สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ปีที่ 38 ฉบับที่ 24 ประจำ�วันที่ 8-14 มิถุนายน 2014

เสด็จเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2014 เพื่อร�ำลึก 50 ปี
ที่สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ได้พบกับสมเด็จพระอัยกาอาเธนาโกรัส
ผู้น�ำพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์แห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล ที่เยรูซาเล็ม
และทรงพบกับสมเด็จพระอัยกาบาร์โธโลมิว
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คณะพระมหาไถ่บวชพระสงฆ์

สังฆานุกรเปโตร วันรบ
บุญทอด

สามเณรมีคาแอล
อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์

สังฆานุกรยอแซฟ เหงียน
ก๊วก ขาย

สามเณรกูอีโด
บำ�รุง ซื่อแสนงาม

คณะพระ
มหาไถ่แห่ง
ประเทศไทย
บวช
พระสงฆ์
ใหม่ 2 องค์
สังฆานุกร 3
องค์
(อ่านต่อ
หน้า 7)

“มอบวุฒิบัตร” วันที่ 25 เมษายน 2014

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน จากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ รุ่นที่ 27/2014
จำ�นวน 37 คน ที่บ้านเณรมหาไถ่ สามพราน

สามเณรยอแซฟ
ภฤศ ทิพย์ทอง

อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ บวช
สังฆานุกร

“ค่ายคำ�สอนภาคฤดูร้อน”

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่
ได้จัดอบรมค่ายคำ�สอนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 6–20 เมษายน 2014 โดยมี
คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เป็นผู้อ�ำ นวยการค่าย และเจ้าอาวาส ซิสเตอร์คณะ
ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และเยาวชนอาสาเป็นพี่เลี้ยงร่วมให้การอบรม มีเด็ก
นักเรียนและบุคลากร รวม 128 คน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญ
(อ่านต่อหน้า 8)
ร่วมพิธี

“ปัสกาภาษาเวียดนาม” เมื่อวันอาทิตย์ปัสกาที่ผ่านมา คณะกรรมการ

“อาลัยรัก” คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊ เป็นประธานในพิธีปลงศพบิดา ยอแซฟ

เสนาะ จันทร์โป๊ ที่วัดแม่พระลูกประคำ� สัตหีบ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2014
ท่ามกลางพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษที่มาร่วมไว้อาลัยกันอย่างเนืองแน่น

เพื่องานอภิบาลชาวเวียดนาม ได้จัดมิสซาสมโภชปัสกาภาษาเวียดนาม ที่วัด
ธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง มีเยาวชนเวียดนามมาร่วมกว่า 1,500
คน คุณพ่อเจมส์ วู คณะโดมินิกัน เป็นประธานมิสซา และคุณพ่อแอนโทนี
เลดึ๊ก คณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า เป็นผู้เทศน์ งานอภิบาลเยาวชนเวียดนาม
เป็นงานสำ�คัญที่ยิ่งวันยิ่งได้รับความเอาใจใส่จากผู้อภิบาลทั้งชาวไทยและชาว
เวียดนามที่มารับใช้พระศาสนจักรในเมืองไทย ปัจจุบันมีการจัดมิสซาภาษา
เวียดนามทุกเดือนตามวัดต่างๆ ทั้งหมด 11 แห่งด้วยกัน ในเขตอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ 9 แห่ง และอีก 2 แห่ง ที่ศรีราชาและพัทยา
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ปีที่ 38 ฉบับที่ 24 ประจำ�วันที่ 8-14 มิถุนายน 2014

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
ทรงเรียกร้องยุติความขัดแย้ง “อิสราเอล-ปาเลสไตน์”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเรียกร้อง
ให้ แ สวงหาหนทางเพื่ อ ยุ ติ ค วามขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
อิสราเอลและปาเลสไตน์ ในระหว่างการเสด็จเยือน
เมืองเบธเลเฮม ในเขตเวสต์แบงก์
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส   ทรงเริ่มต้น
การเสด็จเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นทางการ เป็น
เวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2014 เพื่อ
รำ�ลึก 50 ปีที่สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ได้พบ
กับสมเด็จพระอัยกาอาเธนาโกรัส ผู้นำ�พระศาสนจักรออร์โธดอกซ์แห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล ที่เยรูซาเล็ม
และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะพบกับสมเด็จ
พระอัยกาบาร์โธโลมิว ผูน้ �ำ พระศาสนจักรออร์โธดอกซ์
แห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล คนปัจจุบันที่เยรูซาเล็มด้วย
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทับเครือ่ งบิน
ของสายการบินอลิตาเลีย ไปยังกรุงอัมมาน ประเทศ
จอร์แดน เพื่อเริ่มพันธกิจเสด็จเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
อย่างเป็นทางการ เมื่อเสด็จถึงสนามบินควีน อาเลีย
กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน จากนั้นเสด็จไปเยี่ยม
สมเด็จพระพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ ที่ 2 และ
สมเด็จพระราชินีราเนีย ณ พระราชวังอัล ฮุสเซ็น
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงถวาย
มิสซาแรกในการเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจัดที่สนาม
กีฬานานาชาติ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน จากนั้น
เสด็จไปภาวนา ณ เบธานี ซึ่งเป็นจุดที่พระเยซูทรงรับ
พิธีล้างจากนักบุญยอห์น บัปติสต์ ที่แม่น้ำ�จอร์แดน
หลังจากภาวนาเสร็จ พระสันตะปาปาทรงเขียนข้อความ
ลงกระดาษ เพื่อวอนขอสันติภาพให้เกิดกับแผ่นดิน
ศักดิ์สิทธิ์
ทรงพบปะผู้ลี้ภัยและเยาวชนผู้พิการกว่า 600
คน ณ เบธานี สถานที่ใกล้ๆ กับจุดที่พระเยซูทรงได้รับ
พิธีล้างจากนักบุญยอห์น บัปติสต์ ที่แม่น�้ำ จอร์แดน
วันที่ 25 พฤษภาคม ประทับเฮลิคอปเตอร์
จากจอร์แดนไปยังเบธเลเฮ็ม ปาเลสไตน์ ทรงแสวงบุญ

ทีถ่ �้ำ รางหญ้าทีพ่ ระเยซูประสูติ พร้อมถวายมิสซา สมเด็จ
พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องสันติภาพระหว่างอิสราเอล
และปาเลสไตน์
สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปสวดภาวนา ณ จุด
ที่พระเยซูประสูติที่เมืองเบธเลเฮ็ม จากนั้นเสด็จไปพบ
เด็กๆ ที่เป็นผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยเดเฮอิสเอห์
วันที่ 26 พฤษภาคม สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสทรงสวดภาวนา ณ กำ�แพงร้องไห้ และพบผู้นำ�
ชาวมุสลิมในอิสราเอล ณ โดมทองแห่งเยรูซาเล็ม
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พร้อมด้วยสมเด็จ
พระอัยกาบาร์โธโลมิว  ผู้นำ�พระศาสนจักรออร์โธดอกซ์
แห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล ร่วมภาวนา ณ แผ่นหินที่ใช้
วางพระศพของพระเยซู   เพื่อเป็นการรำ�ลึก 50 ปีที่
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 พบกับสมเด็จ
พระอัยกาอาธานาโกรัส ที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จไปยัง
ยัด วาแชม อนุสรณ์สถานรำ�ลึกถึงผู้ล่วงลับจากเหตุ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อ
วางพวงหรีดและภาวนาให้ผู้ล่วงลับทุกคน พระสันตะปาปาทรงทักทายและจุมพิตมือของชาวยิวที่รอดชีวิต
จากเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จไปเยี่ยม
ชิม่อน เปเรส ประธานาธิบดีของอิสราเอล พร้อม
ปลูกต้นมะกอก สัญลักษณ์สันติภาพร่วมกัน นอกจาก
นี้ ยังเสด็จเยี่ยม เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรี
อิสราเอล รวมไปถึงหัวหน้ารับไบ ผู้นำ�ศาสนายิว
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงพบปะและ
ให้โอวาทพระสงฆ์และนักบวชคาทอลิก ภายในวัดประจำ�
สวนเกทเสมนี ภูเขามะกอก กรุงเยรูซาเล็ม ประเทศ
อิสราเอล
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คริสตชนเป็นหนึ่งเดียว (ต่อจากหน้า 20)
และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน คุณพ่อเสนอ ดำ�เนินสดวก เลขาธิการ จัดงานสังสรรค์วันปัสกา ครั้งที่
11/2014 เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชน ใน
วันที่ 29 เมษายน 2014 ที่อาคารรวมจิตเพียรธรรม
ชั้น 11 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มีผู้เข้าร่วม 140 คน
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการชมวิดีทัศน์ พระเจ้า
องค์ความรัก และรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ไม่มีใคร
แบ่งแยกพระคริสต์ได้?”(เทียบ 1คร 1:1-17)   จาก
ศาสนาคริสต์ 5 องค์การ ได้แก่ พระสังฆราชยอแซฟ
ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย  ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธาน

อาลัยรัก (ต่อจากหน้า 20)
วันที่ 23 มีนาคม 2014 เวลา 23.40 น. ด้วยโรคลูคีเมีย
เฉียบพลัน รวมอายุ 68 ปี
เซอร์อาเดลา พิศุทธิ์สินธพ รับศีลล้างบาป
ที่วัดซางตาครู้ส กรุงเทพฯ เกิดวันที่ 8 กันยายน ค.ศ.
1945 เป็นบุตรของนายเมี้ยน และนางนิตยา มีพี่น้อง
12 คน เป็นคนที่ 3
1.นายมนัส หรือพี่เปี๊ยก (เสียชีวิตแล้ว)
2.นางมานี นพประไพ หรือพี่ต้อย
3.นางสาวสิวรี พิศุทธิ์สินธพ หรือเซอร์อาเดลา
4.นางวนิดา ทองทวี หรือติ๋ม
5.นายพงษ์พันธ์ พิศุทธิ์สินธพ
6.นายเวนัย พิศุทธิ์สินธพ (เสียชีวิตแล้ว)
7.นางวันทนา กลิ่นงาม
8.นายสุรินทร์ พิศุทธิ์สินธพ
9.นายธานินทร์ พิศุทธิ์สินธพ
10.นายนิวัติ พิศุทธิ์สินธพ
11.นางสุภาภรณ์ จรูญนารถ
และ 12.นางสุนันท์ พิศุทธิ์สินธพ
มาเซอร์เป็นสมาชิกคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ
ชาร์ตร แขวงประเทศไทย เลขที่   77
เข้าคณะ วันที่ 10 พฤษภาคม 1963 ที่
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
รับเสื้อ วันที่ 9 พฤษภาคม 1964 ที่เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ปฏิญาณตนครั้งแรก วันที่ 9 พฤษภาคม 1966
ที่เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
รื้อฟื้นคำ�ปฏิญาณ
วันที่ 9 พฤษภาคม 1967
คอนเวนต์
วันที่ 9 พฤษภาคม 1968
คอนเวนต์
วันที่ 9 พฤษภาคม 1969
คอนเวนต์
วันที่ 9 พฤษภาคม 1970

ที่ เ ซ น ต์ โ ย เ ซ ฟ
ที่ เ ซ น ต์ โ ย เ ซ ฟ
ที่ เ ซ น ต์ โ ย เ ซ ฟ
ที่ เ ซ น ต์ โ ย เ ซ ฟ

สภาคริสตจักรในประเทศไทย ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ ภาวนาเทเซ่ร่วมกัน  เพื่อเสร็จในพิธีการ ได้มีการตัดเค้ก
ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย   ศจ.สมเกียรติ 5 องค์การคริสต์ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสังสรรค์วัน
วรรณศรี ผู้แทนสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย ปัสการ่วมกัน เอกภาพได้เกิดขึ้นอีกครั้งในคริสตชนไทย
และ ศจ.คงกฤช อิ่มกมล ผู้แทนคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย    และมีการสงบจิตใจ กับ
การิณี
คอนเวนต์
21 พฤษภาคม 2009 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ปฏิญาณตลอดชีวิต วันที่ 30 พฤษภาคม
อธิการิณี อธิการบดี
1971 ที่ฟิลิปปินส์
ค.ศ. 2012 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ อธิการิณี
(ระลึกถึง เซอร์อาเดลา พิศุทธิ์สินธพ โอกาส
สุวรรณสมโภช ซึ่งทางคณะจัดฉลองเมื่อวันที่ 5 พฤษเซอร์อาเดลาเคยดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ
ภาคม 2014 ที่หอประชุมทรินีตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และ
คอนเวนต์)
ท่านนำ�ระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐานสากลมาใช้
ในระบบการศึกษาของวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ปี 2539 จนได้
วุฒิการศึกษาที่ได้รับจากคณะ
ใบรับรองให้ “วิทยาลัยพยาบาลมาตรฐาน ISO 9002
ค.ศ. 1967 การสอนคำ�สอนที่มาแตร์เดอี
ค.ศ. 1970 ม.ศ.5 แผนกวิทย์ ที่เซนต์โยเซฟ แห่งแรกของโลก” มาตรฐานคุณภาพการศึกษา เมื่อ
วันที่ 2 สิงหาคม 2540
คอนเวนต์
นอกจากนี้เพื่อปลูกฝังให้สมาชิกทุกคนของ
ค.ศ. 1975 ปริญญาตรีพยาบาล ที่ St. Paul
วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักและมีส่วนในการรับผิดชอบต่อ
C. of Iloilo
ค.ศ. 1985 ปริญญาโทพยาบาล ที่ Philip. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของสังคม ในปี 2540 ได้น�ำ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 มา
Womem’s U.
ค.ศ. 2010  Ph. D. Ed. ที่มหาวิทยาลัยวงษ์ ใช้ และได้รับใบรับรองเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2541 อีก
ด้วย
ชวลิตกุล
สิ่งที่เซอร์อาเดลาเน้นคือ “สร้างคน” เป็นจุด
ประสงค์ที่เซอร์อาเดลา มีความตั้งใจอย่างมาก ท่านเคย
ประวัตินักบวช
20   พฤษภาคม 1966 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ กล่าวว่า การกลับมารับหน้าที่เป็นอธิการที่โรงพยาบาล
เซนต์เมรี่ ว่า รอบนี้คงเป็นรอบสุดท้าย สิ่งที่สำ�คัญ
คอนเวนต์ สอนคำ�สอน
5 มิถุนายน 1970 ฟิลิปปินส์ ศึกษาปริญญาตรี คือ การสร้างคน สร้างบุคคลให้กับโรงพยาบาล ให้กับ
สังฆมณฑลฯ เราต้องช่วยกัน...” โดยมาเซอร์พยายาม
พยาบาล
18 มีนาคม 1975 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดอบรม-สัมมนาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากร
ไปรับการอบรมและศึกษาต่ออีกด้วย
พยาบาล ครูใหญ่โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
เซอร์อาเดลา เริ่มรู้สึกอ่อนเพลียบ่อยๆ และ
22  พฤษภาคม 1977 โรงพยาบาลเซนต์ในช่วงเดือนสิงหาคม 2013 ได้รับการตรวจจึงทราบ
เมรี่ อธิการิณี
13 กุมภาพันธ์ 1983 ฟิลิปปินส์ ศึกษา ว่า เป็นโรคลูคีเมียเฉียบพลัน และได้รับการรักษาทันที
และต่อเนื่องมาตลอด ทั้งที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงปริญญาโทพยาบาล
31 พฤษภาคม 1985 วิ ท ย า ลั ย เซ น ต์ - พยาบาลจุฬาฯ และโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จ.นครราชสีมา
ที่สุดพระคริสตเจ้าและพระแม่มารีย์ได้รับท่านสู่สรวง
หลุยส์ รองอธิการฝ่ายวิชาการ
18 กุมภาพันธ์ 1988 โรงพยาบาลเซนต์- สวรรค์ สิ้นสุดภารกิจของโลกมนุษย์ที่ท่านเกิดมาเพื่อ
รับใช้ สิ้นสุดความทุกข์ทรมานทางร่างกายที่ท่านได้รับ
หลุยส์ อธิการิณี
5 มิถุนายน 1999 ฟิลิปปินส์ ศึกษาด้าน ในช่วง 9 เดือนสุดท้ายของชีวิต
“ความสำ�เร็จอันยิง่ ใหญ่ เริม่ ต้นจากจุดเล็กเสมอ”
พยาบาล
ค.ศ. 2002 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ นี่คือประโยคทองที่ท่านมักกล่าวเสมอๆ
อภิบาล
(อ่านต่อหน้า 11)
16 พฤษภาคม 2003 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ อธิ-
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หน้า 5

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 22

เหลียวดูว่าทำ�ไมคริสตชนจึงถูกควบคุม
โดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีน
23 พฤษภาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l ประเทศจีนเป็นประเทศที่ไม่นับถือพระเจ้าอย่างเป็น
ทางการ แต่ในช่วง 40 ปี หลังมานี้ ศาสนากลับฟื้นมา
ใหม่ โดยเฉพาะศาสนาคริสต์คุณพ่อเบอร์นาโด เซอร์แวลเลอรา (ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักข่าวเอเชียนิวส์) เล่าว่า  
“รัฐบาลคอมมิวนิสต์กลัว เพราะศาสนาคริสต์เป็นเรื่อง
ความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล และสร้างความผูกพัน
เกีย่ วข้องกันในหมูป่ ระชาชน มันก่อสร้างความเป็นน้�ำ หนึง่
ใจเดียวกันอย่างเข้มแข็งและช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในความ
ทุกข์ยากลำ�บาก ดังนั้นรัฐบาลกลัวว่า ศาสนาคริสต์จะ
กลายเป็นช่องทางให้สงั คมก่อการต่อต้านสามารถเข้มแข็ง
ขึ้นมาได้”
l นานราว 7 ปี ที่คุณพ่อเบอร์นาโด เซอร์แวลเลอรา
อาศัยอยู่ในประเทศจีนในฐานะเป็นพระสงฆ์มิสชันนารี
ขณะนี้ ท่ า นเป็ น ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก ข่ า วเอเชี ย นิ ว ส์ ใ น
โบสถ์ก่อนถูกรื้อถอน
ประเทศอิตาลี ที่ซึ่งท่านได้รับรายงานข่าวตรงจากมิสอยู่ในเขต
ชันนารีคริสตังโดยไม่ต้องหลบซ่อน
ที่ได้รับสมญาว่า
l การจะสำ�รวจจำ�นวนคริสตชนในประเทศจีนไม่ง่ายที่
“เยรูซาเล็มเมืองจีน”
จะกระทำ� แต่ปี ค.ศ. 2010 ได้คำ�นวณคร่าวๆ จากเก้าอี้
นั่งในวัด คริสตังมีอยู่ราว 67 ล้านคน และยังมีเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาเหล่านั้นไม่เดินตามกฎเกณฑ์ก็ต้อง
เผชิญหน้ากับผลกระทบต่างๆ ท่านเล่าต่อว่า
“มีความเป็นไปได้ทจ่ี ะถูกจับตัว หรือนำ�ไปทำ�งาน
กรรมกรในค่ายกักกัน หรือในกรณีของพระสังฆราชบางคน
พวกท่านก็หายตัวไปเฉยๆ ไร้รอ่ งรอยโดยไม่มขี อ้ กล่าวหา
หรือขบวนการพิสูจน์ทางศาล”
l เพราะว่าการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ล้มเหลวที่
จะขจัดศาสนาออกไป คุณพ่อเบอร์นาโด เซอร์แวลเลอรา
เล่าว่า เวลานี้เป็นการควบคุมแบบไม่เด็ดขาด เดือน
ที่แล้ว เขตปกครองวัดใน เว็นซู เป็นที่รู้จักกันในชื่อ
เยรูซาเล็มของประเทศจีน ถูกรื้อทำ�ลาย ซึ่งตัววัด
มีมูลค่าถึง 4 ล้านเหรียญและใช้เวลาในการสร้างนาน
ถึง 12 ปี แต่รัฐบาลกล่าวว่าสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
คุณพ่อเบอร์นาโด กล่าวเสริมว่า “ใช่ ตัววัดถูกรื้อทำ�ลาย
โบสถ์ขณะที่ยังไม่รื้อถอนและหลังจากรื้อแล้ว
ถึงแม้เมื่อพวกเขามีใบอนุญาตถูกต้อง มันเป็นวิธีกดขี่ โบสถ์กำ�ลังถูกรัฐบาลจีนเข้ารื้อทิ้ง
คริสตชนผู้ที่คอมมิวนิสต์คิดว่าวิถีชีวิตของพวกเขามี
คุ ณ พ่ อ
เสรีภาพมากเกินไป และเพือ่ จะทำ�ให้เห็นว่ามีการบีบบังคับ
เบอร์นาโด
ได้ในระหว่างการปกครองของพวกเขา”
เซอร์ แ วล
l ท่ามกลางซากปรักหักพัง ผู้สันทัดกรณีบางคนเชื่อว่า
เลอรา ผู้
ศาสนาคริสต์จะยังคงฟื้นมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.
อำ�นวยการ
2025 จำ�นวนคริสตชนในประเทศจีนอาจพุ่งขึ้นถึง 160
สำ � นั ก ข่ า ว
ล้านคน อันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าศาสนาคริสต์ตั้งอยู่บน
เอเชียนิวส์
บางสิ่งที่ลัทธิคอมมิวนิสต์และระบบทุนนิยม มอบให้แก่
ประเทศ
สัตบุรุษมารวมตัวกันหน้าโบสถ์ไม่เห็นด้วยกับการรื้อ
ผู้คนไม่ได้
อิตาลี
ถอนของรัฐบาลคอมมิวนิสต์
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กว่าจะถึงวันนั้น
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คุยกันเจ็ดวันหน

ประวัติศาสตร์ยังต้องซ้ำ�รอยอีกครั้ง
ตราบใดที่คนเราไม่เรียนรู้จากอดีต
การรับรู้อย่างเดียวยังไม่พอ
ยังต้องทั้งเรียนทั้งรู้จากประวัติศาสตร์
ไม่ใช่แค่ข้อมูลบันทึกในหน้าหนังสือเรียน
หากแต่เบื้องหน้าเบื้องหลังข้อมูลแต่ละอย่าง
บ.สันติสุข
ที่ดีก็จดจำ�นำ�มาใช้นำ�มาประยุกต์นำ�มาพัฒนา
ที่ไม่ดีก็จดจำ�เพื่อกันไม่ให้ความไม่ดีเกิดขึ้น www.salit.org
ที่บกพร่องก็น�ำ มาวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุง
ไม่เช่นนั้นก็เกิดซ้ำ�ซากครั้งแล้วครั้งเล่า
แม้จะต่างแค่วาระแค่วันเดือนปีที่ว่างเว้น
แต่ก็เป็นประวัติศาสตร์เดียวกันที่เกิดแล้วเกิดอีก
อย่างรัฐประหารครั้งนี้
ทั้งที่คนไทยภาคภูมิใจว่ามีความเป็นประชาธิปไตย
คำ�ก็ประชาธิปไตยสองคำ�ก็ประชาธิปไตย
แล้วก็คิดว่าประชาธิปไตยคือเสรีภาพในการทำ�อะไรก็ได้
ทั้งที่ประชาธิปไตยคือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
แต่คนก็ยังคิดเอาแค่เสรีภาพ
โดยไม่คำ�นึงถึงรัฐธรรมนูญ
เหมือนเอาแต่เล่นสนุกกับกีฬา
โดยไม่ยอมรับไม่สนใจกับกฎกติกา
หรือเลือกกฎเลือกกติกาเลือกรัฐธรรมนูญเหมือนกัน
ทว่าเฉพาะที่เข้าทางเฉพาะที่สะดวกเฉพาะที่ได้ประโยชน์
ตีความกฎหมายอธิบายความธรรมนูญตามต้องการ
ใช้ช่องว่างที่มีอยู่ในแต่ข้อแต่ละมาตราเป็นโอกาส
พอมีการฟ้องร้องเป็นคดีความให้ศาลพิจารณาตัดสิน
หากผลวินิจฉัยออกมาตามที่ต้องการ
ก็ยึดมั่นถือมั่นชื่นชมคำ�ตัดสินศาล
หากผลวินิจฉัยออกมาไม่เหมือนกับที่คาดหวัง
ก็ประกาศคัดค้านไม่ยอมรับอำ�นาจศาล
ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนประชาชนบริหารบ้านเมือง
ก็เอาแต่ใช้โอกาสเพื่อประโยชน์แห่งตนแห่งพรรคพวก
คอยแต่เลี่ยงบาลีไปทุกเรื่องจนชาวบ้านสับสน
ปากก็ยืนยันความชอบธรรม
ใช่...ชอบธรรมเพราะได้รับคะแนนเสียงเข้ามาเป็นรัฐบาล
แต่ใช่ว่าทำ�อะไรก็พลอยชอบธรรมไปโดยปริยายก็หาไม่
เพราะความชอบธรรมขึ้นอยู่กับแต่ละอย่างที่ทำ�
ว่าชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรม
ถึงจะท่องคำ�ว่าประชาธิปไตยคำ�ว่าชอบธรรมแทบคำ�เว้นคำ�
แต่ไม่หมายความว่าจะเป็นตามนั้นในความหมายแท้จริง
หากแต่ใช้เป็นคำ�แก้ตัวแก้ต่างไปวันๆ
เพราะสิ่งที่พูดยืนยันกับสิ่งที่ทำ�นั้นขัดแย้งอยู่ในตัว
หรืออาจจะต้องมายอมรับกันสักที
ว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆ อย่างที่เห็นยังไม่ใช่ของแท้
แปดสิบสองปีที่ผ่านมายังคงลองผิดลองถูก
จนต้องมีรัฐประหารถึงสิบสามครั้งสิบสามหน
หรืออาจจะต้องเข้าให้ถึงประชาธิปไตยตามความหมายแห่งคำ�
ศึกษากันให้ถ่องแท้ตีโจทย์ให้แตกแต่ละข้อแต่ละประเด็น
รู้จักเคารพกฎกติกาข้อกำ�หนดด้วยจิตสำ�นึกด้วยวุฒิภาวะ
ตระหนักในสิทธิในหน้าที่ควบคู่กันไป
สร้างมโนคติในความดีส่วนรวมความดีส่วนตัว
ปลูกฝังความรักชาติกตัญญูบรรพบุรุษตอบแทนแผ่นดิน
ประชาธิปไตยไทยจะได้เต็มใบกันสักที

บรรดาสานุศิษย์เข้าใจผิด
“แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่า ‘ท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือ’”
(มาระโก 8:21)
เมื่อจบการศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่ง ผู้ที่เข้าร่วมในการศึกษาวิชานี้ก็รู้สึก
ดีใจมากที่ได้รับใบประกาศนียบัตร เป็นการฉลองความสำ�เร็จของเขา เราอาจนำ�
ไปใช้เมื่อเราอ่านในพระวรสารว่า บรรดาสาวกของพระเยซูเจ้าได้รับการอบรม
พระธรรมคำ�สอน และสัมผัสกับพระองค์อย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นพวกเขาก็
สามารถประกาศพระอาณาจักรที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนพวกเขา
แต่ในเรื่องที่นักบุญมาระโกจารึกไว้ในพระวรสาร มีหลายครั้งที่บรรดา
สานุศิษย์ไม่เข้าใจในสาส์นหรือพันธกิจของพระเยซูเจ้า เรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็น
จริงเมื่อพวกเขาอยู่ในเรือ เมื่อมีพายุมาพวกเขาก็ตกใจ เมื่อพระเยซูเจ้าทรง
เดินเหนือน้�ำ มาหาพวกเขา พวกเขารู้สึกหวาดกลัวมาก เมื่อพระองค์ทรงเตือน
พวกเขา โดยใช้คำ�เปรียบเทียบเกี่ยวกับพวกฟาริสีในนิทานเปรียบเทียบเรื่อง
เชื้อแป้ง พวกเขาไม่เข้าใจสาส์นของพระองค์ คล้ายกับว่าตาของพวกเขามอง
ไม่เห็น และหูของพวกเขามิได้ยิน
ตั้งแต่แรกเริ่ม เรือที่บรรดาสาวกประสบกับมรสุม เปรียบเสมือนพระ
ศาสนจักร เราแต่ละคนเดินทางอยู่ในเรือลำ�นั้น บางครั้งเราต้องเผชิญกับพายุ
และหลายครั้งดูเหมือนกับว่าพระเยซูเจ้ามิได้ประทับอยู่กับเรา แต่เราต้องจดจำ�
ใส่ใจว่า พระเยซูเจ้าทรงบันดาลให้พายุสงบลง ด้วยการที่ทรงให้ความมั่นใจ
แก่พวกสาวก ด้วยการเสด็จมาอย่างปาฏิหาริย์ บางครั้งเราอาจรู้สึกมึนงงกับ
สถานการณ์ซึ่งเราแก้ไม่ตก แต่เหมือนกับสานุศิษย์ในเรือ ดังที่เราอ่านในพระ
วรสารวันนี้ เรามีแผ่นปังแผ่นหนึ่งในเรือของเรา นั่นคือศีลมหาสนิทที่ให้ความ
แน่ใจแก่เราว่า พระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอ
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ในฐานะที่เราเป็นคริสตชน เราทุกคนต่างก็แล่นอยู่
ในเรือลำ�เดียวกัน โปรดให้การเดินทางของลูกทั้งหลายราบรื่น เนื่องจากการ
ประทับอยู่กับลูกของพระบุตรเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงเดินทางร่วมกับลูกทั้งหลาย
โดยเฉพาะโดยผ่านศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ลูกทูลวอนขอทั้งนี้ ในพระนาม
ของพระคริสตเจ้าของลูกทั้งหลาย อาแมน

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

คณะพระมหาไถ่ (ต่อจากหน้า 2)
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2014 ที่วัดนักบุญโทมัส
อไควนัส มีนบุรี โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง
ไชยรา เป็นประธาน
สังฆานุกรเปโตร วันรบ บุญทอด เกิดเมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1982 เป็นบุตรของนาย
สมพงษ์ บุญทอด (เสียชีวิต) และนางเพ็ง บุญทอด
มีพี่น้อง 7 คน เป็นบุตรคนสุดท้อง สัตบุรุษวัดนักบุญ
อักแนส บ้านห้วยเซือมใต้
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ว่า อยากเป็นเณรครับ ซึ่งในตอนนั้นกำ�ลังเรียนจบชั้น
ม.2 ที่โรงเรียนบึงกาฬ สุดท้ายผมก็ได้เข้าเป็นเณรคณะ
พระมหาไถ่ในปีถัดมา ในชั้นม.3 ในสมัยของคุณพ่อ
อินที ใสสว่าง เป็นอธิการเณร ตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน
บ้านเณร ก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่าง
เกี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น ชี วิ ต ตามแบบฉบั บ ของคณะพระ
มหาไถ่ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่อยู่ในบ้านเณรคณะ
พระมหาไถ่ได้อบรมเลี้ยงดูผมอย่างดี ขอขอบพระคุณ
พระสงฆ์และสมาชิกในคณะทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน
ผม ขอบคุณคุณปู่คุณย่า คุณพ่อคุณแม่ พี่ชาย พี่สาว
ญาติพี่น้องทุกๆ ท่าน ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนกระแสเรียกในด้านต่างๆ และช่วยสวดภาวนา เป็นกำ�ลังใจ
และเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเสมอมา และที่สำ�คัญ ขอ
องค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยปกปักรักษา ประทานพระพรและ
คุ้มครองพวกเราทุกๆ คน ขอให้พระองค์เป็นองค์ความ
สว่างในชีวิตพวกเราแต่ละคนเสมอไป
คติพจน์ “ข้าพเจ้าทำ�ทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพละกำ�ลังแก่ข้าพเจ้า” (ฟิลิปปี 4:13)

ประวัติการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ ต.ชัยพร อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนบึงกาฬ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา จ.ชลบุรี (1997–2001)
ปริญญาตรี วิทยาลัยแสงธรรม สาขาปรัชญา
และศาสนา สามพราน จ.นครปฐม (2003-2007)
ปริญญาโท St. Alphonsus Theological and
สังฆานุกรยอแซฟ เหงียน ก๊วก ขาย เกิด
Mission Institute, เมืองดาวาว ประเทศฟิลิปปินส์
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1979 เป็นบุตรของ Joseph
(2009-2014)
Su Nguyen และ Mary Phuong Dinh สัตบุรุษ
วัด Tan Phu Parish, HCM City
กระแสเรียก
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร Fr. Roch Do, C.Ss.R.
ค.ศ. 1997-2001 เณรเล็ก บ้านเณรพระมารดา
นิจจานุเคราะห์ ศรีราชา ชลบุรี
ค.ศ. 2001-2002 โปสตุลันต์ มีนบุรี กรุงเทพฯ ประวัติการศึกษา
- Ho Chi Minh CityUniversity of Foreign
2002-2003 นวกชน หนองคาย
23 เมษายน 2003 ถวายตัวครั้งแรก ที่ Languages
- Information Technology (BA degree)
จ.หนองคาย
- St. Anphongsus Institute, HCM City,
19 พฤษภาคม 2007 ถวายตัวตลอดชีวิต ที่
Vietnam
มีนบุรี กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2011-2012 ฝึกงานอภิบาลที่ประเทศ
ประวัติการทำ�งาน
อินโดนีเซีย
ค.ศ. 2008-2012 pastoral works at
24 พฤษภาคม 2013 รับศีลบวชเป็นสังฆาparish of Redemptorist of Vietnam:
นุกร ที่ จ.หนองคาย
- every Sunday
24 พฤษภาคม 2014 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
- every Holy week
ที่มีนบุรี กรุงเทพฯ
- one month per year on each summer
ผู้บวชให้ พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
ค.ศ. 2013-2014 pastoral work for
จำ�ได้ว่าในวัยเด็ก พ่อกับแม่พาไปวัดด้วยเสมอ
ท่านทั้งสองจะคอยสั่งสอนและคอยกระตุ้นให้ไปร่วม Vietnamese migrants in Thailand
มิสซา ให้ไปเรียนคำ�สอนอย่างสม่ำ�เสมอ หลังจากนั้นได้
เป็นเด็กช่วยมิสซาที่วัดอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้ ในสมัย กระแสเรียก
บ้านเณรเล็ก Mai Thon, HCMCity
คุณพ่อมีชัย อุดมเดช เป็นเจ้าอาวาสวัด และนอกจาก
บ้านเณรใหญ่ Saigon Community, HCM
เป็นเด็กช่วยมิสซาแล้ว ก็ได้มีโอกาสเป็นคนอ่านบทอ่าน
ในพิธีมิสซา ชีวิตในวัยเด็กนั้นถือได้ว่าใกล้ชิดกับวัด โดย City
ถวายตัวครั้งแรก 27 มิถุนายน 2008
ผ่านทางการไปร่วมพิธีมิสซา การเรียนคำ�สอน อีกทั้ง
ถวายตัวตลอดชีวิต 27 มิถุนายน 2012
การเห็นตัวอย่างการดำ�เนินชีวิตคริสตชนที่ดีของคุณ
คติพจน์ “By the grace of God, I am
ปู่ คุณย่า พ่อและแม่ ชีวิตในวัยเด็กถือได้ว่ามีความ
ใกล้ชิดกับวัด สิ่งเหล่านี้เป็นตัวหล่อหลอมชีวิตของผม what I am” (1 Cr 15:10)
กับพระทีละเล็กละน้อย และตัวผมเองก็ได้สัมผัสและ
สามเณรมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์ เกิด
ซึมซับความเป็นมหาไถ่ไปในตัวด้วย เลยมีความตั้งใจ
ว่า โตขึ้นอยากเป็นพระสงฆ์ เส้นทางกระแสเรียกของ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1984 เป็นบุตรของนายสา
ผมคงเริ่มจากคุณพ่อบัวทอง บุญทอด ได้ถามผมว่า อาศัยรัตน์ (เสียชีวิต) และนางนาวา ดวงจันทร์ มี
อยากเข้าบ้านเณรไปเป็นเณรหรือเปล่า? ผมเลยตอบไป พี่น้อง 6 คน เป็นบุตรคนที่ 4 สัตบุรุษวัดพระคริสต-
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ประจักษ์ นาบัว อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อวีระพงษ์ มังกาย
ประวัติการศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล
4 (วัดคลองเรียน) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านนาบัว
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา
ปริญญาตรีปีที่ 1-4 วิทยาลัยแสงธรรม สาขา
ปรัชญาและศาสนา
กำ�ลังศึกษาปริญญาโทเทววิทยาที่ St. Alphonsus
Theological and Mission Institute, เมืองดาวาว
ประเทศฟิลิปปินส์
กระแสเรียก
ค.ศ. 1997-2003 เณรเล็ก บ้านเณรพระมารดา
นิจจานุเคราะห์ ศรีราชา ชลบุรี
ค.ศ. 2003-2004 โปสตุลันต์ มีนบุรี กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2004-2005 นวกสถานนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย
ค.ศ. 2005-2009 บ้านเณรใหญ่ บ้านนักบุญ
อัลฟอนโซ สามพราน นครปฐม
ค.ศ. 2010-ปัจจุบัน บ้านเณรนานาชาติคณะ
พระมหาไถ่ เมืองดาวาว ฟิลิปปินส์
30 เมษายน 2005 ถวายตัวครั้งแรก
29 พฤษภาคม 2010 ถวายตัวตลอดชีวิต
คติพจน์ “ความเชื่อมั่นคือความมั่นใจในสิ่งที่
หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น” (ฮีบรู 11:1)
สามเณรกูอีโด บำ�รุง ซื่อแสนงาม เกิดเมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1982 เป็นบุตรของนาย
เกาะเนาะ ซื่อแสนงาม และนางปีโพ ซื่อแสนงาม
(เสียชีวิต) มีพี่น้อง 4 คน เป็นบุตรคนที่ 2 สัตบุรุษ
วัดนักบุญปาตริก ป่าตึง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อประสิทธิ์ เครือสุวรรณ
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา
หมู่บ้านป่าตึง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนมัธยมแม่แจ่ม
ป่าฝาง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
อ.เมือง จ.น่าน
ปริญญาตรีปีที่ 1-4 วิทยาลัยแสงธรรม สาขา
ปรัชญาและศาสนา
กำ�ลังศึกษาปริญญาโทเทววิทยาที่ St. Alphonsus
Theological and Mission Institute, เมืองดาวาว
ประเทศฟิลิปปินส์
กระแสเรียก
ค.ศ. 2002-2004

(อ่านต่อหน้า 8)
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คณะพระมหาไถ่ (ต่อจากหน้า 7)
เข้าบ้านเณรศรีราชา พรีโปสตุลันต์ 1 ปี และมีนบุรี 1 ปี
ค.ศ. 2004-2005 นวกสถานนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย
ค.ศ. 2005-2009 บ้านเณรใหญ่ บ้านนักบุญ
อัลฟอนโซ สามพราน นครปฐม
ค.ศ. 2010-ปัจจุบัน บ้านเณรนานาชาติคณะ
พระมหาไถ่ เมืองดาวาว ฟิลิปปินส์
30 เมษายน 2005 ถวายตัวครั้งแรก
29 พฤษภาคม 2010 ถวายตัวตลอดชีวิต
คติพจน์ “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะไปหาใครเล่า
ในเมื่อพระองค์ทรงมีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร” (ยอห์น
6:68)
สามเณรยอแซฟ ภฤศ ทิพย์ทอง เกิดเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1985 เป็นบุตรของนายโชคชัย
ทิพย์ทอง และนางปณัฏฉัตต์ ทิพย์ทอง มีพี่น้อง 2
คน เป็นบุตรคนโต สัตบุรุษวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก ดอนตาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล
ประวัติการศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาล
สุพรรณบุรี
มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
มัธยมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ปริญญาตรีปีที่ 1-4 วิทยาลัยแสงธรรม สาขา
ปรัชญาและศาสนา
กำ�ลังศึกษาปริญญาโทเทววิทยาที่ St. Alphonsus
Theological and Mission Institute, เมืองดาวาว
ประเทศฟิลิปปินส์
กระแสเรียก
มีความประทับใจในชีวิตหมู่คณะ งานแพร่รรม
และงานธรรมทูตของคณะพระมหาไถ่
ค.ศ. 1999-2003 เณรเล็ก บ้านเณรพระมารดา
นิจจานุเคราะห์ ศรีราชา ชลบุรี
ค.ศ. 2003-2004 โปสตุลันต์ มีนบุรี กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2004-2005 นวกสถานนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย
ค.ศ. 2005-2009 บ้านเณรใหญ่ บ้านนักบุญ
อัลฟอนโซ สามพราน นครปฐม
ค.ศ. 2010-ปัจจุบัน บ้านเณรนานาชาติคณะ
พระมหาไถ่ เมืองดาวาว ฟิลิปปินส์
30 เมษายน 2005 ถวายตัวครั้งแรก
30 พฤษภาคม 2009 ถวายตัวตลอดชีวิต
คติพจน์ “จงรักซึ่งกันและกันเหมือนดังที่เรา
รักท่าน” (ยอห์น 13:34)

ติดต่อกองบรรณาธิการ
ส่งข่าว ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ต่อจากหน้า 2)

ศาสตร์ สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
บูชาขอบพระคุณบวชสังฆานุกร สามเณรเปโตร กรณ์ นครปฐม
คติพจน์     “ในหัวใจของพระศาสนจักร ข้าพเจ้า
อดิเรกวุฒิกุล วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2014
เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ จะเป็นความรัก”(นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู)
กรุงเทพมหานคร โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
ความในใจ
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
ตลอดระยะเวลา 15 ปีแห่งการฝึกฝนอบรม
สามเณรเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล เกิดเมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2525  / ค.ศ. 1982  ที่ ตนเองบนเส้ น ทางแห่ ง การติ ด ตามพระคริ ส ตเจ้ า ใน
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน รับศีลล้างบาป วันที่ 28 ระบบของสามเณราลัย และระยะเวลาเพื่อการพิจารณา
เมษายน ค.ศ. 1991 ที่วัดนักบุญยอแซฟ กรุงเทพฯ ตนเอง 2 ปี ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน ผมรู้สึกสำ�นึก
รับศีลกำ�ลัง 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1994 ที่วัดนักบุญ และขอบพระคุณพระเจ้าองค์แห่งความรัก ผู้ทรงริเริ่ม
ยอแซฟ กรุงเทพฯ สังกัดวัดนักบุญยอแซฟ กรุงเทพฯ ทรงเรียกและเลือก ให้ผมติดตามพระองค์ในกระแสเรียก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นบุตรของวินเซนต์เดอ การเป็นพระสงฆ์เสมอ ทั้งนี้ โดยสำ�นึกและตระหนักว่า
ปอล สมศักดิ์ อดิเรกวุฒิกุล และเทเรซาแห่งพระ จะต้องตอบรับต่อการเรียกนี้อย่างดีในทุกวันจนตลอด
กุมารเยซู ประทุมพร อดิเรกวุฒิกุล มีพี่น้อง 3 คน ชีวิต และโอกาสนี้ โดยผ่านทางการอนุญาตและการ
อนุมัติของพระอัครสังฆราชและคณะที่ปรึกษาประจำ�
(เป็นบุตรชายคนโต)
สังฆมณฑล ผมจึงได้รับการบวชเป็นสังฆานุกร โดยการ
นี้ ผมสำ�นึกและขอบคุณ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้
กระแสเรียก
เข้าบ้านเณรในนามวัดนักบุญยอแซฟ กรุงเทพฯ เปรียบเป็น “มารดาที่รักยิ่ง” ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ส่งเข้าบ้านเณรคุณพ่อยวง บัปติสตา สำ�รวย กระแสเรียกของผมอย่างดีเสมอมา ผ่านทางพระคุณเจ้า
ทัง้ สองท่าน บรรดาผูใ้ ห้การอบรมในสามเณราลัย พระสงฆ์
กิจสำ�เร็จ
ชีวติ เณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน ซิสเตอร์และเซอร์คณะต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ พนักงานใน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทุก ๆ ท่าน ที่มีส่วนในการ
ปีการศึกษา ค.ศ. 1998-2003
ชีวิตเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นคร- ช่วยเหลือและสนับสนุนกระแสเรียกของผมอย่างดีเสมอ
มา
ราชสีมา ปีการศึกษา ค.ศ. 2003-2004
ขอบคุณ “ครอบครัวอดิเรกวุฒิกุล” บิดามารดา
ชีวิตเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
ญาติ พี่ น้ อ งทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น แก่
ปีการศึกษา ค.ศ. 2004-2012
ผมเสมอ ขอบคุณเพื่อนพี่น้อง-สัตบุรุษตามวัดต่าง ๆ
ที่มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนกระแสเรียกของ
การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา ผมด้วย เป็นพิเศษ พี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ
กรุงเทพฯ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน และวัดต่าง ๆ ในอัครกรุงเทพฯ
ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น) โรงเรียนเปรมฤดี สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ผมได้ไปฝึกงานอภิบาล และ
อีกหลายต่อหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยถึงในที่นี้ ที่ได้มอบ
ศึกษา กรุงเทพฯ
(ตอนปลาย) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ความรัก ความปรารถนาดี ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกระแสเรียกของผม ขอบพระคุณจากใจจริง
นครปฐม
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะ ครับ ภาวนาเพื่อกันและกันต่อไปในการติดตามพระมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัย คริสตเจ้าครับ
แสงธรรม นครปฐม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศาสน-

เรื่อง ประกาศแต่ ง ตั้ ง เจ้ า คณะอุ ร์ สุ ลิ น ที่ปรึกษาภาค  ได้แก่  
ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร
แห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย
ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย
เรียน พระสังฆราช คุณพ่อ มหาธิการิณี
ซิสเตอร์นงนุช เรือนคำ�
อธิการเจ้าคณะ นักบวชทุกคณะ และพี่น้อง
ซิสเตอร์เพ็ญประภา วงศ์สาย
ที่เคารพทุกท่าน
โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 10 พฤษภาคม
ศู น ย์ ก ลางคณะอุ ร์ สุ ลิ น แห่ ง สหภาพโรมั น
กรุงโรม  ได้ประกาศแต่งตัง้ เจ้าคณะอุรส์ ลุ นิ แห่งสหภาพ 2557/2014 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
โรมัน  ประเทศไทย และที่ปรึกษาชุดใหม่  เป็นเวลา
3 ปี ดังต่อไปนี้
ด้วยความเคารพ
เจ้าคณะภาค ได้แก่ ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี
ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์
อดีตอธิการิณีเจ้าคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน
ประเทศไทย

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห
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กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

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

หนา 9

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

ต.รุงโรจน

$ อะลูมเิ นียม-กระจก, เลือ่ น-สวิง, บานเกล็ด
$ ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
$ โครงหลังคาเหล็ก, ประตูเหล็ก, มงุ ลวด,

เหล็กดัด, กันสาด
$ ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากกัน้ หอง
มลู ี่ และรับซักผามานทุกชนิด

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน

“New Digital Church Organ
from Italy”

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

ติดตอ

คุณสามารถ ฮีมนิ กูล โทร. 02-598-4878, 081-830-1613
แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

การภาวนาคือออหน
หนาาาทีทีทีท่ ท่ ท่ สี่ สี่ สี่ ำคั
ำคัญ
การภาวนาคื
การภาวนาคื
หน
การภาวนาคื
อหน
าทีท่ สี่ ำคัำคัญญญ

  

ลึ ก
ขมวอารงะแทละี่ รโอะกาสตางๆ

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

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

Email: pppygift@yahoo.com

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

เทเรซา ประไพ จำปาถิน่
เกิดใหมในพระเจา

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

แมใจของเราอาจจะยังกลาวโทษเราอยูก็ตาม
เพราะพระเจาทรงยิ่งใหญกวาใจของเรา
และทรงลวงรทู กุ สิง่ (1ยอหน 3:20)

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

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป ตออายุสมาชิก
ติดตอฝายทะเบียนสมาชิกโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810

หนา 10

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ปที่ 38 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 8-14 มิถุนายน 2014
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าาทีทีท่ ท่ สี่ สี่ ำคั
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การภาวนาคื
หน
ำคั

พระคุณเจาวีระ อาภรณรตั น

ครูคำสอนแสวงบุญอิสราเอล
เปนความภูมิใจที่มีโอกาสพาครูคำสอนไปจาริก
แสวงบุญทีอ่ สิ ราเอล โดยมีคณ
ุ พอพงศเทพ ประมวลพรอม รวมเปนจิตตาธิการ และคุณนวลฉวี คูวิรัตน
อำนวยความสะดวก ระหวางวันที่ 12-19 พฤษภาคม
ค.ศ. 2014 รวม 59 คน ทุกคนดีใจ ประทับใจมากและ
ไดรบั กำลังใจทำหนาที่ ครูคำสอน ตอไป
คุณนวลฉวีไดเกริน่ กับพอตนเดือนตุลาคม 2013 วา
“อยากใหครูคำสอนที่ไมเคยไปอิสราเอลมีโอกาสไป
จาริกแสวงบุญแผนดินศักดิส์ ทิ ธิ์ จะไดเขาใจดียงิ่ ขึน้ เพือ่
จะไดไปสอนเด็ก เยาวชน และคนอื่นไดดีขึ้น โดยจัด
ที่พักราคาถูกๆ โรงแรมระดับสามดาวก็พอ” สวนพอ
เองอยากใหกำลังใจครูคำสอนอีกครั้ง โดยทั่วๆ ไปเรา
ก็ตระหนักดีวาครูคำสอนไดรับคาตอบแทนไมมากนัก

ตอกระจก..

จึงเขียนจดหมายหนึ่งฉบับแนบรายการแสวงบุญ เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2013 ขอชวยใหครูบินกอน ผอน
ทีหลัง ศูนยคำสอนกรุงเทพฯ ไดชวยประชาสัมพันธ
คณะทัวรจึงไดเดินทางไปเทลอาวีฟ เยี่ยมสถานที่ 27
แหง โดยคางคืนทีน่ าซาเร็ธ 2 คืน และเบธเลเฮ็ม 3 คืน
คู มื อ แนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย
กลาวถึง ครูคำสอนฆราวาส วา (ขอ 141) “กระแสเรียก
ของฆราวาสในดานการสอนคำสอนมาจากศีลลางบาป
ไดรับการเสริมพลังดวยการรับศีลกำลัง พวกเขาจึงมี
สวนรวมใน “งานศาสนบริการของพระคริสตเจาใน
ฐานะสงฆ ประกาศก และกษัตริย” นอกเหนือจากกระแสเรียกทัว่ ไปใหทำงานแพรธรรมแลว ฆราวาสบางคน
ไดรบั การเรียกเปนพิเศษใหมาเปนครูคำสอน ซึง่ ไดรบั
การเรียกจากพระจิตเจามาสูพันธกิจของพระศาสนจักร
ภายใตการนำของพระสังฆราช และเปนผปู ระสานงาน
อยางพิเศษกับกิจกรรมแพรธรรมของพระศาสนจักร
(เทียบคมู อื ครูคำสอน ขอ 2) พระศาสนจักรเห็นถึงความ
สำคัญของกระแสเรียกนี้ (เทียบ GDC 231) ‘ในปจจุบนั
นี้ เนือ่ งจากมีพระสงฆและนักบวชนอยลงสำหรับเทศน
สอน และงานอภิบาลคริสตชนซึง่ มีจำนวนมาก หนาที่
ของผสู อนคำสอนจึงมีความสำคัญมาก ฉะนัน้ การอบรม
ผูสอนคำสอนจึงตองทำอยางดี และใหเหมาะสมกับ
ความเจริญทางวัฒนธรรม จนเขาสามารถปฏิบตั หิ นาที่
ของเขาได อ ย า งดี ที่ สุ ด ในฐานะเป น ผู ร ว มมื อ อย า งมี
ประสิทธิภาพของพระสงฆ’ (AG 17)
ครูคำสอน เปนบุคคลสำคัญในงานสรางชุมชน

ผาตัดชวยคุณได

คลินกิ ตา โรงพยาบาลเซนตหลุยส ขอเสนอบริการ..
รักษาตอกระจกดวยวิธีการผาตัด โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ทีม่ ากดวยประสบการณ พรอมดวยเครือ่ งมือ
ที่ ทั น สมั ย และห อ งผ า ตั ด ที่ มี ร ะบบป อ งกั น การติ ด เชื้ อ
ที่ไดมาตรฐานจากเยอรมัน ภายใตการดูแลจากพยาบาล
วิชาชีพอยางใกลชดิ ตลอดการรักษาและพักฟน
เวลาทำการ

จันทร - ศุกร เวลา 09.00 - 16.00 น. และ 17.00 - 19.00 น.
เสาร - อาทิตย เวลา 09.00 - 12.00 น. , 13.00 - 15.00 น.
และเวลา 17.00 - 19.00 น.
สอบถามขอมูลไดที่ : คลินกิ ตา อาคารรอยปบารมีบญ
ุ ชัน้ 3
โรงพยาบาลเซนตหลุยส
โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10325 - 26 www.saintlouis.or.th

คริ ส ตชนกลุ ม ย อ ย ช ว ยงานคำสอนในเขตวั ด และ
สถาบันศึกษา งานคำสอนและงานอภิบาลจะบังเกิด
ผลสำเร็จเพียงใด ขึ้นอยูกับการดำเนินชีวิตที่ดีของครู
คำสอนมากกวาวิธกี ารและสือ่ อุปกรณ” (ขอ 142)
เราทราบดีวา พระวรสารมี 4 ฉบับ เขียนโดยนักบุญ
มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน เวลาที่เราไปถวาย
มิสซาทีว่ ดั แหงหนึง่ ของคณะฟรังซิสกัน คุณพอผดู แู ล
วัดไดบอกวา “การมาแผนดินศักดิ์สิทธิ์เปนการอาน
พระวรสารฉบับที่ 5” แมวาหลายคนยังตองผอนทีหลัง
แต พ วกเราก็ ป ระทั บ ใจในพระพรที่ ท อ งฟ า แจ ม ใส
ทุกคนปลอดภัย ไดกำลังใจในโอกาสนี้ และขอบคุณ
ผูบริหารทุกทานและอับรอดอินเตอรที่ไดสนับสนุนครู
คำสอน
หมายเหตุ ผมเอาหนั ง สื อ แผ น ดิ น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
เขียนโดยคุณพอวรยุทธ กิจบำรุง (สิงหาคม 2002) และ
ภาพจากที่ เ กิ ด เหตุ เหตุ เ กิ ด ที่ แ ผ น ดิ น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
โดยคุณพออนุชา ไชยเดช (ธันวาคม 2553) จัดพิมพโดย
สือ่ มวลชนคาทอลิกฯ ไปประชาสัมพันธดว ย

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

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



ติดตอ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา)โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net
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อาลัยรัก (ต่อจากหน้า 4)
เซอร์ไอรีน ชำ�นาญธรรม อธิการิณเี จ้าคณะแขวง
และเพื่อนร่วมรุ่นของเซอร์อาเดลา ได้มีสารในหนังสือ
ไว้อาลัยปลงศพ ความว่า ...ไม่เป็นการง่ายเลยที่จะ
ต้องเขียนคำ�ไว้อาลัยให้กับเพื่อนที่เติบโตกันมาในชีวิต
นักบวชถึง 50 ปี ที่จะฉลองในเดือนพฤษภาคมที่จะ
มาถึงนี้ พวกเรารู้สึกใจหายและเสียใจถึงการจากไปของ
เซอร์ แม้จะรู้ว่าความป่วยไข้จากโรคมะเร็งนี้ ไม่เร็วหรือ
ช้าจะสุดสิ้นการเยียวยารักษาได้
“ความรักของพระคริสตเจ้าเร่งเร้าเรา” (2คร 5:14)
เฉกเช่ น นั ก บุ ญ เปาโลองค์ อุ ป ถั ม ภ์ ข องเรา
ตลอดชีวติ ทีถ่ วายแล้วแด่พระเป็นเจ้าของเซอร์ เซอร์เปีย่ ม
ด้วยความรักของพระ แสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น
ที่จะรับใช้พระเป็นเจ้าและเพือ่ นมนุษย์ ด้วยพระพรความ
เป็นนักบวช นักบริหาร เซอร์ริเริ่มกิจการดีหลายอย่าง
เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรทุกระดับ ให้ทันต่อความ
ก้าวหน้าของยุคปัจจุบนั และด้วยจิตตารมณ์ของพระเยซู
และตามพระพรพิเศษของคณะอย่างซื่อสัตย์เสมอมา
“ความตายของผู้จงรักภักดีมีค่ายิ่งนักเฉพาะ
พระพักตร์พระเจ้า” (สดด 116)
ขอบคุณ ครอบครัว พิศุทธิ์สินธพ ที่มอบเซอร์
อาเดลา ให้กับคณะ

ขอบคุ ณ เซอร์ ใ นการตอบรั บ กระแสเรียกจาก
พระเจ้า ถวายตนรับใช้พระเจ้า ในคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
เป็นเวลา 50 ปี
ขอบคุณเซอร์ ในความรักที่มีต่อคณะด้วยการ
เป็นผูร้ บั ใช้พนั ธกิจในการดูแลรับใช้ผปู้ ว่ ย ณ โรงพยาบาล
เซนต์หลุยส์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และสุดท้ายที่โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
ขอบคุณเซอร์ ในการรักและรับใช้พระศาสนจักร
ตามแบบอย่างของคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ และคุณแม่
มารีอาน์น เดอ ตียี
ซื่อสัตย์ ทั้งในยามสบายดีและยามเจ็บป่วย จนถึงวาระ
ขอบคุณเซอร์ ด้วยการเป็นแบบอย่างของสมาชิก สุดท้ายของชีวิต
ที่ รั ก พระเป็ น เจ้ า และอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ พระเป็ น เจ้ า อย่ า ง

สิ่งหนึ่งที่เราควรตระหนักเสมอ
ว่า......“มีคนดีเสมอ.......ทั่วไป”
คลาร่ า ขั บ รถกลั บ บ้ า นตอนค่ำ � คื น อั น มื ด มิ ด
แถมหิมะกำ�ลังตกด้วย   เมื่อรถลงจากทางด่วนเข้าถนน
ในตำ�บลบ้าน เธอก็เห็นรถยนต์คันหนึ่งฝากระโปรงหน้า
เปิดอยู่  ชายเจ้าของรถกำ�ลังง่วนอยู่กับการดูเครื่องยนต์  
ข้างๆ รถเห็นหญิงสาวกำ�ลังอุ้มลูกน้อยนั่งอยู  ่ คลาร่าจึง
ชะลอรถจอด เดินไปถามว่าจะให้ช่วยอะไรไหม
ราฟาแอล
ชายผู้ เ ป็ น สามี ม องมาที่ ค ลาร่ า ด้ ว ยสายตาที่
หวาดระแวง   ตอบว่า “ไม่ต้องดอก เพราะเดี๋ยวพี่ชาย
มธ 25:34-36, 40
จะมาช่วย”  ส่วนภรรยาที่นั่งอยู่ข้างรถก็มองมาที่คลาร่า
........แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่ผู้ที่อยู่เบื้องขวาว่า ด้วยสายตาแสดงความหวาดกลัว......    ฝ่ายคลาร่าซึ่ง
“เชิญมาเถิด ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดา อาศัยอยู่ที่ต�ำ บลนั้น ก็บอกว่า  “นี่มันก็ค่ำ�มืดแล้ว คุณ
ของเรา เชิญมารับอาณาจักรเป็นมรดกที่เตรียมไว้ให้ ไม่สามารถมองเห็นเครื่องยนต์ได้หรอก   นี่เป็นไฟฉาย
ท่านแล้วตั้งแต่สร้างโลก  เพราะว่า เมื่อเราหิว ท่านให้เรา คงจะช่วยคุณได้”  ส่วนตัวภรรยา  คลาร่าขอให้เธอเข้าไป
กิน เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม   เราเป็นแขกแปลกหน้า นั่งในรถเพราะยังสามารถติดเครื่องเปิดความร้อนได้
ท่านก็ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เรา     ลูกๆ จะได้อบอุ่น   หลังจากถูกคะยั้นคะยอ  ฝ่ายภรรยา
เราเจ็บป่วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุก ท่านก็มาหา ก็ยอมอุ้มลูกเข้าไปนั่งพักในรถ   สักครู่หนึ่งก็มีชายอีกคน
.......พระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า เราบอกความจริง ขับรถเข้ามาช่วยดูเครือ่ งยนต์ และช่วยซ่อมจนเครือ่ งยนต์
แก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทำ�สิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำ�ต้อยที่สุด ติดใช้การได้....  คลาร่าและครอบครัวนี้จึงต่างกล่าวอำ�ลา
กัน
ของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำ�สิ่งนั้นต่อเรา”
อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา ก็มีเสียงเคาะประตูที่บ้าน
ของคลาร่า  ผู้ที่มาเยี่ยมก็คือสุภาพสตรีที่อุ้มลูกในค่ำ�คืน
							

วันก่อนที่คลาร่าได้พบและให้ความช่วยเหลือ   เธอนำ�
กระเช้าดอกไม้มาขอบคุณ   คลาร่าจึงเชิญเธอเข้ามารับ
น้ำ�ชาในบ้าน  ขณะที่คุยกัน ผู้มาเยี่ยมก็กล่าวกับคลาร่า
ว่า  ครอบครัวของเธอเพิ่งย้ายมาอยู่ในตำ�บลนี้ แต่ก่อนที่
จะย้ายมาก็ได้ยินกิตติศัพท์ว่า  บริเวณที่รถของเธอจอด
เสียในคืนก่อนเป็นเขตอันตรายของตำ�บลนี้   ตัวเธอเอง
และสามีจึงรู้สึกตื่นตระหนกที่เห็นคลาร่าจอดรถลงมา
สอบถาม......   แต่หลังจากที่ได้ยินคลาร่าถามไถ่ด้วย
ความห่วงใย จิตใจของเขาทั้งสองก็ชุ่มชื่น อุ่นใจขึ้น  
และรู้สึกได้ว่า คลาร่าจริงใจ หวังดีต่อครอบครัวของ
เธอ.....     เธอกล่าวก่อนลากลับว่า:
“........ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม
ที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นถิ่นอันตราย
ให้ระวังตัว
ฉันเชื่อว่า ที่ตรงนั้นยังจะมีคนดีอย่างคุณเสมอ
และคนดีอย่างคุณนี่แหละ
จะช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าของบ้านเมือง”
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว

		

ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

บทภาวนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย

“นักบุญ นักฟัง”
พบภาพนี้ที่วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก ภาพที่ทำ�ให้ผมคิดถึงเรื่องราว
ที่เล่าจากคนที่ได้สัมผัสกับพระหัตถ์ของนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
คุณพ่อในภาพ ท่านเล่าว่า
“เมื่อครั้งที่บวชใหม่ๆ มีโอกาสได้ไปกรุงโรม สมัยนั้นยังไม่ได้ออกจาก
คณะนักบวชที่ตนสังกัดอยู่ ซึ่งมีศูนย์กลางคณะที่กรุงโรม ท่านเล่าถึงบรรยากาศวันนั้น ผู้คนที่มาเฝ้ารับเสด็จมหาศาล แต่คุณพ่อก็มีโอกาสดีที่สุดที่ได้
สัมผัส และพูดคุยกับพระสันตะปาปา คุณพ่อบอกกับพระองค์ว่า “ฉันและ
พี่น้องคนไทยรักพระองค์ท่าน”
แต่เนื่องจากผู้คนมหาศาลอย่างที่ภาพก็ฟ้องให้เห็น เป็นธรรมดาที่จะ
ไม่ได้ยินเสียงน้อยๆ เสียงนั้น ...”
คุณพ่อเล่าอย่างต่อเนื่อง ...
“แต่พระสันตะปาปาน่ารักมาก พระองค์ทรงก้มลง มาถามว่าพูดอะไร
น่ะ เป็นครั้งที่สอง ....ก็ยังไม่ได้ยินเช่นเคย และทรงก้มลงต่ำ�กว่าครั้งแรก จน
ที่สุดก็ได้ยิน ... พระองค์ทรงอวยพรคุณพ่อองค์นั้น และยังบอกอีกด้วยว่า
“พระองค์อวยพรประเทศไทยของเรา”
.........
ผมอาจไม่ทันได้สัมผัสกับชีวิตศักดิ์สิทธิ์เหมือนใครหลายๆ คน ที่ได้
สัมผัส แบบมือได้จับต้องแต่ผมเชื่อในความน่ารักของพระองค์ ที่ทรงสนใจ
ผู้คน ไม่ว่าใครกำ�ลังพูดคุยกับพระองค์
ผมเชื่อว่าตอนนี้พระองค์ก็ทรงกำ�ลังฟังเราแน่นอน ....
ผมจึงอยากใช้เสียงเล็กๆ เหมือนพระสงฆ์องค์นั้นที่เป็นเจ้าอาวาส วัด
พิษณุโลกอยากบอกกับพระองค์ว่า “ช่วยเสนอวิงวอนแด่พี่น้องคนไทย” เหมือน
เมื่อครั้งนั้นผมเชื่อว่าเสียงของผมคนเดียวอาจไม่ดังพอ แต่เรามาช่วยกันทำ�ให้
เสียงดังขึ้นกันดีกว่าคนละเสียงที่ภาวนา...
แต่ผมก็แน่ใจเสมอว่า ... นักบุญท่านนี้ฟังเราเสมอ

ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระองค์คือพระเจ้าแห่งความยุติธรรม ความรัก และสันติ
พวกลูกขอน้อมถวายประเทศไทย
และสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้แด่พระองค์
พวกลูกวอนขอพระเมตตา
สำ�หรับทุกส่วนของปัญหาภายในประเทศ
พวกลูกวอนขอโดยอาศัยพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า
โปรดทอดพระเนตรด้วยพระทัยอารีต่อประเทศไทย
และโปรดโน้มนำ�จิตใจของบรรดาผู้เกี่ยวข้อง
ให้เกิดความรัก ความปรองดอง และสันติภาพ
เพื่อความดีและเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในประเทศ
อันเป็นที่รักของพวกลูก
ลูกวอนขอทั้งนี้อาศัยพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรของพระองค์ และพระผู้ไถ่ของลูกทั้งหลาย
อาแมน

มารวมพลังกันสวดภาวนาเพื่อ
ความสงบสุขในประเทศไทยของเรากันเถอะ
Let’s Pray For Our Country
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การภาวนาคือหนาทีท่ สี่ ำคัญ

คณะสงฆ สภาอภิบาล
และสัตบุรุษ
มีความยินดี
ขอเรียนเชิญทาน
รวมฉลองชุมชนแหงความเชื่อ

วัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ศรีราชา
ขอเรียนเชิญพี่นองทุกทานรวมฉลอง
(หอประชุมหลังใหม)
วัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา
วันอาทิตยที่ 22 มิถนุ ายน ค.ศ.2014
จ. ระนอง
เวลา 10.30 น.
วันอาทิตยที่ 22 มิถุนายน 2014
โดย
เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ จรัสศรี
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
นประธาน 1 หมู 6 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุ
เปนประธาน
วัดนักบุญอันตนเปดอนมดตะนอย
รี โทร. 0-3274-5138
ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

=

มารีอา มัสซาแรลโล
ศศิวิมล เหลืองศศิพงษ
ครบ 5 ป

ผสู รางสันติยอ มเปนสุข เพราะเขาจะไดชอื่ วาเปนบุตรของพระเจา

อักแนส รัชนี คงกิตติกลุ

เกิดใหมในพระเจา 8 มิถนุ ายน 2553 ครบ 4 ป
ณ วันแหศลี เพือ่ ระลึกถึงการประทับอยขู องพระเยซู
กับบุคคลทีพ่ ระองคทรงรักบนโลกนี้

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

ขณะนี้สื่อมวลชนคาทอลิกฯ
แผนกการพิมพ
กำลังรวบรวมขอมูล
เพื่อจัดทำ
ปฏิทินคาทอลิกประจำป
วัด คณะนักบวช องคกร
หนวยงานใด
มีการเปลีย่ นแปลง แกไขทีอ่ ยู
โปรดแจงไดที่ กองบรรณาธิการ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com
E-mail : udomsarn@cbct.net
ภายในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2014
ขอขอบพระคุณ

ระลึกถึงคุณพอยอหน บอสโก ศักดิพัฒน กิจสกุล
คณะสติกมาติน ครบ 1 ป
10,000 บาท
คุณชนัดดา ชมจินดา
1,000 บาท
เพื่ออุทิศใหปอล ชาลี ชมจินดา
เบอรนารถ เอนก พงษพลู
“ลูกหลาน” อุทศิ ใหมารีอา ลออิวจง 300 บาท
ครอบครัว “บุญฤทธิ์ฤทัยกุล” อุทิศให
โยเซฟ สุรพงษ บุญฤทธิฤ์ ทัยกุล 300 บาท
เปาโล สุวทิ ย บุญฤทธิฤ์ ทัยกุล 300 บาท
วิญญาณในไฟชำระ
300 บาท
วิญญาณผลู ว งลับ
300 บาท
สำหรั บ ท า นที่ ป ระสงค จ ะสมทบกองทุ น ฯ
โปรดสงธนาณัติ สั่งจายในนาม “ซิ ส เตอร ศั ก ดิ์ ศ รี
งามวงศ ” ป.ณ. ยานนาวา 122/11 ซ.นนทรี 14
(นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ
10120 เช็คสั่งจาย “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
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อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลจันทบุรี

วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบลวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันท- ราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน
บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ.ชลสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
บุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า จ.ระนอง
วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน เวลา 10.00 น.
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง จ.ฉะเชิงเทรา พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น
ประธาน (ติดต่อคุณพ่อวิเชียร ระดมกิจ โทร. 08ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม อ.เมือง จ.สระแก้ว 6176-7740)
วัดนักบุญเปโตร อ.เบตง จ.ยะลา ฉลองวัด
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 10.30 น.
วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.00 น. (ฉลอง 77 ปี
ของการตั้งกลุ่มคริสตชนที่เบตง 1937-2014) พระฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 10.30 น.
สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน
สังฆมณฑลราชบุรี
(สอบถามหรือติดต่อที่พักได้ที่คุณพ่อจาตุรงณ์ สาระวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย อ.ดำ�เนิน- คุณ โทร. 0-7323-0901, 08-6488-7200)
สะดวก จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน
สังฆมณฑลเชียงใหม่
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ฉลองอาสนกฤษเจริญ เป็นประธาน
วิหาร และพิธีบวชพระสงฆ์และสังฆานุกร สังฆมณฑล
สังฆมณฑลนครสวรรค์
เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.00 น.
วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี ฉลองวัด พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น
ประธาน
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น.

วัดเซนต์แอนโทนี
แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
หลังพิธีมีแห่พระรูปนักบุญ
อันตนและพระธาตุนักบุญ
พระ-สันตะปาปา 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
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
กรกฎาคม เวลา 17.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิส
วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อ.พุทไธสง จ.บุรรี มั ย์
วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมณ์
เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล จ.สมุทรปราการ จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน เวลา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น สังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน
ประธาน
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

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
สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน
]สักการสถานบุญราศีนิโคลาส ขอเชิญร่วมมิสซา
เทิดเกียรติบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง วัน

เสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2014 เวลา 19.00 น. โดย
คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช เป็นประธาน (หลังมิสซา
มีแห่พระรูปบุญราศี และถวายดอกไม้)
] สังฆมณฑลอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมพิธีบูชา
ขอบพระคุณ บวชสังฆานุกร สามเณรอันดรูว์ อาทิตย์
นิยมธรรม วันเสาร์ท่ี 14 มิถนุ ายน 2014 เวลา
10.00 น. ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
อ.กันทารมณ์ จ.ศรีสะเกษ  โดยพระสังฆราชฟิลปิ บรรจง
ไชยรา เป็นประธาน
] อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมพิธีบูชา
ขอบพระคุณ บวชสังฆานุกร สามเณรเปโตร กรณ์
อดิเรกวุฒิกุล วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2014
เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
กรุงเทพมหานคร โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
] ตารางของ Lectio Divina ค.ศ. 2014 โดย
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ที่วัด
แม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก
วันพุธที่ 4 ถึงวันเสาร์ท่ี 7 มิถนุ ายน เข้าเงียบประจำ�ปี ที่
ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง / วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม
/   วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม / วันเสาร์ที่ 6 กันยายน /
วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม / วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน /
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม สอบถามคุณวันดี เจริญ-

พงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585
] คณะกรรมการคาทอลิ ก เพื่ อ การธรรมทู ต ของ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยและ
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 ทีว่ ดั พระเยซูเจ้าเสด็จขึน้ สวรรค์อ.สามพราน
จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2014 เวลา
10.00 น. (ขอเชิญศิษย์เก่าคามิลเลียน ร่วมฉลอง
(อ่านต่อหน้า 16)

หน้า 16 ปีที่ 38 ฉบับที่ 24 ประจำ�วันที่ 8-14 มิถุนายน 2014

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
ด้วยนะครับ)
] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำ�หรับผู้สนใจ
ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง
วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่
จอดรถชั้น A ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ
โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ
pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 หรือ
ดร.สุนทรี โคมิน komin.suntree@gmail.com,
08-9611-7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา
aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 หรือ
คุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com, 089117-9100
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พระสมณสาส์น
เตือนใจ
เรื่อง
ความชื่นชมยินดี
แห่งพระวรสาร
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์
ราคา 90 บาท
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k

สังฆมณฑลอุบลราชธานี ขอเชิญ

ร่ ว มพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ บวชพระสงฆ์ ใ หม่
สังฆานุกรยออากิม นราธิป งามวงศ์ สังฆานุกร
โทมัส สุพจน์ สายเสมา สังฆานุกรยอห์น
ยุรนันท์ พันธ์วิไล วันเสาร์ท่ี 14 มิถนุ ายน 2014
เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้าน
หนองทามน้อย อ.กันทารมณ์ จ.ศรีสะเกษ   โดย
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน
k สังฆมณฑลเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีบูชา
ขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกรยอห์น
บัปติสต์ ชาญชัย ศรีสทุ ธิจรรยา วันเสาร์ท่ี 28
มิถนุ ายน 2014 เวลา 10.00 น. ทีอ่ าสนวิหาร
พระหฤทัยเชียงใหม่  โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
วีระ อาภรณ์รตั น์ เป็นประธาน
k สังฆมณฑลนครราชสีมา ขอเชิญร่วม
พิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกร
ยอห์น วิชญะ ประทุมมา วันเสาร์ท่ี 5 กรกฎาคม
2014 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พระ
ประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา  โดยพระสังฆราช
ยอแซฟ ชูศักดิิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

k คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่
สังฆานุกรมีคาแอล วุฒิชัย บุญบรรลุ สังฆานุกร
เปาโล เหวียน หญือ เฮี้ยว สังฆานุกร
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อันตน ประจักษ์ กิติสิน
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ขอโปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรด้วยเทอญ
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กลับสู่อ้อมกอดพระเจ้า 12 มิถุนายน 2012
ครบ 2 ปี

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

โดย เงาเทียน
สวัสดีครับเพือ่ น ๆ เยาวชนทีร่ กั มาตอกันในตอน
ที่สามของสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ที่ทรงเขียนถึงเยาวชนโลกในปนี้ ภายใตพระวาจาที่วา
“ผูมีใจยากจนยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปน
ของเขา” (มธ 5:3) ติดตามอานตอกันเลยนะครับ
ผูมีใจยากจนยอมเปนสุข...
มหาบุญลาภประการแรกซึ่งเปนหัวขอไตรตรอง
สำหรับวันเยาวชนโลกของเราครั้งตอไป บอกวา ผูมี
ใจยากจนยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของ
เขา ณ เวลาที่ผูคนมากมายกำลังดิ้นรนตอสูอันเปน
ผลของวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ มั น อาจดู เ ป น ของแปลกที่
เอาความยากจนมาเชื่อมโยงเขากับความสุข เราจะถือ
ความยากจนวาเปนความสุขไดอยางไร?
ประการแรก ใหเรามาทำความเขาใจวา “การมี
จิตใจยากจน” หมายความวาอะไร เมื่อพระบุตรของ
พระเจาเสด็จมารับสภาพมนุษย พระองคทรงเลือกเอา
หนทางแหงความยากจนและการทำตนเปนคนวางเปลา
อยางที่นักบุญเปาโลกลาวในจดหมายถึงชาวฟลิปปวา
“แมวา พระองคทรงมีธรรมชาติพระเจา พระองคกม็ ไิ ด
ทรงถือวาศักดิ์ศรีเสมอพระเจานั้น เปนสมบัติที่จะตอง
หวงแหน แตทรงสละพระองคจนหมดสิ้น ทรงรับ
สภาพดุจทาสเปนมนุษยดุจเรา ทรงแสดงพระองคใน
ธรรมชาติมนุษย” (2:5-7) พระเยซูเปนพระเจาที่ทรง
สละพระสิริรุงโรจนของพระองค ตรงนี้เราเห็นการ
เลือกของพระเจาทีต่ อ งการเปนผยู ากจน แมทรงร่ำรวย
พระองคกท็ รงยอมกลายเปนคนยากจนเพราะเห็นแกเรา
เพื่อเราจะไดร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค
(เทียบ 2 คร 8:9) นีเ่ ปนรหัสธรรมทีเ่ ราไตรตรองเมือ่
เราเห็นพระกุมาร พระบุตรของพระเจานอนอยใู นรางหญา
และที่สุดบนไมกางเขน จากชีวิตที่วางเปลา จนถึงจุด
สูงสุด
คำคุณศัพทภาษากรีก ptochos (ยากจน) ไมไดมี
ความหมายเชิงวัตถุลว นๆ แตหมายถึง “ขอทาน” และ
อาจจะนำไปเชื่อมโยงกับความเขาใจของชาวยิวที่ใช
คำวา anawim ทีแ่ ปลวา “คนจนของพระเจา” ซึง่ หมาย
ถึงความต่ำตอย หมายถึงขอจำกัดของเราและความ
จนในความเปนอยูที่ยากจนของเรา anawim คือคนที่
วางใจในพระเจา พวกเขาทราบวาพวกเขาสามารถพึง่ พา
พระองคได
ดั ง ที่ นั ก บุ ญ เทเรซาแห ง พระกุ ม ารเยซู เ ห็ น อย า ง
ชัดเจนวา อาศัยการอวตารเปนมนุษย พระเยซูเสด็จมา
ประทับอยูทามกลางเราแบบคนขอทานคนหนึ่งที่ทรง
ขอความรักของเรา หนังสือคำสอนของพระศาสนจักร
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บอกว า “มนุ ษ ย คื อ ขอทานต อ หน า พระพั ก ตร ข อง
พระเจา” (ขอ 2559) และกลาววาการสวดภาวนาเปน
การเผชิญกับความกระหายของพระเจาและเปนความ
กระหายของเราเองดวย (ขอ 2560)
นั ก บุ ญ ฟรั ง ซิ ส อั ส ซี ซี เ ข า ใจเป น อย า งดี เ กี่ ย วกั บ
มหาบุญลาภของผทู มี่ จี ติ ใจยากจน อันทีจ่ ริงตอนทีพ่ ระ
เยซูตรัสกับเขาทั้งผานคนโรคเรื้อนและจากไมกางเขน
ฟรั ง ซิ ส รั บ รู ถึ ง ความยิ่ ง ใหญ ข องพระเจ า และความ
ตอยต่ำของตน ในการสวดภาวนาผูยากจนแหงอัสซีซี
มักจะใชเวลานานเปนชั่วโมงถามพระเยซูวา “พระองค
เปนใคร?” “ขาพเจาเปนใคร?” เขาสละชีวิตที่ร่ำรวย
และสะดวกสบายเพื่ อ ที่ จ ะแต ง งานกั บ “สุ ภ าพสตรี
ยากจน” เพื่ อ เลี ย นแบบฉบั บ ของพระเยซู และเพื่ อ
ปฏิบตั ติ ามพระวรสารแบบคำตอคำ ฟรังซิสดำเนินชีวติ
โดยเจริญรอยตามแบบฉบับความยากจนของพระเยซู
และในความรักตอคนยากไร สำหรับทานแลวความรัก
สองอยางนี้เชื่อมโยงกันอยางแยกไมออกเหมือนสอง
ดานบนเหรียญเดียวกัน
เธออาจถามพอวา ถาเชนนั้นแลว เราจะสามารถ
ทำอะไรไดเปนพิเศษเพื่อที่จะทำใหตนเองเปนคนที่มี
จิตใจยากจน ใหเปนสวนหนึ่งในการดำเนินชีวิต? พอ
ขอตอบโดยกลาวถึง 3 สิง่ ดวยกัน
ประการแรก พยายามเปนอิสระจากวัตถุสิ่งของ
พระเจาทรงเรียกใหเราดำเนินชีวติ ตามแนวทางของพระ
วรสาร สำคัญอยทู คี่ วามพอเพียงโดยปฏิเสธทีจ่ ะยอมแพ
กับวัฒนธรรมแหงบริโภคนิยม ซึง่ หมายถึงพอใจอยกู บั
สิ่งจำเปนและเรียนรูที่จะเจริญชีวิตโดยไมตองมีสิ่งที่
ไมมีความจำเปนที่จะทำใหเราเผลอตัว ใหเราเรียนรู
ทีจ่ ะสละจากการเปนเจาของ จากการบูชาเงินทอง และ
จากการใชจา ยฟมุ เฟอย ใหเรายอมรับพระเยซูเปนสิง่ แรก
พระองคสามารถทำใหเราเปนอิสระจากการหลงผิด
ทุกชนิดที่จะทำใหเราตกเปนทาส เพื่อนเยาวชนที่รัก!
จงวางใจในพระเจา พระองครูจักเราดีและทรงรักเรา
พระองค ไ ม เ คยลื ม เรา เฉกเช น ที่ พ ระองค ท รงดู แ ล
ดอกซอนกลิ่นในทองทุง (เทียบ มธ 6:28) พระองค
จะทรงสรางหลักประกันวาเราก็จะไมขาดสิ่งที่จำเปน
เชนเดียวกัน หากเราจะใหผา นพนวิกฤตเศรษฐกิจ เรา
เองก็ตองพรอมที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา พรอม
กับหลีกเลีย่ งการทำใหหลายสิง่ ตองสูญเสียไป เฉกเชน
ทีเ่ ราตองการความกลาหาญทีจ่ ะเปนผทู มี่ คี วามสุข เรา
ก็จำเปนตองกลาที่จะเจริญชีวิตอยางเรียบงายดวย
ประการที่สอง หากเราเจริญชีวิตตามวิถีของมหา
บุญลาภ เราทุกคนตองมีประสบการณกบั การกลับใจใน
มุมมองทีเ่ ราเห็นคนจน เราตองดูแลพวกเขาและรสู กึ ไว
ตอความตองการฝายกายและฝายจิตของพวกเขา พอ
ขอมอบพวกเขาไวกบั พวกเธอเยาวชนเปนพิเศษสำหรับ
หน า ที่ ที่ จ ะต อ งรื้ อ ฟ น ความเอื้ อ อาทรต อ แก น แห ง
วัฒนธรรมของความเปนมนุษย เมือ่ ตองเผชิญกับความ
ยากจนทั้งแบบเกาแบบใหม ไมวาจะเปนการตกงาน
การอพยพยายถิน่ การติดยาเสพติดประเภทตางๆ เรามี
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หน า ที่ ต อ งตื่ น ตั ว และเป น คนที่ คิ ด เป น แล ว ต อ ง
หลีกเลีย่ งการประจญทีจ่ ะอยแู บบทองไมรรู อ น เราตอง
นึกถึงทุกคนที่รูสึกวาตนไมไดรับความรัก คนที่ไมมี
ความหวั ง ในอนาคต คนที่ ย อมแพ ชี วิ ต เพราะหมด
กำลังใจ และผิดหวังเพราะความกลัว เราตองเรียนรูที่
จะอยขู า งคนจน ไมใชดแี ตพดู เรือ่ งคนจน ใหเราออก
ไปพบพวกเขา มองตาเขาแลวฟงเขาพูด คนจนเปด
โอกาสใหเราไดสมั ผัสกับพระคริสตเจาเองและไดสมั ผัส
กับพระกายที่กำลังเจ็บปวดของพระองคดวย
อยางไรก็ตาม ประการทีส่ าม คนจนไมไดเปนเพียง
คนทีเ่ ราตองใหอะไรบางอยาง คนจนมีอะไรมากมายที่
จะมอบใหเราและสอนเรา มีปรีชาญาณมากมายเหลือเกิน
ทีเ่ ราตองเรียนรจู ากคนจน! ลองคิดดูใหดี หลายรอยป
มาแลวมีนักบุญองคหนึ่งที่ชื่อเบเนดิกต โจเซฟ ลาเบร
ซึ่งอาศัยอยูตามถนนในกรุงโรมและอาศัยทานที่เขา
ไดรบั เขาไดกลายเปนผแู นะนำฝายจิตวิญญาณใหผคู น
ทุกชนิดรวมถึงผยู งิ่ ใหญและผนู ำฝายศาสนาดวย อันที่
จริงแลวคนจนคืออาจารยของเรา พวกเขาแสดงใหเรา
เห็นวา คุณคาของคนไมไดวดั กันดวยความมัง่ มี หรือวา
เขามีเงินฝากในธนาคารมากเทาไร คนจนหรือคนทีไ่ ม
มีกรรมสิทธิ์ในขาวของมักจะถือความมีศักดิ์ศรีของตน
คนจนสามารถสอนเราได เ ป น อย า งดี เ กี่ ย วกั บ ความ
สุภาพและความวางใจในพระเจา ในนิทานเปรียบเทียบ
เรื่องชาวฟาริสีและคนเก็บภาษี (เทียบ ลก 18:9-14)
พระเยซูทรงเอาคนเก็บภาษีเปนแบบฉบับเพราะความ
สุ ภ าพของเขาและการยอมรั บ ว า ตนเองเป น คนบาป
หญิงหมายทีถ่ วายเงินสองเหรียญสุดทายใหแกพระวิหาร
เปนแบบฉบับของความใจกวางของทุกคนที่แทบไมมี
อะไรเลย แตกเ็ ต็มใจใหทานทุกสิง่ ทีต่ นมี (ลก 21:1-4)
...นองเยาวชนครับ การเปนคนจนของพระเจาดูจะ
เปนคนทีม่ คี วามสุขมากมายนะครับ ยิง่ เราไมปรารถนา
ครอบครอง เราก็ยิ่งมีอิสระ ยิ่งเราใหมากขึ้น เราก็จะ
ไดรบั มากขึน้ ความสุขครับไมไดพบกันทีก่ ารมีหนาตา
หรือเงินทอง แตความสุขอยทู บี่ า น คุณพอ คุณแม พีน่ อ ง
เพื่อน และมิตรภาพที่ดีตางหาก พบกันใหม ฉบับหนา
นะครับ สวัสดี...
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ทุกคนพูดสิ่งที่อยู่ในใจ
ฝนตกเหมือนฟ้ารั่ว หลังจากร้อนกันมานาน ผมโน้ตคำ�สั้น ๆ ไว้
“ทุกคนพูดสิ่งที่อยู่ในใจ” ก่อนที่จะไปถวายมิสซาในเช้าวันนั้น
ความเคลือ่ นไหวใด ๆ ก็ตามของพระสันตะปาปามักเป็นทีจ่ บั ตาของสือ่
สื่อในปัจจุบันง่ายต่อการติดตามข่าวมากกว่าสมัยก่อนมาก มีช่องทางให้เลือก
หลากหลาย คุณภาพทั้งภาพและเสียงคมชัด ไม่ติดอยู่กับช่วงเวลา นอกจากนั้น
ยังเอื้ออาทรแบ่งปันกันได้ นอกจากการติดตามข่าวอย่างชนิดเหมือนร่วมทาง
ไปด้วยแล้ว ผมจึงถือโอกาสย้อนกลับไปค้นหนังสือ สื่อต่าง ๆ ที่เคยซื้อไว้ครา
ที่ไปเยี่ยมไปเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกัน จำ�ได้ว่าการเดินทางไปเยี่ยม
แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ส่งผลให้ก่อเกิดหนังสือที่มีชื่อปะหน้าว่าเป็นผู้เขียน โดยมีชื่อ
หนังสือว่า “ภาพจากที่เกิดเหตุ เหตุเกิดที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์”
แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ก่อกำ�เนิดเหตุการณ์มากมาย เหมือนกับที่ Joe
Amaral นักเขียน นักจัดรายการที่หลงใหลในมนต์เสน่ห์ของแผ่นดินอิสราเอล
เขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่า “Understand Jesus : Cultural Insights
into the Words and Deeds of Christ” (เข้าใจพระเยซู : วัฒนธรรมที่
ปรากฏในพระวาจาและการกระทำ�ขององค์พระคริสต์) เนื้อหาเป็นเรื่องราวของ
อิสราเอลในศตวรรษที่ 1 ย้อนกลับไปยังประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ เพื่อ
เข้าใจว่าพระองค์คิด พูด และทำ�เช่นนี้ มีเบื้องหลังความคิดอย่างไร น่าจะจริง
ที่คนเราอาจจะพูดในสิ่งที่อยู่ในใจ แต่คงไม่ทั้งหมด
เส้นทางจากวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2014 ที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ จากปาเลสไตน์ มิสซาที่สนาม
กีฬานานาชาติ อัมมาน ที่ที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าประสูติ สถานที่รับศีลล้าง หรือ
ที่วางพระศพ อนุสรณ์แห่งการประหัตประหารชาวยิว ยัดวาแชม หรือโดม
ศักดิ์สิทธิ์ แม้กระทั่งบนเครื่องบินที่พระองค์เสด็จไปและกลับ ถ้อยคำ� “สันติสุข
สันติภาพ” ถูกเปล่งออกมานับครั้งไม่ถ้วน หรือไม่ว่าจะต่อหน้าบุคคลระดับใด
ราชวงศ์ ผู้น�ำ การปกครองนายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี ผู้อพยพ เด็ก หรือ

ผู้นำ�ทางศาสนา รับไบ พระอัยกา สิ่งที่พระองค์พูดและแสดงออกล้วนมาจากใจ
แม้จะไม่สามารถเชื่อมโยงและผูกใจผู้คนได้ทั้งหมด แต่ทุกคนก็เห็นภายในจิตใจ
ของพระองค์
“ทุกคนพูดสิ่งที่อยู่ในใจ” แต่ในความเป็นจริงอาจพูดได้ไม่ทั้งหมด
นิสัยรักการอ่านทำ�ให้ได้พบเจอบทความ นักคิด นักเขียนดี ๆ อยู่เสมอ
แต่จะว่าไปแล้วผมแทบไม่ค่อยได้อ่านงานของคุณพิศณุ นิลกลัด เท่าไหร่ ใน
คอลัมน์คลุกวงใน จากหนังสือมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 23-29 พฤษภาคม
2014 คุณพิศณุได้เล่าเรื่องน่ารัก ๆ เรื่องหนึ่งในหัวข้อ “ในจดหมายนั้น มีอ้อม
กอดฝากไปด้วย” เรื่องย่อ ๆ มีอยู่ว่า “โจดี้ แอน บิกคลี่ย์ (Jodi Ann Bickley)
สาวอังกฤษวัย 25 ปี เคยมีโรครุมเร้าทั้งกายและใจ เริ่มจากเป็นโรคสมองอักเสบ
ตอนอายุ 22 ปี ติดไวรัสจากการถูกตัวหมัดกัด ระหว่างที่รักษาตัวก็เป็นโรค
ซึมเศร้า และตามมาด้วยโรคบูลิเมียที่กลัวอ้วน หลังทานอาหารแล้วจะล้วงคอ
ให้อาเจียน ทำ�ให้โจดี้เบื่อชีวิต รู้สึกว่าตัวอ้วน ไร้ค่า เศร้าจนถึงกับคิดที่จะทานยา
300 เม็ดเพื่อฆ่าตัวตาย
จังหวะที่จะทานยาฆ่าตัวตายนั้น เธอได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา ไล่
ชื่อและเบอร์โทรศัพท์คนรู้จักกว่า 200 คน เพื่อหาคนจะโทรคุย เพื่อโน้มน้าว
ให้เธอไม่ฆ่าตัวตาย แต่ไม่มีรายชื่อใดน่าสนใจเลย ขณะที่ก�ำ ลังจะเริ่มทานยาเพื่อ
ฆ่าตัวตาย เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น มันเหมือนเสียงฟ้าสวรรค์ แต่ในความเป็นจริง
คือหน้าจอแสดงแอพแต่งหน้าตุ๊กตา ที่เธอลงทะเบียนไว้ โดยชวนเธอมาเล่นเกม
หลังจากนั้นเธอยิ้มได้ ชีวิตยังมีเรื่องอภิรมย์
เธอคิดใหม่ โดยตั้งเว็บไซต์ onemillionlovelyletters.com โดยเธอ
ตั้งใจเขียนจดหมายหาคนที่สิ้นหวัง ในแบบที่เคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
เพื่อให้เขารู้ว่าเขายังมีคนรัก คนห่วงใย ถ้าอยากได้กำ�ลังใจจากเธอก็ให้ส่งเมล์มา
ที่เธอ และให้เหตุผลว่าทำ�ไมต้องการ เธอจะส่งไปทุกฉบับพร้อมกับคำ�น่ารักจาก
เธอ “จดหมายทุกฉบับที่ส่ง ได้ใส่อ้อมกอดของเธอลงไปด้วย” เหตุการณ์น่าทึ่ง
ไปกว่านั้น คือ เพียง 1 ชั่วโมงที่ก่อตั้งเว็บไซต์นี้ เธอได้รับอีเมล์กว่า 100 ฉบับ”
ผู้คนยังต้องการความรัก หรือทุกคนต้องการความรัก
“คนเราพูดสิ่งที่อยู่ในใจ” น่าเสียดายที่โลกใบนี้กับช่วงเวลาสั้น ๆ ที่คน
เราจะมีชีวิตอยู่ ต้องเผชิญกับถ้อยคำ�ให้ร้าย นินทา ถือดี ชิงดีชิงเด่น เอาเปรียบ
ทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งแยก จนบางคนอาจคิดเลยเถิดไปว่า “พูดก่อนอาจจะ
ได้เปรียบกว่า” พระเยซูเจ้าเคยสอนเราว่า “สิ่งที่ออกมาจากปาก ก็ออกมา
จากใจ” ไม่ได้ค�ำ นึงถึงเงื่อนไขของเวลา แต่ค�ำ นึงถึงคุณภาพของสิ่งที่พูด และ
ความจริงที่ปรากฏของสิ่งที่แสดงออก หลาย ๆ ชีวิตบนโลกใบนี้จึงพร่�ำ พูดถึง
สันติภาพ แม้ว่าจะต้องพูดต่อไป โดยไม่เห็นจุดหมาย แต่มีความหวัง หลายชีวิต
บนโลกใบนี้จึงต้องพูดถึงความรัก ความหวัง แม้จะเคยขาดความรักและเกือบจะ
สูญสิ้นความหวัง เงื่อนไขที่ส�ำ คัญมิหยุดอยู่ที่ค�ำ พูดที่ออกมาจากใจเท่านั้น แต่
ปฏิบัติและแสดงสิ่งเหล่านั้นในชีวิตให้เป็นที่ประจักษ์ด้วย
ทุกคนพูดสิ่งที่อยู่ในใจ คำ�พูดจึงวัดและมัดใจ แต่การกระทำ�จะช่วยสรุป
ทุกสิ่ง
บรรณาธิการบริหาร
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“ฉลองพระเมตตา”

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองพระเมตตา ที่วัดเซนต์หลุยส์
วันที่ 27 เมษายน 2014

“ฉลองพระเมตตา”
เมษายน 2014

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (หัวตะเข้) วันที่ 27

“ฉลองพระเมตตา” วัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง วันที่ 27 เมษายน 2014

“ของขวัญวันผู้สูงอายุ จากโอวัลติน”
“ฉลองพระเมตตา” วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วันที่ 27 เมษายน 2014

เมื่อวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
13 เมษายน 2014 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครโคเออร์อรัญประเทศ ได้นำ�
ผลิตภัณฑ์โอวัลติน ชุด Season’s Greetings ซึ่งได้รับบริจาคจากบริษัทเอบี
ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ส่งมอบต่อให้คนชราและคนพิการ
ที่ยากไร้ จ.สระแก้ว จำ�นวน 60 คน
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50 ปีสมณสภาเสวนาระหว่างศาสนา ท่านพระเดชพระคุณ

พระพรหมสิทธิ ผู้รักษาการวัดสระเกศ ฝ่ายต่างประเทศ โดยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคม จัดคณะตัวแทนพุทธศาสนิกชน พระภิกษุ 34 รูป และ
ฆราวาส 8 ท่าน เดินทางไปสร้างมิตรไมตรี และร่วมการเข้าเฝ้าสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส แบบทั่วไป (ในภาพ เป็นการพบปะกับปลัด
สมณสภาฯ มงซินญอร์มิเกล อายุโซ่) โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์
สิริสุทธิ์ และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เดินทางไปร่วมงานครั้งนี้

คริสตชนเป็นหนึ่งเดียว

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 4)

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 40 เงิน เงิน เงิน

อาลัยรักเซอร์อาเดลา
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็น
ประธานในพิธีมิสซาปลงศพ เซอร์อาเดลา พิศุทธิ์สินธพ ภคินีเซนต์ปอล
เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2014 ที่วัด
เซนต์หลุยส์ มาเซอร์กลับสู่อ้อมกอด
พระเป็นเจ้า
(อ่านต่อหน้า 4)

ฉันรู้ว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่ทำ�ให้ฉันมีความสุข แต่ฉันจะพอใจในสิ่งที่พระเจ้า
ให้อย่างไรดี
“ท่านทั้งหลายจงอย่าสะสมทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินนี้เลย ที่นี่
ทรัพย์สมบัติทั้งหลายถูกสนิมและขมวนกัดกิน และถูกขโมยเจาะช่องเข้า
มาขโมยไปได้ แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์เถิด ที่นั่นไม่มีสนิมหรือ
ขมวนกัดกิน และขโมยก็เจาะช่องเข้ามาขโมยไปไม่ได้ เพราะทรัพย์สมบัติ
ของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วย” (มัทธิว 6:19-21)
“จงขายทรัพย์สินของท่านและให้ทาน จงหาถุงเงินที่ไม่มีวันชำ�รุด
จงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ ที่นั่นขโมยเข้าไม่ถึงและ
แมลงขมวนไม่ทำ�ลาย” (ลูกา 12:33)
มีทรัพย์บางอย่างสลายไป แต่มีทรัพย์บางอย่างคงอยู่นิรันดร์ เราได้
เลือกสิ่งนั้นหรือยัง ไม่ง่ายแต่พระวาจาของพระเหมือนดังคำ�มั่นสัญญา เหมือน
คำ�เก่าที่เคยคุ้น ทุกอย่างสลายไป แต่พระวาจาของพระจะไม่ถูกละเลยแม้แต่
พินทุอิเดียว

