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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกพระคัมภีร์ ลงนามสัญญาบริการการจัดพิมพ์
พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์
กับศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย สมาคมพระคริสตธรรมไทย
วันที่ 30 มิถุนายน 2014 ที่อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชั้น 10
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด-เสกวัดนักบุญ
เปโตร โนนแฝก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2014
ซึ่งนับเป็นวัดหลังที่ 3 ในประวัติศาสตร์ชุมชนแห่งความเชื่อของชาวบ้านโนนแฝก

รวมพลคนสือ่ เพือ่ เผยแผ่ความรักของพระ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

(อ่านต่อหน้า 7)
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
อาจเสด็จแวะเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

พระสังฆราชกิตติคุณยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.
ถอดความ

เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือน
ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2014
พระองค์จะทรงร่วมฉลองวันเยาวชนเอเชีย ร่วมกับผูแ้ ทน
จากประเทศต่างๆ ประมาณ 30 ประเทศ พระองค์
จะทรงประกาศแต่งตั้งมรณสักขีชาวเกาหลี 124 องค์
เป็นบุญราศี และจะทรงพบกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้
ปาร์ค กึน–ฮเย

ป ร ะ เ ท ศ เ ก า ห ลี ใ ต้ นั บ ว่ า เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ
เศรษฐกิจใหญ่ประเทศหนึ่งในเอเชีย ที่พระศาสนจักร
คาทอลิกมีขนาดเล็กแต่ก�ำ ลังเติบโต และเป็นครึ่งหนึ่ง
ของคาบสมุทรทีถ่ กู แบ่งเป็นสองส่วน ทีม่ พี รรคคอมมิวนิสต์
เกาหลี เ หนื อ ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี อ าวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ เ ป็ น อั น ตราย
ทั้งหลายปวงนี้อาจเป็นเหตุให้การเสด็จเยือนของพระ
สันตะปาปาน่าเป็นข่าวอย่างยิ่ง
บัดนี้ ผู้สังเกตการณ์ที่รอบรู้กำ�ลังวิจารณ์กันว่า
พระสันตะปาปาจะทรงเพิ่มจุดเยี่ยมของพระองค์ ซึ่งจะ
ทำ�ให้การเสด็จเยือนครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์อย่าง
แท้จริงหรือเปล่า
การเพิ่ ม สถานที่ ที่ จ ะทรงแวะคื อ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งวาติกันไม่มีความสัมพันธ์
ด้านการทูตมานานกว่า 60 ปี อาจเป็นจุดแตกต่างที่
น่าสนใจในบรรดาการเดินทางของพระสันตะปาปา ซึ่ง
ต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียด แต่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงแสดงให้เห็นถึงการเติมแต่ง
การเดินทางอย่างกล้าหาญในประเทศที่มีปัญหาเรื่อง
การทูตเหมือนเมื่อครั้งที่เสด็จไปอธิษฐานภาวนา ณ
สถานที่ซึ่งอิสราเอลสร้างขึ้นในด้านตะวันตกของแม่น้ำ�

จอร์แดน เมื่อพระองค์เสด็จไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เมื่อ
เสด็จเยือนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้
การแวะที่ปักกิ่งเวลาเพียงครึ่งวัน ซึ่งพระองค์
จะต้องเสด็จผ่านในการเสด็จจากกรุงโซลกลับไปกรุง
โรม พระสันตะปาปาสามารถแวะเยีย่ มอาสนวิหารคาทอลิก
และที่ฝังศพเพื่อนร่วมคณะของท่านคือ มัทธิว ริชชี
ซึ่งเคยเป็นธรรมทูตที่ประเทศจีน ซึ่งในขณะนี้กระบวนการแต่งตัง้ ท่านเป็นนักบุญได้เริม่ ขึน้ อีกเมือ่ ปี ค.ศ. 2010
การเสด็จไปเยือนครั้งนี้ดูจะห่างไกลในฤดูร้อน
ปีนี้ หรือในช่วงเวลาไหนในอนาคตอันใกล้นี้ แต่ยุคสมัย
การปกครองพระศาสนจักรของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสได้แสดงเครื่องหมายแห่งความหวังเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศจีน
สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ สำ � คั ญ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ คื อ การที่
พระสันตะปาปาได้เลือกพระคาร์ดินัลปีเอโตร ปาโรลิน เป็นผู้จัดการรัฐวาติกันในช่วงที่ท่านเป็นผู้ช่วยผู้จัด
การรัฐวาติกันจากปี ค.ศ. 2002 ถึงปี ค.ศ. 2009
พระคาร์ ดิ นั ล ในอนาคตองค์ นี้ มี บ ทบาทในการฟื้ น ฟู
ความสัมพันธ์กับปักกิ่ง ในช่วงเวลานั้นทั้งสองฝ่ายได้
บรรลุ ถึ ง ความเข้ า ใจกั น ในเรื่ อ งสำ � คั ญ เกี่ ย วกั บ การ
อภิเษกพระสังฆราชจีน โดยมีการตกลงกันว่าการอภิเษก
พระสังฆราชใหม่ต้องมีการรับรองทั้งจากวาติกันและ
กลุ่มคาทอลิกของประเทศจีน
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามสมเด็ จ พระสั น ตะปาปา
ฟรังซิสตรัสกับผูส้ อ่ื ข่าวชาวอิตาเลียน เมือ่ เดือนมีนาคม
ค.ศ. 2014 ว่า “มีความสัมพันธ์กับประเทศจีนบ้าง”
แล้วทรงเผยว่าประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ส่งสารความ
ยินดีแก่กันและกันสำ�หรับการได้รับการเลือกตั้งอย่าง
รวดเร็วของทั้งสองเมื่อเดือนมีนาคม
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็นบุคคล
ที่ได้รับความไว้ใจมากในประเทศจีน พระดำ�รัสเริ่มต้น
ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ เช่นความพยายามของ
พระองค์ท่านที่จะทรงยุติสงครามกลางเมืองในซีเรีย
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2014 และการอธิษฐานภาวนา
ของพระองค์เพื่อให้มีสันติภาพระหว่างประธานาธิบดี
ของปาเลสไตน์ กั บ อิ ส ราเอลได้ รั บ การชมเชยจาก

สื่อมวลชน
ตามคำ�บอกเล่าของฟรันเชสโก ซิสซี นัก
วิชาการชาวอิตาเลียนได้กล่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมว่า
คาทอลิกชาวจีนควรเป็น “เชื้อแห่งความกลมเกลียวอยู่
ร่วมกันของเพื่อนพี่น้องร่วมชาติ นักวิจารณ์ชาวจีน
ตีความหมายของท่านว่า ท่านหมายถึง “การอยู่ร่วม
กันระหว่างลัทธิสังคมนิยมกับสังคม” ซึ่งเป็นความคิด
ที่ หู จินเทา ผู้น�ำ คนก่อนของประเทศจีนเป็นผู้ให้การ
ส่งเสริม”
การมีโอกาสได้ฉายพระรูปกับพระสันตะปาปา
ผูไ้ ด้รบั ความนิยมอย่างมากมาย น่าจะเป็นโอกาสปรับตัว
ของประธานาธิบดี และรัฐบาลของท่านในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
ชื่อเสียงของรัฐบาลของท่านในระดับนานาชาติ เกี่ยว
กับการให้เกียรติแก่เอกภาพและสิทธิมนุษยชนในด้าน
ต่างๆ
เมื่อต้นเดือนมิถุนายนหนังสือพิมพ์ “South
China Morning Post” กล่าวถึงบุคคลที่มิได้ระบุชื่อ
ที่ “ใกล้ชิด” กับวาติกันและพระศาสนจักรในฮ่องกง
รายงานว่า วาติกันและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนอาจจะพบกัน
ก่อนสิ้นปีนี้
แต่ ค วามพยายามที่ จ ะให้ มี ก ารสนทนากั น
อาจถูกขัดขวางเมื่อไรก็ได้ นโยบายของปักกิ่งกับพระ
ศาสนจั ก รคาทอลิ ก มั ก จะสะท้ อ นความสนั บ สนุ น ใน
อิทธิพลต่างๆ รวมทั้งการติดต่อกับบุคคลในศาสนา
ต่างๆ เช่น คริสเตียนชาวจีนซึ่งมีผู้นับถือมากกว่า รวม
ไปถึงชาวพุทธทิเบตขององค์ทะไลลามะ
จากเครือ่ งมือทางด้านการเมือง ยังมีเวลาเพียงพอ
ก่ อ นที่ ส มเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส จะเสด็ จ ขึ้ น
เครื่องบินไปยังกรุงโซล
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สานเสวนา (ต่อจากหน้า 20)
ได้อ่านสาส์นของแต่ละศาสนาและมีแถลงการณ์ร่วม
5 ศาสนา เพื่อสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ณ ห้องน้ำ�พราว โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี
สาส์นจากผู้นำ�ศาสนา เรื่อง ศาสนธรรมและ
สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้นำ�ศาสนาและศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำ�นวนประมาณ 200 คน ได้
มาร่วมประชุมกันในเรื่อง “ผู้นำ�ศาสนาเพื่อสันติภาพใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งจัดโดยศาสนาเพื่อสันติภาพ
สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันอัสสลาม
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สมาคมไทย มุสลิม พุทธ จีน
จังหวัดปัตตานี ผู้นำ�ศาสนาคริสต์ ศาสนาซิกข์ และ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) ภาค
ประชาสังคมทั้งในและนอกพื้นที่ และศูนย์อำ�นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีต่างๆ กัน และส่งเสริมการใช้
หลักธรรมของแต่ละศาสนาในการสร้างความไว้วางใจ
และความร่ ว มมื อ กั น ฟื้ น ฟู ค วามสั ม พั น ธ์ ข องคนใน
ชุมชน
เราขอยืนยันความเชื่อในหลักธรรมศาสนา ให้
ศาสนานำ�ขบวนการสันติภาพในทุกมิติ ให้ทุกคนทำ�
ความดีกับผู้อื่นด้วย ความเคารพ เสมอภาค และ
บริสุทธิ์ใจ ดังนี้
1. ไม่เบียดเบียนชีวิตของตนเองและผู้อื่น
2. คิด ทำ� พูด แต่สิ่งที่ดีและเป็นความจริง
3. รักและหวงแหนความยุติธรรม
4. ลดละความเห็นแก่ตัว
5. มีความรัก ความเมตตา
6. มีความหมั่นเพียรในการปฏิบัติตามคำ�สอน
ของศาสนาของตน
เราเชื่ อ ว่ า การนำ � หลักธรรมคำ �สอนมาปฏิบัติ
ใช้อย่างจริงจังและด้วยความหมั่นเพียรนั้นจะช่วยนำ�
สันติสุขมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ จึงมีข้อเสนอ ดังนี้
1. ขอให้ทกุ ฝ่ายยึดมัน่ ในหลักธรรมการไม่ละเมิด
ชีวิตของตนเองและผู้อื่นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะใน
ช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาสนา ไม่ว่าจะเป็นใน
ช่วงเดือนรอมฎอน ในช่วงเข้าพรรษา ในช่วงมหาพรต
และในวันสำ�คัญอื่นๆ ทางศาสนา หากแม้นมีการละเมิด
ชีวิตของผู้ใดที่เรารัก ซึ่งทำ�ให้เราโกรธแค้นเพียงใด เรายัง
ต้องมีขันติธรรมและให้กระบวนการยุติธรรมดำ�เนินไป
ตามครรลองของกฎหมาย มิใช่ตัดสินความโดยพลการ
และทำ�การล้างแค้นด้วยตนเอง
2. การพูดเท็จ การนินทาว่าร้าย การกล่าวหา
ที่ปราศจากมูลความจริง การกุเรื่องขึ้นมา เพื่อให้เกิด
ความสับสนและมุ่งให้อีกฝ่ายเสียหาย  การพูดกลับกลอก
ล้วนแต่จะสร้างความร้าวฉาน ความไม่ไว้วางใจ และ
ความไม่เข้าใจกัน ดังนั้น ศาสนิกชนพึงใช้วาจาและมี
การกระทำ�ที่สุจริต ที่เอื้อต่อความสัมพันธ์อันดีและการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
3. สังคมจะดำ�รงอยู่ได้อย่างมีระเบียบต้อง
อาศัยการเมืองการปกครองที่ดี และสังคมจะดำ�รงอยู่

อย่างผาสุก ต้องอาศัยความยุติธรรม ซึ่งมีพื้นฐานบน
คุณธรรมและจริยธรรม ศาสนิกชนมีหน้าที่ในการปฏิบัติ
ต่อกันอย่างเป็นธรรม และต้องช่วยกันจัดระเบียบของ
สังคมให้มีความยุติธรรมและมีส่วนช่วยกันดูแลชีวิตทุก
ชีวิตในสังคม
4. บ่อยครั้งที่คนเราแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน
คิดแต่ประโยชน์ส่วนตนจนไปเบียดเบียนผู้อื่นและเอา
เปรียบสังคม ถ้าทุกคนเป็นเช่นนี้ ก็จะมีแต่การทะเลาะ
เบาะแว้งกัน สิ่งที่แก่งแย่งกันนั้นเมื่อได้มาก็จะทำ�ให้ทั้ง
เราและผู้อื่นมีความทุกข์ ศาสนิกชนจึงพึงลดความเห็น
แก่ตัว และแสวงหาความสุขจากการให้ โดยเฉพาะการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผทู้ ดี่ อ้ ยโอกาสหรืออดอยาก ยากไร้
และแก่ผู้ที่สูญเสียจากความรุนแรงในสังคม
5. เราไม่ควรแบ่งแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่าย แล้ว
เลือกข้างอย่างตายตัว ถ้าฝ่ายเราละเมิดหลักธรรมบ้าง ก็
ยังเห็นใจและพอเข้าใจได้ แต่ถ้าอีกฝ่ายมีการกระทำ�เช่น
เดียวกัน ก็จะโกรธแค้น ประณาม หรือแก้แค้นโดยไม่มี
การให้อภัย อันที่จริง เราไม่ควรมองมนุษย์ผู้ใดซึ่งย่อมมี
ความไม่สมบูรณ์ว่าเป็นคนเลวร้ายเสียทั้งหมด หากควร
มองว่าผู้นั้นสามารถกลับใจและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
การกระทำ�ของตนได้ และเมื่อเขาทำ�เช่นนั้น เราก็ควร
พร้อมที่จะให้อภัย แท้ที่จริงศาสนิกชนพึงมีศรัทธาต่อ
เพื่อนมนุษย์ มีความรักและความเมตตาต่อกันเสมอ
ในโอกาสที่ ผู้ นำ � ศาสนาหลั ก ของไทยได้ ม า
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ เราจึงขอรวมใจเป็น
หนึ่งเดียว ภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของแต่ละศาสนา
โปรดอำ�นวยพรและดลบันดาลให้จังหวัดชายแดนภาค
ใต้คืนสู่สันติสุขและความมั่นคงปลอดภัย ไม่เฉพาะแต่
ในช่วงเดือนรอมฎอน ในช่วงเข้าพรรษา ในช่วงมหาพรต
และในวันสำ�คัญอืน่ ๆ ทางศาสนาเท่านัน้ หากขอให้ทกุ คน
มีสวัสดิภาพและความปลอดภัยตลอดไป
ในโอกาสนี้พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เลขาธิการสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย อ่านสาส์นในนาม
คาทอลิก
ขอพระพรแห่ ง ความรั ก และสั น ติ สุ ข จงมี แ ด่
ท่านทั้งหลาย
ปรากฏการณ์ของความรุนแรงในพื้นที่ของเรา
ซึง่ ดำ�เนินมาหนึง่ ทศวรรษแล้วนัน้ บ่งบอกถึงความขัดแย้ง
ทางอุดมการณ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ยัง
คงดำ�รงอยู่ และดำ�รงอยู่ในระดับที่สูงมาก การทำ�ลาย
ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ ทำ�ลายทรัพย์สินสาธารณะ การมุ่งฆ่า
ประชาชนจำ�นวนมากโดยไม่เลือกว่าบุคคลที่ได้รับผล
การกระทำ�จะเป็นเด็กหรือผู้ชราหรือสตรี สิ่งเหล่านี้เป็น
ตัวชี้วัดชัดเจนถึงความไม่สงบในจิตใจอย่างรุนแรง อัน
ส่ ง ผลถึ ง ชี วิ ต ของบุ ค คลและทำ � ลายความสงบสุ ข ใน
พื้นที่ 3 จังหวัดของเรา
เมื่อสถานการณ์บานปลายถึงขนาดนี้ พวกเรา
คงปรึ ก ษาหารื อ กั น ในทุ ก วงสนทนาอยู่ ไ ม่ ว่ า งเว้ น
พยายามหาคำ�ตอบว่าอะไรเป็นสาเหตุของปัญหา ใครจะ
เป็นผูร้ บั ผิดชอบและแก้ไข จะใช้วธิ อี ย่างไรในการแก้ปญ
ั หา
ในการประชุมกันในวันนี้ก็เช่นกัน เราจะพยายามต่อไป
เพื่อเชิญชวนพวกเราให้มาร่วมคิด ร่วมหาทางออกให้กับ
ชีวิตของเรา ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการเชิญชวน
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จาก ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปากียา อธิการบดีของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการ ศาสนา
เพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ท่าน
ได้แสดงเจตจำ�นงชัดเจนในการรวมพลังความเป็นน้�ำ หนึง่
ใจเดียวของศรัทธาชนทั้งจากมุสลิม พุทธ และคริสตชน ช่วยกันขับเคลื่อนพลังแห่งสันติภาพให้มีอิทธิพล
ครอบคลุมพื้นที่ของเราให้ได้ บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะ
ไม่ไปถามถึงว่าใครมีหน้าที่สร้างสันติภาพให้เรา แต่จะ
บอกว่าฉันคือผู้สร้างสันติภาพ ถึงเวลาแล้วที่เราจะไม่พูด
ถึงสันติภาพแค่เป็นเพียงคำ�พูดเท่านั้น แต่จะบอกว่าฉัน
จะลงมือทำ�งานเพื่อสันติภาพ ผมในฐานะผู้แทนของ
ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ขอแสดงเจตจำ�นง
ร่วมกับท่านทั้งหลาย ยินดีร่วมใจร่วมกายในการทำ�งาน
สร้างสันติภาพให้สำ�เร็จ
สิ่ ง ที่ ทำ � ให้ เราจะลุ ก ขึ้ น มาทำ � งานเพื่ อ สร้ า ง
สันติภาพหรือไม่ หรือจะทำ�งานอย่างมีพลัง มีความ
กระตือรือร้นหรือไม่ สิ่งนั้นคือความเข้าใจหรือทัศนะทาง
ความคิดของเรานั้นเอง กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คืออุปสรรค
มิใช่อยู่ภายนอก หากแต่เป็นอุปสรรคที่อยู่ภายในความ
คิดของเรา พื้นฐานทางความคิดที่มาจากศาสนาจะเป็น
พลังสำ�คัญ ทำ�ให้เราทำ�งานอย่างกล้าหาญไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย ขอให้เราได้คำ�ตอบจากทางศาสนาว่า การสร้าง
สันติสขุ เป็นหน้าทีข่ องเรา การทำ�ร้ายทำ�ลายชีวติ ของผูอ้ น่ื
เป็นบาปหนักที่สุด การมองผู้อื่นที่แตกต่างจากเราในแง่
มุมต่างๆ ด้วยความเข้าใจ ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาค มีภราดรภาพต่อทุกคนไม่จ�ำ กัดวงแคบอยู่เฉพาะใน
พวกเดียวของตน เคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
ของทุกคน ยึดมั่นในสันติและยุติธรรม ที่ส�ำ คัญที่สุดต้อง
ปลดปล่อยตนเองจากจิตใจที่มีความโกรธเกลียดหรือ
อยากได้ ความเข้าใจอย่างนี้จะทำ�ให้เราก้าวข้ามความ
แตกต่าง สามารถทำ�งานร่วมกับศาสนิกของศาสนาอื่น
อย่างเต็มใจ
พื้ น ฐานทางความคิ ด ของศาสนาคริ ส ต์ อ ยู่ ที่
พระคัมภีร์ ซึ่งเป็นหลักการสำ�คัญสำ�หรับมนุษย์ทุกยุค
ทุกสมัย คริสตศาสนาถือว่าชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพราะพระเจ้ า ทรงสร้ า งมนุ ษ ย์ ทุ ก คนขึ้ น มาตามพระ
ฉายาลักษณ์ของพระองค์ มนุษย์แม้จะแตกต่างกันแต่ก็
ล้วนมาจากพระองค์ทั้งสิ้น และเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็จะกลับ
ไปหาพระองค์อีก ความแตกต่างจึงเป็นธรรมชาติ ความ
แตกต่างจึงเป็นความสวยงาม มิใช่เป็นความขัดแย้งหรือ
แตกแยก นอกนั้นพระเป็นเจ้ายังได้มอบกฎให้กับเรานั่น
คือจงรักผูอ้ นื่ เหมือนรักตนเอง พระเจ้าสร้างให้เราอยูร่ ว่ ม
กัน เป็นครอบครัวมนุษยชาติและเป็นครอบครัวย่อยๆ
เพื่อให้มนุษย์ที่แตกต่างกันอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือกันและ
กัน การรักผู้อื่นอย่างมีขอบเขตจำ�กัดในวงแคบๆ เป็น
อุปสรรคต่อการสร้างสันติสุขในสังคมที่มีคนหลากหลาย
เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม จึงจำ�เป็นต้องขยาย
ขอบเขต “จงรักผู้อื่น” ออกไปให้กว้างไกลที่สุด จน
เห็นมนุษย์คนใดไม่ว่าตราบใดที่เขายังเป็นมนุษย์เราก็
ต้องรักเขา จนในที่สุดเราต้องกล่าวว่าไม่มีมนุษย์คนใด
อยูน่ อกเหนือกฎแห่งความรัก แม้กระทัง่ ศัตรูของเราด้วย
เช่นเดียวกับศาสนาอิสลามมีเอกลักษณ์อยู่ที่สันติ เรา
ต้องสร้างสันติให้แก่ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นด้วย ศาสนา
(อ่านต่อหน้า 7)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 27

กลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
บีบให้ประเทศตุรกีมอบเสรีภาพ
ทางศาสนาให้กว้างกว่านี้

22 มิถุนายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

วิหารฮาเกีย โซเฟีย ตั้งตระหง่านดั่งอนุสาวรีย์น่า
ประทั บ ใจในประวั ติ ศ าสตร์ แ ละศาสนาแก่ ค นทั่ ว โลก
หากเป็นพิพิธภัณฑ์ก็เป็นดั่งยามเฝ้ารักษาเรื่องราวใน
อดีต แต่ทง้ั หมดนีก้ อ็ าจแปรเปลีย่ นไป หากรัฐบาลประเทศ
ตุ ร กี ม อบวิ ห ารนี้ ใ ห้ แ ก่ แรงบี บ ภายในเพื่ อ เปลี่ ย นเป็ น
มัสยิด
ดอกเตอร์โรเบิร์ต จอร์จ  ประธานคณะกรรมการ
เพื่อเสรีภาพระหว่างศาสนาประเทศสหรัฐอเมริกา  กล่าว
ว่า “อาจเป็นการส่งข่าวสารมาว่ารัฐบาลปัจจุบนั มองความ
อ่อนไหวในผู้นับถือศาสนาส่วนน้อยของประเทศตุรกี
และเป็นพิเศษชุมชนคริสตชนเก่าแก่โบราณดั่งว่าไม่มี
ความสำ�คัญอย่างแท้จริง”
l คณะกรรมการเสรีภาพระหว่างศาสนาประเทศสหรัฐ
อเมริกา พิจารณาการเคลื่อนไหว “กระตุ้นกระแสเรื่องนี้”
ว่าได้เกิดขึ้นแล้ว นายกรัฐมนตรีประเทศตุรกีและพรรค
ฝ่ า ยบริ ห ารปกครองกำ � ลั ง เผชิ ญ หน้ า กั บ การวิ พ ากษ์
วิจารณ์ตัวท่านและคณะบริหารว่าเป็นผู้มีอำ�นาจและ
ต้ อ งการกำ � จั ด กระแสสั ง คมโลกที่ วิ จ ารณ์ ก ารจั ด
ระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัดในประเทศ   ตัวอย่างเช่น
l

วิหารฮาเกีย โซเฟีย ในประเทศตุรกี

ภาพโมเสก อันมีคุณค่าของคริสตชนที่หลงเหลืออยู่บนผนังโดมของวิหารฮาเกีย โซเฟีย
เร็วๆ นีก้ ลับมาเข้มงวดกวดขันช่องทางยูทปู และทวิตเตอร์
ซึ่งไม่ช่วยให้เกิดผลดีต่อชื่อเสียงของท่านเลย   ดอกเตอร์
โรเบิร์ต จอร์จ กล่าวอีกว่า  “มีกระแสโน้มไปทางตกต่ำ�ลง
ในช่ ว งปลายปี เ กี่ ย วกั บ จำ � นวนกรณี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนใน
ประเทศตุรกี รวมทั้งสิทธิการใช้อินเทอร์เน็ต สิทธิในเรื่อง
ส่วนตัว สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมและนี่ก่อเกิด
ผลกระทบในทางลบต่อพลเมืองชาวตุรกี แม้กระทัง่ ชุมชน
ที่เล็กที่สุด”
l ฐานะของวิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นเหมือนกระจก
สะท้อนภาพคริสตชนเป็นดั่งคู่ชีวิตของประเทศ ตลอด
900 ปี วิหารนี้ได้ถูกทำ�ให้เป็นมัสยิด จากนั้นกลับมา
เป็นพิพิธภัณฑ์รับใช้ประดุจศูนย์กลางทางจิตวิญญาณ
ของพระศาสนจักรกรีกออร์โธดอกซ์
l ทุกวันนี้ การมีอยูข
่ องศาสนาคริสต์ถกู ควบคุม นอกจาก

รัฐบาลจะยอมเปิดบ้านเณรกรีกออร์โธดอกซ์ใหม่อีกครั้ง
หนึ่งแล้ว พระคุณเจ้าบาร์โธโลมิวอาจจะสามารถดำ�รง
ตำ�แหน่งพระอัยกาได้เป็นองค์สุดท้ายแล้ว   ดอกเตอร์
โรเบิร์ต จอร์จ เสริมว่า “เราหวังว่าประเทศตุรกีจะดำ�เนิน
ไปในทิศทางบวกและปรับปรุงเสรีภาพด้านศาสนารวม
ทั้งเปิดบ้านเณร ฮัลกิ ใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากได้แต่
สัญญาว่าจะทำ�ผ่านมาหลายปีแล้ว”
l ในรายงานประจำ�ปีเรื่องเสรีภาพทางศาสนา
คณะ
กรรมการฯ เรียกร้องรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ “เข้ามา
เกี่ยวข้องเต็มรูปแบบ” กับประเทศตุรกีเพื่อปกป้องสิทธิ
ของผู้ถือศาสนาส่วนน้อยและช่วยเหลือพวกเขาให้มี
อิสรภาพ
l การรับผิดชอบเรื่องที่จะเปลี่ยนวิหารฮาเกีย โซเฟียให้
เป็นมัสยิดของนายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องไม่เต็มใจ เขาได้
กล่าวว่ามัสยิดที่อยู่ใกล้ๆ กับวิหารก็มักจะโหรงเหรงอยู่
เสมอไม่มีผู้คนเข้าร่วม และน่าจะมีคนมาร่วมให้เห็นบ้าง
ก่อนจะไปเปลี่ยนแปลงอะไร คณะกรรมการฯ อเมริกัน
และนักวิเคราะห์กล่าวว่าการเดินหน้าเรื่องนี้จะทำ�ลาย
ประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของประเทศและธรรมประเพณี
ที่มีเสรีภาพหลากหลายทางศาสนาลงเสีย.
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คนเหมือนกัน
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คุยกันเจ็ดวันหน

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
ทุกภาคทุกส่วนแทบหยุดชะงัก
เมื่อแรงงานต่างด้าวพากันกลับประเทศต้นสังกัด
ส่งผลให้ขาดแรงงานอย่างรุนแรง
จนต้องพากันหวั่นวิตกไปตามๆ กัน
สถานที่ก่อสร้างหลายแห่งขาดแรงงาน
บ.สันติสุข
เรือประมงต้องจอดแช่อยู่ริมฝั่ง
www.salit.org
อุตสาหกรรมขาดกำ�ลังคน
บ้านช่องขาดคนดูแลรับใช้ให้ความสะดวก
ถึงขนาดต้องรีบเจรจาสร้างความเข้าใจกันพัลวัน
อีกทั้งจัดศูนย์อำ�นวยความสะดวกด้านเอกสาร
ที่เคยมากขั้นตอนยืดเยื้อจ่ายเล็กจ่ายน้อยเบี้ยใบ้รายทาง
ตอนนี้เหลือแค่ “one stop” ทีเดียวจบ
เช่นกันกับช่องทางผ่านเข้าออกชายแดน
ทุกอย่างราบรื่นสะดวกโยธิน
ทว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรก
เมื่อประเทศไทยถูกลดระดับต่ำ�สุด
เพราะความล้มเหลวในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อาจถูกนานาชาติคว่ำ�บาตรสินค้าบางรายการ
อาจสูญเสียรายได้จากเงินช่วยเหลือด้านการพัฒนา
จนต้องพากันเต้นพากันขยับทุกระดับ
ต้องบ้าจี้ลนลานแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์
เพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
หาได้คำ�นึงถึงความเป็นคนของผู้ตกเป็นเหยื่อไม่
ในขณะที่ต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายทั้งปวง
กลับไม่ให้ความสนใจไม่คิดจะจริงจัง
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
เมื่อมองคนว่าเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน
เมื่อนั้นปัญหาร้อยแปดพันเก้าก็ตามมาโดยปริยาย
เป็นคนเหมือนกันแต่ยากจนขัดสน
เป็นคนเหมือนกันแต่ด้อยฐานะอาชีพการงาน
เป็นคนเหมือนกันแต่คนละแซ่คนละนามสกุล
เป็นคนเหมือนกันแต่คนพิกลพิการอ่อนแอ
เป็นคนเหมือนกันแต่คนด้อยโอกาสขาดความรู้ขาดการศึกษา
เป็นคนเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนไทย
เลยมองคนเป็นแค่ผลประโยชน์
เลยมองคนเป็นแค่ทาสแรงงาน
เลยมองคนเป็นแค่เครื่องมือ
เลยมองคนเป็นแค่สินค้า
เมื่อไม่มองว่าแต่ละคนและทุกคนมีศักดิ์ศรีมนุษย์
ก็มองไม่เห็น “สิทธิมนุษยชน”
ที่เรียกร้องให้มีความเสมอภาคในศักดิ์ศรี
ไม่ว่าเป็นชายเป็นหญิงไม่ว่าเป็นไทยเป็นเทศ
ไม่ว่าร่ำ�รวยยากจนไม่ว่าฐานะสูงฐานะต่ำ�
ไม่ว่าฉลาดรอบรู้ไม่ว่าไร้การศึกษา
ไม่ว่าร่างกายสมบูรณ์ครบถ้วนไม่ว่าร่างกายพิการ
ทุกคนล้วนมี “หน้าที่” ต่อ “สิทธิ” ของแต่ละคนโดยไม่ยกเว้น
กฎหมายบ้านเมืองมีไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ
เพื่อธำ�รงไว้ซึ่งสิทธิหน้าที่ในศักดิ์ศรีของทุกคนเท่าเทียมกัน
ผู้มีหน้าที่ดูแลให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายมีความตงฉิน
ทุกอย่างก็ถูกต้องทุกอย่างก็ลงตัวสมดุล
ชอบธรรมสำ�หรับผู้ว่าจ้างยุติธรรมสำ�หรับผู้รับจ้าง
สมศักดิ์ศรีมนุษย์ด้วยกัน...ทั้งสองฝ่าย

ดินที่สมบูรณ์
“ชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืช’” (มัทธิว 13:4)

หนังสือ “กิจการอัครสาวก” ซึ่งเป็นหนังสือที่เล่าถึงเรื่องราวของพระ
ศาสนจักรในยุคแรก ได้เล่าเรื่องราวแห่งความสำ�เร็จกล่าวคือ ในวันเริ่มแรกของ
พระศาสนจักรมีคนกลับใจถึงสามพันคน ในวันฉลองการเสด็จมาของพระจิต
เจ้า หลังจากบทเทศน์ของเปโตร แต่ก็มีการถูกเบียดเบียนมากมายด้วยการ
กลับใจของผู้ที่เคยเบียดเบียนพระศาสนจักร ซาอูลหรือเปาโลเป็นเหตุให้การ
เผยแพร่ประสบความสำ�เร็จ เมืองแล้วเมืองเล่า
แต่ก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับการเทศน์ของพวกอัครสาวกที่ไม่มีผู้สนใจฟัง
ด้วย และเรื่องราวดังนี้คงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ด้วยกัน เรื่องราวที่เล่ามิใช่เป็น
เพียงเรื่องที่น่าประทับใจเท่านั้นกับในปัจจุบัน ดังเช่นนิทานเปรียบเทียบที่พระ
เยซูเจ้าทรงเล่าในพระวรสารวันนี้ เป็นที่จดจำ�ก็เพราะมีการอธิบาย แต่ที่น่า
เสียใจก็คือดูเหมือนว่ามิได้ก่อให้เกิดผลในคนบางคน แต่สำ�หรับคนอื่นเรื่องเล่า
เหล่านี้ฝังรากลึกหรือถูกวัชพืชที่ถูกทำ�ลาย ต่อมาพระเยซูเจ้าทรงอธิบายโดย
ทรงให้ความหมายของวัชพืชว่า “คือความกังวลใจเกี่ยวกับโลกและการจูงใจ
ของความร่ำ�รวย”
กระนั้นก็ตามสิ่งเหล่านี้มิใช่ความสิ้นหวัง พระเยซูเจ้าตรัสต่อไปว่า
เมล็ดพืชบางส่วนตกลงในดินดี แล้วมันก็เจริญเติบโตให้ผลตอบแทนอย่างที่
มิได้คาดหวังไว้ สามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง หรือแม้กระทัง่ หนึง่ ร้อยเท่า       นิทาน
เปรียบเทียบนี้เรียกร้องให้เราลืมตามองข้ามความผิดหวัง ให้มองดูทุกอย่างใน
แง่บวก และเชื่อในพระหรรษทานและพระคุณความดีของพระเจ้า นับว่าเป็น
นิทานเปรียบเทียบทีด่ สี �ำ หรับพระสงฆ์ดว้ ย อย่าหมดหวัง เหตุวา่ ประกาศกเยเรมีย์
ให้ความมั่นใจแก่เราว่า “ก่อนที่เจ้าจะบังเกิด เราได้เสกและให้พรแก่เจ้าแล้ว”
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์ได้ทรงหว่านเมล็ดแห่งพระวาจา
ของพระองค์ลงในจิตใจและชีวิตของลูกทั้งหลาย เดชะพระจิตเจ้า ขอพระองค์
โปรดให้พระวาจาเหล่านี้ผลิดอกออกผลแห่งความศักดิ์สิทธิ์และความรัก ทั้งนี้
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
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สานเสวนา (ต่อจากหน้า 4)
พุทธสอนให้มีเมตตากรุณา ก็ขอให้ความเมตตากรุณา
เผื่อแผ่มายังผู้ที่นับถือศาสนาอื่น หากเราสามารถนำ�
หลักการทางศาสนามาปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำ�
วันของเราและใช้อย่างกว้างขวาง ก็จะทำ�ให้การสร้าง
สันติภาพเป็นจริงได้ ให้รู้สึกได้ว่าทุกข์ของเพื่อนก็คือ
ทุกข์ของเรา สุขของเพื่อนก็คือสุขของเรา หมั่นเอาใจเขา
มาใส่ใจเราบ่อยๆ ก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจกันมากขึน้
ทิฐิต่างๆ จะค่อยๆ ลดน้อยลงไป ภราดรภาพก็ค่อยๆ
เกิดขึ้นตามมา
พระศาสนจักรคาทอลิกทางภาคใต้ขอสนับสนุน
แผนงานสร้างสันติภาพของท่าน ดร.อิสมาอีล ลุตฟี
จะปากียา และพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดธรรม

รวมพลคนสื่อ (ต่อจากหน้า 2)
จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร รวมใจสูก่ ารใช้สอ่ื เพือ่ การประกาศ
ข่าวดี สำ�หรับผู้แทนองค์กรในสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย ผู้แทนจากทุกสังฆมณฑล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2014 ที่
ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อ�ำ นวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เป็นประธาน
เปิดการสัมมนา คุณวฤทธิ์ แสงทอง หัวหน้าแผนก
เทคโนโลยีฯ และมาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง หัวหน้า
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นวิทยากร มี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 40 คน ทั้งนี้เพื่อร่วมใจสู่การ
ประกาศข่าวดี โดยใช้สื่อ ร่วมคิด ร่วมทำ�  ร่วมเป็น
หนึ่งเดียวกัน ในการเผยแผ่ความรักของพระผ่านทาง
www.thaicatholicmedia.com
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ได้ให้ข้อคิดว่า “เรา
กำ � ลั ง ขั บ เคลื่ อ นการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การประกาศ
ความรักของพระ โดยดึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ออกมา เพื่อขับเคลื่อนงานในด้านสื่อให้ไปในทิศทาง

ยุต 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขอร่วมพลังกับผู้มีน้ำ�ใจดีและ
สัตบุรุษทั้งหลายในการแก้วิกฤตการณ์ในพื้นที่ของเรา ท่าน
และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นใหม่ในสังคมอันเป็นที่รักของ
เราอย่างยั่งยืนตลอดไป
เดียวกัน มีความร่วมมือ แบ่งปันทรัพยากร ช่วยเหลือ
กัน แต่ในขณะเดียวกันก็รักษาเอกลักษณ์ของงานของ
แต่ละคนไว้ ถ้าพ่อไม่ได้ท�ำ งานสื่อสารมวลชนโดยตรง
พ่อก็ยังคงอ่านหนังสือ ดูหนัง เขียนหนังสือ และก็หยิบ
จับใช้สิ่งเหล่านี้ เพื่อสะท้อนความรักของพระอยู่ดี มัน
เป็นชีวิตต่างหาก แต่ในงานเราเอาชีวิตของเราใส่ลงไป
ความสำ�เร็จเป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างมนุษย์
และเป็นพระพรการนำ�ทางของพระ”
มาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง ให้ความรู้เรื่องการ
เขียนข่าวเบื้องต้น (5W1H) เทคนิค ลีลาและภาษา
ในการเขียนข่าว เพื่อให้ข่าวน่าอ่านและดึงดูดความน่า
สนใจมากขึ้น
เว็บไซต์ thaicatholicmedia.com ประกอบ
ด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศ
ไทย งานในแผนกสื่อสิ่งพิมพ์ (อุดมสาร อุดมศานต์

ขอพระเจ้าประทานพระพรแห่งสันติสุขแด่ทุก

CBCT Newsletter หนังสือเล่ม) รายการโทรทัศน์
คาทอลิก และรายการวิทยุคาทอลิก มีเดียสโตว์ ภาพถ่าย
ทางประวัติศาสตร์ ภาพหายาก ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในพระศาสนจักร สื่อศึกษา รวบรวมผลงานของ
เด็กและเยาวชน บัญญัติศัพท์ คำ�แปลคำ�ศัพท์ ศัพท์
เฉพาะ ข้อมูลวัด องค์กรคาทอลิก เพื่อให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงสื่อรูปแบบต่างๆ ของสื่อมวลชนคาทอลิกฯ นอก
จากนี้ยังอาศัยความร่วมมือของสื่อมวลชนคาทอลิกทั้ง
10 สังฆมณฑล ตลอดจนกรรมาธิการฝ่ายต่างๆ ในสภา
พระสังฆราชคาทอลิกฯ คณะนักบวช สถาบันการศึกษา
และองค์ ก รคาทอลิ ก ที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มในการอั พ เดท
ข่าวสารในแวดวงคาทอลิก
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

P.V.S Sale & Service Co., Ltd

กลุ่มศรัทธาทัวร์แสวงบุญ

จำ�น่าย แอร์ทุกยี่ห้อ ราคาถูก
สำ�หรับบ้าน โรงงาน และบริษัท ทั่วไป

1-5 ส.ค. 14
แสวงบุญเซนต์แอนน์-ปีนัง-มาเลเซีย
12-18 ส.ค. 14 แสวงบุญฉลองแม่พระลาวาง
เมืองกว๋างตรี (3 ปี/ครั้ง)
(ลาวาง-เว้-เวียดนามกลาง-ดาลัตทะเลทรายหมุ่ยเน่-เวียดนามใต้)
20-30 ก.ย. 14 แสวงบุญอิตาลี-โรม-ลูร์ด-ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์

รับบริการหลังการขาย ติดตั้ง ออกแบบ ย้าย
ซ่อม ล้าง ทำ�ความสะอาด รายครั้ง/ปี
โดยช่างที่เชี่ยวชาญงานมากกว่า 20 ปี
ติดต่อ คุณสมศักดิ์  สุเสรีชัย โทร. 0-2289-2967
0-2289-3250 และ 08-1625-7172

ถ้าสนใจ & จริงใจ ต้องการร่วมเดินทางกับเรา
โปรดติดต่อเรา วันนี้ ด่วน!!!
โทร : 08-0449-2819, 09-4287-9824, 0-2580-6766 Fax : 0-2580-6766

บริษัท เอเอ แทรเวิลเซอร์วิส จำ�กัด

โทร. 02-129-3500-3 Fax : 02-129-3505
E-MAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ�เที่ยว เลขที่ 11/3316

l ทัวร์แสวงบุญ......ตามรอยนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ 6 วัน 4 คืน (TG)
20-25 กรกฎาคม 2557 ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต้-คาโกชิม่า-นางาซากิ
ประเทศญี่ปุ่น

l Coloful Hokkaido 6 วัน 4 คืน (TG) 9-14 สิงหาคม 2557
    ชมทุ่งดอกไม้หลากสีสรร ณ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
*อย่ารอช้า* รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น

“New Digital Church Organ
from Italy”
   ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิตอล จากอิตาลี ผสมผสาน
กับการออกแบบภายนอกอย่างสวยงาม การใช้งาน
อันแสนเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากใดๆ ได้นำ�พวกเราย้อน
กลับสู่ความเป็นคาทอลิกอย่างแท้จริง
   ผ่านเสียงเพลงไพพ์ออแกนแท้ๆ ที่ให้ทั้งความสง่า
พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว ที่ไม่มีเครื่องดนตรี
อื่นใดจะทดแทนได้ ผลิตทั้งหลังจากอิตาลี ภายใต้
บริษัทระดับโลก Viscount Organs, Italy ในราคา
ไม่แพงอย่างที่คิด
สนใจติดต่อ บริษัท 101 เปียโนแอนด์สตริง จำ�กัด
ผู้แทนจำ�หน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย
โทร. 08-6822-7979 รับประกันเครื่อง 2 ปี
มีการอบรมการเล่นให้ฟรีถึงสถานที่

จำ�หน่ายตั๋วเครื่องบิน
ภายใน และ ต่างประเทศ
***สำ�รองห้องพักโรงแรม    ***จัดขอวีซ่า
   บริการ ***รับจัดทัวร์หมู่คณะและรับจองแพคเกจทัวร์
***ประกันการเดินทาง         ***บริการรถเช่า

คุณภรณี ร่วมกับบริษัท ทัวร์กูรูนำ�แสวงบุญ
ทัวร์ยุโรป 6 ประเทศ

เดินทางวันที่ 21-31 ตุลาคม 2014 และ (10-22 เม.ย. ปีหน้า)

อิตาลี สวิส ลิคแทนสไตน์ เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ และออสเตรีย

ร่วมฉลองพระเมตตา (บ้านโป๊ป)
วันที่ 12 เมษายน 2015 (ปีหน้า) ออสเตรีย

13 พฤษภาคม 2015 (ปีหน้า)
ทัวร์ 3 ประเทศ (11 วัน)

ฉลองแม่พระฟาติมาที่โปรตุเกส
เคารพพระธาตุบุญราศีฟรังซิสโก ยาชินทา
บุญราศีลูซีอา ซาราโกซ่า ที่สเปน
แม่พระบาร์เซโลน่า แม่พระเมืองลูร์ด
แม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ที่ปารีส

เที่ยวสุดยอดขุนเขางามแห่งสวิส คารวะแม่พระฉวีด� 
ำ และพระรูปพระเมตตา
แห่งโปแลนด์, มิลาน-ลูกาโน-เซอร์แม็ต-แม็ตเตอร์ฮอร์น-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้นยอดเขาจุงฟราว-ธารน้ํ้าแข็ง-ล่องทะเลสาบ-วาตุซ-อินส์บรูค-บาวาเรีย-มิวนิคปราก คาร์คูฟ-พระเมตตา และซิสเตอร์โฟสตินา-แม่พระฉวีด�ำ -กรุงวอร์ซอ
แสวงบุญประเทศอิสราเอล 2015 (ปีหน้า)

ติดต่อ คุณภรณี โทร. 08-4768-7799, 0-2463-7431-2 (บริษัท ทัวร์กูรู) โทร. 0-2291-7711 โทรสาร 0-2291-7722

ทัวร์แสวงบุญ
1. เซนต์แอนน์-คาเมรอนไฮแลนด์-กัวลา
2-4 สิงหาคม
2. เซนต์แอน์-ปีนัง
2-3 สิงหาคม
โปรดติดต่อ คุณวีรชาติ/สุจิตรา
โทร. 02451-7341 และ 08-1816-7661

          บ.แอร์คลับฯ

โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทต่อปี และอุดมศานต์ 400 ต่อปี ต่ออายุสมาชิก

ติดต่อฝ่ายทะเบียนสมาชิก โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 กองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 E-mail : udomsarn@cbct.net
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เปิดประตู

สู่แสงธรรม

หลั ง จากที่ ส ามเณราลั ย แสงธรรมได้ เ ปิ ด
ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ไปแล้ ว เกื อ บ 1 เดื อ น และ
หลั ง จากที่ มี พิ ธี รั บ สามเณรชั้ น ปี ที่ 1 (น้ อ งใหม่ )
ไปเมื่ อ ฉบั บ ที่ แ ล้ ว ถ้ า ท่ า นผู้ อ่ า นได้ ติ ด ตามใน
คอลั ม น์ ที่ ผ่ า นมา อี ก เพี ย ง 1 สั ป ดาห์ ใ ห้ ห ลั ง
พวกเราสามเณรใหญ่ ก็ ไ ด้ มี ก ารสั ม มนาภายใน
สามเณราลั ย ฯ โดยมี หั ว ข้ อ หลั ก ในการสั ม มนา
อ้างอิงมาจากพระสมณสาส์นเตือนใจ “ความชื่นชม
ยิ น ดี แ ห่ ง พระวรสาร” (Evangelii Gaudium)
โดย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ซึ่งให้เราฉีก
กฎจากวั ฒ นธรรมเดิ ม ๆ ที่ เราเคยๆ ทำ � กั น มา
กล้ า เปลี่ ย นในประเพณี ที่ สื บ ทอดกั น มาอย่ า ง
ยาวนาน แต่ บ ดบั ง จิ ต ตารมณ์ แ ห่ ง คุ ณ ค่ า พระ
วรสารอันเป็นหัวใจสำ�คัญ พระองค์พลิกโฉมพระ
ศาสนจั ก รในรู ป แบบใหม่ . ..นั่ น คื อ การออกจาก
ตัวตนของเรา (Safe Zone) จากที่ที่เราอยู่อย่างสุข
สบายไปวั น ๆ...ออกไปช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นพี่ น้ อ งที่
กำ�ลังเดือดร้อน...ทุกข์ยาก...ขาดแคลน โดยพระ
สั น ตะปาปา พระองค์ ท รงเป็ น ผู้ ริ เริ่ ม เป็ น คนแรก

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ชีวิตสามเณรกับความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร
อันทำ�ให้พระองค์ท่านได้เป็นบุคคลแห่งปี 2013 (ของ
นิตยสาร TIME) อย่างไม่ต้องสงสัย

ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกาศข่าวดีของพระเจ้าให้
ได้มากที่สุด แทนที่จะตกเป็นทาสของมัน

พวกเราสามเณรใหญ่แสงธรรมจึงนำ�เอาสิ่งที่
พระองค์ท่านสอนผ่านพระสมณสาส์นดังกล่าว นำ�มา
เป็ น หลั ก ในการหั น กลั บ มาสำ � รวจตั ว ตนของเรา
ว่า ปัจจุบันเราได้ยึดพระวาจาเป็นศูนย์กลางของชีวิต
อย่างแท้จริงหรือไม่ ในปัจจุบัน เพราะว่ากระแสของโลก
ที่กำ�ลังเชี่ยวกราด และดูเหมือนว่าจะเป็นอันตรายต่อ
พระศาสนจั ก รคาทอลิ ก และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ต่ อ
กระแสเรี ย กของพวกเราสามเณร จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ เรา
ต้องหาวิธีการที่จะทำ�อย่างไรให้เราสามารถอยู่บนโลก
ที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลงนี้ โดยรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มีอยู่

เราคาทอลิ ก จึ ง ต้ อ งควร
ตระหนักถึงสิ่งที่พระสันตะปาปา
ได้ ต รั ส สอนพวกเรา และเฉพาะ
อย่างยิ่งพวกเราสามเณรที่จะต้อง
เป็นกลุ่มแรกที่จะต้องย้อนกลับมา
ดู ต นเองถึ ง สิ่ ง เหล่ า นั้ น อย่ า ง
จ ริ ง จั ง ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ เ ป ลี่ ย น
แปลงตนเองให้ พ ร้ อ มเพื่ อ ให้
เหมาะสมกั บ การเป็ น ผู้ ป ระกาศ
ข่าวดี และมีความชื่นชมยินดีใน
พระวรสารอย่างแท้จริง

วันเวลา....ทำ�ให้ลืมหลายสิ่งหลายอย่าง แต่วันเวลา...จะต้องไม่ทำ�ให้เราลืม
พระคุณของพ่อแม่ ญาติพี่น้อง คนที่รัก ฯลฯ แม้นกายเขาจะจากไป แต่เขายังอยู่ใน
ใจเราเสมอ อุดมสาร ร่วมกับท่าน รำ�ลึกถึงเขา ภาวนาร่วมกัน เป็นการทำ�บุญและ
สนับสนุนให้การพิมพ์คาทอลิกอีกด้วย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”
ใครเล่า.....จะยังคิดถึงเขา ?
.....เรายังคิดถึงกัน
การพิมพ์คาทอลิกฯ เชิญชวนท่านรำ�ลึกถึงญาติพี่น้องผู้ล่วงลับกับ
“หนังสือพิมพ์อุดมสาร” (รายสัปดาห์) โดยลงข้อความ

ขนาด 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,000 บาท)
ขนาด 3 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,500 บาท)
ข้าพเจ้าชื่อ............................................นามสกุล...................................................
ที่อยู่.....................................................................................................................
............................................................................................................................
โทรศัพท์........................โทรสาร............................E-mail....................................
มีความปรารถนาลงประกาศเพื่อระลึกถึงผู้ล่วงลับโดยลงข้อความ
นักบุญ...............ชื่อ..............................นามสกุล.......................อายุ.....ปี
มรณะเมื่อวันที่..............เดือน....................................พ.ศ.......................
ลงจำ�นวน...............................ครั้ง (โปรดส่งรูปถ่ายที่ชัดด้วย จำ�นวน.................รูป)
ขอร่วมทำ�บุญเป็นเงิน.......................บาท (..........................................................)
โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่.................ถึงฉบับที่.................เป็นจำ�นวน............ครั้ง
หมายเหตุ : กรณีช�ำ ระเงินเป็น

• เงินสด (ฝากทางคุณพ่อเจ้าวัด, โปรดอย่าส่งทางไปรษณีย์)
• ธนาณัติ (ในนามซิสเตอร์ศักดิ์ศรี  งามวงศ์, ป.ณ.ยานนาวา)
• เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “การพิมพ์คาทอลิก”
• โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ลสั่งจ่าย
“การพิมพ์คาทอลิก” บัญชีเลขที่ 226-0-00604-0

ติดต่อ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนน นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
      (โฆษณา) โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net
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ลูกา 17:6
.....องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่า ‘จง
ถอนรากแล้
วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิด’ ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน”
				
				

DAYENU - “แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว”
(It Would Have Been Enough)

- ถ้าพระเจ้าทรงสร้างเรา (มนุษยชาติ)  และไม่ทรงเผยพระองค์เองในสิ่งสร้างอันน่าอัศจรรย์ใจ
.......แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
ราฟาแอล
- ถ้าพระเจ้าทรงเผยพระองค์เองแก่เรา และไม่ทรงมอบพันธสัญญาแก่ประชากรของพระองค์
.......แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
- ถ้าพระเจ้าทรงมอบพันธสัญญาแก่ประชากรของพระองค์แล้ว และไม่ส่งพระจิตเจ้าให้แก่เรา
.......แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
- ถ้าพระเจ้าทรงส่งพระจิตเจ้าแก่เราแล้ว แต่ไม่มอบพระหฤทัยของพระองค์แก่เรา
.......แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
- ถ้าพระเจ้ามอบพระหฤทัยของพระองค์แก่เราแล้ว และไม่ทรงดูแลเราเมื่อเราหลงทางจากความรักของ
พระองค์
.......แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
- ถ้าพระองค์ทรงดูแลเราเมื่อเราหลงทางจากความรักของพระองค์ และไม่ทรงปลดปล่อยเราจากความ
เป็นทาส
.......แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
- ถ้าพระเจ้าทรงปลดปล่อยเราจากความเป็นทาสแล้ว และไม่นำ�เราสู่ดินแดนแห่งอิสรภาพ
......แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
- ถ้าพระเจ้านำ�เราสู่ดินแดนแห่งอิสรภาพแล้ว และไม่ส่งประกาศกชายหญิงผู้ศักดิ์สิทธิ์มาประกาศถึง
ความรักของพระองค์
......แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
- ถ้าพระเจ้าส่งประกาศกชายหญิงผู้ศักดิ์สิทธิ์มาประกาศถึงความรักของพระองค์แล้ว และไม่สัญญาจะ
ส่งผู้ไถ่กู้แก่เรา
.......แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
- ถ้าพระเจ้าสัญญาจะส่งผู้ไถ่กู้แก่เราแล้ว และไม่ส่งองค์พระบุตรสุดที่รักของพระองค์......แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
- ถ้าพระเจ้าส่งองค์พระเยซู พระบุตรสุดที่รักของพระองค์แล้ว และพระบุตรไม่ได้เป็นพี่น้องของเรา......แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
- ถ้าพระเยซูเป็นพี่น้องของเราแล้ว และพระองค์ไม่ร่วมสุขร่วมทุกข์ ไม่หัวเราะ ไม่ร้องไห้กับเรา.....แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
- ถ้าพระเยซูได้ร่วมชีวิตกับเราแล้ว และไม่สอนเราให้รู้จักการให้อภัยให้แก่กันและกันอย่างไร......แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
- ถ้าพระเยซูทรงสอนให้เรารู้จักให้อภัยแก่กันและกันแล้ว และไม่แสดงว่าเราควรรักกันอย่างไร......แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
- ถ้าพระเยซูทรงสอนให้เรารู้จักรักกันและกันแล้ว และไม่สอนให้เรารู้จักรับใช้กันและกัน......แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
- ถ้าพระเยซูทรงสอนให้เรารู้จักรับใช้กันและกันแล้ว และไม่มอบศีลมหาสนิทอันเป็นศีลแห่งความรักของพระองค์......แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
- ถ้าพระเยซูทรงมอบศีลมหาสนิทอันเป็นศีลแห่งความรักของพระองค์แล้ว และไม่ทรงเผยความรักของพระบิดาแก่เรา......แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
- ถ้าพระเยซูทรงเผยความรักของพระบิดาแก่เราแล้ว และไม่เรียกเราให้สืบสานพันธกิจของพระองค์ต่อไปในโลก......แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
แต่ข้าแต่พระบิดาเจ้า เป็นองค์พระบุตรสุดที่รักของพระองค์ที่ทรงเผยความรักของพระองค์แก่ลูกชีวิตทั้งครบของพระเยซู การสิ้นพระชนม์ การกลับคืนชีพ
เป็นการยืนยันถึงความรัก เมตตา ปรานี ลึกซึ้งของพระองค์
ด้วยเหตุนี้ พวกลูกจึงขอสดุดีพระองค์ กราบขอบพระคุณพระองค์ ลูกสรรเสริญพระองค์ ลูกนมัสการพระองค์ พร้อมกับสิ่งสร้างทั้งมวล เพราะเป็นการเหมาะสม
ยิ่งนักที่จะนมัสการและสรรเสริญพระองค์ด้วยสุดหัวใจของลูก พระสิริมงคลจงมีแด่พระองค์ พระบิดา พระเยซู พระบุตรของพระองค์ และพระจิตเจ้าบัดนี้และตลอด
นิรันดร อาแมน
***************************************************
หมายเหตุ

DAYENU  คำ�ภาษาฮีบรู  แปลว่า  “แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว”  (It would have been enough)
เป็นสร้อยในบทเพลงภาวนาของชาวฮีบรู  เนื้อร้องของแต่ละตอนสืบต่อเนื่องจากประโยคก่อน
ต่อกันเป็นลูกโซ่  เป็นเพลงที่ร้องระหว่างรับประทานอาหาร รำ�ลึกถึงการหนีจากความเป็นทาส
จากอียิปต์  (Passover Seder)
จากหนังสือ Throw Fire โดยคุณพ่อ John Fuellenbach SVD
Logos Publishing Inc., Manila ; 1998
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ด้วยศรัทธาและคารวะ
(THE TWO GREAT POPES
THE TWO GREAT SAINTS)

หนังสือที่ระลึกพิธีสถาปนานักบุญยอห์น ที่ 23
และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
และโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย ครบ 30 ปี

ราคาเล่มละ 900 บาท
(พร้อมด้วยดีวีดีพิธีสถาปนานักบุญ 1 แผ่น)
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
สำ�นักพระสังฆราช โทร. 0-2237-1031 ถึง 2
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ใบสั่งจองโฆษณาปฏิทินคาทอลิก พ.ศ. 2558 / ค.ศ. 2015
ขนาดรูปเล่ม 7.5 นิ้ว ความหนา 270 หน้า
ปกกระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม เนื้อในพิมพ์ 4 สี และ 1 สี ในเล่มเดียวกัน
อัตราค่าโฆษณาในปฏิทินคาทอลิก (เล่ม) พ.ศ. 2558 / ค.ศ. 2015
เนื้อใน
ประเภท
เต็มหน้า
ครึ่งหน้า
4 สี
17,000
9,000
2 สี
8,000
6,000
7,000
5,000
ขาว-ดำ�

อุปถัมภ์การพิมพ์ปฏิทินแขวน พ.ศ. 2558 / ค.ศ. 2015
ขนาดรูปเล่ม
39 x 60 ซ.ม.

รูปแบบการจัดหน้าที่จะพิมพ์รายชื่อผู้สนับสนุน
(แผ่นสุดท้ายของปฏิทิน)

สนใจสนับสนุน (สปอนเซอร์) ปฏิทินแขวน มีราคา 1,000 บาท และ 10,000 บาท

ข้าพเจ้า.................................................................ตำ�แหน่ง.................................
บริษัท/ห้าง/ร้าน/สถาบัน/องค์กร (ฯลฯ).................................................................
ที่อยู่...................................................................................................................
..........................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................โทรสาร................................................
o มีความประสงค์จะลงโฆษณา ประเภท (ดูจากด้านซ้าย).................................
โดย ได้แนบ ART WORK จำ�นวน............................ชุด/อื่นๆ(ระบุ)....................
      ขอให้ทางการพิมพ์คาทอลิกฯ จัดทำ� ART WORK ให้ ซึ่งจะมีข้อความลงใน
โฆษณาดังนี้ .......................................................................................................
..........................................................................................................................
โปรดชำ�ระเงินจากแจ้งลงโฆษณา ภายใน 30 วัน โดยทาง
o มีความประสงค์จะอุปถััมภ์การจัดพิมพ์ปฏิทินแขวนปี 2558/2015 เป็นจำ�นวน
o 1,000
o อื่นๆ (ระบุ)...............................................................

     อุปถัมภ์ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะระบุ ชื่อ/บริษัท/ห้างร้าน ฯลฯ ให้ในแต่ละเดือน
โดยมอบเป็น
o เงินสด
o ธนาณัติ สั่งจ่าย ป.ณ.ยานนาวา 10120 ในนาม “ซิสเตอร์ศักดิ์ศรี งามวงศ์”
o เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “การพิมพ์คาทอลิก”
o โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาย่อยโอเรียนเต็ล
     ในนาม “การพิมพ์คาทอลิก” บัญชีเลขที่ 226-0-006040
* กรณีโอนเงินกรุณา Fax. ใบสลิป(PAY IN)กลับมายังการพิมพ์ฯ หรือโทรศัพท์
แจ้งให้ทราบด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำ�ระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
ลงชื่อ..............................ผู้ลงโฆษณา
................./................/....................

หมายเหตุ : โปรดส่งแบบฟอร์มนี้กลับมา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557/2014
การพิมพ์คาทอลิกประเทศไทย เลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1813 โทรสาร 0-2681-5401
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

“คำ�สอน
คริสตัง
....
สื่อตัวฉัน
กับ
พระเจ้า”
1

ผมตั้งพาดหัวตัวโต และคิดตามแบบนั้นจริงๆ
เพราะหน้าที่ของ “หนังสือ” แต่ละเล่มมีความแตกต่าง
กันออกไป บางเล่มเป็นหนังสือเกี่ยวกับความบันเทิง
อ่านทีไรก็ขำ�  ก็สนุก บางเล่มอาจจะออกแนวผจญภัย
ไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องสั้น นวนิยาย บทกลอน ฯลฯ... มี
มากมายหลายประเภท
แต่หนังสือที่ไม่ค่อยเหมือนใคร ... คือหนังสือ
ประเภทนี้ “หนังสือคำ�สอน” เป้าหมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ปัจจุบันอย่างเดียว เป้าหมายไม่ใช่แค่อ่านทีไรก็มีความ
บันเทิง เบิกบานใจ เหมือนหนังสือทั่วไป แต่หนังสือ
ประเภทนี้เป็นหนังสือที่มีเป้าหมายในอนาคต... เพื่อพา
เราทุกคนไปสวรรค์ ... ผมคิดตามชื่อที่ปรากฏด้านบน
จริงๆ ....
และนี่เป็นเรื่องราวของ “คำ�สอนคริสตัง” ที่มา
ของหนังสือที่จะพาเราไปสวรรค์... แต่มีเงื่อนไขอยู่ที่เรา
ต้องปฏิบัติตามที่หนังสือแนะนำ�  ... คือแนะนำ�ให้ “รัก”
พระเจ้า และ “เพื่อน พี่ น้อง” เสมอ...
2
“คำ�สอนคริสตัง ... KhamsonChristang
เรื่องราวมีอยู่ว่า ที่จริงแล้วความคิดที่จะผลิต
หนังสือเพื่อการประกาศพระวรสารมีมาตั้งแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยาแล้ว เป็นความคิดของคุณพ่อลังครัว ซึ่งเป็น
พระสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส จากจดหมาย
ของคุณพ่อลังครัว ถึงคณะผู้ใหญ่ของคณะเอ็มอีพี มี
ใจความสำ�คัญทีบ่ ง่ บอกลักษณะต่างๆ ทางด้านการพิมพ์
ที่มีกระดาษราคาถูก ค่าแรงคนงานก็ไม่แพง ที่สำ�คัญกว่า
หมดคือคนเขียนหนังสือ ซึ่งก็บอกชัดเจนในจดหมายว่า
ในมิสซังมีอยู่แล้ว ซึ่งสมัยนั้นลักษณะของหนังสืออยู่ใน
รูปแบบของการเขียนด้วยลายมือ และยังต้องการช่าง
แกะตัวหนังสือเพื่อเขียนบนแผ่นทองแดงเหมือนเขียน
บนหนังสือ ช่วงท้ายๆ ของจดหมายบอกกับเราชัดเจน
ว่า “....จะได้พิมพ์หนังสือคำ�สอนคริสตังเป็นอักษร

ของประเทศนี้บนหนังสือนั้น”(จดหมายคุณพ่อลังครัว
ถึงคณะเอ็มอีพี ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1674) ....
นี่คือที่มาแรกๆ ของหนังสือคำ�สอนคริสตัง เป้าหมาย
ของการพิมพ์คาทอลิก ก็เพื่อสื่อสารคำ�สอนของพระ
คริสตเจ้า ....
แม้ว่าความตั้งใจของคุณพ่อลังครัว จะยังไม่
สำ�เร็จเสียทีเดียว แต่อย่างน้อยก็ถือว่ายังมีความตั้งใจดี
และมี เ ป้ า หมายชั ด เจนที่ จ ะแพร่ ธ รรมโดยใช้ สื่ อ สาร
มวลชนในประเภทของการใช้สื่อสิ่งพิมพ์
3

ความคิดในเรื่องการตั้งโรงพิมพ์จึงเกิดขึ้นอีก
ครั้งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อครั้งที่คณะ
ทูตออกเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส .... จนมาถึงสมัย
ของพระสังฆราชการ์โนลด์ ซึ่งเป็นประมุขมิสซังสยาม
ระหว่างปี ค.ศ. 1786-1811 ท่านสนใจเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์
มาก ที่สุดในช่วงปี ค.ศ. 1795 ท่านได้ตั้งโรงพิมพ์แห่ง
แรกของมิสซังสยามขึ้นที่วัดซางตาครู้ส ....
และเรื่ อ งราวเหล่ า นี้ คื อ ที่ ม าของการพิ ม พ์ ใ น
มิสซังสยาม... และ “คำ�สอนคริสตัง” เป็นหนังสือเล่มแรก

ที่ พิ ม พ์ ขึ้ น จากโรงพิ ม พ์ ข องมิ ส ซั ง ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นวั ด ซางตาครู้ส ... ความน่าสนใจจึงอยู่ที่การให้ความสำ�คัญ
กับหนังสือคำ�สอน และให้เป็นผลงานแรกของโรงพิมพ์
เสียด้วย ....   ความสำ�คัญของการพิมพ์คาทอลิกจึง
เป็นการให้ความสำ�คัญกับหนังสือที่เผยแพร่ความ
จริงที่ได้รับการเผยแสดงจากพระเจ้า
4

เรื่องราวยาวนานของหนังสือคำ�สอนคริสตัง
.... บอกสอนเราว่า “เป้าหมายของสื่อสิ่งพิมพ์คาทอลิก
ต้องสื่อสารให้เห็นความรักของพระเจ้าว่าพระองค์ทรง
รักเรามากเพียงไร ... ผมคิดถึงเมื่อกลางเดือนที่แล้วผม
มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ “รวมใจสู่การใช้สื่อเพื่อการ
ประกาศฯ” จัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ได้
พบนักสื่อสารมวลชนมากหน้าหลายตา มีสื่อมวลชน
คาทอลิกหลายภาคส่วน และไม่ใช่เพียงสื่อสิ่งพิมพ์ ยังมี
สื่อสารมวลชนประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์
และที่สุดสื่อสารมวลชนในรูปแบบของการจัดทำ�เว็บไซต์
... หนึ่งคำ�จากคุณพ่อผู้รับผิดชอบสื่อมวลชนระดับชาติ
กล่าวไว้แบบกินใจ “ตัวเราเองแต่ละคนเป็นสือ่ สารมวลชน
ชั้นยอด ที่สื่อความรักของพระเจ้าอย่างชัดเจน” ตัวเรา
ที่ ต้ อ งเป็ น ประจั ก ษ์ พ ยานความรั ก ของพระเจ้ า ใน
ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องรอบข้าง ..... แต่เครื่องมือที่จะ
ทำ�ให้เราทำ�หน้าที่ประจักษ์พยานได้ ก็ผ่านทางการรับรู้
การซึมซับ เรื่องราวความรักของพระเจ้า ในช่องทาง
สื่อสารมวลชนต่างๆ .... ผมเชื่อว่าคนที่ท�ำ งานด้านนี้ก็
เหนื่อยไม่น้อย โอกาสนี้จึงเป็นกำ�ลังใจให้กัน และน่าจะ
ชื่นใจได้เสมอว่านักสื่อสารมวลชนคาทอลิกทุกแขนง ทำ�
หน้าที่สำ�คัญที่จะให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อพา
ใครต่อใครไปสวรรค์.... และนี่เป็นภารกิจอันน่าประทับใจ
จริงๆ

นักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปาที่โลกจดจำ�
นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาที่โลก
คารวะ
รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน ราคา 120 บาท
“อยากร่วมสมัยกับนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ต้องอ่าน
หนังสือเล่มนี้จะทำ�ให้รู้จักนักบุญผู้น่ารักจริงๆ”
จัดพิมพ์โดย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มีจำ�หน่ายที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

หน้า 14 ปีที่ 38 ฉบับที่ 29 ประจำ�วันที่ 13-19 กรกฎาคม 2014

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

พิธีลงนามสัญญาบริการการจัดพิมพ์ พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์

พิธีลงนามสัญญาบริการการจัดพิมพ์ พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ ระหว่างคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์
โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ประธาน และซิสเตอร์พรรณี ภู่เรือนหงษ์ กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย โดยศาสนาจารย์ ดร.เสรี
หล่อกัณภัย และคุณไพรัลยา สหัสวรรษ วันที่ 30
มิถุนายน 2014 ที่อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย ชั้น 10
ก่ อ นลงนามพระคุ ณ เจ้ า วี ร ะได้ เ ป็ น ประธาน
วจนพิ ธี ก รรมขอพรพระเจ้ า สำ � หรั บ การจั ด พิ ม พ์ พ ระ
คัมภีร์ ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์
พระคุณเจ้าให้ข้อคิดว่า “วันนี้ทำ�ให้เห็นว่า พระ
วาจาของพระเจ้า เป็นเรื่องสำ�คัญในการดำ�เนินชีวิต เป็น
โอกาสดีที่มีพวกเรา ทั้งฝ่ายพี่น้องโปรเตสแตนท์ของ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส
และพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ ทั้งพระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส
รวมทั้งหน่วยงานสื่อมวลชนคาทอลิกฯ แผนกการพิมพ์
(อุดมสาร อุดมศานต์) และแผนกโทรทัศน์ มาอยู่ ณ ที่

รวมพลังเยาวชน (ต่อจากหน้า 20)
รับรางวัลผูร้ ว่ มขับเคลือ่ นและสนับสนุน “โตไปไม่โกง”
วันที่ 27 มิถุนายน 2014 ที่หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม
“รวมพลังเยาวชนโตไปไม่โกง Youth Power” ซึ่ง
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
และมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัด
ขึ้น โดยนำ�ผู้แทนจาก 100 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมพิธีปฏิญาณโตไปไม่โกง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการ
ปลูกจิตสำ�นึกคุณค่าความดีตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
และนำ�เสนอผลงาน ความสำ�เร็จของโครงการ
พร้อมทัง้ มอบรางวัลผูร้ ว่ มขับเคลือ่ น และสนับสนุน
“โตไปไม่โกง” อาทิ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ รศ.อรอุมา ยุทธวงศ์
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นางทยา ทีปสุวรรณ
นายจาฤก กัลย์จาฤก ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวล-

นี้ ในพระสมณสาส์นเตือนใจเรื่องความชื่นชมยินดีแห่ง
พระวรสาร (EVANGELII GAUDIUM) ได้พูดถึงว่าเรา
จะต้องประกาศพระวาจาของพระเจ้าด้วยความชื่นชม
ยินดี ทำ�ให้ผู้คนสัมผัสได้ถึงพระเมตตาของพระเป็นเจ้า
ที่อยู่ในชีวิตของเรา”
“วันนี้ เป็นวันประวัติศาสตร์ของชีวิตของเรา
ขอบคุณที่เรามีวันนี้ ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน ขอพระเจ้า
ได้โปรดอวยพรชีวิต โปรดอวยพรกิจการพิเศษประวัติศาสตร์ของเราที่ทำ�ให้พระวาจาของพระเจ้าอยู่ในชีวิต
ของเรา และเผยแผ่ไปยังบุคคลที่ต้องการพระเมตตาของ
พระเจ้า”
อาจารย์เสรี กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับ
ความวิริยะอุตสาหะของทีมงาน ขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ทำ�ให้พระวาจาของพระเจ้าสำ�เร็จ ในประเทศไทย
มีโปรเตสแตนท์และคาทอลิกจำ�นวนน้อย แต่ก็ต้องถือ
ว่าเป็นสิ่งที่พิเศษกว่าหลายๆ ประเทศ คือ เราเห็นพระ
วาจาหลายๆ ฉบับแล้ว”
พระคุณเจ้าวีระ ให้สัมภาษณ์กับอุดมสาร ถึง
การพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ ว่า “จุด
นัด นายนันทพร สูยะศุนานนท์ อาจารย์สุมิตรา
พงศธร อดีตผู้อ�ำ นวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ เข้ารับในนามสภาการศึกษา
คาทอลิกแห่งประเทศไทย
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของ
นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่จัดให้มีการเรียนการสอน
และเป็นเครือข่ายของหลักสูตรโตไปไม่โกง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ ข อให้ ศู น ย์ ส าธารณประโยชน์ แ ละประชา
สังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำ�หลักสูตร
เพื่อปลูกฝังการมีคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา นอกจากครู อาจารย์
สังกัดกรุงเทพมหานคร จะได้รับการอบรมหลักสูตรนี้
แล้ว ยังขยายการอบรมไปยังครู อาจารย์ในสังกัดต่างๆ
ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน เพื่อถ่ายทอด
หัวใจหลักของหลักสูตร คือ ค่านิยม 5 ประการ ได้แก่
ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรมทางสังคม การมีจิต
สาธารณะ กระทำ�อย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่าง

ประสงค์หลักของการจัดพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับ
สมบูรณ์ คือเราจะต้องมีพระวาจาคาทอลิกของเราใช้เพื่อ
ให้บรรดาพี่น้องคริสตชนได้รู้จักและรักพระวาจามากขึ้น
จะได้รู้ว่า “ประโยชน์ล�้ำ ค่า คือรู้จักพระเยซู” คาทอลิก
มีหนังสือพระวาจาของพระเจ้าเป็นหลัก เพราะฉะนั้นใน
โอกาสที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ ได้จัด
แปลพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว
เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่ม เพื่อจะได้ท�ำ ให้คริสตชนและผู้ที่
สนใจ ได้รู้จักพระวาจา ได้อ่านพระวาจา รักพระวาจา
และสามารถนำ�พระวาจาไปใช้ในการดำ�เนินชีวิต สภา
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ที่จะสร้างวิถีชุมชนวัด คือศิษย์พระคริสต์จะต้อง
รู้จักพระวาจาของพระเจ้าและนำ�ไปดำ�เนินชีวิตปัจจุบัน
ให้เกิดประโยชน์สันติสุข แก่ตนเองและแก่ผอู้ น่ื เพราะ
ฉะนัน้ การจัดพิมพ์พระวาจาของพระเจ้านี้ ถือว่าเป็นการ
พิมพ์คำ�สอนจากพระวาจาของพระเจ้า เพือ่ จะได้น�ำ มา
ประยุกต์เป็นคำ�สอนของพระศาสนจักรให้เหมาะกับยุค
ปัจจุบัน และสามารถนำ�ไปดำ�เนินชีวิตให้เกิดสันติสุข
ในตัวเอง ในครอบครัว และประเทศชาติบา้ นเมืองต่อไป”
พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ จัดพิมพ์ที่
โรงพิมพ์ประเทศเกาหลี มียอดพิมพ์ 16,000 เล่ม
กำ�หนดส่งโรงพิมพ์วันที่ 30 มิถุนายน 2014 แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2014 และหนังสือทั้งหมดจะ
มาส่งที่ท่าเรือ คลองเตย ภายในกำ�หนดเวลา 15 วัน คือ
ต้นเดือนพฤศจิกายน

ดร.อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ เข้ารับรางวัลในนามสภาการศึกษา
คาทอลิกแห่งประเทศไทย
พอเพียงให้กบั นักเรียน เสมือนเป็นการฉีดวัคซีนเพือ่ สร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น
และในขณะนี้มีนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นต้นกล้าที่ได้รับการปลูกฝังจิตสำ�นึก
“โตไปไม่โกง” จำ�นวนไม่น้อยกว่า 300,000 คน ซึ่งยังไม่
รวมนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ ที่เป็นเครือข่าย
ของหลักสูตร
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
วัดแม่พระแห่งภูเขา
คาร์แมล อ.สองพี่น้อง จ.
สุพรรณบุรี ฉลองวัดวัน
เสาร์ที่ 12 กรกฎาคม เวลา
10.30 น. พระคาร์ดินัล
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

เป็นประธาน
วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว ซอย
124 กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 13
กรกฎาคม เวลา 17.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิส
เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล จ.สมุทรปราการ
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน
วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร ฉลอง
วัดวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 10.00 น.
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน
อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร ฉลองอาสนวิหารวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม เวลา
17.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช เป็นประธาน

สังฆมณฑลจันทบุรี
วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง จ.ฉะเชิงเทรา
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม อ.เมือง จ.สระแก้ว
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 10.30 น.
วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 10.30 น.
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 6 กันยายน เวลา 10.30 น.

ที่นี่มีนัด

โครงการอบรมฆราวาสประกาศข่าวดีประจำ�วัด
(Parish Missionary Groups) PMG. รุ่นที่
6/2014 ขอเชิญผู้สนใจและรักงานแพร่ธรรมเข้าร่วม
การอบรมเป็นผู้ประกาศข่าวดี   5 สัปดาห์ เริ่ม 5-6
ก.ค. / 12-13 ก.ค. / 2-3 ส.ค. / 9-10 ส.ค. / 23-24
ส.ค. 2014 วันเสาร์ เวลา 08.30-20.30 น. / วัน
อาทิตย์ เวลา 08.30-12.30 น. ลงทะเบียนวันเสาร์
ที่ 5 กรกฎาคม 2014 เวลา 08.00-08.45 น. ค่า
ลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท สถานที่บ้านคริสตินา ปากเกร็ด นนทบุรี คุณสิริรักษ์ ผู้ประสานงาน
PMG โทร. 08-4613-1125 ติดต่อสอบถามสมาชิก
PMG คุณอรวรรณ โทร. 08-5235-7778 คุณพอล
ศรีจันทร์ โทร. 08-1550-5333
]

วัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านศรีวัฒนา
13 กันยายน เวลา 10.30 น.
(บ้านโคกซี) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ที่ 27 กันยายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ
วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม
สังฆมณฑลราชบุรี
เวลา 10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีวัดนักบุญเบเนดิกโต โป่งยอ อ.บ้านโป่ง
ดารุณศีล เป็นประธาน (ตรีวาร วันที่ 10-12 กรกฎาคม
เวลา 19.30 น.) สอบถามคุณพ่ออรรคเดช ทับปิง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม เวลา
โทร. 08-1797-8303, สำ�นักงานวัดแม่พระฟาติมา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน
โทร. 0-3261-1578 ต่อ 15
วัดนักบุญยาโกเบ ต.แม่กลอง อ.เมือง
วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม เวลา จ.สมุทรสงคราม ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม
10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
เป็นประธาน (เทศน์ตรีวารเตรียมจิตใจ วันที่ 16-18 กฤษเจริญ เป็นประธาน
กรกฎาคม เวลา 19.30 น. วันโมทนาคุณ วันเสาร์ที่ 19
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
กรกฎาคม เวลา 19.30 น. แห่แม่พระ เผาจดหมาย เสก
วัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อ.สว่างวีระพืชผลและรับพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์)
วงศ์ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม
สังฆมณฑลอุดรธานี
เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น
วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี จ.อุดรธานี ฉลอง ประธาน
วั ด แ ม่ พ ร ะ รั บ เ กี ย ร ติ ย ก ขึ้ น ส ว ร ร ค์
วัดวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. พระมหาสารคาม ถ.สมถวิลราษฎร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดนักบุญอัลฟองโซ จ.หนองคาย ฉลองวัด ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม เวลา 10.00 น.
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
สังฆมณฑลนครราชสีมา
วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อ.หนองบัวแดง
วาปี จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม เวลา
10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็น
เป็นประธาน
วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย ประธาน (คุณพ่อสมคิด เจริญนารถ เจ้าอาวาส)
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 กันยายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
“พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้า
วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำ�ภู ฉลอง
ข้าพเจ้าจะไม่กลัว” (ฮีบรู 13:6)
วัดวันเสาร์ที่ 20 กันยายน เวลา 10.30 น. พระคณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย   จัดฉลอง
400 ปี มรณกรรมนักบุญคามิลโล “ปีแห่งพระพร”
ร่วมฉลองหิรัญสมโภช
ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโล
เชิดชัย เลิศจิตรเลขา อธิการเจ้าคณะ คุณพ่อยอห์น
สัมพันธ์ วาปีโส และร่วมพิธีบวชสงฆ์ใหม่ 3 องค์
ของคณะ   ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2014 เวลา
10.00 น. (ขอเชิญศิษย์เก่าคามิลเลียน ร่วมฉลองด้วย
นะครับ)
] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส    ขอเชิญร่วมมิสซา
เทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง วัน
เสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2014 เวลา 19.00 น. พิธีบูชา
ขอบพระคุณ โดยคุณพ่อสุขุม กิจสงวน เป็นประธาน          
หลังมิสซามีถวายดอกไม้และเคารพพระธาตุบุญราศี
นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง
] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอ
เชิญร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อ
]

ไพบูลย์ อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 12
กรกฎาคม 2014 เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธี
บูชาขอบพระคุณเวลา 11.00 น.   ขอเชิญผู้สูงอายุ
ร่วมมิสซา ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กทม.
โทร. 0-2651-5251
] คณะภคินีคาร์เมไลท์แห่งกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วม
โมทนาคุณพระเจ้า โอกาสสุวรรณสมโภช (50 ปีแห่ง
การปฏิญาณตน) ของเซอร์เทแรสแห่งพระเยซู, ocd.
(ฟีโลมีนา ศุภวรรณ วรศิลป์) โดยพระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น
ประธาน วันเสาร์ท่ี 19 กรกฎาคม 2014 เวลา 10.00 น.
ที่อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ
] คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม เปิดอบรม “การสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน” ครั้งที่ 2/2557 ให้กับผู้สอนใน
กลุ่มสาระวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ครูผู้สอน
(อ่านต่อหน้า 16)
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วิชาคริสตศาสนา ครูคำ�สอน ครูคาทอลิก และฆราวาส
ที่สนใจ จัดการอบรมทุกวันเสาร์จำ�นวน 8 ครั้ง เวลา
09.00-15.30 น. เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม
ถึง 20 กันยายน 2557 ที่วิทยาลัยแสงธรรม ดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมที่ www.saengtham.ac.th สนใจ
ติดต่ออาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม โทร. 0-24290100 ถึง 3 โทรสาร 0-2429-0819 E-mail: christ.
studies2000@gmail.com
] XAVEC (Xavier Education Center) มูลนิธิคณะ
สงฆ์พระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ขอเชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ  
“ภาวนาด้วยพระคัมภีร์ (Lectio Divina)” ในวันเสาร์
ที่ 26 กรกฎาคม  2014 เวลา 09.00-16.00 น. ที่
บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยฯ (ซอยราชวิถี 12) โดย
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นผู้
แนะนำ�ให้เข้าใจพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้น ค่าอบรม 300
บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ฯลฯ)
สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ตามศรัทธา ติดต่อสำ�รองที่
นั่งล่วงหน้าหรือสอบถามได้ที่คุณรุจิรัตน์ (อ๋า) โทร.
09-4116-6846 / 08-1935-8114 E-mail : sjxavec
@gmail.com www.facebook.com/ศูนย์การศึกษา
เซเวียร์ (XAVEC)
] ขอเชิญเพื่อนสมาชิกอดีตยุวนิส ผู้ฝึกหัด และอดีต
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลทุกรุ่น ร่วมประชุมประจำ�ปี

และฉลองนักบุญมงฟอร์ต ที่อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ 25 เขตวัฒนา กทม. วัน
อาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2014 เริ่มเวลา 13.30 น.
เสร็จจากประชุม เชิญทานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกัน โปรด
แจ้งความจำ�นงเข้าร่วมงานที่คุณคมทวน ยันต์เจริญ
08-3155-9339 หรือที่คุณอนุสรณ์ อานามนารถ
0816278813  
] ตารางของ Lectio Divina ค.ศ. 2014 โดย
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ที่วัด
แม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม / วันเสาร์ที่ 6 กันยายน /
วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม / วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน / วัน
ศุกร์ที่ 5 ธันวาคม สอบถามคุณวันดี เจริญพงศ์ชัย
โทร. 08-4105-8585
] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำ�หรับผู้สนใจ
ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง
วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่จอดรถ
ชั้น 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
ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์
ราคา 90 บาท
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่
สังฆานุกรมีคาแอล วุฒิชัย บุญบรรลุ สังฆานุกร
เปาโล เหวียน หญือ เฮี้ยว สังฆานุกร
แอนโทนี จิญ์ วัน เซิน ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้น
สวรรค์ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 12
กรกฎาคม 2014 เวลา 10.00 น. โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เป็นประธาน
อัพเดทข่าวคาทอลิก “อุดมสาร และอุดมศานต์”
คลิก www.udomsarn.com
ติดต่อกองบรรณาธิการ
E-mail : udomsarn@cbct.net
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”
ให้คำ�ปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย

ขอเชิญร่่วมฉลอง 400 ปี มรณกรรมนักบุญคามิลโล
“ปีแห่งพระพร”

ร่วมฉลองหิรัญสมโภชชีวิตสงฆ์ของ
		 คุณพ่อเปาโล เชิดชัย เลิศจิตรเลขา อธิการเจ้าคณะ
		 คุณพ่อยอห์น สัมพันธ์ วาปีโส
และร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 3 องค์
		 สังฆานุกรมีคาแอล วุฒิชัย บุญบรรลุ
		 สังฆานุกรเปาโล เหวียน หญือ เฮี้ยว
		 สังฆานุกรแอนโทนี จิญ์ วัน เซิน

ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2014 เวลา 10.00 น.
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เป็นประธาน
(ขอเชิญศิษย์เก่าคามิลเลียน ร่วมฉลองด้วยนะครับ)
ขอคำ�ภาวนาเพื่อระลึกถึง

มารีอามักดาเลนา อุษา สวัสดี
อายุ 86 ปี
สู่อ้อมพระหัตถ์พระเป็นเจ้า
19 กรกฎาคม 2011 (ครบ 3 ปี)
“และลูกา ประสิทธิ์ สวัสดี”

สู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้า 2 กุมภาพันธ์ 1990
ขอพระองค์เมตตาได้เข้าสู่สวรรค์เทอญ

ขณะนี้สื่อมวลชนคาทอลิกฯ
แผนกการพิมพ์
กำ�ลังรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ�
ปฏิทินคาทอลิกประจำ�ปี
วัด คณะนักบวช องค์กรใด
มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขที่อยู่
โปรดแจ้งได้ที่ กองบรรณาธิการ
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com
E-mail : udomsarn@cbct.net
ขอขอบพระคุณ

“พวกท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร” (มาระโก 8:29)
อุดมสาร หนังสือพิมพ์ขา่ วคาทอลิก รายสัปดาห์ R เจ้าของ : สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย R ผูอ้ �ำ นวยการ : คุณพ่ออนุชา ไชยเดช R บรรณาธิการบริหาร : คุณพ่ออนุชา ไชยเดช R หัวหน้ากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์
R กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ� R ฝ่ายโฆษณา : สุพร เล่าเรียนธรรม R รายชือ่ ผูป้ ระสานงานสือ่ มวลชนฯ ประจำ�แต่ละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม สังฆมณฑลเชียงใหม่ : คุณพ่อบรูโน โรสซี
สังฆมณฑลจันทบุรี : คุณพ่อเอนก นามวงษ์ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง : คุณพ่อธีรพงษ์ นาแว่น สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพ่อเสนอ ดำ�เนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพ่อเกรียงไกร ยิง่ ยง สังฆมณฑลนครสวรรค์ : สังฆานุกรพรชัย สิงห์สา
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี : คุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ สังฆมณฑลอุดรธานี : คุณพ่อเลิศอัมพร พรหมผาย สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพ่อบุญพฤกษ์ ทองอินทร์ R ค่าบำ�รุงปีละ 400 บาท โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย การพิมพ์คาทอลิก / ธนาณัติในนามซิสเตอร์ศักดิ์ศรี งามวงศ์ สั่งจ่าย ป.ณ.ยานนาวา 10120 R สำ�นักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nonsi 14, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120
Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com
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เยี่ยมชม ช่วงชีวิต
เด็กน้อย...ในทุ่งความฝัน บินตามปีกผีเสื้อไป บินไปยังดอกไม้แค่
ตามประสา ไม่ได้มีแผนการใด มาแบกเอาไว้ที่บนบ่า ในดวงตามองหาแค่เพียง
ดอกไม้ ไขว่คว้า ไขว่คว้า ได้มาก็ดีใจ ไขว่คว้า คว้าไขว่ ไม่ได้ไม่เป็นไร….(ท่อน
แรก ของบทเพลงกลับไปเยี่ยมวัยเยาว์)
เหมือนผมได้กลับไปเยี่ยมวัยเยาว์ของตนเอง ในทุ่งซุกซนของชีวิตที่
มีการเดินทาง ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โรงเรียนกับวัด บ้านเรากับบ้านเพื่อน
โลกดูกว้างใหญ่ไพศาล แม้ตีบตัน การรอคอยดูหอมหวาน เพื่อนฝูงทุกคนดูมี
รอยยิม้ และเล่นสนุกได้ทง้ั วันทัง้ คืน เราเล่นทรายทีน่ �ำ มาถมกันน้�ำ ท่วมอย่างสนุกสนาน
และไม่สนใจด้วยว่าฝนคลั่งแบบนี้อีกไม่นานน้�ำ คงท่วม เรานำ�อาหารจากบ้านไป
ส่งต่อให้เพื่อนบ้าน แบบไม่ได้เข้าใจคำ�ว่าเอื้ออาทรแบ่งปัน รู้ว่ามีมากก็แบ่งกัน
ไม่มีแผนการใด ไม่ไขว่คว้า ไม่ครอบครอง วัยเด็กของทุกคนเริ่มต้นไม่ต่างกัน
บทเพลงชีวิตบรรเลงไปพร้อมกับวัยที่เติบโต
หนุ่มสาว...ในทุ่งชีวิต ติดตามความฝันมาไกล เรียนและงานมุ่งหมาย
ว่าจะได้ดี ทุ่มเทใจและเรี่ยวแรง แปลงเหงื่อแปลงรักที่มี คิดและทำ�วันนี้เพื่อวัน
ต่อไป ไขว่คว้า ไขว่คว้า ได้มาก็ดีใจ ไขว่คว้า คว้าไขว่ ไม่ได้ก็ท้อใจ (ท่อนถัดมา
ของบทเพลงกลับไปเยี่ยมวัยเยาว์)
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่ที่ผมมักมาใช้วันหยุด
ที่นี่ หรือช่วงที่ต้องการออกกำ�ลังใจ เติมไฟเพิ่มพลัง ด้วยการเสพงานศิลป์ ผม
อยู่ในห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 มาห้องนี้บ่อยเหมือนกัน อย่างน้อยตอนที่จัด
ประกวดภาพยนตร์สั้นปี 1 ก็มาใช้ที่นี่ แต่วันนี้เป็นงานเล็ก ๆ ของนักร้องเล็ก ๆ
แต่สร้างแรงบันดาลใจสำ�หรับนักดนตรีอีกหลายคน สำ�หรับผมเขาคือนักดนตรี
ไทยเบอร์ตน้ ๆ ผมชอบทางปิคกิง้ ของเขา คุณอารักษ์ อาภากาศ “ในคอนเสิรต์
เธอจะไม่มีวันเดินคนเดียว” ชื่อคอนเสิร์ตเป็นชื่อเดียวกับชื่อเพลงใหม่ของเขา
เนื้อหาน่าจะมาจากบทเพลง You Never Walk Alone ในภาคภาษาไทย
สวย ๆ ของกวีคนหนึ่ง จัดโดยบริษัทกะทิ กะลา คุณศุ บุญเลี้ยง เป็นแม่งาน
ในวัยหนุม่ ผมสมัครเข้าบ้านเณร เรียนรูแ้ ละแสวงหาบนเส้นทางการติดตาม
พระเยซูเจ้า 16 ปีเต็ม ไม่มีพัก จนวันตัดสินใจบวชเป็นพระสงฆ์ 18 ปีมาแล้ว
ไม่ใช่ไม่เร็ว ผมยังจำ�กลิ่นอายของวันที่เดินเข้าไปที่หอประชุมบ้านเซเวียร์ที่
อนุสาวรีย์ชัย ไปแบบเดี่ยว ๆ เพื่อไปดูคอนเสิร์ตของคนชื่อเดียวกัน ในวันนี้ จาก
คนเดินดิน น้อยก็หนึ่ง ตะเกียงแห่งความรัก ส่วนที่หายไป ดีกว่าเมื่อวาน สิ่ง
ที่ดีที่สุด ฯลฯ จนถึงเธอจะไม่มีวันเดินคนเดียว การแสวงหายังนำ�เรามาพบกัน
ในวันที่โลกให้บทเรียนมากมาย จากความผิดหวังและสมหวัง ผมเชื่อว่าคนใน
วัยเดียวกับผม หลายคนทำ�ธุรกิจใหญ่โต สร้างครอบครัวของตนเอง มีทายาท
พวกเขาแปลงเหงื่อแปลงรัก เพื่อวันที่ดีกว่า ในวัยหนุ่มแบบนั้น บาดแผลคงเป็น
เรื่องที่เราทุกคนพบเจอ
ความจริง ความจริง บางความจริงฆ่าความฝัน บางคืน บางวัน ยัง
ทำ�ใจยอมรับไม่ได้ หนุ่มเอ๋ย สาวเอ๋ย บางทีลืมว่าเคยเป็นใคร เด็กน้อยในหัวใจ
รักษาไว้ให้ดี (ท่อนแยก ของบทเพลงกลับไปเยี่ยมวัยเยาว์)
อาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้พบกับคนทำ�สื่อมากขึ้น เป็นต้นสื่อ
คาทอลิก ได้ประชุม ได้รับฟังเรื่องราว ได้เตรียมโครงการดีๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัด
วันสื่อมวลชนที่จะมาถึงในไม่ช้า การเตรียมรายการโทรทัศน์คาทอลิก สำ�หรับ
การนำ�เทปสถาปนานักบุญทั้งสองพระองค์กลับมาฉาย การนำ�เสนอข่าวพระ
สันตะปาปาเยือนประเทศในทวีปเอเชีย หรือการเปิดร้านสื่อ การสร้างบุคลากร

เพื่อทำ�หน้าที่พิธีกร ฯลฯ ผมบอกกับรุ่นน้องพระสงฆ์บางองค์ที่มาร่วมงานสื่อ
เช่นกันว่า งานสื่อทำ�อย่างไรก็ไม่จบหรอก หรือในทางตรงข้ามจะไม่ทำ�อะไรเลย
ก็ได้ แต่เราจะยืนอยู่บนการมอบหมายหน้าที่นี้กันนานแค่ไหน ความจริงของการ
สนับสนุน การเมืองในทุกองค์กร ความอิจฉา การฉกฉวยผลประโยชน์เข้าตัว
ความยากของงานและการไม่ประสีประสาของเรา ไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ต่อและ
ทำ�ให้ดีที่สุด แม้ว่าความจริงจะกระหน่�ำ โบยตีเราบนสนามชีวิต แต่ใช่ว่าวัยเด็ก
ที่มีดวงตาของความฝันจะถูกปิดลง
กลับไปเยี่ยมวันเยาว์วัย เจ้าเด็กน้อยผมสีเทา คืนไปมองชีวิตเคยงาม
อย่างไร สุขและทุกข์ที่พบพาน ฝันที่หวานและขมใจ ผ่านมาเพื่อพ้นไป เท่านั้น
จริง ๆ ไขว่คว้า ไขว่คว้า ได้มาก็ดีใจ ไขว่คว้า คว้าไขว่ ได้เท่านั้นจริง ๆ (ท่อน
สุดท้าย ของบทเพลงกลับไปเยี่ยมวัยเยาว์)
บนศีรษะของผมเริม่ มีผมขาวแซมผมดำ�มากขึน้ ตัวเลขของอายุทเ่ี พิม่
ขึน้ เริ่มช้าขึ้นกับหลายสิ่ง สมาธิสั้น ความจำ�ไม่ดีเหมือนเดิม สิ่งที่ได้มาคือ
ประสบการณ์ สิ่งที่หายไปไม่มี วัยเด็กกับการเรียนรู้ยังมีอยู่ในเส้นเลือด วัยหนุ่ม
กับการแสวงหายังไปต่อ แม้ว่าวันนี้ตัวเลขของวัยจะเพิ่มพูน แต่ผมเชื่อแน่ว่า
ผีเสื้อยังบินต่อ และเรี่ยวแรงยังพอมี แม้การไขว่คว้าจะเริ่มปักหลักอยู่ที่ เท่าที่ได้
คงพอเพียง
ทุ่งชีวิตยังคงสวยงาม บทเพลงยังบรรเลงต่อไป
บรรณาธิการบริหาร
หมายเหตุ แรงบันดาลใจบทความ จากบทเพลง กลับไปเยี่ยมวัยเยาว์ ขับร้องโดย
สุรชัย จันทิมาธร, มงคล อุทก, คฑาวุธ ทองไทย, พิฆเณศร์ จันทิมาธร ในชุด
จนกว่าจะถึงบรรทัดสุดท้าย แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมซีไรต์ โดย กลุม่ สโมศิลป์
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“ต้อนรับสามเณร”

สามเณราลัยเปาโล นครราชสีมา มีพิธีมิสซาเปิด
ปีการศึกษาและต้อนรับสามเณรใหม่ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2014 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน ในปีการศึกษานี้
มีสามเณรทั้งหมด 16 คน มีคุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี เป็นอธิการ และ
สังฆานุกรนิโคลัส มนัสชัย ประทุมปี เป็นผู้ช่วยอธิการ

“อบรมวิถีชุมชนวัด” คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยพระสังฆราช

ฝ่ายงานอภิบาล ให้การอบรมวิถีชุมชนวัดแก่คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์และ
คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เขต 1 วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2014 ที่ห้องประชุม
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา การอบรมนี้กระทำ�ต่อเนื่องตลอดปี 2014 เพื่อให้คณะ
กรรมการได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของวิถีชุมชนวัด ตลอดถึงวิธีปฏิบัติ เพื่อ
สามารถนำ�ไปใช้ในวัดของตนเอง

ขอร่วมไว้อาลัยแก่ สเตฟานโน วิรัช อมรพัฒนา บิดาของคุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R. เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในวันที่ 3 มิถุนายน 2014 พิธีปลงศพ
ที่วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2014 และเคลื่อนศพไปฝัง
ที่สุสานบ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา ชลบุรี

“เยาวชนโคราชสัญจร เขตบุรีรัมย์”

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล
จิตตาภิบาลเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมออกเยี่ยมเยาวชนที่
เขตบุรีรัมย์ สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยมีคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี แบ่งปัน
ข้อคิดให้กับเยาวชน และสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา นำ�กิจกรรม
นันทนาการ เกมส์ และกีฬา ทีว่ ดั แม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท
อ.ประคำ� จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2014

“สัมมนา” ผูส้ งู อายุเขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาคณะกรรมการ

ผู้สูงอายุหัวข้อ “ผู้สูงอายุ พระคัมภีร์ และวิถีชุมชนใหม่” โดยมีคุณพ่อชูศักดิ์
บุญอนันตบุตร และคณะกรรมการเเบ่งปันประสบการณ์ มีกรรมการเข้าร่วม 22
คน เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2014 ที่บ้านสวนสบายใจ จ.เพชรบุรี

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร
E-mail : udomsarn@gmail.com, udomsarn@cbct.net
ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป
ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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สานเสวนาผู้นำ�ศาสนาเพื่อสันติภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 22 มิถุนายน 2014 ที่จังหวัดปัตตานี ผู้น�ำ ศาสนา
(อ่านต่อหน้า 4)
5 ศาสนา

อธิการเจ้าคณะแขวงคณะธรรมทูตปีเมคนใหม่
คุณพ่อเมาริซซิโอ อารีออลดี
อธิการเจ้าคณะแขวง
คณะธรรมทูตปีเมในประเทศไทย
และที่ปรึกษาคณะปีเมในประเทศไทย
คุณพ่อเปโตร อูร์บานี
คุณพ่อมาร์โก ริโบลินี

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

คุณพ่อเมาริซซิโอ
อารีออลดี

คุณพ่อเปโตร อูร์บานี

คุณพ่อมาร์โก ริโบลินี

รวมพลังเยาวชนสร้างสังคมไร้ทุจริต

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

(อ่านต่อหน้า 14)

อ.สุมิตรา พงศธร
รับรางวัล
ผู้ร่วมขับเคลื่อน และ
สนับสนุน
“โตไปไม่โกง”
27 มิถุนายน 2014
ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร

ตอนที่ 44 แบบว่าเครียด
ความทุกข์ มันเดินเข้ามาหาเราเอง หรือเรากำ�ลังเดินเข้าไปหามัน
บางคนบอกว่า ถ้าความทุกข์มันหนักเกินไปก็วางมันซะ แต่บางคนบอกว่า
ถ้าเราวางความทุกข์ไว้ วันหนึ่งเราก็ต้องกลับมาแบกมันต่ออยู่ดี งาน ความ
รับผิดชอบ ในบรรยากาศของผู้นำ�ครอบครัว สมาชิกในครอบครัว หรือคนใน
ครอบครัว เราจะเผชิญสิ่งเหล่านี้กันอย่างไร?
“อย่ากระวนกระวายใจถึงสิ่งใดเลย จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบถึง
ความปรารถนาทุกอย่างของท่านโดยคำ�อธิษฐาน การวอนขอพร้อมด้วย
การขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินสติปัญญาจะเข้าใจได้นั้น
จะคุ้มครองดวงใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริสตเยซู ดังนั้นพี่น้อง
ทั้งหลาย สิ่งใดจริง สิ่งใดประเสริฐ สิ่งใดชอบธรรม สิ่งใดบริสุทธิ์ สิ่งใด
น่ารัก สิ่งใดควรยกย่อง ถ้ามีสิ่งใดเป็นคุณธรรม ถ้ามีสิ่งใดน่าสรรเสริญ
ท่านจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยการใคร่ครวญเถิด...” (ฟิลิปปี 4:6-9)
“ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเรา
เถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน” (มัทธิว 11:28)
บางทีความทุกข์ไม่ได้จากเราไปไหน เพียงแต่ว่าเราวางความทุกข์และ
ภาระเหล่านั้นไว้ตรงไหน

