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“บรรดาเยาวชนที่รัก

อย่าหยุดความฝันของพวกลูก

เพื่อจะท�าให้โลกสวยงามกว่าที่เป็น”
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“บวชสังฆานุกร” พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณบวชสามเณรเปโตร กรณ์ อดิเรก-

วุฒิกุล เป็นสังฆานุกร วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2014  ที่วัดนักบุญยอแซฟ 

ตรอกจันทน์ กรุงเทพมหานคร  หลังจากบวชแล้วสังฆานุกรกรณ์ เข้ารับหน้าที่ 

ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม

“56 ปีชีวิตสงฆ์” พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. เป็น

ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสครบ 56 ปีแห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ของ

พระคุณเจ้า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2014 (พระคุณเจ้าได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

วันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1958)

“ฉลองวัด เปิด-เสกอาคาร” พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญลูกา อู่ทอง และเปิด-

เสก อาคารยอห์นปอล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง วันที่ 31 พฤษภาคม 2014

“ฉลองวัด” คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดเซนต์โธมัสอัครสาวก ซอยนนทรี 14 

กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 กรกฎาคม 2014 ปัจจุบันคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ เป็นเจ้าอาวาส



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 30 ประจำาวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2014 หน้า 3

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงให้หนังสือพิมพ์สเปนสัมภาษณ์

ทรงปกป้องสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ตรัสถึงการเกษียณ

ของพระสนัตะปาปาองคก์อ่นทา่น      รถเกราะพระสนัตะปาปา ความ 

เคลื่อนไหวในยุโรป กีฬา ฯลฯ

นครรัฐวาติกัน	13	มิถุนายน	ค.ศ.	2014

	 ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แนวหน้าของเมืองบาร์เซ-

โลนา	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปกป้องสมเด็จพระสันตะปาปา 

ปีโอ ที่ 12	และเสนอให้บทบาทของพระสันตะปาปากิตติคุณคงอยู่ต่อไป

	 ในการสัมภาษณ์ที่หลากหลายกับหนังสือพิมพ์	 “La	 Vanguardia”	

พระสันตะปาปาทรงให้ความคิดเห็นของพระองค์ในทุกสิ่ง	เริ่มต้นตั้งแต่พระ

สันตะปาปาองค์ก่อนท่านทรงตัดสินใจเกษียณ	 ไปจนถึงเรื่องรถเกราะของพระ

สันตะปาปา	และเรื่องที่พระองค์ฝากให้กับวงการกีฬา

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสถึงความห่วงใยของพระองค์ 

เกี่ยวกับ	 “ทุกสิ่งที่โยนไปให้สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ	 ที่	 12	 ผู้น่าสงสาร 

พระองค์ตรัสว่าพระสันตะปาปาในยุคของสงครามโลกครั้งที	่2	พระสันตะปาปา

ได้ทรงซ่อนชาวยิวไว้ตามอารามต่างๆ	ที่กรุงโรม	และเมืองต่างๆ	ในอิตาลี	จน

กระทั่งถึงที่พระราชวังฤดูร้อนในกัสแตล	กันดอลโฟ	(Castel	Gandolfo)

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงให้ความกระจ่างว่า	“พ่อมิได้หมาย 

ความว่าสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ	ที่	12	ไม่เคยทำาอะไรผิด	พ่อเองก็เคยทำา

อะไรผิดไปหลายอย่าง	 แต่บทบาทของพระองค์ซึ่งต้องมองดูจากยุคสมัยของ

กาลเวลา

	 พระสันตะปาปาตรัสเพิ่มเติมว่า	ทรงรู้สึกห่วงใยเมื่อประชาชนกล่าวถึง 

พระสันตะปาปาและพระศาสนจักรในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่	2	แต่ไม่สนใจ

กับการตัดสินใจของพลังพันธมิตร

	 “คุณทราบหรือเปล่าว่า	พวกเขาทราบดีว่าขบวนรถไฟที่นาซีใช้ในการ 

ขนชาวยิวไปส่งในค่ายรวม	พวกเขามีภาพ	แต่พวกเขามิได้โจมตีรางรถไฟด้วย 

ระเบิด	ทำาไมหรือ?	“เป็นสิ่งที่ดีหากเรากล่าวอะไรสักเล็กน้อยเกี่ยวกับทุกอย่าง” 

	 เมื่อพระองค์ถูกถามเกี่ยวกับสถานภาพของชาว	Catalonian	ในสเปน 

พระสันตะปาปาตรัสว่า	“พ่อห่วงใยเรื่องความแตกแยกทุกชนิด”

	 พระสันตะปาปาแยก	 “ความเป็นเอกภาพกับการปลดปล่อย”	 เพื่อให้

ยกเลิกปัญหา	 โดยให้ดูที่ยูโกสลาเวียเป็นตัวอย่าง	 มันเป็นเรื่องความแตกต่าง

ของประชาชนและวัฒนธรรม	ซึ่งทั้งสองเรื่องนี่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย

(อ่านต่อหน้า	4)

พระสังฆราชกิตติคุณยอร์ช	ยอด	พิมพิสาร,	C.Ss.R.	ถอดความ

สมณสภาเพื่ออภิบาลผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้เดินทางทะเล

สารวันอาทิตย์ผู้เดินทางทะเล
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2014)

	 ตลอดกาลประวัติศาสตร์มนุษยชาติ	 ทะเลคือเส้นทางแห่งการสำารวจ

และการผจญภัยที่น่าสนใจ	 อีกทั้งเป็นสมรภูมิซึ่งทำาให้ประเทศต่างๆ	 มีทั้งขาขึ้น 

และขาลง		ท่ีสำาคัญท่ีสุดก็คือ	ทะเลเป็นสถานท่ีสำาหรับการแลกและการค้าขายสินค้า 

ต่างๆ	จากทั่วทุกมุมโลก		อันที่จริงแล้วสินค้ากว่า	90%	ทั่วโลกถูกขนถ่ายด้วย

เรือกว่า	 100,000	 ลำา	 ที่แล่นจากท่าเรือหนึ่งสู่อีกท่าเรือหนึ่งอย่างไม่หยุดหย่อน		

และในการนี้ต้องใช้ลูกเรือประมาณ	 1.2	 ล้านคน	 ซึ่งมีเผ่าพันธุ์	 เชื้อชาต	ิ และ

ศาสนาที่แตกต่างกัน

	 ในวันอาทิตย์ผู้เดินทางทะเลนี้	ขอเชิญชวนให้เราสำานึกและตระหนักถึง 

ความทุกข์ยากท่ีผู้เดินทางทะเลต้องเผชิญทุกวัน	 รวมถึงการบริการอันทรงคุณค่า

ที่องค์กรอัครสาวกแห่งท้องทะเล	 ซึ่งในที่นี้หมายถึงพระศาสนจักร	 ได้แสดงตน

เป็นประจักษ์พยานถึงพระเมตตาและน้ำาพระทัยดีของพระเจ้า	 ด้วยการประกาศ 

พระวรสารตามท่าเรือต่างๆ	ทั่วโลก

(อ่านต่อหน้า	4)

 

หนังสืออ่านคน
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สมเด็จพระสันตะปาปา  (ต่อจากหน้า	3)

	 เกี่ยวกับสถานการณ์ในคาตาโลเนีย	 ภาคเหนือ

ของอิตาลีและในสกอตแลนด์	 สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสตรัสว่า	“เราต้องศึกษาแต่ละกรณี	แยกจากกัน”

	 พระองค์ตรัสว่า	 มีกรณีที่มีความยุติธรรมและ

บางกรณีที่ไร้ความยุติธรรม	 แต่การแยกประชาชนที่ถูก

บังคับให้มาอยู่ร่วมกันต้องถือว่าเป็นคนละเรื่อง

 

เงินทองคือพระเจ้าเท็จเทียม

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสหันไปกล่าวถึง

เรื่องเศรษฐกิจว่า	 “เป็นเรื่องน่าอับอายที่ในบางประเทศ	

เยาวชนที่ไม่มีงานทำา	 มีมากกว่า	 50	 เปอร์เซ็นต์	 มี

เยาวชนยุโรปเป็นจำานวนหลายล้านคนที่ไม่มีงานทำา”

	 พระองค์ตรัสกับหนังสือพิมพ์ว่า	 “เราไม่สนใจ

กับมนุษย์หน่ึงยุคหนึ่งสมัยที่นำามาใช้เพื่อเก็บรักษา

ระบบเศรษฐกิจท่ีใช้ไม่ได้แล้ว	 เป็นระบบท่ีต้องทำาสงคราม

เพื่อจะได้เก็บรักษาไว้	 ดังที่อาณาจักรใหม่ๆ	 กระทำากัน

ตลอดมา”

	 พระสันตะปาปาตรัสต่อไปอีกว่า	 “เมื่อเราไม่

สามารถทำาสงครามโลกครั้งที่	 3	 ได้	 เราก็มาทำาสงคราม

ระดับทวีป	 การกระทำาดังนี้หมายความว่าอย่างไร	 มัน

หมายความว่าเราต้องสร้างและขายอาวุธ	 เพื่อให้บัญชี

ของเศรษฐกิจที่ไร้พลังทางศาสนา	 บรรดาประเทศที่ม ี

เศรษฐกิจสูงของโลก	ก็นำาเอาชีวิตมนุษย์มาบูชาต่อพระแท่น

ของเงินทอง	 ซึ่งก็คือพระเท็จเทียม	 เพื่อทุกอย่างจะได้

ถูกทำาลายไปทั้งหมด

	 คำาตอบคำาถามเกี่ยวกับชีวิตของพระองค์ใน

ฐานะที่เป็นพระสันตะปาปา	 พระองค์ตรัสว่า	 “การทำา

หน้าที่นายชุมพาบาลนับว่าเป็นส่วนที่สำาคัญที่สุดของ

กระแสเรียกของพระองค์”

	 เพ่ือตอบคำาถามท่ีว่า	 ทำาไมพระองค์ไม่ใช้รถเกราะ

เพื่อปกป้องพระองค	์ พระองค์ก็เปรียบเทียบรถเกราะนี ้

กับกระป๋องปลาซาร์ดีนในถ้วยแก้ว	ซ่ึงนำามาใช้เป็นกำาแพง

ระหว่างพระองค์กับประชาชน

	 พระองค์เสริมว่า	“ถูกแล้วอะไรก็สามารถจะเกิด 

ขึ้นได	้แต่ให้เราเผชิญหน้ากับความจริงข้อนี้เถิด	บุคคล

ที่อายุเท่าเทียมกับพ่อ	 พ่อไม่มีอะไรมากนักที่จะต้อง 

สูญเสีย”

	 เกี่ยวกับการตัดสินใจของสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาเบเนดิกต์	ที	่16	ทรงเกษียณ		สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสกล่าวว่า	 “นับว่าเป็นการกระทำาที่กล้าหาญ	 ซึ่ง

เปิดประตูให้กับการตั้งระบบพระสันตะปาปากิตติคุณ”

	 พระองค์ตรัสว่า	 “เมื่อมีชีวิตยาวนานขึ้น	 เราก็

จะมีอายุที่เราไม่สามารถทำาได้ทุกอย่าง”	 พลางเสริมว่า 

“พ่อจะทำาเช่นเดียวกับพระองค์	พ่อจะวอนขอองค์พระเจ้า

ให้ทรงประทานแสงสว่างช่วยพ่อ	 เมื่อเวลานั้นมาถึงและ

ให้พระองค์ตรัสว่า	พ่อควรจะทำาอะไร	 แล้วพระองค์ก็จะ

ตรัสให้พ่อทราบแน่”

	 เก่ียวกับเร่ืองกีฬา	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ตรัสว่า	 พระองค์ได้สัญญากับชาวบราซิลว่าจะเป็นกลาง 

ในช่วงเวลาการแข่งขันฟุตบอลโลก	 ดังนั้นพระองค์จึง 

ทรงปฏิเสธไม่ยอมตอบคำาถามที่ ว่ าพระองค์ทรง

สนับสนุนใครในระยะเวลาของการแข่งขันนี้

	 การสัมภาษณ์ของนักข่าวจบลง	 โดยมีการถาม 

พระสันตะปาปาว่า	 พระองค์ทรงปรารถนาให้ประวัติศาสตร์

ระลึกถึงพระองค์ว่าอย่างไร	 พระองค์ตรัสตอบว่า	 “พ่อ 

ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้”	 แล้วทรงเสริมว่า	 “ถ้าพ่อชอบมาก

หากเราระลึกถึงใครคนหนึ่งแล้วกล่าวว่า	 ‘เขาเป็นคนดี	

เขาทำาเท่าที่เขาสามารถและเขาไม่เลวร้ายอะไร’	 เท่านี้ก็

พอแล้ว”

สมณสภา  (ต่อจากหน้า	3)

	 เป็นเพราะปัจจัยหลายประการที่เชื่อมโยงกับ

วิชาชีพ	 พวกเราและสังคมมักจะไม่ค่อยรู้เรื่องของพวก

ผู้เดินทางทะเล	 	 ในวันอาทิตย์ที่เราฉลองวันผู้เดินทาง

ทะเลนี้	ข้าพเจ้าใคร่ขอให้คริสตชนทุกคนมองไปรอบข้าง 

ดูว่าของที่ใช้ในชีวิตประจำาวันของเราได้มาถึงมือเรา

เพราะหยาดเหงื่อของผู้เดินทางทะเลนั้นมีอะไรบ้าง

	 หากเราจะมองชีวิตพวกเขาให้ละเอียดสักหน่อย	

เราจะทราบทันทีว่าชีวิตของพวกเขาไม่ได้เป็นไปอย่าง

บางครั้งที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์และนิยาย	 ที่น่าพิศมัย

และน่าผจญภัย

 ผู้ เ ดินทางทะ เลมีชี วิตที่ ย ากลำ าบากและ

อันตราย:	 นอกเหนือจากที่ต้องเผชิญกับความบ้าคลั่ง

และพลังอำานาจของธรรมชาติ	 ซึ่งบ่อยครั้งแม้เรือที่ใช้

เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดก็ยังเอาไม่อยู่	 (ตามสถิติของ

องค์กรเดินเรือสากลปี	 2012	มีกะลาสีกว่า	1,000	คน

ที่เสียชีวิตไปเพราะเรือล่ม	 เรือชนกัน	 ฯลฯ)	 	 และเราก็

ไม่ควรลืมด้วยว่ายังมีภัยของโจรสลัดทะเลอีก	 ซึ่งไม่เคย 

มีใครเอาชนะได	้ เพราะกลุ่มโจรสลัดเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่

อยู่เสมอ		แฝงอยู่ในเส้นเดินเรือหลายสาย		ทั้งนี้ยังไม่รวม 

ถึงการที่เจ้าของเรือลงโทษหรือไม่จ่ายค่าจ้าง	 ไม่จ่าย 

ค่าอาหาร	และไม่มีการคุ้มครองใดๆ	ในท่าเรือต่างประเทศ

 ทะเล	 เรือ	 และท่าเรือ	 คือ	 จักรวาลชีวิตของผู้

เดินทางทะเล:	 เรือจะทำาเงินได้ก็ต่อเมื่อได้แล่นไปในที่

ต่างๆ	ได้	 เพราะฉะนั้นเรือจึงต้องแล่นจากท่าเรือหน่ึงไป

ยังอีกท่าเรือหน่ึงตลอดเวลา		การขนถ่ายสินค้าต้องจัดการ

โดยใช้เวลาน้อยที่สุดและไม่ปล่อยให้ลูกเรือมีเวลาว่าง	 ใน

ขณะเดียวกันเขายังมีมาตรการความปลอดภัยโดยไม่

ปล่อยให้ลูกเรือขึ้นฝั่ง

 ผู้ เดินทางทะเลไม่สามารถเลือกเพื่อนร่วม

เดินทางได้:	 ลูกเรือแต่ละคนล้วนเป็นหน่วยย่อยหนึ่ง

ในบรรดาลูกเรือที่มาจากชาติ	 วัฒนธรรม	 และศาสนาที่

แตกต่างกัน		พวกเขาถูกบังคับให้ต้องใช้ชีวิตร่วมกันใน 

ห้องแคบๆ	 ของเรือตราบเท่าที่กำาหนดในสัญญาจ้าง		

พวกเขาต้องอยู่แบบตัวใครตัวมัน	 ต้องสื่อสารกันด้วย

ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของตน

 สำาหรับผู้เดินทางทะเลความว้าเหว่และการถูก

ทอดทิ้งคือเพื่อนร่วมเดินทาง:		โดยธรรมชาติงานของผู้

เดินทางทะเลคือการท่ีต้องจากครอบครัวและความคุ้น

เคยในชีวิตไปไกล	บางครั้งก็เป็นเวลานาน		ไม่ใช่เรื่องง่าย 

ที่ลูกเรือจะเข้าถึงสื่อสมัยใหม่ต่างๆ	 (โทรศัพท	์ ไว-ไฟ 

ฯลฯ)		เพื่อติดต่อกับครอบครัวและมิตรสหาย		ในหลายๆ 

กรณีด้วยกัน	 ทารกเกิดและเติบโตขึ้นโดยที่ไม่เคยเห็น

หน้าตาของผู้เป็นพ่อ		ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มความว้าเหว ่

และความเหงาให้กับชีวิตของพวกเขา

	 เพราะความห่วงใยเย่ียงมารดากว่าเก้าสิบปี

แล้วท่ีพระศาสนจักรได้ช่วยงานอภิบาลแก่ผู้เดินทาง

ทะเลโดยผ่าน	หน่วยงานองค์กรอัครสาวกแห่งท้องทะเล 

(the	Work	of	the	Apostleship	of	the	Sea)

 ทุกปีผู้เดินทางทะเลจำานวนพันจำานวนหมื่นได้

รับการต้อนรับตามเมืองท่าจาก	 ศูนย์	 Stella	 Maris	 

(สเตลลา	 มารีส	 :	 พระมารดาดาราสมุทร	 เป็นชื่อเรียก

ทั่วไปของ	The	Apostleship	of	the	Sea	(AOS)	ซึ่ง

คอยให้การต้อนรับผู้เดินทางทะเลอย่างอบอุ่น		พวกเขา

จะมีโอกาสได้พักผ่อนหย่อนใจโดยไม่ต้องอ้างว้างอยู่

บนเรือ	 มีโอกาสติดต่อกับครอบครัวด้วยอุปกรณ์การ

สื่อสารต่างๆ	ที่จัดไว้พร้อมเพื่อรับใช้พวกเขา

	 อาสาสมัครจะไปเยี่ยมพวกเขาทุกวันบนเรือ	ใน

โรงพยาบาล	รวมถึงผู้ที่ถูกทอดทิ้งไว้ตามท่าเรือต่างๆ	มี

การให้กำาลังใจปลอบโยนรวมถึงให้ความช่วยเหลือด้าน

วัตถุด้วยหากจำาเป็น

	 พระสงฆ์อภิบาลผู้เดินทางทะเลพร้อมเสมอที่

จะให้ความช่วยเหลือด้านจิตวิญญาณ	 (ถวายบูชามิสซา

ขอบพระคุณ	 ภาวนาพร้อมกันเพื่อความเป็นเอกภาพ	

ฯลฯ)	 ต่อผู้เดินทางทะเลทุกคนไม่ว่าจะสัญชาติใดที่มี

ความต้องการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ต้องประสบ

กับความทุกข์ยากหรือในยามวิกฤต

	 สุดท้าย	 	 องค์กรอัครสาวกแห่งท้องทะเล	 จะ

ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่บ่อยครั้งไม่มีเสียง	 ใน

การต่อต้านการละเมิดและความอยุติธรรม	ปกป้องสิทธิ

ของผู้เดินทางทะเล	 และขอร้องเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม

ทางทะเลและรัฐบาลแต่ละแห่งให้เคารพและปฏิบัติตาม

ปฏิญญาสากล

	 ในวันอาทิตย์ผู้เดินทางทะเลนี้	 ในขณะที่เรา

แสดงความขอบคุณต่อผู้ท่ีทำางานในอุตสาหกรรมการ

เดินทะเล	 เราก็วางใจและวิงวอนพระแม่มารีย์	 ดารา

สมุทร	ให้ช่วยชี้นำา	ประทานความสว่าง		และคุ้มครองผู้

เดินทางทะเลทุกคนและงานอภิบาลของสมาชิกองค์กร

อัครสาวกแห่งท้องทะเลทุกคนด้วย

                  พระคาร์ดินัลอันโตนีโอ	มารีอา	เวกลีโอ

																																																				สมณมนตรี

																						พระสังฆราชโยเซฟ	กาลาทิปารัมบิล

																																																																																																																									เลขาธิการ
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

หน่วยงานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

ออกรายงานประจำาปีเรื่องการค้ามนุษย์ 

ลดอันดับประเทศไทยและเวเนซูเอลา

28	มิถุนายน	2014	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ธุรกิจการค้ามนุษย์เป็นเรื่องระบาดแพร่อยู่ทั่วโลก	 ส่ง

ผลต่อทุกๆ	ประเทศ	 ในปี	 ค.ศ.	 2014	 รายงานการค้า

มนุษย์ของหน่วยงานแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้แจกแจง

ปัญหาว่าร้ายแรงอย่างไร	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ได้ตรัสถึงเรื่องนี้บ่อยมาก	 ไม่น่าแปลกใจเลยที่พระดำารัส 

และรูปภาพของพระองค์ได้ปรากฏอยู่ในรายงานด้วย

นายเคน แฮ็กเก็ต เอกอัครราชทูตประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประจำาสันตะสำานักกล่าวว่า

	 “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเห็นชอบ

ด้วย	 ว่าเร่ืองการต่อสู้กับขบวนการค้ามนุษย์เป็นเร่ืองใหญ่

และสำาคัญ	 พระองค์ได้ทรงยกระดับความสนพระทัยต่อ 

โลกในกรณีนี้เป็นพิเศษ	 การให้ความใส่ใจในเรื่องนี้ของ 

สำานักวาติกัน	 การที่พระสันตะปาปาทรงใส่พระทัยเป็น 

พิเศษในการจะขจัดปัญหาหายนะน้ีได้ก่อความประหลาด

ใจต่อคำาแถลงที่เคยถูกพักเก็บไว้ในอดีต”

l ทุกประเทศถูกจัดอันดับโดยใช้องค์ประกอบชุดหนึ่ง 

รวมทั้งข้อมูลของหน่วยงานรัฐบาล	 ของเอ็นจีโอ	 และ 

เครือข่ายของสถานทูตทุกแห่งของประเทศสหรัฐ 

อเมริกา	 จึงก่อเกิดการแบ่งประเทศออกเป็น	 4	 ระดับ		

ระดับแรกคือกลุ่มประเทศที่มีมาตรการการต่อสู้กับ 

การค้ามนุษย์เต็มรูปแบบนายเคน	เสริมว่า

		 “มีไม่กี่ประเทศท่ีจัดเข้าในกลุ่มระดับแรกนี้

ตามตาราง	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในกลุ่มนี้ 

และยังมีประเทศจอร์แดน	เฮติ...ได้ประกาศให้มีการผ่าน 

กฎหมายเป็นคร้ังแรกโดยประกาศว่าการค้ามนุษย์เป็น

อาชญากรรม	ผมหมายความว่าใครคนหนึ่งอาจกล่าวว่า	

‘มันต้องใช้เวลา’	 แต่อย่างน้อยก็น่าจะมีความก้าวหน้า

มากขึ้น”

l กลุ่มประเทศที่อยู่ระดับท้ายสุดม	ี23	ประเทศ	ส่วนใหญ่

อยู่ในทวีปแอฟริกาและเอเชีย	 ปีนี้รายงานได้ลดระดับ 

ประเทศไทยและประเทศเวเนซูเอลาลงไปอยู่ในกลุ่มท้าย

สุดตามรายงาน	 ประเทศไทยเข้าขั้นร้ายแรง	 แต่รัฐบาล

ไม่ได้จัดการอย่างพอเพียง	จุดที่เป็นปัญหาคือแรงงาน

ของประเทศที่เกี่ยวกับธุรกิจการประมง	 เป็นเหตุให้ 

นำามาพูดถึงการคอรัปชั่นของรัฐบาลซึ่งเป็นความ

ท้าทายสำาคัญที่รัฐบาลกำาลังเผชิญอยู่รายงานยังลด

ระดับประเทศเวเนซูเอลาว่าไม่มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ 

หน่วยงานท่องเที่ยวของประเทศและแหล่งท่องเที่ยว 

ในแถบทะเลแคริเบียน	มีแนวโน้มเรื่องธุรกิจทางเพศ	และ 

ระบุด้วยว่ามีการนำาเข้าบุคลากรแพทย์และพยาบาลชาว

คิวบา	 30,000	คน	 เพื่อแลกกับการขายน้ำามันราคาถูก 

ให้กับประเทศคิวบา	 นับเป็นปีที่	 12	 แล้วที่หน่วยงาน 

แห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้จัดประเทศโซมาเลีย	 เป็นกรณี 

พิเศษมาตลอด		เพราะรัฐบาลปกครองดูแลพื้นที่เล็กน้อย 

แต่ปล่อยให้มีความรุนแรงจากพวกอิสลาม	 รวมทั้งมี 

โจรสลัดทางทะเล	ทำาให้ยากต่อการต่อสู้กับธุรกิจค้ามนุษย์ 

ทั้ง	23	ประเทศกลุ่มล่างสุด	จะพบกับมาตรการคว่ำาบาตร 

จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแต่ระดับท่ีเหลือสามารถดำาเนินการ

มากยิ่งขึ้นได้เพื่อต่อสู้กับธุรกิจการค้ามนุษย์

การทารุณกรรมเบียดเบียนคริสตชนในประเทศ

เกาหลีเหนือ

คาทอลิกใต้ดินในประเทศเกาหลีเหนือ : 

ต้องนับเม็ดถั่วแทนเม็ดประคำา

เมื่อสวดสายประคำา

2	กรกฎาคม	2014	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l รอบโลกของเรา	 พระศาสนจักรคาทอลิกดูเหมือน

กำาลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคขวางกั้นอันใหญ่ในประเทศ

เกาหลีเหนือ	 คริสตชนคนใดที่ยังคงหลงเหลืออยู่จะต้อง

เก็บซ่อนความเชื่อของตน	พวกเขาถูกเบียดเบียนตั้งแต่

จบสงครามโลกครั้งที่	 2	 แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานปรากฏ

มาร์ตา เปโตรสิลโล	 จากหน่วยงานช่วยเหลือพระ-

ศาสนจักรที่ลำาบากเล่าว่า

	 “ในป	ีค.ศ.	1945	อันเป็นปีที่เริ่มแบ่งแยกเกาหลี 

ออกเป็น	 2	ประเทศ	กรุงเปียงยาง	นับเป็นที่รู้จักกันว่า

คือกรุงเยรูซาเล็มของเอเชียตะวันออก	 มีคาทอลิกราว	

50,000	คนที่นั่น”

l ตั้งแต่บัดนั้น	 สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปดุจบทละคร

สะเทือนใจ	 วันนี้ประเทศเกาหลีเหนือบังคับเด็ดขาดให้

ถือขนบเคารพต่อครอบครัวผู้นำา	 “ตระกูลคิม”	 เท่านั้น	

ซึ่งขึ้นมามีอำานาจตั้งแต่ช่วงทศวรรษ	 1940’s	 เธอเล่า

ต่อไปว่า“ศาสนาอื่นใดจะถูกขจัดออกไป	 เชื่อกันว่ายังมี

คริสตชนราว	10,000	คน	อาศัยอยู่ในประเทศ	แต่ส่วนใหญ่

เป็นผู้สูงอายุ”

l ตามรายงาน	 หนึ่งในสี่ของคริสตชนที่ยังเหลืออยู่ถูก

กักกันและย้ายไปทำางานในค่ายกรรมกร	 มีชีวิตอยู่แบบ

ไม่สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 หรือแม้แต่ถูกทรมาน	 ที่

เหลือจำาต้องหลบหนีหรือปิดซ่อนความเชื่อเพื่อจะไม่ถูก

เบียดเบียน	มาร์ตา เปโตรสิลโล	เสริมว่า

นายเคน	แฮ็กเก็ต	เอกอัครราชทูตประเทศสหรัฐอเมริกา

ประจำาสันตะสำานัก	เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

“ชาวเกาหลีเหนือบางคนลี้ภัยออกมาเล่าให้เราฟังว่า	

หญิงชราจะนั่งล้อมวงกันในเวลากลางคืนและนับเม็ดถั่ว

แทนเม็ดประคำาขณะที่พวกเขากำาลังสวดสายประคำา”

l หน่วยงานช่วยเหลือพระศาสนจักรที่ลำาบาก	 ซึ่ง

เป็นหน่วยงานช่วยเหลือคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนเล่าว่า	

สถานการณ์ในประเทศเกาหลีเหนือนับเป็นกลุ่มท่ีจัดอยู่

ในกรณีเบียดเบียนร้ายแรงแต่รับรู้เรื่องราวได้น้อยมาก	

ระบอบปกครองที่ปิดเป็นความลับและโดดเด่ียวตนเอง

ทำาให้ยากต่อการรับรู้ความจริงที่คริสตชนกำาลังเผชิญใน

อาณาจักรโดดเดี่ยวนี้

มาร์ตา	 เปโตรสิลโล	จากหน่วยงานช่วยเหลือพระศาสนจักร

ที่ได้รับความลำาบาก



ปีที่ 38 ฉบับที่ 30 ประจำ�วันที่ 20-26 กรกฎ�คม 2014 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 6

บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

สิ่งเล็กน้อยที่มีความสำาคัญ
“อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเมล็ดมัสตาร์ด

ซึ่งมีผู้นำาไปหว่านในนา” (มัทธิว 13:31)

	 เมื่อเดือนสิงหาคม	 ค.ศ.	 2011	 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ์

ที่ 16	 บินไปยังเมืองมาดริด	 ประเทศสเปน	 เพื่อทรงร่วมในงานเยาวชนโลก	

ระหว่างที่ทรงเดินทางก็มีนักหนังสือพิมพ์สัมภาษณ์พระองค์	 คำาถามหนึ่ง 

เกี่ยวกับผลจากการรวมตัวน้ีในระยะยาวมีอะไรเกิดข้ึนเม่ือความกระตือรือร้น

ในช่วงนี้สูญหายไป	 พระองค์ตอบว่าพระเจ้าทรงหว่านในความเงียบ	 ผลนั้นไม่

ปรากฏออกมาทันที	 นิทานเปรียบเทียบเรื่องผู้หว่านกล่าวว่า	 เมล็ดบางส่วน

สูญหายไปตามทางเดินหรือบนถนนหินหรือในท่ามกลางหนาม	 แต่บางเมล็ด

ยังอยู่และเจริญเติบโต	 พระวาจาของพระเจ้าก่อให้เกิดความเชื่อ	 เมล็ดแห่ง

ความเชื่อที่เล็กๆ	 ดังเช่นเมล็ดมัสตาร์ดสามารถเจริญเติบโตเกินตัวของมันใน

เบื้องต้น

	 นิทานเปรียบเทียบสองเรื่องที่เราอ่านในพระวรสารวันนี้เกี่ยวกับสิ่ง

ที่เรามองไม่เห็น	 ซึ่งดูเหมือนจะไม่มีความสำาคัญในตัวของมันเอง	 หากเรารู้ 

คุณค่าของเมล็ดมัสตาร์ด	เราก็อาจจะเป่าออกไปให้พ้นเหมือนกับฝุ่นเชื้อรา	อาจ 

ไม่สนใจและเข้าใจถึงคุณสมบัติของมัน	 แต่พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่าทั้งสอง

อย่างนี้ทำางานของมันอย่างเงียบๆ	อยู่เบื้องหลังเพื่อผลิตสิ่งที่พิเศษ	ดังนั้นพระ

วาจาของพระเจ้านั่นเอง	ที่นำาพระอาณาจักรของพระเจ้ามาสู่เราอย่างเงียบๆ		

	 ในอีกวาระหนึ่ง	 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์	 ที	่ 16	 ทรงกล่าว

ถึงความสำาคัญของเมล็ดมัสตาร์ดที่เป็นที่อยู่อาศัยของนกในอากาศ	 พระองค์

ตรัสว่า	 เราสามารถคิดถึงนกว่าเป็นประชาชนกับความเชื่อต่างๆ	 หรือไม่มีเลย	

ที่เราพบและเราสามารถแสดงความรักของพระเยซูเจ้าแก่พวกเขาไว้	ต้นไม้มิได้

เติบโตเพียงเพื่อให้มันพอใจ	แต่มีไว้สำาหรับให้เราทำาเป็นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ	ได้ 

ข้าแต่พระเยซูเจ้า	โปรดทรงบันดาลให้ลูกอดทน	

เมื่อถูกประจญ	ให้แสวงหาผลตอบแทนทันที	

โปรดทรงเพิ่มความเชื่อของลูก	

เพื่อลูกจะได้ช่วยผู้อื่นให้พบกับพระอาณาจักรของพระองค์

และรู้สึกเป็นกันเอง	อาแมน

ทำ�กันได้ถึงขน�ดนี้
ประเทศไทยเคยสมบูรณ์พูนสุข
คนมีความสุขมีใจมีความเอื้อเฟื้อ
ถือกันเป็นญาติแม้ไม่ได้ร่วมสายโลหิต
ก็ในเมื่อในน้ำามีปลาในนามีข้าว
มีกินมีใช้ชีวิตก็ไม่ต้องดิ้นรนกังวลหน้าวิตกหลัง
พากันใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
บันดาลให้ชีวิตแต่ละวันมีสุขสงบสบายกายสบายใจ
คุณภาพชีวิตไม่หมายถึงความมากมีในสิ่งของ
วัตถุเงินทอง
เพราะนั่นเป็นแค่ตัวแปรภายนอก
หากแต่หมายถึงความพึงพอใจ
ในวิถีชีวิตในสิ่งที่เป็นในสิ่งที่มี
ความหมายของคำา	“ความพึงพอใจ”	ก็บอกไว้ชัดเจน
ในภาษาอังกฤษใช้คำา	satisfaction
รากศัพท์ในภาษาละตินคือ	satisfactio
ประกอบด้วยสองคำา	
satis	แปลว่า	พอ/พอแล้ว	และ	factio	แปลว่า	กระทำา
รวมกันหมายถึงการกระทำาที่เพียงพอแล้ว
ที่ในภาษาไทยคำาว่า	“ความพึงพอใจ”	รวมถึง
ความพอใจ	ความชอบใจ	ความสมใจ	ความสมหวัง	ความสมปรารถนา
แต่ละอย่างมี	“ใจ”มีความ	“รู้สึก”	เป็นองค์ประกอบ
บ่งบอกถึงแก่นลึกแห่งความเป็นคนเป็นเอก
ในขณะที่องค์ประกอบภายนอกเป็นรอง
การมีน้ำาใจความเป็นพี่น้องความเอื้ออาทรจึงตามมาโดยธรรมชาติ
การแบ่งปันการให้การรับเป็นเรื่องปรกติ
ในขณะที่ความเห็นแก่ตัวการเอาแต่ได้ความโลภความมักมาก
เป็นตัวชี้บอกถึงความไม่พึงพอใจ
การโกงการฉ้อฉลการขโมยการแย่งชิง
ล้วนแต่ชี้ชัดถึงการขาดซึ่งความพึงพอใจ
จนต้องหามาต้องเพิ่มพูนต้องไขว่คว้าทุกวิธีการ
มองข้ามความผิดความถูกสิทธิหน้าที่คุณธรรมจรรยาบรรณ
ลงเอยพากันมองว่าทุกวันนี้ความสำาเร็จในชีวิต
ไม่ได้วัดด้วยความสุขหรือความพึงพอใจจากภาวะภายใน
แต่เอาปัจจัยภายนอกหรือค่านิยมคนทั่วไปยึดเป็นหลักเกณฑ์กำาหนด
ใครจะคิดบ้างว่าข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนไทย
ซึ่งพื้นที่พื้นดินพื้นนาบ้านเราเอื้อให้ปลูกได้อย่างอุดมสมบูรณ์
ถึงขนาดเหลือกินก็ส่งออกเป็นสินค้าขึ้นหน้าขึ้นตา
ใครได้ลิ้มรสได้ลิ้มลองพากันชื่นชอบชื่นชมกล่าวขวัญ
ชาวนามีรายได้สุขใจได้เลี้ยงดูปากท้องเพื่อนร่วมชาติ
ถึงจะต้องลำาบากกับฟ้าฝนฤดูกาลที่แปรปรวนแปรเปลี่ยน
แต่ก็ยืนหยัดหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตราบใดที่คนยังต้องกินข้าว
จู่ๆ ก็เปลี่ยนจากความภาคภูมิใจของไทยกลายเป็นปัญหาแห่งชาติ
ข้าวเปลี่ยนจากอาหารเป็นกิเลสตัณหาความโลภความมักมาก
ข้าวกลายเป็นความคดโกงฉ้อราษฎร์บังหลวง
ข้าวกลายเป็นความทุจริตทุกระดับทุกรูปแบบ
ข้าวกลายเป็นแค่ตัวเลขลอยๆ	ของเงินซื้อขายเงินจำานำา
ข้าวกลายเป็นแค่จำานวนบนหน้าเอกสารโรงสีแต่ไร้ซึ่งตัวตน
ข้าวที่เคยมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีแห่งการเป็นอาหารเลี้ยงดูผู้คน
ต้องมาเปื้อนหมองตกต่ำาด้วยจิตใจต่ำาช้าของคนไร้จิตสำานึก
หากเป็นเรื่องสิ่งของเงินทองที่ถูกกระทำาถูกย่ำายีจากคนจิตใจชั่วช้า
ก็ยังพอทำาเนายังพอทนยังพอทำาใจได้
แต่นี่เป็นเรื่องของข้าวอาหารเลี้ยงดูกันมาทุกยุคทุกสมัย
ต้องถือว่าเป็นความผิดมหันต์ต่อธรรมชาติต่อบรรพบุรุษ
เพราะทำาให้สิ่งสูงส่งที่บรรพบุรุษยกย่องรู้คุณกันมา
ตกต่ำาลงมาเกลือกกลิ้งกับความเลวร้ายของจิตใจที่ไม่มีคำาว่าพอ	
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รากเหง้าของการเป็นประกาศก
(สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมวิทยาลัยการทูตของสันตะสำานัก)

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเย่ียม

วิทยาลัยการทูตของสันตะสำานักที่กรุงโรมเป็นการ 

ส่วนพระองค์	 เมื่อเย็นวันศุกร์ที่	 2	 พฤษภาคม	 	 2014	 

พระองค์ทรงแสดงความเอาใจใส่เย่ียงบิดา	 ทรงน่ังสนทนา

เป็นเวลานานกับผู้ท่ีมาในเย็นน้ัน	 ซ่ึงประกอบด้วยพระสงฆ์	

29	 องค์	 จาก	 16	 ประเทศ	 ใน	 4	 ทวีป	 ซึ่งแต่ละองค์ 

ต่างจะต้องไปประกอบพันธกิจรับใช้สันตะสำานักท่ัวโลก

โดยการปฏิบัติหน้าที่แทนพระสันตะปาปา

	 การประชมุวนันัน้มบีรรยากาศเรยีบง่าย	มคีวาม 

เป็นกันเอง	 และมีความเชื่อไว้ใจซึ่งกันและกัน	 	 แต่ผู้ที่ 

เข้าร่วมประชุมทุกคนต่างก็มีความรู้สึกถึงความสำาคัญ

ของการประชุมน้ี		เม่ือพระสันตะปาปาเสด็จไปถึงวิทยาลัย

เวลาประมาณหกโมงเย็น	พระองค์ได้รับการต้อนรับจาก 

พระอัครสังฆราชเกียมปีเอโร โกลเดอร์ อธิการ	 

ซิสเตอร์ธรรมทูตคณะฟรังซิสกันแห่งพระกุมารเยซู	 ซึ่ง

ทำางานอยู่ในวิทยาลัยนั้น	 และบรรดาพระสงฆ์นักศึกษา

ซึ่งให้การต้อนรับพระองค์ดุจบิดาที่มาเยี่ยมลูก	 	 สมเด็จ

พระสันตะปาปาทรงเป็นประธานในพิธีสวดวัตรค่ำาใน

วัดน้อย		จากนั้นก็พบปะสนทนากับทุกคนแบบเปิดกว้าง 

ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับการอบรมและ

ชีวิตในพระศาสนจักร

	 พระสันตะปาปาทรงตอบคำาถามจากพระสงฆ์

ที่เป็นนักศึกษาหลายข้อ	 แต่ที่มีความสำาคัญได้แก่การ

อบรมผู้ท่ีจะเป็นนักการทูตของสันตะสำานักในอนาคต		

พระองค์ตรัสว่า	 การอบรมดังกล่าวต้องมีพื้นฐานอยู่บน 

หลัก	 3	 ประการด้วยกันคือ	 ความเป็นนักวิชาการ	

(ศึกษาประเด็นต่างๆ	อย่างลึกซึ้งเพื่อหลีกเลี่ยงการไม่รู้)	

ภราดรภาพ	 (ภราดรภาพแบบสงฆ์ซึ่งจะช่วยให้เอาชนะ

ความทะเยอทะยานและการนินทา)	 แต่ที่สำาคัญที่สุดคือ	

การสวดภาวนา	 (นอกเหนือจากจารีตพิธีกรรม	 การอยู่

เงียบๆ	หน้าตู้ศีล		นำาเรื่องราวและปัญหาต่างๆ	ที่กำาลัง

เผชิญอยู่ในการทำาพันธกิจไปเล่าให้พระเยซูฟัง)

	 จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาทรงถามว่า	

แล้วจะเป็นไปได้อย่างไรที่นักการทูตจะเจริญชีวิตแห่ง

การเป็นประกาศกและจะต้องทำาอย่างไรเพื่อให้สังคม 

มีแต่ความสุข		สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า	มี

คุณสมบัติอยู	่3	ประการในการเป็นประกาศก		ประการ

แรก	 ต้องมีความจำาดีถึงเรื่องราวในอดีต	 	 ต้องจำาให้ได้

ถึงความซื่อสัตย์ของพระเจ้าและความไม่ซื่อสัตย์ของ

ประชากรซึ่งประกาศกชี้ให้เห็นชัด	 ดังที่เราพบในพระ

คัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม		ฉันใดก็ฉันนั้นผู้ที่ถูกส่งออก

ไปเป็นนักการทูตต้องรอบรู้ประวัติศาสตร์ของพระเจ้า

กับมนุษย์ซึ่งตนถูกส่งให้ไปรับใช้		ประการที่สอง	ต้องม ี

ความสามารถในการประเมินเหตุการณ์ในปัจจุบันได้

อย่างถูกต้องแม่นยำา		ความเข้าใจเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบัน

จะเชื่อมโยงกับความเป็นมืออาชีพ	การศึกษา	และความ

รอบรู	้ เพื่อที่จะเข้าใจเหตุการณ์จริงของประเทศได้อย่าง

ล้ำาลึก	 รู้ด้วยตัวตนเองด้วยการไปเยี่ยมและพูดคุยกับ

ประชาชน		ประการที่สาม	คือความสุขในอนาคต		เส้นทาง 

ของประชาชนแต่ละกลุ่มต่ออนาคตเป็นอย่างไร?		ไม่ใช่

ทุกเส้นทางที่จะสู่อนาคตที่มีความสุขจะเป็นไปได้ทุก 

เส้นทาง				ตรงนี้เราต้องเป็นคนทั้งฉลาดและเฉลียวด้วย

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสต่อไปว่า	

ประกาศกต้องมีคุณสมบัติทั้งสามประการนี้เพื่อที่จะ

สามารถประกาศได้อย่างถูกต้อง	 	 ท่ีจะดำาเนินการได้เป็น

อย่างดี	ซ่ึงสำาหรับประเด็นน้ีการสวดภาวนาจะเป็นตัวช่วย		

หากใครเสียความทรงจำาเรื่องราวพระวรสาร	 เรื่องราว

ของพระศาสนจักร	 หรือประวัติศาสตร์ของมนุษย์	 	 ทุก

อย่างจะไปลงเอยที่อุดมการณ์แบบของใครของมัน		เพื่อ

ที่จะเข้าใจความจริง	 เราต้องมองเหตุการณ์ในปัจจุบัน

ด้วยสายตาของผู้ที่มีความเชื่อ		ต้องไม่มีการตีความแบบ 

นั่งเทียน		เป็นการหลงผิดที่จะไปคิดว่าความจริงจะแยก

ออกจากการที่เราเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าได้	 	 กุญแจ

ที่จะช่วยให้เราเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน	 หรือการตีความ

แบบคริสตชนคือสายตาแห่งการเป็นศิษย์ของพระ- 

คริสตเจ้า	 	 จากนั้นจึงจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับ

สังคมที่เป็นสุขในอนาคต		มันคือคำาสัญญา:	พระเจ้าได้ 

สัญญากับเราไว้ว่าอย่างไรสำาหรับอนาคต?			การพยากรณ ์

คือการพูดสิ่งที่ถูกต้อง	 	พูดสิ่งที่พระจิตทรงดลใจให้พูด	

หลังจากที่ผู้นั้นพร่ำาสวดภาวนา	ศึกษาไตร่ตรองและหวน 

รำาลึกถึงอดีต	เพื่อที่จะพูดถึงเรื่องปัจจุบันและพูดถึงเรื่อง 

ของอนาคต

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังตรัสอะไร

บางอย่างเกี่ยวกับชีวิตที่ต้องดำาเนินในสถานทูตด้วย		

พระองค์ให้ความสำาคัญของการรับใช้น้ีในพระศาสนจักร

และความจำาเป็นที่ต้องมีผู้แทนจากสันตะสำานักเพื่อ

สร้างบรรยากาศแห่งความเป็นพี่น้องกันกับบรรดาพระ

สังฆราชในประเทศที่ตนไปทำางาน	 และอีกประเด็นหนึ่ง

ที่พระองค์ทรงกล่าวถึงคืออันตรายที่ผู้แทนอาจต้อง

เผชิญในการทำาพันธกิจนี้

	 ในระหว่างการสนทนาก่อนท่ีจะร่วมเสวย 

พระกระยาหารพร้อมกันกับนักศึกษา		สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปายังทรงมีพระดำารัสเก่ียวกับเร่ืองอ่ืนๆ	ในพระศาสนจักร

ด้วย	 เช่น	 หน้าที่ซึ่งจะต้องปกป้องศักดิ์ศรีชีวิตมนุษย์ 

ในระดับสากล		ความคาดหวังเกี่ยวกับการที่จะมีประชุม 

สมัชชาเรื่องครอบครัว	และพระพรพิเศษของสถาบันทุก

แห่งของพระศาสนจักร	 	 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟัง

บรรดาพระสงฆ์ท่ีกำาลังเตรียมเป็นนักการทูตด้วยความ

สนพระทัย	พระองค์ทรงแสดงให้พวกเขาเห็นถึงการรู้จัก

ปฏบิตัตินในสงัคม	เหน็ถงึความเปน็พ่อ	และเหน็ถงึความ 

รัก	 ซึ่งควรที่จะเป็นคุณสมบัติของทุกคนในการปฏิบัติ

ต่อผู้อื่น	และต้องเป็นแบบฉบับไม่ใช่สำาหรับผู้ที่เป็นนาย

ชุมพาบาลเท่านั้น	 แต่สำาหรับทุกคนที่กำาลังเตรียมตัวไป

เป็นผู้แทนของพระสันตะปาปาในชุมชนคาทอลิกต่างๆ

ทั่วโลกด้วย

 ว. ประทีป ถอดความ
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ราฟาแอล

มธ 6:25, 30-34

….ฉะนัน้  เราบอกทา่นทัง้หลาย 

ว่า  อย่ากังวลถึงชีวิตของท่าน 

ว่าจะกินอะไร อย่ากังวลถึง

ร่างกายของท่านว่าจะนุ่งห่ม

อะไร ชีวิตย่อมสำาคัญกว่าอาหาร 

และร่างกายสำาคัญกว่าเครื่อง

นุ่งห่มมิใช่หรือ....แม้แต่หญ้า

ในทุ่งนา ซึ่งมีชีวิตอยู่วันนี้ รุ่ง

ขึ้นจะถูกโยนทิ้งในเตาไฟ พระเจ้ายังทรงตกแต่งเช่นนี้  พระองค์จะไม่

สนพระทัยท่านมากกว่านั้นหรือ ท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริง  ดังนั้นอย่า

กังวลและกล่าวว่า  ‘เราจะกินอะไร หรือจะดื่มอะไร หรือเราจะนุ่งห่มอะไร’  

เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้คนต่างศาสนาแสวงหา   พระบิดาของท่านผู้สถิตใน

สวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการทุกสิ่งเหล่านี้  จงแสวงหาพระอาณา- 

จักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรง

เพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้”

 “เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายอย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้ เพราะวันพรุ่งนี้ 

จะกังวลสำาหรับตนเอง แต่ละวันมีทุกข์พออยู่แล้ว”  

	 ในชีวิตมนุษย์ของเรา	มีสองวันในทุกสัปดาห์ที่เราไม่ควรกังวล		ไม่ต้อง 

พรั่นพรึง	หวาดหวั่นมันเลย	แต่มีอีกหนึ่งวันที่เราต้องเอาใจใส่	ต้องใส่ใจอย่างดี

โดยตลอด		สามวันนี้ก็คือ:

 ก. เมื่อวาน (yesterday)	เมื่อวานเป็นวันที่ผ่านพ้นไปแล้ว	 	 พร้อม

กับความเอาใจใส่	 มุมานะของเรา	 	 หรือพร้อมกับความผิดพลาด	 การทำาผิด

ของเรา	 	 ความเจ็บปวด	ความทุกข์ทรมาน	ทุกอย่างผ่านไปแล้ว	 อยู่นอกการ

ควบคุมของเรา	 ไม่มีอะไร	 ไม่ว่าจะใช้เงินมหาศาลมากน้อยเพียงใดก็ตาม	ก็ไม่

สามารถที่จะนำาเมื่อวานกลับคืนมาได	้ 	 เราไม่สามารถเรียกการกระทำาใดก็ตาม

กลับคืนมาเพ่ือทำาใหม่ให้ดีข้ึน	 	 ไม่สามารถนำาความผิดพลาดกลับมาเพ่ือทำาใหม่

ให้ถูกต้อง	 ไม่สามารถเรียกคำาพูดท่ีไม่น่าจะเอ่ยออกไปกลับเข้ามาในปากของเรา	

‘วันวาน’	(yesterday)	ผ่านไปโดยไม่เวียนกลับมา	จงปล่อยมันไป

 ข. พรุ่งนี้ (tomorrow)	 อีกวันก็คือ		วัน	‘พรุ่งนี้’		เหมือน		‘วันวาน’ 

วัน	‘พรุ่งนี้’		ก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา	ไม่ว่าพรุ่งนี	้พระอาทิตย์จะขึ้น

จากขอบฟ้าทิศตะวันออกด้วยแสงสว่างเจิดจ้า	 สดใส	 หรือถูกบดบังด้วยเมฆ

ก้อนใหญ	่	 เราก็ไม่รู้ล่วงหน้า	 	แต่ที่รู้แน่ๆ	ก็คือ	 	พระอาทิตย์จะขึ้น	 	วันใหม่

จะมาพร้อมกับคำาสัญญาหรือความผิดหวัง	 	 พร้อมกับมิตรภาพหรือความเป็น

ศัตร	ู	เราก็ไม่อาจรู้ล่วงหน้า		เรารู้อย่างเดียวว่า	เมื่อมัน	(วันพรุ่งนี้)	มาถึงเราจึง

จะมีส่วนร่วมกับมัน

 ค. วันนี้ (today)	 และวันที่เรามีส่วนร่วมกับมัน	 	 นั่นก็คือ	 	 ‘วันนี้’	

(today)	 	ซึ่งเป็นวันที่สำาคัญที่สุดในชีวิตของเรา	ของมนุษย์ทุกคน		 เป็นวันที่

เราจำาต้องดำาเนินชีวิตอย่างดีที่สุด	ทำาดีที่สุด	เพื่อไม่ให	้“วันนี้”		กลายเป็น	‘เมื่อ

วาน’	(yesterday)	ที่ขมขื่น		ที่ผิดหวัง	และ	‘วันนี้’	เมื่อถูกใช้ในทางที่ดีแล้วก็

เป็นการเตรียมตัวที่จะต้อนรับวัน	‘พรุ่งนี้’	 	ด้วยความพร้อม	ด้วยความเชื่อใน

พระพรของพระเจ้า

-	Robert	J.	Burdette

	 ในสามวันนี้		“เมื่อวาน”	(yesterday)		นำาเราสู่		“วันนี้” (today)

 “วันนี้” 	ของเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ	 “เมื่อวาน”		ของเรา			

						 ส่วนวัน	 “พรุ่งนี้”	(tomorrow)		เราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร		แต่มันก็

กำาลังมาหาเรา		

	 เพราะ	“วันนี้” 	ก็คือ		“เมื่อวาน” 	ของวัน	“พรุ่งนี้”	เอง		

						 เพราะเหตุน้ีจึงเป็นการดี	 เป็นความปรีชาญาณท่ีเราจะดำาเนินชีวิตด้วยดี	

ทำางานอย่างดีใน	“วันนี้”   

						 เพื่อวัน		“พรุ่งนี้” 	เมื่อมาถึงจะเป็น	 “วันนี้” 	ที่ดีของเรา		“ทุกวัน”

           -	Gene	Perret

การฆาตกรรมพระสงฆ์หนุ่ม
ทำาให้ชาวแอริโซน่าสลดใจ

	 เมื่อวันที่	12	มิถุนายน	2014	มีพระสงฆ์หนุ่มวัย	28	ปี	ถูกยิงและเสียชีวิต	
และพระสงฆ์อีกองค์หนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสที่วัดคาทอลิกแห่งหนึ่งในรัฐแอริโซน่า
	 อัครสังฆมณฑลเฟนิกส์แจ้งข่าวเศร้านี้เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่	 12	 มิถุนายน	
2014	 ระบุว่าพระสงฆ์ที่เสียชีวิตชื่อคุณพ่อเคเนธ วอร์คเกอร์	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
วัดพระมารดาแห่งพระเมตตา	ซ่ึงต้ังอยู่ใกล้ๆ	กับเมืองหลวงของรัฐน้ี	คุณพ่อเจ้าอาวาส
คือคุณพ่อโยเซฟ เทรา	อายุ	56	ป	ีมีอาการหนักแต่ยังทรงตัว	พระสงฆ์ทั้งสองท่าน
เป็นสมาชิกของคณะ	“พระสงฆ์ของนักบุญเปโตร”
	 แถลงการณ์แจ้งว่า	 “เรารู้สึกตกใจและเสียใจกับการจู่โจมคุณพ่อโยเซฟ	 เทรา	
ประมาณ	 21.00	 น.	 เราวอนขอคำาอธิษฐานภาวนาเพื่อคุณพ่อทั้งสองท่าน	 ชุมชนวัด
และครอบครัวของท่านทั้งสอง	ในเขตวัดแต่ละวัดของเรา”
	 กรมตำารวจตอบรับโทรศัพท์จากคุณพ่อเทรา	 หลัง	 21.00	 น.	 ตามคำาของ
ศูนย์กลางของแอริโซน่า	
	 “โปรดให้ท่านพักผ่อนตลอดนิรันดรเถิด	 พระเจ้าข้า	 และขอให้แสงสว่าง
นิรันดรฉายแสงมายังท่าน	 ขอให้ท่านพักผ่อนในสันติตลอดนิรันดร”	 มีการถวายพิธี
บูชาขอบพระคุณอุทิศแก่ดวงวิญญาณคุณพ่อวอร์คเกอร	์วันจันทร์ที	่16	มิถุนายน
] สัตบุรุษไว้อาลัยพระสงฆ์ที่ถูกสังหาร
	 มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเมื่อเวลา	21.00	น.	ของวันพฤหัสบดีที	่12	มิถุนายน	
2014	ผู้ถูกยิงอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ที่โทรศัพท์เข้ามา	ท่านอธิบายว่ามันเป็นเรื่องของการ
ลักขโมยรถยนต์คันหนึ่งซึ่งถูกลักขโมยไปจากวัด	และต่อมาได้พบรถยนต์คันนี้แล้ว
	 สำานักข่าว	 CNN	 รายงานว่า	 พระสงฆ์องค์หนึ่งถูกฆาตกรรม	 อีกท่านหนึ่ง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีที่วัดคาทอลิกแห่งหนึ่งในเมืองเฟนิกส์	 นี่คือรายงาน
ของตำารวจ
	 คุณพ่อเคเนธ	 วอร์คเกอร	์ ถูกยิงเสียชีวิต	 และคุณพ่อโยเซฟ	 เทรา	 ต้องเข้า 
โรงพยาบาลด้วยอาการสาหัส	 นี่คือคำารายงานของตำารวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ไม่เป็น 
ที่ปรากฏว่าอาวุธนั้นเป็นอาวุธแบบไหน	 ที่ได้นำามาใช้ยิงคุณพ่อเทรา	 นายตำารวจชื่อ	
สตีฟ มาร์ตอส	 จากสถานีตำารวจของเฟนิกส์กล่าวว่า	 “มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเมื่อ 
วันพฤหัสบด	ีเวลา	21.00	น.	จากวัดพระมารดาแห่งพระเมตตา	ซึ่งเป็นวัดคาทอลิก	
นี่คือคำาบอกเล่าของคุณพ่อเทรา	 โทรศัพท์ฉุกเฉินที่โทรเข้ามาเพื่อแจ้งการถูกลักขโมย	
คุณพ่อเทรา	กล่าวว่า	 ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าคุณพ่อเทราโทรศัพท์ก่อนหรือหลังจากที่ท่าน
บาดเจ็บ
	 เมื่อตำารวจมาถึงก็ได้พบว่าพระสงฆ์ทั้งสองท่านถูกยิงและมีอาการสาหัส	 
คุณพ่อวอร์คเกอร์สิ้นใจที่โรงพยาบาล	คุณพ่อเทราที่ได้รับบาดเจ็บ	สามารถพูดได้เพียง
เล็กน้อย	ท่านเพียงกล่าวว่าสิ่งที่จำาเป็นที่สุดสำาหรับท่านคือการได้รับการรักษา	 
	 พระศาสนจักรได้ข่าวจากเว็บไซต์ว่า	 มันมีขโมยที่มีอาวุธได้เข้าไปในบริเวณ 
วัด	 ตำารวจมิได้รับรองว่าจริงหรือไม่	 เพียงแต่กล่าวว่า	 มันมิใช่รายงานอย่างเป็นทางการ
ของตำารวจ	 รถที่ถูกขโมยไปเป็นรถมาสด้า	 สีเขียว	 รุ่น	 2003	 ถูกขโมยไป	คนพบรถ
ถูกจอดทิ้งไว้	 “มีการตรวจสอบรถเพื่อหาหลักฐาน	 และพยายามแยกแยะรายละเอียด
ต่างๆ	 ของความรุนแรงอันไร้เหตุผล”	 นี่คือข่าวจากอัครสังฆมณฑลเฟนิกส	์ พร้อม
กับเสริมว่า	 “เราขอคำาอธิษฐานภาวนาสำาหรับคุณพ่อทั้งสองท่าน	 ให้แก่สัตบุรุษ	 ให้แก่
ครอบครัวของท่านและวัดนี้เป็นพิเศษ”
	 ตำารวจกำาลังหาหลักฐานในที่เกิดเหตุ	 แต่ก็ไม่มีพยานรายงานใดเลย	 ตำารวจ
ขอให้ผู้ที่รู้เรื่องนี้ช่วยแจ้งให้ตำารวจทราบถึงชนวนของหลักฐาน	คุณพ่อวอร์คเกอร	์อายุ 
28	 ปี	 เป็นสมาชิกของคณะพระสงฆ์ของนักบุญเปโตร	 ซึ่งเป็นกลุ่มพระสงฆ์ที่ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อ	 ค.ศ.	 1988	 และอุทิศตนในการฟื้นฟูพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นภาษาละติน	 
คุณพ่อเทรา	อายุ	56	ปี	เป็นสมาชิกของคณะนี้ด้วย	
	 บล็อกคาทอลิกชื่อ	 โรราเต	 เชลี	 กล่าวว่าท่านเกิดที่ทางทิศเหนือของนคร
นิวยอร์ก	ในครอบครัวที่ชอบพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นภาษาละติน	ท่านได้รับการบวช
เป็นพระสงฆ์ได้เพียงสองปี	
	 บล็อกน้ีอธิบายถึงบ้านเมืองรอบๆ	วัดในศูนย์กลางของเมืองเฟนิกส์ว่า	“เปล่ียนแปลง
และอันตรายมากในยามค่ำาคืน	 แต่ขออย่าให้ผู้ติดตามอย่าเดาเกี่ยวกับเหตุการณ์ของ
อาชญากรรมนี้	แต่เสนอให้อธิษฐานภาวนาแทน
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กลุ่มศรัทธาทัวร์แสวงบุญ
1-5 ส.ค. 14	 แสวงบุญเซนต์แอนน์-ปีนัง-มาเลเซีย

12-18 ส.ค. 14	 แสวงบุญฉลองแม่พระลาวาง 

	 เมืองกว๋างตรี	(3	ปี/ครั้ง)

	 (ลาวาง-เว้-เวียดนามกลาง-ดาลัต- 

	 ทะเลทรายหมุ่ยเน่-เวียดนามใต้)

20-30 ก.ย. 14		 แสวงบุญอิตาลี-โรม-ลูร์ด-ฝรั่งเศส- 

	 สวิตเซอร์แลนด์

ถ้าสนใจ & จริงใจ ต้องการร่วมเดินทางกับเรา
โปรดติดต่อเรา วันนี้ ด่วน!!!

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

“New Digital Church Organ
from Italy”

			ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิตอล	จากอิตาลี	ผสมผสาน

กับการออกแบบภายนอกอย่างสวยงาม	 การใช้งาน

อันแสนเรียบง่าย	 ไม่ยุ่งยากใดๆ	 ได้นำาพวกเราย้อน

กลับสู่ความเป็นคาทอลิกอย่างแท้จริง

	 	 	 ผ่านเสียงเพลงแบบไพพ์ออแกนแท้ๆ	 ที่ให้ทั้ง

ความสง่า	 พลัง	 และความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว	 ที่ไม่มี

เครื่องดนตรีอื่นใดจะทดแทนได้	 ผลิตทั้งหลังจาก

อิตาล	ี ภายใต้บริษัทระดับโลก	 Viscount	 Organs,	

Italy	ในราคาไม่แพงอย่างที่คิด

สนใจติดต่อ บริษัท 101 เปียโนแอนด์สตริง จำากัด 

อาคารศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์

กรุงเทพฯ โทร. 086-822-7979, 02-361-9411

 รับประกันเครื่อง 2 ปี มีการอบรมการเล่นให้ฟรีถึงสถานที่

คุณภรณี ร่วมกับบริษัท ทัวร์กูรูนำ�แสวงบุญ

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

13 พฤษภาคม 2015 (ปีหน้า) 

ทัวร์ 3 ประเทศ (11 วัน)
ฉลองแม่พระฟาติมาที่โปรตุเกส

เคารพพระธาตุบุญราศีฟรังซิสโก	ยาชินทา

บุญราศีลูซีอา	ซาราโกซ่า	ที่สเปน

แม่พระบาร์เซโลน่า	แม่พระเมืองลูร์ด

แม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ที่ปารีส

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
เที่ยวสุดยอดขุนเขางามแห่งสวิส	คารวะแม่พระฉวีดำา	และพระรูปพระเมตตา 

แห่งโปแลนด์,	มิลาน-ลูกาโน-เซอร์แม็ต-แม็ตเตอร์ฮอร์น-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น- 

ยอดเขาจุงฟราว-ธารน้ำ้าแข็ง-ล่องทะเลสาบ-วาตุซ-อินส์บรูค-บาวาเรีย-มิวนิค-

ปราก	คาร์คูฟ-พระเมตตา	และซิสเตอร์โฟสตินา-แม่พระฉวีดำา-กรุงวอร์ซอ แสวงบุญประเทศอิสราเอล 2015 (ปีหน้า)

รับสั่งทำาก๋วยเตี๋ยว	ข้าวขาหมู

และอาหารอื่นๆ	ในงานฉลองวัด

งานศพ	งานทำาบุญ	ฯลฯ

โกระ
แพะตุ๋น		~		เนื้อตุ๋น		~		หมูตุ๋น

หลังวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
( 087 086 4495 , 089 692 0500

อู่ศักดิ์ชาย เซอร์วิสอู่ศักดิ์ชาย เซอร์วิส
C ซ่อมรถยนต์	ติดตั้งเครื่องยนต์

C หัวฉีดเบนซิน-ดีเซล	เบรก	คลัช	ช่วงล่าง

C รับอ่านข้อบกพร่องเครื่องยนต์เกียร์	ABS,AIRBAG

C ซ่อมโช้คอัพรถยนต์เก่าให้เหมือนใหม่

C ยกสูง	โหลดเตี้ย	อัดลูกหมาก

 F โดยช่างผู้ชำานาญ E

ศักดิ์ชาย กิจประเสริฐ
1797	ซ.ศรีมิตร	ถ.เทพารักษ์	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	10270

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

คาทอลิก 
ลดพิเศษ

ขอคำาภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารีอามักดาเลนา อุษา สวัสดี 

อาย	ุ86	ปี
สู่อ้อมพระหัตถ์พระเป็นเจ้า

19	กรกฎาคม	2011	(ครบ	3	ปี)
“และลูกา ประสิทธิ์ สวัสดี”

สู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้า	2	กุมภาพันธ	์1990

ขอพระองค์เมตตาได้เข้าสู่สวรรค์เทอญ
ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ตํ่าต้อย (มธ 11:25)
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	 วันเวลา....ทำาให้ลืมหลายส่ิงหลายอย่าง	แต่วันเวลา...จะต้องไม่ทำาให้เราลืม

พระคุณของพ่อแม่	ญาติพี่น้อง	คนท่ีรัก	ฯลฯ	แม้นกายเขาจะจากไป	แต่เขายังอยู่ใน

ใจเราเสมอ	อุดมสาร	ร่วมกับท่าน	รำาลึกถึงเขา	ภาวนาร่วมกัน	เป็นการทำาบุญและ

สนับสนุนให้การพิมพ์คาทอลิกอีกด้วย	โดยลงประกาศ	“เรายังคิดถึงกัน”

ใครเล่า.....จะยังคิดถึงเขา ?

.....เรายังคิดถึงกัน
การพิมพ์คาทอลิกฯ	เชิญชวนท่านรำาลึกถึงญาติพี่น้องผู้ล่วงลับกับ	

“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.......................

ลงจำานวน...............................ครั้ง	(โปรดส่งรูปถ่ายที่ชัดด้วย	จำานวน.................รูป)

ขอร่วมทำาบุญเป็นเงิน.......................บาท	(..........................................................)

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่.................ถึงฉบับที่.................เป็นจำานวน............ครั้ง

หมายเหตุ : กรณีชำาระเงินเป็น
• 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	แขวงช่องนนทร	ีเขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120

						(โฆษณา)	โทร.	0-2681-3900	ต่อ	1813	โทรสาร	0-2681-5401	E-mail	:	adudomsarn@cbct.net

พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

“เครื่องกรองสามชั้น”
	 มีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ใครฟัง	 แต่เป็นเรื่องไม่ดี

ของคนอื่นต้องอ่านเรื่องนี้		นานมาแล้ว	ณ	ประเทศกรีก		

มีนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งชาวเอเธนส์	ชื่อว่า	“โส-

เครติส”	(4	มิถุนายน	470	-	7	พฤษภาคม	ก่อน	ค.ศ.	

399)	 กำาลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านของเขา	 ตอนนั้น

เองมีเพื่อนคนหนึ่งแวะมาทักทายและกล่าวว่ามีเรื่อง

เกี่ยวกับใครคนหนึ่งจะเล่าให้ฟัง	

โสเครติสบอกเพื่อนว่า..	 	 “เพื่อนเอ๋ย	 รอเดี๋ยว

ก่อน	 ก่อนที่เพื่อนจะเล่าเรื่องของเพื่อนนั้น	 เพื่อนได้นำา

เรื่องของเพื่อนไปกรองกับเครื่องกรองสามชั้นมาแล้ว

หรือยัง”

เพื่อนของโสเครติสงงมาก	ถามกลับว่า	“เครื่อง

กรองสามชั้นอะไรหรือ”

“เป็นเครื่องกรองที่ทำาให้เรารู้ว่า	 เรื่องของเรา

ควรส่งต่อถึงผู้อื่นหรือไม่”	โสเครติสตอบ

“ข้าก็ยังงงๆ	อยู่ดีล่ะ	ไหนลองบอกส่วนประกอบ

ของแต่ละชั้นกรองมาซิ”

โสเครติสจึงบอกว่า	 “เครื่องกรองชั้นแรกก็คือ	

ความจริง	ขอถามหน่อย	เรื่องที่เพื่อนจะพูดหรือเล่าออก

มาเป็นความจริงหรือไม่”

เพื่อนของโสเครติสบอกว่า	 “ข้าก็ไม่รู้เหมือน

กันเพราะฟังมาจากคนอื่นอีกทีแต่เขาก็บอกมาว่าเป็น

จริงนี่”

“ถ้าเพื่อนไม่ได้ประสบเรื่องนั้นด้วยตนเอง	

เพื่อนอย่าเพิ่งแน่ใจเลยว่าเป็นเรื่องจริง	 ดังนั้นเพื่อนจะ

นำาเร่ืองท่ีเพ่ือนก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ามาเล่าให้ข้าฟัง

อย่างนั้นหรือ”	โสเครติสกล่าวแก่เพื่อนของเขา

“แล้วเคร่ืองกรองช้ันท่ีสองล่ะ”..เพ่ือนของโส-

เครติสถามต่อ

“เคร่ืองกรองช้ันท่ีสองคือ		ความดี		ขอถามหน่อย

ว่า	เรื่องที่เพื่อนจะเล่านั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่”	..โสเครติส 

ตอบและย้อนถามกลับ

“ไม่ดีเลย	 เพราะที่ข้ากำาลังจะเล่าให้ท่านฟังเป็น

เรื่องเกี่ยวกับความไม่ดีของคนอื่น”

โสเครติสพูดว่า			“ถ้าอย่างน้ันเพ่ือนจะเอาท้ังเร่ือง

ไม่จริงและขณะเดียวกันก็เป็นเร่ืองไม่ดีด้วยมาเล่าให้ข้า

ฟังอย่างนั้นหรือ”	

โสเครติสเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดต่อว่า		“เอาล่ะ

เพื่อน	 แม้ว่าเรื่องของเพื่อนจะเป็นเรื่องไม่จริงและไม่ใช่

เรื่องดี	แต่เรามาดูกันก่อนก็ได้ว่า	เรื่องของเพื่อนจะผ่าน

เครื่องกรองชั้นที่สามได้หรือไม่”

“มันคืออะไรล่ะ”	เพ่ือนของโสเครติสถาม		“เคร่ือง

กรองชั้นที่สามคือ	ประโยชน์	เรื่องที่เพื่อนจะเล่าให้ข้าฟัง	

เมื่อฟังแล้วทำาให้เกิดประโยชน์อันใดหรือไม่เล่า”

เพ่ือนของโสเครติสตอบว่า	“เห็นจะไม่มีประโยชน์

อันใดเลยท่าน”

“ถ้าอย่างนั้น”	 โสเครติสพูด	 	 “ในเมื่อเรื่องนั้น

ไม่ใช่เรื่องจริง	 เป็นเรื่องไม่ดี	 และไม่มีประโยชน	์ เพื่อนก็

อย่าเล่าให้ข้าฟังเลย	เก็บไว้ที่ตัวเพื่อนเองดีกว่า”

เพื่อนของโสเครติสอึ้งไป	 และใช้ความคิดเพื่อ

พิเคราะห์คำาพูดของโสเครติส..อย่างหนักหน่วง	 ก่อนจะ

ลากลับโดยไม่ได้เล่าเรื่องนั้นให้เขาฟังอีกเลย

“ท่านจงเลิกพูดเท็จ  พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า  

แต่ละคนจงพูดความจริง  แก่พี่น้องของตน  เพราะ

เราต่างเป็นเสมือนอวัยวะของกันและกัน” (อฟ 4:25) 

 “จงอย่าพูดคำาเลวร้ายใดๆ เลย   จงพูดแต่

คำาดีงามเพื่อช่วยกันเสริมสร้างผู้อื่นตามโครงการ    

และเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาผู้ได้ยินได้ฟัง” 

(อฟ 4:29)

“ถ้าผู้ใดไม่ผิดพลาดด้วยวาจา    ผู้นั้นย่อม

เป็นคนดีอย่างสมบูรณ์เขาบังคับร่างกายท้ังหมดให้

อยู่ใต้อำานาจได้”  (ยก 3:2)

(มีคนส่งเรื่องนี้มาให้		ไม่ทราบที่มาครับ)
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บทภาวนาวอนขอนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2

	 ข้าแต่ท่านนักบุญยอห์น	 ปอล	 โปรดอวยพรพวกลูกจากหน้าต่างสวรรค์	

โปรดอวยพรพระศาสนจักรที่พระองค์รัก	 รับใช้	 และนำาทางด้วยความกล้าหาญ	

พระองค์นำาพระศาสนจักรให้ผ่านหนทางของโลก	 เพื่อนำาพระเยซูเจ้ามายังทุกคน	

และนำาทุกคนไปหาพระองค	์ โปรดประทานพรแก่เยาวชน	 พระองค์สนใจพวกเขา

มาก	โปรดช่วยให้พวกเขากลับมามีฝันใหม	่โปรดให้พวกเขามองขึ้นเบื้องบน	และ

พบกับแสงสว่างที่จะส่องหนทางชีวิตของพวกเขาในโลกนี้

	 ขอให้พระองค์อวยพรครอบครัวทุกครอบครัว	 พระองค์เตือนให้ระวัง

การโจมตีของซาตานต่อแสงสว่างอันขาดเสียมิได้	 ที่พระเจ้าทรงจุดขึ้นในโลก	 ข้า

แต่ท่านนักบุญยอห์น	 ปอล	 อาศัยคำาอธิษฐานภาวนาของท่าน	 โปรดช่วยปกป้อง

ครอบครัวและชีวิตแต่ละชีวิตที่เกิดมาในโลก

	 โปรดอธิษฐานภาวนาเพื่อโลกทั้งโลก	ที่ต้องเผชิญกับความตึงเครียด	จน

เกิดสงครามและความอยุติธรรม	 พระองค์เผชิญหน้ากับสงครามด้วยการเสวนา

และปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก	 โปรดอธิษฐานภาวนาให้ลูก	 เพื่อลูกจะได้เป็น 

ผู้หว่านสันติภาพอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย

	 ข้าแต่นักบุญยอห์น	 ปอล	 จากหน้าต่างสวรรค์	 ที่ลูกเห็นพระองค์อยู ่

เคียงข้างพระมารดามารีย	์โปรดส่งพรมายังพวกลูกทุกคนด้วยเทอญ	อาแมน

บทภาวนาวอนขอนักบุญยอห์น ที่ 23
 

	 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ความเรียบง่ายและความถ่อมตนของพระองค์

มีกลิ่นหอมหวนของพระเจ้า	และจุดประกายความปรารถนาที่จะกระทำาความดีใน

จิตใจของมนุษย	์ บ่อยครั้งพระองค์กล่าวถึงความงดงามของครอบครัวที่มารวม

กันเพื่อแบ่งปันความเชื่อ	 โปรดอธิษฐานภาวนาเพื่อตัวอย่างครอบครัวแท้จริงจะ

ได้อยู่ในบรรดาครอบครัวของพวกลูก

	 พระองค์ปลูกฝังความเชื่อด้วยมือของพระองค์	 และพระองค์สอนให้ลูก

รู้จักรับฟังและติดตามการทรงนำาของพระเจ้า	 ในขณะที่พระองค์ทรงเตรียมมนุษย์

ยุคใหม่	 โปรดช่วยให้ลูกมีความแน่ใจในอันท่ีจะเอาชนะความช่ัวด้วยความดี	 พระองค์

รักทั้งโลกที่มีแสงสว่างและที่จมอยู่ในความมืดมน	 และพระองค์เชื่อมั่นว่าจะมี

สันติภาพได้	โปรดช่วยให้ลูกเป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพในชุมชนของลูก

	 พระองค์สวมกอดเด็กๆ	ทุกคนด้วยความรักอันอ่อนโยนเย่ียงบิดา	พระองค์

ชักนำาโลกและเตือนพวกลูกว่า	 พระเจ้าทรงประทานมือให้แก่เรา	 มิใช่เพื่อใช้โจมต	ี

แต่เพื่อสวมกอดและซับน้ำาตาให้แก่กันและกัน	 โปรดภาวนาเพื่อลูกจะได้ไม่เพียง

ต่อว่าความมืด	 แต่ให้ลูกนำาแสงสว่างของพระเยซูเจ้าไปยังโลกทั้งโลก	 อาศัยคำา

ภาวนาของลูกที่มีต่อพระมารดามารีย์	อาแมน
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)
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	 หนึ่งภาพเก่าพาพี่น้องเดินทางไกล	 ท่องไปกับ 

เรื่องราวเก่าก่อน	 ของวัดนักบุญยอแซฟ	 บ้านหัน	

นครราชสีมา	 วัดที่หลายๆ	 คนรู้จัก	 วัดที่เชื่อมโยงชีวิต 

คริสตชนไทย	 กับแบบอย่างแห่งความเชื่อของพระสงฆ์

ไทยท่านหนึ่ง	 ที่ย่ำาระฆังที่วัดแห่งนี้	 เพื่อบอกกล่าวแก ่

คริสตชนทั้งหลายให้ภาวนาวอนขอพระเจ้าสำาหรับ

พระพรต่างๆ	 แต่จากเสียง	 “ช่วยวิงวอนเทอญ”	 กลับ

กลายเป็น	 “ขอให้ฝรั่งเศส จงเจริญ”	 ที่กลุ่มคนที่ไม่

เห็นด้วยกับความเชื่อคริสตชนที่ชาวฝรั่งเศสเป็นผู้

เผยแพร่	 เกิดเป็นการต่อต้าน	 จับกุม	 ถูกขัง	 ถูกดำาเนิน

คดี	 ที่สุดท่านนั้นก็สิ้นใจในคุก	 ก่อนสิ้นใจท่านทำาหน้าที่

ผู้แพร่ธรรมจนลมหายใจสุดท้าย	 ล้างบาปให้นักโทษ

จำานวนหนึ่ง	ก่อนสิ้นใจอีกเหมือนกัน	ท่านยกโทษให้คน

ที่กล่าวหาท่าน	...	เรารู้จักพระสงฆ์ผู้ย่ำาระฆัง	ณ	บ้านหัน 

ผู้นี้เป็นอย่างด	ี ...	 บุญราศี	 คุณพ่อนิโคลาส	 บุญเกิด	

กฤษบำารุง	 สงฆ์ไทยแบบอย่างแห่งความเชื่อของเรา	 ... 

หนึ่งภาพเก่าฯ	 พาทุกท่านมาพบกับเรื่ีองราวของการ

ฉลองวัดในวันเก่าก่อน	เห็นภาพข่าว	การบรรยายที่	“ชาว

บ้านหัน”	 เขียนลงสารสาสน์แล้วก็อดที่จะนำาบางช่วง	

“ท่ามกลางป่าเขาลำาเนาไพร 
ณ ที่นั่น พระราชัยของพระเจ้าสถิตอยู่”

บางตอนของสำานวนเหล่านั้นมาแบ่งปันให้กับพี่น้อง	กับ

อีกเรื่องราวหนึ่งเมื่อวันฉลองคริสตสมภพของวัดแห่งนี้ 
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	 “วันที	่26	เมษายน	ตรงกับฉลองนักบุญยอแซฟ 

ผู้เป็นเสาประโคนของพระสมัย	 และท่ีพ่ึงแห่งบรรดาสัตบุรุษ

คริสตังทั่วโลก	 วันนี้เป็นฉลองนามชื่อวัดบ้านหัน	 แต่

แทนท่ีจะฉลองตรงวัน	 เราได้รับอนุญาตพิเศษจากพระคุณเจ้า 

ให้เลื่อนไปฉลองวันที่	30	เมษายน	ทั้งนี้เพื่อจะได้มีเวลา

ตระเตรียมมากหน่อย	 เพราะปีนี้ตั้งใจว่าจะทำาให้ใหญ่โต 

กว่าทุกปี	 มีอาท	ิ การแห่รูปนักบุญยอแซฟ	 ซึ่งนับเป็น

ครั้งแรก	 ยังไม่เคยได้มีขึ้นเลยนับแต่สร้างวัดมา	 ....	 วัน

ฉลอง	 ภายในวัด	 ประดับประดาไปด้วยเครื่องตบแต่ง

ที่เพิ่งซื้อมาใหม	่ ๆ	 ทั้งนั้น	 .....	 คุณพ่อที่มาร่วมในงาน

ฉลองคือ	 คุณพ่อนิโกเลา คุณพ่อเลโอนาร์ด และ 

คุณพ่ออัมโบรสิโอ	 นอกจากนั้นยังมีนางชีกับสัตบุรุษ 

วัดโคราช	 และห้วยแถลง	 ซ่ึงอยู่ไม่สู้ไกลจากบ้านหัน

นัก	 มาร่วมฉลองด้วย	 ...	 คุณพ่อเลโอนาร์ด	 เป็นผู้

ประกอบพิธีถวายมหาบูชามิสซาและได้แสดงพระธรรม

เทศนาปลุกใจบรรดาสัตบุรุษ	 ให้มีความศรัทธาแก่กล้า

ต่อนักบุญยอแซฟ	 เวลามิสซาคณะนักขับร้องประสาน

เสียงกันอย่างไพเราะ	น่าจับใจยิ่งนัก	คุณพ่ออัมโบรสิโอ 

เป็นผู้ดีดออร์แกน	แล้วมิสซา	 (หลังมิสซา)	มีการตั้งศีล 

ตอน	 10.00	 น.	 มีการอวยพรศีลมหาสนิท	 และแห่

รูปนักบุญยอแซฟ	 เวลาเดินกระบวนแห่	 ธงไตรรงค์ก็ 

สะบัดชาย	ดูเหมือนจะร่วมใจกับสัตบุรุษ	แสดงความปีติ

ยินดีต้อนรับนักบุญยอแซฟฉันนั้น	 เสร็จการแห่อัญเชิญ 

รูปนักบุญลงจากบุษบก	 มาประดิษฐานไว้กลางวัด	 เปิด

โอกาสให้บรรดาสัตบุรุษเข้าไปจูบขอพรจากท่านบิดา

ที่รักของตน	และต่างก็ได้บริจาคทรัพย์ให้เป็นทานตามม ี

ตามจน	 ซึ่งเมื่อได้รวบรวมกันเข้าแล้วก็ปรากฏว่า	 ได้

มากกว่าทุกคราว	 ...	 การฉลองวัดคราวนี้เป็นไปโดย

เรียบร้อยน่าเลื่อมใส	พอเหมาะกับสภาพบ้านป่าทุกอย่าง 

หวังว่าในปีต่อไป	 สัตบุรุษบ้านหันทุกคน	 คงมีน้ำาใจ 

ช่วยกันทำาให้วัดเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้นอีก”
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	 กับอีกเรื่องราวที่ถูกเขียนเกี่ยวกับกิจกรรมของ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา บ้านหัน	 ....	 ท่ีเล่าเร่ืองราว

วันคริสต์มาส	 ที่ทางโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจาก

คุณพ่อเบรย์	 เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด		

นครราชสีมา	ที่นำาคณะซิสเตอร์และคณะครูจากโรงเรียน

มารีย์วิทยา	 มอบดำาเนินกิจกรรมในครั้งนั้น	 ...	 คำาเขียน

ที่ทำาให้เรามองเห็นความรักของพระเจ้าผ่านทางผู้คน	

และเหตุการณ์ต่างๆ	 และยังเป็นเรื่องราวที่สะท้อนภาพ

ของโรงเรียนที่ไม่ใหญ่โตอะไร	นักเรียนเพียงเล็กน้อย	ไม่

ถึงร้อยคน	แต่คุณภาพเป็นอันดับต้นๆ	ของ	อำาเภอสีคิ้ว	

...	ถ้อยคำาที่บอกเราถึงวิถีท่ามกลางป่าเขาลำาเนาไพร	อัน

เป็นที่ตั้งของวัด	โรงเรียน	และชุมชน	...	“ท่ามกลางป่าเขา

ลำาเนาไพร	 ณ	 ที่นั่นพระราชัยของพระเป็นเจ้าสถิตอยู่” 
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	 วันวาน	วัด	โรงเรียน	และชุมชน	เพียงหยิบมือ

เดียว	 กลายเป็นชุมชนคริสตชนใหญ่ของสังฆมณฑล

นครราชสีมา	 เรื่องราวของคนเพียงน้อยนิด	 แต่พลัง

ความรักย่ิงใหญ่	 เราต้องไม่ลืมท่ีจะขอบคุณบรรดาพระสงฆ์

ผู้นำาความเชื่อมายังชุมชนแห่งนี้	 เราต้องไม่ลืมพระสงฆ์

ท่านหนึ่งที่ยืนยันความจริงอย่างไม่กลัวภัยใดๆ	 เราต้อง

จดจำาเสียงระฆังของคุณพ่อนิโคลาส	บุญเกิด	กฤษบำารุง	

และให้เสียงระฆังดังก้องในใจเราเสมอ	....	

 วันนั้นบุญราศีบุญเกิด	 ก่อสวดให้เราตอบว่า	

“ช่วยวิงวอนเทอญ”	ท่ามกลางสารพัดปัญหา	และความ

ยุ่งยากนานาประการ	วันนี้กลับเป็นเราทั้งหลายที่ก่อสวด 

และออกนามท่านบุญราศีบุญเกิด	และเราจะตอบ	“ช่วย 

วิงวอน”	 พระเจ้า	 เพื่อให้เราผ่านเรื่องราวร้ายๆ	 แห่งยุค

เหมือนเช่นวันนั้น

 ท่านบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด  กฤษบำารุง ... 

ช่วยวิงวอนเทอญ
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     ขอคำ�ภ�วน�อุทิศแด่

	 ยอแซฟ	ศิลป์
	 อินทรวิศิษฏ์
	 ชาตะ	13	ส.ค.	1921

	 เกิดใหม่ในพระเจ้า

	 23	ก.ค.	2006

 “ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้พระองค์
    ทรงปล่อยให้ผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุข... 
เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็น องค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น” (ลก 2:29-30)

ครบแปดปีแห่งความอาลัยจากครอบครัวและญาติมิตร
พวงเพ็ญ,	เอกราช-อภิชาต-อรรถกฤต-อิทธิพร	อินทรวิศิษฏ์

ขณะนี้สื่อมวลชนคาทอลิกฯ
แผนกการพิมพ์

กำาลังรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำา
ปฏิทินคาทอลิกประจำาปี

วัด คณะนักบวช องค์กรใด
มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขที่อยู่

โปรดแจ้งได้ที่ กองบรรณาธิการ
โทร.	0-2681-3900	ต่อ	1805

E-mail	:	udomsarn@gmail.com

E-mail	:	udomsarn@cbct.net

ขอขอบพระคุณ

หนังสือ   ความเชื่ออันเป็นชีวิต
บอกเล่าเรื่องราว	“คำาสอนและชีวิตที่เป็นข่าวดี”	

ที่คริสตชนต้องรู้และต้องเป็น

โดย พงศ์ ประมวล  ราคา 120 บาท

ติดต่อ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ขอเรียนเชิญร่วมฉลอง
วัดนักบุญเปโตร สามพราน

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014 เวลา 10.00 น. 
พิธีเสกระฆังสักการสถานบุญราศีฯ 

พิธีบูชาขอบพระคุณ
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน
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สังฆมณฑลราชบุรี
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 วัดพระบิดาเจ้ า 

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.	

 วัดบ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุง-

เทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 27	 กรกฎาคม	

เวลา	10.00	น.	

 วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม  

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 3	 สิงหาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู  เป็นประธาน

 อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพ- 

มหานคร	ฉลองอาสนวิหารวันศุกร์ที่	15	สิงหาคม	เวลา	 

17.00	น.	พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช	เป็นประธาน

 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. 

 วัดมารีสมภพ กบินทร์บุร	ีฉลองวัดวันเสาร์ที่	

13	กันยายน	เวลา	10.30	น. 

 

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พนม จ.สุราษฎร์- 

ธานี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 20	 กรกฎาคม	 เวลา	 

10.00	น.	พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

เป็นประธาน	 (เทศน์ตรีวารเตรียมจิตใจ	 วันที	่ 16-18	

กรกฎาคม	เวลา	19.30	น.	วันโมทนาคุณ	วันเสาร์ที	่19	

กรกฎาคม	เวลา	19.30	น.	แห่แม่พระ	เผาจดหมาย	เสก

พืชผลและรับพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์)

 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี จ.อุดรธาน	ีฉลอง

วัดวันเสาร์ที	่ 26	 กรกฎาคม	 เวลา	 10.30	 น.	 พระ-

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดนักบุญอัลฟองโซ จ.หนองคาย ฉลองวัด

วันเสาร์ที	่ 2	 สิงหาคม  	 เวลา	10.30	น.	พระสังฆราช 

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ  อ.รัตน-

วาปี จ.หนองคาย  	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 16	 สิงหาคม	

เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

เป็นประธาน

 วัดนักบุญคลารา ปักหมู จ.หนองคาย	ฉลอง

วัดวันเสาร์ที	่30	สิงหาคม	เวลา	10.30	น.	พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่13	กันยายน 	เวลา	10.30	น.	พระ-

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำาภู ฉลอง

วัดวันเสาร์ที	่ 20	 กันยายน  	 เวลา	 10.30	 น.	 พระ-

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านศรีวัฒนา

(บ้านโคกซี) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  ฉลองวัดวันเสาร์

ที่	27	กันยายน	เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดนักบุญเบเนดิกโต โป่งยอ อ.บ้านโป่ง 

จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 19	 กรกฎาคม	 เวลา	

10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ เป็นประธาน

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ที่นี่มีนัด
] คณะภคินีคาร์เมไลท์แห่งกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วม

โมทนาคุณพระเจ้า	 โอกาสสุวรรณสมโภช	 (50	 ปีแห่ง

การปฏิญาณตน)	ของเซอร์เทแรสแห่งพระเยซู, ocd. 

(ฟีโลมีนา ศุภวรรณ วรศิลป์)	โดยพระอัครสังฆราช 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	เป็นประธาน	

วันเสาร์ท่ี	19	กรกฎาคม	2014	เวลา	10.00	น.	ที่อาราม

คาร์แมล	กรุงเทพฯ

] โครงการอบรมฆราวาสประกาศข่าวดีประจำาวัด 

(Parish Missionary Groups) PMG.  	 รุ่นที ่

6/2014	 ขอเชิญผู้สนใจและรักงานแพร่ธรรมเข้าร่วม  	

การอบรมเป็นผู้ประกาศข่าวดี		5	สัปดาห์ 	2-3	ส.ค.	/ 

9-10	 ส.ค.	 /	 23-24	 ส.ค.	 2014  	 วันเสาร์	 เวลา	

08.30-20.30	น.	/	วันอาทิตย์ 	เวลา	08.30-12.30	น. 

ค่าลงทะเบียนท่านละ  	 3,000	 บาท	 สถานที่บ้านคริส-

ตินา	 ปากเกร็ด	 นนทบุรี     คุณสิริรักษ์ ผู้ประสานงาน	

PMG  	 โทร.	 08-4613-1125  ติดต่อสอบถามสมาชิก	

PMG 	คุณอรวรรณ 	โทร.	08-5235-7778	คุณพอล 

ศรีจันทร์ โทร.	08-1550-5333 

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	 แบ่งปันพระวาจา	คุณพ่อไพบูลย์ 

อุดมเดช	 จิตตาธิการ	 วันเสาร์ที	่ 9	 สิงหาคม	 2014	

เวลา	 08.30-10.30	 น.	 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา	

11.00	น.		ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา	ที่วัดพระมหาไถ	่

ซ.ร่วมฤดี	 ถ.วิทยุ	 กรุงเทพมหานคร	 คุณสงวน โทร.	

08-1633-4766 คุณเปรม โทร.	08-4008-8789

] คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 

วิทยาลัยแสงธรรม 	เปิดอบรม	“การสอนคริสตศาสน-

ธรรมในโรงเรียน”	 ครั้งที	่ 2/2557	 ให้กับผู้สอนในกลุ่ม (อ่านต่อหน้า	16)

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 วัดนักบุญยาโกเบ ต.แม่กลอง อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	20	กรกฎาคม	

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี  ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่	17	 	สิงหาคม	เวลา	10.30	น.	 	พระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อ.สว่างวีระ-

วงศ์ จ.อุบลราชธาน	ีฉลองวัดวันเสาร์ที่	26	กรกฎาคม	

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา	เป็น

ประธาน	(เวลา	09.00	น.	แห่แม่พระรอบหมู่บ้าน)

 วัดคริสตศิรประภา ศรีสะเกษ อ.เมือง 

จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 2	 สิงหาคม  เวลา	

10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค ์ อ.เมือง 

จ.อำานาจเจริญ	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 16	 สิหาคม	 เวลา	

10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา	 เป็น

ประธาน

 วั ด แ ม่ พ ร ะ รั บ เ กี ย ร ติ ย ก ขึ้ น ส ว ร ร ค์

มหาสารคาม ถ.สมถวลิราษฎร ์อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 23	 สิงหาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา	เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อ.หนองบัวแดง 

จ.ชัยภูมิ  	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 19	 กรกฎาคม	 เวลา	

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ	์เป็น

ประธาน	(คุณพ่อสมคิด เจริญนารถ	เจ้าอาวาส)

 วัดนักบุญยออากิมและอันนา อ.วังน้ำาเขียว 

จ.นครราชสีมา	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 2	 สิงหาคม	 เวลา	

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน	 (ติดต่อคุณพ่อประสาท ใหม่เพียรวงศ์ โทร.	 

08-4474-4340,	 0-4422-8256)

สาระวิชาสังคม	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ครูผู้สอน 

วิชาคริสตศาสนา	 ครูคำาสอน	 ครูคาทอลิก	 และ

ฆราวาสที่สนใจ	 จัดการอบรมทุกวันเสาร์จำานวน	 8	

ครั้ง	 เวลา	09.00-15.30	น.	 เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่	26	

กรกฎาคม	 ถึง	 20	 กันยายน	 2557	 ที่วิทยาลัยแสง

ธรรม	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่	 www.saengtham.

ac.th	 สนใจติดต่ออาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม 

โทร.	0-2429-0100	ถึง	3	โทรสาร	0-2429-0819	

E-mail:	christ.studies2000@gmail.com

] XAVEC	(Xavier	Education	Center)	มูลนิธิคณะ

สงฆ์พระเยซูเจ้า	(เยสุอิต)	 ขอเชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ		

“ภาวนาด้วยพระคัมภีร์	 (Lectio	 Divina)”	 ในวัน

เสาร์ที	่26	กรกฎาคม		2014	เวลา	09.00-16.00	น.	

ที่บ้านเซเวียร์	 อนุสาวรีย์ชัยฯ	 (ซอยราชวิถี	 12)	 โดย 

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล	 เป็นผู้
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ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

แนะนำาให้เข้าใจพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้น	 ค่าอบรม	 300 

บาท	 (รวมค่าอาหารกลางวัน	 อาหารว่าง	 ฯลฯ)	

สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ตามศรัทธา	 ติดต่อสำารองที่

นั่งล่วงหน้าหรือสอบถามได้ที่คุณรุจิรัตน์ (อ๋า)	 โทร. 

09-4116-6846	/	08-1935-8114	E-mail	:	sjxavec 

@gmail.com	www.facebook.com/ศูนย์การศึกษา

เซเวียร์	(XAVEC)	

] ขอเชิญเพื่อนสมาชิกอดีตยุวนิส	ผู้ฝึกหัด	และอดีต

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลทุกรุ่น	ร่วมประชุมประจำาปี

และฉลองนักบุญมงฟอร์ต	 ที่อาคารมูลนิธิคณะเซนต์- 

คาเบรียล	 ซอยทองหล่อ	 25	 เขตวัฒนา	 กทม.	 วัน

อาทิตย์ที	่ 27	 กรกฎาคม	 2014	 เริ่มเวลา	 13.30	 น.	

เสร็จจากประชุม	 เชิญทานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกัน	 โปรด

แจ้งความจำานงเข้าร่วมงานที่คุณคมทวน ยันต์เจริญ 

08-3155-9339	 หรือที่คุณอนุสรณ์ อานามนารถ 

0816278813	

] สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 จัด

ประชุมสัมมนาประจำาป	ี 2557	 ระหว่างวันที่	 17-20	

สิงหาคม	 2014	 ที่โรงแรมเอเชีย	 พัทยา	 จ.ชลบุรี	 ใน

หัวข้อ	 “การศึกษาคาทอลิกในการฝ่าวิกฤตการศึกษา

ของชาติ”		

] ตารางของ Lectio Divina  ค.ศ. 2014 โดย

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ที่วัด 

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า	15) แม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก  

วันเสาร์ที	่ 2	 สิงหาคม	 /	 วันเสาร์ที	่ 6	 กันยายน	 /	 

วันศุกร์ที	่3	ตุลาคม	/	วันจันทร์ที	่3	พฤศจิกายน	/	วัน

ศุกร์ที	่5	ธันวาคม	สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย 

โทร.	08-4105-8585	

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร	์ เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่	วัดพระมหาไถ่	บริเวณที่จอดรถ 

ชั้น	 A	 ซอยร่วมฤด	ี โดยมคีุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ	 ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ 

pslohsiri@gmail.com,	 08-1781-4504	 หรือ	

ดร.สุนทรี  โคมิน	 komin.suntree@gmail.com,	 

08-9611-7940	 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา 

aungkie2002@yahoo.com,	08-9815-1953	หรือ 

คุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com,	 08-

9117-9100

] ติดต่อส่งข่าว บทความ ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์ 

(วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน) ได้ที่ 

กองบรรณาธิการอุดมสารและอุดมศานต์ โทร. 

0-2681-3900 ต่อ 1805 E-mail : udomsarn@

gmail.com, udomsarn@cbct.net โทรสาร 

0-2681-5401

พระสมณสาส์น เตือนใจ เรื่อง

ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

อัพเดทข่าวหนังสือพิมพ์คาทอลิก

และนิตยสารคาทอลิก

“อุดมสาร และอุดมศานต์” คลิก

www.udomsarn.com

เฟซบุ๊ค อุดมสารแฟนคลับ

ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์

E-mail : udomsarn@cbct.net

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

“อย่าท้อแท้ในการทำาความดี 

เพราะถ้าเราไม่หยุดทำาความดี

เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา

ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส

จงทำาความดีแก่ทุกคน (กาลาเทีย 6:9-10)
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับเพื่อน	 ๆ	 เยาวชนที่รัก	 ทุกวันนี	้ เรา

ต้องยอมรับว่า	 บางครั้งคำาพูดสั้น	 ๆ	 กับภาพเพียงภาพ

เดียว	ก็บอกอะไรกับเราได้อย่างมากมาย	ทั้งเมื่อได้อ่าน	

ได้เห็นแล้ว	 ก็ยังทำาให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ	 เป็นจุด 

เริ่มต้นของความคิด	 เป็นกำาลังใจที่ดี	 เป็นแนวทางใน

การดำาเนินชีวิต	 ได้อีก...และถ้ามอง	ๆ	 ไปรอบข้าง	 เรา

จะพบว่ามีการโพสต์และแชร์ภาพและคำาเหล่านี้	 ต่อกัน 

ไปเร่ือย	ๆ	ในโลกของโซเชียลมีเดีย	อย่างน้อยจุดประสงค์

ของคนโพสต์หรือแชร์ออกไปก็คงจะมีเจตนาที่ดีที่จะ

สร้างสิ่งด	ีๆ	ให้เกิดขึ้นผ่านสายตาหรือความคิดของผู้ที่

ได้เห็นภาพและคำาเหล่านั้น	

 

	 น้อง	ๆ	ครับ	สิ่งที่เราแสดงออกในแต่ละวัน	ไม่

ว่าจะเป็นการกระทำา	 ภาพของตัวเราที่สื่อออกไป	 เสียง	

คำาพูด	 ท่าทางการแสดงออกต่าง	 ๆ	 ของเรา	 ที่เราได้

โพสต์และแชร์ออกมาในโลกของความเป็นจริง	ก็คงเป็น

เหมือนภาพและข้อความที่คนอื่น	 ๆ	 อ่านและเห็นได	้

คนอื่นเขาจะสัมผัสได้ถึงแรงบันดาลใจที่ดี	ความรู้สึกที่ด	ี

หรือได้รับกำาลังใจที่ดีจากตัวเราหรือเปล่า	 สิ่งที่เขาได้รับ

จากเราเป็นข่าวดีหรือเปล่า	 เราได้ทำาหน้าที่ของการเป็น

พยานถึงพระคริสตเจ้า	 พระเจ้าของเรามากน้อยในแต่ละ

วันแค่ไหน	น่าคิดนะครับ	ถ้าเราแชร์	โพสต์สิ่งดีๆ	ในโลก

ออนไลน์ได้	 แล้วในโลกของความเป็นจริงละครับ	 ...เรา

ทำาได้แค่ไหน..	

 อย่างน้อยก่อนจบเสียงเยาวชนฉบับนี้	 พี่ก็ขอ

ฝากภาพและคำาเหล่านี้ไว้เป็นกำาลังใจที่ดีต่อไป	 แล้วพบ

กันใหม่ฉบับหน้านะครับ		สวัสดี
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	 ความรื่นรมย์ในดินแดนที่ไม่ใช่บ้านเกิด 

เมืองนอนของเรา	สำาหรับการใช้ชีวิตคือการได้มีโอกาส 

เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู	่ งานศิลปวัฒนธรรม	 ฟิลิป- 

ปินส์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผู้คนมีดนตรีอยู่ ใน 

สายเลือด	 บวกกับการรักการแสดงก็มิปาน	 งาน 

เล่นดนตร	ี ร้องรำาทำาเพลง	 กลายเป็นสินค้าส่งออกไป

ด้วยซ้ำา	โลกไร้พรมแดนพาผมหวนคืนสู่บทเพลงของ

พวกเขาอีกครั้งหนึ่งเวลาที่เปิดเฟซบุ๊คไปที่แฟนเพจ

ของกลุ่มนักร้องที่ใช้ชื่อว่า	 Bukas	 Palad	 และมีคำา

พ่วงท้ายว่าเป็นนักดนตรีในกลุ่มเพ่ือนของคณะเยสุอิต	

หนังสืออ่านคน
ตั้งแต่วัยเด็ก	 และเล่าถึงหนังสือที่ส่งผลต่อโลกทัศน์และชีวทัศน์ของตนเอง	 เล่ม

นี้พอไล่อ่านไปเรื่อย	ๆ	ยิ่งพบว่ามีหนังสือดี	ๆ 	หลายเล่มที่เราอาจไม่เคยรู้จักมัน

มาก่อนเลย	 ยิ่งอ่านยิ่งทำาให้ชื่อหนังสือดูลงตัวกับเนื้อหาสาระ	 “การอ่านมีอะไร

มากกว่านั้น”

	 อีกเล่มหนึ่งเป็นของผู้ใช้นามปากกาว่า	 “หนุ่ม	 หนังสือเดินทาง”	 เขา

เขียนหนังสือชื่อ	“Bookstore	Style	เสน่ห์ของร้านหนังสือที่ซีกโลกใต้”	เจ้าของ

ร้านหนังสือเดินทาง	 (ย่านถนนพระสุเมร	ุ กรุงเทพมหานคร)	 ที่เปิดร้านหนังสือ

อิสระมาร่วม	 10	 ปี	 กับชีวิตที่ไปใช้อยู่ที่โอ๊คแลนด์	 และซิดนีย์	   ผู้เขียนเล่าว่า

มันมาจากการที่เขาเขียนคอลัมน์ประจำาลงในนิตยสารสารคดี	 ในคอลัมน์	 “ร้าน

หนังสือที่รัก”	 ผมชอบการเล่าเรื่องของเขา	 และการได้สัมผัสร้านหนังสือต่าง	 ๆ	

เหมือนเดินทางไปจริง	 มากไปกว่านั้น	 ผมชอบความเชื่อมั่นที่หนังสือสองเล่มมี

กับหนังสือเล่ม	 อีบุ๊ค	 และเทคโนโลยีทำาให้เราแค่สะดวกเท่านั้น	 แต่ร้านหนังสือ

และหนังสือเป็นมากกว่านั้น	 ผมคิดว่าความเชื่อมั่นของคนต้องถูกพิสูจน์ด้วย

เหมือนกัน	จะด้วยวันเวลา	จะด้วยการยืนยัน	หรือด้วยชีวิต

	 สื่อมวลชนคาทอลิกฯ	 กำาลังทำาร้านหนังสือ	 แต่จริง	 ๆ	 ก็คงบริการสื่อ

อย่างอื่นด้วย	 คงมีพวกศาสนภัณฑ์ด้วย	 ผมคิดว่าร้านนี้คงตอบโจทย์อะไรได้

อีกหลายอย่าง	 เช่น	 เมื่อนึกถึงร้านสื่อคาทอลิกจะไปที่ไหนดี?	 จะมีร้านไหนที่

เดินทางไปมาสะดวก?	 จะมีร้านไหนที่ไม่ปิดวันที่สัตบุรุษพอจะมีเวลาว่างแวะไป 

ซื้อหา	รับบริการ	สะดวกแบบวันหยุด	เสาร์	อาทิตย์?	 ใครคิดชื่อร้านได้	ใครอยาก

เห็นร้านหนังสือในแบบคาทอลิกเราควรเป็นแบบไหน	ควรมีเอกลักษณ์อย่างไร	 งานนี้

เอาแบบจริงจังกันเลยนะครับ	 ถ้าใครนึกสนุกและอยากมีส่วนร่วมก็ส่งคำาแนะนำา

เข้ามาทาง	อีเมล์นี	้udomsarn@cbct.net	นะครับ	ผมคงค่อย	ๆ	รายงานความ

คืบหน้าให้ท่านผู้อ่านเป็นระยะ	ๆ	เพราะคิดว่าเมื่อมีพื้นที่แล้ว	คงได้มีโอกาสพบ

ผู้อ่านบ้าง	คงได้จัดกิจกรรมสนุก	ๆ	ที่นั่นกันด้วยนะครับ

	 ปกอุดมสารตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป	 จนถึงฉบับวันสื่อมวลชนสากล	ขอ

นำาเสนอภาพอิริยาบถอันน่ารักของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส บวกกับ

พระดำารัสของท่านในโอกาสต่าง	ๆ	ที่สอดรับกับปก	ในฉบับนี้เป็นภาพพระองค์

ท่านกับเด็กน้อย	โดยมีข้อความว่า	“บรรดาเยาวชนที่รัก	อย่าหยุดความฝันของ

พวกลูก	 เพื่อจะทำาให้โลกสวยงามกว่าที่เป็น”	 ไม่ใช่เยาวชนเท่านั้นหรอกครับ	 

เรา	ๆ 	ท่าน	ๆ 	ทุกคนก็ต้องทำาแบบนั้น	แนวทางแบบนี้ไม่ผิดเพี้ยนไปจากหนังสือ 

เล่มที่เราอ่านกันตั้งแต่เด็กและยังใช้เจริญชีวิต	หนังสือเล่มที่ใช่ทาทาบกับเราว่า	 

เราจะเป็นคริสตชนที่สมบูรณ์สูงสุดได้อย่างไร	 ดังนั้นถ้าคริสตชนจะรักที่จะทำา

สิ่งใดกันแบบได้ทั้งชีวิต	 ผมคิดว่าคริสตชนควรรักที่จะรักการอ่าน	 อ่านหนังสือ

ศรัทธาอ่านสัญญาณของกาลเวลา	 อ่านชีวิตของบรรดานักบุญ	 ผู้นำาของเรา	 

แบบอย่าง	 และคำาสั่งสอนของท่าน	 อ่านพระคัมภีร์ที่มีชีวิต	 อ่านชีวิตที่มีพระ

คัมภีร์

บรรณาธิการบริหาร

ผมเห็นชื่อเพลงว่า	 “I	will	 sing	Forever”	 ลองแปลเป็นภาษาไทยแบบเก๋	ๆ	

ได้ใจความว่า	 “ข้าฯ	จะขับร้องบทเพลงไปชั่วนิรันดร์”	มันจะเป็นไปได้อย่างไรที่

คนๆ	หนึ่ง	หรือคนกลุ่มหนึ่งจะทำาสิ่งเดียว	สิ่งนี้โดยปราศจากความสุข	บทเพลง

คือความสุข	ที่ต่อไปนี้เขาพร้อมจะทำามันทั้งชีวิต	ความสุขในแบบใดที่คริสตชน

จะทำาได้ทั้งชีวิต

	 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำาหรับพระศาสนจักรไทยต้องถือว่ามีข่าวใหญ	่ และ

มีความสลักสำาคัญมากจนมีการแปลข่าวนี้ลงสื่อคาทอลิกในระดับสากลอย่าง	

Asianews	 ข่าวที่ว่านี้คือข่าวที่อุดมสารฉบับที่ผ่านมา	 (ฉบับที่	 29	 วันที	่ 13-

19	 กรกฎาคม	 2014)	 นำามาขึ้นปกกันเลยทีเดียวข่าวที่ว่านี้คือ	 การลงนาม

สัญญาบริการจัดพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิก	 ฉบับสมบูรณ	์ ระหว่างคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม	 แผนกพระคัมภีร์	 สภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย	 กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย	 หลังจากที่เฝ้ารอคอยเวอร์ชั่น

ทั้งศัพท์	 และการพิมพ์ในแบบเฉพาะของเรามาเป็นหลายสิบปี	 วันนี้ทุกอย่างก ็

เดินทางมาสู่ความเป็นจริง	ๆ	และต้น	ๆ	เดือนพฤศจิการยน	หนังสือพระคัมภีร์

ในแบบนี้คงออกมาอวดโฉมกัน	 มากไปกว่าการเป็นหนังสือพระคัมภีร	์ ผมคิด

พระคัมภีร์เป็นคู่มือชีวิตคริสตชน	 มากไปกว่านั้นเมื่อคริสตชนเจริญชีวิต	 พวก

เขาก็ทำาให้พระคัมภีร์มีชีวิต

	 พักหลังมีหนังสือสไตล์ที่ผมชอบวางแผงพร้อม	ๆ	กันหลายเล่มทีเดียว 

หนังสือที่ว่านี้คือหนังสือที่ว่าด้วยหนังสือ	 ผมไม่ได้เล่นสำานวนนะครับ	 มันเป็น

อย่างนั้นจริง	ๆ	หนังสือที่ว่านี้เล่มแรกชื่อ	“Read	is	More	22	เล่า	225	เล่ม”	

หนังสือไอเดียด	ี ๆ	 ของคุณดิเรก วงค์พนิตกฤต	 เป็นการรวบรวมหนังสือที่

สถาปนิก	 นักออกแบบยี่สิบสองท่าน	 บอกถึงประสบการณ์ในการอ่านหนังสือ
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“อบรมสัมมนา” วันที่ 21   มิถุนายน   2014 วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 

จัดอบรมสัมมนาสมาชิกสภาอภิบาลวัด ตามพระสมณสาส์นเตือนใจ เรื่อง “ความ

ชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  โดยคุณพ่อ 

ไพยง  มนิราช อุปสังฆราช เป็นผู้ให้การอบรม และในช่วงบ่ายพระสังฆราชยอห์น 

บอสโก ปัญญา   กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ การสัมมนา

สมาชิกได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง   ทำาให้เกิดความชื่นชม 

ยินดีท่ีจะนำาพระวรสาร ไปประกาศตามพระสมณสาส์นเตือนใจ ของพระสันตะปาปา

“วันไหว้ครู” วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ (DBAC) จัดกิจกรรม 

ไหว้ครูประจำาปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนแสดงความคารวะและฝากตัว

ขอเป็นศิษย์ในโอกาสวันไหว้ครู วันที่ 19 มิถุนายน 2014

“อบรม” แผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ จัดอบรมพี่เลี้ยง (sponsors) ผู้

สมัครเตรียมเป็นคริสตชน โดยมีคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม คุณพ่อเชษฐา ไชย-

เดช คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ เป็น

วิทยากร เมื่อวันเสาร์ที่ 21 และ 28 มิถุนายน 2014 ที่ห้องประชุมอาคาร

คาทอลิกแพร่ธรรม บางรัก มีผู้เข้ารับการอบรม 39 คน (จากอาสนวิหารอัสสัมชัญ  

วัดพระกุมารเยซู วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ วัดแม่พระฟาติมา วัด 

พระแม่มหาการุณย์ วัดซางตาครู้ส และสามเณรใหญ่ที่มาฝึกงานอภิบาล  และแผนก 

องค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาลกรุงเทพฯ)

“ฟื้นฟูจิตใจ” ฝ่ายประกาศข่าวดีคณะพระหฤทัยฯ โดยซิสเตอร์กัลยา ตรี-

โสภา จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจเพื่อนพระหฤทัยฯ ด้วยรูปแบบ Bibliodrama เมื่อ 

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2014 ที่หาดหฤทัย ชะอำา เพชรบุรี โดยมีซิสเตอร์บังอร 

มธุรสสุวรรณ และคุณครูประภา วีรศิลป์ ให้การอบรม มีผู้เข้าร่วม 18 คน

“ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ” คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ถวายมิสซาให้แก่

ชมรมชาวคริสต์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่สำานักงานใหญ่ 

บางเขน วันที่ 27 มิถุนายน 2014

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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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

ตอนที่ 45 ปลูกฝังค่านิยมที่ดี

“สมโภชพระหฤทัยฯ” พระอัครสังฆราชฟรังซิส

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  เป็นประธานในพิธีบูชา

ขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า พร้อมด้วย 

พระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัดิ ์สิรสิทุธิ ์พระสังฆราชกติตคุิณ

ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสังฆราชกิตติคุณ 

ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2014 

ที่อารามพระหฤทัยฯ คลองเตย

“เชียงใหม่บวชพระสงฆ์ 6 องค์ และสังฆานุกร 1 องค์” 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2014 โอกาสฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ 

สังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดพิธีบวชพระสงฆ์ 6 องค์ สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่ 1 

องค์ คือ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา และสังกัดคณะเบธาราม 

5 องค์ ประกอบด้วย คุณพ่อมาร์ติน เดอ ตูรส์ ธินากร ดำารงอุษาศีล คุณพ่อ 

เปโตร นนทพัทธ์ มาเยอะ ซึ่งเป็นคุณพ่อชาวอาข่าองค์แรกของประเทศไทย 

คุณพ่ออัลเบิร์ต สะอาด ประทานสันติพงษ์  คุณพ่อเดวิด พิทักษ์ บีทู และ 

คุณพ่อดอมินิก อาทิตย์ เกษตรสุขใจ และมีพิธีบวชสังฆานุกร 1 องค์ คือ 

สังฆานุกรเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา (สังกัดคณะธรรมทูตไทย) โดย 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ร่วมกับพระ-

สังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

“ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ”     พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็น 

ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระหฤทัยพระ-

เยซูเจ้า พุทไธสง บ้านเตย อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 28 มิถุนายน 2014  

ปัจจุบันคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เป็นเจ้าอาวาส

 ถ้าเด็กคือผ้าขาว ใครจะแต้มสี ผ้าขาวควรถูกแต่งแต้มให้สวยงาม

หรือผ้าขาวควรจะคงไว้ซึ่งความขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องตลอดกาล เราสร้างเด็ก ๆ 

ของเรากันอย่างไร ในค่านิยมดีๆ ที่ควรส่งเสริม หรือในบรรยากาศครอบครัว 

คริสตชน

 “จงฝากชะตากรรมของท่านไว้กับพระยาห์เวห์ จงวางใจในพระองค์ 

แล้วพระองค์จะทรงจัดการ พระองค์จะทรงบันดาลให้ความชอบธรรมของ

ท่านส่องสว่างเหมือนแสงอรุณ และความยุติธรรมของท่านเหมือนแสงตะวัน

เวลาเที่ยง” (สดุดี 37:5-6)

 “เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าการที่ความเชื่อของท่านถูกทดสอบก่อให้

เกิดความพากเพียร จงพากเพียรให้ถึงที่สุดเพื่อท่านจะได้เป็นคนดีอย่่าง

สมบูรณ์ ไม่มีที่ตำาหนิและไม่มีสิ่งใดบกพร่อง” (ยากอบ 1:3-4)

 บทเรียนชีวิตในแบบคริสตชน คือมีความเช่ือ และศรัทธา ในพระเป็นเจ้า 

บททดสอบมากมายรอให้ผ้าขาวได้แสดงตัว อาจแปดเปื้อนและหม่นหมอง แต่

ผ้าขาวยังคงรอวันกลับมาเป็นผ้าขาวเช่นเดิม เพราะธรรมชาติของมันถูกสร้าง

มาอย่างนี้
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