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อบรมสร้างทีมข่าวเว็บคาทอลิกกรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2014 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา คุณพ่อ

ปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัคร- 

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เปิดการอบรม สร้างทีมข่าวเว็บคาทอลิก 

www.catholic.or.th เพื่อสร้างทีมข่าวคาทอลิกในการประกาศ 

ความรักของพระ โดยเชิญคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำานวยการ 

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย บรรยายในหัวข้อคนเขียนข่าว 

และคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ผู้จัดการแผนกพิธีกรรมอัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ (อ่านต่อหน้า 11)

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 400 ปีมรณกรรมนักบุญคามิลโล ฉลองหิรัญสมโภชแห่ง

การบวชเป็นพระสงฆ์ และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ของคณะคามิลเลียน โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา  

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2014 ที่วัดพระเยซูเจ้า

เสด็จขึ้นสวรรค์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

“มิสซาขอพรเปิดปีการศึกษา” เมื่อวันที่ 5 

กรกฎาคม 2014 พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  

อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิด 

ปีการศึกษาของศูนย์คำาสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่และของ

นักเรียนบ้านเยาวสตรีหทัยนิรมล โดยมีสัตบุรุษมาร่วมภาวนา 

เป็นกำาลังใจ ในช่วงท้ายของพิธี พระคุณเจ้าและคณะผู้ใหญ่ได้

ผูกข้อมือให้นักศึกษาพร้อมอวยพรให้ทุกคนตั้งใจเรียนและ

เตรียมตัวเป็นครูคำาสอนที่ดีในอนาคต  อนึ่ง ในปีการศึกษา 

ใหม่นี้ มีนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบของศูนย์คำาสอน

เชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 34 คน
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(อ่านต่อหน้า 16)

Caritas ตามคำาสอนของ 
Evangelii Gaudium 

u ท่ีใดมีความรัก พระเจ้าทรงประทับอยู่ท่ีน่ัน (นักบุญ
ยอห์น)..ข้อพิสูจน์ว่าพระเจ้ายังทรงประทับอยู่กับเรา 
เมื่อเห็น “พระอาณาจักรของพระเจ้า ยังคงอยู่ในชุมชน 
กล่าวคือ ความเป็นพี่น้องกันของสมาชิกในชุมชนนั้นๆ 
มีความยุติธรรม มีความเคารพ ต่อเกียรติและศักด์ิศรี
ของกันและกัน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
u การประกาศพระวาจาจะมีฤทธิเดช และพลัง
เปลี่ยนแปลงสังคม จำาเป็นต้องมีกิจกรรมควบคู่กัน 
ไป เช่น การเปิดโรงเรียน การรักษาพยาบาล และการ
พัฒนาทุกๆ ด้าน เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์... ศาสนาที่แท้จริง 
คือศาสนาที่สามารถพัฒนาจิตใจคนให้บังเกิดสันติสุข 
แต่สันติสุขจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีกิจกรรม เป็นเครื่องมือ 
ช่วยพัฒนา เราจะทำาอย่างไรให้เกียรติและศักดิ์ศรีของ 
บุคคลได้รับความเคารพ ให้ครอบครัวมีความปรองดอง 
ให้ชุมชนมีความเอื้ออาทรต่อกัน สิ่งเหล่านี้ ต้องการ
กิจกรรมที่จะเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาจิตใจคน
u เครื่องพิสูจน์ว่าคริสตชนมีความเชื่อในพระเจ้า 
และพระจิตของพระเจ้าก็ทรงประทับอยู่กับเขา สิ่งนั้นก็
คือ เขาเป็นคนมีจิตใจมุ่งมั่น ที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนา
โลก เขาอยากจะถ่ายทอดคำาสอนพระวรสาร เพื่อช่วย
ให้สังคมมีความปรองดอง ความยุติธรรม อันจะนำาไป

สู่สันติสุขบนแผ่นดิน
u การพัฒนาโลก ให้เริ่มต้นที่ “พัฒนาตัวเองก่อน 
และพัฒนาครอบครัว” เพราะเหตุว่าสังคมปัจจุบันมี
ปัญหาซับซ้อน แก้ไขยาก และไม่มีศาสนาใดท่ีจะอวดอ้าง
สิทธิ์เป็นพระเอก ในการแก้ทุกข์ให้กับประชาชน แต่
เป็นหน้าที่ของผู้นำาชุมชน ที่จะเชิญชวนสมาชิกให้ช่วย
กัน วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของมันให้สมาชิกทุกคน 
มีส่วนร่วม ช่วยกันดับทุกข์ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน 

ในการแก้ปัญหานั้นๆ 

วิธีช่วยคนจนให้มีที่ยืนในสังคม
u ผู้ใดได้รับพระพรในการช่วยเหลือคนจน ขอให้ 

ผู้น้ันดำาเนินชีวิต ตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า “พระเจ้า 
ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่ง แต่เพื่อจะ 
ช่วยเหลือมนุษย์ พระองค์ทรงบังเกิดเป็นคนจน” พระ- 
พุทธเจ้าเองทรงละทิ้งวิถีชีวิตแบบพระราชา มาประทับ

อย่างสมถะใต้ต้นโพธิ์ 
u คริสตชนทุกคนได้รับเรียกจากพระเจ้าให้เป็น
เพื่อนร่วมงานของพระองค์ ที่จะไถ่กู้มนุษย์ และช่วย-
เหลือคนจน เหตุผลก็คือ “พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่
สงสารคนจน คนถูกกดขี่ข่มเหง พระองค์ทรงรับทราบ
ความทุกข์ของพวกเขา พระองค์จึงเลือกบางคน ให้มี
ความกล้าหาญแบบโมเสส ให้ช่วยปลดปล่อยคนเป็น
จำานวนมาก (อพยพ 3:7-8) ... ส่วนผู้ที่ไม่ยินดียินร้าย
กับผู้ตกทุกข์ ก็ประกาศตัวเป็นอริกับพระเจ้า (บุตรสิรา 
4:6) ถ้าผู้ตกทุกข์สาปแช่งท่าน พระเจ้าจะรับฟังเขา 
พระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งเขียนว่า (1 ยอห์น 3:17) ถ้าคน
มั่งมีทรัพย์สินเห็นพี่น้องของตนขัดสน และยังปฏิเสธที่
จะช่วยเหลือ พระเจ้าจะรักเขาได้อย่างไร

วิธีช่วยคนจนอย่างเป็นรูปธรรม
u ให้ปรับปรุงโครงสร้าง/วิธีทำางานแบบเก่าๆ ที่
เป็นต้นเหตุแห่งความยากจน
u ส่งเสริมให้คนพัฒนาในทุกๆ ด้าน ร่างกาย จิตใจ 
และจิตวิญญาณ สังคม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น 
u ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของคนทั้งชุมชน และให้
ลดละเลิก การช่วยเหลือเฉพาะบุคคล... การมีส่วนร่วม
คือการสร้างความสามัคคีในชุมชน ความสามัคคีจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ... 1) สมบัติของส่วนรวม ต้อง
มาก่อนของส่วนตัว... 2) ผู้มีสมบัติส่วนตัว ควรได้
รับการปกป้องคุ้มครอง ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้น ยินดีรับใช้ 
ช่วยเหลือ ทำาดีส่วนรวม... 3) สมบัติโลกนี้เป็นของ 
ทุกคน คนจนก็มีสิทธิเป็นเจ้าของร่วมด้วย ดังน้ัน ความ
สามัคคีจะเกิดขึ้นได้ ผู้นำาต้องรู้จักจัดระเบียบทรัพย์สิน
ส่วนตัว และสมบัติสาธารณะ 
u บางคนชอบอ้างสิทธิส่วนบุคคล การอวดอ้าง
เช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดสันติภาพ จำาเป็นต้องเคารพสิทธิ
พลเมืองก่อน/สิทธิของคนอื่น คนรวยชอบอ้างสิทธิ
ส่วนบุคคล และทำาให้ตัวเองร่ำารวยไม่รู้จบ... ทรัพยากร
ทั้งหลายบนโลกนี้เป็นของทุกคน แต่เผอิญบางคนเกิด
ในที่แห้งแล้ง สังคมด้อยพัฒนา ก็มิได้หมายความว่า 
“เขาด้อยเกียรติและศักด์ิศรีกว่าคนอ่ืน” คนรวยต่างหาก
ที่ต้องยอมเสียสละบางอย่าง เพื่อช่วยเหลือคนจน 
u คนเราต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ต้องสามารถมองออก
จากตัวเอง ลดละเลิกความเห็นแก่ตัว รับฟังเสียงร้อง
ของคนจนที่อยู่ใกล้ๆ และคนที่อยู่ไกลออกไป สังคม
จึงเกิดสันติสุข
u คริสตชนต้องฟังเสียงร้องของคนจน... ในโลกมี
คนหิวโหย มิใช่ไม่มีอาหารเพียงพอ ต้นเหตุเกิดจากคน
มั่งมีกักตุนอาหาร และรัฐบาลก็ไม่รู้วิธีแบ่งสันปันส่วน
ทรัพยากรอย่างทั่วถึง... ที่สำาคัญกว่าคือ คนจำาพวก
หนึ่งชอบกินทิ้งกินขว้าง 
u วิธีการช่วยคนจน ที่มีความสำาคัญมากเช่นเดียว 
กัน คือการส่งเสริมการศึกษา สุขภาพ และการมีงานทำา 
สิ่งเหล่านี้ต้องการให้สมาชิกชุมชน ช่วยเหลือซึ่งกันและ 
กันอย่างแท้จริง การช่วยเหลือกัน เป็นวิธีส่งเสริมชีวิต
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีสูงส่ง และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

คำาสอน Caritas จากพระคัมภีร์โดยตรง
u (มัทธิว 5:7) ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นผู้มีบุญ เหตุว่า
เขาจะได้รับความเมตตาดุจกัน
u (ยากอบ 2:12-13) การพิพากษาย่อมไม่มีเมตตา 
ต่อคนที่ไม่เคยเมตตา ส่วนผู้มีใจเมตตา จะมีชัยต่อการ
ตัดสิน
u (ดาเนียล 4:27) จงหยุดทำาความชั่วและหันมา
ประพฤติดี จงเลิกทำาบาป และหันมาแสดงเมตตาจิต 
ต่อผู้ถูกกดขี่ เพื่อตัวท่านเอง จะมีสันติสุขยืนยาวขึ้น
u (โทบิต 12:9) การทำาบุญให้ทาน ช่วยต่ออายุคน ทั้ง
ยังช่วยชำาระบาปให้เบาบางลง
u (บุตรสิรา 3:30) น้ำาดับไฟได้ฉันใด การทำาบุญให้
ทานก็ช่วยล้างบาปได้
u (1 เปโตร 4:8) จงรักกันตลอดไป เพราะความรัก
สามารถปิดบังบาปได้
u (กาลาเทีย 2:2, 10) นักบุญเปาโลได้ทบทวนผลงาน
ในชีวิตของท่าน ก็เห็นว่าข้อพิสูจน์ว่าท่านดำาเนินชีวิต
อย่างถูกต้องคือ ท่านไม่เคยหลงลืมคนจนเลย ท่าน
เลือกรักคนจน คนที่สังคมรังเกียจ
u (ยอห์น ปอล ที่ 2, 1991) สังคมจะบิดเบี้ยวไป ถ้า
หากรูปแบบการจัดองค์กร การเพิ่มผลผลิต และการ
บริโภค ไม่เอ้ืออำานวยต่อการแบ่งปันคนจน และไม่ส่งเสริม
ความสามัคคี

จิตใจของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์
u (2 โครินธ์ 8:9) พระองค์ทรงรักคนจน จนกระทั่งว่า
ทรงบังเกิดอย่างยากจน... ประวัติศาสตร์การกอบกู้ 
มนุษย์ก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนยากจน พระองค์
เริ่มจากการเลือกเกิด ในครอบครัวยากจน เกิดในถ้ำา
เลี้ยงสัตว์ เมื่อเป็นเด็กก็ถูกตามล่าชีวิตจนต้องหนีไป
ประเทศอียิปต์ เมื่อบิดา มารดานำาพระองค์ไปถวายใน
พระวิหาร ก็มีเพียงนกเขาสองตัวเพื่อถวายแด่พระเจ้า 
บิดาของพระองค์เป็นช่างไม้ พออยู่พอกิน.... เมื่อ
อายุ 30 ปี พระจิตของพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระองค์ให้
มีหน้าที่ช่วยเหลือคนจน (ลูกา 4:18) คำาสอนหลักข้อ
หนึ่งของพระเยซูคือ เป็นบุญของคนยากจน เพราะ
อาณาจักรสวรรค์เป็นของคนจน ... 
u เหตุใดจึงว่าอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนจน ก็
เพราะว่าคนจนต้องดำาเนินชีวิตพออยู่พอกิน เรียบง่าย 
ต้องอดทนสู้ชีวิต ต่อสู้ความทุกข์ทุกชนิด ต้องสุภาพ
ถ่อมตน ถูกเขาดูหมิ่นว่าเป็นคนชั้นต่ำา ต้องคอยรับใช้
ผู้ดีทั้งหลาย เขากำาลังแบกกางเขนเหมือนพระเยซู
u พระเจ้าทรงใช้คนจนเป็นทูตของพระองค์ เพื่อ
ตรวจสอบความซ่ือสัตย์ของมนุษย์ทั้งหลายบนโลก 
(มัทธิว 25:5) เล่ากันว่าพระเจ้าต้องการตรวจสอบพวก
ผู้ดีท้ังหลายว่าเขารักพระเจ้าจริงหรือไม่ถ้าพระองค์ทรง
ตกทุกข์ เขาจะช่วยพระองค์หรือไม่ เช่น เมื่อหิว เมื่อ
ติดคุก เมื่อขาดเครื่องนุ่งห่ม คำาตอบก็คือ มนุษย์เหล่านี้ 
หลายคนไม่เคยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ที่มองเห็นได้ นี่เป็น
ข้อพิสูจน์ว่า พวกเขาก็จะไม่ช่วยเหลือพระเจ้าที่มองไม่
เหน็ดว้ย... พระเจา้ทรงใชค้นจนเพือ่สอนธรรมะ และเพือ่
พิสูจน์ความซื่อสัตย์ของมนุษย์ ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า 
การรับใช้คนจนก็คือการรับใช้พระเป็นเจ้านั่นเอง..
u ข้อพึงสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ขณะที่เรารับใช้
คนจน เรากลับเรียนรู้วิธีทำางานที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในสำานักงานของตน การพัฒนาเขาก็คือ

การพัฒนาตัวเราเอง... ด้านคุณธรรม/จริยธรรม เรา

โดย พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย



ปีที่ 38 ฉบับที่ 31 ประจำ�วันที่ 27 กรกฎ�คม - 2 สิงห�คม 2014 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 4

งานเลี้ยงละศีลอด (ต่อจากหน้า 20)

และคณะเป็นผู้แทนสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย ร่วมงานเลี้ยงละศีลอด และพิธีเปิด

สำานักงานอะมีรุ้ลฮัจย์อย่างเป็นทางการ ในวันอังคาร

ที่ 8 กรกฎาคม 2014 ที่หอประชุมศูนย์บริหารกิจการ

ศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ แขวงถนน

คลองเก้า แขวงคลองสิบ กรุงเทพมหานคร  

 ในงานมคีุณพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  

พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย  รองหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ   คณะทูตานุทูตประจำาประเทศไทย  

ผู้นำาองค์กรมุสลิม คุณกฤษศญพงษ์  ศิริ อธิบดีกรม

การศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  และผู้แทนศาสนิกชน

เข้าร่วมเป็นจำานวนมาก

 คุณอาศิส พิทักษ์คุมพล  จุฬาราชมนตรี   

กล่าวว่า นับเป็นความโปรดปรานของอัลลออฮ์ พระผู้

เป็นเจ้า ที่อำานวยโอกาสให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลาย ได้

ร่วมงานอันทรงเกียรติ 2 งานในวันนี้ ได้แก่งานเลี้ยง

ละศีลอด และพิธีเปิดสำานักงานอะมีรุ้ลฮัจย์อย่างเป็น 

ทางการ  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นอัครศาสนูปถัม- 

ภก  ทำาให้พสกนิกรของพระองค์ทุกศาสนาอยู่ร่วมกัน

ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา พี่น้องชาวไทยมุสลิม

มีสิทธิและมีเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างครบ

ถ้วนสมบูรณ์ และได้รับการอำานวยความสะดวกการ

เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการ

ฮัจย์ จึงเป็นการสมควรที่จะต้องมีสำานักงานดำาเนินงาน

เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ จึงได้จัดตั้งและเปิดสำานักงานอะมี-

รุ้ลย์ ในวาระนี้ เพื่อเป็นสำานักงานบริหารกิจการฮัจย์กับ

ประเทศมุสลิมอ่ืนๆให้มีประสิทธิภาพและยังประโยชน์

สูงสุดต่อกิจการฮัจย์ของประเทศไทยต่อไป

 คุณพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี   กล่่าวว่า

ในโอกาสเดือนรอมฎอน เดือนอันประเสริฐที่ชาวมุสลิม

ทุกคนทั่วโลกต้องประกอบศาสนกิจการถือศีลอด  ถือ

เป็นเดือนท่ีมีความสำาคัญยิ่งสำาหรับมุสลิมทุกคนท่ีต้อง

มีความสำารวมมากกว่าเดือนอื่นๆ ตั้งเจตนาและความ

มุ่งมั่นในการประกอบศาสนกิจการถือศีลอด การอ่าน

คัมภีร์อัลกุรอาน  การบริจาคทานและการขอพรต่อพระ

ผู้เป็นเจ้า ประเทศไทยได้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน

ในการนับถือศาสนาเพราะหลักธรรมคำาสอนของทุก

ศาสนากำาหนดขึ้นเพื่อให้ศาสนิกชนปฏิบัติฝึกจิตใจให้

เป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งจะช่วยยก

ระดับจิตใจของผู้ประพฤติธรรมให้สูงส่งมีขันติ  สมาธิ

และปัญญา  ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  นำาไปสู่การอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม และเกิดความสมานฉันท์

ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา

 พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย  รองหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผู้แทนพลเอกประยุทธ์  

จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  กล่าว 

ว่า ประเทศไทยให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนในการ

นับถือศาสนา เพราะศาสนานอกจากจะเป็นเครื่องยึด

เหนี่ยวทางจิตใจและมีคำาสอนที่เป็นสากลให้ผู้ท่ีนับถือ

ปฏิบัติตนเป็นคนดีแล้ว ศาสนายังเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้ 

มวลมนุษยชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงจนถึง

ทุกวันนี้ ศาสนาอิสลามเป็นหนึ่งในศาสนาสากลที่มีผู้ 

นับถือจำานวนมากกว่าหนึ่งพันหกร้อยล้านคนทั่วโลก 

สำาหรับประเทศไทยมีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นอันดับ

สองรองจากศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลามได้เข้ามาสู่ 

ประเทศไทยตัง้แตส่มยักรงุสโุขทยัเปน็ราชธาน ีเมือ่หลาย 

ร้อยปีมาแล้ว  เดือนรอมฎอนคือช่วงเวลาแห่งการถือศีล

อด  และบำาเพ็ญศาสนกิจต่างๆ ตามหลักปฏิบัติพื้นฐาน 

ของศาสนา อันรวมถึงการละหมาดในเวลากลางคืน การ 

ใคร่ครวญ การบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้  การกระชับความ 

สัมพันธ์ภายในครอบครัวและชุมชน  การรักษาข้องดเว้น 

ต่างๆ อย่างเคร่งครัด  ตลอดจนการสำารวมกาย  วาจา ใจ 

อยูต่ลอดเวลา    คณะรกัษาความสงบแหง่ชาตติระหนกัถงึ 

ความสำาคัญในสิทธิและเสรีภาพของพ่ีน้องคนไทยท่ี

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อถือศรัทธา

ของแต่ละคน  พร้อมทั้งยินดีที่จะให้การสนับสนุนและ

ร่วมมือกับท่านทั้งหลายในทุกกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์

ต่อสังคม อันจะนำาไปสู่คุณธรรมนานาประการท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จิตใจและนำามาซึ่งความสงบ 

เรียบร้อยของสังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป

ชมรมคนหูหนวกคาทอลิก เข้าเงียบฟ้ืนฟูจิตใจประจำาปี 

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2014 ที่บ้านสแตลลา มารีส 

จ.ระยอง

 การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจของคนหูหนวกปีนี้เป็น

โอกาสพิเศษที่มีคุณพ่อเบเนดิกต์ ปาร์ค มินโซ พระสงฆ์ 

ชาวเกาหลีหูหนวกคนแรกในเอเชีย   คุณพ่อมาในครั้งนี้ 

เพ่ือเย่ียมอภิบาล เป็นกำาลังใจแก่เหล่าบรรดาสัตบุรุษหูหนวก

ในประเทศไทยและเป็นผู้เทศน์การอบรมฟื้นฟูจิตใจ 

ในคร้ังน้ี ผู้เข้าร่วม 22 คน พระสงฆ์ 2 องค์ ซิสเตอร์ 

1 ท่าน ล่ามภาษามือ 4 คน (ล่ามจากวัดพระหฤทัยฯ 

ศรีราชา 2 คน) สมาชิกชมรมฯ และอาสาสมัคร  ใน

ประเทศเกาหลีคุณพ่อมีคนหูหนวกที่ต้องดูแลถึง 200 

กว่าคน ขณะนี้กำาลังระดมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา  

เพ่ือสร้างวัดในกรุงโซลเพราะวัดที่คนหูหนวกร่วมมิสซา

ทุกอาทิตย์นั้นเล็กและคับแคบไปสำาหรับพวกเขาแล้ว 

เรามีวัดที่ใหญ่โตกว้างขวาง เข้าวัดที่ไหนก็ได้ แต่สำาหรับ

คนหูหนวก พวกเขาต้องเข้าวัดสำาหรับคนหูหนวกทำา 

เข้าเงียบ (ต่อจากหน้า 19)  เร่ิมการฟ้ืนฟูจิตใจด้วยมิสซาภาษามือโดยคุณพ่อ

ปาร์ค เป็นประธานในพิธี ซึ่งในภาคต่างๆ ของมิสซา การ

ขับร้องเพลง อ่านบทอ่าน บทตอบรับ มีผู้ทำาหน้าที่ ออก

เสียงเหมือนมิสซาทั่วไป และครูณรงค์ เป็นล่ามภาษามือ

ไทยแปลเป็นหลัก แต่บทของประธานในพิธีไม่ต้องแปล 

ก็เรียกได้ว่าเป็นมิสซาสำาหรับคนหูหนวกจริงๆ ถึงแม้

จะไม่เต็มรูปแบบหูหนวกล้วน ๆ มีเสียงตอบรับ มีเสียง

เพลง ก็เพราะเรามีอาสาสมัครบางท่านที่ไม่ชำานาญภาษา

มือจะได้ร่วมพิธีกรรมอย่างเข้าใจไปพร้อมๆ กันด้วย 

 การเทศน์ของคุณพ่อปาร์ค ใช้ภาษามืออเมริกัน 

แต่สมาชิกชมรมฯ ใช้ภาษามือไทยแต่ก็สามารถเข้าใจกัน 

ไดอ้ยา่งด ีบทเทศนข์องคณุพอ่พระวรสารนกับญุมาระโก 

7:31-37 ซึ่งกล่าวถึงพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนหูหนวก 

แกะหาย และพระเมตตาของพระ เพียงแต่เราอย่าทำาตน

เป็นคนสองหน้า หน้าไหว้หลังหลอก จะเป็นคนที่ซื่อตรง 

และดำาเนินชีวิตอย่างดีต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า 

 หลังการเข้าเงียบแล้วยังมีโอกาสไปร่วมมิสซา 

ฉลองศาสนนามคุณพ่อเปโตร ธีรพงษ์ ก้านพิกุล ที่วัด

พระมารดานิจจานุเคราะห์ และวัดนักบุญเปาโลกลับใจ 

ระยอง  

 กิจกรรมสุดท้ายก่อนเดินทางกลับคุณพ่อปาร์ค 

ได้มาบันทึกรายการพระเจ้าสถิตกับเรา   คุณพ่อปาร์ค 

บอกกับเราว่า “ท่านจะมาเย่ียมเราอีกคร้ังในเดือนพฤศจิกายน 

ปี 2015 เพื่อจัดฟื้นฟูจิตใจให้คนหูหนวก ไม่เพียงแต่หู

หนวกไทย แต่จะเป็นงานชุมนุมคนหูหนวกแห่งเอเชีย”

คุณสำาเภา นนทะเปารยะ ทำาบุญ     200 บาท

   อุทิศให้วิญญาณบรรพบุรุษทุกท่าน

   วิญญาณในไฟชำาระทุกดวง

“ลูกหลาน” อุทิศให้มารีอา ล้ออิวจง      300 บาท

ครอบครัว “บุญฤทธิ์ฤทัยกุล” อุทิศให้

    โยเซฟ สุรพงษ์ บุญฤทธิ์ฤทัยกุล      300 บาท

    เปาโล สุวิทย์ บุญฤทธิ์ฤทัยกุล      300 บาท

    วิญญาณในไฟชำาระ                   300 บาท

    วิญญาณผู้ล่วงลับ                     300 บาท

คุณละเอียด อมรวัฒน์                  1,200 บาท

 สำาหรับท่านที่ประสงค์จะสมทบกองทุนฯ 

โปรดส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนามซ.ศักดิ์ศรี งามวงศ์ 

ป.ณ.ยานนาวา 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวง

ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็ค 

สั่งจ่ายการพิมพ์คาทอลิก หรือโอนเงินเข้าบัญชีออม-

ทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ ธนาคาร

ทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-2-

01976-5 

(หมายเหตุ เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-

5401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วยความ

ขอบพระคุณ)
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ตอนที่ 29

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

พระสันตะปาปาฟรังซิส

พระองค์เดียว
ที่สนับสนุนการรณรงค์ช่วยเหลือ 

“คนแอฟริกันเผือก”  
30 มิถุนายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l      อดตีเจา้หน้าทีอ่งคก์ารสหประชาชาต ิ นายครสิเตยีนโน 

เจนติลิ มาพักอาศัยกับพระสันตะปาปา ณ อาคารนักบุญ

มาร์ธาเป็นเวลา 3 วัน เหตุผลก็คือสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงตัดสินพระทัยที่จะรู้จักและสนับสนุนเพื่อเริ่ม

โครงการช่วยเหลือ “ผู้ผิดปกติทางสีผิวชาวแอฟริกัน” 

เขาเล่าว่า   

 “เราเรียกโครงการน้ีว่า หนังสือสังคมเพ่ือการฟัง 

ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือผู้คนจะสามารถแสดงความใกล้ชิด

กับชาวแอฟริกันที่ผิดปกติทางสีผิว  พวกเขาสามารถ

บริจาคเสียงอ่านข้อความจากหนังสือ แต่ละคนจึงสามารถ

มอบเสียงแก่ผู้คนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในสังคมทำาให้สังคม

ได้ยินเสียงคนผิดปกติทางสีผิวแอฟริกันเหล่านี้”

l การเร่ิมโครงการน้ีทำาด้วยวิธีออนไลน์ ผู้เข้าชมเว็บไซต์

น้ีสามารถบันทึกเสียง โดยอ่านเน้ือหาท่ีคัดมาจากหนังสือ 

“ออมบรา เบียงคา” หรือแปลว่า “เงาสีขาว” หนังสือ

ที่เขียนโดยคริสเตียนโน เจนติลิ ซึ่งเล่าเรื่องการต่อสู้เพื่อ

คนเผือกแอฟริกัน เขาเล่าต่อว่า

  “พวกเขาถูกเลือกปฏิบัติ ถูกเบียดเบียน คน 

ที่นั่นเชื่อว่าคนเผือกแอฟริกันนำาความโชคร้ายมาสู่ชีวิต  

อย่างไรก็ดี จะให้ใครตายลง ทำามนต์สะกดให้เกิดสิ่งดี 

สามารถทำาได้จากอวัยวะส่วนต่างๆ ของคนเผือกแอฟริกัน

เหล่าน้ี”  ผู้เขียนหนังสือเล่าว่าได้แสวงหาความช่วยเหลือ

ขอคนท่ีจะมาอ่านหนังสือจากนักการเมือง คนท่ีมีช่ือเสียง

เพื่อจะเริ่มต้นโครงการแต่ต้องแปลกใจบุคคลที่ตอบรับ

กลับมาเพียงคนเดียวคือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

เขาเล่าอย่างตื่นเต้นว่า

 “พระองค์ทรงเชิญผมให้ไปยังอาคารนักบุญ

มาร์ธาและร่วมพิธีปิดสัมมนาระดับชาติหัวข้อทวีป

แอฟริกาในวาติกัน พระองค์ทรงต้อนรับผมในการเข้า

เฝ้าส่วนพระองค์เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 

และผมได้อธิบายถวายแด่พระองค์ว่าจะเริ่มโครงการนี้

อย่างไร”

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงบันทึกเสียงข้อความ

หลายตอนจากหนังสือและหนึ่งเดือนให้หลังในวัน 

เริ่มต้นโครงการ   คริสเตียนโน เจนติลิก็ได้มีโอกาสพบ 

พระสันตะปาปาในตอนท้ายของการเข้าเฝ้าทั่วไป  เขาทูล 

ขอให้พระองค์ทรงทำาสิ่งหนึ่งแก่เขา 

  “พระองค์ทรงสนับสนุนการเร่ิมต้นโครงการ

โดยทรงเซ็นชื่อพระนามเรียบง่ายด้วยอักษร “เอ็ฟ” ผมงง 

เล็กน้อยตอนนั้นแต่พระองค์ทรงเอ่ยทักผมและอนุญาต

ให้ถ่ายภาพพระองค์กับโปสเตอร์นี้และทรงเซ็นชื่อลง

บนนั้น” เนื้อหาที่พระสันตะปาปาทรงอ่านใน “หนังสือ

สังคมเพื่อการฟัง” เป็นตอนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ผู้เป็น

ตัวแทนของพระศาสนจักรในทวีปแอฟริกาสถาบันท่ีได้

รับการยอมรับเพื่อปกป้องชนแอฟริกันเผือก ‘ซึ่งเป็น

ความหวังคนสุดท้าย ในบรรดาคนสุดท้ายทั้งปวง’.

นายคริสเตียนโน เจนติลิ ได้รับลายเซ็นอักษร “เอ็ฟ” 

จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และหนังสือ “เงาสีขาว” 

ที่เขาเขียน

ชาวแอฟริกันที่เกิดมาผิดปกติทางสีผิว ผิวไม่ดำาแต่เป็น “คนเผือก”

“ผู้ชอบธรรมย่อมเป็นสุข เขาไม่เดินตาม

คำาแนะนำาของคนชั่ว ไม่ยืนในทาง

ของคนบาป ไม่นั่งร่วมกับคนชอบเยาะเย้ย

ผู้อื่น แต่ชื่นชมในธรรมบัญญัติ

ของพระยาห์เวห์ ท่องบ่นธรรมบัญญัติ

ของพระองค์ทั้งวันทั้งคืน” (สดุดี 1:1-2)
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตเพราะความซื่อสัตย์” (ฮาบากุก 2:4)

 ในบรรดาคำาถามอันเป็นรากฐานที่เราต้องเผชิญหน้าในช่วงต่างๆ 

ของชีวิตของเรา คือคำาถามเกี่ยวกับความชั่วช้า เหตุใดที่พระเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่ง

ความดี จึงทรงปล่อยให้ความเจ็บป่วยและความโศกเศร้า สงคราม วิกฤตของ

ธรรมชาติให้เกิดขึ้นได้ คำาถามเหล่านี้มิใช่เรื่องใหม่ เรื่องเหล่านี้มีการกล่าว

ถึงในพระคัมภีร์ของเรา โดยเฉพาะในหนังสือของโยบและปัญญาจารย์ มีการ

กล่าวถึงในหนังสือประกาศกฮาบากุกที่เรานำามาพิจารณาในวันนี้ เราได้ยินท่าน

สนทนากับพระเจ้า ท่านเรียกร้องหาคำาตอบจากพระเจ้าเก่ียวกับปัญหาของท่าน

 โดยเฉพาะท่านถามว่า ทำาไมพระเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระยุติธรรมจึงลงโทษ 

ประชากรของพระองค์ สำาหรับความชั่วช้าของพวกเขาด้วยกิจการที่ง่ายกว่า

การกระทำาของศัตรู แน่นอนวิธีนี้เป็นการเพิ่มพูนความอยุติธรรมแทนที่จะทรง 

เอาชนะ ดังเช่นตอนสุดท้ายของหนังสือโยบ พระเจ้ามิได้ทรงให้คำาตอบที่ 

ครบถ้วน แต่ทรงแนะแนวรวมถึงการแก้ปัญหาด้วยคำาตอบของพระองค์ ซึ่ง

จบลงด้วยพระดำารัสว่า “คนดีจะดำาเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ของเขา” 

 คำาตอบนี้ยิ่งทำาให้เราสับสน ความซื่อสัตย์ของใคร? เป็นความซื่อสัตย์

ขององค์พระเจ้าเองหรือ ด้วยความซ่ือสัตย์ของผู้ชอบธรรม อาจหมายถึงฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย นักบุญเปาโลกล่าวถึงข้อความนี้ในบทจดหมายของ

ท่านถึงชาวโรม “ผู้ที่ชอบธรรมจะดำาเนินชีวิตในความเชื่อ” บางคนแปลว่าผู้ท่ี

เป็นคนชอบธรรมอาศัยความเช่ือเขาจะมีชีวิต” ในพระวรสารบรรดาสาวกขอให้

พระเยซูเจ้าทรงเพิ่มเติมความเชื่อของพวกท่าน เราก็ภาวนาเช่นเดียวกัน เหตุ

ว่าเราเชื่อว่าอาศัยความเชื่อ เราก็จะพบกับชีวิตด้วย

เจริญชีวิตด้วยความซื่อตรง

 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงสรรเสริญความเช่ือของผู้ท่ีพระองค์

ทรงบำาบัดรักษา เช่นคนต่างศาสนา นายร้อย และบาร์ทิเมอัส คนตาบอด โปรด

ทรงเพิ่มพูนความเช่ือของลูกด้วยเถิดเพื่อลูกจะได้เจริญชีวิตตามที่ทรงสร้าง

พวกลูกมาและทรงไถ่กู้พวกลูก ลูกกราบทูลคำาอธิษฐานภาวนานี้ในพระนาม

ขององค์พระบุตรเยซูเจ้า อาแมน

กรรมผิดตัว
จะต้องมีอีกกี่ชีวิต
ถูกสังเวยเพื่อแก้ไขชดใช้จุดบอดในสังคม
ที่คนอื่นคนมีหน้าที่คนรับผิดชอบก่อให้เกิดขึ้น
เพราะขาดความสำานึกขาดจรรยาบรรณขาดคุณธรรม
แต่ละชีวิตที่เกิดมา
ต่างเกิดมาเพื่อมีชีวิตตามนัยแห่งสิทธิพื้นฐาน
สามารถเติบโตพัฒนาเคียงบ่าเคียงไหล่คนวัยเดียวกัน
แวดล้อมด้วยความรักความอบอุ่น
มีความสุขความยินดีความหรรษาเป็นฐาน
ตระหนักในคุณค่าแห่งหนึ่งเดียวคนนี้
ไม่เหมือนใคร ไม่มีใครเหมือน
พร้อมกับเป้าหมายชีวิตที่ต้องลุถึง
ตามที่เป็นตามที่มี
แต่ยังไม่ทันไร
กลับต้องมาพบจุดจบกลางคันอย่างโหดเหี้ยม
สะเทือนความรู้สึกของผู้คน
กระทบระบบกระเทือนตำาแหน่งหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
จนต้องเรียกร้องความรับผิดชอบ
จนต้องขุดคุ้ยรื้อโครงสร้างกันยกใหญ่
ทั้งๆ ที่น่าจะทำากันมาตั้งเนิ่นตั้งนานมาแล้ว
อย่างกรณีรถไฟไทย
ก่อตั้งมากว่าร้อยห้าสิบปีแล้ว
แต่ไม่ได้ก้าวหน้าก้าวไกลไปถึงไหน
ทั้งๆ ที่คนใช้โดยสารกันแน่นขนัด
ก็ยังพร่ำาบอกว่าขาดทุน
ทั้งๆ ที่ที่ดินรถไฟแต่ละแห่งแต่ละที่ยิ่งกว่าขุมทอง
หัวจักรตู้โดยสารทั้งเก่าทั้งสกปรกทั้งหมดสภาพ
ไม่ต้องพูดถึงความปลอดภัยการให้บริการตามเส้นทาง
กระทั่งผู้บริหารระดับสูงออกมายอมรับ
“ผมไม่กล้าให้ลูกสาวขึ้นรถไฟ”
ทำาให้เกิดคำาถามตามมาเป็นตรรกะ
“แล้วทำาไมกล้าให้ลูกสาวคนอื่นขึ้นรถไฟ...”
ทั้งๆ ที่รู้แก่ใจทั้งๆ ที่มีอำานาจหน้าที่จัดการแก้ไขปรับปรุงได้
กลับปล่อยให้ลูกสาวคนอื่นต้องพบชะตากรรมแสนเจ็บปวด
เพื่อเรียกร้องแทนคนทั้งชาติด้วยชีวิตเยาว์วัยของเธอ
จะได้ไม่มีใครต้องสังเวยชีวิต
เพียงเพราะความไร้ซึ่งจรรยาบรรณของผู้เกี่ยวข้องอีกต่อไป
เช่นเดียวกับเด็กชาวปาเลสไตน์ในขณะนี้
ที่ต้องล้มตายบาดเจ็บพิการไร้ที่อยู่
เพียงเพราะผู้มีอำานาจบทบาทหน้าที่ของสองฝ่ายทะเลาะกัน
ต่างจับอาวุธห้ำาหั่นประหัตประหารเอาเป็นเอาตาย
ถึงแม้การรบสู้จะเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง
แต่อย่างน้อยก็น่าจะเป็นเรื่องของคนถืออาวุธรบสู้กับคนถืออาวุธ
นี่กลายเป็นว่า
คนถืออาวุธมีอาวุธป้องกันตัวมีที่หลบภัยเป็นสัดเป็นส่วน
กลับใช้อาวุธล้างทำาลายผู้คนไร้อาวุธไร้ที่หลบภัย
กระทั่งชีวิตน้อยๆ ต้องถูกสังเวย
เพราะความขัดแย้งความโกรธแค้นของผู้ใหญ่
และเมื่อสงครามการสู้รบจบสิ้นลง
คนถืออาวุธได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษ
ในขณะที่วีรบุรุษตัวจริงตัวน้อยๆ ที่ถูกสังเวย
กลับไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูวีรกรรม
แม้แต่กระพี้ความสงสารก็ยังไม่ได้รับด้วยซ้ำาไป
จะเป็นเช่นนี้อีกนานไหม
ที่ผู้ใหญ่ “ทำา” แต่เด็กต้องมารับ “กรรม” แทน 
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สิ่งที่เป็นความจริง กลับคิดว่าเป็นความฝัน แต่เหนือ

สิ่งอื่นใด พระเจ้าคือองค์ความจริง ถ้าจะเดินให้เร็วให้

เดินคนเดียว ถ้าจะเดินไปให้ไกลต้องเดินไปด้วยกัน 

และวันนี้พร้อมที่จะเดินไปพร้อมกับพี่น้องทุกคน 

เดินไปด้วยกัน โดยมีพระเจ้าอยู่กับเรา 

 พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวทิวาณชิ เปน็ประธานพธิบีชูาขอบพระคณุฉลอง 400 

ปีมรณกรรมนักบุญคามิลโล ค.ศ. 1614-2014 ฉลอง

หิรัญสมโภชแห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อ

เปาโล เชิดชัย เลิศจิตรเลขา อธิการเจ้าคณะคามิลเลียน 

คุณพ่อยอห์น สัมพันธ์ วาปีโส สมาชิกคณะคามิลเลียน

และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ของคุณพ่อมีคาแอล วุฒิชัย 

บุญบรรลุ คุณพ่อแอนโทนี จิญ์ วัน เซิน คุณพ่อเปาโล 

เหงียน ยือ เฮี้ยว โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระ-

สังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ร่วม

ในพิธี พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษ 

เป็นจำานวนมาก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2014 ที่วัด

พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

 คุณพ่อวุฒิชัย เป็นตัวแทนเพื่อนพระสงฆ์อีก 2 

ท่าน กล่าวความรู้สึกหลังพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ในวันนี้ 

คุณพ่อกล่าวว่า “ความรู้สึกมีเยอะ และมีคนถามว่าต่ืนเต้น

ไหม ก่อนหน้าน้ีไม่ต่ืนเต้น แต่มาต่ืนเต้นเม่ือวานน้ี เหมือน

กับตัวเองได้เข้าพิธีบวชตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว พอตื่นขึ้นมา

จึงรู้เป็นความฝัน แต่พอมาวันนี้ได้มาร่วมพิธีบวชจริงๆ 

กลับกลายเป็นรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำาลังฝันอยู่ ยิ่งเห็น

พระสงฆ์ เห็นพี่น้องมากันมากๆ ทำาให้รู้สึกว่า ท่าน

คงรักพวกผมทั้งสามมาก และพี่น้องก็รักพวกผมมาก

จริงๆ เมื่อเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็ทำาให้รู้ว่า ที่บวช

มามิใช่บวชเพื่อตัวเอง แต่บวชเพื่อพระ บวชเพื่อพระ

ศาสนจักร และบวชเพื่อพี่น้องทุกคนจริงๆ 

 และโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้า

สำาหรับพระพรและกระแสเรียกที่พระองค์ได้ประทาน

ให้พวกผมทั้งสาม ขอขอบพระคุณ พระคุณเจ้าฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ ประธานในพิธี บรรดาพระสังฆราช 

คณะสงฆ์ พี่น้องนักบวชชายหญิงที่ได้ให้เกียรติมาร่วม

พิธีในวันนี้

 สิ่งที่ต้องขอบคุณ ก็คือว่า บรรดาบุคคลผู้ที่อยู่

เบื้องหลัง ที่ทำาให้เมล็ดพันธุ์แห่งกระแสเรียกที่พระเจ้า

ได้หว่านในชีวิตของพวกผมทั้งสาม ให้เติบโตมาจนถึง

ทุกวันนี้ได้ ต้องขอบพระคุณบรรดาพ่อแม่ ญาติพี่น้อง 

บรรดาผู้ท่ีปลูกฝังความเช่ือให้กับพวกผม บรรดาซิสเตอร์ 

ครูคำาสอน คุณพ่อเจ้าอาวาส บรรดาคณาจารย์ทุกท่าน  

ผู้ให้การอบรมพวกผมตั้งแต่บ้านเณรเล็ก จนถึงบ้านเณร 

ใหญ่ บรรดาหมู่คณะนักบวชคามิลเลียนทุกๆ ท่าน และ

เพื่อนๆ พระสงฆ์ 

 “ถ้าจะเดินไปให้เร็วให้เดินไปคนเดียว แต่ถ้าจะ 

เดินไปให้ไกลก็ต้องเดินไปด้วยกัน”  ผมตระหนักว่าชีวิต 

ของการเป็นสงฆ์ เป็นชีวิตของการเดินไปสู่ความศักด์ิสิทธ์ิ 

ซึ่งเป็นหนทางที่ยาวไกลมาก เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้

พวกเราทั้งสามต้องเดินคนเดียว จึงขอคำาภาวนาสำาหรับ

พวกเราทั้งสาม เพื่อว่าในการเดินทางของพวกเราที่มุ่ง

ฉลอง 400 ปี (ต่อจากหน้า 20)
สู่ความศักด์ิสิทธิ์ในชีวิตสงฆ์นั้นจะได้บังเกิดผลร้อยเท่า

พันทวี”

 คุณพ่อเชิดชัย เลิศจิตรเลขา อธิการเจ้าคณะ 

กล่าวในนามของคณะนักบวชคามิลเลียนแห่งประเทศไทย 

ขอบคุณพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ ประธานพิธีในวันนี้ และ 

ขอบคุณพระคุณเจ้าทุกองค์ท่ีได้มาร่วมพิธี บรรดาเพ่ือนๆ 

พระสงฆ์ บรรดาเพื่อนๆ สมาชิกนักบวช ซิสเตอร์  

บราเดอร์ และพี่น้องทุกท่าน “คณะคามิลเลียนของเรา

เปิดฉลอง 400 ปี  ซึ่งเป็นวันแห่งพระพรของพระเจ้า

อย่างแท้จริง เพราะว่าใบพรของพระสันตะปาปานี้ เปรียบ 

เหมือนใบพรสำาหรับทุกท่าน ก็ถือว่าเป็นโอกาสขอพระพร

จากพระเจ้าท่ีจะประทานให้แก่เรา ขอให้ทุกท่านสวดภาวนา

ให้แก่เรา เพื่อว่านักบวชคามิลเลียนจะได้ซื่อสัตย์ต่อ

กระแสเรียก ในการที่จะอยู่เคียงข้างกับคนจน คนเจ็บ 

คนป่วย ซึ่งเป็นกิจการของพระเยซูคริสตเจ้าเอง”

 สำาหรับโอวาทของพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์  

ประธานในพิธี “ขอร่วมยินดีกับปีฉลองครบ 4 ศตวรรษ 

มรณกรรมของนักบุญคามิลโล บวชพระสงฆ์ใหม่ของ

คณะ 3 องค์ มีข้อความหนึ่งซึ่งประทับใจพ่อเป็นพิเศษ 

“ขอให้ข้าพเจ้าท้ังหลายดำารงชีวิตด้วยหัวใจดวงเดียวกับ

ท่านนักบุญคามิลโล” นี่คือคำาประกาศจุดยืนชีวิตของ

สมาชิก รวมทั้งของคณะด้วย เวลาเดียวกันก็เป็นพันธ-

สัญญาที่ผูกพันสมาชิกทุกคน ที่จะต้องพยายามรักด้วย

ดวงใจของนักบุญคามิลโล สมาชิกของคณะทุกคนจะ 

รับใช้ผู้ป่วย ด้วยหัวใจดวงเดียวกันกับนักบุญผู้ตั้งคณะ

 ถ้าพูดถึงหัวใจทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นอวัยวะ

มีหน้าที่และอย่างน้อยที่สุดต้องสูบฉีดเลือดอย่าง

สม่ำาเสมอ ถ้าหากดวงใจเป็นสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความ

รัก ความรักที่แสดงออกเป็นเมตตาจิต เป็นกิจการต่างๆ 

ดังนั้นเป็นการประกาศจิตตารมณ์อย่างแท้จริงของ

สมาชิกคณะ ว่าจะรักผู้ป่วย ด้วยหัวใจดวงเดียวกันกับ

นักบุญคามิลโล ด้วยความรักแบบเดียวกัน น่ันคือพันธกิจ

ของคณะ ที่ได้ซื่อสัตย์ และรักษาอย่างต่อเนื่องมาตลอด 

400 ปี และจะสืบทอดต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด”

 ชีวประวัตินักบุญคามิลโล  เด แลลลิส องค์

อุปถัมภ์ของผู้ป่วยและผู้ก่อต้ังนักบวชคณะคามิลเลียน  

นักบุญคามิลโล เด แลลลิส เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 

ค.ศ. 1550 ที่เมืองบุคเคียนีโก แคว้นอาบรุสโซ  ภาค

กลางของประเทศอิตาลี  บิดาชื่อร้อยเอกโจวันนี เด  

แลลลิส มารดาชื่อคามิลลา เด คอมแปลลิส  ท่านเป็น

เด็กที่มีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงผิดกับเด็กธรรมดาทั่วไป 

พอโตขึ้นมีนิสัยเกเร เป็นหัวหน้ากลุ่ม นำาเพื่อนๆ ก่อ

ความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ชอบเล่นการพนัน หนี

เรียน จนเป็นที่ระอาของคนทั่วไป 

 หลังจากที่บิดาของท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี ค.ศ. 

1571 คามลิโลได้เข้ารับการรักษาบาดแผลท่ีข้อเท้าข้างขวา 

ที่โรงพยาบาลซานยาโกโม กรุงโรม ซึ่งเกิดจากการเป็น

ทหารรับจ้าง แต่ยังรักษาไม่ทันหายก็ถูกไล่ออกจากโรง-

พยาบาล เพราะความดื้อรั้นและชอบเล่นการพนัน ท่าน

จึงตัดสินใจเข้าไปเป็นทหารอีกครั้ง เมื่อสงครามเลิก ท่าน 

หันมาเล่นการพนันจนหมดตัว ต้องไปเป็นขอทานยังชีพ 

จนในที่สุดได้ไปสมัครเป็นคนงานในอารามฤาษีคณะ 

กาปูชิน ที่เมืองมันเฟรโดเนีย และตัดสินใจเข้าเป็นฤาษี

กาปูชินตามที่ท่านได้บนบานไว้เมื่อตอนประสบกับพายุ

กลางทะเล

 วันหนึ่งท่านได้รับมอบหมายให้เดินทางจาก

เมืองมันเฟรโดเนีย ไปยังปราสาทของนักบุญยอห์น เพื่อ

บรรจุเหล้าองุ่นที่มีคนบริจาคให้ทางอาราม ท่านได้รับ

ข้อคิดเตือนใจสั้น ๆ จากอธิการที่นั่น แม้จะเป็นข้อคิด

เตือนใจสั้น ๆ แต่ก็ทำาให้คามิลโลได้คิดว่า พระเป็นเจ้า

เป็นทุกสิ่ง สิ่งอื่นๆ นั้นไร้ประโยชน์ สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ

ต้องรักษาวิญญาณให้รอด และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ.  1575  (วันฉลองแม่พระถือศีลชำาระ) บนหนทาง

กลับสู่มันเฟรโดเนีย ได้กลายเป็นหนทางแห่งการกลับใจ

ของท่านคามิลโล ได้ลงจากหลังม้าระหว่างทาง คุกเข่า

รำ่าไห้บนก้อนหินที่ขรุขระให้กับชีวิตที่ได้ใช้มาอย่างไร้

ค่า แต่เนื่องจากบาดแผลที่ขาได้กำาเริบมากขึ้น คามิลโล

จึงต้องออกจากการเป็นฤาษีและกลับไปที่โรงพยาบาล 

ซานยาโกโม ณ ที่นั้นท่านได้ยอมเป็นเครื่องมือของพระ 

เป็นเวลา 4 ปี ที่ท่านต้องทนต่อการรักษาบาดแผล ซึ่ง

ท่านได้ใช้เวลานีเ้องในการอทุศิตนรบัใช้พีน้่องทีเ่จบ็ป่วยอยู่ 

บัดนี้โรงพยาบาลได้กลายเป็นบ้านโดยมีผู้ป่วยเปรียบ

เสมือนพี่น้องในครอบครัวเดียวกันของท่าน

 ในท่ีสุด คามิลโลได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ดูแลโรงพยาบาล

ซานยาโกโม ท่านพยายามทุกวิถีทางท่ีจะให้บรรดาพนักงาน

ปรนนิบัติผู้เจ็บป่วยด้วยความรักอย่างจริงใจ ให้ความ

อบอุ่นต่อบรรดาผู้ทุกข์ทรมานที่น่าสงสาร จึงคิดที่จะตั้ง

คณะนักบวชคณะหนึ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือรับใช้ผู้ป่วยด้วย

ความรักและความเมตตากรุณาอย่างแท้จริง 

 วันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1584 ท่านได้บวช

เป็นพระสงฆ์ และในเดือนกันยายนปีเดียวกัน ท่านมอบ 

เครื่องแบบเป็นชุดหล่อที่มีกางเขนแดงติดอยู่บน

หน้าอก แก่เพื่อนกลุ่มแรกที่อุทิศตนในการรับใช้ผู้ป่วย

ทั้งครบ ถือว่าท่านได้เริ่มสำานักใหม่แห่งความรักนี้ ใน

วันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 1586 สมเด็จพระสันตะปาปา

เกรโกรี ที่ 14 ได้รับรองให้กลุ่มผู้รับใช้ผู้ป่วยเป็นคณะ

นักบวชอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1591 โดยใช้ชื่อ

ว่า คณะนักพรตบรรพชิตผู้รับใช้ผู้ป่วย

 ในเวลาไม่นาน คณะได้แพร่หลายไป 16 เมือง

ในอิตาลี ที่ใดก็ตามที่มีความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็น

น้ำาท่วม โรคติดต่อ ภัยจากสงคราม คามิลโลและเพื่อน

นักบวชจะเร่งรีบไปช่วยเหลือทันที ชีวิตของท่านเรียบง่าย 

แต่ท้าทายดังวาทะของท่านที่ว่า ผู้ดูแลเอาใจใส่คนป่วย

ด้วยลมหายใจแห่งความรักและความขยัน ท่านถึงแก่

มรณกรรมในวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1614 ขณะ

มีอายุได้ 64 ปี และได้อุทิศชีวิตรับใช้ผู้ป่วยมาเป็นเวลา

กว่า 40 ปี สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13 ได้ 

แต่งตั้งท่านให้เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของโรงพยาบาล

และผู้ป่วยทั้งหลายในปี 1886 

 ตราบจนทุกวันนี้ระยะเวลากว่า 400 ปี หลัง

จากที่ท่านนักบุญคามิลโลได้ตั้งคณะผู้รับใช้ผู้ป่วยขึ้น

มา กว่า 30 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย 

ท่านเหล่านี้ทำางานในโรงพยาบาล บ้านพักผู้สูงอายุ ศูนย์

สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และเอช-

ไอวี ศูนย์อภิบาลผู้ป่วย และสถาบันส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยต่างๆ โดยมีจิตตารมณ์ในการดูแลรับใช้ผู้ป่วย 

เยี่ยงมารดามีต่อบุตรคนเดียวที่กำาลังเจ็บป่วย 
(อ่านต่อหน้า 11)
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กลุ่มศรัทธาทัวร์แสวงบุญ

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

อิตาลี 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)

ต.รุ่งโรจน์
Eอะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด

Eฝ้าเพดาน-ทีบาร์-ฉาบเรียบ, ผนังเบา

Eโครงหลังคาเหล็ก, ประตูเหล็ก, มุ้งลวด,

    เหล็กดัด, กันสาด

Eผ้าม่าน, วอลล์เปเปอร์, พรม, ฉากกั้นห้อง,

    มูลี่ และรับซักผ้าม่านทุกชนิด

บริการทุกท่านด้วยจิตตารมณ์คริสตชน

ติดต่อ  คุณสามารถ ฮีมินกูล โทร. 02-598-4878, 

 081-830-1613 แฟกซ์ 02-598-4879

 คุณวันดี ฮีมินกูล โทร. 02-566-3393, 

 081-817-5260 แฟกซ์ 02-566-3201

ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมแสวงบุญ & ท่องเที่ยว 3 ประเทศ 

อิตาลี-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์                                    

(เยี่ยมชมมหาวิหารทั้ง 4 ของกรุงโรม กาตาคอมป์ อัสซีซี เวนิส 

ข้ามพรมแดนไปสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนหลังคาของยุโรปขึ้นกระเช้า 

โรแตร์สู่ยอดเขาทิลิต จากนั้นทะลุพรมแดนไปฝรั่งเศสลงใต้สุดเพื่อ 

เย่ียมสักการะแม่พระเมืองลูร์ด แล้วบินลัดฟ้าสู่ปารีสเย่ียมวัดแม่พระแห่ง 

เหรียญอัศจรรย์ เท่ียวชมพระราชวังแวร์ซายน์ หอไอเฟล ประตูชัย ถนน

ชองเอลิเซ่ และล่องเรือในแม่น้ำาแซน) 20-30 กันยายน 2014 (11 

วัน 9 คืน) โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ สายการบินระดับ 5 ดาว 

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

จำาหน่ายตั๋วเครื่องบิน
ภายใน และ ต่างประเทศ

 ***สำารองห้องพักโรงแรม    ***จัดขอวีซ่า
   บริการ ***รับจัดทัวร์หมู่คณะและรับจองแพคเกจทัวร์
 ***ประกันการเดินทาง         ***บริการรถเช่า

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

 บริษัท เอเอ แทรเวิลเซอร์วิส จำากัด
 โทร. 02-129-3500-3 Fax : 02-129-3505
 E-MAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำาเที่ยว เลขที่ 11/3316

“เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าการที่ความเชื่อของท่านถูกทดสอบก่อให้เกิดความพากเพียร จงพากเพียรให้ถึงที่สุดเพื่อท่านจะได้เป็นคนดีอย่่างสมบูรณ์ ไม่มีที่ตำาหนิและไม่มีสิ่งใดบกพร่อง” 
(ยากอบ 1:3-4)
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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 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

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

เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

โครงการสัมผัสชีวิตธรรมทูต 

ในต่างเเดน
 ต้องบอกว่าเป็น “รุ่นแรก” ของสามเณรใหญ่

ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่มีนโยบายส่งไปศึกษา

อบรมหลักสูตรในต่างประเทศของปีพัก (Pastoral Year) 

ซึ่งประเทศที่ผมได้ไปคือ ฟิลิปปินส์ เขตตาไกไต เป็น

ระยะเวลา 6 เดือนครึ่ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่ง “พระพร” ท่ี

พระเจ้าได้มอบให้กับผม ให้ผมได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆ มากมาย 

 เมื่อไปถึงก็มีสมาชิกทั้งหมด 20 คน จาก 

ฟิลิปปินส์ 6 คน  เกาหลีใต้ 6 คน ไทย 3 คน เวียดนาม 

3 คน ลาว 1 คน  และจีน 1 คน  ซึ่งเป็นสามเณรใหญ่

ทั้งหมด 19 คน และมีคุณพ่อจากประเทศเกาหลีใต้

เพียงท่านเดียว มีคุณพ่อดูแลและให้การอบรมทั้งหมด 3 

ท่าน ซ่ึงการใช้ชีวิตและการอบรมเน้นการแบ่งปันพระวาจา 

และการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 สิ่งแรกที่ได้รับคือ “การภาวนา”  การสนิทชิด 

สมัพนัธก์บัพระเจา้  กอ่นทีจ่ะมาทำางานธรรมทตูนี ้   คณุพอ่ 

ได้เน้นย้ำาเสมอว่าให้สวดภาวนาสม่ำาเสมอ อย่าละท้ิงเด็ดขาด 

ดังนั้นเมื่อมาทำางานธรรมทูต ผมรู้สึกอุ่นใจและสบายใจ 

เพราะว่าได้สวดภาวนาอย่างสม่ำาเสมอ และพระเจ้าก็ช่วยเหลือ

งานที่ผมประสบความยากลำาบากให้ผ่านไปได้ด้วยดีทุก

ครั้ง  เมื่อไตร่ตรองก็ทำาให้เห็นว่า “การภาวนา” เป็นสิ่ง

ที่จำาเป็นมากที่สุดของผู้อภิบาล จะแยกจากกันไม่ได้เลย

สิ่งที่สองคือ “ภาษาอังกฤษ” มีโอกาสดีที่มีเพื่อนจาก

ต่างชาติ คอยบอก คอยสอนผมในเรื่องภาษาอังกฤษ  

สองเดือนแรกได้แต่ฟัง พูดเป็นประโยคไม่ได้เลย  พอ

ผ่านส่ีเดือนก็รู้สึกว่า ผมสามารถตอบโต้ได้บ้างแล้ว สามารถ

สนทนาสื่อสารกับเพื่อนๆ ได้ในระดับหนึ่ง สิ่งหนึ่งที่

ไตร่ตรองคือ ผมพยายามเก็บเกี่ยวทุกโอกาสในการพูด 

และแบ่งปันภาษาอังกฤษ ถือเป็นการแบ่งปันและฝึกฝน

ทักษะการพูดในโอกาสเดียวกันเลย ซ่ึงหลังจากจบโครงการ

นี้ ตนเองรู้สึกพอใจมากกับเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษ

น้ี เพราะจากท่ีพูด ส่ือสารกับชาวต่างชาติได้บ้าง กลับกลาย

เป็นกล้าพูด กล้าโต้ตอบมากขึ้น ซึ่งเป็นพระพรของพระ

จริงๆ ที่ได้มอบให้กับผม

 สิ่งที่สามคือ “กระแสเรียก”  รู้สึกว่าหลังจากจบ

โครงการนี้ก็ทำาให้กระแสเรียกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การเป็น 

พระสงฆ์เรียกร้องอะไรหลายๆ อย่าง ผมต้องยอมเจ็บ 

ยอมลำาบากเพื่อฝึกฝนเตรียมตัวเป็นผู้รับใช้ที่ศักด์ิสิทธิ์

ของพระเจา้  การไปครัง้นี ้ไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณท์าง

ความเช่ือ ประสบการณ์การใช้ชีวิตสามเณรกับสามเณรจาก

ชาติอื่นๆ ทำาให้เห็นถึงความเชื่อของสัตบุรุษในแต่ละ 

ประเทศ  บางประเทศมีความยากลำาบากในการประกาศ

พระวาจา บางประเทศก็ขาดแคลนพระสงฆ์ บางประเทศ 

พระสงฆ์ก็มีปัญหา ซึ่งการแบ่งปันทั้งหมด ได้กลับมา 

ตอกย้ำากระแสเรียกของผมให้ม่ันคงข้ึน รู้สึกมีแรงบันดาล

ใจจากเพื่อนๆ หลายคนที่มีความตั้งใจอยากจะประกาศ

ข่าวดีของพระเจ้า  

 ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ ที่ให้

โอกาสกับผมได้สัมผัสความรักของพระเจ้าจากต่างประเทศ 

ผมได้รับประสบการณ์ทางความเชื่อ ประสบการณ์ด้าน

ชีวิตธรรมทูต ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมเลือน อีก 

ท้ังการไปคร้ังน้ีช่วยตอกย้ำาผม ถึงความม่ันคงในกระแส-

เรียกของตนเอง และมีแรงบันดาลใจในการประกาศข่าวดี

แก่ทุกคน ผมจะพยายามนำาสิ่งที่ได้รับมานั้น มาปรับใช้

กับชีวิตของตนเอง และหากมีโอกาสก็จะแบ่งปันสิ่งดีๆ

เหล่านี้ให้กับผู้อื่นอย่างแน่นอน
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บรรยายในหัวข้อ การถ่ายภาพในพิธีกรรม มีผู้เข้า 

ร่วมอบรมจากองค์กร หน่วยงาน วัด ทั่วอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำานวน 50 คน

 คุณพ่อปิยะชาติให้ข้อคิดจากบทอ่านของ 

นักบุญยอห์นท่ีว่า “ข้าพเจ้าเป็นเสียงของผู้ท่ีร้องตะโกน 

ในถ่ินทุรกันดารว่าจงทำาทางขององค์พระผู้ เป็นเจ้า 

ให้ตรงเถิด” พวกเรานี่แหละสามารถที่จะเป็นเสียงในการ 

ประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า โดยการทำาข่าวดี เผยแผ่

คำาสอนให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และอย่าลืมทำาตัวเองให้อยู่บน

หนทางของพระคริสตเจ้าเสมอ  การทำางานข่าวคือการ

รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยิ่งเรารายงานไวเท่าไหร่  

ข่าวของเราก็ได้รับความสนใจมากเท่านั้น แต่สำาหรับเรา

คาทอลิกเราต้องทำาหน้าที่ประกาศพระเยซู กิจการดี

บางอย่างสำาหรับบางคนเป็นเรื่องธรรมดาแต่อาจจะไป

จุดประกายให้คนอื่นได้ 

 คุณพ่ออนุชา ไชยเดช แบ่งปันว่า เทคโนโลยี

เติบโตไปพร้อมๆ กับการข่าว ช่องทางการทำาข่าวก็มาก

ขึ้น เนื้อหาสาระ และวิธีการก็พัฒนาไปด้วย หัวใจของ

ข่าวต้องมีเอกลักษณ์ของข่าวนั้นๆ ข่าวนั้นต้องมีเสน่ห์ 

มีสิ่งที่ดีที่จะมาสอนชีวิตเราได้

  คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช แบ่งปันว่า พิธีกรรม

ศักดิ์สิทธิ์เป็นสื่อพาเราไปถึงพระเป็นเจ้า ผู้ที่สำาคัญที่สุด 

คือพระเจ้า พิธีกรรมไม่ปฏิเสธสื่อที่จะนำาพาเราไปถึง

พระเจ้า หัวใจสำาคัญในพิธีกรรมคือการอ่านพระวาจา 

ศีลศักดิ์สิทธิ์ ตัวพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธี การมีส่วนร่วม

ของสัตบุรุษที่มารวมกันด้วยความรักต่อพระเจ้า การ

แต่งกายของช่างภาพ และการวางตัวเมื่ออยู่ในพิธีมิสซา 

เป็นสิ่งสำาคัญ  

 จากน้ันเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ของ 

นักข่าวอาสาสมัคร และแบ่งปันข้อมูลผ่านทางโซเชียล 

เน็ตเวิร์ก โดยคุณนิพัฒน์ สิริพรรณยศ คุณวินัย สุข-

สำาราญ คุณธนวัฏ ประเสริฐธีรพงค์ 

อบรมสร้างทีมข่าว (ต่อจากหน้า 2)

กิจการของคณะคามิลเลียนในประเทศไทย 

 1. จังหวัดราชบุรี  โรงพยาบาลซานคามิลโล 

บ้านโป่ง  (ค.ศ. 1952) บ้านสิทธิดา – ศูนย์พัฒนาการ

เด็กพิการ (ค.ศ. 2011) 

 2. กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลคามิลเลียน 

กรุงเทพฯ (ค.ศ. 1956) บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ 

ลาดกระบัง (ค.ศ. 2008) ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน 

ลาดกระบัง / สำานักงานอธิการเจ้าคณะคามิลเลียน 

ประเทศไทย (ค.ศ. 2009) บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน 

พัฒนาการ (ค.ศ. 2013)

 3. จังหวัดปราจีนบุรี คามิลเลียนโซเชียล 

เซนเตอร์ ปราจีนบุรี – ศูนย์สงเคราะห์และนวกสถาน 

(ค.ศ. 1965)

 4. จังหวัดนครปฐม คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ สามพราน – บ้านอบรมและบ้านผู้สูงอายุ 

(ค.ศ. 1977)

 5. จังหวัดชลบุรี ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน 

ศรีราชา – บ้านเณรเล็ก (ค.ศ. 1989) 

 6. จังหวัดระยอง คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 

ระยอง – ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ 

(ค.ศ. 1995) 

 7. จงัหวดัจนัทบรุ ีคามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์

จันทบุรี – บ้านผู้สูงอายุ (ค.ศ. 2000) 

 8. จังหวัดเชียงราย คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ เชียงราย ศูนย์สงเคราะห์เด็กชาวเขายากไร้

ด้อยโอกาส (ค.ศ. 1992) บ้านเณรเล็กคามิลเลียน 

เชียงราย (ค.ศ. 2005) บ้านเกื้อกูล – บ้านเด็กพิเศษ 

(ค.ศ. 2009)

 9. จังหวัดพังงา คามิลเลียน  โซเชียล เซนเตอร์ 

ตะกั่วป่า (ค.ศ. 2004) 

 10. จังหวัดนครราชสีมา บ้านผู้สูงอายุ

ราชสีมา (กำาลังก่อสร้าง) 

 ประวัติพระสงฆ์ฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ 

 คุณพ่อเชิดชัย เลิศจิตรเลขา สัตบุรุษวัดแม่พระ 

ฟาติมา บางวัว จ.ฉะเชิงเทรา เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 

ค.ศ. 1961 เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำานวนพี่น้อง 4 คน

ของเปาโล ก๊กเม้ง (แซ่ลี้) เลิศจิตรเลขา (เสียชีวิต) 

และมารีอา ยู้ เลิศจิตรเลขา (เสียชีวิต) คุณพ่อเชิดชัย 

มีพี่ชาย (บุตรคนที่ 2) บวชเป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ คือ คุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา

 คุณพ่อเชิดชัย จบปริญญาเอก คณะศาสนศาสตร์ 

สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน 

กรุงโรม บวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 

1989 ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน โดยพระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย 

 หลังจากบวชแล้วปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

 ค.ศ. 1989-1993 ศูนย์อบรมเยาวชนคามิล-

ฉลอง 400 ปี (ต่อจากหน้า 7)
เลียน ศรีราชา จ.ชลบุรี

 ค.ศ. 1993-1994 นวกจารย์ ณ คามิลเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

 ค.ศ. 1994-1997 ศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลี

 ค.ศ. 1997 บ้านนักบวชคามิลเลียน สามพราน

 ค.ศ. 1998-2001 บ้านนักบวชคามิลเลียน 

สามพราน 

 ค.ศ. 2001-2004  อธิการเจ้าคณะ สมัยที่ 1

 ค.ศ. 2004-2007  อธิการเจ้าคณะ สมัยที่ 2

 ค.ศ. 2007-2010  อธิการบ้านนักบวชคามิลเลียน 

สามพราน 

 ค.ศ. 2010-2013  อธิการเจ้าคณะ สมัยที่ 3

 ค.ศ. 2013-ปัจจุบัน  อธิการเจ้าคณะ สมัยที่ 4 

คติพจน์ “พระองค์ไม่ทรงรังเกียจใจท่ีเป็นทุกข์และถ่อมตน” 

(สดด 51:17)

 คุณพ่อสัมพันธ์ วาปีโส สัตบุรุษวัดแม่พระ

คนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน จ.บุรีรัมย์ เกิดวันที่ 

27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1961 เป็นบุตรคนโต ในจำานวน 

พี่น้อง 9 คน ของเปโตร บุญมี วาปีโส และมาเรีย สี-

จันทน์ วาปีโส 

 คุณพ่อสมพันธ์ จบปริญญาโท คณะศาสนศาสตร์ 

สาขาวิชาเทววิทยาฝ่ายจิต มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน บวช 

เป็นพระสงฆ์วันท่ี 12 สิงหาคม ค.ศ. 1989 ท่ีวัดนักบุญ 

เปโตร สามพราน โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก 

มนัส จวบสมัย 

 หลังจากบวชแล้วปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ อธิการและ

นวกจารย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี 

 ค.ศ. 1989-1992 ผู้ดูแลโปสตุลันต์ บ้านนักบวช

คามิลเลียน สามพราน 

 ค.ศ. 1992-1996 ศึกษาต่อประเทศอิตาลี

 ค.ศ. 1996-1999 นวกจารย์ ณ คามิลเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี 

 ค.ศ. 1999-2001 ศูนย์อบรมเยาวชนคามิล- 

เลียน ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 ค.ศ. 2001-2004 อธิการศูนย์อบรมเยาวชน

คามิลเลียน ศรีราชา จ.ชลบุรี และท่ีปรึกษาอธิการเจ้าคณะฯ 

ฝ่ายงานอบรม

 ค.ศ. 2004-2007 เหรัญญิก คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ จันทบุรี 

 ค.ศ. 2007-2010 อธิการและนวกจารย์ ณ 

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

 ค.ศ. 2010-2012 อธิการคามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ เชียงราย

 ค.ศ. 2012 ศึกษาต่อท่ีประเทศฟิลิปปินส์

 ค.ศ. 2012-ปัจจุบัน จิตตาภิบาลโรงพยาบาล

คามิลเลียน ทองหล่อ

 คติพจน์ “จำาเป็นต้องอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอโดย

ไม่ท้อถอย” (ลก 18:1)
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

บางทีเราก็ลืมเล่าเรื่องตนเอง..
1 สามเณรเล็กที่ผมทำาหน้าผู้ให้การอบรมถามเกี่ยวกับ “ชื่อ” ของบ้านเณร 

“ทำาไมบ้านเณรของเราต้องชื่อว่า จอห์น ปอล” ผมกลับมาคิดบางทีเราอาจลืม

เล่าเรื่องของพวกเรากันเอง ... บางทีเราอาจหลงลืมที่จะเล่าที่มาของตนเอง เราไปเล่า 

เรื่องราวต่างๆ มากมายเกี่ยวกับคนอื่นจนลืมที่มาของตัวเราเองก็ได้ .... หนึ่งภาพเก่าฯ 

จึงถือโอกาสนี้เล่าเรื่องราวที่มาของบ้านเณรเล็กนครสวรรค์ อันเป็นที่มา ต้นกำาเนิด

ของพระสงฆ์นครสวรรค์ ในปัจจุบันและในอนาคต

2 ผมพลิกอ่านเรื่องราวจากอุดมสารฉบับรวมเล่ม ของปีคริสตศักราช 2000 ก็

พบเรื่องราวเกี่ยวกับการเปิด เสก บ้านเณรเล็กนครสวรรค์ บ้านเณรที่ให้ชื่อว่า “สาม-

เณราลัยจอห์น ปอล” ... แม้ว่าภาพ ข่าว และเรื่องราว จะลงในฉบับแรกของปี ค.ศ.

2000  แต่เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ดังกล่าว เกิดขึ้นก่อนนั้นคือ วันที่ 11 ธันวาคม 

ค.ศ. 1999 นั่นหมายความว่า เมื่อเกือบ 15 ปีที่สามเณราลัยจอห์น ปอล นับเป็นปี 

ที่หนึ่ง ... 

 “ในที่สุดความฝันก็กลายเป็นจริงเสียที คือความฝันที่จะมีบ้านเณรของ

สังฆมณฑลเราเองสำาหรับฝึกอบรมเด็กชายเพื่อใช้งานของพระเป็นเจ้า ซึ่งการเตรียม

บุคลากรที่เหมาะสมมีความสำาคัญต่องานอภิบาล .... บ้านเณรจึงเป็นเหมือนหัวใจ

สำาคัญของสังฆมณฑลที่จะผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพออกมารับใช้พระศาสนจักรต่อ

ไป....” และนี่เป็นถ้อยคำาในบรรทัดแรกๆ ของหนังสืออนุสรณ์ที่บอกเล่าเรื่องราวว่า

เป็นความฝันของพี่น้องนครสวรรค์จริงๆ

 ผมอ่านเรื่องราวทั้งจากภาพข่าวในอุดมสาร และจากหนังสืออนุสรณ์อย่าง

ต่อเนื่อง เนื้อความไม่ต่างกัน มีใจความและเนื้อหาไม่

ต่างกัน ที่พอสรุปได้ว่า “พระคุณเจ้าบรรจง อารีพรรค ได้

เล็งเห็นความสำาคัญและมีโครงการที่จะสร้างบ้านเณรของ

สังฆมณฑลนานแล้ว...” ในเรื่องของการอบรมพระคุณเจ้า

ได้ให้ข้อคิดว่า “แนวทางการอบรมหรือการดำาเนินชีวิต
ของแต่ละคนนั้นแต่ละแห่งนั้นแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับการอบรมท่ีหลายคร้ัง

นำาหลักการในบางส่วนมาใช้ไม่ได้ ต้องลึกซึ้งถึงจิตวิทยาของคน ความแตกต่างจะนำา

วิธีการอบรมแบบที่เคยรับมาใช้กับสมัยนี้ก็ไม่ได้ ทั้งหมดต้องเลือกหรือประยุกต์วิธีการ 

ต่างๆ ให้เข้ากับยุคสมัย สิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรสำาคัญที่จะเปลี่ยนนิสัยคน เราจะ

สอนให้เด็กเชื่อฟัง ไม่เถียง ก็ไม่ได้ เพราะประชาธิปไตย แต่เราจะตัดเขาออกจากเรา 

หรือตัดเราออกจากเขาไม่ได้”

 ผมอ่านต่อไปอีกนิดก็พบเร่ืองราวเก่ียวกับความเป็นมาของบ้านเณรท่ี 

เร่ิมต้นจากแต่ก่อนสามเณรทุกสังฆมณฑลในภาคกลางต้องไปรวมกัน และรับการอบรม

ที่บ้านเณรศรีราชา แต่เมื่อแยกสังฆมณฑล หลายๆ สังฆมณฑลต่างก็มีบ้านเณรของ

ตนเอง .... ส่วนสังฆมณฑลนครสวรรค์ ก็ยังส่งเณรไปรับการอบรมที่บ้านเณรนักบุญ

ยอแซฟ สามพราน เพราะยากจนและไม่มีศักยภาพที่จะมีบ้านเณร ... ความคิดที่จะ

มีบ้านเณรเป็นฝันของพระสังฆราช บรรดาพระสงฆ์ โดยเฉพาะบรรดามิสชันนารี เช่น 

คุณพ่อกียู คุณพ่อตรีเครอัต คุณพ่อแกงตาร์ด โดยเห็นว่าการอบรมเณรเพื่อใช้ชีวิต

ตามวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านเป็นสิ่งที่ดีกว่าการส่งไปอยู่ที่มีความเจริญ สะดวกสบาย 

แต่ยังไม่สามารถสร้างบ้านเณรได้ เนื่องจากงานของพระสงฆ์เหล่านั้นมีมาก จึงเลิกล้ม

ความคิดไป ... ในที่สุดเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว พระคุณเจ้าบรรจงและคณะสงฆ์ ได้มีมติ

สร้างบ้านเณรเล็กขึ้น .... 

3 ผมเล่าเรื่องราวอย่างยาวพอสมควร แต่ก็ยังไม่ได้ตอบคำาถามเลยว่าทำาไม

พระคุณเจ้าเลือกใช้ชื่อบ้านเณรว่า “จอห์น ปอล” ผมพลิกหนังสือที่บันทึกเรื่องราวใน

วันที่เปิดและเสกบ้านเณรเล็กนครสวรรค์ อ่านเรื่องตราและเครื่องหมาย มีคำาอธิบายที่

บอกถึงคุณลักษณะของนักบุญยอห์น และนักบุญเปาโล มีส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกันคือคำาสอน

เรื่องความรัก ... ความรักทำาให้คนธรรมดา กลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ ความรักจึงเป็นทุกสิ่ง 

ในชีวิต .... อีกประการหน่ึงท่ีนามของนักบุญท้ังสองเป็นศาสนนามของบ้านเณรนครสวรรค์ 

ก็คือความประทับใจในรูปแบบชีวิตแห่งความรักของนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระ-

สันตะปาปา ... 

4 “ยิ่งรักได้ง่ายๆ ก็จะอภัยได้ไม่ยาก” ...  ผมจำาได้ว่าพระคุณเจ้าบรรจงสอน

เรื่องการศึกษาภูมิหลังชีวิตของคนๆ หนึ่ง เพื่อเข้าใจเขา เมื่อเข้าใจแล้วก็จะรักเขาง่าย

ขึ้น ก็จะอภัยให้เขาง่ายขึ้น ... ผมและน้องเณรนครสวรรค์ ไปเยี่ยมดินแดนจันทบุรี 

บ้านเกิดของพระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค ไปร่วมมิสซาที่อาสนวิหาร 

พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เห็นผู้คนล้นวัดมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เห็นความ

เชื่อศรัทธาที่พี่น้องชาวจันท์มีต่อพระเจ้า เห็นน้ำาใจงดงามที่มีให้กับเราที่เป็นแขกผู้มา

เยือน ... และยิ่งได้รับฟังเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องชาววัดจันท์ จาก

คุณพ่อประสาน พงษ์ศิริพัฒน์ เจ้าอาวาสด้วยแล้ว ก็ยิ่งเข้าใจ ยิ่งรักคนจันท์มากขึ้น 

คุณพ่อเล่าว่า “วัดหลังใหญ่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของสัตบุรุษ ถึงขนาดไปงมหินจาก

ทะเลเพื่อมาสร้างวัดหลังนี้...”

5 สภาพแวดล้อมทำาให้คนเปลี่ยนแปลงความคิด ... ผมเชื่อแล้วครับ ผมเชื่อ

ว่าสภาพแวดล้อมสร้างให้คนมีความรัก ความเชื่อในพระเจ้าได้ ... พระคุณเจ้าบรรจง 

และพี่น้องชาววัดจันท์ อยู่ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่อบอวลด้วยความเชื่อ

ความศรัทธา ผลท่ีออกมาจึงกลายเป็นผลแห่งความเช่ือท่ีหย่ังรากลึกจริงๆ สภาพแวดล้อม

ทำาให้คนเปลี่ยนแปลงความคิด ... เรามาสร้างสังคมแห่งความรัก ด้วยการสร้างสภาพ

แวดล้อมให้เป็นสถานที่แห่งความเชื่อความศรัทธาต่อพระเจ้ากันดีกว่า ....

 ป.ล. ผมกลับมาคิดอีกครั้ง บางทีเราก็ลืมเล่าเรื่องของเรา บางทีเราก็ลืมศึกษา

ภูมิหลังของเรา ลืมศึกษาที่มาของบ้านของเรา ที่สุดก็ลืมที่จะรักคนในบ้าน ... เราดัน

ออกไปรักคนนอกบ้าน และทิ้งให้คนในบ้านนั่งรอความรักอยู่ ... หันกลับมารักคนใน

บ้าน 

 “ศึกษาที่มาของตนเอง ...เพื่อไม่ลืมที่จะรักคนใกล้ตัว....”
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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

ขอเรียนเชิญร่วมฉลอง
วัดนักบุญเปโตร สามพราน

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014 เวลา 10.00 น. 
พิธีเสกระฆังสักการสถานบุญราศีฯ 

พิธีบูชาขอบพระคุณ
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

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

จำ�น่�ย แอร์ทุกยี่ห้อ ร�ค�ถูก

สำ�หรับบ้�น โรงง�น และบริษัท ทั่วไป

รับบริการหลังการขาย ติดตั้ง ออกแบบ ย้าย

ซ่อม ล้าง ทำาความสะอาด รายครั้ง/ปี

โดยช่างที่เชี่ยวชาญงานมากกว่า 20 ปี

ติดต่อ คุณสมศักดิ์  สุเสรีชัย โทร. 0-2289-2967
0-2289-3250 และ 08-1625-7172

ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ
2 อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ ซ.ทองหล่อ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

เงียบสงบ เป็นส่วนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง
ห้องประชุม-สัมมนา... ขนาด 15-150 ท่าน พร้อมโสตทัศนูปกรณ์

วัดน้อย... เหมาะสำาหรับการเข้าเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีต่างๆ

ห้องพัก... พร้อมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำานำ้าอุ่น  

 โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

มุมสุขภาพ... สระว่ายนำ้าในร่ม สนามเทนนิส สนามวอลเล่ย์บอล

การเดินทาง... สะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส แอร์พอร์ตลิงก์  

 ใกล้ขนส่งเอกมัยและที่จอดรถในร่ม

สนใจใช้บริการ และเยี่ยมชมสถานที่ กรุณาติดต่อโดยตรงที่...

โทร. 0-2712-9010 ต่อ 2110 โทรสาร 0-2712-7975  

E-mail : pdcrsvn@gmail.com

ขณะนี้สื่อมวลชนคาทอลิกฯ

แผนกการพิมพ์

กำาลังรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำา

ปฏิทินคาทอลิกประจำาปี

วัด คณะนักบวช องค์กรใด

มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขที่อยู่

โปรดแจ้งได้ที่ 

กองบรรณาธิการ
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

E-mail : udomsarn@cbct.net

ขอขอบพระคุณ

หนังสือ

ความเชื่อ
อันเป็นชีวิต

โดย พงศ์ ประมวล

ราคา 120 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 15

 วัดนักบุญอันนา 

ท่าจีน จ.สมุทรสาคร ฉลอง 

วัดวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎา- 

คม เวลา 10.30 น. 

 วัด บ้ าน เซ เวี ยร์  

อนุ ส าวรี ย์ ชั ยสมรภูมิ  

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 

เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม  

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 10.00 น. พิธีเสก 

ระฆังสักการสถานบุญราศีนิโคลาส พิธีบูชาขอบพระคุณ  

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู  เป็นประธาน

 อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองอาสนวิหารวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม เวลา  

17.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดนักบุญบาร์โธโลมิว  อัครสาวก  ดอนตาล 

จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่  23  สิงหาคม เวลา 

10.30  น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช  เป็นประธาน

 วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6 กันยายน   เวลา 

10.30 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

 โกวิทวาณิช เป็นประธาน (หมายเหตุ  จำาหน่ายสินค้า

ติดต่อ โทร. 0-3521-6544)

 วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ กรุง- 

เทพมหานคร ฉลองวัดครบ 2 ทศวรรษการเสกวัด  

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัล

ไมเกิ้ล มีชัย   กิจบุญชู   เป็นประธาน (ตรีวาร วัน

อาทิตย์ที่ 7, 14, 21 กันยายน เวลา 10.00 น. โดย 

คุณพ่ออันตน นพพร ยอแซฟ คณะซาเลเซียน ใน

หัวข้อ “กลุุ่มคริสตชนแรกตามหนังสือกิจการอัครสาวก 

และบทบาทเยาวชนกับงานอภิบาลของวัดฯ”)

 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 กบินทร์บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

13 กันยายน เวลา 10.30 น. 

 

 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี จ.อุดรธานี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. พระ-

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญอัลฟองโซ จ.หนองคาย ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม   เวลา 10.30 น. พระสังฆราช 

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ  อ.รัตน-

วาปี จ.หนองคาย   ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

เป็นประธาน

 วัดนักบุญคลารา ปักหมู จ.หนองคาย ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 กันยายน  เวลา 10.30 น. พระ-

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำาภู ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 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

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ที่นี่มีนัด
] XAVEC (Xavier Education Center) มลูนธิคิณะ

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

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. วันอาทิตย์

ที่ 27 กรกฎาคม 2014 เริ่มเวลา 13.30 น. เสร็จจาก

ประชุม เชิญทานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกัน โปรดแจ้งความ

จำานงเข้าร่วมงานที่คุณคมทวน ยันต์เจริญ 08-3155-

9339 หรือที่คุณอนุสรณ์ อานามนารถ 0816278813 

] โครงการอบรมสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม (7 

ครั้ง 7 เรื่องราว) แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ จัดอบรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม (7 ครั้ง 

7 เรื่องราว) ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 13.30- 

17.00 น. ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก สำานัก 

พระสังฆราช ชั้นใต้ดิน โดยครั้งที่ 1 จะจัดในวันที่ 3 

สิงหาคม 2014 พบกับวิทยากรรับเชิญ ดร.จิตต- (อ่านต่อหน้า 16)

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 วัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี  ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 17   สิงหาคม เวลา 10.30 น.   พระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อ.สว่างวีระ-

วงศ์ จ.อุบลราชธานี 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

 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)

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.ภูเก็ต 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม เวลา 10.00 น.  

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธาน  

พิมญ์ แย้มพราย ในหัวข้อเรื่อง “วิวัฒนาการดนตรี

ศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักรคาทอลิกไทย – เส้นทาง

แห่งความเชื่อ และบทเพลงแห่งความหวัง / The 

Journey of Faith …. The Song of Hope ผู้

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสำารองการเข้าอบรม

ได้ที่ 0-2681-3900 ต่อ 1407, 08-9108-6850 

E-mail : thaisacredmusic@gmail.com

] สามเณราลัยแสงธรรม ขอเชิญร่วมโมทนาคุณ

พระเจ้า โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติสู่สวรรค์  

ร่วมพิธีบวชสังฆานุกร แต่งต้ังผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่าน

พระคัมภีร์  โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 9 

สิงหาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. 

ท่ีอาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน 

นครปฐม 
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] สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัด

ประชุมสัมมนาประจำาปี 2557 ระหว่างวันที่ 17-20 

สิงหาคม 2014 ที่โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี ใน

หัวข้อ “การศึกษาคาทอลิกในการฝ่าวิกฤตการศึกษา

ของชาติ” 

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ เปิดสอนหลักสูตรการเรียน 

ร้องเพลงและพื้นฐานทางดนตรีเบื้องต้น  (8 สัปดาห์) 

(การฝึกลมหายใจ การเปล่งเสียง การออกอักขระเสียง

ต่าง ๆ การร้องเพลงให้ไพเราะ ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น 

การอ่านโน้ต  การฝึกจังหวะรวมถึงทักษะต่าง ๆ ที่ใช้

สำาหรับขับร้องบทเพลงในพิธีกรรม) สอนโดยอาจารย์

พรเทพ วิชชุชัยชาญ และอาจารย์ศิรารัตน์ สุขชัย ทุก

วันอาทิตย์ เวลา 13.00-17.30 น.  ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 

สิงหาคม - 5 ตุลาคม 2014 ที่วัดเซนต์หลุยส์ ตึกวันทา

มารีย์ ชั้น 2 ค่าลงทะเบียนท่านละ  2,000  บาท (รวม

อาหารว่าง) ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร รับสมัคร

ถึงวันที่  10 สิงหาคม 2014 จำานวนจำากัดเพียง 30 ท่าน

เท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดที่  โทร. 0-2681-

3900 ต่อ 1407, 08-9108-6850 หรือ E-mail : thaisa-

credmusic@gmail.com

] โครงการอบรมฆราวาสประกาศข่าวดีประจำาวัด 

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
(Parish Missionary Groups) PMG.   รุ่นที่ 

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 ติดต่อสมาชิก PMG  คุณอรวรรณ  

โทร. 08-5235-7778 คุณพอล ศรีจันทร์ โทร. 08-

1550-5333 

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อไพบูลย์ 

อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2014 

เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 

11.00 น.  ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา ที่วัดพระมหาไถ่ 

ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพมหานคร คุณสงวน โทร. 

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

] คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 

วิทยาลัยแสงธรรม  เปิดอบรม “การสอนคริสตศาสน-

ธรรมในโรงเรียน” ครั้งที่ 2/2557 ให้กับผู้สอนในกลุ่ม 

สาระวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ครูผู้สอน 

วิชาคริสตศาสนา ครูคำาสอน ครูคาทอลิก และฆราวาส

ที่สนใจ จัดอบรมทุกวันเสาร์จำานวน 8 ครั้ง เวลา 

09.00-15.30 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม ถึง 20 

กันยายน 2557 ที่วิทยาลัยแสงธรรม ดูรายละเอียด 

ที่ www.saengtham.ac.th สนใจติดต่ออ.สุดหทัย 

นิยมธรรม โทร. 0-2429-0100 ถึง 3 โทรสาร 

0-2429-0819 E-mail: christ.studies2000@

gmail.com

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม / วันเสาร์ 

ที่ 6 กันยายน / วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม / วันจันทร์ที่ 3 

พฤศจิกายน / วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม สอบถามคุณ 

วันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585 

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณท่ีจอดรถ 

ชั้น A ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ 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

เรียนรู้จากคนจนถึงความสุภาพถ่อมตน ความอดทนสู้งาน 
การพออยู่พอกินเพื่อแบ่งปันคนอื่น... ด้านสังคม กล่าว
คือพนักงานจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ต้องมีความ
ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
ซื่อๆ แบบคนจน... ด้านอาชีพ พนักงานที่ทำางานกับ
เกษตรกร ไม่เคยรู้จักทำาเกษตรมาก่อน แต่ชาวนาก็สอน
พนักงานให้รู้วิชาการเกษตร ทั้งหมดเหล่านี้ คือเครื่อง
เตือนใจผู้มีความเชื่อทั้งหลายว่า คนจนคือทูตสวรรค์ 
ที่มีเรื่องราวจะสั่งสอนเพื่อนมนุษย์จากชีวิตจริงของเขา 
การช่วยเหลือเขา ก็คือการสร้างโอกาสให้คนสองฝั่งพบ 
ปะกัน พนักงานก็เรียนรู้คำาสอนพระคัมภีร์ที่มีอยู่จริงใน 
วิถีชีวิตของคนจน... นี่คือคำาอธิบายว่าทำาไมพระเจ้าต้อง 
เกิดมาจน และปัจจุบันนี้ก็ยังทรงใช้คนจน เพื่อสอน
มนุษย์ทุกคน ให้เข้าใจคำาว่า “อาณาจักรพระเจ้า” อาณาจักร
นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าคนไม่ยอมสู้ชีวิต ลดละตัวกูของกู 
อยู่อย่างเรียบง่าย เพ่ือประชาสังคมจะได้รับความยุติธรรม 
ตามสิทธิพลเมืองของชุมชนเดียวกัน และดังนี้ สังคมจะ
บังเกิดสันติสุข

พระศาสนจักรต้องดำาเนินชีวิตอย่างคนจน
u เหตุผลประการแรกคือ ศาสนานี้ถือกำาเนิดจาก
พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงใช้ชีวิตเยี่ยงคนจน ทรงสอน 
ว่าคนจนเป็นบุคคลท่ีพระเจ้าประทานพร ผู้ท่ีเช่ือในพระองค์
และปฏิบัติตามจึงจะมีสิทธิเป็นสมาชิกในครอบครัวพระ
ศาสนจักร 
u เหตุผลประการที่สอง ทุกคนต้องการพัฒนาตนเอง 
ให้เป็นคนดีมีคุณค่าตามคำาสอนในพระคัมภีร์ (คำาสอนท่ี
ว่าต้องทำางานจึงจะมีกิน ถ้าจะทำางานให้ประสบผลสำาเร็จ 
ต้องสู้ชีวิต ต้องอดทน ประหยัด เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
คำาสอนเหล่านี้ซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตจริงของคนจน) พระ

เยซูเจ้ายังสอนอีกว่า ใครที่อยากจะเป็นศิษย์ก็ต้องแบก
กางเขน ดังนั้นถ้าจะเรียนรู้วิธีแบกกางเขน ให้ไปเป็น
เพื่อนและเรียนรู้คำาสอนนี้จากคนยากจน... การแสวงหา
น้ำาพระทัยของพระเจ้า ต้องเริ่มต้นจากการเพ่งดูชีวิต
ของคนจน ด้วยสายตาแห่งความเชื่อ พิจารณารำาพึง
ความดีความงามท่ีซ่อนอยู่ในตัวเขาท่ามกลางการต่อสู้
ดิ้นรน เพื่อเอาชีวิตรอดในแต่ละวัน
u ประการที่สาม พระเจ้าทรงใช้คนจนเป็นคนกลาง
เพื่อทดลองคนดีมีธรรม ว่าคนเหล่านี้จะรักพระองค์
หรือไม่ ผู้ที่พบเห็นคนเจ็บป่วย ขาดแคลนอาหาร เครื่อง
นุ่งห่ม และเข้าไปช่วยเหลือ ผู้นั้นแหละคือคนดีมีธรรม 
แต่ถ้าละเลยผู้ตกทุกข์ ผู้นั้นก็ไม่สามารถเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวพระเจ้าได้
u ประการที่สี่ คนจนมิใช่คนที่ด้อยกว่าแต่เป็นคน
มีประสบการณ์จริงของผู้แบกกางเขนติดตามพระเยซู
อย่างใกล้ชิด คนจนสอนพระคัมภีร์แก่เราด้วยชีวิตจริง 
ของเขา คนจนมีวัฒนธรรมสูงส่ง เป็นวัฒนธรรมเดียวกัน
กับของพระคริสตเจ้าผู้เกิดมาจน... ผู้ที่รักพระเจ้าจำาเป็น
ต้องเพ่งมองคนจนอย่างมีสติเพื่อเกิดปัญญาจากภาพที่
ปรากฏในสายตาของเรา ภายนอกอาจจะดูน่าเกลียด 
แต่ภายในงดงามและพระเจ้าทรงยกย่องเขาว่าเป็น
ผู้มีบุญ... คิดได้ดังนี้การทำางานกับคนจนของศาสนา
คริสต์/Caritas ก็มีอุดมการณ์ที่แตกต่างจากสถาบัน
อื่นๆ โดยสิ้นเชิง
u พระเจ้าทรงเลือกสรรคนจน บุคคลที่โลกเห็นว่า
อ่อนแอ เพื่อปราบผู้มีอำานาจ ทรงเลือกสรรบุคคลที่โลก
ดูถูกเหยียดหยาม น่ารังเกียจ ไร้คุณค่า ทรงใช้บุคคล
เหล่านี้ลบล้างกฎระเบียบทั้งหลายที่มีมาก่อน ทั้งนี้เพื่อ
ประกาศให้ทุกคนทราบว่าผู้หยิ่งผยองจะไม่มีที่ยืนต่อ
หน้าพระพักตร์พระเจ้า พระองค์ทรงถอดผู้มีอำานาจออก 
จากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่ำาต้อยขึ้น 
u พระศาสนจักรถ้าไม่ทำางานกับคนจน ก็ไม่มีทาง

เห็นตัวตนข้อคำาสอนของพระคัมภีร์ เป็นตัวตนที่ม ี
อยู่จริงในชีวิตคนจน อาจารย์ทั้งหลายอาจจะสอนผิดๆ 
ด้วยคำาพูดมากมายท่ีอ้างอิงจากหนังสือท่ีไร้ชีวิต... 
อย่างไรก็ตามคนจนก็เหมือนคนท่ัวไปท่ีต้องเรียนรู้ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือจะสู้กระแสโลกวัตถุนิยม  
Caritas เมื่อทำางานกับคนจน ต้องทราบว่าแม้พวกเขา 
กำาลังดำาเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร อยู่ใกล้ชิดพระเจ้า 
แต่พวกเขาก็ยังต้องรู้จักรักษาคุณค่าเหล่านั้นมิให้สูญ
เสียไป ตามกระแสโลก ที่ส่งเสริมให้คนอยากมีอยากได้ 
ก่อหนี้สินจนล้มละลาย บางคนบุกรุกป่า ทำาลายทรัพยา- 
กรธรรมชาติ ต้นไม้ ดิน น้ำา อากาศ จนไม่มีเหลือให้ลูก
หลานได้ใช้ในอนาคต คนจนต้องกลับมาใช้ชีวิตกลุ่มที่มี 
ความเอื้ออาทรต่อกัน ร่วมแรงร่วมใจ สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาของตน 
u พระศาสนจักรกลุ่มย่อย ถ้าอยากประกาศพระวรสาร 
แต่ไม่คิดคำานึงที่จะสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือ
คนจนให้มีชีวิตสมศักดิ์ศรี และเข้าถึงทุกคน คริสตชน 
กลุ่มนั้นไม่ช้าต้องล่มสลาย แม้สมาชิกจะได้จัดสัมมนา
วพิากษว์จิารณร์ฐับาล หรอืเปน็คนทีช่อบปฏบิติัศาสนกจิ 
มากมาย แต่ก็จะเป็นชุมชนคริสตชนที่ไร้ผลงาน 
u พระเจ้าของเรา เป็นคนยากจน ในสมัยนี้ พระองค์
ทรงติดต่อกับเราด้วยหน้าตาของคนจนที่มีเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น คนไร้บ้าน คนไร้รัฐ ผู้ติดยา ผู้ลี้ภัย ผู้สูงอายุ 
แรงงานต่างด้าว คนขอทาน เด็กถูกทำาแท้ง สิ่งแวดล้อม
ถูกทำาลาย พืชและสัตว์ที่มีชีวิตค่อยๆ สูญพันธุ์... พระเจ้า 
ต้องการความช่วยเหลือจากเราผู้ท่ีมีความเช่ือศรัทธาใน
พระองค์

Caritas (ต่อจากหน้า 3)

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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Begin Again 
เราต่างเป็นดาวที่หลงทาง
 ภาพยนตร์เพลงทำาให้เราหลงรักไม่ยากถ้าบทเพลงประกอบภาพยนตร์

ทำาให้เราเคลิบเคล้ิมไปกับเร่ืองราว เป็นความยากท่ีดูเหมือนยาก ในการจัดสัดส่วน

ระหว่างเพลงกับเนื้อหาในภาพยนตร์เพลง ภาพยนตร์เพลงเรื่องล่าสุดที่เขย่า 

ส่วนผสมได้ลงตัว เรื่องล่าสุดคือ Begin Again ผมไม่แน่ใจว่าภาพยนตร์เรื่อง

นี้ตั้งชื่อภาษาไทยว่าอะไร แต่ชื่อภาษาอังกฤษแม้ดูธรรมดา แต่ก็สามารถสรุป

เนื้อหาทั้งหมดของภาพยนตร์ได้อย่างชาญฉลาด

 หนังบอกเล่าเรื่องราวของโปรดิวเซอร์มือทอง ที่เดินทางมาถึงจุดต่ำาสุด 

เมาเละ ครอบครัวแหลกเหลว ขาดแรงบันดาลใจ คิดจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำา แต่

เมื่อมาเจอนักร้องหญิงในผับแห่งหนึ่ง เป็นผับแบบปล่อยของ ใครมีเพลงเจ๋ง 

ก็นำามาโชว์มาแสดงได้ ผู้หญิงคนน้ันเธอมาพร้อมกับบาดแผลในใจเช่นกัน เร่ืองราว

หนีไม่พ้น เรื่องของความรัก เธอรักศิลปินกำาลังเนื้อหอม ด้วยความเป็นอัจฉริยะ

ทางการแต่งเพลง บทเพลงเธอไปโดนโปรดิวเซอร์ที่ชีวิตกำาลังตกต่ำาอย่างจัง 

เบ่อเร่อ เขาคิดถึงบทเพลงของเธอเมื่อมีการบรรเลงแบบเต็มวง ไม่ใช่กีต้าร์ตัว

เดียวเหมือนท่ีเธอเล่นแบบเบ่ือๆ แล้วไม่มีคนสนใจ เขาคิดถึงเสียงไวโอลิน เปียโน 

กลอง เบส และในที่สุดทั้งคู่ก็มาเติมสิ่งที่ขาดหายไป หนังไม่ได้จบที่ในที่สุด 

ทั้งสองก็แต่งงานกัน แต่หนังจบแบบและทั้งสองก็ไปเริ่มใหม่อีกครั้ง Begin 

Again ในชีวิตจริงจะมีกี่ครั้งที่เปิดโอกาสให้เราเริ่มต้นกันใหม่

 ผมชอบท่ีภาพยนตร์มีความเช่ืออยู่รายทาง อย่างน้อยก็รถท่ีตัวพระเอกขับ 

นอกจากสายแจ๊ค สองข้ัวท่ีมีท่ีมาท่ีไปของการเร่ิมต้นความรักแล้ว ยังมีสายประคำา

แขวนอยู่หน้ารถ หรือในห้วงทุกข์ใจสุด ๆ จวนเจียนจะปลิดชีวิตของตนเองที่

รถไฟฟ้าใต้ดิน คำาเชิญชวนของนักแพร่ธรรม ว่าอยากพูดคุยกับพระเจ้าไหม 

อยากพบพระเจ้าไหม ชายหนุ่มคนนั้นลงจากรถและบอกว่า “ฉันกำาลังไปคุยกับ

พระเจ้า” และค่ำานั้นเอง ที่ผับแห่งนั้น เป็นก้าวแรกที่ทำาให้เขาได้หวนกลับไปทำา

สิ่งที่รัก หนังไม่ได้จงใจที่จะพูดเรื่องนี้ แต่เพลงในภาพยนตร์ที่ดูเหมือนว่ากำาลัง

มาแรงขณะนี้ทื่ชื่อ Lost Stars ดวงดาวที่หลงทาง (สังเกตว่ามีตัว s แสดงว่า

หลายดวง) ก็ยังมีคำาว่า God Tell Us a Reason บางทีคนเราก็หลงทาง 

 ผมนึกถึงเรื่องเล่าในบทเทศน์อาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อจะบอกกับสัตบุรุษ

ที่มาร่วมมิสซาในวันนั้นว่า พระวาจาของพระเจ้าก็เหมือนเข็มทิศนำาทาง วันนั้น

ผมเล่าว่า “ชายหนุ่มออกเดินทางท่องเที่ยวไปเพียงลำาพัง จนมาพบหญิงสาวผู้

ออกเดินทางเช่นกัน ความเปลี่ยวเหงาในเมืองใหญ่และการมาเพียงลำาพังทำาให้

ทั้งสองใช้เวลาในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นด้วยกัน ในวันร่ำาลาเพื่อกลับไปทำาภารกิจ

ของตน ผู้ชายคนนั้นถามผู้หญิงว่า โปรแกรมต่อไปเธอตั้งใจจะไปไหนหรือ 

หญิงสาวตอบ ยังไม่รู้เลย ผู้ชายบอกว่า ลองเอาแผนท่ีมาสิ ผู้หญิงทำาตามโดยง่าย 

ผู้ชายบอกต่อว่า “ลองเอานิ้วชี้ในสถานที่ที่อยากไปสิ” ผู้หญิงมองหน้า แล้วถาม

ด้วยความสงสัย “ทำาไมล่ะ” ที่ใดก็ตามที่เธอเอานิ้วชี้ลงในแผนที่นี้ ต่อไปนี้เธอไม่

ต้องเดินทางคนเดียวแล้ว ฉันจะเป็นคนพาเธอไปเอง ฉันจะเป็นเข็มทิศให้เธอ...” ฟังดู

โรแมนติกเหลือเกิน แต่เมื่อนึกถึงเรื่องราวของความเชื่อแล้ว พระวาจาของพระก็

เป็นเข็มทิศให้เราเดินทางชีวิตได้ทุกเรื่องเช่นเดียวกัน

 อุดมสารเดินทางร่วมไปกับทั้งพี่น้องคริสตชน และพี่น้องต่างความเชื่อ 

ก้าวเดินไปกับท่านผู้อ่านทุกท่าน โดยส่วนตัวแล้วดีใจทุกครั้งที่อุดมสารได้ถูก

เผยแพร่ออกมาพบกับผู้อ่านทุก ๆ สัปดาห์ มีคนนำาไปพูดถึง ส่งต่อในโลกของ 

โซเชียลมีเดีย มีคนได้ผลจากถ้อยคำาบางประโยคท่ีสะกิดใจและช้ีชวนให้มีความศรัทธา 

มากข้ึน เรากำาลังจะเดินทางไปสู่วันส่ือมวลชนสากล ท่ีถือว่าเป็นสนามงานโดยตรง

ของทั้งอุดมสาร อุดมศานต์ และงานสื่อทุกชนิดของพระศาสนจักร 

คาทอลกิในประเทศไทย คงมเีรือ่งราวมาบอกเลา่กนั วา่สือ่มวลชนคาทอลิก 

กำาลังก้าวเดินไปในทิศทางใด ต้องการแรงสนับสนุนและกำาลังใจจากทุกท่าน 

อย่างไร และยังอยากจะเชิญชวนให้ตระหนักว่า งานสื่อไม่ใช่งานของ 

สำานักงานสื่อเท่านั้น แต่การสื่อพระเยซูคริสตเจ้า การแบ่งปันข่าวดีแห่ง

พระวรสาร เป็นสนามงานของสนามชีวิตพวกเราทุกคน 

 ถ้าเราทุกคนเป็นดาวดวงน้อย อาจมีบางค่ำาคืนท่ีหลงทางหรือฉาย

แสงสว่างเท่าที่ควร แต่ทุกวันใหม่ ก็เริ่มกันอีกครั้ง God Tell Us To Be 

The Light of The World พระเป็นเจ้ามอบหมายให้เราเป็นดังแสงสว่าง

ส่องโลก แม้จะเป็นคำาเดิม ๆ พูดซ้ำา ๆ แต่เมื่อได้ฟังคำาซ้ำานี้สักกี่ครั้ง ก็

รู้ทันทีว่า ต้องเริ่มส่องแสงแห่งความดีกันอีกแล้วทุกวัน

บรรณาธิการบริหาร
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“เพื่อโอกาสที่ดี” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2014 ภราดาทักษบุตร   ไกร-

ประสิทธิ์  ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  พร้อมด้วยคณะครู ได้ 

เดินทางไปมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำานวน 10 เครื่อง และติดตั้งระบบ

อินเทอร์เน็ตให้กับบ้านหทัยการุณย์ จ.ฉะเชิงเทรา  โดยมีซิสเตอร์กรรณิการ์   เอี่ยม-

ไธสง เป็นผู้รับมอบ   ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในความ

ดูแล จำานวน 64 คน ได้สามารถสืบหาข้อมูลในการแสวงหาความรู้ผ่านทาง

เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

“สมโภชพระวรกายฯ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2014 โรงเรียน 

อัสสัมชัญสมุทรปราการ  โดยภราดาทักษบุตร   ไกรประสิทธ์ิ  ผู้อำานวยการ คณะครู 

และนักเรียนคาทอลิกได้มีโอกาสตั้งพลับพลาต้อนรับศีลมหาสนิท  โอกาสสมโภช

พระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า โดยมีคุณพ่อธนันต์ธง   สุขสุทิพย์ เจ้าอาวาส 

เป็นผู้อัญเชิญศีลมหาสนิท

“สมโภชพระวรกายฯ” วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2014 ซึ่งเป็นวัน

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ วัด

นักบุญยอแซฟ อยุธยา จัดให้มีพิธีแห่ศีลมหาสนิทรอบๆ วัด

เข้าเงียบ

ฟื้นฟูจิตใจ

ประจำาปี 

ชมรม

คนหูหนวก

คาทอลิก 
(อ่านต่อหน้า 4)

“อบรม” แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ร่วมกับบริษัท

สยามดนตรียามาฮ่า จำากัด ได้เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการเล่นอิเล็กโทน

ประจำาปี 2014 เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2014 ที่อาคารสยามกลการ ปทุมวัน 

ดำาเนินการอบรมโดยอาจารย์เรมีย์ นามเทพ และอาจารย์ยุทธพงศ์ แสง-

สมบูรณ์   ผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน 20 คน
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

ตอนที่ 46 คนแกว่ง

 การเติบโตมีช่วงชีวิตท่ีต้อง

เดินผ่าน จากเด็กในอ้อมกอดของ

บิดามารดา พลัดผ่านไปยังวัยแห่ง

การเรียนรู้ และเติบโต เลือกค่านิยม 

ทำาตามใจ หรือทำาตามกัน ทำาตาม

คำาแนะนำาท่ีดีหรือทำาตามเพ่ือนฝูง 

ทำาตามคำาชี้แนะสอนสั่งหรือไม่

สามารถเอาชนะวัฒนธรรมแห่ตาม

งานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำาปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

มงซินญอร์วิษณุ  ธัญญอนันต์ คุณพ่อสมเกียรติ  บุญอนันตบุตร (อ่านต่อหน้า 4)

“ฉลองพระหฤทัย  วัดเพลง” วันที่ 

29 มิถุนายน  2014  พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา  กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณ ฉลองวัดพระคริสตหฤทัย จ.ราชบุรี  111 

ปี   โอกาสนี้ พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ 

เทียนชัย สมานจิต ได้ร่วมพิธีและเป็นผู้อธิบาย

พระวรสาร   “พระเจ้ารักเรามากจนบางครั้งเราไม่

สามารถรับรู้ได้ ด้วยสังคมโลกปัจจุบัน”

ฉลอง 400 ปีมรณกรรมนักบุญคามิลโล

25 ปีแห่งชีวิตสงฆ์ บวชพระสงฆ์ใหม่
สงฆ์ใหม่ชี้ สิ่งที่เป็นความฝัน คิดว่าเป็นความจริง (อ่านต่อหน้า 7)

กันโดยไม่ต้องรู้ความหมาย เราจะสอนลูกของเราให้ชีวิตไม่แกว่งได้อย่างไร

 “ผู้ชอบธรรมย่อมเป็นสุข เขาไม่เดินตามคำาแนะนำาของคนชั่ว ไม่

ยืนในทางของคนบาป ไม่นั่งร่วมกับคนชอบเยาะเย้ยผู้อื่น แต่ชื่นชมใน 

ธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ ท่องบ่นธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งวัน 

ทั้งคืน” (สดุดี 1:1-2)

 “จงทำาทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่บ่นหรือโต้เถียง ท่านทั้งหลายจะได้

ไม่ถูกตำาหนิ ปราศจากเล่ห์กล เป็นบุตรของพระเจ้าไร้มลทินในหมู่พงศ์พันธ์ุ

ที่คดโกงและชั่วร้าย ฉายแสงในหมู่ชนนี้เสมือนดวงประทีปอยู่ในโลก จง

ยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้ เพื่อข้าพเจ้าจะได้ภาคภูมิใจในวันของพระ 

คริสตเจ้า ว่าข้าพเจ้ามิได้วิ่งและตรากตรำาทำางานโดยเปล่าประโยชน์” (ฟิ-

ลิปปี 2:14-16)

 จุดยืนในชีวิตไม่ใช่เรื่องเฉพาะของการปลูกฝัง สอนสั่ง แต่ต้องให ้

แบบอย่างด้วย การได้หม่ันทบทวนถึงค่านิยมแห่งพระวรสาร คงช่วยต้านค่านิยม

ทางโลกท่ีคอยฉุดร้ังให้เราแกว่งไปมา เพราะค่านิยมแห่งพระวรสารบอกเราว่าบิดา

ของเราคือใคร
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