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ปีที่ 38 ฉบับที่ 32 ประจำ�วันที่ 3-9 สิงห�คม 2014 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 2

“ร่วมใจสามัคคีและฉลองนักบุญคามิลโลองค์อุปถัมภ์” วัน

ที่ 5 กรกฎาคม 2014 บ้านสิทธิดา-ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ จัดงานทำาบุญ

รวมใจสามัคคีและฉลองนักบุญคามิลโลองค์อุปถัมภ์ โดยคุณพ่อไพยง มนิราช 

อุปสังฆราช เป็นประธาน มีพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง นายแพทย์ประสิทธิ์

และคุณลัดดา จันทราทิพย์ สามเณร โนวิส และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้ง

เด็กๆ สมาชิกบ้านสิทธิดาฯ และผู้ปกครองเด็กๆ มาร่วมงานอย่างมากมาย 

ในโอกาสนี้ คุณรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำาเภอเมืองบ้านโป่ง นายก 

เหล่ากาชาดอำาเภอบ้านโป่ง คุณรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พมจ.ราชบุรี ชมรม

พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบ้านโป่ง มาร่วมงาน

คุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุล เจ้าอาวาส วัดซางตาครู้ส ในความ

ร่วมมือกับสภาอภิบาล ผู้นำาชุมชน และบรรดาคริสตชน ทั้ง

ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนจำานวนมาก พร้อมใจกันต้อนรับ

พระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 

พระสันตะปาปา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2014 

นอกจากนี้ยังมีผู้นำาศาสนาพุทธ อิสลาม ตลอดจนผู้นำา

ชุมชนกุฎีจีน ผู้อำานวยการเขต ผู้กำากับ และแขกผู้มีเกียรติ

เข้าร่วมแสดงความเคารพต่อพระธาตุนักบุญด้วย 

“ศิลปินแห่งชาติเยี่ยมโรงเรียน” อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา 

พร้อมทั้งเซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์  

บางภาษี จ.นครปฐม ในวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2014 ซิสเตอร์ 

ปวีณา นิยมธรรม ผู้อำานวยการ และคุณครูณัฐกฤตา คเชนทร รองผู้อำานวย-

การ พร้อมคณะครู และนักเรียน   ปลื้มใจได้ต้อนรับ “อุชเชนี” ศิลปินแห่งชาติ 

สาขาวรรณศิลป์ และมอบรางวัลประกวดแก่นักเรียน

“ฉลองวัดนักบุญอันตน” วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2014 วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี จัดเฉลิมฉลองความเชื่ออย่างยิ่งใหญ่ โดยพระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  โอกาสนี้พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย  สมานจิต เดินทางมาร่วมพิธีด้วย  มีคริสตชน 

จากทั้งในสังฆมณฑล และต่างสังฆมณฑล มาร่วมพิธีเป็นจำานวนมาก
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สมณสภาสื่อสารสังคม สันตะสำานัก

วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 48
“สื่อมวลชนในการรับใช้วัฒนธรรมแห่งการเผชิญหน้ากัน”

พระสังฆราชกิตติคุณยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. ถอดความ

พี่น้องชายหญิงที่รัก

	 ทุกวันนี้เราเจริญชีวิตอยู่ในโลกที่	 “ยิ่งทียิ่งเล็กลง”	 ผลก็คือดูเหมือน

ว่า	 การที่เราแต่ละคนจะเป็นเพื่อนบ้านกันยิ่งจะง่ายมากขึ้น	 การพัฒนาเรื่องการ 

ท่องเที่ยวและเทคนิคเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนล้วนชักนำาเราให้ใกล้ชิดกันมากยิ่ง

ขึ้น	 ช่วยให้เราได้สัมผัสกันมากขึ้น	 ในขณะเดียวกันการก้าวสู่โลกดิจิตอลทำาให้

เราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้น	 ถึงกระนั้นความแตกแยก	 ซึ่งบางครั้ง

ลึกซ้ึงมากยังคงมีอยู่ในครอบครัวของมนุษย์	 ในระดับโลกเราจะเห็นความแตกต่าง

ท่ีน่าอับอาย	 ระหว่างความม่ังค่ังของคนท่ีร่ำารวยกับความยากจนข้นแค้น	 บางคร้ัง

เราเพียงเดินไปตามถนนในเมืองเพื่อจะได้สัมผัสกับผู้ท่ีอาศัยอยู่ข้างถนนและ

แสงสว่างอันรุ่งโรจน์ของหน้าต่างในร้านค้า	 เราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้	 จนมันไม่

ทำาให้เราไม่สบายใจ	 โลกของเรายังต้องทรมานอยู่กับการแบ่งแยกความร่ำารวย

และความยากจน	ซึ่งยังมีความแตกแยกกันทางธุรกิจ	การเมือง	อุดมคต	ิและที่

น่าเศร้าก็คือ	แม้กระทั่งเรื่องที่เกี่ยวโยงกับศาสนา

	 ในโลกซึ่งเป็นอยู่อย่างนี้	 สื่อมวลชนสามารถช่วยให้เรารู้สึกใกล้ชิดกัน

มากขึ้น	 ก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันของครอบครัวมนุษย	์ ซึ่งสามารถ

รวมใจไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน	 และความพยายามอย่างจริงจังให้ทุกคนมี

สภาพชีวิตที่สูงขึ้น	 สื่อมวลชนที่ดีช่วยให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้น	 รู้จักกันดียิ่งขึ้น	

ในที่สุดจะช่วยให้เราเติบโตในความเป็นหนึ่งเดียวกัน	กำาแพงที่แบ่งแยกเราจะถูก 

ทำาลายลงได้ก็ต่อเมื่อเราพร้อมที่จะรับฟังและเรียนรู้จากกันและกัน	 เราต้องขจัด

ความแตกต่างกัน	 โดยอาศัยการเสวนาที่จะช่วยให้เราเข้าใจกันและเคารพซึ่งกัน

และกัน	 วัฒนธรรมแห่งการเข้าหากันบังคับให้เราพร้อม	 ไม่เพียงแต่จะให	้ แต่

พร้อมที่จะน้อมรับด้วย	 สื่อมวลชนได้ก้าวหน้ามาก	 โดยเฉพาะในปัจจุบันเมื่อ

เครือข่ายสื่อมวลชนได้เจริญก้าวหน้าอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	 โดยเฉพาะ	

“อินเทอร์เน็ต”	 (Internet)	 เปิดโอกาสมากมายให้กับการสัมผัสและความเป็น

หนึ่งเดียวกัน	นี่คือสิ่งที่ดีแท้	นี่คือของขวัญจากพระเจ้า

	 พูดในลักษณะนี้มิใช่สื่อมวลชน	 ซึ่งไม่มีปัญหาอะไรเลย	 ความรวดเร็ว

ของสิ่งต่างๆ	ที่นำามาเผยแพร่ทำาให้เราไม่มีเวลาพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อตัดสิน 

และน่ีมิได้ช่วยในการแสดงออกอย่างมีเหตุมีผล	 และมิใช่เป็นการแสดงความคิดเห็น 

อย่างถูกต้อง	 ความคิดเห็นต่างๆ	 ที่แสดงออกมา	 อาจมองได้ว่าเป็นสิ่งที่มี 

ประโยชน	์ แต่ก็เป็นการช่วยให้มีบุคคลที่ซุกซ่อนตัวเองอยู่เบื้องหลังการรายงาน 

ซึ่งยิ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความปรารถนาและความคิดเห็นส่วนตัวของผู้นั้นมาก

ขึ้น	 ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสนใจของบุคคลผู้นั้นในเรื่องการเมือง 

(อ่านต่อหน้า 4)

สาส์นจากประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 48
“สื่อมวลชนในการรับใช้วัฒนธรรมแห่งการเผชิญหน้ากัน”

พี่น้องชายหญิงที่รัก

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประทานสาส์นวันสื่อมวลชนสากล

ครั้งที	่48	ภายใต้หัวข้อ	“สื่อมวลชนในการรับใช้วัฒนธรรมแห่งการเผชิญหน้า

กัน”	 พระองค์ทรงกล่าวถึงสภาพความเป็นจริงของโลกที่ยังมีความแตกแยก

ระหว่างความร่ำารวยกับความยากจน	 ทำาให้มนุษย์ต้องทรมานอยู่กับการแบ่งแยก

ทั้งในทางธุรกิจ	การเมือง	อุดมคติ	และศาสนา

	 พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าสื่อมวลชน	 โดยเฉพาะ	 “อินเทอร์เน็ต”	 เป็น

ของขวัญจากพระเจ้าท่ีช่วยขจัดความแตกต่างอาศัยการเสวนา	 และทำาลายกำาแพง

ที่แบ่งแยกลงได้	 แต่อันตรายของสื่อประเภทนี้ก็มี	 เช่นความรวดเร็ว	 ซึ่งทำาให้

ไม่มีเวลาพิจารณาอย่างละเอียดเพ่ือการตัดสินใจ	 บุคคลสามารถแสดงความคิดเห็น

ส่วนตัวมากขึ้น	ซึ่งอาจทำาให้หลงทาง	ออกห่างจากเพื่อนฝูง	และมองผู้ที่ไม่อาจ 

เข้าถึงสื่อมวลชนว่าเป็นพวกล้าหลัง

	 แม้ส่ือจะมีอันตราย	 แต่ก็ยังสามารถช่วยเราให้เติบโตในด้านความเข้าใจ

เกี่ยวกับมนุษย์และความเข้าใจกัน	และที่สำาคัญ	จำาเป็นต้องใช้เวลา	ความเงียบ	

การรับฟังด้วยความอดทน	เพื่อที่จะสามารถเข้าใจผู้ที่มีความเห็นต่าง

	 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแนะวิธีเพ่ือให้	 “ส่ือมวลชนรับใช้วัฒนธรรม

แห่งการเผชิญหน้ากัน”	 โดยเชื้อเชิญให้มองสื่อมวลชนในรูปแบบของการเป็น 

เพื่อนมนุษย	์ ตามแบบอย่างของพระ	 นิทานเปรียบเทียบเรื่องชาวสะมาเรีย 

ผู้ใจดี	 สื่อสามารถช่วยให้มนุษย์สำานึกว่าตนต่างเป็นพี่น้องกัน	 เป็นลูกของ

พระเจ้าองค์เดียวกัน

	 พระศาสนจักรได้รับการขอร้องให้ออกไปบนถนนแม้จะต้องเสี่ยงกับ

การบาดเจ็บ	 โดยเฉพาะบนทางหลวงดิจิตอล	 ที่เต็มด้วยผู้คนที่กำาลังแสวงหา

ความรอดพ้นและความหวัง	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการสามารถเข้าหาได้	

เพื่อพระวรสารจะได้เข้าถึงทุกคน

	 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงใช้เร่ืองการเดินทางของบรรดาสานุศิษย์

ไปยังเมืองเอมมาอูส	 เพื่อสอนถึงความจำาเป็นของการเสวนา	ซึ่งจะค่อยๆ	นำา

คนไปหาพระเยซูเจ้าผู้เสด็จมาช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาปและความตาย

	 พระองค์ทรงประกาศอย่างชัดเจนว่า	 “พระศาสนจักรจำาเป็นต้องเอาใจใส่

และอยู่ในโลกของการสื่อสาร	เพื่อจะได้เสวนากับคนในโลกปัจจุบันและช่วยให้

พวกเขาได้สัมผัสกับพระคริสตเจ้า	 พระศาสนจักรต้องเป็นพระศาสนจักรที่อยู่

เคียงข้างทุกคน	สามารถร่วมเดินทางกับผู้อื่นได้”

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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สมณสภาสื่อสารสังคม (ต่อจากหน้า 3)

เศรษฐกิจ	 โลกของสื่อสารมวลชนสามารถช่วยขยาย

ความรู้ของเราให้กว้างขวางออกไป	 หรือไม่ก็ทำาให้เรา 

หลงทาง	 ความปรารถนาที่จะเชื่อมโยงกับโลกดิจิตอล 

อาจมีผลให้เราออกห่างจากเพื่อนฝูงของเราจากผู้ที่ 

อยู่ใกล้ชิดกับเรา	 เราไม่ควรมองข้ามความจริงที่ว่าผู้ที่ 

ไม่อาจเข้าถึงส่ือมวลชนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ	เส่ียงอันตราย

ที่ถูกจัดว่าล้าหลัง

	 แม้ส่ิงขัดขวางเหล่าน้ีจะมีอยู่จริง	 แต่ก็ไม่มีเหตุผล

เพียงพอที่จะปฏิเสธสื่อมวลชน	 แต่มันเป็นการเตือนเรา 

ว่า	 ในข้ันสุดท้ายแล้วส่ือสารมวลชนนับว่าเป็นความสำาเร็จ

ของมนุษย	์มิใช่ของเทคโนโลย	ีแล้วสิ่งใดเล่าจะสามารถ

ช่วยเราได้ในแวดวงดิจิตอลให้เจริญเติบโต	 ในความเข้าใจ

เกี่ยวกับมนุษย์	 และเข้าใจกันและกัน	 ตัวอย่างเช่น	 ให้

เราได้กลับคืนมาซ่ึงความรู้สึกว่าเรามีความมุ่งมั่นและ

สุขสงบ	 ซึ่งต้องใช้เวลาและความสามารถที่จะเงียบและ

รับฟัง	 เราต้องมีความอดทนด้วย	 หากเราต้องการที่จะ

เข้าใจผู้ที่มีความเห็นแตกต่างจากเราไป	 คนเราจะแสดง

ความคิดเห็นออกมาได้อย่างเต็มที่	 ก็ต่อเมื่อเขาได้รับ 

ความเพียรทนเท่านั้น	 แต่เขาต้องการให้เรายอมรับเขา 

หากเราตั้งใจฟังเขาจริงๆ	แล้ว	เราก็จะรู้จักศึกษาการมอง 

ดูโลกในแง่มุมอื่นบ้าง	 และมายอมรับความมั่งคั่งของ

ประสบการณ์มนุษย์	ดังที่เผยแสดงออกมาในวัฒนธรรม

และประเพณีของมนุษย	์ เราจะได้เรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่า

ของสิ่งที่ได้รับการดลใจจากคริสตศาสนามากยิ่งขึ้น	เช่น	

วิสัยทัศน์เก่ียวกับมนุษย์แต่ละคน	 คุณสมบัติของการสมรส

และชีวิตครอบครัว	 การแบ่งศาสนาและการเมือง	 การ

เป็นตัวของตัวเองและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	

รวมทั้งสิ่งต่างๆ	อีกมาก

	 ดังนั้น	 ทำาอย่างไรจึงจะให้สื่อสารมวลชนรับใช้ 

วัฒนธรรมแห่งการเผชิญหน้ากัน	 มันมีความหมาย

อย่างไร	 สำาหรับเราในฐานะที่เราเป็นศิษย์ขององค์พระผู้

เป็นเจ้า	ในการที่สัมผัสกับผู้อื่นโดยพึ่งแสงสว่างจากพระ

วรสาร	แม้เราจะมีข้อจำากัด		หรือความผิดพลาดและบาป 

ของเรา	 ดังที่ธรรมาจารย์ท่านหนึ่งทูลถามพระเยซูเจ้าว่า 

“แล้วเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าคือใคร?”	(ลูกา	10:29) 

คำาถามนี้อาจช่วยให้เรามองสื่อมวลชนในรูปแบบของ

การเป็นเพื่อนบ้านกัน		ในการใช้สื่อมวลชนของเรา	และ 

ในบรรยากาศใหม่ที่ เครื่องมือดิจิตอลก่อให้เกิดขึ้น	

ข้าพเจ้าพบคำาตอบจากนิทานเปรียบเทียบเรื่องชาว 

สะมาเรียผู้ใจดี	 ซึ่งเป็นนิทานเปรียบเทียบที่เกี่ยวกับสื่อ- 

มวลชนด้วย	 ผู้ท่ีติดต่อกันก็เป็นเพ่ือนบ้านกันโดยปริยาย	

ชาวสะมาเรียผู้ใจดีไม่เพียงเข้าใกล้ชิดผู้ที่เกือบจะสิ้น

ชีวิตข้างถนนเท่านั้น	 เขารับผิดชอบในการดูแล	 พระ

เยซูเจ้าทรงเปลี่ยนความเข้าใจของเรา	 กล่าวคือการมอง

ดูผู้อื่นมิใช่ผู้ที่เหมือนกับเรา	 แต่ให้เราสามารถทำาตัวเรา

ให้เหมือนกับผู้อื่นด้วย	 อันที่จริงสื่อช่วยให้เราสำานึกว่า

เราต่างเป็นมนุษย์ด้วยกัน	 เป็นลูกของพระเจ้า	 ข้าพเจ้า

อยากเห็นพลังของสื่ออยู่ที่ความเป็นเพ่ือนบ้านท่ีส่งผ่าน

สู่กันและกัน

	 เมื่อใดที่สื่อเน้นแต่เพียงการบริโภคและควบคุม

ผู้อื่น	 ก็หมายความว่าเรากำาลังเผชิญหน้ากับการจู่โจมที่

รนุแรง	ดังเชน่บคุคลทีก่ลา่วถงึในนทิานเปรยีบเทยีบทีถ่กู

ขโมยทุบตีและทิ้งไว้ข้างถนน	 ชาวเลวีและสงฆ์มิได้เห็น

ว่าเขาเป็นเพื่อนมนุษย	์ หากเป็นแต่เพียงคนแปลกหน้า 

ท่ีจะต้องตีตัวออกห่าง	 ในสมัยโน้นมีกฎของความสะอาด

ตามจารีตพิธ	ี ซึ่งเป็นเหตุให้พวกเขากระทำาตัวเช่นนั้น	

ในปัจจุบันอาจมีเงื่อนไขสำาหรับคำาตอบต่อปัญหาที่

เผชิญในสื่อคือเราไม่สามารถมองคนอ่ืนเป็นเพ่ือนบ้าน

ที่แท้จริงได้

	 การเป็นแต่เพียงผู้ ท่ีผ่านไปมาในโลกของ

ดิจิตอลเท่านั้นยังไม่พอ	 หรือเพียงแค่สัมผัสยังคงไม่พอ	

แต่จำาเป็นต้องเติบโตในการเผชิญหน้ากัน	เราอยู่โดดเด่ียว

หรือปดิตวัเราไมไ่ด	้หนทางของสือ่มใิช่เปน็การกอ่ใหเ้กดิ 

ความงดงาม	ความดีและความจริงใจในการส่ือสารเท่าน้ัน	

โลกของการสื่อสารต้องห่วงใยมนุษยชาติด้วย	 สื่อได้รับ 

การเรียกร้องให้สนใจกับการเป็นมนุษย์	เรียกร้องให้แสดง 

ความอ่อนโยน	 โลกดิจิตอลต้องสนใจเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม

อันเป่ียมด้วยมวลมนุษย์	 เป็นการเช่ือมโยงมิใช่ด้วยเส้นสาย	

แต่ด้วยตัวมนุษย์เอง	 การทำาตัวเป็นกลางของสื่อเป็นแต่ 

เพียงส่ิงปรากฏภายนอก	 เฉพาะผู้ท่ีออกจากตัวเองในการ

สื่อสารเท่านั้นที่สามารถเป็นจุดเชื่อมโยงของผู้อื่นได้	

ความสนใจเกี่ยวกับตัวบุคคลเท่าน้ันท่ีจะเป็นพ้ืนฐาน

ของความไว้เนื้อเชื่อใจได้ของผู้ที่เป็นสื่อ	 การเป็นสักขี

พยานของคริสตชน	 จึงสามารถเข้าถึงเส้นขอบของอัต-

ลักษณ์ความเป็นมนุษย์	 โดยผ่านทาง	 “อินเทอร์เน็ต” 

(Internet)

	 ดังท่ีข้าพเจ้าได้พิจารณาอยู่บ่อยๆ	หากต้องเลือก

ระหว่างพระศาสนจักรท่ีมีบาดแผลและออกไปตามถนน	

กับพระศาสนจักรท่ีต้องทรมานอันเนื่องมาจากการ

สนใจกับตัวเองมากเกินไป	 ข้าพเจ้าเลือกเอาแบบที่ต้น 

ถนนคือโลกท่ีมนุษย์อาศัยอยู่	 และเราสามารถเข้าไปพบปะ

กับโลกใบนี้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

ทางหลวงของดิจิตอลเป็นหนึ่งในถนนที่เต็มไปด้วยชาย

และหญิงที่กำาลังเจ็บปวด	 ชายและหญิงที่กำาลังแสวงหา

ความรอดพ้นและความหวัง	 โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต	

สารของคริสตศาสนาสามารถไปจนถึง	 “สุดปลายแผ่นดิน” 

(กิจการ	1:8)	การเปิดประตูวัดของเรา	หมายถึงการเปิด

ในบรรยากาศของโลกดิจิตอลด้วย	 เพื่อว่าผู้คนไม่ว่าใน

ชีวิตระดับไหนสามารถเข้าหาได้	เพื่อพระวรสารจะได้เข้า 

ไปถึงทุกคน	เราได้ถูกเรียกให้แสดงว่าพระศาสนจักรเป็น 

บ้านของทุกคน	เราสามารถสื่อให้เห็นภาพพจน์อันนี้ของ 

พระศาสนจักรหรือเปล่า?	 สื่อสารเป็นเครื่องมือในการ

แสดงออกถึงกระแสเรียก	 ให้เป็นผู้แพร่ธรรมของพระ

ศาสนจักรทั้งครบในปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานด้านสังคม	

เป็นหนทางหนึ่งท่ีจะประกาศกระแสเรียกนี้ของพระ

ศาสนจักรทั้งครบ	 ให้เห็นความงดงามของความเชื่อ	

ความงดงามของการสัมผัสกับ

พระคริสตเจ้า	 ในด้านส่ือสาร 

มวลชนก็เช่นเดียวกัน	เราต้องการ

พระศาสนจักรท่ีสามารถนำา

ความอบอุ่นและสั่นสะเทือนไป

ยังหัวใจ

	 ก า ร เ ป็ น ป ร ะ จั ก ษ์

พยานท่ีประสบความสำา เร็จ	

มิ ใช่ ด้ ว ย ก า ร บั ง คั บ ขู่ เ ข็ ญ

ประชาชนด้วยเรื่องที่เก่ียวกับ

ศาสนา	 แต่ควรเน้นถึงความ

พร้อมของเราที่จะมีเวลาให้กับผู้อื่น	 “อาศัยการตอบ

ปัญหาของพวกเขาด้วยความอดทนและด้วยความ

เคารพ	 โน้มนำาพวกเขาให้สามารถตอบปัญหาได้ด้วย

ตนเอง	 ในขณะที่เขากำาลังก้าวหน้าไปสู่ความจริงและ

ความหมายของการมีชีวิต”	 (สมเด็จพระสันตะปาปา 

เบเนดิกต์	ที่	16	–	สมณสภาสื่อสารสังคม	สันตะสำานัก	

วันสื่อมวลชนสากล	 ครั้งที	่ 47	 ค.ศ.	 2013)	 เราเพียง

แต่ระลึกถึงเรื่องการเดินทางของบรรดาสานุศิษย์ไปยัง

เมืองเอมมาอูส	 เราต้องสามารถท่ีจะเสวนากับชายหญิง

ในปัจจุบัน	 เข้าใจความคาดหวังของพวกเขา	 ความ

สงสัยและความหวัง	 และนำาพวกเขาไปสู่พระวรสาร	 คือ 

พระเยซูเจ้า	องค์พระเจ้าผู้เสด็จมารับเอาเนื้อหนัง	ผู้ทรง 

สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพ	เพื่อทรงช่วยให้เรา 

หลุดพ้นจากบาปและความตาย	 เราได้รับการท้าทายให้ 

ประชาชนที่มีความลึกซึ้ง	 สนใจในสิ่งที่เกิดข้ึนรอบตัว 

เรา	และต้องระมัดระวังในสิ่งที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ	การ 

เสวนาคือความเชื่อมั่นว่า	อีกคนหนึ่งมีสิ่งที่มีคุณค่าที่เขา 

อยากจะพูด	และรับฟังความคิดเห็นโลกทัศน์	และทัศนคติ 

ของเขา	การเสวนามิได้หมายความว่าเรายกเลิกความคิด 

ของเราและรูปแบบชีวิตของเรา	 แต่เป็นการประกาศว่า

สิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบ

	 ขอให้ภาพของชาวสะมาเรีย	 ที่ล้างแผลแล้วเอา

น้ำามันกับเหล้าองุ่นเหนือพวกเขา	 เป็นการดลใจเรา	 ขอ

ให้การสื่อสารของเราเป็นเสมือนน้ำามันที่ขจัดความเจ็บ

ปวด	 และเหล้าองุ่นอย่างดีที่ช่วยให้จิตใจชุ่มชื่นขึ้น	 ขอ

ให้แสงสว่างที่เรานำาไปมอบให้ผู้อื่น	 มิใช่เป็นการตบแต่ง

หรือยาวิเศษ	 หากแต่มาจากใจที่รักและเมตตาต่อเพื่อน

มนุษย์ที่ถูกทำาร้ายและทิ้งไว้ข้างถนน	 ให้เรามีความกล้า

หาญที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับประชาชนในโลกดิจิตอล	

พระศาสนจักรจำาเป็นต้องเอาใจใส่และอยู่ในโลกของ

สื่อสารเพื่อจะได้เสวนากับคนในโลกปัจจุบัน	และช่วยให้

พวกเขาได้สัมผัสกับพระคริสตเจ้า	 พระศาสนจักรต้อง 

เป็นพระศาสนจักรที่อยู่เคียงข้างทุกคน	 สามารถร่วม

เดินทางกับผู้อื่นได้	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสื่อและ 

เทคโนโลยีของการให้ข่าวสารเป็นการท้าทายที่น่าสนใจ 

ขอให้ เร าตอบสนองสิ่ งนี้ ด้ วยพลังอันสดใสและ

จินตนาการ	 ในขณะที่เราแสวงหาแบ่งปันความงดงาม

ของพระเจ้ากับผู้อื่น

ให้ไว้	ณ	สำานักวาติกัน	วันที่	24	มกราคม	ค.ศ.	2014

วันฉลองนักบุญฟรังซิส	เดอ	ซาลส์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

พระสันตะปาปาฟรังซิส

ตรัสกับบรรดาคนงาน: การไม่มีงานทำา

เป็นการนำาเอาศักดิ์ศรีไปจากเราด้วย

7 กรกฎาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l       สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรงพบปะกบัคนงาน 

เกือบ	600	คนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ

ในแคว้นโมลิเซ	 ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี	 พระองค์ 

ทรงฟังอย่างต้ังใจขณะท่ีพวกเขาแบ่งปันประสบการณ์	

มีคนงานสตรีผู้ เป็นแม่กำาลังตั้งครรภ์บรรยายถึง

อนาคตลูกๆ	ของเธอว่า

	 “ตลอดหลายปี ง าน ท่ีฉั นทำ าอยู่ ทำ า ให้

สามารถมองไปยังอนาคตได้อย่างมั่นใจและมีกำาลังใจ 

จะสร้างครอบครัวท่ามกลางช่วงเวลาอันยากลำาบากน้ี 

ซึ่ งนั่ น เป็น เห ตุผล ว่าทำ า ไมฉัน จึ งยั งมี ชี วิตอยู่

ท่ามกลางความกลัวจากการต้องปรับตัวรับใช้สังคม

ทางโลกมากขึ้นเรื่อยๆ	 ความกลัวที่ครอบครัวกำาลัง

เผชิญหน้ากับความยากลำาบาก	 	ความกลัวจากการต้อง

ประนีประนอมเพื่ออนาคตของลูกๆ	 และความกลัว

จากการท่ีเยาวชนรุ่นหลังจะถูกตัดสิทธิจากความ

มั่นใจแบบที่ฉันมีในการมองไปยังอนาคตด้วยความ

หวัง”

	 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	ตรัสตอบ 

มีข้อความตอนหนึ่งว่า	 “นี่เป็นวิกฤตการณ์”	 เป็นจุด 

ที่ทำาให้เราแยกแยะ		ประเมินคุณค่าคุณภาพชีวิตมนุษย ์

ตามระบบเศรษฐกิจ	ซึ่งเราได้ค้นพบตัวเราและสิ่งนี้ยัง 

ยกกรณีเรื่องการต้องทำางานในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผล 

ไม่เพียงแต่ผู้มีความเช่ือเท่าน้ันแต่ส่งผลต่อทุกคน 

ให้เรื่องวันอาทิตย์กลายเป็นเหมือนศีลธรรมทางเลือก

เท่าน้ัน	 คำาถามคือเราต้องจัดลำาดับความสำาคัญในชีวิต

อย่างไร?

	 พระสันตะปาปาทรงแสดงท่าทีของพระองค์

ในกรณีการว่างงานในแคว้นโมลิเซและเรียกร้อง	“สนธิ

สัญญาจัดหางาน”	โดยตรัสเสริมว่า	“ไม่มีงานทำาไม่ได้

หมายความเพียงแค่ไม่มีสิ่งจำาเป็นสำาหรับชีวิตเท่านั้น	

...ไม่เลย...เราสามารถกินได้ทุกวัน	 เราสามารถเดินไป 

หาหน่วยงานคารีตัส	 หรือไปยังสมาคมของเขา	 ซึ่ง 

เขาสามารถจัดหาอะไรให้เรากินได้	แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา		

ปัญหาคือเราไม่สามารถนำาขนมปังกลับไปให้คนที่

บ้านได้	นี่คือเรื่องสาหัสสากรรจ์และสิ่งนี้ขโมยศักดิ์ศรี

ไปจากมนุษย	์สิ่งนี้เอาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไปจาก

เขา”

	 ในขณะที่บรรดาคนงานเข้าเฝ้าพระองค์	 ณ	

มหาวิทยาลัยโมลิเซ	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ทรงเน้นความสำาคัญของการศึกษาในการท่ีจะมีงาน

ทำา	 	 	 พระองค์ทรงเสริมว่า	 นี่จะไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหา

ข้ันสุดท้ายของกระแสวิกฤตการณ์แต่มันช่วยให้

สามารถพบทางออกและเป็นทางออกที่สร้างสรรค์

คุณพ่อเรจีนัลโด มานซอตติ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงทักทายคนงาน

สตรีและลูกของเธอ ในแคว้นโมลิเซ ประเทศอิตาลี

คุณพ่อเรจีนัลโด 

พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด

ในประเทศบราซิล
4 กรกฎาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

 เรจีนัลโด มานซอตติ	 เป็นนักเขียน	 นักร้อง	

แขกรับเชิญรายการโทรทัศน	์ และวิทย	ุ แต่เหนืออื่นใด

ท่านคือพระสงฆ์	 	25	ปีหลังจากรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 

พระสงฆ์คนนี้กล่าวว่าทุกวิธีสามารถใช้พูดถึงพระเจ้าได้ 

ท่านได้ออกบทเพลง	8	อัลบ้ัม	หน่ึงในน้ันคือ	“เคร่ืองหมาย

อันศักดิ์สิทธิ์”	 เป็นเพลงอันดับสูงสุดในประเทศบราซิล 

เมือ่จบป	ีค.ศ.	2010			งานของท่านในแวดวงคลืน่โทรทัศน ์

ดึงดูดผู้ชมวงกว้าง	 รายการวิทยุชื่อ	 “ประสบการณ์ของ

พระเจ้า”	 เป็นรายการได้รับความนิยมและออกอากาศ	

1,300	 สถานีในประเทศบราซิลคอนเสิร์ตของท่านก็ไม่ซ้ำา

แบบใคร	 เป็นคอนเสิร์ตที่มักเริ่มต้นด้วยพิธีมิสซา 

เหมือนว่าการทำาเช่นน้ีไม่ได้ทำาให้ชีวิตเร่งรีบวุ่นวาย	 คุณพ่อ

ยังเป็นประธานสมาคม	 “ความจำาเป็นต้องประกาศพระ 

วรสาร”	 ซึ่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทั่วประเทศบราซิล

ท่านเอาความรู้ทางเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเข้าถึงผู้คน

จำานวนมากเท่าที่จะเป็นไปได	้ คุณพ่อเรจีนัลโดมีแฟน

เฟสบุ๊คกว่า	3.3	ล้านคนและมากขึ้นเรื่อยๆ

ซิสเตอร์มิสคิน ทาห์ และอูตอร์ โจเซฟ

ซิสเตอร์นิกายคาลเดียนยังคงสูญหาย

ช่วงเวลาที่กลุ่มอิสลามเข้ายึดครอง

ประเทศอิรัก

8 กรกฎาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l นับเป็นเวลา	 11	 วันแล้วที่ผู้นำาคริสตชนรอคอยอย่าง

ไร้วี่แววท่ีจะได้รับคำาตอบกลับมาของซิสเตอร์นิกาย 

คาลเดียน	 ที่หายตัวไปในช่วงการเข้ารุกรานเมืองโมซุล	

ทางตอนเหนือของประเทศอิรัก	 ซิสเตอร์มิสคิน ทาห์ 

และอูตอร์ โจเซฟ	เป็นสมาชิกคณะธิดาคาลเดียนแห่ง

พระนางมารีย์	ทั้งสองพร้อมกับสตรีอีก	3	คน	ได้ย้อน 

กลับไปยังบ้านเด็กกำาพร้า	 ท่ีพวกเขาถูกบังคับให้ย้ายออก

ไปหลายวันก่อนหน้านี	้	หลังจากเมืองได้ถูกยึดโดยกลุ่ม

กองกำาลังขบวนการไอ	เอส	ไอ	เอส	ผู้นำาคริสตชนในเมือง 

กลัวว่ากลุ่มกองกำาลังเหล่านี้จะจับตัวพวกผู้หญิงไป	

หน่ึงสัปดาห์มาแล้ว	 กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ประกาศรัฐอิสลาม

กินพื้นที่กว้างไกลออกไปในประเทศอิรักและซีเรีย		

พวกนี้เบียดเบียนอย่างรุนแรงต่อคริสตชน	 ระเบิดโบสถ์

และอารามหลายแห่ง	 ไม่นาน	 หลังจากการหายตัวไป	

พระอัยกาแห่งศาสนาคริสต์นิกายคาลเดียน	 พระคุณเจ้า

หลุยส์ ซาโก	ขอร้องให้ผู้นำาศาสนาอิสลามนิกายซุนหนี่

และชีคผู้นำาพื้นบ้านในเขตนั้นช่วยให้ผู้ถูกลักพาตัวได้

กลับมาอย่างปลอดภัย	 เกือบ	 1	 ล้านคนได้ละทิ้งเมือง

โมซุล	 หลังจากพวกอิสลามได้ยึดครองเมือง	 รวมทั้ง 

คริสตชนอันเป็นชนส่วนใหญ่ในเมืองนั้นด้วย

	 (ขณะที่ตีพิมพ์เรื่องนี้	 มีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่า

ได้พบตัวซิสเตอร์อย่างปลอดภัยแล้ว	 นับเป็นเวลา	 17 

วัน	 ที่สูญหายไป	 ตั้งแต่วันที่	 28	 มิถุนายน	 -	 15	

กรกฎาคม	2014)

“พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะไม่กลัว” (ฮีบรู 13:6)
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

พระเยซูเจ้าท่่ามกลางพวกเขา

“ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา 

เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา” (มัทธิว 18:20)

	 มีภาพท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์รวมทั้งหนังสือพิมพ์เมื่อหน้าร้อน 

ที่ผ่านมา	 มีเยาวชนมากกว่าสามล้านคนชุมนุมกันอยู่ที่ชายหาด	 พวกเขามิได้ 

สนใจกับดวงอาทิตย	์ แต่สนใจกับพิธีบูชาขอบพระคุณ	 ภาพที่จะไม่มีวันลืม

เลือนจากชายหาด	 “โคปาคาบานา”	 ในประเทศบราซิล	 ทำาให้สื่อมวลชนของ 

ปวงชนสนใจมาก	 เหตุใดเยาวชนจึงเดินทางข้ามโลกมาเฉลิมฉลองวันเยาวชน 

สากลกับพระสันตะปาปาผู้มีอายุถึงเจ็ดสิบสี่ปี	 พระองค์สามารถดลใจพวกเขา 

ให้มีความสำานึกในความหวังใหม่และในชีวิตในโลกท่ีเป็นอิสระ	 โลกท่ีคนจำานวน 

มากปรารถนาเสรีภาพที่จะมีความคิดของตนเองและตัดสินใจเอง	 โดยไม่ต้อง 

เชื่อมโยงไปถึงพระเจ้า	 เหตุใดการชุมนุมเยาวชนโลกจึงกระตุ้นความเชื่อและ 

การเฉลิมฉลองพระเยซูเจ้า

	 พระเยซูเจ้าทรงประกาศว่า	 ที่ใดที่มีสองสามคนชุมนุมกันในพระนาม

ของพระองค	์ พระองค์ก็ทรงประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา	 ในช่วงเวลาก่อน 

เฉลิมฉลองวันชุมนุมเยาวชนโลก	 ความแตกต่างระหว่างเช้ือชาติและวัฒนธรรม

หดหายไป	 แต่มีเยาวชนจำานวนมากมายมารวมกันเฉลิมฉลองความเชื่อของ

พวกเขา	และความรักต่อพระเยซูเจ้า	พระวรสารวันนี้เตือนเราว่า	แม้มีคนเพียง

สองสามคนมารวมตัวกันอย่างสันติ		พระเจ้าทรงสดับฟังคำาอธิษฐานภาวนาของ 

พวกเขา	 บางทีพระเจ้าคงใกล้จะหูหนวก	 อันเนื่องมาจากความยินดีและความ

พร้อมเพรียงของเยาวชนสามล้านกว่าคนมาอธิษฐานภาวนาร่วมกัน	

	 ภาพของคนจำานวนมากที่มารวมตัวกันเป็นพระศาสนจักร	 เป็นเรื่อง

ที่ประทับใจของคนเป็นจำานวนมากกว่านั้นท่ีมีโอกาสเดินทางมายังเมืองโคปา 

คาบานา	เยาวชนสามล้านคนมารวมตัวกันในการเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระ- 

คุณด้วยกัน	 ย่อมเป็นการประกาศให้โลกได้ทราบว่า	 พระเยซูเจ้าประทับอยู่

ท่ามกลางพวกเขาอย่างแท้จริง

 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดเสด็จมาประทับอยู่ในจิตใจและชีวิตของ 

ครอบครัว ตลอดจนมิตรสหายและเพื่อนร่วมงานของลูกด้วยเถิด โปรดทรง

ดลใจบรรดาเยาวชน ช่วยให้โลกสว่างไสวด้วยความยินดีที่พระองค์ประทับอยู่

กับเขาและในความรักของพระองค์โปรดให้พวกเขาแสดงให้โลกได้เห็นถึงการ

เป็นประจักษ์พยานท่ีเข้มแข็งแห่งความเช่ือ และความหวังให้แก่โลกท่ีกำาลังแสวงหา

ความหมายของชีวิตของตนด้วยเทอญ อาแมน

เข้าถึงแก่นกันสักที
ปฏิรูปการศึกษาไทยกว่าสิบปี
ลองผิดลองถูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
คุณภาพการศึกษาไทยก็ยังไม่ก้าวไปไหนไกล
เด็กนักเรียนไทยยังเป็นหนูทดลอง
ครูบาอาจารย์ต้องเหน็ดเหนื่อย
ไม่ต้องพูดถึงงบประมาณมหาศาลที่ละลายลงแม่น้ำาไป
ทั้งนี้และทั้งนั้น
แม้ผู้บริหารการศึกษาจะมีความตั้งใจ
แต่ก็ดูจะไร้ซึ่งทิศทางไร้ซึ่งหลักการ
ที่ไปดูงานการศึกษาต่างชาติมา
ถูกใจก็ลอกมาใช้มาประยุกต์ทำา
คิดว่าเขาทำาได้เราก็ต้องทำาได้
หาคิดไม่ว่าความสำาเร็จไม่อยู่แค่วิธีการ
ราวกับเป็นสูตรสำาเร็จเป็นคาถาอาคม
หากแต่อยู่ที่เจตคติแรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลังต่างหาก
ที่ทำาให้วิธีการมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล
เหมือนวิธีการบริหารจัดการการจราจร
ที่อื่นเขาใช้ไฟจราจรเส้นทึบเส้นประเส้นเหลือง
รถราไหลโล่งการสัญจรสะดวกปลอดภัย
บ้านเราใช้ไฟจราจรเส้นทึบเส้นประเส้นเหลืองเหมือนกัน
แต่รถติดทั้งยาวทั้งนานมีเฉี่ยวมีชนให้เห็นตลอด	
วิธีการมาตรการเหมือนกัน
แต่ผลที่ออกมาต่างกันราวฟ้ากับดิน
ก็เพราะคนบ้านเขามีวินัยเคารพทั้งกฎกติกาทั้งผู้ใช้รถใช้ถนน
ในขณะที่บ้านเราไร้วินัยคำานึงแค่	“กฎกติกู”	เป็นหลัก
ฉันใดก็ฉันนั้น
ผลสัมฤทธิ์การศึกษาไม่อยู่ในเทคนิควิธีการอย่างเดียว
หากแต่ต้องมีเจตคติแรงบันดาลใจอยู่เบื้องหลัง
หากแต่ต้องมีวินัยเคารพกฎกติกาไม่ต่างกัน
ถ้าเอาแต่เน้นเรียนเพื่อต่อเข้ามหาวิทยาลัย
ความรู้ก็อยู่แค่วิชาบังคับวิชาสอบเอนทรานซ์
สอบผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่ความรู้อยู่ที่คะแนน
ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์การเรียนการศึกษามีมากกว่านั้น
คุณธรรม ทักษะ ประสบการณ์ วุฒิภาวะแบบบูรณาการ
ซึ่งแต่ละอย่างหล่อหลอมปั้นแต่งคนให้เป็นคน
เป้าหมายการเรียนการศึกษาจึงไม่อยู่แค่ความรู้
การศึกษาเป็นชีวิตเพื่อชีวิต...ทั้งครบ
ผลสัมฤทธิ์จึงไม่อยู่แค่ได้ความรู้
เพราะความรู้อย่างเดียวไม่สามารถประกันความสำาเร็จในชีวิตได้
อย่างที่โบราณพูดไว้	“ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด”
ยิ่งกว่านั้นเจตคติคุณธรรมแรงบันดาลใจนั่นแหละคือตัวแปร
ที่ทำาให้การเรียนการศึกษามีประสิทธิผลประสิทธิภาพ
และนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารการศึกษาเล็งเห็น
เมื่อกำาหนดเป็นนโยบายให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
บรรจุคะแนนคุณธรรมความดีใส่สมุดพกผลการเรียนเด็ก
รองรับข้อเรียกร้องของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ที่อยากให้มีการนำาคะแนนคุณธรรมความดีของเด็ก
มาใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเลือกนักศึกษาเข้าเรียน
สอดคล้องกับนโยบายปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเด็กของคสช.
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการให้เป็นคุณลักษณะเด็กไทย
โดยเฉพาะซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีวินัย
เน้นสร้างค่านิยมมากกว่ามาตรฐานการเรียนการสอน...
ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดของการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างแท้จริง
หลังจากลองผิดลองถูกกันมาสิบกว่าปี
เริ่มปฏิรูปกันให้จริงจัง...ก็ยังไม่สายเกินไป	
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ผู้แทน 3 ศาสนา ร่วมเสวนา 
“ฆ่า ข่มขืน โทษประหาร สังคมไทยจะก้าวไปทางใด”

คุณพ่อวิชัยเชื่อโทษประหารชีวิตได้แค่ความสะใจแต่แก้ปัญหาระยะยาวไม่ได้   ย้ำาถึงเวลาเรียกคืนศีลธรรม ชี้

กฎหมายไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกเรื่องต้องอาศัยกฎธรรมะในจิตใจช่วย 

วันที่	17	กรกฎาคม	2014		ที่วัดบ้านเซเวียร	์อนุสาวรีย์

ชัยสมรภูม	ิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม	แผนกสตรี 

จัดงานเสวนา	“ฆ่า	ข่มขืน	โทษประหาร	สังคมไทยจะก้าว

ไปทางใด”	 เพื่อสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหา 

การข่มขืนกระทำาชำาเราที่เกิดขึ้นซ้ำาซาก	 ในสังคมไทย 

โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 และหลักสิทธิ

มนุษยชน	 ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมากขึ้นในสังคม 

ไทย	 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขา- 

ธิการ	 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 เป็น

ประธานวจนพิธีกรรมเปิดการเสวนา	 มีวิทยากร	 คือ	

สมณะเพาะพุทธ จนฺทเสฏโฐ (ท่านจันทร์สันติอโศก) 

ผู้แทนศาสนาพุทธ	 ดาโต๊ะดอกเตอร์อิหม่าม พัฒนา 

หลังปูเต๊ะ ผู้แทนศาสนาอิสลาม	 คุณพ่อวิชัย โภคทวี 

คณะเยสุอิต	 ผู้แทนศาสนาคริสต์	คุณวิสา เบ็ญจะมโน 

ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน	ด้านเด็ก	สตรี	และความเสมอภาคของมนุษย์

และพันเอกหญิงกนกวรรณ ศรีไชยะ ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การป้องกันตัวเองสำาหรับผู้หญิง	ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซา-

เวียร์ จิตตาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา

สังคม	แผนกสตรี	เป็นผู้ดำาเนินรายการ

	 พระคุณเจ้าชูศักดิ์	สิริสุทธิ์		นำาสวดภาวนาและ

กล่าวเปิดการเสวนา			การประหารชีวิตจะเป็นคำาตอบที่ดี 

ที่สุดแล้วหรือไม	่และในเมื่อคำานี้อาจกลายเป็นบทลงโทษ 

ที่ทำาให้คนร้ายตัดสินใจฆ่าเหยื่อได้มากขึ้นก็เป็นไปได้	

สุดท้ายแล้วเราจะเชื่อคนข้างใด	ในสังคมไทยครั้งนี้จะทำา 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ	 ในเรื่องกฎหมาย	 ในเรื่อง

ของกระบวนการความยุติธรรม	 ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมยัง

คงต้องคิดช่วยกัน	 เพื่อทำาให้ความรุนแรงต่างๆ	 ที่เกิด

ขึ้นในสังคมไทยนั้นจะได้ค่อยๆ	 ลดน้อยถอยลงไป	 เรา

จะต้องมาคิดถึงกระบวนการทางสังคมที่จะหล่อหลอม

พวกเราที่อยู่ร่วมกัน	ณ	ที่นี้ว่า	อะไรเกิดขึ้น	ทำาไมสังคม

ไทยกำาลังเสื่อมโทรมลงไป	 ความดีกำาลังหายไป	 ความ

ชั่วกำาลังมีมากขึ้น	

	 ฉะนั้นกระบวนการในการแก้ปัญหาของสังคม	

ซึ่งวันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ	ที่จะให้

ข้อมูล	ว่าเราจะแก้ปัญหานี้	ไม่ได้แก้กฎหมายอย่างเดียว 

มันจะต้องแก้ที่บ้าน	ความรุนแรงเกิดขึ้นที่บ้าน	และการ 

อบรมบ่มเพาะ	 และการศึกษาของประเทศไทยนั้นในที ่

สุดแล้วทำาไมทำาให้เด็กกลับกลายเป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษา 

ได้รับแต่ใบปริญญา	 แต่ก็ไม่สามารถทำาให้เขามีทักษะใน 

การอยู่ร่วมกันด้วยการเคารพ	 ด้วยการให้เกียรติซ่ึงกันและ 

กัน	เราจะทำาอย่างไรให้สังคมไทยนั้นดีขึ้น	มีสันติสุขมาก

ขึ้น	และน่าอยู่มากขึ้น

	 สมณะเพาะพุทธ	จนฺทเสฏโฐ	(ท่านจันทร์สันติ- 

อโศก)	 นักบวช	 นักเทศน	์ ผู้แทนศาสนาพุทธ	 กล่าว

ว่า	 ทุกศาสนาล้วนเกี่ยวข้องกัน	 เช่นเดียวกับการเด็ด

ดอกไม้สะเทือนไปถึงดวงดาว	 การประหารเหตุปัจจัยที่ 

นำาไปสู่การข่มขืนฆ่า	ยืนยันว่าการประหารคือการทำาลาย 

ชีวิตคน	 ทางพุทธศาสนาไม่แนะนำาให้ทำา	 จึงเสนอให้ 

ยกเว้นโทษประหารในทุกกรณ	ี เพราะการประหารชีวิต 

คนมีมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำาให้สังคมไทยดีขึ้น	 ควรมี 

วิธีการอ่ืนท่ีดีกว่า	ทางศาสนาเลือกจะสอนให้คนมีศีลธรรม 

และจิตสำานึกในการสร้างความยับยั้ งชั่ งใจตนเอง 

อย่างไรก็ตาม	 เห็นด้วยกับการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เด็ดขาด	โดยไม่ต้องฆ่า

	 ดาโต๊ะ	 ดร.อิหม่าม	 พัฒนา	 หลังปูเต๊ะ	 ผู้แทน

พระองคก์ษตัรยิแ์หง่มาเลเซยี	ผูแ้ทนศาสนาอสิลาม	กลา่ว 

ว่า	 ศาสนาอิสลามมีหลักการว่า	 ต้องยึดถือพระบัญญัติ

ของพระผู้เป็นเจ้า	 คืออัลกุรอาน	 ซึ่งเป็นธรรมนูญชีวิต 

ของมุสลิมทุกคน	ซึ่งอัลกุรอานบัญญัติไว้ชัดเจนว่า	ชีวิต 

ต้องชดใช้ด้วยชีวิต	ตาต่อตาฟันต่อฟัน	ถ้าข่มขืนคนอื่น 

ต้องถูกลงโทษโดยจับไปเฆี่ยน	 หรือถูกขว้างด้วยหินจน

ตาย	 บางคนมองว่าป่าเถื่อน	 แต่จริงๆ	 แล้วในประเทศ

ที่บังคับใช้กฎหมายนี	้ แต่ละปีมีคนถูกลงโทษเพียงไม่กี ่

กรณ	ี วันนี้ไม่ควรจะออกกฎหมายแบบวัวหายล้อมคอก 

แต่ควรออกกฎหมายป้องปราม	 ในศาสนาอิสลามไม่เพียง 

แต่ห้ามผิดประเวณี	 แต่ยังห้ามไม่ให้เข้าใกล้พฤติกรรม

ที่เข้าใกล้ความผิดด้วย	 วันนี้ถ้าเราให้อภัยโดยไม่คิดจะ 

ทำาอะไร	 กรณีนายเกมที่ข่มขืนฆ่าเด็กหญิงบนรถไฟ	 ถ้า 

จับไม่ได้ก็คงไปก่อเหตุกับคนอื่นๆ	 อีก	 เราจะปล่อยให้ 

เกิดเหตุอย่างนี้ต่อไปหรือ  	 ตนเห็นด้วยกับการประหาร

ชีวิต	การประหารชีวิตไม่ใช่การลงโทษ	แต่เป็นการยับยั้ง

อาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น

	 คุณพ่อวิชัย	โภคทวี		คณะเยสุอิต	ผู้แทนศาสนา 

คริสต์	 กล่าวว่า	 พวกเราทุกคนสามารถเป็นผู้ร้ายข่มขืน

ได้	 แต่เราโชคดีเกิดในตระกูลดี	 มีการศึกษาดี	 มีเพื่อน

ด	ี ไม่ติดยาเสพติด	 แต่มีคนอีกมากที่ไม่ได้รับโอกาส 

เช่นนี้	ดังนั้นบาปนี้จึงเป็นบาปของสังคม	 เราทุกคนควร

ช่วยกันแก้	 การประหารชีวิตคนร้ายอาจได้ความสะใจ 

แต่ปัญหาก็ยังไม่จบ	ดังนั้นโทษประหารจึงเปรียบเหมือน 

แค่เอาก้อนกรวดออกจากรองเท้า	 แต่ถนนที่เราเดินยัง 

เต็มไปด้วยกรวดหิน	 แล้วทำาไมเราจึงไม่ช่วยกันเก็บกวาด 

ถนนนั้นให้สะอาด	ครอบครัวต้องเคร่งครัดในการอบรม 

ลูกหลาน	 โรงเรียนต้องสร้างคนให้เป็นคน	 สังคมต้อง 
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พินัยกรรมของข้าพเจ้า

 เดชะพระนาม  พระบิดา  และพระบุตร  และ 

พระจิต  และพระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์

	 ข้าพเจ้าต้องการสิ้นใจในความสัมพันธ์ของพระ

ศาสนจักรคาทอลิก		และเป็นหนึ่งเดียวกันโดยร่วมจิตใจ

กับพระสันตะปาปา	 	 ครอบครัวของข้าพเจ้า	 	 และกับ

คณะเบธาราม

	 ขอบคุณพระเป็นเจ้าสำาหรับพระคุณมากมาย		ที่

พระองค์ทรงประทานให้ข้าพเจ้า		ขอบคุณพระเป็นเจ้าที่

ได้ให้ข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวธรรมดาๆ		แต่มีความเชื่อ 

คริสตังอย่างเต็มเป่ียม	 	 ขอบคุณพระเป็นเจ้าท่ีได้ให้ข้าพเจ้า

เข้าเป็นสมาชิกของครอบครัวนักบุญมีคาแอล		การีกอยส์ 

และได้ให้ข้าพเจ้ารับศีลบวชเป็นพระสงฆ์	 	 เป็นมิสชันนารี	 

ขอบคุณพระเป็นเจ้าท่ีได้เรียกข้าพเจ้าผู้ต่ำาต้อย		ให้มาเป็น

พระสังฆราชของมิสซังต้าหลี่		และของมิสซังเชียงใหม่

	 ข้าพเจ้าต้องการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกับ

มสิซงัตา้หลีแ่ละมสิซงัเชยีงใหมต่ลอดไป		ข้าพเจา้ไดม้อบ 

ชีวิตเพื่อมิสซังคาทอลิกที่อยู่ในความดูแลของคณะ 

เบธาราม		และถึงแม้มีความผิดพลาดตามประสามนุษย์		

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้พยายามรับใช้พระเป็นเจ้าในสอง

สังฆมณฑลอย่างเต็มความสามารถ

	 ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะพักผ่อนในสุสานคริสตัง

ที่อยู่ใกล้ที่สุด		กับสถานที่ข้าพเจ้าสิ้นใจ

	 ขอมอบกางเขนสังฆราชที่ได้รับเป็นของขวัญ

จากครอบครัวของข้าพเจ้า		ถ้าเป็นไปได้ให้ตกเป็นสมบัต ิ

ของพระสังฆราชมิสซังต้าหลี่		แต่พระสังฆราชต้าหลี่ต้อง 

อยู่ในภายใต้การปกครองของพระสันตะปาปา

	 ไม่มีอะไรนอกจากน้ีท่ีจะเหลืออยู่				เพราะข้าพเจ้า

ต้องการตายแบบคนยากจน		ถ้าหากว่ามีทรัพย์สินท่ีเหลือ

อยู	่	ที่เป็นเงินทอง		เป็นสิ่งของ		ขอมอบทรัพย์สินส่วนหนึ่ง 

ให้แก่กิจการของวัดท่ีเวียงป่าเป้า		(แก่คนยากจน		โรงเรียน		

วัด)		อีกส่วนหน่ึงมอบให้ผู้สนใจชีวิตนักบวช		(ไม่เจาะจง

เป็นปกาเกอะญอ		หรือคนไทย)		ของคณะเบธาราม

	 ถ้าหากในชีวิตของข้าพเจ้าเคยทำาอะไรที่เป็น

สาเหตใุหผู้้อ่ืนไมส่บายใจ		ขอพระเปน็เจ้าประทานพร		และ 

ประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วย		และขอคำาภาวนาจากพ่ีน้อง		

เพื่อพระเป็นเจ้าจะประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า

 โป  (บ้านนักบุญมีคาแอล),  28  มกราคม  ค.ศ. 

 1986

 พระสังฆราชลูเซียน  ลากอสต์

 จาก : FEUILLES  MISSIONNAIRES.   

 ฉบับที่ 135, ปี 1989, หน้า 22.

 แปลโดย คุณพ่อการ์โล  ลุสซี่  (24 มิถุนายน 

2013)

	 14	สิงหาคม	ค.ศ.	1989 	มรณะ

คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)

ช่วยกันระมัดระวัง	ศาสนาต้องช่วยกันสร้างจิตสำานึกที่ดี	

กฎหมายไม่มีทางครอบคลุม	 ต้องอาศัยกฎของธรรมะ

ในจิตใจด้วย

	 นางวิสา	เบ็ญจะมโน	ประธานคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก	 สตร	ี และ

ความเสมอภาคของมนุษย	์กล่าวว่า	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	

ทั้งสองฝ่ายตกเป็นเหยื่อ	 ด้านหนึ่งคือเหยื่อของความ

รุนแรง	 อีกด้านคือเหยื่อของสังคม	 สังคมไทยยังมีคน

อีกจำานวนไม่น้อยที่ตกขอบ	 ไม่ได้รับโอกาส	 และกลาย

เป็นผู้กระทำาผิด	 โทษประหารชีวิตในทางสิทธิมนุษยชน

ทำาไม่ได้เลย	 ในร้อยกว่าประเทศยกเลิกโทษประหารแล้ว	

แต่ยังมีอีก	 58	 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่ยังมีโทษ

ประหารอยู	่ ซึ่งในประเทศไทยก็มีการชั่งน้ำาหนักว่าควร

จะยกเลิกหรือไม่	 กรรมการสิทธิฯ	 คงต้องไปไตร่ตรอง

อย่างหนัก	 สุดท้ายแม้เราจะมีกฎหมายมากมาย	 แต่การ 

กระทำาผิดในสังคมยังมีอยู่มาก	จึงควรกลับไปสู่การหล่อ 

หลอมความเป็นมนุษย์โดยศาสนา	 ครอบครัว	 และ 

สถาบันการศึกษา	เพ่ือให้เกิดการประพฤติปฏิบัติท่ีเหมาะสม

	 พันเอกหญิงกนกวรรณ	 ศรีไชยะ	 ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการป้องกันตัวเองสำาหรับผู้หญิง	 กล่าวว่า	 การฝึก 

การป้องกันตัวทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการเร่ิม

จากการสังเกตและระมัดระวังด้วยตัวเองอย่างในกรณี 

น้องแก้ม	 กรณีหาทางหน	ี ทางหลบ	 ทางเลี่ยง	 และ

ระมัดระวังเวลาเข้าออกบ้าน	 หรือหาบุคคลไปด้วยในที ่

ไม่คุ้นเคย	พกอุปกรณ	์เช่น	นกหวีด	ไฟฉาย	หรือติดตั้ง 

สัญญาณกันขโมย	 ที่จะทำาให้ผู้อื่นมาสนใจโดยที่ไม่ต้อง

ถงึขนาดพกอาวธุเพือ่การตอ่สู	้หรือตดิตามขา่วถงึพฤต-ิ 

กรรมคนร้ายที่มีรูปแบบใหม่ๆ	ออกมารายวัน

	 ด้าน	ศาสตราจารย์อมรา  พงศาพิชญ์ 	ประธาน 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ กล่าวในการเสวนาว่า	

สังคมไทยให้ความหมายกับการข่มขืนอย่างไร  	 แม้ว่า

ทุกคนรู้ว่าการข่มขืนเป็นสิ่งท่ีเลวร้ายแต่ทำาไมยังมีเกิด

ขึ้น 	ดังนั้น	จึงต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนแล้วจึงหาทางแก้

ปัญหา	ซึ่งสามารถแยกได	้2	สาเหต	ุ คือ	ตัวบุคคลและ

สังคม  	 ส่วนปัจจุบันการแก้ปัญหายังเน้นที่ตัวผู้กระทำา	

โดยมองว่าการทำาโทษเป็นทางแก้ไขปัญหา 	แต่หากมอง 

ในมุมด้านจิตวิทยาจะพบว่าผู้กระทำาเพราะสภาพจิตใจ

ไม่ปกติ  	 ซึ่งสังคมจะต้องช่วยกันบำาบัด  	 โดยการปรับ

กระบวนทัศน์เร่ืองการแก้ปัญหาเร่ืองความยุติธรรม 	

และทุกคนต้องมองปัญหาในภาพรวมแทนท่ีจะลงโทษ

ผู้กระทำาผิดแต่เพียงอย่างเดียว  	 ทั้งนี้เสนอให้ปฏิรูปวิธี

มองและวิธีคิดให้เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  	 โดย	 กสม.

จะเดินหน้าแก้ปัญหาไปด้วยกัน	

	 นอกจากนี้ในการสัมมนาดังกล่าวมีผู้แสดง

ความคิดเห็นหลากหลาย	 อาท	ิ สื่อมวลชนไม่ควรเสนอ

ข่าวสนับสนุนโทษประหาร    	 เสนอให้สังคมต้องมุ่งไปที ่

ศาสนาจะได้เกรงต่อบาป	  ภาครัฐจะต้องเข้าไปมีบทบาท 

กับครอบครัวที่ไม่สามารถบ่มเพาะเรื่องศาสนาได้	   และ

เสนอให้มีการรณรงค์ให้ชายหญิงมีความเท่าเทียมกัน  	

ทั้งนี	้กลุ่มจิตวิทยาเสนอว่า	การเกิดอาชญากรเกี่ยวข้อง

ทางจิต	จึงอยากให้การแก้ไขโทษทางพฤติกรรมเป็นการ

รักษา	และปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากศีลธรรมตกต่ำา	ศาสนา 

ไม่มีบทบาทในสังคม	 จึงต้องผลักดันองค์กรทางศาสนา  	

ผู้แทน 3 ศาสนา (ต่อจากหน้า 7)

สังคม	การเมือง	เพื่อให้คนมีศีลธรรมและประเทศน่าอยู่ 

	 ไม่ว่าบทสรุปของกระแสการเรียกร้องให้เพิ่ม

บทลงโทษข้ันสูงสุดกับผู้กระทำาผิดคดีข่มขืนน้ันจะลงเอย

อย่างไร	แต่อย่างน้อยเวทีนี้ก็ช่วยสะท้อนให้เห็นว่าการ

แก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันเด็กและผู้หญิงให้ปลอดภัยจาก

การถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นไม่ได้มีแค	่ “บทลงโทษ”	

อย่างเดียว	 แต่ยังมีอีกหลายมิติที่เชื่อมโยงกันซึ่งสังคม

ต้องช่วยกันคิดพิจารณา
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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

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)

ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมแสวงบุญ & ท่องเที่ยว 3 ประเทศ 

อิตาลี-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

(เยี่ยมชมมหาวิหารทั้ง	 4	 ของกรุงโรม	 กาตาคอมป	์ อัสซีซี	 เวนิส 

ข้ามพรมแดนไปสวิตเซอร์แลนด	์ ดินแดนหลังคาของยุโรปขึ้นกระเช้า 

โรแตร์สู่ยอดเขาทิลิต	 จากนั้นทะลุพรมแดนไปฝรั่งเศสลงใต้สุดเพื่อ 

เย่ียมสักการะแม่พระเมืองลูร์ด	แล้วบินลัดฟ้าสู่ปารีสเย่ียมวัดแม่พระแห่ง 

เหรียญอัศจรรย์	เท่ียวชมพระราชวังแวร์ซายน์	หอไอเฟล	ประตูชัย	ถนน

ชองเอลิเซ	่ และล่องเรือในแม่น้ำาแซน)	20-30 กันยายน 2014 (11 

วัน 9 คืน) โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ สายการบินระดับ 5 ดาว 

อู่ศักดิ์ชาย เซอร์วิสอู่ศักดิ์ชาย เซอร์วิส
C ซ่อมรถยนต์	ติดตั้งเครื่องยนต์

C หัวฉีดเบนซิน-ดีเซล	เบรก	คลัช	ช่วงล่าง

C รับอ่านข้อบกพร่องเครื่องยนต์เกียร	์ABS,AIRBAG

C ซ่อมโช้คอัพรถยนต์เก่าให้เหมือนใหม่

C ยกสูง	โหลดเตี้ย	อัดลูกหมาก

 F โดยช่างผู้ชำานาญ E

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

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

คาทอลิก 
ลดพิเศษ

ปกป้อง หมั้นทรัพย์

รับปรึกษาปัญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด

รับบริการทำาประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกันอัคคีภัย	การขนส่ง	อุบัติเหตุส่วนบุคคล

และกลุ่ม	การเดินทาง	รวมทั้งประกันเบ็ดเตล็ด

และสินค้าทุกประเภท

โทร. 09-0564-2679
Fax. 0-2213-1675

E-mail : pokpong.mansap@gmail.com

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สื่อมวลชนคาทอลิกฯ แผนกการพิมพ์

กำาลังรวบรวมข้อมูล 

เพื่อจัดทำาปฏิทินคาทอลิกประจำาปี 

วัด คณะนักบวช องค์กรใด

มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขที่อยู่ 

โปรดแจ้งได้ที่ กองบรรณาธิการ

โทร.	0-2681-3900	ต่อ	1805

E-mail	:	udomsarn@gmail.com

E-mail	:	udomsarn@cbct.net
“ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม

และเริ่มประกาศพระวาจาของพระเจ้า
อย่างกล้าหาญ” (กิจการ	4:31)

ผลิตและจำาหน่าย
c จี้รูปพระ	พวงกุญแจ	เข็มกลัด	โล่ต่างๆ	
c เหรียญกีฬา	หัวเข็มขัด	กระดุม	เครื่องหมายต่างๆ
c เข็มติดไท้	รูปภาพเรซิ่น	สติ๊กเกอร์
c ยินดีรับสั่งทำา	พิมพ์ชื่อ	โลโก้ต่างๆ	พัด	PVC,	
c ร่ม	UV	22	นิ้ว,	หมวก,	เสื้อ,	ผ้าขนหนู,	กระเป๋าผ้า,
c เกียรติบัตรต่างๆ	ท่ีแขวนรถ,	เชือกคล้องคอ	(วูดแบดจ์)
รูปที่ระลึกต่างๆ	หลากสีสวยงาม

ของที่ระลึก

ตามวาระและโอกาสต่างๆ
“ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข

เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา”

(มธ 5:7)

ติดต่อ มารีอา ประภัสสร อรรถมานะ 
โทร. 08-1988-7048, 0-2816-9644 โทรสาร 0-2816-9945

Email : pppygift@yahoo.com
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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

 พระสังฆราชลูเซียน ลากอสต์ ได้ถวายตัว

เข้าคณะเบธาราม	เดินทางไปเป็นธรรมทูตในประเทศจีน 

และได้รับแต่งตั้งเป็นประมุขมิสซังต้าหลี่	มณฑลยูนนาน 

(29	พฤษภาคม	ค.ศ.	1949)	เมื่อจีนเปลี่ยนระบอบการ

ปกครอง	 จึงต้องออกมาประเทศไทย	 ในเดือนเมษายน  	

ค.ศ.	 1954	 พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง	 แห่งมิสซัง

กรุงเทพฯ	ได้มอบหมายให้พระสังฆราชลากอสต์ดูแลเขต 

ภาคเหนือ	 วันที่	 13	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.	 1959	 ได้

รับแต่งตั้งจากพระสันตะปาปาให้เป็นประมุขมิสซัง

เชียงใหม่	 จนได้รับอนุมัติให้ลาเกษียณในเดือนกุมภาพันธ์ 

ค.ศ.	1975 	และเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา	เวียง- 

ป่าเป้า	 เชียงราย	10	ป	ี (ค.ศ.	1975-1985)	 เนื่องจาก

พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

25 ปีมรณภาพท่านลากอสต์

สุขภาพไม่ดี	 จำาเป็นต้องรับการรักษา	 และสิ้นใจในวันที	่

14	สิงหาคม	ค.ศ.	1989

	 ในโอกาสครบ	25	ปีมรณภาพของท่าน	เราชาว

เชียงใหม่จึงจัดมิสซาให้ท่านในวันที	่ 17	 สิงหาคมนี้	 ที่

อาสนวิหารพระหฤทัย	 เชียงใหม่	 จัดทำาหนังสือที่ระลึก	

และวิดีทัศน์ 	และขอนำาพินัยกรรมของท่านมาสอนใจเรา 

ในวันนี้

 ชีวประวัติของพระสังฆราชลูเซียน  ลากอสต์ 

	 25	 กุมภาพันธ	์ ค.ศ.	 1905	 เกิดที่ประเทศ

ฝรั่งเศส

	 ค.ศ.	1923	ถวายตัวเข้าคณะเบธาราม

	 13	กรกฎาคม	ค.ศ.	1930	บวชเป็นพระสงฆ์  	

ณ	เมืองเบธเลเฮม 	ประเทศปาเลสไตน์ 	และเดินทางไป

ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ 	มิสซังต้าหลี	่มณฑลยูนนาน

	 29	พฤษภาคม	ค.ศ.	1949 	ได้รับแต่งตั้งเป็น

พระสังฆราชของมิสซังต้าหลี่ 	ที่เมืองคุนหมิง

	 กรกฎาคม	 ค.ศ.	 1952	 ออกจากประเทศจีน  	

และกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอน

	 24	เมษายน	ค.ศ.	1954	มาถึงประเทศไทย

	 ค.ศ.	 1954	 ได้มีการแบ่งเขตดูแลมิสซังภาค

เหนือ พระสังฆราชหลุยส์  	 โชแรง 	แห่งมิสซังกรุงเทพฯ 	

ได้มอบหมายให้พระสังฆราชลากอสต์ 	เป็นผู้ดูแล

	 13	พฤศจิกายน	ค.ศ.	1959	ได้รับแต่งตั้งเป็น

พระสังฆราชองค์แรกของมิสซังเชียงใหม่

	 ค.ศ.	 1970-1973	 เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

เทเรซา	เวียงป่าเป้า	จ.เชียงราย

	 กุมภาพันธ์	ค.ศ.	1975 	อนุมัติลาเกษียณ 	รวม 

ดำารงตำาแหน่ง 	21	ปี

	 ค.ศ.	1975-1985	ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญ

เทเรซา	เวียงป่าเป้า	อีกครั้ง

	 ค.ศ.	1985-1986	ย้ายไปอยู	่ก.ม.	6 	ศูนย์โม้ง 

ปัจจุบัน
(อ่านต่อหน้า 8)
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Caritas ตามคำาสอนของ 
Evangelii Gaudium 

สิงหาคม ต่อไปนี้นับถอยหลังกันเลย เพราะพลังรักจะ

ปรากฏในไม่ช้า

 ของขวัญชิ้นที่ 4 งานไอที ดูเหมือนว่างานไอที 

เรากลัว ๆ  กล้า ๆ  ปรับเปล่ียนไปมา หาคนรับผิดชอบจริงๆ 

จัง ๆ ไม่ค่อยได้ ไม่เป็นไรครับ เราเริ่มจากการรวม 

เว็บไซต์ทุกอย่างมาอยู่ด้วยกันในเว็บ Thaicatholicmedia 

หลังจากนี้อีกไม่นาน เว็บนี้จะเดินทางไปสู่แอพพลิเกชั่น 

ข่าวคาทอลิก และรวมสื่อคาทอลิกกันเลย 

 ของขวัญชิ้นที่ 5 สื่อศึกษา งานให้การศึกษา

เรื่องสื่อตามสถาบันต่าง ๆ ทำาให้เกิดการจัดประกวด

ภาพยนตร์สั้นขึ้น เราจัดได้ 3 ครั้ง และขาดความต่อเนื่อง 

ไป บัดนี้ ปีนี้การประกวดภาพยนตร์สั้นกลับมาแล้ว ใน

หัวข้อ “สันติสุขบนแผ่นดิน” ประกวดภาพยนตร์สั้น

ครั้งที่ 4 ประกาศผลพร้อมกับวันมอบรางวัล Catholic 

Media Awards ในเดือนพฤศจิกายน เรามาหาเพชร

น้ำาดี เพื่อสร้างสื่อสร้างสรรค์กัน 

 ของขวัญชิ้นที่ 6 สมัชชาที่จะเกิดขึ้น กับแผน

อภิบาลใหม่ ท่ีจะขับเคล่ือนพระศาสนจักรในประเทศไทย 

ได้บรรจุงานสื่อมวลชนอยู่ในหมวดที่ 6 (ซึ่งมีอยู่ 7 

หมวด) ต่อไปนี้เราจะพยายามเตรียมแผนให้ดี ทำาข้อมูล

ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อการก้าวไป จะได้ไม่ใช่

ทำาไปวัน ๆ หรือนึกอะไรได้ก็ว่ากันไป โดยขาดฐานคิด 

วิถีทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้

u  โครงการประชานิยม	 ให้ใช้ได้เฉพาะชั่วคราว	 อย่า

ทำาต่อเนื่องเพราะไม่ส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งตนเอง	

u การค้าเสรี การเก็งกำาไรที่ไม่มีกฎหมายควบคุม

เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตคนจน...	 โครงสร้างท่ี

ไม่เป็นธรรม	 ความยุติธรรมสองมาตรฐานเป็นภัยร้ายแรง

ต่อสังคม	และจะสร้างปัญหาอื่นๆ	ตามมาไม่รู้จบ	

u เงื่อนไขที่นำาสันติสุขแท้จริง มีองค์ประกอบดังนี้ 

1)	 เคารพเกียรติและศักดิ์ศรีของบุคคล...	 2)	 ทุกคน

ต้องสำานึกคำานึงถึงความดีส่วนรวม/Common	Good...	

3)	 ธุรกิจทั้งหลายจะมีเกียรติและศักดิ์ศรีก็ต่อเมื่อมีการ

พัฒนาให้ตอบสนองต่อชีวิตของมนุษย์	คำานึงถึงความดี 

ส่วนรวม	 เพิ่มคุณค่าแก่โลก	 และเข้าถึงทุกคน...	 4)	 

เสริมสร้างความยุติธรรมในสังคม	

u การเสริมสร้างความยุติธรรม มีภารกิจที่ค่อนข้าง

ซับซ้อนดังนี้	 1)	 ผู้บริหารต้องพยายามทำาให้เศรษฐกิจ

เติบโตขึ้นในภาพรวม...	2)	รู้จักกระจายรายได้อย่างเป็น 

ธรรม...	 3)	 รู้จักสร้างงานให้เพิ่มขึ้นในชุมชน...	 4)	 

ส่งเสริมพัฒนาคนจนในทุกๆ	 ด้าน...	 5)	 ระวังอันตราย

ในการเพิ่มรายได้ให้องค์กร	แต่ลดจำานวนพนักงาน	และ

เพิ่มตำาแหน่งให้พนักงานภายในแทนคนที่ออกไป

u  นักการเมือง เป็นกระแสเรียกจากพระเจ้า	ประทาน

ให้คนดีมีธรรมที่รู้จักแก้ปัญหาและสาเหตุแห่งทุกข	์ เป็น

คนรู้จักพูดเจรจา	 เพื่อรักษาความดีส่วนรวม	 บุคคล

เหล่านี้ทำาหน้าที่	 Caritas	 ในระดับ	 Macro/ระดับชาติ	

เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการปกครอง	 ผล

ได้ที่ตามมาก็คือประชาชนมีงานทำา	 มีการศึกษา	 และ

มีสุขภาพที่ดีขึ้น...	 แต่นักการเมืองที่ด	ี ต้องเปิดรับมิติ

เหนือธรรมชาติ	 เพื่อจะได้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 ในการ

คิด	คำานึงถึงความดีส่วนรวม	เป็นหลักการบริหารที่ไม่มี

การแบ่งแยก	

u เศรษฐกิจ	 จะดีหรือล้มเหลวเกิดจากความสามารถ	

และศิลปะของผู้บริหารประเทศ	การบริหารประเทศสมัยน้ี	

มีความเชื่อมโยงกันทั่วโลก	 ความล้มเหลวของชาติหนึ่ง

ก็ส่งผลกระทบไปเป็นบริเวณกว้าง	 ดังนั้น	 ความสำาเร็จ

ของรัฐบาลต้องรู้จักคำานึงถึงสภาพเศรษฐกิจของทุกๆ	

ประเทศในโลก	อย่าคิดแคบๆ	โดยไม่ร่วมมือกับชาติอื่น

ทั้งหลาย

เชื่อมโยง หรือหลักเทววิทยาของงานสื่อสารมวลชน เป็น 

อีกมิติหนึ่งที่เราจะให้ความสำาคัญกับแนวทางนี้ เพราะ

อย่างน้อยผู้ที่ทำาแผน ก็เป็นคนเดียวกับผู้ปฏิบัติและมอง 

เห็นแนวทางที่จะก้าวไป ในทิศทางเดียวกัน

 ของขวัญชิ้นที่ 7 ความร่วมมือระดับนานาชาติ 

ทุกปีหน่วยงานที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนในสหพันธ์สภา 

พระสังฆราชแห่งเอเชียจะจัดประชุมทุกปี งานในระดับ 

วิทยุโทรทัศน์ที่เราเรียกว่า SIGNIS จะมีการจัดประชุม

เช่นกัน ในระดับผู้ใหญ่เรามีผู้ใหญ่ประเทศไทยถึง 2 ท่าน 

อยู่ในสมณสภาสื่อสารสังคม สันตะสำานัก เรามีศูนย์วิจัย 

เก่ียวกับงานส่ือฯ ของเอเชียอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

เราเร่ิมมีคนแปลข่าวส่งสำานักข่าวต่างชาติ 

แม้ ไม่ถี่ แต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปในเวที 

นานาชาติ งานสื่อสารมวลชนของประ-

เทศไทย ผมเชื่อว่าจะเป็นของขวัญที่สวย 

งามอีกหนึ่งชิ้น

 ถ้าจะมีวันไหนที่สำาคัญ วันนี้

สำาหรับงานส่ือมวลชนก็ต้องถือว่าเป็น

วันสำาคัญที่สุด คล้าย ๆ กับวันเกิดกัน 

เลย ของขวัญทั้ง 7 ชิ้นที่เล่ามาทั้งหมด 

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ขอส่ง 

มอบให้ทุกท่าน ไม่ใช่ของขวัญจากฝ่ังเรา 

โดย พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

หมายเหตุ  (ต่อจากหน้า 18)

เท่าน้ัน แต่เป็นของขวัญท่ีเรามอบให้แก่กันและกัน เพราะ

เมื่อเราสามารถเปลี่ยนความเข้าใจว่า เรื่องสื่อไม่ใช่เรื่อง 

ของใคร หรือกลุ่มงานใด มันเป็นเรื่องของเราทุกคน 

เมื่อนั้นเราก็พร้อมจะเป็นสื่อที่ดี และเปิดรับสื่อที่ดี เมื่อ

นั้นเราก็พร้อมจะร่วมกันสนับสนุนให้เดินหน้าต่อไป 

บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ไม่ใช่ใครทำาเพียงลำาพัง ทุก

อย่างล้วนเป็นการนำาทางของพระ ให้มนุษย์จับมือและ

เดินไปพร้อม ๆ กัน 

                สุขสันต์วันเกิดนะสื่อมวลชน

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

1

	 ผมต้ังช่ือเรื่องจากความทรงจำาเม่ือครั้งเป็น 

นัก เรี ยนมัธยมปลายของโรง เรี ยนลาซาลโชติ รวี

นครสวรรค์	 ...	ผมได้ยินคำานี้บ่อยจนจำาขึ้นใจ	 ...	ผมจำา

ได้ชัดเจน	 ทุกครั้งที่เรียนคำาสอนกับบราเดอร์จากคณะ

ลาซาล	บทสวดสุดท้ายที่ได้ยินเสมอก็คือบทนี้	 ...	ตอน

นั้นก็อาจจะแค่สวดๆ	ไป	ไม่ได้คิดอะไร	แต่ยังสงสัยอยู่ดี

ว่า	 “ทำาไมเราต้องขอให้พระเยซูเจ้าทรงอยู่ใน	 (ใจ)	 ของ

เรา”	

	 วันนี	้ ...	 ผมคิดว่าผมได้คำาตอบแล้ว	 ตามผม

ไปพบคำาตอบกัน

2

 “คนที่มีพระในหัวใจ จะรักใครๆ ได้ไม่ยาก” 

....

 “แต่ก่อนใครๆ ก็เรียกว่าโรงเรียนกองขยะ..”

	 คุณครูท่ีดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาซาล

เล่าให้ฟัง	 ผมประมวลความคิดคำานึงไปกับภาพเก่าภาพ 

นี้	ภาพที่บราเดอร์วิกตอร์ กิล มูโน๊ส ขับรถรับส่งเด็กเพื่อ

มาเรียนในโรงเรียน	..	ที่คนเขาเรียกว่า	โรงเรียนกองขยะ	

เพราะตั้งใกล้กับที่ท้ิงขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์	

...	 บราเดอร์วิกตอร์	 และคณะภราดาลาซาล	 เป็นบุคคล

แรกๆ	 ที่ริเริ่มตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 และเป็นแห่งแรก

ในจังหวัดนครสวรรค์	 เปิดศูนย์ครั้งแรกในปี	 พ.ศ. 

2529	 …	 และดำาเนินงานมาจนถึงวันนี	้ อาจมีเรื่องราว

ระหว่างการเดินทางไม่น้อย	 ...	 ผมจำาได้ว่าเมื่อครั้งที่ไป

Live Jesus in our hearts… Forever. 
(พระเยซูเจ้าทรงสถิตในเรา .. ตลอดกาลนิรันดร์)

ร่วมงานปฏิญาณตนครั้งแรกของบราเดอร์เพื่อน	 (บรา-

เดอร์ธีรยุทธ ชาแดง)	ซ่ึงเป็นโอกาสเดียวกันกับท่ีบราเดอร์ 

วิกตอร์	 ฉลองครบการปฏิญาณเหมือนกัน	 ผมจำาได้ว่า 

อัคราธิการเจ้าคณะลาซาลกล่าวสุนทรพจน์แด่บราเดอร์ 

วิกตอร์	ท่านให้สมญานามบราเดอร์วิกตอร์ว่า	“Champion 

of the poor”	 ...	ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่คำาพูดสวยหรูที่ให้

เท่านั้น	 แต่การกระทำาที่งดงามแสดงออกชัดเจนว่าเป็น

จริงดังที่พูดไป	...		

3

 “เครื่องหมายที่บอกว่ารักกันจริง ก็คือความ

ต่อเนื่อง”

	 ผมคิดถึงบทความท่ีเคยเขียนลงหนังสือ

อนุสรณ์เมื่อครั้งฉลอง	 60	 ปี	 ของคณะลาซาลที่เข้ามา

ในประเทศไทย	ผมศึกษาข้อมูลต่างๆ	และน่าประทับใจ 

ในการดำาเนินงานของคณะลาซาล	 ใครๆ	 อาจมองว่า

คณะนักบวชท่ีทำางานโรงเรียนก็มุ่งแต่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ	พัฒนางานโรงเรียนอย่างเต็มที	่...	ผิดคาดครับ	

...	 การพัฒนาด้านการศึกษาสำาคัญจริง	 แต่การพัฒนา

คุณภาพด้านจิตใจก็สำาคัญด้วย	 ผมพลิกอ่านบทความ

ที่เคยเขียนอีกครั้ง	 พบเรื่องราวที่มากกว่าแค่เรื่องการ

ศึกษา	 (งานโรงเรียน)	มากกว่านั้นคืองานอภิบาล และ

งานแพร่ธรรม	 ....	 ที่ชัดเจนและต่อเนื่องจนถึงวันนี้

คือการช่วยงานต่างๆ	 ของวัดที่อยู่ใกล้ๆ	 ....	 เวลาที่

สังฆมณฑลนครสวรรค	์ หรืออาสนวิหารนักบุญอันนา	

นครสวรรค	์มีงานอะไรก็ตาม	จะเห็นภาพบราเดอร์ลาซาล

อยู่เบื้องหลัง	สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	เสมอ	ภาพเหล่านี้

ไม่ใช่แค่วันนี้เท่านั้น	 แต่เป็นแบบนี้ตั้งแต่อดีต	 ....	 ด้าน

งานอภิบาลที่เด่นชัดอีกประการหนึ่งก็คือ	 “งานด้าน

คำาสอน”	 ในอดีตบราเดอร์ลาซาลเขียนหนังสือคำาสอน 

ที่อธิบายเรื่องราวง่ายๆ	มีภาพประกอบที่น่าสนใจ	..	จน

บรรดาพระสงฆ์ในยุคนั้นกล่าวกันว่า	

 “ในบรรดาสิ่งพิมพ์ทั้งหลายในรอบปีนี้ ข้าพเจ้า

ตอ้งพดูถงึการพมิพค์ูม่อืคำาสอน ซึง่ทำาใหห้นงัสอืคำาสอน 

น่าเรียน และเข้าใจง่าย เพราะมีรูปภาพประกอบและ

เนื้อหาที่มีประโยชน์มาก คู่มือเหล่านี้เป็นเกียรติแก่พวก 

ภราดาคณะลาซาล ที่ปากน้ำาโพ และเป็นเกียรติแก ่

โรงพิมพ์ของมิสซังด้วย”	 (รายงานประจำาปีคณะมิสซัง

ต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	เล่มที่	3	ค.ศ.	1938-1963)	

 ยิ่งทำาให้มั่นใจมากขึ้นว่าคนที่มีพระในใจ ก็

ยิ่งสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ได้มากมายจริงๆ

4

 “ไม่มีเด็กคนไหนถูกทอดทิ้ง” 

	 ผมได้รับหนังสืออนุสรณ์	60	ปี	คณะลาซาลใน

ประเทศไทยจากบราเดอร์ประภาส  ศรีเจริญ บราเดอร์ 

อาจารย์ที่สอนคำาสอนผมตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนลาซาล	

พลิกอ่านคำาขวัญท่ีบรรดาพระสังฆราช	 และเจ้าคณะนักบวช

ต่างๆ	เขียนให้คณะลาซาลในโอกาสพิเศษน้ี	...	พระคุณเจ้า

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	 เขียนถึงคณะด้วยคำาที่สื่อเห็น

ภาพภารกิจงานอภิบาลของคณะลาซาลอย่างชัดเจน	 ..	

“ไม่มีเด็กคนไหนถูกทอดทิ้ง”	 ...	 (คำาเดียวกับที่ผมพบ

ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ	 แม่แจ่ม	 มาทราบภายหลังจาก

มาเซอร์ว่า	 บราเดอร์วิกตอร์	 เป็นผู้แนะนำา)	 ยิ่งทำาให้

ผมมั่นใจยิ่งขึ้น	 ถ้าเรามีพระในใจ	 ต่อให้งานยากแค่ไหน

ก็ไม่กลัว	 และมีแรงที่ทำางานแม้ว่าจะยาก	 ...	 ผมคิดถึง 

โรงเรียนไม้ไผ่ที่สังขละบุรี	 ประมวลความคิดคำานึงกับ 

คำาพูดตัวดำาบนสุด	“ไม่มีเด็กคนไหนถูกทอดทิ้ง”	ไม่ว่า

เด็กคนนั้นจะอยู่ที่ไหน	 เขาก็มีสิทธิที่จะได้รับความรัก

จากเรา	...	

5

 “มุมที่สวยงามมีอยู่กับเราเสมอ” 

	 ผมแบ่งปันกับน้องเณรหลังจากท่ีพาสามเณร

ชั้นมาสเตอร์เณร	รุ่นพี่ของพวกเขาไปจัดกิจกรรมที่ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กลาซาล	 ทุกที่มีมุมที่สวยงามเสมอ	 แม้

ในสังคมที่หลายคนบอกว่า	 “ยิ่งอยู่ยากขึ้นทุกวัน”	 แต่

ก็ยังพบมุมสวยงามที่หลบซ่อนในมุมเล็กๆ	 ของสังคม	

มุมสวยงามที่คอยสร้างสรรค์ให้สังคมที่แม้อยู่ยาก	 ก็ยัง

คงอยู่ได้	 ...	 ผมเข้าใจแล้วครับว่าทำาไมบราเดอร์ลาซาล

สอนให้เราสวดภาวนาขอให้พระเยซูเจ้าสถิตในใจของเรา	

เมื่อมีพระในใจ เราจะสามารถรักใครๆ ได้ไม่ยาก .. 

เราจะสร้างมุมที่สวยงามได้ในสังคมที่แม้อยู่ยาก...

       Live Jesus in our hearts… Forever.
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ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วม

ฉลองวัดนักบุญบาร์โธโลมิว  อัครสาวก  

ดอนตาล

วันเสาร์ที่  23  สิงหาคม   พ.ศ. 2557

เวลา  10:30  น.

พระอัครสังฆราช  ฟรังซิสเซเวียร์   เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  

เป็นประธาน

ขอคำ�ภ�วน�เพื่อระลึกถึง

ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร

ช�ตะ 2 เมษ�ยน 2490

สู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้� 9 สิงห�คม 2556

(ครบ 1 ปี)
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สังฆมณฑลราชบุรี
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 วัดนักบุญเปโตร 

อ.สามพราน จ.นครปฐม  

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 3 

สิงหาคม	 เวลา	 10.00	 น. 

พิธีเสกระฆังสักการสถาน

บุญราศีนิโคลาส	 พิธีบูชา

ขอบพระคุณ	พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู เป็น

ประธาน

 วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (วัดปากลัด) 

จ.สมุทรปราการ ฉลองวัดวันอังคารที่	 12	 สิงหาคม	

เวลา	10.30	น.	คุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุป-

สังฆราช	เป็นประธาน (งดจำาหน่ายสินค้า)

 อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพ- 

มหานคร	ฉลองอาสนวิหารวันศุกร์ที	่15	สิงหาคม	เวลา	 

17.00	น.	พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช	เป็นประธาน

 วัดเซนต์ร็อค (วัดท่าไข่) จ.ฉะเชิงเทรา 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	16	สิงหาคม	เวลา	10.30	น.	คุณพ่อ 

ยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ และพระสงฆ์ใหม่ 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	เป็นประธาน

 วัดนักบุญบาร์โธโลมิว  อัครสาวก  ดอนตาล 

จ.สุพรรณบุรี	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 	23		สิงหาคม	 เวลา 

10.30		น.	พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช		เป็นประธาน

 วัดเซนต์หลุยส์  กรุงเทพมหานคร	 ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่	 24	สิงหาคม	 เวลา	10.00	น.	พระอัคร-

สังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น

ประธาน	(ฉลองภายในวันท่ี	23	สิงหาคม	เวลา	17.30	น. 	

คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์  เป็นประธาน	 หลังพิธีมีแห่

พระรูปนักบุญหลุยส์)

 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”)

 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.

 วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา จ.ชลบุรี ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที	่14	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัดวัน

เสาร์ที	่20	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 

 

 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

ที	่27	กันยายน	เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี  ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที	่17	 	สิงหาคม	เวลา	10.30	น.	 	พระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	เป็นประธาน

 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 7	 กันยายน 

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ	เป็นประธาน	(สอบถามโทร. 0-3470-3219 

โทรสาร 0-3473-0865)

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง อ. 

บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 28	 กันยา- 

ยน	2014	 เวลา	 10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา  กฤษเจริญ	เป็นประธาน

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ที่นี่มีนัด
] วัดพระบิดาเจ้า และโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทร- 

ปราการ ขอเชิญสัตบุรุษและบุคคลทั่วไปทุกท่าน		

ต้อนรับพระธาตุนักบุญพระสันตะปาปา	 2	 พระองค	์	

ในวันที่	 29	 กรกฎาคม	 2014	 เวลา	 10.00	 น.	 ที ่

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	 และจะประดิษฐาน

อยู่ที่โรงเรียน	ตั้งแต่วันที	่29	กรกฎาคม	-	1	สิงหาคม	

2014	โดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณ	เวลา	19.00	น.	และ

จะอัญเชิญไปยังสถานที่ต่อไป	 ในวันที่	 1	 สิงหาคม	 (อ่านต่อหน้า 16)

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 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	 สิงหาคม	 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.สมถวิลราษฎร ์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

 วัดนักบุญมอนิกาและนักบุญออกุสติน 

อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 30	

สิงหาคม	เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล	 เป็นประธาน	 (ติดต่อคุณพ่อสุขสันต์  

ชาวปากน�้า โทร. 08-1840-7884)  

2014	 เวลา	 08.30	 น.	 ระหว่างที่ประทับอยู่ที ่

โรงเรียนอัสสัมชัญสมทุรปราการ		บคุคลทัว่ไปสามารถ 

เข้ามาเคารพและขอพระพรจากพระธาตุได้ทุกวัน 

ตั้งแต่เวลา	 07.00-19.00	 น.	 ติดต่อสอบถามหรือ

แจ้งเข้าร่วมงานได้ที่โทร.	 0-2384-7491	 ถึง	 6	

สามารถดูแผนที่ทางไปโรงเรียนได้ที่	 www.acsp.

ac.th

] โครงการอบรมสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม (7 

ครัง้ 7 เรือ่งราว) แผนกดนตรศีกัดิส์ทิธิฯ์	จดัอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม	(7	ครั้ง	

อัพเดทความเคลื่อนไหว

“อุดมสาร และอุดมศานต์” คลิก

www.udomsarn.com

ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์

E-mail : udomsarn@cbct.net

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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7	เรื่องราว)	ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน	เวลา	13.30- 

17.00	 น.	 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ	 บางรัก	 สำานัก 

พระสังฆราช	ชั้นใต้ดิน	 โดยครั้งที่	 1	จะจัดในวันที่	 3	

สิงหาคม	 2014	 พบกับวิทยากรรับเชิญ	 ดร.จิตต-

พิมญ์ แย้มพราย	 ในหัวข้อเรื่อง	 “วิวัฒนาการดนตรี

ศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักรคาทอลิกไทย	 –	 เส้นทาง

แห่งความเชื่อ	 และบทเพลงแห่งความหวัง	 /	 The	

Journey	of	Faith	….	The	Song	of	Hope	ผู้สนใจ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสำารองการเข้าอบรมได้ท่ี	

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	วันเสาร์ที	่9	

สิงหาคม	2014	พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา	10.00	น. 

ท่ีอาคารมารดาพระผู้ไถ่	สามเณราลัยแสงธรรม	สามพราน 

นครปฐม	

] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส 		ขอเชิญร่วมมิสซา 

เทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส	 บุญเกิด	 กฤษบำารุง  วัน

เสาร์ที่	9	สิงหาคม	ค.ศ.	2014	เวลา	19.00	น. โดย

คุณพ่ออนุพงษ์  ศรีสุข   คณะภราดาคาร์เมไลท์	เป็น

ประธาน	 (หลังมิสซามีแห่พระรูปบุญราศี	 และถวาย

ดอกไม้)

] ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน สามพราน คณะ 

ซิสเตอร์กลาริส	 กาปูชิน	 สามพราน	 มีความยินดี

ขอ เชิญร่ วมโมทนาคุณพระ เป็น เจ้ า ในพิธีบู ชา

ขอบพระคุณ	เนื่องในโอกาสสมโภชนักบุญคลารา			และ 

ปฏิญาณตนครั้งแรกของ	ซิสเตอร์มาเรีย เอลิซาแบธ 

วิลาพร สนับสนุน	 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิส

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	 เป็นประธาน	 วัน

อังคารที่	 12	 สิงหาคม	2014	 เวลา	 10.00	น.	ที่วัด

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15) ของอารามกลาริส	กาปูชิน	สามพราน	นครปฐม	

] สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 จัด

ประชุมสัมมนาประจำาปี	 2557	 ระหว่างวันที	่ 17-20	

สิงหาคม	 2014	 ที่โรงแรมเอเชีย	 พัทยา	 จ.ชลบุรี	 ใน

หัวข้อ	 “การศึกษาคาทอลิกในการฝ่าวิกฤตการศึกษา

ของชาติ”	

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ เปิดสอนหลักสูตรการเรียน 

ร้องเพลงและพื้นฐานทางดนตรีเบื้องต้น  (8 สัปดาห์) 

(การฝึกลมหายใจ การเปล่งเสียง การออกอักขระเสียง

ต่าง ๆ การร้องเพลงให้ไพเราะ ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น การ

อ่านโน้ต  การฝึกจังหวะรวมถึงทักษะต่าง ๆ ที่ใช้สำาหรับ

ขับร้องบทเพลงในพิธีกรรม) สอนโดยอาจารย์พรเทพ 

วิชชุชัยชาญ และอาจารย์ศิรารัตน์ สุขชัย ทุกวันอาทิตย์ 

เวลา 13.00-17.30 น.  ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม - 

5 ตุลาคม 2014 ที่วัดเซนต์หลุยส์ ตึกวันทามารีย์ ชั้น 2 

ค่าลงทะเบียนท่านละ  2,000  บาท (รวมอาหารว่าง) ผู้

ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร รับสมัครถึงวันที่  10 

สิงหาคม 2014 จำานวนจำากัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น สนใจ

สอบถามรายละเอียดที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1407, 08-

9108-6850 หรือ E-mail : thaisacredmusic@gmail.com

] โครงการอบรมฆราวาสประกาศข่าวดีประจำาวัด 

(Parish Missionary Groups) PMG. 	รุ่นที	่6/2014 

ขอเชิญผู้สนใจและรักงานแพร่ธรรมเข้าร่วม  	 การอบรม 

เป็นผู้ประกาศข่าวดี	 	 5	 สัปดาห์  	 2-3	 ส.ค.	 /	 9-10	

ส.ค.	 /	 23-24	 ส.ค.	 2014  	 วันเสาร	์ เวลา	 08.30-

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

ลงทะเบียนท่านละ	 3,000	 บาท	 สถานที่บ้านคริสตินา	

ปากเกร็ด	 นนทบุรี  คุณสิริรักษ์ ผู้ประสานงาน	 PMG 

โทร.	 08-4613-1125  ติดต่อสมาชิก	 PMG  	 คุณอร

วรรณ 	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”	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 

ที	่6	กันยายน	/	วันศุกร์ที่	3	ตุลาคม	/	วันจันทร์ที	่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

ขอเชิญรับชมรายการตอนพิเศษ ด้วยศรัทธาและคารวะ
วันอาทิตย์ที่ 3 และ 10 สิงหาคม 2014  เวลา 14.00-14.30 น. ช่อง one HD

 เราจะติดตามเรื่องราวครั้งสำาคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปีนี้ของพระศาสนจักรคาทอลิก การ

สถาปนานักบุญพระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 2 พระองค์ นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 

พระสันตะปาปา โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงประกาศการเป็นนักบุญของทั้ง 2 พระองค์ เมื่อ

วันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 

	 รับชมประวัติชีวิตและการเป็นนักบุญของ

ท่านนักบุญทั้งสององค์	พร้อมภาพพิธีสถาปนานักบุญ

ในวันที่	 27	 เมษายน	 	 2014	ณ	 ลานหน้ามหาวิหาร 

นักบุญเปโตร		นครรัฐวาติกัน	

	 พบกับบทสัมภาษณ์พระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย 

กิจบุญชู พระคุณเจ้าสังวาลย์ ศุระศรางค์ ซึ่งพระคุณ- 

เจ้าทั้งสององค์ใกล้ชิดและผูกพันกับพระสันตะปาปา

	 ความผูกพันระหว่างพระศาสนจักรคาทอลิก

กับราชอาณาจักรไทย	 มีมาเป็นเวลาหลายร้อยปี	 ทั้งนี้	

ในช่วงเสด็จพระราชดำาเนินเยือนประเทศต่างๆ	 ในยุโรป	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	

บรมราชินีนาถ	เคยเสด็จพระราชดำาเนินไปเข้าเฝ้านักบุญ 

ยอห์น	 ที	่ 23	 ณ	 นครรัฐวาติกัน	 และโอกาสที่นักบุญ

ยอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 เสด็จเยือนประเทศไทย	 ทรงเข้าเฝ้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	

บรมราชินีนาถ	

	 ในตอนที	่ 2	 พบกับบทสรุปของวิถีแห่งการ

เป็นนักบุญ	และกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ถูกจัดขึ้น	ที่ประเทศ 

ไทย	พร้อมชมภาพการเข้าเฝ้าฯ	 ของสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย	ถือเป็นอีกพิธีประวัติศาสตร์ 

ที่ควรแก่การจารึกจดจำา	

	 ในการนี้พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ แบ่งปัน

ถึงความชื่นชมยินดี	ในการเข้าเฝ้าฯ	ครั้งนี้

	 พบกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในประเทศไทย	 วันที่		

9	และ	10		พฤษภาคม			

	 การเชิญพระธาตุเยือนวัดต่างๆ	 ท่ัวประเทศไทย	

เริ่มจากวัดทั้ง	 6	 เขตปกครอง	 ของอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ	

 ถ้านักบุญยอห์น ที่ 23 จะเป็นพระสันตะปาปา

ที่โลกจดจำา และนักบุญยอห์น ปอล ที่  2  จะเป็นพระ

สันตะปาปาที่โลกคารวะ พิธีสถาปนานักบุญในครั้งนี้ 

จึงไม่ใช่เรื่องของเราคาทอลิกเท่านั้น แต่เป็นเรื่องแห่ง

ศรัทธาของโลกและเป็นเร่ืองท่ีเราน้อมคารวะในความ

ดีงาม ที่ท่านมอบแบบอย่างให้กับทุกชีวิตบนโลกนี้
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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

ขอคำ�ภ�วน�เพื่อระลึกถึง

เปโตร ลี สังวาลเพชร
เกิดใหม่ในพระเจ้า
9 มกราคม 2529

นาตาลี อัมพร สังวาลเพชร
เกิดใหม่ในพระเจ้า
12 สิงหาคม 2556

“ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน�้าพระทัย” 
(มธ 6, 10)

หนังสือ ความเชื่ออันเป็นชีวิต
บอกเล่าเรืื่องราวคำาสอนและชีวิตที่เป็นข่าวดี

โดย	พงศ์	ประมวล

ราคา	120	บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

“อย่าท้อแท้ในการทำาความดี 

เพราะถ้าเราไม่หยุดทำาความดี

เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา

ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส

จงทำาความดีแก่ทุกคน” 

(กาลาเทีย 6:9-10)
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แฮปปี้เบิร์ธเดย์ วันสื่อมวลชน 
กับการมอบของขวัญ 7 ชิ้น

ขันแข็งว่าจุดยืนของเราคือ “สื่อสารสังคม”

 ดูเหมือนว่าสื่อมวลชนมีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งบางคนอาจ

จะรู้สึกว่า “ตามไม่ทัน” “ล้าหลัง” หรือเป็นพวก “ตกยุค” ผมว่าพระศาสนจักรให้

ความมั่นใจได้เลยว่า สาระสำาคัญกว่าองค์ประกอบ ความหมายหรือเนื้อหา สำาคัญ

กว่าตัวเครื่องมือและอุปกรณ์ ให้โลกเปลี่ยนไปสักเท่าไร พระศาสนจักรยังคง

ต้องประกาศความรักของพระเจ้าด้วยสื่อมวลชน เป็นการหยิบทุกอย่างมาโดย 

ไม่เกี่ยงงอนหรือตั้งโทษให้มันเป็นผู้ร้ายอยู่ตลอดเวลา ที่สำาคัญคือรู้จักใช้และใช้

เพื่ออะไรต่างหาก

 วันสื่อมวลชนสากลในปีนี้สำาหรับพระศาสนจักรในประเทศไทยคือ 

วันที่ 3 สิงหาคม โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประทานสาส์นวันสื่อฯ 

ในหัวข้อ “สื่อมวลชนในการรับใช้วัฒนธรรมแห่งการเผชิญหน้ากัน” ใจความ

สำาคัญคือ การใช้สื่อเพื่อเสวนาและเกื้อกูล   พบปะและแบ่งปัน สานวัฒนธรรม

แห่งสันติสุขบนความหลากหลายและแตกต่าง แต่เป็นหนึ่งเดียวกันและชื่นชม

พระพรของพระที่สามารถรวมความหลากหลายเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ในวัฒน- 

ธรรมแห่งการเผชิญหน้ากันของค่านิยมแตกต่าง สื่อมวลชนคาทอลิกไทยในปีนี้ 

จึงก้าวเข้าสู่การเผชิญหน้ากับสังคมอย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยของขวัญทั้ง 7 กับ

การเผยแผ่ความรักของพระให้กว้างไกลออกไป

 ของขวัญชิ้นที่ 1 งานสิ่งพิมพ์ของพระศาสนจักร เราจะมีร้านหนังสือ

ของสื่อมวลชนคาทอลิกฯ  ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงร้านนี้จะเปิดบริการภายในปีนี้ 

ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ผมแอบตั้งชื่อร้านไว้แล้ว ใบ้ให้นิด ๆ ว่าเป็นชื่อ

สอดคล้องกับหนังสือที่พิมพ์เล่มแรกในประเทศไทย ที่นี่เราจะรวมหนังสือและ 

ส่ือคาทอลิกให้หลากหลาย รวมท้ังสามารถเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงงานพิมพ์คาทอลิก

อย่างเป็นรูปธรรม

 ของขวัญชิ้นที่ 2 งานวิทยุคาทอลิก กับการเตรียมผู้ประกาศสู่การเป็น

ผู้ประกาศแบบมืออาชีพ และถูกหลักกฎหมายคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้วิทยุชุมชนหลายที่ต้องถูกปิดไป รวมทั้งของฝั่งฟากคาทอลิก

ด้วย เราเลยใช้โอกาสนี้ เพื่อเคลียร์ตัวเองอีกครั้ง มีการจัด “ครบเครื่องเรื่องผู้

ดำาเนินรายการ” รุ่นต่าง ๆ ซึ่งจะเริ่มในเดือนกันยายนนี้ เพื่อสร้างผู้ประกาศที่มี

คุณภาพในแบบมาตรฐานที่ทางภาครัฐต้องการ 

 ของขวัญชิ้นที่ 3 งานโทรทัศน์ หลังจากทำารายการแสงธรรม และ

รายการพระเจ้าสถิตกับเรา มาได้ระยะหนึ่ง คำาถามที่ได้ยินเสมอ ๆ คือ ทำาไม

รายการเช้าจัง (ตี 4) ใครจะดู ทำาไมไม่ทำาให้รายการน่าสนใจกว่านี้ ฯลฯ คำาถาม

เหล่านี้กำาลังจะหมดไป เพราะเรากำาลังมีรายการตอนบ่าย 14.00-14.30 น.  

ทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง one HD รายการจะเริ่มออกอากาศในช่วงเวลาแบบนี้

ตั้งแต่วันสื่อมวลชนสากล แต่ยังไม่ใช่รายการเต็มรูปแบบ รายการเต็มรูปแบบ

ชื่อ “Power of Love” หรือ “พลังรัก” จะเริ่มประมาณอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน

 ซามูเอล บีม (Samuel Beam) ชายหนุ่มเครางาม ผม

พบเขาครั้งแรกในเครื่องไอแพด ก่อนหน้านั้น ไล่เลือกเพลงจาก

ยูทูป และบันทึกไว้เป็นช่องโปรด หลังจากนั้นเปิดทีวี เลือกช่อง
ต่อตรงกับแอปเป้ิลทีวีกดตัวเลือกให้ไปในช่องยูทูปอีกคร้ัง หลังจากน้ันผมก็ภูมิใจกับ

สัญชาตญาณการเลือกเพลงจากปกเทปของผมว่าไม่พลาดเหมือนเคย บทเพลง

สำาเนียงอคูสติกกีต้าร์ที่ชอบ เล่นไปพร้อมกับงานเขียนที่ถูกบันทึกไว้ว่าต้องทำา 

ให้เสร็จก่อนการเดินทางยาว ๆ อีกระลอกหนึ่งของชีวิต

 ผมเชื่อว่าคนที่ไม่คุ้นกับอุปกรณ์ไอทีได้อ่านย่อหน้าแรกที่ผ่านมา คง 

นึกภาพตามไม่ค่อยได้เท่าไร อย่าว่าแต่ผู้อ่านเลยครับ ผมพยายามจะเขียนให้

เข้าใจง่าย ๆ ผมยังทำาไม่ได้เลย แต่ในความยากตรงนั้นเรากลับพบความง่าย 

ความยากจากการไปที่แผงเทป พัฒนามาเป็นซีดี และดีวีดี เอ็มพีสาม กลายมา

เป็นมองทุกอย่างหน้าจอ ความยากจากความเสี่ยงของการลงทุนเพื่อจะมีเพลง

ประหลาด ๆ หรือเพลงถูกรสนิยม ก็เสี่ยงไป มีทายผิดทายถูก แต่ใช้เงินเข้าแลก 

พอมีอุปกรณ์อำานวยความสะดวกเหล่านี้ ทุกอย่างอยู่หน้าจอ การคาดเดา 

เปิดโอกาสให้ทายผิดได้หลายรอบ ไม่มีอะไรต้องเสีย นอกจากเวลา การเข้า 

ห้องสมุดหาข้อมูลจากหนังสือเปลี่ยนไป แค่คีย์คำาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการ 

กดคำาว่า search จะจากเว็บหาข้อมูลแหล่งใดก็ตาม เดี๋ยวต้องมีข้อมูลขึ้นมา 

ให้เราอ่านได้ไม่ทันเลือกได้ไม่หมด โลกของการส่ือสารมวลชนแปรเปล่ียนวัฒนธรรม

การเจริญชีวิต 

 เร็ว ๆ นี้ผมอ่านข่าวพบว่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพยายามจะลอง 

แบ่งถนนคนเดินออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเขียนว่าสำาหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ 

อีกส่วนหนึ่งที่เหลือสำาหรับคนไม่ใช้โทรศัพท์ เพราะตลอดเส้นทางถนนเราจะพบ

มนุษย์ก้มหน้า อ่านข่าว อ่านเฟซบุ๊ค ส่งภาพ ฯลฯ สาละวนอยู่กับหน้าจอเล็ก

ที่อยู่ข้างหน้าของตนเอง จนไม่สนใจสิ่งรอบข้าง ผลสรุปของการทดสอบนี้ก็คือ 

ไม่ค่อยมีใครสนใจที่จะเดินให้ถูกช่องถนนที่เขียนไว้ คือคนใช้โทรศัพท์ ก็เดิน

ปะปนไปในช่องที่ไม่ใช้โทรศัพท์ นัวกันไปมา สิ่งที่สะใจคือ เมื่อมีผู้สังเกตว่าที่

ถนนเขียนไว้แบบนี้ เลยถ่ายรูปถนนประหลาดนี้เก็บไว้ และนำาไปแชร์ต่อในโลก

โซเชียลมีเดีย เป็นอย่างไรล่ะครับน้องพี่

 ข่าวดารานุ่งสั้น ภาพหลุดแบบหลุดจริง หลุดปล่อยเอง หลุดโปรโมท 

คลิปอาจารย์มหาวิทยาลัยให้คะแนนแลกกับคูปองเซเว่น ฟังดูน่าเสื่อมเสีย เห็น

แก่ได้ ผิดจรรยาบรรณ พอเอาเข้าจริง ๆ นักศึกษาออกมาแถลงข่าวว่าอาจารย์

ไม่ได้ทำา น่าจะมีอาจารย์ที่ไม่ชอบกันกลั่นแกล้งกันเอง น้องนักกีฬาเทควันโด 

โดนโค้ชเกาหลีต่อย ออกมาโวยวายผ่านสื่อ แถมถ่ายคลิปให้เป็นหลักฐานได้อีก 

เธอเรียกร้องความเห็นใจได้ไม่นาน พอกระแสโต้กลับ นักกีฬาคนสำาคัญคนอื่น 

มาให้ข้อมูลผ่านสื่อว่า โค้ชคนนี้ไม่ได้ทำาไปเพราะอารมณ์ เขาทำาเป็นปกติ ด้วย

ความปรารถนาให้ทีมแข็งแกร่ง เพื่อสู้ศึกที่สำาคัญและใหญ่กว่า นักวิพากษ์ในสื่อ

ออนไลน์ทั้งหลายปรับโหมดไม่ทัน ว่าจะเชียร์ข้างใคร จะว่าอย่างไรกันล่ะทีนี้?

 ย้อนกลับไปร่วม 50 ปีที่พระศาสนจักรคาทอลิกจัดประชุมสังคายนา

วาติกันครั้งที่ 2 เค้าลางของความมั่นใจว่า สื่อจะมาแรงแน่ ๆ ทำาให้พระ

ศาสนจักรตัดสินใจออกเอกสารหนึ่งในสิบหกเล่ม และเป็นเอกสารในลำาดับที่ 2 

ของการสังคายนาชื่อว่า Inter Mirifica ว่าด้วยเรื่องสื่อสารมวลชน และยืนยัน (อ่านต่อหน้า 11)
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“ศึกษาต่อประเทศอิตาลี”   คุณพ่อสมภพ  เรืองวุฒิชนะพืช  และคุณพ่อ 

ทัศมะ  กิจประยูร  เดินทางไปศึกษาต่อประเทศอิตาลี  เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม 

2014  โดยมีญาติพี่น้อง  พระสงฆ์  ซิสเตอร์   คณะครู  เพื่อนๆ   และบรรดา

สัตบุรุษมาให้กำาลังใจที่สนามบิน

“ฟื้นฟูจิตใจ” คณะฆราวาสคาร์เมไลท์ หมู่คณะแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล 

กรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ จิตตาธิการ และคุณพ่ออนุพงษ์ 

ศรีสุข, OCD  ได้จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจสมาชิกประจำาปี ระหว่างวันที่ 11-13 

กรกฎาคม 2014 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง และเป็นพิเศษสำาหรับ

สมาชิกฯ ได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ เนื่องจากเป็นปีแห่งพระพรของคณะ

คามิลเลียน โอกาสที่นักบุญคามิลโลมรณกรรมครบ 400 ปี ด้วย

“รับพรพระสงฆ์ใหม่” คุณพ่อดิษพล  รุ่งโรจน์วรวัฒนา คุณพ่อยุทธนา 

วิทยานุลักษณ์ และคุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย พระสงฆ์ใหม่ได้ประกอบพิธี

บูชาขอบพระคุณ และให้พรแก่เวชบุคคลคาทอลิก โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ที่วัด

พระจิตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2014

ภราดาอนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์  ผู้- 

อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยา- 

ลัย  ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา 

สแต็ก นายปีติภัทร  ปณาธิวัฒน์  ชั้น 

ม.4/3  นายนิพิฐพนธ์  จันทศรีสวัสดิ์ 

ชั้น ม.4/5  และนายชิดชนก  แซ่ลี้ 

ชั้น ม.5/2  ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศ 

ไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วม

การแข่งขันรายการ 2014 WSSA Word Sport Stacking Championship 

ประเทศเกาหลีใต้   โดยได้รับประสบการณ์ต่างๆ มากมายซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้

กับประเทศและโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

“เสกพระรูปนักบุญฟรังซิสเซเวียร์” คุณพ่อวีระชน   นพคุณทอง 

เป็นประธานวจนพิธีกรรมเสกพระรูปและเทิดเกียรตินักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ร่วม

กับคุณพ่อสันติ  ยอเปย เจ้าอาวาส วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แพร่   เพื่อเป็น 

ศุภนิมิตรแห่งพระพร และศูนย์รวมความรัก ความศรัทธาของคณะครูและนักเรียน 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่

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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