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ความงดงามที่พบได้เสมอของคนที่เราเรียกว่าแม่
(ฉลองแม่พระบังเกิด 8 กันยายน)
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

“ต้อนรับพระธาตุ”

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2014 คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช และภคินีคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้อัญเชิญ
พระธาตุจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มาที่อารามพระหฤทัยฯ และแห่
พระธาตุเข้าในโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ พร้อมทำ�วจนพิธีกรรม จากนั้นแห่
พระธาตุมาที่วัดประจำ�อาราม และถวายมิสซา

“ประชุมคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์”

“ประชุมกรรมการคริสตศาสนธรรม”

แผนกคริสตศาสนธรรม
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2014 เมื่อ
วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2014 ที่ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน”
สามพราน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน 26 ท่าน

พระสังฆราชยอแซฟ
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ และคุณพ่อเสนอ ดำ�เนินสดวก เลขาธิการฯ จัดประชุม
คณะกรรมการสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2014 ที่ห้องประชุม
ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วม 17 ท่าน
เป็นการรายงาน 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน) งานด้านศาสนสัมพันธ์และ
คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ และประเมินผลการจัดอบรมหลักสูตรผูน้ �ำ ศาสนสัมพันธ์
สำ�หรับโครงการต่อไป คือ ศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 33/2014
สังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2014
เพื่อส่งเสริมความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านศาสนสัมพันธ์ และสามารถนำ�ไปใช้
ให้เกิดขึ้นจริง

“มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์”

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานเปิดงาน
มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2014 ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
โดยมีผู้แทนกระทรวงต่างๆ รวมทั้งผู้แทน 5 ศาสนา ได้แก่
ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ เข้าร่วม
สำ�หรับศาสนาคริสต์ คุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล
เป็นผู้แทนสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
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หน้า 3

สมัชชาพระสังฆราชเน้นการอภิบาลครอบครัว

กำ�หนดการเสด็จเยือนประเทศศรีลังกา
และประเทศฟิลิปปินส์
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
พระสังฆราชกิตติคุณยอร์ช ยอด พิมพิสาร,
C.Ss.R. ถอดความ
(นครรัฐวาติกัน) การประชุมสมัชชาพระสังฆราชที่
นครรัฐวาติกันจะไม่เน้นเรื่องคำ�สอน แต่จะเน้นเรื่องการ
อภิบาลครอบครัวและปัญหาต่างๆ ซึ่งครอบครัวทั่วไป
กำ�ลังเผชิญอยู่ นี่คือการกล่าวถึงสมัชชาโดยพระอัครสังฆราชวินเซนโซ พากลีอา ประธานสมณกระทรวง
ว่าด้วยครอบครัว
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ว าติ กัน รายงานว่ า ภาพลั ก ษณ์
ที่ ส มเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ทรงโปรดปราน
โดยกล่าวว่า “สมัชชาจำ�เป็นต้องเตรียมพร้อมคล้ายกับ
โรงพยาบาลเคลือ่ นที่ เตรียมพร้อมที่จะรักษาบาดแผล
สดๆ ที่เห็นอยู่และช่วยเสริมสร้างอนาคตที่มั่นคงอัน
เกี่ยวกับจิตตารมณ์ความเมตตา”
ท่านกล่าวต่อไปว่า “ยังมีปญ
ั หาอันเป็นพืน้ ฐาน
ที่จะต้องเผชิญอย่างเร่งด่วน”
พระอัครสังฆราชพากลีอา กล่าวว่า พระ
สันตะปาปาทุกพระองค์ต่างก็ทรงเน้นความสำ�คัญของ
ชีวิตครอบครัวในสมณสมัยของแต่ละองค์
ท่านยอมรับว่าท่านประหลาดใจมากทีม่ คี �ำ ตอบ
จำ�นวนมากจากประชาชนต่อคำ�ถามที่เกี่ยวกับชีวิต
ครอบครัว และทัศนคติที่แสดงออกมาเมื่อปีที่แล้วจาก
สภาพระสังฆราชจากทั่วโลก
พระอัครสังฆราชพากลีอา กล่าวว่า “ความ
สนใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแสดงให้เห็นว่า เรื่องนี้อยู่
ในท่ามกลางประชาชนในชีวติ ประจำ�วันมากมายเพียงใด
ประชาชนมีความหวังที่สูงมาก”

ท่านเสริมว่า สถานภาพของผู้ที่แต่งงานใหม่
จะเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ และแม้ว่าพระศาสนจักรยังมิได้
ออกกฎเกีย่ วกับปัญหาเหล่านี้ แต่กม็ พี ระสังฆราชหลาย
องค์ที่ได้เริ่มแสวงหาการสนับสนุนความคิดของตนใน
เรื่องนี้
ท่ า นพาดพิ ง ไปถึ ง สมเด็ จ พระสั น ตะปาปา
ยอห์น ปอล ที่ 2 ที่ได้ทรงเรียกประชุมสมัชชาทันที
ที่พระศาสนจักรแต่งตั้งท่านให้ขึ้นบัลลังก์ของนักบุญ
เปโตร และเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1981
พระองค์ทรงตั้งกระทรวงเกี่ยวกับครอบครัว แต่ไม่ทรง
สามารถประกาศ เหตุว่าทรงได้รับบาดเจ็บสาหัสจาก
การถูกลอบปลงพระชนม์ที่ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร
ท่านเสริมว่า “มีสัญลักษณ์พิเศษที่สมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรังซิส ทรงเลือกที่จะแต่งตั้งสมเด็จพระ
สันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ให้เป็นนักบุญของสมัชชา
พระสังฆราชเกี่ยวกับครอบครัว”
“เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวได้ถูกมอบหมาย
ให้พระสันตะปาปาสองพระองค์เป็นพิเศษและแต่ละ
องค์ก็ทรงนำ�ขึ้นมาพิจารณา”
ท่านกล่าวถึงสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงแนะนำ�เกี่ยวกับสมัชชาพระสังฆราช
เพื่อการแพร่ธรรมใหม่ พระองค์ทรงเน้น ครอบครัว
เป็นจุดเด่นในบทเทศน์ครั้งหนึ่งของพระองค์ท่านใน
ช่วงนั้น
มี พ ระสั ง ฆราชที่ ร่ ว มประชุ ม ในสมั ช ชาพระ
สังฆราชมากกว่า 100 องค์ ประกาศว่าครอบครัว
คือหลักคำ�สอนของการแพร่ธรรมแผนใหม่ พระอัครสังฆราชเน้นเรื่องนี้โดยกล่าวว่า เมื่อ (พระคาร์ดินัล)
แบร์โกลิโอ เป็นพระสันตะปาปา ปัญหาเกี่ยวกับ
ครอบครัวรอพระองค์อยู่เฉพาะพระพักตร์แล้ว
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงตัดสิน
พระทัยที่จะทรงจัดให้มีสมัชชาพระสังฆราชเกี่ยวกับ
ครอบครัวสองครั้ง ซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่า มีความสำ�คัญ
อย่างมากในปัจจุบัน เพราะมีความสนใจมากเกี่ยวกับ
เรื่องนี้นอกพระศาสนจักรคาทอลิก
“เรื่องนี้ขยายไปถึงคริสตชนทุกนิกาย ศาสนา
อืน่ และโลกฆราวาสด้วย” นีค่ �ำ กล่าวของพระอัครสังฆราช
พากลีอา
แต่ท่านมีความฝันเงียบๆ ในใจว่า จะมีสิ่งที่ดี
หลายอย่างจากการประชุมครั้งนี้

(นครรัฐวาติกัน) วันที่เสนอให้เป็นวันเสด็จเยือน
ประเทศศรี ลั ง กาและประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ข อง
สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส อยู่ ใ นเดื อ น
มกราคม ทั้งนี้ได้มีการประกาศโดยสำ�นักพิมพ์
วาติกัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2014
พระองค์ จ ะประทั บ อยู่ ใ นประเทศ
ศรีลังกาตั้งแต่วันที่ 11-15 มกราคม จากนั้นจะ
เสด็จไปประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับเป็นเจ้าภาพ
การเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทที่ซีบู ตั้งแต่วันที่ 1519 มกราคม
แต่รายละเอียดเกี่ยวกับการเสด็จเยือน
ยังมิได้ประกาศ ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการเสด็จเยือน
เอเชียเป็นครั้งที่สอง
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระองค์
เองได้ตรัสมากกว่าหนึ่งครั้งว่า ทรงปรารถนาจะ
เสด็จไปเยี่ยมสถานที่ที่ถูกไต้ฝุ่นทำ�ลายในทาง
ตะวันออกของวีซายะ แต่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น
หรือไม่ยังมิได้รับการประกาศ
แต่ส�ำ นักพิมพ์วาติกนั กล่าวว่า รายละเอียด
เกี่ยวกับการเสด็จจะประกาศในเร็วๆ นี้ พระองค์
ได้รับการเชิญจากทั้งสองประเทศ เป็นการเชิญ
จากประเทศและพระศาสนจักรท้องถิ่น
แต่ในระหว่างที่พระสันตะปาปาทรงให้
สัมภาษณ์บนเครื่องบิน ในระหว่างที่เสด็จกลับ
โรมจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ว่า “มีการเดินทาง
เยือนเอเชียได้ถูกวางแผนไว้ กล่าวคือเกาหลีใต้
(ในเดือนสิงหาคม) และการเดินทางไปประเทศ
ศรีลังกาในเดือนมกราคมที่จะมาถึง แล้วต่อไปที่
ประเทศฟิลิปปินส์ที่ประสบภัยจากสึนามิ”
หลังจากนัน้ พระองค์ตรัสกับพระสังฆราช
ราพาพู โยแซฟ จากมันนาร์ ที่ศรีลังกาว่า
พระองค์ จ ะถวายบู ช ามิ ส ซาที่ ส ถานแสวงบุ ญ
แม่พระแห่งมาดูห์ และพบกับผู้ที่รอดมาจาก
สงครามกลางเมือง และรับฟังคำ�ยืนยันของผู้ที่
รอดจากสงครามกลางเมืองอันน่าเจ็บปวด และ
จะทรงอธิษฐานภาวนากับพวกเขาและเพื่อพวก
เขา
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เปิดตัวแสตมป์ (ต่อจากหน้า 20)
พร้ อ มจั ด กิ จ กรรมเจาะเวลาหาอดี ต สถานที่ จ ริ ง
บนดวงแสตมป์ “ณ แห่งนี้มีตำ�นาน ต้นสายธาร
คาทอลิกไทย” ที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา และ
เยี่ยมชมหมู่บ้านโปรตุเกสมิสชันนารีกลุ่มแรกเมื่อ
500 ปีก่อน
วันที่ 15 สิงหาคม 2014 ที่วัดนักบุญยอแซฟ
อยุธยา บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จำ�กัด (ปณท) เปิดตัวแสตมป์
ที่ระลึกความสัมพันธ์ไทย-วาติกัน โดยคุณพ่อทวีศักดิ์
กิจเจริญ เจ้าอาวาส วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ในนาม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย
คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำ�นวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย นางสาว
สุชาดา พุทธรักษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด (ปณท) เข้าร่วมงาน
นางสาวสุชาดา พุทธรักษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด (ปณท) กล่าวว่า
ไปรษณีย์ไทยได้ร่วมกับนครรัฐวาติกัน เปิดตัวแสตมป์
ที่ระลึกความร่วมมือไทย-วาติกัน “350 ปี สมัชชาแห่ง
อยุธยา” ถือเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา
ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก เพือ่ รำ�ลึกเหตุการณ์ส�ำ คัญ
ในอดีต คือสมัชชาแห่งอยุธยา (Synod of Ayutthaya)
ของคณะธรรมทูตฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2207 ตรงกับ
รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา
จุดเริ่มต้นของการรับรองมิสซังสยามอย่างเป็นทางการ
จากกรุงโรมในเวลาต่อมา
คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ กล่าวแสดงความยินดี
ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนมากล่าวแสดงความ
ยินดีในการเปิดตัวของแสตมป์ ดวงตราไปรษณียากร เพือ่
ระลึกถึงความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยกับนครรัฐ
วาติกัน
เชื่อว่า แสตมป์ เป็นสื่อพื้นฐานที่ดีของมนุษย์
และเป็นสือ่ ทีจ่ ะคงอยูต่ ลอดไปในความยิง่ ใหญ่ แสตมป์
ยังทำ�ให้เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ในหมู่มนุษย์แ ละ
การที่ บ ริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทยได้ ร่ ว มกั บ พระศาสนจั ก ร
ไทยเพื่ อ ทำ � แสตมป์ ขึ้ น มาจึ ง เป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ สำ � คั ญ
ตอนนี้ประชากรโลกมีประมาณ 1,200 ล้านคน ประเทศไทยมีประชากร 60 ล้านคน การที่ประเทศไทย
และนครรัฐวาติกันร่วมมือกัน จึงเป็นที่แน่นอนว่านคร
รัฐวาติกันก็จะเป็นที่รู้จักในหมู่ชนชาวไทยมากขึ้น ผ่าน
ทางดวงตราไปรษณีย์นี้ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันจะ
เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกทั้ง 1,200 ล้านคน
และประสบการณ์ ที่ผมเคยใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงโรม
ทำ�ให้รวู้ า่ ไปรษณียว์ าติกนั เป็นสถานทีท่ ค่ี นทัว่ ไปใช้แสตมป์
คนทีไ่ ปเยีย่ มชมกรุงโรม หรือไปเยีย่ มชมนครรัฐวาติกนั ก็
จะส่งข่าวสาร และใช้ดวงตราไปรษณีย์ นครรัฐวาติกนั
เป็นประเทศเล็กๆ และมีไปรษณีย์เป็นของตนเอง เดิน
ประมาณ 10-20 เมตรก็จะมีตจู้ ดหมาย และมีคนไปเทีย่ ว
ที่กรุงโรมหลายสิบล้านคน เขาก็ใช้การส่งไปรษณีย์ เพราะ
ฉะนัน้ เป็นการดีทเ่ี ราได้เป็นทีร่ จู้ กั มักคุน้ ในบรรดาชาวโลก
ทั้งหลาย ต้องขอบคุณไปรษณีย์ไทย ที่ได้คิดเรื่องนี้ และ
ในที่สุดมีการร่วมมือกัน และขอบคุณแทนคริสตชน
คาทอลิกด้วยทีไ่ ปรษณียไ์ ทยได้รว่ มมือกับพระศาสนจักร
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คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกใน
ประเทศไทย คุณพ่อได้พูดถึงบรรดามิสชันนารีจำ�นวน
มากที่ยืนยันความเชื่อเพื่อศาสนา เพราะฉะนั้นความเชื่อ
ในศาสนาจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆ
กิจกรรมในวันนี้ ยังจัดขึน้ เพือ่ ให้นกั สะสมแสตมป์
และผู้สนใจได้เดินทางมาศึกษาประวัติศาสตร์ ผ่านดวง
แสตมป์จากสถานที่จริง คือวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
ซึ่งถือเป็นศาสนสถานสำ�คัญยุคแรกของคาทอลิกไทย
โดยวัดหลังปัจจุบันสร้างมานานกว่า 130 ปี พร้อมทั้ง
ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านโปรตุเกส อนุสรณ์สถานต้นกำ�เนิด
สายสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศสยามกั บ ชาติ ต ะวั น ตก
ชาติแรก เมื่อกว่า 500 ปีก่อน
บนดวงแสตมป์นอกจากภาพวัดนักบุญยอแซฟ
อยุธยา แล้ว ยังประกอบด้วยภาพเขียนแสดงถึงการแต่งตัง้
ธรรมทูตเพื่อมาเผยแผ่ศาสนาในทวีปเอเชียเมื่อ 350 ปี
ทีแ่ ล้ว ปัจจุบนั ภาพดังกล่าวเก็บรักษาอยูท่ ป่ี ระเทศฝรัง่ เศส หมื่นแผ่น หรือ 5 แสนดวง ดวงละ 5 บาท โดยออก
แสตมป์ชุดดังกล่าวมีราคาแผ่นละ 50 บาท 5 จำ�หน่ายตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม เป็นต้นไป

คุณหมอประสิทธิ์ - คุณลัดดา จันทราทิพย์
				
2,000 บาท
เพื่ออุทิศให้มารีอา เทเรซา สิทธิดา จันทราทิพย์
“ลูกหลาน” อุทิศให้มารีอา ล้ออิวจง 300 บาท
ครอบครัว “บุญฤทธิ์ฤทัยกุล” อุทิศให้
โยเซฟ สุรพงษ์ บุญฤทธิ์ฤทัยกุล
300 บาท
เปาโล สุวิทย์ บุญฤทธิ์ฤทัยกุล
300 บาท
วิญญาณผู้ล่วงลับ
300 บาท
วิญญาณในไฟชำ�ระ
300 บาท
สำ � หรั บ ท่ า นที่ ป ระสงค์ จ ะสมทบกองทุ น ฯ
โปรดส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนามซ.ศักดิ์ศรี งามวงศ์
ป.ณ.ยานนาวา 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็ค
สั่งจ่ายการพิมพ์คาทอลิก หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-201976-5
(หมายเหตุ เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-26815401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วยความ
ขอบพระคุณ)

“พระองค์คือเถาองุ่น
ข้าพเจ้าทั้งหลายคือกิ่งก้าน
หากปราศจากพระองค์แล้ว
ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่สามารถทำ�อะไรได้เลย”
(เทียบ ยอห์น 15:5)

“ท่านใดขาดปรีชาญาณ
จงขอปรีชาญาณนัน้ จากพระเจ้าเถิด
พระองค์ประทานให้ทุกคน
ด้วยพระทัยกว้าง โดยไม่ทรงตำ�หนิเลย
แล้วเขาจะได้รับปรีชาญาณตามที่ขอ”
(ยากอบ 1:5)

อัพเดทข่าวหนังสือพิมพ์คาทอลิก
และนิตยสารคาทอลิก
“อุดมสาร และอุดมศานต์”
คลิก
www.udomsarn.com
เฟซบุ๊ค อุดมสารแฟนคลับ
ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์
E-mail : udomsarn@cbct.net
udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
โทรสาร 0-2681-5401
ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”
ให้คำ�ปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 33

สมณสภาแห่งวาติกันออกแนวปฏิบัติ
เรื่องการมอบเครื่องหมายแห่งสันติสุข

ระหว่างพิธีมิสซา
3 สิงหาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l
เครื่องหมายการมอบสันติสุขได้รับการเอาใจใส่มาก
ขึ้นในวาติกัน สมณสภาเพื่อพิธีนมัสการพระเจ้าและกฎเกณฑ์ทางศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ออกแนวทางเรื่องจารีตแห่ง
เครื่องหมายการมอบสันติสุขระหว่างพิธีมิสซาจดหมาย

ชีวิตในประเทศอิรักถูกแทนที่
ด้วยความรุนแรง:

ลำ�บากยิ่งกว่าป่วยไข้หรือความตาย

31 กรกฎาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l ขณะที่ ก ารสู้ ร บในประเทศอิ รั ก ยั ง คงดำ � เนิ น ต่ อ ไป

คริสตชนอิรักอพยพออกจากเมืองโมซุลอย่างทุลักทุเล
เด็กบางคนขาดน้�ำ ดื่มและเสียชีวิตระหว่างทาง
จำ�นวนพลเมืองผู้บริสุทธิ์ท่ตี ้องหนีตายจากวิกฤตการณ์ก็
เพิ่มจำ�นวนมากขึ้น ตามรายงานขององค์การสหประชาชาติตั้งแต่เดือนมิถุนายน ชาวอิรักราว 300,000 คน
ละทิ้งเมืองโมซุลและเมืองใกล้เคียงลี้ภัยเข้าไปยังเขต
ปกครองตนเองกูร์ดิสถาน เยห์ยาไปกับพวกผู้ลี้ภัย เขา
ถูกบังคับให้ต้องจากบ้านที่เมืองเทลาฟาร์พร้อมเสื้อผ้า
บนหลัง เขาพาภรรยาและลูก 4 คนออกไปเร็วที่สุด
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ออกโดยประธานสมณสภา พระคาร์ดินัลอันโตนีโอ
คานิซาแรส พูดถึงการตรวจสอบหลายกรณีที่เสนอโดย
สภาพระสังฆราชหลายแห่งในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.
2008 สภาพระสังฆราชถามว่าสมณสภาคิดอย่างไรกับ
เรื่ อ งการมอบเครื่ อ งหมายแห่ ง สั น ติ สุ ข แก่ กั น และกั น
“เพื่ อ จะสรุ ป ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในเรื่ อ งนี้ ชั ด เจนและ
ปรับปรุงท่าทางที่จะต้องแสดงออกในพิธีตอนนี้”
l หลังจากพิจารณาอย่างมาก สมณสภาเพื่อพิธีนมัสการ
พระเจ้าฯเห็นว่าเป็นสิ่งดีที่สุดที่จะรักษา” จารีตการมอบ
เครื่องหมายแห่งสันติสุขในพิธีกรรมจารีตโรมันเอาไว้
ในที่ของมันอันเป็นธรรมประเพณีสืบมาและไม่นำ�สิ่งใด
เข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของลำ�ดับพิธีกรรมจารีต
โรมันระหว่างพิธีมิสซา” สมณสภายั ง ให้ คำ � แนะนำ �
การปฏิบัติหลายอย่างเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อสาระ
สำ�คัญของจารีตระหว่างพิธีมิสซา

แนวปฏิบตั ยิ งั ให้ขอ้ สังเกตหลายตอนทีท่ �ำ ผิดในพิธกี รรม
เวลาแสดงเครื่องหมายมอบสันติสุขแก่กันและกัน คือ
- การมี “เพลงแห่งสันติสุข” นำ�มาก่อน ซึ่ง
ไม่มีข้อปฏิบัตินี้ในพิธีกรรมจารีตโรมัน
- การลุกจากที่นั่งของสัตบุรุษเพื่อเดินออกไป
มอบเครื่องหมายสันติสุข
- พระสงฆ์เดินออกไปจากพระแท่นเพื่อมอบ
เครื่องหมายสันติสุขแก่สัตบุรุษบางคน
พระคาร์ดินัลคานิซาแรส สรุปจดหมายว่า เชิญ
ชวนให้พระสังฆราชและพระสงฆ์ช่วยเน้นแก่สัตบุรุษ
ให้ เ ข้ า ใจลึ ก ซึ้ ง ถึ ง ความสำ � คั ญ ทางด้ า นจิ ต ใจของ
เครื่องหมายแห่งการมอบสันติสุขแก่กันและกันนี้

ทันทีที่เริ่มทิ้งระเบิดที่เมืองโมซุล เขาเล่าว่า “มันเป็น
ความรู้สึกที่ผมไม่เคยมีมาก่อน เมื่อคว้ากระเป๋าได้ก็
เก็บของ บัตรประชาชนและก็พร้อมไปแล้ว ผมรู้ว่าจะ
ไม่มวี นั ได้กลับมาแล้ว หากมีกจ็ ะเต็มไปด้วยความลำ�บาก
มากมาย” ครอบครัวของเขาอยู่ร่วมกับผู้อพยพอีก
5,000 คน ในโกดังเก็บของแห่งหนึ่งที่เมืองเออร์บิล
องค์การสหประชาชาติจัดหาความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่
ครอบครัวเหล่านีแ้ ต่เขาไม่รเู้ มือ่ ไหร่จงึ จะสามารถเดินทาง
ไปยังเมืองใหม่สักแห่งที่ผู้คนพร้อมจะให้ที่อยู่อาศัยแก่
เขา
เขาเล่าต่อว่า“ความรู้สึกที่เป็นผู้อพยพนี้ล�ำ บาก
มาก ลำ�บากมากกว่าเจ็บไข้ได้ปว่ ยหรือแม้แต่ความตาย
เราไม่เคยเป็นแบบนีม้ าก่อนเลย” เยยาห์เคยมีโอกาสจะ

ย้ายจากประเทศอิรักเมื่อค.ศ. 2006 ไปตั้งรกรากใน
ประเทศอเมริกา แต่เขาเลือกที่จะอยู่ บัดนี้ความฝันของ
เขาหรือการสร้างชาติอิรักขึ้นใหม่พังทลายลงเป็นชิ้นๆ
เขากล่ า วถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น ว่ า “ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นพวกเขาก็แก้ไขได้อย่าง
รวดเร็วเพราะประชาชนจัดการเพื่อบรรลุทางออก แต่ที่นี่
เราดูเหมือนไม่สามารถตกลงกันได้” ทางออกด้วยการ
ต่อสู้ยิ่งทำ�ให้ดูไกลห่างออกไป ช่วงที่ผ่านมาชาวอิรักนับ
พันคนยังคงหนีลี้ภัยจากสงครามเพิ่มมากขึ้นมากกว่า
ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา

l

พระสันตะปาปาตรัสก่อนภาวนา
บททูตสวรรค์แจ้งข่าวฯ
“ท่านไม่อาจจงเกลียดจงชัง
ในนามของพระเจ้าได้”
11 สิงหาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดงความ
ห่วงใยต่อสถานการณ์ในประเทศอิรักระหว่างก่อน
สวดภาวนาบททูตสวรรค์แจ้งข่าวฯ พระองค์ทรงยืนยัน
หนักแน่นว่าอาชญากรรมนีเ้ ป็นบาปร้ายแรงต่อพระเจ้า
ตรัสว่า “เด็กๆตายลงเพราะกระหายน้ำ�และหิวโหย
ช่วงเวลาต้องหลบหนี ผู้หญิงซึ่งถูกบังคับให้ต้องออก
ไป ผู้คนถูกสังหาร ความรุนแรงทุกรูปแบบ หายนะ
ทุกหนแห่ง หายนะแห่งครอบครัว หายนะแห่งศาสนา
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมถู ก พรากทำ � ลายเป็ น
เสี่ยงๆและสิ่งเหล่านี้เป็นบาปต่อพระเจ้าและต่อเพื่อน
มนุษย์อย่างสาหัส ท่านไม่สามารถนำ�ความจงเกลียด
จงชังมาใช้โดยอ้างพระนามพระเจ้า ท่านไม่สามารถ
ทำ�สงครามในพระนามพระเจ้าได้” ช า ว อิ รั ก ต้ อ ง
มี ชี วิ ต ในความกลั ว จากการเข้ า ปกครองโดยผู้ ก่ อ
การร้ายกลุ่ม ไอ เอส ไอ เอส คริสตชนถูกบังคับให้
ต้องละทิ้งบ้านเพื่อหนีจากพื้นที่ที่มีความรุนแรงซึ่งก่อ

สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ทรงนำ � ภาวนาบท
ทูตสวรรค์ ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร
ตัวขึน้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอให้ทกุ คน
ที่อยู่ในจัตุรัสเงียบสงบสักครู่หนึ่งเพื่อสวดภาวนาให้
แก่ผู้ถูกเบียดเบียน พระองค์ยังทรงขอให้สวดภาวนา
(อ่านต่อหน้า 16)

หน้า 6 ปีที่ 38 ฉบับที่ 36 ประจำ�วันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2014

สิทธิพื้นฐาน
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คุยกันเจ็ดวันหน

“ถึงไม่ได้เป็นเลือดเนื้อหนู...
แต่เขาร่วมชีวิตกับหนูทุกอย่าง...ลมหายใจเข้าออก
เดียวกัน”
เสียงเธอสั่นขาดตอนเพราะพยายามกลั้นน้ำ�ตา
ขณะยืนยันว่าแม้จะเป็นแค่รับจ้างอุ้มบุญ
ทว่าธรรมชาติแห่งความเป็นแม่ลูกแยกกันไม่ออก
ความรักความผูกพันมาพร้อมกับการฝังตัวอ่อนแล้ว บ.สันติสุข
www.salit.org
กระทั่งชีวิตแม่คือชีวิตลูก...ชีวิตลูกคือชีวิตแม่
แรกก็เป็นแค่ธุรกิจ
รับจ้างอุ้มบุญรับจ้างเป็นแม่ชั่วคราว
แลกกับจำ�นวนเงินที่สมน้ำ�สมเนื้อ
เมื่อมองกันแค่ธุรกิจชีวิตคนจึงเป็นแค่สินค้า
โดยมีเงินเป็นตัวกลาง
คนจ้างได้ชีวิตใหม่คนรับจ้างได้เงิน
แต่ธรรมชาติกลับไม่มองอย่างคนมอง
มีแค่ครรลองธรรมชาติแห่งชีวิตมนุษย์
ทันทีที่ปฏิสนธิเริ่มเป็นตัวอ่อน
ความเป็นมนุษย์ก็เกิดขึ้นแล้ว
จากนั้นกระบวนการเติบโตการพัฒนาก็ดำ�เนินไปต่อเนื่อง
ไม่มีค�ำ ว่า “ตัวอ่อน”...มีแต่คำ�ว่า “ลูก”
ไม่มีค�ำ ว่า “หญิงอุ้มบุญ”...มีแต่คำ�ว่า “แม่”
ไม่มีค�ำ ว่า “อุ้มบุญ”...มีแต่คำ�ว่า “รักเอ็นดูทะนุถนอม”
ในขณะที่คนว่าจ้างมองแม่อุ้มบุญเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ
เด็กน้อยในครรภ์รับรู้ได้อย่างเดียว
ผู้ที่อุ้มท้องเด็กอยู่คือ “แม่”
ในขณะที่กระบวนการธุรกิจจบลงที่มอบเด็กรับเงิน
ความผูกพันแม่ลูกแค่อยู่ในขั้นเริ่มต้น
และต่อเนื่องความเป็นแม่ความเป็นลูกไปตลอด
รวมทั้งความคิดความอ่านการมองการเลือก
อีกทั้งนิสัยใจคอจุดแข็งจุดอ่อน
โดยไม่มีใครอื่นจะมาแทนที่แทนบทบาทได้เลย
เพราะนั่นคือครรลองแห่งธรรมชาติชีวิตมนุษย์
และไม่มีอะไรมาแทนธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาติได้
โดยไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตแม่ชีวิตลูก
ตัวแม่เองกระบวนแห่งเพศแม่ต้องชะงักงัน
ยิ่งกว่าคนเป็นแม่ที่ลูกน้อยตายจากไป
เพราะถึงอย่างไรก็ปลงว่าลูกไปดีแล้ว
แต่นี่ลูกตัวเป็นๆ ที่ส่งให้คนอื่นไป
ไม่รู้ว่าชะตากรรมลูกน้อยจะเป็นอย่างไร
ต้องไปเติบโตกับใครพื้นเพภูมิหลังเป็นอย่างไร
เขาจะรักจะเอ็นดูจะดูแลให้ความอบอุ่นลูกแค่ไหน
และถ้าโชคร้ายลูกต้องกลายเป็นสินค้าซื้อขาย
ต้องกลับเป็นชิ้นส่วนอวัยวะอะไหล่สำ�หรับใครอื่น
ก่อให้เกิดความว่างเปล่าวิตกกังวลเหงาหงอยในก้นบึ้งแห่งใจ
แม้เงินค่าจ้างที่รับมาก็ไม่มีวันจะถมให้เต็มได้
จะให้ได้ก็แค่ผลประโยชน์ความพอใจได้ระดับหนึ่ง
ตัวลูกเองต้องรับชะตากรรมเหี้ยมโหดโดยไม่ได้ก่อ
เป็นตัวเป็นตนมีชีวิตมีเลือดเนื้อเก้าเดือนในครรภ์แม่
ถึงจะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกัน
แต่มีความเป็นแม่เป็นลูกตามครรลองแห่งกำ�เนิดมนุษย์
อบอุ่นปลอดภัยผูกพันโตวันโตคืน
แต่พอคลอดออกมาทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นลงกลางคัน
แล้วนั้นต้องเริ่มทุกอย่างใหม่กับใครก็ไม่รู้ที่ไม่คุ้นเคย
เคว้งคว้างตัดขาดจากที่มาไม่รู้ไม่มั่นใจกับที่ไป
สิทธิพื้นฐานแห่งความเป็นลูกที่ต้องมีแม่ถูกย่�ำ ยีอย่างไร้ปรานี
โศกนาฏกรรมแห่งมนุษยชาติ...ที่คนมีหัวใจจะนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้แล้ว

เสรีภาพที่น่าประหลาดใจ
“เป็นคนโง่ เพื่อเห็นแก่พระคริสตเจ้า” (1 โครินธ์ 4:10)
เหตุใดทีค่ ณะฤๅษีแทรปปิสต์ชาวฝรัง่ เศส จึงตัดสินใจไปอยูแ่ ละอธิษฐาน
ภาวนาในประเทศแอลจีเรียในทวีปแอฟริกา เหตุใดพวกท่านจึงอยู่ต่อไป ใน
เมื่อมีการต่อต้านในการที่พวกท่านอยู่ในแอลจีเรีย และชีวิตของพวกท่านอยู่
ในอันตราย ความรักต่อองค์พระคริสตเจ้าได้น�ำ พวกท่านให้ “เป็นคนโง่เพื่อ
เห็นแก่พระคริสตเจ้า” ตามคำ�กล่าวของนักบุญเปาโล การทีส่ มาชิกคณะแทรปปิสต์
อยู่ที่นั่น เป็นเหตุให้ประชาชนมีคำ�ถามเกี่ยวกับพวกท่าน อะไรที่ดลใจคน
ต่างชาติเหล่านี้ให้ทิ้งบ้าน ทิ้งเพื่อน และบ้านช่องของตนในประเทศฝรั่งเศส เพื่อ
มาอธิษฐานภาวนาที่นี่? เหตุผลของเขาคืออะไร? เราไม่สามารถตอบคำ�ถาม
ของเขาได้ง่ายๆ เพราะพวกเขากำ�ลังเผชิญหน้ากับความลึกลับแห่งความรัก
พวกฟาริสีตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าว่า พระองค์เป็นใคร จึง
สามารถกระทำ�สิ่งที่อธิบายไม่ได้ พระเยซูเจ้ามิใช่สงฆ์ พระองค์มิใช่ครูที่ได้รับ
การอบรม พวกฟาริสีสงสัยว่าพระองค์ทราบหรือเปล่าว่า วันสับบาโตเป็นวัน
ศักดิ์สิทธิ์ และใครละเมิดความศักดิ์สิทธิ์ ก็เป็นผู้ละเมิดกฎบัญญัติ พวกเขา
ประหลาดใจในพระเยซูเจ้ามาก
แล้วตัวเราแต่ละคนเล่า เรารูส้ กึ ว่าเรารูจ้ กั พระองค์อย่างแท้จริงหรือเปล่า?
จนไม่มีคำ�ถามใดๆ อีกหรือเปล่า หรือว่าเรายังรู้สึกถูกจูงใจให้รู้จักพระองค์
อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้รับพระองค์จนสุดหัวใจของเรา เมื่อพระเยซูเจ้าทรง
ทักทายเรา เราสามารถตอบสนองการเชื้อเชิญของพระองค์ได้ไหม หรือว่าเช่น
เดียวกับพวกฟาริสีที่หันไปพึ่งกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ เสรีภาพของพระ
เยซูเจ้าในสวนข้าวโพด และฤๅษีแทรปปิสต์ในแอลจีเรียนั้นบันดาลชีวิต เสรีภาพ
ดังกล่าวให้เป็นของเราได้หรือเปล่า
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก ลูกขอบพระคุณพระองค์
สำ�หรับเสรีภาพ เพือ่ พระสิรมิ งคลอันยิง่ ใหญ่ขน้ึ และเพือ่ ก่อตัง้ พระอาณาจักรของ
พระองค์ โปรดทรงประทานพระหรรษทานแห่งความพากเพียรที่จะแสวงหา
พระพักตร์ของพระองค์ เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย อาแมน

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

แผนกวิถีชุมชนวัด (ต่อจากหน้า 20)
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำ�นวน 127 คน
การสัมมนามีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ความรู้
และทักษะในการทำ�งานวิถีชุมชนวัดเพิ่มเติมแก่ทีมงาน
อภิบาล และเพือ่ แบ่งปันประสบการณ์การทำ�งานวิถชี มุ ชน
วัดของทีมงานอภิบาล ทั้งสิ่งที่ท้าทาย แนวทางการ
อภิบาลวิถีชุมชนวัดที่บรรลุผล และการสร้างเครือข่าย
ในการทำ�งานวิถีชุมชนวัด
การสัมมนาเริ่มด้วยวจนพิธีกรรม โดยคุณพ่อ
ปิยะชาติ มะกรครรภ์ เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้น
คุณพ่อได้แนะนำ�ผู้จัดการแผนกวิถีชุมชนวัดคนใหม่
คือ คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ ต่อจากนั้นคุณพ่อ
ชาญชัย ทิวไผ่งาม ได้นำ�กิจกรรม “สิ่งที่ท้าทายในการ
ทำ�งานวิถีชุมชนวัด” โดยแบ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น 9
กลุ่ม โดยคละวัด และให้แต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคำ�ถาม
3 ข้อ คือ สิ่งที่ท้าทายที่ทำ�ให้ไม่สามารถตั้งชุมชน
คริสตชนย่อย สิ่งที่ท้าทายเมื่อเริ่มชุมชนคริสตชนย่อย
และสิ่ ง ที่ ท้ า ทายสำ � หรั บ ที ม งานอภิ บ าลหรื อ ผู้ นำ � ใน
การนำ�ชุมชนคริสตชนย่อย ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้กล่าวถึง
สิง่ ทีท่ า้ ทายต่างๆ ในหลายๆ ประเด็น รวมทัง้ ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ หลังจากนั้น คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ ได้ช่วยให้
ความกระจ่างต่อสิ่งที่ท้าทายที่ผู้เข้าร่วมสัมมนานำ�เสนอ
และได้ให้ภาพรวมกว้างๆ ที่ทีมงานอภิบาล และงานวิถี
ชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ควรจะมุ่งไปถึง
ในภาคบ่าย ทีมวิทยากร โดย คุณพ่อปิยะชาติ
มะกรครรภ์ คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ และคุณพ่อเชษฐา
ไชยเดช ได้เสริมความรู้และทักษะแก่ทีมงานอภิบาลใน
หัวข้อ “ชุมชนคริสตชนย่อย คือ การแสดงออกที่เป็น
รูปธรรมของพระศาสนจักร” ต่อจากนั้นซิสเตอร์กัลยา
ตรีโสภา ได้ให้ความรู้ในเรื่อง “การเงียบและภาวนา
กับพระวาจา” และซิสเตอร์ได้นำ�ภาวนาปิดการประชุม
เวลา 16.00 น.
จะมีการจัดอบรมต่อเนื่องทีมงานอภิบาล อัครสังฆมณฑกรุงเทพฯ อีก 4 ครั้ง ในวันเสาร์สัปดาห์ที่ 4
ของเดือนสิงหาคม กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน
เวลา 08.30-16.00 น. โดยได้รับการสนับสนุนเรื่อง
สถานที่จัดอบรมจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
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ฟิลิปปี 3:13-16
......พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้า
ไม่คดิ ว่า ข้าพเจ้าชนะแล้ว ข้าพเจ้า
ทำ�เพียงอย่างเดียวคือ ลืมสิ่ง
ที่อยู่เบื้องหลัง มุ่งสู่เบื้องหน้า
อย่างสุดกำ�ลัง ข้าพเจ้ากำ�ลังวิ่ง
เข้าสูเ่ ส้นชัยไปหารางวัลทีพ่ ระเจ้า
ทรงเรียกจากสวรรค์ให้ข้าพเจ้า
ราฟาแอล
เข้าไปรับในพระคริสตเยซู ดัง
นัน้ เราทุกคนทีบ่ รรลุวฒ
ุ ภิ าวะแล้วจงมีความรูส้ กึ นึกคิดเช่นนี้ และถ้าท่านทั้งหลาย
ยังคิดเป็นเรือ่ งอืน่ พระเจ้าก็จะทรงเปิดเผยเรือ่ งนีแ้ ก่ทา่ น ดังนัน้ เมือ่ เราก้าวหน้า
ถึงที่ใดแล้ว จงก้าวหน้าต่อไปในทิศทางเดียวกัน
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ด้วยศรัทธาและคารวะ

(THE TWO GREAT POPES THE TWO GREAT SAINTS)
หนังสือที่ระลึกพิธีสถาปนา
นักบุญยอห์น ที่ 23
และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2
พระสันตะปาปา
และโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย
ครบ 30 ปี
ราคาเล่มละ 900 บาท

									
							

(พร้อมด้วยดีวีดีพิธีสถาปนานักบุญ 1 แผ่น)
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
สำ�นักพระสังฆราช โทร. 0-2237-1031 ถึง 2

รางวัลของงาน
มดงานตัวเล็กๆ ทำ�งานทั้งวัน ทุกวัน เดินทางทั้งใกล้และไกลเพื่อ
หาอาหาร หาสารพัดเพื่อประโยชน์ของนิคม (colony) ของมัน วันหนึ่ง
มดน้อยตัวนี้พบฟางข้าวชิ้นหนึ่ง สำ�หรับมันถือว่าเป็นสิ่งของชิ้นใหม่ มันก็
มองดูและตัดสินใจคาบฟางนี้ขึ้นหลัง และแบกกลับนิคมของมันโดยคิดในใจ
ว่า สิ่งนี้ไม่ใช่อาหารก็จริง แต่มันอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับบางคน
ก็ได้
ขณะเดินทางกลับ มดน้อยต้องเดินผ่านถนนคอนกรีตที่กว้างใหญ่
และมีรอยแตกมากมาย ขณะที่มันแบกฟางต่อไปนั้น มันก็ยังนึกอยู่ในใจว่า
ฟางชิ้นนี้มันจะเป็นประโยชน์อย่างไรได้หนอ? และสักครู่มันก็ได้คำ�ตอบ เพราะ
ถนนคอนกรีตที่เก่าเส้นนี้ ข้างหน้ามันมีรอยแตกกว้างมากที่ตัวมดน้อยนี้ไม่
สามารถเดินข้ามได้ มดน้อยจึงนำ�ฟางพาดข้ามรอยแตกนี้ ฟางนี้จึงกลาย
เป็นสะพานให้มันข้ามไปอีกฝั่งได้ ถ้าไม่มีฟางชิ้นนี้ที่มันอุตส่าห์แบกมาเป็น
ระยะทางไกลมดน้อยตัวนี้คงไม่สามารถกลับบ้านของมันได้ ความยากลำ�บาก
ความมุมานะอดทนของมันได้ให้ผลประโยชน์ต่อมัน
ชีวติ มนุษย์ของเราก็เช่นกัน ความทุกข์ยาก ความลำ�บาก ความเสียสละ
ภาระหน้าที่ที่หนักหน่วงในอาชีพการงานฯ ก็ล้วนเป็นประโยชน์ต่อเราได้ใน
ที่สุด

ขอคำ�ภาวนาเพือ่ ระลึกถึง

ยอแซฟ พงศ์พฒ
ั น์ (โกวิทย์) วิศวพรบุตร
เกิดใหม่ในพระเจ้า 25 กันยายน 2549 ครบ 8 ปี
ขอเชิญร่วมพิธมี สิ ซาระลึกถึง

วันศุกร์ท่ี 19 กันยายน 2557 เวลา 17.30 น.
ทีว่ ดั พระจิตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
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ปกป้อง หมั้นทรัพย์
รับปรึกษาปัญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำ�ประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท
การประกันอัคคีภัย การขนส่ง อุบัติเหตุส่วนบุคคล
และกลุ่ม การเดินทาง รวมทั้งประกันเบ็ดเตล็ด
และสินค้าทุกประเภท

โทร. 09-0564-2679
Fax. 0-2213-1675
E-mail : pokpong.mansap@gmail.com
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ค่ายกระแสเรียก
คณะพระมหาไถ่
คณะพระมหาไถ่
แห่งประเทศไทย
ขอเชิญชวน

- เยาวชนชายคาทอลิก จบ
ประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป
- มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์
แข็งแรง
- มีความสนใจและตั้งใจจริง

ร่วมค่ายกระแสเรียก

“New Digital Church Organ
from Italy”
ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิตอล จากอิตาลี ผสมผสาน
กับการออกแบบภายนอกอย่างสวยงาม การใช้งาน
อันแสนเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากใดๆ ได้น�ำ พวกเราย้อน
กลับสู่ความเป็นคาทอลิกอย่างแท้จริง
ผ่านเสียงเพลงแบบไพพ์ออแกนแท้ๆ ที่ให้ทั้ง
ความสง่า พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว ที่ไม่มี
เครื่องดนตรีอื่นใดจะทดแทนได้ ผลิตทั้งหลังจาก
อิตาลี ภายใต้บริษัทระดับโลก Viscount Organs,
Italy ในราคาไม่แพงอย่างที่คิด
สนใจติดต่อ บริษัท 101 เปียโนแอนด์สตริง จำ�กัด
อาคารศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์
กรุงเทพฯ โทร. 086-822-7979, 02-361-9411
รับประกันเครื่อง 2 ปี มีการอบรมการเล่นให้ฟรีถึงสถานที่

- ค่ายแรกที่บ้านเณรเล็ก 13-17 ต.ค.
2557
- ค่ายที่สองที่บ้านนักบุญเทเรซา จ.น่าน
20-23 ต.ค. 2557
สนใจ : ลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม
ติดต่อสอบถาม : คุณพ่อทวี สุวรรณสิน
082-494-1494
ภราดามนตรี 087-875-2506
facebook : บ้านเณรเล็กคณะพระมหาไถ่

คุณภรณี ร่วมกับบริษัท ทัวร์กูรูนำ�แสวงบุญ
ทัวร์ยุโรป 6 ประเทศ

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

อิตาลี สวิส ลิคแทนสไตน์ เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ และออสเตรีย

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

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

ฉลองแม่พระฟาติมาที่โปรตุเกส
เคารพพระธาตุบุญราศีฟรังซิสโก ยาชินทา
บุญราศีลูซีอา ซาราโกซ่า ที่สเปน
แม่พระบาร์เซโลน่า แม่พระเมืองลูร์ด
แม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ที่ปารีส

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

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

บริษัท เอเอ แทรเวิลเซอร์วิส จำ�กัด

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

Brand New Kyushu ฟุกโุ อกะ-คุมาโมโต้-มิยาซากิ-คาโกชิมา่ ประเทศญีป่ นุ่
4-10 ตุลาคม 2557 (TG) 7วัน 5 คืน ชมธรรมชาติอนั สวยงามตระการตา

l

l

ทัวร์แสวงบุญ... แม่พระร้องไห้ ณ เมืองอาคิตะ (ประเทศญี่ปุ่น)
8-13 พฤศจิกายน 2557 (KE) 6 วัน 4 คืน
คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ จิตตาธิการ
*ทัวร์แสวงบุญ* ปิดรับจองถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 นี้ เท่านั้น

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

“ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม
และเริ่มประกาศพระวาจาของพระเจ้า
อย่างกล้าหาญ” (กิจการ 4:31)

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทต่อปี และอุดมศานต์ 400 ต่อปี ต่ออายุสมาชิก
ติดต่อฝ่ายทะเบียนสมาชิก โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810
กองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 E-mail : udomsarn@cbct.net
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

เคล็ดลับ 10 ข้อ
เพื่อดำ�เนินชีวิตอย่างมีความสุข
เมือ่ วันที่27กรกฎาคม2014 นิตยสาร“วีวา่ ” ของ
อาร์เจนตินา ได้ขอสัมภาษณ์สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสถึงเคล็ดลับความสุข 10 ประการ พระองค์จึง
ตรัส สรุปได้ดังนี้
1. จงดำ�เนินชีวิตต่อไปข้างหน้า ทุกคนควร
มีหลักการชีวิตเหมือนคำ�กล่าวในกรุงโรม ที่ว่า “จงก้าว
ไปข้างหน้า และให้คนอื่นทำ�ตาม”
2. จงอุทิศตนเพื่อผู้อื่น คนเราจำ�เป็นต้องเปิด
ตัวเองและมีความใจกว้างให้กับคนอื่น เพราะถ้าเราถอน
ตัวจากผู้อื่นและหมกมุ่นกับตัวเอง เราก็มีความเสี่ยงที่
จะเป็นคนเห็นแก่ตัว และน้ำ�นิ่งก็จะกลายเป็นน้ำ�เน่า

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

3. จงดำ�เนินชีวิตด้วยความสุขุมรอบคอบ มี
นิยายเรื่องหนึ่งของอาร์เจนตินา เขียนโดย ริการ์โด้ กุยรัลเดส เขาได้ถ่ายทอดการใช้ชีวิตวัยเด็กของตัวเองว่า
เป็นเหมือนสายน้�ำ ที่เชี่ยวจัด พุ่งชนโขดหินทุกอย่างที่
ขวางหน้า แต่เมื่อโตขึ้น สายน้ำ�นี้เปลี่ยนเป็นสายน้�ำ ที่
ไหลไปเรื่อยๆ แต่ยังไหลเร็ว พอแก่ตัวลง สายน้�ำ นี้กลาย
เป็นน้ำ�ในสระ นิ่ง เฉื่อยๆ เขาสะท้อนข้อคิดว่า ชีวิตเรา
ก็เหมือนสายน้ำ� กล่าวคือ เราต้องพร้อมเสมอที่จะก้าว
ไปข้างหน้า แต่มันต้องเป็นการก้าวแบบสุภาพ เอื้อเฟื้อ
ผู้อื่น และใช้ชีวิตแบบสงบ
4. รู้จักหยุดพักหาเวลาว่างบ้าง จงรู้จักมี
อารมณ์ศิลป์ เพลิดเพลินกับวรรณกรรม ที่ส�ำ คัญ หา
เวลาเล่นกับลูกๆ ของตัวเองบ้าง ทุกวันนี้ ลัทธิบริโภค
นิยมมีแต่จะนำ�ความกระวนกระวายมาให้เรา ทำ�ให้เครียด
และทำ�ให้ผู้คนต้องสูญเสียวัฒนธรรมแห่งการใช้เวลา
ว่าง ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป เวลาของเขาจะถูกกลืน จน
ไม่สามารถแบ่งปันเวลาว่างให้ใครได้
นอกจากนี้ เวลาทานข้าวในครอบครัว ควรจะ
ปิดโทรทัศน์และหันหน้ามาพูดจากัน แม้ว่า โทรทัศน์
จะนำ�เสนอข่าวสารและมีประโยชน์ต่อเราเวลาเรา
ทานข้าว แต่อย่าลืมว่า นี่คือเวลาสำ�คัญ ฉะนั้น อย่า
ให้ใครมาแย่งการพูดคุยสื่อสารในครอบครัวไปจาก
เราเด็ดขาด
5. วันอาทิตย์คือวันหยุด คนทำ�งานควรหยุด
งานในวันอาทิตย์ เพราะนี่คือวันครอบครัว
6. ค้นหาวิธีการใหม่ที่จะสร้างงานที่มีเกียรติ

ให้กับเยาวชน เราจำ�เป็นต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้
กับเยาวชน ถ้าพวกเขาขาดโอกาส พวกเขาก็จะหันไป
หายาเสพติดและมีสิทธิ์จะฆ่าตัวตาย ไม่เพียงพอที่จะ
ให้อาหารแก่เขาเท่านั้น เพราะงานที่มีเกียรติที่ท่านจะให้
เขาต่างหาก ที่จะช่วยเขาให้หาอาหารประจำ�วันได้
7. จงเคารพและดูแลธรรมชาติ ตอนนี้
ธรรมชาติถูกทำ�ลายและลดคุณค่าลงไปมาก นี่คือความ
ท้าทายสำ�คัญของเรา
8. หยุดคิดร้าย หยุดให้ร้าย มันจำ�เป็นมากๆ
ที่จะต้องหยุดนิสัยพวกนี้ การทำ�แบบนี้คือการแสดงให้
เห็นว่าเราไม่ให้เกียรติตัวเอง มันสะท้อนว่า เราดูแย่
มากๆ เราจึงต้องยกตัวเองให้สูงขึ้นด้วยการกดคนอื่น
ให้ต่ำ�ลง
9. อย่าบังคับคนอื่นเปลี่ยนศาสนา แต่จง
เคารพความเชื่อของผู้อื่น เราสามารถสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้อื่นได้ โดยการเป็นประจักษ์พยาน เมื่อมีการเป็น
ตัวอย่างที่ดี การพูดคุยสื่อสารก็จะเกิดขึ้น แต่สิ่งเลวร้าย
ที่สุดคือการบังคับคนอื่นเปลี่ยนศาสนา พระศาสนจักร
ไม่ได้เติบโตด้วยการบังคับคนอื่นให้เปลี่ยนศาสนา แต่
เราโตด้วยการเป็นประจักษ์พยาน
10. จงทำ�งานเพื่อสันติภาพ เราอยู่ในยุคของ
สงครามมากมาย เสียงเรียกเพื่อสันติภาพต้องถูกตะโกน
ออกมา บางครั้งสันติภาพ สื่อให้เราอยู่เงียบๆ แต่มัน
ไม่เคยเงียบ สันติภาพต้องเริ่มก่อนเสมอและมีพลัง
สรุปจาก UCANews 30 กรกฎาคม 2014

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

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

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

ติดต่อ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนน นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา) โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

เสียงเยาวชน (ต่อจากหน้า 17)
แล้ว ทำ�ไมถึงไม่ยอมฟังพี่บ้าง’ คำ�ตอบจากปากน้อง
ของฉัน รวมถึงสีหน้าเคร่งเครียด ยังยืนยันความคิดเดิม
ของเขา ‘พี่ลองคิดถึงพี่เขยสิครับ พี่เขยเพิ่งจะได้เป็น
ประธาน ส่วนผมมันการศึกษาต่ำ�ถ้าผมได้เป็นผู้จัดการ
คงจะมีเสียงนินทาว่าร้ายเต็มไปหมด’ น้ำ�ตาปริ่มดวงตา
ของฉันรวมทั้งสามีของฉันด้วย.....ฉันบอกกับน้องว่า
‘แต่ที่เธอไม่ได้เรียนต่อก็เพราะพี่...’ ‘ทำ�ไมต้องพูดถึง
เรื่องที่ผ่านไปแล้วด้วยล่ะครับ’ น้องชายของฉันจับมือ
ฉันไว้ ตอนนั้นน้องของฉันอายุ 26 ปี ส่วนฉันอายุ 29
ปี...
เมื่อน้องชายของฉันอายุได้ 30 ปี เขาได้
แต่งงานกับผู้หญิงในที่ทำ�งานที่เดียวกัน ในงานแต่งงาน
ประธานในงานได้ถามน้องชายของฉันว่า ‘ใครคือคนที่
คุณรักที่สุดในชีวิตนี้’ น้องชายของฉันตอบอย่างไม่ลังเล
‘พี่สาวของผมครับ’ ..... และเขาก็เล่าเรื่องราวที่แม้แต่
ฉันยังจำ�ไม่ได้ ‘ตอนผมอยู่โรงเรียนประถม โรงเรียน
อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง เราสองคนพี่น้องต้องใช้เวลาถึง 2
ช.ม. เพื่อเดินไปเรียน...และเดินกลับบ้าน วันหนึ่งในวัน
ที่หิมะตกหนักผมทำ�ถุงมือหายไปข้างหนึ่ง พี่สาวผม
จึงได้ให้ถุงมือของเธอข้างหนึ่ง และเธอก็ใส่ถุงมือเพียง
ข้างเดียวเดินเป็นระยะทางไกล เมื่อเรากลับถึงบ้าน มือ
เธอบวมแดงเพราะอากาศหนาว เธอไม่สามารถจับช้อน
ทานข้าวได้ด้วยซ้ำ�......นับจากวันนั้น ผมสาบานกับ
ตัวเอง ว่าตลอดชีวิตของผม ผมจะดูแลพี่สาวของผม
ให้ดี และจะทำ�ดีกับเธอ’ เสี ย งปรบมื อ ดั ง กึ ก ก้ อ งไป
ทั่ว สายตาทุกคู่ของแขกเหรื่อหันมาจับจ้องที่ฉัน คำ�พูด
จากปากฉันออกมาอย่างยากลำ�บาก ....... ‘ในโลกใบนี้
คนเดียวที่ฉันรู้สึกขอบคุณที่สุด คือน้องชายของฉันค่ะ’
ในวาระที่มีความสุขที่สุดเช่นนี้น้ำ�ตาได้รินไหลออกมา
จากสองตาของฉันอีกครั้ง...จงรัก และห่วงใยคนที่คุณ
รักในทุกๆ วันในชีวิตของคุณและเขา คุณอาจจะคิดว่า
สิ่งที่คุณทำ�ให้ใครสักคนเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่
สำ�หรับคน ๆ นั้นอาจจะมีความหมายมากอย่างคาด
ไม่ถึง .. ไม่ว่าเขาคนนั้นจะคือ พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ
คนรัก เพื่อน หรือแม้คนที่คุณไม่รู้จัก ก็ตาม....จบ
บริบูรณ์....พบกันใหม่ ฉบับหน้านะครับ สวัสดี
ป.ล. ปัจจุบันผู้เป็นพี่สาวอายุ 86 ปี ดำ�รง
ตำ�แหน่งเป็นผู้บริหารใหญ่บริษัทฮุนไดและในเครือกว่า
20 บริษัท น้องชายอายุ 83 ปี เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเล็กๆ
ที่มีชื่อเป็นภาษาเกาหลีว่า ‘ซัมซุง’

หนังสือ
ความเชื่อ อันเป็นชีวิต
โดย พงศ์ ประมวล
ราคา 120 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ปีที่ 38 ฉบับที่ 36 ประจำ�วันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2014 หน้า 11

ข้อสรุปพระสมณสาส์นเตือนใจ
เรื่อง “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร”
โดย พระคุณเจ้าจำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์

นี่คือข้อสรุปของเนื้อเรื่องที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเขียนในพระสมณสาส์น
เตือนใจ เรื่อง “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร”
ภาษาที่ใช้เป็นแบบสนทนาและแบบที่เป็น
ทางการ พระสันตะปาปาทรงขอให้พระศาสนจักร
ทั้งหมด และทุกระดับได้รับรู้แรงผลักดันให้ประกาศ
พระวรสาร พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าจะมีการคัดค้าน
และความสับสนวุ่นวาย กระนั้นก็ดี ขอให้เราทุกคน
พยายามทำ�
พระองค์ทรงเรียกร้องเราให้รื้อฟื้นตนและ
คิดใหม่ถึงทางที่แต่ละคน แต่ละสถาบัน ดำ�รงชีวิต
ความเชื่อและรวบรวมพลังเดินไปสู่เป้าหมายเริ่มจาก
พระสันตะปาปาและคณะกรรมการบริหารกระทรวง
ตลอดจนถึงวัด องค์กร และสัตบุรุษ
พระองค์ทรงตระหนักว่า พระศาสนจักร
ต้องตระหนักถึงการท้าทายของแต่ละคนและของ
โลกในด้านความเชื่อ เราต้องมองเห็นพระเจ้าประทับ
อยู่ในโลก การปฏิบัติความเชื่อ น่าจะทำ�ให้เรามีความ
บรรเทาใจ ความยินดี และความกล้าที่จะแบ่งปัน
พระวรสารกับคนอื่น
พระองค์ทรงเห็นว่า ชีวติ คริสตชนทีว่ างฐาน
บนการรู้จักและประสบการณ์ในความรักของพระเจ้า
ความเมตตาและความรอดที่มอบให้แก่ทุกคนโดย
อาศัยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพขององค์
พระเยซูเจ้า การวางแผนใดๆ ในเรื่องการประกาศ
พระวรสารและการสอนคำ�สอนต้องจัดขึ้นเพื่อช่วย
ประชาสัตบุรุษกลับมายังความเชื่อและประสบการณ์
และช่วยเขาให้เข้าใจการบอกสอนว่าพระเจ้าแสดง
พระองค์ให้เห็นว่าทรงเป็นผู้ที่รักและเมตตา
พระองค์ทรงเขียนยาวในพระสมณสาส์น

พู ด ถึ ง ความสำ � คั ญ ของบทเทศน์ ว่ า เป็ น เสมื อ น
โอกาสหนึ่งแต่ละอาทิตย์ท่ีพระสงฆ์ต้องให้กำ�ลังใจ
คริสตชนดำ�รงชีวติ ในความเชือ่ พระองค์เน้นการอ่าน
พระคัมภีร์ของมิสซา เขียนบทเทศน์และส่งต่อให้
สัตบุรุษ
พระองค์รวู้ า่ คำ�สอนบางข้อของพระศาสนจักร
ในเรื่องปัญหาร่วมสมัยทำ�ให้คนเป็นต้นคนที่ไม่ใช่
คริสตชนสับสน พระองค์ทรงยืนยันว่า สตรีเป็นพระสงฆ์
ไม่ได้ ตั้งแต่สมัยของพระเยซูเจ้า พระองค์เลือกบุรุษ
12 ท่านเป็นอัครสาวก กระนัน้ ก็ดี สตรีควรมีบทบาท
ในการตั ด สิ น เรื่ อ งราวของพระศาสนจั ก รมากขึ้ น
พระองค์เน้นว่า การป้องกันชีวิตของเด็กที่ยังไม่เกิด
มานั้นมาจากความเชื่อมั่นว่าทุกชีวิตศักดิ์สิทธิ์ และ
ในเรื่องนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร
พระองค์ตรัสว่าหัวใจของคำ�สอนด้านศีลธรรม
คริสตชนคือการรักกันและกัน ซึง่ จะผลักดันคริสตชน
ให้แบ่งปันข่าวดี ช่วยคนยากจนและทำ�งานเพือ่ ความ
ยุติธรรมในสังคม
พระองค์ทรงเตือนให้ระมัดระวังจิตตารมณ์
แบบโลกๆ ซึ่งดูภายนอกแล้วมันเหมือนกับทำ�ให้
คริสตชนดีๆ พัวพันกับอำ�นาจหรือการตัดสินคนอื่น
แทนที่ จ ะรั บ รู้ บ าปของตนและเข้ า หาคนอื่ น ด้ ว ย
ความเมตตาที่พระเจ้าประทานให้เขา
พระองค์ทรงให้เห็นความสำ�คัญของแม่พระ
ว่า พระแม่ไม่เพียงเป็นแบบอย่างความเชื่อและความ
ซื่อสัตย์เท่านั้น แต่ยังเป็นสตรีและมารดาที่เข้มแข็ง
ผู้มีส่วนทั้งในความยินดี ความเศร้าโศกร่วมกับคน
ในสมัยนี้ ดังนี้ แม่พระจึงเข้าใจการท้าทายทั้งหลายที่
เขาเผชิญอยู่
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

พระสังฆราชสองแผ่นดิน..
พระสังฆราชแบร์นาร์ด ลูเซียน ลากอสต์   

(ประมุของค์แรกของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ค.ศ. 1959-1975)
1
“จากต๋าลี่ถึงเชียงใหม่ ... ไม่มีอะไรสำ�คัญ
เท่าการประกาศพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า”
ผมจำ�ได้ว่าเมื่อครั้งมาร่วมประชุมในนามผู้รับผิดชอบงานด้านคำ�สอน ... พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์
วีระ อาภรณ์รัตน์ แนะนำ�วิดีทัศน์ “25 ปี มรณภาพ
พระสังฆราชแบร์นาร์ด ลูเซียน ลากอสต์” คำ�ด้านบน
สุดที่ว่า พระสังฆราชสองแผ่นดิน ก็พบได้ในวิดีทัศน์
... ที่มาของสองแผ่นดิน ก็เพราะท่านเป็นพระสังฆราช
แห่งสังฆมณฑลต๋าลี่ ประเทศจีน เมือ่ ประเทศจีนเปลีย่ นแปลง
ระบอบการปกครอง บรรดาธรรมทูตต้องออกจากประเทศ
ท่านมาอยู่ประเทศไทย และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระ
สังฆราชปกครองสังฆมณฑลเชียงใหม่ ... สองแผ่นดิน
คือ แผ่นดินจีน และไทย... ข้อความในวงเล็บใต้
หมายเลข 1 คำ�พูดที่พบในวิดีทัศน์เดียวกัน เป็นคำ�พูด
ของพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ... ท่านสรุปชีวิตของ
พระคุณเจ้าลากอสต์ ไว้อย่างน่าจดจำ� และแสดงอัตลักษณ์
ความเป็นตัวตนของหน้าที่การเป็น คริสตชน สงฆ์ และ
พระสังฆราช ... ที่เราทุกคนต้องดำ�เนินเดินตามเสมอ ...
“หน้าทีใ่ นการประกาศพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า”
“เมือ่ ทำ�เต็มทีแ่ ล้ว การเกิดผลเป็นของพระเจ้า”
พระคุณเจ้าลากอสต์ เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1905 ที่ประเทศฝรั่งเศส ณ ตำ�บลนาไว
ห่างจากเมืองลูร์ด 30 กิโลเมตร สมัครเข้าบ้านเณรคณะ
เบธาราม ค.ศ. 1923 ได้ศึกษาวิชาปรัชญาและเทววิทยา
ทีบ่ า้ นเณรใหญ่ของคณะทีเ่ บธเลเฮ็ม ได้รบั ศีลเป็นพระสงฆ์
วันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1930 ที่วัดประจำ�อาราม
คาร์แมล เมืองเบธเลเฮ็ม ในปีเดียวกันนัน่ เองก็ได้เดินทางไป
ประจำ�อยู่ในแผ่นดินใหญ่จีน มิสซังต๋าลี่ มณฑลยูนาน
2

ประเทศจีน เรียนภาษาจีนได้แล้ว ก็ไปเปิดมิสซังใหม่
ทางภาคใต้ของมิสซังต๋าลี่ ซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศ
พม่า ชาวเมืองนั้นเป็นไทยใหญ่ โดยไปพร้อมกันคุณพ่อ
แตชชี่ ชาวไทยใหญ่ส่วนมากถือประเพณีเดิม การ
ทำ � งานยากแต่ ท่ า นก็ มี ค วามหวั ง ว่ า เมื่ อ ทำ � เต็ ม ที่ แ ล้ ว
การเกิดผลเป็นเรื่องของพระเจ้า ท่านอยู่ที่นั่นจนได้รับ
เลือกเป็นพระสังฆราชของมิสซังต๋าลี่ ... ได้รับอภิเษกที่
เมืองคุนหมิงในวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1949 ขณะ
นั้นเป็นเวลาที่ประเทศจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบ
สังคมนิยม จึงไม่ค่อยได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในการไป
มาเยี่ยมเยือนสัตบุรุษในที่ต่างๆ ได้ ท่านอยู่กับการ
ปกครองแบบใหม่นี้ 2 ปีครึ่ง โดยถูกขังบริเวณครึ่งปี
แล้วก็ถูกไล่ออกจากประเทศจีนเหมือนกับนักธรรมทูต
ต่างชาติอื่นๆ ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1952 ท่านจึง
ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอน ซึ่งได้จาก
มานานถึง 22 ปี ท่านได้เข้ามาประเทศไทย เมื่อวันที่
24 เมษายน ค.ศ. 1954 และยินดีสมัครใจทำ�งานใน
ประเทศไทย เหมือนธรรมทูตคนอื่นๆ ใน ค.ศ. 1954
ได้มีการแบ่งเขตการดูแลของมิสซังภาคเหนือ .... พระ
สังฆราชหลุยส์ โชแรง แห่งมิสซังกรุงเทพฯ ได้มอบ
หมายให้พระสังฆราชลากอสต์ เป็นผู้ดูแล และทำ�งาน
แพร่ธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย ... หลังจากนั้น
ไม่นานสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ได้ทรง
สถาปนาสังฆมณฑลเชียงใหม่
ท่านได้รับแต่งตั้งให้
เป็นประมุของค์แรกของมิสซังเชียงใหม่ ในวันที่ 13
พฤศจิกายน ค.ศ. 1959 ... พระสังฆราชแบร์นาร์ด ลูเซียน
ลากอสต์ มรณะวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1989 ด้วย
วัย 84 ปี ด้วยโรคชราและโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร
ที่โรงพยาบาลลานนา พิธีปลงศพได้จัดที่อาสนวิหาร

พระหฤทัย เชียงใหม่ ในวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1989
โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน
ในพิธีปลงศพ
3
คาถา 3 คำ� ... (เรื่องเหล้าที่อยากเล่า) และ
พินัยกรรมของพระคุณเจ้า
ผมฟังเรื่องราวที่ถูกเล่าในวิดีทัศน์ดังกล่าว ....
พบคาถาที่คุณพ่อลูกมิสซังเชียงใหม่องค์แรกเล่าให้ฟัง
... คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร เล่าว่า พระคุณเจ้า
ลากอสต์ กล่าวว่า “ผมจะให้คาถา 3 คำ� .. คำ�ที่หนึ่ง
คุณต้องสวด เพื่อจะได้สัมพันธ์กับพระเจ้าและต้องอ่าน
หนังสือสวด... สองคุณพ่อต้องอย่ากินเหล้าคนเดียว ท่าน
ก็ไม่ให้เหตุผลว่าอะไร ... สามคุณพ่อต้องมีเพื่อน มีกลุ่ม
เพื่อจะได้เป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมชีวิต ด้วย
กัน” ... คาถาที่เน้นการมีพระเจ้า และมีเพื่อน ในพันธกิจ
หน้าที่การเป็นสงฆ์ ...
“ข้าพเจ้าต้องการตายอย่างคนยากจน” ...
และนีเ่ ป็นคำ�ท้ายๆ จากพินยั กรรมของพระคุณเจ้าลากอสต์
นี่แหละที่สุดของความสุภาพถ่อมตน ที่ยอมยากจนและ
ไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล ตำ�แหน่ง
ทรัพย์สิน เงินทอง อำ�นาจ ฯลฯ ไม่มีอะไรมีคุณค่าเท่ากับ
ชีวิตแห่งความยากจนที่ดำ�เนินตามแบบอย่างของพระ
เยซูคริสตเจ้าผู้ยากจน
4
“จะสอนที่ไหนต้องเข้าไปอยู่ที่นั่น คุณพ่อ
แต่ละท่านก็ไปอยูต่ ามหมูบ่ า้ นและอยูก่ บั ชาวบ้าน ทุกคน
ที่ไปอยู่เหมือนชุมพาบาล อยู่กับลูกแกะ ไม่ใช่อยู่ไกล
แต่อยู่ท่ามกลางเขา การอยู่อาจยากหน่อยเพราะอยู่คน
เดียว ไม่เหมือนอยู่กับกลุ่ม การพูดคุยภาษาต่างถิ่น ก็
ยากลำ�บาก ก็ต้องเสียสละ ซึ่งคุณพ่อทุกท่านก็ยอมรับ
และแยกย้ายไปอยู่ตามเขตต่างๆ ในหมู่บ้านที่ห่างไกล
การทำ�อย่างนี้เป็นการแสดงว่าคุณพ่อเป็นของชาวบ้าน
อยูใ่ นครอบครัวและสังคมเดียวกัน คุณพ่อเป็นของสำ�หรับ
ชาวบ้านจริงๆ”
และนี่ เป็ นทั ศ นะเรื่ องการทำ� งานอภิ บ าลและ
แพร่ธรรม ที่ถือเป็นมรดกที่สำ�คัญที่พระคุณเจ้ามอบไว้
... สิง่ ทีม่ อบไว้ให้สงั ฆมณฑลเชียงใหม่ และพระศาสนจักร
ประเทศไทย ไม่ใช่แค่เพียงร่างกายเท่านั้น แต่ค�ำ สอน
ที่บอกเล่าเรื่องราวงานอภิบาลและแพร่ธรรม เป็นสิ่งที่
คงทนถาวรและอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนเสมอ
ป.ล. ผมเกิดไม่ทันได้เห็นพระคุณเจ้าลูเซียน
ลากอสต์ ... แม้ปีที่ท่านจากเราไป ผมก็ยังเด็กมากจริงๆ
แต่ผมอยากเชื่อมโยงบางถึงพระคุณเจ้าลากอสต์ ... ผม
กลับไปที่สำ�นักงานวัดต้นสังกัดของผม (วัดนักบุญลูกา
บางขาม) เพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนศีลศักดิ์สิทธิ์
ของบิดา มารดา คุณพ่อเจ้าอาวาสให้ผมสืบค้นด้วย
ตนเอง ผมก็แปลกใจนิดหน่อยที่ทำ�ไมพระสังฆราชผู้
โปรดศีลกำ�ลังให้บิดาของผม ไม่ใช่พระสังฆราชประจำ�
สังฆมณฑลนครสวรรค์ แต่เป็นพระสังฆราชองค์นี้ที่ผม
เล่าเรื่องของท่านตั้งแต่ต้น ... แม้ว่าผมไม่ได้สัมผัส
โดยตรงกับพระคุณเจ้าแต่ครอบครัวของผม บิดาของ
ผมก็ได้รับพรจากพระจิตเจ้าในศีลกำ�ลังจากพระสังฆราช
ท่านนี้...
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คุณกรภิภุต เชษฐ์คุณ คุณชาญนบ เชษฐ์คุณ
ร้าน กลาส แกเลอรี่ แอนด์ ช็อป
(Glass Gallery & Shop co.,Ltd.)
228 สยามสแควร์ ซอย 2 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
& 35-43 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 090-669-0911, 081-989-3511, 02-251-1151

ในปี 1984 คุณชาญนบ (เทพ) เชษฐ์คุณ เป็นผู้บุกเบิก กระจก stain
glass หรือกระจกสีในประเทศไทยและได้ก่อตั้งบริษัทขึ้น ซึ่งถือเป็นบริษัทแรก
ในประเทศที่เชี่ยวชาญทางด้านกระจก stainglass หรือกระจกสี
นอกจากกระจกสี เรายังทำ�กระจกกัดกรด กระจกเจียรนัย กระจก
แกะสลัก กระจกโมเสค และงานตกแต่งภายในต่างๆ
ผลงาน
1. วัดประจำ� มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) รามคำ�แหง
2. วัดประจำ� มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  (ABAC) บางนา
3. หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
4. หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา
5. หอประชุมโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
6. บ้านพักซิสเตอร์โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
7. วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง
8. วัดพระเมตตา ไทรงาม ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
   และอื่นๆ
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ขอคำ�ภาวนาอุทิศแด่

จงมี
ความประพฤติ
ดีงาม
ในหมู่
คนต่างศาสนา
แม้เขา
จะใส่ร้ายท่าน
ว่า
ประพฤติชั่วร้าย
เขาจะต้อง
ยอมรับ
ว่า
กิจการที่ท่านทำ�
นั้นเป็นกิจการดี
และจะสรรเสริญ
พระเจ้า
ในวันที่
พระองค์
เสด็จมา
(1 เปโตร 2:12)

ขอคำ�ภาวนาเพื่อระลึกถึง

นาตาลี อัมพร สังวาลเพชร
เปโตร ลี สังวาลเพชร
เกิดใหม่ในพระเจ้า “ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน�้ำพระทัย” เกิดใหม่ในพระเจ้า
12 สิงหาคม 2556
9 มกราคม 2529
(มธ 6, 10)

แต่ละวันคือพระพร
หนังสือ บทรำ�พึงพร้อมข้อคิด
365 วัน
แปลโดย พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร, C.Ss.R.
ราคา 150 บาท
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
โทรสาร 0-2681-5401

เบเนดิกโต อำ�พน
ชานนท์
เกิดใหม่ในพระเจ้า
12 สิงหาคม 2527
(ครบ 30 ปี)

มารีอา สุ่ย
ชานนท์
เกิดใหม่ในพระเจ้า
29 กันยายน 2527
(ครบ 30 ปี)

ขอคำ�ภาวนาเพื่อระลึกถึง
ยอแซฟ ธนวัฒน์
อางนานนท์

กลับไปสู่อ้อมกอดของแม่พระ
เมื่อ 24 สิงหาคม 2551
ครบ 6 ปี

“ข้าแต่ท่านนักบุญยอแซฟ ช่วยวิงวอนเทอญ”

ขอคำ�ภาวนาเพื่อระลึกถึง

คุณแม่วิเลี่ยม อันนา
บุญเจริญ
เกิดใหม่ในพระเจ้า
5 กันยายน 2552
(ครบ 5 ปี)

ดอมีนิโก ไท้ฟุก แซ่โก
สู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้า
31 สิงหาคม 2505

เตี่ยสเตฟาโน อรุณ
บุญเจริญ
เกิดใหม่ในพระเจ้า
24 ธันวาคม 2543
(ครบ 14 ปี)

มารีอา เนี้ยม แซ่ตั้ง

สู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้า
5 มีนาคม 2544

จากลูก : เกษมศรี ดวงใจ จันทรา นิทัศนา วิชัย จิตรา
สมเดช ปัทมา วิสิทธิชัย และหลานๆ
“ลูกเอ๋ยความเชื่อของเจ้า ช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้ว” (มก 5:34)
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน เวลา
10.30 น. พระอัครสั ง ฆราชฟรั ง ซิ ส เซเวี ย ร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน (หมายเหตุ
จำ�หน่ายสินค้าติดต่อ โทร. 0-3521-6544)
วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน กรุงเทพมหานคร
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน เวลา 10.00 น.
คุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ อดีตเจ้าอาวาส เป็นประธาน
ตรีวารวันที่ 11-13 กันยายน เวลา 19.00 น. โดย
พระสงฆ์ใหม่แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน
วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก อ.กำ�แพงแสน
จ.นครปฐม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 กันยายน เวลา
10.30 น. พระสงฆ์ใหม่แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เป็นประธาน
วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพมหานคร ฉลอง
แม่พระไถ่ทาส วันพุธที่ 24 กันยายน เวลา 18.00 น.
วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร 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”)

สังฆมณฑลจันทบุรี
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 6 กันยายน เวลา 10.30 น.
วัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่
13 กันยายน เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา จ.ชลบุรี ฉลองวัด
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน เวลา 10.30 น.
วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน เวลา 10.30 น.
วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 27 กันยายน เวลา 10.30 น.

สังฆมณฑลอุดรธานี
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. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำ�ภู ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 20 กันยายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

สังฆมณฑลราชบุรี

คีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม เวลา
วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี 10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม เวลา 10.00 น. เป็นประธาน
พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น
สังฆมณฑลนครสวรรค์
ประธาน
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
วัดแม่พระบังเกิด บ้านสุขสวรรค์ อ.คลองจ.สมุทรสงคราม ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน ลาน จ.กำ�แพงเพชร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6 กันยายน
เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐกฤษเจริญ เป็นประธาน (สอบถามโทร. 0-3470-3219 วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน (ติดต่อคุณพ่อวันใหม่
โทรสาร 0-3473-0865)
ศรีสุข เจ้าอาวาส โทร. 08-4394-5589)
วัดแม่พระมหาทุกข์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
วัดพระแม่มารีอามารดาคริสตชน จ.สิงห์บุรี
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน เวลา 10.00 น. ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6 กันยายน เวลา 10.30 น.
พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นประธาน
ประธาน
สังฆมณฑลนครราชสีมา
วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง อ.
บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 28 กันยาวัดมารดาพระศาสนจักร บ้านหนองพวง ต.
ยน 2014 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสาร์
ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน
ที่ 20 กันยายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ
วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน (คุณพ่อสมคิด เจริญอ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม นารถ เจ้าอาวาส)
เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
กฤษเจริญ เป็นประธาน
วัดแม่พระฟาติมา นาคำ� อ.เมือง จ.อุบลสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม เวลา 10.00 น.
วั ด นั ก บุ ญ มอนิ ก าและนั ก บุ ญ ออกุ ส ติ น พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน
อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30
วัดอัครเทวดาราฟาแอล บุ่งไหม ต.บุ่งไหม
สิงหาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่
ศรีดารุณศีล เป็นประธาน (ติดต่อคุณพ่อสุขสันต์ 18 ตุลาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป
ชาวปากน้ำ� โทร. 08-1840-7884)
บรรจง ไชยรา เป็นประธาน
วัดแม่พระสายประคำ� อ.เมือง จ.ประจวบ-

ที่นี่มีนัด

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ขอเชิญร่วมงาน ชุมนุม
ผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 30
สิงหาคม 2014 เวลา 08.00-14.00 น. พระคาร์ดินัล
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน ที่วัดอัครเทวดา
ราฟาแอล ปากน้ำ�
] โครงการอบรมสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม (7
ครั้ง 7 เรื่องราว) แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ จัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม (7
ครั้ง 7 เรื่องราว) ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา
13.30-17.00 น. ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ (บางรัก)
สำ�นักพระสังฆราช ชั้นใต้ดิน โดยครั้งที่ 2 จะจัด
ในวันที่ 7 กันยายน 2014 พบกับวิทยากรรับเชิญ
คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช และคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ในหัวข้อเรื่อง “ดนตรีในพิธีกรรมและการเขียน
เพลงวัด” ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสำ�รองการเข้า
อบรมได้ที่ 0-2681-3900 ต่อ 1407, 08-91086850 E-mail : thaisacredmusic@gmail.com
] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ
]

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อไพบูลย์
อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2014
เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา
11.00 น. ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม
โทร. 08-4008-8789
] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง ขอเชิญร่วมมิสซาเทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส
บุญเกิด กฤษบำ�รุง วันเสาร์ที่ 13 กันยายน ค.ศ.
2014 เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย
คุณพ่อสุปิติ รวมอร่าม เป็นประธาน (หลังพิธีมีแห่
พระรูปบุญราศี และถวายดอกไม้)
] คุณพ่อจิตตาธิการและคณะเซอร์อารามคาร์แมล
นครสวรรค์ ขอเชิญร่วมฉลองวัดอารามนครสวรรค์
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน
] ครบ 36 ปี แห่งการรักและรับใช้ ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมงานวันกตัญญุตา ขอบคุณพระเจ้าที่ได้อวยพร
กิ จ การงานของโคเออร์เป็นปีที่ 36 พร้อมทั้งฉลอง
(อ่านต่อหน้า 16)
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ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
ศาสนนามของพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ ล มีชัย กิจบุญชู
และระลึ ก ถึ ง การเกิ ด ใหม่ ใ นพระคริ ส ต์ ข องคุ ณ พ่ อ
ยอห์น บัปติสตา บุญเลิศ ธาราฉัตร ผู้ร่วมก่อตั้ง
และอดีตผู้อ�ำนวยการโคเออร์ วันเสาร์ที่ 20 กันยายน
2014 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกมัธยม) ห้อง
ประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. โดยพระคาร์ดินัลเป็น
ประธานในพิธบี ชู าขอบพระคุณสอบถามโทร. 0-26813900 ต่อ 1606-1609
] คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย
ขอเชิญหญิงสาวโสด อายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ต้องการ
มีเวลาภาวนา ให้เวลารื้อฟื้นชีวิตคริสตชน-ความเชื่อ
และสัมผัสชีวิตนักบวชแบบอุร์สุลิน เข้าร่วมกิจกรรม
“บวชแรมวาร” ทีบ่ า้ นพักอุรส์ ลุ นิ บนดอยสุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2014 สนใจ
ติดต่อซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ โทร. 0-53276062, 08-9950-4302
] ฉลองอารามคาร์แมล จันทบุรี วันเสาร์ที่ 4
ตุลาคม 2014 เวลา 10.30 น.
] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก วันเสาร์ที่ 6 กันยายน / วันศุกร์ที่
3 ตุลาคม / วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน / วันศุกร์ที่
5 ธันวาคม สอบถามคุณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร.

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

08-4105-8585
] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำ�หรับผู้สนใจ
ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง
วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่จอด
รถ ชั้น A ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ
pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 หรือ
ดร.สุนทรี โคมิน komin.suntree@gmail.com,
08-9611-7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา
aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 หรือ
คุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com, 089117-9100

แสงจันทร์ แฟมิลี่

พระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 5)
เพื่อบริเวณฉนวนกาซา ทีม่ คี วามขัดแย้งถึงกับคร่าชีวติ
ผูค้ นไปแล้วราว 2,000 คน โดยตรัสเสริมว่า “และทีฉ่ นวน
กาซาด้วย หลังจากคำ�สั่งให้หยุดยิง สงครามก็เริ่มต้นอีก
ซึ่งได้ประหารผู้บริสุทธิ์ เด็กๆและก็ไม่ช่วยอะไรนอกจาก
ทำ � ให้ ค วามขั ด แย้ ง ระหว่ า งอิ ส ราเอลและปาเลสไตน์
เลวร้ายยิ่งขึ้น”
l
แอฟริกาตะวันตกก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ทรงห่วงใย
พระสันตะปาปาทรงไว้อาลัยแก่เหยื่อจากเชื้อไวรัสอีโบลาที่แพร่ระบาดไปในหลายประเทศโดยทรงเสริมอีกว่า
“ให้เราสวดภาวนาเพื่อเหยื่อจากเชื้อไวรัสอีโบลา และ
สำ�หรับผู้ก�ำ ลังหาทางต่อสู้เพื่อหยุดยั้งเชื้อโรคร้ายนี้”
l
พระสันตะปาปาทรงสรุปสุดท้ายโดยขอให้สัตบุรุษ
หลายพันคน ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร สวดภาวนาเพื่อ
การเดินทางไปยังประเทศเกาหลีของพระองค์

27-30 กันยายน 2557

ร่วมฉลองอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
จ.สุราษฎร์ธานี ท่องเที่ยว จ.กระบี่ เกาะต่างๆ
ตุลาคม 2557
		 ฉลองบุ17-19
ญราศีแห่งบ้านสองคอน
15-16 พฤศจิกายน 2557

ร่วมเปิด เสกวัดใหม่บุญราศีคุณพ่อนิโคลาส
เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
9-13 ธันวาคม 2557

ร่วมเปิด เสกอาสนวิหาร จ.อุบลราชธานี
และฉลองสองคอน

สนใจติดต่อ 081-372-5674 , 02-286-9771

พระสงฆ์ สภาอภิบาล และสัตบุรุษ

มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ

วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2014
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
เป็นประธาน
(ใกล้แยกเข้าพัทยากลาง ติดมัสยิด โทร. 0-3871-6401

อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2014 ฉลองนักบุญเทเรซา
แห่งพระกุมารเยซู
(เช้า) เวลา 07.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรีดารุณศีล เป็นประธาน หลังพิธีฯ ตั้งศีลมหาสนิท
และเคารพพระธาตุ
(เย็น) เวลา 16.30 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิส
เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
หลังพิธีฯ เคารพพระธาตุ

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ปีที่ 38 ฉบับที่ 36 ประจำ�วันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2014 หน้า 17

โดย... เงาเทียน
สวัสดีครับเพื่อน ๆ เยาวชนที่รัก มีเรื่องดีๆ มา
ฝากอีกแล้วครับท่าน เรื่องมีอยู่ว่า
“ฉั น เกิ ด ในหมู่ บ้ า นบนภู เขาที่ ห่ า งไกลผู้ ค น
แต่ ล ะวั น พ่ อ แม่ ข องฉั น ต้ อ งพรวนดิ น ในไร่ ท่ า มกลาง
แดดที่ร้อนระอุ ฉันมีน้องชายอยู่หนึ่งคน อายุน้อยกว่า
ฉัน 3 ปี วันหนึ่งฉันขโมยเงินของพ่อเพื่อไปซื้อ
ผ้าเช็ดหน้าที่เพื่อนๆ ของฉันมีกัน จากนั้นพ่อก็รู้เรื่อง
พ่อให้ฉันกับน้องคุกเข่าหันหน้าเข้าหากำ�แพง โดยที่ใน
มือพ่อมีก้านไม้ไผ่อยู่หนึ่งก้าน ‘ใครขโมยเงินไป’ พ่อ
ตวาด ฉันกลัวมาก ไม่กล้าพูดอะไรออกไป น้องชาย
ฉันก็เช่นกัน พ่อจึงเอ่ยขึ้นว่า ‘ก็ได้ ในเมื่อไม่มีคนรับ
สารภาพก็ต้องโดนลงโทษทั้งคู่นั่นล่ะ’ พ่อชูก้านไม้ไผ่
ในมือขึ้น ทันใดนั้น น้องชายของฉันก็ลุกขึ้นคว้าข้อมือ
ของพ่อไว้....แล้วพูดว่า ‘ผมขโมยเองครับ’ ก้านไม้ไผ่
ก้ า นนั้ น ได้ ก ระหน่ำ � ลงบนหลั ง ของน้ อ งของฉั น อย่ า ง
ต่อเนื่อง พ่อโกรธมาก พ่อตีน้องของฉันไม่หยุด จนพ่อ
หอบด้วยความเหนือ่ ย พ่อนัง่ ลงบนเก้าอีแ้ ละด่าว่าน้องชาย
ของฉัน ‘ของคนในบ้านแกเอง แกยังขโมยได้ต่อไปแก
จะทำ�ชั่วอะไรอีก แกน่าจะโดนตีให้ตาย ไอ้หัวขโมย’
คืนนั้น ฉันกับแม่กอดน้องชายของฉันไว้ หลังของน้อง
มีแผลเต็มไปหมด แต่เขาไม่ได้รอ้ งไห้แม้แต่นอ้ ย กลางดึก
คืนนั้น ฉันนอนร้องไห้เสียงดัง และนานมาก น้องเอา
มือเล็กๆ ของเขามาปิดปากฉันไว้ แล้วพูดว่า ‘พี่ครับ
ไม่ตอ้ งร้องไห้นะมันผ่านไปแล้ว’ ยังไงฉันก็อดทีจ่ ะเกลียด
ตัวเองไม่ได้ ที่ไม่มีความกล้าจะบอกความจริงกับพ่อ
หลายปีผ่านไป แต่เหมือนกับว่าเหตุการณ์มัน
เพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เอง ฉันไม่อาจลืมคำ�พูดของน้องชาย
ตอนที่เขาปกป้องฉันได้เลย ตอนนั้นน้องของฉันอายุ 8
ปี ส่วนฉันอายุ 11 ปี... เมื่อตอนที่น้องชายของฉันใกล้
จบม.ต้น เขาได้รับการตอบรับจากโรงเรียน ม.ปลาย ว่า
เขาสอบได้ ในขณะที่ฉันซึ่งใกล้จบ ม.ปลาย ก็ได้รับการ
ตอบรับจากมหาวิทยาลัยของจังหวัดเช่นกัน คืนนั้น พ่อ
ได้นั่งสูบบุหรี่อยู่ที่สวนหลังบ้าน ฉันแอบได้ยินพ่อพูดว่า
‘ลูกเราทั้งคู่เรียนดีเรียนดีมากนะ’ แม่ซึ่งนั่งเช็ดน้�ำ ตาอยู่
ข้างๆ พ่อ ได้พูดว่า ‘แล้วเราจะส่งเสียลูกทั้งคู่ได้อย่างไร
ในเมื่อเราก็ไม่ค่อยมีเงิน’ ทันใดนั้น น้องชายของฉันได้
เดินเข้าไปหาพ่อ แล้วพูดว่า ‘ผมไม่ต้องการเรียนต่อผม
อ่านหนังสือมามากพอแล้ว’ พ่อเหวี่ยงมือตบลงที่แก้ม
ของน้องของฉันฉาดใหญ่ ‘ทำ�ไมถึงคิดโง่ๆ อย่างนี้ ต่อให้
พ่อต้องไปเป็นขอทานข้างถนน พ่อก็จะส่งแกทั้งคู่เรียน
จนจบให้ได้’ คืนนั้นทั้งคืน พ่อได้เดินไปตามบ้านต่างๆ
ทั่วทั้งหมู่บ้าน....เพื่อขอยืมเงิน ฉันค่อยๆ เอามือ

ประคบแก้มบวมๆ ของน้องชายเบาๆ และคิดว่า ‘ต้อง
ให้น้องได้เรียนต่อไม่เช่นนั้นเขาคงไม่อาจหลุดพ้นชีวิต
ลำ�บากเช่นนี้ไปได้’ แต่ในขณะเดียวกัน ฉันก็ไม่อาจ
ล้มเลิกความคิดอยากจะเรียนต่อไปได้ ใครจะรู้ได้ .......
วันต่อมาในตอนเช้ามืด น้องชายของฉันได้
ออกจากบ้ า นไปพร้ อ มทั้ ง เสื้ อ ผ้ า ติ ด ตั ว เพี ย งไม่ กี่ ชิ้ น
และถั่วเพียงเล็กน้อยเพื่อประทังความหิว ก่อนไป เขาได้
ทิง้ ข้อความไว้ใต้หมอนของฉัน ขณะฉันกำ�ลังหลับ ‘พี่
ครับ การจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ ไม่ใช่ง่ายๆ นะ .... ผมจะ
ไปหางานทำ�...แล้วจะส่งเงินมาให้พี่’ ฉันนั่งอยู่บนเตียง
อ่านข้อความของน้องชายด้วยน้�ำ ตานองหน้า .......ฉัน
ร้องไห้จนเสียงแหบแห้งไป ตอนนั้นน้องของฉันอายุ
17 ปี ส่วนฉันอายุ 20 ปี .....ด้วยเงินที่พ่อยืมมาจาก
คนในหมู่บ้าน รวมกับเงินที่น้องชายของฉันได้รับเป็น
ค่าจ้างมาจากการทำ�งานเป็นกรรมกรแบกหามที่ไซท์
ก่อสร้างท่าเรือ .......ฉันจึงสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
ได้จนถึงปี 3 วันหนึ่งขณะที่ฉันกำ�ลังอ่านหนังสืออยู่
ในห้ อ งพั ก เพื่ อ นร่ ว มห้ อ งของฉั น ได้ เข้ า มาบอกว่ า
‘มีชาวบ้านมาหาเธอ...อยู่ข้างนอกแน่ะ’ ทำ�ไมชาวบ้าน
ถึงมาหาฉันล่ะ??? ฉันเดินออกไปแล้วมองเห็นน้องชาย
ของฉั น ยื น อยู่ ตั ว ของเขาเปรอะเปื้ อ นไปด้ ว ยฝุ่ น ปู น
และทรายจากงานก่อสร้าง ... ฉันถามเขาว่า ‘ทำ�ไม
ไม่บอกเพื่อนพี่ไปว่าเป็นน้องชายพี่ล่ะ’ น้องชายของฉัน
ตอบยิ้มๆ ว่า ‘ก็ดูผมสิสกปรกมอมแมมออกอย่างนี้...
ขืนบอกว่าเป็นน้องพี่ เพื่อนๆ ก็ได้หัวเราะเยาะพี่กัน
พอดี’ ฉันค่อยๆ เอื้อมมืออันสั่นเทาไปปัดฝุ่นให้น้อง
และพยายามพูดด้วยเสียงเครือๆ ในลำ�คอ ‘พี่ไม่สนใจ
ว่าใครจะพูดยังไง เธอเป็นน้องของพี่ ไม่ว่าเธอจะดูเป็น
อย่างไรก็ตาม’ จากนั้น น้องของฉันได้ล้วงบางอย่าง
ออกมาจากกระเป๋ากางเกง เป็นกิ๊บหนีบผมรูปผีเสื้อ เขา
ติดกิ๊บให้ฉันแล้วพูดว่า‘ผมเห็นสาวๆ ในเมืองเค้าติดกัน
ผมเลยอยากให้พี่ติดบ้าง’ ฉันหมดเรี่ยวแรงลงในทันใด
ดึงน้องชายเข้ามาสวมกอดและร้องไห้ซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่าเป็น
เวลานาน ตอนนั้นน้องของฉันอายุ 20 ปี ส่วนฉันอายุ
23 ปี

วั น ที่ ฉั น พ า แ ฟ น
หนุ่ ม ของฉั น มาที่ บ้ า นเป็ น
ครั้งแรก ฉันสังเกตเห็นว่า
หน้ า ต่ า งบ้ า นที่ เ คยแตกไป
ได้ ถู ก ซ่ อ มเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
เมื่ อ เข้ า ไปในบ้ า นก็ เ ห็ น ว่ า
บ้านสะอาดขึ้นมาก หลังจาก
ที่แฟนของฉันกลับไป ฉัน
พูดกับแม่ว่า ‘แม่ไม่ต้อง
เสียเงินเพื่อทำ�ความสะอาด
บ้านกับซ่อมกระจก เพียง
เพราะหนู จ ะพาแฟนมาที่
บ้านหรอกนะคะ’ แม่ยิ้มแล้ว
พูดว่า’ แม่ไม่ได้จ้างหรอก...น้องชายลูกต่างหาก วันนี้
เค้าขอเลิกงานเร็วเพื่อกลับมาทำ�ความสะอาดบ้าน ลูก
ยังไม่เห็นมือน้องหรอกเหรอ น้องโดนกระจกบาดตอน
กำ�ลังเปลี่ยนกระจกบานใหม่น่ะ’ ฉันรีบเข้าไปหาน้อง
ที่ห้องนอนของเขา ฉันรู้สึกเหมือนถูกเข็มนับร้อยเล่ม
ทิ่มลงกลางใจเมื่อได้เห็นบาดแผลบนมือ ฉันจับมือน้อง
เอาไว้อย่างเบามือที่สุด ‘เจ็บมากไหม’ ฉันถาม ‘ไม่
เจ็บสักหน่อย พี่ก็รู้นี่ผมทำ�งานก่อสร้างนะ วันๆ มีหิน
ตกมาใส่เท้าผมเต็มไปหมด แต่มันก็ไม่ได้ทำ�ให้ผมคิด
เลิกทำ�งานหรอกนะ และ...’ น้องชายของฉันยังพูดไม่
จบประโยค แต่ก็ต้องหยุดพูด เพราะฉันหันหน้าหนี
เขา น้ำ�ตาไหลอาบหน้าของฉันอีกครั้ง ‘เพราะพี่เป็น
พี่สาวของผมนี่ครับ’ ตอนนั้นน้องของฉันอายุ 23 ปี
ส่วนฉันอายุ 26 ปี... หลังจากนั้น ฉันก็ได้แต่งงานและ
ย้ายเข้าไปอยู่ในเมือง หลายครั้งที่สามีของฉันชักชวน
ให้พ่อแม่ของฉันย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยกัน...แต่ท่าน
ทั้งสองก็ปฏิเสธ ท่านบอกว่า ท่านเคยย้ายออกจาก
หมู่บ้านครั้งหนึ่ง แต่เมื่อออกไปแล้ว ท่านไม่รู้จะทำ�
อะไรดี จึงได้ย้ายกลับเข้ามาใช้ชีวิตในหมู่บ้านตามเดิม
น้องชายของฉันก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้เขาและพ่อ
แม่ย้ายออกไป ...เขาบอกกับฉันว่า ‘พี่คอยอยู่ดูแลพ่อ
และแม่ ข องสามี พี่ ท างนั้ น เถอะผมจะดู แ ลพ่ อ และแม่
ทางนี้เอง’ สามีฉันได้ขึ้นเป็นประธานของบริษัทของ
ครอบครัว เราทั้งคู่อยากให้น้องชายของฉันเข้ามารับ
ตำ�แหน่งผู้จัดการบริษัท ...แต่น้องชายของฉันก็ไม่รับ
ตำ�แหน่งนี้ เขาขอเข้าทำ�งานในตำ�แหน่งพนักงานธรรมดา
วันหนึ่ง น้องชายของฉันต้องปีนบันไดขึ้นไป
ซ่อมสายเคเบิล และตกลงมาเพราะโดนไฟดูด เขาถูก
รีบหามส่งโรงพยาบาล ฉันและสามีรีบไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาล น้องชายของฉันขาหักต้องเข้าเฝือกที่ขา ...
ฉันโกรธมาก จึงตวาดน้องไปว่า ‘ทำ�ไมถึงไม่ยอมรับ
ตำ�แหน่งผู้จัดการ หา!!! ถ้าเป็นผู้จัดการก็จะได้ไม่ต้อง
มาทำ�งานเสี่ยงๆ อย่างนี้ ดูตัวเองซิ...เจ็บเจียนตายอยู่
(อ่านต่อหน้า 11)
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ภูเก็ต เกร็ดความสุข
การออกกำ�ลังกายในชื่อ T-25 เป็นที่
ฮือฮาสำ�หรับคนรักสุขภาพ แต่อาจเปรียบไม่ได้
กับคำ�ท้าภารกิจราดน้ำ�เย็น ในปัจจุบัน (ฮา) ผม
จด ๆ จ้อง ๆ อยู่นาน ในใจก็ไม่ได้ติดใจว่าต้อง
ออกกำ�ลังกายแบบไหน ขอให้ได้เหงื่อเป็นพอ
เพราะมีนัดแข่งบาสเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่าง
ที ม พระสงฆ์ ที่ พั ก แถวอาสนวิ ห ารอั ส สั ม ชั ญ
กับคุณครูจากโรงเรียนบ้านใกล้เรือนเคียง เกรงว่า
จะวิ่งได้ไม่ครบ เพราะลำ�พังพักหลังนี่เดินยังเจ็บ
นอนยังเมื่อย (ฮา) แทนที่จะไปสร้างมิตรภาพ
ความสนุกสนาน ให้ทั้งนักเรียน ครูและผู้บริหาร
กลับสร้างความเป็นห่วงเป็นใยให้เปล่า ๆ แต่จน
แล้วจนรอด ผมก็ยังไม่ได้ออกกำ�ลังกายจนถึงวัน
แข่งขัน
ผมเชื่อว่าการเล่นกีฬาถ้าไม่ติดใจเรื่องแพ้ชนะ เกมส์ก็สนุก ที่พูดแบบนี้
ไม่ได้เพราะว่าในที่สุดผลการแข่งขันทีมพระสงฆ์ชนะ แต่เมื่ออายุเราเดินทางมา
ไกล เป้าหมายของการชนะเริ่มไม่ใช่เป้าหมายแรก หลาย ๆ กิจกรรมในชีวิต
ก็เป็นแบบนี้ เช่น เป้าหมายของงานไม่ใช่ต�ำ แหน่งที่สูงขึ้นไป แต่เป็นผลสำ�เร็จ
ขององค์กร ความรักหรือความก้าวหน้าของพระศาสนจักร หรือแม้กระทั่ง
เป้าหมายของการเดินทาง บางทีไม่ใช่ต้องสถานที่ที่ต้องการจะไปสวยงาม ที่พัก
ราคาแพง แต่กลับกลายเป็นเพื่อนร่วมทาง และการเดินทางครั้งล่าสุดที่ผมไป
กับเพื่อนพี่น้องพระสงฆ์คือการเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต
ความเป็นคนสนใจเอกสาร หนังสือ ทำ�ให้ก่อนการเดินทางผมเลือกซื้อ
นิตยสาร “Big Map” ที่ปักษ์เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ฉบับที่ 18 เน้น
เรื่องภูเก็ตพอดี โดยมีสโลแกนว่า “ภูเก็ต เมืองเก่าเล่าขานผ่านตำ�นาน ไข่มุก
อันดามัน สวรรค์แห่งทะเลไทย” เหมือนหนังสือหลาย ๆ เล่มในชีวิต กว่าจะได้
ใช้จริงก็วันที่อยู่บนเครื่องบิน บินสู่จังหวัดภูเก็ตนั่นแหละ ถ้าผมจำ�ไม่ผิดวันนั้น
เราเดินทางไปร่วมกัน 26 ชีวิต 3 วันอาจฟังดูมาก แต่วันเดินทางและวันกลับ
นั่นก็คือ 2 วันไปแล้ว อย่าคิดแบบจำ�นวนนับเลยครับ เรามานับจำ�นวนมิตรภาพ
ของคนในครอบครัวดีกว่า
ที่พักทำ�ให้เราได้นอนเต็มอิ่ม ผมเลือกที่จะใช้ช่วงกลางวันของวันที่สอง
สำ�รวจเมืองภูเก็ต หรือในภาษาการท่องเที่ยวเราอาจเรียกว่า Day Tour รถตู้
พาเรามาถนนถลาง ที่นี่มีสิ่งสร้างในแบบ “ชิโน-โปรตุกีส” ตลอดถนน พิพิธภัณฑ์
ไทยหัว เป็นที่แรกที่เราเข้าไป ผมคุ้นเคยกับจุดนี้ แต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสฟังไกด์
บรรยาย ที่นี่ปรับเปลี่ยนจากอดีตโรงเรียนจีนที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดที่สร้างขึ้น
ตั้งแต่ปี 2477 มาเป็นพิพิธภัณฑ์สร้างเสร็จเมื่อปี 2553 มีห้องจัดแสดงถึง 13
ห้อง มีความรู้มากมายที่ได้รับ ผมชอบเรื่องราวการอพยพมาทำ�งานของคนจีน
สู่แผ่นดินไทย เพิ่งนึกออกว่าประเทศจีนอันกว้างใหญ่ไพศาล เมืองไหนกัน
ที่เข้ามา เข้ามาทำ�อะไร เข้ามาด้วยเหตุผลใด ความอดทน ขยันหมั่นเพียรของ
พวกเขา วัฒนธรรมที่นำ�เข้ามา มีหลาย ๆ คำ�ที่เราเมื่อดูจบครบแล้วยังเข้าใจคำ�ว่า
“เรียบร้อยโรงเรียนจีน” ทันที (ฮา)
เนื่องจากที่นี่เป็นโรงเรียนเก่า จึงมีร่องรอยตำ�ราที่ใช้ผมเห็นหนังสือ
ดรุณศึกษาในภาคภาษาจีน รู้สึกแอบภูมิใจลึก ๆ เพราะมันมีรากจากการจัด
การศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก เดินต่อไปพบร้านหนังสืออิสระ ไล่สายตาไป
ตามชั้นหนังสือ หนังสืออิสระที่ไหนก็คล้ายกัน มันมีวิญญาณของคนรักหนังสือ
อยู่ตรงนั้น

ถนนถลางที่เราเดินตามกันอยู่นี้ เป็นถนนเส้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งใน
เมืองภูเก็ต มีระยะทางประมาณ 450 เมตร ถ้าสังเกตดี ๆ จะไม่มีเสาไฟฟ้ามา
บดบังทัศนียภาพความสวยของถนนและตึกรามบ้านช่องเลย เป็นย่านการค้าที่
เจริญรุง่ เรืองในอดีต มีถนนทีต่ ง้ั ชือ่ ได้บง่ บอกความหมายและหัวใจของมัน “รมณีย”์
ตึกอาคารแต่ละหลังมักมีลักษณะของสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค ประตูไม้แบบ
โบราณ ถ้ามาวันอาทิตย์ถนนสายนี้จะเป็นถนนคนเดินอีกต่างหาก ผมเพลินไป
แป๊บเดียวก็เดินลั้งท้ายเสียแล้ว
ในวันนั้นเรายังใช้เวลาร่วมกันอีกหลาย ๆ จุด ชายหาดนี้ชายหาดนู้น
จุดชมวิวนั่นนี่ ร้านอาหารมื้อค่�ำ กับเสียงพูดคุย กระเซ้าเย้าแหย่ ซึ่งพบไม่บ่อย
นักในเวลาแห่งความเป็นจริงของชีวิตและหน้าที่การงาน ผมชอบตรงที่เรามีไลน์
กลุ่มด้วย เป็นกลุ่มไลน์ที่ผมรู้สึกอยากแบ่งปันสิ่งดี ๆ ที่ไปประสบมา เราแบ่งปัน
รูปภาพ บอกเล่าเรื่องราว และข้อคิดดี ๆ อาทิ
“ชีวิตที่เรียบง่าย ให้สนุกกับการใช้ชีวิต 30% ที่เป็นของคุณ
ไม่เจ็บปวดแต่ก็ต้องบำ�รุง ไม่กระหายแต่ก็ต้องดื่มน้ำ� ว้าวุ่นแค่ไหนก็
ต้องปล่อยวาง
มีเหตุมีผลแต่ก็ต้องยอมคน มีอำ�นาจแต่ก็ต้องรู้จักถ่อมตน ไม่เหนื่อย
แต่ก็ต้องพักผ่อน
ไม่รวยแต่ก็ต้องรู้จักพอเพียง ธุระยุ่งแค่ไหนก็ต้องรู้จัก...พักผ่อน”
วันสุดท้ายของการพักผ่อนร่วมกัน ผมรู้สึกสนุกมากกับบ้านตีลังกา โดย
ภายในตัวบ้านจะเหมือนบ้านทั่ว ๆ ไป ที่คนเราอาศัยอยู่ มีอุปกรณ์ มีห้องครัว
ห้องน้�ำ ห้องนอน ห้องรับแขก ที่จอดรถและสวนรอบบ้าน โดยมีเฟอร์นิเจอร์
ที่ออกแบบกลับหัวตั้งอยู่บนเพดาน และเมื่อเราเดินเข้าไปภายในจะเหมือนเรายืน
อยู่บนพื้นซึ่งกลายเป็นเพดาน งงไหมครับ จริง ๆ แล้วผมก็งง แต่มันส์มาก
เพราะได้กลับเป็นเด็กอีกครั้ง ได้ปล่อยให้เด็ก ๆ ในตัวของพวกเราคุณพ่อแต่ละ
ท่านได้สำ�แดงฤทธิ์ อย่าคิดนะครับว่าพวกเขาเป็นเด็กเรียบร้อย
ภูเก็ต เกร็ดความสุข เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้
อีกมุมหนึ่งของพวกเราพระสงฆ์ ชีวิตไม่ได้ยากง่ายจนเกินไป แต่มิตรภาพที่
ได้รับและส่งทอด ก็เป็นพลังสำ�หรับต่อลมหายใจในโลกที่ใครบางคนบอกว่าอยู่
ยากขึ้นทุกวัน บางทีไม่ขนาดนั้น เพียงแต่เรามองเห็นด้านไหนของมันเท่านั้น
เอง
บรรณาธิการบริหาร
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หน้า 19

“แห่แม่พระ” วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ หลังพิธีมิสซามี
แห่พระรูปแม่พระรอบวัด

“เข้าเยี่ยมคารวะ” ภราดาอนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อ�ำ นวยการโรงเรียน

มงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะกงสุล นายฉาว เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ�เชียงใหม่ และมาดามเหมา เจา เสีย กงสุล
ฝ่ายการศึกษา เพือ่ ร่วมพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น หารือเกีย่ วกับความร่วมมือ
ในเรื่องการศึกษา ที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ�เชียงใหม่

“ฉลองแม่พระอัสสัมชัญ”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2014 หน่วยงาน
อภิ บ าลโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ สมุ ท รปราการได้ จั ด พิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ สมโภช
พระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ โดยมีคุณพ่อธนันต์ธง
สุขสุทิพย์ เจ้าอาวาส วัดพระบิดาเจ้า มาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ

“80 ปี ลูกเสือ เนตรนารีสมุทร” ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม

“ถวายโรงเรียนแด่แม่พระอัสสัมชัญ”

โอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติ
เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ที่ปรึกษาผู้อำ�นวยการ
ได้ เ ป็ น ประธานกล่ า วนำ � บทภาวนาถวายโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ สมุ ท รปราการแด่
พระนางมารีย์ฯ ร่วมกับคณะครูและนักเรียน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2014

2014 เนตรนารีเหล่าสมุทรโรงเรียนนารีวุฒิ จำ�นวน 36 คน เข้าร่วมงานชุมนุม
“80 ปี ลูกเสือสมุทร เทิดไท้องค์ราชัน” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปก
เกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยการนำ�ของ
คุณครูวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร คุณครูจุฑามาส เชิญธงไชย คุณครูสุภัค
สังข์ทอง คุณครูมลประภา ใจรื่น และคุณครูสุทธดา ดอนวัดไพร การเข้าร่วม
กิจกรรมทำ�ให้เนตรนารีได้รับประสบการณ์ การใช้ชีวิตด้วยตนเอง อดทนต่อ
ความยากลำ�บาก ฝึกการเป็นผู้น�ำ และผู้ตามที่ดี เรียนรู้พิธีการทางลูกเสือ การ
ดำ�รงชีวิตแบบชาวเรือและเกิดความรัก หวงแหน ประเทศชาติ พระมหากษัตริย์

หน้า 20 ปีที่ 38 ฉบับที่ 36 ประจำ�วันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2014

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกความสัมพันธ์ไทย-วาติกัน
“350 ปี สมัชชาแห่งอยุธยา”
ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกความสัมพันธ์ไทย-วาติกัน “350 ปี
(อ่านต่อหน้า 4)
สมัชชาแห่งอยุธยา”

ตอนที่ 47 ผจญให้พลั้งพลาด

แผนกวิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดสัมมนาทีมงานอภิบาล
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2014 แผนกวิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ จัดสัมมนาทีมงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ศูนย์
ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน”
(อ่านต่อหน้า 7)

หลายคนชวนให้ทำ�ผิด เพียงถ้อยคำ�สั้น ๆ ไม่มีใครรู้ จะเป็นไรไป
เอาน่าแค่ครั้งเดียว ความแข็งแกร่งในยามนี้จะหาได้จากที่ใด
“ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย สิ่งใดจริง สิ่งใดประเสริฐ สิ่งใดชอบธรรม
สิ่งใดบริสุทธิ์ สิ่งใดน่ารัก สิ่งใดควรยกย่อง ถ้ามีสิ่งใดเป็นคุณธรรม ถ้ามี
สิ่งใดน่าสรรเสริญ ท่านจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยการใคร่ครวญเถิด สิ่ง
ต่างๆ ที่ท่านได้เรียนรู้ ได้รับ ได้ฟังและได้เห็นในตัวข้าพเจ้านั้น จงนำ�ไป
ปฏิบัติเถิด แล้วพระเจ้าแห่งสันติจะสถิตอยู่กับท่าน” (ฟิลิปปี 4:8-9)
“จงมีความประพฤติดีงามในหมู่คนต่างศาสนา แม้เขาจะใส่ร้าย
ท่านว่าประพฤติชว่ั ร้าย เขาจะต้องยอมรับว่ากิจการทีท่ า่ นทำ�นัน้ เป็นกิจการดี
และจะสรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมา” (1 เปโตร 2:12)
เพื่อนแท้มักไม่สนับสนุนให้มิตรรักพลั้งพลาด เสียงหนักแน่นแห่ง
ความถูกต้องมองไกล ความสำ�เร็จระยะสั้นอาจได้ความสูญเสียชั่วนิรันดร์

