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อบรมศาสนิกสัมพันธ์ครูแกนนำา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2014 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซา- 

เลเซียน)  จัดพิธีโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสเฉลิมฉลองพัชรสมโภช สุวรรณสมโภช 

และหิรัญสมโภช แห่งการเจิมถวายตัวเป็นนักบวช ของสมาชิกจำานวน 9 ท่าน คือ 

ซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด ครบ 70 ปี ซิสเตอร์เวโรนิก ตัน และซิสเตอร์ 

อันนา มาเรีย โมเซเล ครบ 60 ปี ซิสเตอร์เมรี่ สำารอง จิตอุทัศน์ ครบ 50 ปี  

ซิสเตอร์นิตยา ยอแซฟ ซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร ซิสเตอร์นุจรินทร์  

บุดดา ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ครบ  

25 ปี โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณ พร้อมกับพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสังฆราชยอห์น 

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราช 

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย พระสงฆ์ 50 องค์ นักบวชชายหญิง ญาติพี่น้อง  

ศิษย์เก่า ฆราวาสผู้ร่วมงาน และสัตบุรุษ จำานวน 700 คน 

สังฆมณฑลเชียงใหม่ 

จัดสัมมนาพระสงฆ์ 
“วิถีชุมชนวัด หนทางใหม่

ของการเป็นคริสตชน” (BEC)

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2014 ที่ศูนย์

สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยแผนกวิถีชุมชนวัด และ

เลขาธิการสังฆมณฑลเชียงใหม่ (อ่านต่อหน้า 4)

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2014 ที่บ้านผู้หว่าน 

อ.สามพราน จ.นครปฐม คุณพ่ออนุชา  ชาวแพรก- 

น้อย ประธานการจัดงานโครงการพัฒนาศักยภาพ

แกนนำาศาสนิกสัมพันธ์เสริมสร้างความซื่อตรง (ครู

แกนนำาศาสนาคริสต์) โดยมีคุณครูจากสถานศึกษา 

20 โรงเรียน เข้าร่วม 

(อ่านต่อหน้า 4)
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 ผู้แทนจากศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุ 

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการอุ้มบุญ โดย 

ผู้แทนศาสนาเห็นตรงกันว่าการอุ้มบุญนั้นขัดต่อ

หลักความเชื่อทางศาสนา

	 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา	แผนก

สตร	ี ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	จัด

เสวนาหัวข้อ	 “อุ้มบุญ...กฎหมาย	 VS	 (เวอร์ซัส)	 กฎ

ศีลธรรม”	 โดยเชิญผู้แทนจาก	 3	 ศาสนา	 พร้อมด้วย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	 และนัก

กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน	 ระดมความคิดเกี่ยวกับ

การทำาอุ้มบุญ	ผ่านมุมมองตามหลักการทางศาสนา

	 ผู้แทน	 3	 ศาสนา	 ได้แก่	 พระภาณุ จิตต- 

ทนุโต	จากเครือข่ายสังฆเพื่อสังคม	ดร.วิศรุต เลาะวิถี 

ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี	 หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา 

และภาษาอาหรับ	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

รังสิต	 คุณพ่อเชิดชัย เลิศจิตรเลขา	 อธิการเจ้าคณะ 

คามิลเลียน	ผู้เช่ียวชาญด้านชีวจริยศาสตร์และเทวศาสตร์ 

คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน	คณะเยสุอิต	อาจารย์วิทยาลัย 

แสงธรรม	 และผู้เช่ียวชาญด้านชีวจริยศาสตร์วิทยาศาสตร์	

รศ.นพ.กำาธร พฤกษานานนท์ หัวหน้าหน่วยช่วยการ

เจริญพันธุ	์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 และเป็นกรรมการ

แพทยสภา	 (ท่านมีส่วนร่วมผลักดันกฎหมายเรื่องการ

ตั้งครรภ์แทน)	 คุณนัยนา สุภาพึ่ง	 นักกฎหมายด้าน

สิทธิมนุษยชนของผู้หญิง

 มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต	์ ประธาน 

วจนพิธีกรรมเปิดการเสวนา	 กล่าวให้ข้อคิดว่า	 “สังคม

ไทยต้องเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางความท้าทาย	 ขอให้

เราได้ร่วมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน	 ภาวนาเพื่อประเทศ

ชาติของเรา	 โดยเฉพาะให้ความสำาคัญต่อสตรี	 ร่วมกัน

ปกป้องส่งเสริม	พัฒนาคุณภาพชีวิต	ศักดิ์ศรี	และสิทธิ

ของบุคคลเหล่านั้น	ผู้เป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้า	เฉก

เช่นเดียวกันกับผู้ที่เป็นบุรุษ	 เพื่อว่าบรรดาสตรีทุกคน	

จะได้มีชีวิตอย่างสมบูรณ์”

	 คุณพ่อเชิดชัย	 เลิศจิตรเลขา	 อธิการเจ้าคณะ 

คามิลเลียน	 ผู้แทนจากศาสนาคริสต์	 เห็นว่า	 มุมมอง 

ต่อการอุ้มบุญน้ันแตกต่างกันไปตามการเข้าใจความหมาย

ของการเป็นมนุษย	์ ว่ามีองค์ประกอบครอบคลุมอะไร 

“อุ้มบุญ” ขัดต่อหลักความเชื่อทางศาสนา

บ้าง	 ในส่วนจุดยืนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

น้ัน	เห็นว่าสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ืออำานวยความสะดวก

การปฏิสนธิในครรภ์ได้	แต่ไม่สามารถใช้เพื่อทดแทนได้

 	 การอุ้มบุญหรือการต้ังครรภ์แทนในทุกรูปแบบ 

จึงเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรม	 เพราะเป็นการแสดงออกของ

การอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทารก	 ซึ่งควรมีสิทธิที่จะได้รับ 

การปฏิสนธิในครรภ์มารดา	และการกำาเนิดของบุตร	ซึ่ง 

เป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้	 ตามหลักศาสนา

เป็นผลจากเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา	ทั้งยังไม่นับ 

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเช่น	 การค้ามนุษย์และการทำาลาย

ตัวอ่อนท่ีอาจเกิดข้ึน	 จึงแนะนำาให้ใช้วิธีรับบุตรบุญธรรม

มากกว่า

	 ด้านนายวิศรุต	เลาะวิถี	ท่ีปรึกษาจุฬาราชมนตรี	

เห็นว่าในมุมมองของศาสนาอิสลาม	การอุ้มบุญถือเป็น 

บาป	เพราะตามหลักการของคัมภีร์อัลกุรอานแล้ว	การ 

มีบุตร	 คู่สามีภรรยาต้องผ่านการแต่งงานอย่างถูกต้อง 

ตามหลักอิสลาม	หากภรรยาไม่พร้อมอุ้มท้อง	แก้ปัญหา 

ได้ด้วยการแต่งงานภรรยาคนที่	 2	 อย่างถูกต้องตามที่

ศาสนาอนุญาต

 	 ในฝั่งผู้แทนจากศาสนาพุทธ	เชื่อว่าจุดเริ่มต้น

ของการอุ้มบุญเป็นกุศลเพราะต้องการช่วยเหลือคู่สามี

ภรรยาที่มีบุตรยากจริง	แต่ในทางปฏิบัติอาจไม่สามารถ

ควบคุมให้เป็นไปอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน	 และอาจก่อ 

ให้เกิดการทำาแท้งซ่ึงผิดจริยธรรมตามหลักการทาง

พุทธศาสนาที่ถือว่า	 หากมีการปฏิสนธิก็แปลว่ามีดวง 

จิตแล้ว	และการสร้างครอบครัวยังควรเกิดจากสายสัมพันธ์

ภายในครอบครัว

	 อย่างไรก็ตามแพทย์และนักกฎหมาย	 เห็นว่า 

ความถูกต้องของการอุ้มบุญข้ึนอยู่กับการตีความตาม

ข้อกำาหนดที่แตกต่างกันออกไป	 ซึ่งการถกเถียงใน

ลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วในต่างประเทศ	 ที่เทคโน- 

โลยีช่วยการเจริญพันธุ์ได้รับความนิยมแพร่หลาย 

มาก่อนประเทศไทย
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สังฆมณฑลเชียงใหม่ (ต่อจากหน้า 2)

ได้จัดสัมมนาแก่พระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล	 เรื่อง	 “วิถี

ชุมชนวัด หนทางใหม่ของการเป็นคริสตชน” (BEC) 

โดยคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระ

กุหลาบทิพย์	อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	เป็นวิทยากร	มี

พระสงฆ์และตัวแทนฆราวาสเข้าร่วมจำานวนทั้งสิ้น	 72	

คน

	 ผ ลขอ ง ก า ร สั ม มน าทำ า ใ ห้ พ ร ะ ส งฆ์ ใ น

สังฆมณฑล	 รวมถึงตัวแทนฆราวาสด้วยส่วนหนึ่งที่ได้

เข้าร่วมการสัมมนาเข้าใจในหลักการและเจตนารมณ์

ของวิถีชุมชนวัดอย่างลึกซึ้งมากขึ้น	 พร้อมกับตระหนัก

ถึงความสำาคัญที่จะเป็นเครื่องมือในการทำางานอภิบาล

และแพร่ธรรมในเขตวัดของตนอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	 อันจะนำาไปสู่การทำาให้ชุมชนคริสตชนทั้ง

ในระดับหมู่บ้าน	 ระดับเขตวัด	 และระดับสังฆมณฑล

กลายเป็นพระอาณาจักรของพระเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้น	

	 อนึ่ง	สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความ

สำาคัญของ	 “วิถีชุมชนวัด	 หนทางใหม่ของการเป็น 

คริสตชน”	โดยบรรจุลงในแผนอภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่	

ค.ศ.	 2010-2015	 และประกาศให้ปี	 ค.ศ.	 2015	 เป็น	

“ปีวิถีชุมชนวัด” 

อบรมในครั้งนี้จะเน้นสิ่งที่เราเป็น	 คือ	 รู้เรา	 รู้จักศาสนา

ของเราก่อน	ตลอด	3	วัน	   ซิสเตอร์กรรณิการ์  เอ่ียม-

ไธสง รองประธาน	ได้เป็นพิธีกรและนำาเข้ากิจกรรมอย่าง 

สนุกสนาน	 ทำาให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่เครียด	 ในส่วน 

ของเนื้อหาเน้นความซื่อตรง	 โปร่งใส	 อาศัยแบบอย่าง 

จากนักบุญเปาโล	 และนักบุญเปโตร	 โดยคุณพ่อบัญชา  

อภิชาติวรกุล			เป็นวิทยากร		ยกตัวอย่างจากนักบุญและ 

ในชีวิตจริงประกอบทำาให้เข้าใจได้ง่ายทำาให้มองเห็น

มุมมืดและมุมที่สว่าง	 ซึ่งเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ทุกคน	

หรือแม้แต่กิจกรรมนำาโดยคณะโฟโคลาเร	 ทำาให้รู้จักกัน 

มากขึ้น	 กล้าจะก้าวไปหาผู้อื่น	 เป็นการหลอมรวมกัน 

โดยไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นใครมาจากท่ีไหน	 และยังได้แง่คิด 

จากคุณพ่อชวลิต  กิจเจริญ		เกี่ยวกับหลักปฏิบัติศาสนา 

คริสต์ที่เกี่ยวกับศาสนพิธีที่เสริมสร้างความซื่อตรง	 การ 

ดำาเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ควรเน้นกับการมีสติ 

ให้มาก	อย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา	จิตสำานึกการศึกษา 

ครูไม่ใช่สอนอย่างเดียว	 แต่ให้ใช้จิตเมตตาในการสอน	

เราต้อนรับเขา	ก็เหมือนต้อนรับพระเยซู		สุดท้าย	ยังได้รับ 

ความรู้ผ่านเสียงเพลง	 จาก	 ดร.รูธ  ศรีสุวรรณ	 และ 

ทีมงาน	 จากสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย	 เป็นการ

นำาเสนอเกี่ยวกับหลักคุณธรรม	 คุณศาสตร์เพื่อความ

ซื่อสัตย์	 และซื่อตรง	 ในบริบทของโปรเตสแตนท์	 ซ่ึง

ทำาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการขับร้อง	 โดยมี

เนื้อหาสอดแทรกโดยไม่รู้ตัว	 ซึ่งจริงๆ	 แล้วสมัยนี้	 มี

ความจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องหาส่ือต่างๆ	 มาใช้ในการเรียน

การสอน	 กระตุ้นให้กับผู้เรียน	 หรือผู้อบรม	 มีความ

กระตือรือร้นในการรับสาร	 และส่งสาร	 นับว่าได้รับ

ความรู้ครบครันถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งแรก	 แต่แน่ใจได้ว่า 

ผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำาไปใช้กับลูกศิษย์ของตน

ได้อย่างมีคุณภาพอย่างแน่นอน	

อบรม (ต่อจากหน้า 2)

tanpanlop@gmail.com

 

ผิด... เป็นครู
	 เราแต่ละคนมีความผิดพลาดในการดำาเนินชีวิต

ที่แตกต่างกันไป	 มากบ้าง	 น้อยบ้าง	 แล้วแต่มาตรฐานในการ

ดำาเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวและบริบททางสังคม

	 ครอบครัวท่ีมีมาตรฐานทางจริยธรรมย่อม

พิจารณาถึงมโนธรรมแยกแยะความถูกต้อง	 ได้ละเอียดและชัดเจนมากกว่าครอบครัวที่คำานึงถึงภาพลักษณ์	

ภาพพจน	์ฐานะและหน้าตาทางสังคมเป็นพื้นฐาน

	 ความถูกต้องในสังคมจึงขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้พิจารณาตัดสินของผู้มีอำานาจโดยเฉพาะ

ผู้ใหญ่ในครอบครัวและในสังคม

	 เด็กๆ	ได้ยิน	 ได้ฟัง	ผู้ใหญ่บางคน	“โกหก”	รายวัน	อย่างไม่รู้สึกผิด	 เป็นการโกหกแบบเอา 

ตัวรอดและเพื่อผลประโยชน	์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง	เรื่องทางธุรกิจ	หรือเรื่องส่วนตัว	ขณะที่แต่ละวันเรา

สอนให้เด็กพูดความจริง	เพราะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย

	 ผู้ใหญ่บางคนเป็นแบบอย่างในเรื่อง	 “การทุจริต”	 เพราะการทุจิตนั้นเป็นการรวยทางลัด	และ

การทุจริตนั้นอาจเป็นการโกงที่สุจริต	หากหลักฐานนั้นถูกทำาลาย	มีพรรคพวกคอยช่วยเหลือ	และตัดตอนไป

แต่ละขั้นเพื่อให้การทุจริตนั้นมาไม่ถึงตัวผู้กระทำา	 หรือเมื่อหลักฐานมัดตัวผู้กระทำาความผิดอายุความของ

คดีก็หมดลง	ขณะที่เราสอนเด็กว่าอย่าลักขโมย	เพราะแม้แต่สิ่งเล็กน้อยที่ไม่ใช่ของเรา	ก็ควรนำาส่งคืนเจ้าของ

	 ข่าวรายวันในเรื่องของคู่ครองที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน	 ดาราหรือผู้ใหญ่บางคนมองเรื่อง	 “การ

แต่งงาน”	 เป็นเพียงความสุขชั่วคราวเมื่อเบื่อแล้วก็เปลี่ยนใหม	่ คู่แล้วคู่เล่า	 ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติในสังคม	

เป็นการแต่งงานเพื่อผลประโยชน	์ มากกว่ารักจริงหวังแต่ง	 ขณะที่เราสอนให้ลูกหลานรักนวลสงวนตัว	 อย่า

ชิงสุกก่อนห่าม	เมื่อแต่งงานแล้วควรรักและยกย่องให้เกียรติคู่ชีวิตจนกว่าชีวิตจะหาไม่

	 “ความผิด”	 ของบางคน	 “ที่มีจิตไร้สำานึก”	 จึงเหมือนเป็นครูที่สอนให้	 ความละอายต่อบาป

และการกระทำาผิดนั้นเป็นเรื่องไม่น่าอายและอาจกลายเป็นบรรทัดฐานทางสังคมของคนบางกลุ่ม

	 ความผิดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องซ้ำาแล้ว	ซ้ำาอีก	จนเป็นเรื่องปกติ	เมื่อได้รับการตักเตือนก็จะมองว่า

เป็นคนละพวกกันจนกลายเป็นความขัดแย้งกันได	้คนกลุ่มนี้ยังมีที่ยืนในสังคมอย่างออกหน้าออกตา	ท้าทาย 

หลักคำาสอนทางศาสนา	ขนบธรรมเนียมประเพณ	ีและวัฒนธรรมไทยที่งดงามของสังคมไทย

	 ในความผิดเรื่องเดียวกันของคนที่มี	 “จิตสำานึก”	 เป็นเหมือนครูที่สอนให้ตระหนักและเรียนรู้

ถึงความถูกต้อง	

	 การมีจิตสำานึก	 โดยเฉพาะการรู้สึกสำานึกผิด	 จึงเป็นเหมือนโอกาสที่ทำาให้เกิดการกลับใจ	 ใน

การเริ่มต้นใหม	่ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแต่ละคน	ในแต่ละวัน	แต่ละชั่วโมง	แต่ละนาที

	 ความผิดพลาดเป็นเรื่องที่เกิดได้กับทุกคน	แต่การสำานึกตนเป็นเฉพาะบางคนที่คิดได้

	 ไม่ว่าความผิดพลาดนั้น	 จะเป็นสาเหตุของความยากลำาบากและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมากเท่าใด	

เรายิ่งต้องใช้บทเรียนและการเรียนรู้ในชีวิตมาใช้มากขึ้นเท่านั้น

	 เป็นเหมือนการจัดการความรู้ในชีวิต	 (Knowledge	 Management)	 ที่ใช้พัฒนาชีวิตเราใน

แต่ละช่วงเวลา

	 อย่าเสียใจ	 และผิดหวัง	 ในความผิดพลาดและผิดพลั้งที่เกิดขึ้น	 หากเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความ

ผิด	ย่อมหมายถึงว่าเราเริ่มเห็นว่าอะไรคือความถูกต้อง	ความผิดนั้นจึงเริ่มกลายเป็น	“ครู”	ที่อยู่ในตัวเรา

	 เราควรเติบโตจากความผิดพลาด	และเฉลียวฉลาดจากความผิดหวังที่ผ่านมา

	 อย่าให้วันวานมาย้อนทำาให้	 “วันนี้”	 ของเราหมดความหมาย	 เพราะวันนี้คือวันนี้และมีเพียง

วันเดียวที่มีอยู่เพื่อการมาของวันพรุ่งนี้

	 สังคมรอบข้างตัวเรา	 ต้องการ	 “ผู้นำา”	 ของผู้มีจิตสำานึก	 โดยเฉพาะเด็กๆ	 วัยรุ่น	 และคน 

รุ่นใหม่	 ทั้งในครอบครัว	 เพื่อน	 ที่ทำางาน	 และสถานศึกษา	 เราสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้	 ในขณะที ่

เราก็แอบมองผู้อื่นเป็นต้นแบบ

	 เราเห็นคนดีและคนดัง	 จากสื่อมวลชนทั่วไปในแต่ละวัน	 แต่การจะเป็นคนดีหรือคนดังอยู่ที่

ตัวเลือกของเรา...

	 มิใช่เป็นการมองเพื่อตัดสินว่าเราดีกว่าคนอื่นอย่างไร	 แต่พิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากการกระทำากับคนรอบตัวในสังคมว่าได้ทำาร้ายผู้อื่นและเกิดความเสียหายอย่างไรทั้งทางตรงและทางอ้อม

	 เราควรภูมิใจกับการเป็นคนดีที่ไม่โด่งดัง...	มากกว่าการเป็นคนโด่งดังในทางที่ไม่ดี...
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

สมเด็จพระสันตะปาปา

ทรงสถาปนามรณสักขีชาวเกาหลี 

124 องค์ เป็นบุญราศี

16 สิงหาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l นับเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนคาดหวังอย่างใจจดใจจ่อ 

ในการเสด็จเยือนประเทศเกาหลีใต้ของสมเด็จพระ- 

สันตะปาปาฟรังซิสที่จะทรงสถาปนามรณสักขี	124	องค์ 

เป็นบุญราศี	ซึ่งผู้คนร้องกระหึ่มต้อนรับพระองค์อยู่แล้ว 

ประชาชนมากกว่า	 1	 ล้านคนเต็มท้องถนนในกรุงโซล

เพื่อร่วมพิธีมิสซาสถาปนาบุญราศี	ปอล ยุน-จี-ชุง	และ

เพื่อนมรณสักข	ี 123	 คน	 ซึ่งถูกฆ่าในช่วงเบียดเบียน

ศาสนาครั้งรุนแรงของประเทศในช่วงศตวรรษที่	18	และ 

19	ศาสนาคาทอลิกได้เข้ามาในประเทศโดยบรรดาฆราวาส	

พระสันตะปาปาตรัสเกี่ยวกับแบบฉบับชีวิตของบรรดา

มรณสักขีว่า

  “บรรดามรณสักขีเปล่งเสียงมายังเราว่าจงเลือก

พระคริสตเจ้ามาเป็นอันดับแรก จงให้สิ่งอื่นในโลกนี ้

ผูกพันอยู่กับพระองค์และอาณาจักรสวรรค์นิรันดรของ

พระองค์ พวกเขาท้าทายเราให้คิดถึงว่าสิ่งไหน เป็นสิ่ง

ใดหรือ?..  หากชีวิตเราจะต้องยินดีตายเพื่อสิ่งนั้น”

l พระองค์ยังตรัสถึงการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนโดยทรง

เน้นว่าบรรดามรณสักขีได้สร้างสังคมเล็กๆ	 ที่ซึ่งคนจน

มาเป็นอันดับแรก

 “แบบอย่างของมรณสักขีได้พูดหลายสิ่งกับเรา 

ผู้ดำาเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่เคียงข้างไปด้วยความร่ำารวย

กองมหึมา ภัยน่ากลัวจากความยากจนโตข้ึนอย่างเงียบๆ 

ในที่ซึ่งเสียงของคนจนไม่ค่อยได้รับความเอาใจใส่ : และ

ที่ซึ่งพระคริสตเจ้าตรัสมายังเราอย่างต่อเนื่องว่าขอให้

เรารักและรับใช้พระองค์โดยมุ่งไปยังพี่น้องชายหญิงผู้

ต้องการความช่วยเหลือ”

l มรณสกัขดีำาเนนิชวีิตทีไ่มเ่ดนิตามโครงสรา้งสงัคมของ

ยุคสมัย	ตรงข้ามพวกท่านกลับแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึง 

ความเคารพยำาเกรงพระเจ้าโดยไม่สนใจต่อมาตรฐาน

ของสังคม	 พระสันตะปาปาทรงเสริมอีกว่าแบบอย่าง

แห่งความรักและความเห็นอกเห็นใจยังคงต้องนำามาใช้

ในทุกวันนี้ในฐานะเป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพ

  “มรดกตกทอดของมรณสักขีสามารถเป็นแรง

บันดาลใจชาย-หญิงทุกคนให้มีความตั้งใจดีที่จะทำางาน

ด้วยความกลมเกลียวเพื่อความยุติธรรม อิสรภาพ  และ 

การคืนดีของสังคมมากย่ิงข้ึน เพ่ือจะสร้างเสริมสันติภาพ

และปกป้องคุณค่าแท้จริงของมนุษย์ในประเทศนี้และ 

ในโลกของเรา”

l พระสันตะปาปายังตรัสถึงมรณสักขีนิรนามอีกมากมาย

ผู้ต้องทุกข์ทนจากการเบียดเบียนเพราะความเชื่อ

ศรัทธาของพวกเขา

l อนึ่ง		สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	ปอล	ที่	2	ได้ทรง 

เคยสถาปนานักบุญ	 103	 องค์	 ในสมณสมัยของ

พระองค์แต่นักบุญเหล่านั้นเป็นคริสตชนชั่วคนรุ่นที่	 2 

และ	3	และสามารถสืบค้นหลักฐานได้ครบถ้วนมากกว่า 

ซึ่งครั้งนี้แตกต่างออกไปในขณะที่คริสตชนช่ัวคนรุ่นที่	

1	 ผู้เป็นมรณสักขีจะได้รับการระลึกถึงและสถาปนาเป็น

บุญราศีในคร้ังน้ีน้ัน	 ชีวิตและมรณสักขีพยานของพวกเขา 

ไม่สามารถสืบค้นตรวจสอบหลักฐานได้อย่างชัดแจ้ง 

ดังน้ัน	 จนบัดน้ีกรณีแต่งต้ังเป็นนักบุญและเอกสารท้ังหมด

เท่าท่ีสืบค้นมาจะไม่ต้องนำามาใช้แล้วในคร้ังน้ี	การเดินทาง

สู่ประเทศเกาหลีของพระสันตะปาปามุ่งสู	่ 3	 ประเด็น	 :	

เยาวชน มรณสักขีและ สันติภาพ

l จำานวนคาทอลิกในประเทศเกาหลีใต้มากขึ้นอย่าง

ทวีคูณใน	50	ปีที่ผ่านมา		ปีค.ศ.1949	จำานวนคาทอลิก

คร่าวๆ	 ราว	 1	 เปอร์เซ็นต์ของประชากร	 เทียบกับ

บรรยากาศพิธีมิสซาสถาปนาบุญราศีชาวเกาหลี

ภาพวาดบุญราศีมรณสักขี 124 องค์ที่ได้รับสถาปนา

จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงถวายกำายานแด่

พระรูปแม่พระอุ้มพระกุมารในชุดประจำาชาติเกาหลี

ฉากหลังของพระแท่นกลางแจ้งเป็นภาพวาดมรณสักขี 124 องค์

ปัจจุบันอยู่ที่จำานวน	10	เปอร์เซ็นต์	เช่นเดียวกันจำานวน

พระสงฆ์มีเพียง	 81	 องค์

ใ น ปี นั้ น แ ต่ ปั จ จุ บั น มี

จำานวนกว่า	4,000	องค์

l ในประเทศเกาหลีใต้

มี ผู้ ใ ห ญ่ จำ า น ว น ร า ว 

100,000	คนรับศีลล้างบาป

ในแต่ละปี	 ปีค.ศ.	 2011	

ปีเดียวมีผู้รับศีลล้างบาป

มากถึง	109,000	คน	เมื่อ

เทียบกับประเทศฝร่ังเศส

มีเพียง	 3,000	 คนและ

ในประเทศสหรัฐอเมริกา

เพียง	43,000	คนในปีนั้น

l ด้วยจำานวนขนาดนี้ 

จึ ง ไ ม่ แ ป ล ก ใ จ เ ล ย ที่  

พ ร ะ ศ า ส น จั ก ร ใ น

ประเทศเกาหลีได้ออกแผนรณรงค์	 “20-20”	 ซึ่งมี 

จุดหมายจะเพิ่มจำานวนคาทอลิกให้ถึง	 20	 เปอร์เซ็นต์ 

ของจำานวนประชากรในปีค.ศ.	2020

l คาทอลิกในประเทศเกาหลีใต้	 ทำางานในสนามด้าน

การศึกษาและสุขอนามัย	 พวกเขาดูแลบ้านพัก	 500	

หลังสำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ	 และมีโรงเรียนจำานวน

คร่าวๆ	ประมาณ	300	โรง
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

การท้าทายของเมตตาจิต
“จงรักศัตรู จงทำาดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่าน” (ลูกา 6:27)

วันที่	 11	 กันยายน	 ปีนี้	 เป็นวันครบรอบ	 13	 ปีที่ตึกสูงสุดในนคร

นิวยอร์ก	 สหรัฐอเมริกา	 ถูกวางระเบิดจนพังไปทั้งหลัง	 มีคนเสียชีวิตเป็น

จำานวนมากด้วย	 วันนี้ได้ชื่อว่าโศกเศร้าที่สุดสำาหรับผู้ที่สูญเสียผู้ที่ตนรัก	 นับ

ว่าเป็นวันที่โศกเศร้าสำาหรับคนอื่นๆ	 อีกหลายคน	 และเป็นโอกาสที่จะคิดว่า

โลกของเราเปลี่ยนไปมาก	 ในเมื่อการฆ่าตัวตายในขณะที่ทำาลายผู้อื่นได้ออก

จากประเทศตะวันออกกลางมาสำาแดงความโหดร้ายในภาคตะวันตกที่ร่ำารวย	

มีจำานวนผู้เสียชีวิตเป็นจำานวนมากอันสืบเนื่องมาจากการตอบโต้ทางทหาร

ที่โจมตีอิรักและอัฟกานิสถาน	 จนกระทั่งมีคนเป็นจำานวนมากที่ข้องใจในการ

ตอบโต้

ในพระวรสารในวนันี	้	นบัวา่เปน็การท้าทายเรามากทีส่ดุเทา่ท่ีเราไดเ้คย 

อ่านมา	เป็นการบอกเราว่าอย่าได้ตอบการถูกก้าวร้าว	อย่าตัดสิน	จงปฏิบัติตน

ด้วยเมตตาจิตแก่ศัตรูของเรา	บทอ่านนี้ได้ถูกนำาไปใช้โดยคริสตชนที่สนับสนุน

สันติภาพ	 เพื่อสนับสนุนความคิดของพวกเขาที่ว่า	 สงครามเป็นสิ่งที่ผิด	 

คริสตชนอื่นบางคน	 ใช้ข้อความนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อคิดของผู้คน

ในสมัยโน้น	 ผู้ที่ฟังพระดำารัสของพระเยซูเจ้า	 การเกลียดศัตรูและการแก้แค้น 

สิ่งที่ผิดต่อตัวเราถือว่าเป็นการกระทำาที่ถูกต้อง	 พระเยซูเจ้าทรงล้มเลิกความ

คิดนี้	 แทนที่จะกระทำาดังกล่าว	 พระองค์สนับสนุนให้เอาชนะจิตใจของศัตรู	

โดยเจริญชีวิตที่เปี่ยมด้วยความเมตตา	การกระทำาดังกล่าวจะเป็นการตัดวงจร

แห่งความรุนแรงและการแก้แค้น

ในปัจจุบันการท้าทายนี้ยังเป็นสิ่งที่เรายังต้องเผชิญอยู่	การเป็นที่นิยม

สูงขึ้นและชนะจิตใจมนุษย์เป็นสิ่งที่ยาก	หากมีการลงคะแนนก็ไม่มีวันชนะ	แต่

พระเยซูเจ้าทรงท้าทายเราให้เป็นมนุษย์ที่ดีกว่าศัตรูของเรา	 ให้สิ่งใหม่แก่เขา	 

สิ่งที่เขาไม่เคยมอบให้แก่เรา	นี่คือหนทางไปสู่สันติภาพ

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงท้าทายลูก ให้ขจัดความรู้สึกโกรธให้

พ้นจากความรู้สึกของลูก เพื่อจะได้แสดงออกซึ่งความเมตตา ให้มองดูศัตรู

ของลูกด้วยความรัก โปรดทรงประทานพระหรรษทานให้ลูกยกโทษให้อภัย และ 

ท้าทายความเกลียดชังและความอยุติธรรมด้วยการดำาเนินชีวิต ดังเช่นศิษย์

ที่รักพระองค์ด้วยเทอญ อาแมน

ปั้นมากับมือ
เด็กหญิงวัยสิบสองปี
ต้องอยู่ตามลำาพังตัวคนเดียว
บ้านไม้หลังเล็กกั้นผนังพอให้รู้สึกเป็นสัดส่วน
บันไดไม้สี่ห้าขั้นสำาหรับขึ้นลง
เธอก็ยังคงดำาเนินชีวิตให้เป็นปกติ
เช้าไปเรียนเพียงแค่ข้ามถนน
วันธรรมดาจะอาศัยทานข้าวกลางวันที่โรงเรียน
มื้อเย็นแม่บ้านของโรงเรียนจะห่อกับข้าวตอนกลางวัน
ให้กลับมาทานที่บ้าน
หลังจากเลิกเรียนและในวันหยุด
รับจ้างไปดูแลคนป่วย	ทำาความสะอาดบ้านในหมู่บ้าน
ทำางานบ้าน	ซักผ้า	รีดผ้า
เพื่อแลกกับเงิน	5	บาท	10	บาท	แล้วแต่เจ้าของบ้านจะให้
พ่อแม่ทิ้งเธอไปเกือบสิบปี
จะว่าทิ้งเธอให้อยู่ตามลำาพังก็ไม่ถูกนัก
เพราะมีพ่อแม่คนไหนจะใจไม้ไส้ระกำากับลูกได้ขนาดนั้น
ยิ่งเป็นลูกสาวคนเดียวแบบเธอ
แต่พ่อแม่ถูกขอร้องแกมบังคับให้ออกจากหมู่บ้าน
เพียงเพราะมีป่วยมีคนล้มตาย
คนทรงชี้ว่าทั้งสองคือต้นเหตุ
เพราะเป็นผีปอบคอยฆ่าคอยกินคนในหมู่บ้าน...
แม้จะเป็นเรื่องความเชื่อถือ
ซึ่งไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่
แต่เมื่อความเชื่อถือส่งผลกระทบร้ายแรงขนาดนี้
พ่อแม่ต้องระเห็จระเหออกจากบ้านเกิด
เผชิญหน้ากับยถากรรมเกือบสิบปี
เจ็บปวดรวดร้าวใจที่ทิ้งลูกให้อยู่ตามลำาพัง
ไม่รู้เหมือนกันว่าฝ่ายไหนเป็นผีปอบกันแน่
พ่อแม่	เด็กน้อย	หรือชาวบ้าน?
เพราะผีปอบตามที่เชื่อกันกินคนตาย
แต่ผีปอบชนิดนี้กินคนเป็น
เป็นก็เหมือนตายทั้งเป็น
จะว่าไปแล้ว
ผีเป็นมิติหนึ่งของมนุษย์
เป็นส่วนที่ไม่ดีเป็นความเลวร้าย
เป็นด้านมืดของความเป็นมนุษย์
ผีคือสิ่งตรงข้ามความดี
ผีคือศัตรูแห่งความดี
ผีจึงเป็นชื่อที่คนตั้งขึ้นเพื่อยัดเยียดความไม่ดีในตัวไว้
เพื่อให้รู้สึกว่าเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ตน
เป็นคนนั่นแหละที่สร้างผีขึ้นมากับมือ
ทำาให้ผีน่ากลัวน่าสะอิดสะเอียนน่าสยดสยอง
สะท้อนความเลวร้ายแห่งจิตใจมนุษย์แทบหมดเปลือก
ผีดุร้ายผีเคียดแค้นพยาบาทผีลามกผีกระหายเลือดผีฆาตกร
เพื่อพยายามทำาให้ความไม่ดีความผิดความเลวร้ายไกลตัว
จะกลัวตนเองจะเกลียดตนเองทำาไม่ได้ทำาไม่ลง
ก็เลยทำาผีให้น่ากลัวทำาผีให้น่าเกลียด
โยนความรับผิดชอบให้ผี...ว่างั้นเถอะ
ทำาอะไรผิดทำาอะไรชั่วทำาอะไรไม่สำาเร็จ
ก็เที่ยวโทษว่า	“ผีมันแรง”...
พอมีข่าวเรื่องผีกระสือผีปอบ
คนมักจะวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆ	นานา
ยุคนี้แล้วยังจะเชื่อเรื่องผีเรื่องสางกันอีกหรือ
แต่ที่แน่ๆ	คือไม่ว่ายุคนี้หรือยุคไหน
ผีตัวจริงในใจคนยังคงมีอยู่ตลอด
ตราบใดที่ความดียังไม่มีชัยเหนือความชั่ว...ได้เบ็ดเสร็จ	
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ข้อคิดจากบทสัมภาษณ์พระสังฆราชปีเตอร์ กัง 
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกเกาหลี 

โอกาสการเสด็จเยือนของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงหวังจะเห็นสันติภาพในเอเชียและ

ในโลก พระองค์ทรงต้องการให้เราชาวเกาหลีเป็นผู้นำาสันติภาพในประเทศที่มี

การแบ่งแยกด้วยอุดมการณ์	พลังอำานาจของทหาร	

	 ดังนั้น	 พระองค์จึงเสด็จมาเพื่อประกาศคุณค่าของสันติภาพในเอเชีย

ตะวันออก	ในที่ที่ยังมีความตึงเครียดเพิ่มพูนมากขึ้นระหว่างหลายประเทศ	เช่น 

จีน	ญี่ปุ่น		เกาหลีเหนือใต้	

	 พระองค์ทรงรู้สึกว่า	เวลานี้	เราต้องการการกระทำาที่หาญกล้าและการ

ก้าวไปสู่สันติภาพที่แท้จริง

	 สันติภาพไม่ใช่เพียงการไม่มีสงคราม	 เป็นปัญหาของความยุติธรรม

เสียมากกว่า	ปัญหาในเรื่องความยุติธรรมในเกาหลีใต้ทุกวันนี้	คือ	เรามีปัญหา

สังคม	ปัญหาเศรษฐกิจ	ในระดับชนหลายชั้น

	 แม้ดูภายนอกแล้ว	 ประเทศเกาหลีใต้ดูเหมือนจะประสบความสำาเร็จ

ในด้านเศรษฐกิจสูงในช่วง	 30	 ปีที่แล้วมา	 แต่ก็มีข้อเท็จจริงคือคนจำานวน

มากขึ้นเรื่อยๆ	ที่รู้สึกว่า	ตัวเองสังกัดชนชั้นต่ำา	 เขารู้สึกว่าขาดศักดิ์ศร	ีชีวิตที ่

ไร้เกียรติ

	 จึงเห็นว่า	 ประเทศน่าจะจัดการเรื่องนี้	 ถ้าคนในประเทศยังมีความ

ตึงเครียดและมีความเศร้าโศก	เราก็ไม่สามารถมีสันติภาพกับประเทศอื่นได้เลย

	 ใน	 5	 วันที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนเกาหลีนั้น	 หนึ่ง

ในหลายสิ่งที่พระศาสนจักรเกาหลีเรียนรู้จากพระองค์คือ	 “แบบอย่างของการ

เป็นผู้นำา	 โดยเฉพาะพระองค์ทรงเดินเข้าหาคนที่ป่วย	 คนพิการและคนที่ขาด

สิทธิมนุษยชน	 ชาวประชากล่าวว่า	 พระองค์ทรงให้แบบอย่างที่เด่นในการเป็น

ผู้นำาซึ่งผู้นำาการเมืองเกาหลีไม่ได้ให้ตลอด	30	ปี	พระองค์ได้ทรงแสดงออกถึง

คุณค่าแท้จริงของการเป็นผู้นำาที่คนเกาหลีต้องการ

	 ข้าพเจ้าประทับใจในการที่พระองค์เปิดใจสู่คนทุกชั้น	 โดยที่ไม่มีท่าที

ใช้อำานาจใดๆ	 พระองค์ต้องการเป็นคนต่ำาต้อยและพร้อมเสมอที่จะลงไปถึง

ตำาแหน่งที่ต่ำาที่สุดของสังคม	นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องเลียนแบบพระองค์

	 ต่อคำาถามว่า	ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจอะไรในการเสด็จเยือนเกาหลี	ของ 

พระสันตะปาปา	ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ทรงพระดำาเนินมาหาข้าพเจ้าและทรงสวมกอด 

ข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าอ่านสาส์นวันเยาวชนเอเชียเสร็จ	แม้ท่าทีการสวมกอดจะไม่ 

ค่อยปฏิบัติกันนักในเกาหลี	แต่ข้าพเจ้ารู้สึกถึงท่าทีของบิดาที่สวมกอดข้าพเจ้า	

และข้าพเจ้าจะจำาอย่างไม่ลืมเลือน

	 สวัสดีครับ	ผมชื่อนายมธุรพจน์ สุทัยธรรม	เรียกง่ายๆ	ว่า	“กาเหว่า” 

หลายท่านคงเคยได้ยินข่าวการเสด็จเยือนประเทศเกาหลีใต้	 ของสมเด็จพระ- 

สันตะปาปาฟรังซิสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา	 หรือก่อนหน้านั้นมาบ้าง	 ซึ่งผม 

เป็น	1	ใน	42	ชีวิตของบรรดาเยาวชนไทยที่ได้เดินทางไปร่วมงานชุมนุมเยาวชน 

เอเชีย	ครั้งที	่6	ที่ประเทศเกาหลีใต้	ในนามของเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ใน	 42	 ชีวิตนี	้ มีพระสงฆ	์ 9	 ท่าน	 และนักบวชหญิง	 3	 ท่าน	 พวกเรา 

เป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนกว่า	 2,000	 คน	 ทั่วทวีปเอเชีย	 และในขณะที่ม ี

การจัดงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย	 AYD	 ทางเจ้าภาพยังได้จัดให้เป็นการชุมนุม 

เยาวชนเกาหล	ี KYD	 ไปพร้อมๆ	 กัน	 หากจะพูดถึงโอกาสของการได้เป็น

ตัวแทนเยาวชนไทยในครั้งนี	้ คงต้องย้อนกลับไปถึงการเริ่มต้นชีวิตในวัยเด็ก

เริ่มจากชีวิตเล็กๆ	ที่เกิดมาในสลัมคลองเตย	ที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุและยาเสพติด 

หลากหลายรูปแบบ	 และการพนันทุกชนิด	 แต่ด้วยพระพร	 และความเชื่อมั่น 

ในคำาสอนของพระเจ้าที่พ่อแม่ผมมี	 ท่านจึงนำาพาชีวิตน้อยๆ	 ของผม	 และ 

น้องสาวให้เติบโต	เข้มแข็ง	และเรียนรู้ท่ีจะมีชีวิตอย่างดี	ท่ามกลางสภาพแวดล้อม

ท่ีไม่ค่อยจะบริสุทธ์ิสักเท่าใดนัก	 จึงทำาให้วันน้ีประสบการณ์ชีวิตของผมมีมากมาย 

หลายรูปแบบ	 เป็นพิเศษประสบการณ์ของความเป็นเยาวชนคาทอลิก	 เป็นประสบ- 

การณ์ที่ช่วยให้ผมมีโอกาสเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชน

เอเชีย	 และงานชุมนุมเยาวชนโลกมาแล้ว	 และครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้

รับโอกาสอีกครั้ง

	 ผมเชื่อมาตลอดว่าผมจะมีโอกาสแบบนี	้และที่สุดพระเจ้าก็ส่งให้ถึงมือ 

หลายท่านคงคิดว่านี่คือที่สุดของความรักที่พระเจ้ามีต่อผมแล้ว	 ไม่ใช่เลยครับ 

พระเจ้าจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อผมเลยทีเดียว	 เพราะการเข้าร่วมงานครั้งนี้ต้อง 

ใช้เวลาทั้งสิ้น	 12	 วัน	 จะมีบริษัท	 หน่วยงาน	 หรือองค์กรใดให้ลาหยุดได้

ขนาดนั้น  หรือแม้แต่องค์กรคาทอลิกบางแห่งก็ยังยากเลย	 เพราะผมก็มีชีวิต

เหมือนคนทั่วไปต้องทำางานหาเลี้ยงตัวเอง	 และครอบครัว	 ผมทำางานในบริษัท

เอกชน	 ไม่ได้ทำางานเยาวชนแล้วมีเงินเดือนเหมือนเพื่อนๆ	 หลายคนที่ไปด้วย

กัน	 เพราะฉะนั้นที่บริษัทเขาไม่รู้หรอกว่างานนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับผม

อย่างไร	 และยิ่งกับบริษัทด้วยแล้วแทบมองไม่เห็นเลยว่ากลับมาผมจะทำาให้

ส่วนใดส่วนหนึ่งของงานดีขึ้น	แต่พระเจ้าจัดการทุกอย่างให้ในแบบที่ผมไม่ต้อง 

ร้องขอ	ทรงรู้ว่าลูกของพระองค์ต้องการสิ่งใด	ผมจึงได้รับโอกาสนี้แบบที่ตัวเอง 

ก็ยังรู้สึกประหลาดใจ	และที่สุดของการร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชียครั้งนี้	อย่าง 

ท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้นว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จมาท่ีประเทศ

 

พระคุณเจ้าจำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ ถอดความ

ประสบการณ์การเดินทางด้วยความรัก

และพระพรของพระ

ในงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 

 
-
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ขอคำ�ภ�วน�เพ่ือระลึกถึง

ยอแซฟ พงศ์พัฒน์ (โกวิทย์) วิศวพรบุตร
เกิดใหม่ในพระเจ้า 25 กันยายน 2549 ครบ 8 ปี

ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาระลึกถึง 

วันศุกร์ท่ี 19 กันยายน 2557  เวลา 17.30 น.

ท่ีวัดพระจิตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

เกาหลี	 เพื่อสถาปนาบุญราศีมรณสักขีชาวเกาหลี	 124	 องค์	 และจะมาพบพวกเรา 

เยาวชนในงานน้ีด้วย	 ความฝันคร้ังหน่ึงของผมท่ีเคยฝันว่าอยากจะเห็นพระสันตะปาปา

ก็ทวีขึ้น	 เพราะเมื่องานชุมนุมเยาวชนโลก	ครั้งที่	26	ที่ประเทศสเปน	ผมมีโอกาสได้

เห็นสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16	มาแล้วถึง	4	ครั้ง	แบบใกล้ๆ	ท่ามกลาง

ผู้คนกว่าสองล้านคน	 แล้วครั้งนี้งานชุมนุมเยาวชนเอเชียพระองค์จะเสด็จมาพบกับ

พวกเราในโดมที่บรรจุคนเพียงแค่	2,000	คน	จะไกลแค่ไหนกันเชียว	ผมเตรียมพระรูป

แม่พระแบบไทย	 พร้อมด้วยสมุดเล่มเล็กๆ	 ที่มีข้อความสั้นๆ	 ถวายพระองค์ว่า  “ผม

มาจากประเทศไทย มาจากสลัมคลองเตย ผมดีใจที่พระองค์ย้ำาทั้งคำาพูด และการ 

กระทำาว่าพระองค์จะไม่ลืมคนยากจน ผมและคนไทยทุกคนปรารถนาจะเห็นพระองค์ 

ที่ประเทศไทยของเราสักครั้ง แต่ไม่ว่าจะมีวันนั้นหรือไม่ พวกเราคาทอลิกไทยก็จะ

รักพระองค์ และภาวนาเพื่อพระองค์เสมอ” แต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้นำาเข้าไปในโดมที่ 

จัดงานเพราะทางผู้ประสานงานแจ้งว่าเราสามารถนำาเพียงหนังสือเดินทาง	และป้ายชื่อ 

เข้าไปได้เท่านั้น	 แม้จะผิดหวังแต่ผมก็มั่นใจว่าวันนี้จะไม่ใช่แค่เพียงได้เห็นพระสันตะ- 

ปาปา	 แต่ผมจะต้องได้สัมผัสกับพระองค์	 และในที่สุดความฝัน	 ความตั้งใจที่ผมมีก็

เกิดผล  เมื่อพระองค์เสด็จมาถึง	 ผมพยายามที่จะพาตัวเองไปยืนให้ติดรั้วที่สุดเท่าที่

จะทำาได้	 และก็ทำาได้ด้วย	 ผมไม่รู้ว่าเวลานั้นผมข้ามใครไปบ้าง	 แต่สุดท้ายผมได้ยืน

ชิดริมรั้วรอพระสันตะปาปาเสด็จผ่านมา	ตลอดทางที่พระสันตะปาปาเสด็จพระดำาเนิน 

นั้น	 พระองค์จะทรงเปลี่ยนไปจับมือกับบรรดาเยาวชนทางซ้ายบ้าง	 ทางขวาบ้าง	 

ตอนนั้นผมไม่ได้ขอพระเจ้าให้พระสันตะปาปาทรงมาฝั่งซ้ายที่ผมอยู่	 ทั้งที่ในใจก็หวัง 

เช่นนั้น	 แต่อย่างที่ผมบอกว่าพระเจ้าทรงให้แบบที่ผมไม่ต้องขอ	 พระองค์เสด็จมาฝั่ง

ที่ผมอยู่และจับมือกับเพื่อนเยาวชนชาวไต้หวันที่ยืนข้างผม	 ถึงเวลานี้คงไม่ต้องรอให้ 

พระองค์ยื่นพระหัตถ์มา	 แต่เป็นผมเองที่เอามือไปกุมพระหัตถ์ของพระองค	์ น้ำาตา

แห่งความชื่นชมยินดีไหลออกมาแบบไม่รู้ตัว	แม้เป็นช่วงเวลาเพียงไม่ถึง	5	วินาท	ีแต่

ประสบการณ์การเดินทางด้วยความรัก (ต่อจากหน้า 7)
ทำาให้หัวใจอิ่มเอิบได้มากมายมหาศาล	ผม

เดินกลับมาท่ีน่ังด้วยความตื้นตันใจในสิ่งที่

เกิดขึ้น	 พร้อมทั้งตกใจที่ตัวเองสามารถฝ่า 

ผูค้นมาไกลไดข้นาดนี	้พระสนัตะปาปาตรัส

กับพวกเราว่าอย่าตกเป็นทาสของเงิน	และ 

วัตถุนิยมเพราะมันจะขโมยความหวังของ

การเป็นเยาวชนไปจากเรา	 และทรงสอน 

พวกเราเยาวชนว่า	 “วันนี้พระคริสตเจ้ามา 

เคาะประตูหัวใจของลูก และของพ่อ จง 

เปิดประตูหัวใจให้กว้างเพื่อพระองค์ และ

ทรงวอนขอนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาผู้ที่รักเยาวชนมากๆ โปรด

คุ้มครอง และอวยพรพวกเรา”	 วันนี้พระสันตะปาปาเป็นพระเจ้าบนโลกใบน้ีสำาหรับผม	

พระองค์ทรงเป็นกันเองกับพวกเราเยาวชน	 ทรงอยู่กับพวกเรานานที่สุดเท่าที่พระองค์

ทำาได้	 และพระองค์ก็เรียกเสียงปรบมือ	 และความประทับใจจากพวกเราเยาวชนด้วย

การไม่เดินตามทางที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้	 แต่กลับเลือกที่จะเดินมาทางพวกเรา	 เพื่อให้

ใกล้ชิดพวกเรามากขึ้น 

	 การเดินทางครั้งนี้ช่วยตอกย้ำาว่าข้าง	 ๆ	 กายผมมีพระเจ้าเสมอ	 พระองค์อยู่

ด้วยทั้งในเวลาสุข	เวลาทุกข์	ไม่เคยขอลาป่วย	ลากิจ	ลาพักร้อนจากชีวิตผมเลย	และ

ต้องขอบคุณความรักของพระที่มีอยู่ในตัวพวกเราเยาวชนไทย	 และเพื่อนๆ	 เยาวชน

ทุกคนเป็นพิเศษ	 ขอบคุณที่เราทุกคนยอมให้ชีวิตเป็นทางผ่านในพระพรของพระ	 ถ้า

จะบอกว่างานนี้ทำาให้ผมเติบโตขึ้นไหมสำาหรับผมไม่เลย	 แต่ตอกย้ำาสิ่งที่แม่สอนแล้ว

บอกตลอดว่าพระเจ้าอยู่ข้างผม	แม้จะรู้สึกผิดหวังกับกระบวนการของการจัดงานบ้าง	

แต่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้แหละ	ที่ทำาให้รู้สึกว่า	ตื่นเถิดเยาวชนเอเชีย	ตื่นขึ้น	และ

พร้อมที่จะรับทุกอย่างที่พระเจ้าส่งถึงเรา	อย่าเลือกตื่นเฉพาะเรื่องที่เราสุขใจ	เรื่องที่เป็น

รอยยิ้ม	แต่ตื่นทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิต	เพื่อเราจะได้เข้าใจ	และรู้คุณค่าของความสุข



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 37 ประจำาวันที่ 7-13 กันยายน 2014 หน้า 9

“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)

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

“ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม
และเริ่มประกาศพระวาจาของพระเจ้า

อย่างกล้าหาญ” (กิจการ	4:31)

จำาหน่ายตั๋วเครื่องบิน
ภายใน และ ต่างประเทศ

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

l Brand New Kyushu ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต้-มิยาซากิ-คาโกชิม่า	ประเทศญ่ีปุ่น 
22-28	ตุลาคม	2557 (TG)	7วัน	5	คืน	ชมธรรมชาติอันสวยงามตระการตา
l ทัวร์แสวงบุญ... แม่พระร้องไห	้ณ	เมืองอาคิตะ	(ประเทศญี่ปุ่น)

8-13	พฤศจิกายน	2557		(KE)	6	วัน	4	คืน	
คุณพ่อประเสริฐ	ตรรกเวศม์					จิตตาธิการ

    *ทัวร์แสวงบุญ* ปิดรับจองถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 นี้ เท่านั้น

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

 ค่ายกระแสเรียก
คณะพระมหาไถ่

คณะพระมหาไถ่
แห่งประเทศไทย 

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

ร่วมค่ายกระแสเรียก
- 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

โปรดติดต่อ คุณวีรชาติ/สุจิตรา
โทร. 02451-7341 และ 08-1816-7661

             บ.แอร์คลับฯ
โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

1. โรม-ลูร์ด-ฟาติมา-ปารีส (6-16 ต.ค.)
เข้าเฝ้าพระสันตะปาปา-โบสถ์ซิสติน-ศูนย์คณะเยสุอิต- 
อัศจรรย์ศีลมหาสนิท-แห่โคมที่ฟาติมาและลูร์ด-บ้าน
โลโยลา-TGV-แม่พระเหรียญอัศจรรย์-แวร์ซายส์-
ล่องแม่น้ำาแซนน์-ขึ้นหอไอเฟิล

2. ไซ่ง่อน-ดาลัต-มุยเน่-หวุงเตา (23-26 ต.ค.)

ทัวร์แสวงบุญ
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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

เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าเงียบ

ประจำาเดือนสิงหาคม

โดยคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ
 “จงภาวนาอย่างสม่ำาเสมอ”	 (1ธส	 5:17)	

และการภาวนาที่ถูกต้องนั้น	 “จงภาวนาโดยพระจิตเจ้า

ทุกเวลา	 (อฟ	 6:18)	 เป็นการภาวนาที่เราสามารถอยู่

กับพระองค	์ ใกล้ชิดกับพระองค์	 และดำาเนินตามพระ

ประสงค์ของพระองค์	 ให้สมกับเป็นผู้ที่พระองค์ทรงไถ่

แล้วด้วยพระโลหิตของพระองค์

	 ในการเข้าเงียบประจำาเดือนสิงหาคมในครั้งนี้ 

ผมรู้สึกประทับใจในตัวของคุณพ่อผู้เทศน์เป็นอย่างยิ่ง 

ด้วยว่าการแบ่งปันของท่านนั้นเป็นการเจริญชีวิต

ภาวนาโดยวิถีทางคริสตศาสนา	 เป็นการภาวนาจากใจ

โดยการเจริญสติสมาธิไปด้วยกัน	 ทำาให้จิตใจของเรานิ่ง	

เงียบ	 สงบ	 ทำาให้ผมระลึกถึงข้อความที่พบในหนังสือ

ประกาศกอิสยาห์	 ที่ว่า	 “พระเจ้าตรัสในความเงียบ”	

ความเงียบเท่านั้นที่จะสามารถนำาเราเข้าถึงความยิ่งใหญ่

แห่งพระอานุภาพขององค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่	 เราสามารถ

เข้าถึงจิตบริสุทธิ์	จิตของพระเจ้า	พระผู้ที่เรารู้จักในนาม

ขององค์พระจิตเจ้า	 ทรงประทับอยู่ในจิตวิญญาณของ

เรา	สภาพของเรามีทั้งกายเนื้อและกายทิพย์นี้เองที่ทำาให้

เราสามารถสัมผัสถึงการรับรู้ของพระจิตเจ้าได้	 เพราะ

ร่างกายของเรานั้นคือพระวิหารของพระจิตเจ้า

	 ธรรมดาเมื่อมีการพูดถึงสมาธินั้น	 เราทุกคน

มักเข้าใจว่าเป็นเรื่องของศาสนาพุทธเท่านั้น	 แท้ที่จริง

แล้วเป็นเรื่องของความสากล	 ทุกศาสนาและทุกแขนง

แห่งความคิดต่างมีเรื่องของสมาธิประกอบอยู่ด้วย	 และ

ในคริสตศาสนาของเราการเดินทางแห่งจิตภาวนานั้น

มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยของพระเยซูเจ้า	 ก่อนที่จะเริ่ม

พันธกิจของพระบิดาพระองค์เสด็จไปที่ทะเลทราย 

อันเป็นสถานท่ีท่ีพระองค์ทรงเร่ิมไตร่ตรองและเจริญ 

จิตภาวนา	 และการเจริญแห่งจิตภาวนานี้ดำาเนินเรื่อยมา 

จนถึงสมัยของนักบุญอันตนแห่งอียิปต์		ซ่ึงเป็นผู้ท่ีประพฤติ 

และมีบทบาทต่อชีวิตจิตภาวนาของคริสตชนอย่างมาก 

เราเรียนรู้รูปแบบการเจริญจิตภาวนาท่ีเด่นชัดมากท่ีสุด

จากนักบุญยอห์นแห่งคัสเซีย	 นั่นคือการกำาหนดมันตรา 

เป็นการกำาหนดคำาศักดิ์สิทธิ์และกล่าวในใจ	 หรือกล่าว

ออกเสียงซ้ำาไปซ้ำามา	 	หากเสียสมาธิไปเราก็พยายามตั้ง 

ขึ้นอีก	ทำาไปเรื่อยๆ	พลาดอีกก็เริ่มใหม่อีก	แม้ว่าจะเกิด

การเบื่อหน่าย	 แต่ต้องอาศัยความพยายามและความ 

เพียรทนในการเจริญจิตภาวนาท่ีแท้จริง	 เราสามารถสัมผัส

กับพระหรรษทานท่ีองค์พระเป็นเจ้าจะทรงประทานแก่

เราหลังจากการบำาเพ็ญจิตภาวนา	ในการกำาหนดมันตรานี้

เรามักจะใช้คำาที่สั้นแต่ต้องเป็นคำาศักดิ์สิทธิ์	 เช่น	 มารา- 

นาธา	 แปลว่าขอองค์พระเป็นเจ้าเสด็จมา	 หรือใช้การ

ออกพระนามพระเยซูก็สามารถกระทำาได้	ที่สุดจิตใจของ 

เรานั้นจะสามารถร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์	บ่อเกิด

แห่งคุณงามความดี	บ่อเกิดแห่งจิตภาวนา	การเดินทางแห่ง

จิตภาวนากับพระเป็นเจ้าเป็นการภาวนาด้วยใจของ 

ผู้ที่รักพระองค	์ โดยใช้ทั้งใจ	 กาย	 สติ	 สมาธิ	 มุ่งหาแต่

พระองค์	 องค์พระผู้สร้างสรรค์	 ผู้ประทานจิตวิญญาณ	

และในวิญญาณนี้เราสามารถพบกับการประทับอยู่ของ

พระองค์ในจิตใจของเราเพียงแค่เราเปิดประตูใจให้

พระองค์มาพำานักกับเรา
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TRINITY TOUR

อังคาร-พฤหัสฯ 9-11 ธ.ค. 2014
พิธีเสกอาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี

ท่านละ 7,500 บาท 
โทร. คุณหฤทัย 098-249-9635

E-mail : brice_aoi@yahoo.com

แผนกคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ขอเชิญพี่น้องคริสตชนฆราวาส ร่วมงาน

“แนวทางการเจริญชีวิตจิตคริสตชนฆราวาส”

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2014 

ณ วัดพระกุมารเยซู บางนา กม. 8 

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 
ภาคเช้า

เส้นทางชีวิตจิตคริสตชนฆราวาส

โดยคุณพ่ออดิศักดิ์ กิจบุญชู

ภาคบ่าย

เรียนรู้และฝึกจิตภาวนา

โดยคณะภราดาน้อยกาปูชิน

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)

“พระเจ้าประทานพระหรรษทาน

ทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม

เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ”

(2 โครินธ์ 9:8)
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)
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ครบรอบสองปีของการจากไปของบิดาที่พร่ำาสอนเรื่องความรัก...	ผมย้อนกลับมาอ่าน 

เรื่องราวเกี่ยวกับพระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค	 อีกครั้งหนึ่ง	 ผมย้อน 

อ่านเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่พระคุณเจ้าบวชวันแรก	 จนกระทั่งเมื่อท่านไปเป็น 

อธิการบ้านเณรใหญ	่ และเมื่อท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลนคร- 

สวรรค์..	 ผมอ่านเรื่องราว	 ความคิดที่อยู่เบื้องหลัง	 ความจริงจังในหน้าที	่ ความ

จริงใจในสายตาแห่งความบริสุทธิ์	 ไร้อคติ	 และเงื่อนไขที่จะจับผิด	 ...	 ผมอ่าน 

เรื่องราวอันเป็นบทความมากมาย	 และคิดแบบนี้จริงๆ	 คิดว่า	 “ความรักแม้ว่า 

คำาจะสั้นเพียงสองพยางค์ แต่อธิบายได้ทั้งชีวิตจริงๆ” 
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“31 ปี แห่งความหลัง”..	เป็นชื่อหัวข้อ	ตัวโต	จากสารแสงธรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ค.ศ.

1976	 ..	 หนังสือที่พิมพ์บนกระดาษธรรมดา	 ที่เข้าเล่มแบบโรเนียว	 และพิมพ์ไม่มาก	 

เป็นสารฯ	 ของบ้านเณรฉบับแรกๆ	 ที่สามเณรใหญ่ร่วมกันจัดทำาเพื่อเป็นสื่อฯ	 ที่เชื่อม

ความสัมพันธ์ต่อกัน	 หากแต่เล่มที่ผมถือในมือมีความพิเศษกว่าเล่มอื่นใด	 เพราะ 

มันทำาหน้าที่เป็นสื่อฯ	 ที่รวบรวมเรื่องราวความประทับใจในหน้าที่ของการเป็นสงฆ์ผู้ 

ให้การอบรมในฐานะอธิการ	 ผู้เรียบง่าย	 และผู้รับใช้	 ...	 สื่อฯ	 ที่เชื่อมโยงความ 

เป็นจริงของชีวิต	 และคำาสอนเรื่องความรักที่ตกทอดมาถึงเราจนถึงวันนี้	 ...	 สื่อฯ 

ที่บอกเล่าเรื่องราวก่อนที่ท่านจะเดินทางจาก	 “แสงธรรม”	 มาเป็นพระสังฆราชไทย 

“รัก” ข้าพเจ้าชอบคำานี้ เพราะ 
“รัก” คือทุกสิ่งของ “ชีวิต”

องค์แรกของ	 “สังฆมณฑลนครสวรรค์”	 (จาก 

แสงธรรมสู่นครสวรรค์)	 ผมจะเล่าเรื่องราวใน	 “31 

ปี แห่งความหลัง”	 บทความที่พระคุณเจ้าบรรจง	

เขียนโดยแทนตัวเองว่า	 “พี่เอื้อย”	 ....	 พระคุณเจ้า 

บรรจง	 ไตร่ตรองชีวิต	 31	 ปี	 ด้วยการเข้าเงียบ 
ส่วนตัว	 และจากการย้อนอ่านบันทึกส่วนตัว	 ที่เป็นทั้งบันทึกข้อคิด	 ข้อตั้งใจ	 ข้อ

เตือนใจ	โดยเฉพาะข้อตั้งใจว่า	เมื่อเป็นพระสงฆ์แล้วจะเป็นอย่างไร	ทำาอะไร	..	บันทึก

ที่ท่านเขียนไว้ตั้งแต่เป็นสามเณรเล็กที่บ้านเณรศรีราชา	 ...	 ท่านก็ยอมรับว่าเวลาที่

อ่านบันทึกข้อตั้งใจเก่าๆ ที่เคยเขียนไว้ ทำาให้เห็นว่ามีหลายอย่างที่ไม่ได้ทำาอย่างที่

ตั้งใจ หลายอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ทำาให้ทำาตามที่คิด

ไว้ไม่ได้ ประสบการณ์ที่เพิ่มเติมเข้ามา ทำาให้เห็นว่าสิ่งที่คิดไว้นั้นไม่ถูกต้อง เป็น

ไปไม่ได้	 ...	 แต่สิ่งที่ท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คืออุดมการณ์ “ที่จะทำางาน

เพื่อพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริง และทำางานเพื่อให้คนอื่นได้พบความสุข ความ

รอด”	 ....	 และนี่เป็นความตั้งใจตั้งแต่เป็นสามเณรเล็ก	 ...	 ท่านเน้นว่า	 “ถ้าใครไม่มี

ความตั้งใจแบบนี้ ก็ไม่ควรเป็นสามเณรต่อไป นี่ไม่ใช่ทางของเขา”	 ...	 ส่วนการจะได้

เป็นพระสงฆ์หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง	 ....	 ความสำาคัญจึงอยู่ที่ว่า	 “เราจริงใจกับ

พระและจริงใจกับตัวเอง เมื่อเราจริงใจแล้ว มันก็จะจริงจังโดยอัตโนมัติ”	 ....   
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ผมขอเล่าเรื่องราวใน	 “31 ปี แห่งความหลัง”	 ต่อเนื่อง	 และขอคัดลอกข้อความที่

พระคุณเจ้าเขียนไว้แบบคำาต่อคำาให้อ่านถึงเบื้องหลังว่าทำาไม	 “ความรัก”	 จึงสำาคัญ 

“คำาว่า ‘รัก’ ครอบงำาชีวิตพ่อมาตลอด แม้ว่ามันจะไม่เป็นจริงในชีวิตเสมอ

ไป มีความบกพร่องอยู่ตลอดเวลา มีความไม่ไพบูลย์อยู่เสมอ แต่ก็เป็นเรื่อง

ที่ทุกคนต้องแก้ ต้องพยายามให้เติบโตก้าวหน้า ความต้องการรักและเข้าใจ 

และพยายามเข้าใจผู้อื่น มีมาเมื่อเป็นเณรเล็ก โดยเฉพาะเมื่อเป็นเณรใหญ่ 

ฉะนั้นการดำาเนินชีวิตของพ่อที่แสงธรรมจึงเป็นผลสะท้อนของวิวัฒนาการ

และพัฒนาการของชีวิตเณรของพ่อ”	 ..	 ความรักเป็นคำาสอนสำาคัญที่เริ่มต้นตั้งแต่ 

เป็นสามเณรเล็ก	 และมีมาอย่างต่อเนื่องจากการฝึกฝน	 เรียนรู้	 และความ 

สม่ำาเสมอ	เป็นเครื่องหมายที่แสดงออกว่า	“รัก”	จริงแค่ไหน
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“รัก” ข้าพเจ้าชอบคำานี้ เพราะ “รัก” คือทุกสิ่งของ “ชีวิต” พระคุณเจ้าบรรจง...	 

สอนเรื่องความรักจากงานเขียนของท่านในหนังสืออนุสรณ์ต่างๆ	...	“เพราะรัก	พระเจ้า

จึงสร้างคน	ให้เล็กกว่าเทวดาเพียงเล็กน้อย	...	 เพราะรัก	พระคริสตเจ้าจึงได้ไถ่กู	้เมื่อ 

คนรักกัน ทำาให้ชีวิตมีความหมาย มีความสุข แม้มีความยากลำาบาก มี 

ปัญหา อุปสรรค .. “รัก”	ทำาให้ทนได้	ทำาให้ทำาได้	“รัก”	คำาสั้นที่สุด	แต่มีความหมาย

ยาวที่สุด	มีความหมายมาก	ยาวเท่าๆ	กับชีวิตคน	มีความหมายมาก	ยาวเท่าๆ	กับ

ชีวิตของพระคริสตเจ้า	...	เท่ากับชีวิตนิรันดร์	..	นี่คือข้อความในบทความที่คัดมาเพียง

บางส่วนเท่านั้น	 ...	 ความรักยังคงอยู่เสมอแม้เจ้าของความรักจากไปแล้วก็ตาม 

 

ป.ล.ที่จริงเราไม่ควรเพียงแต่อ่านเรื่องราวของบุคคลที่เป็นแบบอย่างแล้วก็เพียง

แค่ชื่นชม	 และเมื่อปิดหน้าหนังสือลงก็จบกัน	 ชีวิตก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดิม...	

แต่เมื่ออ่านเรื่องราวที่น่าเลียนแบบต้องไม่ลืมที่จะปฏิบัติตาม	 “คำาสอน”	 ของ

ท่านผู้นั้นเสมอ...	 ปฏิบัติอย่าง	 “สม่ำาเสมอ”	 ด้วย	 ถึงจะเรียกได้ว่า	 “รักกันจริง” 

(ขอคำาภาวนาสำาหรับ

พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค 

บิดาที่รักยิ่งของเรา 

โอกาสครบ 2 ปีการเดินทางสู่บ้านพระบิดา)
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 ขอคำ�ภ�วน�อุทิศแด่

มารีอา สุ่ย 

ชานนท์

เกิดใหม่ในพระเจ้า

29 กันยายน 2527

(ครบ 30 ปี) 

เบเนดิกโต อำาพน 

ชานนท์

เกิดใหม่ในพระเจ้า

12 สิงหาคม 2527

(ครบ 30 ปี) 

คุณพ่อเจ้าอาวาส สภาอภิบาลและสัตบุรุษ

ขอเชิญร่วมฉลองวัดนักบุญมีคาแอล
อ. เมือง  จ. ลพบุรี
โทร. 036-411-971

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน ค.ศ. 2014
เวลา 10.00 น.

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
เป็นประธานในพิธี

ครบ 13 ปี 

 ขอคำ�ภ�วน�เพื่อระลึึกถึง

 วินเซนเต ดำ�ริห์ กำ�แพงแก้ว
เกิดใหม่ในพระเจ้� 19 กันย�ยน พ.ศ. 2544

ครบ 13 ปี 

จ�กลูกๆ หล�นๆ ทุกคน

“เขาจะมองแล้วมองเล่า แต่ไม่เห็น ฟังแล้วฟังเล่า แต่ไม่เข้าใจ มิฉะนั้นแล้วเขาคงได้กลับใจและพระเจ้าคงจะทรงให้อภัยเขา” (มาระโก 4:12)
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 วัดมารีย์สมภพ บ้าน-

แพน อ.เสนา จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา	 ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	6	กันยายน 	เวลา 

10.30	 น.	 พระอัคร-

สังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน	 (หมายเหตุ   

จำาหน่ายสินค้าติดต่อ โทร. 0-3521-6544)

 วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 14	 กันยายน	 เวลา	 10.00	 น.	 

คุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ อดีตเจ้าอาวาส	เป็นประธาน	

ตรีวารวันที่	 11-13	 กันยายน	 เวลา	 19.00	 น.	 โดย 

พระสงฆ์ใหม่แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน

 วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก อ.กำาแพงแสน 

จ.นครปฐม	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 20	 กันยายน	 เวลา	 

10.30	น.	พระสงฆใ์หมแ่หง่อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 

เป็นประธาน

 วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพมหานคร ฉลอง 

แม่พระไถ่ทาส วันพุธที่	24	กันยายน	เวลา	18.00	น.	

 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”)

 ศูนย์อภิบาลอ่างทอง วัดน้อยนักบุญมีคา-

แอล ฉลองวัดวันเสาร์ที่	27	กันยายน	เวลา	10.30	น. 

(งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 4	 ตุลาคม	 เวลา	

10.30	น. (งดจำาหน่ายสินค้า)

 

 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง	 ฉลองวัด 

และฉลอง	50	ปีชุมชนแห่งความเชื่อ	วันเสาร์ที่	6	กันยายน	

เวลา 10.00 น.	 ต้อนรับพระสังฆราชและเสกพระรูป 

แม่พระ

 วัดมารีสมภพ กบินทร์บุร	ีฉลองวัดวันเสาร์ที่	

13	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา จ.ชลบุรี ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่	14	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที	่20	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด

วันเสาร์ที	่27	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่พระลูกประคำา สัตหีบ จ.ชลบุรี  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	11	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	18	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่พระลูกประคำา บ้านสร้าง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที	่25	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.

 

 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

 

 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 7	 กันยายน 

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ	เป็นประธาน	(สอบถามโทร. 0-3470-3219 

โทรสาร 0-3473-0865)

 วัดแม่พระมหาทุกข์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่   14	   กันยายน	 เวลา	 10.00	น.	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก  ปัญญา  กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง อ. 

บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 28	 กันยา- 

ยน	2014	 เวลา	 10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา  กฤษเจริญ	เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก 

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร	ีฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่5	ตุลาคม	

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ	เป็นประธาน

 วัดแม่พระสายประคำา อ.เมือง จ.ประจวบ- 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ที่นี่มีนัด
] โครงการอบรมสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม (7 

ครั้ง 7 เรื่องราว) แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ	จัดอบรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม	 (7	

ครั้ง	 7	 เรื่องราว)	 ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน	 เวลา	

13.30-17.00	 น.	 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ	 (บางรัก)	

สำานักพระสังฆราช	 ชั้นใต้ดิน	 	 	 โดยครั้งที	่ 2	 จะจัด

ในวันที	่ 7	 กันยายน	 2014	 พบกับวิทยากรรับเชิญ	 

คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช และคุณพ่ออนุสรณ์ แก้ว-

ขจร	 ในหัวข้อเรื่อง	 “ดนตรีในพิธีกรรมและการเขียน

เพลงวัด”	 	ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสำารองการเข้า

อบรมได้ที	่ 0-2681-3900	 ต่อ	 1407,	 08-9108-	

6850	E-mail	:	thaisacredmusic@gmail.com

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	แบ่งปันพระวาจา	คุณพ่อไพบูลย์ 

อุดมเดช	 จิตตาธิการ	 วันเสาร์ที	่ 11	ตุลาคม	2014	

เวลา	08.30-10.30	น.	ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา	

11.00	 น.	 	 ที่วัดพระมหาไถ	่ ซ.ร่วมฤดี	 กรุงเทพ- 

มหานคร	คุณสงวน โทร.	08-1633-4766	คุณเปรม (อ่านต่อหน้า 16)

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

โทร.	08-4008-8789 

] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษ-

บำารุง 		ขอเชิญร่วมมิสซาเทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส	

บุญเกิด	 กฤษบำารุง 	 วันเสาร์ที่	 13	 กันยายน	 ค.ศ.

2014	 เวลา	 19.00	 น.	 พิธีบูชาขอบพระคุณ	 โดย	 

คุณพ่อสุปิติ  รวมอร่าม เป็นประธาน			(หลังพิธีมีแห่ 

พระรูปบุญราศ	ีและถวายดอกไม้)

] คุณพ่อจิตตาธิการและคณะเซอร์อารามคาร์แมล 

นครสวรรค์ ขอเชิญร่วมฉลองวัดอารามนครสวรรค์	

วันเสาร์ที่	 20	กันยายน	2014	พิธีบูชาขอบพระคุณ	

เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐ-

นนทชัย เป็นประธาน	

]	ครบ	36	ปี แห่งการรักและรับใช	้ขอเชิญทุกท่าน

ร่วมงานวันกตัญญุตา ขอบคุณพระเจ้าที่ได้อวยพร

กิจการงานของโคเออร์เป็นปีที่	 36	 พร้อมทั้งฉลอง

ศาสนนามของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

และระลึกถึงการเกิดใหม่ในพระคริสต์ของคุณพ่อ

ยอห์น บัปติสตา บุญเลิศ ธาราฉัตร	 ผู้ร่วมก่อตั้ง	

และอดีตผู้อำานวยการโคเออร์	วนัเสาร์ที	่20		กันยายน	

2014	 ท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ	 (แผนกมัธยม)	 ห้อง

คีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 12	 ตุลาคม	 เวลา	 

10.00	น.	พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

เป็นประธาน

 วัดแม่พระบังเกิด บ้านสุขสวรรค์ อ.คลอง- 

ลาน จ.กำาแพงเพชร ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 6	 กันยายน 

เวลา	 10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐ- 

วิสิฐนนทชัย	 เป็นประธาน (ติดต่อคุณพ่อวันใหม่ 

ศรีสุข เจ้าอาวาส โทร. 08-4394-5589)

 วัดพระแม่มารีอามารดาคริสตชน จ.สิงห์บุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 6	 กันยายน	 เวลา	 10.30	 น. 

คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นประธาน

 วัดมารดาพระศาสนจักร บ้านหนองพวง ต. 

วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  	 ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่	20	กันยายน			เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ 

ชูศักดิ์  สิริสุทธิ	์เป็นประธาน	 (คุณพ่อสมคิด  เจริญ-

นารถ  เจ้าอาวาส)

 วัดแม่พระฟาติมา นาคำา อ.เมือง จ.อุบล- 

ราชธานี	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	4	ตุลาคม	เวลา	10.00	น.	

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา	เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บุ่งไหม ต.บุ่งไหม 

อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 

18	 ตุลาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง ไชยรา	เป็นประธาน

สังฆมณฑลราชบุรี
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ประชุม	 Auditorium	 ชั้น	 9	 อาคารอสัสมัชญั	2003	

ระหว่างเวลา	 08.00-12.00	 น.	 โดยพระคาร์ดินัลเป็น

ประธานในพธิบีชูาขอบพระคณุสอบถามโทร.	0-2681-

3900	ต่อ	1606-1609		

] คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย  

ขอเชิญหญิงสาวโสด	 	อายุ	 	20	 	ปีขึ้นไป	ที่ต้องการ

มีเวลาภาวนา	 	 ให้เวลารื้อฟื้นชีวิตคริสตชน-ความเชื่อ 

และสัมผัสชีวิตนักบวชแบบอุร์สุลิน	 	 เข้าร่วมกิจกรรม 

“บวชแรมวาร”	 ท่ีบ้านพักอุร์สุลินบนดอยสุเทพ	 อ.เมือง	

จ.เชียงใหม่	ระหว่างวันที่		1-5	ตุลาคม		2014		สนใจ

ติดต่อซิสเตอร์พวงเพชร  ฮวดศิริ โทร.	 0-5327-

6062,	08-9950-4302

] ฉลองอารามคาร์แมล จันทบุรี วันเสาร์ที	่ 4	

ตุลาคม	2014	เวลา	10.30	น.

] ขอเชิญคริสตชน	 ศิษย์เก่า	 ผู้มีอุปการคุณ	 ร่วม

ขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสครบ	 75	 ป	ี โรงเรียน 

นารีวุฒ	ิ (คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์	 “ซิส-

เตอร์ซาเลเซียน”)	 	อ.บ้านโป่ง	 	 จ.ราชบุรี	 	 วันศุกร์ที่	

21	 พฤศจิกายน	 2014	 	 พิธีเปิดงานเฉลิมฉลองชม 

การแสดงและพิธีบูชาขอบพระคุณ	 เวลา	 09.30	 น. 

วันเสาร์ที่	 22	 	 พฤศจิกายน	 2014	 ร่วมงานสังสรรค์		

ชมการแสดงของนักเรียน	 ตั้งแต่เวลา	 18.00	 น.	

เป็นต้นไป	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีธุรการโรงเรียน 

โทร.	0-3221-1675,	0-3221-1175 

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก วันเสาร์ที	่ 6	 กันยายน	 /	 วันศุกร์ที่	

3	 ตุลาคม	 /	 วันจันทร์ที	่ 3	 พฤศจิกายน	 /	 วันศุกร์ที่	

5	 ธันวาคม	 สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	

08-4105-8585	

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร	์ เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่	 วัดพระมหาไถ่	 บริเวณที่จอด

รถ	ชั้น	A	ซอยร่วมฤด	ี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

คุณพ่อเจ้าอาวาส ซิสเตอร์ สภาอภิบาลวัด และสัตบุรุษ

ขอเชิญร่วมเทิดเกียรตินักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

โอกาส ฉลองวัดนักบุญเทเรซาฯ ห้วยกระบอก 

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

วันอาทิตย์ที่  5 ตุลาคม   ค.ศ. 2014 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา  10.00  น.

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

เป็นประธาน
หลังพิธีร่วมแห่ รับกลีบกุหลาบ และเคารพพระธาตุนักบุญเทเรซาฯ

(สอบถาม โทร. 08-1857-4335)

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

“พระองค์คือเถาองุ่น 
ข้าพเจ้าทั้งหลายคือกิ่งก้าน
หากปราศจากพระองค์แล้ว

ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ก็ไม่สามารถทำาอะไรได้เลย”

 (เทียบ	ยอห์น	15:5)

ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์

E-mail : udomsarn@cbct.net

udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

โทรสาร 0-2681-5401
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อู่ศักดิ์ชาย เซอร์วิสอู่ศักดิ์ชาย เซอร์วิส
C ซ่อมรถยนต์	ติดตั้งเครื่องยนต์

C หัวฉีดเบนซิน-ดีเซล	เบรก	คลัช	ช่วงล่าง

C รับอ่านข้อบกพร่องเครื่องยนต์เกียร์	ABS,AIRBAG

C ซ่อมโช้คอัพรถยนต์เก่าให้เหมือนใหม่

C ยกสูง	โหลดเตี้ย	อัดลูกหมาก

 F โดยช่างผู้ชำานาญ E

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

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

คาทอลิก 
ลดพิเศษ

 แสงจันทร์ แฟมิลี่
  27-30 กันยายน 2557      

ร่วมฉลองอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
จ.สุราษฎร์ธานี ท่องเที่ยว จ.กระบี่ เกาะต่างๆ

        17-19 ตุลาคม 2557      
ฉลองบุญราศีแห่งบ้านสองคอน

  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

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

จำ�น่�ย แอร์ทุกยี่ห้อ ร�ค�ถูก

สำ�หรับบ้�น โรงง�น และบริษัท ทั่วไป

รับบริการหลังการขาย ติดตั้ง ออกแบบ ย้าย

ซ่อม ล้าง ทำาความสะอาด รายครั้ง/ปี

โดยช่างที่เชี่ยวชาญงานมากกว่า 20 ปี

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

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

	 ในป	ี1984	คุณชาญนบ	(เทพ)	เชษฐ์คุณ	เป็นผู้บุกเบิก	กระจก	stain	
glass	หรือกระจกสีในประเทศไทยและได้ก่อตั้งบริษัทขึ้น	ซึ่งถือเป็นบริษัทแรก 
ในประเทศที่เชี่ยวชาญทางด้านกระจก	stainglass	หรือกระจกสี
	 นอกจากกระจกส	ี เรายังทำากระจกกัดกรด	 กระจกเจียรนัย	 กระจก
แกะสลัก	กระจกโมเสค	และงานตกแต่งภายในต่างๆ
ผลงาน
1.	วัดประจำา	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	(ABAC)	รามคำาแหง
2.	วัดประจำา	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

จงมี
ความประพฤติ

ดีงาม
ในหมู่

คนต่างศาสนา
แม้เขา

จะใส่ร้ายท่าน
ว่า

ประพฤติชั่วร้าย
เขาจะต้อง
ยอมรับ

ว่า
กิจการที่ท่านทำา
นั้นเป็นกิจการดี
และจะสรรเสริญ

พระเจ้า
ในวันที่
พระองค์
เสด็จมา

(1 เปโตร 2:12)

ดอมีนิโก	ไท้ฟุก	แซ่โก
สู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้า

31	สิงหาคม	2505
จากลูก	:	เกษมศรี	ดวงใจ	จันทรา	นิทัศนา	วิชัย	จิตรา

สมเดช	ปัทมา	วิสิทธิชัย	และหลานๆ	
“ลูกเอ๋ยความเชื่อของเจ้า	ช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้ว”	(มก	5:34)

มารีอา	เนี้ยม	แซ่ตั้ง
สู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้า

5	มีนาคม	2544

 ขอคำาภาวนาเพื่อระลึกถึง

คุณแม่วิเลี่ยม	อันนา

บุญเจริญ

เกิดใหม่ในพระเจ้า

5	กันยายน	2552

(ครบ	5	ปี)	

เตี่ยสเตฟาโน	อรุณ

บุญเจริญ

เกิดใหม่ในพระเจ้า

24	ธันวาคม	2543

(ครบ	14	ปี)	

ขอคำ�ภ�วน�เพื่อระลึกถึง

ลูซีอา รัฐฌา อิ่มชื่น

เกิดใหม่ในพระเจ้า

4 กันยายน 2545 

ครบ 12 ปี

ขอคำ�ภ�วน�เพื่อระลึกถึง
เปโตร
โชคชัย 
อากรนิธิ์
เกิดใหม่

ในพระเจ้า
20 มกราคม 2555 

ครบ 2 ปี

ยอแซฟ
ลออ 

อากรนิธิ์
เกิดใหม่

ในพระเจ้า
11 เมษายน 2543 

ครบ 14 ปี

“ถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้ เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา” (มัทธิว 18, 19-20)



ปีที่ 38 ฉบับที่ 37 ประจำ�วันที่ 7-13 กันย�ยน 2014 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 18

ฟิลิปปินส์ 
วันฝนตก 

เพียงร่องรอยของพายุใหญ่ที่พัดหลังคาของห้องบางห้องไปบ้าง ถนนหนทางดูมี 

ร่องรอยของลมพายุ บราเดอร์คนไทยที่อยู่ที่นั่นเล่าถึงช่วงเวลาที่พายุฝนฟ้า

กระหน่ำา ผมเคยเห็นเมืองที่มืดครึ้ม คลุมไปด้วยหมอกตลอดทั้งวัน แต่เชื่อ

แน่ว่าพายุรามศูรลูกนั้นรุนแรงกว่า บราเดอร์เล่าว่า มีเสียงลมหวีดหวิวตลอด

ค่ำาคืน บางทีสิ่งสวยงามก็เปลี่ยนเป็นความน่าสะพรึงกลัวชั่วพริบตา ฟอยส์  

โฟโคลาเรชาย ชาวฟิลิปปินส์ ที่เคยอยู่เมืองไทยเป็นเวลานาน ให้การต้อนรับ 

และแนะนำาองค์กรสั้น ๆ คนที่ผมเคยรู้จักมาทักทาย บรรยากาศเก่า ๆ หวนคืน 

ความสงบของที่นี่ และอากาศที่สุดยอดยังเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยลืม แต่มากไปกว่า

นั้น ผมเชื่อว่าคนไทยที่พลัดบ้าน จากเมืองแม่ กำาลังใจที่ดีที่สุดคือการได้พบกัน 

นั่นเป็นเหตุลึก ๆ ที่ผมคิดถึงก่อนตัดสินใจเดินทาง

 เรายังได้ไปแบล็คนาซารีน มะนิลาเบย์ ย่านหรูอย่างมาร์กาตี ร่วมมิสซา 

ที่วัดน้อยในห้าง เดินชมพิพิธภัณฑ์อารยา ที่ทำาให้รู้ประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ 

ได้อย่างน่าสนใจ อินทรามูรูส แวะร้านอาหารหมวกพระสังฆราช เยี่ยมชม

อาสนวิหารที่เพิ่งปิดซ่อม และบัดนี้เปิดอย่างเป็นทางการไปแล้ว ทานอาหาร

พื้นเมือง ทานขนม   แวะซื้อรูปพระที่ร้านใหญ่ของคณะเอสวีดี ไปสถานศึกษา 

อันเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในเอเชีย ซานโตโทมัส ฯลฯ ในวันสุดท้าย น้องๆ 

และเพื่อน ๆ  ที่อยู่ตาไกไต มาเซอร์ไพร์สเราด้วยการแวะมาส่งและมอบของที่ระลึก 

ให้ เป็นไม้กางเขนไม้ จากผลิตภัณฑ์ของบ้านและโรงไม้ที่ชื่อ Carpentry 

บรรจุห่อมาอย่างสวยงาม ผมรู้ดีว่า 3 ชั่วโมงจากตาไกไตมาที่มะนิลา อย่าบอก

ว่านานเลย บอกว่าทรมานดีกว่า ไม่นับการเดินทางกลับและพาหนะสัญจร การ

มาส่งแบบนี้แน่นอนย่อมมีความหมายแฝง

 มะนิลาต้อนรับเราด้วยอากาศสดชื่นในช่วงที่เราเดินทางไป แบบว่า 

คุณพ่อน้อง ๆ ที่มาดูแลอำานวยความสะดวกเรื่องรถและเส้นทางต่าง ๆ บอก

กับเราว่า ฝนเพิ่งมาหยุดตอนที่ทีมคุณพ่อมานี่แหละ และวันกลับฝนกำาลังจะตก

เหมือนเดิมอีก บางทีเราคงต้องให้คำาตอบกับชีวิตก่อนที่จะถูกถาม กับคำาถาม

มากมาย มีความสุขไหม? ทำาแบบนี้แล้วได้อะไร? จะอยู่อย่างนี้อีกนานไหม? 

หรือคำาถามง่าย ๆ ฝนจะตกอีกนานไหม? คำาตอบที่ให้ก่อนคือ ทุกอย่างไม่ใช่

อุปสรรค ทุกวันคือความรักของพระ เมื่อเรามีคำาตอบอยู่ก่อนแล้ว และหลุด 

ขีดขอบ กรอบกั้น ฝนตกก็เหมือนน้ำาเย็น ๆ ที่หล่นลงมาจากฟ้า เรายังเดิน 

ต่อไปได้ อาจลื่นสักหน่อย เดินเหินไม่คล่องต้องพึ่งร่ม แต่เดี๋ยวฝนก็หยุดตก 

ไปเองนั่นแหละ

บรรณาธิการบริหาร

 ผมตั้งใจจะเขียนเรื่องราวชุด 14 วันแห่ง 

การเดินทางไปทำาภารกิจในที่ต่าง ๆ ให้ต่อเนื่อง 

และสิ้นสุดใน 3 สัปดาห์นี้ ผ่านไปแล้วกับเชียงใหม่ 

รอยยิ้มของศาลพระภูมิ ตอนนี้ได้รับการตอบรับ 

ในระดับที่น่าสนใจ จากปฏิกิริยารอบด้าน ท้ังคำา
แนะนำา ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม คำาถามหรือบทสนทนาท่ีได้แลกเปล่ียนกัน และสัปดาห์

ที่ผ่านมากับภูเก็ต เกร็ดความสุข และฉบับนี้ก็ถึงคราฟิลิปปินส์ วันฝนตก

 ตอนแรกผมอยากตั้งชื่อว่า ฟิลิปปินส์ เพราะออกนอกเส้นทาง จึงรู้จัก

ทาง หนึ่งปีในฟิลิปปินส์ของผมจะพูดว่า สนุก และมีความสุขมาก คงไม่ใช่ แต่

ผมได้สิ่งดี ๆ จากการให้คำาตอบก่อนคำาถาม และหลุดจากกรอบที่ถูกขีดไว้ ให้

คำาตอบก่อนคำาถามก็คือ เราไม่ต้องรอให้คนมาถามว่า เราไปที่ไหนเพราะอะไร 

แต่เราตอบไปก่อนแล้วว่า เรามีเวลาที่เราจะใช้ชีวิตที่นี่ คำาตอบต่อจากนี้คือ เรา

ไม่มีความคิดว่าเราจะกลับก่อน เราจะอยู่ไม่ได้ เราไม่อยากอยู่ เราไม่อยากมา 

คำาตอบของเราก็คือ ต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดคือสิ่งที่ต้องเกี่ยวเก็บ ถ้าเป็นน้ำา

พระทัยของพระ ไม่มีอะไรที่ไม่ดีแน่ ๆ ส่วนการหลุดจากกรอบที่ถูกขีดไว้คือ 

การแสวงหาไม่ได้จบสิ้นที่ห้องเรียน และหลักสูตร โลกที่แปลกและแตกต่างมี

อะไรให้รู้ค้นไม่รู้จบ

 บ่ายของวันที่ 24 กรกฎาคม 2014 เครื่องบินสายการบินฟิลิปปินส์

แอร์ไลน์ก็พาผม และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มหนึ่ง มุ่งตรงสู่

แผ่นดิน 1,700 กว่าเกาะ ในวันฝนพรำาและข่าวเครื่องบินตกต่อเนื่องมาหลอกล่อ 

ให้จิตหลอนเล็กน้อย

 ฟิลิปปินส์เป็นประเทศคาทอลิก ผู้คนกว่า 85% นับถือคริสต์ แยกย่อย

ไปตามนิกายหลัก ๆ ได้ 3 นิกาย ผู้คนส่วนใหญ่ยังยากจนอยู่ การเดินทางครั้งนี้ 

มีหมายหมุดหลัก ๆ คือการได้ชมความเป็นประเทศคริสตศาสนา เพราะโดย 

จดุมุง่หมายของการเดินทางคอืนสิติปรญิญาโทกลุม่หนึง่ กำาลงัเรยีนรูเ้รือ่งศาสนา 

หลักในโลกและอาเซียน สำาหรับเรื่องราวของศาสนาพุทธ พวกเขาเลือกประเทศ

อินเดีย สำาหรับเรื่องราวของอิสลาม พวกเขาเลือกประเทศมาเลเซีย ส่วนคริสต์

พวกเขาตกลงกันว่าจะไปประเทศฟิลิปปินส์ ผมไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้น 

แต่เพื่อนผมเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ การได้ร่วมงานกันบ้าง จะใน 

มุมไหนก็สุดแล้วแต่ มากไปกว่ากรอบงานพระสงฆ์ที่ดูแลสื่อมวลชนฯ คือ 

พระสงฆ์ผู้อภิบาล ผมเชื่อเช่นนั้น หน้าที่และการร้องขอแบบนี้ถ้าช่วยกันได้ มัน

เป็นงานแพร่ธรรมแบบมีพลังทีเดียวแหละ

 เราหมดเวลาไปกับการเดินทางมาถึงในวันแรกไปแล้ว วันที่สองผมมี

ความคิดว่า ถ้ามาฟิลิปปินส์ทั้งทีต้องออกต่างจังหวัด ผมไม่คิดไกลจากที่เคย

อยู่ ตาไกไต โรงเรียนพระสงฆ์ของเอเชีย บ้านโฟโคลาเรชาย และชื่นชมวัดวา 

อาราม ธรรมชาติแถบนั้น ตาไกไตยังเป็นเมืองท่องเที่ยว เหมือนเมืองปายของ

เรา และที่สำาคัญผมอยากไปเยี่ยมคนไทยที่ใช้ชีวิตที่นั่น 

 ตาไกไตในวันที่ผมจากมากับวันนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมาก มี
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“มหกรรมรวมพลคนรักภาษา

ฝรั่งเศส” ภราดาอนุศักดิ์  นิธิภัทราภรณ์ 

ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

และแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงานวันมหกรรม

รวมพล คนรักภาษาฝรั่งเศส  “Journée 

de rencontre des passionnés de 

la langue française” ที่หอประชุม

เซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียน

มงฟอร์ตวิทยาลัย  

“ค่ายแสวงหา” แผนกงานธรรมทูตสังฆมณฑลจันทบุรี จัดค่ายแสวงหา 

ครั้งที่ 18 หัวข้อ “เรียนรู้ เข้าใจ สัมผัส ความรักของพระคริสต์”  ระหว่าง 

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2014  ที่อาคารสุวรรณศรี   ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี 

ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกในสังฆมณฑลจันทบุรี 

ที่นับถือต่างความเชื่อ  ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อ 

คริสตศาสนา  และสัมผัสพระวาจา ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในค่าย 

และนำาสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวันได้ 

“ประชุม” คุณพ่อเสนอ  ดำาเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิก

เพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  จัดประชุมคณะกรรมการสัมมนา

ศึกษาข้อเชื่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ ครั้งที่ 3/2014 

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2014 ที่พระคริสตธรรมลูเธอร์ เพื่อทราบข้อมูล 

ข่าวสารแต่ละสถาบัน และเตรียมความพร้อมในการจัดงานที่จะมีขึ้นในวันที่ 16- 

18 มกราคม 2015 ที่บ้านผู้หว่าน สำาหรับในปี 2015 นอกจากนักศึกษาจาก

สถาบันต่างๆ แล้ว ยังเปิดรับนักบวชชาย-หญิง ฆราวาส ครู และผู้ที่สนใจ 

เข้าร่วม 

“ฉลองพระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลก” คณะภคินีพระราชินี 

มาเรีย   เข้าเงียบประจำาเดือนและฉลองพระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลก ซึ่งถือ 

เป็นวันฉลองของคณะ โดยมีคุณพ่อนิพนธ์  สาราจิตต์ พระสงฆ์คณะซาเลเซียน 

เทศน์เตือนใจในหัวข้อ “บิดาผู้ใจดี”   เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2014 ที่โรงเรียน 

พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
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ประมวลภาพ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยี่ยมอภิบาลประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม ค.ศ. 2014 

เยาวชนเกาหลีในชุดฮันบกยืน

ต้อนรับพระสันตะปาปา
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ทรงพบปะผู้นำาศาสนาต่างๆ ในประเทศเกาหลี

พิธีมิสซาวันแรกที่สนามฟุตบอลเดจอง

พระสันตะปาปาทรงพบนักบวชในคำ่าคืนอันเต็มเปี่ยมด้วยความสุข

ทรงเยี่ยมผู้ป่วย คนพิการและเด็กๆ ที่โรงพยาบาล

เสด็จไปวางดอกไม้และสวดภาวนาที่บ้านเกิด

ของนักบุญอันดรูว์ กิม-เต-กอน 

พระสงฆ์ชาวเกาหลีองค์แรกของประเทศ
คลื่นมหาชนในพิธีมิสซาสถาปนาบุญราศีมรณสักขี

124 องค์

พิธีมิสซาวันสุดท้าย ณ อาสนวิหารแห่งกรุงโซล ก่อนเสด็จขึ้น

พระแท่นทรงเดินไปจับมือกับหญิงที่เคยถูกทหารญี่ปุ่นจับไปเป็น 

“ทาสบริการทางเพศ”แก่ทหารในค่ายสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 

พวกเขาต้องทุกข์ทรมานในชีวิต แต่ได้รับเกียรติให้นั่งแถวหน้า

ระหว่างพิธีเพื่อจะได้จับพระหัตถ์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

บางคนถึงกับโอบกอดพระองค์อย่างปลื้มปีติ

หนูน้อยคนนี้ถวายดอกไม้เงินแด่

พระสันตะปาปาหลังจากเสด็จออกจาก

บ้านของนักบุญอันดรูว์ กิม-เต-กอน

เยาวชนที่ได้รับประทานอาหารร่วมโต๊ะ

กับพระสันตะปาปา เยาวชนไทย “น้องยุ้ย”จาก

บ้านน้อยสามเหลี่ยม สวมชุดไทยสีชมพูเด่นที่สุด
คำ่าคืนที่พระสันตะปาปาทรงพบปะเยาวชนเอเชีย
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