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สายประคำ� อาวุธของความเชืื่อ
เข้าสู่เดือนตุลาคม แม่พระลูกประคำ�
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

“ฉลองวัด”

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญบาร์โธโลมิว ดอนตาล
จ.สุพรรณบุรี วันที่ 23 สิงหาคม 2014

สานเสวนา “บทบาทของศาสนา
ในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง”

ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดสานเสวนา
ระหว่างผู้น�ำ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ชาวบ้าน
(อ่านต่อหน้า 7)

“ฉลองอารามกาปูชิน” พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์

โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองอารามกลาริส กาปูชิน
สามพราน และพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์มาเรีย เอลิซาแบธ วิลาพร สนับสนุน เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2014 ที่วัดของอารามกลาริส
กาปูชิน สามพราน นครปฐม

“ประชุม” พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์

สิริสุทธิ์ พร้อมด้วยพระสังฆราชโยเซฟ
ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการชุดพิเศษสำ�หรับงานแพร่ธรรม
โดยใช้สื่อโทรทัศน์ โดยสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน 20
ท่าน จากสำ�นักเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ
สำ�นักงานสือ่ มวลชนคาทอลิกฯ คณะกรรมการ
สือ่ มวลชน และผูใ้ ห้การสนับสนุน (สปอนเซอร์)
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2014 ที่ห้อง
ประชุม ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

พระเมตตาของพระเจ้า (ต่อจากหน้า 20)
คนหนึ่ ง อย่ า งดิ ฉั น จากประเทศไทยซึ่ ง ประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมายืนที่นี่ในวันนี้ ในฐานะ
เป็นพยานในพระองค์ พิสูจน์ว่าพระเมตตาของพระองค์
ไม่มีขอบเขต แต่แผ่เข้าถึงทุกซอกทุกมุมในโลกนี้...”
นี่คือ คำ�นำ�ของบทแบ่งปันของดิฉันในงาน
พระเมตตาโลก WACOM III (3rd World Apostolic
Congress on Mercy) ทีจ่ ดั ขึน้ ทีเ่ มืองโบโกต้า ประเทศ
โคลัมเบีย ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2014
ในปลายเดือนตุลาคม 2012 ประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพจัดงานพระเมตตาระดับเอเชีย AACOM II
(2nd Asian Apostolic Congress on Mercy) ดิฉัน
ถูกเชิญให้เป็นผู้แทนของประเทศไทยในการเป็นพยาน
ในพระเมตตาของพระองค์ ต่อมาดิฉันถูกเชิญให้ไปพูด
แบ่ ง ปั น ในงานพระเมตตาระดั บ ชาติ ข องประเทศ
ฟิลิปปินส์ PACOM II (2nd Philippines Apostolic
Congress on Mercy) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2 พฤษภาคม 2013 ในงานนี้เอง Fr.Patrice
Chocholski เลขาธิการขององค์กรพระเมตตาโลก
WACOM ได้ถามดิฉันว่า  ถ้ามีการเชิญให้ไปประเทศ
โคลัมเบียในปี 2014 ดิฉันจะไปไหม ดิฉันตอบโดย
ไม่ลังเลใจเลยว่า  ดิฉันยินดีจะไปสุดหล้าฟ้าแผ่นดินเพื่อ
เป็นพยานในพระเมตตาของพระเจ้า  Fr.Patrice บอก
ว่าเนื่องจากจะเป็นการประชุมระดับโลก จะมีคนเสนอ
ชื่อผู้แบ่งปันมาจากประเทศต่างๆ เป็นจำ�นวนมาก เชื่อ
ว่าประเทศไทยคงไม่เสนอชื่อใคร คุณพ่อจะเสนอเอง
แต่ไม่รับปาก เพราะจะมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัด
เลือกฆราวาสที่จะถูกเชิญไปแบ่งปัน
เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย ดิฉันสวดทูลต่อ
พระองค์วา 
่ ขอให้ทกุ สิง่ เป็นไปตามน้�ำ พระทัยของพระองค์
เทอญ และด้วยความมั่นใจว่าจากประชากรคาทอลิก
1,200 ล้านคนในโลกนี้ ดิฉันคงไม่ได้รับการคัดเลือก
แน่นอน ดิฉันจึงลืมเรื่องนี้ไป
คืนวันที่ 2 มกราคม 2014 ดิฉันได้รับแจ้ง
ว่าดิฉันได้ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสองฆราวาสจาก
ทั่ ว โลกที่ จ ะถู ก เชิ ญ ให้ ไ ปแบ่ ง ปั น เป็ น พยานในงาน
WACOM III ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม
2014!
วินาทีนั้น น้ำ�ตาได้ไหลลงอาบแก้มดิฉันอย่าง
ไม่รู้ตัว ดิฉันวิ่งขึ้นไปคุกเข่าลงหน้าแท่นพระเล็กๆ ใน
ห้องนอน ภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตได้
ปรากฏขึ้นในสมองเป็นฉากๆ ใครเลยจะคาดว่า  ณ วัน
หนึ่ง ประสบการณ์ชีวิตอันเจ็บปวดเหล่านั้นกำ�ลังจะ
ถูกปูลงเป็นสะพานในเวทีโลกให้คนเดินข้ามไปพบกับ
ความยิ่งใหญ่และพระเมตตาของพระองค์ ดิฉันคุกเข่า
อยู่เช่นนั้น คงปล่อยให้ความรู้สึกในห้วงจิตได้รับการ
สัมผัสความรักจากพระองค์เป็นเวลานาน
ดิ ฉั น ออกเดิ น ทางพร้ อ มด้ ว ยบุ ต รสาวและ
บุตรชายในคืนวันที่ 12 สิงหาคม   ใช้เวลาเดินทาง
ทั้งสิ้น 32 ชั่วโมง กว่าจะถึงเมืองโบโกต้า  ตั้งแต่
วันที่ 2 มกราคม จนถึงวันเดินทาง ดิฉันสวดทูลขอ
ต่อพระองค์วา 
่ ขอให้สิ่งที่ลูกจะไปพูดแบ่งปันนั้น เป็น
ไปตามน้ำ�พระทัยของพระองค์ ถูกตามน้ำ�พระทัยของ
พระองค์ และเป็นที่พอพระทัยของพระองค์เทอญ และ
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ขอให้บังเกิดผล แม้กระทั่งกับคน ๆ เดียวก็จะทำ�ให้
การเดินทางอันยาวไกลนี้คุ้มค่า  แล้วพระองค์ก็ทรงได้
ยินคำ�ทูลขอของลูกจริงๆ !
การประชุ ม จั ด ขึ้ น ที่ โ รงยิ ม ของโรงเรี ย น
Augustine สถานที่มีขนาดใหญ่มาก กะดูคร่าวๆ จุคน
ได้หลายพันคน ดิฉนั นับดูได้ธงชาติทง้ั หมด 39 ประเทศ
ธงไตรรงค์ของไทยเราถูกจัดอยู่อันดับ 2 ข้างบนสุด
บนเวทีและข้างล่างรอบเวทีประดับประดาด้วยดอกกุหลาบ
งดงามมาก มีภาพพระเมตตาอยู่ทางขวาบนเวทีและ
ภาพพระเยซูบนไม้กางเขนบนด้านซ้ายของเวที ตรงกลาง
ข้างหลังโพเดียมเป็นจอขนาดใหญ่ ภาษาที่ใช้บนเวที
ส่วนใหญ่เป็นภาษาสเปน แต่มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ
อีก 4 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ อิตาเลียน ฝรั่งเศส
และเยอรมัน ประธาน WACOM พระคาร์ดินัล
Christoph Schonborn เป็นผู้เริ่มพิธีด้วยการกล่าว
สุนทรพจน์ ซึ่งก่อนนั้นมีการนำ�สวดโดยพระสังฆราช
จากอิตาลี ตามด้วยการแบ่งปันของฆราวาสอีกคนหนึ่ง
ที่เป็นสตรีชาวอิตาเลียน จากอาชีพเดิมที่เป็นดารา
ภาพยนตร์เอ็กซ์มาเป็นมิสชันนารี ต่อด้วยการแบ่งปัน
ของซิสเตอร์ชาวไนจีเรีย ศาสนาจารย์โปรเตสแตนต์จาก
สวิตเซอร์แลนด์ และพิธีมิสซาที่ยิ่งใหญ่มาก มีการ
แห่พระคัมภีร์โดยสตรีจากประเทศแอฟริกาที่แต่งตัว
ประจำ�ชาติ ประธานถวายมิสซาเป็นพระสังฆราชจาก
ไนจีเรีย ตอนบ่ายเป็น Workshop
ในวั น แรกนี้ เ องมี ส ถานี โ ทรทั ศ น์ ที่ นั่ น มา
สัมภาษณ์ดิฉัน คุณนิทัศน์ นวชาติโฆษิต และภรรยา
จากคณะพระเมตตาประเทศไทย ซึ่งได้เดินทางไปให้
กำ�ลังใจดิฉนั ได้มายืนข้างๆ พร้อมกับธงชาติประเทศไทย
ตามกำ�หนดเดิม ดิฉันจะพูดแบ่งปันในเวลา
09.30 น. ของเช้าวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม แต่มีการ
เปลี่ ย นแปลงโปรแกรมให้ ดิ ฉั น ไปพู ด ในวั น จั น ทร์ ท่ี
18 สิงหาคม เวลา  14.30 น. และในวันดังกล่าวการ
ประชุมจะย้ายสถานที่ไปยัง Salt Cathedral ซึ่งเป็น
อาสนวิหารประจำ�ชาติของโคลัมเบีย เสียดายที่คุณ
นิทัศน์ได้จองตั๋วกลับเช้าวันนั้น จึงไม่ได้อยู่ฟังดิฉันพูด
ทั้งๆ ที่ได้อุตส่าห์บินไปเพื่อให้กำ�ลังใจดิฉัน
ในเช้าวันที่ 16 สิงหาคม นี้เอง ดิฉันได้มี
โอกาสพบกับซิสเตอร์ซิมง ปิแอร์ ผู้ซึ่งหายจากโรค
อย่ า งอั ศ จรรย์ ผ่ า นสมเด็ จ พระสั น ตะปาปายอห์ น
ปอล ที่ 2 ทั้งๆ ที่ซิสเตอร์ได้ปฏิเสธที่จะถ่ายรูปกับคน
อืน่ ๆ แต่ได้ยนิ ดีถา่ ยกับดิฉนั ด้วยรอยยิม้ สร้างความดีใจ
และตื่นเต้นให้แก่ดิฉันเป็นอย่างยิ่ง
Salt Cathedral เป็นอาสนวิหารที่เดิมเป็น
เหมืองเกลือ อยู่ใต้ดินลึกลงไป 180 เมตร จากปากถ้ำ�ถึง
พระแท่นเป็นสถานที่เดินรูป 14 ภาค กว้างใหญ่และลึก
มาก ทันทีที่เหยียบเข้าไป จะรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ
สถานที่ที่โถงด้านในของพระแท่น เจาะเป็นรูปกางเขน
ขนาดใหญ่ กิจกรรมด้านศาสนาที่สำ�คัญๆ ระดับชาติ
จะจัดที่นี่
นั บ เป็ น พระพรอย่ า งยิ่ ง หาคำ � บรรยายไม่ ไ ด้
สำ�หรับสตรีตวั เล็กๆ อย่างดิฉนั ทีม่ โี อกาสไปยืนทีพ่ ระแท่น
ของสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิเ์ ช่นนัน้   และพูดให้ผฟู้ งั จากทัว่ โลก
ราว 5,000 คนเศษ ถึงพระเมตตาของพระองค์
Fr.Patrice เป็นคนแนะนำ�ดิฉนั เอง การปรบมือ
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เป็นระยะๆ จากผู้ฟังทำ�ให้ดิฉันมีกำ�ลังใจในการทำ�
พันธกิจครั้งนี้ อย่างสุดความสามารถ Fr.Patrice พร้อม
ด้วยผู้ใหญ่ทั้งหลายนั่งกันอยู่แถวหน้าสุด เมื่อดิฉันพูด
แบ่งปันจบ Fr.Patrice ได้ขึ้นไปยืนข้างๆ ดิฉัน ดิฉัน
ุ พ่อพูดเพราะเป็นภาษาสเปน แต่พอคุณพ่อ
ไม่เข้าใจทีค่ ณ
ยิ้ม และผู้ฟังปรบมือ ดิฉันก็ยิ้มตามไปด้วย ก่อนเดินลง
ดิฉันได้ ไปที่ตรงกลางพระแท่นพร้อมกับการไหว้ตาม
ประเพณีคนไทย
โดยไม่คาดคิด พระคาร์ดินัล Schonborn
ประธาน WACOM ได้เดินไปรับดิฉันจากพระแท่น
ท่านได้จับมือดิฉันและยังได้แบ่งปันชีวิตส่วนตัวของ
ท่านให้ดิฉันฟังสั้นๆ โอ! ช่างอัศจรรย์อะไรเช่นนี้
และที่ น่ า ตื่ น เต้ น ที่ สุ ด สำ � หรั บ การไปพู ด
แบ่งปันของดิฉันครั้งนี้ คือ ดิฉันมีโอกาสถวายหนังสือ
ของดิฉันฉบับภาษาอังกฤษ “Moving the Mountain”
ให้แด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสผ่านผู้แทนของ
พระองค์ทา่ น!
นอกจากนี้ พระเจ้ายังประทานพระพรให้คำ�
สวดภาวนาของดิฉันกลายเป็นความจริง คือ ดิฉัน
สามารถพูดคุยให้มัคคุเทศก์ที่พาพวกเราเที่ยวเป็นชาย
โคลัมเบีย อายุ 60 ปี กลับไปคืนดีกับบิดาอายุ 89 ปี ที่
เขาโกรธแค้นและให้อภัยไม่ได้ตลอดชีวิต
การบิ น ไปและกลั บ ที่ ใช้ เ วลาการเดิ น ทาง
ทั้งหมด 60 กว่าชั่วโมง คุ้มแล้วพระเจ้าข้า 
วันที่ดิฉันเดินทางออกจากประเทศโคลัมเบีย
ดิฉันสวดทูลต่อพระองค์ว่า  “This is for the Glory
of You, not the Glory of me, my Lord!”
ศรินทร เมธีวัชรานนท์
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อาลัยรัก (ต่อจากหน้า 20)

กลับไปอยูใ่ นอ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้า เมือ่ วันอาทิตย์
ที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2014 เวลา 13.40 น. ที่
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ชัชวาลย์ เเสงแก้ว
เกิดวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1929 ที่ตำ�บลเสาชิงช้า 
กรุงเทพมหานคร รับศีลล้างบาปที่วัดแม่พระลูกประคำ�
กาลหว่าร์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1929 และได้รับ
ศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1952
ที่บา้ นเณรโปรปากันดาฟีเด โดยพระคาร์ดินัลเปโตร ฟู
มาซอน บีออนดี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงเผยแผ่
ความเชือ่ ได้รบั ใช้พระเป็นเจ้าและสัตบุรษุ ในฐานะพระสงฆ์
เป็นระยะเวลา  62 ปี ได้ทำ�หน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
และเจ้าอาวาสหลายแห่งดังนี้
ค.ศ. 1954 - มกราคม 1959 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว
ค.ศ. 1957 - มกราคม 1959 ดูแลวัดแม่พระ
ฟาติมา บางวัว
มกราคม 1959 - มกราคม 1965 ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
มกราคม 1965 - กันยายน 1970 เจ้าอาวาส
วัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง
กันยายน 1970 - ธันวาคม 1970 ทำ�งาน
ประจำ�ที่สำ�นักมิสซังฯ
ธันวาคม 1970 - พฤศจิกายน 1971เจ้าอาวาส
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

มกราคม 1972 - ตุลาคม 1973  เลขานุการ
พระสังฆราช
2 สิงหาคม 1973 - 1 พฤษภาคม 1979
จิตตาธิการอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ
ตุลาคม 1973 - 1 พฤษภาคม 1979 ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
1 พฤษภาคม 1979 - 10 พฤษภาคม 1981
เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว, วัดเซนต์ร็อค
ท่าไข่ และวัดแม่พระฟาติมา บางวัว
10 พฤษภาคม 1981 ป่วยพักรักษาตัวที่สำ�นัก
มิสซังฯ และเป็นจิตตาธิการอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ
กรกฎาคม 1996 ป่วยเข้ารับการผ่าตัด และ
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
4 พฤษภาคม 1997 เกษียณอายุ
หลังจากคุณพ่อเกษียณอายุแล้ว ได้พักรักษาตัว

ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1997 เป็นต้น
มาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต คุณพ่อได้รับการเอาใจใส่
อย่างดีจากทางโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ในด้านการดูแล
และในด้านศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
กำ�หนดการสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ
ของคุณพ่อและพิธีบูชาขอบพระคุณ ปลงศพ ดังต่อไปนี้
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน – วันพุธที่ 17
กันยายน ค.ศ. 2014
18.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ที่วัดพระจิต
เจ้า (วัดประจำ�โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์)
19.30 น. พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ที่
ศาลาสงบ วัดเซนต์หลุยส์
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน ค.ศ. 2014
10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ที่วัดนักบุญ
เปโตร สามพราน
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หน้า 5

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 37

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงเตือนถึงสงครามโลกครั้งที่ 3
15 กันยายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้ตายในสงครามโลกครั้งที่ 1 ณ สุสานซึ่งความเศร้า
สลดเปล่งเสียงออกมาเป็นความเงียบ นี่คือสุสานทหาร
“ซาคราริโอ เรดิปูเกลีย” ซึ่งมีทหารนอนพักสงบใต้
พื้นดินกว่า  100,000 นาย พวกเขาจากไปรวมกัน
เรื่อยมานับ 100 ปีแล้วตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1
พระองค์ตรัสว่า
“พ่อได้พบกับตัวเองเมื่อมาอยู่ที่นี่ ใกล้ชิดกับ
สุสานแห่งนี้และพ่อสามารถพูดได้อย่างเดียวว่าสงคราม
เป็นความโง่เขลา”
l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงถวายพิธีมิสซาเช้า
วันเสาร์ที่ 13 กันยายน ระหว่างบทเทศน์ พระองค์ทรง
ประณามสาเหตุแท้จริงที่ก่อสงครามและความขัดแย้งว่า
“ความโลภ การไม่รู้จักอดกลั้น  อำ�นาจแห่งกิเลสตัณหา
...แรงจูงใจเหล่านี้ขับเน้นการตัดสินใจให้กระทำ�สงคราม
และบ่ อ ยๆก็ มั ก จะทำ � ให้ ดู ช อบธรรมด้ ว ยแนวคิ ด
อุดมการณ์ มันถูกนำ�ไปใช้เพื่อสร้างความชอบธรรม
และมีการตอบสนองแบบคาอิน “ทำ�ไมผมต้องใส่ใจดูแล

บรรยากาศ ณ สุสาน “ซาคราริโอ เรดิ
ปูเกลีย” อันสงบเมื่อพระสันตะปาปา
ทรงเป็นประธานถวายพิธีมิสซาอุทิศ
แก่ทหารผู้ล่วงลับ

“แม้แต่ทกุ วันนี้ หลังจากความ
ผิ ด พลาดครั้ ง ที่ 2 ของสงครามโลก
บางที เราอาจพู ด ถึ ง สงครามโลกครั้ ง
ที่3 ผู้คนที่ต่อสู้เพื่อเศษอาหารด้วย
น้องด้วยล่ะ?”
l เมื่อพูดถึงทหารที่ถูกฝังอยู่ที่นี่ทุกคน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิบายว่า  ความฝันและความหวัง
ทั้งหมดถูกทำ�ลายลงเพราะสงคราม พระองค์ทรงเสริม
ว่าผู้ต้องหาแท้จริงของสงครามก็เป็นเหมือนคาอิน คือ
ความไม่แยแสใส่ใจซึ่งก่อให้เกิดสงครามในหลายๆ แห่ง
ความขัดแย้งในประเทศอิรัก ยูเครน ฉนวนกาซาและส่วน
ต่างๆในทวีปแอฟริกา  พระสันตะปาปาตรัสว่า  “สงคราม
โลกครั้งที่3” ไม่ไกลที่จะไปถึง จากบทเทศน์ตอนหนึ่ง
ความว่า

ห้องประชุม
สมัชชา
พระสังฆราช
ในโอกาส
ที่ผ่านมา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงจัดให้มาร่วมกันภาวนาเพื่อ
ความสำ�เร็จของการประชุม
สมัชชาพระสังฆราช
เรื่องครอบครัว

สมัชชาวิสามัญของพระสังฆราช ซึ่งจะอภิปรายพูดคุย
ถึงความท้าทายต่อครอบครัวในสังคมสมัยใหม่ซึ่งเป็น
เหตุผลว่าเหตุใดพระองค์จึงจะทรงเป็นประธาน ณ จัตุรัส
นักบุญเปโตร ในวันที่ 4 ตุลาคม เพราะพระองค์ทรง
เชื้อเชิญคริสตชนทุกคนมาร่วมกันสวดภาวนาเพื่อความ
สำ�เร็จของการประชุมสมัชชา  ซึ่งจะเริ่มต้นรุ่งขึ้นของ
วันที่ 5 ตุลาคม   จากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสจะทรงแถลงคำ�ปราศรัยถึงสมัชชาต่อสาธารณชน
เป็นครั้งแรก
13 กันยายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l การประชุมสมัชชาเป็นการร่วมประชุมของพระสังฆl สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้องการให้คริสตชนได้ ก ระตื อ รื อ ร้ น เข้ า มามี บ ทบาทในการประชุ ม ราชจากทัว่ โลก ซึง่ เป็นตัวแทนจากพระศาสนจักรท้องถิน่

การทำ�อาชญากรรม การฆาตกรรม การทำ�ลายล้าง...
สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไร?ก็เพราะว่า  ฉากหลังของโลกทุก
วันนีม้ แี ต่เรือ่ งผลประโยชน์ ยุทธศาสตร์การเมืองระหว่าง
ประเทศ กิเลสในเงินตราและอำ�นาจ ยังมีการผลิตและ
ซื้อขายอาวุธ”
ทหารและบุคลากรในกองทัพร่วมพิธมี สิ ซา  ซึง่
จบลงด้วยคำ�ภาวนาแด่ผู้ล่วงลับทุกคน ไม่มีเสียงเพลง
หรื อ ไชโย..มี แ ต่ เ สี ย งแตรเศร้ า สร้ อ ยในบรรยากาศที่
ทุกคนต่างมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้า

บรรยากาศประชุ ม สมั ช ชาพระสั ง ฆราชสมั ย สมเด็ จ
พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่16

ไม่ใช่เหตุปกติที่พระสันตะปาปาจะทรงเรียกพวกท่านมา
อภิปรายพูดคุยในหัวข้อพิเศษ   พระสันตะปาปาจะทรง
เรี ย กเฉพาะการประชุ ม สมั ช ชาวิ ส ามั ญ เช่ น ครั้ ง นี้ เ พื่ อ
อภิปรายเรื่องครอบครัวซึ่งจะเริ่มในวันที่ 5 ไปจนถึง
วันที่ 19 เดือนตุลาคม คาดว่าจะมีพระสังฆราชมากกว่า 
250 องค์เข้าร่วมประชุมพร้อมกับคู่แต่งงาน 14 คู่ และ
ประธานสภาพระสังฆราช 114 องค์
l
พวกท่านจะมาร่วมกันก่อนเพื่อสวดภาวนาก่อนใน
วันที่ 4 ตุลาคม ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร

หน้า 6 ปีที่ 38 ฉบับที่ 40 ประจำ�วันที่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2014

พลังขับเคลื่อนแห่งรัก
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คุยกันเจ็ดวันหน

ความตายเป็นการสูญเสียเป็นความเศร้า
ถึงจะเป็นครรลองแห่งชีวิต
มีเกิดมีตายมีการเริ่มต้นมีการจบสิ้น
กระนั้นใช่จะยอมรับยอมทำ�ใจได้ก็หาไม่
เพราะโดยธาตุแท้แห่งชีวิต
ตั้งแต่ปฏิสนธิสัญชาตญาณความอยู่รอดก็เกิดขึ้นบัดนั้น บ.สันติสุข
บ่งบอกโดยนัยยะว่าเกิดมาแล้วต้องอยู่ตลอดไป
www.salit.org
พอถือกำ�เนิดมาก็ซึมซับความผูกพันกับชีวิต
ตอบสนองกลไกความอยู่รอดทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว
ตั้งแต่การหายใจการกินการถ่ายการเคลื่อนไหว
แล้วกลายเป็นความรักความหวงแหนความทะนุถนอม
อดีตปัจจุบันอนาคตช่วยถักทอเป็นความรับผิดชอบ
ให้ตระหนักว่าชีวิตเป็นแก่นความตายเป็นอุบัติเหตุ
พอมีความตายขึ้นมาก็กลายเป็นการสูญเสีย
เป็นความเศร้าโศกของผู้ยังมีชีวิตอยู่
เป็นช่องว่างที่เวิ้งว้างในใจในบ้านในสังคม
แสดงออกทางการร่ำ�ไห้การตัดพ้อการอาลัยอาวรณ์ของคนใกล้ชิด
ดังที่เห็นที่รับรู้ได้ในงานศพแต่ละงาน
เฉกเช่นงานศพที่เมืองนาอินวันนั้น
ผู้ตายเป็นบุตรคนเดียวของแม่หม้าย
ที่ต้องสูญเสียคนที่เธอรักถึงสองคนสองคำ�รบ
เธอเดินไปร่ำ�ไห้ไปเงียบๆ พร้อมคนรู้จัก
มุ่งหน้าออกจากประตูเมืองเพื่อการปลงศพ
เป็นอีกครั้งที่เธอจะเดินออกไปและกลับเข้ามา
ตัวคนเดียวแม้อยู่มีคนรักคนเห็นใจรายรอบ
ทว่าครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนโดยสิ้นเชิง
มีอีกผู้หนึ่งที่มารับรู้จิตใจเธอยามนั้นเหมือนตั้งใจรอ
พระอาจารย์ชื่อดังจากนาซาเร็ธ
การเห็นกับความรู้สึกสงสารเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ขับเคลื่อนพระอาจารย์ให้รีบเร่งเข้าไปแก้ไขสถานการณ์
ทรงตรงไปยังแม่.. “หยุดร้องไห้ได้แล้ว คุณแม่”
ทรงสัมผัสแคร่หามศพให้ขบวนศพหยุด
ทรงสั่งให้ชายหนุ่มที่ตายไปแล้วลุกขึ้น
ทรงส่งมอบชายหนุ่มให้แก่แม่...
แต่ละอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วต่อเนื่องในเวลาอันสั้น
ทว่าสิ่งที่ตามต่อจากนั้นเหนือคำ�บรรยาย
ความตายย้อนรอยกลับสู่ชีวิต
หนุ่มที่ตายไปแล้วลุกนั่งพูดไม่รู้จบ
ความทุกข์ความโศกเศร้าเปลี่ยนเป็นความยินดี
เสียงหัวเราะกลบน้ำ�ตายังที่ยังไม่ทันแห้งเหือดจากตา
ขบวนศพที่ออกจากเมืองมุ่งตรงไปนอกประตูเมือง
เคลื่อนไปช้าๆ ด้วยบรรยากาศโศกเศร้าระทมใจ
จู่ๆ ก็ย้อนกลับเข้าเมืองร่าเริงหรรษาเปรมปรีดี
สร้างความตะลึงความแปลกใจความสงสัยแก่ผู้คนสองรอบทาง
หากไม่ใช่เพราะอัศจรรย์แล้วคงเป็นอย่างอื่นไม่ได้
อัศจรรย์แห่งความรัก
รักที่ขับเคลื่อนสู่ความสงสารกลายเป็นรูปธรรมในการกระทำ�
การเห็นความทุกข์ความลำ�บากความโชคร้ายของคนรอบข้างไม่ยาก
ในสังคมที่ตัวใครตัวมันธุระไม่ใช่ก็คงจบลงแค่นั้น
อย่างมากก็อาจจะยกโทรศัพท์มือถือขึ้นบันทึกภาพ
แต่ที่จะขับเคลื่อนการเห็นไปสู่ความรู้สึกสงสารนั้นมีน้อย
เห็นแล้วเห็นเลยสงสารแล้วก็แค่นั้น
ที่คิดจะช่วยที่คิดจะเมตตาที่คิดจะเปลืองตัวยิ่งน้อยลงไปอีก
ทุกวันนี้จึงไม่ค่อยมีอัศจรรย์ให้เห็น...อัศจรรย์แห่งรัก
ประตูเมืองนาอินก็คงจะมีแค่ขบวนศพผ่านออกไป
คนเป็นทุกข์คนโศกเศร้าออกไปอย่างไร...กลับมาอย่างนั้น

ตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจอีก
“เวลาที่พระเยซูเจ้าจะต้องจากโลกนี้ไปใกล้เข้ามาแล้ว
พระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม” (ลูกา 9:51)
มีบางอย่างที่เราไม่อยากทำ�อะไรเลยแต่ก็ทราบดีว่าเราต้องทำ� บางที
สิ่งสุดท้ายที่อยากทำ�ในตอนเช้าคือลุกขึ้นจากเตียงนอนที่แสนจะมีความสุข
บางครั้งเราต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษเพื่อทำ�งานที่เราต้องทำ� แล้วยังมีการ
ตัดสินใจที่สำ�คัญ แต่เราไม่อยากทำ� เพราะต้องใช้ความคิดมาก ต้องตั้งใจและ
ต้องกล้าทำ� เช่นการตัดสินใจในเรื่องการผ่าตัดที่สำ�คัญ การตัดสินใจนับว่ายาก
และไม่ค่อยชัดเจนนัก
พระเยซูเจ้าได้ทรงตัดสินพระทัยที่จะเผชิญหน้ากับผู้นำ�ของชาวยิว
พระองค์ได้ทรงท้าทายพวกเขาหลายครั้งด้วยกัน เป็นเหตุให้พระองค์มีศัตรู
หลายคน ในการเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์จะต้องเผชิญหน้ากับฝ่าย
ตรงกันข้ามและเสี่ยงพระชนมชีพ เป็นสิ่งที่ง่ายที่จะอยู่หา่ งไกลจากกัน แต่ถ้า
พระองค์จะทรงกระทำ�ดังนั้นก็จะเป็นการปฏิเสธ เหตุผลที่พระองค์เสด็จมา
ในโลก แม้ว่าทรงถูกจับกุมอย่างแน่นอน แล้วพระองค์จะทรงทรมานและ
สิน้ พระชนม์ แต่ถา้ หากพระองค์จะต้องทรงกระทำ�พันธกิจของพระองค์ พระองค์
ก็ไม่ทรงมีทางเลือก จากมุมมองหนึ่ง แม้การตัดสินนั้นได้ถูกจัดไว้ให้พระองค์
แล้วก็ตาม ไม่ว่าจะยากลำ�บากสักเพียงใด พระองค์ก็จะต้องทรงมุ่งหน้าไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม
ชีวิตมิใช่เรื่องง่าย บางครั้งเราทุกคนต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่เรา
ไม่อยากทำ� เป็นการเลือกที่แสนจะลำ�บากและต้องมีการตัดสินใจ ไม่ว่าผลจะ
ออกมาอย่างไรก็ตาม สิง่ เดียวทีเ่ ราทำ�ได้กค็ อื อธิษฐานภาวนาขอความเฉลียวฉลาด
และกำ�ลังใจ ไม่ว่าจะยากลำ�บากมากสักเพียงใด พระเยซูเจ้าทรงชี้แนวทางให้
แก่เราและจะเสด็จไปกับเราด้วย
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระเจ้า ผูท้ รงเปีย่ มด้วยความรัก โปรดทรงประทานความกล้าหาญ
ให้แก่ลกู ลูกต้องการความกล้าหาญ เพือ่ จะได้ตดั สินใจอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะ
ในเมื่อลูกหวาดกลัว ผลที่จะตามมาก็ตาม โปรดทรงช่วยลูกอย่าให้หาวิธีออก
ที่ง่าย โดยเฉพาะเมื่อการตัดสินใจของลูกจะไปกระทบกระเทือนผู้อื่น ทั้งนี้
เดชะพระบารมีของพระเยซูเจ้า อาแมน

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
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สานเสวนา (ต่อจากหน้า 2)
และเยาวชนไทย – เมียนมาร์ เรื่อง “บทบาทของ
ศาสนาในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง” ผู้น�ำ 3
ศาสนา ชาวบ้านและเยาวชนไทย – เมียนมาร์
วันที่ 9 กันยายน 2014 ที่วัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีเยาวชนจากเมียนมาร์เข้าร่วม
11 คน มาเลเซีย 1 คน เยาวชนไทยจาก 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 15 คน
เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศไทย ประเทศ
เมียนมาร์ซง่ึ เป็นประเทศเพือ่ นบ้านของเรา มีความขัดแย้ง
แต่วา่ ไม่ใช่เรื่องศาสนา  หลายคนพยายามจะดึงให้เป็น
ความขัดแย้งระหว่างศาสนา  ศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลาม
และศาสนาคริสต์ ได้รับผลไปด้วย เพราะเป็นชนกลุ่ม
น้อยในประเทศเมียนมาร์
ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย จึงจัดสานเสวนาเพื่อแบ่งปันความคิดเห็น
ที่เป็นรูปธรรม ว่า  ถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น บทบาท
ของผูน้ �ำ ศาสนาควรจะทำ�อย่างไร? และจะก้าวข้ามความ
ขัดแย้งได้อย่างไร?
พระภาณุ จิตฺตทนฺโต ผู้แทนศาสนาพุทธ
ท่านได้ใช้คำ�สอนของทางศาสนาพุทธว่า อะไรคือปัญหา 
อะไรคือสาเหตุของปัญหา    ท่านได้พูดจากมุมมองของ
ศาสนาพุทธ ขณะเดียวกันท่านพูดถึงเรือ่ งว่า  ผูน้ �ำ ศาสนา 
ต้องคุยกัน เปิดใจคุยกันแบบวันนี้
อิหม่ามฐารี มหาเรือนลาภ ผู้แทนศาสนา
อิสลาม ประเด็นที่แบ่งปันสอดคล้องกับหลักของศาสนา
พุทธ ว่า ต้องหาสาเหตุก่อนว่า เหตุนั้นเกิดขึ้นจากอะไร
และต้องทำ�ความจริงให้ปรากฏ แล้วก็ใช้หลักรัฐศาสตร์
ในการปกครอง จะไม่ใช้กำ�ลัง จะใช้การพูดคุย และมี
ความยุติธรรม และเป็นธรรม
คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้แทนศาสนา
คริสต์ ดูตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และประเด็น
ที่สำ�คัญ คุณพ่อได้กล่าวว่า  ให้ยอมรับความเป็นคน
ความเป็นพี่น้อง ถึงแม้ว่าความขัดแย้งจะเกิดขึ้น แต่ว่า
เราต้องก้าวข้ามผ่านตรงนั้นไปสู่ความเป็นคน สุดท้าย
ต้องให้โอกาส และให้อภัย
มุมมองในการแก้ปัญหา  คงไม่ต่างจากพี่น้อง
ชาวมุสลิม และพี่น้องชาวพุทธ คือ ต้องไปหาเหตุให้พบ
ว่าอะไรคือเหตุของความขัดแย้ง อะไรคือเหตุของความ
ไม่เข้าใจ คับข้องใจ อันนี้คือประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายจะ
ต้องยอมรับ
ประเด็นแรก คือ ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามสภาพจริง หลักทีพ่ ระเยซูเจ้าสอนไว้วา 
่ เมือ่ แต่ละคน
ทราบเหตุทเ่ี กิดขึน้ ตามความจริงแล้ว ถ้าสามารถตักเตือน
กันได้โดยส่วนตัว อาจจะเป็น 2 คนมาคุยกัน แบบพี่
แบบน้อง แล้วถ้าหากว่ายอมรับกันได้ ข้อขัดแย้งนั้นก็
อาจจะได้รบั การแก้ไข ได้รบั โอกาส และได้รบั การร่วมมือ
คืนมา 
เยาวชนจากภาคใต้ของประเทศไทย กล่าวว่า
วิธีก้าวข้ามความขัดแย้งคือ ต้องแสวงหาจุดร่วม สงวน
จุดต่าง ต้องดูว่าอะไรที่จะเป็นการทำ�ร่วมกันได้ เราก็
เอาเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวข้ามอุปสรรค   เช่น ถ้ามี
ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้น เราต้องดูว่า  อะไรที่เราทำ�
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยกันได้ก่อน และอีกอย่างหนึ่ง

ให้รู้จักถ่อมตน ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ ทัศนะของตัวเอง
อาจจะผิดก็ได้ เพราะฉะนัน้ เราต้องมีสติเพือ่ ทีจ่ ะพิจารณา
ตัวเอง ถ้าเราไม่ยึดติดกับความเป็นตัวของเรา  แต่เรา
สามารถที่จะมีสติ วิพากษ์วิจารณ์การกระทำ�ของเราได้
เราจะสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งนี้ได้  
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช กล่าวว่า  กิจกรรม
ร่วมกันที่เป็นรูปธรรมในการก้าวผ่านความขัดแย้ง ที่
ทุกศาสนาจะทำ�ด้วยกันคือ การมาสวดภาวนาร่วมกัน
ด้วยหลักศรัทธา  มันจะมีพลัง และทำ�ให้ผู้ที่ต้องการจะ
สร้างความขัดแย้งนั้นไม่สามารถที่จะทำ�ได้สำ�เร็จ เพราะ ตัวตั้ง แล้วทุกศาสนามาร่วมกันแก้ปัญหา  อยากให้
ฉะนั้น การสวดตามวิธีของแต่ละศาสนาร่วมกัน เป็นวิธี เป็นการคุยกันในทุกๆ ภาคส่วน หาคนที่มีความรู้ใน
ที่เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม  เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น เรือ่ งของปัญหานัน้ ๆ โดยตรง มาคุยกันเพือ่ จะได้มแี นวทาง
ไม่ว่าภาคใต้ หรือที่เมียนมาร์ ถ้าพวกเรามารวมตัวกัน ของการแก้ปัญหา  และต้องเชื้อเชิญความดีเข้ามา  เพื่อ
ในทุกศาสนา มาสวดภาวนาพร้อมกัน มาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ป้องกันและขับไล่ความไม่ดีออกไป คนดีต้องมาร่วมมือ
กัน และการเสวนาครั้งนี้เป็นการเพิ่มประเด็นของการ
ที่ตนเองนับถือร่วมกัน ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปด้วยดี
เยาวชนศาสนาพุทธ เมียนมาร์ กล่าวว่า  มัน คุยกันในระดับของ 2 ประเทศไปด้วยก็ยิ่งดี
ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา เลขานุการ
ยังไม่มีพื้นที่ที่ปลอดภัย เป็นที่ที่เริ่มให้คุยกัน คือ ต้องมี
คนที่ไม่เข้าข้างใครคนใดคนหนึ่ง อย่างนี้ถึงจะคุยกันได้ ร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศ
นั่นหมายความว่า ต้องมีคนกลางที่มีความยุติธรรม แล้ว ไทยผู้อำ�นวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
่ สืบเนื่องมาจาก
ก็จัดเวลา  สถานที่ และโอกาส ต้องมีพื้นที่ที่ปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์วา 
ให้ โดยเฉพาะให้ผู้ที่เป็นผู้นำ�ของศาสนา  เป็นศูนย์รวม โครงการค่ายเยาวชนร่วมกัน 7 วันมาทำ�กิจกรรม แล้ว
ของความเชื่อ ให้มาอยู่รวมกัน เบื้องต้น คือ ผู้นำ�ศาสนา จัดให้มีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา  ตอนแรก
เริ่มด้วยการให้รู้จักตนเอง เริ่มจากการมีสนั ติภายใน และ
ผู้นั้นต้องเป็นคนยุติธรรม และทำ�หน้าที่เป็นคนกลาง
พระรุ่งนคร จากเมียนมาร์ กล่าวว่า ต้องลง เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา และลงภาคสนาม เสร็จ
ไปในพื้นที่ที่เกิดปัญหาขึ้นจริง เราต้องไปหาผู้นำ�ศาสนา แล้วก็ทำ�ความเข้าใจเรื่องของความขัดแย้ง และเรื่องของ
และต้องไปหาท่าน   เข้าในดินแดนที่มีความขัดแย้ง ถ้า ความรุนแรง
การเสวนาจะไม่มีผลอะไร ถ้าไม่นำ�ไปสู่ภาค
เรารวมตัวกันไปเข้าไปในพื้นที่ แล้วก็ไปฟังปัญหา  เรา
ไม่ได้อาสาว่าเราจะเข้าไปแก้ปัญหาได้ แต่อย่างน้อยไป ปฏิบัติ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะผู้นำ�ทางศาสนา  คือคนในระดับ
เยาวชน คนตัวเล็กตัวน้อย และไม่ใช่เฉพาะแต่คนที่
ฟังเรื่องที่เกิดขึ้น  ไปฟังสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
ถ้าหากเราเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้ แต่ถ้าเรา มีชื่อเสียง หรือมีอำ�นาจเท่านั้น และต้องมีศาสนิกชน
เชิญผู้นำ�ศาสนาของแต่ละพื้นที่มาคุยกันนอกพื้นที่   มา ของแต่ละศาสนาด้วย เพราะฉะนั้น การสานเสวนา
คุยกันแล้วก็มาเผยแพร่ความรู้ แล้วค่อยๆ เขยิบเข้าไป ระหว่างศาสนา  ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะเห็นความสำ�คัญของ
ผู้นำ�ศาสนา  ที่จะสามารถจูงใจคนให้ทำ�ตาม หรือว่า
ทีละขั้น
พระภาณุ   จิตฺตทนฺโต กล่าวว่า  การที่เรามา ปฏิบัติอะไรที่เป็นการก้าวข้ามความขัดแย้งแต่เป้าหมาย
เสวนามาคุยกันนั้นดี แต่จะดีกว่าถ้าเราทั้งพูด และลงมือ ส่ ว นใหญ่ ค วรจะมุ่ ง ไปที่ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง เป็ น
ทำ�ด้วย เพราะฉะนั้นคุยอย่างเดียว ฟังอย่างเดียว แต่ไม่ คนระดับล่าง เช่น ระดับหมู่บ้าน กลุ่มต่างๆ และร่วมมือ
ลงไปทำ�ตรงจุดที่เป็นปัญหาก็จะไม่เกิดประโยชน์ 		กับศาสนิกชนทั่วไปด้วย
พระภาณุ กล่าวอีกว่า  เราต้องเอาปัญหาเป็น
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พระสมณสาส์น
เตือนใจ
เรื่อง
ความชื่นชมยินดี
แห่งพระวรสาร
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์
ราคา 90 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 2
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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พบกับหนังสือดี สื่อคาทอลิก
จากทุกสำ�นักสื่อคาทอลิก ได้ที่

บูธ M 29 โซนซี
ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
ระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคม 2014
เวลา 10.00-21.00 น.
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
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
ศูนย์อภิบาลอ่างทอง วัดน้อยนักบุญมีคาแอล ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 27 กันยายน เวลา 10.30 น.
(งดจำ�หน่ายสินค้า)
วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม เวลา 
10.30 น. (งดจำ�หน่ายสินค้า)
วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้�ำ จ.สมุทรปราการ ฉลองวัดวันพฤหัสบดีท่ี 23 ตุลาคม เวลา 
10.30 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช เป็นประธาน มีตรีวารฉลอง 3 วัน 20-22
ตุลาคม เวลา 19.00 น. (งดจำ�หน่ายสินค้า)
วัดนักบุญอันเดร ต.บางภาษี อ.บางเลน
จ.นครปฐม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 
10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น
ประธาน (เดินทาง : ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ก.ม.
ที่ 38 ถึง 4 แยกนพวงศ์ เลี้ยวซ้ายไปบางเลน 15 ก.ม.
วัดอยู่ขวามือในซอย 400 เมตร)

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม เวลา  10.30 น. พระสังฆราช
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดนักบุญทัง้ หลาย บ้านม่วงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา  10.30 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดแม่พระปฏิสนธินริ มล บ้านน้อยสามเหลีย่ ม
จ.ขอนแก่น ฉลองวัดวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม  เวลา 10.30 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูง
น้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6
ธันวาคม เวลา  10.30 น. คุณพ่อสมนึก สุทธิ
อุปสังฆราช เป็นประธาน
วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล ถ.พลรัตน์
อ.พล จ.ขอนแก่น ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม
2014 เวลา  10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย
ธาตุวิสัย เป็นประธาน

สังฆมณฑลราชบุรี

วัดแม่พระสายประคำ� อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม เวลา 
10.30 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
เป็นประธาน

สังฆมณฑลนครสวรรค์
วัดนักบุญเทเรซา อ.แม่สอด จ.ตาก ฉลอง
“5 ทศวรรษศูนย์กลางแห่งความเชื่อและงานแพร่ธรรม
สู่เหล่าชาติพันธุ์” พร้อมเคารพพระธาตุนักบุญพระสันตะปาปาทั้ง 2 องค์ วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 
10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
เป็นประธาน (ตรีวาร วันที่ 8-10 ตุลาคม เวลา 
19.00 น. โดยคุณพ่ออนุพงษ์ ศรีสุข คณะคาร์เมไลท์)
สำ�รองที่พักได้ที่คุณพ่อชวินทร์ เสงี่ยมแก้ว โทร. 087573-7415

สังฆมณฑลนครราชสีมา

วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง
วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง อ. เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เปิดและเสกวัดใหม่ วันเสาร์
บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 28 กันยา- ที่ 15 พฤศจิกายน   เวลา  10.30 น. พระสังฆราช
ยน เวลา  10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน
ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม
วัดแม่พระฟาติมา นาคำ� อ.เมือง จ.อุบลเวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา ราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม เวลา 10.00 น.
กฤษเจริญ เป็นประธาน
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน
วัดอัครเทวดาราฟาแอล บุ่งไหม ต.บุ่งไหม
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่
วัดนักบุญอันดรูว์ อ.เมือง จ.ยะลา ฉลองวัด 18 ตุลาคม เวลา  10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป
สังฆมณฑลจันทบุรี
วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม เวลา 10.30 น. คุณพ่อนที ธีรา- บรรจง ไชยรา เป็นประธาน
วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด นุวรรตน์ (อุปสังฆราช) เป็นประธาน (ติดต่อสอบถาม
คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้�ำ โทร. 08-1840-7884)
วันเสาร์ที่ 27 กันยายน เวลา 10.30 น.
วัดแม่พระลูกประคำ� สัตหีบ จ.ชลบุรี
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 10.30 น.
องค์แรก ภราดาสังฆานุกรฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย
วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก
ภานุพันธ์, ofm. ที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำ�ไทร ปทุมธานี
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม เวลา 10.30 น.
วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ
วัดแม่พระลูกประคำ� บ้านสร้าง ฉลองวัด
เวลา  10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม เวลา 10.30 น.
] แผนกคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑล ศรีดารุณศีล เป็นประธาน
กรุงเทพฯ ขอเชิญร่วม “แนวทางการเจริญชีวิตจิต ] โครงการอบรมสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม (7
สังฆมณฑลอุดรธานี
คริสตชนฆราวาส” วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2014 ที่ ครั้ง 7 เรื่องราว) แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ จัดอบรม
วัดแม่พระลูกประคำ� เวียงคุก อ.เมือง จ.
วัดพระกุมารเยซู ก.ม. 8 เวลา 09.00-16.00 น.
ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม (7
หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 4 ตุลาคม เวลา 10.30 น.
] คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย ครั้ง 7 เรื่องราว) ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
ขอเชิญหญิงสาวโสด  อายุ   20  ปีขึ้นไป ที่ต้องการ 13.30-17.00 น. ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ (บางรัก)
วัดพระเมตตา บ้านโชคอำ�นวย จ.บึงกาฬ
มีเวลาภาวนา  ให้เวลารื้อฟื้นชีวิตคริสตชน-ความเชื่อ สำ�นักพระสังฆราช ชั้นล่าง โดยครั้งที่ 3 จะเป็น
ฉลองวัดวันพุธที่ 8 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
และสัมผัสชีวิตนักบวชแบบอุร์สุลิน  เข้าร่วมกิจกรรม เรื่องราวการฝึกซ้อมร้องเพลงวัดในพิธีอย่างมีชีวิต
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
“บวชแรมวาร” ทีบ่ า้ นพักอุรส์ ลุ นิ บนดอยสุเทพ อ.เมือง ชีวา ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2014 ขอรายละเอียด
วัดนักบุญเยราร์ด ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.
จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่  1-5 ตุลาคม  2014  สนใจ เพิ่มเติมและสำ�รองการเข้าอบรมได้ที่ 0-2681-3900
ขอนแก่น ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 10.30 น.
ติดต่อซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ โทร. 0-5327- ต่อ 1407, 08-9108-6850 E-mail : thaisacred
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
6062, 08-9950-4302
music@gmail.com
วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง จ.อุดรธานี ฉลอง
] คณะภราดาน้ อ ยฟรั น ซิ ส กั น แห่ ง ประเทศไทย ] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษวัดวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระขอเชิญพี่น้องร่วมสมโภชนักบุญฟรันซิสแห่งอัสซีซี บำ�รุง   ขอเชิญร่วมมิสซาเทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส
สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
ประจำ�ปี 2014 เปิดปีการฉลอง 30 ปีการแพร่ธรรม บุญเกิด กฤษบำ�รุง วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2014
วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนา
ในประเทศไทย และพิธีบวชพระสงฆ์ฟรันซิสกันไทย
(อ่านต่อหน้า 16)
สิงห์ ต.พระบาท อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ฉลองวัด

ที่นี่มีนัด

หน้า 16 ปีที่ 38 ฉบับที่ 40 ประจำ�วันที่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2014

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
เวลา  19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อ
วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย เป็นประธาน   (หลังพิธีมีแห่
พระรูปบุญราศี และถวายดอกไม้)
] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ
ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา  คุณพ่อไพบูลย์
อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2014
เวลา  08.30-10.30 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
เวลา 11.00 น.  ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม
โทร. 08-4008-8789
] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะจัดอบรมพระคัมภีร์ “คอร์สการ
ค้นพบความหมายในพระคัมภีร์” (The Joy of
Discovery in Bible Study – JOD)  ในวันที่ 20-24
ตุลาคม 2014 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม
ซึ่ ง การอบรมนี้ เ ป็ น วิ ธี ก ารศึ ก ษาพระคั ม ภี ร์ โ ดย
อาศั ย ประสบการณ์ ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ รั บ การอบรมค้ น พบ
ความหมายของพระคัมภีร์เป็นขั้นตอน   หากท่านสนใจ
กรุณาติดต่อได้ที่อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนก
พระคัมภีร์ โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร
0-2420-0120 E-mail: thaibible@hotmail.com
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2014
] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จะจัดอบรมวิธีศึกษาพระคัมภีร์ด้วย
รูปแบบ Bibliodrama ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน
2014 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม หากท่าน
สนใจติดต่อได้ที่อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนก
พระคัมภีร์ โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร
0-2420-0120 E-mail: thaibible@hotmail.com
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2014
] ขอเชิญคริสตชน ศิษย์เก่า  ผู้มีอุปการคุณ ร่วม
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ขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสครบ 75 ปี โรงเรียน
นารีวุฒิ (คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ “ซิสเตอร์ซาเลเซียน”)  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 สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมทีธ่ รุ การโรงเรียน
โทร. 0-3221-1675, 0-3221-1175
] ฉลองปิดปีแห่งความหวัง สังฆมณฑลอุดรธานี
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
] ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี (บ้าน
เณรเล็ก สังฆมณฑลอุดรธานี) วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา  10.30 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม / วันจันทร์
ที่ 3 พฤศจิกายน / วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม สอบถาม
คุณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร. 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
Ad Maiorem Dei Gloriam (AMDG)
เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าให้ทวียิ่งขึ้น
ค่ายกระแสเรียกคณะเยสุอิต
วันที่ 17-20 ตุลาคม 2014
สถานที่บ้านซาวีโอ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน
จ.นครปฐม
เด็กชายตั้งแต่ขั้น ป.6 เป็นต้นไป
คุณสนใจที่จะมาร่วมกับเราไหม!
สนใจติดต่อ:
บราเดอร์ศรายุธ กรสุภาพ (เทพ)
โทร. 09-2484-2624
เตรี่ปีเตอร์ พึ่งพรพระ (ปีเตอร์)
โทร. 08-2112-9160
บ้านเณรเยสุอิต 0-2429-0571

ติดต่อกองบรรณาธิการ
E-mail : udomsarn@cbct.net

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
kคณะภราดาน้ อ ยฟรั น ซิ ส กั น แห่ ง
ประเทศไทย มีความยินดีขอเชิญร่วมสมโภชนักบุญ

ฟรันซิสแห่งอัสซีซี ประจำ�ปี 2014 เปิดปีการฉลอง
30 ปีการแพร่ธรรมในประเทศไทย และพิธบี วชพระสงฆ์
ฟรันซิสกันไทยองค์แรกภราดาสังฆานุกรฟรันซิส
เซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์, ofm. ที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำ�ไทร ปทุมธานี วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2014
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. พระสังฆราช
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน

k สังฆมณฑลนครสวรรค์ มีความยินดี

ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า  โอกาสฉลองนักบุญ
ลูกา  ผูน้ พิ นธ์พระวรสารพิธเี คารพพระธาตุ นักบุญ
ยอห์น ปอล ที่ 2 และนักบุญยอห์น ที่ 23
พระสันตะปาปา  และพิธีบวชพระสงฆ์ สังฆานุกร
เปโตร ประพันธุ์ กลัมพัก สัตบุรุษวัดอัครเทวดา
คาเบรียลสันติสุข (จ.เพชรบูรณ์) สังฆานุกรเปาโล
พรชัย สิงห์สา สัตบุรุษวัดนักบุญลูกา  บางขาม
(จ.ลพบุรี) ที่วัดนักบุญลูกา  บางขาม ลพบุร  
ี วัน
เสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2014    เวลา  10.30 น. โดย
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็น
ประธาน

อารามคาร์แมล นครสวรรค์

วันเสาร์ที่
20 กันยายน 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 
10.30 น. พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน

อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ

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

อารามคาร์แมล จันทบุรี วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม
2014 เวลา 10.30 น.

คณะคาร์แมลประเทศไทย

ขอเชิญร่วมพิธบี ชู าขอบพระคุณ โอกาสสมโภช 500
ปี เกิด ของนักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู (อาวีลา)
และฉลองอารามนักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู (อาวีลา)
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน
วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2014 เวลา 10.30 น. ที่
อารามคาร์แมล สามพราน
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โดย... เงาเทียน
สวัสดีครับเพื่อนๆ
เยาวชนที่รัก...“เยาวชน
เอเชีย จงตื่นเถิด” คำ� ๆ นี้ คงคุ้นหูพวกเราหลายคน
ในช่วงนี้นะครับ และหวังว่าคงทำ�ให้พวกเรา  เยาวชน
ตื่นขึ้น และลุกขึ้นมาทำ�อะไรที่ดี ๆ กันบ้างแล้วนะครับ
จากสถานการณ์ในสังคมที่มองคนแต่ภายนอก ทำ�ให้
บางครั้งเราก็ลืมมองความเป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้อื่น
ไป วันนี้ พี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วครับ เรื่องของ
“ขอทานกับร้านซาลาเปา” ครับ
ร้านซาลาเปาร้านหนึ่ง...กิจการดีมาก มีลูกค้า
เข้าร้านตลอดทั้งวัน วันหนึ่ง มีขอทานสวมเสื้อผ้าเก่าๆ
ขาดๆ เนือ้ ตัวสกปรก มาทีป่ ระตูรา้ น ทำ�ให้ลกู ค้าหลายคน
พากันอุดจมูกเดินหนี
ลูกจ้างของร้านก็เข้ามาต่อว่า  และเอ่ยปากไล่ไป
ให้พ้นร้าน แต่ขอทานก็รีบอธิบาย “คุณครับ ผมไม่ได้
มาขอทานหรอก แต่จะมาซื้อซาลาเปา “พร้อมกับเอา
เหรียญเศษสตางค์ ออกมานับด้วยสองมือ...
ลูกจ้างรู้สึกรำ�คาญ จึงออกแรงปัด เหรียญทั้งหมด
...ต ก พื้ น !!!
ขอทานตกใจ รีบก้มลงเก็บเหรียญบาทบนพื้น
แต่หาอย่างไร ก็ขาดไป 1 บาท อยู่ดี
“เหรียญ 1 บาท นี่...คุณทำ�ตกใช่ไหมครับ”
ขอทานเงยหน้ามอง ก็เห็นเถ้าแก่ของร้าน...เขา
ไม่กล้าแม้แต่จะรับเงินจากเถ้าแก่ และกำ�ลังจะวิ่งหนีด้วย

ความลุกลี้ลุกลน แต่ก็ถูกเถ้าแก่เรียกให้หยุด พร้อมพูด
ว่า...“ยินดีต้อนรับครับ คุณลูกค้า !!! ไม่ทราบว่าคุณ
ต้องการ ซาลาเปาไส้อะไร”
ขอทานตะลึงงัน ผ่านไปสักพัก จึงตอบกลับไป
ว่า “ผมอยากได้ซาลาเปาไส้หมู 1 ลูก”
“ครับ...กรุณารอสักครู่” แล้วหันไปคีบซาลาเปา
ไส้หมู ออกจากซึ้งมา  และยื่นให้ขอทานอย่างนอบน้อม
และหันไปถามลูกจ้างว่า... “นี่คือวิธีต้อนรับลูกค้าของ
เธองั้นหรือ”
“แต่เค้าเป็นแค่ ขอทานคนหนึ่ง” ลูกจ้างอธิบาย
“ต่อให้เค้าเป็นขอทาน ก็เป็นลูกค้าของเรา เธอโดนไล่

ออกแล้วล่ะ” เถ้าแก่กล่าว
จากนั้น...เรื่องที่ทำ�ให้คนในร้าน ตกใจยิ่งกว่า  ก็
คือ...เถ้าแก่ให้ขอทานคนนี้ มาเป็นลูกจ้างในร้าน และ
เมื่อขอทานคนนี้ ชำ�ระร่างกายจนสะอาด เผยให้เห็น
หน้าตาที่หล่อเหลาผิดคาด อีกทั้งยังขยันขันแข็ง
กลายเป็นผู้ช่วยของร้านได้อย่างดี...
ภายหลัง...มีคนถามเถ้าแก่ ด้วยความอยากรู้
อยากเห็นว่า...เถ้าแก่ดูออกได้อย่างไรว่า  แท้จริงแล้ว
ขอทานคนนี้ เป็นทองชั้นดี เถ้าแก่ตอบกลับมาว่า...
ที่จริงแล้วง่ายมาก เขาไม่ได้มาขอซาลาเปากิน แต่เขา
รวบรวมเงินอย่างอยากลำ�บาก มีเงินแล้วค่อยมาซือ้ ซาลาเปา
ของเรา แสดงให้เห็นว่า...เขาเป็นคนที่...เ ค า ร พ ตั ว เ อ ง
การไม่เคารพผู้อื่น หมายถึงการไม่เคารพตัวเอง  และมี
เพียงคนที่เคารพตัวเองเท่านั้น จึงจะเคารพ... ง า น ที่
ตั ว เ อ ง ทำ�
เยาวชนที่รักครับ “ตื่นขึ้น” เถอะครับ ใน
ทุกเช้าของวันใหม่ “Wake Up!!!” พร้อมจะทำ�ให้
ตัวเองมีคุณค่าเสมอเหมือนขอทานคนนี้ ที่ไม่ได้เอาแต่
จะแบมือขอคนอืน่ กินไปวัน ๆ และ  “Wake Up!!!” พร้อม
จะมองเห็นและให้โอกาสผู้อื่น เหมือนเถ้าแก่ เจ้าของ
ร้าน ที่มองเห็นคุณค่าในตัวขอทานคนนี  ้ “Wake Up!!!”
ให้ความเคารพต่อกัน ในคุณค่าที่แต่ละคนมีนะครับ แล้ว
พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ สวัสดี
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ความรัก ในหน้าถัดไป

“In The Light of Love” ในแสงแห่งรัก ผลงานอคูสติกของ Deva
Premal & Miten รวมด้วย Manose ถ่ายทำ�ที่ Malibu มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 2009 แสงดวงอาทิตย์นวลนุ่มบวกกับเสียงกีต้าร์อุ่น ๆ
และแหลมใสในบางคราไม่บดบังและไม่แย่งความเด่นของเสียงกีต้าร์ตัวที่เกา
เป็นพื้น เสียงร้องประสานชายหญิงส่งสมดุลสู่กันโอบอุ่นสรรพสิ่ง ขลุ่ยพลิ้วไหว
โซโล่หวาน เป็นลมธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เนื้อเพลง
ไม่ต้องพูดถึง ในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เราค้นหาไม่รู้จบ บางทีมันก้าวไปข้างหน้า แต่
บางทีมันก็หยุดอยู่กับที่
งานเขียน งานสัมภาษณ์ งานบรรยาย ทำ�ให้ผมพบเจอผู้คนมากมาย
ผมพูดเรื่องนี้รอบที่พันแล้วล่ะมั้ง แต่ผมก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงมันอีก คน
เหล่านั้นล้วนมีพลังและมีเรื่องราว มันทำ�ให้เราได้อ่านชีวิตและเราได้คิดต่อ
หลังบรรยายให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนหนึ่งตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงมัธยมศึกษา เกี่ยวกับสื่อศึกษา ความเข้าใจเรื่องสื่อ การรู้เท่าทัน เป็นต้น
มุมที่บางทีบรรดาเยาวชนอาจจะนึกไปไม่ถึงหรือบางทีไม่ทันระวังตัว สิ่งที่ผม
พูดอยูเ่ สมอคือ บางทีในสือ่ มันไม่ใช่พน้ื ทีส่ ว่ นตัวของเราอย่างแท้จริงทัง้ หมดหรอก
ผมยกตัวอย่างกรณีภาพหลุดของเหล่าเซเลบทั้งหลาย ซึ่งมันย่อมมีคนที่ติดตาม
แบบประสงค์ร้าย หรือมันเป็นสิ่งที่ขายได้ ตลาดต้องการ เมื่อมีคนซื้อ ย่อมมี
คนขาย อุตสาหกรรมหรือวิถีทางหากินบนความทุกข์ยากของคนอื่นยังมีอยู่
ให้เห็น บางทีเราก็ไปหาเรื่องใส่ตัวเอง เรื่องของการใช้โลกโซเชียลมีเดียเป็นที่
ระบาย ด่าทอ แสดงความรู้สึกอย่างรุนแรงก้าวร้าว ทั้ง ๆ ที่ชีวิตจริง อาจ
ไม่มีโอกาสได้ทำ�แบบนั้น รู้สึกสะใจ รู้สึกได้เอาคืน แต่เมื่อวันหนึ่งเราไป
สมัครงาน นายจ้างอาจไม่รับเรา หลังจากตรวจดูในเฟซบุ๊คของเราทั้งหมดแล้ว
ฯลฯ ตัวอย่างและเรื่องราวมากมายเหล่านี้ สร้างข้อสงสัยให้กับเด็กคนนั้น เธอ
ถามผมว่า “หนูรู้นะคะว่า การระบายอารมณ์แบบนี้ทางนี้มันไม่ดี แต่คุณพ่อจะ
ให้หนูระบายออกทางไหน?” ผมยังคิดไม่ทัน ณ เวลาที่เธอมาถาม ผมได้แต่
ตอบไปว่า “มันคงมีทางอื่นสิน่ะ”
ผมเปิดประเด็นนี้กับคุณพ่อรุ่นพี่ น่าสนใจทีเดียวที่โลกพาความเจริญ
ก้าวหน้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง พวกเรายอมรับมัน แต่เราก็เริ่มพบว่า การระบาย
อารมณ์ ความรู้สึกผ่านทางสังคมโซเชียลมีเดีย มันจะจบอย่างไร? ผมนึกต่อไป
เรื่อย ๆ
คนเขาอยากรู้กันไหมว่าเรารู้สึกอย่างไร? สิ่งที่คุณทำ�บางทีก็ไม่ต่างจาก
การไปพ่นสีตามกำ�แพง
การกดไลค์ของเพื่อนของคุณ
คืออะไร ชื่นชมกับอารมณ์ของคุณ
ณ เวลานั้น กดรับรู้ กดไปอย่างนั้น กด
เพราะเป็นคุณ ความหมายของอักษร
Like เราเข้าใจตรงกันหรือเปล่า แล้ว
ถามจริง ๆ เถอะ คุณกำ�ลังรอกดไลค์
อยู่หรือเปล่า? ยอดกดไลค์ในประเด็น
ที่คุณเปิดไว้ มันกำ�ลังสร้างความรู้สึก
อะไรบางอย่างในใจ เพื่อคุณจะบอกว่า
กำ�ลังมีคนฟังเราอยู่
คำ � ถ า ม สุ ด ท้ า ย ก็ คื อ ก า ร

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
ระบายอารมณ์ ความรู้สึกผ่านทางสังคมโซเชียลมีเดีย มันตอบคำ�ถาม หรือมัน
ทำ�ให้คุณสามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้มากน้อยแค่ไหน ลึก ๆ แล้วคนเรา
ต้องการทางออก หรือท่อระบายน้ำ� 
คำ�ถามเหล่านี้นำ�ไปสู่คำ�ตอบที่ว่า ทำ�ไมในโรงเรียนต้องมีครูที่ปรึกษา
ทำ�ไมบางสำ�นักงานต้องมีหมอจิตวิทยา มีคนให้คำ�ปรึกษา ทำ�ไมเราต้องมีคุณพ่อ
วิญญาณรักษ์ หรือใครสักคนที่เป็นคู่คิด เพื่อนยามยาก เราต้องการการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากกว่า โลกสมมุติไม่อาจตอบชีวิตเราได้จริง ๆ แต่ผม
ว่าเราอย่าลืมว่า วัยรุ่นและเด็ก ๆ ที่กำ�ลังจะเติบโตขึ้นมาเขาอยู่บนโลกใบนั้น
แบบนั้น
ในเดือนตุลาคม สามเณรใหญ่ในชั้นปีต่าง ๆ กำ�ลังจะเข้าฝึกปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ ของพระศาสนจักร และเป็นพิเศษสำ�หรับสามเณรหรือนักศึกษา
ชัน้ ปีท่ี 3 ของวิทยาลัยแสงธรรม จะได้ฝกึ ปฏิบตั กิ บั สือ่ มวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ผมคิดว่าเราคงต้องปรับเรื่องราวอีก นอกจากจะสอนให้พวกเขารู้ว่าสื่อคาทอลิก
คืออะไรแล้ว เราคงต้องสอนให้เขาเข้าใจโลกในยุคของพวกเขา สังคมออนไลน์
การเป็นผู้นำ�ในยุคดิจิตอลนี้ การรู้เท่าทันสื่อ หรือแม้กระทั่งการศึกษาดูงาน
เราคงต้องจัดให้ครอบคลุมทั้งสื่อศาสนาคริสต์คาทอลิก พี่น้องต่างศาสนา และ
สื่อที่ประกอบการในเชิงธุรกิจ วันสุดท้ายที่เราตั้งใจกันคือการให้บรรดาผู้เข้า
รับการอบรมได้เห็นเบื้องหลังการบันทึกรายการสด โดยมีแขกรับเชิญเป็นพิธีกร
ในสนามจริง คุณประสาน อิงคนันท์ อดีตพิธีกรคนค้นฅน และคุณนีน่า ปัจฉิมสวัสดิ์ พิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง เราจะมาเสวนากันเรื่องสนามจริงของสื่อ
กับการบันทึกรายการ Power of Love พลังรัก การสัมภาษณ์ การทำ�ข่าว
สำ�หรับหนังสือพิมพ์อุดมสาร ผมเล่าเพื่อเป็นตัวอย่างและบอกว่า ท่ามกลาง
สังคมที่ดำ�เนินไป พระศาสนจักรไม่ได้หยุดอยู่กับที่แต่พยายามที่จะเรียนรู้ และ
ชี้นำ�สังคมให้เดินไปในทิศทางที่มีคุณธรรม ด้วยคุณค่าหลักแห่งพระวรสาร
เด็กๆ กำ�ลังเลิกเรียนแล้ว หลายคนวิ่งเล่นอย่างเป็นสุข หลายคนการเรียน
ยังไม่จบ บางคนต้องเรียนพิเศษที่โรงเรียน บางคนอาจเรียนที่บ้าน และแน่นอน
ทุกคนคงมีการบ้าน บรรยากาศยามเย็นต่างจากยามเช้าลิบลับ ผมเดินกลับมา
ที่รถตู้ เพื่อจะไปสวดศพคุณพ่อท่านหนึ่งหลังจากที่ได้ทราบข่าวการจากไปของ
ท่าน รถตู้จอดเรียงคิวรอรับเด็กนักเรียนกลับบ้าน หลายคนบอกว่าโลกมันเปลี่ยน
ไปแล้ว แล้วจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีก แต่ผมเชื่อว่า มันแค่เติบโตไปใน
ช่องทางการค้นคว้า การประดิษฐ์เสริมสร้าง อย่าให้มันย้อนกลับมาทำ�ร้ายเรา แต่
ต้องทำ�ให้ความเจริญรับใช้เรา บางทีมันอาจเริ่มตั้งแต่ผู้คิดค้นว่าต้องการอะไร
จากมันกันแน่ ผมดีใจที่สื่อมวลชนในมุมคาทอลิกพูดเสมอว่า สื่อเป็นเครื่องมือ
แต่เราต้องรู้จักใช้เครื่องมือนั้นกันหน่อย
ำ แสงธรรมชาติ
ผมถึงวัดเซนต์หลุยส์ที่กำ�ลังจะมีพิธีสวดศพในตอนค่� 
จากดวงอาทิตย์ลาลับไปแล้ว แสงนีออนเปิดทำ�ลายความมืด เมื่อแสงสว่างหนึ่ง
ดับลง ไม่ช้าไม่นานคงต้องมีแสงสว่างมาแทนที่ จะเป็นแสงใดก็ตาม ขอให้
แสงนั้นเป็นแสงแห่งความรักก็แล้วกัน เพราะเราสามารถเชื่อมันและไว้ใจได้ว่า
มันจะจรรโลงโลกให้ไม่มีเพียงแต่สว่างสดใสเท่านั้น แต่มันจะทำ�ให้การอยู่ร่วมกัน
บนโลกใบนี้มีความสุข
บรรณาธิการบริหาร
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“สัมมนา”

ฝ่ายจิตตาภิบาลและคำ�สอน สังฆมณฑลนครสวรรค์ สัมมนาใน
หัวข้อ “ฝ่ายจิตตาภิบาลและสื่อคำ�สอนที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน” ระหว่างวันที่
29-30 สิงหาคม 2014 ที่ศูนย์อบรม bonus pastor โดยทีมวิทยากรของศูนย์
คำ�สอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

“ชุมนุมผู้สูงอายุสุราษฎร์ฯ”

คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เจ้าอาวาส
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิก
เพือ่ ผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิก
ระดับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2014 ทีบ่ า้ นแม่พระ
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ โดยมีพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรีดารุณศีล เป็นประธานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ให้ความรัก พิทักษ์
อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน” และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ “ผู้สูงอายุคาทอลิก
ตัวอย่าง” ระดับวัดประจำ�ปี 2014 จากวัดต่าง ๆ ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
จำ�นวน 12 ท่าน

“สัมมนาคู่สมรส”

วันที่ 13 กันยายน 2014 วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี จัดสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ ให้ความรู้แก่คู่สมรส หัวข้อ “การดำ�เนิน
ชีวิตครอบครัวคริสตชนในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดยมีอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นวิทยากร อาจารย์ชัยณรงค์ได้ให้ยึดสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส เป็นแบบอย่าง ให้รู้จักตนเอง ไม่ต้องเลียนแบบผู้อื่น (กระแสสังคม) อยู่
อย่างพอประมาณ ใช้ความรู้ความสามารถสำ�หรับผู้อื่นเราจะมีความสุข พระเจ้า
มีแผนการสำ�หรับทุกคนแล้วเมื่อถึงเวลาอันสมควร ชีวิตเราพระองค์จะนำ�ทาง

“รวมพลังเสริมสร้างความสมานฉันท์” มงซินญอร์วิษณุ ธัญญ-

อนันต์ เป็นประธานพิธีทางศาสนาคริสต์ ในงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
12 สิงหาคม 2014 ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2014 ที่โรงละครแห่งชาติ
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อาลัยรักคุณพ่อชัชวาลย์ แสงแก้ว
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ชัชวาลย์ แสงแก้ว พระสงฆ์อาวุโสแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (อ่านต่อหน้า 4)

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

“8 รอบมุทิตาจิตคารวะ อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ
สาขาวรรณศิลป์ 2536” เจ้าของนามปากกา “อุชเชนี” และ “นิด นรารักษ์”
วันที่ 6 กันยายน 2557 ที่สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี พระรามสี่ ลูกศิษย์
อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา จัดงานมุทิตาจิต “ก้าวสู่ 8 นักษัตร อุชเชนี
กวีอาวุโส” เสวนาชีวิตและงานของอาจารย์ประคิณ โดยศิลปินแห่งชาติ 3 ท่าน
คุณประยอม ซองทอง คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
และคุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 50 ใครชนะ

พระเมตตาของพระเจ้าไม่มีขอบเขต
“พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเมตตา การที่สตรีตัวเล็กๆ

(อ่านต่อหน้า 3)

ภาพการต่อสู้ดิ้นรน มีบางคนแพ้ บางคนชนะ บางคนพบหนทาง
บางคนหลงทาง การต่อสู้บนสังเวียนชีวิต มีความสำ�เร็จคือความสุขของ
ครอบครัวเป็นเดิมพัน สำ�หรับหัวหน้าครอบครัว มีความรักเป็นเดิมพัน สำ�หรับ
คนที่จะเลือกคู่ชีวิต ความสำ�เร็จที่ได้มา ใครชนะ พระเป็นเจ้ายืนอยู่ตรงไหน
ในเหตุการณ์นี้
“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่าน อย่ากังวลใจ เพราะเราเป็น
พระเจ้าของท่าน เราจะทำ�ให้ท่านมีกำ�ลังเข้มแข็งและจะมาช่วยเหลือท่าน
ด้วย จริงซิ เราจะยึดท่านไว้ด้วยมือขวาให้ท่านมีชัยชนะ”
(อิสยาห์ 41:10)
พระจะอยู่กับเรา ไม่ใช่ที่เส้นชัย แต่ที่การต่อสู้และเผชิญกับทุกสิ่ง

