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“ฉลองวัด” พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญบาร์โธโลมิว ดอนตาล  

จ.สุพรรณบุรี วันที่ 23 สิงหาคม 2014 

สานเสวนา “บทบาทของศาสนา
ในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง”

“ฉลองอารามกาปูชิน” พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองอารามกลาริส กาปูชิน 

สามพราน และพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์มาเรีย เอลิซาแบธ วิลา-

พร สนับสนุน เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2014 ที่วัดของอารามกลาริส  

กาปูชิน สามพราน นครปฐม 

ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดสานเสวนา

ระหว่างผู้นำาศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ชาวบ้าน (อ่านต่อหน้า 7)

“ประชุม” พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์ พร้อมด้วยพระสังฆราชโยเซฟ 

ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานประชุม

คณะกรรมการชุดพิเศษสำาหรับงานแพร่ธรรม

โดยใช้สื่อโทรทัศน์ โดยสื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน 20 

ท่าน จากสำานักเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ 

สำานักงานส่ือมวลชนคาทอลิกฯ คณะกรรมการ

ส่ือมวลชน และผู้ให้การสนับสนุน (สปอนเซอร์) 

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2014 ที่ห้อง

ประชุม ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย 
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คนหนึ่งอย่างดิฉันจากประเทศไทยซ่ึงประชากร 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมายืนที่นี่ในวันนี้	 ในฐานะ 

เป็นพยานในพระองค์	พิสูจน์ว่าพระเมตตาของพระองค์ 

ไม่มีขอบเขต	แต่แผ่เข้าถึงทุกซอกทุกมุมในโลกนี้...”

	 นี่คือ	 คำ�นำ�ของบทแบ่งปันของดิฉันในง�น

พระเมตต�โลก	WACOM	III	(3rd	World	Apostolic	

Congress	on	Mercy)	ท่ีจัดข้ึนท่ีเมืองโบโกต้�	ประเทศ

โคลัมเบีย	ระหว่�งวันที่	15-19	สิงห�คม	2014

	 ในปล�ยเดือนตุล�คม	 2012	 ประเทศไทย

เป็นเจ�้ภ�พจัดง�นพระเมตต�ระดับเอเชีย	AACOM	II	

(2nd	Asian	Apostolic	Congress	on	Mercy)	ดิฉัน

ถูกเชิญให้เป็นผู้แทนของประเทศไทยในก�รเป็นพย�น

ในพระเมตต�ของพระองค์	ต่อม�ดิฉันถูกเชิญให้ไปพูด 

แบ่งปันในง�นพระเมตต�ระดับช�ติของประเทศ

ฟิลิปปินส	์ PACOM	 II	 (2nd	 Philippines	Apostolic	

Congress	 on	Mercy)	 ระหว่�งวันที่	 29	 เมษ�ยน	 - 

2	 พฤษภ�คม	 2013	 ในง�นนี้เอง	 Fr.Patrice 

Chocholski เลข�ธิก�รขององค์กรพระเมตต�โลก	

WACOM	 ได้ถ�มดิฉันว�่	 ถ้�มีก�รเชิญให้ไปประเทศ

โคลัมเบียในปี	 2014	 ดิฉันจะไปไหม	 ดิฉันตอบโดย 

ไม่ลังเลใจเลยว�่	ดิฉันยินดีจะไปสุดหล้�ฟ้�แผ่นดินเพื่อ

เป็นพย�นในพระเมตต�ของพระเจ้�	 Fr.Patrice	บอก

ว�่เนื่องจ�กจะเป็นก�รประชุมระดับโลก	 จะมีคนเสนอ

ชื่อผู้แบ่งปันม�จ�กประเทศต่�งๆ	เป็นจำ�นวนม�ก	เชื่อ

ว�่ประเทศไทยคงไม่เสนอชื่อใคร	 คุณพ่อจะเสนอเอง

แต่ไม่รับป�ก	เพร�ะจะมีคณะกรรมก�รสรรห�เป็นผู้คัด

เลือกฆร�ว�สที่จะถูกเชิญไปแบ่งปัน

	 เมื่อกลับม�ถึงประเทศไทย	 ดิฉันสวดทูลต่อ

พระองค์ว่�	ขอให้ทุกส่ิงเป็นไปต�มน้ำ�พระทัยของพระองค์

เทอญ	 และด้วยคว�มมั่นใจว่�จ�กประช�กรค�ทอลิก	

1,200	 ล้�นคนในโลกนี้	 ดิฉันคงไม่ได้รับก�รคัดเลือก

แน่นอน	ดิฉันจึงลืมเรื่องนี้ไป

	 คืนวันที	่ 2	 มกร�คม	 2014	 ดิฉันได้รับแจ้ง

ว่�ดิฉันได้ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสองฆร�ว�สจ�ก

ทั่วโลกที่จะถูกเชิญให้ไปแบ่งปันเป็นพย�นในง�น	

WACOM	III	ที่จะจัดขึ้นระหว่�งวันที่	15-19	สิงห�คม	

2014!

	 วิน�ทีนั้น	 น้ำ�ต�ได้ไหลลงอ�บแก้มดิฉันอย�่ง

ไม่รู้ตัว	 ดิฉันวิ่งขึ้นไปคุกเข่�ลงหน้�แท่นพระเล็กๆ	 ใน

ห้องนอน	 ภ�พเหตุก�รณ์ต่�งๆ	 ที่เกิดขึ้นในอดีตได้

ปร�กฏขึ้นในสมองเป็นฉ�กๆ	ใครเลยจะค�ดว�่	ณ	วัน

หนึ่ง	 ประสบก�รณ์ชีวิตอันเจ็บปวดเหล่�นั้นกำ�ลังจะ

ถูกปูลงเป็นสะพ�นในเวทีโลกให้คนเดินข้�มไปพบกับ

คว�มยิ่งใหญ่และพระเมตต�ของพระองค์	 ดิฉันคุกเข่�

อยู่เช่นนั้น	 คงปล่อยให้คว�มรู้สึกในห้วงจิตได้รับก�ร

สัมผัสคว�มรักจ�กพระองค์เป็นเวล�น�น

	 ดิฉันออกเดินท�งพร้อมด้วยบุตรส�วและ 

บุตรช�ยในคืนวันที	่ 12	 สิงห�คม	 	 ใช้เวล�เดินท�ง

ทั้งสิ้น	 32	 ชั่วโมง	 กว่�จะถึงเมืองโบโกต้�	 ตั้งแต่ 

วันที่	 2	 มกร�คม	 จนถึงวันเดินท�ง	 ดิฉันสวดทูลขอ

ต่อพระองค์ว่�	 ขอให้สิ่งที่ลูกจะไปพูดแบ่งปันนั้น	 เป็น

ไปต�มน้ำ�พระทัยของพระองค์	 ถูกต�มน้ำ�พระทัยของ

พระองค	์และเป็นที่พอพระทัยของพระองค์เทอญ	และ

พระเมตตาของพระเจ้า (ต่อจากหน้า	20)
ขอให้บังเกิดผล	 แม้กระทั่งกับคน	 ๆ	 เดียวก็จะทำ�ให้

ก�รเดินท�งอันย�วไกลนี้คุ้มค่�	 แล้วพระองค์ก็ทรงได ้

ยินคำ�ทูลขอของลูกจริงๆ	!

	 ก�รประชุมจัดขึ้นที่ โรงยิมของโรงเรียน	

Augustine	สถ�นที่มีขน�ดใหญ่ม�ก	กะดูคร�่วๆ	จุคน 

ได้หล�ยพันคน	ดิฉันนับดูได้ธงช�ติท้ังหมด	39	ประเทศ	

ธงไตรรงค์ของไทยเร�ถูกจัดอยู่อันดับ	 2	 ข้�งบนสุด 

บนเวทีและข้�งล่�งรอบเวทีประดับประด�ด้วยดอกกุหล�บ

งดง�มม�ก	 มีภ�พพระเมตต�อยู่ท�งขว�บนเวทีและ

ภ�พพระเยซูบนไม้ก�งเขนบนด้�นซ้�ยของเวที	 ตรงกล�ง 

ข�้งหลังโพเดียมเป็นจอขน�ดใหญ่	 ภ�ษ�ที่ใช้บนเวที

ส่วนใหญ่เป็นภ�ษ�สเปน	 แต่มีก�รแปลเป็นภ�ษ�ต่�งๆ	

อีก	 4	 ภ�ษ�คือ	 ภ�ษ�อังกฤษ	 อิต�เลียน	 ฝรั่งเศส	

และเยอรมัน	 ประธ�น	 WACOM	 พระคาร์ดินัล 

Christoph Schonborn	 เป็นผู้เริ่มพิธีด้วยก�รกล่�ว 

สุนทรพจน	์ ซึ่งก่อนนั้นมีก�รนำ�สวดโดยพระสังฆร�ช

จ�กอิต�ลี	ต�มด้วยก�รแบ่งปันของฆร�ว�สอีกคนหนึ่ง 

ที่เป็นสตรีช�วอิต�เลียน	 จ�กอ�ชีพเดิมที่เป็นด�ร� 

ภ�พยนตร์เอ็กซ์ม�เป็นมิสชันน�รี	 ต่อด้วยก�รแบ่งปัน

ของซิสเตอร์ช�วไนจีเรีย	ศ�สน�จ�รย์โปรเตสแตนต์จ�ก 

สวิตเซอร์แลนด	์ และพิธีมิสซ�ที่ยิ่งใหญ่ม�ก	 มีก�ร

แห่พระคัมภีร์โดยสตรีจ�กประเทศแอฟริก�ท่ีแต่งตัว

ประจำ�ช�ติ	 ประธ�นถว�ยมิสซ�เป็นพระสังฆร�ชจ�ก

ไนจีเรีย	ตอนบ่�ยเป็น	Workshop

	 ในวันแรกนี้ เองมีสถ�นีโทรทัศน์ที่นั่นม�

สัมภ�ษณ์ดิฉัน	คุณนิทัศน์ นวชาติโฆษิต และภรรยา

จ�กคณะพระเมตต�ประเทศไทย	 ซึ่งได้เดินท�งไปให้ 

กำ�ลังใจดิฉันได้ม�ยืนข้�งๆ	พร้อมกับธงช�ติประเทศไทย

	 ต�มกำ�หนดเดิม	 ดิฉันจะพูดแบ่งปันในเวล� 

09.30	 น.	 ของเช�้วันเส�ร์ที่	 16	 สิงห�คม	 แต่มีก�ร

เปลี่ยนแปลงโปรแกรมให้ดิฉันไปพูดในวันจันทร์ท่ี	

18	 สิงห�คม	 เวล�	 14.30	 น.	 และในวันดังกล�่วก�ร

ประชุมจะย�้ยสถ�นที่ไปยัง	 Salt	 Cathedral	 ซึ่งเป็น

อ�สนวิห�รประจำ�ช�ติของโคลัมเบีย	 เสียด�ยที่คุณ

นิทัศน์ได้จองตั๋วกลับเช้�วันนั้น	จึงไม่ได้อยู่ฟังดิฉันพูด	

ทั้งๆ	ที่ได้อุตส�่ห์บินไปเพื่อให้กำ�ลังใจดิฉัน

	 ในเช้�วันที	่ 16	 สิงห�คม	 นี้เอง	 ดิฉันได้มี

โอก�สพบกับซิสเตอร์ซิมง ปิแอร	์ ผู้ซึ่งห�ยจ�กโรค

อย่�งอัศจรรย์ผ่�นสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 

ปอล ที่ 2	ทั้งๆ	ที่ซิสเตอร์ได้ปฏิเสธที่จะถ�่ยรูปกับคน

อ่ืนๆ	 แต่ได้ยินดีถ่�ยกับดิฉันด้วยรอยย้ิมสร้�งคว�มดีใจ

และตื่นเต้นให้แก่ดิฉันเป็นอย�่งยิ่ง

	 Salt	 Cathedral	 เป็นอ�สนวิห�รที่เดิมเป็น

เหมืองเกลือ	อยู่ใต้ดินลึกลงไป	180	เมตร	จ�กป�กถ้ำ�ถึง

พระแท่นเป็นสถ�นที่เดินรูป	14	ภ�ค	กว�้งใหญ่และลึก

ม�ก	ทันทีที่เหยียบเข้�ไป	จะรู้สึกถึงคว�มศักดิ์สิทธิ์ของ

สถ�นที่ที่โถงด�้นในของพระแท่น	 เจ�ะเป็นรูปก�งเขน 

ขน�ดใหญ่	 กิจกรรมด�้นศ�สน�ที่สำ�คัญๆ	 ระดับช�ติ

จะจัดที่นี่

	 นับเป็นพระพรอย่�งยิ่งห�คำ�บรรย�ยไม่ได้ 

สำ�หรับสตรีตัวเล็กๆ	 อย่�งดิฉันท่ีมีโอก�สไปยืนท่ีพระแท่น 

ของสถ�นท่ีศักด์ิสิทธ์ิเช่นน้ัน		และพูดให้ผู้ฟังจ�กท่ัวโลก

ร�ว	5,000	คนเศษ	ถึงพระเมตต�ของพระองค์

	 Fr.Patrice	เป็นคนแนะนำ�ดิฉันเอง	ก�รปรบมือ 

เป็นระยะๆ	 จ�กผู้ฟังทำ�ให้ดิฉันมีกำ�ลังใจในก�รทำ� 

พันธกิจครั้งนี้	อย่�งสุดคว�มส�ม�รถ	Fr.Patrice	พร้อม

ด้วยผู้ใหญ่ทั้งหล�ยนั่งกันอยู่แถวหน้�สุด	 เมื่อดิฉันพูด 

แบ่งปันจบ	 Fr.Patrice	 ได้ขึ้นไปยืนข�้งๆ	 ดิฉัน	 ดิฉัน 

ไม่เข้�ใจท่ีคุณพ่อพูดเพร�ะเป็นภ�ษ�สเปน	แต่พอคุณพ่อ

ยิ้ม	และผู้ฟังปรบมือ	ดิฉันก็ยิ้มต�มไปด้วย	ก่อนเดินลง

ดิฉันได้	 ไปที่ตรงกล�งพระแท่นพร้อมกับก�รไหว้ต�ม

ประเพณีคนไทย

	 โดยไม่ค�ดคิด	 พระค�ร์ดินัล	 Schonborn	

ประธ�น	 WACOM	 ได้เดินไปรับดิฉันจ�กพระแท่น	

ท่�นได้จับมือดิฉันและยังได้แบ่งปันชีวิตส่วนตัวของ

ท่�นให้ดิฉันฟังสั้นๆ	โอ!	ช่�งอัศจรรย์อะไรเช่นนี้

	 และ ท่ี น่�ตื่น เต้น ท่ีสุดสำ �ห รับก�รไปพูด 

แบ่งปันของดิฉันครั้งนี้	 คือ	ดิฉันมีโอก�สถว�ยหนังสือ 

ของดิฉันฉบับภ�ษ�อังกฤษ	“Moving	the	Mountain” 

ให้แด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสผ่�นผู้แทนของ

พระองค์ท่�น!

	 นอกจ�กนี้	 พระเจ�้ยังประท�นพระพรให้คำ�

สวดภ�วน�ของดิฉันกล�ยเป็นคว�มจริง	 คือ	 ดิฉัน

ส�ม�รถพูดคุยให้มัคคุเทศก์ท่ีพ�พวกเร�เท่ียวเป็นช�ย

โคลัมเบีย	อ�ย	ุ60	ปี	กลับไปคืนดีกับบิด�อ�ย	ุ89	ปี	ที่

เข�โกรธแค้นและให้อภัยไม่ได้ตลอดชีวิต

	 ก�รบินไปและกลับท่ีใช้เวล�ก�รเดินท�ง

ทั้งหมด	60	กว่�ชั่วโมง	คุ้มแล้วพระเจ้�ข�้	

	 วันท่ีดิฉันเดินท�งออกจ�กประเทศโคลัมเบีย	

ดิฉันสวดทูลต่อพระองค์ว่�	 “This	 is	 for	 the	Glory	

of	You,	not	the	Glory	of	me,	my	Lord!”

 ศรินทร เมธีวัชรานนท์
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อาลัยรัก (ต่อจากหน้า	20)

กลับไปอยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้า เม่ือวันอาทิตย์

ที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2014 เวลา 13.40 น. ที่ 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

	 คุณพ่อยอห์น	 บัปติสต์	 ชัชว�ลย์	 เเสงแก้ว	

เกิดวันที	่ 5	 มีน�คม	 ค.ศ.	 1929	 ที่ตำ�บลเส�ชิงช้�	

กรุงเทพมห�นคร	 รับศีลล้�งบ�ปที่วัดแม่พระลูกประคำ�	

ก�ลหว่�ร์	เมื่อวันที	่15	เมษ�ยน	ค.ศ.	1929	และได้รับ

ศีลบวชเป็นพระสงฆ์	เมื่อวันที่	21	ธันว�คม	ค.ศ.	1952	

ที่บ้�นเณรโปรป�กันด�ฟีเด	โดยพระคาร์ดินัลเปโตร ฟู

มาซอน บีออนดี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงเผยแผ่

คว�มเช่ือ	 ได้รับใช้พระเป็นเจ้�และสัตบุรุษในฐ�นะพระสงฆ์

เป็นระยะเวล�	 62	 ปี	 ได้ทำ�หน้�ที่เป็นผู้ช่วยเจ้�อ�ว�ส

และเจ�้อ�ว�สหล�ยแห่งดังนี้

	 ค.ศ.	1954	-	มกร�คม	1959	ผู้ช่วยเจ�้อ�ว�ส

วัดเซนต์แอนโทน	ีแปดริ้ว

	 ค.ศ.	1957	-	มกร�คม	1959	ดูแลวัดแม่พระ 

ฟ�ติม�	บ�งวัว

	 มกร�คม	1959	-	มกร�คม	1965	ผู้ช่วยเจ้�อ�ว�ส 

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์	ส�มเสน

	 มกร�คม	1965	-	กันย�ยน	1970	เจ้�อ�ว�ส

วัดแม่พระประจักษ์	สองพี่น้อง

	 กันย�ยน	 1970	 -	 ธันว�คม	 1970	 ทำ�ง�น

ประจำ�ที่สำ�นักมิสซังฯ

	 ธันว�คม	1970	-	พฤศจิก�ยน	1971เจ�้อ�ว�ส 

วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธย�

	 มกร�คม	1972	-	ตุล�คม	1973		เลข�นุก�ร

พระสังฆร�ช

	 2	 สิงห�คม	 1973	 -	 1	 พฤษภ�คม	 1979	 

จิตต�ธิก�รอ�ร�มค�ร์แมล	กรุงเทพฯ

	 ตุล�คม	1973	-	1	พฤษภ�คม	1979	ผู้ช่วย

เจ้�อ�ว�สอ�สนวิห�รอัสสัมชัญ	บ�งรัก

	 1	พฤษภ�คม	1979	-	10	พฤษภ�คม	1981 

เจ้�อ�ว�สวัดเซนต์แอนโทนี	 แปดริ้ว,	 วัดเซนต์ร็อค	 

ท่�ไข่	และวัดแม่พระฟ�ติม�	บ�งวัว

	 10	พฤษภ�คม	1981	ป่วยพักรักษ�ตัวที่สำ�นัก

มิสซังฯ	และเป็นจิตต�ธิก�รอ�ร�มค�ร์แมล	กรุงเทพฯ

	 กรกฎ�คม	 1996	 ป่วยเข้�รับก�รผ่�ตัด	 และ

พักรักษ�ตัวที่โรงพย�บ�ลเซนต์หลุยส์

	 4	พฤษภ�คม	1997	เกษียณอ�ยุ

	 หลังจ�กคุณพ่อเกษียณอ�ยุแล้ว	ได้พักรักษ�ตัว 

ที่โรงพย�บ�ลเซนต์หลุยส์	 ตั้งแต่	 ค.ศ.	 1997	 เป็นต้น

ม�จนถึงว�ระสุดท้�ยของชีวิต	คุณพ่อได้รับก�รเอ�ใจใส่

อย่�งดีจ�กท�งโรงพย�บ�ลเซนต์หลุยส์ในด้�นก�รดูแล

และในด้�นศีลศักดิ์สิทธิ์ต่�งๆ

	 กำ�หนดก�รสวดภ�วน�อุทิศแด่ดวงวิญญ�ณ

ของคุณพ่อและพิธีบูช�ขอบพระคุณ	ปลงศพ	ดังต่อไปนี้

	 วันจันทร์ที่	 15	 กันย�ยน	 –	 วันพุธที่	 17	

กันย�ยน	ค.ศ.	2014

	 18.30	 น.	 พิธีบูช�ขอบพระคุณ	 ที่วัดพระจิต

เจ�้	(วัดประจำ�โรงพย�บ�ลเซนต์หลุยส์)

	 19.30	 น.	 พิธีสวดภ�วน�อุทิศแด่ผู้ล่วงลับ	 ที่

ศ�ล�สงบ	วัดเซนต์หลุยส์

	 วันพฤหัสบดีที่	 18	 กันย�ยน	 ค.ศ.	 2014	

10.00	 น.	 พิธีบูช�ขอบพระคุณปลงศพ	 ที่วัดนักบุญ 

เปโตร	ส�มพร�น
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ตอนที่ 37

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงเตือนถึงสงครามโลกครั้งที่ 3
15	กันยายน	2014	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสทรงประก�ศเกียรติคุณ

แก่ผู้ต�ยในสงคร�มโลกครั้งที่	1	ณ	สุส�นซึ่งคว�มเศร้�

สลดเปล่งเสียงออกม�เป็นคว�มเงียบ	 นี่คือสุส�นทห�ร	

“ซาคราริโอ เรดิปูเกลีย”	 ซึ่งมีทห�รนอนพักสงบใต้ 

พื้นดินกว�่	 100,000	 น�ย	 พวกเข�จ�กไปรวมกัน

เรื่อยม�นับ	 100	 ปีแล้วตั้งแต่สงคร�มโลกครั้งที่	 1	 

พระองค์ตรัสว่�

	 “พ่อได้พบกับตัวเองเมื่อม�อยู่ที่นี่	 ใกล้ชิดกับ

สุส�นแห่งน้ีและพ่อส�ม�รถพูดได้อย่�งเดียวว่�สงคร�ม	

เป็นคว�มโง่เขล�”

l สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสทรงถว�ยพิธีมิสซ�เช�้

วันเส�ร์ที่	13	กันย�ยน	ระหว่�งบทเทศน	์พระองค์ทรง

ประณ�มส�เหตุแท้จริงที่ก่อสงคร�มและคว�มขัดแย้งว่�

“คว�มโลภ	ก�รไม่รู้จักอดกลั้น		อำ�น�จแห่งกิเลสตัณห� 

...แรงจูงใจเหล่�นี้ขับเน้นก�รตัดสินใจให้กระทำ�สงคร�ม

และบ่อยๆก็มักจะทำ�ให้ดูชอบธรรมด้วยแนวคิด

อุดมก�รณ์	 มันถูกนำ�ไปใช้เพื่อสร้�งคว�มชอบธรรม	 

และมีก�รตอบสนองแบบค�อิน	“ทำ�ไมผมต้องใส่ใจดูแล

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ทรงจัดให้มาร่วมกันภาวนาเพื่อ

ความสำาเร็จของการประชุม

สมัชชาพระสังฆราช

เรื่องครอบครัว
13	กันยายน	2014	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสทรงต้องก�รให้คริสต- 

ชนได้กระตือรือร้นเข้�ม�มีบทบ�ทในก�รประชุม

น้องด้วยล่ะ?”

l เมื่อพูดถึงทห�รที่ถูกฝังอยู่ที่นี่ทุกคน	 สมเด็จพระสัน- 

ตะป�ป�ฟรังซิสทรงอธิบ�ยว�่	 คว�มฝันและคว�มหวัง 

ทั้งหมดถูกทำ�ล�ยลงเพร�ะสงคร�ม	 พระองค์ทรงเสริม 

ว�่ผู้ต้องห�แท้จริงของสงคร�มก็เป็นเหมือนค�อิน	 คือ

คว�มไม่แยแสใส่ใจซึ่งก่อให้เกิดสงคร�มในหล�ยๆ	 แห่ง

คว�มขัดแย้งในประเทศอิรัก	ยูเครน	ฉนวนก�ซ�และส่วน 

ต่�งๆในทวีปแอฟริก�	 พระสันตะป�ป�ตรัสว่�	 “สงคร�ม 

โลกครั้งที่3”	 ไม่ไกลที่จะไปถึง	 จ�กบทเทศน์ตอนหนึ่ง 

คว�มว่�

บรรยากาศประชุมสมัชชาพระสังฆราชสมัยสมเด็จ 

พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์	ที่16

บรรยากาศ	ณ	สุสาน	“ซาคราริโอ	เรดิ

ปูเกลีย”	 อันสงบเมื่อพระสันตะปาปา

ทรงเป็นประธานถวายพิธีมิสซาอุทิศ

แก่ทหารผู้ล่วงลับ

	 “แม้แต่ทุกวันน้ี	หลังจ�กคว�ม 

ผิดพล�ดครั้ งที่2ของสงคร�มโลก	

บ�งทีเร�อ�จพูดถึงสงคร�มโลกครั้ง

ที่3	 ผู้คนที่ต่อสู้เพื่อเศษอ�ห�รด้วย

ก�รทำ�อ�ชญ�กรรม	 ก�รฆ�ตกรรม	 ก�รทำ�ล�ยล้�ง...

สิ่งนี้เป็นไปไดอ้ย่�งไร?ก็เพร�ะว่�	 ฉ�กหลังของโลกทุก

วันน้ีมีแต่เร่ืองผลประโยชน์	 ยุทธศ�สตร์ก�รเมืองระหว่�ง

ประเทศ	 กิเลสในเงินตร�และอำ�น�จ	 ยังมีก�รผลิตและ

ซื้อข�ยอ�วุธ”	

	 ทห�รและบุคล�กรในกองทัพร่วมพิธีมิสซ�	 ซ่ึง

จบลงด้วยคำ�ภ�วน�แด่ผู้ล่วงลับทุกคน	 ไม่มีเสียงเพลง

หรือไชโย..มีแต่เสียงแตรเศร้�สร้อยในบรรย�ก�ศที่ 

ทุกคนต่�งมีคว�มหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้�

สมัชช�วิส�มัญของพระสังฆร�ช	 ซึ่งจะอภิปร�ยพูดคุย 

ถึงคว�มท้�ท�ยต่อครอบครัวในสังคมสมัยใหม่ซ่ึงเป็น

เหตุผลว�่เหตุใดพระองค์จึงจะทรงเป็นประธ�น	ณ	จัตุรัส 

นักบุญเปโตร	 ในวันที	่ 4	 ตุล�คม	 เพร�ะพระองค์ทรง

เช้ือเชิญคริสตชนทุกคนม�ร่วมกันสวดภ�วน�เพ่ือคว�ม

สำ�เร็จของก�รประชุมสมัชช�	 ซึ่งจะเริ่มต้นรุ่งขึ้นของ 

วันที่	 5	 ตุล�คม	 	 จ�กนั้น	 สมเด็จพระสันตะป�ป� 

ฟรังซิสจะทรงแถลงคำ�ปร�ศรัยถึงสมัชช�ต่อส�ธ�รณชน

เป็นครั้งแรก

l ก�รประชุมสมัชช�เป็นก�รร่วมประชุมของพระสังฆ- 

ร�ชจ�กท่ัวโลก	 ซ่ึงเป็นตัวแทนจ�กพระศ�สนจักรท้องถ่ิน	

ไม่ใช่เหตุปกติที่พระสันตะป�ป�จะทรงเรียกพวกท่�นม�

อภิปร�ยพูดคุยในหัวข้อพิเศษ	 	 พระสันตะป�ป�จะทรง 

เรียกเฉพ�ะก�รประชุมสมัชช�วิส�มัญเช่นคร้ังนี้เพ่ือ

อภิปร�ยเรื่องครอบครัวซึ่งจะเริ่มในวันที่	 5	 ไปจนถึง 

วันที่	19	เดือนตุล�คม	ค�ดว่�จะมีพระสังฆร�ชม�กกว่�	

250	องค์เข�้ร่วมประชุมพร้อมกับคู่แต่งง�น	14	คู่	และ

ประธ�นสภ�พระสังฆร�ช	114	องค์

l	 พวกท�่นจะม�ร่วมกันก่อนเพื่อสวดภ�วน�ก่อนใน 

วันที	่4	ตุล�คม	ณ	จัตุรัสนักบุญเปโตร

ห้องประชุม

สมัชชา

พระสังฆราช

ในโอกาส

ที่ผ่านมา
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คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจอีก

บทอธิษฐานภาวนา

พลังขับเคลื่อนแห่งรัก

คว�มต�ยเป็นก�รสูญเสียเป็นคว�มเศร้�
ถึงจะเป็นครรลองแห่งชีวิต
มีเกิดมีต�ยมีก�รเริ่มต้นมีก�รจบสิ้น
กระนั้นใช่จะยอมรับยอมทำ�ใจได้ก็ห�ไม่
เพร�ะโดยธ�ตุแท้แห่งชีวิต
ตั้งแต่ปฏิสนธิสัญช�ตญ�ณคว�มอยู่รอดก็เกิดขึ้นบัดนั้น
บ่งบอกโดยนัยยะว่�เกิดม�แล้วต้องอยู่ตลอดไป
พอถือกำ�เนิดม�ก็ซึมซับคว�มผูกพันกับชีวิต
ตอบสนองกลไกคว�มอยู่รอดทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว
ตั้งแต่ก�รห�ยใจก�รกินก�รถ่�ยก�รเคลื่อนไหว
แล้วกล�ยเป็นคว�มรักคว�มหวงแหนคว�มทะนุถนอม
อดีตปัจจุบันอน�คตช่วยถักทอเป็นคว�มรับผิดชอบ
ให้ตระหนักว่าชีวิตเป็นแก่นความตายเป็นอุบัติเหตุ
พอมีคว�มต�ยขึ้นม�ก็กล�ยเป็นก�รสูญเสีย
เป็นคว�มเศร้�โศกของผู้ยังมีชีวิตอยู่
เป็นช่องว่�งที่เวิ้งว้�งในใจในบ้�นในสังคม
แสดงออกท�งก�รร่ำ�ไห้ก�รตัดพ้อก�รอ�ลัยอ�วรณ์ของคนใกล้ชิด
ดังที่เห็นที่รับรู้ได้ในง�นศพแต่ละง�น
เฉกเช่นงานศพที่เมืองนาอินวันนั้น
ผู้ต�ยเป็นบุตรคนเดียวของแม่หม้�ย
ที่ต้องสูญเสียคนที่เธอรักถึงสองคนสองคำ�รบ
เธอเดินไปร่ำ�ไห้ไปเงียบๆ	พร้อมคนรู้จัก
มุ่งหน�้ออกจ�กประตูเมืองเพื่อก�รปลงศพ
เป็นอีกครั้งที่เธอจะเดินออกไปและกลับเข้�ม�
ตัวคนเดียวแม้อยู่มีคนรักคนเห็นใจร�ยรอบ
ทว่าครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนโดยสิ้นเชิง
มีอีกผู้หนึ่งที่ม�รับรู้จิตใจเธอย�มนั้นเหมือนตั้งใจรอ
พระอาจารย์ชื่อดังจากนาซาเร็ธ
ก�รเห็นกับคว�มรู้สึกสงส�รเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ขับเคลื่อนพระอ�จ�รย์ให้รีบเร่งเข้�ไปแก้ไขสถ�นก�รณ์
ทรงตรงไปยังแม่..	“หยุดร้องไห้ได้แล้ว	คุณแม่”
ทรงสัมผัสแคร่หามศพให้ขบวนศพหยุด
ทรงสั่งให้ชายหนุ่มที่ตายไปแล้วลุกขึ้น
ทรงส่งมอบชายหนุ่มให้แก่แม่...
แต่ละอย�่งเกิดขึ้นรวดเร็วต่อเนื่องในเวล�อันสั้น
ทว่�สิ่งที่ต�มต่อจ�กนั้นเหนือคำ�บรรย�ย
ความตายย้อนรอยกลับสู่ชีวิต
หนุ่มที่ตายไปแล้วลุกนั่งพูดไม่รู้จบ
ความทุกข์ความโศกเศร้าเปลี่ยนเป็นความยินดี
เสียงหัวเราะกลบน้ำาตายังที่ยังไม่ทันแห้งเหือดจากตา
ขบวนศพที่ออกจากเมืองมุ่งตรงไปนอกประตูเมือง
เคลื่อนไปช้าๆ	ด้วยบรรยากาศโศกเศร้าระทมใจ
จู่ๆ	ก็ย้อนกลับเข้าเมืองร่าเริงหรรษาเปรมปรีดี
สร้�งคว�มตะลึงคว�มแปลกใจคว�มสงสัยแก่ผู้คนสองรอบท�ง
ห�กไม่ใช่เพร�ะอัศจรรย์แล้วคงเป็นอย่�งอื่นไม่ได้
อัศจรรย์แห่งความรัก
รักที่ขับเคลื่อนสู่คว�มสงส�รกล�ยเป็นรูปธรรมในก�รกระทำ�
ก�รเห็นคว�มทุกข์คว�มลำ�บ�กคว�มโชคร้�ยของคนรอบข�้งไม่ย�ก
ในสังคมที่ตัวใครตัวมันธุระไม่ใช่ก็คงจบลงแค่นั้น
อย่�งม�กก็อ�จจะยกโทรศัพท์มือถือขึ้นบันทึกภ�พ
แต่ที่จะขับเคลื่อนก�รเห็นไปสู่คว�มรู้สึกสงส�รนั้นมีน้อย
เห็นแล้วเห็นเลยสงส�รแล้วก็แค่นั้น
ที่คิดจะช่วยที่คิดจะเมตต�ที่คิดจะเปลืองตัวยิ่งน้อยลงไปอีก
ทุกวันนี้จึงไม่ค่อยมีอัศจรรย์ให้เห็น...อัศจรรย์แห่งรัก
ประตูเมืองน�อินก็คงจะมีแค่ขบวนศพผ่�นออกไป
คนเป็นทุกข์คนโศกเศร�้ออกไปอย่�งไร...กลับม�อย่�งนั้น	
 
 
 
 
 

“เวลาที่พระเยซูเจ้าจะต้องจากโลกนี้ไปใกล้เข้ามาแล้ว 

พระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม” (ลูกา 9:51)

	 มีบ�งอย�่งที่เร�ไม่อย�กทำ�อะไรเลยแต่ก็ทร�บดีว่�เร�ต้องทำ�	 บ�งที

สิ่งสุดท้�ยที่อย�กทำ�ในตอนเช้�คือลุกข้ึนจ�กเตียงนอนที่แสนจะมีคว�มสุข	

บ�งครั้งเร�ต้องใช้คว�มพย�ย�มเป็นพิเศษเพื่อทำ�ง�นที่เร�ต้องทำ�	แล้วยังมีก�ร 

ตัดสินใจที่สำ�คัญ	 แต่เร�ไม่อย�กทำ�	 เพร�ะต้องใช้คว�มคิดม�ก	ต้องตั้งใจและ 

ต้องกล้�ทำ�	เช่นก�รตัดสินใจในเรื่องก�รผ�่ตัดที่สำ�คัญ	ก�รตัดสินใจนับว่�ย�ก	

และไม่ค่อยชัดเจนนัก

	 พระเยซูเจ้�ได้ทรงตัดสินพระทัยที่จะเผชิญหน้�กับผู้นำ�ของช�วยิว 

พระองค์ได้ทรงท�้ท�ยพวกเข�หล�ยครั้งด้วยกัน	 เป็นเหตุให้พระองค์มีศัตรู

หล�ยคน	 ในก�รเสด็จไปยังกรุงเยรูซ�เล็มพระองค์จะต้องเผชิญหน้�กับฝ�่ย

ตรงกันข�้มและเสี่ยงพระชนมชีพ	 เป็นสิ่งที่ง่�ยที่จะอยู่ห่�งไกลจ�กกัน	 แต่ถ้�

พระองค์จะทรงกระทำ�ดังนั้นก็จะเป็นก�รปฏิเสธ	 เหตุผลที่พระองค์เสด็จม� 

ในโลก	 แม้ว่�ทรงถูกจับกุมอย่�งแน่นอน	 แล้วพระองค์จะทรงทรม�นและ

ส้ินพระชนม์	แต่ถ้�ห�กพระองค์จะต้องทรงกระทำ�พันธกิจของพระองค์	พระองค์

ก็ไม่ทรงมีท�งเลือก	 จ�กมุมมองหนึ่ง	 แม้ก�รตัดสินนั้นได้ถูกจัดไว้ให้พระองค์

แล้วก็ต�ม	 ไม่ว่�จะย�กลำ�บ�กสักเพียงใด	 พระองค์ก็จะต้องทรงมุ่งหน�้ไปยัง

กรุงเยรูซ�เล็ม	

	 ชีวิตมิใช่เรื่องง�่ย	 บ�งครั้งเร�ทุกคนต้องเผชิญกับก�รตัดสินใจที่เร� 

ไม่อย�กทำ�	 เป็นก�รเลือกที่แสนจะลำ�บ�กและต้องมีก�รตัดสินใจ	 ไม่ว�่ผลจะ 

ออกม�อย่�งไรก็ต�ม	 ส่ิงเดียวท่ีเร�ทำ�ได้ก็คืออธิษฐ�นภ�วน�ขอคว�มเฉลียวฉล�ด

และกำ�ลังใจ	 ไม่ว่�จะย�กลำ�บ�กม�กสักเพียงใด	 พระเยซูเจ้�ทรงชี้แนวท�งให้

แก่เร�และจะเสด็จไปกับเร�ด้วย

 ข้าแต่พระเจ้า	 ผู้ทรงเป่ียมด้วยความรัก	 โปรดทรงประทานความกล้าหาญ

ให้แก่ลูก	 ลูกต้องการความกล้าหาญ	 เพ่ือจะได้ตัดสินใจอย่างถูกต้อง	 โดยเฉพาะ

ในเมื่อลูกหวาดกลัว	 ผลที่จะตามมาก็ตาม	 โปรดทรงช่วยลูกอย่าให้หาวิธีออก

ที่ง่าย	 โดยเฉพาะเมื่อการตัดสินใจของลูกจะไปกระทบกระเทือนผู้อื่น	 ทั้งนี้	

เดชะพระบารมีของพระเยซูเจ้า	อาแมน
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สานเสวนา (ต่อจากหน้า	2)

และเยาวชนไทย – เมียนมาร์ เรื่อง “บทบาทของ

ศาสนาในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง” ผู้นำา 3 

ศาสนา  ชาวบ้านและเยาวชนไทย – เมียนมาร์ 

วันที่ 9 กันยายน 2014 ที่วัดท่าการ้อง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีเยาวชนจากเมียนมาร์เข้าร่วม 

11 คน มาเลเซีย 1 คน เยาวชนไทยจาก 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 15 คน 

เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ของประเทศไทย	ประเทศ

เมียนม�ร์ซ่ึงเป็นประเทศเพ่ือนบ้�นของเร�	มีคว�มขัดแย้ง 

แต่ว�่ไม่ใช่เรื่องศ�สน�	 หล�ยคนพย�ย�มจะดึงให้เป็น

คว�มขัดแย้งระหว่�งศ�สน�	 ศ�สน�พุทธกับศ�สน�อิสล�ม	

และศ�สน�คริสต์	 ได้รับผลไปด้วย	 เพร�ะเป็นชนกลุ่ม

น้อยในประเทศเมียนม�ร์	

 ศ�สน�เพื่อสันติภ�พ	 สภ�ศ�สนสัมพันธ์แห่ง

ประเทศไทย จึงจัดส�นเสวน�เพื่อแบ่งปันคว�มคิดเห็น

ที่เป็นรูปธรรม	 ว่�	 ถ้�มีคว�มขัดแย้งเกิดขึ้น	 บทบ�ท

ของผู้นำ�ศ�สน�ควรจะทำ�อย่�งไร?	 และจะก้�วข�้มคว�ม

ขัดแย้งได้อย�่งไร?

 พระภาณุ  จิตฺตทนฺโต ผู้แทนศาสนาพุทธ 

ท�่นได้ใช้คำ�สอนของท�งศ�สน�พุทธว�่	อะไรคือปัญห�	

อะไรคือส�เหตุของปัญห�				ท่�นได้พูดจ�กมุมมองของ 

ศ�สน�พุทธ	ขณะเดียวกันท่�นพูดถึงเร่ืองว่�	 ผู้นำ�ศ�สน�	

ต้องคุยกัน	เปิดใจคุยกันแบบวันนี้

 อิหม่ามฐารี มหาเรือนลาภ ผู้แทนศาสนา 

อิสลาม	ประเด็นที่แบ่งปันสอดคล้องกับหลักของศ�สน� 

พุทธ	ว่�	ต้องห�ส�เหตุก่อนว่�	เหตุนั้นเกิดขึ้นจ�กอะไร

และต้องทำ�คว�มจริงให้ปร�กฏ	 แล้วก็ใช้หลักรัฐศ�สตร์

ในก�รปกครอง	 จะไม่ใช้กำ�ลัง	 จะใช้ก�รพูดคุย	 และมี

คว�มยุติธรรม	และเป็นธรรม	

 คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้แทนศาสนา

คริสต์ ดูต�มสภ�พคว�มเป็นจริงที่เกิดขึ้น	และประเด็น

ที่สำ�คัญ	 คุณพ่อได้กล่�วว่�	 ให้ยอมรับคว�มเป็นคน	

คว�มเป็นพี่น้อง	ถึงแม้ว่�คว�มขัดแย้งจะเกิดขึ้น	 แต่ว่�

เร�ต้องก้�วข้�มผ�่นตรงนั้นไปสู่คว�มเป็นคน	 สุดท้�ย

ต้องให้โอก�ส	และให้อภัย	

	 มุมมองในก�รแก้ปัญห�	 คงไม่ต่�งจ�กพี่น้อง

ช�วมุสลิม	และพี่น้องช�วพุทธ	คือ	ต้องไปห�เหตุให้พบ

ว่�อะไรคือเหตุของคว�มขัดแย้ง	 อะไรคือเหตุของคว�ม

ไม่เข้�ใจ	 คับข้องใจ	 อันนี้คือประเด็นที่ทั้งสองฝ่�ยจะ

ต้องยอมรับ	

	 ประเด็นแรก	 คือ	 ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น	

ต�มสภ�พจริง	 หลักท่ีพระเยซูเจ้�สอนไว้ว่�	 เม่ือแต่ละคน 

ทร�บเหตุท่ีเกิดข้ึนต�มคว�มจริงแล้ว	ถ้�ส�ม�รถตักเตือน 

กันได้โดยส่วนตัว	 อ�จจะเป็น	 2	 คนม�คุยกัน	 แบบพี่

แบบน้อง	 แล้วถ้�ห�กว่�ยอมรับกันได้	 ข้อขัดแย้งนั้นก็

อ�จจะได้รับก�รแก้ไข	 ได้รับโอก�ส	 และได้รับก�รร่วมมือ

คืนม�	

 เยาวชนจากภาคใต้ของประเทศไทย	กล�่วว่� 

วิธีก้�วข้�มคว�มขัดแย้งคือ	ต้องแสวงห�จุดร่วม	สงวน

จุดต่�ง	 ต้องดูว�่อะไรที่จะเป็นก�รทำ�ร่วมกันได้	 เร�ก็

เอ�เป็นจุดเริ่มต้นของก�รก้�วข้�มอุปสรรค	 	 เช่น	 ถ�้มี

ปัญห�คว�มขัดแย้งเกิดขึ้น	 เร�ต้องดูว่�	 อะไรที่เร�ทำ�

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยกันได้ก่อน	และอีกอย่�งหนึ่ง 

ให้รู้จักถ่อมตน	ไม่เอ�ตัวเองเป็นใหญ่	ทัศนะของตัวเอง 

อ�จจะผิดก็ได้	เพร�ะฉะน้ัน	เร�ต้องมีสติเพ่ือท่ีจะพิจ�รณ�

ตัวเอง	 ถ้�เร�ไม่ยึดติดกับคว�มเป็นตัวของเร�	 แต่เร�

ส�ม�รถที่จะมีสต	ิ วิพ�กษ์วิจ�รณ์ก�รกระทำ�ของเร�ได้	

เร�จะส�ม�รถก้�วข้�มคว�มขัดแย้งนี้ได	้	

 คุณพ่ออนุชา ไชยเดช กล�่วว่�	 กิจกรรม

ร่วมกันที่เป็นรูปธรรมในก�รก�้วผ�่นคว�มขัดแย้ง	 ที ่

ทุกศ�สน�จะทำ�ด้วยกันคือ	 ก�รม�สวดภ�วน�ร่วมกัน 

ด้วยหลักศรัทธ�	 มันจะมีพลัง	 และทำ�ให้ผู้ที่ต้องก�รจะ

สร้�งคว�มขัดแย้งนั้นไม่ส�ม�รถที่จะทำ�ได้สำ�เร็จ	 เพร�ะ

ฉะนั้น	ก�รสวดต�มวิธีของแต่ละศ�สน�ร่วมกัน	เป็นวิธี

ที่เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม		เมื่อมีคว�มขัดแย้งเกิดขึ้น 

ไม่ว�่ภ�คใต	้ หรือที่เมียนม�ร์	 ถ้�พวกเร�ม�รวมตัวกัน 

ในทุกศ�สน�	ม�สวดภ�วน�พร้อมกัน	ม�ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ที่ตนเองนับถือร่วมกัน	ทุกอย่�งก็จะผ่�นพ้นไปด้วยดี	

 เยาวชนศาสนาพุทธ เมียนมาร	์กล�่วว�่	มัน

ยังไม่มีพื้นที่ที่ปลอดภัย	เป็นที่ที่เริ่มให้คุยกัน	คือ	ต้องมี

คนที่ไม่เข้�ข�้งใครคนใดคนหนึ่ง	 อย�่งนี้ถึงจะคุยกันได้ 

นั่นหม�ยคว�มว�่	ต้องมีคนกล�งที่มีคว�มยุติธรรม	แล้ว 

ก็จัดเวล�	 สถ�นที่	 และโอก�ส	 ต้องมีพื้นที่ที่ปลอดภัย

ให้	 โดยเฉพ�ะให้ผู้ที่เป็นผู้นำ�ของศ�สน�	 เป็นศูนย์รวม 

ของคว�มเชื่อ	ให้ม�อยู่รวมกัน	เบื้องต้น	คือ	ผู้นำ�ศ�สน�

ผู้นั้นต้องเป็นคนยุติธรรม	และทำ�หน�้ที่เป็นคนกล�ง	

 พระรุ่งนคร จากเมียนมาร์ กล่�วว่� ต้องลง

ไปในพื้นที่ที่เกิดปัญห�ขึ้นจริง	 เร�ต้องไปห�ผู้นำ�ศ�สน�

และต้องไปห�ท่�น			เข้�ในดินแดนที่มีคว�มขัดแย้ง	ถ้�

เร�รวมตัวกันไปเข้�ไปในพื้นที	่ แล้วก็ไปฟังปัญห�	 เร� 

ไม่ได้อ�ส�ว่�เร�จะเข้�ไปแก้ปัญห�ได้	 แต่อย�่งน้อยไป

ฟังเรื่องที่เกิดขึ้น		ไปฟังสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้น		

	 ถ�้ห�กเร�เข้�ไปในพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้	แต่ถ้�เร�

เชิญผู้นำ�ศ�สน�ของแต่ละพื้นที่ม�คุยกันนอกพื้นที	่ 	ม�

คุยกันแล้วก็ม�เผยแพร่คว�มรู้	 แล้วค่อยๆ	 เขยิบเข้�ไป 

ทีละขั้น	

 พระภ�ณุ	 	 จิตฺตทนฺโต	 กล่�วว่�	 ก�รที่เร�ม�

เสวน�ม�คุยกันนั้นด	ีแต่จะดีกว�่ถ�้เร�ทั้งพูด	และลงมือ

ทำ�ด้วย	เพร�ะฉะนั้นคุยอย�่งเดียว	ฟังอย�่งเดียว	แต่ไม่

ลงไปทำ�ตรงจุดที่เป็นปัญห�ก็จะไม่เกิดประโยชน	์  

 พระภ�ณุ	 กล่�วอีกว�่	 เร�ต้องเอ�ปัญห�เป็น 

ตัวตั้ง	 แล้วทุกศ�สน�ม�ร่วมกันแก้ปัญห�	 อย�กให้

เป็นก�รคุยกันในทุกๆ	 ภ�คส่วน	 ห�คนที่มีคว�มรู้ใน

เร่ืองของปัญห�น้ันๆ	โดยตรง	ม�คุยกันเพ่ือจะได้มีแนวท�ง

ของก�รแก้ปัญห�	 และต้องเชื้อเชิญคว�มดีเข้�ม�	 เพื่อ

ป้องกันและขับไล่คว�มไม่ดีออกไป	คนดีต้องม�ร่วมมือ

กัน	 และก�รเสวน�ครั้งนี้เป็นก�รเพิ่มประเด็นของก�ร

คุยกันในระดับของ	2	ประเทศไปด้วยก็ยิ่งดี

 ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา	 เลข�นุก�ร 

ร่วมศ�สน�เพื่อสันติภ�พ	สภ�ศ�สนสัมพันธ์แห่งประเทศ 

ไทยผู้อำ�นวยก�รสถ�บันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษ�

มห�วิทย�ลัยมหิดล	 ให้สัมภ�ษณ์ว่�	 สืบเนื่องม�จ�ก

โครงก�รค่�ยเย�วชนร่วมกัน	 7	 วันม�ทำ�กิจกรรม	 แล้ว

จัดให้มีเรื่องของคว�มสัมพันธ์ระหว�่งศ�สน�	 ตอนแรก

เริ่มด้วยก�รให้รู้จักตนเอง	เริ่มจ�กก�รมีสันติภ�ยใน	และ

เร่ืองคว�มสัมพันธ์ระหว่�งศ�สน�	และลงภ�คสน�ม	เสร็จ

แล้วก็ทำ�คว�มเข้�ใจเรื่องของคว�มขัดแย้ง	และเรื่องของ

คว�มรุนแรง

	 ก�รเสวน�จะไม่มีผลอะไร	 ถ้�ไม่นำ�ไปสู่ภ�ค

ปฏิบัต	ิ ซึ่งไม่ใช่เฉพ�ะผู้นำ�ท�งศ�สน�	 คือคนในระดับ

เย�วชน	 คนตัวเล็กตัวน้อย	 และไม่ใช่เฉพ�ะแต่คนที่

มีชื่อเสียง	 หรือมีอำ�น�จเท่�นั้น	 และต้องมีศ�สนิกชน 

ของแต่ละศ�สน�ด้วย	 เพร�ะฉะนั้น	 ก�รส�นเสวน�

ระหว่�งศ�สน�	 ซึ่งถึงแม้ว่�เร�จะเห็นคว�มสำ�คัญของ 

ผู้นำ�ศ�สน�	 ที่จะส�ม�รถจูงใจคนให้ทำ�ต�ม	 หรือว่�

ปฏิบัติอะไรท่ีเป็นก�รก้�วข้�มคว�มขัดแย้งแต่เป้�หม�ย

ส่วนใหญ่ควรจะมุ่งไปที่ประช�ชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็น 

คนระดับล่�ง	เช่น	ระดับหมู่บ้�น	กลุ่มต�่งๆ	และร่วมมือ

กับศ�สนิกชนทั่วไปด้วย
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พบกับหนังสือดี สื่อคาทอลิก
จากทุกสำานักสื่อคาทอลิก ได้ที่

บูธ M 29 โซนซ ี

ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 

ระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคม 2014

เวลา 10.00-21.00 น.

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พระสมณสาส์น

เตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 2 

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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 วัดคอนเซ็ปชัญ 

กรุงเทพมหานคร ฉลอง 

แม่พระไถ่ทาส วันพุธที่	

24	กันย�ยน	เวล�	18.00	น.	

   วัดอัครเทวดามีคาแอล 

สะพานใหม่ กรุงเทพ- 

มหานคร	 ฉลองวัดครบ	 2	 ทศวรรษก�รเสกวัด 

วันเส�ร์ที่	27	กันย�ยน	เวล�	10.00	น.	พระคาร์ดินัล

ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู เป็นประธ�น	

 ศูนย์อภิบาลอ่างทอง วัดน้อยนักบุญมีคา-

แอล ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	27	กันย�ยน	เวล�	10.30	น. 

(งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	 4	 ตุล�คม	 เวล�	

10.30	น.	(งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา จ.สมุทร- 

ปราการ ฉลองวัดวันพฤหัสบดีท่ี	 23	 ตุล�คม	 เวล�	

10.30	น.	พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ 

โกวิทวาณิช เป็นประธ�น มีตรีว�รฉลอง	3	 วัน	20-22	

ตุล�คม	เวล�	19.00	น.	(งดจำ�หน่�ยสินค้�)

 วัดนักบุญอันเดร ต.บางภาษี   อ.บางเลน 

จ.นครปฐม ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	 29	 พฤศจิก�ยน	 เวล�	

10.30	 น.	 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น

ประธ�น	(เดินท�ง	:	ถนนบ�งบัวทอง	-	สุพรรณบุรี	ก.ม.	

ที่	38	ถึง	4	แยกนพวงศ์	เลี้ยวซ้�ยไปบ�งเลน	15	ก.ม.	

วัดอยู่ขว�มือในซอย	400	เมตร)

 

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด

วันเส�ร์ที่	27	กันย�ยน	เวล�	10.30	น.

 วัดแม่พระลูกประคำา สัตหีบ จ.ชลบุรี  

ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	11	ตุล�คม	เวล�	10.30	น.

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก 

ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	18	ตุล�คม	เวล�	10.30	น.

 วัดแม่พระลูกประคำา บ้านสร้าง ฉลองวัด 

วันเส�ร์ที่	25	ตุล�คม	เวล�	10.30	น.

 

 วัดแม่พระลูกประคำา เวียงคุก อ.เมือง  จ.

หนองคาย ฉลองวัดวันเส�ร์ท่ี	4	ตุล�คม	 เวล�	10.30	น.	

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธ�น

 วัดพระเมตตา   บ้านโชคอำานวย   จ.บึงกาฬ 

ฉลองวัดวันพุธท่ี	8	ตุล�คม	  เวล�	10.30	น.	พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธ�น

 วัดนักบุญเยราร์ด ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง  จ. 

ขอนแก่น ฉลองวัดวันเส�ร์ที่ 11	ตุล�คม	 เวล�	10.30	น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธ�น

 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง จ.อุดรธานี ฉลอง

วัดวันพฤหัสบดีที่	 23	ตุล�คม	   เวล�	10.30	น.	พระ-

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธ�น	

 วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนา

สิงห์ ต.พระบาท อ.รัตนวาปี  จ.หนองคาย ฉลองวัด	 

วันเส�ร์ที	่ 25	 ตุล�คม	   เวล�	 10.30	น.	พระสังฆราช 

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธ�น	

 วัดนักบุญท้ังหลาย บ้านม่วงใหญ่ จ.ขอนแก่น

ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	 15	 พฤศจิก�ยน	 เวล�	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธ�น

 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  บ้านน้อยสามเหล่ียม 

จ.ขอนแกน่	ฉลองวัดวนัศกุรท์ี	่5	ธนัว�คม		เวล�	10.30	น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธ�น

 วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูง 

น้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  ฉลองวัดวันเส�ร์ที	่ 6 

ธันว�คม	 เวล�	 10.30	 น.	 คุณพ่อสมนึก สุทธิ  

อุปสังฆราช	เป็นประธ�น

 วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล   ถ.พลรัตน์ 

  อ.พล จ.ขอนแก่น	 ฉลองวัดวันเส�ร์ที	่ 20	 ธันว�คม	

2014	 เวล�	 10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย 

ธาตุวิสัย	เป็นประธ�น  	

 

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง อ. 

บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ที	่ 28	 กันย�- 

ยน	   เวล�	   10.00	 น.	 พระสังฆราชยอห์น บอสโก

ปัญญา  กฤษเจริญ	เป็นประธ�น

 วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก 

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร	ีฉลองวัดวันอ�ทิตย์ที	่5	ตุล�คม	

เวล�	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ	เป็นประธ�น

 วัดนักบุญอันดรูว์ อ.เมือง จ.ยะลา	ฉลองวัด

วันเส�ร์ที	่4	ตุล�คม	เวล�	10.30	น.	คุณพ่อนที ธีรา-

นุวรรตน์	 (อุปสังฆร�ช)	 เป็นประธ�น	 (ติดต่อสอบถาม

คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำา โทร. 08-1840-7884)	

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ที่นี่มีนัด
] แผนกคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ขอเชิญร่วม	 “แนวท�งก�รเจริญชีวิตจิต 

คริสตชนฆร�ว�ส”	วันเส�ร์ที	่27	กันย�ยน	2014	ที่

วัดพระกุม�รเยซ	ูก.ม.	8	เวล�	09.00-16.00	น.	

] คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย  

ขอเชิญหญิงส�วโสด		อ�ยุ		20		ปีขึ้นไป	ที่ต้องก�ร 

มีเวล�ภ�วน�		ให้เวล�รื้อฟื้นชีวิตคริสตชน-คว�มเชื่อ 

และสัมผัสชีวิตนักบวชแบบอุร์สุลิน		เข้�ร่วมกิจกรรม 

“บวชแรมว�ร”	ท่ีบ้�นพักอุร์สลุนิบนดอยสเุทพ	อ.เมอืง	

จ.เชียงใหม่	ระหว�่งวันที	่	1-5	ตุล�คม		2014		สนใจ

ติดต่อซิสเตอร์พวงเพชร  ฮวดศิริ โทร.	 0-5327-

6062,	08-9950-4302

]คณะภราดาน้อยฟรันซิสกันแห่งประเทศไทย 

ขอเชิญพ่ีน้องร่วมสมโภชนักบุญฟรันซิสแห่งอัสซีซี	

ประจำ�ปี	2014	เปิดปีก�รฉลอง	30	ปีก�รแพร่ธรรม 

ในประเทศไทย	 และพิธีบวชพระสงฆ์ฟรันซิสกันไทย (อ่านต่อหน้า	16)

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

องค์แรก	ภราดาสังฆานุกรฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย 

ภานุพันธ์, ofm. 	ที่วัดพระวิสุทธิวงส์	ลำ�ไทร	ปทุมธ�นี 

วันเส�ร์ที่	 4	 ตุล�คม	 2014	 พิธีบูช�ขอบพระคุณ	

เวล�	 10.00	 น.	 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  

ศรีดารุณศีล	เป็นประธ�น

] โครงการอบรมสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม (7 

ครั้ง 7 เรื่องราว) แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ	จัดอบรม

ให้คว�มรู้เกี่ยวกับสิ่งน่�รู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม	 (7	

ครั้ง	 7	 เรื่องร�ว)	 ทุกวันอ�ทิตย์แรกของเดือน	 เวล�	

13.30-17.00	 น.	 ที่อ�สนวิห�รอัสสัมชัญ	 (บ�งรัก)	

สำ�นักพระสังฆร�ช	 ชั้นล่�ง	 โดยครั้งที่	 3	 จะเป็น 

เรื่องร�วก�รฝึกซ้อมร้องเพลงวัดในพิธีอย่�งมีชีวิต 

ชีว�	ในวันอ�ทิตย์ที่	5	ตุล�คม	2014	ขอร�ยละเอียด

เพิ่มเติมและสำ�รองก�รเข้�อบรมได้ที่	0-2681-3900 

ต่อ	1407,	08-9108-6850	E-mail	:	thaisacred 

music@gmail.com

] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษ-

บำารุง 		ขอเชิญร่วมมิสซ�เทิดเกียรติบุญร�ศีนิโคล�ส 

บุญเกิด	 กฤษบำ�รุง 	 วันเส�ร์ที	่ 11	 ตุล�คม	 2014 

 วัดแม่พระสายประคำา อ.เมือง จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ที่	 12	 ตุล�คม	 เวล�	 

10.30	น.	พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

เป็นประธ�น

 วัดนักบุญเทเรซา อ.แม่สอด จ.ตาก	 ฉลอง	

“5	 ทศวรรษศูนย์กล�งแห่งคว�มเชื่อและง�นแพร่ธรรม 

สู่เหล่�ช�ติพันธุ์”	 พร้อมเค�รพพระธ�ตุนักบุญพระสัน- 

ตะป�ป�ทั้ง	 2	 องค์	 วันเส�ร์ที	่ 11	 ตุล�คม	 เวล�	 

10.30	น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

เป็นประธ�น  (ตรีว�ร	 วันที่	 8-10	 ตุล�คม	 เวล�	 

19.00	น.	โดยคุณพ่ออนุพงษ์ ศรีสุข	คณะค�ร์เมไลท์)	

สำ�รองที่พักได้ที่คุณพ่อชวินทร์ เสงี่ยมแก้ว	 โทร.	 08-

7573-7415

 วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง 

เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เปิดและเสกวัดใหม่ วันเส�ร์ 

ที่	 15	 พฤศจิก�ยน	 	 เวล�	 10.30	 น.	 พระสังฆราช 

ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์	เป็นประธ�น	

 วัดแม่พระฟาติมา นาคำา อ.เมือง จ.อุบล- 

ราชธานี	ฉลองวัดวันเส�ร์ที	่4	ตุล�คม	เวล�	10.00	น.	

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา	เป็นประธ�น

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บุ่งไหม ต.บุ่งไหม 

อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	 

18	 ตุล�คม	 เวล�	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง ไชยรา	เป็นประธ�น

สังฆมณฑลราชบุรี
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เวล�	 19.00	 น.	 พิธีบูช�ขอบพระคุณ	 โดยคุณพ่อ 

วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย เป็นประธ�น			(หลังพิธีมีแห่

พระรูปบุญร�ศี	และถว�ยดอกไม้)

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้�ศีลมห�สนิท	 แบ่งปันพระว�จ�	 คุณพ่อไพบูลย์ 

อุดมเดช	 จิตต�ธิก�ร	 วันเส�ร์ที่	 11	 ตุล�คม	 2014	

เวล�	 08.30-10.30	 น.	 ร่วมพิธีบูช�ขอบพระคุณ

เวล�	11.00	น.		ที่วัดพระมห�ไถ่	ซ.ร่วมฤดี	กรุงเทพ- 

มห�นคร	คุณสงวน โทร.	08-1633-4766	คุณเปรม 

โทร.	08-4008-8789 

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ	จะจัดอบรมพระคัมภีร์	“คอร์สการ

ค้นพบความหมายในพระคัมภีร์” 	 (The	 Joy	 of	

Discovery	in	Bible	Study	–	JOD)		ในวันที่ 20-24 

ตุลาคม 2014 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม 

ซึ่ งก�รอบรมน้ีเป็นวิธีก�รศึกษ�พระคัมภีร์ โดย 

อ�ศัยประสบก�รณ์ที่ช่วยให้ผู้รับก�รอบรมค้นพบ

คว�มหม�ยของพระคัมภีร์เป็นขั้นตอน			ห�กท่�นสนใจ 

กรุณ�ติดต่อได้ที่อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนก 

พระคัมภีร์	โทรศัพท์	0-2429-0124	ถึง	33	โทรส�ร	

0-2420-0120	 E-mail:	 thaibible@hotmail.com 

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2014

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ		จะจัดอบรมวิธีศึกษ�พระคัมภีร์ด้วย 

รูปแบบ	Bibliodrama	 ในวันที่	 10-12	พฤศจิก�ยน	

2014	ที่บ้�นผู้หว่�น	ส�มพร�น	จ.นครปฐม	ห�กท่�น

สนใจติดต่อได้ที่อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข  แผนก

พระคัมภีร	์ โทรศัพท์	0-2429-0124	ถึง	33	โทรส�ร	

0-2420-0120	 E-mail:	 thaibible@hotmail.com	  

ภายในวันที่  15 ตุลาคม 2014  

] ขอเชิญคริสตชน	 ศิษย์เก�่	 ผู้มีอุปก�รคุณ	 ร่วม

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า	15) ขอบพระคุณพระเจ�้โอก�สครบ	 75	 ปี	 โรงเรียน 

น�รีวุฒ	ิ (คณะซิสเตอร์ธิด�แม่พระองค์อุปถัมภ	์ “ซิส-

เตอร์ซ�เลเซียน”)	 	อ.บ้�นโป่ง	 	 จ.ร�ชบุรี	 	 วันศุกร์ที	่

21	 พฤศจิก�ยน	 2014	 	 พิธีเปิดง�นเฉลิมฉลองชม 

ก�รแสดงและพิธีบูช�ขอบพระคุณ	 เวล�	 09.30	 น. 

วันเส�ร์ที	่ 22	 	 พฤศจิก�ยน	 2014	 ร่วมง�นสังสรรค	์	

ชมก�รแสดงของนักเรียน	 ตั้งแต่เวล�	 18.00	 น.	

เป็นต้นไป	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพ่ิมเติมท่ีธุรก�รโรงเรียน 

โทร.	0-3221-1675,	0-3221-1175

] ฉลองปิดปีแห่งความหวัง สังฆมณฑลอุดรธานี 

วันเส�ร์ที	่29	พฤศจิก�ยน	2014 	พิธีบูช�ขอบพระคุณ

เวล� 10.30	น. 	พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุ-

วิสัย เป็นประธ�น 

] ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี (บ้าน

เณรเล็ก สังฆมณฑลอุดรธานี)  วันเส�ร์ที่	13	ธันว�- 

คม	 2014  พิธีบูช�ขอบพระคุณ	 เวล�	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธ�น

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก วันศุกร์ที	่ 3	 ตุล�คม	 /	 วันจันทร์

ที่	 3	พฤศจิก�ยน	 /	วันศุกร์ที่	 5	ธันว�คม	สอบถ�ม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585	

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำ�หรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเส�ร์	 เวล�	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

วัดน้อยในอ�ค�รใหม่	 วัดพระมห�ไถ่	 บริเวณที่จอด

รถ	ชั้น	A	ซอยร่วมฤด	ีโดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ	 เป็นจิตต�ธิก�ร	 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

อารามคาร์แมล นครสวรรค ์ วันเส�ร์ที่ 

20	 กันย�ยน	 2014	 พิธีบูช�ขอบพระคุณ	 เวล�	 

10.30	น.	พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติ-

สุขนิรันดร์ เป็นประธ�น	

อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ 
วันพุธที	่ 1	ตุล�คม	2014	ฉลองนักบุญเทเรซ�แห่ง

พระกุม�รเยซู

(เช้า)	เวล�	07.00	น.	พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล	เป็นประธ�น	หลังพิธีฯ	ตั้งศีลมห�สนิท

และเค�รพพระธ�ตุ

(เย็น)	 เวล�	 16.30	 น.	 พระอัครสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	 เป็นประธ�น	 

หลังพิธีฯ	เค�รพพระธ�ตุ	

อารามคาร์แมล จันทบุรี วันเส�ร์ที่	4	ตุล�คม	
2014	เวล�	10.30	น.

คณะคาร์แมลประเทศไทย 
ขอเชิญร่วมพิธีบูช�ขอบพระคุณ โอกาสสมโภช 500 

ปี เกิด	 ของนักบุญเทเรซ�แห่งพระเยซู	 (อ�วีล�) 

และฉลองอ�ร�มนักบุญเทเรซ�แห่งพระเยซู	(อ�วีล�)	

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู	 เป็นประธ�น	

วันอ�ทิตย์ที่	19	ตุล�คม	2014	เวล�	10.30	น.	ที่

อ�ร�มค�ร์แมล	ส�มพร�น	

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
kคณะภราดาน้อยฟรันซิสกันแห่ง 

ประเทศไทย	 มีคว�มยินดีขอเชิญร่วมสมโภชนักบุญ 

ฟรันซิสแห่งอัสซีซี	 ประจำ�ป	ี 2014	 เปิดปีก�รฉลอง 

30	ปีก�รแพร่ธรรมในประเทศไทย	และพิธีบวชพระสงฆ์ 

ฟรันซิสกันไทยองค์แรกภราดาสังฆานุกรฟรันซิส 

เซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์, ofm. 	ที่วัดพระวิสุทธิ- 

วงส์	 ลำ�ไทร	 ปทุมธ�นี	 วันเส�ร์ที	่ 4	 ตุล�คม	 2014 

พิธีบูช�ขอบพระคุณ	เวล�	10.00	น.	พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล	เป็นประธ�น	

k สังฆมณฑลนครสวรรค์ มีคว�มยินดี 

ขอเชิญร่วมโมทน�คุณพระเจ้�	 โอก�สฉลองนักบุญ 

ลูก�	 ผู้นิพนธ์พระวรส�รพิธีเค�รพพระธ�ตุ	 นักบุญ 

ยอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 และนักบุญยอห์น	 ที่	 23	 

พระสันตะป�ป�	 และพิธีบวชพระสงฆ์	 สังฆานุกร 

เปโตร ประพันธุ์  กลัมพัก สัตบุรุษวัดอัครเทวด� 

ค�เบรียลสันติสุข	 (จ.เพชรบูรณ์)	 สังฆานุกรเปาโล 

พรชัย  สิงห์สา สัตบุรุษวัดนักบุญลูก�	 บ�งข�ม	

(จ.ลพบุรี)	 ที่วัดนักบุญลูก�	 บ�งข�ม	 ลพบุรี	 	 วัน

เส�ร์ที่	 25	ตุล�คม	2014	 	 	 เวล�	 10.30	น.	 โดย	

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย เป็น

ประธ�น

  

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
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 สวัสดีครับเพื่อนๆ	 เย�วชนที่รัก...“เยาวชน

เอเชีย จงตื่นเถิด”	คำ�	ๆ	นี้	คงคุ้นหูพวกเร�หล�ยคน 

ในช่วงนี้นะครับ	 และหวังว�่คงทำ�ให้พวกเร�	 เย�วชน

ตื่นขึ้น	 และลุกขึ้นม�ทำ�อะไรที่ดี	ๆ	กันบ้�งแล้วนะครับ	

จ�กสถ�นก�รณ์ในสังคมที่มองคนแต่ภ�ยนอก	 ทำ�ให้

บ�งครั้งเร�ก็ลืมมองคว�มเป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้อื่น 

ไป	 วันนี	้ พี่มีเรื่องม�เล่�ให้ฟังอีกแล้วครับ	 เรื่องของ	

“ขอทานกับร้านซาลาเปา”	ครับ

	 ร้�นซ�ล�เป�ร้�นหนึ่ง...กิจก�รดีม�ก	 มีลูกค้�

เข�้ร�้นตลอดทั้งวัน	วันหนึ่ง	มีขอท�นสวมเสื้อผ้�เก�่ๆ	

ข�ดๆ	เน้ือตวัสกปรก	ม�ทีป่ระตรู�้น	ทำ�ใหล้กูค�้หล�ยคน 

พ�กันอุดจมูกเดินหน	ี

	 ลูกจ้�งของร้�นก็เข้�ม�ต่อว�่	 และเอ่ยป�กไล่ไป

ให้พ้นร้�น	 แต่ขอท�นก็รีบอธิบ�ย	 “คุณครับ	 ผมไม่ได้

มาขอทานหรอก	 แต่จะมาซื้อซาลาเปา	 “พร้อมกับเอ�

เหรียญเศษสต�งค์ ออกม�นับด้วยสองมือ...

	 ลูกจ้�งรู้สึกรำ�ค�ญ	จึงออกแรงปัด	เหรียญทั้งหมด 

...ต	ก	พื้	น	!!!

	 ขอท�นตกใจ	 รีบก้มลงเก็บเหรียญบ�ทบนพื้น	

แต่ห�อย�่งไร	ก็ข�ดไป	1	บ�ท	อยู่ดี

	 “เหรียญ	1	บาท	นี่...คุณทำาตกใช่ไหมครับ”

 ขอท�นเงยหน�้มอง	 ก็เห็นเถ�้แก่ของร้�น...เข�

ไม่กล้�แม้แต่จะรับเงินจ�กเถ�้แก่	และกำ�ลังจะวิ่งหนีด้วย 

 โดย... เงาเทียน

คว�มลุกลี้ลุกลน	 แต่ก็ถูกเถ้�แก่เรียกให้หยุด	 พร้อมพูด

ว่�...“ยินดีต้อนรับครับ	 คุณลูกค้า	 !!!	 ไม่ทราบว่าคุณ

ต้องการ	ซาลาเปาไส้อะไร”

	 ขอท�นตะลึงงัน	 ผ่�นไปสักพัก	 จึงตอบกลับไป

ว่�	“ผมอยากได้ซาลาเปาไส้หมู	1	ลูก”

	 “ครับ...กรุณารอสักครู่”	 แล้วหันไปคีบซ�ล�เป�

ไส้หมู	 ออกจ�กซึ้งม�	 และยื่นให้ขอท�นอย่�งนอบน้อม 

และหันไปถ�มลูกจ้�งว�่...	 “นี่คือวิธีต้อนรับลูกค้าของ

เธองั้นหรือ”	

	 “แต่เค้าเป็นแค่	ขอทานคนหนึ่ง”	ลูกจ้�งอธิบ�ย

“ต่อให้เค้าเป็นขอทาน	 ก็เป็นลูกค้าของเรา	 เธอโดนไล่

ออกแล้วล่ะ”		เถ้�แก่กล�่ว

	 จ�กนั้น...เรื่องที่ทำ�ให้คนในร้�น	 ตกใจยิ่งกว่�	 ก็

คือ...เถ้าแก่ให้ขอทานคนนี้ มาเป็นลูกจ้างในร้าน และ 

เมื่อขอทานคนนี้ ชำาระร่างกายจนสะอาด เผยให้เห็น

หน้าตาที่หล่อเหลาผิดคาด อีกทั้งยังขยันขันแข็ง 

กลายเป็นผู้ช่วยของร้านได้อย่างดี...

	 ภ�ยหลัง...มีคนถ�มเถ�้แก	่ ด้วยคว�มอย�กรู้

อย�กเห็นว่�...เถ้�แก่ดูออกได้อย่�งไรว่�	 แท้จริงแล้ว

ขอท�นคนนี้	 เป็นทองชั้นดี	 เถ้�แก่ตอบกลับม�ว่�...

ที่จริงแล้วง่ายมาก	 เขาไม่ได้มาขอซาลาเปากิน	 แต่เขา

รวบรวมเงินอย่างอยากลำาบาก	 มีเงินแล้วค่อยมาซ้ือซาลาเปา

ของเรา	แสดงให้เห็นว่า...เขาเป็นคนที่...เ	ค	า	ร	พ	ต	ัว	เ	อ	ง 

การไม่เคารพผู้อื่น	หมายถึงการไม่เคารพตัวเอง		และมี

เพียงคนที่เคารพตัวเองเท่านั้น	จึงจะเคารพ...	ง	า	น	ที่	 

ตั	ว	เ	อ	ง	ทำา

	 เย�วชนที่รักครับ	 “ตื่นขึ้น”	 เถอะครับ	 ใน 

ทุกเช้�ของวันใหม	่ “Wake	 Up!!!”	 พร้อมจะทำ�ให ้

ตัวเองมีคุณค่�เสมอเหมือนขอท�นคนนี้	 ที่ไม่ได้เอ�แต่ 

จะแบมอืขอคนอืน่กนิไปวนั	ๆ 	และ		“Wake	Up!!!”	พรอ้ม

จะมองเห็นและให้โอก�สผู้อื่น	 เหมือนเถ้�แก	่ เจ้�ของ 

ร้�น	ที่มองเห็นคุณค่�ในตัวขอท�นคนนี้		“Wake	Up!!!” 

ให้คว�มเค�รพต่อกัน	ในคุณค่�ที่แต่ละคนมีนะครับ	แล้ว 

พบกันใหม่ฉบับหน�้นะครับ	สวัสดี
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	 “In	The	Light	of	Love”	ในแสงแห่งรัก	ผลงานอคูสติกของ	Deva 

Premal & Miten	รวมด้วย	Manose ถ่ายทำาที	่Malibu	มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง	 ค.ศ.	 2009	 แสงดวงอาทิตย์นวลนุ่มบวกกับเสียงกีต้าร์อุ่น	ๆ	

และแหลมใสในบางคราไม่บดบังและไม่แย่งความเด่นของเสียงกีต้าร์ตัวท่ีเกา

เป็นพื้น	 เสียงร้องประสานชายหญิงส่งสมดุลสู่กันโอบอุ่นสรรพสิ่ง	 ขลุ่ยพลิ้วไหว	

โซโล่หวาน	เป็นลมธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	เนื้อเพลง

ไม่ต้องพูดถึง	 ในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เราค้นหาไม่รู้จบ	 บางทีมันก้าวไปข้างหน้า	 แต่

บางทีมันก็หยุดอยู่กับที่

	 งานเขียน	 งานสัมภาษณ์	 งานบรรยาย	 ทำาให้ผมพบเจอผู้คนมากมาย	

ผมพูดเรื่องนี้รอบที่พันแล้วล่ะมั้ง	 แต่ผมก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงมันอีก	 คน

เหล่านั้นล้วนมีพลังและมีเรื่องราว	มันทำาให้เราได้อ่านชีวิตและเราได้คิดต่อ

	 หลังบรรยายให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนหนึ่งต้ังแต่ระดับประถมศึกษา

จนถึงมัธยมศึกษา	 เกี่ยวกับสื่อศึกษา	 ความเข้าใจเรื่องสื่อ	 การรู้เท่าทัน	 เป็นต้น

มุมที่บางทีบรรดาเยาวชนอาจจะนึกไปไม่ถึงหรือบางทีไม่ทันระวังตัว	 สิ่งที่ผม

พูดอยู่เสมอคือ	 บางทีในส่ือมันไม่ใช่พ้ืนท่ีส่วนตัวของเราอย่างแท้จริงท้ังหมดหรอก	

ผมยกตัวอย่างกรณีภาพหลุดของเหล่าเซเลบทั้งหลาย	ซึ่งมันย่อมมีคนที่ติดตาม

แบบประสงค์ร้าย	 หรือมันเป็นสิ่งที่ขายได้	 ตลาดต้องการ	 เมื่อมีคนซื้อ	 ย่อมมี 

คนขาย	 อุตสาหกรรมหรือวิถีทางหากินบนความทุกข์ยากของคนอื่นยังมีอยู่ 

ให้เห็น	 บางทีเราก็ไปหาเรื่องใส่ตัวเอง	 เรื่องของการใช้โลกโซเชียลมีเดียเป็นที่ 

ระบาย	 ด่าทอ	 แสดงความรู้สึกอย่างรุนแรงก้าวร้าว	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ชีวิตจริง	 อาจ

ไม่มีโอกาสได้ทำาแบบนั้น	 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?	 สิ่งที่คุณทำาบางทีก็ไม่ต่างจาก

การไปพ่นสีตามกำาแพง	

ความรัก ในหน้าถัดไป

ระบายอารมณ	์ ความรู้สึกผ่านทางสังคมโซเชียลมีเดีย	 มันตอบคำาถาม	 หรือมัน

ทำาให้คุณสามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้มากน้อยแค่ไหน	ลึก	ๆ 	แล้วคนเรา 

ต้องการทางออก	หรือท่อระบายน้ำา	

	 คำาถามเหล่านี้นำาไปสู่คำาตอบที่ว่า	 ทำาไมในโรงเรียนต้องมีครูที่ปรึกษา	

ทำาไมบางสำานักงานต้องมีหมอจิตวิทยา	มีคนให้คำาปรึกษา	ทำาไมเราต้องมีคุณพ่อ 

วิญญาณรักษ์	 หรือใครสักคนที่เป็นคู่คิด	 เพื่อนยามยาก	 เราต้องการการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากกว่า	 โลกสมมุติไม่อาจตอบชีวิตเราได้จริง	 ๆ	 แต่ผม

ว่าเราอย่าลืมว่า	 วัยรุ่นและเด็ก	 ๆ	 ที่กำาลังจะเติบโตขึ้นมาเขาอยู่บนโลกใบนั้น	

แบบนั้น

	 ในเดือนตุลาคม	สามเณรใหญ่ในชั้นปีต่าง	ๆ	กำาลังจะเข้าฝึกปฏิบัติงาน 

ด้านต่าง	 ๆ	 ของพระศาสนจักร	 และเป็นพิเศษสำาหรับสามเณรหรือนักศึกษา 

ช้ันปีท่ี	 3	 ของวิทยาลัยแสงธรรม	 จะได้ฝึกปฏิบัติกับส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	

ผมคิดว่าเราคงต้องปรับเรื่องราวอีก	 นอกจากจะสอนให้พวกเขารู้ว่าสื่อคาทอลิก

คืออะไรแล้ว	 เราคงต้องสอนให้เขาเข้าใจโลกในยุคของพวกเขา	 สังคมออนไลน์	

การเป็นผู้นำาในยุคดิจิตอลนี้	 การรู้เท่าทันสื่อ	 หรือแม้กระทั่งการศึกษาดูงาน 

เราคงต้องจัดให้ครอบคลุมทั้งสื่อศาสนาคริสต์คาทอลิก	 พี่น้องต่างศาสนา	 และ

สื่อที่ประกอบการในเชิงธุรกิจ	 วันสุดท้ายที่เราตั้งใจกันคือการให้บรรดาผู้เข้า 

รับการอบรมได้เห็นเบื้องหลังการบันทึกรายการสด	 โดยมีแขกรับเชิญเป็นพิธีกร	

ในสนามจริง	คุณประสาน อิงคนันท์	อดีตพิธีกรคนค้นฅน	และคุณนีน่า ปัจฉิม-

สวัสดิ์ พิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง	 เราจะมาเสวนากันเรื่องสนามจริงของสื่อ 

กับการบันทึกรายการ	 Power of Love พลังรัก	 การสัมภาษณ์	 การทำาข่าว	

สำาหรับหนังสือพิมพ์อุดมสาร	 ผมเล่าเพื่อเป็นตัวอย่างและบอกว่า	 ท่ามกลาง

สังคมที่ดำาเนินไป	 พระศาสนจักรไม่ได้หยุดอยู่กับที่แต่พยายามที่จะเรียนรู้	 และ

ชี้นำาสังคมให้เดินไปในทิศทางที่มีคุณธรรม	ด้วยคุณค่าหลักแห่งพระวรสาร	

	 เด็กๆ	กำาลังเลิกเรียนแล้ว	หลายคนวิ่งเล่นอย่างเป็นสุข	หลายคนการเรียน 

ยังไม่จบ	 บางคนต้องเรียนพิเศษที่โรงเรียน	 บางคนอาจเรียนที่บ้าน	 และแน่นอน

ทุกคนคงมีการบ้าน	บรรยากาศยามเย็นต่างจากยามเช้าลิบลับ       	ผมเดินกลับมา 

ที่รถตู้	 เพื่อจะไปสวดศพคุณพ่อท่านหนึ่งหลังจากที่ได้ทราบข่าวการจากไปของ 

ท่าน	รถตู้จอดเรียงคิวรอรับเด็กนักเรียนกลับบ้าน	หลายคนบอกว่าโลกมันเปลี่ยน 

ไปแล้ว	 แล้วจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีก	 แต่ผมเชื่อว่า	 มันแค่เติบโตไปใน 

ช่องทางการค้นคว้า	การประดิษฐ์เสริมสร้าง	อย่าให้มันย้อนกลับมาทำาร้ายเรา	แต่

ต้องทำาให้ความเจริญรับใช้เรา	บางทีมันอาจเริ่มตั้งแต่ผู้คิดค้นว่าต้องการอะไร

จากมันกันแน่	 ผมดีใจที่สื่อมวลชนในมุมคาทอลิกพูดเสมอว่า	 สื่อเป็นเครื่องมือ	

แต่เราต้องรู้จักใช้เครื่องมือนั้นกันหน่อย

	 ผมถึงวัดเซนต์หลุยส์ที่กำาลังจะมีพิธีสวดศพในตอนค่ำา	 แสงธรรมชาติ

จากดวงอาทิตย์ลาลับไปแล้ว	 แสงนีออนเปิดทำาลายความมืด	 เมื่อแสงสว่างหนึ่ง 

ดับลง	 ไม่ช้าไม่นานคงต้องมีแสงสว่างมาแทนที่	 จะเป็นแสงใดก็ตาม	 ขอให ้

แสงนั้นเป็นแสงแห่งความรักก็แล้วกัน	 เพราะเราสามารถเชื่อมันและไว้ใจได้ว่า	

มันจะจรรโลงโลกให้ไม่มีเพียงแต่สว่างสดใสเท่านั้น	แต่มันจะทำาให้การอยู่ร่วมกัน

บนโลกใบนี้มีความสุข

บรรณาธิการบริหาร

	 การกดไลค์ของเพ่ือนของคุณ

คืออะไร	 ชื่นชมกับอารมณ์ของคุณ	 

ณ	เวลานั้น	กดรับรู้	กดไปอย่างนั้น	กด

เพราะเป็นคุณ	 ความหมายของอักษร	

Like	 เราเข้าใจตรงกันหรือเปล่า	 แล้ว

ถามจริง	ๆ	 เถอะ	 คุณกำาลังรอกดไลค์

อยู่หรือเปล่า?	 ยอดกดไลค์ในประเด็น

ที่คุณเปิดไว้	 มันกำาลังสร้างความรู้สึก

อะไรบางอย่างในใจ	 เพื่อคุณจะบอกว่า	

กำาลังมีคนฟังเราอยู่

	 คำ า ถ ามสุ ดท้ า ยก็ คื อก า ร
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“สัมมนา” ฝ่ายจิตตาภิบาลและคำาสอน สังฆมณฑลนครสวรรค์ สัมมนาใน

หัวข้อ “ฝ่ายจิตตาภิบาลและสื่อคำาสอนที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน” ระหว่างวันที่ 

29-30 สิงหาคม 2014 ที่ศูนย์อบรม bonus pastor โดยทีมวิทยากรของศูนย์

คำาสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

“ชุมนุมผู้สูงอายุสุราษฎร์ฯ” คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน  เจ้าอาวาส

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่  จ.สงขลา  ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิก

เพ่ือผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิก 

ระดับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี   ระหว่างวันท่ี 9-10 สิงหาคม 2014  ท่ีบ้านแม่พระ 

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่  โดยมีพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  

ศรีดารุณศีล เป็นประธานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ให้ความรัก พิทักษ์

อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน” และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ “ผู้สูงอายุคาทอลิก

ตัวอย่าง” ระดับวัดประจำาปี 2014  จากวัดต่าง ๆ ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 

จำานวน 12 ท่าน  

“รวมพลังเสริมสร้างความสมานฉันท์” มงซินญอร์วิษณุ  ธัญญ- 

อนันต์ เป็นประธานพิธีทางศาสนาคริสต์ ในงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้าง

ความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

12 สิงหาคม 2014 ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2014 ที่โรงละครแห่งชาติ 

“สัมมนาคู่สมรส” วันที่ 13 กันยายน 2014 วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง  

จ.ราชบุรี จัดสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ ให้ความรู้แก่คู่สมรส หัวข้อ “การดำาเนิน

ชีวิตครอบครัวคริสตชนในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดยมีอาจารย์ชัยณรงค์ มน-

เทียรวิเชียรฉาย เป็นวิทยากร อาจารย์ชัยณรงค์ได้ให้ยึดสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส เป็นแบบอย่าง ให้รู้จักตนเอง ไม่ต้องเลียนแบบผู้อื่น (กระแสสังคม) อยู่

อย่างพอประมาณ ใช้ความรู้ความสามารถสำาหรับผู้อื่นเราจะมีความสุข พระเจ้า 

มีแผนการสำาหรับทุกคนแล้วเมื่อถึงเวลาอันสมควร ชีวิตเราพระองค์จะนำาทาง
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

ตอนที่ 50 ใครชนะ

อาลัยรักคุณพ่อชัชวาลย์ แสงแก้ว 
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ชัชวาลย์ แสงแก้ว พระสงฆ์อาวุโสแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (อ่านต่อหน้า 4)

“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

พระเมตตาของพระเจ้าไม่มีขอบเขต
“พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเมตตา การที่สตรีตัวเล็กๆ (อ่านต่อหน้า 3)

 ภาพการต่อสู้ดิ้นรน มีบางคนแพ้ บางคนชนะ บางคนพบหนทาง 

บางคนหลงทาง การต่อสู้บนสังเวียนชีวิต มีความสำาเร็จคือความสุขของ

ครอบครัวเป็นเดิมพัน สำาหรับหัวหน้าครอบครัว มีความรักเป็นเดิมพัน สำาหรับ

คนที่จะเลือกคู่ชีวิต ความสำาเร็จที่ได้มา ใครชนะ พระเป็นเจ้ายืนอยู่ตรงไหน 

ในเหตุการณ์นี้

 “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่าน อย่ากังวลใจ เพราะเราเป็น

พระเจ้าของท่าน เราจะทำาให้ท่านมีกำาลังเข้มแข็งและจะมาช่วยเหลือท่าน

ด้วย จริงซิ เราจะยึดท่านไว้ด้วยมือขวาให้ท่านมีชัยชนะ” 

(อิสยาห์ 41:10)

 พระจะอยู่กับเรา ไม่ใช่ที่เส้นชัย แต่ที่การต่อสู้และเผชิญกับทุกสิ่ง
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