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ศาสนสัมพันธ์ในมุมมองของชาวพุทธ
สืบเนื่องจากการที่ได้น�ำ คณะพระภิกษุสงฆ์ไทย

(อ่านต่อหน้า 3)

ทั่วโลกระดมความคิดเรื่องการประกาศข่าวดีแบบใหม่
(อ่านต่อหน้า 7)
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

“แถลงข่าว” วันที่ 19 กันยายน 2014

มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์
รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมงานแถลงข่าว
ที่สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศาลายา จ.นครปฐม เพื่อเตรียม
การประชุมผู้นำ�ศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 เรื่อง
“ขันติธรรมทางศาสนา” ระหว่างวันที่ 24-29 กันยายน 2014 ที่โรงแรม
คลาสสิก เคมิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(มจร) ร่วมกับสำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) โดยจะมีนักวิชาการ
ผู้นำ� 5 ศาสนาหลัก 70 คน 10 ประเทศมาประชุม สำ�หรับศาสนาคริสต์คาทอลิก
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ และมงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์
จะเข้าร่วมประชุม

เปิดอาคารใหม่กลุ่มคริสตชนชาวเกาหลี

บวชพระสงฆ์นครสวรรค์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014 พระอัครสังฆราชพอล ชาง
อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ�ประเทศไทย เป็นประธานพิธีเสกอาคาร
ใหม่ของกลุ่มคริสตชนชาวเกาหลี เพื่อใช้ในสอนคำ�สอน การจัดประชุม และ
เป็นศูนย์รวมการพบปะของชาวเกาหลี อาคารนี้ตั้งอยู่ที่หอพักนิรมล หัวหมาก
กรุงเทพมหานคร โดยมีซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวง
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะซิสเตอร์ และตัวแทนนักเรียนไปร่วมแสดง
ความยินดี
สังฆานุกรเปโตร ประพันธุ์
กลัมพัก

สังฆานุกรเปาโล พรชัย
สิงห์สา

สังฆมณฑลนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง
นักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร พิธีเคารพพระธาตุนักบุญยอห์น
ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา และพิธีบวช
(อ่านต่อหน้า 17)
พระสงฆ์
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ศาสนสัมพันธ์ในมุมมองของชาวพุทธ
โดย พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
สื บ เนื่ อ งจากการที่ ไ ด้ นำ � คณะพระภิ ก ษุ ส งฆ์
ไทย รวมทั้งฆราวาส จำ�นวนประมาณ 40 รูป/คน
เดินทางไปกรุงโรม ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม
2557 และมีโอกาสเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 หลังจากนั้น
ต่างคนต่างแยกย้ายไปทำ�ภารกิจของตน เมื่อกลับถึง
เมืองไทยแล้วก็ยังไม่มีโอกาสพบปะพูดคุยถึงผลของ
การเดินทางไปทำ�ภารกิจที่ต่างประเทศในครั้งนี้ จนเมื่อ
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ผมและมงซินญอร์วิษณุ
ธัญญอนันต์ ได้รับเชิญจาก ท่านเจ้าคุณพระพรหม
สิทธิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เจ้าคณะภาค 10 ซึ่ง
เป็นหัวหน้าคณะทัวร์ครั้งนี้ ให้ไปรับประทานอาหาร
มื้อเที่ยงที่กุฏิของท่าน ถือเป็นการเลี้ยงขอบคุณที่ผม
ได้ไปช่วยทำ�งานจนสำ�เร็จ ในวันนั้นท่านเจ้าคุณ ได้มอบ
หนังสือนิตยสารให้ 2 ฉบับ ฉบับแรกชื่อ “ธงธรรม”
นิตยสารของชาวพุทธ อีกฉบับหนึ่งชื่อ “Secret”
ฉบับวันที่ 10 สิงหาคม 2557 เป็นนิตยสารขายดีของ
เมืองไทย นิตยสารทั้ง 2 ฉบับนี้ได้ลงเรื่องราวการที่
พระพรหมสิทธิและคณะได้เดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ที่วาติกัน ผมอ่านแล้วมีความรู้
และความเข้าใจมากขึ้นถึงความพยายามของพระภิกษุ
สงฆ์ไทย ในการสร้างศาสนสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในระดับ
ผู้น�ำ ศาสนาและในบ้านเมืองเรา จึงอยากนำ�มาสืบสาน
เล่าต่อเพื่อให้คริสตชนไทยได้รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น
ในการเดินทางไปครั้งนี้ ผู้น�ำ คณะได้แก่ ท่าน
เจ้าคุณพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นเจ้าคณะภาค 10 และที่
ปรึกษาประธานสำ�นักงานกำ�กับดูแลพระธรรมทูตไป
ต่างประเทศ ผู้ร่วมคณะที่ส�ำ คัญได้แก่ พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะ
จังหวัดอุบลราชธานี พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระ
ธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล
สิ่งที่พระพรหมสิทธิได้นำ�ไปมอบถวายสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสคือ ถ้วยรางวัล “Awakening

Leadership Award Buddhajayanti : The
Celebration of 2006 Years of The Buddha’s
Enlightenment” ซึ่งเป็นรางวัลทีท่ ่านเจ้าประคุณ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตประธานคณะผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่
สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ ได้ประทานให้แด่ผู้นำ�
ศาสนา ผู้นำ�สันติภาพ ในทุกภาคส่วนที่มีความสำ�คัญ
ของโลก ในวาระการประชุมผู้นำ�ชาวพุทธนานาชาติ
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำ�คัญสากลของโลก ในปี
พุทธชยันตี   พ.ศ. 2555 ตัวผมเองก็ไม่ทราบมาก่อน
และไม่เคยเห็นว่าสิ่งที่พระพรหมสิทธิถวายให้แด่พระ
สันตะปาปาเป็นอะไร เห็นแต่ว่าเป็นของบรรจุหีบห่อ
มีการดูแลประคับประคองเป็นอย่างดีในระหว่างการ
เดินทาง จนถึงนาทีที่เข้าสู่ที่นั่งก่อนที่พระสันตะปาปา
เสด็ จ ออกมาพบประชาชนตอนนั้ น แหละผมถึ ง เห็ น
ว่าท่านพระพรหมสิทธิถือถ้วยแก้วอยู่ แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็น
อะไร บัดนี้ก็ถึงบ้างอ้อแล้ว โอกาสหน้าถ้าหากเราไป
เที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่วาติกัน แล้วเห็นถ้วยรางวัลแบบนี้ก็
จะได้ระลึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์การเดินทาง
ของคณะพระภิกษุสงฆ์ไทยไปเยือนวาติกันในครั้งนี้
ท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิกล่าวแก่ผู้สื่อข่าว
ต่อไปอีกว่า วัตถุประสงค์สำ�คัญอีกประการหนึ่งของ
การเดินทางไปครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์
รำ�ลึกถึงวาระครบ 40 ปี ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ
อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เยือนวาติกัน และได้พบปะสนทนากับสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 นอกนั้นเป็นการแสดงความ
ขอบคุณในการที่พระสันตะปาปาได้ส่งสารและแสดง
ความอาลัยในการมรณภาพของท่านเจ้าประคุณสมเด็จ
พระพุฒาจารย์
ถ้าหากจะสรุปเหตุการณ์ในแง่ของความสัมพันธ์
ระหว่างวาติกันกับคณะพระภิกษุสงฆ์ไทยในช่วง 50 ปี
หรือตั้งแต่สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 เป็นต้นมา จะเห็น
ว่ามีหลายครั้งหลายคราที่มีเรื่องราวของความพยายาม

ที่จะสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ แต่มิได้ปรากฏ
เป็นข่าว เราจึงไม่รู้ ในครั้งนี้ก็เช่นกัน ถ้าผมพร้อมกับ
คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส และฆราวาสอีก 2 ท่าน ที่
รวมตัวเป็นคณะเล็กๆ เพื่อไปช่วยเหลือการเดินทาง
ไปสร้างความสัมพันธ์กับวาติกัน ไม่รู้เรื่องการเดินทาง
และไม่ได้ไปด้วยกับคณะ ความพยายามของคณะก็จะ
เป็นข่าวและรับรู้เฉพาะในแวดวงของชาวพุทธเท่านั้น
เหตุ ก ารณ์ สำ � คั ญ เกิ ด ที่ ก รุ ง โรมก็ จ ะมี ผ ลน้ อ ยมาก
ต่อการสร้างความสัมพันธ์ในระดับรากหญ้าในประเทศ
ของเรา
ถ้าพิจารณาดูบุคคลในรูปภาพให้ดี จะเห็นว่า
เป็ น บุ ค คลสำ � คั ญ ระดั บ ประเทศและระดั บ โลกจริ ง ๆ
บุคคล 4 ท่าน เริ่มต้นจากทางขวามือสุด ได้แก่ สมเด็จ
พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ขณะนี้พระองค์ท่านได้รับ
แต่งตั้งเป็นบุญราศี ท่านที่ 2 คือ เจ้าประคุณสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีต
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช   ท่าน
ที่ 3 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญโญ) กำ�ลังทำ�หน้าที่รักษาการประธาน
คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในปัจจุบัน และ
ท่านที่ 4 คือ พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
ผู้นำ�ทางความรู้ด้านวิชาการในพุทธศาสนาที่คนไทย
ให้ความนับถือมากที่สุด
ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเมื่อผมนำ�พระสมณทูต
และบรรดาพระสังฆราชไปพบกับมหาเถรสมาคม ที่
วัดสระเกศ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ จึงพูดเรา
มีความเข้าใจ มีความสัมพันธ์และร่วมมือกันยิ่งๆ ขึ้น
เรียกว่าท่านเจ้าประคุณพูดสนับสนุนงานศาสนสัมพันธ์
เต็มที่ และเช่นเดียวกัน ช่วงปลายปีที่แล้วในขณะที่
บ้านเมืองกำ�ลังอยูใ่ นความขัดแย้งอย่างหนัก ผมได้ชวน
ผู้น�ำ และผู้แทนของ 4 ศาสนาหลัก ไปพบกับรักษาการ
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่วัด
ปากน้ำ� เขตภาษีเจริญ เพื่อเรียนปรึกษาท่าน ขอให้ท่าน
ช่วยรวมพลังสาธุชนเพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เกิดสันติ
เพราะเห็ น ว่ า ชาวไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พุ ท ธศาสนิ ก ชน
ท่ า นก็ เข้ า ใจง่ า ยและรู้ ดี ถึ ง สถานการณ์ ข องสั ง คม
สุดท้ายท่านชีม้ าทีผ่ ม แล้วถามว่า “ท่านเป็นพระสังฆราช
หรือเปล่า” ผมตอบท่านว่า “ผมเป็นครับ” ท่านก็กล่าว
ต่อว่า “ถ้าอย่างนัน้ ให้ทา่ นไปทำ� ส่วนอาตมาจะช่วยเหลือ
เต็มที่” จากวันนั้นมาผมจึงรวบรวมผู้น�ำ ทั้ง 5 ศาสนา
เพื่อออกแถลงการณ์ บอกจุดยืนและวิธีการเพื่อขอให้
ทุกคนช่วยกันสร้างสันติให้เกิดขึ้น มาหยุดเมื่อมีการ
ประกาศกฎอัยการศึก ทำ�รัฐประหาร โดย คสช.
วันแรกที่เดินทางถึงกรุงโรม ได้พาพระภิกษุ
4 รูป เข้าร่วมงานฉลองครบ 50 ปีของการก่อตั้ง
สมณสภาเสวนาระหว่างศาสนา ซึ่งตัวผมเป็นสมาชิก
ของคณะกรรมการสมณสภานี้อยู่ ทำ�ให้ภาพที่ออกมาดู
ดีมากๆ ในภาพจะเห็นพระภิกษุห่มผ้าสีเหลืองนั่งแทรก
อยู่ในที่ประชุม ซึ่งทำ�ให้พระคาร์ดินัล ประธานสมณสภา
และผู้บริหารระดับสูงมีความพึงพอใจมาก ขอบคุณที่
ผมพาผู้แทนจากประเทศไทยไปร่วมงานได้ทันเวลา
วั น ต่ อ มาผมได้ นำ � ท่ า นเจ้ า คุ ณ พระพรหมสิ ท ธิ แ ละผู้
(อ่านต่อหน้า 4)
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ศาสนสัมพันธ์ (ต่อจากหน้า 3)
สนใจไปเยี่ยมชมสมณสภาเสวนาระหว่างศาสนา สนทนา
กับเลขาธิการ พูดคุยถึงการทำ�งาน การบริหารงานของ
สมณสภา นอกนัน้ ได้ทราบว่าทางวาติกนั มีทุนการศึกษา
มอบให้ศาสนิกชนของศาสนาอื่นที่สนใจอยากมาศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ตามหลักสูตรในระดับ
ต่างๆ ที่ผ่านมาเป็นนักศึกษามาจากตะวันออกกลาง
หรือเป็นมุสลิม จึงอยากที่จะให้มีนักศึกษาชาวพุทธจาก
ประเทศไทยไปเรียนโดยทุนดังกล่าว ผมเข้าใจว่าท่าน
เจ้าคุณคงนำ�เรื่องนี้กลับมาสานต่อและทำ�หน้าที่คัดสรร
ผู้ที่จะไปเรียน เพื่อจะได้นักศึกษาที่มีคุณภาพและเป็น
ประโยชน์กับพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างแท้จริง
เหตุการณ์ 40 ปีย้อนประวัติศาสตร์ของสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เชื่อมสัมพันธ์ “พระ
พุทธศาสนา-วาติกัน” โดยการเดินทางของคนรุ่นใหม่
นำ�โดยท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ แห่งวัดสระเกศ เป็น
การเน้นย้ำ�ถึงความสำ�คัญยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจ
อั น ดี แ ละความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งศาสนาให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
ในขณะทีป่ ระชาคมโลก กำ�ลังรูส้ กึ ถูกคุกคามจากลุม่ มุสลิม
หัวรุนแรงไอซิส (ISIS) สร้างความหวั่นวิตกถึงความ
ปลอดภัยของนานาชาติ สัญญาณแห่งความรุนแรงอัน
เนื่องมาจากความเชื่อที่แตกต่างกันนี้ ยิ่งทำ�ให้เราต้อง
เร่ ง มื อ เชื่ อ มประสานกั น ระหว่ า งศาสนิ ก ของศาสนา
ต่างๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อดำ�รงสันติภาพในประเทศ
ของเราให้คงอยู่สืบๆ ไป

ท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ แห่งวัดสระเกศ และคณะตัวแทนพุทธศาสนิกชนพระภิกษุ 34 รูป และฆราวาส 8
ท่าน เดินทางไปร่วมงานฉลองครบ 50 ปีของการก่อตั้งสมณสภาเสวนาระหว่างศาสนา และร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส (ในภาพ เป็นการพบปะกับปลัดสมณสภาฯ   มงซินญอร์มิเกล อายุโซ่) โดยพระสังฆราช
ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เดินทางไปร่วมงานครั้งนี้
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 38

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า :
การกลัวที่จะเผชิญหน้ากับงานอภิบาล
ที่เรียกร้องต่อเราอาจนำ�เราไปสู่
การเป็น ‘ลัทธิสมณสุดโต่งนิยม*’

พระสันตะปาปาทรงปราศรัยกับผู้เข้าร่วมประชุมระดับ
นานาชาติ เรื่อง “การประกาศข่าวดีแบบใหม่” ณ หอ
ประชุมเปาโลที่ 6 วันที่ 19 กันยายน 2014

(*คำ�นี้แปลจากภาษาอังกฤษ Clericarism คือ แนวคิด
ที่น�ำ เอาฐานะสมณะ ฐานันดรศักดิ์สงฆ์หรือชีวิตนักบวช
มาแสวงหาความสะดวกสบาย  ตำ�แหน่งหน้าที่ เล่นพรรค
เล่นพวกแบบวิถีทางการเมือง นิยมความหรูหรา จน
กลายเป็นการแบ่งชนชั้นหรือทำ�ให้ฐานันดรศักดิ์สงฆ์
เป็นอุปสรรคในการเข้าหาพระเจ้าของสัตบุรุษ...ผู้แปล)
19 กันยายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับผู้เข้า
ประชุมจากนานาชาติในหัวข้อ การประกาศข่าวดีแบบ
ใหม่ การประชุมวัน 2 วันเพื่อไตร่ตรองงานอภิบาลให้
เป็นผลสำ�เร็จตามแนวทางของพระสมณสาส์น “ความ
ชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร”
l
พระสันตะปาปาตรัสว่าพระสมณสาส์นเน้นหลักการ
แพร่ธรรมของพระศาสนจักร อย่างไรก็ดีพระองค์ตรัส
ว่า ความกลัวที่ทั้งชาย-หญิงที่จะต้องเผชิญหน้ากับงาน

อภิบาลซึ่งเรียกร้องให้เราทำ�  อาจนำ�เราไปสู่การเป็นคนมี
“ทัศนคติแห่งความกลัวและการหาข้ออ้างเพือ่ ปกป้อง
ตนเอง” พระองค์ตรัสว่า
“จากสิ่งเหล่านั้นก็จะตามมาด้วยการประจญ
เรื่องพอแล้วไม่ต้องทำ�อะไรอีกแล้วและลัทธิสมณสุดโต่ง
นิยม ในการพยายามเปลีย่ นความเชือ่ ให้กลายเป็นกฎเกณฑ์
และข้อบังคับปฏิบัติเชิงรหัสต่างๆแบบพวกคัมภีราจารย์
ชาวฟาริสีและหมอกฎหมายในสมัยของพระเยซูเจ้า เรา
จะมีทุกสิ่งอย่างชัดเจน ทุกอย่างเป็นระบบระเบียบ แต่
ประชาชนแห่งความเชื่อและผู้แสวงหาก็ยังคงหิวและ
กระหายในองค์พระเยซูเจ้าต่อไป” พระสันตะปาปาทรง
เสริมว่าพระศาสนจักรเป็นพื้นที่สนามของโรงพยาบาล
ที่ดูแลผู้บาดเจ็บโดยอยู่ใกล้ชิดกับพวกเขา ใครผู้ซึ่งมี
ทัศนคติเหมือนคัมภีราจารย์และชาวฟาริสีจะไม่มีทาง
มอบ “การเป็นประจักษ์พยานที่อยู่ใกล้ชิด” แก่ผู้คนได้

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับ
ผู้นำ�ศาสนาต่างๆ ในประเทศแอลเบเนีย
“การฆ่าในนามพระเจ้า
เป็นการลบหลู่พระเจ้าอย่างร้ายแรง
21 กันยายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับผู้น�ำ
จิตวิญญาณ 6 ศาสนาสำ�คัญในประเทศแอลเบเนีย :
มุสลิม เบคตาชิส คาทอลิก ออร์โธดอกซ์ เอวานเยลิคอล
และยิว  พระองค์ทรงอธิบายว่าการพบปะกันนี้พิสูจน์ว่า
การอยู่ ร่ ว มกั บ อย่ า งสั น ติ ข องศาสนาต่ า งๆเป็ น ไปได้
พระองค์ ท รงขอให้ คิ ด ถึ ง ผลกระทบของการนำ � เอา
พระเจ้าออกไปจากสังคมโดยตรัสว่า
“เมื่ อ ใดที่ มี ก ารดำ � เนิ น กิ จ การในนามลั ท ธิ
อุดมการณ์นิยม เมื่อนั้นก็จะมีความพยายามเอาพระเจ้า
ออกไปจากสังคมและจบลงด้วยการกราบไหว้รูปเคารพ
เท็จเทียมและในไม่ช้าทั้งชาย-หญิงก็จะหลงทาง ศักดิ์ศรี
ของพวกเขาจะถูกเหยียดหยามและสิทธิของพวกเขาจะ
ถูกล่วงเกิน”
l สำ�หรับพระสันตะปาปา อิสรภาพทางศาสนาที่แท้จริง
จะต้องส่งเสริมการเสวนาอย่างเคารพซึ่งกันและกันและ
ไม่มีอะไรข้องเกี่ยวกับลัทธิแบ่งแยก พระองค์ตรัสว่า
“เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการไม่อดทนอดกลั้นต่อผู้
มีความเชื่อมั่นในศาสนาแตกต่างจากเรา เป็นลักษณะ
เฉพาะของการเป็ น ศั ต รู ที่ แ ฝงตั ว อยู่ ซึ่ ง ทุ ก วั น นี้ มี
ประจักษ์ให้เห็นได้ในหลายพื้นที่ต่างๆทั่วโลก”
l
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องให้ผู้มี

พระสันตะปาปาทรงปรียบเทียบการเรียกให้ไปประกาศ
ข่ า วดี เข้ า กั บ อุ ป มาของพระเยซู เ จ้ า ในเรื่ อ งเจ้ า ของ
สวนองุ่นออกไปเรียกคนเข้ามาทำ�งานในสวนของตน ว่า
“ในนิทานเปรียบเทียบ พระเยซูเจ้าทรงเล่าว่า
เจ้าของสวนองุ่นออกไปตั้ง 5 ครั้ง : เช้าตรู่    9 โมงเช้า
เที่ยงวัน บ่ายสามโมงและ 5 โมงเย็น... ยังมีเวลา...ยังมี
เวลาที่พระองค์จะเสด็จมาหาเรา”
l พระองค์ทรงเสริมว่าเหมือนกับเจ้าของสวนองุ่น เรา
ต้องออกไปตลอดเวลา ค้นหาผูค้ นทีก่ �ำ ลังแสวงหาพระเจ้า
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คนจนและคนถู ก เอาเปรี ย บพระ
สันตะปาปายังทรงเรียกร้องพวกเขาให้มุ่งเน้นไปยังงาน
แพร่ธรรมที่อุทิศตนในการประกาศพระวรสารยิ่งกว่า
การทำ�งานแพร่ธรรมแบบ “คลั่งไคล้ตัวเลขจำ�นวนคน
เข้ามารับศีลล้างบาป” โดยตรัสว่า
“ณ เวลาหนึง่ ดูเหมือนเราจะต้องเอามาครอบครอง
ให้ได้ซึ่งปริมาณจำ�นวนกิจกรรม มากยิ่งกว่าการให้ความ
เอาใจใส่ต่อบุคคลและการที่เขาจะได้พบพระเจ้า งาน
แพร่ธรรมอภิบาลสัตบุรุษที่ยังไม่มีความใส่ใจผู้คนเช่นนี้
กลายเป็นต้นไม้แล้งผลไปทีละเล็กทีละน้อย”
l
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสรุปคำ�ปราศรัย
ของพระองค์โดยเรียกร้องผู้เข้าประชุมให้เป็นผู้แพร่ธรรม
ด้ ว ยการเป็ น ประจั ก ษ์ พ ยานต่ อ ความเชื่ อ คริ ส ตชน  
พระองค์ทรงเสริมว่าการเป็นประจักษ์พยานที่เขาจะ
ต้องมอบให้แก่ผู้คนนั้น ก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่เขากำ�ลัง
พูดต่อหน้าสาธารณชนนั้นเลย
l

พระสันตะปาปา
ทรงพบปะกับ
ผู้น�ำ จิตวิญญาณ
6 ศาสนาสำ�คัญ
ในประเทศแอลเบเนีย

ความเชื่อในศาสนาได้ยืนขึ้นต่อต้านศาสนาที่ผิดเพี้ยน
ไปใดๆก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีใ่ ช้ความเชือ่ ทางศาสนา
มาเป็นข้ออ้างกระทำ�การรุนแรง ตอนหนึ่งตรัสว่า
“จะต้องไม่มีใครใช้พระนามของพระเจ้ามาอ้าง
เพือ่ กระทำ�ความรุนแรง การฆ่าในนามพระเจ้าคือการลบหลู่
ดูหมิ่นอย่างร้ายแรง การมีอคติแบ่งแยกในนามพระเจ้า
คือการกระทำ�แบบอมนุษย์”
l มีอยู่ 2 ทาง ที่จะส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนาตาม
แนวทางของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส : คือการ
รับรูว้ า่ มนุษย์ทกุ คนเป็นพีน่ อ้ งกัน และดำ�รงอยูเ่ พือ่ ความ
ดีของส่วนรวม   แม้ผใู้ หญ่ทางศาสนาต่างๆให้ความสนใจ
ต่อคำ�พูดของพระสันตะปาปา แต่พระองค์กท็ รงติดตลก
เกี่ยวกับการจัดที่นั่งให้กับทุกคนว่า
“ด้วยอารมณ์ขันเล็กน้อย ใครคนหนึ่งอาจพูด
ได้ว่า นี่ดูเหมือนทีมฟุตบอล 2 ทีม คือทีมคาทอลิก กับ

ผู้นำ�ศาสนาต่างๆในประเทศแอลเบเนียยืนร่วมกับฝูงชน
ต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก่อนพิธีมิสซา
ณ จัตุรัสคุณแม่เทเรซา กรุงทิรานา ประเทศแอลเบเนีย
ทุกท่านที่เหลืออีกทีมหนึ่ง”
l หลังจากเรียกเสียงหัวเราะจากผู้เข้าพบปะแล้ว พระ
สั น ตะปาปาก็ เริ่ ม กลั บ เข้ า สู่ คำ � ปราศรั ย ของพระองค์
เพื่ อ ให้ กำ � ลั ง ใจพวกเขาในการตอบรั บ การเสวนาโดย
ไม่ปฏิเสธศักดิ์ศรีทางศาสนาของพวกเขา
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คุยกันเจ็ดวันหน

กลายเป็นปัญหาบานปลายระดับชาติจนได้
เรื่องนักเรียนเรื่องโรงเรียนเรื่องสถาบันศึกษา
นักเรียนอาชีวะอุกอาจไล่ฆ่าล้างแค้นแทนเพื่อน
มีอาวุธครบมือไม่หวั่นกฎหมายไม่เกรงใจผู้คน
เห็นแล้วขัดตาขัดใจจนรับไม่ได้
ชุดนักเรียนนักศึกษาแต่มือถืออาวุธ
บ.สันติสุข
แทนที่สะพายกระเป๋าพกหนังสือหิ้วตำ�ราเรียน
www.salit.org
แถมการกระทำ�ช่างเป็นธรรมชาติเหลือเกิน
ราวกับอยู่ในสนามรบก็ไม่ปาน
ดูไม่ออกคิดไม่ได้บอกไม่ถูก
เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเป็นนักเลงนักฆ่า
เหมือนกับว่าทั้งชีวิตมีภารกิจต้องทำ�อยู่แค่นี้
เดือดร้อนถึงผู้น�ำ ประเทศที่ต้องมีมาตรการเด็ดขาด
ทั้งให้พักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหา
ทั้งให้ไล่นักออกจากสถานศึกษา
ทั้งให้ปิดสถาบันที่มีนักศึกษาสังกัดอยู่
เลื่อนเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียนคนละเวลากัน
ปิด - เปิดภาคเรียนไม่ให้ตรงกัน...
แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอยู่ดี
การให้นักศึกษาพักการเรียนก็เท่านั้น
สำ�หรับนักเรียนนักศึกษาที่รักดีรักเรียน
การต้องพักเรียนอดไปเรียนถือว่าเป็นสูญเสียเวลาเสียโอกาส
ทว่าสำ�หรับนักเรียนนักศึกษาที่ไปสถาบันการศึกษา
ไม่ตั้งใจศึกษาหาความรู้แต่ไปทำ�อย่างอื่น
การต้องพักเรียนก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อน
เพราะไม่ไปเรียนก็ทำ�อย่างที่ต้องการทำ�ได้อยู่ดี
ดีเสียอีกที่ไม่ต้องมีกรอบมีขนบธรรมเนียมคอยกีดคอยกัน
การไล่นักศึกษาออกจากสถาบันที่สังกัดอยู่
มันจะเหมือนเป็นการตัดหางปล่อยวัด
ไหนๆ ไม่รักดีก็ไปเลยไปให้พ้น
ดูแล้วเหมือนกับปล่อยเสือเข้าป่ามากกว่า
กฎป่าที่บ่มจิตบ่มใจบ่มสำ�นึกอยู่เป็นเดิมพัน
แต่ยังต้องถูกควบคุมด้วยบริบทสถาบันการศึกษา
ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะยั้งจะคุมจะฉุดไว้อีกแล้ว
ที่แย่คือเสือไม่ได้ถูกปล่อยเข้าป่า
แต่เป็นเสือที่ปล่อยเข้าสังคม
แล้วผู้คนในสังคมจะนอนกันตาหลับได้อย่างไร
แทนที่โรงเรียนสถาบันการศึกษาจะช่วยอบรมช่วยแก้ไข
พอนักเรียนนักศึกษามีปัญหาก็รีบขับเร่งขจัดให้พ้นตัว
เหมือนทิ้งขยะทิ้งของเสียออกมาให้พ่อแม่ให้สังคมเดือดร้อน
ทั้งๆ ที่โดยจรรยาบรรณสถานการณ์การศึกษาแล้ว
เป็นสถาบันให้ความรู้คู่คุณธรรมหล่อหลอมอนาคตของชาติ
การสั่งปิดสถาบันที่นักศึกษามีปัญหา
ทำ�ราวกับการปิดแหล่งอบายมุขแหล่งมั่วสุมแหล่งอาชญากรรม
ทั้งๆ ที่ในสถาบันนั้นๆ มีนักศึกษารักดีรักเรียนรักความก้าวหน้า
แค่อันธพาลในเครื่องแบบนักศึกษาไม่กี่คน
พลอยทำ�ให้นักศึกษาตัวจริงต้องเดือดร้อนหาที่เรียนใหม่
อย่างนี้ก็ถือว่าเข้าทางคนเลวคนไม่รักดี
ซึ่งสะใจกับการทำ�ให้คนดีต้องเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุข
ทำ�นองว่าถ้าฉันไม่สุขคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์เป็นสุขเหมือนกัน
และนี่คือผลพวงของการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
แค่คิดว่าเด็กประถมเด็กมัธยมมาเสียนิสัยตอนเข้าโรงเรียนอาชีวะ
ก็คิดไม่ถูกคิดไม่ได้คิดไม่ครบถ้วนแล้ว
เพราะเด็กอาชีวะไม่ดีก็คือเด็กประถมเด็กมัธยมที่ไม่เอาถ่านนั่นเอง
รู้อย่างนี้แล้วน่าจะเริ่มอบรมแก้นิสัย...ตั้งแต่ชั้นอนุบาลนั่นแหละ

แตกแยกกันเราต้องล่ม
“เราจงดำ�เนินชีวิตตามพระจิตเจ้า” (กาลาเทีย 5:25)

ไม่วา่ ทีไ่ หนหรือเวลาใด สงครามเป็นสิง่ ทีแ่ ย่ทส่ี ดุ แต่สงครามกลางเมือง
อาจแย่น้อยสักหน่อย อย่างน้อยหากศัตรูหรือผู้ที่มาโจมตีเป็นคนต่างชาติ เป็น
คนนอก เป็นคนแปลกหน้าในบ้านของท่าน ท่านอาจจะสามารถแยกมิตร
ออกจากศัตรู และรู้สึกว่าตัวท่านมีความปลอดภัยในท่ามกลางมิตรมากกว่า
แต่ในสงครามกลางเมืองศัตรูอาจจะมีใบหน้าของเพื่อนบ้าน หรือคนที่เคยรู้จัก
กันมาก่อน หากศัตรูอยู่ภายในและไม่มีที่ไหนที่จะรู้สึกปลอดภัย
พระวาจาของพระเยซูเจ้าในพระวรสารมิได้ให้กำ�ลังใจนัก ในบทแรก
ของพระวรสารโดยนักบุญยอห์น ท่านเขียนไว้ว่าพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลาง
ประชากรของพระองค์ แต่พวกเขามิได้ต้อนรับพระองค์ ณ ที่นี้ ผู้ที่พยายาม
จับผิดพระองค์กล่าวหาพระองค์ว่า พระองค์ทรงกระทำ�ความดีด้วยอำ�นาจ
ของปีศาจ พวกเขาไม่สามารถปฏิเสธพระอานุภาพของพระองค์ พวกเขาจึง
โจมตีแหล่งที่มาของพลังนี้ การกระทำ�ดังนี้ดีกว่าการที่พวกเขาเปลี่ยนความ
ตั้งใจของพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้า และพระองค์ทรงบันดาลให้เรารอดพ้นได้
อย่างไร ในพระวรสารพระเยซูเจ้าทรงประทานกำ�ลังใจให้พวกเราว่าผูใ้ ดไม่ตอ่ ต้าน
พระองค์ก็อยู่ข้างพระองค์ พระดำ�รัสนี้เป็นการท้าทายบรรดาผู้ที่ปฏิเสธพลัง
ของพระองค์ และพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างจริงจัง
มีหลายวัฒนธรรมที่ไม่ยอมเชื่อเรื่องผีและปีศาจ แต่การท้าทายของ
พระเยซูเจ้าสามารถขับไล่ทุกสิ่งที่เป็นเหตุให้เราหวาดกลัว สงสัย หรือปิดใจ
พระอาณาจักรของพระเจ้าอยูท่ า่ มกลางเราแล้ว  มนั ขึน้ อยูก่ บั เราว่าจะสังเกตเห็น
เครื่องหมายเหล่านี้หรือไม่
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์ทรงส่งพระบุตรเยซูเจ้ามาประกาศ
พระอาณาจักรของพระองค์ เดชะพระอานุภาพของพระองค์ โปรดทรงบันดาล
ให้ลกู สังเกตเห็นเครือ่ งหมายแห่งพระอาณาจักรนี้ ในทุกแห่งทีม่ อี ยูแ่ ละไม่ปดิ ใจ
ต่อการประทับอยู่ในโลก ด้วยการปรากฏพระองค์ด้วยเทอญ อาแมน
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ทั่วโลกระดมความคิด (ต่อจากหน้า 1)
สมณกระทรวงเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การประกาศ
ข่ า วดี แ บบใหม่ ไ ด้ จั ด ประชุ ม ระหว่ า งประเทศโดยมี
ผู้สันทัดกรณีในด้านต่างๆ จำ�นวน 15 ท่านจากทุกทวีป
นำ�เสนอความรู้ ประสบการณ์และความคิดเพือ่ การประกาศ
ข่าวดีแบบใหม่ในกรอบของสมณลิขิต ความชื่นชมยินดี
แห่งพระวรสาร (Evangelii Gaudium – The Joy of
the Gospel)
การประชุมระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2014
จัดขึ้นที่หอประชุมเปาโลที่ 6 ในวาติกัน โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมประมาณสองพันคน จาก 60 ประเทศที่ทำ�งาน
เกี่ยวข้องกับงานอภิบาลของพระศาสนจักร ประกอบ
ด้วยพระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าประชุมเป็นฆราวาส ซึ่ง
ถื อ เป็ น กำ � ลั ง สำ � คั ญ อย่ า งมากในการประกาศข่ า วดี
แบบใหม่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ตั ว แทนจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ของฆราวาสแพร่ธรรม ที่ประชุมยังได้เชิญให้ฆราวาสที่มี
ครอบครั ว ซึ่ ง จั ด เป็ น หน่ ว ยเล็ ก สุ ด ที่ สำ � คั ญ ของพระ
ศาสนจักร และฆราวาสระดับเยาวชนซึง่ ถือเป็นความหวัง
ของพระศาสนจักร ได้มีโอกาสแบ่งปันความคิดและ
ประสบการณ์ต่อที่ประชุมด้วย
ตลอดการประชุมทัง้ สามวัน ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณา
การประกาศข่ า วดี ด้ ว ยจิ ต ตารมณ์ ธ รรมทู ต และด้ ว ย
ความชืน่ ชมยินดีแห่งพระวรสาร ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทววิทยา
ต่างใช้ Evangelii Gaudium เป็นกรอบหลักในการ
ประกาศข่าวดีแบบใหม่ เนือ่ งจากสมณลิขติ ฉบับนีม้ าจาก
การระดมความคิดในการประชุมสมัชชาพระสังฆราช
เมือ่ สองปีกอ่ น และอยูบ่ นฐานของ Evangelii Nuntiandi
ซึ่ ง เป็ น สมณลิ ขิ ต ที่ สำ � คั ญ สำ � หรั บ การประกาศข่ า วดี
ในโลกสมัยใหม่ ประกาศโดยสมเด็จพระสันตะปาปา
เปาโล ที่ 6 เมื่อปี 1975 โอกาสนี้ จะขอนำ�เสนอข้อคิด
ที่เป็นประโยชน์ของวิทยากรบางท่านพอเป็นสังเขปดังนี้
พระอัครสังฆราชรีโน ฟิสซิคัลลี่ สมณมนตรี
แห่งสมณกระทรวงเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีแบบ
ใหม่ ได้กล่าวถึงความจำ�เป็นที่พระศาสนจักรต้องรับฟัง
พระวาจาของพระเจ้าอยู่เสมอเพื่อที่จะได้ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบที่จะต้องประกาศข่าวดี  พระคุณเจ้าถือ
ว่ า การประกาศข่ า วดี เ ป็ น งานอภิ บ าลที่ เ ป็ น โครงการ
(Pastoral Project) สำ�หรับทุกคนในพระศาสนจักร
ต้องช่วยกันทำ�ให้สำ�เร็จ ทั้งนี้จำ�ต้องอาศัยพระวาจา การ
เป็นประกาศก และการอบรมอย่างต่อเนื่อง
พระอัครสังฆราชวิคเตอร์ เฟอร์นานเดซ
แห่งอาร์เจนตินา ได้นำ�เสนอว่า การประกาศข่าวดี
ซึ่ ง เป็ น งานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยทุ ก คนในพระศาสนจั ก ร
ต้องอาศัยการเปลี่ยนความคิดและทัศนคติเป็นอย่าง
มาก (Pastoral Conversion) เป็นการกลับใจหันมาหา
พระเจ้าเพื่อให้หัวใจเปี่ยมล้นด้วยจิตตารมณ์ธรรมทูต ที่
มุ่งออกสู่ปวงชนแทนที่จะให้ความสำ�คัญอยู่ที่ตนเอง
เป็นศูนย์กลาง เป็นการกลับใจเพื่อให้หัวใจเป็นดังเช่น
คนเลี้ยงแกะที่ดี ที่อุทิศตนเพื่อลูกแกะ เสียสละเพื่อฝูง
แกะ อันเป็นจิตารมณ์ของผู้เป็นธรรมทูตทั้งหลาย
ศาสตราจารย์ฟรังเชสโก บอตโตริ แห่ง
มหาวิทยาลัยคาทอลิกในมิลาน ได้แบ่งปันถึงหัวใจของ
สมณลิขิต Evangelii Gaudium ว่าอยู่ที่วัฒนธรรม

ของการไปพบหน้าค่าตากัน (Culture of Encounter)
เป็นการสนับสนุนให้ทุกคนในพระศาสนจักรออกไปพบ
กับผู้คนภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้ อันเป็น
จิตตารมณ์สำ�คัญของธรรมทูต เพื่อให้ชีวิตแห่งการเป็น
พยานพระวรสารได้ปรากฏต่อผู้อื่น เมื่อพระวจนาตถ์
ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ พระองค์ออกมาพบกับเรามนุษย์
เป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมการออกไปมาหาสู่พบหน้า
กัน ได้รับรู้ความทุกข์ ความเศร้าโศรก และความยินดี
ของกันและกัน
คุณพ่อซาเวียร์ มอร์ลานาส อี โมลีน่า
แห่งสเปน ได้ให้ขอ้ คิดเรือ่ ง Kerygmatic Announcement
ว่า การประกาศความรักของพระเจ้าได้รับการเผยแสดง
ในองค์พระเยซูเจ้าผู้สิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ ผู้ทรง
ส่งพระจิตเจ้ามาในทุกสถานการณ์ของชีวติ และในทุกยุค
ทุกสมัย นี่คือพื้นฐานความเชื่อคริสตชนที่สำ�คัญมาก
ก่อนที่เราจะเริ่มสอนคำ�สอนให้แก่ผู้สนใจหรือต้องการ
เป็นคริสตชน เราจำ�ต้องช่วยให้เขาได้รับประสบการณ์
ความรักของพระเจ้าด้วยตนเองให้ได้ก่อนที่จะทำ�การ
สอนคำ�สอนตามหลักสูตรหรือขั้นตอนที่ได้กำ�หนดขึ้น
ชี วิ ต ที่ มี ป ระสบการณ์ ค วามรั ก ของพระเจ้ า จะช่ ว ยให้
เขาสนใจเรียนรู้มากขึ้น ตั้งใจเจริญชีวิตในฐานะศิษย์ของ
พระคริสต์ และเต็มใจประกาศพระวรสารด้วยความชืน่ ชม
ยินดีต่อไป
ยังมีอีกหลายหัวข้อจากวิทยากรอีกหลายท่าน
ที่ได้นำ�เสนอหัวข้อต่างๆ ต่อที่ประชุม เช่น ครอบครัว
เยาวชน ความยากไร้   การสอนคำ�สอน การเทศน์ รวม
ทั้งเรื่องสื่อสังคมซึ่งเป็นทั้งเครื่องมือในการประกาศฯ
และในเวลาเดียวกัน โลกของสือ่ สังคมซึง่ เต็มไปด้วยผูค้ น
มากมายนับแสนนับล้านคน ก็จ�ำ ต้องได้รบั การประกาศฯ
ด้วยเช่นกัน
คณะผูเ้ ข้าประชุมจากประเทศไทย ประกอบด้วย
พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระคุณเจ้า
สิริพงษ์ จรัสศรี คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล คุณพ่อ
ปิยะชาติ มะกรครรภ์ คุณพ่อเอนก นามวงษ์
คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ คุณพ่อสกล ปันฉาย
คุณพ่อเสกสรร สุวิชากร คุณพ่อเกลาดิโอ โกร์ตี
แห่งคณะธรรมทูตปีเม และ อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ในฐานะวิทยากรหัวข้อสื่อสังคม
พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้
ให้ความเห็นว่า การเดินทางมาประชุมของคณะจาก

ประเทศไทย มีจุดประสงค์ที่สำ�คัญ คือมาเรียนรู้และรับ
ประสบการณ์ จ ากที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ประโยชน์ ข องการจั ด
ประชุมสมัชชาของพระศาสนจักรในประเทศไทย ซึง่ จะมี
ขึ้นในระดับแขวงเดือนพฤศจิกายนนี้ และระดับประเทศ
ในเดือนเมษายน 2015 เนือ่ งจากสมัชชาของเรามีหวั ข้อ
เดียวกันกับการประชุมที่วาติกัน คือเน้นชีวิตของการ
ประกาศข่าวดีแบบใหม่ การประชุมครั้งนี้ช่วยให้เราได้
เห็นมุมมองทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกาศฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การมองให้เป็น Pastoral Project ทำ�ให้เกี่ยวข้องกับ
ทุกคนและทุกระดับในพระศาสนจักร เมื่อเป็นโปรเจ็ค
ก็จำ�ต้องมีการช่วยกันคิด มีการกำ�หนดเป้าหมาย การ
วางแผน การกำ�หนดโครงการต่างๆ และลงมือปฏิบัติ
จนให้ได้ผลสำ�เร็จ หัวข้อย่อยในการประชุมครัง้ นีค้ รอบคลุม
มิติต่างๆ ที่หลากหลายมาก บางหัวข้อมีความน่าสนใจ
ทีเ่ ราควรต้องคำ�นึงถึง บางหัวข้ออาจไม่เหมาะกับประเทศ
ไทย
พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี ให้ความเห็น
เพิ่มเติมว่า เห็นได้ชัดว่า การประกาศข่าวดีแบบใหม่
เน้นบทบาทของฆราวาสอย่างมาก ฆราวาสมีพระพรใน
สนามงานต่างๆ มากมายในชีวิตของตน เราจำ�ต้องเปิด
ทางให้ฆราวาสทำ�งานร่วมกับพระสงฆ์มากขึ้น และควร
จัดให้มีการอบรมฆราวาสให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชีวติ จิตของการประกาศฯ พระคุณเจ้ายังเห็นอีกว่า หัวข้อ
Pastoral Conversion เป็นเรื่องสำ�คัญมากสำ�หรับ
ทุกคนในการประกาศข่าวดี นอกนั้น เป็นที่น่าสังเกต
ว่าวิทยากรจากเอเชียที่ได้รับเชิญมีเพียงท่านเดียว เป็น
ฆราวาสจากไทย
คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ได้ให้ข้อสังเกตว่า การ
ประชุมครั้งนี้พูดชัดมากว่า การประกาศข่าวดีแบบใหม่
เกี่ยวข้องกับวิธีการใหม่ๆ รูปแบบใหม่ๆ นอกนั้นยังได้
รับฟังด้วยว่า สื่อสังคมในยุคนี้มีอิทธิพลอย่างมาก ทั้ง
ในระดับกว้างคือมีผู้คนเยอะแยะมากมายอยู่ในโลกสื่อ
สังคม วิทยากรได้น�ำ เสนอในระดับลึกด้วยคือบทบาท
ของพระศาสนจักรที่ต้องประกาศฯ ในโลกสื่อสังคม และ
รู้จักใช้สื่อซึ่งเป็นพระพรของพระให้เป็นประโยชน์ต่อ
งานอภิบาลและงานประกาศฯ โลกของสื่ออาจมีด้านลบ
อยู่มาก แต่เราควรเน้นด้านบวกโดยไม่เสียเวลาด่าแช่ง
ความมืด คุณพ่อยังให้ความเห็นอีกว่า งานสอนคำ�สอน
(อ่านต่อหน้า 11)
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ทั่วโลกระดมความคิด (ต่อจากหน้า 7)
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ที่ปรึกษาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เริ่มร่างเอกสารเพื่อฟื้นฟูการบริหารงานของวาติกัน
ถอดความโดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R
เป็นเรือ่ งสำ�คัญมาก เป็นเรือ่ งของการแบ่งปันประสบการณ์
ความเชื่อเป็นหลัก ซึ่งจำ�ต้องใช้เวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คำ�สอนผูใ้ หญ่ ไม่ควรให้การแต่งงานกับคริสต์เป็นเงือ่ นไข
ที่จำ�ใจต้องมาเป็นคริสตชน
พระสงฆ์ไทยท่านอื่นๆ ที่ได้มาร่วมประชุมยัง
ได้ให้มุมมองและแง่คิดที่ได้จากการประชุมอีกมาก ซึ่ง
จะมีการแบ่งปันในรูปแบบต่างๆ ต่อไปหลังจากที่ได้
เดินทางกลับไทยแล้ว
ช่ ว งเวลาสำ � คั ญ ของการประชุ ม ครั้ ง นี้ อ ยู่ ที่
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จมายังห้องประชุม
เพือ่ ให้ทป่ี ระชุมได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชดิ    โอกาสนีพ้ ระองค์
ทรงให้คำ�เทศน์สอนจากบทพระวรสารเกี่ยวกับฝูงคนที่
เหน็ดเหนื่อยและถูกทอดทิ้งเหมือนกับฝูงแกะที่ไม่มีคน
ดูแล ในยุคสมัยนี้มีผู้คนจำ�นวนมากที่เหน็ดเหนื่อยและ
ถูกทอดทิ้ง พวกเขากำ�ลังรอคำ�ตอบจากพระศาสนจักร
สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาทรงตั้ ง คำ � ถามต่ อ ที่
ประชุมว่า เราจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อ
ของเราได้อย่างไร พระองค์ตรัสต่อไปว่า จะขอไม่ลง
รายละเอียดในเรื่องนี้ แต่ขอให้เราจงหมั่นอ่านสัญญาณ
แห่งกาลเวลา ทั้งพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร
ครูค�ำ สอน และทุกคนที่ทำ�งานถ่ายทอดความเชื่อจำ�ต้อง
คอยอ่านสัญญาณแห่งกาลเวลา และตอบสนองด้วย
ปรีชาญาณและความใจกว้าง
สมเด็จพระสันตะปาปาได้ตรัสเสริมอีกว่า เรา
จำ�ต้องออกไปหาผู้ที่อยู่ชายขอบผู้กำ�ลังรอการปลอบ
ประโลมทีพ่ ระคริสตเจ้านำ�มาให้ผา่ นทางเรา เราไม่จ�ำ เป็น
ต้องคิดเพิม่ โครงการใหม่ๆ ขึน้ มา แต่ให้เราเพียรพยายาม
เน้นไปทีค่ วามจำ�เป็นของผูค้ นเหล่านี  
้ เราอาจไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาทุกปัญหาได้ แต่ขอให้เรามีความเชื่อในพระ
เยซูเจ้าว่าพระองค์ทรงประทับอยู่กับการงานของเราและ
ไม่มีวันทอดทิ้งเรา
(ภาพและข่าวโดย ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย)
“พระองค์คือเถาองุ่น
ข้าพเจ้าทั้งหลายคือกิ่งก้าน
หากปราศจากพระองค์แล้ว
ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่สามารถทำ�อะไรได้เลย”
(เทียบ ยอห์น 15:5)

นครรัฐวาติกัน l คณะกรรมการพระคาร์ดินัลระดับนานาชาติของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เริ่ม
ร่าง “ธรรมนูญ” ที่จะปรับปรุงระบบการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ของวาติกัน ประกอบด้วย
พระคาร์ดนิ ลั 9 ท่าน ซึ่งพระสันตะปาปาทรงแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของพระองค์
คุณพ่อเฟรเดริโก ลอมบาร์ดี โฆษกของวาติกันกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธว่า การปรึกษาหารือ
อย่างต่อเนื่องได้เริ่มขึ้นแล้วในขั้นที่เป็นรูปเป็นร่าง จะเข้าสู่ขั้นจัดเตรียมงาน ช่วยพระสันตะปาปาให้ทรง
สามารถก้าวหน้าในการหารือ ท่านเขียนว่า “เราพอจะสรุปได้ว่า การประชุมของคณะกรรมการสองครั้ง
ต่อไป คือ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม ค.ศ. 2014 และในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015
ร่างธรรมนูญจะถึงแนวก้าวหน้าในการจัดเตรียม จนสามารถช่วยให้พระสันตะปาปาเริ่มต้นพิจารณาในระดับ
สากล และอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับเรื่องการเงินของวาติกัน
ในขั้นแรกเป็นการประชุมของสมณสภา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงตั้งสำ�นักเลขาธิการ
สำ�นักงานด้านการเงินและเศรษฐกิจของสันตะสำ�นักในเดือนกุมภาพันธ์ อันเป็นแนวทางที่จะเริ่มการ
พิจารณาในระดับสากล และมาตรฐานสำ�หรับทรัพย์สมบัติ และกิจกรรมทุกอย่างของวาติกัน
คุณพ่อลอมบาร์ดี กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า การถกเถียงของพระคาร์ดินัลเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้สิ้นสุด
ลงแล้วเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่จะแสวงหาหนทางที่ดีที่สุด เพื่อ
จัดทุกอย่างให้เข้าระบบ
ในช่วงเวลา 3 วันของการสนทนาและศึกษา พระคาร์ดินัล 9 ท่าน “เน้นเรื่องเร่งด่วนหลัก” นี่คือ
ข้อความที่โฆษกของวาติกันเขียนออกมา
หัวข้อแรกเกี่ยวกับฆราวาส ครอบครัว “บทบาทของสตรีในสังคมและในพระศาสนจักร เยาวชน
เด็กๆ และสิ่งที่เกี่ยวพันกับองค์กรฆราวาส และการเคลื่อนไหวต่างๆ”
หัวข้อที่สองรวมถึงเรื่อง “ความยุติธรรมและสันติ การช่วยเหลือ ปัญหาเรื่องการอพยพผู้ลี้ภัย”
วิธีการแบ่งหัวข้อต่างๆ ให้อยู่ในหัวข้อหลัก 2 ข้อ ซึ่งทำ�ให้การรายงานข่าวเป็นที่น่าเชื่อถือ โดย
ทำ�นายว่าสมณสภาฆราวาสและสมณสภาครอบครัวจะรวมกันเป็นสมณสภาเดียว สมณสภายุติธรรมและสันติ
กอร์อูนุม ผู้อพยพและสมณสภาท่องเที่ยวอาจจะรวมกัน เนื่องจากมีจุดมุ่งหมายไปในแนวทางเดียวกัน และ
หลายครั้งซับซ้อนกัน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงเป็นผู้ตัดสินในขั้นสุดท้าย ซึ่งจะมาจากรายงานการประชุม
พระคาร์ดินัล 9 ท่าน และการติดต่อกับหัวหน้าสมณสภาต่างๆ กับพระคาร์ดินัลและพระสังฆราชท่านอื่น
โฆษกของวาติกันกล่าวว่า คณะกรรมการของพระสันตะปาปาว่าด้วยการคุ้มครองเยาวชน จะ
ประชุมกันในวันที่ 4-5 ตุลาคม การประกาศหรือการชี้แจงใดๆ เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ และกฎเกณฑ์ของกลุ่ม
นี้ จะมีการประกาศในช่วงเวลานั้น
ตั้งแต่การเริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคม คณะกรรมการเกี่ยวกับสื่อมวลชนของวาติกัน พร้อมที่จะ
ประชุมครั้งแรกในวันที่ 22-24 กันยายน ที่บ้านพัก “ซางตา มาร์ธา” ซึ่งเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา
คณะกรรมการจำ�นวน 11 ท่าน ได้รับการขอร้องให้ทบทวน และเสนอแนวทางที่ระบบสื่อมวลชน
ของวาติกันสามารถปรับปรุงและทำ�ให้ทันสมัย
Lord Chris Patten อดีตผู้ว่าราชการที่ฮ่องกง เลขาธิการของคณะกรรมการนี้ คือ Msgr. Paul
Tighe, ชาวไอริส เป็นเลขาธิการของคณะกรรมการสื่อมวลชนของสำ�นักวาติกัน
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
วัดนักบุญเทเรซา
หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม เวลา
10.30 น. (งดจำ�หน่าย
สินค้า)
วัดนักบุญลูกา อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม เวลา 10.30 น. คุณพ่อทวีศักดิ์
กิจเจริญ เป็นประธาน ในโอกาสฟื้นฟูชีวิตฆราวาส
เขต 6 ในช่วงภาคบ่าย (ติดต่อคุณพ่อประชาชาติ
ปรีชาวุฒิ โทร. 08-1849-6484)
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)
วัดราชินแี ห่งสันติสขุ ซอย 101 กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ท่ี 16 พฤศจิกายน เวลา
10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศกั ดิ์ สิรสิ ทุ ธิ์ เป็น
ประธาน (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)

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

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
วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี ฉลองวัด
และพิธีบวชพระสงฆ์ วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม เวลา
สังฆมณฑลราชบุรี
10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก เป็นประธาน
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม
สังฆมณฑลนครราชสีมา
เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง
กฤษเจริญ เป็นประธาน
วัดแม่พระสายประคำ� หลักห้า อ.ดำ�เนินสะดวก เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เปิดและเสกวัดใหม่ วันเสาร์
จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม เวลา ที่ 15 พฤศจิกายน   เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ- ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน
เจริญ เป็นประธาน

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วัดแม่พระฟาติมา นาคำ� อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน
วัดอัครเทวดาราฟาแอล บุ่งไหม ต.บุ่งไหม
อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่
18 ตุลาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป
บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

วัดนักบุญอันดรูว์ อ.เมือง จ.ยะลา ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม เวลา 10.30 น. คุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราช เป็นประธาน (ติดต่อสอบถาม
สังฆมณฑลจันทบุรี
คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้�ำ โทร. 08-1840-7884)
วัดแม่พระสายประคำ� อ.เมือง จ.ประจวบวัดแม่พระลูกประคำ� สัตหีบ จ.ชลบุรี
คีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม เวลา
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 10.30 น.
วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม เวลา 10.30 น.
ชีวา ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2014 ขอรายละเอียด
วัดแม่พระลูกประคำ� บ้านสร้าง ฉลองวัด
เพิม่ เติมและสำ�รองการเข้าอบรมได้ที่ 0-2681-3900
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม เวลา 10.30 น.
ต่อ 1407, 08-9108-6850 E-mail : thaisacred
สังฆมณฑลอุดรธานี
music@gmail.com
] คณะภราดาน้ อ ยฟรั น ซิ ส กั น แห่ ง ประเทศไทย ] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษวัดแม่พระลูกประคำ� เวียงคุก อ.เมือง จ.
ขอเชิญพี่น้องร่วมสมโภชนักบุญฟรันซิสแห่งอัสซีซี บำ�รุง   ขอเชิญร่วมมิสซาเทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส
หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 4 ตุลาคม เวลา 10.30 น.
ประจำ�ปี 2014 เปิดปีการฉลอง 30 ปีการแพร่ธรรม บุญเกิด กฤษบำ�รุง วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2014
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
ในประเทศไทย และพิธีบวชพระสงฆ์ฟรันซิสกันไทย เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อ
วัดพระเมตตา บ้านโชคอำ�นวย จ.บึงกาฬ
องค์แรก ภราดาสังฆานุกรฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย เป็นประธาน   (หลังพิธีมีแห่
ฉลองวัดวันพุธที่ 8 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
ภานุพันธ์, ofm. ที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำ�ไทร ปทุมธานี พระรูปบุญราศี และถวายดอกไม้)
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ ] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ
วัดนักบุญเยราร์ด ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.
เวลา 10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อไพบูลย์
ขอนแก่น ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 10.30 น.
ศรีดารุณศีล เป็นประธาน
อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2014
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
] โครงการอบรมสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม (7 เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง จ.อุดรธานี ฉลอง
ครั้ง 7 เรื่องราว) แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ จัดอบรม เวลา 11.00 น.  ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพวัดวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม (7 มหานคร คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม
สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
ครั้ง 7 เรื่องราว) ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา โทร. 08-4008-8789
วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนา
13.30-17.00 น. ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ (บางรัก) ] Ad Maiorem Dei Gloriam (AMDG) เพื่อ
สิงห์ ต.พระบาท อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ฉลองวัด
สำ�นักพระสังฆราช ชั้นล่าง โดยครั้งที่ 3 จะเป็น เทิดพระเกียรติพระเจ้าให้ทวียิ่งขึ้นค่ายกระแสเรียก
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
เรื่องราวการฝึกซ้อมร้องเพลงวัดในพิธีอย่างมีชีวิต
(อ่านต่อหน้า 16)
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

ที่นี่มีนัด
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ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
คณะเยสุอิต วันที่ 17-20 ตุลาคม 2014 สถานที่บ้าน
ซาวีโอ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม เด็กชาย
ตั้งแต่ชั้น ป.6 เป็นต้นไป สนใจติดต่อบราเดอร์
ศรายุธ กรสุภาพ (เทพ) โทร. 09-2484-2624
เตรี่ปีเตอร์ พึ่งพรพระ (ปีเตอร์) โทร. 08-21129160 บ้านเณรเยสุอิต 0-2429-0571
] 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
] อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ขอเชิญร่วม
ฉลอง 74 ปี วีรกรรมแห่งความเชื่อของบุญราศีทั้งเจ็ด
แห่งสองคอน ที่สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี
สองคอน อ.หว้านใหญ่ จ.สกลนคร
วันก่อนวันฉลอง วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม เวลา
10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ที่ป่าศักดิ์สิทธิ์ เวลา
15.00 น. พิธีตั้งศีลฯ และเฝ้าศีลฯ ที่สักการสถาน พิธี
แห่ศีลฯ สู่ป่าศักดิ์สิทธิ์ พิธีอวยพรศีลฯ ที่ป่าศักดิ์สิทธิิ์  
เวลา 19.00 น. พิธีแห่พระรูปแม่พระ จากป่าศักดิ์สิทธิ์
สู่สักการสถาน เวลา 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
มิสซาเตรียมจิตใจ โดยคุณพ่อวีระเดช ใจเสรี อุปสังฆราช เป็นประธาน
วันฉลอง วันเสาร์ท่ี 18 ตุลาคม เวลา 09.45 น.
ตัดริบบิ้นปล่อยลูกโป่ง บริเวณหน้าสักการสถาน เวลา
10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราช
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
] 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
ขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสครบ 75 ปี โรงเรียน

เสกสุสาน
จันทบุรี

วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อ.ขลุง จ.
วันพุธที่ 29 - วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2014
เวลา 18.30 น. สวดเก้าโฮ่น ที่สุสาน
เวลา 19.00 น. พิธีมิสซา (ตรีวาร) ที่สุสาน

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
นารีวุฒิ (คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ “ซิสเตอร์ซาเลเซียน”)   อ.บ้านโป่ง   จ.ราชบุรี   วันศุกร์
ที่ 21 พฤศจิกายน 2014   พิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง
ชมการแสดงและพิธีบูชาขอบพระคุณ 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
] สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญคริสตชนทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยมี
ค่าใช้จา่ ย 500 บาทตลอดชีพของการเป็นสมาชิก อีกทัง้
ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 1. จะได้รับการภาวนา
และถวายมิสซาให้เป็นประจำ�  2. ได้รับข่าวสารจาก
ทางสมาคมปีละ 3-4 ครั้ง 3. ร่วมเดินทางไปแสวง
บุญทั้งในและต่างประเทศในอัตราพิเศษ 4. ได้รับ
ส่วนลดค่ายา 10% และค่าห้องพัก 3% ที่โรงพยาบาล
เซนต์หลุยส์ 5. เข้าเงียบประจำ�ปี 1 ครั้งโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสมาคม จะ
จัดขึ้น สนใจติดต่อคุณสุธี ศรีขันธ์ โทรสาร 0-26815369 โทรศัพท์ 0-2681-3900 ต่อ 1313 หรือ
มือถือ 08-1695-4468
] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำ�หรับผู้สนใจ
ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง
วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่จอดรถ
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

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2014
เวลา 18.30 น. สวดเก้าโฮ่น ที่สุสาน
เวลา 19.00 น. พิธีมิสซา ที่สุสาน
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2014
เวลา 07.00 น. สวดเก้าโฮ่น ที่สุสาน
เวลา 07.30 น. พิธีมิสซา ที่สุสาน

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 นธ์พระวรสาร พิธเี คารพพระธาตุนกั บุญ
ยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2
พระสันตะปาปา และพิธีบวชพระสงฆ์ สังฆานุกร
เปโตร ประพันธุ์ กลัมพัก สัตบุรุษวัดอัครเทวดา
คาเบรียล สันติสุข (จ.เพชรบูรณ์) สังฆานุกรเปาโล
พรชัย สิงห์สา สัตบุรุษวัดนักบุญลูกา บางขาม
(จ.ลพบุรี) ที่วัดนักบุญลูกา บางขาม ลพบุร  
ี วัน
เสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2014    เวลา 10.00 น. โดย
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็น
ประธาน

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

ติดต่อกองบรรณาธิการ
E-mail : udomsarn@cbct.net

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
โทรสาร 0-2681-5401

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ปีที่ 38 ฉบับที่ 41 ประจำ�วันที่ 5-11 ตุลาคม 2014 หน้า 17

บวชพระสงฆ์นครสวรรค์ (ต่อจากหน้า 2)
สังฆานุกรเปโตร ประพันธุ์ กลัมพัก สัตบุรุษวัดอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข
จ.เพชรบูรณ์ สังฆานุกรเปาโล พรชัย สิงห์สา สัตบุรุษวัดนักบุญลูกา บางขาม
จ.ลพบุรี ที่วัดนักบุญลูกา บางขาม ลพบุร วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2014 เวลา
10.00 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน
สังฆานุกรเปโตร ประพันธุ์ เกิดวันที่  7 กันยายน ค.ศ. 1987 / พ.ศ. 2530
สัตบุรุษวัดอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข จ.เพชรบูรณ์ เป็นบุตรคนกลางในจำ�นวน
พี่น้อง 3 คนของยอห์น ไพวงค์ กลัมพัก และมารีอา นงลักษณ์ กลัมพัก
กระแสเรียก
เข้าบ้านเณรในนามวัดอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข จ.เพชรบูรณ์
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อยอห์น บัปติส รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์
บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยจอห์น ปอล นครสวรรค์
บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา
บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
นครปฐม วันที่ 13 สิงหาคม 2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
กฤษเจริญ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
นครปฐม วันที่ 11 สิงหาคม 2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ที่อาคารนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์
คติพจน์ “พระหรรษทานของเราเพียงพอสำ�หรับท่าน เพราะพระอานุภาพ
แสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ”  (2คร 12:9)
การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์กาเบรียล จ.เพชรบูรณ์
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ระดับอุดมศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
และศาสนาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  
นครปฐม วันที่ 13 สิงหาคม 2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
วิทยาลัยแสงธรรม
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
วันที่ 11 สิงหาคม 2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
แรงจูงใจ
ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ที่อาคารนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
ครอบครัวและชุมชนวัดได้ปลูกฝังให้รู้จักกับการภาวนา การร่วมพิธีกรรม
การช่วยงานวัด ฯลฯ ประทับใจกิจวัตรของบรรดาพระสงฆ์ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี   ได้ วันที่ 20 กรกฎาคม 2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์
คติพจน์ “ขยัน ศรัทธา นอบน้อม”
สัมผัสกับบราเดอร์ และสามเณร ทำ�ให้อยากเลียนแบบการอุทิศตน และติดตามพระ
คริสตเจ้าดังเช่นพวกเขา
การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนพระวรสาร ลพบุรี
สังฆานุกรเปาโล พรชัย เกิดวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1984 / พ.ศ. 2527
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
สัตบุรุษวัดนักบุญลูกา บางขาม เป็นบุตรคนโตในจำ�นวนพี่น้อง 2 คนของเปโตร
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา
สมบัติ สิงห์สา และอังเยลา ประเสริฐ สิงห์สา (เทียนบุญ)
และศาสนาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม
กระแสเรียก
เข้าบ้านเณรในนามวัดนักบุญลูกา  บางขาม
ที่มากระแสเรียก
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์ (กรุงเทพฯ)
จาก “ครอบครัว” “ชุมชนความเชื่อชาวญวณ” “บรรดาพระสงฆ์ และซิสเตอร์”
บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยจอห์น  ปอล นครสวรรค์
ที่เคยประจำ�ที่วัดบางขาม มีส่วนในการหล่อหลอม และเป็นที่มาแห่งกระแสเรียกใน
บ้านเณรกลาง  สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา
การรัก รับใช้พระเจ้า และเพื่อนพี่น้อง
บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ผมเสพสื่อคาทอลิกแน่นอน
(บทความนี้ไม่สปอย จริง ๆ นะครับ)

ผมเป็นคนหนึง่ ทีอ่ า่ นอุดมสาร
จริง ๆ จะว่าไปแล้วก็ไม่แปลก เป็น
คนทำ�ไม่อา่ นได้อย่างไร ผมเคยตัง้ คำ�ถาม
ให้กับตัวเองเหมือนกันว่า ถ้าผมไม่ใช่
คนทำ�  ผมเป็นเพียงคริสตชนทั่ว ๆ ไป
คนหนึง่ ผมจะสนใจอ่านหนังสือชือ่ นีไ้ หม
ผมตอบโดยไม่คิดเลยว่า ยังไงก็อ่าน
เดี๋ยวนี้วันอาทิตย์สักบ่าย 2
โมง หลังอาหารเที่ยง ผมไม่ค่อยไปไหน
หรือจะไปไหนก็เหมือนเสพติดทีวี ต้องอยู่หน้าจอ เฝ้าติดตามรายการใหม่ของ
สื่อมวลชนคาทอลิกฯ ซึ่งตอบโจทย์ข้อแนะนำ�สงสัย คำ�แนะนำ�ส่งเสริม กันมา
ช้านานว่า เมื่อไหร่เราจะมีรายการในช่วงที่ไม่เช้ามากเหมือนที่เป็น มันมาถึง
เวลานั้นกันแล้วนี่ครับ รายการที่ชื่อก็บ่งบอกกันอยู่แล้วว่า มาสร้างพลังกัน
Power of Love พลังรัก สร้างพลังคุณ ลงทุนในระดับพอสมควรทีเดียว ต้อง
ซื้อเวลา ในขณะเดียวกันก็หวังพึ่งผู้สนับสนุน หรือเราเรียกว่าสปอนเซอร์ ส่วน
รายการทีวีอื่น ๆ มิได้หายไปไหน ยังคงอยู่กันครบ เพียงแต่รายการน้องใหม่
รายการนี้มันใหม่แบบหัดเดินในโลกของทีวีเมืองไทยกันแบบเต็มตัว จึงต้องการ
การประคบประหงมเป็นพิเศษ ในช่วงตั้งไข่และเรียนรู้แบบนี้ ผมถามตัวเอง
เช่นเดิม ถ้าผมไม่ได้มีส่วนในการผลิตใด ๆ ผมเป็นเพียงคริสตชนทั่ว ๆ ไป
คนหนึ่ง ผมจะสนใจดูรายการทีวีรายการคาทอลิกรายการนี้ไหม ผมตอบโดย
ไม่คิดอีกครั้งว่า ยังไงก็ดู
ผมคิดว่าบางทีเราเปิดหน้ากันบ้างในงานของพระศาสนจักรคงไม่เลว
การสนับสนุนสิง่ ดี ๆ ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว กำ�ลังจะเกิดขึน้ หรือมีแนวคิดในทางสร้างสรรค์
เราต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแนะนำ�  มากกว่ายื่นดาบเข้าไปฟาดฟัน เยาะเย้ย
ถากถาง เตะตัดขา หรือทำ�ดีเงียบ ๆ กันไป ถ้าผิดเมื่อไหร่ก็เตรียมเก็บกระเป๋า
กลับบ้าน ผมชอบวิธคี ดิ ของศิลปินกลุม่ หนึง่ ทีม่ าช่วยกันขับขานบทเพลงด้วยฝีมือ
ฉกาจฉกรรจ์แม้ไม่ดัง เป็นที่จดจำ�อะไร แต่ก็มีแฟนเพลงติดตามอย่างเหนียวแน่น
กันทีเดียว ผมกำ�ลังพูดถึงบันทึกการแสดงสด คอนเสิรต์ ครัง้ แรกของคุณชีพชนก
ศรียามาตย์
ชีพชนก เป็นนักกีต้าร์ฝีมือสุดยอด ตลอดชีวิตอาจจะมีผลงานไม่มาก
แต่ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพ เขามีคอนเสิร์ตครั้งแรกไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ในปีน้ี พึง่ มีดวี ดี บี นั ทึกการแสดงสดออกมา ผมรีบซือ้ เอาไว้เป็นเจ้าของ หน้ากล่อง
ดีวีดีมีวงสีเหลืองบรรยายถึงแขกรักเชิญในคอนเสิิร์ตนี้ อาทิ พราย (ปฐมพร
ปฐมพร) ชรัส เฟื่องอารมณ์ ภูสมิง หน่อสวรรค์ คณาคำ� อภิรดี ธีร์
ไชยเดช 2 is better than 1 (อันนี้ชื่อวงนะครับ....ฮา) ทุกคนมีโปรไฟล์งาน
อคูสติกกีต้าร์ทั้งสิ้น และที่สำ�คัญทุกคนมีอัตลักษณ์ของตนเองอันแข็งแกร่งและ
เข้มข้น ที่สำ�คัญคือไม่ยอมแพ้ต่อโลกทุกวันนี้ในแบบทุนนิยม
ผมดูคอนเสิร์ตนี้อย่างเพลิดเพลินในค่ำ�คืนวันเสาร์หลังจากช่วยฟัง
แก้บาปในมิสซาเย็น และไปสัมภาษณ์ดาราคนหนึ่งที่เข้ามานับถือคาทอลิกด้วย
อัศจรรย์แห่งการเยียวยา จะจากพระ หรือจากมนุษย์ หรือจากแพทย์ ไม่มี
บทสรุป แต่เจ้าตัวเชื่อว่า พระนำ�เธอมา (ติดตามบทสัมภาษณ์ได้ในอุดมสาร/
อุดมศานต์ เร็ว ๆ นี้) เพลงทุกเพลงฟังสบาย ๆ มีศิลปินมากฝีมือ บางคนไม่มี
ชื่อเสียงเด่นดัง แต่ฝีมือไม่ธรรมดา ผมดูแบบไม่มีสมาธิมาก แต่พอจำ�ได้เลา ๆ
ว่า ศิลปินที่มาเล่นส่วนใหญ่มาเพื่อสนับสนุนคุณชีพชนก มาเพื่อบอกให้ยึดมั่น
ในหลักการ มาเพื่อยืนยันว่า การเล่นดนตรีคือความสุข คือการแบ่งปันความ
สวยงาม ชื่อเสียงและเงินทองอาจเป็นผลตาม แต่ผลที่เกิดขึ้นแล้วคือ ความสุข

ที่ได้รับกลับมา เสียงปรบมือของผู้ชม เสียงตอบรับจากผู้ฟัง แฟนเพลงแม้มี
ไม่มาก แต่ก็มีจำ�นวนที่เราไม่สามารถละทิ้ง ไม่สนใจพวกเขา
ในค่ำ�คืนเดียวกันผมยังได้หยิบหนังสือมากมายที่วางระเกะระกะอยู่
ตรงหัวเตียงบ้าง ข้างเตียงบ้าง เอาเล่มนู้นเล่มนี้มาเปิด ไปเจอบทความที่ทำ�ให้
เราเข้าใจเรื่องศีลอภัยบาป ศีลอภัยบาปที่ทั้งคนแก้และคนฟัง รู้สึกว่าซ้� 
ำ พี่น้อง
ต่างความเชื่ออาจจะเห็นด้วย หรือเห็นว่างมงาย บาปมันหลุดง่ายอย่างนั้น
จริง ๆ หรือ ผมพบคำ�ตอบมากขึ้น เมื่อได้อ่านเรื่องถ้าเราให้อภัยเราจะได้เขาคืน
กลับ แต่ถ้าเราลงโทษจากสิ่งที่เขาผิด เขาจะตัดขาดจากเรา และไม่กลับมาหาเรา
อีกเลย
มันเป็นเรื่องเล่าจากชีวิตจริง ที่คน ๆ หนึ่งชอบใส่อารมณ์กับทุกเรื่อง
ทั้งงาน ทั้งคนรอบข้าง และที่แย่คือครอบครัว ลูกและสามี เธอหยุดอารมณ์
แบบนี้ไม่อยู่ จนในที่สุดเธอก็หลุดกับลูกค้า หลายคนเอือมและรู้สึกว่า โอกาส
มาแล้ว ที่จะจบกับความน่ารำ�คาญของเธอ แต่มีคนหนึ่งที่ยังเห็นมุมที่สวยงาม
ของเธอ เขาเรียกเธอไปพบและเล่าให้ฟังว่า “การตัดต้นไม้อาจช่วยให้ต้นไม้ใหญ่
พังในพริบตา มีการทำ�ให้ต้นไม้พังอีกหนึ่งวิธี ตะโกนใส่มัน และมันจะค่อย ๆ
สั่นคลอน ผุกร่อน และร่วงหล่นมาเอง การทดลองนี้เป็นจริง สิ่งที่เธอกำ�ลังทำ�
มันคล้าย ๆ แบบนี้ แต่ลูกและสามีของเธอเป็นสิ่งที่มีชีวิตและหัวใจ พวกเขา
ไม่ใช่ต้นไม้ เธอเข้าใจนะ ว่าฉันกำ�ลังจะพูดอะไร เธอไม่จ�ำ เป็นต้องทำ�แบบนี้
ในชีวิตเลย เพราะเธอกำ�ลังค่อย ๆ ทำ�ให้ทุกสิ่งพังทลายลงโดยไม่รู้ตัว” เขา
ไม่ได้ไล่เธอออก เขายอมให้เธอได้แก้ไข เราจึงได้เธอกลับมา ผมเข้าใจศีลอภัยบาป
มากขึ้นทันที
การเป็นคริสตชนแบบเปิดหน้าชกกันเห็น ๆ ไม่ใช่เลือดรักชาติ หรือ
คลั่งศาสนา แต่เมื่อเราอ่านหนังสือพิมพ์คาทอลิก นิตยสารคาทอลิก หรือหนังสือ
คาทอลิกจะของสำ�นักพิมพ์ไหนไม่สำ�คัญ เราฟังวิทยุคาทอลิก ดูทีวีรายการ
คาทอลิก เข้าไปในโลกออนไลน์ ใช้สื่อคาทอลิก ร่วมติดตามความเคลื่อนไหว
ของโลกคาทอลิก ในทุกช่องทางที่สรรหามาได้ หรือพยายามติดตามกัน ผม
ว่าต้องมีสักบรรทัดหนึ่งจากการอ่าน มุมมองหนึ่งจากการรับชม เสียงหนึ่งจาก
สิ่งที่ได้ฟัง ได้สะท้อนเรื่องราวให้เราได้กลับไปทำ�ความดี ให้เราได้เห็นหนทาง
แห่งการติดตามพระ พบช่องทางที่จะแก้ปัญหาในชีวิตประจำ�วัน ช่องทางสื่อ
คาทอลิกไม่ได้มีกันมากมายเลย เราอาจจะพบความเชื่อ ความรอดจากมุมใด ๆ
ก็ได้ แต่ช่องทางสื่อคาทอลิก ถ้าพบไม่พูดแบบเข้าข้างตัวเองเกินไป มันก็ตรง
ที่สุดแล้วนะ ผมพูดอีกครั้งก็ได้ ถ้าผมไม่ได้มีส่วนในการผลิตใด ๆ ผมเป็นเพียง
เป็นคริสตชนทั่ว ๆ ไปคนหนึ่ง ผมเสพสื่อคาทอลิกแน่นอน
บรรณาธิการบริหาร
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“แบ่งปันความรู้” คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน ได้รับเชิญจากมหาปัญญา

วิทยาลัย หาดใหญ่ ให้บรรยายคริสตศาสนา แก่พระภิกษุและสามเณรที่มาจาก
ประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียใต้เรียนระดับปริญญาตรี จำ�นวน 30 รูป เป็นเวลา 4
สัปดาห์ๆ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2014 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2014

“ถวายคำ�สัญญา” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2014 ที่อารามคาร์แมล

กรุงเทพฯ มีพิธีต้อนรับผู้สมัครเข้ารับการอบรม พิธีถวายคำ�สัญญาชั่วคราว พิธี
รื้อฟื้นถวายคำ�สัญญาชั่วคราวและพิธีถวายคำ�สัญญาตลอดชีพ ของสมาชิกคณะ
ฆราวาสคาร์เมไลท์ หมู่คณะแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล กรุงเทพฯ จำ�นวนทั้งสิ้น
24 ท่าน โดยมีคุณพ่ออนุพงษ์ ศรีสุข, OCD เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
และเป็นผู้แทนอธิการฯ ในพิธีดังกล่าว ร่วมด้วยคุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ
จิตตาธิการ

“เตรียมจิตใจก่อนฉลอง”

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2014 ค่�ำ คืน
ก่อนวันฉลองวัดซางตาครู้ส ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณในการฉลองภายใน และ
เตรียมจิตใจ โดยมีคุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ พร้อมด้วยคุณพ่อวีรยุทธ
เกียรติสกุลชัย พระสงฆ์ใหม่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร
E-mail : udomsarn@gmail.com, udomsarn@cbct.net
ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป
ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

“ประชุมใหญ่” วันที่ 30 สิงหาคม 2014 สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

จัดประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี โดยมีคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ จิตตาธิการ เป็น
ประธานเปิดงาน และภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม และ ดร.วิรัชนี
พรหมสุนทร เป็นวิทยากรรับเชิญ คุณจิตรา แท่นชวาล นายกสมาคมฯ กล่าว
เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ ที่ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ชั้น 9 ถนนเจริญกรุง
กรุงเทพฯ
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เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2014 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมของสมณกระทรวงเพื่อส่งเสริม
การประกาศข่าวดีแบบใหม่ ในกรอบของสมณลิขิต “ความชื่นชม
ยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Gaudium - The Joy of the
Gospel) โดยมีพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช และพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พร้อมด้วย
พระสงฆ์ไทยอีกจำ�นวนหนึ่ง เข้าร่วม นอกจากนี้ อ.ชัยณรงค์
มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ด้วย

เหตุเกิดในครอบครัว
ตอนที่ 51 พลังเสริม หรือเสริมพลัง

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เมื่อน้ำ�มันหมด รถก็วิ่งไม่ได้ เมื่อพลังหมด ชีวิตคงต้องหยุด เมื่อพลังใจไม่มี บางทีชีวิตเหมือน
ไม่พร้อมจะเดินต่อไปเราต้องการพลังมาเสริม พลังที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้า จะมาเสริมแรงได้อย่างไร
“เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่เชื่อในเรา ก็จะทำ�กิจการที่เรากำ�ลังทำ�อยู่ด้วยและจะทำ�
กิจการที่ใหญ่กว่านั้นอีก เพราะเรากำ�ลังจะไปเฝ้าพระบิดา” (ยอห์น 14:12)
“พระองค์ตรัสว่า เพราะท่านมีความเชื่อน้อย เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมี
ความเชื่อสักเท่าเมล็ดมัสตาร์ด แล้วพูดกับภูเขานี้ว่า จงย้ายจากที่นี่ไปที่โน่น มันก็จะย้ายไปและไม่มีอะไร
ที่ท่านจะทำ�ไม่ได้” (มัทธิว 17:20)
พระเจ้าไม่ได้แค่เพียงเสริมพลัง แต่พระองค์เป็นต้นกำ�เนิดของสรรพสิ่งและพลังสร้างสรรค์ทั้งสิ้น ขอให้
ทุกสิ่งอยู่ในน้�ำ พระทัยของพระ พลังที่ใช้ทั้งหมดคงไม่ใช่เป็นของเรา

