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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

“ชุมนุมผูส้ งู อายุ” แผนกอภิบาล

ผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ เมืื่อวันเสาร์ที่
30 สิงหาคม 2014 โดยพระคาร์ดินัล
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน
ที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ�

“ฉลองวัดเซนต์หลุยส์”

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธบี ชู าขอบพระคุณฉลองวัดเซนต์หลุยส์ เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014

“ฉลองวัดเซนต์นิโคลัส พัทยา” พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์

จรัสศรี เป็นประธาน ร่วมกับพระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต
โอกาสฉลองวัดเซนต์นิโคลัส พัทยา และพิธีแต่งตั้งสภาภิบาลวัดเซนต์นิโคลัส
พัทยาและวัดอัสสัมชัญ พัทยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2014

“ฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก - สวดพระเมตตาสุสาน
พันธมิตร” พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

ในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี และสวด
พระเมตตาแก่ทหารกล้า ที่สุสานพันธมิตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2014

“ฉลองวัดเซนต์ร็อค”

คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ และพระสงฆ์
ใหม่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัด
เซนต์ร็อค ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2014

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
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บทเทศน์มิสซาแต่งงาน 20 คู่ วันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสถวายมิสซาแก่คู่แต่งงาน
ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร วันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน
ถอดความโดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R
บทอ่านแรกในมิสซาวันนี้เล่าถึงการเดินทาง
ผ่านทะเลทรายของประชาชน เราสามารถวาดภาพ
ขณะที่พวกเขาเดินทางภายใต้การนำ�ของโมเสส เป็น
ครอบครัวที่มีบิดามารดา บุตรชาย บุตรสาว ปู่ย่า
ตาทวด ชายหญิงอายุแตกต่างกัน รวมทั้งเด็กๆ เป็น
จำ�นวนมาก และผูส้ งู อายุทร่ี ว่ มเดินทางมาด้วยกัน ผูค้ น
เหล่านี้เตือนให้เราระลึกถึงพระศาสนจักร ในขณะที่
กำ�ลังเดินทางผ่านทะเลทรายของโลกปัจจุบัน เตือนเรา
ให้ระลึกถึงประชากรของพระเจ้า ซึ่งส่วนมากก็จะเป็น
ครอบครัว
เป็นการเตือนให้เราคิดถึงครอบครัว เดินทาง
ผ่านหนทางชีวิต พร้อมกับประสบการณ์ในชีวิตแต่ละ
วัน เป็นไปไม่ได้ที่เราจะคำ�นวณพลังและความลึกซึ้ง
ของมนุษย์ภายในครอบครัว การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ความช่วยเหลือในด้านการศึกษา การปรับปรุง
ความสัมพันธ์ที่เข้ามาช่วยสมาชิกในครอบครัวที่นำ�
ไปสู่ความเป็นผู้รับผิดชอบ การแบ่งปัน ความชื่นชม
ยินดีและความยากลำ�บาก ครอบครัวเป็นแห่งแรกที่เรา
ปรับปรุงตัวให้เป็นบุคคล แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นเสมือน
อิฐที่นำ�ไปใช้ในการเสริมสร้างสังคม
ให้เราหันกลับไปคิดถึงเรื่องในพระคัมภีร์ ชั่ว
ระยะหนึ่ง “ประชาชนหมดความอดทนในระหว่างทาง”
(กันดารวิถี 21:4) พวกเขาเหนื่อยล้า น้ำ�ดื่มก็ลด
ปริมาณลงและอาหารของพวกเขาก็คือ “มานนา” แม้จะ
มีมากและพระเจ้าทรงเป็นผู้ส่งให้พวกเขา ก็ดูเหมือน
จะน้อยมาก ดังนั้นพวกเขาจึงบ่นว่าพระเจ้าและโมเสส
“ทำ�ไมพระองค์จงึ ไม่ปล่อยพวกเขาไป” (กันดารวิถี 21:5)
พวกเขาปรารถนาทีจ่ ะถอยหลังกลับและล้มเลิกการเดินทาง
ถึงจุดนี้ เราก็คิดถึงผู้มีครอบครัวที่ “เบื่อหน่าย

ในช่วงการเดินทาง” เมื่อชีวิตแต่งงานและครอบครัว ซึ่ง
เป็นการเดินทางที่ลำ�บาก เป็นเหตุให้พวกเขาเบื่อและ
เหนื่อยภายใน เขาหมดรสชาติในชีวิตสมรส และเขา
หยุดตักน้ำ�จากบ่อของศีลศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตประจำ�วันและ
ภาระก็หนักหน่วงจนใกล้จะอาเจียนออกมา
ในช่วงนี้พระคัมภีร์บอกเราว่า มีงูพิษมากัด
ประชาชน พวกเขาต้องเสียชีวิตเป็นจำ�นวนมาก เรื่องนี้
เป็นเหตุให้ประชาชนกลับใจ และหันมาขอขมาโทษกับ
โมเสส วอนขอท่านให้ช่วยอ้อนวอนพระเจ้าให้ทรงขจัด
เจ้างูร้าย มีรูปปั้นงูท�ำ ด้วยทองสัมฤทธิ์ถูกยกขึ้น ผู้ใด
มองดูรูปงูนั้นก็จะพ้นจากพิษร้ายของงู
สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่าอย่างไร พระเจ้า
มิได้ทรงทำ�ลายงู แต่ทรงมอบหนทางแก้ไขโดยอาศัย
งูทองสัมฤทธิ์ที่โมเสสได้ทำ�ขึ้น พระเจ้าทรงมอบพลัง
แห่งการบำ�บัดรักษาของพระองค์ กล่าวคือ พระเมตตา
ของพระองค์ ซึ่งมีพลังมากกว่าพิษของเจ้างูหลอกลวง
ตามที่เราได้ยินในพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรง
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า สั ญ ลั ก ษณ์ นั้ น หมายถึ ง พระองค์ เ อง
เนื่องจากความรัก พระบิดา “ทรงประทาน” พระบุตร
แต่องค์เดียว เพื่อชายและหญิงจะได้รับชีวิตนิรันดร (ดู
ยน 3:13-17) ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระบิดานี้เองที่
สนับสนุนให้พระบุตรทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ มาเป็น
ผูร้ บั ใช้และสิน้ พระชนม์บนไม้กางเขน นักบุญเปาโลกล่าว
ในจดหมายถึงชาวฟิลิปปี (ดู 2:6-11) ผู้ใดที่มอบตัว
แด่พระเยซูเจ้าผูท้ รงถูกตรึงกางเขน ก็จะได้รบั พระเมตตา
ของพระเจ้า และได้รับการรักษาให้พ้นจากยาพิษของ
บาป
การบำ � บั ด รั ก ษาซึ่ ง พระเยซู เจ้ า ทรงมอบให้
มนุษย์มีความหมายพิเศษถึงคู่สมรส “ผู้มีใจร้อนในช่วง

ชีวิต” และตกเป็นเหยื่อของอันตรายจากการล่อลวง
และหมดกำ�ลังใจ การไม่ซื่อสัตย์ ความอ่อนแอและ
การถูกทอดทิ้ง พระบิดาเจ้าก็ทรงมอบพระบุตรของ
พระองค์ให้แก่พวกเขาด้วย มิใช่เพื่อลงโทษพวกเขา
แต่เพือ่ ช่วยพวกเขาให้รอดพ้น หากพวกเขามอบถวายตัว
แด่พระองค์ พระองค์ก็จะทรงนำ�การบำ�บัดรักษามาให้
เขา เดชะความรักอันเปีย่ มด้วยพระเมตตาของพระองค์
ซึง่ มาจากไม้กางเขน ให้เขาเปีย่ มด้วยพลังแห่งพระหรรษทาน
ของพระองค์ ซึง่ จะฟืน้ ฟูคสู่ มรสและครอบครัวให้ด�ำ เนิน
ชีวิตในทางที่ถูกที่ควรอีกครั้งหนึ่ง
ความรักของพระเจ้าประทานพระพร และ
บันดาลให้ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคู่สมรสกลับมา
สูเ่ ขาในการดำ�เนินชีวติ อยูด่ ว้ ยกัน ซึง่ สามีชว่ ยให้ภรรยา
ได้รับความปีติยินดีในการเดินทางไปด้วยกัน นี่คือ
ความหมายของชีวติ สมรส กล่าวคือชายและหญิงเดินทาง
ร่วมกัน สามีช่วยให้ภรรยาเป็นสตรีมากยิ่งขึ้น และสตรี
มีหน้าที่ช่วยให้สามีเป็นบุรุษมากยิ่งขึ้น นี่คือหน้าที่ซึ่ง
ทั้งสองมีร่วมกัน “สำ�หรับความรักนี้ฉันช่วยให้คุณกลาย
เป็นมากกว่าที่คุณเคยเป็นผู้หญิง” “และความรักนี้จะ
ช่วยให้คุณเป็นสุภาพบุรุษมากขึ้น” ในจุดนี้เราเห็นการ
แลกเปลี่ยน ความแตกต่างของกันและกัน หนทางนี้มัก
จะไม่ค่อยราบรื่นเสมอไป เพราะปราศจากความคิดเห็น
ที่แตกต่างกัน มิฉะนั้นก็มิใช่มนุษย์ นับเป็นหนทางที่
ต้องเสียสละ บางครั้งลำ�บาก บางครั้งก็ปั่นป่วน แต่ชวี ติ ก็
เป็นเช่นนี้ ภายในเทววิทยาซึง่ พระวาจาของพระเจ้ามอบ
ให้แก่เราเกี่ยวกับการดำ�เนินชีวิตของแต่ละคน การเดิน
ทางร่วมกันระหว่างคู่สมรส พ่ออยากจะให้คำ�แนะนำ�
สักเล็กน้อย เป็นเรือ่ งธรรมดาทีส่ ามีและภรรยาอาจโต้เถียง
กันบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา มันเกิดขึ้นบ่อย คำ�แนะนำ�
ของพ่อมีดงั นี้ อย่าปล่อยให้วนั สิน้ สุดลงโดยไร้ความสงบ
และสันติเป็นอันขาด การแสดงออกเล็กๆ น้อยๆ ก็พอ
เพือ่ ให้การเดินทางดำ�เนินต่อไป การสมรสเป็นสัญลักษณ์
ของชีวิต มิใช่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา เพื่อการเดินทาง
ร่วมกันจะได้ด�ำ เนินต่อไป การสมรสคือสัญลักษณ์ของ
ชีวิต ชีวิตจริงมิใช่สิ่งที่แต่งขึ้นมา เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์
แห่ ง ความรั ก ของพระคริ ส ตเจ้ า และพระศาสนจั ก ร
ความรักที่มีการพิสูจน์และความแน่นอนในไม้กางเขน
ความปรารถนาของพ่อก็คือให้ลูกเดินทางปลอดภัย มี
ผลิตผลเติบโตในความรัก พ่ออวยพรให้มีความสุข
กางเขนนั้นย่อมมีแน่ๆ ความปรารถนาของพ่อให้แก่ลูก
ก็คือ ขอให้ลูกเดินทางอย่างราบรื่น เติบโตในความรัก
ขอให้ลูกมีความสุข กางเขนย่อมมีแน่ๆ แต่พระเจ้าทรง
ประทับอยู่ใกล้ชิด เพื่อช่วยให้เราก้าวหน้าต่อไป ขอ
พระเจ้าอวยพรลูกทุกคน
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อบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อจากหน้า 20)
ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2014 เวลา 08.3016.00 น. ที่ห้องประชุม วัดบ้านเซเวียร์ ในครั้งนี้ มีผู้มา
เข้าร่วมทั้งสิ้น 77 คน โดยพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการในสมณสาส์น “ศักดิ์ศรีและกระแสเรียกสตรี” จากนั้น คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล,
เอส.เจ. ผูน้ �ำ กระบวนการศึกษาสมณสาส์น “ศักดิ์ศรี
และกระแสเรียกสตรี” ในเชิงปฏิบัติการ ได้เริ่มต้นด้วย
การอธิบายถึงความเป็นสตรีตั้งแต่สมัยของพระเยซูเจ้า
สถานะ ความเป็นอยู่ การกระทำ� การถูกมองจากสังคม
ของสตรี เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจที่ตรงกันก่อนเริ่มการ
ศึกษาสมณสาส์นต่อไป
ในช่วงบ่าย มีการเสวนาในหัวข้อ “สตรีผู้สร้าง
สันติ” โดยมงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ เป็นประธาน
เปิดงาน จากนั้น มีการนำ�เสนอและแบ่งปันวิธีการใน
การดูแลบุตรหลาน จากวิทยากรซึ่งเป็นคุณแม่จาก 5
ศาสนา คือ พุทธ อิสลาม ซิกข์ พราหมณ์ และคาทอลิก
พวกท่านได้ให้ความรู้และข้อคิดต่างๆ ดังนี้
คุณรสนา โตสิตระกูล อดีตวุฒิสมาชิกประจำ�
กรุงเทพมหานคร ตัวแทนคุณแม่จากศาสนาพุทธ
ศาสนาพุทธมีลักษณะของสตรีนิยม เพราะพระ
พุทธเจ้ารับรองว่าผู้หญิงสามารถเข้าถึงธรรมะสูงสุด และ
บรรลุธรรมได้เท่ากับบุรุษ ถือเป็นการรับรองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงอย่างมาก ผู้หญิงเป็นผู้มีคุณมาก ผู้หญิง
เกิดขึ้นก่อน เพราะไม่ว่าใครก็ล้วนเกิดจากผู้หญิง ดังนั้น
จึงให้ความสำ�คัญกับแม่มากๆ และมีการพูดถึงความรัก
ของแม่ที่มีต่อลูก แม้ยังไม่เคยเห็นหน้า รัก ทะนุถนอม
ยอมเสียสละเพื่อลูกทุกอย่าง ความรักของแม่จึงกลาย
เป็นต้นแบบของความรักในโลกและต้นแบบของสันติใน
สังคม ลูกในด้านหนึ่งแปลว่าโลก บุตรคือรากฐานของ
มนุษยชาติ ดังนั้น ผู้หญิงจึงถือเป็นผู้ให้กำ�เนิดโลก
พระพุทธศาสนาบอกว่า สตรีเป็นผู้ที่มีปัญญา
มาก สังคมที่ไม่ได้เอาใจใส่แก่ผู้หญิงจึงมีปัญหา เช่น
ปัญหาการข่มขืน เพราะไม่ได้เอารูปแบบความรักของ
แม่ที่มีต่อลูก หรือนำ�ศักยภาพของผู้หญิงมามีส่วนร่วม
ในสังคม แม่หรือผู้หญิงเป็นเหมือนคนจัดการทำ�ทุกสิ่ง
ในบ้าน ดังนั้น จึงควรให้แม่หรือผู้หญิงมาจัดการ จัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัด ทำ�ทุกสิ่งทุกอย่าง เก็บ
กวาดสิ่งต่างๆ ในสังคมของเรา เพื่อให้ทุกคนในบ้านมี
ความสุข ซึ่งตรงกับเป้าหมายของการบริหารบ้านเมือง
ที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้แก่คนในสังคม
สังคมในปัจจุบัน โลกต้องอยู่ด้วย “บ” ซึ่งใหญ่
กว่า “ข” นั่นคือ ต้อง บ.แบ่งปัน มากกว่า ข.แข่งขัน
อาจารย์วัลลภา นีละไพจิตร ตัวแทนคุณแม่
ชาวมุสลิม ประธานฝ่ายกิจการสตรี เยาวชน และ
ครอบครัว มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
พระเจ้าสร้างผู้หญิงมาไม่ได้เป็นแม่ของลูกอย่างเดียว
แต่เป็นแม่ของโลกด้วย เราจึงต้องแบ่งปันให้กับคนทั้ง
โลกด้วย การสร้างครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ง่าย กล่าวคือ
สามีไม่มีความมั่นใจว่าอยู่ด้วยกันตลอดรอดฝั่ง จึงขอ
พระเจ้าทรงเลือกเฟ้นผู้ที่จะอยู่กับเรา คู่กับเราไปตลอด
ชีวิต ดูแลครอบครัวและลูกของเรา เพราะเราไม่มีสายตา
ยาวไกลที่จะมองไปถึงวันนั้น ก่อนการมีเพศสัมพันธ์กัน

ก็มีการตระหนักว่าขอให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด เพราะลูกเป็น
ของขวัญจากพระเจ้า และลูกนี้จะเป็นสิ่งที่บอกว่าเราจะ
ตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ พอมีทารกในครรภ์ก็ได้อ่านพระ
มหาคัมภีร์อัลกุรอานให้ลูกฟัง เมื่อคลอดลูก ก็ถูกสอน
ให้นมลูกถึงสองปีเต็ม เพราะไม่มียาชนิดไหนที่จะทำ�ให้
ลูกแข็งแรงเท่ากับน้ำ�นมสวรรค์จากแม่ สวรรค์อยู่ใต้
ฝ่าเท้าเรา เราจะต้องเปิดสวรรค์และทำ�ตัวให้ดีที่สุดเพื่อ
ลูก เพื่อเป็นแม่ของลูกและแม่ของโลกด้วย ชื่อของลูก
ต้องตั้งให้ไพเราะและเรียกชื่อของลูกอย่างเต็มปาก ใช้
คำ�พูดและมอบความรักที่ดีให้กับลูก
ลูกของฉันเรียนจบพยาบาล ตอนนี้ส่งลูกไป
เป็นอาจารย์พยาบาลที่ มอ. ปัตตานี เราเป็นแม่ของลูก
และเป็นแม่ของโลกด้วย ลูกของเรามีสิทธิทำ�ความดีใน
ทุกพื้นที่ได้ ที่นั่นต้องการเขามากกว่าแม่ ไม่ต้องกลัว
ตาย แต่ให้กลัวที่จะไม่ได้ทำ�ความดี
อาจารย์มาเรียม ดอรอมาน นักจิตวิทยาคลินกิ
ชำ�นาญการ หัวหน้างานจิตเวช โรงพยาบาลนพรัตน์
ราชธานี ตัวแทนคุณแม่ชาวมุสลิม
สั น ติ ภ าพโลกเกิ ด จากสั น ติ ภ าพของคนใน
ครอบครัว อิสลามบอกไว้ว่า ทุกสิ่งย่อมมีหมดอายุ
สัญญาณที่ใกล้วันสิ้นโลก 3 สิ่ง คือ ความเลวร้ายที่มีอยู่
ในคอมพิวเตอร์ ผู้หญิงจะกลายเป็นผู้ชายผู้ชายจะกลาย
เป็นผู้หญิง การล่วงละเมิดทางเพศจะมีเต็มท้องถนน
ปัจจุบัน เมื่อลูกเกิดมา แม่ส่งไอแพดให้ดู รวดเร็วมาก
ทำ�ให้เด็กสมาธิสั้น อยู่ไม่นิ่ง ซึ่งจะก่ออาชญากรรมได้
ทุกประเภท มีเด็กอาชีวะตีรันฟันแทงกันมากมาย ตาม
มาตีถึงหน้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาล เพราะอะไรจึงมี
ความวุ่นวายในสังคม? ในช่วงเวลาที่ผ่านมาใครวาด
ลวดลายชีวิตให้กับเขา นี่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องดูแล
มีเด็กมากมายที่ตั้งท้องเพราะขาดความอบอุ่น
จากพ่อแม่ จากครอบครัว ไม่ได้รับการดูแลออย่างดี
ทำ�ให้เขาเลือกที่จะไปในที่ที่เขาสบายใจ เพื่อนผู้ชายพูด
กับเขาดี ให้ความอบอุ่นได้ เขาไม่ได้คิดว่าจะมีเพศ
สัมพันธ์ แต่เมื่อบรรยากาศมันพาไป เขาจึงมีเพศสัมพันธ์
และตั้งท้องในที่สุด
สำ�หรับคุณแม่ ความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ใน
การตั้งท้อง การให้นมลูกทั้งๆ ที่ตนเองก็จะต้องเจ็บปวด
ต้องเข้าห้องน้�ำ หลายครั้งหลายหน เป็นความรักของแม่
ที่มีต่อลูกมากมาย ให้ลูกทำ�ดีต่อพ่อแม่ ถ้าลูกไม่ทำ�ดี
ต่อพ่อแม่ โลกนี้ก็จะไม่มีสันติสุข
คุณอาร์มัรยีต กอร์ ดูวา อดีตกรรมการ
บริหารสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ตัวแทนคุณแม่ชาวซิกข์
ศาสนาเป็นพืน้ ฐานของการเลีย้ งลูก ถ้าไม่มศี าสนา
จะเป็นแม่ทด่ี ไี ม่ได้ ทุกศาสนาจะมีขอบเขตหรือกฎเกณฑ์
ที่จะทำ�ให้เด็กเกิดมาเป็นคนที่ดี ความเป็นห่วงในการ
เลี้ยงดูลูกตัวเอง ทำ�ให้วันนี้ฉันเป็นผู้นำ�มา ณ จุดนี้ การ
มีลูกทำ�ให้ความรับผิดชอบมากขึ้นมหาศาล การเป็นแม่
ไม่มีใครสอนเราได้
ลูกของฉัน ด้วยความมั่นใจว่าตัวเองรักพระเจ้า
ในใจ เมื่อได้อ่านพระคัมภีร์ รู้สึกถึงความรักพระเจ้า แม้
จะไม่เข้าใจในคำ�ที่สวดเลย พอสวดไปเรื่อยๆ จึงเริ่ม
สนใจด้านศาสนา เพียงเพราะก้าวแรกเท่านั้น จึงกล้าพูด
ได้ว่า ลูกชายเป็นคนที่ดี ไม่ใช่แค่ต่อภรรยา แต่ต่อพ่อแม่
แต่ต่อสังคมด้วย ด้วยความห่วงใยของเราที่เราสอนด้าน
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ศาสนาและใช้ดูแลลูกเรา เราจึงจัดค่ายสัมมนาเยาวชน
ขึ้น ตอนนี้จึงเข้าใจและสามารถสอนลูกและเยาวชนได้
สอนให้ลูกรักพระเจ้ามากๆ การเรียนรู้ในปัจจุบัน มี
การเรียนรู้ในหนังสือซึ่งคิดว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้โดย
อัตโนมัติ แต่สิ่งที่ขาดคือ การพาลูกมาเข้าใจพระเจ้า
มาเปิดอกเปิดจิตให้มีความรัก สันติภาพ ความสุข มี
ความพอเพียง เมื่อลูกถูกทำ�ร้าย ถูกเพื่อนผลักแล้วลูก
ผลักกลับ จะสอนลูกว่า การที่ลูกผลักกลับ เราก็ทำ�สิ่ง
ที่ไม่ต่างกับที่เขาทำ� อะไรที่เราไม่ชอบ เราจะไม่ทำ�กลับ
เราจะใช้คุณธรรมเป็นหลัก สมัยนี้ไม่อ่านพระคัมภีร์ ไม่
ภาวนามากนัก แต่ขอให้เขารักพระเจ้า เป็นเด็กเล็กๆ ที่
ดี เป็นดวงวิญญาณเล็กๆ น้อยๆ ของพระเจ้าลงมาใน
กายของมนุษย์ที่มีบทบาทต่างๆ อยู่ที่การกระทำ�ว่าจะ
เป็นคนดีหรือไม่
คุณอาชา เซกัล บรรณาธิการนิตยสาร Look
east, ผู้อ�ำ นวยการ เดอะ เซกัลกรุ๊ป ตัวแทนคุณแม่จาก
ศาสนาพราหมณ์
(อ่านต่อหน้า 5)

คุณสุมาลี จันทร์ชลอ อุทิศให้
วิญญาณมารีอา ละออง จันทร์ชลอ 1,000 บาท
วิญญาณยอแซฟ สวัสดิ์ จันทร์ชลอ 1,000 บาท
วิญญาณยาโกเบ อนุรัตน์ จันทร์ชลอ 500 บาท
วิญญาณเปาโล สุรศักดิ์ จันทร์ชลอ 500 บาท
วิญญาณในไฟชำ�ระ
1,000 บาท
คุณธงชัย เจียไพบูลย์
200 บาท
คุณสุจิตรา วัชรสินธุ์		
2,000 บาท
“ลูกหลาน” อุทิศให้มารีอา ล้ออิวจง 300 บาท
ครอบครัว “บุญฤทธิ์ฤทัยกุล” อุทิศให้
โยเซฟ สุรพงษ์ บุญฤทธิ์ฤทัยกุล 300 บาท
เปาโล สุวิทย์ บุญฤทธิ์ฤทัยกุล
300 บาท
อุทิศให้วิญญาณผู้ล่วงลับ
300 บาท
อุทิศให้วิญญาณในไฟชำ�ระ
300 บาท
คุณนาถ อานามวัฒน์
200 บาท
คุณเรณู เจริญทรัพย์
200 บาท
สำ � หรั บ ท่ า นที่ ป ระสงค์ จ ะสมทบกองทุ น ฯ
โปรดส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนามซ.ศักดิ์ศรี งามวงศ์
ป.ณ.ยานนาวา 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็ค
สั่งจ่ายการพิมพ์คาทอลิก หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-201976-5
(หมายเหตุ เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-26815401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วยความ
ขอบพระคุณ)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 39
ลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย (คาทอลิกออนไลน์)
l วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงต้อนรับพระสังฆราชใหม่
จากทัว่ โลกผูม้ าเข้ารับการอบรมโครงการคูข่ นานคือ รับฟัง
คำ�แนะนำ�แนวทาง และฝึกปฏิบตั หิ น้าทีส่ �ำ หรับพระสังฆราช
ใหม่ตลอดสัปดาห์ โครงการนี้จัดขึ้นทุกปีที่กรุงโรมเพื่อ
บรรดาพระสังฆราชใหม่ที่ได้รับการอภิเษกเมื่อปีที่แล้ว
และอยู่ ภ ายใต้ ก ารดำ � เนิ น การของสมณสภาประกาศ
พระวรสารสูป่ วงชน ในส่วนรับฟังโอวาทพระสันตะปาปา
สำ�หรับผู้มาเข้าร่วมโครงการจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยสันตะ
สำ�นักเรยีนา
l
ระหว่างสุนทรพจน์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ตรัสกับพระสังฆราชใหม่ 138 องค์ ทรงเตือนให้พวก
ท่านรักสัตบุรุษของตน จงหลีกเลี่ยงการแสวงหาเพื่อ
เลื่อนตำ�แหน่งหรือความมุ่งหวังเพื่อตัวเอง พระองค์
ยังทรงเตือนพวกท่านอย่าแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่จะเข้า
มาเพื่อแสวงหาแต่ต�ำ แหน่งด้วยเช่นกัน
l
พระสันตะปาปาทรงพยายามชี้ไปยังผลสำ�เร็จของ
สมณะและพระศาสนจักรแบบองค์รวมโดยนำ�พวกท่าน
กลั บ ไปยั ง พระวรสารเพื่ อ จะมี แรงบั น ดาลใจด้ ว ยการ
ดำ�เนินชีวิตรับใช้ ด้วยการแสวงหาพระฉบับแบบของ
พระคริ ส ตเจ้ า ที่ ต รงข้ า มกั บ การมุ่ ง แสวงหาความ
ก้าวหน้าทางตำ�แหน่งใส่ตน สมณะจึงจะมีความซาบซึ้ง
สัมผัสจิตใจอย่างแท้จริงในชีวิตและจึงเป็นคนดีสำ�หรับ
ผู้อื่นได้
l
ตามแผนรณรงค์ของพระสันตะปาปาที่ทรงมอบให้
“จงสวดภาวนา และลงมือปฏิบัติ” ทรงเตือนพระ
สังฆราชอย่าทะเยอทะยาน พระสันตะปาปาทรงขอให้
บรรดาพระสังฆราชจงรักสัตบุรุษท้องถิ่นของตนดังที่
พวกเขาเป็น พระองค์ตรัสว่า
“พ่ อ ยั ง ขอให้ พ วกท่ า นอย่ า ให้ ต นเองหลงไป
โดยการประจญล่ อ ลวงเรื่ อ งที่ จ ะต้ อ งไปเปลี่ ย นแปลง

อบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อจากหน้า 4)
ตนเองจะไม่ขอให้ลูกไปวัด ไปสวดมนต์บังคับใดๆ แต่
จะขอให้มีคุณธรรมในจิตใจ ที่บริษัท เมื่อเห็นว่าคนใน
บริษัทโวยวายเสียอารมณ์ จะบอกกับเขาว่า ถ้าคุณแสดง
อารมณ์แบบนี้ที่นี่ เสียอารมณ์เลว แสดงตัวเลว ลูกๆ
ของคุณรู้ว่าเป็นนิสัยแม่ เมื่อคุณอยู่ที่บ้าน แก่แล้ว เห็น
ลูกๆ แสดงตัวกับคุณเช่นนี้ คุณจะรับได้หรือ? ถ้าแม่ทำ�
เมื่อเขาเห็นแบบนั้น เขาก็จะไม่ท�ำ แบบที่ไม่ดีด้วย ต้อง
ดูแลลูกด้วยความมีน�้ำ ใจ ไม่เสียอารมณ์
เราต้องเป็นคนที่นับถือตัวเองก่อนและนับถือ
ทุกคนในโลกนี้ ลูกนับถือทุกสิ่งที่แม่นับถือ ทุกสิ่งที่เรา
นับถือในใจ วันนีม้ นั เข้าในใจลูกแล้ว และหวังว่าจะเข้าไป
ยังภรรยาลูก ลูกของลูก และคนอื่นๆ ด้วย เพื่อจะได้
เป็นประโยชน์ต่อไปมากๆ ถ้าแม่ทุกคนคิดเห็นแบบนี้
คิดว่าสิ่งนี้จะสามารถช่วยและรักษาโลกได้ และสิ่งนี้ทำ�
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หน้า 5

พระสันตะปาปาทรงให้แนวทางแก่พระสังฆราชใหม่ 138 องค์

จากทั่วโลก : จงหลีกเลี่ยงการแสวงหา
เพื่อเลื่อนตำ�แหน่งหรือความมุ่งหวังเพื่อตัวเอง

ผู้คน จงรักสัตบุรุษที่พระเจ้าประทานมาให้แก่พวกท่าน
แม้ยามที่พวกเขาได้กระทำ�บาปหนัก”
l พระองค์ทรงเตือนบรรดาพระสังฆราชจงอย่าเป็นคน
มองโลกในแง่ร้าย และอย่าเป็นคนเข้าหาไม่ถึง หรือ
“ปิดสวิทช์ หมดไฟ” ดังที่ทรงอธิบายว่าพระสังฆราช
ควรจะเป็นคนที่เข้าถึงได้และใช้พลังที่มีทั้งหมดออกไป
ให้ลูกชายเคารพและนับถือผู้หญิงด้วย
คุณทัศนีย์ ทุมกานนท์ ประธานสตรีเครดิต
ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ตัวแทนคริสตชน
เป็ น พระพรของพระเจ้ า ให้ เราทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น
แม่ เป็นเจ้าสาวต่อพระเจ้า ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ที่จะรับใช้
พระเจ้าและได้น้อมรับน้ำ�พระทัยนั้น ตอนแรกหลังจาก
แต่งงาน ยังไม่มีลูก มีคุณพ่อท่านหนึ่งบอกให้วอนขอ
แม่พระ เวลาผ่านไป 3 เดือน จึงมีลูกอยู่ในท้อง การมีลูก
นั้น ทำ�ให้ต้องมีการปรับกิจกรรม พฤติกรรมของตัวเอง
ทำ�อะไรจะต้องคิดถึงแต่ลูกทั้งนั้น
สิ่งที่เราทำ�ในครอบครัวคือพ่อแม่พี่น้องของฉัน
คือการต้องภาวนาร่วมกันก่อนนอน ทูลวอนแม่พระ
พระเจ้า เพื่อความรัก เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน แม่
ของตนมีลูกเยอะ ไม่มีเวลาจะคุยครบทุกคน จึงใช้
โอกาสนี้ให้ลูกได้พูดคุยกับพระ ทำ�ให้พระเจ้าได้ทรง
เลี้ยงดู

ในการ “เสริมสร้างและแสดง
ความรัก”
l
พระสันตะปาปาตรัสว่า
“เป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะต้องดำ�รง
อยู่กับพระคริสตเจ้าและไม่มี
วันหนีไปจากพระองค์ : ดำ�รง
อยู่ ใ นพระวาจาของพระองค์
ในศี ล มหาสนิ ท ของพระองค์
ใ น ธุ ร ะ แ ห่ ง พ ร ะ บิ ด า ข อ ง
พระองค์และเหนืออื่นใด ใน
ไม้กางเขนของพระองค์”
l พระสันตะปาปาทรงแนะนำ�
เพื่ อบรรดาพระสั ง ฆราชใหม่
ทั้ง 138 องค์จะได้เข้าประจำ�
ทำ � หน้ า ที่ ข องตนรั บ ใช้ พ ระ
ศาสนจักรที่กระจายอยู่ทั่วไป
ในโลก
l พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก
เป็นศาสนาที่มีเอกภาพที่คน
นับถือมากที่สุดในโลก และ
มี พื้ น ที่ ทำ � ง า น แ ต่ ล ะ แ ห่ ง
เป็ น เอกลั ก ษณ์ อ ย่ า งมากใน
งานรับใช้เพื่อนมนุษย์ พระ
สันตะปาปาจะทรงทำ�ให้พนั ธกิจ
ของพระศาสนจั ก รที่ มุ่ ง จะ
ขจัดความหิวโหยของโลกและความยากจนให้หมดสิ้น
ไป พันธกิจที่จะสามารถบรรลุได้ใน1หรือ2ทศวรรษตาม
การประเมิ น ขององค์ ก รกิ จ กรรมต่ า งๆที่ มี อ ยู่ ทั่ ว โลก
กุ ญ แจที่ ไ ปสู่ ค วามสำ � เร็ จ นี้ ไ ด้ ก็ คื อ ขนาดมหึ ม าของ
องค์กรและธรรมชาติในงานการกุศลของชาวคาทอลิกที่
พระศาสนจักรดำ�เนินอยู่ทั่วโลก
ฉันพาลูกของฉันไปเรียนดนตรี โดยมีจดุ ประสงค์
เดียวคือการให้ลูกได้เล่นดนตรีให้กับวัด ให้กับพระ และ
ต่อมาได้มาเป็นนักดนตรี ซึ่งเริ่มต้นจากเพลงวัด และ
ค่อยๆ เข้าไปในการเรียนดนตรี สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้า
กำ�หนดมา ไม่ได้บังคับลูกแต่อย่างใด และในบางทีลูก
จะเป็นผู้พาแม่ไปเอง
หลังจากการนำ�เสนอข้อคิดต่างๆ และปิดงาน
ด้วยการภาวนาจากวิทยากรตัวแทนคุณแม่จากทั้ง 5
ศาสนาในรูปแบบของแต่ละศาสนา เพือ่ วอนขอสันติภาพ
ให้เกิดขึ้นในโลก ในสังคม ในครอบครัว และในดวงใจ
ของมนุษย์ทุกคน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบ เต็ม
เปี่ยมไปด้วยพระพรนานัปการ
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กว่าจะเข้าถึงแก่น

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

คุยกันเจ็ดวันหน

ที่พูดกันว่าหน้าตาต้องเป็นอันดับแรก
ดูจะจริงจังสำ�หรับบ้านเมืองเราในช่วงนี้
ก็ตั้งแต่การทำ�รัฐประหารมานี่แหละ
ตอนนั้นชาติบ้านเมืองกำ�ลังจะแตกเป็นเสี่ยง
กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยออกพากันลงถนน
ประกาศจุดยืนเดียวกัน
บ.สันติสุข
“ประเทศชาติต้องเป็นประชาธิปไตย”
www.salit.org
ทว่าแนวทางที่นำ�เสนอนั้นไปคนละทาง
อันเนื่องมาจากการตีความต่างกันไปโดยสิ้นเชิง
“ประชาธิปไตยแท้ต้องเป็นอย่างนี้”
แต่ละอย่างที่ยกเป็นประเด็นล้วนเข้าทางตน
แล้วก็อ้างต้นฉบับแบบฉบับจากที่เห็นทำ�กันที่เมืองนอก
เอะอะก็ประเทศนั้นเอะอะก็ประเทศนี้
ราวกับว่าประชาธิปไตยเป็นยาครอบจักรวาล
จึงต้องยกมาทั้งกะบิใช้มันทุกข้อทุกกระทงจึงฉมัง
ลืมไปว่ายาแต่ละอย่างแต่ละขนานใช้ได้กับอาการเจ็บไข้แต่ละอย่าง
แม้แต่อาหารเสริมที่เน้นความเต็มร้อยให้สุขภาพ
ก็ใช่ว่าจะบริโภคประเภทไหนก็ได้ทั้งนั้น
ที่สำ�คัญที่มักจะมองข้ามกันก็คือ
ประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นสูตรสำ�เร็จ
มีการเกิดการพัฒนาการลองผิดลองถูกเป็นร้อยปี
กว่าจะใช้ได้ก็ยังต้องมีการแก้ไขการดัดแปลงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะกฎมีไว้เพื่อคนที่ดำ�เนินชีวิตร่วมกัน
จึงต้องเน้นคนเน้นความถูกต้องเน้นความผาสุกของคนเป็นหลัก
หากกฎข้อใดที่กดขี่กดดันคนจนแทบต้องทำ�ตัวเป็นหุ่นยนต์
กฎข้อนั้นๆ ก็หมดความหมายหมดความศักดิ์สิทธิ์ไปโดยปริยาย
และในเมื่อเน้นคนเป็นหลัก
ก็ต้องคำ�นึงถึงบริบทกระบวนทัศน์ขนบธรรมเนียมชีวิตความเป็นอยู่
อันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชาติแต่ละเผ่าพันธุ์
แต่ละประเทศที่ยืนยันว่าเป็นประชาธิปไตย
ล้วนต้องผ่านกระบวนการแห่งวิวัฒนาการมาหลายชั่วอายุคน
การที่ชนชาติใดประเทศบ้านเมืองใดอยากจะเป็นประชาธิปไตยแบบเขา
ก็คงต้องผ่านกระบวนการวิวัฒนาการนี้เช่นเดียวกัน
ให้เป็นประชาธิปไตยตามบริบทตามชีวิตความเป็นอยู่
มีลองผิดลองถูกมีการปรับมีการดัดแปลง
กระทั่งได้มาซึ่งประชาธิปไตยของตนเองอย่างสมบูรณ์แบบ
ตราบใดที่ยังอ้างประชาธิปไตยฝรั่งทั้งแท่ง
ประชาธิปไตยไทยก็ไม่มีวันได้เกิด
พอทำ�ผิดทำ�ถูกก็ถูกเจ้าของประชาธิปไตยต่อว่า
อีกทั้งข่มขู่พร้อมมาตรการกดดันทุกด้าน
จนต้องเกรงใจต้องหวั่นวิตกต้องลนลาน
แต่พอทางเรายืนหยัดแนวทางปฏิรูปการบริหารบ้านเมือง
ให้มีความเป็นประชาธิปไตยแบบไทยเรา
แรงกดดันที่เคยมีในตอนแรกเริ่มอ่อนตัวลง
ที่สำ�คัญคือการเข้าถึงแก่น
ไม่เช่นนั้นการคำ�นึงแค่หน้าตาก็อาจทำ�ให้เสียแก่นแท้ไป
อย่างกรณีฆ่าข่มขืนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้
เป็นความโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมกระทบความรู้สึกอย่างรุนแรง
เป็นความเลวร้ายต่อผู้ตกเป็นเหยื่อ
เป็นความบอบช้ำ�จิตใจผู้เป็นพ่อแม่เป็นญาติเป็นเพื่อน
เป็นความผิดศีลธรรมที่กระทบจิตสำ�นึกดีชั่วของผู้คน
แต่แล้วดูเหมือนหน้าตาจะมาก่อนเช่นเคย
สองคำ�ก็ทำ�ให้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ
เดี๋ยวจะไม่มีใครกล้ามาเที่ยวบ้านเรา
ประเด็นสำ�คัญจึงกลายเป็นรองไป...อย่างไม่น่าให้อภัย

แสงสว่างแห่งชีวิต

“ขอพระสิริรุ่งโรจน์ จงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงกระทำ�ทุกอย่าง
ได้ตามพระอานุภาพที่แสดงพลังอยู่ในตัวเรา
มากกว่าที่เราอาจขอหรือคาดคิด” (เอเฟซัส 3:20)

เราทุกคนคงสำ�นึกแน่แก่ใจแล้วว่า การดำ�เนินชีวิตคริสตชนมีอะไร
หลายอย่างที่มากไปกว่าการไปร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ การ
อดเนื้อในวันศุกร์และการทำ�สำ�คัญมหากางเขน หรือไปแก้บาปปีละครั้ง
ปัญหาหนึ่งที่พระเยซูเจ้ามีกับคนในยุคของพระองค์ก็คือ พวกเขาถือ
ตามพิธีกรรมต่างๆ อย่างเคร่งครัด แต่กลับไม่สนใจเรื่องความยุติธรรมและ
ความรักต่อพระเจ้า พระองค์ทรงบอกพวกเขาให้ปฏิบัติตามประเพณีของพวก
เขา แต่ทรงท้าทายพวกเขามิให้ละเลยในเรื่องอื่น เช่นเดียวกัน นักบุญเปาโล
ท้าทายเราให้เอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องบาป หลังจากที่ท่านสาธยายบาปต่างๆ
จากความรับผิดชอบในเรื่องเล็กน้อยไปจนถึงความอิจฉาริษยาและอารมณ์เสีย
ท่านเตือนพวกเขาว่า “ผู้ที่ประพฤติตัวดังกล่าวจะมิได้เข้าสู่พระอาณาจักรของ
พระเจ้า พวกฟาริสีได้สร้างศาสนาที่ให้ความสำ�คัญกับกิจศรัทธา ปฏิบัติตาม
หลักศาสนา ซึ่งมีส่วนสำ�คัญอยู่ที่การประกอบพิธีกรรม และกฎของศาสนา
และส่งส่วยแก่โรม ให้พระเจ้าทรงเห็นกิจการเหล่านี้ของพวกท่านและทรงมอง
ข้ามบาปของเขา แต่เปาโลซึ่งในอดีตอยู่ในพวกฟาริสีเขียนไว้ว่า “ท่านไม่
สามารถเป็นของพระคริสตเจ้าได้ หากท่านนำ�เอาสิง่ ทีเ่ นือ้ หนังเรียกร้องมาปฏิบตั ิ
บางทีคำ�ว่า “นำ�ไปตรึงกางเขน” จะรุนแรงไปหน่อย เหตุว่าการถูก
ตรึงกางเขนต้องใช้เวลานานก่อนจะสิ้นใจ และการนำ�สิ่งสกปรกโสมมฝ่ายจิต
วิญญาณ มันมิได้เกิดขึ้นทีเดียวพร้อมกัน การกลับใจจึงต้องทำ�ตลอดชีวิตของ
เรา แต่สิ่งที่พระจิตเจ้าทรงประทานให้แก่เรา คือความรัก ความยินดี ความ
อดทน ความเมตตา ความดี ความจริง ความอ่อนโยนและการบังคับตัวเราเอง
เหล่านี้ล้วนงดงามกว่าบาป “ขอให้พระจิตเจ้าทรงนำ�ทางเราเถิด”
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระบิดาเจ้า เดชะพระเมตตาของพระองค์ พระองค์จึงได้ทรง
ประทานอภัยโทษบาปของพวกลูก โปรดทรงปลุกจิตใจลูกให้ทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้
เบื้องหลัง ในขณะที่ลูกติดตามพระบุตรของพระองค์ ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่ง
ชีวิตของลูก โปรดทรงนำ�ทางลูกอาศัยพระจิตเจ้าของพระองค์ เพื่อลูกจะได้
ดำ�เนินชีวิตในความรัก ความยินดีและสันติ ทั้งนี้ เดชะพระคริสตเจ้า พระเจ้า
ของพวกลูกทั้งหลาย อาแมน

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
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เรื่องเล่าจากห้องอาหาร (ต่อจากหน้า 20)
ในโอกาสวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ณ ประเทศ
เกาหลี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2014 ทางแผนก
เยาวชนฯ จึงขอให้น้องยุ้ยแบ่งปันความประทับใจ
ขณะร่วมโต๊ะอาหารกับพระองค์ ให้กับพวกเราพี่น้อง
คริสตชน
ความวิตกกังวลทั้งมวลหายไปเมื่อได้พูดออก
ไปว่า “สวัสดีค่ะ พระสันตะปาปา หนูชื่อยุ้ยค่ะ มาจาก
ประเทศไทย” นีค่ อื ประโยคแรกทีย่ ยุ้ ได้เเนะนำ�ตัวกับสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสและคุกเข่าเอามือท่านวางไว้บน
หน้าผาก มีคนถามมากมายว่าทำ�ไมถึงได้รับเลือกเป็น
ตัวเเทนประเทศไทย ไปรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกับ
สมเด็จพระสันตะปาปา คงตอบได้เพียงว่า ทุกอย่างคือ
พระพร เพราะการได้รับเลือกนี้ มาจากการจับสลาก
ทั้งสิ้น ตั้งแต่จับสลากเลือกประเทศที่จะได้ส่งตัวเเทน
พอได้ว่าจะเป็นประเทศอะไร ก็มาจับเลือกว่าประเทศ
นั้นจะได้ผู้หญิงหรือผู้ชายเเละท้ายที่สุดจนได้ว่าจะเป็น
ตัวเเทนผู้หญิงจากประเทศไทย วันที่คัดเลือกจำ�ได้ว่า
ตอนเขียนชือ่ ลงกระป๋อง ก็สวดบทวันทามารีย์ ขอแม่พระ
ว่าขอให้เป็นไปตามแต่น�้ำ พระทัยของพระองค์ แล้วก็ได้
รับเลือกให้ไปตัวแทน จากโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1 (South East Asia 1) เป็นเหมือนกล่องของขวัญ
กล่องใหญ่ที่ได้รับจากพระเจ้า
ในเช้าวันที่ 15 สิงหาคม 2014 เป็นวันที่จะ
ได้เปิดห่อ “ของขวัญ” ที่พระมอบให้สักที เมื่อล้อเริ่ม
เคลื่อนไป ยุ้ยร่วมกับเพื่อนเยาวชนอีก 16 คน จาก
ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง อินโดนีเซีย เมียนมาร์
ปากีสถาน อินเดีย บังคลาเทศ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
ไต้หวัน ติมอร์ตะวันออก มองโกเลีย เนปาล เวียดนาม
และกัมพูชา กลัวที่จะทำ�อะไรไม่ถูก ไม่เหมาะ แต่ก็
ตื่นเต้น มีความสุข ที่จะได้พบสมเด็จพระสันตะปาปา
เราจึงร่วมสวดภาวนาสั้นๆ ด้วยกัน เเละฝากทุกอย่าง
ไว้กับพระเจ้า เป็นการเดินทาง 1 ชั่วโมงที่ลุ้นระทึก
สำ�หรับทุกคน
เมื่อมาถึงที่ Daejeon Catholic University/
Seminary พวกเราต่างมองสิ่งของในมือที่เรานำ�มา เรา
ทุกคนต่างมีหลากหลายความรู้สึกทั้งกังวลใจว่าของที่
เราเอามา จะได้รับอนุญาตให้นำ�เข้าไปถวายแด่สมเด็จ
พระสันตะปาปาได้หรือไม่ แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี
สิ่งของที่นำ�มาก็ได้เอาเข้าไป ซึ่งสิ่งที่ยุ้ยตั้งใจทำ�ไปคือ
สมุดทีม่ รี ปู ภาพกิจกรรมของเยาวชน ข้อความจากคุณพ่อ
ซิสเตอร์ และเยาวชนหลายๆ ท่านในประเทศไทย และ
ข้อความจากตัวเเทนทั้ง 17 คน เขียนถึงสมเด็จพระสันตะปาปา และของที่จะขอให้พระองค์เสกให้นิดหน่อย
การนั่งรอพระองค์เสด็จทำ�ให้พวกเราได้มีเวลาแบ่งปัน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เห็นความเชื่อ ความร้อนรน
ในแต่ละคน พอใกล้เวลาเราได้รับการต้อนรับจากอธิการ
บ้านเณร ท่านมาบอกว่า “เราอาจมีเวลาได้อยู่กับสมเด็จ
พระสั น ตะปาปาน้ อ ยลงเนื่ อ งจากฝนตกพระองค์ จึ ง
เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ ต้องนัง่ รถไฟ และรถยนต์
มาแทน และเราจะมีโบอา นักร้องที่มีชื่อเสียงมาร่วม
รับประทานอาหารครั้งนี้ด้วย”
โดยห้องอาหารมีอยู่ 3 ห้อง ห้องเเรก “ห้อง
VIP” เป็นห้องอาหารของแขกคนสำ�คัญที่ได้รับเชิญมา

ห้องที่สอง “ห้องวาติกัน” เป็นห้องอาหารของบรรดา
พระสังฆราช พระสงฆ์ และห้องสุดท้ายคือ “ห้องอาหาร
ของสมเด็จพระสันตะปาปา” ห้องอาหารที่จะมีแค่
สมเด็จพระสันตะปาปาและพวกเราทั้ง 18 คนได้
เข้าไป ซึ่งได้รับการตกแต่งห้องอาหาร และจัดเตรียม
อาหาร เป็นเวลา 2 เดือน ทำ�ให้พวกเราตื่นเต้นมากว่า
อาหารที่ต้องใช้เวลาเตรียมถึงสองเดือนหน้าตาจะเป็น
อย่างไร
“พระองค์เสด็จมาแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปา
มาถึงเเล้ว” หัวใจเหมือนจะกระโดดออกมาอยู่ข้างนอก
เมื่อยุ้ยได้ยินว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เดินทาง
มาถึง มีคนมาบอกให้พวกเราไปเตรียมตัวที่ห้องอาหาร
เราทุกคนเห็นพระองค์สวมหมวกสีขาวจากระยะไกล จน
เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ “Pa Pa พ่อ พ่อ” พวกเราร้องตะโกน
เรียกพระองค์ เมื่อเราเห็นพระองค์เสด็จเข้ามาในห้อง
พระองค์ทรงสวมชุดและหมวกสีขาว ถือกระเป๋าสีดำ�
ด้วยพระองค์เอง ความรู้สึกกลัวหายไปหมด ถูกทดแทน
ด้วยความสุข เพราะพระองค์ทรงมองพวกเราทุกคนด้วย
รอยยิ้ม แล้วเริ่มจับมือทักทายพวกเราแต่ละคน
“สวัสดีค่ะ พระสันตะปาปา หนูชื่อยุ้ยค่ะ มา
จากประเทศไทย” เมื่อยุ้ยได้จับมือท่าน คุกเข่า จูบ
แหวน เเล้วเอามือท่านวางไว้บนหน้าผาก แม้เป็น
เพียงเสี้ยวขณะ แต่รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นจากท่าน
มาสู่เรา ยุ้ยไม่เคยคาดหวังว่าจะได้รับโอกาสได้มา
นั่งร่วมโต๊ะอาหารกับสมเด็จพระสันตะปาปา
หลังจากทักทายเยาวชนทุกคนเเล้ว พระองค์
ยังเดินไปจับมือกับสามเณรเเละเเม่ครัวที่มาช่วยในห้อง
อาหาร ก่อนจะเดินไปยังที่นั่งของพระองค์ จากนั้น
พระองค์ ก็ ท รงทำ � สำ � คั ญ มหากางเขนและนำ � เราสวด
ภาวนาเพื่อการรับประทานอาหารกลางวันอันวิเศษของ
เรา แล้วเชิญให้พวกเราไปนั่งตามที่นั่งของเราที่มีชื่อเรา
กับธงชาติวางไว้
เเละการรับประทานอาหารก็เริม่ ขึน้ พระองค์ทรง
ให้เราทุกคนได้เเนะนำ�ตัวทีละคน จนมาถึงยุย้ พอพระองค์
ได้ยินว่ามาจากประเทศไทย พระองค์ตรัสทันทีเลยว่า
“รู้จักซิสเตอร์อนา โรซา ซึ่งเป็นญาติของพ่อไหม”
ยุ้ยเลยเรียนพระองค์ว่า “รู้จักค่ะ หนูมาจากสังฆมณฑล

อุดรธานี ซึ่งซิสเตอร์ท�ำ งานอยู่” พร้อมกับยกรูปที่ได้
ถ่ายคู่กับซิสเตอร์ให้ท่านดู พระองค์กวักมือเรียกให้เข้า
ไปใกล้ๆ พระองค์ตรัสว่า “พ่อมองไม่ค่อยเห็น” ยุ้ยเลย
ลุกไปคุกเข่าข้างๆ พระองค์ เเล้วเอารูปให้ดู แล้วเรียน
พระองค์ว่า “คุณพ่อคะ ซิสเตอร์ฝากบอกว่า ซิสเตอร์
สวดภาวนาให้คุณพ่ออย่างหนักทุกวันเลย” พระองค์หัน
มายิ้ม แล้วลูบหัวยุ้ย ตรัสว่า “ฝากขอบคุณซิสเตอร์ด้วย
บอกท่านว่าอย่าหยุดสวดให้พ่อนะ” เป็นคำ�พูดสั้นๆ แต่
อบอุ่นมากๆ
จากนั้นเวลาของคำ�ถามมากมายก็เริ่มขึ้น ยุ้ย
โชคดีที่ได้นั่งฝั่งตรงกันข้ามกับพระองค์ท่าน ทำ�ให้เห็น
ได้วา่ ตลอดเวลา พระองค์ทรงใส่ใจกับทุกคนมาก พวกเรา
มีค�ำ ถามมากมาย แม้พระองค์จะฟังภาษาอังกฤษสำ�เนียง
เเปลกๆ ของพวกเราไม่ค่อยได้ ต้องรอคุณพ่ออีกท่าน
ช่วยแปล แต่พระองค์ก็ทรงยิ้มและพยายามตั้งใจฟัง ยุ้ย
เรียนถามพระองค์ว่า “คุณพ่อเดินทางโดยรถไฟ เหนื่อย
ไหม” พระองค์ตรัสว่า “เหนื่อยแต่ก็ดีที่ทำ�ให้ได้เห็น
บ้านเมืองที่สวยงามมากขึ้น แต่ก็ไม่ดีตรงที่ทำ�ให้พ่อมี
เวลากับพวกเราน้อยลง” พระอารมณ์ขันของพระองค์ก็
มีมากมาย ยุ้ยเรียนถามพระองค์ว่า “คุณพ่อชอบอาหาร
เกาหลีไหมคะ” พระองค์ตรัสตอบว่า “อาหารเกาหลีก็
อร่อยนะ แต่ว่าเนื้อของอาร์เจนตินา อร่อยกว่า”
พระสันตะปาปายังคงตอบสนองคำ�เรียกร้อง
ของพวกเรามากมาย แต่ทม่ี ากทีส่ ดุ คงจะเป็นเชิญพระองค์
ไปเยือนประเทศของตัวเอง เวลาเพื่อนคนอื่นเชิญจบ
ยุ้ยก็มักจะต่อท้ายด้วยว่า “ฝากประเทศไทยไว้ในแผน
ของพระองค์ด้วย” จนครั้งที่สี่ ยังไม่ทันจะพูด พระองค์
ยิ้มแล้วก็หันมาบอกว่า “ประเทศไทย พ่อส่งญาติพ่อไป
ก่อนเเล้ว แต่ประเทศไทยก็จะมีในแผนท่านสักวันหนึ่ง”
สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงให้ความสนใจเรือ่ งราว
ต่างๆ ที่พวกเราผลัดกันเล่าเรื่องราวของแต่ละประเทศ
ให้พระองค์ฟัง อย่างเช่นตอนที่เพื่อนเวียดนาม ได้เล่า
ถึงความหวังที่อยากจะมีมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งเเรก
ในประเทศเวียดนาม พระองค์จะทรงมองด้วยสายตาที่
(อ่านต่อหน้า 11)
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จงมี
ความประพฤติ
ดีงาม
ในหมู่
คนต่างศาสนา
แม้เขา
จะใส่ร้ายท่านว่า
ประพฤติชั่วร้าย
เขาจะต้อง
ยอมรับว่า
กิจการที่ท่านทำ�
นั้นเป็นกิจการดี
และจะสรรเสริญ
พระเจ้า
ในวันที่
พระองค์
เสด็จมา
(1 เปโตร 2:12)
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เรื่องเล่าจากห้องอาหาร (ต่อจากหน้า 7)
เต็มไปด้วยความรักและใส่ใจกับสิง่ ทีเ่ ราเเบ่งปัน เเต่สายตา
พระองค์ก็เศร้า เมื่อเพื่อนจากประเทศมาเลเซีย แบ่งปัน
เรือ่ ง ปัญหาจากการทีค่ ริสต์และอิสลามใช้ค�ำ ว่า “อัลเลาะห์”
ร่วมกันในการอ้างถึงพระเจ้า ในประเทศของเขา พระองค์
ทรงตอบว่า “In the name of God we cannot use
the God’s name to the make war! We can only
use the God’s name to the make love and
peace!” (ในนามของพระเจ้า เราไม่สามารถใช้ชื่อของ
พระเจ้าสร้างหรือทำ�ให้เกิดสงครามได้ เราสามารถทำ�ได้
เพียงใช้ชื่อของพระเจ้าทำ�ให้เกิดความรักและสันติสุข)
แล้วท่านก็บอกให้เราอย่าลืมที่จะสวดเพื่อผู้อื่น
ยุ้ยยังจำ�ได้ ยุ้ยเรียนถามพระองค์ว่า “คุณพ่อ
ทำ�งานมากมายได้มเี วลาสวดสายประคำ�ไหมคะ” พระองค์
ทรงถามกลับว่า “แล้วลูกล่ะสวดทุกวันไหม” เลยตอบ
ท่านไปว่า “สวดค่ะ” พระองค์ตรัสว่า “พ่อก็สวดทุกวัน”
และท่านได้ย้ำ�ถึง 2 ครั้ง ว่าขอให้เราสวดอธิษฐานภาวนา
ทุกวัน สม่ำ�เสมออย่างขยันขันแข็งและสวดให้ท่านด้วย
ความน่าประทับใจของพระองค์ยังไม่หมดแค่
นี้ ขณะที่พระองค์ท่านรับประทานอาหารจานหลักหมด
แล้ว แต่พวกเรายังคงอร่อยกับสเต็กตรงหน้าอยู่ มีคนมา
เก็บจานท่านไปแล้ว กำ�ลังจะเสิร์ฟของหวานท่าน ท่าน
ยกมือขึ้น ทำ�ท่าบอกว่า “ให้รอก่อน พวกเขายังทานกัน
ไม่หมดเลย ของหวานไว้รอทานพร้อมกัน แล้วท่านก็รอ
ให้พวกเราทานเสร็จเเล้วทานเค้กชอคโกแลตแสนนุ่มนั้น
พร้อมกัน”
จากนั้นพวกเราร่วมกันร้องเพลง The Glory
of the Martyrs ซึ่งเป็นเพลงประจำ�งานเยาวชนเอเชีย
ครั้งที่ 6 ซึ่งจะมีท่อนหน่ึงที่กล่าวว่า “เยาวชนเอเชีย จง
ตื่นเถิด ความรุ่งโรจน์ของบรรดามรณสักขีกำ�ลังทอแสง
มายังเธอ” สมเด็จพระสันตะปาปาทรงถามพวกเราว่า
“จงตื่นเถิด ความหมายของคำ�ว่า จงตื่นเถิด สำ�หรับ
พวกเธอคืออะไร” พวกเราตอบในความหมายใกล้เคียง
กันว่า “จงตื่นขึ้น และ เตรียมพร้อม” พระองค์ทรง
ถามอีกครั้งว่า “เราจะเตรียมพร้อมสำ�หรับอะไร” พวก
เราตอบพระองค์ไปว่า “เตรียมพร้อมที่จะประกาศพระ
วาจาของพระเจ้าและนำ�ความสันติมาสู่โลก” พระองค์
ทรงยิ้มอย่างพอใจ และกล่าวกับพวกเราว่า “จงตื่นเถิด
เยาวชนเอเชีย อย่ากลัวที่จะทำ�งานของพระเจ้า อย่าลืม
จงตื่นขึ้นมา และทำ�มันด้วยล่ะ”
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ สมเด็จพระ
สันตะปาปา ได้มีเวลาให้พวกเราเล็กน้อยในการให้เราได้
ใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน พระองค์ได้เซ็นชื่อท่านลงใน
ป้ายชื่อของพวกเราทุกคน แม้จะไม่ได้ถ่ายรูปแบบเซลฟี่
กับพระองค์ เพราะทุกชาติต่างรวมใจรุมล้อมพระองค์
จนผู้หญิงร่างเล็กจากประเทศไทยไปไม่ถึง เลยเลือกที่
จะรอจนเป็นคนสุด ในที่สุดยุ้ยก็ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งใกล้
พระองค์อีกครั้ง เอาสมุดที่เตรียมมา เปิดให้พระองค์ดู
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เล่าให้พระองค์ฟังนิดหน่อย พระองค์ทรงถามว่า “สมุด
เล่มนี้ให้พ่อได้ไหม” ยุ้ยทูลพระองค์ไปว่า “เเน่นอน ก็
สมุดเล่มนี้ยุ้ยตั้งใจทำ�มาถวายให้แด่พระองค์” พระองค์
ทรงยิ้มแล้วตรัสว่า “ให้พ่อจริงๆ เหรอ ขอบใจมากนะ”
ยุ้ยทูลพระองค์ว่า “ในนามของคนไทย ขอขอบพระคุณ
พระองค์ ในความเรียบง่าย ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ�
เพราะความเรี ย บง่ า ยนี้ทำ� ให้ พ วกเรารู้สึก ถึ ง ความรั ก
ของพระเจ้า ผ่านตัวพระองค์” แล้วยุ้ยก็ขอให้พระองค์
ถ่ายรูปด้วย พร้อมทำ�ท่าภาษามือทีม่ คี วามหมายว่า “รัก”
พระองค์ทรงถามถึงความหมายของสัญลักษณ์ พระองค์
ยิ้มลูบหัวยุ้ยเเละตรัสว่า “อย่าลืมสวดภาวนาให้พ่อด้วย
พ่อยังต้องการคำ�ภาวนาจากเธอ” เป็นคำ�ที่ยังก้องอยู่
ในหัวใจ ว่าสมเด็จพระสันตะปาปายังคงต้องการคำ�ภาวนา
เลยเเล้ ว คนธรรมดาอย่ า งเราจะหยุ ด สวดภาวนาได้
อย่างไร
ความน่ารักของพระองค์ยังไม่หมดแค่นี้ ก่อน
ที่พระองค์จะเสด็จกลับ ทีมอารักขาได้จัดที่ให้พวกเรา
ถ่ายรูปรวมร่วมกับพระองค์ เอาเก้าอีม้ าเตรียมให้พระองค์
นั่ง เเต่พระองค์ปฏิเสธที่จะนั่ง ให้เอาเก้าอี้ออกตรัสว่า
พระองค์ยังทรงเป็นเยาวชนอยู่ แล้วก็ยืนถ่ายรูปกับพวก
เรา จากนั้นก็มีเพื่อนขอกอดพระองค์ พระองค์ก็ทรง
ยอมให้เรากอดพระองค์แบบยกกลุ่ม เหมือนคุณปู่ที่โดน
หลานๆ รุมกอดโดยเเลกกับการให้เราร้องเพลง The
Glory of the Martyrs อีกครั้งหนึ่ง แล้วพระองค์ก็ตรัส
ว่า “อย่าลืม พวกลูกจะไม่สามารถร้องเพลงและมีความ
สุขแบบนี้ได้ถ้าพวกลูกหลับ เพราะฉะนั้น จงตื่นขึ้นเเละ
พร้อมเสมอที่จะออกไปประกาศความรักของพระเจ้า
ในชีวิตของพวกลูก” นี่คือคำ�สุดท้ายก่อนที่พระองค์จะ
ออกจากห้ อ งอาหารที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความประทั บ ใจไป
ชั่วชีวิตของยุ้ยเลยทีเดียว...
สำ�หรับยุ้ย ยุ้ยไม่รู้จะตอบแทนพระพรที่พระ
มอบให้ยุ้ยได้อย่างไร จากเด็กน้อยที่เข้าวัดวันอาทิตย์
เหมือนหน้าที่ เรียนคำ�สอนหลังเลิกวัดจนได้มาเรียนคำ�สอน
ภาคฤดูร้อนที่ราชบุรี อยากมีชีวิตใกล้ชิดพระเพราะรู้สึก
ว่าพ่อที่จากไปอยู่ใกล้ จนความเชื่อขึ้นๆ ลงๆ จนได้
โอกาสไปเจอเยาวชนลาวทีม่ คี วามเชือ่ มากในสถานการณ์
ที่จำ�กัดเรื่องความเชื่อ ซึ่งต่างจากเราที่มีอิสระในความ
เชื่อแต่กลับละเลย จนทำ�ให้อยากเข้ากลุ่มเยาวชน และ
ความเชื่อเข้มแข็งมากที่สุดตอนพระรับเเม่ไปอยู่กับพ่อ
และเหตุการณ์มากมาย ที่พลิกชีวิตจากเยาวชนธรรมดา
คนหนึ่ ง ให้ อ ยากทำ � อะไรในความเชื่ อ ที่ ทำ � ได้ อ ย่ า ง
ไม่จำ�กัด 6 ปีแห่งการเป็นเยาวชน 2 ปีแห่งการเป็น
อาสาสมัคร และ 1 ปีกับหมู่คณะ Jesus youth full
timer และ 8 ปีของการเป็นผู้ประสานงานเยาวชน
สังฆมณฑลอุดรธานี ได้รับโอกาสดีมากมาย 2 ครั้งที่
เทเซ่ 3 ครั้งกับงานเยาวชเอเชีย และ 1 ครั้งกับงาน
เยาวชนโลก มีพระพรมากมายทีเ่ ข้ามาในชีวติ ขอบพระคุณ
พระพรที่แสนประเสริฐ คุณพ่อ ซิสเตอร์ พี่ เพื่อน

น้องๆ เยาวชน ผู้คนรอบกายมากมาย และครอบครัว
ที่สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กำ�ลังใจ มีคนถามว่าผ่าน
เรื่องราวเเบบนี้มาได้อย่างไรและก็มีคนถามเสมอว่าควร
หยุดได้หรือยัง พอได้หรือยังกับงานของพระ อยากบอก
ว่า ที่ได้รับมาทั้งชีวิต คือของขวัญที่พระเจ้าทรงมอบให้
อีกครั้งกับพระพรที่ได้รับ ในการได้ไปร่วมรับประทาน
อาหารกลางวันกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็น
เหมือนภาพในความฝันที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริง
… how much I gave love to other, God
repay His love to me more….
… how much I forgave to other, God
repay His mercy on me more…
… how much I help to other, God always
grant me more…
… how much I share my talents as well as
help poor young people, God bless me more…
… final I can proclaim God be my hope
always.
ความรักที่เรามอบให้ผู้อื่นมากเท่าใดนั้น พระเจ้า
จะทรงประทานความรักให้เรามากกว่านั้น
การให้อภัยที่เรามอบให้ผู้อื่นมากเท่าใดนั้น พระเจ้า
จะทรงประทานพระเมตตาให้เรามากยิ่งขึ้น
ความช่วยเหลือใดๆที่เราทำ�ให้กับผู้อื่นนั้น พระเจ้า
จะทรงประทานความช่วยเหลือให้เราเพิ่มเติม
ถ้าเราแบ่งปันพระพรที่เราได้รับให้กับคนอื่นมาก
เท่าใด พระเจ้าก็จะทรงอวยพรให้เราด้วย
เพราะเราสามารถบอกผู้อื่นได้ว่าพระเจ้าทรงเป็น
ความหวังของเราเสมอ......
และคงตอบได้เพียงว่าจะใช้ช่วงทุกขณะของ
ชีวิตที่พระมอบให้ ให้คุ้มค่ากับพระพรที่ได้รับ และ
ตอบแทนพระด้วยชีวิตที่ได้รับพระพร
โดย chollatiyoui
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

“…คงปรารถนา
จะให้พระนาม
พระองค์
จงเป็นที่สักการะ
อย่างไพศาล”
50 ปี วัดนักบุญเทเรซา
แม่สอด
จังหวัดตาก
1

เวลาเราไล่เรียงเรื่องราวเก่าๆ ที่ผ่านเข้ามาใน
ชีวิต เรามักเห็นความมหัศจรรย์มากมาย ... มหัศจรรย์
ในความรักของพระเจ้าทีท่ �ำ ให้เรือ่ งราวเหล่านัน้ หล่อหลอม
จนกลายเป็นพวกเราในวันนี้ ... ผมขอเล่าเรื่องวัดนักบุญ
เทเรซา แม่สอด ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที จนกลายเป็น
ศูนย์กลางของงานแพร่ธรรมในเขต 3 สังฆมณฑล
นครสวรรค์ เขตงานแพร่ธรรมทีห่ ลากหลายชนเผ่าชาติพนั ธุ์
... เขตงานแพร่ธรรมที่ต้อง “ลุย” ทั้งเรื่องการเดินทาง
การประสานความสัมพันธ์ การลงสู่วัฒนธรรม การมอบ
ความรักด้วยใจเมตตา ... ทั้งหมดก็เพื่อประกาศเรื่องราว
ความรักของพระคริสตเจ้า ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
“พระนามของพระองค์ จ งเป็ น ที่ สั ก การะอย่ า ง
ไพศาล”.....
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“สองปีมาแล้ว สงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศ ได้
ทราบข่าวจากสงฆ์คณะเบธาราม แขวงเชียงใหม่ ว่าใน
จังหวัดตาก มีชาวกะเหรีย่ งสนใจจะสมัครเข้าเป็นคาทอลิก
คุณพ่อแวร์ดิแอร์จึงพยายามติดต่อกับเขาเหล่านั้น และ
เห็นว่า แม่สอดเหมาะจะเป็นศูนย์กลางการแพร่ธรรม
... คุณพ่อจึงได้เปิดวัด และโรงเรียนขึ้น ... เมื่อวันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ คุณพ่อกาแรล เจ้าวัดพิษณุโลก กับ
พระสงฆ์อีก ๙ องค์ได้ไปเสกบ้านพักพระสงฆ์ที่แม่สอด
... ต่อมาวันที่ ๒๑ เมษายน คุณพ่อยอลลี เจ้าวัด
ฟาติมา เป็นผู้เสกวัดน้อย ชื่อนักบุญเทเรซา และ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ก็มีการเสก ร.ร.ภัทรวิทย์
ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๕๐ คน.”
(ข่าวมิสซัง .. ทีบ่ นั ทึกในสารสาสน์ ค.ศ. ๑๙๖๔)
และนี่เป็นเรื่องราวแรกๆ ของวัดนักบุญเทเรซา
แม่สอด ... และการฉลองครบ 50 ปี เริ่มนับตั้งแต่ตรงนี้
และยังอยากทิ้งท้ายด้วยข้อความจากสารสาสน์
“ที่แม่สอดมีคริสตัง ๒๐ คน เหนือขึ้นไปใน

อำ�เภอท่าสองยางมีคริสตังราว ๕๐ คน ผู้อ่านเรื่องนี้
คงปรารถนาจะเห็นพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
อย่างไพศาล ก็โปรดภาวนาเพื่องานของพระ จะได้
ดำ�เนินไปเป็นผลดียิ่งขึ้น ...” ... เรามองเห็นกลุ่มคริสตชน
ตัง้ แต่แรกเริม่ ทัง้ ทีอ่ �ำ เภอแม่สอด และทีอ่ �ำ เภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก (ซึ่งน่าจะเป็นที่หมู่บ้านแม่เหว่ย) ... กลุ่ม
คริสตชนเพียงหยิบมือเดียวในวันนั้น ได้แผ่ขยายจน
กลายกลุ่มคริสตชนใหญ่ขึ้นในวันนี้ กลายเป็นศูนย์กลาง
ของเขตแพร่ธรรม ... และยังแผ่ขยายออกไปตามหมู่บ้าน
ตามภูเขา ตามดอยต่างๆ อีกมากมาย ...
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นายหน้าก็มาเสนอขายที่ดินประมาณสัก 20 ไร่ ก็บอก
กับเขาว่า
“สนใจก็สนใจ แต่ไม่มีสตางค์ (เงิน)”
รุ่งขึ้นเช้าวันนั้นวันฉลองนักบุญเทเรซา คุณพ่อ
แวร์ดิแอร์ ก็สวดขอเต็มที่เลย บอกว่า
“วันนี้ถ้าซื้อขายสำ�เร็จ จะตั้งชื่อวัดนักบุญ
เทเรซา”
เจ้าของที่ก็ยอมขายให้ในวันนั้นจริงๆ ก็เลยได้
นักบุญเทเรซา เป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดและกลุ่มคริสตชนจนถึงทุกวันนี้..”
3

ความทรงจำ � อี ก ประการหนึ่ ง ของวั ด นั ก บุ ญ
เทเรซา แม่สอด หลังปัจจุบัน ที่มีรูปทรงลักษณะคล้าย
กับเปลือกหอยแครง ... เรื่องราวผ่านผู้ใหญ่ของวัด
คนดังกล่าว เล่าว่า .... “คุณพ่อแกงตาร์ด ซึ่งเป็น
เจ้าอาวาสในขณะนั้น
ได้เดินทางไปพบพระคุณเจ้า
บรรจง อารีพรรค เพื่อปรึกษาเรื่องการสร้างวัดหลังใหม่
พระคุณเจ้าก็เดินไปหยิบเปลือกหอยแครงมา 1 ฝา บอก
ว่า “เอาแบบตามนี้แหละ” และที่สุด “วัดก็ออกมาเป็น
แบบที่เห็นนี่แหละครับ”
4

ผมเชื่อเรื่องความทรงจำ�ในวันเก่าๆ ถ้าเรายิ่ง
สืบค้น และยิ่งหาความหมาย ก็ยิ่งได้รู้จัก ยิ่งรักง่าย
และหวงแหนไว้ถ้าวันหนึ่งต้องสูญหายไป ... ยิ่งเราเห็น
การเดินทางแห่งเรื่องราวที่เป็นตำ�นาน ก็ยิ่งทำ�ให้เข้าใจ
ถึงความรักของพระเจ้า ผ่านทางเรื่องราว เหตุการณ์
บุคคล ... ที่หล่อหลอมให้เราเห็นความจริงของชีวิตมาก
ขึ้น ความจริงที่ “หากปราศจากความรักของพระเจ้า
เราไม่สามารถทำ�อะไรได้เลย”
ป.ล. ผมประทับใจการตั้งชื่องานฉลองวัด
นักบุญเทเรซา แม่สอด ในโอกาสครบ 50 ปี ในครั้งนี้
“5 ทศวรรษศูนย์กลางแห่งความเชือ่ และงานแพร่ธรรม
สู่เหล่าชาติพันธุ์”.... เพราะครอบคลุมทั้งความเชือ่ ของ
พีน่ อ้ งคริสตชน และงานแพร่ธรรมในภูมภิ าคนี้ เรามาย้อน
มองชีวิตที่ผ่านมา และมองในอนาคตร่วมกัน ... ผม
ทิ้งท้ายด้วยคำ�ภาวนาในหนังสือสารสาสน์

ผมจำ�ได้ว่าเมื่อครั้งไปแม่สอด (ตอนนี้ก็ยัง
อยากไป) ผมไปสัมภาษณ์บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่คน
สำ�คัญของวัด เขาเล่าเรือ่ งความทรงจำ�เมือ่ ครัง้ สมัยทีบ่ กุ เบิก
วัดหลังแรก
“คุณพ่อกรังซ์ เข้ามาก็เห็นสภาพในแม่สอด มี
เราครอบครัวหนึง่ ครอบครัวของเราก็อาจเป็นเชือ้ ในการ
ประกาศข่าวดี คุณพ่อกรังซ์ จึงแนะนำ�คุณพ่อแวร์ดิแอร์
“คงปรารถนาจะให้พระนามพระองค์
ที่ตอนนั้นไปแพร่ธรรม ในเขตแม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง
จงเป็นที่สักการะอย่างไพศาล
ตอนนั้นยังไม่รู้จักแม่สอด .. แม่สอดก็น่าจะเป็นลู่ทาง
ก็โปรดภาวนาเพื่องานของพระ
ในการประกาศข่าวดี ชาวดอยก็ยังทำ�งานได้อีกแยอะ
จะได้ด�ำ เนินไปเป็นผลดียิ่งขึ้น ...”
คุณพ่อแวร์ดิแอร์ ขึ้นมาครั้งแรกเพื่อสำ�รวจ ครั้งที่สอง
ก็มาพร้อมรถจิ๊บคันหนึ่ง สองเพลา หน้าฝนก็ไม่กลัว
ขอเชิญพี่น้องร่วมงานและภาวนาเพื่อการฉลองดังกล่าว
วิ่งได้ พอดีมาเจอโรงเรียนปลั่ง เล็กๆ เขาจะขายใบ
ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2014 ....
อนุญาต เพราะนักเรียนไม่ค่อยมี ถ้าเรามีวัดเราก็มี
โรงเรียน คุณพ่อแวร์ฯ ก็มองการณ์ไกล ก็เลยซือ้ ใบอนุญาต
ไว้ก่อน ตอนนั้นยังสร้างวัด / โรงเรียนง่ายอยู่
คุณพ่อแวร์ดิแอร์ กว่าจะได้ที่ดิน ก็สวดขอ
เช้าเย็น ขอให้ได้ที่ปัจจุบัน เพราะถ้าได้ก็จะสะดวก ไม่
ไกลจากเมือง สมัยนั้นยังเป็นลูกรัง อีกหน่อยก็คงเจริญ
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อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลอุดรธานี
วัดนักบุญเยราร์ด ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.
ขอนแก่น ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 10.30 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง จ.อุดรธานี ฉลอง
วัดวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนา
สิงห์ ต.พระบาท อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดนักบุญทัง้ หลาย บ้านม่วงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดแม่พระปฏิสนธินริ มล บ้านน้อยสามเหลีย่ ม
จ.ขอนแก่น ฉลองวัดวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม เวลา 10.30 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูง
น้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6
ธันวาคม เวลา 10.30 น. คุณพ่อสมนึก สุทธิ
อุปสังฆราช เป็นประธาน
วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล ถ.พลรัตน์
อ.พล จ.ขอนแก่น ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม
2014 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย
ธาตุวิสัย เป็นประธาน

วัดนักบุญลูกา อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม เวลา
10.30 น. คุณพ่อทวีศักดิ์
กิจเจริญ เป็นประธาน ใน
โอกาสฟื้ น ฟู ชี วิ ต ฆราวาส
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)
วัดแม่พระฟาติมา บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 25 ตุลาคม เวลา 10.30 น.
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพมหานคร
ฉลองวัดและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส เคารพศีล
มหาสนิท วันเสาร์ท่ี 8 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน
ชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาสเคารพศีลมหาสนิท
08.30-09.00 น. ตั้งศีลและนำ�เฝ้าศีลฯ โดย
สังฆมณฑลราชบุรี
คณะพระเมตตา เทเรเซียน
วัดแม่พระสายประคำ� หลักห้า อ.ดำ�เนินสะดวก
09.00-09.30 น. นำ�เฝ้าศีลฯ โดยคณะอัศวิน
จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม เวลา
แห่งศีลมหาสนิท เซอร์ร่า คูร์ซิลโล วินเซนเดอปอล
09.30-10.00 น. นำ�เฝ้าศีลฯ โดยคณะพลมารีย์ 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน
แพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา
10.00 น. พิธีอวยพรศีลมหาสนิท โดยคุณพ่อ
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ชวลิต กิจเจริญ
วัดแม่พระสายประคำ� อ.เมือง จ.ประจวบ13.00 น. มอบของทีร่ ะลึกสำ�หรับผูร้ ว่ มโครงการ
อ่านพระคัมภีร์
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
] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษจ.นครปฐม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา
บำ�รุง ขอเชิญร่วมมิสซาเทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส
10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น
บุญเกิด กฤษบำ�รุง วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2014
ประธาน (เดินทาง : ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ก.ม.
เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อ
ที่ 38 ถึง 4 แยกนพวงศ์ เลี้ยวซ้ายไปบางเลน 15 ก.ม.
วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย เป็นประธาน (หลังพิธมี ีแห่
วัดอยู่ขวามือในซอย 400 เมตร)
พระรูปบุญราศี และถวายดอกไม้)
] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ
สังฆมณฑลจันทบุรี
ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อไพบูลย์
วัดแม่พระลูกประคำ� สัตหีบ จ.ชลบุรี
อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2014
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 10.30 น.
เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก
เวลา 11.00 น. ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพฉลองวัดวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม เวลา 10.30 น.
มหานคร คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม
วัดแม่พระลูกประคำ� บ้านสร้าง ฉลองวัด
โทร. 08-4008-8789
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม เวลา 10.30 น.
] Ad Maiorem Dei Gloriam (AMDG) เพื่อเทิด

ที่นี่มีนัด

คีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม เวลา
10.30 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
เป็นประธาน
วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น
ประธาน

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
10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
เป็นประธาน

สังฆมณฑลนครราชสีมา
วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง
เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เปิดและเสกวัดใหม่ วันเสาร์
ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
วัดอัครเทวดาราฟาแอล บุ่งไหม ต.บุ่งไหม
อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่
18 ตุลาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป
บรรจง ไชยรา เป็นประธาน
พระเกียรติพระเจ้าให้ทวียิ่งขึ้นค่ายกระแสเรียกคณะ
เยสุอิต 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
ความหมายของพระคัมภีรเ์ ป็นขัน้ ตอน หากท่านสนใจ
กรุณาติดต่อได้ทอ่ี าจารย์มนต์สงิ ห์ ไกรสมสุข แผนก
พระคัมภีร์ โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร
(อ่านต่อหน้า 16)

หน้า 16 ปีที่ 38 ฉบับที่ 42 ประจำ�วันที่ 12-18 ตุลาคม 2014

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
0-2420-0120 E-mail: thaibible@hotmail.com
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2014
] อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ขอเชิญร่วม
ฉลอง 74 ปี วีรกรรมแห่งความเชื่อของบุญราศี
ทั้งเจ็ดแห่งสองคอน ที่สักการสถานพระมารดาแห่ง
มรณสักขี สองคอน อ.หว้านใหญ่ จ.สกลนคร
วันก่อนวันฉลอง วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ที่ป่าศักดิ์สิทธิ์
เวลา 15.00 น. พิธีตั้งศีลฯ และเฝ้าศีลฯ ที่สักการ
สถาน พิธีแห่ศีลฯ สู่ป่าศักดิ์สิทธิ์ พิธีอวยพรศีลฯ ที่
ป่าศักดิ์สิทธิิ์ เวลา 19.00 น. พิธีแห่พระรูปแม่พระ
จากป่าศักดิ์สิทธิ์ สู่สักการสถาน เวลา 19.30 น. พิธี
บูชาขอบพระคุณ มิสซาเตรียมจิตใจ โดยคุณพ่อ
วีระเดช ใจเสรี อุปสังฆราช เป็นประธาน
วันฉลอง วันเสาร์ท่ี 18 ตุลาคม เวลา 09.45 น.
ตัดริบบิ้นปล่อยลูกโป่ง บริเวณหน้าสักการสถาน เวลา
10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราช
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
] ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอ
เชิญร่วมเป็นหนึง่ เดียวในงานชุมนุม ฉลองวันแพร่ธรรม
สากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ มอบกางเขนพระสงฆ์-นักบวช
ที่รับการอบรมการประกาศข่าวดี (PRMP) และมอบ
เกียรติบัตรอาสาสมัครฆราวาสผู้ประกาศข่าวดีประจำ�
วัด (PMG) เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ
รับฟังการเสวนาและร่วมกิจกรรมต่างๆ หลังพิธี ใน
วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2014 ที่วัดแม่พระ
ฟาติมา ดินแดง (เงินบริจาค – ถุงทานของมิสซา
ในวันแพร่ธรรมสากล เพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมของ
พระศาสนจักร)
		
] 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
นารีวุฒิ (คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ “ซิส-

ติดต่อกองบรรณาธิการ
ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์
E-mail : udomsarn@cbct.net
udomsarn@gmail.com

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

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

เตอร์ซาเลเซียน”) 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. ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ
ทั้งในและต่างประเทศในอัตราพิเศษ 4. ได้รับส่วนลด
ค่ายา 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

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”
ให้คำ�ปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
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 ลพบุรี วัน
เสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2014 เวลา 10.00 น. โดย
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็น
ประธาน
k อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง มี
ความยินดีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส
ฉลอง 60 ปี บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ และพิธีบวช
เป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปาโล วรเมธ มาหนู
สังฆานุกรยอห์น บัปติสต์ อติชาติ ธรรมวงค์
สังฆานุกรโทมัส อาทิตย์ ว่องไว โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็น
ประธาน ที่บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง
จ.สกลนคร วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2014 เวลา
09.00 น. แห่ศีลมหาสนิท เวลา 10.00 น. พิธีบูชา
ขอบพระคุณ

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

เสกสุสาน
= วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อ.ขลุง จ.
จันทบุรี
วันพุธที่ 29 - วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2014
เวลา 18.30 น. สวดเก้าโฮ่น ที่สุสาน
เวลา 19.00 น. พิธีมิสซา (ตรีวาร) ที่สุสาน
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
= วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น.
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โดย... เงาเทียน
สวัสดีครับเพื่อนๆ เยาวชนที่รัก...คณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ได้จัด
ค่ายผู้นำ�เยาวชนคาทอลิกระดับชาติขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำ�ทุกปี โดยเวียนไปจัดใน 10 สังฆมณฑล เพื่อ
ให้สังฆมณฑลเจ้าภาพได้มีโอกาสนำ�เอกลักษณ์ในการ
อบรมผูน้ �ำ เยาวชนของตน มาปรับใช้ในกระบวนการอบรม
ผู้น�ำ เยาวชนคาทอลิกระดับชาติ และเพื่อกระตุ้นให้งาน
อภิบาลเยาวชนในสังฆมณฑลเจ้าภาพตื่นตัวและเข้มแข็ง
อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2014 นี้ สังฆมณฑลนครสวรรค์
เป็นเจ้าภาพในการจัดค่ายผู้นำ�เยาวชนคาทอลิกระดับ
ชาติครั้งที่ 31 ในหัวข้อ “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข
เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา” (อ้าง มธ 5:3)
เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ หั ว ข้ อ และพระวาจาในค่ า ยครั้ ง นี้
สังฆมณฑลนครสวรรค์ จึงจัดกระบวนการอบรม ในรูปแบบ
ของการร่วมชีวิตกับพี่น้องชนเผ่าม้ง ผู้ที่เจริญชีวิตอย่าง
มีความสุขในความยากจน เรียบง่ายพอเพียง และกลับ
มาไตร่ตรองประสบการณ์ชีวิต เพื่อนำ�ไปปรับใช้ในชีวิต
ต่อไป
ค่ายผู้นำ�ฯ ครั้งที่ 31 นี้ จัดขึ้นที่ เขตแพร่ธรรม
เข็กน้อย ซึ่งเป็นเขตแพร่ธรรมที่ทำ�งานอภิบาลกับพี่น้อง
ชนเผ่าม้ง โดยมีคุณพ่อวรัญญู สีข้อน (OMI) เป็น
เจ้าอาวาส และมีคุณพ่อแฟรงค์ มิราซอล (OMI)
และ Fr.Daniel Taillez (OMI) เป็นผู้ช่วยงาน
อภิบาล หมู่บ้านที่เยาวชนจะเข้าไปสัมผัสชีวิตในครั้งนี้
มี 8 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านกนกงาม บ้านห้วยน้ำ�ขาว บ้าน
เข็กน้อย บ้านห้วยทราย บ้านน้ำ�เพียงดิน บ้านทับเบิก
บ้านใหม่ ภูหินร่องกล้า และบ้านห้วยน้ำ�ไซ
จุดประสงค์หลักของการจัดค่ายฯ ในครั้งนี้
เพื่อให้สังฆมณฑลเจ้าภาพนำ�เอกลักษณ์ในการอบรม
ผู้นำ�เยาวชนของตน มาปรับใช้ในกระบวนการอบรม
ผู้น�ำ เยาวชนคาทอลิกระดับชาติ เพื่อพัฒนาเยาวชน

ทั้งครบ ผ่านทางกระบวนการร่วมชีวิต
กั บ พี่ น้ อ งชาวม้ ง ที่ เ จริ ญ ชี วิ ต อย่ า งมี
ความสุขในความเรียบง่าย ความสุภาพ
และความวางใจในพระเจ้าเพื่อเยาวชน
จะได้เกิดการไตร่ตรองประสบการณ์ชวี ติ
และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองอย่ า ง
สิ้นเชิง กับความยากจนในรูปแบบใหม่
กล้าที่จะเป็นคนที่มีความสุข กล้าเจริญ
ชีวิตอย่างเรียบง่าย กล้าที่จะทวนกระแส
ปฏิเสธและทิ้งวัฒนธรรมใหม่ และเพื่อ
เยาวชนจะได้ประกาศข่าวดีแห่งความ
รักยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ผ่านทางการสัมผัส
กับพระกายทีก่ �ำ ลังเจ็บปวดของพระองค์
ในผู้ที่เขาร่วมชีวิตด้วย
การจัดค่ายในครั้งนี้ แบ่งเป็น
เพือ่ ค่ายผูน้ �ำ ฯ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในครัง้ นีเ้ ป็นพิเศษด้วยนะครับ
สองช่วงด้วยกัน
ช่วงที่ 1 เตรียมทีมงาน ระหว่างวันที่ 15-17 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดี
ตุลาคม 2014
ช่วงที่ 2 ค่ายผู้นำ�ฯ ระหว่างวันที่ 18-23
ตุลาคม 2014
“ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักร
สวรรค์เป็นของเขา” (อ้าง มธ 5:3) จึงเป็นหัวข้อที่
ท้าทายเยาวชนในยุคปัจจุบัน “กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
ตนเองอย่างสิ้นเชิง กับความยากจน ในรูปแบบใหม่
เป็นคนที่มีความสุข เจริญชีวิตอย่างเรียบง่าย พร้อมที่
จะทวนกระแส ปฏิเสธและทิ้งวัฒนธรรมใหม่ที่ผิวเผินใน
สังคมปัจจุบัน” เชิญชวนเพื่อน ๆ เยาวชนทุกคน ภาวนา
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ปลุกความเชื่อให้ฟื้นตัว
เด็กนักศึกษาชั้นปี 1 ของวิทยาลัยคาทอลิก
ที่ผมมาเทศน์เข้าเงียบประจำ�ปี เอ่ยถามผมขึ้นมาใน
ช่วงพักก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็น “คุณพ่ออายุ
เท่าไหร่แล้ว” ด้วยความที่เจอคำ�ถามแบบนี้บ่อย ๆ
และผลมักมาสายบวก คือคนถามมักจะคิดว่าผมอายุ
อ่อนกว่าวัย ผมเลยถามย้อนกลับไปด้วยความมั่นใจ
ในคำ�ตอบที่ได้รับเสมอ ๆ ว่า “เธอว่าพ่ออายุเท่าไหร่”
เด็กคนนั้นไม่ต้องใช้เวลาคิดมากเท่าไหร่นัก เธอตอบว่า “50 มั้งคะ” ดีที่เธอใส่
ความไม่มน่ั ใจด้วยคำ�ว่ามัง้ แต่ท�ำ เอาผมไม่มน่ั ใจกว่า ผมตอบเธอด้วยเสียงเข้ม ๆ
ว่า “พ่อ 47 เอง” เธอหัวเราะแก้เขินก่อนที่จะตอบว่า “เท่าพ่อหนูเลย”
นั่นเป็นเหตุผลที่พักหลังผมปฏิเสธการอบรมเด็กอยู่บ่อย ๆ นอกจาก
จะสายงานสื่อที่ความรับผิดชอบหลักเรียกร้อง ผมมีความคิดว่า เราห่างจากเด็ก
เกินไป เราพูดคนละภาษา ผมทราบดีว่า ในสายอบรมและประสบการณ์เราคง
เอาอยู่ แต่ในสายชีวิตคุณพ่อน้อง ๆ ที่อายุไล่เลี่ยกับพวกเขา น่าจะพูดได้ดีกว่า
น่าจะเห็นโลกได้ใกล้เคียงกับพวกเขามากกว่า ประสบการณ์เป็นสิง่ ทีเ่ รียนรูแ้ บ่งปัน
กันได้ ถ้ารักที่จะเรียน แต่แน่นอนเมื่อเราตัดสินใจเดินเข้าไปในงานบางงานแล้ว
จะได้ผลมากน้อย เกินคาดหรือตามเป้า เราก็มีอะไรติดมือกลับมาอยู่ดี บางที
พวกเขาอาจจะสอนเราได้มากกว่าเราไปสอนพวกเขาเสียด้วยซ้ำ�
ผมมีความเชื่อมั่นในตัวของคนว่า ทุกคนล้วนมีเรื่องราวดี ๆ จาก
ประสบการณ์ที่ได้รับ บวกบ้างลบบ้าง ถ้าได้มาแบ่งปันคงมีประโยชน์ โจทย์ที่
ยากไปกว่านั้นคือ จะให้พวกเขากล้าที่จะแบ่งปันได้อย่างไร ผมนึกถึงกิจกรรม
เก่า ๆ กราฟชีวิต
ผมให้เด็ก ๆ แต่ละคนลองทำ�กราฟชีวิตของตนเองดู อายุเป็นแกนนอน
และให้เกรดจากประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมและยอดแย่ เมื่อได้แล้วลากเส้นจากจุด
ที่ปะในแต่ละช่วงปีของชีวิต ได้ผล เด็ก ๆ ได้เห็นพัฒนาการของชีวิตขึ้นลง

ตามประสบการณ์ที่พบพาน ผมไปต่อด้วยการให้พวกเขานึกย้อนถึงจุดสูงสุด
และต่ำ�สุด ต่อจากนั้นเข้ากลุ่มเลือกเล่าหนึ่งเลือก เรื่องที่จะเล่าจะเล่าสูงสุด หรือ
ต่ำ�สุดคุณมีสิทธิ์เลือก เล่าเสร็จในกลุ่มแล้ว ขอให้คัดที่เด็ดสุดมาเล่าส่วนรวม ไม่
เชื่อก็ต้องเชื่อ เรื่องที่เล่าจากชีวิตแต่ละเรื่องล้วนมีพลัง คนส่วนใหญ่เลือกเล่า
ประสบการณ์ที่เลวร้าย
“แม่ของหนู เสียในวันที่ใกล้วันเกิดหนู แม่ป่วย เป็นอะไรที่ไม่เคยคิด
มาก่อน วันนั้นใกล้วันเกิดแล้ว บอกแม่ว่า แม่อยู่ให้ถึงวันเกิดหนูนะ แม่รับปาก
ด้วยการพยักหน้า แม่พูดไม่ได้แล้ว และแม่ก็จากไปก่อนวันเกิดเพียงไม่กี่วัน”
“หนูเป็นหอบหืดตั้งแต่เด็ก แม่ลุ้นว่าจะจากพวกเขาไปไหม เข้าออก
โรงพยาบาลจนคุ้นเคย แต่ก็รอดมาจนถึงปัจจุบัน นั่นคือแรงจูงใจที่จะกลับไป
เป็นพยาบาลในวันนี้”
“ผมเกิดในครอบครัวที่มีพร้อมทุกอย่าง ชีวิตมาหักมุมตรงที่พ่อเลิก
กับแม่ตอนอายุ 10 ขวบ ผมทำ�ทุกอย่างที่ผู้ชายคนหนึ่งจะแย่ได้ แม่คงเสียใจ มี
นักบวชชักนำ�ให้กลับมา ให้เข้าบ้านเณร แต่ก็อยู่ได้พักเดียว ให้เรียน จนในที่สุด
เริ่มพบว่า เราจะทำ�แบบนี้ให้แม่เสียใจเพื่ออะไร อนาคตอยู่ที่เราทำ�วันนี้ กลับมา
ตั้งใจเรียนใหม่ และบอกรักแม่ทุกวัน มีอะไรจะเล่าให้แม่ฟังตลอด”
เราไม่สามารถดูถูกว่าคนรุ่นใหม่ไม่มีสาระ เพียงแต่ว่าเราจะดึงสาระของ
พวกเขาออกมาได้แค่ไหน การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ จบลงด้วยการแก้บาปรวม
และมิสซา ผมนั่งฟังแก้บาปด้วยความรู้สึกเหนื่อยอ่อน เพราะนักศึกษาเกือบ
100 เปอร์เซ็นต์พยายามเตรียมตัวร่วมมิสซาอย่างดี ระยะเวลาที่พวกเขาห่าง
หายไป น่าตกใจในการรับรู้ แต่ก็ไม่ช้าเกินไปที่พวกเขาจะกลับมา ผมสังเกตว่า
คนเรามักจะมีชุดชีวิตไว้เหมือนกัน เช่น ถ้าไม่ได้เข้าวัด ก็มักไม่ได้แก้บาปรับศีล
เริ่มชินในการกระทำ�ผิด เหมือนเป็นเรื่องปกติ ใช้ชีวิตขาดจุดยืน ฯลฯ ดังนั้น
ถ้าดึงตัวเองกลับมาได้ เป็นต้นจากการเหินห่างจากพระต้องรีบ เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี
ก่อนถึงบรรทัดสุดท้ายของบทความ ผมหยิบหนังสือที่ใช้ประกอบการ
เข้าเงียบของสถาบันที่ผมไปเทศน์ เพิ่งเห็นว่าเขาเขียนที่ปกว่า โครงการฟื้นฟู
จิตวิญญาณ เมื่อชีวิตเติบโตทางร่างกาย ชีวิตจิตคงปรารถนาไม่ต่างกันที่จะต้อง
เติบโตด้วย อายุไม่เป็นปัญหาสำ�หรับความเชื่อ สำ�คัญแค่ว่า อายุเดินทางมาไกล
ความเชื่อตามทันกันหรือเปล่า?
บรรณาธิการบริหาร

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
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“พระธาตุสองนักบุญพระสันตะปาปา”

วันที่ 11 กันยายน 2014
โรงเรียนนารีวุฒิ ให้การต้อนรับและเคารพพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และ
นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

“วันเยาวชนแห่งชาติ สังฆมณฑลนครราชสีมา”

“สัมมนา”

แผนกครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิต
ครอบครัว ขั้นที่ 1 (ฟฟ.1) รุ่นที่ 148 เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2014 ที่
บ้านสวนยอแซฟ สามพราน นครปฐม มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 6 คู่ (เป็น
คาทอลิก 1 คู่ พุทธ 2 คู่ และต่างนับถือ 3 คู่) โดยคู่ที่เป็นคาทอลิกมาจากเขต
3 วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง พุทธจากเขต 1 วัดนักบุญยอแซฟ
ตรอกจันทน์ กับบ.ยูนิคฯ และต่างถือจากเขต 2-4 วัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง
วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด และวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้
สัมมนารุ่นต่อไป (149) วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2014 ที่บ้านสวน
ยอแซฟ สามพราน

คุณพ่ออัมรินทร์
พันธ์วไิ ล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมโอกาสวันเยาวชน
แห่งชาติ ที่บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา โดยคุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร อธิการบ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา เป็นประธาน
ในพิธเี ปิดและแบ่งปันเกีย่ วกับกระแสเรียกกับเยาวชน โดยมีเซอร์เบอร์นาเดทต้า
พันวิลยั และสามเณรกลาง แบ่งปันประสบการณ์กระแสเรียก ช่วงบ่ายมีการแข่งขัน
กีฬาเชือ่ มสัมพันธไมตรีระหว่างเยาวชนในสังฆมณฑล โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ
ชูศกั ดิ์ สิรสิ ทุ ธิ์ ให้เกียรติมอบรางวัล แบ่งปันข้อคิดกับเยาวชน และปิดกิจกรรม
วันเยาวชนแห่งชาติ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2014 มี
เยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 222 คน

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

“ชุมนุมเยาวชน” วันที่ 20 กันยายน 2014 ชุมนุมเยาวชน

คาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทีว่ ดั นักบุญเทเรซา หนองจอก
เนือ่ งในวันเยาวชนแห่งชาติ มีบรรดาเยาวชนจากเขตการปกครอง
ที่ 1-6 มาร่วมประมาณ 400 คน มีพิธีบูชาขอบพระคุณ
ขอพรพระในรูปแบบของเยาวชน โดยมีคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์
และบรรดาคุณพ่อจิตตาธิการเยาวชนเขตมาร่วมในมิสซา และยัง
ร่วมกันแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคี
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

บทเทศน์มิสซาแต่งงาน 20 คู่

วันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงถวายมิสซาแก่คู่แต่งงาน
ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร
(อ่านต่อหน้า 3)

เรื่องเล่าจากห้องอาหารพระสันตะปาปาฟรังซิส
“น้องยุ้ย” นางสาวมนทิรา ฮกเจริญ ผู้ประสานงานเยาวชน
สังฆมณฑลอุดรธานี ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย ร่วมโต๊ะเสวย
กับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
(อ่านต่อหน้า 7)

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 52
ความมั่งคั่ง
ไม่ดีตรงไหน?

เสวนา “สตรีผู้สร้างสันติ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการในสมณสาส์น “ศักดิ์ศรีและกระแสเรียกสตรี” และ
(อ่านต่อหน้า 4)
การเสวนาในหัวข้อ “สตรีผู้สร้างสันติ”
ดูเหมือนชีวติ มักมีจดุ หมายทีค่ วามสำ�เร็จ เราทำ�ทุกวันนีเ้ พือ่ อะไร ความ
สำ�เร็จ ความสุข ความมั่งคั่งร่ำ�รวย ยังคงเดินทางต่อไป เราให้ค่ากับอะไรที่สุด
“ทรัพย์สมบัตไิ ม่เป็นประโยชน์ในวันแห่งพระพิโรธ แต่ความชอบธรรม
ช่วยให้พ้นความตาย” (สุภาษิต 11:4)
“ผู้วางใจในทรัพย์สมบัติของตนจะล้มละลาย แต่ผู้ชอบธรรมจะ
รุ่งเรืองเหมือนใบไม้เขียว”(สุภาษิต 11:28)
“จงกำ �ชับสั่งคนที่ ร่ำ � รวยทรั พ ย์ สิน ในปั จ จุ บั น นี้ อย่ าให้ ห ยิ่ ง ยโส
หรือตั้งความหวังไว้กับทรัพย์สมบัติอันไม่จีรังยั่งยืน แต่ให้หวังในพระเจ้า
ผู้ประทานทุกสิ่งที่เราต้องการ เพื่อความสุขอย่างสมบูรณ์” (1 ทิโมธี 6:17)
บางทีไม่ใช่ความมั่งคั่งร่�ำ รวยไม่ดี แต่อาจจะเป็นเหตุปัจจัยที่จะนำ�ไป
สู่ความหายนะ แห่งความมั่นใจในตน การหลงลืมเพื่อนพี่น้อง และที่มากไป
กว่านั้น เรายืนอยู่บนกองทรัพย์สินบนความทุกข์และการเอารัดเอาเปรียบหรือ
เปล่า?

