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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ท่านดยุคแห่งประเทศโปรตุเกส (His Royal Highness Dom Duarte Pio, Duke of Braganza) เสด็จพร้อมครอบครัว และเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำ�
ประเทศไทย มาเยือนชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญ ซึ่งเป็นชุมชนโปรตุเกสดั้งเดิม เพื่อมอบเหรียญเครื่องราช Nossa Senhora da Conceicao de Villa Vicosa และ
ใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับวัดและชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญ เครื่องราชนี้เป็นสัญลักษณ์การเชิดชูเกียรติจากราชวงศ์ Braganza เดิมทีมอบให้กับผู้ที่รับใช้กษัตริย์ เช่น
ขุนนาง อัศวินและข้าราชบริพาร ต่อมามีการมอบให้กับผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ เช่น คริสติอาโน่ โรนัลโด้ และหลุยส์ ฟิโก้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการมอบให้กับบุคคล
สำ�คัญในประเทศเท่านั้น แต่เนื่องจากเครื่องราชนี้ริเริ่มโดยกษัตริย์ที่นับถือพระแม่มารีย์เป็นองค์อุปถัมภ์ จึงมีการมอบเหรียญและใบประกาศเกียรติคุณให้กับชุมชน
คาทอลิกที่นับถือพระแม่มารีย์อย่างมั่นคงในต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์ และคุณพ่อมาโนช สมสุข เป็นผู้แทนรับมอบเหรียญดังกล่าว ร่วมกับ
ผู้แทนชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญ อาทิ แพทย์หญิงอารยา ทองผิว ดร.ศุภชัย สุภาไวย์ นายแพทย์ระพีภัทร์ เกษมสุข อธิบดีกระทรวงต่างประเทศ คุณมานพชัย
วงศ์ภักดี

ท่าแร่ฯ บวชพระสงฆ์

สังฆานุกรยอห์น บัปติสต์
อติชาติ ธรรมวงค์

สังฆานุกรโทมัส
อาทิตย์ ว่องไว

สังฆานุกรเปาโล
วรเมธ มาหนู

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส
ฉลอง 60 ปี บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ และพิธีบวช
(อ่านต่อหน้า 7)

“อบรมสื่อศึกษา”

พิธีต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2
พระสันตะปาปา ที่วัดแม่พระสายประคำ� หลักห้า ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน
2014

คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำ�นวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ให้การอบรมสื่อศึกษา หัวข้อ “รู้เท่าทันสื่ือ” แก่นักเรียนระดับชั้น
ป.5-ม.6 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง จำ�นวน 820 คน วันที่ 15 กันยายน 2014

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
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“ข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อพระองค์”
500 ปี ชาตกาล นักบุญเทเรซาแห่งอาวิลา

(เทเรซาแห่งพระเยซู) ค.ศ. 1515-2015
ในปี 2015 น.เทเรซาแห่งอาวิลา ครบ 500 ปี
เกิด ทางคณะคาร์แมลทัว่ โลกจึงท�ำการเฉลิมฉลองโอกาส
ส�ำคัญนี้ โดยปี 2014 จะท�ำการเปิด 500 ปีชาตกาล
และท�ำการปิดในปี 2015 ส�ำหรับทางประเทศไทย จะ
ท�ำการเปิด 500 ปีชาตกาล ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม
ค.ศ. 2014 ที่อารามคาร์แมล สามพราน โดย
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ และปิดปีที่อารามคาร์แมลชาย
สามพราน ในปี 2015
ประวัตินักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู
(เทเรซาแห่งอาวิลา)
เทเรซา เด อาฮูมาดา เกิดที่เมืองอาวิลา
ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1515 เป็น
บุตรขุนนางชั้นผู้ใหญ่คือนายดอน อะลองโซ ซางเชช์
อิ เชปาดา และนางเบอาตริส เด อาฮูมาดา เทเรซา
มีพี่น้อง 9 คน เป็นคนที่ 5
เมื่ออายุ 7 ขวบ เธอและน้องชายชอบอ่าน
หนังสือชีวประวัตนิ กั บุญต่าง ๆ และสมัยวัยรุน่ การเล่น
ที่เธอชอบมากกว่าสิ่งใดทั้งหมดคือการเล่นเป็นฤาษี
ในสวนของบิดาของเธอเอง
เทเรซาได้สูญเสียมารดาตั้งแต่อายุเพียง 12 ปี
เท่านั้น เธอจึงขอแม่พระรับภาระเป็นมารดาของเธอ
ตลอดไป
เมือ่ อายุได้ 15 ปี บิดาเป็นกังวลเกีย่ วกับตัวเธอ
เนื่องจากเธอเป็นเด็กสาวที่มีความงาม ตระกูลดี และ

ร�ำ่ รวย เธอเองก็มกั เอาใจใส่ในการแต่งตัวและความงาม
ต่าง ๆ เช่นเด็กสาวทั่วไป และเมื่ออายุได้ 16 ปี เธอ
นิยมการอ่านหนังสือนวนิยายเช่นเดียวกับวัยรุ่นทั่วไป
และซ่อนมิให้บิดาเห็น รวมทั้งไปงานฉลองต่าง ๆ
มิได้ขาดระยะ ดังนัน้ บิดาจึงส่งเธอเข้าโรงเรียนคอนแวนต์
ของภคินีคณะนักบุญออกัสติน และที่คอนแวนต์นี้เอง
พระเป็นเจ้าได้ทรงเคาะประตูซึ่งจะน�ำไปสู่มุมสงบอัน
เร้นลับแห่งวิญญาณเป็นครั้งแรก เธออยู่ที่คอนแวนต์นี้
เป็นเวลาปีครึ่งด้วยความรู้สึกภายในที่สับสนยุ่งเหยิง
การต่อสู้ในใจท�ำให้เธอล้มเจ็บ ซึ่งขณะนั้นเธอมีอายุ 17
ปี เธอจึงถูกส่งตัวกลับไปยังบ้าน และถูกส่งไปพักกับ
พี่สาวที่ชนบท คุณลุงของเธอน�ำหนังสือมาให้เธออ่าน
ซึง่ ไม่ตรงกับรสนิยมของเธอ แต่ทลี ะเล็กทีละน้อย เรือ่ ง
ที่อ่านได้หยั่งลึกลงในวิญญาณ ท�ำให้เธอเกิดความสงบ
รู้จักร�ำพึงภาวนา และในที่สุดเธอตัดสินใจว่า “ถ้าพระ
เป็นเจ้าทรงเรียกให้เธอบวช เธอก็จะตอบสนองแม้จะ
ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเพียงใด”
ขณะที่เธออายุ 18 ปี เธอบอกเรื่องนี้ให้บิดา
ทราบแต่ท่านไม่เห็นด้วย เธอจึงหนีบิดาไป โดยให้
น้องชายไปส่งเธอที่อารามอินคาร์เนชั่น เธอได้ขอร้อง
ท่านอธิการิณีให้เธอแต่งกายแบบภคินีคาร์เมลิต แต่
ท่านอธิการิณีจ�ำเป็นต้องเชิญท่านอะลองโซ บิดาของ
เธอก่อนที่จะท�ำอะไรโดยไม่ได้รับความยินยอม และใน
ที่สุดบิดาของเธอได้ตกลงยินยอม
หลังจากทีเ่ ธอถวายตัวได้ไม่นาน เธอได้ลม้ ป่วย
ลงอย่างหนักเป็นเวลา 3 ปี โดยที่ร่างกายเป็นอัมพาต

หน้า 3

ทุกส่วน จนกระทั่งเตรียมหลุมส�ำหรับฝังศพให้เธอที่
อาราม แต่เธอกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในสภาพที่
ไม่ต่างจากศพ และแล้ววันหนึ่งขณะที่เธอก�ำลังคลาน
อยู่ เธอรู้สึกว่าเธอน่าจะยืนตรงได้ จึงพยายามพยุงตัว
ยืดตัวตรง ก้าวเดินออกไป เธอกลับท�ำได้ง่ายดาย
เหมือนเธอไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อน สิ่งที่เธอเรียกว่าเป็น
บาปนัน้ ได้รบั การอภัยแล้ว บรรดาภคินตี า่ งลงความเห็น
ว่าเป็นอัศจรรย์อย่างหนึ่ง
ท่านอยู่ที่อารามอินคาร์เนชั่นจนถึงวันที่ 24
สิงหาคม ค.ศ. 1562 และออกจากอารามนั้นเพื่อก่อตั้ง
อารามนักบุญโยเซฟ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปฏิรูปคณะ
คาร์แมล โดยกลับไปใช้พระวินัยแรกเริ่มอย่างเคร่งครัด
ท่านพบอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ มากมาย แต่ด้วยความ
มั่นคงเข้มแข็ง ในช่วงเวลา 20 ปี ท่านได้ก่อตั้งอาราม
ปฏิรูป 17 แห่ง รวมทั้งยังได้ร่วมกับนักบุญยอห์น แห่ง
ไม้กางเขน ต่อตั้งอารามคาร์แมลชาย(ปฏิรูป) อีก 2
แห่งอีกด้วย
ท่านได้เขียนหนังสือมากมายที่เล่าเรื่องราว
ต่าง ๆ ในชีวติ ของท่านเอง การก่อตัง้ อารามในทีต่ ่างๆ
ประสบการณ์ชีวิตฝ่ายจิตที่เป็นแนวทางในการสวด
ภาวนา และยังได้เขียนจดหมายมากมายถึงบุคคลต่างๆ
ไม่น้อยกว่า 500 ฉบับ ทั้งนี้ก็ด้วยความปรารถนา
ประการเดียวคือการรับใช้พระเป็นเจ้าที่ท่านเองได้สรุป
ไว้ว่า “ข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อพระองค์”
วันฉลองของท่านตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม
ของทุกปี
บันทึกเหตุการณ์สำ� คัญ
28 มีนาคม 1515 เทเรซา เด อาฮูมาดา
เกิดที่เมืองอาวิลา ประเทศสเปน
4 เมษายน 1515 รับศีลล้างบาป
*******1531 เข้าอารามนักบุญออกัสติน
เป็นเวลา 18 เดือน
2 พฤศจิกายน 1535 เข้าอารามคาร์แมล อินคาร์เนชั่น
2 พฤศจิกายน 1536 รับเสื้อของคณะ
3 พฤศจิกายน 1537 ปฏิญาณตน
24 สิงหาคม 1562 ปฏิรูปคณะคาร์แมล
4 ตุลาคม 1582 มรณภาพ
24 เมษายน 1614 ได้รับการสถาปนาเป็น
บุญราศี โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 5
12 มีนาคม 1622 ได้รับสถาปนาเป็นนักบุญ
โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี่ ที่ 15
27 กันยายน 1970 นักบุญหญิงองค์แรก
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น นั ก ปราชญ์ แ ห่ ง พระศาสนจั ก ร
โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6
ค�ำเตือนใจของนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลา
(เทเรซาแห่งพระเยซู)
1. พระเป็นเจ้าประทับอยู่ในตัวเรา และเราควร
จะอยู่ที่นั่นกับพระองค์
2. ผืนดินที่ว่างเปล่าย่อมรกและมีแต่พงหนาม
แม้นว่าจะเป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ จิตวิญญาณของ
(อ่านต่อหน้า 4)
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“ข้าพเจ้าเกิดมา...” (ต่อจากหน้า 3)
มนุษย์ก็เป็นเช่นเดียวกัน
3. เมื่อพูดถึงผู้ที่ถวายตัวแด่พระ เช่น นักบวช
พระสงฆ์ นักพรต จงพูดถึงท่านในทางที่ดีเสมอ
4. เมื่ออยู่ด้วยกันหลาย ๆ คน จงพูดแต่น้อย
5. พึงรักษาความสุภาพในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท�ำ
และพูด
6. จงอย่าขัดแย้งหรือโต้เถียงกัน เป็นต้นใน
เรื่องที่ไร้สาระ
7. จงพูดกับทุกคนด้วยท่าทีแห่งความร่าเริงยินดี
แต่พอควร
8. จงอย่าดูถูกเหยียดหยามสิ่งใดเลย
9. เมื่อจะติเตียนตักเตือนว่ากล่าวผู้อื่น จงท�ำ
ด้วยความสุภาพ พร้อมกับความส�ำนึกละอายในความ
ผิดของตนเอง
10. พยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่มาติดต่อ
ด้วย กล่าวคือ ยินดีกับผู้มีความยินดี เศร้าโศกกับผู้โศก
เศร้า โดยสรุป จงสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกคน
11. อย่าพูดอะไรโดยมิได้คิดให้ดีเสียก่อน และ
อย่าลืมวอนขอพระเป็นเจ้า เพือ่ เราจะได้ไม่พดู อะไรทีเ่ คือง
พระทัยพระองค์
12. อย่าแก้ตัว เว้นเสียว่า เป็นเรื่องที่สำ� คัญ
และจ�ำเป็นจริง ๆ
13. อย่าเจตนากล่าวสิ่งใดที่ตนจะได้รับการ
สรรเสริญเยินยอจากคนอื่น เช่น ในเรื่องความรู้ ความ
สามารถ คุณงามความดี ฐานะ นอกจากเพื่อจะให้เกิด
ประโยชน์ และหากต้องท�ำจงท�ำด้วยความสุภาพ ไตร่ตรอง
ให้รอบคอบ และจงส�ำนึกว่าทัง้ สิน้ ทัง้ ปวงนัน้ ล้วนมาจาก
องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
14. อย่าพูดอะไรเกินกว่าที่เป็น ในการแสดง
ความคิดเห็นจงพูดแต่พอสมควร
15. เมื่อสนทนากัน พยายามพูดคุยกันในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับวิญญาณบ้าง พึงหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องไร้สาระ
จงหลีกเลี่ยงการพูดติฉินนินทาว่าร้าย
16. อย่ายืนยันในสิ่งที่ตนเองไม่รู้อย่างแท้จริง
17. จงระวังและหลีกเลี่ยงการแสดงความคิด
เห็นอย่างพร�่ำเพรื่อ ควรท�ำเมื่อมีผู้ขอร้อง หรือเมื่อ
ความรักบังคับให้ต้องท�ำ
18. เมื่อมีผู้ใดพูดเรื่องของพระเจ้า จงฟังด้วย
ความสุภาพแบบสาวก และเก็บสิ่งดี ๆ ไว้กับตน
19. อย่าปิดบัง แต่จงเปิดเผยเรือ่ งความบกพร่อง
การถูกประจญ อคติ ของตนต่อผูใ้ หญ่ หรือผูฟ้ งั แก้บาป
เพื่อท่านจะได้ให้คำ� แนะน�ำ และเสนอแนะการเยียวยา
รักษา เพื่อให้เอาชนะสิ่งไม่ดีเหล่านั้น
20. จงอยูใ่ นทีพ่ กั ของตน อย่าออกมาโดยไม่มี
เหตุสมควร และเมื่อจะออกจากที่พักจงวอนขอความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อมิให้ท�ำสิ่งใดก็ตามที่ขัดเคือง
พระทัยพระองค์
21. อย่ารับประทานหรือดื่มนอกตารางเวลา
และเมื่อรับประทานหรือดื่ม จงขอบพระคุณองค์พระผู้
เป็นเจ้า
22. จงท�ำทุกอย่างดุจว่าเราเห็นพระเจ้าประทับ
อยูต่ อ่ หน้าเรา หากเราท�ำเช่นนี้ วิญญาณจะได้รบั ประโยชน์
มากมาย

23. จงอย่าฟังการว่าร้ายต่อคนอื่น และอย่า
ว่าร้ายผู้ใดนอกจากว่าร้ายตัวเอง หากเราท�ำเช่นนี้เราจะ
พบหนทางที่ จ ะท� ำ ให้ เราก้ า วหน้ า ในฤทธิ์ กุ ศ ลอย่ า ง
รวดเร็ว
24. อย่าท�ำการใดที่มิได้ถวายแด่องค์พระผู้
เป็นเจ้า อีกทัง้ อย่าท�ำการใดโดยมิได้วอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ทั้งนี้เพื่อให้กิจการนั้นๆ ลุล่วงไป
ด้วยดี ทัง้ นีเ้ พือ่ พระเกียรติและพระสิรริ งุ่ โรจน์ของพระองค์
25. เมื่อเรายินดีร่าเริง อย่าปล่อยตัวจนเกินไป
จงสนุกสนานร่าเริงด้วยท่าทางที่สุภาพส�ำรวม
26. จงถือว่าตนคือผู้รับใช้ของทุกคน จงเห็น
พระเยซูเจ้าในตัวของทุกคน ท�ำอย่างนี้เราจะปฏิบัติดี
ต่อทุกคน
27. จงพร้อมที่จะนบนอบเสมอ จงท�ำราวกับ
ว่าพระเยซูเจ้าเป็นผู้สั่ง ผ่านทางผู้ใหญ่หรืออธิการิณี
28. จงพิจารณามโนธรรมเสมอ ในทุกสิ่งทุก
เวลา และเมื่อรู้ว่าตนเองผิดพลาด จงวอนขอความ
ช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้าเพื่อช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง
ผิดพลาดนั้น ๆ โดยท�ำเช่นนี้ เราก�ำลังเดินในหนทางสู่
ความครบครันของชีวิตนักบวช
29. อย่าคิดถึงความผิดของคนอื่น จงคิดถึง
แต่คณ
ุ งามความดีในตัวเขา ส่วนความผิดและความไม่ดี
นั้นเป็นของเรา
30. จงปรารถนาและหล่อเลี้ยงความปรารถนา
ทีจ่ ะรับความยากล�ำบากทุกอย่างเพราะเห็นแก่พระเยซูเจ้า
31. จงมอบตนเองแด่พระเจ้าบ่อย ๆ อย่างน้อย
สักวันละ 50 ครั้ง และจงท�ำด้วยใจร้อนรนพร้อมทั้ง
ความปรารถนาที่จะได้พระองค์มาประทับอยู่ในใจของ
เรา
32. จงน�ำสิง่ ทีร่ ำ� พึงในเวลาเช้าไปร�ำพึงตลอดวัน
และปฏิบัติในสิ่งที่ได้ร�ำพึง ทั้งนี้เพื่อให้บังเกิดผลแก่
วิญญาณ
33. เมื่อพระเจ้าประทานความคิดและความ
ปรารถนาแก่เราในเวลาร�ำพึง จงรักษาความปรารถนานัน้
ให้ด�ำรงอยู่ตลอดวัน
34. พึงหลีกเลีย่ งการท�ำตัวเด่นกว่าผูอ้ นื่ เพราะ
สิ่งนี้จะน�ำความเสื่อมเสียมาสู่หมู่คณะ
35. จงอ่านพระวินยั และกฎข้อบังคับของคณะ
บ่อย ๆ และน�ำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
36. เมื่อเห็นสิ่งสร้างของพระ จงไตร่ตรองถึง
พระญาณเอื้ อ อาทรในการบ� ำ รุ ง รั ก ษาทุ ก สิ่ ง ด้ ว ยพระ
ปรีชาญาณของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ในทุกสิ่ง
37. จงเอาใจออกห่างจากโลกและแสวงหาพระ
เป็นเจ้าแต่ผู้เดียว เราจึงจะพบพระองค์
38. อย่าเพียงแต่แสดงความศรัทธาภายนอก
หากเราไม่มีในตัวเรา หากเรามีความไม่ศรัทธาจงซ่อน
ไว้
39. อย่าแสดงความศรัทธาภายในของเราให้
ผู้อื่นได้เห็นเป็นอันขาด นักบุญฟรังซิส และนักบุญ
เบอร์นาร์ดได้กล่าวไว้ว่า “ความลับของฉันย่อมเป็น
ความลับของฉัน”
40. อย่าบ่นในเรื่องของอาหารที่รับประทาน
ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม จงระลึกถึงพระเยซูเจ้า
เมื่อพระองค์เสวยน�ำ้ ดีและน�้ำส้ม
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41. ขณะรับประทานอย่าพูดคุยกับผู้อื่น อย่า
เงยหน้ามองดูผู้อื่น
42. เมื่อนั่งที่โต๊ะอาหารจงคิดว่าก�ำลังนั่งโต๊ะ
อาหารในสวรรค์ และอาหารทิพย์คือองค์พระเจ้า บรรดา
ผู้ที่นั่งอยู่ด้วยคือบรรดาทูตสวรรค์ จงมีความปรารถนา
ที่จะนั่งอยู่ที่นั่น
43. เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ พึงคิดว่าท่านคือ
พระเยซูเจ้า จงสนทนากับท่านในเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นด้วยความ
เคารพเสมอ
44. อย่ากระท�ำสิง่ ใดทีต่ นเองไม่กล้าท�ำต่อหน้า
คนอื่น
45. อย่าเปรียบเทียบคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง
เพราะไม่สมควรที่จะท�ำอย่างนั้น
46. เมือ่ ถูกต�ำหนิตเิ ตียน จงน้อมรับด้วยความ
สุภาพทัง้ ภายในและภายนอก จงภาวนาให้ผท้ ู ตี่ ำ� หนิตเิ ตียน
ท่าน
47. เมื่อรับค�ำสั่งจากผู้ใหญ่ อย่าตอบว่ามีผู้อื่น
สั่งให้ท�ำตรงกันข้าม พยายามคิดว่า ทั้งสองต่างก็
ปรารถนาดี และพยายามปฏิบัติให้ดีที่สุด
48. อย่าสอดรู้สอดเห็น ซักถามในเรื่องที่ไม่
เกี่ยวกับตนเอง
49 จงคิดถึงชีวิตในอดีต เพื่อเป็นทุกข์ถึงบาป
ในความผิดที่ผ่านมา จงมองปัจจุบันและคิดถึงความ
เฉื่อยชาเฉยเมยที่กำ� ลังเป็นอยู่ เพราะหนทางไปสวรรค์
นั้นยังห่างไกลนักกว่าจะถึงจุดหมายทั้งนี้เพื่อให้ชีวิต
เดิ น ไปด้ ว ยความระมั ด ระวั ง ซึ่ ง จะเกิ ด ประโยชน์ แ ก่
วิญญาณอย่างใหญ่หลวง
50. จงปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของพี่น้องในหมู่
คณะ หากค�ำแนะน�ำนั้นไม่ขัดกับพระวินัยและข้อบังคับ
และไม่ขดั กับความนบนอบ จงตอบเขาด้วยความสุภาพ
เสมอ
51. อย่าขออะไรเป็นพิเศษไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งอาหาร
การกินหรือในเรื่องข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
52. อย่าหยุดที่จะถ่อมตน จงมัธยัสถ์ในทุกสิ่ง
จนถึงวันตาย
53. พึงสร้างนิสัยในการแสดงความรักต่อพระ
เป็นเจ้าบ่อย ๆ เพราะพระองค์จะประทานความเร่าร้อน
แห่งความรักให้แก่วิญญาณนั้น
(อ่านต่อหน้า 8)
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หน้า 5

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 40

พระสันตะปาปาสดับฟัง 2 ผู้รอดชีวิต

จากการเบียดเบียนของคอมมิวนิสต์
ในประเทศแอลเบเนีย

21 กันยายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l
ความทรงจำ�ของคริสตชนผู้อุทิศชีวิตตนยุคสมัย
เบียดเบียนของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศแอลเบเนีย
กลับเป็นปัจจุบันอีกครั้งในช่วงเวลาของการได้พบปะ
กันระหว่างสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกับพระสงฆ์
และนักบวชชาวแอลเบเนียทั้ง 2 ท่าน คุณพ่อเออร์เนสต์
สิโมนี วัย 84 ปี เริ่มเล่าว่า “มรณสักขีของพวกเราสิ้นใจ
ขณะร้องออกมาว่า ‘พระสันตะปาปาทรงพระเจริญ’ และ
เราต้องการจะร้องออกมาด้วยเช่นเดียวกัน”
l ท่านเล่าให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฟังว่า ต้อง
เผชิ ญ กั บ งานกรรมกรอั น หนั ก หน่ ว งในค่ า ยกั ก กั น
นักโทษนาน 27 ปี นักบวชหญิงผู้ต้องดำ�เนินชีวิตหลบ
ซ่อนก็ได้มาเป็นประจักษ์พยานและไม่สามารถอดกลั้น
อารมณ์ปีติยินดีตื้นตันใจไว้ได้เมื่อเธอได้เข้ามาจับมือ
กับพระสันตะปาปา

คุณพ่อเออร์เนสต์ สิโมนี เข้ามาคุกเข้าเพื่อแสดงความขอบคุณสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ทรงรับฟังเรื่องราว
ทุกข์ยากลำ�บากของท่าน แต่พระสันตะปาปากลับทรงพยุงคุณพ่อขึ้นมาสวมกอดและทรงถอดแว่นออกเพื่อจะได้
แนบแก้มกับใบหน้าของคุณพ่อ รายงานข่าวกล่าวว่าพระสันตะปาปาทรงร้องไห้ขณะฟังคุณพ่อเล่าชีวิตช่วงถูกคอมมิวนิสต์เบียดเบียนในประเทศแอลเบเนีย

พระสันตะปาปาได้ทรงร่วมใจกับบรรยากาศโดยทรง
อ่านสุนทรพจน์และบางตอนก็ตรัสจากใจแทนการอ่าน
พระองค์ทรงให้ข้อคิดถึงพระวรสารของวันนั้น ที่พูดถึง
ความบรรเทาใจที่ พ ระเจ้ า ทรงนำ�มาสู่ ป ระชากรของ
พระองค์ ตอนหนึ่งตรัสว่า “เราสามารถถามพวกเขา :
คุณทำ�ได้อย่างไร และพวกเขาจะตอบว่า เราอ่านจาก
บทอ่ า นของวั น นี้ ใ นจดหมายนั ก บุ ญ เปาโลถึ ง ชาว
โครินธ์ : พระเจ้าทรงเป็นบิดาผู้ทรงเมตตา และพระเจ้า
แห่งความบรรเทาใจทุกประการ เป็นพระองค์ผทู้ รงบรรเทา
ทุกข์แก่เรา”
l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงเน้นว่าพวกเขา
ซิสเตอร์ที่มาเล่าชีวิตประจักษ์พยานช่วงถูกคอมมิวนิสต์ สามารถเอาชนะช่วงเวลาอันยากลำ�บากเหล่านั้นได้ ก็จง
ขอบคุณสำ�หรับคำ�ภาวนามากมายจากบรรดาคริสตชน
เบียดเบียนในประเทศแอลเบเนีย
ในฐานะเป็ น เพื่ อ นพระองค์ ท รงขอให้ ค ริ ส ตชนอย่ า
แสวงหาความบรรเทาทุกข์อื่นใดนอกจากพระเจ้าโดย
l

28 กันยายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

“พ่ อ ไม่ ต้ อ งการมากล่ า วตำ�หนิ อ ะไรพวกลู ก
พ่อไม่ต้องการสวมบทบาทของผู้ลงโทษเมื่อมาที่นี่ แต่
จงใส่ใจ.. หากลูกจะแสวงหาความบรรเทาทุกข์ร้อนใจ
จากที่อื่น ลูกจะไม่มีวันมีความสุขเลย”
l พระสันตะปาปาทรงยอมรับว่า พระองค์ไม่ได้ตระหนัก
ถึงความรุนแรงในการเบียดเบียนจากพวกคอมมิวนิสต์
จนกระทั่งพระองค์ได้ทรงศึกษาอย่างละเอียดในช่วง 2
เดือนที่ผ่านมานี้ก่อนเสด็จมาที่นี่ พระองค์ทรงสารภาพ
ว่าทรงประหลาดพระทัยที่ได้เห็นความทุกข์ทรมานที่
ต้องแบกรับอย่างมากของชาวแอลเบเนีย
l
ก่อนจะเสด็จจากวิหารนักบุญเปาโลในเมืองทิรานา
พระสังฆราชชาวแอลเบเนียได้มอบไม้กางเขนที่มีภาพ
ของมรณสักขีและยังได้มอบภาพไอค่อนพระมารดาแห่ง
คำ�แนะนำ�ที่ดี องค์อุปถัมภ์ของประเทศแอลเบเนีย

เมื่อเสด็จมาถึงสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงตรงเข้าไปทักทายต่อ
สมเด็จพระสันตะปาปา
กิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่เสด็จมาร่วม
ในการพบปะกัน
ของผู้สูงอายุครั้งนี้ด้วย

ก่ อ นพิ ธี มิ ส ซาสมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ทรง
ปราศรัยต่อผู้สูงอายุที่มาร่วมพบปะกัน ณ จัตุรัสนักบุญ
เปโตร

พระสันตะปาปาตรัสกับผู้สูงอายุ
“อนาคตของผู้คนอยู่ในการพบปะกัน
ระหว่างเยาวชนกับผู้สูงอายุ”

ตรัสว่า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธานพิธี
มิสซาโอกาสการประชุมหัวข้อ “พระพรแห่งชีวติ ยืนยาว”
เป็ น การพบปะกั น ครั้ ง แรกของผู้ เ ป็ น ปู่ ย่ า ตายายและ
บรรดาผู้ สู ง อายุ กั บ สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส
ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร ในบทเทศน์สมเด็จพระสันตะl

ปาปาฟรังซิสทรงอ้างถึงเนื้อหาในพระวรสารที่พระนาง
มารีย์ผอู้ อ่ นวัยเสด็จไปเยีย่ มญาติของพระนางคือนางเอลี
ซาเบ็ธผู้สูงวัย พระสันตะปาปาทรงสะท้อนให้เห็นความ
สำ�คั ญ ของความผู ก พั น ที่ ดำ�รงอยู่ ข องเยาวชนกั บ
(อ่านต่อหน้า 7)

หน้า 6 ปีที่ 38 ฉบับที่ 43 ประจำ�วันที่ 19-25 ตุลาคม 2014
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ความรักไม่มีวันตาย
โดย พระสังฆราชกิตติคุณยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.
การจากไปสู่นิรันดรภาพของผู้ที่เรารัก นับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำ�บาก
มากสำ�หรับผู้ที่ยังอยู่ต่อไปในกาลเวลา เราทราบดีว่าทุกคนต้องตาย แต่ไม่ว่า
เราจะได้เตรียมตัวอย่างดีเพียงใด เราก็ยังต้องเผชิญกับความรู้สึกสูญหาย ความ
หวัง ความใฝ่ฝัน การคาดการณ์ล่วงหน้า และแม้กระทั่งชีวิตที่เราคุ้นเคยได้
สูญหายไปหมด เราจะไม่ชื่นชมกับประสบการณ์ของผู้ที่เรารัก และแบ่งปันชีวิต
ของเรากับบุคคลผู้นั้นในรูปแบบที่เราคุ้นเคยอีกต่อไป แต่สิ่งที่เราควรจดจำ�ไว้ก็
คือ ประสบการณ์ที่เราไม่มีผู้ที่เราเคยอยู่ด้วยกันเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่ ทำ�ให้ความ
คิดและจิตใจของเราหันไปยังพระวาจาทรงชีวิตนิรันดรของพระเจ้า
ความเชื่อเตือนใจเราว่า ความหวังของเราอยู่ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า
ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระเจ้าทรงรักเรา พระเจ้าทรงรักเรามากจนพระองค์
ถึงกับทรงประทานพระบุตรแต่พระองค์เดียวให้แก่เรา เพื่อเราจะได้มีโอกาสได้
รับความรอดพ้น การไถ่โทษบาปนี้คือความรอดพ้น ความตายนิรันดรและการ
แยกตัวออกจากพระเจ้า แต่สิ่งที่เราได้รับแทนที่ก็คือพระหรรษทานให้มีชีวิต
นิรันดรเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
คล้ายคลึงกับความปรารถนาของเราที่จะไปอยู่ร่วมกับผู้ที่เรารักซึ่งเรา
ได้สูญเสียไป ฉันใดก็ฉันนั้น พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เราได้อยู่เฉพาะ
พระพักตร์ของพระองค์ เพราะเราคือบุตรธิดาที่รักของพระเจ้า เช่นเดียวกับที่
การกลับคืนพระชนมชีพของพระบุตรเที่ยงแท้ของพระเจ้า เป็นการพิสูจน์ถึง
ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพระบุตร ความรักเดียวกันนั้นแผ่ขยายไปถึงบุตร
ธิดาที่รักของพระเจ้าทั่วโลก การกลับคืนชีพเป็นการพิสูจน์ว่าความรักนั้นไม่ตาย
ความรักบันดาลให้มีชีวิตนิรันดร และความรักของพระเจ้าให้ชีวิตนิรันดรแก่ผู้ที่
น้อมรับพระพรแห่งความรักของพระเจ้า และเจริญชีวิตตามกฎแห่งความจริงที่
เขียนไว้ในหัวใจของเราแต่ละคน
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เราระลึกถึงและอธิษฐานภาวนาเป็นพิเศษ
ให้แก่วิญญาณในไฟชำ�ระ ความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นหนึ่งเดียวกัน และ
ความรักที่เกิดขึ้นเมื่อเราอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ที่เรารัก ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่
ตายจากเราไปแล้ว ก็จะเป็นการกำ�ชับความสัมพันธ์ที่จะมีตลอดไปในนิรันดร
กาล
ในขณะที่ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ ขอให้เราได้รับการเตือนใจว่า เรา
เป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้า และความหวังอันเป็นกระแสเรียก
ของเราแต่ละคน ให้เราปลอบโยนใจซึ่งกันและกันถึงพระสัญญาว่าเราจะได้รับ
ชีวติ นิรนั ดร และความจริงทีว่ า่ ทุกคนในพระอาณาจักรสวรรค์จะอธิษฐานภาวนา
ให้เราไปร่วมกับพวกเขาในงานเลี้ยงนิรันดรของพระเยซูคริสตเจ้า เราควรสำ�นึก
ว่าในพิธบี ชู าขอบพระคุณ เราอยูต่ อ่ หน้าสรวงสวรรค์อนั มีพระมารดามารีย์ บรรดา
เทวทูตและนักบุญทั้งหลาย และบรรดาผู้มีความเชื่อทุกคน ขอให้เราเก็บความ
หวังในอันที่จะไปสู่สวรรค์ในจิตวิญญาณของเรา และขอให้ความปลอบโยนใจนี้
นำ�มาซึ่งสันติภาพที่โลกไม่สามารถรบกวนได้เลย

พลังที่ซ่อนเร้น

“ขอให้พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ในพระศาสนจักร
และในพระคริสตเยซู ทุกยุคทุกสมัยตลอดนิรันดร อาแมน”
(เอเฟซัส 3:21)
เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในทางที่ไม่ดีนักของหลานไปถึงหูของ
ฤๅษีท่านหนึ่ง บรรดาญาติพี่น้องวอนขอฤๅษีท่านนี้ให้ช่วยทำ�อะไรสักอย่างหนึ่ง
ทีอ่ าจจะช่วยมิใช้เขาทำ�ลายอนาคตของตนเอง ดังนัน้ ฤๅษีผเู้ ป็นลุงของชายหนุม่
ผู้นั้นก็เดินทางไปค้างคืน และอธิษฐานภาวนาที่ในห้องของชายหนุ่ม เช้าวันรุ่ง
ขึ้น ในขณะที่ท่านเตรียมตัวกลับ ท่านกล่าวกับหลานชายว่า “ลุงคงมีอายุมาก
ดูซิมือของลุงสั่น หลานช่วยลุงใส่ร้องเท้าหน่อยได้ไหม?” หลานชายตอบว่า
“ยินดีครับ” พลางก้มลงช่วยผูกเชือกรองเท้าให้ลุงของเขา “ขอบใจมาก” ฤๅษี
ตอบพลางกล่าวต่อไปว่า “ดูซิมนุษย์เราอายุมากขึ้น แต่อ่อนแอลงทุกวัน” แล้ว
ลุงฤๅษีก็เสริมว่า “ดูแลตัวเองให้ดีๆ ก็แล้วกัน” เขามิได้กล่าวอะไรเกี่ยวกับชีวิต
ของหลานเขา แต่หลานคนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป ความอ่อนโยนของลุงฤๅษี
ช่วยให้ชายหนุ่มกลับใจ ดำ�เนินชีวิตในแนวทางใหม่
บทอ่านจากจดหมายถึงชาวเอเฟซัสนับว่าเป็นบทอธิษฐานภาวนาที่
ลึกซึ้ง ในการช่วยให้เราสำ�นึกในความจริงที่ว่า พระคริสตเจ้าทรงประทับอยู่
ในใจของเรา และช่วยขยายความสามารถของเราให้มีความรัก และความ
ก้าวหน้าในทุกมุมของชีวิตของเรา โทมัส เบอร์เติ้น อธิบายไว้อย่างงดงามว่า
“ในการอธิษฐานภาวนา เราพบสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว อาศัยการที่พระจิตเจ้าสถิต
ประทับอยู่กับเราแล้ว และการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า อาศัยการล้างบาป
ในพระคริสตเจ้า ท่านเริ่มจากจุดยืนของท่านในปัจจุบัน และทำ�ให้สิ่งที่ท่านมี
อยู่แล้วได้ฝังลึกลงไปในตัวท่าน”
เริม่ ต้นจากความรัก เราจะพบกับความรักมากขึน้ และเปีย่ มด้วยความ
ครบสมบูรณ์ของพระเจ้า เราจะมีมากเกินกว่าที่เราต้องการ บางทีอาจเป็นการ
อธิบายความพึงพอใจสูงสุดโดยมีพื้นฐานอยู่ในความเชื่อของเรา นับเป็นสิ่งที่ดี
เลิศที่พร้อมจะล้นออกมาและแบ่งปันกับผู้อื่น
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงบันดาลให้พวกลูกครบครันในความรัก เพื่อ
ลูกจะได้เอาชนะความเห็นแก่ตัวและความเกลียดชัง โปรดทรงบันดาลให้จิตใจ
ของลูกเปี่ยมด้วยความยินดีและสันติ เพื่อให้ความกังวล ความอิจฉาริษยา
และการทะเลาะเบาะแว้ง ซึ่งลูกมักจะตกเป็นเหยื่อถูกขจัดไป และช่วยให้ลูก
เผยแผ่ขา่ วดีแห่งความหวังและความชืน่ ชมยินดีของพระองค์ดว้ ยเทอญ อาแมน
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ประกาศกในโลกปัจจุบัน (ต่อจากหน้า 5)
ผู้สูงวัย โดยตรัสว่า
“หากการหันหน้าเข้าหากันไม่หวนคืนกลับมา
อีก หากความสมดุลนี้ไม่อาจพบได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็น
ผลที่เกิดขึ้นระหว่างคนชั่วอายุหนึ่งกับอีกชั่วอายุหนึ่ง
มั น จะกลายเป็ น ความขาดแคลนใหญ่ ห ลวงสำ�หรั บ
ผู้คนและเสรีภาพที่ประกาศชัยชนะในสังคมนั้นจะเป็น
เพียงชัยชนะจอมปลอมซึ่งส่วนใหญ่มักจะเปลี่ยนกลาย
เป็นลัทธิเผด็จการ”
l พระสันตะปาปาทรงอธิบายถึงพระนางพรหมจารีมารีย์
เสด็จไปเยี่ยมญาติของพระนางคือนางเอลีซาเบ็ธและ
เศคาริยาห์ เพื่อจะไปสดับฟังปรีชาญาณจากผู้สูงอายุ
ทั้งสองท่านซึ่งเป็น “ผู้เชี่ยวชาญในการรู้จักพระเจ้าและ
รู้จักตั้งความหวัง” ซึ่งเป็นสิ่งที่โลกทุกวันนี้กำ�ลังต้องการ
โดยตรัสว่า
“ดังนั้นพระนางพรหมจารีมารีย์ได้ชี้หนทางแก่
เรา : หนทางแห่งการหันหน้าเข้าหากันระหว่างเยาวชน
กับผู้สูงอายุ” อนาคตของผู้คนขึ้นอยู่เป็นส่วนสำ�คัญกับ
การพบปะเช่นนี้ เยาวชนอุทิศกำ�ลังเพื่อทำ�ให้ประชาชน
เดินหน้าไปและผู้สูงวัยทำ�ให้พลังนี้แข็งแกร่งด้วยความ
ทรงจำ�และภูมิปัญญา”
l ปู่ย่าตายายและผู้สูงอายุราว 40,000 คนจาก 20
ประเทศทั่วโลกมาร่วมพบปะกัน ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร
และเป็นดั่งของขวัญที่จะจดจำ�วันนี้ไว้ตลอดไป สมเด็จ
พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ทรงมอบพระวรสารนั ก บุ ญ
มัทธิวฉบับพิเศษ พระวรสารทีพ่ มิ พ์อกั ษรใหญ่พเิ ศษสำ�หรับ
ผู้มีปัญหาทางสายตาในการอ่าน

ท่าแร่ฯ บวชพระสงฆ์ (ต่อจากหน้า 2)
เป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปาโล วรเมธ มาหนู
สังฆานุกรยอห์น บัปติสต์ อติชาติ ธรรมวงค์ สังฆานุกรโทมัส อาทิตย์ ว่องไว โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน ที่
บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2014 เวลา 09.00 น. แห่ศีล
มหาสนิท เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
สังฆานุกรเปาโล วรเมธ มาหนู เกิดวันที่ 3
เมษายน ค.ศ. 1982 / พ.ศ. 2525 สัตบุรุษอาสนวิหาร
อัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ บิดาชื่อยอแซฟ พงษ์ศักดิ์
มาหนู มารดาชื่อมารีอา ยาใจ มาหนู มีพี่น้องใน
ครอบครัว 3 คน (เป็นบุตรคนที่ 3)
กระแสเรียก
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คือ คุณพ่อเปาโล สมพร
อุปพงศ์
บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ (ค.ศ.
1995-2001)
บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา (ค.ศ. 2002)
บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
(ค.ศ. 2003-2012)
รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม ค.ศ. 2010 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิส
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เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม ค.ศ. 2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก
ปัญญา กฤษเจริญ
รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม ค.ศ. 2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์
จรัสศรี
คติพจน์ “ข้าพเจ้าจะยืนหยัด มั่นคง ในความ
เชื่อ” (เทียบ 1คร 16:13)

หน้า 7

ศรีราชา ชลบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
แสงธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
โรงเรียนสงฆ์ ประเทศฟิลิปปินส์ (Priests’
school for Asia, Tagaytay, Philippines)

กระแสเรียก
การศึกษาอบรม
ผูส้ ่งเข้าบ้านเณร คือ คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนท่าแร่วิทยา
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ คัมภ์ศรณ์ กาแก้ว
บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยพระมารดานิจจานุระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัย เคราะห์ ศรีราชา จ.ชลบุรี (ม.1-3)
บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ (ครูเณร)
แสงธรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์
บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ราชสีมา
บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
ความในใจ
รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 14 สิงหาขอบพระคุณพระเจ้า สำ�หรับความรักและพระ
เมตตาของพระองค์ในชีวิตเณรของผม ตลอดระยะเวลา คม ค.ศ. 2010 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
20 ปีที่ผ่านมาของการฝึกฝนอบรม แม้ว่าจะเป็นเวลา เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 13 สิงหาที่ค่อนข้างยาวนานแต่ช่างเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและมี
ความหมายมากสำ�หรับชีวิตของผม เพราะเป็นช่วงเวลา คม ค.ศ. 2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก
ที่ผมได้รับการอบรม หล่อหลอม ขัดเกลาชีวิตโดยเฉพาะ ปัญญา กฤษเจริญ
รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 11 สิงหาคม
ด้านชีวิตจิตในบ้านเณร เพื่อจะได้เป็นสงฆ์ผู้รับใช้ของ
ค.ศ. 2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระเจ้าและของพระศาสนจักร
คติพจน์ “ในพระองค์มคี วามรอดครบบริบรู ณ์”
วันนี้เป็นวันที่ผมดีใจมากที่สุดที่ได้ก้าวเดินมา
จนถึงจุดนี้ วันแห่งความชื่นชมยินดีที่ได้เป็นสงฆ์ของ (COPIOSA APUD EUM REDEMPTIO)
พระคริสตเจ้า เมื่อมองดูวันเวลาที่ผ่านมาดูเหมือนมัน
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ทกุ อย่างทีผ่ า่ นไปนัน้ ผ่านไปอย่าง ความในใจ “เพราะชีวิตคือพระพร”
ทุก ๆ ช่วงเวลาและทุกๆ เหตุการณ์ของชีวิต
มีความหมายจริงๆ ผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หลาย
อย่างมาเป็นบทเรียนของชีวิต เพื่อเตรียมพร้อมกับการ ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ หากมองว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า เป็นผู้รับใช้ที่ดีพอสำ�หรับพระ ชีวิตของเรานั้นเป็น “พระพร” แน่นอนว่า สิ่งเหล่านั้น
ย่อมนำ�มาซึ่ง “ความชื่นชมยินดี” อย่างแท้จริง
ศาสนจักรและพี่น้องสัตบุรุษที่ผมจะไปอยู่ด้วย
เราไม่อาจเลือกที่จะโอบกอดแต่เพียงความสุข
ขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นบุคคลแรกที่
ได้ปลูกฝังความเชื่อให้แก่ผม และเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอ แล้วปฏิเสธความยากลำ�บากในชีวิตได้ แต่เราสามารถ
มาในความเชือ่ และแบบอย่างแห่งชีวติ คริสตชน ขอบคุณ พบกับความสุข “ในสิ่งที่เราเป็น” ได้
“การผ่านชีวิต” ของ “ชีวิตที่ผ่านมา” ทำ�ให้
พี่ๆ ญาติพี่น้องทุกๆ คน ที่คอยเป็นกำ�ลังใจ ให้ความ
ผมเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า กระแสเรียกการเป็นสงฆ์นั้น
ช่วยเหลือ และภาวนาให้ผมตลอดมา
ผมหวังว่า คำ�ภาวนาและกำ�ลังใจที่ผมได้รับมา เป็นกระแสเรียกที่มีความพิเศษจริง ๆ มันไม่ใช่ความ
ตลอดนั้น จะยังคงได้รับเสมอๆ ในชีวิตสงฆ์ของผม สามารถ ไม่ใช่ความถนัด แต่มนั คือ “พระพรแห่งกระแสนะครับ เพราะชีวิตแห่งการเป็นผู้รับใช้นั้นยิ่งต้องการ เรียก” ที่พระเจ้าทรงเรียกผมให้มาเป็นสงฆ์ของพระองค์
คำ�ภาวนาและกำ�ลังใจ จากพี่น้องมากยิ่งขึ้นและตลอดไป และของทุก ๆ คน
อาศัยศีลบวชที่ผมได้รับในวันนี้ ขอโมทนาคุณ
สังฆานุกรยอห์น บัปติสต์ อติชาติ ธรรม- พระเจ้าสำ�หรับชีวิตที่พระองค์ประทานให้ ขอขอบพระวงค์ เกิดวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1983 สัตบุรุษวัดพระ คุณพระองค์สำ�หรับเสียงที่พระองค์ทรงเรียก และอวยพร
คริสตราชา ช้างมิ่ง บิดาชื่อฟิลิป บุญราด ธรรมวงค์ ชีวิตของผมมาโดยตลอด ผ่านทางเหตุการณ์ต่างๆ ของ
มารดาชื่อมารีอา กอเเร็ตตี ลำ�ใย ธรรมวงค์ มีพี่น้อง ชีวติ รวมทัง้ บุคคลทุก ๆ คนทีช่ ว่ ยส่งเสริมและหล่อหลอม
ชีวิตผมให้พร้อมที่จะเป็น “คนของพระ” ในที่สุด โดย
3 คน เป็นบุตรคนที่ 3 (บุตรชายคนเดียว)
เฉพาะอย่างยิง่ กราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ทป่ี ลูกฝัง
อีกทัง้ ยังเป็นแบบอย่างในความเชือ่ และสนับสนุนกระแสการศึกษา
เรียกของผมมาโดยตลอด
ระดับประถม โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง
(อ่านต่อหน้า 8)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญ
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ท่าแร่ฯ บวชพระสงฆ์ (ต่อจากหน้า 7)
ขอขอบพระคุณคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
สามเณราลัยพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา ที่ให้
การศึกษา และสอนให้ผมรู้จักกับชีวิตการเป็นสามเณร
ขอขอบพระคุณพระคุณเจ้า พี่น้องสงฆ์แห่ง
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อบรมเลี้ยงดู และ
เอาใจใส่กระแสเรียกของผมจนมีวันนี้ได้
ขอขอบพระคุณคุณพ่อเจ้าอาวาสทุก ๆ วัด
พี่น้องสัตบุรุษทุก ๆ คน ที่ผมมีโอกาสได้ฝึกงานอภิบาล
ทั้งภายในสังฆมณฑลและต่างสังฆมณฑล ขอขอบพระคุณผู้มีพระคุณต่อกระแสเรียกของผมทุก ๆ ท่านครับ
ด้วยเหตุนี้ ผมจึงพูดได้เลยว่า “ทุก ๆ ชีวิต
คือพระพร” ดังนั้นทุก ๆ ชีวิตจึงเป็นพระพรซึ่งกันและ
กัน คำ�ภาวนา และกำ�ลังใจที่เรามีให้กันนั้น ทำ�ให้เรามี
กันและกัน สิ่งนี้เป็นเครื่องหมายบ่งบอกให้รู้ว่าชีวิตเรา
ยังมีพระ เมื่อเรามีพระชีวิตเราก็จะพบกับความรอด “ใน
พระองค์มีความรอดครบบริบูรณ์”
ผมขอฝากการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผมในวันนี้
ไว้ในคำ�ภาวนาของพี่น้องทุก ๆ ท่านด้วยนะครับ เพื่อ
ให้ชีวิตสงฆ์ของผมเป็นชีวิตที่สามารถนำ�พระพรของ
พระมายังพี่น้อง

“ข้าพเจ้าเกิดมา...” (ต่อจากหน้า 4)
กัน

54. จงปฏิบัติฤทธิ์กุศลทุกประการพร้อม ๆ

55. จงมอบถวายทุกสิ่งแด่พระบิดาเจ้าโดย
ผ่านทางพระเยซูเจ้า
56. จงมีจิตใจเมตตาปรานีต่อผู้อื่น แต่จง
เคร่งครัดกับตนเอง
57. ในวันฉลองนักบุญ จงระลึกถึงฤทธิ์กุศล
และคุณงามความดีของท่านเหล่านั้น และจงวอนขอ
พระเจ้าให้ประทานพระคุณเหล่านั้นแก่เราด้วย
58. จงซื่อสัตย์ในการพิจารณามโนธรรมทุก ๆ
ค�่ำ
59. เมื่อรับศีลมหาสนิท พึงระลึกว่า แม้ตนเอง
จะเป็นคนบาปน่าสมเพช ก็ยังมีโอกาสรับพระองค์ เมื่อ
ร�ำพึงภาวนาต้องเตือนตนเองว่า เราได้รับพระองค์มา
แล้ว
60. เมื่อเป็นผู้ใหญ่ในคณะ อย่าติเตียนว่า
กล่าวผู้น้อยขณะที่ก�ำลังโกรธ จงท�ำเมื่อความโกรธผ่าน
ไปแล้ว ถ้าท�ำดังนี้การตักเตือนจะเกิดผลดี
61. จงขยันขันแข็ง มุมานะในการท�ำงาน เพื่อ
จะบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ครบครัน จงท�ำทุกอย่างด้วย
จิตหนึ่งใจเดียวกัน
62. จงฝึกฝนตนเองให้เป็นคนย�ำเกรงพระเจ้า
เพราะจะเป็นหนทางทีจ่ ะท�ำให้วญ
ิ ญาณสุภาพ และส�ำนึก
ในบาปของตน
63. จิตใจมนุษย์นั้นเปลี่ยนได้เสมอ การไว้ใจ
มนุษย์จงึ หาความแน่นอนไม่ได้ จงวางใจและสนิทชิดเชือ้
กับพระเจ้า เพราะพระองค์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

สังฆานุกรโทมัส อาทิตย์ ว่องไว เกิดวันที่
คติพจน์ “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และ
24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 19852 / พ.ศ. 2528 สัตบุรุษ พระเจ้าของข้าพเจ้า”
สั ก การสถานพระมารดาแห่ ง มรณสั ก ขี ทั้ ง เจ็ ด แห่ ง
ประเทศไทย (สองคอน) บิดาชื่อฟรังซิสโก จันทร ว่องไว การศึกษา
(เสียชีวิตแล้ว) มารดาชื่อเทเรซา บุญมาก ว่องไว (เสีย
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสองคอน มุกชีวิตแล้ว) มีพี่น้อง 6 คน (เสียชีวิต 1 คน) เป็นคนที่ 6 ดาหาร
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่
ชีวิตกระแสเรียก
สกลนคร
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คือ คุณพ่อวีระพงษ์ โพธิมล
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(คุณพ่อสำ�ราญ วงศ์เสงี่ยม เจ้าอาวาส)
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาบ้านเณรเล็ก สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่
ลัยแสงธรรม นครปฐม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นคร- สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัย
ราชสีมา
แสงธรรม นครปฐม
บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของ
รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 13 สิงหา- คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ อติชาติ ธรรมวงค์ วันจันทร์ที่
คม ค.ศ. 2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 27 ตุลาคม ค.ศ. 2014 เวลา 10.00 น. ที่วัดพระกฤษเจริญ
คริสตราชา ช้างมิ่ง ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 11 สิงหา- คุณพ่อเปาโล วรเมธ มาหนู วันอังคารที่ 28 ตุลาคม
คม ค.ศ. 2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ ค.ศ. 2014 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารอัครเทวดา
จรัสศรี
มีคาแอลท่าแร่ ต. ท่าแร่ อ. เมือง จ. สกลนคร คุณพ่อ
รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 20 กรกฎาคม โทมัส อาทิตย์ ว่องไว วันพุธที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2014
ค.ศ. 2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร เวลา 10.00 น. ที่สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี
สันติสุขนิรันดร์
สองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
64. จงปรึกษาเรื่องของวิญญาณกับพระสงฆ์
ผู้ฟังแก้บาปบ่อย ๆ และจงนบนอบในสิ่งที่ท่านสั่ง
65. ทุกครัง้ ทีร่ บั ศีลมหาสนิท จงวอนขอพระพร
ทีต่ อ้ งการ เนือ่ งจากพระองค์ทรงรักเรามากจนถึงกับมอบ
พระกายของพระองค์ให้แก่เรา
66. แม้จะมีนักบุญหลายองค์ รวมทั้งนักบุญ
องค์อุปถัมภ์ประจ�ำตัวของเราเพื่อเป็นแบบอย่างและ
ช่วยเหลือเราแล้ว จงอย่าลืมนักบุญโยเซฟ จงศรัทธาใน
ท่าน เพราะพระเจ้าได้ประทานพระคุณมากมายแก่ท่าน
67. เมื่ออยู่ในความเศร้า ความเบื่อหน่าย
ความกังวลห่วงใย อย่าทิ้งการร�ำพึง และการพลีกรรมที่
ปฏิบัติอยู่ เพราะปีศาจเป็นผู้นำ� สิ่งร้าย ๆ นั้นมาเพื่อให้
เราทิง้ กิจศรัทธาเหล่านัน้ ตรงกันข้ามจงปฏิบตั กิ จิ ศรัทธา
นั้นให้มากและเข้มข้นขึ้น และเราจะรู้สึกทันทีว่าพระเจ้า
เสด็จมาช่วยเหลือเราแล้ว
68. อย่าเล่าเรื่องความอ่อนแอและการประจญ
ของตนให้แก่คนที่ยังอ่อนในฤทธิ์กุศล เพราะจะเกิด
ความเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น แต่จงเล่าให้ผู้มี
ความก้าวหน้าในฤทธิ์กุศลแล้ว
69. เรามีวิญญาณดวงเดียว เราตายครั้งเดียว
ชีวิตนั้นสั้นนัก และชีวิตนิรันดรอันรุ่งโรจน์ก็มีเพียงหนึ่ง
เดียว การคิดเช่นนี้จะท�ำให้เราตัดสละสิ่งในโลกนี้ได้
70. จงปรารถนาที่จะพบกับพระเจ้า จงกลัวที่
จะต้องสูญเสียพระองค์ไป จงเป็นทุกข์ทจี่ ะไม่ได้พระองค์
คืนมา จงมีความสุขที่เราสามารถใกล้ชิดกับพระองค์
เช่นนี้เราจะเจริญชีวิตอย่างสงบสันติ
ขอพระคริสตเจ้าจงได้รับการสรรเสริญ
ตลอดกาลเทอญ

คณะเยสุอิตขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง
“สองร้อยปีแห่งการฟื้นคืนคณะเยสุอิต
มรสุม ศรัทธา และบทเรียน”
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2014
เวลา 08.00-18.00 น. ที่บ้านเซเวียร์
08.30 น. เริม่ ลงทะเบียน 09.00 น. วจนพิธกี รรม
และกล่าวเปิดโดยคุณพ่อสุกีโย ปีโตโย, S.J.
09.30 น. เกริ่นนำ� และ Slide Presentation
10.00-12.00 น. เสวนา หัวข้อ “สองร้อยปี
แห่งการฟื้นคืนคณะเยสุอิต มรสุม ศรัทธา และ
บทเรียน” วิทยากร คุณพ่อสุกีโย ปีโตโย, S.J.
เจ้าคณะแขวงเยสุอิตแห่งประเทศไทย คุณพ่อ
พงษ์พันธ์ โภคทวี, S.J. เยสุอิตมิสชันนารีไทย
ประเทศกัมพูชา คุณพุฒพิ งศ์ พุฒตาลศรี นัก
วิชาการด้านประวัตศิ าสตร์พระศาสนจักร
ผูด้ ำ�เนินการเสวนา คุณชืน่ สุข อาศัยธรรมกุล
12.00-13.30 น. พัก รับประทานอาหาร
13.30-15.30 น. เสวนาหัวข้อ “ประวัตศิ าสตร์
เยสุอติ ไทยตัง้ แต่อยุธยาถึงปัจจุบนั : ประสบการณ์
บทเรียน สูก่ า้ วต่อไป”
วิทยากร อาจารย์วไล ณ ป้อมเพชร ศิษย์เก่ารุน่ แรก
บ้านเซเวียร์ คุณพ่อวิชยั โภคทวี, S.J. จิตตาธิการ
กลุม่ Spiritual Journey ซิสเตอร์รวงกาญจนา
ชินะผา, OSU. นักบวชคณะอุรส์ ลุ นิ คุณพุฒพิ งศ์
พุฒตาลศรี นักวิชาการด้านประวัตศิ าสตร์พระศาสนจักร
ผูด้ ำ�เนินการเสวนา คุณปริญญ์ พิชญวิจติ ร์
15.30-16.30 น. ไตร่ตรอง แบ่งปัน
17.00-18.00 น. พิธมี สิ ซา
สอบถามโทร. 0-2354-9091 ต่อ 303 (คุณรัชนก
ดีออ่ น)
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เปิดประตู

สู่แสงธรรม
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“ความรู้สึกเมื่อได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร”

นุกร มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้าง? แน่นอนที่สุด การ
ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร เป็นการเข้าสู่อีกสถานะหนึ่ง
ในชีวิต เพราะได้ก้าวเข้าสู่ชีวิตในสังฆภาพ เป็นศีล
ศักดิ์สิทธิ์ขั้นแรกของศีลบรรพชา เป็นการตัดสินใจที่ต้อง
มีความรอบคอบ ต้องตระหนักในหน้าที่และชีวิตที่จะ
เป็น ต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้สัญญาไว้กับพระ
สังฆราชในขณะที่รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร
คำ�ตักเตือนของพระสังฆราชประโยคหนึ่งที่จะ
สวัสดีครับพี่น้องที่รัก ผมอยากจะเริ่มต้นด้วย ติดอยู่ในจิตใจของผมเสมอ คือ
บทเพลงนี้ เป็นเพลงที่ร้องขณะที่สวมชุด “ดัลมาติกา”
“จงเชื่อในสิ่งที่ลูกอ่าน
เป็ น เพลงที่ ใ ห้ ค วามหมายของการได้ รั บ ศี ล บวชเป็ น
สอนในสิ่งที่ลูกเชื่อ
สังฆานุกรได้เป็นอย่างดี เป็นบทเพลงที่สะกิดใจและ
และปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกสอน...”
เตื อ นผมอยู่ เ สมอว่ า ผมเป็ น อะไรและกำ�ลั ง ทำ�หน้ า ที่
อะไรในพระศาสนจักร
ขอพระเจ้าอวยพระพรแด่พี่น้องที่รักทุกท่าน
ความรู้ สึ ก เมื่ อ ได้ รั บ การบวชเป็ น สั ง ฆานุ ก ร คือต้องมีความเชื่อมั่นในพระคัมภีร์ ในพระวาจาของ
รู้ สึ ก ถึ ง ชี วิ ต ที่ จ ะต้ อ งสนิ ท สั ม พั น ธ์ กั บ พระให้ ม ากขึ้ น พระเจ้า ว่าเป็นพระวาจาที่พระองค์ได้ตรัสสอนกับเรา ครับผม...
มีหน้าที่ในการภาวนาทางการของพระศาสนจักร (การ และให้เรานั้นได้นำ�ไปสอน ไปประกาศในสิ่งที่เราได้อ่าน
สังฆานุกรพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์
สวดทำ�วัตร) การประกาศพระวาจา การเจริญชีวิต และได้เชื่อ ให้กับบุคคลรอบข้าง ด้วยการเป็นพยาน
ตามแบบอย่างพระคริสตเจ้าและการรับใช้ เพราะคำ�ว่า ชีวิต สอนด้วยชีวิต ไม่เพียงแต่สอนด้วยวาจา แต่ต้อง
“สังฆานุกร” หมายถึง “ผู้รับใช้” นั่นเอง
สอนด้วยการกระทำ� จึงจะเป็นการสอนที่สมบูรณ์ที่สุด...
ถ้าจะถามว่า ก่อนและหลังได้รับการบวชสังฆา“แต่นี้ไปดวงใจของข้าน้อยนี้ จะขอพลีมอบ
หมดไม่มีเงื่อนไข แล้วแต่พระองค์จะทรงประสงค์สิ่งใด
ข้าน้อยอยู่ใกล้คอยรับใช้ ณ แท่นบูชา... “ดัลมาติกา”
อาภรณ์แห่งความเที่ยงธรรม ข้าฯจะนำ�มาใส่ใช่เพียงแต่
กาย แต่จะสวมและคลุมไปทั้งชีวิตจิตใจ เพื่อจะได้เป็น
ข้ารับใช้ที่คู่ควร...”
(บทเพลงอาภรณ์แห่งความเที่ยงธรรม – ภัศม์)
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พบกับหนังสือดี สื่อคาทอลิก
จากทุกสำ�นักสื่อคาทอลิก ได้ที่

บูธ M 29 โซนซี
ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
ระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคม 2014
เวลา 10.00-21.00 น.
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

พระดำ�รัสจากพระสันตะปาปานักบุญ
ถึงบรรดาสงฆ์ใหม่
(เมื่อ 30 ปีที่แล้ว)
1
อยากทราบมานานแล้วว่า เมือ่ วันทีน่ กั บุญยอห์น
ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา เสด็จเยือนประเทศไทยนั้น
พระองค์ตรัสอะไรกับพระสงฆ์ใหม่ในปีนั้น ที่ได้รับการ
บวชจากพระองค์... นั่นเป็นคำ�ถามจริงๆ ที่ผมอยาก
ทราบ ... และยิ่งผมที่เป็นคนยุคหลัง ไม่มีโอกาสได้อยู่
ในเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทย
ก็ยิ่งอยากรับรู้บรรยากาศ ซาบซึ้งในความรัก และเข้าใจ
ในความห่วงใยของประมุขพระศาสนจักร ... ซึ่งไม่ใช่
เพียงคำ�สอนเฉพาะมวลหมู่พระสงฆ์ผู้รับศีลบวชใหม่ใน
วันนั้น หากยังเป็นคำ�สอนของบรรดาสงฆ์ในทุกวันนี้
และสำ�หรับเราทุกคน
ผมเชิ ญ ชวนพี่ น้ อ งทุ ก ท่ า นย้ อ นกลั บ ไปใน
วันและเวลาเก่าๆ เมื่อครั้งนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็น
ประมุขพระศาสนจักร เยือนประเทศไทย ในวันที่ 11
พฤษภาคม ค.ศ. 1984 ... พี่น้องลองคิดถึงวันนั้น
จริงๆ ว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ในพิธีบวช
พระสงฆ์ใหม่ 23 องค์ ที่บ้านเณรเล็กยอแซฟ สามพราน
หรือไม่ .... ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ และเราอยู่ที่ไหน.... แต่
ตอนนี้ขอให้เอาตัวเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น และรับ
ฟังคำ�สอนจากพระสันตะปาปา

“เมื่อมองดูรอบๆ และเห็นสามเณราลัยเล็กของ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และไกลออกไปนิดหน่อยก็
เห็นสามเณราลัยใหญ่ ซึ่งสร้างถวายเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระคริสตเจ้าองค์ความสว่างของโลก เมือ่ คิดถึงบรรดา
สามเณราลัยเล็ก ซึง่ มีอยูเ่ กือบทุกสังฆมณฑลในประเทศไทย
รวมทั้งสามเณราลัยกลางซึ่งบรรดาพระสังฆราชได้ตั้ง
ขึ้น เมื่อเราระลึกถึงบรรดานักบวชคณะต่างๆ ซึ่งพึ่งพิง
สามเณราลัยใหญ่ให้เป็นสถานที่อบรมผู้สมัครเข้าคณะ
เมื่อเราเห็นงานอันท่าอัศจรรย์ใจนี้ เราก็ระลึกถึงบ้านเณร
หลังแรกที่พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเริ่มอย่างเจียมตัวเมื่อปี
ค.ศ. 1666 ... เราขอน้อมสรรเสริญและขอบพระคุณ
พระเจ้าที่ประทานพระพรนานัปการมายังลูก .... ที่นี่
คือหัวใจของพระศาสนจักรในประเทศไทย... ลูกได้
ฝึกอบรมผู้ที่จะเป็นพระสงฆ์ในอนาคตของประเทศนี้
และพัฒนาจิตใจชายหนุ่มตามประเพณีอันดีงามซึ่งจะ
ช่วยให้เขาเข้าไปถึงใจของชาวไทยผู้จะหันกลับมารู้จัก
พระเยซูคริสตเจ้าในการหักปัง”
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ศีลบวชทำ�ให้ “คนธรรมดา” กลายเป็น “ผูร้ บั ใช้”
พระสันตะปาปานักบุญ ... เน้นพันธกิจแห่ง
ชีวิตสงฆ์ โดยผ่านทางพระดำ�รัสของพระองค์ ที่บรรดา
พระสงฆ์ต้องเป็นผู้รับใช้ ... พระองค์ให้ภาพจากหนังสือ
ประกาศกอิสยาห์...”นี่คือผู้รับใช้ของเรา ผู้ที่เราเลือกสรร
วิญญาณของเราชื่นชมยินดีในตัวเขา เราให้จิตของเรา
ปกอยูเ่ หนือเขาเขาจะเป็นผูน้ ำ�ความยุตธิ รรมไปสูน่ านาชาติ”
(อสย 42:1)... พระสงฆ์จึงเป็นศาสนบริกรแห่งการรับใช้
อย่างไร้เงื่อนไข ... พระคริสตเจ้าก็ทรงมีคุณลักษณะของ
ผูร้ บั ใช้ และพระองค์กท็ รงรับทนทุกข์ทรมาน พลีพระองค์
เป็นบูชาเพือ่ ความรอดของมนุษยชาติ... ข้อความท้ายๆ
ในประเด็นเรื่องการรับใช้ สรุปที่พระคริสตเจ้า พระองค์
เป็นผู้รับใช้ เป็นการรับใช้ในการทนทุกข์เพื่อคนอื่น ..
บรรดาพระสงฆ์ ก็ มี ลั ก ษณะที่ ไ ม่ ต่ า งจากพระเยซู เจ้ า
เท่าไรนัก .... “เพราะเป็นผู้รับใช้ และทาสแห่งความ
รัก”
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บ่ายวันนี้... คำ�แรกๆ ที่พระองค์ตรัส ผม
สังเกตจากภาพเก่าๆ ก็พอเดาออกไม่ยากว่า อากาศ
และแสงแดดแบบไทยๆ คงจะมาเต็มที่ ... ผมประทับใจ
พระดำ�รัสของพระองค์ที่กล่าวถึง “ความรัก” ของ
พระเจ้า ที่โปรดให้เรามีพระสงฆ์ใหม่ เพื่อมารับใช้
พระศาสนจักร ... เป็นการแสดงออกถึงความรักของ
พระองค์ว่าพระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งประชากรของพระองค์
ทรงเอาใจใส่ดุจนายชุมพา ... เป็นนาทีแห่งความยินดี
นาทีแห่งการเก็บเกี่ยว .... พระองค์ยังตรัสเป็นคำ�ภาวนา
อีกว่า “ขอให้เราเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพระนามของ
พระคริสตเจ้า” ... พระองค์ยังกล่าวถึงประวัติศาสตร์
ของบ้านเณร พระองค์ตรัสว่า “บ้านเณรเป็นหัวใจพระ
ศาสนจักรในประเทศไทย” ... ผมจำ�ข้อความเหล่านี้
ได้ชัดเจน อย่างน้อยเวลาที่อยู่บ้านเณรใหญ่ คุณพ่อผู้นำ�
ฝ่ายจิตวิญญาณมักจะกล่าวถึงข้อความเหล่านี้เสมอ
4

ชีวติ ผูอ้ ภิบาล ... ด้วยความอดทนและถ่อมตน

พระองค์ยงั ให้คำ�สอนแห่งชีวติ สงฆ์อย่างต่อเนือ่ ง
... พระองค์เน้นการเป็น “นายชุมพาบาลที่ดี” ที่
ต้องเสียสละ นั่นคือต้องอุทิศตน ... ในมุมมองของ
การดำ�เนินชีวิตผู้อภิบาล
พระองค์ก็เน้นข้อความที่
ประกาศกอิสยาห์กล่าวไว้ “ไม้อ้อที่ช้ำ�แล้วเขาจะไม่หัก
ไส้ตะเกียงที่ริบหรี่เขาจะไม่ดับ ... เขาจะไม่ล้มเหลว
และหมดกำ�ลังใจ ด้วยความอดทนและความถ่อมตน
... บทเรียนสำ�คัญในการทำ�งานอภิบาลในยุคสมัยปัจจุบนั
ที่ผู้อภิบาลควรมีท่าทีที่อดทนและถ่อมตน ... ให้โอกาส
เสมอ
พระสันตะปาปานักบุญ ... พระองค์ทรงมอบ
คำ�สอนที่ สำ�คั ญ แก่ ส งฆ์ ใ หม่ ใ นวั น นั้ น อย่ า งน่ า จดจำ�
เรื่องของการเป็นศาสนบริกรแห่งความรักที่ต้องมีเพื่อน
พี่น้อง แม้กระทั่งพี่น้องสงฆ์ด้วยกัน ...” น้องๆ และ
ลูกที่รักทั้งหลาย จงเสมอต้นเสมอปลายในความรัก
ต่อพระคริสตเจ้าและต่อพระศาสนจักรของพระองค์ ใน
ฐานะพระสงฆ์ลูกจะร่วมงานกับพระคริสตเจ้าองค์พระ
ผู้ช่วยให้รอด ลูกคือ บุคคลที่แสดงการอภัยโทษและ
พระเมตตาของพระเป็นเจ้า อย่าละเว้นที่จะประกาศ
พระเมตตาแก่บรรดาผู้ที่ต้องการมากที่สุด กล่าวคือ ผู้
ยากไร้ ผู้ป่วย ผู้ใกล้ตาย ผู้มีความทุกข์ใจ และบรรดา
ผู้ ติ ด อยู่ ใ นบ่ ว งบาปจงแสดงพระเมตตาของพระ
เป็นเจ้าแก่พน่ี อ้ งพระสงฆ์ดว้ ยกัน ในยามผิดหวังและ
ในยามยากลำ�บาก เขาจะหันพึ่งท่านเพื่อรับกำ�ลังใจ
ฉันพี่น้อง อีกนัยหนึ่ง ทุกสิ่งที่ลูกทำ�จงเป็นพระคริสต
เจ้าอีกองค์หนึ่งแก่บรรดาผู้ที่ลูกพบปะ”
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ผมประทับใจช่วงท้ายๆ ของพระดำ�รัสของ
พระสันตะปาปานักบุญ .. พระองค์ตรัสถึงพี่น้องคนไทย
ผมเห็นว่าเป็นข้อความที่ดี และพี่น้องคนไทยน่าจะอ่าน
และปฏิบัติตาม ผมคัดลอกทุกคำ�เพื่อให้คำ�สอนของ
พระสันตะปาปานักบุญ ที่ได้ตรัสเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ยังคง
ดังก้องในใจของเราเสมอ
“ชาวไทยที่น่ารัก พี่น้องชายหญิงของเราใน
พระคริสตเจ้า ชายหนุ่มเหล่านี้กำ�ลังได้รับการประทับ
ด้วยเครื่องหมายแห่งหน้าที่สงฆ์ของพระคริสตเจ้าใน
ศีลบวช จงสวดภาวนาให้เขา เพื่อเขาจะได้มีใจกระตือ
รือร้น และเพื่อเขามีความพากเพียรในการเป็นสงฆ์ที่
ศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระคริสตเจ้า จงสวดภาวนาให้แก่ผทู้ พ่ี ลีตน
ต่อไป เพื่อให้ชายหนุ่มอื่นๆ ได้สดับพระสุรเสียงของ
พระเจ้าและเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ จงสวด
ภาวนาให้ มี ก ระแสเรี ย กที่ ดี แ ละมี จำ�นวนมากมาเป็ น
พระสงฆ์ เป็นนักบวช... จงเชิญพระเยซูเจ้าให้เสด็จเข้ามา
ในบ้านของลูก ในโรงเรียนของลูก ... ในกระบวนการ
เยาวชนเพื่อให้เยาวชนจำ�นวนมากตอบรับพระกระแส
เรียกของพระคริสตเจ้าโดยสละละทิ้งทุกสิ่งและติดตาม
พระองค์
ป.ล. ผมจบบทความคราวนี้ ... และขอคำ�ภาวนา
สำ�หรับบรรดาพระสงฆ์ อย่าลืมที่พระสันตะปาปานักบุญ
ได้ให้คำ�สอนแก่เรา “จงสวดภาวนาให้พระสงฆ์” ...
และยิ่ ง เวลาที่ ผ มกลั บ มาช่ ว ยงานที่ บ้ า นเณรเล็ ก ของ
สังฆมณฑลด้วย
ก็อยากให้พี่น้องได้ภาวนาสำ�หรับ
ผู้ ที่ รั บ การอบรมเพื่ อ เตรี ย มตั ว เป็ น พระสงฆ์ บ รรดา
สามเณรที่เป็นดั่งแก้วตาดวงใจของเราทุกคน ... ให้
เขามั่นคงในกระแสเรียก มั่นใจในการเป็นสงฆ์เพื่อรับใช้
...
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อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
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 ปากน้ำ� 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
คณะพระเมตตา เทเรเซียน
09.00-09.30 น. นำ�เฝ้าศีลฯ โดยคณะอัศวิน
แห่งศีลมหาสนิท เซอร์ร่า คูร์ซิลโล วินเซนเดอปอล
09.30-10.00 น. นำ�เฝ้าศีลฯ โดยคณะพลมารีย์
แพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา
10.00 น. พิธีอวยพรศีลมหาสนิท โดยคุณพ่อ
ชวลิต กิจเจริญ
13.00 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)
วัดพระคริสตกษัตริย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
ฉลองวัดวันอาทิตย์ท่ี 23 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.
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)

สังฆมณฑลจันทบุรี
วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม เวลา 10.30 น.
วัดแม่พระสายประคำ�ศักดิ์สิทธิ์ บ้านสร้าง
จ.ปราจีนบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม เวลา
10.30 น.

สังฆมณฑลอุดรธานี
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

ประธาน

สังฆมณฑลนครสวรรค์
วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี ฉลองวัด
และพิธีบวชพระสงฆ์ วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม เวลา
10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
เป็นประธาน

สังฆมณฑลนครราชสีมา

วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม เวลา
10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็น
ประธาน
วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง
เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เปิดและเสกวัดใหม่ วันเสาร์
ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน
วัดพระคริสตราชา เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา
10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็น
ประธาน
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา
สังฆมณฑลราชบุรี
10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็น
วัดแม่พระสายประคำ� หลักห้า อ.ดำ�เนินสะดวก ประธาน
จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม เวลา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษวัดอัครเทวดาราฟาแอล บุ่งไหม ต.บุ่งไหม
เจริญ เป็นประธาน
อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
18 ตุลาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป
วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บรรจง ไชยรา เป็นประธาน
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ที่นี่มีนัด
Ad Maiorem Dei Gloriam (AMDG) เพื่อเทิด
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
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 ที่สักการสถาน พิธีแห่ศีลฯ สู่ป่าศักดิ์สิทธิ์ พิธีอวยพรศีลฯ ที่
ป่าศักดิ์สิทธิิ์ เวลา 19.00 น. พิธีแห่พระรูปแม่พระ
จากป่าศักดิ์สิทธิ์ สู่สักการสถาน เวลา 19.30 น. พิธี
บูชาขอบพระคุณ มิสซาเตรียมจิตใจ โดยคุณพ่อ
วีระเดช ใจเสรี อุปสังฆราช เป็นประธาน
(อ่านต่อหน้า 16)

หน้า 16 ปีที่ 38 ฉบับที่ 43 ประจำ�วันที่ 19-25 ตุลาคม 2014

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
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
ในพิธีบูชาขอบพระคุณมอบกางเขนพระสงฆ์-นักบวช
ที่รับการอบรมการประกาศข่าวดี (PRMP) และมอบ
เกี ย รติ บั ต รอาสาสมั ค รฆราวาสผู้ ป ระกาศข่ า วดี
ประจำ�วัด (PMG) เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีบูชา
ขอบพระคุณ รับฟังการเสวนาและร่วมกิจกรรมต่างๆ
หลังพิธี ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2014 ที่
วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง (เงินบริจาค – ถุงทาน
ของมิสซาในวันแพร่ธรรมสากล เพื่อสนับสนุนงาน
แพร่ธรรมของพระศาสนจักร)
] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ
ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อไพบูลย์
อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2014
เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา
11.00 น. ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม
โทร. 08-4008-8789
] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 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 “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 วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน / วันศุกร์
ที่ 5 ธันวาคม สอบถามคุณวันดี 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

ปฏิทินคาทอลิก 2015 มีจำ�หน่ายแล้ว
สมุดบันทึก ราคา 40 บาท
ไดอารี่พกพา ราคา 45 บาท
ปฏิิทินแขวน ราคา 40 บาท
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
โทรสาร 0-2681-5401

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

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

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

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
โทรสาร 0-2681-5401
ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”
ให้คำ�ปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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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.
= วัดนักบุญเปโตร เบตง จ.ยะลา วันเสาร์ที่ 1
พฤศจิกายน เวลา 18.00 น. จุดเทียน สวดภาวนาแด่
ผู้ล่วงลับที่สุสานบ้านเซนต์โยเซฟ (เด็กและคนชรา)
พิธีมิสซา ที่วัดน้อยบ้านเซนต์โยเซฟ (เด็กและคนชรา)
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วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 07.45 น. สวดภาวนา
แด่ผู้ล่วงลับที่สุสานบ้านเซนต์โยเซฟ (เด็กและคนชรา)
เวลา 08.00 น. พิธีมิสซา ที่วัดน้อยบ้านเซนต์โยเซฟ
(เด็กและคนชรา)
= วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี อ.บ้านนา จ.นครนายก
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. (สอบถาม
เส้นทางคุณพ่อวิจิตต์ แสงหาญ โทร. 08-98265252)
= วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.
= วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน จ.นครปฐม วัน
อาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. คุณพ่อ
วิชา หิรัญญการ เป็นประธาน (ร้านค้าที่คุณอภิชาติ
โทร. 081-338-3574)
= วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนา จ.นครนายก วัน
อาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.
= วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคก
ปราสาท วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 08.00 น.

“พระองค์คือเถาองุ่น
ข้าพเจ้าทั้งหลายคือกิ่งก้าน
หากปราศจากพระองค์แล้ว
ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่สามารถทำ�อะไรได้เลย”
(เทียบ ยอห์น 15:5)
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ศรัทธา ณ จุดแพ้

เช้าวันนั้นอากาศดี พระสงฆ์ที่พักอยู่ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ เหมือนจะ
อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา กีฬาเอเชียนเกมส์ ที่ประเทศเกาหลี เดินทางมาใกล้
วันจบ ทีมฟุตบอลที่เข้ามาจนถึงวันนี้เหลือเพียง 4 ทีมสุดท้าย เย็นนั้นจะเป็น
รอบตัดเชือก เป็นแม็กสำ�คัญทีเดียว ผมได้ยินชื่อทีมไทย
ผมนั่งฟังสัมภาษณ์โค้ชนักฟุตบอลทีมไทย จับใจความสำ�คัญได้ว่า เรา
อาจจะเป็นรองในแง่ประสบการณ์ การเข้ามาถึงรอบนี้ได้ถือว่าทำ�ได้ดีแล้ว ผม
ไม่เข้าใจนักเรื่องแผนการจัดการทีมแต่ผมจับฐานคิดของโค้ชในวันนั้นและ
คำ�พูดทีส่ ำ�คัญคือ “เราต้องสร้างศรัทธาให้คนื กลับมา เราต้องทำ�ให้คนไทยศรัทธา
ในทีมฟุตบอลไทย” ผมเชื่อว่าใครศรัทธาในอะไรก็ใช้ชีวิตแบบนั้น
ในสัปดาห์นี้สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยมีกิจกรรมเยอะทีเดียว เรา
เริ่มวันต้นสัปดาห์ด้วยการนำ�ฝึกปฏิบัติให้กับบรรดาสามเณรใหญ่ชั้นปีที่ 3 เรื่อง
สื่อมวลชน การวางโปรแกรมทั้ง 5 วัน มาจากเบื้องหลังความคิดที่ว่า บรรดา
ผู้เข้ารับการอบรม น่าจะมีโอกาสได้ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน ทั้งใน
องค์กรคาทอลิก และองค์กรทั่ว ๆ ไป สื่อของพระศาสนจักรและสื่อของศาสนา
อื่น ๆ สื่อในเชิงพาณิชย์และสื่อในเชิงไม่มุ่งหวังผลกำ�ไร พวกเขาควรจะได้
ความคิด และได้สัมผัสงานในบางส่วนในสนามจริง เช่น การไปดูงานที่สถานี
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 การไปดูงานสถานีโทรทัศน์ของทางพระพุทธศาสนา
นอกจากนั้นพวกเขาควรได้ฟังประสบการณ์ทั้งของผู้อยู่ในสนามจริง อย่างคุณ
กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ (นีน่า) และคุณประสาน อิงคนันท์ ที่ยินดีจะมา
แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา ที่สำ�คัญไปกว่านั้น คนเหล่านี้เชื่อมโยงกับ
สถาบันคาทอลิก และเราบันทึกรายการโทรทัศน์ Power of Love สดให้บรรดา
ผูเ้ ข้ารับการอบรมชมกันด้วย ปีนผ้ี มใช้โอกาสนีแ้ บ่งปันกับบรรดาสามเณรในหัวข้อ
สิ่งที่บ้านเณรไม่ได้สอน สำ�หรับพระสงฆ์ที่ทำ�งานสื่อมวลชน เพราะผมเชื่อว่า
บ้านเณรไม่ได้สอนให้เราทำ�แค่นี้ บ้านเณรสอนให้เรามองไกลไปกว่านั้น
ถัดไปอีกเพียง 2 วัน ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19
ระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคม 2014 ในหัวข้อ ก.เอ๋ย ก.ไก่ บรรดาสำ�นักพิมพ์
และสื่อคาทอลิกประมาณ 8-9 หน่วยงานก็จะร่วมมือกันไปออกบูธ ปีนี้เราได้บูธ
เลขที่ M 29 โซน C มีหนังสือใหม่ ๆ ออกมาไม่มากเท่าไหร่ แต่ก็มีปฏิทิน
คาทอลิกของปีหน้าวางขายกันแล้วเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นฉบับพกพา
ฉบับแขวน และฉบับใช้บันทึกวางแผนงาน มีจำ�หน่ายดีวีดีรายการโทรทัศน์
Power of Love ครั้งแรกที่นี่เช่นกัน เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจสำ�หรับผม
เพราะนอกจากการรวมตัวกันของสำ�นักพิมพ์คาทอลิกแล้ว เรายังได้กลุ่มผู้มา
ร่วมด้วยช่วยกันจากบรรดาเยาวชนหลากหลายวัด และเจ้าหน้าที่หรือคริสตชน
ที่สนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน และได้ผู้สนับสนุนค่าบูธ ซึ่งเป็นภาระหลัก
ด้วยจำ�นวนเงินพอสมควร มีผู้ประสานงานที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง เหนื่อย

กันไปตาม ๆ เราผ่านงานในลักษณะแบบนี้กันมาหลายครั้งแล้ว มันมาจาก
ความเชื่อที่ว่า ถ้าเรายืนอยู่ในสนามสื่อ งานสื่อแบบนี้สื่อคาทอลิกไปไหน?
เราสิ้นสุดสัปดาห์นี้ด้วยการอบรมนักเรียนและครูจาก 10 โรงเรียน
คาทอลิก ที่ผ่านเข้ารอบแรกของการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 4 ใน
หัวข้อเรื่อง “สันติสุขบนแผ่นดิน” เรากำ�ลังจะฝึกพวกเขาให้เข้าใจเรื่องการทำ�
ภาพยนตร์สั้นมากขึ้น ทำ�ให้ได้คุณภาพมากขึ้น และเข้าใจเรื่องการนำ�ภาพ เสียง
จากแหล่งอืน่ มาใช้ในแง่ของลิขสิทธิ์ เพือ่ ให้พวกเขากลับไปทำ�งานด้วยความเข้าใจ
มากขึ้น และจะสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพและไปใช้งานได้มากขึ้นไปอีก
เราไม่ได้เชื่อมั่นแค่การประกวดแข่งขัน เราเชื่อในพลังสร้างสรรค์มากกว่า
อุดมสารฉบับนี้ขึ้นปกหน้าและปกหลังด้วยโปสเตอร์รายการ Power
of Love หรือชือ่ ไทยว่า พลังรัก โดยมีสโลแกนพ่วงท้ายว่า พลังรักสร้างพลังคุณ
มีคำ�โปรย 4-5 บรรทัดว่า “คุณเชื่อในพลังแห่งความรักมากแค่ไหน Power of
Love รายการที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่า ความรักนั้นยังมีอยู่ในโลกใบนี้ และมี
พลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับโลกของเราอย่างมากมาย” ผมเชื่อว่านั่นคือ
ศรัทธาเบือ้ งหลังก่อนทีส่ อ่ื มวลชนคาทอลิกประเทศไทย โดยได้รบั การอนุมตั เิ ห็นชอบ
จากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ให้ผลิตรายการนีข้ น้ึ มา ท่ามกลาง
ยุคทีวกี ำ�ลังเติบโตของสังคมไทย ในการสนับสนุนเงินจำ�นวนมากจากผูม้ จี ติ ศรัทธา
และการเสียสละเวลา คำ�แนะนำ�จากคณะกรรมการที่มีศรัทธาคล้าย ๆ กัน
ล่าสุดทางรายการได้เปลี่ยนช่องออกอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือเปลี่ยนเป็น
ช่อง TNN 2 ซึ่งดำ�เนินการโดยบริษัททรู วิชั่น และมีการนำ�เทปกลับมาฉายซ้ำ�
สัปดาห์ละ 4 ครั้ง จึงอยากให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบติดตาม และบอกต่อ ๆ กัน
ไป เพื่อร่วมกันเผยแผ่ข่าวดีของพระศาสนจักรคาทอลิกผ่านทางงานสื่อของเรา
ฟุตบอลรอบตัดเชือกเย็นวันนัน้ ระหว่างทีมไทยกับทีมเกาหลีใต้ ผลปรากฏ
ว่าทีมไทยพ่ายไป 2 ประตูต่อ 0 ยิงประตูเขาไม่ได้เลย แม้จะมีหลาย ๆ โอกาส
ที่มีลุ้นก็ตามที ผมนั่งดูอยู่กับคุณพ่อรุ่นพี่ และคุณพี่รุ่นพ่อที่เคารพรักกันอยู่
ท่ามกลางผู้คนอีกมากมายในร้านอาหารแห่งนั้น โต๊ะทุกโต๊ะส่งกำ�ลังใจข้ามแดน
กันจนไม่เป็นอันรับประทานและพูดคุย การพูดคุยกลับมาออกรสอีกครัง้ หนึง่ เมื่อ
เกมส์จบ ผมเห็นไม่เห็นใครสักคนที่ดูเสียใจกับการแพ้ของทีมไทยในวันนั้น ผม
เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าเราเป็นมวยรอง และประสบการณ์ก็ห่างชั้น แถมต้องแข่งกับ
เจ้าบ้านจะกดดันแค่ไหน ไม่นับรวมกรรมการอีก เป็นจุดแพ้ที่เรียกศรัทธาคืน
กลับมา เพราะทีมฟุตบอลไทยในวันนั้นได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่า พวกเขาทำ�มัน
อย่างเต็มที่แล้ว พวกเขาออกแรงจนถึงที่สุดแล้ว
ผมเชื่อว่า คนเราปฏิบัติทุกสิ่งจากความศรัทธาในใจตน ถ้าเราเชื่อ
ศรัทธาในผู้คนเราก็จะรักพวกเขา และเชื่อว่าพวกเขา
เป็นคนดี ความผิดพลั้งพลาดเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้
และแก้ไขได้เช่นกัน ถ้าเราศรัทธาในงานที่เราทำ� ไม่ว่า
งานเล็กหรืองานใหญ่ถ้าเป็นงานของพระ พระจะช่วย
เราให้พ้นผ่านไปได้ด้วยดี แม้จะแพ้หรือชนะ แม้จะ
สำ�เร็จหรือล้มเหลว ศรัทธาไม่ได้ตกี รอบให้กบั ความสำ�เร็จ
เท่านั้น ศรัทธานำ�การออกแรงจนถึงที่สุดต่างหาก
บรรณาธิการบริหาร
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“มอบสาส์นรอมฎอน”

มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และคณะ ได้นำ�สาส์นในโอกาสสิ้นสุด
เดือนรอมฎอน ฉลอง ‘อีดิ้ลฟิตริ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 / ค.ศ. 2014 เมื่อ
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2014 ณ สำ�นักจุฬาราชมนตรี โดยมีอาจารย์ประสาน
ศรีเจริญ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรีในการรับมอบสาส์นในครั้งนี้ สำ�หรับหัวข้อใน
ปีน้ี “พีน่ อ้ งคริสตศาสนิกชนและมุสลิมร่วมมือร่วมใจกันสร้างภราดรภาพทีแ่ ท้จริง”
ผู้เข้าร่วม 13 ท่าน จุดยืนในปีนี้คือการทำ�กิจกรรมช่วยเหลือสังคมร่วมกัน

“โครงการอ่านสารสันติภาพ”

“บราเดอร์มาร์ตินเยี่ยมโรงเรียน”

ภราดามาร์ติน ประทีป โกมลมาศ
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ต.บางภาษี
อ.บางเลน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2014 ได้พบปะกับคณะครู และ
นักเรียน ได้กล่าวชื่นชมนักเรียนและครู พร้อมทั้งหวังว่า โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์
จะเป็นโรงเรียนที่เป็นที่เชิดหน้า ชูตา ของชาวบางเลนในอนาคต บราเดอร์ยังเน้น
ว่า ลายมือเป็นตัวชี้บอกถึง บุคลิกภาพ นิสัยใจคอของบุคคล และเรื่องความจำ�
วิธีการจำ� กระบวนการเรียน การสอน ยังเป็นสิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับการเรียนวันนี้
และเน้นเรื่องการเรียนรู้ด้วยการกระทำ�เป็นสิ่งที่สำ�คัญ (Learning by doing)

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัด
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวัน
สันติภาพสากล 2557 ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2014 เวลา 07.45 น. โดย
เด็กหญิงภัฏฏินีย์ จันตราชู ประธานนักเรียน กล่าวถึงวันสันติภาพสากล
เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำ�นวยการ อ่านสารวันสันติภาพสากล ของ ฯพณฯ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นางสาวอารีญา เชี่ยวจอหอ ผู้ช่วย
ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายวิชาการ อ่านสารสันติภาพของนายบัน คี มุน เลขาธิการ
องค์การสหประชาชาติ จากนั้นผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทุกคน ยืนสงบนิ่ง 1
นาที เป็นการรำ�ลึกและส่งแรงจิตอธิษฐาน เพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในครอบครัว
สังคม ประเทศชาติ และโลก
ค่�ำ วันที่ 5 ตุลาคม 2014 ที่สักการสถาน
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง ได้
จั ด มิ ส ซาและกิ จ ศรั ท ธาพิ เ ศษสำ � หรั บ
เด็กเยาวชนชายที่เข้าค่ายกระแสเรียกที่
บ้านเณรเล็กยอแซฟ สามพราน จำ�นวน
160 คน โดยการนำ�ของคณะสงฆ์ประจำ�
บ้านเณร
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