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พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ 

ต้นเดือน ซึ่งเดือนนี้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพ และร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อเสนอ ดำาเนินสดวก 

เลขาธิการ ที่มีอายุครบ 60 ปี และระลึกถึงคุณพ่อไพศาล อานามวัฒน์ ในการจากไปครบ 7 ปี โดยมีพี่น้องต่างศาสนา อาทิ ศาสนาซิกข์ ศาสนาฮินดู และกลุ่มคริสต์ 

มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2014 ที่วัดเซนต์โธมัส ซอยนนทรี 14 

“ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ(KPIs) และการศึกษาในยุคดิจิตอล” 
คณะครูจากโรงเรียนมหาไถ่ขอนแก่น โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออก และโรงเรียน

พระกุมารเยซู ขอนแก่น จำานวน 200 คน เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง 

“ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ(KPIs)”  โดย ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ และ “การศึกษา 

ในยุคดิิจิตอล” โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2014
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อธิษฐานภาวนา

ดังที่ท่านเป็นอยู่
โดย : คุณพ่อ Kennth Sedlak, C.Ss.R.

ถอดความโดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, 

C.Ss.R.

	 ไม่ม	ีวิธีการที่ถูกต้อง ในการอธิษฐานภาวนา	

เราต้องค้นพบแนวทางที่เรารู้สึก	“สบาย”	สำาหรับตัวเรา

เอง	 และที่เหมาะกับตัวเราเอง	 อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุด	

ก็คือความปรารถนาของเราที่อยากจะรู้ว่า	ผู้ที่อธิษฐาน

ภาวนาควรเป็นคนอย่างไร	 พระเจ้าทรงรับเราดังที่เรา

เป็นอยู่	 มิใช่บุคคลที่เราอยากเป็นหรือคิดว่าเราควรเป็น	

เมื่อเรามาหาพระเจ้าดังที่เราเป็นอยู่	 เราก็ได้ปล่อยให้

พระเจ้าทรงสัมผัสเราแล้ว

	 พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราว่า	“เม่ือท่านอธิษฐาน

ภาวนา จงอย่าเป็นเหมือนบรรดาคนหน้าซื่อใจคด 

เขาชอบยืนอธิษฐานภาวนาในศาลาธรรมและตาม

มุมลานเพื่อให้ใครๆ เห็น”	(มัทธิว	6:5)	แต่พระองค์

ทรงสนับสนุนให้เราเข้าสู่ห้วงที่ลึกลงไป	 ที่เราสามารถ

เป็นตัวของตัวเราเองและอธิษฐานภาวนาที่นั่น	 พระ

เยซูเจ้าทรงทราบห้วงลึกของพระองค์เองดี	 ดังน้ันพระองค์

จึงทรงรู้สึกว่าทรงรู้จักพวกคนเก็บภาษ	ี คนบาป	 และ

เด็กๆ	 ดีมาก	พวกเขาไม่มีอะไรท่ีจะต้องสูญเสียมากมาย

และไม่จำาเป็นต้องซ่อนอะไร	 บางครั้งเราเครียดมากที่

เราปล่อยให้ความจริงปรากฏต่อหน้าผู้อื่นว่า	 เราลืมไป

ว่าตัวจริงที่เราเป็นอยู่	 ซึ่งพระเจ้าทรงรักและทรงทำาให้

เราเป็นดังนั้น	 พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า	 หลังจากที่เรา

ผ่านระดับที่เราคิดว่าเราควรเป็นใครให้แก่ตัวเราท่ีแท้

จริงแล้ว	 ก็หมายความว่าเราสัมผัสกับพระเจ้าแล้ว	 อัน

ที่จริงพระเจ้าทรงบันดาลให้	 “ความรักตัวเอง”	 เป็น

ศูนย์กลางแห่งพระปรีชาญาณของพระองค์	 เมื่อทนาย

คนหนึ่งพยายามจับผิดพระองค์	โดยตั้งคำาถามว่า	“บท 

บัญญัติข้อใด	เป็นเอกในธรรมบัญญัติ”	พระเยซูเจ้าตรัส

ว่า	 “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของ

ท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน นี่

คือบทบัญญัติเอกและเป็นบัญญัติแรก บทบัญญัติ

ประการที่สองก็เช่นเดียวกัน คือท่านต้องรักเพื่อน

มนุษย์เหมือนรักตนเอง”	(มัทธิว	22:36-39)

 

การวอนขอเปลี่ยนให้ความต้องการของเราเป็นการ

อธิษฐานภาวนา

	 มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งสามารถนำาไปสู่ตัวตนที่แท้จริง

ของเรา	 และการอธิษฐานภาวนาอย่างสนิทสนมเป็น

แรงผลักดันชีวิตของเราเป็นส่วนใหญ่	 สำาหรับพวกเรา 

ส่วนใหญ่แรงผลักดันนี้	 เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคย	 แต่อธิบาย

ไม่ค่อยถูกเหมือนกับแม่ถามลูกน้อยว่า	 “เจ็บที่ไหน”	

สิ่งเดียวที่เด็กตอบก็คือ	 “ปวดทั่วไป”	 เราเพียงแต่รู้ว่า

เป็นความเจ็บปวด	เพื่อแสวงหาสิ่งที่หลบหนีไปจากเรา

	 หากเราติดตามการนำาของความปรารถนานี้	

เราจะพบว่าเรากำาลังสะท้อนธรรมชาติอันลึกซึ้งของเรา

เอง	 ชีวิตฝ่ายจิตของเราเป็นหน้าตาเดียวกับที่พระเจ้า

ทรงรู้จักเรา	 ลองหวนคิดถึงสิ่งกระตุ้นท่านให้ท่านทำา

สิ่งที่บรรลุถึงความสำาเร็จในชีวิตของท่าน	 เพื่อต้องการ

ประสบความสำาเร็จ	 ท่านหวังว่าความสำาเร็จจะนำาสิ่งใด

มาให้แก่ท่าน	 เมื่อท่านต้องการทำาอะไรให้ผู้อื่นพอใจ	

ให้เป็นที่รักใคร่แก่ผู้อื่น	 ท่านปรารถนาให้เขาตอบแทน

ท่านอย่างไร

	 ความปรารถนาสูงสุดของเราคือความเป็น

ที่รักใคร่	ความเจ็บปวดนี้กระตุ้นให้เรามีความหวัง	หาก 

เรามองดูใกล้ๆ	 เราจะเห็นว่า	 การเลือกทุกชนิดได้รับ

การผลักดันมาจากความปรารถนาที่ไม่หยุดหย่อนให้

ได้รับผลสำาเร็จ	 ไม่ช้าไม่นาน	 เราอาจเริ่มต้นสงสัยอยู่ 

ในใจว่า	มีอะไรบ้างท่ีความปรารถนาน้ีบรรลุถึงความสำาเร็จ 

ไปแล้ว

	 การติดตามความต้องการ	 สามารถปลูกจิตใจ 

เราให้ปรารถนาองค์บ่อเกิดแห่งความปรารถนาทุกอย่าง	

นี่คือเหตุผลที่นักบุญอัลฟอนโซ	 ผู้ตั้งคณะพระมหาไถ	่

จึงสนับสนุนการอธิษฐานภาวนาแบบวอนขอ	 ในขณะ

ที่เราสัมผัสกับความสงบเงียบของพระเจ้า	 เราพบเสียง

ของเราเองในการวอนขอ	 ในขณะที่เราอธิษฐานภาวนา

ต่อไป	 เราก็จะเริ่มต้นเลือกสำารวจดูความต้องการของ

เราเอง	 และพยายามแสวงสิ่งที่จะให้เราได้ทุกอย่างที่เรา

วอนขอ	เปลี่ยนจากความปรารถนาให้เป็นการอธิษฐาน

ภาวนา	การอธิษฐานภาวนาดังนี้นำาเราไปถึงพระเจ้า

	 ในการอธิษฐานภาวนา	เราพบว่า	มีการตื่นตัว 

ก็เป็นพระหรรษทาน	พระเจ้าทรงทำางานในตัวเรา	นักบุญ

เปาโลอธิบายว่าดังนี้	“ในทำานองเดียวกัน พระจิตเจ้า

เสด็จมาช่วยเหลือเราผู้อ่อนแอ เพราะเราไม่รู้ว่าจะ

ต้องอธิษฐานภาวนาขอสิ่งใดที่เหมาะสม แต่พระ 

จิตเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาวอนขอแทนเรา ด้วยคำาที่

ไม่อาจบรรยายและพระผู้ทรงสำารวจจิตใจ และทรง 

ทราบความปรารถนาของพระจิตเจ้า เพราะว่าพระ

จิตเจ้าทรงอธิษฐานเพ่ือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ตาม 

พระประสงค์ของพระเจ้า”	(โรม	8:26-27)

 

คำาอธิษฐานภาวนาคือพระจิตเจ้าผู้ทรงกระทำา 

สิ่งต่างๆ ในตัวเรา

	 นักบุญเปาโลอธิบายให้เราฟังว่า	 ความเจ็บปวด

เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ภายใน	 ในบรรดาสิ่งสร้าง 

ทั้งหลาย	“เรารู้ดีว่า จนถึงเวลานี้ สรรพสิ่งกำาลังร้อง

ครวญครางด้วยความเจ็บปวดราวกับสตรีคลอด

บุตร มิใช่เพียงแต่สรรพสิ่งเท่านั้น แม้แต่เราเอง

ซึ่งได้รับผลิตผลครั้งแรกของพระจิตเจ้าแล้ว ก็ยัง

คร่ำาครวญอยู่ภายใน ในเมื่อเรามีความกระตือรือร้น

รอคอยให้พระเจ้าทรงรับเราเป็นบุตรบุญธรรม ให้

ร่างกายของเราได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระ” 

(โรม	8:22-23)

	 การโอดครวญของพระจิตเจ้านี้ให้กำาเนิดแก่

คำาอธิษฐานภาวนาของเรา	 เป็นพระหรรษทานทรงชีวิต 

ท่ีทรงทำางานในตัวเรา	 ช่วยให้ความรักของเราต่อพระเจ้า

และบุตรธิดาของพระเจ้าครบสมบูรณ์	 ความสัมพันธ์

ของเราต่อพระเจ้าในการอธิษฐานภาวนาช่วยให้ความ

สัมพันธ์กับผู้ที่เรารักลึกซึ้งยิ่งขึ้น	และความสัมพันธ์กับ

ผู้ที่เรารัก	 ทำาให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าลึกซึ้ง

ยิ่งขึ้น	 นี่คือผลงานของพระจิตเจ้าในตัวเรา	 เพื่อช่วย

ก่อสร้างพระอาณาจักรของพระบิดาเจ้าของเรา	 “ใน

แผ่นดินเหมือนในสวรรค์”

	 การอธิษฐานภาวนาเป็นเวลาท่ีเราให้พระเจ้า

ทรงสัมผัสกับเรา	 การอธิษฐานภาวนาเป็นเวลาที่เราได้

สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับพระเจ้า	 อย่างมีความสัมพันธ์

กับพระเจ้า	 อย่างอิสระมากขึ้น	 เนื่องจากความรักอัน

ไร้ซึ่งการไต่ถาม	 การตัดสินใจของเราที่จะอธิษฐาน

ภาวนาเนื่องจากความปรารถนาที่จะได้รับความรักและ

แสดงออกซึ่งความรัก	 และความรักเปิดชีวิตของเราให้

เข้าใกล้ความย่ิงใหญ่	 ความใกล้ชิดและพระทัยอันกว้างขวาง

ของพระเจ้า

การอธิษฐานภาวนาคือการเชิญให้พระเจ้าเสด็จมา

ใกล้ชิดเรา

	 ในขณะที่เราอธิษฐานภาวนา	 ความปรารถนา

ของเราไปสู่	 “องค์ความปรารถนา”	 เราแต่ละคนอาจจะ 

ไม่สม่ำาเสมอในชีวิตการอธิษฐานภาวนา	 แต่เราส่วนมาก

ตระหนักดีถึงความปรารถนาของพระเจ้า	 โดยเฉพาะ

เมื่อเราขัดสนหรือต้องการความช่วยเหลือ	นี่คือสิ่งที่เรา

ทุกคนคล้ายคลึงกัน	แม้กระทั่งนักบุญที่มีชื่อเสียง

	 แต่พระเจ้าทรงเพียรทนกับเรา	 ดังที่พระองค์

ทรงอดทนในความรักท่ีทรงมีต่อเรา	 เราจะค่อยๆ	 ปรับตัว 

ซึ่งต้องใช้เวลา	และประสบการณ์ในชีวิตของเรา	พระเจ้า 

ทรงรักเราแม้เราจะเล็กน้อยเพียงใด	 และทรงเปิดใจเรา

ให้ขยายตัวในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของเรา	 การอธิษฐาน

ภาวนาคือหนทางที่เรากระชับความสัมพันธ์นี	้ การ

อธิษฐานภาวนาคือหนทางที่จะปล่อยให้ความสัมพันธ์

นี้ลึกซึ้งและเจริญเติบโตมากขึ้น
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พันธกิจการอภิบาล (ต่อจากหน้า 20)

(อ่านต่อหน้า 8)

จัดประชุมพระสังฆราชเอเชียเกี่ยวกับพันธกิจการ

อภิบาลฆราวาส	ครั้งที	่2	(BILA	II	on	SCCs)	ระหว่าง

วันที	่ 25-30	 กันยายน	 2014	 ที่ศูนย์คามิลเลียน	

ลาดกระบัง	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน	 122	 ท่าน	

จาก	12	ประเทศ	ได้แก	่บังคลาเทศ	อินเดีย	อินโดนีเซีย	

เกาหลี	 เมียนมาร	์ ปากีสถาน	 ฟิลิปปินส	์ สิงคโปร	์ 

ศรีลังกา	ไต้หวัน	ประเทศไทย	เวียดนาม	ประกอบด้วย

พระสังฆราช	17	ท่าน		พระสงฆ์	80	ท่าน	ซิสเตอร์	12	

ท่าน	ฆราวาส	13	ท่าน	

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้องการ

ให้ทุกคนเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานแห่งพระวรสาร

และออกไปพบผู้คนเพื่อให้ความรักของพระเจ้าไป

สัมผัสผู้อื่นโดยผ่านทางเรา	 การประชุมครั้งนี้สอดคล้อง

กับพระสมณสาส์นเตือนใจเรื่องความชื่นชมยินดีแห่ง

พระวรสาร	(Evangelii	Gaudium)	เป็นแนวทางในการ

ประกาศข่าวดีแบบใหม	่ดังมีถ้อยแถลงของการประชุม

1. ผลงานการแพร่ธรรม

	 เราเริ่มต้นการประชุมด้วยความยินดี	 ด้วยการ

แบ่งปันผลของการแพร่ธรรมในบรรดาคริสตชนกลุ่ม

ย่อย	SCCs/BECs	ที่มีการแพร่หลายอยู่ในเอเชีย	เช่น

	 •	ประชาชนกลับเป็นพระคริสตเจ้าและหมู่คณะ	

โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่การแบ่งปันพระวรสาร

	 •					แบง่ปนัพระวาจาของพระเจ้าในครอบครวัและ 

ในชุมชนให้ความเชื่อลงรากลึก

	 •						การคืนดแีละการบำาบัดรกัษาในครอบครวัและ 

ในระหว่างกลุ่มต่างๆ	

	 •					เยาวชนมีสว่นรว่มดว้ย	และเป็นผูน้ำาใน	SCCs/ 

BECs	และช่วยให้พวกเขาช่วยตัวเอง

	 •			บรรดาผูท้ีล่ะทิง้พระศาสนจักรไปเขา้ครสิตชน 

นิกายอื่น	 และผู้ที่เป็นคาทอลิกแต่ในนาม	 ให้กลับมาสู่

ฝูงแกะของพระเจ้า

	 •	 เพิ่มจำานวนผู้ใหญ่รับศีลล้างบาป	และจัดการ

เรื่องแต่งงานให้เรียบร้อย

	 •	ให้มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน	และการเป็น

สมาชิกของพระศาสนจักร

	 •	 ช่วยชาวบ้านให้เลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับ

การใช้สื่อมวลชนและเทคโนโลยี

	 •	ช่วยให้ประชาชนบริจาคเพื่องานของ	SCCs/

BECs	ช่วยให้พวกเขาช่วยตัวเองและสนับสนุนกลุ่มของ

ตนเอง

	 •	 ผู้นำาฆราวาสได้ปรับปรุงกลุ่มชนของตนและ

มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการก่อสร้างชุมชน

	 •	 ฆราวาส	 พระสงฆ์	 และนักบวชเรียนรู้ที่จะ

ทำางานเป็นทีม	 (กลุ่มฯ	 และปรับปรุงตัวในเรื่องที่ให้

ปรับปรุงตัวเอง)

	 •	 ให้สตรีมีส่วนในกิจการของพระศาสนจักรใน

บทบาทของผู้นำา

	 •	 สนใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องความยุติธรรมใน

สังคม	 เช่น	 รับบทบาทที่จะช่วยสนับสนุนผู้ที่อ่อนแอ

และสภาพแวดล้อม

	 •	SCCs/BECs	ช่วยสร้างผู้นำาทางการเมืองและ

ช่วยสนับสนุนสังคมที่ยุติธรรม

	 •	กลุ่ม	SCCs/BECs	

2. ที่มาแห่งความยินดีของเรา

	 เราเช่ือว่าการเผชิญกับพระคริสตเจ้าเปล่ียนแปลง

และบันดาลให้เราเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี	 (EG1)	

ช่วยเราเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและช่วยให้เราทบทวนจุด

มุ่งหมายของเรา	 เราคือประชากรซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้

มีความชื่นชมยินด	ี เป็นพยานว่าพระคริสตเจ้าประทับ

อยู่ใกล้ชิดกับเรา	 สำาหรับพวกเราที่มีส่วนในพระชนมชีพ 

ของพระองค์	อันเป็นผลจากศีลล้างบาป	อาศัยศีลอภัยบาป	

และศีลมหาสนิท	 เราสัมผัสกับพระเมตตาของพระองค	์

ความยินดีและความกระตือรือร้นท่ีเราฉายแสงออกไป	

กลับกลายเป็นเคร่ืองหมายท่ีไม่ผิดพลาดถึงความรัก

ของพระเจ้าและพระองค์สถิตอยู่กับเรา

	 ใน	 SCCs	 ซึ่งเป็นกลุ่มชนแห่งความเชื่อ	 เรา

สัมผัสกับความรักของพระเจ้าในพิธีกรรมและในการ

แบ่งปันพระวรสาร	 เมื่อเราได้รับแสงสว่างจากความรัก

นี	้ เราพบกับพระองค์อยู่เสมอ	 ไม่มีใครจะไม่เห็นด้วยว่า 

เราได้มีประสบการณ์แห่งการไถ่กู้ของพระเจ้าในชีวิต 

ส่วนตัวของเราเอง

	 SCCs	ช่วยให้เราได้สัมผัสกับความรู้สึกฝ่ายจิต

วิญญาณ	 ซึ่งทำาให้เราใกล้ชิดกับชีวิตของผู้อื่น	 และนี่ก ็

คือแหล่งท่ีมาแห่งความยินดีท่ีย่ิงใหญ่มากข้ึน	 ความใกล้ชิด

กับพระบุคคลของพระคริสตเจ้าเผยแสดงให้เรารู้ว่าเรา 

คือใคร	 เพียงแต่ความพร้อมของเราท่ีจะพบกับเพ่ือนมนุษย์ 

และแสดงให้เขาเห็นว่าความรักทำาให้เราสัมผัสกับ

พระเจ้าด้วย	การรับใช้เพ่ือนมนุษย์ของเราเท่าน้ันท่ีนัยน์ตา

จะเปิดเผยพบว่า	 พระเจ้าทรงกระทำาอะไรให้แก่เรา	 และ

พระองค์ทรงรักเรามากเพียงใด	(Deus	Caritas	Est	18) 

3. สิ่งท้าทายที่ SCCs/BECs ต้องเผชิญ

	 SCCs/BECs	ในสว่นต่างๆ	ของเอเชยีตอ้งเผชญิ 

คือ	 การท้าทายของโลกในปัจจุบันที่สมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิสทรงกล่าวถึงใน	 Evangelii	 Gaudium	 มี

เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและโลกวิกฤต	ทุนนิยมกลายเป็น

ระบบเศรษฐกิจเกือบทั่วโลก	 ระบบนี้นำาความก้าวหน้า

มาสู่ไม่กี่ประเทศ	คนยากจนไม่มีส่วนร่วมด้วยเลย	ความ

แตกต่างระหว่างคนร่ำารวยกับคนจนแย่ลงทุกวัน	ซึ่งเพิ่ม

ความแตกแยกและความอยุติธรรมให้มากขึ้น	 ซึ่งจะนำา

ไปสู่ความรุนแรง	 การทำาให้เศรษฐกิจอยู่ในระดับโลก	 ก็

เป็นการเพิ่มเติมความเห็นแก่ตัว	 วัตถุนิยม	 และความ

เห็นแก่ตัวในด้านศีลธรรม	 ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็น

อันตรายต่อเอเชีย	 ซึ่งมีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีรากฐานอยู่

กับครอบครัว	 เน้นชุมชนสัมพันธ์และมีศาสนาเป็นหลัก

สำาคัญของสังคม

	 SCCs/BECs	ในเอเชียมีผู้นับถือศาสนาอิสลาม	

ฮินด	ู พุทธศาสนา	 และศาสนาที่เก่าแก่	 ความพยายาม

ของเราที่จะเจริญชีวิตอยู่ด้วยกันในสันติ	 บางครั้งอาจ

ได้รับอันตราย	 หากมีนิกายที่เน้นความรุนแรง	 ก็จะมี

แต่ความรุนแรง	 และเสรีภาพของเราในการประกอบกิจ

ศาสนาก็จะถูกจำากัด

4. ผู้แทนในการแพร่ธรรม

	 แต่เราต้องยอมรับว่าเราเองก็ถูกท้าทายด้าน

ชวีติฝา่ยจติในฐานะผูท้ีท่ำางาน				ในด้านฝา่ยจติคอื	บรรดา 

พระสังฆราช	 พระสงฆ	์ นักบวช	 และฆราวาส	 พระ

สันตะปาปาทรงเตือนเราถึงการก่อสร้างที่เราต้องเผชิญ	

(EG	 76-109)	 ซึ่งเราเชื่อว่าสามารถตัดความเจริญ

ก้าวหน้า	 SCCs/BECs	 ในความสามารถที่จะเป็นผู้

ประกาศข่าวดีรุ่นใหม	่ ในจำานวนนี้มีความปลอดภัยของ

ตัวเราเอง	 ไม่มีผู้แพร่ธรรม	 ความกระตือรือร้น	 ความ

อ่อนแอในด้านฝ่ายจิตวิญญาณ	 การมองโลกในแง่ร้าย

หมดความร้อนรนกลับมาสนใจในความรอดพ้นของ 

ตัวเอง	การขาดความร้อนรนที่จะเป็นผู้แพร่ธรรม	ทำางาน 

โดยไร้ชีวิตฝ่ายจิต	 หมดพลัง	 ห่วงใยในเสรีภาพของ

ตนเอง	 การพักผ่อน	 การเห็นแก่ตัว	 ความร้อนรน	 

เยือกเย็นลง	สนใจในความปลอดภัยของตัวเอง	ไร้ความ

ร้อนรนของการเป็นธรรมชาติ	ทำางานโดยปราศจากชีวิต

จิต	 หมดพลัง	 ไร้การติดต่อกับเพื่อนมนุษย์	 ความเห็น

แก่ตัว	 ความเยือกเย็นฝ่ายจิตวิญญาณ	 ไร้ความร้อนรน 

ฝ่ายจิตวิญญาณ	 มองดูโลกในแง่ร้าย	 และความไม่ชัดเจน

เกี่ยวกับพันธกิจที่ตนมีอยู่

5. สำานึกในความอ่อนแอของตนเอง แต่อาศัยแรง

บันดาลใจ อาศัยความยินดีที่เราอุทิศตนรับใช้

 ก. ในฐานะฆราวาส

	 -	 มีบทบาทในพันธกิจอันมาจากศีลล้างบาป

และศีลกำาลัง

	 -	 เป็นประจักษ์พยานแบบคริสตชนในด้าน

สังคม	การเมือง	และเศรษฐกิจ	(EG	102)

	 -	 มีส่วนร่วมในโครงการแพร่ธรรมเกี่ยวกับ

อาชีพและสติปัญญา

	 -	 มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่จะช่วยให้

มีส่วนร่วมของวัดหรือสังฆมณฑลที่ เกี่ยวกับคณะ

กรรมการวัด	และการชุมนุมของส่ิงท่ีเก่ียวกับงานอภิบาล

	 -	 รับการอบรมและแต่งตั้งของสตรีในชีวิตและ

พันธกิจของพระศาสนจักร

 ข. ในฐานะที่เป็นสมาชิกของคณะนักบวช

	 -	 แสดงความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร	 เมื่อ

ต้องเผชิญกับการถูกผจญล่อลวง	 เช่น	 การสลายตัว	

ความเศร้าและความหมดหวัง

	 -	 จากตัวเองและความร่วมมือกับผู้อื่น	 เป็น

หนึ่งเดียวกับเขา	 และพบกับพระพักตร์พระเยซูเจ้าใน

สุรเสียง

	 -	พวกเขาในความเศร้า	แล้ววอนขอพระเจ้า

	 -	ร่วมกับฆราวาสเกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อพวก

เขาจะได้สามารถรับผิดชอบในการร่วมมือกับพวกเขา

	 -	ในพันธกิจของพระศาสนจักร

 ค. ในฐานะพระสังฆราชและพระสงฆ์

	 -	 จัดการกับความเห็นแก่ตัว	 การบริโภค	

ลักษณะสัมพันธ	์และสิ่งท้าทายต่างๆ	ที่เราต้องเผชิญใน

โลกและในพระศาสนจักร

	 -	 พิจารณาอย่างลึกซึ้งและบ่อยๆ	 เกี่ยวกับ

ความเป็นเอกของกระแสเรียกของเรา	 กล่าวคือ	 การมี

ความซื่อสัตย์ต่อสังฆภาพซึ่งมีส่วนร่วมกันอันเนื่องมา

จากศีลล้างบาป	 เพื่อจะได้เผชิญหน้ากับผลกระทบใน

ทางลบของสังฆภาพของเรา

	 -	 เป็นผู้แพร่ธรรมและนักเทศน์ที่น่านับถือ

ในเขตพระศาสนจักรที่รับผิดชอบอยู	่ ดังนั้นให้เราแบ่ง
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

มันเป็นปลาหรือมันเป็นเป็ด? 
โลกตามแบบของศิลปิน

ชาวดัตช์ เอ็ม. ซี. เอ็สเชอร์
5 ตุลาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

สำานักวาติกันเสนอว่าผู้คนทั่วโลก

จะเชื่อมโยงตนเองกับการประชุมสมัชชา

พระสังฆราชเรื่องครอบครัวได้อย่างไร

3 ตุลาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l	 การประชุมสมัชชาพระสังฆราชหรือซีโนดที่กำาลัง

ดำาเนินอยู	่(5-19	ตุลาคม)	สามารถดำาเนินตามแนวทาง

ครั้งก่อนได้คือการประชุมซีโนดสามารถให้ผู้คนทั่วโลก

เข้ามีส่วนรับรู้ได้กว้างขวางขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะ

รับมือปัญหาท้าทายซึ่งสถาบันครอบครัวกำาลังเผชิญอยู่

l พระคาร์ดินัลลอเรนโซ บัลดิสเสริ เลขาธิการ 

ที่ประชุมสมัชชาพระสังฆราชได้แถลงวาระการประชุม

ที่จะมีขึ้น	ตลอด	2	สัปดาห์ของการประชุม	เราไม่เพียง

เห็นแต่พระสงฆ์	 พระคาร์ดินัล	 พระสังฆราชเท่านั้นแต่

ยังประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเรื่องครอบครัวโดยเฉพาะให้

ความใส่ใจไปยังคู่แต่งงาน	 พ่อแม่	 ผู้นำาครอบครัว	 จึงมี

คู่แต่งงานจำานวน	 12	 คู่เข้าร่วมประชุม	 และท่ามกลาง 

ผู้เชี่ยวชาญก็จะมีบางท่านเป็นคู่แต่งงานมาด้วยกัน

l	 เทคโนโลยีใหม่ๆจะมีบทบาทสำาคัญมากในการที่จะ

ให้โลกได้รับรู้ถึงการอภิปรายพูดคุยในการประชุมซีโนด

ครั้งนี้	 โฆษกสำานักวาติกัน	 คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอม-

บาร์ดี กล่าวว่า	 ข่าวสารจากห้องประชุมซีโนดจะมีการ 

ทวตีจากบญัชทีวตีของหอ้งขา่ว	(@HolySeePress)	และ 

ยังมีรายงานประจำาวันสำาหรับผู้ที่คลิกเข้ามายังติดตาม

ในห้องข่าวของเรา	ท่านเสริมว่า

 “ยังมีเสียงให้ได้รับฟังเป็นช่วงๆต่อเน่ืองกัน 

และวิดีโอสัมภาษณ์คุณพ่อที่เข้าประชุมจากอาคารห้อง

ประชุมตลอดท้ังวัน จะมีสถานีโทรทัศน์เกลือและแสงสว่าง 

วิทยุวาติกัน และช่างเทคนิคจากโรมรีพอร์ทมาช่วยเรา

ด้วย”

l พระคาร์ดินัลบัลดิสเสริให้ข้อมูลแก่นักข่าวว่าการ

ประชุมซีโนดจะประกอบด้วยเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จ

พระสันตะปาปาเปาโล	 ที่	 6	 เป็นบุญราศี	 ในวันที่	 19	

ตุลาคม	 ท่านเน้นความสำาคัญของพระสันตะปาปาโดย

เฉพาะต่อการประชุมที่เกิดขึ้นครั้งนี้โดยกล่าวว่า

 “การแต่งตั้งบุญราศีในบริบทของการประชุม

สมัชชาพระสังฆราชก่อเกิดนัยยะสำาคัญแก่คณะพระ

สังฆราชเพราะว่าพระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่ในศตวรรษ

ที่20พระองค์นี้ ไม่ เพียงแต่นำาทางเราไปสู่บทสรุป 

บุญราศีมารีย์-อาเซเลีย กูเอริน และหลุยส์ มาแตง บิดามารดาของ

นักบุญเทเรซาแห่งลีซีเออซ์ ครอบครัวนักบุญผู้ศรัทธา 

พระคาร์ดินัลลอเรนโซ บัลดิสเสริ และคุณพ่อลอมบาร์ดี

บุญราศีเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา

ของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ก่อ 

เกิดการประชุมสมัชชาพระสังฆราชหรือซีโนดแบบนี้

ด้วย”

l	 งานของบรรดาพระสังฆราชจะได้รับการเสริมให้สมบูรณ์

ครบครันด้วยคำาภาวนาของบรรดาสัตบุรุษตลอดการ

ประชุม		พระคาร์ดินัลหรือพระสังฆราชจะถวายพิธีมิสซา 

ท่ีพระมหาวิหารพระมารดามารีย์หลังเอก	(วัดท่ีสร้างถวาย

แด่แม่พระเป็นหลังแรกของพระศาสนจักร)	 ทุกวันใน

ตอนเย็น	พระธาตุของนักบุญและบุญราศีที่รู้จักกันดีใน

ด้านความศักดิ์สิทธิ์อันเกี่ยวกับครอบครัวจะตั้งแสดง	

ณ	 พระมหาวิหารนี	้ ในบรรดาพระธาตุเหล่านั้นจะม ี

พระธาตุของบุญราศี มารีย์-อาเซเลีย กูเอริน	และหลุยส์  

มาแตง	พร้อมลูกสาวของทั้งสองท่านคือนักบุญเทเรซา 

แห่งลีซีเออซ์

เอ็ม. ซี. เอ็สเชอร์ กำาลังวาดภาพ

ปลา

หรือ

เป็ด?

l ปลาสามารถกลายเป็นเป็ดได้หรือ?ดูเหมือนจะเป็นไป

ไม่ได้ที่จะเอาปีกไปให้กับมันและทำาให้ปลาบินได้...แต่

แล้ว	 “ก็เป็นไปได้”...ดูเหมือนนี่จะเป็นคำาพูดเหมาะสม

ที่สุดที่ใช้อธิบายงานของศิลปินชาวดัตช์ผู้นี้	 เมาริตส์ 

คอร์เนลิส เอ็สเชอร์

l นับเป็นครั้งแรกที่กรุงโรมจัดแสดงผลงานของเขา	

ศิลปินลายเส้นประสาน	 จำานวน	 150	 ภาพ	 มาร์โค	 บุส

สากลี	(ผู้ดูแลงานศิลป์ของ	“เอ็สเชอร์”)	เล่าว่า

 “เอ็สเชอร์ เป็นคนที่ผสมผสานทุกสิ่ง ท่ีอยู่  

ต่างกันอย่างสุดข้ัว ท่ีอยู่ต่างกันคนละสนามความรู้เหมือน

วิชากายวิภาคอะตอม วิชาเรขาคณิต คณิตศาสตร์และ

ดนตรี ทุกสิ่งเหล่านี้ทำาให้เขาสนใจไปหมด เขาสามารถ

ผสมผสานส่ิงเหล่าน้ีเข้าในงานศิลปะของเขา ต้องขอบคุณ

ทักษะฝีมือวาดอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเขา”

(อ่านต่อหน้า 7)
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พระเยซูเจ้าทรงพระเมตตา

บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ไม่สมควรที่จะถูกแก้จากพันธนาการนี้ในวันสับบาโตด้วยหรือ?” 

(ลูกา 13:16)

	 ในบรรดารายชื่อคุณสมบัติท่ีพระเยซูเจ้าทรงเผยแสดงในพระวรสาร

จะมีคุณสมบัติ	“ความเมตตา”	ปรากฏอยู่เสมอผู้ท่ีพระองค์ทรงแสดงพระเมตตา

ให้เห็นก็มีมากมาย	 สตรีที่มีหลังงอจนเธอไม่สามารถยืนได้เป็นตัวอย่างหนึ่ง	

เธอต้องสู้กับสถานภาพนี้เป็นเวลาสิบแปดปี	 เราจะหวังให้พระเยซูเจ้ากระทำา 

สิ่งใดนอกจากทรงใช้พลังความสามารถของพระองค์รักษาเธอทันท	ี แล้วเธอก็

ยืนได้ตรง

	 นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเผชิญหน้า	 มีเสียงใหม่ออกมาต่อต้าน	 เป็น 

การโต้ตอบของผู้ที่ควรจะรู้ดีกว่า	 กล่าวคือเจ้าหน้าที่ศาลาธรรม	 เขากล่าวว่า	

เขาเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของวันสับบาโต	 ในวัฒนธรรมของ

ชาวยิว	 วันสับบาโตเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก	 เป็นวันระลึกถึงการพักผ่อนของ

พระเจ้า	หลังจากที่ทรงใช้เวลาหกวันสร้างโลก	และการพักผ่อนที่ชาวอิสราเอล

ได้กระทำาสืบต่อมา	 หลังจากที่พวกเขากลับมาครอบครองดินแดนแห่งพระ

สัญญา	วันสับบาโตเป็นวันฉลองชีวิต	พระเยซูเจ้าทรงทราบดี	และทรงเฉลิมฉลอง

ด้วยการรักษาในวันสับบาโต	เจ้าหน้าที่ศาลาธรรมรู้ถึงตัวบทกฎหมายในเรื่องนี	้

แต่พวกเขาไม่รู้ถึงจิตตารมณ์ของกฎวันสับบาโต	

	 ฉากสุดท้ายของเร่ืองน้ีเป็นของพระเยซูเจ้า	 พระองค์ทรงเรียกเจ้าหน้าท่ี

ศาลาธรรมว่า	“หน้าไหว้หลังหลอก”	พวกเขาเป็นนักแสดง	โดยใช้คำาพูดที่มิได้

อยู่ในต้นฉบับของพระเจ้า	 พวกเขาจะดึงสัตว์เลี้ยงของพวกเขาที่ตกอยู่ในหลุม

เอาขึ้นมาในวันสับบาโต	พระเยซูเจ้าทรงกระทำาสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้น	พระองค์

ทรงคืนชีวิตให้กับมนุษย์คนหนึ่ง	คุณค่าของพระวรสารเป็นสิ่งที่ให้คุณค่าแก่

ชีวิตมนุษย์

 ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ประชากรของพระองค์น้อมรับว่า พระองค์

คือพระเจ้าแห่งความเมตตาและความสงสาร และพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์

ทรงประทานตัวอย่างหลายครั้งในเรื่องนี้ ในพันธกิจของพระองค์ โปรดทรง

ช่วยลูกให้เป็นผู้แทนแห่งพระเมตตาในโลกท่ีสลับซับซ้อน และบางคร้ังโหดร้าย

ในโลกที่พวกลูกอาศัยอยู่นี้ ลูกวอนขอทั้งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า 

พระบุตรสุดที่รักของพระองค์ อาแมน

จอมปราชญ์แห่งชาติ

ทุกหัวใจไทยมารวมอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช
น้อมจิตถวายพระพรพ่อหลวง
อธิษฐานขอให้ทรงหายประชวรโดยเร็ว
ที่แวะเวียนมาได้ต่างก็ลงนาม
กราบพระบรมฉายาลักษณ์
ที่อยู่ห่างไกลก็ได้แต่เฝ้าติดตามพระอาการ
พ่อป่วยลูกก็ป่วยด้วย
พ่อหายป่วยลูกพากันโล่งอก
พ่อสบายดีลูกมีความสุข
ก็พ่อได้ทำามามากสำาหรับลูกแล้ว
ได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อความผาสุกของลูกทั้งประเทศ
ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ทั้งการทำามาหากินทั้งการพัฒนา
คอยติดตามทุกข์สุขของลูกแต่ละแห่งแต่ละพื้นภาค
ลูกสุขพ่อก็สุข
ลูกทุกข์พ่อก็ทุกข์
พ่อภูมิใจยามเห็นลูกรักใคร่ปรองดอง
พ่อเจ็บปวดยามที่ลูกทะเลาะเบาะแว้งแบ่งแยก
พ่อกังวลยามเห็นลูกมีปัญหา
พ่อยังเป็นสุขไม่ได้เมื่อลูกยังต้องลำาบาก
พ่อคิดหนักยามเห็นลูกเอารัดเอาเปรียบกัน
ใช้อำานาจตำาแหน่งหน้าที่กอบโกย
แม้สิ่งที่เป็นสิทธิอันชอบธรรมของพี่น้องร่วมชาติ
กระทั่งเกิดความยากจนขัดสนไปทุกระดับ
พ่อรู้ดีว่าลูกต่างคนต่างมีนิสัยใจคอ
จะหวังให้ลูกทุกคนเป็นคนดีก็คงยาก
ลูกนิสัยไม่ดีมักจะเป็นตัวก่อปัญหา
ทำาให้ลูกนิสัยดีต้องเดือดร้อนต้องลำาบากต้องเสียเปรียบ
ยิ่งถ้าลูกนิสัยไม่ดีมีอำานาจมีตำาแหน่งมีอิทธิพล
ยิ่งลูกนิสัยดีต้องเสียเปรียบ
ผืนแผ่นดินไทยที่เป็นของพ่อ
พ่ออยากให้ลูกทุกคนได้มีสิทธิมีเสียงได้ประโยชน์ทั่วหน้า
แต่พ่อผิดหวังเมื่อลูกนิสัยไม่ดีถือโอกาสกอบโกยเป็นล่ำาเป็นสัน
ฉกชิงทุกอย่างทั้งด้วยเล่ห์ด้วยกลด้วยคาถา
ไม่คำานึงถึงสิทธิหน้าที่ที่ลูกทุกคนมีในฐานะคนไทย
แล้วก็อ้างแบบน้ำาขุ่นๆ	ว่าเป็นสิทธิของตน
ด้วยตำาแหน่งด้วยอำานาจด้วยบารมี
ไม่สนใจว่าในสิทธิมีหน้าที่ควบคู่อยู่ด้วย
ในขณะที่สิทธิเรียกร้อง...	หน้าที่ก็เรียกร้องด้วยเช่นกัน
หน้าที่เรียกร้องให้เคารพในสิทธิของผู้อื่น
หากสิทธิฉันทำาให้ใครบางคนเสียสิทธิ
ถือได้ว่าสิทธิของฉันไม่ชอบธรรม
หน้าที่เท่านั้นที่จะทำาให้ฉันมีสิทธิคนอื่นมีสิทธิ
พ่อจึงอยากสอนจึงอยากเน้นจึงอยากตอกย้ำา
“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี...
ไม่มีใครที่จะทำาให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด
การทำาให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย
จึงมิใช่การทำาให้ทุกคนเป็นคนดี
หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี
ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี
ไม่ให้มีอำานาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย...”
คำาสอนเรียบง่ายเป็นรูปธรรม
แต่ลึกซึ้งในสัจธรรม
มีแต่นักปราชญ์เท่านั้นที่คิดได้
คณะกรรมการการเลือกตั้งยึดเป็นหลักเป็นกติกา
ชูธงเป็นนโยบายมาให้ได้ยินได้ฟังได้เห็นแทบทุกวัน
เพราะนี่คือความอยู่รอดของชาติ...พ่อท่านกำาชับ	
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ประกาศกในโลกปัจจุบัน (ต่อจากหน้า 5)

	 เขาเกิดปีค.ศ.	 1898	 ในประเทศเนเธอร์แลนด์	

และมากกว่าศิลปิน	 เขาจัดอยู่ในหมู่ผู้มีสติปัญญาแม้จะ

ไม่เคยเรียนในวิทยาลัยเลยก็ตาม	 เมื่อถาม	 เขาก็สรุปถึง

งานศิลปะของเขาด้วยคำาว่า	 “งานของผมเป็นเกมส์...

เกมส์ที่จริงจัง”เกมส์ที่เขาเล่นเริ่มต้นเมื่อเขาย้ายมาอยู่ 

ในประเทศอิตาลีในปี	ค.ศ.	1922	มาร์โค	บุสสากลี	เล่า

ต่อว่า

 “เอ็สเชอร์เป็นคนขี้อายและเริ่มเปิดตัวตนเมื่อ

ย้ายมายังประเทศอิตาลี สำาหรับเขาประเทศอิตาลีเป็น 

ดินแดนท่ีได้รับการอวยพระพร เขาเขียนอย่างน้ีในบันทึก

ประจำาวัน เขาได้รับความประทับใจจากดวงอาทิตย์ ทะเล 

ดอกไม้ เขาได้พบภรรยาที่นี่ด้วยเช่นกัน”

l	 ขอบคุณสำาหรับเทคนิคอันเฉียบคม	 เอ็สเชอร์ได้ให้

หลักการรายละเอียดแห่งความขัดแย้งซึ่งท้าทายวิธีมอง

โลกของผู้คนส่วนใหญ่ตัวอย่างเช่น	 ในงานเขียนภาพที่

ชื่อ	“ความสัมพันธ์”	ผู้ชมทุกคนจะต้องตัดสินว่าใครใน

ภาพที่กำาลังเดินขึ้น...และใครกำาลังเดินลงบันไดอันน่า

ฉงนนี้	 นิทรรศการจะจัดแสดงภาพเขียนไปจนถึงเดือน

กุมภาพันธ์	2015	ยังมีการตั้งแผ่นไม้เรียนรู้ภาพวาดเพื่อ

ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เทคนิคการมองแบบเอ็สเชอร์และ

วิธีสร้างสรรค์ผลงานอันน่าฉงนของเขาใครที่ทำาสำาเร็จ

จะเข้าใจวิสัยทัศน์ของศิลปินผู้มองดูสิ่งต่างทุกๆวัน 

ภายใต้แสงสว่างที่แตกต่างออกไป

ภาพ “ความสัมพันธ์” 

อาลัยรัก (ต่อจากหน้า 20)

อายุ 98 ปี เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่ 23 กันยายน 

2014 ภราดาราฟาแอลประจำาอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ 

ธนบุรี 47 ปี และศึกษาสมุนไพรอย่างจริงจัง และ

รักษาคนป่วย

	 ภราดาราฟาแอล	 ภักด	ี ทุมมกานน	 สมาชิก 

อาวุโสคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย

เสียชีวิตเมื่อวันที	่ 23	 กันยายน	 2014	 ที่โรงพยาบาล

คามิลเลียน	 มีพิธีสวดภาวนาและมิสซา	 ที่หอประชุม

หลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีระหว่าง 

วันที่	 23-25	 กันยายน	 จากนั้นเคลื่อนศพมาที่วัดน้อย 

เดล	 โรซารีโอ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 วันที	่ 26 

กันยายน	และพิธีมิสซาปลงศพ	วันที	่27	กันยายน		

	 ระหว่างมีพิธีสวดภาวนาและมิสซา	 ที่โรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี	 ได้มีพระสังฆราช	 พระสงฆ	์ นักบวช	 

คณะครูและนักเรียนจำานวนมาก	 มาร่วมในพิธี	 อาท	ิ

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุข 

สังฆมณฑลเชียงใหม่	 	 พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ 

จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุร	ีพระสังฆราชกิตติ- 

คุณยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์  คุณพ่อสืบศักดิ์ 

กล้วยไม้ ณ อยุธยา	ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	เป็นต้น	ได้มาถวายมิสซาอุทิศแด่ภราดาราฟาแอล 

ด้วย

	 และเมื่อวันที	่27	กันยายน	มีพิธีมิสซาปลงศพ 

ภราดาราฟาแอล	 ภักดี	 ทุมมกานน	 ที่วัดน้อยเดล	 

โรซารีโอ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	โดยภราดาเฟลิกซ์  

มารี  อำานวย ยุ่นประยงค์ เป็นประธานในพิธี	 จากนั้น

ได้เคลื่อนศพไปฝังท่ีสุสานคณะภราดาเซนต์คาเบรียล	

ภายในยุวลัยเซนต์หลุยส์	 แมรี่	 โดยมีพระสงฆ์	 นักบวช	

คณะครู	นักเรียน	และศิษย์เก่ามาร่วมพิธี

	 ภราดาราฟาแอล	ภักดี	ทุมมกานน	เกิดเมื่อวันที่ 

4	มีนาคม	ค.ศ.	1916	 เป็นชาวสมุทรปราการ	จากนั้น 

ได้เข้าถวายตัวในคณะภราดาเซนต์คาเบรียลเมื่ออายุ 

17	 ปี	 และเป็นภราดาท่านแรกที่ได้ทำานวกภาพใน

ประเทศไทย	 ท่านเป็นผู้ร่วมบุกเบิกโรงเรียนของคณะ

ภราดาหลายแห่ง	 เช่น	 โรงเรียนเซนต์หลุยส์	 ฉะเชิงเทรา	

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง	และเป็นอธิการยุวลัยท่ีเซนต์ร็อค 

ฉะเชิงเทรา	 จากนั้น	 ได้มาประจำาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	 ในตำาแหน่งเหรัญญิก	 ท่านศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับ 

ยา	 และพืชสมุนไพรต่างๆ	 อย่างเชี่ยวชาญ	 จนได้รับ 

ฉายานามว่า	ซินแส	หรือบราเดอร์หมอยา	ด้วยสุขภาพท่ี

ไม่แข็งแรงนัก	จึงเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลคามิลเลียน

โดยตลอด	จนที่สุด	 เมื่อเวลา	00.22	น.	ของวันที่	 23	

กันยายน	 2014	 ภราดาดาราฟาแอลกลับสู่อ้อมกอด

พระบิดา	รวมอายุ	98	ปี

 ข่าว: ปฏิวัติ สุขประกอบ / นิวัฒน์ ขุมจันทร์

 ภาพ: มยุรี จายนียโยธิน  

  

 
“ใจของท่านทั้งหลายจงอย่าหวั่นไหวเลย

จงเชื่อในพระเจ้า และเชื่อในเราด้วย
ในบ้านพระบิดาของเรา 
มีทีี่พำานักมากมาย...”
 (เทียบ	ยอห์น	14:2)

พบกับ

หนังสือดีสื่อคาทอลิก
จากทุกสำานักสื่อคาทอลิก

บูธ M 29 
สื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย

ได้ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 
15-26 ตุลาคม 2014
เวลา 10.00-21.00 น.

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



ปีที่ 38 ฉบับที่ 44 ประจำ�วันที่ 26 ตุล�คม - 1 พฤศจิก�ยน 2014 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 8

พันธกิจการอภิบาล (ต่อจากหน้า 4)

ปันความรับผิดชอบของเราในด้านบริหารกิจการดูแล 

พระศาสนจักรท้องถิ่นร่วมกับฆราวาสและนักบวช	

อาศัย	SCCs/BECs

	 -	 เห็นคุณค่าพระพรของฆราวาส	และพยายาม

ให้มีฆราวาสหญิงในภารกิจด้านบริหาร	 และการดูแล

สัตบุรุษจะได้รับผลสำาเร็จมากขึ้น	 อาศัยการบริหารที่มี

คุณค่าแห่งความรักของพวกเขา

	 -	อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลที่เรียบง่ายและธรรมดา

 อาศัยการร่วมมือกันในการดูแลหน้าที่

บริหารกิจการของวัด

	 -	พยายามให้	SCCs/BECs	ของเราเป็นผลที่แท้

จริงของชุมชน	ศิษย์ของการดูแลวัด	(EG	119-121)	ที่

ยื่นไปถึงองค์การการแพร่ธรรมใหม่	 เพื่อให้เป็นผลการ

บริหารพระศาสนจักรแห่งสันติภาพ	ยุติธรรมและความรัก

	 -	เข้าใกล้คนธรรมดาที่เรียบง่าย

 เราจะร่วมมือกันในฐานะผู้แทนฝ่ายบริการ

ของวัด

	 -	 พยายามทำาให้	 SCCs/BECs	 เป็นกิจการ

ของกลุ่มย่อย	 “สาวกแห่งการแพร่ธรรม	 (EG	 199-

121)	 ยื่นมือไปกับหน่วยงานแพร่ธรรมใหม่	 เพื่อให้เป็น

ประสบการณ์	 อาณาจักรของพระเจ้า	 อันเป็นอาณาจักร

แห่งสันติภาพยุติธรรม	และความรัก

	 -	 ให้แน่ใจว่าความกระตือรือร้นของการแพร่ธรรม

ของ	 SCCs/BECs	 จะเริ่มต้นมาจากการสัมผัสกับพระ 

คริสตเจ้าและการกลับใจที่ต่อเนื่องในแต่ละคนและใน

พระศาสนจักร

	 -	 มุ่งไปสู่ครอบครัวและเยาวชน	 พยายามเน้น

ความร่วมมือกัน	ซึ่งจะช่วยบำาบัดรักษา	หล่อเลี้ยงความ

เชื่อ	 กลายเป็นแหล่งที่มาแห่งชีวิตและการแพร่ธรรมใน	

SCCs/BECs	และในเขตวัด

	 -	 ทำางานพัฒนาโดยมีพ้ืนฐานอยู่บนชีวิตท่ีแท้จริง	

ในประเพณีของความมีใจดี	สงสารและเร่งด่วน	ให้มีมาก

ขึ้น

	 -	 นำา	 SCCs/BECs	 ของเราให้ได้ยินเสียงร้อง

ของผู้ยากจน	ตั้งใจที่จะเลือกการช่วยผู้ที่ยากจน	เห็นใจ

ผู้ยากจน	 เลือกช่วยผู้ที่ยากจน	 อยู่ข้างคนจน	 ช่วยให้

สังคมยอมรับคนยากจน	 จึงจะได้ชื่อว่าเป็นพระศาสน- 

จักรของคนยากจน	 อาณาจักรที่ให้การดูแลคนยากจน

ให้เขารู้สึกว่าอยู่ในบ้านของตนเอง	 และกระทำากับพวก

เขาเยี่ยงมิตร	 ตามพระฉบับแบบของพระคริสตเจ้า	 (EG	

186-216)

	 -	เปลี่ยน	SCCs/BECs	ให้เป็นฝูงชนในความฝัน 

ประมาณความผิดต่อสังคม	 เช่น	 การโกง	 การเสพยา 

เสพติด	 การค้ามนุษย์	 ความยากจนอันสูงสุด	 ฯลฯ	 มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและสนทนากับผู้ ท่ีมี

ความตั้งใจดี	และผู้นับถือศาสนาอื่น	(EG	217-221)

6. สรุป

	 พระจิตเจ้าทรงจุดไฟให้ลุกในหัวใจของเรา	

ทำาให้เราเปี่ยมด้วยความยินดี	 ในขณะที่เราและ	 SCCs/

BECs	ของเราประกาศข่าวดีโดยไม่หวาดกลัว	มิใช่ด้วย 

วาจาเท่านั้น	 แต่ด้วยดวงใจที่ได้เปลี่ยนไป	 เรามั่นใจว่า

ชีวิตกับพระคริสตเจ้าร่ำารวยกว่า	 และมีความยินดีมาก 

กว่าชีวิตที่ไม่มีพระองค์	 ขณะที่เราออกจากที่ที่เต็มไป 

ด้วยความกระตือรือร้น	 และด้วยใจมุ่งมั่น	 ขอให้พระ 

มารดามารีย์เป็นแบบอย่างของเรา	 และอ้อนวอนให้เราใน

พันธกิจและการประกาศพระวรสารในเอเชีย

 ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา ทีมผู้จัดงานให้

สัมภาษณ์อุดมสารว่า	 “การจัดงานครั้งนี	้ นับเป็นครั้ง

ที่	2	ที่เกี่ยวกับเรื่องวิถีชุมชนวัด	ครั้งที	่1	จัดเมื่อเดือน

ตุลาคม	 2013	 ที่เราเป็นเจ้าภาพจัดงาน	 ที่ศูนย์อภิบาล

คามิลเลียน	ลาดกระบัง	เวลาที่ภราดาทินรัตน์ คมกฤส 

แจ้งมาว่า	 เราจะต้องเป็นเจ้าภาพนั้น	 เราก็ใช้รูปแบบเดิม	

ซึ่งเราทำาการแบ่งงานไว้อย่างละเอียด	 ว่าใครมีหน้าที่ทำา

อะไร		ภราดาทินรัตน์เป็นผู้ประสานงานระดับนานาชาติ

แล้ว		ด้านพิธีกรรมคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช	และซิสเตอร์ 

บังอร มธุรสสุวรรณ	รับผิดชอบ	งานที่เกี่ยวกับเรื่องของ

เอกสารหน่วยงานของซิสเตอร์ที่อารามฯ	 รับผิดชอบ 

คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ และทีมจากทางจันทบุรี 

มาชว่ยดว้ย	เนือ่งจากวา่เปน็งานระดบัชาต	ิเราจงึตอ้งการ

ให้ทุกคนมีส่วนร่วม			เพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบ่งงานนั้น 

เราได้กระจายงานไปให้ทุกสังฆมณฑล”

 

 

 พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์-

รัตน์	 กล่าวว่า	 “การประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องวิถีชุมชนวัด 

และนำาไปสู่การประกาศข่าวดีแบบใหม่	ที่สมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาฟรังซิส	 ทรงพยายามที่จะทำาให้เราได้มีภาพ

ปรากฏให้เป็นความช่ืนชมยินดี			พ่อดีใจท่ีได้มาร่วม	เพราะ 

ว่าเป็นทิศทางงานอภิบาลของพระศาสนจักรเอเชีย	

ตั้งแต	่ ค.ศ.	 1990	 ที่เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	

การเมือง	 กำาลังจะผ่านไปในทิศทางน้ีแล้วเราจะทำาอย่างไร

ที่จะทำาให้ชุมชนวัดของเราเข้มแข็งขึ้น	 แม้ว่าเราจะเป็น

ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยเรา	แต่ในพระศาสนจักรเอเชีย		

12	 ประเทศที่มาร่วมประชุมกัน	 เป็นการดีมาก	 เพื่อจะ

พัฒนาวิถีชุมชนวัดไปสู่การประกาศข่าวดีแบบใหม่”

	 “พ่อดีใจเพราะว่าได้มาศึกษาพระสมณสาส์น

เตือนใจ	เรื่องความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร			พระสัน- 

ตะปาปาทรงเป็นผู้นำา	 และเป็นภาพลักษณ์ที่ด	ี ที่เป็น 

รอยยิ้ม	 ที่ทุกคนจะนึกถึงเรื่องความชื่นชมยินด	ี การ 

ประชุมนี้เป็นการประชุมที่มีทั้งพระสงฆ	์ พระสังฆราช 

นักบวช	 และฆราวาส	 มาร่วมประชุม	 วันแรกเน้นเรื่อง 

การจะเปล่ียนแปลงพระศาสนจักรให้เป็นพระศาสนจักร 

แบบแพร่ธรรมทำาอย่างไร	 เน้นถึงบทบาทของพวกเรา 

ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปและศีลกำาลัง	 วันที่	 3	 พูดถึง 

ท่ามกลางวิกฤติปัญหาต่างๆ	 ในชุมชน	 ที่เราก็ต้อง 

อุทิศตนทุ่มเท	 วันที	่ 4	 พูดถึงเรื่องการประกาศข่าวดี 

เน้นเรื่องของพระสงฆ์โดยตรง	 คือ	 การใช้บทเทศน	์	

การสอนคำาสอนแบบติดตามผู้ที่รับศีลล้างบาปให้เป็น 

คนที่เริ่มก้าวเดินไปด้วย	 	 ที่ประชุมได้พูดถึงเรื่องสังคม 

เราจะเห็นสภาพสังคมเรื่องการเมืองต่างๆ	 แล้ว	 ดังที่ 

พระสันตะปาปาตรัส	 แล้วเราจะนิ่งดูดายไม่ได้	 ถ้าเป็น 

คริสตังที่ดีจะต้องก้าวออกไป	 วันสุดท้ายพูดถึงเรื่องเรา 

ต้องเป็นผู้ประกาศข่าวดีท่ีเปี่ยมไปด้วยความช่ืนชม 

มีความกระตือรือร้น	 แต่ละวันจะมีพระสังฆราช	 และ 

สัตบุรุษ	มาแบ่งปันประสบการณ์ประมาณ	45	นาที	แล้ว 

ก็แบ่งกลุ่ม	 วันสุดท้าย	 มีการแบ่งปันและวางแผนว่าเรา

จะทำากันอย่างไร”	

	 “ส่วนตัวพ่อเองที่มาที่นี่ก็เห็นว่า	 ต้องเอาจริง

เอาจัง	 เพราะว่าพระศาสนจักรในเมียนมาร	์ ในเวียดนาม	

เขาก็พูดตรงๆ	 ซึ่งตอนแรกเราก็นึกว่าเขาเข้มแข็ง	 แต่

เขาก็บอกว่า	 เขายังไม่ม	ี BEC	 แต่เขาก็ตั้งใจจะไปแปล

เอกสาร	 จะพยายามประสานงานในระดับสังฆมณฑล	

ในระดับชาติ	ซึ่งเราก็มีหมดแล้ว	 	ขอพวกเราได้ร่วมมือ

กันต่อไป	เพราะว่านี่เป็นแผนอภิบาลของพระศาสนจักร

ต้ังแต่ปี	1990		และทิศทางงานอภิบาลของพระศาสนจักร

ชัดเจน	2010-2015			เพราะฉะนั้นเราจะได้ฉลอง	50	ปี 

จากมิสซังเป็นสังฆมณฑล	 และตัวพ่อเองในฐานะที่อยู่

ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม	ทั้งด้าน 

คำาสอน	 และด้านพระคัมภีร	์ เราก็มีพระคัมภีร์ฉบับที่ 

เป็นแบบคาทอลิกของเรา	 ที่เราแปลสำาเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ดี

มาก	 ที่เรารู้ว่าพระวาจาของพระเจ้าที่เผยแสดงกับเรานี้ 

เป็นอย่างไร	 ตอนนี้อยู่ที่จะนำามาเฉลิมฉลองและมาใช้ใน 

ชีวิตของเราให้เห็นว่า	 ชีวิตเป็นพรของพระเจ้า	 และการ

ที่เราเป็นคริสตชนนั้นเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน	 ในสังคม 

ในประเทศไทย	เราจะทำาอย่างไรให้ประเทศชาติบ้านเมือง 

ของเรามีสันติสุขได้จากหลักศาสนาคริสต์ของเรา”

 Fr.Fransiskus Xaverius Tatu Mukin 

ประเทศอินโดนีเซีย	 กล่าวว่า	 “มาประชุมครั้งนี้เป็นครั้ง

ที่	 2	 ครั้งแรกมาประชุมที่พัทยา	 ครั้งนี้อินโดนีเซียมี

พระสงฆ์มา	 3	ท่าน	 	 เป็นการประชุมที่มีประโยชน์มาก	 

โดยเฉพาะกับสังฆมณฑลของเรา	 ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ 

จะช่วยในการรวมกลุ่มคริสตชนได้เป็นอย่างดี	และจะทำา 

ให้พระศาสนจักรในประเทศอินโดนีเซียได้รับการฟ้ืนฟู

มากขึ้น	ถ้านำาสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างจริงจัง”

 Fr.Yungh Khan Kap ประเทศเมียนมาร์ 

กล่าวว่า	 “ดีใจที่ได้เข้าร่วมประชุม	 ได้มาพบปะ	 และ 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกัน	ทำาให้ได้รับประโยชน์ 

มากย่ิงข้ึน	 และสามารถนำาไปถ่ายทอดให้กับบรรดาสัตบุรุษ

ในสังฆมณฑลต่อไป”

 Bishop Selvister Ponnumuthan	 สังฆ- 

มณฑลปูนาลูร์	 ประเทศอินเดีย	 อภิเษกเป็นพระสังฆราช	

ค.ศ.	 2009	 วิทยากรหัวข้อ	 การประกาศข่าวดีแบบใหม่	

กล่าวว่า	“ปัจจุบันที่สังฆมณฑล	มีกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน	

(อ่านต่อหน้า 17)
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

เคโนซิส
 พระคุณเจ้าสิริพงษ์  จรัสศรี 	ได้ไปฟิลิปปินส	์	

และแวะร้านหนังสือของคณะซาเลเซียน	 	 ได้ซื้อหนังสือ

คำาสอนชุด Kenosis	(เคโนซิส)		สำาหรับชั้นอนุบาลถึง

เกรด	12	(พิมพ์เมษายน	2014)	มาให้ผมดู		เพราะท่าน

รู้ว่าผมสนใจหนังสือคำาสอน		จะได้มาประยุกต์ใช้ในบ้าน

เรา		ผมไม่เข้าใจว่าเคโนซิสแปลว่าอะไร		จึงถามท่าน		และ 

ค้นคว้าเอง

 เคโนซิส	 	 มาจากภาษากรีก	 	 หมายความว่า		

ทำาให้ว่างเปล่า	 (to	 empty)	 มีอยู่ในพระคัมภีร์ฟิลิปปี 

2:7	ขอคัดมาให้ครบ		ฟป	2:5-8		นะครับ		จะได้เข้าใจ

พระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพ		เราเรียกว่าธรรม-

ล้ำาลึกปัสกา	 	 พระองค์ทรงมอบศักด์ิศรีของพระองค์มารับ

สภาพมนุษย์		ด้วยการตายอย่างน่าสงสารบนไม้กางเขนเพ่ือ

ช่วยเราให้รอดพ้น		อาศัยการส้ินพระชนม์ของพระองค์		เรา

จึงได้รับชีวิต		ดังนั้น		เคโนซิส	คือ		การบูชาของพระ 

เยซูเจ้าที่ให้ชีวิต

	 ในเล่มนี้ม	ี4	หน่วย		หน่วยละ	5	บทเรียน		รวม

เป็น	20	บท		ในแต่ละบทมี	7	ขั้น	คือ		1)	เรื่องราวของ

ฉัน		2)	เรื่องราวของพระเจ้า		3)	เราเชื่อ		4)	เราเจริญ

ชีวิต		5)	เราฉลอง		6)	เราจดจำา		7)	กิจกรรม

	 ฉะน้ัน		กระบวนการสอนท่ีเราใช้สร้างวิถีชุมชนวัด  

ก็แนวเดียวกันครับ

บริบท

	 “5จงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับท่ีพระ 

คริสตเยซูทรงมีเถิด		
	 6แม้ ว่ าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระ เจ้ า		

พระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้น	 	 เป็น

สมบัติที่จะต้องหวงแหน		
	 7แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น		ทรงรับสภาพ 

ดุจทาส		เป็นมนุษย์ดุจเรา		ทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติ

มนุษย์		
	 8ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้

ความตาย		เป็นความตายบนไม้กางเขน”

	 ตามความหมายของคริสตชน		เคโนซิส		หมายถึง 

การทำาให้ตนเองว่างเปล่า	 (Self	 emptying)	 สละน้ำาใจ

ของตน		และยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้า

	 ในบทนำาของหนังสือคำาสอน คุณพ่อเรเน ลา- 

กายา	คณะซาเลเซียนได้เขียนว่า	“ว่างเปล่า		หมายความ 

ว่าไม่มีอะไรเหลือ		การทำาให้เราเองว่างเปล่า		หมายความ

ว่า		ถวายทุกสิ่งในเราจนว่าเราเหมือน		และทะนุถนอมเพื่อ 

ทำาให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้น				เคโนซิส	ต้องมอบสิ่งที่เรายึด 

ติด		เพื่อทำาให้คนอื่นเป็นสุข”

	 นักบุญเปาโลใช้คำาเคโนซิสในจดหมายถึง

ชาวฟิลิปปี	 บรรยายถึงพระเยซูเจ้าทรงสละพระองค์จน 

หมดสิน้		สองคร้ัง					ครัง้แรกคอืการรับสภาพมนษุย์		พระองค ์

ทรงสละภาพปรากฏธรรมชาติพระเจ้า	 	 มากลายเป็นมนุษย์

แท้เหมือนเรา	 ครั้งที่สองตอนพระมหาทรมาน	 การสิ้น 
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 วัดแม่พระฟาติมา 

บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะ- 

เชิงเทรา	ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	

25	ตุลาคม	เวลา	10.30	น. 

พระอัครสังฆราชฟรังซิส

เซเวียร์ เกรียงศักด์ิ โกวิท-

วาณิช เป็นประธาน	

 วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส	 เคารพศีล

มหาสนิท	 วันเสาร์ท่ี	 8	 พฤศจิกายน	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

 ชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาสเคารพศีลมหา-

สนิท

 08.30-09.00  น. ตั้งศีลและนำาเฝ้าศีลฯ โดย

คณะพระเมตตา เทเรเซียน

 09.00-09.30 น. นำาเฝ้าศีลฯ โดยคณะอัศวิน

แห่งศีลมหาสนิท เซอร์ร่า คูร์ซิลโล วินเซนเดอปอล 

 09.30-10.00 น. นำาเฝ้าศีลฯ โดยคณะพลมารีย์ 

แพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

 10.00 น. พิธีอวยพรศีลมหาสนิท โดยคุณพ่อ

ชวลิต กิจเจริญ 

 13.00 น. มอบของท่ีระลึกสำาหรับผู้ร่วมโครงการ 

อ่านพระคัมภีร์

 วัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101 กรุงเทพ- 

มหานคร	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ท่ี	 16	 พฤศจิกายน	 เวลา	

10.00	 น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธ์ิ	 เป็น

ประธาน	(งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดพระคริสตกษัตริย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ท่ี	23	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญอันเดร ต.บางภาษี   อ.บางเลน 

จ.นครปฐม ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 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)

 

 วัดแม่พระสายประคำาศักดิ์สิทธิ์ บ้านสร้าง 

จ.ปราจีนบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 25	 ตุลาคม	 เวลา	

10.30	น.

 วัดแม่พระถวายองค์ มูซู ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

15	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.

 วัดอัสสัมชัญ พัทยา	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	

16	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.

 วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 22	

พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	29	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.

 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

จันทบุรี	 ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที่	 6	 ธันวาคม	 เวลา	

10.30	น.	

 วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่13	ธันวาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนา

สิงห์ ต.พระบาท อ.รัตนวาปี  จ.หนองคาย ฉลองวัด	 

วันเสาร์ที	่ 25	 ตุลาคม	   เวลา	 10.30	น.	พระสังฆราช 

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน	

 วัดนักบุญท้ังหลาย บ้านม่วงใหญ่ จ.ขอนแก่น

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 15	 พฤศจิกายน	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  บ้านน้อยสามเหล่ียม 

จ.ขอนแกน่	ฉลองวดัวนัศกุรท์ี	่5	ธนัวาคม		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	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 20	 ธันวาคม	

2014	 เวลา	 10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย 

ธาตุวิสัย	เป็นประธาน  	

 

 วัดแม่พระสายประคำา หลักห้า อ.ดำาเนินสะดวก 

จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 26	 ตุลาคม	 เวลา	

10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ	เป็นประธาน

 วัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว อ.จอมบึง 

จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 2	 พฤศจิกายน	 เวลา	

10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ	 เป็นประธาน	 (ตรีวารเตรียมจิตใจ วันพฤหัสบดี

ที่ 30 ตุลาคม เวลา 19.30 น. คุณพ่อเกรียงศักดิ์  

ประสูตร์แสงจันทร์ เป็นประธาน วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 

คุณพ่อชิตชนนท์ แสงประดับ เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 

1 พฤศจิกายน คุณพ่อดำารัส ลิมาลัย เป็นประธาน)

 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

ที่นี่มีนัด
] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ	จะจัดอบรมพระคัมภีร	์“คอร์สการ

ค้นพบความหมายในพระคัมภีร์” 	 (The	 Joy	 of	

Discovery	in	Bible	Study	–	JOD)		ในวันที่ 20-24 

ตุลาคม 2014 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม 

ซึ่งการอบรมนี้ เป็นวิธีการศึกษาพระคัมภี ร์โดย 

อาศัยประสบการณ์ท่ีช่วยให้ผู้รับการอบรมค้นพบ

ความหมายของพระคัมภีร์เป็นข้ันตอน			หากท่านสนใจ 

กรุณาติดต่อได้ท่ีอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนก

พระคัมภีร์	โทรศัพท	์0-2429-0124	ถึง	33	โทรสาร	

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

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	แบ่งปันพระวาจา	คุณพ่อไพบูลย์ (อ่านต่อหน้า 16)

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

อุดมเดช	จิตตาธิการ	วันเสาร์ที่	8	พฤศจิกายน	2014	

เวลา	 08.30-10.30	 น.	 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	

เวลา	11.00	น.		ที่วัดพระมหาไถ	่ซ.ร่วมฤดี	กรุงเทพ- 

มหานคร	คุณสงวน โทร.	08-1633-4766	คุณเปรม 

โทร.	08-4008-8789 

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ	 	 จะจัดอบรมวิธีศึกษาพระคัมภีร ์

ด้วยรูปแบบ	 Bibliodrama	 ในวันที่	 10-12	 พฤศ- 

จิกายน	 2014	 ที่บ้านผู้หว่าน	 สามพราน	 นครปฐม	

สนใจติดต่อได้ท่ีอาจารย์มนต์สิงห์  ไกรสมสุข  แผนก 

พระคัมภีร	์โทรศัพท	์0-2429-0124	ถึง	33	โทรสาร	

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

] ฉลองปิดปีแห่งความหวัง สังฆมณฑลอุดรธานี 

วันเสาร์ที่	29	พฤศจิกายน	2014 	พิธีบูชาขอบพระ-

คุณเวลา  10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย 

ธาตุวิสัย เป็นประธาน 

 วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่่	 15	 พฤศจิกายน	 เวลา	 10.00	 น.	 

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล	 เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี ฉลองวัด 

และพิธีบวชพระสงฆ	์ วันเสาร์ที่	 25	 ตุลาคม	 เวลา 

10.00	น.	พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว อ.ห้วยแถลง 

จ.นครราชสีมา	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 25	 ตุลาคม	 เวลา 

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ	์เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน 

โคกปราสาท จ.บุรีรัมย์ ฉลองวัด	 พิธีเสกและวาง 

ศิลาฤกษ์วัดหลังใหม	่ วันเสาร์ที่	 1	 พฤศจิกายน	 เวลา	

10.00	น.	พิธีเสกและวางศิลาฤกษ์	เวลา	10.30	น.	พิธี

บูชาขอบพระคุณ	 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์   สิริ- 

สุทธิ์	เป็นประธาน

 วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง 

เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เปิดและเสกวัดใหม่ วันเสาร์ 

ที	่ 15	 พฤศจิกายน	 	 เวลา	 10.30	 น.	 พระสังฆราช 

ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์	เป็นประธาน	

 วัดพระคริสตราชา เมืองคง อ.คง จ.นคร- 

ราชสีมา	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 22	 พฤศจิกายน	 เวลา	 

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ	์เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล อ.ปากช่อง จ.นคร- 

ราชสีมา	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 29	 พฤศจิกายน	 เวลา	

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ	์เป็น

ประธาน 

สังฆมณฑลราชบุรี



ปีที่ 38 ฉบับที่ 44 ประจำ�วันที่ 26 ตุล�คม - 1 พฤศจิก�ยน 2014 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

] ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี (บ้าน

เณรเล็ก สังฆมณฑลอุดรธานี)  วันเสาร์ที	่13	ธันวา- 

คม	 2014  พิธีบูชาขอบพระคุณ	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก วันเสาร์ที่	8	พฤศจิกายน	/	วันศุกร์

ที	่5	ธันวาคม	สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	

08-4105-8585	

] สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย	ขอเชิญคริสต-

ชนทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ	 โดยมี 

คา่ใชจ้า่ย	500	บาทตลอดชพีของการเปน็สมาชกิ	อกีทัง้

ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์	ดังนี้	1.	จะได้รับการภาวนา

และถวายมิสซาให้เป็นประจำา	 2.	 ได้รับข่าวสารจาก 

ทางสมาคมปีละ	3-4	ครั้ง	3.	ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ 

ทั้งในและต่างประเทศในอัตราพิเศษ	 4.	 ได้รับส่วนลด

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
ค่ายา	 10%	 และค่าห้องพัก	 3%	 ที่โรงพยาบาล 

เซนต์หลุยส์	 5.	 เข้าเงียบประจำาปี	 1	 ครั้งโดยไม่เสีย 

ค่าใช้จ่ายและร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 ที่ทางสมาคม	 จะ

จัดขึ้น	สนใจติดต่อคุณสุธี ศรีขันธ	์โทรสาร	0-2681-

5369	 โทรศัพท	์ 0-2681-3900	 ต่อ	 1313	 หรือ 

มือถือ	08-1695-4468

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร	์ เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม	่วัดพระมหาไถ	่บริเวณที่จอดรถ 

ชั้น	 A	 ซอยร่วมฤด	ี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ	 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,	 08-

9117-9100

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลนครสวรรค์ มีความยินดี 

ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า	 โอกาสฉลองนักบุญ 

ลูกา	 ผู้นิพนธ์พระวรสาร	 พิธีเคารพพระธาตุนักบุญ 

ยอห์น	 ที	่ 23	 และนักบุญยอห์น	 ปอล	 ที่	 2 

พระสันตะปาปา	 และพิธีบวชพระสงฆ	์ 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	 โดยพระอัคร- 

สังฆราชหลุยส์ จำาเนียร 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

  

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ปฏิทินคาทอลิก 2015 มีจำาหน่ายแล้ว
สมุดบันทึก ราคา 40 บาท
ไดอารี่พกพา ราคา 45 บาท
ปฏิิทินแขวน ราคา 40 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 

โทรสาร 0-2681-5401

เสกสุสาน
= วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อ.ขลุง จ. 

จันทบุรี 

 วันพุธที่	29	-	วันศุกร์ที	่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

	 วันอาทิตย์ที	่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)

วันอาทิตย์ที่	2	พฤศจิกายน	เวลา	07.45	น.	สวดภาวนา

แด่ผู้ล่วงลับที่สุสานบ้านเซนต์โยเซฟ	(เด็กและคนชรา) 

เวลา	08.00	น.	พิธีมิสซา	ที่วัดน้อยบ้านเซนต์โยเซฟ	

(เด็กและคนชรา)		

= วัดนักบุญยอแซฟ  หนองรี อ.บ้านนา จ.นครนายก 

วันอาทิตย์ที	่9	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.	(สอบถาม

เส้นทางคุณพ่อวิจิตต์ แสงหาญ โทร. 08-9826-

5252)

= วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพมหานคร 

วันเสาร์ที	่1	พฤศจิกายน	เวลา	10.00	น.

= วัดพระตรีเอกภาพ  หนองหิน   จ.นครปฐม วัน

อาทิตย์ที	่	2		พฤศจิกายน	เวลา			10.00		น.	คุณพ่อ 

วิชา  หิรัญญการ เป็นประธาน	 (ร้านค้าติดต่อทีคุ่ณ

อภิชาติ   โทร. 081-338-3574)

= วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนา จ.นครนายก วัน

อาทิตย์ที	่	2		พฤศจิกายน	เวลา			10.00		น.

= วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระ-

นครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที	่ 	 2	 	พฤศจิกายน	 เวลา			

10.00	 	น.	พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ 

ศุระศรางค	์เป็นประธาน

= วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคก

ปราสาท  วันอาทิตย์ที	่	2		พฤศจิกายน	เวลา			08.00		น. 

= วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันเสาร์ที	่ 22	พฤศจิกายน	 เวลา	

10.00	น.	

 

อัพเดทข่าวหนังสือพิมพ์คาทอลิก

และนิตยสารคาทอลิก

“อุดมสาร และอุดมศานต์” คลิก

www.udomsarn.com

เฟซบุ๊ค อุดมสารแฟนคลับ

ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับเพ่ือนๆ เยาวชนท่ีรัก...เคยคิดไหมครับ

ว่า หลาย ๆ ครั้งทำาไมปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย 

รอบตัวเรา และปัญหาต่างๆ  เหล่านั้น เกิดขึ้น เพราะ

อะไร มาจากไหน ใครทำาให้เกิดปัญหาเหล่านี้ แล้วความ

สุขล่ะ สร้างได้จริงหรือเปล่า อยู่ที่ไหน ลองอ่านเรื่องราว

ต่อไปนี้ดูสักหน่อยนะครับ

	 เด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่าลี่ลี่ เมื่อเธอแต่งงานจึง

ได้ย้ายมาอยู่กับสามีและแม่สามี...ภายในเวลาอันสั้น	 ลี่ลี่

ก็พบว่าเธอไม่สามารถเข้ากับแม่สามีได้เลย	 บุคลิกของ

ท้ังคู่ช่างแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง...	 ล่ีล่ีทนนิสัยหลายอย่าง

ของแม่สามีไม่ได้	 ฝ่ายแม่สามีก็ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์ลี่ลี่ 

เสมอมา	 วันเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือน	 ล่ีล่ีและแม่สามี

ทะเลาะกันไม่หยุดหย่อน	 แต่สิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือ	

ตามธรรมเนียมจีน	สะใภ้จะต้องก้มหัว	และเช่ือฟังแม่สามี

ในทุกเรื่องราว	นำามาซึ่งความทุกข์โศกแก่ผู้เป็นสามีเป็น

อย่างยิ่ง

	 ในที่สุด	 วันที่ลี่ลี่หมดสิ้นความอดทนได้มาถึง	

จึงตัดสินใจท่ีจะทำาอะไรบางอย่าง	 เธอตรงไปหาคุณหวาง 

เพื่อนรักของพ่อที่ขายสมุนไพร	 หลังจากเล่าเรื่องราว

ทั้งหมดให้เขาฟัง	 เธอจึงถามว่า	 พอจะหายาพิษอะไร 

สักอย่างเพ่ือแก้ปัญหาท้ังหมดท้ังมวล	 ในคราวเดียวได้ไหม	

คุณหวางคิดอยู่ชั่วขณะในที่สุดจึงกล่าวกับลี่ลี่ว่า

 “ลุงจะช่วยหนูเอง...แต่หนูต้องฟังคำาของลุง

และเชื่อฟังสิ่งที่ลุงบอกนะ”	 ลี่ลี่ตอบรับทันทีว่า “ค่ะหนู

จะทำาตามที่คุณลุงแนะนำาทุกอย่าง”

	 คุณหวางหายไปหลังร้าน	 และกลับมาภายใน 

เวลาชั่วครู่พร้อมกับห่อสมุนไพรในมือ	 เขากล่าวกับลี่ลี่ 

ว่า “ลุงจะจ่ายยาสมุนไพรให้หนูจำานวนหนึ่ง แต่หนูต้อง 

ไม่ใช้ยาพิษนี้ทั้งหมดในคราวเดียวกันนะ เพราะนั่นจะทำา 

ให้ทุกคนสงสัย หนูจงเติมสมุนไพรนี้ลงไปในหมูเห็ดเป็ด 

ไก่ที่ปรุงวันเว้นวัน สารพิษนี้จะได้ค่อย ๆ สะสมอยู่ใน 

ตัวเธอ ...ขณะเดียวกัน หนูก็ต้องพูดจากับเธอดี ๆ และ

เชื่อฟังเธอด้วย วันหนึ่งข้างหน้า เมื่อแม่สามีตายลงจะได้

ไม่มีใครสงสัยในตัวหนูไงล่ะ อย่าลืมนะ...ห้ามเถียงเธอ 

แต่จงเชื่อฟังทุกอย่างที่ เธอบอกและปฏิบัติต่อเธอ

อย่างดีที่สุด”	 ได้ยินดังนั้น	 ลี่ลี่รู้สึกสุขใจยิ่งนัก	 จึงกล่าว

ขอบคุณและล่ำาลาคุณหวาง	 เพื่อกลับไปเตรียมอุบาย

สังหารแม่สามี	

	 วันและคืนผ่านไป...ลี่ลี่จะต้องปรุงอาหารจาน

พิเศษให้แม่สามีทุกวันเว้นวัน	เธอจดจำาคำาของคุณหวาง 

ได้เป็นอย่างดี...พยายามควบคุมอารมณ์ตนเอง	 เชื่อฟัง

และดูแลเธอเหมือนดั่งเป็นแม่ของตนเอง	 เวลาล่วงไป

ได้หกเดือน	 ทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้หลังคาบ้านนั้นกลับ

แปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง	ลี่ลี่ได้ฝึกตนให้ควบคุมอารมณ์

ได้ดีมาก	 ไม่เคยมีปากเสียงกันเลยตลอดหกเดือนนี้	 

แม่สามีดูเหมือนจะมีเมตตาต่อเธอและเข้ากันได้เป็น

อย่างดี	 ในขณะท่ีทัศนคติของแม่สามีท่ีมีต่อล่ีล่ีได้เปล่ียน

ไปเช่นกัน	 เธอเริ่มรักลี่ลี่	 เหมือนกับลูกสาวแท้	 ๆ	 ของ

ตัวเอง...เธอพร่ำาบอกเพื่อนฝูงและคณาญาติว่า	 ลี่ลี่เป็น

ลูกสะใภ้ที่ดีที่สุดและยากจะหาใครมาเสมอเหมือน	บัดนี้	

ลี่ลี่และแม่สามีรักกันดุจแม่-ลูกจริง	ๆ	แล้ว...ฝ่ายสามีลี่ลี่

รู้สึกสุขใจเป็นที่สุดที่ได้เห็นภาพนั้น		

	 วันหนึ่ง...ลี่ลี่กลับไปหาคุณหวางเพื่อขอความ

ช่วยเหลืออีกครั้ง	เธอละล่ำาละลัก “คุณลุงหวางคะ กรุณา

ช่วยหนูด้วยค่ะ หนูไม่อยากให้แม่สามีตายแล้วค่ะ... คุณลุง 

รู้มั้ยคะว่า ตอนนี้แม่เปลี่ยนไปมาก ท่านดีกับหนูมาก

และหนูก็รักท่านเหมือนแม่จริง ๆ ของหนู หนูไม่อยาก

ให้ท่านตายด้วยยาพิษของหนูเลย...”

	 คุณหวางพรายยิ้ม	 ผงกศีรษะและกล่าวว่า	 ลี่ลี่

เอ๋ย...ไม่มีอะไรต้องกังวล	 ลุงไม่เคยให้ยาพิษอะไรแก่หนู

เลยสมุนไพรที่ให้ไปเมื่อคราวก่อนนั้นเป็นพวกวิตามินที่

บำารุงร่างกาย...

	 ยาพิษอย่างเดียวนั้นอยู่ที่จิตใจและทัศนคติ

ของหนูที่มีต่อแม่สามีต่างหาก	 และนั่นก็ได้รับการชำาระ

ล้างหมดแล้วด้วยความรักทั้งหมดทั้งมวลที่หนูมอบให้

ท่าน	

	 แล้วพวกเราล่ะ	 มียาพิษในใจกับใครบ้างหรือเปล่า	

ลองตรองดูกันสักนิดนะครับ	 ความสุขง่าย	 ๆ	 สร้างได้	

และเริ่มจากที่ตัวเรา	เพื่อน	ๆ	เยาวชนครับ	นานมาแล้ว	

พี่อ่านเจอข้อความในหนังสือเล่มหนึ่งครับ	 เขาบอกไว้

ว่า	“ความสุข ไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเรา ถ้าเรารู้จักเลือกที่

จะสุข และความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ข้าง ๆ เป็นเพื่อนสนิท

เราไปมากกว่าความสุข จะสุขจะทุกข์ อยู่ที่เรานี่แหละ 

จะเลือกมองมุมไหน ถ้ามองตรง ๆ  แล้วทุกข์ใจ ก็ต้อง

ลองมองด้านอื่นบ้าง จะได้หาความสุขเจอ เรื่องร้าย ๆ 

ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็เช่นกัน ไม่มีเรื่องไหนอยู่กับเรา

ตลอดไปหรอก ถ้าเราไม่จับยึดมันไว้มองให้เป็นเรื่อง

ธรรมดาของชีวิตสิ แล้วเรื่องร้าย ๆ จะผ่านพ้นไป เรา

ต้องรู้จักมองให้รอบด้าน มองในที่สุขใจหรือมองในมุม
ท่ียังไม่เคยมอง

มาก่อน แล้วจะ

พบว่า...ความ

สุขแค่พลิกมุม

มองเท่าน้ันเอง” 

แล้วพบกันใหม่

ฉบับหน้าครับ	

สวัสดี

พันธกิจการอภิบาล (ต่อจากหน้า 8)

(คริสตชนกลุ่มย่อย)	ประมาณ	350	กลุ่ม	และได้ชุมนุม

ด้วยกันสัปดาห์ละครั้ง	 และบางครั้งก็จะประชุมด้วยกัน

สองสัปดาห์ต่อครั้ง	แต่ส่วนใหญ่จะมีการประชุมด้วยกัน 

เดือนละครั้ง	 และได้แบ่งให้ผู้นำาของแต่ละกลุ่มเป็นผู้นำา

ในงานแพร่ธรรม	ให้การศึกษาอบรม	และงานด้านสังคม		

ซึ่งรวมถึงผู้นำาทั้งหลายคือแต่ละกลุ่มได้จัดให้มีผู้นำา

ประมาณ	4	คน		ในการนำาคริสตชนกลุ่มย่อย”

	 “ก่อนอื่นหมดพวกเขาจะต้องอ่านพระวาจา	

รำาพึงไตร่ตรองพระวาจา	และทบทวนถึงชีวิตของตัวเอง 

รวมทั้งบริบทสภาพแวดล้อมของสังคมในขณะนั้น	 ซึ่ง

มักจะเรียกว่าการรำาพึงพระวาจา	 7	 ขั้นตอน	 ซึ่งเป็นวิธี

ของลุมโก้	(Lumko)	ในตอนแรกๆ	นั้น	พวกเขาไม่ค่อย

ชอบวิธีการนี้	 แต่ก็ได้มีการค่อยๆ	 ทำาความเข้าใจถึง

คุณค่าของวิธีการศึกษาพระวาจาตาม	 7	 ขั้นตอนนี้	 ซึ่ง

มีคุณค่าและประโยชน์มากมาย”

	 “ในฐานะท่ีเป็นวิทยากรได้พูดถึงการประกาศ

ข่าวดีแบบใหม่	 (New	 Evangelization)	 จากมุมมอง 

(ทัศนคติ)	ตามคำาบอกเล่าของนักบุญยอห์น	เท่าที่ทราบ 

คือพระสันตะปาปาได้ทรงพยายามท่ีจะแบ่งปันและ 

แสดงออกถึงความสุขและได้พูดถึงประสบการณ์แห่ง

ความสุขจากการดำาเนินชีวิตพระวรสารที่เป็นไปได้ 

ของพระองค์ท่าน	 	 อันที่จริงคริสตชนเรียกว่า	 เป็นการ

แบ่งปันความสุขจากพระวรสารนั่นเอง”

 “จากการประชุมคร้ังน้ี	พวกเราท่ีมาจากประเทศ

ต่างๆ	ในเอเชีย	และพูดภาษาแตกต่างกัน	รวมทั้งความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมก็ตาม	แต่เราได้รับรู้ถึงความรู้สึก

เป็นครอบครัวเดียวกัน	 	และได้แบ่งปันถึงประสบการณ์

ของความเป็นครอบครัวเดียวกัน	ดังนั้นไม่ว่าจะมีวัฒน- 

ธรรมและภาษาท่ีแตกต่างกันก็ตามน่ันไม่ได้ทำาให้เรา

แปลกแยกกัน	 แต่กลับทำาให้เราได้เข้าใจต่อกันและได้รับ 

รู้ถึงความรักของพระเจ้าที่ได้แสดงออกในพระวรสาร	

(พระวาจา)”
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 ใครสักคนของผู้เข้าแข่งขัน The Voice Thailand Season 3  

ร้องเพลง “In My Life” ของ The Beatle  คลาสสิคทั้งเพลงทั้งวงดนตรี  ใน

ขณะที่วงดนตรีเป็นตำานานเพลงก็ขึ้นหิ้งไปเรียบร้อย เพลงนี้ขึ้นประโยคแรกว่า 

“There a Place That I remember…” (มีบางสถานที่ซึ่งฉันจดจำามันได้

เสมอ) แค่ประโยคแรกก็พาผมเคลิ้มฝันคล้อยตามท่วงทำานองและเรื่องราว และ

แน่นอนผมคิดถึงบางสถานที่ซึ่งผมจดจำามันได้เสมอ

 วันนั้นผมมาชั้น 24 ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ผมนึกถึงสารพัด

ประสบการณ์ที่ชั้น 24 แห่งนี้ ตั้งแต่มาเยี่ยมคนป่วยยันมานอนป่วยเอง ตอนนั้น

เป็นไข้เลือดออก ผลของการขี่จักรยานตะลุยไปดูน้ำาท่วม กลับมาไม่กี่วันได้เรื่อง 

ชั้น 24 เมื่อเร็ว ๆ นี้ผมยังมานอนพักเพื่อจะตรวจร่างกายในวันรุ่งขึ้น รอบนั้น

มีอาการเหมือนคนอยากปลีกวิเวก ทั้ง ๆ ที่บ้านที่พักก็ไม่ได้ไกลจากที่นี่เท่าไหร่ 

แต่ความสงบและบรรยากาศแวดล้อมคงต่างกัน วันนั้นผมมาชั้น 24 อีกครั้ง แต่

มาถวายมิสซา 

ในชีวิต มีบางสถานที่ที่เราจดจำามันได้เสมอ

ผู้หญิงเตะผู้ชาย ผู้ชายทำาร้ายสตรี หรือแม้กระทั่งตุ๊ดเด็กที่ออกมาเรียกเสียง

หัวเราะในทุกเวที แต่เวทีของโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ ไม่ บทเรียนของความ

หลากหลายของผู้คน ทั้งเชื้อชาติ ภาวะทางอารมณ์ และปูมหลังของชีวิต  

 มิ ส ซ า

ท่ามกลางคนเจ็บไข้

ได้ป่วย ฟังดูแล้วน่า 

หดหู่ แต่ผมเชื่อว่า

เขาเหล่านั้นมาร่วม

มิ ส ซ า ด้ ว ย ค ว า ม

หวัง ขณะที่เรากำาลัง

ถวายมิสซา ที่วาติกัน

กำาลั ง มีการประชุม

ซีโนดพระสังฆราช

ทั่วโลก ในหัวข้อ 

ครอบครัว พระศาสน- 

จักรหยิบประเด็นเรื่อง

ครอบครัวขึ้นมา โดย

ทราบดีว่าครอบครัว

เป็นสถาบันท่ีสำาคัญ

ที่สุด ในขณะเดียวกัน

ก็สร้างปัญหาได้มากที่สุด มากกว่านั้นไม่ใช่ชี้ถูกชี้ผิด แต่พระศาสนจักรมีท่าที

ในการประคับประคองเยียวยา ช่วยเหลือและคืนความสุขความชื่นชมยินดีแห่ง

การมีศาสนาให้กับพวกเขา

 มีประเด็นหลาย ๆ อย่างท่ีถูกหยิบยกมาพูดคุยกันในการทำาซีโนดคร้ังน้ี 

(ซึ่งบางทีสื่อบางสำานักก็สรุปไปแล้ว) ไม่ว่าปัญหาการหย่าร้าง การอยู่ก่อนแต่ง 

การแต่งงานกับคนต่างศาสนา หรือเรื่องของชายรักชาย หญิงรักหญิง จากท่าที

ที่เคยปิดประตูตายไม่คุยด้วย ตัดสัมพันธ์ เป็นท่าทีของการเปิดประตูเข้าหากัน 

รับฟังเรียนรู้และเลือกที่จะคืนความสุขแห่งพระวรสาร ความชื่นชมแห่งความเชื่อ 

ให้กับทุกคน ผมเชื่อว่าท่าทีแบบนี้เป็นท่าทีที่น่าสนใจ และมันควรจะเป็นท่าที 

ในระหว่างคริสตชนกับคริสตชน หรือคริสตชนกับคนต่างศาสนา

 ตอนท่ีผมมีโอกาสบรรยายเร่ืองส่ือให้กับครูในต่างจังหวัด กับครูโรงเรียน

นานาชาติที่มีชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่ผมสังเกตเห็นคือ เรื่องเดียวกัน 

แต่ท่าทีของเราคนไทยกับคนต่างชาติผิดกัน แน่นอนการบรรยายเรื่องสื่อต้อง

นำาคลิปไปเปิดให้ชมกันเพื่อพินิจพิเคราะห์หรือพอเห็นตัวอย่างคร่าว ๆ คลิป

ที่เคยเรียกเสียงฮือฮา หัวเราะวีดวิ่วเป่าปากสนุกสนานกลับใช้ไม่ได้ผลกับชาว 

ต่างชาติ พวกเขาส่ายหัว เบือนหน้า รับไม่ได้กับหนังตลกในแบบคนไทยที่

ค่อย ๆ สอนผมว่าส่ิง

ร่วมท่ีทุกคนต้องการ

จะมีอะไรเป็นอ่ืน ถ้า

ไม่ใช่ความช่ืนชม แต่

ความชื่ นชมไหนจะ

เป็นความชื่นชมกลาง

ที่ไม่มีใครปฏิเสธและ

เบือนหน้า ถ้าไม่ใช่

ความชื่นชมท่ีมาจาก

ความหวังในชีวิต

 ห ลั ง มิ ส ซ า

ผมเดินไปส่งศีลให้กับ

ผู้ ป่วยที่ ไ ม่ ส าม า รถ

ม า ร่ ว ม มิสซา ไ ด้ อีก 

10 กว่าคน บางคน 

นอนรักษาตัวอยู่นาน 

จนชินชา บางคนดูซึมเศร้า บางคนดูมีความหวัง บางคนไม่พูดไม่จา บางคน 

รอคอยการมาของเรา เพราะทราบดีว่าพระคริสตเจ้าที่ประทับอยู่ในศีลมหาสนิท 

กำาลังจะมาประทับอยู่กับเขาเช่นกัน ผมชอบซิสเตอร์ยายคนหนึ่งเธอถักนิตติ้ง 

ยิ้มแย้มแจ่มใส ผมถามว่าซิสเตอร์ถักอะไร เขาบอกอยากถักผ้ารองพาน ผม 

ถามว่าอันนี้มันหมวกเด็กไม่ใช่หรือ ซิสเตอร์ได้แต่ยิ้ม ๆ และบอกว่า ถักผิด

ขนาดแต่ก็กำาลังจะทำาใหม่ ว่าแล้วเธอก็ขยับเข็มถักต่อไป ผมเดินจากมาพร้อม

กับความคิดที่ว่า คนเราแม้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วย ถึงเวลาควรจะพักให้เยอะ ๆ กลับ

คิดถึงบางอย่างที่อยู่ในใจ ซิสเตอร์คงคิดถึงพระแท่น มิสซา หรือการที่จะจัด

อะไรให้เรียบร้อยสวยงามเหมือนที่เคยทำา ในขณะที่ใครบางคนที่อยู่โรงพยาบาล

อาจจะคิดเลยไปถึงสถานที่สงบ ที่เขากำาลังจะเดินทางไป

 ในชีวิตมีบางสถานที่ที่เราไม่เคยลืม หรือบางทีสถานที่นั้นอาจเป็นที่ที่

เราทุกคนจากมา และต้องกลับไปสักวัน 

บรรณาธิการบริหาร
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“ร่วมยินดี” ภราดาชำานาญ เหล่ารักผล ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ

ศรีราชา ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูงานอภิบาลและอาสาพัฒนา นักเรียน

ชมรมเพ่ือนมงฟอร์ต-อาสาพัฒนา นักเรียนชมรมคาทอลิก นักเรียนชมรมวายซีเอส 

และชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่าคาทอลิก ท่ีได้ร่วมสรรค์สร้างผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 

โดยจัดส่งกิจกรรมจิตอาสาเลียนแบบวิถีชีวิตนักบุญมงฟอร์ตผู้สถาปนาภราดา

คณะเซนต์คาเบรียล ในโครงการอัสสัมชัญศรีราชาปันน้ำาใจอาสาพัฒนาชุมชน เข้า 

ร่วมแข่งขันเพื่อขอสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ในสถานศึกษา ประจำาปี 2557 จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ ผลปรากฏว่า โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้รับการคัดเลือก

และได้รับการพิจารณาสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ในสถานศึกษา ประจำาปี 2557 ติดอันดับ 1 ใน 50 โรงเรียนในประเทศไทย

“อบรม” แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ ได้จัดอบรมสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม 7 

ครั้ง 7 เรื่องราว  ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ  “ฝึกซ้อมร้องเพลงวัดในพิธีอย่างมีชีวิตชีวา” 

โดยอาจารย์พรเทพ วิชชุชัยชาญ และอาจารย์ศิรารัตน์ สุขชัย เมื่อวันที่  5 

ตุลาคม 2014 ที่สำานักพระสังฆราช อัสสัมชัญ บางรัก 

“ธรรมทูตสัญจร” วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2014 คุณพ่อสมเกียรติ บุญ- 

อนันตบุตร นำาเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธรรมทูต  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม 

ธรรมทูตสัญจร  ที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร จ.ปทุมธานี โอกาสสมโภชนักบุญ

ฟรันซิสแห่งอัสซีซี ประจำาปี 2014 เปิดปีการฉลอง 30 ปีการแพร่ธรรมใน

ประเทศไทยของคณะ และพิธีบวชพระสงฆ์ฟรันซิสกันไทยองค์แรก ภราดา 

ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรี- 

ดารุณศีล เป็นประธาน

“ผู้สูงอายุนครสวรรค์” ชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดประชุม 

สัมมนาประจำาปี 2014 ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน โดยพระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน ร่วมด้วยคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข อุป-

สังฆราช คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา และบรรดาคณะกรรมการผู้แทนแกนนำา

ชมรมผู้สูงอายุวัดในเขตสังฆมณฑล หัวข้อ “สุขภาพกาย สุขภาพจิต สำาคัญ

อย่างไร” โดยคณะวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ 

ที่ศูนย์อบรมโบนุส อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 38 ฉบับที่ 44 ประจำาวันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2014หน้า 20

ตอนที่ 53 ผู้มีปรีชา

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

	 ฉลาดไม่พอต้องเฉลียวด้วย	 ผมจำาได้คุณพ่อเคยสอนพวกเราสามเณร	

ถ้าฉลาดคือเรียนเก่ง	 ได้คะแนนดี	 ๆ	 และเฉลียวคือการนำาไปปรับใช้ในชีวิต	 

ในครอบครัวหรือในชีวิตจริงมีเรื่องให้ตัดสินใจมากมาย	 เราใช้ความเฉลียวหรือ

ความฉลาด

 “เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายอย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้ เพราะวันพรุ่งนี้

จะกังวลสำาหรับตนเอง แต่ละวันมีทุกข์พออยู่แล้ว” (มัทธิว 6:34)

 “จงตกลงข้อพิพาทกับเพื่อนบ้าน และอย่าเปิดเผยความลับของ 

ผู้อื่น” (สุภาษิต 25:9)

	 ถ้าการตัดสินใจมีมากกว่าระดับสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดตาม

ประสามนุษย	์ เรายังมีปรีชาญาณจากพระเจ้า	ผู้มีปรีชาก็ได้เปรียบสูงสุด	 เพราะ

เขาให้พระนำาชีวิตมากกว่าให้ชีวิตนำาทางไปเอง

พันธกิจการอภิบาลฆราวาส
จากวิถีชุมชนวัด

สู่การประกาศข่าวดีแบบใหม่
สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย ร่วมกับคณะทำางานวิถีชุมชนวัดของ

ประเทศไทย (BEC National Team of Thailand)   (อ่านต่อหน้า 4)

อาลัยรักภราดาราฟาแอล
ภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน (อ่านต่อหน้า 7)
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