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“ถวายพระพร”

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2014 คณะผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ร่วมลงนาม
ถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้สดบนโต๊ะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เพื่อ
แสดงความจงรักภักดีและสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยขอให้พระองค์
หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

“ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ� เขต 1”
คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ
เป็นประธานในงาน
ทั่วโลกพร้อมเพรียง
ไม่สิ้นเสียงสายประคำ�
ของเขต 1
ที่วัดนักบุญยอแซฟ
ตรอกจันทน์
วันที่ 4 ตุลาคม 2014

“ฉลองวัด”

คุณพ่อไพยง มนิราช อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล วันที่
12 ตุลาคม 2014

คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม ได้จัดให้มีการสอนร้อยสายประคำ�แบบเชือกขึ้น
ที่วัดพระกุมารเยซู บางนา ก.ม. 8 ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2014 มีผู้
เข้าร่วมเรียน 26 คน โดยวิทยากรรับเชิญ คุณอ๊อบ อุดมสารแฟนคลับ
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รูปแบบสูงสุดของการอวยพร
โดย พระสังฆราชกิตติคุณ ยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

อวยพรคืออะไร?
ในแวดวงคริสตชนใจศรัทธา เรามักจะได้ยนิ คำ�ว่า “ขอพระเจ้าอวยพร”
คาทอลิกใจศรัทธาบางคนเมื่อพบกับพระสงฆ์ก็จะขอพร หรือมาขอให้พระสงฆ์
เสกหรืออวยพรให้ การอวยพรนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าที่เราคิด
ปัจจัยหลักของคารวกิจก็คือ การอธิษฐานภาวนา วิธีอธิษฐานภาวนาที่
เป็นประเพณีปฏิบัติมีอยู่ 4 แบบด้วยกัน กล่าวคือ การอวยพรและนมัสการ การ
โมทนาคุณ การวอนขอ และการอธิษฐานภาวนาแทน ดังนั้นลึกลงไปการอวยพร
เป็นการนมัสการแบบพิเศษ สืบเนื่องมาจากการนมัสการอันลึกซึ้ง ซึ่งแสดงตัว
ออกมาในความปรารถนาที่ จ ะเลี ย นแบบพระเจ้ า ผู้ ท รงเปี่ ย มด้ ว ยความรั ก
ตัวอย่างเช่น เด็กเล็กๆ ที่ต้องการเลียนแบบบิดาหรือมารดา เพราะอยากช่วย
คุณพ่อหรือคุณแม่ นี่เป็นการแสดงออกภายนอก ซึ่งความรู้สึกภายในที่พร้อมจะ
เคารพ ประทับใจและรักพระเจ้า
ตามความมุ่งหมายการอวยพรเป็นกิจการที่ทำ�ให้บุคคลหรือสิ่งของ
ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อบุคคลหรือสิ่งของนั้นๆ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ตัวเองก็เป็นผู้
ศักดิ์สิทธิ์ และการเป็นผู้คนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือการแยกตัวออกมา เพื่อเป็น
ของพระเจ้าโดยสิ้นเชิง บุคคลหรือสิ่งของนั้นๆ ถูกนำ�ไปเฉพาะพระพักตร์
พระเจ้า หรือเราจะพูดได้ว่า “ถูกนำ�ไปให้ใกล้ชิดกับพระเจ้า” ซึ่งมิได้หมายความ
ว่า พระเจ้ามิได้ประทับอยู่ทั่วไป การอวยพรเป็นการน้อมรับว่า บุคคลผู้นี้และ
สิ่งของนี้เป็นของพระเจ้า และเป็นพระเจ้าพระองค์เองที่ทรงจัดระเบียบที่ถูกต้อง
และทรงเป็นจุดมุ่งหมายและรูปแบบของทุกสิ่ง ดังนั้นสิ่งของหรือบุคคลที่ได้รับ
การเสกนี้ จะต้องเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า ตัวอย่างเช่น หากใคร
ปรารถนาจะให้เสกรถให้ บัดนี้ รถคนนี้มีหน้าที่กระทำ�ตามพระประสงค์ของ
พระเจ้า มิใช่ตามอำ�เภอใจของบุคคลผูเ้ ป็นเจ้าของรถคนทีต่ อ้ งนำ�ไปใช้ในการรับใช้
พระเจ้า
ในระดับของการอวยพร เราแสดงออกซึง่ ความปรารถนาทีจ่ ะคล้ายคลึง
พระเจ้ามากขึ้น โดยผ่านการเสกนี้ เรามอบถวายอำ�เภอใจของเราที่มีเสรีภาพแด่
พระเจ้า และปล่อยให้พระเจ้าทรงบันดาลให้เราศักดิ์สิทธิ์ดังเช่นพระองค์ และ
กระทำ�ตามพระประสงค์ของพระองค์ในทุกสิ่ง ทุกแห่งและตลอดเวลาเพื่อเราจะ
ได้เหมือนกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น
สำ�หรับผู้ที่เป็นคาทอลิก สิ่งที่กล่าวมานี้ บทเสกนี้มิได้มีความหมาย
มากไปกว่าพระพรซึ่งเราได้รับเมื่อเรารับศีลมหาสนิทพระคริสตเจ้าพระองค์เลย
เมื่อเรามอบชีวิตของเราให้เป็นของขวัญแด่พระเจ้า นั่นคือการถวายพระพรอัน
สูงสุด
และเดชะพระราชกิจของพระจิตเจ้า พระเจ้าทรงประทานชีวิตพระให้
แก่เรา เดชะพระพรแห่งองค์พระบุตรของพระองค์

สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
ร่วมลงนามถวายพระพร
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามถวาย
พระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาล
ศิริราช
วันที่ 19 ตุลาคม 2014 พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช รองประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย และประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำ�คณะคริสตชน
คาทอลิก เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเเจกันดอกไม้ ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช พร้อมทั้งอธิษฐานขอพรพระเจ้า ขอให้พระองค์ทรงหาย
จากพระอาการประชวร ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช กล่าวว่า ในนามของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก รู้สึกสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อชาว
ไทย รวมทั้งศาสนิกชนคาทอลิกทั่วประเทศ โดยทุกวันอาทิตย์ที่วัดทุกแห่ง
ทั่วประเทศ จะประกอบพิธีมิสซาและสวดภาวนา ซึ่งถือเป็นการประกอบ
ศาสนกิจสูงสุดของคริสตชนคาทอลิก เพือ่ วิงวอนขอให้พระผูเ้ ป็นเจ้าประทานพร
พิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและ
มีพระวรกายที่แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน
ทั้งนี้ ยังคงมีประชาชนทยอยมาร่วมลงนามถวายพระพร พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
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สันติสนทนา (ต่อจากหน้า 20)
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้า
ร่วมประชุม ทั้งนี้ มีผู้น�ำ ศาสนาต่างๆ เข้าร่วมประชุม
สัมมนาในครั้งนี้ เช่น ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู
และศาสนาซิกข์ และมีกิจกรรมนานาชาติ สันติสนทนา
ผู้นำ�ศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคม งานประชุมผู้นำ�
ศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 เรื่อง
ขันติธรรมทางศาสนา จัดในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน
2014 ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำ�เภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยความร่วมมือกับสำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการ
จัดงาน และกรรมการจากศาสนาต่างๆ พระสังฆราช
ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนศาสนาคริสต์ใน
การกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง ขันติธรรมทางศาสนาและ
มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นผูป้ ระสานงาน
กับองค์กรคริสต์ ผู้เข้าร่วมงาน 40 คน ผู้เข้าร่วมรับฟัง
การกล่าวปาฐกถาจากพระพรหมบัณฑิต และรับฟัง
บรรยายพิเศษจากรองอธิบดีกรมอาเซียน อีกทั้งรับฟัง
การอภิปรายร่วมของวิทยากรจากศาสนาหลัก 5 ศาสนา
ในอาเซียน ร่วมถึงการประชุมโต๊ะกลมสันติสนทนาระหว่าง
ผู้นำ�ศาสนา ในประเด็น “คุณค่าและความสำ�คัญของ
ขันติธรรมต่อการสร้างสันติภาพในประชาคมอาเซียน”
และในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2014 ผู้น�ำ ทางศาสนา
5 ศาสนา ร่วมพิธีลงนาม และประกาศปฏิญญาร่วมว่า
ด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรมในอาเซียน
สมเด็จวัดปากน้ำ�ชี้ขันติธรรมทางศาสนา
คือความใจกว้าง
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำ�
ศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1
เรื่อง ขันติธรรมทางศาสนา โดยมีผู้น�ำ ศาสนาจาก 10
ประเทศในประชาคมอาเซียน 60 คน รวมถึงคนไทย
ร่วมงานประมาณ 500 คน
ในการนี้ ส มเด็ จ พระมหารั ช มั ง คลาจารย์ ไ ด้
กล่าวสัมโมทนียกถาความว่า มูลเหตุแห่งการเกิดขึ้น
ของศาสนาทั้งหลายในโลกนี้ ล้วนมาจากการตระหนัก
ถึงความทุกข์ของชาวโลกและต้องการให้เขาเหล่านั้น
เข้าถึงสันติสขุ อย่างแท้จริง การทีพ่ ระศาสดาของทุกศาสนา
ได้ทุ่มเทอุทิศชีวิตของท่านจนถึงลมหายใจสุดท้าย ทั้งนี้
ก็ เ พื่ อ ให้ ช าวโลกทั้ ง หลายพ้ น ทุ ก ข์ แ ละเข้ า ถึ ง สั น ติ สุ ข
นั่นเอง แม้วิถีทางแห่งการบำ�บัดทุกข์และสร้างสันติของ
แต่ละศาสนาจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตาม แต่เจตนารมณ์
อันเป็นแก่นแท้ทท่ี กุ ศาสนามีรว่ มกัน ก็คอื ความรักความ
ปรารถนาดีต่อมวลมนุษยชาติ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า
การที่ผู้น�ำ ศาสนาทั้งหลายในประชาคมอาเซียน มาร่วม
ประชุมกันในคราวครั้งนี้ ทุกท่านมีหัวใจเดียวกัน มี
ความปรารถนาเดียวกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นก็
คือ ความสุขสันติของมวลมนุษยชาติ
กล่าวเฉพาะในพระพุทธศาสนา หากย้อนประวัติ
ชีวิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับตั้งแต่ทรง

บำ�เพ็ญบารมีอย่างยาวนานในอดีตชาติ พระปณิธาน
หนึ่งเดียวที่พระองค์ยึดไว้อย่างมั่นคงในทุกภพทุกชาติ
คือ การได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้ช่วย
สรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์และถึงความสงบสุขอย่างแท้จริง
เมื่อพระองค์เสด็จอุบัติเป็นมนุษย์ในโลกนี้ มูลเหตุจูงใจ
ทีท่ �ำ ให้พระองค์เสด็จออกบวชเพือ่ แสวงหาความหลุดพ้น ก็
คือการได้เห็นความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ นั่นคือ คนแก่
คนเจ็บ และคนตาย หลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว ใน
คราวส่งพระสงฆ์สาวกออกไปประกาศศาสนาครั้งแรก
ทรงเน้นย้ำ�ถึงเป้าหมายของการทำ�งานเผยแผ่ศาสนาว่า
“จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุ
กมฺปาย...” แปลว่า “ดูก่อนภิกขุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มาก เพื่อความ
สุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก...”
เกี่ยวกับเรื่องขันติธรรมทางศาสนา หรือความ
เป็นผูม้ ใี จกว้างทางศาสนา พร้อมทีจ่ ะยอมรับและสามารถ
อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ กั บ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ผู้ มี ศ าสนาและ
วัฒนธรรมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นหัวข้อของการประชุม
ผู้นำ� ศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียนครั้งนี้
พระพุทธศาสนาก็ได้ให้ความสำ�คัญกับเรื่องนี้มาก ไม่
เฉพาะกับเพื่อนมนุษย์ผ้มู ีศาสนาและวัฒนธรรมแตกต่าง
กันเท่านั้น หากยังรวมไปถึงการใจเปิดกว้างต่อเพื่อน
สรรพสัตว์ทุกจำ�พวกผู้ร่วมทุกข์ในสังสารวัฏด้วย ดังจะ
เห็นได้จากหลักการแผ่เมตตาในพระพุทธศาสนา ทีส่ ง่ เสริม
ให้ชาวพุทธมีใจเปิดกว้างต่อสรรพสัตว์ อย่างไม่มขี อบเขต
ไม่มีประมาณ ซึ่งเรียกว่า “อัปปมัญญา” โดยให้แผ่ความ
รักความเมตตา ขอให้สรรพสัตว์ทั่วสากลโลกมีความสุข
ไม่จองเวรซึง่ กันและกัน ไม่พยาบาทเบียดเบียนกัน เป็นต้น
อนึ่ง เรื่องขันติธรรมทางศาสนานั้น ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักอริยมรรคหรือวิถีทางสู่ความหลุดพ้น
ของพระพุทธศาสนาด้วย เพราะพระพุทธศาสนาถือว่า
ผู้ที่มีจิตใจคับแคบ มีความอิจฉาริษยา มีจิตคิดพยาบาท
ปองร้ายสัตว์อื่นหรือคนศาสนาอื่นอยู่ เป็นผู้ที่ตกอยู่
ภายใต้การครอบงำ�ของกิเลส เป็นการปฏิบัติที่สวนทาง
กับวิถีสู่พระนิพพานหรือความหลุดพ้น ผู้จะเข้าสู่ความ
หลุดพ้นตามหลักพระพุทธศาสนาได้ ต้องมีขันติธรรม
ทางศาสนาอย่างยิ่งยวด ต้องมีความรักความเมตตาต่อ
สรรพสัตว์อย่างไม่มีขอบเขต ไม่มีประมาณ ต้องเว้นจาก
การเบียดเบียนสัตว์อื่นและคนศาสนาอื่น ทั้งทางกาย
วาจา และใจ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ขันติธรรมทางศาสนา
กับวิถีทางสู่ความหลุดพ้นในพระพุทธศาสนา เป็นวิถี
ทางเดียวกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หากไร้ขันติ
ธรรมทางศาสนา ก็ไร้การบรรลุธรรม หากมีการบรรลุ
ธรรมเกิดขึ้น ก็แสดงว่ามีขันติธรรมทางศาสนาเกิดขึ้น
ร่วมกัน

ในโอกาสที่สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
ศาสนาหลัก 5 ศาสนา ในประชาคมอาเซียน ประกอบ
ด้วยพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม
ศาสนาฮินดู และศาสนาซิกข์ ได้ร่วมกันจัดโครงการ
ประชุมผูน้ �ำ ศาสนาเพือ่ สันติภาพ โดยเน้นเรือ่ งขันติธรรม
ทางศาสนา จึงอวยพรให้การประชุมครั้งนี้ประสบความ
สำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
ด้วยอำ�นาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้ผู้นำ�
ทุกศาสนา นักปราชญ์ทางศาสนา และผู้เข้าร่วมประชุม
ครั้งนี้ จงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล
ด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฏิภาณคุณจาสมบัติ ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอัน
เป็นไปในทางทีช่ อบประกอบด้วยธรรม จงสำ�เร็จดังมโนรถ
ปรารถนาทุกประการเทอญฯ
คำ�กล่าวของพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และ
คริสตศาสนจักรสัมพันธ์
1. ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วม
งานสานเสวนาครั้งแรกของผู้นำ�ศาสนา เพื่อสันติของ
ประชาคมอาเซียน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยและสำ�นักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ
ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่ได้เชิญให้ข้าพเจ้ามากล่าวถ้อยคำ�
ต่อที่ประชุมในโอกาสพิธีเปิดงานนี้
2. คริสตศาสนาเป็นหนึ่งในห้าศาสนาหลักที่
รัฐบาลไทยรับรอง ข้าพเจ้าคงกล่าวได้ว่าพวกเราที่เป็น
ศาสนิกชนของทั้ง 5 ศาสนานี้ ได้ดำ�รงชีวิตอยู่ด้วยกัน
อย่างสันติมานานกว่าสีร่ อ้ ยปีแล้ว เฉพาะเพียงในทศวรรษ
ที่ผ่านมานี้เท่านั้นที่เราประสบกับความรุนแรงในภาคใต้
ของประเทศที่รักของเรา การยิงและระเบิดเกิดขึ้นเกือบ
ทุกวัน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน มีผู้ได้รับ
บาดเจ็บและตายจำ�นวนไม่น้อย ที่นี่ก็เหมือนๆ กับที่
อื่นๆ ในโลก ที่ความขัดแย้งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นหรือ
บ่อยครั้งก็มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนา ถ้า
หากเราต้องการทีจ่ ะหยุดความเลวร้ายนี้ ถ้าหากเราต้องการ
สันติสุขจริงๆ เราจะต้องทำ�งานร่วมกันเพื่อให้มั่นใจได้
ว่าประชาคมอาเซียนที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในปีหน้านี้ จะมี
สันติและความปรองดองกัน
3. พระศาสนจักรคาทอลิกมุ่งมั่นและสนับสนุน
ให้เกิดความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ ประเพณีและ
รูปแบบพิธีกรรมทางศาสนา โดยหวังว่าจะเพิ่มพูนความ
เข้าใจและความเคารพต่อกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในที่ซึ่งมีความตึงเครียดสูง ขาดเสรีภาพ ขาดความ
(อ่านต่อหน้า 7)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 42
17 ตุลาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l
หลายปีมานี้ความรับผิดชอบประการหนึ่งของพระ
สันตะปาปารวมเอาการเดินทางเข้าไว้ด้วย แต่ไม่ได้เป็น
เช่นนี้เสมอมา ย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1964 สมเด็จพระ
สันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงกลายเป็นพระสันตะปาปา
พระองค์แรกที่ทรงเดินทางโดยเครื่องบิน โรแบร์โต ปากลิอาลองกา (ผู้เขียนหนังสือ ลา เชียสา อิน อุสซิตา’
ดิเปาโล VI) เล่าว่า
“สมเด็จพระสันตะปาปามอนตินิ ทรงตัดสิน
พระทัยต้อนรับแผนงานด้านสือ่ สารสังคม โดยทรงประกาศ
พระวรสารแก่โลกในแผ่นดินของพระเยซูเจ้า การเดินทาง
ครัง้ แรกของพระองค์มงุ่ ตรงแน่วแน่ไปยังแผ่นดินศักดิส์ ทิ ธิ”์
l นับเป็นการเดินทางครั้งสำ�คัญที่เกิดขึ้น 50 ปีมาแล้ว
ทิ้งภาพเหล่านี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์ รวมทั้งภาพการสวม
กอดระหว่างพระสันตะปาปากับพระอัยกาศาสนจักร
สัมพันธ์ อาเธนาโกรัสแห่งคอนสแตนติโนเปิล หลังจาก
เวลานับพันปีท่มี ีความเหินห่างกันระหว่างพระศาสนจักร
คาทอลิกและออร์โธดอกซ์ โรแบร์โต ปากลิอาลองกา
ผู้เขียนหนังสือซึ่งเล่าการเดินทางของพระสันตะปาปา
และข่าวสารแห่งสันติภาพทีต่ ดิ ตามไปด้วยตลอดเส้นทาง
เขาเล่ า ว่ า การเสด็ จ เยื อ นองค์ ก ารสหประชาชาติ ข อง
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ในมหานครนิวยอร์ก
ค.ศ. 1965 นับเป็นกุญแจดอกสำ�คัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายใต้สงครามเวียดนามที่กำ�ลังดำ�เนินอยู่
“พระองค์ตรัสเกี่ยวกับสันติภาพ ให้ก�ำ ลังใจแก่
ทุกคนเพื่อต่อต้านสงคราม จากคำ�ปราศรัยครั้งนี้ เป็น
ที่มาแห่งคำ�ร้องขออันมีชื่อเสียงของพระองค์ ‘ต้องไม่มี
สงครามอีก..ไม่อีกต่อไป!’เป็นคำ�ปราศรัยที่ได้ยินกัน
ทัว่ ทัง้ องค์การสหประชาชาติ”
l
การเดินทางของพระองค์รวมถึงทวีปแอฟริกาในปี
ค.ศ. 1969 พระองค์ทรงให้กำ�ลังใจแก่มิสชันนารีในทวีป
แอฟริกา ที่จะดำ�เนินบทบาทพิเศษแต่ก็ในฐานะเฉกเช่น
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หน้า 5

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 :

ผู้เปิดพระศาสนจักรสู่โลก การเดินทางหนึ่งเดียวในวันนั้น

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงสวดกอดมิตรภาพ
กับพระอัยกาศาสนจักรสัมพันธ์อาเธนาโกรัส อันเป็นการ
สวมกอดแห่งประวัติศาสตร์เมื่อ 50 ปีที่แล้วในปีค.ศ.
1964

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงปราศรัยใน
ที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ค.ศ. 1965
คนธรรมดา มีหลายคนไม่รวู้ า่ ระหว่างการเดินทางไปยัง
ประเทศฟิลปิ ปินส์ พระองค์ทรงถูกลอบแทงในกรุงมะนิลา
พระองค์ยังทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เสด็จ
เยือนเกาะฮ่องกง
โรแบร์โต ปากลิอาลองกา เล่าต่อว่า “พระองค์

ตรัสเกีย่ วกับสันติภาพเสมอๆ ซึง่ เป็นเหตุวา่ ทำ�ไมคำ�แปล
ชื่อหนังสือจึงเขียนว่า ‘ธรรมทูตแห่งสันติภาพ’ สมเด็จ
พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ตรัสถึงสันติภาพทุกครั้งใน
การเดินทางระหว่างประเทศ”
l จากประเทศสหรัฐอเมริกาจรดประเทศอินเดีย จาก
ประเทศตุรกีจรดประเทศโคลัมเบีย และแม้แต่ประเทศ
อิหร่าน ต้องขอบคุณสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6
ที่หน้าต่างระหว่างประเทศของพระศาสนจักรบานใหม่
ได้เปิดออกสู่โลกทั้งมวล

สมัชชาเรื่องครอบครัว :

เอกสารขั้นสุดท้ายเรียกร้องพระศาสนจักร

ให้เป็นบ้านสำ�หรับทุกคน
16 ตุลาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
พระอัครสังฆราชเดนิส ฮาร์ต
l การประชุมสมัชชาพระสังฆราชซึง
่ ประดุจผูใ้ ห้ค�ำ แนะนำ�
จะส่งรายงานสรุปสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม
ครอบครัว ด้วยเหตุผลนี้พระองค์ทรง
เนื้ อ หาจะนำ � ไปใช้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในการทำ � งานสำ � หรั บ ทุ ก
เชื้ อเชิ ญเราให้ ม องดู ค วามเป็ นจริ ง ของ
สังฆมณฑลเป็นอันดับแรก เพื่อจะได้นำ�ผลที่ได้กลับมา
ครอบครัว”
เข้ า สู่ ก ารประชุ ม สมั ช ชาพระสั ง ฆราชเรื่ อ งครอบครั ว
l ความเห็นร่วมของรายงาน 10 ประการ
พระคาร์ดินัลวิลฟริด
อีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2015 พระคาร์ดินัล
พระคาร์ดินัลคริสต็อฟ
ในทีป่ ระชุมวันนีก้ ค็ อื “พระศาสนจักร
นาเปียร์
คริสต็อฟ เฌินบอร์น (พระอัครสังฆราชแห่งเวียนนา
เฌินบอร์น
ควรเป็นบ้านทีต่ อ้ นรับทุกคน เพือ่ ว่าจะ
ประเทศออสเตรีย) แถลงว่า
“พ่อคิดว่าพระสันตะปาปาทรงเชื้อเชิญเราให้ เป็นอยู่ที่ไม่มีประสิทธิภาพ แต่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึง ไม่มใี ครรูส้ กึ ว่าถูกปฏิเสธออกไป” อย่างไรก็ดเี อกสารยัง
(อ่านต่อหน้า 17)
มองดูแนวคิดหลักในเรื่องครอบครัวมิใช่เพียงแค่ว่าอะไร ความงดงามและความมีชีวิตชีวาที่ขาดเสียไม่ได้ของ
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ลำ�ดับคุณค่าแห่งชีวิต
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คุยกันเจ็ดวันหน

มนุษย์เงินเดือนที่ประเทศเยอรมนีพากันโล่งอก
กำ�ลังมีการร่างกฎหมายด้านแรงงานฉบับใหม่
เนื้อหาหลักเพื่อปกป้องสิทธิและความเป็นส่วนตัว
ของลูกจ้าง
หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกจ้าง
จำ�นวนล้านๆ
ที่เลิกงานแล้วยังต้องทำ�งานต่อ
บ.สันติสุข
คอยรับโทรศัพท์หรืออีเมล์ของเจ้านาย
www.salit.org
ที่ไม่รู้กาลเทศะที่เอาแต่ละผลประโยชน์
ทันทีที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้
บรรดาเจ้านายที่น่ารำ�คาญก็จะไม่มีสิทธิ์ว่ากล่าวหรือตัดค่าจ้าง
หากพนักงานไม่ยอมรับโทรศัพท์หรืออีเมล์หลังเลิกงาน
ที่แน่ๆ คือกฎหมายฉบับใหม่ก�ำ หนดเส้นแบ่งที่ชัดเจน
ระหว่างเวลาทำ�งานและเวลาหลังเลิกงาน
อีกทั้งสร้างค่านิยมใหม่ที่ว่า
การที่พนักงานยังคงต้องทำ�งานทั้งที่อยู่นอกเวลางาน
ถือเป็น “สิ่งเลวร้าย”...
จะว่าไปแล้ว
กฎหมายฉบับนี้ช่วยให้มีการบริหารเวลาในแต่ละวัน
ให้มีความชัดเจนให้สมดุลให้ยุติธรรมให้สมศักดิ์ศรีมนุษย์
ตามลำ�ดับความสำ�คัญลำ�ดับคุณค่า
ทุกวันนี้มีสิ่งที่ต้องทำ�มากมาย
ตั้งแต่เช้ายันเย็นตั้งแต่เย็นยันค่ำ�
จนเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงที่มีในแต่ละวันไม่พอเสียแล้ว
หลายคนต้องทำ�สองสามอย่างในเวลาเดียวกัน
เด็กทำ�การบ้านไปดูโทรทัศน์ดูไลน์ดูเฟสบุ๊คไป
พ่อหอบงานกลับมาที่บ้านทำ�ไปเล่นพูดคุยกับลูกไป
แม่ท�ำ กับข้าวไปทำ�ความสะอาดบ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไป
กระทั่งสับสนปนเปแทบแยกไม่ออกบอกไม่ถูก
อะไรเป็นความสำ�คัญเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบแรก
ที่ต้องจัดสรรเวลาความสนใจให้สอดคล้อง
อะไรเป็นเรื่องรองทำ�ก็ได้ไม่ท�ำ ก็ไม่เป็นไร
เช่นเดียวกับเรื่องการงานเรื่องอาชีพ
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
งานน่าจะเป็นกิจการอย่างหนึ่งในกิจการต่างๆ ของแต่ละวัน
ถึงจะให้ความสำ�คัญแก่อาชีพการงาน
เพราะเป็นแหล่งที่มาของรายได้ค่าใช้จ่ายค่าครองชีพ
แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นกิจการเดียวเท่านั้น
กระทั่งมองข้ามหรือละเลยกิจการอื่นๆ
เอาแต่ท�ำ งานหาเงินแทบไม่ได้พักผ่อนกินนอน
ได้เงินมาแล้วต้องใช้จ่ายไปกับการรักษาเยียวยาสุขภาพที่เสียไป
เอาแต่หารายได้แทบไม่มีเวลาสำ�หรับอย่างอื่น
ได้เงินมาแต่ชีวิตครอบครัวมีปัญหาลูกหลานขาดความอบอุ่น
เอาแต่ก้มหน้าก้มตาสร้างฐานะ
ได้เงินได้บ้านได้รถมาแต่ต้องสูญเสียคนรักไป
ลืมไปว่างานไม่มีเงินหมดไปยังหาใหม่ได้
แต่สุขภาพชีวิตครอบครัวคนรักหายไปหาใหม่ไม่ได้
ดังที่คนพูดไว้อย่างคมคายว่า
งานรอได้ขณะที่คุณชี้รุ้งกินน้ำ�ให้ลูกคุณดู
แต่รุ้งกินน้�ำ รอไม่ได้ขณะที่คุณเอาแต่ทำ�งาน
จนไม่ได้ชื่นชมความงามของสายรุ้งกับลูกคุณ
เด็กทุกวันนี้คงจะรู้สึกอบอุ่นมั่นใจในคุณค่าแห่งตนมากกว่านี้
หากพ่อแม่เลิกงานกลับมาบ้าน
เป็นพ่อเป็นแม่
ไม่ใช่เป็นผู้จัดการเป็นเลขาเป็นเสมียนเป็นครู...
และทำ�ให้บ้านเป็นบ้าน...ไม่ใช่เป็นที่ทำ�งานแห่งที่สอง

ความ

หยิ่ง
บวก
กับ
อคติ

“ท่านทั้งหลายคิดว่า ท่านเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์
แต่พระเจ้าทรงล่วงรู้ใจของท่าน สิ่งที่มนุษย์ยกย่อง
เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า” (ลูกา 16:15)
สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ทรงแบ่ ง ปั น ความคิ ด เห็ น ของ
พระองค์ เกี่ยวกับสิ่งที่ควรแสวงหาในบุคคลที่จะได้รับเลือกเป็นพระสังฆราช
สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ทรงระลึ ก ถึ ง พระดำ � รั ส ของสมเด็ จ พระ
สันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ว่า “หากใครคนหนึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็น
พระสังฆราช นั่นคือเหตุผลเพียงพอที่จะไม่เลือกเขา” สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสทรงเสริมต่อไปว่า พระสังฆราชควรเป็นนายชุมพาบาลทีใ่ กล้ชดิ กับประชาชน
เขาควรเป็นทั้งบิดา พี่ชาย เรียบร้อย อดทน และเมตตา เขาต้องรักความ
ยากจน ทั้งในด้านจิตใจซึ่งต้องเป็นอิสระเพื่อเห็นแก่พระเจ้า และดำ�เนินชีวิตที่
เรียบง่าย เขาไม่ควรคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าชาย ซึ่งมีทั้งความโอ่อ่าและอำ�นาจ
ในทัศนคติของนักบุญเปาโลนัน้ ท่านโมทนาคุณพระเจ้าสำ�หรับทุกอย่าง
ที่ท่านได้รับ ท่านเผชิญกับความยากลำ�บาก ในยามทุกข์ยากท่านไว้วางใจใน
พระเจ้า นักบุญลูกากล่าวถึงปฏิกิริยาของพวกฟาริสีเมื่อพระเจ้าทรงกล่าวถึง
การดำ�เนินชีวิตของพวกเขา โดยใช้คำ�พูดเพียงประโยคเดียวว่า พวกเขารัก
เงินทอง และพวกฟาริสีก็หัวเราเยาะพระองค์ นักบุญเปาโลมองดูเงินทองว่า
มีประโยชน์แก่พันธกิจของท่าน พระเยซูเจ้าทรงเตือนพวกฟาริสีว่าพวกเขาได้
ทำ�ให้เงินทองเป็นพระเจ้าของพวกเขา และด้วยเหตุน้ี พิธที างศาสนาของพวกเขา
เป็นการแสดงออกภายนอก นักบุญมัทธิวในพระวรสารของท่านเล่าว่าพระเยซู
เจ้าทรงเปรียบเทียบพวกเขาว่าเป็นเพียงเสมือนหลุมศพที่ทาสีขาวภายนอก แต่
เต็มไปด้วยกระดูกที่เน่าเปื่อย นับว่าเป็นการประณามที่รุนแรง
คุณสมบัติที่พระสันตะปาปาคาดหวังในพระสังฆราชกล่าวคือ ความ
เมตตา ความอดทน ความถ่อมตน ทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติส�ำ หรับคริสตชน
ทุกคน หากเราอยากติความผิดพลาดของผู้น�ำ ของเรา เราควรรับฟังนักบุญ
ฟรังซิสแห่งอัสซีซี ท่านบอกให้เรามองดูความผิดตกบกพร่องของตัวเราเอง
เสียก่อน
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดได้ทรงปกป้องมิให้ลูกตกเป็นเหยื่อของการ
ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดพลาด เมื่อลูกมีสิ่งใดที่จะติผู้อื่น ก็ขอให้ลูกกระทำ�ด้วย
ความรัก เพื่อจะได้น�ำ เอาความเป็นหนึ่งเดียวกันกลับคืนมา โปรดให้ลูกมอง
เห็นตัวลูกเองในสายพระเนตรของพระองค์ ก่อนทีจ่ ะพูดหรือกระทำ�อะไร อาแมน
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สันติสนทนา (ต่อจากหน้า 4)

สามเณรแสงธรรม (ต่อจากหน้า 20)

เคารพต่อผูอ้ น่ื และในทีท่ ห่ี ญิง/ชายเผชิญความยากลำ�บาก
ในชีวิตอันเป็นผลพวงของความเข้าใจผิด และการไม่
อดทนอดกลั้น
4. เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเรากำ�ลังใช้ชีวิตอยู่ใน
โลกที่มีความขัดแย้งมากมาย หลายสังคมประกาศใช้
ขันติธรรมทางศาสนา แต่หลายที่ในโลกก็กีดกันศาสนา
ให้เป็นเพียงเรื่องส่วนบุคคล ไม่อนุญาตให้มีบทบาทใน
ชีวิตส่วนรวม อย่างไรก็ตามศาสนาก็เป็นเรื่องที่เอามา
ถกเถียงอภิปรายกันด้วยความห่วง กังวล เราเชื่อว่า
มนุษย์เป็นบุคคลแห่งศาสนา ดังนั้นศาสนาจึงไม่ใช่เรื่อง
ภายในเฉพาะของแต่ละคน ศาสนาที่แสดงออกในหลาก
หลายความเชื่อ กฎประเพณี พิธีกรรมทำ�ให้เรามีมุมมอง
ต่างๆ กันจากความท้าทายที่เราเผชิญอยู่
5. เอกสารของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 เรื่อง
“ความสัมพันธ์ของคริสตศาสนากับศาสนาที่มิใช่คริสตศาสนา” ที่ประกาศในปี ค.ศ. 1965 เชิญชวนให้ชาว
คริสต์คาทอลิก “รับรู้ รักษา และส่งเสริมสิ่งดีๆ ทั้งด้าน
จิตใจ คุณธรรมและคุณค่าทางสังคม-วัฒนธรรมที่พบ
ในตัวของศาสนิกชนศาสนาอื่น หลังจากนั้นมาห้าสิบปี
เราเห็นความศรัทธาลดลงและพบว่ามีการขับเคลื่อนไป
สู่ความสุดโต่งทางศาสนา บางกลุ่มไม่เพียงแต่ไม่เคารพ
ผู้ที่เชื่อแตกต่างจากตน ยังทำ�ร้ายพวกเขา ไม่อนุญาต
ให้พวกเขามีที่อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
6. ความท้าทายเพือ่ ให้เคารพความหลากหลาย
ทางศาสนาและวั ฒ นธรรมก็ เ ป็ น ความท้ า ทายของ
เยาวชนในปัจจุบนั ทุกคนต่างรูด้ วี า่ เยาวชนมีความสำ�คัญ
แค่ไหน พวกเขาเป็นความหวังและอนาคตของมนุษยชาติ คนหนุ่มสาวต้องการความรู้หนักแน่นในศาสนา
ของตนพร้อมทั้งต้องการความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความ
เชื่อ และการปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ ด้วย เมื่อเป็น
เช่นนั้นพวกเขาก็ได้รับการเตรียมตัวอย่างดีที่จะเข้าสู่
กระบวนการสานเสวนาทางความเชื่อ อย่างที่สมเด็จ
พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ตรัสไว้ว่า
“ถ้าจะเป็นของแท้จริง การสานเสวนาต้องเป็นการ
จาริกแห่งความเชื่อ” ดังนั้นจึงเป็นความจำ�เป็นที่ผู้ท�ำ
การสานเสวนาต้องเรียนรู้อย่างดีในศาสนาของตนและ
ของผู้อื่น
7. ขณะที่เราเริ่มต้นการสานเสวนาครั้งแรกของ
ผู้นำ�ศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ข้าพเจ้า
ขอขอบคุณต่อมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และสำ�นักพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ริเริ่มจัดงานการ
เสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “ขันติธรรมทางศาสนา” ผู้รู้มาก
กว่า 70 คน ในเขตอาเซียน จากหลากหลายความเชื่อ
และวัฒนธรรมได้ตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ขอ
ให้พวกเราใช้เวลานี้ด้วยกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์
แบบมิตรภาพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สร้างความสัมพันธ์
รูปแบบใหม่ๆ แสวงหาวิธีต่างๆ สำ�หรับทำ�งานใกล้ชิด
กันมากขึ้นเพื่อความดีของส่วนรวม ข้าพเจ้าขอให้การ
สัมมนานี้ประสบความสำ�เร็จ ขอพระเจ้าประทานพรแก่
ทุกท่าน

สอนหลายอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะทำ�งานสื่อได้
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผูอ้ �ำ นวยการ สือ่ มวลชน
คาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช
อาจารย์ประจำ�ชั้นปรัชญา ปี 3 วิทยาลัยแสงธรรม
จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สื่อมวลชนกับงาน
อภิบาลและเผยแพร่ธรรม” ให้แก่นักเรียนชั้นปรัชญา
ปีที่ 3 วิทยาลัยแสงธรรม ระหว่างวันที่ 13-17
ตุลาคม 2014 ที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน โดย
อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย บรรยายหัวข้อ
“สื่อมวลชนคาทอลิก เอกสารพระศาสนจักร การ
ขั บ เคลื่ อ นหน่ ว ยงานสื่ อ ในบริ บ ทงานอภิ บ าลและ
เครือ่ งมือแห่งการประกาศข่าวดี” คุณพ่ออนุชา ไชยเดช แบ่งปันประสบการณ์พระสงฆ์กับการทำ�งาน
ด้านสื่อมวลชน สิ่งที่บ้านเณรไม่ได้สอนแต่ปลูกฝัง
อาจารย์วีรพงษ์ พวงเล็ก อาจารย์ประจำ�ภาควิชา
การโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บรรยายหัวข้อ “เมือ่ พูดถึงสือ่ สารมวลชนในปัจจุบนั ”
อาจารย์อรรถพล วิทยกฤติศิริกุล บริษัท Upper
Knowledge ให้ความรู้เรื่องบุคลิกภาพกับการทำ�งาน
ด้านสื่อมวลชน และการอบรมสื่อศึกษา การรู้เท่าทัน
สื่อ โดยวิทยากรจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนา
ไทย วันสุดท้ายเป็นการเสวนา “วันนี้จากวันวาน จิตวิญญาณคนสื่อ” โดยคุณประสาน อิงคนันท์ ศิษย์เก่า
ดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และคุณกุลนัดดา
ปัจฉิมสวัสดิ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
และบันทึกรายการ Power of Love ตอน “ห้วงแห่ง
รักยังพริ้งพราย”
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช กล่าวเปิดการอบรมว่า
“ปีนี้การอบรมเน้นในเรื่องของการไตร่ตรองมากกว่าที่
จะลงในภาคปฏิบตั ิ และเน้นหนักทีก่ ารบรรยาย นอกจาก
นี้จะได้ไปเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ
สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV วัดยานนาวา”
“พ่อรู้สึกว่าตลอดเวลาที่ทำ�สื่อมานั้น เราก็ไม่รู้
ไม่เห็นในหลาย ๆ เรื่อง เส้นทางการเป็นพระสงฆ์ที่ถูก
มอบหมายจากงานสื่อของพ่อนี้ ได้รับในวันเวลาที่เราจบ
การศึกษาด้านการบริหารการศึกษาด้วยซ้ำ�ไป พ่อเคย
คิดว่า บ้านเณรไม่ได้สอนเราให้ท�ำ สื่อ แต่บ้านเณรสอน
หลายอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะทำ�งานสื่อได้”
“เมื่อพ่อต้องไปทำ�สื่อแล้วบ้านเณรก็ให้อาวุธ
มามากมาย อาจจะไม่ใช่กล้องถ่ายรูป ไม่ใช่กล้องวิดีโอ
แต่มันมีบางอย่างที่จุดประกายให้กับเรา เราไม่ได้เรียน
มาเพื่อทำ�งานสื่อ เราเรียนมาเพื่อเป็นพระสงฆ์ แต่งาน
สื่อเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่พระเป็นเจ้าทรงมอบหมายให้กับ
เราโดยผ่านทางผู้ใหญ่”
อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย กล่าวว่า
“พระศาสนจั ก รของเราเป็ น พระศาสนจั ก รแห่ ง การ
สื่อสาร และในพันธกิจทุกอย่างของพระศาสนจักรต้อง
เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายสื่อมวลชนของพระศาสนจักรเท่านั้น แต่ทุกงานของพระ
ศาสนจักรต้องมีเรื่องการสื่อสารเข้าไปเกี่ยวข้อง และต้อง
ทำ�อย่างมีประสิทธิภาพ”
“และถ้าบังเอิญไม่ได้เป็นพระสงฆ์ หรือเป็น
นักบวช หากน้ำ�พระทัยของพระเจ้าดึงเราไปในเส้นทาง
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อื่น ไม่ว่าจะเส้นทางธุรกิจ หรือไม่ว่าจะเป็นเส้นทางอะไร
ก็ตาม ต้องใช้สื่อ และปัญหาในองค์กร ปัญหาในธุรกิจ
การค้า การอุตสาหกรรม ประมาณ 25% เป็นปัญหาที่
อาจจะเกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพ บัญชี กฎหมาย และอะไร
อื่นๆ แต่ 75% เป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารทั้งสิ้น เพราะ
ฉะนั้น ถ้าสื่อได้ดี งานจะไปได้ดี แต่ถ้าเรื่องใดก็ตามที่
สื่อไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาจะเกิดขึ้น ในทุกงาน ใน
ทุกกรณี ดังนั้นพระศาสนจักรจึงให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับ
เรื่ อ งสื่ อ ที่ สุ ด โดยเห็ น ได้ จ าการออกเอกสารต่ า งๆ
มากมาย”
“พระศาสนจักรสากลไม่ได้บอกว่า ต้องใช้สิ่งที่
ทันสมัยที่สุด สิ่งที่ดีที่สุด แต่พระศาสนจักรสนใจ “คน”
คนที่อยู่ในสังคม คนซึ่งจะถูกกระทบและเกี่ยวข้องกับ
สื่อ คนซึ่งมีความหมายที่สุดสำ�หรับพระศาสนจักร และ
ดังนั้นสื่อที่เกี่ยวข้องกับคน และที่มีผลกระทบกับคนจึง
เป็นหัวใจของพระศาสนจักรที่จะให้ความสนใจ จึงเรียก
สิ่งนี้ว่า โซเชียล คอมมูนิเกชั่น หรือสื่อสารสังคม”
“เราจึงมีวันสื่อมวลชนสากล เพื่อที่จะให้ทั่วโลก
ได้เห็นความสำ�คัญของสื่อ เป็นวันที่วาติกันต้องการให้
มีมิสซาและคำ�เทศน์ในวันนั้นได้เปิดโอกาสที่จะทำ�ให้
ทุกคนได้รบั รูถ้ งึ คุณและโทษของสือ่ และในวันสือ่ มวลชน
สากล พระศาสนจักรยังได้อนุญาต ให้เก็บถุงทานพิเศษ
สำ�หรับนำ�มาใช้ในงานสื่อ”
“สื่อและเทคโนโลยีเป็นของขวัญจากพระเจ้า
ประทานให้เพื่อความก้าวหน้า และให้เราใช้เพื่อความ
สนิ ท สั ม พั น ธ์ กั บ พระเจ้ า และเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั บ เพื่ อ น
มนุษย์ ประเภทของสื่อ Mass Media สื่อมวลชน
Group Media สื่อระดับกลุ่ม
Print Media สื่อสิ่งพิมพ์
New Media สื่อสมัยใหม่”
“พระสงฆ์ในยุคโซเชียลมีเดียต้องมีเวลาใกล้ชิด
กับพระเจ้าและเจริญชีวิตภาวนา ในด้านหนึ่งต้องใช้สื่อ
และให้ความสำ�คัญในการประกาศ แต่ไม่ใช้เวลาอยู่กับ
สื่อจนไม่มีเวลากับพระเจ้า พระเยซูเจ้าคือนักสื่อสารที่
สมบูรณ์ที่สุด ถ้าเรามองหารูปแบบนักสื่อสารชั้นยอดให้
มองไปที่องค์พระคริสตเจ้า พระองค์ทรงเทศน์สอนคนที่
ไม่มีความรู้ อย่างเช่นชาวประมง พระองค์ทรงใช้นิทาน
เปรียบเทียบในการสอนต่างๆ”
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เปิดประตู

สู่แสงธรรม

“พระนางนัน่ คือใครหนอ เสด็จมาดุจรุง่ อรุณ
งามดั่งดวงจันทร์ รุ่งโรจน์ดั่งดวงอาทิตย์ และน่า
เกรงขามดุ จ กองทั พ ที่ เรี ย งรายเป็ น ขบวนรบ?”
ส่วนหนึง่ ในบทกาเตนา(บทสายสัมพันธ์) ของคณะพลมารีย์
ทีส่ มาชิกสวดทุกวัน พร้อมทัง้ สวดสายประค�ำและท�ำงาน
ที่ได้รับมอบตามจิตตารมณ์ของคณะ มีชีวิตชีวา รักและ
รับใช้เพือ่ พระสิรมิ งคลของพระเป็นเจ้า ตลอดช่วงเวลา
ตั้ ง แต่ ก ารก่ อ ตั้ ง คณะพลมารี ย ์ ไ ด้ พั ฒ นาและเติ บ โต
ควบคูก่ บั พระศาสนจักรเรือ่ ยมา ในการภาวนาและร่วมมือ
ท�ำงานอย่างแข็งขัน ภายใต้การน�ำของพระศาสนจักร
ปัจจุบนั ในทุกสังฆมณฑลถือว่าคณะพลมารียเ์ ป็นองค์กร
หนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญในชุมชนวัด จนกระทัง่ พูดกันในเชิง
ที่ว่า “เป็นแขนเป็นขาให้กับพระสงฆ์”
ส�ำหรับคริสตชนทัว่ ไป พระนางมารียไ์ ด้รบั ความ
เคารพ ศรัทธาเสมอมา ยิ่งกว่านั้น ส�ำหรับผู้ฝึกหัดและ
พระสงฆ์ พระนางมารีย์เป็นผู้มีความส�ำคัญยิ่ง พระนาง
เป็นมารดาของพระศาสนจักร มารดาแห่งพระกระแสเรียก
และเป็นมารดาของพระสงฆ์ด้วยโดยอาศัยค�ำวอนขอ
และแบบฉบับของพระแม่ พระสงฆ์ได้รับความคุ้มครอง
ให้ด�ำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ สามเณรในฐานะผู้เตรียมตัว
เป็นพระสงฆ์จึงพร�่ำสวดสม�่ำเสมอ โดยอาศัยสายประค�ำ
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คณะพลมารีย์ กับชีวิตสามเณรใหญ่แสงธรรม

นี้ เราภาวนาด้วยความศรัทธาในกระแสเรียกของพวกเรา
ที่มีต่อแม่พระ ในขณะเดียวกัน ธรรมล�้ำลึกของการ
ภาวนายั ง ท�ำให้ เราเข้ า พบพระเยซู เจ้ า พระบุ ต รของ
พระนางอีกด้วย
การเปิดเปรสิเดียมมารดาพระผู้ไถ่ในบ้านเณร
ใหญ่ของเรา มีจุดประสงค์พิเศษเพื่อให้สามเณรได้ศึกษา
เรียนรู้และเจริญชีวิตในจิตตารมณ์คณะพลมารีย์ ซึ่งถือ

เป็นความพิเศษจริงๆ เพราะสามเณรจะได้ภาวนา อีกทัง้
เป็นโอกาสได้มีประสบการณ์ตรงกับการเป็นบราเดอร์
ซึ่งเป็นชื่อเรียกแทนผู้ชายในสมาชิกพลมารีย์ ถึงแม้ว่า
ความเข้มข้นของเนื้องานจะเป็นการอภิบาลในบริเวณ
บ้านเณรใหญ่ของเรา ซึง่ ไม่ได้หลากหลายเหมือนสมาชิก
ในสังกัดวัด แต่ทกุ กิจการงานมีจติ ตารมณ์เดียวกัน กล่าว
คื อ ภาวนาและรั บ ใช้ ผู ้ อื่ น เสมื อ นรั บ ใช้ พ ระองค์ เ อง
นอกจากนี้ สามเณรไม่รู้สึกประหม่าเมื่อต้องท�ำงานกับ
คณะพลมารีย์เมื่อเป็นพระสงฆ์ด้วย
พี่น้องที่รัก ด้วยความเชื่อของเรา เรามั่นใจและ
หวังพึ่งพระหรรษทานของพระเจ้า ในการสวดสายประค�ำ
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถท�ำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม เป็นขุมพลังมหาศาล เพราะมี
อ�ำนาจมากต่อวิญญาณที่หลงไปให้กลับมาเป็นลูกของ
พระเจ้าอีกครั้ง ส่วนหนึ่งช่วยให้แผนการไถ่กู้ของพระ
เพื่ อ จะช่ ว ยให้ ค นบาปกลั บ ใจเป็ น ผลส�ำเร็ จ ตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ ให้เราร่วมกันสวดสายประค�ำ โดย
เฉพาะเดือนตุลาคมนี้ เพือ่ ร่วมเป็นหนึง่ เดียวในการภาวนา
เพื่ อ ความต้ อ งการของพระศาสนจั ก รและเป็ น พิ เ ศษ
ส�ำหรับการสนับสนุนกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และ
สมาชิกพลมารีย์ให้มีเพิ่มขึ้นต่อไป
บราเดอร์ปัตทวี วงษ์ศรีแก้ว
สามเณรใหญ่แสงธรรมชั้นปีที่ 6
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

“เมื่อท่านทำ�ทุกสิ่งหมดแล้ว...
ก็จงกล่าวเพียงว่า
ข้าพเจ้าเป็นเพียง
คนรับใช้ธรรมดาๆ
คนหนึ่งเท่านั้น”
เรื่องราวชีวิต...
คุณพ่อออกัสติน โมลิ่ง เอส.เจ.

1
คำ�แรกๆ ที่ผมพบจากหนังสืออนุสรณ์แห่งชีวิต
ศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อโมลิ่ง คำ�แรกก็ประทับใจแล้ว “เมื่อ
ท่านทำ�ทุกสิ่งหมดแล้ว... ก็จงกล่าวเพียงว่าข้าพเจ้าเป็น
เพียงคนรับใช้ธรรมดาๆ คนหนึ่งเท่านั้น”... เมื่ออ่าน
เรื่องราวชีวิตของคุณพ่อโมลิ่ง ก็เชื่อตามที่ตัวอักษรด้าน
บนบรรยายไว้ ... นั่นคือสุดยอดของความปรีชาฉลาด ก็
คือ ความสุภาพถ่อมตน ที่ยอมรับว่าตนเองก็แค่เพียง
ผู้รับใช้ธรรมดาๆ เท่านั้น ...
เรากำ�ลังคิดถึงเรื่องราวชีวิตของพระสงฆ์มิสชันนารี นักบวชคณะเยสุอิตท่านหนึ่ง ...คุณพ่อออกัสติน
โมลิ่ง เราพบเรื่องราวผ่านสารไว้อาลัยในหน้าต่อๆ ไป
ของหนังสือทีร่ ะลึกเล่มดังกล่าว และยาวต่อเนือ่ งจนเกือบ
ครึ่งเล่ม เรื่องราวที่ผู้คนในระดับผู้นำ�ของพระศาสนจักร
พระสงฆ์ นักบวช เพื่อนๆ ของท่าน เขียนเพื่อคิดถึง
คุณความดี ที่พวกเขาสัมผัส ... จนทำ�ให้คนรุ่นหลังๆ
อย่างเราๆ แม้ไม่ได้อยู่ร่วมสมัย หรือเป็นลูกศิษย์
โดยตรงจากคุณพ่อโมลิ่ง แต่เมื่ออ่านเรื่องราวผ่านผู้คน
ที่เขียนถึงท่าน ก็ทำ�ให้เห็นภาพที่ชัดเจนอย่างไร้เงื่อนไข
“ชี วิ ต ของคุ ณ พ่ อ เป็ น แบบอย่ า งเด่ น ชั ด และ
งดงามของการดำ�เนินชีวติ ตามพระวรสาร เป็นแบบอย่าง
แห่งการเป็นศิษย์ของพระคริสต์ในยุคปัจจุบัน ... ความ
เป็นนักคิด ปลุกเร้าให้ผู้คนมากมายเข้าใจข่าวสารแห่ง
อาณาจักรสวรรค์ ... แนวคิดด้านฝ่ายจิตอันลึกซึ้ง แต่
เรียบง่าย ความเป็นนักเทศน์ นักเขียน ศิลปิน ...” (บาง
ถ้อยคำ�ในสารไว้อาลัย)
2

ความเป็นคุณพ่อโมลิ่ง
ผมอ่ า นเรื่ อ งราวประวั ติ ที่ ถู ก ร้ อ ยเรี ย งเป็ น

ออสเตรีย ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2542...
ความเป็นคุณพ่อโมลิ่ง ยังติดตรา ตรึงใจผู้คน
ที่ได้สัมผัสชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ... ความเป็นคุณพ่อ
โมลิ่ง ที่น่าเลียนแบบ ที่มีความเก่งในหลายด้าน มีปรีชา
ฉลาดกว่าคนอื่นๆ แต่ท่านก็ทำ�ตนเป็นบุคคลที่ธรรมดา
ใครมาขอความช่วยเหลือก็ไม่ปฏิเสธ ยินดีช่วยเหลือ
ความเป็นคุณพ่อโมลิ่ง ก็คือชีวิตธรรมดาๆ ในความ
เรียบง่าย สมถะ ร่าเริง เป็นมิตรกับทุกคน อยู่เคียงข้าง
คนจน คนเดือดร้อนในสังคมอย่างจริงใจ ... ความเป็น
คุณพ่อโมลิ่ง ที่คุณพ่อไม่ได้อธิบายคำ�สอนและเทววิทยา
ให้เข้าใจได้งา่ ยเท่านัน้ แต่ยงั เป็นตัวอย่างให้เราในชีวติ จริง
ของคุณพ่อด้วย
3

“... คนศักดิ์สิทธิ์ดูง่ายนิดเดียว”
ผมยั ง จำ � ได้ ใ นวิ ช าพระคั ม ภี ร์ เ มื่ อ ครั้ ง ที่ เรี ย น
แสงธรรม คุณพ่ออาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวถึงเรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์ ท่านยกคำ�พูดจากอาจารย์ของท่านเอง คือ
คุณพ่อโมลิง่ ท่านกล่าวว่า “คนศักดิส์ ทิ ธิด์ งู า่ ยนิดเดียว
เขาอยูท่ ไ่ี หน ทีน่ น่ั มีแต่สนั ติสขุ ” คำ�สอนทีเ่ ข้าใจง่ายๆ
... เวลาฟังแล้วก็ต้องมาเช็คตัวเองด้วยเหมือนกัน เวลา
ที่เราอยู่กับชุมชนวัดที่ไหน กลุ่มคริสตชนใด หรือ
สังคมไหนก็แล้วแต่ เราอยู่กับเขาอย่างมีสันติสุข หรือ
เป็นชนวนที่ก่อให้เกิดความแตกแยกกันแน่... คำ�สอน
เหล่านี้เข้าใจได้ไม่ยาก ปฏิบัติได้จริง แต่ก็ไม่ง่ายเหมือน
กัน แต่เราเห็นแบบอย่างของคุณพ่อโมลิ่ง ที่กล้าสอนก็
เพราะท่านปฏิบัติได้จริง ทำ�ให้เห็นเป็นแบบอย่าง และ
เรื่องราวที่น่าเลียนแบบ .... เรื่องราวในวัยเด็ก ที่คุณพ่อ นี่คือบุคคลที่ชวนศรัทธา เพราะไม่ใช่แค่พูดให้มองเห็น
เกิดและเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆ ทางเหนือของอิตาลี ใน ภาพ แต่ปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง...
หุบเขาที่ต�่ำ ที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ใช้ชีวิตท่ามกลาง
“...แม้ว่าคุณพ่อจะจากไป แต่สิ่งที่คุณพ่อ
ธรรมชาติ ในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมของความ 4
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ... และนี่กลายเป็นที่มาของความเป็น เคยทำ� คำ�ที่คุณพ่อเคยกล่าว จะยังคงมีชีวิตอยู่”
เราคงเคยชิ น กั บ บทเพลงศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ห ลายๆ
คุณพ่อโมลิ่ง ที่ทั้งมีความสามารถหลากหลาย และ
กลายเป็นคนใจดี อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม ... เพลง แต่เราก็ไม่รู้ที่มา หรือไม่ทราบว่าใครประพันธ์ขึ้น
คุณพ่อโมลิ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เทววิทยาที่สำ�คัญๆ ... คุณพ่อโมลิ่ง ประพันธ์บทเพลงศักดิ์สิทธิ์มากมาย
ที่ผมได้ยินชื่อทั้งสองนี้เสมอในเวลาที่เรียนเทววิทยา ... หนึ่งในนั้นก็มีบทเพลงอมตะอย่างเช่น
“จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า
ไม่ว่าจะเป็น Josept Jungman และ Karl Rahner….
เพราะพระองค์พระทัยดี”
ตามเรื่องราวที่ถูกบันทึกในหน้าประวัติชีวิตของคุณพ่อ
“ความรักมั่นคงของพระองค์ ดำ�รงนิจนิรันดร์”
โมลิ่ง บันทึกไว้ว่า “เพราะแบบอย่างของ Karl Rahner
ทีอ่ ธิบายเทววิทยาสูช่ วี ติ จริงได้อย่างชัดเจน เรียบง่าย และ
แม้ดูว่าอาจไม่ใช่งานหลัก แต่ก็เป็นงานที่ท่าน
ก็กลายเป็น “ความเป็นคุณพ่อโมลิ่ง” อีกประการหนึ่ง
ที่พยายามอธิบายเรื่องเข้าใจยาก ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ รัก และทุ่มเท ... บทเพลงที่เรียบง่าย ไพเราะแบบไทยๆ
ไม่ยาก” ... ความสามารถด้านดนตรี ทีค่ ณ
ุ พ่อมีพรสวรรค์ ทั้งๆ ที่ท่านเป็นชาวต่างชาติ ... แต่ท่านก็สื่อรัก และสอน
ท่านฟังเพลงแล้วสามารถเขียนโน้ตออกมาได้เลย และ ให้ผู้คนสื่อความรักจากบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเชื่อมจน
แยกเสียงประสานได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นแล้วท่าน ถึงกับพระเจ้าด้วยภาษาง่ายๆ
ป.ล. ผมประทับใจสิ่งที่คุณพ่อเขียว ... คุณพ่อ
มองดนตรีสัมพันธ์กับเรื่องอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น
วัฒนธรรม และศาสนา ... แม้ในวัย 75 ปี คุณพ่อโมลิ่งก็ ไพศาล อานามวัฒน์ เขียนไว้อาลัยคุณพ่อโมลิง่ คุณพ่อ
ยังมีภารกิจมากมายดังเช่นคนหนุ่ม ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ เขียวเขียนว่า “คุณพ่อโมลิ่ง นักดนตรีพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่
สอนในเรื่องพิธีกรรม (หลังสังคายนาวาติกันที่ 2 ท่าน ผมปรารถนายกย่องท่านด้วยจริงใจ แม้รู้ว่าท่านจะส่าย
มีบทบาทในด้านพิธีกรรมมาก) เรื่องชีวิตจิต สอนวิชา ศีรษะและปฏิเสธถ้อยคำ�ดังกล่าวนี”้ ... ทำ�ให้ผมคนรุน่ หลัง
ปิตาจารย์ และดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ในวิทยาลัยแสงธรรม มองเห็นภาพของบุคคลผู้ไม่ยึดติดที่ความสามารถที่
ศูนย์คำ�สอนระดับชาติ ศูนย์นักบวชหญิง ที่ปรึกษา ตนเองมี ...ไม่คิดอวดใครว่า “ฉันเก่ง ฉันดี” ได้แต่เพียง
ของสภาพระสังฆราชฯ ในด้านเทววิทยา และพิธีกรรม บอกว่า “เมื่อท่านทำ�ทุกสิ่งหมดแล้ว... ก็จงกล่าว
คุณพ่อวิญญาณรักษ์ของนักบวชมากมาย ผูเ้ ทศน์เข้าเงียบ เพียงว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงคนรับใช้ธรรมดาๆ คนหนึ่ง
และอธิการวัดบ้านเซเวียร์ ... จนกระทัง่ เสียชีวติ ณ ประเทศ เท่านั้น”
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อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
วัดนักบุญเทเรซา
หนองจอก กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดและชุมนุม
องค์ ก รคริ ส ตชนฆราวาส
เ ค า ร พ ศี ล ม ห า ส นิ ท
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)
วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา
10.30 น.
วั ด แม่ พ ระปฏิ ส นธิ นิ ร มลแห่ ง เหรี ย ญ
อัศจรรย์ (วัดโรงหมู วัดท่าเรือคลองเตย) กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา
10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น
ประธาน
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม เวลา
10.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช เป็นประธาน
เวลา 12.00-15.00 น. กิจกรรมส่งเสริม
กระแสเรียก โดยสามเณรยอแซฟ สามเณรแสงธรรม การ
แสดงดนตรีของสามเณรแสงธรรม
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10.30 น.

สังฆมณฑลจันทบุรี
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.
อาสนวิ ห ารพระนางมารี อ าปฏิ ส นธิ นิ ร มล
จันทบุรี ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม เวลา
10.30 น.
วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม จันทบุรี
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม เวลา 10.30 น.

สังฆมณฑลอุดรธานี

ฉลองวัดและฉลอง 50 ปีของวัดหลังปัจจุบัน (พ.ศ.
2507-2557) วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา
10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี ฉลองวัดและฉลองครบ 25 ปีของตัว
โบสถ์ไม้ที่ได้สร้างขึ้น วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
กฤษเจริญ เป็นประธาน

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น
ประธาน

สังฆมณฑลนครราชสีมา

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

วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน
โคกปราสาท จ.บุรีรัมย์ ฉลองวัด พิธีเสกและวาง
ศิลาฤกษ์วัดหลังใหม่ วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา
10.00 น. พิธีเสกและวางศิลาฤกษ์ เวลา 10.30 น. พิธี
บูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน
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
สังฆมณฑลราชบุรี
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล อ.ปากช่อง จ.นครวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว อ.จอมบึง ราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา
จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็น
10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ- ประธาน
เจริญ เป็นประธาน (ตรีวารเตรียมจิตใจ วันพฤหัสบดี
สังฆมณฑลเชียงใหม่
ที่ 30 ตุลาคม เวลา 19.30 น. คุณพ่อเกรียงศักดิ์
วัดแม่พระบังเกิด จ.เชียงราย ฉลองวัดและ
ประสูตร์แสงจันทร์ เป็นประธาน วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม
คุณพ่อชิตชนนท์ แสงประดับ เป็นประธาน วันเสาร์ที่ พิธีโปรดศีลกำ�ลัง วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา
10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์1 พฤศจิกายน คุณพ่อดำ�รัส ลิมาลัย เป็นประธาน)
วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก รัตน์ เป็นประธาน

ที่นี่มีนัด

ชมรมคริสตชนจีน ขอเชิญทุกท่านร่วมภาวนา
อุทิศแด่วิญญาณของผู้ล่วงลับ ที่วัดแม่พระลูกประคำ�
กาลหว่าร์ ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2014
โดยมีมิสซา 3 รอบ เวลา 17.30 น. 18.30 น.
และ 19.30 น. และจะมีการสวดอุทิศแด่วิญญาณ
ของผู้ล่วงลับ ภาษาจีน เวลา 18.00 น. และภาษา
ไทย เวลา 19.00 น.
]

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะจัดอบรมวิธีศึกษาพระคัมภีร์
ด้วยรูปแบบ Bibliodrama ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2014 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
สนใจติดต่อได้ทอ่ี าจารย์มนต์สงิ ห์ ไกรสมสุข แผนก
พระคัมภีร์ โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร
0-2420-0120 E-mail: thaibible@hotmail.com
] ฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณโมทนาคุณพระ วัน
อาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2014 มีพิธีเสกยาน
พาหนะ เวลา 09.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา
(อ่านต่อหน้า 16)
]

หน้า 16 ปีที่ 38 ฉบับที่ 45 ประจำ�วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2014

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
10.00 น. โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง โทร. 08-1797-8303
สำ�นักงานวัด 0-3261-1578 ต่อ 115
] 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
] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ
ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อไพบูลย์
อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2014
เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา
11.00 น. ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร คุณสงวน โทร. 08-1908-4766 คุณเปรม
โทร. 08-4008-8789
] สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญคริสต-

เสกสุสาน

ชนทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยมี
ค่าใช้จ่าย 500 บาทตลอดชีพของการเป็นสมาชิก
อีกทั้งยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 1. จะได้รับ
การภาวนาและถวายมิสซาให้เป็นประจำ� 2. ได้รับ
ข่าวสารจากทางสมาคมปีละ 3-4 ครั้ง 3. ร่วม
เดินทางไปแสวงบุญทั้งในและต่างประเทศในอัตรา
พิเศษ 4. ได้รับส่วนลดค่ายา 10% และค่าห้องพัก
3% ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 5. เข้าเงียบประจำ�ปี
1 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ที่ทางสมาคมจะจัดขึ้น สนใจติดต่อคุณสุธี ศรีขันธ์
โทรสาร 0-2681-5369 โทรศัพท์ 0-2681-3900
ต่อ 1313 หรือมือถือ 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

สุสาน

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 07.00 น. ที่
= วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อ.ขลุง จ. สุสาน เวลา 19.00 น. ที่ถ�้ำ แม่พระ
= วัดพระคริสตราชา ปะตง
จันทบุรี
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 15.30 น.
วันพุธที่ 29 - วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2014
ที่สุสาน
เวลา 18.30 น. สวดเก้าโฮ่น ที่สุสาน
เวลา 19.00 น. พิธีมิสซา (ตรีวาร) ที่สุสาน = วัดแม่พระถวายองค์ มูซู
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 15.00 น.
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2014
= วัดแม่พระรับสาร ตราด
เวลา 18.30 น. สวดเก้าโฮ่น ที่สุสาน
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 07.00 น.
เวลา 19.00 น. พิธีมิสซา ที่สุสาน
ที่สุสาน
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2014
= วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ
เวลา 07.00 น. สวดเก้าโฮ่น ที่สุสาน
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 17.30 น. ที่
เวลา 07.30 น. พิธีมิสซา ที่สุสาน
=อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี สุสาน
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม เวลา 19.00 น. ที่ = วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา

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
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อัพเดทข่าวหนังสือพิมพ์คาทอลิก
และนิตยสารคาทอลิก
“อุดมสาร และอุดมศานต์” คลิก
www.udomsarn.com
เฟซบุ๊ค อุดมสารแฟนคลับ
ติดต่อกองบรรณาธิการ
ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์
วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน
E-mail : udomsarn@cbct.net
udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
โทรสาร 0-2681-5401
“พระอาณาจักรของพระเจ้า
อยู่ใกล้ท่านทั้งหลายแล้ว” (ลูกา 10:9)

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.

ที่สุสาน
= วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม เวลา 19.30 น. ที่
สุสาน
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น.
ที่สุสาน
= วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา
วันจันทร์ที่ 3 ถึงวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน
เวลา 19.30 น. ศาลาหลังใหม่
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 10.00,
16.00, 19.30 น. ศาลาหลังใหม่
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.
ศาลาหลังใหม่
(อ่านต่อหน้า 17)

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

ปีที่ 38 ฉบับที่ 45 ประจำ�วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2014 หน้า 17

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

เสกสุสาน (ต่อจากหน้า 16)
= วัดพระนามเยซู ชลบุรี
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม เวลา 19.30 น. ที่สุสาน
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 14.30 น. ที่
สุสาน
= วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม เวลา 19.00 น. ที่สุสาน
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 16.00 น. ที่
สุสาน
= วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.
ที่สุสาน
= วัดอารักขเทวดา โคกวัด ปราจีนบุรี
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม เวลา 19.00 น. ที่สุสาน
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. ที่
สุสาน
= วัดราชินีสายประคำ�ศักดิ์สิทธิ์ บ้านสร้าง
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 13.00 น.
= วัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 08.30 น.
= วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น. ที่
สุสาน
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 08.00 น.
ที่สุสาน
= วัดนักบุญเบเนดิก เขาฉกรรจ์
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น. ที่
สุสาน
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. ที่
สุสาน
= วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น.
= วัดนักบุญเปโตร เบตง จ.ยะลา
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น.
จุดเทียน สวดภาวนาแด่ ผูล้ ว่ งลับทีส่ สุ านบ้านเซนต์โยเซฟ
(เด็กและคนชรา) พิธีมิสซา ที่วัดน้อยบ้านเซนต์โยเซฟ
(เด็กและคนชรา)
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 07.45 น.
สวดภาวนาแด่ ผู้ ล่ ว งลั บ ที่ สุ ส านบ้ า นเซนต์ โ ยเซฟ
(เด็กและคนชรา) เวลา 08.00 น. พิธีมิสซา ที่วัดน้อย
บ้านเซนต์โยเซฟ(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 (ร้านค้าติดต่อที่คุณ
อภิชาติ 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.
= วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา
10.00 น.
= ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ “เสกสุสาน
ศานติคาม” ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น.
มีรอบเดียว ที่หอประชุมบุญราศีฯ พระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
ถ้าไม่สะดวกมาร่วมในวันและเวลาดังกล่าว สามารถมา
ร่วมมิสซาระลึกถึงผูล้ ว่ งลับได้ในวันอาทิตย์ท่ี 25 มกราคม
2015 เวลา 16.30 น. ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
(ร้านค้าติดต่อโดยตรงที่โทร. 08-9693-0477, 087531-4490 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2014)
ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 0-2429-0117 ถึง 8, 087531-4490 E-mail : info@santikham.com /
www.santikham.com หมายเหตุ ทั้งสองวันมีดอกไม้
และเทียนจำ�หน่าย
= วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ วันเสาร์ที่
17 มกราคม 2015 เวลา 19.00 น.

ร้านทองกิมฟ้า จ.ตราด		
3,000
คุณเฉลียว แดงเดช
200
คุณอัญชนา จิตรจิว
200
คุณดรุณี สีแดงงาม
500
เพื่ออุทิศให้
เปาโล แคล้ว อันนา บุญกลับ สีแดงงาม
คุณสุเทพ พูลโภคผล
200

บาท
บาท
บาท
บาท

ประกาศกในโลกปัจจุบัน (ต่อจากหน้า 5)
เรี ย กร้ อ งว่ า ครอบครั ว ควรจะได้ รั บ การสร้ า งขึ้ น มา
ด้ ว ยความชั ด เจนแน่ น อนเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความสั บ สน
โดยเฉพาะเมื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งการหย่ า ร้ า งและเรื่ อ งรั ก
ร่วมเพศ
พระคาร์ดินัลคริสต็อฟ เฌินบอร์น กล่าวต่อไป
ว่า “มีกฎเกณฑ์พื้นฐาน ประการแรกต้องมองดูที่ความ
เป็นบุคคล ไม่ใช่ความเบี่ยงเบนทางเพศ เมื่อคำ�สอน
คริสตังพูดเรื่องการต้อนรับหรือเอกสารนี้พูดภายหลัง
เกีย่ วกับการสนับสนุนช่วยเหลือ สิง่ นีจ้ งึ เป็นพืน้ ฐานความ
ประพฤติแห่งการเป็นมนุษย์ของคริสตชน ของบุคคลผู้
เป็นมนุษย์ทุกคน ซึ่งมีศักดิ์ศรีเกินเลยกว่าคำ�ถามใดๆ
แต่นี่ก็มิได้หมายความและจะไม่หมายถึงอย่างแน่นอน
ว่าพระศาสนจักรสามารถกล่าวว่าการให้ความเคารพต่อ
ความเป็นมนุษย์ในบุคคลแปลว่าเราต้องเคารพต่อความ
ประพฤติทุกอย่างของมนุษย์”
l
กลุม่ ผูท้ �ำ งานสรุปการประชุมได้เสนอว่าเอกสารสุดท้าย
จะพิจารณาเรื่องความเข้มแข็งของผู้ที่ซื่อสัตย์ในการ
แต่งงานของพวกเขา เมือ่ พิจารณาถึงเรือ่ งการหย่าร้างและ
คูแ่ ต่งงานใหม่อกี ครัง้ หนึง่ ทีจ่ ะเข้ารับศีลมหาสนิท บางคน
แนะนำ�ว่าพระสัจธรรมยังไม่อาจปรับเปลี่ยนได้ บางคน
แนะนำ�ว่าศีลมหาสนิทสามารถมอบให้เฉพาะแก่ผู้อยู่
ในสภาพพร้ อ มที่ จ ะรั บ เท่ า นั้ น พระคาร์ ดิ นั ล คริ ส ต็ อ ฟ
เฌินบอร์น แถลงต่อไปว่า “พระสันตะปาปาตรัสหลายครัง้ :
อย่าตัดสิน แต่จงเดินเป็นเพื่อนร่วมทางกับเขา นี่สัมผัส
ได้ถงึ สภาพทีเ่ ป็นอยูจ่ ริงๆ ไม่ใช่บอกว่าไม่ได้เสียเลยทีเดียว
พ่อเชื่อว่าไม่ใช่เช่นนั้น พ่อแน่ใจว่าไม่ใช่การปฏิเสธแต่
เป็นการเดินไปด้วยกันในสถานการณ์ของครอบครัว”
l ในอีกด้านหนึ่ง พระสันตะปาปาได้ทรงแต่งตั้งผู้แทน
อีก 2 คน เข้าในหมู่คณะพระคาร์ดินัลและพระสังฆราช
เพื่อเตรียมรายงานสุดท้าย คือพระคาร์ดินัลวิลฟริด นาเปียร์ จากประเทศแอฟริกาใต้ ผู้วิจารณ์อย่างเฉียบคม
ในรายงานร่างฉบับแรก และพระอัครสังฆราชเดนิส ฮาร์ต
แห่งเมลเบิร์น พร้อมผู้ที่เพิ่มเข้ามา 2 ท่านนี้ คณะผู้ทำ�งาน
จะประกอบด้วยสมาชิกจาก 5 ทวีปการลงคะแนนเสียง
รับรองรายงานจะกระทำ�ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม และ
รายงานฉบับสุดท้ายจะตีพิมพ์ในอีกไม่กี่วันหลังจากนั้น

บาท

สำ�หรับท่านที่ประสงค์จะสมทบกองทุนฯ เช็ค
สั่งจ่ายการพิมพ์คาทอลิก หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-201976-5 (เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-26815401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วยความ
ขอบพระคุณ)

“ของของซีซาร์ จงคืนให้ซีซาร์
และของของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด”
(มัทธิว 22:21)
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จดหมายที่ลงท้ายว่า…ขอให้รักคุ้มครอง
สวัสดีครับ คุณคนนั้น
จริง ๆ ผมไม่เคยเขียนจดหมายหาคุณเลย นี่คง
เป็นครั้งแรกกระมัง ในโลกที่สวนอักษรจากลายมือ และ
การเฝ้ารอจดหมายจากตู้ไปรษณีย์ได้เปลี่ยนไป เป็นถ้อย
ความสั้น ๆ ไม่สนใจอักษรตัวสะกด เพียงถ่ายทอดให้รู้
ความ ผมยังเห็นด้วยกับนักคิดนักเขียนหลาย ๆ ท่านที่
ชมชอบตัวอักษรจากป่าอักษร ที่ยืดยาว พรรณนาด้วย
ภาษาศิลป์ จรรโลงความคิดและจินตนาการ สอดแทรก
ความประณีตในการใช้ชีวิต ผมร่ายยาวเกินไป ผมเพียง
อยากแค่จะบอกว่า ผมอยากเล่าบางเรื่องให้คุณฟัง
คุณเชื่อเรื่องความเชื่อไหม? เราอาจเรียกมันว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ หรือที่คนรับว่ามันคือศาสนา โลกใบนี้
แทบจะเปิดเปลือยทุกเรื่องออกมาอย่างละเอียดยิบ แม้
กระทั่งเรื่องที่พวกเขาไม่เคยเห็น น่าขันที่คนเราสะสมความรู้มากกว่าความรัก
สะสมคนที่รักมากกว่าที่จะมอบความรักให้กับผู้คน อยากเห็นมากกว่าอยาก
เข้าใจ อยากสัมผัสมากกว่าที่จะรับรู้ด้วยความเชื่อ และสัญญาณที่มากับตัวมนุษย์
ตั้งแต่ตื่นลืมตา คุณอย่าลืมว่า ชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์และการกำ�เนิดขึ้นมาของ
คน ๆ หนึ่งพิสูจน์สิ่งนั้นว่าจริง
เมื่อเช้าผมตื่นมาพร้อมกับอาการเจ็บคอนิดหน่อย มันเป็นแบบนี้มา 2
วันแล้ว ไม่แปลกสำ�หรับการใช้เสียงเทศน์สอน อบรม แสดงความคิดเห็น พบปะ
พูดคุย ประชุมปรึกษาหารือ แต่น่าแปลกตรงที่ว่า พอสาย ๆ ของวันเมื่อต้อง
ใช้เสียงจริง อาการแบบนั้นก็หายไป ชีวิตที่ถูกใช้มากเกินครึ่ง เครื่องเคราย่อม
สึกหรอไปตามอัตภาพ ผมนึกย้อนไปยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันวาน ยาม
เช้ากับการเดินทางไปร่วมพิธีเปิดการประชุมเสวนาโต๊ะกลมนานาชาติ ครั้งที่ 7
ประจำ�ปี ค.ศ. 2014 ที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน กับหัวข้องาน “การสื่อสาร
สังคมในบริบทของศาสนาในวัฒนธรรมของเอเชีย” และภาคบ่ายกับการตัดสิน
รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 32 ประจำ�ปี 2014 ที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มันเป็นการประชุมข้ามห้วยไปมาสำ�หรับการเดินทาง แต่เมื่อคิดย้อนกลับไป
กลับไป และกลับไป ผมก็ทำ�แบบนี้มาได้ระยะหนึ่งแล้ว กับการงานที่ได้รับ
มอบหมาย ผมเชื่อว่าคุณก็คงมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากมายเฉกเช่นกัน
คุณเชือ่ ไหมครับว่า เมือ่ ค่�ำ วันอาทิตย์หลังจากอบรมเด็กกลุม่ หนึง่ ประมาณ
9 ทีมที่ส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด จนวันนี้วันพุธผมเพิ่งเก็บกระเป๋าทั้งสอง
จากรถขึ้นมาแยกผ้าไปส่งซัก แยกอุปกรณ์เก็บเข้าที่ แยกหนังสือให้อยู่ในมุมเดิม
ของมัน ฯลฯ เพื่อนำ�มาใช้ในโอกาสที่เหมาะสม มันผ่านมา 2-3 วันแล้ว และ
แน่นอนว่าผมทำ�แบบนั้นเพราะอีกไม่กี่วันการเดินทางกำ�ลังจะเริ่มขึ้นอีก ผม
ต้องใช้กระเป๋าใบนั้นและบางทีต้องใช้เสื้อผ้าชุดเดิม ๆ ชุดนั้นในโอกาสถัดไป
อีกครัง้ สิง่ ทีผ่ มสงสัยและเป็นคำ�ถามทีผ่ มเชือ่ ว่าหลายคนก็สงสัยในตัวผม เช่นกัน
“ไม่เหนื่อยและไม่ป่วยบ้างหรือ?” แปลกที่ผมต้องตอบแบบนี้ “ไม่ค่อยป่วยนะ
เหนื่อยมีบ้าง แต่กลับสุขใจทุกครั้ง ที่แต่ละงานมันผ่านไปได้ด้วยดี” ถ้าใครมี
ปรัชญาการทำ�งานว่า คนที่ท�ำ งานอาจจะกำ�ลังจะสร้างอนุสาวรีย์ให้กับตัวของเขา
เอง ผมคิดว่าเป็นความตื้นเขินของชีวิตของคนที่คิดแบบนั้น หรืออาจเป็น
คำ�พูดให้รู้สึกว่างานของคนอื่นเป็นเรื่องเอาหน้าเอาตาหรือเพื่อชื่อเสียง ผมคิด
ว่าชีวิตของคนสั้นเกินไป ที่จะไม่ใช้โอกาสที่ผ่านมาในชีวิต เพื่อทำ�ในสิ่งที่ดี
ที่สุด คำ�พูดของใครบางคนยังก้องอยู่ในมโนสำ�นึกของผม “ทำ�ดีและต้องทำ�ให้
ดีด้วย” และเมื่อชีวิตพาผมมาถึงวันนี้ “ทำ�ดีต้องหนักแน่นในความดีนั้นด้วย”
ทุกเวทีที่ผมเดินทางไปพูดกับผู้คน จะรุ่นใด หรือวัยไหน จะผ่าน

ประสบการณ์อย่างโชกโชน หรือเพิ่งเรียนรู้โลก คนพวกนั้นล้วนมีสายตาแห่งการ
แสวงหา ความหวัง และปรารถนาพบวันที่สดใสงดงาม ผมพบความมุ่งมั่นของ
วัยรุ่นที่ปรารถนาจะทำ�หนังให้ดี และส่งประกวดในงานระดับคาทอลิกเอเชียที่
ผมเชิญชวนพวกเขา เห็นความตั้งใจดีของคนเล็ก ๆ ในสังคม ที่คิดใหญ่ และ
คิดเพือ่ ชาติ ในงานหุน่ โลกกรุงเทพฯ 2014 จนผมอดไม่ได้ทจ่ี ะร่วมช่วยสานฝัน
ให้กับงานของเขา ผมเห็นคนในแวดวงสื่อทั้งคาทอลิกหรือเพื่อนต่างความเชื่อ
ที่เมื่อร้องขอการปฏิเสธเป็นเรื่องสุดท้าย หรือคำ�พูดคุยที่ทำ�ให้เห็นว่าโลกใบนี้
ความดียังอยู่รายล้อม ความเสียสละและการคิดดีต่อสังคม ยังมีอยู่ทั่วไป หรือ
ในโลกของงานหนังสือทีย่ งั มีเด็ก ๆ เยาวชนอยากช่วยงานของพระศาสนจักร มี
คนเขียนหนังสือดี ๆ มีนกั คิดนักเขียนคาทอลิก ทีก่ ลัน่ ก้อนสมองให้เป็นตัวหนังสือ
และแปรความเชื่อให้เข้าใจง่ายด้วยชีวิตของพวกเขา หรือคำ�ขอของบรรดาเณร
ที่ได้ช่วยอบรมพวกเขา ไหวพริบปฏิภาณที่ไม่ทิ้งลายของพวกเราศิษย์แสงธรรม
ฯลฯ ความคิดที่ฟุ้งกระจัดกระจาย มันถูกกระชับพื้นที่ด้วยคำ�ที่โปรยอยู่บนปก
หนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่เท่ห์ ของคุณองอาจ ชัยชาญชีพ “ขอให้รักคุ้มครอง”
จริง ๆ ผมไม่เคยเขียนจดหมายหาคุณเลย ผมเคยแต่เขียนบทความ
หาคุณทุกสัปดาห์ในงานรายอาทิตย์ และเขียนทักทายคุณทุกเดือนในนิตยสาร
รายเดือน ผมเลือกที่จะเขียนแบบจดหมายเพื่อจะได้เขียนคำ�ลงท้ายที่มีที่มาที่ไป
ของทุกบรรทัดที่บรรยายมาทั้งหมด ผมเชื่อว่ารักยังคุ้มครองโลกของเราอยู่ มัน
กระจัดกระจายตัวออกไปในทุกอณูของพื้นที่ในบ้านเณร ในงานสื่อ ในผู้คนที่ยัง
เห็นหัวใจของผู้อื่น และเหนือไปกว่านั้น รักยังคุ้มครองสุขภาพให้ผู้ที่ทำ�ความดี
ได้เข้มแข็ง รักยังคุ้มครองใจและจิตวิญญาณให้คนทำ�งานเพื่อผู้อื่นและสิ่งที่สูงส่ง
หนักแน่น พลังในตัวคนคงไม่พอถ้าไม่ได้พลังเหล่านั้นจากคนบนฟ้า ที่คนทั่วไป
เข้าใจ แต่สำ�หรับผมมันคือพระเจ้า พระองค์มีอยู่จริงและเคียงข้างเราเสมอ จน
แทบจะกล่าวได้ว่า เราอาจเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อทำ�งานของพระองค์
ขอให้รักคุ้มครอง จริง ๆ ไม่ต้องขอ รักจะคุ้มครองเรา(เอง)
บรรณาธิการบริหาร
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“ค่ายเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์”

คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย
ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ�ศาสนิกสัมพันธ์เสริมสร้างความซื่อตรง
เยาวชนศาสนาคริสต์ จัดค่ายเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ และเป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด ร่วมกับซิสเตอร์กรรณิการ์ เอี่ยมไธสง รองประธานโครงการ โดย
มีคุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ เป็นวิทยากรกิจกรรม
แบบอย่างความซือ่ ตรง แบบอย่างบุคคลในพระคัมภีร์ นอกจากนีย้ งั ได้รบั ฟังเสวนา
3 ศาสนา ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2014 ที่บ้านสวนยอแซฟ อ.สามพราน
จ.นครปฐม

“สัมมนา”

ซิสเตอร์คณะภคินีพระราชินีมาเรีย สัมมนาประจำ�ปี ในหัวข้อ
“มโนธรรมกับชีวิตนักบวช” โดยมีคุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช พระสงฆ์คณะ
พระมหาไถ่ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2014 ทีศ่ นู ย์คณะพระมหาไถ่
มีนบุรี

“อบรม”

แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ เปิดสอนหลักสูตรการเรียนร้องเพลงและ
พื้นฐานทางดนตรีเบื้องต้น (8 สัปดาห์) เพื่อใช้ส�ำ หรับขับร้องบทเพลงในพิธีกรรม
สอนโดย อาจารย์พรเทพ วิชชุชยั ชาญ และอาจารย์ศริ ารัตน์ สุขชัย ทุกวันอาทิตย์
เวลา 13.00-17.30 น. ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม - 5 ตุลาคม 2014 ที่
วัดเซนต์หลุยส์ สาทร ตึกวันทามารีย์ ชั้น 2 โดยมีผู้เข้าอบรมจำ�นวนทั้งสิ้น
32 คน พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมเป็นนักร้องสาธิตในการอบรมสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรี
พิธกี รรม 7 ครัง้ 7 เรือ่ งราวครัง้ ที่ 3 และรับใบประกาศนียบัตร ทีส่ �ำ นักพระสังฆราช
อัสสัมชัญ บางรัก

“ฟื้นฟูจิตใจ”

“ผู้สูงอายุ”

วันที่ 20 กันยายน 2014 กรรมการผู้สูงอายุเขต 1 ไปเยี่ยม
ผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ ลำ�ไทร จ.ปทุมธานี

มิสรัชนีกูล พ่วงผอง หัวหน้างานอภิบาลและอาสาพัฒนา
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่าคาทอลิก จัด
กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่
5-7 กันยายน 2014 ที่วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
โดยภราดาวิทยา เทพกอม หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมและให้โอวาท คุณพ่อวีระชน นพคุณทอง เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา
สระไม้แดง เป็นวิทยากรหัวข้อ “เราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่หว่านในดินดี”
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สันติสนทนาระหว่างผู้นำ�ศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

(อ่านต่อหน้า 4)

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 54 “พยานพระคริสต์ - พยานชีวิต”

สามเณรแสงธรรมชั้นปีที่ 3 ปฏิบัติงานสื่อมวลชน
คุณพ่ออนุชาชี้บ้านเณรไม่ได้สอนเราให้ท�ำ สื่อ แต่บ้านเณร (อ่านต่อหน้า 7)

ต้นไม้เอนไปทางใด มักล้มไปทางนั้น ต้นไม้ปลูกอย่างไร ได้ผลเช่นนั้น
พาเด็กๆ มาหาพระ สัมผัสความเชื่อตั้งแต่เล็กจะดีไหม?
“ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและบทบัญญัติของพระองค์
ที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้ แล้วท่านกับลูกหลานที่จะตามมาในภายหลัง
จะอยูอ่ ย่างมีความสุข จะอยูเ่ ป็นเวลานานในแผ่นดินทีพ
่ ระยาห์เวห์ พระเจ้า
ของท่านทรงมอบให้เป็นของท่านตลอดไป (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:40)
“ฉะนั้น ผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ คนนี้ ผู้นั้นจะ
ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์” (มัทธิว 18:4)

