พิธีสถาปนาบุญราศี
พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6
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หน้า 2 ปีที่ 38 ฉบับที่ 46 ประจำ�วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2014

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

บวชพระสงฆ์นครสวรรค์
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็น
ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์
ของสังฆมณฑล 2 องค์ สังฆานุกรเปโตร
ประพันธุ์ กลัมพัก สัตบุรุษวัดอัครเทวดา
คาเบรียล สันติสุข จ.เพชรบูรณ์ สังฆานุกร
เปาโล พรชัย สิงห์สา สัตบุรุษวัดนักบุญลูกา
บางขาม จ.ลพบุรี
(อ่านต่อหน้า 4)

อบรมสื่อศึกษาดรุณาราชบุรี

พิธีแต่งตั้งครูค�ำสอนเขตปกครองที่ 1 และ 2 สังฆมณฑลนครสวรรค์

คุณพ่ออนุชาย้ำ�แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไป (อ่านต่อหน้า 4)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ปีที่ 38 ฉบับที่ 46 ประจำ�วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2014 หน้า 3

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6
ได้รับแต่งตั้งเป็นบุญราศี
ถอดความโดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R

หลังจากที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 และนักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 วาติกัน
ได้ประกาศว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรับรองอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจาก
คำ�เสนอวิงวอนของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ซึ่งทรงดำ�รงตำ�แหน่งพระ
สันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1963 ถึง ค.ศ. 1978 อย่างเป็นทางการ และพระองค์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2014
อัศจรรย์ดังกล่าวที่เกี่ยวกับการรักษาอย่างอัศจรรย์ของทารกในครรภ์ของ
มารดาที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. 1990 โดยคณะแพทย์ของ
วาติกันประกาศว่า ไม่มีคำ�อธิบาย แพทย์ที่แคลิฟอร์เนียได้เสนอให้หญิงที่ตั้งครรภ์
ทำ�แท้งทารกในครรภ์ โดยบอกว่ามีสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับทารกที่ยังไม่คลอด ซึ่ง
แพทย์ตรวจพบปัญหาที่ร้ายแรง ซึ่งจะเป็นเหตุให้ทารกประสบกับปัญหาร้ายแรงแก่
สมอง
แทนที่จะทำ�แท้งทารก หญิงผู้เป็นมารดาเลือกที่จะมอบตัวเองและทารกไว้
กับพระเจ้า อาศัยคำ�เสนอวิงวอนของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เมื่อถึงเวลา
คลอดผู้ที่คอยดูแลอาการของเธอต้องประหลาดใจที่ทารกอยู่เต็มกำ�หนด และเกิดมา
โดยไร้ปัญหาเรื่องสุขภาพที่คณะแพทย์ได้ทำ�นายไว้ ครอบครัวนี้ได้รับการเตือนว่า ให้
รอจนเด็กอายุได้ 16 ปีก่อนที่จะประกาศว่าหายจากโรคที่กล่าวไว้จริง ปัจจุบันเด็ก
คนนั้นอายุ 18 ปี และมีสุขภาพที่ดี
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 นำ�พระศาสนจักรฟันฝ่าอุปสรรค ทรง
สามารถนำ�สังคายนาวาติกันที่ 2 จนจบการประชุม แม้พระองค์จะต้องเผชิญกับการ
ต่อต้านในช่วงศตวรรษที่ 16 พระองค์ทรงตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติของพระศาสนจักร
ซึ่งรวมถึงเรื่องสืบสานการกำ�เนิด โดยใช้เครื่องมือที่ผิดต่อศีลธรรม ซึ่งพระองค์กล่าว
ถึงในพระสมณสาส์น “ชีวิตมนุษย์” ซึ่งออกมาเมื่อปี ค.ศ. 1968 เริ่มแรกมีผู้เข้าใจผิด

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ในหลายแวดวง แต่เวลาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงกระทำ�ถูกต้องแล้ว
บัดนี้ เรามีพระสันตะปาปาอีกองค์หนึง่ ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นบุญราศีพระองค์ทา่ น
ช่วยอ้อนวอนพระเจ้าให้สมัชชาพระสังฆราชเรื่องครอบครัวสมัยแรกที่ผ่านไปแล้ว
และสมัยที่สองจะมีขึ้นในปีหน้าเป็นผลสำ�เร็จ และรักษาไว้ซึ่งจิตตารมณ์แท้จริงของ
ทุกฝ่าย อาศัยคำ�เสนอวิงวอนของบุญราศีเปาโล ที่ 6

หน้า 4 ปีที่ 38 ฉบับที่ 46 ประจำ�วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2014

บวชพระสงฆ์ (ต่อจากหน้า 2)
พร้อมด้วยพิธีต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23
และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา และ
พิธีแต่งตั้งครูค�ำ สอน เขตปกครองที่ 1 และ 2 เมื่อ
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2014
วัดนักบุญลูกา บางขาม ปีนี้ฉลองชุมชน
ความเชื่อคริสตชน 104 ปี ซึ่งถือว่าเป็นปีแห่งพระคุณ
และพระพรอย่างแท้จริง
พระคุณ พระพรแรก คือ พระสงฆ์ใหม่ 2 องค์
คุณพ่อพรชัย สิงห์สา และคุณพ่อประพันธ์ุ กลัมพัก ซึ่ง
ถือว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้าสำ�หรับสังฆมณฑลใน
การมาทำ�งานในพื้นนาของพระองค์
พระคุณ พระพรที่สอง คือ การได้ต้อนรับ
พระธาตุของนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น
ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
พระคุณ พระพรที่สาม คือ การได้ต้อนรับ
คณะครูคำ�สอนที่ได้ปฏิญาณต่อหน้าพระเจ้าที่จะดำ�เนิน
ชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร และทำ�หน้าที่ประกาศข่าวดี
ของพระเยซูเจ้าท่ามกลางโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นบทบาท
และหน้าที่สำ�คัญสำ�หรับชีวิตคริสตชน
หนึ่งปีที่ผ่านมา วัดนักบุญลูกา บางขาม ได้มี
การพัฒนาในหลายด้าน เช่น การปรับปรุงโครงสร้าง
โรงเรียน การสร้างอนุสาวรีย์นักบุญอันตน การตั้งกองทุน
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพี่น้อง การพัฒนาดังกล่าว
เป็ น เครื่ อ งหมายของความเป็ น น้ำ � หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น
ในความเชื่อ
คุณพ่อพรชัย สิงห์สา พระสงฆ์องค์ที่ 4 ของ
วัดนักบุญลูกา บางขาม (คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข
คุณพ่อธวัช สิงห์สา คุณพ่อทรงธรรม สินเจริญ
คุณพ่อพรชัย สิงห์สา) ได้กล่าวขอบคุณพระคุณเจ้า
ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย บรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์
มาเซอร์ และสัตบุรุษทุกท่าน ว่า “ศีลบวชเป็นพระสงฆ์
เป็นของขวัญสำ�คัญที่ทำ�ให้คนธรรมดากลายเป็นผู้รับใช้
ในนามของผู้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  ก่อนอื่น
หมด ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าในพระพรแห่งความ
รัก ที่ท�ำ ให้ผมทั้งสองได้เป็นคริสตชนผู้ติดตามพระเยซู
คริสตเจ้า ขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงดูแลตลอด
การเดินทาง ที่ทรงเรียกผมทั้งสองได้เข้ามาใกล้ชิด และ
เตรี ย มผมทั้ ง สองเพื่ อ เป็ น ผู้ รั บ ใช้ พ ระเจ้ า และเพื่ อ น
พี่น้อง ขอขอบคุณและวอนขอพระหรรษทาน สำ�หรับ
ชีวิตสงฆ์ที่พวกเราได้รับในพิธีวันนี้ ซึ่งไม่ใช่เป็นการจบ
หลักสูตรของการเป็นสามเณร แต่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการ
ก้าวเดินต่อไป เพื่อก้าวเดินสู่ความศักดิ์สิทธิ์เพื่อพันธกิจ
แห่งการรับใช้
ขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ของพวกเรา ครอบครัว
สิงห์สา และครอบครัวกลัมพัก
บรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเรา
ที่หล่อหลอมพวกเราทั้งสอง ใน
วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ในความเป็น
ชาวบ้านธรรมดา ในสังคมเกษตรกรรม ให้เราทั้งสองได้เรียนรู้จาก
ทางด้านการดำ�เนินชีวิต และชีวิต
ทางความเชื่อ ศรัทธา

ขอขอบคุณครอบครัวสงฆ์ดินแดนแห่งพันธสัญญา   พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ บรรดาพระสงฆ์
รุ่นพี่ในคำ�ภาวนา คำ�แนะนำ� และแบบอย่างที่ดีที่มอบแก่
เราทั้งสองคน พวกเรายังรำ�ลึกถึงแบบอย่างที่ดีของพระ
สังฆราชและพระสงฆ์ ที่เสีียชีวิตไปแล้ว เพราะมันสอน
ชีวิตให้กับเรา และคิดถึงพระสังฆราชมิเชล ลังเยร์ ที่
ได้สอนเรื่องความอ่อนโยน คิดถึงพระสังฆราชบรรจง
อารีพรรค   ที่สอนเราเรื่อง “รัก” คำ�สั้นๆ ที่อธิบายได้
ทั้งชีวิต พระคุณเจ้าเป็นอาจารย์ที่สอนพวกเรา ขอบคุณ
คำ � สอนเรื่ อ งชี วิ ต สงฆ์ ที่ มี เ ป้ า หมายที่ พ ระอาณาจั ก ร
สวรรค์ จากพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์ อาจารย์ของพวกเราอีกท่านหนึง่ ในยุคสมัยทีท่ า่ น
ปกครองที่สังฆมณฑลนครสวรรค์ ท่านก็ปลีกเวลามา
สอนพวกเรา ขอบคุณคำ�สอนเรื่องกางเขน จากพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ขอบคุณคำ�สอนเรื่องความรัก การอุทิศตน การรับใช้
จากพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ผู้บวช
ให้กับเราในวันนี้ ขอบคุณบรรดาพระสงฆ์รุ่นพี่ทุกองค์
ทั้งที่เป็นเจ้าอาวาสวัดบางขาม และที่ผมได้มีโอกาสไป
ฝึกงานอภิบาล ทั้งภาคปกติและภาคฤดูร้อน”
พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย กล่าวว่า “เรา
ก็มีพระสงฆ์เก่ง ที่เขาพูดให้กับเราไพเราะ และก็ชอบนั่ง
อยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์ แล้วเขาก็สอนคำ�สอน เขาเรียก
“คำ�สอนข้างถนน” เพราะฉะนั้นเขาก็พูดเก่ง น่าฟัง
ไพเราะ
ส่วนอีกท่านหนึ่งก็ชอบทำ�งาน ไม่ค่อยชอบพูด
แต่เขามักจะได้รับเลือกเป็นหัวหน้า เป็นเรื่องจริงนะว่า
คำ�พูดนั้นมันลอยลม แต่กิจการนั้นมันยั่งยืน
และสำ�หรับพ่อก็ขอขอบคุณเป็นพิเศษ วันนี้เรา
มีนักบวชมาจำ�นวนมาก นักบวชมาช่วยงานสังฆมณฑล
และทำ � ให้ สั ง ฆมณฑลนั้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ที่ บ้ า นเณร
หรือตามโรงเรียน ทำ�งานอย่างมีคณ
ุ ภาพ พ่อเองขอบคุณ
ด้วยจริงใจ และวันนี้ก็มีคุณแม่เจ้าคณะจากจันทบุรี พ่อ
ก็ขอบคุณจันทบุรี และมาเซอร์คณะเซนต์ปอลฯ และอีก
หลายคณะ ที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ทั้งหมด
ในที่สุดแล้ววันนี้เรามีความเชื่อที่จับต้องได้ มี
ตัวตน และเมื่อทุกคนที่มีความเชื่อนั้นมารวมตัวกัน มัน
เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ และจะพาพระศาสนจักรได้เดินหน้า
ต่อไป ขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพระพรแด่พน่ี อ้ งทุกท่าน”
สำ�หรับคุณพ่อพรชัย สิงห์สา ปัจจุบันเป็นรอง
อธิการสามเณราลัยจอห์น ปอล นครสวรรค์ ส่วน
คุณพ่อประพันธุ์ กลัมพัก เป็นผู้ช่วยเขตแพร่ธรรม แขวง
แม่ระมาด

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

อบรมสื่อศึกษา (ต่อจากหน้า 2)

เทคโนโลยีจะเจริญเติบโตขึ้น แต่สิ่งที่จะไม่เปลี่ยน
หรือไม่สามารถเปลี่ยนได้ ก็คือความหนักแน่นของ
หัวใจของเราที่จะเลือกเสพสื่อ
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2014 คุณพ่ออนุชา
ไชยเดช ผู้อ�ำ นวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
อบรมสื่อศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จำ�นวน 780 คน ทั้งนี้เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะเปิดรับสื่ออย่างรู้เท่าทันด้วยการ
คิด วิเคราะห์ แยกแยะ และสามารถนำ�มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิต เพื่อสร้างจิตสำ�นึกให้ได้คิดดี ทำ�ดี
เป็นคนดีของสังคมอีกด้วย
คุณพ่ออนุชา กล่าวว่า  “สื่อมวลชนคือของขวัญ
จากพระเจ้า เพราะฉะนั้นเราต้องใช้สื่ออย่างมีคุณค่าและ
เป็นประโยชน์   ทางโรงเรียนเห็นถึงความสำ�คัญของสื่อ
ทีม่ กี ารพัฒนาเติบโตตลอดเวลา จึงได้จดั อบรมให้นกั เรียน
รู้เท่าทันสื่อ ปัจจุบันนี้เราสร้างสื่อได้ ทำ�สื่อเองได้ ทุกคน
มีเฟสบุ๊ค ทุกคนก็เป็นนักข่าวได้แล้ว แต่สิ่งเหล่านี้มัน
มีทั้งด้านบวกและด้านลบ เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับ
ชีวิตของเรา เราต้องเลือกให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของ
เราในการที่จะนำ�มาใช้ แน่นอนว่าแม้โลกจะเปลี่ยนแปลง
ไป เทคโนโลยีจะเจริญเติบโตขึ้น แต่สิ่งที่จะไม่เปลี่ยน
หรือไม่สามารถเปลีย่ นได้ ก็คอื ความหนักแน่นของหัวใจ
ของเราทีจ่ ะเลือกเสพ ใช้สอ่ื อย่างไร และนัน่ คือสิง่ ทีส่ �ำ คัญ
ที่สุดในการที่จะเข้าใจในการใช้สื่อในทุกๆ สนาม ทุกๆ
เวที”
คุณพ่อสนธยา ไทยสนธิ ผู้จัดการ/รองอธิการ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ให้สัมภาษณ์ว่า “วันนี้เป็นโอกาสดี
ที่ทางสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ได้มาให้ความรู้
เกี่ยวกับสื่อศึกษาสำ�หรับนักเรียนในระดับมัธยม ซึ่งทาง
โรงเรียนเห็นและตระหนักถึงความสำ�คัญของการใช้สื่อ
ในปัจจุบันว่า ถ้าเด็กๆ เยาวชนไม่รู้จักที่จะเลือกใช้สื่อ
อย่างดี และคงจะไม่เป็นผลดีสำ�หรับตัวพวกเขา สื่อมีทั้ง
ด้านดี และด้านไม่ดี ถ้าเด็กไม่รู้จักที่เลือกใช้ในด้านที่ดี
ก็จะไม่เกิดสิ่งที่ดีสำ�หรับตัวเอง แต่ถ้าเด็กรู้จักเลือกสื่อ
อย่างดี และเลือกใช้ในมุมที่ดีก็จะเป็นประโยชน์ส�ำ หรับ
ตัวเอง”
ด้านคุณครูพงศ์พัฒน์ ดำ�รงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้
อำ�นวยการฝ่ายอาคารสถานที่ ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี
กล่าวว่า “ในปัจจุบนั สือ่ นัน้ มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด
ทำ�ให้เราต้องพัฒนาเด็กๆ ของเรา ให้รู้จักที่จะใช้สื่อให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด”
นางสาวพรสวรรค์ คงสีหะ ม.5/1 กล่าวว่า
“ขอขอบคุณคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ที่ได้มาให้การอบรม
ให้พวกเราได้รู้จักการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และรู้จักนำ�มาใช้กับชีวิตประจำ�วัน”
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 43

ผู้รอดตายจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ในประเทศรวันดาพบ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
27 ตุลาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l
เธอทำ�เช่นนี้มาตลอดทางจากประเทศรวันดาจนถึง
กรุงโรม เธอสวดสายประคำ�อย่างมั่นคงเพราะนี่ไม่ใช่
สายประคำ�ธรรมดา แต่เป็นสายประคำ�ที่ได้รับการเสก
โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส อิมมาคูเล อิลบิ าจิซา
(ผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา) เล่าว่า
เป็นคำ�ภาวนาที่ช่วยชีวิตเธอไว้ให้รอด ในปีค.ศ. 1994
เธอรอดพ้นจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศรวันดา
โดยซ่อนอยู่ในห้องน้�ำ แคบๆ
“ฉันจำ�ได้ในวันที่สอง พ่อแม่ขอให้ฉันซ่อนตัว
กั บ เพื่ อ นบ้ า นผู้ ม าจากเผ่ า อื่ น และพวกเขาไม่ ใช่ ก ลุ่ ม
เป้าหมายที่จะถูกฆ่า ฉันก็ไปที่นั่น เขานำ�ฉันนั่งลงใน
ห้องน้�ำ ขนาด 3 คูณ 4 ฟุต รวมกับผู้หญิงอื่นอีก 7
คน เราคิดว่ามันคงดำ�เนินไปสัก 2 หรือ 3 วัน เราอยู่ใน
ห้องน้�ำ นั่น 3 เดือน เราไม่ได้พูดอะไรกันเลย เพราะว่า
เขาไม่ได้บอกลูกๆของเขาว่าเราอยู่ที่นั่น เขาบอกลูกๆ
เขาว่าส่งเราไปที่อื่นและเขาก็ทำ�กุญแจห้องน้ำ�หาย”
เมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะปลอดภัยแล้ว เธอก็
จากไปและได้รับรู้ว่าครอบครัวของเธอถูกฆ่าตายหมด
แล้ว พร้อมกับผู้คนอีก 1 ล้านคนที่ถูกฆาตกรรมไปด้วย
มีเพียงน้องชาย 1 ใน 3 ของเธอหนีออกมาได้ ระหว่าง
เดือนอันน่าหวาดกลัวนั้น เธอต้องซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำ�
แคบๆ เธอบอกว่าเธอพบพละกำ�ลังเข้มแข็งในการสวด

อิมมาคูเล อิลิบาจิซา และหนังสือที่เธอเขียนเรื่องการ
ให้อภัยผูท้ ฆ่ี า่ ครอบครัวของเธอในช่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ
ภาวนา เธอภาวนาเพื่อตัวเอง...วอนขอพระเจ้าให้เธอ ในประเทศรวันดา
มีโอกาสสักวันหนึ่งที่จะสามารถให้อภัยได้ แก่คนที่ฆ่า
“ฉันต้องการเป็นอิสระจากเขาจริงๆ อิสระจาก
ครอบครัวของเธอ โดยเล่าว่า
“ฉันโกรธมากในตอนแรก จากนั้นก็สงบลง ฉัน ความคิดที่ว่าฉันเกลียดเขา แล้วนั้นเขาก็สามารถเริ่มต้น
ตระหนั ก ว่ า ฉั น ต้ อ งสวดภาวนาขอต่ อ พระเจ้ า และ เดินทางที่จะรู้จักให้อภัยได้เช่นกัน ดังนั้นฉันจึงไปหาเขา
เชื่อมั่นในพระองค์จริงๆ ความโกรธนี้เป็นสิ่งไม่ดีและ และบอกเขาว่าฉันให้อภัยเขา ฉันจำ�ได้เขาเอามือปิดหน้า
กำ�ลังทำ�ร้ายฉันให้รู้สึกโกรธ...แต่เราต่อสู้และตระหนัก เขาไม่อาจมองฉันได้อีกต่อไป ฉันสามารถรู้สึกได้ว่ามี
ได้ว่า ฉันสามารถให้อภัย ฉันขอพระเจ้าทรงช่วยเพื่อ บางสิง่ ออกมาจากใจเขา”
ฉั น จะได้ อ ภั ย และสุ ด ท้ า ยฉั น จำ � ได้ ว่ า มี ค วามสุ ข มาก l อิมมาคูเลได้เขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับความ
ช่วงขณะเวลาที่ฉันมาถึงการให้อภัยได้นั้นรู้สึกเหมือน ทุกข์ทรมาน การให้อภัยและความเชื่อ หลายปีมานี้ เธอ
ว่าสัมภาระอันใหญ่บนบ่าได้ถูกยกออกไปและรู้สึกเป็น ทำ�งานเพือ่ ช่วยเหลือผูต้ กเป็นเหยือ่ ในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ที่ประเทศรวันดา ในขณะที่พวกเขากำ�ลังเร่งสร้างชาติ
อิสระ”
ขึ้นใหม่
l วันเวลาผ่านไป วันหนึ่งเธอได้ไปยังคุกท้องถิ่นเพื่อจะ
เผชิญหน้าต่อหน้ากับคนที่ฆ่าครอบครัวของเธอ โดย
เล่าว่า

เธอปฏิเสธที่จะทำ�แท้ง

พ่อปฏิเสธและเพราะเหตุนี้พ่อจึงยังคงมีชีวิตอยู่ พ่อ
สามารถมีชีวิตเติมเต็มกระแสเรียกและพันธกิจของพ่อ
ในโลกนี้ และถ้าพ่อถูกฆ่าตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ วันนี้ก็คง
จะมีพระอัครสังฆราชองค์อื่นแห่งริกา”
l มีความท้าทายเรื่องการตั้งครรภ์แต่พระอัครสังฆราช
เน้นว่ามีทางเลือกอื่น ทางเลือกแทนการทำ�แท้งสำ�หรับ
แม่ซึ่งกำ�ลังรับมือกับความยากลำ�บากของการตั้งครรภ์

และลูกของเธอพระอัครสังฆราชแห่งริกา

ขอบคุณเธอตลอดไป

26 ตุลาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l 59 ปีมาแล้ว พระอัครสังฆราชแห่งริกา ประเทศ
ลัตเวีย พระคุณเจ้าบิเจฟส์ สตานเควิกส์ เกือบต้องตาย
เมื่อคุณแม่ของท่านกำ�ลังต้องการท่าน แต่ทุกคนบอก
เธอว่าควรจะทำ�แท้งเสีย ท่านเล่าว่า
“แม่อายุได้ 40 ปี แต่คุณหมอท่านหนึ่งตั้งใจ
จะทำ�แท้ง หมอบอกคุณแม่พ่อว่า ‘เธอแก่แล้วและไม่เป็น
การฉลาดที่จะมีลูกอีกคนหนึ่ง’ “แต่คุณแม่ของท่าน
ตัดสินใจที่จะมีลูก และบังเอิญหนูน้อยคนนั้นได้มาเป็น
พระอัครสังฆราชแห่งริกา ผู้ ห ญิ ง นั บ พั น ในประเทศ
ลัตเวียต้องเผชิญกับสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
แบบที่แม่ของท่านเผชิญเมื่อทศวรรศที่ผ่านมา ในปี
ค.ศ. 2002 รัฐบาลผ่านกฎหมายทำ�แท้ง เพื่อต่อต้าน
ท่านจึงเขียนบทความ “ทำ�ไมผมถึงโชคดี?” พระอัครสังฆราชจากประเทศลัตเวียเล่าต่อว่า

พระอัครสังฆราชบิเจฟส์ สตานเควิกส์ แห่งเมืองริกา
ประเทศลัตเวีย
“พ่อสามารถแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว เพราะมัน
เป็นการตั้งใจฆ่าพ่อตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาแต่แม่ของ

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

เปิดเทอมสองมาตั้งแต่วันแรก
นักเรียนต้องมีงานเข้า...เพิ่มอีกอย่าง
นอกจากเล่าเรียนศึกษา
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่ทำ�กันมากว่าสิบปีแล้ว
ยังต้องเข้าร่วมการปฏิรูปชาติ
ตามนโยบายของ คสช.
ในแนวทาง “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” บ.สันติสุข
ที่ต้องนำ�มาเรียนรู้ท่องจำ�ปฏิบัติ
www.salit.org
จะว่าเด็กยุคนี้โชคดี
ที่เติบโตขึ้นมาในช่วงการปฏิรูป
ทั้งการศึกษาทั้งค่านิยมไทย
ทว่าที่ผ่านมาในด้านการศึกษานั้น
แม้มีการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องมาสิบกว่าปี
แต่การศึกษาไทยยังไม่ไปไหนไกล
ทั้งในระดับประเทศทั้งในระดับต่างประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้านประเทศพี่ประเทศน้อง
ไม่ต่างกับการพยายามก้าวไปข้างหน้า
แต่ก้าวไปหนึ่งก้าวถอยหลังสองก้าว
อย่างนี้แล้วจะถือว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายในฐานะหนูทดลอง
ทั้งนี้และทั้งนั้น
คนรู้จริงนักวิชาการไม่มีโอกาสเข้าร่วมไม่มีบทบาท
ในขณะที่คนมีหน้าที่มีบทบาทกลับไม่รู้จริงไม่ใช่นักการศึกษา
เสียดายงบประมาณเสียดายเวลาเสียดายโอกาส
กระทั่งนักเรียนนักศึกษาเล่าเรียนด้วยความทุกข์
มากกว่าจะเรียนด้วยความสุขสนุกกับการมาโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ย่อมไม่เกิดไม่มีให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอัน
เพราะคนเราทำ�อะไรด้วยความสุขสนุกสนาน
มักจะทำ�ได้ดีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล...
หากการปฏิรูปค่านิยมไทยตามนโยบาย คสช.
เริ่มและลงเอยในทำ�นองเดียวกันกับการปฏิรูปการศึกษา
เด็กยุคนี้คงต้องอกหักผิดหวังคงต้องลำ�บากไปเปล่าๆ
เพราะตั้งแต่เริ่มแรกก็มีแต่เน้นบุคคลเป้าหมายไปที่เด็ก
ให้มีการประชาสัมพันธ์ติดป้ายค่านิยมหลักในสถานการศึกษา
กำ�หนดให้เด็กนักเรียนนักศึกษาเรียนรู้ท่องขึ้นใจ
แต่ไม่เห็นมีการเน้นการพูดถึงในสถานที่อื่นๆ
สถานราชการสำ�นักงานบริษัทห้างร้านตลาด
ราวกับว่าค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการนี้
เป็นค่านิยมที่เด็กเล็กวัยรุ่นวัยเยาว์ต้องรู้ต้องยึดถือต้องปฏิบัติ
ในขณะที่ผู้ใหญ่ถือว่าเลยวัยเลยเกณฑ์ไปแล้ว
ไม่ต่างกับพ่อแม่ที่ก�ำ ชับเคี่ยวเข็ญบังคับให้ลูกไปวัดเช้าวันอาทิตย์
แต่ตัวเองถือสิทธิ์นอนต่อพักผ่อนที่บ้าน
ลูกเลยได้แต่ทำ�ใจยอมอดทนยอมลำ�บาก
ได้แต่ปลง “...อดทนไปก่อน ไว้โตแล้วก็จะสบาย...”
จะว่าไปแล้ว
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการตามนโนบายของ คสช.
เป็นคนนิยมที่คนไทยทุกคนพึงรู้ถึงยึดถือพึงปฏิบัติ
ทุกเพศทุกวัยทุกฐานะทุกอาชีพการงาน
ไม่ใช่เอาแต่ปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติให้เป็นนิสัย
แต่ผู้ใหญ่กลับไม่สนใจไม่ทำ�ไม่ปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง
การปฏิรูปชาติบ้านเมืองในแนวค่านิยมหลักของคนไทย
ก็คงเป็นแต่นโยบายหรูเป็นแค่ตัวหนังสือเป็นแค่ป้ายประกาศ
ลงเอยจะกลายเป็นนโยบายสอบตก...เหมือนนโยบายอื่นหรือไม่
เพราะคะแนนวิชา “แบบอย่างดีของผู้ใหญ่” คงไม่ผ่านเกณฑ์
อย่างที่เห็นๆ ในประเด็นอื่น...จนเด็กต้องสับสนอยู่ทุกวันนี้

ความหวังและความเชื่อ
“โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด” (ลูกา 17:5)
ไต้ฝุ่น “ฮายยัน” กระหน่�ำ ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน
ค.ศ. 2013 เราเห็นภาพความเสียหายที่รุนแรง รวมทั้งการสูญเสียชีวิตผู้คน
เป็นจำ�นวนมาก คนเป็นจำ�นวนมากต้องอดอยาก ไร้ที่อยู่อาศัย น้ำ�ดื่มที่สะอาด
ก็ไม่มี และไฟฟ้าก็ไม่มีให้ใช้ เป็นเหตุให้ชาวบ้านหวาดกลัวและโศกเศร้า ลีน ซู
เซียต้า หนึ่งในจำ�นวนผู้ที่รอดชีวิตมาได้ กล่าวว่า ทุกครั้งที่ฝนตก ฉันก็รู้สึก
หวาดกลัว ดิฉันไม่รู้ว่าจะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างไร ที่เมืองตาโกลบัน
มีน้ำ�ไหลผ่านหมู่บ้านและบ้านช่อง ทำ�ให้นึกถึง “สึนามิ” ที่คุกคามฟิลิปปินส์
เมื่อสิบปีมาแล้ว ท่ามกลางความสูญเสียและความเสียหาย ชาวบ้านพากันถาม
ว่า “ในท่ามกลางความทุกข์ทรมานเหล่านี้ พระเจ้าทรงอยู่ที่ไหน?” เมื่อเรา
สูญเสียผู้ที่เรารัก เรามักจะถามว่า “ทำ�ไม” และบางครั้งความเชื่อของเราก็
อ่อนแรงลง
พวกสาวกวอนขอพระเยซูเจ้าให้ทรงเพิ่มเติมความเชื่อของพวกเขา
พวกเขาทราบว่าบางครั้งความเชื่อของพวกเขารู้สึกอ่อนแอ คล้ายกับความเชื่อ
ของเรา แม้พวกสาวกจะเดินไปกับพระเยซูเจ้าอยู่ทุกวัน และอธิษฐานภาวนา
กับพระองค์ แต่พวกเขาก็ยังรู้สึกว่าจะต้องเพิ่มพูนความเชื่อของพวกเขา
ในท่ามกลางความทุกข์ยากและการสูญเสียจากไต้ฝุ่นฮายยัน และ
สึนามิเมือ่ สิบปีมาแล้ว เราจะได้พบกับตัวอย่างของความไม่เห็นแก่ตวั และความ
กล้าหาญ ผูท้ ม่ี คี วามรักและความมีใจกว้างขวางและเมตตาสงสารทีไ่ ด้รบั บริจาค
และเป็นกำ�ลังใจ โดยระลึกถึงความต้องการการสนับสนุนของเพื่อนมนุษย์ใน
ยามที่ต้องประสบกับความเจ็บปวด เราอธิษฐานภาวนาให้ความเชื่อของเขา
เพิ่มขึ้น และให้เราสามารถนำ�ความช่วยเหลือและความบรรเทาไปมอบให้แก่ผู้
ที่โดดเดี่ยวและหวาดกลัว
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระเจ้า ลูกตระหนักดีว่าความเชื่อของพวกลูกอ่อนแอ และเมื่อ
ลูกต้องเผชิญกับความยากลำ�บาก บางครั้งลูกก็หันหลังให้กับพระองค์ โปรด
ทรงประทานความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดที่จะสำ�นึกว่าพระองค์ทรง
ประทับอยู่กับลูกตลอดเวลา และโปรดทรงแสดงให้ลูกรู้จักว่าควรจะประพฤติ
ตัวอย่างไรกับบรรดาผู้ที่ขัดสน อาแมน

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

มารธาและมารีย์
สตรี 2 คน
ความเชื่อหนึ่งเดียว
พระสังฆราชกิตติคุณ ยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.
เรื่ อ งของมารธาและมารี ย์ ใ นพระวรสารตาม
คำ�บอกเล่าของนักบุญลูกา เป็นเรื่องที่เราแต่ละคนเลือก
กันเข้าข้างคนใดคนหนึ่ง ข้างหนึ่งเป็นเรื่องของมารธา
เราจะเห็นผู้กระทำ�ความดีที่เอาจริงเอาจัง แต่อารมณ์เสีย
ไปหน่อย เป็นสตรีผู้ค่อนข้างตั้งใจแน่วแน่ที่จะเข้าข้าง
ตัวเอง ตรงกันข้ามเรามีมารีย์ที่สงบเงียบและดูเหมือน
จะฝันหวาน มารีย์อาจจะมิใช่ผู้ที่ช�ำ นิชำ�นาญในบรรดา
มนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างมา แต่เธอเป็นผู้ที่ชอบฟัง ซึ่ง
ใครๆ ก็อยากให้มาอยู่ข้างตัว พวกเราที่สนับสนุนมารธา
ก็มักจะเห็นว่า น้องสาวของเธอที่ควรจะหยุดฝันแล้วยื่น
มือไปช่วย ผู้ที่สนับสนุนมารีย์ก็คิดในใจว่า มารธาควร
จะมีใจเย็นและพักผ่อนสักหน่อย
เนื่องจากความแตกต่างระหว่างทั้งสอง มารธา
และมารีย์เป็นรูปแบบการดำ�เนินชีวิตคริสตชน ฉะนั้น
แทนที่เราจะมองดูว่าวิถีทางของทั้งสองฝ่ายไปด้วยกัน
ไม่ได้ เราควรยอมรับว่า หาก “มารธา” หรือ “มารีย์” ไม่มี
อยู่ในชีวิตของเรา การเดินทางในสถานภาพของศิษย์
พระคริสตเจ้าก็คงจะลำ�บาก
มารธาคือสัญลักษณ์ของผู้ที่เปิดเผยและเป็น
เจ้าภาพที่ดี ซึ่งจำ�เป็นต้องมี เพื่อต้อนรับพระเยซูเจ้า ซึ่ง
รวมไปถึงพลังและการปฏิบัติที่ต้องมีเพื่อติดตามพระ
เยซูเจ้า มารีย์สอนเราว่าพระวาจาที่เราได้รับจากพระเยซู
เจ้าจะฝังรากลึกและเจริญเติบโต หากเราหล่อเลี้ยงด้วย
การอธิษฐานภาวนา ความสงบเงียบและการตั้งใจรับฟัง
มารธาและมารีย์มิใช่เป็นผู้แทนของสองเรื่องที่จะต้อง
เลือกเพื่อจะได้เจริญเติบโตในพระคริสตเจ้า แต่ยังเป็น
รูปแบบที่ครบครันของการเป็นศิษย์พระคริสตเจ้า ทั้ง
สองรวมกันเป็นคุณสมบัติที่ขาดมิได้ของชีวิตคริสตชน
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ซึ่งจะต้องพยายามให้มีการสมดุลกัน
เรือ่ งราวเริม่ ต้นด้วยการต้อนรับทีด่ ี พระเยซูเจ้า
เสด็จเข้ามาในหมู่บ้านและมารธาต้อนรับพระองค์ที่บ้าน
ของตน บางทีเราอาจไม่เห็นถึงการต้อนรับของมารธา
เรื่ อ งจบลงด้ ว ยการที่ ม ารธาได้ เรี ย นรู้ จ ากพระเยซู เจ้ า
แต่พระเยซูเจ้าจะทรงสอนเธอได้ก็เพราะเธอได้เปิดใจ
ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเธอ หากเธอปิด
ประตูบ้าน ทั้งเธอและน้องสาวก็จะมิได้มีโอกาสรับเสด็จ
พระเยซูเจ้าเข้ามาในชีวิตของทั้งสอง
การต้อนรับของมารธาเตือนเราว่า หนทางเดียว
ที่ เราจะเป็ น ศิ ษ ย์ ข องพระเยซู เจ้ า ก็ คื อ เปิ ด ใจต้ อ นรั บ
พระองค์เข้ามาในชีวิตของเรา หากเราปิดใจไม่ต้อนรับ
พระเยซูเจ้า ไม่ว่าจะสืบเนื่องมาจากความหยิ่งยโส ความ
กลัว ไม่ว่าง หรือไม่สนใจ ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นเหตุให้
พระเยซูเจ้าไม่ทรงสามารถมอบสิ่งใดให้กับชีวิตของเรา
หากเราปล่อยให้ใจของเราแข็งกระด้างเกินกว่าที่จะรับ
อะไรได้ เราก็จะไม่รู้จักชีวิตที่พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะ
ทรงแบ่งปันให้แก่เรา ในการร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ
เป็นตัวอย่าง พระเยซูเจ้าทรงสามารถเปลี่ยนแปลงเรา
ในเรื่องพระหรรษทาน ความดีและความรัก เมื่อเราเปิด
ชีวิตต้อนรับพระองค์ นั่นคือความเฉลียวฉลาดของ
มารธา แม้เธอจะมีความผิดพลาดไปบ้าง แต่เธอก็ฉลาด
พอที่จะทราบดีว่า การเปิดประตูต้อนรับพระเยซูเจ้าจะ
เป็นการเสี่ยง แต่นั่นคือหนทางเดียวในชีวิต
เมื่อเราอ่านเรื่องนี้ต่อไป การต้อนรับอย่างดี
แทนที่ความไม่พอใจที่มีความสงสารตัวเองต่อเติมอีก
ด้วย และเปี่ยมด้วยความมั่นใจในตัวเอง โดยมิได้คิด
เลยว่าเธออาจจะทำ�อะไรที่เกินเหตุเกินผลไปหน่อย แต่
เธอหวังที่จะให้พระเยซูเจ้าได้เข้าข้างเธอ เพื่อสั่งสอน
น้องสาวที่อ่อนแอของเธอ
แต่สังเกตดูหรือเปล่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น แทนที่
จะขอให้มารียม์ าช่วยเธอ เธอกลับไปหาพระเยซูเจ้า แทนที่
จะขอให้มารียพ์ ดู กับเธอโดยตรง มารธาพูดเกีย่ วกับมารีย์
แทนที่จะพูดกับเธอโดยตรง ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ง่ายกว่าในด้านความสัมพันธ์กับชุมชน เจ้าภาพซึ่ง
ต้อนรับพระเยซูเจ้าเป็นอย่างดี บัดนี้ กลับสั่งพระองค์
ในขณะที่เน้นขอพระองค์กลายเป็นผู้บงการพระองค์
ในขณะที่เธอเน้นขอให้พระเยซูเจ้าบอกมารีย์ให้มาช่วย
เธอ มารธาไม่เพียงแต่ไม่พอใจน้องสาวเท่านั้น เธอยัง
ไม่พอใจพระเยซูเจ้าอีกด้วย เมื่อเธอถามพระองค์ว่า
“พระเจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือ...ปล่อยดิฉัน
คนเดียวให้ปรนนิบัติรับใช้” ตามแนวความคิดของ
มารธานั้น พระเยซูเจ้าควรตรัสให้มารีย์มาช่วยเธอ คำ�
กล่ า วของเธอดู เ หมื อ นจะเป็ น การต่ อ ว่ า มิ ใช่ ข อร้ อ ง
ศิษย์ที่ครั้งแรกต้อนรับพระเยซูเจ้า บัดนี้ มาเอาเรื่องกับ
พระองค์ หากเธอกระทำ�อะไรเพื่อแสดงความไม่พอใจ
มารธาคงจะจัดอาหารที่อร่อย แต่เย็นวันนั้นคงไม่เป็น
เย็นที่สนุก
พระดำ � รั ส ตอบของพระเยซู เจ้ า มี อ ะไรที่ ม าก
ไปกว่าเรื่องนี้ พระองค์ตรัสกับเธอว่า “เธอเป็นห่วง
และวุ่นวายหลายสิ่งนัก” ความเจ็บปวดและพระดำ�รัส
ของพระอาจารย์เจ้า บวกเข้ากับความเครียดและความ
เหนื่อย ซึ่งสืบเนื่องมาจากความพยายามทำ�โน่นทำ�นี่
มากมาย ทำ�ให้มารธากลับเป็นบุคคลที่เธอไม่อยากเป็น

เธอต้อนรับพระเยซูเจ้าในฐานะแขกผูม้ เี กียรติ เธอปรารถนา
ที่จะเป็นมิตรกับพระองค์ รู้จักพระองค์และรักพระองค์
แต่เธอวุ่นวายและกระทำ�อะไรหลายอย่างมากมายจน
เธอลืมไปว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเธอ ทรง
รอคอยที่จะทรงประทานความปลอบโยนจะให้แก่เธอ
มารธาก็คือเราแต่ละคน เหตุว่าความดีที่เธอ
กระทำ�อาจสูญหายไป หากการกระทำ�ของเธอมีความ
ขมขื่นและไม่พอใจมากขึ้น แต่มารีย์ก็คือพวกเราแต่ละ
คนด้วย เธอสามารถเดินไปช่วยจัดโต๊ะ แต่เธอพอใจ
ที่ จ ะนั่ ง และรั บ ฟั ง พระเยซู เจ้ า ในขณะที่ ม ารธาทำ � งาน
คนเดียว แม้มารธาจะไม่ให้ความยุติธรรมแก่เธอ แต่เธอ
ก็พูดถูก มารีย์ควรลุกขึ้นไปช่วย เหมือนศิษย์ที่แท้จริง
ทั้งหลาย เธอควรลุกขึ้นไปกระทำ�สิ่งที่ดี
พระพรของมารธา
มารธาเป็นคนที่วางแผนได้ดี เธอจัดการให้
ทุกอย่างเรียบร้อย และกระทำ�สิ่งที่ควรทำ�  บรรดามารธา
ในโลกตั้งใจและทำ�งานอย่างถูกต้อง เพราะเขาทำ�กิจการ
สำ�เร็จและบรรลุถึงเป้าหมายในหลายรูปแบบ มารธาเป็น
แบบอย่างความสามารถที่จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของ
ตน คนชนิดนี้สามารถทำ�คุณความดีได้มากมาย และมัก
จะเป็นผู้ที่ประสบความสำ�เร็จ เพราะเขาเข้าสู่การทำ�งาน
อย่างเร่งด่วน และอุทิศตนให้กับงานที่กำ�ลังทำ�อยู่โดย
สิ้นเชิง
แต่ดังที่เราเห็นในเรื่องจากพระวรสาร ผู้ที่มี
บุคลิกภาพแบบนี้ จะรู้สึกเครียดและโกรธง่าย หาก
ทุกสิ่งไม่เป็นไปตามที่เขาวางแผนไว้ พวกเขาทำ�งานได้
มากภายใต้แรงกดดัน เขามีหน้าตายิ้มแย้มและเป็นตัว
ของตัวเอง เมื่อทุกสิ่งเป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่เขาก็จะ
รู้สึกผิดหวังและหมดความอดทน เมื่อเขาไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ คนชนิดมารธาในโลกมักจะตก
เป็นเหยื่อของความกดดัน และหมดพลัง บุคคลเช่น
มารธาในโลกของเรา ควรจะเปลี่ยนแปลงมาทางมารีย์ให้
มากขึ้นสักหน่อย เจริญชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ ด้วยความไว้ใจว่าทุกสิ่งจะเรียบร้อยไป
เอง

(อ่านต่อหน้า 17)
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

สังคมก้มหน้า

“ปั จ จุ บั น ไม่ ว่ า จะเดิ น ทางไปไหนมาไหนกั บ
ครอบครัว เพื่อน พี่น้อง หรือว่ามองไปที่คนรอบข้าง
มั ก จะเห็ น แต่ ล ะคนต่ า งนั่ ง ก้ ม หน้ า อยู่ กั บ หน้ า จอ
อุปกรณ์สื่อสารของตัวเองกันแทบทั้งสิ้น จึงทำ�ให้เกิด
ศัพท์บัญญัติใหม่ในโลกออนไลน์ชื่อ “สังคมก้มหน้า”
(Indifferent Society) ซึง่ เป็นปรากฏการณ์ทม่ี ผี ลกระทบ
อยู่ไม่น้อย หากเรายังปล่อยปละละเลยให้สังคมเป็นเช่นนี้
ต่อไป”
จากพฤติ ก รรมทางสั ง คมของผู้ ค นในยุ ค
Social Network ที่ผู้คนต่างก้มหน้าอยู่กับอุปกรณ์
พกพาส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ไอแพด

ไอโฟน แท็บเล็ต ต่างๆ ซึ่งเราจะพบเห็นอยู่ได้ทั่วไปว่า
ผู้คนเหล่านี้ต่างง่วนอยู่กับการแชทผ่านไลน์กับเพื่อน
หรือกลุ่มเพื่อน  ทำ�ให้ไม่ได้สนใจพูดคุยกับคนใกล้ตัว
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดี กรมสุขภาพจิต ได้ให้ความรูว้ า่ พฤติกรรม
สังคมก้มหน้า มีทั้งผลดีและผลเสีย กล่าวคือ “เรื่องการ
ใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้ แม้สิ่งที่เราทำ�จะเป็นประโยชน์ ถ้า
ก้มหน้าได้อย่างเดียวแต่เงยหน้าขึ้นมาไม่ได้เลย ในแง่
การใช้เวลากับมันมากเกินไปจนเริ่มรบกวนสิ่งที่เรียก
ว่า การทำ�หน้าที่ปกติ เช่น ถึงเวลาต้องรับประทาน
อาหาร แต่รสู้ กึ ว่าไม่กนิ ก็ได้ หรือถึงเวลาต้องนอนก็ไม่นอน
ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ได้ อีกอย่างต้องยอมรับว่าการ
สื่อสารผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ทดแทนการพูดคุยแบบ
เผชิญหน้ากัน ไม่ใช่แปลว่าเรามีเพื่อนมากมายอยู่ใน
Facebook หรือใน Line แต่ในความเป็นจริงหากเรา
ไปไหนแล้วไม่มีคนคุยด้วยหรือคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง
ไม่มีเพื่อนในสังคมจริง ไม่ได้แปลว่าคุณมีเพื่อน เพราะ
ว่าทักษะทางสังคมที่เรียกว่า “Face to face” การมอง
หน้าหรือสบตากัน การมีจังหวะในการพูดคุย บางคน
เสียไปเลย เช่น เวลาจะพูดกับคนอื่นรู้สึกประหม่า หรือ
ว่าไม่เข้าหาคนอื่น หรือวางตัวไม่ถูก หรือว่าภาษาเป็น
ปัญหา เพราะภาษาที่ใช้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ค่อยปกติ
ยิ่งถึงเวลาเป็นเรื่องของทางการมักเริ่มมีปัญหาว่าจะพูด
ภาษาที่เป็นทางการอย่างไร”
Evan Williams ผูก้ อ่ ตัง้ Blogger และ Twitter
เผยข้อแนะนำ�สำ�หรับการให้เด็กใช้อุปกรณ์ ดังนี้ เด็กที่

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
อายุต่ำ�กว่า 10 ปีมีแนวโน้มที่จะเสพติดอุปกรณ์ไอทีมาก
ผูป้ กครองควรขีดเส้น และตัง้ กฎจำ�กัดการใช้งาน ไม่ควร
ให้ เ ด็ ก ใช้ อุ ป กรณ์ ใ นช่ ว งวั น ปกติ ห ลั ง เลิ ก เรี ย นในวั น
หยุดสุดสัปดาห์ ควรให้เด็กใช้ iPhone, iPad ได้
ไม่เกิน 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมงต่อวัน เด็กอายุ 10-14 ปีให้ใช้
คอมพิวเตอร์ได้ในวันปกติ แต่เฉพาะทำ�การบ้านเท่านั้น
แต่ก็มีพ่อแม่อีกหลายคนที่ใช้กฎที่ยืดหยุ่นกว่า เช่นห้าม
เปิดจออุปกรณ์ทุกชนิดในห้องนอน แต่ใช้ได้ไม่จำ�กัด
ในห้องนั่งเล่น ที่พ่อแม่เห็นลูกอยู่ตลอด หรือจำ�กัดแค่
บางแอพและห้ามใช้ Social Network เท่านั้น
การไม่สนใจกันบ้างเป็นสาเหตุของโรคหลาย
ชนิดในสังคม   มาจากทัศนคติเฉยๆ เมื่อเห็นคนอื่น
กำ�ลังเดือดร้อนหรือมีความทุกข์ ไม่เคารพ (สิทธิ) คนอื่น
ไม่เห็นว่าคนอื่นกำ�ลังอยู่ด้วย  ไม่สนใจความรู้สึกของคน
กับสิง่ ทีก่ �ำ ลังเกิดขึน้   คนเราเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตัว  สนใจ
แต่ตัวเอง  เราจะแก้ไขสภาพเช่นนี้ได้อย่างไร  เราควร
มองรอบๆ ตัว  ใส่ใจ  ให้ความรักเมตตาช่วยเหลือที่
บุคคลรอบข้างที่ต้องการความช่วยเหลือ  แม้ทำ�สิ่งเล็กๆ
น้อยๆ   และเคารพสิทธิของคนอื่น
ข้อมูลจาก https://www.gotoknow.org/
posts/548278 “ภัยใกล้ตัวกับโรค สังคมก้มหน้า”
http://virginstarfm.becteroradio.com
http://www.antiessays.com/free-essays/
Indifference-Is-The-Cause-Of-Many-278493.
html และ “ทำ�ไม Steve Jobs ถึงไม่ให้ลูกเล่น iPad,
iPhone?”  จาก facebook
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

เดชะบุญที่พระเจ้า
ทรงเอาพระทัยใส่
เลี้ยงดู

1
ผมพยายามนึกย้อนภาพสมัยเมื่อเป็นสามเณรกลาง ที่
บ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา ผมจำ�ได้ว่าผม
อยู่ในช่วงสมัยที่ พระสังฆราชยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ เป็นพระสังฆราชปกครองสังฆมณฑล และก็มี
โอกาสได้พบปะกับพระสังฆราชบ่อยครั้ง ผมจำ�ภาพ
ความเป็นกันเอง ความน่ารัก ความสุภาพ ความจริงใจ
กับผม และเพื่อนๆ สามเณรกลางด้วยกันก็สัมผัสได้
แบบนี้ด้วยเช่นกัน ... (แม้ว่าบางทีท่านอาจจะเทศน์ยาว
ไปสักนิดก็ตาม) ... หนึ่งภาพเก่าฯ พาหวนคิดคำ�นึงถึง
พระสังฆราชท่านหนึ่งซึ่งจากเราไป แต่ผู้คนร่วมสมัย
กับท่านก็ยังมีความทรงจำ�ดีๆ ต่อท่านเสมอ ... พระ
สังฆราชผู้มีคติพจน์เรียบง่าย และควรจะทำ�ได้ในชีวิต
ของทุกคน หรืออาจจะบอกได้ว่า ควรจะมีอยู่ในทุกคน
ด้วย ... คือ “ความรักและสันติสุข” (Caritatem et
Pacem) ... แม้เป็นสิ่งที่ทำ�ได้ แต่ก็ทำ�ไม่ง่ายเช่นกัน...
เพราะเริ่มต้นด้วยมีความรัก และสันติสุขก็จะบังเกิด ...
ไม่ใช่ความสุขธรรมดา แต่เป็นมากกว่าความสุข นั่นคือ
“สันติสุข” ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความรัก...
2
ผมคิดถึงช่วงเวลาที่อยู่บ้านเณรกลาง ณ โคราช ... ก็
หวนคิดถึงเรือ่ งราวทีถ่ กู เล่าต่อๆ กันมาถึงเรือ่ งยานพาหนะ
คู่ชีพ ที่ไม่ใช่รถยนต์ แต่เป็นรถจักรยานยนต์ เรื่องราว
เกี่ยวกับการฝึกขับรถให้กัน ระหว่างเพื่อนสนิท 2 คน
... (ในสมัยที่ยังไม่เป็นพระสังฆราช) คุณพ่อบรรจง
อารีพรรค และคุณพ่อพเยาว์ มณีทรัพย์ รถตกไป

ในคลอง ทำ�ให้กลายเป็นที่มาของการไม่ชอบขับรถยนต์
และเป็นที่มาของจักรยานยนต์คู่ชีพ ... ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ผมจำ�ได้แม่นยำ�  เรื่องราวที่พระคุณเจ้าไปเสกวัด หรือ
สถานที่ใดที่หนึ่ง เมื่อสวดบทเสกเรียบร้อยแล้ว ท่าน
ก็เดินถือไมโครโฟน ทำ�ท่าทางเสกน้ำ�เสกรอบสถานที่
แห่งนั้น ผู้ทเ่ี ล่ายังบอกอีกว่า ขณะนัน้ ท่านก็เป็นพระ
สังฆราชทีด่ แู ลงานด้านพิธีกรรม ไม่รู้ว่าจะผิดหลักการ
เสกหรือไม่ .... และนี่เป็นเพียงบางแง่มุมเท่านั้น แต่ที่สุด
ประทับใจในช่วงเวลาที่อยู่บ้านเณรกลาง แทบทุกครั้ง
ที่ผมสัมผัสกับบรรยากาศในงานฉลองวัด หรือทุกครั้ง
ที่มีโอกาสพบกับพระคุณเจ้า ... ทุกครั้งท่านก็จะแทน
ตัวท่านเองว่า “ผม” ... และนี่แหละที่ทำ�ให้ผมคิดถึง
“ความสุภาพ” ที่ท่านมี และเป็นแบบอย่างให้เราทุกคน
3
เดชะบุญที่พระเจ้าเอาพระทัยใส่เลี้ยงดู ... คำ�เขียน
ตัวใหญ่ที่เป็นชื่อบทความ ที่พระคุณเจ้าเขียนเล่าเรื่อง
ชีวิตของท่านเอง และนี่เป็นเรื่องที่ท่านเขียน และแทน
ตัวเองว่า “ผม” ด้วยเช่นกัน ... ท่านเล่าเรื่องราวชีวิต
ในถิ่นกำ�เนิดในดินแดนที่มีความสงบและอุดมสมบูรณ์
ณ ดินแดนจันทบุรี จากครอบครัวที่เป็นคริสตชน ใน
ชุมชนวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ท่านเขียน
เล่าเรื่องชีวิตของท่านว่า “ตั้งแต่จำ�ความได้ ก็ชอบเล่น
ทำ�มิสซาคนเดียวหน้าแท่นพระในบ้าน .... พ่อผมไม่สู้มี
บทบาทในการอบรมด้านศาสนา แต่ให้ความประทับใจ
มากๆ ตอนบั้นปลายชีวิต เมื่อต้องทรมานด้วยความ

เจ็บป่วยเป็นปีๆ เวลานั้นพ่อสวดมาก พูดน้อย แต่มี
น้ำ�หนัก ทำ�ให้ผมเข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งว่า พระเจ้าช่าง
ทรงพระกรุณายิ่ง” .... ท่านเล่าอีกว่า “แม่มีบทบาท
สำ � คั ญ ยิ่ ง และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ชี วิ ต ผมเกิ น จะบรรยายได้
หมด ตั้งแต่เล็กได้ยินเสียงระฆังจากวัดทุกวัน เวลาเช้า
เที่ยง เย็น ใกล้เวลามิสซาเช้ามืด ถ้าผมไม่ลุกจากเตียง
ก็ต้องรีบลุกขึ้น เมื่อได้ยินเสียงแม่ขึ้นบันไดขืนชักช้า
เป็นโดนหยิก ตอนที่ผมกำ�ลังจะตัดสินใจครั้งสำ�คัญใน
ชีวิต ก็เป็นแม่นี่แหละ ทั้งๆ ที่แม่เรียนก็ไม่จบชั้น ป.4
แต่เขียนจดหมายให้กำ�ลังใจผมในการเลือกทางเดินชีวิต
และแม่อยู่ข้างผม” ...... ผม (ตอนนี้หมายถึงผู้เขียน
บทความนี้ ไม่ใช่พระคุณเจ้าพเยาว์ แล้วครับ) เชื่ออย่าง
สนิทใจมากๆ ในการเลือกเดินทางชีวิตของคนที่เป็นลูก
คุณพ่อ คุณแม่ (ครอบครัว) มีบทบาทสำ�คัญนี้เสมอ
บทบาทที่จะชี้นำ�หนทางที่ถูกต้องให้ลูก ... ชี้น�ำ หนทาง
แต่ก็ไม่บีบบังคับ และให้ลูกได้เลือกด้วยความสมัครใจ
และที่สำ�คัญคือการอยู่เคียงข้าง ไม่ใช่เข้าข้างกันอย่าง
เดียว ...
4
ผมอ่ า นเรื่ อ งราวที่ พ ระคุ ณ เจ้ า เขี ย นเล่ า เรื่ อ งราวชี วิ ต
อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ พบเรื่องราวชีวิตที่โลดโผนแบบ
ไม่น่าเชื่อของพระคุณเจ้า ทั้งเรื่องชีวิตอิสระ ที่อยู่นอก
สายตาแม่แล้ว แม้จะไม่ขั้นเสเพล แต่ก็ชอบเที่ยว สูบบุหรี่ ชอบไปดูภาพยนตร์ คบเพื่อนที่เป็นผู้หญิงบ้าง...
แต่ท่านก็มาคิดได้ว่า ไม่มีอะไรสำ�คัญในชีวิตจริงๆ ไม่
ว่าจะทรัพย์สินเงินทอง ไม่ว่าจะเป็นการมีภรรยาสวยๆ
ไม่มีอะไรสำ �คัญเท่ากับการได้เอาวิญญาณรอดไป
สวรรค์ ... ท่านจึงตัดสินใจเข้าบ้านเณร ... เมื่อเข้า
บ้านเณร ก็เลิกทุกอย่าง ไม่ว่าจะแฟนสาว ... แล้วท่าน
ก็ดำ�เนินชีวิตตามระเบียบวินัยที่ก�ำ หนด เป็นคนสุภาพ
ถ่อมตน นอบน้อมเชื่อฟัง ตั้งใจเรียนโดยเฉพาะภาษา
ละติน ทำ�งานหนักเบาได้สารพัด ... ถูกอธิการดุต่อหน้า
เณรทั้งห้องจนต้องนอนร้องไห้ก็ผ่านมาแล้ว..... พระ
คุณเจ้ายังเขียนคำ�นี้ที่น่าสนใจมาก “บ้านเณรเล็ก...ฝึก
ผมมากทีเดียว”
5
ผมเชื่อของผมว่า พระจิตเจ้าทรงทำ�งานอยู่จริงใน
พระศาสนจักร .... คำ�สุดท้ายในบทความที่พระคุณเจ้า
พเยาว์ ... เขียนในหนังสือ “หิรัญสมโภชการอภิเษก
เป็นพระสังฆราช” ท่านเชื่อว่าพระจิตเจ้าทำ�งาน แม้ว่า
ชีวิตก่อนเข้าบ้านเณรจะเป็นอย่างไรก็แล้ว เมื่อเข้ารับ
การอบรมแล้ว “พระดำ�ริ สติปัญญา ความคิดอ่าน
พละกำ�ลัง ความรู้ความศรัทธา ความยำ�เกรงพระเจ้า”....
ที่เป็นผลของพระจิตเจ้าก็ประทับอยู่ในท่าน และยังผลดี
เป็นความรัก และสันติสุข อันเป็นแบบอย่างแห่ง
นายชุมพา ที่น่าเลียนแบบเสมอ
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

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.
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน (ตรีวาร วันที่ 26 ตุลาคม คุณพ่อ
วิทยา แก้วแหวน วันที่ 9 พฤศจิกายน คุณพ่ออนุสรณ์
แก้วขจร วันที่ 16 พฤศจิกายน คุณพ่อประทีป สุทธินาวิน)
วัดนักบุญอันเดร ต.บางภาษี อ.บางเลน
จ.นครปฐม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา
10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น
ประธาน (เดินทาง : ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ถึง
4 แยกนพวงศ์ เลี้ยวซ้ายไปบางเลน 15 ก.ม. วัดอยู่ขวา
มือในซอย 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

วัดคอนเซ็ปชัญ สามเสน กรุงเทพมหานคร
สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล ฉลองวัดวันจันทร์
ที่ 8 ธันวาคม เวลา 18.00 น.
วัดพระกุมารเยซู บางนา ก.ม. 8 ฉลองวัด
วันพุธที่ 10 ธันวาคม เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัล
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (มีอาหารเช้า-เที่ยง
บริการ และงดจำ�หน่ายสินค้า)
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10.30 น.

สังฆมณฑลจันทบุรี

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

สังฆมณฑลนครราชสีมา
วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง
เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เปิดและเสกวัดใหม่ วันเสาร์
ที่ 15 พฤศจิกายน   เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน
วัดพระคริสตราชา เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา
10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็น
ประธาน
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา
10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็น
ประธาน

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
สังฆมณฑลเชียงใหม่
จันทบุรี ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม เวลา
วัดแม่พระบังเกิด จ.เชียงราย ฉลองวัดและ
10.30 น.
วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ พิธีโปรดศีลกำ�ลัง วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา
10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม จันทบุรี รัตน์ เป็นประธาน
วัดนักบุญสเตเฟน ฉลองวัดและพิธีโปรดศีล
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม เวลา 10.30 น.
กำ�ลัง วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น.
สังฆมณฑลอุดรธานี
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น
วัดนักบุญทัง้ หลาย บ้านม่วงใหญ่ จ.ขอนแก่น ประธาน
วัดนักบุญอันนา บ้านห้วยเจริญ พิธีเปิด-เสก
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.
วัดใหม่ วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดแม่พระปฏิสนธินริ มล บ้านน้อยสามเหลีย่ ม พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น
จ.ขอนแก่น ฉลองวัดวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม  เวลา 10.30 น. ประธาน (ติดต่อสอบถามได้ที่คุณพ่อรชตะ ประทุมตรี โทร. 08-1746-5878)
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
] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆ2014 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย
มณฑลกรุงเทพฯ   จะจัดอบรมวิธีศึกษาพระคัมภีร์
ธาตุวิสัย เป็นประธาน
ด้วยรูปแบบ Bibliodrama ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2014 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
สังฆมณฑลราชบุรี
สนใจติดต่อได้ทอ่ี าจารย์มนต์สงิ ห์ ไกรสมสุข แผนก
วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
พระคัมภีร์ โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร
ฉลองวัดและฉลอง 50 ปีของวัดหลังปัจจุบัน (พ.ศ.
0-2420-0120 E-mail: thaibible@hotmail.com
2507-2557) วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา
] ฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณโมทนาคุณพระ วัน
10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2014 มีพิธีเสกยาน
เจริญ เป็นประธาน
พาหนะ เวลา 09.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ อ.ทองผาภูมิ
10.00 น. โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีจ.กาญจนบุรี ฉลองวัดและฉลองครบ 25 ปีของตัว
ดารุณศีล เป็นประธาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โบสถ์ไม้ที่ได้สร้างขึ้น วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน
คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง โทร. 08-1797-8303
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
(อ่านต่อหน้า 16)
กฤษเจริญ เป็นประธาน

ที่นี่มีนัด
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ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
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 /
10 มกราคม 2015 เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธี
บูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น.   ที่วัดพระมหาไถ่
ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร คุณสงวน โทร. 081908-4766 คุณเปรม โทร. 08-4008-8789
] สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญคริสตชนทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยมี
ค่าใช้จ่าย 500 บาทตลอดชีพของการเป็นสมาชิก
อีกทั้งยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 1. จะได้รับ

เสกสุสาน
สังฆมณฑลจันทบุรี

= 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
= วัดนักบุญเบเนดิก เขาฉกรรจ์
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น.
ที่สุสาน
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.
ที่สุสาน

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

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

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)

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

8, 08-7531-4490 E-mail : info@santikham.
com / www.santikham.com
หมายเหตุ
ทั้งสองวันมีดอกไม้และเทียน
จำ�หน่าย
= วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ วันเสาร์ที่
17 มกราคม 2015  เวลา 19.00 น.

= วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี อ.บ้านนา จ.นครนายก
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. (สอบถาม
เส้นทางคุณพ่อวิจิตต์ แสงหาญ โทร. 08-98265252)
= ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ “เสกสุสาน
ศานติคาม” ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น.
มีรอบเดียว ที่หอประชุมบุญราศีฯ พระอัครสังฆราช = วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา
ถ้าไม่สะดวกมาร่วมในวันและเวลาดังกล่าว สามารถมา 10.00 น.
ร่วมมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับได้ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015 เวลา 16.30 น. ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้น
สวรรค์ (ร้านค้าติดต่อโดยตรงที่โทร. 08-9693-0477,
08-7531-4490 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน
2014) ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 0-2429-0117 ถึง

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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มารธาและมารีย์ (ต่อจากหน้า 7)

ที่สุด” พระเยซูเจ้ามิได้ทรงแนะนำ�ให้มารธาเป็นนักพรต
ดังเช่นมารธา ชีวิตเราอาจจะวุ่นวาย จนเราไม่ เต็มเวลา พระองค์ทรงเตือนเธอว่า หากพระองค์มิใช่
สามารถได้ยินสิ่งที่เราควรได้ยิน แต่เราวุ่นวายเกินไปโดย ฐานชีวติ ของเธอ เธอก็จะไม่รจู้ กั ความชืน่ ชมยินดีทพ่ี ระองค์
ที่เราไม่รู้ตัว เราจัดแต่ละวันให้เต็มไปด้วยกิจกรรม ซึ่ง ทรงปรารถนาจะมอบให้แก่เธอ
ทำ�ให้เราค่อยๆ ถอยห่างไปจากสิ่งที่จ�ำ เป็นจริงๆ อยู่
ใกล้ชิดกับผู้ที่เราต้องดูแล รักผู้ที่อยู่ในความดูแลของเรา ของขวัญของมารีย์
พระเยซูเจ้าทรงสอนให้มารธาเป็นเหมือนมารีย์
และสนใจรับฟังพระเจ้า ผู้ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเรา
เธอต้องการสิ่งที่มารีย์ตอบสนอง เพื่อจะได้พบกับความ
ตลอดเวลา
เรื่องราวของมารธามีประโยชน์แก่เรา ด้วยการ สมดุลในชีวิตของเธอ พรสวรรค์ของมารีย์ก็คือเธอเป็น
เตือนเราว่า เราสามารถบรรลุถึงสิ่งที่ดีมากๆ หลายอย่าง ผู้ที่ยึดมั่นที่สุด เธอจะไม่ยอมให้ความต้องการใดๆ หรือ
ในชีวิตของเรา ซึ่งในขบวนการนีจ้ ะทำ�ให้เราลืมตัวเราเอง ธุรกิจอื่นใดขัดขวางมิให้เธอได้รับพระพรอันสูงส่ง อันที่
ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น บทเรี ย นที่ มี ป ระโยชน์ ใ นสั ง คมที่ มั ก จะ จริงเนื่องจากเธอไม่ยอมมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งที่ไร้ความสำ�คัญ
กระตุ้นเราให้มีอะไรทำ�อย่างมากมาย ถึงกับสอนเราว่า จนเธอมี ค วามสำ � รวมใจเฉพาะพระพั ก ตร์ ข องพระ
ชีวิตที่ดีที่สุด คือชีวิตที่มีอะไรทำ�ตลอดเวลา แต่เราจะ คริสตเจ้า
ในแง่มุมนี้ มารีย์เป็นป้ายโฆษณาสำ�หรับสตรีใน
มีประโยชน์อะไรแก่ผู้อื่น รวมทั้งตัวเราเองด้วย เมื่อผู้ที่
อยู่ใกล้ชิดตัวเราอยู่ในสภาพที่หอบและเหนื่อยอยู่ตลอด ระดับสูง บุคคลชนิดนี้เจริญชีวิตอยู่ในปัจจุบัน พวกเธอ
เวลา? วันเวลาของเราอาจเปี่ยมไปด้วยกิจการมากมาย มักจะไม่เครียดหรือกังวล เหตุว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
จนเราเหนื่อย แทนที่จะมีจุดมุ่งหมายที่ดีรอเราอยู่ เรา เธอรู้ว่าทุกอย่างจะลงเอยในทางที่ดี ไม่มีอะไรที่เร่งด่วน
กลับเครียดมากกว่ามีสันติภาพ เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ ไม่มีเหตุร้ายใดๆ ที่จะทำ�ให้เธอวุ่นวายใจ แม้โลกจะแตก
เราก็มิได้ยึดติดกับสิ่งที่จิตใจเรากระหายหา ทำ�ให้เราเป็น ในวันนี้ พวก “มารีย์” เหล่านี้รู้ดีว่า วันรุ่งขึ้นทุกอย่างก็
คนแปลกหน้าแม้กระทั่งกับพระเจ้าและผู้อื่น หรือแม้ จะเรียบร้อย พวกเขาขบคิดว่า ผู้คนที่คิดคล้ายกับมารีย์
ชอบการสนทนาในที่เงียบๆ ทดลองสิ่งใหม่ๆ ความเป็น
กระทั่งกับตัวเราเอง
พรสวรรค์ทกุ ชนิดมีเงาซ่อนเร้นอยู่ เมือ่ มีพระเจ้า ไปได้ของสิ่งเหล่านี้ที่มาจากความฝันกลางวันแสกๆ
แต่พรสวรรค์ของพวกเขาก็มีมุมมืดอยู่เหมือน
สวรรค์กต็ อ้ งมีการรับผิดชอบ พรพิเศษของมารียค์ อื ความ
สามารถ ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจและพลังที่มีจุดมุ่งหมาย กัน สำ�หรับพวกเราที่มาปกป้องมารธา ทราบดีว่าความ
หากปราศจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีใจกว้างและ สงบเงียบเหมือนคนที่ฝันไป เหมือนมารีย์ อาจมิได้
การอุทิศตนอย่างไร้ความเหน็ดเหนื่อยของมารธาของ คิดถึงความต้องการของผู้อื่น การอธิษฐานภาวนาและ
การรำ�พึงภาวนา ที่มิได้ช่วยให้เรารับผิดชอบต่อผู้ที่อยู่
โลกนี้ ชีวิตของเราก็คงมีสิ่งตอบแทนน้อยลง
แต่อะไรจะเกิดขึน้ หากสิง่ ทีด่ ที ง้ั หลายทีเ่ รากระทำ� รอบตัวเรา ทีม่ ไิ ด้สบื เนือ่ งมาจากความรักต่อเพือ่ นมนุษย์
ไป ยิ่งทำ�ให้เราห่างไกลจากพระคริสตเจ้า? อะไรจะตาม ถือว่าเป็นการล้มละลายฝ่ายจิตวิญญาณ ความโดดเดี่ยว
มา หากเรามุ่งแต่การกระทำ�จนหลงลืมสิ่งเดียวที่มีความ และความสงบที่เราถือว่าเป็นคุณสมบัติของมารีย์ ซึ่งนับ
สำ�คัญ จนเราไม่กระทำ�สิ่งเดียวที่มีความสำ�คัญที่สุด นั่น ว่าจำ�เป็นในชีวิตประจำ�วันของเรา อาจเสี่ยงเหมือนกับ
คือการมีชีวิตเป็นมิตรกับพระคริสตเจ้า มารธามุ่งหน้า ว่า หากไม่นำ�ไปสู่การสนใจกับความห่วงใยในผู้อื่น ซึ่ง
แต่เพียงเตรียมอาหาร และไม่พอใจกับความไม่สนใจของ จะต้องฝังลึกในจิตใจของเรา หากการอธิษฐานภาวนา
น้องสาว จนเธอลืมสิ่งที่สำ�คัญ เธอไม่เห็นสิ่งที่เธอควร และการรำ�พึงภาวนา มิได้ช่วยให้เราสนใจที่จะรับใช้ผู้อื่น
จะเห็น อันทีจ่ ริงเธอไม่เห็นสิง่ ทีน่ อ้ งสาวของเธอเห็นนัน่ คือ ในองค์พระคริสตเจ้า เหตุว่าการสนใจในองค์พระคริสตพระเยซูเจ้าประทับนั่งอยู่ต่อหน้าต่อตาเธอ หากมารธา เจ้าอย่างจริงใจ พระคริสตเจ้าก็จะทรงช่วยให้เราสนใจใน
ไม่ช้าลง เธอก็จะมิได้รับพระหรรษทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน ผู้อื่นมากขึ้น
การดำ�เนินชีวิตคริสตชน มิได้เรียกร้องให้เรา
ชีวิตของเธอ เพราะเธอจะไม่สำ�นึกว่าพระเยซูเจ้าประทับ
อยู่กับเธอตลอด ทรงสนพระทัยในอันที่จะให้กำ�ลังใจแก่ เป็นมารธาหรือมารีย์ แต่เราต้องพยายามแสดงออกถึง
สิ่งที่ดีที่สุดในทั้งสองท่าน ความรักและมิตรภาพกับพระ
เธอ รับใช้เธอและทรงอวยพรให้แก่เธอ
เรื่องราวของมารธาและมารีย์ ชี้ให้เราเห็นถึง คริสตเจ้าของมารีย์เป็นการชี้ให้เราเห็นว่า ความรักและ
แนวทางในการดำ�เนินชีวิตคริสตชน ด้วยการเตือนใจเรา มิตรภาพที่แท้จริงที่มารีย์เป็นผู้ที่ทำ�ให้เราได้เห็น จำ�เป็น
ว่า พระคริสตเจ้าจะต้องทรงเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิต ต้ อ งผลิ บ านออกเป็ น ความรั ก ในภาคปฏิ บั ติ ที่ ม ารธา
เรา ไม่วา่ เราจะกระทำ�สิง่ ทีด่ มี ากมายเพียงใด หากกิจการ แสดงให้เราเห็นอย่างเด่นชัด ในชีวติ คริสตชนการอธิษฐาน
ที่เราทำ�เป็นเหตุให้เราห่างไกลไปจากพระคริสตเจ้า ซึ่ง ภาวนาและการปฏิ บั ติ เชื่ อ มโยงกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด และ
นับว่าเป็นการสูญเสียฝ่ายจิตวิญญาณ การที่พระเยซูเจ้า แยกออกจากกันไม่ได้ ผลของการอธิษฐานภาวนาต้อง
ตรัสกับมารธา น้องสาวของเขา “ได้เลือกเอาสิ่งที่ดี แสดงออกในความรัก และความรักจะต้องหล่อเลี้ยงการ

อธิษฐานภาวนา
พระศาสนจักรคือพระวรกายของพระเยซูเจ้า
ดั ง ที่ นั ก บุ ญ เปาโลเตื อ นเราในจดหมายถึ ง ชาวโคริ น ธ์
บทที่ 12 ว่าสมาชิกของพระวรกายมีความสำ�คัญ
เรื่องราวของมารธาและมารีย์ชี้ให้เราเห็นถึงสิ่งที่สูญหาย
ไป หากแทนที่เราจะสนับสนุนความแตกต่างของกันและ
กัน เราไม่สนใจและโจมตีกัน หรือตัดสินกันและกันโดย
ปราศจากความรัก เมื่อพวกที่คล้ายคลึงกับมารธาไม่เห็น
ว่าทำ�ไมเราถึงต้องการพวกที่คล้ายกับมารีย์ หรือเมื่อเรา
เห็นมารีย์อยู่ท่ามกลางเรา เราไม่สามารถเห็นพระคริสตเจ้าในบรรดามารธา เมื่อนั้นผู้ที่คืนดีกันในพระคริสตเจ้า
จึงแตกแยกออกจากกันและกัน และอีกครั้งหนึ่งที่ความ
ไม่ไว้วางใจกันและกันมีชัยเหนือความรัก พระศาสนจักร
ในรูปแบบนีไ้ ม่อาจเป็นศีลศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งความหวัง ดังนัน้
ดังเช่นมารธาและมารีย์ เราต้องเป็นมิตรกับผู้ที่แตกต่าง
ไปจากเรา พยายามมองความดีในตัวเขา และสำ�นึกแน่
แก่ใจว่า จากความแตกต่างของเรา เราสามารถนำ�พระ
คริสตเจ้าให้ทรงเจริญพระชนม์อยู่ในโลกได้
คณะเยสุอิตขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง
“สองร้อยปีแห่งการฟื้นคืนคณะเยสุอิต
มรสุม ศรัทธา และบทเรียน”
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2014
เวลา 08.00-18.00 น. ที่บ้านเซเวียร์
08.30 น.  เริม่ ลงทะเบียน 09.00 น.  วจนพิธกี รรม
และกล่าวเปิดโดยคุณพ่อสุกีโย ปีโตโย, S.J.
09.30 น.  เกริ่นนำ� และ  Slide Presentation
10.00-12.00 น. เสวนา หัวข้อ “สองร้อยปี
แห่งการฟื้นคืนคณะเยสุอิต มรสุม ศรัทธา และ
บทเรียน” วิทยากร คุณพ่อสุกีโย ปีโตโย, S.J.   
เจ้าคณะแขวงเยสุอิตแห่งประเทศไทย คุณพ่อ
พงษ์พันธ์ โภคทวี, S.J. เยสุอิตมิสชันนารีไทย
ประเทศกัมพูชา คุณพุฒพิ งศ์ พุฒตาลศรี
นักวิชาการด้านประวัตศิ าสตร์พระศาสนจักร
ผูด้ �ำ เนินการเสวนา คุณชืน่ สุข อาศัยธรรมกุล
12.00-13.30 น.  พัก รับประทานอาหาร
13.30-15.30 น. เสวนาหัวข้อ “ประวัตศิ าสตร์
เยสุอติ ไทยตัง้ แต่อยุธยาถึงปัจจุบนั : ประสบการณ์
บทเรียน สูก่ า้ วต่อไป” สอบถามโทร. 0-23549091 ต่อ 303 (คุณรัชนก ดีออ่ น)
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

2+2 เท่ากับเท่าไหร่

(โปรดใช้วิจารณญาณก่อนตอบ)

“2+2 เท่ากับเท่าไหร่” จริงๆ มันไม่น่าจะเป็นคำ�ถามที่น่าลังเลใน
คำ�ตอบ เราเรียนมันมาตั้งแต่เด็ก ภายในห้องบรรยากาศเงียบงัน เด็กน้อยคนนั้น
ตอบตามความเป็นจริง “4” ปัง! เสียงปืนนัดเดียวและนัดสุดท้าย ร่างของเด็กที่
ตอบคำ�ถามสิ้นคิด 2+2 เท่ากับเท่าไหร่ ล้มลง เลือดไหล สมองแตกกระจาย
กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้ง “เอาออกไป” นายทหารสั่งการมาดโหด สีหน้าเข้ม
เด็กๆ ในห้องคงคิดในใจ มันเคยยิ้มหรือเปล่า
นายทหารคนเดิม กวาดสายตาไปทั่วห้อง ไม่มีใครกล้าสบตา มันชี้เป้า
“แก ไอ้อ้วน ออกมานี่” เด็กร่างท้วมดูสมบูรณ์กว่าใคร เดินออกมาอย่างรู้
ชะตากรรม “พวก
แกทราบดีว่า 2+2
เ ท่ า กั บ เ ท่ า ไ ห ร่
พวกแกคงเห็นแล้ว
น ะ ว่ า คำ � ต อ บ ที่
ถู ก ต้ อ งคื อ อะไร?
เอาล่ะ ฉันไม่อยาก
จ ะ เ สี ย เ ว ล า กั บ
ความโง่ เ ง่ า ของ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
บ้านเมืองนี้ ไอ้
อ้วน 2+2 เท่ากับ
เท่าไหร่” เด็กอ้วน
หลับตาปี๋ ความ
ตื่ น เต้ น ส่ ง ผลให้
ร่ า งกายหลั่ ง อะไร
บางอย่ า งออกมา
น้ำ � สี เ ห ลื อ ง ไ ห ล
เต็ม 2 หว่างขา
“ถึงกลับฉี่ราดเลยนะ(มึง)” ตกลงจะตอบหรือไม่ตอบ ปืนกระบอกเดิมจ่อที่ขมับ
เด็กอ้วน ความเย็นยะเยือกแผ่ซ่านไปทั่วห้อง เด็กอ้วนตะโกนสุดเสียง “2+2
เท่ากับ 5 ครับ” เสียงเพลงเศร้าคลอไปกับฉาก ทหารกลุ่มใหญ่เดินออกไปจาก
ห้อง ทิ้งห้องเรียนให้อยู่ในสภาพเดิมปกติ แต่สิ่งผิดปกติต่อไปจากนี้คือ เราจะ
คิดอะไรได้บ้าง ความคิดไม่ใช่ถูกปิดกั้น ความหมายก็คือ เราต้องคิดตามผู้น�ำ
เป็นวิธีสามัญของคำ�ว่า “ล้างสมอง”
จริง ๆ แล้วมันเป็นฉากในจินตนาการทีผ่ มได้ฟงั บรรณาธิการหนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์ กำ�ลังให้ข้อคิดเกี่ยวกับประเด็นในวันนั้นที่เราเสวนาร่วมกัน กับ
ตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ทีก่ �ำ ลังจะมาช่วยกันขับเคลือ่ นและสร้างหลักสูตรจริยธรรม
สื่อมวลชน บางคนเป็นนักวิชาการ บางคนเป็นนักสื่อสารมวลชน บางคนเป็น
ผูท้ อ่ี ยูใ่ นเวทีของผูบ้ ริโภคทีป่ ระสบปัญหาการละเมิดสิทธิตา่ ง ๆ หรือการคุกคาม
จากสื่อมวลชน บางคนเป็นคนรณรงค์เรื่องสิทธิสตรี หรือกลุ่มการให้การศึกษา
เรื่องสื่อ งานนี้จัดโดยศูนย์คุณธรรม ผมเองเป็นตัวแทนฝั่งฟากศาสนาที่ได้พูด
คุยถามไถ่กับผู้จัดซึ่งเป็นคณะนิเทศศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า
เหตุใดจึงชวนเชิญมาร่วมพูดคุย อาจารย์บอกว่า เพราะทราบว่าทางสื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย ได้ทำ�เรื่องการให้การศึกษาเกี่ยวกับสื่ออยู่ด้วย และศาสนา
กับเรื่องจริยธรรมน่าจะเกี่ยวข้องกัน ผมตอกย้ำ�ว่า เราเพิ่งอบรมเณรของเรา
ชั้นปี 3 ในการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานสื่อ โดยวางหลักสูตรไว้ 5 วัน

เมื่อถึงคิวผมต้องพูดสิ่งแรกที่ผมพูดคือ ผมบอกว่าเวลาที่เราอบรมเณร
เกี่ยวกับสื่อ ถ้าจะถามว่าในประเด็นเรื่องจริยธรรมเป็นอย่างไร ตอบได้เลยว่า
“ไม่มี” ผมทิ้งความเงียบไว้สักนิดหนึ่งก่อนจะบอกว่า “เพราะพวกเขาถูกปลูกฝัง
เรื่องคุณธรรมความดีในชีวิตอยู่แล้ว”
ผมเล่าต่อถึงประสบการณ์การทำ�งานด้านสือ่ ศึกษา และการได้เข้าประชุม
ในเวที SIGNIS WORLD CONGRESS ล่าสุดที่ประเทศอิตาลี ในช่วงแยก
ห้องแล้วผมเลือกห้องที่อบรมเรื่องสื่อศึกษา ห้องนั้นเราพบนักวิชาการด้านนี้
ทั้งจากสหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ อินเดีย หรือคนเอเชียที่ไปทำ�งานด้านนี้ในแถบ
ทวีปแอฟริกา สิ่ง
ที่ น่ า ส น ใ จ คื อ
ก า ร จ ะ อ บ ร ม สื่ อ
ศึ ก ษ า ต้ อ ง เ ริ่ ม
จากงานวิ จั ย จาก
ส ภ า พ จ ริ ง ข อ ง
การบริ โ ภคสื่ อ ใน
ประเทศนั้น ๆ ไม่
อย่ า งนั้ น ถ้ า เราไป
ลอกหลั ก สู ต รของ
ใคร เราก็จะไม่ตอบ
โจ ท ย์ ข อ ง สั ง ค ม
ของเราอยูด่ ี อันนี้
ผมเห็นด้วยสุด ๆ
ประเทศไทยมี ง าน
วิ จั ย มากหรื อ น้ อ ย
ผมไม่แน่ใจ แต่งาน
วิ จั ย ห รื อ ข้ อ มู ล

พื้นฐานเหล่านี้เราต้องนำ�มาเปิดดูกัน
สิ่งที่น่าสนใจสำ�หรับผมต่อมาคือ คำ�ถามเรื่องความคิดรวบยอดของ
คำ�ว่าจริยธรรม คุณธรรม เรายืนอยู่บนพื้นฐานของอะไร สมุดบันทึกความดี
จิตอาสา 10 ชั่วโมง ใบประกอบวิชาชีพ ที่ต้องผ่านนู่นนี่ ตัวชี้วัดแบบนี้
มันได้ผลจริงแท้แค่ไหน สังคมที่ถามหาคำ�ว่าจริยะในห้องเรียน แล้วพวกเขาก็
ออกไปพบกับการทำ�ยอด การทำ�ตามความต้องการของตลาดในสนามสื่อ ที่
ต้องแรง กล้า จุดขายบนหายนะของผู้อื่น ฯลฯ ถ้าสังคมยังสวนทาง จริยธรรมอยู่
ในพื้นที่จำ�กัด เป็นวิชาเรียนเพื่อเพียงผ่าน มันก็เหมือนกับ 2+2 เท่ากับ 5
นั่นแหละ เพราะเรารู้ว่าความจริง ความดี ความงาม สิ่งไหนจรรโลงใจ
จรรโลงสังคม แต่เราไม่ท�ำ เราทำ�ไม่ได้ เพราะมันสวนทางกับเรตติ้ง ยอดขาย
หรือความเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพสื่อ
“2+2 เท่ากับเท่าไหร่?” คนที่ตอบว่า 5 อาจจะถูกมองว่า เพี้ยน แต่
ชีวติ ทีก่ า้ วเดินไปเราอาจกำ�ลังตอบแบบนัน้ ก็ได้ โดยไม่ตอ้ งให้ใครเอาปืนมาจ่อหัว
อันนี้ตอบเองกันเลย
บรรณาธิการบริหาร
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“ค่ายพระคัมภีร์ยอห์น 2014” คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้จัดการ

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ “จัดค่ายพระคัมภีร์
ศึกษาพระวรสาร นักบุญยอห์น” โดยทีมงานครูคำ�สอน อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข คุณครูสมบัติ งามวงศ์ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ และบรรดาครูคำ�สอนในโรงเรียนและเขตวัดที่นำ�เด็กมาร่วมค่ายฯ
และมีพิธีมอบวุฒิบัตร ค่ายพระคัมภีร์ โดยคุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส เป็นประธาน
ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2014 มีนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 เข้าร่วมค่ายฯ
จำ�นวน 78 คน

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

“อบรมผู้นำ�”

แผนกครอบครัว จัดฝึกอบรมผู้นำ�เพื่อการสื่อสารเพศศาสตรศึกษา ตามแนวทางการอบรมเตรียมสมรส (ระยะไกล และระยะใกล้) ของ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไ่ทย ให้แก่ครูโรงเรียนในเครือสังฆมณฑล
โรงเรียนในเครือคณะรักกางเขน โรงเรียนในเครือมารีวิทย์ ระหว่างวันที่ 5-7
ตุลาคม 2014 ที่ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ประสานความร่วมมือกับสถาบันคาทอลิก และสถาบันอุดมศึกษา จัดหานักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถในด้านการใช้ภาษา
ร่วมเป็นล่ามในงาน “เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 (Harmony World Puppet Carnival in Bangkok, Thailand 2014)” ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2014
ติดตามได้ที่ www.harmonyworldpuppet.
com ซึ่งเป็นงานเทศกาลหุ่นที่จะเป็นศูนย์รวม
ของละครหุ่น ภาพยนตร์หุ่น วิดีโอหุ่น การ
อบรมสัมมนาหุ่นต่างๆ จากทัว่ โลกทีจ่ ดั ขึน้ เป็น
ครั้งแรกในเมืองไทย ที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ พื้นที่ใกล้เคียง และศูนย์การค้าสยาม
พารากอน โดยกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับสำ�นักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ สำ�นักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ
สสปน. และมูลนิธิหุ่น
ส า ย เ ส ม า ศิ ล ป ะ เ พื่ อ
สังคม โดยมีการปฐมนิเทศอบรมแนะนำ� เมื่อ
วันที่ 27 ตุลาคม 2014
ทีห่ อศิลป์ ถนนราชดำ�เนิน
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เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 55 เชื่อ ไม่เชื่อ...เชื่อ

คณะคาร์แมลประเทศไทยร่วมฉลอง
500 ปีเกิดของนักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 500 ปีเกิดของ นักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู (อาวีลา) ที่อาราม
คาร์แมล สามพราน พร้อมด้ว ยพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจ�ำประเทศ ไทย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศัก ดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์
จรัสศรี พระสังฆราชกิตติคุ ณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราช
กิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ศุระศรางค์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษ
จ�ำนวนมาก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2014

พี่น้องต่างความเชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อ เมื่อความเชื่อไม่ตรงกัน ไม่ใช่ต้อง
ขัดแย้ง การเอาชนะว่าใครถูกผิดไม่ใช่ทางออก การยืนยันความเชื่อแปรเปลี่ยน
เป็นชีวิตคือบทพิสูจน์ความเชื่อของคน
ท่ามกลางความเชื่อหลากหลาย คริสตชนยืนยันเรื่องนี้อย่างไร?
“เมื่อเขาจะมอบท่านที่ศาลนั้น อย่าวิตกกังวลว่าจะพูดอย่างไร
หรือพูดอะไร สิ่งที่ท่านจะพูดนั้นจะได้รับการดลใจในเวลานั้นเอง เพราะ
ท่านจะมิได้พดู ด้วยตนเอง แต่พระจิตของพระบิดาของท่านจะตรัสในท่าน”
(มัทธิว 10:19-20)
“แต่จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า คือพระคริสตเจ้าในจิตใจของ
ท่าน จงพร้อมเสมอที่จะให้คำ�อธิบายแก่ทุกคนที่ต้องการรู้เหตุผลแห่ง
ความหวังของท่าน” (1 เปโตร 3:15)
ทางเดินสายความเชื่อ คือความเชื่อในผู้นำ�ทางมากกว่าเส้นทาง

