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80 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย และคณะ (อ่านต่อหน้า 4)

“ฉลองวัด” พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี

บูชาขอบพระคุณฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล อ.เมือง จ.ลพบุรี และเสกศาลา

อเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2014

“ศึกษาพระคัมภีร์ประจำาปี” ซิสเตอร์อารามพระมารดาแห่งพระ- 

ศาสนจักร บ้านแสงอรุณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาพระคัมภีร์ประจำาปี หนังสือ

เพลงสดุดี ระหว่างวันที่ 20-24 

ตุลาคม 2014 โดยมีคุณพ่อ

พงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็น

วิทยากร
“ฉลองวัด” วันที่ 25 ตุลาคม 2014 คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต เป็น

ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระราชินี 

สายประคำาศักดิ์สิทธิ์ บ้านสร้าง โอกาสนี้คุณพ่อสุพจน์ นัมคณิสรณ์ เจ้าอาวาส 

และสัตบุรุษ ขอขอบพระคุณพระเจ้าและพ่ีน้องสัตบุรุษท่ีมาร่วมฉลองชุมชนแห่ง

ความเช่ือ และเสกพระแท่นบูชาใหม่ หลังจากบูรณะวัด
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(อ่านต่อหน้า 7)

โดย : คุณพ่อ Kennth Sedlak, C.Ss.R.

ถอดความโดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

ได้รับมากขึ้น ด้วยการให้มากขึ้น

 “ไปร่วมมิสซา ไม่เห็นได้อะไรเลย!”

	 สำ�หรับผู้ที่รู้คุณค่�ของมิสซ�	 (พิธีบูช�ขอบ- 

พระคุณ)	ในก�รดำ�เนินชีวิตแห่งคว�มเช่ือของเร�	คำ�พูด 

นี้ทำ�คว�มไม่สบ�ยใจให้กับเข�ม�ก	 คำ�พูดนี้อ�จมี

คว�มหม�ยหล�ยอย�่ง	 ในฐ�นะที่เป็นผู้แนะนำ�ฝ่�ยจิต	

รับฟังค�ทอลิกที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้�	 คว�มหม�ยหนึ่ง

ที่ข้�พเจ้�ได้ยินคือ	“ข้�พเจ้�กระห�ยห�พระเจ้�”

	 คว�มเจ็บปวดฝ่�ยจิตวิญญ�ณรวมอยู่ในคำ�พูด

เหล่�นี้	 ในยุคของก�รช่วยเหลือตัวเองและปรับปรุง

ตัวเอง	 ประช�ชนต้องก�รเห็นผลที่สัมผัสได้	 เร�หวังที่

จะเห็นคว�มเชื่อมโยงระหว่�งคว�มเชื่อในพระวรส�ร 

อย่�งจริงใจกับวิธีดำ�เนินชีวิตของเร�	เร�หวังที่จะให้พิธี 

บูช�ขอบพระคุณช่วยให้เร�ดำ�เนินชีวิตด้วยจิตใจที่

เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่	 ยึดม่ันในหลักศีลธรรมและคว�มไว้ว�งใจ

ในพระเจ้�อย่�งลึกซึ้ง	 เร�ปร�รถน�ที่จะได้รับก�ร 

เปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่จะช่วยให้ตัวเร�เป็นบุคคลที่ดี	

และมีคว�มรักต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน

	 ห�กเร�มองดูพิธีบูช�ขอบพระคุณในแง่นี้	 เร�

ก็จะพบว่�พิธีบูช�ขอบพระคุณช่วยอบรมชีวิตของเร�	

โดยให้ทุกส่วนในร่�งก�ยของเร�มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย	

และจะทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ระหว่�งเร�กับพระเจ้�และ

เพื่อนมนุษย์ดีขึ้นตลอดเวล�

 

คารวกิจ - พระเจ้าทรงเป็นหมายเลขที่หนึ่งในชีวิต

ของเรา

	 พิธีบูช�ขอบพระคุณเป็นค�รวกิจท่ีนำ�เร�

ไปห�พระเจ้�	 พระเจ้�ผู้ทรงรักเร�ก่อน	 เพื่อเร�จะได้ 

ตอบสนองด้วยคว�มรัก	(ด	ูยอห์น	4:7,	10)	ยิ่งไปกว่�

นั้น	สิ่งที่พระเจ้�ทรงประท�นให้แก่เร�นั้น	รวมอยู่ในตัว

เร�ทั้งครบ	ทั้งคว�มตั้งใจและคว�มรู้สึก	ก�รสัมผัสและ

สัญช�ตญ�ณ	 ร�่งก�ยและจิตใจของเร�	 คว�มสัมพันธ์

ระหว่�งพระเจ้�กับตัวเร�เอง	 และต่อกันและกัน	 ในพิธี

บูช�ขอบพระคุณ	 ก�รบำ�บัดรักษ�ฝ่�ยจิตใจและก�รเจริญ 

เติบโตเกิดข้ึน	 ด้วยก�รนำ�เอ�บุคลิกภ�พของเร�สู่คว�ม

รัก	ณ	พระแท่นบูช�ของพระบิด�เจ้�	 ในขณะที่เร�สวด	

บทขอบพระคุณที่ 2	ว่�

“ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลาย

ให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์

ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอ 

โปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคน

ที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้ว 

ให้เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน”

	 เร�นมัสก�รพระเจ้�ด้วยก�รรักพระองค์ด้วย

สิ้นสุดจิตใจ	สิ้นสุดวิญญ�ณ	และสิ้นสุดกำ�ลัง	(ดู	 เฉลย

ธรรมบัญญัติ	6:5)	ซึ่งทั้งหมดนี	้นับว�่ม�กกว่�กิจก�ร

ของหัวใจเร�	 ม�กกว่�ก�รเลือกที่จะตอบแทนคว�มรัก

ของพระเจ้�เท่�นั้น	 แต่ม�จ�กก�รแสดงออกถึงคว�ม

ใกล้ชิดของจิตใจของเร�	เร�กำ�ลังน้อมรับพระเจ้�ว่�ทรง 

มีคุณค�่ในอันดับที่หนึ่ง	ทรงเป็นศูนย์กล�งชีวิตของเร�	

เหตุว่�นี่คือคว�มจริงที่ว่�พระเจ้�คือผู้ใด

	 แก่นแท้ของค�รวกิจ	คือก�รน้อมรับคว�มจริง 

ท่ีว่�	 พระเจ้�คือใครในชีวิตของเร�	 ค�รวกิจมิใช่เร่ืองร�ว 

ของเร�	 แต่เป็นของพระเจ้�	 เร�เกิดม�อ�ศัยคว�มรัก 

ของพระเจ้�	 คว�มสุขของเร�คือคว�มช่ืนชมของพระเจ้�	

และก�รทำ�ล�ยตัวเองของเร�เป็นเหตุให้พระเจ้�ทรง

สงส�ร	 ในบรรด�กิจก�รต่�งๆ	 ของมนุษย์	 ค�รวกิจ 

นับว่�สมดุลที่สุด	และเป็นแนวท�งอันกว้�งขว�งในก�ร 

เชื่อมโยงกับพระเจ้�	ในค�รวกิจเร�สัมผัสได้ว่�	พระเจ้�

คือคว�มรักท่ีค้ำ�ชูจิตวิญญ�ณและคว�มสัมพันธ์ของ

เร�	 เร�ได้รับก�รยกตัวขึ้นจ�กโลกที่เล็กและป้องกัน 

ตัวเองเข้�รวมกันในพระอ�ณ�จักรของพระเจ้�

	 ตร�บใดที่พระเจ้�ทรงเป็นหม�ยเลขที่หนึ่ง 

ในชีวิตของเร�	 ทรงเป็นศูนย์กล�งของชีวิตเร�	 เร�ก็

จะไม่รู้จักคว�มรักอันไร้เงื่อนไขดังที่เร�แสวงห�	 ห�ก

พระเจ�้มิทรงเป็นหม�ยเลขหนึ่ง	 เร�ก็ต้องรอคอยใคร

สักคนหนึ่ง	 หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข�้ม�แทนที่พระเจ้�	 เร�

จะจบลงด้วยก�รพบกับเร�ที่ตัวเร�เองสร้�งขึ้น	 และดัง

ที่พันธสัญญ�ฮีบรูเตือนเร�ครั้งแล้วครั้งเล่�ว่�	สิ่งเหล่�นี้

คือพระเจ้�ที่ทำ�ด้วยหิน	มันไม่ส�ม�รถให้ชีวิต	เป็นก�ร

ลดระดับของพระเจ้�แห่งคว�มรักอันปร�ศจ�กเงื่อนไข	

เป็นลูกสุนัขแห่งคว�มหว�ดกลัวของเร�

	 ทุกส่วนในพิธีบูช�ขอบพระคุณช่วยให้เร�

น้อมรับว่�	พระเจ้�ทรงเป็นศูนย์กล�งของชีวิตเร�	องค์

พระเจ�้ทรงรวบรวมเร�รอบพระแท่น	 เพื่อทรงสอนเร�

ให้รู้จักเจริญชีวิตด้วยคุณสมบัติท่ีจะช่วยให้เร�มีส่วน

รับตลอดนิรันดร	 และแนวท�งแห่งคว�มรักที่ม�กม�ย

พอที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ เร�สัมผัสตลอดชีวิตของ

เร�	 เร�สัมผัสกับพระบิด�เจ้�ด้วยก�รร่วมกับพระบุตร	

ผู้ทรงเป็นพี่ช�ยของเร�ในจ�รีตแห่งก�รโมทน�คุณ

สำ�หรับทุกสิ่งที่พระเจ้�ทรงแบ่งปันให้แก่เร�

เราได้รับความรักและแสดงออกซึ่งความรัก

	 จุดมุ่งหม�ยของพิธีบูช�ขอบพระคุณเป็นสิ่ง

ที่ม�กกว่�คว�มจริงที่ว�่	 พระคริสตเจ้�ทรงประทับอยู่

ภ�ยใต้รูปปร�กฏของแผ่นปังและเหล�้องุ่น	 เป็นก�ร

ช่วยให้เร�ได้อยู่เฉพ�ะพระพักตร์ของพระเยซูเจ้�	 เพื่อ

ขอแก้ไข อุดมสาร ฉบับที่ 46  หน้า 3	สมเด็จพระสันตะป�ป�เป�โล	ที	่6	นำ�พระศ�สนจักรฟันฝ�่อุปสรรค	ทรงส�ม�รถนำ�สังค�ยน�ว�ติกันที่	2	จนจบก�รประชุม	แม้

พระองค์จะต้องเผชิญกับก�รต่อต้�นในช่วงศตวรรษที่	16	แก้เป็นช่วงทศวรรษที่ 60     .....ขออภัยในความผิดพลาด กองบรรณาธิการ 
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80 ปีสภาคริสตจักร (ต่อจากหน้า 2)

เข้าร่วมงาน 80 ปีสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

และเนื่องในโอกาสเปิดการประชุมสมัชชาสภา 

คริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 33 

หัวข้อ “จงกระทำาพันธกิจบริการของท่านให้สำาเร็จ” 

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 ที่หอธรรม โรงเรียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร   

	 พระคุณเจ้�ชูศักดิ์	 	สิริสุทธิ์	 	กล่�วแสดงคว�ม 

ยินดีว่�	 “ก่อนอื่นขอแสดงคว�มยินดีกับสภ�คริสตจักร 

ในประเทศไทยและขอแสดงคว�มยินดี กับพี่ น้อง

ศ�สน�จ�รย์ทุกท่�นผู้ที่รับวุฒิบัตรในวันนี	้ทั้งที่จริงแล้ว

ศาสนาจารย์สยาม  ม่วงศักดิ์ 	ได้ทำ�จดหม�ยเชิญไปยัง 

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำาเนียร  สันติสุขนิรันดร์ ประธ�น

สภ�พระสังฆร�ชค�ทอลิกแห่งประเทศไทย	 	 แต่ว่�ท่�น 

ติดประชุมสมัชช�พระสังฆร�ชที่กรุงโรมกับสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส กับบรรด�พระสังฆร�ช 

เก่ียวกับเร่ืองครอบครัว	 ตอนน้ียังประชุมอยู่ประม�ณ	 2 

สัปด�ห์	 ผมจึงม�ทำ�หน้�ที่เป็นผู้แทนในก�รแสดงคว�ม 

ยินดีและร่วมเป็นหนึ่งเดียวในพันธกิจพี่น้องสภ�คริสต-

จักร	

	 ก�รฉลอง	 80	 ปี	 ต้องแสดงถึงคว�มยั่งยืน

คว�มเป็นตำ�น�นของพ่ีน้องช�วคริสเตียน		คว�มจริงพ่ีน้อง 

ช�วสภ�คริสตจักรในประเทศไทยของเร�ก็เห็นเป็น 

ปึกแผ่นในคว�มเจริญรุ่งเรืองและหวังว่�ในอน�คต

ข้�งหน้�เร�ก็ส�ม�รถท่ีจะพย�กรณ์ถึงคว�มสำ�เร็จจ�ก

แผนก�รที่เร�ร่วมคิด	 ร่วมทำ�กันใน	 5	 วันนี	้ 	 ก�รจัด

สมัชช�นี้เป็นครั้งที่	33		ในฝ่�ยของค�ทอลิกเองกำ�ลังจะ

จัดประชุมสมัชช�ใหญ่ปีหน้�	 	 ตอนนี้กำ�ลังเตรียมหล�ย 

ขั้นตอน	 เร�เคยมีประชุมซีโนดอยุธย�	 (Synod	 of		

Ayutthaya)	เมื่อ	350	ปีที่แล้ว		แต่ประมุขตอนนั้นไม่ได้ 

เป็นประมุขของประเทศไทย	 ไม่ได้เป็นประมุขของอ�ณ�- 

จักรสย�ม		พระสังฆร�ชที่เป็นผู้นำ�นั้น	 เป็นประมุขของ

จีนและเวียดน�ม		ม�ภ�ยหลังเร�จึงมีพระสังฆราชลาโน 

องค์แรก	ปีหน้�เร�จึงเป็นก�รประชุมสมัชช�ใหญ่	ครั้งที่ 

1	ท้ังๆ	ท่ีเร�มีอ�ยุ	400	กว่�ปีแล้ว	แต่ว่�เร�จะจัดคร้ังหน้� 

เป็นครั้งที	่ 1	 ท่�นจัดครั้งที่	 33	 แต่เร�จัดเป็นครั้งที่	 1	

ไม่เป็นไร	 ให้ท�่นเดินหน�้ไปก่อน	 	 แต่ทั้งหล�ยทั้งปวง 

เร�เข้�ใจดีว่�นี่เป็นพันธกิจเดียวกัน	 	 พันธกิจขององค์

พระเยซูคริสตเจ้�	ในก�รที่จะรักและรับใช้และโดยเฉพ�ะ 

อย่�งยิ่ง	 แนวท�งปฏิบัติของประเทศไทยของเร�	 เร�

ก็ได้รับคำ�เตือนจ�กนักบุญเป�โล		เร�ไม่กล้�ท่ีจะอวดอ้�ง 

กันอีกต่อไปว่�เร�เป็นกลุ่มไหน	 คณะไหน	 เพร�ะว่�

ประเทศไทยของเร�เป็นเนื้อน�เดียวกัน	 แล้วเร�ก็จะให้

เนื้อน�น้ีเป็นเนื้อน�ของผู้ที่ทำ�ง�นเรื่องเดียวกันในฐ�นะ

คริสตชน	 เพร�ะว่�ถ้�ห�กผู้ทำ�ง�นในเนื้อน�นี้	 	 ไม่เป็น 

น้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน		ทะเล�ะเบ�ะแว้งกัน	แอบอ้�งคว�ม

เป็นฝักเป็นฝ่�ยเป็นพวก	 น่ีจะเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อพ่ีน้อง

ช�วไทย		เพร�ะคนไทยไม่ส�ม�รถที่จะแยกแยะถึงคว�ม

แตกต่�งว่�ใครเป็นคริสตชนกลุ่มไหน	 ไม่ว�่ใครคนใด

คนหนึ่ง		ทำ�สิ่งที่พอใจ	เร�ที่เหลือ	เร�ก็ได้รับคว�มพอใจ

กับพี่น้องช�วไทย	 	และในขณะเดียวกัน	 	 เร�ทำ�สิ่งที่ไม่

พอใจให้กับพ่ีน้องช�วไทย	 	 เร�ทุกคนก็ได้รับเคร�ะห์กรรม

เดียวกัน	 	 เข�ไม่ได้ม�ดูว่�นี่ค�ทอลิก	 	 นี่คริสตัง	 นั่น

คริสเตียน	

	 วันนี้ เร�ก็ต้องม�สร้�งคว�มเป็นน้ำ�หนึ่งใจ

เดียวกัน	 และสร�้งคว�มเข้�ใจว�่เร�ทุกคนมีผลกระทบ		 

มีคว�มดีคว�มชอบสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน	 	และ

หวังว่�ต่อไป	จ�กก�รท่ีเร�ม�อยู่ร่วมกัน		คืนคว�มสัมพันธ์

กันแล้ว	 เร�ก็ทำ�ง�นร่วมกันม�กขึ้น	 	 นี่เป็นสัญลักษณ์

คว�มเจริญก้�วหน้�		ในคว�มเป็นพ่ีน้องคริสตชนในประเทศ 

ไทยของเร�	 เร�ทำ�ง�นม�หล�ย	 10	 ปีแล้ว	 และนี่ก็เป็น

ประจักษ์พย�นอันหนึ่งที่เร�จะเดินก�้วหน�้ต่อไป		

	 สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส	 ได้เขียนพระ

สมณส�สน์ฉบบัล่�สดุ	EVANGELII	GAUDIUM	ก�รประ

ก�ศพระวรส�รด้วยคว�มช่ืนชมยินดี	 จะมีหล�กหล�ยวิธี

ในก�รที่จะประก�ศส�ส์นขององค์พระเยซูคริสตเจ้�	 แต่

ว่�จะต้องเร่ิมต้นจ�กกระบวนก�รซ่ึงจะไม่กลับต�ลปัตร

ก็หม�ยคว�มว่�	 ผู้ที่รับส�ส์นกับองค์พระเยซูคริสตเจ้� 

จ�กก�รพบปะ	 จ�กก�รมีประสบก�รณ์กับพระองค์นั้น	

ซึ่งจะสร�้งคว�มชื่นชมยินดีในจิตใจแล้วจ�กนั้น	 	 เร�จึง

นำ�คว�มชื่นชมยินดีไปประก�ศกับพี่น้องช�วไทย	 	ควร

จะเป็นอย�่งนี้		มิฉะนั้นเร�ก็จะเป็นแค่กระบอกเสียง		เร� 

ไม่ได้เป็นของจริงดังเช่นท่ีท่านศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์  

บัวเย็น กล่�วว่�	เอ�เฉพ�ะ	looking	good	ไม่	to	be	 

good		และสิง่ท่ีเปน็คว�มดท่ีีแท้จรงิ		นัน่คอืสนัตสิขุ	ภ�ยใน

คว�มช่ืนชมยินดี		คว�มช่ืนชมยินดีก็แสดงออกม�ภ�ยนอก		

ออกม�ที่ใบหน้�ของพี่น้องทั้งหล�ย		โดยเฉพ�ะอย�่งยิ่ง 

พี่น้องศ�สน�จ�รย์ใหม	่ 	 ท�่นจะทำ�หน้�ยู่ยี่ไม่ได้	 	 หน�้

ท่�นจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใส		คว�มสุข	คว�มยินดีก็จะเป็น 

ตัวดึงดูด		เช่นกัน		เร�เองก็ได้รับก�รเตือนจ�กพระสันตะ- 

ป�ป�เหมือนกัน		บรรด�บ�ทหลวง	บรรด�พี่น้องคริสต-

ชน		บรรด�พระสังฆร�ช	อย่�ทำ�หน้�เศร�้เหมือนกับคน

ไปง�นศพตลอดเวล�		เหมือนกับว�่เร�มีประสบก�รณ์ใน 

ก�รติดต�มองค์พระเยซูคริสตเจ้�ไปบนเข�กัลว�รีโอ	

และก็ตรึงต�ยอยู่ที่นั้น		ไม่ได้เคยกลับคืนชีพ		ไม่มีปัสก� 

แท้ที่จริงในชีวิตเร�จะต้องเป็นอย�่งนี	้	จึงขอแบ่งปันกับ 

พี่น้องทุกท�่น	เพร�ะคว�มอิ่มเอิบคว�มสุขที่เร�จะได้รับ

จ�กก�รที่มีองค์พระเยซูคริสตเจ้�อยู่ภ�ยในเมื่อผ่�หัวใจ

แล้วจะพบพระองค์อยู่ที่นั่น		เร�ก็จะนำ�คว�มชื่นชมยินดี

อยู่นี้ไปแบ่งปัน

	 ผมเข้�ใจว�่	 คนไทยก็จะชอบ	 แม้ว่�เร�จะมี

ปัญห�ว�่จำ�นวนคริสตชนเพิ่มขึ้น	 ถ�มว่�เท่�ไร	 แล้วก็

บอกว�่	 1%	 ก็เป็นปัญห�ด้วยกันทุกนิก�ย	 	 เพร�ะว�่

เร�ยังไม่โดน	 ยังไม่ถึงใจพี่น้องช�วไทย	 ผมว่�พี่น้อง 

ช�วไทยชอบคว�มสุข		และคว�มสุขท่ีเข�จะสัมผัสได้		ไม่ใช่

จ�กพระคัมภีร	์ เข�ไม่เคยอ่�น	 ไม่ใช่จ�กคริสตจักร	 เข�

ไม่เคยม�	 แต่เข�สัมผัสได้จ�กพี่น้องคริสตชนที่เดินไป

เดินม�อยู่กับเข�		เพร�ะฉะนั้นเริ่มต้น	เร�จะต้องช่วยกัน 

ทำ�อย�่งนี้ก่อน		และเมื่อเร�คิดดีทำ�ดี	มีคว�มสุข	สิ่งที่พูด 

สิ่งที่จะปฏิบัติต่อพี่น้องคนอื่นก็จะเป็นสิ่งเหล่�นี้ด้วย		

ก็แบ่งปันคว�มคิดนี้ไว้กับพี่น้องทุกท่�นในก�รทำ� 

พันธกิจของท่�น		โดเฉพ�ะอย่�งยิ่งช่วง	5	วันนี้	จงคิดดี	

ทำ�ดี	 	พูดดีต่อกันก่อน	 	 แล้วสิ่งเหล่�นี้ก็จะเผยแผ่ออก

ไป	 	 แล้วอย่�ลืมเผื่อแผ่ม�ยังฝ่�ยค�ทอลิกบ้�ง	 ในน�ม

ของสภ�พระสังฆร�ชค�ทอลิกแห่งประเทศไทยขอร่วม

แสดงคว�มยินดีกับพี่น้องทุกท่�นก�รท่ีจะทำ�พันธกิจ 

หนึ่งเดียวกัน	 	 ในก�รที่จะรักและรับใช้นี	้ 	ขอให้ประสบ

คว�มสำ�เร็จ		ภ�ยใต้ก�รทรงนำ�ของพระจิตเจ้�	ขอพระเจ้� 

อวยพรพี่น้องทุกท่�น”		 		



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 47 ประจำาวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2014 หน้า 5

ตอนที่ 44

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิบายว่า
ทำาไม พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 

จึงทรงเป็น “พระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่”

27 ตุลาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l	 สวนในสำ�นักว�ติกันมีรูปปฏิม�กรรมช้ินใหม่เป็นเกียรติ

แด่สมเด็จพระสันตะป�ป�เบเนดิกต	์ ที่	 16 ปั้นและ

หล่อโดยศิลปินอิต�เลียน	 เฟอร์น�นโด	 ด�เลีย	 และ

สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสทรงอยู่ที่นั่นด้วยเพ่ือ

ฉลองช่วงเวล�อันสำ�คัญนี้ขณะที่พระองค์ทรงปร�ศรัย

กับสถ�บันวิทย�ศ�สตร์แห่งสันตะสำ�นัก	 สมเด็จพระ 

สันตะป�ป�ฟรังซิสได้ตรัสถึงพระบุคลิกของสมเด็จพระ

สันตะป�ป�เบเนดิกต์และมรดกที่พระองค์ทรงทิ้งไว้ใน

สมณสมัยของพระองค์ว�่

	 “นี่เป็นปฏิม�กรรม	ของสมเด็จพระสันตะป�ป� 

เบเนดิกต์	 ที่	 16	 ซึ่งสะท้อนพระบุคลิก	 ใบหน้�ของ 

พระสันตะป�ป�รัตซิงเกอร์	 มันปลุกเร้�ให้คิดถึงจิตวิญญ�ณ

ของท่�น	 คำ�สอนของท่�น	 แบบฉบับของพระองค์ท่�น	

ง�นของพระองค์	 ก�รอุทิศตนของพระองค์ต่อพระศ�สน- 

จักรและชีวิตนักพรตของพระองค์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้”

l	สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสทรงอ้�งถึงคว�มผูกพัน 

ระหว่�งศ�สน�และวิทย�ศ�สตร์ซึ่งเป็นหัวข้อศึกษ�

อย่�งลึกซึ้งของสมเด็จพระสันตะป�ป�เบเนดิกต	์ ที่	 16 

พระองค์ยังตรัสเน้นให้เห็นก�รสนับสนุนส่งเสริมอัน

สำ�คัญจ�กพระสันตะป�ป�กิตติคุณพระองค์นี้ว่�

	 “สมเด็จพระสันตะป�ป�เบเนดิกต์	ที	่ 16	พระ

สันตะป�ป�ผู้ยิ่งใหญ	่ ยิ่งใหญ่ในคว�มเข้มแข็งและใน

สติปัญญ�	 อันเป็นที่ประจักษ	์ ยิ่งใหญ่ในก�รสนับสนุน 

ส่งเสริมเทววิทย�	 ยิ่งใหญ่ในคว�มรักของพระองค์ที่มี

ต่อพระศ�สนจักรและมนุษยช�ติ	และทรงยิ่งใหญ่ในด้�น 

ฤทธิ์กุศลและคว�มเคร่งครัดต่อตนเอง”

l ในตอนท้�ย	พระสันตะป�ป�ทรงให้กำ�ลังใจแก่สถ�บัน

วิทย�ศ�สตร์แห่งสันตะสำ�นักเพื่อต่อเนื่องศึกษ�ต่อไป

ในเรื่องคว�มเชื่อและวิทย�ศ�สตร์

โบสถ์ซีสทีน : 

ก่อนหน้า และเดี๋ยวนี้
31 ตุลาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ก�รบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์ซีสทีนเริ่มค.ศ.	 1980	

และเสร็จส้ินใน	ค.ศ.	1994	หลังจ�กภ�ระอันหนักหน่วง

สำ�คัญนี้ผ่�นไปแล้ว	 ไม่มีใครคิดว่�ผลง�นชิ้นเอกของ 

มิช�ลันเจโล	 จะชื่นชมได้งดง�มยิ่งขึ้น	 แม้จนวันนี้

อ�ศัยแสงไฟระบบใหม่ที่ติดตั้งในตัวโบสถ์	ผู้เข้�เยี่ยม 

ชมส�ม�รถเพลิดเพลินไปกับภ�พว�ดด้วยแสงไฟใหม่

ทั้งระบบ	ก่อนจะติดตั้ง	ร�ยละเอียดภ�พ	การเนรมิต

สร้างอาดัม	 มองเห็นได้อย�่งเลือนล�ง	 ปัจจุบัน

ส�ม�รถเห็นได้อย่�งชัดเจนด้วยสีสันที่มีชีวิตชีว�	

	 ก่อนหน้�นี้	เฉดสีฟ้�ของภ�พ	การพิพากษา

ประมวลพร้อมทำ�หน้�ท่ีเป็นโทนสีพ้ืนหลัง	 แต่ปัจจุบัน	

เฉดสีใหม่โทนท้องฟ้�ทำ�ให้ฉ�กหลังทึบขึ้นเพื่อขับ

เน้นภ�พให้ชัดเจน	แสงสว่�ง ท่ีพุ่งออกม�จ�กพระ 

คริสตเจ้�ก็เป็นอีกตัวอย่�งหนึ่งที่เห็นได้ชัด	 ขอบคุณ

ต่อแสงจ�กหลอดที่มีจุดสว่�ง	 7,000	 จุด	 ช่วยทำ�ให้

ทุกร�ยละเอียดและอิริย�บถจ�กภ�พว�ดเหล่�นี้แสดง

ภาพการเนรมิตสร้างอาดัม

ภาพสวนในพระราชวังวาติกันมองจากมุมสูง

ปฏิมากรรมหล่อสำาริด สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ

เบเนดิกต์ ที่ 16

ตัวเองออกม�ได้อย่�งมีชีวิตชีว�		มิช�ลันเจโล	ว�ดภ�พ

ในโบสถ์ซีสทีนสำ�เร็จเสร็จสิ้นในวันที่	 31	 ตุล�คม	 ค.ศ.

1541	ผู้ม�เยี่ยมชมโบสถ์นี้ต่อม�ในอีก	500	ปี	ให้หลัง	

ส�ม�รถพูดว่�ง�นม�สเตอร์พีสซ์ของเข�ดูเหมือนเพ่ิง

ว�ดเสร็จไปเมื่อว�นนี้เอง

ภาพการพิพากษาประมวลพร้อม

ภาพภายในโบสถ์น้อยซีสทีนในสำานักวาติกัน
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

คนตาบอดที่เห็นได้ใหม่
“พระเจ้าข้า ให้ข้าพเจ้ามองเห็นเถิด” (ลูกา 18:41)

พันธกิจของพระเยซูเจ้�เริ่มต้น	 และจบลงในรูปแบบที่คล้�ยกัน	 ต�ม

ที่เร�ทร�บจ�กพระวรส�รต�มคำ�บอกเล่�ของนักบุญลูก�	กิจกรรมครั้งแรกของ

พระเยซูเจ้�เริ่มต้น	ณ	โรงสวดที่เมืองน�ซ�เร็ธ	ณ	ที่นั้นพระองค์ทรงประก�ศว่�	

พระองค์เสด็จม�เพื่อนำ�ข่�วดีม�ให้แก่คนย�กจน	 และให้คนต�บอดแลเห็นได้	

ครั้งนี้ในก�รที่พระองค์ทรงกระทำ�อัศจรรย์ครั้งสุดท�้ย	 ก่อนที่พระองค์จะเสด็จ

เข้�สู่กรุงเยรูซ�เล็ม	 ซึ่ง	 ณ	 ที่นั้น	 พระองค์ทรงเผชิญกับคว�มต�ยที่พระองค์

ตรัสทำ�น�ยไว้ล่วงหน้�	ซึ่งประกอบด้วยก�รรักษ�คนต�บอด

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่�	 อัศจรรย์ครั้งแรกของพระองค์มีคว�มสำ�คัญม�ก	

มันเป็นก�รตอบสนองคำ�ขอร้องของคนต�บอดให้มองเห็นได้อีกคร้ังหน่ึง	

เมื่อคนต�บอดร้องเสียงดังว�่	 “พระเยซูโอรสของดาวิด โปรดเมตตาข้าพเจ้า

ด้วยเถิด”	 พระเยซูเจ�้ตรัสถ�มเข�ว่�	 “ต้องการให้เราทำาอะไรให้”	 เข�ตอบว่�	

“โปรดให้ข้าพเจ้ามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่ง”	ก�รที่คนต�บอดติดต�มพระเยซูเจ้�

ไปต�มถนน	 ย่อมเป็นก�รแสดงให้เห็นว่�เข�ส�ม�รถมองเห็นได้อย่�งชัดเจน

จริงๆ	ด้วยส�ยต�แห่งคว�มเชื่ออันลึกซึ้งในพระเยซูเจ้�	

ในพระวรส�รของนักบุญลูก�	 ท�่นเจ�ะจงถึงเทโอเฟลัสว่�	 จดหม�ย

ของท�่นฉบับนี้มีจุดประสงค์ให้เทโอเฟลัสตัดสินใจเอ�เอง	 เกี่ยวกับคว�มจริง

ถึงสิ่งที่ท�่นได้เขียนถึงเข�เกี่ยวกับพระเยซูเจ้�	 จ�กแสงสว่�งที่เข�ได้รับจ�ก

อัศจรรย์ที่กล�่วถึงในพระวรส�รของวันนี้	 เร�ส�ม�รถกล�่วได้ว่�	 นักบุญลูก�

เชื้อเชิญเทโอเฟลัสให้เห็นอย�่งชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง	 ในเรื่องที่เกี่ยวกับพระเยซู

เจ้�	 เร�อ�จถ�มตัวเร�เองว่�	 เร�ให้คว�มสนใจม�กน้อยเพียงใดเกี่ยวกับก�ร

อ�่นและรำ�พึงเกี่ยวกับพระวรส�ร	 เพื่อช่วยให้เร�เห็นได้อย่�งชัดเจนว่�	กิจก�ร

และก�รประทับอยู่ในตัวเร�เกี่ยวกับพระชนมชีพของพระเยซูเจ้�

 ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระบุตรของพระองค์ทรงประกาศในช่วง

การเริ่มต้นพระพันธกิจของพระองค์ว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อทรงนำาข่าวดีมา

ให้แก่ผู้ยากจน ให้คนตาบอดได้มองเห็นและได้ยินข่าวดีของพระองค์ โปรดให้

ดวงตาของพวกลูกทั้งหลายได้เห็นพี่น้องชายหญิงของลูกทุกคนอย่างชัดเจน 

อาแมน

ที่พูดว่ารัก

ยังเป็นเรื่องพูดคุยกันยังไม่จบ
แม้ว่�สองบุคคลที่เป็นเรื่องเป็นร�ว
ออกม�ประก�ศว�่จบแล้ว
เป็นแฟนคบห�ดูใจกันม�ตั้งเจ็ดปี
แต่แล้วคว�มเป็นแฟนก็จบลง
ไม่อย�กแต่งแล้วแยกกัน
ต้องกล�ยเป็นคนที่เกลียดกัน
คงคว�มเป็นเพื่อนกันไว้น่�จะดีกว่�
รวดเร็วกะทันหันจนคนทำ�ใจไม่ทัน
เหมือนนวนิย�ยหักดิบกล�งเรื่องเฉยๆ	อย่�งนั้น
ที่อ่�นเรื่องร�วไปจินตน�ก�รไปแอบเทใจให้ไป
รอแค่	happy	ending	ก็สุขสมอ�รมณ์หม�ย
แต่จู่ๆ	ก็ต้องอ�รมณ์ค้�งค�ใจจบเอ�ดื้อๆ	อย่�งนั้น
แถมยังมีคำ�ทิ้งท้�ยให้ต้องฉงนสนเท่ห์
“คว�มรักอย่�งเดียวไม่พอ”	สำ�หรับ	happy	ending
ทั้งๆ	ที่เรื่องร�วหลักของนิย�ยเรื่องนี้คือคว�มรัก
ร�วกับผู้ประพันธ์ตั้งใจจะสับข�หลอกคนอ่�นให้หลงท�ง
แล้วก็ทิ้งให้หลงอยู่อย่�งนั้น
จนต้องเฝ�้ถ�มตนเองไปพย�ย�มห�คำ�ตอบไป
คนจะร่วมหอลงโรงกันแล้ว
ยังจะบอกว่�คว�มรักอย่�งเดียวไม่พอ
เลยต้องเลิกรากันไป
ทั้งๆ ที่ยืนยันว่ารักกันมาก...
หรือว่ายังรักกันไม่พอ
ก็แสดงว่�ยังไม่รักกันแท้ยังไม่รักกันสุดใจ
รักกันแบบต่�งฝ่�ยต่�งเผื่อใจไว้
กระทั่งว่�มีอย่�งอื่นที่ดูจะสำ�คัญกว่�รัก
ส�ม�รถเป็นตัวแปรเปลี่ยนแปลงคว�มรักได้
ส�ม�รถเป็นตัวเลือกเป็นตัวแข่งกับคว�มรักได้หรือเปล่�?
หรือว่ายังรักกันไม่เป็น
ทำ�ให้คว�มรักเป็นแค่บ�งอย่�งเป็นแค่บ�งแง่บ�งมุม
แล้วก็ตั้งจุดยืนคว�มรักอยู่ที่นั่น
ตร�บใดที่ทุกอย่�งเป็นไปต�มที่ตั้งธงไว้
แต่พอไม่เป็นอย่�งที่มุ่งหวัง
กล�ยเป็นว่�คว�มรักจืดจ�งฉับพลัน
กระทั่งทำ�ให้อ�นุภ�พคว�มรักลดลงหมดพลังหรือเปล่�?
ถ�้อย�่งนี้ก็คงพูดไม่ได้เต็มป�กเต็มคำ�ว่�รัก
คว�มรักแท้ยังไม่ได้เริ่มต้นด้วยซ้ำ�
เพราะความรักคือทุกอย่างทุกมิติทุกแง่ทุกมุม
สอดคล้องกับธรรมช�ติแห่งคนที่มีทั้งแง่ดี	มีทั้งแง่เสีย
แต่พอคิดจะรักใครเน้นเอ�แค่แง่ดีอย่�งเดียว
นอกจ�กจะพย�ย�มสร้�งคนรักปลอมๆ	ขึ้นม�
หลุดลอยไปจ�กคนจริงคนแท้แล้ว
ยังจะสร้�งคว�มรักปลอมๆ	ขึ้นม�ด้วย
พร้อมยืนยันว�่เป็นรักแเท้รักบริสุทธิ์
ที่จริงแล้วก็เป็นแค่คว�มเห็นแก่ตัวที่แฝงอยู่เบื้องหลัง
ตร�บใดที่ยังไม่รักใครอย่�งที่เข�เป็นทุกแง่ทุกด้�น
เลือกเอ�แต่ด�้นที่ชอบเน้นแต่แง่ที่ตรงใจ
ความรักก็ไม่ต่างกับการไปตลาดจ่ายกับข้าว
เลือกนี่ทิ้งนั่น	เอ�นั่นไม่เอ�โน่น
ซึ่งพอจะเข้�ใจได้เพร�ะเป็นเรื่องเลือกซื้อผักพืชหมูปล�
แต่นี่คนนะ...
ก�รจะคบห�เรียนรู้ส�นใจทอรักเพื่อร่วมชีวิตกันห�กใช่
แล้วจะเลิกจะเปลี่ยนใจเพร�ะไม่ใช่ก็ถูกต้อง
แต่การจะโยนความผิดให้ความรักเป็นจำาเลยก็คงไม่ถูกนัก
เพร�ะส�เหตุแท้ๆ	นั้นเป็นอย�่งอื่น...ยกเว้นคว�มรักแท้	
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พระองค์จะได้ทรงเปล่ียนแปลงเร�ให้กล�ยเป็นพระก�ยและ

พระโลหิตอันทรงพระชนม์	 เพ่ือหล่อเล้ียงผู้ท่ีกระห�ย

อย�กได้รับก�รหล่อเลี้ยงจ�กคว�มรักของพระองค์	 เร�

ต้องรักดังที่เร�ได้รับคว�มรักนั้น	 พิธีบูช�ขอบพระคุณ

มิใช่เป็นจ�รีตพิธีที่ไร้ตัวตน	 แต่เป็นพิธีซึ่งช่วยให้เร�

ดื่มด่ำ�เข้�ไปในคว�มจริงที่เป็นรูปแบบซึ่งต้องประกอบ

ด้วยจิตและใจ	 ชีวิตและคว�มประพฤติตัวของเร�ท้ังจิต 

และใจ	 ทั้งชีวิตและคว�มประพฤติ	 ในก�รคืนตัวเร�เอง 

ด้วยคว�มขอบพระคุณ	 แด่องค์พระเจ้�ซึ่งทรงเป็นผู้ 

ประท�นให้แก่เร�	 เร�กำ�ลังได้รับก�รกลับใจ	 จ�กก�ร

ปฏิบัติภ�ยนอกเพ่ือโมทน�คุณพระเจ้�	 พระผู้ทรงบันด�ล

ให้เร�กำ�ลังได้รับก�รสอนให้สวมใส่	 “ความคิดของ

องค์พระผู้เป็นเจ้า”	(1	โครินธ	์2:16)

	 ในพิธีบูช�ของพระคุณ	 พระเยซูเจ้�ทรงต้อนรับ

เร�ดังที่เร�เป็นอยู่	 ท่�นทร�บดีถึงเรื่องต่�งๆ	 ที่เกิดขึ้น

ในชีวิตของผู้ที่อยู่รอบตัวเร�	 พระองค์ทรงทร�บดีถึง

คว�มเศร้�โศกและคว�มเศร้�บ�งเรื่องของเร�	 อีกทั้ง

คว�มชื่นชมยินดีและชัยชนะ	 ในชีวิตของเร�เองก็มี

เรื่องร�วเกิดขึ้นม�กม�ย	 แต่เร�ก็ม�นั่งด้วยกันรอบโต๊ะ

ของพระบิด�เจ้�

	 ให้เร�ใช้เวล�สักเล็กน้อยเพื่อโมทน�คุณสำ�หรับ

คว�มเชื่อว่�	 เร�อยู่รอบโต๊ะพระบิด�ของเร�	 ให้เร�ให้

เวล�แก่ตัวเองสักนิดเพื่อโมทน�คุณสำ�หรับคว�มเชื่อ 

ที่ได้นำ�เร�ม�สู่สถ�นที่แห่งนี้	 ไม่มีใครในพวกเร�ที่ดีครบ 

ทุกอย่�ง	 แต่พระเจ้�ทรงรักเร�แต่ละคน	 ในพิธีบูช�

ขอบพระคุณเร�กร�บทูลสิ่งทั้งหล�ยนี้พร้อมกับองค์พระ

เยซูเจ้�เพื่อโมทน�คุณพระบิด�เจ้�ของเร�	 นักเทววิทย�

เรียกว�่รหัสธรรมปัสก�	ในพิธีบูช�ขอบพระคุณเร�เรียนรู้ 

ด้วยว่�	นี่คือธรรมล้ำ�ลึกของเร�ด้วย

เราปล่อยให้พระเจ้าทรงเป็นพระองค์เอง

	 พิธีบูช�ขอบพระคุณช่วยให้เร�ได้ทร�บว่�เร�

เป็นใคร	และเร�อ�จจะเป็นใครก็ได้	เร�ล้วนเป็นพระวรก�ย

ของพระคริสตเจ้�	 พิธีบูช�ขอบพระคุณเป็นพิธีกรรมที่

รวบรวมคว�มสัมพันธ์พิเศษ	 คว�มสัมพันธ์กับพระเจ้�	

ร่วมกับพระบิด�	ผ่�นท�งพระบุตร	 ในองค์พระจิต	และ

กิจกรรมหลักของเร�ก็คือ	 คว�มสัมพันธ์อันน�่พิศวง

ของเร�กับพระบิด�	 อ�ศัยพระบุตรและพระจิต	 และ

หน�้ที่หลักของเร�	 พิธีบูช�ขอบพระคุณเป็นพิธีกรรม

พิเศษที่เร�เป็นส่วนในพระวรก�ยของพระเจ้�	และหน�้ที่

แรกของเร�กับพระบิด�	อ�ศัยพระบุตรและพระจิต	และ

หน้�ที่หลักของเร�ก็คือคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเร�กับ

พระเจ้�	และหน�้ที่หลักของเร�คือก�รประก�ศคว�มเชื่อ 

ของเร�	 คือก�รยินยอมเปลี่ยนตัวเร�ให้มีส่วนในก�รมี

ส่วนในก�รกินเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์นี	้ บัดนี	้ เร�ส�ม�รถ

ดำ�เนินชีวิตที่แตกต่�งออกไป	 เหตุว่�ในเวล�นี	้ อ�ศัย

ของขวัญจ�กพระบิด�ของเร�	เร�ได้เปลี่ยนแปลงไป

 พระคาร์ดินัลโยเซฟ รัตซิงเกอร์ (สมเด็จพระ

สันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16)	 ในหนังสือของท�่นชื่อ	

“จิตต�รมณ์ของพิธีกรรม”	เขียนไว้ว่�	“กิจกรรมที่แท้จริง 

ในพิธีกรรม	 ซึ่งเร�ทุกคนควรมีส่วนร่วมเป็นพระร�ชกิจ

ของพระเจ�้พระองค์เอง”	 นี่เป็นก�รให้คว�มหม�ยว่�	

พระเจ้�ทรงเป็นหม�ยเลขหนึ่งในชีวิตของเร�	 พระเจ้�

เป็นพระบุคคลแรกทรงเป็นพระผู้ทรงริเร่ิมเพื่อให้เร�

ส�ม�รถกระทำ�ได้	พระเจ้�ทรงกระทำ�เพ่ือเร�จะได้ส�ม�รถ

ทำ�ได	้ พระเจ้�ทรงรักเพื่อเร�จะได้ส�ม�รถรัก	 เมื่อเร�

ปล่อยให้พระเจ้�ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเร�	 เร�เป็น

แต่เพียงยอมรับคว�มจริงที่ว�่	 เร�ขึ้นอยู่กับพระเจ้�ใน

ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประท�นให้แก่เร�

	 ข้�พเจ้�ได้รับบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ต้ังแต่

ได้รับมากขึ้น (ต่อจากหน้า 3)
เมื่อเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 6	 ซึ่งเป็นช่วงเวล�

ที่ข้�พเจ้�มีสิ่งที่สนุกสน�นทำ�ได้หล�ยอย่�ง	 นอกจ�ก

ก�รเรียน	 ข้�พเจ้�ทร�บดีว่�ห�กข้�พเจ้�ศึกษ�	 ข้�พเจ้�

ก็จะมีโอก�สที่จะสอบได้ม�กยิ่งขึ้น	 แต่เมื่อข้�พเจ้�ม�

คิดว่�ก�รอธิษฐ�นภ�วน�วอนขอพระเจ้�คงจะเร็วกว่�

และง่�ยกว่�	 ข้�พเจ้�ก็ใช้ชีวิตต�มแนวนั้น	 มันง่�ยกว่�

และเร็วกว่�ก�รเรียน	 แต่มันมิได้ช่วยให้ก�รสอบของ

ข�้พเจ้�ดีขึ้น	 แล้วข้�พเจ้�ก็เรียนรู้ว่�	 ห�กข�้พเจ้�เรียน

และอธิษฐ�นภ�วน�ด้วย	 ข้�พเจ้�ได้คะแนนดีกว่�ม�ก	

ก�รอธิษฐ�นภ�วน�ช่วยให้ข้�พเจ้�ผ่อนคล�ย	 และไว้ใจ

ในพระเจ�้	 ซึ่งช่วยให้ข้�พเจ้�เต็มใจเรียน	 ก�รเรียนมอบ

อะไรให้พระเจ้�ทรงกระทำ�เพื่อจะได้ทรงช่วยข�้พเจ้�

เรา “ได้รับ” ด้วยการ “ให้”

 เร�จะได้อะไรจ�กพิธีบูช�ขอบพระคุณ	 เมื่อเร� 

ทำ�อะไรสักอย่�งให้พระองค์ทรงใช้	ชีวิตฝ่�ยจิตวิญญ�ณ

ของเร�ต้องมีคว�มสมดุลระหว่�งสิ่งที่พระเจ้�ทรง

กระทำ�ในชีวิตของเร�	และคว�มพร้อมของเร�ท่ีจะมีบทบ�ท 

ในพระพรของพระเจ้ �ก�รมีส่วนร่วมในพิธีบูช� 

ขอบพระคุณแสดงให้เร�เห็นว่�พระเจ้�ทรงทำ�ง�นร่วม

กับเร�	เพื่อเร�	และโดยผ่�นท�งเร�	พระเจ้�ไม่ทรงต่อต้�น

เร�	 พระเจ้�ทรงมีพระประสงค์ที่จะยกคว�มเป็นมนุษย์ 

ของเร�ให้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระบุตรของพระองค์

	 กิจกรรมต่�งๆ	รอบพระแท่นของพระเจ้�ท้�ท�ย	

สอน	 และทรงประท�นพลังให้เร�ส�ม�รถติดต่อกับพระเจ้�

ด้วยสิ้นสุดหัวใจ	 จิตวิญญ�ณและพลังของเร�	 พิธีบูช�

ขอบพระคุณคือเรื่องร�วคว�มรักของพระเจ้�และก�ร

ได้รับก�รบำ�บัดรักษ�ของเร�ในเนื้อหนังและโลหิตของ

คว�มรักนั้น	 นี่คือของขวัญที่เร�มีส่วนร่วมด้วยเมื่อเร�

ร่วมในพิธีบูช�ขอบพระคุณ	 เร�จะได้รับก�รตอบแทน

เท่�กับที่เร�พร้อมจะมอบให้พระเจ้�ทรงกระทำ�ในชีวิต

ของเร�
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 “ผู้ใดฟังถ้อยคำาเหล่าน้ีของเรา และปฏิบัติ

ตาม  ก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้าน

ไว้บนหิน  ฝนจะตก น้ำาจะไหลเชี่ยว ลมจะพัด 

โหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น บ้านก็ไม่พัง เพราะ

มีรากฐานอยู่บนหิน ผู้ใดที่ฟังถ้อยคำาเหล่านี้

ของเรา และไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคน

โง่เขลาที่สร้างบ้านไว้บนทราย เมื่อฝนตก น้ำา

ไหลเชี่ยว ลมพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น มันก็

พังทลายลงและเสียหายมาก”   

ราฟาแอล
      

 

	 คุณได้เริ่มเดินท�งเส้นนี้แล้ว	 คุณไม่มีโอก�ส

เลือกวัน	 เวล�	หรือสถ�นที่จุดเริ่มต้นของก�รเดินท�งนี้ 

และคุณก็ไม่รู้ด้วยซ้ำ�ว่�	 ก�รเดินท�งนี้จะถึงจุดหม�ย

ปล�ยท�งที่ไหน	เมื่อไร	และอย�่งไรด้วย		คุณไม่มีแผนที่

เดินท�ง	ส่ิงท่ีคุณรู้แน่อย่�งเดียวก็คือ		วันหน่ึงก�รเดินท�ง

น้ีจะสิ้นสุด

	 ในก�รเดินท�งนี	้มีกฎเกณฑ์ของมันด้วย	 	แต่

คุณจำ�ต้องศึกษ�ขวนขว�ย	 ค้นห�	 และปลูกฝังมันเอง		

บ�งอย่�งคุณควบคุมไม่ได้	และบ�งคร้ังคุณอ�จจะไม่แน่ใจ

ว�่	 ก�รเดินท�งนี้เพื่อจุดประสงค์อะไร	 แม้ว�่หล�ยคน

อ�จจะอ�้งว่�	เข�รู้	สิ่งที่คุณรู	้ก็คือ	เมื่อเริ่มเดินท�งนี้แล้ว	 

ก็ต้องเดินท�งต่อทุกวัน	ไม่ว่�จะชอบหรือไม่ชอบ		คุณ 

เริ่มเดินท�งโดยไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลย	 และเมื่อคุณ

ส้ินสุดก�รเดินท�ง	 คุณก็ต้องคืนทรัพย์สมบัติท่ีคุณสะสม

ไว้ระหว�่งท�ง

	 เมื่อถึงที่หม�ยปล�ยท�ง	 คุณจะได้รับร�งวัล	

หรือถูกลงโทษ	แต่มีใครบ�้งไหมที่รู้แน่ๆ	ก่อนล่วงหน้�

	 และนี่คือชีวิตมนุษย	์ (our	 life)	 	 และคุณก็จะ

ไม่ส�ม�รถแก้ไขผลของมันได้เลยในบั้นปล�ยของชีวิต		

แต่ด้วยคว�มเชื่อ	 คว�มชื่นชมยินดีต่อชีวิต	 พร้อม

อ�รมณ์ขันที่ยังหัวเร�ะกับตนเองได้	 ก็จะนำ�ให้ก�รเดิน

ท�งของเร�ส�ม�รถข�้มหลุมพร�ง	 ข�้มอุปสรรคชีวิตได้

โดยปลอดภัย

หนทาง
ชีวิต

มนุษย์

ที่พวกเราได้อยู่ร่วมในช่วงเวลาของกระบวนการ

ดำาเนนิเรือ่งแตง่ตัง้คณุพอ่การโ์ล เดลลา โตรเ์ร ผูก้อ่ตัง้ 

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย  คณะภคินีพระราชินีมาเรีย

และโรงเรียนในเครือพระแม่มารี  

	 กระบวนก�รดำ�เนินเร่ืองแต่งต้ังเป็นนักบุญน้ัน		

พระศ�สนจักรค�ทอลิกมีคว�มรอบคอบเป็นอย่�งย่ิง		

เพื่อยืนยันถึงชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของบรรด�ท่�นเหล�่นั้น		ไม่

ว่�บุคคลนั้นจะทำ�คว�มดีม�กม�ยจนเป็นท่ีประจักษ์

ก็ต�ม			พระศ�สนจักรมีก�รกำ�หนดขั้นตอนเพื่อก�รก้�ว 

สู่ก�รเป็นนักบุญอยู	่4	ขั้นตอน	คือ

 ขั้นตอนแรก ผู้รับใช้พระเจ้า  (Servant	 of	

God)	 เป็นขั้นตอนที่มีก�รเสนอชื่อเข้�สู่กระบวนก�ร

ก�รแต่งตั้งเป็นนักบุญ	 	 โดยพระศ�สนจักรท้องถิ่นเห็น

ว�่มีข้อมูลเป็นที่ประจักษ	์ มีหลักฐ�นเพียงพอ	 จึงได้ส่ง

ข้อมูลทั้งหมดไปยังกระทรวงว่�ด้วยก�รแต่งตั้งนักบุญ

ที่กรุงโรม		ประเทศอิต�ล	ี		หลังจ�กมีก�รศึกษ�พิจ�รณ�

แล้วเห็นว�่กรณีนี้มีน้ำ�หนัก	 น�่เชื่อถือ	 จึงมีหนังสือ

อนุมัติจ�กกรุงโรมอย่�งเป็นท�งก�ร	 “Nihil	 Obstat”		

ให้กรณีดังกล่�วส�ม�รถเข้�สู่กระบวนก�รดำ�เนินเร่ือง

แต่งตั้งก�รเป็นนักบุญได้	 เมื่อกรุงโรมประก�ศแล้วก็ได้

รับก�รยกย่องให้เป็น		“ผู้รับใช้พระเจ้า”  

	 เช่นในกรณีของคุณพ่อก�ร์โล	 เดลล�	 โตร์เร	

ที่ได้รับก�รอนุมัติจ�กกรุงโรมอย่�งเป็นท�งก�รให้เข้�

สู่กระบวนก�รก�รดำ�เนินเรื่องแต่งตั้งเป็นบุญร�ศีและ

นักบุญได้		ในวันที	่14	กรกฎ�คม	2003	คุณพ่อได้รับ

ชื่อว่�		“คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ข้ารับใช้พระเจ้า”

 ขั้นตอนที่สอง ผู้น่าเคารพ  (Venerable)	

ในขั้นตอนนี้มีก�รศึกษ�เอกส�รที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งจ�กง�น 

สู่พระแท่นศักดิ์สิทธิ์ (ต่อจากหน้า 20)
เขียนของท่�นเอง	 หรือที่คนอื่นๆ	 เขียนถึง	 และจ�ก

พย�นบุคคล	เป็นต้น			หลังจ�กน้ันก็มีก�รรวบรวมข้อมูล 

ทั้งหมดส่งไปยังกรุงโรมเพื่อพิจ�รณ�ว่�เอกส�รและ

ข้อมูลต่�งๆ	 น้ันได้พิสูจน์ให้เห็นถึงก�รปฏิบัติฤทธ์ิกุศล

ต่�งๆ	จนถึงข้ันวีรกรรม		ทั้งในด�้นคว�มเชื่อ	คว�มไว้ใจ 

และคว�มรักต่อพระเจ้�รวมท้ังเพ่ือนพ่ีน้องอย่�งแท้จริง 

ที่สุดท�งกรุงโรมเมื่อพิจ�รณ�ต�มขั้นตอนแล้วก็จะ 

ได้ออกหนังสือรับรอง		และประก�ศให้ทั่วโลกรับรู้ว่�ท�่น 

เป็นผู้น่�เค�รพ

    สำาหรับคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ข้ารับใช้

พระเจ้า  ท่านกำาลังอยู่ในขั้นตอนนี้ 

 ขั้นตอนที่สาม บุญราศี (Blessed)

 ก�รที่เร�เชื่อมั่นว่�บุคคลผู้ศักด์ิสิทธิ์นี้ได้อยู่ 

ใกล้ชิดพระเจ�้ในสวรรค	์ 	 เร�จึงวอนขอพระพรที่จำ�เป็น 

โดยภ�วน�วอนขอผ่�นท�งคำ�เสนอวิงวอนของผู้

ศักดิ์สิทธิ์ท่�นนั้น	เช่นมีคว�มเจ็บป่วยที่ไม่ส�ม�รถรักษ� 

ได้แต่มีคว�มศรัทธ�ต่อผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นและได้ขอให้ท่�น 

ภ�วน�ต่อพระเจ้�ช่วยเหลือในคว�มเจ็บป่วยนี้			และที่สุด

ห�ยจ�กโรคได้อย่�งมหัศจรรย์		ท�งก�รแพทย์ทำ�ก�รพิสูจน์

และต้องรับรองว�่เป็นก�รห�ยจ�กโรคที่ไม่รู้ส�เหตุ	 	 เร�

จึงเรียกพระพรที่วอนขอนี้ว�่	“อัศจรรย์”			(พระพรที	่1)	 

	 ท�งกรุงโรมก็จะประก�ศว่�ผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่�นนี้

เป็น	“บุญร�ศี”	

 ขั้นตอนที่สี่ นักบุญ (Saint) ใครก็ต�มที่

วอนขอพระพรจ�กผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่�นนั้นและได้รับพระพร		

โดยมีก�รพิสูจน์ได้ว�่เป็น	“อัศจรรย์”	(พระพรที	่2)		ท�ง 

กรงุโรมโดยองคส์มเดจ็พระสนัตะป�ป�	จะมกี�รประก�ศ 

อย่�งเป็นท�งก�รว่�ผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่�นนั้นสมควรแก่ก�ร

ยกย่อง	 	 และประก�ศแต่งตั้งเป็น	 “นักบุญ”	 (Saint) 

อย่�งเป็นท�งก�ร

  พี่น้องที่รักเราทุกคนในรั้วพระแม่มารีเชื่อ

ว่�คุณพ่อก�ร์โล	 เดลล�	 โตร์เร	 เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์	 	 เพร�ะ

ก�รปฏิบัติคุณคว�มดีที่ท่�นเสียสละตนเองทั้งครบ	 ก�ร

ละท้ิงบ้�นเกิดและอุทิศชีวิตเพื่อทำ�คว�มดียิ่งใหญ่ให้แก่

ประเทศไทยและเย�วชนไทยจนเป็นท่ีประจักษ์			เร�ทุกคน 

ปร�รถน�ที่จะเห็นคุณพ่อก�ร์โล	เดลล�	โตร์เร	ได้รับก�ร

ประก�ศแต่งตั้งเป็น	“นักบุญ”  

	 ดังน้ัน	จำ�เป็นท่ีเร�ทุกคนต้องร่วมมือกันประช�- 

สัมพันธ์เผยแผ่คว�มดีง�ม	 คว�มศักดิ์สิทธิ์ของท่�นให้ 

เป็นที่รู้จักในชุมชน		ในสังคม		ในครอบครัวของเร�แต่ละ

คน		และร่วมกันวอนขอพระพรที่จำ�เป็นที่ต้องก�ร	ไม่ว�่ 

จะเป็นคว�มเจ็บไข้ได้ป่วย		คว�มย�กลำ�บ�กทั้งฝ�่ยก�ย 

ฝ่�ยจิตใจ	ฯลฯ		โดยขอผ่�นท�งคำ�เสนอวิงวอนของคุณพ่อ 

ก�ร์โล	เดลล�	โตร์เร		ข�้รับใช้พระเจ้�		และห�กท่�นใด 

ได้รับพระพร		โปรดติดต่อกลับม�ยังโรงเรียนพระแม่ม�รี

ส�ทรของเร�ด้วย	

	 สุดท้�ยพี่น้องอย่�ลืมแวะเวียนม�เยี่ยมและ 

ภ�วน�ใกล้ชิดกับคุณพ่อก�ร์โล	เดลล�	โตร์เร	ณ	อนุส�วรีย์	

หรือสวนพ่อ...สถ�นที่ซึ่งบรรจุศพของคุณพ่ออันเป็น

อนุสรณ์แห่งคว�มรักของพ่อที่มีต่อลูกๆ	 ของท่�นทุก

คน				และขอเชิญพี่น้องทุกท�่นได้ร่วมในพิธีสำ�คัญในพิธี 

ปิดกระบวนการพิจารณากรณีการขอแต่งตั้งคุณพ่อ 

การ์โล เดลลา โตร์เร เป็นบุญราศีและนักบุญ 

ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2014	 เวล�	 10.00	 น. 

ที่หอประชุมอิมม�นูแอล  โรงเรียนพระแม่ม�รีส�ทร	โดยมี 

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์   โกวิท-

วาณิช	เป็นประธ�น	เวล�	15.00 	น.	พิธีมิสซ�โมทน�

คุณสำ�หรับ	60	ปีแห่งพระพรก�รก่อตั้งคณะของคุณพ่อ

ก�ร์โล	เดลล�	โตร์เร

 ศูนย์เอกสารคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

เดือนแม่พระบนดอย
 ท่�มกล�งหบุเข�อนัไกลโพ้น	ยงัหมูบ้่�นบนดอย

ซึ่งช�วบ้�นใช้ชีวิตบนคว�มเรียบง่�ย	 ยิ้มแย้ม	 และมี

คว�มสขุกบัก�รดำ�รงชีวิตประจำ�วัน	ธรรมช�ตทิีโ่อบล้อม	

ต้นไม้หล�กหล�ยส�ยพนัธุ	์ เขยีวชอุม่ชุม่เยน็กบับรรย�ก�ศ

เหมันต์ฤดูแรกแย้มที่กำ�ลังเริ่มขึ้น	 เด็กหญิงช�ยกระทั่ง

ถึงผู้เฒ่�ต่�งคึกคักกันอีกครั้ง	 เดือนตุล�คมหวนม�อีก

ครั้ง...

	 “วันท�ม�รีย์..(Moj	 Maria	 eh,.)”	 คำ�สวด

อย�่งพร้อมเพรียงดังขึ้นไม่ข�ดส�ย	 บทสวดที่เรียบง่�ย	

สลับกันสวดซำ้�ไปซำ้�ม�ตลอด	 50	 เม็ด	 จดจำ�ได้ขึ้นใจ	

เด็กน้อยที่น่ังในอ้อมกอดของแม่จ้องมองที่ใบหน้�ของ

แม่	 ป�กน้อยๆ	 ของเด็กพย�ย�มออกเสียงสวดต�ม	

และที่สุดก็จดจำ�บทวันท�ม�รีย์จนได	้ เสียงใสๆ	 ของ

พวกเข�	 ช�่งน่�รักและน่�ฟัง	 บรรย�ก�ศที่คุ้นเคยเช่นนี้	

พบได้ที่หมู ่บ้�นคริสตชนบนดอยในเดือนตุล�คมนี้	

พวกเร�ยึดก�รสวดส�ยประคำ�เป็นก�รหล่อเลี้ยงชีวิต	

เสริมสร้�งคว�มเป็นหนึง่เดยีวกัน	ก�รรวมกลุม่กันภ�วน�

ในพระน�มของพระเจ้�	 รำ�พึงถึงธรรมลำ้�ลึกของพระเจ้�

ในข้อรำ�พึงของแต่ละวัน	จ�กที่เคยสวดส่วนตัว	 เดือนนี้

เป ็นก�รรวมตัวกัน	

จ�กบ้�นหลังหน่ึงท่ี

จะรับเป็นเจ้�ภ�พใน

ก�รสวด	 ย้�ยไปสวด

ในบ ้ �นหลั งต ่ อ ไป

รวมใจพวกเร�ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน	 ไปม�ห�สู่	

เยี่ยมเยียน	 ถ�มไถ่ส�รทุกข์สกุดบิกนั	 นีเ่ป็น

คว�มสมัพนัธ์ทีพ่ระศ�สนจักรค�ทอลิกของเร�

ส่งเสริมและสนับสนุน	วิถีชีวิตคริสตชนจึงเป็น

คว�มสัมพันธ์ต่อพระเจ้�	ต่อเพื่อนบ้�น	ต่อสิ่ง

สร้�ง	 และต่อตนเอง	 สอดคล้องกับคริสตชน

ตลอดเดือนนี	้แม้บ้�นเรือนแต่ละหลังจะมีขน�ดเล็ก	แต่

ก็อบอุ่นม�กล้นด้วยผู้คน	ภ�ยใต้แสงตะเกียงแทนไฟฟ�้	

ผมเองก็รอคอยเดือนนี้และทุกคร้ังในช่วงปิดภ�คเรียน

ผมจะได้สัมผัสกับบรรย�ก�ศเช่นนี้เสมอ	สม�ชิกคริสต-

ชนทุกครอบครัวมีโอก�สรับเป็นเจ้�ภ�พ	 บ้�นที่รับเป็น 

เจ้�ภ�พของก�รรวมตวักนัสวดส�ยประคำ�	 ถอืเป็นโอก�ส

พิเศษเพื่อวอนขอพระพรสำ�หรับสม�ชิกทุกคนใน

ครอบครัว	เพื่ออวยพรชีวิต	กิจก�รต่�งๆ	รวมทั้งอวยพร 

ทุกๆ	คนที่ม�ร่วมสวดในบ้�นของเข�ด้วย	มีอีกหนึ่งสิ่ง

ที่ประทับใจคือเสียงขับร้องบทเพลงแม่พระ	 ไม่มีเครื่อง

ดนตรี	 เครื่องให้จังหวะใดๆ	 แต่ละคนเปล่งเสียงออกม�

ประส�นกนัไป	พลอยทำ�ให้พ่ีน้องต่�งคว�มเช่ือได้ยนิเสยีง

นี้ด้วย	 หล�ยครอบครัวกลับม�เป็นคริสตชนเพร�ะเห็น

บรรย�ก�ศในเดือนแม่พระ	 ในเดือนนี้ห�กจะมองในมิติ

ท�งสังคม	 จะเห็นว่�วิธีก�รรวมกันสวดนี้	 ได้หลอม

ในยุคแรก	 ซึ่งพวกเข�เจรญิชวีติอ�ศัยก�รนำ�ของพระจติ

เจ้�	 โดยมพีระครสิตเจ้�เป็นศูนย์กล�ง	 (กจ	 2:42-47	 ;	

4:32-35)

	 ช่วงเวล�ตลอดเดือนจึงเต็มไปด้วยบรรย�ก�ศ

ทีอ่บอุน่	ทัง้ด้วยก�รไปให้กำ�ลงัใจและภ�วน�ร่วมกนั	เสยีง

สวดส�ยประคำ�จงึดงัก้องไม่ข�ดส�ย	คำ�ภ�วน�แด่พระเจ้�	

ร่วมกับพระแม่ม�รีย์	ช่วยหล่อเลี้ยงคว�มเชื่อ	เสริมสร้�ง

คว�มศรัทธ�และนำ�คว�มรักของพระให้กันและกัน	

“พระเจ้�ทรงเป็นองค์แห่งคว�มรัก”		“ทีใ่ดมีคว�มรักท่ีนัน่

พระประทบัอยู”่			ขอพระพรของพระเจ้�ได้อวยพรคริสต-

ชนทกุท่�น	 ตลอดจนบรรเท�คว�มต้องก�รในปัญห�ต่�งๆ	

ในพระศ�สนจกัร	 โดยอ�ศยัคำ�ภ�วน�ทีเ่ป่ียมด้วยศรทัธ�

แห่งคว�มเป็นหนึง่เดยีวกนั	พร้อมกบัพระแม่ม�รย์ี	โปรด

ให้เดอืนตลุ�คมปีนีเ้ป็นก�รแสดงออกถึงคว�มศรัทธ�ต่อ

พระแม่อย่�งแท้จรงิ	ขอให้คำ�ภ�วน�ทีพ่รำ�่สวดส�ยประคำ�

ทั้งมวลได้ช่วยวิญญ�ณของคนบ�ปให้รอดและสนัตภิ�พ

จงมแีก่โลก	 ทกุคำ�ภ�วน�ทัว่โลกจะบันด�ลเป็นพระพรที่

ยิ่งใหญ่ต่อประช�กรทุกคน	 แม้เร�จะอยู่ห�่งกัน	 อยู่ใน

หุบเข�อันไกลโพ้น	 เร�ก็ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้อง

คริสตชนทั่วโลกในก�รสวดส�ยประคำ�
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

1

	 ผมเล่�เรื่องแรกที่อ�จดูเป็นปาฏิหาริย์...	 เป็น

เรื่องเหลือเชื่อ	 แต่เรื่องที่เล�่สืบทอดกันม�เรื่องนี้	 ก็เป็น

เรื่องแห่งคว�มเชื่อในก�รดูแลของพระเจ้�	ผ่�นก�รเสนอ 

วิงวอนของนักบุญฟรังซิสเซเวียร	์ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์

ของวัดส�มเสน

	 เรื่องร�วผ่�นง�นเขียนของ	 “วินเซน 53”	 ใน

บทคว�มเรื่อง	 “ปลอดภัยจากระเบิด” เล่�เรื่องร�วเมื่อ

ครั้งปล�ยสงคร�มโลกครั้งที่	 2	 กรุงเทพฯ	 ถูกทิ้งระเบิด	

และที่หมู่บ้�นมิตรค�มก็ถูกทิ้งด้วยเช่นกัน	 ผู้เขียนเล่�

อีกว่�	 “พระเจ้าประทานความบรรเทาแก่ลูกๆ ของ

พระองค์ เกิดมีเสียงเล่าลือกันว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเรือ

ยืนยันว่า ได้เห็นท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ซึ่งยืนอยู่

บนหลังคาวัดนั้นโบกให้เรือบินที่กำาลังจะทิ้งระเบิดเลย

ไป”	....	ผู้คนสมัยนั้นยังบอกอีกว่�	“ท่านนักบุญฟรังซิส

เซเวียร์บนหลังคาวัด เคยมาตบตีคนที่พูดจาหยาบคาย 

คนเมาเหล้า และหนุ่มสาวที่มาใช้สถานที่วัดกระทำาสิ่ง

ผิด ....”

2

	 หนึ่งภ�พเก่�ฯ	 เล�่เรื่องร�วคว�มเป็นม�ของ 

กลุ่มคริสตชนช�วญวน	 แห่งบ้�นส�มเสน	 เรื่องร�ว

ย�วน�นเมื่อครั้งที่คริสตชนช�วญวน	 ย�้ยถิ่นฐ�นเข้�ม� 

อยู่ในประเทศไทย	 อันเนื่องม�จ�กภัยสงคร�ม	 และก�ร

เรื่องราวยาวนาน และต้นกำาเนิดกลุ่มคริสตชนใหม่ๆ...

เรื่องราวแห่งความเชื่อ วัดสามเสน

เบียดเบียนศ�สน�	 ...	 จนท่ีสุดในสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดเกล�้ให้คริสตชนช�วญวน 

1,350	 คน	 ตั้งบ�้นเรือนอยู่ในบริเวณวัดส้มเกลี้ยง	

เหนือบ้�นเขมรซึ่งมีคริสตังแล้วจำ�นวนหนึ่ง	 ...	 ทรง

พระร�ชท�นทรัพย์ส่วนพระองค์สร�้งวัดหลังแรก	 เป็น

วัดไม้ไผ่	 ชื่อว�่	 “วัดแซงต์ฟรังซัวซาเวียร์”	 ...	 เมื่อมี

วัดหลังแรก	 พระคุณเจ้าตาแบร์ด	 ซึ่งอพยพหนีภัยก�ร

เบียดเบียนศ�สน�ม�ที่กรุงเทพฯ	 ด้วยได้จัดห�พระสงฆ์

ส�มองค์ม�ดูแล	 ...	 วัดหลังแรกอยู่ได้เพียง	3	ป	ีต่อม�

เมื่อปี	 ค.ศ.	 1837	 พ�ยุใหญ่พัดทำ�ล�ย	 วัดพังเสียห�ย

หมด	 พระสังฆราชกูร์เวอซี ประมุขมิสซังสย�มได้

ออกเงินให้สร้�งวัดใหม	่ เป็นวัดไม	้ และยังสร�้งบ้�นพัก 

พระสงฆ	์ บ้�นซิสเตอร	์ ....	 จัดตั้งโรงเรียนช�ย	 และ

โรงเรียนหญิง	 เพื่อสอนเด็กให้เรียนรู้ภ�ษ�ญวน	 และ

ส�ม�รถเรียนคำ�สอนได้อย�่งสะดวกม�กขึ้น	....	

3

 เรื่องราวของนักบวชหญิง “รักไม้กางเขน”

	 ในบรรด�คริสตังที่อพยพม�	 มีซิสเตอร์คณะ

รักไม้ก�งเขน	 จำ�นวนหนึ่งม�ด้วย	 เมื่อเห็นว�่มีวัดเป็น

ท่ีเรียบร้อยแล้ว	 บรรด�ซิสเตอร์เหล่�น้ี	 ได้ขอร้องคุณพ่อ

เจ้�วัด	 ขอให้รับกลับม�เป็นซิสเตอร	์ ปฏิบัติวินัยของ

ก�รเป็นนักบวช	 พระคุณเจ้�กูร์เวอซ	ี เห็นสมควร	 จึง

ได้สร�้งอ�ร�มขึ้น	 รับซิสเตอร	์ 15	คน	 ให้ถือวินัยอย่�ง

เดียวกับที่เคยใช้ในโคชินไชน่�	 ...	 คณะซิสเตอร์เป็น

กำ�ลังในก�รดูแลก�รเรียน	 ก�รสอนนักเรียน	 และทำ�

หน�้ที่รับเลี้ยงเด็กกำ�พร้�ด้วย	 และนี่เป็นเรื่องร�วแรกๆ	

เกี่ยวกับวัดส�มเสน	 ชุมชนคริสตชนช�วญวน	 ที่เป็นที่

ม�ของคริสตชนช�วญวน	ของคริสตชนกลุ่มอื่นๆ	 จ�ก 

ก�รอพยพย�้ยถิ่นเพื่อไปทำ�ม�ห�กิน

4

	 ผมจำ�ได้ว่�เคยเขียนเร่ืองร�วก�รอพยพย้�ยถ่ิน 

ของพี่น้องคริสตังช�วญวน	 ที่หลักๆ	 เป็นเรื่องของ 

ที่ทำ�กินที่มีจำ�กัด	 แต่คว�มห่วงใยของบรรด�มิสชันน�รี 

ท่ีไม่ทอดท้ิงคริสตังท่ีย้�ยถ่ินอ�ศัย	 ท่�นก็ต�มไปอภิบ�ล	

เพร�ะเกรงว่�พวกเข�จะละเลยก�รปฏิบัติศ�สนกิจ	 และ

นี่เป็นคว�มห่วงใยที่เป็นผลดี	 เพร�ะคริสตังเหล่�นี้กลับ

กล�ยเป็นแสงสว่�งท่�มกล�งพี่น้องต่�งคว�มเชื่อ	 ...	

และคว�มเช่ือในพระเจ้�ก็ขย�ยตัวและแผ่ออกไปอย่�ง

กว้�งขว�งริมส�ยน้ำ�	...

 “เมื่อกางเขนปักลง ความเชื่อก็บังเกิด”	 ... 

เมื่อครั้งฉลองครบ	 125	 ป	ี ชุมชนคว�มเชื่อวัดพระ 

น�มกรเยซู	บ้�นแป้ง	ก�รรื้อฟื้นและคิดถึงที่ม�ของวัดนี้

ก็เกิดขึ้น	ผมได้ยินคณะกรรมก�รจัดง�นใช้คำ�นี้	...	และ

เป็นจริงอย�่งที่ได้ยิน	 ..	 เพร�ะเมื่อก�งเขนปักลง	 คว�ม

เช่ือก็เกิดข้ึน	 เป็นผลท่ีจะกล�ยเป็นคว�มรักต่อเพ่ือนพ่ีน้อง

รอบข้�งเสมอ	 ...	 ที่ม�ของวัดบ้�นแป้ง	 วัดริมส�ยน้ำ�ก็

เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีต่อกำ�เนิดจ�กวัดแม่อย่�งวัดส�มเสน

	 ผมค้นคว้�	 และไล่เรียงเร่ืองร�วก�รอพยพย้�ยถ่ิน

ในวันนั้น	 จนกล�ยเป็นวัดที่มั่นคงในยุคของเร�วันนี้...	

(จ�กหนังสือ	ทวีธารวัชรสมโภช วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ 

แบ่งก�รแยกไปเฉพ�ะกลุ่มใหญ่ๆ	11	กลุ่ม)

	 1.	กลุ่มเจ้�เจ็ด	สร้�งวัด	เมื่อ	ค.ศ.	1876		 	

	 โดย	คุณพ่อแปร์โรส

	 2.	กลุ่มบ้�นแป้ง	 สร้�งวัด	เมื่อ	ค.ศ.	1878	 	

	 โดย	คุณพ่อลมบ�ร์ด	และคุณพ่อด�แบง

	 3.	กลุ่มบ้�นเล่�	 สร้�งวัด	เมื่อ	ค.ศ.	1884	 	

	 โดย	คุณพ่อแปร์แนต์

	 4.	กลุ่มเก�ะใหญ่	สร้�งวัด	เมื่อ	ค.ศ.	1888	 	

	 โดย	คุณพ่อเกแมนเต

	 5.	กลุ่มสองพี่น้อง	สร้�งวัด	เมื่อ	ค.ศ.	1894	 	

	 โดย	คุณพ่ออัมโบรสิโอ

	 6.	กลุ่มป�กน้ำ�โพ	สร�้งวัด	เมื่อ	ค.ศ.	1894	 	

	 โดย	คุณพ่อแกนตริก

	 7.	กลุ่มบ้�นปล�ยน�	สร้�งวัด	เม่ือ	ค.ศ.	1909		

	 โดย	คุณพ่อด�วิด

	 8.	กลุ่มบ้�นหน้�โคก	สร้�งวัด	เมื่อ	ค.ศ.	1925 

	 โดย	คุณพ่อแบส์แรส์ด

	 9.	กลุ่มบ�งข�ม	 สร้�งวัด	เมื่อ	ค.ศ.	1926	 	

	 โดย	คุณพ่อซีมอน

	 10.	กลุ่มบ�งบัวทอง	สร้�งวัด	เมื่อ	ค.ศ.	1927 

	 โดย	คุณพ่อต�ปี

	 11.	กลุ่มเตย	สร้�งวัด	เมื่อ	ค.ศ.	1929	
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 วัดราชินีแห่งสันติสุข 

ซอย 101 กรุงเทพ- 

มหานคร	 ฉลองวัดวัน

อ�ทิตย์ท่ี	 16	 พฤศจิก�ยน	

เวล�	 10.00	 น.	 พระ-

สังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ 

สิริสุทธ์ิ	เป็นประธ�น	(งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดพระคริสตกษัตริย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ท่ี	 23	พฤศจิก�ยน	 เวล�	10.30	น.	

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ โกวิท-

วาณิช เป็นประธ�น	 (ตรีวาร วันท่ี 26 ตุลาคม คุณพ่อ

วิทยา แก้วแหวน วันท่ี 9 พฤศจิกายน คุณพ่ออนุสรณ์ 

แก้วขจร วันท่ี 16 พฤศจิกายน คุณพ่อประทีป สุทธิ-

นาวิน) 

 วัดนักบุญอันเดร ต.บางภาษี   อ.บางเลน 

จ.นครปฐม ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	 29	 พฤศจิก�ยน	 เวล�	

10.30	 น.	 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น

ประธ�น	(เดินท�ง	:	ถนนบ�งบัวทอง	-	สุพรรณบุรี	ถึง	

4	แยกนพวงศ์	เลี้ยวซ้�ยไปบ�งเลน	15	ก.ม.	วัดอยู่ขว�

มือในซอย	400	เมตร)

 วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ อ.เมือง จ. 

ฉะเชิงเทรา ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	 29	 พฤศจิก�ยน	 เวล�	

10.30	น.	

 วัดแม่พระปฏิสนธิ นิ รมลแห่ ง เห รียญ

อัศจรรย์ (วัดโรงหมู วัดท่าเรือคลองเตย) กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ที่	 30	พฤศจิก�ยน	 เวล�	 

10.30	 น.	 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น

ประธ�น

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น เขต  

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร	 ฉลองวัดวันศุกร์ที่	 5 

ธันว�คม	 เวล�	 10.00	 น.	พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย 

กิจบุญชู เป็นประธ�น

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ที่	 7	 ธันว�คม	 เวล�	 

10.00	น.	พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช  เป็นประธ�น 

เวลา 12.00-15.00 น. กิจกรรมส่งเสริม 

กระแสเรียก โดยสามเณรยอแซฟ สามเณรแสงธรรม การ

แสดงดนตรีของสามเณรแสงธรรม

 วัดคอนเซ็ปชัญ สามเสน กรุงเทพมหานคร 

สมโภชพระน�งม�รีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล	ฉลองวัดวันจันทร์

ที่	8	ธันว�คม	เวล�	18.00	น.	

 วัดพระกุมารเยซู บางนา ก.ม. 8 ฉลองวัด 

วันพุธที	่ 10	 ธันว�คม	 เวล�	 10.30	น.	พระคาร์ดินัล 

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธ�น (มีอาหารเช้า-เที่ยง

บริการ และงดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ ฉลอง

วัดวันเส�ร์ที่	 14	 กุมภ�พันธ์	 2015	เวล�	10.30	น.

 

 วัดแม่พระถวายองค์ มูซู ฉลองวัดวันเส�ร์ที	่

15	พฤศจิก�ยน	เวล�	10.30	น.

 วัดอัสสัมชัญ พัทยา	 ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ที่	

16	พฤศจิก�ยน	เวล�	10.30	น.

 วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	 22	

พฤศจิก�ยน	เวล�	10.30	น.

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา ฉลองวัด

วันเส�ร์ที	่29	พฤศจิก�ยน	เวล�	10.30	น.

 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

จันทบุรี	 ฉลองอ�สนวิห�รวันเส�ร์ที	่ 6	 ธันว�คม	 เวล�	

10.30	น.	

 วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ 

ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	13	ธันว�คม	เวล�	10.30	น.	

 วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม จันทบุรี 

ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	20	ธันว�คม	เวล�	10.30	น.	

 วัดนักบุญท้ังหลาย บ้านม่วงใหญ่ จ.ขอนแก่น

ฉลองวัดวันเส�ร์ที	่ 15	 พฤศจิก�ยน	 เวล�	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธ�น

 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  บ้านน้อยสามเหล่ียม 

จ.ขอนแกน่	ฉลองวดัวนัศกุรท์ี	่5	ธนัว�คม		เวล�	10.30	น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธ�น

 วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูง 

น้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	 6 

ธันว�คม	 เวล�	 10.30	 น.	 คุณพ่อสมนึก สุทธิ  

อุปสังฆราช	เป็นประธ�น

 วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล   ถ.พลรัตน์ 

อ.พล จ.ขอนแก่น	 ฉลองวัดวันเส�ร์ที	่ 20	 ธันว�คม	

2014	 เวล�	 10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย 

ธาตุวิสัย	เป็นประธ�น  	

 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ อ.ทองผาภูมิ 

จ.กาญจนบุรี	 ฉลองวัดและฉลองครบ	 25	 ปีของตัว

โบสถ์ไม้ที่ได้สร้�งขึ้น	 วันอ�ทิตย์ที	่ 30	 พฤศจิก�ยน	

เวล�	10.30	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ	เป็นประธ�น

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ที	่ 14	 ธันว�คม	 เวล�	 10.00	 น.	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธ�น

 วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	่ 15	 พฤศจิก�ยน	 เวล�	 10.00	 น.	 

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล	 เป็น

ประธ�น

 วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง 

เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เปิดและเสกวัดใหม่ วันเส�ร์ 

ที	่ 15	 พฤศจิก�ยน	 	 เวล�	 10.30	 น.	 พระสังฆราช 

ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์	เป็นประธ�น	

 วัดพระคริสตราชา เมืองคง อ.คง จ.นคร- 

ราชสีมา	 ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	 22	 พฤศจิก�ยน	 เวล�	 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ที่นี่มีนัด

สังฆมณฑลเชียงใหม่

(อ่านต่อหน้า 16)

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

] ฉลองพิธีบูช�ขอบพระคุณโมทนาคุณพระ   วัน

อ�ทิตย์ที่  	23 	พฤศจิก�ยน 	2014  	มีพิธีเสกย�น

พ�หนะ 	เวล� 	09.30 	น.	พิธีบูช�ขอบพระคุณ 	เวล� 	

10.00 	น.	โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรี- 

ดารุณศีล 	เป็นประธ�น	สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติม 

คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง โทร.	 08-1797-8303      	

สำ�นักง�นวัด  	0-3261-1578  	ต่อ	115  	

] ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี (บ้าน

เณรเล็ก สังฆมณฑลอุดรธานี)  วันเส�ร์ที่	13	ธันว�- 

คม	 2014  พิธีบูช�ขอบพระคุณ	 เวล�	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธ�น

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก วันเส�ร์ที่	8	พฤศจิก�ยน	/	วันศุกร์

ที่	 12	 ธันว�คม	 สอบถ�มคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย 

โทร.	08-4105-8585	

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้�ศีลมห�สนิท	แบ่งปันพระว�จ�	คุณพ่อไพบูลย์ 

อุดมเดช	จิตต�ธิก�ร	วันเส�ร์ที	่13	ธันว�คม	2014	/ 

10	มกร�คม	2015	เวล�	08.30-10.30	น.	ร่วมพิธ ี

บูช�ขอบพระคุณ	เวล�	11.00	น.		ที่วัดพระมห�ไถ่	

ซ.ร่วมฤดี	 กรุงเทพมห�นคร	 คุณสงวน โทร.	 08-

1908-4766	คุณเปรม โทร.	08-4008-8789 

 	] สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย	ขอเชิญคริสต-

ชนทุกท่�นเข้�ร่วมเป็นสม�ชิกของสม�คมฯ	 โดยม ี

ค่�ใช้จ่�ย	 500	 บ�ท	 ตลอดชีพของก�รเป็นสม�ชิก 

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ	์เป็น

ประธ�น

 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล อ.ปากช่อง จ.นคร- 

ราชสีมา	 ฉลองวัดวันเส�ร์ที	่ 29	 พฤศจิก�ยน	 เวล�	

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ	์เป็น

ประธ�น 

 วัดแม่พระบังเกิด จ.เชียงราย ฉลองวัดและ

พิธีโปรดศีลกำ�ลัง	 วันเส�ร์ที่	 22	 พฤศจิก�ยน	 เวล�	

10.00	น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์-

รัตน์ เป็นประธ�น

 วัดนักบุญสเตเฟน	 ฉลองวัดและพิธีโปรดศีล

กำ�ลัง	 วันศุกร์ที่	 2	 มกร�คม	 2015	 เวล�	 10.00	 น.	

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์ เป็น

ประธ�น

 วัดนักบุญอันนา บ้านห้วยเจริญ	พิธีเปิด-เสก

วัดใหม่	 วันเส�ร์ที่	 3	มกร�คม	2015	 เวล�	10.00	น.	

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์ เป็น

ประธ�น (ติดต่อสอบถามได้ที่คุณพ่อรชตะ   ประทุม-

ตรี โทร. 08-1746-5878)

สังฆมณฑลราชบุรี
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อีกทั้งยังจะได้รับสิทธิประโยชน์	 ดังนี้	 1.	 จะได้รับ 

ก�รภ�วน�และถว�ยมิสซ�ให้เป็นประจำ�	 2.	 ได้รับ 

ข่�วส�รจ�กท�งสม�คมปีละ	 3-4	 ครั้ง	 3.	 ร่วม 

เดินท�งไปแสวงบุญทั้งในและต่�งประเทศในอัตร� 

พิเศษ	 4.	 ได้รับส่วนลดค่�ย�	 10%	 และค่�ห้องพัก 

3%	 ที่โรงพย�บ�ลเซนต์หลุยส์	 5.	 เข้�เงียบประจำ�ปี 

1	 ครั้งโดยไม่เสียค�่ใช้จ่�ยและร่วมในกิจกรรมต่�งๆ 

ที่ท�งสม�คมจะจัดขึ้น	 สนใจติดต่อคุณสุธี ศรีขันธ์ 

โทรส�ร	 0-2681-5369	 โทรศัพท์	 0-2681-3900	

ต่อ	1313	หรือมือถือ	08-1695-4468

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำ�หรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเส�ร์	 เวล�	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

วัดน้อยในอ�ค�รใหม่	วัดพระมห�ไถ	่บริเวณที่จอดรถ 

ชั้น	 A	 ซอยร่วมฤดี	 โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ	 เป็นจิตต�ธิก�ร	 ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ 

pslohsiri@gmail.com,	 08-1781-4504	 หรือ	

ดร.สุนทรี  โคมิน	 komin.suntree@gmail.com,	 

08-9611-7940	 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา 

aungkie2002@yahoo.com,	08-9815-1953	หรือ 

คุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com,	 08-

9117-9100

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15) เสกสุสาน

= ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ “เสกสุสาน

ศานติคาม” ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

วันอ�ทิตย์ที	่ 18	 มกร�คม	 2015	 เวล�	 10.00	 น.	 

มีรอบเดียว ที่หอประชุมบุญร�ศีฯ	พระอัครสังฆราช 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	เป็นประธ�น	

ถ้�ไม่สะดวกมร่วมในวันและเวล�ดังกล่�ว	ส�ม�รถม� 

ร่วมมิสซ�ระลึกถึงผู้ล่วงลับได้ในวันอ�ทิตย์ที	่ 25 

มกร�คม	 2015	 เวล�	 16.30	 น.	 ที่วัดพระเยซูเจ้� 

เสด็จขึ้นสวรรค	์ (ร้�นค้�ติดต่อโดยตรงที่โทร.	 08- 

9693-0477,	08-7531-4490	ตั้งแต่บัดนี้จนถึง	30 

พฤศจิก�ยน	 2014)	 ติดต่อสอบถ�มได้ที่โทร. 

0-2429-0117	 ถึง	 8,	 08-7531-4490	 E-mail	 : 

info@santikham.com	/	www.santikham.com

 หมายเหตุ ทั้งสองวันมีดอกไม้และเทียน

จำาหน่าย

= วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้  วันเส�ร์

ที่	17	มกร�คม	 2015		เวล�	19.00	น.

= วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันเส�ร์ที	่22	พฤศจิก�ยน	เวล�	

10.00	น.	

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

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ปฏิทินคาทอลิก 2015 

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

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-5401

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอเชิญร่วมงาน RUAMRUDEE THANKS 
TO GIVING FAIRS 2014 

ณ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2014 

ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น.

พบบูธสินค้าต่าง ๆ มากมาย พร้อมกับบูธอาหาร 

และเกมสนุก ๆ รวมถึงมินิคอนเสิร์ตของ 

38 Years Ago

มาร่วมสนุกและร่วมทำาบุญร่วมด้วยนะครับ 

(เข้างานฟรี)

รายได้จากงานครั้งนี้จะนำาสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ 

ของคณะพระมหาไถ่ เช่น Mercy Center, Father 

Ray Foundation, Sarnelli House, Mission with 

Hill tribes, Community Services Program

“จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า 

คือพระคริสตเจ้าในจิตใจของท่าน 

จงพร้อมเสมอ

ที่จะให้คำาอธิบายแก่ทุกคน

ที่ต้องการรู้เหตุผลแห่งความหวังของท่าน” 

(1 เปโตร 3:15)
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ถกเรื่องสื่อกับศาสนา (ต่อจากหน้า 20)
คณะเยสุอิต

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง 

“สองร้อยปีแห่งการฟื้นคืน
คณะเยสุอิต 

มรสุม ศรัทธา และบทเรียน”
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2014 

เวลา 08.00-18.00 น. 

ที่บ้านเซเวียร์ 

08.30	น.		เร่ิมลงทะเบียน	

09.00	น.		วจนพิธีกรรมและกล่�วเปิดโดย

            คุณพ่อสุกีโย ปีโตโย, S.J.

09.30	น.		เกริ่นนำ�	และ		Slide	Presentation	

10.00-12.00	น.	เสวน�	หัวข้อ	

“สองร้อยปีแห่งการฟื้นคืน

คณะเยสุอิต 

มรสุม ศรัทธา และบทเรียน” 
วิทย�กร	คุณพ่อสุกีโย ปีโตโย, S.J. เจ้าคณะแขวง 

เยสุอิตแห่งประเทศไทย คุณพ่อพงษ์พันธ์ โภค-

ทวี, S.J.   เยสุอิตมิสชันนารีไทย ประเทศกัมพูชา 

คุณพุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี นักวิชาการด้านประวัติ- 

ศาสตร์พระศาสนจักร    

ผู้ดำาเนินการเสวนา คุณช่ืนสุข  อาศัยธรรมกุล

12.00-13.30	น.		พัก	รับประท�นอ�ห�ร

13.30-15.30	น.	เสวน�หัวข้อ	

“ประวัติศาสตร์เยสุอิตไทย

ต้ังแต่อยุธยาถึงปัจจุบัน : 

ประสบการณ์  บทเรียน  สู่ก้าวต่อไป”     
วิทย�กร  อาจารย์วไล  ณ ป้อมเพชร    ศิษย์เก่ารุ่นแรก

บ้านเซเวียร์ คุณพ่อวิชัย โภคทวี, S.J.  จิตตาธิการ 

กลุ่ม Spiritual Journey ซิสเตอร์รวงกาญจนา   

ชินะผา, OSU. นักบวชคณะอุร์สุลิน คุณพุฒิพงศ์ 

พุฒตาลศรี นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์พระศาสนจักร 

ผู้ดำาเนินการเสวนา คุณปริญญ์  พิชญวิจิตร์

15.30-16.30	น.			ไตร่ตรอง	แบ่งปัน

17.00-18.00	น.		พิธีมิสซ�

สอบถามโทร. 0-2354-9091 ต่อ 303  
(คุณรัชนก ดีอ่อน)

อีกทั้งยังเห็นว่า ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

การสื่อสารทำาให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ รูปแบบการใช้

ชีวิตใหม่ ภาษาใหม่ ซึ่งศาสนาต่างๆ จำาต้องรับรู้และ

เข้าใจเพื่องานพระศาสนาของตน

	 ก�รประชุมโต๊ะกลม	 ซ่ึงจำ�กัดเฉพ�ะนักวิช�ก�ร

ผู้มีผลง�นวิจัยโดดเด่นและได้รับเชิญให้ม�นำ�เสนอ 

ผลง�น	 ได้จัดขึ้นที่วิทย�ลัยแสงธรรม	 ระหว่�งวันที่	

20-23	 ตุล�คม	 2014	 ด้วยคว�มร่วมมือของศูนย์วิจัย

ด้�นศ�สน�และสื่อสังคมแห่งเอเชีย	 (Asian	Research	

Center	for	Religion	and	Social	Communication)	

มห�วิทย�ลัยเซนต์จอห์น	 โดยมีหัวข้อก�รประชุมปีนี้ว่� 

มิติสื่อสารสังคมของศาสนาในวัฒนธรรมเอเชีย  (Social 

Communication Dimensions of Religions in 

Asian Cultures)

	 นักวิช�ก�รผู้ ได้รับเชิญเหล่�น้ีสอนระดับ

บัณฑิตวิทย�ลัยในมห�วิทย�ลัยต่�งๆ	 ในเอเชีย	 และ

นับถือศ�สน�ต�่งๆ	 กัน	 ได้แก่	 พุทธ	 อิสล�ม	 คริสต์	

ฮินดู	และเชน	เป็นต้น	เป็นก�รประชุมที่มองถึงบทบ�ท

และอิทธิพลของเทคโนโลยีด้�นก�รสื่อส�รในมิติของ

ศ�สน�	โดยจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกป	ีครั้งนี้เป็นก�รประชุม

ครั้งที่	7

	 ในปีน้ีมีก�รนำ�เสนออิทธิพลของสื่อสังคมใน

ศ�สน�ต่�งๆ	 ม�กเป็นพิเศษ	 ตัวอย่�งเช่น	 พระมหา 

ดร.บุญช่วย ดูใจ แห่งมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย	

วิทย�เขตวัดสวนดอก	 เชียงใหม่	 ได้นำ�เสนอกรณีศึกษ�

ของก�รใช้สื่อในง�นต่�งๆ	 ของท�งพุทธศ�สน�ในภ�ค

เหนือ		ดร.นาดีม ฮุสเนน จ�กอินเดีย	นำ�เสนอผลกระทบ 

จ�กเทคโนโลยีก�รสื่อส�รในนิก�ยชีอะฮ์ของอิสล�ม		

ดร.ซันนี่ ยูน	แห่งมห�วิทย�ลัยฮันย�ง	เก�หลีใต้	ได้นำ�

เสนอสื่อและศ�สน�ในรูปแบบของเอเชียท่�มกล�งก�ร

พัฒน�ของทวีปนี	้	ดร.บินอด อากราวาล	แห่งบัณฑิต

วิทย�ลัยนิเทศศ�สตร์อ�เมห์ด�บัด	 อินเดีย	 ได้นำ�เสนอ

ก�รวิเคร�ะห์ก�รใช้สื่อด้วยว�จ�ในศ�สน�ฮินดู	 	 และ

มห�วิทย�ลัยเซนต์จอห์นนำ�เสนอก�รวิเคร�ะห์ส�ส์น

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับก�รใช้สื่อ

สังคมในง�นอภิบ�ล	เป็นต้น

 พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ได้เป็น

ประธ�นในพิธีเปิดก�รประชุม	 และกล่�วสนับสนุนก�ร

ประชุมท�งวิช�ก�รคร้ังน้ี		คุณพ่อฟรานส์โยเซฟ ไอเลอส์ 

แห่งคณะพระว�จ�พระเจ้�	 จ�กมห�วิทย�ลัยซ�นโต	 โทมัส

ในฟิลิปปินส์	ทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นก�รประชุม	ได้กล่�ว

ในก�รบรรย�ยหลักถึงมิติสำ�คัญในก�รสื่อส�รซึ่งแยก

ออกได้เป็นหล�ยประเภทที่ทุกคนควรต้องคำ�นึงถึง

	 ท่ีประชุมได้ให้ข้อสังเกตว่�	 ไม่มีคว�มสงสัยใดๆ 

ทั้งสิ้นเกี่ยวกับบทบ�ทและคว�มสำ�คัญของศ�สน�

ในวัฒนธรรมของเอเชีย	 เพียงแต่ว�่ไม่ค่อยมีผู้ใดศึกษ�

และวิจัยเรื่องของศ�สน�กับก�รสื่อส�รสังคมเท�่ที่ควร			

	 ที่ประชุมเชื่อว่�	ศ�สน�กับก�รสื่อส�รไม่ใช่เป็น

สิ่งที่แยกกัน	 ตรงกันข�้มกับต้องเป็นเรื่องเสริมกันและ

กันด้วยซ้ำ�	 ก�รศึกษ�เรื่องศ�สน�จำ�ต้องศึกษ�เรื่องก�ร

ส่ือส�รอย่�งมีประสิทธิภ�พควบคู่ไปด้วยเสมอ	 และดังน้ัน	

จึงควรสนับสนุนให้มีก�รศึกษ�และวิจัยเรื่องนี้เพื่อให้

เกิดองค์คว�มรู้ใหม่ๆ	ให้ม�กยิ่งขึ้น

	 ก�รประชุมจบลงด้วยก�รนำ�ผู้เข้�ประชุมไป

ทัศนศึกษ�สำ�นักปฐมอโศก	 เพ่ือดูวิธีก�รส่ือส�รคว�มเช่ือ

ของตนด้วยก�รเจริญชีวิตประจำ�วันในรูปแบบต่�งๆ	

และเปิดโอก�สให้ผู้เข้�ประชุมได้ซักถ�มในเชิงวิช�ก�ร

อีกด้วย

การนำาเสนอในห้องประชุม
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หนังสือ 2 เล่ม ขาไป 
(บทความนี้มีภาคต่อชื่อ หนังสือ 2 เล่ม ขากลับ ฉบับหน้า)
          

ขาไปไม่ค่อยมาก ผมนั่งสบาย ๆ ริมทางเดิน เบาะสองข้างด้านขวาว่างเปล่า ให้

วางสัมภาระและหนังสือพิมพ์อีก 2-3 เล่มที่หยิบมา นักบินบอกกับเราว่า การ

เดินทางในครั้งนี้อาจมีเมฆมาก เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณกรุณานั่งอยู่กับที่ อะไร

แบบนี้ ผมฟังเพลิน ๆ พอจะหยิบหนังสืออีกเล่มมาอ่าน “ฉันอ่าน ฉันจึงเป็น” 

หรือภาษาอังกฤษ ใช้ว่า “ I read therefore I am” ผมถามตัวเองว่า เชื่อไหม? 

คำาตอบคือ ไม่ได้เชื่อแบบศรัทธา แต่เข้าใจว่า หนังสือสร้างอะไรบางอย่างให้กับ

เรา และยังเชื่อแบบสนิทใจด้วยว่า คนอ่านหนังสือย่อมได้เปรียบ หนังสือเล่มนี้  

มีสโลแกนเก๋ ๆ บนหน้าปกว่า “แค่เปิดอ่าน โลกก็ต่างไปจากเดิม”

 “ฉันอ่าน ฉันจึงเป็น” เป็นหนังสือในสำานักพิมพ์ปราณ จัดอาร์ตหลวม ๆ 

ดูสบายตา แต่สิ่งที่ขัดตาน่าจะเป็นภาพบุคคลที่กระจัดกระจายจนดูเน้นเกินกว่า 

ตัวหนังสือ แต่ก็อีกนั่นแหละ อาจจะเป็นหลักคิดที่เชิดชูตัวบุคคลเหล่านั้น เป็น 

เรื่องของนักคิด นักเขียน นักอะไรต่อมิอะไรมากมาย ที่ได้ดีเพราะการอ่าน 

หนังสือในแนวนี้โดยส่วนตัวพบว่า มีมากขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี ในขณะเดียว 

กัน เมื่อลองพลิกอ่านหนังสือพิมพ์ที่วางอยู่ข้าง ๆ ตัว มาอ่านบทวิเคราะห์งาน 

มหกรรมหนังสือระดับชาติล่าสุด ผู้เขียนบอกว่า แนวโน้มการขายหนังสือและ 

ผู้เข้าชมมากขึ้น ซึ่งแสดงว่าตลาดหนังสือดูมีอนาคต จะเป็นมุมการตลาด หรือ

มุมงานศิลปะ ผมเชื่อว่าตัวอักษรก็ไม่เคยทำาร้ายใคร

 เครื่องบินค่อย ๆ เทียบลงรันเวย์ แรงเสียดทานพาให้ล้อที่กระแทกพื้น

หมุนไวขึ้นจนรู้สึก ผมเก็บหนังสือเข้ากระเป๋า โดยไม่แน่ใจว่าจะได้อ่านหนังสือ

เหล่านั้นอีกทีเมื่อไหร่ สำาหรับคนที่รักในตัวอักษรการได้อ่านหนังสือดี ๆ ช่าง

เป็นความสุขท่ีในบรรทัดหน่ึงของหนังสือท่ีอ่าน บอกไว้ “ถ้าคุณเดินทางท่องเท่ียว

ความสุขของคุณคือสิ่งที่คุณพบเจอ ประทับใจ สัมผัส แต่ถ้าคุณจะอ่านหนังสือ 

คุณต้องเอาเวลาเข้าไปแลกกับมัน แล้วความอิ่มเอมใจจะอยู่กับคุณไปนานแสน 

นาน” ผมอยากเติมอีกนิด เมื่อคุณปิดหนังสือลง ตัวอักษรและเรื่องราวจะ 

โลดแล่นในคุณอย่างสนุกสนาน ให้คุณจับมาใช้ในวันเวลาที่เหมาะสม ทั้งโดยที่

คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัว

 ผมเดินไปตามทางที่เขียนว่าทางออกสู่สนามบินภูเก็ต คุณพ่อมารอรับ

นานแล้ว ผมเชื่อว่าตัวอักษรในหนังสือถูกปิดลง ตัวหนังสือในชีวิตกำาลังเริ่มขึ้น 

ผมเชื่อว่ามันเป็นบทเริ่มต้นที่ไม่เลวเลยทีเดียว 

 (อ่านต่อฉบับหน้า)

บรรณาธิการบริหาร

 ขณะนั้นเป็นเวลาเกือบหกโมงเย็น ผมผ่านทุกอย่างและได้ตั๋วพร้อมบิน 

สู่ จ.ภูเก็ต ปีนี้ผมเดินทางไปภูเก็ตรอบ 2 แล้ว รอบนี้มาแบบมา ไม่มา มา  

ช่วงปลายปีกับงานสื่อดูเหมือนกับการเดินทางบนถนนที่มีรถราขวักไขว่ จราจร

ต้องออกแรงเต็มที่ จัดคิวดี ๆ ไม่อย่างนั้นมีสิทธิ์ชน เวลารถชนมันก็จะช้า  

เสียเวลา เสียจังหวะ เราเดินทางมาใต้ครั้งนี้ มีชื่องานไว้ในหัวที่จะมาร่วมมือกัน

ระหว่างฝ่ายสังคมของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี กับ สื่อมวลชนคาทอลิกฯ ใน

ประเด็น “10 ปี สึนามิ”

 จริง ๆ บางครั้งผมชอบอารมณ์ที่ไม่สามารถทำาอะไรที่เป็นหน้าที่หลัก

ได้ เช่น ไม่สามารถพิมพ์งานส่งงาน ไม่สามารถรับโทรศัพท์ติดต่อกับผู้คน 

เหมือนอยากปลีกวิเวกอย่างไงอย่างงั้น ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่รังเกียจสังคม หรือ

งานการที่ได้รับ ที่ชอบอารมณ์แบบนั้นเพราะมันเปิดโอกาสให้เราเลือกอย่างอื่น

และสิ่งที่ผมเลือกเสมอคือหนังสือ

 มีนิตยสารบางเล่มที่ผมซื้อเลยแบบไม่ต้องเสียเวลาเปิดดูว่า เล่มนี้จะพูด 

เรื่องอะไร จะเล่นประเด็นไหน นิตยสารเหล่านั้น เช่น อะเดย์ อะเดย์ ฉบับล่าสุด

เล่มที่มีเลข 170 ปะอยู่ที่หน้าปกมีภาพเด็กผู้หญิงถักเปีย ถือหนังสือปกเป็นรูป

ผีเสื้อ วาดด้วยสีไม้ให้สีสบายตา ปกติผมจะพอเดาได้ว่า ปกนิตยสารจะบอกเล่า

เรื่องราวหลักของประเด็นในเล่มนั้น ๆ แต่เล่มนี้มามึน ๆ กันอย่างจริงจัง นึก

ไม่ออกจนได้เปิดไปทีละหน้า ๆ จนมาถึงเรื่องหลักและเหตุผลที่ใช้รูปนี้เป็น 

หน้าปก ประเด็นหลักของเล่มว่าด้วยเรื่องของสำานักพิมพ์ผีเสื้อ ซึ่งหัวเรือใหญ่

คือ มกุฏ อรฤดี ซึ่งมีเรื่องราวการทำางานที่พิถีพิถัน ประณีตกันทุกรายละเอียด 

เราพึ่งพบกันเมื่องานเข้าสู่ปีที่ 95 ของอาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา

หรืออุชเชนี ทั้งสองนับถือกันอย่างที่ว่าถ้ามีงานสำาคัญต้องพบคุณมกุฏ ส่วนผม

นับถือทั้งสอง แต่รู้สึกแปลกใจว่า เวลาที่มีสำาหรับการอ่านหนังสือแม้น้อย แต่

พระก็มักส่งหนังสือดี ๆ มาให้อ่านทุกที

 การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ตใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่า ๆ เมื่อ

เครื่องทะยานสู่ฟ้าจนนิ่งแล้ว นักบินทักทายลูกเรือนิดหน่อย วันนั้นผู้โดยสาร 
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“ฟื้นฟูจิตใจ”  คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร จิตตาธิการผู้สูงอายุ  จัดฟื้นฟู 

จิตใจผู้สูงอายุเขต 1 หัวข้อ “ดนตรีกับผู้สูงอายุ” โดยมีคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร 

เป็นวิทยากร เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2014 ท่ีสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด 

กฤษบำารุง อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมจำานวน 65 คน

ทุกๆ ปีการศึกษาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม - กันยายน โรงเรียนเรยีนาเชลี

วิทยาลัย  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการสังคมพัฒนา  เพื่อเสริมสร้างจิต-

ตารมณ์ยินดีและรับใช้ด้วยใจศรัทธาให้กับนักเรียนในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อ

อาทร  โดยใช้กระบวนการปลูกฝังคุณค่าผ่านทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  การ

ทำางานเป็นกลุ่ม  การรู้จักวางแผนงาน  ฝึกการเป็นผู้นำาและรับผิดชอบ ได้แก่

การไปบริการช่วยเหลือ  เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้อาวุโสที่บ้านธรรมปกรณ์  แบ่งปัน

ความรักที่บ้านพรสวรรค์  มูลนิธิบุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ  บ้านดอกไม้ป่า  

บ้านสมานใจ  และบ้านกิ่งแก้ว  การไปบริการชุมชนด้วยการใส่ใจรัก  ทำาให้เกิด 

การเรียนรู้และตระหนักในคุณค่าชีวิตซ่ึงกันและกัน  เกิดบรรยากาศความเป็นพ่ีน้อง 

และความสัมพันธ์ของการอยู่บนโลกใบเดียวกัน  ที่ต้องเห็นอกเห็นใจ 

“รำาลึก 14 ตุลาคม” คุณพ่อเสนอ  ดำาเนินสดวก  เลขาธิการคณะกรรมการ 

คาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ รำาลึก 

14 ตุลาคม ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 (แยก

คอกวัว) ถนนราชดำาเนินกลาง กรุงเทพมหานคร  โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา  

ดิศกุล เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีวีรชนและเหตุการณ์ 

14 ตุลาคม 2516 

“ประชุม” พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  ประธานคณะ

กรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม           สภาพระสังฆราชฯ 

และซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ คณะพระหฤทัยฯ  ผู้อำานวยการศูนย์อบรมคริสต-

ศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)  ได้จัดประชุมตัวแทนศิษย์เก่าทั้งที่เรียนคำาสอน

ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ศิษย์เก่าท่ีเรียนสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

และพักที่ศูนย์อบรมฯ ทั้งหมดจำานวน 50 คน เพื่อประชุมจัดเตรียมงานฉลอง

ศูนย์ฯ ครบ 50 ปี  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014 ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสน-

ธรรมระดับชาติ  งานฉลองศูนย์ฯ จะจัดในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2016 ที่ศูนย์

อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน
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ตอนที่ 56 งาน (1) งานสร้างคน

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

ถกเรื่องสื่อกับศาสนาในเอเชีย
ผลงานวิจัยของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในเอเชียชี้ให้เห็นถึงความ

สำาคัญของการใช้สื่อในงานของศาสนาเพิ่มมากขึ้น (อ่านต่อหน้า 17)

สู่พระแท่นศักดิ์สิทธิ์
กระบวนการดำาเนินเรื่องแต่งตั้ง
คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ข้ารับใช้พระเจ้า

เป็นบุญราศีและนักบุญ  

 นับว่าเป็นความยินดีสำาหรับครอบครัวพระแม่มารี  สมาคมผู้ปกครอง 

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

  

(อ่านต่อหน้า 8)

	 หนักเอาเบาสู้	ปรัชญาการทำางานแบบไทย	ๆ	

	 หาเช้ากินค่ำา	เป็นบทสรุปของการทำางานของบางคน	

	 หลังสู้ฟ้า	หน้าสู้ดิน	ปรัชญาของคนสู้งาน	

	 ชีวิตประจำาวันกับงานประจำา	พระเป็นเจ้าเฝ้าดูเราอย่างไร?

 “ดวงตาของเราจะไม่สงสาร เราจะไม่ไว้ชีวิต เราจะลงโทษตาม

การกระทำาของเขา” (ประกาศกเอเสเคียล 9:10)

 “ไม่ว่าทำาสิ่งใด จงทำาจากใจประหนึ่งว่าทำาเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า 

ไม่ใช่เพื่อมนุษย์” (บทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี 3:23-24)

	 ในมุมหนึ่งการงานคือการต่อเติม	รักษา	บำารุงสิ่งสร้างของพระให้คงอยู่ 

เพื่อมนุษยชาติสืบไป	 เรามองมุมนี้เพื่อพบว่ามากไปกว่าคำาว่ารายได้แท้จริงแล้ว

การงานกลับสร้างคน	
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