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80 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิก
(อ่านต่อหน้า 4)
แห่งประเทศไทย และคณะ

“ฉลองวัด”

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี
บูชาขอบพระคุณฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล อ.เมือง จ.ลพบุรี และเสกศาลา
อเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2014

“ศึกษาพระคัมภีร์ประจำ�ปี”

ซิสเตอร์อารามพระมารดาแห่งพระศาสนจักร บ้านแสงอรุณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาพระคัมภีร์ประจำ�ปี หนังสือ
เพลงสดุดี ระหว่างวันที่ 20-24
ตุลาคม 2014 โดยมีคุณพ่อ
พงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็น
วิทยากร

“ฉลองวัด” วันที่ 25 ตุลาคม 2014 คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต เป็น

ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระราชินี
สายประคำ�ศักดิ์สิทธิ์ บ้านสร้าง โอกาสนี้คุณพ่อสุพจน์ นัมคณิสรณ์ เจ้าอาวาส
และสัตบุรษุ ขอขอบพระคุณพระเจ้าและพีน่ อ้ งสัตบุรษุ ทีม่ าร่วมฉลองชุมชนแห่ง
ความเชือ่ และเสกพระแท่นบูชาใหม่ หลังจากบูรณะวัด
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ได้รับมากขึ้น ด้วยการให้มากขึ้น

โดย : คุณพ่อ Kennth Sedlak, C.Ss.R.
ถอดความโดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.
โดยให้ทุกส่วนในร่างกายของเรามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
และจะทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและ
เพื่อนมนุษย์ดีขึ้นตลอดเวลา

“ไปร่วมมิสซา ไม่เห็นได้อะไรเลย!”
สำ�หรับผู้ที่รู้คุณค่าของมิสซา  (พิธีบูชาขอบพระคุณ) ในการดำ�เนินชีวติ แห่งความเชือ่ ของเรา คำ�พูด
นี้ทำ�ความไม่สบายใจให้กับเขามาก คำ�พูดนี้อาจมี
ความหมายหลายอย่าง ในฐานะที่เป็นผู้แนะนำ�ฝ่ายจิต
รับฟังคาทอลิกที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า  ความหมายหนึ่ง
ที่ข้าพเจ้าได้ยินคือ “ข้าพเจ้ากระหายหาพระเจ้า”
ความเจ็บปวดฝ่ายจิตวิญญาณรวมอยูใ่ นคำ�พูด
เหล่านี้ ในยุคของการช่วยเหลือตัวเองและปรับปรุง
ตัวเอง ประชาชนต้องการเห็นผลที่สัมผัสได้ เราหวังที่
จะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อในพระวรสาร
อย่างจริงใจกับวิธีดำ�เนินชีวิตของเรา เราหวังที่จะให้พิธี
บู ช าขอบพระคุ ณ ช่ ว ยให้ เราดำ � เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยจิ ต ใจที่
เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ยึดมัน่ ในหลักศีลธรรมและความไว้วางใจ
ในพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง เราปรารถนาที่จะได้รับการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่จะช่วยให้ตัวเราเป็นบุคคลที่ดี
และมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน
หากเรามองดูพิธีบูชาขอบพระคุณในแง่นี้ เรา
ก็จะพบว่าพิธีบูชาขอบพระคุณช่วยอบรมชีวิตของเรา 

คารวกิจ - พระเจ้าทรงเป็นหมายเลขที่หนึ่งในชีวิต
ของเรา
พิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ เป็ น คารวกิ จ ที่ นำ � เรา
ไปหาพระเจ้า  พระเจ้าผู้ทรงรักเราก่อน เพื่อเราจะได้
ตอบสนองด้วยความรัก (ดู ยอห์น 4:7, 10) ยิ่งไปกว่า
นั้น สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรานั้น รวมอยู่ในตัว
เราทั้งครบ ทั้งความตั้งใจและความรู้สึก การสัมผัสและ
สัญชาตญาณ ร่างกายและจิตใจของเรา  ความสัมพันธ์
ระหว่างพระเจ้ากับตัวเราเอง และต่อกันและกัน ในพิธี
บูชาขอบพระคุณ การบำ�บัดรักษาฝ่ายจิตใจและการเจริญ
เติบโตเกิดขึน้ ด้วยการนำ�เอาบุคลิกภาพของเราสูค่ วาม
รัก ณ พระแท่นบูชาของพระบิดาเจ้า  ในขณะที่เราสวด
บทขอบพระคุณที่ 2 ว่า
“ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลาย
ให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์
ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอ
โปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคน
ที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้ว
ให้เป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน”
เรานมัสการพระเจ้าด้วยการรักพระองค์ด้วย
สิ้นสุดจิตใจ สิ้นสุดวิญญาณ และสิ้นสุดกำ�ลัง (ดู เฉลย
ธรรมบัญญัติ 6:5) ซึ่งทั้งหมดนี้ นับว่ามากกว่ากิจการ
ของหัวใจเรา  มากกว่าการเลือกที่จะตอบแทนความรัก

ของพระเจ้าเท่านั้น แต่มาจากการแสดงออกถึงความ
ใกล้ชิดของจิตใจของเรา เรากำ�ลังน้อมรับพระเจ้าว่าทรง
มีคุณค่าในอันดับที่หนึ่ง ทรงเป็นศูนย์กลางชีวิตของเรา 
เหตุวา่ นี่คือความจริงที่ว่าพระเจ้าคือผู้ใด
แก่นแท้ของคารวกิจ คือการน้อมรับความจริง
ทีว่ า 
่ พระเจ้าคือใครในชีวติ ของเรา  คารวกิจมิใช่เรือ่ งราว
ของเรา  แต่เป็นของพระเจ้า  เราเกิดมาอาศัยความรัก
ของพระเจ้า  ความสุขของเราคือความชืน่ ชมของพระเจ้า 
และการทำ�ลายตัวเองของเราเป็นเหตุให้พระเจ้าทรง
สงสาร ในบรรดากิจการต่างๆ ของมนุษย์ คารวกิจ
นับว่าสมดุลที่สุด และเป็นแนวทางอันกว้างขวางในการ
เชื่อมโยงกับพระเจ้า  ในคารวกิจเราสัมผัสได้ว่า  พระเจ้า
คือความรักที่ค้ำ�ชูจิตวิญญาณและความสัมพันธ์ของ
เรา  เราได้รับการยกตัวขึ้นจากโลกที่เล็กและป้องกัน
ตัวเองเข้ารวมกันในพระอาณาจักรของพระเจ้า
ตราบใดที่ พ ระเจ้ า ทรงเป็ น หมายเลขที่ ห นึ่ ง
ในชีวิตของเรา  ทรงเป็นศูนย์กลางของชีวิตเรา  เราก็
จะไม่รู้จักความรักอันไร้เงื่อนไขดังที่เราแสวงหา  หาก
พระเจ้ามิทรงเป็นหมายเลขหนึ่ง เราก็ต้องรอคอยใคร
สักคนหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาแทนที่พระเจ้า  เรา
จะจบลงด้วยการพบกับเราที่ตัวเราเองสร้างขึ้น และดัง
ที่พันธสัญญาฮีบรูเตือนเราครั้งแล้วครั้งเล่าว่า  สิ่งเหล่านี้
คือพระเจ้าที่ทำ�ด้วยหิน มันไม่สามารถให้ชีวิต เป็นการ
ลดระดับของพระเจ้าแห่งความรักอันปราศจากเงื่อนไข
เป็นลูกสุนัขแห่งความหวาดกลัวของเรา
ทุ ก ส่ ว นในพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ ช่ ว ยให้ เรา
น้อมรับว่า  พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของชีวิตเรา องค์
พระเจ้าทรงรวบรวมเรารอบพระแท่น เพื่อทรงสอนเรา
ให้รู้จักเจริญชีวิตด้วยคุณสมบัติที่จะช่วยให้เรามีส่วน
รับตลอดนิรันดร และแนวทางแห่งความรักที่มากมาย
พอที่ จ ะแบ่ ง ปั น ให้ แ ก่ ผู้ ที่ เราสั ม ผั ส ตลอดชี วิ ต ของ
เรา  เราสัมผัสกับพระบิดาเจ้าด้วยการร่วมกับพระบุตร
ผู้ ท รงเป็ น พี่ ช ายของเราในจารี ต แห่ ง การโมทนาคุ ณ
สำ�หรับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงแบ่งปันให้แก่เรา

เราได้รับความรักและแสดงออกซึ่งความรัก
จุดมุ่งหมายของพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นสิ่ง
ที่มากกว่าความจริงที่วา 
่ พระคริสตเจ้าทรงประทับอยู่
ภายใต้รูปปรากฏของแผ่นปังและเหล้าองุ่น เป็นการ
ช่วยให้เราได้อยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเยซูเจ้า  เพื่อ
(อ่านต่อหน้า 7)

ขอแก้ไข อุดมสาร ฉบับที่ 46 หน้า 3 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 นำ�พระศาสนจักรฟันฝ่าอุปสรรค ทรงสามารถนำ�สังคายนาวาติกันที่ 2 จนจบการประชุม แม้
พระองค์จะต้องเผชิญกับการต่อต้านในช่วงศตวรรษที่ 16 แก้เป็นช่วงทศวรรษที่ 60 .....ขออภัยในความผิดพลาด กองบรรณาธิการ

หน้า 4 ปีที่ 38 ฉบับที่ 47 ประจำ�วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2014

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

80 ปีสภาคริสตจักร (ต่อจากหน้า 2)
เข้าร่วมงาน 80 ปีสภาคริสตจักรในประเทศไทย
และเนื่ อ งในโอกาสเปิ ด การประชุ ม สมั ช ชาสภา
คริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 33
หัวข้อ “จงกระทำ�พันธกิจบริการของท่านให้ส�ำ เร็จ”
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 ที่หอธรรม โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พระคุณเจ้าชูศักดิ์   สิริสุทธิ์   กล่าวแสดงความ
ยินดีว่า  “ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับสภาคริสตจักร
ในประเทศไทยและขอแสดงความยิ น ดี กั บ พี่ น้ อ ง
ศาสนาจารย์ทุกท่านผู้ที่รับวุฒิบัตรในวันนี้ ทั้งที่จริงแล้ว
ศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์ ได้ทำ�จดหมายเชิญไปยัง
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธาน
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย   แต่ว่าท่าน
ติ ด ประชุ ม สมั ช ชาพระสั ง ฆราชที่ ก รุ ง โรมกั บ สมเด็ จ
พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส กั บ บรรดาพระสั ง ฆราช
เกีย่ วกับเรือ่ งครอบครัว ตอนนีย้ งั ประชุมอยูป่ ระมาณ 2
สัปดาห์ ผมจึงมาทำ�หน้าที่เป็นผู้แทนในการแสดงความ
ยินดีและร่วมเป็นหนึ่งเดียวในพันธกิจพี่น้องสภาคริสตจักร
การฉลอง 80 ปี ต้องแสดงถึงความยั่งยืน
ความเป็นตำ�นานของพีน่ อ้ งชาวคริสเตียน  ความจริงพีน่ อ้ ง
ชาวสภาคริ ส ตจั ก รในประเทศไทยของเราก็ เ ห็ น เป็ น
ปึ ก แผ่ น ในความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งและหวั ง ว่ า ในอนาคต
ข้างหน้าเราก็สามารถที่จะพยากรณ์ถึงความสำ�เร็จจาก
แผนการที่เราร่วมคิด ร่วมทำ�กันใน 5 วันนี้   การจัด
สมัชชานี้เป็นครั้งที่ 33  ในฝ่ายของคาทอลิกเองกำ�ลังจะ
จัดประชุมสมัชชาใหญ่ปีหน้า   ตอนนี้กำ�ลังเตรียมหลาย
ขั้นตอน เราเคยมีประชุมซีโนดอยุธยา  (Synod of  
Ayutthaya) เมื่อ 350 ปีที่แล้ว  แต่ประมุขตอนนั้นไม่ได้
เป็นประมุขของประเทศไทย ไม่ได้เป็นประมุขของอาณาจักรสยาม  พระสังฆราชที่เป็นผู้นำ�นั้น เป็นประมุขของ
จีนและเวียดนาม  มาภายหลังเราจึงมีพระสังฆราชลาโน
องค์แรก ปีหน้าเราจึงเป็นการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่
1 ทัง้ ๆ ทีเ่ รามีอายุ 400 กว่าปีแล้ว แต่วา่ เราจะจัดครัง้ หน้า
เป็นครั้งที่ 1 ท่านจัดครั้งที่ 33 แต่เราจัดเป็นครั้งที่ 1
ไม่เป็นไร ให้ท่านเดินหน้าไปก่อน   แต่ทั้งหลายทั้งปวง
เราเข้าใจดีว่านี่เป็นพันธกิจเดียวกัน   พันธกิจขององค์
พระเยซูคริสตเจ้า ในการที่จะรักและรับใช้และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง แนวทางปฏิบัติของประเทศไทยของเรา  เรา
ก็ได้รบั คำ�เตือนจากนักบุญเปาโล  เราไม่กล้าทีจ่ ะอวดอ้าง
กันอีกต่อไปว่าเราเป็นกลุ่มไหน คณะไหน เพราะว่า
ประเทศไทยของเราเป็นเนื้อนาเดียวกัน แล้วเราก็จะให้
เนื้อนานี้เป็นเนื้อนาของผู้ที่ทำ�งานเรื่องเดียวกันในฐานะ
คริสตชน เพราะว่าถ้าหากผู้ทำ�งานในเนื้อนานี้   ไม่เป็น
น้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน  ทะเลาะเบาะแว้งกัน แอบอ้างความ
เป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นพวก นีจ่ ะเป็นอุปสรรคใหญ่ตอ่ พีน่ อ้ ง
ชาวไทย  เพราะคนไทยไม่สามารถที่จะแยกแยะถึงความ
แตกต่างว่าใครเป็นคริสตชนกลุ่มไหน ไม่ว่าใครคนใด
คนหนึ่ง  ทำ�สิ่งที่พอใจ เราที่เหลือ เราก็ได้รับความพอใจ
กับพี่น้องชาวไทย  และในขณะเดียวกัน  เราทำ�สิ่งที่ไม่
พอใจให้กบั พีน่ อ้ งชาวไทย   เราทุกคนก็ได้รบั เคราะห์กรรม
เดียวกัน   เขาไม่ได้มาดูว่านี่คาทอลิก   นี่คริสตัง นั่น
คริสเตียน

วั น นี้ เราก็ ต้ อ งมาสร้ า งความเป็ น น้ำ � หนึ่ ง ใจ
เดียวกัน และสร้างความเข้าใจว่าเราทุกคนมีผลกระทบ  
มีความดีความชอบสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน  และ
หวังว่าต่อไป จากการทีเ่ รามาอยูร่ ว่ มกัน  คืนความสัมพันธ์
กันแล้ว เราก็ทำ�งานร่วมกันมากขึ้น   นี่เป็นสัญลักษณ์
ความเจริญก้าวหน้า  ในความเป็นพีน่ อ้ งคริสตชนในประเทศ
ไทยของเรา  เราทำ�งานมาหลาย 10 ปีแล้ว และนี่ก็เป็น
ประจักษ์พยานอันหนึ่งที่เราจะเดินก้าวหน้าต่อไป  
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เขียนพระ
สมณสาส์นฉบับล่าสุด EVANGELII GAUDIUM การประ
กาศพระวรสารด้วยความชืน่ ชมยินดี จะมีหลากหลายวิธี
ในการที่จะประกาศสาส์นขององค์พระเยซูคริสตเจ้า  แต่
ว่าจะต้องเริ่มต้นจากกระบวนการซึ่งจะไม่กลับตาลปัตร
ก็หมายความว่า  ผู้ที่รับสาส์นกับองค์พระเยซูคริสตเจ้า
จากการพบปะ จากการมีประสบการณ์กับพระองค์นั้น
ซึ่งจะสร้างความชื่นชมยินดีในจิตใจแล้วจากนั้น   เราจึง
นำ�ความชื่นชมยินดีไปประกาศกับพี่น้องชาวไทย  ควร
จะเป็นอย่างนี้  มิฉะนั้นเราก็จะเป็นแค่กระบอกเสียง  เรา
ไม่ได้เป็นของจริงดังเช่นทีท่ า่ นศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์
บัวเย็น กล่าวว่า  เอาเฉพาะ looking good ไม่ to be
good  และสิง่ ทีเ่ ป็นความดีทแี่ ท้จริง  นนั่ คือสันติสขุ ภายใน
ความชืน่ ชมยินดี  ความชืน่ ชมยินดีกแ็ สดงออกมาภายนอก  
ออกมาที่ใบหน้าของพี่น้องทั้งหลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พี่น้องศาสนาจารย์ใหม่   ท่านจะทำ�หน้ายู่ยี่ไม่ได้   หน้า
ท่านจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใส  ความสุข ความยินดีก็จะเป็น
ตัวดึงดูด  เช่นกัน  เราเองก็ได้รับการเตือนจากพระสันตะปาปาเหมือนกัน  บรรดาบาทหลวง บรรดาพี่น้องคริสตชน  บรรดาพระสังฆราช อย่าทำ�หน้าเศร้าเหมือนกับคน
ไปงานศพตลอดเวลา  เหมือนกับว่าเรามีประสบการณ์ใน
การติดตามองค์พระเยซูคริสตเจ้าไปบนเขากัลวารีโอ
และก็ตรึงตายอยู่ที่นั้น  ไม่ได้เคยกลับคืนชีพ  ไม่มีปัสกา
แท้ที่จริงในชีวิตเราจะต้องเป็นอย่างนี้   จึงขอแบ่งปันกับ
พี่น้องทุกท่าน เพราะความอิ่มเอิบความสุขที่เราจะได้รับ
จากการที่มีองค์พระเยซูคริสตเจ้าอยู่ภายในเมื่อผ่าหัวใจ
แล้วจะพบพระองค์อยู่ที่นั่น  เราก็จะนำ�ความชื่นชมยินดี
อยู่นี้ไปแบ่งปัน
ผมเข้าใจว่า  คนไทยก็จะชอบ แม้ว่าเราจะมี
ปัญหาว่าจำ�นวนคริสตชนเพิ่มขึ้น ถามว่าเท่าไร แล้วก็
บอกว่า  1% ก็เป็นปัญหาด้วยกันทุกนิกาย   เพราะว่า
เรายังไม่โดน ยังไม่ถึงใจพี่น้องชาวไทย ผมว่าพี่น้อง
ชาวไทยชอบความสุข  และความสุขทีเ่ ขาจะสัมผัสได้  ไม่ใช่
จากพระคัมภีร์ เขาไม่เคยอ่าน ไม่ใช่จากคริสตจักร เขา

ไม่เคยมา  แต่เขาสัมผัสได้จากพี่น้องคริสตชนที่เดินไป
เดินมาอยู่กับเขา  เพราะฉะนั้นเริ่มต้น เราจะต้องช่วยกัน
ทำ�อย่างนี้ก่อน  และเมื่อเราคิดดีทำ�ดี มีความสุข สิ่งที่พูด
สิ่งที่จะปฏิบัติต่อพี่น้องคนอื่นก็จะเป็นสิ่งเหล่านี้ด้วย  
ก็ แ บ่ ง ปั น ความคิ ด นี้ ไ ว้ กั บ พี่ น้ อ งทุ ก ท่ า นในการทำ �
พันธกิจของท่าน  โดเฉพาะอย่างยิ่งช่วง 5 วันนี้ จงคิดดี
ทำ�ดี   พูดดีต่อกันก่อน  แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเผยแผ่ออก
ไป   แล้วอย่าลืมเผื่อแผ่มายังฝ่ายคาทอลิกบ้าง ในนาม
ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอร่วม
แสดงความยินดีกับพี่น้องทุกท่านการที่จะทำ�พันธกิจ
ี้ ขอให้ประสบ
หนึ่งเดียวกัน  ในการที่จะรักและรับใช้น  
ความสำ�เร็จ  ภายใต้การทรงนำ�ของพระจิตเจ้า ขอพระเจ้า
อวยพรพี่น้องทุกท่าน”   
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 44

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิบายว่า

ทำ�ไม พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16
จึงทรงเป็น “พระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่”
27 ตุลาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l สวนในสำ�นักวาติกน
ั มีรปู ปฏิมากรรมชิน้ ใหม่เป็นเกียรติ
แด่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ปั้นและ
หล่อโดยศิลปินอิตาเลียน เฟอร์นานโด ดาเลีย และ
สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ทรงอยู่ ที่ นั่ น ด้ ว ยเพื่ อ
ฉลองช่วงเวลาอันสำ�คัญนี้ขณะที่พระองค์ทรงปราศรัย
กับสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งสันตะสำ�นัก สมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสถึงพระบุคลิกของสมเด็จพระ
สันตะปาปาเบเนดิกต์และมรดกที่พระองค์ทรงทิ้งไว้ใน
ภาพสวนในพระราชวังวาติกันมองจากมุมสูง
สมณสมัยของพระองค์ว่า
“นี่เป็นปฏิมากรรม ของสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต์ ที่ 16 ซึ่งสะท้อนพระบุคลิก ใบหน้าของ
พระสันตะปาปารัตซิงเกอร์ มันปลุกเร้าให้คดิ ถึงจิตวิญญาณ
ของท่าน คำ�สอนของท่าน แบบฉบับของพระองค์ท่าน
งานของพระองค์ การอุทศิ ตนของพระองค์ตอ่ พระศาสนจักรและชีวิตนักพรตของพระองค์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้”
l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอ้างถึงความผูกพัน
ระหว่ า งศาสนาและวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น หั ว ข้ อ ศึ ก ษา
อย่างลึกซึ้งของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16
พระองค์ ยั ง ตรั ส เน้ น ให้ เ ห็ น การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม อั น ปฏิมากรรมหล่อสำ�ริด สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ
สำ�คัญจากพระสันตะปาปากิตติคุณพระองค์นี้ว่า
เบเนดิกต์ ที่ 16

“สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 พระ
สันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ในความเข้มแข็งและใน
สติปัญญา  อันเป็นที่ประจักษ์ ยิ่งใหญ่ในการสนับสนุน
ส่งเสริมเทววิทยา  ยิ่งใหญ่ในความรักของพระองค์ที่มี
ต่อพระศาสนจักรและมนุษยชาติ และทรงยิ่งใหญ่ในด้าน
ฤทธิ์กุศลและความเคร่งครัดต่อตนเอง”
l ในตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงให้กำ�ลังใจแก่สถาบัน
วิทยาศาสตร์แห่งสันตะสำ�นักเพื่อต่อเนื่องศึกษาต่อไป
ในเรื่องความเชื่อและวิทยาศาสตร์

โบสถ์ซีสทีน :
ก่อนหน้า และเดี๋ยวนี้

31 ตุลาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l การบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์ซีสทีนเริ่มค.ศ. 1980
และเสร็จสิน้ ใน ค.ศ. 1994 หลังจากภาระอันหนักหน่วง
สำ�คัญนี้ผ่านไปแล้ว ไม่มีใครคิดว่าผลงานชิ้นเอกของ
มิชาลันเจโล จะชื่นชมได้งดงามยิ่งขึ้น แม้จนวันนี้
อาศัยแสงไฟระบบใหม่ที่ติดตั้งในตัวโบสถ์ ผู้เข้าเยี่ยม
ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพวาดด้วยแสงไฟใหม่
ทั้งระบบ ก่อนจะติดตั้ง รายละเอียดภาพ การเนรมิต
สร้างอาดัม มองเห็นได้อย่างเลือนลาง ปัจจุบัน
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยสีสันที่มีชีวิตชีวา
ก่อนหน้านี้ เฉดสีฟา้ ของภาพ การพิพากษา
ประมวลพร้อมทำ�หน้าทีเ่ ป็นโทนสีพน้ื หลัง แต่ปจั จุบนั
เฉดสีใหม่โทนท้องฟ้าทำ�ให้ฉากหลังทึบขึ้นเพื่อขับ
เน้นภาพให้ชดั เจน แสงสว่ า งที่ พุ่ ง ออกมาจากพระ
คริสตเจ้าก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด ขอบคุณ
ต่อแสงจากหลอดที่มีจุดสว่าง 7,000 จุด ช่วยทำ�ให้
ทุกรายละเอียดและอิริยาบถจากภาพวาดเหล่านี้แสดง

ภาพภายในโบสถ์น้อยซีสทีนในสำ�นักวาติกัน

ภาพการพิพากษาประมวลพร้อม
ตัวเองออกมาได้อย่างมีชีวิตชีวา  มิชาลันเจโล วาดภาพ
ในโบสถ์ซีสทีนสำ�เร็จเสร็จสิ้นในวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.
1541 ผู้มาเยี่ยมชมโบสถ์นี้ต่อมาในอีก 500 ปี ให้หลัง ภาพการเนรมิตสร้างอาดัม
สามารถพูดว่างานมาสเตอร์พีสซ์ของเขาดูเหมือนเพิ่ง
วาดเสร็จไปเมื่อวานนี้เอง
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คุยกันเจ็ดวันหน

ยังเป็นเรื่องพูดคุยกันยังไม่จบ
แม้ว่าสองบุคคลที่เป็นเรื่องเป็นราว
ออกมาประกาศว่าจบแล้ว
เป็นแฟนคบหาดูใจกันมาตั้งเจ็ดปี
แต่แล้วความเป็นแฟนก็จบลง
ไม่อยากแต่งแล้วแยกกัน
บ.สันติสุข
ต้องกลายเป็นคนที่เกลียดกัน
คงความเป็นเพื่อนกันไว้น่าจะดีกว่า
www.salit.org
รวดเร็วกะทันหันจนคนทำ�ใจไม่ทัน
เหมือนนวนิยายหักดิบกลางเรื่องเฉยๆ อย่างนั้น
ที่อ่านเรื่องราวไปจินตนาการไปแอบเทใจให้ไป
รอแค่ happy ending ก็สุขสมอารมณ์หมาย
แต่จู่ๆ ก็ต้องอารมณ์ค้างคาใจจบเอาดื้อๆ อย่างนั้น
แถมยังมีคำ�ทิ้งท้ายให้ต้องฉงนสนเท่ห์
“ความรักอย่างเดียวไม่พอ” สำ�หรับ happy ending
ทั้งๆ ที่เรื่องราวหลักของนิยายเรื่องนี้คือความรัก
ราวกับผู้ประพันธ์ตั้งใจจะสับขาหลอกคนอ่านให้หลงทาง
แล้วก็ทิ้งให้หลงอยู่อย่างนั้น
จนต้องเฝ้าถามตนเองไปพยายามหาคำ�ตอบไป
คนจะร่วมหอลงโรงกันแล้ว
ยังจะบอกว่าความรักอย่างเดียวไม่พอ
เลยต้องเลิกรากันไป
ทั้งๆ ที่ยืนยันว่ารักกันมาก...
หรือว่ายังรักกันไม่พอ
ก็แสดงว่ายังไม่รักกันแท้ยังไม่รักกันสุดใจ
รักกันแบบต่างฝ่ายต่างเผื่อใจไว้
กระทั่งว่ามีอย่างอื่นที่ดูจะสำ�คัญกว่ารัก
สามารถเป็นตัวแปรเปลี่ยนแปลงความรักได้
สามารถเป็นตัวเลือกเป็นตัวแข่งกับความรักได้หรือเปล่า?
หรือว่ายังรักกันไม่เป็น
ทำ�ให้ความรักเป็นแค่บางอย่างเป็นแค่บางแง่บางมุม
แล้วก็ตั้งจุดยืนความรักอยู่ที่นั่น
ตราบใดที่ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตั้งธงไว้
แต่พอไม่เป็นอย่างที่มุ่งหวัง
กลายเป็นว่าความรักจืดจางฉับพลัน
กระทั่งทำ�ให้อานุภาพความรักลดลงหมดพลังหรือเปล่า?
ถ้าอย่างนี้ก็คงพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำ�ว่ารัก
ความรักแท้ยังไม่ได้เริ่มต้นด้วยซ้ำ�
เพราะความรักคือทุกอย่างทุกมิติทุกแง่ทุกมุม
สอดคล้องกับธรรมชาติแห่งคนที่มีทั้งแง่ดี มีทั้งแง่เสีย
แต่พอคิดจะรักใครเน้นเอาแค่แง่ดีอย่างเดียว
นอกจากจะพยายามสร้างคนรักปลอมๆ ขึ้นมา
หลุดลอยไปจากคนจริงคนแท้แล้ว
ยังจะสร้างความรักปลอมๆ ขึ้นมาด้วย
พร้อมยืนยันว่าเป็นรักแเท้รักบริสุทธิ์
ที่จริงแล้วก็เป็นแค่ความเห็นแก่ตัวที่แฝงอยู่เบื้องหลัง
ตราบใดที่ยังไม่รักใครอย่างที่เขาเป็นทุกแง่ทุกด้าน
เลือกเอาแต่ดา้ นที่ชอบเน้นแต่แง่ที่ตรงใจ
ความรักก็ไม่ต่างกับการไปตลาดจ่ายกับข้าว
เลือกนี่ทิ้งนั่น เอานั่นไม่เอาโน่น
ซึ่งพอจะเข้าใจได้เพราะเป็นเรื่องเลือกซื้อผักพืชหมูปลา
แต่นี่คนนะ...
การจะคบหาเรียนรู้สานใจทอรักเพื่อร่วมชีวิตกันหากใช่
แล้วจะเลิกจะเปลี่ยนใจเพราะไม่ใช่ก็ถูกต้อง
แต่การจะโยนความผิดให้ความรักเป็นจำ�เลยก็คงไม่ถูกนัก
เพราะสาเหตุแท้ๆ นั้นเป็นอย่างอื่น...ยกเว้นความรักแท้

คนตาบอดที่เห็นได้ใหม่
“พระเจ้าข้า ให้ข้าพเจ้ามองเห็นเถิด” (ลูกา 18:41)
พันธกิจของพระเยซูเจ้าเริ่มต้น และจบลงในรูปแบบที่คล้ายกัน ตาม
ที่เราทราบจากพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญลูกา กิจกรรมครั้งแรกของ
พระเยซูเจ้าเริ่มต้น ณ โรงสวดที่เมืองนาซาเร็ธ ณ ที่นั้นพระองค์ทรงประกาศว่า 
พระองค์เสด็จมาเพื่อนำ�ข่าวดีมาให้แก่คนยากจน และให้คนตาบอดแลเห็นได้
ครั้งนี้ในการที่พระองค์ทรงกระทำ�อัศจรรย์ครั้งสุดท้าย ก่อนที่พระองค์จะเสด็จ
เข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่ง ณ ที่นั้น พระองค์ทรงเผชิญกับความตายที่พระองค์
ตรัสทำ�นายไว้ล่วงหน้า ซึ่งประกอบด้วยการรักษาคนตาบอด
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า  อัศจรรย์ครั้งแรกของพระองค์มีความสำ�คัญมาก
มันเป็นการตอบสนองคำ�ขอร้องของคนตาบอดให้มองเห็นได้อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อคนตาบอดร้องเสียงดังว่า  “พระเยซูโอรสของดาวิด โปรดเมตตาข้าพเจ้า
ด้วยเถิด” พระเยซูเจ้าตรัสถามเขาว่า  “ต้องการให้เราทำ�อะไรให้” เขาตอบว่า 
“โปรดให้ข้าพเจ้ามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่ง” การที่คนตาบอดติดตามพระเยซูเจ้า
ไปตามถนน ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
จริงๆ ด้วยสายตาแห่งความเชื่ออันลึกซึ้งในพระเยซูเจ้า 
ในพระวรสารของนักบุญลูกา  ท่านเจาะจงถึงเทโอเฟลัสว่า  จดหมาย
ของท่านฉบับนี้มีจุดประสงค์ให้เทโอเฟลัสตัดสินใจเอาเอง เกี่ยวกับความจริง
ถึงสิ่งที่ท่านได้เขียนถึงเขาเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า  จากแสงสว่างที่เขาได้รับจาก
อัศจรรย์ที่กล่าวถึงในพระวรสารของวันนี้ เราสามารถกล่าวได้วา 
่ นักบุญลูกา
เชื้อเชิญเทโอเฟลัสให้เห็นอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องที่เกี่ยวกับพระเยซู
เจ้า  เราอาจถามตัวเราเองว่า  เราให้ความสนใจมากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับการ
อ่านและรำ�พึงเกี่ยวกับพระวรสาร เพื่อช่วยให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า  กิจการ
และการประทับอยู่ในตัวเราเกี่ยวกับพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระบุตรของพระองค์ทรงประกาศในช่วง
การเริ่มต้นพระพันธกิจของพระองค์ว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อทรงนำ�ข่าวดีมา
ให้แก่ผู้ยากจน ให้คนตาบอดได้มองเห็นและได้ยินข่าวดีของพระองค์ โปรดให้
ดวงตาของพวกลูกทั้งหลายได้เห็นพี่น้องชายหญิงของลูกทุกคนอย่างชัดเจน
อาแมน

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
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ได้รับมากขึ้น (ต่อจากหน้า 3)
พระองค์จะได้ทรงเปลีย่ นแปลงเราให้กลายเป็นพระกายและ
พระโลหิตอันทรงพระชนม์ เพือ่ หล่อเลีย้ งผูท้ ก่ี ระหาย
อยากได้รับการหล่อเลี้ยงจากความรักของพระองค์ เรา
ต้องรักดังที่เราได้รับความรักนั้น พิธีบูชาขอบพระคุณ
มิใช่เป็นจารีตพิธีที่ไร้ตัวตน แต่เป็นพิธีซึ่งช่วยให้เรา
ดื่มด่ำ�เข้าไปในความจริงที่เป็นรูปแบบซึ่งต้องประกอบ
ด้วยจิตและใจ ชีวติ และความประพฤติตวั ของเราทัง้ จิต
และใจ ทั้งชีวิตและความประพฤติ ในการคืนตัวเราเอง
ด้วยความขอบพระคุณ แด่องค์พระเจ้าซึ่งทรงเป็นผู้
ประทานให้แก่เรา  เรากำ�ลังได้รับการกลับใจ จากการ
ปฏิบตั ภิ ายนอกเพือ่ โมทนาคุณพระเจ้า  พระผูท้ รงบันดาล
ให้เรากำ�ลังได้รับการสอนให้สวมใส่ “ความคิดของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า” (1 โครินธ์ 2:16)
ในพิธบี ชู าของพระคุณ พระเยซูเจ้าทรงต้อนรับ
เราดังที่เราเป็นอยู่ ท่านทราบดีถึงเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตของผู้ที่อยู่รอบตัวเรา  พระองค์ทรงทราบดีถึง
ความเศร้าโศกและความเศร้าบางเรื่องของเรา  อีกทั้ง
ความชื่นชมยินดีและชัยชนะ ในชีวิตของเราเองก็มี
เรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย แต่เราก็มานั่งด้วยกันรอบโต๊ะ
ของพระบิดาเจ้า
ให้เราใช้เวลาสักเล็กน้อยเพื่อโมทนาคุณสำ�หรับ
ความเชื่อว่า  เราอยู่รอบโต๊ะพระบิดาของเรา  ให้เราให้
เวลาแก่ตัวเองสักนิดเพื่อโมทนาคุณสำ�หรับความเชื่อ
ที่ได้นำ�เรามาสู่สถานที่แห่งนี้ ไม่มีใครในพวกเราที่ดีครบ
ทุกอย่าง แต่พระเจ้าทรงรักเราแต่ละคน ในพิธีบูชา
ขอบพระคุณเรากราบทูลสิ่งทั้งหลายนี้พร้อมกับองค์พระ
เยซูเจ้าเพื่อโมทนาคุณพระบิดาเจ้าของเรา  นักเทววิทยา
เรียกว่ารหัสธรรมปัสกา ในพิธีบูชาขอบพระคุณเราเรียนรู้
ด้วยว่า นี่คือธรรมล้ำ�ลึกของเราด้วย

เราปล่อยให้พระเจ้าทรงเป็นพระองค์เอง
พิธีบูชาขอบพระคุณช่วยให้เราได้ทราบว่าเรา
เป็นใคร และเราอาจจะเป็นใครก็ได้ เราล้วนเป็นพระวรกาย
ของพระคริสตเจ้า  พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นพิธีกรรมที่
รวบรวมความสัมพันธ์พิเศษ ความสัมพันธ์กับพระเจ้า 
ร่วมกับพระบิดา ผ่านทางพระบุตร ในองค์พระจิต และ
กิจกรรมหลักของเราก็คือ ความสัมพันธ์อันน่าพิศวง
ของเรากับพระบิดา  อาศัยพระบุตรและพระจิต และ
หน้าที่หลักของเรา  พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นพิธีกรรม
พิเศษที่เราเป็นส่วนในพระวรกายของพระเจ้า และหน้าที่
แรกของเรากับพระบิดา อาศัยพระบุตรและพระจิต และ
หน้ า ที่ ห ลั ก ของเราก็ คื อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเรากั บ
พระเจ้า และหน้าที่หลักของเราคือการประกาศความเชื่อ
ของเรา  คือการยินยอมเปลี่ยนตัวเราให้มีส่วนในการมี
ส่วนในการกินเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์นี้ บัดนี้ เราสามารถ
ดำ�เนินชีวิตที่แตกต่างออกไป เหตุว่าในเวลานี้ อาศัย

เมื่อเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ที่ข้าพเจ้ามีสิ่งที่สนุกสนานทำ�ได้หลายอย่าง นอกจาก
การเรียน ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากข้าพเจ้าศึกษา  ข้าพเจ้า
ก็จะมีโอกาสที่จะสอบได้มากยิ่งขึ้น แต่เมื่อข้าพเจ้ามา
คิดว่าการอธิษฐานภาวนาวอนขอพระเจ้าคงจะเร็วกว่า
และง่ายกว่า  ข้าพเจ้าก็ใช้ชีวิตตามแนวนั้น มันง่ายกว่า
และเร็วกว่าการเรียน แต่มันมิได้ช่วยให้การสอบของ
ข้าพเจ้าดีขึ้น แล้วข้าพเจ้าก็เรียนรู้วา 
่ หากข้าพเจ้าเรียน
และอธิษฐานภาวนาด้วย ข้าพเจ้าได้คะแนนดีกว่ามาก
การอธิษฐานภาวนาช่วยให้ข้าพเจ้าผ่อนคลาย และไว้ใจ
ในพระเจ้า  ซึ่งช่วยให้ข้าพเจ้าเต็มใจเรียน การเรียนมอบ
อะไรให้พระเจ้าทรงกระทำ�เพื่อจะได้ทรงช่วยข้าพเจ้า

ของขวัญจากพระบิดาของเรา เราได้เปลี่ยนแปลงไป
พระคาร์ดินัลโยเซฟ รัตซิงเกอร์ (สมเด็จพระ
สันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16) ในหนังสือของท่านชื่อ
“จิตตารมณ์ของพิธีกรรม” เขียนไว้วา 
่ “กิจกรรมที่แท้จริง
ในพิธีกรรม ซึ่งเราทุกคนควรมีส่วนร่วมเป็นพระราชกิจ
ของพระเจ้าพระองค์เอง” นี่เป็นการให้ความหมายว่า 
พระเจ้าทรงเป็นหมายเลขหนึ่งในชีวิตของเรา  พระเจ้า
เป็ น พระบุ ค คลแรกทรงเป็ น พระผู้ ท รงริ เริ่ ม เพื่ อ ให้ เรา
สามารถกระทำ�ได้ พระเจ้าทรงกระทำ�เพือ่ เราจะได้สามารถ
ทำ�ได้ พระเจ้าทรงรักเพื่อเราจะได้สามารถรัก เมื่อเรา
ปล่อยให้พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา  เราเป็น
แต่เพียงยอมรับความจริงที่ว่า  เราขึ้นอยู่กับพระเจ้าใน
ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เรา
ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ บทเรี ย นเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ตั้ ง แต่

เรา “ได้รับ” ด้วยการ “ให้”
เราจะได้อะไรจากพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อเรา
ทำ�อะไรสักอย่างให้พระองค์ทรงใช้ ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
ของเราต้ อ งมี ค วามสมดุ ล ระหว่ า งสิ่ ง ที่ พ ระเจ้ า ทรง
กระทำ�ในชีวติ ของเรา และความพร้อมของเราทีจ่ ะมีบทบาท
ในพระพรของพระเจ้ า การมี ส่ ว นร่ ว มในพิ ธี บู ช า
ขอบพระคุณแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงทำ�งานร่วม
กับเรา เพื่อเรา และโดยผ่านทางเรา พระเจ้าไม่ทรงต่อต้าน
เรา  พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะยกความเป็นมนุษย์
ของเราให้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระบุตรของพระองค์
กิจกรรมต่างๆ รอบพระแท่นของพระเจ้าท้าทาย
สอน และทรงประทานพลังให้เราสามารถติดต่อกับพระเจ้า
ด้วยสิ้นสุดหัวใจ จิตวิญญาณและพลังของเรา  พิธีบูชา
ขอบพระคุณคือเรื่องราวความรักของพระเจ้าและการ
ได้รับการบำ�บัดรักษาของเราในเนื้อหนังและโลหิตของ
ความรักนั้น นี่คือของขวัญที่เรามีส่วนร่วมด้วยเมื่อเรา
ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ เราจะได้รับการตอบแทน
เท่ากับที่เราพร้อมจะมอบให้พระเจ้าทรงกระทำ�ในชีวิต
ของเรา
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ราฟาแอล
มธ 7:24-27
“ผูใ้ ดฟังถ้อยคำ�เหล่านีข้ องเรา และปฏิบตั ิ
ตาม ก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้าน
ไว้บนหิน ฝนจะตก น้�ำ จะไหลเชี่ยว ลมจะพัด
โหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น บ้านก็ไม่พัง เพราะ
มีรากฐานอยู่บนหิน ผู้ใดที่ฟังถ้อยคำ�เหล่านี้
ของเรา และไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคน
โง่เขลาที่สร้างบ้านไว้บนทราย เมื่อฝนตก น้ำ�
ไหลเชี่ยว ลมพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น มันก็
พังทลายลงและเสียหายมาก” 		

สู่พระแท่นศักดิ์สิทธิ์ (ต่อจากหน้า 20)
ที่ พ วกเราได้ อ ยู่ ร่ ว มในช่ ว งเวลาของกระบวนการ
ดำ�เนินเรือ่ งแต่งตัง้ คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ผูก้ อ่ ตัง้
สถาบันธิดาพระราชินมี าเรีย คณะภคินพี ระราชินมี าเรีย
และโรงเรียนในเครือพระแม่มารี
กระบวนการดำ�เนินเรื่องแต่งตั้งเป็นนักบุญนั้น  
พระศาสนจักรคาทอลิกมีความรอบคอบเป็นอย่างยิ่ง  
เพื่อยืนยันถึงชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของบรรดาท่านเหล่านั้น  ไม่
ว่ า บุ ค คลนั้ น จะทำ � ความดี ม ากมายจนเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์
ก็ตาม   พระศาสนจักรมีการกำ�หนดขั้นตอนเพื่อการก้าว
สู่การเป็นนักบุญอยู่ 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนแรก ผู้รับใช้พระเจ้า (Servant of
God) เป็นขั้นตอนที่มีการเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการ
การแต่งตั้งเป็นนักบุญ   โดยพระศาสนจักรท้องถิ่นเห็น
ว่ามีข้อมูลเป็นที่ประจักษ์ มีหลักฐานเพียงพอ จึงได้ส่ง
ข้อมูลทั้งหมดไปยังกระทรวงว่าด้วยการแต่งตั้งนักบุญ
ที่กรุงโรม  ประเทศอิตาลี   หลังจากมีการศึกษาพิจารณา
แล้วเห็นว่ากรณีนี้มีน้ำ�หนัก น่าเชื่อถือ จึงมีหนังสือ
อนุมัติจากกรุงโรมอย่างเป็นทางการ “Nihil Obstat”  
ให้กรณีดังกล่าวสามารถเข้าสู่กระบวนการดำ�เนินเรื่อง
แต่งตั้งการเป็นนักบุญได้ เมื่อกรุงโรมประกาศแล้วก็ได้
รับการยกย่องให้เป็น  “ผู้รับใช้พระเจ้า”
เช่นในกรณีของคุณพ่อการ์โล เดลลา  โตร์เร
ที่ได้รับการอนุมัติจากกรุงโรมอย่างเป็นทางการให้เข้า
สู่กระบวนการการดำ�เนินเรื่องแต่งตั้งเป็นบุญราศีและ
นักบุญได้   ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2003 คุณพ่อได้รับ
ชื่อว่า  “คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ข้ารับใช้พระเจ้า”
ขั้นตอนที่สอง ผู้น่าเคารพ (Venerable)
ในขั้นตอนนี้มีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากงาน
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หนทาง
ชีวิต
มนุษย์

คุณได้เริ่มเดินทางเส้นนี้แล้ว คุณไม่มีโอกาส
เลือกวัน เวลา  หรือสถานที่จุดเริ่มต้นของการเดินทางนี้
และคุณก็ไม่รู้ด้วยซ้ำ�ว่า  การเดินทางนี้จะถึงจุดหมาย
ปลายทางที่ไหน เมื่อไร และอย่างไรด้วย  คุณไม่มีแผนที่
เดินทาง สิง่ ทีค่ ณ
ุ รูแ้ น่อย่างเดียวก็คอื   วันหนึง่ การเดินทาง
นีจ้ ะสิ้นสุด
ในการเดินทางนี้ มีกฎเกณฑ์ของมันด้วย  แต่
คุณจำ�ต้องศึกษาขวนขวาย ค้นหา  และปลูกฝังมันเอง  
บางอย่างคุณควบคุมไม่ได้ และบางครัง้ คุณอาจจะไม่แน่ใจ
ว่า  การเดินทางนี้เพื่อจุดประสงค์อะไร แม้ว่าหลายคน
อาจจะอ้างว่า เขารู้ สิ่งที่คุณรู้ ก็คือ เมื่อเริ่มเดินทางนี้แล้ว
ก็ต้องเดินทางต่อทุกวัน ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ  คุณ

เริ่มเดินทางโดยไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลย และเมื่อคุณ
สิน้ สุดการเดินทาง คุณก็ตอ้ งคืนทรัพย์สมบัตทิ ค่ี ณ
ุ สะสม
ไว้ระหว่างทาง
เมื่อถึงที่หมายปลายทาง คุณจะได้รับรางวัล
หรือถูกลงโทษ แต่มีใครบ้างไหมที่รู้แน่ๆ ก่อนล่วงหน้า
และนี่คือชีวิตมนุษย์ (our life)  และคุณก็จะ
ไม่สามารถแก้ไขผลของมันได้เลยในบั้นปลายของชีวิต  
แต่ด้วยความเชื่อ ความชื่นชมยินดีต่อชีวิต พร้อม
อารมณ์ขันที่ยังหัวเราะกับตนเองได้ ก็จะนำ�ให้การเดิน
ทางของเราสามารถข้ามหลุมพราง ข้ามอุปสรรคชีวิตได้
โดยปลอดภัย

เขียนของท่านเอง หรือที่คนอื่นๆ เขียนถึง และจาก
พยานบุคคล เป็นต้น   หลังจากนัน้ ก็มกี ารรวบรวมข้อมูล
ทั้ ง หมดส่ ง ไปยั ง กรุ ง โรมเพื่ อ พิ จ ารณาว่ า เอกสารและ
ข้อมูลต่างๆ นัน้ ได้พสิ จู น์ให้เห็นถึงการปฏิบตั ฤิ ทธิก์ ศุ ล
ต่างๆ จนถึงขัน้ วีรกรรม  ทั้งในด้านความเชื่อ ความไว้ใจ
และความรักต่อพระเจ้ารวมทั้งเพื่อนพี่น้องอย่างแท้จริง
ที่ สุ ด ทางกรุ ง โรมเมื่ อ พิ จ ารณาตามขั้ น ตอนแล้ ว ก็ จ ะ
ได้ออกหนังสือรับรอง  และประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ว่าท่าน
เป็นผู้น่าเคารพ
สำ�หรับคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ข้ารับใช้
พระเจ้า ท่านกำ�ลังอยู่ในขั้นตอนนี้
ขั้นตอนที่สาม บุญราศี (Blessed)
การที่ เราเชื่ อ มั่ น ว่า บุ ค คลผู้ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ นี้ ไ ด้ อ ยู่
ใกล้ชิดพระเจ้าในสวรรค์   เราจึงวอนขอพระพรที่จำ�เป็น
โดยภาวนาวอนขอผ่ า นทางคำ � เสนอวิ ง วอนของผู้
ศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้น เช่นมีความเจ็บป่วยที่ไม่สามารถรักษา
ได้แต่มีความศรัทธาต่อผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นและได้ขอให้ท่าน
ภาวนาต่อพระเจ้าช่วยเหลือในความเจ็บป่วยนี้   และที่สุด
หายจากโรคได้อย่างมหัศจรรย์  ทางการแพทย์ท�ำ การพิสจู น์
และต้องรับรองว่าเป็นการหายจากโรคที่ไม่รู้สาเหตุ   เรา
จึงเรียกพระพรที่วอนขอนี้ว่า “อัศจรรย์”   (พระพรที่ 1)
ทางกรุงโรมก็จะประกาศว่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านนี้
เป็น “บุญราศี”
ขั้นตอนที่สี่ นักบุญ (Saint) ใครก็ตามที่
วอนขอพระพรจากผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นและได้รับพระพร  
โดยมีการพิสูจน์ได้วา่ เป็น “อัศจรรย์” (พระพรที่ 2)  ทาง
กรุงโรมโดยองค์สมเด็จพระสันตะปาปา จะมีการประกาศ
อย่างเป็นทางการว่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นสมควรแก่การ
ยกย่อง   และประกาศแต่งตั้งเป็น “นักบุญ” (Saint)
อย่างเป็นทางการ

พี่ น้ อ งที่ รั ก เราทุ ก คนในรั้ ว พระแม่ ม ารี เชื่ อ
ว่าคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์   เพราะ
การปฏิบัติคุณความดีที่ท่านเสียสละตนเองทั้งครบ การ
ละทิ้งบ้านเกิดและอุทิศชีวิตเพื่อทำ�ความดียิ่งใหญ่ให้แก่
ประเทศไทยและเยาวชนไทยจนเป็นทีป่ ระจักษ์   เราทุกคน
ปรารถนาที่จะเห็นคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ได้รับการ
ประกาศแต่งตั้งเป็น “นักบุญ”
ดังนัน้ จำ�เป็นทีเ่ ราทุกคนต้องร่วมมือกันประชาสัมพันธ์เผยแผ่ความดีงาม ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านให้
เป็นที่รู้จักในชุมชน  ในสังคม  ในครอบครัวของเราแต่ละ
คน  และร่วมกันวอนขอพระพรที่จำ�เป็นที่ต้องการ ไม่ว่า
จะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วย  ความยากลำ�บากทั้งฝ่ายกาย
ฝ่ายจิตใจ ฯลฯ  โดยขอผ่านทางคำ�เสนอวิงวอนของคุณพ่อ
การ์โล เดลลา โตร์เร  ข้ารับใช้พระเจ้า   และหากท่านใด
ได้รับพระพร  โปรดติดต่อกลับมายังโรงเรียนพระแม่มารี
สาทรของเราด้วย
สุ ด ท้ า ยพี่ น้ อ งอย่ า ลื ม แวะเวี ย นมาเยี่ ย มและ
ภาวนาใกล้ชดิ กับคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ณ อนุสาวรีย์
หรือสวนพ่อ...สถานที่ซึ่งบรรจุศพของคุณพ่ออันเป็น
อนุสรณ์แห่งความรักของพ่อที่มีต่อลูกๆ ของท่านทุก
คน    และขอเชิญพี่น้องทุกท่านได้ร่วมในพิธีสำ�คัญในพิธี
ปิดกระบวนการพิจารณากรณีการขอแต่งตั้งคุณพ่อ
การ์โล เดลลา โตร์เร เป็นบุญราศีและนักบุญ
ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2014 เวลา  10.00 น.
ที่หอประชุมอิมมานูแอล โรงเรียนพระแม่มารีสาทร โดยมี
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน เวลา 15.00 น. พิธีมิสซาโมทนา
คุณสำ�หรับ 60 ปีแห่งพระพรการก่อตั้งคณะของคุณพ่อ
การ์โล เดลลา โตร์เร
ศูนย์เอกสารคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
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เปิดประตู

สู่แสงธรรม

เดือนแม่พระบนดอย
ท่ามกลางหุบเขาอันไกลโพ้น ยังหมูบ่ า้ นบนดอย
ซึ่งชาวบ้านใช้ชีวิตบนความเรียบง่าย ยิ้มแย้ม และมี
ความสุขกับการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน ธรรมชาติทโี่ อบล้อม
ต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ เขียวชอุม่ ชุม่ เย็นกับบรรยากาศ
เหมันต์ฤดูแรกแย้มที่ก�ำลังเริ่มขึ้น เด็กหญิงชายกระทั่ง
ถึงผู้เฒ่าต่างคึกคักกันอีกครั้ง เดือนตุลาคมหวนมาอีก
ครั้ง...
“วันทามารีย์..(Moj Maria eh,.)” ค�ำสวด
อย่างพร้อมเพรียงดังขึ้นไม่ขาดสาย บทสวดที่เรียบง่าย
สลับกันสวดซ�้ำไปซ�้ำมาตลอด 50 เม็ด จดจ�ำได้ขึ้นใจ
เด็กน้อยที่นั่งในอ้อมกอดของแม่จ้องมองที่ใบหน้าของ
แม่ ปากน้อยๆ ของเด็กพยายามออกเสียงสวดตาม
และที่สุดก็จดจ�ำบทวันทามารีย์จนได้ เสียงใสๆ ของ
พวกเขา  ช่างน่ารักและน่าฟัง บรรยากาศที่คุ้นเคยเช่นนี้
พบได้ ที่ ห มู ่ บ ้ า นคริ ส ตชนบนดอยในเดื อ นตุ ล าคมนี้
พวกเรายึดการสวดสายประค�ำเป็นการหล่อเลี้ยงชีวิต
เสริมสร้างความเป็นหนึง่ เดียวกัน การรวมกลุม่ กันภาวนา
ในพระนามของพระเจ้า  ร�ำพึงถึงธรรมล�้ำลึกของพระเจ้า
ในข้อร�ำพึงของแต่ละวัน จากที่เคยสวดส่วนตัว เดือนนี้

เป็ น การรวมตั ว กั น
จากบ้ า นหลั ง หนึ่ ง ที่
จะรั บ เป็ น เจ้ า ภาพใน
การสวด ย้ายไปสวด
ในบ้ า นหลั ง ต่ อ ไป
ตลอดเดือนนี้ แม้บ้านเรือนแต่ละหลังจะมีขนาดเล็ก แต่
ก็อบอุ่นมากล้นด้วยผู้คน ภายใต้แสงตะเกียงแทนไฟฟ้า 
ผมเองก็รอคอยเดือนนี้และทุกครั้งในช่วงปิดภาคเรียน
ผมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศเช่นนี้เสมอ สมาชิกคริสตชนทุกครอบครัวมีโอกาสรับเป็นเจ้าภาพ บ้านที่รับเป็น
เจ้าภาพของการรวมตัวกันสวดสายประค�ำ  ถือเป็นโอกาส
พิ เ ศษเพื่ อ วอนขอพระพรส�ำหรั บ สมาชิ ก ทุ ก คนใน
ครอบครัว เพื่ออวยพรชีวิต กิจการต่างๆ รวมทั้งอวยพร
ทุกๆ คนที่มาร่วมสวดในบ้านของเขาด้วย มีอีกหนึ่งสิ่ง
ที่ประทับใจคือเสียงขับร้องบทเพลงแม่พระ ไม่มีเครื่อง
ดนตรี เครื่องให้จังหวะใดๆ แต่ละคนเปล่งเสียงออกมา
ประสานกันไป พลอยท�ำให้พนี่ อ้ งต่างความเชือ่ ได้ยนิ เสียง
นี้ด้วย หลายครอบครัวกลับมาเป็นคริสตชนเพราะเห็น
บรรยากาศในเดือนแม่พระ ในเดือนนี้หากจะมองในมิติ
ทางสังคม จะเห็นว่าวิธีการรวมกันสวดนี้ ได้หลอม
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รวมใจพวกเราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ไปมาหาสู่
เยี่ยมเยียน ถามไถ่สารทุกข์สกุ ดิบกัน นีเ่ ป็น
ความสัมพันธ์ทพี่ ระศาสนจักรคาทอลิกของเรา
ส่งเสริมและสนับสนุน วิถีชีวิตคริสตชนจึงเป็น
ความสัมพันธ์ต่อพระเจ้า ต่อเพื่อนบ้าน ต่อสิ่ง
สร้าง และต่อตนเอง สอดคล้องกับคริสตชน
ในยุคแรก ซึ่งพวกเขาเจริญชีวติ อาศัยการน�ำของพระจิต
เจ้า  โดยมีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง (กจ 2:42-47 ;
4:32-35)
ช่วงเวลาตลอดเดือนจึงเต็มไปด้วยบรรยากาศ
ทีอ่ บอุน่ ทัง้ ด้วยการไปให้ก�ำลังใจและภาวนาร่วมกัน เสียง
สวดสายประค�ำจึงดังก้องไม่ขาดสาย ค�ำภาวนาแด่พระเจ้า 
ร่วมกับพระแม่มารีย์ ช่วยหล่อเลี้ยงความเชื่อ เสริมสร้าง
ความศรั ท ธาและน�ำความรั ก ของพระให้ กั น และกั น
“พระเจ้าทรงเป็นองค์แห่งความรัก”  “ทีใ่ ดมีความรักทีน่ นั่
พระประทับอยู”่    ขอพระพรของพระเจ้าได้อวยพรคริสตชนทุกท่าน ตลอดจนบรรเทาความต้องการในปัญหาต่างๆ
ในพระศาสนจักร โดยอาศัยค�ำภาวนาทีเ่ ปีย่ มด้วยศรัทธา
แห่งความเป็นหนึง่ เดียวกัน พร้อมกับพระแม่มารีย์ โปรด
ให้เดือนตุลาคมปีนเี้ ป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาต่อ
พระแม่อย่างแท้จริง ขอให้ค�ำภาวนาทีพ่ ร�ำ่ สวดสายประค�ำ
ทั้งมวลได้ช่วยวิญญาณของคนบาปให้รอดและสันติภาพ
จงมีแก่โลก ทุกค�ำภาวนาทัว่ โลกจะบันดาลเป็นพระพรที่
ยิ่งใหญ่ต่อประชากรทุกคน แม้เราจะอยู่หา่ งกัน อยู่ใน
หุบเขาอันไกลโพ้น เราก็ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้อง
คริสตชนทั่วโลกในการสวดสายประค�ำ
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

เดียวกับที่เคยใช้ในโคชินไชน่า  ... คณะซิสเตอร์เป็น
กำ�ลังในการดูแลการเรียน การสอนนักเรียน และทำ�
หน้าที่รับเลี้ยงเด็กกำ�พร้าด้วย และนี่เป็นเรื่องราวแรกๆ
เกี่ยวกับวัดสามเสน ชุมชนคริสตชนชาวญวน ที่เป็นที่
มาของคริสตชนชาวญวน ของคริสตชนกลุ่มอื่นๆ จาก
การอพยพย้ายถิ่นเพื่อไปทำ�มาหากิน
4

เรื่องราวยาวนาน และต้นกำ�เนิดกลุ่มคริสตชนใหม่ๆ...

เรื่องราวแห่งความเชื่อ วัดสามเสน
1

เบียดเบียนศาสนา  ... จนทีส่ ดุ ในสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้คริสตชนชาวญวน
1,350 คน ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณวัดส้มเกลี้ยง
เหนือบ้านเขมรซึ่งมีคริสตังแล้วจำ�นวนหนึ่ง ... ทรง
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างวัดหลังแรก เป็น
วัดไม้ไผ่ ชื่อว่า  “วัดแซงต์ฟรังซัวซาเวียร์” ... เมื่อมี
วัดหลังแรก พระคุณเจ้าตาแบร์ด ซึ่งอพยพหนีภัยการ
เบียดเบียนศาสนามาที่กรุงเทพฯ ด้วยได้จัดหาพระสงฆ์
สามองค์มาดูแล ... วัดหลังแรกอยู่ได้เพียง 3 ปี ต่อมา
เมื่อปี ค.ศ. 1837 พายุใหญ่พัดทำ�ลาย วัดพังเสียหาย
หมด พระสังฆราชกูร์เวอซี ประมุขมิสซังสยามได้
ออกเงินให้สร้างวัดใหม่ เป็นวัดไม้ และยังสร้างบ้านพัก
พระสงฆ์ บ้านซิสเตอร์ .... จัดตั้งโรงเรียนชาย และ
โรงเรียนหญิง เพื่อสอนเด็กให้เรียนรู้ภาษาญวน และ
สามารถเรียนคำ�สอนได้อย่างสะดวกมากขึ้น ....

ผมเล่าเรื่องแรกที่อาจดูเป็นปาฏิหาริย์... เป็น
เรื่องเหลือเชื่อ แต่เรื่องที่เล่าสืบทอดกันมาเรื่องนี้ ก็เป็น
เรื่องแห่งความเชื่อในการดูแลของพระเจ้า ผ่านการเสนอ
วิงวอนของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์
ของวัดสามเสน
เรื่องราวผ่านงานเขียนของ “วินเซน 53” ใน
บทความเรื่อง “ปลอดภัยจากระเบิด” เล่าเรื่องราวเมื่อ
ครั้งปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ ถูกทิ้งระเบิด
และที่หมู่บ้านมิตรคามก็ถูกทิ้งด้วยเช่นกัน ผู้เขียนเล่า
อีกว่า  “พระเจ้าประทานความบรรเทาแก่ลูกๆ ของ
พระองค์ เกิดมีเสียงเล่าลือกันว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเรือ
ยืนยันว่า ได้เห็นท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ซึ่งยืนอยู่
บนหลังคาวัดนั้นโบกให้เรือบินที่กำ�ลังจะทิ้งระเบิดเลย
ไป” .... ผู้คนสมัยนั้นยังบอกอีกว่า “ท่านนักบุญฟรังซิส
เซเวียร์บนหลังคาวัด เคยมาตบตีคนที่พูดจาหยาบคาย
คนเมาเหล้า และหนุ่มสาวที่มาใช้สถานที่วัดกระทำ�สิ่ง 3
ผิด ....”
2

หนึ่งภาพเก่าฯ เล่าเรื่องราวความเป็นมาของ
กลุ่มคริสตชนชาวญวน แห่งบ้านสามเสน เรื่องราว
ยาวนานเมื่อครั้งที่คริสตชนชาวญวน ย้ายถิ่นฐานเข้ามา
อยู่ในประเทศไทย อันเนื่องมาจากภัยสงคราม และการ

เรื่องราวของนักบวชหญิง “รักไม้กางเขน”
ในบรรดาคริสตังที่อพยพมา  มีซิสเตอร์คณะ
รักไม้กางเขน จำ�นวนหนึ่งมาด้วย เมื่อเห็นว่ามีวัดเป็น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว บรรดาซิสเตอร์เหล่านี้ ได้ขอร้องคุณพ่อ
เจ้าวัด ขอให้รับกลับมาเป็นซิสเตอร์ ปฏิบัติวินัยของ
การเป็นนักบวช พระคุณเจ้ากูร์เวอซี เห็นสมควร จึง
ได้สร้างอารามขึ้น รับซิสเตอร์ 15 คน ให้ถือวินัยอย่าง

ผมจำ�ได้ว่าเคยเขียนเรื่องราวการอพยพย้ายถิ่น
ของพี่น้องคริสตังชาวญวน ที่หลักๆ เป็นเรื่องของ
ที่ทำ�กินที่มีจำ�กัด แต่ความห่วงใยของบรรดามิสชันนารี
ทีไ่ ม่ทอดทิง้ คริสตังทีย่ า้ ยถิน่ อาศัย ท่านก็ตามไปอภิบาล
เพราะเกรงว่าพวกเขาจะละเลยการปฏิบัติศาสนกิจ และ
นี่เป็นความห่วงใยที่เป็นผลดี เพราะคริสตังเหล่านี้กลับ
กลายเป็นแสงสว่างท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่อ ...
และความเชื่อในพระเจ้าก็ขยายตัวและแผ่ออกไปอย่าง
กว้างขวางริมสายน้ำ� ...
“เมื่อกางเขนปักลง ความเชื่อก็บังเกิด” ...
เมื่อครั้งฉลองครบ 125 ปี ชุมชนความเชื่อวัดพระ
นามกรเยซู บ้านแป้ง การรื้อฟื้นและคิดถึงที่มาของวัดนี้
ก็เกิดขึ้น ผมได้ยินคณะกรรมการจัดงานใช้คำ�นี้ ... และ
เป็นจริงอย่างที่ได้ยิน .. เพราะเมื่อกางเขนปักลง ความ
เชือ่ ก็เกิดขึน้ เป็นผลทีจ่ ะกลายเป็นความรักต่อเพือ่ นพีน่ อ้ ง
รอบข้างเสมอ ... ที่มาของวัดบ้านแป้ง วัดริมสายน้ำ�ก็
เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีต่อกำ�เนิดจากวัดแม่อย่างวัดสามเสน
ผมค้นคว้า  และไล่เรียงเรือ่ งราวการอพยพย้ายถิน่
ในวันนั้น จนกลายเป็นวัดที่มั่นคงในยุคของเราวันนี้...
(จากหนังสือ ทวีธารวัชรสมโภช วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์
แบ่งการแยกไปเฉพาะกลุ่มใหญ่ๆ 11 กลุ่ม)
1. กลุ่มเจ้าเจ็ด สร้างวัด เมื่อ ค.ศ. 1876
โดย คุณพ่อแปร์โรส
2. กลุ่มบ้านแป้ง สร้างวัด เมื่อ ค.ศ. 1878
โดย คุณพ่อลมบาร์ด และคุณพ่อดาแบง
3. กลุ่มบ้านเล่า สร้างวัด เมื่อ ค.ศ. 1884
โดย คุณพ่อแปร์แนต์
4. กลุ่มเกาะใหญ่ สร้างวัด เมื่อ ค.ศ. 1888
โดย คุณพ่อเกแมนเต
5. กลุ่มสองพี่น้องสร้างวัด เมื่อ ค.ศ. 1894
โดย คุณพ่ออัมโบรสิโอ
6. กลุ่มปากน้ำ�โพ สร้างวัด เมื่อ ค.ศ. 1894
โดย คุณพ่อแกนตริก
7. กลุม่ บ้านปลายนา สร้างวัด เมือ่ ค.ศ. 1909
โดย คุณพ่อดาวิด
8. กลุ่มบ้านหน้าโคก สร้างวัด เมื่อ ค.ศ. 1925
โดย คุณพ่อแบส์แรส์ด
9. กลุ่มบางขาม สร้างวัด เมื่อ ค.ศ. 1926
โดย คุณพ่อซีมอน
10. กลุ่มบางบัวทอง สร้างวัด เมื่อ ค.ศ. 1927
โดย คุณพ่อตาปี
11. กลุ่มเตย สร้างวัด เมื่อ ค.ศ. 1929
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อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
วัดราชินแี ห่งสันติสขุ
ซอย 101 กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวัน
อาทิตย์ท่ี 16 พฤศจิกายน
เวลา  10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศกั ดิ์
สิรสิ ทุ ธิ์ เป็นประธาน (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
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันศุกร์ที่ 5
ธันวาคม เวลา  10.00 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กิจบุญชู เป็นประธาน
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.

วัดอัสสัมชัญ พัทยา ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่
16 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.
วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22
พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.
อาสนวิ ห ารพระนางมารี อ าปฏิ ส นธิ นิ ร มล
จันทบุรี ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม เวลา 
10.30 น.
วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม จันทบุรี
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม เวลา 10.30 น.

สังฆมณฑลอุดรธานี
วัดนักบุญทัง้ หลาย บ้านม่วงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา  10.30 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดแม่พระปฏิสนธินริ มล บ้านน้อยสามเหลีย่ ม
จ.ขอนแก่น ฉลองวัดวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม  เวลา 10.30 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูง
น้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6
ธันวาคม เวลา  10.30 น. คุณพ่อสมนึก สุทธิ
อุปสังฆราช เป็นประธาน
วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล ถ.พลรัตน์
อ.พล จ.ขอนแก่น ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม
2014 เวลา  10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย
ธาตุวิสัย เป็นประธาน

สังฆมณฑลราชบุรี
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี ฉลองวัดและฉลองครบ 25 ปีของตัว
โบสถ์ไม้ที่ได้สร้างขึ้น วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
กฤษเจริญ เป็นประธาน
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม จ.ราชบุรี
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม เวลา  10.00 น.
พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น
ประธาน

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
สังฆมณฑลจันทบุรี
ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน
วัดแม่พระถวายองค์ มูซู ฉลองวัดวันเสาร์ที่
วัดพระคริสตราชา เมืองคง อ.คง จ.นคร15 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.
ราชสีมา 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

สังฆมณฑลเชียงใหม่
วัดแม่พระบังเกิด จ.เชียงราย ฉลองวัดและ
พิธีโปรดศีลกำ�ลัง วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 
10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน
วัดนักบุญสเตเฟน ฉลองวัดและพิธีโปรดศีล
กำ�ลัง วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2015 เวลา  10.00 น.
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น
ประธาน
วัดนักบุญอันนา บ้านห้วยเจริญ พิธีเปิด-เสก
วัดใหม่ วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น
ประธาน (ติดต่อสอบถามได้ที่คุณพ่อรชตะ ประทุมตรี โทร. 08-1746-5878)

ที่นี่มีนัด

ฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณโมทนาคุณพระ วัน
อาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2014 มีพิธีเสกยาน
พาหนะ เวลา 09.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา
10.00 น. โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง โทร. 08-1797-8303
สำ�นักงานวัด 0-3261-1578 ต่อ 115
] ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี (บ้าน
เณรเล็ก สังฆมณฑลอุดรธานี) วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา  10.30 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน / วันศุกร์
ที่ 12 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 บาท ตลอดชีพของการเป็นสมาชิก
(อ่านต่อหน้า 16)
]
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อีกทั้งยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 1. จะได้รับ
การภาวนาและถวายมิสซาให้เป็นประจำ� 2. ได้รับ
ข่าวสารจากทางสมาคมปีละ 3-4 ครั้ง 3. ร่วม
เดินทางไปแสวงบุญทั้งในและต่างประเทศในอัตรา
พิเศษ 4. ได้รับส่วนลดค่ายา  10% และค่าห้องพัก
3% ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 5. เข้าเงียบประจำ�ปี
1 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ที่ทางสมาคมจะจัดขึ้น สนใจติดต่อคุณสุธี ศรีขันธ์
โทรสาร 0-2681-5369 โทรศัพท์ 0-2681-3900
ต่อ 1313 หรือมือถือ 08-1695-4468
] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำ�หรับผู้สนใจ
ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา  09.30-11.30 น. ที่ห้อง
วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่จอดรถ
ชั้น A ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ
pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 หรือ
ดร.สุนทรี โคมิน komin.suntree@gmail.com,
08-9611-7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา
aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 หรือ
คุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com, 089117-9100

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
= ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ “เสกสุสาน
ศานติคาม” ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา  10.00 น.
มีรอบเดียว ที่หอประชุมบุญราศีฯ พระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
ถ้าไม่สะดวกมร่วมในวันและเวลาดังกล่าว สามารถมา
ร่วมมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับได้ในวันอาทิตย์ที่ 25
มกราคม 2015 เวลา  16.30 น. ที่วัดพระเยซูเจ้า
เสด็จขึ้นสวรรค์ (ร้านค้าติดต่อโดยตรงที่โทร. 089693-0477, 08-7531-4490 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30
พฤศจิกายน 2014) ติดต่อสอบถามได้ที่โทร.
0-2429-0117 ถึง 8, 08-7531-4490 E-mail :
info@santikham.com / www.santikham.com
หมายเหตุ ทั้งสองวันมีดอกไม้และเทียน
จำ�หน่าย
= วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ วันเสาร์
ที่ 17 มกราคม 2015  เวลา 19.00 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

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
= วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 
10.00 น.

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
มาร่วมสนุกและร่วมทำ�บุญร่วมด้วยนะครับ
(เข้างานฟรี)
รายได้จากงานครั้งนี้จะนำ�สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ
ของคณะพระมหาไถ่ เช่น Mercy Center, Father
Ray Foundation, Sarnelli House, Mission with
Hill tribes, Community Services Program

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

“จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า
คือพระคริสตเจ้าในจิตใจของท่าน
จงพร้อมเสมอ
ที่จะให้คำ�อธิบายแก่ทุกคน
ที่ต้องการรู้เหตุผลแห่งความหวังของท่าน”
(1 เปโตร 3:15)

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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ถกเรื่องสื่อกับศาสนา (ต่อจากหน้า 20)
อีกทั้งยังเห็นว่า ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
การสื่อสารทำ�ให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ รูปแบบการใช้
ชีวิตใหม่ ภาษาใหม่ ซึ่งศาสนาต่างๆ จำ�ต้องรับรู้และ
เข้าใจเพื่องานพระศาสนาของตน
การประชุมโต๊ะกลม ซึง่ จำ�กัดเฉพาะนักวิชาการ
ผู้ มี ผ ลงานวิ จั ย โดดเด่ น และได้ รั บ เชิ ญ ให้ ม านำ � เสนอ
ผลงาน ได้จัดขึ้นที่วิทยาลัยแสงธรรม ระหว่างวันที่
20-23 ตุลาคม 2014 ด้วยความร่วมมือของศูนย์วิจัย
ด้านศาสนาและสื่อสังคมแห่งเอเชีย (Asian Research
Center for Religion and Social Communication)
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น โดยมีหัวข้อการประชุมปีนี้ว่า
มิติสื่อสารสังคมของศาสนาในวัฒนธรรมเอเชีย (Social
Communication Dimensions of Religions in
Asian Cultures)
นั ก วิ ช าการผู้ ไ ด้ รั บ เชิ ญ เหล่ า นี้ ส อนระดั บ
บัณฑิตวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเอเชีย และ
นับถือศาสนาต่างๆ กัน ได้แก่ พุทธ อิสลาม คริสต์
ฮินดู และเชน เป็นต้น เป็นการประชุมที่มองถึงบทบาท
และอิทธิพลของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในมิติของ
ศาสนา โดยจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี ครั้งนี้เป็นการประชุม
ครั้งที่ 7
ในปีนี้มีการนำ�เสนออิทธิพลของสื่อสังคมใน
ศาสนาต่างๆ มากเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น พระมหา
ดร.บุญช่วย ดูใจ แห่งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตวัดสวนดอก เชียงใหม่ ได้นำ�เสนอกรณีศึกษา
ของการใช้สื่อในงานต่างๆ ของทางพุทธศาสนาในภาค
เหนือ  ดร.นาดีม ฮุสเนน จากอินเดีย นำ�เสนอผลกระทบ
จากเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารในนิ ก ายชี อ ะฮ์ ข องอิ ส ลาม  
ดร.ซันนี่ ยูน แห่งมหาวิทยาลัยฮันยาง เกาหลีใต้ ได้นำ�
เสนอสื่อและศาสนาในรูปแบบของเอเชียท่ามกลางการ
พัฒนาของทวีปนี  
้ ดร.บินอด อากราวาล แห่งบัณฑิต
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์อาเมห์ดาบัด อินเดีย ได้นำ�เสนอ
การวิเคราะห์การใช้สื่อด้วยวาจาในศาสนาฮินดู   และ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นนำ�เสนอการวิเคราะห์สาส์น
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับการใช้สื่อ
สังคมในงานอภิบาล เป็นต้น
พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ได้เป็น
ประธานในพิธีเปิดการประชุม และกล่าวสนับสนุนการ

คณะเยสุอิต
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง

“สองร้อยปีแห่งการฟื้นคืน
คณะเยสุอิต
มรสุม ศรัทธา และบทเรียน”
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2014
เวลา 08.00-18.00 น.
ที่บ้านเซเวียร์

การนำ�เสนอในห้องประชุม
ประชุมทางวิชาการครัง้ นี  
้ คุณพ่อฟรานส์โยเซฟ ไอเลอส์
แห่งคณะพระวาจาพระเจ้า  จากมหาวิทยาลัยซานโต โทมัส
ในฟิลิปปินส์ ทำ�หน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้กล่าว
ในการบรรยายหลักถึงมิติสำ�คัญในการสื่อสารซึ่งแยก
ออกได้เป็นหลายประเภทที่ทุกคนควรต้องคำ�นึงถึง
ทีป่ ระชุมได้ให้ขอ้ สังเกตว่า  ไม่มคี วามสงสัยใดๆ
ทั้ ง สิ้ น เกี่ ย วกั บ บทบาทและความสำ � คั ญ ของศาสนา
ในวัฒนธรรมของเอเชีย เพียงแต่วา่ ไม่ค่อยมีผู้ใดศึกษา
และวิจัยเรื่องของศาสนากับการสื่อสารสังคมเท่าที่ควร  
ที่ประชุมเชื่อว่า  ศาสนากับการสื่อสารไม่ใช่เป็น
สิ่งที่แยกกัน ตรงกันข้ามกับต้องเป็นเรื่องเสริมกันและ
กันด้วยซ้ำ� การศึกษาเรื่องศาสนาจำ�ต้องศึกษาเรื่องการ
สือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพควบคูไ่ ปด้วยเสมอ และดังนัน้
จึงควรสนับสนุนให้มีการศึกษาและวิจัยเรื่องนี้เพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้มากยิ่งขึ้น
การประชุมจบลงด้วยการนำ�ผู้เข้าประชุมไป
ทัศนศึกษาสำ�นักปฐมอโศก เพือ่ ดูวธิ กี ารสือ่ สารความเชือ่
ของตนด้วยการเจริญชีวิตประจำ�วันในรูปแบบต่างๆ
และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถามในเชิงวิชาการ
อีกด้วย

08.30 น.  เริม่ ลงทะเบียน
09.00 น.  วจนพิธกี รรมและกล่าวเปิดโดย
คุณพ่อสุกีโย ปีโตโย, S.J.
09.30 น.  เกริ่นนำ� และ  Slide Presentation
10.00-12.00 น. เสวนา หัวข้อ

“สองร้อยปีแห่งการฟื้นคืน
คณะเยสุอิต
มรสุม ศรัทธา และบทเรียน”

วิทยากร คุณพ่อสุกีโย ปีโตโย, S.J. เจ้าคณะแขวง
เยสุอิตแห่งประเทศไทย คุณพ่อพงษ์พันธ์ โภคทวี, S.J. เยสุอิตมิสชันนารีไทย ประเทศกัมพูชา
คุณพุฒพิ งศ์ พุฒตาลศรี นักวิชาการด้านประวัต-ิ
ศาสตร์พระศาสนจักร
ผูด้ �ำ เนินการเสวนา คุณชืน่ สุข อาศัยธรรมกุล
12.00-13.30 น.  พัก รับประทานอาหาร
13.30-15.30 น. เสวนาหัวข้อ

“ประวัตศิ าสตร์เยสุอติ ไทย
ตัง้ แต่อยุธยาถึงปัจจุบนั :
ประสบการณ์ บทเรียน สูก่ า้ วต่อไป”

วิทยากร อาจารย์วไล ณ ป้อมเพชร ศิษย์เก่ารุน่ แรก
บ้านเซเวียร์ คุณพ่อวิชยั โภคทวี, S.J. จิตตาธิการ
กลุม่ Spiritual Journey ซิสเตอร์รวงกาญจนา
ชินะผา, OSU. นักบวชคณะอุรส์ ลุ นิ คุณพุฒพิ งศ์
พุฒตาลศรี นักวิชาการด้านประวัตศิ าสตร์พระศาสนจักร
ผูด้ �ำ เนินการเสวนา คุณปริญญ์ พิชญวิจติ ร์
15.30-16.30 น.   ไตร่ตรอง แบ่งปัน
17.00-18.00 น.  พิธมี สิ ซา

สอบถามโทร. 0-2354-9091 ต่อ 303
(คุณรัชนก ดีออ่ น)
อุดมสาร หนังสือพิมพ์ขา่ วคาทอลิก รายสัปดาห์ R เจ้าของ : สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย R ผูอ้ �ำ นวยการ : คุณพ่ออนุชา ไชยเดช R บรรณาธิการบริหาร : คุณพ่ออนุชา ไชยเดช R หัวหน้ากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์
R กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ� R ฝ่ายโฆษณา : สุพร เล่าเรียนธรรม R รายชือ่ ผูป้ ระสานงานสือ่ มวลชนฯ ประจำ�แต่ละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม สังฆมณฑลเชียงใหม่ : คุณพ่อบรูโน  โรสซี
สังฆมณฑลจันทบุรี : คุณพ่อเอนก นามวงษ์ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง : คุณพ่อธีรพงษ์ นาแว่น สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพ่อเสนอ ดำ�เนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพ่อเกรียงไกร ยิง่ ยง สังฆมณฑลนครสวรรค์ : คุณพ่อพรชัย สิงห์สา 
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี : คุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ สังฆมณฑลอุดรธานี : คุณพ่อเลิศอัมพร พรหมผาย สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพ่อบุญพฤกษ์ ทองอินทร์ R ค่าบำ�รุงปีละ 400 บาท โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย การพิมพ์คาทอลิก / ธนาณัติในนามซิสเตอร์ศักดิ์ศรี งามวงศ์ สั่งจ่าย ป.ณ.ยานนาวา 10120 R สำ�นักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี
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หนังสือ 2 เล่ม ขาไป

(บทความนี้มีภาคต่อชื่อ หนังสือ 2 เล่ม ขากลับ ฉบับหน้า)

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 บางครั้งผมชอบอารมณ์ที่ไม่สามารถทำ�อะไรที่เป็นหน้าที่หลัก
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 ประเด็นหลักของเล่มว่าด้วยเรื่องของสำ�นักพิมพ์ผีเสื้อ ซึ่งหัวเรือใหญ่
คือ มกุฏ อรฤดี ซึ่งมีเรื่องราวการทำ�งานที่พิถีพิถัน ประณีตกันทุกรายละเอียด
เราพึ่งพบกันเมื่องานเข้าสู่ปีที่ 95 ของอาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา
หรืออุชเชนี ทั้งสองนับถือกันอย่างที่ว่าถ้ามีงานสำ�คัญต้องพบคุณมกุฏ ส่วนผม
นับถือทั้งสอง แต่รู้สึกแปลกใจว่า เวลาที่มีสำ�หรับการอ่านหนังสือแม้น้อย แต่
พระก็มักส่งหนังสือดี ๆ มาให้อ่านทุกที
การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ตใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่า ๆ เมื่อ
เครื่องทะยานสู่ฟ้าจนนิ่งแล้ว นักบินทักทายลูกเรือนิดหน่อย วันนั้นผู้โดยสาร

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?
คำ�ตอบคือ ไม่ได้เชื่อแบบศรัทธา แต่เข้าใจว่า หนังสือสร้างอะไรบางอย่างให้กับ
เรา และยังเชื่อแบบสนิทใจด้วยว่า คนอ่านหนังสือย่อมได้เปรียบ หนังสือเล่มนี้
มีสโลแกนเก๋ ๆ บนหน้าปกว่า “แค่เปิดอ่าน โลกก็ต่างไปจากเดิม”
“ฉันอ่าน ฉันจึงเป็น” เป็นหนังสือในสำ�นักพิมพ์ปราณ 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 ผมเชื่อว่าตัวอักษรก็ไม่เคยทำ�ร้ายใคร
เครื่องบินค่อย ๆ เทียบลงรันเวย์ แรงเสียดทานพาให้ล้อที่กระแทกพื้น
หมุนไวขึ้นจนรู้สึก ผมเก็บหนังสือเข้ากระเป๋า โดยไม่แน่ใจว่าจะได้อ่านหนังสือ
เหล่านั้นอีกทีเมื่อไหร่ สำ�หรับคนที่รักในตัวอักษรการได้อ่านหนังสือดี ๆ ช่าง
เป็นความสุขทีใ่ นบรรทัดหนึง่ ของหนังสือทีอ่ า่ น บอกไว้ “ถ้าคุณเดินทางท่องเทีย่ ว
ความสุขของคุณคือสิ่งที่คุณพบเจอ ประทับใจ สัมผัส แต่ถ้าคุณจะอ่านหนังสือ
คุณต้องเอาเวลาเข้าไปแลกกับมัน แล้วความอิ่มเอมใจจะอยู่กับคุณไปนานแสน
นาน” ผมอยากเติมอีกนิด เมื่อคุณปิดหนังสือลง ตัวอักษรและเรื่องราวจะ
โลดแล่นในคุณอย่างสนุกสนาน ให้คุณจับมาใช้ในวันเวลาที่เหมาะสม ทั้งโดยที่
คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัว
ผมเดินไปตามทางที่เขียนว่าทางออกสู่สนามบินภูเก็ต คุณพ่อมารอรับ
นานแล้ว ผมเชื่อว่าตัวอักษรในหนังสือถูกปิดลง ตัวหนังสือในชีวิตกำ�ลังเริ่มขึ้น
ผมเชื่อว่ามันเป็นบทเริ่มต้นที่ไม่เลวเลยทีเดียว
(อ่านต่อฉบับหน้า)
บรรณาธิการบริหาร
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“ประชุม”

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะ
กรรมการคาทอลิกเพือ่ คริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ
และซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ คณะพระหฤทัยฯ ผู้อำ�นวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ซีซี) ได้จัดประชุมตัวแทนศิษย์เก่าทั้งที่เรียนคำ�สอน
ภาคปกติ ภาคฤดูรอ้ น ศิษย์เก่าทีเ่ รียนสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
และพักที่ศูนย์อบรมฯ ทั้งหมดจำ�นวน 50 คน เพื่อประชุมจัดเตรียมงานฉลอง
ศูนย์ฯ ครบ 50 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014 ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ งานฉลองศูนย์ฯ จะจัดในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2016 ที่ศูนย์
อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน

“รำ�ลึก 14 ตุลาคม” คุณพ่อเสนอ ดำ�เนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ รำ�ลึก
14 ตุลาคม ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 (แยก
คอกวัว) ถนนราชดำ�เนินกลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา
ดิศกุล เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีวีรชนและเหตุการณ์
14 ตุลาคม 2516

“ฟื้นฟูจิตใจ” คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร จิตตาธิการผู้สูงอายุ จัดฟื้นฟู

จิตใจผู้สูงอายุเขต 1 หัวข้อ “ดนตรีกับผู้สูงอายุ” โดยมีคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร
เป็นวิทยากร เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2014 ทีส่ กั การสถานบุญราศีนโิ คลาส บุญเกิด
กฤษบำ�รุง อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 65 คน

ทุกๆ ปีการศึกษาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม - กันยายน โรงเรียนเรยีนาเชลี
วิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการสังคมพัฒนา เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ยินดีและรับใช้ด้วยใจศรัทธาให้กับนักเรียนในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อ
อาทร โดยใช้กระบวนการปลูกฝังคุณค่าผ่านทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การ
ทำ�งานเป็นกลุ่ม การรู้จักวางแผนงาน ฝึกการเป็นผู้น�ำ และรับผิดชอบ ได้แก่
การไปบริการช่วยเหลือ เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้อาวุโสที่บ้านธรรมปกรณ์ แบ่งปัน
ความรักที่บ้านพรสวรรค์ มูลนิธิบุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ บ้านดอกไม้ป่า
บ้านสมานใจ และบ้านกิ่งแก้ว การไปบริการชุมชนด้วยการใส่ใจรัก ทำ�ให้เกิด
การเรียนรูแ้ ละตระหนักในคุณค่าชีวติ ซึง่ กันและกัน เกิดบรรยากาศความเป็นพีน่ อ้ ง
และความสัมพันธ์ของการอยู่บนโลกใบเดียวกัน ที่ต้องเห็นอกเห็นใจ
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ถกเรื่องสื่อกับศาสนาในเอเชีย

ผลงานวิจัยของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในเอเชียชี้ให้เห็นถึงความ
สำ�คัญของการใช้สื่อในงานของศาสนาเพิ่มมากขึ้น
(อ่านต่อหน้า 17)

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 56 งาน (1) งานสร้างคน

สู่พระแท่นศักดิ์สิทธิ์

กระบวนการดำ�เนินเรื่องแต่งตั้ง
คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ข้ารับใช้พระเจ้า

เป็นบุญราศีและนักบุญ

นับว่าเป็นความยินดีส�ำ หรับครอบครัวพระแม่มารี สมาคมผูป้ กครอง
(อ่านต่อหน้า 8)
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

หนักเอาเบาสู้ ปรัชญาการทำ�งานแบบไทย ๆ
หาเช้ากินค่ำ� เป็นบทสรุปของการทำ�งานของบางคน
หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน ปรัชญาของคนสู้งาน
ชีวิตประจำ�วันกับงานประจำ� พระเป็นเจ้าเฝ้าดูเราอย่างไร?
“ดวงตาของเราจะไม่สงสาร เราจะไม่ไว้ชีวิต เราจะลงโทษตาม
การกระทำ�ของเขา” (ประกาศกเอเสเคียล 9:10)
“ไม่ว่าทำ�สิ่งใด จงทำ�จากใจประหนึ่งว่าทำ�เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
ไม่ใช่เพื่อมนุษย์” (บทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี 3:23-24)
ในมุมหนึ่งการงานคือการต่อเติม รักษา บำ�รุงสิ่งสร้างของพระให้คงอยู่
เพื่อมนุษยชาติสืบไป เรามองมุมนี้เพื่อพบว่ามากไปกว่าคำ�ว่ารายได้แท้จริงแล้ว
การงานกลับสร้างคน

