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คณะอาจารย์ นิสติ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มาเยี่ยมเยียนศึกษาดูงานที่สภา
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย วัด
แม่พระลูกประคำ� กาลหว่าร์ วัดเซนต์หลุยส์
และสถานเอกอั ค รสมณทู ต วาติ กั น ประจำ �
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2014
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“ต้อนรับพระธาตุ”

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น
ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญ
ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ที่วัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2014

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

“ฉลองวัด”

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดแม่พระลูกประคำ� กาลหว่าร์ เมื่อ
วันที่ 5 ตุลาคม 2014

อบรมสื่อศึกษานักเรียนคาทอลิกเขต 5

คุณพ่อธนายุทธชี้เฟสบุ๊ค คือหน้าหนังสือที่เรามักใช้เล่าเรื่องราวความเคลื่อนไหวในชีวิตของเรา
(อ่านต่อหน้า 7)
แต่พ่ออยากให้เรามีมากกว่านั้นคือให้เฟสบุ๊คเป็นหนังสือแห่งความเชื่อ

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
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การบำ�บัดรักษาของพระเจ้า
แปลโดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.
ในชีวิตของคนเรา คงมีเวลาที่เราต้องการการบำ�บัดรักษา อาจเป็นเรื่อง
ความเจ็บป่วยหรือร่างกายของเราที่ได้ผ่านการทำ�งานมามากมาย หรือเราอาจ
ต้องการการบำ�บัดรักษาจากความเจ็บปวดฝ่ายจิตวิญญาณของเรา พระศาสนจักร
ดูแลเรา โดยมอบศีลศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เรา นั่นคือ “ศีลเจิมคนป่วย” ในการเจิมนี้
พระเจ้าทรงบำ�บัดรักษาบาดแผลฝ่ายจิตวิญญาณของเรา ลองวาดภาพเด็กเล็กๆ
ทีห่ กล้ม และมีความเจ็บปวดจากการหกล้มนี้ แล้วลองวาดภาพคุณแม่หรือคุณพ่อ
ก้มลงจุมพิตบาดแผล พลางกล่าวกับลูกน้อยว่า “เดี๋ยวก็หาย” แม้บาดแผลยังคง
อยู่ แต่การรักษาได้เกิดขึ้นแล้ว หนูน้อยคนนั้นได้รับความบรรเทา โดยรู้ว่ามีใคร
คนหนึ่งที่เอาใจใส่เขามากพอที่จะมาอยู่ใกล้ชิดเขาในยามที่เขารู้สึกเจ็บปวด
การรับศีลเจิมคนป่วยคือ เราอาจได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์ โดย
ความเจ็บป่วยหายสนิท การรักษาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ แต่นี่มิใช่จุดประสงค์
ของการอธิษฐานภาวนาของเรา เราไม่อาจใส่พระเจ้าไว้ในกล่อง และถูกเราบังคับ
ให้ทรงกระทำ�ตามความต้องการของเรา หากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ก็ขอ
ให้พระประสงค์ของพระองค์จงสำ�เร็จไป แต่เราทราบดีว่า เราไม่สามารถบำ�บัด
รักษาทุกโรคหรือสถานภาพนั้นๆ ให้หาย เมื่อนั้น “ขอให้พระประสงค์จงสำ�เร็จ
ไป” เราเข้าใจว่าสักวันหนึ่ง เราจะต้องกลับบ้านของเราเพื่อไปอยู่กับพระเจ้า เรา
ทุกคนต้องสิ้นชีวิตตามธรรมชาติเพื่อเข้าสู่ชีวิตนิรันดร คำ�อธิษฐานภาวนาของ
เราก็คือการวอนขอพระหรรษทานเพื่อให้โอกาสนั้นบำ�บัดรักษาจิตวิญญาณของ
เรา และเป็นประจักษ์พยานแก่สิ่งที่อยู่หลังจากชีวิตนี้ และเพื่อน้อมรับความ
ทรงจำ�ของเรา และสามารถที่จะยกโทษให้อภัยผู้ที่เคยทำ�ให้เราเจ็บปวด เรา
อธิษฐานภาวนาวอนขอการบำ�บัดรักษาและสันติภาพ เพื่อถวายความเจ็บปวด
ของเราแด่พระทรมานของพระเยซูเจ้า เพื่อผู้อื่นจะได้พบกับแหล่งที่มาแห่งพลัง
และความหวังในการที่เราอดทนกับความยากลำ�บากในชีวิตนี้
การบำ�บัดรักษาเกิดขึ้น เพราะเรามอบถวายตัวเราเองแด่พระเจ้า ใน
ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความเชื่อของเราเตือนเราว่า เรามิได้เจ็บป่วยเพียงลำ�พังตัวเรา
เอง พระเจ้าทรงเข้ามายังเราด้วยความอ่อนหวานในช่วงที่เราต้องเจ็บปวด และ
ทรงนำ�น้ำ�มันแห่งการบำ�บัดรักษาเพื่อทรงช่วยเราในด้านร่างกาย จิตใจ และจิต
วิญญาณของเรา สันติที่เราได้มาช่วยเป็นประจักษ์พยานให้แก่เพื่อนๆ ของเรา
ครอบครัวของเรา ว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเราทุกช่วงเวลาต่างๆ ในชีวิตของเรา
แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำ�บากมากที่สุด
ในขณะที่พระสงฆ์เจิมเรา บาปของเราก็ได้รับการอภัย น้ำ�มันเตือนเรา
ให้รำ�ลึกถึงศีลล้างบาปและศีลกำ�ลังที่เราได้รับ และพระเจ้าเสด็จมาช่วยเรา พระ
วาจาที่ให้ความบรรเทาใจของพระเจ้ากังวานอยู่ในหูของเรา แม้เราจะไม่รู้ว่าการ
รักษาจะมาในรูปแบบไหน เรามั่นใจได้ว่ามีการบำ�บัดรักษาเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
เราทราบดีว่า พระเจ้าผู้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์ให้แก่เรา
พระองค์คงจะไม่ปฏิเสธสิง่ ทีเ่ ราต้องการ เพือ่ จะได้ปรากฏเฉพาะพระพักตร์พระองค์
พระคริสตเจ้าทรงสดับรับฟังความต้องการของเราและทรงมอบความหวังให้แก่
เรา พระหรรษทานเปี่ยมล้นในหัวใจของเรา เราได้รับความมั่นใจว่าพระเจ้าทรง
รักเรา ความหวาดกลัวของเราก็จะสูญหายไป ดังเช่นรอยจูบของบิดาหรือมารดา
และพระเจ้าตรัสกับเราว่า “ลูกที่รัก ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้น”

พระพรในความทุกข์
โดย : ลูกของพระองค์คนหนึ่ง
ข้าแต่พระเป็นเจ้า วันก่อนลูกนัดเจอกับลูกทูนหัวของลูก พร้อมกับ
เพื่อนของลูกที่แนะนำ�ให้เราทั้งสองได้เป็นแม่ลูกทูนหัวกัน ลูกจงใจทิ้งช่วงจาก
วันที่เธอรับศีลล้างบาปก่อนจะพบปะพูดคุยกับเธอ เพื่อให้เธอมีเวลาค้นพบ
ตัวเองและแสวงหาพระเจ้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เป็นครั้งที่สองที่ลูกได้พูดคุยกับลูกทูนหัวของลูก เธอรู้จักลูกดีจาก
หนังสือ “ภูเขาเคลื่อนได้” ของลูก แต่ลูกยังไม่รู้จักเธอเลย จากการพูดคุยกับ
เธอ 2 ชั่วโมงกว่า ทำ�ให้ลูกรู้จักเธอดีขึ้น เธอค่อยๆ เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอ
ทีละช่วงให้ลกู ฟัง และจบลงตอนเธอได้รบั ศีลล้างบาปเป็นลูกของพระโดยสมบูรณ์
ยิ่งกว่านั้น เธอยังได้แสดงความจำ�นงแน่วแน่ว่าเธอต้องการเป็นซิสเตอร์เพื่อ
อุทิศชีวิตในการรับใช้พระเจ้า เธอเล่าว่า แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาดูเหมือนจะมี
อุปสรรคตลอดในความตั้งใจของเธอในเรื่องนี้ จนเธอท้อใจมาก เมื่อคืนที่เธอ
รับศีลล้างบาป เธอก็ได้บอกกับลูกในคืนนั้น ถึงความตั้งใจของเธอในเรื่องนี้
แต่ลูกได้แนะนำ�ให้เธอไปสวดภาวนาเพื่อหากระแสเรียกที่แท้จริงสัก 1 ปี แล้ว
ค่อยมาคุยกับลูกใหม่ในเรื่องนี้
แต่ในครั้งนี้ หลังจากที่ลูกได้คุยกับเธอและได้สัมผัสถึงตัวตนที่แท้จริง
ของเธอ ลูกเปลี่ยนใจ หญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างหน้าของลูกคนนี้ เป็นหญิงสาว
ที่สุภาพ สำ�รวม อ่อนโยน เธอมาจากครอบครัวดีและได้รับการศึกษาจาก
โรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย พร้อมวุฒิปริญญาตรี เธอ
มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะอุทิศตนในการรับใช้พระเจ้า สำ�หรับลูกแล้ว เธอ
มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นซิสเตอร์ ไม่ต้องรอถึง 1 ปีแล้ว ลูกบอกกับเธอ
และลูกจะแนะนำ�เธอให้กับคณะซิสเตอร์ที่สอนโรงเรียนเก่าของลูกเอง
ทันทีที่ลูกพูดเช่นนั้น น้ำ�ตาเธอไหลรินลงอาบแก้มด้วยความปลื้มปีติ
ลู ก เองก็ ไ ด้ สั ม ผั ส ถึ ง ความจริ ง ใจในความต้ อ งการเป็ น ซิ ส เตอร์ ข องเธอ
ลูกเองก็กลั้นน้�ำ ตาไม่อยู่ เราทั้งคู่มองหน้าซึ่งกันและกันด้วยน้ำ�ตาอาบแก้ม ใน
วินาทีนั้น ลูกรู้สึกว่าการที่ลูกได้มานั่งอยู่ต่อหน้าหญิงสาวลูกทูนหัวของลูก
คนนี้นั้น เป็นน้ำ�พระทัยของพระเป็นเจ้าโดยแท้ เธอได้พยายามไปพบซิสเตอร์
คณะนี้ อารามคณะนั้น แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครเปิดประตูให้เธอ แต่แล้ว เธอก็
โคจรมาพบกับลูกซึ่งดูไปแล้วเส้นทางชีวิตเราไม่น่าที่จะโคจรมารู้จักกันได้
(อ่านต่อหน้า 8)
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ศูนย์สังคมพัฒนา (ต่อจากหน้า 20)
แต่การแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ หรือการ
หลอกลวง ข่มขู  
่ บังคับใช้แรงงานทาสก็ยังคงมีอยู่ใน
สังคมเช่นกัน แม้ทผ่ี า่ นมาจะมีความพยายามจากทางการ
หลายฝ่ายในการป้องกัน และปราบปราม   แต่ดูเหมือน
จะยั ง คงไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะหยุ ด ขบวนการเหล่ า นี้ ล งได้   
หนำ�ซ้ำ�ขบวนการค้ามนุษย์ยังมีการพัฒนารูปแบบการ
ลักลอบ ขนย้าย และกระทำ�การต่างๆ อย่างไม่เกรงกลัว
ต่อกฎหมาย และปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่าง
เลวร้ายไร้ซึ่งมนุษยธรรม
ดังเช่น 2 เหตุการณ์ล่าสุดที่มีการสกัดกั้น และ
เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์   ซึ่งกลุ่มแรก
ได้รับการช่วยเหลือเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557  จำ�นวน
53 ราย และกลุ่มที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 อีก
จำ�นวน 81 ราย โดยผู้เสียหายส่วนใหญ่ถูกหลอกลวง
มาจากประเทศบังคลาเทศ   และจากประเทศเมียนมาร์
อีกส่วนหนึ่ง   เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นศูนย์สังคมพัฒนา
มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
ในพื้นที่  และมีพันธกิจด้านการต่อต้าน ร่วมป้องกัน และ
แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะมีพันธกิจด้านมนุษยธรรมในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์   ได้
เข้าร่วมในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายร่วมกับฝ่าย
ปกครองของอำ�เภอตะกัว่ ป่า  ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา  บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดพังงา   มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ   และ
เครือข่ายองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่  โดยเข้าร่วมในการ
สัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายบุคคลต่างด้าว โดยใช้ล่าม
ที่ทางการจัดหามาให้  จากการสัมภาษณ์นี้เองทำ�ให้ทราบ
ว่าผู้เสียหายหลายคน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนมากถูกล่อลวง
ทั้งจากคนใกล้ชิด เพื่อนที่ทำ�งาน  หรือคนที่เข้ามาตีสนิท
ทำ�ทีว่าจะให้ความช่วยเหลือ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อ ก็
จะถูกบังคับ  และใช้อาวุธในการควบคุมตัว บางคนถูก
เพื่อนที่สนิทไว้ใจหลอกขายก็ม  ี หรือบางรายนั้นโดนกลุ่ม
ผู้ร้ายซึ่งมากัน 3-4 คน กระทำ�การลักพาตัวอย่าง
อุกอาจ เช่นโดนฉุดขึ้นรถในขณะที่กำ�ลังเดินอยู่บนถนน
ในเมืองเลยก็มี   หลังจากที่ผู้เสียหายถูกควบคุมตัวแล้ว
ทางกลุ่มคนร้ายจะกักขังเรียกค่าไถ่
เป็นจำ�นวนเงิน
200,000-250,000 ตากา (สกุลเงินบังคลาเทศ โดย
1 บาท เท่ากับประมาณ 2.36 ตากา) หากผู้เสียหายไม่
สามารถจ่ายเงินตามจำ�นวนดังกล่าวได้   ก็จะถูกบังคับ
และถูกนำ�ตัวส่งต่อให้กับนายหน้าเพื่อเดินทางไปทำ�งาน
ที่ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ผู้เสียหายบางส่วนยังต้อง
จ่ายเงินให้แก่นายหน้าคนละประมาณ 200,000 ตากา
ก่อนลงเรือเดินทาง  และหากไปถึงมาเลเซียแล้วต้องหา
เงินมาจ่ายอีก 180,000 ตากา เพื่อไถ่ตัวเอง ซึ่งทุกคน
ที่มานั้นไม่มีใครต้องการจะไปทำ�งานที่ประเทศมาเลเซีย
แต่เพราะมีฐานะยากจนไม่มีใครมีเงินพอที่จะจ่ายเงิน
จำ�นวนดังกล่าวได้   จึงถูกขบวนการค้ามนุษย์น�ำ ตัวมา
่ ในระหว่าง
ก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที  
การสัมภาษณ์ผู้เสียหายได้เล่าให้ฟังว่า ถูกบังคับให้ขึ้น
เรือโดยสารขนาดใหญ่   ก่อนจะมีการถ่ายเรือ มาลงเรือ
โดยสารขนาดเล็ก และค่อยๆ ล่องเข้ามาขึ้นฝั่งซึ่งเป็น
เกาะกลางพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ในขณะเดินทางนั้นได้ถูกข่มขู  
่ ทำ�ร้ายร่างกาย บางคน

ถูกทุบตี ถูกเตะ และมีการใช้อาวุธทำ�ร้าย  และยังมีการ
ใช้ยากล่อมประสาทผสมในนมให้ดม่ื ซึง่ จะทำ�ให้ผเู้ สียหาย
มีอาการอ่อนเพลีย และจะได้ถูกควบคุมตัวง่ายไม่ขัดขืน
จากนั้นก็มีการเปลี่ยนจุดพาผู้เสียหายไปอีกที่หนึ่งทั้ง
การล่องตามลำ�น้� 
ำ และเดินลัดเลาะในป่าชายเลน อีก
ประมาณ 3 วัน ในสภาพอิดโรย   เพราะอดอาหารและ
น้� 
ำ จนบางครั้งต้องประทังชีวิตด้วยใบไม้ ก่อนเจ้าหน้าที่
จะทราบเบาะแสจากแหล่งข่าวในพื้นที่ และเข้าให้ความ
ช่วยเหลือในที่สุด
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าให้ความช่วยเหลือแล้ว ได้
มี ก ารจั บ กุ ม ตั ว ผู้ ก ระผิ ด และขยายผลเพื่ อ ดำ � เนิ น คดี
ตามกฎหมายต่อไป  ส่วนผู้เสียหายได้มีการนำ�มาพักยัง
ที่พักชั่วคราวศาลาประชาคมอำ�เภอตะกั่วป่า จากการ
สัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายนั้น กลุ่มแรกที่ช่วยเหลือได้
53 ราย และกลุ่มที่สองจำ�นวน 81 ราย พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้สรุปความเห็นว่ามีลักษณะเข้าข่ายการค้า
มนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จึงได้เร่งรัดเพื่อขยายผลในการ
ดำ�เนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำ�ความผิดฐานค้า
มนุษย์กับกลุ่มผู้เสียหายเหล่านี้   
ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ซึ่งนอกจากจะเข้าร่วมใน
การสัมภาษณ์คดั แยกผูเ้ สียหายแล้ว  ยังให้ความช่วยเหลือ
ในด้านอื่นด้วย คือ จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่
จำ�เป็น อาทิ เสื้อผ้า  รองเท้า  ยารักษาโรค  เครื่องใช้
ในการทำ�ความสะอาดร่างกาย ฯลฯ อีกทัง้ ยังเป็นเรีย่ วแรง
สำ�คัญในการสนับสนุนด้านอาหารแก่ผู้เสียหาย ให้การ
ดูแลอำ�นวยความสะดวก จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ในการ
ดำ�รงชีวิตตามความจำ�เป็นในแต่ละวัน  และยังมีบทบาท
ในการประชุมหารือกับหน่วยงานทางภาครัฐเพื่อร่วม
กันกำ�หนดยุทธศาสตร์หาแนวทางในการช่วยเหลือผู้
เสียหาย และป้องการปัญหาการค้ามนุษย์ที่ยังคงมีอยู่
ปัจจุบัน (30 ตุลาคม 2557) ผู้เสียหายทั้ง
134 ราย ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานราชการ 3 แห่ง
ได้แก่ สถานคุ้มครองพัฒนาอาชีพชายจังหวัดสงขลา
สถานคุ้มครองพัฒนาอาชีพชายจังหวัดระนอง   และ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา เพื่อรอการส่ง
กลับ ซึ่งขั้นตอนต่อไปนี้ เป็นขั้นตอนของกระทรวงการ

ต่างประเทศ ที่ได้ทำ�การประสานงานกับสถานทูตบังคลาเทศเพื่อทำ�การคัดแยกผู้ที่เป็นชาวบังคลาเทศ จาก
นั้นจะได้ติดต่อกับญาติพี่น้องและทำ�การส่งกลับ ซึ่งคาด
ว่า น่าจะสามารถส่งกลับได้ก่อนสิ้นปีนี้
ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ยังคงดำ�เนินงานต่อไปโดย
ผสานความช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง กำ � ลั ง กายและกำ � ลั ง ทรั พ ย์
ควบคู่ไปกับการเยียวยาผู้เสียหายทั้งทางร่างกาย และ
ส่งเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจ ร่วมกับหน่วยงานราชการ
เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตาม
หลักสิทธิมนุษยชนสากล

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ปีที่ 38 ฉบับที่ 48 ประจำ�วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2014 หน้า 5

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 45

พระสันตะปาปาตรัสในบทเทศน์ :
เมื่อผู้คนทำ�ตัวเป็นพระเจ้า
ความหายนะก็ตามมา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ สุสานเวราโน ของ
กรุงโรม

3 พฤศจิกายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l เพื่อร่วมสมโภชนักบุญทั้งหลาย พระสันตะปาปาทรง
เป็นประธานในพิธีมิสซา ณ สุสานเวราโน ของกรุงโรม
ในบทเทศน์ พระองค์ตรัสเกี่ยวกับอันตรายที่สามารถมา
ถึงเมื่อผู้คนทำ�ตนเป็นพระเจ้าว่า
“นี่เป็นสิ่งที่พวกเรากำ�ลังทำ�กัน นี่คือสิ่งที่เราทำ� 
เราทำ�ลายสิ่งสร้าง ชีวิต วัฒนธรรม คุณค่า เราทำ�ลาย
ความหวัง”
l แล้วนัน
้ พระองค์ทรงประณามสงครามหลายแห่งทีก่ �ำ ลัง
ต่อสู้กันอยู่ทั่วไปในโลก ทรงเสริมว่ามันเป็นการเสริม
สร้างการกำ�จัดวัฒนธรรมดีงามทิ้งไป โดยตรัสว่า

“และสงคราม  สงครามทีส่ บื เนือ่ งกันไป สงคราม
ทีไ่ ม่เคยเพาะเมล็ดพันธุแ์ ห่งชีวติ มีแต่ความพินาศหายนะ
เป็นอุตสาหกรรมผลิตความหายนะ เป็นระบบที่ปรับตัว
มาเข้ากับชีวิตได้ด้วย เมื่อบางสิ่งไม่สามารถตั้งมั่นคงอยู่
ได้ ก็โยนทิ้งออกไป รวมถึงเด็กๆ คนชรา คนหนุ่มสาว
ที่ตกงาน”
l สิ่งที่เปราะบางที่สุด เช่นคนยากจน และผู้อ่อนแอ
มักจะเป็นผู้ต้องชดใช้ราคาค่างวด เมื่อมนุษย์เข้าครอบ
ครองสิ่งสร้าง  โดยทรงอธิบายว่า
“สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวนี  ้ ดูเหมือนว่าคนเหล่านี้

คือเด็กๆที่หิวโหย คนป่วย ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่อยู่
ในรายชื่อ เหมือนว่าพวกเขาเป็นสัตว์สายพันธ์ุที่แตกต่าง
ออกไป คนเหล่านี้ไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและ
อ้อนวอนว่า ‘โปรดทรงช่วยลูกด้วย โปรดประทาน
สันติภาพ โปรดประทานอาหาร โปรดเมตตาประทาน
การงานที่เราจะได้ท�ำ ’ ”
l ในตอนจบ พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องทั้งชายและ
หญิงผู้ทำ�การทำ�ลายล้าง จงกลับใจโดยยึดเอาหนทาง
แห่งบุญลาภ 8 ประการเป็นแนวทาง

ปาปาฟรังซิสทรงเตือนคริสตชนว่าความตายมิใช่จุดจบ
ตรัสว่า
“การระลึกถึงผูล้ ว่ งลับ เอาใจใส่หลุมศพและภาวนา
อุทิศให้ มอบความหวังอันแน่นอนแก่เรา ปักรากฐานใน
ความแน่ใจว่าความตายมิใช่คำ�พูดสุดท้ายในชะตากรรม
ของมนุษยชาติ ความตายมิใช่คำ�พูดสุดท้าย เพราะว่า
มนุษยชาติมีจุดหมายปลายทางที่ชีวิตอันไม่มีจำ�กัด ซึ่ง
มีรากฐานและความสมบูรณ์เต็มเปี่ยมในองค์พระผู้เป็น
เจ้า”
l พระองค์ทรงเรียกร้องให้ผู้แสวงบุญไม่เพียงภาวนาให้
ผู้ล่วงลับอันเป็นที่รักของพวกเขาเท่านั้น แต่สำ�หรับผู้ที่
ไม่มีใครคิดถึงด้วย โดยตรัสว่า
“เราระลึกถึงผู้เป็นเหยื่อของสงครามและความ
รุนแรง ‘เด็กเล็กๆ’จำ�นวนมากที่ถูกทำ�ลายบดขยี้ด้วย
ความหิวโหยและยากจน เราระลึกถึงผู้ที่ไม่มีใครรู้จักที่
พักผ่อนอยูร่ ว่ มสุสานเดียวกัน เราระลึกถึงพีน่ อ้ งชายหญิง
ที่ถูกฆ่าตายเพราะพวกเขาเป็นคริสตชน”
พระสั น ตะปาปาทรงภาวนาต่ อ หน้ า หลุ ม ศพของพระ
l พระสันตะปาปาทรงเสริมว่า พระเยซูเจ้าทรงอธิบายว่า
สันตะปาปาผู้ล่วงลับไปแล้ว และต่อหน้าหลุมศพนักบุญ
ความตาย ‘ประดุจการนอนหลับที่พระองค์จะทรงปลุก
เปโตร ห้องใต้พระแท่นในมหาวิหารนักบุญเปโตร
เราให้ตื่นขึ้น’ ก่อนจะจบสุนทรพจน์ สมเด็จพระสันตะสมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ตรั ส กั บ สั ต บุ รุ ษ
ปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธานภาวนาพิเศษอุทิศแด่ผู้
ก่อนภาวนาบททูตสวรรค์แจ้งข่าว วันสมโภชนักบุญทัง้ หลาย
ล่วงลับทุกคน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ค.ศ. 2014
ในวันที่ 2 พฤศจิกายนอันเป็นวันทีพ่ ระศาสนจักรกำ�หนด
ให้ระลึกถึงวิญญาณผูล้ ว่ งลับทุกดวง ลำ�ดับแรกพระองค์
ทรงภาวนาต่อหน้าหลุมศพของนักบุญเปโตร จากนั้นก็
ทรงภาวนาสำ�หรับผู้ล่วงลับ หลุมศพใต้ดินวาติกันตั้งอยู่
ใต้พระแท่นในมหาวิหารนักบุญเปโตร
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงภาวนาต่อ
หน้าหลุมศพสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15
สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 11 สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 บุญราศีเปาโล ที่ 6 และ
นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

ทรงภาวนาอุทิศแด่พระสันตะปาปา
ผู้ล่วงลับในห้องใต้ดินวาติกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ตรัสก่อนภาวนาบททูตสวรรค์แจ้งข่าว :
จงภาวนาให้แก่วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

3 พฤศจิกายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l ติดตามด้วยพระคาร์ดินัลหลายองค์ พระสันตะปาปา
ทรงเยี่ยมหลุมศพใต้ดินในวาติกัน เพื่อสวดภาวนาอุทิศ 3 พฤศจิกายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
แด่ ด วงวิ ญ ญาณของพระสั น ตะปาปาที่ สิ้ น พระชนม์ l พระสันตะปาปาทรงภาวนาบททูตสวรรค์แจ้งข่าวฯ
ไปแล้ ว พระสั น ตะปาปาทรงสื บ เนื่ อ งธรรมเนี ย มการ ณ จัตุรัสนักบุญเปโตรพร้อมผู้แสวงบุญหลายพันคน โดย
เยี่ยมเยียนหลุมศพพระสันตะปาปาผู้ทรงล่วงลับไปแล้ว ระลึกถึงวิญญาณผู้ล่วงลับทุกดวง สมเด็จพระสันตะ-

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”
ให้ค�ำ ปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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หว่านสิ่งใดได้สิ่งนั้น
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คุยกันเจ็ดวันหน

หากมองเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็อาจจะต้องพากันแปลกใจหวั่นวิตก
เด็กกล้าทำ�ได้อย่างไร
เสนอตัวนอนแทนเงินที่ยังขาด
เพื่อซื้อไอโฟนหกตัวล่าสุด
ทั้งๆ ที่ยังเรียนอยู่ระดับชั้นประถม
แต่หากมองเชิงลึกเชิงกว้าง
บ.สันติสุข
ก็จะเห็นว่านั่นคือผลที่เกิดจากต้นไม้ที่ปลูกกันไว้ www.salit.org
เพราะนี่ครรลองแห่งธรรมชาติ
ปลูกต้นอะไรได้ผลตามนั้น
ครั้นจะโทษผลที่เกิดแล้วไม่ได้ดังใจหวัง
เอาแต่โทษเอาแต่วิพากษ์วิจารณ์ผลที่ออกมาอย่างเดียว
ก็ยังไม่ถูกต้องยังไม่ชอบธรรม
หากแต่ต้องย้อนกลับไป
ตำ�หนิคนเลือกวิพากษ์วิจารณ์คนปลูกตัดพ้อคนดูแล
ฉันใดก็ฉันนั้น
ที่จะชี้หน้าต่อว่าเด็กทุกวันนี้
สำ�หรับพฤติกรรมไม่ถูกต้องตามทำ�นองคลองธรรม
ก็คงไม่ถูกต้องยังไม่ชอบธรรมนัก
จะว่าไปแล้ว
พวกเขาคือผลผลิตของสิ่งที่ผู้ใหญ่ได้ท�ำ ได้ก่อกันไว้
แถมยังทำ�ให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน
จนกลายเป็นทัศนคติเป็นบรรทัดฐานเป็นประเพณี
ถึงจะมีความพยายามชี้แจงห้ามปรามไม่ให้เด็กทำ�
มีการกำ�หนดให้สอนให้ปลูกฝังความดีความถูกต้อง
ทั้งในครอบครัวทั้งในโรงเรียน
แต่ก็ได้ผลแค่ระยะสั้นแค่ในระดับหนึ่ง
เพราะการที่ผู้ใหญ่ห้ามเด็กทำ�สิ่งที่ผู้ใหญ่ก�ำ ลังทำ�กัน
ก็เหมือนกับบอกเป็นนัยว่า
ตราบใดที่ยังเป็นเด็กอยู่ห้ามทำ�ห้ามเลียนแบบ
ไว้โตแล้วจึงค่อยทำ�จึงค่อยลอง
ยิ่งสมัยนี้ช่องทางข่าวสารมีมากมาย
อีกทั้งรวดเร็วทันเหตุการณ์แทบจะรับรู้ได้เดี๋ยวนั้น
สิ่งที่ผู้ใหญ่พูดผู้ใหญ่เพียรสอนจึงแทบไม่ได้ผล
เมื่อเทียบกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นข่าวสิ่งที่เป็นคดีความ
ความชัดเจนความเป็นหลักฐานความตระหนักย่อมต่างกันโดยสิ้นเชิง
ที่สุดเด็กก็มาถึงข้อสรุปคล้ายกัน
“ใครๆ เขาก็ทำ�กันทั้งนั้น...”
จะต่างกันก็แค่
ผู้ใหญ่ท�ำ ไปพูดไปส่วนเด็กทำ�ไปเงียบไป
อย่างเรื่อง “คอร์รัปชั่น” ที่มีพูดมีเขียนกันแทบทุกวัน
เอาแต่เน้นกันอยู่แค่ฉ้อราษฎร์บังหลวง
แล้วก็มุ่งทั้งปราบทั้งปรามทั้งถอนรากถอนโคน
ทว่าในความหมายแห่งคำ�แล้ว
“คอร์รัปชั่น” หมายถึงความเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวง
หมายถึงการเน่าเปื่อยการเน่าสลาย
หมายถึงการไม่ซื่อสัตย์
หมายถึงความเสื่อมทรามความชั่วช้า
ซึ่งครอบคลุมชีวิตความเป็นอยู่มนุษย์
อีกทั้งความสัมพันธ์ทุกระดับ
แต่พอเน้นแต่ “ฉ้อราษฎร์บังหลวง” เรื่องเงินทองผลประโยชน์
ก็เลยมองข้ามแง่อื่นที่เลวร้ายกว่าที่แทรกซึมอยู่ในสังคม
คอยกัดกร่อนคุณค่าศักดิ์ศรีคุณธรรมศีลธรรมจรรยาบรรณ
แฝงตัวอยู่เบื้องหลังคำ�พูดคำ�จางดงามดูหรูดูดี
อย่างเช่น “คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย”...ที่เห็นๆ อยู่นี่แหละ  

ความจริงที่คงอยู่
“ฟ้าดินจะสูญสิ้นไป แต่วาจาของเราไม่สูญสิ้นไปเลย”
(ลูกา 21:33)
ชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าเตาผิง และมองออกไปข้างนอก
อันทีจ่ ริงเขากำ�ลังมองย้อนหลังกลับไปคิดถึงชีวติ ของเขาในอดีต เขาต้องเผชิญ
กับความยากจนตั้งแต่เมื่อยังเป็นเด็ก เขาเคยทำ�งานที่เหมืองถ่านหิน เมื่ออายุ
เพียง 14 ปี เขาเคยเป็นทหารที่ผ่านสงคราม และได้เห็นภาพความตายและ
ความเสียหายมากมาย เขากลับมาทำ�งานที่อุโมงค์จนกระทั่งล้มป่วย และใน
ช่วงสูงอายุ เขานั่งอย่างสบายใกล้เตาผิง ทันใดนั้น เขาพูดออกมาท่ามกลาง
ความเงียบว่า “ฟ้าและดินจะสูญสิ้นไป แต่วาจาของเราจะไม่สูญสิ้นไปเลย”
พระวาจานีป้ ระทับใจชายชราผูน้ ม้ี าก เขาปล่อยให้พระวาจานีล้ อ่ งลอยอยูใ่ นเวหา
เหนือตัวเขา
มีเรื่องร้ายแรงที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นกับพระเยซูเจ้า พระองค์ก�ำ ลังเสด็จไป
เผชิญหน้ากับความตายทีไ่ ร้ความยุตธิ รรม ในช่วงเวลานีล้ ูกากำ�ลังรวบรวมพระ
วรสารที่ท่านกำ�ลังเรียบเรียง เหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นกับชาวยิว นั่นคือมหามหาวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มกำ�ลังจะถูกทำ�ลาย
พระเยซูเจ้าทรงให้เราหันไปสนใจกับต้นไทร ในช่วงฤดูหนาวต้นไทร
ดูเหมือนจะตายไปแล้วแต่เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ มันกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ เช่น
เดียวกันในท่ามกลางความทุกข์ยากและความห่วงใย ให้เราหันไปฟังพระวาจา
ของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง พระองค์ตรัสกับเราว่า “ฟ้าดินจะสูญสิ้นไป แต่วาจา
ของเราไม่สูญสิ้นไปเลย”
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระบิดาแห่งพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์ทรงผ่านความตาย
และไม้กางเขน และทรงกลับคืนพระชนมชีพ ทรงเป็นองค์พระผู้ไถ่กู้พวกลูก
โปรดทรงบันดาลให้ลูกมีพลัง เดชะพระหรรษทานแห่งความพากเพียร เพื่อลูก
จะได้มคี วามกล้าหาญ และมอบความไว้วางใจในการคืนพระชนมชีพของพระองค์
ด้วยเทอญ อาแมน
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อบรมสื่อศึกษา (ต่อจากหน้า 2)
คณะกรรมการจิตตาภิบาล เขต 5 โดย
คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจ
นักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.4-5 เขต 5 หัวข้อ “เยาวชน
คลิกโลกออนไลน์” โดยมีคุณพ่ออนุชา ไชยเดช
ผู้อำ�นวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เป็น
วิทยากร มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน 118 คน
จาก 4 โรงเรียน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2014 ที่
โรงเรียนนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม
คุณพ่อธนายุทธ ผลาผล เป็นประธานวจนพิธกี รรมเปิดการอบรม “ถ้าพ่อจะถามว่าพวกเรามีเฟสบุค๊
กันทุกคนหรือไม่ พ่อเชื่อว่า 90% มีเฟสบุ๊ค และใน
เฟสบุ๊คนี้เราก็พยายามพรีเซนต์ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นรูป
ตัวเอง รูปถ่าย เพื่อบ่งบอกว่านี่คือเฟสบุ๊คของเรา หรือ
ถ้าไม่อยากจะแสดงใบหน้าตนเอง ก็อาจจะใส่เป็นรูปตุก๊ ตา
หรืออาจเป็นสิ่งที่ตัวเองรัก เพราะไม่อยากจะโชว์หน้า
ของตัวเอง พวกเราใช้เฟสบุ๊คทำ�อะไร นอกจากระบาย
ความรู้สึก หลายครั้งเราใช้สิ่งนี้เพื่อแสดงถึงความเป็น
ตัวตนของเราเอง หรือเวลาที่เรามีกิจกรรมอะไร หรือ
เวลาที่เราไปเที่ยวที่ไหน เราก็พยายามถ่ายรูป แล้วนำ�มา
ส่งต่อไป นี่คือหน้าเฟสบุ๊คที่เรากำ�ลังใช้อยู่ทุกวัน

ราฟาแอล
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เฟสบุ๊คคือหน้าหนังสือที่เรามักใช้เล่าเรื่องราว
ความเคลื่อนไหวในชีวิตของเรา แต่พ่ออยากให้เรามีมาก
กว่านั้นคือให้เฟสบุ๊คเป็นหนังสือแห่งความเชื่อ หน้าที่
พวกเราพยายามถ่ายทอดความเชื่อ เพราะว่าเราเป็น
คริสตชน ความเชื่อที่เราจะแบ่งปันได้นั้นก็มาจากชีวิต
ของเราเอง เราเป็นผู้ประพฤติดีไหม เราสวดภาวนา
หรือไม่ เราคิดถึงพระหรือไม่ในแต่ละวัน ทุกอาทิตย์เรา
ไปวัด แก้บาป รับศีลมหาสนิทมากน้อยแค่ไหน นั่นคือ
สิ่งที่เราจะต้องนำ�มาเพิ่มพูนเกื้อกูลความเชื่อของกัน
และกัน พ่ออยากให้พวกเราใช้เฟสบุ๊คในการประกาศ
พระวรสารกับบุคคลที่เราติดต่อกันในเฟสบุ๊ค พ่อว่าเป็น
สิ่งที่สำ�คัญที่เราอยู่ในโลกของปัจจุบัน เราไม่ได้ปฏิเสธ
การพัฒนาเติบโตของเทคโนโลยี แต่เราใช้สิ่งเหล่านี้อย่าง
มีคุณค่าและเกิดประโยชน์”
คุณพ่ออนุชา ให้ข้อคิดเรื่องการใช้สื่อว่า “ทุก
วันนี้มีสื่อต่างๆ มากมาย เราเป็นผู้เสพสื่อ เราต้องรู้เท่า
ทันสื่อ เลือกเสพสื่ออย่างมีคุณภาพ อย่างถูกต้อง และ
สร้างสรรค์ ต้องมีสติ ตรวจสอบที่มา ข้อเท็จจริง เคารพ
สิทธิ์ของผู้อื่น พระศาสนจักรให้ความสำ�คัญในเรื่องของ
สื่อตลอดมา พระศาสนจักรไม่อยู่เฉยๆ”
วันที่ 1 และ 2 พฤศจิกายน   เป็นวันที่เรา
รำ�ลึกถึงผู้ที่จากไป  วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันนักบุญ
ทั้งหลาย ส่วนวันที่ 2 พฤศจิกายน เป็นวันภาวนา แด่
วิญญาณในไฟชำ�ระ (วันรำ�ลึกถึงผู้ตาย)
ในสุสานแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ  มีหลุมฝัง
ศพหลุมหนึ่ง ญาติผู้ตายได้บันทึกคำ�ไว้อาลัยให้แก่ญาติ
ของตนเองดังนี้:							
Remember, man that passeth by,
As thou art now, so once was I;
And as I am, so thou must be
Prepare thyself to follow me.

มธ 22:31-33
......ส่วนเรื่องผู้ตายกลับคืนชีพ ท่านไม่ได้
ดูจากคำ�ศัพท์ที่สะกดแบบเก่า   หลุมฝังศพนี้
อ่านพระวาจาทีพ
่ ระตรัสแก่ทา่ นหรือ ว่าเราคือพระเจ้า คงเป็นของยุคสมัยโบราณ  แต่เนื้อหาของคำ�อาลัยที่ถูก
ของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของ สกัดไว้บนหินอ่อนนั้น  ยังใช้ได้แม้กระทั่งศตวรรษที่ 21
ยาโคบ พระองค์มใิ ช่พระเจ้าของผูต้ าย แต่เป็นพระเจ้า นี้  เพราะเป็นความจริง:
ของผู้เป็น ประชาชนที่ได้ฟังต่างพิศวงอย่างยิ่งใน
คำ�สอนของพระองค์
จงจำ�ไว้ สหายมนุษย์ที่ผ่านไปมา
							 สภาพอย่างที่สูเจ้าเป็นนั้น ข้าฯ เคยเป็นมาแล้ว
และอย่างที่ข้าฯ เป็นขณะ
							
นี้ สูเจ้าก็จะเป็นอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นจงเตรียมตัว
สูเจ้าดีๆ ที่จะตามข้าฯ มา

ในคำ�ไว้อาลัยนี้ มีขอ้ ความ
เพิ่มเติมซึ่งเดากันว่า  คงเป็นคนอื่น
ทีม่ าสกัดข้อความนี  ้ เป็นการโต้ตอบ
ความหวังดี ข้อความที่   “คนอื่น”
เขียนตอบนั้นก็มีความหมายน่าทึ่ง
เช่นกันดังนี้:-

To follow thee’s not my intent			
ที่จะตามท่านไปนั้น ข้าฯ ยังไม่แน่ใจ
Unless I know which way thou went.		
จนกว่าที่จะรู้ว่า ท่านไปทางไหน

ก็นับว่าเป็นคำ�ตอบที่มีความหมายมาก   และ
เป็นคำ�ถามไปในตัว.......   ใช่แล้ว  การที่เราจะตามใคร
ไปนั้น  เราจะต้องทราบก่อนว่า  เขาไปทางไหน ทางดี
หรือทางไม่ดี.....  ไปสวรรค์ หรือไปนรก.....  ความจริงนี่
เป็นการตัดสินใจขั้นพื้นฐานของทุกชีวิต  ในการดำ�เนิน
ชีวิตแต่ละวัน อยู่ที่เราแต่ละคนที่จะดำ�เนินชีวิตของเรา
ตามกระแสเรียก (vocation) อย่างไร?
มีเรื่องเล่าว่า  มีชายเศรษฐีคนหนึ่งได้สั่งกับลูกๆ
ไว้วา่   ให้น�ำ ทองคำ�สักสองสามแท่งไปวางไว้ทห่ี อ้ งใต้หลังคา
เผื่อว่าเมื่อตนเองตายแล้ว  วิญญาณของเขาจะลอยผ่าน
ตรงนั้น จะได้น�ำ ไปสวรรค์ด้วย.....   อีกหลายปีต่อมา
ชายคนนั้นก็ตายจากโลกนี้ไป  หลังทำ�พิธีศพของเศรษฐี
นี้อย่างสมเกียรติด้วยดีผ่านไปแล้ว   ลูกชายเกิดนึกถึง
คำ�สั่งของพ่อได้จึงนำ�บันไดปีนขึ้นดูใต้หลังคา  หลังจาก
เปิดช่องเพดานออก  ก็ยังเห็นทองคำ�ที่ตนเองวางไว้ตาม
คำ�สั่ง จำ�นวนอยู่เท่าเดิม.....ความคิดหนึ่งจึงวิ่งผ่านมา
อย่างช่วยไม่ได้ว่า  “พ่อไปทางไหน?”......
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พระพรในความทุกข์ (ต่อจากหน้า 3)
เธอได้เล่าให้ลูกฟังว่า มีพระวาจาบทหนึ่งใน
หนังสือของลูกที่ “โดนใจ” เธอมาก เป็นบทที่ 2:1-11
บุตรสิรา ซึ่งเขียนไว้ว่า ‘คนที่พระจะเลือกสรรจะต้องถูก
ทดลอง ทองแท้ต้องถูกพิสูจน์ด้วยไฟ’ ลูกได้แบ่งปันให้
เธอฟังว่า จากประสบการณ์ของลูกเอง ทุกพระวาจาใน
พระคัมภีร์นั้น เป็นความจริงในชีวิตทั้งหมด และหาก
เราพยายามดำ�รงชีวิตตามพระวาจาให้มากที่สุดเท่าที่
ความเป็นมนุษย์จะทำ�ได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา
ก็จะเป็นไปตามพระคัมภีร์ทุกประการ ซึ่งลูกได้ประสบ
มาแล้วกับชีวิตของลูกเอง แม้กระทั่งในทุกวันนี้ก็เป็น
เช่นนั้น
ลูกอธิบายให้เธอฟังต่อว่า ยามที่ใครประสบ
ปัญหาในชีวิต จะรู้สึกว่ามีความทุกข์ ทำ�ไมถึงเกิดเรื่อง
เช่นนี้กับเขานะ ฯลฯ แต่หากเราพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
หรือปัญหาเหล่านัน้ ได้ โดยการยึดพระองค์เป็นหลักแน่นๆ
เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปและมองย้อนกลับ เราจะ
เห็นว่าในทุกความทุกข์ ในทุกปัญหา มีพระพระของ
พระซ่อนอยู่ ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะสามารถพลิกความ
ทุกข์เป็นพระพรหรือในภาษาธุรกิจว่า พลิกวิกฤตเป็น
โอกาสได้หรือไม่
เราจบการพบปะรับประทานอาหารเที่ยงด้วย
กันด้วยการเสียน้ำ�ตาไปไม่น้อย แต่เบื้องหลังของการ
หลั่งน้ำ�ตานั้นเป็นความรู้สึกที่เราทั้งสองรู้สึกเปี่ยมไป
ด้วยพระพรของพระที่ประทับอยู่กับเรา และเพื่อนของ
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ลู ก ที่ นั่ ง เป็ น พยานในความอั ศ จรรย์ แ ห่ ง เหตุ ก ารณ์ ที่
กำ�ลังเกิดขึ้น ก่อนลุกขึ้นจากกัน ลูกสัญญาว่า ลูกจะพา
เธอไปพบคุณแม่อธิการของคณะซิสเตอร์ที่ดูแลโรงเรียน
เก่าของลูกและที่สำ�คัญที่สุด ลูกจะสวดภาวนาให้กับ
เธอทุกๆ วันจากนั้นเป็นต้นไป
คุณเฉลี่ย สังขรัตน์                    10,000  บาท
“ลูกเอ๋ย ถ้าเจ้าคิดจะรับใช้พระเจ้า
  เพื่ออุทิศให้มัทธิว ไพโรจน์ สังขรัตน์
ก็จงเตรียมตัวไว้รับการถูกทดลอง
  ญาติพี่น้องตระกูล สังขรัตน์ ยันต์เจริญ
จงมีใจเที่ยงตรงและมั่นคงไม่หวั่นไหว
  วิญญาณในไฟชำ�ระ
ในยามทุกข์ยากลำ�บาก
“ลูกหลาน” อุทิศให้มารีอา ล้ออิวจง     300  บาท
จงยึดพระองค์ไว้อย่าทอดทิง้
ครอบครัว “บุญฤทธิ์ฤทัยกุล” อุทิศให้
เพือ่ จะได้รบั เกียรติในบัน้ ปลายชีวิต
   ยอแซฟ สุรพงษ์ บุญฤทธิ์ฤทัยกุล      300  บาท
เพราะทองคำ�ย่อมพิสจู น์ดว้ ยไฟ
   เปาโล สุวิทย์ บุญฤทธิ์ฤทัยกุล        300  บาท
คนรับเลือกสรรก็พิสูจน์ด้วยการถูกเหยียดหยาม
   วิญญาณผู้ล่วงลับ                     300  บาท
จงวางใจในพระเจ้าเถิดและพระองค์จะช่วย
   วิญญาณในไฟชำ�ระ                   300  บาท
จงเดินทางตรงและไว้ใจในพระองค์
สำ � หรั บ ท่ า นที่ ป ระสงค์ จ ะสมทบกองทุ น ฯ
เพราะพระเจ้าทรงมีพระทัยสงสารและเมตตา
โปรดส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนามซ.ศักดิ์ศรี งามวงศ์
ทรงอภัยบาปและทรงช่วยให้รอด”
ป.ณ.ยานนาวา 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวง
				
บุตรสิรา 2:1-11
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็ค
							
สั่งจ่ายการพิมพ์คาทอลิก หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ ธนาคาร
		อาแมน

ทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-201976-5
(หมายเหตุ เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-26815401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วยความ
ขอบพระคุณ)
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

ทำ�อย่างไรให้ประเทศไทยเจริญ
ทีม่ าของประเด็นนี  ้ เนือ่ งจากผมได้อา่ นบทความ
“ทำ�ไมประเทศไทยถึงไม่เจริญ   โดย ดร.วรประภา  
นาควัชระ  ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  วันพฤหัสบดี
ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  หน้า 11  ได้ให้เหตุผลว่า
ข้อหนึ่ง เราคอร์รัปชั่นกันจนเคยชิน   กินเล็ก
กินน้อยกันไปจนถึงเรื่องใหญ่
ข้อสอง ทำ�อะไรตามใจ  คนไทยไร้ระเบียบวินยั
...ประเทศนี้ใครอยากทำ�อะไรก็ท� 
ำ ก็ฉันพอใจ
ข้อสาม ทำ�เลาะกันเอง  แถมเชื่อคนง่าย  ใคร
บอกอะไรก็เชื่อ ... ไม่ไตร่ตรอง
ข้อสี่ คนไทยสบายเกินไป ...ใช้เวลาส่วนใหญ่
กับเรื่องที่ไม่จ�ำ เป็น และไม่สร้างสรรค์

ข้อห้า คนที่รวยก็รวยขึ้น  คนที่จน
ก็จนอย่างเดิม ...การให้โอกาสทางการศึกษา
จะทำ�ให้คนสามารถเลื่อนขั้น
ผูเ้ ขียนยังกล่าวว่า ‘ทำ�อย่างไรเราจึง
จะเจริญ’ ควรเป็นคำ�ถามที่อยู่ในจิตสำ�นึก
ของคนไทยทุกคน   และการที่จะพัฒนาจิต
สำ � นึ ก ไ ด้ ต้ อ ง เริ่ ม จ า ก ก า ร พั ฒ น า จิ ต
ใต้ส�ำ นึกของเรา  ให้ตระหนักในความมีคณ
ุ ค่า
ของตัวเองตามความเป็นจริง  เราควรจะคิด
กันทุกวัน ถามกันทุกวัน แล้วคุยกันทุกวัน จนกว่า
ประเทศเราจะเจริญ อย่าคิดว่าเราเป็นคนธรรมดา  ไม่ใช่
รัฐบาล  ไม่ใช่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แล้วเราจะทำ�อะไร
ไม่ได้   อย่างน้อยที่สุดที่เราทำ�ได้ คือ การเปลี่ยนนิสัย
และเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่   ขอให้ทุกคนช่วยกันทำ�
โดยทำ�ส่วนที่เราทำ�ได้  มาช่วยกันทำ�ให้ประเทศเราเจริญ”
ผมอ่านบทความนี  
้ สะกิดใจมาก   และอยาก
เชิญชวนกันให้รักประเทศไทย   รักหมู่บ้าน   รักชุมชน
ของเรา  โดยอาศัยคุณครู   พ่อแม่   และผู้เกี่ยวข้องกับ
สถาบันการศึกษา
ข้อหนึง่ ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ส่งเสริม
ความซื่อสัตย์สุจริต   จิตอาสา   รักประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ข้อสอง สร้างวินยั กับตนเอง (self discipline)
ครู   และพ่อแม่ช่วยกันอบรมสั่งสอนให้ลูกทำ�มิใช่เพราะ
ถูกบังคับ  กลัวถูกโทษหรือมีกล้องบันทึกภาพ  แม้ไม่มี
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ใครเห็นเราก็ทำ�ได้
ข้อสาม หั น มาสนใจปฏิ บั ติ ต ามคำ � สอน
ของศาสนาอย่างจริงจัง เช่น จงรักกันและกันเหมือน
พระเจ้าทรงรักเรา  ส่งเสริมการอ่านพระวาจา
พระศาสนจั ก รคาทอลิ ก ประเทศไทยมี แ ผน
อภิบาล ค.ศ. 2010-2015 “อภิบาลชุมชนศิษย์พระ
คริสต์  ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดี”  มีประชุมสมัชชาเขต
กรุงเทพฯ   และเขตอีสาน   เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เป็นวิถีชุมชนวัด   เราต้องจริงจังและจริงใจ   คนเดียว
ไม่สำ�เร็จ  ต้องร่วมมือกันครับ
ท่านอาจเห็นว่า 3 ข้อนี้ยังไม่ครอบคลุม
ทั้งหมด  ผมก็เห็นด้วย  ขอเชิญท่านเขียนเสนอมาปฏิรูป
ประเทศ  ปฏิรูปชุมชน  ปฏิรูปครอบครัวได้เลย  vira@
catholic.or.th
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

คุณพ่อบุญไทย สิงห์เสน่ห์
โรงเรียนชี้ทางโลก โบสถ์ชี้ทางสวรรค์
1
รถยนต์ เ กื อ บถึ ง ประตู บ้ า นพั ก พระสั ง ฆราช
นครสวรรค์ ผมตัง้ คำ�ถามเกีย่ วกับชีวติ ของคุณพ่อบุญไทย
สิงห์เสน่ห์ เพราะแน่ใจได้ว่า พระคุณเจ้าพิบูลย์ รู้จัก
คุณพ่อท่านนี้เป็นอย่างดี (ท่านเคยเป็นปลัดของคุณพ่อ
บุญไทย ที่วัดปากน้ำ�)... แม้จะไม่ได้ถามตรงๆ ว่าเป็น
ไอดอลของพระคุณเจ้าหรือเปล่า แต่รูปแบบชีวิตที่ไม่
ยึดติด และมีจิตใจยากจนที่ไม่ต่างกันเลย...
ผมถาม : พระคุณเจ้ารู้จักคุณพ่อบุญไทยไหม
ครับ ...
พระคุณเจ้าตอบอย่างชัดเจนว่า : รู้จักสมัยที่
ประจำ�อยู่ที่วัดปากน้ำ�
“ก็น่าแปลกนะ ในห้องเขาแทบไม่มีอะไรเลย แต่
เขาก็สามารถเอาของมาแจกจ่ายให้ผู้คนมากมาย และ
นี่แหละเป็นอัศจรรย์ในความยากจนจริงๆ”
ผมส่ งพระคุณ เจ้าถึง บ้านหลัง จากพาท่านไป
ร่วมทานอาหารเย็นกับบรรดาพระสงฆ์อาวุโสคณะมิสซัง
ต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ที่ทำ�งานในสังฆมณฑล ซึ่ง
ตอนนี้ท่านพักประจำ�ที่บ้านสิเมโอน ... “ความยากจน”
ยังเป็นคำ�ที่ยังดังก้องในใจผมเสมอ... ขุมทรัพย์แห่ง
ความยากจนสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้ผู้คนได้อิ่มหนำ�  ...
ขุมทรัพย์แห่งความยากจน ยังช่วยสร้างสรรค์ให้สังคม
อยู่เย็นเป็นสุข มีสามัคคีธรรม ประคับประคองให้โลกนี้
ยังมีสันติสุข เพราะเราต่างหยิบยื่นความดีให้กัน ในวิถี
ชีวติ แห่งความยากจน จึงกลายเป็นสังคมแห่งการเอือ้ เฟือ้
เผื่อแผ่ เพราะเราไม่สะสม แต่เราแบ่งปันในสิ่งที่มี
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คุณพ่อบุญไทย สิงห์เสน่ห์ .... ผมจำ�ได้ว่าเมื่อครั้ง
เป็นสามเณรใหญ่ชั้นปีที่ 6 ได้รับมอบหมายให้ฝึกงาน
อภิบาลที่วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด ผม
ยังจำ�ครั้งแรกๆ ที่ไปปากลัดได้ดี ยังจำ�พี่น้องคริสตชน
วัดปากลัดได้เสมอ ยังคิดถึงวัดของพี่น้องชาวปากลัด
และคิดถึงคุณลุงทีเ่ ดินมาบอกว่า “วัดหลังปัจจุบนั คุณพ่อ
บุญไทย เป็นผู้ริเริ่ม และดำ�เนินการสร้าง ไม่ใช่แค่
ประสานงาน เรี่ยไรเงินจากสัตบุรุษ หรือไปจ้างบริษัท
ทีไ่ หนมารับเหมา ... แต่วดั นีเ้ กิดขึน้ จากการร่วมแรงร่วมใจ
กันของพี่น้องคริสตชนวัดปากลัด โดยที่คุณพ่อบุญไทย
ก็ลงมือในการสร้างด้วยตนเอง” ... ผมจำ�ได้ดี เพราะเมื่อ
ทำ�งานอภิบาลที่วัดนี้ ก็พยายามศึกษาข้อมูล ความเป็น
มา ประวัติศาสตร์ความเชื่อของวัด...ผมคิดว่าคุณพ่อ
บุญไทย มีบทบาทสำ�คัญต่อกลุ่มคริสตชนที่นี่ไม่แพ้
พระสงฆ์องค์ไหน .... พี่น้องชาวปากลัดคงจำ�ชื่อพระสงฆ์
เจ้าอาวาสที่เคยประจำ�ที่วัดปากลัดก่อนพ่อบุญไทยได้ดี
... คุณพ่อดือรังส์ พระสงฆ์อกี ท่านหนึง่ ทีม่ บี ทบาทสำ�คัญ
ต่อพี่น้องชาวปากลัด ... สิ่งหนึ่งที่พอเชื่อมโยงชีวิตของ
เจ้าอาวาสทั้งสององค์ได้ คือวิถีแห่งความยากจน คุณพ่อ
ดือรังส์ เคยอยูท่ บ่ี างนกแขวก พร้อมกับบุญราศีนโิ คลาส
บุญเกิด กฤษบำ�รุง ในช่วงสมัยที่คณะซาเลเซียน กำ�ลัง
จะเข้ามาอยูท่ บี่ างนกแขวก และเมือ่ ยกให้คณะซาเลเซียน
แล้ว ท่านก็จากออกมาโดยไม่เอาอะไรออกมาเลย นับ
เป็นการไม่ยึดติด ที่เชื่อมโยงถึงกันระหว่างเจ้าอาวาสทั้ง
สององค์ของวัดปากลัด ...

ผมอยากเล่าเรื่องที่อยู่ในความทรงจำ�  เกี่ยวกับ 3

เรากำ�ลังกล่าวถึง คุณพ่อบุญไทย สิงห์เสน่ห์

... ท่านเกิดวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1905 ที่บางสะแก
เข้าบ้านเณรเล็กที่บางนกแขวก จากนั้นก็ไปศึกษาต่อ
ในบ้านเณรใหญ่ทป่ี ระเทศอิตาลี จนรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
ในวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1935 .... ท่านทำ�งานอภิบาล
และแพร่ธรรมในหลายวัด ... และท่านก็มาประจำ�ที่วัด
ปากลัด ท่านมีความคิดจะสร้างวัดหลังใหม่ เนื่องจาก
วัดเก่าเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง เริ่มชำ�รุดลงมาก
เมื่อตีระฆังครั้งใด วัดก็แกว่งไปตามเสียงระฆัง .... นาม
ดวงหทัยนิรมลของแม่พระ(องค์อุปถัมภ์ของวัด) เป็น
นามที่ไพเราะ คุณพ่อจึงคิดจะสร้างวัดใหม่เพื่อถวายแด่
แม่พระ ท่านจึงเริ่มก่อสร้าง และใช้เวลาในการสร้างถึง 3
ปี ที่ยาวนานเพราะเศรษฐกิจไม่ดี ต้องหาเงินด้วยความ
ยากลำ�บาก จากนั้นคุณพ่อได้เริ่มสร้างโรงเรียนหลังใหม่
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น แทนอาคารเรียน
หลังเดิมซึง่ เป็นไม้และชำ�รุด คุณพ่อให้ชอ่ื ใหม่แก่โรงเรียน
ว่า “โรงเรียนประชานาถ”  .... นี่เป็นเรื่องราวย่อๆ ใน
ช่วงเวลาที่ท่านประจำ�ที่วัดปากลัด ... ยังมีเรื่องราวชีวิต
ด้านงานอภิบาล ทีท่ า่ นเป็นรูปแบบของพระสงฆ์ทม่ี คี วาม
ศรัทธา เป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัด รักการสอนคำ�สอน
...คุณพ่อยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า “โรงเรียนและโบสถ์”
“โรงเรียนชี้ทางโลก โบสถ์ชี้ทางสวรรค์”
4
ผมจำ � ได้ ว่ า เมื่ อ ครั้ ง ที่ ค้ น คว้ า หาประวั ติ วั ด
เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก ... ผมพบจดหมายฉบับหนึ่ง
ที่ชาวบ้านพิษณุโลกเขียนถึงพระสังฆราช เล่าเรื่องราวที่
น่าประทับใจของคุณพ่อบุญไทย ....
ตามที่พระคุณเจ้าได้จัดให้คุณพ่อบุญไทย มา
เป็นเจ้าวัดพิษณุโลกตามทีล่ กู ขอนัน้ เธอได้อตุ ส่าห์เอาใจใส่
แปลคำ�สอนแก่เด็กจีนและเด็กไทยเป็นอย่างดี ตลอดใน
การสอนเด็กให้ขับ เว้นแต่ในเดือนแม่พระ เพราะเวลา
ค่ำ�ต้องสวดลูกประคำ�ภาษาไทยและภาษาจีน จึงไม่มี
เวลาพอที่จะหัดขับได้ในเวลาค่ำ� เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13
ตุลาคมนี้ เธอได้เทศน์ในวัดเป็นภาษาจีนและบทพระ
เอวังเยโร ว่ามีคนป่วยเป็นง่อยได้พาไปหาพระเยซูเจ้า
ขอให้พระองค์รักษาโรคง่อย พระองค์ก็โปรดให้คนป่วย
หายจากโรคง่อย และเธออธิบายต่อไปว่าโรคง่อยนั้น
ไม่ใช่ร่างกายง่อย หมายความถึงวิญญาณ หมายความ
ถึ ง ว่ า เรารู้ ตั ว ว่ า มี บ าปเป็ น ทุ ก ข์ ถึ ง บาปขอโทษต่ อ
พระองค์ๆ ก็โปรดยกบาปให้เรา และวิญญาณพ้นจาก
บาปนั่นหมายความว่าเราหายจากโรคเป็นง่อย
และนี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้อภิบาล ที่คุณพ่อ
เทศน์สอนเข้าใจง่าย และใส่ใจกับงานอภิบาลเสมอ
ป.ล. ผมเชื่อมโยงจิตใจยากจนอันเป็นรูปแบบ
ชีวิตของบรรดาพระสงฆ์ ตั้งแต่คุณพ่อดือรังส์ เจ้าอาวาส
ก่อนคุณพ่อบุญไทย ... คุณพ่อบุญไทยที่เป็นแบบอย่าง
ให้บรรดาพระสงฆ์ที่รู้จักและได้ร่วมงานอภิบาลด้วย เรา
เห็ น ภาพชี วิ ต ที่ มี จิ ต ใจยากจนที่ เชื่ อ มต่ อ กั น เป็ น ภาพ
เดียวกันในความเป็นสงฆ์ของพระคริสตเจ้า ... แบบอย่าง
สำ�คัญ .... เราบอกให้เชื่อในขณะที่เราไม่มี ทำ�ไม่ได้ หรือ
ทำ�ไม่เป็น ใครจะมาเชือ่ ในสิง่ ทีเ่ ราพูด...  ขอบคุณแบบอย่าง
ดีๆ ของคุณพ่อบุญไทย สิงห์เสน่ห์ ... และคิดถึงท่านใน
คำ�ภาวนาเสมอ
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พระสมณสาส์นเตือนใจ เรื่อง
ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์
ราคา 90 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 2
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
วัดพระคริสตกษัตริย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ฉลองวัดวันอาทิตย์
ที่ 23 พฤศจิกายน เวลา
10.30 น. พระอัครสั ง ฆราชฟรั ง ซิ ส เซเวี ย ร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน (ตรีวาร วันที่ 26
ตุลาคม คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน วันที่ 9 พฤศจิกายน
คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร วันที่ 16 พฤศจิกายน คุณพ่อ
ประทีป 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.

10.00 น.
วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม จันทบุรี
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม เวลา 10.30 น.
วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนปัญจทรัพย์
ดินแดง กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 28
ธันวาคม เวลา 10.30 น.

สังฆมณฑลอุดรธานี

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น
ประธาน (ติดต่อสอบถามได้ที่คุณพ่อรชตะ ประทุมตรี โทร. 08-1746-5878)

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี เปิด
และถวายอาสนวิหาร วันพุธที่ 10 ธันวาคม เวลา
10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น
ประธาน

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

วัดแม่พระปฏิสนธินริ มล บ้านน้อยสามเหลีย่ ม
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จ.ตรัง ฉลองวัด
จ.ขอนแก่น ฉลองวัดวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม  เวลา 10.30 น.
วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูง โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน
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
] ฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณโมทนาคุณพระ วัน
ธาตุวิสัย เป็นประธาน
อาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2014 มีพิธีเสกยาน
พาหนะ เวลา 09.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา
สังฆมณฑลราชบุรี
10.00 น. โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ อ.ทองผาภูมิ
ดารุณศีล เป็นประธาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
จ.กาญจนบุรี ฉลองวัดและฉลองครบ 25 ปีของตัว
คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง โทร. 08-1797-8303
โบสถ์ไม้ที่ได้สร้างขึ้น วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน
สำ�นักงานวัด 0-3261-1578 ต่อ 115
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ ได้จัดอบรมสิ่งน่ารู้เรื่อง
กฤษเจริญ เป็นประธาน
ดนตรีในพิธีกรรม 7 ครั้ง 7 เรื่องราว  ครั้งที่ 5 เป็น
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม จ.ราชบุรี
เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ การเล่ น เครื่ อ งดนตรี ป ระกอบใน
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม เวลา 10.00 น.
พิธีกรรม โดยอาจารย์เรมีย์ นามเทพ ในวันอาทิตย์
พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น
ที่ 7 ธันวาคม   2014 เวลา 13.30-17.00 น. ที่
ประธาน
สำ�นักพระสังฆราช ชั้นล่าง อัสสัมชัญ บางรัก  ผู้สนใจ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสำ�รองการเข้าอบรมได้ที่
สังฆมณฑลนครราชสีมา
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1407, 08-9108-6850
วัดพระคริสตราชา เมืองคง อ.คง จ.นคร] ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี (บ้าน
ราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา
เณรเล็ก สังฆมณฑลอุดรธานี) วันเสาร์ที่ 13 ธันวา10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็น
คม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
ประธาน
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล อ.ปากช่อง จ.นคร] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา
ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็น
กรีฑา หัวหมาก วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม สอบถาม
ประธาน
คุณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585
] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ
สังฆมณฑลเชียงใหม่
วัดแม่พระบังเกิด จ.เชียงราย ฉลองวัดและ ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อไพบูลย์
พิธีโปรดศีลกำ�ลัง วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2014 /
10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์- 10 มกราคม 2015 เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธี
สังฆมณฑลจันทบุรี
บูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น.  ที่วัดพระมหาไถ่
รัตน์ เป็นประธาน
วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22
วัดนักบุญสเตเฟน ฉลองวัดและพิธีโปรดศีล ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร คุณสงวน โทร. 08พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.
กำ�ลัง วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น. 1908-4766 คุณเปรม โทร. 08-4008-8789
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา ฉลองวัด พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น ] สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญคริสตชนทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยมี
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.
ประธาน
อาสนวิ ห ารพระนางมารี อ าปฏิ ส นธิ นิ ร มล
วัดนักบุญอันนา บ้านห้วยเจริญ พิธีเปิด-เสก
จันทบุรี ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม เวลา วัดใหม่ วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น.

ที่นี่มีนัด

(อ่านต่อหน้า 16)
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ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
ค่าใช้จ่าย 500 บาท ตลอดชีพของการเป็นสมาชิก
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.

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

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

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลจันทบุรี มีความยินดีขอเชิญ

ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสบวชพระสงฆ์ใหม่ของ
สังฆานุกรดอมินิก ซาวีโอ โสภณ ลือดัง (สัตบุรุษวัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์) วันเสาร์ที่ 6
ธันวาคม 2014    เวลา 10.00 น.   ที่อาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี โดยพระ
สังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน
พิธบี ชู าขอบพระคุณครัง้ แรก วันที่ 7 ธันวาคม
เวลา 16.30 น. ที่ศูนย์สังคมพัฒนาสระแก้ว

“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

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
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โดย... เงาเทียน
น้อง ๆ เยาวชนที่รักครับ แล้วก็ผ่านไปได้
ด้วยดีกับค่ายผู้นำ�เยาวชนคาทอลิกครั้งที่ 31 ที่วัด
พระมารดานิจจานุเคราะห์ (เข็กน้อย) จ.เพชรบูรณ์ สิ่ง
ที่น้อง ๆ เยาวชน ได้ค้นพบจากประสบการณ์ การ
สัมผัสชีวิต เรียนรู้จักกับสังฆมณฑลเจ้าภาพ เรียนรู้จัก
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าม้ง ที่เจริญชีวิต
อย่างมีความสุขในความเรียบง่าย และพอใจในสิง่ ทีพ่ วกเขา
มีอยู่ ความสุภาพและความวางใจในพระเจ้า การให้สง่ิ
ทีด่ ที ส่ี ดุ ทีพ่ วกเขามีแก่คนอืน่ ความขยัน ความอดทน
ความเป็นกันเองกับทุกคนในบ้าน มีน�้ำ ใจและอ่อนน้อม
ถ่อมตน มีความเป็นอยู่อย่างพอดี และพอเพียง
จากสิ่งเหล่านี้ ทำ�ให้น้อง ๆ เยาวชนที่ได้สัมผัส
ชีวิตของพี่น้องชาวม้ง เกิดความตระหนักรู้ และเข้าใจ
ถึงพระวาจาที่เป็นหัวข้อหลักของงานที่ว่า “ผู้ที่มีใจ
ยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของ
เขา” มากยิ่งขึ้น จากการไตร่ตรองประสบการณ์ชีวิตที่
ได้รับ พวกเขามีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองมาก
ขึ้น   กล้าที่จะเป็นคนที่มีความสุขในการดำ�เนินชีวิต
กล้าเจริญชีวิตอย่างเรียบง่าย อยู่ให้พอดี ใช้ให้พอเพียง
กล้าที่จะทวนกระแส ปฏิเสธและทิ้งวัฒนธรรมใหม่ที่ทำ�
ให้ค่านิยมแห่งความสุขในจิตใจลดน้อยลง
เยาวชนที่รักครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความ
สุขจากใจที่ยากจน ที่น้อง ๆ ได้ค้นพบด้วยตนเองใน
ค่ายแห่งนี้ จะทำ�ให้น้อง ๆ ร่ำ�รวยขึ้นในความดี  ในการ
แบ่งปัน ในมิตรภาพที่หาที่ไหนไม่ได้   Youth Leader
Wake Up!! ค่ายเยาวชนครั้งต่อไป เราพบกัน
ที่สังฆมณฑลเชียงใหม่นะครับ แล้วพบกันใหม่ สวัสดี
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หนังสือ 2 เล่ม ขากลับ

ลุงมวล อบต.ยุทธ ป้าเร ครอบครัวมุสลิม คุณเล็ก และซ้อนิด คือ
รายชื่อที่ผมโน้ตเก็บไว้ หลังจากได้พูดคุยกับคุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด เป็น
บุคคลที่เราตั้งใจจะสัมภาษณ์เรื่องราวของพวกเขาหลังพายุสึนามิพัดผ่าน 10 ปี
ผ่านไป ทิ้งร่องรอยในใจ ประสบการณ์แห่งความสูญเสีย ผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่อง
ที่นำ�ความสุข แต่มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ หลังเมฆหมอกทะมึน มักมีท้องฟ้า
ที่สดใสเสมอ
ผมเดินทอดน่องอยู่บนหาดทรายขาว ท้องทะเลสีฟ้าใส มีป้ายแปะชื่อ
ว่า บ้านปะการัง ขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมทางไปด้วย กำ�ลังเก็บภาพสวย ๆ ของ
ชายหาดยามสายของวันที่สอง ก่อนหน้านี้เราเก็บภาพพระอาทิตย์ตกที่หาด
บ้านสัก พร้อมกับสัมภาษณ์คุณเล็กเจ้าของร้านอาหารริมหาด ไม่น่าเชื่อว่าพายุที่
กระหน่ำ�ครอบครัวของคุณเล็กซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่า จะทำ�ให้พวกเขายังมีรอยยิ้มพร้อม
ที่จะต่อสู้กับมันอีกครั้งและอีกครั้ง ผมเดินคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย นึกถึงซ้อนิด
หญิงวัยกลางคนทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวของเอเชียโอเต็ล ซึง่ มันมาจากชือ่ ร้านซ่อมรถ
ของแก แต่เมื่อเกิดสึนามิ อู่ซ่อมรถนั้นแปรสภาพเป็นโรงแรม ซึ่งเรื่องดาวอาจ
จะไม่จำ�เป็นอีกต่อไป ขอเพียงมีพื้นที่ให้คนที่ไร้ที่อยู่อาศัย ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มา
เยี่ยมดูช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ ให้นักข่าวได้ลงพื้นที่ เธอเล่า
อย่างภาคภูมิใจ แม้ในวันนี้อู่ซ่อมรถของเธอและครอบครัวจะไม่ได้เป็นเพิงพัก
อีกต่อไป วันเวลากลืนกินและลืมเรื่องในอดีต การต่อสู้กับปัจจุบันยังต้องอาศัย
เรี่ยวแรงกายและใจจำ�นวนเท่าเดิม เธอยังมิวายชวนเราทานข้าวเที่ยง พร้อมกับ
ควักเงินจ่าย ไม่มีเหตุผลให้เธอต้องทำ�เช่นนั้น แต่จะมีเหตุผลอะไรมาบรรยาย
เรื่องของน้�ำ ใจคน เจ้าหน้าที่พร้อมแล้วคนต่อไปที่เราจะเดินทางไปสัมภาษณ์คือ
อบต.ยุทธ
อบต.ยุทธ เปิดร้านโชว์ห่วยเล็ก ๆ ในหมู่บ้าน การเป็นคนคุยสนุก
ของเขาทำ�ให้ผมผ่อนคลายและสนุกไปด้วยกับเรื่องราวของการเป็นผู้นำ�ของเขา
และชุมชนที่แม้ไม่ได้รับผลกระทบมากจากคลื่นสึนามิ แต่เรืออุปกรณ์ประกอบ
อาชีพ หรือที่ดักปลาต่าง ๆ ก็เสียหาย อบต.ยุทธบอกกับทีมงานของเราว่า
แถวนี้ยังโชคดี การมีป่าโกงกางทำ�ให้พื้นที่กลับมาชุ่มชื่น ปลา หรือสัตว์ทะเล
ต่าง ๆ ยังคงหาได้เหมือนเดิมแม้ว่าจะน้อยลง ที่สำ�คัญพวกเขายินดีต้อนรับ
นักเรียนจากโรงเรียนเทพนิมิตร ที่มาอยู่กับพวกเขา มาสัมผัสชีวิตชนบท
พวกเขาพูดถึงมูลนิธิ ที่ไม่วายจะอ้างถึงคุณพ่อ ซิสเตอร์ สิ่งที่พวกเขาพูด
คล้าย ๆ กันคือ เรามักมีปัญหาแรก ๆ กับชุมชนหรือผู้ที่ไม่เข้าใจ พวกเขา
สงสัยว่าความช่วยเหลือของมูลนิธิหรือคาทอลิก ต้องการอะไร พวกเขากลัวการ
ต้องเข้าศาสนา แต่วันเวลาที่ผ่านมาได้ท�ำ ให้พวกเขาพบว่า ศาสนาไม่ใช่ก�ำ แพง
ความรักเป็นดังสะพานมั่นคงที่ทำ�ให้พวกเราเดินไปมาหาสู่กัน และมากไปกว่า
นั้น มูลนิธิ(หรือหน่วยงานคาทอลิก) ยังได้สร้างฐานที่มั่นของการพัฒนาที่ยั่งยืน
สืบต่อไป ผมฟังเรื่องราวเหล่านี้ด้วยท่าทีปลาบปลื้มใจ แม้ไม่ได้มีส่วนร่วมใด ๆ
แต่ก็อยากนำ�เรื่องเหล่านี้ไปบอกต่อ ถ้าคลื่นสึนามิจะพัดพาบ้านเรือน ผู้คนให้
ล้มตายสูญเสีย แต่สึนามิก็สร้างหัวใจที่แข็งแกร่งขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เราเข้าใจว่า
สิ่งที่มั่นคงถาวรที่เราควรก่อร่างสร้างให้แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุด คือหัวใจของคน
ต่างหาก อบต.ยุทธ กับลุงมวล เป็นคนต่างศาสนาที่เรียกผมว่าคุณพ่อ ได้อย่าง
สนิทปาก และลงท้ายคล้าย ๆ กัน ไว้วันหลังคุณพ่อมาอีกนะ ถ้ามีเวลา ผมอาสา
จะพาคุณพ่อไปดูเอง ผมได้แต่ยิ้มพร้อมกับกล่าวขอบคุณ ผมกำ�ลังต้องเก็บ
กระเป๋าอีกครั้ง การเดินทางมาภาคใต้ในพื้นที่ที่เกิดสึนามิเมื่อ 10 ปีที่แล้วกำ�ลัง
จะสิ้นสุด
สนามบินภูเก็ตเป็นอะไรที่แออัดเสมอ เครื่องดีเลย์ประจำ� อันนั้นไม่ใช่
ปัญหา หนังสือยังเป็นเพื่อนคู่ใจของผมได้เช่นเคย “แสงใต้ ในมรสุม” ผลงาน
จากนักเขียนสารคดีมือต้น ๆ ของเมืองไทย เคยร่วมงานกับองค์กรคาทอลิก

ของเรา คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง ผมจำ�ได้ว่าตอนมาทำ�งานแรก ๆ เคยได้รับ
หนังสือจากนักเขียนท่านนี้ สำ�นวนและเรื่องราวของการเขียนหนังสือก็มาจาก
สิ่งที่เขาคิดและมองโลก เราดูกันไม่ยากหรอก งานเขียนของวีระศักดิ์ เป็นงาน
เขียนที่ละมุนในเนื้อหา แต่ที่หนักหนาคือการทำ�การบ้านอย่างละเอียด เอาตัวเอง
เข้าไปแลกกับข้อมูลทีจ่ ะได้มา เราสัมผัสได้ถงึ ความเป็นตัวจริงในงานเขียนของเขา
ไปใต้ทั้งที่ไม่อ่านเรื่องภาคใต้ก็คงไม่เข้ากับบรรยากาศ ผมลองเข้าร้านหนังสือ
ภาษาอังกฤษบ้าง ใช้เวลาอยู่นาน จนได้นิตยสารเกี่ยวกับวงการดนตรี ชื่อ
Rolling Stone แต่ฉบับนี้ลงหน้าปก บารัก โอบามา ก่อนหน้านี้เคยลงปก
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ด้วยซ้ำ� ที่ทำ�ให้ผมสนใจเป็นพิเศษเพราะมี
ศิลปิน 2 คนที่รู้จักและชื่นชอบ ทั้งสองเล่นดนตรีไลน์โฟล์ค คือ นีล ยัง กับ
แจ็คสัน บราว
My Life in 15 Songs Jackson Browne ผลงานเขียนของ David
Fricke น่าสนใจทีเดียว เพราะเดวิดนำ�บทเพลงของแจ็คสันบราว มาพูดในมุม
ที่บทเพลงที่สร้างให้เขาโด่งดัง มีชื่อเสียงและเป็นแจ็คสันบราว หนึ่งในตำ�นาน
เพลงเวสต์โคสต์ที่ไม่มีใครไม่รู้จัก โดยเลือกมาเพียง 15 เพลงนั่นย่อมคัดเด็ดสุด
มาอยู่แล้ว หนึ่งในนั้นคือเพลงที่ผมหลงรักชื่อของมัน Running on Empty
(วิ่งไปบนความว่างเปล่า) ชีวิตคนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่ประสบการณ์ของคนที่
ใช้ชีวิตอย่างโชกโชนและผ่านเรื่องต่าง ๆ มามาก ความเจ็บปวดทุกข์ยากอาจจะ
โบยตีเขา แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป บาดแผลเหล่านั้นก็ทิ้งความทรงจำ�ที่แข็งแกร่ง
ให้เขามองอุปสรรคว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป มันอาจเป็นเพียงฝุ่นผงเข้าตา หรือ
อาจเป็นคมหนามเล็ก ๆ ที่สะกิดผิวกายแต่ไม่ทิ้งร่องรอยให้หวาดกลัวและเจ็บ
จำ�ไปทั้งชีวิต สิ่งที่ควรเจ็บจำ�ไปทั้งชีวิตน่าจะเป็นความขยาดขลาดคล้ามที่จะลุก
ขึ้นเผชิญกับความทุกข์ และหาญสู้กับอุปสรรคในชีวิตมากกว่า
ผมเก็บหนังสือใส่กระเป๋า พร้อมจะลงไปจากเครื่องในไม่ช้า หนังสือเล่ม
ที่หนึ่งแม้ปกไม่สวยงามแต่เราก็แลกมันมาด้วยชีวิต มันชื่อว่า “ประสบการณ์”
ส่วนอีกเล่มหนึ่งมันชื่อว่า “เวลา” ถ้าเราอยากได้ประสบการณ์เราต้องให้เวลา เรา
ใช้เวลาไปแลกประสบการณ์ เราทำ�สิ่งเหล่านี้เพื่อเติมเต็มหนังสือชีวิตของเรา
บรรณาธิการบริหาร
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“สัมมนา”

ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2014 คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร
ผู้จัดการแผนกผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด “สัมมนาคณะกรรมการ
เพื่อการเป็นผู้นำ�” ให้กับคณะกรรมการผู้สูงอายุทั้ง 6 เขต ที่เดอะธารา รีสอร์ท
พัทยา โดยมีคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า คุณพ่อ
สุวนารถ กวยมงคล เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 24 คน

“อบรม”

แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ ได้จัดอบรมสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม 7
ครั้ง 7 เรื่องราว ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง “การอ่านเพลงและการนำ�ซ้อมเพลง
เพื่อร้องในพิธีกรรม” โดยอาจารย์ปานดวงเนตร วิริยะวัลย์ เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2014 ที่สำ�นักพระสังฆราช ชั้นล่าง อัสสัมชัญ บางรัก

“หลุยส์ มารี ปีที่ 17”
“รับรางวัล”

บราเดอร์
วิชชุกรณ์ ลิขิตธรรม ชั้นปี 4
วิทยาลัยแสงธรรม รับรางวัล
ชมเชย จากการประกวดคลิป
วิ ดี โ อท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์
ในหัวข้อ “How to be 7
Greens” ภายใต้กิจกรรม The
Green Tripper โครงการ
สร้างสรรค์กับสิ่งแวดล้อม ของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2014

ฝ่ายงานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี ครั้งที่ 17
ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านห้วยบง ต.ปงตำ� อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 5-15 ตุลาคม 2014 โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดค่ายฯ ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ที่ปรึกษา
ผู้อำ�นวยการ เข้าร่วมพิธีและเป็นกำ�ลังใจให้กับคณะครู นักเรียนและชาวค่ายฯ
ทุกคน

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร
E-mail : udomsarn@gmail.com, udomsarn@cbct.net
ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป
ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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“พิ ธี เ สก-วางศิ ล าฤกษ์ วั ด หลั ง ใหม่
ฉลองวัด” พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธเี สกและวางศิลาฤกษ์วดั หลังใหม่
วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท
ปราสาทพร และโอกาสฉลองวัดในวันดังกล่าวด้วย
โดยมีคณ
ุ พ่อเปรมปรี วาปีโส เจ้าอาวาส คณะมาเซอร์
ซิสเตอร์  และสัตบุรุษร่วมพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2014  

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช
ตอนที่ 57 งาน (2)
คนสร้างงาน

“ร่วมยินดีกับภราดาทินรัตน์”

ภราดาทินรัตน์ คมกฤส เป็นประธาน
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายนของหน่วยงานในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และโอกาส 50 ปีชีวิตนักบวช และ 40 ปี
ชีวิตสงฆ์ของบราเดอร์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2014 ที่วัดเซนต์โธมัส อัครสาวก ซอยนนทรี 14

ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี
ในบทบาท “การร่วมให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ชาวบังคลาเทศ ตุลาคม 2014”
แม้ปัจจุบันวิวัฒนาการต่างๆ ของโลกเทคโนโลยี รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจ
(อ่านต่อหน้า 4)
และสังคมจะเจริญก้าวหน้าขึ้นมามาก

ตกงาน เป็นคำ�ทีฟ่ งั ดูเลวร้าย
ที่สุด สำ�หรับคนที่เพิ่งจบมา
ได้ ทำ � งานในแบบที่ คิ ด ว่ า
ไม่ใช่ตัวเอง เป็นคำ�ที่ฟังดูแล้วเหมือน
แสวงหาความหมายในชีวิต แต่อาจ
จะมีบางอย่างที่เป็นเหตุผลมากนั้น
เบื่อหน่าย เงินเดือนน้อย ไม่ได้อย่าง
ที่ใจคิดและต้องการ
ถ้าเราจะหางานที่เหมาะสม
กับเรา ตกลงแล้วเราดูอย่างไร?
“ดังนั้น เราจะยังสู้คดีกับท่านอีก เราจะสู้คดีกับลูกหลานของท่าน
พระยาห์เวห์ตรัส จงข้ามไปยังเกาะคิทธิม แล้วดูเถิด จงส่งคนไปพบชน
เคดาร์ และพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นเถิด ดูวา่ เคยมีสง่ิ ทีเ่ หตุการณ์เช่นนีเ้ กิดขึน้
บ้างไหม มีชนชาติใดบ้างที่เปลี่ยนเทพเจ้าของตน ทั้งๆ ที่เทพเจ้าเหล่านั้น
ไม่ใช่พระเจ้า แต่ประชากรของเรานำ�ผู้เป็นสิริรุ่งโรจน์ของตนไปแลกกับสิ่ง
ที่ไร้ประโยชน์” (ประกาศกเยเรมีย์ 2:9-11)
“พระองค์ทรงยืน่ พระหัตถ์ออก ประทานอาหารให้สง่ิ มีชวี ติ ทัง้ มวล
ได้กนิ จนอิม่ พระยาห์เวห์ทรงเทีย่ งธรรมในการกระทำ�ทัง้ หลายของพระองค์
ทรงความรักมั่นคงในกิจการทุกอย่างของพระองค์ พระยาห์เวห์ประทับอยู่
ใกล้ชิดทุกคนที่เรียกขานพระองค์ ทุกคนที่เรียกขานพระองค์ด้วยใจจริง
พระองค์ทรงตอบสนองความปรารถนาของทุกคนที่ย�ำ เกรงพระองค์ ทรง
ฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือและทรงช่วยเขาให้รอดพ้น” (สดุดี 145:
16-19)
แผนการของพระต่อมนุษย์ เป็นแผนการเดียวกับเหตุผลของการสร้าง
มนุษย์ พระเจ้าสร้างคน คนจึงไปสร้างสรรค์ต่อ เพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกันและ
เติมเต็มโลก

