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คาทอลิกมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น
ครั้งที่ 32 ประจำ�ปี 2014

รายการโทรทัศน์
1. รายการ “เดินตามพ่อ” ผู้ผลิตรายการ บริษัท พิจิตรา มัลติมีเดีย จำ�กัด
2. รายการ “คบเด็ก...สร้างบ้าน” GRAND JUBILEE AWARDS ผู้ผลิตรายการ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
โซลูชั่น จำ�กัด (มหาชน)
3. รายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่” ผู้ผลิตรายการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
4. รายการ “คนค้นฅน” GRAND JUBILEE AWARDS ผู้ผลิตรายการ บริษัท ทีวีบูรพา จำ�กัด
ภาพยนตร์โฆษณา
5. ภาพยนตร์โฆษณา “Unsung Hero” ผู้ผลิตรายการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
6. ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “ดับฝัน เจ้าหนูนักเตะ” ผู้ผลิตรายการ บริษัท เดอะฟิล์ม แฟคตอรี่ จำ�กัด
7. ภาพยนตร์โฆษณาเทิดพระเกียรติ “King of Giving” ผู้ผลิตรายการ เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ
8. ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “แม่” ผู้ผลิตรายการ มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
9. ภาพยนตร์โฆษณา “Power of Love” ผู้ผลิตรายการ DTAC
ภาพยนตร์ไทย
10. ภาพยนตร์ “คิดถึงวิทยา” ผู้ผลิตรายการ ค่ายหนัง GTH
เพื่ อ เป็ น กำ � ลั ง ใจกั บ ผลงานคุ ณ ภาพสำ � หรั บ
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์ไทย
ที่ ป ลุ ก จิ ต สำ � นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ในสั ง คม
ในการผลิตสื่อดีมีคุณค่าต่อสังคม สื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย จึงจัดพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น
(CATHOLIC MEDIA AWARDS 2014) ครั้งที่ 32
ประจำ�ปี 2014 เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและส่งเสริม
การให้สาระความรู้ ตลอดจนสร้างกำ�ลังใจให้กบั คนทำ�งาน
ในวิชาชีพนี้ต่อไป โดยการตัดสินผลรางวัลจะมาจาก
การร่วมพิจารณาของคณะกรรมการสถาบันการศึกษา
คาทอลิกทั้ง 5 สถาบัน ให้กับรายการดีเด่นในด้านต่างๆ
ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้ได้รับรางวัล
งานครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ ทีโ่ รงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14.00-17.00 น.
โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และพระ
สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน
ในปีนี้มีรายการโทรทัศน์ 2 รายการได้รับ
รางวัล GRAND JUBILEE AWARDS ได้แก่ รายการ
“คนค้นฅน” ผลิตโดยบริษัท ทีวีบูรพา จำ�กัด และ
รายการ “คบเด็ก...สร้างบ้าน” ผลิตโดยบริษัท
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำ�กัด (มหาชน)
คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทีวีบูรพา จำ�กัด เผยถึงรางวัล GRAND
JUBILEE ที่รายการ “คนค้นฅน” ได้รับว่า “ก่อน
อื่ น ต้ อ งขอขอบพระคุ ณ เป็ น อย่ า งสู ง ที่ สื่ อ มวลชน

คาทอลิกประเทศไทย คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่าน พิจารณามอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้แก่รายการ
คนค้นฅน และพร้อมกันนีก้ ต็ อ้ งกราบขออภัยทีไ่ ม่สามารถ
มารับรางวัลได้ด้วยตนเอง เนื่องจากวันที่ 26-30
พฤศจิกายน 2014 กระผมติดภารกิจอยู่ในป่่าเต่าดำ�
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
การที่รายการโทรทัศน์เล็กๆ รายการหนึ่ง
ท่ามกลางมหาสมุทรแห่งรายการโทรทัศน์อันท่วมท้น
เช่นในปัจจุบันนั้น ถูกมองเห็นคุณค่าและถูกหยิบยก
ขึ้นมาเพื่อประดับเกียรติ ในฐานะสื่อที่มีคุณประโยชน์
ต่อเพืื่อนมนุษย์และสังคมโดยรวม ต่อเนื่องกันมาหลาย
ปี กระทั่งได้รับรางวัลสูงสุดในปีนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึง
จุดยืนและเจตนารมณ์อันหนักแน่นของผู้ผลิตรายการ
เท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนถึงจุดยืนและเจตนารมณ์อนั
หนักแน่นและแจ่มชัด ของผูม้ อบรางวัลด้วยเช่นเดียวกัน
นั่นคือความมุ่งหวังที่จะเห็นสันติสุขอย่างแท้จริงเกิด
ขึ้นทั้งภายนอกและภายในจิตใจของผู้คน
การได้รับรางวัล GRAND JUBILEE ซึ่งเป็น
รางวัลทรงคุณค่าขั้นสูงสุดของสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
จึงไม่ได้มาจากความพิเศษอันใด หากแต่มาจากสำ�นึก
ที่เป็นพื้นฐานที่สุดในการมีชีวิตของมนุษย์ นั่นคือ การ

ไม่พรากความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ออกจากจิตใจ
และการไม่ทอดทิ้งความรับผิดชอบต่อสังคมไปจาก
การประกอบการ”
คุณสราวุธ ลัคนาลิขิต โปรดิวเซอร์รายการ
คบเด็ก...สร้างบ้าน เผยว่า “ก็ตอ้ งขอขอบคุณสือ่ มวลชน
คาทอลิกฯ และทางสถาบันคาทอลิกทั้ง 5 สถาบันที่ได้
มอบรางวัลอันทรงเกียรติขั้นสูงสุดระดับชั้น GRAND
JUBILEE ประจำ�ปี 2014 ให้กับรายการคบเด็ก...
สร้างบ้าน รวมถึงได้มอบกำ�ลังใจทีด่ มี อบรางวัลสือ่ มวลชน
ดีเด่นให้กับรายการคบเด็ก...สร้างบ้านของเราอีกถึง
2 ครั้ง ในปี 2011 (พ.ศ. 2554) และ 2013 (พ.ศ.
2556) ซึ่งกำ�ลังใจที่รายการของเราได้รับในแต่ละครั้ง
ก็ทำ�ให้พวกเราทีมงานทุกคนมีความตั้งใจที่อยากจะ
รั ก ษาคุ ณ ภาพและพั ฒ นารายการของเราให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่
จะเป็นอนาคตของประเทศไทยต่อไป และรายการคบ
เด็ก...สร้างบ้านก็จะขอนำ�กำ�ลังใจที่เราได้รับจากทาง
สื่อมวลชนคาทอลิกฯ นำ�ไปส่งต่อและมอบให้กับเด็ก
และเยาวชนของเราทุกๆ คนครับ”
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พิธีต้อนรับ (ต่อจากหน้า 20)
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2014 สภาพระ
สังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยและอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ และงานเลี้ยง
ต้อนรับพระอัครสังฆราชซาวีโอ ฮอน ไตไฟ เลขาธิ ก ารสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ ป วงชน
โอกาสเดินทางมาประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราช
แห่งเอเชียและเยี่ยมเยียนพระศาสนจักรไทย โดย
พระอัครสังฆราชซาวีโอ ฮอน ไตไฟ เป็นประธาน
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับพระอัครสังฆราช
พอล ชาง อิน-นัม พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร
สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระสังฆราชฟิลิป บรรจง
ไชยรา พร้อมด้วยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และมงซินญอร์เจอร์มาโน เปเนโมเต้ ที่
วัดเซนต์หลุยส์ สาทรใต้
พระอัครสังฆราชซาวีโอ ฮอน ไตไฟ กล่าวใน
บทเทศน์ถึงสิ่งที่ส�ำ คัญ 5 ประการในการดำ�เนินชีวิต คือ
1. พระวาจาของพระเจ้า ทุกคนต้องมีหนังสือพระคัมภีร์
2. ศีลศักดิ์สิทธิ์ 3. ความรัก 4. พันธกิจ การประกาศ
ข่าวดี 5. ความเบิกบาน ในการรับใช้พระเป็นเจ้า และ

รับใช้เพื่อนมนุษย์
พระอัครสังฆราชซาวีโอ ฮอน ไตไฟ เกิดเมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1950 ที่ฮ่องกง จากนั้นได้เข้า
เรียนในโรงเรียนซาเลเซียน ซึ่งต่อมาท่านได้เข้าเป็น
นักบวชคณะซาเลเซียน โดยได้ปฏิญาณตนครั้งแรกใน
วันที่ 15 สิงหาคม 1969 และปฏิญาณตนตลอดชีพ
วันที่ 15 สิงหาคม 1975 จากนั้นท่านได้บวชเป็น
พระสงฆ์ที่ฮ่องกง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 1982
ท่านเรียนจบปรัชญาที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
และจบปริญญาเอกด้านเทววิทยา ที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน กรุงโรม ประเทศอิตาลี ท่านเป็นอาจารย์สอนใน
สามเณราลัยหลายแห่งในประเทศจีน ผลงานของท่าน
โดยเฉพาะงานเขียนด้านเทววิทยาได้รับการตีพิมพ์ และ
แปลเป็นภาษาจีนและจัดทำ�เป็นหนังสือคำ�สอน นอกนั้น

ท่ า นยั ง เคยดำ � รงตำ � แหน่ ง เป็ น อธิ ก ารเจ้ า คณะแขวง
ซาเลเซียนของประเทศจีน ซึ่งประกอบไปด้วย จีน ฮ่องกง
มาเก๊าและไต้หวัน ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2010
ท่านได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ให้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเลขาธิการของ
สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน

จะดำ�เนินชีวิตตามที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงสอน เพราะ
ฉะนั้นพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน แต่ยังมี
อี ก หลายคนไม่ เข้ า ใจไม้ ก างเขนของพระองค์ ด้ ว ยซ้ำ �
ไป และลืมไปว่าที่พระเยซูเจ้าทรงถูกฝัง แล้ววันที่สาม
ที่พระองค์เสด็จกลับคืนพระชนมชีพ แล้ววันนี้พระองค์
ยังอยู่ เพราะฉะนั้นชีวิตของเราที่เป็นคนบาป เราต้องการ
กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะ
ชีวิตไม่ตาย แต่ร่างกายของเราตาย คุณพ่อนิโคลาส
บุญเกิด กฤษบำ�รุง เป็นพระสงฆ์อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ได้ มี โ อกาสมารั บ ใช้ ใ นเขตสั ง ฆมณฑลนครราชสี ม า
วันนี้เราพาคุณพ่อกลับบ้าน ในช่วงทีค่ ณ
ุ พ่อนิโคลาส เป็น
เจ้ า อาวาสอยู่ท่ีวัด โนนแก้ ว และคุ ณ พ่ อ อยู่ ใ นช่ ว งที่ มี
การเบียดเบียน โดยคณะเลือดไทยหรือบุคคลใดก็ตามแต่
ทำ�ให้พระสงฆ์ถกู กักบริเวณ คุณพ่อมาหาเพื่อนคุณพ่อด้วย
กันซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดบ้านหัน ปรากฏว่าเพื่อน
คุณพ่อได้มาที่อยู่กรุงเทพฯ แล้วท่านจึงไปตีระฆัง ท่าน
เป็นประธานก่อสวดในค่�ำ วันเสาร์ สวดบทเร้าวิงวอนขอ
พระแม่มารีย์ และเพือ่ จะบอกว่าในวันรุง่ ขึน้ เป็นวันอาทิตย์
จะมีมิสซา และท่านจะถวายมิสซาเป็นปกติ และสุดท้าย
ท่านก็ถูกจับที่สถานีรถไฟสีคิ้ว นี่คือพันธกิจของคุณพ่อ
ที่ รั บ จากพระสั ง ฆราชมาทำ � งานร่ ว มกั บ พวกเราชาว
อีสานที่นี่ แล้ววันนี้เราก็พาท่านกลับมา แล้วพวกเรา
ก็ค้นพบเพชรเม็ดงาม นี่คือสิ่งคุณพ่อนิโคลาสสร้างไว้

และเราเชื่อว่า สิ่งที่คุณพ่อยอมลำ�บากในวันนั้น ยังเปรียบ
ไม่ ไ ด้ กั บ สิ่ ง ที่ ท่ า นจะได้ รั บ บำ � เหน็ จ รางวั ล ในสวรรค์
หลังจากตาย คนที่ฆ่าเราได้แต่กายนั้นเราอย่ากลัว แต่
คนที่ฆ่าเราหลังจากความตายเป็นความตายครั้งที่สอง
นิรันดรนั้นที่เราจะต้องกลัวนักกลัวหนา ที่เราจะต้อง
ทำ�ให้ชีวิตของเราเป็นอิสระจากสิ่งนั้นให้ได้ เพราะฉะนั้น
การที่เราเชื่อว่าถ้าเราตายพร้อมกับพระองค์ สักวันหนึ่ง
เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์
ทุกคนมียากลำ�บากด้วยกันทั้งนั้น มีคนรักก็มี
คนชัง มีคนเข้าใจก็มีคนไม่เข้าใจ มีคนให้ความร่วมมือ
ก็มีคนไม่ให้ความร่วมมือ นี่คือเรื่องของมนุษย์ และเรา
ทุกคนจะต้องอดทน คนที่ไม่อดทนเป็นผู้นำ�ไม่ได้ คนที่
ไม่อดทนจะเป็นผู้ที่จะประสบความสำ�เร็จไม่ได้”
วัดบุญราศีนโิ คลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง เขาใหญ่
เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในการตั้งจิตอธิษฐานมุ่งมั่น
ทีจ่ ะสร้างสถานที่ เพือ่ เป็นศูนย์รวมความเชือ่ ของพีน่ อ้ ง
คริสตชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ในอำ�เภอปากช่อง โดย
ได้ รั บ การเห็ น ชอบและตอบรั บ จากพระสั ง ฆราชและ
คณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมาเรียบร้อยแล้วก่อน
ลงมือก่อสร้าง โดยมีการทำ�พิธีวางศิลาฤกษ์ และเริ่ม
ก่อสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 2012 เสร็จภายใน ค.ศ. 2014 นี้
วัดบุญราศีนโิ คลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง เขาใหญ่
ตั้งอยู่บนเนินเขา บนเนื้อที่ 1.5 ไร่ รายล้อมด้วยธรรมชาติ
ทิวทัศน์แห่งเขาใหญ่ ห่างจากตัวเมืองปากช่องประมาณ
50 กิโลเมตร ภายในตัววัดสามารถจุคนได้ประมาณ
60-80 คน ซึ่งอยู่ใกล้วังน้�ำ เขียว โดยคิดว่าจะสามารถ
ให้คริสตชนร่วมพิธีกรรมต่างๆ และกิจกรรมทางความ
เชื่อของชุมชน พร้อมนักท่องเที่ยวผู้ผ่านไปมาในบริเวณ
ใกล้เคียง อีกทั้งเป็นที่รวมความรักและเผยแผ่ศรัทธาใน
พระผู้เป็นเจ้า
(อ่านต่อหน้า 17)

วัดบุญราศี (ต่อจากหน้า 20)
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2014 พระสังฆราช
ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเสกและ
เปิดวัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง เขาใหญ่
พระคุณเจ้าชูศักดิ์ กล่าวว่า “สิ่งที่สำ�คัญในวัด
มีอยู่ 3 ประการ คือ 1. พระแท่นบูชา 2. บรรณฐาน
(ธรรมาสน์) ซึ่งเป็นที่ประกาศพระวาจาของพระเจ้า 3.
ที่นั่งของประธาน ซึ่งเป็นศูนย์รวมของประชากรของ
พระเจ้า เพราะประธานทำ�หน้าที่แทนองค์พระเยซูคริสตเจ้า เป็นทั้งผู้ถวาย และเป็นทั้งผู้ถูกถวาย ด้วย
พระวาจาของพระเป็นเจ้า ได้บอกถึงสิ่งที่ส�ำ คัญ
จากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวทิโมธี ฉบับที่
2 ตรงช่วงท้ายที่ว่า “...ถ้าเราตายพร้อมกับพระองค์ เรา
จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ ถ้าเราอดทนมั่นคง เราย่อมจะ
ครองราชย์พร้อมกับพระองค์” ...ถ้าเราตายพร้อมกับ
พระองค์ เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์... แน่นอน เราจะ
ตาย แต่ถ้าเราตายเพื่อตัวเองก็ไม่มีความหมายอะไร อาจ
จะมีชื่อเสียงอยู่บ้าง บางคนต้องไปสลักหิน ชื่อจะได้
อยูน่ านๆ คนเราเกิดมาชีวติ ของเรามีคา่ และเราก็แสวงหา
สิ่งที่มีค่าสำ�หรับชีวิตของเรา อะไรที่เป็นความสุข อะไร
ที่เป็นเงินเป็นทองได้ เราก็แสวงหาตลอดเวลา แล้วมัน
ก็สิ้นสุดที่ตรงหลุมศพ แล้วจะได้อะไร จะไปไหนต่อ
ชีวิตมนุษย์มีแค่นี้หรือ แต่วันใดเราสามารถตอบโจทย์
ได้ว่า ชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไร วันนั้นจะเป็นวันที่ชีวิต
มีคุณค่า เพราะฉะนั้นหลายคนก็ไม่จำ�เป็นที่จะต้องไป
ทำ�งานมาก ไม่แสวงหาสิ่งที่มีราคามาก มีชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียง ก็มีความสุขได้ และทำ�ให้ชีวิตนั้นมีความหมาย
สูงสุดถ้าเรารู้จักแนวทาง ศาสนาทำ�ให้เราตอบคำ�ถาม
ได้และสำ�หรับผู้ที่เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าท่านจะต้อง
มั่นใจว่า องค์พระเยซูเจ้าเป็นคำ�ตอบสุดท้าย แล้วท่าน
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 46

ฝักบัวอาบน้�ำ สำ�หรับคนเร่ร่อน
ติดตั้งไว้ใกล้กับจัตุรัสนักบุญเปโตร

พระสันตะปาปา พระอัครสังฆราชคอนรัด คราจิวสกี
มงซินญอร์คอนรัด คราจิวสกี ชาวโปแลนด์ผเู้ ป็น “ปาปาล (ผู้ช่วยพระสันตะปาปาสายตรงเรื่องสังคมสงเคราะห์
13 พฤศจิกายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
อัลโมเนอร์” หรือ ผู้ช่วยพระสันตะปาปาเรื่องสังคม หรือ “ปาปาล อัลโมเนอร์”) และผู้เร่ร่อนในกรุงโรม
l ภายใต้การเห็นชอบจากพระสันตะปาปา สำ�นักวาติกน
ั สงเคราะห์สายตรง
เห็นด้วยทีจ่ ะติดตัง้ ฝักบัวอาบน้�ำ 3 ห้องในสถานทีอ่ าบน้�ำ
นักท่องเทีย่ วทีอ่ ยูด่ า้ นนอกจัตรุ สั นักบุญเปโตร ซึง่ ตรงนัน้ ผู้ช่วยงานของพระองค์ที่เรียกว่า “ปาปาล อัลโมเนอร์”
คนเร่ร่อนที่หลับนอนอยู่รอบๆจะสามารถมีที่อาบน้ำ�ได้ หรือผู้ช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์โดยตรง มงซินญอร์
คราจิวสกี ได้เรียนให้พระองค์ทรงทราบเกี่ยวกับคน
ผู้แสวงบุญยังกรุงโรมบางคนให้ความเห็นว่า
- “ฉันคิดว่าเป็นความคิดที่ดี ที่สมเด็จพระ เร่ร่อนแถบนั้นว่าพระสงฆ์ท่านหนึ่งได้เชื้อเชิญพวกเขา
สั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ทรงเห็ น ชอบที่ จ ะติ ด ตั้ ง ฝั ก บั ว ไปทานข้าวที่ภัตตาคารโอกาสวันเกิดครบ 50 ปี คน
อาบน้ำ � สำ � หรั บ คนที่ ต้ อ งการเพราะว่ า สำ � นั ก วาติ กั น เร่ ร่ อ นบอกว่ า พวกเขาไม่ ต้ อ งการไปเพราะมี ก ลิ่ น ตั ว
สภาพภายนอกห้องอาบน้ำ�นักท่องเที่ยวที่ติดกับวาติกัน
ไม่สะอาดและจะไปเป็นทีอ่ ดึ อัดแก่คนอืน่ ท่านมงซินญอร์
สามารถช่วยเหลือคนเร่ร่อนได้มากกว่าพวกเรา”
ได้รับการติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ�สำ�หรับคนเร่ร่อน
- “ผมเดินไปรอบๆพื้นที่และสังเกตว่ามีคน ยังเล่าต่อไปว่า ขณะที่อาหารยังพอหารับประทานได้แต่
ขัดสนและยากจนหลายๆคนที่ต้องการความช่วยเหลือ” กลับกลายเป็นเรื่องลำ�บากสำ�หรับคนเร่ร่อนที่จะหาห้อง วาติกันยังได้เรียกพระสงฆ์ 10 องค์ที่อาศัยอยู่ที่วัด
ละแวกนั้ น ให้ ติ ด ตั้ ง ฝั ก บั ว อาบน้ำ � เช่ น เดี ย วกั น ด้ ว ย
- “ฉันว่าเป็นความคิดที่ดี เพราะว่าผู้คนที่ไม่มี สำ�หรับอาบน้ำ�
l ดังนั้น ฝักบัว 3 ห้อง จะมาติดตั้งในสถานที่อาบน้�
ำ ใ บ เ ส ร็ จ ชำ � ร ะ เ งิ น สั่ ง จ่ า ย ค่ า ติ ด ตั้ ง โ ด ย ก อ ง ทุ น
เงินพอจะสู้ชีวิต จะได้มีโอกาสอาบน้ำ�”
นักท่องเที่ยวของสำ�นักวาติกัน ยังไม่จบเท่านั้น สำ�นัก สังคมสงเคราะห์ของพระสันตะปาปา
l พระสันตะปาปาทรงเห็นชอบกับการติดตั้ง หลังจาก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงทักทายผู้เข้าเฝ้าทั่วไป ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร

พระสันตะปาปาตรัสว่า :
การเบียดเบียนคริสตชนจะต้องยุติ
รัฐบาลท้องถิ่นจำ�เป็นต้องดำ�เนินการ
12 พฤศจิกายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l พร้อมด้วยอากาศเย็นเข้าปกคลุมกรุงโรม สมเด็จพระ
สั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส เสด็ จ ไปตามทางโดยรถพระที่ นั่ ง
ทรงอวยพรเด็กๆที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้ารับลมหนาว ใน
เนื้อหาคำ�สอนของพระองค์ พระสันตะปาปาตรัสว่า
บรรดาศาสนบริกรควรยึดมั่นในกระแสเรียกของพวกเขา
ด้วยความใจดี สุภาพ อดทน รอบคอบ และเอาใจใส่ต่อ
ผู้อื่น พระองค์ตรัสย้�ำ ยืนยันบุคลิกดังกล่าวว่า
“นี่คือหลักการขั้นพื้นฐาน คำ�กล่าวเหล่านี้ควร
เป็นฐานเริ่มต้นของศาสนบริกรทุกคน ควรเป็นรากฐาน
ของพระสังฆราชทุกองค์ พระสงฆ์และสังฆานุกร”

เพื่อจะมุ่งหนีให้ห่างจากความอวดดี พระสันตะปาปา
ตรัสว่าศาสนบริกรควรจำ�ไว้ว่า คุณภาพในชีวิตของเขา
คือพระพร และไม่ใช่เครื่องมือที่เอาไปอวดหยิ่งยโส
บางตอนว่า
“ใครคนหนึ่งมิได้เป็นพระสังฆราช พระสงฆ์
หรือสังฆานุกร เพราะว่าเขามีสติปัญญามากกว่าคนอื่น
ใหญ่กว่าหรือเหนือกว่าคนอื่น แต่แท้จริงมันคือของ
ประทาน ของขวัญแห่งความรักทีป่ ระทานมาจากพระเจ้า
ผ่านทางอำ�นาจของพระจิตเจ้า เพื่อความดีสำ�หรับ
ประชาชน”
l พร้อมกับผู้คนราว 15,000 คนในจัตุรัสนักบุญเปโตร
พระสันตะปาปายังคงตรัสถึงนักศึกษาชาวเม็กซิโกที่
เสียชีวิต 43 คน ที่สูญหายไปและถูกฆ่าตายในภายหลัง
ในขณะที่พวกเขามุ่งไปร่วมเดินขบวนต่อต้านว่า
“เป็นที่นี่ที่ความจริงแห่งอาชญากรรมดุจนิยาย
l

กลับกลายเป็นความจริงที่เห็นได้ มันซ่อนอยู่เบื้องหลัง
การขายและธุรกิจการค้ายาเสพติด พ่อขออยู่กับลูกและ
ครอบครัวของลูกทุกคน”
l
พร้อมกับการเบียดเบียนคริสตชนในที่ต่างๆทั่วโลก
เฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลาง พระสันตะปาปาทรง
ขอร้อง เพือ่ ว่ารัฐบาลท้องถิน่ และหน่วยงานระหว่างประเทศ
จะเข้าดำ�เนินการและปกป้องคุ้มครองพวกเขา พระองค์
ตรัสบางตอนว่า
“ขอให้น่ีเป็นการเริ่มต้นจุดชนวนการรวมพลัง
ครัง้ ใหญ่ทางด้านจิตสำ�นึก ทีจ่ ะช่วยคริสตชนผูถ้ กู เบียดเบียน”
l
และเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งเอกภาพของคริสตชน
พระองค์ พ ร้ อ มกั บ ผู้ ค นเรื อ นหมื่ น ในจั ตุ รั ส ได้ ส วด
ภาวนาบท “ข้าแต่พระบิดาฯ” พร้อมกันวิงวอนพระเจ้า
เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ถูกเบียดเบียน
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คุยกันเจ็ดวันหน

อาจเป็นเพราะโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ทีท่ �ำ ให้เหตุการณ์เล็กเหตุการณ์นอ้ ยเป็นทีร่ กู้ นั มากขึน้
หนังสือพิมพ์ที่มีให้อ่านมักจะลงเหตุการณ์ใหญ่ๆ
เพราะนั่นเป็นการตลาด
คนซื้อคนอ่านคนสนใจคือกำ�ไร
กระนั้นก็ดี
บ.สันติสุข
นักข่าวแต่ละสำ�นักก็ใช่ว่าจะรู้ไปหมด
www.salit.org
ในขณะที่นักข่าวที่ผันตัวจากผู้บริโภคข่าว
มักมีเรื่องราวมากมายนำ�มาเสนอไม่หยุดหย่อน
หลายครั้งเสียอีก
ที่นักข่าวต้องใช้ข่าวของนักข่าวสมัครเล่น
แค่ยกประเด็นชงให้เป็นข่าวแล้วนำ�เสนอ
ไม่น้อยครั้งที่ข่าวมือสมัครเล่นเป็นเบาะแส
ให้นักข่าวไปเจาะไปขุดคุ้ยไปตามหา
นอกจากนำ�เสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
นักข่าวสมัครเล่นยังเสนอเรื่องราวตนเอง
เหมือน...ไม่มีใครทำ�ข่าวให้ก็ท�ำ เองซะเลย
มีเรื่องมีราวกลุ้มอกกลุ้มใจน้อยเนื้อต่ำ�ใจ
คุยกับใครไม่ได้ก็นำ�มาบ่นมาตัดพ้อทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มีความสุขความสมหวังก็บอกเล่าบอกกล่าวโพนทะนา
ไปเที่ยวนั่นมาไปเห็นโน่นเห็นนี่มาก็เอามาอวดได้
แต่ละอย่างที่นำ�เสนอต่างก็มั่นใจว่าจะผ่านตาใครสักคน
ส่วนที่เห็นแล้วชอบเห็นแล้วร่วมอารมณ์ด้วยก็ยิ่งเข้าทาง
ดีไม่ดีก็ดังเป็นพลุแตกแค่ข้ามคืน
แค่บ่นไปด่าไปว่าไก่เหนียวหายเท่านั้นแหละ
คนพากันเทใจให้ความเห็นอกเห็นใจเป็นแสน
ขนาดผู้หลักผู้ใหญ่ไปนั่งกินไก่กินข้าวเหนียวเป็นเพื่อน
ตามด้วยนักวิชาการออกมาวิเคราะห์
หาที่มาที่ไปของความโดนใจความดังเป็นพลุแตก
ทั้งแง่การตลาดแง่จิตวิทยาแง่สังคมศาสตร์
ทำ�ให้เห็นว่าสังคมทุกวันนี้เน้น “โดนใจ” เป็นสำ�คัญ
สาระคุณค่าหลักการดูจะเป็นรอง
กลายเป็นอะไรที่คุ้นเคยจำ�เจไร้สีสัน
ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ
ต่างกับ “ไร้สาระแต่ดูดีดูเก๋ดูฉีกแนว”
อย่างที่มีให้เห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์ค
กลายเป็น “ความนิยม” ความชื่นชอบ
ซึ่งมีครรลองเดี๋ยวมาเดี๋ยวไป
แต่หากมองข้ามสาระคุณค่าหลักการ
สิ่งที่เป็น “ความนิยม” อาจจะกลายเป็น “ค่านิยม” ไปโดยไม่รู้ตัว
ทั้งๆ ความหมายของ “ค่านิยม”
“คือสิ่งที่กลุ่มคนหรือสังคมหนึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งมีคุณค่า
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม น่ายกย่องและควรปฏิบัติ
เป็นสิ่งที่คนในสังคมนั้นยึดถือ
และเป็นแนวทางในการตัดสิน เลือกที่จะทำ�หรือไม่ทำ�”
ซึ่งไม่เกี่ยวกับ “โดนใจ” หรือ “ไม่โดนใจ”
ในบริบทสังคมที่เน้นเสรีภาพทางการแสดงออก
อิสระทางการนำ�เสนอข่าวสารจากนานาแหล่งข่าว
วุฒิภาวะด้านการบริโภคข่าวสารเป็นความจำ�เป็นอย่างยิ่ง
ทั้งการเลือกการเชื่อถือการวิเคราะห์การวินิจฉัย
เพราะในกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์คทุกวันนี้
เรื่องเท็จกลายเป็นเรื่องจริงได้ไม่ยาก
หากมีการนำ�เสนอมีการตอกย้ำ�ให้เห็นให้รับรู้อยู่ทุกวี่วัน
จาก “ค่านิยม” กลายเป็น “ข้าฯ นิยม”...โดยปริยาย

รีบสรุปความ
“บุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อแสวงหาและเพื่อช่วยผู้ที่เสียไป
ให้รอดพ้น” (ลูกา 19:10)

คุณพ่ออันโตนี เดอ เมลโล แห่งคณะเยสุอิตในอินเดียเล่าเรื่อง
เกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ไปหาหมอ เพราะระบบหายใจไม่สะดวก หมอตรวจเขา
แล้วถามเขาว่า เขาเล่นเครื่องดนตรีที่ต้องใช้ลมหรือเปล่า ชายคนนั้นตอบว่า
“ครับ คุณหมอทราบได้อย่างไร?” หมอตอบว่า “หลอดลมจะขยายตัวตลอด
เวลาสำ�หรับผู้ที่เล่นเครื่องดนตรีเป่า ผมขอถามหน่อยว่า คุณเล่นเครื่องดนตรี
อะไร” ชายคนนั้นตอบว่า “หีบเพลงครับ”
ในพระวรสารที่เรานำ�มาพิจารณา ประชาชนตัดสินใจว่า ศักเคียส
เป็นคนบาป เพราะว่าเขาเป็นคนเก็บภาษี พวกเขาสรุปความว่า ศักเคียสโกง
ประชาชน เขาร้องเรียนว่าพระเยซูเจ้ากำ�ลังเข้าบ้านคนบาป ศักเคียสสัญญาว่า
จะใช้หนี้ผู้ที่เขาคดโกงมาเป็นจำ�นวนเงินสี่เท่า และจะให้เงินของเขาครึ่งหนึ่ง
แก่ผู้ยากจน ในต้นฉบับภาษากรีกมีการแปลอีกแบบหนึ่ง โดยแปลตรงตัวจาก
ภาษากรีกดั้งเดิมว่า ศักเคียสได้คืนเงินสี่เท่าแก่ผู้ที่เขาคดโกงแล้ว และได้ให้เงิน
ทองของเขาครึ่งหนึ่งแก่ผู้ที่เขาเคยคดโกง หากเป็นเช่นนั้นจริง อาจหมายความ
ว่าในช่วงเวลานั้นการตัดสินใจของชาวบ้านเกี่ยวกับศักเคียสนั้นผิดไป
แต่อย่างไรก็ตามประชาชนได้ปฏิเสธผู้ที่เป็นลูกหลานของอับราฮัม
เช่นเดียวกับพวกเขา ดังนั้น พวกเขาก็ก�ำ ลังทำ�ตรงกันข้ามกับที่พระเยซูเจ้า
ทรงทำ� กล่าวคือแสวงหาและช่วยให้สิ่งที่เสียหายไปแล้วได้กลับคืนมา เรื่องนี้
อาจเน้นให้เราถามตัวเราเองว่า เราควรปฏิเสธและเลิกคบกับบุคคลผูน้ น้ั เนือ่ งจาก
สิ่งที่เขากระทำ�หรือ ดังนี้ เราก็มิได้ยอมรับว่า ผู้อื่นคือบุตรธิดาของพระเจ้ามิใช่
หรือ?
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระบุตรของพระองค์เสด็จมาเพื่อแสวงหา
และช่วยให้ผู้ที่สูญหายไปได้กลับคืนมาใหม่ โปรดทรงดลใจลูกแต่ละคน ให้
ดำ�เนินตามพระฉบับแบบของพระองค์ทา่ น และเรียนรูท้ จ่ี ะปฏิบตั กิ บั เพือ่ นมนุษย์
ดังเช่นพี่น้อง ดังเช่นบุตรธิดาที่พระองค์ทรงรัก ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระ
คริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ด้วยเทอญ อาแมน
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“ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม
และเริ่มประกาศพระวาจาของพระเจ้า
อย่างกล้าหาญ” (กิจการ 4:31)
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เปิดประตู

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

สู่แสงธรรม

ในทุกปีหลังจากที่พวกเราชาวแสงธรรมได้เสร็จ
สิ้นการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะ
ได้มีการฝึกภาคปฏิบัติ ที่เราเรียกกันว่า Practicum ซึง่
หัวข้อในการฝึกภาคปฏิบตั นิ ้ี จะถูกกำ�หนดให้แตกต่าง
กันไปตามแต่ละชั้นปี พวกเราสามเณรชั้นปีที่ 3 ได้
มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อ “สื่อมวลชนกับงาน
อภิบาลและเผยแพร่ธรรม” ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีชีวิต
ของพวกเราทุกคน ซึ่งแวดล้อมไปด้วยข่าวสาร สื่อ และ
เทคโนโลยี คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพล
ต่อเราค่อนข้างมาก
การฝึกภาคปฏิบัติเริ่มต้นด้วยการให้การอบรม
และชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความสำ � คั ญ ของสื่ อ มวลชนกั บ งาน
อภิบาล จากเอกสารพระศาสนจักร ผ่านทางเอกสาร
เหล่านี้ พบว่าพระศาสนจักรให้คุณค่าและความสำ�คัญ
ของสือ่ เป็นอย่างยิง่ ในฐานะทีเ่ ป็นเครือ่ งมือในการประกาศ
ถึงความรักของพระเป็นเจ้า และงานประกาศข่าวดี
นอกจากนี้ พวกเรายังได้เรียนรู้ถึงสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
งานสื่อมวลชนทั่วไป และงานสื่อของพระศาสนจักรใน
ประเทศไทย ผ่านทางประสบการณ์ของคณาจารย์จาก
สถาบันต่างๆ ประสบการณ์ของพี่เจ้าหน้าที่สื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย การออกไปศึกษาดูงาน ณ สถานี

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง
และสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา (WBTV) รวม
ทั้ ง พวกเราเองยั ง ได้ เรี ย นรู้ ถึ ง การใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั บ สื่ อ
ประเภทต่างๆ สร้างประสบการณ์ให้เราได้ใช้สื่อเป็น
เครื่องมือในการดำ�เนินชีวิต ไม่ใช่การตกเป็นทาสของ
สื่อ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มอบความรู้ ประสบการณ์ และแรง
บันดาลใจ ในการดำ�เนินชีวิต และงานของเราในอนาคต
สื่อกับชีวิตเราคงไม่สามารถแยกออกจากกัน
ได้ เป็นเราเองที่จะเลือกใช้สื่อในการดำ�เนินชีวิตของเรา
อย่างไร จะยอมตกเป็นทาสของสื่อเป็นเครื่องมือของมัน
หรื อ จะให้ สิ่ ง เหล่ า นี้ ก ลั บ มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการทำ �
ภารกิจ หน้าที่ของเราแต่ละคน สิ่งเหล่านี้ เราเองเป็น
ผู้เลือกด้วยน้�ำ ใจอิสระ พวกผมในฐานะเป็นบุคคลซึ่ง
เตรียมตัวที่จะเป็นผู้อภิบาลในอนาคต จึงขอเลือกที่จะ
ใช้สื่อ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเป็นเครื่องมือชิ้นสำ�คัญ ใน
การประกาศความรักของพระเจ้า ใช้สอ่ื เหล่านีใ้ นการทำ�งาน
อภิบาลเพือ่ พีน่ อ้ งร่วมโลก ใช้สอ่ื เหล่านีใ้ นการมอบกำ�ลังใจ

และดูแลซึ่งกันและกัน สื่อจึงเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่
ทรงพลัง และพวกเราจะใช้ของขวัญที่ทรงพลังนี้ในงาน
ความรักของพระองค์ ขอขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า
สำ�หรับประสบการณ์และสื่อที่พระองค์ทรงมอบให้ เรา
หวังว่าพวกคุณทุกคนจะร่วมแบ่งปันความรักผ่านทาง
สื่อที่มีอยู่ในมือสู่พี่น้องรอบตัว
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

เรื่องราวของ “รักกางเขนแห่งจันทบุรี
เรื่องราวแห่ง “กางเขนนำ�สู่สิริมงคล”
1
คนเรามีความทรงจำ�กับเรื่องราวดีๆ เสมอ....
ปีนี้บ้านเณรนครสวรรค์ฉลองครบ 15 ปี ผมพยายาม
รวบรวม เรียบเรียงเรื่องราวน่าประทับใจ ทั้งบทเรียน
และคราบน้ำ�ตา ... เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องและเป็นความ
ประทับใจไม่ลืมเลือน คงเป็นเรื่องราวของซิสเตอร์ที่ดูแล
พวกเราสามเณรในด้านโภชนาการ... ซิสเตอร์คณะ
รักกางเขนแห่งจันทบุรี ... ผมยังจำ�ได้ดีในสมัยที่ยังเป็น
สามเณรเล็ก ในชั้นครูเณร ผมจำ�การผลิตมันฝรั่งทอด
กรอบเพื่อนำ�ไปขายนำ�รายได้มาช่วยบ้านเณรบ้าง ไม่ว่า
จะงานฉลองวัดที่ไหนเราก็นำ�โอท็อป (OTOP) บ้านเณร
ชิ้นนี้ติดไปด้วยเสมอ ... ผมตั้งสโลแกน “อิ่มกาย
สบายพุง แถมได้บุญด้วยครับ” ... ขายดีเป็นเทน้ำ�เทท่า
อาจเพราะมีร้านเดียว ... และนี่เป็นความประทับใจแรกๆ
เกี่ยวกับซิสเตอร์คณะรักกางเขน ที่ประจำ�ที่บ้านเณร
ของเรา แล้วท่านก็ทุ่มเททำ�งานมือ ทำ�หน้าที่ในการ
รับใช้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย และที่โดดเด่นกว่าหมดคือ
คุณธรรมตามคำ�แนะนำ�แห่งพระวรสาร 3 ประการ ใน
เรื่องของความนอบน้อม ความบริสุทธิ์ และความ
ยากจน

เวียดนาม แต่ยังไม่สามารถเข้าประเทศนั้นได้ จึงพำ�นัก
ที่เมืองไทย ที่สุดท่านสามารถเดินทางไปเวียดนามสำ�เร็จ
...ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1670 ท่านได้ตั้งคณะ
รักกางเขนแห่งแรกที่ตังเกี๋ย (ทางเหนือของประเทศ
เวียดนาม) .... ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1671 ท่าน
เดินทางไปโคชินจีน (ทางใต้ของเวียดนาม) และตั้ง
คณะรักกางเขนที่เมืองกวางงาย ... สำ�หรับเมืองไทย
ท่านตั้งกลุ่มสตรีรักกางเขนกลุ่มแรกที่อยุธยา ใน
วันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 1672 …. แต่เป็นการยากที่จะ
ระบุวันเดือนปีที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตั้งคณะรักกางเขน
ที่จันทบุรี ... แต่ตามที่คุณพ่อโรแบต์ โกสเต ได้เขียน
ไว้ในสารแสดงความยินดีที่คณะรักกางเขนครบ 200 ปี
ท่านเล่าว่า “ข้าพเจ้าขอร่วมโมทนาคุณพระเจ้าที่ทรง
บันดาลให้ “คุณพ่อโยเซฟ ฟลอรังส์” ได้รวมกลุ่มสตรี
กลุ่มหนึ่งจากวัดจันทบุรี ในค.ศ. 1803 ซึ่งตรงกับสมัย
พระคุณเจ้าการ์โนต์ เป็นผู้ปกครองมิสซัง และได้มอบ
พระวินัยของคณะภคินีรักกางเขนแห่งอยุธยา ที่พระ
สังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต ได้ตั้งขึ้นเมื่อ
ค.ศ. 1672 เราทราบว่า คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ได้
รับการก่อตั้งขึ้นในช่วงเวลา 30 กว่าปี ภายหลังจากที่
2
หนึง่ ภาพเก่าฯ เล่าเรือ่ งยาวนานของคณะนักบวช คณะรักกางเขนแห่งอยุธยาได้อพยพลี้ภัย (พ.ศ. 2310)
หนึ่ง คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ที่ฉลองครบ 200 ปี มาอาศัยอยู่ที่จันทบุรี” .... นี่คือเรื่องราวที่บอกกล่าว
ของการตั้งคณะรักกางเขนในจันทบุรี เมื่อ ค.ศ. 2003 เกี่ยวกับการตั้งคณะรักกางเขนที่จันทบุรี
…. นั่นหมายความว่าคณะรักกางเขนมีเรื่องราวนานกว่า
ยุคของการก่อตั้งคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
200 ปีแน่นอน แต่เริ่มต้นที่ไหนกัน .... บุคคลสำ�คัญ 3
ของคณะฯ พระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ... คุณพ่อฟลอรังส์ (ต่อมาเป็นพระสังฆราช) เจ้าอาวาส
ม็อต ผู้ให้กำ�เนิดสถาบันรักกางเขน .... พระคุณเจ้า วัดจันทบุรีในขณะนั้น เขียนรายงานของ ค.ศ. 1803 ไว้
เดินทางถึงอยุธยาในวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1662 ว่า “ในชุมชนคริสตัง (วัดจันทบุรี) มีความหวังจะตั้ง
ความตั้งใจจริงของท่านคือการเป็นธรรมทูตที่จีน และ คณะหญิงสาวที่มีความเสียสละเพื่อทำ�กิจการดี” และ

ต่อมาก็มีบันทึกของพระสังฆราชการ์โนต์ ในปีเดียวกัน
ว่าได้รวบรวมหญิงสาวหลายคน ... บันทึกเหล่านี้เป็น
ข้อสันนิษฐานได้ว่า นี่เป็นการเริ่มต้นคณะรักกางเขนที่
จันทบุรี...
ความเชื่ อ มโยงยาวนานจากกางเขนของ
พระเยซูคริสตเจ้า สู่กางเขนของเราทุกคนที่มีติดตัว
ประจำ�กาย เครือ่ งหมายทีบ่ ง่ บอกว่าเราต่างเป็นคริสตชน
ที่หนีไม่พ้นความทุกข์ยากลำ�บากในชีวิต แต่เมื่อผ่านไป
ได้เราจะได้รับสิริมงคลร่วมกัน ... ผมเชื่อเสมอว่า ...มี
หลายช่วงหลายตอนของชีวิตที่คณะรักกางเขนฯ ต้อง
ประสบพบเจอทั้งความยินดี และคราบน้ำ�ตา ทั้งการ
สูญเสีย และการได้รับ ทั้งเรื่องน่ายินดี และเรื่องไม่น่า
จดจำ� เหล่านี้เป็นบทเรียนของผู้ที่รักไม้กางเขนทุกคน
หนีไม่พ้น ... เมื่อเดินทางตามไม้กางเขนของคริสตเจ้า
แล้วก็เชื่อมั่นว่าพระองค์จะให้พละกำ�ลังกับเราเพียงพอ
ที่จะแบกกางเขนนั้น ...
ผมมองภาพเก่า ...ภาพที่ถูกถ่ายหน้าอาราม
4
แม่พระฟาติมาสตรีผรู้ กั ไม้กางเขนทีเ่ ราเรียกเขาว่า“ซิสเตอร์”
บางคนสวมใส่มงกุฎดอกไม้ ... นั่นเป็นเครื่องหมายว่า
เขากำ�ลังรับการปฏิญาณในขั้นต่างๆ การเป็นนักบวช มี
มงกุฎกันทุกคน ... อย่าลืมว่าบางทีก็เป็นมงกุฎหนาม
ที่พบได้สารพัดความเจ็บปวด ทั้งความไม่เข้าใจ ทั้ง
ความคาดหวัง ... แต่หลายครั้งก็เป็นมงกุฎดอกไม้ที่มี
เรื่องราวมากมายให้ชื่นชม ... นักบวช หรือไม่นักบวช
ก็พบเรื่องราวเหล่านี้ทั้งนั้นในชีวิต ... เพราะมีกางเขนใน
ทุกเส้นทางที่เดิน ในมงกุฎดอกไม้ก็ใช่ว่าจะไม่มีหนาม
... ทุกคนย่อมพบเจอเสมอกัน แต่สำ�คัญกว่าหมดคือ
ให้พระเจ้าร่วมเดินทางไปกับความทุกข์ยากของเรา
มีพระเจ้าในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่ามงกฎดอกไม้
หรือมีหนาม เราก็มีพละกำ�ลังเพียงพอที่จะฟันฝ่าไปได้
ป.ล. ผมอ่านสารอวยพรของนักบุญยอห์น
ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ที่เลขาธิการนครรัฐวาติกัน
ในสมัยนั้น พระคาร์ดินัลอันเยโล โซดาโน ได้เขียนว่า
“พระสันตะปาปาทรงพอพระทัยกับการฉลองครบ 200
ปี ของคณะรักกางเขนครั้งนี้ พระองค์ขอบคุณพระเจ้า
สำ�หรับชีวติ ทีเ่ ป็นประจักษ์พยาน” ทีผ่ มประทับใจ พระองค์
ตรัสว่า “เป็นโอกาสที่จะรื้อฟื้นความร้อนรนในการดำ�รง
ชีวติ ถวายตนตามคำ�แนะนำ�สามประการของพระวรสาร”
ผมเทียบเคียงกับสมาชิกคณะรักกางเขนแห่ง
จันทบุรี ที่ประจำ�ที่บ้านเณรในปัจจุบัน เวลาที่ใครๆ ถาม
ผมเกีย่ วกับนักบวชคณะนี้ ผมจะชืน่ ชมออกหน้าออกตา
และเล่ า ให้ เขาฟั ง ว่ า ที่ ชื่ น ชมเพราะทั้ ง สองมาจากการ
เป็นผู้บริหารในโรงเรียนมาก่อน เรียกได้ว่าจับปากกา
มาเกือบทั้งชีวิต แต่วันหนึ่งถูกประกาศให้ย้ายมาประจำ�
ที่บ้านเณร ท่านก็สามารถจับจอบ จับเสียม จับตะหลิว
จับเตารีด ฯลฯ อย่างขยันขันแข็ง เพราะเป็นความสุภาพ
นอบน้อมที่ถูกฝึกฝนจนกลายเป็นชีวิต และท่านก็ท�ำ
หน้าที่อย่างมีความสุข และไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับ
ยาก .... ชื่นชมกับจิตตารมณ์แบบนี้จริงๆ ครับเพราะ
เมื่อไรที่ฝึกฝนจนกลายเป็นชีวิตก็จะมีความสุขกับ
สิ่งที่เป็นอยู่เสมอ
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อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
วัดนักบุญอันเดร
ต.บางภาษี อ.บางเลน
จ.นครปฐม ฉลองวัดวัน
เสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน
เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กิจบุญชู เป็นประธาน (เดินทาง : ถนนบางบัวทอง สุพรรณบุรี ถึง 4 แยกนพวงศ์ เลี้ยวซ้ายไปบางเลน 15
ก.ม. วัดอยู่ขวามือในซอย 400 เมตร)
วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา
10.30 น.
วั ด แม่ พ ระปฏิ ส นธิ นิ ร มลแห่ ง เหรี ย ญ
อัศจรรย์ (วัดโรงหมู วัดท่าเรือคลองเตย) กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา
10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น
ประธาน
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)
วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำ�ไทร จ.ปทุมธานี ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม เวลา 10.30 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เป็นประธาน
วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2015
เวลา 10.30 น.
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10.30 น.

สังฆมณฑลจันทบุรี
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
10.00 น.
วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่
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สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม จันทบุรี
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จ.ตรัง ฉลองวัด
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม เวลา 10.30 น.
วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช
วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนปัญจทรัพย์ โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน
ดินแดง กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 28
สังฆมณฑลนครสวรรค์
ธันวาคม เวลา 10.30 น.
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
เข็กน้อย
สังฆมณฑลอุดรธานี
จ.เพชรบูรณ์ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา
วัดแม่พระปฏิสนธินริ มล บ้านน้อยสามเหลีย่ ม 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
จ.ขอนแก่น ฉลองวัดวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม เวลา 10.30 น. เป็นประธาน
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดเซนต์นโิ กลาส พิษณุโลก ฉลองวัดวันเสาร์
วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูง ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
น้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6 ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน
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
] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ ได้จัดอบรมสิ่งน่ารู้เรื่อง
สังฆมณฑลราชบุรี
ดนตรีในพิธีกรรม 7 ครั้ง 7 เรื่องราว ครั้งที่ 5 เป็น
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ อ.ทองผาภูมิ เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ การเล่ น เครื่ อ งดนตรี ป ระกอบใน
จ.กาญจนบุรี ฉลองวัดและฉลองครบ 25 ปีของตัว พิธีกรรม โดยอาจารย์เรมีย์ นามเทพ ในวันอาทิตย์
โบสถ์ไม้ที่ได้สร้างขึ้น วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน ที่ 7 ธันวาคม 2014 เวลา 13.30-17.00 น. ที่
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา สำ�นักพระสังฆราช ชั้นล่าง อัสสัมชัญ บางรัก ผู้สนใจ
กฤษเจริญ เป็นประธาน
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสำ�รองการเข้าอบรมได้ที่
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม จ.ราชบุรี โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1407, 08-9108-6850
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม เวลา 10.00 น. ] ฉลองบ้านเณรจอห์น ปอล นครสวรรค์ รวมพล
พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น เยาวชนเขต 1-2 เปิดปีศักดิ์สิทธิ์เขต 1 วันพุธที่ 10
ประธาน
ธันวาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
] ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี (บ้าน
สังฆมณฑลนครราชสีมา
เณรเล็ก สังฆมณฑลอุดรธานี) วันเสาร์ที่ 13 ธันวาวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล อ.ปากช่อง จ.นคร- คม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
ราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็น ] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ประธาน
ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม สอบถาม
สังฆมณฑลเชียงใหม่
คุณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585
วัดนักบุญสเตเฟน ฉลองวัดและพิธีโปรดศีล ] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ
กำ�ลัง วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น. ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อไพบูลย์
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2014 /
ประธาน
10 มกราคม 2015 เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธี
วัดนักบุญอันนา บ้านห้วยเจริญ พิธีเปิด-เสก บูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ที่วัดพระมหาไถ่
วัดใหม่ วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น. ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร คุณสงวน โทร. 08พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น 1908-4766 คุณเปรม โทร. 08-4008-8789
ประธาน (ติดต่อสอบถามได้ที่คุณพ่อรชตะ ประทุม- ] สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญคริสตตรี โทร. 08-1746-5878)
ชนทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยมี
ค่าใช้จ่าย 500 บาท ตลอดชีพของการเป็นสมาชิก
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
อีกทั้งยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 1. จะได้รับ
อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี เปิด การภาวนาและถวายมิสซาให้เป็นประจำ� 2. ได้รับ
และถวายอาสนวิหาร วันพุธที่ 10 ธันวาคม เวลา ข่าวสารจากทางสมาคมปีละ 3-4 ครั้ง 3. ร่วม
10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น เดินทางไปแสวงบุญทั้งในและต่างประเทศในอัตรา
ประธาน
(อ่านต่อหน้า 16)

ที่นี่มีนัด
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ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
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
หรือคุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com,
08-9117-9100
“อย่าท้อแท้ในการทำ�ความดี
เพราะถ้าเราไม่หยุดทำ�ความดี
เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา
ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส
จงทำ�ความดีแก่ทุกคน” (กาลาเทีย 6:9-10)

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
ถ้าไม่สะดวกมาร่วมในวันและเวลาดังกล่าว สามารถ
มาร่วมมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับได้ในวันอาทิตย์ที่ 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.

ติดต่อกองบรรณาธิการ
ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์
วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน
ส่งก่อนอย่างน้อย 1 เดือน
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

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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วัดบุญราศี (ต่อจากหน้า 4)

คุณทรงศักดิ์ วิพุธานุพงษ์
เพื่ออุทิศให้ยอแซฟ เตี้ยม กิมเส็ง
มารีอา ลมัย พัดจันทน์
คุณธีรศักดิ์ ศรีทิพย์อาสน์

500 บาท
200 บาท

สำ � หรั บ ท่ า นที่ ป ระสงค์ จ ะสมทบกองทุ น ฯ
โปรดส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนามซ.ศักดิ์ศรี งามวงศ์
ป.ณ.ยานนาวา 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็ค
สั่งจ่ายการพิมพ์คาทอลิก หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-201976-5
(หมายเหตุ เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-26815401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วยความ
ขอบพระคุณ)

มีพธิ บี ชู าขอบพระคุณ วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น.
วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง ได้
รับการออกแบบโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมเป็น
ทรงยุโรป สมัย Geogean / Victorian English เป็น
แนวคิดในการออกแบบรวมทั้งงานตกแต่งภายใน และ
ภูมิทัศน์ โดยคุณอำ�นาจ คีตพรรณา สถาปนิกผู้มี
ความชำ�นาญในการออกแบบทางด้านนี้เป็นพิเศษ
คุณบุญเกียรติ – คุณทิพาภรณ์ โชควัฒนา
และครอบครัว ผู้ก่อตั้งพร้อมกัลยาณมิตร ผู้ร่วมสร้าง
ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาในศาสนา ทั้งคริสตศาสนาและ
พุทธศาสนา ที่ร่วมกันสร้างสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่
นี้ให้สำ�เร็จลุล่วงเพื่อเป็นที่รวมแห่งความรักและความ
ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าต่อไป
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รางวัลประดับใจ

“โอ...พระสงฆ์ไทย ช่างวิเศษ” คุณพ่อยอแซฟ วู พระสงฆ์ชาวเวียดนาม
ที่ ทำ � งานในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ผมคื อ เป็ น เลขาธิ ก ารงานสื่ อ มวลชนคาทอลิ ก
ในสภาพระสังฆราชฯ เราพบกันที่มาเก๊า และก่อนหน้านั้นในโอกาสประชุมสื่อ
คาทอลิกในตามกรรมตามวาระ ชาติไทยไม่แพ้ใครหรอกครับ ถ้าจะแพ้เขาเรียก
ว่าแพ้ทาง
จริงๆ ผมไม่ได้ตั้งใจลากงานเขียนข้ามน้ำ�ข้ามทะเลมาต่างแดน ต่าง
บ้านต่างเมืองขนาดนั้น เพราะนอกจากอุปกรณ์ไม่เอื้อแล้ว งานข้างหน้าก็น่าจะ
เรียกร้องสมาธิไม่ต่าง แต่จนแล้วจนรอดผมก็มาเขียนหมายเหตุฯ ฉบับนี้ที่
มาเก๊า
การประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย กับงานสือ่ มวลชน เดินทาง
มาถึงครั้งที่ 19 แล้ว ผมไม่แน่ใจตัวเองว่าเข้าร่วมกี่ครั้ง แต่เมื่อเข้ารับตำ�แหน่ง
ก็ไม่เคยขาด การประชุมแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเดินทางท่องเที่ยว หรือเพื่อตัวเอง มัน
มีมิติแห่งการรายงาน บอกเล่า แบ่งปัน เรียนรู้ แถมผมสังเกตว่าสันตะสำ�นัก
ก็ให้ความสำ�คัญไม่เบา บางปีพระอัครสังฆราชเคลาดิโอ เชลลี ประธาน
สมณสภาสื่อสารสังคมก็มาเอง บางปีมงซินญอร์พอล ไทก์ เลขาธิการสมณสภา
สื่อสารสังคม วาติกันก็มา บางปีก็ส่งหัวหน้าส่วนภาคพื้นเอเชีย เราเรียกเขาว่า
ทีเจ ซึง่ ย่อมาจาก ดร.ทัดเดอุส โจน ทุกปีผมจะเตรียมไปบอกเล่าความเคลือ่ นไหว
ของงานสื่อมวลชนคาทอลิกในประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็ไปรับฟังทุกข์ สุข
ความเหนือ่ ยยากของผูร้ ว่ มงานในสนามสือ่ คาทอลิกประเทศต่าง ๆ ด้วย คนไทย
ไม่น้อยหน้าใครหรอกครับ ถ้าในสนามสื่อคาทอลิก พระสังฆราชยอร์ช ยอด
พิมพิสาร อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ล้วนเป็นลมหายใจและ
ตำ�นานทั้งในประเทศและพระศาสนจักรสากล ไม่เพียงแต่สนามสื่อเท่านั้น สนาม
งานแพร่ธรรม สนามงานสังคม สนามการจัดงานในระดับเอเชียหรือระดับโลก
ถ้าเมืองไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อใดก็เชื่อขนมกินได้ว่า งานนี้ประทับใจ ผมเสียดาย
ทุกครั้งที่พบเสียงบ่น ด่าทอ ตำ�หนิ มองกันในแบบให้รา้ ย ถ้าจะมีคนไม่ดีอยู่บ้าง
คำ�ถามก็คือเขาไม่ดีทุกอย่างในชีวิตเลยหรือ แล้วคนไม่ดีนี่มันมีมากเกินครึ่งเลย
ใช่ไหม ที่สุดการแสดงความคิดเห็นว่าสังคมแย่ คนไม่ดีมีอยู่ทั่วไปหมด ทุก
วงการ คนแสดงความคิดเห็นนี่เพียบพร้อมครบครันจนออกมาตัดสินพิพากษา
ว่าความสังคมได้โดยไม่คิดว่าที่สุดแล้ว เราแต่ละคนก็พยายามที่จะมุ่งหน้าไป
ในหนทางที่ดี อ่อนแอ โน้มเอียง ผิดพลาด เพียงเพื่อจะลุกขึ้นใหม่ และ
สร้างสรรค์สิ่งดีกว่า ผมสงสัยว่าสังคมจะเจริญได้เพราะมีคนบ่นเยอะขึ้น หรือ
คนเข้าใจกันมากขึ้น หวัง และปรารถนาในความดี และให้กำ�ลังใจกัน จับมือกัน
ก้าวเดินด้วยความเข้าอกเข้าใจ
ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ เราจึงตอกย้ำ�กิจกรรมส่งเสริมความดีและ
เป็นกำ�ลังใจให้กับสื่อมวลชนของประเทศนี้ ที่หลายคนบอกว่าอุดมไปด้วยละคร
น้ำ�เน่า เกมโชว์ปัญญาอ่อน รายการไม่สร้างสรรค์ ภาพยนตร์ไม่ตลกไร้สาระ ก็
ขุดผีมาขาย ฯลฯ เอาเถอะครับ มันต้องมีคนตั้งใจดีบา้ ง ในปีนี้ตลอดปีเราจึง
ทำ�งานอย่างหนักเพื่อค้นหาภาพยนตร์โฆษณา รายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์
ไทย ในที่สุดก็ได้มา 8 รายการ สำ�หรับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น และอีก 2 รางวัล
ที่ได้รางวัลนี้อย่างต่อเนื่องจนปีนี้เป็นครั้งที่ 3 เรายกพวกเขาให้ได้รับรางวัลที่ชื่อ
ว่า แกรนด์ยูบีลี (Grand Jubilee)
คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ หนึ่งในผู้ได้รับรางวัลแกรนด์ยูบีลี และไม่
สามารถมาร่วมงานได้ ได้ส่งจดหมายมาเพื่อบอกว่า “การได้รับรางวัล Grand
Jubilee ซึ่งเป็นรางวัลทรงคุณค่าขั้นสูงสุดของสื่อมวลชนคาทอลิกฯ จึงไม่ได้
มาจากความพิเศษใด หากแต่มาจากสำ�นึกที่เป็นพื้นฐานที่สุดในการมีชีวิตของ
มนุษย์ นั่นคือการไม่พรากความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ออกจากจิตใจ และ
การไม่ทอดทิ้งความรับผิดชอบต่อสังคมไปจากการประกอบการ” ผมเชื่อว่า

ความดีย่อมถูกสนองตอบด้วยความดี อ่านให้เคลียร์นะครับ มันไม่ได้แปลว่า
เราบอกว่าเราเป็นคนดี เราบอกว่าเราทำ�ความดี เพื่อต่อยอดความดี ทำ�อะไรได้
ต้องทำ� ไม่ใช่มัวแต่บ่น
ในรายการเดียวกันเรายังคงเห็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนคาทอลิก อีก
10 โรงที่ใช้สื่อที่ผู้ใหญ่บ่นนักบ่นหนาว่าเสียเวลา สิ้นเปลือง มีแต่แง่ลบ พวกเขา
ส่งเรื่องราวของสันติสุขเข้าประกวด และหลายคนในกลุ่มพวกเขาจะได้รับรางวัล
ซึ่งไม่ได้มีราคาค่างวดนักหรอก แต่มันมีคุณค่าทางจิตใจ เพื่อต่อยอดความ
ตั้งใจของเขา และบอกกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับเขาว่า พวกเขาทำ�ดีก็เป็น
เพียงแต่วา่ ผู้ใหญ่อย่างเรา จะให้โอกาสหรือเปิดประตูที่ปิดตายเพียงเพราะคิดว่า
โลกนี้ไม่ดีไปกว่านี้ได้แล้ว
มากไปกว่ า นั้ น คงต้ อ งขอขอบคุ ณ ผู้ ใ หญ่ จ ากโรงเรี ย นพระหฤทั ย
เชียงใหม่ คุณพ่อเจ้าวัด ซิสเตอร์อธิการ ที่ส่งนักร้องทีม 5 สาวจุฑาเทพ ที่สร้าง
ชื่อเสียงให้กับตัวเอง ไม่ใช่เพราะอยากเด่นดัง แต่อยากทำ�ดี เด็ก ๆ ตัวเล็ก ๆ
จะไปทำ�อะไรได้มากไปกว่าสิ่งที่ตัวเองถนัด พวกเขาเลือกร้องเพลงประสานเสียง
ในเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน” โพสต์ลงในโซเชียลแคม และแผ่ขยายไปอย่าง
ไม่น่าเชื่อ พาพวกเขาไปสู่เส้นทางนักร้อง เข้าประกวด ออกสื่อ บางคนออกเทป
ฯลฯ เรื่องราวแห่งความดีเหล่านั้นต่างหากที่ทำ�ให้ผู้พบเห็นได้ยิน ต่อยอด
ความดีงาม ความรัก ถ้าใครคุยกันว่าสื่ออะไรที่มีพลังที่สุด ผมเชื่อว่าชีวิตคน
นี่แหละคือสื่อที่พูดถึงนั้น
ลมหนาวของมาเก๊าทำ�ให้เสื้อเชิ้ตเพียงตัวเดียวไม่พอซะแล้ว ผมประชุม
อยู่แถวโคโลอาน ทางใต้สุดของมาเก๊า เป็นพื้นที่สงบ ๆ ไม่มีสีสันของคาสิโน
หรือนักท่องเที่ยวมากนัก ความสงบทำ�ให้เรานึกถึงอะไรได้มากมาย อากาศเย็น
ทำ�ให้เราต้องการความอบอุ่นเพิ่มเติม มีคนบอกว่าโลกยิ่งวันยิ่งอยู่ยากขึ้น ผมว่า
มันอยู่ที่เราทำ�ให้มันง่ายหรือมันยากมากกว่า ความอบอุ่นไม่จำ�เป็นต้องมีเพียง
เสื้อหนา ๆ สักตัว ความอบอุ่นที่รู้ว่าเรามีกันและกัน ลมหนาวที่ไหนก็เพียง
สายลม ไม่เข้าไปไม่ถึงหัวใจคนได้หรอก
ร่วมยินดีกับผู้รับรางวัลทุกประเภทในงานมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น
ประจำ�ปี 2014 นี้ด้วยนะครับ
บรรณาธิการบริหาร
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พระอัครสังฆราชซาวีโอ
ฮอน ไตไฟ

พิธีต้อนรับพระอัครสังฆราชซาวีโอ ฮอน ไตไฟ

(อ่านต่อหน้า 4)

วัดบุญราศีนิโคลาส
บุญเกิด กฤษบำ�รุง
เขาใหญ่

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

พระคุณเจ้าชูศักดิ์ย้ำ�ถ้าเราตายพร้อมกับ
พระองค์ เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ แต่
ถ้ า เราตายเพื่ อ ตั ว เองก็ ไ ม่ มี ค วามหมาย
อะไร อาจจะมีชื่อเสียง (อ่านต่อหน้า 4)

ตอนที่ 58 งาน (3) งานกำ�ลังดี
ไม่เคยพอคือธรรมดาของมนุษย์ ไม่ใช่สิ่งไม่ดี เพราะสามารถเปลี่ยน
เป็นพลังบวกได้
การเปรียบเทียบคือกิจกรรมส่งเสริมความไม่เคยพอ
เราจึงมีแต่ไม่เพียงพอ เราจึงพอแต่ไม่เคยพอดี ในกรณีใดจะหยุดไว้ซึ่ง
ความพอได้อย่างแท้จริง
“อย่าให้ความโลภทรัพย์สนิ เงินทองครอบงำ�ชีวติ ของท่าน จงพอใจ
ในสิ่งที่ท่านมี พระเจ้าตรัสว่า เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า” (จดหมาย
ถึงชาวฮีบรู 13:5)
“คนใจคดจะเก็บผลจากความประพฤติของตน คนดีจะได้รางวัล
จากการกระทำ�ของตน” (สุภาษิต 14:14)
รางวัลอยู่ในตัวคนทำ�  เมื่อคนนั้นพบแล้ว การเปรียบเทียบก็น้อยลง
เขาก็หยุดที่จะได้มาในสิ่งที่เกินไป พอจึงดี เพราะเขาดีพอที่จะเข้าใจคำ�ว่าพอ
เพียงเท่านี้

