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รายการโทรทัศน์

1. รายการ “เดินตามพ่อ” ผู้ผลิตรายการ บริษัท พิจิตรา มัลติมีเดีย จำากัด

2. รายการ “คบเด็ก...สร้างบ้าน” GRAND JUBILEE AWARDS ผู้ผลิตรายการ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ 

โซลูชั่น จำากัด (มหาชน)

3. รายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่” ผู้ผลิตรายการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

4. รายการ “คนค้นฅน” GRAND JUBILEE AWARDS ผู้ผลิตรายการ บริษัท ทีวีบูรพา จำากัด

ภาพยนตร์โฆษณา

5. ภาพยนตร์โฆษณา “Unsung Hero” ผู้ผลิตรายการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

6. ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “ดับฝัน เจ้าหนูนักเตะ” ผู้ผลิตรายการ บริษัท เดอะฟิล์ม แฟคตอรี่ จำากัด

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

คาทอลิกมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น

ครั้งที่ 32 ประจำาปี 2014 

 เพื่อเป็นกำ�ลังใจกับผลง�นคุณภ�พสำ�หรับ

ร�ยก�รโทรทัศน์ ภ�พยนตร์โฆษณ� ภ�พยนตร์ไทย 

ที่ปลุกจิตสำ�นึกคว�มรับผิดชอบร่วมกันในสังคม 

ในก�รผลิตสื่อดีมีคุณค�่ต่อสังคม สื่อมวลชนค�ทอลิก

ประเทศไทย จึงจัดพิธีมอบร�งวัลสื่อมวลชนดีเด่น 

(CATHOLIC MEDIA AWARDS 2014) ครั้งที่ 32 

ประจำ�ปี 2014  เพื่อเป็นก�รสร้�งม�ตรฐ�นและส่งเสริม 

ก�รให้ส�ระคว�มรู้ ตลอดจนสร้�งกำ�ลังใจให้กับคนทำ�ง�น

ในวิช�ชีพนี้ต่อไป โดยก�รตัดสินผลร�งวัลจะม�จ�ก

ก�รร่วมพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รสถ�บันก�รศึกษ�

ค�ทอลิกทั้ง 5 สถ�บัน ให้กับร�ยก�รดีเด่นในด้�นต่�งๆ 

ซึ่งถือเป็นคว�มภ�คภูมิใจสูงสุดของผู้ได้รับร�งวัล

 งานคร้ังน้ีจัดข้ึนท่ีโรงแรมแมนดาริน 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 จำากัด และ

รายการ “คบเด็ก...สร้างบ้าน” ผลิตโดยบริษัท  

แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำากัด (มหาชน)

 คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ทีวีบูรพา จำากัด เผยถึงรางวัล GRAND 

JUBILEE ที่รายการ “คนค้นฅน” ได้รับว่า “ก่อน

อื่นต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่สื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง

ทุกท่าน พิจารณามอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้แก่รายการ

คนค้นฅน และพร้อมกันน้ีก็ต้องกราบขออภัยท่ีไม่สามารถ

มารับรางวัลได้ด้วยตนเอง เนื่องจากวันที่ 26-30  

พฤศจิกายน 2014 กระผมติดภารกิจอยู่ในป่่าเต่าดำา 

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

 การที่รายการโทรทัศน์เล็กๆ รายการหนึ่ง 

ท่ามกลางมหาสมุทรแห่งรายการโทรทัศน์อันท่วมท้น

เช่นในปัจจุบันนั้น ถูกมองเห็นคุณค่าและถูกหยิบยก

ขึ้นมาเพื่อประดับเกียรติ ในฐานะสื่อที่มีคุณประโยชน์

ต่อเพืื่อนมนุษย์และสังคมโดยรวม ต่อเนื่องกันมาหลาย

ปี กระทั่งได้รับรางวัลสูงสุดในปีนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึง

จุดยืนและเจตนารมณ์อันหนักแน่นของผู้ผลิตรายการ

เท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนถึงจุดยืนและเจตนารมณ์อัน

หนักแน่นและแจ่มชัด ของผู้มอบรางวัลด้วยเช่นเดียวกัน 

นั่นคือความมุ่งหวังท่ีจะเห็นสันติสุขอย่างแท้จริงเกิด

ขึ้นทั้งภายนอกและภายในจิตใจของผู้คน 

 การได้รับรางวัล GRAND JUBILEE ซึ่งเป็น

รางวัลทรงคุณค่าขั้นสูงสุดของสื่อมวลชนคาทอลิกฯ 

จึงไม่ได้มาจากความพิเศษอันใด หากแต่มาจากสำานึก

ที่เป็นพื้นฐานที่สุดในการมีชีวิตของมนุษย์ นั่นคือ การ

ไม่พรากความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ออกจากจิตใจ 

และการไม่ทอดทิ้งความรับผิดชอบต่อสังคมไปจาก

การประกอบการ”

 คุณสราวุธ ลัคนาลิขิต โปรดิวเซอร์รายการ 

คบเด็ก...สร้างบ้าน เผยว่า “ก็ต้องขอขอบคุณส่ือมวลชน 

คาทอลิกฯ และทางสถาบันคาทอลิกทั้ง 5 สถาบันที่ได้

มอบรางวัลอันทรงเกียรติขั้นสูงสุดระดับชั้น GRAND 

JUBILEE ประจำาปี 2014 ให้กับรายการคบเด็ก... 

สร้างบ้าน รวมถึงได้มอบกำาลังใจท่ีดีมอบรางวัลส่ือมวลชน

ดีเด่นให้กับรายการคบเด็ก...สร้างบ้านของเราอีกถึง 

2 ครั้ง ในปี 2011 (พ.ศ. 2554) และ 2013 (พ.ศ. 

2556) ซึ่งกำาลังใจที่รายการของเราได้รับในแต่ละครั้ง 

ก็ทำาให้พวกเราทีมงานทุกคนมีความต้ังใจที่อยากจะ

รักษาคุณภาพและพัฒนารายการของเราให้ดียิ่งขึ้น 

และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่

จะเป็นอนาคตของประเทศไทยต่อไป และรายการคบ

เด็ก...สร้างบ้านก็จะขอนำากำาลังใจที่เราได้รับจากทาง

สื่อมวลชนคาทอลิกฯ นำาไปส่งต่อและมอบให้กับเด็ก

และเยาวชนของเราทุกๆ คนครับ”
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วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2014 สภาพระ 

สังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยและอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ และงานเลี้ยง 

ต้อนรับพระอัครสังฆราชซาวีโอ ฮอน ไตไฟ  เลขา- 

ธิการสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน 

โอกาสเดินทางมาประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราช

แห่งเอเชียและเยี่ยมเยียนพระศาสนจักรไทย โดย

พระอัครสังฆราชซาวีโอ ฮอน ไตไฟ เป็นประธาน

ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับพระอัครสังฆราช 

พอล ชาง อิน-นัม พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร 

สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร ์

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา พร้อมด้วยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจ-

บุญชู และมงซินญอร์เจอร์มาโน เปเนโมเต้ ที่ 

วัดเซนต์หลุยส์ สาทรใต้

 พระอัครสังฆราชซาวีโอ ฮอน ไตไฟ กล่าวใน

บทเทศน์ถึงสิ่งที่สำาคัญ 5 ประการในการดำาเนินชีวิต คือ 

1. พระวาจาของพระเจ้า ทุกคนต้องมีหนังสือพระคัมภีร์ 

2. ศีลศักดิ์สิทธิ์  3. ความรัก 4. พันธกิจ การประกาศ

ข่าวดี  5. ความเบิกบาน ในการรับใช้พระเป็นเจ้า และ

พิธีต้อนรับ (ต่อจ�กหน�้ 20)

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 ที่มหาวิทยาลัยซาเล-

เซียน กรุงโรม ประเทศอิตาลี ท่านเป็นอาจารย์สอนใน

สามเณราลัยหลายแห่งในประเทศจีน ผลงานของท่าน 

โดยเฉพาะงานเขียนด้านเทววิทยาได้รับการตีพิมพ์ และ

แปลเป็นภาษาจีนและจัดทำาเป็นหนังสือคำาสอน นอกนั้น 

ท่านยังเคยดำารงตำาแหน่งเป็นอธิการเจ้าคณะแขวง 

ซาเลเซียนของประเทศจีน ซึ่งประกอบไปด้วย จีน ฮ่องกง 

มาเก๊าและไต้หวัน ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2010 

ท่านได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเน-

ดิกต์ ที่ 16 ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขาธิการของ 

สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน

วัดบุญราศี (ต่อจ�กหน้� 20)

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2014 พระสังฆราช 

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนคร- 

ราชสีมา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเสกและ 

เปิดวัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง เขาใหญ่ 

 พระคุณเจ้าชูศักดิ์ กล่าวว่า “สิ่งที่สำาคัญในวัด 

มีอยู่ 3 ประการ คือ 1. พระแท่นบูชา  2.  บรรณฐาน 

(ธรรมาสน์) ซึ่งเป็นที่ประกาศพระวาจาของพระเจ้า 3. 

ที่นั่งของประธาน ซึ่งเป็นศูนย์รวมของประชากรของ 

พระเจ้า เพราะประธานทำาหน้าที่แทนองค์พระเยซูคริสต- 

เจ้า เป็นทั้งผู้ถวาย และเป็นทั้งผู้ถูกถวาย ด้วย 

 พระวาจาของพระเป็นเจ้า ได้บอกถึงสิ่งที่สำาคัญ 

จากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวทิโมธี ฉบับที่ 

2 ตรงช่วงท้ายที่ว่า “...ถ้าเราตายพร้อมกับพระองค์ เรา

จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ ถ้าเราอดทนมั่นคง เราย่อมจะ

ครองราชย์พร้อมกับพระองค์” ...ถ้าเราตายพร้อมกับ

พระองค์ เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์... แน่นอน เราจะ

ตาย แต่ถ้าเราตายเพื่อตัวเองก็ไม่มีความหมายอะไร อาจ 

จะมีชื่อเสียงอยู่บ้าง บางคนต้องไปสลักหิน ชื่อจะได้ 

อยู่นานๆ คนเราเกิดมาชีวิตของเรามีค่า และเราก็แสวงหา

สิ่งที่มีค่าสำาหรับชีวิตของเรา อะไรที่เป็นความสุข อะไร

ที่เป็นเงินเป็นทองได้ เราก็แสวงหาตลอดเวลา แล้วมัน

ก็สิ้นสุดที่ตรงหลุมศพ แล้วจะได้อะไร จะไปไหนต่อ 

ชีวิตมนุษย์มีแค่นี้หรือ แต่วันใดเราสามารถตอบโจทย์

ได้ว่า ชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไร วันนั้นจะเป็นวันที่ชีวิต 

มีคุณค่า เพราะฉะนั้นหลายคนก็ไม่จำาเป็นที่จะต้องไป

ทำางานมาก ไม่แสวงหาสิ่งที่มีราคามาก มีชีวิตอยู่อย่าง

พอเพียง ก็มีความสุขได้ และทำาให้ชีวิตนั้นมีความหมาย 

สูงสุดถ้าเรารู้จักแนวทาง ศาสนาทำาให้เราตอบคำาถาม

ได้และสำาหรับผู้ที่เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าท่านจะต้อง 

มั่นใจว่า องค์พระเยซูเจ้าเป็นคำาตอบสุดท้าย แล้วท่าน 

จะดำาเนินชีวิตตามที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงสอน เพราะ

ฉะนั้นพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน แต่ยังมี

อีกหลายคนไม่เข้าใจไม้กางเขนของพระองค์ด้วยซ้ำา

ไป และลืมไปว่าที่พระเยซูเจ้าทรงถูกฝัง แล้ววันที่สาม

ที่พระองค์เสด็จกลับคืนพระชนมชีพ แล้ววันนี้พระองค์ 

ยังอยู่ เพราะฉะนั้นชีวิตของเราที่เป็นคนบาป เราต้องการ 

กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะ

ชีวิตไม่ตาย แต่ร่างกายของเราตาย คุณพ่อนิโคลาส  

บุญเกิด กฤษบำารุง เป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ได้มีโอกาสมารับใช้ในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา 

วันนี้เราพาคุณพ่อกลับบ้าน ในช่วงท่ีคุณพ่อนิโคลาส เป็น 

เจ้าอาวาสอยู่ท่ีวัดโนนแก้วและคุณพ่ออยู่ในช่วงที่มี 

การเบียดเบียน โดยคณะเลือดไทยหรือบุคคลใดก็ตามแต่ 

ทำาให้พระสงฆ์ถูกกักบริเวณ คุณพ่อมาหาเพื่อนคุณพ่อดว้ย

กันซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดบ้านหัน ปรากฏว่าเพื่อน 

คุณพ่อได้มาที่อยู่กรุงเทพฯ แล้วท่านจึงไปตีระฆัง ท่าน

เป็นประธานก่อสวดในค่ำาวันเสาร์ สวดบทเร้าวิงวอนขอ 

พระแม่มารีย์ และเพ่ือจะบอกว่าในวันรุ่งข้ึนเป็นวันอาทิตย์

จะมีมิสซา และท่านจะถวายมิสซาเป็นปกติ และสุดท้าย

ท่านก็ถูกจับที่สถานีรถไฟสีคิ้ว นี่คือพันธกิจของคุณพ่อ 

ที่รับจากพระสังฆราชมาทำางานร่วมกับพวกเราชาว

อีสานที่นี่ แล้ววันนี้เราก็พาท่านกลับมา แล้วพวกเรา 

ก็ค้นพบเพชรเม็ดงาม นี่คือสิ่งคุณพ่อนิโคลาสสร้างไว้ 

และเราเชื่อว่า สิ่งที่คุณพ่อยอมลำาบากในวันนั้น ยังเปรียบ

ไม่ได้กับสิ่งที่ท่านจะได้รับบำาเหน็จรางวัลในสวรรค์ 

หลังจากตาย คนที่ฆ่าเราได้แต่กายนั้นเราอย่ากลัว แต่

คนที่ฆ่าเราหลังจากความตายเป็นความตายครั้งที่สอง

นิรันดรนั้นที่เราจะต้องกลัวนักกลัวหนา ที่เราจะต้อง

ทำาให้ชีวิตของเราเป็นอิสระจากสิ่งนั้นให้ได้ เพราะฉะนั้น

การที่เราเชื่อว่าถ้าเราตายพร้อมกับพระองค์ สักวันหนึ่ง

เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ 

 ทุกคนมียากลำาบากด้วยกันทั้งนั้น มีคนรักก็มี

คนชัง มีคนเข้าใจก็มีคนไม่เข้าใจ มีคนให้ความร่วมมือ 

ก็มีคนไม่ให้ความร่วมมือ นี่คือเรื่องของมนุษย์ และเรา

ทุกคนจะต้องอดทน คนที่ไม่อดทนเป็นผู้นำาไม่ได้ คนที่

ไม่อดทนจะเป็นผู้ที่จะประสบความสำาเร็จไม่ได้” 

 วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง เขาใหญ่ 

เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในการตั้งจิตอธิษฐานมุ่งมั่น

ท่ีจะสร้างสถานท่ี เพ่ือเป็นศูนย์รวมความเช่ือของพ่ีน้อง 

คริสตชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ในอำาเภอปากช่อง โดย

ได้รับการเห็นชอบและตอบรับจากพระสังฆราชและ

คณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมาเรียบร้อยแล้วก่อน

ลงมือก่อสร้าง โดยมีการทำาพิธีวางศิลาฤกษ์ และเริ่ม

ก่อสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 2012 เสร็จภายใน ค.ศ. 2014 นี้

 วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง เขาใหญ่ 

ตั้งอยู่บนเนินเขา บนเนื้อที่ 1.5 ไร่ รายล้อมด้วยธรรมชาติ

ทิวทัศน์แห่งเขาใหญ่ ห่างจากตัวเมืองปากช่องประมาณ 

50 กิโลเมตร ภายในตัววัดสามารถจุคนได้ประมาณ 

60-80 คน ซึ่งอยู่ใกล้วังน้ำาเขียว โดยคิดว่าจะสามารถ 

ให้คริสตชนร่วมพิธีกรรมต่างๆ และกิจกรรมทางความ 

เชื่อของชุมชน พร้อมนักท่องเที่ยวผู้ผ่านไปมาในบริเวณ 

ใกล้เคียง อีกทั้งเป็นที่รวมความรักและเผยแผ่ศรัทธาใน

พระผู้เป็นเจ้า 

(อ่�นต่อหน้� 17)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 49 ประจำาวันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2014 หน้า 5

ตอนที่ 46

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

ฝักบัวอาบน้ำาสำาหรับคนเร่ร่อน

ติดตั้งไว้ใกล้กับจัตุรัสนักบุญเปโตร
13 พฤศจิก�ยน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ภายใต้การเห็นชอบจากพระสันตะปาปา สำานักวาติกัน

เห็นด้วยท่ีจะติดต้ังฝักบัวอาบน้ำา 3 ห้องในสถานท่ีอาบน้ำา 

นักท่องเท่ียวท่ีอยู่ด้านนอกจัตุรัสนักบุญเปโตร  ซ่ึงตรงน้ัน

คนเร่ร่อนที่หลับนอนอยู่รอบๆจะสามารถมีที่อาบน้ำาได้  

ผู้แสวงบุญยังกรุงโรมบางคนให้ความเห็นว่า

 - “ฉันคิดว่�เป็นคว�มคิดที่ดี ที่สมเด็จพระ 

สันตะป�ป�ฟรังซิสทรงเห็นชอบที่จะติดตั้งฝักบัว 

อ�บน้ำ�สำ�หรับคนที่ต้องก�รเพร�ะว่�สำ�นักว�ติกัน

ส�ม�รถช่วยเหลือคนเร่ร่อนได้ม�กกว�่พวกเร�”

 - “ผมเดินไปรอบๆพื้นที่และสังเกตว�่มีคน

ขัดสนและย�กจนหล�ยๆคนที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือ”

 - “ฉันว่�เป็นคว�มคิดที่ดี เพร�ะว่�ผู้คนที่ไม่มี

เงินพอจะสู้ชีวิต จะได้มีโอก�สอ�บน้ำ�”

l พระสันตะปาปาทรงเห็นชอบกับการติดตั้ง หลังจาก 

ผู้ช่วยงานของพระองค์ที่เรียกว่า “ปาปาล อัลโมเนอร์” 

หรือผู้ช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์โดยตรง  มงซินญอร์ 

คราจิวสกี ได้เรียนให้พระองค์ทรงทราบเกี่ยวกับคน

เร่ร่อนแถบนั้นว่าพระสงฆ์ท่านหนึ่งได้เช้ือเชิญพวกเขา

ไปทานข้าวที่ภัตตาคารโอกาสวันเกิดครบ 50 ปี คน

เร่ร่อนบอกว่าพวกเขาไม่ต้องการไปเพราะมีกลิ่นตัว 

ไม่สะอาดและจะไปเป็นท่ีอึดอัดแก่คนอ่ืน ท่านมงซินญอร์

ยังเล่าต่อไปว่า ขณะที่อาหารยังพอหารับประทานได้แต่

กลับกลายเป็นเร่ืองลำาบากสำาหรับคนเร่ร่อนท่ีจะหาห้อง

สำาหรับอาบน้ำา

l ดังนั้น ฝักบัว 3 ห้อง จะมาติดตั้งในสถานที่อาบน้ำา 

นักท่องเที่ยวของสำานักวาติกัน ยังไม่จบเท่านั้น สำานัก

พระสันตะปาปาตรัสว่า : 

การเบียดเบียนคริสตชนจะต้องยุติ 

รัฐบาลท้องถิ่นจำาเป็นต้องดำาเนินการ

12 พฤศจิก�ยน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l พร้อมด้วยอากาศเย็นเข้าปกคลุมกรุงโรม สมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปตามทางโดยรถพระที่นั่ง 

ทรงอวยพรเด็กๆที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้ารับลมหนาว ใน

เนื้อหาคำาสอนของพระองค์ พระสันตะปาปาตรัสว่า

บรรดาศาสนบริกรควรยึดมั่นในกระแสเรียกของพวกเขา

ด้วยความใจดี สุภาพ อดทน รอบคอบ และเอาใจใส่ต่อ

ผู้อื่น พระองค์ตรัสย้ำายืนยันบุคลิกดังกล่าวว่า

 “นี่คือหลักก�รขั้นพื้นฐ�น คำ�กล่�วเหล่�นี้ควร

เป็นฐ�นเริ่มต้นของศ�สนบริกรทุกคน ควรเป็นร�กฐ�น

ของพระสังฆร�ชทุกองค์ พระสงฆ์และสังฆ�นุกร”

l เพื่อจะมุ่งหนีให้ห่างจากความอวดดี พระสันตะปาปา

ตรัสว่าศาสนบริกรควรจำาไว้ว่า คุณภาพในชีวิตของเขา 

คือพระพร และไม่ใช่เครื่องมือที่เอาไปอวดหยิ่งยโส  

บางตอนว่า

 “ใครคนหนึ่งมิได้เป็นพระสังฆร�ช พระสงฆ์

หรือสังฆ�นุกร เพร�ะว�่เข�มีสติปัญญ�ม�กกว่�คนอื่น 

ใหญ่กว่�หรือเหนือกว่�คนอื่น แต่แท้จริงมันคือของ

ประท�น ของขวัญแห่งคว�มรักท่ีประท�นม�จ�กพระเจ้�

ผ่�นท�งอำ�น�จของพระจิตเจ้� เพื่อคว�มดีสำ�หรับ

ประช�ชน”

l พร้อมกับผู้คนราว 15,000 คนในจัตุรัสนักบุญเปโตร 

พระสันตะปาปายังคงตรัสถึงนักศึกษาชาวเม็กซิโกที่ 

เสียชีวิต 43 คน ที่สูญหายไปและถูกฆ่าตายในภายหลัง

ในขณะที่พวกเขามุ่งไปร่วมเดินขบวนต่อต้านว่า

 “เป็นที่นี่ที่คว�มจริงแห่งอ�ชญ�กรรมดุจนิย�ย

สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสทรงทักท�ยผู้เข้�เฝ้�ทั่วไป ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร 

พระสันตะป�ป� พระอัครสังฆร�ชคอนรัด คร�จิวสกี  

(ผู้ช่วยพระสันตะป�ป�ส�ยตรงเรื่องสังคมสงเคร�ะห์

หรือ “ป�ป�ล อัลโมเนอร์”) และผู้เร่ร่อนในกรุงโรม
มงซินญอร์คอนรัด คร�จิวสกี  ช�วโปแลนด์ผู้เป็น “ป�ป�ล 

อัลโมเนอร์” หรือ ผู้ช่วยพระสันตะป�ป�เรื่องสังคม 

สงเคร�ะห์ส�ยตรง 

สภ�พภ�ยนอกห้องอ�บน้ำ�นักท่องเที่ยวที่ติดกับว�ติกัน 

ได้รับก�รติดตั้งฝักบัวอ�บน้ำ�สำ�หรับคนเร่ร่อน

วาติกันยังได้เรียกพระสงฆ์ 10 องค์ที่อาศัยอยู่ที่วัด 

ละแวกนั้นให้ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำาเช่นเดียวกันด้วย 

ใ บ เ ส ร็ จ ชำ า ร ะ เ งิ น สั่ ง จ่ า ยค่ า ติ ดตั้ ง โ ดยกองทุ น

สังคมสงเคราะห์ของพระสันตะปาปา

กลับกล�ยเป็นคว�มจริงที่เห็นได้ มันซ่อนอยู่เบื้องหลัง

ก�รข�ยและธุรกิจก�รค้�ย�เสพติด พ่อขออยู่กับลูกและ

ครอบครัวของลูกทุกคน”

l พร้อมกับการเบียดเบียนคริสตชนในที่ต่างๆทั่วโลก 

เฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลาง พระสันตะปาปาทรง

ขอร้อง เพ่ือว่ารัฐบาลท้องถ่ินและหน่วยงานระหว่างประเทศ

จะเข้าดำาเนินการและปกป้องคุ้มครองพวกเขา พระองค์

ตรัสบางตอนว่า

 “ขอให้น่ีเป็นก�รเร่ิมต้นจุดชนวนก�รรวมพลัง

คร้ังใหญ่ท�งด้�นจิตสำ�นึก ท่ีจะช่วยคริสตชนผู้ถูกเบียดเบียน”

l และเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งเอกภาพของคริสตชน 

พระองค์พร้อมกับผู้คนเรือนหมื่นในจัตุรัสได้สวด

ภาวนาบท “ข้าแต่พระบิดาฯ” พร้อมกันวิงวอนพระเจ้า

เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ถูกเบียดเบียน
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รีบสรุปความ
“บุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อแสวงหาและเพื่อช่วยผู้ที่เสียไป

ให้รอดพ้น” (ลูกา 19:10)

 คุณพ่ออันโตนี เดอ เมลโล แห่งคณะเยสุอิตในอินเดียเล่าเรื่อง 

เกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ไปหาหมอ เพราะระบบหายใจไม่สะดวก หมอตรวจเขา

แล้วถามเขาว่า เขาเล่นเครื่องดนตรีที่ต้องใช้ลมหรือเปล่า ชายคนนั้นตอบว่า 

“ครับ คุณหมอทร�บได้อย่�งไร?” หมอตอบว่า “หลอดลมจะขย�ยตัวตลอด

เวล�สำ�หรับผู้ที่เล่นเครื่องดนตรีเป่� ผมขอถ�มหน่อยว่� คุณเล่นเครื่องดนตรี

อะไร” ชายคนนั้นตอบว่า “หีบเพลงครับ”

 ในพระวรสารที่เรานำามาพิจารณา ประชาชนตัดสินใจว่า ศักเคียส

เป็นคนบาป เพราะว่าเขาเป็นคนเก็บภาษี พวกเขาสรุปความว่า ศักเคียสโกง

ประชาชน เขาร้องเรียนว่าพระเยซูเจ้ากำาลังเข้าบ้านคนบาป ศักเคียสสัญญาว่า

จะใช้หนี้ผู้ที่เขาคดโกงมาเป็นจำานวนเงินสี่เท่า และจะให้เงินของเขาครึ่งหนึ่ง

แก่ผู้ยากจน ในต้นฉบับภาษากรีกมีการแปลอีกแบบหนึ่ง โดยแปลตรงตัวจาก

ภาษากรีกดั้งเดิมว่า ศักเคียสได้คืนเงินสี่เท่าแก่ผู้ที่เขาคดโกงแล้ว และได้ให้เงิน

ทองของเขาครึ่งหนึ่งแก่ผู้ที่เขาเคยคดโกง หากเป็นเช่นนั้นจริง อาจหมายความ

ว่าในช่วงเวลานั้นการตัดสินใจของชาวบ้านเกี่ยวกับศักเคียสนั้นผิดไป 

 แต่อย่างไรก็ตามประชาชนได้ปฏิเสธผู้ท่ีเป็นลูกหลานของอับราฮัม 

เช่นเดียวกับพวกเขา ดังนั้น พวกเขาก็กำาลังทำาตรงกันข้ามกับที่พระเยซูเจ้า

ทรงทำา กล่าวคือแสวงหาและช่วยให้สิ่งที่เสียหายไปแล้วได้กลับคืนมา เรื่องนี้ 

อาจเน้นให้เราถามตัวเราเองว่า เราควรปฏิเสธและเลิกคบกับบุคคลผู้น้ัน เน่ืองจาก

สิ่งที่เขากระทำาหรือ ดังนี้ เราก็มิได้ยอมรับว่า ผู้อื่นคือบุตรธิดาของพระเจ้ามิใช่

หรือ?

 ข้�แต่พระบิด�เจ�้สวรรค์ พระบุตรของพระองค์เสด็จม�เพื่อแสวงห�

และช่วยให้ผู้ที่สูญห�ยไปได้กลับคืนม�ใหม่ โปรดทรงดลใจลูกแต่ละคน ให้

ดำ�เนินต�มพระฉบับแบบของพระองค์ท่�น และเรียนรู้ท่ีจะปฏิบัติกับเพ่ือนมนุษย์

ดังเช่นพี่น้อง ดังเช่นบุตรธิด�ที่พระองค์ทรงรัก ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบ�รมีพระ 

คริสตเจ�้ พระบุตรของพระองค์ด้วยเทอญ อ�แมน

หลุดตามกระแส

อาจเป็นเพราะโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ท่ีทำาให้เหตุการณ์เล็กเหตุการณ์น้อยเป็นท่ีรู้กันมากข้ึน
หนังสือพิมพ์ที่มีให้อ่านมักจะลงเหตุการณ์ใหญ่ๆ
เพราะนั่นเป็นการตลาด
คนซื้อคนอ่านคนสนใจคือกำาไร
กระนั้นก็ดี
นักข่าวแต่ละสำานักก็ใช่ว่าจะรู้ไปหมด
ในขณะที่นักข่าวที่ผันตัวจากผู้บริโภคข่าว
มักมีเรื่องราวมากมายนำามาเสนอไม่หยุดหย่อน
หลายครั้งเสียอีก
ที่นักข่าวต้องใช้ข่าวของนักข่าวสมัครเล่น
แค่ยกประเด็นชงให้เป็นข่าวแล้วนำาเสนอ
ไม่น้อยครั้งที่ข่าวมือสมัครเล่นเป็นเบาะแส
ให้นักข่าวไปเจาะไปขุดคุ้ยไปตามหา
นอกจากนำาเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
นักข่าวสมัครเล่นยังเสนอเรื่องราวตนเอง
เหมือน...ไม่มีใครทำาข่าวให้ก็ทำาเองซะเลย
มีเรื่องมีร�วกลุ้มอกกลุ้มใจน้อยเนื้อต่ำ�ใจ
คุยกับใครไม่ได้ก็นำ�ม�บ่นม�ตัดพ้อท�งโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มีคว�มสุขคว�มสมหวังก็บอกเล่�บอกกล่�วโพนทะน�
ไปเที่ยวนั่นม�ไปเห็นโน่นเห็นนี่ม�ก็เอ�ม�อวดได้
แต่ละอย่างที่นำาเสนอต่างก็มั่นใจว่าจะผ่านตาใครสักคน
ส่วนที่เห็นแล้วชอบเห็นแล้วร่วมอารมณ์ด้วยก็ยิ่งเข้าทาง
ดีไม่ดีก็ดังเป็นพลุแตกแค่ข้ามคืน
แค่บ่นไปด่�ไปว่�ไก่เหนียวห�ยเท่�นั้นแหละ
คนพากันเทใจให้ความเห็นอกเห็นใจเป็นแสน
ขนาดผู้หลักผู้ใหญ่ไปนั่งกินไก่กินข้าวเหนียวเป็นเพื่อน
ตามด้วยนักวิชาการออกมาวิเคราะห์
หาที่มาที่ไปของความโดนใจความดังเป็นพลุแตก
ทั้งแง่การตลาดแง่จิตวิทยาแง่สังคมศาสตร์
ทำาให้เห็นว่าสังคมทุกวันนี้เน้น “โดนใจ” เป็นสำาคัญ
ส�ระคุณค่�หลักก�รดูจะเป็นรอง
กล�ยเป็นอะไรที่คุ้นเคยจำ�เจไร้สีสัน
ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นตื่นต�ตื่นใจ
ต่างกับ “ไร้สาระแต่ดูดีดูเก๋ดูฉีกแนว”
อย่างที่มีให้เห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์ค
กลายเป็น “ความนิยม” ความชื่นชอบ
ซึ่งมีครรลองเดี๋ยวมาเดี๋ยวไป
แต่หากมองข้ามสาระคุณค่าหลักการ
สิ่งที่เป็น “ความนิยม” อาจจะกลายเป็น “ค่านิยม” ไปโดยไม่รู้ตัว
ทั้งๆ ความหมายของ “ค่านิยม”
“คือสิ่งที่กลุ่มคนหรือสังคมหนึ่งเห็นว่�เป็นสิ่งมีคุณค่�
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดีง�ม น่�ยกย่องและควรปฏิบัติ
เป็นสิ่งที่คนในสังคมนั้นยึดถือ
และเป็นแนวท�งในก�รตัดสิน เลือกที่จะทำ�หรือไม่ทำ�”
ซึ่งไม่เกี่ยวกับ “โดนใจ” หรือ “ไม่โดนใจ”
ในบริบทสังคมที่เน้นเสรีภาพทางการแสดงออก
อิสระทางการนำาเสนอข่าวสารจากนานาแหล่งข่าว
วุฒิภาวะด้านการบริโภคข่าวสารเป็นความจำาเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งการเลือกการเชื่อถือการวิเคราะห์การวินิจฉัย
เพราะในกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์คทุกวันนี้
เรื่องเท็จกลายเป็นเรื่องจริงได้ไม่ยาก
หากมีการนำาเสนอมีการตอกย้ำาให้เห็นให้รับรู้อยู่ทุกวี่วัน
จาก “ค่านิยม” กลายเป็น “ข้าฯ นิยม”...โดยปริยาย  
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“ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม
และเริ่มประกาศพระวาจาของพระเจ้า

อย่างกล้าหาญ” (กิจการ 4:31)

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทต่อปี และอุดมศานต์ 400 ต่อปี ต่ออายุสมาชิก
ติดต่อฝ่ายทะเบียนสมาชิก โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

ในทุกปีหลังจากที่พวกเราชาวแสงธรรมได้เสร็จ

สิ้นการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะ

ได้มีการฝึกภาคปฏิบัติ ที่เราเรียกกันว่า Practicum ซ่ึง

หัวข้อในการฝึกภาคปฏิบัติน้ี จะถูกกำาหนดให้แตกต่าง 

กันไปตามแต่ละชั้นปี พวกเราสามเณรชั้นปีที่ 3 ได้

มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อ “สื่อมวลชนกับงาน

อภิบาลและเผยแพร่ธรรม” ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีชีวิต

ของพวกเราทุกคน ซึ่งแวดล้อมไปด้วยข่าวสาร สื่อ และ

เทคโนโลยี  คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพล

ต่อเราค่อนข้างมาก

การฝึกภาคปฏิบัติเริ่มต้นด้วยการให้การอบรม

และชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของสื่อมวลชนกับงาน

อภิบาล  จากเอกสารพระศาสนจักร ผ่านทางเอกสาร 

เหล่านี้ พบว่าพระศาสนจักรให้คุณค่าและความสำาคัญ

ของส่ือเป็นอย่างย่ิง  ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการประกาศ

ถึงความรักของพระเป็นเจ้า และงานประกาศข่าวดี 

นอกจากนี้ พวกเรายังได้เรียนรู้ถึงสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้ง

งานสื่อมวลชนทั่วไป และงานสื่อของพระศาสนจักรใน

ประเทศไทย ผ่านทางประสบการณ์ของคณาจารย์จาก 

สถาบันต่างๆ ประสบการณ์ของพี่เจ้าหน้าที่สื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย การออกไปศึกษาดูงาน ณ สถานี

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง 

และสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา (WBTV) รวม

ท้ังพวกเราเองยังได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตร่วมกับสื่อ

ประเภทต่างๆ สร้างประสบการณ์ให้เราได้ใช้สื่อเป็น

เครื่องมือในการดำาเนินชีวิต ไม่ใช่การตกเป็นทาสของ

สื่อ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มอบความรู้ ประสบการณ์ และแรง

บันดาลใจ ในการดำาเนินชีวิต และงานของเราในอนาคต  

สื่อกับชีวิตเราคงไม่สามารถแยกออกจากกัน

ได้ เป็นเราเองที่จะเลือกใช้สื่อในการดำาเนินชีวิตของเรา

อย่างไร จะยอมตกเป็นทาสของสื่อเป็นเครื่องมือของมัน 

หรือจะให้สิ่งเหล่านี้กลับมาเป็นเคร่ืองมือในการทำา

ภารกิจ หน้าที่ของเราแต่ละคน สิ่งเหล่านี้ เราเองเป็น

ผู้เลือกด้วยน้ำาใจอิสระ  พวกผมในฐานะเป็นบุคคลซึ่ง

เตรียมตัวที่จะเป็นผู้อภิบาลในอนาคต จึงขอเลือกที่จะ

ใช้สื่อ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเป็นเครื่องมือชิ้นสำาคัญ ใน

การประกาศความรักของพระเจ้า ใช้ส่ือเหล่าน้ีในการทำางาน

อภิบาลเพ่ือพ่ีน้องร่วมโลก ใช้ส่ือเหล่าน้ีในการมอบกำาลังใจ 

และดูแลซึ่งกันและกัน สื่อจึงเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่

ทรงพลัง และพวกเราจะใช้ของขวัญที่ทรงพลังนี้ในงาน 

ความรักของพระองค์ ขอขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า

สำาหรับประสบการณ์และสื่อที่พระองค์ทรงมอบให้ เรา

หวังว่าพวกคุณทุกคนจะร่วมแบ่งปันความรักผ่านทาง

สื่อที่มีอยู่ในมือสู่พี่น้องรอบตัว 
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

1 คนเร�มีคว�มทรงจำ�กับเรื่องร�วดีๆ เสมอ.... 

ปีนี้บ้านเณรนครสวรรค์ฉลองครบ 15 ปี ผมพยายาม

รวบรวม เรียบเรียงเรื่องราวน่าประทับใจ ทั้งบทเรียน 

และคราบน้ำาตา ... เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องและเป็นความ

ประทับใจไม่ลืมเลือน คงเป็นเรื่องราวของซิสเตอร์ที่ดูแล 

พวกเราสามเณรในด้านโภชนาการ... ซิสเตอร์คณะ 

รักกางเขนแห่งจันทบุรี ... ผมยังจำาได้ดีในสมัยที่ยังเป็น

สามเณรเล็ก ในชั้นครูเณร ผมจำาการผลิตมันฝรั่งทอด

กรอบเพื่อนำาไปขายนำารายได้มาช่วยบ้านเณรบ้าง ไม่ว่า 

จะงานฉลองวัดที่ไหนเราก็นำาโอท็อป (OTOP) บ้านเณร 

ชิ้นนี้ติดไปด้วยเสมอ ... ผมตั้งสโลแกน “อิ่มก�ย 

สบ�ยพุง แถมได้บุญด้วยครับ” ... ขายดีเป็นเทน้ำาเทท่า 

อาจเพราะมีร้านเดียว ... และนี่เป็นความประทับใจแรกๆ 

เกี่ยวกับซิสเตอร์คณะรักกางเขน ที่ประจำาที่บ้านเณร

ของเรา แล้วท่านก็ทุ่มเททำางานมือ ทำาหน้าที่ในการ

รับใช้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย และที่โดดเด่นกว่าหมดคือ

คุณธรรมตามคำาแนะนำาแห่งพระวรสาร 3 ประการ ใน

เรื่องของความนอบน้อม ความบริสุทธิ์ และความ

ยากจน

2 หน่ึงภาพเก่าฯ เล่าเร่ืองยาวนานของคณะนักบวช

หนึ่ง คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ที่ฉลองครบ 200 ปี

ของการตั้งคณะรักกางเขนในจันทบุรี เมื่อ ค.ศ. 2003 

…. นั่นหมายความว่าคณะรักกางเขนมีเรื่องราวนานกว่า 

200 ปีแน่นอน แต่เริ่มต้นที่ไหนกัน .... บุคคลสำาคัญ

ของคณะฯ พระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา 

ม็อต ผู้ให้กำาเนิดสถาบันรักกางเขน .... พระคุณเจ้า 

เดินทางถึงอยุธยาในวันที่ 22 สิงห�คม ค.ศ. 1662 

ความตั้งใจจริงของท่านคือการเป็นธรรมทูตที่จีน และ

เรื่องราวของ “รักกางเขนแห่งจันทบุรี 
เรื่องราวแห่ง “กางเขนนำาสู่สิริมงคล”

เวียดนาม แต่ยังไม่สามารถเข้าประเทศนั้นได้ จึงพำานัก

ที่เมืองไทย ที่สุดท่านสามารถเดินทางไปเวียดนามสำาเร็จ 

...ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1670 ท่านได้ตั้งคณะ

รักกางเขนแห่งแรกที่ตังเกี๋ย (ทางเหนือของประเทศ

เวียดนาม) .... ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1671 ท่าน

เดินทางไปโคชินจีน (ทางใต้ของเวียดนาม) และตั้ง

คณะรักกางเขนที่เมืองกวางงาย ... สำาหรับเมืองไทย 

ท่านตั้งกลุ่มสตรีรักกางเขนกลุ่มแรกที่อยุธยา ใน 

วันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 1672 …. แต่เป็นก�รย�กที่จะ

ระบุวันเดือนปีท่ีชัดเจนเกี่ยวกับก�รต้ังคณะรักก�งเขน

ที่จันทบุรี ... แต่ตามที่คุณพ่อโรแบต์ โกสเต ได้เขียน

ไว้ในสารแสดงความยินดีที่คณะรักกางเขนครบ 200 ปี 

ท่านเล่าว่า “ข้�พเจ้�ขอร่วมโมทน�คุณพระเจ้�ที่ทรง

บันด�ลให้ “คุณพ่อโยเซฟ ฟลอรังส์” ได้รวมกลุ่มสตรี

กลุ่มหนึ่งจ�กวัดจันทบุรี ในค.ศ. 1803 ซึ่งตรงกับสมัย

พระคุณเจ้�ก�ร์โนต์ เป็นผู้ปกครองมิสซัง และได้มอบ

พระวินัยของคณะภคินีรักก�งเขนแห่งอยุธย� ที่พระ

สังฆร�ชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ล� ม็อต ได้ตั้งขึ้นเมื่อ 

ค.ศ. 1672 เร�ทร�บว่� คณะรักก�งเขนแห่งจันทบุรี ได้

รับก�รก่อตั้งขึ้นในช่วงเวล� 30 กว่�ปี ภ�ยหลังจ�กที่

คณะรักก�งเขนแห่งอยุธย�ได้อพยพลี้ภัย (พ.ศ. 2310) 

ม�อ�ศัยอยู่ที่จันทบุรี” .... นี่คือเรื่องราวที่บอกกล่าว

เกี่ยวกับการตั้งคณะรักกางเขนที่จันทบุรี

3 ยุคของก�รก่อตั้งคณะรักก�งเขนแห่งจันทบุรี 

... คุณพ่อฟลอรังส์ (ต่อมาเป็นพระสังฆราช) เจ้าอาวาส

วัดจันทบุรีในขณะนั้น เขียนรายงานของ ค.ศ. 1803 ไว้

ว่า “ในชุมชนคริสตัง (วัดจันทบุรี) มีคว�มหวังจะตั้ง

คณะหญิงส�วที่มีคว�มเสียสละเพื่อทำ�กิจก�รดี” และ 

ต่อมาก็มีบันทึกของพระสังฆราชการ์โนต์ ในปีเดียวกัน

ว่าได้รวบรวมหญิงสาวหลายคน ... บันทึกเหล่านี้เป็น

ข้อสันนิษฐานได้ว่า นี่เป็นการเริ่มต้นคณะรักกางเขนที่

จันทบุรี...

 ความเชื่อมโยงยาวนานจากกางเขนของ

พระเยซูคริสตเจ้า สู่กางเขนของเราทุกคนที่มีติดตัว

ประจำากาย เคร่ืองหมายท่ีบ่งบอกว่าเราต่างเป็นคริสตชน

ที่หนีไม่พ้นความทุกข์ยากลำาบากในชีวิต แต่เมื่อผ่านไป

ได้เราจะได้รับสิริมงคลร่วมกัน ... ผมเชื่อเสมอว่า ...มี

หลายช่วงหลายตอนของชีวิตที่คณะรักกางเขนฯ ต้อง

ประสบพบเจอทั้งความยินดี และคราบน้ำาตา ทั้งการ 

สูญเสีย และการได้รับ ทั้งเรื่องน่ายินดี และเรื่องไม่น่า

จดจำา เหล่านี้เป็นบทเรียนของผู้ที่รักไม้กางเขนทุกคน

หนีไม่พ้น ... เมื่อเดินทางตามไม้กางเขนของคริสตเจ้า 

แล้วก็เชื่อมั่นว่าพระองค์จะให้พละกำาลังกับเราเพียงพอ 

ที่จะแบกกางเขนนั้น ...

4 ผมมองภาพเก่า ...ภาพที่ถูกถ่ายหน้าอาราม

แม่พระฟาติมา สตรีผู้รักไม้กางเขนท่ีเราเรียกเขาว่า “ซิสเตอร์” 

บางคนสวมใส่มงกุฎดอกไม้ ... นั่นเป็นเครื่องหมายว่า 

เขากำาลังรับการปฏิญาณในขั้นต่างๆ การเป็นนักบวช มี

มงกุฎกันทุกคน ... อย่าลืมว่าบางทีก็เป็นมงกุฎหนาม 

ที่พบได้สารพัดความเจ็บปวด ทั้งความไม่เข้าใจ ทั้ง

ความคาดหวัง ... แต่หลายครั้งก็เป็นมงกุฎดอกไม้ที่มี 

เรื่องราวมากมายให้ชื่นชม ... นักบวช หรือไม่นักบวช 

ก็พบเรื่องราวเหล่านี้ทั้งนั้นในชีวิต ... เพราะมีกางเขนใน

ทุกเส้นทางที่เดิน ในมงกุฎดอกไม้ก็ใช่ว่าจะไม่มีหนาม 

... ทุกคนย่อมพบเจอเสมอกัน แต่สำาคัญกว่าหมดคือ

ให้พระเจ้าร่วมเดินทางไปกับความทุกข์ยากของเรา 

มีพระเจ้าในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่�มงกฎดอกไม้ 

หรือมีหน�ม เร�ก็มีพละกำ�ลังเพียงพอที่จะฟันฝ�่ไปได้

 ป.ล. ผมอ่านสารอวยพรของนักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ที่เลขาธิการนครรัฐวาติกัน

ในสมัยนั้น พระคาร์ดินัลอันเยโล โซดาโน ได้เขียนว่า 

“พระสันตะป�ป�ทรงพอพระทัยกับก�รฉลองครบ 200 

ปี ของคณะรักก�งเขนครั้งนี้ พระองค์ขอบคุณพระเจ้�

สำ�หรับชีวิตท่ีเป็นประจักษ์พย�น” ท่ีผมประทับใจ พระองค์ 

ตรัสว่า “เป็นโอก�สที่จะรื้อฟื้นคว�มร้อนรนในก�รดำ�รง

ชีวิตถว�ยตนต�มคำ�แนะนำ�ส�มประก�รของพระวรส�ร”

 ผมเทียบเคียงกับสมาชิกคณะรักกางเขนแห่ง

จันทบุรี ที่ประจำาที่บ้านเณรในปัจจุบัน เวลาที่ใครๆ ถาม

ผมเก่ียวกับนักบวชคณะน้ี ผมจะช่ืนชมออกหน้าออกตา 

และเล่าให้เขาฟังว่าที่ชื่นชมเพราะทั้งสองมาจากการ

เป็นผู้บริหารในโรงเรียนมาก่อน เรียกได้ว่าจับปากกา 

มาเกือบทั้งชีวิต แต่วันหนึ่งถูกประกาศให้ย้ายมาประจำา

ที่บ้านเณร ท่านก็สามารถจับจอบ จับเสียม จับตะหลิว 

จับเตารีด ฯลฯ อย่างขยันขันแข็ง เพราะเป็นความสุภาพ

นอบน้อมที่ถูกฝึกฝนจนกลายเป็นชีวิต และท่านก็ทำา

หน้าที่อย่างมีความสุข และไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับ

ยาก .... ชื่นชมกับจิตตารมณ์แบบนี้จริงๆ ครับเพราะ

เมื่อไรที่ฝึกฝนจนกลายเป็นชีวิตก็จะมีความสุขกับ

สิ่งที่เป็นอยู่เสมอ
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 วัดนักบุญอันเดร 

ต.บางภาษี   อ.บางเลน 

จ.นครปฐม ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 

เวลา 10.30 น. พระ-

คาร์ดินัลไมเกิ้ล 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. 

 วัดแม่พระปฏิสนธิ นิ รมลแห่ ง เห รียญ

อัศจรรย์ (วัดโรงหมู วัดท่าเรือคลองเตย) กรุงเทพ- 

มหานคร 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 กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม เวลา  

10.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช  เป็นประธาน 

เวล� 12.00-15.00 น. กิจกรรมส่งเสริม 

กระแสเรียก โดยส�มเณรยอแซฟ ส�มเณรแสงธรรม ก�ร

แสดงดนตรีของส�มเณรแสงธรรม

 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 (มีอ�ห�รเช้�-เที่ยง

บริก�ร และงดจำ�หน่�ยสินค้�)

 วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร จ.ปทุมธานี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม เวลา 10.30 น. พระอัคร-

สังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  

เป็นประธาน 

 วัดพระคริสตประจักษ์  เกาะใหญ่ จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่   3  มกราคม  2015 

เวลา  10.30  น.

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่  14  กุมภาพันธ์  2015 เวลา 10.30 น.

 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

จันทบุรี ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม เวลา 

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.

 

 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  บ้านน้อยสามเหล่ียม 

จ.ขอนแกน่ ฉลองวดัวนัศกุรท์ี ่5 ธนัวาคม  เวลา 10.30 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูง 

น้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6 

ธันวาคม เวลา 10.30 น. คุณพ่อสมนึก สุทธิ  

อุปสังฆราช เป็นประธาน

 วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล   ถ.พลรัตน์ 

อ.พล จ.ขอนแก่น ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 

2014 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย 

ธาตุวิสัย เป็นประธาน   

 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ อ.ทองผาภูมิ 

จ.กาญจนบุรี ฉลองวัดและฉลองครบ 25 ปีของตัว

โบสถ์ไม้ที่ได้สร้างขึ้น วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล อ.ปากช่อง จ.นคร- 

ราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เป็น

ประธาน 

 วัดนักบุญสเตเฟน ฉลองวัดและพิธีโปรดศีล

กำาลัง วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์ เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญอันนา บ้านห้วยเจริญ พิธีเปิด-เสก

วัดใหม่ วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์ เป็น

ประธาน (ติดต่อสอบถ�มได้ทีคุ่ณพ่อรชตะ   ประทุม-

ตรี โทร. 08-1746-5878)

 อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี เปิด 

และถวายอาสนวิหาร วันพุธที่ 10 ธันวาคม เวลา  

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ที่นี่มีนัด

สังฆมณฑลเชียงใหม่

(อ่�นต่อหน้� 16)

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ ได้จัดอบรมสิ่งน่ารู้เรื่อง

ดนตรีในพิธีกรรม 7 ครั้ง 7 เรื่องราว  ครั้งที่ 5 เป็น

เรื่องราวเกี่ยวกับการเล่นเครื่องดนตรีประกอบใน

พิธีกรรม โดยอาจารย์เรมีย์ นามเทพ ในวันอาทิตย์

ที่ 7 ธันวาคม  2014 เวลา 13.30-17.00 น. ที่

สำานักพระสังฆราช ชั้นล่าง อัสสัมชัญ บางรัก  ผู้สนใจ 

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสำารองการเข้าอบรมได้ที่ 

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1407, 08-9108-6850

] ฉลองบ้านเณรจอห์น ปอล นครสวรรค์ รวมพล 

เยาวชนเขต 1-2 เปิดปีศักดิ์สิทธิ์เขต 1 วันพุธที่ 10 

ธันวาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. 

] ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี (บ้าน

เณรเล็ก สังฆมณฑลอุดรธานี)  วันเสาร์ที่ 13 ธันวา- 

คม 2014  พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม สอบถาม

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585 

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อไพบูลย์ 

อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2014 / 

10 มกราคม 2015 เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธี 

บูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น.  ที่วัดพระมหาไถ่ 

ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร คุณสงวน โทร. 08-

1908-4766 คุณเปรม โทร. 08-4008-8789 

  ] สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญคริสต-

ชนทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยมี 

ค่าใช้จ่าย 500 บาท ตลอดชีพของการเป็นสมาชิก 

อีกทั้งยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 1. จะได้รับ 

การภาวนาและถวายมิสซาให้เป็นประจำา 2. ได้รับ 

ข่าวสารจากทางสมาคมปีละ 3-4 ครั้ง 3. ร่วม 

เดินทางไปแสวงบุญทั้งในและต่างประเทศในอัตรา 

สังฆมณฑลราชบุรี

 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จ.ตรัง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช 

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน 

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย 

จ.เพชรบูรณ์ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

เป็นประธาน

 วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราช 

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน
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เสกสุสาน

= 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. 08- 

9693-0477, 08-7531-4490 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 

พฤศจิกายน 2014) ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 

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

info@santikham.com / www.santikham.com

 หม�ยเหตุ ทั้งสองวันมีดอกไม้และเทียน

จำ�หน�่ย

= วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้  วันเสาร์

ที่ 17 มกราคม  2015  เวลา 19.00 น.

= 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

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลจันทบุรี มีความยินดีขอเชิญ

ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสบวชพระสงฆ์ใหม่ของ 

สังฆานุกรดอมินิก ซาวีโอ โสภณ ลือดัง (สัต- 

บุรุษวัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์) วันเสาร์ที่ 6 

ธันวาคม 2014   เวลา 10.00 น.  ที่อาสนวิหาร

พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี โดยพระ 

สังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน

 พิธีบูช�ขอบพระคุณคร้ังแรก วันท่ี 7 ธันว�คม 

เวล� 16.30 น. ที่ศูนย์สังคมพัฒน�สระแก้ว

 

ปฏิทินคาทอลิก 2015 

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

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 

โทรสาร 0-2681-5401

“อย่าท้อแท้ในการทำาความดี 

เพราะถ้าเราไม่หยุดทำาความดี

เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา

ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส

จงทำาความดีแก่ทุกคน” (กาลาเทีย 6:9-10)

ที่นี่มีนัด (ต่อจ�กหน้� 15)

พิเศษ 4. ได้รับส่วนลดค่ายา 10% และค่าห้องพัก 

3% ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 5. เข้าเงียบประจำาปี 

1 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

ที่ทางสมาคมจะจัดขึ้น สนใจติดต่อคุณสุธี ศรีขันธ์ 

โทรสาร 0-2681-5369 โทรศัพท์ 0-2681-3900 

ต่อ 1313 หรือมือถือ 08-1695-4468

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่จอดรถ 

ชั้น A ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ 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
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 สำ�หรับท่�นที่ประสงค์จะสมทบกองทุนฯ 
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ป.ณ.ย�นน�ว� 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวง
ช่องนนทรี เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ 10120 เช็ค 
สั่งจ่�ยการพิมพ์คาทอลิก หรือโอนเงินเข�้บัญชีออม-
ทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ ธน�ค�ร
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5401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่�นด้วยคว�ม
ขอบพระคุณ)

 มีพิธีบูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น.

 วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง ได้

รับการออกแบบโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมเป็น

ทรงยุโรป สมัย Geogean / Victorian English เป็น

แนวคิดในการออกแบบรวมทั้งงานตกแต่งภายใน และ

ภูมิทัศน์ โดยคุณอำานาจ คีตพรรณา สถาปนิกผู้มี

ความชำานาญในการออกแบบทางด้านนี้เป็นพิเศษ

 คุณบุญเกียรติ – คุณทิพาภรณ์ โชควัฒนา 

และครอบครัว ผู้ก่อตั้งพร้อมกัลยาณมิตร ผู้ร่วมสร้าง 

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาในศาสนา ทั้งคริสตศาสนาและ 

พุทธศาสนา ที่ร่วมกันสร้างสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่

นี้ให้สำาเร็จลุล่วงเพื่อเป็นท่ีรวมแห่งความรักและความ

ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าต่อไป

 

วัดบุญราศี (ต่อจ�กหน้� 4)
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รางวัลประดับใจ
 “โอ...พระสงฆ์ไทย ช่�งวิเศษ” คุณพ่อยอแซฟ วู พระสงฆ์ช�วเวียดน�ม

ท่ีทำ�ง�นในลักษณะเดียวกับผมคือเป็นเลข�ธิก�รง�นสื่อมวลชนค�ทอลิก 

ในสภ�พระสังฆร�ชฯ เร�พบกันที่ม�เก�๊ และก่อนหน้�นั้นในโอก�สประชุมสื่อ

ค�ทอลิกในต�มกรรมต�มว�ระ ช�ติไทยไม่แพ้ใครหรอกครับ ถ้�จะแพ้เข�เรียก

ว่�แพ้ท�ง

 จริงๆ   ผมไม่ได้ตั้งใจล�กง�นเขียนข้�มน้ำ�ข้�มทะเลม�ต่�งแดน ต่�ง

บ้�นต�่งเมืองขน�ดนั้น เพร�ะนอกจ�กอุปกรณ์ไม่เอื้อแล้ว ง�นข้�งหน้�ก็น่�จะ 

เรียกร้องสม�ธิไม่ต่�ง แต่จนแล้วจนรอดผมก็ม�เขียนหม�ยเหตุฯ ฉบับนี้ที ่

ม�เก๊�

 ก�รประชุมสหพันธ์สภ�พระสังฆร�ชแห่งเอเชีย กับง�นส่ือมวลชน เดินท�ง

ม�ถึงครั้งที่ 19 แล้ว ผมไม่แน่ใจตัวเองว่�เข้�ร่วมกี่ครั้ง แต่เมื่อเข้�รับตำ�แหน่ง

ก็ไม่เคยข�ด ก�รประชุมแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเดินท�งท่องเที่ยว หรือเพื่อตัวเอง มัน

มีมิติแห่งก�รร�ยง�น บอกเล�่ แบ่งปัน เรียนรู้ แถมผมสังเกตว�่สันตะสำ�นัก

ก็ให้คว�มสำ�คัญไม่เบ� บ�งปีพระอัครสังฆราชเคลาดิโอ เชลลี ประธ�น 

สมณสภ�สื่อส�รสังคมก็ม�เอง บ�งปีมงซินญอร์พอล ไทก์ เลข�ธิก�รสมณสภ�

สื่อส�รสังคม ว�ติกันก็ม� บ�งปีก็ส่งหัวหน้�ส่วนภ�คพื้นเอเชีย เร�เรียกเข�ว่� 

ทีเจ ซ่ึงย่อม�จ�ก ดร.ทัดเดอุส โจน ทุกปีผมจะเตรียมไปบอกเล่�คว�มเคล่ือนไหว

ของง�นสื่อมวลชนค�ทอลิกในประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็ไปรับฟังทุกข์ สุข 

คว�มเหน่ือยย�กของผู้ร่วมง�นในสน�มส่ือค�ทอลิกประเทศต่�ง ๆ ด้วย คนไทย

ไม่น้อยหน�้ใครหรอกครับ ถ�้ในสน�มสื่อค�ทอลิก พระสังฆราชยอร์ช ยอด 

พิมพิสาร อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ล้วนเป็นลมห�ยใจและ

ตำ�น�นทั้งในประเทศและพระศ�สนจักรส�กล ไม่เพียงแต่สน�มสื่อเท่�นั้น สน�ม

ง�นแพร่ธรรม สน�มง�นสังคม สน�มก�รจัดง�นในระดับเอเชียหรือระดับโลก 

ถ้�เมืองไทยเป็นเจ�้ภ�พ เมื่อใดก็เชื่อขนมกินได้ว่� ง�นนี้ประทับใจ ผมเสียด�ย

ทุกครั้งที่พบเสียงบ่น ด่�ทอ ตำ�หนิ มองกันในแบบให้ร�้ย ถ้�จะมีคนไม่ดีอยู่บ้�ง 

คำ�ถ�มก็คือเข�ไม่ดีทุกอย่�งในชีวิตเลยหรือ แล้วคนไม่ดีนี่มันมีม�กเกินครึ่งเลย 

ใช่ไหม ที่สุดก�รแสดงคว�มคิดเห็นว่�สังคมแย่ คนไม่ดีมีอยู่ทั่วไปหมด ทุก

วงก�ร  คนแสดงคว�มคิดเห็นนี่เพียบพร้อมครบครันจนออกม�ตัดสินพิพ�กษ�

ว่�คว�มสังคมได้โดยไม่คิดว่�ที่สุดแล้ว เร�แต่ละคนก็พย�ย�มที่จะมุ่งหน�้ไป 

ในหนท�งที่ดี อ่อนแอ โน้มเอียง ผิดพล�ด เพียงเพื่อจะลุกขึ้นใหม่ และ

สร้�งสรรค์สิ่งดีกว่� ผมสงสัยว่�สังคมจะเจริญได้เพร�ะมีคนบ่นเยอะขึ้น หรือ

คนเข้�ใจกันม�กขึ้น หวัง และปร�รถน�ในคว�มดี และให้กำ�ลังใจกัน จับมือกัน 

ก�้วเดินด้วยคว�มเข้�อกเข้�ใจ

 ในวันที่ 27 พฤศจิก�ยนนี้ เร�จึงตอกย้ำ�กิจกรรมส่งเสริมคว�มดีและ

เป็นกำ�ลังใจให้กับสื่อมวลชนของประเทศนี้ ที่หล�ยคนบอกว่�อุดมไปด้วยละคร 

น้ำ�เน�่ เกมโชว์ปัญญ�อ่อน ร�ยก�รไม่สร้�งสรรค์ ภ�พยนตร์ไม่ตลกไร้ส�ระ ก็

ขุดผีม�ข�ย ฯลฯ เอ�เถอะครับ มันต้องมีคนตั้งใจดีบ�้ง ในปีนี้ตลอดปีเร�จึง

ทำ�ง�นอย�่งหนักเพื่อค้นห�ภ�พยนตร์โฆษณ� ร�ยก�รโทรทัศน์ และภ�พยนตร์

ไทย ในที่สุดก็ได้ม� 8 ร�ยก�ร สำ�หรับร�งวัลสื่อมวลชนดีเด่น และอีก 2 ร�งวัล

ที่ได้ร�งวัลนี้อย่�งต่อเนื่องจนปีนี้เป็นครั้งที่ 3 เร�ยกพวกเข�ให้ได้รับร�งวัลที่ชื่อ

ว่� แกรนด์ยูบีลี (Grand Jubilee) 

 คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ หนึ่งในผู้ได้รับร�งวัลแกรนด์ยูบีลี และไม่

ส�ม�รถม�ร่วมง�นได้ ได้ส่งจดหม�ยม�เพื่อบอกว่� “ก�รได้รับร�งวัล Grand 

Jubilee ซึ่งเป็นร�งวัลทรงคุณค่�ขั้นสูงสุดของสื่อมวลชนค�ทอลิกฯ จึงไม่ได้

ม�จ�กคว�มพิเศษใด ห�กแต่ม�จ�กสำ�นึกที่เป็นพื้นฐ�นที่สุดในก�รมีชีวิตของ

มนุษย์ นั่นคือก�รไม่พร�กคว�มเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ออกจ�กจิตใจ และ

ก�รไม่ทอดทิ้งคว�มรับผิดชอบต่อสังคมไปจ�กก�รประกอบก�ร” ผมเชื่อว่� 

คว�มดีย่อมถูกสนองตอบด้วยคว�มดี อ่�นให้เคลียร์นะครับ มันไม่ได้แปลว�่

เร�บอกว่�เร�เป็นคนดี เร�บอกว่�เร�ทำ�คว�มดี เพื่อต่อยอดคว�มดี ทำ�อะไรได้ 

ต้องทำ� ไม่ใช่มัวแต่บ่น

 ในร�ยก�รเดียวกันเร�ยังคงเห็นเด็กนักเรียนจ�กโรงเรียนค�ทอลิก อีก 

10 โรงที่ใช้สื่อที่ผู้ใหญ่บ่นนักบ่นหน�ว่�เสียเวล� สิ้นเปลือง มีแต่แง่ลบ พวกเข�

ส่งเรื่องร�วของสันติสุขเข้�ประกวด และหล�ยคนในกลุ่มพวกเข�จะได้รับร�งวัล 

ซึ่งไม่ได้มีร�ค�ค่�งวดนักหรอก แต่มันมีคุณค�่ท�งจิตใจ เพื่อต่อยอดคว�ม

ตั้งใจของเข� และบอกกับเพื่อนรุ่นร�วคร�วเดียวกับเข�ว่� พวกเข�ทำ�ดีก็เป็น 

เพียงแต่ว�่ผู้ใหญ่อย่�งเร� จะให้โอก�สหรือเปิดประตูที่ปิดต�ยเพียงเพร�ะคิดว่�  

โลกนี้ไม่ดีไปกว่�นี้ได้แล้ว

 ม�กไปกว่�น้ันคงต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่จ�กโรงเรียนพระหฤทัย 

เชียงใหม่ คุณพ่อเจ้�วัด ซิสเตอร์อธิก�ร ที่ส่งนักร้องทีม 5 ส�วจุฑ�เทพ ที่สร�้ง

ชื่อเสียงให้กับตัวเอง ไม่ใช่เพร�ะอย�กเด่นดัง แต่อย�กทำ�ดี เด็ก ๆ ตัวเล็ก ๆ 

จะไปทำ�อะไรได้ม�กไปกว่�สิ่งที่ตัวเองถนัด พวกเข�เลือกร้องเพลงประส�นเสียง 

ในเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน” โพสต์ลงในโซเชียลแคม และแผ่ขย�ยไปอย่�ง

ไม่น่�เชื่อ พ�พวกเข�ไปสู่เส้นท�งนักร้อง เข�้ประกวด ออกสื่อ บ�งคนออกเทป 

ฯลฯ เรื่องร�วแห่งคว�มดีเหล่�นั้นต่�งห�กที่ทำ�ให้ผู้พบเห็นได้ยิน ต่อยอด 

คว�มดีง�ม คว�มรัก ถ้�ใครคุยกันว่�สื่ออะไรที่มีพลังที่สุด ผมเชื่อว�่ชีวิตคน 

นี่แหละคือสื่อที่พูดถึงนั้น

 ลมหน�วของม�เก๊�ทำ�ให้เสื้อเชิ้ตเพียงตัวเดียวไม่พอซะแล้ว ผมประชุม 

อยู่แถวโคโลอ�น ท�งใต้สุดของม�เก๊� เป็นพื้นที่สงบ ๆ ไม่มีสีสันของค�สิโน 

หรือนักท่องเที่ยวม�กนัก  คว�มสงบทำ�ให้เร�นึกถึงอะไรได้ม�กม�ย อ�ก�ศเย็น 

ทำ�ให้เร�ต้องก�รคว�มอบอุ่นเพิ่มเติม มีคนบอกว่�โลกยิ่งวันยิ่งอยู่ย�กขึ้น ผมว�่

มันอยู่ที่เร�ทำ�ให้มันง่�ยหรือมันย�กม�กกว่� คว�มอบอุ่นไม่จำ�เป็นต้องมีเพียง 

เสื้อหน� ๆ สักตัว คว�มอบอุ่นที่รู้ว่�เร�มีกันและกัน ลมหน�วที่ไหนก็เพียง

ส�ยลม ไม่เข้�ไปไม่ถึงหัวใจคนได้หรอก 

 ร่วมยินดีกับผู้รับร�งวัลทุกประเภทในง�นมอบร�งวัลสื่อมวลชนดีเด่น

ประจำ�ปี 2014 นี้ด้วยนะครับ

บรรณาธิการบริหาร
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ตอนที่ 58 งาน (3) งานกำาลังดี

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

	 ไม่เคยพอคือธรรมดาของมนุษย์	 ไม่ใช่สิ่งไม่ด	ี เพราะสามารถเปลี่ยน

เป็นพลังบวกได้

	 การเปรียบเทียบคือกิจกรรมส่งเสริมความไม่เคยพอ	

	 เราจึงมีแต่ไม่เพียงพอ	เราจึงพอแต่ไม่เคยพอดี	ในกรณีใดจะหยุดไว้ซึ่ง

ความพอได้อย่างแท้จริง	

 “อย่าให้ความโลภทรัพย์สินเงินทองครอบงำาชีวิตของท่าน จงพอใจ

ในสิ่งที่ท่านมี พระเจ้าตรัสว่า เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า” (จดหมาย

ถึงชาวฮีบรู 13:5)

 “คนใจคดจะเก็บผลจากความประพฤติของตน คนดีจะได้รางวัล

จากการกระทำาของตน” (สุภาษิต 14:14)

	 รางวัลอยู่ในตัวคนทำา	 เมื่อคนนั้นพบแล้ว	 การเปรียบเทียบก็น้อยลง	

เขาก็หยุดที่จะได้มาในสิ่งที่เกินไป	 พอจึงดี	 เพราะเขาดีพอที่จะเข้าใจคำาว่าพอ

เพียงเท่านี	้

วัดบุญราศีนิโคลาส 
บุญเกิด กฤษบำารุง 

เขาใหญ่ 

พิธีต้อนรับพระอัครสังฆราชซาวีโอ ฮอน ไตไฟ

พระอัครสังฆราชซาวีโอ
ฮอน ไตไฟ

(อ่านต่อหน้า 4)

พระคุณเจ้าชูศักดิ์ย้ำาถ้าเราตายพร้อมกับ

พระองค์ เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ แต่

ถ้าเราตายเพ่ือตัวเองก็ไม่มีความหมาย

อะไร อาจจะมีชื่อเสียง (อ่านต่อหน้า 4)
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