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สังฆานุกรดอมินิก ซาวีโอ โสภณ ลือดัง

จันทบุรี บวชพระสงฆ์
 สังฆมณฑลจันทบุรี ขอเชิญร่วม

พิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ 

ของสังฆานุกรดอมินิก ซาวีโอ โสภณ ลือดัง 

ในวันเสาร์ท่ี 6 ธันวาคม 2014 เวลา 

10.00 น. ที่อาสนวิหารพระนางมารีอา 

ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี  โดยพระสังฆราช

ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน 
(อ่านต่อหน้า 17)

กิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาคาทอลิกไทยในโรม 

ปีการศึกษา 2014-2015
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2014 (อ่านต่อหน้า 17)

“เทิดเกียรติพระเมตตา” พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชา

ขอบพระคุณเทิดเกียรติพระเมตตา พร้อมด้วยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  

วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2014 ที่ห้องประชุมอาคารเลโอ แปรูดอง ชั้น 4  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และ

งานเลี้ยงพระเมตตาสัมพันธ์ 2014 ที่ห้องประชุมหลุยส์ มารี แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ 

“มอบสาส์น” คุณพ่อเสนอ  ดำาเนินสดวก  เลขาธิการคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  และคณะ ได้ไปร่วม 

มอบสาส์นทิวาลี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดองค์ศาสดาศาสนาซิกข์ คุรุ  

นานัก เดว ยิ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาซิกข์  จะตรงกับวันการ์ติก ปูรันมาชิ  ซึ่ง

ก็คือวันที่พระจันทร์เต็มดวงในเดือนการ์ติก(ช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึง

พฤศจิกายน) เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2014 ณ สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา และ

มอบของที่ระลึกแด่ท่านนาริน  นารูลา ประธานสมาคมศรีคุรุสิงห์สภาคนใหม่
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“5 ขั้นตอน ที่จะทำ�ให้พระคริสตสมภพเป็นแนวท�งดำ�เนินชีวิต”

“ก�รเสด็จม�ของพระคริสตเจ�้ในเทศก�ลพระคริสตสมภพ

เป็นก�รเน้นถึงศักดิ์ศรีของเร�และคว�มเป็นตัวของเร�เอง

ในของขวัญอันไม่หมดสิ้นแห่งคว�มจริงของพระเจ�้”
โดย : Paul J. Wadell

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

	 เมื่อเรากล่าวถึง	“พระคริสตสมภพ”	ไม่ว่าเรา

จะตบแต่งบ้านช่องหรือวัดวาอารามด้วยเครื่องประดับ

และแสงสว่างเท่าไร	 เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า	 วัน

ฉลองนี้เป็นการฉลองเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์

ที่เราคิดไม่ถึง	วันที่	25	ธันวาคมของทุกปี	เราระลึกถึง

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่กว่าโลกของเรา	พระเจ้า

ผู้ทรงเป่ียมด้วยความแปลกประหลาดอัศจรรย์	 ทรงเป็น

ความยิ่งใหญ่สูงสุดในจักรวาล	 เสด็จเข้ามาในโลก	 มา

ประทับอยู่ในรางหญ้าที่เบธเลเฮ็ม	 และทรงเป็นหนึ่งใน

มนุษย์ผู้ต่ำาต้อย

	 แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้	 แต่

เราก็ได้รับเชิญให้เก็บไว้ในหัวใจของเรา	 และหมั่นรำาพึง

ถึงการประสูติของพระคริสตเจ้า	 ซ่ึงไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีล้าสมัย	

มิใช่วันฉลองที่น่าเบื่อหน่ายและซ้ำาๆ	 ซากๆ	 เหตุว่า

หากเราต้องการท่ีจะเข้าใจถึงความหมายของการมารับ

สภาพมนุษย์ขององค์พระบุตร	ก็คือการมองดูตัวเราเอง 

และเพื่อนมนุษย์และโลกของเราด้วยแสงสว่างใหม่	 อัน

ที่จริงแล้ว	พระคริสตสมภพเป็นการฉลองวิถีการดำาเนิน

ชีวิตของเราเสียด้วยซ้ำา

	 หากเป็นไปได้	 เราควรเอาวันฉลองนี้สวมใส่

เข้าไปในหัวใจของเรา	 การที่พระเจ้าเสด็จเข้ามาในโลก

ของเรา	 บอกอะไรแก่เราเก่ียวกับมนุษยชาติและเก่ียวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างเราต่อกันและกัน	และต่อสิ่งสร้าง

ทั้งมวล	หากเรากระทำาตาม	5	ขั้นตอนที่เราจะกล่าวถึง	

ก็จะช่วยให้เราทำาให้พระคริสตสมภพมีชีวิตชีวามากขึ้น

ในช่วงเวลาที่กำาลังจะมาถึง

ขั้นที่ 1 จงเป็นศีลแห่งความรักของพระเจ้า

	 หากจะให้พระคริสตสมภพมิใช่เป็นแต่เพียง

วันฉลองที่สนุก	 หากแต่เป็นวันฉลองที่ศักดิ์สิทธิ์และ

เป็นสัญญาณแห่งหนทางชีวิต	เราต้องปฏิบัติตามความ

รักต่อพระเจ้าที่มาถึงตัวเราในองค์พระเยซูเจ้า	 ดังการ

มาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้า	 พระองค์ได้กลาย

เป็นศีลแห่งความรักของพระเจ้าในโลก	 เราแต่ละคนได้

รับเชิญให้เป็นศีลแห่งความรักของพระเจ้าให้แก่กันและ

กัน

	 หมายความว่าอย่างไร	เราเป็นศีลแห่งความรัก

ของพระเจ้า	 เมื่อเราสนับสนุนและให้กำาลังใจแก่กันและ

กัน	 เมื่อเราช่วยเหลือกันและกัน	 และเมื่อเราแสวงหา

หนทางท่ีจะประกอบคุณงามความดีให้แก่กันและกัน 

เราเป็นศีลแห่งความรักของพระเจ้าเมื่อเรามีความ

อดทนต่อกันและกัน	 ใจดีต่อกันและกัน	 และมีใจกว้าง

พอที่จะมีความยินด	ีเมื่อผู้อื่นประสบความสำาเร็จ

	 แต่เหนือสิ่งอื่นใด	เราจะสานต่อพระหรรษทาน 

พระคริสตสมภพเข้ามาในชีวิตของเรา	หากเราปฏิบัติตัว

เราเองกับผู้อื่นในแนวทางที่สนับสนุนและเป็นกำาลังใจ 

ให้แก่ผู้อื่น	 ช่วยให้เขาเข้มแข็งขึ้น	 ไม่มีสิ่งใดที่ดีเท่ากับ 

ความรักที่จริงใจ	 เมื่อเรารักอย่างถูกต้อง	 เราก็ผลักดัน

ผู้อื่นให้เข้าสู่ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม	นี่คือสิ่งที่คู่สมรสให้แก่

กันและกัน	 ด้วยความรักที่ซื่อสัตย์และเปี่ยมด้วยความ

เข้าใจ	บิดามารดาให้สิ่งเหล่านี้แก่บุตรธิดาของตน	และ

มิตรสหายมอบสิ่งนี้ให้แก่กันและกัน	 เมื่อเขามีความ

ชื่นชมยินดี	เมื่อเขาแสวงหาสิ่งที่ดีงามให้แก่กันและกัน

	 การที่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาในโลก	 พระเจ้า

ทรงมอบกระแสเรียกให้เราแต่ละคนให้ดำาเนินต่อสิ่งท่ี

ความรักของพระเจ้าได้ริเริ่ม	 พระเยซูเจ้าคือของขวัญ

ส่วนพระองค์ของพระเจ้าให้แก่เรา	 เป็นของขวัญที่เรา

ต้องเปิดหัวใจเพื่อจะได้รับ	 ดังที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้

แก่เราในพระคริสตเจ้า	 เราต้องมอบตัวเราเองให้แก่กัน

และกันด้วยใจกว้างขวาง	และดังเช่นเราได้ของขวัญจาก 

พระเจ้า	 เราก็ต้องเปิดชีวิตของเราเพื่อต้อนรับของขวัญ

ท่ีมอบให้แก่เราในผู้ท่ีเข้ามาในชีวิตของเรา	 เราได้รับเรียก

ให้มอบตัวเราเองแก่กันและกันในความรัก	 และให้เรา

กระทำาดังนี้ให้ดีที่สุดและซื่อสัตย์ที่สุด	จนกระทั่งทุกคน

รู้ว่าเขามีคุณค่าและได้รับความรัก

ขั้นที่ 2 จงขยายวงจรแห่งความรัก

	 นับว่าเป็นเรื่องยากที่จะรักษาไว้ซึ่งจังหวะ

แห่งการให้และการรับในชีวิตของเรา	 ความหวาดกลัว 

ความห่วงใยหรือความเห็นแก่ตัว	 สามารถเป็นเหตุให้ 

เราพบได้จากการให้	 และระมัดระวังตัวในการรับ	 แทน 

ที่จะเลียนแบบการมีอัธยาศัยของพระเจ้า	 คือการที่ทรง

บังเกิดเป็นมนุษย์ให้แก่มนุษย์ทุกคน	 เราทำาให้วงจร

ความเห็นใจและห่วงใยด้วยการปิดตัวเราจากผู้อื่น	การ

ให้ของเรากลายเป็นการเลือกปฏิบัติ	และการรับของเรา

ต้องคาดการณ์ล่วงหน้า	 เรารับผู้ที่คล้ายกับเราเข้ามาใน 

ชีวิตของเรา	 ผู้ที่คล้ายคลึงกับเรา	 เรารู้สึกมีการมอบ

ความอบอุ่นต่อหน้าเขา	และเป็นพวกที่ปล่อยให้เราเป็น

ตัวของเราเองค่อนข้างมาก	 แทนที่จะปฏิบัติตามพระ

บัญญัติของพระเยซูเจ้าให้รักเพื่อนบ้านของเราทุกคน	

เรากลับปฏิบัติตามความรักเพื่อนมนุษย์ที่ปลอดภัย	

เป็นความรักที่เลือกเฟ้น	 ซึ่งจะช่วยให้เราเลือกรักและ

ปล่อยให้เราเลือกและถูกจำากัด	 และมักจะปล่อยให้เรา 

เป็นอยู่เช่นเดิม	 เราปฏิบัติตามกฎที่จะเลือกรักซึ่งเป็น 

การควบคุมตัวเราเองว่าเราควรรักผู้ใด

	 เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้น	เราก็ใช้ขบวนการการให้และ 

การรับด้วยการเลือกปฏิบัติ	สังคมและโลกของเราสนับสนุน 

การเลือกที่รักมักที่ชัง	 และบ่อยครั้งสอนให้เราเป็นผู้

เชี่ยวชาญในเรื่องความรักต่อเพื่อนมนุษย์

	 แต่การที่องค์พระบุตรเสด็จมาบังเกิดเป็น

มนุษย์แสดงให้เห็นว่า	 สำาหรับความรักของพระเจ้านั้น	

ไม่มีสิ่งใดที่ปลอดภัยเกี่ยวกับความรักของพระเจ้า	 ใน

การที่พระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกมนุษย์	

และทรงแบ่งปันทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเรา	 พระเจ้าทรง

ขยายวงจรแห่งความรักของพระองค์	 และความเจ็บปวด

นั้นแสดงให้เห็นว่า	 เมื่อเกี่ยวกับความรักพระเจ้าโดยไม่

ทรงระมัดระวังอะไรเลย

	 หากเรานำาเอาพระคริสตสมภพมาใส่ใจเรา	 ให้

มีความหมายในชีวิตของเราเอง	 สิ่งใดที่พระองค์ทรง

กระทำาให้แก่เราในองค์พระเยซูเจ้าแล้ว	 พระคริสตสมภพ 

เป็นเทศกาลที่เรียกร้องให้เราขยายวงจรแห่งความรัก	

เมื่อเราเจริญชีวิตในรูปแบบของการให้และการรับ	 เราก็

จะต้อนรับผู้อื่นเข้ามาในชีวิตของเรา	และเริ่มรู้สึกพร้อม

กับผู้อื่นสำานึกซ่ึงกันและกันถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน	

มิตรภาพและความชื่นชมยินดีท่ีพระเจ้าทรงแสวงหา

ร่วมกับเราในองค์พระเยซูเจ้า

ขั้นที่ 3 มองเห็นพระเจ้าในมนุษย์ทุกคน

	 มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่ าและ

งดงาม	 เพราะพระเจ้าประทับอยู่ในเราแต่ละคน	 การที่

พระเจ้าเสด็จมาเป็นหนึ่งในจำานวนมนุษย์	 พระองค์ทรง

ประทานพระพรและทรงบันดาลให้ทุกชีวิตศักด์ิสิทธิ์	

มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีและความศักดิ์สิทธิ์ในตัว	 ซึ่งเรา

ต้องการและเกียรติซึ่งมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมและศักดิ์สิทธิ์	

ซึ่งต้องได้รับความเคารพนับถือ	 และต้องไม่ถูกเอาไป

ใช้เป็นประโยชน์หรือถูกละเมิด	 เกียรติยศของเรา	 มิได้

เกี่ยวกับพรสวรรค์ที่เรามี	 สิ่งที่เรามอบให้สังคมหรือ

แม้กระทั่งความดีของเรา	 ศักดิ์ศรีของเราล้วนมาจาก

พระเจ้า	 ผู้ทรงรักและทรงเป็นมิตรกับเราในพระเยซูเจ้า	

ถ้าเราเข้าใจการประสูติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า	 เราก็จะรู้
(อ่านต่อหน้า 13)
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ประชุม (ต่อจากหน้า 20)

จัดประชุมประจำาปีในหัวข้อ “เยาวชนและพิธีกรรม” 

ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 

27-31 ตุลาคม ค.ศ. 2014  ทีี่บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน 

จ.นครปฐม โดยมีผู้ทำางานพิธีกรรมและผู้อภิบาล

เยาวชนเข้าร่วมจาก 8 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีนไทเป (ไต้หวัน) ศรีลังกา 

เมียนมาร์ กัมพูชา และไทย ในการประชุมครั้งนี้ 

มีผู้ เข้าร่วมเป็นผู้แทนพิธีกรรมจากต่างประเทศ 

จำานวน 53 คน นอกจากนี้ได้เชิญคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อพิธีกรรมของไทยจำานวน 10 คน และ

เน่ืองจากเป็นหัวข้อเก่ียวกับเยาวชน จึงได้เชิญผู้ทำางาน

อภิบาลเยาวชน ผู้ประสานงาน และผู้นำาเยาวชน 

จำานวน 30 คน และสามเณรใหญ่วิทยาลัยแสงธรรม

ชั้นปีที่ 2 จำานวน 35 คนซึ่งกำาลังทำา Practicum 

เรื่องเยาวชน มาเป็นผู้สังเกตการณ์ด้วย

	 ในวันแรกเป็นพิธีเปิดและพิธีการต้อนรับซึ่งจัด

ในช่วงเวลาเย็น	 โดยเริ่มจากพระอัครสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราช 

แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	และประธานคณะกรรมการ 

คาทอลิกเพื่อพิธีกรรม	ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง 

ประเทศไทย	 กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมประชุม	 และหลัง 

จากนั้นพระสังฆราชแอนโทนี ลี พระสังฆราชกิตติคุณ 

แห่งสังฆมณฑลมีรี	 ประเทศมาเลเซีย	 ซึ่งเป็นประธาน 

Asian	Liturgy	Forum	กล่าวปราศรัย	และพระคาร์ดินัล

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่ง 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ		เป็นผู้ตีฆ้องเปิดงาน						ใน

ระหว่างงานเลี้ยงต้อนรับมีการแสดงรำาอวยพรของ

นักเรียนจากโรงเรียนนักบุญเปโตร	 สามพราน	 และการ

บรรเลงดนตรีไทย	 โดยผู้พิการทางสายตา	 ซึ่งอยู่ใน

ความดูแลของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์	

	 สำาหรับวันที่	 28-29	 ตุลาคม	 เป็นการประชุม

และรายงาน	โดยวันที	่28	ตุลาคม	Fr. Amelito Racelis, 

S.D.B.	 	 ได้ให้หลักการเกี่ยวกับหัวข้อการประชุมครั้งนี้		

ต่อจากนั้นเป็นการรายงานของผู้แทนจากประเทศต่างๆ	

ถึงสภาพการอภิบาลพิธีกรรมสำาหรับเยาวชน	ซึ่งหลังจาก 

ท่ีแต่ละประเทศรายงาน	 ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม

สอบถามถึงประเด็นที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ

ความกระจ่างชัด	 โดยสรุปนั้น	 ผู้ร่วมประชุมได้ร่วมกัน

ออกแถลงการณ์ว่า	...

	 “พระเจ้าทรงเรียกทุกคนให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์	

(LG,	n.	40)	ขณะที่เราชื่นชมเห็นว่าบรรดาเยาวชนชาว

เอเชียมีส่วนร่วมพิธีกรรมอย่างแข็งขันด้วยวิธีการต่างๆ	

เราก็เห็นด้วยว่าเรายังต้องตั้งใจฟังพวกเขา	เพื่อจะอบรม

เขาอย่างเหมาะสม	และใช้การสอนคำาสอน	แบบอย่างที่ดี	

และวิธีการแนะนำาและคอยดูแลเพื่อช่วยให้เขาสามารถ

มีประสบการณ์พบพระคริสตเจ้าได้ในการประกอบ

พิธีกรรมและกิจศรัทธาอื่นๆ

	 กิจกรรมหลายอย่างได้รับการปฏิบัติแล้ว

และยังทำาอยู่ต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของ

บรรดาเยาวชนในปัจจุบัน	 ถึงกระนั้น	 การเชิญชวนให้

มีการประกาศข่าวดีในรูปแบบใหม่ก็เรียกร้องวิธีการ

ใหม่ๆ	 เพื่อเผชิญกับการท้าทายใหม่ที่เขาต้องพบ	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง	 จะต้องประกอบพิธีกรรมในรูปแบบที่

ปลุกให้บรรดาเยาวชนมีส่วนร่วมด้วยอย่างเต็มที	่ โดยรู้

สำานึกและอย่างแข็งขัน	 ช่วยเขาให้ได้รับการอบรมด้าน

พิธีกรรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ	ยิ่งกว่านั้น	บรรดา

ผู้อภิบาลและผู้ รับมอบให้ดูแลเยาวชนยังต้องแสดง

ความยินดีจากข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้าให้ปรากฏ

ด้วย

	 ไม่ต้องสงสัยว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ	 มี

อิทธิพลอย่างมากต่อโลกของเยาวชน	 ดังนั้น	 จึงจำาเป็น

ที่ทั้งผู้อภิบาลและเยาวชนจะต้องรับรู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้

มีผลทั้งด้านบวกและด้านลบในการประกอบพิธีกรรม

	 เม่ือคำานึงถึงความจริงท่ีว่าชาวเอเชียมีแนวโน้ม

นิยมการบำาเพ็ญฌาน	 ผู้อภิบาลเยาวชนจึงจำาเป็นต้อง

เน้นความสำาคัญของมิติด้านจิตใจของการมีส่วนร่วม

พิธีกรรม	ได้แก่การภาวนาอย่างเงียบๆ	การเตรียมจิตใจ

เพ่ือร่วมพิธีกรรม	 การต้ังใจฟังพระวาจาด้วยจิตใจท่ีต่ืนตัว

ในความเชื่อ	ความหวัง	และความรัก

	 ในหลายท้องที	่กิจกรรมต่างๆ	สำาหรับเยาวชน	

เช่น	ค่ายเยาวชน	การประชุมอบรมจิตใจ	การชุมนุมเพื่อ

อธิษฐานภาวนาร่วมกัน	 การตื่นเฝ้า	 Lectio divina 

การภาวนาแบบเทเซ่	 การเข้าเงียบและฟื้นฟูจิตใจ	 รวม

ทั้งกิจกรรมแสดงความรัก	 ล้วนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า

มีประโยชน์สำาหรับเยาวชน	 เรายังต้องพยายามแสวงหา

อย่างสร้างสรรค์เพ่ือจะได้พบกิจศรัทธาแบบชาวบ้าน

และวิธีการอื่นๆ	เพื่อช่วยนำาเยาวชนให้เข้ามาใกล้ชิดกับ

พระคริสตเจ้าในพิธีกรรมได้อีกด้วย

	 เป็นที่เข้าใจกันแล้วว่ากิจกรรมสำาหรับเยาวชน

เป็นศาสนบริการสำาหรับเยาวชน	พร้อมกับเยาวชน	และ

โดยเยาวชน	เมือ่ประกอบพธิกีรรมพรอ้มกบัเยาวชน			พระ 

ศาสนจักรเข้าใจว่าเขาท้ังหลายเป็นท้ังผู้ รับและผู้

ประกอบศาสนบริการด้านพิธีกรรม	 จากการที่เขาได้พบ

พระคริสตเจ้าเป็นการส่วนตัวและจากประสบการณ์ที่มี

ชีวิตชีวาของการเป็นพระศาสนจักรในพิธีกรรม	 บรรดา

เยาวชนย่อมออกไปในโลกในฐานะท่ีเป็น	“ผู้ประกาศสอน

ความเชื่อตามถนน”	(EG,	no.	106)

	 ขณะที่รับว่าเยาวชนไม่เป็นเพียง	 “อนาคตของ 

พระศาสนจักร”	และยังเป็น	“ปัจจุบันของพระศาสนจักร”	

ด้วย	 พวกเราในฐานะผู้ร่วมเดินทางกับบรรดาเยาวชน

ในหนทางความเชื่อของเขา	ขอมอบตนไว้ในการแนะนำา

ของพระจิตเจ้าผู้ประทับอยู่ในพระศาสนจักรและทรง

บันดาลให้พระศาสนจักรมีความกระชุ่มกระชวยอยู่

เสมอไป”

	 สำาหรับวันสุดท้าย	 หลังจากที่ประชุมได้จัดทำา 

คำาแถลงการณ	์ (Statement)	 	 และปรึกษากันถึงหัวข้อ 

การประชุมและประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป 

โดยได้กำาหนดหัวข้อการประชุมในคร้ังหน้าว่า	 “พิธีกรรม

และครอบครัว”		หลังจากน้ันผู้ร่วมประชุมได้ออกเดินทาง 

จากบ้านผู้หว่านไปสู่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส	 บุญ-

เกิด	 กฤษบำารุง	 เพื่อเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ

ปิดการประชุม	 โดยถวายบูชามิสซาในรูปแบบของการ 

อภิบาลเยาวชน	พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์		เกรียงศักด์ิ		

โกวิทวาณิช	 เป็นประธานในพิธี	 สำาหรับพิธีมิสซาใน

รูปแบบของการอภิบาลเยาวชนจัดเตรียมโดยคุณพ่อ

ประชาชาติ ปรีชาวุฒิ คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คุณพ่อ

อนุสรณ์ แก้วขจร	และทีมงานจากแผนกเยาวชน		โดย

มีเยาวชนจำานวนกว่า	150	คนมาร่วมมิสซาในวันนี้	หลัง

พิธีมิสซาวัดนักบุญเปโตรและโรงเรียนนักบุญเปโตรเป็น

เจ้าภาพจัดอาหารกลางวันรับรองแขกจากต่างประเทศ	

คุณพ่อ	 ซิสเตอร์	 ฆราวาสผู้ทำางานอภิบาลเยาวชน	

สามเณรใหญ่	 และเยาวชนทุกคนที่มาร่วมมิสซา	 	 ส่วน

ในช่วงบ่ายคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม	 สภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	ได้นำาคณะผู้ร่วม

สัมมนาไปล่องเรือเพ่ือเย่ียมชมโบสถ์คาทอลิกที่ตั้งอยู่ริม

แม่น้ำาเจ้าพระยา	และจบท้ายด้วยงานเลี้ยงอำาลาซึ่งจัดขึ้น 

ที่โรงเรียนพระแม่มารีสาทร	 ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ 

ผู้มาร่วมประชุมจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก		
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

22 พฤศจิกายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ตลอดระยะเวลาแห่งสมณสมัยของพระองค์	 สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงได้รับของขวัญทุกรูปแบบ

บัดนี้ของขวัญเหล่าน้ีจะนำามาออกรางวัลสลากการกุศล	

หลายคนได้ให้ความสนใจท่ีจะได้รางวัล	 ผู้คนบอกผู้ส่ือข่าว

ต่อกระแสข่าวนี้

	 “ฉันอยากได้หมวก”...		“อะไรก็ได้	ทุกส่ิงทุกอย่าง	

ที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกและพูดได้ว่าฉันมีของบางอย่าง

ที่มาจากพระสันตะปาปา”	อีกคนบอกว่า		“เออ...ผมว่า

อยากได้รถยนต์	เป็นตัวเลือกที่เด่นชัดมากเลย”

l การออกรางวัลจะทำากันในวันท่ี	 8	 มกราคม	 และรายได้ 

จะนำาไปใช้จ่ายสำาหรับคนเร่ร่อนในกรุงโรม	 ตั๋วสลากจะ

เริ่มขายให้แก่สาธารณชนตามร้านค้าต่างๆ	 ร้านขายยา	 

และที่ทำาการไปรษณีย์วาติกัน	ผู้คนยังบอกอีกว่า

ของขวัญที่ผู้คนนำ�ไปถว�ยพระสันตะป�ป�

จะกล�ยเป็นทรัพย์สินเพื่อก�รกุศล

	 “ฉันว่ามันเป็นเรื่องพิเศษมาก	มันดูเหมือนเป็น

หนทางที่ดีที่จะให้กลับคืนแก่ผู้มีน้ำาใจดีทั้งหลาย	 ผู้มอบ

ของขวัญเหล่านั้นแด่พระองค์”

พระสันตะป�ป�ตรัสว่� : 

มีเงินซื้ออ�วุธเสมอ 

แต่ไม่เคยมีเพื่อม�สร้�งง�นให้ผู้คน
21 พฤศจิกายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งสารทางวิดีโอไป

ยังผู้เข้าร่วมประชุมเทศกาลพระสัจธรรมว่าด้วยสังคม

ของพระศาสนจักร	 ครั้งที่	 4	 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเวโรนา	

ตอนหนึ่งพระองค์ทรงตำาหนิวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ว่า

กำาลังรับใช้ประดุจข้ออ้างเพื่อไม่ต้องลงมือทำาอะไรเพื่อ

คนยากจนว่า

	 “อันตรายก็คือความเฉยเมยไม่แยแสนี้สามารถ

ทำาให้เราตาบอดและเป็นใบ้	 มีความเป็นอยู่เพียงเพื่อ 

ตัวเองเท่านั้น	โดยมีกระจกตั้งอยู่ต่อหน้า	ดังนี้เราก็แยก

ตัวเองออกจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรา	 ชายและหญิงที่

ปิดกั้นตนเอง	 ใครบางคนที่เป็นเช่นนี้เราเรียกเขาว่าพวก	

“Narcissus”	 หรือ	 “หลงบูชาในรูปลักษณ์ของตัวเอง”	

จงอย่าเจริญเข้าไปในทางนั้น”

l พระสันตะปาปาทรงสะท้อนให้เห็นอำานาจควบคุม

วิดีโอข่าวสารที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งไป

ให้แก่การประชุมเทศกาลพระสัจธรรมว่าด้วยสังคมของ

พระศาสนจักรที่เมืองเวโรนา ประเทศอิตาลี วันที่ 21-

23 พฤศจิกายน 2014

พระค�ร์ดินัลเซนกล่�วว่� : ถ้�ประเทศจีน

ไม่เปลี่ยนแปลงนโยบ�ยของประเทศ 

ก็ไม่มีอะไรที่เร�จะค�ดหวังได้
21 พฤศจิกายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

	 “ผมคิดว่าน่ีเป็นส่ิงสำาคัญท่ีต้องทำา	 เพียงแค่ทำามัน

ในวันนี้เลย	พระองค์ทรงได้รับของขวัญมากมายและของ 

มันก็เก็บไว้เฉยๆ	 ดังนั้นมันเป็นเหมือนหนทางที่ดีที่จะ

มอบคืนไปให้กับสังคมและเอาของขวัญเหล่านั้นไปใช้

ประโยชน์”

l ด้วยการประกาศเมื่อเร็วๆ	นี้ว่าฝักบัวอาบน้ำาจะมาติด

ตั้งแก่คนยากจนรอบๆ	 สำานักวาติกัน	 รายได้จากสลาก

การกุศลจะนำาไปสมทบกับโครงการตามพระประสงค์

ของพระสันตะปาปาเพื่อผู้ต้องการความช่วยเหลือมาก

ที่สุด	ดังที่หญิงคนหนึ่งบอกว่า

	 “ฉันพบว่ามันดีมากที่จะมีเงินหวนกลับเข้ามา

บ้างเพื่อที่พระองค์จะได้จัดหาสิ่งต่างๆ	แก่ผู้ที่ต้องการ”

l นอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมดีๆ	 แล้ว	 ผู้รับรางวัลจะ

ได้พูดได้ว่าพวกเราได้ของขวัญที่ครั้งหนึ่งเป็นของพระ

สันตะปาปา

การกระจายเงินที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 พระองค์ทรงเศร้า

พระทัยว่าจะมีแหล่งทุนพอให้กับบางเรื่องและไม่มีให้

สำาหรับเรื่องอื่นๆ	ตรัสว่า

	 “ตัวอย่างเช่น	เงินทองท่ีใช้สำาหรับซ้ืออาวุธสามารถ 

หาได้เพ่ือนำาไปทำาสงคราม	มีแหล่งเงินเสมอเพ่ือการผ่าตัด

สภาพการเงินอย่างไม่มียางอาย	 จะมีแต่ความเงียบกัน

ซะเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องเหล่านี	้ แต่จะมีการเน้นเสียงดัง

มอเตอร์ไซค์คันงามหรูนี้ก็เป็นของถวายพระสันตะปาปา

ท่ีจะนำามาร่วมสลากการกุศล แต่เส้ือทีมฟุตบอลเป็นของขวัญ

ที่พระองค์ได้รับมากที่สุด เกือบทุกทีมและนักเตะที่ม ี

ชื่อเสียงทั่วโลกต่างถวายให้แด่พระองค์

ว่าไม่มีเงินให้สำาหรับเรื่องอื่นๆ	 เมื่อจะไปสร้างงาน	 เพื่อ

ลงทุนด้านการศึกษา	 ฝึกฝนพรสวรรค	์ เพื่อวางแผน

ปรับปรุงสวัสดิการใหม่	เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม”

l บนสภาพการเช่นนี้	 พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องผู้ที่ 

อยู่ในเทศกาลประชุมให้ช่วยรณรงค์เร่ืองความมุ่งม่ัน	

และพัฒนาพรสวรรค์ของแต่ละคน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สำาหรับเยาวชน

l มีคาทอลิกคร่าวๆ	 จำานวนราว	 375,000	 คนในเกาะฮ่องกง	 เร็วๆ	 นี้เกิด

สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นทั้งระดับสังคมและระดับศาสนา	 สังคมกำาลังออกมา	

เรียกร้องประชาธิปไตยและผู้นำาศาสนาต่างๆ	ก็มาร่วมกันเพื่อเรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลง	พระคาร์ดินัลโยเซฟ เซน เซ คีอุน พระอัครสังฆราชกิตติคุณ

แห่งฮ่องกง ประเทศจีน เล่าว่า	“คุณจะเห็นได้จากประวัติศาสตร์	ว่ารัฐบาลได้

ใช้ความรุนแรงเบียดเบียน	 เร็วๆ	 นี้พวกเขาได้ทำาลายโบสถ์และปลดไม้กางเขน

ออกจากอาคารหลายแห่ง	 และดังนั้นเราจึงมีความหวังไม่มากต่อการปรับปรุง
ก้าวหน้าในทันทีทันใด”

l สถานการณ์ต่างๆ	ไม่ง่าย	ที่จริงตามที่พระคาร์ดินัลเซนกล่าวแม้ว่าจำานวนคริสตชนกำาลังเพิ่มขึ้นในประเทศ	

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของประเทศและสำานักวาติกันกลับพัฒนาไปสู่การไม่มีอะไรต่อกัน	ท่านเล่าต่อว่า

“แน่นอน	เฉกเช่นผู้มีความเชื่อทุกคน	เราจะต้องเป็นคนมองโลกในแง่ด	ีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถหวัง

ในความสำาเร็จทันทีทันใดเพราะว่าทุกๆ	 ความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับสองฝ่าย	 ขณะนี้ประเทศจีนไม่เปลี่ยนแปลง

นโยบายก็ไม่มีอะไรที่จะคาดหวังได้”

l ท่านกล่าวว่าพระสันตะปาปาทรงเปิดประตูเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์อันนั้น	 แต่พระคาร์ดินัลกล่าวว่ามัน

ต้องใช้มากกว่าความต้ังใจดีถึงจะจุดชนวนการเปล่ียนแปลงได้	 “และพ่อเห็นองค์สันตะบิดรทรงระมัดระวังอย่าง

มาก	พระองค์ทรงอดทน	พระองค์ทรงทำางานหนักแต่ก็พร้อมจะสู้ทนในระยะยาว”

l พระคาร์ดินัลโยเซฟ	 เซน	 ได้อุทิศตนเป็นการส่วนตัวเพื่อส่งเสริมเรียกร้องประชาธิปไตย	 ท่านไปเยือน 

กรุงโรมเมื่อเร็วๆ	 นี้เพื่อเข้าร่วมสัมมนากับหน่วยงานเอเชียนิวส์ระดับนานาชาติ	 ซึ่งเป็นสำานักข่าวซึ่งรายงาน

ข่าวที่บ่อยๆ	มักถูกมองข้ามอันเป็นเรื่องของศาสนาในทวีปเอเชีย

พระคาร์ดินัลโยเซฟ เซน 

เซ คีอุน พระอัครสังฆราช

กิ ต ติ คุ ณ แ ห่ ง ฮ่ อ ง ก ง 

ประเทศจีน
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เยรูซาเล็ม เมืองแห่งสันติภาพ
หรือ?

“เจ้าไม่รู้จักเวลาที่พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเจ้า” (ลูกา 19:44)

	 เยรูซาเล็มมีบทบาทพิเศษในพระวรสารของนักบุญลูกา	 เป็นเมืองที่

เป่ียมไปด้วยวโรกาสของพระเจ้า	 ตามท่ีพระเยซูเจ้าทรงสำาแดงให้เห็น	 พระวรสาร

ตามคำาบอกเล่าของนักบุญลูกาเริ่มต้นและจบลงที่พระวิหาร	 เริ่มต้นด้วยเศคา

ริยาห์บิดาของยอห์น	 บัปติสต์	 เพราะเขาไม่เข้าใจว่าการอธิษฐานวอนขอบุตร

ได้รับการตอบสนอง	 เราอาจจะกล่าวได้ว่า	 เศคาริยาห์มิได้สังเกตเห็นโอกาสที่

พระเจ้าทรงประทานให้แก่เขา	 นักบุญลูกาปิดพระวรสารของท่านด้วยเรื่องการ

เสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า	 เป็นโอกาสที่พระองค์ตรัสให้บรรดาสานุศิษย์อยู่

ที่กรุงเยรูซาเล็มต่อไป	 จนกระทั่งพวกเขาได้รับการปกคลุมจากเบื้องบน	 (พระ

จิตเจ้า)

	 เป็นวโรกาสที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่พระศาสนจักรในยุคเริ่มต้น	

ในพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญลูกา	 เรื่องของเยรูซาเล็มเป็นการแสดง

ว่ามนุษยชาติมิได้ฉวยโอกาสท่ีพระเจ้ามอบให้	 ในนิทานอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรีย 

ผู้ใจดี	 สองบุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกรุงเยรูซาเล็ม	 กล่าวคือ 

พระสงฆ์และชาวเลว	ี ต่างก็มิได้ใช้โอกาสที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่ทั้งสอง	 อีก

ครั้งหนึ่งพระเยซูเจ้าตรัสว่า	 ไม่เหมาะที่จะให้ประกาศกสิ้นชีวิตที่กรุงเยรูซาเล็ม	

จึงไม่ควรเป็นท่ีน่าประหลาดใจ	 เม่ือพระองค์เสด็จเข้าใกล้เยรูซาเล็มทรงหล่ังน้ำาตา	

การที่พระเยซูเจ้าตรัสทำานายว่า	 กรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำาลาย	 เมื่อเราระลึกได้

ว่า	 เยรูซาเล็มเป็นหลังฉากของสิ่งต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้นในช่วงพระชนมชีพของ

พระองค์ในโลกนี้

	 สรุปแล้ว	 เยรูซาเล็มเป็นหลังฉากของเรื่องราวต่างๆ	 ในพระวรสาร	

ดังเช่นในปัจจุบันยังคงท้าทายให้ประชากรตอบสนองแผนการของพระเจ้า	

สำาหรับมนุษยชาต	ิ การท้าทายนี้หมายถึงเราในปัจจุบัน	 ดังเช่นประชาชนใน

สมัยของพระเยซูเจ้าพระองค์เอง	นี่อาจจะเป็นการเรียกร้องให้เราถามตัวเราเอง	

ดูซิว่าเราน้อมรับคำาท้าทายของพระเจ้าสำาหรับเราหรือเปล่า?

 ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ แผนการสำาหรับมวลมนุษย์น้ันได้รับการเปิดเผย

ในพระชนมชีพ การส้ินพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระบุตร 

โปรดทรงดลใจลูกให้เปิดใจรับพระธรรมคำาสอนของพระองค์และสำานึกถึง

ความจริงที่ว่า พระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางพวกลูกทั้งหลาย และสำานึกถึง

โอกาสต่างๆ ซึ่งพระองค์ทรงใช้เพื่อท้าทายพวกลูก ทั้งนี้ เดชะพระบารมีของ

องค์พระคริสตเจ้าด้วยเทอญ อาแมน

รูปธรรมแห่งรัก

ทุกคนที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยว
ต่างรู้แก่ใจว่า
จะไปชมอะไรสวยงามตื่นตาตื่นใจ
ต้องเก็บภาพไว้อวดไว้ยืนยัน
แวะซื้อของที่ระลึก
หากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ก็ใช้เวลาสวดให้คุ้ม
อาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อต้องชิม
และที่จะขาดไม่ได้
ต้องรู้ต้องหา “สุขาอยู่หนใด”
แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวก็ดูจะเป็นใจ
จัดให้พร้อมสรรพ
บางที่บางแห่งอาจจะต้องรอต้องเข้าคิว
คนมากห้องน้ำาน้อย
แต่ก็จำาเป็นยิ่งยวด
จะว่าไปแล้ว
จำาเป็นมากกว่าการกินการดื่ม
หิวข้าวกระหายน้ำายังพอจะรอจะเลื่อนไปก่อนได้
ทว่าภารกิจห้องน้ำาเมื่อไรก็เมื่อนั้น...เท่านั้น
 
เช่นเดียวกับการเยี่ยมชมพระวิหารนักบุญเปโตร
หากชมให้ทั่วถึงสวดภาวนาได้เต็มอิ่ม
ต้องใช้เวลาต้องหาคู่มืออ่าน
ตัวพระวิหารเองทั้งกว้างทั้งใหญ่
ยังมีชั้นใต้ดินยังมียอดโดมให้ชมทิวทัศน์รอบด้าน
ออกมายังมีร้านขายของระลึกมีไปรษณีย์ให้บริการ
ห้องน้ำาสะอาดสะอ้านอยู่ถัดไป
แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเพียงแค่ห้องน้ำาแยกชายแยกหญิง
ยังมีห้องอาบน้ำาพร้อมฝักบัวเพิ่มอีกสามห้อง
โดยพระดำาริของพระสันตะปาปาฟรังซิส
ไม่ใช่ไว้บริการนักท่องเที่ยวทั่วไป
แต่สำาหรับคนไม่มีบ้านไม่มีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่ง
ใช้ถนนใช้มุมตึกใช้ที่ว่างใต้สะพานซุกหัวนอน
พร้อมข้าวของสมบัติที่มีใส่ถุงผ้าถุงพลาสติกใส่รถเข็น
แค่มีอะไรเข้าปากประทังความหิว
แค่มีเสื้อผ้าเก่าสกปรกห่อหุ้มกาย
แค่ล้างหน้าเช็ดตาหาที่ขับถ่ายตามแต่จะหาได้
ก็ถือว่าอยู่รอดไปวันๆ
ที่จะหาห้องอาบน้ำาชำาระกายไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดถึง
กลิ่นตัวแต่ละคนแทบจะเป็นกลิ่นเดียวกัน
กลิ่นถนนกลิ่นขยะกลิ่นดินกลิ่นกลิ่นตัวกลิ่นเหงื่อไคล
คนอื่นรังเกียจแต่เจ้าตัวถือเป็นกลิ่นคุ้นจนเคย
เท่านี้ยังไม่พอ
พระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงขอให้เจ้าอาวาสวัดโดยรอบอีกสิบวัด
จัดให้มีห้องอาบน้ำาพร้อมฝักบัวน้ำาอุ่นไว้ให้บริการเช่นกัน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเบิกได้จากกองทุนสำาหรับผู้ยากไร้ของวาติกัน...
เป็นข่าวเซอร์ไพรส์ก่อนอาทิตย์สุดท้ายปีพระศาสนจักร
วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
ทำาให้อ่านพระวรสารของวันนั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
“เราหิว	ท่านให้เรากิน	เรากระหาย	ท่านให้เราดื่ม
เราเป็นแขกแปลกหน้า	ท่านก็ต้อนรับ
เราไม่มีเสื้อผ้า	ท่านก็ให้เสื้อผ้าเราใส่
เราป่วย	ท่านก็มาเยี่ยม	เราอยู่ในคุก	ท่านก็มาหา...”
รายการการปฏิบัติความรักคงไม่มีแค่นั้น
หากจะเติม	“เราเนื้อตัวสกปรก ท่านก็จัดห้องอาบน้ำาให้”...ก็คงไม่ผิด	
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“อย่าตัดสินเขา และท่านจะไม่ถูกพระเจ้าตัดสิน ท่านตัดสินเขาอย่างไร พระเจ้าจะทรงตัดสินท่านอย่างนั้น 

ท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา พระเจ้าจะทรงใช้ทะนานนั้นตวงให้ท่าน” (มัทธิว 7:1-2)
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
	 เนื่องจากวันอาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคม		

เราฉลองวันพระคัมภีร	์ 	 และเราได้จัดพิมพ์พระคัมภีร์

คาทอลิกฉบับสมบูรณ์	 	 สำาเร็จทันฉลองเปิดปีศักดิ์สิทธิ์

และวันพระคัมภีร์	 	 พ่อจึงขอนำาถ้อยแถลงของสหพันธ์

พระคัมภีร์คาทอลิกมาเสนอว่า		เราควรมีแนวปฏิบัติอย่างไร

เรื่องพระคัมภีร์

	 หลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกัน	 ที่	 2		

สังฆธรรมนูญเรื่องการเผย	 (ความจริง)	 ของพระเจ้า		

ช่วยให้เรามีสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก	 (Catholic	

Biblical	Federation	-	CBF)		ตั้งแต่	ค.ศ.	1969		มี

การประชุมสามัญทุก	6	ป	ี	จากกรุงเวียนนา	(ออสเตรีย)		

มอลต้า	 	 บังกาลอร์	 (อินเดีย)	 	 โบโกต้า	 (โคลอมเบีย)	

โรม	(อิตาลี)		เลบานอน		และครั้งที่	7		ที่เมืองดาแอส

ซาลัม	(แทนซาเนีย)		เมื่อ	24	มิถุนายน	–	3	กรกฎาคม	

ค.ศ.	2008

	 หัวข้อการประชุมครั้งที	่ 7	 คือ	 “พระวาจา

พระเจ้า  ที่มาของความยุติธรรม  สันติภาพและ

การกลับคืนดีกัน” 	 มีผู้ร่วมประชุมเป็นพระสังฆราช	

25		พระสงฆ	์112		ซิสเตอร	์20		และฆราวาส		รวม

ทั้งหมด	230	คน	สมาชิกจากสภาพระสังฆราชฯ		และ

หน่วยงานพระคัมภีร	์ 133	 ประเทศ	 	 ได้สรุปแนวทาง

ปฏิบัติสำาหรับ	ค.ศ.	2008	–	2014		มีมติดังต่อไปนี้

	 1.	 การเน้นงานพระคัมภีร	์ 	 ให้เป็นศูนย์กลาง

การพัฒนาชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร

	 2.	การอบรมด้านพระคัมภีร์ให้บุคลากรประกาศ 

พระวรสาร		รวมพระสังฆราช		พระสงฆ	์	นักพรต		และ

ฆราวาส		อาศัยกระบวนการให้มีความรู้ลึกด้านพระคัมภีร์ 

	การกลับใจ		การอบรมชีวิตแห่งธรรมทูต		และมทีักษะ

ทำางานอภิบาลด้านพระวาจา

	 3.	ส่งเสริมการอ่านพระวาจา	(Lectio	Divina)		

ในบริบทสังคม		เพื่อให้ความเชื่อสัมพันธ์กับชีวิต		และ

การอุทิศตนแบบคริสตชนในการพัฒนาสังคม

	 4.	การอภิบาลชุมชนย่อย		ด้วยการอ่านพระ

วาจา	 	 ส่งเสริมฆราวาสให้เป็นผู้นำา	 	 ช่วยให้ครอบครัว

เติบโตในความเชื่อ

	 5.	 การใช้สื่อสารมวลชนอิเล็กทรอนิกส์	 	 เพื่อ

พันธกิจพระวาจา

	 6.	การเสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อ		คริสต-

สัมพันธ์		และผู้ไม่มีความเชื่อ

	 7.	อุทิศตนกับสมัชชาเรื่องพระวาจา		จัดพิมพ์

บทสรุปและแนวทางปฏิบัติสำาหรับสมาชิก		ในระดับเขต

วัดและแขวงต่างๆ	ของสหพันธ์ฯ		พร้อมท้ังเสนอแผนงาน 

และโครงการประยุกต์

	 8.	พยายามติดตามผลการประชุมครั้งนี	้	เรื่อง

การคืนดี		ความยุติธรรม		และสันติภาพด้วยการไตร่ตรอง

ในบทบาทผู้รับใช้พระยาห์เวห์	 	 และบทเทศน์บนภูเขา		

อาศัยกิจการที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างอาณาจักรของ

พระเจ้าสำาหรับคนยากจน
ขอช่วยกันส่งเสริมให้มีพระคัมภีร์ทุกครอบครัว		

และใช้พระวาจาพระเจ้าสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์  
เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่

หมายเหตุ	:	ประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก	
ครั้งที่	8	ระหว่าง	18-23	มิถุนายน	ค.ศ.	2015		ที่ศูนย์	
Adgentes		ที่เนมี	(NEMI)	ประเทศอิตาลี		centroad 
gentes@gmail.com,	www.c-b-f.org



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 50 ประจำาวันที่ 7-13 ธันวาคม 2014 หน้า 11



ปีที่ 38 ฉบับที่ 50 ประจำ�วันที่ 7-13 ธันว�คม 2014 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 12



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 50 ประจำาวันที่ 7-13 ธันวาคม 2014 หน้า 13

ว่าไม่มีผู้ใดมีความจำาเป็นจนขาดเสียมิได้	 และไม่มีผู้ใด

ที่ไร้คุณค่า	 ไม่ว่าหน้าตาหรือสถานภาพด้านจิตใจของ

เขาจะเป็นอย่างไร	 หากเราเพียงเข้าใจการมาประสูติเป็น

มนุษย์ของพระเจ้า	 เราก็รู้ว่าเราสามารถพบกับพระเจ้าใน

พวกเราแต่ละคน	เราพบกับพระเจ้าในกันและกัน	เรารู้ว่า

และพระเจ้าตรัสกับเรา	 รักเราและทรงเสด็จเข้าหาเราใน

เพื่อนมนุษย์ของเรา	 บางทีเป็นพิเศษในผู้ที่เราคิดไม่ถึง

หรือตัดออกไปแล้ว

	 ก า รม าบั ง เ กิ ด เ ป็ นมนุ ษ ย์ ข อ งพ ร ะ เ จ้ า

หมายความว่า	 มนุษย์ทุกคนละม้ายคล้ายกับพระพักตร์

ของพระเจ้า	สำาหรับเราที่ทำาให้การดูหมิ่นเป็นที่น่าเกลียด 

การล่วงละเมิดต่อผู้ใดเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุด	 การดูถูก 

มนุษย์คนหนึ่งเป็นการดูหมิ่นพระฉายาลักษณ์ของ

พระเจ้าในบุคคลผู้นั้น	 นับเป็นการมิได้มองดูพระเจ้า	 ผู้ 

ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ในองค์พระเยซูเจ้ามีชีวิตอยู่ใน

ตัวเราแต่ละคนด้วย	 หากเราทำาให้พระคริสตสมภพเป็น

วิถีชีวิต	 เรากำาลังเป็นภาพพจน์ฝ่ายจิตท่ีช่วยให้เห็นพระเจ้า

ในเพื่อนพี่น้องของเราทุกคน	 เทศกาลพระคริสตสมภพ

เชื้อเชิญให้เรามองดูโลกในแง่มุมที่เป็นการเรียกร้องให้

เราเข้าหาผู้อื่นด้วยความรัก	 ด้วยความเคารพและด้วย

ความมีใจดี	 ยุติธรรมและสงสาร	 เพราะเราเห็นเขาดังที่ 

เขาเป็นอยู่อย่างแท้จริง	 กล่าวคือศีลศักด์ิสิทธ์ิของพระเจ้า 

ท่ามกลางเรา	เราแต่ละคนประพฤติตนตามที่เราเห็นหรือ 

ไม่เห็น	หากภาพพจน์ศีลธรรมของเรามีความเคารพและ

นบนอบ	ให้กำาลังใจและช่วยผู้ที่เรามาสัมผัส

	 อีกมุมมองหนึ่ง	 หากเราปล่อยให้การประสูติ

เป็นมนุษย์ของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงมุมมองของเรา	 ใน 

ด้านศีลธรรมเปลี่ยนแปลงไป	 ความอยุติธรรมและความ

เศร้าโศกในโลกอันเป็นผลมาจากทัศนคติด้านศีลธรรม

ไม่พอเพียง	มองไม่เห็นศักดิ์ศรีและความรักของพระเจ้า

ที่อยู่ในจิตใจของมวลมนุษย์

	 บางครั้งเราปฏิบัติตนต่อกันและกันอย่างแย่

มากๆ	 โดยเฉพาะต่อผู้ที่อยู่ใกล้ชิดตัวเรา	 เพราะเรา

ปล่อยให้ความบกพร่องของเขาปิดบังความดีที่มีอยู่ใน

ตัวพวกเขา	 การทำาให้พระคริสตสมภพเป็นการดำาเนิน

ชีวิตของเรา	ก็คือการตั้งใจที่กระทำาความดีกับผู้อื่น	ด้วย 

ความเห็นอกเห็นใจและด้วยความเคารพต่อเขา	 ในการ 

กระทำาดังน้ีเราได้นำาเอาทัศนคติของการเสด็จมาเป็น

มนุษย์ของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตของเรา	 เป็นแนวทางที่

สอนเราให้ดูความงดงามของชายและหญิงทุกคน	 รวม

ทั้งความดีและความศักดิ์สิทธิ์ของเขา	 ไม่ว่าบุคคลผู้นั้น

จะได้ทำาอะไรไว้หรือเชื่ออย่างไร

ขั้นที่ 4 จงมองดูพระเจ้าในตัวเรา

	 การเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเจ้า	ควร

ช่วยให้เรามองดูตัวเราเองแตกต่างออกไป	 โดยเฉพาะ

ร่างกายของเรา	พระเจ้ามิได้เสด็จเข้ามาในโลกในรูปแบบ 

ของจิตที่ไร้ร่างกาย	 แต่เสด็จมาในรูปแบบของเนื้อหนัง	

ของทารกที่บังเกิดใหม่	 พระคริสตศาสนาสอนว่า	 “พระ

วจนาถต์ทรงรับเอากาย”	 เพราะเหตุนี้ร่างกายของเราจึง 

ได้รับพระพรบันดาลให้ศักดิ์สิทธิ	์บางครั้งเราคิดว่า	สิ่งใด

ที่กระทำาแก่ร่างกายของเราและของผู้อื่นก็ทำาได้	 เพราะ

เราแยกวิญญาณออกจากร่างกายของเรา	 แล้วจึงสรุปว่า	

สิ่งใดที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายของเราไม่กระทบกระเทือนเรา

	 แต่ในการคิดแบบสองแง่สองมุมเช่นนี้	 เราลืม

ไปว่าร่างกายและวิญญาณของเราเป็นหนึ่งเดียวกัน	 และ

วิธีเดียวที่เราจะรู้ตัวเราและมีประสบการณ์	 ก็โดยผ่าน

ทางร่างกายของเรา	 หากเราละเมิดร่างกายของเราด้วย

การเสพติด	 มีเพศสัมพันธ์มั่วไปหมด	 หรือหลงลืมไป

ว่าพระเจ้าทรงประทานพระพรแก่ร่างกายของเราทุกคน 

เดชะพระเยซูเจ้าในสังคมที่มองดูร่างกายเป็นสิ่งที่ซื้อ

ขายได	้และสนับสนุนการใช้ร่างกายของผู้อื่นเฉพาะเพื่อ 

ความสนุกสนาน	 หรือผลรับที่ตามมา	 คริสตชนได้รับ

เชิญให้เฉลิมฉลองการประสูติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า	

โดยให้ดูแลร่างกายที่พระเจ้าทรงบันดาลให้ศักดิ์สิทธิ์

ขั้นที่ 5 เห็นพระเจ้าในทุกสิ่งที่มีชีวิต

	 ความศักด์ิสิทธิ์ท่ีมาจากการประสูติเป็นมนุษย์

ของพระเจ้า	รวมไปถึงร่างกายต่างๆ	ในโลกไปถึงสิ่งสร้าง 

ทั้งมวล	การประสูติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า	 มิใช่เพียงแต่

ย้ำาเตือนแต่บันดาลให้ลึกซึ้ง	 ซึ่งการตัดสินตั้งแต่แรกเริ่ม

เมื่อพระเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งที่ทรงสร้างล้วนดีทั้งสิ้น

	 แต่นี่มิได้หมายความว่าสิ่งสร้างทุกอย่างมี

คุณค่าเท่ากับเรามนุษย์	 แต่มันหมายความว่าเรามิใช่ส่ิงสร้าง

หนึ่งเดียวเท่านั้นที่สำาคัญ	สิ่งสร้างอื่นมีคุณค่ามีเกียรติยศ	

ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์สำาหรับเราด้วยหรือไม่	

สิ่งสร้างอื่นๆ	สำาคัญและเรามีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบ	เหตุ

ว่าการท่ีพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์	 พระเจ้าทรงรักและ 

เป็นมิตรกับสิ่งสร้างเหล่านั้น	 นี่คือเหตุผลว่าเหตุใดการ

เอาจริงเอาจังกับเทศกาลพระคริสตสมภพ	 ท้าทายให้เรา 

ขยายวงจรแห่งความรัก	มิใช่แต่เพียงพ่ีน้องชายหญิงเท่านั้น	

แต่รวมทั้งสิ่งสร้างทุกรูปแบบในโลก	 หรืออีกนัยหนึ่ง

ก็คือพระคริสตสมภพสอนให้เราสนับสนุนชีวิตทำา 

ทุกอย่าง	เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตทั้งหมดของมนุษย	์เพื่อให้

สัตว์โลกอื่นๆ	เจริญเติบโตได้

ยังมีอีกหลายวิธี

	 ยังมีอีกหลายวิธีท่ีเราจะเข้าใจการประสูติของ

พระเยซูเจ้า	 แต่เหนือสิ่งอื่นใด	 การที่พระเจ้าเสด็จมา 

ประทับอยู่ท่ามกลางเราในองค์พระคริสตเจ้า	 เป็นเคร่ืองหมาย

ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ต่อมนุษย	์พระเจ้าผู้ทรงเป็นความ

รักเสด็จเข้ามาในโลก	 ทรงเป็นหนึ่งของพวกเราในพระ

เยซูเจ้า	 เพราะพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะแบ่งปันชีวิตกับ

เราให้ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่จะทรงทำาได้

	 ผู้ ท่ีมีความรักทุกคนต้องการเป็นหนึ่งเดียว

และเป็นมิตรกับผู้ที่ตนรัก	 ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงเกี่ยวกับ

ความพยายามที่อ่อนแอของเราที่จะรัก	 สำาหรับพระเจ้า

เรื่องนี้ยิ่งใหญ่กว่า	 เพราะความรักของพระเจ้านั้นไม่มี

ขอบเขต	 เราสามารถสงสัยและมีคำาถามมากมาย	 แต่

ถ้าเราเข้าใจการประสูติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า	 เราจะไม่

สงสัยอีกเลยว่าพระเจ้าทรงรักเรา

	 เมื่อใดที่เรานำาเอาบทเรียนนี้ของพระคริสต

สมภพใส่ใจของเรา	เราจะพบว่าศักดิ์ศรีของเราและความ

เป็นตัวเราเองนั้นมาจากความจริงที่ว่า	 เราได้รับความ

รักและความภูมิใจจากพระเจ้า	 เมื่อเรากล่าวว่าอะไรเป็น

สิ่งที่ทำาให้เราเป็นมนุษย์	 ความสามารถของเราในการใช้

เหตุผลความคิดและตัดสินใจได้	 หรือเรากำาลังกล่าวว่า	

มโนธรรมของเราและความรับผิดชอบด้านศีลธรรมของ

เราคือสิ่งที่ทำาให้เราเป็นมนุษย์

	 ปัญหาในการเลือกมาตรการเหล่านี้ก็คือ	ผู้ใดที่

ปราศจากสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ว่าเป็นมนุษย์น้อยลง	 แต่

บางครั้งเป็นความคิดว่าคาดเราไม่ได้เลย	 การเสด็จมา

ของพระคริสตเจ้าในเทศกาลพระคริสตสมภพเป็นการ

เน้นว่า	 ไม่ว่าเราจะมีรูปร่างหน้าตาหรือจิตใจแบบใด	 เรา

มีความสำาคัญ	 เพราะพระเป็นเจ้าทรงเห็นคุณค่าของเรา

และทรงภูมิใจในคุณค่าเหล่านั้น

	 ความจริงข้อนี้ทำาให้เรารู้สึกเป็นอิสระมาก	

เพราะเราไม่จำาเป็นต้องทำาตัวของเราให้มีความสำาคัญ	

เรามีความสำาคัญเพราะชีวิตของเรามีรากอยู่ในพระพร

แห่งความรัก	 ซึ่งไม่สามารถจะปฏิเสธได้และไม่สามารถ

เอาไปจากเราได้	บางครั้งบิดามารดามักจะพูดว่าการเกิด 

มาของลูก	 ทำาให้ทุกอย่างดูใหม่ไปหมด	 การพิจารณา

ถึงพระคริสตสมภพคือการสำานึกอย่างลืมไม่ได้ว่า	 นี่คือ 

ความจริงเก่ียวกับการประสูติของพระเยซูเจ้า	เราสรรเสริญ

และโมทนาคุณพระเจ้า	 และพยายามให้จิตตารมณ์ของ

พระคริสตสมภพมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ	 เม่ือเราเปิดใจรับสาส์น

ของพระคริสตสมภพ	 และปล่อยให้เทศกาลนี้ปรับปรุง

และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้สดใสและมีความหวัง	

เมื่อใดที่เรื่องนี้เป็นจริงขึ้นมา	 พระคริสตเจ้าก็ทรงบังเกิด

ใหม	่มิใช่เพียงที่เบธเลเฮ็มแต่ทั่วโลก	

“5 ขั้นตอน...” (ต่อจากหน้า 3)
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วั ด นั ก บุ ญ 

ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน 

กรุงเทพมหานคร ฉลอง 

วัดวันอาทิตย์ที่	7	ธันวาคม	

เวลา	10.00	น.	พระอัคร-

สังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

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 

วันพุธที	่ 10	 ธันวาคม	 เวลา	 10.30	น.	พระคาร์ดินัล 

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (มีอาหารเช้า-เที่ยง

บริการ และงดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร จ.ปทุมธานี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	 27	ธันวาคม	 เวลา	10.30	น. พระอัคร-

สังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  

เป็นประธาน 

 วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 27	 ธันวาคม	 เวลา	 10.00	 น.  

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 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.

 

 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

จันทบุรี	 ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที่	 6	 ธันวาคม	 เวลา	

10.00	น.	

 วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	13	ธันวาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม จันทบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่20	ธันวาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนปัญจทรัพย์ 

ดินแดง กรุงเทพมหานคร	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 28	

ธันวาคม	เวลา	10.30	น.

 

 วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูง 

น้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 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  	

 

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 14	 ธันวาคม	 เวลา	 10.00	 น.	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญสเตเฟน ศูนย์คาทอลิกแม่จัน 

จ.เชียงราย	ฉลองวัดและพิธีโปรดศีลกำาลัง	วันศุกร์ที	่2	

มกราคม	2015	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟรังซิส

เซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันนา บ้านห้วยเจริญ อ.เมือง 

จ.เชียงราย	พิธีเปิด-เสกวัดใหม	่วันเสาร์ที	่ 3	มกราคม	

2015	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ  อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน (ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณพ่อรชตะ   ประทุมตรี โทร. 08-1746-5878)

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุร�ษฎร์ธ�นี

สังฆมณฑลอุบลร�ชธ�นี

ที่นี่มีนัด

สังฆมณฑลเชียงใหม่

(อ่านต่อหน้า 16)

สังฆมณฑลอุดรธ�นี

สังฆมณฑลจันทบุรี

] สังฆมณฑลเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

ในพิธีบวชสังฆานุกรของสามเณรฟรังซิสเซเวียร์ นิ-

รุจต์ วงศ์แจ่ม โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 

อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน	วันเสาร์ที	่6	ธันวาคม	2014	

เวลา	10.00	น. ที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ 

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ	 ได้จัดอบรมสิ่งน่ารู้เรื่อง

ดนตรีในพิธีกรรม	7	ครั้ง	 7	 เรื่องราว	 	ครั้งที	่ 5	 เป็น

เร่ืองราวเกี่ยวกับการเล่นเคร่ืองดนตรีประกอบใน

พิธีกรรม	 โดยอาจารย์เรมีย์ นามเทพ	 ในวันอาทิตย์

ที	่ 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	 วันพุธที	่ 10 

ธันวาคม	2014	พิธีบูชาขอบพระคุณ	เวลา	10.00	น.

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก วันศุกร์ที่	 12	ธันวาคม	ตารางเวลา

สำาหรับ	 Lectio	 Divina	 ของปี	 2015	 วันจันทร์ที	่

5	 มกราคม	 /	 วันศุกร์ที	่ 6	 กุมภาพันธ์	 /	 วันจันทร์ที	่

2  มีนาคม	 /	 วันเสาร์ที	่ 18	 เมษายน	 /	 วันจันทร์ที	่ 4	

พฤษภาคม	/	วันศุกร์ที	่5	มิถุนายน	/	วันพฤหัสบดีที่	

2	กรกฎาคม	/	วันเสาร์ที	่1	สิงหาคม	/	เดือนกันยายน	

เข้าเงียบ	Lectio	ที่ศูนย์คามิลเลียน	ลาดกระบัง เย็นวัน

พฤหัสบดีที่	10	 -	 เที่ยงวันอาทิตย์ที	่ 13  	 /	วันศุกร์ที	่

9	ตุลาคม	/	วันเสาร์ที	่7	พฤศจิกายน	/	วันเสาร์ที	่12	

ธันวาคม	สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-

4105-8585	

] ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี (บ้าน

เณรเล็ก สังฆมณฑลอุดรธานี)  วันเสาร์ที	่13	ธันวา- 

คม	 2014  พิธีบูชาขอบพระคุณ	 เวลา	 10.30	 น.	 

สังฆมณฑลร�ชบุรี

 อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี เปิด 

และถวายอาสนวิหาร	 วันพุธที่	 10	 ธันวาคม	 เวลา	 

10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จ.ตรัง	 ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	 6	 ธันวาคม	 เวลา	 10.00	 น.	พระสังฆราช 

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล	เป็นประธาน	

 วัดนักบุญอักแนส จ.กระบี่ ฉลองวัดวันเสาร์

ที่	 17	มกราคม	2015	 เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช 

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล	เป็นประธาน

 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

] 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.	 	 ที่วัดพระมหาไถ	่

ซ.ร่วมฤด	ี กรุงเทพมหานคร	 คุณสงวน โทร.	 08-

1908-4766	คุณเปรม โทร.	08-4008-8789 

] คณะพลมารีย์ประเทศไทย จะจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ 

สภาต่างๆ	ทั่วประเทศ	ระหว่างวันที่	16-18	มกราคม 

2015	ที่วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย	์ท่าไข่	จ.ฉะเชิงเทรา	

หัวข้อ	“ชีวิตจิตของคณะพลมารีย์กับความชื่นชมยินด ี

แห่งพระวรสาร”	ติดต่อคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ	 โทร.	

08-4682-5959

 	] สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย	ขอเชิญคริสต-

ชนทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ	 โดยม ี

ค่าใช้จ่าย	 500	 บาท	 ตลอดชีพของการเป็นสมาชิก 

อีกทั้งยังจะได้รับสิทธิประโยชน	์ ดังนี้	 1.	 จะได้รับ 

การภาวนาและถวายมิสซาให้เป็นประจำา	 2.	 ได้รับ 

ข่าวสารจากทางสมาคมปีละ	 3-4	 ครั้ง	 3.	 ร่วม 

เดินทางไปแสวงบุญทั้งในและต่างประเทศในอัตรา 

พิเศษ	 4.	 ได้รับส่วนลดค่ายา	 10%	 และค่าห้องพัก 

3%	 ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	 5.	 เข้าเงียบประจำาปี 

1	 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

ที่ทางสมาคมจะจัดขึ้น	 สนใจติดต่อคุณสุธี ศรีขันธ์ 

โทรสาร	0-2681-5369	โทรศัพท	์0-2681-3900	ต่อ	

1313	หรือมือถือ	08-1695-4468

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร	์ เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่	วัดพระมหาไถ	่บริเวณที่จอดรถ 

ชั้น	 A	 ซอยร่วมฤดี	 โดยมคีุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ	 ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ 

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

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

08-9611-7940	 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา 
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เสกสุสาน

= ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ “เสกสุสาน

ศานติคาม” ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

วันอาทิตย์ที	่ 18	 มกราคม	 2015	 เวลา	 10.00	 น.	 

มีรอบเดียว ที่หอประชุมบุญราศีฯ	พระอัครสังฆราช 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	เป็นประธาน	

ถ้าไม่สะดวกมาร่วมในวันและเวลาดังกล่าว	 สามารถ

มาร่วมมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับได้ในวันอาทิตย์ที	่ 25 

มกราคม	 2015	 เวลา	 16.30	 น.	 ที่วัดพระเยซูเจ้า 

เสด็จขึ้นสวรรค	์ (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

 หมายเหตุ ทั้งสองวันมีดอกไม้และเทียน

จำาหน่าย

= วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้  วันเสาร์

ที	่17	มกราคม	 2015		เวลา	19.00	น.

= วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันเสาร์ที	่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

สังฆมณฑลสุร�ษฎร์ธ�นี

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลจันทบุรี มีความยินดีขอเชิญ

ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า	 โอกาสบวชพระสงฆ์ใหม่ของ	

สังฆานุกรดอมินิก ซาวีโอ โสภณ ลือดัง (สัต- 

บุรุษวัดนักบุญเบเนดิกต์	 เขาฉกรรจ์)	 วันเสาร์ที่	 6	

ธันวาคม	 2014	 	 	 เวลา	 10.00	น.	 	 ที่อาสนวิหาร

พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล	 จันทบุร	ี โดยพระ 

สังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน

 พิธีบูชาขอบพระคุณคร้ังแรก วันท่ี 7 ธันวาคม 

เวลา 16.30 น. ที่ศูนย์สังคมพัฒนาสระแก้ว

 

พระสมณสาส์น

เตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 2 

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)

aungkie2002@yahoo.com,	 08-9815-1953	

หรือคุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com,	

08-9117-9100

 

ปฏิทินคาทอลิก 2015 

มีจำาหน่ายแล้ว
สมุดบันทึก ราคา 40 บาท
ไดอารี่พกพา ราคา 45 บาท
ปฏิิทินแขวน ราคา 40 บาท
ปฏิทินเล่ม ราคา 80 บาท

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

ดอนญ่า เทเรซา เด อาฮูมาดา เกิดที่เมืองอาวีลา ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
ค.ศ. 1515 เธอเป็นลูกสาวคนโปรดของดอน อะลองโซ และเป็นที่รักของพี่น้องทุกคน 
ในครอบครัว

ในอารามพระวจนาตถ์ทรงรับเอากาย เธอคือภคินีเทเรซา เด อาฮูมาดา ผู้ถูกกล่าวขาน 
ร�่าลือ จนแทบจะไม่มีพระสงฆ์องค์ใดยอมรับฟังเธอสารภาพบาป เมื่อเธอก้าวเดินออกจาก 
อารามพระวจนาตถ์ทรงรับเอากาย เธอคือภคินีเทเรซา แห่งพระเยซู ผู้ปฏิรูปคณะคาร์แมล 
ไม่สวมรองเท้า และก่อตั้งอารามภคินีคณะคาร์แมล 17 แห่ง

พระสมณทูตฟิลิป เซกา เรียกเธอว่า “คนอยู่ไม่สุข” แต่ส�าหรับคณะคาร์แมลแห่งนักบุญ 
เทเรซา เธอคือแม่ผู้รักและห่วงใยลูกๆ ของเธอเสมอ จนวาระสุดท้ายก่อนสิ้นใจ เธอ 
กล่าวว่า “ลูกที่รักทั้งหลาย จนถึงบัดนี้ หากแม่ได้เป็นแบบฉบับที่ไม่ดีก็ขอลูกอภัยให้แม่ด้วย 
และอย่าประพฤติตามแบบอย่างแม่เลยด้วยความรักต่อพระเจ้า แม่ขอให้ลูกทั้งหลายพยายาม
ถือพระวินัยอย่างดี และนอบน้อมเชื่อฟังผู้ใหญ่ในทุกสิ่ง   คณะภคินีอารามคาร์แมล จันทบุรี
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นำาโดยนายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุล ประธานชมรม

เวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย นายแพทย์คำานวณ 

อึ้งชูศักดิ์ ร่วมด้วยบรรดาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร  

นักกายภาพ และบุคลากรทางการแพทย์และจิตตา- 

ภิบาล จากเครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑลต่างๆ  ที่

บ้านสวนส้มทิพย์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ระหว่าง 

วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2014

	 การฟื้นฟูจิตใจประจำาปีนี	้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อ 

เชิดชัย เลิศจิตรเลขา	 ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยศาสตร์มา

ให้การบรรยายภาคแรกในเรื่องของคำาสอนของพระ

ศาสนจักร	ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอนามัย	เฉพาะ 

อย่างย่ิงเร่ืองท่ีกำาลังเป็นปัญหาในทางสังคมอยู่ในปัจจุบัน	

เช่น	 อุ้มบุญ	 (surrogacy)	 การทำาแท้ง	 การคุมกำาเนิด		

เป็นต้น	 โดยสาระสำาคัญของคำาสอนในเรื่องอุ้มบุญคือ	 

“การอุ้มบุญถือว่าผิดศีลธรรมเพราะการตั้งครรภ์จะต้อง

จำากัดเฉพาะคู่แต่งงานเท่านั้น	ถือเป็นเรื่องความซื่อสัตย์

ท่ีต้องเคารพระหว่างสามีและภรรยา	 รวมท้ังเป็นความผิด

ทางด้านเพศของพระศาสนจักรด้วย”

	 จากน้ันในภาคสอง	 ได้รับเกียรติจากคุณพ่อไพยง 

มนิราช	 อุปสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี	 บรรยาย

หัวข้อ	 “บทบาทของเวชบุคคล	 ในการร่วมมือประกาศ

ข่าวดี”	 คุณพ่อได้นำาพระสมณสาส์นของนักบุญยอห์น 

ปอล	ที่	2	พระสันตะปาปา	เรื่อง	“พระกระแสแรียกและ

พันธกิจของคริสตชนฆราวาสในพระศาสนจักรและใน

โลก	 ChristifidesLaici”	 ที่พูดถึงบรรดานายแพทย์

พยาบาล	เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร	ที่พยายามให้ความรู้

ทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ที่ใช้ความชำานาญใน

วิชาชีพและน้ำาใจเพื่อการได้อุทิศตนทำางานอภิบาลดูแล

ผู้เจ็บป่วยและผู้ทนทุกข์ทรมานทั้งหลาย	 ตามประมวล

กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา	 96,	 208,	 209	 และ	

210	 ที่พูดถึงคริสตชนที่รับศีลล้างบาปมีพันธะหน้าที่ที่

ต้องรักษาสายสัมพันธ์กับพระศาสนจักรตลอดไปไม่ว่า

จะประกอบกิจกรรมใดๆ	 ตามวิถีชีวิตของตน	 (เนื้อหา

เต็มอ่านได้ใน		www.healthpastoral.com)

	 ปิดท้ายการฟื้นฟูจิตใจด้วยการประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี	 ค.ศ.	 2014	 /	 พ.ศ.	 2557	 ของคณะ

กรรมการชมรมเวชบุคคลแห่งประเทศไทย		นำาการประชุม

โดยนายแพทย์ฤทธิไกร	อัครสกุล	ประธานชมรมฯ	และ	

นายแพทย์คำานวณ	 อึ้งชูศักดิ์	 รองประธาน	 	 ร่วมด้วย	

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ	ผู้อำานวยการแผนกสุขภาพ

อนามัยและจิตตาภิบาลเวชบุคคลแห่งประเทศไทย	

พร้อมสมาชิกจากเครือข่ายจากทั่วประเทศ		90	กว่าท่าน 

การประชุมมีวาระสำาคัญคือรายงานกิจกรรมตามแผน

งานประจำาปี	 2014	 ของคณะกรรมการจากเครือข่าย

สังฆมณฑลต่างๆ	 ในการใช้วิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ

ในการช่วยเหลือสังคม	 	 การอภิบาลสมาชิก	 	 และการ 

จดทะเบียนคณะกรรมการเวชบุคคลฯเป็นองค์กร

เวชบุคคล (ต่อจากหน้า 20)

จันทบุรี (ต่อจากหน้า 2)

	 สังฆานุกรดอมินิก	 ซาวีโอ	 โสภณ	 ลือดัง	

สัตบุรุษวัดนักบุญเบเนดิกต	์ เขาฉกรรจ์	จ.สระแก้ว	 เกิด

เมื่อวันที	่5	กันยายน	ค.ศ.	1984/พ.ศ.	2527	เป็นบุตร

คนโตในจำานวนพี่น้อง	4	คน	(เป็นชายล้วน)	ของเปโตร 

สิน ลือดัง และเทเรซา มะลิไพร ลือดัง 

การศึกษาอบรม

 ระดับประถม	โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์	จ.สระแก้ว 

	 ระดับมัธยมศึกษา	โรงเรียนดาราสมุทร	ศรีราชา	

จ.ชลบุรี

	 ระดับปริญญาตร	ี ศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วิชาปรัชญาและศาสนา	 คณะมนุษยศาสตร	์ วิทยาลัย 

แสงธรรม	จ.นครปฐม

	 ระดับปริญญาโท	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		สาขา 

เทวจริยธรรม	 คณะศาสนศาสตร	์ วิทยาลัยแสงธรรม	

จ.นครปฐม

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร	์ วันที	่ 13	

สิงหาคม	ค.ศ.	2011	โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ	ที่สามเณราลัยแสงธรรม	นครปฐม

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม	 วันที	่ 11	

สิงหาคม	ค.ศ.	2012		โดยพระสังฆราชซิลวีโอ  สิริพงษ์ 

จรัสศรี	ที่สามเณราลัยแสงธรรม	นครปฐม

	 ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร	 วันที	่ 20	 กรก- 

ฎาคม	 ค.ศ.	 2013	 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ 

จำาเนียร สันติสุขนิรันดร	์ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ	

สามพราน	นครปฐม

	 คติพจน	์“ประโยชน์ล้ำาค่าคือการรู้จักพระคริสต 

เยซู”	(ฟป	3:8)

สาธารณประโยชน	์ ฯลฯ	 นอกจากนี้ก็มีการนำาแผนงาน

ประจำาปี	2015	/	2558	ให้สมาชิกพิจารณาร่วมกัน	เพื่อ

จะได้ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินกิจกรรมประจำาปี			มี

กิจกรรมสำาคัญๆ	ที่อยู่ในแผนงานประจำาปี	2015	คือ

	 1)	 โครงการออกหน่วยแพทย์พยาบาล	 ให้การ

ดูแลรักษาพยาบาล		ให้แก่ผู้ที่ร้องขอสถานะเป็นผู้อพยพ 

(Asylum	Seeker)	และผู้ประสบภัยฯ	และพื้นที่ห่างไกล	

	 2)	โครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ		

	 3)	 โครงการหาทุนสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์

ให้แก่อาสาสมัครสุขภาพในเครือข่าย

	 4)	 โครงการอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพของ

เด็กผู้พิการในชุมชนแก่ผู้ปกครองที่มีบุตรพิการ	ฯลฯ

กลุ่มนักศึกษาคาทอลิกไทยในโรมได้จัดกิจกรรมเปิด 

ปีการศึกษาโดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณเพ่ือขอพรพระ 

สำาหรับการศึกษาในปีการศึกษาใหม่ที่ได้เริ่มต้นไปแล้ว	

กิจกรรม (ต่อจากหน้า 2)

นอกจากน้ียังเป็นโอกาสต้อนรับนักศึกษาใหม่ท่ีเดินทาง

มาศึกษาต่อทีก่รุงโรม	ปีนีม้นีกัศกึษาใหม่จำานวน	3	ท่าน	

ได้แก่	1) คณุพ่อเอากสุตนิ ทศันุ หตัถการกลุ	พระสงฆ์

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	

สาขาเทววิทยาพระคัมภีร์ที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอาน่า		

2) ซิสเตอร์อริสรา สุริปะ	 ภคินีคณะผู้รับใช้ดวงหทัย

นิรมลของพระแม่มารีย	์ 	ศึกษาจิตตารมณ์ของคณะธิดา

แม่พระองค์อปุถัมภ์ทีส่ถาบันเอาซลีีอมุ	และ	3) ซสิเตอร์

พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน	ภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์	

ศกึษาจติารมณ์ของคณะธดิาแม่พระองค์อปุถมัภ์ทีส่ถาบนั

เอาซีลอีมุเช่นกนั	 	ทางกลุม่นกัศกึษาคาทอลกิไทยในโรม

ขอต้อนรับคุณพ่อและซิสเตอร์ทั้งสองและขอพระพร

แห่งองค์พระจิตประทานพละกำาลังและสติปัญญาเพื่อ

สามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งท่ีเรียนและสามารถนำาไปใช้

ให้เกิดประโยชน์สำาหรับพระศาสนจักรในประเทศไทย

ต่อไป		

	 นอกจากพี่น้องชาวไทยในโรมทั้งคริสตชนและ

พ่ีน้องต่างความเช่ือท่ีได้มาร่วมกิจกรรมและนำาอาหาร

มารบัประทานร่วมกนัแล้ว	ยงัมคีณุพ่ออนัตวน	พระสงฆ์

คณะมสิซงัต่างประเทศแห่งกรงุปารสี	(MEP)	ชาวฝรัง่เศส

ซึ่งกำาลังศึกษาอยู่ที่กรุงโรมชั้นปีสุดท้ายมาร่วมงานด้วย	

โดยในปีหน้าคุณพ่อจะเดินทางไปเป็นมิสชันนารีท่ีเมือง

ไทย		นอกจากนี้ยังมซีิสเตอร์วาเลนตินา 	นักบวชหญิง

คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารีย์	 (Xaverian	

missionary	society	of	Mary)	ชาวอิตาเลียนมาร่วม

งานด้วย	 ซสิเตอร์ได้ทำางานทีภ่าคเหนอืของไทยเป็นเวลา

ถึง	 9	 ปีและปีนี้ได้กลับมาศึกษาต่อด้านการอบรมชีวิต

นักบวชที่กรุงโรมเพื่อจะกลับไปทำาหน้าที่ผู้ให้การอบรม

ผู้สนใจร่วมงานของคณะฯ	ที่เมืองไทยในโอกาสต่อไป

	 ในปีการศึกษานี	้ กลุ่มนักศึกษาคาทอลิกไทย

ในโรมประกอบด้วยสมาชิกจำานวน	 20	 ท่าน	 แบ่งเป็น

พระสงฆ์สังฆมณฑล	 10	 องค์	 จากอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ	 5	 องค์	 อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ	 2	 องค์	

สังฆมณฑลจันทบุรี	 2	 องค์	 และสังฆมณฑลราชบุรี	 1	

องค์	และนักบวชชายหญิงจากคณะต่าง	ๆ	จำานวน	10	

ท่าน		ภายใต้การประสานงานของประธานกลุ่มในปีการศกึษา

นี้ซึ่งได้แก่คุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ	์ พระสงฆ์จาก

สังฆมณฑลราชบุรี	 	 อย่างไรก็ตาม	 จุดประสงค์ของการ

จัดกจิกรรมในวนันีย้งัมอีกี	2	ประการ	คอืโมทนาคณุพระ

โอกาสสมโภชนกับญุทัง้หลายและระลกึถงึพีน้่องผูล่้วงลบั

ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว	 บรรดาญาติพ่ีน้องและผู้มี

พระคุณของพวกเราด้วย			กิจกรรมในวันนี้ได้รับความ

อนเุคราะห์สถานทีจ่ากหอพักนกับญุเปโตร	 ซึง่อยูไ่ม่ห่าง

จากมหาวิหารนักบุญเปโตร	 	 ขอขอบคุณคุณพ่อสลัน 

ว่องไว และคณุพ่อปริญญา เสมอพทิกัษ์	เจ้าภาพสถานที่

ซึ่งได้ช่วยจัดเตรียมและดูแลความเรียบร้อยในการจัด

กิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี	

 รายงานโดยคุณพ่อสุพัฒน์ หลิวสิริ
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 ผมไล่ไปตามเมนูของภาพยนตร์ เวลา 2 ชั่วโมงกว่า ผมน่าจะได้ดู 

ภาพยนตร์จบสักเรื่อง มีประเภทภาพยนตร์ให้เลือกอยู่หลายหมวด หมวด

ภาพยนตร์ทั้งหมด หนังใหม่ หนังคลาสสิก และหนังโลก ผมเลือกหนังโลก 

 สายการบินช่วยเราให้หายเบื่อจากระยะทางการเดินทางท่ีเน่ินนาน 

ด้วยความบันเทิงต่าง ๆ ที่เตรียมพร้อมเสิร์ฟ ผมสังเกตว่าถ้าได้ดูภาพยนตร์ 

ในเวลาแบบนี้ผมเหนี่ยวไกไปที่ภาพยนตร์โลกทุกครั้ง ในหมวดภาพยนตร์โลก

มักจะรวบรวมหนังแปลก ๆ  ทั่วโลก ผมเชื่อว่าเราหาดูภาพยนตร์แปลกตาแบบนี้ 

ได้ยาก โดยส่วนตัวแล้วถ้าไปประเทศไหนก็ชอบเลือกหนังของประเทศนั้น เพราะ 

นอกจากเรื่องราวแล้วเราจะเห็นชีวิต ความเป็นอยู่ ผู้คน และเรื่องราวที่เป็น

วัฒนธรรมชีวิตของพวกเขา วันนั้นผมกดไปเรื่อยเปื่อย อ่านพล็อตไปด้วย จน

มาหยุดอยู่ที่เรื่องที่ชื่อว่า No Tears in The Dead ไม่มีน้ำาตาให้กับความตาย 

(ภาพยนตร์มีดีวีดีภาษาไทยแล้ว)

 ตอนแรกผมคิดว่าเป็นภาพยนตร์เกาหลีแบบไม่มีอะไรมาก แค่หนังเปิด 

ฉากก็ช็อตผมได้ตั้งแต่ 5 นาทีแรก หนังเล่นกับความโหดร้ายของมือปืนรับจ้าง 

ที่รับงานฆ่าคนตามปกติ แต่รอบนี้ไม่ใช่ เพราะผู้ถูกสังหาร มีลูกน้อยมาด้วย 

และนักฆ่าหรือพระเอกของเรื่อง ลั่นกระสุนใส่ไม่ยั้ง อย่างไม่ได้ตั้งใจ หลังจาก

ที่เก็บทุกคนหมดสิ้น เหลือเพียงสิ่งเคลื่อนไหวหลังประตูไม้ ซึ่งคือเด็กสาว 

วัยกำาลังน่ารัก ที่เคยยิ้มหัว หยอกล้อกัน เหมือนถูกชะตา ก่อนที่ชะตาจะ

กำาหนดให้เขาลั่นไกใส่เด็กคนนี้ พร้อมกับสีหน้าและแววตาที่เด็กน้อยหันมามอง 

เหมือนจะถามว่า “ทำาไมพี่ต้องยิงหนูด้วย”

 หนังซ่อนปมลึกไปกว่านั้น เมื่อคนที่เขาต้องถูกว่าจ้างฆ่าต่อไป คือแม่

ของหนูน้อยคนนี้ ความเลือดเย็น ตัดสลับกับความละเอียดอ่อนและบาดแผล

ในใจ หนังเล่นกับปมที่ว่าเขาจะเอายังไงต่อกับชีวิต จนเราพบคำาตอบว่า ปม

ชีวิตของนักฆ่าคนนี้ลึกกว่า ฉากที่แม่พาเขาขึ้นรถและตั้งใจจะขับออกมาปล่อย

กลางถนน สร้างความมึนให้กับผู้ชม แม่ของเขาไล่เขาลงจากรถ เธอเฝ้าเพียร

พูดว่า อย่าร้องไห้ และกลั้นใจขับรถหนีออกมาจากภาพที่เห็น แต่หารู้ไม่ว่า  

นักฆ่าในวัยเด็กน้อย ได้แอบอยู่ในกระโปรงรถ เพียงหวังจะได้กลับไปอยู่กับแม่

บทรำ�พึง
ของ

คนแปลกหน้�
บทภ�วน�
ของ

คน(ไม่)ห่�ง
พระ

อีก แต่เมื่อถึงเส้นทางเปลี่ยว แม่กลับหยุดรถและระเบิดสมองตัวเอง ปมแห่ง 

วัยเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ความผูกพันกับแม่กลับมาหลอกหลอนกับสิ่งที่เขาทำา และ

กำาลังต้องตัดสินใจว่า จะกำาหนดชะตาชีวิตอย่างไรต่อไป จะรับงานต่อ หรือ

จะกลับไปสะสางล้างบาปที่ตนเองก่อไว้ และชำาระอดีตที่ยากจะลืม ไม่มีน้ำาตา 

ให้กับความตายในตำานานของนักฆ่า หรือเขาจะเปล่ียนคาบน้ำาตาแห่งความสูญเสีย 

เป็นน้ำาแห่งการชำาระมลทิน ภาพของหนังยังวนเวียนอยู่ในหัวของผม

 ผมเชื่อว่าพระเป็นเจ้ามอบความดีงามไว้ในใจของมนุษย์ มอบมโนธรรม 

ให้เราหวาดผวาและเกรงกลัวต่อบาป ผมจึงแบ่งปันกับสัตบุรุษในวันอาทิตย์ที่เรา 

ฉลองพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลในวัดที่ผมถวายมิสซาว่า บางทีการ

ได้รู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครสำาหรับเรา มันอาจจะสำาคัญน้อยกว่าการรู้ว่าเราเป็น

ใครสำาหรับพระเป็นเจ้าก็ได้

 พระเป็นเจ้าเป็นผู้สร้าง เจ้านาย ผู้ปกครอง กษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ ฯลฯ 

สารพัดสุดแต่เราจะนิยาม หรือห้วงเวลาใดที่เราปรารถนาจะนึกถึง แต่เสมอไป

คือ เราเป็นใครสำาหรับพระองค์ เราเป็นลูกพระกันไปตลอดกาล นิยามนั้น 

ไม่แปรเปลี่ยน มันมีบทสรุปจบในตอนอยู่แล้วว่าก้าวที่เหลือเราจะทำาต่ออย่างไร

 การสมัชชา การประชุมมากมายเพื่อจัดเตรียมแผน แนวทางสำาหรับ

สัตบุรุษในการก้าวเดินสู่ปีศักดิ์สิทธิ์ ในการทำาแผนอภิบาลเล่มใหม่ แต่สมุดที่มี

ค่าสูงสุด คือ การที่ทำาให้คริสตชนตระหนักรู้ทุกลมหายใจว่า คุณคือลูกของพระ

นะ พระเป็นเจ้ารักคุณและพระองค์เก็บคุณไว้ ในจำานวนนับแห่งประชากรของ

พระองค์ตลอดกาล คุณจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อคุณได้รับสิทธิแบบนั้น

 แสงลมแห่งเหมันต์มอบความเย็นชื่นให้เราพอได้สัมผัสอากาศเดือน

ธันวาคม อย่าให้เราเป็นคนแปลกหน้าระหว่างกัน อย่าให้บทภาวนาทุกค่ำาเช้า

ของเรา เป็นบทภาวนาเหมือนคนเพ้อพร่ำาบ่นตลอดเวลา เรื่องราวที่ดีรออยู่ตรง

หน้าให้เราเดินออกไปปฏิบัติสู่กัน ความตายอาจไม่สามารถทำาให้เราน้ำาตาร่วงได้ 

เพราะเรารู้ว่า ชีวิตที่เราใช้แต่ละวันเราใช้อย่างรู้ตัวว่าเราคือลูกพระ 

บรรณาธิการบริหาร



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 50 ประจำาวันที่ 7-13 ธันวาคม 2014 หน้า 19

“ประชุมสัมมนา” องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (UNESCO)  จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “Searching 

for a New Paradigm of Learning to live together: Asia-Pacific” โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้การศึกษาด้านจริยธรรมสำาหรับทุกคน พร้อม

ทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

ในโอกาสนี้คุณพ่อยุทธนา ศรีประภา, C.Ss.R. ผู้บริหารโรงเรียนร่วมฤดี

วิเทศศึกษา (RIS) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาร่วมกับนักวิชาการจาก

ประเทศต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2014 ที่โรงแรมฮิลตัน หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์

“ฟื้นฟูจิตใจ” ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำานวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา นำาทีมคณะภราดา และคณะครูคาทอลิก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ประจำาปีการศึกษา 2557 เพื่อเรียนรู้ 

ถึงชีวิตคริสตชน เรียนรู้ชีวิตของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  

แบบอย่างครูคาทอลิกที่ควรจะเป็น คุณธรรมและหลักธรรมต่างๆ  เพื่อสามารถ

นำามาเป็นหลักในการดำารงชีวิต และประพฤติปฏิบัติตนเป็นคริสตชนที่ดี เป็น

แบบอย่างที่ดีให้แก่คุณครูและนักเรียน    เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม   2014 ที่วัด 

แม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยคุณพ่อพิชาญ  ใจเสรี  รองประธาน 

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ และอธิการศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา เป็นวิทยากร

“อบรมบิบลิโอดรามา” แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร ผู้จัดการแผนกฯ ได้จัดอบรม

พระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama   ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2014 

ที่ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน โดยมีซิสเตอร์บังอร 

มธุรสสุวรรณ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คุณครูประภา  

วีระศิลป์ คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรรม แผนกคริสตศาสนธรรม 

สภาพระสังฆราชฯ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ แผนกคริสตศาสนธรรม 

ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นทีมวิทยากร และอาจารย์มนต์- 

สิงห์ ไกรสมสุข แผนกพระคัมภีร์ เป็นผู้ประสานงาน และมีคุณพ่อวิทยา  

แก้วแหวน คุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม และคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ 

เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ    มีผู้เข้ารับการอบรม จากอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

แห่งกรุงเทพฯ คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์   ฝ่ายงานอภิบาล และฝ่าย

งานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  รวมทั้งหมด 32 คน

“ต้อนรับพระธาตุ” วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี   สังฆมณฑล

นครสวรรค์ โดยการนำาของคุณพ่อสมพร  เส็งเจริญ  เจ้าอาวาส   ต้อนรับพระธาตุ 

นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา นำาความ

ชื่นชมยินดีมาสู่สัตบุรุษทุกคนเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่วัด 

มีโอกาสได้ต้อนรับพระธาตุ
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ตอนที่ 59 กังวลใจ (ใครๆ ก็เป็น)

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

ประชุมผู้ทำ�ง�นอภิบ�ลพิธีกรรมเอเชีย

หัวข้อ “เย�วชนและพิธีกรรม”
ชมรมผู้ทำางานอภิบาลพิธีกรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asian 
Liturgy Forum :  South-East Asian Region) (อ่านต่อหน้า 4)

เวชบุคคลแห่งประเทศไทย จัดฟื้นฟูจิตใจ

ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี 2014 / 2557 “จุดยืนต่อปัญหาสังคมและบทบาทเวชบุคคล 

ในพระศาสนจักร” (อ่านต่อหน้า 17)
 คนเรากังวลกับอะไร อดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต

 อดีต เพราะอาจผิดพลาดไปอย่างยากที่จะลืม

 ปัจจุบัน เพราะความรับผิดชอบมีมากกว่า 2 มือที่แบก

 อนาคต เพราะมีคำาว่าไม่แน่นอน ความกังวลใจเกิดขึ้นได้ทุกวัน  

ทุกเวลา ยิ่งในความรับผิดชอบของคำาว่าครอบครัวยิ่งแล้วใหญ่ พระเป็นเจ้าอยู่

ตรงไหน สำาหรับสถานการณ์แบบนี้

 “แต่ทรงมอบพระบุตรเพื่อเราทุกคน  แล้วพระองค์จะไม่ประทาน

ทุกสิ่งให้เราพร้อมกับองค์พระบุตรหรือ” (โรม 8:32)

 “อย่ากระวนกระวายใจถึงสิ่งใดเลย จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบถึง

ความปรารถนาทุกอย่างของท่านโดยคำาอธิษฐาน การวอนขอพร้อมด้วย

การขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้า ซึ่งเกินสติปัญญาจะเข้าใจได้

นั้น จะคุ้มครองดวงใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริสตเยซู” (ฟิลิปปี 

4:6-7)

 สันติสุขในจิตใจ มีที่พึ่งที่ไว้ใจได้ คือผู้เป็นเจ้าแห่งสันติ คือองค์พระ 

ผู้เป็นเจ้า ในคำาภาวนาด้วยความไว้วางใจ

สกู๊ปหน้า 3
 

“5 ขั้นตอน ที่จะทำ�ให้พระคริสตสมภพเป็นแนวท�งดำ�เนินชีวิต”
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