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พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจ�ำปี 2014 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2014 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
รางวัล Grand Jubilee Awards (รายการโทรทัศน์)

รายการ “คนค้นฅน”

รายการ “คบเด็ก...สร้างบ้าน”

ประเภทภาพยนตร์โฆษณา

ภาพยนตร์โฆษณาเทิดพระเกียรติ
“King of Giving”

ภาพยนตร์โฆษณา “Power of Love”

ภาพยนตร์โฆษณา “ดับฝันเจ้าหนูนักเตะ”

ภาพยนตร์โฆษณา “แม่”

ภาพยนตร์โฆษณา “Unsung Hero”

ประเภทภาพยนตร์

ภาพยนตร์ไทย “คิดถึงวิทยา”

ประเภทรายการโทรทัศน์

รายการโทรทัศน์ “เดินตามพ่อ”

รายการโทรทัศน์ “เคียงบ่่าเคียงไหล่”
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เราเป็นพี่น้องผู้สร้างความหวัง
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงร่วมพิธีมิสซาของพระศาสนจักร
ออร์โธดอกซ์ ซึ่งพระอัยกาบาร์โธโลมิว ที่ 1 เป็นผู้ประกอบพิธี ภายในวัดนักบุญ
จอร์จ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงยืนยัน พระศาสนจักรคาทอลิกจะ
ทำ�ทุกทางเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มคริสตชน ทรงชี้การเสวนา
ทีแ่ ท้จริงต้องเป็นการพูดคุยทีไ่ ด้พบหน้ากันเท่านัน้ จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ขณะที่พระอัยกาบาร์โธโลมิว ที่ 1 ได้ชื่นชมพระสันตะปาปาว่าเป็นบุรุษแห่ง
ความสุภาพถ่อมตน และเทศน์สอนด้วยความรักอย่างแท้จริง
ช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014 สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส ได้เสด็จไปยังวัดนักบุญจอร์จ เพือ่ ร่วมพิธมี สิ ซาของพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์
ซึ่งพระอัยกาบาร์โธโลมิว ที่ 1 เป็นผู้ประกอบพิธี โดยวันที่ 29 พฤศจิกายน
พระอัยกาได้มาร่วมมิสซาที่พระสันตะปาปาทรงถวาย วันนี้ พระสันตะปาปาจึงมา
ร่วมภาวนาในพิธีของออร์โธดอกซ์เป็นการตอบแทน
ในส่วนของบทเทศน์ประจำ�พิธีนี้ พระอัยกาทรงสดุดีพระสันตะปาปาว่าเป็น
คนสุภาพถ่อมตนมากๆ และสอนทุกสิ่งที่มาจากความรักอย่างแท้จริง
“เป็นบุญของผู้ที่เสด็จมาในพระนามของพระเจ้า ท่านเทศน์สอนด้วยวาจา
แต่เหนือสิ่งอื่นใด ท่านทำ�ด้วยความสุภาพ การถ่อมตน และความรักต่อทุกคน
ท่านทำ�ให้เกิดความเชื่อใจในคนที่ยังสงสัย และท่านก็ทำ�ให้มีความหวังในหมู่คนที่
สิ้นหวัง” พระอัยกากล่าวกับพระสันตะปาปา ผ่านทางบทเทศน์ในพิธี ขณะที่พระ
สันตะปาปาทรงกล่าวตอบด้วยเช่นกัน โดยพระองค์ตรัสถึงความสำ�คัญของการพูดคุย
แบบพบหน้ากัน พร้อมกันนี้ ทรงย้ำ�ว่า การพูดคุยแบบพบหน้าคือเครื่องหมาย
ของสันติ นอกจากนี้ การภาวนาร่วมกันจะเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับการเสวนาเพื่อแสวงหา
ความเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มคริสตชน

พระสั น ตะปาปาตรั ส
ว่า “การเสวนาที่แท้จริงในทุก
กรณีนั้น คือการได้พบกัน ได้
พบตัวจริง ได้พบหน้า มันไม่ใช่
การประชุ ม พู ด คุ ย แบบความ
รู้สึกนึกคิด การเสวนาแบบ
พบหน้ า คื อ สิ่ ง สำ � คั ญ อย่ า งแท้
จริงสำ�หรับคริสตชนทุกคน”
“ความเป็นหนึ่งเดียว
กั น ห ม า ย ถึ ง ก า ร ต้ อ น รั บ
พระพรพิ เ ศษที่ เ ราแต่ ล ะคน
ได้รับ ข้าพเจ้าอยากให้ความ
มั่นใจกับพระอัยกาว่า
พระ
ศาสนจั ก รคาทอลิ ก พยายาม

ที่จะให้ได้มาซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ในกลุ่มคริสตชน”
“ความเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น คื อ ผลของความรั ก แบบพี่ น้ อ งที่ เราได้ รั บ จาก
พระจิต ความรักนี้แสดงออกถึงพันธะทางจิตใจที่ดีงามที่พระศาสนจักรทั้งสองรวม
ทุกคน ให้เป็นหนึ่งประดุจศิษย์ผู้ติดตามพระเยซู”
“ในโลกทุกวันนี้ เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆ ที่เราไม่สามารถมองข้ามได้ก็คือการ
ดำ�เนินชีวิตอย่างเข้มข้นดุจศิษย์ติดตามพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรา เสียงเหล่านี้คือ
เสียงของคนยากไร้ เหยื่อของความขัดแย้งจากทั่วทุกมุมโลก และยังเป็นเสียงของ
เยาวชนอีกด้วย”
“สุดท้ายนี้ พวกเราวอนขอพระเจ้าสำ�หรับของขวัญอันยิ่งใหญ่แห่งความเป็น
หนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์ และวอนขอความสามารถที่จะยอมรับของขวัญแห่งความ
เป็นหนึ่งนี้ในชีวิตของเรา ขอให้เราอย่าลืมที่จะภาวนาให้แก่กันและกันด้วย” พระ
สันตะปาปาตรัสในตอนท้าย
รายงานโดย คุณวศิน มานะสุรางกูล
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สื่อมวลชนคาทอลิกฯ มอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น

รางวัลแกรนด์ยูบีลี รางวัลภาพยนตร์สั้น

คุณกรวัฒน์ สุขวัฒน์ และคุณกุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์
(นิน่า) ผู้ด�ำ เนินรายการ

“5 สาวจุฑาเทพ” นักร้องประสานเสียง โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ขับร้องบทเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน”
พระคาร์ดินัลย้�ำ บรรดาสื่อมวลชนทั้งหลาย
จะต้องมีใจรัก และจะต้องประกาศความรักนั้นให้เป็น
ที่ประจักษ์ เพราะเป็นสิ่งเดียวเท่านั้น ที่จะทำ�ให้ชีวิต
ของเรางดงาม เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำ�ให้ครอบครัว
ของเราสวยสด และเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำ�ให้สังคม
ของเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งสังคมประเทศไทย
ต้องการ และเชื่อแน่ว่า สื่อมวลชนทุกแขนง ทุกภาค
พยายามทำ�สิ่งนี้อย่างเต็มความสามารถ
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับ
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น วิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา วิทยาลัย
แสงธรรม มอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 32
ประจำ�ปี 2014 โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กิจบุญชู และพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27
พฤศจิกายน 2014 ที่ห้องรอยัลบอลรูม โรงแรม
แมนดาริน โอเรียนเต็ล
ในปีนี้ รายการที่ได้รับรางวัลมีทั้งสิ้น 10 รางวัล
แบ่งเป็นรางวัลแกรนด์ยูบิลี (Grand Jubilee Awards)  
2 รางวัล ภาพยนตร์โฆษณา 5 รางวัล ภาพยนตร์ไทย 1
รางวัล รายการโทรทัศน์ 2 รางวัล นอกจากนี้มีพิธีมอบ
รางวัลภาพยนตร์สั้น  5 รางวัล
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อ�ำ นวยการ สื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย และประธานจัดงาน กล่าวเปิดงาน
“การมอบรางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกฯ จัดขึ้นเป็นประจำ�
ทุกปี และปีนี้เราพยายามที่จะเสริม เพิ่ม ตกแต่งงานให้
สมเกียรติสำ�หรับผู้ที่ได้รับรางวัล และสิ่งที่เราอยากจะให้
เกิดการพัฒนาคือ การเดินควบคู่ไปกับสังคมไทยของเรา
ที่มีพัฒนาการเรื่องสื่ออย่างเต็มที่
เพราะฉะนั้นการมอบรางวัลสื่อมวลชนในวันนี้
จึงเป็นวาระหนึง่ ของงานในสือ่ มวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ที่หมายมุ่งจะให้ก�ำ ลังใจแก่สื่อดีๆ ที่ผลิตในสังคมไทย
ของเรา ทั้งภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์ไทย และ
รายการโทรทัศน์
นับนิ้วทั้งสิบนิ้วของเรานี้ เราก็ต้องนับสักสาม

รอบ เพราะว่าเราจัดงานเป็นปีที่ 32 แล้ว สิ่งที่ทำ�มา
อย่างต่อเนื่องบ่งบอกถึงความตั้งใจดี เพราะความตั้งใจ
ดีนี้เป็นความตั้งใจดีดุจเดียวกันกับทุกท่านที่เราเชิญมา
รับรางวัลในวันนี้
เราขอบคุณในสิ่งดีๆ ที่ท่านได้มอบให้กับสังคม
เราตอบแทนน้ำ�ใจดีที่มอบให้กับมวลมนุษยชาติ เพราะ
นั่นคือปณิธานของการก่อตั้งสื่อมวลชนคาทอลิก ใน
ทุกๆ ประเทศ และเป็นพิเศษสำ�หรับประเทศไทยของเรา
และในปีนี้เป็นปีพิเศษเพราะว่าเรามีภาพยนตร์สั้นที่จะ
มอบรางวัลในโอกาสนี้ เพื่อบอกกับสังคมว่า เรายังมี
ความหวัง เพราะภาพยนตร์สั้นเหล่านั้น ผลิตโดยผู้ที่
ไม่ใช่มืออาชีพ แต่เป็นเด็กนักเรียน เรายังมีความหวัง
เรายังมีตัวแทน เรายังส่งมอบกำ�ลังใจ ส่งไม้ต่อ มัน
เป็นเรื่องเดียวกัน เราไม่ได้พูดเรื่องสื่อมวลชน เราพูด
เรื่องความดีงามของสังคม เราพูดเรื่องความรักโดยใช้
สื่อมวลชน
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเรา
ในวันนี้ และในวันนี้ขอให้ทุกท่านได้อิ่มเอม และมีความ
สุขกับการมอบรางวัล ขั้นตอน พิธี และที่สำ�คัญก็คือ
เนื้อหาอันเป็นหัวใจที่เราได้มอบให้กับทุกท่าน นั่นคือ
น้ำ�ใจที่ท่านได้มอบให้กับสังคม เราขอเป็นส่วนเล็กๆ ที่
จะตอบแทนความมีน้ำ�ใจอันดีของทุกท่าน
ขอขอบคุณพระคาร์ดินัลที่ให้เกียรติกับงานนี้
ขอบคุณพระคุณเจ้าประธานที่ได้มาเป็นประธานในวันนี้
ด้วย และสำ�หรับท่านผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน  ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ และจริงๆ แล้วงานทุกอย่าง
ไม่สามารถสำ�เร็จได้ด้วยคนๆ เดียว ฉันใดก็ฉันนั้น
สื่อมวลชนที่เราทำ�งาน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือรายการ
ต่างๆ นั้น มันเป็นบทสอนสำ�หรับทุกคนว่า เราต้อง
จับมือกันต่อไป เราต้องร่วมแรงร่วมใจ แม้เป็นเพียงจุด
เล็กๆ ในสังคม แต่ผมคิดว่ามันมีพลัง เพราะพลังนี้จะ
ถูกส่งต่อให้เรามอบความรักให้กับผู้คน ให้เราตอบแทน
คืนสังคมไทยของเรา ซึ่งความดีงามนั้นๆ คงไม่ขอยก
ผลประโยชน์ให้กับคนหนึ่งคนใดเป็นพิเศษที่จะได้รับ
รางวัล แต่สำ�หรับทุกท่านที่ให้เกียรติพวกเรา และมา
ร่วมงานในวันนี้ ขอให้ทุกท่านได้มีความสุข และได้รับ
สิ่งดีๆ ในช่วง 2-3 ชั่วโมงที่เราจะได้อยู่ร่วมกัน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะอาจ รอง
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กล่าว
ถึงการพิจารณาตัดสินมอบรางวัล ภาพยนตร์โฆษณา 5
รางวัล
คุณธีรศักดิ์ อรุณเริ่มวัฒนะ ผู้อ�ำ นวยการ
กลุ่มด้านบริหารแบรนด์และการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์
บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล จาก
ภาพยนตร์โฆษณาเทิดพระเกียรติ   “King of Giving”
และกล่าวความรู้สึกว่า “ในฐานะตัวแทนของซีพี และ
บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือ สิ่งที่เรารู้สึก
ดีที่สุดก็คือ เราได้มีโอกาสทำ�งานดีๆ และได้มีโอกาส
ที่จะนำ�เรื่องราวดีๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ออกมาเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รู้จักในหลวงของเรา ใน
แง่มุมต่างๆ และผมคิดว่า สื่อมีความสำ�คัญ เพราะว่า
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ อาจจะไม่ได้เกิดมาในยุคที่ได้เห็น
พระองค์ท่านอยู่ในการปฏิบัติพระภารกิจ พวกเขาจะเห็น
พระองค์ท่านจากข่าวสาร ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการ
ถ่ายทอดออกมาให้กับคนรุ่นใหม่ได้เห็นว่า จริงๆ แล้ว
สิ่งที่เราคิดว่าเหนื่อยยากลำ�บากที่เราเจอนั้น เทียบกับ
พระองค์ท่านแล้ว เราเปรียบไม่ได้เลย ผมดีใจที่ผลงาน
เป็นที่ถูกใจ และได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่
และคนไทยทั้งประเทศ และจะพยายามสร้างผลงานดีๆ
อย่างนี้ต่อไป ขอบคุณมากๆ ที่มอบรางวัลนี้ให้ครับ”
คุณอินทิรา จิตรานุเคราะห์   VP. Head of
Corporate Brand Management Department
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นส์ จำ�กัด (มหาชน)
ขึ้นรับรางวัล จากภาพยนตร์โฆษณา “Power of Love”
กล่าวว่า “รางวัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความเชื่อของบริษัท
อย่างแท้จริง ถึงแม้ดีแทคจะเป็นองค์กรที่ให้บริการด้าน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยี แต่เราเชื่อว่ามีอยู่หนึ่งสิ่ง ที่
อยู่เหนือเทคโนโลยีตลอดกาล นั่นคือ “ความรัก”  ดังนั้น
ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อส่งต่อความเชื่อ
นี้ ว่ า ถึ ง แม้ เ ทคโนโลยี จ ะก้ า วล้ำ � หรื อ พั ฒ นาไปอย่ า งไร
ก็ตาม มันจะไม่อาจแทนที่ “ความรัก” ได้เลย วันนี้
กลับบ้านลองวางมือถือลง และใช้เวลากับคนที่คุณรัก”
คุณดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้อำ�นวยการ
ฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด
(มหาชน) ขึ้นรับรางวัล จากภาพยนตร์โฆษณา “Unsung
Hero” กล่าวว่า “การทำ�ความดี ทำ�ได้ทุกที่ ทุกเวลา
(อ่านต่อหน้า 8)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 48

พระสันตะปาปา
ทรงเรียกร้องบรรดานักบวช
“ช่วยกันปลุกโลกให้ตื่นขึ้น”
ในระหว่างปีนักบวช
สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส และพระอั ย กาบาร์ โ ธ
โลมิว ที่ 1 ทรงเดินแห่เข้าในอาสนวิหารพระจิตเจ้าแห่ง สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ทรงปล่ อ ยนกพิ ร าบ
เป็นเครือ่ งหมายสันติภาพในนครอิสตันบูล
อิสตันบูลเพื่อทรงถวายมิสซาร่วมกัน

“ปีนักบวช” (30 พฤศจิกายน 2014 - 2 กุมภาพันธ์
2016)
28 พฤศจิกายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l พระสั น ตะปาปาทรงเขี ย นจดหมายไปยั ง บรรดา
นักบวช ผู้กำ�ลังเตรียมตัวเข้าสู่ปีนักบวชในพระลิขิต
พระสันตะปาปาทรงมอบจุดหมาย 3 ประการในปีนี้ “ให้
รู้จักขอบพระคุณสำ�หรับชีวิตที่ผ่านมา” “ให้ดำ�เนินชีวิต
ปัจจุบันอย่างกระตือรือร้น” และ “สวมกอดรับอนาคต
ด้วยความหวัง” พระองค์ทรงเรียกร้องให้นักบวชแต่ละ
คณะและทุกสถาบันศึกษาถ่องแท้ยิ่งขึ้นถึงพระพรพิเศษ
ของพวกเขา พร้อมกับตรวจสอบว่า “พระคริสตเจ้ายัง
คงเป็น “ความรักลำ�ดับแรกและรักเดียวของเขา” อยู่
หรือไม่” พระสันตะปาปาทรงเปิดเผยว่าพระองค์ทรง
คาดหวังอะไรในปีนักบวชนี้ เหนืออื่นใด พระองค์ทรง
ต้องการให้ชายและหญิงผู้ถวายตัวได้ “ปลุกโลกให้ตื่น
ขึ้น” และทรงขอให้พวกเขามีความสุข พร้อมเสมอที่จะ
ตอบคำ�ถามต่อการท้าทายของสังคม
ตัวอย่างเช่น พระสันตะปาปาทรงให้กำ�ลังใจ
พวกเขาให้คน้ พบว่าพวกเขาจะช่วยเหลือต่อการเบียดเบียน
คริสตชนที่เป็นอยู่ทั่วโลกอย่างไร สุดท้าย พระองค์ทรง
หวังว่าความแตกต่างของสถาบันนักบวชต่างๆจะเข้า
มาใกล้ชดิ กันมากขึน้ ในปีนกั บวชนีพ้ ร้อมกันนี้ พระลิขติ
เรียกร้องให้บรรดาฆราวาสได้ให้คุณค่าต่อผู้ถวายตัวใน
พระศาสนจักร
l ปีนักบวชจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ.
2014 และจะจบลงในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016
ระหว่างช่วงเวลานี้นักบวชชายและหญิงจะสามารถเข้า
รับพระคุณบริบูรณ์ได้ตลอดปี

10 เหตุการณ์เด่นของพระสันตะปาปา
ขณะเสด็จเยือนประเทศตุรกี
1 ธันวาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l การเดินทางตลอด 3 วันของพระสันตะปาปาโอกาส
เสด็จเยือนประเทศตุรกี (28-30 พฤศจิกายน 2014)
เป็นเวลาค่อนข้างสั้นแต่เต็มเปี่ยมด้วยเนื้อหา พระสันตะปาปาทรงเรี ย กร้ อ งเอกภาพระหว่ า งคาทอลิ ก และ
ออร์โธดอกซ์ นั่นเป็นแนวคิดหลัก พอๆ กับความ
ต้องการที่จะเสวนาร่วมกับชาวอิสลาม
เมื่อสุนทรพจน์กล่าวถึงความรุนแรงของกอง
กำ�ลังก่อการร้ายไอซิส พระสันตะปาปาตรัสว่า นับเป็น
การถูกกฎหมายอย่างยิ่ง ที่จะหยุดความรุนแรงที่ผิดต่อ
ความยุติธรรมเช่นนั้น นี่คือคำ�พูดที่พระองค์ทรงใช้ เมื่อ
ตรัสสุนทรพจน์ต่อประธานาธิบดีแห่งประเทศตุรกี
“เป็นการย้ำ�ถึงความถูกต้องทางกฎหมาย
ขณะที่กฎหมายระหว่างประเทศยังคงถือปฏิบัติเพื่อ
จะหยุดการรุกรานอันอยุติธรรม พ่อปรารถนาจะพูด
ซ้ำ�อีกครั้งว่า ปัญหาจะไม่สามารถแก้ไขได้ครบถ้วน
ด้วยอาศัยเพียงแค่การตอบโต้ทางทหาร”
l วันเดียวกัน ขณะที่ตรัสต่อหน้าบรรดาผู้นำ�ชาวมุสลิม
พระสันตะปาปาตรัสว่าไม่ควรจะนำ�ศาสนามาใช้เป็น
เครื่องมือก่อความรุนแรง
“ในฐานะผู้นำ�ทางศาสนา เราควรจะต้อง
มีความรับผิดชอบที่จะประณามการกระทำ�ทั้งสิ้นที่
ทำ�ร้ายต่อสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์”
l บางขณะได้รับการเน้นมิใช่แค่พระดำ�รัส แต่เป็นการ
ทรงกระทำ�ของพระองค์ พระสันตะปาปาเสด็จไปยังมัสยิด
สีฟ้าในเมืองอิสตันบูล ที่ซึ่งพระองค์ทรงภาวนาในความ
เงียบร่วมกับมหามัฟติ ผู้นำ�ศาสนาของประเทศตุรกี 2-3
ชั่วโมงต่อมา พระสันตะปาปาทรงถวายมิสซา ณ อาสนวิหารคาทอลิกประจำ�เมืองในประเทศ พระองค์ตรัสว่า

สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส และพระอั ย กาบาร์ โ ธ
โลมิว ที่ 1 ทรงลงพระนามในประกาศข้อปฏิบัติเพื่อมุ่ง
สู่เอกภาพที่สมบูรณ์ในพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสงบร่วมใจขณะผู้นำ�
ศาสนาอิสลามในประเทศตุรกี มหามัฟติ กำ�ลังสวดใน
มัสยิดสีฟ้าในกรุงอิสตันบูล

(อ่านต่อหน้า 7)
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คุยกันเจ็ดวันหน

ใกล้ปีใหม่ทีก็เป็นโอกาสที
ให้มองข้างหน้านับถอยหลังเที่ยงคืน
ต้อนรับปีใหม่เริงร่าสุขสันต์เปรมปรีีดิ์
ขณะเหลียวหลังไปมองสั้นๆ
ปีเก่าที่กำ�ลังหมดลงพร้อมการนับถอยหลัง
ทว่าวันเดือนปีไม่เป็นแค่ตัวเลข
เริ่มนับเลขตัวหนึ่งเลขตัวก่อนก็จบลง
บ.สันติสุข
แต่วันเวลานั้นสานทอต่อเนื่องไม่สุดสิ้น
www.salit.org
เฉกเช่นชีวิตที่ดำ�เนินตามวันเวลา
แต่ก็ก้าวข้ามก้าวเลยตัวเลขบอกวันเวลาตลอด
ฉันใดก็ฉันนั้น
ปีใหม่ก็คือปีเก่าที่สานทอร้อยเรียงดังโซ่แต่ละข้อ
ปีใหม่จะเป็นอย่างไรต้องมองย้อนกลับไปที่ปีเก่า
วันเดือนปีที่ส่งลูกกันกระทั่งวันสุดท้าย
ก่อนส่งไม้ต่อให้วันแรกแห่งปีใหม่
ทุกสิ่งที่เป็นทุกอย่างที่ทำ�ในแต่ละวันของปีเก่า
กำ�หนดทั้งทิศทางทั้งเป้าหมายทั้งคุณค่าให้แต่ละวันของปีใหม่
เฉกเช่นปีใหม่ของพระศาสนจักรที่เพิ่งเริ่มต้น
ทุกสิ่งที่เป็นทุกอย่างที่ทำ�ในแต่ละวันของปีเก่า
กำ�หนดทั้งทิศทางทั้งเป้าหมายทั้งคุณค่าให้แต่ละวันของปีใหม่
โดยมีพระเยซูเจ้าทรงเผยให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม
พระองค์ผู้ทรงเชื่อมโยงอดีตกาลเข้ากับปัจจุบัน
ทรงแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของที่มาที่ไป
ทรงสานต่องานพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นมีมนุษย์
ทรงเติมเต็มด้วยชีวิตการกระทำ�และคำ�สอนของพระองค์
กระทั่งแผนการแห่งความรักและความรอด
ที่พระผู้สร้างทรงกำ�หนดไว้สำ�หรับมนุษย์บรรลุความสำ�เร็จ
เริ่มจากความสัมพันธ์แห่งความรัก
หนังสือปฐมกาลพูดถึงการที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายา
บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่และศักดิ์ศรีมนุษย์เหนือสิ่งสร้างทั้งมวล
ที่สะท้อนออกมาในความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพระกับมนุษย์
ถึงขนาดพระเจ้าทรงมาเดินพูดคุยกับมนุษย์ในสวนเอเดนแห่งนั้น
ทั้งความเหมือนในฉายาทั้งความใกล้ชิดแห่งรัก
กระทั่งมนุษย์เกิดความรู้สึกอยากจะเหมือนพระเจ้าทุกอย่าง
เป็นฉายาแล้วอยากจะเป็นตัวจริง
ในเมื่อพระเจ้าทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง
มนุษย์ก็อยากจะเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเช่นกัน
ไม่ต้องขึ้นกับพระเจ้าไม่ต้องเชื่อฟังพระเจ้า
เพื่อทำ�เช่นนั้นได้มีแค่วิธีเดียว
ยกตัวขึ้นเป็นผู้ตัดสินผิดถูกในทุกเรื่อง
และนั่นคือความผิดพลาดนั่นคือหายนะของมนุษย์
จากความรักความใกล้ชิดกลายเป็นความหวาดกลัว
ไม่ใช่เพราะความกริ้วโกรธไม่ใช่การลงโทษจากพระเจ้า
หากแต่ความผิดนั่นแหละที่ทำ�ร้ายทำ�ลายมนุษย์เอง
กลัวจนต้องลนลานหนีไปจากพระเจ้า
กลัวจนต้องใช้เครื่องบูชาสัตว์บูชาเซ่นไหว้พินอบพิเทา
พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์ความรักพยายามเข้าหามนุษย์
แต่บาปและความเลวร้ายที่มนุษย์ก่อขึ้นผลักไสให้เขาออกห่าง
กระทั่งพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาพบมนุษย์ในที่สุด
ในเมื่อมนุษย์อยากเป็นพระแต่ทำ�ไม่ส�ำ เร็จ
พระก็ยังทรงทำ�ให้ความอยากเป็นพระของมนุษย์สำ�เร็จจนได้
พระองค์เองทรงบังเกิดเป็นมนุษย์...เป็นมนุษย์ในทุกสิ่ง...เว้นแต่บาป
ในตัวพระเยซูเจ้าพระเจ้ากับมนุษย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และมนุษย์ก็ได้เป็นพระสมใจอยาก...ในพระเยซูเจ้า
ปีใหม่ที่เริ่มต้นจึงบ่งบอกเป้าหมายบ่งบอกศักดิ์ศรีมนุษย์...ทั้งปี

กล้าทำ�สิ่งที่แตกต่างออกไป
“ชายคนหนึ่งต้องการแสดงว่าตนทำ�ถูกต้อง”
(ลูกา 10:29)
ในบรรดาคำ�ของคริสตชนทีเ่ ราใช้กนั คำ�หนึง่ ก็คอื “ชาวสะมาเรียผูใ้ จดี”
เป็นคำ�ศัพท์ที่นิยมกันมากคำ�หนึ่ง หนังสือพิมพ์จะลงข่าวเกี่ยวกับใครคนหนึ่ง
ที่แสดงน้ำ�ใจดีแก่คนแปลกหน้า “เขาเป็นสะมาเรียผู้ใจดี” แต่นี่เป็นการหลงลืม
สิ่งที่สำ�คัญมาก เรื่องราวในพระวรสาร ชาวสะมาเรียมิใช่การแสดงน้ำ�ใจแก่ผู้ใด
ผู้หนึ่งที่เดินผ่านไปมา เขาต้องตั้งใจเจาะจงที่จะแสดงความมีน�้ำ ใจดีแก่ผู้ที่จะ
มองดูเขาว่าเป็นศัตรู หากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกรณี เขาจะถูกมองว่าเป็นคน
ที่เปลี่ยนศาสนา ดังนั้นเรื่องราวของนิทานเปรียบเทียบนี้เป็นการตั้งใจข้ามเขต
หวงห้าม และไม่สนใจคนที่มีน้ำ�ใจดี ไม่สนใจกับเรื่องการถูกรับหรือถูกสังคม
ปฏิเสธ
ในทุกแง่ทุกมุมของสังคมมนุษย์ เรามักจะสร้างการกีดกั้นเพื่อจะได้
แยกมิตรออกจากศัตรู วงในและวงนอก “พวกเรา” และ “พวกเขา” บางทีเรา
จะพบมากในแวดวงศาสนา บางครั้งเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ก่อให้เกิดการรบรา
ฆ่าฟันกัน แต่บางครั้ง หากกระทำ�ในนามของความจริงหรือความซื่อสัตย์ต่อ
หลักศาสนา ซึ่งเราสร้างขึ้นมาเอง แทนในนามของความจริง ความซื่อสัตย์
ต่อศาสนาหรือเหตุผลต่างๆ ที่เราเอาขึ้นมาอ้างอิง เรามักจะภูมิใจที่รู้สึกว่าเรา
ถูกต้องหมด และเอาชนะสิ่งที่เราตั้งชื่อว่า “พระเท็จเทียม”
พระเยซูเจ้าทรงต่อต้านเรื่องเหล่านี้ สำ�หรับพระองค์แล้ว ปัญหามิได้
อยู่ที่บาป แต่อยู่ที่ความทุกข์ทรมาน นิทานเปรียบเทียบของพระองค์ชี้ให้เรา
เห็นว่า การทำ�สิ่งที่ถูกต้องสำ�คัญกว่าการยึดเอาตัวเลขของเรื่องเปรียบเทียบ ก็
คือผู้คนที่หน้าไหว้หลังหลอก มิใช่คนต่างศาสนา
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์คือแหล่งที่มาแห่งความจริง
และกระจกส่องความยุติธรรม
โปรดทรงส่งพระจิตเจ้าเข้ามาในจิตใจของลูก
เพื่อลูกจะได้กล้ากระทำ�สิ่งที่แตกต่างออกไป
โปรดให้ลูกเห็นด้วยสายตาแห่งความเมตตาของพระองค์
ตัดสินตามแนวความเฉลียวฉลาดของพระองค์
และกระทำ�ทุกอย่างด้วยเมตตาจิตอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ด้วยเทอญ
อาแมน
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ประกาศกในโลกปัจจุบัน (ต่อจากหน้า 5)
องค์พระจิตเจ้าจะทรงเป็นพลังขับเคลื่อนสู่เอกภาพของ
คริสตชน
“เรายิ่งยอมนอบน้อมถ่อมตนต่อพระจิตเจ้า
ให้ทรงนำ�ชีวิตเราไป เราก็ยิ่งสามารถเอาชนะความ
ไม่เข้าใจกัน ความแบ่งแยก ความไม่ลงรอย จนกลาย
เป็ น เครื่ อ งหมายที่ มั่ น ใจได้ แ ห่ ง เอกภาพและ
สันติภาพ”
l ในขณะเสด็จเยือนวิหารนักบุญจอร์จ ของพระอัยกาใน
เมืองอิสตันบูล พระสันตะปาปาทรงสร้างความแปลกใจ
แก่ผู้นำ�คริสตชนออร์โธดอกซ์ พระคุณเจ้าบาร์โธโลมิว
ที่ 1 ด้วยคำ�เชิญชวนนี้
“ข้าพเจ้าขอท่านเป็นพิเศษ ได้โปรดอวยพระพร
แก่ข้าพเจ้าและแก่พระศาสนจักรแห่งกรุงโรม”
l เอกภาพของพระศาสนจักรคาทอลิกและออร์โธดอกซ์
นั บ เป็ น แนวคิ ด หลั ก ตลอดการเสด็ จ เยื อ นครั้ ง นี้ ข อง
พระสันตะปาปา ผู้นำ�พระศาสนจักรทั้งสองได้เฉลิม
วันฉลองนักบุญอันดรูว์ด้วยกัน
“ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้คำ�มั่นต่อแต่ละท่าน
และทุกคน ทีจ่ ะมุง่ ไปให้ถงึ เอกภาพอย่างสมบูรณ์ดังที่
เราใฝ่หา พระศาสนจักรคาทอลิกไม่มีความต้องการ
กำ�หนดข้อเรียกร้องใดๆ”
l
ต่อมาผู้น�ำ ทางศาสนาทั้งสองได้ลงพระนามในคำ�
ประกาศร่วมกัน ซึ่งทั้งสองพระองค์ขอประณามอย่าง
แข็งขันต่อความรุนแรงที่ก่อความพินาศในส่วนต่างๆ
ของดิ น แดนในตะวั น ออกกลางความรุ น แรงที่ บั ง คั บ
ขูเ่ ข็ญผูค้ นกว่า 1 ล้านคนให้ตอ้ งอพยพลีภ้ ยั ไปยังประเทศ
ตุรกีซึ่งมาจากประเทศต่างๆ เช่น ซีเรีย และอิรัก ที่จริง

พระสันตะปาปาทรงตั้งพระทัยที่จะพบกับผู้ลี้ภัยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการเสด็จเยือนครั้งนี้ ทรงกล่าวความในใจ
ว่า
“พ่อรอคอยการมาพบกันครั้งนี้กับพวกท่าน
พ่อยังต้องไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยอื่นๆ อีกแต่เป็นไปไม่ได้”
l ในเที่ยวบินมุ่งกลับกรุงโรม พระสันตะปาปาทรงจัด
ให้มีการพบปะกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินส่วนพระองค์
นาน 45 นาที ที่นั่นทรงอธิบายว่าผู้น�ำ มุสลิมสามารถยุติ
อาการหวาดผวาอิสลามในประเทศตะวันตกได้อย่างไร
ตรัสว่า
“พ่อคิดว่า...อย่างจริงใจเลย...พ่อคิดว่าเรา
ไม่อาจพูดว่ามุสลิมทุกคนเป็นผูก้ อ่ การร้าย มันไม่จริง
เฉกเช่ น เราไม่ อ าจพู ด ว่ า คริ ส ตชนทุ ก คนเป็ น พวก
มูลฐานนิยม แม้จะมีอยู่บ้าง...เป็นความจริงว่าการ
เผชิญหน้ากับการเข้าโจมตีของผู้ก่อการร้ายมิได้มี
อยู่เพียงในดินแดนตะวันออกกลางเท่านั้น แต่ใน
ทวีปแอฟริกา ชาวอิสลามหลายคนมีท่าทีแสดงตอบ
ออกมาว่า ‘หากคนพวกนี้เป็นชนอิสลามแท้จริงแล้ว
มันคงทำ�ให้ฉนั บ้าไปเลย’ พ่อได้บอกกับประธานาธิบดี
เอร์โดอัน ว่าคงจะเป็นการดีส�ำ หรับบรรดาผูน้ �ำ ศาสนา
อิลามทุกคน รวมถึงผูน้ �ำ ทางการเมือง ศาสนา สถาบัน
การศึกษา ที่จะพูดออกมาชัดๆ ประณามการก่อ
การร้าย นี่คงจะช่วยให้ชาวมุสลิมส่วนใหญ่พูดได้ว่า
‘ไม่เอา’ สิ่งนี้จำ�เป็นต้องแสดงออกมาโดยตรงจาก
บรรดาผู้นำ�”
l
ประเด็นหนึ่งที่แบ่งแยกพระศาสนจักรคาทอลิกและ
ออร์โธดอกซ์ ก็คือ เรื่องที่เรียกว่า “ปาปาล พริมาซี”
(ตำ�แหน่งประมุขหนึ่งเดียวสูงสุดของพระสันตะปาปา
			

ประธานาธิบดีเรเจป ไตยิป เอร์โดอัน แห่งประเทศ
ตุรกีได้ให้การต้อนรับพระสันตะปาปาด้วยแถวทหาร
เกียรติยศ
ในพระศาสนจักร...ผูแ้ ปล) ซึง่ ชาวออร์โธดอกซ์ไม่ยอมรับ
พระองค์ตรัสตอบว่า
“สถานะประมุขเอกหนึ่งเดียวนี้ เราจะต้อง
ดำ�เนินสืบไปด้วยคำ�ขอจากสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอห์น ปอล ที่ 2 เมื่อครั้งพระองค์ตรัสถามว่า ช่วย
ข้ า พเจ้ า ค้ น หารู ป แบบของผู้ ป กครองหนึ่ ง เดี ย ว
ประมุขสูงสุด ที่พวกท่านสามารถยอมรับได้ว่าเป็น
เช่นไรให้ดหู น่อยเถอะ นีเ่ ป็นสิง่ ทีพ
่ อ่ พูดได้ดงั นีแ้ หละ”
l นี่คือการเสด็จเยือนอภิบาลครั้งที่ 6 ในสมณสมัย
ของพระองค์พระองค์ยังทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์
ที่ 4 ที่เสด็จเยือนประเทศตุรกี   สมเด็จพระสันตะปาปา
เปาโล ที่ 6 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
และสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ก็ได้เสด็จเยือนประเทศนี้ในสมณสมัยของพระองค์ท่าน
เหล่านั้นเช่นกัน

เสียงสุดท้ายดังกว่า

					

ราฟาแอล

ผู้จัดการคนหนึ่งกับลูกน้องสามคน  เดินไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารแห่งหนึ่ง  ระหว่างทางพบ
ตะเกียงโบราณอยู่ข้างถนน  จึงอุทานขึ้นมาว่า  นี่มันเป็นตะเกียงวิเศษเหมือนในนิทานอาหรับราตรี   และก็เป็นจริง
ตามนั้น เพราะเมื่อแต่ละคนหยิบตะเกียงวิเศษนี้ขึ้นมาดูพร้อมกับอธิษฐานขอสิ่งที่ตนเองต้องการจากยักษ์ผู้ใจดี
(Genie) ที่ซ่อนอยู่ในตะเกียงดังนี้ :
คนแรกที่ขอ make a wish เป็นหัวหน้าฝ่ายขาย  อธิษฐานขอเรือยอร์ชลำ�หนึ่งเพื่อไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ
พักผ่อน นอนอาบแดด.....  พูดยังไม่ทันจบ  เพียงชั่วพริบตา  หัวหน้าฝ่ายขายหายไปกับตา  ไปโผล่กลางทะเลบน
เรือยอร์ชสมปรารถนา
คนที่สอง เป็นหัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์   ได้อธิษฐานขอไปเล่นสกีที่ Aspen (เมืองเล่นสกีหิมะที่ขึ้นชื่อ
ของสหรัฐอเมริกาที่รัฐโคโลราโด)  และเช่นกัน เพียงชั่วพริบตาเขาก็หายไปเล่นสกีหิมะสมใจนึก
คนทีส่ าม เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารสำ�นักงาน เป็นคนชาวสก๊อต   เขาอธิษฐานขอกลับไปเดินไต่เขาในประเทศ
ของตน   และเช่นกันเขาก็หายตัวไปในทันที   ไปไต่เขาที่สก๊อตแลนด์
คนสุดท้ายที่จะขอ make a wish ก็เหลือผู้จัดการ  เมื่อเห็นว่าผู้ร่วมงานทั้งสามคนหายไปต่อหน้าต่อตา
ก็กังวลว่า เมื่อกลับ office บ่ายนี้แล้ว   จะมีใครช่วยทำ�งานให้เขาล่ะ   ผู้จัดการจึง make a wish กับ Genie
ยักษ์ใจดีจากตะเกียงวิเศษ บอกกับ Genie ว่า   ผมขอให้ผู้ช่วยทั้งสามคนนี้กลับมาทำ�งานที่ office   ภายในอีก
หนึ่งชั่วโมงข้างหน้าหลังจากผมทานข้าวเที่ยงแล้ว
(from the Personal Best website)

มธ 28:16-20
“บรรดาศิษย์ท้ังสิบเอ็ดคนได้ไปยังแคว้น
กาลิลี ถึงภูเขาที่พระเยซูเจ้าทรงกำ�หนดไว้ เมื่อ
เขาเห็นพระองค์ก็กราบนมัสการ แต่บางคนยัง
สงสัยอยู่ พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ ตรัสแก่เขา
เหล่านั้นว่า “พระเจ้าทรงมอบอำ�นาจอาชญาสิทธิ์
ทั้ ง หมดในสวรรค์ แ ละบนแผ่ น ดิ น ให้ แ ก่ เ รา
เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ
บทเรียนแห่งชีวิต :
ให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำ�พิธีล้างบาปให้เขาเดชะ คริสต์ก็คือ :
พระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอน
เขาให้ ป ฏิ บั ติ ต ามคำ � สั่ ง ทุ ก ข้ อ ที่ เราให้ แ ก่ ท่ า น 				
แล้ ว จงรู้ เ ถิ ด ว่ า เราอยู่ กั บ ท่ า นทุ ก วั น ตลอดไป 				
ตราบจนสิ้นพิภพ”

คำ�สั่งสุดท้ายย่อมดังกว่าคำ�สั่งต้นๆ เสมอ และคำ�สั่งสุดท้ายของพระเยซู
(i)
( ii )

จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา (มธ 28:19)
เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไป (มธ 28:20)

หน้า 8 ปีที่ 38 ฉบับที่ 51 ประจำ�วันที่ 14-20 ธันวาคม 2014

สื่อมวลชนคาทอลิกฯ (ต่อจากหน้า 4)
ไม่มีเงื่อนไข และไม่หวังผลหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
นี่คือความตั้งใจที่ไทยประกันชีวิต รังสรรค์ภาพยนตร์
โฆษณาดีๆ ทุกปี ให้กับท่านผู้ชม และเราเชื่อมั่นว่า เรา
จะเป็นองค์กรหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมที่จะทำ�ให้สังคมไทย
น่าอยู่ สังคมไทยเข้มแข็งขึ้น เพราะว่าถ้าสังคมไทย
เข้มแข็ง ไทยประกันชีวิต ก็จะอยู่คู่กับสังคมได้เช่นเดียว
กัน”
คุณพรชัย แสนชัยชนะ Project Director
ขึน้ รับรางวัล จากภาพยนตร์โฆษณาเรือ่ ง “ดับฝันเจ้าหนู
นักเตะ” บริษัท เดอะฟิล์ม แฟคตอรี่ จำ�กัด กล่าวว่า
“หนังเรือ่ งนี้ เราจ่ายด้วยชีวติ ของเด็กคนหนึง่ จริงๆ เพราะ
เราพัฒนาจากผู้กำ�กับจากเรื่องจริง สิ่งที่เราอยากจะสื่อ
ในหนัง เราอยากให้ทุกคนเห็นว่า จะทำ�อย่างไรกับคุณค่า
ชีวติ ของทุกคนทีส่ �ำ คัญเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นการ
ที่เราประมาทจากการที่เราดื่มแล้วขับ มันสร้างผลที่ไม่ใช่
แค่ชวี ติ ของคนๆ หนึง่ แต่มนั ทำ�ให้ความฝันของประเทศ
หายไปด้วย ขอขอบคุณท่านที่เห็นคุณค่าในชิ้นงานชิ้น
นี้ รางวัลนี้จะทำ�ให้เราพัฒนาในการทำ�งานและมีกำ�ลัง
ใจในการสร้างสรรค์งานต่อไป”
คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ เหรัญญิกและ
กรรมการอำ�นวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขึ้นรับรางวัล จากภาพยนตร์
โฆษณา   “แม่” กล่าวว่า “สิ่งที่เราพยายามจะให้เด็กๆ
แต่ละคนคือ ความอบอุ่น เพราะฉะนั้นเด็กที่เติบโตไป
นั้น จะเป็นเด็กที่ “เป็นเด็กดี” ในสังคม และเรามีเด็กที่
เติบโตไปจากมูลนิธิของเราแล้ว 600 กว่าคน และมีงาน
ทำ�  เป็นหลักเป็นฐาน และกลับไปเยี่ยมคุณแม่ที่เคยดูแล
ท่านจะได้เห็นว่า เด็กที่ด้อยโอกาสนั้น เขาสามารถได้รับ
การเลี้ยงดูขึ้นมาอย่างมีศักดิ์ศรีได้อย่างไร”
จากนั้นเป็นการมอบรางวัลภาพยนตร์ไทย 1
เรื่อง คือ “คิดถึงวิทยา”   โดย ดร.สมชาย เตียวกุล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กล่าวถึง
เหตุผลที่พิจารณาให้รางวัล
คุณนิธิวัฒน์ ธราธร ผู้ก�ำ กับภาพยนตร์
“คิดถึงวิทยา” ขึ้นรับรางวัล โดยค่ายหนัง GTH กล่าวว่า
“คิดถึงวิทยา เกิดขึ้นจากคุณครูจริงๆ ท่านหนึ่ง ที่ท่าน
เสียสละตนเอง สอนหนังสือให้กับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา ซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้เรียน ก็ถือเป็นแรง
บันดาลใจที่ดี ที่ทำ�ให้เกิดหนังเรื่องนี้ และถ้าไม่มีครู
คนหนึ่งที่เสียสละได้ขนาดนี้ ก็คงไม่มีคิดถึงวิทยาในวัน
นี้”
จากนั้ น เป็ น การมอบรางวั ล ประเภทรายการ
โทรทัศน์ดีเด่น 2 รายการ ได้แก่ รายการ “เดินตามพ่อ”
และรายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่” โดย อ.ปาริชาติ วงศ์วีระนนท์ชัย อาจารย์ประจำ�ภาควิชาการโฆษณา คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึงเหตุผลที่
พิจารณาให้รางวัล
คุณพิจิตรา พรหมทอง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พิจิตรา มัลติมีเดีย จำ�กัด และทันตแพทย์หญิง
กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร (จุ้มจิ้ม AF) ขึ้นรับรางวัล จาก
รายการ “เดินตามพ่อ” โดยบริษัท พิจิตรา มัลติมีเดีย
จำ�กัด  กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงาน
หนักแค่ไหนเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน รายการนี้

ดร.อภิชาต อินทรวิศิษฏ์ ผู้ด�ำ เนินรายการ ช่วง Grand
Jubilee Awards
ทำ�ให้ได้ทราบว่าพระองค์ท่านทรงงานหนักกว่านั้นมาก
ทรงดูแล และเล็งเห็นปัญหาทุกๆ ด้านของประชาชน
พระองค์ทา่ นทรงทำ�ทุกอย่าง และคิดทุกอย่างเพือ่ ประชาชน
ของพระองค์ทุกๆ คนจริงๆ”
คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธพิ ระมหาไถ่
เพื่อการพัฒนาคนพิการ ขึ้นรับรางวัล จากรายการ “เคียง
บ่าเคียงไหล่” กล่าวว่า “บรรดาลูกๆ คนพิการ ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นชาวพุทธถึง 96 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ ที่เราให้
การดูแลช่วยเหลือ คุณพ่อเรย์ได้เริ่มต้นงานช่วยเหลือ
คนพิการในประเทศไทย ที่พัทยา มาเป็นเวลา 30 กว่า
ปีแล้ว ท่านสิ้นชีวิตไปเมื่อ 12 ปีที่แล้ว รายการเคียงบ่า
เคียงไหล่ เกิดขึ้นเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ผมชื่นชมในบุคลากร
ผูร้ ว่ มงานอย่างมาก เพราะพวกเขาได้สบื สานเจตนารมณ์
ของคุณพ่อเรย์ จนกระทัง่ เป็นทีป่ รากฏอยูใ่ นสังคม พวกเขา
ทุกคนพูดเหมือนกันว่า “ไม่ต้องสงสารพวกเรา ขอให้
สังคมรู้ว่า เรายังทำ�อะไรได้อีกมากมาย” เพราะฉะนั้น
รายการเคียงบ่าเคียงไหล่ จึงเป็นรายการที่ปลุกและสร้าง
แรงบันดาลใจกับทั้งคนที่ปกติ และคนที่พิการ  เพื่อเราจะ
ได้อยู่ร่วมกันเท่าเสมอกัน ในสังคมที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ประทานให้ พวกเขาคือพระฉายาของพระผูเ้ ป็นเจ้า สำ�หรับ
ผม ได้เห็นชัดเจนว่า พลังของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของ
พวกเขามีร้อยเปอร์เซ็นต์”
จากนั้น เป็นรางวัล Grand Jubilee Awards  
2 รายการ โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
เป็นผู้มอบรางวัล  และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน มอบช่อดอกไม้  
คุณสราวุธ ลัคนาลิขิต PRODUCER ขึ้น
รับรางวัล รายการ “คบเด็ก...สร้างบ้าน” โดย บริษัท
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำ�กัด (มหาชน)  กล่าวว่า
“คบเด็ก...สร้างบ้าน เป็นรายการที่นำ�เสนอเรื่องราวของ
เด็กๆ ทีพ่ วกเขาจะเติบโตไปเป็นอนาคตของประเทศไทย
ในวันข้างหน้า เราอยากจะให้เห็นว่า จริงๆ แล้วเด็กไทย
เรามีความสามารถมากมายหลายด้าน เพียงแต่พวกเขา
ขาดแค่โอกาสเท่านั้นเอง และวันนี้เราก็มีความยินดีเป็น
อย่างยิ่ง ที่เราได้รับรางวัลที่เรียกได้ว่าเป็นเกียรติสูงสุด
เป็นระดับแกรนด์ ยูบีลี และนอกจากนั้นเราก็เคยได้รับ
รางวัลจากทางสื่อมวลชนคาทอลิกฯ มาถึง 2 ครั้งแล้ว
ใน ค.ศ. 2011 และค.ศ. 2013 ซึ่งทุกครั้งที่เราได้รับ
รางวัลก็ถือว่าเป็นกำ�ลังใจให้กับทางรายการ ที่จะนำ�ไป
พัฒนา และรักษาคุณภาพของรายการต่อไป และจะทำ�
รายการที่เป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ และ

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
เยาวชนต่อไป และจะขอนำ�กำ�ลังใจในครั้งนี้ จากทาง
สื่อมวลชนคาทอลิกฯ และจากทางสถาบันคาทอลิกอีก
ทั้ง 5 สถาบัน ที่คณะกรรมการได้พิจารณามอบรางวัล
ให้กับเรา เราจะนำ�ไปส่งต่อและมอบให้กับเด็กๆ และ
เยาวชนไทยของเราต่อๆ ไป”
คุณธีระรัช ดวงกมล PRODUCER รายการ
และคุณภาคภูมิ ประทุมเจริญ พิธีกรรายการ ขึ้นรับ
รางวัล “รายการคนค้นฅน” โดยบริษัททีวีบูรพา จำ�กัด
กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คนค้นฅน ได้รับ
รางวัลอันทรงเกียรตินี้ จริงๆ แล้วบนความเชื่อหนึ่งที่
ตลอด 11 ปี ที่ผ่านมา เราเชื่อว่าสถาบันครอบครัว เป็น
องค์ประกอบหลักจริงๆ ในการที่จะสร้างคนๆ หนึ่งให้
มีความ “เป็นคนที่สมบูรณ์” ได้ หรือ “เป็นคนที่ดี” ได้
แต่ในขณะเดียวกัน เราก็มีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า ถ้า
สถาบันครอบครัวทำ�หน้าที่นี้ได้ แต่ว่าไม่สมบูรณ์หรือ
ไม่สามารถทำ�ให้คนๆ หนึ่งไม่สามารถเป็นคนที่สมบูรณ์
ได้ สถาบันสังคมก็เป็นสถาบันที่สำ�คัญอีกสถาบันหนึ่ง
ที่จะทำ�หน้าที่นี้ คนค้นฅนเชื่อ และก็มองว่าการเป็น
สื่อมวลชน ก็คือเป็นองค์ประกอบสำ�คัญอย่างหนึ่งใน
การทำ�หน้าที่ของสถาบันทางสังคม ที่อย่างน้อยที่สุด
เราก็ได้น�ำ ชีวิต หรือว่าทำ�ให้คนได้มองเห็นชีวิต และ
สามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าสามารถได้แรงบันดาลใจดีๆ
จากการมองเห็นชีวิตได้...   คนค้นฅนเชื่อแบบนี้และทำ�
มาตลอดระยะเวลา 11 ปี และขอสัญญาว่า เราจะทำ�สิ่ง
สิ่งนี้ต่อไปให้กับสังคม”
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้กล่าวให้
โอวาทว่า “สื่อมวลชนคาทอลิกฯ มีภารกิจหรือพันธกิจ
ที่ได้รับมอบหมายจากพระศาสนจักรสากล ให้นำ�ข่าวดี
โดยสื่อมวลชน และได้ปฏิบัติภารกิจนี้ตลอดมาจนถึง
วันนี้ จึงขอชื่นชมและขอเป็นกำ�ลังใจ
ขอชื่ นชมและขอแสดงความยิ นดี ด้ วยความ
จริงใจ ต่อบรรดาผู้แทน บริษัทต่างๆ ที่ได้ผลิตสื่อที่มี
คุณค่า และได้รับรางวัลในวันนี้
ตัวอย่างสื่อมวลชนที่ปรากฏต่อสายตาในงาน
วันนี้ ล้วนแต่มีคุณค่า ล้วนแต่มีผลสืบต่อไป ที่จะ
ได้ปฏิบตั ยิ ดึ ถือตามในแนวทางของชีวติ บรรดาสือ่ มวลชน
ทั้งหลาย จะต้องมีใจรัก และจะต้องประกาศความรักนั้น
ให้เป็นที่ประจักษ์ เพราะเป็นสิ่งเดียวเท่านั้น ที่จะทำ�ให้
ชีวติ ของเรางดงาม เป็นสิง่ เดียวเท่านัน้ ทีท่ �ำ ให้ครอบครัว
ของเราสวยสด และเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำ�ให้สังคมของ
เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งสังคมประเทศไทยต้องการ
และเชื่อแน่ว่า สื่อมวลชนทุกแขนง ทุกภาคจะพยายาม
อย่างเต็มความสามารถที่จะได้นำ�สิ่งดีๆ สวยงามนี้มา
สูส่ งั คมไทย และเมือ่ นัน้ แหละจะได้เรียกชือ่ ว่า “สือ่ มวลชน
ทุกแขนงนำ�ความสุขมาสู่สังคมไทย” ไม่ใช่อย่างอืน่ จึง
ขอเป็นกำ�ลังใจ และการทีท่ างสือ่ มวลชนคาทอลิกฯ พยายาม
มอบกำ�ลังใจโดยให้รางวัล แก่สอ่ื มวลชนแขนงต่างๆ ใน
วันนี  
้ ก็เพราะองค์กรคาทอลิกต้องการที่จะนำ�  “ข่าวดี”
มาสู่สังคม นั่นคือต้องการมอบความรักแก่ทุกผู้ทุกนาม
และองค์กรคาทอลิกทั่วประเทศไทย โดยสื่อมวลชน
คาทอลิกฯ จะพยายามดังกล่าวต่อไป เรามั่นใจว่า และ
เราเชื่อแน่ว่า บรรดาสื่อมวลชน เป็นผู้มีน�้ำ ใจดี จึงควร
(อ่านต่อหน้า 17)
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“เขาไม่ใช่แสงสว่างแต่เป็นพยานถึงแสงสว่าง แสงสว่างแท้จริงซึ่งส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคนกำ�ลังจะมาสู่โลก”
(ยอห์น 1:8-9)
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เปิดประตู

สู่แสงธรรม

วันระลึกถึงผู้ล่วงลับ

ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม
นับว่าเป็นพระพรแห่งความรักและพระเมตตา
จากพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางพระศาสนจักร ที่ก�ำ หนด
ให้วันที่ 2 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันที่เราระลึกถึง
และสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ และเป็นพิเศษสำ�หรับ
คริสตชนที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่พระศาสนจักร
ได้กำ�หนดไว้ให้สามารถรับพระคุณการุณย์
พระคุณการุณย์ครบบริบรู ณ์ และไม่ครบบริบรู ณ์
อุทิศแด่ผู้ล่วงลับ สำ�หรับบ้านเณรใหญ่แสงธรรมของเรา
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2014 เวลา 18.00 น.
พวกเราได้ร่วมใจกันสวดทำ�วัตรเย็นอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
และต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งในวันนั้นคุณพ่อ
อดิศกั ดิ์ พรงาม อธิการบ้านเณรใหญ่แสงธรรมของเรา
เป็นประธาน ท่านได้เทศน์สอนถึงความสำ�คัญของวัน
ภาวนาอุทศิ แด่ผลู้ ว่ งลับ การเตรียมตัวรับพระคุณการุณย์
อุทิศแด่ผู้ล่วงลับ และได้กล่าวเชิญชวนบรรดาสามเณร
ใหญ่ทกุ คน ให้คดิ ถึงและภาวนาอุทศิ แด่ผลู้ ว่ งลับเป็นพิเศษ

สำ � หรั บ สมาชิ ก และผู้ มี พ ระคุ ณ ต่ อ สถาบั น แสงธรรม
ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว    ไม่ใช่เพียงภาวนาในวันนั้นเท่านั้น
แต่ตลอดเดือนพฤศจิกายน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ
พวกเราบรรดาสามเณรใหญ่ แ สงธรรมก็ ไ ด้ คุ ก เข่ า ลง
ต่อหน้าพระแท่น ร่วมใจกันสวดภาวนา “บทข้าพเจ้า
เชื่อ” และ “บทข้าแต่พระบิดา” อย่างศรัทธาเพื่อขอ
พระคุณการุณย์อุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
พวกเรารู้สึกว่าตลอดหนึ่งเดือนนี้ การภาวนา

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
อุทิศแด่ผู้ล่วงลับเป็นหน้าที่ที่สำ�คัญอย่างหนึ่งของพวก
เรา ซึ่งเราไม่ได้ภาวนาในนามของเราเองเท่านั้น แต่
เราภาวนาในนามของพระศาสนจักรทั้งมวลด้วย...ขอ
พระเจ้าโปรด “ประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่เขาเถิด
พระเจ้าข้า”
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“พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะไม่กลัว” (ฮีบรู 13:6)

หนังสือ ความเชื่ออันเป็นชีวิต

บอกเล่าเรื่องราว “คำ�สอนและชีวิตที่เป็นข่าวดี”
ที่คริสตชนต้องรู้และต้องเป็น
โดย พงศ์ ประมวล ราคา 120 บาท
ติดต่อ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”
ให้ค�ำ ปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

เขียนถึง พระคุณเจ้า “ผู้หว่าน”
พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย
1
ห้องพักสำ�หรับแขกทีบ่ า้ นเณรเล็กยอแซฟ มีชอ่ื
“ห้องพระคุณเจ้ายวง นิตโย” ทีแรกผมคิดว่าคงตัง้ ชือ่
ห้องเพื่อเป็นการให้เกียรติท่านในฐานะผู้บุกเบิกบ้านเณร
นี้... แต่หลังจากสอบถามคุณพ่อเพื่อน ... คุณพ่อวีรยุทธ
เกียรติสกุลชัย ผู้ช่วยอธิการฯ ก็ได้ทราบความจริงว่า
ห้องนี้เคยเป็นห้องที่พระคุณเจ้ายวง นิตโย ได้พักใน
ช่วงท้ายๆ ของชีวิตท่าน... ผมพบภาพเก่าภาพนี้ เมื่อ
ครั้งที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา เยือน
ประเทศไทย และพระคุณเจ้ายวงคุกเข่าแสดงความเคารพ
พระองค์ ภาพนีอ้ ยูใ่ นห้องพักสำ�หรับแขกทีม่ าเยือน ดูคล้าย
กับต้องการบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างในความผูกพัน
ในไมตรีจิต ในมิตรภาพ ในแบบอย่างชีวิตที่ผู้ศักดิ์สิทธิ์
ทั้งสองกำ�ลังเป็นแบบอย่างให้สถานที่นี้

แถว เข้าคิว เหมือนคนทั่วๆ ไป... ผมเข้าใจความเป็น
คนธรรมดาๆ มากขึ้นจริงๆ ในขณะที่ใครๆ มักใฝ่ฝัน
หรือแสวงหาความพิเศษ แต่การเป็นคนธรรมดาเป็น
เสน่ห์ของผู้นำ�ที่ทำ�ให้เราเห็นแบบอย่าง และสอนคนอื่น
ด้วยการกระทำ�  ง่ายกว่าผู้นำ�ที่แสวงหาความพิเศษแต่ก็
ไม่ได้เป็นแบบอย่าง...
ผมเล่าเรื่องความทรงจำ�ที่ใครต่อใครเล่าต่อๆ
3
กันมาเกี่ยวกับพระคุณเจ้ายวง ... ผมปิดห้องล็อคประตู
และคืนกุญแจห้องพระคุณเจ้ายวง แล้วเดินทางกลับ
นครสวรรค์ ผมอยากเขียนเรือ่ งราวเกีย่ วกับท่านในความ
ประทับใจกับภารกิจเมื่อท่านได้รับหน้าที่พระสังฆราช
ผมพบหนังสือเล่มหนึ่งที่บันทึกเรื่องราวของท่าน เป็น
หนังสือทีร่ ะลึกโอกาสทีท่ า่ นยวง ได้รบั ศีลบวชเป็นพระสงฆ์
ครบ 50 ปี ในภาคที่ 4 บันทึกชีวิตเป็นพระสังฆราช...
ที่เริ่มตั้งแต่การรับแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชผู้ช่วย เมื่อ
ค.ศ. 1963 ในเรื่องเล่าว่า “พระคุณเจ้าโชแรง ไปกรุงโรม
เพื่อร่วมสังคายนาวาติกันที่ 2 วาระแรก ท่านไม่สบาย
ถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล จนทำ�ให้หลายคนกลัวว่าพระ
สังฆราชของเขาจะจากไป ... แต่ท่านโชแรง ก็มีอาการ
ดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อกลับไทยแล้วท่านจึงรายงานไปยังพระ
สันตะปาปา เพื่อขอให้ทรงแต่งตั้งพระสังฆราชผู้ช่วย ซึ่ง
คุณพ่อยอแซฟ ยวง นิตโย ได้รับเลือกให้ทำ�หน้าที่นี้
และได้ รั บ การอภิ เ ษกที่ ก รุ ง โรมจากพระหั ต ถ์ ส มเด็ จ
พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ.
1962”

ผมมาพักที่บ้านเณรเล็กยอแซฟ ด้วยความใจดี
2
ของผู้ให้การอบรมทั้งที่เคยเป็นอาจารย์ บางท่านก็เป็น
รุ่นพี่ และรุ่นเพื่อน ... ผมเชื่อว่าชีวิตของพระคุณเจ้ายวง
เป็นชีวิตแห่งแบบอย่างที่ไม่ใช่ต่อบรรดาสามเณรเท่านั้น
แต่ต่อคริสตชนทุกคนด้วย... ผมจำ�ได้ว่ามีคนเล่าให้ฟัง
ว่าในช่วงที่ท่านพักที่บ้านเณรเล็กยอแซฟ เวลาที่ท่าน
ต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย
ท่านก็คงเหมือนเราๆ ที่ไม่ชอบโรงพยาบาลเท่าไร แต่พอ
อธิการบ้านเณรบอกให้ท่านไป ท่านก็ยอมไปทุกที... ผม
คิดว่าบางเรื่องราวอาจไม่ค่อยมีใครรับรู้ แต่พอรู้แล้วก็
เข้าใจได้ไม่ยากถึงความสุภาพถ่อมตน ไม่ถือว่าตนเป็น
พระสังฆราช เพียงแต่ก็เป็นคนธรรมดาที่เวลาอธิการให้
ทำ�อะไรก็ท�ำ ตาม ... ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเวลาที่ท่านไปรับ
การรักษาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ท่านก็ไม่ได้ถือว่า 4
ภารกิจนายชุมพา “ผู้หว่าน”
ตนเป็นพระสังฆราช แล้วก็ต้องมีคนมาบริการ หรือต้อง
กุมภาพันธ์ 1964 ... พระคุณเจ้ายวง ได้รับ
ลัดคิว รับการรักษาก่อนใครๆ ในนามของคนที่ถูกเรียก มอบฉั น ทะให้ ส ร้ า งสามเณราลั ย แห่ ง อั ค รสั ง ฆมณฑล
ว่า “วีไอพี” แต่พระคุณเจ้าก็ใช้ชีวิตแสนธรรมดา ต่อ กรุงเทพฯ และให้สามเณราลัยพระหฤทัย เป็นบ้านอบรม

สามเณรของจันทบุรี ... พระคุณเจ้าโชแรง ขอให้
พระคุณเจ้ายวง ได้บรรยายต่อที่ประชุมสภาที่ปรึกษา ใน
ความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นหากใช้บ้านเณรเดียวในสอง
สังฆมณฑล ... พระคุณเจ้าโชแรงและคณะทีป่ รึกษาเห็นด้วย
จึงยกบ้านเณรศรีราชาให้สังฆมณฑลจันทบุรี และให้
พระคุณเจ้ายวงสร้างบ้านเณรใหม่ในนาม “นักบุญยอแซฟ”
ชื่อเดียวกับบ้านเณรหลังแรกของมิสซังสยามเมื่อ 300
กว่าปีมาแล้ว ...
พระคุณเจ้ายวง ดำ�รงตำ�แหน่งประมุขมิสซัง
แทนพระคุณเจ้าโชแรง ทีท่ า่ นมรณภาพ เมือ่ 29 เมษายน
ค.ศ.  1965...“เป็นตำ�แหน่งประมุขของมิสซังกรุงเทพฯ”
หน้าทีพ
่ ระอัครสังฆราช... พระสันตะปาปาทรง
สถาปนาฐานันดรในประเทศไทย ... 18 ธันวาคม ค.ศ.
1965 เป็นวันสถาปานาฐานันดร เพราะพระสันตะปาปา
พิจารณาเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่มิสซังต่างๆ จะปกครอง
ดูแลตนเอง... พระองค์แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มแรก
สังฆมณฑลบางนกแขวก (ราชบุรี), จันทบุรี และ
เชียงใหม่ ขึ้นกับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นหัวหน้า
ของกลุ่ม ..... กลุ่มที่สอง คือ สังฆมณฑลอุบลราชธานี
นครราชสีมา และอุดรธานี ขึน้ กับอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
สถาปนาสังฆมณฑลนครสวรรค์... เพื่อเร่ง
การแพร่ธรรมในภาคเหนือของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พระคุณเจ้าโชแรง เคยติดต่อกับสมณกระทรวงความเชื่อ
เมื่อ ค.ศ. 1964 เพื่อขอแยกสังฆมณฑล หลังจาก
พิจารณาแล้วพระสันตะปาปาจึงประกาศเมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1967 ให้แยก 12 จังหวัดออกจาก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สถาปนาเป็นสังฆมณฑล
ใหม่ (อีกหนึ่งจังหวัดจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ คือ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามเอกสารที่เป็น Decree ของ
สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสูป่ วงชน แยกอุตรดิตถ์
ออกจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ และให้ไปอยูก่ บั สังฆมณฑล
นครสวรรค์ เอกสารลงวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1970
จึงรวมเป็น 13 จังหวัด) คุณพ่อมิเชล ลังเยร์ ขณะนั้น
เป็นเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ เป็นประมุขสังฆมณฑล
ได้รับการอภิเษกจากพระอัครสังฆราชยวง ...
ภารกิจนายชุมพา... พระคุณเจ้ายวง ประกอบ
พิธีเสกสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ อย่างเป็นทางการใน
วันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1966 ... พระคุณเจ้ายังมีส่วนร่วม
ในการสร้างบ้านเณรใหญ่ของประเทศไทย ... พระคุณเจ้า
ยวง กับความก้าวหน้าของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ท่าน
เริ่มยุคใหม่ด้วยการวางรากฐาน และพัฒนาอย่างเต็มที่
จนที่สุดท่านก็ถวายใบขอลาเกษียณ แด่สมเด็จพระสันตะปาปา ใน ค.ศ. 1973 เพราะทราบดีว่าตนเองสุขภาพ
ไม่สดู้ ี นับเวลาในการปกครองมิสซังฯ และอัครสังฆมณฑลฯ
รวม10 ปี ...
ป.ล. “ผู้หว่าน” ... นามปากกาในหน้าหนังสือ
ชวนศรัทธาจำ�นวนมากของพระคุณเจ้ายวง.. ยังเป็นชีวติ
ที่ชวนศรัทธา ชวนให้ใครต่อใครเลียนแบบตราบจนทุก
วันนี้คนที่รับรู้เรื่องราวนั้น ... “ผู้หว่าน” ...
ภาวนาเพื่อท่าน ... และให้เราเลียนแบบอย่าง
จากท่าน ที่จะเป็นเพียงผู้หว่าน ที่ไม่ยึดติด หว่านแล้ว
ก็จากไป ให้พระเจ้าบำ�รุง ดูแล รักษา และโปรดบันดาล
ให้เติบโต ....
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อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

ประธาน

วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี หาดแตง (ทาง
วัดพระวิสุทธิวงส์ ไปน้ำ�ตกห้วยแม่ขมิ้น) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
ลำ�ไทร จ.ปทุมธานี ฉลอง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2015 เวลา 10.30 น.
วัดวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม
สังฆมณฑลเชียงใหม่
เวลา 10.30 น. พระอัครสั ง ฆราชฟรั ง ซิ ส เซเวี ย ร์
วัดนักบุญสเตเฟน
ศูนย์คาทอลิกแม่จัน
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช จ.เชียงราย ฉลองวัดและพิธีโปรดศีลกำ�ลัง วันศุกร์ที่ 2
เป็นประธาน
มกราคม 2015 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิส
วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม เวลา 10.00 น.
วัดนักบุญอันนา บ้านห้วยเจริญ อ.เมือง
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน
จ.เชียงราย พิธีเปิด-เสกวัดใหม่ วันเสาร์ที่ 3 มกราคม
วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ จ.พระ- 2015 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
นครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่   3  มกราคม  2015
เวลา  10.30  น.
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนา จ.นครนายก
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 มกราคม เวลา 10.30 น.
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10.30 น.
] ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี (บ้าน
วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี (ซ.ราม- เณรเล็ก สังฆมณฑลอุดรธานี) วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคำ�แหง 184) ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 คม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
เวลา 10.30 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ
วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อไพบูลย์
กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวัดอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์
อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2014 /
เวลา 10.00 น.
10 มกราคม / 14 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 08.3010.30 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น.  ที่
สังฆมณฑลจันทบุรี
วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร คุณสงวน
วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่
โทร. 08-1908-4766 คุณเปรม โทร. 08-4008ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม เวลา 10.30 น.
8789
วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม จันทบุรี
] คณะพลมารีย์ประเทศไทย จะจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม เวลา 10.30 น.
สภาต่างๆ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม
วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนปัญจทรัพย์
2015 ที่วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา
ดินแดง กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 28
หัวข้อ “ชีวิตจิตของคณะพลมารีย์กับความชื่นชมยินดี
ธันวาคม เวลา 10.30 น.
แห่งพระวรสาร” ติดต่อคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ โทร.
วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า ฉลองวัดวัน
08-4682-5959
เสาร์ที่ 3 มกราคม 2015 เวลา 10.30 น.
] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
วัดพระนามเยซู ชลบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10
ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพมกราคม 2015 เวลา 10.30 น.
กรีฑา หัวหมาก ตารางเวลาสำ�หรับ Lectio Divina
วัดนักบุญอันตน พนมสารคาม ฉลองวัดวัน
ของปี 2015 วันจันทร์ที่ 5 มกราคม / วันศุกร์ที่ 6
เสาร์ที่ 17 มกราคม 2015 เวลา 10.30 น.
กุมภาพันธ์ / วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม / วันเสาร์ที่ 18
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้�ำ ระยอง
เมษายน / วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม / วันศุกร์ที่ 5
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2015 เวลา 10.30 น.
มิถุนายน / วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม / วันเสาร์ที่
1 สิงหาคม / เดือนกันยายน เข้าเงียบ Lectio ที่ศูนย์
สังฆมณฑลอุดรธานี
คามิลเลียน ลาดกระบัง เย็นวันพฤหัสบดีที่ 10 - เที่ยง
วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล ถ.พลรัตน์
วันอาทิตย์ที่ 13 / วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม / วันเสาร์ที่ 7
อ.พล จ.ขอนแก่น ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม
พฤศจิกายน / วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม สอบถามคุณ
2014 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย
วันดี เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585
ธาตุวิสัย เป็นประธาน
] สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญคริสตชนทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยมี
สังฆมณฑลราชบุรี
ค่าใช้จ่าย 500 บาท ตลอดชีพของการเป็นสมาชิก
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม จ.ราชบุรี
อีกทั้งยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 1. จะได้รับ
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม เวลา 10.00 น.
การภาวนาและถวายมิสซาให้เป็นประจำ�  2. ได้รับ
พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ที่นี่มีนัด

วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน (ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณพ่อรชตะ ประทุมตรี โทร. 08-1746-5878)
วัดนักบุญมัทธิว บ้านไทยเจริญ อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย พิธีเปิด-เสกวัดใหม่ วันเสาร์ที่ 31 มกราคม
2015 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน (ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณพ่อเทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม โทร. 08-68322174)

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
วัดนักบุญอักแนส จ.กระบี่ ฉลองวัดวันเสาร์
ที่ 17 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น. พระสังฆราช
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน
ข่าวสารจากทางสมาคมปีละ 3-4 ครั้ง 3. ร่วม
เดิ นทางไปแสวงบุ ญทั้ง ในและต่างประเทศในอัต รา
พิเศษ 4. ได้รับส่วนลดค่ายา 10% และค่าห้องพัก
3% ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 5. เข้าเงียบประจำ�ปี
1 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ที่ทางสมาคมจะจัดขึ้น สนใจติดต่อคุณสุธี ศรีขันธ์
โทรสาร 0-2681-5369 โทรศัพท์ 0-2681-3900 ต่อ
1313 หรือมือถือ 08-1695-4468
] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำ�หรับผู้สนใจ
ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง
วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่จอดรถ
ชั้น A ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ
pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 หรือ
ดร.สุนทรี โคมิน komin.suntree@gmail.com,
08-9611-7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา
(อ่านต่อหน้า 16)

พระสมณสาส์น
เตือนใจ
เรื่อง
ความชื่นชมยินดี
แห่งพระวรสาร
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์
ราคา 90 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 2
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
โทรสาร 0-2681-5401,
0-2681-3900 ต่อ 1802
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aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953
หรือคุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com,
08-9117-9100

ติดต่อกองบรรณาธิการ
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
kคณะนักบวชซาเลเซียนแห่งประเทศไทย

มีความยินดีขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาส
บวชพระสงฆ์ใหม่ของ สังฆานุกรเปโตร วัฒนา
สีสาวรรณ และสังฆานุกรฟรังซิสเซเวียร์ รณชัย
มัทวพันธุ์ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2015 เวลา
10.00 น.  ที่วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน
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เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
= ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ “เสกสุสาน
ศานติคาม” ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น.
มีรอบเดียว ที่หอประชุมบุญราศีฯ พระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
ถ้าไม่สะดวกมาร่วมในวันและเวลาดังกล่าว สามารถ
มาร่วมมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับได้ในวันอาทิตย์ที่ 25
มกราคม 2015 เวลา 16.30 น. ที่วัดพระเยซูเจ้า
เสด็จขึ้นสวรรค์ (ร้านค้าติดต่อโดยตรงที่โทร. 089693-0477, 08-7531-4490 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30
พฤศจิกายน 2014) ติดต่อสอบถามได้ที่โทร.
0-2429-0117 ถึง 8, 08-7531-4490 E-mail :
info@santikham.com / www.santikham.com
หมายเหตุ ทั้งสองวันมีดอกไม้และเทียน
จำ�หน่าย
= วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ วันเสาร์
ที่ 17 มกราคม 2015  เวลา 19.00 น.

วิทยาลัยแสงธรรม

ปรับช่วงเวลาการเปิดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ที่ ป ระชุ ม สภาพระสั ง ฆราชคาทอลิ ก แห่ ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2014/2557 และ
ที่ประชุมสภาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2557  มีมติเห็นชอบให้วทิ ยาลัยดำ�เนินการเปิดการเรียน
การสอน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
- การจัดการศึกษาเพิ่มเติม (เทียบ Summer)
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
(เริ่มเดือนมิถุนายน 2558 สำ�หรับนักศึกษาสาขา
วิชาคริสตศาสนศึกษา ปี 4 และสาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม ปี 2)
- ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม –
ธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคมพฤษภาคม
หมายเหตุ ปิดเรียนในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ (อาทิตย์
ใบลาน – ปัสกา) วันที่ 19-27 มีนาคม 2559 การ
ฝึกปฏิบัติ จัดในวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559
พิธีบวชสังฆานุกร คาดว่าจะจัดในช่วงภาคเรียนที่ 1

ดอนญ่า เทเรซา เด อาฮูมาดา เกิดที่เมืองอาวีลา ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม
ค.ศ. 1515 เธอเป็นลูกสาวคนโปรดของดอน อะลองโซ และเป็นที่รักของพี่น้องทุกคน
ในครอบครัว
ในอารามพระวจนาตถ์ทรงรับเอากาย เธอคือภคินีเทเรซา เด อาฮูมาดา ผู้ถูกกล่าวขาน
ร�่ำลือ จนแทบจะไม่มีพระสงฆ์องค์ใดยอมรับฟังเธอสารภาพบาป เมื่อเธอก้าวเดินออก
จากอารามพระวจนาตถ์ทรงรับเอากาย เธอคือภคินีเทเรซา แห่งพระเยซู ผู้ปฏิรูปคณะ
คาร์แมลไม่สวมรองเท้า และก่อตั้งอารามภคินีคณะคาร์แมล 17 แห่ง
พระสมณทูตฟิลิป เซกา เรียกเธอว่า “คนอยู่ไม่สุข” แต่สำ�หรับคณะคาร์แมลแห่งนักบุญ
เทเรซา เธอคือแม่ผู้รักและห่วงใยลูกๆ ของเธอเสมอ จนวาระสุดท้ายก่อนสิ้นใจ เธอ
กล่าวว่า “ลูกที่รักทั้งหลาย จนถึงบัดนี้ หากแม่ได้เป็นแบบฉบับที่ไม่ดีก็ขอลูกอภัยให้แม่ด้วย
และอย่าประพฤติตามแบบอย่างแม่เลยด้วยความรักต่อพระเจ้า แม่ขอให้ลูกทั้งหลาย
พยายามถือพระวินัยอย่างดี และนอบน้อมเชื่อฟังผู้ใหญ่ในทุกสิ่ง
คณะภคินีอารามคาร์แมล จันทบุรี

ปฏิทินคาทอลิก 2015
มีจำ�หน่ายแล้ว

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
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สื่อมวลชนคาทอลิกฯ (ต่อจากหน้า 8)
ได้รบั พระพร และสันติสขุ จากพระเจ้าและเมือ่ ท่านแสวงหา
ความจริง ความรัก ในสังคม ท่านก็จะพบความสุขและ
ความสำ�เร็จแห่งชีวิต
จากนัน้ เป็นการมอบรางวัลภาพยนตร์สนั้   5 เรือ่ ง
ที่ผลิตโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 ของ
โรงเรียนในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ภราดาประภาส ศรีเจริญ  อุปนายกสมาคมสภา
การศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) กล่าวแนะนำ�โครงการ
ภาพยนตร์สั้น ด้วยเล็งเห็นความสามารถด้านการผลิต
สื่อสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นต้น
เรื่องการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น ซึ่งเป็นสื่อที่กำ�ลังได้รับ
ความนิยมเพราะสามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกเพศทุกวัย
และสามารถสอดแทรกสาระความรู้ได้เป็นอย่างดี
กอปรกับนักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา
ทรงออกพระสมณสาส์น “สันติสุขบนแผ่นดิน” (Pacem
in Terris) ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญและสอดคล้องกับสภาพ
สังคมปัจจุบันที่สุด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ และ
แสดงถึงสภาพปัญหาที่สะท้อนสังคม ผ่านทางการผลิต
สื่อสร้างสรรค์ ประเภทภาพยนตร์สั้น สื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย จึงร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย ภายใต้งานสื่อศึกษา จัดโครงการประกวด
ภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 ประจำ�ปีคริสตศักราช 2014
ขึ้นในหัวข้อ “สันติสุขบนแผ่นดิน” (Pacem in
Terris) เพื่อส่งเสริมให้เกิดสันติสุขบนแผ่นดิน เกิดการ
ศึกษาและทำ�ความเข้าใจเรื่องสันติสุข เกิดการส่งเสริม
และสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์ เกิดการมีส่วนร่วมกันของ
นักเรียนในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
รวมถึงก่อให้เกิดการพัฒนางานและการนำ�ไปเผยแพร่
อันจะทำ�ให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อไปได้
โดยการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 นี้ จัด
ขึ้นเพื่อนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1–6 ของ
โรงเรียนสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
โดยไม่จ�ำ กัดศาสนา
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า โครงการประกวดภาพยนตร์
สั้นนี้ จะทำ�ให้บรรดาเยาวชนของเรา ได้ตระหนักถึงการ
ให้ความร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้พรสวรรค์
สร้างสรรค์สื่อที่ดีให้กับสังคม และที่สุด ยังได้ตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของ “สันติสุข” ที่พึงมีในสังคม
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “19/21 บ้าน รถ และ
โพสต์อิท” ทีม Sapiens จากโรงเรียนพระมารดา
นิจจานุเคราะห์ ได้รับรางวัล Popular Vote
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “DIVIDE” ทีม Dream
Weaver จากโรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา ได้รับรางวัล
ชมเชย
ภาพยนยตร์สน้ั เรือ่ ง “กระจก” ทีม Cinematic
Film จากโรงเรียนลาซาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

คุณอันนา เชือ้ ประมง และเด็กชายนภธร ธิดา (จูโน่)
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช มอบช่อดอกไม้ขอบคุณพระ ผูด้ �ำ เนินรายการ ช่วงภาพยนตร์สน้ั
คาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู และพระคุณเจ้าประธาน
ศรีดารุณศีล ประธานในพิธี
อันดับ 2

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “19/21 บ้าน รถ และ
โพสต์อิท” ทีม Sapiens จากโรงเรียนพระมารดา
นิจจานุเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “กำ�แพง” ทีม ACU
Channel จากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้รางวัล
ชนะเลิศ
จากนัน้ พระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล  ประธาน การแสดงชุดเนรมิตสยามสู่ AEC โดยนักเรียนโรงเรียน
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย กล่าวปิดพิธี ความว่า แสงอรุณ
พิธมี อบรางวัลสือ่ มวลชนดีเด่น จากสือ่ มวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย หรือที่เราเรียกในชื่อภาษาสากลว่า Catholic
Media Awards  ได้เดินทางมาถึงครั้งที่ 32 แล้ว คง
ต้องขอร่วมยินดีกับทุก ท่านที่ไ ด้รับรางวัลในวันนี้อีก
ครั้งหนึ่ง
แน่นอนว่ารางวัลย่อมนำ�ความชื่นชมยินดีให้
กับผู้รับ แต่ก่อนหน้านี้ทุกท่านในฐานะผู้ผลิต ได้สร้าง
ความชื่นชมยินดีจากชิ้นงานของพวกท่านไปก่อนแล้ว
เราจึงคืนความยินดีนี้สู่พวกท่าน เหมือนดังกำ�ลังใจ
เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ไม่สามารถคิดมูลค่าได้ เพราะสิ่งที่
ไม่สามารถคิดมูลค่าได้มากกว่าคือผลแห่งจิตใจที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้รับชม และยังจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิต
หรือผู้บริโภค ผู้ประกอบการ หรือผู้ชม ได้นำ�แบบอย่าง
แห่งความงดงาม ความดี และความรักไปปฏิบัติต่อไป
ในนามของประธานสื่ อ มวลชนคาทอลิ ก
ประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานวันนี้
คณะกรรมการที่ ไ ด้ อ อกแรงในกระบวนการได้ ม าซึ่ ง
ผลการตัดสินทั้งหมด ผู้สนับสนุนทางด้านปัจจัย การคิด
วางแผน การจัดการต่าง ๆ จนงานสำ�เร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ขอพระเป็นเจ้าได้อำ�นวยพรและ
ตอบแทนน้ำ�ใจของทุกท่าน รวมทั้งให้ทุกท่านได้ประสบ
ความสุข ความเจริญ ยึดมั่นปฏิบัติศีลธรรมอันดีงาม
อันจะทำ�ให้ชาติบ้านเมืองของเรา สงบร่มเย็น มีความ
สุข ดังเจตนารมณ์และความหวังของพวกเราทุกคน ขอ
พระเป็นเจ้าอวยพร
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ชีวิต รางวัลแห่งการขอบคุณ

อีกไม่กี่นาทีจะบ่ายสองแล้ว ผมมีความรู้สึกของตนเองเป็นเดิมพัน ยัง
คาดเดาไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้น ได้แต่หวังว่าทุกอย่างจะสำ�เร็จ การเตรียมตัว
กำ�ลังจะสิ้นสุดลง ความจริงข้างหน้าจะพาเราผ่านไปอีกครั้งกับกิจกรรมที่ชื่อว่า
การมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำ�ปี 2014 หรือจะเรียกในภาษาสากลว่า
Catholic Media Awards ก็ไม่ผิด งานมอบกำ�ลังใจประจำ�กับความประทับใจ
ที่ได้ฝากไว้ 31 ครั้ง ตั้งแต่มีการเริ่มรางวัลนี้มา โดยสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย
ในที่ประชุมสื่อมวลชนของเอเชียเวทีหนึ่ง ได้พูดถึงรางวัลสื่อมวลชน
ของประเทศไทย เวลาที่ยกตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจ ชายคนนั้นบอกว่า การ
มอบรางวัลสื่อมวลชนในระดับเอเชียที่ได้เริ่มมาอย่างสม่ำ�เสมอและเป็นตัวอย่าง
ให้กับพวกเราซิกนิสเอเชียได้ เช่นประเทศไทย แม้ว่าตอนนี้ประเทศศรีลังกา
และอินเดียกำ�ลังเริ่ม ๆ อยู่ ผมพูดสำ�ทับในเวทีเดียวกันช่วงที่มีโอกาสรายงาน
ความเป็นไปของสื่อคาทอลิกประเทศไทยว่า มันเป็นครั้งที่ 32 แล้ว
เรื่องราวในรายละเอียดว่าใครได้รางวัลอะไรกันบ้าง ใครกล่าวอะไร ใคร
ย้ำ�อะไร ท่านผู้อ่านคงหาอ่านได้ในหน้าอุดมสารฉบับนี้อย่างละเอียด ทั้งภาพ
ทั้งคำ� ทั้งสรุปมาอย่างพร้อมส่งต่อเป็นประวัติศาสตร์ให้กับปีต่อ ๆ ไป การ
ประเมินผลจบไปแล้ว ภาพหลาย ๆ ภาพและควันหลงยังอยู่ในใจของหลายคน
นักสื่อสารมืออาชีพที่มารับรางวัล เด็ก ๆ มือสมัครเล่นที่ท�ำ ให้เราเห็นความหวัง
และความตั้งใจ พิธีกร นักแสดงหลาย ๆ ทีมที่สร้างความประทับใจให้กับเรา
มดงานตัวเล็กตัวน้อย แขกรับเชิญที่มาร่วมด้วยช่วยงาน แขกเหรื่อที่ไม่ใช่
ทำ�ให้งานในปีนี้ดูหนาแน่นกว่าทุกปี แต่ผมเชื่อว่าเบื้องหลังกิจกรรมที่เกิดขึ้น มี
กำ�ลังใจอยู่ตรงนั้น ผมไม่อยากพูดอะไรลอย ๆ ลองดูคำ�บอกเล่าของบางคนก็ได้
ว่าสิ่งที่ได้รับจากงานนี้คืออะไร
“งานวันนีโ้ อเคมาก ๆ ค่ะคุณพ่อ ได้เห็นถึงเจตนารมณ์และให้ความสำ�คัญ
กับสื่อ ของสื่อมวลชนคาทอลิกฯ แล้ว ปลื้มมาก ๆ ค่ะ โดนใจกับผลงานที่ได้
รางวัลด้วย เพราะแอบปลื้มงานแต่ละชุดที่ทำ�ออกมาสื่อถึงความรักที่มีให้กัน
และกันบนโลกนี้ค่ะ ขอบคุณคุณพ่อมากนะคะที่เชิญเรามา ถ้าไม่มาจะเสียดาย
มากเลย เข้าใจงานที่คุณพ่อทำ�แล้ว...” (แขกผู้เข้าร่วมงานเป็นปีแรก)
“ขอบคุณมากเลย ที่ให้ได้มาร่วมงานดี ๆ เช่นงานนี้ ได้เห็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นในงานแล้วก็เกิดความชื่นชม” (เจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่ง)
“รางวัลนีศ้ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละทรงคุณค่ามาก สักวันคงมีโอกาสบ้าง” (เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ของบริษัทสื่อใหญ่แห่งหนึ่ง)
“งาน Catholic Media Awards ปรับเปลี่ยนไปมาก ดูดีมีระดับ”
(ผู้เคยร่วมงานในสำ�นักงานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย)
“อลังมากกกกก....” (หนึ่งในทีมพิธีกรรายการ Power of Love)

“งานจัดได้ดีมาก เพลินดี แต่พอดีจะต้องไปอีกที่ กลัวรถติดเลยขอ
ออกก่อนงานเลิกนิดหน่อย ขอบคุณที่ให้เกียรติเชิญมาร่วมงาน” (ผู้สนับสนุน
รายการ Power of Love)
ผมเชื่อว่างานทุกงานย่อมมีข้อบกพร่อง หรือมุมมองที่ต่างไปของผู้
เข้าร่วม บางคนรู้ที่มาที่ไป ก็เข้าใจข้อจำ�กัด บางคนเริ่มด้วยความรู้สึกของ
เจ้าของงาน ก็ไม่รู้สึกว่าต้องบ่น เรียกร้อง บางคนเห็นงานตั้งแต่ต้นก็รู้ว่าเรา
คิดอะไร ตัดสินใจอย่างไร พยายามเอาชนะข้อจำ�กัดกันแค่ไหน ผมบอกได้เลย
ว่า เรารักงานนี้ไม่ต่างจากสิ่งที่เป็นมาและเป็นไป แต่เราเชื่อว่า การปรับเปลี่ยน
คือการทำ�ให้ดีขึ้น และเติบโตไปกับสังคม ซึ่งแน่นอนความอ่อนด้อยของความ
สามารถอาจจะทำ�ให้พาไปไม่ถึงจุดที่ตั้งใจ แต่ภาพที่ผมเชื่อที่สุดและเข้าใจมันมา
มากกว่าหนึ่งปีคือ การพาคนรุ่นหนึ่งให้มาพบกับคนรุ่นหนึ่ง คนทำ�สื่อสายอาชีพ
กับคนทำ�สื่อสายความตั้งใจดี คนที่ได้รับรางวัลไม่รู้กี่ชิ้นกับคนที่ได้รับรางวัลแม้
เพียงชิน้ เดียวเล็ก ๆ ก็ท�ำ ให้หวั ใจของพวกเขาพองโต พร้อมจะไปต่อยอดกับสิง่ ดี ๆ
อีกมากมายมหาศาล ที่มากไปกว่านั้นคือ ผมได้ยินหลายคนพูดว่าเราสนับสนุน
คนรุน่ ใหม่ เราสนับสนุนเยาวชน เราต้องแพร่ธรรมแบบใหม่ สมัยใหม่ เราต้อง
ให้โรงเรียนเป็นสนามแพร่ธรรม ฯลฯ ถ้ายังลังเลและเชื่องช้าที่จะทำ�อะไร ผมว่า
นี่แหละคือคำ�ตอบของคำ�พูดเหล่านั้น
งานมอบรางวัลสือ่ มวลชนดีเด่นประจำ�ปี 2014 จบไปพร้อมกับเหตุการณ์
ที่ต่อเนื่องของประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกที่ผู้นำ�ของเราองค์สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เสด็จอภิบาลประเทศตุรกี ตั้งแต่วันที่ 28-30
พฤศจิกายน 2014 เป็น 3 วันที่สื่อมวลชนในยุคของเรา ทำ�ลายกำ�แพงของ
ลิขสิทธิ์ภาพความเชื่องช้าของสื่อ กลายมาเป็นภาพมากมายถูกส่งต่อ เราเห็น
เหตุการณ์ที่พระองค์ทรงปฏิบัติ วินาทีต่อวินาที ผ่านสื่อมหาศาลจนเลือกไม่ถูก
ภาพที่ปรากฏและคำ�ที่ตรัสทรงตอกย้ำ�ถึง “ความเป็นหนึ่งเดียว และสันติ” ความ
สุภาพถ่อมตนที่พระองค์โค้งศีรษะ รับคำ�พรจากพระอัยกา ช่างเป็นภาพที่ชาวโลก
เข้าใจง่ายกว่าคำ�กล่าวมากมาย และถัดไปไม่นานเราก็พบภาพของผู้น�ำ ศาสนา
หลักทั่วโลก มาเซ็นสัญญาเพื่อสนับสนุนให้เลิกการค้ามนุษย์เยี่ยงทาส และมี
เวลาจนถึงปี 2020 พระองค์ทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา ไม่กลัวเสียงวิจารณ์ใด
ไม่ตีกรอบว่านี่งานเขา นี่งานเรา ใครจะวิพากษ์วิจารณ์แค่ไหน พระองค์ทรงรู้ว่า
โลกต้องการอะไร มากกว่าโลกต้องการให้พระองค์เป็นอย่างไร
ปลายปีใกล้เข้ามาทุกที ตามวัดหรือองค์กรศาสนาคงเตรียมงานสุดท้าย
ปลายปี คืองานคริสต์มาส ในที่สุดแล้วงานทุกงานมันจะผ่านเราไป สิ่งที่เหลือไว้
สำ�หรับผมคือ ขอบคุณพระที่เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้ ซึ่งเป็นของขวัญชิ้นใหญ่
ที่สุด เรียนรู้ที่จะอยู่กับโลก เรียนรู้ที่จะตัดสินใจผิดถูก เรียนรู้ที่จะเดินหน้า
ถอยหลัง และเรียนรู้ว่าไม่ใช่งานที่สมบูรณ์ที่สุด เราเพียงแต่ฟังเสียงของพระ ใน
ท่ามกลางทุกจังหวะก้าว ในมุมเล็ก ๆ ของเราที่พระเปิดโอกาสให้เราได้ร่วม
รังสรรค์โลกให้สวยงาม
บรรณาธิการบริหาร
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รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

โรงเรียนลาซาล

รางวัลชมเชย

รางวัล Popular Vote

โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
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