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พระศาสนจักรคาทอลิกไทย ต้อนรับปีศักดิ์สิทธิ์ 2015 วันที่ 6 ธันวาคม 2014 ณ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1-2 ประจำาวันที่ 1-10 มกราคม 2015 หน้า 3

 ในปี 2015 ถือเป็นวาระสำาคัญของคาทอลิกไทย มีการประกาศยกให้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์ หรือปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์ คริสตศักราช 2015” (JUBILEE YEAR)  ซึ่ง

ถือเป็นโอกาสสำาคัญของคาทอลิกในประเทศไทยที่จะก้าวเดินในชีวิตศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมกับพี่น้องร่วมความเชื่อทุกคน 

พระศาสนจักรคาทอลิกไทย ต้อนรับปีศักดิ์สิทธิ์ 2015

 พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำา

ประเทศไทย อ่านสาส์นจากสันตะสำานัก 

สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน 

      ณ กรุงโรม วันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 

ที่ Prot. 4692/14 

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ 

ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

กรุงเทพฯ

เรียนพระอัครสังฆราชที่เคารพรัก

 ด้วยความปลาบปลื้มยินดี ข้าพเจ้าขออธิษฐานภาวนา และร่วมแสดงความ

ยินดีกับพระคุณเจ้าในการเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะเริ่มวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2014 เพื่อ

รำาลึกถึงวันครบรอบ 350 ปีสมัชชาอยุธยา

 ในฐานะสมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ข้าพเจ้า

ขอส่งความปรารถนาดีมายังบรรดาพี่น้องพระสังฆราช และประชากรของพระเจ้า 

ทุกคนในประเทศของพวกท่าน

 สมณกระทรวงน้ีรำาลึกด้วยความกตัญญูถึงความพยายามของบรรดาธรรมทูต 

ผู้บุกเบิกประกาศพระวาจาของพระเจ้าในผืนแผ่นดินประเทศนี้ และได้มีส่วนสร้าง

ชุมชนคาทอลิกให้เจริญเติบโตขึ้น

 ในขณะเดียวกันการเรียกประชุมสมัชชาใหญ่คร้ังแรกด้วยหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์

เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20-25 เมษายน ค.ศ. 2015 นั้น 

ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งพระพร เพราะเป็นการวางแผนเพื่อเริ่มต้นแผนปฏิบัติการใน

การรื้อฟื้นชีวิตใหม่และพันธกิจของพระศาสนจักรท้องถิ่น 

 นอกจากนี้ ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาแห่งการเป็นพยานของการสถาปนาพระ

ฐานานุกรมข้ึนเป็น “อัครสังฆมณฑล” 2 แห่ง กล่าวคือกรุงเทพฯ และท่าแร่-หนองแสง 

รวมทั้งมีการสถาปนาเป็น “สังฆมณฑล” อีก 6 เขตปกครอง อันได้แก่ จันทบุรี 

ราชบุรี เชียงใหม่ อุบลราชธานี อุดรธานี และนครราชสีมา ในขณะที่ร่วมแสดงความ

ปีติยินดีกับพวกท่านทุกคน ข้าพเจ้าขอร่วมจิตใจกับพวกท่านในการโมทนาคุณพระเจ้า

สำาหรับการนำาทางด้วยความรักของพระองค์ที่ช่วยให้พระศาสนจักรเติบโตตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมา

 ขอให้การเฉลิมฉลองปีศักด์ิสิทธ์ิน้ีจงได้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรู้สึกใหม่

แห่งจิตตารมณ์ธรรมทูตซ่ึงควรที่จะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนใน 

พระศาสนจักร น่ันคือ “ผู้ท่ีได้สัมผัสพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริงไม่อาจท่ีจะเก็บพระองค์ไว้ 

สำาหรับตนเองเท่านั้น แต่พวกเขาต้องประกาศพระองค์ด้วย” (Novo Millennio 

ineunte, 40) 

 ขอพระพรอันอุดมบริบูรณ์ของพระเจ้าจงหลั่งไหลมาสู่ประชากรของ

พระองค์ในประเทศไทย และโดยคำาเสนอวิงวอนของพระมารดาพรหมจารีผู้เป็นดารา

แห่งการประกาศพระวรสารใหม่จงประทับอยู่กับพวกท่านในช่วงเวลาท่ีสำาคัญแห่ง

ประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรในประเทศไทยด้วย 

ด้วยความนับถือในพระคริสตเจ้า

(ลงนาม) พระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟีโลนี่

สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน

                                                       (ลงนาม) คุณพ่อทัดเดอุสซ์ โวจ์ดา 

                                                                     รองเลขาธิการ

เอกสารอนุมัติสมัชชาใหญ่ จากสันตะสำานัก

 

สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน 

ที่ Prot. 4465/14 

                                                               วันที่ 3 พฤศจิกายน 2014 

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ 

ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

กรุงเทพฯ

เรียนพระคุณเจ้าที่เคารพ

 ข้าพเจ้าเขียนจดหมายฉบับน้ีถึงท่านโดยอ้างถึงจดหมายของท่าน No. CBCT 

007/2014 ลงวันที่ 20 มกราคม 2014 เรื่อง “สมัชชาใหญ่ครั้งที่หนึ่งของ 

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015” ซึ่งเสนอให้มีการเฉลิมฉลอง 

ในปีหน้า พร้อมกับจดหมายน้ันท่านได้ส่ง Lineamenta ภายใต้หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์

เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” มาให้พร้อมกับแจ้งสมณกระทรวงนี้ให้ทราบถึงการ

เลือกตั้งให้พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราช

แห่งกรุงเทพฯ เป็นประธานของสมัชชาใหญ่

 หลังจากท่ีได้ศึกษาเน้ือหา Lineamenta อย่างรอบคอบและประเมินเร่ืองราว

ทั้งหมดอย่างจริงจังที่จะนำาไปใช้ในการประชุมสมัชชาใหญ่แล้ว สมณกระทรวงนี้ได้

นำาเสนอให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพิจารณา ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุณา

อนุมัติทั้งเนื้อหาที่จะใช้ในการประชุมสมัชชา และการแต่งตั้งประธานสมัชชา

 ฉะน้ันอาศัยอำานาจท่ีได้รับจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สมณกระทรวง 

ประกาศพระวรสารสู่ปวงชนจึงอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ดำาเนินการจัดประชุม 

“สมัชชาใหญ่ครั้งที่หนึ่งของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015” ได้ 

(can. 439, n. 1) และรับรองเห็นชอบการเลือกตั้งพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งกรุงเทพฯ เป็นประธานแห่งสมัชชา 

(can. 441, n. 3)

 เมื่อการประชุมสมัชชาใหญ่สิ้นสุดแล้ว ขอให้ท่านส่งผลสรุป และมติของ

สมัชชา มายังสมณกระทรวงนี้ทันทีเพื่อรับการอนุมัติก่อนที่จะนำาไปประกาศใช้

 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสน้ีส่งความปรารถนาดีมายังพระศาสนจักรในประเทศไทย 

ขอให้ทั้งการเตรียมและการจัดประชุมสมัชชาประสบกับความสำาเร็จทุกประการ 

แน่นอนว่านี่จะเป็นช่วงเวลาแห่งพระหรรษทาน และโอกาสสำาหรับการพิจารณาชีวิต

ความเช่ือของพระศาสนจักรในประเทศของพวกท่าน และเพ่ือความรับผิดชอบในหน้าท่ี

แห่งงานธรรมทูตที่เข้มแข็งและเข้มข้นยิ่งกว่าเดิม ขอพระจิตเจ้าทรงนำาพวกท่านทุก

ขั้นตอนทั้งในการเตรียมและการจัดประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งนี้

 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสส่งความปรารถนาดีและคำาภาวนามายังท่านและบรรดา

พระสังฆราชทุกองค์แห่งประเทศไทย

ด้วยความเคารพในพระคริสตเจ้า  

(ลงนาม) พระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟีโลนี่

สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน

                                           (ลงนาม) พระอัครสังฆราชซาวีโอ ฮอน ไตไฟ 

                                                                    เลขาธิการ 
(อ่านต่อหน้า 4)
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พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช  ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กล่าว

ว่า “ข้าพเจ้าขอน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่งในพระ

มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โดย

ผ่านทางสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ที่

ได้ทรงรับรองให้ข้าพเจ้าเป็นประธานของการประชุม

สมัชชาใหญ่แห่งพระศาสนจักรคาทอลิกท้องถิ่นใน

ประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 

ค.ศ. 2015 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” 

สามพราน เพื่อการเตรียมสมัชชาใหญ่ดังกล่าวจะเกิด

ประสิทธิผลแก่พระศาสนจักรท้องถิ่นของพวกเรา สภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงเสนอหัวข้อ

การประชมุสมชัชาวา่ “ศษิยพ์ระครสิตเ์จรญิชวีติประกาศ 

ข่าวดีใหม่”   ซึ่งจะเป็นท่อธารแห่งพระพรอันยิ่งใหญ่และ 

การฟื้นฟูชีวิตพระศาสนจักรท้องถิ่น ข้าพเจ้าจึงขอให ้

พวกเราทุกคนเตรียมจิตใจอย่างดี ด้วยการอธิษฐาน

ภาวนาอย่างเร่าร้อน และฟ้ืนฟูความรับผิดชอบต่อพันธกิจ 

ในการเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์ เพ่ือการประกาศข่าวดี

แห่งความรักของพระเจ้าแก่ปวงชนทุกคนโดยท้ังวาจา

ที่เราพูดและด้วยชีวิตที่เราต้องเป็นพยานถึงพระวรสาร 

ข้าพเจ้าจึงขอประกาศเปิดปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์” 

(JUBILEE YEAR)   อย่างเป็นทางการ ณ บัดนี้”

 จากนั้นตีฆ้อง 3 ครั้ง เริ่มต้นจากพระอัคร-

สังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  

พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม และพระสังฆราช

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 

นครปฐม l  พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ 

โกวิทวาณิช  ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีศักด์ิสิทธิ์

ของพระศาสนจักรไทย ร่วมกับพระอัครสังฆราชพอล 

ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำาประเทศไทย 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราช 

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย พระสังฆราชกิตติคุณ 

ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ และพระสังฆราช

ประธานสภาพระสังฆราชจากประเทศอิตาลี เม่ือวันท่ี 

6 ธันวาคม 2014 ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน 

ก่อนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณอาจารย์ชัยณรงค์ 

มนเทียรวิเชียรฉาย บรรยาย “50 ปีแห่งพระพร” 

 พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช กล่าวเปิดปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์  

คริสตศักราช 2015” (JUBILEE YEAR)   “พระศาสนจักร

คาทอลิกแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ คริสต- 

ศักราช 2015 นี้ขึ้น เพื่อรำาลึกถึง 2 เหตุการณ์ ทาง

ประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรในประเทศไทย 

เหตุการณ์แรกคือ ในปี ค.ศ. 2014 นี้ นับเป็นช่วงเวลา 

ครบรอบ 350 ปีสมัชชาอยุธยา ในปี ค.ศ. 1664 อัน

เป็นการประชุมร่วมกันของสมณประมุขของพระ

ศาสนจักรกับผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ เพื่อพิจารณา

สภาพการนั้น รวมทั้งเพื่อกำาหนดแนวทางการประกาศ

ข่าวดีในภูมิภาคนี้ด้วย

 เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ประการที่ 2 คือ วันที่ 

18 ธันวาคม ค.ศ. 2015 จะครบ 50 ปี ของการ

พระศาสนจักร (ต่อจากหน้า 3)
สถาปนาพระฐานานุกรมของพระศาสนจักรคาทอลิก 

ในประเทศไทยขึ้นเป็นพระศาสนจักรท้องถิ่น คือวันที่ 18 

ธันวาคม ค.ศ. 1965 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล 

ที่ 6 ได้ทรงสถาปนามิสซังกรุงเทพฯ และมิสซังท่าแร่-

หนองแสง เป็นอัครสังฆมณฑล พร้อมกับอีก 6 มิสซัง 

ในขณะนั้น คือ มิสซังจันทบุรี มิสซังราชบุรี มิสซัง

เชียงใหม่ มิสซังอุบลราชธานี มิสซังอุดรธานี และ

มิสซังนครราชสีมา เป็นสังฆมณฑล ต่อมาในปี ค.ศ. 

1967 สถาปนาสังฆมณฑลนครสวรรค์แยกออกจาก

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และปี ค.ศ. 1969 สถาปนา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีแยกจากสังฆมณฑลราชบุรี

 การได้รับการสถาปนาพระฐานานุกรมเป็น

สังฆมณฑล หมายถึงการได้รับอำานาจแห่งการปกครอง

ตนเองโดยพระสังฆราชประมุขที่ได้รับมอบหมายให้

อภิบาลดูแลสัตบุรุษคริสตชนคาทอลิก และการประกาศ

ข่าวดีสู่ปวงชน ในเขตปกครองนั้นๆ โดยมีบรรดา 

พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และบรรดาสัตบุรุษคริสตชน 

ฆราวาสผู้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เป็นพระศาสนจักร

ท้องถิ่นอย่างแท้จริง นอกเหนือการจัดงานเฉลิมฉลอง

และกิจกรรมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อ 

คริสตชนให้เข้มแข็งมากขึ้น ตลอดปีศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว 

นี้แล้ว ก่อนหน้านี้ 3 ปี พระศาสนจักรคาทอลิก

ประเทศไทย โดยสภาพระสังฆราชฯ ได้ประกาศให้ ค.ศ. 

2012 จนถึง 15 สิงหาคม ค.ศ. 2015 เป็นปีเตรียมใจ 

และจัดกระบวนการฟื้นฟูความเช่ืออาศัยวิถีชุมชนวัด 

ทีมงานวิถีชุมชนวัดได้จัดทำาตัวช่วย 36 บทเรียนแห่ง

ความเชื่อ โดยพระสงฆ์ นักบวช ครอบครัวคริสตชน 

ให้ใช้บทเรียนต่างๆ เหล่านี้ ในการฟื้นฟูหล่อเลี้ยง ฝึก

ปฏิบัติการดำาเนินชีวิตในวิถีชุมชนวัด เตรียมพร้อมเพื่อ

จะได้ก้าวต่อไปสู่การประกาศข่าวดีแห่งความรักของ

พระเจ้าให้แก่พ่ีน้องชาวไทยอีกเป็นจำานวนมากที่กำาลัง

รอรับฟังข่าวดีนี้อยู่ คู่ขนานไปกับการฟื้นฟูจิตใจบรรดา 

คริสตชนคาทอลิกต่อเนื่องตลอด 3 ปี สภาพระสังฆ-

ราชฯ เริ่มจัดเตรียมสมัชชาใหญ่พระศาสนจักรคาทอลิก

ไทย ซึ่งเริ่มต้นแล้วด้วยการพิจารณาสภาพความเป็นอยู่ 

กับสังคมไทย สภาพความเป็นไปของพระศาสนจักร

ทั่วประเทศ เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก

บรรดาสัตบุรุษคริสตชน นักบวชชาย-หญิง บรรดา 

พระสงฆ์ อาศัยเอกสารและฟังความคิดเห็น ที่เราเรียก

ว่า Lineamenta วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2014 ได้

มีการประชุมสังฆมณฑลนครแห่งท่าแร่-หนองแสง อัน

ประกอบด้วย 4 สังฆมณฑลภาคอีสาน และเมื่อวันที่ 

24-28 พฤศจิกายน 2014 ได้มีการจัดประชุมสังฆ- 

มณฑลนครแห่งกรุงเทพฯ อันประกอบด้วย 6 สังฆ-

มณฑลภาคกลาง เพื่อรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น 

หรือข้อเสนอแนะ อันจะนำาไปสู่การประชุมสมัชชาใหญ่

ของพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย วันที่ 20-25 

เมษายน ค.ศ. 2015 

 สมัชชาใหญ่ครั้ งแรกของพระศาสนจักร

คาทอลิกในประเทศไทย มีหัวข้อว่า “ศิษย์พระคริสต์

เจริญชีวิตประกาศข่าวดี” การประกาศข่าวดีใหม่จะต้อง 

เริ่มด้วยการเจริญชีวิตของผู้ที่เป็นศิษย์พระคริสตเจ้า

เป็นอันดับแรก เพื่อจะสามารถเป็นประจักษ์พยานถึง

พระองค์ ผู้ทรงเป็นองค์ความรักของพระเจ้าแก่ผู้อื่นได้

อย่างแท้จริง ด้วยวิธีนี้เท่านั้น จึงจะทำาให้เราประกาศ

ข่าวดีเกิดผลในจิตใจผู้คนได้ ทำาให้งานการประกาศข่าวดี

น่าเชื่อถือ 

 พี่น้องที่รัก เราก้าวมาถูกทางแล้ว การเป็น

ประจักษ์พยานด้วยชีวิตคริสตชนมาเป็นอันดับแรก จึง

ทำาให้การประกาศข่าวดีเกิดผลน้ัน มีพูดกันมากในฐานะ

พระสังฆราช สมาชิกสมัชชาพระสังฆราช ค.ศ. 2012 

จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นย้ำาอย่าง

เด่นชัดหลายครั้งในพระสมณสาส์นความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสารของพระองค์ 

 ดังนั้นสิ่งแรกที่เกี่ยวข้องกับสมัชชาใหญ่คือ 

แนวคิดหลักของพระศาสนจักร ในเรื่องการประกาศ

ข่าวดีใหม่ ที่ต้องเริ่มจากการดำาเนินชีวิตเป็นพยาน ด้วย

การประกาศข่าวดี อย่างไรก็ตาม พลังขับเคลื่อนของ

การประกาศข่าวดี ก็อยู่ที่การเสด็จมาของพระจิตเจ้ายัง

บรรดาอัครสาวกในวันเปนเตกอสเต นับเป็นปัจจัยสำาคัญ

พ้ืนฐานของชีวิตผู้เป็นศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้าทุกคน

อย่างสิ้นเชิง และจากการที่บรรดาอัครสาวกได้รับพระ 

จิตเจ้าน้ีเอง เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างย่ิงใหญ่ในชีวิตของ

พวกเขา” 

 เป็นครั้งแรกของคาทอลิกในประเทศไทย กับ

การเตรียมพร้อมเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2015 

รำาลึกถึง 2 วาระสำาคัญ คือ ครบรอบ 350 ปี แห่งการ

เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาของคณะธรรมทูตฝรั่งเศส เมื่อ

ค.ศ. 1664 (พ.ศ. 2207) จุดเริ่มต้นของการรับรอง 

มิสซังสยามอย่างเป็นทางการจากกรุงโรม และวาระครบ 

50 ปีแห่งการสถาปนาพระฐานานุกรม ยกระดับพระ

ศาสนจักรในประเทศไทย จากมิสซังให้เป็นสังฆมณฑล 

ซ่ึงทำาให้พระศาสนจักรในประเทศไทยดำารงอย่างเข้มแข็ง  

พิธีต้อนรับปีศักดิ์สิทธิ์ ในครั้ งนี้มีทั้ งกิจกรรมกลุ่ม

ครอบครัว กลุ่มสามเณร เณรี ผู้ฝึกหัด และผู้สนใจ

กระแสเรียก กลุ่มเยาวชน การสวดภาวนาเทเซ่และ

ศีลอภัยบาปเตรียมชำาระใจเพื่อความเป็นคริสตชนท่ีดี

ตลอดวาระสำาคัญ และมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

ชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสเฉลิม 

พระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม โดย 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน ร่วม

กับพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช และพระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ ศุระ-

ศรางค์  ที่หอประชุมไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน 

 ปัจจุบันพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย 

ประกอบไปด้วย 10 สังฆมณฑล คือ อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑล

จันทบุรี ราชบุรี เชียงใหม่ อุบลราชธานี อุดรธานี 

นครราชสีมา นครสวรรค์ และสุราษฎร์ธานี  

 ในปีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2015 ชุมชนคาทอลิก 

ในประเทศไทย จะมีการจัดกิจกรรมตามคำาสอนของ

พระศาสนจักร เน้นที่หลักความรักในครอบครัว และ

การปรับปรุงพัฒนาชีวิตตนเอง ดำารงเจตนารมณ์ศาสนา

แห่งความรักและสันติ ที่สืบเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน 

 พระศาสนจักรคาทอลิกไทย มีการจัดกิจกรรม 

เพื่อต้อนรับปีศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และในปีหน้า 

ยังมีอีกหลายกิจกรรมตามมา



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1-2 ประจำาวันที่ 1-10 มกราคม 2015 หน้า 5

ตอนที่ 49

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

พระสันตะปาปาทรงร่วมกับ

ผู้นำาจากศาสนาต่างๆ

ต่อสู้กับทาสสภาพยุคใหม่
2 ธันวาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ประมาณกันว่า กว่า 36 ล้านคนทั่วโลก มีชีวิตดุจทาส

ไม่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ทั่วไปส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน

คือ เป็นโสเภณี และบังคับให้ใช้แรงงาน  ผู้นำาทางศาสนา 

ความเชื่อต่างๆ มารวมกัน ณ สำานักวาติกันเพื่อ 

รวมพลังและยุติสิ่งนี้ แท้จริงพวกท่านได้กำาหนดเวลา

ทำางานไว้ 6 ปีเพื่อจะต้องเห็นผลบังเกิดอย่างชัดเจน 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสในที่ประชุม 

ตอนหนึ่งว่า

  “เราขอประกาศ ณ ที่นี้ ในนามของแต่ละคน

และทุกท่านแห่งศาสนาและความเชื่อของแต่ละท่าน

ว่า ทาสสภาพยุคใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบการค้ามนุษย์ การ

บังคับใช้แรงงาน โสเภณีหรือการค้าขายอวัยวะส่วนต่างๆ 

ของร่างกาย ล้วนเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ผู้ตก

เป็นเหยื่อมาจากทุกวิถีชีวิตชนชั้น แต่มักจะเกิดกับผู้

ยากจนที่สุดซึ่งเป็นผู้ทรงคุณค่าที่สุดในหมู่พี่น้องชาย-

หญิงของพวกเรา” จากนั้นพระคุณเจ้าจัสติน เวลบี้ 

พระอัครสังฆราชแห่งแคนเทอร์เบอรี ปราศรัยบางตอนว่า

 “ณ เวลาหนึ่งเมื่อความเชื่อถูกเข้าใจอย่างผิดๆ 

ให้กลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง นับเป็นเคร่ืองหมาย

แห่งความหวังอันแท้จริงท่ีวันนี้ผู้นำาความเชื่อในโลก

ต่างมาร่วมกันมอบตนเองต่อสาธารณชนที่จะต่อสู้เพื่อ

ยุติทาสสภาพยุคใหม่”  ตัวแทนจากพุทธศาสนาภิกษุณี 

ติชห์ นุ จันคง ได้กล่าวบางตอนต่อที่ประชุมว่า 

 “เม่ือเรามีความกระจ่างชัดใสในดวงจิตแล้ว 

เราจะมีความเมตตาไม่เพียงแต่แค่ผู้ตกเป็นเหยื่อเท่านั้น 

แต่มีให้แก่ผู้ค้ามนุษย์เหล่านั้นด้วย เมื่อเราเห็นว่าพวก

ค้ามนุษย์ต้องทรมาน เราสามารถช่วยพวกเขาให้ตื่นขึ้น

และยุติสิ่งที่พวกเขากำาลังทำาอยู่ ความเมตตาของพวก

เราสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงพวกเขาให้กลายเป็นเพื่อน

และพันธมิตรในกิจกรณีของพวกเรา”

l ท่ามกลางผู้เข้าร่วมประชุมยังมีหญิงชาวอินเดียชื่อ 

มาตา อัมฤทธิ์อนันตมายี ซึ่งนับถือศาสนาฮินดูที่ผู้คน

ถือว่าเป็นบุคคลดำาเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์

l ยังมีตัวแทนจากมุสลิม ซึ่งมาในนามของมหาอิหม่าม 

จากมหาวิทยาลัยอัล-อัสฮาร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่

สำาคัญที่สุดของชาวอิสลาม

l ผู้นำาจากพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์ พระอัยกา 

บาร์โธโลมิวได้ส่งสารมาทางวิดีโอ เป็นเครื่องหมายว่า

ท่านสนับสนุนโครงการนี้ด้วย  เหยื่อ 2 รายผู้รอดตาย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประทับในที่ประชุม

ร่วมกับผู้แทนจากศาสนาต่างๆ อย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน

โดยไม่ทรงถือพระองค์
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ภิกษุณี ติชห์ นุ  จันคง จากศาสนาพุทธ

มาตา อัมฤทธิ์อนันตมายี นั่งติดกับสมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิสและกำาลังจะลงนามในข้อตกลงร่วมกันของ

ศาสนาต่างๆ

มหาวิทยาลัยอัล-อัสฮาร์ ของศาสนาอิสลามอันสำาคัญ 

ในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์

จากการค้ามนุษย์มาอ่านข้อความในแถลงการณ์ที่จะได้

รับการเซ็นชื่อโดยผู้นำาจากศาสนาต่างๆ การประชุมร่วม

ประสานนี้เกิดขึ้นโดยเครือข่ายอิสรภาพระดับโลก เป็น

มาหลังจากผู้นำาศาสนจักรแองกลีกัน พระคุณเจ้าจัสติน 

เวลบี้ แบ่งปันแนวคิดนี้กับสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 ผู้นำาทางศาสนา

ต่างความเชื่อมาร่วมกันไม่เพียงแค่ร่างคำาแถลงการณ์

เท่านั้น แต่เพื่อลงมือปฏิบัติร่วมกัน

ผู้นำาจากศาสนาต่างๆ ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหลังพิธีลงนามในข้อตกลง หน้าห้องประชุมในสำานักวาติกัน

(อ่านต่อหน้า 17)
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บทอธิษฐานภาวนา

ให้อภัยบาป
“เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นความเชื่อของคนเหล่านี้ 

จึงตรัสแก่คนอัมพาตว่า 

‘ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว’” (มาระโก 2:5)

 บางครั้งเมื่อเราเปิดหีบห่อที่ส่งทางไปรษณีย์ เราจะพบอีกหีบห่อหนึ่ง

อยู่ข้างใน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความสำาคัญที่ผู้ส่งมีให้กับสิ่งที่อยู่ในห่อนั้น 

และต้องการให้ถึงมือผู้รับในสภาพที่ดี นักบุญมาระโกก็มักจะทำาสิ่งที่คล้ายคลึง

กัน ในพระวรสารของท่าน ท่านมักจะใส่วงเล็บเมื่อเล่าเกี่ยวกับพันธกิจของ

พระเยซูเจ้าระหว่างสองเรื่องในพระวรสารที่เราพิจารณาในวันนี้ 

 เรื่องราวเริ่มต้นและจบลงด้วยการรายงานถึงการท่ีพระเยซูเจ้าทรง

รักษาคนง่อยให้หาย มีชายสี่คนช่วยกันแบกเขาและค่อยๆ ปล่อยเปลที่เขา

นอนอยู่ลงในบ้านที่พระเยซูเจ้าทรงสอนอยู่ เรื่องจบลงด้วยการที่พระเยซูเจ้า

ทรงบอกให้ชายผู้นั้นแบกเปลด้วยตนเองกลับบ้าน แต่ในเรื่องนี้มีอีกเรื่องหนึ่ง 

กล่าวคือพระเยซูเจ้าไม่เพียงแต่ทรงรักษาโรคฝ่ายกาย แต่ทรงกล่าวถึงความ

ต้องการฝ่ายจิตของชายผู้นั้น ด้วยการที่ทรงประกาศให้อภัยบาปของเขา พวก

ฟาริสีและผู้นำาศาสนาของชาวยิวต่อต้านโดยกล่าวว่า การกระทำาดังน้ีเป็นพันธกิจ 

ของพระเจ้าเท่าน้ัน และพระเยซูเจ้าทรงกล่าวผรุสวาท ด้วยการกระทำาส่ิงท่ีพระเจ้า 

ทรงกระทำา 

 พระเยซูเจ้าทรงตอบโดยตรัสว่าพระองค์คือบุตรมนุษย์ พระองค์ทรง

ใช้นามน้ีสิบส่ีคร้ังในพระวรสารน้ี เม่ือพระองค์ตรัสเก่ียวกับพระทรมานของพระองค์

ในอนาคต บางครั้งเกี่ยวกับบทบาทของพระองค์ในฐานะพระตุลาการ ทรงใช้

ศัพท์น้ีเน้นถึงพระราชอำานาจของพระองค์ในโลก นักบุญมาระโกนำาส่ิงซ่ึงจะช่วย

ผู้อ่านให้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับพระราชอำานาจที่เป็นของพระเยซูเจ้า มิใช่

เป็นแต่เพียงอำานาจมนุษย์ แต่เป็นอำานาจของพระเจ้าด้วย

 ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดให้ลูกเลียนแบบความเชื่อของชายสี่คนที่นำา 

เพ่ือนของพวกเขามาหาพระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกได้ยินพระวาจาอภัยบาปท่ีพระองค์

ตรัสแก่ชายนั้น เพื่อชีวิตแห่งความเชื่อของลูกจะได้จูงใจผู้อื่น เดชะพระบารมี

พระคริสตเจ้าของของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

ยอห์น 6:1-14

 “หลังจากน้ัน พระเยซูเจ้าเสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลีหรือทิเบเรียส ประชาชน

จำานวนมากตามพระองค์ไป  เพราะเห็นเคร่ืองหมายอัศจรรย์ท่ีทรงกระทำาแก่ผู้เจ็บป่วย  

พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขา ประทับที่นั่นพร้อมกับบรรดาศิษย์  ขณะนั้นใกล้จะ

ถึงวันฉลองปัสกาของชาวยิว พระเยซูเจ้าทรงเงยพระพักตร์ ทอดพระเนตรเห็น

ประชาชนจำานวนมากที่มาเฝ้า  จึงตรัสแก่ฟีลิปว่า  “พวกเราจะซื้อขนมปังที่ไหน

ให้คนเหล่านี้กิน” พระองค์ตรัสดังนี้เพื่อทดลองใจเขา  แต่พระองค์ทรงทราบแล้ว 

ว่าจะทรงทำาประการใด  ฟีลิปทูลตอบว่า  “ขนมปังราคาสองร้อยเหรียญแจกให้ 

คนละนิดกยั็งไมพ่อ” ศษิยอ์กีคนหนึง่คอือนัดรวูน์อ้งของซโีมนเปโตรทูลวา่  “เดก็ 

คนหนึ่งที่นี่มีขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนกับปลาสองตัว  ขนมปังและปลาเพียงเท่านี้

จะพออะไรสำาหรับคนจำานวนมากเช่นนี้”   พระเยซูเจ้าตรัสว่า  “จงบอกประชาชน

ให้นั่งลงเถิด”  ที่นั่นมีหญ้าขึ้นอยู่ทั่วไป  เขาจึงนั่งลง นับจำานวนผู้ชายได้ถึง 

ห้าพันคน พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปังขึ้น  ทรงขอบพระคุณพระเจ้า แล้วทรง

แจกจ่ายให้แก่ผู้ที่นั่งอยู่ตามที่เขาต้องการ  พระองค์ทรงกระทำาเช่นเดียวกันกับ 

ปลา เม่ือคนท้ังหลายอ่ิมแล้ว  พระองค์ตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า  “จงเก็บเศษขนมปัง 

ท่ีเหลือ อย่าให้ส่ิงใดสูญไปเปล่าๆ”  บรรดาศิษย์จึงเก็บเศษขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อน

ท่ีเหลือน้ันได้สิบสองกระบุง  เม่ือคนท้ังหลายเห็นเคร่ืองหมายอัศจรรย์ท่ีทรงกระทำา 

ก็พูดว่า  “ท่านผู้นี้เป็นประกาศกแท้ซึ่งจะต้องมาในโลก”

เด็ก พร้อมกับขนมปังและปลา

 ในพระวรสาร  นอกจากเหตุการณ์การกลับฟ้ืนคืนชีพของพระเยซูคริสต- 

เจ้าที่ผู้ประพันธ์พระวรสารทั้งสี่ได้บันทึกก็มีเหตุการณ์การทวีขนมปังและปลา

อย่างอัศจรรย์ที่ได้รับการบันทึกในพระวรสารทั้งสี่

 ขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวที่ได้รับการทวีอย่างน่าอัศจรรย์ให้แก่

ผู้รับประทานมากถึง 4,000 คน (มก) ถึง 5,000 คน (มธ, ลก, ยน) นี้  ได้

รับมาจากเด็กชายคนหนึ่ง  โดยเราไม่ทราบชื่อและอายุของเขาเลย  ปกติใน

วัฒนธรรมของชาวยิว สตรี และ เด็ก เป็นบุคคลที่ไม่มีความสำาคัญเท่าไร  แม้ใน

การบันทึกจำานวนผู้ได้รับขนมปังและปลาในอัศจรรย์ครั้งนี้ ยังไม่ได้นับจำานวน

สตรีและเด็กเลย  และเราก็ไม่รู้ว่าทำาไมเด็กคนนี้จึงสามารถนำาขนมปังและปลา

มาให้อัครสาวกมาให้พระเยซูได้  พ่อแม่ของเขายินยอมด้วยไหม  หรือว่า อาจ

จะมีการต่อว่าระหว่างกันในครอบครัวของเด็กชายคนนี้ก่อนที่ขนมปังห้าก้อน

และปลาสองตัวนี้จะถูกมอบต่อให้อัครสาวก

 แต่อย่างไรก็ดี  พระเยซูทรงทำาอัศจรรย์นี้ได้ก็ด้วยการมีส่วนร่วมของ

เด็กชายคนนี้  บุคคลที่เกือบไม่มีความหมายในสังคม ในวัฒนธรรมของชาวยิว

ขณะนั้นแต่กับพระเยซู พระองค์ต้องการจะบอกว่า สำาหรับพระองค์ทุกคนมี

ความหมาย มีความสำาคัญเสมอ  ทุกคนมีคุณค่า และมีพระพรพิเศษประจำาตัวที่

พระเจ้ามอบให้เป็นของขวัญ  ที่สามารถใช้เลี้ยงดูผู้หิวกระหายในครอบครัว ใน

สังคมได้  และถึงแม้คุณค่าของขวัญนี้ แม้จะเล็กน้อยสักเพียงใดก็ตาม เมื่ออยู่

ในพระหัตถ์ของพระเยซูแล้ว คุณค่าและของขวัญนี้ก็กลับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 

Monsignor Gregory E.S. Malovetz

Year of Faith Companion
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สาส์นอภิบาล

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่อง “การเตรียมสมัชชาใหญ่  ค.ศ. 2015” และเพื่อการเฉลิมฉลองพระฐานานุกรม 8 เขตปกครองพระศาสนจักร ขึ้นเป็น “สังฆมณฑล” 

ครบรอบ 50 ปี ของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ในโอกาสเปิดปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์” (Jubilee Year) 

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2014

อวยพรมายังพี่น้องพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษที่รักทั้งหลาย

 สืบเนื่องมาจากสาส์นอภิบาล ค.ศ. 2012 ภายใต้หัวข้อ “ฟื้นฟูชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์” สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ปรารถนาจะให้แผนการ

ฟื้นฟูพระศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศของเรานี้เป็นรูปธรรม จึงออกสาส์นอภิบาลมายังทุกท่านดังนี้

ความมุ่งหมายของสมัชชาใหญ่

 บรรดาพระสังฆราชคาทอลิกในประเทศไทยได้ไตร่ตรองสภาพความเป็นจริงของพระศาสนจักรในประเทศไทย ที่ต้องเป็นประจักษ์พยานต่อสังคมไทยร่วมสมัย

ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเล็งเห็นความจำาเป็นท่ีจะให้บรรดาคริสตชนทุกคนได้ตระหนักและมองเห็นถึงความจำาเป็นท่ีจะต้องมีการฟ้ืนฟูความเช่ือในการพบปะ 

กับพระบุคคลของพระคริสตเจ้า ทั้งในระดับส่วนตัว และในระดับส่วนรวม    โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนวัดเพื่อพัฒนาความเชื่อให้บรรลุวุฒิภาวะ  ในการเป็นคริสตชนอย่าง 

มีคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อสานต่อพันธกิจการประกาศข่าวดีใหม่ จึงได้มีความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2011 ที่จะจัดประชุมสมัชชาใหญ่

ครั้งที่หนึ่ง (The First Plenary Council) ในปี ค.ศ. 2015  การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางในการตอบสนองต่อสถานการณ์แห่งการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเชื่อของประชากรของพระเจ้าอย่างรุนแรงเพื่อมุ่งให้การประกาศข่าวดีใหม่เป็นพลังแห่งแสงสว่าง 

ส่องโลกปัจจุบัน เพื่อให้พระศาสนจักรได้เป็นหนทาง ความจริง ชีวิต และเป็นพุน้ำาความชื่นชมยินดีในท่ามกลางกระแสโลกที่กำาลังท้าทายบุคคลทุกระดับชั้นและวัฒนธรรม 

ในประเทศไทย ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ท้าทายในพระสมณสาส์นเตือนใจ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (EVANGELII GAUDIUM)

 การประชุมสมัชชาใหญ่ปี ค.ศ. 2015 นี้ กระทำาขึ้นในโอกาสครบรอบ 350 ปี แห่ง “การประชุมสมัชชาแห่งพระศาสนจักรในอาณาจักรสยาม” (ประเทศไทย 

ในปัจจุบัน) เมื่อปี ค.ศ. 1664  อีกทั้งเป็นโอกาสครบ 50 ปีของการสถาปนาพระฐานานุกรมของ 8 สังฆมณฑลในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1965

 การประชุมสมัชชาใหญ่ (Plenary Council) มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นประเภทหนึ่งของ “สภาเฉพาะ” (Particular Councils) และเป็น “การประชุม 

ที่จัดขึ้นสำาหรับพระศาสนจักรเฉพาะถิ่นทั้งหมด ที่ขึ้นต่อสภาพระสังฆราชเดียวกัน ต้องจัดขึ้นบ่อยเท่าที่เห็นว่าจำาเป็นหรือมีประโยชน์ต่อสภาพระสังฆราช โดยได้รับการ

รับรองจากสันตะสำานัก” (กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 439 มาตรา 1) 

 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 445 ยังบัญญัติไว้ว่า “ที่ประชุมสภาเฉพาะต้องเอาใจใส่ดูแลถึงความจำาเป็นด้านอภิบาลของประชากรของพระเป็นเจ้าใน

อาณาเขตของตนเอง และที่ประชุมนี้ยังมีอำานาจปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำานาจนิติบัญญัติ ที่ประชุมนี้สามารถออกข้อกฤษฎีกาที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูน 

ความเชื่อ จัดกิจกรรมด้านอภิบาลร่วมกัน ชี้นำาด้านศีลธรรมและรักษา ส่งเสริมหรือป้องกันระเบียบวินัยทั่วไปของพระศาสนจักร”  ทั้งยังมีระบุอีกว่า กฤษฎีกาดังกล่าว 

ที่ออกโดยที่ประชุม ต้องได้รับการรับรองจากสันตะสำานักก่อนแล้วเท่านั้นจึงจะประกาศใช้ได้ (เทียบ กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 446)

 สาระสำาคัญของสมัชชาใหญ่ครั้งนี้ คือเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่ (New Evangelization) ที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาชุมชน

ศิษย์พระคริสต์ การพัฒนาคุณค่าและชีวิตจิตแบบไทย ผลของโลกาภิวัตน์ที่มีผลกระทบ ความเชื่อ ชีวิต และพันธกิจของพระศาสนจักร และกระทบระบบคุณค่าทาง

จริยธรรมศีลธรรม กระทบสังคม ความดีส่วนรวม และการอยู่ร่วมกับผู้มีความเชื่ออื่น ในบริบทประชาคมอาเซียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปรับโครงสร้างของพระศาสนจักร

ในประเทศไทยให้พร้อมเพื่อการอภิบาลและกล้าหาญที่จะออกไปประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 

หัวข้อของการประชุมสมัชชาใหญ่ และการเตรียมการ

 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” เป็นหัวข้อของการประชุมสมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015 โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ช่วง คือสมัชชาระดับ

สังฆมณฑลนคร (Metropolitans) ทั้งสองแห่ง ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2014 และการประชุมสมัชชาใหญ่ร่วมกันในเดือนเมษายน ค.ศ. 2015 

 คณะกรรมการเตรียมสมัชชาได้ดำาเนินงานเป็นสองขั้นตอนโดยให้สมาชิกในพระศาสนจักรได้ไตร่ตรองเอกสาร 2 ฉบับ คือ

 1. “เอกสารเพื่อการไตร่ตรอง” (Lineamenta) เป็นเอกสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นแนวทางสมัชชาฯ โดยนำาเสนอสภาพความเป็นจริงในสังคม ให้แนวทาง

คำาสอนของพระศาสนจักร ข้อคิด และประเด็นคำาถามเสนอให้กับสมาชิกของพระศาสนจักรในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการไตร่ตรอง การภาวนา และร่วมกันตอบคำาถาม

ในหัวข้อของสมัชชาใหญ่คือ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” จากนั้น จึงนำาคำาตอบและข้อเสนอแนะจำานวนมากผนวกกับการศึกษาคำาสอนต่างๆ ของ

พระศาสนจักรที่เกี่ยวข้องมายกร่างเป็นเอกสารประกอบการประชุมสมัชชาใหญ่ (Instrumentum Laboris) 

(อ่านต่อหน้า 8)
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สาส์นอภิบาล (ต่อจากหน้า 7)

 2. “เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาใหญ่” (Instrumentum Laboris) มีเนื้อหา 4 บท คือ บทที่ 1 “พระเยซูคริสตเจ้า” บ่อเกิดและจุดสูงสุด (Source 

and Summit) ของความเชื่อและคุณค่าแท้จริง ในชีวิตและพันธกิจของคริสตชนคาทอลิกไทย  บทที่ 2 “ความเชื่อในพระคริสตเจ้า” คือ “การพบปะและมีประสบการณ์

กับพระคริสตเจ้า” จนกระทั่งนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระคริสตเจ้า เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน (Spirituality of Communion) เพื่อพระอาณาจักรของ

พระเจ้าปรากฏชัด (Thy Kingdom come) บทที่ 3 บัดนี้ถึงเวลา “การประกาศข่าวดีใหม่” ในสังคมไทย บทที่ 4 ความจำาเป็นที่ต้องการสร้างสรรค์แนวคิดและวิธีการ

เพื่อการประกาศข่าวดีใหม่

 การประชุมสมัชชาระดับสังฆมณฑลนครทั้งสองแห่ง กล่าวคือกรุงเทพฯ และท่าแร่-หนองแสง ได้ศึกษาไตร่ตรองเอกสารประกอบการประชุมสมัชชาใหญ่ 

(Instrumentum Laboris)  เพื่อระดมความคิดจากการทำางานร่วมกันในสมัชชาแห่งสังฆมณฑลนคร เพื่อนำาเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่ต่อไป

 ในการประชุมสมัชชาใหญ่ จะมีหัวหน้าผู้จัดเตรียมข้อเสนอ (General Relator) และคณะทำางานทำาหน้าที่รวบรวมประเด็นสำาคัญจากที่ประชุมใหญ่และ

การประชุมย่อยของทุกกลุ่ม เพื่อนำามาจัดทำา “ร่างข้อเสนอ” (Relatio ante disceptationem) และปรับแก้ฉบับร่างตามที่ที่ประชุมเสนอ เพื่อจัดทำา “ข้อเสนอ 

ฉบับสมบูรณ์” (Relatio post disceptationem) ที่จำาเป็นและมีความสำาคัญอย่างยิ่งยวดต่อพระศาสนจักรในประเทศไทย เพื่อให้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ลงคะแนนเสียง

เสนอแนะ (consultative vote) เป็นรายข้อในวันประชุมสมัชชาวันสุดท้าย เพื่อนำาเสนอสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยมีมติและประกาศรับรอง

 สำาหรับเราคริสตชน ความเชื่อเป็นพระพรที่เราได้รับผ่านทางพระศาสนจักรเมื่อรับศีลล้างบาป  ประวัติศาสตร์ระบุว่ามิสชันนารีคณะโดมินิกันชาวโปรตุเกส 

เดินทางเข้ามาประเทศสยาม เมื่อ ค.ศ. 1567 ต่อมา ค.ศ. 1582 เป็นมิสชันนารีคณะฟรังซิสกันชาวสเปน และ ค.ศ. 1607 เป็นมิสชันนารีคณะเยสุอิต  เรามีข้อมูลจาก

เอกสารของคณะโดมินิกันและคณะเยสุอิตซึ่งทำาให้เราเข้าใจบทบาทของทั้งสองคณะนี้พอสมควร แต่เรามีเอกสารของคณะฟรังซิสกันน้อยมาก และในวันที่ 22 สิงหาคม 

ค.ศ. 1662  มิสชันนารีคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสจากประเทศฝรั่งเศสได้เดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา  การสืบทอดพระพรแห่งความเชื่อจึงเริ่มต้นขึ้นในแผ่นดิน 

สยามเป็นรูปร่างอย่างเด่นชัด  ดังนั้น ในปี ค.ศ. 2012  จึงถือได้ว่าครบ 350 ปี ที่มีการประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการในประเทศไทย  และตั้งแต่แรกเริ่มพระศาสนจักร

ในประเทศไทยมีสถานะเป็น “มิสซัง” จนในที่สุดได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็น “สังฆมณฑล” อย่างเป็นทางการ ในปี ค.ศ. 1965  ฉะนั้น ในปี ค.ศ. 

2015 ก็จะครบ 50 ปีที่ได้รับการสถาปนาด้วย พระศาสนจักรคาทอลิกไทยจึงได้กำาหนดให้ช่วงเวลาแห่งพระพรในปี 2012-2015 เป็นปี “การฟื้นฟูชีวิตชุมชนศิษย์ 

พระคริสต์” เริ่มในวันที่ 15 สิงหาคม 2012  เป็นการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนในทุกระดับ และทางสันตะสำานักได้ประกาศให้ปี 2012-2013 เป็น “ปีแห่งความเชื่อ” ซึ่ง

เป็นการฉลอง 2 เหตุการณ์สำาคัญในชีวิตพระศาสนจักร คือ 50 ปี ที่นักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา เปิดสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2 (11 ตุลาคม 1962) และ 20 

ปี ที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ได้ประกาศรับรองหนังสือคำาสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (11 ตุลาคม 1992) และพระศาสนจักรไทยจึงเปิด “ปีศักดิ์สิทธิ์ 

หรือ ปี ปีติแห่งพระคุณการุณย์” ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2014 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2015

 ในแผนอภิบาลพระศาสนจักรได้มีการกำาหนดที่จะใช้กระบวนการวิถีชุมชนวัดเป็นวิธีการหลักเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของพระศาสนจักรให้เป็นหนทางใหม่ 

เป็นรูปแบบใหม่ ชีวิตใหม่ของคริสตชนไทย ความเชื่อเป็นประสบการณ์ของคริสตชน คือ การพบพระคริสตเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพ เป็นความเชื่อที่มีชีวิตชีวา (แผน

ทิศทางฯ ข้อ 15) เป็นชุมชนที่มีชีวิต มีพระวาจาของพระเจ้าเป็นลมหายใจของชีวิต หล่อเลี้ยงด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์และการภาวนา  จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่คริสตชนต้องสร้าง

ความสัมพันธ์กับพระเจ้าอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ และมีประสบการณ์กับพระ มีการพัฒนาความเชื่อซึ่งเป็นรากฐานชีวิตคริสตชน เพื่อมุ่งให้เกิดประสบการณ์กับพระเจ้าจนเป็น

แรงขับเคลื่อนให้พัฒนาทุกมิติของชีวิต และพร้อมที่จะร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดีแก่ปวงชน

 สำาหรับกิจกรรมต่างๆ เพื่อการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ตลอดปี ปีติแห่งพระคุณการุณย์ นั้น (Jubilee Year)  สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

และพระสังฆราชของแต่ละสังฆมณฑลจะประกาศให้ทุกท่านทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในโอกาสต่อไป

 เวลานี้สภาพระสังฆราชฯ ขอเชิญชวนสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักร ทั้งในระดับส่วนตัว หมู่คณะ ชุมชน สังฆมณฑล และระดับชาติ ได้ร่วมกันทบทวนชีวิต

ความเชื่อประจำาวันของเราในการเป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์ ทำาให้เราเป็นหนึ่งเดียวในความรักต่อพระเจ้า เป็นประจักษ์พยานชีวิตด้วยการแบ่งปันบุคคลที่รักยิ่งของเรา 

คือ “พระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงบุกเบิกความเชื่อ และทรงทำาให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์” (ฮบ 12:2)

 ขอพระแม่มารีย์พระมารดาพระศาสนจักรและองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย โปรดเสนอวิงวอนเพื่อพระศาสนจักรไทยได้เจริญเติบโต

ยิ่งขึ้นในการเป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจา การอธิษฐานภาวนาและศีลมหาสนิท หยั่งรากลึกในความเชื่อ ความหวังและความรัก สามารถ

ประกาศข่าวดี เจริญชีวิตและปฏิบัติพันธกิจแห่งความรักและการรับใช้ เป็นเกลือดองแผ่นดินและแสงสว่างแท้แก่สังคมไทยตลอดไป

 ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2014

(พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำาเนียร  สันติสุขนิรันดร์)

พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และ

ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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  วั ด พ ร ะ ช น นี

ของพระเป็นเจ้า รังสิต 

ปทุมธานี ฉลองวัดวัน

พฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 

เวลา 10.30 น. พระ-

คาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  

กิจบุญชู เป็นประธาน 

 วดัพระครสิตประจกัษ ์ เกาะใหญ ่จ.พระนคร- 

ศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่   3  มกราคม  เวลา  10.30  น. 

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนา จ.นครนายก 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 มกราคม เวลา 10.30 น.

 วัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น.

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่  14  กุมภาพันธ์  2015 เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี (ซ.ราม- 

คำาแหง 184) ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 

เวลา 10.30 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  เป็นประธาน 

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 

เวลา 10.00 น.

 

 วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 3 มกราคม เวลา 10.30 น. 

 วัดพระนามเยซู ชลบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 

มกราคม เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญอันตน พนมสารคาม ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 17 มกราคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ำา ระยอง 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 มกราคม เวลา 10.30 น.

 วัดอารักขเทวดา โคกวัด ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

7 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญยอแซฟ จ.พิจิตร ฉลองวัดพร้อม

พิธีเสกอาคารเรียนใหม่และสระว่ายน้ำา วันศุกร์ที่ 27 

กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน 

 

 วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี หาดแตง (ทาง

ไปน้ำาตกห้วยแม่ขมิ้น) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 31 มกราคม  เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญสเตเฟน ศูนย์คาทอลิกแม่จัน 

จ.เชียงราย ฉลองวัดและพิธีโปรดศีลกำาลัง วันศุกร์ที่ 2 

มกราคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ  อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันนา บ้านห้วยเจริญ อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิธีเปิด-เสกวัดใหม่ วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  

อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน (ติดต่อสอบถามได้ที่คุณพ่อ

รชตะ   ประทุมตรี โทร. 08-1746-5878)

 วัดนักบุญมัทธิว บ้านไทยเจริญ อ.เวียงแก่น 

จ.เชียงราย พิธีเปิด-เสกวัดใหม่ วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  

อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน (ติดต่อสอบถามได้ที่คุณพ่อ

เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม โทร. 08-6832-2174)

 วัดนักบุญอักแนส จ.กระบี่ ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 17 มกราคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

ที่นี่มีนัด

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อไพบูลย์ 

อุดมเดช จิตตาธิการ วันที่ 10 มกราคม / 14 

กุมภาพันธ์ 2015 / 14 มีนาคม เวลา 08.30-10.30 น. 

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญ 

ผู้สูงอายุร่วมมิสซา ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพ- 

มหานคร คุณสงวน โทร. 08-1908-4766 คุณเปรม 

โทร. 08-4008-8789 

]ขอเชิญร่วมฉลองสักการสถานบุญราศีนิโคลาส 

บุญเกิด กฤษบำารุง 

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม ค.ศ. 2015 

 เวลา 18.00 น.  พิธีมิสซาฉลองภายใน โดย 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

วันจันทร์ที่ 12  มกราคม ค.ศ. 2015 

 เวลา 10.00 น.  เดินรูปคุณพ่อนิโคลาส โดย 

คุณพ่อเปโตร เชษฐา ไชยเดช

   เวลา 11.00 น.  พิธีมิสซา และโปรดศีลเจิมฯ  

แก่ผู้สูงอายุ โดยคุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์

  เวลา 13.30 น. สวดสายประคำา อวยพรศีล

มหาสนิท

 เวลา 18.00 น. พิธีมิสซาฉลองประจำาปี โดย 

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช 

 พร้อมร่วมฉลอง 50 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อ

ยอแซฟ จำาเนียร กิจเจริญ

] คณะพลมารีย์ประเทศไทย จะจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ 

สภาต่างๆ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 

2015 ที่วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา 

หัวข้อ “ชีวิตจิตของคณะพลมารีย์กับความชื่นชมยินดี 

แห่งพระวรสาร” ติดต่อคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ โทร. 

08-4682-5959

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก ตารางเวลาสำาหรับ Lectio Divina 

ของปี 2015 วันจันทร์ที่ 5 มกราคม / วันศุกร์ที่ 6 

สังฆมณฑลราชบุรี

กุมภาพันธ์ / วันจันทร์ที่ 2  มีนาคม / วันเสาร์ที่ 18 

เมษายน / วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม / วันศุกร์ที่ 5 

มิถุนายน / วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม / วันเสาร์ที่ 

1 สิงหาคม / เดือนกันยายน เข้าเงียบ Lectio ที่ศูนย์

คามิลเลียน ลาดกระบัง เย็นวันพฤหัสบดีที่ 10 - เที่ยง

วันอาทิตย์ที่ 13  / วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม / วันเสาร์ที่ 7 

พฤศจิกายน / วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม สอบถามคุณ 

วันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585 

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่จอดรถ 

ชั้น A ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ 

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

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

08-9611-7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา 

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

(อ่านต่อหน้า 16)

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นคร- 

ราชสีมา ฉลองบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง  

พระสงฆ์และมรณสักขี วันเสาร์ที่ 10 มกราคม เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

ฉลองชุมชนความเชื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม  เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เป็น

ประธาน ก่อนมิสซามีวจนพิธีกรรมเสกอาคารเรียน 4 

ชั้น โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ เวลา 09.30 น.
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เสกสุสาน

= ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ “เสกสุสาน

ศานติคาม” ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น.  

มีรอบเดียว ท่ีหอประชุมนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา 

ยอห์น ปอล ที่ 2  พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน ถ้าไม่สะดวก 

มาร่วมในวันและเวลาดังกล่าว สามารถมาร่วมมิสซา 

ระลึกถึงผู้ล่วงลับได้ในวันอาทิตย์ท่ี 25 มกราคม 2015 

เวลา 16.30 น. ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ 

(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 ทั้งสองวัน 

มีดอกไม้และเทียนจำาหน่าย

= วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้  วันเสาร์

ที่ 17 มกราคม  2015  เวลา 19.00 น.

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

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

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
kคณะนักบวชซาเลเซียนแห่งประเทศไทย  
มีความยินดีขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาส

บวชพระสงฆ์ใหม่ของ สังฆานุกรเปโตร วัฒนา  

สีสาวรรณ และสังฆานุกรฟรังซิสเซเวียร์ รณชัย 

มัทวพันธุ์ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2015 เวลา  

10.00 น.  ที่วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์ โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดา-

รุณศีล เป็นประธาน 

aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 

หรือคุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com, 

08-9117-9100

]คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม 

แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ เปิด 

“ศูนย์หนังสือคำ าสอนและอุปกรณ์การสอน 

คำาสอน ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ 

สามพราน” โอกาสท่ีจะฉลองศูนย์อบรมคริสตศาสน-

ธรรมระดับชาติ (ศูนย์ซีซี) ครบ 50 ปี (ค.ศ. 1965-

2015) ในศูนย์หนังสือฯ ประกอบด้วยหนังสือและ

สื่ออุปกรณ์การสอนคำาสอน ศาสนภัณฑ์ ฯลฯ จาก

ศูนย์คริสตศาสนธรรมจากสังฆมณฑล และสำานักพิมพ์

ต่างๆ คือ จากสำานักงานคณะกรรมการฯ ศูนย์อบรม 

คริสตศาสนธรรมระดับชาติ ศูนย์คริสตศาสนธรรม 

10 สังฆมณฑล   สื่อมวลชนคาทอลิกฯ สำานักพิมพ์ 

ซาเลเซียน สำานักพิมพ์แม่พระยุคใหม่ สำานักพิมพ์

อัลเลลูยาวิทยาลัยแสงธรรม       คณะภคินีพระหฤทัย

ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ฯลฯ 

 ท่านสามารถติดต่อศูนย์หนังสือและสื่อ

อุปกรณ์การสอนคำาสอน  ได้ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสน- 

ธรรมระดับชาติ สามพราน (ศูนย์ซีซี) เลขที่ 82 หมู่ 6 

ซอยเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0-2429-0443 

โทรสาร 0-2429-0239 E-mail : nccthailand@

gmail.com

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15) วิทยาลัยแสงธรรม 
ปรับช่วงเวลาการเปิดการเรียนการสอน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

 ท่ีประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2014/2557 และ

ที่ประชุมสภาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 

2557  มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยดำาเนินการเปิดการเรียน 

การสอน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

- การจัดการศึกษาเพิ่มเติม (เทียบ Summer) 
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
(เริ่มเดือนมิถุนายน 2558 สำาหรับนักศึกษาสาขา 
วิชาคริสตศาสนศึกษา ปี 4 และสาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม ปี 2) 
- ภาคการศึกษาที่ 1   ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – 
ธันวาคม  
- ภาคการศึกษาที่ 2  ตั้งแต่เดือนมกราคม-
พฤษภาคม
หมายเหตุ   ปิดเรียนในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ (อาทิตย์
ใบลาน – ปัสกา) วันที่ 19-27 มีนาคม 2559 การ
ฝึกปฏิบัติ จัดในวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559  

พิธีบวชสังฆานุกร คาดว่าจะจัดในช่วงภาคเรียนที่ 1

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

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

อัพเดทข่าวคาทอลิก คลิก 

www.udomsarn.com

เฟซบุ๊ค อุดมสารแฟนคลับ

หนังสือ

ความเชื่อ
อันเป็นชีวิต

โดย พงศ์ ประมวล

ราคา 120 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

โทรสาร 0-2681-5401



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1-2 ประจำาวันที่ 1-10 มกราคม 2015 หน้า 17

อุดมสาร หนังสอืพมิพข์า่วคาทอลกิ รายสปัดาห ์R เจา้ของ : สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ประเทศไทย R ผูอ้ำานวยการ : คณุพอ่อนชุา ไชยเดช R บรรณาธกิารบรหิาร : คณุพอ่อนชุา ไชยเดช R หัวหน้ากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัดิ ์ 

R กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำา R ฝ่ายโฆษณา : สพุร เลา่เรยีนธรรม R รายช่ือผูป้ระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำาแตล่ะสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คณุพอ่พงศเ์ทพ ประมวลพรอ้ม สังฆมณฑลเชียงใหม ่: คณุพอ่บรโูน  โรสซ ี 

สงัฆมณฑลจนัทบรีุ : คณุพอ่เอนก นามวงษ ์อคัรสงัฆมณฑลทา่แร-่หนองแสง : คณุพอ่ธีรพงษ ์นาแวน่ สังฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอ่เสนอ ดำาเนนิสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอ่เกรียงไกร ย่ิงยง สงัฆมณฑลนครสวรรค ์: คณุพอ่พรชัย สงิห์สา  

สงัฆมณฑลสุราษฎรธ์าน ี: คุณพ่อนท ีธรีานุวรรตน์ สังฆมณฑลอุดรธานี : คณุพอ่เลศิอมัพร พรหมผาย สงัฆมณฑลอบุลราชธาน ี: คณุพอ่บญุพฤกษ ์ทองอนิทร ์R คา่บำารงุปลีะ 400 บาท โอนเข้าบัญช ีธนาคารกรงุเทพ สาขาย่อยโอเรยีนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย์  

ชื่อบัญช ีการพิมพ์คาทอลิก เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย การพิมพ์คาทอลิก / ธนาณัติในนามซิสเตอร์ศักดิ์ศรี งามวงศ์ สั่งจ่าย ป.ณ.ยานนาวา 10120 R สำานักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทร ีแขวงช่องนนทรี  

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ่ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nonsi 14, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120  

Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com, udomsarn@cbct.net website : www.udomsarn.com

เพื่อขอบพระคุณพระเจ้า   ผู้ทรงนำาทาง และประทาน

พระพรตลอด 75 ปีที่ผ่านมา และเพื่อแสดงออกซึ่ง

ความรัก และความกตัญญูต่อบรรดาซิสเตอร์ธรรมทูต 

คณะครู  ศิษย์เก่า  และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ได้อุทิศตน 

ในการบุกเบิกสถานศึกษาแห่งนี้และเพื่อสืบสานภารกิจ

ด้านการศึกษาอบรม  ตามจิตตารมณ์ของคณะท่ีสอดคล้อง

กับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งในวันศุกร์ที่ 

21 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09.30 น. ได้มีพิธีเปิดงาน

ฉลองครบ 75 ปีของโรงเรียน การแสดงของนักเรียน และ

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา     กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี มีพระสงฆ์ 

นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษมาร่วมอย่างมากมาย  

 วันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น. มีงาน

สังสรรค์ศิษย์เก่า มอบเกียรติบัตรนักเรียนท่ีมีผลการเรียน

ดี ประพฤติดี พระธรรมคำาสอนดี และมอบทุนการศึกษา

ให้แก่นักเรียน มีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ 

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความยินดี ความรัก และ

ความอบอุ่นแบบครอบครัวที่ศิษย์เก่าได้กลับมาร่วมกัน

รำาลึกถึงวันวานในรั้วนารีวุฒิ 

75 ปี  (ต่อจากหน้า 19) เยาวชนคนพิการเดินทาง

จากประเทศโปแลนด์

เพื่อเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา

30 พฤศจิกายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l เยาวชน 22 คนกลุ่มนี้ตลอดทางที่มาจากประเทศ

โปแลนด์มีเครื่องใช้จำาเป็นพร้อมกับคนในครอบครัว 

ได้มายังกรุงโรม หนึ่งในกำาหนดการสำาคัญที่สุดของการ

มาเยือนคือได้เข้าเฝ้าทั่วไปต่อสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส อย่างไรก็ตามการเดินทางมายังจัตุรัสนักบุญ 

เปโตรมิใช่เรื่องง่ายๆ เลย  อันนา บ็อธ พี่เลี้ยงบรรดา

เยาวชนเล่าว่า  “กรุงโรมมิใช่เมืองที่จะเป็นเพื่อนคุ้นเคย

กับรถเข็น เรามีปัญหามากมายเพราะหนทางต่างระดับ

ไม่มีทางเทลาดและถนนก้อนหินก็มีร่องลึกมาก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งรถเข็นใช้ไฟฟ้าไม่สามารถแล่นได้เลย เราจึงต้อง

ใช้เวลามากมายในกรุงโรมนี้”   แต่ปัญหาทุกอย่างกลับ

เป็นส่ิงมีคุณค่าเมื่อพวกเขามาถึงกลุ่มผู้คนที่รอเข้าเฝ้า

ท่ัวไปซ่ึงก่อความแปลกใจให้แก่พวกเขาอย่างมาก อันนา 

บ็อธ เล่าต่อว่า  “เรามาหวังเพียงแค่ได้เข้าร่วมกับฝูงชน 

แต่ดิฉันคิดว่า เพราะ 8 คนในกลุ่มของเราได้รับเชิญให้

เข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วพระสันตะปาปาเสด็จตรงมาหา

พวกเรา เราแปลกใจอย่างมาก เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ 

ดังนั้นพวกเราส่วนใหญ่จึงร้องไห้ดีใจ เราเปี่ยมปีติล้นปรี่

เหมือนว่ายังคงได้เห็นพระองค์อยู่ในตอนนี้เลย”

l อุปสรรคทางภาษามิได้ขวางกั้นเยาวชนชาวโปแลนด์

จากความยินดีท่ีได้รับในหมู่ผู้เข้าเฝ้า พวกเขาต่ืนเต้นมาก

ที่ได้เห็นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส คนหนึ่งในกลุ่ม

เยาวชนคนพิการเล่าว่า “ผมคิดว่าบรรดาผู้เข้าเฝ้าน่ารัก 

มาก พระสันตะปาปาทรงเป็นกันเองอย่างย่ิงและไม่ปิดก้ัน

พระองค์เลย คุณสามารถสัมผัสได้เลยว่าพระองค์ทรงมี

พระทัยกว้างขวางมาก”  หนูน้อยนั่งรถเข็นอีกคนหนึ่ง

เล่าว่า “สำาหรับหนูที่เป็นคนพิการ เป็นสิ่งสำาคัญอย่าง

มากที่ใครสักคนจะบอกกับผู้คนมากมายว่า เราทุกคน 

ต่างเท่าเทียมกัน”

l ท่ามกลางอุปสรรคต่างๆ มากมายในสิ่งก่อสร้างที่

ขวางทาง กลุ่มของพวกเขาได้เดินทางไปทั่วตามเมือง

ต่างๆในทวีปยุโรป พร้อมกับการมาเยือนกรุงโรมครั้งนี้ 

พวกเขาแสดงให้เห็นว่าผู้ใดมีความหวังก็ไม่มีอะไรจะมา

ปิดกั้นไม่ให้พวกเขาเขามุ่งไปสู่จุดหมายได้



ปีที่ 39 ฉบับที่ 1-2 ประจำ�วันที่ 1-10 มกร�คม 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 18

 “ผมไม่เคยทำาหนังสือนานขนาดนี้ ...” ผมคิดในใจ 22 ปีกับพระคัมภีร์

คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ คนที่รักหนังสือย่อมรู้ดีว่า หนังสือมีพลังแค่ไหน ใน

หนังสืออัดแน่นด้วยตัวอักษร ตัวอักษรที่ร้อยเรียงบอกเล่าเรื่องราว สร้างอารมณ์

สะท้อนสะเทือนใจ ปรับสู่หัวใจไปดำาเนินชีวิต

 เสียงแซกโซโฟน ของ Dave Koz คลอเป็นเพื่อนไปบาง ๆ เป็นพียง 

ความตั้งใจเล็ก ๆ ที่อยากจะหาเพลงคริสต์มาสมาเปิดในห้อง ในรถ ในห้อง

ทำางาน เพื่อสร้างบรรยากาศร่วมกับเทศกาลสำาคัญที่กำาลังจะเดินทางมา และ

จากไปในที่สุด ชุดล่าสุดของ Dave มีชื่อชุดว่า Dave Koz and Friends 

The 25 of December ได้ทั้งเพลง ได้ทั้งเพื่อน เพื่อนของเขาแต่ละคน 

มีลายเซ็นทางสายแจ๊สกันแบบตัวพ่อ ความรื่นรมย์ในแบบนักอยากเขียน นักฝัน 

นักครุ่นคิด หรือใครจะเรียกให้เป็นแบบใดไม่ว่ากัน แต่ตลอดเวลาร่วม 9 ปี ที่รับ

บทบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์คาทอลิกเล่มนี้ ชีวิตก็พานพบเจอเรื่องราว 

ที่น่าประทับใจมากมาย ปีนี้ผมขอดึงมาเป็น 5 เรื่องประทับใจไปกับอุดมสาร 

รายสัปดาห์ ประจำาปี 2014 มาดูกันครับ

 เรื่องประทับใจเรื่องที่หนึ่ง เสียงสะท้อนจากจดหมายของผู้อ่าน 

 แน่นอนว่านักเขียน ย่อมไม่ได้เขียนให้ตัวเองอ่าน ท่ามกลางส่ือมากมาย 

ผู้อ่านมีโอกาสเลือกได้มหาศาล เป็นร้อยเป็นพันบทความหรือประเภทหนังสือ 

แต่เสียงสะท้อนของผู้อ่าน ที่อ่านจริงไม่ต้องใช้สลิงหรือผู้แสดงแทน (ฮา) เรา

ต้องหยุดฟังเขาครับ

 อุดมสารมีผู้อ่านส่งจดหมายเข้ามาพูดคุยอยู่เนืองๆ ทุกปีมักจะมีจดหมาย 

ที่กระแทกใจให้ฉุกคิด อาทิ จดหมายลงวันที่ 28 เดือนตุลาคม สมาชิกหมายเลข 

00592-1 มีความท่อนหนึ่งที่ผมสะอึก “พระเจ้าอวยพรให้ผมรอดชีวิต เพราะ

ความเชื่อที่มั่นคง ซึ่งคุณพ่อปลูกฝังให้ทุกครั้งในข้อเขียนของคุณพ่อ” ในหน้าที่

บรรณาธิการผมภูมิใจ ในหน้าที่สงฆ์ของพระคริสต์ผมอิ่มใจ ในหน้าที่ของเพื่อน

พ่ีน้องร่วมโลกผมเห็นผลของการหว่าน และสัมผัสได้ถึงความช่ืนชมเม่ือเมฆฝน

แห่งความเหนื่อยล้าท้อถอยผ่านพ้น 

 เรื่องประทับใจเรื่องที่สอง เมื่อพบบทความบรรณาธิการที่บอร์ด

ของบ้านเด็กพรตะวัน เชียงใหม่ 

 การเดินทางมอบของขวัญล้ำาค่าให้คนเสมอ ถ้าสายตาของนักเขียนคือ

การเดินทาง ประสบการณ์ที่ได้รับก็คุ้มเกินคุ้ม มันคุ้มกว่านั้นเมื่อมันถูกแบ่งปัน 

 มีบทความในหมายเหตุอุดมสาร หลาย ๆ ตอนที่ได้รับการกล่าวขวัญ 

พูดต่อ สิ่งที่เขียนไว้คงอยู่จริง ๆ สายของวันอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งที่ผมไปเยี่ยม

บ้านสงเคราะห์แห่งนี้ กับเรื่องราวของเด็กที่ชื่อศาลพระภูมิ ที่บอร์ดของบ้าน

แห่งนี้ ตัดติดไว้ แถมไฮไลท์สีพิเศษไว้ด้วย ซิสเตอร์บอกว่า เขาอ่านให้เด็ก ๆ 

ฟัง เป็นต้นเจ้าของเรื่อง ผมอ่านทบทวนอีกครั้งในวันนั้น มันทำาให้เราเห็นอะไร

บางอย่าง อย่างน้อยมันทำาให้ผมตอบตัวเองได้ว่า เราไม่มีความจำาเป็นต้องเปรียบเทียบ

ตัวเองกับสื่อข้างนอกเลย สิ่งสำาคัญคือยอดพิมพ์ หรือเนื้อหาที่สร้างกำาลังใจ  

แรงบันดาล หรือทัศนคติที่ถูกต้องในความเป็นคริสตชน ผมจะเดินทางต่อไป 

เรื่องดี ๆ ยังมีอยู่อีกมากทั่วไทย

 เรื่องประทับใจเรื่องที่สาม อุดมสารรักทุกคน และเชื่อว่าทุกคนก็

รักอุดมสาร

 บางทีเราเคยบอกให้คนถืออุดมสาร และก็กดภาพเก็บไว้ ประมาณว่า 

คนนั้นชอบอ่านอุดมสาร ผมว่ามันเฟกไปหน่อย พักหลังผมเห็นคนที่อ่าน 

อุดมสารทั้งที่เป็นรายเดือนและรายสัปดาห์ กำาลังอ่านจริง ๆ ถูกเก็บภาพขณะ

กำาลังอ่าน ตั้งแต่คุณป้าที่เพิ่งเสียชีวิตไป ครอบครัวของซิสเตอร์ท่านหนึ่งที่สอน 

ลูกหลานให้อ่านหนังสือศาสนา หรือเด็กชาวเขาท่ีเม่ือเราข้ึนไปทำารายการโทรทัศน์ 

ก็หยิบอุดมสารมาอ่านแบบแย่งกันดูตามประสาเด็ก ผมชอบตรงที่รูป และ 

เรื่องราวเหล่านั้นมีคุณค่าโดยตัวมันเอง และมันเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน  

5เรื่องประทับใจเกี่ยวกับอุดมสารในปี 2014

ผู้อ่านภูมิใจที่ได้อ่าน ผู้ทำาภูมิใจกว่านั้นที่ได้เห็นภาพแบบนี้ ผมจึงเชื่อมั่น 

เหมือนกับทีมงานว่า เมื่ออุดมสารรักทุกคน มันจะทำาให้ทุกคนรักอุดมสาร 

เช่นเดียวกัน

 เรื่องประทับใจเรื่องที่สี่ อุดมสารไม่เคยตกยุค

 สังคมปัจจุบันถูกครอบงำาด้วยโลกออนไลน์ ผมเคยถามว่าอุดมสารมีที่

อยู่ที่ยืนไหมในสังคมตรงนั้น จนถึงวินาทีนี้ก็ตอบได้เลยว่า ยืนได้อย่างสบายและ

สง่าผ่าเผย เพราะความสำาคัญไม่ใช่เทคโนโลยี แต่คือเนื้อหาสาระ

 ในโลกของเว็บไซต์อุดมสาร มีเว็บในโลกของโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ผม

เห็นคนนำาบทความ รูปภาพ เรื่องราว ไปแชร์ในโลกออนไลน์กันไม่เว้นแต่ละวัน 

ผมดีใจท่ีอุดมสารยังพาตัวเองไปทักทายกับคนทุกเพศทุกวัยและทุกช่องทาง 

การสื่อสาร

 เร่ืองประทับใจเร่ืองท่ีห้า กิจกรรมพิเศษท่ีอุดมสารยังคงความน่าสนใจอยู่

 ปีน้ีส่ือมวลชนคาทอลิกฯ มีกิจกรรมส่ือศึกษากันแบบอาทิตย์ชนอาทิตย์ 

ในเวทีท่ีมีโอกาสอบรมนักเรียนเฉพาะคาทอลิก เร่ืองส่ือ ในเวทีน้ันอุดมสารถือว่า 

มีบทบาทเข้มข้นกันเลยทีเดียว หรือกิจกรรมประเภทให้ความรู้ผู้ฝึกหัดท่ีเตรียมตัว

เป็นซิสเตอร์ในรุ่นโปสตุลันต์ ที่จัดให้มีการอบรมเรื่องสื่อมวลชนในวันหนึ่งของ

การอบรมที่ศูนย์นักบวชหญิง ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้รับเชิญให้ไปบอกเล่าเรื่องราว

ของสื่อ และได้รับการทาบทามแล้วในปีถัดไป ฯลฯ 

 เมื่อได้มีโอกาสบอกเล่าเรื่องสื่อมากขึ้น ก็เริ่มพบว่า หลายครั้งหลายคน

เข้าใจไม่ชัดเจน คลาดเคลื่อน แต่เมื่อปรับฐานความเข้าใจแล้ว ยิ่งตระหนักมาก

ขึ้นว่า ถ้าเราคาทอลิกมีสื่อกลางเพียงสื่อเดียว ไม่ถูกต้องหรือที่เราจะให้ความ

สนใจ รักและดูแลส่งเสริมกัน

 Dave Koz ปิดท้ายอัลบั้ม The 25 of December ด้วยเพลง All You 

Need Is Love ทุกคนล้วนต้องการความรัก ตบท้ายกันแบบอบอุ่น มีความหวัง 

และส่งต่อให้รู้สึกชื่นชมชีวิต ผมขอปิดท้ายหมายเหตุอุดมสารของปี ด้วยความ

ประทับใจทั้งห้า มันไม่ได้สร้างโดยคนเพียงคนเดียว มันถูกสร้างโดยมิตรภาพ 

ระหว่างคนกับคน ด้วยสะพานแห่งเครื่องมือสื่อสารของมนุษย์ที่พระเจ้าประทาน

ให้ ไม่มีคำาไหนจะเอ่ยเอื้อนได้ตรงใจที่สุด “ขอบคุณในทุกสิ่ง ขอบคุณพระ” 

ครับ

 หนังสือมีพลังเสมอ ในหนังสืออัดแน่นไปด้วยตัวอักษร ตัวอักษรที่ถูก

ร้อยเรียงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ นานา สร้างอารมณ์สะท้อนสะเทือนใจ ปรับ

สู่หัวใจเพื่อใช้ในการดำาเนินชีวิตต่อไป 

บรรณาธิการบริหาร
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75 ปี  มีแต่ให้

ใจกตัญญู
นับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์

ของโรงเรียนนารีวุฒิ ที่ทำา 

การฉลอง 75 ปี ในวันที่ 

21-22 พฤศจิกายน 2014 

โดยการจัดงานในครั้งนี้ 

(อ่านต่อหน้า 17)

“อาลัยรัก” คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ เป็นประธานในพิธีปลงศพมารดา

เทเรซา สุดใจ เล็กประเสริฐ ที่วัดนักบุญอันนา ท่าจีน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 

2014 โดยมีพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และ

พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ร่วมในพิธี พร้อมด้วย 

พระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษที่มาร่วมไว้อาลัยจำานวนมาก

 เทเรซา สุดใจ เล็กประเสริฐ เกิดวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1927 เสียชีวิต

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2014 
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ตอนที่ 61 แห่งศักดิ์ศรีและคุณค่า

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ แต่จะจริงหรือเปล่า ที่พระองค์ทรงสนพระทัยและ

รักมนุษย์เป็นรายบุคคล

 “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า การอัศจรรย์และแผนการ

ที่ทรงกระทำาสำาหรับข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นช่างมากมายเหลือเกิน จะหาผู้ใด

มาเทียมเท่าพระองค์ได้ ข้าพเจ้าใคร่จะประกาศและบอกเล่าถึงเรื่องเหล่านี้ 

แต่ก็ไม่สำาเร็จ เพราะมีมากเหลือคณานับ” (เพลงสดุดี 40:5)

 “เราจะเป็นเหมือนเดิมจนท่านถึงวัยชรา เราจะอุ้มชูท่านจนผม

ของท่านหงอก เราจะค้ำาจุนท่านไว้อย่างที่เคยทำา เราจะอุ้มและจะช่วยให้

รอดพ้น” (อิสยาห์ 46:4)

 “ผู้ที่ทรงตั้งเราและท่านทั้งหลายในพระคริสตเจ้า และทรงเจิมเรา

นั้นคือพระเจ้า พระองค์ทรงประทับตราเรา และประทานพระจิตเจ้าไว้ใน

ดวงใจของเราเป็นเครืื่องประกันด้วย” (2 โครินธ์ 1:21-22)

 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ต้องบอกว่าเกินกว่าที่เราจะคิดไปได้

คาทอลิกไทยร่วมใจถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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