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พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นประธาน 

ในพิธีเปิดและถวายอาสนวิหาร

แม่พระนิรมลอุบลราชธานี 

พร้อมด้วยพระอัครสังฆราช 

พอล ชาง อิน-นัม เอกอัคร- 

ส ม ณ ทู ต ว า ติ กั น ป ร ะ จำ า

ประเทศไทย (อ่านต่อหน้า	3)

(อ่านต่อหน้า	4)
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สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสต-

ศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ จัดรายการพิเศษ ถ่ายทอดสด พระคัมภีร์คาทอลิก 

ฉบับสมบูรณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaicatholicmedia.com/live วันที่ 

18 ธันวาคม 2014 ที่ีห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย โดยคุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส คุณพ่อฟรังซิส ไก้ส์ คุณแม่พรรณี  

ภู่เรือนหงษ์ และรศ.จารุณี กองพลพรหม ร่วมรายการ คุณพ่ออนุชา ไชยเดช 

ดำาเนินรายการ ซึ่งมีดร.เสรี หล่อกัณภัย และคณะ มาร่วมเป็นกำาลังใจ 

 โอกาสนี้มีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่แสดงทัศนะในหัวข้อ “พระคัมภีร์ 

ในชีวิตฉัน” ผ่านทางเฟซบุ๊คได้รับรางวัลดังนี้ พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ 

ขอบทอง คุณอ๊อบ อุดมสารแฟนคลับ / พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ คุณ

อธิวัฒน์ ชื่นวุฒิ / ผู้

โชคดี รับรางวัลไบเบิล  

ไดอาร่ี 7 ท่าน / ผู้โชคดี

รับรางวัลปฏิทินคาทอลิก 

2 ท่าน ขอขอบคุณสำานัก 

เลขาธิการ สภาพระ- 

สังฆราชคาทอลิกฯ ผู้ให้ 

การสนับสนุนการเลี้ยง

รับรอง

วันที่ 24 ธันวาคม 2014 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบ

รัฐบาล พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาพระ

สังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์-

โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ผู้นำาศาสนาคริสต์ทั้ง 5 องค์การ ร่วมกันขอพรจาก
พระเจ้ามอบแด่นายกรัฐมนตรี เนื่องในเทศกาล

คริสต์มาส และเพื่อเป็นกำาลังใจให้กับรัฐบาลในการ 

เสริมสร้างคุณธรรมขับเคล่ือนและผลักดันค่านิยม 12 

ประการของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเพื่อประโยชน์

ในการประสานงานร่วมกันในงานด้านฟ้ืนฟู

คุณธรรม พร้อมรับฟังนโยบาย แนวคิด และข้อ

เสนอแนะเพื่อให้องค์การศาสนาคริสต์ร่วมมือกับ

รัฐบาลทำางานเพื่อประเทศชาติ
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สังฆมณฑลอุบลฯ (ต่อจากหน้า 1)

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ 

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท- 

วาณิช พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราช 

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย โดยมีบรรดาพระสงฆ์ 

นักบวช และสัตบุรุษร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 

2014 ท่ีอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี 

	 ก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ	 พระสังฆราชฟิลิป	

บรรจง	 ไชยรา	 กล่าวต้อนรับพระสมณทูต	 บรรดา

พระสังฆราช	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 พระเถระ	 และแขก 

ผู้มีเกียรติ	พร้อมด้วยการร่วมรับชมการแสดงศิลปวัฒน- 

ธรรมแบบอีสาน	(ขบวนเซิ้งแบบกลองยาว)

	 จากน้ันขบวนแห่เดินไปยังหน้าอาสนวิหาร	

โดยมีคุณพ่อวิทยา งามวงศ์	อุปสังฆราช	กล่าวรายงาน

ความเป็นมาของการก่อสร้างอาสนวิหารแม่พระนิรมล

อุบลราชธาน	ี คุณจิรภา หาญพานิช	 ประธานและ 

ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำากัด	 บิลดิ้งสยามอินเตอร์คอน

สตรัคชั่น	 กล่าวรายงานถึงการออกแบบอาสนวิหาร

และอธิบายความหมายต่างๆ	

	 ลักษณะโครงสร้างอาสนวิหาร	 สร้างครอบ

พ้ืนท่ีเดิม	 แล้วขยายใหญ่ข้ึนโดยโครงสร้างเป็นโครงสร้าง

ใหม่ทั้งหมด	 ซึ่งจริงๆ	 แล้วไม่ใช่เป็นการบูรณะ	 แต่

เป็นการสร้างใหม่บนฐานใหม่	 ครอบพื้นที่เดิม	 พร้อม

เสริมโครงสร้างพื้นเดิมให้แข็งแรง	ขยายเนื้อที่ให้ใหญ่ขึ้น 

ขยายพ้ืนท่ีท้ังภายในอาสนวิหาร	 และด้านหลังอาสนวิหาร	

โดยพื้นที่ภายในอาสนวิหารจุคนได้ถึง	 900	 คน	 และ

ระเบียงโดยรอบจุคนได้ถึง	200	คนโดยประมาณ	รวม

แล้วจุคนได้ถึง	1,100-1,200		คน	ซึ่งเป็นอาสนวิหาร

ที่ใหญ่พอสมควร	สร้างบนเนื้อที่เกือบ	2	ไร่

	 รูปแบบของอาคาร รูปแบบภายนอกเป็นอาคาร

รูปแบบผสมผสานศิลปะแบบโกธิค	 ซึ่งเริ่มต้นในคริสต 

ศตวรรษท่ี	 12-15	 ในยุโรป	 มีลักษณะโปร่งใส	 อ่อนช้อย 

และมาผสมผสานกับศิ ลป วัฒนธรรมของไทย 

และศิลปะแบบบายน	 บริเวณทางเข้าซึ่งเป็นศิลปวัฒน- 

ธรรมอีสานใต้	 ผสมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว	 และงดงาม

ในรูปแบบ	 TROPICAL	 STYLE	 และมีเอกลักษณ์

พิเศษคือ	 สัญลักษณ์ประจำาท้องถิ่นของจังหวัดอุบล 

ราชธานี	 ทุกอย่างถูกออกแบบให้กลมกลืน	 และลงตัว	

งดงาม	ความหมายสำาคัญที่สุดคือยึดพระคริสตเจ้าเป็น

จุดศูนย์กลาง	 และยึดวจนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เป็นหลัก

ในการออกแบบ	 แม้แต่แนวรั้วสแตนเลสถูกออกแบบ

ให้เป็นลายริ้วของสายน้ำาเพื่อความสงบ	 เหมาะแก่การ

รำาพึง

	 ทางเดินเข้าสู่วิหาร	ออกแบบให้สง่างาม	เสมือน 

กำาลังเดินเข้าสู่พระนิเวศน์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า	

โดยมีพระจิตเจ้าเฝ้าอยู่	ณ	บันไดทั้ง	2	ข้าง	และขณะที่

กำาลังเดินเข้ามาก็จะมีรูปแม่พระยืนอยู่ในพลับพลาเฝ้า

มองเราอยู่ตลอดเวลา

	 งานตกแต่งภายใน	 บรรยากาศในอาสนวิหาร	

ออกแบบให้เกิดบรรยากาศโล่ง	 โปร่งสบาย	 อากาศ

ถ่ายเทได้รอบทิศทาง	 และขณะที่นั่งในอาสนวิหารให้

เกิดความรู้สึกว่าทุกคนได้มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์

ในเมืองสวรรค์อยู่ในอ้อมกอดความรัก	การดูแล	ความ

ห่วงใย	และพร้อมท่ีจะบรรเทาทุกข์ให้กับเราทุกคน

	 รูปแบบภายใน	 ใช้ที่ว่าง	 (SPACE)	 เพื่อสร้าง

บรรยากาศ	 ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ

เป็นเรื่องราวเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบพิธีกรรม	 ภายใน

อาสนวิหารตกแต่งโดยการลงทองพร้อมยิงไฟในทุก

ช่องเสา	 ซึ่งหมายถึงเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาต	ิ ซึ่งมีค่า

ประดุจทองคำาท่ีพระองค์ทรงประทานมาจุติบนโลก

มนุษย์	 รูปนักบุญทั้งสองข้าง	 และรูปของพระเยซูเจ้า

ที่ถูกตรึงกางเขน	 ใช้เป็นเนื้อมุก	 ซึ่งบ่งบอกถึงความ

บริสุทธิ	์ สะอาด	 ศักดิ์สิทธิ	์ และหัวใจหลักของวจน-

พิธีกรรม	 คือพระแท่นบูชามิสซา	 ด้านในพระแท่นเป็น

เสาคอนกรีต	 ฝังลงไปในโครงสร้างอาคารยึดด้วยโครง

ไม้เนื้อแข็งอย่างแข็งแรงมั่นคงเคลื่อนย้ายไม่ได	้ แล้ว

วางด้านบนพระแท่นด้วยหินนำาเข้าจากประเทศอินเดีย 

และพระแท่นตกแต่งด้วยไม	้ VENEERS	 ซึ่งเป็นงาน

เยื่อไม้จริง	 นำาเข้าจากต่างประเทศ	 เป็นงานที่ต้องใช ้

ฝีมือ	และข้ันตอนท่ียุ่งยากกว่างานไม้จริง	แต่จะแตกต่าง 

กันคือ	 จะให้ความรู้สึกอ่อนหวาน	 อ่อนโยน	 อบอุ่น	 

เข้ากับบรรยากาศศักด์ิสิทธ์ิ	 ถูกต้องตามหลักวจนพิธีกรรม 

ทุกประการ	 และเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งผืนป่าที่เหลือ

น้อยมากในประเทศไทยของเรา	 และภายในพระแท่นมี

ห้องของพระธาตุนักบุญ	 ซึ่งจะถูกออกแบบเป็นห้อง

ศักดิ์สิทธิ์ที่เงียบสงบภายในพระแท่น

	 ประตูหน้าต่าง	เป็นการออกแบบที่เน้นใช้วัสดุ

อุปกรณ์ที่ทรงคุณค่าและมีความหมาย	 วงกบประตู

หน้าต่างใช้ไม้สักทอง	ซึ่งเป็นไม้สักป่าที่หายาก	 โดยได้

รับความอนุเคราะห์จากหลายหน่วยงานทางภาคเหนือ

ให้นำามาใช้ตกแต่งอาสนวิหาร	 ให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

และงดงามทรงคุณค่าสมกับอาสนวิหาร

	 งานท้องฟ้าได้รับความร่วมมือจากศิลปากร 

วังท่าพระ	ให้จิตรกรรมศิลป์	มัณฑนศิลป์และสถาปัตย- 

กรรมศิลป์	มาวาดท้องฟ้าเพื่อให้เกิดความสวยงามและ

บรรยากาศศักดิ์สิทธิ์

	 วัดน้อยด้านหลัง	ออกแบบให้ล้อเลียนกับวัดใหญ่ 

เช่นกัน	 หรูหรา	 สวยงาม	 บรรยากาศศักดิ์สิทธิ์	 มี 

องค์ประกอบทุกอย่างถูกต้องลงตัว	 และเหมาะสมตาม

หลักของวจนพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ

	 ห้องแต่งตัวพระสงฆ์ด้านหลังออกแบบให้โล่ง 

โปรง่สบาย	เนน้สขีาว	เพือ่ความรูส้กึสะอาด	และคลาสสคิ 

ตกแต่งงานไม	้ VENEERS	 โทนสีอบอุ่น	 จะเห็นได้

ว่าการออกแบบทุกชิ้นถูกออกแบบได้อย่างลงตัวและ 

เหมาะสม	 เข้ากับภูมิประเทศ	ภูมิอากาศและศิลปวัฒธรรม

ของชุมชน	คล้องจองกับวจนพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของ 

คาทอลิกอย่างถูกต้อง	

 คุณพ่ออรรณพ ใจทาน	ประธานคณะกรรมการ

ก่อสร้าง	 มอบกุญแจและแบบแปลนอาสนวิหารแด่พระ 

คุณเจ้าบรรจง	 ไชยรา	 และพระคุณเจ้าได้ส่งมอบให้แก่

คุณพ่อวิทยา งามวงศ์	 อุปสังฆราช	 และเจ้าอาวาส 

ผู้ดูแลอาสนวิหาร	นายเสริม ไชยณรงค์	 ผู้ว่าราชการ

จังหวัดกล่าวแสดงความยินดี	

	 โอกาสนี้	 พระอัครสังฆราชพอล	ชาง	 อิน-นัม	

พระอัครสังฆราชจำาเนียร	 สันติสุขนิรันดร์	 และพระ

สังฆราชบรรจง	 ไชยรา	 ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดอาสน-

วิหาร	 ปล่อยลูกโป่ง	 134	 ลูก	 พร้อมทั้งลั่นระฆัง	 เพื่อ

เปิดประตูอาสนวิหาร

	 ภายในอาสนวิหารได้บรรจุพระธาตุนักบุญ

และมรณสักข	ี5	องค์	 ใต้พระแท่นของอาสนวิหาร	คือ	

1.	นักบุญเอมิลี่	2.	บุญราศีครูฟิลิป	สีฟอง	อ่อนพิทักษ	์

3.บุญราศีซิสเตอร์อักแนส	 พิลา	 ทิพย์สุข	 4.	 บุญราศี 

ซิสเตอร์ลูซีอา	 คำาบาง	 สีคำาพอง	 และ	 5.บุญราศี 

อากาทา	 พุดทา	 ว่องไว	 จะช่วยเตือนใจให้สัมพันธ์กับ

พระศาสนจักรสากลอีกด้วย

	 สำาหรับการก่อสร้างอาสนวิหารหลังน้ี	 ส่วนหน่ึง

ได้รับการสนับสนุนสมทบทุนการก่อสร้างจากสัตบุรุษ	

	 อนึ่ง	 อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธาน	ี

ตั้งอยู่ที่	 604	 ถ.พรหมราช	 อ.เมือง	 จ.อุบลราชธานี	

34000	

คุณจิรภา หาญพานิช ประธานและผู้บริหารห้างหุ้นส่วน 

จำากัด บิลดิ้งสยามอินเตอร์คอนสตรัคชั่น

คุณพ่ออรรณพ ใจทาน ประธานคณะกรรมการก่อสร้าง 

มอบกุญแจและแบบแปลนอาสนวิหารแด่พระคุณเจ้า

บรรจง ไชยรา

พระคุณเจ้าบรรจง ไชยรา ส่งมอบกุญแจและแบบแปลน

อาสนวิหารแก่คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ อุปสังฆราช และ

เจ้าอาวาสผู้ดูแลอาสนวิหาร 

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
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ผู้นำาศาสนาคริสต์ (ต่อจากหน้า 1)

	 ผู้นำ าศาสนาคริสต์ เข้ าพบนายกรัฐมนตรี	

เพื่อเป็นกำาลังใจให้รัฐบาลในการเสริมสร้างคุณธรรม 

ขับเคลื่อน	 และผลักดันค่านิยม	 12	 ประการ	 เนื่องใน 

เทศกาลคริสต์มาส

	 วันที่	 24	 ธันวาคม	 2014	 เวลา	 09.00	 น.	 

ณ	 ห้องสีม่วง	 ตึกไทยคู่ฟ้า	 ทำาเนียบรัฐบาล	 พระอัคร-

สังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร	์ ประธาน 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 และคณะ	

เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตร	ี

เพื่อให้ผู้นำาศาสนาคริสต์ทั้ง	 5	 องค์การ	 ร่วมกันขอพร

จากพระเจ้ามอบแด่นายกรัฐมนตรี	 เนื่องในเทศกาล 

คริสต์มาส	 และเพื่อเป็นกำาลังใจให้กับรัฐบาลในการเสริม 

สร้างคุณธรรมขับเคล่ือนและผลักดันค่านิยม	12	ประการ

ของนายกรัฐมนตรี	 รวมท้ังเพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน

ร่วมกันในงานด้านฟื้นฟูคุณธรรม	 พร้อมรับฟังนโยบาย	

แนวคิด	 และข้อเสนอแนะเพื่อให้องค์การศาสนาคริสต์

ร่วมมือกับรัฐบาลทำางานเพื่อประเทศชาติ

	 พระคุณเจ้าจำาเนียร	 สันติสุขนิรันดร์	 ประธาน

สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ	กล่าวว่า	องค์การศาสนาคริสต์ 

ได้เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทย	 เป็นระยะเวลมากกว่า 

400	 ปี	 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำา

คริสตศาสนจักรและราชอาณาจักรไทยมาจนถึงปัจจุบัน	

บรรดามิสชันนารีท่ีเข้ามาเผยแผ่ศาสนา	 ได้นำาความเชื่อ	

ความศรัทธา	 ความรู้	 ความก้าวหน้าทางศิลปวิทยาการ 

รวมไปถึงวิถีชีวิต	การดำาเนินงานในรูปแบบขององค์การ

และสถาบันต่าง	 ๆ	 ที่เป็นคุณค่าของพระธรรมคำาสอน 

ของคริสตศาสนา	มาร่วมพัฒนาประเทศไทยเสมอมา	ที่

เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรม	 คือ	 งานด้านการอบรมศึกษา	

งานด้านอภิบาลสังคมและการพัฒนา	 และงานด้านการ 

แพทย	์ อนามัย	 และสาธารณสุข	 โดยยึดหลักเพื่อ

ประโยชน์และพัฒนาคนไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

เป็นสำาคัญ

	 ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ	 กล่าว 

ต่อไปว่า	 จำานวนผู้นับถือศาสนาคริสต์ในประเทศมีไม่มาก	

แต่คริสตชนไทยสำานึกเสมอว่า	 “ตนเองเป็นคนไทย”	 มี

ความรักชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 แม้คริสตชน

ไทยจะยึดหลักธรรมคำาสอนของศาสนาคริสต์เป็นหลัก

ในการดำาเนินชีวิต	 แต่ความเป็นคนไทย	 เรียกร้องให้ 

คริสตชนไทยทุกคนสำานึกถึงการรักความเป็นไทย	 ด้วย

การแสดงออกด้วยความรักชาติอย่างเป็นรูปธรรม	 โดย

แสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือ	 ร่วมใจ	 เป็นหนึ่งเดียวกับ

รัฐบาลแก้ไขปัญหาประเทศ	 สร้างความเป็นเอกภาพใน

หมู่คนไทย	 ร่วมพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า	

	 “เรือของคณะเยสุอิตได้เผชิญคลื่นลม และไม่มี

อะไรให้ต้องประหลาดใจในเรื่องนี้ เพราะแม้แต่เรือของ

เปโตรเองก็ยังคงเผชิญกับคลื่นลมจนถึงทุกวันนี้ ในช่วง 

เวลาค่ำาคืนและขณะที่พลังของความมืดมิดได้เข้ามา 

ปกคลุม นี่อาจจะทำาให้เหน็ดเหนื่อยเกินกว่าจะพายเรือ

ต่อไปได้อีก อย่างไรก็ตาม เยสุอิตต้องกล้าหาญและเป็น

นักพายเรือที่เชี่ยวชาญ”

เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ (ต่อจากหน้า 20) 	 นี่คือพระดำารัสของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสเมื่อคร้ังเสด็จเป็นประธานในพิธีมิสซาต่อคณะ

เยสุอิต	ณ	วัดเจซ	ู กรุงโรม	 (วัดแม่ของคณะ)	 เมื่อวันที่ 

27	กันยายน	2014	เนื่องในโอกาสการระลึกถึงเหตุการณ์ 

ครบรอบสองร้อยปีแห่งการฟื้นคืนคณะเยสุอิต	 หลังจาก

ที่เคยถูกยุบไปกว่า	 40	 ปีในปลายศตวรรษที	่ 18	 พระ

สันตะปาปาทรงให้กำาลังใจคณะเยสุอิตเพื่อกล้าหาญที่จะ

เรียนรู้จากประวัติศาสตร	์ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา	

และสู้ต่อไป	ดังเช่นนักพายเรือที่ยังคงพายต่อไปอย่างไม่ (อ่านต่อหน้า 7)

พร้อมกับมุ่งส่งเสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรม	ตามนโยบาย

เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย	 12	 ประการ	 และ 

ร่วมมือพัฒนาให้บรรดาศาสนิกเป็นพลเมืองดีของ

ประเทศต่อไป

	 โอกาสนี้	นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า	ในนามของ

รัฐบาลและคนไทยทุกคนขอขอบคุณคณะผู้นำาศาสนา

คริสต์สำาหรับคำาอวยพร	 เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 

พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ท่ีจะทำาให้

ประเทศชาติมีความมั่นคง	ประชาชนมีความมั่งคั่งอย่าง

ยั่งยืน	 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ซึ่งสิ่งที่สำาคัญคือความ

ร่วมมือทางด้านจิตใจของคนไทยทุกคน	 โดยศาสนา 

ทุกศาสนาสอนให้คนมีความเมตตา	 ให้คนมีความ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ	่ แบ่งปันกัน	 วันนี้ประเทศไทยมีปัญหา

เรื่องความรักความสามัคค	ี และสิ่งที่เป็นปัญหาหลักคือ 

การศึกษา	 และสาธารณสุข	 รัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหา

เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน

	 พร้อมกันนี้	 นายกรัฐมนตรีได้ขอให้คณะผู้นำา

องค์การคริสต์ได้สนับสนุนการดำาเนินงานของรัฐบาล	

ในเรื่องความมั่นคง	 ทำาให้คนไทยมีความรัก	 ความ

สามัคคี	 ลดความเหลื่อมล้ำาในด้านต่าง	 ๆ	 ไม่ขยาย

ความขัดแย้งในหมู่คนไทย	 และกล่าวว่า	 สิ่งที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไม่ใช่การทำาสงคราม	 แต่เป็น 

ความขัดแย้ง	 และความเห็นต่าง	 ต้องแก้ไขปัญหาด้วย

ความสงบและสันต	ิ ต้องยึดถือกฎหมายเป็นหลักตาม

กระบวนการยุติธรรม	 ซ่ึงคริสตศาสนจักรถือเป็นองค์การ

ขนาดใหญ่มีการบริหารงานที่ดีต้องขยายออกไป	 โดย

เฉพาะเร่ืองการศึกษาต้องสอนให้คนเคารพกฎหมาย	

เชื่อในกระบวนการยุติธรรม	 เคารพซึ่งกันและกันอย่าง

มีศักดิ์ศร	ีเคารพในความคิด	และความเห็นต่าง	รู้จักให้

อภัยกับบุคคลที่ควรให้อภัย	 ต้องช่วยกันสร้างคุณธรรม	

จริยธรรม	โดยอธิบายให้คนมีความเข้าใจมากขึ้น	ป้องกัน 

การทุจริต	คอร์รัปชั่น	และทำาผิดกฎหมาย	เพื่อยกระดับ

ประเทศให้หลุดพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง	

ซึ่งรัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคง	 ความมี

เสถียรภาพ	 และสร้างความรับรู้กับต่างประเทศ	 เพื่อให้

ประเทศไทยอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีแบบยั่งยืนต่อไป

 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ	์ เลขา- 

ธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ	ให้สัมภาษณ์อุดมสาร

โอกาสเข้าพบนายกรัฐมนตรีว่า	“นายกรัฐมนตรีให้ช่วยกัน 

พัฒนา	เพื่อให้ประเทศชาติมั่นคง	ประชาชนมั่งคั่งอย่าง

ถาวร	 ขอความร่วมมือจากพี่น้องคริสตชนให้เข้าใจสิ่งที่

รัฐบาลกำาลังทำา	 สร้างความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน	สร้าง

คุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะค่านิยม	12	ประการ	วันน้ี

นับเป็นการรวมตัวกันของผู้นำาศาสนาคริสต์ทั้ง	5	องค์การ 

อีกครั้งหนึ่ง”

	 องค์การศาสนาคริสต์ทั้ง	 5	 องค์การ	 ได้รับ

การรับรองจากกรมการศาสนา	 	 กระทรวงวัฒนธรรม		

ประกอบด้วย	1.	 สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก

แห่งประเทศไทย	 2.	 สภาคริสตจักรในประเทศไทย	 3.	

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย		4.		สหคริสตจักรแบ๊บ- 

ติสต์ในประเทศไทย	 5.	 มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ 

แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

	 รายนามผู้เข้าพบนายกรัฐมนตรี

	 1.	พระอัครสังฆราชหลุยส์		จำาเนียร		สันติสุข- 

นิรันดร์	ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

	 2.	พระสังฆราชยอแซฟ	ชูศักดิ์		สิริสุทธิ	์เลขา- 

ธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

	 3.	พระสังฆราชยอห์น	บอสโก	ปัญญา		กฤษ-

เจริญ	กรรมการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

	 4.	 ศาสนาจารย์	 ดร.รุ่ง	 เริงสันติ์อาจิณ	 รอง

ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย	

	 5.	ผู้ปกครองรวี			บัวเย็น	ปลัดสำานักเลขาธิการ

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

	 6.	 ศาสนาจารย	์ 	 ดร.วีรชัย	 	 โกแวร	์ ประธาน 

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

	 7.	ศาสนาจารย์	ดร.มาโนช		แจ้งมุข	รองประธาน 

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

	 8.	ศาสนาจารย์	สัมพันธ์		ตั้งชวลิต	เลขาธิการ

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

	 9.	ศาสนาจารย์	ธงชัย		ประดับชนานุรัตน์		ประธาน 

สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

	 10.	ศาสนาจารย	์สมเกียรติ		วรรณศรี	ศิษยา- 

ภิบาลคริสตจักรพลับพลา

	 11.	ศาสนาจารย์	วรสิทธิ์		ศรียุทธไกร	ศิษยา- 

ภิบาลคริสตจักรพระโขนง

	 12.	ศาสนาจารย์	ชาญชัย		เกียรติยรรยง		ประธาน 

มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

	 13.	 ศาสนาจารย์	 นิพิฐพนธ์	 	 พงศ์ทีฆทัศน์	

รองประธานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่ง

ประเทศไทย

	 14.	ศาสนาจารย์คงกฤช		อ่ิมกมล	หัวหน้าแผนก

ศาสนิกสัมพันธ์

หยุดยั้ง	 แม้จะต้องเผชิญกับคลื่นลมมรสุมอย่างหนัก

หนาเพียงใดก็ตาม

	 นอกจากที่กรุงโรมแล้ว	 คณะเยสุอิตทุกแขวง

ทั่วโลกก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรำาลึกถึงเหตุการณ์นี้	

รวมถึงประเทศไทยด้วยท่ีได้จัดงานเสวนาข้ึนเม่ือวันท่ี	

15	พฤศจิกายน	2014	ที่บ้านเซเวียร์	กรุงเทพฯ	 	 โดย

มีผู้ที่สนใจเข้าร่วม	 ไม่ว่าจะเป็นนักบวช	 ศิษย์เก่า	 และ

ผู้สนใจทั่วไป	 นอกจากนี้	 ยังมีกิจกรรมอื่นๆ	 ควบคู่
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

เป็นคริสตชนในประเทศปากีสถาน

สามารถนำาเราไปสู่การถูกตัดสินอย่างมีอคติ

บิดเบือน และถึงตายได้อย่างไร?

8 ธันวาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ในประเทศปากีสถาน	การข่มเหงทาสและการเบียดเบียน

ศาสนา	 ยังเป็น	 2	 ปัญหาที่ห่างไกลจากการก้าวพ้นใน

เดือนพฤศจิกายน	ค.ศ.	2014	คริสตชน	2	คนถูกเผาทั้ง

เป็น	 สามีและภรรยาถูกโยนลงเตาไฟในโรงเผาอิฐที่ทั้ง

สองทำางานอยู	่ 	 ทั้งคู่ถูกฆ่าในข้อหาดูหมิ่นและถูกกล่าว 

ร้ายว่าเผาหน้าหนังสือที่มีคำาจากคัมภีร์โกราน	2-3	หน้า

 มาร์ตา เปโตรสิลโล	เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน 

ช่วยเหลือพระศาสนจักรที่ต้องการ	 กล่าวว่า	 “การ

ฆาตกรรมของทั้งสองแสดงให้เห็นว่าง่ายเหลือเกินที่จะ

กล่าวหาคริสตชนว่าดูหมิ่นศาสนาในประเทศปากีสถาน 

ยังสะท้อนให้เห็นถึงทาสสภาพยุคใหม่ ในเรื่องการกดขี่

แรงงาน”

	 ค ริ ส ตชน เป็ น ชนส่ ว นน้ อ ย ในป ร ะ เ ทศ

ปากีสถานและพวกเขาจะต้องเผชิญกับการมีอคติ	

บ่อยๆ	พวกเขาถูกบังคับให้เป็นทาส	ตัวอย่างเช่นในการ

จ่ายค่าเช่าบ้าน	 พวกเขาจะต้องถูกบังคับให้กรำางานใน

โรงงานทำาอิฐ	ภายใต้เงื่อนไขอันน่าหวาดกลัว

	 นายชาอิด โมบีน	 เจ้าหน้าที่องค์กรคริสตชน

ในประเทศปากีสถาน	 เล่าว่า	 “ในช่วงทศวรรษ 1990 

มีการออกกฎหมายต่อต้านสิ่งนี้ แต่ไม่เคยมีรัฐบาลหรือ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสนใจมากนัก เพราะว่าพวกเจ้าหน้าที่

ก็ยังต้องติดพันอยู่กับระบบการเมืองและการปกครอง

ท้องถิ่นที่อยู่สูงกว่าที่เข้ามาเกี่ยวข้อง”

 มาร์ตา เปโตรสิลโล กล่าวเสริมว่า	“ครอบครัว

ของทั้งสองทำางานในโรงเผาอิฐแห่งน้ีมาหลายปีแล้วและ

ก็ทำามาหลายชั่วคน ส่วนใหญ่พวกเขาเขียนอ่านไม่ได้ 

ดังนั้นพวกเขาก็มักถูกหลอก บางคนไม่รู้ด้วยว่าได้จ่าย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงถวายมิสซา

สมโภชแม่พระแห่งกวาดาลูเป้
12 ธันวาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ชาวลาตินอเมริกานับพันคนมาร่วมใจกันในมหาวิหาร

นักบุญเปโตรเพื่อร่วมพิธีมิสซาพิเศษ	สมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิสทรงนำาฉลองพิธีมิสซา	 เครโอเล	 เพื่อเทิด

เกียรติแม่พระแห่งกวาดาลูเป	้ องค์อุปถัมภ์ทวีปอเมริกา

และรับรู้กันทั่วไปว่าทรงเป็นราชินีแห่งประเทศเม็กซิโก

ภาคดนตรีดำาเนินเป็นหลักตลอดพิธี	 ทำาให้มหาวิหาร 

เต็มไปด้วยบรรยากาศพื้นเมืองที่ เรียกว่าพิธีมิสซา 

เครโอเล	เพราะได้รับการแต่งบทเพลงเหล่านี้มานานกว่า 

50	 ปีแล้ว	 เป็นการผสมผสานความเชื่อของคริสตชน 

เข้ากับเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองและเครื่องเคาะจังหวะ

ของชนพื้นเมืองประเทศเม็กซิโก	 ในบทเทศน	์ สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นพลังของแม่พระแห่ง 

กวาดาลูเป้ที่รวมชนทวีปอเมริกาเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน

พระองค์ทรงอธิบายว่าแม่พระทรงพิสูจน์ว่า	 พระเจ้าทรง 

เป็นหลักประกันสำาหรับคนจนและผู้ขัดสน	 ในแสงแห่ง 

ความไม่มั่นคงท่ียังมีอยู่ในชาวลาตินอเมริกาบางแห่ง	

พระสันตะปาปาทรงภาวนาเพื่อจะมีความเป็นหนึ่งเดียว 

ชาอิด โมบีน

กันในความยุติธรรม	 	 พระองค์ตรัสตอนหนึ่งว่า	 “ขอ

ให้ทวีปนี้มีความเข้มแข็งท่ามกลางผู้ขัดสน ผู้ซึ่งบัดนี้

ถูกปฏิเสธโดนระบบบูชาการละทิ้งวัฒนธรรมของตน 

คนเหล่านี้ถูกขายเป็นทาส หรือถูกมองว่าเป็นประดุจ

ผลิตภัณฑ์ในการควบคุมจัดการของผู้คนด้วยกันได้ 

หรือเป็นของเสียเปล่าประโยชน์แค่นั้น”

	 พระองค์ยังทรงเรียกร้องคริสตชนให้มีความ

เชื่อในแม่พระกวาดาลูเป้และยืนยันสัตย์ซื่อในคำาสอน

ของพระวรสาร	 โดยตรัสว่า	 “หากโครงการที่ถูกขับเน้น

เหล่านี้ทำาให้เรากลัว หรือการคิดแบบนี้ข่มขู่เรา เราเพียง

แต่หันหัวใจของเราไปยังแม่พระ ด้วยวิธีน้ีเราจะได้ยินเสียง

อันอ่อนหวานและห่วงใยของแม่ผู้ถามเราว่า ‘ลูกกลัว

ทำาไมล่ะ? แม่ไม่ได้อยู่เคียงข้างลูกดอกหรือ?’ ”

	 พระสันตะปาปาตรัสว่าทวีปลาตินอเมริกา

เป็น	 “ทวีปแห่งความหวัง”	 พระองค์ทรงอธิบายว่าการ

พัฒนาจะมุ่งไปยังที่นั่นตราบเท่าที่ความเจริญทาง

วิทยาศาสตร์จะเคารพต่อธรรมประเพณีคริสตชนและ 

ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม	 	 ในตอนท้ายเมื่อจบ 

พิธีมิสซา	 พระองค์ทรงถวายดอกไม้สีทอง	 ณ	 แทบ

พระบาทพระรูปแม่พระ	 จะเป็นดอกไม้ที่เดินทางไปทุก

เขตวดัในทวปีอเมรกิา	ตัง้แตเ่ขตอลาสกา	ไปจรด	ดนิแดน 

ปาตาโกเนีย

แม่พระแห่งกวาดาลูเป้

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเอาพระหัตถ์แตะ

ภาพแม่พระกวาดาลูเป้เพื่อแสดงความเคารพ

ผู้ประท้วงกฎหมายไม่ยุติธรรมเรื่องการดูหมิ่นต่อ

ศาสนา
สองสามีภรรยาถูกจับโยนเข้าเตาไฟข้อหาดูหมิ่นศาสนา

หนี้ไปเรียบร้อยแล้วหรือว่ากำาลังกู้ยืมเงินเพิ่มมากขึ้น

เพราะเงินเดือนของพวกเขายิ่งทียิ่งหดหาย”

	 ประมาณกันว่า	 3	 ถึง	 8	 ล้านคนถูกบังคับให้

ใช้แรงงานในโรงงานเผาอิฐ	 12	 ชั่วโมงต่อวัน	 ในหมู่ 

คนงานเหล่านี้มีเด็กๆ	รวมอยู่ด้วย

มาร์ตา เปโตรสิลโล 
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บทอธิษฐานภาวนา

ทรงสอนด้วยนิทานเปรียบเทียบ

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“พระองค์ทรงสอนเขาหลายเรื่องเป็นอุปมา” 

(มาระโก 4:2)

	 ในพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญมาระโก	 จะบอกเราว่าพระ

เยซูเจ้าทรงสอน	 แต่ไม่ค่อยกล่าวถึงสิ่งที่พระองค์ตรัส	 ในบทที่	 4	 นับว่าเป็น

ข้อยกเว้น	 ในที่นี้พระเยซูเจ้าทรงสอนด้วยการเล่านิทานอุปมา	 เหล่านี้เป็นข้อ

สงสัยซึ่งโดยธรรมดาแล้วจะมิได้รับคำาตอบที่ง่าย	 ตรงกันข้ามกลับเป็นสิ่งที่ก่อ

ให้เกิดคำาตอบมากขึ้น	 หากเราคิดว่าเราเข้าใจนิทานอุปมา	 เราคงจะมิได้เข้าใจ

ถึงปัญหาที่เรากล่าวถึง	

	 ในปัจจุบัน	 สิ่งที่เราไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการทำานา	 เกือบจะไม่มีใน

ยุคของพระเยซูเจ้า	 ซึ่งการเติบโตของต้นไม้ไม่เป็นที่เข้าใจมากนัก	 แต่คน 

ส่วนมากจะเข้าใจการหว่านเมล็ดที่ตกบนขอบนา	 หรือบนถนน	 และบางทีเรา

คงต้องยอมรับว่าเร่ืองเหล่าน้ีจะเป็นท่ีเข้าใจได้ก็ต้องมีการอธิบาย	 ปัญหาในชีวิต

ของเรามีเหตุผลที่ทำาให้เรารับพระวาจาของพระเจ้าด้วยความยากลำาบาก	 พระ

วาจาของพระเจ้าอาจตกอยู่ในดินดี	 มีสิ่งแวดล้อมที่อำานวยก็สามารถผลิตผล

ได้	สามสิบ	หกสิบหรือร้อยเท่า	ซึ่งในสมัยของพระเยซูเจ้าคงจะไปไม่ถึงขั้นนั้น

	 แม้พระเยซูเจ้าทรงอธิบายนิทานอุปมา	เราก็ยังมีคำาถามมากมาย	หาก

เงื่อนไขในชีวิตของเรา	 ซึ่งไม่อำานวยให้ได้รับผลเต็มที่	 เราควรจะทำาอย่างไร	

ชาวนาอาจทำาให้ผลผลิตมีมากขึ้น	 หากเขาถอนหญ้าแฝกที่ขึ้นมาแซมต้นข้าว	

ใส่ปุ๋ยในที่ดิน	 ฯลฯ	 แต่สำาหรับตัวเราเองมีอะไรบ้างที่เราควรจะทำาเพื่อให้เมล็ด

แห่งพระวาจาของพระเจ้าที่ได้หว่านในชีวิตของเรา	ให้ผลิดอกออกผลมากขึ้น

ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ โปรดให้ลูกเข้าใจว่ามีอะไรบ้าง 

ที่ทำาให้พวกลูกเปิดใจรับพระวาจาขององค์พระบุตรในชีวิตของลูก 

เพื่อลูกจะได้สนใจในพระธรรมคำาสอนของพระองค์ให้มากขึ้น อาแมน

ความสุขเริ่มจากคนให้
วันเวลาผ่านไปอย่างต่อเนื่อง
เร็วช้าไม่ขึ้นอยู่กับจังหวะนาทีชั่วโมงวันอาทิตย์เดือน	
หากแต่ขึ้นอยู่กับคน	
คนที่ดำาเนินชีวิตเป็นสุขสนุกพึงพอใจ 
วันเวลาช่างผ่านไปเร็วจนน่าใจหาย
คนที่ดำาเนินชีวิตอย่างไร้จุดหมายไม่มีการท้าทาย
กระทั่งเบื่อหน่าย 
วันเวลาผ่านไปช้าแสนช้า
แต่ละคนจึงมองย้อนกลับไปในปี	๒๕๕๗
ด้วยความรู้สึกแตกต่างกันไป
คนที่ถือว่าคุ้มแสนคุ้มกับวันเวลาที่ผ่านไป	
พร้อมด้วยใจกตัญญูต่อเบื้องบน	ธรรมชาติ	สังคม	คนรอบข้าง	
อีกทั้งตั้งใจจะให้ปีใหม่ที่กำาลังคืบคลานเข้ามาคุ้มกว่าปีที่ผ่านไป
วันเวลาเป็นโอกาสแห่งการเติมเต็มชีวิต	
ทั้งด้วยรสชาติ	ทั้งด้วยการท้าทาย	ทั้งด้วยปัญหา	
ความยากลำาบาก	การดิ้นรนต่อสู้...
ที่ไม่มองว่าเป็นอุปสรรคบั่นทอนความหวัง	
หากแต่เป็นการกระชับความมุ่งมั่นไปให้ถึงเส้นชัย...
แต่ละนาที	แต่ละชั่วโมง	แต่ละวัน	แต่ละอาทิตย์	แต่ละเดือน
ทั้งนี้เป็นเพราะรู้ดีว่าอะไรคือแก่นสาร อะไรคือตัวแปร ในทุกสิ่งทุกอย่าง
เมื่อมีจุดยืนอยู่บนแก่นสาร	
เขาคือผู้บริหารชีวิต	บริหารสถานการณ์	บริหารอารมณ	์บริหารเป้าหมาย
และไม่ยอมให้ตัวแปรใหญ่น้อยบริหารเขา
เฉพาะคนยึดตนเป็นผู้บริหารเท่านั้น
ที่เป็นผู้มีความสุข	ความสงบ	ความหรรษา	ความพึงพอใจ	
เพราะเข้าใจดีว่าความสุขและความรู้สึกที่ดีๆ	นั้นมาจากภายในจิตใจ
ตัวแปรภายนอกเป็นแค่ตัวแปรอยู่ดี
คุณคือผู้กำาหนดความสุขหรือความทุกข์สำาหรับชีวิตคุณ
และความสุขไม่อยู่ในการ	“มี”	หากแต่อยู่ในการ	“เป็น”
เพราะในท้ายที่สุดแล้ว	อย่างไรเสียคุณก็มีคุณค่ามากกว่าที่คุณมี
ในขณะที่คนรอบข้างไล่ล่าเพื่อจะมีนั่นมีนี่	
พร้อมกับยึดมั่นถือมั่นว่า	มีทุกอย่างพร้อมเมื่อไร
ก็จะได้เป็นสุขสมอารมณ์หมาย...เสียที
ลงเอยก็ยังไม่เป็นสุขสักที	เพราะยังไม่มีทุกอย่างที่อยากมี
ทั้งๆ	ที่สัจธรรมก็ตอกย้ำา...
ไม่มีใครเคยได้ทุกอย่างที่อยากได้ในชีวิต	
และถึงได้ก็ยังอยากได้มากขึ้น
เพราะใจคน	กิเลส	ตัณหา...คือเหวลึกที่ไร้ก้นเหว	
ถมเท่าไรก็ไม่มีวันเต็ม
วันขึ้นปีใหม่คือวันอวยพรส่งความสุข
คนมักคิดว่าจะส่งความสุขให้ใครบ้าง...
คนรัก	คนนับถือ	คนใกล้ชิด	คนมีบุญคุณ	ผู้หลักผู้ใหญ่
แล้วยังต้องคิดหาคำาให้ดูดี	
เพื่อสื่อความรัก	ความปรารถนา	
ให้คนรับซาบซึ้ง	ถูกใจ	มีความรู้สึกที่ดี...
หากคิดไม่ได้	ฝีมือไม่ถึง	ก็เที่ยวหาคำาคม	
ตามบัตรส่งความสุข	ตามอินเทอร์เน็ต	
ไม่เพียงเพื่อแทนใจ	แทนความรู้สึกที่มี	
แต่ให้มากกว่าใจ	มากกว่าความรู้สึก	ก็ยิ่งดี
นอกนั้นยังต้องคิดต้องหาต้องเลือกของขวัญประกอบคำาอวยชัยให้พร...
แทนใจ	แทนความรู้สึก
แต่ที่คิดจะส่งความสุขให้ตนเองเป็นคนแรกนั้นไม่ค่อยจะได้คำานึงถึง
เมื่อคนมีความสุข	ทำาตนเป็นสุข	ก็กลับเป็นของขวัญมีชีวิต	
ล้ำาค่ามากกว่าของขวัญอื่นใดทั้งสิ้น
ของขวัญ	คำาอวยพร	งานเลี้ยง	พอพ้นเทศกาล	ก็จบก็หมดไป
แต่ชีวิตเป็นสุข	เป็นของขวัญ	เป็นคำาอวยพร	
ที่ไม่มีวันจบสิ้น	ไม่มีวันเลิกรา	
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ไปด้วย	 เช่น	 การจัดแสดงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับคณะ 

เยสุอิตตั้งแต่สมัยอยุธยาจนปัจจุบัน	การจัดแสดงรูปภาพ 

และสิ่งของเก่าๆ	ของคุณพ่อเยสุอิต	การขายของที่ระลึก

ต่างๆ	เป็นต้น

	 ส่วนเน้ือหาของการเสวนานั้นได้แบ่งเป็นสอง

ช่วง	คือ

	 ในช่วงเช้า	 หัวข้อเสวนาคือ	 “สองร้อยปีแห่ง

การฟ้ืนคืนคณะเยสุอิต : มรสุม ศรัทธา และบทเรียน” 

ซึ่งมีการแบ่งปันโดยวิทยากร	 3	 ท่านคือ	 คุณพุฒิพงศ์ 

พุฒตาลศรี	(อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์พระศาสนจักร)	

คุณพ่อสุกีโย ปีโตโย	 (อธิการเจ้าคณะแขวงเยสุอิต)	

และคุณพ่อพงษ์พันธ์ โภคทว	ี (เยสุอิตไทยที่ทำางาน

อยู่กัมพูชา)	 โดยเนื้อหาการเสวนานั้นเริ่มจากเหตุการณ์

ตั้งแต่ก่อนที่คณะเยสุอิตจะถูกยุบ	 ซึ่งมีหลายสาเหตุทั้ง

จากปัญหาการเมือง	 ศาสนา	 และความแตกต่างทาง

เทวศาสตร์	 จุดแตกหักต่อมาคือ	 ความปรารถนาของ

บรรดาราชวงศ์ยุโรปทั้งหลายที่ต้องการลดทอนอำานาจ

ของพระศาสนจักรในขณะนั้น	 ซึ่งสิ่งแรกที่ต้องทำาคือ	

การกำาจัดคณะเยสุอิตซึ่งได้ปฏิญาณความนบนอบต่อ

พระสันตะปาปาก่อน	 จนในที่สุด	 เมื่อสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 14 ไม่สามารถทนต่อการบีบจาก

บรรดาราชวงศ์ทั้งหลายไม่ไหว	 ตัดสินพระทัยที่จะยุบ

คณะเยสุอิตทั่วโลก	ในปี	ค.ศ.	1773	(พ.ศ.	2316)

	 บรรดาเยสุอิตหลายพันคนต้องกลายเป็น

ผู้อพยพ	 หลายคนกลายเป็นพระสงฆ์พื้นเมือง	 หรือ

ฆราวาสทั่วไป	 โรงเรียนและสามเณราลัยหลายร้อยแห่ง

ของคณะฯ	 ได้ถูกยึดไปโดยรัฐบาล	 อย่างไรก็ดี	 ยังเป็น 

โชคทีด่ขีองคณะฯ		เนือ่งจากพระจกัรพรรดนิแีคทธารนี 

แห่งรัสเซียทรงปกป้องคณะและไม่ยอมที่จะให้คณะ 

สูญส้ินไป	 ทำาให้ยังหลงเหลือเยสุอิตอยู่บ้างในราชอาณาจักร

ของพระนาง		กว่าส่ีสิบปีแห่งมรสุมท่ีได้ถาโถมเข้าใส่คณะฯ 

จนแทบจะไม่เหลืออยู่เลย	 ในที่สุดสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาปีโอ ที่ 7	 ได้ทรงฟื้นฟูคณะเยสุอิตอีกครั้งอย่าง

เป็นทางการใน	ค.ศ.	1814	(พ.ศ.	2357)	ซึ่งในปัจจุบัน

ได้ครบ	 200	 ปีแล้ว	 และนี่เป็นโอกาสที่เราทุกคนจะได้

ระลึกถึง	 ไตร่ตรองและเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เหล่านี้ 

โดยเฉพาะความไว้วางใจพระเจ้าต่อเหตุการณ์ท่ีไม่ม่ันคง

ในชีวิตเรา	 และความมั่นคงในการติดตามกระแสเรียกที่

พระเจ้าทรงเรียกเราให้มารับใช้พระองค์อย่างไม่ย่อท้อ

	 ในช่วงบ่าย	 เราได้มีเสวนาที่อาจจะมีความ

เกี่ยวข้องกับช่วงเช้าอยู่เช่นกัน	 แต่มาเน้นในบริบทของ

ประเทศไทย	 นั่นคือ	 “ประวัติศาสตร์คณะเยสุอิตไทย

ตั้งแต่อยุธยาถึงปัจจุบัน: ประสบการณ์ บทเรียน สู่

ก้าวต่อไป”	 โดยวิทยากร	 4	 ท่าน	 คือ	 คุณพุฒิพงศ์  

พุฒตาลศรี	 (อาจารย์ประวัติศาสตร์พระศาสนจักร)	 

อาจารย์วไล ณ ป้อมเพชร	(ศิษย์เก่ารุ่นแรกบ้านเซเวียร์) 

คุณพ่อวิชัย โภคทวี	(เยสุอิตไทย) ซิสเตอร์รวงกาญจนา 

ชินะผา	 (นักบวชคณะอุร์สุลิน)	 โดยเนื้อหาการเสวนา

เร่ิมจากคุณพุฒิพงศ์ที่ได้แบ่งปันประวัติศาสตร์ของคณะ

เยสุอิต	 ที่เข้ามาแผ่นดินสยามเริ่มตั้งแต่	 คุณพ่อบัลทา- 

ซาร์ เซเกอีรา ในป	ีค.ศ.	1607	(พ.ศ.	2150)	ซึ่งตรงกับ

รัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ	 ก่อนที่จะมีเยสุอิต 

ท่านอื่นๆ	 ตามเข้ามา	 โดยงานส่วนใหญ่เน้นด้านการ

เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ (ต่อจากหน้า 4)
อภิบาลชาวต่างชาติและด้านการศึกษา	ต่อมาในรัชสมัย 

ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	คณะเยสุอิตมีโอกาส

รับใช้เบื้องพระยุคลบาทโดยเฉพาะในด้านดาราศาสตร์	

การทูตและการออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ	 	 	 จนกระทั่ง

ในที่สุด	 คณะเยสุอิตก็ต้องออกจากสยามหลังจากการ

เสียกรุงครั้งที่สองในป	ีค.ศ.	 1767	 (พ.ศ.	 2310)	 รวม

เป็นระยะเวลาประมาณ	 160	 ปี	 ที่คณะเยสุอิตได้เข้ามา

ทำางานในสมัยอยุธยา		

	 เยสุอิตกลับมาอีกครั้งในสยามตามคำาเชิญของ

พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง ในปี	 ค.ศ.	 1954	 (พ.ศ.	

2497)	 เพื่องานอภิบาลนักศึกษา	 โดยทั้งอาจารย์วไล	

คุณพ่อวิชัย	และซิสเตอร์รวงกาญจนา	ต่างก็เป็นศิษย์เก่า

ของบรรดาคุณพ่อเยสุอิตรุ่นแรกๆ	 ทั้งสิ้น	 ในการเสวนา	 

อาจารย์วไลได้แบ่งปันความประทับใจโดยเฉพาะด้าน

การศึกษาและความเอาใจใส่ของบรรดาคุณพ่อเยสุอิตท่ี

ไม่ใช่เป็นเพียงอาจารย์ของท่าน	 แต่ยังเป็นเหมือนพ่อที่

คอยรักและเอาใจใส่ลูกๆ	 ทุกคน	 ส่วนคุณพ่อวิชัยและ 

ซิสเตอร์รวงกาญจนาได้แบ่งปันถึงกระแสเรียกชีวิต

นักบวชของพวกท่าน	 ท่ีได้เร่ิมต้นและได้รับความช่วยเหลือ

จากบรรดาคุณพ่อเยสุอิตเสมอมา	 นอกจากนี้บรรดา 

คุณพ่อรุ่นแรกๆ	 ก็ยังเป็นแบบอย่างในอุทิศตัวรับใช้พระเจ้า

สำาหรับท่านทั้งสองเช่นกัน

	 ด้วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์คณะเยสุอิต

ตลอดวันดังกล่าว	ณ	 บ้านเซเวียร์	 น่ีได้กลายเป็นบทเรียน

ที่เราสามารถเรียนรู้	 ไม่ใช่เฉพาะแค่สำาหรับคณะเยสุอิต

เท่านั้น	 แต่สำาหรับคริสตชนทุกคน	ที่ได้เห็นว่าชีวิตของ

เรานั้นเป็นสิ่งไม่แน่นอน	 เราอาจจะเคยประสบความ

สำาเร็จ	 และมีทุกอย่างครบ	 แต่ถ้าวันหนึ่งเราต้องสูญเสีย

ทุกอย่างไป	 เราจะยังคงมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าหรือไม่ 

นอกจากนี้	 เราเรียนรู้ที่จะมีความถ่อมตนในสิ่งที่เราทำา

อยู่	เพราะกิจการทุกอย่างเป็นการตอบรับน้ำาพระทัยของ 

พระเจ้า	 ถ้าส่ิงท่ีเราทำาอยู่เป็นส่ิงท่ีพระเจ้าทรงพระประสงค์	

พระองค์ก็จะช่วยให้เรา	 แม้กระทั่งในความทุกข์ยาก

ลำาบาก	ขอให้เราเพียงแต่ยังคงรักษาความเชื่อในพระเจ้า

และดำาเนินชีวิตต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ	 ดังเช่นที่สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องให้เยสุอิตท้ังหลาย

มีความกล้าหาญดังเช่นนักพายเรือท่ีพายต่อไปอย่าง 

ไม่หยุดยั้ง	แม้ในท่ามกลางคลื่นลมและความมืดมิดที่เรา

กำาลังเผชิญอยู่

 รายงานโดยบราเดอร์นพรัตน์ เรือนกูล, S.J.

อีกหน้าประวัติศาสตร์ กับพิธีมิสซาสมรส

หมู่ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน 

บทเพลงสุขในวิวาห์ถูกขับร้องอย่างมีชีวิตชีวา

โดยสัตบุรุษที่มาร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ ความรักที่

บ่มเพาะของคู่สมรส เดินทางจากพิษณุโลก และชลบุรี 

มาอบรมเตรียมเข้าพิธีตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน    คู่ที่ 1 

คบกันเป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี หลังจากนั้นได้ 

ล้างบาป และใช้เวลาอีก 10 ปี ในการเรียนรู้คำาสอนของ

พระเจ้า พวกเขารอเวลาและวันนี้เป็นวันของเขา คู่ที่ 2 

ใช้เวลาเป็น 10 ปีที่จะดูแลกันและกัน ให้ซื่อสัตย์ต่อ 

คำาสอน ที่จะอยู่ด้วยกัน เป็นเพื่อนกัน คู่ที่ 3 คบกันมา 

18 ปี อยู่ด้วยกันเข้าใจกัน และเรียนคำาสอนหลายปี คู่ที่ 

4  รื้อฟื้นศีลสมรส คบกันหลายสิบปี แต่ยังคงซื่อสัตย์

ต่อกันตราบจนวันนี้

คุณพ่อธีรพงษ์ ก้านพิกุล จิตตาธิการ

ชมรมคนหูหนวกคาทอลิก เป็นประธานในพิธีบูชา

ขอบพระคุณ สมรสหมู่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน (คน

หูหนวก) 3 คู่  รื้อฟื้นศีลสมรส 1 คู่ ซึ่งใช้การสื่อสาร

ด้วยภาษามือ และมีล่ามช่วยแปล โดยมีคุณพ่อ 

พงษ์เกษม สังวาลย์เพชร์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัด 

เซนต์หลุยส์ ร่วมในพิธีด้วย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2014 ที่วัดพระจิตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

คุณพ่อเทศน์ให้ข้อคิดว่า	 “ขอให้ซื่อสัตย์ต่อ

กันจนวันตาย	 เคารพกันจนวันตาย	 รักกันไปจนวันตาย	

อดทนกันจนวันตาย	 เห็นอกเห็นใจกันและช่วยเหลือกัน 

ไปจนตาย	 อย่าทิ้งกัน	 ใครสวย?	 ใครหล่อบ้าง?	 ดูได้	 

มองได้	 แต่ไม่ต้องไปหยิบมา	 เพราะอะไร?	 	 เพราะฉัน

มีของฉันแล้ว	 ฉันพอแล้ว	 ฉันให้เกียรติเขา	 ฉันรักเขา	

ก่อนที่เราจะตัดสินใจไปรักใคร	 เลือกใคร	 	 เราจะต้องรู้

ว่าเขาเข้มแข็งตรงไหน	อ่อนแออย่างไร	นิสัยเป็นอย่างไร	

เราก็รู้และพระเจ้าก็รู้ว่ามนุษย์อ่อนแอตรงไหน	 นิสัยเป็น

อย่างไร	

เราไม่กล้าทำาผิดต่อพระองค์	 เราจะเขินอายต่อ 

หัวใจของเราเอง	 เราจะละอายใจ	 ถ้าเรากำาลังทะเลาะกับ

ใคร	ถ้าเราทำาความไม่ยุติธรรมกับใครเราจะละอายใจของ 

เรา	 ถ้าเราไม่ให้เกียรติกับเพื่อนร่วมโลกของเราเราก็จะ

ละอายใจของเรา	 พระเจ้าไม่เคยหย่าร้างกับมนุษย์เลย	

มนุษย์จะอ่อนแอล้มลงแค่ไหน	มนุษย์จะไม่สนใจพระเจ้า

แค่ไหน	 แต่พระองค์ไม่เคยตัดมนุษย์ออกไปเลย	 และ

ทำาให้เห็นว่า	 ชีวิตที่เราอยู่กันในครอบครัว	 ความเป็น

พี่เป็นน้อง	 ความเป็นสามีภรรยา	 สายสัมพันธ์มันจึง

ตัดขาดกันไม่ได	้ เขาตายไปแล้วเราก็ยังคิดถึงเขา	ความ

สัมพันธ์ในเรื่องของจิตใจจะยืนยาวตลอดกาล	 ไม่มีวัน

จบสิ้น	 เพราะฉะนั้น	 เราจึงมีหน้าที่ต้องสร้างสัมพันธ์

ที่ดีกับคนอื่นๆ	 เราจะเอาความอ่อนแอของเรา	 และ

ความเห็นแก่ตัว	 ไปตัดความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ	 ไม่ได้ 

เราจะเอาความเป็นตัวของเราเท่านั้นไปหย่าร้างกับ

ความสุขของคนอื่นๆ	 ไม่ได้	 ถ้าเราปฏิบัติดังนี้ได้ชีวิต

ของเราจะกลายเป็นผู้รับใช้อีกคนหนึ่ง	 เราจะกลายเป็น

พระเยซูเจ้าอีกองค์หนึ่ง	เราจะเดินตามพระองค์	พระเจ้า

ซื่อสัตย์กับมนุษย์	 เราจึงมีชีวิต	 แม้เราจะไม่ซื่อสัตย์กับ

พระเจ้า	 แต่พระเจ้าก็ยังซื่อสัตย์กับเรา	 ความซื่อสัตย์นี้

เอง	จะหล่อเลี้ยงความรักให้ยืนยาวต่อไป”

พิธีในวันนี้แมร์มีเรียม กิจเจริญ	 ได้มาร่วม

แสดงความยินดีและมอบของขวัญให้แก่คู่บ่าวสาวด้วย

พิธีสมรสหมู่ (ต่อจากหน้า 20)
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“อย่าท้อแท้ในการทำาความดี 

เพราะถ้าเราไม่หยุดทำาความดี

เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา

ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส

จงทำาความดีต่อทุกคน” 

(กาลาเทีย 6:9-10)
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม
ความชื่นชมยินดี
ในเทศกาลพระคริสตสมภพ
 สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่านครับ		ภาพ

ความทรงจำาสมัยเด็กๆ	 ที่เราฉลองคริสต์มาสยังคงหวน

กลับมาทุกครั้งในทุกๆ	 ปี	 ที่เราได้มีโอกาสฉลองการ

ประสูติมาขององค์พระเยซูเจ้า	 ทรงนำาความสุขความ

ชื่นชมยินด	ี พระหรรษทานและแสงสว่างมาสู่โลก	 แต่

เหนืออื่นใดพระองค์ทรงทำาให้เราเห็นว่า	 “พระเจ้าทรง

รักเรา”	 ทรงยอมรับสภาพมนุษย์ที่อ่อนแอเพื่อไถ่กู้เรา

แต่ละคนให้ได้รับความรอดพ้น	 ตามพระสัญญาที่พระ

เป็นเจ้าทรงมอบไว้	 และเป็นเช่นนั้นจริงๆ	 พระองค์ได้

ทรงไถ่กู้และทรงประทับอยู่กับเรา	 เทศกาลคริสต์มาส

จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของใครหลายๆ	 คนที่

ตั้งตาคอยเทศกาลนี้ในรอบปี	 อาจกล่าวได้ว่า	 ทุกเพศ	 

ทุกวัย	 ตั้งแต่เด็กเล็กๆ	 จนถึงวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	 

ทุกคนต่างมีความสุขและยินดีสำาหรับการประสูติมาของ

องค์พระเยซูเจ้า

	 หากพดูถงึช่วงเทศกาลครสิต์มาสแน่นอนทเีดยีว

ครับว่า	เราจะต้องคิดถึงการประสูติของพระเยซูเจ้าอย่าง 

แน่นอน	 เราจะไปวัด	 จูบและขอพรจากองค์พระกุมาร

เหมือนเช่นทุกป	ี อีกด้านหนึ่งเราคงอดไม่ได้ที่จะคิดถึง

การส่งความสุข	การร้องเพลงคริสต์มาส	การแลกเปลี่ยน

ของขวัญ	 งานเลี้ยง	 หรืออื่นๆ	 บางครั้งความสุขต่างๆ

เหล่านี้อาจทำาให้เราลืมความหมายท่ีแท้จริงของการ

เสด็จมาของพระองค	์ คือการยอมสละพระองค์เองลงมา 

บังเกิดเป็นมนุษย์	 เรามัวแต่นึกถึงตนเอง	 สิ่งของที่จะ

ได้รับ	 จนทำาให้ลมืผูค้นรอบข้างตัวเราเองกเ็ป็นได้	 ดังนัน้ 

เทศกาลคริสต์มาสปีนี้ผมขอเสนอพี่น้องทุกท่านครับ

ว่า	 พระกุมารเจ้าทรงเป็นของขวัญให้แก่เราทุกคน	 โดย

การนำาความรักของพระองค์มาสู่โลกมนุษย	์ฉะนั้น	เป็น 

สิ่งที่ดี	 ถ้าเราแต่ละคนจะเป็นของขวัญให้แก่กันและกัน 

มอบความรัก	 รอยยิ้ม	 แบ่งปันสิ่งต่างๆ	 ที่ม	ี เป็นต้น

พระพรที่พระเจ้าได้ประทานแก่เราให้กับคนในครอบครัว	

เพื่อนๆ	และทุกคนในสังคม	และดังนี้ผมเชื่อว่าปีนี้	“จะ

เป็นปีที่เราฉลองคริสต์มาสอย่างมีความหมายอีก 

ปีหน่ึง”	 ขอพระกมุารเจ้าผูป้ระสติูมาท่ามกลางเราอำานวย

พระพรมาสู่ท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่านด้วยเทอญ...	

Merry	Christmas	and	Happy	New	Year
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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
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  วัดนักบุญเปาโล 

กลับใจ บ้านนา จ.นคร- 

นายก	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

24	มกราคม	เวลา	10.30	น.

 วัดพระแม่มหา-

การุณย์ นนทบุรี ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที	่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.

 

 วัดนักบุญอันตน พนมสารคาม ฉลองวัดวัน

เสาร์ที	่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.	

 วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที	่8	กุมภาพันธ์	เวลา	10.30	น.	

 วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า	ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	14	กุมภาพันธ์	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญยอแซฟ จ.พิจิตร	 ฉลองวัดพร้อม

พิธีเสกอาคารเรียนใหม่และสระว่ายน้ำา	 วันศุกร์ที	่ 27	

กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย	เป็นประธาน 

 

 วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี ฉลอง	 25	

ปีวัดหลังปัจจุบัน	(ค.ศ.	1990-ค.ศ.	2015)	วันอาทิตย์

ที่	25	มกราคม	พิธีเปิดป้ายชื่อวัด	เวลา	09.30	น.	พิธี

บูชาขอบพระคุณ	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น 

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน	 ร่วมกับ 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราช 

ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 

 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	วันเสาร์ที	่ 3	มกราคม	

เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  

อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน (ติดต่อสอบถามได้ที่คุณพ่อ

รชตะ   ประทุมตรี โทร. 08-1746-5878)

 วัดนักบุญมัทธิว บ้านไทยเจริญ อ.เวียงแก่น 

จ.เชียงราย พิธีเปิด-เสกวัดใหม	่วันเสาร์ที	่31	มกราคม	

เวลา	 10.30	 น.	 พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  

อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน (ติดต่อสอบถามได้ที่คุณพ่อ

เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม โทร. 08-6832-2174)

 วัดนักบุญอักแนส จ.กระบี่ ฉลองวัดวัน

เสาร์ที	่ 17	 มกราคม	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราช 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

ที่นี่มีนัด

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	 แบ่งปันพระวาจา	 คุณพ่อไพบูลย์ 

อุดมเดช	 จิตตาธิการ	 14	 กุมภาพันธ์	 2015	 / 

14	 มีนาคม	 เวลา	 08.30-10.30	 น.	 ร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณ	 เวลา	 11.00	 น.	 ขอเชิญผู้สูงอาย ุ

ร่วมมิสซา	ที่วัดพระมหาไถ	่ซ.ร่วมฤดี	กรุงเทพมหานคร	

คุณสงวน โทร.	08-1908-4766	คุณเปรม โทร.	08-

4008-8789 

] คณะพลมารีย์ประเทศไทย จะจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ 

สภาต่างๆ	ทั่วประเทศ	ระหว่างวันที	่16-18	มกราคม 

2015	ที่วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย	์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	 วันศุกร์ที	่ 6	 กุมภาพันธ์	 /	 วันจันทร์

ที	่ 2  มีนาคม	 /	 วันเสาร์ที	่ 18	 เมษายน	 /	 วันจันทร์

ที	่ 4	 พฤษภาคม	 /	 วันศุกร์ที	่ 5	 มิถุนายน	 /	 วัน

พฤหัสบดีที่	 2	 กรกฎาคม	 /	 วันเสาร์ที	่ 1	 สิงหาคม	 /	

เดือนกันยายน	 เข้าเงียบ	 Lectio	 ที่ศูนย์คามิลเลียน	

ลาดกระบัง  เย็นวันพฤหัสบดีที	่ 10	 -	 เที่ยงวัน

อาทิตย์ที	่ 13  	 /	 วันศุกร์ที	่ 9	ตุลาคม	 /	 วันเสาร์ที	่ 7	

พฤศจิกายน	 /	 วันเสาร์ที	่ 12	 ธันวาคม	 สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585	

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร	์ 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 

สังฆมณฑลราชบุรี

aungkie2002@yahoo.com,	08-9815-1953	หรือ

คุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com,	 08-

9117-9100

]คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม 

แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ เปิด 

“ศูนย์หนั งสื อคำ าสอนและ อุปกรณ์การสอน 

คำาสอน ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ 

สามพราน” โอกาสท่ีจะฉลองศูนย์อบรมคริสตศาสน-

ธรรมระดับชาต	ิ(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	 สำานักพิมพ ์

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	 

พระสงฆ์และมรณสักข	ี 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

= วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้  วันเสาร์

ที	่17	มกราคม	 2015		เวลา	19.00	น.

= ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ “เสกสุสาน

ศานติคาม” ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

วันอาทิตย์ที	่ 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.	 ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค ์

(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

= วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา 

วันอาทิตย์ที	่15	กุมภาพันธ์	2015	เวลา	10.00	น. 

(หมายเหตุ ทางวัดจัดเตรียมดอกไม้ เทียน เพื่อ

บริการพี่น้องทุกท่าน)

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

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	

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

 ที่ประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

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

หนังสือ

ความเชื่อ
อันเป็นชีวิต

โดย	พงศ์	ประมวล

ราคา	120	บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

จงมี
ความประพฤติ

ดีงาม
ในหมู่

คนต่างศาสนา
แม้เขา

จะใส่ร้ายท่าน
ว่า

ประพฤติ
ชั่วร้าย

เขาจะต้อง
ยอมรับว่า

กิจการที่ท่าน
ทำานั้น

เป็นกิจการดี
และจะสรรเสริญ

พระเจ้า
ในวันที่
พระองค์
เสด็จมา

(1 เปโตร 2:12)

ติดต่อกองบรรณาธิการ

ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์

วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด

เสกสุสาน

E-mail : udomsarn@cbct.net

udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

โทรสาร 0-2681-5401
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โดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

	 ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	 มี

บริษัทและห้างร้านมากมายที่เริ่มการปรับปรุงกิจการ 

ให้ขยายตัว	และเพิ่มกำาไรให้กับบริษัท	หรือวางแผนเรื่อง

การตลาด	ฯลฯ

	 และปีใหม่กำาลังใกล้เข้ามา	 เป็นช่วงเวลาที่ 

หลายคนตั้งใจจะไม่ให้น้ำาหนักตัวเพิ่มขึ้น	 เราต้องทำา

อะไรบ้างเพื่อให้สำาเร็จดังที่ตั้งใจไว้

	 ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่	 เป็นเวลาที่เรา 

ตั้งใจจะทำาโน้นทำานี	่ เกี่ยวกับชีวิตของเรา	 ทำาอย่างไร 

ไม่ให้น้ำาหนักเพ่ิมข้ึน	 เราต้ังใจให้ความสัมพันธ์กับครอบครัว

และเพื่อนๆ	ดีขึ้น

	 ขอเสนอข้อตั้งใจสำาหรับปีใหม่นี้เก่ียวกับชีวิต

ฝ่ายจิตวิญญาณของเรา	เราอาจตั้งใจว่า	จะปรับปรุงชีวิต 

คริสตชนของเรา	 เกี่ยวกับความรู้ในเรื่องความเชื่อของ

เรา	 และการนำาความเชื่อนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน 

ของเรา	 โดยเฉพาะให้เรามีส่วนในการฝึกให้เราเป็น 

คริสตชนที่ด	ีและเป็นพลังให้แก่พระศาสนจักร	ดังเช่น

 1. หาเวลาอธิษฐานภาวนา วันละสัก 15 

นาที	 ควรจะเป็นเวลาที่เราเงียบและอยู่คนเดียว	 ใช้เวลา 

อ่านพระคัมภีร	์ เช่น	 “ไบเบิล ไดอารี่”	 หรือสวด 

สายประคำา	อ่านหนังสือศรัทธา	ซึ่งจะช่วยให้เราพิจารณา

ความเชื่อ	 สำาหรับบางคนจำาเป็นต้องพิจารณาเรื่องการ

บำาบัดรักษา	การให้อภัย	หรือการเริ่มต้นด้วยงานเมตตา

จิตบางอย่างออกมา

 2. มีส่วนในศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร 

พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทับอยู่กับพระศาสนจักร

จนถึงวันสิ้นพิภพ	 และการรับศีลก็เป็นวันที่เราสัมผัสกับ

พระองค์

“พระวาจาหล่อเลี้ยงชีวิต

ศีลมหาสนิทหล่อเลี้ยงวิญญาณ”
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ในความว่างเปล่า มีดาวดวงหนึ่งนำาทาง 

และดวงตาคู่นั้นเฝ้ามองอยู่
 ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมร่วมมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพท่ีอาสนวิหาร 

อัสสัมชัญ หลังจากอยู่ที่นี่มาจนถึงปีที่ 9 เผลอไปจริง ๆ แค่ 9 ปีเอง (ฮา) แต่

ก็กลับเป็นปีที่อาสนวิหารเปลี่ยนไป ด้วยการปิดวัดปรับปรุงซ่อมแซม สมโภช

พระคริสตสมภพกันหน้าวัด ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงประมาณตี 2 จะอย่างไรก็ตาม

สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือ การระลึกถึงเหตุการณ์สำาคัญยิ่งท่ามกลางฉากชีวิต 

ที่หมุนเวียนปลี่ยนแปลง พระเป็นเจ้ายังรักเราเช่นเคย

 ปีนี้ผมได้ถวายมิสซาในวันรุ่งขึ้นด้วยแต่เป็นรอบเย็น เวลาประมาณ 

17.00 น. เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้ออกสื่อเพื่อบอกเล่าเรื่องราวพระคริสตสมภพ เป็น

สื่อของสำานักงานกรุงเทพมหานคร ในช่องที่ 221 จาน PSI ชื่อสถานี MetroTV 

จริง ๆ แล้วสถานีนี้ได้นำาเอารายการบางรายการในยูทูปของสื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย ไปใช้อยู่แล้ว บ่าย ๆ มีอีกช่องหนึ่ง แต่ผมไม่แน่ใจว่าช่องไหน

กันแน่ ผู้สัมภาษณ์บอกว่าเคยทำางานที่นั่นที่นี่ เลยได้เบอร์ผมมา ไม่มีปัญหา  

ช่วยกันได้ก็ช่วยเลย ใคร ๆ คงอยากรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส 

มันมีอะไรมากไปกว่าซานตาคลอส ต้นคริสต์มาส ดาว ฯลฯ และความเข้าใจที่ 

ไม่ครบครันลึกซึ้ง

 ช่วงบ่าย ๆ หลังจากนั้นมีเวลาได้เปิดทีวีเช็คข่าวบรรยากาศคริสต์มาส

ทั่วโลก และทั่วไทย ผมสนใจของประเทศไทยมากกว่า เพราะบ้านเมืองเรามี 

ผู้นับถือศาสนาพุทธมากกว่า เขาจะมองคริสต์มาสกันอย่างไร มีประเด็นข่าว 

ที่น่าสนใจ เช่น คุณลุงใจดีคนหนึ่งเก็บเงินที่ได้มาตลอดปี ซื้อตุ๊กตาจำานวนมาก 

และเมื่อถึงวันคริสต์มาสก็สวมชุดซานตาคลอส ตระเวนแจกเด็ก ๆ ทั่วจังหวัด

เชียงใหม่ หรือข่าวการจดทะเบียนสมรสหลังจากอยู่กินกันมาจนมีลูกแล้ว ที่

สำาคัญคือจดทะเบียนวันคริสต์มาสและแต่งชุดซานตาคลอส มีลูกเป็นสักขีพยาน 

ผู้เป็นภรรยาบอกว่า การจะให้สามีสวมชุดซานตาคลอสนี้ขอกันหลายรอบ จน

ในที่สุดสามีจึงยอม ผมชอบความรู้สึกของวันคริสต์มาสที่ทำาให้เรารื่นเริง มี

ความสุข ที่ทำาให้ความหวังของผู้คนเป็นยิ้ม ที่แต่งแต้มรอยยิ้มให้กับโลก และ

ที่ทุกคนกลับมายังรากของตน ครอบครัว เย็นนั้นผมเล่าเรื่องนี้ในมิสซาด้วย

ความสุขใจ

 คริสต์มาสยังหอบคำาอวยพรจากการ์ดในช่องทางสื่อต่าง ๆ วันนี้ขอนำา 

จดหมายจากท่านผู้อ่านท่านหนึ่งมาลงไว้เป็นขวัญและกำาลังใจให้กับตนเอง  

ทีมงาน และผู้อ่านท่านอื่น ๆ เราจะเริ่มปีศักดิ์สิทธิ์กันให้ปีติแห่งพระพรและ

พระคุณของพระตลอดทั้งปี

 “ขอส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่มายังพ่อ และ

พี่น้องทุกคนค่ะ ขอพระกุมารเจ้าซึ่งเป็นองค์ความรักที่ทรงบังเกิดมาเพื่อ

เราแต่ละคน ประทานพระพรอันอุดม พลานามัยที่สมบูรณ์ ปรีชาญาณ 

สันติ และความชื่นชมยินดีแด่พ่อ และพี่น้องเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ได้

ทุ่มเทกำาลังกาย ใจ เพื่อทำางานอันสำาคัญของสื่อมวลชนคาทอลิกฯ ฝ่าย

อุดมสาร อุดมศานต์ ซึ่งเป็นงานที่สำาคัญมาก อันเป็นการแพร่ธรรมผ่านสื่อ 

ที่พ่อและทุกท่านท่ีร่วมงานกับพ่อกำาลังทำาเพื่อเราชาวคาทอลิกที่เป็น 

พระศาสนจักรในประเทศไทย เข้าใจว่า พี่น้องชาวพุทธหลายคนก็คงได้อ่าน 

ด้วยค่ะ พ่ีมีญาติคนพุทธคนหน่ึงขอไปอ่าน และชอบ เขาอยากรับศีลล้างบาป 

เพราะพ่อเป็นคาทอลิกและไปสวรรค์แล้ว น้องคนนี้อยากเป็นเหมือนพ่อ 

เพื่อสืบสานชีวิตคริสตชน จะเรียนคำาสอน แต่ยังหาเวลาลงไม่ได้ค่ะ เพราะ

เขามีธุรกิจที่ต้องเดินทางบ่อย ๆ จะให้เป็นสมาชิกอุดมสารด้วยค่ะ

 ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคุณพ่อ ขอบคุณหมู ผู้รับผิดชอบฝ่าย

บรรณาธิการ และทุกฝ่ายของอุดมสาร และอุดมศานต์ เป็นแฟนอุดมสาร 

อุดมศานต์มานานปีค่ะ สัมผัสได้ถึงพระพรของพระที่อุดมสารได้รับการ 

พัฒนาขึ้นตลอดมา สีสันสวยงาม แต่ที่สำาคัญคือเนื้อหาและข่าวต่าง ๆ

ในพระศาสนจักรทั้งระดับสากลและระดับท้องถิ่น ซึ่งทำาให้พวกเราชาว 

คาทอลิกได้รับอย่างรวดเร็วทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะข่าวพระ

สันตะปาปา ดีมาก ๆ  ค่ะ เราจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ท่าน และภาวนา

ให้ท่าน และงานอันสำาคัญของท่าน นำาสิ่งที่ท่านแบ่งปันจากประสบการณ์

ชีวิตของท่านลงภาคปฏิบัติ เป็นสิ่งใหม่มากค่ะ ที่ทำาให้เราได้ใกล้ชิดกับ

พระองค์ท่าน เพราะพระองค์ท่านทรงมีชีวิตที่เรียบง่าย สมถะ เป็นบิดา  

เป็นพ่อของพวกเราทุกคน

 ขอบคุณพระเป็นเจ้า และโมทนาคุณพระองค์ที่ทรงประทานสื่อ 

อันทันสมัยให้กับโลก ซึ่งขึ้นอยู่กับเราที่จะใช้สื่อเหล่านี้อย่างไรในทางที่ด ี

เพื่อสรรเสริญพระเจ้า เพื่อพระสิริมงคลของพระเป็นเจ้า มิใช่เพียงเพื่อ

จำาเป็นต้องใช้หรือเพื่อความสะดวกสบายเท่านั้น 

 ขอขอบคุณคุณพ่อเป็นพิเศษ สำาหรับบทความในอุดมสาร ฉบับ

รายสัปดาห์ที่อ่านบ่อย ๆ ค่ะ ดีมากค่ะพ่อ เป็นข้อคิดที่ดี และเป็นการ 

แบ่งปันประสบการณ์ของพ่อด้วย

                                                                                                                                      

 ด้วยความเคารพรักในพระคริสตเจ้า”

 

            บางทีในทุก ๆ  วันของการทำาสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อใด ๆ  อาจจะเหนื่อยล้าและ

ไม่สามารถประเมินได้ว่าไปถึงไหน มีใครติดตามจริงหรือเปล่า ในความว่างเปล่า 

นั้น จริงแล้วมีดาวดวงหนึ่งนำาทาง และดวงตาคู่นั้นเฝ้ามองอยู่  ผมเชื่อว่าดาว 

ดวงนั้นคือองค์พระคริสต์ และสายตาคู่นั้นคือผู้อ่านทุกท่าน

บรรณาธิการบริหาร
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“เยี่ยมหมู่คณะบัวใหญ่”   คุณพ่อวัฒนศักดิ์   ศรีวรกุล นวกจารย์    

คุณพ่อกฤตภาส  จูมจันทร์  เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ภูเก็ต 

และคุณพ่อจิมมาโด้ ผู้ช่วยนวกจารย์ นำาโนวิสคณะสติกมาตินจากจังหวัดภูเก็ต 

เดินทางมาเยี่ยมหมู่คณะบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้รับการต้อนรับจากคุณพ่อ

พรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล และคุณพ่อวีระศักดิ์ 

จันทะรังษี สมาชิกคณะสติกมาตินหมู่คณะบัวใหญ่ เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 

2014

“เซนต์ฟรังฯ แพร่ เทิดไท้องค์ราชัน” โรงเรียนเซนต์ฟรังซิส 

เซเวียร์แพร่ จัดทำาบุญ 2 ศาสนา (ศาสนาพุทธและคริสต์) เพื่อถวายเป็นพระ

ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

โดยศาสนาคริสต์ มีคุณพ่อสันติ ยอเปย เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร 

แพร่ เป็นประธาน และครูมนัส มูลผึ้ง ศิษยาภิบาลคริสตจักรที่ 5 สามัคคีธรรม 

นำาอธิษฐานถวายพระพร 

“เยี่ยมสถานีวิทยุอุบลฯ รายการสื่อสารรัก”   คุณพ่ออนุชา 

ไชยเดช นำาทีมสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ไปร่วมบันทึกพิธีเปิดและ

ถวายอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี และร่วมจัดรายการวิทยุ “สื่อสาร

รัก” สถานี ปณ. 102 MHz กับดีเจ. สาวภูธร คุณจิราภรณ์ ภาคแก้ว  

เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี ออกอากาศทุกวัน เวลา 

11.00-12.00 น. 

“ครูคำาสอนแสวงบุญ”  คุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม ผู้จัดการแผนก 

คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาครูคำาสอนแสวงบุญที่อาสนวิหาร 

แม่พระนิรมล อุบลราชธานี และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 

14 ธันวาคม 2014 โอกาสวันครูคำาสอนไทย 
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ตอนที่ 1 เป๊ง ยกที่ 1 

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

	 พระสังฆราชฟิลิป	บรรจง	 ไชยรา	ประมุข

สังฆมณฑลอุบลราชธานี	 เป็นประธานในพิธีเปิด

และถวายอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี	

พร้อมด้วยพระอัครสังฆราชพอล	 ชาง	 อิน-นัม	

เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำาประเทศไทย	 พระ-

อัครสังฆราชหลุยส์	 จำาเนียร	 สันติสุขนิรันดร์	พระ- 

อัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์	 เกรียงศักดิ์	 โกวิท- 

วาณิช	 พระสังฆราชโยเซฟ	 ประธาน	 ศรีดารุณศีล 

พระสังฆราชยอแซฟ	ชูศักดิ์	 สิริสุทธิ์	 พระสังฆราช

ยอแซฟ	 ลือชัย	 ธาตุวิสัย	 โดยมีบรรดาพระสงฆ์ 

นักบวช	 และสัตบุรุษร่วมในพิธี	 เมื่อวันที่	 10	

ธันวาคม	 2014	 ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบล 

ราชธานี	

เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ในงานเสวนา
คณะเยสุอิต ณ บ้านเซเวียร์

(เนื่องในโอกาสครบ	200	ปีแห่งการฟื้นคืนคณะเยสุอิต) (อ่านต่อหน้า	4)

พิธีสมรสหมู่คนหูหนวกคาทอลิก
(อ่านต่อหน้า	7)

	 ภาพจากที่เกิดเหตุ	 เดินทางมาถึงวาระอันสำาคัญอีกวาระหนึ่งของ

พระศาสนจักรในประเทศไทย	 คอลัมน์เล็ก	 ๆ	 นี้ได้รับใช้ท่านผู้อ่าน	 ไล่เรียงไป

ตามกาลเวลา	 และเหตุการณ์ที่สำาคัญ	 ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ	์

เวอร์ชั่นอิตาล	ี โรม	 วาติกัน	 เวอร์ชั่นฟิลิปปินส์ดินแดนคริสตชนที่มีผู้นับถือ 

คริสตศาสนามากมายที่สุดในเอเชีย	 เวอร์ชั่นครอบครัว	 และล่าสุดในปีนี้	 เราจะ

นำาท่านผู้อ่านไปยังที่เกิดเหตุทั่วไทย	 ในชื่อ	 ภาพจากที่เกิดเหตุ	 ภาพทั่วไทย	 

ในปี	“ปีติแห่งพระคุณการุณย์”	หรือ	“ปีศักดิ์สิทธิ์”	นั่นเอง

	 เริ่มกันด้วยภาพพระคาร์ดินัลในพระศาสนจักรไทย	 สมาชิกหมายเลข

หนึ่งอุดมสาร	 และผู้ที่ทำาให้เกิดเรื่องราวของความปีติยินดีเสมอ	 ๆ	 ในทุกครั้ง 

ของการปรากฏตัว	 นำาภาพพระคุณเจ้าตีกลองสะบัดชัย	 ในโอกาสเปิดเสกตึก 

ของโรงเรียนพระกุมารเยซ	ู วันที่	 20	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 2014	 ที่สำาคัญคือ 

ในวันนั้นพระคุณเจ้าบวชครบ	55	ปี	เป๊ง	ยกที่	2	พบภาพคาทอลิกไทย	เริ่มที่นี	่
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