


ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 ประจำ�วันที่ 18-24 มกร�คม 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 2

“39 ปี แห่งการอภิเษกเป็นพระสังฆราช”  (12 ธันวาคม ค.ศ. 

1975-2014) พระสงฆ์ ซิสเตอร์ สัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า 

และร่วมแสดงความยินดีโอกาส 39 ปี แห่งการอภิเษกเป็นพระสังฆราชของ 

พระสังฆราชกิตติคุณยอร์ช  ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. วันศุกร์ท่ี 12 ธันวาคม 2014

“84 ปี วัดนักบุญอันเดร บางภาษี” วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 

2014 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ

ฉลอง 84 ปี วัดนักบุญอันเดร บางภาษี ร่วมกับมงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ 

(ลูกวัดนักบุญอันเดร) คุณพ่อไพริน เกิดสมุทร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และ 

พี่น้องสัตบุรุษมาร่วมฉลอง กิจกรรมก่อนฉลองวัด คุณพ่อได้จัดตรีวารก่อน

ฉลองวัดโดยได้เชิญคุณพ่ออดีตเจ้าอาวาสหลายองค์มาเป็นประธานพิธีในวัน

อาทิตย์พร้อมได้พบปะพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อเป็นการเตรียม

จิตใจก่อนฉลองวัดอย่างดี

“เยี่ยมหมู่คณะบัวใหญ่”  คุณพ่อวัฒนศักดิ์  ศรีวรกุล นวกจารย์  คุณพ่อ 

กฤตภาส   จูมจันทร์   เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ภูเก็ต และ 

คุณพ่อจิมมาโด้ ผู้ช่วยนวกจารย์ นำาโนวิสคณะสติกมาตินจากจังหวัดภูเก็ต  

เดินทางมาเยี่ยมหมู่คณะบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้รับการต้อนรับจากคุณพ่อ

พรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล และคุณพ่อวีระศักดิ์  

จันทะรังษี สมาชิกคณะสติกมาตินหมู่คณะบัวใหญ่ ระหว่างวันท่ี 12-14 ธันวาคม 

2014

 สัมภาษณ์เซอร์ไอรีน ชำานาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะภคินี 

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และประธานสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย 

บอกเล่าเรื่องราวปีนักบวชของพระศาสนจักรสากล ในปีศักดิ์สิทธิ์ของพระ 

ศาสนจักรไทย วันอังคารที่ 6 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียน

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

 ติดตามได้ในอุดมสาร รายการโทรทัศน์ Power of Love เร็วๆ นี้
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 วันอาทิตยท่ี 4 มกราคม 2015 เวลา 12.00 น. 
(เวลา 18.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย)  สมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรังซิส ทรงนําสวดบททูตสวรรคแจงขาว
ณ ลานหนามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน  และทรง
ประกาศแตงตั้งพระคารดินัลใหม จํานวน 20 องค 
ในจํานวนนี้ 15 องคอายุต่ํากวา 80 ป และ 5 องค 
อายุเกิน 80 ป ซึ่งมีพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร 
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแหงอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ดวย นับเปนพระคารดินัลชาวไทยองคที่ 2 
ที่ไดรับแตงตั้ง และจะมีพิธีสถาปนาในวันเสารที่ 14 
กุมภาพันธ 2015  สวนวันที่ 12-13 กุมภาพันธ จะ
มีการประชุมคณะพระคารดินัล และวันที่ 15 พระ
สันตะปาปาจะทรงถวายมิสซารวมกับบรรดาพระคารดินัล
ใหม 

รายนามพระคารดินัลใหม มีดังนี้  
 1) พระอัครสังฆราชดอมินิก ฟรังซัวส  โจเซฟ
มัมแบรติ ประธานศาลสูงสุด  
 2) พระอัครสังฆราชมานูเอล โฮเซ มาการิโอ
ดู นาสชิเมนโต เคลเมนเต พระอัยกาแหงลิสบอน 
ประเทศโปรตุเกส
 3) พระอัครสังฆราชเบอรฮาเนเยซุส เด
เมริว ซอราฟล พระอัครสังฆราชแหงอัดดิส อาเบบา 
ประเทศเอธิโอเปย
 4) พระอัครสังฆราชจอหน อัทเชรเลย ดิว 
พระอัครสังฆราชแหงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด
 5) พระอัครสังฆราชเอโดอารโด เมนิเชลลี่ 
พระอัครสังฆราชแหงอันคอนา-โอสิโม ประเทศอิตาลี
 6) พระอัครสังฆราชปแอร เหงียน วาน 
ฮอน  พระอัครสังฆราชแหงฮานอย ประเทศเวียดนาม
 7) พระอัครสังฆราชอัลแบรโต ซัวเรส 
อินดา พระอัครสังฆราชแหงโมเลเรีย ประเทศเม็กซิโก
 8) พระอัครสังฆราชชารลส เมือง โบ 
พระอัครสังฆราชแหงยางกุง ประเทศพมา 
 9) พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ 
โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 10) พระอัครสังฆราชฟรังเชสโก มอนเตเน
โกร พระอัครสังฆราชแหงอากริเจนโต ประเทศอิตาลี
 11) พระอัครสังฆราชดาเนียล เฟอรนันโด 
สตูรลา พระอัครสังฆราชแหงมอนเตวิเดโอ ประเทศ
อุรุกวัย
 12) พระอัครสังฆราชริการโด บลาสเกซ 
เปเรซ พระอัครสังฆราชแหงบายาโดลิด ประเทศสเปน
 13) พระอัครสังฆราชโฆเซ หลุยส ลากุนซา 
มาเอสโตรฆวน พระอัครสังฆราชแหงดาวิด ประเทศ
ปานามา 
 14) พระอัครสังฆราชอารลินโด โกเมส ฟูร
ตาโด พระอัครสังฆราชแหงซานติอาโก เด กาโป เวิรด 
ประเทศเคปเวิรด
 15) พระอัครสังฆราชโซอาเน ปาติตา ไปนี่
มาฟ พระอัครสังฆราชแหงตองกา ประเทศตองกา

พระสันตะปาปาฟรังซิสแตงตั้งพระคุณเจาเกรียงศักดิ์ เปนพระคารดินัล
สวนพระคารดินัลใหมที่อายุเกิน 80 ป ไดแก
 16) พระอัครสังฆราชโฮเซ เด เฮซุส ปามิ
เอ็นโต โรดริเกซ พระอัครสังฆราชกิตติคุณแหงมานิ
ซาเลส ประเทศโคลอมเบีย
 17) พระอัครสังฆราชลุยจี เด มาจิสตริส 
ประเทศอิตาลี
 18) พระอัครสังฆราชคารล-โจเซฟ เรา
เบอร พระสมณทูตชาวเยอรมัน 
 19) พระอัครสังฆราชหลุยส เฮ็กตอร บี
ลาบา พระอัครสังฆราชกิตติคุณแหงตูกูมัน ประเทศ
อารเจนตินา
 20) พระอัครสังฆราชจูลิโอ ดูอารเต ลังกา 
พระอัครสังฆราชกิตติคุณแหงไซ-ไซ ประเทศโมซัมบิก

ตําแหนงพระคารดินัล
 สําหรับตําแหนงพระคารดินัล เปนสมณศักดิ์
ชั้นสูง รองจากพระสันตะปาปา ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
พระสันตะปาปา ในการปกครองพระศาสนจักรโรมัน
คาทอลิก หนาที่พิเศษอยางหนึ่งของพระคารดินัลคือ 
เขารวมการประชุมเลือกตั้งพระสันตะปาปาองคใหม 
แทนตําแหนงที่วางลง และตนเองก็มีสิทธิ์ไดรับเลือก
เปนพระสันตะปาปาดวย กอนหนานี้ประเทศไทยมี
พระคารดินัลองคแรก คือ พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย 
กิจบุญชู โดยไดรับการแตงตั้งจากสมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 
1983
 ทั้งนี้ ลําดับการปกครองของพระศาสนจักร
โรมันคาทอลิกในประเทศไทย จะมีพระสังฆราช 10 
องคดูแล 10 เขตปกครองในประเทศไทย ซึ่งจะมี
พระสงฆ และโบสถตางๆ ที่อยูในความดูแลของแตละ
พื้นที่ ขณะที่ตําแหนงพระคารดินัล ถือเปนตําแหนง
พิเศษที่สูงกวา

ประวัติพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ 
โกวิทวาณิช
 สัตบุรุษ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
 ชื่อบิดา ยอแซฟ ปติ โกวิทวาณิช
 ชื่อมารดา เทเรซา พัชรินทร โกวิทวาณิช
 เกิด วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1949 
 พี่นอง เปนบุตรคนที่ 2 ในจํานวนพี่นอง 4 
คน
 รับศีลลางบาป วันท่ี 14 สิงหาคม ค.ศ. 
1949 ท่ีอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยคุณพอปอล สวัสด์ิ 
กฤษเจริญ
 พอทูนหัว ยอแซฟ แสวง เตียวไพบูลย
 รับศีลกําลัง วันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1958
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยพระสังฆราชหลุยส โชแรง

การศึกษา
 ชั้นอนุบาล โรงเรียนปวโรฬาร กรุงเทพมหา-
นคร
 ระดับมัธยมตน โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  

 โรงเรียนอัสสัมชัญ
 ค.ศ. 1966 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
สามพราน 
 สอบเทียบความรูกระทรวงศึกษาธิการ ไดวุฒิ
พ.กศ.
 สอบเทียบความรูของกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดวุฒิมัธยมป ที่ 8
 ค.ศ. 1970 วิทยาลัยโปรปากันดาฟเด กรุง-
โรม อิตาลี สาขาปรัชญาและเทววิทยา
 ค.ศ. 1980 มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน กรุงโรม 
อิตาลี สาขาชีวิตฝายจิต

การบวช
 ค.ศ. 1966 สมัครเขาบานเณร
 บวชเปนสังฆานุกร วันที่ 30 พฤษภาคม 
ค.ศ. 1976
 บวชเปนพระสงฆ วันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 
1976 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยพระอัครสังฆราช
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 อภิเษกเปนพระสังฆราชแหงสังฆมณฑล
นครสวรรค วันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2007 โดย
พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ที่สนามกีฬา 
จ.นครสวรรค
 เขา รับตําแหนงพระอัครสังฆราชแหง
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 
2009 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

การปฏิบัติหนาที่
 ค.ศ. 1976-1979  ผูชวยเจาอาวาสวัดมารีย
สมภพ บานแพน และผูชวยเจาอาวาสวัดพระคริสต
ประจักษ เกาะใหญ อยุธยา 

(อานตอหนา 4)
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พระสันตะปาปา (ตอจากหนา 3)

 ค.ศ. 1979-1981 ผูชวยอธิการสามเณราลัย
นักบุญยอแซฟ สามพราน 
 ค.ศ. 1981-1983 ศึกษาตอมหาวิทยาลัย
เกรโกเรียน กรุงโรม
 ค.ศ. 1983-1989 อธิการบานเณรกลางพระ
วิสุทธิวงศ นครราชสีมา 
 ค.ศ. 1989-1991  รองเลขาธิการสภาพระ
สังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 
 ค.ศ. 1991-1992 ศึกษาตอดานการอบรม
ที่กรุงโรม
 ค.ศ. 1992-2000 อธิการสามเณราลัยแสงธรรม 
สามพราน 
 ค.ศ. 2000-2003 เจาอาวาสวัดแมพระ
ประจักษเมืองลูรด หัวตะเข 
 ค.ศ. 2003-2007 เจาอาวาสอาสนวิหาร
อัสสัมชัญ บางรัก
 ค.ศ. 2007-2009 พระสังฆราชแหงสังฆมณฑล
นครสวรรค
 ค.ศ. 2009- พระอัครสังฆราชแหงอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ

หนาที่ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
   รองประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ประธานกรรมาธิการฝายอภิบาลคริสตชน
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ประธาน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาเทววิทยา ประธานคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อพระสงฆและผูถวายตัว

หนาที่อื่นๆ
     กรรมการสมณกรรมาธิการเคารพศีลมหาสนิท 
กรรมการสมณสภาสื่อสารสังคม พระสังฆราชผูประสาน
งานของเพื่อนคณะโฟโคลาเร 

พระคุณเจาไดทราบขาวมากอนไหมครับวาจะไดรับ
การแตงตั้งใหเปนพระคารดินัล
 ตองบอกตรงๆ วา ไมรูมากอน แมวาเทาที่เคย
ไดยินมาจากพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ของ
เรานี้ ทานเคยเลาวาสมัยที่ทานไดรับการประกาศแตงตั้ง
การสอบถามกอน หลังจากนั้นทานก็คิดวา ทานจะ
ตองมีการตัดสินใจตอบรับ อันที่จริงแลวเปนการแจงให
ทราบ เพราะวาเปนสมณศักดิ์ที่พระสันตะปาปาเปนผู
แตงตั้ง 
 ดังนั้นเมื่อเราไมรูตัวกอนนี้ จึงทําใหงงเหมือน
กัน พอก็งง และไมเคยคิดวา จะเปนผูท่ีมีความเหมาะสม
หรือวาสมควรท่ีจะเปนหรือไดรับตําแหนงน้ี เพราะฉะน้ัน
ก็มีคนโทรศัพทมาแสดงความยินดีดวย ก็งง ๆ นิดหนึ่ง 
แลวเราก็ตอบไปวา ไมนาจะใชนะ เพราะวาไมรูเรื่องเลย
ไมรูมากอนเลย เมื่อวานนี้วันอาทิตยที่ 4 มกราคม 
2015 เวลาประมาณ 18.00 น. ของบานเรา ซึ่งตรงกับ
เวลาเที่ยงวันที่กรุงโรม พระสันตะปาปาทรงสวดบททูต
สวรรคแจงขาว และทรงประกาศแตงตั้งพระคารดินัล

สัมภาษณพิเศษ (ตอจากหนา 20)

ใหม จากนั้นเวลา 18.40 น.  ก็มีคนโทรศัพทมาแสดง
ความยินดีกับพอ พอบอกใหไปเช็คขาวดูกอนนะ เพราะ
เทาที่เคยรู ตองมีการแจงใหทราบลวงหนากอน เพราะ
ฉะนั้นพอจึงคิดวานี่เปนขาวลือหรือเปลา เดี๋ยวก็ยุงกัน
ใหญ  แตแทจริงแลวผูที่มาแสดงความยินดีนั้น ขาวของ
เขาชัดเจนกวา แตเนื่องจากเราเองไมรู   
 สุดทาย สักพักพอวางหูไปแลว ก็มีพระสังฆราช
อีกทานหนึ่งเปนเพื่อนกันจากประเทศเกาหลี ซึ่งก็มักจะ
ติดตอกันทางสไกป ทานสไกปเขามา เราก็ตอบคุยกัน 
ทานก็แสดงความยินดี พอก็บอกกับทานวา เช็คแลว
หรือยัง ใชหรือเปลา เพราะวา เราไมรู ไมรูมากอน และ
ไมคิดวาจะใชดวย เสร็จแลวทานก็บอกวา เขาเพิ่งจะนั่ง
ดูถายทอดการสวดบททูตสวรรคแจงขาว ณ ลานหนา
มหาวิหารนักบุญเปโตร ที่กรุงโรม และมีการถายทอดมา
ท่ีประเทศเกาหลี แลวสมเด็จพระสันตะปาปาทรงประกาศ
หลังจากที่สวดภาวนาจบ ซึ่งก็มีชื่ออยูในนั้นดวย เมื่อ
ทานพูดอยางน้ีก็เลยคิดวา คงจะจริง แตวาโดยท่ีไมคาดคิด
วาจะเปนตัวเรา 

หลังจากทราบขาวนี้แลว สิ่งแรกที่พระคุณเจาทําคือ
อะไร
 ตอนนั้นฟงดวยความงงๆ กอนนะ และพอ
ก็ออกจากหองทํางานทันทีแลวเขาไปที่วัดนอย ซึ่งอยู
ใกลๆ หองทํางาน พอเขาไปสวดภาวนาโดยเปดใจกับ
พระเปนเจาวาหากพระองคทรงตองการโดยผานทาง
พระศาสนจักรใหรับหนาที่นี้ จะพยายามทําใหสุดความ
สามารถ เทาที่มีกําลัง มีทุกอยางที่จะทําได เพื่อความดี
ของสังคม เพื่อความดีของพระศาสนจักร

ในรายละเอียดของผูที่ไดรับการแตงตั้ง มีใครบาง 
ในทวีปเอเชียมีใครบางครับ
 เทาที่ทราบ มี 15 ทาน ซึ่งเปนบรรดาพระ
สังฆราชที่ยังประจําในตําแหนงหนาที่ และอีก 5 ทาน
ที่เปนพระสังฆราชกิตติคุณ ที่อยูในโรมันคูเรียที่ปฏิบัติ
หนาที่อยูที่กรุงโรม รวมทั้งหมด 20 ทาน 
 และสําหรับทวีปเอเชียนั้น มี 3 ทาน คือ จาก
เวียดนาม เมียนมาร และประเทศไทย ซึ่งจากประเทศ
เมียนมารถือเปนพระคารดินัลองคแรก เขายังไมเคยมี
พระคารดินัล แตที่เวียดนามเคยมี 

ขอเรียนถามพระคุณเจาเพื่อเปนความรูนะครับ ในแง
ของการบริหารสังฆมณฑล จะเปนไปตามเดิม หรือ
จะมีปรับเปลี่ยนอะไรบางไหม?
 อันดับแรก เราตองเขาใจกอนวา บทบาทของ
พระสังฆราช และพระอัครสังฆราช นั้น เปนบทบาท
ที่มาจากศีลบวช คือบรรดาผูที่สืบตําแหนงจากบรรดา
อัครสาวก ดังนั้นเปนประมุขของพระศาสนจักรทองถิ่น 
ประการแรก 
 สวนตําแหนงพระคารดินัลนั้น ในแงหนึ่งเปน
ตําแหนงเกียรติยศ ท่ีพระสันตะปาปาผูเดียวเปนผูตัดสินใจ 
แลวก็มอบใหแกบุคคลบางทาน 
 บทบาทหนาที่ของพระคารดินัล เทาที่พอทราบ
มีหลักๆ 2 ประการ คือ
 หนาท่ีประการแรก  เปนเหมือนกับท่ีปรึกษาของ

พระสันตะปาปา ที่พระองคจะถามความเห็นตางๆ หรือ
ถามถึงสถานการณในโลก ในสิ่งตางๆ วามันนาจะเปน
อยางไร ในแนวความเชื่อ ความคดิตางๆ ที่เกี่ยวกับ
พระศาสนจักรโดยตรง อันนี้ก็คือเปนที่ปรึกษาของพระ
สันตะปาปา 
 หนาที่ประการที่สอง หนาที่ในฐานะที่เปนคณะ
ของพระคารดินัล ซึ่งโดยปกติจะมีประมาณ 120 องค 
ซ่ึงจะมีหนาท่ีในฐานะท่ีเปนคณะพระคารดินัลน้ี  2 ประการ 
คือเปนผูรับเลือกเปนพระสันตะปาปา และเปนผูเลือก
พระสันตะปาปา เมื่อตําแหนงพระสันตะปาปาวางลงจะ 
มีการประชุมคอนเคลฟ ซึ่งหมายถึงผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
พระสันตะปาปา นั่นคือพระคารดินัลที่มีอายุไมเกิน 80 
ปจากทั่วโลก ซึ่งไมเกิน 120 องค ก็จะเดินทางไปรวม
ประชุมกันเพื่อเลือกพระสันตะปาปาองคใหม
 เมื่ออายุ 80 ปแลว หมายความวา บรรดาพระ
คารดินัลเหลาน้ีจะไมเขารวมในการประชุมคอนเคลฟ 
หรือการประชุมเลือกพระสันตะปาปา แตทานสามารถ
รับการถูกเลือกได อันนี้มาจากเหตุผลที่จะคอยๆ ลด
อายุของพระสันตะปาปาใหนอยลง เพราะเน่ืองจากบางคร้ัง
งานที่มีความหนักมาก แลวก็ยิ่งสังคมมีความซับซอน
ตางๆ แลวพระสันตะปาปาเมื่อขึ้นมาทานมีอายุ 80 กวา
ก็ถือวาคอนขางจะหนัก 

หลังจากประกาศแตงตั้งแลว ก็จะมีพิธีสถาปนา เมื่อ
ไหรครับพระคุณเจา
 เทาท่ีทราบคือพิธีสถาปนาจะจัดในวันเสารที่
14 กุมภาพันธ 2015 ซึ่งกอนหนานั้นคือวันที่ 12-13
กุมภาพันธ พระสันตะปาปาจะประชุมคณะพระคารดินัล
หลังจากนั้นแลวคือวันที่ 15 กุมภาพันธ พระสันตะปาปา
จะถวายมิสซารวมกับบรรดาพระคารดินัลใหม ณ มหา-
วิหารนักบุญเปโตร 

ในฐานะที่พระคุณเจาอยู ในรายชื่อที่ ไดรับการ
ประกาศแตงตั้ง และมีผูไดรับแตงตั้งมาจากเอเชีย 
แอฟริกา ดูเหมือนมีจํานวนมากขึ้น ตรงนี้พระคุณเจา
มองวาอยางไรครับ
 เทาที่ดูแลว คือการเปนพระคารดินัลของพระ
ศาสนจักรคาทอลิกนั้น เปนสัญลักษณอยางหนึ่งของ
ความเปนสากลจากทั่วโลก  โดยที่ในปจจุบันนี้ จะมี
ความหลากหลายมาก ดังน้ันพระสันตะปาปาทรงพยายาม
แตงตั้งพระคารดินัลที่มาจากตัวแทนของทุกทวีป และ
ก็จากประเทศตางๆ ลักษณะนั้น แมวาอาจจะมีบางที่
อยูในตําแหนงของผูมีสวนรวมในงานบริหารของงาน
ตางๆ ของพระศาสนจักรในกรุงโรม ในตําแหนงของ
สมณกระทรวง สมณสภาตางๆ ก็มี แตโดยทั่วไปแลวก็
จะมีบรรดาพระสังฆราชตางๆ ที่ขึ้นมาเปนพระคารดินัล
จากประเทศตางๆ ทั่วโลกมากขึ้น เพื่อคงไวซึ่งความ
เปนสากลของพระศาสนจักรคาทอลิก 

ลักษณะของชุดพระคารดินัล พระคุณเจาชวยแนะนํา
วาเปนอยางไรหรือครับ
 โดยปกติแลว เรื่องเสื้อเรื่องอาภรณ ซึ่งถาอยู

(อานตอหนา 7)
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ประกาศก
ในโลกปจจุบัน

เราจะไดพบเรื่องใด
พรอมกับพระสันตะปาปา

ในป ค.ศ. 2015 
1 มกราคม 2015 (โรมรีพอรทดอทคอม) 
 ตลอดป ค.ศ. 2015 ก็ยังคงเปนปที่ทรงพระ
ภารกิจติดตอกันตลอดของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 ประการแรก พระองคทรงมีแผนเดินทางเสด็จเยือน 5 
ประเทศในปนี้ เดือนมกราคมพระองคจะทรงมุงเยือน
ประเทศศรีลังกาและประเทศฟลิปปนส เดือนกันยายน 
พระองคจะเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทรงนํา
การประชุมครอบครัวโลก ณ เมืองฟลาเดลเฟยและถา
เปนไดจะทรงหยุดแวะที่เมืองวอชิตัน ดีซี และนิวยอรก

 ในการใหสัมภาษณ พระองคทรงเตรียมแผนเสด็จ
เยือนทวีปแอฟริกาและอีก 3 ประเทศแถบลาตินอเมริกา
รวมท้ังประเทศฝรั่งเศสเทาที่ เปนเอกสารรูปธรรม
แนนอนแลว มี 3 ประเด็นที่พระสันตะปาปาไดตรัสไว
แลว

 ประเด็นแรก เกี่ยวกับเรื่องครอบครัว จะมีการ
ประชุมซีโนดครั้งที่ 2 ในเรื่องครอบครัว จัดขึ้นที่สํานัก
วาติกันในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2015 ซึ่งจะเปนการเขา
รวมประชุมโดยบรรดาพระสังฆราชจากท่ัวโลก เพ่ือพิจารณา
วา พระศาสนจักรควรจะรับมือกับความทาทายในโลก

ปจจุบันเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวไดอยางไร
บาง

 ประเด็นที่สอง เกี่ยวกับชีวิตนักบวช ดวยวาตลอด
ป ค.ศ. 2015 สํานักวาติกันไดประกาศใหเปนปแหง
ชีวิตของผูถวายตัว อันนํามาซึ่งการประชุมและสัมมนา
หลายรายการดวยกันในเรื่องชีวิตนักบวช บทบาท และ
ความสําคัญของนักบวชชายและนักบวชหญิง

 ประเด็นที่สาม เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม พระสันตะปาปา
ทรงวางแผนจะออกพระสมณสาสน ฉบับที่ 2 ของ
พระองคโดยมีเนื้อหาเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม คาดวา
จะตีพิมพออกมาราวเดือนตนๆ ของป ค.ศ. 2015

 พระสันตะปาปายังจะทรงแตงตั้งพระคารดินัลใหม 
รายนามจะไดรับการประกาศสัปดาหแรกของเดือน

มกราคม หรือทันทีหลังจากวันที่ 6 มกราคมซึ่งคณะ
กรรมการบริหารโรมันคูเรียไดรับการทบทวนโครงสราง
หลักในป ค.ศ. 2015 เรียบรอยแลว

 ผาศักดิ์สิทธิ์ ก็จะเปนเรื่องเดนแมวาจะไดออกนํา
แสดงแกสาธารณชนหลายครั้งแลว ก็จะนําผาที่เชื่อวา
เปนผาหอพระศพของพระเยซูเจา หรือที่เรียกวา “ผา
ศักด์ิสิทธ์ิ” แหงเมืองตุรินมาแสดงเปนสวนหน่ึงในนิทรรศการ
ของเมืองตุริน ประเทศอิตาลี ตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 
จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน

 และเชนเคย การปรากฏองคตอหนาสาธารณชนของ
สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16 ยังไดรับ
ความสนใจ โดยการทูลเชิญจากสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส พระองคทรงตอบรับคําเชิญ 2-3 รายการ ในป 
ค.ศ. 2015 ที่จะทรงมารวมในพิธีกับพวกเรา

สํานักวาติกันแถลงรายงาน
เรื่องนักบวชหญิง

ในประเทศสหรัฐอเมริกา
16 ธันวาคม 2014 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 สํานักวาติกันออกแถลงสรุปรายงานเรื่องนักบวชหญิง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานตั้งอยูบนกรณีการ “เขา
เยี่ยมเยือนสันตะสํานัก” ซึ่งมีขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 2009 
ถึง 2012
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หัวหนาของ “การเขาเยี่ยมสันตะสํานัก” ทานเปนภคินี
ผูดําเนินการน้ี แตทีมทํางานของทานประกอบดวยนักบวช
หญิง 80 ทาน ทานกลาววาทามกลางความทาทายตางๆ
การเขาเยี่ยมจะเปดประตูออกเพื่อการพูดคุยกันและได
กลาวบางตอนวา “ดิฉันขอยืนยันวา รายงานไดสงมา
ถึงเราวันนี้ สะทอนการคนหาคําตอบในแบบกระชับและ
มีใจความไปในทางเที่ยงตรง ดิฉันขอขอบคุณพระคาร-
ดินัล JOÃO BRAZ DE AVIZ และพระอัครสังฆราช 
คารบัลโล ที่กรุณาฟงเสียงของพวกเรา คิดถึงความกังวล
ของพวกเรา เห็นความตั้งใจดีของพวกเรา และตอบ

(อานตอหนา 8)

 พระอัครสังฆราชโฆเซ โรดรีเกซ คารบัลโล

ซิสเตอรชารอน ฮอลแลนด

พระคารดินัล 
JOÃO BRAZ 

DE AVIZ

 ซิสเตอรแมรี่ แคลร มิลเลีย 



ปที่ 39 ฉบับที่ 4 ประจําวันที่ 18-24 มกราคม 2015 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 6

บทอธิษฐานภาวนา

การพักผอนและฟนขึ้นมา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

หลากหลายที่มั่งคั่ง

ป ๒๕๕๘ เริ่มไดไมกี่วัน
ทวาแตละวันชางผานไปรวดเร็ว
เหมือนจะบอกเปนนัยวา
หากยังโลเลอิดออด
อารมณคางมาตั้งแตวันเริ่มตนปใหม
วันเวลาจะไมรอทา
หากเปนนักวิ่งที่เขารวมการแขงขัน
การออกตัวกาวแรกพรอมสัญญาณปลอยตัว
มีความสําคัญยิ่งยวดสําหรับชัยชนะปลายทาง
กาวแรกตามดวยกาวตอไปที่ซอยถี่รวดเร็วสุดแรง
ถึงเรี่ยวแรงจะเริ่มถดถอยตามอัตราสวนระยะทาง
แตกาวแรกๆ แบบสุดแรงก็พาเขาใกลเสนชัยเต็มทีแลว
ฉันใดก็ฉันนั้น
หากเริ่มตนปใหมจริงจังกระฉับกระเฉงมุงมั่น
ตั้งแตวันแรกอาทิตยแรกเดือนแรก
ก็จะกาวสูเปาหมายมุงสูเสนชัยไดเต็มที่ไดมาก
ถึงจะคอยๆ หมดแรงเหน็ดเหนื่อยออนลาในชวงทายป
แตพลังกายพลังใจในชวงตนปนําชีวิตมาไดไกลโขแลว

กอนนี้ เรามักจะนับถอยหลังปเกาและเริ่มตนปใหมกันเอง
จะพูดถึงประเทศอื่นก็ตรงที่ประเทศใดเริ่มตนปใหมกอนกัน ทีหลังกัน 
ทวาปใหมนี้เราเริ่มตนปใหมกับทุกประเทศในประชาคมอาเซียน
เหมือนจะรวมตัวรวมประเทศเขาดวยกัน
สิบประเทศ สิบเชื้อชาติ สิบวัฒนธรรม สิบภูมิหลังประวัติศาสตร
ที่ตอไปนี้เขตแดนเปนแคสัญลักษณแบงกั้นพื้นที่ภูมิศาสตร
หากจะมองเปนเรื่องดี เปนความหลากหลาย เปนความมั่งคั่ง
ก็ถือวาปใหมนี้มีสิ่งดีๆ รอทาอยู 
ไมวาจะเปนเรื่องของการเดินทางไปมา 
การรวมมือพัฒนา 
การแบงปนสรางเสริมในเรื่องตางๆ หลากหลายระดับ
ทวา ความหลากหลายจะเปนความมั่งคั่ง 
หากคงไวซึ่งความแตกตางเฉพาะตน
ความแตกตางแหงคุณคาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
อีกทั้งความเชื่อ อัตลักษณ
แตละอยางของแตละประเทศมีจุดดีจุดเดน 
เพราะสั่งสมสงทอดกันมาชานานหลายชั่วอายุคน
เปนคุณคาที่ยึดถือสงทอดกันมา
กระทั่งกลายเปนจุดยืนจุดเดนจุดจําเพาะตน
เปนความมั่งคั่งที่พึงรักษาทะนุถนอมหวงแหน
เปนมรดกชนชาติเปนมรดกโลก
ยังความมั่งคั่งใหมนุษยชาติโดยทั่วหนา
กระนั้นก็ดีความมั่งคั่งจะเกิดขึ้น
หากมองเห็นจุดดีจุดเดนของแตละอยาง
และนํามาประยุกตใช เพื่อเพิ่มพูนในสิ่งแตละชนชาติมีอยูแลว
แมบางอยางจะนํามาประยุกตไมได 
แตก็เห็นเปนแบบอยางของการยึดมั่นถือมั่นในคุณคาที่แตละชนชาติมี 
แตหากมีความพยายามทําใหความแตกตาง
กลายเปนความเหมือนในกระแสนิยมตางๆ 
อันนําไปสูการประนีประนอม การลอกเลียนแบบภายนอก 
กระทั่งคุณคาเหลานี้ถูกหลอมใหเปนกลาง
“คานิยม” ในแตละคุณคากลายเปน “กระแสนิยม”
เมื่อนั้นความมั่งคั่งก็หมดสิ้นลง 
ทั้งสําหรับเจาตัวและสําหรับคนอื่น
ถาเชนนั้น เด็กยุคใหมก็จะขาดความสํานึกในที่มาที่ไป
ชีวิตไรซึ่งแกนพฤติกรรมไรซึ่งรากเหงา
เมื่อขาดซึ่งจุดยืนทุกอยางก็เปนแคสัมพัทธนิยม...อยางนาเสียดาย

“ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร 

เพราะเขาเหลานั้นเปนดังฝูงแกะไมมีคนเลี้ยง” (มาระโก 6:34)

 ในป ค.ศ. 1942 โทมัส เมอรต้ัน เขาอารามเพ่ือแสวงหาความสงบเงียบ
ในคณะซิสเตอรเซี่ยนที่รัฐเคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา ทานเขียนประวัติ
ชีวิตของทานชื่อ “การเลือกความเงียบ” เปนหนังสือที่ขายดีมาก ทานเลา
ถึงการที่ทานกลับใจและเขาอารามฤๅษี แตในป ค.ศ. 1958 เมื่อทานผานไป
ที่เมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง เปนที่ที่ทานไดสัมผัสกับงานอภิบาล ทําใหทานรัก
ประชาชนอยางลึกซึ้ง ดังที่ทานเขียนจารึกไววา “เราไมอาจเปนคนแปลกหนา
ใหแกกันและกัน” ได
 ในพระวรสารของวันน้ี พระเยซูเจาทรงนําสาวกของพระองคไปเขาเงียบ
พวกเขารูสึกรอนรนกับงานอภิบาลมาก พวกเขาตองการเวลาสวดภาวนาสัก
ระยะหนึ่ง แตพวกเขารูสึกผิดหวังจากการทิ้งฝูงชนไป ฝูงชนเดินทางไปรอ
ลวงหนาเพื่อพบกับพวกเขา พระเยซูเจาทรงทราบดีวาพวกสาวกตองการการ
พักผอนและสวดภาวนา แตเนื่องจากความเรงรอน พระองคดูเหมือนจะ
กระทําผิดตอคําสั่งสอนของพระองคเอง ทั้งนี้เพราะความหวงใยที่ทรงมีตอ
ฝูงแกะ ดังเชนความเมตตาของคนเลี้ยงแกะตอฝูงแกะของตน 
 ทั้งพระสงฆและประชาชนมีบทบาทในการอภิบาล เมื่อมีพระสงฆนอย
และประชาชนยุงอยูการรับผิดชอบและดูแลครอบครัว เรียกรองใหมีการพักผอน
และฟนฟูจิตใจ การอธิษฐานภาวนาก็มีความจําเปน ควรมีความสมดุลระหวาง
การอธิษฐานภาวนาและงานอภิบาล ทั้งสองตองควบคูกันไป การรําพึงภาวนา 
ใหความรักและรูจักพระเจาลึกซึ้งมากขึ้น แตประสบการณสอนเราวา ความรัก
นําเรากลับไปสูความตองการของผูที่เรารับใชอยู

 ขาแตพระเยซูเจา พระองคทรงเชิญบรรดาสาวกที่เหน็ดเหนื่อยใหไป
ฟนฟูจิตใจ อาศัยการพักผอนและการอธิษฐานภาวนา โปรดทรงบันดาลใหแก
บรรดาพระสงฆและพี่นองสัตบุรุษใหสํานึกถึงและหาเวลาที่จะพักผอน เพื่อวา
หลังจากท่ีไดรับความสดช่ืนจากการอยูเฉพาะพระพักตรพระองคแลว พวกทาน
จะไดรับใชฝูงแกะของพระองคไดดียิ่งขึ้น อาแมน
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ในประเทศไทยของเราอากาศรอน เราก็จะใสสีขาว แต
ถาในยุโรป เครื่องแบบปกติของบรรดาพระสังฆราชก็จะ
เปนสีดํา  แลวขลิบสีตางๆ เปนสัญลักษณ เชน สีแดง
เขม หรือสีมวง 
 ในขณะที่ชุดของพระคารดินัลจะเปนสีแดง แต
เวลาที่เราใสเปนชุดทางการ ชุดทางการของบรรดาพระ
สังฆราชจะเปนสีมวงแดงทั้งชุด แตเราไมคอยใชกัน
เทาไหร เราจะใชเฉพาะพิธีที่ใหญจริงๆ แลวสําหรับพระ
คารดินัลก็จะเปนสีแดงทั้งชุด 

สําหรับตราประจําตําแหนงละครับ
 ตรานั้นมีมาตั้งแตดั้งเดิม มีสัญลักษณตางๆ 
ซึ่งเปนพระสังฆราชพูหอยสามชั้น  แตถาเปนพระอัคร
สังฆราชพูหอยสี่ชั้น สีเขียว แตพอเปนพระคารดินัลพู
จะเปนสีแดง แลวจะเปนหาชั้น ซึ่งทั้งหมดนี้เปนเพียง
สัญลักษณภายนอกเทานั้น 

ในอีกไมนานเราจะเรียกพระคุณเจาวาพระคารดินัล
แลว อยากทราบวาพระคุณเจามีแนวทาง มีนโยบาย 
หรือมีวิธีคิดอะไรตางๆ ที่เมื่อกาวขึ้นมาอีกตําแหนง
หนึ่งแลว เรามีความคาดหวังกับพระศาสนจักรไทย
อยางไร หรืออยากจะฝากอะไรกับสัตบุรุษบาง 
 อันดับแรกทีเดียวน้ัน อยางท่ีบอกไวต้ังแตตอนตน
วา ไมไดคาดคดิวา จะไดรับการแตงตั้ง หรือไดรับการ
สถาปนาเปนพระคารดินัล เพราะคิดวาไมไดมีความ

สําคัญพิเศษอะไร  แตพอถือวาเปนพระคุณของพระเจา 
เปนพระพรโดยผานทางสมเด็จพระสันตะปาปา  และแนนอน
การเปนประมุขของสังฆมณฑล เปนพระสังฆราชของ
สังฆมณฑล เราก็ยังคงทําหนาที่นั้นเปนปกติตอไป และ
เชื่อวาในทางพระศาสนจักรของประเทศไทยก็ดี ก็มี
ความชัดเจนอยู เราก็จะดําเนินตอไปในลักษณะนี้ ก็
จะพยายามขอความรวมมือจากบรรดาพี่นองพระสงฆ 
นักบวช คริสตชนฆราวาส รวมทั้งจากทุกๆ องคกร
ในสังคมไทยนี้ดวย ในฐานะที่เราก็เปนพระศาสนจักร
คาทอลิก ในสังคมที่มีความเปนไทย 100 เปอรเซ็นต 
 แตวาบทบาทของพระคารดินัลนั้น ที่บอก
ไปวามีบทบาทเปนที่ปรึกษาของพระสันตะปาปาน้ัน 
หมายความวา จะตองมีสํานึก แมจะเปนพระสังฆราช
ธรรมดาก็จะมีสํานึก  หรือไมใชเฉพาะสังฆมณฑลของ
ตนเอง ไมใชเฉพาะประเทศไทยของเราเทานั้น ประเทศ
เพื่อนบาน ที่ไหนที่มีความทุกขเดือดรอน เราก็ตอง
ขยายหัวใจของเราไปถึงสวนนั้นดวย 
 แตเมื่อสถานภาพเปนพระคารดินัล ก็จะตอง
มองสังคมที่กวางขึ้น สังคมระดับทวีป สังคมระดับโลก
ท่ีเราสามารถท่ีจะมีสวนรวม พยายามท่ีจะทําใหส่ิงตางๆ
เหลานี้ขยายในมุมกวางขึ้นไดอยางไร รวมทั้งสําหรับ
พระศาสนจักรในสงัคมไทยดวย และในเวลาเดียวกันท่ีจะ
มีสวนรวมในระดับเอเชีย และระดับพระศาสนจักรสากล 
พอขอคําภาวนาเปนพิเศษเพื่อตัวของพอดวย 
 เปนความชื่นชมยินดี รับปใหมปนี้นะครับ เปน
ทั้งของขวัญอันมีคาใหกับเราคริสตชน นอกจากความ

สัมภาษณพิเศษ (ตอจากหนา 4)

ชื่นชมยินดีแลว เราคงรวมจิตรวมใจกันโมทนาคุณพระ
เปนเจากับพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ 
โกวิทวาณิช ของเรา และเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม และ
วันนั้นเราคงจะเรียกพระคุณเจาวา พระคารดินัลฟรังซิส
เซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช จึงขอพวกเรารวมใจกัน
ภาวนาเพื่อพระคุณเจาเกรียงศักดิ์ของเราเปนพิเศษดวย

จุดยืนตอปญหาสังคม (ตอจากหนา 20)

จัดสัมมนาและประชุมใหญสามัญประจําป 2014/2557  
เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2014   ในหัวขอ “จุดยืน
ตอปญหาสังคมและบทบาทในพระศาสนจักร” ที่ศูนย
อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง มีคุณพอจิตตาภิบาล
ผูประสานงาน และแกนนําผูสูงอายุ 10 สังฆมณฑล  
เขารวมการสัมมนาฯ  จํานวนทั้งสิ้น  70   ทาน นํา
โดยคุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลคณะอนุ-
กรรมการคาทอลิกเพ่ือผูสูงอายุ  นําวจนพิธีกรรม ทําวัตร
เชา เปดการสัมมนาและประชุมใหญสามัญประจําป
2014   คุณพอวิโรจน  นันทจินดา  ประธานคณะ
อนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสูงอายุ       ชี้แจงวัตถุประสงค
การสัมมนาฯ  1. เพื่อใหผูแทนผูสูงอายุไดมาพบปะแลก
เปลี่ยนความรู ความคิด และประสบการณตอกัน   2. 
เพื่อรวมกันวางแผนงานผูสูงอายุทั้งในระดับชาติและ
ในระดับสังฆมณฑลอยางตอเนื่อง   3. เพื่อสรางภาคี
ในระหวางผูที่ทํางานดานผูสูงอายุและผูทํางานดาน
สังคมในสภาพระสังฆราชฯ และกับองคกรภายนอก เชน 
NGO และหนวยงานภาครัฐ   4. เพ่ือเพ่ิมพูนองคความรู
ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ 
 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสูงอายุ เรียน
เชิญ  พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา  ประธานกรรมา-
ธิการฝายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 
เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  พรอมเทศนสอนใจ

ใหผูสูงอายุไดเห็นถึงคุณคาของตนเอง  และถายภาพหมู
รวมกับแกนนําผูสูงอายุ ในครั้งนี้ดวย 

      ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2014  จัด
บรรยายหวัขอไตรตรองของสมาชกิ    แกนนําผูสงูอาย ุและ
จุดยืนการอภิบาลผูเกี่ยวของตอปญหาในดานสังคม :  
อุมบุญ  การคุมกําเนิด และการทําแทง  โดยคุณพอเชิดชัย 
เลิศจิตรเลขา  อธิการคณะคามิลเลียน ผูเชี่ยวชาญดาน
จริยศาสตร   คุณพอกลาววา  การอุมบุญถือวาผิดศีลธรรม
เพราะการต้ังครรภจะตองจํากัดเฉพาะคูแตงงานเทาน้ัน
ถือเปนเรื่องความซื่อสัตยที่ตองเคารพระหวางสามี    
ภรรยา รวมทั้งเปนความผิดทางดานเพศของพระศาสน-
จักร  ซ่ึงกลุมผูสูงอายุท่ีทํางานในเขตชุมชนวัดของตนเอง 
จะตองใหการดูแลและคําปรึกษากับลูกหลาน ...
   ในชวงบาย จัดบรรยายหัวขอ “ไตรตรอง  :  
บทบาทของผูสูงอายุในการรวมมือประกาศขาวดี” โดย 
คุณพอไพรัช  ศรีประเสริฐ  ผูอํานวยการแผนกสุขภาพ
อนามัย / จิตตาภิบาลงานผูสูงอายุฯ  คุณพอกลาวถึง
ประมวลกฎหมายของพระศาสนจักร ไดพูดถึงผูสูงอายุท่ี
เปนคริสตชน ที่ไดรับศีลลางบาปมีพันธะหนาที่ที่ตอง
รักษาสายสัมพันธกับพระศาสนจักรตลอดไปไมวาจะ
ประกอบกิจกรรมใดๆ ตามวิถีชีวิตของตนเอง...
  วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน  2014  บรรยาย
หัวขอ “แนวทางในการเขียนโครงการเพื่อหางบประมาณ
ดําเนินงานเครือขายผูสูงอายุ”  โดยอาจารยเอ นพรัตน
ผูประสานงานเขียนโครงการฯ สํานักเลขาธิการคาริตัส
ไทยแลนดใหคําแนะนํากับแกนนําผูสูงอายุฯ สังฆมณฑล                                                                                                                           
ในการจัดทําและเขียนโครงการผูสูงอายุในชุมชนฯ เพื่อ
ของบประมาณจากภาครัฐ พรอมนําเสนอตัวอยาง

โครงการที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ 
  วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2014   
คุณพอวิโรจน นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
รวมดวยคุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาลคณะ
อนุกรรมการฯ ดําเนินการประชุมใหญสามัญประจําป 
2014/2557 
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พวกเราดวยความเห็นอกเห็นใจ ใหเกียรติและกระจาง
ชัด”
 ซิสเตอรชารอน ฮอลแลนด (ประธานและ
ผูนําสหพันธนักบวชหญิง) กลาวยืนยันวา  “ไดมีการให
กําลังใจและน้ําเสียงแหงความจริงใจในรายงานฉบับนี้
ความยากลําบากตาง ๆ ไดรับความเขาใจ และนี่ไมใช
เอกสารของการตําหนิติเตียน หรือการหาทางออกแบบ
งายๆ”

 รายงานไดพูดถึงความทาทายบางประการที่นักบวช
หญิงตองเผชิญในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเด็นเชน 
เรื่องกระแสเรียกที่คอยๆ ลดนอยลงเรื่อยๆ ซึ่งสงผลตอ
ความพยายามที่จะรณรงคหากระแสเรียกเพิ่มเติม ยังมี
การขาดแคลนทรัพยากรดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
คณะที่มีซิสเตอรสูงอายุ ประเด็นอื่นๆ รวมไปถึงเรื่อง
บรรดาซิสเตอรไมรูสึกวางานของพวกเขาไดรับการเห็น
คุณคาจากพระศาสนจักร ความกังวลทั้งหมดนี้ไดถูก
รวมไวในตอนทายรายงานซึ่งจะไดรับการพิจารณาจาก
พระสันตะปาปาโดยพระองคเอง
 พระอัครสังฆราชโฆเซ โรดรีเกซ คารบัลโล 
เลขาธิการคณะกรรมการเพ่ือสถาบันชีวิตผูถวายตัว
กลาววา “เราไดเตรียมรายงานข้ันสุดทาย ดวยการสนับสนุน
จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ความคิดที่แตละคน
ควรตระหนักและใสใจเสมอก็คือสภาพการณอันเลวราย
ของผูยากจนและความจําเปนที่จะตองสงเสริม
ความยุติธรรมในสังคมนั้นเปนเหตุผลลึกสุดของ
ชีวิตนักบวชในประเทศสหรัฐอเมริกา”
 ในรายงานยังคงเรียกรองใหสนใจพิเศษตอ
ขอบขายเรื่องการอบรมดานชีวิตจิต ชีวิตกลุม เคารพ
ตอศีลบนเรื่องการถือความยากจนและเสริมกําลัง
ดวยศีลมหาสนิท อีกทั้งผูกมัดตนเองกับพระศาสน-
จักรโดยเฉพาะอยางยิ่งกับพระสังฆราช รายงานยัง
เรียกรองใหสถาบันนักบวชใสใจทบทวนฝกฝน
ชีวิตจิตและงานพันธกิจ เพื่อพวกเขาจะกลมกลืน
สอดคลองกับพระสัจธรรมของพระศาสนจักรอยาง
สมบูรณ ใหเนนศึกษาในหัวขอพระสัจธรรมเร่ืองเก่ียวกับ
พระเจา งานสรางสรรคสรรพสิ่งทั้งปวง การเสด็จมา
บังเกิดรับสภาพมนุษยของพระบุตร และการไถให
รอดพน 

 ระหวางการแถลงตอนักขาว พวกเขายังเนนวา รายงาน
น้ีพูดถึงนักบวชทุกคนในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอสังเกต
เปนรายบุคคลจะกระทํากับคณะภายใตดุลยพินิจของ
คณะกรรมการเพื่อสถาบันชีวิตผูถวายตัว

ประกาศก (ตอจากหนา 5)

สาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เนื่องในโอกาสวันผูอพยพสากล ประจําป 2015

วันอาทิตยที่ 18 มกราคม 

“พระศาสนจักรไรพรมแดน มารดาของมนุษยทุกคน”

สวัสดีพี่นองทุกทาน
 พระเยซูเจาทรงเปน “ผูประกาศพระวรสารที่
สมบูรณแบบและทรงเปนพระวรสารเอง” (Evangelii  
Gaudium, 209)  ความเอ้ืออาทรของพระองคโดยเฉพาะ
อยางยิ่งตอผูที่เปราะบางมากที่สุดและผูที่อยูชายขอบ
สังคม  เชื้อเชิญเราทุกคนใหเอาใจใสดูแลผูที่ออนแอมาก
ที่สุด รวมถึงใหเราตระหนักถึงพระพักตรที่บงบอกถึง
การถูกทรมานของพระองค โดยเฉพาะอยางย่ิงในบรรดา
ผูที่ตกเปนเหย่ือของความยากจนและการตกเปนทาส
ในรูปแบบใหม  “เมื่อเราหิว ทานใหเรากิน  เรากระหาย 
ทานใหเราดื่ม  เราเปนแขกแปลกหนา ทานก็ตอนรับ  
เราไมมีเสื้อผา ทานก็ใหเสื้อผาแกเรา  เราเจ็บปวย  ทาน
ก็มาเยี่ยม  เราอยูในคุก ทานก็มาหา” (มธ 25:35-36)  
พันธกิจของพระศาสนจักร ซึ่งกําลังเดินทางในโลกนี้
และเปนมารดาของมนุษยทุกคน จึงตองรักพระเยซู
คริสตเจาและนมัสการพระองค โดยเฉพาะอยางยิ่งตอ
ผูยากไรและผูท่ีถูกทอดท้ิง ซ่ึงแนนอนวาทามกลางบุคคล
เหลาน้ีตองรวมถึงผูลี้ภัยและผูอพยพยายถ่ินเขาไป
ดวย  เพราะพวกเขาตองหนีสภาพการดําเนินชีวิตที่ยาก

ลําบากและภยันตรายทุกชนิด  ดวยเหตุนี้ หัวขอวัน
ผูอพยพยายถิ่นสากลปนี้จึงใชหัวขอวา “พระศาสนจักร
ไรพรมแดน มารดาของมนุษยทุกคน”
 พระศาสนจักรอาแขนออกกวางตอนรับทุกคน
โดยไมเลือกหนาหรือขอจํากัดเพ่ือท่ีจะประกาศวา 
“พระเจาทรงเปนความรัก” (1 ยน 4:8, 16)  หลังการ
สิ้นพระชนมและการเสด็จกลับคืนชีพพระเยซูทรงมอบ
พันธกิจใหกับบรรดาอัครสาวกใหเปนประจักษพยาน
และใหประกาศพระวรสารแหงความช่ืนชมยินดีและ
ความเมตตา  วันที่พระจิตเจาเสด็จมาบรรดาศิษยออก
จากหองช้ันบนพรอมดวยความกลาหาญและความ
กระตือรือรน  พลังของพระจิตทําใหพวกเขาชนะความ
กลัว ความสงสัยตางๆ และทําใหทุกคนเขาใจคําเทศนของ
อัครสาวกในภาษาของตนเอง  นับตั้งแตแรกเริ่มพระ
ศาสนจักรเปนมารดาดวยใจกวางตอโลกโดยปราศจาก
พรมแดน  พันธกิจดังกลาวไดดําเนินเรื่อยมาตลอดเวลา
นับสองพันป  นับตั้งแตศตวรรษแรกๆ การประกาศ

ของบรรดาธรรมทูตพูดถึงการเปนมารดาสากลของพระ
(อานตอหนา 13)

หนังสือ
ความเชื่อ
อันเปนชีวิต

โดย พงศ ประมวล

ราคา 120 บาท

ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน

อยาเปนทาสอีกตอไป  
แตเปนพี่นองชายหญิงกัน (ดีกวา)
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสไดมอบสาสน
วันสันติภาพสากล ค.ศ. 2015 (ครั้งที่ 48)  ซึ่งตรงกับ
วันสมโภชพระมารดาพระเจา (1 มกราคม 2015)

อยาเปนทาสอีกตอไป  แตเปนพี่นองชายหญิง
 1. เริ่มปใหม  พอขอมอบสันติภาพแดทุกทาน  
พอภาวนาขอใหสิ้นสุดสงคราม  ความขัดแยงและความ
ทุกขยากที่มาจากมนุษย  จากโรคภัยไขเจ็บและจากภัย
ธรรมชาติ  ขอใหเรารวมมือกันเพื่อความสามัคคีและ
สันติภาพในโลก

ปที่แลวพอปรารถนาใหทุกคนมีชีวิตสมบูรณ  
ภราดรภาพ  ไมเห็นใครเปนศัตรูคูแขง  แตถือวาเราเปน
พี่นองชายหญิง  ใหยอมรับกัน  และสวมกอดกันได  แต

นาใจหายที่ปจจุบันยังทํารายกัน  ขาดความเคารพ  ความ
ยุติธรรมและความรัก  ยังมีปรากฏการณกดขี่ลิดรอน
เสรีภาพและศักดิ์ศรีกันหลายรูปแบบ

2. ฟงแผนการของพระเจาเพื่อมนุษยชาติ
นักบุญเปาโล เขี ยนจดหมายถึงฟ เล โมน

ใหตอนรับโอเนสิมัส  ซึ่งเคยเปนทาสของฟเลโมน  แต
กลับเปนคริสตชนแลว  ขอใหตอนรับเขาเหมือนนองชาย
ที่รัก (ฟม 14-16)  ในปฐมกาลพระเจาทรงสรางมนุษย
ใหเปนชายหญิง  เปนพี่นองกันเพราะเราเปนภาพลักษณ
ของพระเจา  ทําใหเรามีเครือขายสัมพันธเพื่อสรางความ
สัมพันธในครอบครัวมนุษยชาติ

นาเสียดายที่ในประวัติศาสตร  คาอินฆาอาเบล
นองชาย (ปฐก 4:1-16)  เรื่องราวของโนอาห  ตอมา
คอยมีวัฒนธรรมจับคนเปนทาส  เปนปฏิปกษตอกัน  
ทํารายกัน  ละเมิดศักดิ์ศรีและสิทธิ  ดังนั้น  จําเปนที่เรา
ตองกลับใจสมํ่าเสมอมาสูพันธสัญญาที่พระเยซูเจาทรง
ทําบนไมกางเขน  ถือวาเราเปนพี่นองชายหญิงและเปน
มารดาของพระเยซูเจา (เทียบ มธ 12:50)

3. ทาสหลายแบบในอดีตและปจจุบัน
บางคนถกูกระทําราวกับวาเปนสิ่งของ  เพราะ

บาปทําใหใจเขาคิดเชนน้ัน  อาจเห็นคนจน  คนดอยพัฒนา
อยูชายขอบ  ขาดการศึกษา  คนตกงาน  จึงเปนเหยื่อ
ของการคามนุษย  หลอกชายหนุมหญิงสาวดวยสื่อสาร
มวลชนสมัยใหม   การคอรรัปชั่น  เห็นเงินสําคัญ  ยึด
ธุรกิจการคา  การคาอาวุธ  อาชญากรรม  ขบวนการ
ผูกอการราย  การลักพาตัวไปขาย  เรียกคาไถ  ขายตัว  
สําคัญกวาคุณธรรม  

4. จงรวมมือกันหยุดขบวนการทาส

ปญหาตางๆ เหลานี้เราวางเฉยไมได  อยูเงียบๆ
ไมได  บรรดานักบวชเปนพิเศษนักบวชหญิงคณะตางๆ 
พยายามชวยเหลือผูรับเคราะหเหลานี้  กิจกรรมของเขา
แบงได 3 ประการ คือ  ใหความชวยเหลือเหยื่อ  ชวย
ฟนฟูจิตใจ  และพยายามชวยพวกเขาใหกลับคืนสูสังคม

นาชมในความกลาหาญ  อดทน  และพากเพียร
 แตเราตองรวมมือกันอุทิศตนอีก 3 ประการ คือ  การ
ปองกันไมใหเกิด  การปกปองเหยื่อ  และการดําเนินคดี
ตามกฎหมาย     พวกเขาทํากันเปนทีม  เราก็ควรออกแรง
รวมกันกับสวนอื่นๆ ในสังคมดวย  แนนอนเปนหนาที่
ของรัฐบาล  นักธุรกิจ  ตองชวยกันรับรูบทบาทของสตรี
อยางนอยความริเร่ิมในเรื่องวัฒนธรรมและบรรดา
สื่อสารมวลชน

5. ภราดรภาพ มิใชระบบทาส หรือเฉยๆ
เรารวมมือกันประกาศความรักของพระคริสตเจา

ในสังคม  ใหตระหนักวา  เราเปนพี่นองชายหญิงใน
ครอบครวัใหญ  มนุษยมีศักดิ์ศรีและเสรีภาพ  เราเห็นชัด
จากเรื่องราวของนักบุญโยเซฟน  บาคีตา  ที่เกิดใน
ประเทศซูดาน  ถูกขายเปนทาสตอนอายุ 9 ขวบ  ที่สุด
ไดเปนลูกของพระเจา  สมัครบวชเปนซิสเตอร

พระเจาจะถามเราแตละคนวา “เราทําอะไรชวย
พี่นองบาง”  คนในสังคมไมคอยสนใจกัน  เราควรหันมา
รวมมือพึ่งพาอาศัยกันฉันพี่นอง  ชวยพวกเขาใหมีความ
หวัง  ใหมีชีวิตที่ดี  ขอใหเรากลา  พระเจามอบไวในมือ
ของเราแลว 
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ปฏิทินคาทอลิก 2015 
มีจําหนายแลว
สมุดบันทึก ราคา 40 บาท
ไดอารี่พกพา ราคา 45 บาท
ปฏิิทินแขวน ราคา 40 บาท
ปฏิทินเลม ราคา 80 บาท
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ศาสนจักร ที่คอยๆ พัฒนาเรื่อยมาเปนลายลักษณอักษร
จากบรรดาปตาจารยและเปนท่ียอมรับจากสังคายนา
วาติกัน 2  ปตาจารยแหงสังคายนากลาวใน Ecclesia 
Mater ดวยการอธิบายถึงธรรมชาติของพระศาสนจักร  
พระศาสนจักรใหกําเนิดบุตรธิดา “ใหการตอนรับโอบอุม
พวกเขาดวยความรักแหงดวงใจ” “Lumen Gentium, 
14”
 พระศาสนจักรไรพรมแดนผูเปนมารดาของ
มนุษยทุกคน  ไดแพรวัฒนธรรมไปท่ัวโลกซ่ึงการยอมรับ
และความเอ้ืออาทรตอทุกคนโดยถือวาไมมีผูใดที่ไร
ประโยชน ไมควรที่จะมีชีวิตอยู หรือควรที่จะจัดการ
ใหพนๆ ไปเสีย เมื่อรักษาความเปนมารดานี้ไวอยางมี
ประสิทธิภาพ  ชุมชนคริสตชนก็หลอเลี้ยง  ชี้นํา และ
แสดงใหเห็นถึงหนทางโดยการติดตามทุกผูทุกคนดวย
ความเพียร พรอมกับอยูรวมกับพวกเขาอยางใกลชิด
ดวยการอธิษฐานภาวนาและกระทําเมตตากิจ
 ทุกวันนี้ประเด็นนี้มีความสําคัญเปนพิเศษ  
อันท่ีจริงในยุคเราที่มีผูคนอพยพยายถ่ินกันท่ัวโลกน้ี 
จํานวนประชากรมหาศาลพากันทิ้งบานชองพรอมกับ
ความกลัวและความหวัง  ออกเดินทางภายใตอันตราย
รอบดานแตก็หวังที่จะไดพบกับสภาพการดําเนินชีวิตท่ี
มีความเปนมนุษยมากกวาเกา  ทวาบอยครั้งการอพยพ
ยายถิ่นดังกลาวสรางความระแวงและศัตรูแมในหมู
ชุมชนของพระศาสนจักรทั้งที่ที่ยังไมรูถึงชีวิต เรื่องราว
ของการถูกเบียดเบียนและการส้ินไรไมตอกของพวกเขา
เหลานั้น  ในกรณีดังกลาว  ความหวาดระแวงและการ
มองพวกเขาในแงรายขัดกับหลักธรรมคําสอนในพระ
คัมภีรที่บอกใหตอนรับผูที่เดือดรอนดวยความเคารพ
และเอื้ออาทร
 ในอีกมุมมองหนึ่ง เรารูสึกไดในมโนธรรมของ
เราถึงเสียงเรียกรองท่ีใหเราตองไปสัมผัสกับความ
นาสังเวชของมนุษย และปฏิบัติบัญญัติแหงความรัก
อยางเปนรูปธรรม ซ่ึงพระเยซูไดทรงวางแบบฉบับไวใหเรา
เมื่อพระองคทรงทําตนเปนหนึ่งเดียวกับคนแปลกหนา
กับผูท่ีมีทุกขเดือดเน้ือรอนใจ  กับผูบริสุทธ์ิท่ีตกเปนเหย่ือ
ของการใชความรุนแรงและการถูกเอารัดเอาเปรียบ  
แตเพราะความออนแอแหงธรรมชาติของเรา “เราถูก
ประจญใหเปนคริสตชนที่ยังคงหางไกลจากบาดแผล
ของพระเยซูเจา”  (Evangelii Gaudium, 270)
 ความกลาหาญท่ีเกิดจากความเช่ือ ความไวใจ 
และความรักทําใหเราสามารถลดระยะความหางที่ขวาง
กั้นเราจากความนาสังเวชของมนุษย  พระเยซูคริสตเจา
ทรงรอคอยอยู เสมอท่ีจะใหเรารับรูวาพระองคทรง
ประทับอยูในผูลี้ภัยและผูอพยพยายถิ่น  ในผูที่ตองหนี
ตายจากบานชองกลายเปนผูอพยพ  อาศัยเขาเหลานั้น
พระองคทรงเรียกรองเราใหแบงปนทรัพยของเราและ
เสียสละเปนครั้งคราวเปนบางสวนซึ่งสมบัติที่เราหามา
ได  สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ตรัสถึงเรื่องนี้วา 
“ผูที่โชคดีกวาควรที่จะเสียสละบาง เพื่อชวยเหลือผูอื่น
ดวยใจกวาง” (Octogesima Adveniens, 23)
 ทุกวันนี้สังคมของเรามีลักษณะวัฒนธรรม
หลากหลาย เหตุนี้เองจึงเปนแรงบันดาลใจใหพระศาสน-
จักรตองกระตุนใหตองเนนใหมถึงความเอื้ออาทรทั้ง

ของมนุษย การกดขี่ขมเหงและการทําใหคนตองตกเปน
ทาส  แตการทํางานรวมกันตองการการเอื้ออํานวยซึ่งกัน
และกัน การทํางานรวมกัน การมีใจกวางและไววางใจ
กันดวยตระหนักดีวา “ไมมีประเทศใดประเทศหนึ่งที่
จะเผชิญหนาตามลําพังกับความยุงยากท่ีเชื่อมโยงกับ
ปรากฏการณนี้ได ซึ่งบัดนี้ไดแผขยายไปทั่วโลกจนมี
ผลรายตอทุกทวีปในทั้งสองรูปแบบ คือการยายถิ่นไปยัง
ตางประเทศและภายในประเทศเอง”  (สาสนวันผูอพยพ
ยายถิ่นสากลป 2014)
 จึงจําเปนท่ีเราจะตองตอบสนองตอโลกาภิวัตน
แหงการอพยพยายถ่ินดวยโลกาภิวัตนแหงความรัก
เมตตาและการรวมมือกันในทํานองท่ีจะทําใหสภาพ
ของผูอพยพมีความเปนมนุษยมากขึ้น  ในขณะเดียวกัน
ตองใชความพยายามเพิ่มย่ิงข้ึนไปอีกโดยการสราง
หลักประกันใหเงื่อนไขมันงายและมีความคลองตัวเพิ่ม
ขึ้น ซึ่งบอยครั้งเกิดขึ้นเพราะสงครามหรือยามขาวยาก
หมากแพง ซ่ึงเปนเหตุใหผูคนตองละท้ิงบานเกิดเมืองนอน
ของตน
 ความเอื้ ออาทรตอผู ลี้ ภั ยและผู อพยพ
ยายถิ่นตองมีความกลาและมีความคิดสรางสรรค
อันเปนสิ่งจําเปนที่จะตองคอยๆ พัฒนาใหเกิดขึ้นใน
ระดับสากล  คือตองมีระบบการเงินและเศรษฐกิจที่มี
ความชอบธรรมและมีความเทาเทียมกัน  รวมถึงวาทุกคน
จะตองมีหนาที่สรางสันติ ซึ่งเปนเงื่อนไขอันจะขาดเสีย
มิไดสําหรับความเจริญกาวหนาที่แทจริงทุกชนิด
 ผูลี้ภัยและผูอพยพที่รัก  พระศาสนจักรมีที่
พิเศษในหัวใจสําหรับพวกเธอ โปรดชวยพระศาสนจักร
ใหขยายหัวใจเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนมารดาของ
ตนตอครอบครัวมนุษยทั้งมวล อยาเสียความเชื่อและ
ความหวัง ขอใหเราขอบคุณครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ตอนที่
หนีไปยังประเทศอียิปต  เฉกเชนดวงหทัยของพระแม
มารียและดวงใจที่โอบออมอารีของนักบุญโยเซฟที่
ลุกรอนอยูเสมอวาพระเจาจะไมละทิ้งทาน  ดังนั้นขอให
ความหวังเดียวกันในพระเจาจงมีอยูเสมอในตัวทาน  ขอ
ใหทานทั้งสองคุมครองทาน  และขออวยพรมายังทาน
ทุกคน

จากนครรัฐวาติกัน  
วันที่ 3 กันยายน 2014

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

สาสน (ตอจากหนา 8)

ในรูปของความเปนหนึ่งเดียวกันและในการประกาศ
พระวรสาร  ความจริงแลวการเคลื่อนยายของผูอพยพ
เรียกรองใหเราตองเพิ่มความล้ําลึกและความเขมแข็ง
ใหกับคุณคาอันเปนสิ่งจําเปนที่จะสรางหลักประกันให
กับการอยูรวมกันอยางสันติระหวางปจเจกบุคคลและ
วัฒนธรรมตางๆ  การมีอหิงสาแตเพียงอยางเดียวที่ให
ความเคารพแตความหลากหลายและการรวมกันใน
ภูมิหลังและวัฒนธรรมที่แตกตางกันเทาน้ันยังไมเพียง
พอ  และนี่คือสิ่งที่พระศาสนจักรมีสวนทําใหเราเอาชนะ
ตอการกีดกั้นของพรมแดนและสงเสริมใหมี “การทิ้ง
ทัศนคติของการปองกกันตัวเอง  ความกลัว  การเพิกเฉย
และการทอดทิ้งผูคนใหไปอยูที่ชายขอบสังคม...  ไปสู
ทัศนคติที่มีพื้นฐานอยูบนวัฒนธรรมแหงการรวมมือกัน  
ซึ่งเปนวัฒนธรรมเดียวท่ีจะสามารถสรางโลกใหดีกวา 
เดิม ใหมีความชอบธรรมมากกวา และมีความเปนพี่
เปนนองกันมากกวา”  (สาสนวันผูอพยพยายถิ่นสากล
ป 2014)
 แตผูอพยพยายถ่ินมีจํานวนมากมายจน
วามีแตการรวมมือกันอยางเปนระบบและอยางจริงจัง
ระหวางรัฐกับองคกรสากลเทานั้นที่จะสามารถบริหาร
จัดการกับปญหานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจาก
การอพยพยายถิ่นมีผลกระทบตอทุกคน  ไมใชในเชิง
ปรากฏการณเทาน้ัน  แตมันยังสงผลกระทบไปถึง  “ปญหา
ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา 
สรางความทาทายใหกับชนชาติตางๆ รวมถึงชุมชนโลก
ดวย” (Caritas in Veritate, 62)
 มีการโตวาทีกันในระดับนานาชาติเก่ียวกับ
ความเหมาะสม วิธีการ และมาตรการที่จําเปนเพื่อที่จะ
จัดการกับปรากฏการณของผูอพยพยายถิ่น มีองคกร
และองคการมากมายทั้งในระดับสากล ระดับชาติ และ
ระดับทองถิ่นที่ดําเนินการอยางจริงจังเพื่อรับใชผูที่
กาํลังแสวงหาชีวติท่ีดกีวาดวยการอพยพไปทีอ่ืน่  ไมตอง
ไปเอยถึงความพยายามอันนาชมเชยของพวกเขา  เรา
จําเปนตองหาแนวทางปฏิบัติที่เด็ดขาดและสรางสรรค 
นั่นคืออาศัยเครือขายสากลแหงความรวมมือกันโดยมุง
ที่จะปกปองศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยและศูนยกลาง
แหงการเปนปจเจกบุคคลของทุกคน การทําเชนนี้จะกอ
ใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนในการตอสูกับอาชญากรรม
การคามนุษยที่นาอับอาย  การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
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“ฟาดินจะสูญสิ้นไป แตวาจาของเรา

จะไมสูญสิ้นไปเลย”

 (มาระโก 13:31)
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  วัดนักบุญเปาโล
กลับใจ บานนา จ.นคร-
นายก ฉลองวัดวันเสารที่ 
24 มกราคม เวลา 10.30 น.
 วัดพระแมมหา-
การุณย นนทบุรี ฉลองวัด

วันอาทิตยที่ 8 กุมภาพันธ เวลา 10.00 น.
 วัดแมพระประจักษเมืองลูรด หัวตะเข ฉลอง
วัดวันเสารที่ 14 กุมภาพันธ  เวลา 10.30 น.
 วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี (ซ.ราม-
คําแหง 184) ฉลองวัดวันเสารที่ 14 กุมภาพันธ เวลา 
10.30 น.  
 วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร บางเชือกหนัง 
กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 22 กุมภาพันธ 
เวลา 10.00 น.
 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ฉลองวัดวันอาทิตย
ที่ 22 มีนาคม เวลา 10.30 น.
 

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ํา ระยอง 
ฉลองวัดวันเสารที่ 24 มกราคม เวลา 10.30 น.
 วัดอารักขเทวดา โคกวัด ฉลองวัดวันเสารที่ 
7 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. 
 วัดแมพระเมืองลูรด บางแสน ฉลองวัด
วันอาทิตยที่ 8 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. 
 วัดแมพระประจักษที่ลูรด บางคลา ฉลองวัด
วันเสารที่ 14 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น.
 วัดธรรมมาสนนักบุญเปโตร ทาแฉลบ 
ฉลองวัดวันเสารที่ 28 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. 
 

 วัดพระนามกรเยซู บานแปง จ.สิงหบุรี 
ฉลองวัดวันเสารที่ 17 มกราคม เวลา 10.30 น. 
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปน
ประธาน
 วัดนักบุญยอแซฟ จ.พิจิตร ฉลองวัดพรอม
พิธีเสกอาคารเรียนใหมและสระวายน้ํา วันศุกรที่ 27 
กุมภาพันธ เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ 
พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปนประธาน
 วัดนักบุญเทเรซา ภูทับเบิก เปดเสกวัดใหม 
วันเสารที่ 28 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
ยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปนประธาน (ติดตอ
ที่พักคุณพอทศพร นารินรักษ โทร. 08-1974-2212)

 
 วัดนักบุญยอหน บอสโก ราชบุรี ฉลอง 25 
ปวัดหลังปจจุบัน (ค.ศ. 1990-ค.ศ. 2015) วันอาทิตย
ที่ 25 มกราคม พิธีเปดปายชื่อวัด เวลา 09.30 น. พิธี
บูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอหน 
บอสโก ปญญา กฤษเจริญ เปนประธาน รวมกับ
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราช
ซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี 

 วัดนักบุญฟรังซิสแหงอัสซีซี หาดแตง (ทาง
ไปน้ําตกหวยแมขมิ้น) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 
ฉลองวัดวันเสารที่ 31 มกราคม  เวลา 10.30 น.
 วัดนักบุญอังเยลา ซอนตา จอมบึง จ.ราชบุรี 
ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 15 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. 
พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ เปน
ประธาน
 วัดพระวิสุทธิวงศ (ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์) 
แพรกหนามแดง ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 1 มีนาคม 
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา 
กฤษเจริญ เปนประธาน

 วัดนักบุญมัทธิว บานไทยเจริญ อ.เวียงแกน 
จ.เชียงราย พิธีเปด-เสกวัดใหม วันเสารที่ 31 มกราคม 
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ  
อาภรณรัตน เปนประธาน (ติดตอสอบถามไดที่คุณพอ
เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม โทร. 08-6832-2174)

 วัดนักบุญอักแนส จ.กระบี่ ฉลองวัดวัน
เสารที่ 17 มกราคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เปนประธาน
 วัดแมพระราชินีแหงสันติภาพ จ.พัทลุง 
ฉลองวัดวันเสารที่ 14 กุมภาพันธ เวลา 10.00 น. 
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เปน
ประธาน

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แกงครอ จ.ชัยภูมิ 
ฉลองชุมชนความเชื่อวันเสารที่ 24 มกราคม  เวลา 

อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ที่นี่มีนัด

สังฆมณฑลเชียงใหม

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 คณะพลมารียประเทศไทย จะจัดสัมมนาเจาหนาที่
สภาตางๆ ทั่วประเทศ ระหวางวันที่ 16-18 มกราคม
2015 ที่วัดแมพระเหรียญอัศจรรย ทาไข จ.ฉะเชิงเทรา 
หัวขอ “ชีวิตจิตของคณะพลมารียกับความชื่นชมยินดี
แหงพระวรสาร” ติดตอคุณพอชวลิต กิจเจริญ โทร. 
08-4682-5959

 บานเณรคริสตประจักษอุบลฯ ถ.แมชี ต.ขามใหญ 
อ.เมือง จ.อุบลราชบุรี ฉลองวันเสารที่ 24 มกราคม 
2015 พิธีบูชาขอบพระคุณ  เวลา 10.00 น. พระสังฆราช
ฟลิป บรรจง ไชยรา เปนประธาน

 ฉลองนักบุญยอหน บอสโก วันศุกรที่ 30 มกราคม 
2015 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 18.00 น. ที่โรงเรียน
ดอนบอสโก จ.อุดรธานี พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย 
ธาตุวิสัย เปนประธาน

 สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย จัดงานเดิน-
ว่ิงการกุศล เพ่ือหารายไดเขาสมาคมฯ ตลอดจนชวยเหลือ

งานสาธารณกุศล สังฆมณฑลทั่วประเทศ ในวันเสาร
ที่ 31 มกราคม 2015 เวลา 06.00-10.00 น. ที่ลาน

สังฆมณฑลราชบุรี

ตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร บัตรราคา
เลมละ 1,000 บาท (1 เลมมี 10 ใบๆ ละ 100 บาท) 
โดยจะมีการจับรางวัลผูโชคดีลุนรับรางวัลใหญ อาทิ 
โทรทัศน จักรยาน บัตรกํานัลที่พักโรงแรมเฟลิกซ 
ริเวอรแคว รีสอรท ฯลฯ 

 ขอเชิญรวมกิจกรรมเดิน-วิ่งดรุณา-นารีมินิฮาฟ
มาราธอน ครั้งที่ 10 ในวันอาทิตยที่ 1 กุมภาพันธ 
2015 ตั้งแตเวลา 05.00-09.00 น. ที่บริเวณโรงเรียน
ดรุณานุเคราะห อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก
เพ่ือหาทุนการศึกษา ชวยเหลือการเรียนของเด็กนักเรียน
เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย สถานที่รับสมัครและ
สอบถามขอมูล โรงเรียนดรุณานุเคราะห โทร. 0-3470-
3210 คุณครูสุพัตรา คงประเสริฐ โทร. 08-6828-
9757 หากตองการสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถ
บริจาคไดท่ีสมาคมศิษยเกาดรุณา-นารี 508-0-069064 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางคนที ออมทรัพย

 ฉลองวันนักบวชสากล สังฆมณฑลอุดรธานี วัน
เสารที่ 7 กุมภาพันธ 2015 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 
10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 
เปนประธาน

(อานตอหนา 16)

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เปน
ประธาน กอนมิสซามีวจนพิธีกรรมเสกอาคารเรียน 4 
ชั้น โรงเรียนมารียแกงครอ เวลา 09.30 น.

 วัดนักบุญอักแนส บานหวยเซือม จ.บึงกาฬ
ฉลองวัดวันเสารที่ 17 มกราคม เวลา 10.30 น. คุณพอ
สมนึก สุทธิ อุปสังฆราช เปนประธาน
 วัดพระคริสตเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล 
จ.เลย ฉลองวัดวันเสารที่ 24 มกราคม เวลา 10.30 น. 
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เปนประธาน
 วัดแมพระถวายพระกุมารในพระวิหาร บาน
หวยเล็บมือ ฉลองวัดวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ เวลา 
10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เปน
ประธาน

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บานสรางเหลา ต.ยาง
อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ  ฉลองวัดวันที่ 31 มกราคม 
เวลา 10.00 น. คุณพอสํารอง คําศรี เปนประธาน
 วัดแมพระถือศีลชําระ บานเอือดนอย อ.ศรี-
เมืองใหม จ.อุบลราชธาน ี ฉลองวัดวันเสารที่ 7 
กุมภาพันธ เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟลิป บรรจง 
ไชยรา เปนประธาน  
 วัดแมพระประจักษเมืองลูรด บานเหลา –
หนองคูนอย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ฉลองวัดวันเสาร
ที่ 14 กุมภาพันธ เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟลิป
บรรจง ไชยรา เปนประธาน
 



ปที่ 39 ฉบับที่ 4 ประจําวันที่ 18-24 มกราคม 2015 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 16

เสกสุสาน

 วัดแมพระประจักษเมืองลูรด หัวตะเข วันเสารที่ 
17 มกราคม 2015  เวลา 19.00 น.

 ขอเชิญรวมพิธีบูชาขอบพระคุณ “เสกสุสาน
ศานติคาม” ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 
วันอาทิตยที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น. 
มีรอบเดียว ท่ีหอประชุมนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2  พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เปนประธาน ถาไมสะดวก
มารวมในวันและเวลาดังกลาว สามารถมารวมมิสซา
ระลึกถึงผูลวงลับไดในวันอาทิตยท่ี 25 มกราคม 2015
เวลา 16.30 น. ที่วัดพระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรค
(รานคาติดตอโดยตรงที่โทร. 08-9693-0477, 08-
7531-4490 ตั้งแตบัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 
2014) ติดตอสอบถามไดที่โทร.0-2429-0117 ถึง 8,
08-7531-4490 E-mail : info@santikham.com 
/ www.santikham.com หมายเหตุ ทั้งสองวัน
มีดอกไมและเทียนจําหนาย
 วัดมารียสมภพ บานแพน จ.พระนครศรีอยุธยา

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 ฉลองพระรูปพระเยซูเจาทรงรักษาคนตาบอด 

(พระโต) วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน 
วันเสารที่ 14 กุมภาพันธ 2015 พิธีบูชาขอบพระคุณ 
เวลา 19.00 น.

 คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ ขอเชิญ

รวมเฝาศีลมหาสนิท แบงปนพระวาจา คุณพอไพบูลย
อุดมเดช จิตตาธิการ 14 กุมภาพันธ 2015 /
14 มีนาคม เวลา 08.30-10.30 น. รวมพิธีบูชา
ขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญผูสูงอายุ
รวมมิสซา ที่วัดพระมหาไถ ซ.รวมฤดี กรุงเทพ-
มหานคร คุณสงวน โทร. 08-1908-4766 คุณเปรม
โทร. 08-4008-8789 

 Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรีดารุณศีล ที่วัดแมพระองคอุปถัมภ ถ.กรุงเทพ-
กรีฑา หัวหมาก ตารางเวลาสําหรับ Lectio Divina 
ของป 2015 วันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ / วันจันทร
ที่ 2 มีนาคม / วันเสารที่ 18 เมษายน / วันจันทร
ที่ 4 พฤษภาคม / วันศุกรที่ 5 มิถุนายน / วัน
พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม / วันเสารที่ 1 สิงหาคม 
/ เดือนกันยายน เขาเงียบ Lectio ที่ศูนยคามิลเลียน 
ลาดกระบัง เย็นวันพฤหัสบดีที่ 10 - เที่ยงวัน
อาทิตยที่ 13  / วันศุกรที่ 9 ตุลาคม / วันเสารที่ 
7 พฤศจิกายน / วันเสารที่ 12 ธันวาคม สอบถาม
คุณวันดี  เจริญพงศชัย โทร. 08-4105-8585 

 โครงการฝกสมาธิแบบ WCCM สําหรับผูสนใจ
ทั่วไป ทุกวันเสาร เวลา 09.30-11.30 น. ที่หอง
วัดนอยในอาคารใหม วัดพระมหาไถ บริเวณที่จอดรถ
ชั้น A ซอยรวมฤดี โดยมีคุณพอประเสริฐ โลหะ-
วิริยศิริ เปนจิตตาธิการ ติดตอคุณพอประเสริฐ
pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 หรือ 
ดร.สุนทรี  โคมิน komin.suntree@gmail.com, 
08-9611-7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา
aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 หรือ
คุณวัชรา นววงศ wacharan@gmail.com, 08-
9117-9100

 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม เปด“ศูนยหนังสือคําสอน
และอุปกรณการสอนคําสอน ที่ศูนยอบรมคริสต-
ศาสนธรรมระดับชาติสามพราน” โอกาสท่ีจะฉลอง
ศูนยอบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนยซีซี)ครบ
50 ป (ค.ศ. 1965-2015) ในศูนยหนังสือประกอบ
ดวยหนั ง สือและสื่ อ อุปกรณการสอนคําสอน 
ศาสนภัณฑ ฯลฯ จากศูนยคริสตศาสนธรรมจาก
สังฆมณฑล และสํานักพิมพตางๆ คือจากสํานักงาน
คณะกรรมการฯ ศูนยอบรมคริสตศาสนธรรมระดับ
ชาติ ศูนยคริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล   
สื่อมวลชนคาทอลิกฯ สํานักพิมพซาเลเซียน สํานัก
พิมพแมพระยุคใหม สํานักพิมพอัลเลลูยา วิทยาลัย
แสงธรรม คณะภคินีพระหฤทัยฯ  ฯลฯ ติดตอไดที่
ศูนยอบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน 
(ศูนยซีซี) โทร. 0-2429-0443 โทรสาร 0-2429-
0239 E-mail : nccthailand@gmail.com

ที่นี่มีนัด (ตอจากหนา 15) วันอาทิตยที่ 15 กุมภาพันธ 2015 เวลา 10.00 น.
(หมายเหตุ ทางวัดจัดเตรียมดอกไม เทียน เพื่อบริการ
พี่นองทุกทาน)
 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน วันอาทิตยที่ 

22 กุมภาพันธ 2015 เวลา 16.30 น. มิสซาในสุสาน 
(ทางวัดมีดอกไมและเทียนจําหนาย)
 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันเสารที่ 21 มีนาคม 

2015 เวลา 17.00 น. (ทางวัดมีดอกไมและเทียน
จําหนาย)

สังฆมณฑลราชบุรี

 วัดพระหฤทัย วัดเพลง จ.ราชบุรี วันเสารที่ 21 
กุมภาพันธ 2015 เวลา 16.00 น. 
 วัดนักบุญมารการิตา บางตาล วันเสารที่ 28 

กุมภาพันธ 2015 เวลา 10.00 น.

สังฆมณฑลนครสวรรค

 วัดนักบุญเปโตร ทาซุง จ.อุทัยธานี วันอาทิตย
ที่ 22 กุมภาพันธ เวลา 11.00 น (ทางวัดมีดอกไม
และเทียนไวจําหนาย)
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 โดย... เงาเทียน

 นอง ๆ เด็กและเยาวชนที่รักครับ ตอนเย็น ๆ 
ในชวงนี้ พี่ไดมีโอกาสไดดูรายการโทรทัศนอยูบางครับ 
เวลา 18.00 น. ชวงหลังเคารพธงชาติของทุกวัน ก็
จะไดเห็นเด็กๆ ในชุดนักเรียนกลุมหนึ่งรองเพลง “วัน
พรุงนี้” สําหรับเสียงเพลงของนอง ๆ  เรียกไดวาเปนอีก
หน่ึงเพลงท่ีเลนเอาหลายคนนํ้าตาซึม  เพลงวันพรุงน้ี ผลิต
โดยบริษัทเวิรคพอยท จํากัด มหาชน และมอบใหกับ
คสช. เพื่อเปนสื่อหนึ่งในการรวมใจของคนไทยไวดวย
กัน ซึ่งเพลงวันพรุงนี้  ขับรองโดยเยาวชนสถาบันดนตรี
เคพีเอ็น และเหลาศิลปน ประพันธคํารองโดย ประภาส 
ชลศรานนท และทํานองโดย จักรพัฒน เอี่ยมหนุน 
จากภาพที่เห็นผานหนาจอ เด็กๆ รองอยางตั้งใจ น้ําเสียง
ฟงไพเราะ จนผูใหญทีน่ัง่ฟงอยู หลายคนถงึกับนํ้าตาคลอ
และในตอนทายของเพลงนี้ ก็มีพี่ ๆ ผูใหญอีกหลายคน
เดินมารองบทเพลง “สามัคคีชุมนุม” ซึ่งประพันธคํารอง
โดย เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปย 
มาลากุล) เพลงนี้เปนเพลงที่พวกเราคุนหูกันมาตั้งแต
เด็ก และรูสึกวาเสียงรอง เนื้อรอง และทํานองที่ไดฟง
วันนั้น ไพเราะ งดงาม และมีความหมายจับใจเปนพิเศษ
 อยากชวนนอง ๆ ฟงเพลง “วันพรุงนี้” กัน
อีกครั้ง นะครับ 
 “จําไดไหม ตายายยังจําไดไหม ปูยาจําไดใชไหม
สอนหนูอยูแทบทุกป สอนใหเด็กตองรักกัน มีคําขวัญ
ใหสามัคคี ใหทําดี ใหอดออมพากเพียร

 จําไดไหม ปาลุงยังจําไดไหม นาอาจําไดใชไหม
สอนหนูเร่ืองประเพณี สอนใหอยาทะเลาะกัน ใหแบงปน
ในยามที่มี ใหคิดดี ใหอภัยเมตตา
 ขอใหเด็กอยางเราทุกคน ไดมองเห็น วาบานเรา
เมืองเรานั้นเปน เชนคําสอนมา เห็นผูใหญไมทะเลาะกัน
คิดตางกันนั้นธรรมดา เปดใจรับเปดใจรู พวกหนู
อยากเห็น
 อยากจะเห็น นาอามาเดินดวยกัน ลุงปามา
จับมือกัน บานเมืองคงไปไดดี ถึงแตกตางกันเทาไร 
แตหัวใจยังสามัคคี วันพรุงนี้ พวกหนูจะกาวเดินตาม
 ขอใหเด็กอยางเราทุกคน ไดมองเห็น วาบานเรา
เมืองเรานั้นเปน เชนคําสอนมา เห็นผูใหญไมทะเลาะ
กัน คิดตางกันนั้นธรรมดา เปดใจรับเปดใจรู พวกหนู

อยากเห็น
 อยากจะเห็น นาอามาเดินดวยกัน ลุงปามาจับมือ
กัน บานเมืองคงไปไดดี ถึงแตกตางกันเทาไร แตหัวใจ
ยังสามัคคี วันพรุงนี้ พวกหนูจะกาวเดินตาม”  
 เนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับเด็กไทยตั้งคําถามกลับ
ไปยังผูใหญวา จําไดไหมวาเคยสอนลูกหลานใหสามัคคี 
มีคุณธรรม  เคยสอนเรื่องความแบงปน ประเพณีที่ดีงาม 
สอนใหไมทะเลาะกันและใหอภัยซึ่งกันและกัน แตใน
วันน้ีทําไมไมเห็นส่ิงเหลาน้ีในสังคมเด็กๆ อยากใหผูใหญ
เลิกทะเลาะกันและมาจับมือกันเหมือนเดิม  คงเปนเสียง
สะทอนของเด็ก ๆ ที่กําลังมองสังคม ครอบครัวไทย
อยูในขณะนี้ บางครั้งเราก็เปนคนหนึงที่คิดวา เด็กคือ
อนาคตของชาติ และอนาคตของชาติก็คงอยูในมือเราๆ
ผูใหญทุกคนนี้แหละครับ ไดใหอะไรบางกับเด็ก ๆ 
เหลาน้ี เขาเหลาน้ันจะเติบโตข้ึนทามกลางสภาวะแวดลอม
อยางไร ก็คงเปนภารกิจสําคัญของผูใหญอยางพวกเรา
นะครับ 
 สุดทายอยากบอกกับเด็ก ๆ นอง ๆ ทุกคนวา 
“สุขสันตวันเด็ก” นะครับ ขอใหนอง ๆ ทุกคนมีความ
สุข เติบโตขึ้นเปนอนาคตที่ดีของชาติตอไปครับ ฝากไว
ดวยครบั “ความรู คูคุณธรรม นําสูอนาคต” คําขวัญ
วันเด็กแหงชาติในปนี้ แลวพบกันใหม กับเสียงเยาวชน
ฉบับหนา สวัสดีครับ
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 เย็นวันอาทิตยแรกของเดือนมกราคม ผมอยูในรถกับคุณพออีก 3 ทาน
ขาวการแตงตั้งพระคารดินัลใหมของพระสันตะปาปาเริ่มถูกไถถาม แทบไมเชื่อ
สายตา หู ประสาทสัมผัสทั้งหมด เช็คขาวกันจาละหวั่น ไมทันชั่วขาม 15 นาที
ของการประกาศ สํานักขาวหลักของวาติกันที่ชื่อ Vatican Radio ก็ลงขาววา 
พระสันตะปาปาประกาศแตงตั้งพระคารดินัลใหมจํานวน 20 พระองค ไลเรียง
ไปเบอร 9 พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระ
อัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ติดโผ ผมนึกยอนกลับไปในวินาที
นั้น ดีใจและรวมโมทนาคุณพระไปกับพระคุณเจา พระศาสนจักรในเมืองไทย 
และประเทศไทย แตสิ่งที่สะทอนกลับมาในใจเล็ก ๆ คือ งานเขา(ตั้งแตตนป)
 ในความเปนสื่อมวลชนคาทอลิกผมคิดวานี่มี 2 มุมใหญ ๆ ที่เรา
จะตองทํา แยกมุมแดงกับมุมน้ําเงินงาย ๆ แบบนี้คือ หนาที่ในความเปนสื่อ
คาทอลิกกับงานในพระศาสนจักร และหนาที่ตอสื่อทั่วไป เพื่อสรางความเขาใจ
ที่ถูกตอง อํานวยความสะดวก และใชโอกาสนี้ในการเผยแผพระอาณาจักรแหง
ความรักของพระ ผานทางเหตุการณที่พระโปรดใหเกิดขึ้น
 “คุณพอคะ หนูเห็นที่คุณพอสัมภาษณพระคุณเจา พระคารดินัลใหม
ในรถไฟฟาดวย” เสียงปลายสายทักมา ขณะที่ผมมาทําธุระบางอยางที่ธนาคาร
ผมเช็คขาวใหแนใจและเขาใจตรงกันวา ภาพท่ีเห็นคือภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว 
เสียงปลายสายเลาอยางตื่นเตนตอไปอีกวา ไวดีจัง เปนชอง Now 26 บน
รถไฟฟา ผมนึกยอนถึงวันจันทรถัดมา ที่เรามีนัดกับพระคุณเจาเกรียงศักดิ์ ใน
ประเด็นเรื่องปศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรไทยกับการสมัชชา ดวยเหตุการณ
การแตงตั้งพระคุณเจาเปนพระคารดินัล เราจึงถามพระคุณเจาวาเปนไปไดไหม
ท่ีเราจะรบกวนสัมภาษณเร่ืองการแตงต้ังทานเปนพระคารดินัลดวยเลย พระคุณเจา
ตอบรับใหความรวมมือเต็มที่ หลังจากนั้นทางสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
จึงนําภาพเหลานั้นมาตัดตอเปนคลิป เผยแพรลงในชอง Thaicatholic Media 
ทางยูทูป (ยอดปจจุบันเช็คลาสุดวันที่เขียนบทความมียอดวิว อยูที่ 2,883 วิว) 
และสื่อตาง ๆ ที่สนใจ เปนตนชอง Now 26 ไดโหลดไปใชงานทันทีทันใด มี
การสงตออยางกวางขวาง ผมเช่ือวาน่ีคือปรากฏการณของส่ือท่ีเราตองหยิบฉวย
และเดินไปใหทันกับวิถีในแบบปจจุบัน 
 จดหมายขอสัมภาษณกรณีพระสันตะปาปาทรงแตงต้ังพระคารดินัล
ชาวไทย มากมายจากส่ือวิทยุ โทรทัศน ส่ิงพิมพ ท้ังภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ฯลฯ ทั้งผานทางสื่อมวลชนคาทอลิกฯ เอง หรือทางสํานักมิสซังกรุงเทพฯ 
หลังจากไดปรึกษากับอาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ผูคร่ําหวอด 
และเขาใจสิ่งตาง ๆ เหลานี้อยางมีประสบการณ คุณพอประยุทธ ศรีเจริญ 
เลขาธิการ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เราจึงตัดสินใจรวมกันวา ใหสื่อมาพบ
พระคุณเจาพรอมกันไปเลยทีเดียว และหลังจากนั้นถามีคําถามพิเศษ ใหรับคิว
จากเรา เวลา 14.00-15.00 น. วนัพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2015 ที่หองประชุม
ชั้น 2 ของบานผูหวาน จึงเปดรับกองทัพสื่อมากมาย สําหรับผมตองถือวา
เปนอีกประสบการณหน่ึงท่ีเราไมเคยพบวาส่ือมวลชนจะสนใจขาวสารในมุม
ศาสนาคริสตแบบนี้ ชองทีวีใหญ ๆ แบบไทยพีบีเอส ชอง 3 TNN 24 หรือ
ชองดิจิตอลที่เกิดนานแลวหรือเพิ่งเริ่ม เชน เดอะ เนชั่น ไบรททีวี นาว 26 
ไทยรัฐทีวี มติชนทีวี พีพีทีวี หรือสิ่งพิมพอยางหนังสือพิมพเนชั่น กรุงเทพธุรกิจ
คมชัดลึก มติชน หรือภาคภาษาอังกฤษแบบ Wall Street Jounal Bangkok 
Post สํานักขาวของฝรั่งเศส ยูแคน คณะเอ็มอีพี นิวซิตี้ ฯลฯ ลวนแลวแต
เขามารวมการแถลงขาว ในประเด็น “พระสันตะปาปาแตงตั้งพระคารดินัล
ชาวไทย” มากไปกวานั้น สื่อบางกลุมยังไดพูดคุยกับพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย 
กิจบุญชู พระคารดินัลองคแรกของเรา
 หลายคนสงสัยวาแลวเราจะมีถายทอดสดพิธีการสถาปนาในวันที่

สื่อ (คาทอลิก) กับ พระคารดินัลใหม

14 และวันที่ 15 กุมภาพันธนี้ไหม คําตอบก็คือ ทางสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย ไดรวมกับบริษัททรูวิชั่น ที่เรามีรายการ Power of Love ทาง
ชอง TNN2 อยูแลว ไดประสานงานในการถายทอดสดในชองใหญ และเปนที่
รูจักของเขาคือ ชอง TNN 24 เปนความรวมมือกันแบบเต็มที่ตั้งแตการทําการ
ประชาสัมพันธ การทําสกูปพิเศษ การถายทอดสดภาพวันงาน และการทําสรุป
หรือติดตามขอมูลในชวงหลังจากพิธีแตงตั้งแลว ทั้งนี้และทั้งนั้นคงตองขอการ
สนับสนุนเปนพิเศษจากผูมีอุปการคุณตาง ๆ ดวย 
 และขณะที่ผมเขียนบทความอยูนี้คือวันศุกร วันที่ดูเหมือนวาทุกอยาง
ผานเราไปอยางรวดเร็ว การประกาศในวันอาทิตย การสัมภาษณและเผยแพร
ลงในสื่อถึงความรูสึกของพระคุณเจาในวันจันทร การสรุปเพื่อถายทอดสดในวัน
พุธ การพบสื่อตาง ๆ ในวันพฤหัสบดี ฯลฯ เรื่องราวตาง ๆ ยังคงตองดําเนิน
ตอไปอีกหลายบททีเดียว ผมกลับไปที่ความรูสึกตั้งตน หลังจากเรารับทราบขาว
แลว เราคงไปตอที่ความรูสึก แตหลังจากรับรูและผานความรูสึกแลว ผมคิดวา
ทุกคนคงตองถามตัวเองเหมือนกันวา เราทําอะไรกันไดบาง เพื่อรวมเผยแผ
พระเกียรติมงคลและความรักของพระ
 ผมเช่ือวาท่ีสุดแลวไมมีคําวาทํามากไป หรือทํานอยไป ถาเราหันหางเสือ
ใหมวา เราทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อมุงไปยังการทําใหพระอาณาจักรแหงความรัก
ของพระเปนเจาไดปรากฏ ในการใหสัมภาษณสื่อของพระคุณเจาเกรียงศักดิ์ ผม
แอบเห็นความเหนื่อยลา และคําตอบซ้ํา ๆ ที่ตองตอบเพราะโดนถามจากสื่อ
ตางกลุมกัน มีเสียงหนึ่งบอกผมวา ไมบอยนักหรอกที่สื่อจะเดินเขามาหาเรา 
เรามักจะตองเปนฝายเดินเขาไปหาสื่อมากกวา เมื่อคิดไดเชนนั้น สิ่งที่ผมพบ
กลับกลายเปนวา ทุกโอกาสเปนสิ่งที่เราจะแสดงออกถึงความดีงาม ความรัก 
ความรวมแรงรวมใจกัน สิ่งนี้ตางหากที่สังคมหรือพี่นองตางศาสนามองเขามา
กลับพบคําตอบไดมากกวาการตอบคําถามจากคําพูด เพราะทุกวันและทุกเหตุการณ
มีคําตอบจากชีวิตของเราคริสตชนนั่นเอง

บรรณาธิการบริหาร
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ตอนที่ 2 มอบดอกไม้ ฝ่ายจิต

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

สัมภาษณ์พิเศษ...โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช 

พระสันตะปาปาแต่งตั้งพระคาร์ดินัลไทย

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ผมเชื่อว่า เป็นข่าวดีสำาหรับ

เราทุกคน สำาหรับปีใหม่นี้ คือ 

การประกาศแต่งตั้งพระคาร์- 

ดินัล ซึ่งหนึ่งในรายชื่อนั้น มี

พระอัครสั งฆราชแห่งอัคร 

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ พระอัคร 

สั งฆราชฟรั งซิ ส เซ เวี ยร์  

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

(อ่านต่อหน้า 4)

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่เจ้าหน้าที่

ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2015 ที่วัดเซนต์โธมัส

จดุยนืตอ่ปญัหาสงัคมและบทบาทในพระศาสนจกัร

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ (อ่านต่อหน้า 7)

 ดอกไม้สวยงาม ผลผลิตทางธรรมชาติ 

 ดอกไม้ฝ่ายจิต ผลผลิตจากหัวใจ

 พลังแห่งคำาภาวนา ยังชัดเจนในคุณค่าอยู่เสมอ

 มีคนถามว่า เราจำาเป็นจะต้องภาวนาเหมือนๆ กันทุกคน ทุก

สถานการณ์ เช่นนั้นนะหรือ

 คำาตอบคือ ไม่จำาเป็น แต่ท่ีจำาเป็นคือยังต้องภาวนา คำาภาวนาหล่อเล้ียง

จิตใจ เหมือนช่อดอกไม้ฝ่ายวิญญาณ ให้ความสวยงาม ให้ความสดชื่น ตกแต่ง

ประดับประดาให้ชีวิตสดใส และพร้อมจะโชยกลิ่นหอม ให้ขจรขจายไปไกล 

เท่าที่จะเป็นได้ ขอชีวิตเป็นดังคำาภาวนา เพื่อมอบและรับดอกไม้หอมแห่งจิต 
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