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คุณกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา 

และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ

ศาสนิกสัมพันธ์ เข้าร่วมแสดงความยินดี 

กับพระคาร์ดินัลใหม่ พระอัครสังฆราช 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

พร้อมกับได้พบพระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย 

กิจบุญชู ด้วย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2015 

ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน 

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน หลังได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล
 วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2015 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  (อ่านต่อหน้า 13)
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(อ่านต่อหน้า 4)

พระโอวาทของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

โอกาสประทานพระพรพระคริสตสมภพแก่ผู้ที่ทำางานในสันตะสำานัก 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2014

พี่น้องที่รัก

	 หลังจากเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าแล้ว	 เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่ง	 เพื่อการคำานับอวยพร

กันตามประเพณ	ี ในอีกไม่กี่วัน	 เราจะมีความชื่นชมยินดีในการฉลองการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระผู้เป็นเจ้า	 ซึ่ง

เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย	์ เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด	 เป็นการแสดงความรักของพระเจ้าที่

มิได้จำากัดอยู่เพียงแค่ประทานบางสิ่งบางอย่างแก่เรา	 หรือทรงส่งสาร	 หรือผู้ส่งสารมาให้เราเท่านั้น	 แต่พระองค์ทรง

มอบพระองค์เองแก่เรา	เป็นธรรมล้ำาลึกของพระเจ้าที่ทรงรับสภาพมนุษย์และบาปของเรา	เพื่อเผยแสดงชีวิตพระแก่

เรา	รวมทั้งประทานพระหรรษทานอันยิ่งใหญ่และการให้อภัยแบบให้เปล่าของพระองค	์เป็นการนัดหมายกับพระเจ้า	

15 โรคร้ายที่ทำาลายพระศาสนจักร

ผู้ทรงมาบังเกิดท่ามกลางความยากจนในถ้ำาเลี้ยงสัตว์

ที่เบธเลเฮม	 เพื่อสอนเราถึงพลานุภาพแห่งความสุภาพ

ถ่อมตน	 อันที่จริงแล้ว	 พระคริสตสมภพเป็นการฉลอง

แสงสว่างซึ่ง	 “ผู้ได้รับเลือก”	มิได้ต้อนรับ	แต่กลับเป็น

ผู้ยากจนเรียบง่ายที่สุดที่รอคอยความรอดขององค์พระ

ผู้เป็นเจ้า

	 ก่อนอื่นใด	 ข้าพเจ้าขออำานวยพรแด่ทุกท่าน 

ผู้ร่วมงานทั้งชายหญิง	 บรรดาผู้แทนของสันตะสำานัก

ที่กระจายอยู่ทั่วโลก	 และแด่ทุก	 ๆ	 คนผู้เป็นที่รักของ

ท่าน  ขอให้ทุกท่านได้ฉลองพระคริสตสมภพอย่าง

ศักดิ์สิทธิ์และขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีและมีความสุข		

ข้าพเจ้าปรารถนาขอบคุณท่านฉันมิตรสำาหรับการ

ทำาหน้าที่ประจำาวันของท่านในการรับใช้สันตะสำานัก

พระศาสนจักรคาทอลิก	 	 พระศาสนจักรท้องถิ่นและผู้

สืบทอดตำาแหน่งจากนักบุญเปโตร

	 เนื่องจากเราเป็นบุคคลและมิใช่เป็นเพียง

ตัวเลขหรือมีชื่อตามสังกัดเท่านั้น	 	ข้าพเจ้าจึงขอรำาลึก

เป็นพิเศษถึงบรรดาผู้ที่สิ้นสุดหน้าที่ของเขาในปีนี้	 อัน

เนื่องมาจากเกษียณอายุ	 หรือเข้ารับบทบาทหน้าที่ใหม่		

หรือเพราะเขาเหล่านั้นได้รับเรียกไปยังบ้านของพระ

บิดา	 	 ข้าพเจ้าขอรำาลึกและแสดงความกตัญญูรู้คุณแด่

ท่านเหล่านี้	รวมทั้งญาติพี่น้องใกล้ชิดของเขาด้วย		

	 พร้อมกับท่านทั้งหลาย	 ข้าพเจ้าปรารถนา

โมทนาขอบพระคุณองค์พระผู้ เป็นเจ้าจากใจจริง	

สำาหรับปีที่จบสิ้นลงนี้	 	 สำาหรับเหตุการณ์ที่ผ่านไปและ

สำาหรับความดีทุกประการท่ีพระองค์ทรงปรารถนา

กระทำาให้สำาเร็จด้วยพระทัยดี	 โดยอาศัยการทำางานรับใช้

ของสันตะสำานัก	 	 และข้าพเจ้าขอวิงวอนการอภัยโทษ

สำาหรับความผิดท้ังหลายท่ีได้กระทำาไป	 “ท้ังในความคิด		

คำาพูด	การกระทำาและการละเลย”

	 และจากคำาขออภัยโทษนี	้ 	 ข้าพเจ้าขอให้การ

พบปะของเราในวันนี้และการพิจารณาไตร่ตรองท่ี

ข้าพเจ้าจะแบ่งปันกับท่านนั้นได้ใช้เป็นหลักยึดสำาหรับ

เราทุกคนและผลักดันเราให้พิจารณามโนธรรมอย่าง

แท้จริง	ในการเตรียมจิตใจของเราสู่การฉลองพระคริสต

สมภพที่ศักดิ์สิทธิ์

สันตะสำานักหน่วยงานที่ซับซ้อน

	 ในการเตรียมการพบปะคร้ังน้ีข้าพเจ้าคิดถึง 

ภาพลักษณ์ของพระศาสนจักร	ในฐานะท่ีเป็นพระกายทิพย์

ของพระเยซูคริสตเจ้า		ดังท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ 

ที่ 12	ได้ทรงอธิบายไว้ว่าเป็นการแสดงออก	“ที่มาจาก

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และข้อเขียนของบรรดาปิตาจารย์” 

ในเรื่องนี	้ นักบุญเปาโลได้เขียนไว้ว่า“แม้ร่างกายเป็น

ร่างกายเดียว แต่ก็มีอวัยวะหลายส่วน อวัยวะต่างๆ 

เหล่านี้แม้จะมีหลายส่วนก็ร่วมเป็นร่างกายเดียวกัน 

ฉันใด พระคริสตเจ้าก็ฉันนั้น” (1คร	12:12)		

	 ในความหมายนี้สังคายนาวาติกันครั้งที	่ 2	

เตือนเราว่า		“ในการก่อร่างสร้างพระกายของพระคริสต 

เจ้าที่มีความหลากหลายของอวัยวะและหน้าที่ต่าง	 ๆ	

กันนั้น		พระจิตเจ้าทรงเป็นผู้เดียวที่แจกจ่ายพระพร	อัน 

หลากหลายเพ่ือความดีงามของพระศาสนจักรตาม

ความมั่งคั่งของพระศาสนจักรและข้อเรียกร้องในการ

รับใช้	 	 (เทียบ	1	คร	12:11)		ด้วยเหตุนี	้ “พระคริสต์

และพระศาสนจักรจึงเป็นองค์พระคริสตเจ้าท้ังครบ	

(Christustotus)	 พระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียวกับพระ

คริสตเจ้า”		

	 เป็นเร่ืองงดงามท่ีจะคิดว่าสันตะสำานักเป็นดัง

รูปแบบขนาดย่อของพระศาสนจักร		หมายความว่าเป็น 

ดัง	 “ร่างกาย”	 ที่แสวงหาอย่างจริงจังที่จะมีชีวิตชีวา

มากขึ้นทุก	 ๆ	 วัน	 และให้มีสุขภาพดีขึ้น	 	 มีความ

สอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นทั้งในตนเอง

และกับพระคริสตเจ้า

	 ในความเป็นจริงสันตะสำานักเป็นร่างกายท่ีมี

ลักษณะซับซ้อน		อันประกอบด้วยองค์กร	สมณกระทรวง	

คณะที่ปรึกษา	 	 สำานักงานศาล	 คณะกรรมการ	 และ

หน่วยงานอื่น	 ๆ	 อีกมากมายที่มิได้มีหน้าที่เหมือนกัน 

แต่ร่วมมือประสานงานกันเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 	 สร้างสรรค	์ 	 มีระเบียบวินัย	 	 และเป็น

แบบอย่าง	 	 แม้จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม		

ภาษาและเชื้อชาติของบรรดาสมาชิก

	 ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามสันตะสำานักซ่ึงเป็น

ร่างกายที่มีพลังนี	้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากปราศจาก 

การหล่อเลี้ยงและการดูแลรักษาตนเอง	 	 ด้วยเหตุนี้

สันตะสำานัก	 เช่นเดียวกับพระศาสนจักรจึงไม่สามารถ

ดำาเนินชีวิตอยู่ได้หากปราศจากความสัมพันธ์ท่ีมีชีวิต

ชีวา	เป็นส่วนตัว	จริงแท้และมั่นคงกับองค์พระคริสตเจ้า 

สมาชิกของสันตะสำานักซึ่งมิได้รับประทานปังทรงชีวิต

นี้เป็นประจำาทุกวันก็จะกลายเป็นเพียงผู้ทำางานคนหน่ึง	

(นักจัดระเบียบ	 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเท่านั้น)	 	 เป็น

กิ่งก้านที่แห้งกรอบไป	 	ค่อย	ๆ	ตายไปทีละน้อย	และ

ที่สุดก็ถูกขว้างทิ้งไป	 	 การภาวนาประจำาวัน	 	 การร่วม

รับศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างกระตือรือร้น	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในพิธีบูชาขอบพระคุณและศีลอภัยบาป		ความสัมพันธ์

ประจำาวันกับพระวาจาของพระเจ้า	 	 และจิตตารมณ์ที่

แสดงออกในเมตตาธรรม	 	 คืออาหารทรงชีวิตสำาหรับ

เราแต่ละคน	 ขอให้สิ่งนี้ชัดเจนสำาหรับเราแต่ละคนคือ		

หากปราศจากพระองค์แล้ว	 เราไม่สามารถทำาสิ่งใดได้

เลย	(เทียบ	ยน	15:8)

	 ผลที่ตามมาคือ	ความสัมพันธ์ที่มีชีวิตชีวากับ

พระเจ้า	ย่อมหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย		พูด

อีกนัยหนึ่งคือ	 	 ยิ่งเราสนิทสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า

มากเท่าใด	เราก็ยิ่งเป็นหนึ่งเดียวในระหว่างพวกเรามาก 

เท่านั้น		เพราะพระจิตของพระเจ้าทรงรวมเป็นหนึ่งเดียว 

แต่จิตของปีศาจทำาให้แตกแยก

โรคร้ายและการประจญที่ทำาให้หน้าที่การรับใช้ของ

เราอ่อนแอลง

 สันตะสำานักได้รับเรียกให้ปรับปรุงแก้ไขตนเอง

อยู่ตลอดเวลา	 	 และให้เติบโตในความเป็นหนึ่งเดียว		

รวมท้ังในความศักด์ิสิทธ์ิและปรีชาญาณ	 	 เพ่ือนำาพันธกิจ 

ไปสู่ความดี	 	 อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับร่างกายของมนุษย์

ที่ต้องประสบกับโรคร้าย		การทำาหน้าที่ที่ผิดปกต	ิและ

ความพิการอ่อนแอ		ข้าพเจ้าจึงขอกล่าวถึงโรคร้ายบางชนิด

ที่อาจเกิดขึ้นได	้ “โรคร้ายในสันตะสำานัก”	 (maladies	

curiales)	 เป็นโรคร้ายที่มักเกิดขึ้นในชีวิตของสันตะ

สำานัก		ซ่ึงเป็นโรคและการประจญท่ีทำาให้การรับใช้พระเจ้า

ของเราอ่อนแอลง		ตามแบบฉบับของบรรดาปิตาจารย์ 

ในทะเลทรายที่เขียนพระวินัยขึ้น	 	 ข้าพเจ้าจึงคิดว่า	

“รายการ”	 (catalogue)	 โรคร้ายเหล่านี้จะช่วยให้เรา

เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม แปล 



ปีที่ 39 ฉบับที่ 5 ประจำ�วันที่ 25-31 มกร�คม 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 4

15 โรคร้าย (ต่อจากหน้า 3)

(อ่านต่อหน้า 8)

เตรียมตัวรับศีลแห่งการคืนดี	 ซึ่งเป็นขั้นตอนสำาคัญ

สำาหรับเรา	ในการเข้าสู่การฉลองพระคริสตสมภพ

 1. โรคของผู้ที่คิดว่าตนเอง “เป็นอมตะ” “มี

ภูมิคุ้มกัน” หรือ “สำาคัญมาก” และละเลยการควบคุม

ดูแลที่จำาเป็นสม่ำาเสมอ	 	 สำานักงานใดที่มิได้ทบทวน

พิจารณาตนเอง	 	มิได้แก้ไขตนเองอยู่ตลอดเวลา	 	มิได้

แสวงหาที่จะปรับปรุงตนเอง	 ย่อมเป็นร่างกายที่เจ็บป่วย

และอ่อนแอ		การไปเย่ียมเคารพสุสานทำาให้เราเห็นช่ือของ

บุคคลมากมาย	 	 ซึ่งในบุคคลเหล่านั้นอาจมีคนที่คิดว่า

ตนเองเป็นอมตะ	 มีภูมิคุ้มกัน	 และสำาคัญมาก!	 	 นี่คือ 

โรคร้ายของชายผู้ร่ำารวยในพระวรสารที่คิดว่าตนจะมี

ชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร	 (เทียบ	 ลก	 12:12-21)	 และนี่

คือโรคของทุกคนท่ีแปลงตนเองให้กลายเป็นเจ้านาย

และรู้สึกว่าตนเองเหนือกว่าทุกคน	 	 มิใช่เป็นผู้รับใช้ทุกคน		 

บ่อยคร้ัง	โรคน้ีมักเกิดจากอาการหลงอำานาจ		เป็น	“ปัญหา

ของผู้ได้รับเลือก”	(complexe	des	élus)	เป็นการบูชา

ตัวเอง	 (narcissisme)	 ที่หลงใหลในภาพลักษณ์ของ

ตนเอง	 และมองไม่เห็นพระฉายาของพระเจ้าที่ประทับ

อยู่บนใบหน้าของผู้อื่น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อ่อนแอและ

ยากจนที่สุด		ยาแก้พิษโรคระบาดเช่นนี้คือพระหรรษทาน 

ที่รู้สึกว่าตนเองเป็นคนบาป	 	 และรู้จักที่จะกล่าวอย่าง

จริงใจว่า	 “ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์เพราะฉันทำาตาม

หน้าที่ที่ต้องทำาเท่านั้น” (ลก	17:10)

 2. โรคมาร์ธานิยม (Marthalisme)	 	 หรือ

โรคบ้างานซึ่งเป็นโรคของผู้ที่จมปลักอยู่ในงานและย่อม

ละเลย	 “ส่วนที่ดีที่สุด”	 	 นั่นคือการนั่งอยู่แทบพระบาท

ของพระเยซูเจ้า	(เทียบ	ลก	10:38-42)	ด้วยเหตุนี	้พระ

เยซูเจ้าจึงทรงขอร้องบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ให้	

“พักผ่อนสักเล็กน้อย”	 (เทียบ	 มก	 6:31)	 	 เพราะการ

ละเลยการพักผ่อนที่จำาเป็น	 จะนำาไปสู่ความตึงเครียด

และความว้าวุ่น		เวลาแห่งการพักผ่อนสำาหรับผู้ที่กระทำา 

พันธกิจของตนได้สำาเร็จ	เป็นสิ่งสำาคัญยิ่ง		เป็นหน้าที่และ 

จะต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง		โดยการใช้เวลาสักเล็กน้อยกับ 

ครอบครัวและเคารพวันหยุดว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการ

ฟื้นฟูทั้งจิตใจและร่างกาย		เราจำาเป็นต้องยึดสิ่งที่ปัญญา

จารย์สอนไว้ว่า		“มีเวลาสำาหรับทุกสิ่ง”	(ปญจ	3:1-15)

 3. โรคความคิดและจิตวิญญาณแข็งตัว		เป็น 

โรคของผู้ที่มีหัวใจกลายเป็นหินและ	 “คอแข็ง”	 (เทียบ	

กจ	 7:51-60)	 	 เมื่อเวลาผ่านไปบุคคลเหล่านี้สูญเสีย

ความสงบภายใน		ความกระตือรือร้นความกล้าหาญและ 

หลบซ่อนตนเองอยู่เบ้ืองหลังแฟ้มเอกสารต่าง	ๆ 	มากมาย 

ของเขา		พวกเขากลายเป็น	“ราชาแห่งแบบฟอร์ม”	(roi	

du	 formulaire)	 และมิใช่เป็น	 “บุคคลของพระเจ้า”		

(เทียบ	ฮบ	3:12)	เป็นเรื่องอันตรายที่จะสูญเสียความรู้สึก

แบบมนุษย์ที่ทำาให้เราร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้	 	 และชื่นชม 

ยินดีกับผู้ที่ชื่นชมยินด	ี	เป็นโรคของผู้ที่สูญเสีย	“ความ

รู้สึกนึกคิด”	 ของพระเยซูเจ้า	 	 (เทียบ	 ฟป	 2:5-11)	

เพราะเมื่อเวลาผ่านไปหัวใจของพวกเขาแข็งกระด้าง

และไม่สามารถรักพระบิดาและเพื่อนมนุษย์ได้อย่าง

ไม่มีเงื่อนไข	 (เทียบ	 มธ	 22:34-40)	 การเป็นคริสตชน 

หมายถึง		การมี	“ความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับพระเยซู

คริสตเจ้า”	 (เทียบ	 ฟป	 2:5)	 เป็นความรู้สึกนึกคิดที่มี

ความสุภาพถ่อมตนและการให้	 	 การตัดสละและความ

ใจกว้าง

 4. โรคการวางแผนมากเกินไปและติดอยู่

กับระบบมากเกินไป	 เมื่อสานุศิษย์วางแผนทุกสิ่งอย่าง

ละเอียดลออ	 	 และเชื่อว่าการวางแผนอย่างสมบูรณ์จะ

ทำาให้สิ่งต่าง	ๆ	ดำาเนินไปอย่างแท้จริงนั้น		เขาก็จะกลาย

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีหรือการเงิน		การเตรียมทุกสิ่ง 

ทุกอย่างอย่างดีเป็นสิ่งจำาเป็น		แต่จะต้องไม่ตกอยู่ในการ 

ประจญที่จะปิดกั้นหรือจำากัดอิสรภาพของพระจิตเจ้า

ซึ่งยังคงยิ่งใหญ่อยู่เสมอ	 	 พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าการ 

วางแผนทุกอย่างของมนุษย	์(เทียบ	ยน	3:8)	เราปล่อย

ให้โรคนี้กำาเริบขึ้น	 เพราะ	 “เป็นเรื่องง่ายเสมอ	 และ

สะดวกสบายกว่าที่จะหยุดตัวเองอยู่ตรงตำาแหน่งที่

มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลง	 อันที่จริงแล้ว	 พระศาสนจักร

แสดงให้เห็นว่าตนเองซ่ือสัตย์ต่อพระจิตเจ้าก็ต่อเมื่อ

พระศาสนจักรไม่อ้างตนที่จะควบคุมพระจิตเจ้าหรือฝึก

ให้พระองค์เชื่อง		ฝึกให้พระจิตเจ้าเชื่อง!		พระจิตเจ้าทรง 

เป็นความสดชื่น		ทรงเป็นจินตนาการและความใหม่”

 5. โรคขาดการประสานงานที่ดี	 	 เมื่อขาด

ความเป็นหนึ่งเดียวกันในระหว่างสมาชิก	 	 และร่างกาย

ทำางานไม่สอดคล้องกัน	 ขาดการควบคุมอารมณ	์ ก็จะ

กลายเป็นเหมือนวงออเครสตร้าท่ีส่งเสียงดังวุ่นวาย	

เพราะบรรดาสมาชิกในวงไม่ร่วมมือกัน		ไม่มีจิตตารมณ์

ความเป็นหนึ่งเดียวกันและการทำางานเป็นทีม	 	 เมื่อเท้า

พูดกับแขนว่า	“ฉันไม่ต้องการเธอ”		หรือมือพูดกับศีรษะ 

ว่า	“ฉันต้องเป็นคนสั่ง”		ก็ย่อมก่อให้เกิดอาการไม่สบาย 

และกลายเป็นที่สะดุด

 6. โรคอัลไซเมอร์ทางจิต ซึ่งหมายถึงการลืม	

“ประวัติศาสตร์แห่งความรอด”	 หรือ	 “เรื่องราวส่วนตัว

ของเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้า”	 หรือลืม	 “รักที่เคยมีแต่

ก่อน”		(วว	2:4)		คือการค่อย	ๆ 	ลดการทำางานฝ่ายจิตลง 

และเมื่อเวลาผ่านไป	 ก็ก่อให้เกิดความพิการรุนแรงใน

บุคคลนั้น		ทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง	ๆ 	ได้ด้วย

ตนเอง	 	 ผู้นั้นมีอาการตกอยู่ในสภาพที่ต้องขึ้นอยู่กับ 

ความคิดเห็นของตน	 	 ซึ่งบ่อยครั้งเป็นเรื่องจินตนาการ

ไปเอง		เราตรวจพบโรคนี้ในผู้ที่สูญเสียความทรงจำาเรื่อง 

การพบปะกับองค์พระผู้เป็นเจ้า	 	 และในผู้ที่มองไม่เห็น 

ความหมายของเร่ืองราวในชีวิต	 	 ในผู้ท่ียึดติดกับปัจจุบัน

ของตน		ความหลงใหล	การทำาตามอำาเภอใจ	และความ

อยากได้ของตนเท่านั้น		รวมทั้งในผู้ที่สร้างกำาแพงความ

เคยชินรอบ	 ๆ	 ตนเอง	 และยิ่งทียิ่งตกเป็นทาสของรูป

เคารพ	(idoles)	ที่พวกเขาปั้นขึ้นด้วยมือของตนเอง

 7. โรคการแข่งขันและการโอ้อวด คือโรคที่

ภาพลักษณ์ภายนอก	 	 สีของเสื้อผ้า	 เครื่องหมายที่ให้

เกียรติแต่ภายนอกกลายเป็นจุดมุ่งหมายแรกของชีวิต 

และเราลืมคำากล่าวของนักบุญเปาโลที่ว่า	“อย่าทำาการใด 

เพื่อชิงดีกันหรือเพ่ือโอ้อวดแต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อ่ืน

ดีกว่าตนอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว 

จงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วย” (ฟป	2:3-4)	เป็น

โรคที่ผลักดันเราให้กลายเป็นบุรุษและสตรีจอมปลอม

ที่ดำาเนินชีวิต	 “ญาณนิยม-Mysticisme”	 และ	 “ความ

สงบ-Quiétisme”	แบบจอมปลอม		นักบุญเปาโลเองได้

ให้คำาจำากัดความว่า	 สิ่งเหล่านี้เป็น	 “ศัตรูกับไม้กางเขน

ของพระคริสตเจ้า		เพราะ“เขาอ้างความน่าละอายมาโอ้อวด

เขาสนใจสิ่งของของโลก”	(ฟป	3:18-19)

 8. โรคจิตเภทที่ออกจากความเป็นจริง 

(schizophrénie	 existentielle)	 เป็นโรคของผู้ที่มี

ชีวิตสองหน้า	 (double	 vie)	 ซึ่งเป็นผลจากรูปแบบ

การหลอกลวงในจิตวิญญาณที่เฉื่อยชาและว่างเปล่า	 ซึ่ง

วุฒิการศึกษาหรือตำาแหน่งหน้าท่ีการงานไม่อาจเติมให้

เต็มได้	 เป็นโรคที่จ้องโจมตีผู้ที่ละทิ้งหน้าที่งานอภิบาล		

แล้วมาจำากัดตนเองอยู่แต่งานในสำานักงาน	 และสูญเสีย

ความสัมพันธ์กับผู้คนจริง	 ๆ	 พวกเขาสร้างโลกคู่ขนาน	

เขาเอาสิ่งที่เขาสอนอย่างจริงจังแก่คนอื่น	 ๆ	 วางทิ้งไว้

ข้าง	 ๆ	 และเริ่มดำาเนินชีวิตซ่อนเร้นและบ่อยครั้งนอกลู่

นอกทาง	 การกลับใจจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและจำาเป็นมาก	

ในการต่อสู้กับโรคร้ายแรงเช่นนี้	(เทียบ	ลก	15:11-32)

 9. โรคของข่าวลือ  การติฉินนินทาและการ 

ซุบซิบ	 	 ข้าพเจ้าได้พูดถึงโรคนี้หลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ 

เพียงพอ		เพราะเป็นโรคที่ร้ายแรง		ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่าย		บางที 

อาจเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นบทสนทนา		แล้วบุคคลนั้นก็

เริ่มต้น	“หว่านการซุบซิบนินทา”	(เหมือนปีศาจ)		และใน

หลาย	ๆ	กรณีกลายเป็น	“การฆาตกรรมอย่างเลือดเย็น” 

ทำาลายชื่อเสียงของผู้ร่วมงานและเพื่อนพี่น้องของตน	

โรคนี้เป็นโรคของผู้ท่ีขลาดกลัวไม่มีความกล้าพอท่ีจะ

พูดอย่างตรงไปตรงมา		แต่กลับพูดลับหลัง		นักบุญเปาโล 

ได้กล่าวเตือนว่า“จงทำาทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่บ่นหรือ 

โต้เถียง ท่านท้ังหลายจะได้ไม่ถูกตำาหนิปราศจากเล่ห์กล” 

(ฟป	2:14-15)	พี่น้องที่รัก	ขอให้เราปกป้องตนเองจาก

การก่อการร้ายของการพูดมาก

 10. โรคการยกย่องเทิดทูนบรรดาผู้นำา		เป็น

โรคของผู้ที่ยกย่องเชิดชูบรรดาอธิการของตน		โดยหวัง 

ว่าจะได้รับความกรุณา	 	 พวกเขาตกเป็นเหยื่อของการ

นิยมมืออาชีพ	 (carriérisme)	 และการฉวยโอกาส		

(opportunism)	 พวกเขายกย่องให้เกียรติบุคคล	 แต่

มิได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า		(เทียบ	มธ	23:8-12)	เป็น

บุคคลที่รับใช้โดยคิดถึงแต่สิ่งที่พวกเขาจะได้รับ		แต่มิใช่ 

สิ่งที่พวกเขาต้องให้		พวกเขาเป็นบุคคลใจแคบ	น่าสงสาร 

และมีแรงบันดาลใจที่มาจากความเห็นแก่ตัวเท่านั้น		

(เทียบ	กท	5:16-25)	โรคนี้สามารถโจมตีบรรดาอธิการ

ได้เช่นเดียวกันเมื่อพวกเขาเอาอกเอาใจผู้ร่วมงานเพื่อ

ให้เป็นที่ยอมรับ		ให้ลูกน้องซื่อสัตย์และตกเป็นทาสทาง

จิตใจ	 	 แต่สุดท้ายแล้วผลที่เกิดขึ้นคือการสมรู้ร่วมคิด

อย่างแท้จริงนั่นเอง

 11. โรคการเมินเฉยต่อผู้อื่น	 	 โรคนี้เกิดขึ้น

เม่ือแต่ละคนคิดถึงแต่ตนเองสูญเสียความจริงใจและ

ความสัมพันธ์ฉันมนุษย์ที่อบอุ่น	 เมื่อผู้เชี่ยวชาญที่สุด

ไม่ยอมให้ความรู้ของตนแก่ผู้ร่วมงานท่ีมีตำาแหน่งน้อย

กว่า		เมื่อเราเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างและเก็บไว้กับตนเอง	

แทนที่จะแบ่งปันแก่ผู้อื่น	 เมื่อความอิจฉาริษยาและ

เล่ห์เหลี่ยมทำาให้เรายินดีเมื่อเห็นผู้อื่นล้มลง	 	 แทนที่จะ

ช่วยเหลือเขาให้ลุกขึ้นหรือให้กำาลังใจเขา

 12. โรคใบหน้าเหนื่อยหน่ายเศร้าหมอง		เป็น 

โรคของผู้ที่อารมณ์หงุดหงิดขุ่นเคือง	 และคิดว่า	 การ

เป็นคนจริงจังต้องสวมหน้ากากของความเศร้า	 ความ

เข้มงวดจริงจังและปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผู้ที่ด้อยกว่าด้วยความแข็งกระด้างและเย่อหยิ่ง		จริง	ๆ 

แล้ว	 การแสดงละครด้วยใบหน้าจริงจังและการมองโลก
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

พระสันตะปาปาฟรังซิส

ได้ตรัสสิ่งใดไปบ้างแล้ว

เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม

...และจะมีอะไรตามมา
2 มกราคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l พระสมณสาส์นฉบับที่สองของพระสันตะปาปาจะเป็น

เรื่องเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อม	 ในช่วงสองสามเดือน

สุดท้าย		พระสันตะปาปาได้ตรัสเป็นนัยที่นั่นบ้างที่นี่บ้าง 

ว่าในเนื้อหาเอกสารนี้จะมีเรื่องอะไร	 ย้อนกลับไปใน

เดือนพฤศจิกายน	พระองค์ตรัสสิ่งเหล่านี้กับกลุ่มลูกเสือ

ชาวอิตาเลียนว่า	 	 “ในยุคของเรา เราไม่อาจละเลยเรื่อง

สภาพสิ่งแวดล้อม มันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงการมีชีวิตอยู่ 

ของมนุษย์ เราไม่อาจลดทอนประเด็นนี้ลงเป็นเพียงแค่ 

นโยบายทางการเมือง  สิ่งนี้จะต้องไปด้วยกันกับมิต ิ

ศีลธรรมซ่ึงส่งผลกระทบต่อทุกคน ไม่มีใครสามารถอวด 

ว่าไม่ต้องสนใจในสิ่งนี้”

	 (8	พฤศจิกายน	2014	:		โอกาสทรงพบปะกับ

กลุ่มลูกเสือคาทอลิกแห่งชาติอิตาลี)

l พระสันตะปาปายังได้ตรัสถึงความเกี่ยวโยงอย่าง

อัตโนมัติระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติผู้เป็นมารดาและ

สิ่งนี้เสริมกำาลังเข้มแข็งแก่มนุษย์ทั้งมวลได้อย่างไร

 “เมื่อมนุษยชาติเร่ิมตระหนักว่าแท้จริงแล้ว 

พวกเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งสร้าง พวกเขาก็จะ

สามารถเคารพซึ่งกันและกัน  แทนที่จะทำาสงครามต่อกัน 

และกัน  อันมีแต่ความพินาศและทำาให้ดาวโลกดวงนี้

เสื่อมโทรมลง” (20	 พฤศจิกายน	 2014	 :	 เสด็จเยือน

สำานักงานใหญ่องค์การอาหารโลกของสหประชาชาติ 

ในกรุงโรม)

l พระดำารัสเรียกร้องให้เคารพต่อธรรมชาติผู้เป็นมารดา

เดินเคียงข้างไปกับความจำาเป็นท่ีจะต้องปฏิเสธ “วิถีละท้ิง

วัฒนธรรมของตนท้ิงไป” ซ่ึงเป็นแนวคิดหลักในสมณสมัย 

ปกครองของพระองค์

 “การดำารงชีวิตสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติ 

อย่างท่ีพวกท่านทำาอยู่เกี่ยวเนื่องไม่ใช่แค่เร่ืองให้ความ

เคารพธรรมชาติเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการอุทิศตนท่ีจะช่วยเหลือ 

เยียวยา โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีจะกำาจัดส่ิงเหลือใช้ของสังคม

ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นโดยจัดการสิ่งท่ีอยู่ในสภาพ

ดีพอที่จะใช้การได้เพื่อนำาไปบริจาคให้แก่ผู้ขัดสน” (8	

พฤศจิกายน	2014	:		โอกาสทรงพบปะกับกลุ่มลูกเสือ

คาทอลิกแห่งชาติอิตาลี)

l สภาพสิ่งแวดล้อมยังเป็นต้นเหตุของการจัดจ้างงาน

และความเจริญก้าวหน้าทางสังคม	 ซึ่งพระสันตะปาปา

ตรัสถึงความเกี่ยวโยงในเรื่องเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง

 “มันเป็นตรรกะสืบเนื่องกัน ไม่อาจมีพื้นโลกได้ 

ก็ไม่อาจมีเพดานท้องฟ้า ไม่อาจจะมีการงานถ้าเราไม่มี

สันติภาพและถ้าเรายังเอาแต่ทำาลายโลกดวงนี้” (28	

ตลุาคม	2014	:	การประชมุกลุม่ทำางานตา่งๆ	จากทัว่โลก) 

l ในความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน	 พระสันตะปาปาทรง

เรียกร้องต่อคริสตชนให้ตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้เป็น

เจ้าของดาวดวงนี้	แต่พวกเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโลก 

 “เราผู้เป็นมนุษย์มีศักยภาพท่ีจะทำาลายล้าง 

ธรรรมชาติผู้เป็นมารดา บางที่มากกว่านั้น เราทำาได้

ยิ่งกว่าทูตสวรรค์ในวันสิ้นพิภพ นี่เป็นสิ่งที่เราได้ทำา นี่

เป็นสิ่งที่เรากำาลังทำา เรากำาลังทำาลายล้างสิ่งสร้าง ชีวิต 

วัฒนธรรม คุณค่าและแม้แต่ความหวัง” (1	พฤศจิกายน	

2014	:	พิธีมิสซา	ณ	สุสานเวราโน)

l พระสมณสาส์นฉบับใหม่ของพระสันตะปาปาจะตีพิมพ์

ต้นๆ	ปี	ค.ศ.	2015	ตามหัวข้อแล้วคาดว่าจะเป็นเรื่อง

สำาหรับทั้งผู้ที่มีความเชื่อและไม่มีความเชื่อ

เหลียวดูกำาหนดการของ

พระสันตะปาปาขณะเสด็จเยือน

ประเทศศรีลังกาและฟิลิปปินส์
7 มกราคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l นับเป็นการเสด็จยังต่างประเทศครั้งที่	 7	 ของพระ

สันตะปาปาและกำาหนดการค่อนข้างจะแน่น	 พระองค์

จะเสด็จเยือน	 2	 ประเทศในช่วงเวลา	 7	 วัน	 หลังจาก

เที่ยวบินนาน	 15	 ชั่วโมง	 พระสันตะปาปาจะเสด็จถึง

ประเทศศรีลังกาในวันอังคารที่	 13	 มกราคม	 คุณพ่อ

เฟเดริโก ลอมบาร์ดี โฆษกสำานักวาติกันกล่าวนำาใน

การแถลงข่าวว่า	 พระสันตะปาปาทรงต้องการส่งเสริม

การกลับคืนดีปรองดองในประเทศแถบทวีปเอเชีย

ที่ต้องผ่านประสบการณ์สงครามมานานกว่า	 25	 ปี	

“พระสันตะปาปาทรงปรารถนาจะให้เราใคร่ครวญถึง 

ความหมายสำาคัญต่อประเทศศรีลังกาในปัจจุบันเรื่อง

การกลับคืนดีปรองดองเข้าหากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หลังจากยุคสงครามกลางเมืองอันน่ากลัว”

l พระสันตะปาปาจะทรงปราศรัยเป็นภาษาอังกฤษใน

ประเทศศรีลังกา	จะมีพิธีหลัก	3	งานด้วยกัน	พิธีการแรก 

มีขึ้นในวันที่	 13	 มกราคม	 ซึ่งจะเป็นการพบปะกัน

ระหว่างชาวพุทธ	 ชาวฮินดู	 คริสตชน	 และมุสลิมมา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับกลุ่มลูกเสือ 

คาทอลิกแห่งชาติอิตาลี 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกับกลุ่มทำางานต่างๆ ทั่ว

โลก

ร่วมใจในพิธีพบกันครั้งนี้	 พิธีที่สอง	 จะมีการสถาปนา

นักบุญองค์แรกของประเทศคือนักบุญโจเซฟ	วาซ	พระสงฆ์ 

ในวันที	่ 14	 พิธีหลักที่สาม	 คือพระองค์จะทรงเยือน

สักการสถานมัดฮู	 สถานที่ที่พระสันตะปาปาจะทรงสวด

ภาวนาเพื่อวอนขอสันติภาพและการคืนดีปรองดอง 

ต่อกัน

l วันที่	15	พระสันตะปาปาจะเสด็จจากประเทศศรีลังกา 

และเสด็จมุ่งหน้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์ยังสถานที่พายุ 

ไต้ฝุ่นเข้าทำาลายพื้นที่ของประเทศ	ซึ่งจะเป็นพระภารกิจ

หลักอันดับแรก

	 คุณพ่อเฟเดริโก	ลอมบาร์ดี	กล่าวต่อว่า		“การ

เสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์ของพระสันตะปาปาเป็น

ส่วนหน่ึงของคำาทูลเชิญอันหนักแน่นจากบรรดาพระ

สังฆราชชาวฟิลิปปินส์ พวกเขาทูลขอต่อพระสันตะปา- 

นักบุญใหม่องค์แรก คุณพ่อโจเซฟ วาซ ของประเทศ 

ศรีลังกา

โปสเตอร์เตือนใจการเสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์ของ 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

(อ่านต่อหน้า 7)
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บทอธิษฐานภาวนา

หน้าตาที่น่ารัก

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ” (มัทธิว 7:7)

	 เมื่อไมเกิ้ล	ยังเป็นเด็ก	วันหนึ่งเขาคลานขึ้นนั่งบนตักของคุณแม่	เอา

มือแตะแก้มคุณแม่	พลางกล่าวว่า	“คุณแม่ครับ”	พูดแล้วก็จ้องตาคุณแม่อย่าง

อ่อนหวาน	 พลางกล่าวว่า	 “คุณแม่หน้าตาน่ารัก”	 แล้วตามมาด้วยความเงียบ 

เพื่อให้คุณแม่มีเวลากลืนข่าวดี	 แล้วก็ตามมาด้วยคำาพูดอมตะ	 “ขอขนม 

ช็อกโกแลตให้ผมอันหน่ึงได้ไหมครับ?”	 ช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงเวลาพิเศษในครอบครัว	

50	ปีหลังจากนั้น	ไมเกิ้ลก็ยังชอบขนมช็อกโกแลต

	 เร่ืองราวเช่นน้ีคือส่ิงท่ีพระเยซูเจ้าทรงช้ีให้เราเห็น	 เม่ือเราเข้าหาพระเจ้า 

เยี่ยงบิดา	 เพื่อวอนขอพระพรจากพระเจ้า	 พระเยซูเจ้าทรงทราบดีว่า	 เด็กๆ	

ทำาตัวอย่างไรกับพ่อแม่	 พ่อแม่ทำาอย่างไรกับเด็กๆ	 เรายอมตายเพื่อลูกของเรา 

นี่แสดงให้เห็นว่าเรารักเด็กๆ	 มากเพียงใด	 ในเรื่องนี้เราเลียนแบบพระเจ้า	

พระบิดาผู้ทรงส่งพระบุตรให้เป็นมนุษย์เหมือนกับเรา	 ทรงพระชนมชีพและ

สิ้นพระชนม์เหมือนกับเรา	ความรักที่เราเห็นในพ่อแม่ที่อุทิศตนเพื่อลูกๆ	 เป็น

แต่เพียงเงาแห่งความรัก	ซึ่งพระเจ้าพระบิดาทรงมีต่อเรา

	 พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า	 ในช่วงชีวิตของเรา	 เมื่อใดที่เราหันไปหา

พระเจ้า	 เพื่อวอนขอและเคาะที่ประต	ู บางครั้งเราต้องกล้าพอที่จะเคาะประตู	

เมื่อใดเราวอนขอพระเจ้า	เราสามารถขอด้วยความไว้วางใจ	เหตุว่าพระเจ้าทรง

มีพระพักตร์ที่รักและน่ารัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงยินดีเมื่อทรงได้ยินจากลูก 

และทรงโปรดประทานพระพรให้ลูกเป็นลูกที่น่ารักและนบนอบ 

โปรดให้ลูกเข้าหาพระองค์ด้วยความไว้วางใจ

ในยามที่ลูกต้องการและเพื่อลูกได้รับจากพระองค์ 

เดชะพระคริสตเจ้า พระเจ้าของลูกทั้งหลาย อาแมน

ฉุกคิดกันสักนิด
ในยุคที่ไร้พรมแดน
ผู้คนสามารถเดินข้ามพรมแดน
ข้ามกาลเวลาไปพบปะพูดคุยกับใครก็ได้
ที่ไหนก็ได้ 
เวลาใดก็ย่อมได้
เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส
ที่เรียกกันว่า “สังคมออนไลน์”
หรือ “สังคมเสมือน” หรือ “เครือข่ายสังคมออนไลน์”
ในพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติและศาสนา
ทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่มสังคมทั่วโลก
เป็นผู้สื่อสารเนื้อหาเรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ วิดีโอ
แบ่งปันกับเพื่อนกับคนรู้จักกับสาธารณะ
กลายเป็นสังคมซ้อนสังคม
ที่ซึ่งคนติดต่อสัมพันธ์กันได้ทั้งวันทั้งคืน
สังคมที่เห็นหน้าเห็นตาร่วมชีวิตในแต่ละวัน
เริ่มหมดความสำาคัญหมดความจำาเป็นลงเรื่อยๆ
ก่อนนี้
วันไหนไม่เห็นหน้าเห็นตาก็คิดถึงเป็นห่วง
วันไหนไม่มีโอกาสทักทายพูดคุยเพราะวิถีชีวิตเร่งรีบ
ก็ให้รู้สึกอาทรร้อนใจ
วันไหนทะเลาะเบาะแว้งถึงขนาดโกรธไม่พูดไม่คุยด้วย
ก็ให้รู้สึกเครียดรู้สึกกังวลรู้สึกอึดอัด
มีเรื่องมีราวในบ้านไม่อยากให้ใครรู้ใครระแคะระคาย
ก็แค่เปิดปากปิดบ้านปิดประตูรั้ว
วันไหนตื่นขึ้นมาเรียกขานไม่มีเสียงตอบ
ก็ให้รู้สึกกังวลต้องเที่ยวถามไถ่ตามหา
ใครอยากมาพบมาเยี่ยมมาเที่ยวบ้าน
ก็ต้องเดินทางมาต้องเดินทางกลับ
เดี๋ยวนี้
ตั้งแต่สังคมออนไลน์แทรกซึมเข้ามา
กระทั่งเป็นส่วนหนึ่ง	(แทบขาดไม่ได้)	ของชีวิตประจำาวัน
ไม่เห็นหน้าเห็นตาก็ไม่เป็นไร
ดูหน้าดูตากันทางเครื่องมือสื่อสารได้
ไปไหนมาไหนก็ไม่ตามหาตามแจ้ง
ส่งข้อความมาให้อ่านได้ตลอด
นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้พูดได้คุย
มัวแต่ง่วนคุยกับคนนอกบ้านจนเพลิน
ใครอยากมาเยี่ยมใครอยากเห็นบ้านดูห้องหับ
ส่งเป็นภาพส่งเป็นวิดีโอให้ดูได้ทุกซอกทุกมุม
อยู่บ้านก็เหมือนอยู่ตามถนนตามตรอกซอกซอย
มีอะไรเกิดเห็นได้ทั้งภาพได้ยินทั้งเสียง
แทบจะอยู่ในเหตุการณ์อย่างไรอย่างนั้น
“สังคมจริง”	จึงค่อยๆ	ถูกแทนด้วย	“สังคมเสมือน”
หนักเข้า
“สังคมเสมือน”	กลายเป็น	“สังคมจริง”	ไปโดยปริยาย
จริงจังทุ่มเทหมกมุ่นกับ	“สังคมเสมือน”
กระทั่งไม่สนใจกระทั่งมองข้าม	“สังคมจริง”
สนใจคนไกลตัวมากกว่าคนใกล้ตัว
เป็นห่วงเป็นใยคนไกลตัวมากกว่าคนรอบตัว
รักคนไกลตัวมากกว่าคนนอนข้างๆ
พูดคุยสนิทสนมกับคนไกลตัวมากกว่าคนในครอบครัว
จากสังคมน้อยที่เรียกว่า	“ครอบครัว” ของผู้ร่วม	“สายเลือด”
กลายเป็น	“ครอบครัวเสมือน”	ของผู้ร่วม	“เน็ตเวิร์ค”
นี่จะเป็นการ	“กลายพันธุ์”	รูปแบบหนึ่งหรือเปล่า?
จะถือเป็น	“วิวัฒนาการ”	หรือ	“ความก้าวหน้า”...ได้หรือไม่?	
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ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

ปาให้เสด็จเยือนเพื่อว่าพระองค์จะทรงปลอบบรรเทา

ผู้รับผลร้ายที่รอดชีวิตจากพายุไต้ฝุ่นหรือต้องสูญเสีย 

ผู้ที่ตนรักไป”

l การพบปะกับผู้รับผลร้ายเหล่านั้นจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่	

17	มกราคม	ณ	เมืองตาโคลบับ	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกพายุ

ถล่มเสียหายหนักที่สุดจากนั้นพระสันตะปาปาจะทรง

ถวายมิสซาที่กรุงมะนิลา	ณ	จุดที่ผู้คนเคยมารวมกันกว่า	

4	 ล้านคนเมื่อปี	 ค.ศ.	 1995	 	 	 เมื่อครั้งต้อนรับสมเด็จ 

พระสันตะปาปายอห์น	ปอล	ที่	2	ในวันเยาวชนโลก

พระสันตะปาปาตรัสว่า : 

ปราศจากพระศาสนจักร 
พระคริสตเจ้าก็ถูกจำากัดอยู่แต่ในความคิด 

ในคำาสอนศีลธรรมและแค่ความรู้สึก
2 มกราคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาทรงเริ่มป	ีค.ศ.	2015	โดยถวายมิสซา	

ณ	 มหาวิหารนักบุญเปโตร	 โอกาสสมโภชพระนางมารีย์

พระชนนีของพระเจ้า	 ในบทเทศน์พระสันตะปาปาทรง

อธิบายว่าพระคริสตเจ้ากับพระมารดาของพระองค์ทรง

แยกจากกันไม่ได้เพราะพระมารดามารีย์เป็นผู้มอบแด่

พระเยซูเจ้าซึ่งความรู้แห่งหัวใจและความรัก	 ตอนหนึ่ง

ความว่า	 “ทั้งสองพระองค์ทรงอยู่ด้วยกันเหมือนที่ทรง

อยู่ด้วยกัน ณ เนินกัลวารีโอ เพราะพระคริสตเจ้าและ

พระมารดาของพระองค์ทรงแยกจากกันไม่ได้ ทรงผูกพัน

กันแน่นแฟ้น เหมือนดังที่ลูกทุกคนมีความสัมพันธ์ต่อ

แม่”

l ดุจดังพระคริสตเจ้าและพระมารดาแยกจากกันไม่ได้ 

ใครคนหนึ่งก็ไม่สามารถแยกพระคริสตเจ้าออกจาก 

พระศาสนจักร	 มันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน	 สำาหรับผู้ที่ม ี

ความเชื่อในพระเยซูเจ้าแต่ไม่อยู่ในพระศาสนจักรของ 

พระองค	์ พระองค์ตรัสว่า	 “ปราศจากพระศาสนจักร 

พระเยซูเจ้าก็ถูกลดทอนลงเป็นแค่แนวคิด เป็นแค่คำาสอน 

ทางศีลธรรม เป็นแค่ความรู้สึก ปราศจากพระศาสนจักร

ความสัมพันธ์ของเรากับพระคริสตเจ้าจะเป็นแค่ความ

เมตตาจากจินตนาการของเรา การตีความอธิบายของ

เรา เป็นแค่อารมณ์ของเรา”

l และเพราะวันนี้ยังเป็นวันสันติภาพสากล	 พระสันตะ- 

สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีของพระเจ้า

ปาปาจึงทรงเรียกร้องคริสตชนและทุกคนได้ทำาความดี	

ทำาส่วนของตนในการต่อสู้กับทาสสภาพในยุคปัจจุบัน

พระสมณสาส์น

เตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 2 

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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15 โรคร้าย (ต่อจากหน้า 4)

ในแง่ร้ายเช่นนี	้ มักเป็นอาการของความรู้สึกกลัวและ 

ไม่ปลอดภัย		สานุศิษย์ท่ีพยายามฝึกตนเป็นคนสุภาพ		สงบ

กระตือรือร้น	 และชื่นชมยินดี	 ย่อมจะถ่ายทอดความ

ชื่นชมยินดีออกไปไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม	 	 ดวงใจที่

เปี่ยมด้วยพระเจ้าคือดวงใจที่มีความสุข	 	 ส่องสว่างและ

ถ่ายทอดความช่ืนชมยินดีของเขาไปสู่ผู้คนท่ีอยู่รอบข้าง		

ส่ิงน้ีมองเห็นได้ในทันที	 ดังน้ันเราจงอย่าสูญเสียจิตตารมณ์ 

แห่งความชื่นชมยินด	ี	ที่รู้จักมีอารมณ์ขัน	และแม้แต่รู้สึก

ขำาตัวเอง		ซ่ึงจะทำาให้เราเป็นคนท่ีน่ารัก	แม้ในสถานการณ์

ที่ยากลำาบาก		อารมณ์ขันที่พอเหมาะพอควรจะทำาให้เรา

รู้สึกดี	 	 ให้เราท่องบทภาวนาของนักบุญโทมัสมอร์	 	ซึ่ง

จะเป็นประโยชน์ต่อเรามากคือ	 	 “ข้าพเจ้าทำาสิ่งนี้ทุกวัน	

และสิ่งนี้ทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึกดี”

 13. โรคการสะสม	 	 สานุศิษย์ที่แสวงหาการ 

เติมเต็มช่องว่างในหัวใจของเขา	 	 โดยการสะสมทรัพย์สิน

วัตถุ		ซึ่งมิใช่เป็นสิ่งที่จำาเป็น	เพียงแต่ก่อให้ความรู้สึกที่

มั่นคงปลอดภัย		ในความเป็นจริงเราไม่สามารถนำาสิ่งใด 

ติดตัวไปด้วยได้	 เพราะ	 “ผ้าตราสังไม่มีกระเป๋า”	 และ

ทรัพย์สินของเราบนแผ่นดินนี	้ แม้แต่สิ่งที่เป็นของขวัญ 

ก็ไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างนี้ได้เลย		ในทางตรงกันข้าม 

ทรัพย์สินเหล่านี้จะเรียกร้องบุคคลนั้นมากขึ้น	 	 พระเจ้า

ทรงเตือนบุคคลเหล่าน้ีว่า	“ท่านพูดว่า ฉันร่ำารวย มีสมบัติ

มากมายและไม่ต้องการอะไรอีก แต่ท่านไม่รู้ว่าท่านเป็น

คนอาภัพ น่าสงสาร ยากจน ตาบอดและเปลือยเปล่า...

จงมีความกระตือรือร้นและกลับใจ”	(วว	7:17-19)	การ

สะสมมีแต่จะทำาให้เราหนักหน่วงและทำาให้การเดินทาง

ของเราเชื่องช้าลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 	 ข้าพเจ้าคิดถึง

เรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง	 ในสมัยก่อน	 บรรดาคุณพ่อเยสุอิต

ชาวสเปน	 กล่าวถึงคณะเยสุอิตว่าเป็น	 “อัศวินตัวเบา

ของพระศาสนจักร”	 	 และข้าพเจ้าจำาได้ถึงการย้ายบ้าน

ของคุณพ่อเยสุอิตหนุ่มคนหนึ่ง	 	 เขากำาลังยกของใส่รถ

บรรทุกทุกสิ่งที่เขาม	ีทั้งกระเป๋าเดินทาง	หนังสือ		สิ่งของ

ต่าง	 ๆ	 	 ของขวัญและเมื่อคุณพ่อเยสุอิตชราคนหนึ่ง

เห็นเข้า	 ก็พูดกับเขาว่า	 	 “นี่หรือคืออัศวินตัวเบาของ

พระศาสนจักร”	 	 การย้ายบ้านของเราแสดงเครื่องหมาย

อาการของโรคนี้

 14. โรคปิดกั้นแวดวง		เมื่อการเป็นสมาชิกใน

กลุ่มเล็ก	 ๆ	 กลับมีพลังมากกว่าการเป็นสมาชิกในพระ

กายทิพย์	 และในบางสถานการณ์มีพลังมากกว่าการเป็น

ของพระคริสตเจ้าด้วย	 	 โรคร้ายนี้มักเริ่มต้นด้วยความ

ตั้งใจดีเสมอ	 	 แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ทำาให้สมาชิกกลาย

เป็นทาสเป็นมะเร็งที่คุกคามความสอดคล้องกลมกลืน

ของพระกายและก่อให้เกิดความชั่วร้ายมากมายกลาย

เป็นที่สะดุด	 	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพี่น้องผู้ต่ำาต้อย

ที่สุด		การทำาลายตนเอง	หรือการ	“ยิงเพื่อน”	พี่น้องด้วย

อาวุธเช่นนี	้ เป็นอันตรายมากที่สุด	 	 เป็นความชั่วร้ายที่

โจมตีจากภายใน	ดังที่พระคริสตเจ้าตรัสว่า“อาณาจักรใด 

แตกแยกภายใน อาณาจักรนั้นย่อมพินาศ”	(ลก	11:17)

 15. โรคผลประโยชน์ทางโลกและชอบอวดอ้าง

คือโรคร้ายประการสุดท้ายเป็นโรคร้ายของสานุศิษย์ที่

เปลี่ยนการรับใช้ให้เป็นอำานาจ	 	 และต่อรองอำานาจของ

เขาเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ทางโลก		หรือมีอำานาจมาก

ขึ้น	 	 เป็นโรคร้ายของผู้ที่แสวงหาการทวีอำานาจอย่าง

ไม่รู้จักเพียงพอ	 	 และในจุดประสงค์นี้พวกเขาก็สามารถ

ให้ร้าย	 	 ดูถูก	 นินทาว่าร้ายผู้อื่นได	้ 	 แม้แต่การลงใน

หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร	 	 แน่นอนว่าในการโอ้อวด

แสดงตนเองนั้น	 	พวกเขามีความสามารถมากกว่าผู้อื่น		

โรคนี้ทำาร้ายพระกาย-พระศาสนจักรมากเช่นเดียวกัน

เพราะทำาให้ผู้คนสามารถใช้วิธีการใดๆ	 ก็ได้	 เพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์นี้	 และบ่อยครั้งในนามของความยุติธรรม

และความโปร่งใส		ข้าพเจ้ายังจำาได้ถึงพระสงฆ์องค์หนึ่ง 

ที่เรียกบรรดานักข่าวมา	เพื่อเล่าและแต่งเรื่องราวส่วนตัว 

ของเพ่ือนพ่ีน้องพระสงฆ์และบรรดาสัตบุรุษให้บรรดา

นักข่าวฟัง		สำาหรับพระสงฆ์องค์นี้สิ่งเดียวที่เขาอยากทำา

คือการปรากฏตัวเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์	 	 เพราะ

การทำาเช่นนี้ทำาให้เขารู้สึกว่าตน	 “มีอำานาจ”	 และไม่มี

ใครต้านทานได	้	เขาทำาร้ายผู้อื่นและพระศาสนจักรอย่าง

มากมาย	ช่างน่าสงสารเสียจริง

	 พีน่อ้งทีรั่ก		โรครา้ยและการประจญตา่ง	ๆ 	เหลา่น้ี 

เป็นอันตรายสำาหรับคริสตชนทุกคนและสำาหรับสันตะ

สำานัก		หมู่คณะ		คณะนักบวช		เขตวัด	รวมทั้งองค์กร

ต่าง	ๆ	ในพระศาสนจักร	 	 โรคร้ายเหล่านี้สามารถโจมตี

เรา	ทั้งในระดับส่วนตัวหรือหมู่คณะ

พระจิตเจ้าเท่านั้นที่สามารถรักษาโรคร้ายเหล่านี้ได้

	 ให้เรามั่นใจว่ามีแต่พระจิตเจ้าเท่านั้นผู้ทรงเป็น

พระวิญญาณแห่งพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า	 	 ดังที่

บทแสดงความเชื่อแห่งนิเชคอนสแตนติโนเปิล	(ข้าพเจ้า

เชื่อถึงพระจิต	 	 ผู้ทรงบันดาลชีวิตชีวิต)	 พระองค์ทรง

รักษาทุกโรคได้		พระองค์ทรงค้ำาจุนความพยายามท่ีจริงใจ

ของเรา	 ในการชำาระให้บริสุทธิ์และในความตั้งใจที่จะ

กลับใจ		เป็นพระองค์ที่ทำาให้เราเข้าใจว่า		อวัยวะทุกส่วน 

หรือสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทำาให้พระกายนั้น

ศักดิ์สิทธิ์	 	 หรือทำาให้อ่อนแอลง	 	 พระจิตเจ้าทรงเป็นผู้

บันดาลความสอดคล้องกลมกลืน	 ดังที่นักบุญบาซิล

กล่าวไว้ว่า	“Ipse	Harmonia	Est”		และนักบุญออกัสติน 

กล่าวแก่เราว่า	 “ตราบใดที่ส่วนหนึ่งส่วนใดยังยึดติดอยู่

กับกายนั้น		ก็ยังคงมีหวังในการรักษา		แต่ส่วนที่ถูกตัด

ไปแล้วนั้น	ก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้”

	 การรักษานี้เป็นผลจากการตระหนักถึงโรคร้าย

และการตัดสินใจทั้งในระดับส่วนตัวและหมู่คณะ	 	 ที่

จะรักษาตนเองโดยการยอมรับวิธีการเยียวยารักษา

ด้วยความพากเพียรอดทน	 ด้วยเหตุนี	้ ในเทศกาลพระ 

คริสตสมภพ	เราจึงได้รับเรียกให้ดำาเนินชีวิต “ในความ

จริงด้วยความรัก”	 ตลอดช่วงเวลาการรับใช้และตลอด

ชีวิตของเรา	“ให้เราดำาเนินชีวิตในความจริงด้วยความรัก 

เจริญเติบโตขึ้นจนบรรลุถึงความสมบูรณ์ในพระคริสต 

เจ้าผู้ทรงเป็นพระเศียร พระองค์ทรงทำาให้ร่างกายทุกส่วน 

ประสานสัมพันธ์กันอย่างสนิทแน่นแฟ้น ทรงจัดให้ข้อต่อ

ทุกข้อเสริมกำาลังให้แต่ละส่วนทำาหน้าที่ของตน ร่างกาย

จึงเจริญเติบโตและเสริมสร้างตนเองอย่างสมบูรณ์ขึ้น

ด้วยความรัก” (อฟ	4:15-16)

	 พี่น้องที่รัก	 	 วันหนึ่ง	 ข้าพเจ้าได้อ่านพบว่า	 

พระสงฆ์เปรียบเหมือนเคร่ืองบิน		พวกเขาจะเป็นข่าวใหญ่	

ก็ต่อเมื่อพวกเขาพลาดตกลง		แต่ยังคงมีอีกจำานวนมาก

ที่ยังบินอยู	่ 	 ผู้คนจำานวนมากวิพากษ์วิจารณ	์ 	 แต่น้อย

คนที่จะภาวนาเพื่อพวกเขา	 	 นี่เป็นประโยคที่น่าเห็นอก

เห็นใจ	 แต่ก็เป็นจริงมากด้วยเช่นกัน	 	 เพราะชี้ให้เห็น

ความสำาคัญและความละเอียดอ่อนในการทำาหน้าที่สงฆ์ 

ของเรา	 	 รวมทั้งความไม่ดีต่าง	 ๆ	 ที่อาจเกิดขึ้นกับ 

พระกายของพระศาสนจักร		เมื่อพระสงฆ์เพียงองค์เดียว 

“พลาดตก”

	 ดังนั้น	 	 เพื่อที่จะไม่พลาดในช่วงเวลานี้ที่เรา 

เตรียมตัวรับศีลอภัยบาป		ให้เราวอนขอพระนางพรหม- 

จารีมารีย์พระมารดาของพระเจ้า	 	 และมารดาของพระ

ศาสนจักร	 	 ได้โปรดทรงรักษาบาดแผลของบาปที่เรา

แต่ละคนมีอยู่ในจิตใจ	 	 และขอทรงค้ำาจุนพระศาสนจักร

และสันตะสำานัก	 	 เพื่อรับการรักษาและเพื่อจะได้รักษา

ตนเอง		เพื่อให้พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้บันดาล 

ความศักดิ์สิทธิ	์ 	 เพื่อพระสิริมงคลของพระบุตร	 เพื่อ

ความรอดของเราและของโลกทั้งมวล	 	 ให้เราวอนขอ

พระนางมารีย์โปรดให้เรารักพระศาสนจักรแบบเดียว

กับที่พระคริสตเจ้าพระบุตรของพระนางและองค์พระ 

ผู้เป็นเจ้าของเราทรงรัก		และให้เรามีความกล้าหาญที่จะ 

ยอมรับว่าเราเป็นคนบาป		และปรารถนาพระเมตตาของ 

พระองค์เราไม่หวาดกลัวท่ีจะวางมือของเราไว้ใน

พระหัตถ์ดุจมารดาของพระนาง	

	 ในโอกาสพระคริสตสมภพ		ข้าพเจ้าขออวยพร

ทุกท่าน	 รวมทั้งครอบครัวและผู้ร่วมงานของท่านด้วย	

โปรดอย่าลืมภาวนาเพื่อข้าพเจ้าด้วย	 ขอขอบคุณจากใจ

จริง
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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
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พระอัครสังฆราช (ต่อจากหน้า 2)

	 ในการใหส้มัภาษณส์ือ่มวลชน	พระอคัรสงัฆราช 

เกรียงศักดิ	์ โกวิทวาณิช	 ซึ่งกำาลังจะเป็นพระคาร์ดินัล

ชาวไทยองค์ที	่ 2	 ในประวัติศาสตร์แสดงความคิดเห็น

ถึงการแต่งตั้งครั้งนี้	 โดยมองว่า	สมเด็จพระสันตะปาปา	

ฟรังซิสพยายามกระจายสมาชิกพระคาร์ดินัล	 ไปยังภูมิภาค 

ต่างๆ	 ให้มากขึ้น	 จากที่พระคุณเจ้าเป็น	 1	 ใน	 3	

พระอัครสังฆราชจากเอเชียซึ่ ง ได้ รับแต่งตั้ ง เป็น 

พระคาร์ดินัลใหม่	 จากรายชื่อการแต่งตั้งทั้งหมด	 20	

ท่านในครั้งนี้ 

	 และเช่ือว่าพระสันตะปาปา	ทรงเห็นความสำาคัญ

ของภูมิภาคเอเชียจากที่ประชาชนในเอเชียให้ความ

สำาคัญกับศาสนา	 ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยยกระดับการ

ร่วมมือกันระหว่างพี่น้องศาสนาต่างๆ	 ในภูมิภาคนี้เพื่อ

ให้เป็นสังคมที่ดีขึ้น	 โดยการทำาหน้าที่หลังจากนี้จะยึด

มั่นในแก่นคำาสอนเรื่อง	“ความรัก”	เพื่อให้สังคมอยู่ร่วม

กันแบบสันติวิธี

	 “พยายามเสริมสร้างคุณค่าความรักซ่ึงกันและ

กัน	 อันดับแรกในครอบครัว	 ในครอบครัวคาทอลิกหรือ

คาทอลิกที่แต่งงานกับพี่น้องศาสนาอื่น	 เราก็พยายาม

ให้ครอบครัวมีความรัก	 ความสามัคคีปรองดองกัน	 ใน

การอบรมลูก	 ฯลฯ	 และพยายามเชิญชวนครอบครัวที่

เป็นฐานสังคมที่เล็กที่สุดแต่ว่าสำาคัญที่สุด	 เพราะหาก

ว่าสังคมท่ีเล็กท่ีสุดประสบความสำาเร็จในการดำาเนินชีวิต	

สังคมท่ีใหญ่ขึ้น	ก็จะดำาเนินไปได้อย่างดี”

	 ภายใต้สังคมท่ีมีปัญหาเรื่องความรักหรือการ

อยู่ร่วมกัน	 พระคุณเจ้ามองว่าการเผยแผ่อารยธรรม

ความรักในคริสตศาสนิกชนไปถึงพี่น้องในสังคมทุก

ศาสนา	จะเป็นพลังท่ีช่วยเปิดพ้ืนท่ีและสร้างความสัมพันธ์

เพื่อให้สังคมก้าวหน้าต่อไป	

	 นอกจากแนวคิดและแนวทางการทำางานที่

ยึดถือแก่นคำาสอนของคริสตศาสนิกชน	พระคุณเจ้ายังมี

ความชื่นชอบในด้านศิลปะ	ซึ่งสามารถนำามาผสมผสาน

กับแก่นคำาสอนได้อีกด้วย	

	 “เคยสอนในด้านศิลปะด้วย	ท่ีวิทยาลัยแสงธรรม

ก็สอน	 ตอนหลังที่สอนจะนำาเรื่องศิลปะมาประยุกต์กับ

พิธีกรรมทางศาสนาคริสต	์คาทอลิก	มีความงดงามและ

เข้าสู่วัฒนธรรมไทย”	

	 พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์	 ยังอธิบายหน้าที่ของ

พระคาร์ดินัลว่าม	ี 2	 ส่วนหลักคือ	 หน้าที่แรกจะเป็น 

ที่ปรึกษาให้พระสันตะปาปา	 ผ่านกระบวนการประชุม

จากสมณกระทรวง	และสมณสภาที่รับผิดชอบด้านต่างๆ 

ซึ่งพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์	 ระบุว่าตัวท่านเองคงเข้าร่วม

ประชุมและทำาหน้าท่ีตามบทบาทโดยรวม	 โดยไม่ได้เจาะจง 

แนะนำาด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะ	 และหน้าท่ีหลักอันดับ

ต่อมา	คือร่วมทำาหน้าที่ในสมาชิกคณะพระคาร์ดินัล	ซึ่ง

ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ	120	ท่าน 

	 พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์	 ยังเปิดเผยว่า	 สิ่งที่

ท้าทายในการทำาหน้าที่คือเรื่องการเข้าไปรับมือกับเรื่อง

ทางโลกต่างๆ	โดยพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์	มองว่า	ศาสนา

ต่างๆ	มีบทบาทที่จะต้องร่วมมือกันให้ศาสนิกชนยึดมั่น 

ต่อคุณค่าทางศาสนาเพ่ือดำาเนินชีวิตโดยไม่ตกเป็นทาส

ของกระแสต่างๆ	ที่ผิดศีลธรรม

	 สำาหรับในเร่ืองข้ันตอนและพิธีการหลังจาก

นี้	 พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์	 จะเข้าพิธีสถาปนาอย่างเป็น

ทางการในวันที่	 14	 กุมภาพันธ	์ 2015	 เวลาประมาณ	

16.00	น.	ตามเวลาประเทศไทย	และจะมีการถ่ายทอด

สดให้ชาวไทยได้ชมกันด้วย	(ผ่านช่อง	TNN)

เวลา	 10.00	 น.	 สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียและคณะ

ภคินีพระราชินีมาเรีย	ร่วมกับคณะครู	นักเรียน	ศิษย์เก่า	

และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมในพิธีปิดศาลอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ	 กรณีการแต่งตั้งข้ารับใช้พระเจ้า	 คุณพ่อ

การ์โล	 เดลลา	 โตร์เร	 เป็นบุญราศีและนักบุญ	 ซึ่งมี 

คุณพ่อเปียร์หลุยจี  คาร์เมโรนี สงฆ์คณะซาเลเซียน	

เป็น	postulator		และคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ 

เป็น	 vice	 postulator	 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	ร่วมเป็นสักขีพยานใน

พิธีการสาบานตนของคณะกรรมการศาลฯ	 และลงนาม	

ประทับตราประจำาตำาแหน่งเพื่อเป็นหลักฐานในการจัด

ส่งเอกสารท้ังหมดไปยังกรุงโรม	 	 เพ่ือดำาเนินการในข้ันตอน

ต่อไปของกระบวนการการเป็นนักบุญ

พิธีปิดกระบวนการศาล (ต่อจากหน้า 20)

 ต่อจากนั้น	 เวลา	 13.00	 น.	 มีการแสดง

คอนเสิร์ตเทิดเกียรติคุณพ่อการ์โล	 ชื่อว่า	 “เดินตาม 

รอยเท้าพ่อ”	 ขับร้องโดยคณะนักร้องสถาบันธิดาพระ

ราชินีมาเรีย	และคณะภคินีพระราชินีมาเรีย	อำานวยเพลง

โดย	อ.ศรินทร์ จินตนเสรี  อ.สุรุจ ทิพากรเสนี เป็น 

นักร้องรับเชิญ	ร่วมกับคณะนักดนตรีที่มีชื่อเสียง

 และช่วงสุดท้ายของงานฉลอง	 เป็นพิธีบูชา

ขอบพระคุณโมทนาคุณพระเจ้าและโอกาสฉลอง	 60	 ปี 

แห่งพระพรการก่อต้ังคณะ	โดยพระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ	

โกวิทวาณิช	 เป็นประธาน	 ร่วมกับพระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง ไชยรา และพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  

สิริสุทธิ์ 
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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		เวลา	10.30	น.

 วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี (ซ.ราม- 

คำาแหง 184)	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	14	กุมภาพันธ์	 เวลา	

10.30	น.	 

 วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 31	มกราคม	 เวลา	18.00	น.	พระ

อัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน	 ในพิธีมีโปรดศีลกำาลังแก่เด็กและเยาวชน	

หลังพิธีเชิญชมการแสดงของเยาวชน

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง 

กรุงเทพมหานคร	ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	22	กุมภาพันธ์	

เวลา	10.00	น.

 วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี จ.นครนายก 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	7	มีนาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา	ฉลองวัดวันอาทิตย์ 

ที	่22	มีนาคม	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 จ.ชลบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 8	 กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน	ร่วม

กับพระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต 

ในพิธีมีโปรดศีลเจิมและอวยพรผู้ป่วย	 โอกาสวันผู้ป่วย

โลก	

 วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า	ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	14	กุมภาพันธ์	เวลา	10.30	น.

 วัดธรรมมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	28	กุมภาพันธ์	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล เขาขาด ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	7	มีนาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่	21	มีนาคม	เวลา	10.30	น	 	 	

 

 วัดนักบุญยอแซฟ จ.พิจิตร	 ฉลองวัดพร้อม

พิธีเสกอาคารเรียนใหม่และสระว่ายน้ำา	 วันศุกร์ที	่ 27	

กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย	เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา ภูทับเบิก	 เปิดเสกวัดใหม่	

วันเสาร์ที่	28	กุมภาพันธ์	เวลา	10.30	น.	 พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย	 เป็นประธาน	 (ติดต่อ 

ที่พักคุณพ่อทศพร นารินรักษ์ โทร. 08-1974-2212)

 

 วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี ฉลอง	 25	

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

ที	่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 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่31	มกราคม		เวลา	10.30	น.

 วัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า จอมบึง จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 15	 กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.30	 น.	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดพระวิสุทธิวงศ์ (ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์) 

แพรกหนามแดง	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 1	 มีนาคม	

เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดนักบุญมัทธิว บ้านไทยเจริญ อ.เวียงแก่น 

จ.เชียงราย พิธีเปิด-เสกวัดใหม่	วันเสาร์ที	่31	มกราคม	

เวลา	 10.30	 น.	 พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  

อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน (ติดต่อสอบถามได้ที่คุณพ่อ

เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม โทร. 08-6832-2174)

 วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ จ.พัทลุง 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 14	 กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.00	 น.	 

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล	 เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ ่ 

จ.สงขลา	 ฉลองวัดและพิธีโปรดศีลกำาลัง	 วันอาทิตย์ที	่	

15	กุมภาพันธ์	 เวลา	 	10.00	น. พระสังฆราชโยเซฟ 

ประธาน ศรีดารุณศีล 	 เป็นประธาน	 (สอบถามโทร.  

0-7424-5195)

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

ฉลองชุมชนความเชื่อวันเสาร์ที่	 24	 มกราคม	 	 เวลา	

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เป็น

ประธาน	 ก่อนมิสซามีวจนพิธีกรรมเสกอาคารเรียน	 4	

ชั้น	โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ	เวลา	09.30	น.

 วัดพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล 

จ.เลย ฉลองวัดวันเสาร์ที	่24	มกราคม	เวลา	10.30	น.	

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้าน

ห้วยเล็บมือ ฉลองวัดวันพุธที่	 4	 กุมภาพันธ์	 เวลา	

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็น

ประธาน

 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง จ.อุดรธานี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 14	 กุมภาพันธ	์ เวลา	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านไผ่ จ. 

ขอนแก่น	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 21	 กุมภาพันธ์	 เวลา	

10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  

เป็นประธาน

 วัดพระมหาไถ่ ปากคาด จ.บึงกาฬ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที	่28	กุมภาพันธ	์	เวลา	10.30	น.	พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง จ.บึงกาฬ  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 7	 มีนาคม	 เวลา	 10.30	 น.	 พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านสร้างเหล่า ต.ยาง 

อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ		ฉลองวัดวันที่	31	มกราคม	

เวลา	10.00	น. คุณพ่อสำารอง คำาศรี เป็นประธาน

 วัดแม่พระถือศีลชำาระ บ้านเอือดน้อย อ.ศรี- 

เมืองใหม่ จ.อุบลราชธาน	ี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 7	

กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา เป็นประธาน		

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านเหล่า – 

หนองคูน้อย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร	 ฉลองวัดวันเสาร์

ที่	14	กุมภาพันธ์	 เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู อ.กัน- 

ทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	 เปิดและเสกวัดวันเสาร์ที่	 21	

กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา เป็นประธาน 

 วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก ต.ห้วยฝ้าย 

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 	 ฉลองวัดวันเสาร์

ที่	28	กุมภาพันธ	์ เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง ไชยรา เป็นประธาน		

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน อ.ลือ- 

อำานาจ จ.อำานาจเจริญ	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 7	 มีนาคม	

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา	เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญคาเบรียล ปากทวย ฉลองวัดวัน

เสาร์ที	่24	มกราคม	เวลา	10.00	น.	

 วัดนักบุญยอห์น บอสโก โคกสะอาด	 ฉลอง

วัดเสาร์ที่	31	มกราคม	เวลา	10.00	น.	

 วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร 

จันทร์เพ็ญ	 ฉลองวัดวันจันทร์ที่	 2	 กุมภาพันธ์	 เวลา	

10.00	น.		

 วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

7	กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.	

 วัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน	 ฉลองวัดวันเสาร์

ที่	7	กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.	

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
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เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

] บ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลฯ	ถ.แม่ชี	ต.ขามใหญ่	

อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี	ฉลองวันเสาร์ที่	24	มกราคม	 

2015	 พิธีบูชาขอบพระคุณ	 	 เวลา	 10.00	 น.	 พระ 

สังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

] ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก	 วันศุกร์ที่	 30	

มกราคม	2015	พิธีบูชาขอบพระคุณ	เวลา	18.00	น. 

ที่โรงเรียนดอนบอสโก	 จ.อุดรธานี	 พระสังฆราช 

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

] สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดงานเดิน-

วิ่งการกุศล เพื่อหารายได้เข้าสมาคมฯ	 ตลอดจน 

ช่วยเหลืองานสาธารณกุศล	 สังฆมณฑลทั่วประเทศ 

ในวันเสาร์ที่	 31	 มกราคม	 2015	 เวลา	 06.00- 

10.00	 น.	 ที่ลานตะวันยิ้ม	 สวนลุมพินี	 กรุงเทพ- 

มหานคร	 บัตรราคาเล่มละ	 1,000	 บาท	 (1	 เล่ม

ม	ี 10	 ใบๆ	 ละ	 100	 บาท)	 โดยจะมีการจับรางวัล 

ผู้โชคดีลุ้นรับรางวัลใหญ่	อาทิ	โทรทัศน์	จักรยาน	บัตร

กำานัลที่พักโรงแรมเฟลิกซ์	ริเวอร์แคว	รีสอร์ท	ฯลฯ	

] ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งดรุณา-นารีมินิฮาฟ

มาราธอน ครั้งที่ 10 ในวันอาทิตย์ที่	 1	 กุมภาพันธ	์

2015	ตั้งแต่เวลา	05.00-09.00	น.	ที่บริเวณโรงเรียน

ดรุณานุเคราะห์	อาสนวิหารแม่พระบังเกิด	บางนกแขวก 

เพ่ือหาทุนการศึกษา	 ช่วยเหลือการเรียนของเด็กนักเรียน 

เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 สถานที่รับสมัครและ 

สอบถามข้อมูล	โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ โทร.	0-3470- 

3210	คุณครูสุพัตรา คงประเสริฐ	 โทร.	 08-6828-

9757	 หากต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถ

บริจาคได้ท่ีสมาคมศิษย์เก่าดรุณา-นารี	508-0-069064	

ธนาคารกรุงเทพ	สาขาบางคนที	ออมทรัพย์

] ฉลองวันนักบวชสากล สังฆมณฑลอุดรธาน	ีวัน

เสาร์ที่	7	กุมภาพันธ์	2015	พิธีบูชาขอบพระคุณ	เวลา	

10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

เป็นประธาน

] ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด 

(พระโต) วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน วัน

เสาร์ที	่ 14	 กุมภาพันธ์	 2015	 พิธีบูชาขอบพระคุณ	

เวลา	19.00	น.

] 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.	 ขอเชิญผู้สูงอายุ 

ร่วมมิสซา	 ที่วัดพระมหาไถ่	 ซ.ร่วมฤดี	 กรุงเทพ- 

มหานคร	คุณสงวน โทร.	08-1908-4766	คุณเปรม 

โทร.	08-4008-8789 

]ฉลองวัดในบ้านพักผู้สูงอายุ นักบวชคณะคามิล- 

เลียนจันทบุรี	 ขอเชิญพระสงฆ์	 นักบวช	 และสัตบุรุษ

ทุกท่าน	 ร่วมฉลองบ้านพักผู้สูงอายุ	 คามิลเลียน	 

โซเชียล	 เซนเตอร	์อ.เมือง	จ.จันทบุร	ี โอกาสครบ	15	

ปี	ของบ้านพักฯ	และฉลองนักบุญคามิลโลกลับใจ	ร่วม 

= วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา 

วันอาทิตย์ที่	15	กุมภาพันธ์	2015	เวลา	10.00	น. 

(หมายเหตุ ทางวัดจัดเตรียมดอกไม้ เทียน เพื่อ

บริการพี่น้องทุกท่าน)

= วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม วัน

พุธที	่18	กุมภาพันธ	์2015	เวลา	08.00	น.	

= วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน วันอาทิตย์ที่	

22	กุมภาพันธ	์2015	เวลา	16.30	น.	มิสซาในสุสาน	

(ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจำาหน่าย)

= วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันเสาร์ที	่21	มีนาคม	

2015	 เวลา	 17.00	 น.	 (ทางวัดมีดอกไม้และเทียน

จำาหน่าย)

สังฆมณฑลราชบุรี

= วัดพระหฤทัย วัดเพลง จ.ราชบุร	ีวันเสาร์ที่	21	

กุมภาพันธ์	2015	เวลา	16.00	น.	

= วัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล วันเสาร์ที่	 28	

กุมภาพันธ์	2015	เวลา	10.00	น.

สังฆมณฑลนครสวรรค์

= วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี  วันอาทิตย์

ที่	 22	กุมภาพันธ์	 เวลา	 11.00	น	 (ทางวัดมีดอก

ไม้และเทียนไว้จำาหน่าย)

  

เปิดเสกอาคารอเนกประสงค	์ ในวันอาทิตย์ที	่ 22	

กุมภาพันธ์	 2015	 พิธีบูชาขอบพระคุณ	 เวลา	 

10.00	 น.	 	 คุณพ่อยอด เสนารักษ์   อุปสังฆราช 

เป็นประธาน	 หากท่านประสงค์จะช่วยสนับสนุนงาน

ฉลองหรือกิจการของบ้าน	 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 

ฝ่ายธุรการ	โทร.	0-3934-4011

] 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 

วัดน้อยในอาคารใหม	่วัดพระมหาไถ	่บริเวณที่จอดรถ 

ชั้น	 A	 ซอยร่วมฤด	ี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ	 ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ 

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 นววงศ์ wacharan@gmail.com,	 08-

9117-9100

] คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม 

แผนกคริสตศาสนธรรม เปิด“ศูนย์หนังสือคำาสอน 

และอุปกรณ์การสอนคำาสอน ที่ศูนย์อบรมคริสต- 

ศาสนธรรมระดับชาติสามพราน” โอกาสท่ีจะฉลอง 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ	(ศูนย์ซีซี)	ครบ 

50	 ปี	 (ค.ศ.	 1965-2015)	 ในศูนย์หนังสือประกอบ 

ด้วยหนังสือและส่ืออุปกรณ์การสอนคำาสอนศาสน- 

ภัณฑ	์ฯลฯ	จากศูนย์คริสตศาสนธรรมจากสังฆมณฑล 

และสำานักพิมพ์ต่างๆ	 คือจากสำานักงาน	 คณะกรรม- 

การฯ	 ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาต	ิ ศูนย์ 

ครสิตศาสนธรรม	10	สงัฆมณฑล			สือ่มวลชนคาทอลกิฯ 

สำานักพิมพ์ซาเลเซียน	 สำานักพิมพ์แม่พระยุคใหม่ 

สำานักพิมพ์อัลเลลูยา	 วิทยาลัยแสงธรรม	 คณะภคินี 

พระหฤทัยฯ		ฯลฯ	ติดต่อได้ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสน- 

ธรรมระดับชาต	ิ สามพราน	 (ศูนย์ซีซี)	 โทร.	

0-2429-0443	 โทรสาร	 0-2429-0239	 E-mail	 :	

nccthailand@gmail.com

] สมัครสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต์ ต่ออายุ

สมาชิก โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 

 ซื้อหนังสือ สื่อคาทอลิก โทร. 0-2681-

3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-5401

 

ที่นี่มีนัด

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อกองบรรณาธิการ

ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์

วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน

ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

E-mail : udomsarn@cbct.net

udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

โทรสาร 0-2681-5401

อัพเดทข่าวคาทอลิก คลิก 

www.udomsarn.com
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“50 ปีชีวิตสงฆ์” (ต่อจากหน้า 20)

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2015 ที่วัดนักบุญเปโตร 

อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีพระสังฆราชกิตติคุณ 

ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสังฆราชกิตติคุณ

ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต และพระสงฆ์มาร่วมพิธี

จำานวนมาก 

 คุณพ่อจำาเนียรได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์	วันที	่

14	มกราคม	ค.ศ.	1965	ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ	บางรัก	

โดยพระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย

 ขอนำาส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์คุณพ่อ 

จำาเนียร กิจเจริญ อดีตอุปสังฆราช โดยคุณพ่ออนุชา 

ไชยเดช มาแบ่งปันในโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีนี้

50 ปีชีวิตสงฆ์ที่ผ่านมาจนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ

	 ชีวิตแต่ละวัน	มันก็ไปเรื่อยๆ	นะ	ไม่ได้รู้สึกว่า

เร็วหรือช้า	ถ้ามาดูที่ตัวเลขรู้สึกว่านาน	แต่พอใช้ชีวิตไป

จริงๆ	 มันก็ผ่านไปเรื่อยๆ	 เพราะเราไม่มีปัญหาอะไรท่ี

มันเข้ามา	หรือแบบว่าไม่เคยรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ตรงน้ีแล้ว	

ในฐานะพระสงฆ์ คุณพ่อทำางานมาหลายอย่าง เป็น

อาจารย์ เป็นอุปสังฆราช คุณพ่อรู้สึกอย่างไรบ้าง 

	 แต่เจ้าอาวาสไม่เคยเป็น	หน้าท่ีท่ีทำาหลักๆ	นานๆ 

มี	 3	 แห่ง	 คือ	 หลังจากบวชแล้วได้รับจดหมายแต่งตั้ง 

ให้ เป็นผู้ช่ วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ 

สามพราน	ตอนนั้นคุณพ่อทองดี กฤษเจริญ	เป็นอธิการ 

คุณพ่อเสวียง ศุระศรางค์	 เป็นผู้จัดการโรงเรียน	 พ่อ

เป็นผู้ช่วยอธิการบ้านเณรเล็กประมาณ	 8	 ปี	 จากนั้น 

ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยลาเตรัน	 กรุงโรม	 ประเทศ 

อิตาลี	 จบปริญญาโทสาขาวิชาเทววิทยา	 และศึกษาวิชา

มนุษยสัมพันธ์	ที่ลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	แล้วก็กลับ 

มาเป็นอาจารย	์ เป็นรองอธิการวิทยาลัยแสงธรรม	 หลัง 

จากนั้นเป็นอธิการวิทยาลัยแสงธรรมซึ่งอธิการคนแรก 

คือ	 พระคุณเจ้าบรรจง อารีพรรค	 คนที่สองคือ 

คุณพ่อสมศักดิ์ นามกร	 และต่อมาก็เป็นพ่อ	 พ่ออยู่ที่

แสงธรรมประมาณ	 8	 ปี	 แล้วก็ไปอยู่สำานักพระสังฆราช	

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	(สำานักมิสซัง)	เป็นเลขานุการ 

พระสังฆราช	3	ปี	แล้วช่วงเวลาที่เหลือก็เป็นอุปสังฆราช

เรื่อยมา	 ส่วนตามวัดต่างๆ	 ไปช่วยงานอภิบาลวันเสาร์ 

และวันอาทิตย	์

แล้วเรื่องสุขภาพ ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

	 ก็ไม่มีอะไรมาก	นอกจากหูและก็ตาเริ่มพร่ามัว

มีคนสงสัยว่า หู ของคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้าง

	 คงเป็นเพราะไม่ได้ดูแลรักษาตั้งแต่สมัยโน้น	

แก้วหูเสื่อม	 เป็นเพราะชอบเล่นน้ำา	 แล้วก็เอาขนไก่ปั่น

ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง	 ตอนหลังต้องไปผ่าแก้วห	ู คุยกับ

ใครไม่รู้เรื่อง	เวลาเขาคุย	เราก็หา..	หา..	หา..	อย่างนี้....

คนอื่นเขาก็เบื่อแล้ว	หงุดหงิดเรา

ได้ข่าวมาว่า คุณพ่อชอบฟุตบอล

	 ชอบฟุตบอล	 ทีมที่ชอบเป็นพิเศษคืออังกฤษ	

ทีมลิเวอร์พูล	อิตาลีชอบทีมเอซ	ีมิลาน	 	 สเปนชอบทีม 

บาร์เซโลน่า	 เรียล	 มาดริด	 เยอรมันชอบทีมบาเยิร์น	 

มิวนิก	 ฯลฯ	 ตอนเรียนเคยลงแข่งขัน	 พ่อเล่นตำาแหน่ง

กองกลาง		

คุณพ่อบวชมา 50 ปี มีประสบการณ์ชีวิตพระสงฆ์

มากมาย ขอให้แนะนำาพระสงฆ์รุ่นน้องๆ ในเรื่อง 

อัตลักษณ์ของพระสงฆ์หน่อยครับ

	 พระสงฆ์เป็นผู้ที่ได้รับศีลบวชมา	 และก็ได้รับ

อำานาจ	ทำาให้คนศักดิ์สิทธิ์	อำานาจสอน	อำานาจปกครอง 

อำานาจอภิบาล	 มันก็ยังไม่ซ้ึงใจเท่ากับเป็นคนท่ีพบตัวเอง 

ต้องอาศัยประสบการณ์ของชีวิต	 มันต้องเรียนรู้	 โดย

เฉพาะพระคัมภีร	์พระเยซูเจ้าเป็นสงฆ์	เป็นผู้ที่อุทิศชีวิต	

และเป็นผู้ทำาให้คนอื่นมีชีวิต	แล้วต้องเสียสละ	ต้องอุทิศ

ตน	 จนกระทั่งยอมตายบนไม้กางเขน	 ไม่ใช่แบบลูกจ้าง

ที่จ้างมาดูแล	 นั่นเขาทำาตามหน้าที่ที่จ้าง	 ที่ได้รับมอบ

หมายแล้วก็จบ	 แต่พระเยซูเจ้าไม่เคยทำาอย่างนั้น	 พระ

เยซูเจ้าเป็นผู้อภิบาลที่ใส่ใจดูแลทุกเรื่อง	 เช่นลูกแกะหาย	

แม้หายตัวเดียวก็ต้องตามหาให้ได้	นี่แหละคือชีวิต	

ในวัยบวชครบ 50 ปีนี้ ปัจจุบันอายุ 78 ปี ยังมีอะไร

บางอย่างที่หลงเหลืออยากจะทำาแล้วยังไม่ได้ทำาบ้าง

ไหมครับ?

	 ความคิดมันก็มีอยู่เรื่อยๆ	 แต่เราจะเอาความ

คิดของเราไปใส่ให้คนอื่นนั้น	 มันก็เหมือนทำาให้เขาอยู่

กับที่เหมือนสมัยเรา	ซึ่งเขาจะต้องมีอะไรที่ดีๆ	กว่า			

           

ขอให้คุณพ่อพูดอะไรกับน้องๆ พระสงฆ์ ที่เดินตาม

เรามา และพูดกับบรรดาสัตบุรุษด้วยครับ

 ขอให้พระสงฆ์สร้างความเข้าใจการเป็นสงฆ์

ของตัวเองนั้นให้ชัดเจน	ไม่ใช่อ่านอย่างเดียว	หรือเรียนรู้ 

จากหนังสืออย่างเดียว	 แล้วก็ไปจำาสิ่งนั้นไว้	 แต่มันต้อง 

เข้ามาเป็นมาอยู่ในจิตใจของเรา	 ถึงจะตีความออกว่านี่ 

พระสงฆ์ต้องเป็นอย่างนี้	 และสำาหรับบรรดาสัตบุรุษขอ 

ฝากคือ	พระสงฆ์เป็นผู้ที่มีความสำาคัญ	ในการช่วยชีวิต 

มนุษย์ให้รอดในระดับทางจิตใจ	 และทางกายก็ต้องช่วย 

ด้วย	เพราะฉะนั้น	มีงานทั้งทางใจและทางกายจึงต้องการ 

ความร่วมมือ	ความเป็นหนึ่งเดียวกัน	ต้องช่วยกัน	เพราะ 

ว่าทำาคนเดียวไม่ได้	 สิ่งที่ผ่านมาได้ทำางานร่วมกับส่วน

ต่างๆ	 นั้น	 เขาก็ให้ความเชื่อถือ	 ให้ความใส่ใจ	 และให้

น้ำาใจที่จะทำางานด้วยกันอย่างดี	ตรงนี้แหละที่ทำาให้ชีวิต 

สงฆ์ของเรามีความสุข	 และพระสงฆ์ถ้าทำาหน้าท่ีด้วยจิตใจ 

ที่เป็นสงฆ์	 และถ้าได้รับความร่วมมือ	 รวมทั้งให้ความ

ร่วมมือกับทุกคนที่ทำางานด้วย	ก็จะพบชีวิตที่มีความสุข 

 ขอขอบคุณคุณพ่อยอแซฟ จำาเนียร กิจเจริญ 

ที่ได้มาพูดคุยกับเรา ต้องถือว่าเราได้รับบทเรียนต่างๆ 

จาก 78 ปีของอายุของท่าน และ 50 ปี ชีวิตพระสงฆ์ 

ขอให้เราสวดภาวนาต่อไปให้กับคุณพ่อจำาเนียรของเรา

และเราก็คงร่วมแรงร่วมใจเหมือนอย่างที่คุณพ่อได้ฝาก

ข้อคิดไว้ให้เรา ขอให้เรารักกัน และช่วยเหลือกัน ให้พระ

ศาสนจักรในเมืองไทยเจริญก้าวหน้าต่อไป ในวิถีชีวิต

ของเราแต่ละคน
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 เสียงแอร์ในห้องทำางาน ดังพอกับความเงียบ พักหลังผมเขียนบทความ

ชุดนี้ในห้องทำางานน้อยลง ตลกดีนะครับ ห้องทำางานกลับไม่มีสมาธิ ผมเขียน

บทความนี้ในวันที่ 14 มกราคม 2015 มันดูไม่น่าสนใจเท่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

วันที่ผู้คนค่อนโลกให้ความสำาคัญ วันแห่งความรัก แต่ 14 กุมภาพันธ์ปีนี้ พระ

ศาสนจักรในเมืองไทยก็มีเรื่องยินดีที่เราจะมีพิธีสถาปนาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

นี้เช่นกัน พิธีกรช่อง TNN 24 ถามว่าที่พระคาร์ดินัลใหม่ในประเด็นนี้ว่า การ

สถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ต้ังใจให้ตรงกับวันแห่งความรักกันเลยใช่ไหม?   คำาตอบ 

เร่ืองความรักในมุมศาสนาของพระคุณเจ้าทำาให้พิธีกรถึงกับอ้ึงไป เพราะความรัก 

มีไว้เพื่อแบ่งปัน ส่วนวันที่ 14 ในเดือนถัดไป เรายังยินดีกันไม่จบด้วยการ 

เฉลิมฉลองตำาแหน่งพระคาร์ดินัลท่ีประเทศไทยของเราเอง งานน้ีคงจัดท่ีโรงเรียน 

ยอแซฟอุปถัมภ์ 

 ตอนมีพระคาร์ดินัลองค์แรกของประเทศไทย ผมยังเป็นเณรเล็กอยู่เลย 

30 กว่าปีผ่านไป เราเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการทำาให้การแต่งตั้ง

พระคาร์ดินัลชาวไทยเพิ่มขึ้นมาอีกองค์ เป็นที่รับรู้ และใช้โอกาสในการเผยแผ่ 

คริสตศาสนา ผมเชื่อว่ามีมากกว่านั้น เพียงแต่ก้อนหยักในสมองของใครจะคิด

ได้มากกว่ากัน อันนี้ไม่ว่ากัน แต่ผมคุยกับพี่น้องต่างศาสนาในสายงานสื่อที่ไม่มี

ส่วนได้ส่วนเสียใด พวกเขาโยนคำาถามกลับมาให้ผมคล้าย ๆ กัน “คุณพ่อคิดว่า

อีกกี่ปีเราจะมีพระคาร์ดินัลอีกองค์” ผมคงไม่ต้องตอบเพราะเขาคงไม่ต้องการ

คำาตอบ แต่ผมเห็นวิสัยทัศน์ของคนแบบนี้ ไม่แปลกใจว่าทำาไมองค์กรที่มีคน

เหล่านี้จึงเจริญเติบโต

 ปีใหม่ เราเปิดปี 2015 พร้อมกับอากาศประหลาด ๆ ของฤดูกาล 

ความหนาวเหน็บมาเยือนเหมือนฤดูหนาวยังไม่จบสิ้น อุตุนิยมวิทยาเตือนอีก 

ว่า มีแนวโน้มว่าความกดอากาศจะทำาให้อากาศเย็นลงอีก อากาศรอบโลก 

ก็ไม่นิ่ง เรามีวันเด็กในเสาร์แรกของเดือนมกราคม เด็ก ๆ วิ่งออกนอกบ้าน 

ทุกอย่างเปิดกว้างสำาหรับพวกเขา ไม่เป็นไรนานๆ ที ผมเห็นข่าวหนึ่งใน 

วันเด็ก “เปิดให้เด็กชมอาวุธยุทโธปกรณ์”  ฟังเผิน ๆ น่าสนใจ แต่เรากำาลัง

ปลูกฝังอะไร บางคนบอกเพื่อความรักชาติ อย่าคิดมาก ผมว่าถ้าเป็นไปได้ให้

เขาดูอย่างอื่นฟังดูสบายใจและอาจจะสบายตากว่า ถัดมาไม่กี่วันก็เป็นวันครู 

กิจกรรมหลายอย่างคงเกิดขึ้นเช่นกัน ผมแกะถุงเอกสารเข้า ซองเอกสารใส่

หนังสือเล่มหนึ่งไว้ด้านใน “วารสารการศึกษาไทย” ฉบับเดือนกันยายน หน้าปก 

รูปท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน ด้วยความเคารพจริงๆ 

บันทึกรอบข้างกับวันดี ๆ แบบนี้ทุกวัน

ผมเพ่ิงเห็นหน้าท่านคร้ังแรก เราเปล่ียนคนนำาทัพการศึกษาชาติจนไล่ช่ือกันไม่ถูก

แล้ว ไม่มีอะไรผมแค่ค่อย ๆ รำาพึงไปกับเรื่องราวที่ผ่านมา

 โชคดีหน่อยที่พระสันตะปาปามาเยือนทวีปเอเชียอีกครั้งในต้นปีนี้ 

พระองค์เลือกประเทศศรีลังกา และประเทศฟิลิปปินส์ มีข่าวมาเป็นระยะ ๆ ทั้ง

ข่าวดี ข่าวน่ากังวล แต่ในที่สุดพระองค์ก็เสด็จเยือนประเทศศรีลังกา พร้อม

ภาพประทับใจของความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาหลักในศรีลังกาและผู้นำาศาสนา

ต่าง ๆ มาอยู่ร่วมกัน ผู้คนเรือนแสน รับเสด็จ ร่วมมิสซา ขณะที่เขียนบทความ

นี้พระองค์ยังไม่ไปถึงฟิลิปปินส์ แต่คาดว่า เรื่องราวต่าง ๆ คงไปในทิศทาง

เดียวกัน เมื่อพระองค์เสด็จไปที่ใด ความสุขก็บังเกิด ความหวังก็ได้รับการ

สถาปนาขึ้น

 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย กำาลังค่อย ๆ ติดเครื่องปีศักดิ์สิทธิ์นี้ 

ด้วยการมอบเรื่องราวของปีศักดิ์สิทธิ์ผ่านทางท่านผู้รู้ต่าง ๆ กำาลังจะเดินทาง

ทางความเชื่อเช่นกัน เพื่อนำาเรื่องราว 10 สังฆมณฑลในปี “ปีติแห่งพระคุณ

การุณย์” นี้มารายงานกันอย่างแตะขอบประตูทางเข้าของทุกอาสนวิหาร เปิด

ห้องบรรดาพระสังฆราชทุกสังฆมณฑลรับฟังความเห็น ทัศนะ หรือสิ่งที่ท่าน

อยากจะบอกกับพวกเราเป็นพิเศษโอกาสนี้ 

 นอกจากเสียงแอร์ในห้องทำางานแล้วผมเริ่มได้ยินเสียงโป๊กเป๊กๆ รอบ ๆ  

ชีวิตเป็นความอภิรมย์ ตราบใดที่เรายังมีความหวัง เหรียญมีสองด้าน คุณฟัง 

คำานี้กันจนเบื่อหรือยัง อย่าเพิ่งเบื่อเลย มันจริงที่สุด
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พิธีต้อนรับพระธาตุนักบุญพระสันตะปาปาทั้ง 2 พระองค์

ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2014 - 15 มกราคม 2015
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ตอนที่ 3 
เราล้วน

รักมิสชันนารี

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

ภาพซ้ายบน-ล่าง พิธีปิดกระบวนการศาลพระศาสนจักรแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ภาพขวา สมาชิกสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียและคณะภคินีพระราชินีมาเรีย

พิธีปิดกระบวนการศาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
กรณีแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เป็นบุญราศี

ฉลอง 60 ปีแห่งพระพร
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2014 (อ่านต่อหน้า 13)

“50 ปี ชีวิตสงฆ์” คุณพ่อจำาเนียร กิจเจริญ
วัดนักบุญเปโตร สามพราน ได้จัดงานฉลอง 50 ปี ชีวิตสงฆ์ แด่คุณพ่อ 

ยอแซฟ จำาเนียร กิจเจริญ พระสงฆ์ลูกวัด (อ่านต่อหน้า 17)

	 หนูน้อยอยากเล่นซุกซน	 ต้องวางท่าอย่างสำารวม	 เธอเดินวนเวียนอยู่

กับรูปมิสชันนารีผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ท่าแล้วท่าเล่า	ผมกดชัตเตอร์ไม่ยั้ง	 ได้มาเพียง	

3-4	ภาพ	ชอบภาพนี้	เพราะนึกถึงความหมายของมัน

	 จากข้อมูลของจดหมายจากสภาพระสั งฆราชคาทอลิกแห่ ง

ประเทศไทย	 ในโอกาสเปิดปี	 “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”	 ตอนหนึ่งความว่า 

“ความเช่ือเป็นพระพรท่ีเราได้รับผ่านทางพระศาสนจักรเม่ือรับศีลล้างบาป	

ประวัติศาสตร์ระบุว่ามิสชันนารี...การสืบทอดพระพรแห่งความเช่ือจึงเร่ิมต้น

ขึ้นในแผ่นดินสยามเป็นรูปร่างอย่างเด่นชัด...”

		 เด็กน้อยจูงมือมิสชันนาร	ี หรือมิสชันนารีจูงมือเด็กน้อย	 ความเคารพ

ซึ่งกันและกัน	จากวัฒนธรรมหนึ่งสู่วัฒนธรรมหนึ่ง	จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่ง	

ก่อเกิดเป็นฐานความเชื่อที่มั่นคง	

	 เราล้วนรักมิสชันนารีทั้งที่มีชีวิตอยู่และจากเราไป	 ทั้งที่กำาลังเริ่มงาน

มิสชันนารีในแผ่นดินของเรา	หรือมิสชันนารีของเราในแผ่นดินของใคร
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