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พระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองภายใน สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง  

พระสงฆ์และมรณสักขี วันที่ 11 มกราคม 2015 

คุณพ่อวัฒนา สีสาวรรณ คุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์

บวชพระสงฆค์ณะซาเลเซยีน
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ (อ่านต่อหน้า 8)

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานในพิธี

บูชาขอบพระคุณฉลองวัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง ปีที่ 138   

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2015 และได้ร่วมฉลอง 90 ปี ของ 

คุณพ่อปีแอร์ ลาบอรี่ พระสงฆ์มิสชันนารีคณะมิสซังต่างประเทศ

แห่งกรุงปารีส
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(อ่านต่อหน้า 4)

 เหตุการณ์ที่สำาคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ตามที่ทุกท่าน 

ได้รับทราบจากการประกาศ หรือการประชาสัมพันธ์ในที่ต่างๆ เรื่องปีศักดิ์สิทธิ์ หรือ

ปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์” และในขณะเดียวกันพระศาสนจักรสากล ได้ประกาศ 

ให้เป็นปีนักบวชด้วย เรามีโอกาสดีที่ได้มาพบกับเซอร์ไอรีน ชำ�น�ญธรรม อธิการิณี 

เจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย และประธานสหพันธ์ 

อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย วันน้ีเราจึงเช่ือมโยงปีนักบวชของพระศาสนจักร

สากล กับปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรไทย 

ขอให้มาเซอร์อธิบายหรือให้คำานิยามคำาว่านักบวช เพื่อให้เข้าใจอย่างสั้นๆ สำาหรับ

คนทั่วไป เราจะอธิบายได้ว่าอย่างไรครับ?

	 นักบวช	 คือฆราวาสคนหนึ่ง	 หรือคริสตชนคนหนึ่งที่ได้รับการเรียกจาก 

พระเป็นเจ้า	 และปรารถนาจะตอบสนองการเรียกนั้น	 ด้วยการดำาเนินชีวิตติดตาม	

และรักพระคริสตเจ้า	 และได้รับการเจิมถวายตนอยู่ในหมู่คณะที่พระศาสนจักรรับรอง	

ด้วยการถือคำาปฏิญาณ	 3	 ประการ	 เพื่อทำาให้ชีวิตแห่งศีลล้างบาปที่เขาได้รับนั้นได้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการดำาเนินชีวิต	

ก็เหมือนกับฆราวาสคนหนึ่ง เพียงแต่ว่า เขาตัดสินใจที่จะทำาอะไรบางอย่าง เพื่อเป็น 

นักบวช และนักบวชในพระศาสนจักรทำาอะไรกันบ้างครับ?

	 ในทุกหน่วยงานของพระศาสนจักร	 นักบวชได้อุทิศตนรับใช้และร่วมมือกับ

พระศาสนจักร		มีบทบาทมากมายในมิติต่างๆ		มิติเรื่องการพิศเพ่งรำาพึงภาวนา	เช่น	

คณะคาร์เมไลท์	คณะกาปูชิน			ที่ใช้ชีวิตในการสวดภาวนาเป็นหลัก	และอีกมิติหนึ่งของ 

การเป็นนักบวช	 คือ	 การอภิบาลรับใช้สังคม	 พร้อมทั้งการภาวนาในรูปแบบต่างๆ	

เช่น	 ในด้านการศึกษา	 การรักษาพยาบาล	 การรับใช้ผู้ป่วย	 การดูแลผู้ยากไร้	 และผู้

ด้อยโอกาส	ตามพระพรพิเศษของแต่ละคณะ	และนอกจากนั้นเรานักบวช	ถือว่าเป็น 

ของขวัญจากพระเป็นเจ้า	สำาหรับพระศาสนจักร	เราเป็นแขน	เป็นขา	เป็นมือ	เป็นเท้า	

ที่จะรับใช้พระศาสนจักรตามพระพรพิเศษของคณะ	

แสดงว่าทำาทุกอย่างเลยนะครับ แต่ดูเหมือนในประเด็นหลักๆ ก็ขึ้นอยู่กับพระพร

พิเศษ หรือกระแสเรียกของคณะนั้นเป็นหลักใช่ไหมครับ นักบวชในประเทศไทยมี

การรวมเป็นสหพันธ์ฯ มีโครงสร้างอย่างไร มีกิจกรรมอะไรร่วมกันบ้าง?

	 นักบวชในประเทศไทย	ได้มีการตั้งเป็นชมรม	 เมื่อวันที	่19	ธันวาคม	ค.ศ.	

1960	ซึ่งเป็นเวลายาวนานพอสมควร	ในชมรมนี้เอง	ก็มี	1.	ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะ

แห่งประเทศไทยและลาว	 2.	 ชมรมอธิการเจ้าคณะนักบวชชายแห่งประเทศไทย	 และ

ทั้งสองชมรมนี้ได้มารวมกันมีชื่อว่า	 สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย 

โดยมีวิสัยทัศน์	 คือ	 นักบวชผู้ถวายตนและคณะธรรมทูตร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระ

ศาสนจักร	 ในด้านความรัก	การแสวงหา	การติดตาม	ประกาศพระเยซูคริสตเจ้า	 รัก

และรับใช้ปวงชนในสังคมไทย		

	 มีพันธกิจ	 คือ	 ร่วมมือแบ่งปัน	 สนับสนุนความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่าง

คณะนักบวช	และกับพระศาสนจักรท้องถิ่น	ในพันธกิจต่างๆ	ด้านการอภิบาล	เมตตา

สงเคราะห์	 และการแพร่ธรรมตามจิตตารมณ์	 และพระพรพิเศษของคณะ	 แต่ละคณะ

มีเอกลักษณ์ของตน	 เมื่อมีความต้องการในการทำางานใดงานหนึ่ง	 นักบวชเราก็จะ

มาร่วมกัน	 และนำาเอกลักษณ์นั้นมาเพื่อที่จะทำางานร่วมกัน	 ในความจำาเป็นเร่งด่วน	

เช่น	เหตุการณ์สึนามิ	เรานักบวชก็ได้ร่วมมือกัน	เยียวยา	รักษา	ให้กำาลังใจ	ดูแล	เอาใจใส่	 

จนถึงท่ีสุด	 ส่วนในเร่ืองของปัจจุบัน	 ซ่ึงเป็นประเด็นสำาคัญ	 ก็คือ	 เร่ืองของการค้ามนุษย์	

เราก็ได้มีการร่วมมือกัน	ให้คำาแนะนำา	และการช่วยเหลือ	จุนเจือ	และเพื่อการป้องกัน

บรรดาเยาวชน	และเด็กๆ	ของเรา	ให้พวกเขาได้รับการเรียนรู้	ป้องกันตัว	และสำาหรับ

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแล้ว	เราก็มีการฟื้นฟู	

พูดง่ายๆ คือว่า เราก็ทำางานในกระแสเรียกของเรา และถ้ามีประเด็นร้อนๆ เรื่อง

ปัญหาสังคม บรรดานักบวชก็ร่วมมือช่วยกัน  มาเซอร์ครับขอย้อนกลับไปนิดหนึ่ง

ว่า เรามีการร่วมกันของคณะนักบวชต่างๆ ทั้งชายและหญิง และทำาไมเรามีฝั่งลาว 

เข้ามาด้วยครับ

 เนื่องมาจากแมร์วอลเตอร	์ ได้เป็นผู้ที่เริ่มต้นในเรื่องนี้	 คือ	 ท่านได้เห็นว่า	

สัมภาษณ์พิเศษ (ต่อจากหน้า 20)

นักบวชของประเทศลาวมีจำานวนน้อย	 และเพ่ือท่ีจะช่วยให้เขาในด้านการศึกษาอบรม	

การเรียนรู้ชีวิตนักบวช	 และก็ช่วยในเรื่องของความจำาเป็นต่างๆ	ที่เราคณะต่างๆ	 จะ

สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนเขาได้	และเมื่อเรามาร่วมกันในการช่วยทำากิจกรรม

ต่างๆ	เราร่วมกันภายใต้ชื่อ	สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย	เพื่อจะได้

ทำางานของพวกเรา	

ขอให้มาเซอร์ช่วยพูดถึงจิตตารมณ์แต่ละคณะครับ

	 ในด้านการเยียวยารักษา	ก็จะเป็นคณะศรีชุมพาบาล	ซึ่งจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ

ในด้านการดูแลสตรี	แม่และเด็ก			มีเร่ืองของการต้ังครรภ์ก่อนกำาหนด	(หรือการต้ังครรภ์

ก่อนวัยอันควร)	และด้านการฟ้ืนฟู	คณะต่างๆ		ก็จะรับไปช่วยกันและประสานงานกัน	

	 ในด้านของ	 BEC	 เราก็จะมีคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี	 ท่าแร	่ อุบลฯ	 ที่ 

ใกล้ชิดกับชุมชนและชาวบ้าน	 เป็นผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนกลุ่มไป	 ร่วมกับพระสงฆ์	 และ

สภาอภิบาล

	 ในเรื่องของงานคาริตัส	 คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ	์ ก็ได้ช่วยพระ

ศาสนจักรในส่วนกลาง	

	 ในงานด้านการรักษาพยาบาล	จะมีคณะคามิลเลียน	และคณะเซนต์ปอล	เดอ	

ชาร์ตร	เป็นผู้อยู่ในสนามงานโรงพยาบาล	

	 และมีงานอื่นๆ	 ที่แต่ละคณะจะทำาไปตามพระพรพิเศษต่างๆ	 อีกเช่นเดียว 

กัน	 คือ	 ถ้ามีอะไรพวกเราจะเข้าไปช่วยได้อีก	 ซึ่งอาจจะกล่าวไม่หมด	 เพราะเรายังมี

ผลงานจากคณะนักบวชที่ทำางานอยู่ในที่ต่างๆ	 และทำางานกันอย่างสิ้นสุดจิตใจ	 ใน

การรับใช้ประชากรของพระเป็นเจ้า

การร่วมมือกับพระศาสนจักรท้องถิ่นนี้ คณะนักบวชมีการร่วมมืออย่างไร  เช่น ใน

การทำางานตามสังฆมณฑลต่างๆ เรามีการส่งนักบวชไปร่วมงานอย่างไรครับ?

 ในคณะนักบวชแต่ละคณะ	 จะมีการเปิดบ้านของคณะที่รับใช้พระศาสนจักร

ตามสังฆมณฑลต่างๆ	 และผู้ที่รับผิดชอบที่เราเรียกว่า	 อธิการิณี	 จะเป็นผู้ที่ดูแล

สมาชิกที่ทางคณะส่งไป	และไปตามความต้องการของพระศาสนจักรในชุมชนหรือใน 

ท้องถิ่นนั้น	 เช่น	 ในการสอนคำาสอน	 การรักษาพยาบาล	 หรือการให้การศึกษา	 แล้ว

บุคคลเหล่านี้จะอุทิศตนในการช่วยเหลือพระศาสนจักรท้องถิ่นด้วยการดูแลด้าน

พิธีกรรม	 ด้านการสอนคำาสอน	 การออกเยี่ยมชุมชน	 หรือการอบรมเยาวชน	 หรือ

กิจกรรมคาทอลิกต่างๆ	 ที่แต่ละคนจะสามารถทำาได้	 คือ	 เราร่วมมือกับพระสังฆราช	

และมีวาระในการทำางาน	

ถือว่านักบวชร่วมมือกับพระศาสนจักร และยังทำางานอุทิศตน เพื่อรักและรับใช้เพื่อน

พี่น้อง ปีนี้เป็นปีนักบวช มีความเป็นมาอย่างไรครับ?

	 ตั้งแต่วันที่	29	พฤศจิกายน	ค.ศ.	2014	ถึงวันที่	2	กุมภาพันธ	์ค.ศ.	2016		

พระศาสนจักรสากล	 ได้ประกาศให้เป็นปีชีวิตนักบวช	 ซึ่งเป็นปีแห่งพระหรรษทาน	

เนื่องจากเป็นปีที่มีการครบรอบเหตุการณ์สำาคัญในพระศาสนจักรท่ีเก่ียวข้องกับ

นักบวช	คือ	ในวันที่	21	พฤศจิกายน	ค.ศ.	2014		เป็นวันครบรอบ	50	ปีเอกสาร	



ปีที่ 39 ฉบับที่ 6 ประจำ�วันที่ 1-7 กุมภ�พันธ์ 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 4

สัมภาษณ์พิเศษ (ต่อจากหน้า 3)

(อ่านต่อหน้า 14)

Lumen	 Gentium	 ซึ่งมีบทหนึ่งที่ว่าด้วยหน้าที่ของนักบวชและพันธกิจของพระ

ศาสนจักรเพื่อโลกมนุษย์	และในวันที่	28	ตุลาคม	ค.ศ.	2015	เป็นวันครบรอบ	50	ป	ี

เอกสารเกี่ยวกับการฟื้นฟูชีวิตนักบวช	Perfectae Caritatis

	 และในโอกาสปีนักบวชนี	้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 โดยผ่านทาง 

สมณกระทรวงชีวิตนักบวช	ได้ออกเอกสาร	2	ฉบับคือ	“จงชื่นชมยินดีเถิด”	(Rejoice)		

และ	“จงพินิจพิเคราะห์”	(Scrutinize)	ซึ่งเป็นเอกสารสำาคัญที่เรานักบวชจะต้องนำาไป

ศึกษา	รำาพึงภาวนา	ไตร่ตรอง	และพิเคราะห์แยกแยะ	เพื่อที่จะให้ชีวิตของเราแต่ละคน

นั้น	เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการนำาความรักของ

พระองค์ไปสู่มนุษยโลก	

อันนี้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์การครบรอบต่างๆ ที่สำาคัญของพระศาสนจักร และใน

ที่สุด พระสันตะปาปาได้ประกาศให้เป็นปีนักบวช จากแนวทางของพระศาสนจักร

ส่วนกลาง ตามที่มาเซอร์ได้อธิบายไปแล้วนั้น ยังมีจุดไหนบ้างที่มาเซอร์อยากจะเน้น

เป็นพิเศษไหมครับ?

	 แนวทางของสหพันธ์นักบวชฯ	 คือ	 เรานักบวชต้องฟื้นฟูจิตใจ	 การอ่านและ

ไตร่ตรอง	 ส่วนตัวและส่วนรวม	 จากเอกสารที่พระศาสนจักรได้มอบและได้เขียนให้

กับพวกเราโดยตรงนั้น	จึงเป็นเอกสารที่มีความสำาคัญยิ่ง	และพระสันตะปาปาได้ให้เรา

ออกสู่โลกภายนอก	นั่นก็คือ	ออกจากมุมสะดวกของตัวเอง	เพื่อที่จะออกไปยังผู้ที่รอ

โอกาสในรูปแบบต่างๆ	

	 และสำาหรับเราที่ประเทศไทยได้มีการพิจารณาร่วมกัน	เพื่อที่จะให้บริการด้าน 

สถานที่และอภิบาลฆราวาส	 ได้มีโอกาสฟื้นฟูจิตใจ	 เป็นต้น	 ที่ศูนย์นักบวชหญิง 

และเราได้มีการกำาหนดถึงกิจกรรมต่างๆ	 ในปีนักบวชนี	้ ซึ่งในวันที	่ 7	 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ.	 2015	 จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ	 ที่หอประชุมทรีนิตี	้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 

คอนเวนต์	โดยเชิญบรรดานักบวชจากทั่วประเทศไทย	ให้มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 

พระเป็นเจ้า	 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

พระคาร์ดินัลใหม่ของเรา	 เป็นประธาน	 และพระสังฆราช	 พระสงฆ์	 นักบวชทุกคณะ	

ทุกสังฆมณฑล	 และหลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ	 จะมีการฉายวิดีทัศน์การแพร่ธรรม

ของคณะนักบวชต่างๆ	ความยาวประมาณ	7-10	นาที	

	 และยังมีหนังสือออกมาอีกเล่มหนึ่งชื่อว่า	 “ความสุขของการเป็นนักบวช”			

รวมประวัติคณะนักบวชและการสัมภาษณ์ผู้แทนสมาชิกคณะ	 ว่าอะไรที่ทำาให้เราอยู่ใน 

ชีวิตนักบวชได้จนถึงวันนี	้ ความสุขนั้นอยู่ที่ตรงไหน	 อย่างไร	 ซึ่งเป็นการให้ผู้ที่อ่าน 

และให้เขาได้สัมผัสและได้พบกับความจริงว่าเป็นเช่นนั้น	

	 นอกจากนี้มีการเสวนา	เรื่อง	“ความสุขของการเป็นนักบวช”	และยังมี	“การ

ฟื้นฟูชีวิตนักบวช”	 ในกลุ่มต่างๆ	 สำาหรับกลุ่มที่ถวายตัวตลอดชีวิตไปแล้ว	 กลุ่มที่

กำาลังจะถวายตัว	หรือเตรียมถวายตัว	เพื่อเขาจะได้มีทิศทางของชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น	

เพราะเราถือโอกาสปีนี้	 เป็นปีที่เราต้องตระหนักถึงความสำาคัญของการเป็นนักบวช

ของเราให้มากท่ีสุด	 ด้วยการดำาเนินชีวิตอย่างท่ีพระสันตะปาปาทรงเช้ือเชิญและเรียกร้อง

พวกเราแต่ละคน

แสดงว่า มีกิจกรรมเยอะนะครับ

	 เรามีกิจกรรมตลอดท้ังปี	 และจะมีพิธีปิด	 ซ่ึงการปิดน้ันเราให้แต่ละสังฆมณฑล

รับผิดชอบ	 คือ	 ถ้ามีคณะนักบวชในสังฆมณฑลนั้น	 เขาก็จะประชุมกัน	 จัดกิจกรรม	

และจะมีพิธีปิดปีนักบวชด้วยกัน	 พิธีปิดในประเทศไทย	 แต่ละสังฆมณฑลกำาหนด 

วันนักบวชสากล	ในวันที่	2	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	2016	หรือวันใกล้เคียง	

เราได้ฟังเรื่องราวของปีนักบวชแล้ว ทำาให้เราเข้าใจภาพของชีวิตนักบวชมากขึ้น 

แต่ว่าในประเทศไทยเราน้ัน ปีน้ีพระศาสนจักรประกาศให้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์ ที่นี้จะเชื่อม

โยงกันอย่างไรครับมาเซอร์?

	 ในความคิดของมาเซอร์	ที่มองทั้ง	2	เหตุการณ์	แล้วก็มีความเชื่อมโยง	ดังนี้

คือ	ในปีศักดิ์สิทธิ์	นี้	สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน	ได้เตือนเรา	และบอก

ว่าเราควรจะรำาลึกด้วยความกตัญญูถึงความพยายามของบรรดาธรรมทูต	 ผู้บุกเบิก

ประกาศพระวาจาของพระเจ้าในผืนแผ่นดินไทย		และได้มีส่วนสร้างชุมชนคาทอลิกให ้

เจริญเติบโตขึ้น	ด้วยการฟื้นฟูความเชื่อ	อาศัยวิถีชุมชนวัด	อาศัยพระวาจา	ด้วยพระ

คริสต์ได้เจริญชีวิตประกาศข่าวดี	 เพื่อสามารถจะเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ผู้ทรง

เป็นองค์ความรัก	 จนถึงทุกวันนี้	 ซึ่งตรงกับปีนักบวช	 และพระสันตะปาปาได้ตรัสกับ

พวกเราในปีนักบวช	ว่า	

	 ประการแรก	มองดูอดีตด้วยความกตัญญู	และความกตัญญูนั้น	 ให้เราระลึก

ถึงการเริ่มต้นของคณะ	 และการพัฒนาทางประวัติศาสตร์	 เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าที่

ได้ประทานพระพรมากมายแก่พระศาสนจักร	ซึ่งทำาให้พระศาสนจักรงดงาม	และเปี่ยม

ไปด้วยกิจการดีต่างๆ			

	 ประการท่ี	2		ดำาเนินชีวิตในปัจจุบันด้วยความศรัทธาอย่างท่ีสุด	ด้วยการฟ้ืนฟู

ความเชื่อ	 ในด้านของปีศักดิ์สิทธิ์ได้เน้นเรื่องของวิถีชุมชนวัด	 ซึ่งเห็นว่ามีการพัฒนา	

และร่วมมืออย่างจริงจังมากขึ้น	 ในการที่จะให้พระวาจาของพระเจ้านั้น	 ได้ลงไปถึง

บ้าน	ถึงครอบครัว	 ถึงชีวิตจิตใจของผู้ที่อยู่ในครอบครัวและนำามาปฏิบัติในชีวิต	 เพื่อ

เป็นประจักษ์พยานชีวิต	

	 ส่วนนักบวชนั้น	 พระสันตะปาปาเตือนเราว่า	 เรานักบวชจะต้องดำาเนินชีวิต

ในปัจจุบัน	 ด้วยความศรัทธาอย่างที่สุด	 และด้วยความศรัทธานั้น	 เราก็ต้องพึ่งพระ

วาจา	 ซึ่งเป็นบ่อเกิดของชีวิต	 และให้พระวาจานั้นอยู่ในชีวิตและท้าทายชีวิตของเรา 

เพ่ือเราเมื่อได้รำาพึงภาวนาด้วยพระวาจาแล้วจะต้องออกมาเป็นกิจการแผ่เมตตา	

กิจการแห่งความรัก	ในการรับใช้พี่น้อง	และเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกของเรา	

	 ประการที	่ 3	 การเจริญชีวิตประกาศข่าวดี	 เพื่อให้พระคริสตเจ้าเป็นที่รู้จัก	

เราถูกท้าทายในบริบทของเรา	 	 เนื่องจากประเทศไทยของเรานั้น	 อยู่ในบริบทของ

พระพุทธศาสนา	 เราจึงต้องดำาเนินชีวิตให้ชัดเจน	 ประกาศพระวาจาด้วยชีวิตของเรา

มากขึ้น	เพราะว่า	เราสัมพันธ์กับพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราด้วยความรัก	ด้วยความเมตตา	

ด้วยความเอื้ออาทร	 ซึ่งเราจะต้องมอบให้กับเขาในการอยู่ร่วมกัน	 และสู่สังคมของเรา

ต่อไป

	 ส่วนในด้านของชีวิตนักบวชนั้น	พระสันตะปาปาตรัสว่า	 เราจะต้องโอบกอด

อนาคตด้วยความหวัง	 และความหวังของเรากลายเป็นกิจการ	 ซึ่งเป็นผลออกมาจาก

ความเชื่อ	ที่เราแต่ละคนได้รับจากพระเจ้า	และได้รับจากพระวาจา	และพระเจ้าได้เตือน

ย้ำาเราด้วยพระวาจาของพระองค	์ ว่า	 อย่ากลัว	 พระองค์ประทับอยู่กับเรา	 ไม่ว่าอะไร

จะเกิดขึ้น	 ในโลกปัจจุบัน	พระองค์อยู่กับเรา	ขอให้เราได้ก้าวออกไป	และประกาศถึง

พระองค	์ ด้วยความเชื่อมั่น	 และด้วยการประทับอยู่	 และพระวาจาของพระองค์	 ที่จะ

นำาชีวิตเราไปในที่พระองค์จะทรงเห็นสมควรและนำาเรา

เราจะเห็นว่าสอดคล้องกนัมาก  ระหว่างปีนกับวชกบัปีศกัดิส์ทิธิ ์ เป็นความเช่ือมโยงที่

อาจจะเป็นนำ้าพระทัยของพระ ที่ทำาให้พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย และ

พระศาสนจกัรสากลมคีวามสอดคล้องกนั มาเซอร์อยากจะขอความร่วมมอืจากบรรดา

สัตบุรุษ อยากจะเชิญชวนอะไรเป็นพิเศษไหมครับ

       ขอให้พี่น้องคริสตชนได้ภาวนาเพื่อนักบวช	เพราะนักบวชคือมนุษย์คนหนึ่งที่

มีความอ่อนแอ	และขอให้บรรดาคริสตชนได้เป็นกำาลังใจ	และให้คำาภาวนา	 เพื่อเราจะ

ได้อยู่ในหนทางที่ชัดเจน	 ถูกต้อง	 และเป็นประจักษ์พยานของชีวิตอย่างแท้จริง	 และ

ขอให้บรรดาคริสตชนได้สนับสนุนกระแสเรียกของนักบวชด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 7)

พระสันตะปาปาทรงโปรดศีลล้างบาป

ให้แก่ทารก 33 คน ณ โบสถ์น้อยซีสทีน

12 มกราคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l เสียงของบรรดาทารกต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิสเมื่อพระองค์ทรงโปรดศีลล้างบาปให้แก่ทารก	

33	 คน	 ณ	 โบสถ์น้อยซีสทีน	 ในบทเทศน์พระองค์ทรง

เน้นว่าพระวาจาของพระเจ้าเป็นของขวัญที่ประเสริฐ

ที่สุดที่พ่อแม่สามารถมอบให้แก่ลูกๆ	 ของตน	 ซึ่งตอบ

คำาถามว่าทำาไมพระองค์จึงทรงส่งเสริมให้พ่อแม่อ่าน 

พระสันตะปาปาตรัสต่อผู้นำาศาสนาต่างๆ 

ว่า “เราไม่จำาเป็นต้องลดทอน

ความเชื่อของเราเพื่อมีชีวิตอยู่อย่างสันติ

13 มกราคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ช่วงหนึ่งของการเสด็จเยือนประเทศศรีลังกา	 พระ

สันตะปาปาทรงพบปะกับผู้นำาศาสนาหลักของท้องถิ่น	

คือศาสนาพุทธ	 	 ฮินดู	 อิสลาม	 และคริสต์	 นับเป็นการ 

พบปะที่มีคุณค่าหาได้ยากและพระคาร์ดินัลท้องถิ่น 

ก็เน้นถึงความสำาคัญในเหตุการณ์นี้	 โดยมงซินญอร์ 

เคลทัส จันทราสิริ เปเรรา พระสังฆราชแห่งรานาปุระ	

ประเทศศรีลังกา	กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า						“ไม่ต้อง

สงสัยเลยว่าเหตุการณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์และเอกภาพ	

ได้ลงหลักปักฐานแล้วในประวัติศาสตร์แห่งประเทศ 

ศรีลังกา”

พระสันตะปาปาทรงเทน้ำาล้างบาปแก่เด็กทารก

พ่อแม่คู่นี้นำาลูกแฝดมารับศีลล้างบาป

พระวรสาร	โดยตรัสว่า			“พวกลูกจงพยายามมีนิสัยรักการอ่าน 

พระวรสารทุกวัน	แม้จะเป็นตอนสั้นๆ	และนำาพระวรสาร 

ติดตัวไปกับลูกเสมอในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าถือ”	และ

แม้ว่าจะเป็นพิธีที่ทำากันในหมู่ผู้คุ้นเคย	 สมเด็จพระสัน

ตะปาปาฟรังซิสยังคงตรัสถึงความหิวอันสะเทือนใจของ

เด็กๆ	 นับพันที่ต้องทุกข์ทรมานในโลกของเราอีกว่า	

“พวกท่านผู้เป็นแม่ป้อนอาหารให้แก่ลูก	 แม้แต่ตอนนี ้

ถ้าลูกร้องไห้เพราะหิว	ก็ทำาเถอะไม่ต้องกังวล	เราขอบคุณ 

พระเจ้าสำาหรับของประทานคือน้ำานมและเราสวดภาวนา 

ให้คุณแม่เหล่านั้น	 แต่ยังมีคุณแม่อีกมากมายที่โชคไม่ดี	

ผู้ไม่มีอาหารให้แก่ลูกน้อยของตน”

l ระหว่างพิธีโปรดศีลล้างบาป	 มีเร่ืองให้แปลกใจเล็กน้อย 

ดังเช่นพ่อแม่คู่นี้นำาเอาลูกแฝดมารับศีลล้างบาป	 ทารก

ส่วนใหญ่สงบเงียบไม่ส่งเสียงตลอดพิธีแต่ก็ไม่ทุกคน	 

ในจำานวนทารก	33	คนนี้			20	คนเป็นผู้หญิง	และ	13	

คนเป็นเด็กชาย	 ทั้งหมดเป็นลูกๆ	 ของลูกจ้างที่ทำางาน

ในสำานักวาติกัน

l พระภิกษุในพุทธศาสนาต้อนรับพระสันตะปาปาด้วย

บทสวดมนต์เป็นทำานอง	 ตัวแทนในศาสนาฮินดูมอบ 

ผ้าคลุมไหล่สว่างสดใส	 ขณะที่ผู้นำาชาวมุสลิมประณาม

กลุ่มอิสลามหัวรุนแรงที่ก่อการโจมตีเมื่อเร็วๆ	 นี้ในกรุง

ปารีสและประเทศปากีสถานโดยตัวแทนกล่าวคำาพูดว่า	

“ศาสนาอิสลามให้ความสำาคัญที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติเช่นนั้น	 รวมถึงความประพฤติและกิจการชั่วร้าย

ต่างๆ”

l ในคำาปราศรัยของพระองค์	พระสันตะปาปาทรงอธิบาย 

ว่าการเสวนาระหว่างศาสนาเป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริม

การเคารพซึ่งกันและกันอย่างมั่นคง		การเสวนาที่จริงใจ	

เมื่อใครคนหนึ่งไม่สวมหน้ากากหรือปฏิเสธความเชื่อ

ของพวกเขา	 พระองค์ตรัสตอนหนึ่งว่า	 “เป็นความหวัง

ของข้าพเจ้าท่ีการร่วมมือในงานศาสนสัมพันธ์และการ

เข้าหากันระหว่างศาสนาจะชี้ให้เห็นว่าชายและหญิง 

ไม่จำาเป็นต้องละทิ้งเอกลักษณ์ของตน	ไม่ว่าเชื้อชาติหรือ 

ศาสนาเพื่อจะสามารถดำาเนินชีวิตกลมเกลียวกันได้กับ

พี่น้องชายหญิง”

l ประเทศนี้ต้องทุกข์ทรมานจากสงครามกลางเมืองที่

ยาวนานกว่า	 25	 ปี	 ก่อให้ผู้คนล้มตายกว่า	 100,000	

คน	มีผู้ต้องอพยพลี้ภัยคร่าวๆ	1	ล้านคน	ความขัดแย้ง 

มีเร่ืองศาสนาเจืออยู่เป็นเบ้ืองหลัง		อีกฝ่ังหนึ่งก็คือรัฐบาล 

ท่ีเป็นชาวพุทธ	 อีกฝ่ังหน่ึงเป็นกองกำาลังต่อต้านชาวฮินดู 

ท่ามกลางความหายนะพระสันตะปาปาตรัสว่า	 จิตวิญญาณ

ผู้นำาศาสนาฮินดูมอบผ้าคลุมไหล่สว่างสดใสแด่พระ

สันตะปาปา

บ น เ ว ที ข อ ง ห้ อ ง

ป ร ะ ชุ ม พ บ ป ะ กั น

ระหว่างศาสนาต่างๆ

ขณะพระสันตะปาปา

เสด็จเยือนประเทศ 

ศรีลังกา
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บทอธิษฐานภาวนา

ถวายพระกุมารในพระวิหาร

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“เป็นแสงสว่�งเปิดเผยให้คนต่�งช�ติรู้จักพระองค์” (ลูก� 2:32)

	 สิเมโอนและอันนาที่กล่าวถึงในพระคัมภีร	์ ที่เราอ่านในวันฉลองการ

ถวายพระกุมารในพระวิหารอยู่ในยุควิกฤตกาล	 เป็นช่วงเวลาท่ีชาวยิวถามตัวเอง

ว่า	 เมื่อไรพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาช่วยให้อิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสของ

โรม	 ชาวยิวที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ทำาให้ความหวังนี้มีชีวิตชีวา	 โดยไปที่พระวิหาร 

ทุกวัน	 ในพระวรสารของวันนี้สิเมโอนรู้จักองค์พระผู้ไถ	่ มิใช่ในรูปแบบของ

นักรบ	แต่ในทารกที่บิดามารดานำามาถวายแด่พระเจ้า	

	 สิเมโอนและอันนาดำาเนินชีวิตในช่วงวิกฤต	 เมื่อใดพระเมสสิยาห์จะ

เสด็จมาช่วยให้อิสราเอลพ้นจากการถูกเบียดเบียน	 ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา	

ชาวยิวผู้ซื่อสัตย์ช่วยให้ความหวังยังมีชีวิตอยู่	 พวกเขามาที่พระวิหารทุกวัน	

ในพระวรสารวันนี	้สิเมโอนรู้ว่าองค์พระเมสสิยาห์ได้ว่า	มิใช่นักรบผู้ยิ่งใหญ	่แต่

เป็นทารกที่บิดามารดานำามาถวายในพระวิหาร	 พระองค์จะทรงเป็นแสงสว่าง	

มิใช่ให้แก่อิสราเอลเท่านั้น	 แต่ให้แก่นานาชาติด้วย	 และมารีย์พระมารดาของ

พระองค์ได้รับพระพร	 แต่ไม่เพียงเท่านั้น	 พระนางถูกท้าทายว่าจะมีดาบทิ่ม

แทงหัวใจของพระนาง	 พระนางได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในพระทรมาน	 ซึ่งพระ

เยซูเจ้าจะต้องเผชิญในขณะที่พระองค์ทรงไถ่กู้ประชากรของพระองค	์ มารีย์	

โยเซฟ	สิเมโอนและอันนา	แสดงให้เราเห็นหลายแนวทางที่จะเป็นผู้รักษาไว้ซึ่ง

ความรอดพ้น	

	 ในช่วงวิกฤต	 เมื่อมีความรู้สึกในแง่บวก	 คริสตชนได้รับเรียกให้เป็น

ผู้แบกความหวังให้โลกได้เห็นว่า	 มีความแตกต่างระหว่างแนวทางด้านบวก

ของโลกและความหวังด้านศาสนา	 เราได้รับเชิญให้เปิดใจน้อมรับในแนวทาง

ที่น่าแปลกใจของพระเจ้า	 ที่จะทำาให้ความหวังในหัวใจของเรายังมีชีวิตชีวาอยู่	

พระนางมารีย์แสดงให้เราเห็นวิธีไว้วางใจว่า	 พระเจ้าจะทรงนำาความสว่างของ

องค์พระคริสตเจ้า	ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ	ผ่านความมืดมนแห่งไม้กางเขน

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ได้ทรงถูกมอบให้พระเจ้าที่มหาวิหาร และ

ได้รับการต้อนรับว่าทรงเป็นแสงสว่างแก่คนต่างศาสนา ลูกวอนขอพระองค์ได้

ทรงฉายแสงสว่างมายังจิตใจของลูก เพื่อว่าในท่ามกลางความมืดมนของโลกนี้ 

ลูกจะได้บำารุงรักษาไว้ซึ่งความหวังแห่งความรอดพ้นของพระองค์ อาแมน

ชื่อที่เปลี่ยนชีวิต
พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นซีโมน

จึงตรัสว่า “ท่านคือซีโมน บุตรของยอห์น

ท่านจะมีชื่อว่าเคฟาส แปลว่า เปโตร หรือศิลา”

แค่พบกันครั้งแรกก็เหมือนจะรู้จักกันมานาน

รู้หมด...ทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต...

ถึงขนาดเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้อง...

จะว่าไปแล้ว คนเราก็ทำาเช่นกัน

ก่อนนี้พ่อแม่ตั้งชื่อให้ลูกแต่ละคน

ไม่ใช่เพื่อเรียก ไม่ใช่เพื่อเขียนในเอกสาร

หากแต่ตั้งชื่อให้สอดคล้องอุปนิสัยใจคอแต่ละคน

ได้ยินชื่อกับเห็นตัวจริงแล้วบอกได้ว่าใช่เลย

แล้วนั้นก็ตั้งชื่อให้เป็นมงคลชีวิต

สิ่งที่พ่อแม่วาดหวังให้ลูกเป็นให้ลูกทำา

จึงหาชื่อที่ดูดีกว่าหมดมาตั้งให้ลูก

และเพื่อให้แน่ให้ขมัง

ก็พาไปกราบหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อตั้งให้

เหมือนจะประทับความขลังตราตรึงลงในชื่อ

ประกันพรประกันเวทย์สลักลงในชื่ออีกตลบ

พ่อแม่ที่อยากให้ลูกเดินในเส้นทางธรรม

บวชเรียนเป็นเณรเป็นสงฆ์

ก็ตั้งชื่อให้ลูกให้หลานตามชื่อพระสงฆ์ที่ชื่นชอบ

เพื่อตอกหมุดกระแสเรียกให้ตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็ก

ต่างกับสมัยนี้

พ่อแม่ตั้งชื่อให้ลูกทั้งเพราะพริ้งทั้งแตกต่าง

แต่ละชื่อทั้งสะกดทั้งออกเสียงทั้งเขียนยากแสนยาก

ก่อนอ่านชื่อต้องแอบถามเจ้าตัวเพื่อไม่ให้ผิดพลาด

ความหมายแต่ละชื่อไม่ต้องพูดถึง

แม้แต่เปิดพจนานุกรมก็ยังตีความหมายไม่แตก

ยังไงให้ดูดีให้ดูยิ่งใหญ่ให้ดูภูมิฐานไว้ก่อน...

ในพระคัมภีร์การเปลี่ยนชื่อไม่อยู่แค่คำาพูดคำาเขียน

แต่เข้าไปถึงแก่นถึงรากถึงโคนชีวิตความเป็นอยู่

เปลี่ยนแม้กระทั่งเป้าหมายชีวิต

พร้อมกับพันธกิจที่ต้องทำาเพื่อการนี้

ซีโมนเปลี่ยนเป็นชื่อหินชื่อศิลา

พระเจ้าทรงมีพันธกิจให้ทำาที่ไม่คาดคิดมาก่อน

ซีโมนต้องทำาตัวแข็งแกร่งประดุจหิน

เพื่อเป็นฐานสำาหรับพระศาสนจักรที่พระองค์จะทรงตั้งขึ้น

สืบสานชีวิตและพันธกิจพระเยซูเจ้าเพื่อปวงชน

Jorge Mario Bergoglio หรือฟรังซิสก็เช่นกัน

พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อให้เป็นเปโตรแห่งยุคปัจจุบัน

สืบสานชีวิตและพันธกิจพระเยซูเจ้าเพื่อคนยุคนี้

ทำาให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมในพระศาสนจักรในโลก

ว่าพระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางลูกทุกคนของพระองค์

เป็นความรักความเมตตาความเอื้ออาทรที่เห็นที่สัมผัสได้

วันนั้นที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยืนต่อหน้าคนนับแสน

คนที่เพิ่งสูญเสียทุกอย่างไปในพายุไห่เยี่ยนสิบสี่เดือนที่ผ่านมา

“เมื่อข้าพเจ้าเห็นภาพข่าวพายุทำาลายเมืองของพวกท่าน

ข้าพเจ้าพูดกับตัวเองเดี๋ยวนั้นว่าข้าพเจ้าต้องไปที่นั่นให้ได้

แม้ต้องรอถึงสิบสี่เดือนแต่ข้าพเจ้าก็มาแล้ว

มาร่วมความรู้สึกกับพวกท่านแต่ละคนที่นี่...

ข้าพเจ้าไม่มีคำาพูดใดสื่อความรู้สึกทั้งหมด

ขอใช้ความเงียบชั่วขณะนี้ให้ความรู้สึกของเราสื่อถึงกัน...”

ในความเงียบนั้นเองชื่อ “เปโตร” ยังเป็นปัจจุบัน...อย่างไม่ผิดเพี้ยน 



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 6 ประจำาวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2015 หน้า 7

แห่งภราดรภาพจะต้องได้รับการส่งเสริมเชิดชู	 และอีก

คร้ังหน่ึงที่ทรงเน้นย้ำาว่าศาสนาจะต้องไม่ถูกนำาเอาไป

ใช้เป็นเครื่องมือสร้างความรุนแรง	 พระองค์ทรงเสริมว่า	

“เพื่อเห็นแก่สันติภาพจะต้องไม่ปล่อยให้ผู้คนนำาความ

เช่ือทางศาสนาไปใช้บิดเบือนเพื่อก่อความรุนแรงและ 

ทำาสงคราม	 เราต้องชัดเจนและตรงไปตรงมาในการท้าทาย

สังคมของเราให้ดำาเนินชีวิตเต็มเปี่ยมตามความเชื่อ 

ที่สอนเรื่องสันติภาพ	 และมีชีวิตอยู่ร่วมกันซึ่งพบได้ใน

ทุกศาสนา	 อีกท้ังประณามกิจการความรุนแรงหากพวกเขา

ลงมือกระทำามัน”

l ก่อนจะทรงจากไป	พระสันตะปาปาทรงเดินไปทั่วห้อง

ประชุม	 ทรงทักทายผู้คนและรับของขวัญจากตัวแทน

แต่ละศาสนา

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5) พระคาร์ดินัลโตร็อง ให้มุมมอง

กรณีผู้ก่อการร้ายโจมตีกรุงปารีส
13 มกราคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l การโจมตีสำานักพิมพ์การ์ตูน	ชาร์ล	ีเอ็บโด	ในกรุงปารีส		

กรณีสังหารเด็ก	100	คนในประเทศปากีสถาน	และการ

สังหารจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในประเทศไนจีเรีย	

แสดงให้เห็นถึงอันตรายจากพวกหัวรุนแรงทางศาสนาว่า

ระเบิดได้ทุกเวลา	พระคาร์ดินัลชาวฝรั่งเศส	พระคุณเจ้า

ฌอง หลุยส์ โตร็อง ประธาณสมณสภาเสวนาระหว่าง 

ศาสนา	 ได้สะท้อนความคิดกรณีโจมตีบุกฆาตกรรมเหล่า

น้ีว่า		“ศ�สน�เป็นส่วนหนึ่งของก�รแก้ไขปัญห� ใคร 

คนหนึ่งไม่อ�จส�ม�รถเข้�ใจโลกปัจจุบันได้โดย 

ไม่ยอมให้คว�มสนใจต่อศ�สน�  ศ�สน�มีบทบ�ทหลัก 

เป็นกุญแจไขคำ�ตอบหนท�งแก้ไขคว�มขัดแย้ง 

เหล�่นี้”

	 หลังจากการโจมตีในกรุงปารีส	บางคนกล่าวว่า 

นครรัฐวาติกันเป็นเป้าหมายต่อไปของกลุ่มกองกำาลัง 

ไอซิส	 พระคาร์ดินัลโตร็องไม่คิดว่าผู้ก่อการร้ายจะไป

ไกลถึงขั้นนั้น			ท่านตอบว่า	“จงหวังว่�มันจะไม่เกิดขึ้น 

ไม่หรอก”	 	 พระคาร์ดินัลสรุปว่า	 การให้การศึกษาเป็น

กุญแจในการต่อสู้กับพวกหัวรุนแรงทางศาสนา	ทั้งยัง

ช่วยเหลือขบวนการส่งเสริมสันติภาพและการเสวนา

พระคาร์ดินัลฌอง หลุยส์ โตร็อง ชาวฝรั่งเศส

ขอเชิญร่วมเปิดเสก 

วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู กันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

“วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า

พระผู้ทรงกอบกู้ข้าพเจ้า” (ลูกา 1:46-47)

“อย่าท้อแท้ในการทำาความดี 
เพราะถ้าเราไม่หยุดทำาความดี
เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา
ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส

จงทำาความดีต่อทุกคน” 
(กาลาเทีย 6:9-10)
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บวชพระสงฆ์ (ต่อจากหน้า 2)

บวชพระสงฆ์ใหม่ของคณะนักบวชซาเลเซียนแห่ง 

ประเทศไทย สังฆานุกรเปโตร วัฒนา สีสาวรรณ 

และสังฆานุกรฟรังซิสเซเวียร์ รณชัย มัทวพันธุ์ 

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2015  ที่วัดนักบุญเทเรซา 

หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์

 คุณพ่อเปโตร	 วัฒนา	สีสาวรรณ เกิดวันที	่ 30 

เมษายน	ค.ศ.	1982	(พ.ศ.	2525)	เป็นสัตบุรุษอาสน- 

วิหารอัครเทวดามีคาแอล	ท่าแร่

	 ค.ศ.	 1995-1998	 เข้าบ้านเณร	 ม.1-3	 ที่ 

บ้านอภิรติกชน	หัวหิน

	 ค.ศ.	 1998-2001	 ม.4-6	 บ้านนาซาเร็ธ	

บ้านโป่ง	ราชบุรี

	 ค.ศ.	2001	เตรียมเป็นนวกชน	-	บ้านนาซาเร็ธ 

บ้านโป่ง	ราชบุรี

	 30	 เมษายน	ค.ศ.	2002	 เข้านวกสถาน	บ้าน

ซาเลเซียน	สามพราน

	 1	พฤษภาคม	2003	ปฏิญาณตนครั้งแรก

	 ค.ศ.	 2003-2006	 เรียนปรัชญา	 วิทยาลัย 

แสงธรรม	สามพราน

	 ค.ศ.	 2006-2008	ฝึกงาน	 -	 บ้านอภิรติกชน	

หัวหิน

	 ค.ศ.	 2008-2009	 ฝึกงาน	 -	 บ้านซาเลเซียน	

สามพราน

	 23	 พฤษภาคม	 ค.ศ.	 2009	 	 ปฏิญาณตน

ตลอดชีวิต

	 ค.ศ.	2010-2014	 เรียนเทววิทยา	ที่เมลเบิร์น	

ออสเตรเลีย

	 29	มิถุนายน	ค.ศ.	2012		 รับแต่งต้ังเป็นผู้อ่าน

พระคัมภีร์

	 1	พฤษภาคม	ค.ศ.	2013		 รับแต่งต้ังเป็นผู้ช่วย

พิธีกรรม

	 23	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.	 2013	 รับศีลบวชเป็น

สังฆานุกร

	 ผมได้ตัดสินใจและสมัครเข้าเป็นสามเณรใน

คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย	 ซึ่งอยู่ที่หัวหิน	 ตั้งแต่

ผมอายุได้	13	ปี	(ค.ศ.	1995)	อันท่ีจริงแล้ว	ในตอนน้ัน	

ผมไม่ค่อยจะมีความรู้อะไรที่เกี่ยวกับคุณพ่อบอสโกและ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

อนุญาตให้ยกเว้นการอดอาหารและอดเนื้อในวันพุธรับเถ้า ค.ศ. 2015

 เนื่องจาก	วันพุธที	่18	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	2015	เป็นวันพุธรับเถ้า	ซึ่งตรงกับวันไหว้ในเทศกาลตรุษจีน	อันเป็นประเพณีที่พี่น้องคริสตชนไทย

เชื้อสายจีนและญวน	 มีการรวมญาติพี่น้อง	 เคารพผู้ใหญ่	 และระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ	 ซึ่งทำาให้ไม่สะดวกที่จะจำาศีลอดอาหารและอดเนื้อในวัน 

ดังกล่าว

	 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 จึงมีมติอนุญาตให้	 ยกเว้นการอดอาหารและอดเนื้อในวันพุธรับเถ้า ค.ศ. 2015 แต่ถ้าผู้ใด

ต้องการจะจำาศีลฯ	ก็สามารถดำาเนินการตามแนวทางดังนี้

	 1.	ผู้ที่สามารถจำาศีลอดอาหารและอดเนื้อได้ในวันดังกล่าว	ก็ให้ปฏิบัติตรงวันได้

	 2.	ผู้ที่ไม่สะดวกจำาศีลอดอาหารและอดเนื้อได้ในวันดังกล่าว	ก็อาจจะปฏิบัติในวันอื่นแทนได้

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

คณะซาเลเซียนเลย	 แต่เมื่อได้มาอยู่ในบ้านเณร	 และอยู่

ในบรรยากาศของซาเลเซียน	 ทำาให้ผมได้รู้ว่าคุณพ่อบอสโก

เป็นใคร	ทำางานเพื่อใคร	และเจริญชีวิตอย่างไร	 ในฐานะ

ของการเป็นเคร่ืองหมายและผู้นำาความรักของพระเจ้า

ไปสู่เยาวชนทั้งชายและหญิง	 รวมถึงการซึมซับจิตตา- 

รมณ์ซาเลเซียน	 การเจริญชีวิตหมู่คณะ	 และทำางานร่วม

กัน	 ผมจึงตัดสินใจที่จะเป็นนักบวชในคณะซาเลเซียน 

บรรดาสมาชิกซาเลเซียนได้สอนผมให้รู้และเห็นถึง

ความรักของพระเจ้าในชีวิตประจำาวัน	 และสรรเสริญ

พระองค์ในทุกกิจการงานที่ทำา	 และได้สอนผมให้เจริญ

ชีวิตด้วยความชื่นชมยินด	ี เพราะว่าพระเจ้าประทับอยู่

ท่ามกลางเรา	 ผมได้เรียนรู้ว่าเราเจริญชีวิตเพื่อพระและ

เพื่อผู้อื่น

 คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร	์ รณชัย	 มัทวพันธุ	์ เกิด 

วันที่	4	สิงหาคม	ค.ศ.	1983	(พ.ศ.	2526)	เป็นสัตบุรุษ

วัดนักบุญเปโตร	สามพราน	นครปฐม

	 ค.ศ.	 1995-1998	 เข้าบ้านเณร	 ม.1-3	 ที ่

บ้านอภิรติกชน	หัวหิน

	 ค.ศ.	 1998-2001	 	 ม.4-6	 บ้านนาซาเร็ธ	

บ้านโป่ง	ราชบุรี

	 ค.ศ.	2001		เตรียมเป็นนวกชน	-	บ้านนาซาเร็ธ 

บ้านโป่ง	ราชบุรี

	 30	เมษายน	ค.ศ.	2002		 เ ข้ า น ว ก ส ถ า น	

บ้านซาเลเซียน	สามพราน

	 1	พฤษภาคม	ค.ศ.	2003		ปฏิญาณตนครั้ ง

แรก

	 ค.ศ.	 2003-2006	 เรียนปรัชญา	 วิทยาลัย 

แสงธรรม	สามพราน

	 ค.ศ.	 2006-2009	 ฝึกงาน	 -	 บ้านนาซาเร็ธ	

บ้านโป่ง

	 23	พฤษภาคม	ค.ศ.	2009	ปฏิญาณตนตลอด

ชีวิต

	 ค.ศ.	2010-2014	 เรียนเทววิทยา	ที่เมลเบิร์น	

ออสเตรเลีย

	 29	มิถุนายน	ค.ศ.	2012			 รับแต่งต้ังเป็นผู้อ่าน

พระคัมภีร์

	 1	พฤษภาคม	ค.ศ.	2013		รับแต่งต้ังเป็นผู้ช่วย

พิธีกรรม

	 23	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.	 2013	 รับศีลบวชเป็น

สังฆานุกร

	 ส่ิงท่ีผมอยากจะบอกท่ีสุดก็คือ	อยากจะขอบคุณ	

ขอบคุณพระเจ้าสำาหรับพระพรแห่งชีวิต	 พระพรแห่ง 

กระแสเรียกที่ ได้ทรงเรียกและเลือกผมให้มาเป็น 

ซาเลเซียน	 และเวลานี้เป็นซาเลเซียนสงฆ์ของพระองค์	

ขอบคุณคุณพ่อ	 คุณแม	่ ญาติพี่น้อง	 ที่ได้มอบผมให้

เป็นของถวายแด่พระ	 และเป็นกำาลังใจให้ผมตลอดมา	

ขอบคุณคณะผู้ใหญ่และผู้ให้การอบรมทุกท่านท่ีช่วยให้

ผมเดินมาถึงจุดนี้ได้	 ขอบคุณเพื่อนๆ	 และพี่น้องทุกๆ	

คนที่ได้รู้จักกัน	 และช่วยให้ผมเดินผ่านอุปสรรคต่างๆ	

มาได้	 และทำาให้วันนี้ผมได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์	 ...	

ผมขอให้ทุกท่านภาวนาให้ผม	 และถ้าพบข้อผิดพลาด

อะไรช่วยตักเตือนผม	 เพื่อว่าผมจะได้ทำาหน้าที่ของการ

เป็นซาเลเซียนสงฆ์ของพระองค์อย่างดีที่สุด

 ร�ยง�นโดย คุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

“เรากลับบ้านไม่ได้”
	 อัมมาน		ประเทศจอร์แดน		7	มกราคม	ค.ศ.	

2015	(CNA/EWTN	News)

	 บรรดาคริสตชนอาศัยในประเทศอิรักเกือบ

สองพันปีมาแล้ว		แต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากกลุ่ม	ISIS 

ทำาให้บรรดาผู้ลี้ภัยคริสตชนตระหนักว่า		คงต้องจากบ้าน 

เกิดตลอดไป

 ตาอิฟ  ฮันนา  อายุ	52	ปี		วิศวกรจากเมือง

โมซุลให้สัมภาษณ์ที่กรุงอัมมาน	 (28	 ตุลาคม	 2014)		

กล่าวว่า	 	 พวกเขาพยายามจะฆ่าเรา	 	 เสนอทางเลือก	

3	อย่าง	คือ		กลับใจมาเข้ากลุ่ม	ISIS		จ่ายค่าคุ้มครอง		

หรือตาย	ดังนั้น		เราจึงต้องหนีจากอิรัก

	 กลุ่มนี้เข้ายึดเมืองโมซุลตั้งแต่มิถุนายน	 	 ซึ่ง

เมืองนี้เป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์คริสตชนในอิรัก	 	 มี

แม่น้ำาไทกริสไหลผ่าน		และอยู่ใกล้เมืองนินะเวห์

	 มีคริสตชนอิรัก	47	คน	อยู่ที่พักพิง		ในบริเวณ

ที่ดินของวัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าที่เมือง	 Naour		

หมูบ่า้นทางตะวนัตกของกรงุอมัมาน		ตรงทางเขา้มเีขียน 

เป็นภาษาอาราบิกว่า	 “ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะ

ความชอบธรรม		ย่อมเป็นสุข”

	 มีรูปแม่พระมีน้ำาตาเป็นเลือด	 	 ติดที่บอร์ดใน

ที่พัก		เขียนว่า		“น้ำาตาของท่านในทุกแห่งหน		เป็นการ

ชำาระให้บริสุทธิ	์ 	 เป็นคัมภีร์แห่งความรัก	 	 ความเห็นใจ		

และแสงสว่าง”

	 และมีรูปไม้กางเขนใหญ่		มีเงาทอดไปข้างหลัง 

ซ่ึงมีดวงอาทิตย์ข้ึนส่องแสงสว่าง				พระศาสนจักรคาทอลิก

ที่เมืองโมซุลเริ่มตั้งแต	่ ค.ศ.	 360	 	 มีประวัติศาสตร์

มากกว่า	1600	ปี

	 ครอบครัวของตาอิฟมีการศึกษา		ฮันนา	ภรรยา 

ของตาอิฟ		เรียนในประเทศโรมาเนีย		อิตาล	ี	และสเปน		

พูดได	้3	ภาษา	ทั้งอังกฤษ		และอาราบิก		ต้องทิ้งบ้าน		

ทิ้งรถยนต	์ 	 ไว้เบื้องหลัง	 	 ตั้งแต่วันที	่ 10	 มิถุนายน		

พวกเขาหนีตายเพียง	 15	 นาท	ี ข้ามแม่น้ำาไทกริสไปที่

เมือง	Erbil		เมืองหลวงของอิรัก		กูร์ติสถาน		ร่วมกับ

คนอื่นๆ

	 กลุ่มคาทอลิก	 เช่น	 คาริตัสจอร์แดนให้ความ

ช่วยเหลือไปประเทศจอร์แดนกลางเดือนกันยายน	 	 อัน

ที่จริงการขู่เริ่มตั้งแต่	 ค.ศ.	 2008	 	 พวกเขาอดทนมา

หลายปีแล้ว	 	 มีคริสตชนในอิรักราว	 1.6-1.8	 ล้านคน	

ก่อน	ค.ศ.	2005		สมัยท่านซัดดัม  ฮุสเซน 	ปัจจุบัน

เหลือประมาณ	400,000-450,000	คน

	 คุณพ่อที่วัดพระหฤทัยในกรุงอัมมาน	 	 คิดถึง

สถานการณ์นี้กล่าวว่า	“ความเชื่อเป็นสมบัติล้ำาค่าที่เรามี 

เมือ่คณุเหน็ประชาชน		ครอบครวัเหลา่นีท้ีพ่บทางหนโีดย 

ไม่มีเงินทอง		ไม่มีหนังสือเดินทางด้วย		หมายความว่า 

ความเชื่อสำาคัญกว่าเงินทอง		สำาคัญเหนือทุกสิ่ง		พวกเขา 

เป็นครูสอนเรา		เขาเป็นคนธรรมดา		เป็นคนดี		มีศักดิ์ศรี		

แต่เพราะความเชื่อ				พวกเขาไม่ได้เกลียดชาวมุสลิม		แต่ 

(อ่านต่อหน้า 17)
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ออกหน่วยแพทย์ (ต่อจากหน้า 20)

ต.เสาหิน	อ.แม่สะเรียง	จ.แม่ฮ่องสอน	ระหว่างวันที่	14-

16	ธันวาคม	2014	

	 การออกหน่วยครั้งนี้	 เวชบุคคลฯ	 เชียงใหม่	

นำาทีมโดยนายแพทย์เดชา คูวุฒยากร ประธานชมรมฯ										

คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ ผู้อำานวยการแผนกสุขภาพ

อนามัย	 สังฆมณฑลเชียงใหม่	 และชมรมเวชบุคคล

คาทอลิกแห่งประเทศไทย		นำาทีมโดยคุณอิสรี ตรีกมล 

กรรมการเวชบุคคลแห่งประเทศไทย		พร้อมด้วย	คุณพ่อ 

อัครพันธ์  นันทวานิช

 วันท่ี 14 ธันวาคม 2014  เวชบุคคลฯ	เชียงใหม่	

เวชบุคคลระดับชาติจากกรุงเทพฯ	 และ	 Camillian	 Task	

Force	 ออกเดินทางจากจุดนัดพบที่วัดนักบุญเปาโล	

ตัวอำาเภอแม่สะเรียง	 เดินทางเข้าพื้นที่เป้าหมายด้วยรถ 

โฟร์วีล	 จำานวน	 8	 คัน	 (ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 

หน่วยงานโคเออร์แม่ฮ่องสอน	 	 2	 คัน	 โดย	 ดร.ชุมพล 

และจากฝ่ายสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่	โดย	ดร.สุนทร 

วงศ์จอมพร	และที่เช่าเพิ่มเติม)		ออกเดินทางเวลาเที่ยง

ตรง	 โดยทุกคนต่างเตรียมอาหารเที่ยงของตนเองเพื่อ 

รับประทานในรถระหว่างเดินทาง	ขบวนรถทั้ง	8	คัน	นำา 

โดยรถโคเออร์	และปิดท้ายด้วยรถโคเออร์	เนื่องจากเป็น

หน่วยงานที่ทำางานในพื้นที่และเป็นผู้ชำานาญเส้นทาง	

ซึ่งต้องลัดเลาะไปตามไหล่เขา	 และข้ามลำาธาร	 ถึง	 10 

ห้วย	 ใช้เวลาเดินทาง	4	ชั่วโมงกว่าๆ	 โดยมิได้หยุดพัก 

ทีมงานถึงพื้นที่ที่จะตั้งหน่วยที่ศูนย์การเรียนรู้	 บ้านแม่- 

แพะ	ต.เสาหิน			เวลาประมาณ	17.00	น.	อากาศเริ่มเย็น

พอประมาณ	 	 ทีมงานรับฟังคำาชี้แจงจาก	คุณพ่อไพรัช 

ศรีประเสริฐ เพื่อเตรียมวางแผนจัดพื้นที่ให้บริการ	จาก 

นั้นแยกย้ายกันเข้าท่ีพักโดยใช้ห้องเรียนของศูนย์ 

การเรียนรู้ซึ่งมีเพียง	 3	 ห้อง	 โดยผู้หญิงพัก	 1	 ห้อง	

ผู้ชายพัก	 1	 ห้อง	 	 เป็นห้องให้บริการ	 1	 ห้อง	 ซึ่งใน

ตอนให้บริการจริงก็ปรับใช้ทั้ง	3	ห้องเพื่อให้บริการ	เป็น 

ห้องตรวจ	ห้องหัตถการและฝังเข็ม	ห้องจ่ายยา		ทางคุณ

ประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงานเวชบุคคลฯ	เชียงใหม่	

และทีมงานจัดอาหารให้ทีมงานได้รับประทานอย่าง 

เต็มที	่เป็นอาหารแบบเรียบง่าย		เป็นอาหารมื้อเที่ยงและ 

เย็นรวมกันสำาหรับหลายๆ	 ท่าน	 	 	 จากนั้นแยกย้ายกัน 

อาบน้ำาภายใต้แสงเทียน	 บางท่านก็ลงไปอาบในลำาธาร 

ท่ามกลางแสงจันทร์				ค่ำาคืนแรกบนดอยไม่ค่อยได้ยินเสียง 

จักจั่นเรไรเท่าไร	 มีแต่เสียงกรนของสมาชิกข้ามเขตไป

ไกลมากทำาให้คุณพ่อเอกชัย		และนายแพทย์เดชาไม่สามารถ

นอนหลับได้เลย	 กลายเป็นยามถือไฟฉายเดินตรวจพ้ืนท่ี

แทน	ท้องฟ้าที่มืดสนิทบนดอยช่วยให้มองเห็นดาวระยิบ

ระยับเต็มท้องฟ้าไปหมด	สวยงามมาก

 วันที่ 15 ธันวาคม 2014  ทีมงานตื่นแต่

เช้ามืด	 ทำาธุระส่วนตัวและรีบจัดพื้นที่สำาหรับให้บริการ

ตรวจ	และทานอาหารเช้าแต่เช้า	เวลา 08.30 น.		ทุกคน 

ต่างประจำาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายงานจาก	 คุณ

อดาภรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคุณพ่อไพรัช ให้เป็น

ผู้มอบหมายงานให้จิตอาสาในครั้งนี้

	 แพทยผ์ูร้่วมออกหนว่ยในครัง้นี้	คือ	นายแพทย ์

เดชา คูวุฒยากร หัวหน้าโครงการในครั้งนี้	 	 ในฐานะ

ประธานเวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงใหม่		นายแพทย์สุรกิจ 

ครุวรรณ จากเวชบุคคลฯ	 นครราชสีมา	 แพทย์หญิง

พนิดา  นาจรุง จาก	CTF	และนายแพทย์ภูลสุข สมร่าง 

จากเชียงราย		ร่วมด้วยเวชบุคคลจากสังฆมณฑลราชบุรี		

จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์			เวชบุคคลกรุงเทพฯ		โรง-

พยาบาลคามิลเลียน	 	 และ	 Camillian	 Task	 Force										

เวชบุคคลเชียงใหม่และจิตอาสาอื่นๆ	รวม	30	กว่าท่าน

	 การให้บริการตรวจรักษาในวันนี้เปิดให้บริการ

ตลอดวันจนถึงเวลาประมาณ	16.00	น.	โดยในช่วงบ่าย

ได้แบ่งทีมย่อยไปเปิดท่ีวัดนักบุญเยนอเวฟาโดยตรง	

เพื่อความสะดวกแก่ผู้มาร่วมฉลองเปิดวัดหลังใหม	่ ไม่

ต้องเดินมาท่ีหน่วยหลัก		สรุปในวันน้ีให้บริการตรวจรักษา

แก่ชาวบ้านไปประมาณ	 200	 กว่าราย	 ม	ี case	 refer	 

3	 ราย	 และผ่าฝีให้เด็ก	 1	 ราย	 	 สำาหรับช่วงเช้าในวันนี้ 

บรรดาพระสงฆ์ไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดเสก 

วัดนักบุญเยนอเวฟา	 	 หลังใหม่	 เวลา	 09.00	 น.	 มี	 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน	์ เป็น 

ประธาน	ร่วมด้วยพระสงฆ์ประมาณ	20	ท่าน	ซิสเตอร	์

และสัตบุรุษกลุ่มชาติพันธ์	ุ และจากฝั่งพม่ามาร่วมงาน

จำานวนมาก

	 สำาหรับทีมแพทย์พยาบาล	 เนื่องจากต้องให้

บริการในช่วงเช้าบ่าย	 ดังนั้น	 ตอนเย็นทางทีมงานจึงมา 

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกลุ่มเฉพาะท่ี วัดนักบุญ 

เยนอเวฟา	บ้านนาป่าแป๋	โดยมีคุณพ่ออัครพันธ์  นันท- 

วานิช  เป็นประธาน	 และให้ข้อคิดแก่ทีมงานจิตอาสา

เวชบุคคลคาทอลิกด้วย

 เช้าวันที่ 16 ธันวาคม 2014 คุณพ่อไพรัช	 

ศรีประเสริฐ		คุณพ่อเอกชัย	ผลวารินทร์		คุณพ่ออัครพันธ์	

นันทวานิช	และทีมแพทย์พยาบาลที่เป็นคาทอลิกทุกคน	

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดน้อยในหมู่บ้านแม่แพะ 

คณุพอ่ไพรชั	ไดใ้หข้อ้คดิกบัทมีงานวา่การทำางานของเรา 

ต้องมีชีวิตท้ังฝ่ายกายและฝ่ายจิตวิญญาณเพ่ือกิจการ 

ทุกอย่างที่เรากระทำาจะเป็นการประกาศพระวาจาด้วย

กิจการของเรา	 และอย่าลืมว่าพระอยู่กับเราและช่วยเรา

ทุกสถานการณ์

	 จากน้ัน	คุณพ่อไพรัช	ศรีประเสริฐ	และนายแพทย์ 

เดชา	 คูวุฒยากร	 หัวหน้าออกหน่วยได้มอบยาให้กับ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสล่าเชียงตอง	 เพื่อให้บริการ

แก่ชาวบ้าน	 ต.เสาหิน	 โดยมีนายจำารัส ปัญญาคม       

เจ้าพนักงานสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบ	 และมอบให้คุณพ่อ

เจ้าอาวาส	วัดนักบุญยอนอเวฟา	บ้านนาป่าแป๋	มอบให้

สำานักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน	 ซึ่งมีพระมาธุดงค์จำานวน

มาก	 และมอบให้แก่ทีมเวชบุคคลฯ	 เชียงใหม่เอาไว้ใช้ 

ในกิจการออกหน่วยภายในสังฆมณฑลเชียงใหม่ด้วย

	 ในวันนี้ออกหน่วยให้บริการ	 ตั้งแต	่ 08.00-	

11.00	น.	หลังจากตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับเด็กๆ	แล้ว	

ทีมงานออกหน่วยได้นำา

ผ้าห่มแปรงสีฟัน	 ยาสีฟัน	

สบู่	แป้งเด็ก		ที่ได้รับบริจาค

จากผู้มีจิตศรัทธา	 แจกให้

เด็กจำานวน		31	คน	เด็กๆ	

ดีใจกันถ้วนหน้า

	 คุณประภา	กล่าวว่า 

การออกหน่วยคร้ังน้ีเราได้รับ

การสนับสนุนเสื้อผ้า			และ

ผ้าห่มจากคณะนักบวช	เช่น	ซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน		บ้าน

เรยีนา	 ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล	

บริษัท	พัมคิมคอร์ปอเรชั่น		บริษัท	คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ 

จำากัด	และพี่น้องผู้มีใจศรัทธา			โอกาสนี้แผนกสุขภาพ

อนามัย	ขอขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำาใจเสียสละและแบ่งปัน

ความรักแก่พี่น้องเรา....

	 คุณพ่อไพรัช		ศรีประเสริฐ		ผู้อำานวยการแผนก 

สุขภาพอนามัย	 และจิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลคาทอลิก

แห่งประเทศไทย	กล่าวว่า	การออกหน่วยแพทย์พยาบาล

ในครั้งนี้	 	 ต้องขอขอบคุณนายแพทย์เดชา	 คูวุฒยากร 

ประธานชมรมเวชบุคคลฯ	 เชียงใหม่	 ที่เป็นหัวหน้าทีม

คอยดูแลและประสานงานอย่างดี	 	 ทำาให้การออกหน่วย

เป็นไปด้วยความราบรื่น	 ประสบความสำาเร็จอย่างด ี

คุณประภา	 ผู้ประสานงานสุขภาพอนามัยและเวชบุคคล 

สังฆมณฑลเชียงใหม่	 ที่ช่วยเตรียมการทุกอย่าง	 ไม่รู ้

เหน็ดเหนื่อย	คุณสุนทร	ผู้อำานวยการฝ่ายสังคม	เชียงใหม่ 

ดร.ชุมพล	ผู้จัดการโคเออร์แม่ฮ่องสอน	ที่ได้ให้เจ้าหน้าที่ 

และรถโฟร์วีล	มาบริการทีมแพทย์พยาบาลจากตัวอำาเภอ

แม่สะเรียง			เข้าพื้นที	่และช่วยจัดเจ้าหน้าที่เป็นล่ามภาษา 

ปกาเกอะญอให้แพทย์และทีม	 ขอขอบคุณเวชบุคคล

คาทอลิก	 จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 เวชบุคคล 

คาทอลิกฯ	 ราชบุรี	 เวชบุคคลโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	 

เวชบุคคลคาทอลิกฯ	นครราชสีมา	เวชบุคคลโรงพยาบาล

เซนต์เมรี่	 เวชบุคคลโรงพยาบาลคามิลเลียน	 ที่แต่ละ

หน่วย/แห่ง	 ส่งผู้แทนเข้าร่วมจนทำาให้มีบุคลากรในการ

ให้บริการอย่างเพียงพอ	 ขอขอบคุณ	 Camillian	 Task	

Forse	 (CTF)	 สนับสนุนเรื่องยาและเวชภัณฑ์	 และ 

คุณพ่ออัครพันธ์	 นันทวานิช	 รับผิดชอบเร่ืองการขนยา

และเวชภัณฑ์	 ขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ร่วมทำาสิ่งดีๆ	

ให้สังคม	 และผู้ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งสนับสนุนสิ่งของ	 งบ

ประมาณ	 ทำาให้ทีมงานสามารถรับใช้ผู้เจ็บป่วยในพื้นที่

ห่างไกลในครั้งนี้สำาเร็จได้	
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ครอบครัวที่มีความเชื่อลึกซึ้ง	 ให้ได้ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความศรัทธา	 และภาวนาร่วม

กัน	ทำากิจเมตตาต่างๆ	 เมื่อครอบครัวคริสตชนดี	 เราก็ถือว่า	ครอบครัว	คือ	บ่อเกิด

ของกระแสเรียก	

มาเซอร์มีความตั้งใจอะไรเป็นพิเศษในปีนี้?

  ความตั้งใจพิเศษในปีนี้	 ขอให้เรานักบวชได้มีการกลับใจ	 การกลับใจทั้ง 

ส่วนตัว	 และส่วนรวม	 ในชีวิตหมู่คณะของเรา	 และให้เราได้ดำาเนินชีวิตนักบวชอย่าง

แข็งขัน	 มอบความกระตือรือร้นของเราในการที่จะรับใช้พระศาสนจักรด้วยการดำาเนิน

ชีวิตตามพระวรสาร	และรับใช้ผู้ยากไร้	ตามจิตตารมณ์ของคณะด้วยใจกว้างขวาง	และ

อย่างมีชีวิตชีวา	

เรื่องของกระแสเรียกของการเป็นนักบวช มากขึ้น น้อยลง และเราจะร่วมสนับสนุน

กระแสเรียกอย่างไร?

						กระแสเรียกเป็นพระพรของพระ	เป็นการเชื้อเชิญสู่ชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	

จำานวนจะมากหรือน้อย	 เป็นเพียงปริมาณ	 สิ่งที่ต้องการคือคุณภาพของผู้ได้รับเรียก

ที่จะตระหนักถึงพระพรนี้	 การสนับสนุนต้องเกิดจากครอบครัว	 ครูสอนคำาสอน	 และ

ชีวิตของผู้ได้ดำาเนินตามกระแสเรียกนั้นๆ	อย่างจริงจัง	

									ถ้ามองดูในจำานวนก็จะเห็นว่า	จำานวนน้อยลง	แต่ถ้าจะให้พูดถึงจำานวนน้อยแต่

ด้วยคุณภาพของความเป็นนักบวช	 ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำาคัญ	 ความเข้มข้นของความ

เป็นอะไร	 เราเป็นอะไร	 อันนี้สำาคัญมากกว่า	 	 และขอการสนับสนุนจากครอบครัว	 ครู

คำาสอน	และชีวิตของพวกเราแต่ละคนที่เป็นนักบวชนั้น	จะได้ดำาเนินชีวิตของพวกเรา

ให้เข้มข้นมากขึ้น

สุดท้ายมาเซอร์จะฝากอะไรถึงท่านผู้อ่าน ในโอกาสปีนักบวช และปีศักดิ์สิทธิ์ และใน

สัมภาษณ์พิเศษ (ต่อจากหน้า 4)
ฐานะที่เป็นประธานสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทยด้วยครับ

	 	 	 	 	 	 ขอให้พระพรของปีศักดิ์สิทธิ	์ ได้เป็นแรงบันดาลใจให้เราคริสตชนทุกคน	 ได้

ออกแรงอ่านพระวาจาให้มากยิ่งขึ้น	 เพราะว่า	 ผู้ที่ได้อ่านพระวาจาแล้วก็ไม่สามารถ 

ที่จะเก็บไว้กับตัวเอง	 แล้วจะต้องนำาพระวาจานั้นไปปฏิบัต	ิ และพระวาจานั้นก็คือ	

องค์พระคริสตเจ้า	 ที่เราจะต้องประกาศให้โลกรู้ว่า	 พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรัก	

พระเจ้าแห่งความเมตตา	และพระเจ้าผู้มาช่วยเรา	และประทับอยู่กับเราตลอดเวลา	

	 	 	 	 	 	 และสำาหรับนักบวช	 “ปีชีวิตนักบวช”	 เป็นปีแห่งความชื่นชมยินดี	 ที่พระ

สันตะปาปาได้ตรัสว่า	 ที่ใดมีนักบวช	 ที่นั่นมีความชื่นชมยินด	ี ขอให้สัญลักษณ์แห่ง

ความชื่นชมยินดีนี้อยู่ในใจของเรา	 ที่เรามีพระเจ้าประทับอยู่	 และให้ความชื่นชมยินดี

นั้น	 ออกไปสู่พี่น้องของเรา	 ด้วยกาย	 วจี	 และด้วยความปรารถนาดีที่เรามอบให้กับ 

พี่น้องของเรา	 ให้เขาสัมผัสถึงความรักของพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางเรา	 และเช่นเดียว

กับแม่พระ	 ซึ่งแม่พระหลังจากที่ได้พบกับความรักของพระเป็นเจ้าแล้ว	 พระแม่ก็ได้

ออกไปประกาศข่าวดีนั้นให้กับนางเอลีซาเบ็ธ	และเป็นความชื่นชมยินดีของคริสตชน 

เป็นความชื่นชมยินดีของมนุษยโลก	 ที่ประกาศว่า	 พระเจ้าได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์	 

และพระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางเรา	 ทำาให้เราได้รู้ว่า	 โลกนี้ยังมีความหวัง	 โลกนี้มี

ความสุข	เพราะพระเจ้าอยู่กับเรา	และพระองค์จะอยู่กับเราตลอดไป	

 ท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นนี้ เราก็ได้รับฟังอะไรดีๆ มากมายจากเซอร์ไอรีน 

ชำานาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย 

และประธานสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย หวังว่า  คงจะทำาให้พวกเรา 

ได้สัมผัสนอกจากความชื่นชมยินดีแล้ว ความเข้าใจเรื่องปีนักบวช  ความเข้าใจเรื่อง

ปีศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเราจะได้ดำาเนินชีวิตในปีนี้ให้สอดรับกับเรื่องราวและคำาประกาศของ

พระศาสนจักร เพราะทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อให้ทุกๆ วันของเราเป็นความสุข ความชื่นชม

ยินดี เป็นความหวังที่เราจะมอบให้แก่กันและกันนะครับ 
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  วัดนักบุญยอห์น 

บอสโก กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 31	

มกราคม	 เวลา	 18.00	 น.	

พระอัครสังฆราชฟรังซิส

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท

วาณิช	 เป็นประธาน	 ในพิธีมีโปรดศีลกำาลังแก่เด็กและ

เยาวชน	หลังพิธีเชิญชมการแสดงของเยาวชน

 วัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่	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.	 

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง 

กรุงเทพมหานคร	ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	22	กุมภาพันธ์	

เวลา	10.00	น.

 วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี จ.นครนายก 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	7	มีนาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา	ฉลองวัดวันอาทิตย์ 

ที่	22	มีนาคม	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.

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	28	กุมภาพันธ์	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล เขาขาด ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	7	มีนาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที	่21	มีนาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดแม่พระรับสาร ตราด ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

28	มีนาคม	เวลา	10.30	น.		

  

 วัดแม่พระเมืองลูร์ด สระบุรี ฉลองวัดวันเสาร์

ที่	7	กุมภาพันธ์	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด จ.เพชรบูรณ์ 

ฉลองวัดและชุมนุมนักบวช	 เขต	 2	 วันเสาร์ที	่ 14	

กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย	เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ จ.พิจิตร	 ฉลองวัดพร้อม

พิธีเสกอาคารเรียนใหม่และสระว่ายน้ำา	 วันศุกร์ที	่ 27	

กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย	เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา ภูทับเบิก	 เปิดเสกวัดใหม่	

วันเสาร์ที	่28	กุมภาพันธ์	เวลา	10.30	น.	 พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย	 เป็นประธาน	 (ติดต่อ 

ที่พักคุณพ่อทศพร น�รินรักษ์ โทร. 08-1974-2212

 

 

 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 หาดใหญ่  

จ.สงขลา	 ฉลองวัดและพิธีโปรดศีลกำาลัง	 วันอาทิตย์ที	่	

15	กุมภาพันธ์	 เวลา	 	10.00	น. พระสังฆราชโยเซฟ 

ประธาน ศรีดารุณศีล 	 เป็นประธาน	 (สอบถามโทร.  

0-7424-5195)

 วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้าน

ห้วยเล็บมือ ฉลองวัดวันพุธที	่ 4	 กุมภาพันธ์	 เวลา	

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็น

ประธาน

 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง จ.อุดรธานี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 14	 กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านไผ่ จ. 

ขอนแก่น	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 21	 กุมภาพันธ์	 เวลา	

10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  

เป็นประธาน

 วัดพระมหาไถ่ ปากคาด จ.บึงกาฬ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที	่28	กุมภาพันธ์		เวลา	10.30	น.	พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง จ.บึงกาฬ  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 7	 มีนาคม	 เวลา	 10.30	 น.	 พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านท่าบม จ.เลย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 14	 มีนาคม	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น จ.อุดรธานี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 21	 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

 วัดแม่พระฟาติมา ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน 

จ.อำานาจเจริญ	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 14	 	มีนาคม	 เวลา	

10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา	 เป็น

ประธาน		

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง อ.ป่าติ้ว จ. 

ยโสธร	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	21	มีนาคม	เวลา	10.00	น.	

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน		

 วัดนักบุญยอห์น บอสโก โคกสะอาด	 ฉลอง

วัดเสาร์ที่	31	มกราคม	เวลา	10.00	น.	

 วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร 

จันทร์เพ็ญ	 ฉลองวัดวันจันทร์ที่	 2	 กุมภาพันธ์	 เวลา	

10.00	น.		

 วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

7	กุมภาพันธ	์เวลา	10.00	น.	

 วัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน	 ฉลองวัดวันเสาร์

ที่	7	กุมภาพันธ	์เวลา	10.00	น.	

 วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง	 ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่	7	กุมภาพันธ	์เวลา	10.00	น.

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
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เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

] 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.จันทบุรี	 โอกาสครบ	15	

ปี	ของบ้านพักฯ	และฉลองนักบุญคามิลโลกลับใจ	ร่วม 

เปิดเสกอาคารอเนกประสงค	์ ในวันอาทิตย์ที่	 22	

กุมภาพันธ์	 2015	 พิธีบูชาขอบพระคุณ	 เวลา	 

10.00	 น.	 	 คุณพ่อยอด เสนารักษ์   อุปสังฆราช 

เป็นประธาน	 หากท่านประสงค์จะช่วยสนับสนุนงาน

= วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา 

วันอาทิตย์ที่	15	กุมภาพันธ	์2015	เวลา	10.00	น. 

(หมายเหตุ ทางวัดจัดเตรียมดอกไม้ เทียน เพื่อ

บริการพี่น้องทุกท่าน)

= วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม วัน

พุธที	่18	กุมภาพันธ์	2015	เวลา	08.00	น.	

= วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน วันอาทิตย์ที่	

22	กุมภาพันธ์	2015	เวลา	16.30	น.	มิสซาในสุสาน	

(ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจำาหน่าย)

= วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันเสาร์ที่	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	

กุมภาพันธ	์2015	เวลา	10.00	น.

สังฆมณฑลนครสวรรค์

= วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี  วันอาทิตย์

ที่	 22	กุมภาพันธ	์ เวลา	 11.00	น	 (ทางวัดมีดอก

ไม้และเทียนไว้จำาหน่าย)

  

ฉลองหรือกิจการของบ้าน	 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที ่

ฝ่ายธุรการ	โทร.	0-3934-4011

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก ตารางเวลาสำาหรับ	 Lectio	Divina	

ของป	ี 2015	 วันศุกร์ที	่ 6	 กุมภาพันธ์	 /	 วันจันทร์

ที	่ 2  มีนาคม	 /	 วันเสาร์ที	่ 18	 เมษายน	 /	 วันจันทร์

ที	่ 4	 พฤษภาคม	 /	 วันศุกร์ที	่ 5	 มิถุนายน	 /	 วัน

พฤหัสบดีที	่ 2	 กรกฎาคม	 /	 วันเสาร์ที	่ 1	 สิงหาคม	 /	

เดือนกันยายน	 เข้าเงียบ	 Lectio	 ที่ศูนย์คามิลเลียน	

ลาดกระบัง  เย็นวันพฤหัสบดีที	่ 10	 -	 เที่ยงวัน

อาทิตย์ที	่ 13  	 /	วันศุกร์ที	่ 9	ตุลาคม	 /	วันเสาร์ที	่ 7	

พฤศจิกายน	 /	 วันเสาร์ที	่ 12	 ธันวาคม	 สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585	

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร	์ เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่	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- 

ภัณฑ์	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

เลือกสื่อที่ดีไว้ในบ้าน

เหมือนให้ลูกหลาน

ทานอาหารปลอดสารพิษ
 

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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พวกเขาภาคภูมิใจที่เป็นคริสตชน			ในจอร์แดนพวกเขามี

เสรีภาพ		ไปวัดได้		เวลาร่วมมิสซา		พวกเขาชอบบทอ่าน 

โรม	บทที่	8:35		บทเพลงสรรเสริญความรักของพระเจ้า		

ใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้		บางที

เรารู้สึกว่า		เราไม่มีปัญหาการเมืองเป็นสิ่งที่ดี		เรามีทุกสิ่ง 

ที่เราต้องการ	 	 ขอบคุณพระเจ้า	 	 แต่เราต้องเรียนรู้จาก

พวกเขาว่าคุณพร้อมไหมจะพบหนทางใหม่แห่งไม้

กางเขน”

 พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล

 9 มกราคม ค.ศ. 2015

หมายเหตุ	:		Caritas		คาริตัสเป็นภาษาละติน		แปลว่า 

ความรักเมตตา	 ณ	 ที่นี้เป็นหน่วยงานสังคมพัฒนาของ

ชาวคาทอลิกทั่วโลก

คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)

 โดย... เงาเทียน

 น้อง	ๆ 	เยาวชนที่รักครับ	เวลาเดินกันเร็วจริงๆ	

นะครับ	ตอนต้นป	ีเรามีข้อตั้งใจอะไรบ้างที่เราตั้งใจไว้

ครับ	 แล้วเราสามารถทำาตามความตั้งใจของเราได้สัก 

กี่ข้อครับ	หรือมีบางข้อที่เรายังไม่ได้ลงมือทำาเลย	หรือ

บางคนอาจจะลืมไปเลยว่า	 ตั้งใจว่าจะทำาอะไรกับชีวิต

ของเราในปีที่ผ่านมา	 อย่างไรก็ตาม	 เราย้อนกลับไป

วันเก่า	ๆ	ไม่ได้แล้วนะครับ	เอาใหม่ครับ...เริ่มต้นใหม่

อีกครั้ง	 ถ้าเรายังมีโอกาส	 แม้ว่า	 หลายครั้งเราคิดว่า

อาจจะทำาไม่ได้	หรือ	ไม่ได้ทำา	

	 พี่เอง	 ก็เช่นกันครับ	 ตั้งใจว่า	 จะขยันอ่าน

หนังสือให้ได้	 อย่างน้อยเดือนละเล่ม	 หรือสองเดือน

เล่ม	 	 แล้วก็นึกไปนึกมา	 มือหยิบมาอ่านหนึ่งเล่มชื่อ

ว่า	Head เขียนโดยนิ้วกลม	 หนังสือเล่มนี้	 เป็นอีก

หนึ่งเล่มครับ	 ที่ซื้อเพราะดีไซน์หน้าปก	 จริง	 ๆ	 แล้ว	

เป็นหนังสือสองเล่มครับที่นิ้วกลมเขียน	 Head	 กับ	

Heart	 ภาพหน้าปกถ้านำาสองเล่มมาต่อกันได้อย่าง

พอดิบพอด	ีก็จะเห็นเป็นต้นไม้ใหญ่ครับที่หยั่งรากลึก 

ดูมั่นคง	 แข็งแรง	 ชวนให้อ่าน	 อย่างน้อยก่อนจะเปิด

เล่ม	 Head	 ก็อ่านหลังปกซะหน่อย	 เค้าเขียนไว้ว่า	

“หนังสือเล่มนี้ อาจทำาให้คุณเห็นคุณค่าของมือที่สาม 

ตั้งคำาถามกับความเร็ว มองเห็นสิ่งที่มีในฝน แต่ไม่มี

ในแดด ค้นพบความบ้าในความรัก อยากลุกขึ้นมา

สู้อีกครั้ง ไม่อยากรีบประสบความสำาเร็จ ลงมือทำาสิ่ง

ที่ไม่ได้เงิน มองเห็นสวรรค์ในสวนหลังบ้าน ยินดีนั่ง

ข้าง ๆ ความทุกข์ ฟังเพลงเพราะขึ้น และหัวเราะเต็ม

เสียง” ชวนอ่านมากครับ	 แล้วเราก็เปิดไปอ่านข้างใน

กัน	 จากสารบัญ	 เลือกอ่านก่อน	 แล้วก็เจอกับหัวข้อ

หนึ่งครับ	อยากเอามาฝาก

“กล้าทำาในสิ่งที่กลัว

 หากความกลัว เกิดจากความไม่มั่นใจว่าเรา

จะทำาสิ่งนั้นได้หรือไม่ วิธีหนึ่งที่อาจจะลดทอนความ

กลวัไดค้อื “ลงมอืทำาสิง่นัน้” หากทำาไดเ้รากจ็ะหายกลวั 

หากทำาไม่ได้เราก็จะได้รู้ว่าเราขาดทักษะอะไรอยู่อีก 

ต้องพัฒนาปรับปรุงอะไร ซึ่งถ้าตั้งใจทำาต่อไปเรื่อย ๆ 

ก็จะทำาได้ ในที่สุด หรือต่อให้กรณีเลวร้ายที่สุด ถ้าเรา

ล้มเหลว เราก็จะไม่กลัวมันเท่ากับตอนที่ยังไม่เริ่มทำา 

เพราะได้เรียนรู้แล้วว่าความล้มเหลวไม่ได้น่ากลัว

อย่างที่คิด มันไม่ได้คอขาดบาดตายขนาดนั้น แถม

ยังกล้าที่จะทำาสิ่งอื่นต่อไปอีก

 อาจฟังดูแปลก ๆ  แต่ในบางกรณี วิธีลดทอน 

ความกลัว คือการลงมือทำาสิ่งที่ไม่มั่นใจ”

	 ที่อยากแบ่งปันหัวข้อนี้	 ก็เพราะอยากให้ 

น้อง	 ๆ	 เยาวชนมีความกล้าหาญมากขึ้นนะครับ	 สิ่ง

ดี	 ๆ	 ที่เราตั้งใจทำา	 ขอให้ทำาต่อไปนะครับอย่าเพิ่งคิด

ว่าทำาไม่ได้นะครับ	เอาใจช่วยน้อง	ๆ 		และเป็นกำาลังใจ 

ให้นะครับ	 เพื่อน้อง	 ๆ	 จะได้ลงมือทำา	 สิ่งที่เราได้คิด	

หรือได้ตั้งใจไว้นั้นให้สำาเร็จครับ	 หรือถ้าไม่สำาเร็จ	 เรา

ก็ภูมิใจครับ	 ว่า	 เราได้ทำาแล้ว	 ...แล้วพบกันใหม่	 กับ

เสียงเยาวชนฉบับหน้านะครับ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	จันทบุรี								10,000		บาท		

คุณสุรีย์		ตันติอลงการ																			600		บาท

“ลูกหลาน”	อุทิศให้มารีอา		ล้ออิวจง			300		บาท

ครอบครัว	“บุญฤทธิ์ฤทัยกุล”	อุทิศให้

		โยเซฟ	สุรพงษ์	บุญฤทธิ์ฤทัยกุล							300		บาท

		เปาโล	สุวิทย์	บุญฤทธิ์ฤทัยกุล									300		บาท

		วิญญาณผู้ล่วงลับ																							300		บาท

		วิญญาณในไฟชำาระ																					300		บาท

คุณชาติชาย		สราญภิรมย์	

		อุทิศให้วิญญาณในไฟชำาระ														200		บาท

คุณทว	ี	ประกอบกิจ																				1,200		บาท

คุณวิไล		บรรเจิดคุณากร																	200		บาท

คุณโอภาส		สุขสกุล																							100		บาท

คุณโสรยา		สุขสกุล																							100		บาท

คุณธาริณี		บุญเจริญ		อุทิศให้	

		สเตฟาโน		อรุณ		-		อันนา		วิลเลี่ยม	บุญเจริญ

		เทเรซา		วนิดา		จรัสศรี																	500		บาท

 สำาหรับท่านที่ประสงค์จะสมทบกองทุนฯ 
โปรดส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนามซ.ศักดิ์ศรี งามวงศ์ 
ป.ณ.ยานนาวา 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็ค 
สั่งจ่ายก�รพิมพ์ค�ทอลิก หรือโอนเงินเข้าบัญชีออม-
ทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนก�รพิมพ์สร้�งสรรค์ ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-2-
01976-5 
(หมายเหตุ เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-
5401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วยความ
ขอบพระคุณ)
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 “Chasing Pianos” ชื่อชุดบรรเลงเพลงเปียโนของ Michael 

Nyman ผมไล่สายตาไปยังชื่อเพลงเหล่านั้น นี่มันมหากาพย์เพลงประกอบ

ภาพยนตร์เด็ด ๆ ทั้งนั้น ห้วงเวลาเล็ก ๆ ที่เชียงราย ผมจำาได้ว่าเราเปิดชุดนี้

ตอนขากลับจากแม่สาย หลังจากเพิ่งไปสอยซีดีชุดนี้มาหมาด ๆ รอบนั้นต้อง

รีบปิดเหตุผลก็คือฟังดูเงียบเหงา เศร้าสร้อย เซื่องซึม ถึงขนาดหลับได้ วันนี้นำา

กลับขึ้นมาฟังอีก ในช่วงที่อาจจะหลับพักผ่อนพอแล้ว(ฮา) เป็นเพลงประกอบ

ภาพยนตร์ขึ้นหิ้ง ให้อารมณ์ถวิลหา ภาพหลายอย่างหวลกลับมาในจินตนาการ 

เวลากำาหนดความรู้สึกได้เหมือนกัน

 ไบเบิ้ล ไดอารี่ ในแบบต่างชาติเล่มหนึ่ง ใช้คำาว่า “365 วันกับพระเจ้า” 

(365 Days with the Lord) ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ยืนยันเจตนารมณ์ชัดเจน 

ไบเบิ้ล ไดอารี่ พิธีกรรม (Liturgical Biblical Diary) มากไปกว่าพระคัมภีร์

ประจำาวันกับข้อรำาพึงหรือการสะท้อนพระวาจาหน้าต้น ๆ ยังสรุปให้เห็นว่า 

ในปีนี้มีเหตุการณ์ที่สำาคัญอะไรบ้างของพระศาสนจักร เริ่มตั้งแต่การประกาศ 

ปีนักบวช การจัดประชุมสมัชชา ระหว่างปี 2014-2015 ในประเด็นของ

ครอบครัว การครบ 500 ปีของการเกิดของนักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา หรือการ

ครบ 400 ปีแห่งการเป็นนักบุญ หรือความเฉพาะของปี 2015 ในประเทศต้นสังกัด

ของไบเบิ้ล ไดอารี่ เล่มนั้น ซึ่งจัดให้เป็นปีของผู้ยากจน ชีวิตทุกวันที่มีพระเจ้า 

อยู่เคียง จะสุขจะทุกข์ก็คือน้ำาพระทัยของพระ ในบทบันทึกของปีนี้สำาหรับ

ชาวเอเชียอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ คงต้องบันทึกไปด้วยว่า พระสันตะปาปาผู้แทน

ของพระเป็นเจ้าบนโลกนี้ ได้เสด็จเยือนเอเชียของเรา คือประเทศศรีลังกา และ

ประเทศฟิลิปปินส์

 สื่อทำาให้เราพบภาพการเสด็จเยือนในอิริยาบถต่าง ๆ มากมาย ทั้งสื่อ 

แบบทางการของสันตะสำานัก สื่อท้องถิ่น สื่อสังกัดศาสนา หรือสื่อทั่วๆ ไป  

รอบน้ีในประเทศไทยของเรามีสำานักข่าวใหญ่ ๆ ไปรายงานถึงประเทศฟิลิปปินส์

กันเลย ผมแอบดีใจเล็ก ๆ ท่ีส่ือเหล่าน้ันให้ความสำาคัญกับส่ือคาทอลิกประเทศไทย

เช่นกัน ด้วยการขอคำาแนะนำาเรื่องศัพท์บ้าง เรื่องประเด็นที่ตนสนใจบ้าง เรื่อง 

ขอเข้าพบพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราบ้าง ฯลฯ เราก็อำานวยความสะดวก 

หรือเชื่อมโยงข้อมูลสู่กัน สิ่งที่ผมสังเกตคือความน่าสนใจในตัวพระสันตะปาปา

เอง การเสด็จไปที่ใด คำาที่พระองค์ตรัส พระจริยวัตรที่แสดงออก ล้วนแล้วแต่ 

ส่งผลและมีอิทธิพล คุณพ่อท่านหนึ่งที่เรียนอยู่ฟิลิปปินส์ ยังเล่าให้ฟังว่า คน 

ฟิลิปปินส์ตื่นเต้นกับการมาครั้งนี้ของพระสันตะปาปามากเรียกได้ว่าป๊อบสุด ๆ 

แม้กระทั่งผู้นำาศาสนาอื่น ๆ ยังให้ความสนใจ ผมชอบหลาย ๆ ประเด็นใน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นั้น เช่น การถวายมิสซาท่ามกลางสายฝนที่ตาโคบัน 

(Tachoban) หรือแม้กระทั่งการออกนอกโปรแกรม ออกนอกเส้นทางหลักที่ 

หลายคนบอกว่า คว้าช่วงเวลานั้นไว้ 
ช่วงเวลาต่างหากที่คว้าเราไว้

ตารางเวลาถูกจัดไว้ ทั้งของศรีลังกา และของฟิลิปปินส์ ที่ศรีลังกากับการได้ 

ไปเยี่ยมผู้นำาศาสนาพุทธในโบสถ์ และที่ฟิลิปปินส์ที่ได้ทักทายเด็กจรจัดข้างถนน

 ผมเคยน่ังรถผ่านแถวมะนิลาเบย์ในยามค่ำาคืน ส่ิงท่ีพบแทบไม่เช่ือสายตา

ตัวเอง คนมากมายไม่มีบ้าน นอนระเกะระกะข้างทาง ทั้ง ๆ ที่อากาศหนาว

เหน็บ เคยไปเยี่ยมบ้านสงเคราะห์ เด็ก ๆ เหล่านี้ ถูกเก็บมาเลี้ยงดู ฟูมฟักใหม่ 

สองข้างถนนในประเทศฟิลิปปินส์ เวลาจะเรียกแท็กซี่ จะมีคนมาคอยเรียกให้ 

บางทีก็เป็นเด็กพวกนี้ เรานึกว่าทำาไมพวกนี้น้ำาใจดีจัง ที่แท้พวกเขาต้องการ 

ทิปจากเรา ถ้าเราไม่ให้เราอาจถูกทำาร้าย แต่ถ้าเราไม่ให้เขาก็ไปรีดไถคนขับแท็กซ่ี

อยู่ดี ไม่แปลกใจเลยว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงไม่ต้องการป้ายประดับ

ต้อนรับพระองค์มากมาย หรือของที่ระลึกทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะออกแบบได ้

พระองค์ต้องการความรักท่ีเราโอบกอดและส่งต่อคนทุกข์มากมายท่ีน่ี หรือที่ไหน

ที่พระองค์จะเสด็จไป และพระองค์ยังปรารถนาว่า พระศาสนจักรจะทำาแบบนั้น

 “หลายคนบอกว่า คว้าช่วงเวลานั้นไว้ ช่วงเวลาต่างหากที่คว้าเราไว้” 

ผมรีบจดคำานี้หลังจากที่ดูภาพยนตร์เรื่อง Boyhood จบลง มันเป็นคำาทิ้งท้าย

ของเพื่อนสาวของตัวเอกของเรื่อง ไม่น่าเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เวลาสร้างกว่า 

12 ปี และถ่ายทอดชีวิตของเด็กคนหนึ่งกับโลกผ่านประวัติศาสตร์จริงของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวเอกของเรื่องคือ Mason (Ellar Coltrane) แสดง

ตั้งแต่อายุ 6 ขวบ ถึง 15 ขวบกันเลย เรื่องราวพูดถึงชีวิตของครอบครัวหนึ่ง 

พ่อแม่หย่าร้าง ลูกต้องเผชิญกับการย้ายบ้านครั้งแล้วครั้งเล่า ครอบครัวใหม่ 

ญาติพี่น้อง พลิกผันไปตามวัย และเหตุการณ์ต่าง ๆ เรียนรู้ชีวิต ทั้งการเติบโต

ของวัย ปาร์ตี้ เหล้า บุหรี่ เพื่อนต่างเพศ โดยมีพ่อผู้แม้ไม่ได้อยู่กับลูกแต่ก็มารับ 

มาพบกันสองอาทิตย์ครั้ง พาไปปิกนิก พาไปดูกีฬา แนะนำาแบบพ่อที่เคยพลาด

มาก่อน ในปีหนึ่งของเมสัน ของขวัญที่ได้รับคือพระคัมภีร์ รุ่งขึ้นพวกเขาไป 

เข้าโบสถ์ฟังเทศนาของศิษยาภิบาล ผมคิดว่าคนท่ีเรามองว่าเขาอยู่ในโลกวัตถุนิยม 

ไม่มีศรัทธาบางทีเราอาจต้องคิดใหม่ ภาพยนตร์เร่ืองน้ีทำาให้ผมคิดว่า การถูกเล้ียง 

และเติบโตมาในบรรยากาศต่างกัน มีทั้งดีและร้ายปะปน แต่ใครเล่าจะเข้าใจเรื่อง

เวลาได้ดีไปกว่า การชิมลางชีวิตที่ผ่านเข้ามาแต่ละวินาที โดยมันจะไม่กลับมา

อีกเหมือนสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้พยายามจะบอกกับเรา ผมไม่แปลกใจว่า

ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ในการประกาศผลรางวัลลูกโลก

ทองคำาครั้งที่ 72 ของปีนี้ และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ปี 2015 นี้ 

เช่นกัน เพราะหลักคิดเรื่องเวลากับการเป็นไปของชีวิตก็สุดยอดแล้ว

 เสียงบรรเลงเปียโนจบไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ผมไม่ยักรู้ตัว เวลาพาหลายสิ่ง 

หลายอย่างผ่านเข้ามา เวลาในปีนี้ก็คงเช่นกัน ปีนักบวช ปีสมัชชา ปีครบรอบ 

เหตุการณ์สำาคัญมากมาย ท้ังของส่วนตัวหรือส่วนรวม บางทีผมคิดว่าถ้ามีโอกาส 

ก็คว้าไว้ แต่วันนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วว่า โอกาสคว้าเราหรือเราคว้าโอกาส เรา

หรือเวลาเป็นตัวตั้งกันแน่ มีเรื่องบางเรื่องที่เรากำาหนดได้ แต่กลับบางเรื่องเรา 

ไม่สามารถกำาหนดมันได้ แม้เวลาเท่าๆ กัน บางทีเวลาอาจจะเป็นคำาตอบที่

ชัดเจนท่ีสุด เวลาจะให้เราเติบโตและเรียนรู้ไปพร้อมกับมัน เหมือนการฟังบทเพลง

เดียวกันที่ในช่วงเวลาหนึ่งเฉย ๆ อีกช่วงเวลาหนึ่งกับรู้สึกไพเราะ เหมือนการ

เดินตามตารางที่ถูกเตรียมพร้อมไว้สำาหรับพระสันตะปาปา ซึ่งชัดเจนครบครัน 

แต่เมื่อเดินออกนอกตารางกลับชัดเจนครบครันกว่า เหมือนหลักคิดของการ 

ทำาหนังที่มีคิวชัดเจน กับถ่ายมันไปเลย 12 ปี ฯลฯ เวลาล้วนคว้าเราไว้ในขณะที่

เราเลือกสิ่งสำาคัญที่สุดขณะนั้น จากหัวใจของเรา

บรรณ�ธิก�รบริห�ร
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“ภัยหนาว” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2015 ศูนย์สังคมพัฒนาอุดรธานี นำา

เสื้อกันหนาวไปมอบให้กับเด็กนักเรียนผู้ประสบภัยหนาวที่โรงเรียนบ้านหนอง

กอบง หมู่ที่ 4 ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็นโรงเรียนที่ขยายโอกาส 

ฐานะครอบครัวยากจน จำานวน 35 คน ส่วนใหญ่พ่อแม่มีอาชีพทำานา และอาศัย

อยู่กับตายาย เพื่อสวมใส่ในระหว่างเรียนหนังสือให้เกิดความอบอุ่น สามารถ

บรรเทาภัยหนาวได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากโคเออร์

“แสวงบุญ” กลุ่มคริสตชนวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้ไป 

แสวงบุญที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง ที่สักการสถาน 

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน จ.นครราชสีมา เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2014 โดย

มีคุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์  เจ้าอาวาส ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  ก่อน

จะเดินทางต่อไปร่วมฉลองสักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน 

จ.มุกดาหาร

“ร่วมแสดงความยินดี” คุณสถิต กุมาร ผู้แทนศาสนาพราหมณ์ และ

คุณ KISHORE POPLI และคุณ SATPAL MANCHADA ผู้แทนศาสนา

ฮินดู เข้าร่วมแสดงความยินดีกับพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร ์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช โอกาสได้รับแต่งต้ังเป็นพระคาร์ดินัล ท่ีสำานักมิสซังโรมันคาทอลิก 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2015 

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

E-mail : udomsarn@gmail.com, udomsarn@cbct.net 

ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป 

ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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ตอนที่ 4 หนึ่งในพระคริสต์ หนึ่งในชีวิตเดียวกัน 

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

 แม่ของเพื่อนในวัยเด็ก ไม่ได้รับศีลมหาสนิทมานานทีเดียว เธอมีโรค

ประจำาตัว ในวันที่ลงตัว แม้สถานภาพต่างกัน แต่มีไว้เพื่อช่วยเหลือประคับ

ประคอง เพื่อนจึงไปส่งศีลให้กับแม่ของเพื่อน น้ำาตาแห่งความปีติก็ท่วมจอ 

และท่วมใจ เบาะ ๆ 20 ปีที่ห่างหายไปจากการได้รับพระเยซูเข้ามาในชีวิต

 เอกสารเตรียมประชุมสมัชชาใหญ่ในปีนี้ บทที่ 2 เขียนไว้ว่า “ความ

เชื่อในพระคริสตเจ้า คือ การพบปะและมีประสบการณ์กับพระคริสตเจ้า จน

กระทั่งนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เหมือนพระคริสตเจ้า เป็นจิตหนึ่งใจเดียว 

กัน เพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้าปรากฏชัด...”

 จิตหนึ่งใจเดียวกัน เมื่อรับพระองค์เข้าไปในชีวิต และพาพระองค์ไป

ในทุกที่ที่เราจะส่งสารแห่งความรัก เพื่อยืนยันการเป็นศิษย์แท้ของพระองค์

 ยังมีผู้คนอีกมากที่ห่างหายไป จากการได้รับพระเยซูเข้ามาในชีวิต

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ โกวิท-

วาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง

สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง 

พระสงฆ์และมรณสักขี วันที่ 12 มกราคม 2015 

ออกหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ 
 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
สังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับชมรม 
เวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศ 
ไทย ออกหน่วยแพทย์พยาบาลเคล่ือนท่ี  
ทีศ่นูยก์ารเรยีนรูช้มุชนไทยภเูขา บา้น 
แมแ่พะ วดันักบญุเยนอเวฟา         บ้านนา 
ป่าแป๋ (อ่านต่อหน้า 13)

สัมภาษณ์พิเศษ...โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช 

ปีนักบวชของพระศาสนจักรสากล
ในปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรไทย

(อ่านต่อหน้า 3)
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