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ชุมนุมศิษย์แท้ฯ 
ยุวธรรมทูต 

กรุงเทพฯ 2015
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณ งานชุมนุมศิษย์แท้ฯ - ยุวธรรมทูต 

ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำาปี 

2015 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2015  

ที่วัดและโรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน

(อ่านต่อหน้า 11)

“กตัญญุตา” บรรดาพระสงฆ์ที่เคยเป็นลูกศิษย์ถวายมิสซาโอกาสบวชเป็น

พระสงฆ์ครบ 50 ปี (14 มกราคม ค.ศ. 1965-2015) ของคุณพ่อยอแซฟ 

จำาเนียร กิจเจริญ เมื่ออังคารที่ 13 มกราคม 2015 ที่วัดราชินีแห่งสันติสุข 101

“ฉลองวัด” พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองวัดพระคริสตประจักษ์  เกาะใหญ่ 

จ.พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่  3  มกราคม  2015



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 7 ประจำาวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2015 หน้า 3

(อ่านต่อหน้า 4)

	 เด็กชายคนหนึ่งได้รับเหรียญ‘รางวัลเด ็ก

สุภาพถ่อมตนท่ีสุด’ แต่วันรุ่งข้ึนก็ถูกยึดเหรียญรางวัลคืน

เพราะเช้าวันนั้นเขาติดเหรียญรางวัลไว้ที่เสื้อ	 (เพื่ออวด 

เพ่ือน)	น่ีคือบทเรียนเร่ืองความสุภาพถ่อมตนท่ีเขาได้รับ

	 ท่านจะปฏิบัติตนเป็นคนสุภาพถ่อมตนได้

อย่างไรเม่ืออยู่ในตำาแหน่งที่มีเกียรติสูงสุดในโลกเป็น

เรื่องยากทีเดียวที่บุคคลหน้าใหม่บนเวทีโลกเช่นสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสจะดึงดูดความสนใจได้มาก 

ไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้สูงอายุผู้ศรัทธาต่อพระเจ้า 

รวมทั้งผู้ที่ไม่ใส่ใจกับเรื่องศีลธรรมจรรยา			ในช่วงเวลา 

9	เดือนแรกหลงัจากทรงเขา้รบัตำาแหนง่พระสนัตะปาปา 

พระองค์ทรงเป็นจุดศูนย์กลางหัวข้อการสนทนาของ

ผู้คนทั่วโลกในเรื่องความมั่งคั่งและความยากจน		

ความซื่อตรงและความยุติธรรม		ความโปร่งใส		ความ

ทันสมัย		โลกาภิวัตน์	บทบาทของสตรี		ธรรมชาติของ

การแต่งงาน	และความหลงใหลในอำานาจ

	 ในยุคที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่ าง

ถึงแก่นของผู้นำานี้เอง	 เกิดปรากฏการณ์ท้าทายความ

สามารถของบุรุษผู้หนึ่งท่านผู้นี้ปราศจากอาวุธ	 และ

ไม่มีกำาลังกองทัพของตนเอง	 ท่านปกครองอาณาจักร

ขนาดเล็กเท่าฝ่ามืออยู่กลางกรุงโรม	 แต่เป็นอาณาจักร

ที่มั่งค่ังและมีประวัติศาสตร์สำาคัญระดับโลกที่ยาวนาน

ขณะที่ เรารู้ สึกว่าโลกของเราเล็กลงทุกวันนั้นเสียง 

เรียกร้องของเราแต่ละคนกลับดังมากขึ้นด้วยสื่อ

เทคโนโลยีสื่อที่สามารถเผยแผ่คุณธรรมได้อย่าง

รวดเร็ว	 และดังนั้นการเทศน์สอนของบุรุษผู้นี้จึงเป็นที่

ประจักษ์แจ้งในทุกสถานที่ทั่วโลก		เมื่อท่านจุมพิตชาย

ผู้มีใบหน้าพิการ	 หรือล้างเท้าสตรีมุสลิม	 การกระทำา 

ดังกล่าวเป็นที่รับทราบกันท่ัวแม้บริ เวณนอกเขต

ปกครองของพระศาสนจักรคาทอลิก

	 พระศาสนจักรคาทอลิกเป็นหนึ่งในสถาบัน

เก่าแก่ท่ีสุด	 ครอบคลุมเขตแดนกว้างใหญ่และม่ังค่ังท่ีสุด

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส : บุคคลแห่งปี 2013

ในโลกมีสมาชิกถึง	 1,200	 ล้านคน	 และดังนั้นการ

เปลี่ยนแปลงสำาคัญใด	 ๆ	 จึงไม่อาจเกิดขึ้นได้เอง	 สิ่งที่

พระศาสนจักรทำาได้ดีท่ีสุดคือการสร้างแรงบันดาลใจ

และให้คำาแนะนำา	 ช่วยเหลือเยียวยา	 และการเรียกร้อง

สมาชิกให้ใส่ใจต่อเสียงเตือนจากมโนธรรมของตนเอง

แต่ขณะเดียวกันพระศาสนจักรทั่วโลกก็มีความอ่อนแอ

เม่ือสมาชิกบางคนปฏิบัติตนเป็นท่ีสะดุด		คดโกง	มีปัญหา

การขาดแคลนพระสงฆ์และปัญหาท้าทายต่าง	ๆ	บางแห่ง

ผู้คนเลิกให้ความสำาคัญกับคำาสอนเรื่องการหย่าร้าง

และการคุมกำาเนิด	 อีกท้ังยังดูหม่ินหลักคำาสอนเท่ียงแท้

ว่าเป็นเรื่องล้าสมัย	 	 นอกจากนั้นยังมีการไม่ลงรอยกัน 

ในระบบการปกครองกลางที่วาติกัน	การติดสินบนการ

ขู่เข็ญและกฎเกณฑ์ต่าง	 ๆ	 ที่ครอบงำา	 ซึ่งพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสทรงเรียกว่า	“กฎระเบียบหยุมหยิม”	พระองค์

ตรัสว่า	“อย่าเอาแต่เทศน์สอนแต่จงฟังผู้อื่น!	 	อย่าเอา 

แต่ดุด่าแต่จงรักษาเยียวยา!”

	 ภายในช่วงเวลาไม่ถึงหน่ึงปี	 พระองค์ทรงปฏิบัติ 

พระภารกิจได้อย่างโดดเด่น		พระองค์ไม่ได้ทรงเปล่ียนแปลง 

หลักการใด	ๆ	ของพระศาสนา	แต่ทรงปรับเปล่ียนรูปแบบ

การนำาเสนอพระศาสนจักรท่ีต้ังข้ึนโดยมีเน้ือหาหลักการ

และการใช้สัญลักษณ์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 การใช้ปังและเหล้าองุ่น 

แทนพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า	

เป็นต้น	 	 จึงเป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่จะปฏิเสธการเลือกใช้ 

สัญลักษณ์ใด	 ๆ	 ของพระสันตะปาปาว่าเป็นวิธีการที่ 

ไม่ได้ผล		พระองค์ทรงประกาศในพระสมณสาส์นเตือนใจ 

ฉบับแรกว่าไม่ทรงเห็นด้วยกับ	“การบูชาเงินตรา”	 เช่น

ที่ชาวอเมริกันวางแผนกำาหนดให้มีวันเพื่อการใช้เงิน

ในศูนย์การค้า	 	 พระองค์ทรงเป็นเลิศในการเลือกเวลา

กระทำาการที่เหมาะสม		ทรงเลือกที่จะไม่ใช้ชีวิตในพระ 

ราชวังที่ห้อมล้อมด้วยข้าราชบริพารผู้ทรงศักดิ	์แต่ทรง 

เลือกท่ีจะประทับอาศัยอยู่ในอาคารท่ีพักร่วมกับพระสงฆ์		

ทรงสวดภาวนาตลอดเวลาแม้ขณะทรงรอทันตแพทย์	 

ทรงใช้รถฟอร์ด	โฟกัส	(Ford	Focus)	ธรรมดาแทนที่

จะเป็นรถเมอร์เซเดส	 (Mercedes)	 ประจำาตำาแหน่ง 

ไม่ทรงสวมฉลองพระบาทสีแดง	 	 ทรงใช้กางเขนทำาด้วย 

เหล็กรอบพระศอแทนท่ีจะเป็นกางเขนท่ีมีประกาย 

สีทอง				ขณะที่ทรงปฏิเสธความหรูหราและสิทธิพิเศษ 

ส่วนพระองค์ดังกล่าว	พระองค์ยังทรงเป็นย่ิงกว่าแบบอย่าง

ในเรื่องความเมตตาและความโปร่งใสด้านการเงิน	 มีการ

ออกแถลงการณ์เรื่องการเงินของวาติกันเป็นครั้งแรก		

ทรงประณามพระอัครสังฆราชเยอรมันองค์หนึ่งที่ใช้

ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือย	 ทรงโทรศัพท์ถึงผู้ที่กำาลังตกทุกข์

ได้ยาก		ทรงโปรดศีลล้างบาปให้ทารกที่เกิดจากมารดา

ที่หย่าร้างกับสามีซึ่งต้องการให้เธอทำาแท้ง...

	 พระองค์ทรงเข้าสู่วงจรชีวิตท่ีซับซ้อนและทรง

ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการที่พระศาสนจักรถือ

สิทธิในความชอบธรรมว่าอาจทำาอันตรายได้มากกว่า

การเยียวยารักษา		เม่ือมีผู้ทูลถามถึงเร่ืองท่ีดูเหมือนพระองค์

ไม่ทรงใส่พระทัยในการแก้ปัญหาด้านวัฒนธรรม		

พระองค์ตรัสถึงสนามรบแทนคำาตอบ	 ทรงอธิบายว่า	

พระศาสนจักรเปรียบได้กับโรงพยาบาลในสนามรบ		

หน้าที่แรกของเราคือการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ	 เรา

จึงต้องไม่ตั้งคำาถามเรื่องระดับไขมันในเลือด	 (โคเรส- 

เตอรอล)	กับผู้บาดเจ็บที่มีเลือดท่วมตัวอยู่

	 การให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรกในเรื่อง

ความเมตตา	 พร้อมกับทรงมีพระพักตร์เปล่งประกาย

ความสุข		ทำาให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงโด่งดัง 

ราวกับนักร้องแนวหน้า	ฤดูร้อนท่ีผ่านมาเม่ือพระองค์เสด็จ

ไปที่หาดโคปาคาบานาที่นครรีโอเดจาเนโร	 ประเทศ

บราซิล	มีผู้คนมาร่วมชุมนุมมากกว่า	3	ล้านคน		ขณะ

ที่กระแสต้อนรับพระองค์ในการเข้าเฝ้าทั่วไปที่จัตุรัส

นักบุญเปโตรก็ยังคงร้อนแรงอยู่เสมอ		ของที่ระลึกซึ่งมี

ภาพของพระองค์เป็นสินค้ายอดนิยมของนักแสวงบุญ

ท่ีวาติกัน			มีการต้ังช่ือทารกชายเกิดใหม่ว่า	“ฟรังเชสโก” 

มากที่สุดในอิตาลี			วัดต่าง	ๆ 	รายงาน	“ผลการตอบรับ 

รายงานโดย Hilary Burke and UkiGoñi/Buenos Aires ร่วมกับ Stephan Faris and Alessandro Speciale/Rome แปลโดย กอบกิจ ครุวรรณ
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(อ่านต่อหน้า 7)

สมเด็จพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 3)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส”	 ว่ามีคาทอลิกที่ทิ้งวัด 

จำานวนมากกลับมาร่วมพิธี บูชาขอบพระคุณและ 

รับศีลอภัยบาปแม้ไม่มีการบันทึกตัวเลขที่แน่นอน

ก็ตาม		ขณะที่การสำารวจเรื่องนี้ในสหรัฐอเมริกาชี้ว่าไม่มี 

การเปล่ียนแปลงมากนัก		อย่างไรก็ตามการต้อนรับพระองค์ 

นอกพระศาสนจักรเปิดโอกาสให้พระองค์ทรง	 ‘สื่อสาร

ของพระศาสนจักรและพลังการทำาความดีที่ยิ่งใหญ่’	

ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในสมณสมัยของสมเด็จพระ- 

สันตะปาปาเบเนดิกต์	ที	่16		

	 การประโคมข่าวเก่ียวกับพระองค์ของสำานักพิมพ์

ทั่วไปทำาให้พวกอนุรักษ์นิยมเกรงว่าพระองค์ทรงซื้อ

คะแนนนิยมโดยทรงแลกกับข้อความเชื่อที่ปรับแต่ง

เพ่ือให้ผู้คนปฏิบัติได้ง่ายข้ึน	 	 พระองค์ทรงใช้กระแสนิยม 

ของสื่ออย่างลงตัวในทุกสถานการณ์ตั้งแต่เรื่องการ

สวดภาวนาเพื่อสันติภาพในประเทศซีเรีย	 ตลอดจน

เรื่องการโจมตีระบบเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่ส่งเสริม

เศรษฐีมั่งค่ังยิ่งขึ้นเพ่ือใช้เงินส่วนที่เพิ่มข้ึนน้ีช่วยเหลือ

คนยากจน	 	 นาย	 Jesse	 Jackson	 (อดีต	 ส.ส.พรรค 

เดโมแครต	สหรัฐฯ) เปรียบเทียบพระองค์กับศาสนาจารย์ 

มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์	 และ	 Rush	 Limbaugh	 (นัก

วิจารณ์การเมือง)	 และไม่แน่ใจว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นิยม

ลัทธิมาร์กซิสต์หรือไม่	 	ทั้งนี้เพราะทุกคำาพูดของบุคคล

ที่สื่อให้ความสำาคัญจะถูกนำามาวิเคราะห์รวมถึงคำาพูด

ที่ผู้นั้นเลือกที่จะไม่พูดด้วย	 	 ผู้สนับสนุนเหยื่อที่ถูกล่วง

ละเมิดทางเพศตั้งคำาถามว่า	 เหตุใดพระองค์จึงไม่ตรัส

มากนักถึงเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของพระสงฆ์

ขณะท่ีพวกอนุรักษ์นิยมก็ตั้งคำาถามกับพระองค์เช่นกัน 

ว่า	 เหตุใดพระองค์จึงไม่ตรัสมากนักถึงเร่ืองความศักด์ิสิทธ์ิ

ของชีวิตมนุษย์พวกเขาให้ข้อสังเกตว่าในพระสมณสาส์น

เตือนใจของพระองค์	มีการใช้คำาว่า	“การทำาแท้ง”	เพียง

ครั้งเดียว	แต่มีคำาว่า	“ความเมตตา”	ถึง	32	ครั้ง

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยืนยันหลัก

คำาสอนที่สืบต่อกันมาเกี่ยวกับเรื่องเพศ	 พร้อมกับทรง

เตือนว่าเรื่องนี้อาจทำาให้พระศาสนจักรหลงประเด็นได้		

พระองค์ทรงติเตียนพระสงฆ์ที่ไม่โปรดศีลล้างบาปแก่

เด็กที่พ่อแม่แต่งงานไม่ถูกต้องว่าเป็นพระสงฆ์ที่	 “นิยม

ลัทธิสงฆ์แนวใหม่ที่ไม่จริงใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

มากเกินไป”	 	 พระองค์ทรงประกาศว่า “พระเจ้าทรงไถ่ 

เราทุกคน...มิได้ทรงไถ่แต่เฉพาะผู้ที่ เป็นคาทอลิก  

แต่ทรงไถ่ทุกคนรวมท้ังผู้ ที่ไม่ เชื่อในพระเจ้าด้วย”  

พระองค์ทรงฉายพระรูปกับนักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม

โดยทรงถือเสื้อคอกลมที่มีข้อความต่อต้านการขุด

เจาะน้ำามันที่ทำาลายสิ่งแวดล้อมและทรงเรียกร้องให้นัก 

การเมืองและผู้นำาธุรกิจเป็น	“ผู้พิทักษ์สิ่งสร้างทั้งหลาย”

	 ไม่มีสิ่งใดท่ีกล่าวมาน้ีแสดงว่าพระองค์ทรงเป็น

นักเสรีนิยมเลย		พระองค์ตรัสด้วยว่า		เรื่องพระสงฆ์ต้อง 

เป็นผู้ชายล้วน	 และไม่ใช่เร่ืองท่ีจะต้องมาเสียเวลาถกเถียง

กัน	รวมท้ังเร่ืองการทำาแท้งและการนิยามเร่ือง“การแต่งงาน”  

แต่พระองค์ทรงให้ความสำาคัญกับคนยากจน	และปัญหา

เฉพาะหน้าที่ประชากรครึ่งหนึ่งของคนยากจนที่สุดทั่ว

โลกมีทรัพย์สินรวมกันแทบไม่ถึง	 1%	 ของทรัพย์สิน

ทั่วโลก	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจประนีประนอมได้กับลัทธิ

ทุนนิยมที่อ้างว่าเป็นระบอบต่อต้านความยากจนที่ได้

ผลดีในประวัติศาสตร์

	 เราอาจแย้งว่าพระองค์ทรงเป็นเหมือน	 Teddy	

Roosevelt	(1858-1919	:	ประธานาธิบดีสหรัฐฯ		2	สมัย

ผู้กล่าวว่า	 ‘ผู้รับใช้ประชาชน’	 ควรใช้มาตรการใดก็ได้ที่ 

จำาเป็นเพื่อผลประโยชน์ของประชากรตราบใดที่ไม่ขัด

ต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน)	ผู้ปกป้องลัทธิทุนนิยมจาก 

เงินส่วนเกินของทุน	 หรือไม่ก็พระองค์เพียงแต่ตรัสถึง 

สิ่งที่พระสันตะปาปาองค์ก่อน	 ๆ	 เคยตรัสมาแล้วที่ว่า	

พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องเราให้ปกป้องดูแลผู้ต่ำาต้อยท่ีสุด		

เพียงแต่พระองค์ตรัสในลักษณะท่ีผู้คนรับฟังแตกต่างไป

จากเดิม	 และที่สำาคัญอาจเป็นเพราะสิ่งที่พระองค์ตรัส

เป็นสารของพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่มาจาก	 ‘โลก

ใหม่’	 ก็เป็นได้	 	 เมื่อร้อยปีที่แล้วทวีปยุโรปมีคาทอลิก	

2/3	 ของคาทอลิกทั่วโลก	 แต่ปัจจุบันมีเหลือไม่ถึง	 1/4	

และการตอบรับสารของพระองค์เป็นอย่างไรในดินแดน

ท่ีการเป็นเกย์ถือเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งและสตรีท่ี

มีการศึกษาเป็นผู้นำาถือเป็นลัทธินอกรีต	 การตอบรับ

ดังกล่าวอาจเป็นพลังเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต่าง	ๆ	 ใน

ดินแดนท่ีคริสตศาสนากำาลังเจริญก้าวหน้าและอาจมี

ศักยภาพถึงขั้นเป็นพลังแห่งการเรียกร้องเสรีภาพก็เป็น

ได้

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงเป็นบุคคล

แห่งป	ี 2013	 ของนิตยสาร	 “Time”	 พระองค์ทรงนำา

ความเป็นพระสันตะปาปาออกจากพระราชวังมาสู่ 

ท้องถนน	 	ทรงนำาพระศาสนจักรที่มีขอบข่ายกว้างใหญ่

ที่สุดในโลก	มาเผชิญหน้ากับความต้องการพื้นฐานที่สุด 

ของมนุษย์และทรงใช้พระราชวินิจฉัยที่เหมาะสมในการ

แก้ปัญหาด้วยเมตตาธรรม		

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส : พระสันตะปาปา

ของประชาชน

	 ณ	 บริเวณชายขอบด้านตะวันตกของกรุง

บัวโนสไอเรส	 มีถนนสำาคัญสายหนึ่งชื่อ	 “ถนนซอย	 ซี”	

‘Passaje	C’	(Passaje	C	:	ภาษาสเปน	‘Passaje’	แปล

ว่า	ทางเดิน	หรือ	ทางผ่าน)	ถนนสายนี้เป็นซอยแคบ	ๆ 

เป็นดินโคลนแห้งกรังนำาไปสู่แหล่งสลัมเสื่อมโทรมที่

แยกออกจากถนนใหญ	่ ‘Mariano	 Acosta’	 ซึ่งเป็นที่

ทิ้งขยะของเมือง	 	 	บริเวณใกล้กับปลายถนนนี้เป็นที่ตั้ง

ของวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล	 	 ที่ครั้งหนึ่งคุณพ่อเจ้าวัด

และสัตบุรุษเคยใช้เป็นที่หลบภัยเมื่อแก๊งค้ายาเสพติด

คู่อริเปิดฉากไล่ยิงใส่กัน	 	 ถัดจากวัดเป็นกลุ่มถนนซอย

เรียงกันจาก	‘Passaje	A’	จนถึง	‘Passaje	K’	ทั้งหมด

มีสภาพเป็นดินโคลนและคอนกรีตที่มีรอยแตกทั่วไป		มี

เศษกองอิฐที่เหลือจากการสร้างบ้านหยาบ	 ๆ	 ตามทาง

เดินสองข้างของถนนซอยเหล่านี้	 	 	มีสีสเปรย์ฉีดพ่นคำา

ว่า	‘asesino’	(ฆาตกร)	ที่ผนังบ้านซึ่งยังมีคราบเขม่าไฟ 

ติดอยู่หลังจากที่บ้านถูกเผาก่อนวันที่มีการไล่ยิงกัน

เป็นการแก้แค้นที่ถูกแก๊งยาเสพติดอีกแก๊งหนึ่งยิงก่อน

หน้านั้น			นอกจากนั้นก็มีฝูงสุนัขหลายฝูงตามซากรถเก่า 

พวกเด็ก	ๆ 	เดินเตร็ดเตร่ไปมาโดยไม่ใส่ใจว่าจะถูกรถชน 

เพราะไม่มียานพาหนะใดใช้ความเร็วในซอยที่ขรุขระ

เหล่านี้ได้	 	 กระนั้นก็ดีถนนซอยนี้	 (Passaje C) กลับ

เป็นถนนสายสำาคัญที่นำาบุรุษผู้หนึ่งไปสู่กรุงโรม		

	 ขณะที	่ Jorge	 Mario	 Bergoglio	 ดำารง

ตำาแหน่งพระคาร์ดินัลและพระอัครสังฆราชแห่งกรุง

บัวโนสไอเรสนั้น	 มหานครนี้มีประชากรประมาณ	 13.5	

ล้านคน	ทุกปีพระคุณเจ้าจะออกเยี่ยมสัตบุรุษที่อาศัยอยู่ 

ในแหล่งเสื่อมโทรมน่าหดหู่นี	้ 	 โดยเริ่มต้นเดินเท้าตาม 

ลำาพังจากบ้านพักไปยังสถานีรถไฟใต้ดินที่อยู่ ใกล้ 

อาสนวิหารฯ	 ที่ด้านหน้ามีเสาหินขนาดใหญ่	 12	 ต้น

ค้ำาหน้าบันแบบกรีก	 และมีหลังคาด้านหลังเป็นรูปโดม

ดูราวกับเป็นอาคารศูนย์รวมอำานาจกลางของประเทศ

อาร์เจนตินา		หลังจากนั้น	ท่านก็โดยสารรถรางที่ข้างรถ 

มีสีพ่นเป็นคำาล้อเลียนต่าง	ๆ	ไปจนสุดสายท่ีย่าน	Mariano	

Acosta	 พระคุณเจ้าก้าวเท้าหนัก	 ๆ	 ต่อไปตาม	

‘Passage	 C’	 ด้วยรองเท้าพิเศษสีดำาสำาหรับผู้มีปัญหา

กระดูกเท้า	 	ส่วนในวันอื่นท่านก็เดินไปตามย่านต่าง	ๆ	

ทั่วเมือง	เพราะมีคนยากจนจำานวนมากเหลือเกิน		แต่ก็

ไม่มีผู้ใดท่ียากจนหรือสกปรกเกินกว่า‘เจ้าชายแห่งพระ

ศาสนจักร’	จะไม่ไปเยี่ยมเยียนดูแล		ท่านกล่าวกับทุกคน 

ที่ท่านพบว่า	“Reza	pormí”	(สวดให้พ่อด้วยนะ)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
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พระสันตะปาปาทรงเพิ่มรายการ

นอกกำาหนดการ

โดยเสด็จไปพบปะ

กับเด็กเร่ร่อนในกรุงมะนิลา   

16 มกราคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l เด็กเร่ร่อนกว่า	 300	คน	มุ่งไปพบสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิส	 ณ	 ช่วงเวลาที่ไม่มีอยู่ในกำาหนดการขณะ

เสด็จเยือนกรุงมะนิลา   การพบปะเกิดข้ึนกะทันหันหลังจาก 

ทรงถวายมิสซาเช้าวันศุกร์	ณ	อาสนวิหารแห่งกรุงมะนิลา

แล้ว	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตัดสินพระทัยจะไป 

พบกับเด็กเร่ร่อน	 ณ	 บ้านพักที่ดูแลโดยมูลนิธิเพื่องาน 

การกุศลอานัค-ทีเอ็นเค    และเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเส้นทาง 

ที่แจ้งในกำาหนดการ	 จึงไม่มีผู้สื่อข่าวที่นั่น	 ไม่มีกล้อง

ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอทางการ			ตามรายงานของสถานี

วิทยุวาติกัน	 ย้อนกลับไปยังเดือนตุลาคม	 พระอัคร- 

สังฆราชท้องถิ่น	 พระคุณเจ้าหลุยส	์ อันโตนีโอ	 ตาเกล	

ได้ส่งมอบจดหมายแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ราว	 1,000	 ฉบับที่มาจากเด็กเร่ร่อนเหล่านี	้ ที่ต้องการ 

แบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาแด่พระองค์

l หลายเดือนให้หลัง	 พวกเขาได้มีโอกาสมาแบ่งปัน

เรื่องของพวกเขาเองแต่ละคนเองเลยและแม้ว่าพระ

สันตะปาปาจะตรัสภาษาสเปน	พระองค์ก็ทรงมีพระคาร์- 

ดินัลตาเกล	 คอยช่วยเป็นล่ามแปลความหมายถวายแด่

พระองค์

	 อาจารย์ชัยณรงค	์มนเทียรวิเชียรฉาย	ที่ปรึกษา

สมณสภาสื่อสารสังคม	 สันตะสำานัก	 ได้ให้ความเห็นว่า

เหตกุารณน์ี	้	คอื	การประกาศพระวรสารแบบใหม ่(New 

Evangelization)	ที่พระองค์ตรัสอยู่เสมอ	นี่คือ	ความ

ชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร	 (Joy	 of	 the	 Gospel)	

ที่พระองค์หมายถึง	 นี่คือ	 “เมตตาและร่วมเห็นอก

เห็นใจ” (Mercy	and	Compassion)	ที่เป็นหัวใจของ 

การเสด็จเยือนฟิลิปปินส์คร้ังน้ี	 น่ีเป็นการเสด็จเยือนศูนย์ 

ดูแลเด็กกำาพร้าและเร่ร่อนในกรุงมะนิลา	 ซึ่งพระสงฆ์ 

เยสุอิตท่านหนึ่งได้เริ่มก่อตั้งข้ึนเมื่อกว่ายี่สิบปีมาแล้ว 

เป็นรายการนอกกำาหนดการ	 แต่เป็นรายการที่พระสัน- 

ตะปาปาโปรดมากที่สุดที่เห็นพระศาสนจักรช่วยทำาให้

ศูนย์แห่งนี้เป็นบ้านสำาหรับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้

พระสันตะปาปาสดับฟัง
เรื่องราวของเยาวชน
ที่เคยเป็นเด็กเร่ร่อน

อ่านถวายพระองค์ทั้งน้ำาตา
18 มกราคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

	 ด้วยภาษาท้องถิ่น	 “ตากาล็อก”	 เยาวชนผู้เคย

เป็นเด็กเร่ร่อนมาก่อนได้แบ่งปันความยากลำาบากซ่ึง

พวกเขาได้พบเจอขณะเติบโตขึ้นบนถนนในกรุงมะนิลา	

ท่ามกลางวัยเยาว์	พวกเขาได้เห็นความยากจน	การล่วง

ละเมิดทางเพศและอาชญากรรม

	 เด็กชายวัย	14	ป	ีทูลต่อพระสันตะปาปาว่าเขา

ได้หนีออกจากบ้านและครอบครัว	 เพราะไม่มีเงินจ่าย 

ค่าเล่าเรียนในโรงเรียน	เขากินทุกอย่างที่คุ้ยเจอในถังขยะ 

และนอนบนถนน	 ก่อนจะได้รับความช่วยเหลือจาก

มูลนิธิ	 อานัค-ทีเอ็นเค	 เขาเห็นเด็กเร่ร่อนคนอื่นใช้ยา

เสพติด	ขโมยและตกเป็นเหย่ือของการล่วงละเมิดทางเพศ 

	 เด็กหญิงอายุ	 12	 ปี	 จีแซลเล	 ก็เคยเป็นเด็ก

เร่ร่อนมาก่อนได้เล่าถึงความยากลำาบากที่เธอต้องแบก

รับในชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก	 เริ่มร้องไห้ขณะเล่า	 เธอทูลถาม

พระสันตะปาปาว่า	“ทำาไมพระเจ้าทรงอนุญาตให้มีความ 

ทุกข์ทรมานเช่นนี้เกิดขึ้น	 เมื่อไหร่เด็กๆ	 จะไม่ต้องตก

เป็นคนมารับผิดเช่นนี้”

	 เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนท้ายของพิธีมิสซาเช้า 

วันที	่18	ณ	สนามกีฬารีซัล	พาร์ค	กรุงมะนิลา	ที่มีผู้มา

เข้าร่วมหลายล้านคน	
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บทอธิษฐานภาวนา

สะอาด
และ

ไม่สะอาด
“สิ่งที่ออกจากภายในมนุษย์นั้นแหละทำาให้เขามีมลทิน” 

(มาระโก 7:20)

	 สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสำาหรับเทศกาลมหาพรต	

ค.ศ.	 1914	 เรียกร้องให้คริสตชน	 “เผชิญหน้ากับความยากจนของพี่น้อง

ชายหญิงของเรา”	 พยายามสัมผัสโดยทำาให้เป็นปัญหาของเราเอง	 และกระทำา

สิ่งที่เป็นหลักแหล่งเพื่อผ่อนคลายเรื่องนี้	 พระองค์ทรงเสนอให้มีการแบ่งปัน

ทรัพยากรและความต้องการของพวกเขาอย่างยุติธรรม	 และเปลี่ยนแปลงให้

เป็นความยุติธรรม	 ความเสมอภาค	 ความเรียบง่ายและการแบ่งปัน	 พระองค์

ทรงเตือนคริสตชนอย่าปล่อยให้อำานาจและเงินทองกลายมาเป็นพระเจ้า 

เท็จเทียมของพวกเขา

	 ในพระวรสารของวันนี	้พระเยซูเจ้าทรงแก้ปัญหาที่ผู้มีใจศรัทธาตั้งเป็น 

กฎเกณฑ์	 เช่น	 การเป็นห่วงเรื่องอาหารที่สะอาดหรือไม่สะอาดในเขตวัด	

พระองค์ทรงสอนว่าไม่มีสิ่งใดที่เข้าไปในร่างกายของผู้ใดที่ทำาให้เขาไม่สะอาด	

ตามแนวจารีตหรือหลักธรรมคำาสอน	 ความไม่สะอาดที่แท้จริง	 มาจากภายใน

ตัวของคนในรูปแบบของความอิจฉาริษยาและความหย่ิงจองหอง	 ความสะอาด

คือสิ่งที่เข้าไปสู่หัวใจของมนุษย์	

	 ในฐานะที่เราเป็นคริสตชน	เรามักจะไม่ห่วงใยเกี่ยวกับอาหารที่สะอาด 

หรือไม่สะอาดในเขตวัด	 แต่บางครั้งเราสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการถือตาม

หลักศาสนา	จากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดหรือไม่ 

เป็นเรื่องภายนอก	 เช่น	 เสื้อผ้าที่เขาใส่ไปวัด	 เราอาจจะสนใจกับเรื่องนอกกาย

เล็กๆ	 น้อยๆ	 แต่เราอาจจะไม่สนใจต่อความผิดที่แท้จริงเกี่ยวกับคุณค่า	 และ

ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมต่อคุณความดีของส่วนรวม	 ดังนั้นขอให้เราบ่ม

ความสัมพันธ์ที่ดีงาม	 มีใจกว้างขวาง	 พร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่นและการเสริมสร้าง

สิ่งที่ด	ีขอให้การอธิษฐานภาวนาของเรา	นำาชีวิตเราไปปฏิบัติตามพระประสงค์

ของพระเจ้า	 ในขณะท่ีเราวอนขอความเฉลียวฉลาด	 ด้วยการปล่อยให้พระจิตเจ้า

ประทับอยู่ในห้วงลึกของจิตใจเรา	และทรงปฏิบัติพันธกิจของพระองค์ในตัวเรา

 ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดทรงดลใจลูกให้มั่นคงในเรื่องความเชื่อและ

ความยุติธรรม โปรดให้ลูกกลับใจด้วยการอุทิศตนให้แก่ความยุติธรรม ความ

เสมอภาค ความเรียบง่ายและการแบ่งปัน โปรดทรงสอนให้ลูกรักและมีเมตตาจิต 

เหนือส่ิงอ่ืนใด อาศัยความรักและความเมตตา โปรดทรงสอนลูกให้นำาไปปฏิบัติ 

เดชะพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

ลก 4:17-21

.....มีผู้ส่งม้วนหนังสือประกาศกอิสยาห์ให้พระองค์		พระเยซูเจ้าทรงคล่ีม้วนหนังสือ 

ออก	ทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่า		“พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือ

ข้าพเจ้า		เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน		ทรงส่ง

ข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผูู้ถูกจองจำา	 คืนสายตาให้แก่คนตาบอด	

ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ	 ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระ

ผู้เป็นเจ้า	 แล้วพระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้เจ้าหน้าที่และประทับนั่งลง		

สายตาของทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรมต่างจ้องมองพระองค์	 	 พระองค์จึงทรงเริ่ม

ตรัสว่า	 	 “ในวันนี้	 ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริง

แล้ว”

........ปีแห่งพระเมตตาของพระเจ้า ..........ปีแห่งพระเมตตาของพระเจ้า

                          

o ค.ศ. 2015  -  ปีศักดิ์สิทธิ์  (Jubilee) พระศาสนจักรประเทศไทย

ฉลอง 50 ปีแห่งการสถาปนาพระฐานานุกรมพระศาสนจักรคาทอลิกไทย 

(ค.ศ. 1965-2015)

o ค.ศ. 2015  -  ปีนักบวช

o ค.ศ. 2015  -  

§	 การประชุมสากลเรื่อง  “ครอบครัว”  ครั้งที่ 8 วันที่  22-27 

กันยายน ค.ศ. 2015 ที่อัครสังฆมณฑลฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา หัวข้อ 

“Love is Our Mission - The Family Fully Alive”

§	 ประชุมสมัชชาสามัญพระสังฆราช ที่วาติกัน  หัวข้อ  “The 

Vocation and Mission of the Family in the Church and 

Contemporary World”   วันที่  4-25  ตุลาคม  ค.ศ. 2015    

ข้อรำาพึงจากพระวรสาร

ชายคนหนึ่งตกลงในบ่อ		มีผู้คนเดินผ่านไปมาหลายคน

 คนที่หนึ่ง เชื่อในกรรม		พูดลงไปในบ่อกับคนที่ตกบ่อว่า		ชาติก่อนเขา 

คงทำาอะไรไว้จึงเกิดเหตุร้ายนี้กับเขา	แล้วเดินต่อไป

 คนที่สอง เป็นนักปราชญ์ขงจื๊อ		ให้คำาแนะนำาว่า		เพื่อนเอ๋ย  ถ้าเจ้าพ้น

จากบ่อนี้แล้ว  จำาไว้อย่าเผลอย่างกรายเข้ามาใกล้บ่อ  เดี๋ยวจะตกลงไปอีก		พูด

แล้วก็เดินต่อไป

 คนที่สาม เคร่งในศาสนา	 	 บอกว่า	 	 ถ้าเจ้าสามารถไต่ขอบบ่อขึ้นมา  

จนฉันสามารถเอื้อมมือจับเจ้าได้ ฉันจะดึงเจ้าขึ้นมา  เขารอสักครู	่ 	แต่คนที่ตก

บ่อก็ไม่สามารถปีนขึ้นมาได้		เขาจึงเดินต่อไป

 คนที่สี่ เป็นนักวิทยาศาสตร์	 	 วิเคราะห์เหตุการณ์แล้วบอกว่า	 	 เจ้ายัง

อยู่บนโลก  เพียงแต่ว่าจุดนี้มันยุบลงลึกเป็นหลุมใหญ่แค่นั้นเอง		พูดแล้วก็เดิน

ต่อไป

 คนที่ห้า เป็นนักพรต	 	 ที่ถือตัวว่าเป็นคนด	ี 	 ไม่มีความด่างพร้อย		

เปรยขึ้นลอยๆ	ว่า		คนเลวเท่านั้นจึงตกลงในบ่อได	้	แล้วก็เดินต่อไป

 คนที่หก เป็นคนมองโลกในแง่ดี		พูดปลอบไปว่า		ยังโชคดีที่บ่อไม่ลึก

ไปกว่านี	้	พูดแล้วก็เดินต่อไป

 คนที่เจ็ด เป็นคนมองโลกในแง่ร้าย		พูดอย่างเป็นห่วงว่า		แย่จริง เกรง

ว่าแกจะยิ่งทียิ่งจมลึกลงไปทุกที พูดแล้วก็เดินต่อไป

 คนที่แปด เป็นคนมาตักน้ำาที่บ่อนั้นเป็นประจำา		เห็นคนอยู่ในบ่อทำาให้

น้ำาขุ่น		ก็บ่นต่อว่าลงไปว่าทำาไมมาทำาให้น้ำาขุ่น		พูดแล้วก็โยนกระป๋องลงไปตัก

น้ำาขุ่นๆ	ขึ้นมา		แล้วเดินหิ้วน้ำาออกไป

 คนที่เก้า เป็นพระเยซูคริสตเจ้า	เมื่อเห็นชายคนที่ตกบ่อก็กระโจนลงไป

ในบ่อทันท	ี 	 แล้วพยุงหิ้วปีกให้ชายคนนั้นยืนบนบ่าของพระองค์เพื่อพาปีนขึ้น

ขอบบ่อ		แล้วพระองค์ก็พาชายคนนั้นออกมาได้

ข้อคิด  : แล้ว  “ตัวฉัน”  ล่ะ   เป็นคนที่เท่าไหร่  (หนึ่งในเก้าประเภทนี้) 
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สมเด็จพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 4)

	 วันที่	 13	 มีนาคม	 2013	 เมื่อสมเด็จพระ

สันตะปาปาแบร์โกลิโอ	 สืบทอดบัลลังก์นักบุญเปโตร 

ผู้เก็บรักษากุญแจสู่อาณาจักรสวรรค์	 พระองค์ตรัสขอ

ให้ชาวโลกสวดภาวนาเพื่อพระองค์	 	 ที่จริงขณะที่มีการ

เลือกสมเด็จพระสันตะปาปาในครั้งนั้น	จดหมายเกษียณ

ตนเองของท่านในฐานะพระสังฆราชที่มีอายุครบ	75	ปี 

ไปแล้วยังอยู่ในแฟ้มในที่ทำาการนครรัฐวาติกันและรอ

การอนุมัติอยู	่ 	 	 เพื่อน	 ๆ	 ที่อาร์เจนตินาสังเกตเห็นว่า	

พระคุณเจ้าเคลื่อนไหวช้าลงตามเรี่ยวแรงท่ีเหลืออยู่ไม่

มากนัก	 	 แต่ในบัดดลท่านกลับกลายเป็นบุรุษคนใหม่ที ่

เรียกตัวเองว่า	 ‘ฟรังซิส’	 ตามชื่อนักบุญเมืองอัสซีซีผู้

สุภาพถ่อมตน		ในฐานะองค์สมเด็จพระสันตะปาปา	พระองค์

ทรงเป็นผู้ปกครองนครรัฐวาติกันในชั่วพริบตาและทรง

เป็นผู้นำาสถาบันที่แผ่ไปกว้างไกลโดยมีสมาชิกเกือบ

เท่ากับจำานวนพลเมืองของประเทศจีน	 เป็นสถาบันที่มี

ลำาดับฐานานุกรมหลายขั้นมีระบบบริหารที่ซับซ้อน	เป็น

องค์กรการกุศลที่กว้างใหญ่		สะสมเรื่องอื้อฉาวที่กองสุม 

อยู่เป็นศูนย์การศึกษาที่ ย่ิงใหญ่สำาหรับผู้ศึกษาเรื่อง

ศาสนาและเป็นศูนย์ลี้ลับสำาหรับผู้ไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้		

ช่องว่างระหว่างพระองค์กับปัญหาความทุกข์ยากของ

คนจนในโลกดูเหมือนไม่มีทางสมานกันได้	 ...	 จนเมื่อ

พระสันตะบิดรองค์ที่	 266	 ทรงสวมรองเท้าที่หนักอึ้ง 

คู่นั้นไปชำาระค่าโรงแรมที่พัก

	 ตำาแหน่งพระสันตะปาปาเป็นเรื่องยากที่จะ

เข้าใจและเป็นเหมือนมนต์สะกด	 เมื่อบุรุษในวัยกว่า	 75	

ปีกลายเป็น	‘อภิมหาดารา’ ทั้ง	ๆ	ที่พระองค์แทบไม่ทรง

เปิดเผยพระองค์เองเลย		เกิดประกายแห่งความหวังใหม่ 

ในทั่วทุกมุมโลก	เป็นความหวังที่ไม่มีทางสำาเร็จได้เพราะ 

เป็นความหวังที่ไม่สามารถประนีประนอมกันได้	 	 นัก

ประเพณีนิยมผู้สูงอายุเรียกร้องการถวายมิสซาภาษา

ละตินดั้งเดิม	 ขณะที่สตรีสาวใจศรัทธาปรารถนาจะบวช

เป็นพระสงฆ์		ทั้งสองต่างเก็บรักษาความหวังของตนไว้ 

มงซินญอร์ใฝ่หาตำาแหน่งสูงขึ้นในสภาคูเรียวาติกัน 

ขณะที่สังฆานุกรหนุ่มปฏิบัติงานในหมู่บ้านห่างไกลของ

ประเทศฟิลิปปินส	์ ทั้งสองต่างมีความหวังของตน	 	 คง

ไม่มีพระสันตะปาปาองค์ใดสามารถทำาให้บุคคลเหล่านี้

ทุกคนสมหวังได้ในเวลาเดียวกันเป็นแน่

	 แต่สิ่งที่ทำาให้สมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์

น้ีทรงเป็นผู้ย่ิงใหญ่	 คือความรวดเร็วในการเข้าถึงความฝัน 

ของผู้คนนับล้านที่หมดหวังกับพระศาสนจักรไปแล้ว		

ผู้คนเหนื่อยหน่ายกับการจัดลำาดับความหนักเบาที่

ไม่จบสิ้นของจรรยาบรรณในเรื่องเพศมีการโยนความ 

รับผิดชอบไปมาขณะที่	“แกะที่หิวโหยยังคงรอคอยด้วย

ความหิวและยังไม่ได้กินหญ้า” (จากโคลงของ John 

Milton)		ในเวลาเพียงไม่ก่ีเดือนหลังจากทรงเข้ารับตำาแหน่ง	

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิดชูพันธกิจการ

เยียวยาของพระศาสนจักรขึ้นใหม่	 ซึ่งได้แก่การเป็นผู้ 

รับใช้และผู้บรรเทาสำาหรับผู้ตกทุกข์ได้ยากในโลกที่ 

บ่อยครั้งมีแต่ความโหดร้าย	 โดยทรงจัดให้พันธกิจนี้อยู่ 

เหนือภารกิจการจับผิดในเรื่องข้อความเชื่อทางพระ

ศาสนา	 ซึ่งพระสันตะปาปาองค์ก่อน	 ๆ	 ทั้งนี้เพราะทั้ง 

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	ปอล	ที่	2	และสมเด็จพระ

สันตะปาปาเบเนดิกต์	 ที่	 16	 ต่างทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทววิทยา	ขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

มีอดีตเป็นภารโรง		เป็นยามเฝ้าประตูไนท์คลับ		เป็นนัก

เคมีและเป็นครูสอนวิชาวรรณกรรม

	 เบื้องหลังภาพลักษณ์ที่สุภาพถ่อมตน	พระองค์

ทรงเป็นนักปฏิบัติท่ีมีไหวพริบฉับไว		ทรงเลือกใช้นวัตกรรม

แห่งศตวรรษที	่ 21	 ในการปฏิบัติพระภารกิจของ

พระองค	์ 	 ทรงฉายพระรูปขณะทรงล้างเท้านักโทษสตรี

ในคุก		ทรงฉายพระรูป	‘selfies’	คู่กับหนุ่มสาวที่เข้าเฝ้า 

ท่ัวไปท่ีวาติกัน	ทรงสวมกอดชายท่ีมีใบหน้าพิการ		พระองค์

ตรัสเกี่ยวกับสตรีที่ทำาแท้งเพราะความยากจนหรือถูก

ข่มขืนว่า	“มีใครบ้างจะไม่รู้สึกสะเทือนใจกับสถานการณ์

ที่เจ็บปวดเช่นนั้นได้” และตรัสในเรื่องเกย์ว่า	 “หากผู้

ที่รักร่วมเพศมีเจตนาดีและแสวงหาพระเจ้า เราเองก็ไม่มี 

สิทธิตัดสินเขา”  พระองค์ตรัสกับคาทอลิกที่หย่าร้างและ 

แต่งงานใหม่ซึ่งตามกฎของพระศาสนจักรห้ามการ 

รับศีลมหาสนิทว่า	“ศาสนพิธีที่สำาคัญยิ่งนี้มิได้เป็นรางวัล 

สำาหรับผู้ที่มีความดีครบครัน แต่เป็นโอสถและอาหารที่

ทรงพลังสำาหรับผู้อ่อนแอ” 

	 ด้วยการนำาเสนอพระวรสารอย่างชาญฉลาด

และมีสติในการปฏิบัติพันธกิจของพระเยซูเจ้า	 สมเด็จ

พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันอาจทรงพบวิธีหลุดพ้นจาก

การโต้แย้งกันทางวัฒนธรรมในศตวรรษที	่20	ซึ่งส่งผล 

ให้พระศาสนจักรอยู่ในสภาพ	 ‘ร่อแร่ใกล้ตาย’	 โดยเฉพาะ

ในทวีปยุโรปตะวันตกและเป็นพระศาสนจักรที่ ใช้

มาตรการปกป้องตนเองตั้งแต่กรุงดับลินไปจนถึงนคร

ลอสแองเจลิสอย่างไรก็ตามสิ่งท่ีขัดแย้งกันในการเป็น

พระสันตะปาปาคือ	 ความสำาเร็จของผู้ดำารงตำาแหน่ง

พระสันตะปาปาองค์ใหม่เกิดจากการเป็นผู้แบกภาระ

จากความสำาเร็จอย่างงดงามของพระสันตะปาปาองค์

ก่อน	 ๆ	 	 ดังนั้นประวัติศาสตร์อันยาวนานนับศตวรรษ

ในเร่ืองข้อความเชื่อและข้อคำาสอนท่ีซับซ้อนและชาญ

ฉลาดสืบต่อกันมาจึงเป็นท้ังขุมทรัพย์และข้อจำากัดใน

อำานาจของพระสันตะปาปาด้วยเป็นพลังอำานาจท่ีมา

จากรูปปั้นแต่ละรูป	 จากที่ฝังพระศพในห้องใต้ดินของ

พระวิหารและจากหนังสือภาพวาดต้นฉบับบนแผ่นหนัง

ที่กรุงโรม	 รวมทั้งเป็นพลังอำานาจที่สะสมอยู่ตามวัดวา

อาราม	 	 ห้องสมุด	 	 โรงพยาบาล	 มหาวิทยาลัยและ

พิพิธภัณฑ์ทั่วโลก	 	 พระสันตะปาปาแต่ละองค์ต่างทรง

มีแนวทางของพระองค์เองตราบท่ีพระองค์ทรงสามารถ

ปฏิบัติตามแนวทางที่ทรงเลือกไว้

	 เมื่อเป็นเช่นนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

จึงทรงส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญพร้อมกับ

ทรงตอบคำาถามที่น่าอึดอัดทั้งหลาย	 	 เกี่ยวกับคำาถาม

เรื่องพระสงฆ์เป็นสตรีได้หรือไม่นั้นพระองค์ทรงตอบ

ว่า	 “พวกเราจำาเป็นต้องศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นเพื่อเข้าใจ

เทววิทยาอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสตรี”	 ซึ่งหมายความว่า

ขณะนี้พระองค์ยังไม่ทรงเห็นด้วยในเรื่องนี้	 	 เรื่องการ

ทำาแท้งพระองค์ก็ทรงปฏิเสธเช่นกันโดยทรงให้เหตุผล

ว่า	 ชีวิตมนุษย์เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อมีการปฏิสนธิพระองค์

ทรงคัดค้านเรื่องการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน	

เพราะพระเจ้าทรงจัดให้การแต่งงานเป็นความผูกพัน

ระหว่างชายกับหญิง	พระสันตะปาปาตรัสเสมอว่า	“คำาสอน

ของพระศาสนจักร...ชัดแจ้งอยู่แล้วในเรื่องนี้ และเราก็

เป็นบุตรของพระศาสนจักร แต่...” เมื่อทรงมีพระดำารัส

ถึงตอนนี้แล้ว	 พระองค์ทรงสวดภาวนาเพื่อพระองค์เอง

และตรัสต่อว่า	 “แต่ไม่มีความจำาเป็นที่จะพูดถึงปัญหา

เหล่านี้กันอยู่ตลอดเวลา” 

	 หากพระเจ้าทรงตอบคำาภาวนาของพระองค์	

หรือหากแบบอย่างที่เป็นรูปธรรมของพระองค์นำาพระ

ศาสนจักรสู่สัมพันธภาพใหม่ท่ีมีการวิพากษ์วิจารณ์รวม

ทั้งมีผู้คัดค้าน	พระองค์ก็อาจทรงหาทางออกด้วยการใช้

ความดีที่ยังไม่ผู้ใดพูดถึงมาก่อนก็ได	้ คือให้มีการตกลง

ร่วมกันที่จะไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่ทำาให้เกิดการแตกแยก	

และให้ร่วมมือกันทำาพันธกิจที่เร่งด่วนในการเผยแผ่

ความเมตตาพระองค์ทรงนำาเสนอคติพจน์สำาหรับการ

เยียวยาในยุคสมัยของเราคือ	 “จงลดการโต้แย้ง แต่จง

กระทำา (สิ่งที่ควรทำา) ให้มากขึ้น” ปัจจุบันเรามีปัญหา 

เหลือคณานับที่ต้องจัดการแก้ไข	 พระองค์ตรัสด้วยการ 

กระทำาเป็นตัวอย่างในเรื่องที่ชาวโลกต้องการได้ยิน 

โดยเฉพาะจากบุคคลในตำาแหน่งที่ เชื่อกันว่าพลาด

พลั้งไม่ได้ในเรื่องข้อความเชื่อคือ“เราไม่โต้แย้งในเรื่อง 

ไร้สาระแต่ให้ลงมือจัดการแก้ปัญหาและจงอย่าให้ความ

ถูกต้องครบครันทำาลายการทำาความดี”
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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พร้อมด้วยพระสงฆ์วัดเซนต์หลุยส์	 จากนั้น	 เวลา	 

13.00	น.		พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ	พระราชทานดินปลงศพ	ณ	สุสานศานติคาม	

อ.สามพราน	 จ.นครปฐม	 ในการนี้	 สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	 พระราชทานดิน

ปลงศพของส่วนพระองค์ด้วย	โดย	ผศ.ดร. ม.ร.ว.กัลยา 

ติงศภัทิย์  รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็น

ประธานในพิธี	

	 รศ.ดร.มารีอา	อนงค์นาฎ	เถกิงวิทย์	จบการศึกษา 

อักษรศาสตรบัณฑิต	 (เกียรตินิยมอันดับ	1)	และอักษร	 

ศาสตรมหาบัณฑิต	 (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส)	 จุฬา 

ลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็นลูกศิษย์ของคุณพ่อเดอนีย์ 

แห่งคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	 ต่อมาได้รับ 

ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส	 ไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยปารีส	

10	 และทุนรัฐบาลควิเบค	 ไปศึกษาต่อ	 ณ	 ประเทศ

แคนาดา	 ผู้เช่ียวชาญด้านวรรณคดีฝร่ังเศส	 และวรรณคดี

เปรียบเทียบ	 ตำาแหน่งสุดท้ายคือผู้ช่วยอธิการบดีจุฬา 

ลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 รศ.ดร.อนงค์นาฎ	 สมรสกับ

นายทองติก เถกิงวิทย์	 ผู้จัดการทั่วไป	 สมาคม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 

รับศีลสมรส	ณ	อาสนวิหารอัสสัมชัญ

 รายงานโดยคุณปฏิวัติ สุขประกอบ

พิธีมิสซา (ต่อจากหน้า 19)

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

อนุญาตให้ยกเว้นการอดอาหารและอดเนื้อในวันพุธรับเถ้า ค.ศ. 2015

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

เชื้อสายจีนและญวน	 มีการรวมญาติพี่น้อง	 เคารพผู้ใหญ	่ และระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ	 ซึ่งทำาให้ไม่สะดวกที่จะจำาศีลอดอาหารและอดเนื้อในวัน 

ดังกล่าว

	 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 จึงมีมติอนุญาตให้	 ยกเว้นการอดอาหารและอดเนื้อในวันพุธรับเถ้า ค.ศ. 2015 แต่ถ้าผู้ใด

ต้องการจะจำาศีลฯ	ก็สามารถดำาเนินการตามแนวทางดังนี้

	 1.	ผู้ที่สามารถจำาศีลอดอาหารและอดเนื้อได้ในวันดังกล่าว	ก็ให้ปฏิบัติตรงวันได้

	 2.	ผู้ที่ไม่สะดวกจำาศีลอดอาหารและอดเนื้อได้ในวันดังกล่าว	ก็อาจจะปฏิบัติในวันอื่นแทนได้

 พิธีรับเถ้า	สำาหรับผู้ที่สามารถมาร่วมมิสซารับเถ้าได้ในวันพุธก็ให้มารับได้ตามปกติ	แต่สำาหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับเถ้าได้ในวันพุธก็ให้มารับ

ได้ในมิสซาวันอาทิตย์ที	่22	กุมภาพันธ์	2015

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015 
เป็นวันฉลองนักบุญโยเซฟิน บากีตา ชาวซูดานที่ถูกขายเป็นทาส 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอให้วันนี้
เป็นวันภาวนาเพื่อการไตร่ตรองและรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 

นักบุญบากีตา

จากทาสสู่การเป็นนักบุญ

 นักบุญโยเซฟิน บากีตา	 เกิดที่หมู่บ้านแห่ง

หนึ่ง	 ในประเทศซูดาน	 (ทวีปแอฟริกาเหนือ)	 ถูกลัก 

พาตัวไปเป็นทาส	ถูกตี	และทารุณ	

	 ที่สุดนายเฟเดอริโก มาริน	พ่อค้าชาวเวนิส 

ได้ซ้ือบากีตามาท่ีประเทศอิตาลี	 เพ่ือเป็นคนรับใช้ของ 

เอาโรร่า ลูกสาวของเฟเดอริโก	ซ่ึงแม่เสียชีวิตตอนเกิด

	 ชาวบ้านและคนรับใช้อื่นๆ	 ชอบดูหมิ่น	

เนื่องจากเธอเป็นชาวแอฟริกา	 มีผิวสีดำา	 แต่บากีตา 

ใจด	ี มีเมตตาต่อคนอื่น	 ทีละเล็กทีละน้อย	 เธอ

สนใจรู้จักพระเจ้า	 ด้วยความช่วยเหลือของพระสงฆ์ 
ในหมู่บ้านนั้น	 	 และได้รับความเชื่อคาทอลิก	 เธอขอเข้าคณะซิสเตอร์คาโนสเซียน	 แต่นายมาริน

ต้องการให้เธอมาดูแลลูกสาว	จึงต้องให้ศาลพิจารณา

	 ที่สุดศาลตัดสินให้เธอได้รับอิสรภาพ	และได้เป็นซิสเตอร์โยเซฟิน	บากีตา

	 นักบุญยอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 	 พระสันตะปาปา	 ได้ประกาศแต่งตั้งเธอเป็นนักบุญ	 เมื่อวันที่	 1	

ตุลาคม	ค.ศ.	2000	
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“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า คนในช่ัวอายุน้ี

จะไม่ล่วงพ้นไปก่อนที่เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิด

ขึ้น ฟ้าดินจะสูญสิ้นไป แต่วาจาของเรา

จะไม่สูญสิ้นไปเลย” (มาระโก	13:30-31)
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

ช่วงฝึกงานอภิบาลที่ปีนัง
	 ในช่วงปีฝึกงานอภิบาล	 ผมมีโอกาสได้ไปสัมผัส

ชีวิตต่างแดนเพื่อฝึกภาษาอังกฤษ	 ที่ปีนัง	 ประเทศ

มาเลเซีย	 ผมได้พักอยู่ที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง	 (College	

General)	ซึ่งปัจจุบันเป็นบ้านเณรชั้นปรัชญา	ประกอบ

ด้วยสามเณรของอัครสังฆมณฑลกัวลาลัมเปอร์	สังฆมณฑล

ปีนัง	และกลุ่ม	Mill	Hill	Missionary

	 การดำาเนินชีวิตอยู่ที่ปีนัง	ผมได้เรียนรู้ชีวิตกลุ่ม 

ตามตารางของบ้านเณร	ตารางเวลาการสวดภาวนา	ทำางาน	

เรียน	 ถือว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งในบ้าน	 ถึงแม้เราจะไม่ 

รู้จักกันมาก่อน	 ด้วยการเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า	 ทำา 

ให้เกิดมิตรภาพท่ีดีต่อกัน			แม้จำานวนสามเณรมีไม่มากและ 

มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ	 แต่ทุกกิจกรรมทุกคน

เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน	ช่วยเหลือกัน	ทำาหน้าที่อย่างดีใน

ทุกกิจกรรม	ทุกคนเป็นพี่น้องกัน	

	 7	เดือน	ที่อยู่ปีนัง	ทำาให้ผมตระหนักและเข้าใจ

ถึงความสำาคัญของกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์				ที่เป็น 

ความหวังของสัตบุรุษทางด้านจิตใจ	 ทุกครั้งที่ผมได้ 

สนทนากับสัตบุรุษ	 ผมได้กำาลังใจและคำาภาวนาเพื่อ

กระแสเรียกเสมอ	พวกเขาได้เป็นแบบอย่างในด้านความ 

เชื่อ	ความศรัทธาจากพี่น้องสัตบุรุษ	และความสม่ำาเสมอ

ในการร่วมกิจกรรมของวัด	 ตามบทบาทและหน้าที่ของ

ฆราวาส

	 ประสบการณ์ที่ผมได้รับไม่ใช่การฝึกภาษา

อังกฤษเท่านั้น	 ผมยังได้เรียนรู้ชีวิตกลุ่มและงานอภิบาล

จากเพื่อนพี่น้องที่ผมได้พบเจอ	 ผมขอบคุณพระเจ้าที่

ทรงได้มอบโอกาสให้ผมได้สัมผัสประสบการณ์เช่นนี้	

ขอบพระคุณพระองค์ท่ีทรงคุ้มครองตลอดการเดินทาง

และการใช้ชีวิต	7	เดือน	ที่ปีนัง

	 สามเณรแสงธรรมทุกคนตระหนักถึงกระแส

เรียกพิเศษที่ได้รับจากพระเจ้า	 แต่ละวันแสวงน้ำาพระทัย

ของพระ	 อาศัยการภาวนา	 การเรียนรู	้ การดำาเนินชีวิต

ฝึกฝนตนเองโดยอาศัยคณะผู้ให้การอบรมและพี่น้อง

สามเณรเป็นผู้ร่วมทาง	 เพื่อการเป็นสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ใน

อนาคต	 พวกเราขอขอบคุณในคำาภาวนา	 กำาลังใจและ

ความช่วยเหลือที่ให้บ้านเณรใหญ่แสงธรรมของเราเสมอ

มา	 ขอคำาภาวนาเพื่อกระแสเรียกของการเป็นพระสงฆ์

จะได้ทวีมากขึ้น	 เพื่อการสืบต่องานของพระศาสนจักร

สืบไปครับ

บราเดอร์มัทธิว ชาญชัย  ประทุมปี 
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มีการปฏิญาณตนและมอบเข็มยุวธรรมทูต จำานวน 

342 คน  มอบรางวัลผู้เข้าร่วมโครงการรักพระคัมภีร์ 

“บุตรสิรา”  การประกวดผลงานยุวธรรมทูต  กิจกรรม 

ชุมนุมศิษย์แท้ฯ (ต่อจากหน้า 20)

ฐานกระแสเรียกจากคณะนักบวช 15 คณะ ส่งเสริม

ให้เด็ก ๆ ให้เรียนรู้จักซึ่งกันและกัน ภายใต้หัวข้อ 

“ยุวธรรมทูต ยุคอาเซียน เราทุกคนเป็นพี่น้องกัน” 

(ASEAN Children, We are one in Jesus Christ) 

จัดโดยฝ่ายงานธรรมทูตฯ	 โดยแผนกสนับสนุนงาน 

ธรรมทูต	ร่วมกบัฝา่ยการศกึษา	โดยแผนกจติตาภบิาล 

และฝ่ายงานอภิบาลฯ	 โดยแผนกคริสตศาสนธรรม มี 

ผู้เข้าร่วมชุมนุมฯ	 จากโรงเรียน	 พระสงฆ์	 มาเซอร์	 / 

ซิสเตอร์	 คุณครู	 นักบวชจากคณะต่าง	 ๆ	 รวมทั้งสิ้น		

973	คน
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

1	 ผมจำาเรื่องราวของปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งล่าสุดได้

ดี	 ปีนั้น ค.ศ. 2000	 …	 ผมมีส่วนร่วมกับการเปิดปี	

“ปีติมหาการุญ”	 ของสังฆมณฑลได้ดี	 เพราะผมและ

เพื่อนๆ ชั้น ม.3 ที่เป็นลูกเสือจราจรได้รับเลือกให้ทำา

หน้าที่โบกรถเพื่อเข้าจอดในที่ที่กำาหนดไว้	 คุณครูที่

รับผิดชอบบอกว่าให้ผมอยู่ด้านหน้าคอยสังเกตรถพระ

สงฆ์	 เพราะเด็กคาทอลิกจะรู้จักพระสงฆ์ในสังฆมณฑล

ได้ดีกว่า....ยังจำาได้เลยว่าพวกเราโดยสารรถกระบะไม่มี

หลังคา	 เดินทางไปเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ระดับสังฆมณฑลที่ 

วัดพระนามกรเยซ	ูบ้านแป้ง	ที่เราได้รับเชิญก็อาจเพราะ

พวกเราอยู่ใกล	้ ...	 ตอนนั้นผมยังเด็ก	 โมเม้นท์ของปี

ศักดิ์สิทธิ์	 ความเข้าใจแบบผู้ใหญ่ก็ยังน้อย	 รู้แต่เพียง

ว่าคนในหมู่บ้าน	 ในชุมชน	 ต่างตื่นเต้น	 และเฝ้ารอปีนี้

กัน	 โดยเฉพาะบรรดาผู้สูงวัย	 มักจะเรียกปีนี้ว่าปียูบีล	ี

(JUBILEE)	 เพราะมีพระคุณการุณย์	 ที่เป็นความกรุณา

ที่พระศาสนจักรประทานให้เพื่อยกโทษบาปท้ังหมดหรือ

บางส่วนแก่ผู้ที่ได้รับการอภัยบาป

2 หน่ึงภาพเก่าฯ ฉบับต้นปี ค.ศ. 2015…	พาพ่ีน้อง

ย้อนมองภาพเก่าเมื่อ	15	ปีที่แล้ว	แต่ละสังฆมณฑลต่าง

ก็เปิดปี	 “ปีติมหาการุญ”	 และในระดับชาติเราก็เปิดปีนี้ 

อย่างย่ิงใหญ่ด้วย	....	คงจะจำาได้ถึงเร่ืองราวของการแสวงบุญ	

ตามวัดท่ีแต่ละสังฆมณฑลกำาหนดไว้	...	ผมพินิจภาพเก่าฯ 

อันมาจากหนังสือในพิธีเปิดปีศักดิ์สิทธิ์	 และมองด ู

เรื่องราวในปัจจุบัน	 และพิจารณา	 สารอภิบาล ...สภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ...เร่ืองการเตรียม 

สมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015 และเพื่อการเฉลิมฉลองพระ

ฐานานุกรม 8 เขตปกครองพระศาสนจักร ขึ้นเป็น 

“สังฆมณฑล” ครบรอบ 50 ปี ของพระศาสนจักร

คาทอลิกแห่งประเทศไทย ในโอกาสเปิดปี “ปีติแห่ง

พระคุณการุณย์” (JUBILEE YEAR)	 …	 ที่พระอัคร-

สังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์	 ได้ออก 

เล่าเรื่องราวปีศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรไทย

สารอภิบาลนี้เพื่อแนะนำาเราเกี่ยวกับปี“ปีติแห่งพระคุณ

การุณย์”	

3	 เราเรียกปีนี้ว่า	 ปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์” 

...	 ข้อความเริ่มต้นจากสารอภิบาลฯ	 บ่งบอกเรื่องราว

แห่งการฟื้นฟู	 ....	 การเป็นประจักษ์พยานต่อสังคมไทย 

ร่วมสมัย อันเป็นการตระหนักและมองเห็นความจำาเป็น

ในการฟื้นฟูความเชื่อในการพบปะกับบุคคลของ

พระคริสตเจ้า พัฒนาความเชื่อให้บรรลุวุฒิภาวะ เพื่อ

ให้พระศาสนจักรเป็น หนทาง ความจริง และชีวิต 

เป็นน้ำาพุความชื่นชมยินดีในท่ามกลางกระแสโลกท่ีมี

ความท้าทายบุคคลในทุกระดับชั้น ตามที่สมเด็จพระ

สันตะปาปา   ได้กล่าวเตือนในพระสมณสาส์นเตือนใจ 

“ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (EVANGELII 

GAUDIUM)

	 ผมสรุปสารอภิบาลต่อเนื่อง	จะเห็นความสำาคัญ 

ของการฉลอง	 เพื่อฟื้นฟ	ู และมองด	ู “ชีวิต”	 ของพระ

ศาสนจักร	ขอบคุณในความรักของพระเจ้า	ที่เมื่อมองดู

อดีตแล้ว	พระเจ้าประทับท่ามกลางเราเสมอ....		 	

 เรือ่งราวของการประชมุสมชัชาใหญ ่ค.ศ. 2015 

นี้กระทำาขึ้นในโอกาสครบรอบ 350 ปี แห่ง “การ

ประชุมสมัชชาแห่งพระศาสนจักรในอาณาจักร

สยาม” เมื่อ ค.ศ. 1664 อีกทั้งเป็นโอกาสครบรอบ 

50 ปี ของการสถาปนาพระฐานานุกรมของ 8 

สังฆมณฑลในประเทศไทยเมื่อ ค.ศ. 1965

 การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งนี้ เป็นการประชุม

ที่จัดขึ้นสำาหรับพระศาสนจักรเฉพาะท้องถิ่น ที่ขึ้นตรง

ต่อสภาพระสังฆราชฯ เดียวกัน และได้รับการรับรองจาก 

สันตะสำานัก และต้องเอาใจใส่ดูแลถึงความจำาเป็นด้าน

งานอภิบาล สามารถออกกฤษฎีกาท่ีเห็นว่าเหมาะสม เพ่ือ 

เพิ่มพูนความเชื่อ จัดกิจกรรมอภิบาลร่วมกัน ชี้นำา

ด้านศีลธรรม และรักษา ส่งเสริม และป้องกันระเบียบ

วินัยทั่วไปของพระศาสนจักร และต้องได้รับรองจาก

สันตะสำานักก่อนจึงจะประกาศใช้ (เทียบกฎหมายพระ

ศาสนจักร มาตรา 439, 1 และ 446) สาระสำาคัญของ

สมัชชาใหญ่คร้ังน้ี คือการประกาศข่าวดีใหม่ (New 

Evangelization) ที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ อาทิ 

การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนศิษย์พระคริสต์ การพัฒนา 

คุณค่าและชีวิตจิตแบบไทย ผลของโลกาภิวัตน์ท่ีกระทบ

ต่อ ความเชื่อ ชีวิต และพระศาสนจักร ผลที่กระทบต่อ

ระบบคุณค่าทางจริยธรรม     ต่อความดีส่วนรวม และการ 

อยู่ร่วมกันกับผู้ที่มีความเชื่ออื่น ในบริบทของประชาคม

อาเซียน เพื่อนำามาปรับโครงสร้างพระศาสนจักรใน

ประเทศไทยให้พร้อมและกล้าประกาศข่าวดีใหม่อย่างมี

ประสิทธิภาพ ... ซึ่งหัวข้อของการประชุมสมัชชาใหญ่

คือ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

 สำาหรับเราคริสตชนที่ได้รับความเชื่อ ซึ่งเป็นผล 

แห่งพระพรที่เราได้รับเมื่อรับศีลล้างบาป ประวัติศาสตร์

ยาวนานของพระพรแห่งความเช่ือท่ีเข้ามาในประเทศไทย

ซึ่งชัดเจนเม่ือบรรดามิสชันนารีคณะมิสซังต่างประเทศ

แห่งกรุงปารีสได้เข้ามาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 

สิงหาคม ค.ศ. 1662 จึงถือได้ว่าครบ 350 ปี ที่มีการ

ประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการ และตั้งแต่แรกเริ่มพระ 

ศาสนจักรในประเทศไทยมีสถานะเป็น “มิสซัง” จนได้รับ

การยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็น “สังฆมณฑล” 

อย่างเป็นทางการ ใน ค.ศ. 1965 ฉะนั้น ใน ค.ศ. 

2015 ก็จะครบ 50 ปีที่ได้รับการสถาปนาด้วย .... พระ

ศาสนจักรไทยจึงเปิด “ปีศักดิ์สิทธิ์” หรือ ปี “ปีติแห่ง

พระคุณการุณย์” ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2014 

ถึงวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2015

4	 และน่ีเป็นท่ีมาของการฉลองปี “ปีติแห่งพระคุณ

การุณย์” หรือ	 “ปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรไทย” ....

ผมคิดถึงเวลาที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์พระศาสนจักร

ไทย	 ....	 เรื่องราวของสมัชชาอยุธยามีดังนี้	 “เมื่อวันนี้ 

22 มกราคม ค.ศ. 1664 พระสังฆราช 2 องค์ พระสงฆ์ 

5 องค์ ฆราวาสอีก 1 คน อยู่ด้วยกันที่กรุงศรีอยุธยา

เน่ืองจากเดินทางไปไหนไม่ได้  ก่อนจะแลกเปล่ียนข่าวสาร

ใดๆ พวกเขาอยู่ด้วยกัน 5 วันเพื่อโมทนาคุณพระเจ้า ... 

จากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจประชุมสมัชชาเพื่อแก้ปัญหา 

3 ประการที่กำาลังเผชิญหน้าอยู่ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง 

จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสภาพเฉ่ือยชาของคริสตชนได้

อย่างไร ประการที่สอง จะแก้ไขปัญหาความยุ่งยากที่ 

กำาลังพบเจออยู่ได้อย่างไร และประการสุดท้าย จะกำาหนด

หลักปฏิบัติของบรรดามิสชันนารีรุ่นต่อไปอย่างไร .... 

สมัชชาใหญ่คร้ังนี้ก็คงจะแก้ปัญหาท่ีไม่ต่างจากสมัชชา

อยุธยาครั้งนั้นเท่าไรนัก	...	แต่ที่สำาคัญกว่าหมด	ก่อนเริ่ม 

สมัชชาอยุธยา	 สมาชิกสมัชชาทั้งหมดอยู่ร่วมกันเพื่อ

วอนขอพระเจ้าถึง	 5	 วัน	 ...	 ผมเชื่ออย่างสนิทใจอีก

ครั้งหนึ่งว่า	 “งานนี้เป็นงานของพระ เพื่อฟื้นฟูความ

เชื่อคริสตชน การให้พระเจ้าทรงนำาทางชีวิต เป็น

เรื่องสำาคัญมากๆ จริงๆ”	 ...	 ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะ

ภาวนาเพื่อให้การทำาสมัชชาครั้งนี้บังเกิดผล	 และฟื้นฟู

ความเชื่อในพระเจ้าของพวกเราทุกคน	...

ป.ล. ที่จริงแล้วอยากลงบทภาวนาเพื่อปีศักดิ์สิทธิ์ของ

พระศาสนจักรไทย	...	แต่เกรงใจบรรณาธิการ	เพราะอาจ 

ต้องไปเบียดเบียนคอลัมน์อื่น	...	ผมทิ้งท้ายด้วยย่อหน้า 

ท้ายๆ	ของบทภาวนานี้	...	“โปรดส่งพระจิตเจ้าประทาน 

พระหรรษทาน ปรีชาญาณ และความกล้าหาญแก่บรรดา 

ผู้อภิบาล นักบวช ครูคำาสอน และสัตบุรุษผู้ร่วมอภิบาล

ทั้งหลาย ให้มุ่งอุทิศตน  ฟื้นฟูชีวิตสนิทกับพระคริสตเจ้า 

โดยอาศัยพระวาจา และศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียว 

ร่วมมือ แบ่งปันซึ่งกันและกัน เสวนาฉันพี่น้องกับผู้มี 

ความเชื่ออื่น ประกาศพระเยซูคริสตเจ้า และเป็น

ประจักษ์พยานด้วยการดำาเนินชีวิตเรียบง่าย รักและรับใช้ 

ปวงชน โดยเน้นผู้ยากไร้ ให้มีวัฒนธรรมแห่งความรัก 

เพื่อการพัฒนาชีวิตเป็นศิษย์แท้จริงของพระเยซูเจ้า และ

เพื่อสันติสุขในประเทศไทย....”

 ผมทิ้งท้ายจริงๆ	 ด้วยคำานี	้ “... ทั้งนี้ ขอพึ่ง

พระบารมีพระคริสตเจ้า ของข้าพเจ้าทั้งหลาย” ขอ

พ่ึงพระองค์จริงๆ	ก็	“เพราะความช่วยเหลือของพระองค์ 

ผลแห่งความเชื่อจึงมั่นคงเท่าทุกวันนี้”

 อาแมน....
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คุณชุติมา		ตั้งสัจจธรรม	อุทิศให้

		ยอแซฟ		นรชัย		ตั้งสัจธรรม												200		บาท		

คุณสกุลชัย		หทัยนิรมล																		200		บาท

 สำาหรับท่านที่ประสงค์จะสมทบกองทุนฯ 
โปรดส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนามซ.ศักดิ์ศรี งามวงศ์ 
ป.ณ.ยานนาวา 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็ค 
สั่งจ่ายการพิมพ์คาทอลิก หรือโอนเงินเข้าบัญชีออม-
ทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-2-
01976-5 
(หมายเหตุ เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-
5401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วยความ
ขอบพระคุณ)

พระสมณสาส์น

เตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 2 

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

โทรสาร 0-2681-5401

“เราเป็นแสงสว่างส่องโลก” (ยอห์น 9:5)

หนังสือ   ความเชื่ออันเป็นชีวิต
บอกเล่าเรื่องราว	“คำาสอนและชีวิตที่เป็นข่าวดี”	ที่คริสตชนต้องรู้และต้องเป็น

โดย พงศ์ ประมวล  ราคา 120 บาท
ติดต่อ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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 วัดพระแม่มหา-

การุณย์ นนทบุรี ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่	8	กุมภาพันธ์	

เวลา	10.00	น.

 วัดแม่พระประ-

จักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก 

กรุงเทพมหานคร	ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	8	กุมภาพันธ์	

เวลา	10.30	น.	คุณพ่อจำาเนียร กิจเจริญ	เป็นประธาน

 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	 วันเสาร์ที่	 14	

กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย	เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ จ.พิจิตร	 ฉลองวัดพร้อม

พิธีเสกอาคารเรียนใหม่และสระว่ายน้ำา	 วันศุกร์ที่	 27	

กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย	เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา ภูทับเบิก	 เปิดเสกวัดใหม	่

วันเสาร์ที	่28	กุมภาพันธ์	เวลา	10.30	น.	 พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย	 เป็นประธาน	 (ติดต่อ 

ที่พักคุณพ่อทศพร นารินรักษ์ โทร. 08-1974-2212

 

 

 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

 วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ จ.พัทลุง 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 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)

 วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล จ.ภูเก็ต ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที	่15	มีนาคม	เวลา	11.00	น.	พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 	เป็นประธาน

 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  

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 7	 มีนาคม	 เวลา	 10.30	 น.	 พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านท่าบม จ.เลย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 14	 มีนาคม	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น จ.อุดรธานี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 21	 มีนาคม	 เวลา	 10.30	 น.	พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดแม่พระถือศีลชำาระ บ้านเอือดน้อย อ.ศรี- 

เมืองใหม่ จ.อุบลราชธาน	ี ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 7	

กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

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	กุมภาพันธ์	 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		

 วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนมาลี-ดงขี้นาค 

อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 28	

มีนาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา  เป็นประธาน	

 วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

7	กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.	

 วัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน	 ฉลองวัดวันเสาร์

ที่	7	กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.	

 วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง	 ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่	7	กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.

 วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธ์ิ ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	14	กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.	

 วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว	 ฉลองวัดวัน	

เสาร์ที	่14	กุมภาพันธ	์เวลา	10.00	น.

 วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด น้ำาบุ้น ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	14	กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.	

 วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด ดงมะไฟ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	14	กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.

 วัดพระคริสตราชา นาจาร	ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

14	กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.	

 วัดราชินีแห่งสากลโลก ดอนเชียงบาน	ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	21	กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.	

  วัดนักบุญเปโตร ธาตุพนม ฉลองวัดและ	

ฉลอง	25	ปี	วันเสาร์ที่	28	กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.	

 วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย	 ฉลองวัดวัน

พฤหัสบดีที	่ 19	 มีนาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 มีพิธีโปรด 

ศีลกำาลัง

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

(อ่านต่อหน้า 16)
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เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

] สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย

ขอเชิญพระสังฆราช	 พระสงฆ์	 นักบวช	 สามเณร	 

ผู้ฝึกหัด	สัตบุรุษ	ผู้ร่วมงานกับนักบวช	และคริสตชน

ทุกท่าน	ร่วมพิธีเปิดปีแห่งชีวิตนักบวชในประเทศไทย

วันเสาร์ที่	 7	 กุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 2015	 ตั้งแต่เวลา	 

09.30-15.30	น.	ที่หอประชุมทรินี้ตี้	โรงเรียนเซนต์โย 

เซฟคอนเวนต์	กรุงเทพมหานคร

] 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

ฉลองหรือกิจการของบ้าน	 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 

ฝ่ายธุรการ	โทร.	0-3934-4011

] ฉลอง	 25	 ปี	 การก่อตั้งโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ

มุกดาหาร	วันพุธที่	4	มีนาคม	2015		เวลา	10.30	น.

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

= 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.	

= วัดคอนเซ็ปชัญ สามเสน วันพุธที่	18	กุมภาพันธ์	

2015	เวลา	18.00	น.	

= วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน วันอาทิตย์ที่	

22	กุมภาพันธ์	2015	เวลา	16.30	น.	มิสซาในสุสาน	

(ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจำาหน่าย)

= วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา วันอาทิตย์ที	่

22	 กุมภาพันธ์	 2015	 เวลา	 17.00	 น.	 (ทางวัดมี 

ดอกไม้และเทียนจำาหน่าย)

= วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันเสาร์ที	่21	มีนาคม	

2015	 เวลา	 17.00	 น.	 (ทางวัดมีดอกไม้และเทียน

จำาหน่าย)

สังฆมณฑลราชบุรี

= อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม วันเสาร์ที่	 21	 กุมภาพันธ	์ 2015	

เวลา	 10.00	 น. (ติดต่อ โทร. 0-3470-3219 

โทรสาร 0-3473-0865) 

 วันศุกร์ที	่20	กุมภาพันธ	์2015	มิสซาอุทิศ

แด่ผู้ล่วงลับ	เวลา	19.30	น.	ที่วัดน้อยในสุสาน

= 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)

  

กรีฑา หัวหมาก ตารางเวลาสำาหรับ	 Lectio	Divina	

ของป	ี2015	วันจันทร์ที	่ 2 มีนาคม	 /	 วันเสาร์ที	่ 18	

เมษายน	 /	 วันจันทร์ที	่ 4	 พฤษภาคม	 /	 วันศุกร์ที	่ 5	

มิถุนายน	/	วันพฤหัสบดีที	่2	กรกฎาคม	/	วันเสาร์ที	่

1	สิงหาคม	/	เดือนกันยายน	เข้าเงียบ	Lectio	ที่ศูนย์

คามิลเลียน	ลาดกระบัง เย็นวันพฤหัสบดีที	่10	-	เที่ยง

วันอาทิตย์ที	่ 13  	 /	 วันศุกร์ที	่ 9	 ตุลาคม	 /	 วันเสาร์

ที	่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

 

ที่นี่มีนัด

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อกองบรรณาธิการ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ฉลองวัด

E-mail : udomsarn@cbct.net

udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

โทรสาร 0-2681-5401

วัดไหน มีอะไร (ต่อจากหน้า 15)

 วัดนักบุญยอห์น บอสโก แม่ลาน้อย จ.แม่- 

ฮ่องสอน เปิด-เสกวัดใหม่	 และระลึกถึงคุณพ่อยอห์น 

บอสโก ศักดิพัฒน์ กิจสกุล	วันเสาร์ที่	28	กุมภาพันธ์		

เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 

อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน	 (สอบถามคุณพ่อสมพงษ์ 

กัมพลกูล โทร. 08-9999-2457)

“อย่าท้อแท้ในการทำาความดี 

เพราะถ้าเราไม่หยุดทำาความดี

เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา

ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส

จงทำาความดีแก่ทุกคน” (กาลาเทีย 6:9-10)

สังฆมณฑลเชียงใหม่
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พระสันตะปาปาตรัสกับผู้รอดชีวิตจากพายุไต้ฝุ่นว่า

เมื่อพ่อรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น พ่อรู้เพียงว่าพ่อต้องไปอยู่ที่นั่นด้วย   

17 มกราคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l การเข้ากระหน่ำาเมืองตาโคบัน	 ของพายุไต้ฝุ่น	 2	

ลูก	 ไม่สามารถหยุดยั้งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ได้	 ดังที่พระองค์ทรงอธิบายในพิธีมิสซาซึ่งพระองค์

เป็นประธาน	 ณ	 สนามบินนานาชาติของเมือง	 การ

เสด็จ เยือนประ เทศฟิลิปปินส์ของพระองค์มี จุด 

มุ่งหมายเพียงอย่างเดียวคือ	 การพบปะกับผู้รอดชีวิต 

จากพายุไห่เยี่ยน	 พระองค์ตรัสตอนหนึ่งว่า	 “พ่อ

ปรารถนาจะบอกลูกบางสิ่งที่อยู่ในใจพ่อ จากกรุงโรม

เมื่อพ่อเห็นความหายนะเหล่านั้น พ่อรู้สึกว่า พ่อต้อง

มาอยู่ที่นี่ และวันนั้น วันที่ต้องมา พ่อจึงตัดสินใจมา

ที่นี่ พ่อมาที่นี่เพื่ออยู่กับลูก แม้จะสายไปสักหน่อยแต่

พ่อก็มานี่แล้ว พ่อมาเพื่อจะบอกลูกว่าพระเยซูเจ้าคือ

พระเจ้าและพระองค์ไม่มีวันทอดทิ้งเรา”

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเก็บกระดาษบทเทศน์

ที่เตรียมมาออกไปและตรัสต่อบรรดาสัตบุรุษเป็นภาษา

สเปน	 ด้วยความช่วยเหลือของผู้เป็นล่ามพระองค์ทรง

อธิบายว่าเหมือนมนุษย์เราทุกคน	พระเยซูเจ้าก็ทรงต้อง

ทนทุกข์ทรมาน	บางตอนว่า	“หลายคนในพวกลูกได้ทูล 

ต่อพระเจ้า เพ่งมองไปยังพระองค์ ทำาไมพระเจ้าข้า? 

และพระเจ้าตรัสตอบต่อพวกลูกทุกคน ต่อใจของลูก 

พระคริสตเจ้าทรงตอบจากพระหฤทัยของพระองค์ เป็น

สิ่งเดียวที่พ่อบอกลูกได้ ให้เรามองดูองค์พระคริสตเจ้า 

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงเข้าใจพวกเรา 

เพราะพระองค์ทรงผ่านการทดลองความทุกข์ยาก 

ทุกประการที่เราได้พบเจอ”

l พระองค์ต้องทรงสวมเส้ือกันฝนสีเหลืองตลอดเวลา	

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงภาวนาเพื่อผู้สูญเสีย

จากพายุไต้ฝุ่นและครอบครัวของพวกเขา	 พระองค์ยัง

ทรงขอให้สัตบุรุษสวดภาวนาต่อพระมารดาในความ

เงียบ	พระองค์ทรงนำาว่า	“ให้เราสวดภาวนาดุจดังเด็กน้อย 

เมื่อเขากลัว แม่ครับ! บางทีอาจเป็นคำา ๆ เดียวที่

สามารถแสดงออกว่าเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเราต้องอยู่ใน

ความมืด ม่าม้า แม่จ๋า”

l ผู้แสวงบุญสดับฟังพระดำารัสของพระสันตะปาปาใน

ความเงียบที่เคลื่อนไหว	พวกเขาร่วมพิธีมิสซาท่ามกลาง 

สภาพอากาศที่ไม่อำานวย

l มงซินญอร์จอห์น	เอฟ.	ดู		พระอัครสังฆราชแห่งปาโล 

ขอบคุณพระสันตะปาปาสำาหรับการเสด็จเยือนเมือง 

ตาโคบัน	และนำาความหวังมาพร้อมกับพระองค์ท่ามกลาง

อากาศที่ไม่แจ่มใส	ท่านกล่าวว่า	“พวกเรารู้สึกซาบซึ้งใน

การเสด็จมาประทับอยู่กับพวกเราของพระองค์	 พระ- 

สันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง	 พระองค์เสด็จมาท่ามกลาง

กาลอากาศเช่นนี้ในเมืองเลเต้	อัครสังฆมณฑลแห่งปาโล 

เราไม่อาจพูดออกมาเป็นคำาพูดได้ว่าเรารู้สึกขอบพระคุณ

พระองค์มากเพียงใด”

l หลังพิธีมิสซา	 พระสันตะปาปาทรงจากสนามบินด้วย

รถโมบายของพระองค์ที่ติดตั้งอุปกรณ์กันฝน	 พระองค์

ยังทรงทักทายบางคนในจำานวนกว่า	300,000	คนที่เข้า

มาร่วมในพิธี
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 เสียงเคร่ืองดนตรีเตหน่ากู เคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้านของคนภูเขากลุ่มชาติพันธ์ุ 

บวกกับเสียงร้องใสไพเราะของกลุ่มสาว ๆ นักขับร้อง ทิวเขาสูงตระหง่าน

และอากาศที่ค่อย ๆ เย็นลง ผู้คนทยอยมาสมทบมากขึ้นๆ จนเต็มลานที่นั่ง 

ที่จัดไว้ บริเวณรอบ ๆ มีซุ้มให้ความรู้ต่าง ๆ ของกินมากมายถูกจัดวางไว้ 

บริการฟรีบ้าง ขายบ้าง ตามอัตภาพ เวทีตรงหน้ามีกองทับซ้อนของกระสอบ

บรรจุข้าวและพืชผักผลไม้ แรงฝีมือและแรงงานของชาวบ้าน ไถ หว่าน ดำา  

เก็บเกี่ยว และรวบรวม พระแท่นที่จัดเตรียมตั้งแต่วันก่อนงาน ตอนเช้า จนถึง

บ่าย บัดนี้ดอกไม้พร้อม เทียนจุดแล้ว มิสซากำาลังเริ่มขึ้น ในเย็นวันนั้นที่มี

กิจกรรมกองบุญข้าว ไม่น่าเชื่อว่า กิจกรรมในลักษณะนี้ทำากันมาร่วม 20 ปี

 ผมเดินทางขึ้นเชียงใหม่อีกครั้ง หลังจากเพิ่งไปใช้ชีวิตสงบ ๆ เมื่อท้าย

ปีที่แล้ว และต้นปีที่ผ่านมา เชียงใหม่อาจจะไม่สงบอย่างใจนึก แต่การได้เปลี่ยน

บรรยากาศชีวิต เราก็สงบโดยพลัน ผมเขียนไว้ที่สมุดโน้ตที่หยิบไปบันทึก

อะไรสารพันว่า “เชียงใหม่ ใหม่ทุกที” รอบนี้เป็นอีกรอบหนึ่งของประสบการณ์ 

ส่วนตัวและทีมงานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เราคิดงานกันในลักษณะ

บูรณาการทุกสื่อของสนามงานที่เราต้องรับผิดชอบเข้าด้วยกัน ในปีศักดิ์สิทธิ์ 

ให้ชื่อจำาง่าย และสรุปเรื่องทั้งหมดได้อย่างชัดเจน “40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล 

ในปีศักดิ์สิทธิ์” (เริ่มที่แรกเราก็เกินมา 1 เรื่องกันซะแล้ว...ฮา)

 ตอนที่ผมอยู่ฟิลิปปินส์ แล้วคิดถึงงานเรื่องสื่อมวลชนที่ต้องกลับมาทำา

มีความคิดแบบนี้อยู่ในหัวเหมือนกัน สิ่งที่เราทำาไม่ใช่งานใหญ่ หรืองานเล็ก แต่

ต้องเป็นงานสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) ให้กับผู้คน ผมคิดว่างานแบบนี้

มาถูกทาง 

 หลังจากที่ตัดสินใจว่าปีนี้จะทำางานสื่อในลักษณะนี้ เราก็เริ่มวางแผนกัน 

ต่อ 10 สังฆมณฑล ที่ว่านี้หลัก ๆ เราควรจะพบกับใครบ้าง เป้าหมายที่หนึ่ง

คือพระสังฆราชท้องถิ่น เราจะสัมภาษณ์พูดคุยกับท่าน แต่เราจะไม่ถามคำาถาม 

ซ้ำาซาก ศาสนาจ๋าจนน่าเบื่อ เราอยากจะฟังความคิดของท่านบ้าง เรื่องการ 

ใช้ชีวิต ความสุขกับหน้าที่การงาน ความเป็นผู้นำา ฯลฯ หลังจากได้พบ 

พระสังฆราชแล้ว เราพุ่งเป้าไปที่อาสนวิหาร ซึ่งวัดคาทอลิกมีความน่าสนใจอยู่

ไม่น้อย แต่การนำาเสนอในแบบของสื่อประเทศก็ย่อมต้องแปลกแตกต่างและ

ไม่ให้ธรรมดาเกินไป (อันนี้ผมไม่เล่าละเอียดเพราะจะเป็นการสปอยท่านผู้ชม 

และผู้ฟัง เกินไป ต้องดูกันครับ) นอกจากนั้นอีกหนึ่งงานสงเคราะห์ และอีก

หนึ่งบุคคลน่าสนใจ เป็นเป้าหมายต่อไป แต่ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมเราจะ

แถมพกให้กัน หลังจากที่คิดการณ์นี้แล้ว ทีมงานก็เริ่มพูดคุย ส่งจดหมาย ติดต่อ 

ประสานงาน ส่ิงท่ีผมเห็นพัฒนาการความร่วมมือเป็นไปอย่างน่าสนใจ พระคุณเจ้า

ส่งคุณพ่อมาดูแลใกล้ชิด จัดเป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องช่วยกัน

 งานนี้ขอใช้คำาศัพท์สมัยใหม่มัน “สุดติ่งกระดิ่งแมว” กันจริง ๆ เพราะ

เรายังมีของแถม ไหน ๆ จะไปเยือนถึงถิ่นกันแล้ว เราจึงอยากได้พิธีกรหรือ

ผู้ดำาเนินรายการท้องถิ่น อู้คำาเมืองบ้าง เว่าภาษาถิ่นกันบ้าง เด็กนักเรียนจาก

มันกำาลัง
เริ่มขึ้นแล้ว

โรงเรียนคาทอลิกในบริเวณนั้นจึงถูกคัดสรรเป็นตัวเลือกแรก ได้คุณภาพล้นบ้าง 

ต้องปรับปรุงเรียนรู้กันบ้างแต่ก็เป็นการทำางานที่สนุก บ้านต่าง ๆ ที่เราไป

สัมภาษณ์พูดคุย พบปะ ต่างให้ข้อมูลทั้งหนังสือ ภาพถ่าย คู่มือ คลิป ดีวีดี

แนะนำาคณะ หรือชิ้นงาน อันนี้ไม่นับรวมขนมนมเนย ตามวิธีคิดวิธีปฏิบัติของ

นิสัยคนไทยรักและเอื้อเฟื้อ โดยส่วนตัวแล้ว ขณะที่กลับมาถึงที่ทำางานนั่งเขียน

ไป นึกถึงวันเวลาที่ผ่านมา แค่สังฆมณฑลแรก ก็ยิ้มปลื้มไม่เสร็จกันแล้ว

 “ร่องรอย บอกเล่าเรื่องราว” 40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล เริ่มขึ้นแล้ว

ครับ กุมภาพันธ์นี้ เราจะเดินทางไปสังฆมณฑลนครสวรรค์ในช่วงต้นเดือนและ

สังฆมณฑลอุดรธานีในช่วงกลาง ๆ หนักไปทางปลายเดือน หลายคนที่ผมไป

สัมภาษณ์ ด้วยความเป็นคาทอลิกที่ถูกปลูกฝังมาให้สุภาพ ถ่อมตน ไม่แสดงตัว

ว่าทำาอะไร แต่ผมบอกทุกคนคล้าย ๆ กันว่า สิ่งที่เราทำาเมื่อถูกเผยแผ่ไป มันก็

เป็นการบอกกับสังคมว่า ในมุมใด ๆ บนโลกใบนี้หรือสังคมไทย ความดียังมี 

คนเลือกเป็นวิถีดำาเนินชีวิตอยู่ งานเล็ก ๆ  น้อย ๆ  หรือมากมายของเราอาจสร้าง

แรงบันดาลใจ อาจสร้างมุมมองให้กับผู้อื่นและมากไปกว่านั้น เราไม่ได้แสดง 

ตัวตนของเราเท่านั้น เรากำาลังแสดงความคิดเบื้องหลังที่ผลักดันให้เราทำาสิ่งนี้ 

มันเป็นสิ่งที่ผมบอกว่า เรากำาลังทำาสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ

 รถตู้สีขาวติดคำาข้างรถว่า สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ขับลงมา 

จากดอย ใช้เวลาร่วม 3 ชั่วโมงกว่าจะถึงตัวเมือง ทางคดเคี้ยวเลี้ยวลด ผม 

กึ่งหลับกึ่งตื่น แม้ไม่มีรถสวนแต่เราก็ทราบว่า งานนี้มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกัน   

ทุกคนเหนื่อยล้ากันมาทั้งวัน วันรุ่งขึ้นมีคิวถ่ายสำาคัญอีกหลายที่ ผมขอบคุณ

พระที่ได้สร้างประสบการณ์แบบนี้ และมีประสบการณ์แบบนี้ร่วมกัน มันทำาให้

เราเข้าใจคำาว่าทีมมากขึ้น มันทำาให้เราเข้าใจชีวิตคนสื่อมากขึ้น และที่สำาคัญ 

มันทำาให้เรารู้ว่า ทุกที่ที่เราเดินทางไป หรือกำาลังจะไป พระเตรียมหลายสิ่ง 

หลายอย่างไว้ให้แล้ว มันเริ่มขึ้นแล้ว ผมจะค่อย ๆ เล่าให้ฟัง....

บรรณาธิการบริหาร
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พิธีมิสซาปลงศพ 

และพระราชทานดินปลงศพ 

รองศาสตราจารย์ ดร.มารีอา อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2014 เวลา 09.00 น. ณ วัดเซนต์หลุยส์ 

กรุงเทพมหานคร มีพิธีมิสซาปลงศพ รศ.ดร.มารีอา อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์  

ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ เป็น

ประธาน

  

(อ่านต่อหน้า 8)

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

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

ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป 

ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

“คำานับพระคุณเจ้า” คุณจิตรา   แท่นชวาล นายกสมาคมคาทอลิก

แห่งประเทศไทย   และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมคำานับพระอัครสังฆราช 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  ที่สำานักมิสซังโรมันคาทอลิก อัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสปีใหม่และโอกาสที่พระคุณเจ้าได้รับแต่งตั้ง 

เป็นพระคาร์ดินัล พร้อมรับแนวทางในการดำาเนินงานของสมาคมฯ ตามนโยบาย

ของพระศาสนจักร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2015

“เสกสุสานศานติคาม” พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีมิสซาเสกสุสานศานติคาม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน 

จ.นครปฐม วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 ท่ีหอประชุมนักบุญยอห์น ปอล  

ที่ 2 พระสันตะปาปา
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