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“ร่วมเเสดงความยินดี”  ฯพณฯ จิลแบร์โต้ ฟอนเซก้า กีมาไรส เด 

โมวร่ะ (H.E. Mr. Gilberto Fonseca Guimaraes De Moura) เอกอัครราชทูต 

บราซิลประจำาประเทศไทย และคณะ เข้าพบเพื่อเเสดงความยินดีกับพระ- 

อัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  โอกาสได้รับเเต่งตั้ง

เป็นพระคาร์ดินัล ที่สำานักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 

2015 

“ร่วมเเสดงความยินดี”  สภาอภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ ร่วมแสดง 

ความยินดีกับพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช   

โอกาสได้รับเเต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล ที่สำานักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เมื่อ 

วันที่ 25 มกราคม 2015 

“ฉลองวัด” พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 

มกราคม 2015

“ฉลองวัด” พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

ใ น พิ ธี บู ช า

ขอบพระคุณ

ฉ ล อ ง วั ด

แม่พระองค์

อุปถัมภ์ (วัด

ใน) เมื่อวัน

อ า ทิ ต ย์ ท่ี  

4 มกราคม 

2015
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(อ่านต่อหน้า 4)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส : บุคคลแห่งปี 2013
รายงานโดย Hilary Burke and UkiGoñi/Buenos Aires ร่วมกับ Stephan Faris and Alessandro Speciale/Rome แปลโดย กอบกิจ ครุวรรณ

สมณสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง

	 สมณสมัยพระสันตะปาปาเริ่มต้นด้วยเรื่อง	

‘พระนาม’ ฮอร์เก	แบร์โกลิโอ	ทรงเป็นพระสันตะปาปา

องค์แรกที่ทรงเลือกใช้นาม“ฟรังซิสแห่งอัสซีซี”	นักบุญ

องค์อุปถัมภ์ของคนจนในศตวรรษที่	13		พระองค์ทรง

มีเจตนาส่วนพระองค์ในการเลือกนามนี้ทั้งที่ก่อนหน้า

น้ันมีพระสันตะปาปาองค์อ่ืนทรงใช้นามนักบุญเคลเมนต์	

14	องค	์นักบุญเบเนดิกต์	16	องค์	และนักบุญยอห์น	

21	องค์	

	 นักบุญฟรังซิสในศตวรรษที่	 13	 เริ่มรับใช้ 

พระเจ้าเม่ือท่านได้ยินเสียงเรียกจากกางเขนให้ซ่อมแซม

บ้านของพระเจ้า		ท่านจากครอบครัวพ่อค้าผ้าไหมท่ีม่ังค่ัง

เพื่อใช้ชีวิตอยู่กับคนยากจน	 ทำาหน้าที่เป็นผู้เจรจาเพื่อ

สันติภาพ	 และเป็นผู้นำาคาทอลิกคนแรกที่เดินทางไป

ประเทศอียิปต์เพ่ือพยายามยุติสงครามครูเสดโดยยึดหลัก

ความเมตตาเป็นสำาคัญ

	 เรื่องราวต่าง	 ๆ	 มากมายเกิดขึ้นหลังจากการ 

เลือกใช้นาม	 ‘ฟรังซิส’ ขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปา 

เบเนดิกต์	 ที่	 16	 ทรงมีพระประสงค์ให้พระศาสนจักร

คาทอลิกอยู่ในกรอบด้านจิตวิญญาณที่เที่ยงธรรม

อย่างเคร่งครัด	 ส่วนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง 

ให้สัมภาษณ์คุณพ่ออันโตนิโอ	 สปาดาโร	 (Antonio 

Spadaro) บรรณาธิการนิตยสารเยสุอิต‘Civiltà	Cattolica’ 

ที่พิมพ์เผยแพร่เมื่อปลายเดือนกันยายน	 2013	 ว่า	

พระองค์ทรงมอง	 “พระศาสนจักรเหมือนโรงพยาบาล

สนามหลังการสู้รบ” วิสัยทัศน์ของพระองค์เกี่ยวกับ

พระศาสนจักรมีลักษณะเป็นการอภิบาลมากกว่าเป็น

เร่ืองข้อความเช่ือ	 คือพระองค์ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะ

ให้แก่ผู้ยากไร้	 	 ผู้ถูกทอดทิ้งและผู้มีบาดแผลทางใจ 

มากกว่าเรื่องการถวายความคารวะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ที่อยู่ห่างไกลและเรื่องศาสนบริการ	 พระองค์ทรงขยาย

ความเรื่องนี้ในพระสมณสาส์นเตือนใจ“ความชื่นชม

ยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Gaudium) ว่า	

“เราต้องการเห็นพระศาสนจักรที่ออกไปทำางานตาม 

ท้องถนน มีบาดแผลชอกช้ำาและสกปรกมากกว่าพระ 

ศาสนจักรท่ีเจ็บป่วยเพราะการเก็บตัวและการเอา 

ตัวรอด”	 พระองค์ทรงแสดงเจตจำานงแน่วแน่ว่าไม่ทรง 

ประสงค์ให้เราทำางานด้วยปาก	 แต่ให้ทำาการเปล่ียนแปลง

อย่างเป็นรูปธรรม

	 พระองค์ทรงเลิกการแต่งตั้ งฐานานุกรม 

พระสงฆ์เป็นมงซินญอร์แต่ทรงเน้นให้พระสงฆ์อภิบาล

สัตบุรุษ	 พระองค์ทรงมีพระดำารัสในที่ประชุมคณะ 

พระสมณทูตของพระองค์ว่า	 พระองค์ทรงปรารถนาให้ 

พวกเขาเสนอช่ือพระสงฆ์เพ่ือการรับเลือกเป็นพระสังฆราช	

โดยเป็นผู้ที่ทำางานในท้องที่ของตน	 มีคุณสมบัติเป็น

คน	“สุภาพ อดทน มีเมตตาจิต  มีจิตวิญญาณรักความ

ยากจน  มีเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่เช่นพระเยซู รัก

ความเป็นอยู่ภายนอกท่ีเรียบง่ายและเป็นคนสมถะ” 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีความเห็นว่าความ

ยากจนไม่เป็นเพียงความรักเท่าน้ัน	 แต่ยังมีความยุติธรรม

อีกด้วย	 	 ในทำานองเดียวกันพระศาสนจักรจึงไม่เป็น

เพียงภาพสะท้อนของกรุงโรมเท่านั้น	 แต่ควรเป็นภาพ

สะท้อนของคนยากจนด้วย		

	 ท่ีกล่ าวมา น้ี เป็นสาเหตุการปรับเปลี่ ยน

หน้าที่ผู้“แจกทานประจำาสำานักวาติกัน”(Vatican 

Almoner)ซ่ึงเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำานักวาติกัน

ท่ีมีลักษณะงานคลุมเครือและผู้ปฏิบัติหน้าท่ีมักเป็น 

พระสมณทูตสูงอาย	ุ 	 ในการนี้พระองค์ทรงแต่งตั้งพระ 

อัครสังฆราชคอนราด	คราเยสกี	(Konrad Krajewski) 

วัย	 50	 ปีชาวโปแลนด์	 ซึ่งเป็นคนทำางานคล่องแคล่ว

แทนเจ้าหน้าท่ีผู้สูงอายุเพราะทรงปรารถนาจะ‘ปรับ

เปลี่ยนประตูหน้าสันตะสำานักด้วยภาพลักษณ์ใหม่’ 

โดยรับส่ังว่า	“คุณพ่อจะขายโต๊ะทำางานก็ได้เพราะไม่จำาเป็น

ต้องมีโต๊ะทำางาน คุณพ่อจำาเป็นต้องออกไปทำางานนอก 

นครรัฐวาติกัน ไม่ต้องรอให้มีการสั่นกระดิ่งขอเข้าพบ 

แต่ต้องออกไปทำางานข้างนอกและค้นหาคนตกทุกข์

ได้ยาก” และดังนั้นพระคุณเจ้าจึงออกไปแจกจ่ายเงิน

จำานวนไม่มากนักให้กับผู้ขัดสนเดือดร้อน	 รวมทั้งแจก 

บัตรโทรศัพท์	 1,600	 ใบ	 แก่ผู้ลี้ภัยที่รอดชีวิตจาก

เรืออับปางเพื่อพวกเขาจะสามารถโทรศัพท์แจ้งข่าว

กับครอบครัวที่ประเทศเอริเทรีย(Eritrea)ในทวีป

แอฟริกา	(ติดทะเลแดง)		สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ยังได้ทรงมอบจดหมายกองใหญ่ให้พระคุณเจ้า	 พร้อม

กับทรงรับส่ังให้จัดการช่วยเหลือตามที่พวกเขาเขียน

มาขอความช่วยเหลือ	 เมื่อไม่นานมานี้สำานักวาติกัน

ออกแถลงการณ์ปฏิเสธคล้ายกับเป็นการปกป้องความ

ปลอดภัยของพระสันตะปาปา	 เมื่อพระอัครสังฆราช	

คราเยสกี	 เปิดเผยเป็นนัยว่าบางครั้งพระสันตะปาปา

ทรงปลอมพระองค์เป็นพระสงฆ์ธรรมดาออกนอก

วาติกันเพื่อบริจาคทานแก่คนยากจน

	 เรื่องปัญหาซับซ้อนในธนาคารของนครรัฐ 

วาติกันที่แม้แต่เจ้าหน้าที่การคลังของสหรัฐอเมริกา

กล่าวถึงเป็นการส่วนตัวว่ามีการทุจริตก็เช่นกัน		สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเข้าจัดการหลังจากทรงได้

รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาได้ไม่นาน	 พระองค์ทรง

แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษสืบสวนการทำางานของ

ธนาคาร	 ซึ่งต่อมาคณะกรรมการนี้จัดให้มีบริษัทกลาง

ที่ไม่อยู่ใต้อิทธิพลใด	 ๆ	 ตรวจสอบบัญชีของธนาคาร

ทั้งหมด		นอกจากนั้นพระองค์ยังดำาริให้มีการตรวจสอบ 

เร่ืองการฟอกเงินและเพ่ิมมาตรการควบคุมการคลัง

ของรัฐวาติกันอีกด้วย		และในเดือนตุลาคม	2013		มี

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกิดข้ึนเม่ือธนาคารวาติกัน

ได้เปิดเผยรายงานการเงินประจำาปีเป็นครั้งแรกในรอบ	

125	ปี	

	 และเม่ือเจ้าหน้าที่ในองค์กรเป็นปัญหาระดับ

นโยบาย	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสไม่ทรงรีรอจัดการ

ถอนรากถอนโคนบุคลากรสำาคัญของสภาโรมันคูเรียซึ่ง 

เป็นศูนย์บริหารส่วนกลางของพระศาสนจักรพระองค์

ทรงแต่งตั้งพระอัครสังฆราช	ปีเอโตร	 ปาโรลิน	 (Pietro 

Parolin) พระสมณทูตประจำาประเทศเวเนซุเอลาเป็น 

เลขาธิการนครรัฐวาติกัน	 (ตั้งแต่วันที่	 15	 ตุลาคม	 

2013)	แทนพระคารด์นิลัตารซ์ซีีโิอ	แบรโ์ตเน (Tarcisio 

Bertone) นบัเปน็เลขาธกิารนครรฐัวาตกินัผูม้อีายนุอ้ย 

ที่สุดนับแต่พระคาร์ดินัลเออเยนีโอ	ปาเชลลี	(Eugenio 

Pacelli) ผู้ท่ีต่อมาได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระสันตะปาปา

ปีโอ	ที่	12	ในปี	1939		

	 ในเดอืนเมษายน	2013	สมเดจ็พระสนัตะปาปา 

ฟรังซิสทรงปรับเปลี่ยนคณะกรรมการถวายคำาปรึกษา

ที่ประกอบด้วยพระคาร์ดินัล	 8	 องค์จากทั่วโลกและ

ทรงปรึกษาหารือกับคณะกรรมการชุดนี้หลายครั้งใน

รอบปีเพื่อแก้ปัญหายุ่งยากซับซ้อนรวมท้ังการสลาย

ขั้วอำานาจดั้งเดิมของสภาพระสังฆราช	 	 พระองค์ทรง
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(อ่านต่อหน้า 7)

สมเด็จพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 3)

อธิบายเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์ว่า	 “เราไม่ต้องการคำา 

ปรึกษาในเชิงสัญลักษณ์ แต่ต้องการคำาปรึกษาที่มีเนื้อหา 

สาระจริง ๆ”	และอย่างน้อยเท่าที่ผ่านมาพระองค์ทรงได้ 

รับคำาปรึกษาสมตามพระประสงค์	 คณะกรรมการชุดนี้ 

มีพระคาร์ดินัลจากชิลี	 คองโก	 ฮอนดูรัส	 มิวนิค	

ออสเตรเลีย	และบอสตัน		ต่อมาในเดือนสิงหาคม	2013	

พระคาร์ดินัลออสวัลด์กราซีอัส	 ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการ

ชุดนี้ด้วยได้ถวายความเห็นท่ีครอบคลุมเนื้อหามาก

ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร

ในเรื่องผู้ที่เป็นเกย์ว่า	 แม้พระศาสนจักรไม่อนุญาตให้มี

การแต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกัน	 แต่การเป็นคนรัก

ร่วมเพศหาได้เป็นบาปไม่	 	 พระคาร์ดินัลมีสารถึงกลุ่ม	

‘LGBT’	(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)

ของเมืองมุมไบว่า	“เราต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

ในการเทศน์สอนรวมถึงวิธีการพูดของเรากับสาธารณชน 

และเราจะให้คำาแนะนำากับพระสงฆ์ของเราในเรื่องนี้

ด้วย”

	 หลังจากท่ีรอกันอยู่นาน	ท่ีสุดในวันท่ี	5	ธันวาคม 

2013	คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ	ได้ตั้งคณะกรรมการใหม่ 

ข้ึนว่าด้วยการล่วงละเมิดทางเพศเพ่ือแก้ปัญหาพระสงฆ์ที่

ล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ท้ังที่เป็นผู้ปฏิญาณตนปกป้อง

พวกเขา		นี่คือจุดบอดที่เลวร้ายที่สุดของพระศาสนจักร

ในยุคน้ี		คณะกรรมการชุดน้ีมีวัตถุประสงค์แสวงหาวิธีการ

ที่เหมาะสมกว่าเดิมในการปกป้องผู้เยาว์	 	 ตรวจสอบ 

โครงงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับผู้เยาว	์ และเสนอแนะวิธีการ 

ใหม	่ ๆ	 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมถึงการ

เลือกพระสงฆ์ที่ทำางานเป็นผู้นำาเยาวชน	ผลที่ได้รับอย่าง 

น้อยที่สุดคือพระคาร์ดินัลคณะนี้จะออกมาตรการใน

ทางปฏิบัติชุดใหม่สำาหรับสังฆมณฑลที่อยู่ห่างไกลจน

สุดเอื้อม	 และผลดีที่สุดที่ได้รับคือคณะกรรมการชุดนี้

ยอมรับว่า	 ในอดีตวาติกันได้ให้ความสำาคัญมากเกินไป

กับปัญหาทางกฎหมายที่เกิดจากวิกฤติการเรื่องการล่วง

ละเมิดทางเพศแทนท่ีจะแก้ไขพฤติกรรมซ่ึงเป็นต้นตอ

ของปัญหา

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระทำา

กิจการสอดคล้องกับการเทศน์สอนและพระสมณสาส์น

เตือนใจฉบับแรกของพระองค์	 	 พระองค์แทบจะเก็บ

พระอารมณ์ไม่อยู่เมื่อทรงนิพนธ์ว่า	 “เป็นไปได้อย่างไร 

ที่ไม่มีการเสนอข่าวใด ๆ เมื่อผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งเสียชีวิต

กลางถนนโดยไม่มีผู้ใดเหลียวแล แต่เมื่อดัชนีตลาดหุ้น 

ตกลงไป 2 จุดกลับเป็นข่าวสำาคัญ” ข้อความบางตอน

ในพระสมณสาส์นเตือนใจเป็นการโจมตีลัทธิทุนนิยม

และโลกาภิวัตน์ว่า	 “มีบางคนยังคงปกป้องทฤษฎีที่ว่า

เศรษฐกิจที่เติบโตเพราะการค้าเสรีจะช่วยให้เกิดความ

เป็นธรรมทางสังคมและการมีโอกาสเท่าเทียมกันมาก

ขึ้นในโลก ... ตราบจนทุกวันนี้แนวความคิดนี้ยังไม่เคยมี 

ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมเลย”   พระองค์ตรัสว่าพระศาสนจักร

ต้องทำางาน	 “เพ่ือขจัดต้นเหตุโครงสร้างของความยากจน” 

และทรงกล่าวเสริมด้วยว่า	 “แม้พระสันตะปาปารักทั้ง

เศรษฐีและคนยากจน... กระนั้นก็ดีในนามของพระคริสต์ 

พระสันตะปาปาถือเป็นหน้าที่เตือนทุกคนว่า คนมั่งมี 

ต้องช่วยเหลือ ให้ความเคารพและให้กำาลังใจคนยากจน” 

 

	 พระศาสนจักรให้ความสำาคัญแก่คนยากจนใน

ลำาดับต้น	ๆ	 เสมอมา	 	นี่คือพันธกิจที่ขัดแย้งกับสภาพ

ความเป็นจริงที่มั่งคั่งของนครรัฐวาติกัน		อย่างไรก็ตาม

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสอย่างชัดแจ้งว่า	พระสงฆ์

มีหน้าที่ดูแลคนยากจนเป็นอันดับแรก		 	พระองค์ทรง

เทศน์สอนในเดือนพฤษภาคม	 2013	 ว่า	 	 “เราทราบ

กันดีว่า การขาดความกระตือรือร้นในการทำางานทำาให้

ผู้อภิบาลเป็นคนเฉื่อยชา ใจลอย หลงลืมและหงุดหงิด

ง่าย  หลงใหลตำาแหน่งหน้าที่การงานและเงินทองยอม

ประนีประนอมกับจิตตารมณ์ของชาวโลก  เกียจคร้าน  

ชอบมีตำาแหน่งสูง  เป็นเจ้าหน้าที่ทางการ  สนใจตัวเอง 

ชอบทำางานกับองค์กรที่มีเครือข่ายกว้างใหญ่ แทนที่จะ

สนใจความดีงามที่แท้จริงของประชากรพระเจ้า”	 	 หาก

ผู้อภิบาลท่านใดยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ดี	ขอให้ดูตัวอย่างเมื่อ

พระองค์รับสั่งให้พระสังฆราชเมืองลิมเบิร์ก(Limburg) 

ประเทศเยอรมนีหยุดปฏิบั ติหน้า ท่ีพระสั งฆราช	

เนื่องจากท่านเป็นผู้อนุมัติการใช้เงิน	 42.5	 ล้านเหรียญ

ในการปรับปรุงที่พักพระสงฆ์รวมทั้งการใช้อ่างอาบน้ำา

ราคา	 20,500	 เหรียญ	 คุณพ่อ	 Guillermo	 Marcó	

โฆษกของท่านแบร์โกลิโอระหว่างป	ี1998-2006	กล่าว

ว่า	“เป็นครั้งแรกที่พวกเรามีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น

พระสันตะปาปา”

วิธีการอาร์เจนตินา 

	 ในวันสุดสัปดาห์ท่ีกรุงบัวโนสไอเรส	 เราสามารถ 

นั่งรถทัวร	์ 3	 ชั่วโมงครึ่งเยี่ยมชมสถานที่ย่านต่างๆ	 ที่

ฮอร์เก	 มาริโอ	 แบร์โกลิโอ	 เคยใช้ชีวิต	 	 นายเดเนียลเวก้า 

มัคคุเทศก์ต้ังคำาถามขณะท่ีรถทัวร์จอดท่ีถนน	Membrillar	

ในย่านฟลอเรสว่า	 “ถนนนี้เป็นที่ไหน”	 คำาตอบที่ตาม

มาคือ	 “นี่คือบ้านเกิดของท่านครับ และตรงนั้นเป็น 

วัดน้อยท่ีมาริโอ บิดาของท่านซ่ึงเป็นชาวเมืองปีเอ็ดมองต์ 

ประเทศอิตาลี พบกับนางสาวเรยีนา ชาวอาร์เจนตินา

เช้ือสายชาวเมืองปีเอ็ดมองต์ในปี 1934  ท้ังสองแต่งงาน

กันในปีต่อมาและให้กำาเนิดบุตรคนแรกคือฮอร์เก มาริโอ 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1936”

	 ครอบครัวแบร์โกลิโอเป็นคาทอลิกที่เคร่งมาก	

ประเภทที่ไม่สบายใจเมื่อพบสามีภรรยาที่อยู่กินกัน

โดยไม่ได้แต่งงานกันเรียบร้อย	 หรือเมื่อผู้นั้นเป็นพวก

สังคมนิยมหรือเป็นผู้ท่ีไม่เช่ือพระเจ้า	 อย่างไรก็ตามมาริโอ 

ผู้ที่จะเป็นพระสันตะปาปาในอนาคตไม่เคยยึดติดกับ

ข้อความเชื่อโดยไม่คำานึงถึงความเป็นไปได้ในทาง

ปฏิบัติ		ในช่วงเวลา	4	ปีตั้งแต่ตระหนักว่ามีกระแสเรียก

เป็นพระสงฆ์จนถึงวันเข้าสามเณราลัย	ท่านกล่าวว่าท่าน	

“สนใจการเมืองแม้จะไม่เคยก้าวไปไกลกว่าการทำาความ

เข้าใจเบื้องต้นก็ตาม”	 	 ท่านยอมรับว่าเคยอ่านและชอบ

สิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์โฆษณาเผยแพร	่ แต่ท่านไม่เคย

เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต	์ 	 ผู้สังเกตการณ์เกี่ยวกับ 

ตัวท่านหลายคนที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

ในประเทศอาร์เจนตินา	 เชื่อว่าเหตุผลหนึ่งที่ท่านเป็น

ห่วงกังวลผู้ยากไร้เป็นพิเศษมีที่มาจากลัทธิเปรอง

(Peronism : แนวคิดของอดีตประธานาธิบดีเปรองและ 

นางเอวิต้า) ในอาร์เจนตินาซึ่งมีนโยบายผสมผสาน

ระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมเพื่อความยุติธรรม

ทางสังคมและประชาชนให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี	

แนวคิดนี้แฝงอยู่ในทุกเร่ืองท่ีเป็นอาร์เจนตินาต้ังแต่ 

ยุคนั้นจนถึงปัจจุบัน

	 ผู้คัดค้านเร่ืองการคุมกำาเนิดและการรักร่วมเพศ

อาจหวั่นเกรงและโต้แย้งว่าแนวทางใหม่ของพระองค์

จะนำาไปสู่จุดจบของความเป็นพระสันตะปาปาตามที่

โลกรู้จักกันเป็นเวลานานนับศตวรรษจนถึงปัจจุบัน		

ต้นเดือนตุลาคม	 2013	 นายมาริโอ	 ปัลมาโร	 (Mario 

Palmaro) นักจริยธรรมชีวภาพ	(bioethicist)ผู้ทำางาน 

กับสถานีวิทยุมารีอา	 (Radio Maria) ปฏิเสธแนวทาง 

ของพระองค์จนถึงกับร่วมกันเขียนบทความเร่ือง 

“พวกเราไม่ชอบพระสันตะปาปาองค์นี้” มีเนื้อหาบ่งชี้ 

ว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็น‘พระคริสต์ 

ปลอม’ (Antichrist)	 โดยให้เหตุผลว่าพระองค์ใช้สื่อ

ทั้งหลายมากเกินไปเพื่อแพร่แนวความคิดที่บิดเบือน

ไปจากหลักธรรมคำาสอน	 โดยเฉพาะในบทสัมภาษณ์ที่

พระองค์ประทานแก่บรรณาธิการที่ไม่เชื่อพระเจ้า	 ใน

หนังสือพิมพ์อิตาเลียนชื่อ	“La Repubblica” ที่อ้างถึง 

พระดำารัสของพระองค์ที่ว่า “ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเจ้าที่

ไม่ใช่พระเจ้าองค์หนึ่งของคาทอลิก”	 	 สถานีวิทยุนี้ถึง

กับไล่นายปัลมาโร	 ออกเนื่องจากวิพากษ์วิจารณ์เจ้านาย 

แต่ในเดือนพฤศจิกายนต่อมา	 เมื่อบรรณาธิการผู้นี้ป่วย

เป็นโรคอ่อนเพลีย	 (debilitating disease) สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงโทรศัพท์ไปให้กำาลังใจ		นาย

ปัลมาโรกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า	 “ผมตื่นเต้นประทับใจกับ 

การได้รับโทรศัพท์จากพระองค์มากจนแทบจะพูด 

ไม่ออก พระองค์เพียงแต่ตรัสกับผมว่า พระองค์ทรง

สวดภาวนาให้”	นายปัลมาโรกล่าวต่อไปว่าตนยังมีความ 

คิดเห็นเช่นเดิมเกี่ยวกับแนวพระดำาริของพระองค์

	 ส่วนหน่ึงในคำาวิจารณ์ของพวกอนุรักษ์นิยม

เป็นเพราะพระดำารัสและการแสดงออกของสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสไม่สอดประสานทั้งหมดกับสิ่งท่ี

ตกทอดมาจากพระสันตะปาปาองค์ก่อน	ๆ		ซ่ึงก็ดูเหมือน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตระหนักถึงเร่ือง

นี้	 ดังนั้นพระองค์จึงทรงตอกย้ำาอย่างชาญฉลาดในการ
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 14)

พระสันตะปาปา

ตรัสในวันภาวนาเพื่อเอกภาพ

ว่าเป็นการก้าวไกลไปกว่าเพียงแค่

ถกเถียงกันในเรื่องทฤษฎี
26 มกราคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ณ	 มหาวิหารนักบุญเปาโล	 นอกกำาแพงกรุงโรม	 พระ

สันตะปาปาทรงนำาสวดทำาวัตรเย็น	 เพื่อฉลองนักบุญ

เปาโลกลับใจ	 และยังเป็นการจบสัปดาห์แห่งการภาวนา

เพื่อเอกภาพ	 ตัวแทนจากคริสตชนนิกายกลุ่มต่างๆ	 ก็

มาอยู่ร่วมด้วยและพร้อมกับทุกคน	พระสันตะปาปาทรง

ภาวนาต่อหน้าหลุมฝังศพของนักบุญเปาโล	 พระองค์

ทรงอธิบายว่าความแตกต่างของกลุ่มคริสตชนต่างๆ

สามารถก้าวข้ามไปได้ด้วยการปล่อยวางการโต้แย้งท้ังปวง

หรือด้วยวิธีการเข้าหากันเพ่ือขอโทษ	 พระองค์ตรัสต่อว่า

เราทดแทนสิ่งเหล่านี้ด้วยการมุ่งเพ่งความสำาคัญไปที่ว่า		

สิ่งใดที่จะทำาให้ก่อเกิดเอกภาพในหมู่คริสตชน	 ความ

ตอนหนึ่งว่า

	 “เอกภาพของคริสตชนจะไม่ได้มาจากการ 

ถกเถียงเรื่องทฤษฎีอันซับซ้อนที่ผู้คนพยายามครอบงำา

คนอื่นด้วยความคิดสุดโต่งของตน”

l ดังนั้นพระองค์ทรงอ้างอิงถึงมรณสักขียุคใหม่ผู้ถวาย 

พระเกียรติมงคลแด่พระเจ้าจนกระทั่งยอมมอบชีวิต	 น่ี

เป็นศาสนสัมพันธ์ด้วยเลือด	 ท่ีซ่ึงคริสตชนถูกเบียดเบียน

ให้ยืนยันความเชื่อของตน	พระสันตะปาปาตรัสว่า

	 “พวกเขาถูกล่าและเข่นฆ่าเพราะเป็นคริสตชน	

พวกเขาถูกเบียดเบียนโดยไม่เกี่ยงว่าเป็นกลุ่มนิกายใด	

พวกเขาเป็นคริสตชนและพวกเขาคือเป้าหมาย	คนเหล่าน้ี

คือพี่น้องชาย-หญิง	เป็นศาสนสัมพันธ์โดยหลั่งโลหิต”

l การกำาหนดให้ต้องมามีรูปแบบเหมือนกันหมดไม่ใช่

หนทางที่ดีที่สุดที่มุ่งสู่เอกภาพ	 พระองค์ทรงอธิบายว่า	

พระศาสนจักรทุกแห่งมีพันธกิจหนึ่งเดียวร่วมกัน	 เพื่อ

ถ่ายทอดข่าวสารแห่งพระวรสารเมื่อให้ความสำาคัญแก่

จุดศูนย์กลางนี	้ พระองค์ตรัสว่า	 เราจะชนะการประจญ

ล่อลวงเรื่องการแข่งขันชิงดีชิงเด่น

ขอคริสตชนร่วมใจภาวนา

เพื่อสันติภาพในประเทศซีเรีย 

ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 

โดยใช้ชื่อรณรงค์ว่า “ภาวนาเพื่อพวกเขา”

24 มกราคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ก่อนคริสต์มาสไม่กี่วัน	 เด็กๆ	 ชาวซีเรีย	 12	 คน	

ตายลงในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศเลบานอน	 เพราะความ

หนาวเย็นถึงขีดสุดและปราศจากความเอาใจใส่เรื่อง

หยูกยา	 จึงทำาให้เด็กๆ	 ทนสภาพชีวิตไม่ไหว	 นับเป็น

เรื่องที่ถูกลืมกันไปจากสื่อกระแสหลักต่างๆ	 อย่างไรก็ดี 

เรื่องโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน	 ในช่วง	 4	 ป	ี ที่มี

สงครามกลางเมืองในประเทศซีเรีย	 ทำาให้ผู้คนล้มตาย 

300,000	 คน	 และสูญหายอย่างน้อย	 50,000	 คน	

ปี	 ค.ศ.	 2014	 นับเป็นปีที่มีคนตายมากที่สุด	 มากว่า	

76,000	คนต้องสิ้นใจในความขัดแย้ง

l ผู้อพยพ	 9	 ล้านคนถูกบีบคั้นให้ลี้ภัยออกจาก 

บ้านเรือนของตน	 บัดนี้พวกเขาอยู่อาศัยในค่ายผู้ลี้ภัย 

พระสันตะปาปาทรงทำาอะไร

เพื่อหยุดยั้งกลุ่มอิสลามหัวรุนแรง?
24 มกราคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l โลกมองดูสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรวม

น้ำาใจคำาภาวนามหาศาลของคริสตชนท้ังโลกเพ่ือหยุดย้ัง

การเข้าโจมตีด้วยกำาลังทหารต่อประเทศซีเรีย	 และทรง 

ทำาเป็นการส่วนพระองค์โดยทรงช่วยฟ้ืนความสัมพันธ์

ทางการทูตข้ึนใหม่ระหว่างประเทศคิวบาและสหรัฐ 

อเมริกา	 ขณะน้ีหน่ึงในความท้าทายต่อพระองค์มากท่ีสุด 

ก็คือการหยุดยั้งกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงและความรุนแรงท่ี

พวกน้ีก่อข้ึน	พระคาร์ดินัลซีนอน โกรกเกลฟสก้ี สมณ-

มนตรีสมณกระทรวงการศึกษาและอบรม	 ได้พูดถึง

พระสันตะปาปาทรงนำาสวดทำาวัตรเย็นฉลองนักบุญ

เปาโลกลับใจ

ประเทศเลบานอน	ตุรกีและจอร์แดน		องค์การสหประชาชาติ

พบว่าเป็นวิกฤตกาลที่เลวร้ายท่ีสุดของมนุษยชาติใน

ช่วง	2	ทศวรรษที่ผ่านมา

l ดูเหมือนจะไม่มีจุดจบ	 พระอัยกาแห่งอันทิโอก	

พระคุณเจ้าเกรโกรี่	 ที	่ 3	 ผู้ดำารงตำาแหน่งประมุขคริสต

ศาสนจักรกรีก	 เมลไคท	์ ขอให้เราช่วยกันสวดภาวนา	

ท่านขอต่อบรรดาคริสตชนได้จุดเทียนในวันคริสต์มาส

และทุกคืนหลังจากนั้น	 เพื่อสวดขอสันติภาพในดินแดน 

ตะวันออกกลาง

l ในวันที่	 25	 มกราคม	 การ

ขานรับต่อคำาภาวนาได้รับการ

สานต่อด้วยคำาขวัญว่า	 “ภาวนา

เพื่อพวกเขา”	 กำาหนดเอาวัน

สุดท้ายของสัปดาห์ภาวนาเพื่อ

เอกภาพของคริสตชน	 ณ	 วัน 

ดังกล่าว	 เวลา	 09.00	 น.	 ตาม

เวลาในกรุงโรม	 คริสตชนที่ไปรับ

ศีลอภัยบาปจะได้รับการขอร้อง 

ใ ห้ ส ว ด ภ า ว น า เ พื่ อ บ ร ร ด า 

คริสตชนท่ีถูกเบียดเบียนพระ

ศาสนจักรหวังว่า	อาศัยแสงเทียน	

หรือผ่านทางเครือข่ายสื่อสาร

สังคม	 โลกจะร่วมใจกันภาวนา

บรรดาเด็กๆ ชาวซีเรียที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยอย่างยาก

ลำาบาก

บรรดาเด็กๆ ชาวซีเรียที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยอย่างยากลำาบาก

เปลวไฟแห่งเทียนจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังท่ีจะ

กลับมีสันติภาพในดินแดนตะวันออกกลาง....ท่ามกลาง

ความมืดมิดที่ผู้คนนับล้านกำาลังเผชิญอยู่
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บทอธิษฐานภาวนา

วันพุธรับเถ้า
“พระบิดาของท่านผู้ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่ง ก็จะประทานบำาเหน็จให้ท่าน” 

(มัทธิว 6:18)

	 เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านไปนี้	ยอห์นคุยกับเพื่อนร่วมงานของเขาชื่อโทนี่	แล้ว

เรื่องเทศกาลมหาพรตก็ถูกนำาขึ้นมาพูดคุยกัน	 ยอห์นเป็นคาทอลิก	 ส่วนโทนี่ 

และครอบครัวของเขามิได้นับถือศาสนาใดๆ	 	 โทนี่ทำาให้ยอห์นประหลาดใจ	

เมื่อเขาบอกยอห์นว่า	 เขากับภรรยาและลูกชายวัยรุ่นสองคน	 ยกเลิกบางสิ่ง 

บางอย่างสำาหรับเทศกาลมหาพรต	ยอห์นรู้สึกถ่อมตนมาก	 เมื่อมาคิดได้ว่าตัว

เขาเองเกือบไม่ได้ทำาอะไรเลย	 ในเมื่อโทนี่และครอบครัวของเขายังปฏิบัติตาม

จิตตารมณ์เทศกาลมหาพรต	โดยไม่เข้าใจอย่างชัดเจนว่าคืออะไร

	 เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเราพูดกันเก่ียวกับเร่ือง	 “อดออมบางอย่างในเทศกาล

มหาพรต”	 ถ้าสิ่งที่เราพูดกันเป็นเรื่องในทางลบ	 เราก็ควรจะทำาให้เอนเอียงไป

ในทางบวก	 เราอาจจะพูดว่าเราควรจะทำาอะไรสักอย่างหน่ึงในเทศกาลมหาพรต	

ก่อนที่จะมีการปรับปรุงพิธีกรรม	เมื่อพระสงฆ์เจิมเถ้าบนหน้าผากของเรา	ท่าน

จะกล่าวว่า	“จงจดจำาไว้ว่าท่านเป็นเถ้า และวันหนึ่งท่านก็จะกลายเป็นเถ้า” 

แต่ในปัจจุบัน	 พระสงฆ์อาจเลือกอีกบทหนึ่งที่กล่าวว่า	 “จงกลับใจและเชื่อ

ในพระวรสาร”	 คำาเหล่านี้สะท้อนถึงบทอ่านที่โยแอลเรียกร้องให้มีการกลับใจ	

นักบุญเปาโลกล่าวว่า	 “วันแห่งความรอดคือปัจจุบัน”	 พระเยซูเจ้าทรงแนะนำา

สิ่งที่ควรปฏิบัติและอะไรที่ควรละเว้น	 กล่าวคือเราควรหลีกเลี่ยงอะไรและควร

น้อมรับอะไร	 การแสดงออกก็มีรางวัลให้อยู่แล้ว	 การสำานึกภายใน	 นำาเราไปสู่

พระบิดาและสู่ความรักของพระองค์	

	 เทศกาลมหาพรตดูเหมือนจะเป็นการเดินทางที่ลำาบาก	 บางทีเราอาจ

เป็นห่วงเกี่ยวกับความยากลำาบากของตัวเราเอง	 แทนที่จะมองดูว่าเป็นโอกาส

ให้เราร่วมเดินทางไปกับพระเยซูเจ้า	 เพ่ือไปสู่กางเขนและจากน้ันไปสู่ความช่ืนชม

ยินดีของการกลับคืนชีพ

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า หากผู้ที่ลูกรักขอให้ลูกอยู่กับเขา ลูกก็ยินดีที่จะ

ตอบสนอง โปรดเพิ่มเติมความรักของลูกต่อพระองค์ จนกระทั่งลูกยินดีที่จะ

มีส่วนในพระทรมานขององค์พระบุตร ในขณะที่ลูกเดินทางจากกางเขนไปสู่

การกลับคืนพระชนมชีพ อาแมน

มิติแห่งรัก

ความรักแข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กกล้า
หนักแน่นยิ่งกว่าขุนเขา
ทรงพลังยิ่งกว่าพายุสึนามิ
แต่ก็ช่างเปราะบางแตกร้าวบอบช้ำา
จะว่าไปแล้ว
นั่นคือสองมิติแห่งรัก
เป็นสองมิติที่ขัดกันสุดโต่ง
แต่ก็กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียว
สนับสนุนพยุพยุงกันและกันอย่างน่าทึ่ง
เป็นความแข็งแรงในความอ่อนแอ
กล้ายืนหยัดมั่นคงเมื่อรัก
เป็นความอ่อนแอในความแข็งแรง
ยินยอมได้ทุกอย่างเมื่อรัก
เป็นพลังในความไร้พลัง
ทำาได้ทุกอย่างที่ความรักชี้นำา
เป็นความไร้พลังในพลัง
ยอมอ่อนแอเพื่อคนที่รัก
เป็นความเด่นในความด้อย
เมื่อความรักเปลี่ยนความด้อยของอีกฝ่ายให้เป็นความเด่น
เป็นความด้อยในความเด่น
เมื่อความรักทำาให้พร้อมจะลดตัวด้อยเหมือนคนรัก
เป็นคุณค่าในความไร้ค่า
เมื่อความรักสัมผัสบันดาลให้ทุกอย่างในคนที่รักเป็นคุณค่า
เป็นความไร้ค่าในคุณค่า
เมื่อความรักทำาให้มองว่าทุกอย่างไร้ค่าเมื่อเทียบกับความรัก
เป็นความน่ารักในความไม่น่ารัก
เมื่อความรักทำาให้สิ่งที่น่ารังเกียจกลับเป็นความน่ารัก
เป็นความไม่น่ารักในความน่ารัก
อะไรไม่ดีไม่งามกลายเป็นความไม่น่ารักเมื่อเริ่มรักใคร
เป็นชีวิตในความตาย
เมื่อแลกได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อคนรัก
เป็นความตายในชีวิต
เมื่อยอมตายจากตนเองเพื่อพยุงความรักให้ยั่งยืน
ตราบใดที่คนยังมองความรักแค่มิติเดียว
เมื่อนั้นความรักเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น...ที่ไม่ใช่รัก
คิดว่าเป็นความรักเมื่อเอาแต่ให้อย่างเดียว
สุขกับการให้ชื่นชมกับบุญทุ่ม
ลืมคิดไปว่า
อีกฝ่ายหนึ่งก็อยากจะมีความสุขกับการให้เหมือนกัน
เพราะธรรมชาติแห่งความรักคือให้และรับ
คิดว่าเป็นความรักเมื่อเอาแต่คิดเองฝ่ายเดียว
ไม่เคยถามไม่เคยอยากรู้ว่าอีกฝ่ายคิดอย่างไร
ฉันว่าฉันรักเธอสุดๆ	แล้วนะ
หาฉุกคิดไม่ว่าอีกฝ่ายถือว่ารักหรือยัง
คิดว่าเป็นความรักเมื่อทำาตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ
เหมาว่าคนรักเป็นสมบัติเป็นสิ่งต้องหวงแหน
ทั้งหวงทั้งหึงทั้งบังคับทั้งบีบคั้นจิตใจ
ไม่เคยเอะใจสักนิดว่ารักจริงทำาให้ทั้งคนรักและคนถูกรักเป็นอิสระ
คิดได้แค่รักคือครอบครองเบ็ดเสร็จ
ทั้งๆ	ที่	“รัก”	กับ	“เป็นเจ้าของ”	เป็นคนละเรื่องกัน
คน	“รัก”	คน	คน	“เป็นเจ้าของ”	สัตว์เลี้ยงข้าวของ
ที่ตกเป็นข่าวหึงหวงถึงขนาดลงไม้ลงมือเลือดตกยางออก
ปากก็พร่ำาเพราะ	“ฉันรักคุณ”	นะ
จริงๆ	แล้วยังไม่ได้รักด้วยซ้ำา
เพราะคนรักกันจะทำากันถึงขนาดนี้...ได้อย่างไร	

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org
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สมเด็จพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 4)

อ้างอิงถึงพระสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาองค์

ก่อนหน้าพระองค์

	 เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปา

องค์แรกที่บวชเป็นพระสงฆ์หลังสังคายนาวาติกันที่สอง	

พระองค์จึงทรงมีแนวพระดำาริที่สอดคล้องกับสมเด็จ

พระสันตะปาปายอห์น	ที่	23	ผู้ทรงริเริ่มจัดประชุมสภา 

สังคายนาสากลฯ	อย่างไรก็ดีมีส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นเร่ืองอ่อนไหว 

มากและไม่เคยเกิดกับพระสันตะปาปาองค์ใดนับแต่

ศตวรรษที	่ 15	 คือการมีพระสันตะปาปาองค์ก่อนที่ยัง 

ทรงมีพระชนมายุอยู่		ดังน้ันขณะท่ีสมเด็จพระสันตะปาปา

กิตติคุณเบเนดิกต	์ ที	่ 16	 ประทับอย่างสงบในสวน

วาติกันอยู่นั้น	 พระองค์ก็ยังทรงเป็นหลักประกันสำาหรับ 

ผู้ท่ีเกรงว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงปกครอง

หละหลวมเกินไปในเร่ืองข้อความเช่ือ			เท่าท่ีผ่านมาท้ังสอง 

พระองค์ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดี	 และทรงยกย่องนับถือกัน 

โดยเฉพาะในพระสมณสาส์นเตือนใจฉบับแรกของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 มีการอ้างถึงพระดำารัส

ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์อยู่หลายครั้ง		และ

ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนก็ตาม	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ทรงมีความจำาเป็นที่จะรักษาแนวทางนี้ไว้	 เพราะสมเด็จ

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ทรงเป็นผู้รักษาแนวพระดำาริ

อนุรักษ์นิยมของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ปอล	 ที่	

2	ผู้ทรงเป็นวีรบุรุษของชาวคาทอลิกจำานวนมาก

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรักษาแนวทาง

ทั้งของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 และ

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์	 ที่	 16	 รวมทั้งทรง

รักษาสัมพันธภาพฉันพี่น้องกับผู้นับถือศาสนายูดาห์ 

(พระองค์เสด็จเยือนอิสราเอลเดือนพฤษภาคม 2014)  

พระองค์ทรงมีประสบการณ์ทำางานร่วมกับผู้อพยพ

มุสลิมที่ประเทศอาร์เจนตินามาก่อน	ดังนั้นพระองค์ทรง 

มีสัมพันธภาพท่ีดีกับมุสลิมมากกว่าสมเด็จพระสันตะปาปา 

เบเนดิกต์	ผู้เคยทรงกล่าวสุนทรพจน์	(วันที่ 12 กันยายน 

2006 ที่มหาวิทยาลัยเรเก็นสเบิร์ก ประเทศเยอรมนี)

ที่สร้างความไม่พอใจต่อผู้ฟังนักบวชศาสนาอิสลาม 

พระคุณเจ้าแบร์โกลิโอเป็นมิตรท่ีดีกับโปรเตสแตนต์มาก

จนเป็นที่สะดุดแก่คาทอลิกอนุรักษ์นิยมเมื่อท่านคุกเข่า

รับพรจากคณะนักเทศน์นิกาย	 Pentecostal	 ในหอประชุม

กรุงบัวโนสไอเรส	

	 ขณะทำางานอยู่ในประเทศบ้านเกิดของพระองค์		

ผู้ที่จะเป็นพระสันตะปาปาท่านนี้เคยกล่าวถึงเรื่องการ

ถือโสดของพระสงฆ์ว่าเป็นพัฒนาการที่ เกิดขึ้นใน 

ภายหลัง	(คือเริ่มขึ้นประมาณ ค.ศ. 1000) และเป็นเรื่องที่

อาจเปลี่ยนแปลงได้		เมื่อครั้งที่ทำางานอยู่ในอาร์เจนตินา	

ท่านเคยทำาให้กลุ่มอนุรักษ์นิยมแตกตื่นเมื่อท่านเข้าร่วม

พิธีปลงศพอดีตพระสังฆราชที่ออกจากพระศาสนจักร

เพื่อแต่งงาน	 	ท่านปลอบใจภรรยาม่ายของพระสังฆราช

ที่วายชนม์และร่วมถวายมิสซา	 สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงเห็นอกเห็นใจคู่สามีภรรยาที่แยกทางกัน	

María	Elena	Bergoglio	น้องสาวคนเดียวที่ยังมีชีวิต

อยู่ของพระองค์ก็หย่าร้างกับสามี	 	 ท่านติดตามทำางาน

อย่างใกล้ชิดกับคาทอลิกที่หย่าร้างและแต่งงานใหม่

ซึ่งบางคนได้รับอนุญาตให้รับศีลมหาสนิทได้	 สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกประชุมวิสามัญสภา 

พระสังฆราชในเดือนตุลาคม	 2013	 เป็นการจัดประชุม

วิสามัญครั้งที่สามในช่วงเวลาเกือบ	 50	 ปีเพื่อกำาหนด 

วิธีการอภิบาลครอบครัวในยุคปัจจุบัน	 ที่เผชิญปัญหา

ต่าง	ๆ	รวมทั้งเรื่องจริยธรรมทางเพศ		การหย่าร้าง		การ

ที่ชายหญิงอยู่กินกันโดยไม่ได้แต่งงานและการมีบุตร	

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอยู่ในตำาแหน่ง

เพียงไม่นาน	 และดังนั้นความเป็นพระสันตะปาปาของ

พระองค์อาจมีการเปลี่ยนแนวทางได้ก่อนสิ้นสมณสมัย		

ในปี	 ค.ศ.	 1846	 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ	ที	่ 9	

ทรงได้รับเลือกฯ	 เป็นปีแรก	พระองค์ทรงเป็นความหวัง

ที่จะปรับปรุงศาสนาคาทอลิกให้เป็นเสรีนิยมมากกว่า

เดิม	 แต่เมื่อสิ้นสมณสมัย	 พระองค์กลับทรงเป็นผู้ยึด

ติดกับแนวทางอนุรักษ์นิยมมากที่สุด	 ทรงยึดมั่นเรื่อง

การไม่รู้พล้ังที่เป็นข้อความเชื่อของพระศาสนจักรและ

ทรงเป็นปฏิปักษ์อย่างรุนแรงต่ออำานาจของฆราวาส

เช่นอำานาจของรัฐอิตาลีที่เกิดใหม	่ 	 ดังนั้นพลังปกป้อง

คุ้มครองพระศาสนจักรท่ีปรับเปลี่ยนได้จึงสามารถ

เปลี่ยนผู้ที่มีศักยภาพเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงได้

พระกิจวัตรประจำาวัน

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มวันใหม่

ด้วยการสวดภาวนา	 ทรงสวดเมื่อมีโอกาสระหว่างวัน	

และสวดเมื่อสิ้นสุดวัน		พระองค์ทรงตื่นพระบรรทมต	ี5 

ทุกเช้าทรงสวดภาวนาจนถึง	 7	 โมงเช้าก่อนทรงถวาย

มิสซาเช้าที่วัดน้อย“ซางตามาร์ธา” หลังมิสซาพระองค์

ทรงสวดภาวนาและทรงสวดอีกครั้งหนึ่งก่อนเสวย 

พระกระยาหารเช้าเวลา	 8	 โมงเช้า	 พระองค์เริ่มทรงงาน

เอกสารต่าง	ๆ	จนถึงเวลา	10	 โมง	หลังจากนั้นจะทรง

งานกับเลขาธิการฝ่ายต่าง	ๆ		ก่อนการเข้าเฝ้าของพระ

คาร์ดินัล	 พระสังฆราช	 พระสงฆ์และฆราวาสจนถึงเวลา

เสวยพระกระยาหารกลางวัน	 หลังจากนั้นจะบรรทมพัก 

พระอิริยาบถเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง	 ก่อนจะทรงงานต่อ

ตลอดบ่ายเป็นเวลา	 6	 ชั่วโมง	 จนถึงเวลาเสวยพระ

กระยาหารค่ำา	ต่อด้วยการเฝ้าศีล	พระองค์ทรงยอมรับว่า 

บางคร้ังพระองค์ก็บรรทมหลับในช่วงน้ี	และตรัสว่า “เป็น 

เร่ืองดีท่ีได้หลับอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า”  ปกติพระองค์

เสด็จเข้าบรรทมเวลา	4	ทุ่ม

	 ปกติทุกวันพุธก่อนเที่ยงเป็นวันเข้าเฝ้าทั่วไป	

ณ	 จัตุรัสนักบุญเปโตรซ่ึงมีผู้คนเข้าเฝ้าเป็นจำานวนมหาศาล	

ในวันพุธหนึ่งเดือนธันวาคม	 2013	 มีผู้คนเข้าเฝ้า

ประมาณ	30,000	คน	พระองค์ตรัสถึงการกลับคืนพระ

ชนมชีพของพระเยซูเจ้า	 	 ดูเหมือนวันนั้นพระองค์ทรง

พระประชวรพระโรค

หวัดและทรงใช้ผ้าซับ

พระพักตร์ท่ีเก็บอยู่ใน

ฉลองพระองค์	 แต่พระ

สุรเสียงคงดังกังวาน

เหมือนเสียงดนตรีที่

ฟังดูคล้ายนักเล่าเร่ือง

ท่ีเต็มไปด้วยเร่ืองเล่า

ค ว บ คู่ กั บ บุ ค ลิ ก ท่ี

ชวนให้ ผู้ฟั งติดตาม		

พระองค์ทรงถือต้นฉบับไว้ในพระหัตถ์	 เม่ือตรัสเสร็จแล้ว

ก็จะมีพระสงฆ์อ่านพระดำารัสของพระองค์เป็นภาษา

ฝรั่งเศส	เยอรมัน	สเปน	โปรตุเกส	อังกฤษและอาหรับ

	 แต่บ่อยคร้ังทีเดียวท่ีต้นฉบับหลุดจากพระหัตถ์

ตกลงไปที่พระเพลา	 (ตัก) พระองค์ทรงเอนพระกายไป

ด้านหน้า	 ทรงผินพระพักตร์ไปทางมหาชนและเริ่มตรัส 

ในลักษณะการสนทนาด้วยพระสุรเสียงท่ีดังข้ึนกว่าเดิม		

พร้อมกับทรงยกพระหัตถ์ข้ึนตามจังหวะอย่างเป็น

ธรรมชาติว่า	 พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ	 พวกเรา

ก็จะกลับคืนชีพเช่นกันในวันหนึ่ง	 	 เมื่อตรัสเช่นนี้แล้ว

ดูเหมือนว่ามหาชนที่ฟังพระดำารัสอยู่ยังไม่สู้เข้าใจสิ่งที่

พระองค์ทรงสื่ออยู่อย่างเต็มที่		พระองค์จึงทรงย้ำาว่า	“นี่

ไม่ใช่เรื่องโกหกนะ! นี่เป็นเรื่องจริง! พวกท่านเชื่อหรือ

ไม่ว่าพระเยซูทรงมีชีวิตอยู่”— มหาชนผู้ฟังจึงตะโกน

ตอบรับว่า	 “เชื่อครับ/ค่ะ!”–	 พระองค์ตรัสถามซ้ำาอีก

ว่า	 “พวกท่านไม่เชื่อหรือ?—	 มหาชนผู้ฟังก็ตอบว่า	

“เชื่อครับ/ค่ะ!”	 	 บัดนี้พระองค์ทรงแน่พระทัยว่าทุกคน

อยู่กับพระองค์แล้ว	 	 พระองค์ตรัสถึงความรักของพระ

คริสต์เหมือนกับพระองค์ทรงพบสิ่งมหัศจรรย์และสิ่ง

เดียวที่พระองค์ทรงปรารถนาจะทำาคือแบ่งปันสิ่งที่พบ

นั้น		พระองค์ตรัสว่า “พระเยซูทรงกำาลังรอพวกเราอยู่” 

เมื่อประทานพระโอวาทถึงตอนสุดท้ายแล้ว	 ต้นฉบับใน 

พระหัตถ์เกิดหล่นอีก	พระองค์จึงตรัสต่อไปว่า “นี่ทำาให้

เราคิดถึงความหวัง! พวกเรากำาลังก้าวไปข้างหน้าสู่การ 

กลับเป็นขึ้นมา และเป็นความชื่นชมยินดีของเรา วัน

หนึ่งเราจะพบพระเยซู  พบพระองค์ด้วยกันทุกคน — 

ไม่ใช่ที่จัตุรัสนี้ แต่เป็นอีกที่หนึ่ง – ที่นั่นเราจะพบกัน

ด้วยความปีติยินดีกับพระเยซูเจ้า และน่ีแหละเป็นจุดหมาย

ปลายทางของพวกเรา”

	 หลังจากประทานพระโอวาทแก่มหาชนแล้ว		

พระองค์ทรงผินพระพักตร์ไปทักทายคณะพระคาร์ดินัล

บนปะรำาพิธี ก่อนเสด็จไปพบผู้ป่วยและอาคันตุกะ

พิเศษตามลำาดับ	 	 ผู้เข้าเฝ้าหลายคนมอบของกำานัลแด่

พระองค์	   ชายผู้หนึ่งถ่ายภาพตัวเองพร้อมกับพระองค์	

(selfie)	 หลายคนกุมพระหัตถ์ของพระองค์ไว้แน่น	 ขณะ	 

ที่กลุ่มเจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัย

พยายามนำาพาพระองค์ดำาเนินต่อไป	 เพราะพระองค์ยัง 

ต้องตรัสอีกมากกับกลุ่มผู้แสวงบุญท่ีรอเข้าเฝ้าและ 

พันธกิจอีกหลายอย่างให้ลุล่วงไปก่อนสิ้นสุดวันนั้น
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สมาคมคาทอลิกฯ (ต่อจากหน้า 20)

แห่งประเทศไทย จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล 2015  

โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน 

เปิดงาน ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นประธาน 

จัดงาน พร้อมด้วยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ จิตตา- 

ธิการ คุณวิบูลย์ศรี วิศวพรบุตร และสัตบุรุษจาก

วัดต่างๆ เข้าร่วมเดิน-วิ่งการกุศล ที่ลานตะวันยิ้ม 

สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่ง

ในโครงการของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพ่ือ

รณรงค์หารายได้สนับสนุนและช่วยเหลืองานสาธารณ

กุศลในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ ช่วยเหลือ

ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีบ้านเด็กกำาพร้าโครงการ

ศูนย์บรรเทาใจ  โครงการกองทุนโลงศพเพื่อผู้ยากไร้ 

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเหตุการณ์

ภัยธรรมชาติต่างๆ และอีกหลายโครงการที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม และสังฆมณฑลต่างๆ ใน

ประเทศไทย

	 ดร.สมศักด์ิ	เผยว่า	ท่ีมาของงานเดิน-ว่ิงการกุศลน้ี	

มีแรงบันดาลใจมาจากหลักการและแนวคิดท่ีว่า	 พ้ืนฐาน 

ที่ดีของการที่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการประกาศพระ 

วรสาร	 และเป็นสะพานเชื่อมโยงกับพี่น้องทุกศาสนา	

ตลอดจนการช่วยเหลือกันและกันในสังคมนั้น	 ล้วนเกิด

จากการมีพื้นฐานสุขภาพที่ดี	 ประชาชนมีความสัมพันธ์

ที่ดีในครอบครัวและในสังคมที่เราอยู่	 กิจกรรมเดิน-วิ่ง

การกุศลนับเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพ	 ส่งเสริม

พลังใจ	 และเพิ่มพูนความอบอุ่นในครอบครัวซึ่งนับเป็น

สิ่งสำาคัญยิ่งต่อการที่จะเป็นกำาลังในการดำาเนินชีวิตใน

ฐานะคริสตชน	สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนต่างศาสนา	

แล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจที่จะ

ช่วยเหลือสังคมที่ด้อยโอกาสและต้องการความช่วย-

เหลือ	 โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ	 ตามเจตนารมณ์ของ

สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

	 สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 ปัจจุบันมี

คุณจิตรา แท่นชวาล เป็นนายกสมาคมฯ		 คุ ณ พ่ อ 

วิชชุกรณ์ เกตุภาพ	 เป็นจิตตาธิการ	 	 จัดตั้งขึ้นเมื่อ

วันที่  3  ธันวาคม	 ค.ศ.	 1952	 (พ.ศ.  2495)	 จาก

กลุ่มบุคคลชาวคาทอลิก  12  ท่าน	 โดยการอนุมัติจาก 

พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง	 ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ	 

ในสมัยนั้น	

	 สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 จัดตั้งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

	 1.	 เพื่อเป็นผู้แทนประสานงาน  	 และร่วมงาน

กับหน่วยงานราชการ	 และหน่วยงานอื่น  	 ในนามของ 

คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย

 	 2.	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานของพระศาสนจักร 

และองค์กรฆราวาสคาทอลิก

 	 3.	 เพื่อส่งเสริมฆราวาสคาทอลิก  	 ในด้านการ

ศึกษา	และการประกอบอาชีพ 	เพื่อดำาเนินชีวิตในสังคม

ด้วยจิตวิญญาณคริสตชน

 	 4.	 เพื่อร่วมมือในงานของพระศาสนจักรด้าน

งานอภิบาล 	งานศาสนสัมพันธ์	กับผู้นับถือศาสนาอื่นๆ	

และกับคริสตชนนิกายต่างๆ	และงานสาธารณกุศล

 	 5.	ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

	 สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยมีโครงการ

ต่างๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนจักรและสังคมโดยรวม 

อาท	ิ การสัมมนาฟื้นฟูจิตใจสำาหรับคริสตชน	 โดยเน้น 

นโยบายเพ่ือรณรงค์	 วิถีชุมชนวัด  โครงการศูนย์บรรเทาใจ 

โครงการให้คำาปรึกษาทางโทรศัพท์	 ให้คำาแนะนำาเบ้ืองต้น 

ให้กำาลังใจผู้ที่มีปัญหาโครงการอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ	์ เพื่อ

วัดในถิ่นทุรกันดาร	 โครงการกองทุนโลงศพเพ่ือผู้ยากไร้ 

โครงการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์  	 และเด็ก

กำาพร้า	เป็นต้น

	 ตลอด	60	ปีที่ผ่านมาสมาคมฯ	ได้ดำาเนินกิจการ 

ต่างๆ	 เพื่อสาธารณกุศลมาเป็นจำานวนมาก	 โดยได้รับ

การสนับสนุนอย่างดียิ่งจากพระศาสนจักรคาทอลิกใน

ประเทศไทย	 บรรดาประชาชนทุกชาต	ิ ศาสนา	 ทั้งนี้	

เพราะสมาคมฯ	ได้ให้ความช่วยเหลือโดยไม่แบ่งแยกศาสนา	

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	และหลักของศาสนา	ดัง

คำาที่ว่า	“รัก	และรับใช้	คือหัวใจคริสตชน”	
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“ส่วนท่านเม่ืออธิษฐานภาวนา จงเข้าไปในห้อง

ส่วนตัว ปิดประตู อธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิต

ท่ัวทุกแห่ง แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงหย่ังรู้ทุกส่ิง

จะประทานบำาเหน็จให้ท่าน” (มัทธิว	6:6)
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

พระสันตะปาปาฟรังซิสฟื้นฟูคูเรีย
 วาติกัน, 20 มกราคม ค.ศ. 2015 (CNA/
EWTN News)
	 การแต่งตั้งพระสังฆราช	Mario	Toso		ไปเป็น
ประมุขสังฆมณฑล	Faenza	Modigliana		สังฆมณฑล
เล็กๆ	 ในภาคเหนือ	 	 อิตาลี	 	 ทำาให้ตำาแหน่งเลขาธิการ
ของสมณสภาเพื่อความยุติธรรมและสันติว่างลง		ซึ่งเป็น 
สำานักงานหน่ึงในวาติกันที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ปฏิรูปคูเรีย
	 พระสังฆราช	Mario	Toso		สมาชิกซาเลเซียน
ได้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการสมณสภานี้ตั้งแต่	 9	 ตุลาคม	
ค.ศ.	 2009	 	 ได้เคยเป็นที่ปรึกษามาก่อน	 	 การเปลี่ยน 
ตำาแหน่งประกาศวันที่	19	มกราคม	ค.ศ.	2015
	 ท่านเป็นผู้เช่ียวชาญคำาสอนด้านสังคมของ

พระศาสนจักร		เป็นผู้หน่ึงท่ีได้ร่างพระสมณสาส์น	Caritas 
in	Veritate	(ความรักในความจริง)	ของสมเด็จพระสัน
ตะปาปาเบเนดิกต	์ ที	่ 16	 	 ท่านได้อุทิศตนฟื้นฟูระบบ
การเงินระหว่างประเทศ		และต่อองค์การสหประชาชาติ
	 ท่านได้ผลักดันสมณสภาเพื่อความยุติธรรม
และสันต	ิ	ทำางานให้หัวข้อดังกล่าว		เรื่องประชาธิปไตย		
และนักการเมือง		ด้วยการเขียนสุนทรพจน	์	และการให้
สัมภาษณ์ใน	5	ปี		ที่ท่านทำาหน้าที่ในสันตะสำานัก
	 ในการประชุมสามัญระหว่างสมเด็จพระสันตะ
ปาปาฟรังซิสและบรรดาหัวหน้าสำานักงานต่างๆ	 ในวาติกัน		
เมื่อวันที	่ 24	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.	 2014	 	 มีการเตรียม
ฟื้นฟูโครงสร้างคูเรีย	มีร่างตั้งสมณกระทรวงสำาคัญ		เพื่อ
ให้โครงสร้างของคูเรียคล่องตัวขึ้น		คือ
สมณกระทรวงว่าด้วยยุติธรรมและสันติ		จะประกอบ
ด้วย	5	คณะกรรมการ	(Secretariate)		คือ
	 -	เพื่อชีวิตและสภาพแวดล้อมมนุษย์		
	 -	เพื่อความยุติธรรมและสันติในโลก
	 -	เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น	 	 	 	
	 -	เพื่อดูแลสุขภาพอนามัย
	 -	เพื่องานเมตตาสงเคราะห์
สมณกระทรวงเพือ่ฆราวาสและครอบครวั	จะประกอบ 
ด้วย	5	คณะกรรมการ
	 -	เพื่อฆราวาส	 	 	 	
	 -	เพื่อครอบครัว
	 -	เพื่อเยาวชน	 	 	 	 	
	 -	เพื่อสตรี
	 -เพ่ือองค์กรของพระศาสนจักร	(Ecclesiastical	

movements)
	 จะมีการประชุมในรายละเอียดโอกาสประชุม
พระคาร์ดินัลวันที่	 9-13	 กุมภาพันธ์	 	 มีข่าวว่าแต่ละ 
กองเลขาฯ	ไม่จำาเป็นต้องมีพระสังฆราชเป็นประธาน		แต่ 
ให้ซิสเตอร์		หรือฆราวาสก็ได้		โดยตำาแหน่งสมณมนตรี
ยังจำาเป็นต้องเป็นพระคาร์ดินัล
	 ที่น่าติดตามก็คือ	 	บทบาทของเลขาธิการของ
สมณสภาหลังการฟ้ืนฟูจะลงเอยอย่างไร		บรรดาพระสังฆราช 
ที่เคยดำารงตำาแหน่ง	 (ในสมณสภา)	 	 มีที่พำานักในโรม		
พระสังฆราช	 Mario	 Toso	 	 จึงเป็นองค์แรกที่ได้รับ 
แต่งตั้งใหม่		จะยังมีอีกหลายองค์ตามมา
	 พระคาร์ดินัลโรดริเกซ		มาราดิอากา		เสนอทางออก 
โดยสภาพระคาร์ดินัลได้เห็นชอบให้พระสังฆราช	 Toso 
เป็นผู้ประสานงาน		เพราะท่านเป็นผู้เช่ียวชาญของกระทรวง
ยุติธรรมและสันติ
	 พระสังฆราช	 Toso	 	 ซื่อสัตย์ต่อเจตนาของ
พระสันตะปาปายินดีไปรับตำาแหน่งพระสังฆราชใน
สังฆมณฑลที่กำาหนดให้ท่าน	 ซึ่งมีสัตบุรุษ	 113,000	
คน		88	วัด
	 แม้ประจำาสังฆมณฑลนั้นท่านก็ยังสามารถ
อุทิศตนในแวดวงการพัฒนาคำาสอนด้านสังคมของพระ
ศาสนจักร		เขียนหนังสือ		เขียนบทความลงวารสาร	La 
Società		โดยเฉพาะด้านการเมืองและคำาสอนด้านสังคม
ของพระศาสนจักรคาทอลิก	 	 ซึ่งท่านเป็นบรรณาธิการ
ตั้งแต่เริ่มใน	ค.ศ.	1991
หมายเหตุ	 :	 คูเรีย	 (Curia	 Romana)	 หมายถึง		
องค์การปกครองส่วนกลางของพระศาสนจักรคาทอลิก
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

1 

 เราอยู่ในช่วงที่พระศาสนจักรไทยเฉลิมฉลอง 

ปีศักดิ์สิทธิ์	 และถือว่าปีนี้เป็นการฉลองการครบ 50 

ปีพระฐานานุกรมของการเป็นสังฆมณฑล	 ช่วงเวลา 

ที่ เราต้องขอบคุณพระเจ้าผ่านบรรดาผู้แพร่ธรรม 

ทั้งหลายที่ปูพื้นฐานความเชื่อในพระเจ้าให้กับเรา	 ตั้งแต่

เริ่มต้นเป็นมิสซังสยาม	 จนยกฐานะขึ้นเป็นสังฆมณฑล	

...	 ช่วงเวลาที่เราขอบคุณพระเจ้าผ่านพระสันตะปาปา	

ผู้เป็นบุญราศี	 ... สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 

ในเอกสาร	 QUI	 IN	 FASTIGIO	 ที่ประกาศอย่างเป็น

ทางการในการตั้งสังฆมณฑล	 ...	 แต่แม้ว่าประเทศไทย

จะได้รับการก่อตั้งให้เป็นสังฆมณฑลต่างๆ	 อย่างเป็น

ทางการเพียง	 50	 ปี	 แต่ช่วงเวลาก่อนหน้านั้นถึง	 447	

ป	ีคือ	ค.ศ.	1567	 เป็นปีที่มิสชันนารีกลุ่มแรกเข้ามาใน

แผ่นดินสยาม	 และประมาณ	 345	 ป	ี คือ	 ค.ศ.	 1669	

อาณาจักรสยามได้รับการแต่งตั้งให้เป็น	มิสซังสยาม	.... 

และนี่เป็นเรื่องราวของการเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์	 ...	

โอกาสดีที่เราจะทำาความเข้าใจคำาว่า	 “สังฆมณฑล” 

อย่างชัดเจน	 ....	คำาจำากัดความในกฤษฎีกา	CHISTUS	

DOMINUS	 จากสภาสังคายนาวาติกัน	 ครั้งที่	 2	 และ

จากมิสซังสยาม สู่ 
สังฆมณฑลต่างๆ ในประเทศไทย

จากประมวลกฎหมายพระศาสนจักร	

กล่าวถึงอัครสังฆมณฑล	 และสังฆมณฑล

ว่า	 “สังฆมณฑลเป็นประชากรของพระ 

เป็นเจ้าส่วนหนึ่ งที่พระสังฆราชได้รับ

มอบหมายให้อภิบาลดูแล โดยมีพระสงฆ์ 

ร่วมมือด้วย ประชากรส่วนนี้ผูกพันอยู่

กับผู้อภิบาลของตน ได้รับพระวรสาร และ

ศีลศักดิ์สิทธิ์โดยทางท่านผู้อภิบาลน้ี ด้วย

เหตุน้ีจึงมีลักษณะเป็นประชาคมท่ีมีความ

เป็นหนึ่งเดียวกันในพระจิตศักดิ์สิทธิ์ 

และอยู่ในฐานะเป็นพระศาสนจักรแห่ง

หนึ่ง ที่เห็นได้ว่า เป็นพระศาสนจักรของ 

พระคริสตเจ้า และแสดงให้เห็นว่าพระ

ศาสนจักรของพระคริสตเจ้านั้น มีน้ำาหนึ่ง 

ใจเดียว ศักด์ิสิทธ์ิสากล และสืบเน่ืองจาก

อัครสาวก”	 (CD.	 11	 และกฎหมายพระ

ศาสนจักร	มาตรา	369)

2 พระศ าสนจั ก รห น่ึ ง เ ดี ย ว 

ศักดิ์สิทธิ์

	 อาจมีเน้ือหาหนักอ้ึงสำาหรับคน

ที่ไม่ชอบวิชาการมากนัก	 แต่ในระดับ 

สังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเฉลิมฉลองครบ 25 

ปีพระฐานานุกรม	 ผมค่อยๆ	 พลิกอ่านต้ังแต่หน้าแรก	 

ก็พบหน้าปกที่เป็นแผนที่ประเทศไทย และผู้ชาย 13 

คน	 ที่กำาลังจะได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์	 ผมคิดถึง

ความหมายของพระศาสนจักรประการหนึ่งก็คือ	 การ

สืบเนื่องจากอัครสาวก	 ...	พระสงฆ์ใหม่มากกว่าความ

ภาคภูมิใจของกลุ่มคริสตชน	 คือการสืบทอดมาจาก 

อัครสาวกโดยการปกมือ	 ....	 ผมพลิกอ่านแต่ละหน้า 

ก็พบเรื่องราวของการเดินทางไปยังสังฆมณฑลต่างๆ 

ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยในสมัยนั้น	 ก็ยิ่ง

ทำาให้ผมอยากพลิกไวๆ	จะได้พบเรื่องราวการสัมภาษณ์

บุคคล	 และการไปเยือนสถานที่จริงในสังฆมณฑลของ 

ผม	 เพ่ือผมจะได้เทียบเคียงกับปัจจุบันท่ีไม่นานส่ือมวลชน 

คาทอลิกประเทศไทย	 ก็จะมาเยือนและทำาสกู๊ปข่าว 

สังฆมณฑลของผม	 ก็พบเรื่องราวของสังฆมณฑลนคร- 

สวรรคต์ามที่ต้องการ	 ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป	 อาจทำาให้ทั้ง 

บุคคล	และสถานที	่ เปลี่ยนแปลง	หรือหยุดนิ่งอย่างเดิม	

แต่ที่คงทนถาวรที่สุดก็คือความรักของพระเจ้าที่โปรด

ประทานพระหรรษทานอย่างต่อเนื่องให้เราเสมอ....	 ผม

ยังคิดถึงความเป็นสากลของพระศาสนจักร	 ขนาด 

เมืองไทยเล็กๆ	ในแผนท่ีโลก	คริสตชนก็แค่หยิบมือเดียว 

เมื่อเทียบกับประชากรคริสตังทั้งโลก	 แต่เราก็เป็นสังฆ- 

มณฑล	 เราก็ยังเป็นพระศาสนจักร	 ที่มีความเป็นสากล

เหมือนกับพระศาสนจักรท้องถิ่นอื่นๆ	

4 

	 ผมปิดอุดมศาสนต์ฉบับปีที่ครบ	 25	 ปี	 พระ

ฐานานุกรม	 ...	 นั่งนิ่งคิดทบทวน	 ที่จริงเราแต่ละคน

เป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร	 เราทุกคนเป็นฮีโร่ที่จะ

สร้างให้พระศาสนจักรให้เติบโต ด้วยความเชื่อของเรา 

ด้วยการเป็นประจักษ์พยานของเรา ...	ผมคิดทบทวน

ความหมายของพระศาสนจักรเรื่อยๆ	 พระสังฆราช	 

พระสงฆ์	และนักบวช	ไม่ใช่ผู้จัดการพระศาสนจักร	หรือ

มีอำานาจเบ็ดเสร็จ	 ที่ทำางานอย่างเดียวดาย	 เราทุกคน 

เป็นประชากรของพระศาสนจักรทั้งนั้น	 ....	 ถ้าปีนี้มี

ความหมายสำาหรับเราคริสตชนจริงๆ	 ขอให้ปีนี้เป็นการ

ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของเราทุกคนตามกระแสเรียก 

ที่ได้รับกันดีกว่า

	 ป.ล.	 ผมขอปิดท้ายด้วยพระดำารัสของพระ

สันตะปาปานักบุญ	...	นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 เมื่อครั้ง

ที่บรรดาพระสังฆราชจากประเทศไทย	 ไปถวายรายงาน	

(AD	 LIMINA)	 ....	 “พระศาสนจักรในประเทศไทย 

แม้จะมีสมาชิกจำานวนน้อย แต่เป็นสถานที่ดีเหลือ

เกิน เหมาะจะเป็นพยานให้พระเยซูคริสตเจ้าใน

ใจกลางของเอเชีย อันเป็นที่ที่คนมากมายยังไม่รู้จัก 

พระองค์แต่กระหายหาความจริงและคุณค่าของ

พระวรสาร”	 ....	 เห็นไหมล่ะครับว่า พระสันตะปาปา

นักบุญก็ยังคิดแบบนี้เลย

ชาวบ้านอย่างเราๆ	 สังฆมณฑลเป็นเร่ืองราวของประชากร 

ของพระเจ้าท่ีรวมเป็นหน่ึงเดียวกัน	 ระหว่างพระสังฆราช 

พระสงฆ์	 นักบวช	 และฆราวาส	 ในองค์พระคริสตเจ้า 

ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์สากล 

และสืบเนื่องจากอัครสาวก	 ....	 ผมประมวลเรื่องราว 

ของปีศักดิ์สิทธิ์	 และเอกสารตราตั้งที่สมเด็จพระสันตะ 

ปาปาเปาโล	 ที	่ 6	 ที่ทรงแทนตัวเองว่า	 “ข้าบริการ 

ผู้ต่ำาต้อยท่ีสุดของพระเป็นเจ้า” ผมประมวลบางถ้อยคำา 

จากสารตราต้ัง	พบข้อความเร่ิมต้นท่ีกล่าวถึงความห่วงใย 

ในการดูแลคริสตชน	 แต่ไม่มีสิ่งใดที่จะทำาให้เกิดความ 

ยินดีได้เท่ากับความเช่ือในพระคริสตเจ้า	 ...	 และน่ีเป็น 

เคร่ืองหมายท่ีทำาให้พระศาสนจักรศักด์ิสิทธ์ิ	เป็นเคร่ืองหมาย

ทีก่อ่ใหเ้กดิความรอด	....	ถา้มองยอ่หนา้ตอ่จากนัน้	เราจะ

เห็นคำาขอบคุณในความอุตสาหะและน้ำาพักน้ำาแรงของ

บรรดาพระสังฆราช	และคณะมิสชันนาร	ี...	และถึงเวลา 

แล้วที่จะตั้งพระฐานานุกรมขึ้น	....	ในสารตราตั้ง	ยังพบ 

ช่ือของบุคคลสำาคัญท่ีเป็นพระสมณทูตประจำาประเทศไทย 

ที่เกี่ยวข้อง	 พระสมณทูตยวง กอร์ดอน และย่อหน้า

ต่อจากน้ันจึงเป็นรายช่ือแดนอัครสังฆมณฑลท้ังสองคือ	

กรุงเทพฯ	 และท่าแร่ฯ	 จากนั้นจึงเป็นชื่อประมุขของ 

สังฆมฑลต่างๆ	 และย่อหน้าท้ายๆ	 ที่บ่งบอกวันของ 

การประกาศ	คือวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965

3 สากล และสืบเนื่องจากอัครสาวก

	 ผมประมวลเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง	 และพอ

อุดมศานต์ ฉบับรวมเล่ม ค.ศ. 1991 ซึ่งสภาพระ
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แนวทางของพระองค์ว่า

	 “มันเป็นเรื่องการสงคราม	 หรือไม่ก็เป็นการ

เสวนา	 บัดนี้สิ่งที่จะต้องมาก่อนอย่างที่สุดที่พระสันตะ- 

ปาปามอบแก่เราคือจงเลือกเอาหนทางเสวนา	 มันเป็น

ทางออกเดียว	 เราเห็นผลแล้ว	 แต่ยังไม่มากเท่าที่เรา

ต้องการ	ดังนั้นเราต้องการจะเห็นผลมากกว่านี้”

l พระสันตะปาปาได้ทรงเรียกร้องบรรดาผู้นำามุสลิมให้

ประณามนักรบ	 จิฮาด	 ผู้ก่อสงครามและความรุนแรงใน

นามของพระเจ้า	บ่อยๆ	เป้าหมายการโจมตีคือคริสตชน

 มงซินญอร์ไมเกิ้ล ฟิตซ์เจอราลด์ อดีตพระ 

สมณทูตประจำาประเทศอียิปต์	ให้มุมมองว่า

	 “บรรดาชาวมุสลิมคงได้ไตร่ตรอง	พ่อคิดว่านะ	

เพราะรูปแบบของรัฐอิสลาม	 กลับกลายเป็นการก่อให้

โลกมุสลิมช็อกไปตามๆ	กัน”

 เยห์ยา เซอร์จิโอ ยาเฮ ปัลลาวิชินี รอง

ประธานสมาคมอิสลามประเทศอิตาล	ี แสดงความ

เห็นว่า			“มีวิกฤตการณ์อันหนักหนาในสังคมมุสลิมร่วมสมัย	

และดังน้ีนักเทววิทยาและผู้มีปรีชาจำาเป็นต้องออกมา

วิเคราะห์และเผชิญหน้าเพื่อแก้ไขวิกฤตภายในและถก

เถียงด้วยสติปัญญาภายในพวกเขา”

l ด้วยความไม่มั่นคงและความรุนแรงในดินแดนตะวัน

ออกกลาง	 สำานักวาติกันได้เพ่ิมการประชุมระหว่างศาสนิก

ต่างความเชื่อ	 เช่นการประชุมนี้ที่จัดโดยสถาบันสันตะ

สำานักเพ่ือการศึกษาศาสนาอิสลามและอาหรับ	มีผู้เข้าร่วม

กิตติคุณสถาบันสันตะสำานักเพ่ืออาหรับศึกษา		ให้ข้อคิด

สรุปว่า			“เรามีศาสนาที่แตกต่างกัน	ความเชื่อ	พิธีกรรม

และเครื่องหมายภายนอกแต่เรามีชีวิตเหมือนกัน	 เราอยู่

ที่นี่ด้วยกัน	 ดังนั้นเราจึงแบ่งปันวัฒนธรรม	 ภาษา	 และ

ความทุกข์ยากลำาบาก	 ตัวอย่างเช่น	 หากอากาศมีสิ่ง 

ปนเปื้อน	ก็จะส่งผลต่อทั้งคาทอลิกและชาวมุสลิม”

l คริสตชนในดินแดนตะวันออกกลาง	 เป็นผู้จ่ายราคา

ค่างวดแพงที่สุดต่อลัทธิอิสลามหัวรุนแรง	 ในปี	 ค.ศ.

2003	 มีคริสตชนราว	 1.6	 ล้านคนในประเทศอิรัก		

ปัจจุบันเหลืออยู่ไม่ถึง	300,000	คน

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

เยห์ยา เซอร์จิโอ ยาเฮ ปัลลาวิชินี 
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ประชุมหลายท่าน

 มงซินญอร์จุสโต ลาคุนซา บัลดา อธิการ

เป็นประธานวจนพิธีกรรมขอบพระคุณพระเจ้า

โอกาสฉลอง 50 ปีโรงเรียนสารสาสน์พิทยา และพิธี

เปิดเสกอาคารใหม่ 3 หลัง พร้อมด้วยพระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราช

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ และพระสังฆราชกิตติคุณ

ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต โดยมีพระสงฆ์ นักบวช 

คณะครูและนักเรียนในเครือสารสาสน์ และผู้ปกครอง 

ร่วมในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015

	 สำาหรับงานเฉลิมฉลองในวันนี้แบ่งเป็น	3	ภาค	

โดยภาคแรกเริ่มจากวจนพิธีกรรมขอบพระคุณพระเจ้า	

เนื่องในโอกาสฉลอง	50	ป	ีการก่อตั้งโรงเรียนสารสาสน์

พิทยา	ภาคที	่2	เป็นพิธีแห่พระรูปนักบุญยอห์น	บอสโก 

และถวายช่อดอกไม	้ และภาคที่	 3	 เป็นวจนพิธีกรรม

เสกอาคาร	 3	 หลัง	 คือ	 อาคารยอห์น	 บอสโก	 อาคาร 

จอดรถ	และอาคารประกอบการเรียน		

	 โรงเรียนในเครือสารสาสน์	 มี	 41	 โรงเรียน	 มี

นักเรียน	 83,140	 คน	 ความเป็นมาของโรงเรียนเครือ

ฉลอง 50 ปี (ต่อจากหน้า 20)

สารสาสน์	ค.ศ.	1964	-	ค.ศ.	2014	ตลอดเวลา	50	ปี 

ในหลักปรัชญา	 “คุณธรรม	 นำาวิชา	 พัฒนาตน”	 	 และ

คติพจน	์ “ทำาอะไร	 ทำาจริง”	 เป็นแกนหลักของการ

บริหารจัดการด้านการศึกษา	 ปัจจุบันทางโรงเรียนขยาย

อาณาเขตการศึกษาออกไปทั่วใจกลางกรุงเทพฯ	 เขต

ปริมณฑล	 และจังหวัดต่างๆ	 รวม	 37	 โรงเรียน	 มีทั้ง

ท่ีสร้างเองและมาจากการโอนกิจการและทำาสัญญา	

M.O.U.	 ทุกโรงเรียนพื้นที่กว้างขวางสร้างอาคารเรียน 

ทรงทันสมัย	 มีห้องเรียน	 ห้องประกอบการ	 ห้อง

วิทยาศาสตร	์ ห้องสมุด	 ห้องดนตร	ี ห้องคอมพิวเตอร	์

หอประชุมใหญ	่ สนามกีฬา	 สนามเด็กเล่น	 โรงอาหาร	

สระว่ายน้ำา	 จัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู	้ และพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียนให้ครบทุกด้าน	 ภายใต้บรรยากาศ

ร่มรื่นสวยงาม	ด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์บริเวณโรงเรียน	

	 โอกาสฉลองครบ	50	ปีโรงเรียนสารสาสน์พิทยา 

ทางโรงเรียนได้เปิดแผนกอินเตอร์ในโรงเรียนแผนก	 2	

ภาษา	8	แห่ง	เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้กับนักเรียน

ที่มีความต้องการ	

	 ปัจจุบันอาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล	 เป็นประธาน

อำานวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์	 อาจารย์เพ็ญศรี 

ยงค์กมล	เป็นรองประธานอำานวยการ	
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 วัดแม่พระประ-

จักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	   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.

 

 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.		

  

 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	

วันเสาร์ที่	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	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 1	 มีนาคม	

เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ เป็นประธาน

 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)

 วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล จ.ภูเก็ต ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที	่15	มีนาคม	เวลา	11.00	น.	พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 	เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำาสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร  

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 21	 มีนาคม	 เวลา	 10.00	 น.	พระ

สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 	 เป็นประธาน	

(สอบถามคุณพ่อสมชาย กิจนิชี โทร. 08-1721-

3410, วัด โทร. 0-7765-0137, เลขาฯ โทร. 08-

9487-6122)

 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

 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	 เปิดและเสกวัดวันเสาร์ที	่ 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		

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

 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	

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย  

อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 11	

เมษายน	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา เป็นประธาน		

 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	กุมภาพันธ	์เวลา	10.00	น.

 วัดพระคริสตราชา นาจาร	ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

14	กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.	

 วัดราชินีแห่งสากลโลก ดอนเชียงบาน	ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	21	กุมภาพันธ	์เวลา	10.00	น.	

  วัดนักบุญเปโตร ธาตุพนม ฉลองวัดและ	

ฉลอง	25	ปี	วันเสาร์ที่	28	กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.	

 วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย	 ฉลองวัดวัน

พฤหัสบดีที่	 19	 มีนาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 มีพิธีโปรด 

ศีลกำาลัง

 วัดแม่พระมหาการุณย์ หนองบก ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	11	เมษายน		เวลา	10.00	น.

 วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร ฉลองวัดวัน

อังคารที่	28	เมษายน		เวลา	10.30	น.	

   

 วัดนักบุญยอห์น บอสโก แม่ลาน้อย จ.แม่- 

ฮ่องสอน เปิด-เสกวัดใหม่	 และระลึกถึงคุณพ่อยอห์น 

บอสโก ศักดิพัฒน์ กิจสกุล	วันเสาร์ที่	28	กุมภาพันธ	์	

เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 

อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน	 (สอบถามคุณพ่อสมพงษ์ 

กัมพลกูล โทร. 08-9999-2457)

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลเชียงใหม่
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เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

] 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- 

กรีฑา หัวหมาก ตารางเวลาสำาหรับ	 Lectio	Divina	

ของปี	 2015	วันจันทร์ที่	 2 มีนาคม	 /	 วันเสาร์ที	่ 18	

เมษายน	 /	 วันจันทร์ที่	 4	 พฤษภาคม	 /	 วันศุกร์ที	่ 5	

มิถุนายน	/	วันพฤหัสบดีที่	2	กรกฎาคม	/	วันเสาร์ที่	

1	สิงหาคม	/	เดือนกันยายน	เข้าเงียบ	Lectio	ที่ศูนย์

คามิลเลียน	ลาดกระบัง เย็นวันพฤหัสบดีที	่10	-	เที่ยง

วันอาทิตย์ที่	 13  	 /	 วันศุกร์ที	่ 9	 ตุลาคม	 /	 วันเสาร์

ที่	7	พฤศจิกายน	/	วันเสาร์ที	่12	ธันวาคม	สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585	

] ขอเชิญร่วมแสวงบุญ	Lectio	Divina	บนเส้นทาง 

การเผยแผ่พระวรสารของนักบุญเปาโล	ณ	สาธารณรัฐ

ตุรกี	และกรีซ	ระหว่างวันที่	6-22	พฤษภาคม	2015	

(17	 วัน)	 โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดา-

รุณศีล	 ติดต่อทีคุ่ณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร.	 08-

4105-8585	(รับจำานวนจำากัด)

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร์	 เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่	วัดพระมหาไถ่	บริเวณที่จอดรถ 

ชั้น	 A	 ซอยร่วมฤดี	 โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ	 ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ 

pslohsiri@gmail.com,	 08-1781-4504	 หรือ	

ดร.สุนทรี  โคมิน	 komin.suntree@gmail.com,	 

= วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา 

วันอาทิตย์ที่	15	กุมภาพันธ์	2015	เวลา	10.00	น. 

(หมายเหตุ ทางวัดจัดเตรียมดอกไม้ เทียน เพื่อ

บริการพี่น้องทุกท่าน)

= วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม  

วันพุธที่	 18	 กุมภาพันธ์	 2015	 เวลา	 08.00	 น.	 

(ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจำาหน่าย)

= วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง  

กรุงเทพมหานคร วันพุธที	่ 18	 กุมภาพันธ์	 2015	

เวลา	09.00	น.	(ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจำาหน่าย)

= วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร วันพุธที่	

18	กุมภาพันธ์	2015	เวลา	17.00	น.	เริ่มสวด	เวลา	

17.30	น.	พิธีมิสซาเสกสุสาน	ในสุสาน

= วัดคอนเซ็ปชัญ สามเสน กรุงเทพมหานคร  

วันพุธที่	18	กุมภาพันธ์	2015	เวลา	18.00	น.	

= วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร จ.ปทุมธานี วันเสาร์

ที่	21	กุมภาพันธ์	2015	เวลา	09.30	น.	(ทางวัดมี 

ดอกไม้และเทียนจำาหน่าย)

= วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพ- 

มหานคร วันอาทิตย์ที่	22	กุมภาพันธ์	2015	เวลา	

16.30	น.	มิสซาในสุสาน	(ทางวัดมีดอกไม้และเทียน

จำาหน่าย)

= วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา วันอาทิตย์ที่	

22	 กุมภาพันธ์	 2015	 เวลา	 17.00	 น.	 (ทางวัดมี 

ดอกไม้และเทียนจำาหน่าย)

= วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันเสาร์ที่	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	กุมภาพันธ์	 เวลา	 11.00	น	 (ทางวัดมีดอกไม ้

และเทียนไว้จำาหน่าย)

  

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

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

“วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่

ขององค์พระผู้เป็นเจ้า 

จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า

พระผู้ทรงกอบกู้ข้าพเจ้า” (ลูกา 1:46-47)
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บทภาวนาเพื่อยุติการค้ามนุษย์

(Prayer	for	Anti-Human	Trafficking)      	

	 ข้าแต่พระเจ้า  	 จิตใจของเราโศกเศร้า	 วิตกกังวลถึงชะตากรรมของเพื่อน

พี่น้องสตรีและเด็กที่ถูกล่อลวง  	 เพื่อการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานและการ 

ล่วงละเมิดทางเพศ  	 เพราะความโลภและผลกำาไรเราต่อต้านการค้ามนุษย์	 ทุกรูปแบบ	

ซึ่งทำาให้เสื่อมศักดิ์ศรีของการเป็นบุตรธิดาของพระองค์	 

	 ขอให้การกระทำานี้ยุติลงโดยเร็ว	     โปรดประทานพละกำาลังแก่พี่สาวและ

น้องสาวของเรา	ผู้ที่หัวใจแตกสลายให้กลับมีชีวิตใหม่ในสังคมได้ดังเดิม	 เต็มเปี่ยม

ด้วยความหวัง	 ความรัก  	 มีพลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปในชีวิตโปรดเปลี่ยนจิตใจของ

ผู้ละโมบ	ไร้ความเห็นอกเห็นใจ	ให้เป็นผู้ที่ตระหนักถึงความเป็นพี่น้องร่วมโลกของ

ทุกคน	 และยุติการทำาร้ายสังคมโลกด้วยวิธีการที่แยบยล	 หากทว่าเป็นภัยร้ายแรง	

เป็นอาชญากรรมข้ามชาติให้หมดสิ้นไปด้วยเทอญ

	 ขอพระแม่มารีย์	 มารดาที่รักยิ่งของเรา	 วิงวอนพระเจ้า	 ได้โปรดประทาน

ความปรีชาฉลาดและความกล้าหาญแก่เราทุกคน	เพื่อยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกับสตรี

และเด็ก 	 โปรดให้เราค้นพบหนทางที่นำาไปสู่อิสรภาพ	ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ประทาน

เราทุกคน

	 เราวอนขอทั้งนี้	 อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า	 พระบุตร	 ผู้ทรงจำาเริญและ

ครองราชย	์ร่วมกับพระบิดาและพระจิตตลอดนิรันดร 	อาแมน

บทภาวนาเพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์

	 พระเจ้าข้า	 พระองค์ทรงนำาท่านนักบุญโยเซฟิน	 บากีตา	 ออกจากความ

เป็นทาสอันต่ำาต้อย	ให้ได้รับศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นบุตรสาวของพระองค์และเจ้าสาว

ของพระคริสต	์ เราภาวนาขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้เราทำาตามแบบอย่างของเธอ 

ในการแสดงความรักต่อพระเยซูเจ้าผู้ทรงถูกตรึงกางเขนอย่างสม่ำาเสมอ	 ดำารงอยู่ 

ในเมตตาธรรมอย่างมั่นคง	 และได้รับแรงกระตุ้นให้แสดงความรักอันเมตตา	 ทั้งนี้

โดยอาศัยพระคริสตเจ้า	พระเจ้าของเรา	 	

 (ท่านนักบุญโยเซฟิน บากีตา โปรดภาวนาเพื่อเราด้วย)
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 หน่วยแม่นปืน มีหน้าที่เฝ้าระวังการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรบภาคพื้น 

พวกเขาคอยซุ่มตามจุดต่าง ๆ โดยไม่ให้ข้าศึกรู้ตัว เมื่อเห็นความเสี่ยงอยู ่

ตรงหน้า เขาสามารถตัดสินใจปลิดชีวิตของฝั่งตรงข้ามก่อน นั่นทำาให้การ

ปฏิบัติหน้าที่ภาคพื้นสะดวกและปลอดภัยขึ้น เราเรียกพวกนี้ตามศัพท์ภาษา

อังกฤษว่า Sniper

 พลแม่นปืนระดับพระกาฬ เล็งเป้าไปที่ชายที่หวังปลิดชีพนักรบในฝั่ง

ตนเอง “ปัง” จบชีวิตอย่างเลือดเย็นไปอีกหนึ่ง เหมือนฝันร้าย หญิงสาวและ

เด็กน้อย ออกมาจากที่กำาบัง ถือปืนขนาดใหญ่ ผมไม่รู้จักชื่อ ความสนใจพุ่ง

ไปที่วินาทีแห่งการ

ตัดสินใจนั้น ผม

ถามตัวเอง “เอ้ย...

เขาจะย่ิงผู้หญิงกับ

เ ด็กคน น้ันจ ริงๆ 

หรือ” ปืนใหญ่ขนาด

เข่ือง ความยาวพอๆ 

กับความสู งของ

เด็กน้อย เด็กผู้ชาย

หน้าตาน่ารัก รับมัน 

จากมือแม่ เป้าหมาย 

คือทหารกลุ่ม น้ัน 

พิษสงของมันคือ 

กองกำาลังทั้งกองมี 

สิทธ์ิเป็นจุล ณ วินาที

นั้น “ยิงเด็ก” ผม

ไม่อยากคิด “ปัง” 

ร่างเด็กคนนั้นล้ม

ลง จมกองเลือด

สด ๆ ปืนกระบอก

นั้นไม่มีประโยชน์

อีกต่อไป หญิงสาวกอดเด็กคนนั้นไว้แน่น ร้องไห้อย่างไร้สติ ผมยังจำาประโยค

ของพลแม่นปืนระดับพระกาฬคนนั้นได้แม่น “เราไม่ยิงเขา เขาก็ฆ่าเรา” ผม

สงสัยว่านักจริยธรรมจะเปิดตำาราเล่มไหน บทท่ีเท่าไร ผมเช่ือว่าเป็นการตัดสินใจ 

ที่ยากลำาบาก มันเป็นฉากเปิดของภาพยนตร์เรื่อง American Sniper อีก

หนึ่งภาพยนตร์ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้ หนังของปู่คลิ้นนั่นเอง 

(หมายถึง Clint Eastwood)

 ความท้าทายทางจริยธรรมนำาไปสู่การต้องตัดสินท่ีหลาย ๆ คร้ังไม่ง่าย 

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งวาดการ์ตูนการเมืองล้อเลียน พาดพิง

ถึงสัญลักษณ์ทางคริสตศาสนา หลายฝ่าย หลายคนไม่สบายใจ สื่อมวลชน 

คาทอลิกฯ สภาพระสังฆราชฯ พยายามท่ีจะขอคำาอธิบายและในท่ีสุด หนังสือพิมพ์

เล่มนั้นก็เขียนขออภัยในสิ่งที่เกิดขึ้น ในโลกออนไลน์วิวาทะกันรุนแรงเหมือนกัน 

หลายคนอยากได้มากกว่าคำาขอโทษ หลายคนอ้างอิงถึงสถานการณ์ส่ือในฝร่ังเศส 

อ่านไปอ่านมา หลายคนเริ่มหลงประเด็น คำาพูดคำาจาเริ่มแสดงความใหญ่โต  

ข่มกันไปมา ที่สุดแล้วคนเราอยู่บนสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจกันถ้วนหน้า และ

คงต้องบอกว่า มีบางครั้งที่คนเราตัดสินใจถูก แต่ก็มีบ่อยครั้งที่คนเราก็ตัดสินใจ

พลาด

คุณได้รักหรือยัง?
 ผมเล่าให้นักคิดนักเขียน ที่มีคนติดตามอ่านเรื่องราวของเขา ฟังเขา

บรรยายในราคาบัตรที่แพงหูฉี่ และจำานวนรอบที่ไม่มากนัก เขากำาลังสนใจใน

คริสตศาสนา เอ่ยชื่อก็คงพอรู้จักกันบ้าง ผมเล่าท่าทีของศาสนาที่ปรับเปลี่ยน

ไป ผมบอกว่าเรากำาลังจะเปิดบ้าน เปิดบ้านให้กับคนที่สนใจศาสนา เรียกคนที่

เป็นคริสตชนแต่อาจทิ้งวัดทิ้งวา ด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ให้กลับบ้าน เปิดบ้าน

ทั้งคนที่เป็นคนชายขอบสังคม หรือคนที่สังคมมองเขาด้วยท่าทีแปลก ๆ ไม่ได้ 

บอกว่าถูกต้อง หรือชี้ว่าผิดพลาด แต่บอกเขาว่า มาที่นี่สิ มาที่บ้านหลังนี้ 

บ้านหลังนี้พร้อมต้อนรับทุกคน นักเขียนที่ผมพูดถึงนั้น เป็นศิษย์เก่าโรงเรียน

คาทอลิก ชีวิตเฉียด

ตายหลายครั้ง แต่ทุก

ครั้ ง เข าพบ เหมื อน

ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม

ช่วยเหลือเขา ในวันที่ 

ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ  

ร้ายแรงปางตาย ต้อง

นอนเฉย ๆ ในห้อง

ไอซียู 3 อาทิตย์ จาก

คนที่ต้องมีกิจกรรมอยู่

เสมอ ได้หยุด ได้นิ่ง 

ได้คิดถึงทบทวน ถ้า

บอกว่าฟลุ้คคงเข้าใจ

ง่าย แต่ทำาไมฟลุ้คกัน

อยู่ทุกครั้ง ระหว่าง

ความฟลุ้คในชีวิต กับ

ชีวิตที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

คอยคุ้มครอง มีพระ

เ ย ซู ค อ ย ติ ด ต า ม 

ช่ วย เหลือ เขา เสมอ 

อย่างหลังน่าจะเป็น

ชีวิตที่สง่างาม มีคำาพูดคำาหนึ่งที่ลอยมาระหว่างการสนทนา “พระเป็นเจ้ารู้จักเรา

ก่อนที่เราจะรู้จักพระองค์เสียอีก”

 เพื่อนของพระเอกพลแม่นปืน ถามขึ้นว่า “ฉันเห็นหนังสือพระคัมภีร์ 

บนเตียงแก แกเคยอ่านมันด้วยหรือ” พระเอกของเราตอบว่าอะไรผมจำาไม่ได้แล้ว 

แต่ผมจำาฉากที่เขาได้ของขวัญเป็นพระคัมภีร์ในวันเกิดได้ และคำาถามที่มาคนละ

ฉากแต่พอปะติดปะต่อกัน “160 ศพที่แกยิงไปนี่ แกคิดว่ามันสมเหตุสมผล

ทุกคนไหม” พระเอกหนุ่มเครางามคิดใคร่ครวญก่อนจะตอบว่า “ถ้าฉันต้องไป

ให้การต่อหน้าพระเป็นเจ้า ฉันก็คิดว่า ฉันมีเหตุผลที่จะบอกพระเป็นเจ้า ทุกๆ 

ชีวิตที่ฉันได้ยิงไป”

 คนเราอาจจะมีเหตุผลของตนเองมากมาย แต่ขอให้เหตุผลและความคิด

ต่าง ๆ เหล่านั้นเชื่อมโยงกับความเชื่อให้ได้ มีคำาตอบที่ดีเสมอ ๆ และแน่นอน

คนเราอาจผิดพลั้งบ้าง สาระสำาคัญไม่ได้อยู่ตรงความอ่อนแอ มันอยู่ตรงพระ

เมตตาของพระต่างหาก ที่เราควรสำาแดงความเมตตาของพระนั้นต่อผู้อื่นก่อน 

หลักจริยธรรมที่ง่ายที่สุดอาจจะเป็นวรรคทองที่เราหลงลืมกันไปแล้ว “คุณได้รัก

หรือยัง?”

บรรณาธิการบริหาร
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“ฟื้นฟูจิตใจ” คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

แห่งเหรียญอัศจรรย์ (โรงหมู) ร่วมกับรองผู้ว่าการท่าเรือประเทศไทย คุณสุรพงษ์ 

รงค์สิริกุล จัดฟื้นฟูจิตใจประจำาปีแก่พนักงานคาทอลิกของการท่าเรือโดยร่วม

พิธีมิสซาและศึกษาพระคัมภีร์ โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม มาให้

ความรู้หนังสือ “กิจการอัครสาวก” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2015

“ให้กำาลังใจ” คุณพ่อสุรชัย  ชุ่มศรีพันธ์ุ  ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์ เข้าเยี่ยมอาการและให้กำาลังใจเด็กชายชินวัฒน์  นิอะนนท์ เด็ก

นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกทับขาจนเน้ือฉีกขาดได้รับบาดเจ็บสาหัส 

ซึ่งเข้าพักรักษาตัวที่แผนกผู้ป่วยในชั้น 12 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

“เผยแผ่พระเมตตา” คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน เจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

มาร์โก จ.ปทุมธานี จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเผยแผ่พระเมตตาแก่สัตบุรุษ ใน 

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015 และยังเป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 

ที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอให้ทุกวัดได้รณรงค์สนับสนุน

งานของคณะธรรมทูตไทย คณะพระเมตตาจึงร่วมกับคุณพ่อไปเย่ียมเยียนผู้ยากไร้ 

ชุมชนวัดสะแก อ.สามโคก อันเป็นงานหนึ่งของคณะธรรมทูตไทยที่บุกเบิกดูแล

อยู่ และสอดคล้องกับงานของคณะพระเมตตาในภาคปฏิบัติที่จะช่วยสนับสนุน

ต่อไปในอนาคต

“ต้อนรับสมาชิกใหม่” คุณพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล เป็นประธานในพิธีล้างบาป

ให้แก่ยอห์น ปอล ท่ี 2 พระสันตะปาปา ณัทธฤต ห่อฉิมพลี บุตรชายของคุณสุริยา  

และอักแนส วรินทร ห่อฉิมพลี โดยมีเปาโล ชัชชัย สังฆทิพย์ เป็นพ่อทูนหัว เม่ือวันท่ี  

1 กุมภาพันธ์ 2015 ท่ีวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
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ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกไทย 

ประกาศให้เป็น “ปีศักดิ์สิทธิ์” หรือปี “ปีติ 

แห่งพระคุณการุณย์” ระหว่างวันที่ 6 

ธันวาคม ค.ศ. 2014 ถึงวันท่ี 12 ธันวาคม  

ค.ศ. 2015 สือ่มวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

จึงได้จัดทำาโครงการผลิตรายการโทรทัศน์ 

Power of Love (พลังรัก) ออกอากาศ

ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 วันอาทิตย์ 

เวลา 14.00-14.30 น. ทั้งนี้เพื่อร่วมกัน

ประกาศข่าวดีใหม่ต่อผู้ชมในวงกว้าง

สมาคมคาทอลิกฯ จัดเดิน-วิ่งการกุศล

เพื่อโครงการสาธารณกุศล
วันที่ 31 มกราคม 2015 สมาคมคาทอลิก (อ่านต่อหน้า 8)

ฉลอง 50 ปีโรงเรียนสาสน์พิทยา
 พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานเสกรูปนักบุญยอห์น 

บอสโก พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกัน

ประจำาประเทศไทย (อ่านต่อหน้า 14)


	udomCover8
	UdomsarnNo8weekly
	udomCaption8

