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วันนักบวช สังฆมณฑลอุบลราชธาน ีพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา  เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณวันนักบวช ของ

สังฆมณฑลอุบลราชธานี และฉลองการถวายตัวในชีวิตนักบวช ครบ 60 ปี 50 ปี 25 ปี ของสมาชิกคณะนักบวชที่ทำางานในสังฆมณฑล หลังพิธีพระสังฆราชยอแซฟ  

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย “งานอภิบาลของพระสงฆ์ นักบวชในปีศักดิ์สิทธิ์” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2015 ที่วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำา จ.อุบลราชธานี 

 

วันนักบวช สังฆมณฑลนครสวรรค ์ พระสังฆราชชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย  เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

วันนักบวช ของเขต 3 สังฆมณฑลนครสวรรค์  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015 ที่วัดนักบุญเทเรซา แม่สอด จ.ตาก 

อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ร่วมกับคณะกรรมการ 

คริสตชนไทย  จัดงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน (อ่านต่อหน้า 7)
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(อ่านต่อหน้า 7)

เดินรูป 14 ภาค สำาหรับพระสงฆ์
โดย : Father Thomas M. Pastorius

พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร, C.Ss.R. ถอดความ

สถานที่ 1 พระเยซูเจ้าถูกตัดสิน

+ ข้าพเจ้านมัสการพระองค์ ข้าแต่พระคริสตเจ้า เหตุว่าพระองค์ทรงไถ่บาปโลก

ด้วยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

รำาพึง : ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ มีหลายครั้งที่เราถูกตัดสินอย่างอยุติธรรม สิ่งท่ี

เจ็บปวดมากท่ีสุดก็คือ พระสงฆ์ถูกตัดสินอย่างอยุติธรรมท่ามกลางความพยายาม

ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

บทภาวนา : ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์ทรงส่งพระบุตรมาในโลกเพื่อ

เป็นเครื่องบูชาทดแทนบาปของเรา โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าพระสงฆ์ของพระองค์

ให้น้อมรับวันเวลาที่ข้าพเจ้าถูกตัดสินอย่างอยุติธรรม โปรดให้ข้าพเจ้าด้วยเดชะ

พระจิตเจ้ากราบถวายแด่พระองค์เพื่อเป็นคุณประโยชน์แด่บรรดาแกะในฝูงแกะ

ของพระองค์ ข้าพเจ้าวอนขอเดชะพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

สถานที่ 2 พระเยซูเจ้าทรงน้อมรับกางเขนของพระองค์

+ ข้าพเจ้านมัสการพระองค์ ข้าแต่พระคริสตเจ้า เหตุว่าพระองค์ทรงไถ่บาปโลก

ด้วยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

รำาพึง : พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราว่า พระองค์ทรงพลีพระชนม์อย่างอิสระ และ

ไม่มีใครเอาไปจากพระองค์ พระองค์ทรงน้อมรับกางเขนเพราะพระองค์ทรงรักเรา 

พระสงฆ์ควรเตือนใจตนเองว่าพวกเขาเลือกกระแสเรียกเป็นพระสงฆ์ เพราะเขา

รักพระเจ้าและผู้อ่ืน โดยทราบว่าจะมีวันเวลาท่ีเขาจะถูกทดลองใจและเจ็บปวด

บทภาวนา : ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์ทรงมอบพระบุตรเป็นแบบฉบับ

แห่งความรักว่าเป็นอย่างไร โปรดทรงช่วยเตือนใจข้าพเจ้าให้จดจำาว่าบางครั้ง

หนทางที่ข้าพเจ้าจะแสดงออกซ่ึงความรักต่อพระองค์ก็โดยอาศัยการเสียสละ 

ที่กระแสเรียกของข้าพเจ้าเรียกร้องให้ข้าพเจ้าน้อมรับ ทั้งนี้ เดชะพระคริสตเจ้า

พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

สถานที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่หนึ่ง

+ ข้าพเจ้านมัสการพระองค์ ข้าแต่พระคริสตเจ้า เหตุว่าพระองค์ทรงไถ่บาปโลก

ด้วยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

รำาพึง : เมื่อยามลำาบาก เป็นเรื่องง่ายที่ข้าพเจ้าจะหยุดทุกอย่าง เมื่อทุกสิ่งลำาบาก 

มากข้ึนพระสงฆ์สามารถเร่ิมโอดครวญ พระเยซูเจ้ามิได้ทรงกระทำาเช่นน้ันพระองค์

เพียงแต่ลุกขึ้นและเริ่มต้นใหม่

บทภาวนา : ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ความพากเพียรและการอุทิศพระองค์

ของพระบุตรเป็นที่น่าประทับใจ (อ่านต่อหน้า 4)

ความรัก
กับวันวาเลนไทน์ 
คำาตอบจาก...
พระคาร์ดินัล

เกรียงศักดิ์

โกวิทวาณิช
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันวาเลนไทน์ จริงๆ แล้วแก่นแท้ของวันวาเลนไทน์ 

กับหลักสำาคัญของคริสตศาสนาในเร่ืองความรักนั้นมีความเก่ียวข้องอย่างไร 

หรืออาจจะใช้สิ่งนั้นมาแก้ปัญหาสังคมปัจจุบันได้มากน้อยแค่ไหน ติดตามบท

สัมภาษณ์พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช กันได้เลย

ที่มาที่ไปของคำาว่าวันวาเลนไทน์ แก่นแท้หรือความสำาคัญจริงแล้วๆ คือ

อะไร

 มาจากคำาสอนในคริสตศาสนา ท่ีเราเช่ือในพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็น 

องค์ความรัก และพระเยซูเจ้าก็ได้นำาความรัก ความรอดมามอบให้แก่เรา นำา

มาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก

 เมื่อพูดถึงวันวาเลนไทน์ อันดับแรกคงต้องบอกว่า ในศตวรรษแรกๆ 

มีผู้ที่เชื่อว่านักบุญวาเลนไทน์ เป็นพระสงฆ์คาทอลิก ประมาณศตวรรษที่ 2-3 

ท่านได้สละชีวิตเพราะเห็นแก่ความเชื่อ โดยดำาเนินชีวิตเพื่อช่วยเหลือบรรดา 

ผู้ท่ีถูกเบียดเบียนศาสนาในเวลาน้ัน การสละชีวิตเพ่ือช่วยผู้อ่ืนคือความรักท่ีย่ิงใหญ่

แต่สำาหรับความรักฉันหนุ่มสาว เป็นความคิดของผู้ที่ทำาภาพยนตร์มากกว่า

 

วันแห่งความรักสำาหรับคริสตชนมีความหมายอย่างไร

 ความรักในครอบครัว ในความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างชาย

หญิง ก่อนที่จะแต่งงานรวมกันเป็นครอบครัวในคริสตศาสนานั้น มีการเตรียม

ทั้งชายและหญิงให้เขาทั้งสองได้รับการอบรม และเข้าใจความหมายของความ

รักแท้ในคริสตศาสนา 

 เจ้าบ่าวและเจ้าสาวมักจะพูดว่า คุณจะต้องรักฉัน เธอจะต้องรักฉัน 

เธอเป็นของฉันคนเดียว แต่จากคำาสัญญาในการแต่งงานของผู้ที่เป็นคริสตชน 

คำาสัญญานั้นบอกว่า “ผมจะรักคุณ....” ฝ่ายหญิงก็บอก “ฉันจะรักคุณ...” 

“และขอสัญญาว่า จะถือซื่อสัตย์ต่อคุณ ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ ทั้งเวลา

ป่วยและเวลาสบาย เพื่อรักและยกย่องให้เกียรติคุณ จนกว่าชีวิตจะหาไม่” 

ความรักจึงเริ่มจากเรารักเขา ไม่ใช่เราต้องการให้เขามารักเราก่อน หรือเป็น

ความรักที่หันเข้าหาตัวเอง เหมือนกับพระที่รักเราก่อน คริสตชนจึงมองความ

รักในมิติของการมอบความรักให้กับคนอื่น ความรักคือการให้

  และดังนั้น ภาพครอบครัว ซึ่งเป็นสังคมที่เล็กที่สุด เป็นพื้นฐานของ

ชุมชน หมู่บ้าน ของจังหวัด ของประเทศ และของสังคมร่วมกัน สังคมนั้นก็จะ

เข้มแข็งขึ้น หลังจากที่เขารวมกันเป็นครอบครัวแล้ว เขาก็จะเสริมสร้างความ

รัก ความสุข และนี่คือความประสงค์ของพระศาสนจักรที่จะต้องให้การอบรม

และให้ผู้ที่จะแต่งงานกันได้เข้าใจในชีวิต ในครอบครัว ในความรักแท้

ความรักนั้นยิ่งใหญ่ และสำาคัญที่สุดสำาหรับครอบครัว ถ้าไม่มีคงจะร้าวฉาน 

แน่นอน ถ้าเราจะแผ่ความรักให้ใหญ่ขึ้นในระดับโลกนั้น ความรักจะช่วย

เยียวยาปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลกใบนี้ได้อย่างไร?

 คำาสอนของคริสตศาสนา คือ “จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง” และถ้าดู

ในพระคัมภีร์ของทุกศาสนา จะมีข้อความบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน “จงทำาต่อ

ผู้อื่นในสิ่งที่ปรารถนาให้ผู้อื่นทำาต่อท่าน และจงอย่าทำาต่อผู้อื่นในสิ่งที่ท่านไม่
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เดินรูป 14 ภาค (ต่อจากหน้า 3)

โปรดให้ข้าพเจ้าเจริญชีวิตตามกระแสเรียกที่จะแสดงออกซ่ึงความรักของพระองค์ต่อ

โลก ทั้งในเวลาที่ทุกอย่างเรียบร้อยและในยามลำาบาก ข้าพเจ้าวอนขอในพระนามของ

พระเยซูคริสตเจ้า

สถานที่ 4 พระเยซูเจ้าทรงพบพระมารดาของพระองค์

+ ข้าพเจ้านมัสการพระองค์ ข้าแต่พระคริสตเจ้า เหตุว่าพระองค์ทรงไถ่บาปโลกด้วย

กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

รำาพึง : ไม่มีสิ่งใดที่เจ็บปวดเท่ากับการเฝ้าดูผู้ที่เรารักต้องทรมาน ในภาพนี้ทั้งพระ

เยซูเจ้าและพระมารดาของพระองค์ สอนเราถึงพลังของการอยู่เคียงข้าง หรืออยู่ในที่

นั้นกับใครสักคนหนึ่งโดยไม่ต้องพูดอะไรเลย

บทภาวนา : ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระบุตรของพระองค์และพระมารดาของ

พระองค์ท่านให้ตัวอย่างแก่ข้าพเจ้าว่า การอภิบาลที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร โดยทรง

ประทานพระพรความกล้าหาญ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้อภิบาลดูแลผู้ที่ตกอยู่ในความ

ยากลำาบาก ด้วยการอยู่ใกล้ชิดเขา เมื่อคำาพูดเฉยๆ ไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าวอนขอใน

พระนามพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

สถานที่ 5 ซีโมน ชาวไซรีน ช่วยพระเยซูเจ้า

+ ข้าพเจ้านมัสการพระองค์ ข้าแต่พระคริสตเจ้า เหตุว่าพระองค์ทรงไถ่บาปโลกด้วย

กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

รำาพึง : นับว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นว่า พระเจ้าที่แท้จริง

คืออะไร หลายครั้งที่โลกของเราบอกมิให้เราพึ่งผู้อื่น และการยอมรับความช่วยเหลือ

เป็นการแสดงออกซึ่งความอ่อนแอของมนุษย์ พระอาจารย์เจ้ามิได้ทรงลังเลที่จะรับ

ความช่วยเหลือจากซีโมน ในปัจจุบันพระองค์ก็มิได้ทรงลังเลท่ีจะให้พระสงฆ์ช่วยพระองค์

ในการประกอบหน้าที่สงฆ์

บทภาวนา : ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระบุตรของพระองค์ทรงเชิญข้าพเจ้าให้มีส่วน

ในพันธกิจของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ากระทำาหน้าที่สงฆ์อย่างจริงจัง โปรดอย่า

ให้ข้าพเจ้าลังเลที่จะรับใช้พระองค์ ข้าพเจ้าทูลวอนขอโดยผ่านทางพระเยซูเจ้าพระเจ้า

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

สถานที่ 6 พระเยซูเจ้าได้รับการปลอบโยนจากเวโรนิกา

+ ข้าพเจ้านมัสการพระองค์ ข้าแต่พระคริสตเจ้า เหตุว่าพระองค์ทรงไถ่บาปโลกด้วย

กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

รำาพึง : ในท่ามกลางความทรมานและพระราชกิจการไถ่โทษบาปของพระองค์ พระ

เยซูเจ้าทรงได้รับของขวัญการปลอบโยนชั่วครู่จากเวโรนิกา ในชีวิตสงฆ์มีหลายครั้งที่

เราได้รับจากผู้ที่เรารับใช้มากกว่า ที่จะให้พวกเขาเสียอีก ให้เราขอบคุณพระเจ้าสำาหรับ

ช่วงเวลานั้นๆ

บทภาวนา : ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระบุตรของพระองค์ยิ่งใหญ่ได้แสดงออกมา 

ในขณะที่ข้าพเจ้าพยายามปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ในโลกปัจจุบัน โปรด

ทรงเปิดใจข้าพเจ้าที่จะน้อมรับความรักที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะทรงมอบให้ข้าพเจ้า

โดยผ่านทางผู้ที่ข้าพเจ้ารับใช้ ทั้งนี้ เดชะพระบารมีของพระคริสตเจ้า พระเจ้าของ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย

สถานที่ 7 พระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่สอง

+ ข้าพเจ้านมัสการพระองค์ ข้าแต่พระคริสตเจ้า เหตุว่าพระองค์ทรงไถ่บาปโลกด้วย

กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

รำาพึง : ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้เคยตรัสว่า การติดตามพระองค์เป็นเรื่องง่าย  

บางเวลาท่ีข้าพเจ้ากลับไปกระทำาบาปเดิม และประพฤติตนเหมือนเดิม โปรดทรงช่วย

อย่าให้ข้าพเจ้ายกเลิกท่ีจะไว้ใจในพระเมตตาของพระองค์ และเช่ือม่ันว่าสำาหรับพระองค์

นั้นทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้

บทภาวนา : ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ความซื่อตรงของพระองค์ได้พิสูจน์ให้ข้าพเจ้า

ในความจริงที่ว่า พระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์ก็มิได้ทรงท้อถอย แม้จะทรงหกล้ม

สามครั้งในการเดินทางไปสู่เนินเขากัลวารีโอ โปรดเถิดพระเจ้าข้า โปรดทรงประทาน 

พระหรรษทานให้ข้าพเจ้ามีความอดทนในช่วงการเดินทางของข้าพเจ้า ขอให้แต่ละ

ก้าวของลูกช่วยให้ลูกใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้น เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้า

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

สถานที่ 8 พระเยซูเจ้าทรงปลอบใจบรรดาสตรี

+ ข้าพเจ้านมัสการพระองค์ ข้าแต่พระคริสตเจ้า เหตุว่าพระองค์ทรงไถ่บาปโลกด้วย

กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

รำาพึง : ถึงแม้จะทุกข์ทรมานและเจ็บปวดมากมาย พระเยซูเจ้าก็มิได้ทรงปล่อยให้การ

ดูแลบรรดาสตรีแห่งเยรูซาเล็มผ่านไป

บทภาวนา : ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์ทรงขอร้องข้าพเจ้าให้รับใช้โลกในฐานะ

พระสงฆ์ โปรดเถิดพระเจ้าข้า โปรดทรงประทานพระหรรษทานให้ลูกฉวยทุกโอกาสที่นำา

ความรักขอพระองค์มาสู่โลก ข้าพเจ้าวอนขอในพระนามพระเยซูเจ้า อาแมน

สถานที่ 9 พระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่สาม

+ ข้าพเจ้านมัสการพระองค์ ข้าแต่พระคริสตเจ้า เหตุว่าพระองค์ทรงไถ่บาปโลกด้วย

กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

รำาพึง : นักบุญเปาโลเตือนเราว่า พระทรมานของพระคริสตเจ้าสอนเราว่า “อานุภาพ

แสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ” (2 โครินธ์ 12:9) ดังที่พระเจ้าทรงใช้

การหกล้มของพระเยซูเจ้าเป็นบทเรียน เราก็เช่นเดียวกัน เราควรได้รับการปลอบโยน 

พระเจ้าทรงใช้เราพระสงฆ์ แม้เราจะมีความอ่อนแอก็ตาม

บทภาวนา : ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ การที่พระบุตรของพระองค์ทรงถ่อมพระองค์

เป็นแบบฉบับเข้มแข็งให้ข้าพเจ้ารับใช้บรรดาพี่น้องของข้าพเจ้าในโลก โปรดช่วยให้

ข้าพเจ้าระลึกถึงความอ่อนแอของตัวเอง มิใช่เป็นอุปสรรค มิให้พระองค์กระทำาพันธกิจ 

ของพระองค์ในตัวข้าพเจ้าได้ ทั้งนี้ เดชะพระบารมีของพระคริสตเจ้า พระเจ้าของ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย

สถานที่ 10 พระเยซูเจ้าถูกปลดฉลองพระองค์

+ ข้าพเจ้านมัสการพระองค์ ข้าแต่พระคริสตเจ้า เหตุว่าพระองค์ทรงไถ่บาปโลกด้วย

กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

รำาพึง : พระเยซูเจ้าทรงมอบทุกสิ่งที่ทรงมีเพราะทรงรักเรา ไม่มีความเจ็บปวดหรือการ

ถูกดูหมิ่นใดๆ ที่พระองค์จะไม่ทรงน้อมรับ

บทภาวนา : ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ความรักของพระองค์เกินขอบเขตที่ข้าพเจ้าจะ

คิดถึง โปรดทรงช่วยให้ข้าพเจ้ารักดังที่พระบุตรทรงรัก กล่าวคือโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

และไม่ทรงสงวนสิ่งใดไว้เลย ข้าพเจ้าวอนขอพระองค์ในพระนามของพระคริสตเจ้า 

พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

สถานที่ 11 พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกางเขน

+ ข้าพเจ้านมัสการพระองค์ ข้าแต่พระคริสตเจ้า เหตุว่าพระองค์ทรงไถ่บาปโลกด้วย

กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

รำาพึง : พระเยซูเจ้าทรงถวายทุกสิ่งเพราะทรงรักเรา ไม่มีสิ่งใดเลย ไม่ว่าจะเป็นความ

เจ็บปวดหรือการถูกสบประมาทที่พระองค์จะไม่ทรงยอมรับ เพื่อเห็นแก่ความรักที่ทรง

มีต่อเรา

บทภาวนา : ข้าแต่พระบิดาเจ้า ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อข้าพเจ้านั้น มากกว่าที่

ข้าพเจ้าจะฝัน โปรดทรงช่วยให้ข้าพเจ้ารักพระองค์ ดังที่พระบุตรของพระองค์ทรงรัก 

กล่าวคือโดยสิ้นเชิงและไร้เงื่อนไข ไม่เก็บอะไรไว้เลย ข้าพเจ้าวอนขอ ทั้งนี้ เดชะพระ

บารมีของพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

สถานที่ 12 พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์

+ ข้าพเจ้านมัสการพระองค์ ข้าแต่พระคริสตเจ้า เหตุว่าพระองค์ทรงไถ่บาปโลกด้วย

กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

รำาพึง : ในช่วงพระมหาทรมานของพระองค์ พระเยซูเจ้าอาจจะทรงเรียกเทวดาจำานวน 

พันๆ มาปกป้องพระองค์ และขจัดพระทรมานให้ผ่านพ้นไป แต่พระองค์กลับแสดงว่า

พระองค์เป็นสงฆ์และทรงเป็นเหยื่อของการบูชาที่จะช่วยให้เราคืนดีกับพระบิดา

บทภาวนา : ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระบุตรของพระองค์เปิดเผยว่า พระองค์

ทรงเป็นสงฆ์และเครื่องบูชา ที่ภายหลังจะช่วยให้ข้าพเจ้าได้คืนดีกับพระองค์ในชีวิต

สงฆ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่เคยลืมว่าข้าพเจ้าได้เลือกที่จะเป็นพระสงฆ์ของพระองค์ 

(อ่านต่อหน้า 11)
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ตอนที่ 56

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 17)

2 กุมภาพันธ์ 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

lผู้แสวงบุญนับพันและบรรดานักบวชผู้ถวายตัว 

รวมกันอยู่ที่ประตูมหาวิหารนักบุญเปโตรเพื่อร่วมฉลอง 

“วันนักบวชโลก” ทุกคนต่างต้องการที่นั่งที่ดีที่สุดในพิธี 

มิสซาท่ีพระสันตะปาปาทรงเป็นประธาน  ซิสเตอร์ท่านหน่ึง

กล่าวว่า “เป็นสิ่งงดงามมาก เพราะเรามีวันแม่ วันพ่อ วัน

ผู้สูงอายุ...และเราก็มีวันเฉลิมฉลองชีวิตของผู้ถวายตัว

แด่พระเจ้า” อีกคนหนึ่งให้ความเห็นว่า “ฉันมีความสุข 

มากและรู้สึกได้รับพระพรอย่างเต็มเป่ียม เป็นคร้ังแรกท่ีได้

เห็นพระสันตะปาปาและจะหาโอกาสอีก นับเป็นพระพร

ที่ได้ร่วมพิธีมิสซากับพระองค์”

l พิธีฉลองเริ่มต้นด้วยขบวนแห่เทียนเข้าไปในมหาวิหาร 

ในบทเทศน์พระสันตะปาปาตรัสเกี่ยวกับความสำาคัญ

ของความนบนอบเช่ือฟังในชีวิตของผู้ถวายตัว ตอนหน่ึง

ความว่า “นักบวชผู้ถวายตัวแด่พระเจ้า เพื่อก้าวหน้า

ไปในหนทางนี้ ก็คือการนอบน้อมถ่อมตนเองลงและ 

รับใช้” พระสันตะปาปายังทรงเรียกร้องพวกเขามิให้

ดำาเนินชีวิตกระแสเรียกแบบ “ผิวเผิน”  ทรงเสริมว่า

พวกเขาควรหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงต่อการหวนกลับ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับบรรดานักบวชว่า 

“อย่าให้ชีวิตนักบวชผิวเผิน”

ไปสู่การลอกเลียนแต่รูปแบบภายนอก ตรัสอีกตอนหนึ่ง

ว่า “การลอกรูปแบบซึ่งเป็นความสำาเร็จที่ปราศจากการ 

อุทิศพลีตน ภาวนาโดยปราศจากการประชุมพบปะ  มี 

ตีตั๋วจากประเทศญี่ปุ่นมายังกรุงโรม
1 กุมภาพันธ์ 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l เด็กนักเรียนชาวญี่ปุ่น 4 คน ไปยังกรุงโรมโดยสวมใส่ชุดพื้นบ้าน  อากาศหนาวเย็นใน 

กรุงโรมไม่เป็นอุปสรรคต่อนักเรียนกลุ่มนี้พวกเขาเดินทางตรงจากประเทศญี่ปุ่นเพ่ือ

มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาในการเข้าเฝ้าทั่วไปพร้อมกับคนอื่น สวมใส่ชุดกิโมโน สวม

เกี๊ยะ และถุงเท้าสีขาว พันธกิจนี้ชัดเจนมากนั่นคือการฉลองระลึกถึงนักบวชเยสุอิต

คนแรกท่ีเดินทางไปถึงเมืองนางาซากิ คนหน่ึงในกลุมช่ือริเซ ทาคากิ เล่าว่า “บาทหลวง

เยสุอิต คุณพ่ออเลสซานโดร วาลิกญาโน ได้ก่อตั้งบ้านเณรหลังแรกในประเทศญี่ปุ่น

ขึ้นใน ค.ศ. 1582 ท่านส่งนักเรียนที่ดีที่สุดของท่าน 4 คน ไปยังทวีปยุโรปที่ซึ่งได้รับ

การต้อนรับจากพระสันตะปาปาด้วยพระองค์เอง ดังนั้นเราเลยคิดว่าพวกเราเป็นดัง

นักเรียน 4 คนนั้นในยุคปัจจุบัน”

l พระสงฆ์เยสุอิต คุณพ่ออเลสซานโดร วาลิกญาโน เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ใน  

ค.ศ. 1573 นับเป็นมิสชันนารีชาวอิตาเลียนคนแรกที่เดินทางมาถึงประเทศแถบเอเชีย 

บัดน้ีบ้านเณรท่ีท่านก่อต้ังในเมืองนางาซากิ กลายเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา บรรดา

นักเรียนยังคงเก็บเรื่องราวเป็นความทรงจำาที่มีชีวิต เพื่อเป็นเครื่องหมายของการรู้คุณ

ต่อท่าน  ริเซ ทาคากิ เล่าต่อว่า“น่ีเป็นเส้ือผ้าแบบท่ีสามเณรในยุคเร่ิมต้นบ้านเณรสวมใส่ 

ที่เราสวมอยู่น้ีทำาขึ้นมาใหม่ให้เหมือนแบบดั้งเดิมที่นักเรียนของคุณพ่ออเลสซานโดร  

วาลิกญาโนสวมใส่”

จำานวนนักบวชหญิงลดน้อยลง
ในขณะที่นักบวชชายยังเท่าเดิม

ชีวิตภราดรภาพโดยปราศจากการเป็นหน่ึงเดียว นอบน้อม

เชื่อฟังโดยปราศจากความไว้วางใจ ทำางานความรักโดย

ปราศจากการเชื่อมโยงสิ่งที่ประทานลงมาจากสวรรค์”

l มีการเสริมคณะนักขับร้องของวัดน้อยซิสทีนด้วย

เสียงพิณ ผู้เล่นคลอเสียงพิณกับเสียงร้องเพลงไปตลอด

พิธีมิสซา หลายคร้ังท่ีบรรเลงเด่ียว ช่วยเติมเต็มมหาวิหาร

ให้สมบูรณ์พิธีนี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งในรายการหลักของ 

ปีนี้ที่อุทิศให้กับบรรดานักบวชผู้ถวายตัว  ซึ่งจะจบลง

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016

l ช่วงการเข้าเฝ้าทั่วไประหว่างสัปดาห์ 

พวกเขาสามารถเข้าเฝ้าใก้ลชิดกับสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสอย่างมากและยัง

ได้ถวายจดหมายให้กับพระองค์อีกด้วยท่ี 

น่าสนใจมากก็คือเด็กท้ังหมดน้ีไม่มีใคร

เป็นคาทอลิกเลย  แต่ก็ไม่เป็นไร พวกเขา 

มาก็เพราะพวกเขาบอกว่าต้องการแสดง 

ความรู้คุณท่ีพระศาสนจักรได้มีต่อประเทศ

ของเขา

เ ด็กนักเรียนญ่ีปุ่นทั้ งสี่ ใส่ชุดแบบ
สามเณรในยุคต้ังบ้านเณรแห่งแรก 
ใน ค.ศ. 1852 ยกเว้นไม่พกดาบ
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด” 

(มัทธิว 11:28)

 มีประวัติของสตรีชาวอังกฤษ ชื่อ แอน สตีล เธอเกิดเมื่อ ค.ศ. 1716 

ในประเทศอังกฤษ เธอเผชิญกับความทุกข์ทั้งกายและใจมากมายในชีวิตของ

เธอ เมื่ออายุได้ 9 ปี เธอประสบอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นเหตุให้สะโพกของเธอได้รับ

บาดเจ็บ เธอสูญเสียคุณแม่เมื่ออายุได้ 19 ปี คู่หมั้นของเธอเสียชีวิตก่อนวัน

แต่งงาน จากเหตุการณ์ที่เธอต้องเผชิญกับเรื่องเหล่านี้ดลใจเธอให้แต่งเพลง 

ที่ใช้ขับร้องในโบสถ์ เป็นที่นิยมชมชอบในคริสตศาสนานิกายของเธอ ตัวอย่าง

เช่น “ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพเจ้า เมื่อมีความโศกเศร้าเกิด

ขึ้น เมื่อคลื่นแห่งความเจ็บปวดเริ่มกระทบข้าพเจ้า ความไว้วางใจของข้าพเจ้า

อยู่ในพระองค์ ข้าพเจ้าเล่าเรื่องราวของความเจ็บปวดและความโศกเศร้ากับ

พระองค์ พระองค์เท่านั้นทรงสามารถบำาบัดรักษาข้าพเจ้าได้”

 ข้อความต่างๆ เหล่านี้ ได้รับจากพระวรสารตามคำาบอกเล่าของ 

นักบุญมัทธิวที่เรานำามาพิจารณาในวันนี้ พระคริสตเจ้าตรัส ดังเช่น โมเสส 

คนใหม่ซึ่งมีทั้งความอ่อนโยนและความเฉลียวฉลาด พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญ

ผู้ที่ต้องทำางานในสมัยของพระองค์ พระองค์ตรัสกับผู้ยากจน บรรดาผู้ที่ถูก

ตัดขาดโดยพวกฟาริสี  เนื่องมาจากการอธิบายกฎบัญญัติในทางที่เคร่งครัด 

พระองค์ตรัสกับผู้ตกทุกข์ได้ยาก และบรรดาผู้ที่ต่อสู้กับความอ่อนแอฝ่ายจิต

วิญญาณ 

 การเชื้อเชิญนี้มาจากดวงพระทัยอันประเสริฐของพระเยซูเจ้า ซึ่งเผย

แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาของพระเจ้า ซึ่งเป็นการเชื้อเชิญศิษย์ที่แท้จริงของ

พระองค์ให้เจริญชีวิตดังเช่นพระองค์ กล่าวคือด้วยความถ่อมตน ชีวิตท่ีอ่อนโยน 

ชีวิตที่รักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ให้เราพิจารณาดูซิว่า ทำาอย่างไรเราจึงจะ

สามารถตอบสนองพระดำารัสตรัสเชิญของพระองค์

จงเชิญชวนด้วยความจริงใจ

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์เท่าน้ันคือองค์ความรอดพ้นของลูก พระองค์

คือพระเจ้าผู้ทรงอ่อนโยนและสุภาพ โปรดได้ทรงประทับอยู่กับลูก เมื่อจิต

วิญญาณของลูกอ่อนเพลีย และโปรดช่วยให้ลูกเป็นแหล่งท่ีมาแห่งความกล้าหาญ 

ความหวังและสันติภาพให้แก่บรรดาพ่ีน้องชายและหญิงของลูกแต่ละคน อาแมน

คือรัก
คนเข้าถึงความรักแท้จะเข้าใจได้ว่า
ในความรักนั้นมีทั้งความยินดีและความเจ็บปวด
เมื่อเริ่มรักก็เริ่มมีความยินดีและเริ่มมีความเศร้า
คนที่ตกหลุมรักจึงมองข้ามความแตกต่าง
ระหว่างความยินดีและความเจ็บปวด
สองความรู้สึกเป็นสองมิติแห่งความจริงเดียวกัน
เมื่อใดที่มีการเลือกเฉพาะมิติเดียว
เมื่อนั้นความรักยังไม่ใช่ความรัก
หากเลือกเอาแต่ความยินดีอย่างเดียว
ที่คิดว่ารักก็เป็นแค่ความเห็นแก่ตัว
แล้วก็มองว่าหมดความยินดีเมื่อไร
ก็หมดความรักเมื่อนั้น
แล้วก็พูดว่าความรักจืดจางความรักจบสิ้น
ทว่าในความเป็นจริงแล้ว
ความรักยังไม่ได้เริ่มต้นด้วยซ้ำาไป
ที่คิดว่ารักกันเป็น
ก็เป็นแค่เด็กเล่นขายของ
หมดสนุกเมื่อไรก็เลิกเล่นเมื่อนั้น
หรือไม่ก็เปลี่ยนการเล่นใหม่
เบื่อเมื่อไรก็เลิกเล่นกันไป
ไม่ต้องมีความรู้สึกใดให้ต้องเสียดาย
หากเลือกเอาแต่ความเจ็บปวดอย่างเดียว
ด้วยคิดว่ารักคือการเสียสละการตัดใจการทน
ที่คิดว่ารักก็เป็นแค่ซาดิสต์
สุขเมื่อรู้สึกเจ็บปวดสุขเมื่อเห็นอีกฝ่ายเจ็บปวด
แข่งกันสร้างความเจ็บปวดความทุกข์
พร้อมกับยืนยัน “รักคือทุกข์” “เริ่มรักก็เริ่มเป็นทุกข์”
กระทั่งทนกับสภาพความรู้สึกเช่นนี้ต่อไปไม่ไหว
ก็เลิกรากันไปในที่สุด

ในความเป็นจริงแล้ว
เริ่มต้นรักเมื่อใดความสุขและความเศร้าก็ตามมา
ความสุขจากการได้รักและถูกรัก
เป็นความรู้สึกแรกของคนที่ตกหลุมรัก
เป็นความรู้สึกที่หลุดโพ้นไปจากตัว
เหมือนกับการทวีคูณตัวตนฉันใดก็ฉันนั้น
ที่เคยรักตัวตนคนเดียว
กลายเป็นรักตัวตนเพิ่มอีกคน
กระทั่งความรักบรรลุความเต็มเปี่ยมแห่งธรรมชาติของมัน
จากรักอยู่ขั้วเดียวกลายเป็นสองขั้ว
จากที่ตบมืออยู่ข้างเดียวกลายเป็นตบมือสองข้าง
ในเวลาเดียวกันก็เป็นความเศร้าที่แฝงอยู่ในความสุข
เศร้าเสียใจกับการต้องสูญเสียตนเองไป
ทว่าเป็นการสูญเสียที่เต็มใจทำา
ตามการเรียกร้องของความรักเอง
ตั้งแต่เริ่มรักนั่นแหละ
ความเป็นอยู่ทั้งหมดจดจ่ออยู่กับคนที่รักหมดสิ้น
ความคิด ความสนใจ ความห่วงใย ความสุข ความยินดี
ลืมได้แม้กระทั่งตนเอง
ถึงขนาดพร้อมจะตายแทนได้
คนจึงทนทุกข์ทรมานได้ทุกอย่างเพราะรัก
คนทนทุกข์ทรมานได้ขนาดเท่ากับที่เขารัก
 
จะว่าไปแล้ว
ความยินดีและความเศร้าคือองค์ประกอบของความรัก
ความสุขและความทุกข์จึงอยู่ในความรักนั่นเอง
เพราะรักจึงสุขเพราะรักจึงทุกข์ 
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ปรารถนา” ซึ่งในความหมายคือการเคารพซึ่งกันและกัน เราเรียกกฎทอง

 สำาหรับคริสตศาสนา องค์พระเยซูเจ้าทรงสอนศิษย์ของพระองค์ ให้เป็นผู้

ที่เริ่มรักก่อน หมายความว่า พร้อมที่จะรักผู้อื่นมากกว่ารักตนเอง รักแม้กระทั่งสละ

ชีวิตตนเองได้ และพระเยซูเจ้าทรงให้แบบอย่างไว้ในวันท่ีพระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขน 

และพระองค์ก็ให้อภัยแก่ผู้ที่กระทำาต่อพระองค์ นี่เป็นกฎทองในทุกศาสนา และถ้าเรา

ทุกศาสนาในประเทศไทย มีกฎทองที่เราใช้เป็นจุดยืนร่วมกัน เราก็สามารถที่จะช่วย

กันแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ แต่หลายๆ ครั้งเรายังอ่อนแอ เรายังมีจุดบกพร่อง

 ในทางคริสตศาสนานั้น คำาสอนของเราสอนให้รัก และต้องรู้จักให้อภัยด้วย 

และยังสอนให้รู้จักการที่จะเริ่มต้นใหม่ เพราะการให้อภัย และการให้เริ่มต้นใหม่นั้น 

ทำาให้คนเราใจกว้างมากขึ้น 

ความรักกับวันวาเลนไทน์ (ต่อจากหน้า 3)
ความรักมันดูยิ่งใหญ่มาก ไม่ใช่แค่ในครอบครัว ไม่ใช่แค่คนรอบๆ ตัวเรา แต่

คือเราเผื่อแผ่ความรักไปได้ ถ้าทุกคนต่างเผื่อแผ่ความรัก สังคมก็จะสงบได้  

ในระดับโลกเราจะเห็นว่ามีความขัดแย้งค่อนข้างรุนแรงมากข้ึนทุกวัน และดูเหมือน

เป็นความขัดแย้งในภาคศาสนาด้วย ตรงนี้พระคุณเจ้าคิดอย่างไร

 โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้ พ่อว่าเราอาศัยการเสวนา ในระดับศาสนา และระดับ

สังคมจะช่วยลดความขัดแย้ง ความรุนแรงได้ พระสันตะปาปาทุกพระองค์ได้ทรง 

เรียกร้องให้เกิดสันติภาพ โดยอาศัยพระวรสารที่เราเรียกว่าข่าวดีนั้น เพื่อที่จะพยายาม

เสริมสร้างให้เกิดอารยธรรมแห่งความรักของมนุษย์ให้เกิดขึ้น 

 ให้เราจะเร่ิมต้นให้ความรัก ซ่ึงมีอยู่ในทุกศาสนา แต่อาจจะใช้คำาสอนท่ีแตกต่าง 

กันไป อาจจะเป็นความเมตตา หรือเป็นอะไรก็ตาม เป็นความปรารถนาดีต่อกัน  

ส่งไปให้คนในครอบครัว คนรอบข้าง  คนที่เราพบเจอ เพื่อให้สังคมของเรามีแต่สันติสุข 

และรอยยิ้ม 

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2015 ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง เวลา 14.00 น. โดย 

มงซินญอร์วิษณุ  ธัญญอนันต์ เป็นประธานด้านสถานที่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ 

ผู้ร่วมงาน  ศจ.ดร.ทวีศักดิ์  มหชวโรจน์ เป็นประธานในพิธี เป็นผู้เทศน์ ในหัวข้อ  

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ขอน้ำาดื่มสักหน่อยเถิด” (ยอห์น 4:7) มีผู้เข้าร่วมประมาณ 

400 คน  

 การดำาเนินการจัดงานในครั้งน้ีได้รับความร่วมมืออย่างดีกับคณะกรรมการ 

คริสตชนไทย 5 สังกัด คือ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  สภา 

คริสตจักรในประเทศไทย  สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย  สหคริสตจักรแบ๊บติสต์

ในประเทศไทย  และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศ  คุณพ่อ

สมเกียรติ  บุญอนันตบุตร เป็นพิธีกร ศจ.ดร.ทวีศักดิ์  มหชวโรจน์ เป็นประธาน 

จุดเทียน มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยการตีฆ้อง 3 ครั้ง จาก 3 ท่าน คุณพ่อสุรชัย  

กิจสวัสดิ์  เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ศจ.ดร.ทวีศักดิ์  มหชวโรจน์ ประธานฝ่าย 

โปรเตสแตนท์ มงซินญอร์วิษณุ  ธัญญอนันต์ ประธานฝ่ายคาทอลิก

 คุณพ่อเสนอ  ดำาเนินสดวก  กล่าวบทนำา “ขอน้ำาดื่มสักหน่อยเถิด”       (ยอห์น 

4:7) แฝงไว้ซึ่งพระองค์ทรงทำาตนเป็นผู้ว่างเปล่า  เพื่อแบ่งปันความเป็นมนุษย์แก่

หญิงชาวสะมาเรีย  และทรงเสนอน้ำาทรงชีวิตให้  น้ำาซึ่งพระองค์จะให้นั้น จะกลายเป็น

ธารน้ำา   ท่ีไหลรินในตัวเราเพ่ือชีวิตนิรันดร ดังน้ันในความแตกต่างหลากหลาย บางคร้ัง 

สามารถทำาให้แต่ละคนมั่งคั่งและร่ำารวยขึ้น สัปดาห์อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพ เป็น

เวลาพิเศษสำาหรับการอธิษฐานภาวนา การพบปะกัน และการเสวนา  เป็นโอกาสที่

ทำาให้เราสามารถตระหนักถึงความมั่งคั่งร่ำารวย และคุณค่าที่มีอยู่ในนิกาย หรือคณะ

อื่นๆ เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ความหลากหลายคือส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้า 

เจตนารมณ์ของปีนี้ ประสงค์ให้เราเลิกละทัศนคติบางอย่างที่เป็นภัยต่อหนทางสู่ความ

เป็นเอกภาพ แห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า เราต้องเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของ

พระเจ้า ผู้ทรงพร้อมเสมอ ที่จะต้อนรับเราแม้เราเองจะขาดความครบครันมากมาย  

บัดนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระจิตเจ้าประทานพระพร ให้เราคืนดีกันและมีเอกภาพ ทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต

 เราเป็นหน่ึงเดียวกันไม่ใช่แค่ทำาตามหน้าท่ีหรือทำาตามคำาส่ัง  แต่เพราะรากฐาน

ของเราทุกคนคือเรารักพระเจ้า  เรารักเพื่อนมนุษย์  พี่น้องโปรเตสแตนท์ก็คือของขวัญ 

จากพระเจ้าท่ีประทานสำาหรับคาทอลิก  และคาทอลิกคือของขวัญจากพระเจ้าท่ีประทาน

สำาหรับโปรเตสแตนท์ “ขอน้ำาดื่มสักหน่อยเถิด” (ยอห์น 4:7)

 พิธีมอบสันติ  เป็นขั้นตอนที่สำาคัญ และเป็นความหมายของงาน ทุกท่าน

จะได้รับขวดน้ำาพร้อมแก้วน้ำา จุดประสงค์เพื่อเน้นถึงการแบ่งปัน ให้เราก้าวเดินไปหา

บุคคลในที่ประชุมแล้วขอน้ำาจากเขา กล่าวแก่เขาว่า ขอน้ำาดื่มสักหน่อยเถิด แล้วก็สลับ

กันเทใส่แก้ว เวียนไปจนน้ำาเต็มแก้ว  หลังจากนั้นจะเป็นการตั้งแถว 2 แถวเพื่อนำาน้ำา

ที่ได้มาไปเทยังหน้าพระแท่นรวมกันเพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน หลังจาก 

ทุกท่านนำาน้ำามาเทรวมกันนั้น เมื่อทุกท่านเทน้ำาครบแล้ว ประธานได้กล่าวดังนี้  

พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างน้ำานี้เพื่อทำาให้แผ่นดินบังเกิดผลิตผลอย่างอุดมและให้ร่างกาย

ได้รับความสดช่ืนและความสะอาด  พระองค์ยังทรงเนรมิตสร้างน้ำามาเพ่ือแสดงพระเมตตา  

กล่าวคือ อาศัยน้ำา  พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากการเป็นทาส 

และทรงดับความกระหายของเขาในถิ่นทุรกันดาร หลังจากนั้นจึงเชิญชวนผู้นำา 5 

สังกัด 13 ท่าน เทน้ำารวมกันลงยังภาชนะท่ีใส่น้ำาหน้าพระแท่น เพ่ือเป็นประจักษ์พยาน 

ในการเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนที่มารวมกันอยู่ ณ ที่นี้ 

 

อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน (ต่อจากหน้า 2)



ปีที่ 39 ฉบับที่ 9 ประจำ�วันที่ 22-28 กุมภ�พันธ์ 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 8

พี่น้องที่รักทั้งหลาย

 เทศกาลมหาพรตเป็นเวลาฟื้นฟูชีวิตสำาหรับ

พระศาสนจักรทั้งหมด สำาหรับแต่ละชุมชน และสำาหรับ

ทุกบุคคล  ท่ีสำาคัญท่ีสุดก็คือเป็น “เวลาแห่งพระหรรษทาน” 

(2 คร 6:2)  พระเจ้ามิได้ทรงขออะไรจากเราเลย  ใน

สิ่งที่พระองค์เองไม่ได้ประทานให้เรามาก่อน” (1 ยน 

4:19) 

 พระองค์มิได้ทรงอยู่ห่างไกลจากเรา  เราแต่ละคน

ต่างมีที่ในดวงพระทัยของพระองค์ พระองค์ทรงรู้จักชื่อ 

เราทุกคน พระองค์ทรงเอาใจใส่เราและแสวงหาเราทุกหน 

ทุกแห่งทุกครั้งที่เราทอดทิ้งพระองค์ไป  พระองค์ทรง

ใส่พระทัยในเราแต่ละคน  ความรักของพระองค์ไม่ยอม

ปล่อยให้พระองค์ทรงนิ่งเฉยดูดายต่อสิ่งที่เกิดกับเรา  

โดยปกติยามที่เราสุขภาพดีและกินอยู่สบาย เรามักจะ

ลืมคนอื่น (เป็นสิ่งที่พระบิดาเจ้าไม่ทรงเคยกระทำา)   เรา

ไม่สนใจกับปัญหาของคนอื่น  ความทุกข์ของเขาหรือ

ความอยุติธรรมที่เขาได้รับ  ใจของเราเย็นชา  ตราบใดที่

เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและสะดวกสบาย เรามักไม่คิดถึงคน

ที่ด้อยกว่าเรา  ทุกวันนี้ทัศนคติเห็นแก่ตัวที่ไม่ใส่ใจลาม

ไปทั่วโลก  จนเราแทบพูดได้ว่าเป็นโลกาภิวัตน์แห่งการ

ไม่ไยดี  ซึ่งเป็นปัญหาที่เราคริสตชนจะต้องเผชิญหน้า

 เมื่อประชากรของพระเจ้ากลับใจไปสู่ความรัก 

ของพระองค์  พวกเขาจะมีคำาตอบต่อปัญหาท่ีประวัติศาสตร์ 

มักตั้งคำาถามอยู่เสมอ  การท้าทายเร่งด่วนที่สุดประการ

หนึ่งที่ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวในสาส์นนี้ก็คือ  โลกาภิวัตน์

แห่งความเย็นชาเพิกเฉยนี่แหละ

 การไม่ใส่ใจไยดีต่อเพื่อนบ้านและต่อพระเจ้ายัง

เป็นการผจญแท้จริงต่อเราชาวคริสตชนด้วย  ในช่วง

เทศกาลมหาพรตแต่ละปี เราจำาเป็นต้องฟังเสียงของ

ประกาศกอีกครั้งหนึ่งที่ร้องบอกและสะกิดมโนธรรม

ของเรา

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
โอกาสเทศกาลมหาพรต ค.ศ. 2015
“จงทำ�จิตใจให้เข้มแข็งเถิด” (ยก 5:8)

 พระ เจ้ ามิ ได้ ท ร งนิ่ ง เ ฉยกับ โลกของ เร า  

พระองค์ทรงรักโลกจนประทานพระบุตรของพระองค์

ให้เสด็จมาเพื่อความรอดของเรา  เมื่อเสด็จมารับสภาพ

เป็นมนุษย์ พระบุตรของพระเจ้าทรงดำาเนินชีวิตในโลกนี้ 

และอาศัยการสิ้นพระชนม์และการเสด็จกลับคืนพระ

ชนมชีพของพระองค์ ประตูระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ 

ระหว่างสวรรค์และนรก ถูกเปิดออก เป็นการเปิดแต่

ครั้งเดียวและตลอดไป พระศาสนจักรเป็นเสมือนมือที่ 

เปิดประตูนี้  โดยอาศัยการประกาศพระวาจาของพระเจ้า 

โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์  และมีชีวิตเชิงประจักษ์ต่อความเชื่อ

ซึ่งแสดงออกอาศัยความรัก (เทียบ กท 5:6)  แต่โลก

มักนิ่งเฉยและปิดประตูนั้นซึ่งพระเจ้าเสด็จผ่านประตู

นี้มายังโลก และโลกใช้ประตูนี้ไปหาพระองค์    ดังนั้น     

จึงไม่น่าแปลกใจหากพระศาสนจักรซึ่งเป็นมือดังกล่าว

ถูกปฏิเสธ  ถูกเบียดเบียน  และได้รับบาดแผล

 เพราะฉะนั้น  ประชากรของพระเจ้าจำาเป็นต้อง

ทำาการฟื้นฟูจิตใจภายใน  มิฉะนั้นแล้วจะกลายเป็นคนที่

ไม่ไยดีต่อผู้อื่นแล้วสาละวนอยู่แต่เรื่องตนเอง  และเพื่อ

ส่งเสริมการฟื้นฟูจิตวิญญาณนี้  ข้าพเจ้าใคร่เสนอการ

ไตร่ตรอง 3 ประการจากพระคัมภีร์

1. “ถ้าอวัยวะหนึ่งเป็นทุกข์ อวัยวะอื่นๆ ทุกส่วนก็

ร่วมเป็นทุกข์ด้วย” (1คร 12:26) – พระศาสนจักร

 ความรักของพระเจ้าทำาลายการสาละวนอยู่

กับตนเอง ซึ่งได้แก่การไม่ใส่ใจไยดีต่อผู้อื่นนั้น  พระ

ศาสนจักรนำาเสนอความรักของพระเจ้าน้ีแก่เราด้วยคำาสอน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยชีวิตเชิงประจักษ์ของตน แต่เรา

สามารถเป็นประจักษ์พยานได้ก็เฉพาะสิ่งท่ีตัวเราเองมี

ประสบการณ์เท่านั้น  คริสตชนคือผู้ที่ยอมให้พระเจ้าสวม 

พวกเขาด้วยความดีและความเมตตากล่าวคือด้วย

องค์พระคริสตเจ้า  เพื่อพวกเขาจะได้กลายเป็นผู้รับใช้

พระเจ้าและผู้อื่นดุจพระคริสตเจ้า  เราจะเห็นสิ่งนี้ได้อย่าง 

ชัดเจนในพิธีล้างเท้าของพิธีกรรมวันพฤหัสบดีศักด์ิสิทธ์ิ  

นักบุญเปโตรไม่ต้องการให้พระเยซูล้างเท้าตน  แต่เขา

มาเข้าใจภายหลังว่าพระเยซูไม่เพียงแต่วางแบบฉบับให้

พวกตนล้างเท้าซึ่งกันและกันเท่านั้น  มีแต่ผู้ที่ยอมให้

พระเยซูล้างเท้าเท่านั้นที่จะสามารถรับใช้ผู้อื่นได้  มีแต่

พวกเขาเท่านั้นที่จะเป็น “หุ้นส่วน” กับพระองค์ (ยน 

12:26) และสามารถรับใช้ผู้อื่น

 เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่

จะปล่อยให้พระองค์รับใช้บริการเรา  เพื่อในลำาดับต่อไป 

เราจะได้กลายเป็นเฉกเช่นพระองค์มากขึ้น  สิ่งที่เกิดขึ้น

เมื่อเรารับฟังพระวาจาของพระองค์และรับศีลศักดิ์สิทธิ์  

โดยเฉพาะศีลมหาสนิทเราจะกลายเป็นสิ่งซ่ึงเรารับ  

กล่าวคือ   พระกายของพระคริสตเจ้า  ในร่างกายนี้เรา

จะไม่มีช่องว่างสำาหรับการไม่ใส่ใจผู้อื่น  ซึ่งดูเหมือนจะ

จับจองเนื้อที่ในจิตใจเรา  ด้วยว่า  ใครก็ตามที่เป็นของ

พระคริสตเจ้า  กล่าวคือเป็นร่างกายเดียวกับพระองค์  ก็ 

ไม่อาจเป็นคนไม่ใส่ใจต่อผู้อื่น  “ถ้าอวัยวะหนึ่งเป็นทุกข์ 

อวัยวะอื่นๆ ทุกส่วนก็ร่วมทุกข์ด้วย ถ้าอวัยวะหนึ่ง

ได้รับเกียรติ อวัยวะอื่นๆ ทุกส่วนก็ร่วมยินดีด้วยเช่น

เดียวกัน” (1 คร 12:26)

 พระศาสนจักรเป็น สหพันธ์นักบุญ ไม่ใช่เพราะ

ว่ามีนักบุญมากมายเท่านั้น แต่เพราะว่าพระศาสนจักร

เป็นสหพันธ์ในเรื่องศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อันได้แก่ความรัก

ของพระเจ้าที่ทรงเผยให้เราทราบโดยทางพระคริสตเจ้า

และทางพระหรรษทานต่างๆ ของพระองค์  ท่ามกลาง

พระหรรษทานเหล่านี้มีการตอบสนองจากผู้ที่ยินยอม

ให้ตนเองสัมผัสกับความรักนี้  ในสหพันธ์นักบุญและ

ในการมีส่วนร่วมเรื่องศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ไม่มีผู้ใดได้รับ

สิ่งใดๆ โดยลำาพัง แต่ร่วมกันกับผู้อื่น  เนื่องจากเรา

ต่างเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเจ้า เราสามารถทำาอะไร

บางอย่างได้สำาหรับผู้ที่อยู่ไกลออกไป  คือผู้ที่เราเองไม่

สามารถไปถึงได้  เพราะว่าพร้อมกับพวกเขาและเพ่ือพวกเขา 

เราวิงวอนพระเจ้าเพื่อให้เราทุกคนจะได้เปิดใจกว้างให้

กับแผนการไถ่กู้ของพระองค์

2. “น้องชายของเจ้าอยู่ไหน?” (ปฐก 4:9) – วัดและ

ชุมชน

 สิ่งต่างๆ ที่เราได้กล่าวถึงพระศาสนจักรสากล 

ต้องนำามาใช้ กับชีวิต ท่ีวัดและชุมชนของเราด้วย 

โครงสร้างของพระศาสนจักรเหล่านี้สามารถช่วยให้เรามี

ประสบการณ์เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายหรือไม่? 

ร่างกายที่ได้รับและแบ่งปันสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนา

ประทานให้หรือไม่ ร่างกายที่รับรู้และเอาใจใส่สมาชิกที่

อ่อนแอที่สุด ที่ยากจนที่สุด และที่มีความสำาคัญน้อย

ท่ีสุดหรือไม่  หรือเราหลบมุมไปซ่อนตัวในความรักลักษณะ

ทั่วไปซึ่งอาจโอบอุ้มโลกทั้งโลกไว้ ในขณะที่เห็นลาซารัส

นั่งอยู่หน้าประตูที่เราตั้งใจปิด (ลก 16:19-31)

 เพื่อรับสิ่งที่พระเจ้าประทานและทำาให้บังเกิด

ผลอย่างบริบูรณ์ เราจำาเป็นต้องข้ามเขตแดนของพระ

ศาสนจักรที่มองเห็นได้ด้วยวิธีสองประการ

 ประการแรก  โดยอาศัยการเป็นหนึ่งเดียวใน

การสวดภาวนาพร้อมกันกับพระศาสนจักรในสวรรค์  

คำาภาวนาของพระศาสนจักรในโลกนี้สร้างสหพันธ์แห่ง

การรับใช้และคุณความดีซ่ึงลอยสูงขึ้นไปถึงพระเนตร

ของพระเจ้า  พร้อมกับบรรดานักบุญที่ประสบกับความ

บริบูรณ์ในพระเจ้า  เราก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งสหพันธ์นั้น 

ซึ่งการรู้สึกไม่ไยดีต่อผู้อื่นจะถูกพิชิตด้วยความรัก   

พระศาสนจักรในสวรรค์ยังไม่ประสบกับชัยชนะ เพราะ

(อ่านต่อหน้า 14)
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“ส่วนท่านเม่ืออธิษฐานภาวนา จงเข้าไปในห้อง

ส่วนตัว ปิดประตู อธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิต

ท่ัวทุกแห่ง แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงหย่ังรู้ทุกส่ิง

จะประทานบำาเหน็จให้ท่าน” (มัทธิว 6:6)
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม
งานอภิบาลช่วงพระคริสตสมภพ

“พระทรงบังเกิด โลกจงยินดี 

ชุลีน้อมรับพระเจ้า...”

 เช่ือว่าทุกวัดน่าจะร้องบทเพลงนี้ในค่ำาคืนวัน

พระคริสตสมภพ เป็นความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยม 

ที่พระคริสตเจ้าได้ลงมารับบังเกิดเป็นมนุษย์ท่ามกลาง

พวกเรา

 เม่ือวันพระคริสตสมภพท่ีผ่านมา ผมได้มีโอกาส

ไปช่วยงานอภิบาลที่วัดราชินีแห่งสันติสุข สุขุมวิท ซอย 

101 (เพราะว่าเป็นวัดที่ผมได้ไปฝึกงานอภิบาลเป็น

ประจำาทุกสัปดาห์ ในวันเสาร์-วันอาทิตย์) ในค่ำาคืนนั้น

ก็ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เริ่มต้นด้วยบรรยากาศ

การทานเลี้ยงด้วยกัน (โต๊ะจีน ประมาณ 80 โต๊ะ) ซึ่ง

เป็นบรรยากาศของครอบครัวที่แสนอบอุ่น เป็นการ

เฉลิมฉลองพระคริสตสมภพร่วมกัน เป็นอาหารฝ่ายร่างกาย

ก่อนที่จะรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ คือ ศีลมหาสนิทใน

พิธีบูชาขอบพระคุณ

 ในระหว่างการรับประทานอาหารร่วมกัน ก็มี 

ซุ้มกิจกรรมของบรรดาเยาวชนที่ได้เตรียมไว้ให้กับ

สัตบุรุษ และบรรดาเด็ก ๆ ได้มีความสนุกสนาน รื่นเริง 

มีเกมต่าง ๆ มากมาย อาทิ บิงโก สอยดาว โยนห่วง        

ปาลูกโป่ง ฯลฯ ซึ่งต่างก็ได้รับความสนใจจากบรรดา

สัตบุรุษและเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานอย่างดี

 เมื่อเสร็จกิจกรรมรื่นเริงแล้ว ก่อนที่จะเริ่มพิธี

บูชาขอบพระคุณ มีการแสดงละครพระคริสตสมภพ 

ในวัด โดยกลุ่มเยาวชนที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างดี หลังจาก

นั้น ก็ได้มีการแห่พระกุมารเข้าวัดอย่างสง่า และเริ่มพิธี

เฉลิมฉลองสมโภชพระคริสตสมภพอย่างดี

 บรรยากาศในค่ำาคืนแห่งความรัก ผมสัมผัสถึง 

บางส่ิงบางอย่างท่ีพิเศษอย่างหน่ึง คือ เห็นพ่ีน้องสัตบุรุษ

มารับศีลอภัยบาปอย่างมากมาย ผมรู้สึกดีใจกับพระ

ศาสนจักรจริง ๆ เพราะว่า เป็นโอกาสพิเศษที่สัตบุรุษ

ได้คืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง โดยผ่านทางศีล 

อภัยบาป และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในศีลมหาสนิท

 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ในช่วงที่สัตบุรุษมา

เคารพพระกุมาร คุณพ่อเจ้าอาวาสก็ได้จัดเตรียมรางวัล

พิเศษ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นของขวัญพระกุมารที่จะมอบ 

ให้กับสัตบุรุษ ซ่ึงในค่ำาคืนน้ัน ก็มีสัตบุรุษมาร่วมประมาณ 

800 คน แต่คุณพ่อก็ได้เตรียมของขวัญไว้ประมาณ 33 

ชิ้น ซึ่งต้องแบ่งปันกันไป ผมสังเกตเห็นว่าของขวัญ

ที่คุณพ่อได้เตรียมไว้ให้กับสัตบุรุษนั้น เป็นของขวัญที่ 

สามารถนำาไปใช้ได้เลย เช่น อุปกรณ์ในห้องครัว ห้อง

สุขา ทีวี อุปกรณ์รีดผ้า กระเช้าผลไม้ ไม้ถูทำาความ

สะอาด ฯลฯ ซึ่งสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ 

เพราะว่าพระกุมารเจ้ามาบังเกิดท่ามกลางพวกเรา 

พระองค์ทรงต้องการให้พวกเราสัมผัสถึงความใกล้ชิด 

สนิทสัมพันธ์ พระองค์ไม่ได้บอกว่าพระองค์ทรงอยู่สูง

จนเราไปไม่ถึงพระองค์ แต่เป็นพระองค์ที่เสด็จมาอยู่

ท่ามกลางพวกเรา เพราะความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา

มนุษย์ทุกคน

 ดังนั้น ในโอกาสพระคริสตสมภพนี้ ก็ขอพระ

กุมารเจ้าที่ได้บังเกิดมาอำานวยพระพรแด่พวกเราทุก ๆ 

คนในการดำาเนินชีวิต เป็นคริสตชนที่ดี และเป็นลูกที่ดี

ของพระองค์

อาตี๋น้อย...
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โดยการมอบชีวิตของข้าพเจ้าอุทิศให้แก่การรับใช้พระองค์ด้วยความรัก โปรดอย่าให้

ข้าพเจ้าลืมว่า ข้าพเจ้าเต็มใจเลือกที่จะเป็นเครื่องบูชาพร้อมกับพระคริสตเจ้า ในขณะ

ที่ข้าพเจ้าอุทิศชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อรับใช้พี่น้องของข้าพเจ้าอย่างถ่อมตน ข้าพเจ้า 

วอนขอทั้งนี้ เดชะพระบารมีของพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

สถานที่ 13 พระเยซูเจ้าถูกนำาลงมาจากกางเขน

+ ข้าพเจ้านมัสการพระองค์ ข้าแต่พระคริสตเจ้า เหตุว่าพระองค์ทรงไถ่บาปโลกด้วย

กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

รำาพึง : ประสบการณ์ที่แปลกประหลาดครั้งหนึ่งในชีวิตสงฆ์ของเราก็คือ เมื่อเราถูก

ย้ายไปอยู่วัดอื่น และเราพบว่าเรามีส่วนช่วยเหลือหลายคนในชีวิตของเขา ในขณะที่

พระเยซูเจ้าบรรทมอยู่ในอ้อมอกของพระมารดา พระองค์ถูกแวดล้อมไปด้วยความรัก 

แม้ว่าพระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์แล้ว พระองค์ไม่ทรงสามารถทำาอะไรให้แก่ใครได้

บทภาวนา : ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ มีบางครั้งที่ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนกับว่า ข้าพเจ้า

มิได้ก้าวหน้าในชีวิตศรัทธาเลยหรือช่วยเหลือโลก โปรดทรงประทานความสามารถ

ให้ข้าพเจ้าไว้ใจว่า พระองค์ทรงกระทำางานในโลกรอบตัวข้าพเจ้า และโดยผ่านทาง

ข้าพเจ้า โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าสงสัยว่าพระองค์ประทับอยู่กับข้าพเจ้าด้วยความรัก และ

ทรงนำาทางชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวอนขอทั้งนี้ในพระนามของพระเยซูเจ้า พระเจ้า

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

สถานที่ 14 พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระคูหา

+ ข้าพเจ้านมัสการพระองค์ ข้าแต่พระคริสตเจ้า เหตุว่าพระองค์ทรงไถ่บาปโลกด้วย

กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

รำาพึง : โลกของเราบอกเราว่า คุณค่าที่แท้จริงของตัวเราอยู่ที่ว่าเรามีผลงานมากน้อย

เพียงใด หรือประพฤติตัวอย่างไร ความรักของพระบิดาเจ้าที่ทรงมีต่อพระเยซูเจ้า 

แม้หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์แล้วมีพลังมาก จนกระทั่งแม้หลังจากที่พระองค์

สิ้นพระชนม์แล้ว ยังมีพลังมากสามารถบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนม์จาก

ความตาย พันธกิจการไถ่บาปทั้งหมดของพระเยซูเจ้าเกิดขึ้นได้ก็เพราะพระองค์ทรง

ชิดสนิทกับความรักของพระบิดาเจ้าตลอดเวลา

บทภาวนา : ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ โลกของเราบอกเราว่าคุณค่าที่แท้จริงของเรา

มาจากคำาถามที่ว่า เราผลิดอกออกผลมากเพียงใด แต่พระองค์ทรงสำาแดงให้ข้าพเจ้า

ทราบว่าความรักที่พระองค์ทรงมีต่อข้าพเจ้านั้น ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ และมีต่อไปแม้

ข้าพเจ้าจะสิ้นชีวิตแล้วก็ตาม โปรดทรงประทานพระหรรษทานที่จำาเป็น ในอันที่จะ

ช่วยให้ข้าพเจ้าฝังรากลึกชีวิตของข้าพเจ้าในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อข้าพเจ้า มิใช่

ข้าพเจ้าจะกระทำาเองและผลิดอกออกผลเอง ขอได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นใน

ความรักอันไร้ข้อผูกมัดที่พระองค์ทรงมีให้แก่ข้าพเจ้า มิใช่ขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่า 

เดินรูป 14 ภาค (ต่อจากหน้า 4) ข้าพเจ้าจะผลิดอกออกผลหรือไม่ โปรดทรง

บันดาลให้ข้าพเจ้าไว้วางใจในความรักอันไร้

ซึ่งการต่อรอง ข้าพเจ้าวอนขอ ทั้งนี้ เดชะ

พระบารมีของพระคริสตเจ้า พระเจ้าของ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ความชื่นชมยินดี
แห่งพระวรสาร
เติมเต็มจิตใจ
และชีวิตทั้งชีวิต
ของบรรดา

ผู้ที่
พบพระเยซูเจ้า

ความชื่นชมยินดีนี้
บังเกิดขึ้น

และ
เกิดขึ้นใหม่เสมอ

พร้อมกับ
พระเยซูคริสตเจ้า

(สมเด็จ
พระสันตะปาปา
ฟรังซิส)
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

1

 “...ทุ่งหญ้าป่าเขาลำาเนาไพร ใกล้ไกลแต่ใจ

เราไปถึง ทุกข์ยากลำาบากไม่คำานึง ยอมตรึงกางเขน

กับพระเยซู สองเท้าก้าวไปข้างหน้า สองหูฟังพระ

ชี้นำา สองมือประนมเช้าค่ำา หนึ่งปากพร่ำาคำาภาวนา” 

... ผมเริ่มต้นด้วยบทเพลงเมื่อครั้งเป็นสามเณรใหญ่ 

แสงธรรม .... แสงธรรม 35 รุ่นของผมได้เข้าร่วม

โครงการฝึกชีวิตธรรมทูต เป็นโครงการท่ีร่วมกันระหว่าง

บ้านเณรใหญ่แสงธรรม และคณะธรรมทูตไทย ... รุ่นผม

เป็นรุ่นที่ 2 ... นึกย้อนชีวิตในปีฝึกผู้อภิบาล (Pastoral 

Year) ชีวิตที่เรียกได้ว่า “ตามระเบียบพัก” คือพักตาม

ที่ระบบการอบรมกำาหนดไว้ ส่วนใครจะพักเพิ่มเติมก็ให้

เรียกว่า “ตามสบายพัก”.. ช่วงเวลาที่ผมคิดถึงมิตรภาพ

ดีๆ ที่ผมและเพื่อนร่วมรุ่นได้มีโอกาสสัมผัสกับงาน

อภิบาล และงานแพร่ธรรมของบรรดาพระสงฆ์คณะ

ธรรมทูตไทย พวกเราต่างก็ได้ไปสัมผัสชีวิตตามสถานที่ 

ต่างๆ ที่พระสงฆ์คณะนี้ทำางานอยู่ ... แล้วพวกเราก็ 

แต่งเพลงน้ีตามคำาแนะนำาของคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน 

ที่เป็นทั้งผู้ดูแลพวกเรา และเป็นอธิการคณะธรรมทูต

ไทย ...พวกเราแต่งเพลงนี้ขึ้นเมื่อคิดถึงงานธรรมทูต 

ที่เราทุกคนต่างก็เป็นธรรมทูต ... เพราะธรรมทูตเป็น

ธรรมชาติของเราทุกคนผู้เป็นคริสตชน ไม่ว่าใครท่ีไหนๆ 

เราก็ต่างเป็นธรรมทูตด้วยกันทั้งนั้น 

2

 ผมไดร้บับางขอ้ความจากไลน ์(Line) ทีค่ณุพอ่ 

รังสรรค์ ภานุรักษ์ ส่งมาให้ ... ท่านเป็นพระสงฆ์องค์แรกๆ 

ที่ ร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนถึง 

วันนี้ ... คุณพ่อส่งเรื่องราวความสัมพันธ์ของพระ

สังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค กับคณะธรรมทูต

ไทย ... ผมประมวลเรื่องราวดังกล่าวและขอแบ่งปันกับ

ทุกท่าน .... “พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค ได้

รับมอบหมายจากการประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย ในการรับผิดชอบงานพันธกิจการ

แพร่ธรรม และริเริ่มก่อตั้งคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย 

... พระคุณเจ้าได้ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ในการจัด

อบรม การเข้าเงียบประจำาปี แม้กระทั่งการขับรถยนต์ใน

ระยะทางลำาบากด้วยตัวท่านเองเพื่อออกไปเยี่ยมเยียน

สมาชิกและผู้ร่วมงานของคณะในพื้นที่ทำางาน เพื่อให้

คำาแนะนำาและกำาลังใจ ได้สนับสนุนส่งเสริมสมาชิกและ

คณะฯ ให้เจริญเติบโต” และนี่เป็นก้าวแรกๆ ของคณะ

ธรรมทูตไทย ... ผมยังจำาได้ว่าเม่ือคร้ังรวบรวม เรียบเรียง 

เรื่องราวของพระคุณเจ้าบรรจง อารีพรรค กับ 40 ปี 

แสงธรรม ผมพบวารสารเล่มหนึ่งในช่วงก่อนที่ท่านจะ 

มาเป็นพระสั งฆราชของสั งฆมณฑลนครสวรรค์  

สามเณรใหญ่คนหนึ่งสัมภาษณ์ถึงแนวคิดของพระ- 

คุณเจ้าบรรจง ผมพบถ้อยคำาประมาณว่า “เราต้องออก

จากขอบเขต และเส้นแบ่งของความเป็นมิสซัง ต้องไม่

ถือว่าใครตำาแหน่งอะไรมีความสำาคัญกว่าคนอื่น เพราะ

สิ่งที่สำาคัญกว่าเป็นมิตรภาพที่เคลื่อนไหวในหมู่พวกเรา

เสมอ .... เราน่าจะมีกลุ่มพระสงฆ์ที่ไม่สังกัดคณะ หรือ

มิสซังไหน แต่ถ้าที่ใดขาดแคลน พวกเขาก็พร้อมจะไป

ช่วยเหลือเสมอ”

3

 เรื่องราวต่อเนื่องของคณะธรรมทูตไทย จึงเกิด

ขึ้นจากแนวความคิดแบบซื่อสัตย์ของพระคุณเจ้าบรรจง 

อารีพรรค... และต่อเนื่องด้วยการแต่งตั้งพระสงฆ์ท่าน

หนึ่งให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลคณะที่กำาลังเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง ... คุณพ่อยัง ดังโตแนล เป็นอธิการเจ้าคณะ

องค์แรก และต่อมา คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน เป็น

อธิการเจ้าคณะองค์ปัจจุบัน ....

4

 ผมประมวลเรื่องราวตั้งแต่แรกเริ่มมีแนวความ

คิดเพื่อสร้างกลุ่มพระสงฆ์เพื่อช่วยใครต่อใครได้ทุกที่ 

และมองภาพความก้าวหน้าอันเป็นผลต่อเน่ืองท่ีเพ่ิมเติม 

ขึ้นทุกวัน ต่อเนื่องยาวนานจนวันนี้ครบ 25 ปี ... 

“ขอบคุณพระเจ้า” จึงเป็นทั้งคำาขอบคุณและปลอบ

ประโลมใจ ... ผมเชื่อว่าหนทางที่ยาวไกลคงมีหลายครั้ง

ที่เต็มไปด้วยบาดแผล มีความเจ็บปวด มีความทุกข์ใจ 

และในทางเดินนั้นผมเชื่อตามประสามนุษย์ธรรมดาว่า 

“ถ้าไม่ใช่พระประสงค์ เราคงเดินมาไม่ถึงวันนี้” และ

หากไม่เรียกว่าพระช่วยเหลือก็คงไม่รู้ว่าจะเรียกอะไร

แล้ว ....

 

 ผมทิ้งท้ายด้วยบางคำาพูดที่ปรากฏในไลน์ที่ว่า 

“ก้าวแรกของคนไม่กี่คน แต่เป็นก้าวที่มั่นคง เพื่อ

นำาทางสมาชิกที่ผ่านมา เพราะก้าวนั้นมีความรัก จึง

มีพระเจ้าประทับอยู่”ธรรมทูตไทย... ใครๆ ก็เป็นธรรมทูต

คุณพิชิต  ลีละพันธ์เมธา              1,000  บาท  

คุณจุรี  หอวิจิตร                         200  บาท

“ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม”                  300  บาท

คุณเสอื้อน  นพประไพ                   200  บาท

คุณมาลี  นามวงศ์                        200  บาท

“สามี และลูกๆ”

  อุทิศให้มารีอา  สมใจ  จันทรสุขสันต์   500  บาท

“ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม”                  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)

อย่าหันหลังให้ผู้ที่มาขอยืมสิ่งใดจากท่าน
(มัทธิว 5:42)
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สาส์น (ต่อจากหน้า 8)

หันกลับมาดูความทุกข์ในโลกและมีความชื่นชมใน

ความสันโดษอันโดดเด่นนั้น  ตรงกันข้ามบรรดานักบุญ

ต่างพิศเพ่งด้วยความชื่นชมในความจริงที่ว่า อาศัยการ

สิ้นพระชนม์และการเสด็จกลับฟื้นพระชนมชีพของพระ

เยซู พวกเขามีชัยไปตลอดกาลต่อการไม่รู้สึกอนาทร

ร้อนใจ  ความแข็งกระด้างของหัวใจ และความเกลียดชัง 

จนกว่าชัยชนะแห่งความรักนี้จะทะลุทะลวงโลกท้ังโลก 

บรรดานักบุญก็จะอยู่เคียงข้างในการเดินทางของเรา  

นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูซึ่งเป็นนักปราชญ์ของ

พระศาสนจักรแสดงความม่ันใจของท่านว่า  ความช่ืนชม

ยินดีในสวรรค์สำาหรับชัยชนะแห่งความรักที่ถูกตรึงบน

ไม้กางเขนจะยังไม่สมบูรณ์ ตราบที่ยังมีชายหรือหญิง

คนหนึ่งในโลกที่ยังทนทุกข์และร้องในความเจ็บปวด  

“ข้าพเจ้ามั่นใจอย่างเต็มที่ว่าข้าพเจ้าจะไม่อยู่นิ่งเฉยใน

สวรรค์  ความปรารถนาของข้าพเจ้าคือทำางานต่อไปเพื่อ 

พระศาสนจักรและเพื่อวิญญาณ” (จดหมายฉบับที่ 254 

วันที่ 14 กรกฎาคม 1897)

 เรามีส่วนในพระพรและความชื่นชมของบรรดา

นักบุญ  ดุจที่พวกท่านมีส่วนร่วมในการดิ้นรนต่อสู้ การ 

แสวงหาสันติ และการคืนดีกันของพวกเรา  ความชื่นชม 

ยินดีของพวกเขาในชัยชนะของพระคริสตเจ้าผู้เสด็จ

กลับคืนชีพจะประทานพลังให้เรา ในขณะที่เราพยายาม

ที่จะเอาชนะการรู้สึกไม่ใส่ ใจไยดีและดวงใจที่แข็ง

กระด้างของเรา

 ประการท่ีสอง  ชุมชนคริสตชนทุกแห่งถูกเรียกร้อง 

ให้ออกไปจากตนเอง  และดำาเนินชีวิตในสังคมท่ีใหญ่กว่า 

ซึ่งตนเป็นส่วนหนึ่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนยากจน

และคนท่ีอยู่ห่างออกไป  โดยธรรมชาติแล้วพระศาสนจักร

เป็นธรรมทูต  พระศาสนจักรมิได้ปิดกั้นตัวเองแต่ถูกส่ง

ออกไปหาชนทุกชาติทุกภาษา

 พันธกิ จของพระศาสนจั ก รคื อการ เป็น

ประจักษ์พยานด้วยความอดทนต่อพระผู้ทรงปรารถนา

ที่จะดึงสิ่งสร้างและมนุษย์ทุกคนไปสู่พระบิดา  พันธกิจ 

ของพระศาสนจักรคือการนำาความรักท่ีไม่อาจนิ่งเงียบ

ได้ไปสู่ทุกคน  พระศาสนจักรเดินตามพระเยซูคริสตเจ้า 

ไปในหนทางซ่ึงนำาไปสู่มนุษย์ทุกคนจนสุดปลายแผ่นดิน 

(เทียบ กจ 1:8)  เพราะฉะนั้น  ในเพื่อนบ้านแต่ละคน  

เราต้องเห็นว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องที่พระคริสตเจ้าทรง

สิ้นพระชนม์และเสด็จกลับคืนชีพเพื่อเขา  สิ่งใดที่เราได้

รับเราก็ได้รับมาเพื่อพวกเขาด้วย  เช่นเดียวกัน  สิ่งที่

พี่น้องของเราเป็นเจ้าของล้วนเป็นของขวัญสำาหรับพระ

ศาสนจักรและสำาหรับมนุษยชาติ

 พ่ีน้องท่ีรัก   ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างแรงกล้าแค่ไหน 

ที่จะให้ทุกสถานที่ที่พระศาสนจักรปรากฏอยู่ โดยเฉพาะ

วัดและชุมชนคริสตชน เป็นหมู่เกาะแห่งความเมตตา

กรุณาท่ามกลางมหาสมุทรแห่งการไม่ใส่ใจไยดีต่อกัน

3. “จงทำาจิตใจให้เข้มแข็งเถิด” (ยก 5:8) – คริสตชน 

ที่เป็นปัจเจกบุคคล

 ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลก็เช่นเดียวกัน  เรา

มักถูกประจญจากการไม่รู้จักใส่ใจต่อกัน  ข่าวเรื่องความ 

ทุกข์ทรมานของมนุษย์มากมายก่ายกองบ่อยครั้งทำาให้

เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถจะช่วยได้หมดทุกอย่าง  เราจะ

ทำาอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการติดกับอยู่ในวังวนที่เรารู้สึก

สิ้นหวังและไร้ความสามารถ

 ประการแรก  เราสามารถสวดภาวนาเป็นหนึ่ง

เดียวกับพระศาสนจักรในโลกนี้และในสวรรค์  เราจงอย่า

ลดคุณค่าอำานาจคำาภาวนาของผู้คนมากมายที่ร่วมใจ

กันสวด ความคิดริเร่ิมของ 24 ช่ัวโมงเพ่ือพระคริสตเจ้า 

ซ่ึงข้าพเจ้าหวังว่าจะเร่ิมปฏิบัติกันในวันท่ี 13-14 มีนาคม

ทั่วพระศาสนจักร และในระดับสังฆมณฑลนั้น จะเป็น

พวกเขาเตือนเราถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและการที่

เราต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้าและบรรดาพี่น้องของเรา  หาก

เราทูลขอพระหรรษทานของพระเจ้าด้วยความสุภาพ

และยอมรับข้อจำากัดของตน  เราจะวางใจในความเป็นไป

ได้ร้อยแปด ที่ความรักของพระเจ้าทรงเตรียมเอาไว้ให้

เรา  เราจะสามารถต่อต้านการล่อลวงของปีศาจที่ทำาให้ 

เราคิดว่า อาศัยความพยายามของเรา เราสามารถช่วย

โลกและตัวเราเองได้

 เพื่อเอาชนะต่อการไม่ใส่ใจไยดีและการทึกทัก

ว่าตนมีความพอเพียงแล้ว  ข้าพเจ้าใคร่เชิญชวนทุกท่าน

ให้ดำาเนินชีวิตในช่วงเทศกาลนี้ เสมือนหนึ่งเป็นโอกาสที่

จะดำาเนินการในสิ่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ 

ที่ 16 ทรงเรียกว่า เป็นการอบรมบ่มจิตใจ (เทียบ Deus 

Caritas est, 31)  ใจเมตตามิได้หมายความใจอ่อนแอ 

ใครที่อยากมีใจเมตตาต้องมีใจเข้มแข็งมั่นคง ต้องปิด

ประตูให้กับปีศาจแล้วเปิดประตูให้กับพระเจ้า  ดวงใจ

ที่ยอมให้ถูกทิ่มแทงโดยพระจิต  เพื่อนำาความรักไปยัง 

ท้องถนนที่นำาไปสู่บรรดาพี่น้องของเรา  และสุดท้าย ต้อง 

เป็นดวงใจท่ียากจน เป็นดวงใจท่ีตระหนักดีถึงความยากจน

ของตน แล้วมอบตนเองให้แก่ผู้อื่นอย่างเป็นอิสระเสรี

 ดังน้ันในช่วงเทศกาลมหาพรตน้ี  ขอให้เราทุกคน 

วิงวอนพระคริสตเจ้า “โปรดบันดาลให้ดวงใจของข้าพเจ้า

ท้ังหลายละม้ายคล้ายคลึงกับดวงพระทัยของพระองค์

ด้วยเถิด” (บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของ

พระเยซูเจ้า) อาศัยการกระทำาเช่นนี้ เราจะได้รับดวงใจ

ที่เข้มแข็ง เมตตา สนใจผู้อื่น และใจกว้าง  เป็นดวงใจ

ที่ไม่ถูกปิด ที่ไม่ใส่ใจหรือเป็นเหยื่อต่อโลกาภิวัตน์แห่ง

การไม่ไยดี

 ข้าพเจ้าภาวนาด้วยความหวังว่าเทศกาลมหาพรต

นี้จะก่อประโยชน์ฝ่ายจิต ให้กับผู้มีความเชื่อทุกคนและ

ทุกชุมชนพระศาสนจักร  ขอให้ทุกคนมีคำาภาวนาเพื่อ

ข้าพเจ้าด้วย  ขอให้พระคริสตเจ้าอวยพรท่านและขอให้

พระมารดาคุ้มครองท่านตลอดไป

 จากนครรัฐวาติกัน  วันที่ 4 ตุลาคม 2014

 วันสมโภชนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เคร่ืองหมายแห่งการ

สวดภาวนา เ พ่ือ จุด

ประสงค์นี้

 ป ร ะ ก า ร

ที่สอง  เราทุกคน

สามารถช่วยได้ด้วย 

เมตตากิจกับ ท้ังคน

ท่ีอยู่ ใกล้และอยู่ไกล

โดยอาศัยองค์กรกุศล 

ม า ก ม า ย ข อ ง พ ร ะ 

ศาสนจักร เทศกาลน้ี 

เหมาะที่จะแสดงความ

ห่วงใยต่อผู้อื่นด้วย

เครื่องหมายเล็กๆ แต่

เป็นรูปธรรม โดยแสดง

ว่า เรา เ ป็น ส่วนห น่ึง

ของครอบครัวมนุษย์

เดียวกัน

 ป ร ะ ก า ร ที่

สาม  ความทุกข์ของ 

ผู้อื่นเป็นการเรียกร้อง 

ให้มีการกลับใจ  เพราะ 

ความ ต้องการของ 
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 วั ด ธ ร ร ม า ส น์

นักบุญเปโตร บางเชือก

หนัง กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 

กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น.

 วั ด นั ก บุ ญ ย อ

แซฟ หนองรี จ.นครนายก ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 

มีนาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ฉลองวัดวันอาทิตย์ 

ที่ 22 มีนาคม เวลา 10.00 น. (ร้านค้าติดต่อคุณ

บรรเจิด แสงทอง โทร. 09-8427-1946)

 

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล เขาขาด ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่ 21 มีนาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดแม่พระรับสาร ตราด ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

28 มีนาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน  เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน ดงแหลมโขด 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม เวลา 10.30 น.

 วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 23 

พฤษภาคม เวลา 10.30 น.

 

 วัดนักบุญยอแซฟ จ.พิจิตร ฉลองวัดพร้อม

พิธีเสกอาคารเรียนใหม่และสระว่ายน้ำา วันศุกร์ที่ 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

 

 

 วัดพระวิสุทธิวงศ์ (ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์) 

แพรกหนามแดง ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดนักบุญโยเซฟ  บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  เป็นประธาน

 วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล จ.ภูเก็ต ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม เวลา 11.00 น. พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำาสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 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)

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านไผ่ จ. 

ขอนแก่น ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  

เป็นประธาน

 วัดพระมหาไถ่ ปากคาด จ.บึงกาฬ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์  เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง จ.บึงกาฬ  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านท่าบม จ.เลย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น จ.อุดรธานี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 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 

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย  

อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 11 

เมษายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา เป็นประธาน  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

 วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบล-

ราชธานี ฉลองวัดวันที่ 13 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน  

 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

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. 

 อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จ.สกล- 

นคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. 

   

 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) 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลเชียงใหม่

พบกับ

บููธหนังสือดี 

สื่อคาทอลิก 
จากสำานักพิมพ์คาทอลิก 

ได้ในงาน

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 

วันที่ 26 มีนาคม 

ถึง 

วันที่ 6 เมษายน 2015 

เวลา 10.00 น. 

ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

บูธ N15 
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

]ฉลองวัดในบ้านพักผู้สูงอายุ นักบวชคณะคามิล- 

เลียนจันทบุรี ขอเชิญพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษ

ทุกท่าน ร่วมฉลองบ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน  

โซเชียล เซนเตอร์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โอกาสครบ 15 

ปี ของบ้านพักฯ และฉลองนักบุญคามิลโลกลับใจ ร่วม 

เปิดเสกอาคารอเนกประสงค์ 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.

] บ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์ (บ้านเณร

เล็กคณะพระมหาไถ่)  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ฉลอง

บ้านเณรและพิธีรับกางเขนโปสตุลันต์ วันอาทิตย์ที่  8 

มีนาคม 2015 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชซิลวีโอ  

สิริพงษ์ จรัสศรี  เป็นประธาน  (สอบถามโทร.  08-

2494-1494) รายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB : บ้านเณร

เล็กคณะพระมหาไถ่

] พบกับบููธหนังสือ สื่อคาทอลิก จากสำานักพิมพ์

คาทอลิก ได้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ วันที่ 26 

มีนาคม - วันที่ 6 เมษายน 2015 เวลา 10.00 น. ที่

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูธ N15 สื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย 

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อไพบูลย์ 

อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม / 

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน เวลา 08.30-10.30 น. 

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญ

ผู้สูงอายุร่วมมิสซา ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี 

กรุงเทพมหานคร คุณสงวน โทร. 08-1908-4766 

คุณเปรม โทร. 08-4008-8789 

] ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก เชิญร่วมงานประชุม

ระดับเอเชีย “กระแสเรียกธุรกิจสู่การประกาศข่าวดี

แบบใหม่” (Cure Our World: Asian Conference 

on Vocation of the Business Leaders on New 

Evangelization) วันที่ 9-11 เมษายน 2015 ที่ 

โรงแรมอโนมา ราชดำาริ บัตรราคา 6,000 บาท (ตลอด

การประชุม 3 วัน ไม่รวมที่พัก) ติดตามรายละเอียด

จาก  www.cureourworld.com

] ขอเชิญร่วมฉลองพระเมตตา สังฆมณฑลราชบุรี 

ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทร- 

สงคราม วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2015 เวลา  

09.00 น. คุณพ่อไพยง มนิราช อุปสังฆราช เป็น

ประธาน หลังมิสซาเชิญร่วมแห่พระเมตตาและสวด

สายประคำาพระเมตตา สวด 7 สาย 7 ฐาน พร้อม 

รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

= 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)

= วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล  อ.สองพ่ีน้อง 

จ.สุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2015 เวลา 

10.30 น.  คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ประธาน

= วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 

2015 เวลา 17.00 น. (ทางวัดมีดอกไม้และเทียน

จำาหน่าย)

สังฆมณฑลราชบุรี

= อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2015 

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

โทรสาร 0-3473-0865) 

 วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2015 มิสซาอุทิศ

แด่ผู้ล่วงลับ เวลา 19.30 น. ที่วัดน้อยในสุสาน

= วัดพระหฤทัย วัดเพลง จ.ราชบุรี วันเสาร์ที่ 21 

กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 16.00 น. 

= วัดแม่พระสายประคำา หลักห้า จ.ราชบุรี วัน

อาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09.00 น. 

= วัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล วันเสาร์ที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10.00 น.

สังฆมณฑลนครสวรรค์

= วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี  วันอาทิตย์

ที่  22 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา  11.00 น  (ทางวัด 

มีดอกไม้และเทียนไว้จำาหน่าย)

  

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก ตารางเวลาสำาหรับ Lectio Divina 

ของปี 2015 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม / วันเสาร์ที่ 18 

เมษายน / วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม / วันพฤหัสบดี

ที่ 4 มิถุนายน ที่โรงแรม Grand Lord ถนน 

ศรีนครินทร์ / วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม / วันเสาร์

ที่ 1 สิงหาคม / เดือนกันยายน เข้าเงียบ Lectio ที่

ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง เย็นวันพฤหัสบดีที่ 10 - 

เที่ยงวันอาทิตย์ที่ 13  / วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม / วันเสาร์

ที่ 7 พฤศจิกายน / วันเสาร์ที่ 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 ติดต่อที่คุณวันดี 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,  

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 ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ศูนย์ 

ครสิตศาสนธรรม 10 สงัฆมณฑล   สือ่มวลชนคาทอลกิฯ 

สำานักพิมพ์ซาเลเซียน สำานักพิมพ์แม่พระยุคใหม่ 

สำานักพิมพ์อัลเลลูยา วิทยาลัยแสงธรรม คณะภคินี 

พระหฤทัยฯ  ฯลฯ ติดต่อได้ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสน- 

ธรรมระดับชาติ 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

ติดต่อกองบรรณาธิการ
ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์
วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน
ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
E-mail : udomsarn@cbct.net

udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
โทรสาร 0-2681-5401
อัพเดทข่าวคาทอลิก คลิก 
www.udomsarn.com
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1 กุมภาพันธ์ 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ชีวิตผู้ถวายตัวถูกท้าทายอย่างมากในทุกวันนี้ เมื่อมองดูจำานวนเพิ่มมากขึ้นของ

สมาชิกนักบวชสูงอายุในคณะต่างๆ และสถิติจำานวนนักบวชหญิงที่ลดลง

  ปี           จำานวนนักบวชหญิง

         2002                 782,932   คน

                  2013                       693,575  คน

l ตามตัวเลขของสำานักงานกลางสถิติของพระศาสนจักรแห่งวาติกัน ในช่วง 11 ปี

ที่ผ่านมามีนักบวชหญิงน้อยกว่า 90,000 คนทั่วโลก ความตายเป็นสาเหตุใหญ่ของ

จำานวนที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับนักบวชชาย ที่จำานวนยังคงเดิม

                  ปี                      จำานวนนักบวชชาย

                2002                       192,552  คน

                2013                       190,267  คน

l  ช่วงระหว่าง ค.ศ. 2008-2013 จำานวนคร่าวๆ ของผู้ถวายตัวราว 13,000 คนได้

ลาออกจากคณะของตน  หมายความว่ามี 3 คน ในทุกๆ 1,000 คน

l คณะนักบวชชายที่มีจำานวนมากที่สุดคือ คณะเยสุอิต ตามมาด้วย คณะซาเลเซียน

ของนักบุญยอห์น บอสโกและคณะภราดาน้อย ฟรังซิสกัน ตามลำาดับ

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

  คณะนักบวช                ค.ศ. 2011

                      เยสุอิต                     17,287 คน

            ซาเลเซียน                  15,573 คน

            ฟรังซิสกัน                  14,123 คน

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอุทิศปีนี้ให้เป็นปีนักบวช เพื่อว่าคริสตชนจะได้

ฟื้นฟูคุณค่าชีวิตนักบวชขึ้นมาใหม่ พระองค์ตรัสว่าเป็นเวลาของการฟื้นฟูและแสดง

ให้โลกเห็นพลังแห่งภราดรภาพ พระองค์ตรัสว่า “ชีวิตของผู้ถวายตัว สามารถช่วย

พระศาสนจักรและสังคมโดยรวมด้วยการมอบประจักษ์พยานแห่งภราดรภาพ เรากล่าว

ได้ว่าเป็นไปได้ที่จะดำาเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้องท่ามกลางความแตกต่าง”

l ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พระองค์จะทรงเป็นประธานในพิธีมิสซาเพ่ือวันแห่งผู้ถวายตัว 

ร่วมกับนักบวชหลายพันคน ณ กรุงวาติกัน
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 เชื่อไหมครับ ผมมักเริ่มงานเขียนด้วย

บทเพลงดีๆ สักบท หรือสักชุด ลองไปอ่าน

บทความเก่า ๆ ดูก็ได้ ผมฟังดนตรีเหล่านี้เพื่อ

ล้างใจ เรียกสมาธิกลับคืนมา จดจ่อและนิ่งอยู่

กับเน้ือหาข้างหน้า มันอาจจะเรียกว่าทำาสมาธิก็ได้ 

สมาธิเป็นสิ่งสำาคัญในการทำางาน ในขณะเดียวกัน 

การจำากัดสภาพแวดล้อม ตกแต่งให้เข้าท่ีเป็นเทคนิค

ท่ีน่าสนใจเหมือนกัน วันน้ีผมเลือกบทเพลงชุดใหม่

ของนักแซกโซโฟนคนโปรด เคนนี่จี ในชุดใหม่

ล่าสุด Brazillian Nights เคนนี่จีเขียนพรรณนา

แม้มีน้อย แต่ให้มาก แม้เลือกได้ ก็ให้สิ่งที่ดีที่สุด

ไว้ในปกซีดีด้านหลังว่า เขาโปรดปรานเพลงในแนวบอสซาโนวามาก และอยาก

จะสร้างอัลบั้มในลักษณะนี้ขึ้นมา เขาใช้เวลาฟัง จดจ่อ แสวงหาปรมาจารย์ 

หลายคนในด้านนี้ ทั้งเซียนระดับตัวแม่ หรือผู้มีชื่อเสียงเขาตัดสินใจไม่ผิด และ

เขาภูมิใจในอัลบั้มชุดนี้มาก เมื่อนำากลับมาฟังซ้ำา เป็นอีกหนึ่งความสำาเร็จที่เขา

ภูมิใจ ผมฟังมาถึงเพลงที่ 11 แปลกใจว่า ทำาไมท่วงทำานองหวานได้ขนาดนี้ ดู

รายชื่อเพลง Loving You (รักคุณ) ถึงว่าเหลือบมองปฏิทิน อ้าวนี่ก็ใกล้วันแห่ง

ความรักแล้วนี่

 ส่ือมวลชนประมาณ 6 สำานัก นัดมาสัมภาษณ์พระคาร์ดินัลใหม่ของเรา 

ผมร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เราร่วมด้วยช่วยกันในส่วน 

ที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ต้องการให้ทำา ก็เลยช่วยประสานงานและจัดคิว 

ให้กับพระคุณเจ้าได้พบส่ือเหล่าน้ัน มีส่ือหน่ึงถามคำาถามเก่ียวกับวันแห่งความรัก 

ซึ่งจะนำาไปออกในรายการถึง 2-3 วันติดกัน พิธีกรถามพระคาร์ดินัลว่า 

“ตกลงแล้ววันแห่งความรักสำาหรับคริสตชนมีความหมายว่าอย่างไร” ผมนั่งฟัง 

อยู่ห่าง ๆ จับใจความที่ผู้สัมภาษณ์ถึงกับบอกว่า “หนูขนลุกเลย” พระคุณเจ้า

ตอบว่า “ในศีลแต่งงาน ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะต้องปฏิญาณและต่างคนก็จะ

ปฏิญาณว่า ผมหรือดิฉัน หรือข้าพเจ้าจะรักคุณ ความรักจึงเริ่มจากเรารักเขา 

ไม่ใช่เราต้องการให้เขามารักเราก่อน หรือเป็นความรักที่หันเข้าหาตัวเอง เหมือน

กับพระ ที่รักเราก่อน คริสตชนจึงมองความรักในมิติของการมอบความรักให้

กับคนอื่น ความรักคือการให้” ถ้ามีผู้ชมนั่งอยู่ตรงหน้า และผมเป็นผู้ดำาเนิน

รายการผมคงต้องบอกว่า “เอ้าปรบมือหน่อยครับ” (ฮา)

 ความรักในแบบคริสตชน ฟังดูเพ้อ ๆ หรือเวอร์ไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

ได้ต่อหน้าวิถีของโลกมนุษย์ แต่ผมว่านี่แหละจึงทำาให้เราแปลก แตกต่างจาก

คนอื่น จึงทำาให้เราได้ร่วมเผยแผ่ความรักของพระ ในช่วงที่สหพันธ์อธิการ 

เจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย จัดงานปีนักบวชท่ีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

ผมมีอันต้องเดินทางไปทำาสกู๊ปชุดใหญ่ประจำาปีศักด์ิสิทธ์ิกันท่ีสังฆมณฑลนครสวรรค์ 

ซึ่งนี่ก็ได้ 2 สังฆมณฑลแล้ว แต่ละแห่งที่เดินทางไป เหนื่อยแค่ไหน ไกลอย่างไร 

ยากลำาบากปานใด ผมเชื่อว่ามันคุ้ม ที่นี่ผมจึงมีโอกาสได้ไปร่วมงานปีนักบวช

ของเขต 3 ในสังฆมณฑลนครสวรรค์ งานจัดที่วัดนักบุญเทเรซา แม่สอด จ.ตาก 

มีข้อมูลสรุปเป้าหมายของปีนักบวชไว้ 3 ข้อ 1. เพื่อมองอดีตด้วยความกตัญญู 

2. เพื่อดำาเนินชีวิตในปัจจุบันด้วยความรัก และ 3. เพื่อโอบกอดอนาคตด้วย

ความหวัง ผมนึกถึงเรื่องราวที่เพิ่งสัมภาษณ์นักบวชหญิงท่านหนึ่งในโอกาสการ

เดินทางมาทำาสกู๊ปชุดนี้

 ซิสเตอร์เล่าให้ผมฟังว่า “วันหนึ่งขณะเดินทางไปทำาธุระ มีผู้หญิงท้อง

คนหนึ่ง กำาลังจะคลอดในรถ เนื่องจากซิสเตอร์สามารถช่วยพวกเขา ด้วยการ

ทำาคลอดได้เพราะเรียนมา คงจะดีกว่าที่จะเดินทางไปถึงโรงพยาบาล เด็กอาจ

คลอดออกมาก่อน ซิสเตอร์จึงบอกให้หยุดรถ และทำาคลอดกันที่นั่นเลย ปรากฏ

ว่าสำาเร็จ แม่ของเด็กซึ่งเป็นคนชาติพันธุ์กล่าวขอบคุณอย่างทุลักทุเลในวันนั้น 

1 ปีผ่านไป มีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มเด็กน่ารักคนหนึ่งมาหาถึงบ้าน และบอกว่า 

เด็กคนนี้ชื่อ“ชีวิตใหม่” (จริง ๆ แล้วมีชื่อเป็นภาษาปกาเกอะญอ) เขาบอกว่า  

ซิสเตอร์เป็นคนทำาให้เด็กคนนี้คลอดออกมาได้ ช่วยเขา ถ้าไม่มีซิสเตอร์วันนั้น 

ก็ไม่แน่ใจว่า จะมีชีวิตใหม่น้อย ๆ นี้เกิดขึ้นมาไหม “ผมได้ฟังเรื่องนี้แล้วอึ้งเลย 

ยังมีเรื่องให้เราอึ้งอีกมากตลอดเส้นทางชีวิต”                                                                                                                                      

 ผมคิดว่าหลายคนคงคิดว่าบางทีเป็นพระสงฆ์ นักบวช นี่สบาย ผม

ตอบเสมอๆ ว่าทุกชีวิตมีความสบายและมีความยากง่ายกันไปตามแต่รูปแบบ

ของตน ไม่มียากที่สุดและง่ายที่สุดหรอก สิ่งที่น่าสนใจกว่าความสะดวกสบาย

ยากง่ายกว่ากัน คือความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่า ในทริปเดียวกันนี้ ผมยังได้

เดินทางไปที่ศูนย์พระมารดา ห้วยช่องแคบ ได้เห็นความน่ารักของเด็กชาติพันธุ์

เกือบ 50 ชีวิต ครูคำาสอน ชาวบ้านที่ผมมีโอกาสได้ร่วมถวายมิสซา คุณพ่อที่

ขึ้นมาอยู่เป็นเพื่อน ทิวเขาที่สูงยาวสลับไปมา ท้องทุ่งที่รวงข้าวขึ้นไสว บ้าน

ผู้คนที่มีองค์ประกอบไม่ครบเหมือนบ้านคนเมือง ไฟที่มาถึงแล้วแต่ไม่ทั่ว ระบบ

สัญญาณโทรศัพท์ที่หาคลื่นได้แค่บางมุม แต่ไม่สะดวกในการติดต่อ ที่ทำาน้ำาอุ่น 

เพื่อสามารถอาบน้ำาชำาระล้างคราบไคลในอากาศที่หนาวเหน็บอันนี้ก็ไม่ต้อง 

ถามหา ที่นอนราคาถูก มุ้งกันการรบกวนจากแมลงกลางคืน ผมตัดสินใจ 

นอนพักที่นี่ในวันที่ขึ้นมาทำางาน ไม่มีเหตุผลมากไปกว่าเรานอนบนหัวใจของ

พวกเขา เขาจัดวางส่วนที่ดีที่สุดให้เรา แม้มีน้อย แต่ให้มาก แม้เลือกได้ก็ให้ 

สิ่งดีที่สุด นี่คือความรักเดียวกันกับที่พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  

พระคาร์ดินัลชาวไทย องค์ที่ 2  ตอบใช่ไหม “ความรักไม่ใช่เรารักตัวเอง”

 อุดมสารฉบับนี้คงออกหลังวันแห่งความรัก แต่วันแห่งความรักคงไม่มี

อิทธิพลพอที่จะมากำาหนดความรักของเราทุกคน ความรักมีทุกวัน ให้ทุกวัน 

พบเห็นในทุกวัน มันคือการได้รักคุณนั่นเอง 

 บทเพลงของเคนนี่จี ในชุดบราซิลเลี่ยนไนท์ ยังบรรเลงเบา ๆ เป็น

เพื่อนของผมต่อไป...

บรรณาธิการบริหาร



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 9 ประจำาวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2015 หน้า 19

“มิสซาวันทหารผ่านศึก” วันที่ 25 มกราคม 2015 คุณพ่อสุชาติ 

อุดมสิทธิพัฒนา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุุณ และต้อนรับพลเอก 

พิณภาษณ์ สริวัฒน์ ผู้อำานวยการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) 

ที่มาจัดพิธีอุทิศให้ทหารผ่านศึกคาทอลิกที่เสียชีวิต โดยมีพลตรีปราโมทย์  

รัตโนภาส เป็นประธานวางพวงมาลา และเป็นผู้อ่านสารสดุดีทหารผ่านศึก 

“สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก” พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีสมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ที่วัดน้อยของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง เม่ือวันที่   31 มกราคม 2015 โดย

มีคุณพ่อพรจิต พูลวิทยกิจ อธิการวิทยาลัย  และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ 

อย่างอบอุ่น

“อบรม” แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ ได้จัดอบรมสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม 7 

ครั้ง 7 เรื่องราว  ครั้งที่ 6  ในหัวข้อเรื่อง “จิตตารมณ์ ความหมายของบทเพลง

ศักดิ์สิทธิ์และการจัดเพลงในพิธี” โดยคุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ เม่ือวันท่ี 

11 มกราคม 2015  ท่ีสำานักมิสซังโรมันคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

ชั้นล่าง

“ประชุม” วันที่ 21 มกราคม 2015 ที่ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 12 

กระทรวงวัฒนธรรม  นายกฤษศญพงษ์  ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน 

ประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2015 มีผู้เข้าร่วมจาก 5 องค์การศาสนา เพื่อ 

“รวมพลังศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์สู่ชุมชน” โดยการใช้จักรยาน 

เพื่อเยี่ยมชมศาสนสถานของแต่ละศาสนา การมีส่วนร่วมของชุมชน และเรียนรู้

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015 
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ตอนที่ 5 เมื่ออานุภาพของพระสำาแดง 

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

วันนักบวช สังฆมณฑลราชบุรี
	 วันที่	1	กุมภาพันธ์	 2015	 	สังฆมณฑลราชบุรี	 จัดกิจกรรมวันนักบวช	

ซึ่งในปีนี้พระศาสนจักรกำาหนดให้เป็น	 “ปีชีวิตผู้รับเจิมถวายตัว”	 สังฆมณฑล

ราชบุรี	 จัดกิจกรรมที่วัดนักบุญมาร์การีตา	 บางตาล  	 โดยพระสังฆราชยอห์น 

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ	 ในพิธีมีการ

รื้อฟื้น	 การถวายตัว	   	 มอบของที่ระลึกสำาหรับนักบวชที่ถวายตัวครบ	 25	 ปี	 

50	ปี	และ	60	ปี	 

	 หลังจากเสร็จพิธี	 	คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์   เป็นวิทยากรบรรยาย 

พระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เกี่ยวกับปีศักดิ์สิทธิ์	 “ปี

ชีวิตผู้รับเจิมถวายตัว”	 โดยงานนี้มีพระสงฆ์	นักบวช	ผู้รับเจิมถวายตัว	 สามเณร 

ผู้ฝึกหัด	 เยาวนารี	มากกว่า	200	คน	เข้าร่วมงาน	 ซึ่งทุกคนได้รับกำาลังใจจาก

พระสังฆราชยอห์น	บอสโก	ปัญญา	กฤษเจริญ	 ในการดำาเนินชีวิตผู้รับเจิมตาม

น้ำาพระทัยพระเป็นเจ้า	 

	 ต้นป	ี 2015	 เมื่ออานุภาพของพระได้สำาแดงต่อแผ่นดินไทย	 เรามี 

พระคาร์ดินัลใหม่อีกองค	์ มันไม่ใช่เรื่องของคนเพียงหนึ่งคน	 พระศาสนจักร 

ท้องถ่ินเพียงท้องถ่ินเดียว	 แต่เป็นเร่ืองของความยินดีร่วมกันของพระศาสนจักร

ไทย

	 เราจะกล้าปฏิเสธอย่างไร	 ว่ามันไม่ได้มาจากผลของความเชื่อ	 ที่หยั่ง

รากลงในสังคมไทย	สนิทแน่น	และการเดินไปร่วมกัน

	 ทุกตำาแหน่งและหน้าที่จึงมีไว้เพื่อรักและรับใช้

	 บทต่อไปของคาทอลิกไทยคือสานมือเชื่อมประสานกัน	 เพื่ออานุภาพ

ของพระจะสำาแดงผ่านทางบทเพลงชีวิต	
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