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าร์ดินัลซึ่งมาจากคำาว่า cardo แปลว่า บานพับ 

ดังนั้น มันจึงไม่ใช่เครื่องประดับ หรือของตกแต่ง 

ไม่ใช่ยศฐาบรรดาศักดิ์ แต่เป็นแกนที่เป็นจุดสำาคัญ

ที่ช่วยให้ชีวิตในชุมชนเคลื่อนไหวได้ 

ท่านเป็นแกนที่กล่าวถึงนี้ในพระศาสนจักรแห่งกรุงโรม 

ซึ่งนำาชุมชนแห่งความรัก” 

(พิธีสถาปนาพระคาร์ดินัล วันที่ 14 กุมภาพันธ ์ 2015)

“ค
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คณะพลมารีย์ประเทศไทยจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2015 คณะพลมารีย์ประเทศไทยได้จัดสัมมนาบรรดาเจ้าหน้าที่ของสภาต่างๆ ทั่วประเทศ ที่วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ 

ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา สำาหรับหัวข้อของการสัมมนา คือ “ชีวิตจิตของคณะพลมารีย์กับความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (อ่านต่อหน้า 16)

การถ่ายทอดสดพิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ 
จำานวน 20 องค์  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015

ทางช่อง TNN 24 ดิจิตอลทีวี 
โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

จากมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน
พระคาร์ดินัลใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจาก 18 ประเทศ

รวมทั้งประเทศไทย พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้

นับเป็นพระคาร์ดินัลชาวไทย องค์ที่ 2 
และพิธีมิสซาโดยพระสันตะปาปาร่วมกับคณะพระคาร์ดินัล 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015 
ซึ่งมีอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 

คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ 
และคุณพ่อชุมภา คูรัตน์ เป็นผู้บรรยาย 
คุณทิน โชคกมลกิจ เป็นผู้ดำาเนินรายการ
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(อ่านต่อหน้า 4)

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็น

ประธานในพิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ 20 องค์ 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 ณ มหาวิหารนักบุญ

เปโตร นครรัฐวาติกัน โดยพระคาร์ดินัลใหม่นี้ได้รับ 

การแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2015 มาจาก 18 

ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย พระอัครสังฆราช 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุข

แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในครั้งนี้ นับเป็นพระคาร์ดินัลชาวไทย องค์ที่ 2 

พระคาร์ดินัลชาวไทยองค์แรกคือพระคาร์ดินัล 

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้รับแต่งตั้งโดยสมเด็จพระ

สันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เมื่อ 32 ปีมาแล้ว

	 พิธีในวันนี้	สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ 

เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงมาร่วมพิธีด้วย	 ในส่วนผู้แทน 

ของรัฐบาลไทย		ฯพณฯ เฉลิมพล ทันจิตต์	เอกอัคร- 

ราชทูตไทยประจำาสวิตเซอร์แลนด์	และสันตะสำานัก	มา

ร่วมพิธี	 นอกจากนี้มีคนไทยเดินทางไปร่วมประมาณ	

150	คน	และมีคริสตชนไทยในกรุงโรมอีกประมาณ	50	

คน	

 คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ นักประวัติศาสตร์

คาทอลิกไทย	ได้กล่าวถึงหน้าท่ีหลักๆ ของพระคาร์ดินัล 

คือ	ให้คำาปรึกษากับพระสันตะปาปา	1.	ด้านข้อคำาสอน 

ของพระศาสนจักร	 พระสันตะปาปามีหน้าท่ีสอนคริสตชน 

ทั่วโลก	 คำาสอนแต่ละข้อบางครั้งต้องการคำาปรึกษาว่า 

คำาสอนแบบน้ีควรจะสอนรูปแบบใดในยุคสมัยปัจจุบัน 

พระคาร์ดินัลจึงถูกเรียกมาเพ่ือช่วยพระสันตะปาปา

ว่าพระองค์ควรจะสอนข้อคำาสอนเหล่านี้อย่างไร	

2.	 ร่วมงานกับพระสันตะปาปา	 ในสันตะสำานักที่มี

สมณกระทรวงต่างๆ	 ที่ทำางานแทนพระสันตะปาปา 

ในด้านต่างๆ	 และยังมีกรรมาธิการอีกหลายกรรมาธิการ 

ที่ทำางานด้านนี้	 พระคาร์ดินัลเหล่านี้จะได้รับแต่งตั้งให้

เป็นที่ปรึกษา	เป็นประธานสมณกระทรวง	พระคาร์ดินัล

จะทำาหน้าที่ถวายแด่พระสันตะปาปา	 3.	 พระคาร์ดินัล

ทุกองค์ที่มีอายุต่ำากว่า	 80	 ปีจำานวนไม่เกิน	 120	

องค์	 ทำาหน้าที่เลือกตั้งพระสันตะปาปาใหม	่ ในกรณี

ที่ตำาแหน่งพระสันตะปาปาว่างลง	 ซึ่งสมณศักดิ์พระ 

คาร์ดินัลเป็นตลอดชีวิต	 ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีสิทธิ ์

เลือกตั้ง	 ไม่มีสิทธิ์เข้าประชุมเพื่อเลือกพระสันตะปาปา

ใหม่	 หรือว่าเกษียณไม่ได้บริหารปกครองก็ยังเป็นพระ 

คาร์ดินัลอยู	่ ติดตัวไปตลอดชีวิต	 ถ้าบังเอิญไม่ได้รับ 

การเชิญให้ดูแลสมณกระทรวง	ก็ยังต้องบริหารปกครอง 

ตามหน้าที่ที่มีอยู่ในประเทศของตน	 เช่น	 พระคุณเจ้า

เกรียงศักดิ์	 เป็นประมุขของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	

เป็นต้น	

 ขั้นตอนการเลือกพระคาร์ดินัล	 ไม่มีรูปแบบ 

ชัดเจนเพราะว่าเป็นสิทธิพิเศษจริงๆ	 ของพระสันตะ- 

ปาปาผู้เดียว	อาจจะปรึกษาคนอ่ืนได้	แต่การตัดสินใจจริงๆ	

มาจากพระสันตะปาปาองค์เดียว			คุณพ่อเฟเดอริโก  

ลอมบาร์ดี	 ผู้อำานวยการสำานักข่าววาติกัน	 แถลงข่าว 

เมื่อตอนแต่งต้ังพระคาร์ดินัลชุดนี้ว่าเป็นเพราะพระ

ศาสนจักรคาทอลิกต้องการให้เห็นภาพความเป็น

สากล	 ทุกคนในโลกนี้ที่เป็นคาทอลิกมีส่วนร่วมในพระ

ศาสนจักรเหมือนกันหมด	ไม่ใช่ผูกขาดเฉพาะคาทอลิก

ในยุโรป	สมัยก่อนมีพระสันตะปาปาที่เป็นชาวอิตาเลียน

อย่างเดียวเพราะมีพระคาร์ดินัลของอิตาเลียนจำานวน

มาก	เพราะฉะนั้น	300	ปีติดต่อกันมีแต่พระสันตะปาปา 

ชาวอิตาเลียนทั้งสิ้น	จนกระทั่งสมเด็จพระสันตะปาปา 

ยอห์น ปอล ที่ 2 ซึ่งปัจจุบันเป็นนักบุญไปแล้ว	 เป็น

พระสันตะปาปาที่ไม่ใช่ชาวอิตาเลียนองค์แรกในรอบ	

300	 ปี	 ตำาแหน่งพระคาร์ดินัลเมื่อมีความเป็นสากลจะ

ไม่มีใครสามารถผูกขาดได	้สิ่งที่สมเด็จพระสันตะปาปา 

ยอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 ปฏิบัติคือ	 สร้างความเป็นสากล 

ให้มากข้ึน	ตอนน้ันประเทศไทยจึงมีพระคาร์ดินัลไมเก้ิล 

มีชัย กิจบุญชู  ปัจจุบันมีพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์	

โกวิทวาณิช	 ทำาให้สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ปอล	

ที่	 2	 ชาวโปแลนด์	 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์	

ที่	 16 	 ชาวเยอรมัน	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	

ชาวอาร์เจนตินา	 นับเป็นครั้งแรกที่คณะพระคาร์ดินัล	

ซึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในการประชุมลับเลือกพระ

สันตะปาปาองค์ต่อไป	 มีจำานวนพระคาร์ดินัลที่ไม่ใช่

ชาติยุโรปมากกว่าพระคาร์ดินัลชาติยุโรป	 ซึ่งสะท้อน

ว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปรารถนาให้เกิด

ความสมดุลในคณะพระคาร์ดินัลและให้มีตัวแทนจาก 

ทุกมุมโลก	 โดยที่ก่อนหน้านี้มีพระคาร์ดินัลจากอิตาลี

และชาติในยุโรปเป็นส่วนใหญ่

 พระอัครสังฆราชดอมินิก ฟรังซัวส์ โจเซฟ 

มัมแบร์ติ ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ประธานศาลสูงสุด	

เป็นผู้แทนพระคาร์ดินัลใหม่กราบทูลสมเด็จพระสัน-

ตะปาปาในนามของพระคาร์ดินัลใหม่ทุกองค์เป็นการ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีและซาบซ้ึงในพระ

กรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่

จำานวน	20	องค์ในวันนี้	

	 วันนี้	 นอกจากจะมีพิธีสถาปนาพระคาร์ดินัล

แล้ว	 พระสันตะปาปาทรงประกาศแต่งตั้งนักบุญใหม่	 

3	 องค์	 ได้แก่	 1. บุญราศีโจวานนา เอมีเลีย เดอ  

วิลเลอเนิฟ ชาวฝรั่งเศส	ผู้ก่อตั้งคณะซิสเตอร์แห่งการ

ปฏิสนธินิรมล	 	 2. บุญราศีมาเรียแห่งพระเยซูเจ้า

ผู้ถูกตรึงกางเขน (มาเรีีย จีซัส คูสิไฟล์) คณะคาร์- 

เมไลท์ 3. บุญราศีมารีย์ อัลฟอนซีนา ดานิล กัสตัส 

ชาวปาเลสไตน์	คณะโดมินิกันแห่งสายประคำาศักดิ์สิทธิ์

แห่งเยรูซาเล็ม	 ผู้ตั้งคณะภคินีแห่งสายประคำา	 ซึ่ง 

นักบุญใหม่ทั้ง	3	องค์เป็นนักบวชหญิง

 อนึ่ง	 วัดประจำาตำาแหน่งของพระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์	เกรียงศักดิ์	

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ 20 องค์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงทักทายสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ที่ทรงมาร่วมพิธีด้วย

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

พระคาร์ดินัลชาวไทย องค์ที่ 2
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(อ่านต่อหน้า 7)

สมเด็จพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 3)

โกวิทวาณิช			คือวัดซานตา	มารีอา	อัดโดโลราต้า(Chiesa 

di	 Santa	 Maria	 Addolorata)	 หรือวัดแม่พระ 

มหาทุกข์	 กรุงโรม	 พระคาร์ดินัลทุกองค์ของพระศาสนจักร

คาทอลิก	 จะมีวัดประจำาตำาแหน่งในโรม	 เพ่ือเป็นเจ้าอาวาส

เกียรตินาม

บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ต่อพระคาร์ดินัล

ในโอกาสสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ 20 องค์

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 

ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร

พี่น้องพระคาร์ดินัลที่รัก

	 สมณศักดิ์พระคาร์ดินัลเป็นสมณศักดิ์ที่มี

เกียรติ	 ไม่ใช่น่าหวาดกลัว	 เราทราบกันอยู่แล้วจากที่มา

ของคำาว่า	 คาร์ดินัล	 ซึ่งมาจากคำาว่า	 cardo	 แปลว่า	

บานพับ	 	 ดังนั้น	 มันจึงไม่ใช่เครื่องประดับ	 หรือของ

ตกแต่ง	 ไม่ใช่ยศฐาบรรดาศักดิ์	 แต่เป็นแกนที่เป็นจุด

สำาคัญที่ช่วยให้ชีวิตในชุมชนเคลื่อนไหวได้	 ท่านเป็น

แกนที่กล่าวถึงนี้ในพระศาสนจักรแห่งกรุงโรม	 ซึ่งนำา

ชุมชนแห่งความรัก (Lumen Gentium, 13)

	 ในพระศาสนจักร	 การเป็นผู้นำาจักต้องนำาด้วย

ความรัก	 กระทำาด้วยความรัก	 และสั่งการด้วยความรัก 

พระศาสนจักรแห่งกรุงโรมจักต้องเป็นแบบอย่างในด้าน

ความรัก	ดั่งเช่นพระศาสนจักรในแต่ละแห่งพึงกระทำา

	 ด้วยเหตุนี	้ ข้าพเจ้าจึงเชื่อว่า	 บทเพลงแห่ง

ความรักที่เราได้ยินในบทจดหมายของนักบุญเปาโล 

ถึงชาวโครินธ์ฉบับท่ีหน่ึง	 สามารถช้ีนำาหัวใจของพิธีกรรม

ในวันนี้และในภารกิจของพวกท่าน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผู้ที่วันนี้ได้เข้าร่วมอยู่ในคณะพระคาร์ดินัล			จะเป็นการด ี

ถ้าพวกเราทุกคน	 ข้าพเจ้าและพวกท่านแต่ละคน	 จะให้ 

พระวาจาจากบทจดหมายของนักบุญเปาโลได้นำาชีวิต

ของเรา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ท่านนักบุญพูดถึง

ความรักว่าหมายถึงอะไรบ้าง	ขอพระแม่มารีย์โปรดช่วย

ให้เรารับฟัง		พระแม่ได้ให้พระเยซูเจ้าแก่โลก	ให้ความรัก

ได้ประสูติมา	พระองค์ผู้เป็นหนทางที่ประเสริฐ (เทียบ 1 

คร 12:31)		ขอพระแม่โปรดช่วยให้เรารับพระวจนาตถ์	

และก้าวเดินต่อไปในหนทางนี้ด้วย	 	 ขอพระแม่ช่วยเรา 

ให้มีความสุภาพถ่อมตน	และมีความอ่อนโยนเย่ียงมารดา	

เหตุว่า	 ความรักซึ่งเป็นของขวัญของพระเจ้าจะเติบโต

ขึ้นในที่ที่มีความสุภาพและความอ่อนโยน

	 นักบุญเปาโลได้บอกเราว่า	 ความรักย่อมอดทน	

มีใจเอื้อเฟื้อ	 ยิ่งเรามีความรับผิดชอบในการรับใช้พระ

ศาสนจักรมากขึ้นเท่าใด	 หัวใจของเราจำาต้องขยายออก

ดุจดังหัวใจของพระคริสตเจ้า	 ความอดทนเป็นคำาที่อยู่

คู่กับความเป็นคาทอลิก	 หมายถึงว่า	 เราต้องสามารถ

ที่จะรักได้อย่างไม่มีขอบเขต	 แต่ก็ต้องสัตย์ซื่อในบาง

สถานการณ์	 หมายถึง	 สามารถรักในเรื่องใหญ่โดยไม่

มองข้ามเรื่องเล็กๆ	 เป็นการรักสิ่งเล็กน้อยภายในกรอบ

ของสิ่งใหญ	่ 	 ส่วนการรักด้วยใจเอื้อเฟื้อหมายถึงมุ่งมั่น

และเพียรทนในการทำาดีต่อผู้อื่น	 ถึงแม้เขาไม่เป็นมิตร

กับเราก็ตาม

	 นกับญุเปาโลยงัไดก้ลา่วอกีวา่	ความรกัไมอ่จิฉา	

ไม่โอ้อวดตนเอง	 ไม่จองหอง	 นี่คืออัศจรรย์ของความ

รัก	 เนื่องจากเราทุกคนเป็นมนุษย	์ ในทุกขั้นตอนของ

ชีวิตเรา	 มักมีเรื่องของการอิจฉาริษยาและการโอ้อวด

ตนเอง	 ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของเรานั้นตกอยู่ในบาป	

ผู้นำาพระศาสนจักรก็ไม่ยกเว้นจากการถูกประจญเหล่าน้ี 

แต่เป็นเพราะเหตุนี้เอง	 พี่น้องที่รัก	 พลังแห่งความรัก

ของพระเจ้าซึ่งสามารถเปลี่ยนจิตใจเราได้	จึงต้องมีอยู่ใน

ตัวเรา	เหตุว่า	ไม่ใช่ท่านที่มีชีวิต	แต่เป็นพระคริสตเจ้าที่

มีชีวิตอยู่ในท่าน	 และพระเยซูเจ้าเป็นองค์ความรักอย่าง

ที่สุด

	 นักบุญเปาโลยังบอกเราอีกว่า	ความรักไม่หยาบคาย 

ไม่ฉุนเฉียว	 	 ผู้อภิบาลที่อยู่ใกล้สัตบุรุษมักมีเรื่องที่โมโห

ฉุนเฉียวอยู่เสมอ	 บางครั้งเราก็ฉุนเฉียวในความสัมพันธ์

กับพี่น้องในหมู่คณะของเรา	แต่เป็นความรัก	และความ

รักเท่าน้ันท่ีจะทำาให้เราเป็นอิสระ	 เป็นอิสระจากการตอบโต้

กลับไปด้วยความรุนแรง	 จากการใช้คำาพูดและการกระทำา 

ที่ไม่ด	ี เหนือสิ่งอื่นใด	 ความรักช่วยให้เราเป็นอิสระจาก 

การโมโหโกรธาจากการที่ เราได้รับการกระทำาที่ไม่ 

เหมาะสม	 สิ่งเหล่านี้จะเกิดกับคนแห่งพระศาสนจักร 

ไม่ได้	 ถึงแม้การระเบิดโทสะในบางครั้งบางคราวเป็นสิ่ง

ที่ยอมกันได	้ ไม่ว่าจะเจ็บแค้นใจสักเพียงใด	 พระเจ้าได้

ช่วยเราให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้ว

	 นักบุญเปาโลยังเสริมอีกว่า	 ความรักไม่ยินดีใน

ความช่ัว	แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง		ผู้ท่ีได้รับการเรียก 

ให้มารับใช้ในพระศาสนจักรจำาเป็นต้องทรงไว้ซ่ึงความ

ยุติธรรม	 ความไม่ยุติธรรมในรูปแบบใดๆ	 ก็ตามเป็น

สิ่งที่ยอมรับไม่ได้	 ถึงแม้ว่าจะช่วยให้ตัวเขาหรือพระ

ศาสนจักรได้รับประโยชน์ก็ตาม	 ในเวลาเดียวกัน	 เขา

จักต้องยินดีในความถูกต้อง	 ช่างเป็นประโยคที่สวยงาม

เหลือเกิน	คนของพระเจ้าจักต้องเป็นผู้ยึดม่ันในความจริง		

เหตุว่าเราได้รับเต็มๆ	 จากพระวาจาและจากเน้ือหนังของ 

พระเยซูคริสตเจ้า	 ผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งความชื่นชมยินดี

ของเราอย่างไม่มีวันเหือดแห้ง	 ขอให้ประชากรของพระเจ้า

ได้เห็นในตัวเราตลอดเวลาว่า	 เราประณามความไม่ยุติธรรม	

และยินดีในความจริง

	 สุดท้าย	ความรักให้อภัยทุกอย่าง	 เชื่อทุกอย่าง	

หวังทุกอย่าง	 อดทนทุกอย่าง	 วลีทั้งสี่นี้คือทุกสิ่งของ

ชีวิตจิตและการอภิบาล	 ความรักของพระคริสตเจ้าหลั่ง

ไหลมาสู่หัวใจเราโดยพระจิตเจ้า	 ช่วยให้เราเจริญชีวิต

เช่นนี้ได	้ เหมือนเช่นนี้ได้	 เหตุว่าใครก็ตามที่พร้อมที่จะ

ให้อภัย	 พร้อมที่จะเชื่อ	 เพราะเราเปี่ยมด้วยความเชื่อใน

พระเจ้า	 ใครก็ตามที่พร้อมที่จะให้ความหวังเพราะเรา

เปี่ยมด้วยความหวังในพระเจ้า	 เขาผู้นั้นก็จะพร้อมรับ

สถานการณ์ทุกอย่างได้ด้วยความอดทน

	 พี่น้องที่รัก	 ทั้งหมดนี้มาสู่เราไม่ใช่เพราะตัวเรา

เอง	 แต่จากพระเจ้า	 พระเจ้าคือองค์ความรัก	 พระองค์

ทรงกระทำาสิ่งต่างๆ	 ในตัวเราได้ก็ต่อเมื่อเรายอมให้องค์

พระจิตเจ้าสถิตและทำางานในเรา	 เพื่อว่าความรักจักได้ 

เป็นคุณค่าและความหมายในชีวิตเราและในสิ่งที่เรา

กระทำา		

	 อาแมน

	 สำาหรับวันที	่ 15	 กุมภาพันธ์	 	 2015	 สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงร่วมมิสซากับคณะพระ

คาร์ดินัล	ณ	มหาวิหารนักบุญเปโตร	มิสซาวันนี	้บทอ่าน

ท่ีหน่ึงเป็นภาษาสแปนิช	บทอ่านท่ีสองภาษาโปรตุกีส	บท

ภาวนาเพื่อมวลชน	 ใช้ภาษา	 1.	 เวียดนาม	 2.	 อังกฤษ	 

3.	จีน	4.	ฝรั่งเศส	5.	พม่า	

บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

มิสซาแรกของพระคาร์ดินัลใหม่

15 กุมภาพันธ์ 2015

พี่น้องที่รัก

 ‘พระเจ้าข้า หากพระองค์พอพระทัย พระองค์

ย่อมทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้’ พระเยซูเจ้าทรงสงสาร 

ตื้นตันพระทัย จึงทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสเขา และตรัส

ว่า ‘เราพอใจ จงหายเถิด’ (มก 1:40-41)	ความสงสาร

ของพระเยซูเจ้า	 เป็นความสงสารที่ทำาให้พระองค์เข้าหา

ทุกคนที่มีความทุกข์ยาก	 พระเยซูเจ้าไม่อยู่นิ่งเฉย	 แต่

พระองค์เข้าหาผู้ที่มีความทุกข์และมีความต้องการ	

ด้วยเหตุผลที่ธรรมดามากก็คือ	 พระองค์ทรงทราบและ

ต้องการที่จะแสดงออกถึงความสงสาร	 เพราะพระองค์

ทรงมีหัวใจที่ไม่ละอายที่จะสงสาร

 ‘พระเยซูเจ้าไม่อาจเสด็จเข้าไปในเมืองได้อย่าง

เปิดเผยอีกต่อไป พระองค์จึงประทับอยู่นอกเมืองใน

ที่เปลี่ยว แม้กระนั้น ประชาชนจากทุกทิศก็ยังมาเฝ้า

พระองค์’ (มก 1:45)	 	 	 นี่หมายความว่า	 พระเยซูเจ้า

ไม่เพียงแต่รักษาคนโรคเรื้อนเท่านั้น	 แต่ทรงเอาใจใส่

ผู้ที่มีความทุกข์อันเกิดจากบัญญัติของโมเสส (เทียบ 

ลนต 13:1-2, 45-46)			พระเยซูเจ้าไม่ทรงหวั่นเกรงที่

จะเสี่ยงในการร่วมในความทุกข์ยากของผู้อื่น	 พระองค์

ยอมจ่ายด้วยราคาเต็ม (เทียบ อสย 53:4)

 ความสงสาร ทำาให้พระเยซูเจ้าลงมือปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม	 พระองค์ช่วยให้พวกเขาพ้นทุกข	์ จึง

เห็นได้ว่า	 มีคำาหลักๆ	 อยู่	 3	 คำาในประโยคต่อไปนี้ที่

พระศาสนจักรต้องการสอนเราจากพระวาจาของพระเจ้า

ในวันนี	้ คือ	 ความสงสารของพระเยซูเจ้าต่อผู้ที่มีความ

ทุกข์ยาก	และทรงให้ความช่วยเหลือพวกเขา

 ความทุกข์ยาก		กฎของโมเสสบัญญัติเกี่ยวกับ 

ผู้เป็นโรคเรื้อนไว้ว่า	 พวกเขาต้องแยกตัวอยู่ในที่เปลี่ยว

ตราบใดท่ียังเป็นโรคน้ีอยู่	 เพราะถือว่า	 พวกเขาไม่สะอาด 

(เทียบ ลนต 13:1-2, 45-46)

	 ลองคิดดูว่าผู้ ท่ี เป็นโรคเรื้อนต้องทนทุกข์

ทรมานและอับอายสักเพียงใด	 ทั้งด้านร่างกาย	 สังคม	

จิตใจ	 และจิตวิญญาณ	 พวกเขาไม่เพียงเจ็บป่วย	 แต่ยัง

รู้สึกผิดเพราะคิดว่าถูกลงโทษอันเนื่องจากบาปของตน	

เป็นการตายทั้งเป็น	 พวกเขาเสมือนถูกบิดาของเขาถ่ม

น้ำาลายใส่หน้า (เทียบ กดว 12:14) 

	 นอกจากน้ี	 คนเป็นโรคเร้ือนยังทำาให้ผู้อ่ืนหวาดกลัว	

ถูกผู้อื่นดูถูก	 และรังเกียจ	 	 และดังนั้นจึงถูกครอบครัว

ของพวกเขาทอดทิ้ง	ไม่มีผู้ใดสนใจ	สังคมก็รังเกียจด้วย

การบังคับให้พวกเขาไม่ให้อยู่รวมกับคนที่ไม่ป่วย	 ตัด

พวกเขาขาดออกไปจากสังคม	ถึงขนาดที่ว่า	ผู้ใดก็ตาม

ที่ไม่ป่วยแต่เข้าไปใกล้คนโรคเรื้อน	 ก็จะถูกลงโทษอย่าง

รุนแรง	 และบ่อยครั้งก็จะถูกรังเกียจเสมือนเป็นคนโรค

เรื้อนไปด้วย

	 จุดประสงค์ของบัญญัตินี้ก็ เพื่อป้องกันผู้ที่ 

ไม่ป่วย	ผู้ที่ชอบธรรม	 เป็นการปกป้องไม่ให้เสี่ยงในการ

ติดโรค	และเป็นการ
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

การสนทนาผ่านวิดีโอ

กับพระสันตะปาปา! 

นักเรียนบกพร่องทางร่างกาย

ตั้งคำาถามต่อพระองค์
5 กุมภาพันธ์ 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ไม่ใช่บ่อยๆ	ท่ีใครจะสนทนาผ่านวิดีโอกับพระสันตะปาปา	

แต่ครั้งน้ีเกิดข้ึนแล้วในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา	

(5	 กุมภาพันธ์)	 เด็กนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ

พิเศษ	 จากประเทศสหรัฐอเมริกา	 สเปน	 อินเดียและ

บราซิล	 พูดกับพระสันตะปาปาในเร่ืองท่ีพวกเขาต้องจัดการ 

กับความบกพร่องของร่างกาย	 เน้นไปท่ีประเด็นเทคโนโลยี

ได้ช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรในโรงเรียน

l จากมลรัฐเนบราสกา	 ด.ช.อิสยาห์	 ซึ่งอยู่ในโรงเรียน

ระดับประถม	 ต้องทนทุกข์จากทักษะการใช้กล้ามเนื้อ 

เคล่ือนไหว	 ดังน้ันเขาจึงทูลขอคำาแนะนำาจากพระสันตะปาปา

ว่า

	 “การใช้เทคโนโลยีช่วยผมให้เอาชนะปัญหา

เรื่องความคิดผมไม่เร็วเท่าไหร่	 พระองค์ทรงทำาอย่างไร

ครับเมื่อต้องเจอกับเรื่องยากๆ”

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสตอบว่า		

“ประการแรกอย่าเพิ่งเป็นบ้า	ไม่ดีเลยที่จะควบคุมตัวเอง 

ไม่ได	้ เธอต้องตั้งสติอย่างสงบ	 แล้วพ่อก็จะพยายาม

ค้นหาหนทางท่ีจะเอาชนะปัญหาท่ีท้าทาย		ถ้าพ่อทำาไม่ได้	

พ่อก็จะสู้ทนไม่ท้อ”

l ยังมีกลุ่มนักเรียนจากเมืองมาดริดที่ทำางานโครงการ

ถ่ายภาพยนตร์	 บางคนก็เลยถามพระสันตะปาปาเก่ียวกับ

ทักษะด้านเทคนิคกับพระองค์ว่า

	 “พระสันตะปาปาคะ	 หนูอยากจะถามพระองค์

ว่า	พระองค์ทรงชอบท่ีจะนำาภาพท่ีถ่ายได้แล้วดาวน์โหลด

ภาพลงไปในคอมพิวเตอร์หรือเปล่าคะ?

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสตอบว่า

	 “ลูกอยากให้พ่อพูดความจริงมั้ย?...พ่อไม่ค่อย

จะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลย	 พ่อไม่รู้ว่าจะจัดการกับมัน

อย่างไร		มันดูเยอะแยะไปหมด!”

l จากเรื่องคอมพิวเตอร	์ การสนทนาก็เปลี่ยนไปอย่าง

รวดเร็วสู่เรื่องแท็บเล็ต

	 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงถามหนู

นอ้ยกลบัไปผา่นจอวดิโีอว่า		“ลกูชอบทำางานกบัแทบ็เลต็ 

มั้ย?	มันยากมั้ย?”	 เด็กหญิงทูลตอบว่า	 	 “พระองค์ทรง 

มีแท็บเล็ตหรือคะ?”

	 “ไม่	 พ่อไม่มี”	 พระองค์ตรัสตอบ	 	 เด็กหญิงก็

เลยอุทานว่า	“อ้าว...พระองค์ไม่มี”

l หน่วยงานที่เรียกว่า	“กูเกิ้ล แฮงค์กิ้ง” เป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการศึกษาท่ีพระสันตะปาปาทรงสนับสนุนอยู่	

โครงการชื่อ	สโคลัส	พันธกิจของพวกเขาก็คือปรับปรุง

การศึกษาครอบคลุมไปท่ัวโลกผ่านการแลกเปลี่ยนทาง

ความคิด	วัฒนธรรม	ความรู้	ทั้งหมดทำาโดยอาศัยร่มเงา

ของเครื่องมือทางเทคโนโลยี

l ตั้งแต่พระสันตะปาปาทรงเริ่มโครงการ	 มากกว่า	

4,000,000	โรงเรียนทั่วโลกเข้าร่วมด้วย	เป้าหมายก็คือ

นักเรียนมากถึง	60	ล้านคน

l จากประเทศอินเดียก็ม	ี ด.ช.มีโนช	 วัย	 13	 ปี	

นักเรียนพิการทางการได้ยินระดับเกรด	 6	 เขาเริ่มเรียน

คอมพิวเตอร์	3	ปีมาแล้วและได้เปลี่ยนการศึกษาของเขา 

ให้ดีขึ้น	 เขาออกรายการโดยพูดว่า	 “สวัสดีครับตอนนี้ 

ถ้าผมไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับวิชาเรียน	 ผมก็จะไปยัง

อินเทอร์เน็ตและค้นหารูปภาพแล้วก็เข้าใจ	 เหมือนมีครู

อีกคนหนึ่ง”

l แม้ว่าโครงการจะเป็นการช่วยนักเรียน	พระสันตะปาปา

ทรงเตือนพวกเขาว่า	 บ่อยๆ	 มักจะเป็นเด็กๆ	 เองผู้ซึ่ง

ท่ามกลางความบกพร่องทางด้านร่างกาย		กลับเป็นผู้สอน

บทเรียนชีวิตแก่บรรดาผู้ใหญ่ในที่สุด	ความตอนหนึ่งว่า

“ในพวกเราต่างมีพรสวรรค์อยู่ภายในตัวเราทุกคน	 หาก

เราปิดประตูขัง	 มันก็ถูกเก็บกักเอาไว้	 หากเรานำาออก

มาแบ่งปันกับผู้อื่น	 ขุมทรัพย์ของเราก็เพิ่มพูนอาศัย

พรสวรรค์ของคนอื่นด้วย	 	 สิ่งที่พ่อต้องการบอกก็คือ	

ลูกแต่ละคนทุกคนต่างก็มีพรสวรรค์”

l ในตอนท้าย	 กลุ่มนักเรียนจากประเทศโมซัมบิค	 ได้

ขอบคุณพระสันตะปาปาท่ีพวกเขาได้รับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ผ่านทางโครงการ	 “สโคลัส” ดาราฟุตบอลหลายคน

จากสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา	 ก็สนับสนุนโครงการนี ้

ประธานสโมสรก็มาร่วมงานเพื่อแสดงการสนับสนุน

โครงการนี้ด้วย

พลังแห่งดนตรี : ร้องเพลง

เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
6 กุมภาพันธ์ 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l นักร้องชาวอเมริกันดานีแอล	 โรส	 คิดว่าเด็กๆ	 ก็

เหมือนดอกกุหลาบ...ไม่เคยมีมากเกินไปในท้องทุ่ง

เธอร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ	 17	 ปี	 บัดนี้เธอใช้เสียงของ

เธอช่วยเหลือเด็กชาวจีนที่ถูกทอดทิ้ง	 เธอเขียนเพลง	

“บุพชาติน้อย”	เพื่อสนับสนุนงานช่วยเด็กกำาพร้าชาวจีน 

ซึ่งชื่อของหน่วยงานเป็นชื่อเดียวกับชื่อเพลง	 ทุกปีเด็ก

ชาวจีนนับพันถูกทอดทิ้งตั้งแต่แรกเกิด	 หลายคนถูกทิ้ง 

ไว้เพราะเกิดมาแล้วป่วยหนัก	 หน่วยงานเด็กกำาพร้า	

“บุพชาติน้อย”	จะช่วยเหลือดูแลหนูน้อยเหล่าน้ัน	ดานีแอล 

โลโก้โครงการ สโคลัส

เด็กที่บกพร่องทางร่างกายสนทนากับพระสันตะปาปาจากจอวิดีโอทางไกล

เ ริ่ มต้ น ร้ อ ง เพลง

หลังจาก เ ดินทาง 

ไปประเทศอินเดีย 

ณ	กรุงนิวเดลี	 ที่ซึ่ง

เธอไปช่วยงานคณะ 

ซิสเตอร์ออฟชาริตี้ 

ของคุณแม่เทเรซา 

ที่ นั่ น เ อ ง ที่ เ ธ อ

ตัดสินใจจะปกป้อง

สมาชิกทรงคุณค่า

ที่สุดของสังคม	จาก

(อ่านต่อหน้า 11)
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

จงรู้จักวิธีมอบงาน
“ขอพระองค์ตรัสเพียงคำ�เดียว ผู้รับใช้ของข้�พเจ้�

ก็จะห�ยจ�กโรค” (มัทธิว 8:8)

	 ครั้งหนึ่งประธานาธิบดีธีโอดอร์ รูสเวลต์ ประธานาธิบดีคนที่	 26	

ของสหรัฐอเมริกา	 อธิบายว่า	 ท่านทำาเรื่องต่างๆ	 ให้สำาเร็จได้อย่างไร	 กุญแจ 

ที่สำาคัญคือรู้จักมอบงาน	 ท่านเขียนไว้ว่า	 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร	 คือผู้ที่รู้จัก

เลือกคนดีที่จะทำาสิ่งที่เขาต้องการทำาให้สำาเร็จไป	 และรู้จักควบคุมตัวเอง	 อย่า

ไปวุ่นวายกับบุคคลเหล่านั้น	ในขณะที่เขาทำางานให้ท่าน

	 ประธานาธิบดีรูสเวลต์	 คงจะเห็นด้วยกับผู้บังคับบัญชาชาวโรมัน

ในพระวรสารวันนี้	 นายทหารผู้นี้คุ้นเคยกับการออกคำาสั่ง	 แสดงให้เห็นว่า

เขาแน่ใจว่าพระเยซูเจ้าจะรักษาคนรับใช้ของเขาได้	 โดยไม่ต้องเดินทางไปอยู่ 

ข้างเตียงคนรับใช้ของเขา	 บทอ่านนี้อาจทำาให้เรารู้สึกแปลกใจในหลายเรื่อง

ด้วยกัน	 แรกทีเดียวเขาเป็นทหารชาวโรมัน	 ผู้ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เป็น

ที่รู้จัก	 และได้สร้างปัญหาหลายอย่าง	 ประการที่สองเขาขอร้องให้พระเยซูเจ้า

รักษาคนรับใช้ของเขา	ซึ่งเป็นการแสดงว่านายทหารผู้นี้มิได้สนใจเฉพาะบุคคล

ที่มีความสำาคัญ	 แต่สนใจกับผู้รับใช้ต่ำาต้อยของเขา	 สุดท้ายเราก็ได้รับความ

ประหลาดใจว่าพระเยซูเจ้ามิได้เสด็จไปที่บ้านของนายทหารผู้นี้	 เพื่อทำาการ

รักษาอย่างอัศจรรย	์นายทหารผู้นี้ก็ปล่อยให้พระเยซูเจ้าทรงทำาการรักษาต่อไป	

โดยไม่ทำาอะไรให้วุ่นวาย	

	 ทั้งหลายทั้งปวงนี	้ เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ	 แต่พระเยซูเจ้าก็ทรง

กระทำาสิ่งที่น่าประหลาดใจเป็นธรรมดาอยู่แล้ว	 พระเยซูเจ้าทรงใช้นายทหาร

โรมันผู้นี้เป็นตัวอย่าง	 โดยทรงใช้นายทหารผู้นี้ในการที่จะทรงอธิบายว่า	 มี

บุคคลจากทั่วโลกที่จะเข้าพระอาณาจักรสวรรค	์พวกเขาต้องการสิ่งเดียว	กล่าว

คือความเชื่อ	 พระเยซูเจ้าคือกษัตริย์ที่ชาวยิวรอคอยมานานแล้ว	 แต่ไม่มีผู้ใด

ที่ไม่อาจเข้าในพระอาณาจักรของพระองค์	 ไม่ว่าจะเป็นคนต่ำาต้อยเพียงใด	 แม้

กระทั่งชาวโรมัน

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า ผู้ทรงต้อนรับทุกคนเข้าสู่พระอาณาจักรของพระองค์ 

โปรดทรงช่วยให้ลูกช่วยให้คนอื่นรู้ถึงการต้อนรับของพระองค์ อาศัยวาจาและ

การกระทำาของลูก เพื่อผู้อื่นจะได้รู้ถึงการต้อนรับอันอบอุ่น ที่พระองค์ทรง

มอบให้แก่พวกลูกทุกคน อาแมน

สมเหตุสมผล?!?

โลกต้องเจ็บปวดในความรู้สึกอีกครั้ง
เมื่อต้องมารับรู้รับเห็นความรุนแรงโหดเหี้ยมป่าเถื่อน
ของคนกลุ่มหนึ่งที่กำาลัง	“สิ้นหวัง”	อย่างเห็นได้ชัด
สิ้นหวังจากการเรียกร้องความสนใจ
ไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถพูดคุยเจรจา
จะว่าไปแล้วพวกเขายังสับสนกับตนเอง
ไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นใครกันแน่
คนเราจะพูดจะคุยจะเสวนากันได้
ต้องรู้ว่าตัวเองเป็นใครมีจุดยืนอะไร
จึงค่อยเจรจาจึงค่อยแนะนำาตัวจึงค่อยชี้บอกเป้าหมาย
อยากให้คนทั้งโลกรู้ว่าตนเป็นใคร	ต้องการอะไร
แต่กลับปิดหน้าปิดตามิดชิดแฝงตัวอยู่ตามซอกตามหลืบ
หันมาใช้ความป่าเถื่อนความรุนแรง
อันเป็นหนทางสุดท้ายของผู้สิ้นหวัง
เพียงเพื่อจะเรียกร้องความเห็นใจความสงสาร
ในเวลาเดียวกัน
ก็แสดงอำานาจบาตรใหญ่แสดงกำาลัง
ไม่ใช่ในบุคลิกไม่ใช่ในความเป็นมนุษย์
เฉกเช่นสามัญชนผู้เจริญแล้วทำากันในสังคม
แต่อำานาจและกำาลังอยู่ในอาวุธที่พกติดแนบกาย
พร้อมกับจิตใจที่หมดสิ้นซึ่งความเป็นมนุษย์
เยือกเย็นแข็งกระด้างไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆ
เหมือนอาวุธที่กำาอยู่ในมือฉันใดฉันนั้น
คนในสภาพนี้สามารถทำาได้ทุกอย่าง
เหมือนปืนที่พร้อมลั่นกระสุนทันทีที่นิ้วเหนี่ยวไก
กระสุนจะไปทางไหนจะถูกใครจะทำาร้ายใครจะฆ่าใคร
ปืนไม่สนปืนไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น	
ถูกสร้างมาให้ยิงกระสุนก็ยิงไปตามที่คนยิงตั้งเป้า
พร้อมกับผลข้างเคียงคือความหวาดกลัว
โดยเข้าใจว่าความกลัวจะทำาให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกร้อง
หารู้ไม่ว่าคนที่ต้องหันไปพ่ึงพาความกลัว
คือคนที่นอกจากจะอ่อนแอที่สุดจนต้องหาตัวช่วยแล้ว
ยังเป็นคน	“ขี้ขลาดตาขาว”	ไร้กึ๋น
แค่ต้องยืนโดยไม่มีมีดเหน็บเอวมีปืนสะพายบ่า
ก็ขาสั่นลนลานแทบจะร้องไห้เป็นเด็กแล้ว
แทนที่จะได้ตามที่ตั้งใจไว้
ความกลัวมีแต่ทำาให้สิ่งที่อยากได้หายห่างออกไป
ผู้คนที่คิดจะเจรจาด้วยพากันหลีกลี้หนีหน้ารังเกียจ
ทำาเก่งทำากล้าก็เฉพาะกับคนที่ถูกจับถูกมัดมือไขว้หลัง
ไม่คิดละอายใจกับการเอาเปรียบกับคนเสียเปรียบ
ทำากร้าวกับคนไม่มีทางสู้...ทั้งในแง่จำานวน	ทั้งในแง่อาวุธ
แต่ละคนไม่เคยรู้จัก แต่ละคนไม่เคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อน
เพียงแค่ถูกจับถูกต้อนมา
แล้วอุปโลกน์ให้เป็นศัตรูให้เป็นคู่แค้นให้เป็นคู่แข่ง
ภาพที่ปรากฏออกมาแต่ละครั้ง
ล้วนแต่เป็นการประจานตนเอง
ตอกย้ำาให้เห็นว่า	“สิ้นคิด”	อย่างเห็นได้ชัด
เดี๋ยวก็อ้างเป็นความศรัทธาในศาสนา
แต่กลับทำาสิ่งที่ตรงข้ามกับหลักศาสนาสอนโดยสิ้นเชิง
เดี๋ยวก็ดึงความเป็นศาสนิกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่การกระทำาแย่กว่าคนประกาศตนเป็นอเทวนิยมเสียอีก
เดี๋ยวก็ยืนยันว่าทำาไปเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ของศาสนา
แต่การกระทำาแต่ละอย่างมีแต่ทำาให้ศาสนาต้องมัวหมอง
ทั้งหลายทั้งปวง...พฤติกรรมแต่ละครั้งไม่สมเหตุสมผล
ไม่ว่าในด้านมนุษยธรรม	ด้านศาสนา	ด้านการเมือง...แม้แต่น้อยนิด  
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สมเด็จพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 4)

ขจัดความเสี่ยงด้วยการปฏิบัติต่อคนที่ป่วยอย่างรุนแรง

เข้มงวด	 อย่างเดียวกับท่ีมหาสมณะช่ือคายาฟาสได้กล่าว

ก้องว่า	 ‘ให้คน ๆ เดียวตายเพื่อประชาชน จะเป็นการ

ดีกว่าที่ชนทั้งชาติจะต้องพินาศไป’ (ยน 11:50)  

 ความช่วยเหลอื		พระเยซเูจ้าทรงปฏวิติัความคดิ 

ที่หวาดกลัว	 ความคิดแบบแคบๆ	 และอคติ	 พระองค์ 

ไม่ได้ลบล้างธรรมบัญญัติของโมเสส แต่ทรงทำาให้ธรรม- 

บัญญัติสมบูรณ์ (เทียบ มธ 5:17)	 	 ตัวอย่างเช่น	

พระองค์ทรงกล่าวถึงกฎที่ว่าด้วยการตอบโต้	 ว่าพระเจ้า

ไม่ทรงพอพระทัยการถือวันพระเจ้าที่มีการลงโทษ	 พระ

เยซูเจ้าไม่ทรงประณามหญิงที่กระทำาบาป	 แต่ช่วยเหลือ

เธอให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษด้วยการทุ่มหินใส่อย่าง

โหดร้าย	 เพียงเพราะกระทำาตามธรรมบัญญัติของโมเสส	

พระเยซูเจ้ายังทรงปรับเปลี่ยนจิตสำานึกใหม่ในบทเทศน์

บนภูเขา (เทียบ มธ 5)	ทรงเปิดเส้นขอบฟ้าใหม่สำาหรับ

มนุษยชาติ	 และเปิดเผยให้เห็นตรรกของพระเจ้า	 เป็น

ตรรกของความรัก	 ที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความหวาด

กลัว	แต่ด้วยเสรีภาพและความรัก	ด้วยความมุ่งมั่น	และ

น้ำาพระทัยของพระเจ้าเป็นสำาคัญ	 เหตุว่า	 ‘พระเจ้าองค์

พระผู้ไถ่ของชาวเรามีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความ

รอดพ้น และรู้ความจริงที่สมบูรณ์’ (1 ทธ 2:3-4) 	‘เรา

พอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา’ (มธ 

12:7) 

	 พระเยซูเจ้า	 ผู้เป็นโมเสสใหม่	 ทรงต้องการ

รักษาคนโรคเรื้อน	 ต้องการสัมผัสเขา	 และช่วยให้เขา

กลับสู่ชุมชนของเขาได้ใหม่โดยไม่ห่วงเร่ืองใครจะคิด

อย่างไร	และไม่ห่วงท่ีจะติดโรค	พระเยซูเจ้าทรงตอบสนอง 

คำาขอร้องของคนโรคเร้ือนผู้น้ีโดยทันที	 โดยไม่ขอรอศึกษา

สถานการณ์เสียก่อนว่าจะมีผลเสียอะไรเกิดขึ้นตามมา

ได้บ้าง	สำาหรับพระเยซูเจ้า	สิ่งที่สำาคัญเหนือสิ่งอื่นใด	คือ

การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ชายขอบ	 รักษาบาดแผลของผู้ป่วย	

นำาทุกคนกลับเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า	 และการกระทำา

เช่นนี้ย่อมทำาให้บางคนไม่พอใจ

	 พระเยซู เจ้ าไม่ทรงหว่ันเกรงเรื่อง เหล่า น้ี 	

พระองค์ไม่สนใจพวกที่มีความคิดแคบๆ	 ที่ไม่ต้องการ

เห็นแม้แต่เรื่องการรักษาโรค	 การกระทำาที่เปิดเผย	 หรือ

การกระทำาใดๆ	 ท่ีออกไปนอกกรอบความคิดของพวกเขา 

ไม่เห็นคุณค่าของความอ่อนโยนที่ไม่ตรงกับความคิด

และพิธีกรรมการทำาให้บริสุทธิ์ของพวกเขา	พระองค์ทรง 

ต้องการช่วยเหลือผู้ที่สังคมไม่คบหา	 ช่วยเหลือผู้ที่อยู่

นอกคอก (เทียบ ยน 10)

	 มีอยู่สองวิธีสำาหรับการคิดและการมีความเชื่อ	

วิธีคิดแบบแรก	 คือ	 เรากลัวที่จะสูญเสียผู้ที่ได้รับความ

รอดพ้นแล้ว	 กับวิธีคิดแบบที่สอง	 คือ	 เราต้องการช่วย 

ผู้ที่หายไป	ทุกวันนี้เราก็ยังคิดเป็นสองวิธีนี้อยู่		กล่าวคือ	

เรายืนอยู่บนทางสองแพร่งทางความคิด	 ได้แก	่ ความ

คิดของผู้รักษาธรรมบัญญัติ	 คือต้องการขจัดอันตราย

ด้วยการขับไล่ผู้ที่ป่วยออกไป	ส่วนความคิดของพระเจ้า	

คือ	โอบกอดเขาด้วยความรักและช่วยเหลือเขา		เปลี่ยน

ความเลวร้ายเป็นความดี	 เปลี่ยนการประณามลงโทษ

เป็นความรอดพ้น	 และเปลี่ยนการไม่มีสิทธิ์มีเสียงเป็น 

การประกาศพระนามของพระองค์

	 วิธีการคิดทั้งสองวิธีนี้	 มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยของ

พระศาสนจักร	คือ	การคิดขจัดออกไป	กับการคิดช่วยเหลือ 

นักบุญเปาโลผู้ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเยซูเจ้า

ที่ให้ไปประกาศข่าวดีจนสุดปลายแผ่นดิน (เทียบ มธ 

28:19)	 ได้กระทำาในสิ่งที่ก่อให้เกิดการต่อต้านอย่าง

รุนแรง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ที่ต้องการให้ประพฤติ

ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสสอย่างไม่มีเงื่อนไข

ใดๆ	 ทั้งสิ้น	 รวมทั้งเรื่องการให้พวกต่างศาสนามารับ

ความเชื่อ	 นักบุญเปโตรก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่าง

รุนแรงโดยชุมชนคริสตชนเมื่อท่านเข้าไปในบ้านของ

คอร์เนลีอุสซึ่งเป็นนายทหารที่นับถือต่างศาสนา (เทียบ 

กจ 10)

	 นับตั้งแต่การประชุมสภาเยรูซาเล็มเร่ือยมา	

พระศาสนจักรเลือกวิธีการของพระเยซูเจ้าเสมอ	 คือวิถี

แห่งความรักและความช่วยเหลือ	 นี่ไม่ได้หมายถึงการ

ไม่ต้องระมัดระวังอันตรายจากการปล่อยให้สุนัขจิ้งจอก

ถือโอกาสลักลอบเข้ามา	แต่ให้เน้นการต้อนรับลูกล้างผลาญ

ที่สำานึกผิด	 การเยียวยารักษาบาดแผลของบาปด้วย

ความกล้าหาญและมุ่งมั่น	 พับแขนเสื้อโดยไม่ยืนเฝ้าดู

อย่างนิ่งดูดายท่ามกลางความทุกข์ยากในโลก	 วิถีของ

พระศาสนจักรไม่ใช่ลงโทษใครไปชั่วนิรันดร์	แต่นำาความ

เมตตาของพระเจ้าไปสู่ทุกคนท่ีร้องขอด้วยความเต็มใจ	

วิถีของพระศาสนจักรจึงเป็นการออกจากห้องสี่เหลี่ยม

ไปสู่ภายนอกเพ่ือหาผู้ท่ีอยู่ห่างไกลท่ีชายขอบสังคม	

เป็นการนำาวิธีการของพระเจ้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ 

เป็นการเลียนแบบพระอาจารย์เจ้าที่ได้ตรัสไว้ว่า	 ‘คน

สบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่คนป่วยต้องการ เรา 

ไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาป

ให้กลับใจ’ (ลก 5:31-32) 

	 ในการรักษาคนป่วยโรคเรื้อน	พระเยซูเจ้าไม่ได้

ทำาให้กระทบคนที่ไม่ป่วย	 แต่พระองค์ช่วยให้พวกที่ไม่

ป่วยได้เป็นอิสระหลุดพ้นจากความหวาดกลัว	 พระองค์

ไม่ได้ทำาร้ายพวกเขา	 แต่ให้พี่น้องกลับคืนแก่พวกเขา	

พระองค์ไม่ได้ลบล้างธรรมบัญญัต	ิ แต่ทรงเห็นคุณค่า

ของผู้ที่พระเจ้ามอบธรรมบัญญัติให้	 แท้จริงแล้ว	 พระ

เยซูเจ้าทรงให้ผู้ที่ไม่ป่วยได้เป็นอิสระหลุดพ้นจากการ

เป็นเหมือนดั่งพี่ชายคนโต(ในเรื่องลูกล้างผลาญ) (เทียบ 

ลก 15:11-32) 

	 กล่าวสั้นๆ	ก็คือ	ความรักไม่สามารถอยู่นิ่งเฉย 

ไม่ยินดียินร้าย ไม่กระตือรือร้น ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ความ

รักต้องเสมือนโรคติดต่อ ก่อให้เกิดความตื่นเต้น เสี่ยง

และลงมือกระทำา เหตุว่าความรักที่แท้จริงย่อมไม่โอ้อวด 

ไม่มีเงื่อนไข ไม่หยาบคาย (เทียบ 1 คร 13)	ความรักย่อม

ช่วยให้เราหาถ้อยคำาที่เหมาะสมกับทุกคนที่ถูกมองว่า

รักษาไม่หายแล้วและดังนั้นจึงไม่ต้องสนใจอีกต่อไป	การ

ติดต่อกับเขาเป็นภาษาของการสื่อสารที่แท้จริง	 คำาพูด 

ท่ีเป่ียมด้วยความรักย่อมนำามาซ่ึงการรักษาผู้ป่วยโรคเร้ือน	

เราจะรักษาได้อีกมากเท่าใดถ้าเราเรียนรู้ภาษานี้	 	 คน

ป่วยโรคเรื้อนเมื่อเขาได้รับการรักษาให้หายแล้ว	 เขาได้

กลายเป็นผู้ประกาศความรักของพระเจ้า	 พระวรสารได้

บอกเราว่า	 ‘เขาได้ออกไป และเริ่มป่าวประกาศกระจาย

ข่าวไปทั่ว’ (มก 1:45)

	 พระคาร์ดินัลใหม่ที่รัก	 นี่คือตรรก	 นี่คือความ

คิดของพระเยซูเจ้า	 และนี่คือวิถีของพระศาสนจักร	 ไม่

เพียงแต่ให้การต้อนรับและช่วยเหลือด้วยความกล้าหาญ

ในพระวาจาแก่ผู้ที่มาเคาะประตูของเราเท่านั้น	 เรายัง

ต้องออกไปและแสวงหาอย่างไม่หวั่นเกรงและอย่าง

ปราศจากอคติใดๆ	 หาผู้ที่อยู่ห่างไกล	 แบ่งปันสิ่งต่างๆ

ที่เราได้รับมา	 	 ‘ผู้ที่พูดว่า เขาอยู่ในพระองค์ ก็ต้อง

ดำาเนินชีวิตเหมือนกับที่พระองค์ทรงดำาเนินชีวิต’ (1 

ยน 2:6)	 	 คุณลักษณะของเราคือ	 การรับใช้ผู้อื่นอย่าง

เปิดเผยและจริงใจ	แค่นี้ก็เป็นเกียรติยศของเราแล้ว

	 ในพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ที่ เราพากัน

มาอยู่รอบพระแท่นของพระเจ้า	 ขอให้เราวิงวอนขอ

พระนางมารีย	์ มารดาแห่งพระศาสนจักร	 พระนางเอง

ก็ต้องทนทุกข์อันเป็นผลมาจากการถูกใส่ร้ายป้ายสี 

(เทียบ ยน 8:41)	 และยังต้องเสด็จหนี(ไปประเทศ

อียิปต์) (เทียบ มธ 2:13-23)	ขอพระนางเสนอวิงวอน

ขอพระหรรษทานเพื่อเราจักได้เป็นข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์

ของพระเจ้า	 ขอพระนางผู้เป็นมารดาของชาวเรา	 สอน

เราอย่าได้หวั่นกลัวในการต้อนรับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก	

อย่าได้เกรงกลัวในการแสดงออกซึ่งความอ่อนโยนและ

ความสงสาร	 ขอพระนางได้ห่อหุ้มเราให้มีความอดทน

ในเวลาที่เราต้องอยู่ช่วยเหลือพวกเขา	 โดยไม่หวังผล

ตอบแทนใดๆ	 ในโลกนี้	 ขอพระนางช่วยให้เราเห็นองค์

พระเยซูเจ้าและช่วยเราให้เดินตามรอยพระบาทของ

พระองค์

	 พี่น้องที่รัก	ในขณะที่เราพากันมาหาพระเยซูเจ้า 

และพระนางมารีย์พระมารดาของเรา	 ข้าพเจ้าขอให้ท่าน 

ได้รับใช้พระศาสนจักรด้วยการท่ีเราจะไม่ยอมถูกประจญ	

ด้วยการมาหาพระเยซูเจ้าโดยไม่ไปหาผู้ยากไร้	 ด้วยการ 

แบ่งชนชั้นที่ไม่ใช่ความเป็นพระศาสนจักรที่แท้จริง	

ข้าพเจ้าขอท่านได้โปรดรับใช้พระเยซูเจ้าผู้ทรงถูกตรึง

กางเขนในตัวของทุกผู้ทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยาก	 ไม่ว่า

จะเป็นเพราะด้วยเหตุผลใดก็ตาม	 ขอให้ท่านจงเห็น

พระองค์ในทุกคนท่ีหิวกระหาย	 ท่ีปราศจากเคร่ืองนุ่งห่ม 

ขอให้เห็นพระองค์แม้ในคนท่ีสูญเสียความเชื่อไปแล้ว	

หรือไม่ปฏิบัติศาสนกิจใดๆ	 	 ขอให้ท่านได้เห็นพระองค์

ในผู้ถูกคุมขัง	 ผู้เจ็บป่วย	 ผู้ตกงาน	 ผู้ถูกกดขี่ข่มเหง	

ขอให้ท่านได้เห็นพระองค์ในผู้ป่วยโรคเรื้อนไม่ว่าด้าน

ร่างกายหรือจิตใจ	ที่ถูกรังเกียจเดียดฉันท์		เราจะไม่มีวัน

หาพระเยซูเจ้าได้พบ	 ยกเว้นเราจะยอมรับบุคคลเหล่านี้

ด้วยความจริงใจ	 	 ขอให้เราคิดถึงนักบุญฟรังซิสผู้ซึ่งไม่

รังเกียจที่จะโอบกอดคนโรคเรื้อน	 และยอมรับทุกคนที่

สังคมรังเกียจ	 	 พระวรสารเกี่ยวกับผู้ยากไร้ช่วยให้ผู้คน

ได้เห็นความน่าเชื่อถือและเปิดเผยความเป็นคริสตชน

ของเราอย่างแท้จริง

	 การสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่และพิธีมิสซา

พระสันตะปาปากับคณะพระคาร์ดินัล	 วันที่	 14-15	

กุมภาพันธ	์ 2015	สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 ใน

นามสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 ดำาเนิน

การถ่ายทอดสดพิธีดังกล่าวทั้ง	 2	 วัน	 ผ่านทางช่อง	

TNN	24	ดิจิตอลทีวี	โดยอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียร- 

วิเชียรฉาย คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ คุณพ่อ 

ชุมภา คูรัตน์	 เป็นผู้บรรยาย	 และได้รับการสนับสนุน

การถ่ายทอดจาก	ธนาคารกรุงเทพ  อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา   ลีสวัสดิ์- 

ตระกูล คุณอรนงค์ ซื่อเพียรธรรม JOHNY’S 

GEMS                            



ปีที่ 39 ฉบับที่ 10 ประจำ�วันที่ 1-7 มีน�คม 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 8

(อ่านต่อหน้า 14)

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
โอกาสวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 23 

(11 กุมภาพันธ์ 2015)
ปรีชาญาณแห่งหัวใจ (SAPIENTIA CORDIS)

“ข้าพเจ้าเป็นดวงตาให้คนตาบอด เป็นเท้าให้คนง่อยเปลี้ยเสียขา” (โยบ 29:15)

บรรดาพี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย	

	 ในโอกาสวันผู้ป่วยสากล	ครั้งที่	23	ซึ่งนักบุญ 

ยอห์น	ปอล	ที่	2	พระสันตะปาปา	ได้ทรงริเริ่มไว้	ข้าพเจ้า

ให้ความสนใจพวกท่านผู้แบกภาระแห่งความเจ็บป่วย

และร่วมเป็นหนึ่งเดียวในรูปแบบที่หลากหลายกับพระ

วรกายขององค์พระคริสตเจ้าผู้ทรงทนทุกข์ทรมาน	 เช่น

เดียวกันกับพวกท่านทั้งหลาย	 บรรดาบุคลากรวิชาชีพ

และบรรดาอาสาสมัครในงานด้านสุขภาพอนามัย

	 หัวข้อของปีนี้	 เชิญชวนเราให้ไตร่ตรองถ้อยคำา

ในหนังสือโยบที่ว่า“ข้าพเจ้าเป็นดวงตาให้คนตาบอด

เป็นเท้าให้คนง่อยเปลี้ยเสียขา”	(โยบ	29:15)	ข้าพเจ้า

ปรารถนาจะพิจารณาประโยคนี้จากมุมมองของปรีชา

ญาณแห่งหัวใจ	(SAPIENTIA	CORDIS)

 1. ‘ปรีชาญาณ’ นี้ไม่ใช่ความรู้ทางทฤษฎี	ไม่ใช่

ความรู้ที่เป็นนามธรรมหรือเป็นผลิตผลของเหตุผล 

ถ้าจะพูดให้ถูกดังเช่นที่นักบุญยากอบได้อธิบายไว้ใน

บทจดหมายของท่าน	 “ส่วนปรีชาญาณท่ีมาจากเบ้ืองบน 

ประการแรกเป็นสิ่งบริสุทธิ์	แล้วจึงก่อให้เกิดสันติ	เห็นอก 

เห็นใจ	 อ่อนน้อม	 เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา	 บังเกิด

ผลที่ดีงาม	 ไม่ลำาเอียง	 ไม่เสแสร้ง”	 (ยก	 3:17)	 ซึ่งเป็น

คุณลักษณะที่ถูกปลูกฝังไว้ในความคิดในหัวใจของ

ผู้ท่ีมีความไวต่อความทุกข์ทรมานของเพ่ือนพ่ีน้องและ

ผู้ท่ีมองเห็นพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าในตัวพวกเขา 

โดยพระจิตเจ้าดังน้ันให้เราได้อ้อนวอนขอดังเพลงสดุดี

ที่ว่า	 ‘โปรดทรงสอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้รู้จักนับวันแห่ง

ชีวิตได้ถูกต้องเพ่ือจะได้มีจิตใจปรีชาฉลาด’	 (สดด	 90:12)	

ด้วยปรีชาญาณแห่งหัวใจซ่ึงเป็นของประทานจากองค์

พระผู้เป็นเจ้าน้ี	 เป็นการสรุปคำาสอนซ่ึงเป็นผลของวันผู้ป่วย

สากล

 2. ปรีชาญาณแห่งหัวใจ หมายถึง ก�รรับใช้ 

เพื่อนพี่น้องในบทสนทนาของโยบซึ่งบรรจุถ้อยคำา 

เหล่านี้ที่ว่า	 ‘ข้าพเจ้าเป็นดวงตาให้คนตาบอด	 เป็นเท้า

ให้คนง่อยเปลี้ยเสียขา’	 ชี้ให้เห็นชัดเจนถึงมิติของการ 

รับใช้บรรดาผู้ท่ียากจนและมีความต้องการการช่วยเหลือ

ซึ่งชายผู้ชอบธรรมผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยอำานาจท่ีแท้จริงและ

เป็นท่ีเคารพท่ามกลางหมู่ผู้สูงวัยในเมืองของท่านผู้นี้ 

ความสูงส่งทางด้านศีลธรรมของท่านเห็นได้ชัดในการ

รับใช้บรรดาคนยากจนซึ่งร้องขอความช่วยเหลือเช่น

เดียวกับการช่วยเหลือลูกกำาพร้าและบรรดาแม่ม่าย	

(โยบ	29:12-13)		

	 ในยุคปัจจุบันคริสตชนจำานวนมากได้แสดงออก

ให้เห็นว่าพวกเขาได้เป็น	‘ดวงตาให้คนตาบอด’	และเป็น 

‘เท้าให้คนง่อยเปล้ียเสียขา’	 ซ่ึงมิใช่ด้วยคำาพูดแต่ด้วยชีวิต

ของพวกเขาที่หยั่งรากลึกในความเชื่อที่แท้จริง!	พวกเขา 

อยู่ใกล้ชิดกับบรรดาผู้เจ็บป่วยท่ีต้องการความช่วยเหลือ

อย่างต่อเนื่องเพ่ือช่วยชำาระทำาความสะอาดร่างกาย 

ช่วยใส่เสื้อผ้าช่วยป้อนอาหาร	 การรับใช้แบบนี้เมื่อทำาไป

นานวันเข้าก็จะทำาให้กลายเป็นภาระท่ียากและหนักหน่วง

มันเป็นการง่ายที่จะดูแลรับใช้ในระยะเวลาแค่ไม่กี่วัน

แต่จะเป็นสิ่งที่ยากลำาบากมากๆ	 ในการดูแลช่วยเหลือ

คนๆ	 หนึ่งเป็นระยะเวลานาน	 อาจจะเป็นเดือนๆ	 หรือ

แม้กระทั่งเป็นปีๆ	ก็ตาม	โดยเฉพาะเมื่อคนๆ	นั้นอยู่ใน

สภาวะท่ีไม่สามารถจะกล่าวขอบคุณได้เลยสักคำา	 อย่างไร

ก็ตามนี่ช่างเป็นการเดินทางท่ียิ่งใหญ่เสียจริงในการท่ี

จะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ในช่วงเวลายากลำาบากนี้เองที่เรา

สามารถวางใจในการประทับอยู่เคียงข้างขององค์พระ 

ผู้เป็นเจ้าในวิธีการพิเศษนี้และเราก็ยังสามารถเป็นผู้ 

ช่วยเหลือพิเศษในงานพันธกิจของพระศาสนจักรอีก

ด้วย

 3. ปรีชาญาณแห่งหัวใจคืออยู่กับเพื่อนพี่น้อง 

ช่วงเวลาที่ใช้ไปในการอยู่เคียงข้างผู้ป่วยนับเป็นช่วง

เวลาศักด์ิสิทธิ์ เป็นการสรรเสริญองค์พระผู้ เป็นเจ้า 

ผู้ซึ่งทำาให้เรามีพระฉายาลักษณ์ขององค์พระบุตรของ

พระองค์ผู้ซึ่งเสด็จมา	 ‘มิใช่เพื่อให้ผู้อื่นรับใช้แต่มาเพื่อ

รับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมนุษย์ 

ทั้งหลาย’	(มธ	20:28)	พระเยซูคริสตเจ้าเองตรัสว่า	‘เรา

อยู่ในหมู่ท่านเหมือนเป็นผู้รับใช้จริงๆ’	(ลก	22:27)	

	 ด้วยความเชื่อท่ีมีชีวิตชีวาให้เราวอนขอต่อ

พระจิตเจ้าโปรดทรงประทานพระหรรษทานแห่งความ

ชื่นชมในคุณค่าของการอยู่เคียงข้างผู้ป่วยโดยไม่ต้อง

บรรยายออกมาเป็นคำาพูดท่ีนำาเราให้ได้ใช้เวลาเพ่ือ

บรรดาพี่น้องชายหญิงเหล่านี้ซึ่งขอบพระคุณในความ

ใกล้ชิดและความรักที่เราได้มอบให้จนทำาให้พวกเขาได้

รู้สึกว่าได้รับความรักมากข้ึนและรู้สึกสะดวกสบายมาก

ขึ้นในทางตรงกันข้ามมันเป็นการโกหกอย่างใหญ่หลวง	

ซึ่งได้ซ่อนเอาไว้เบื้องหลังคำาพูดที่ใช้เพื่อเน้นในความ

สำาคัญของ	“คุณภาพของชีวิต”	ซึ่งมันทำาให้คนทั่วๆ	ไป 

คิดว่า	 ชีวิตท่ีประสบความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วย

อย่างหนักสู้ไม่ดำารงชีวิตอยู่จะดีกว่า	

 4. ปรีชาญาณแห่งหัวใจคือก�รออกจ�กตัวเอง 

ไปหาเพื่อนพี่น้อง	 หลายต่อหลายครั้งโลกของเราได้ลืม

คุณค่าพิเศษของช่วงเวลาที่ใช้ไปในการอยู่ข้างเตียงของ

ผู้เจ็บป่วยเพราะความรีบเร่ง	 	 ความตื่นเต้น	 การสร้าง

ผลงานจนลืมมิติคุณค่าของการให้เปล่าด้วยน้ำาใจอิสระ	

การให้การดูแล	การรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนบ่อยๆ	ท่ีเบ้ืองหลัง 

ท่าทีซึ่งดูมีความเชื่อที่อบอุ่น	 แต่ได้ลืมพระวจนะของ

องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสว่า	 ‘ท่านได้ทำาสิ่งนั้นต่อเราเอง’	

(มธ	25:40)	

	 ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าปรารถนาจะเน้นย้ำาอีกครั้ง

หนึ่งถึง	ความสำาคัญอันดับแรกของ	‘การออกจากตัวเอง 

ไปหาเพ่ือนพ่ีน้อง’	ซ่ึงเป็นหน่ึงในพระบัญญัติสองประการ

หลักท่ีเป็นรากฐานกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมและเป็น

เครื่องหมายชัดเจนที่สุดในการพิเคราะห์แยกแยะบน

เส้นทางการเติบโตฝ่ายจิตในการตอบสนองต่อพระพร

ของพระเจ้าที่ทรงประทานแบบให้เปล่า	 (อ้าง:	 พระ

สมณสาส์นเตือนใจเรื่องความชื่นชมยินดีแห่งพระ 

วรสารข้อ	179)	จากธรรมชาติเดียวกันแห่งการเป็นธรรมทูต 

ของพระศาสนจักรจึงบังเกิด	 ความรักเพื่อเพื่อนพี่น้อง

รวมท้ังความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเข้าใจช่วยเหลือและส่งเสริม	

(อ้าง:	ข้อเดียวกัน)

 5. ปรีชาญาณแห่งหัวใจหมายถึงเป็นหนึ่งเดียว 

กันกับเพื่อนพี่น้องโดยไม่ตัดสินเขาความรักต้องการ

เวลาเป็นเวลาเพ่ือดูแลเอาใจใส่บรรดาผู้เจ็บป่วยและเวลา

เพื่อเยี่ยมเยียนพวกเขาเป็นเวลาเพื่ออยู่เคียงข้างพวกเขา

เช่นเดียวกับสิ่งที่เพื่อนๆ	 ของโยบได้กระทำาโดย	 นั่งลง

บนพื้นดินอยู่กับโยบเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีใครพูด

กับโยบแม้แต่คำาเดียวเพราะเห็นว่าโยบต้องทุกข์ทรมาน

มาก	 (โยบ	 2:13)	 แต่เพื่อนๆ	 ของโยบได้ซ่อนอคติ 

ในแง่ลบต่อตัวโยบไว้ภายในใจพวกเขาคิดว่าความโชคร้าย 

ของโยบอาจจะเป็นการลงโทษจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

เพราะบาปของเขาในทางตรงกันข้ามความรักท่ีแท้จริง
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

วัฒนธรรมสตรี : 
เสมอภาคและแตกต่าง
	 สมณสภาว่าด้วยวัฒนธรรมได้จัดประชุมที่

วาติกัน	 	 ระหว่างวันที่	 4-7	 กุมภาพันธ	์ ค.ศ.	 2015		

หัวข้อ	 “วัฒนธรรมสตรี	 :	 ความเสมอภาคและความ 

แตกต่าง”			พระคาร์ดินัลยานฟรังโก		ราวาซี		นำาสมาชิก

เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส		พระองค์ได้แสดง

ความชื่นชมต่อบรรดาสตรีในปัจจุบันเป็นพิเศษ

	 สำาหรับหัวข้อการประชุมน่าไตร่ตรองให้ลึกขึ้น		

น่าศึกษาเกณฑ์และรูปแบบใหม่ๆ	 เพื่อบรรดาสตรีจะ

รู้สึกด	ี 	มีส่วนร่วมเต็มๆ	 ในสังคมและในพระศาสนจักร		

เพราะในพระศาสนจักรสากลมีฆราวาสทั้งหญิงชายที่

อุทิศตนในวิธีที่แตกต่างกัน		เช่น	ด้านวัฒนธรรม		การ

ศึกษา		เศรษฐกิจ		ในโลกการทำางาน		ในครอบครัว		ใน

สถาบันศาสนา

	 พระสันตะปาปาได้เสนอแนวทางพัฒนางาน

ด้านนี	้	บางประการ	คือ

	 1.	หัวข้อ		ระหว่างความเสมอภาคและความ

แตกต่าง  แสวงหาสมดุล				ความสมดุลไม่ใช่เท่ากัน		

ไม่ใช่ในแง่ความคิด		เพราะมองเลนส์แบบความคิดก็เป็น 

อุปสรรคต่อวิสัยทัศน์ด้านข้อเท็จจริง	 	 ความเสมอภาค

และความแตกต่างของสตร	ี	ก็เหมือนของบุรุษ		ต้องมอง

ด้านความสัมพันธ์ 	มากกว่า		อยู่เหนือ...	มุมมองใหม่		

ควรมองด้านการช่วยเหลือพ่ึงพากันในความเสมอภาค 

และความแตกต่าง

	 2.	 การให้กำาเนิด	 (generativity)	 	 พิจารณา

บรรดาแม	่ 	 ผู้ให้กำาเนิด	 	 ถ่ายทอดชีวิต	 	 และปกป้อง

ชีวิต		ไม่จำากัดด้านชีววิทยาเท่านั้น		เราสามารถสรุปได้

ใน	4	ประเด็น	คือ	ความปรารถนา		นำามาสู่โลก		เอาใจใส่		

และการปล่อยให้ลูกที่โตแล้วมีประสบการณ์	(let	go)

	 พ่อให้กำาลังใจบรรดาสตรีท่ีทำางานมีบทบาท

สำาคัญในครอบครัว		ในการสอนคำาสอน		งานอภิบาลใน

โรงเรียนและในโครงสร้างสังคม	 	 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ		

สตรีจะรู้จักแสดงพระพักตร์อ่อนหวานเมตตาของ

พระเจ้า	 	 เต็มใจให้เวลามากกว่าใช้เวลา	 	 ในการต้อนรับ

มากกว่าตัดออกไป		เหมือนพระศาสนจักรที่ต้อนรับและ 

ให้กำาเนิดชีวิต

	 3.	ร่างกายผู้หญิงในวัฒนธรรมและชีววิทยา    

เ ตือนเราให้ เห็นความงดงามและความกลมกลืน	

(harmony)		ของร่างกายซึ่งพระเจ้าได้มอบให้ผู้หญิง		แต่

ก็มีแผลท่ีเจ็บปวด	 	 เวลาท่ีสตรีได้รับความรุนแรงหยาบคาย 

	 มีหลายรูปแบบของการค้าเยี่ยงทาส		การโสเภณี 

การทำาให้ร่างกายเสียโฉม	 	 เราต้องทำางานเอาชนะเรื่อง 

เหล่าน้ีท่ีลดศักด์ิศรีสตรีลงไปเป็นส่ิงของซ้ือขายในตลาด

ต่างๆ		พ่อขอให้สนใจช่วยเหลือสตรียากจนมากมาย		ที่

ถูกบังคับให้มีชีวิตในสภาพอันตราย	 	 ถูกย่ำายี	 	 ถูกขับ

ไล่ไปอยู่ชายขอบสังคม	 	 และเป็นเหยื่อของวัฒนธรรม		

ชอบทิ้ง	(throwaway	culture)

	 4.	สตรีและศาสนา				หนี	หรือ	แสวงหา	เข้าไป

มีส่วนร่วมในชีวิตของพระศาสนจักร?	 	 บรรดาสัตบุรุษ 

(อ่านต่อหน้า 13)
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สุดยอดของประเทศสหรัฐอเมริกา : 

ศิลปะของนอร์แมน ร็อคเวล

นั้นเธอก็ออกเพลงมา	5	อัลบั้ม

l ทุกวันนี้ดานีแอลกำาลังทำางานเพลงอัลบั้มล่าสุดเป็น

ซีดีส่งเสริมชีวิตช่ือชุดว่า	 “วัฒนธรรมแห่งชีวิต”	 (Culture	

of	Life)

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)
25 มกราคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l เจ้าหน้าที่ตำารวจ	 พนักงานบาร์มองดูเด็กชายหนีออก

จากบ้าน	ทั้งคู่มีรอยยิ้มเจือบนใบหน้า	จดจำาได้ว่าพวกเขา 

ก็เคยทำาแบบนี้เมื่อชีวิตอยู่ในวัยเดียวกัน	 รายละเอียด

บนภาพวาดชิ้นนี้ทำาให้รู้สถานที่เรื่องราวได้เลยว่าเป็น

ประเทศสหรัฐอเมริกาและศิลปินก็เป็นใครไปไม่ได้

นอกจาก	นอร์แมน	ร็อคเวล	เขาเกิดในนิวยอร์ก	ปี	ค.ศ.

1894	 เขาวาดภาพปกนิตยสารแซทเทอร์เดย์	 อิฟนิ่ง 

โพสต์	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1916	 ถึง	 1963	 งานของเขา

สะท้อนความเปลี่ยนแปลงสำาคัญของสังคมชาวอเมริกัน

ท่ีก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี20...และสะท้อนว่ากระแสเหล่านี้ 

มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำาวันของผู้คนอย่างไร	 ดาเนียล	 

เอ็ชเชอร	์นักประวัติศาสตร์อเมริกัน	:	ศิลปะของนอร์แมน 

ร็อคเวล	เล่าว่า“ร็อคเวลเป็นศิลปินผู้สามารถแสดงความ

เป็นแก่นแท้ตัวตนแห่งวิญญาณของอเมริกาออกมา	 เขา

ใช้ภาพวาดอธิบายกระบวนการพัฒนาประวัติศาสตร์

ประเทศอเมริกา	โดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วงเวลาน้ันท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกากลายเป็นชาติมหาอำานาจอย่างท่ีเป็นอยู่

ทุกวันนี้”

l นิทรรศการ

จัดแสดงในกรุง

โรม	 มีภาพวาด

ของศิลปินผู้เป็น

ที่รักของผู้คนตั้ง

แสดงราว	 300	

ชิ้น	 และจะแสดง 

ไปจนถึง เดื อน

กุมภาพันธ์	 จิน- 

ต น า ก า ร ไ ด้  

รูป
เด

็กห
นีอ

อก
จา

กบ
้าน

ไม่ยากว่าเขาเป็นคนเช่นไรหลังจากชมผลงานภาพวาด

ของเขาแล้ว		ดาเนียล	เอ็ชเชอร์สรุปว่า	“คุณสามารถพบว่า

เขาเป็นคนเปี่ยมไปด้วยไหวพริบและเสียดสีขบขัน...เป็น

อื่นไปไม่ได้เลย”	 ตัวร็อคเวลเองก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

ช่วงบ้ันปลายชีวิต	เขาเลือกท่ีจะแสดงถึงความจริงท่ีขมข่ืน	

เช่นความอยุติธรรมในสังคมและผลกระทบทั้งหมดของ

อคติในการเหยียดสีผิวขณะนี้	 ผลงานทั้งหมดของเขา

กลับกลายเป็นบันทึกประวัติครบถ้วนแห่งความฝันของ

ชาวอเมริกัน
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

ได้รับเรียกในหนทางพิเศษ	 	 พ่อมั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่จะให้ท่ีกับบรรดาสตรีในชีวิตพระศาสนจักร		
ต้อนรับให้เข้ามาในเร่ืองวัฒนธรรมและสังคม		สตรีมากมาย 
ในชุมชนต่างๆ	 	 น่าให้มีส่วนรับผิดชอบในงานอภิบาล		
ในครอบครัว		ในชุมชน		และในการไตร่ตรองด้านเทววิทยา
ด้วย
	 บทบาทของสตรีในครอบครัวสำาคัญมาก		
สตรีมีคุณลักษณะละเอียดอ่อน	 	 ความรู้สึกว่องไวและ
อ่อนหวาน	 	 ซึ่งเป็นประโยชน์ให้กำาลังจริงๆ	 ในชีวิต
ครอบครัว	 	 ยิ่งกว่านั้น	 	 สตรีมีบทบาทในสังคม	 	 ในที่
ทำางาน	 	 ในครอบครัว	 	 เราต้องไม่ปล่อยให้สตรีแบก
ภาระหนักในเรื่องที่ต้องตัดสินใจ		สถาบันต่างๆ	รวมทั้ง
ชุมชนศาสนาต้องรับรองเสรีภาพในการเลือกของสตรี		
เพื่อพวกเขาจะได้รับโอกาสรับผิดชอบในสังคมและพระ
ศาสนจักร		ในแบบที่กลมกลืนกับชีวิตครอบครัว

สรุปจากข่าววาติกัน  7 กุมภาพันธ์ 2015
หมายเหตุ : 8 มีนาคม  วันสตรีสากล

คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)

1	 ผมเริ่มต้นบทความด้วย	 ตัวหนังสือตัวโต	 ที่
เขียนไว้ที่หน้าปกด้านในทั้งต้นเล่มและท้ายเล่ม	 ของ	
“พัชรสมโภชคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของ
พระนางมารีย์ ค.ศ. 1937-2012”	 ทั้ง	 2	 ภาพ	 ต่าง
ก็เป็นภาพหมู่ของบรรดาซิสเตอร์คณะนี้	 ทั้งที่เป็นภาพ 
วันวานในอดีตที่ทำาให้เรารับรู้ได้ว่าเป็นเรื่องราวของ
คณะนักบวชหนึ่งที่อยู่ที่บางนกแขวก	 และวันนี้ที่อยู่ที่
ราชบุรี

2 “เมื่อตั้งคณะ พ่อได้ฝากคณะนี้ไว้กับแม่พระ 
ได้เอาแม่พระเป็นผู้อุปถัมภ์ เพื่อแสดงว่า คณะเราเป็น
ของแม่พระ ดังนั้นฤทธิ์กุศลต่างๆ การพลีกรรม การ
ก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ล้วนมาจากแม่พระ พระแม่ 
เท่านั้นที่จะนำาเราไปสู่ความเจริญ”	 ....	 พระสังฆราช 
กาเยตาโน ปาซอตต	ี ได้บอกเรื่องราวของคณะที่มี
พระแม่มารีอาเป็นองค์อุปถัมภ์	 และได้ให้ความหมาย	
ความสำาคัญ	 คุณค่า	 ที่เป็นหนทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์	 ที่
สมาชิกคณะจะเลียนแบบจากแบบอย่างของแม่พระ	
ท่านได้กล่าวไว้ในวันที่	 22	 สิงหาคม	 ค.ศ.	 1949	
….	 ผมอ่านประวัติคณะนักบวชหญิงแห่งหนึ่งของ
สังฆมณฑลราชบุรี	 ศึกษาความเป็นมาที่อยู่เบื้องหลัง 
ความคิด	และผู้คน	....	“ยิ่งคนเราเข้าใกล้พระเจ้ามาก
เท่าไร ก็ยิ่งแสดงออกว่ารักมากเท่านั้น”	 ผมคิดและ
ไม่แปลกใจที่ผลของความรักดำารงอยู่กับเราจนถึงวันนี้	
...	คณะนักบวชหญิงคณะนี้	บรรดาสมาชิกได้เลียนแบบ 
จิตตารมณ์	อุดมการณ์ของพระนางมารีย์	 สืบสานพันธกิจ 
ความรักของพระเจ้ามาถึงเราวันนี้กว่า	 75	 ปีมาแล้ว	 ...	
ผมพลิกหน้าแรกๆ	 หลังคำากล่าวแสดงความยินดีของ
บรรดาพระสังฆราช	 พินิจเรื่องราวที่เป็นประวัติของ
พระสังฆราชกาเยตาโน	 ปาซอตตี	 ...	 ท่านได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ปกครองสังฆมณฑลชั่วคราว	 หลังจากที่พระ 
สังฆราชเรอเน	 แปร์รอส	 ได้มอบมิสซังราชบุรีให้คณะ 
ซาเลเซียน	ตามโครงการสมณกระทรวงเผยแผ่่ความเช่ือฯ	
และที่สุดก็แยกออกจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	อย่าง
เป็นทางการในวันที่	 30	 มิถุนายน	 ค.ศ.	 1929	 ต่อมา
ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นสังฆรักษ์ปกครองมิสซังราชบุรี	
...	 ในขณะที่เมืองไทยประสบความยุ่งยาก	 วิกฤติเรื่อง
การเมือง	การศาสนา	 ในช่วงปี	 ค.ศ.	 1941	ท่านได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนพระสันตะปาปาในประเทศไทย		
(Delegate	Apostolic)	เทียบเท่าตำาแหน่งพระสมณทูต 
ในปัจจุบัน	 จนสิ้นสงครามโลกในปี	 ค.ศ.	 1945	 ...	ผม

วันวาน ... ที่

บางนกแขวก 

และวันนี้... ที่

ราชบุรี

อ่านต่อเนื่องพบเรื่องราวประทับใจในความเป็นท่าน 
ปาซอตตี	 ....	 “ท่านทำาหน้าที่ผู้อภิบาลด้วยชีวิตที่
กระตือรือร้น รักความยากจน แต่ร่าเริง และซื่อๆ ความ
ร้อนรนของท่านเพื่อความรอดของวิญญาณ ซึ่งเร่งรัด
ท่านให้เดินทางอันยาวนานบ่อยๆ หลายครั้งท่านต้อง
เดินทางด้วยเท้าเปล่า ด้วยเกวียน หรือบนหลังช้าง เช่น 
เม่ือไปสำารวจหรือเย่ียมคริสตชนท่ีอยู่ห่างไกลทางภาคใต้
ภายใต้แดดท่ีร้อนระอุด่ังไฟเผา ในป่าท่ีเต็มไปด้วยสัตว์ร้าย 
และโจรผู้ร้าย” .....

3	 ถ้อยคำาสั้นๆ	ที่มุมเล็กๆ	แต่สำาคัญในชีวิตของ
พระสังฆราชปาซอตต	ี คือการเชิญนักบวชหญิงเข้ามา
ทำางาน	 และการตั้งคณะนักบวช	 ...	 “นอกเหนือจาก
คณะนักบวชที่ท่านได้เชิญเข้ามาคือ คณะธิดาแม่พระ 
องค์อุปถัมภ์จากอิตาลี ในปี ค.ศ. 1931 … คณะกลาริส 
กาปูชิน ในปี ค.ศ. 1936 ... ที่สุดพระเจ้�ทรงนำ�ท่�น
ให้ตั้งคณะ “ชีสงเคร�ะห์” เพื่อร่วมง�นกับพระสงฆ์
ต�มวัดต่�งๆ  ในปี ค.ศ. 1937 ด้วยการดำาเนินการ
อย่างรอบคอบ” ผมอ่านเรื่องราวต่อเนื่องที่เป็นเอกสาร
เกี่ยวกับการก่อตั้งคณะฯ	ประมวลเรื่องราวที่เกิดขึ้นจาก
วันนั้นจนวันนี	้ ผมประทับใจในชื่อแรกๆ	 ของคณะ	 ที่
บอกชัดเจนถึงภารกิจในความรักเมตตาท่ีบรรดาสมาชิก
นักบวชคณะนี้ไม่ลืมเลือน	...เพราะ	“ความรักของพระ
คริสตเจ้าเร่งรัดเรา”	 (2	 คร	 5:14)	 คำาแรกที่อยู่บนสุด
ของเอกสารแนวทางชีวิต	 (แปลจากเอกสารที่ได้รับจาก
สันตะสำานัก	โดยพระสังฆราชไมเกิ้ล	ประพนธ	์ชัยเจริญ	
เป็นผู้แปล)	ก็ยิ่งมองเห็นพันธกิจแรกเริ่มของคณะ	เทียบ
เคียงกับความจริงแห่งยุค	ก็ยังสอดคล้องอย่างกลมกลืน	
และเห็นได้เป็นจริงเป็นจัง	เป็นงานที่จับต้องได	้และเพื่อ
ขยายพระราชัยของพระเจ้า	 ...	 ผมคัดบางประเด็นที ่
น่าสนใจ	เช่น	คณะชีสงเคราะห์แห่งมิสซังราชบุรี	ประกอบ
ด้วยจิตตารมณ์ธรรมทูตที่ร้อนรน	 ทำาตนเป็นคนสยาม
เพื่อชาวสยาม	 ...	 จุดประสงค์คือมุ่งทำาความดีไม่ว่า 
ประการใดๆ	 ที่เกี่ยวกับงานธรรมทูต	 งานเผยแผ	่ งาน
อบรมศึกษา	 และกิจเมตตาอื่นๆ	 ...	 พวกเขาช่วยงาน
ธรรมทูตได้อย่างจริงจัง	 ตามวัด	 โดยช่วยงานแม่บ้าน
ต่างๆ	 เช่น	 การครัว	 ซักรีด	 เก็บรักษาเสื้อผ้า	 	 ...	 ชี
สงเคราะห์จะต้องพร้อมที่จะทำากิจเมตตาปราณี	 ทั้งฝ่าย
กายและวิญญาณ	เช่น	การไปเยี่ยมตนเจ็บ	เตรียมให้เขา
รับศีลศักดิ์สิทธิ์	 โปรดศีลล้างบาปแก่เด็กที่ใกล้จะสิ้นใจ	
เตรียมผู้รับศีลล้างบาป	 ศีลมหาสนิทครั้งแรก	 เอาใจใส่

เด็กกำาพร้า	 และหญิงสาวที่อยู่ในอันตราย	 ...	 พวกเขา
จะงดจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง	 และการเข้าไป
พัวพันกับเรื่องถกเถียงกันอย่างเด็ดขาด	...	

4 ความรักของพระคริสตเจ้าเร่งรัดเรา...	 คนเรา
มีความรักต้องสำาแดง	 คนเรามีความรักต้องแสดงออก	
...	 แบบอย่างของนักบวชก็เช่นกัน	 ยิ่งรักมาก ก็ยิ่ง
แสดงออกเป็นกิจการได้มาก	 ...	ความรักที่แสดงออก	
ยิ่งใหญ่กว่าคำาพูดสวยหรู	...	ผมเชื่อแบบนี้	และยิ่งยุคสมัย 
เปลี่ยนไป	 ความรักยิ่งต้องเด่นชัดในยุคที่ใครต่อใคร 
มักหันหลังหนีให้กับกิจการดีๆ	 และหลงเชื่อความคิด
ของตนเอง	ยึดมั่นในอคติที่ตนเองมี	ที่ต่อต้านและเป็น
กบฏต่อพระเจ้า	 ...	 ผมเชื่อแบบนี้จริงๆ	 และเมื่ออ่าน
ถึงตรงนี้	 ผมทิ้งท้ายด้วยแนวทางชีวิตในข้อท้ายๆ	 ของ
คณะชีสงเคราะห์ในวันนั้น	....	และก็คือคณะภคินีผู้รับใช้ 
ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์	 ในวันนี้	 ...	 “ในการ
ทำาความดี ขอให้ความรักและเมตตา เป็นแรงจูงใจ
แต่ประการเดียว พวกเขาจะทำาตนเป็นทุกสิ่งสำาหรับ
ทุกคน จะทำาตนให้เด่นในความอ่อนหวาน และ
สุภาพ ถ้าพวกเขาต้องรับคำาสบประมาท ให้พวกเขา
ขอบพระคุณพระเจ้า ท่ีให้พวกเขาสมควรทนบางอย่าง
เพื่อพระนามของพระองค์...”
 ป.ล. ถึงบรรทัดนี้แล้ว	 ...	 ผมเชื่อตามประสา
คนธรรมดาๆ	 ว่า	 ทุกชีวิตมีกางเขนเหมือนกันทั้งสิ้น 
ไม่ว่าจะพระสงฆ	์ นักบวช	 หรือแม้กระทั่งฆราวาส	 
ใครๆ	ต่างพบเจออุปสรรคทั้งนั้น	 ...	กำาลังใจ	และกำาลัง
จากพระเมตตาของพระเจ้าเป็นความบรรเทาใจเสมอ	 ...	
เวลาใครถามเร่ืองประมาณว่ามีความยากลำาบากในชีวิต 
ไหม	 ผมมักบอกว่า	 “...ก็แค่กางเขนที่ติดเสื้อผม	 
กางเขนเล็กๆ	 ไม่ใหญ่โต	 แต่ก็ต้องระวังเหมือนกัน	
เพราะที่กางเขนมีเข็มติดอยู่	 อาจจะแทงเข้าไปโดนเนื้อ 
และมีบาดแผลได้”	 ...	 ผมเชื่อว่ากางเขนเล็กใหญ่ 
ไม่สำาคัญเท่ากับว่า	 “เราต่างมีพระเจ้าที่คอยประทาน 
พระหรรษทานให้เราเสมอ”	 คำาท้ายๆ	 จากนี้จึงเป็น
กำาลังใจในทุกหนทางเดินของชีวิตทุกคน ....  
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สาส์น (ต่อจากหน้า 8)

คือการแบ่งปันซึ่งไม่ตัดสินใครไม่เรียกร้องผู้อื่นให้

เปลี่ยนแปลงเป็นอิสระจากความอ่อนน้อมถ่อมตน 

แบบผิดๆ	 ซึ่งลึกๆ	 ภายในเป็นการเสาะหาการยอมรับ

และความภูมิใจจากการทำาสิ่งที่ดีๆ

	 ประสบการณ์ของโยบผู้ทนทุกข์ทรมานได้พบ

การตอบรับที่ถูกต้องแท้จริงแต่เพียงในกางเขนขององค์

พระเยซูคริสตเจ้าสุดยอดของการเป็นหนึ่งเดียวกันของ

องค์พระเจ้ากับเรามนุษย์ที่ทรงมอบให้เราเปล่าๆ	 ทรง

กอปรด้วยเมตตารักและการตอบรับแห่งความรักน้ีต่อ

การแสดงออกของความเจ็บปวดแบบมนุษย์โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งต่อความเจ็บปวดรวดร้าวของผู้บริสุทธิ์ยังคง

ประทับอยู่เสมอในพระวรกายขององค์พระคริสตเจ้า

ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในรอยบาดแผลแห่งพระสิริ

รุ่งโรจน์ของพระองค์ซึ่งเป็นที่สะดุดต่อความเชื่อของเรา

แต่ในขณะเดียวกันก็ได้พิสูจน์ความเชื่อด้วย	 (อ้าง:	 บท

เทศน์โอกาสการสถาปนาเป็นนักบุญของนักบุญยอห์น 

ที	่23	และนักบุญยอห์น	ปอล	ที่	2	พระสันตะปาปา,	27	

เมษายน	2014)

	 แม้แต่เมื่อความเจ็บป่วยความโดดเดี่ยวและ

การไร้ความสามารถได้พัดผ่านเข้ามาสู่ชีวิตแห่งการให้

ของเรา	 ประสบการณ์ความเจ็บปวดรวดร้าวสามารถ

กลายเป็นที่เอื้อประโยชน์ของการส่งผ่านพระหรรษทาน

เป็นแหล่งเรียนรู้และเพ่ิมพลังของปรีชาญาณแห่งหัวใจ

(SAPIENTIA	 CORDIS)	 ด้วยเหตุนี้เราจึงจะเข้าใจว่า

ทำาไมโยบถึงสามารถพูดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในตอน

จบ	 ประสบการณ์ของตนว่า	 “ข้าพเจ้าเคยรู้จักพระองค์

เพียงจากคำาพูดของผู้อื่นแต่บัดนี้ดวงตาของข้าพเจ้า 

แลเห็นพระองค์”	(โยบ	42:5)	แม้แต่บุคคลที่ต้องตกอยู่

ในรหัสธรรมแห่งความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวด

รวดร้าวเมื่อเขาได้รับเอารหัสธรรมนี้ด้วยความเช่ือเขาก็

สามารถกลายเป็นประจักษ์พยานท่ีมีชีวิตซึ่งโอบรับเอา

ความทุกข์ทรมานเดียวกันนี้ได้ถึงแม้ว่าด้วยสติปัญญา

ของมนุษย์มิอาจจะเข้าใจความหมายอันลึกซ้ึงท้ังหมดน้ี

ได้ก็ตาม

	 6.	 ข้าพเจ้าขอฝากวันผู้ป่วยสากลในครั้งนี้ใน

ความคุ้มครองของพระมารดามารีย์ผู้ซึ่งได้รับไว้ในพระ

ครรภ์และได้ ให้กำ า เนิด

องค์ปรีชาญาณผู้ทรงรับ

เอากายนั่นคือพระเยซู 

คริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า 

ของเรา

	 ข้าแต่พระนาง

มา รีย์พระบั ลลั ง ก์ แห่ ง 

ปรีชาญาณโปรดภาวนา 

วิ ง ว อ น ใ น ฐ า น ะ พ ร ะ 

มารดาของชาวเราเพื่อ

บร รดา ผู้ เจ็ บป่ วยและ

บรรดาผู้ดูแลผู้ป่วยทุกคน 

ในการรับใช้เพื่อนพี่น้อง 

ผู้ทนทุกข์ทรมานและผ่านทางประสบการณ์ของความ

เจ็บปวดรวดร้าวแบบเดียวกัน	 โปรดทรงทำาให้เราสามารถ

น้อมรับและทำาให้พระปรีชาญาณท่ีแท้จริงแห่งหัวใจ

เติบโตในตัวข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด

	 พร้อมกับคำาภาวนานี้ข้าพเจ้าขออำานวยพร

ศักดิ์สิทธิ์มายังท่านทั้งหลายทุกคน

นครรัฐวาติกัน,	3	ธันวาคม	2014

โอกาสระลึกถึงนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส
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  วัดนักบุญยอแซฟ 

หนองรี จ.นครนายก 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 7	

มีนาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญยอแซฟ 

อยุธยา	 ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่	 22	มีนาคม	 เวลา	 10.00	น.	 (ร้านค้าติดต่อ 

คุณบรรเจิด 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 

ที	่21	มีนาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดแม่พระรับสาร ตราด ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

28	มีนาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ ฉลองวัด

วันเสาร์ที	่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	 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 น�รินรักษ์ 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 

วันอาทิตย์ที	่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	

(สอบถามคุณพ่อสมช�ย กิจนิชี โทร. 08-1721-

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

9487-6122)

 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

 วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก ต.ห้วยฝ้าย 

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 	 ฉลองวัดวันเสาร์

ที	่ 28	กุมภาพันธ์	 เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง ไชยรา เป็นประธาน		

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน อ.ลือ- 

อำานาจ จ.อำานาจเจริญ	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 7	 มีนาคม	

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา	เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระฟาติมา ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน 

จ.อำานาจเจริญ	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 14	 	มีนาคม	 เวลา	

10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา	 เป็น

ประธาน		

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง อ.ป่าติ้ว จ. 

ยโสธร	ฉลองวัดวันเสาร์ที	่21	มีนาคม	เวลา	10.00	น.	

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน		

 วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนมาลี-ดงขี้นาค 

อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 28	

มีนาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา  เป็นประธาน	

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย  

อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 11	

เมษายน	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา เป็นประธาน		

 วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบล-

ราชธานี ฉลองวัดวันที	่ 13	มิถุนายน	 เวลา	10.00	น.	

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน		

 วัดนักบุญเปโตร ธาตุพนม ฉลองวัดและ	

ฉลอง	25	ปี	วันเสาร์ที่	28	กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.	

 วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย	 ฉลองวัดวัน

พฤหัสบดีที	่ 19	 มีนาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 มีพิธีโปรด 

ศีลกำาลัง

 วัดแม่พระมหาการุณย์ หนองบก ฉลองวัด

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

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	กุมภาพันธ	์	

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

ขอคำาภาวนาอุทิศแด่

เทเรซา  ถนอมนิต  เรืองวิเศษทรัพย์

เกิดใหม่ในพระเจ้า
4 ธันวาคม 2557

100  วัน สู่อ้อมพระหัตถ์
ของพระเจ้า 

13 มีนาคม 2558

“ทุกสิ่งที่มาจากดิน จะต้องกลับไปยังดิน 
และทุกส่ิงท่ีมาจากเบ้ืองบนจะต้องกลับไปเบ้ืองบน” (บสร 32)
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เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

] 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	วันที	่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	 ที ่

โรงแรมอโนมา	ราชดำาร	ิ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 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก ตารางเวลาสำาหรับ	 Lectio	Divina	

ของปี	 2015	วันจันทร์ที่	 2 มีนาคม	 /	 วันเสาร์ที	่ 18	

เมษายน	 /	วันจันทร์ที่	 4	พฤษภาคม	 /	วันพฤหัสบดี

ที	่ 4	 มิถุนายน	 ที่โรงแรม	 Grand	 Lord	 ถนน	

ศรีนครินทร์	/	วันพฤหัสบดีที่	2	กรกฎาคม	/	วันเสาร์

ที่	 1	 สิงหาคม	 /	 เดือนกันยายน	 เข้าเงียบ	 Lectio	 ที่

ศูนย์คามิลเลียน	ลาดกระบัง เย็นวันพฤหัสบดีที	่10	-	

เที่ยงวันอาทิตย์ที	่13 	/	วันศุกร์ที่	9	ตุลาคม	/	วันเสาร์

ที่	7	พฤศจิกายน	/	วันเสาร์ที่	12	ธันวาคม	สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585	

= 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)

] ขอเชิญร่วมแสวงบุญ	Lectio	Divina	บนเส้นทาง 

การเผยแผ่พระวรสารของนักบุญเปาโล	ณ	สาธารณรัฐ

ตุรก	ีและกรีซ	ระหว่างวันที	่6-22	พฤษภาคม	2015	

(17	 วัน)	 โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดา-

รุณศีล	 ติดต่อทีคุ่ณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร.	 08-

4105-8585	(รับจำานวนจำากัด)

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร	์ เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่	วัดพระมหาไถ	่บริเวณที่จอดรถ 

ชั้น	 A	 ซอยร่วมฤด	ี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ	 ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ 

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

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

08-9611-7940	 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา 

aungkie2002@yahoo.com,	08-9815-1953	หรือ 

คุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com,	 08-

9117-9100

] คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม 

แผนกคริสตศาสนธรรม เปิด “ศูนย์หนังสือคำาสอน 

และอุปกรณ์การสอนคำาสอน ที่ศูนย์อบรมคริสต- 

ศาสนธรรมระดับชาติสามพราน” โอกาสท่ีจะฉลอง 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ	(ศูนย์ซีซี)	ครบ 

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

ด้วยหนังสือและส่ืออุปกรณ์การสอนคำาสอนศาสน- 

ภัณฑ์	ฯลฯ	จากศูนย์คริสตศาสนธรรมจากสังฆมณฑล 

และสำานักพิมพ์ต่างๆ	 คือจากสำานักงาน	 คณะกรรม- 

การฯ	 ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาต	ิ ศูนย์ 

ครสิตศาสนธรรม	10	สงัฆมณฑล			สือ่มวลชนคาทอลกิฯ 

สำานักพิมพ์ซาเลเซียน	 สำานักพิมพ์แม่พระยุคใหม่ 

สำานักพิมพ์อัลเลลูยา	 วิทยาลัยแสงธรรม	 คณะภคินี 

พระหฤทัยฯ		ฯลฯ	ติดต่อได้ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสน- 

ธรรมระดับชาต	ิ สามพราน	 (ศูนย์ซีซี)	 โทร.	

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

nccthailand@gmail.com

] มูลนิธิเซนต์มาร์ติน (ในนามวัดพระแม่มหา-

การุณย์) มีความประสงค์รับสมัครพนักงานดังนี	้ 1.	

พนักงานขับรถ	1	ตำาแหน่ง	วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา

ปีที่	6	ขึ้นไป	เพศชาย	อาย	ุ21	ปีขึ้นไป	2.	เจ้าหน้าที่

ดูแลเด็ก	1	ตำาแหน่ง	วุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่	6	

ขึ้นไป	 เพศหญิง	อาย	ุ21	ปีขึ้นไป ผู้สนใจติดต่อฝ่าย

บุคคล	 ที่สำานักงาน	 มูลนิธิเซนต์มาร์ติน	 ด้วยตนเอง

หลักฐานการสมัคร	 1.	 รูปถ่าย	 2	 นิ้ว	 จำานวน	 2	 ใบ	

2.	สำาเนาวุฒิการศึกษา	3.	สำาเนาทะเบียนบ้าน	/	บัตร

ประชาชน	 4.	 กรณีผู้ชาย	 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร	

5.	 ใบรับรองงาน	 (ถ้ามี)	 จะพิจารณาเป็นพิเศษ	 ที่อยู ่

วัดพระแม่มหาการุณย	์ 69/16	 หมู่	 1	 ถ.ติวานนท์	

ต.บ้านใหม่	 อ.ปากเกร็ด	 จ.นนทบุร	ี 11120	 โทร.	

0-2583-5924	โทรสาร	0-2961-5878 

] สมัครสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต์ ต่ออายุ

สมาชิก โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 

 ซื้อหนังสือ สื่อคาทอลิก โทร. 0-2681-

3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-5401

ที่นี่มีนัด

ในตอนเช้าของวันที่	 17	 มกราคม	 มงซินญอร์วิษณุ  

ธัญญอนันต์	มาให้ความรู้เก่ียวกับสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส และการออกพระสมณสาส์น	“ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร	 (Evangelii	 Gaudium)	 ส่วนในตอน

บ่าย	แมร์มีเรียม กิจเจริญ	อดีตมหาธิการิณี	คณะภคินี

เซนต์ปอล	เดอ	ชาร์ตร	มาให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของ

พระสมณสาส์นฉบับนี้	

	 ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ	

100	 คน	 รวมทั้งสมาชิกพลมารีย์จากสังฆมณฑล 

เวียงจันทน์และสังฆมณฑลท่าแขกด้วย

คณะพลมารีย์ (ต่อจากหน้า 2)

ชมรมกลุ่มเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต

(กลุ่ม 3) (Montfortian Associates) 

ขอแจ้งการเข้าเงียบประจำาปี	 2015	ตามรายละเอียด

ดังนี้

	 กลุ่มที	่ 1	 สถานที่วังน้ำาเขียวรีสอร์ทด้วย

ความเอื้อเฟื้อของ	 บ.จรูญ แก้วมีค่า	 วันเสาร์ที่	 7	

และวันอาทิตย์ที่	9	มีนาคม	2015	อาหารที่พักฟรี

 	 กลุ่มที	่ 2	 สถานที่บ้านเข้าเงียบภราดา 

บนดอยสุเทพเชียงใหม่	รถออกจากบ้าน	อธิการใหญ่

ซอยทองหล่อวันพฤหัสบดีที่	 2	 เมษายน	 เข้าเงียบ	

3-4	กลับวันที่	5	เมษายน	2015	

	 กลุ่มที	่ 3	 จัดพิเศษสำาหรับผู้เดินทางไกล 

ไม่ได้ให้มาที่บ้านซอยทองหล่อรวมทุกรุ่น	 จัดเต็ม	

1	 วัน	 วันเสาร์ที่	 28	 กุมภาพันธ์	 2015	 เริ่มเวลา	

09.00-17.00	น.

 ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมในการเข้าเงียบ

ดังกล่าว แจ้งความจำานงได้ที่คุณคมทวน ยันเจริญ 

โทร. 09-7398-4566 คุณอนุสรณ์ อานามนารถ 08-

1627-8813 คุณเหมาช ราชคำา 08-4143-7423
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 โดย... เงาเทียน

 น้อง	 ๆ	 เยาวชนที่รัก	 “ชีวิตคือการเดินทาง”	

ครับ	 	 และการเดินทางในเส้นทางของชีวิตนี้	 มีสิ่งที่เรา

ต้องเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด			จริงอยู่	ในแต่ละวัน

ที่ผ่าน		เราก้าวไปบนเส้นทาง	ที่เราเลือกที่จะเดิน		โดยที่

ไม่มีใครรู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร	 เราอาจจะ

พบกับความ	 “ผิดพลาด”	 	 โดยที่เราไม่อยากให้ความ

ผิดพลาดนั้นเกิดขึ้น	 เราวาดฝัน	 อยากให้หนทางของ

เราสวยงามไปในแบบที่เราคิด	 	 บางวันเราก้าวเดินอย่าง

รวดเร็ว	 เหมือนกับการแข่งขันวิ่งร้อยเมตร	 และอยาก

จะเอาชนะไปถึงเส้นชัย	 ด้วยความเชื่อมั่น	 	 บางวัน	 ใจ 

ดวงเดิมของเรา	 มันก็กลับห่อเหี่ยว	 ร่วงผล็อยลง	 เรา

แทบจะหยุดนิ่ง	หมดแรง	เหนื่อย	ไม่เข้าใจกับหลายสิ่งที่

เข้ามาหาเรา	 โดยที่เราไม่ได้คาดคิดเอาไว้	 จนถึงวันหนึ่ง	

เราจึงอยากจะขอเดินให้ช้าลงสักนิด	 เพื่อจะได้มีเวลา

คิดทบทวน	 หรือชื่นชมทิวทัศน์ข้างทางบ้าง	 จนบางที	

ก็มารู้ตัวว่า	 เราอาจเดินวนไปวนมา	 หาทางออกไม่พบ	

ไม่รู้ว่าตัวเองกำาลังหลงทางอยู่หรือเปล่า	 	 แต่นั่นไม่ได้

หมายความว่า	จะไม่มีทางออก

	 การเดินทางมี	“จุดเริ่มต้น”	มี	“จุดหมายปลาย

ทาง”	 และมีทางออกให้กับทุกเส้นทางเสมอครับ	 ถ้า

เราให้เวลากับการเดินทาง	 เก็บเกี่ยวประสบการณ	์ มอง

เหตุการณ์ต่าง	ๆ	ในทุกมุมมองที่สะท้อนให้เราเห็น	มอง

บวกบ้าง	 มองลบบ้าง	 แน่นอนครับเราจะพบเจอเรื่อง

ใหม่ๆ	 แม้บางครั้ง	 หนทางนั้น	 จะพาเราย้อนกลับมา	

เจอเรื่องเดิมๆ	 อย่างหนีไม่พ้น	 เราอาจต้องหัวเราะและ

ร้องไห้	 ไปอีกสักกี่ครั้งก็ตาม	 เพราะทุกขณะที่ผ่านไป	 

เรากำาลังได้บทเรียนเพิ่มขึ้นมา	 และทุกครั้ง	 เราจง

ทำาความรู้จัก..	 กับความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้น	 ให้

ตัวเองได้ลองทำา	แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี

	 นอกจากประสบการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่เราได้พบแล้ว 

เราจะมีโอกาสพบเจอกับคนอีกหลายคนบนเส้นทาง

ชีวิตสายน้ี	 	 ไม่ว่าในครอบครัว	 ในท่ีทำางาน	 บนท้องถนน 

สวนสาธารณะ	ตลาด	ห้างสรรพสินค้า	เราอาจจะพบเจอ

มิตรภาพเพ่ือนพ้อง	 หรืออาจจะเป็นคนท่ีไม่ค่อยถูกชะตา

กับเรา	 เราจะคบหาหรือรู้จักใครสักคนไม่ว่าจะในฐานะ

อะไรก็ตาม	 สิ่งหนึ่งที่ตระหนักไว้อยู่เสมอก็คือ	 “คน”	

เป็นสิ่งมีชีวิต	ที่มีทั้งด้านบวก	และด้านลบ	อยู่ในตัวเอง	

อย่าตั้งใจกับคนหนึ่งคนมากเกินไป	เพราะไม่มีใครอยาก

เป็นต้นเหตุของความล้มเหลว	 อย่าคาดหวังกับคนหนึ่ง

คนมากเกินไป	 เพราะไม่มีใครสามารถเป็นทุกอย่างที ่

ทุกคนอยากให้เป็น	 อย่าให้เวลากับคนหนึ่งคนมากเกิน

ไปเพราะทุกคนอยากมีเวลาที่ เป็นส่วนตัวคนเดียว	

อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงคนหนึ่งคนมากเกินไป 	เพราะ

นั่นจะทำาให้คน	 ๆ	 นั้นไม่หลงเหลือความเป็นตัวของ

ตัวเอง	 อย่าควบคุมชีวิตคนหนึ่งคนมากเกินไป	 เพราะ

มนุษย์มักจะหาวิธีการแทรกตัวเพ่ือออกมาจากกฎท่ีถูก

กำาหนด	 อย่าบีบบังคับคนหนึ่งคนมากไปกว่านี้	 เพราะ

ถ้าคนๆ	นั้น	หลุดจากภาวะบีบบังคับมาได้	 เราจะกลาย

เป็นคนที่ถูกหันหลังให้ในทันที	 ผู้คนเหล่านี้มีลมหายใจ

ไม่ใช่ภาพวาด	 ที่จะสวยงามอยู่ตลอดเวลา	 เราเองก็เป็น	

“คน”	เป็นสิ่งมีชีวิตที่ม	ี2	ด้านเช่นกัน ถ้าหากเราอยาก

จะรู้จักใครสักคน	 ต้องห้ด	 “เรียนรู้”	 ไม่ใช่เปลี่ยนแปลง	

นะครับ	

	 การเรียนรู้	และทำาความเข้าใจกับส่ิงท่ีอยู่ตรงหน้า	

สำาคัญที่สุดครับ	 ทั้งประสบการณ	์ และผู้คนที่เราพบบน

เส้นทางชีวิตสายนี	้ ก้าวเดินไปด้วยกันนะครับ	 แล้วพบ

กันใหม่กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า	สวัสดีครับ

  จะยิ้มรับมันวันที่ใจอ่อนแอ แม้ทุกเรื่องราวมันยังคง 
โหดร้าย

 สุ ข ทุ ก ข์ ท่ี เ ร า

พบพาน มันคือชีวิตของ

เรา

 แม้ ท้ังหัวใจมัน

ยังคงทรมาน แม้ว่าน้ำาตา

ยังไม่แห้งเหือดไป

  กอดไว้ทุกความหมอง

หม่น ไม่ว่าจะร้ายดี ชีวิต

ยังคงสวยงาม

 (เพลงชีวิตยังคง

สวยงาม - bodyslam)
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 งานถ่ายทอดสดพิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่และพิธีมิสซาโดย

สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส เป็นประธาน ร่วมกับคณะพระคาร์ดินัล เมื่อ 

วันที่ 14 และ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

ร่วมกับช่องทีเอ็นเอ็น 24 รวมทั้งผู้สนับสนุน ทีมงาน วิทยากร ผู้ดำาเนินรายการ 

ผู้ติดต่อประสานงาน เส้นทางกว่าที่จะมาถึงวันถ่ายทอดสดไม่ได้ปูทางด้วย 

พรมแดง มีผู้พร้อมจะทำาให้เส้นทางนี้ง่ายขึ้นที่คอยหยิบยื่นสิ่งสารพัดที่ตนเอง

พอจะร่วมแรงแข็งขันได้ บางคนไม่ช่วยแรงก็ช่วยกำาลังใจ ปัญหามีมาให้ขบคิด

แก้ไขตลอดเส้นทาง แม้ 2-3 วันก่อนวันถ่ายทอดสด สัญญาณจากประเทศ

ลิขสิทธิ์ โชคดีที่ได้อ�จ�รย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉ�ย ตามติดเรื่องนี้แบบ

วินาทีต่อวินาทีกันเลย หรือแม้ในส่วนของสคริปท์ที่ไม่นิ่งจวบจนวินาทีท้าย ๆ 

ก่อนเริ่มงาน เบื้องหลังต้องระดมเจ้าหน้าที่มาช่วยกันพิมพ์สด ๆ ก่อนออก

รายการไม่เกินชั่วโมง ฯลฯ ผมนั่งลุ้นอยู่ในห้องส่งพร้อมกับคุณสมพงศ์ ด�ว-

พิเศษ และผู้บริหารบางคนของทรู  รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีหลายท่านก็มาช่วยกันทำางาน

ในวันหยุดให้การถ่ายทอดสดในครั้งนี้สมบูรณ์แบบที่สุด ผมไม่เชื่อว่ามันจะดี

ที่สุด แต่ผมเชื่อว่าพวกเราทำาเต็มที่ที่สุด และแน่นอน เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ

พระศาสนจักรไทย

 ถ้างานสำาหรับบางคนจะทำาให้เป็นเพียงผ่าน ๆ ไป งานบางงานก็ 

เรียกร้องความเป็นประวัติศาสตร์ของงาน ความเป็นตำานานของกิจกรรมนั้น  

เพ่ือเม่ือถึงวันท่ีหวนระลึกถึงจะได้เป็นความทรงจำาท่ีน่าภาคภูมิใจ มีแอพพลิเกช่ัน 

ตัวหนึ่ง พาเราย้อนคืนสู่วันวานได้อย่างน่าสนใจ แอพพลิเกชั่นตัวนี้ชื่อว่า 

“Timehop” (ว่าง ๆ  ลองไปโหลดมาใช้กันนะครับ) ภาพโลโก้เป็นภาพไดโนเสาร์ 

เมื่อโหลดมาและเปิดใช้แอพพลิเกชั่นนี้จะเตือนเราทุกวันว่า เมื่อวันนี้ในหนึ่งปี 

สองปี หรือมากกว่านั้นที่ผ่านมา เราได้โพสต์ หรือแชร์รูปอะไรลงในสื่อออนไลน์

ของเรา มันจะย้อนกลับมาบอกเรา ในวันที่ผมเขียนบทบรรณาธิการอยู่นี้เมื่อ 2 

ปีที่ผ่านมา ผมอยู่ฟิลิปปินส์ ผ่านไปแถวร้านของเฟรดเดอรี่ อากีล่าร์ ตำานาน

เพลงเพื่อสังคมของคนฟิลิปปินส์ เป็นการพบกันแบบฟลุ้คมาก ๆ แต่ก็เป็นการ

พบกันที่ประทับใจ เพราะผมเองชอบบทเพลงของเขาเป็นการส่วนตัว เพลงเด่น

ที่เป็นตำานานของเขาคือ Anak เพลงที่พูดถึงเด็ก ๆ  ได้อย่างประทับใจ บทเพลง

ของเขาแพร่กระจายไปทั่วประเทศ และทวีปเอเชีย และในที่สุดคนทั่วโลกก็รับรู้ 

เรื่องราวของประเทศของเขา ผ่านทางบทเพลงของเขานั่นเอง คนในตำานาน

แบบนี้ นึกถึงทีไรเราคงอดไม่ได้ที่จะนึกย้อนถึงประเทศของเรา และตัวเราเอง

 ในประเทศไทยมีวงดนตรีคาราบาวที่ถือกำาเนิดจากความศรัทธา 

ในแนวทางเพื่อชีวิตของเฟรดเดอรี่นี้เหมือนกัน ตอนนี้กำาลังมีรายการแบบ

ประกวดร้องเพลงมากมาย แต่มีรายการประกวดหนึ่งใช้บทเพลงของคาราบาว 

ที่ใช้ชื่อรายการว่า Bau Young Blood เป็นรายการจากบริษัทเวิร์คพอยท์ ที่

ถนัดทำารายการประเภทความคิดสร้างสรรค์ มารอบนี้ก็ยังคงความเป็นบริษัท

ความคิดสร้างสรรค์ การนำาวง หรือบทเพลงในตำานานมาสะท้อนให้เข้ากับยุคสมัย 

และมีคนรุ่นใหม่มาสานต่อ ด้วยการบรรเลงบทเพลงของคาราบาว ในแนวทาง 

ที่พวกเขาสรรค์สร้างขึ้นมา เทปที่ผมดูเป็นวงที่ชื่อ “The Top”

 สมาชิกในวงคนหนึ่งเล่าว่า แต่ก่อนเขามีวงอยู่ แต่เป็นเขาคนเดียวใน

วงที่สนใจเพลงเพื่อชีวิต เขาจึงออกมาจากวงและรวบรวมพรรคพวกที่สนใจใน 

แนวทางเดียวกัน ตั้งวงขึ้นมาชื่อ Dangerous ที่แปลว่าอันตราย ฟอร์มวงกัน 

อย่างดี โดยมีท็อป เป็นสมาชิกคนหนึ่งในวง วันที่ 8 พวกเขากำาลังจะเข้าแข่งขัน 

คนนิรนาม
พวกเขาเป็นวงจากจังหวัดนครราชสีมา มุ่งมั่นและพบว่าฝีมือของพวกเขามีด ี

ไม่แพ้ใคร ก่อนวันแข่งขัน ท็อปประสบอุบัติเหตุ วงระส่ำา ท็อปเหมือนศูนย์กลาง

ของวง พวกเขาพยายามฟื้นวงกลับมาอีกครั้งแม้ไม่มีท็อป และวันนี้พวกเขา 

ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขากลับมาได้จริง ๆ  และท็อปก็ไม่ได้จากไป เขาตั้งชื่อวง

ว่า “The Top”             ความทรงจำาดี ๆ  สร้างเรื่องที่งดงามเสมอ และบทเพลงที่เขาใช ้

ในการประกวด คือเพลงเก่า ๆ ของวงคาราบาว เพลงนี้มีชื่อว่า “คนนิรนาม”

 ผมนั่งเขียนบทความในบรรยากาศเงียบสงบ ริมชายทะเล หนีกรุงเทพฯ 

ทิ้งชีวิตจำาเจ หอบงานมาทำาหลัก ๆ อยู่ 2-3 อย่าง ต้นฉบับหนังสือ 350 ปี 

สภาการศึกษาคาทอลิกไทย หนากว่า 300 หน้า ผมนั่งคิดชื่อหนังสืออยู่นาน 

โชคดีที่ลมทะเลหอบชื่อดีๆ มาให้เหมือนกัน อยากจะอ่านต้นฉบับให้จบจริงจัง 

เพราะกลางเดือนกรกฎาคม ไม่ใช่หนังสือเล่มน้ีต้องเสร็จ มันมีโปรแกรมการเปิดตัว

ไปแล้ว นอกจากนั้นยังคิดใคร่ครวญวางแผนจัดตารางเวลาชีวิตกับงานหลัก 

สกู๊ป 40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล ไปกันมาแล้ว 2 สังฆมณฑล ล่าสุดในช่วง

ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และช่วงมีนาคม จะไปที่สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑล

ราชบุรี และสังฆมณฑลจันทบุรี ตามลำาดับ งานนี้ก็ไปยาวถึงเดือนมิถุนายน หรือ

การไปให้การอบรมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งตลอดทั้งปี 14 รุ่น ที่

จังหวัดนครนายก ไปกันมาแล้ว 2 รุ่น ยังอีกยาวไปจนถึงกรกฎาคม นอกจาก

นั้นจากผลพวงของการไปอบรมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งนั้น ทำาให้อีก

หน่วยงานหนึ่งเริ่มเห็นว่าการให้ความสำาคัญเรื่องบุคลากร การวางคุณค่าหลัก

ขององค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งเป็นเรื่องสำาคัญ เพื่อนฝูงจาก

ขอนแก่น จึงอยากให้ไปลองจัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ดูบ้าง ถ้าต้องทำาจริง 

ก็คงต้องวางแผน จัดตารางกันไป แต่ทุกงานและกิจกรรมเป็นสิ่งที่ผมคิดเสมอ

ว่า ให้เราได้มีโอกาสรับใช้ แบ่งปัน อภิบาลดูแล ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะงานหลัก 

งานรอง งานตรง งานเสริม เราก็ทำาเพื่อพระอยู่แล้วเป็นบรรทัดฐานเบื้องต้น 

 คนนิรนาม ผมชอบคำานี้จังเลย มันดูไม่มีชื่อ ไม่มีตัวตน ผมเคย 

ขัดแย้งทางความคิดเห็นกับบางคนเหมือนกัน เมื่อมีข้อขบคิด ถกเถียงว่า  

การเขียนงานควรเขียนเรื่องตัวเอง หรือควรลงชื่อไหม ผมตอบไปหลายสิบครั้ง

และจะตอบเหมือนเดิมทุกครั้ง ไม่มีใครไม่เขียนเรื่องตัวเอง แต่เขาจะแยบยล 

หรือทำาให้น่าสนใจแค่ไหน ที่จะไม่ทำาให้คนอ่านรู้สึกว่าเขาประชาสัมพันธ์ตัวเขา 

เรื่องของเราเป็นเรื่องที่เราเข้าใจ รู้จักที่สุด จุดมุ่งหมายจึงเป็นตัวกำาหนดวิธีการ 

ส่วนคนอื่นจะพูดอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของเขา ยิ่งพูดเยอะ จริงๆ แล้วก็ยิ่งแปล

ว่า ที่แท้เขาก็อ่านงานของเราอยู่ดี โลกใบนี้มีคนนิรนามอยู่มากมาย พวกเขา 

ไม่ได้ต้องการแสดงตัว แต่พวกเขาต้องการแสดงกิจกรรมดี ๆ ให้ปรากฏ  

หลายคนที่ผมร่วมงานด้วยพอจะลงชื่อพวกเขา เขากลับแสดงท่าทีว่าอย่าดีกว่า 

ผมเชื่อว่าความดีถูกบันทึกไว้แล้ว จะงานใดก็ตามในพระศาสนจักร หรือในชีวิต

คน จะพระสงฆ์ หรือฆราวาส เรามีคนนิรนามอีกมากมายที่พวกเขาเหล่านั้น

เป็นกองหลังและภาวนาให้เรา

 กาแฟหมดแก้วไปนานแล้ว นาฬิกาบอกเวลาว่าเลยเที่ยง เสียงแอร์ 

ในห้องเป็นเพียงเสียงเดียวที่อยู่กับผมมาตั้งแต่แรก ความสงบของบรรยากาศ

รอบด้าน ทำาให้เราคิดอะไรได้ต้องมากมาย ในความสงบและในความวุ่นวายของ

โลกใบน้ียังมีหลายคนท่ีทำาอะไรเพ่ือคนอ่ืน ยังมีเร่ืองราวดี ๆ เกิดข้ึนทุกเม่ือเช่ือวัน 

บรรณ�ธิก�รบริห�ร
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“เข้าเงียบ” วัดมารีย์สวรรค์ 

ดอนเมือง จัดเข้าเงียบ   ร่วม

พิธีมิสซาและโปรดศีลเจิม

คนไข้ให้แก่สัตบุรุษกลุ่มพระ

เมตตา พลมารีย์ ผู้สูงอายุ

และผู้สนใจทุกคน เมื่อวันที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2015

“สัมมนา” สัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา 4 มิสซัง ภาคอีสาน ครั้งที่ 23 

ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2015 คุณพ่อผู้รับผิดชอบงานฝ่ายด้านสังคม 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้มีการทบทวนและแลกเปลี่ยนการทำางาน ในการ

พัฒนา การให้การศึกษาชุมชน การสงเคราะห์ และเรียนรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ในสังคมได้อย่างรวดเร็วในบริบทพ้ืนท่ีภาคอีสาน  พร้อมท้ังวางแผนการทำางานร่วมกัน 

ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดที่เชียงคานริเวอร์เมาท์เทนรีสอร์ท โดยปีนี้ศูนย์สังคม

พัฒนาอุดรธานี เป็นเจ้าภาพ 

“ราชบรุจีดัวนัอธษิฐานภาวนาเพือ่เอกภาพ” คณะกรรมการศาสน- 

สัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี จัดวันอธิษฐานภาวนา

เพื่อเอกภาพคริสตชน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2015 ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 

จ.ราชบุรี ซึ่งมีคาทอลิกและโปรเตสแตนท์เข้าร่วมกว่า 200 คน โดยมีข้อคิด

จากพระคัมภีร์หัวข้อ “ขอน้ำาดื่มสักหน่อยเถิด” (ยอห์น 4:7) โดยคุณพ่อเสนอ  

ดำาเนินสดวก ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสน- 

จักรสัมพันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี เป็นพิธีกรดำาเนินรายการ คุณพ่อไพยง  

มนิราช อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานพิธีและผู้เทศน์ คุณพ่อ 

ยอห์น แปร์ตีเล่ เจ้าอาวาสวัดนักบุญโยเซฟ กล่าวต้อนรับ 
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0 บรรดาพระคาร์ดินัลใหม่ทั้ง 20 องค์ ร่วมมิสซากับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015 
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