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วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2015 พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  

โกวิทวาณิช พร้อมด้วยพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม พระสังฆราช

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ ศุระ- 

ศรางค์ และพระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ร่วมฉลอง 50 

ปี ของคณะศรีชุมพาบาลที่เข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งฉลอง 60 ปี และ 25 ปี

ชีวิตนักบวชของสมาชิกคณะ จำานวน 3 ท่าน 

พิธีเปิดกระบวนการสืบสวน
การแต่งตั้งเป็นบุญราศีและนักบุญของเคียร่า ลูบิค 

“ข้ารับใช้ของพระเจ้า  แสงสว่างใหม่สู่พระศาสนจักร”

กระบวนการแต่งตั้งบุญราศีและนักบุญของเคียร่า 

ลูบิค ผู้ก่อตั้งคณะโฟโคลาเร ได้เริ่มขึ้นในวันที่ 27 

มกราคม ค.ศ. 2015 ณ อาสนวิหารแห่งเมือง 

ฟราสกาติ กรุงโรม โดยพระสังฆราชราฟฟาเอลโล 

มาร์ติเนลลี (RAFFAELLO MARTINELLI) 

เป็นประธานในพิธี 

(อ่านต่อหน้า 14)

พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย
คุณพ่อเปโตร  ไวพจน์  บุญสวัสดิ์รักษา  คณะธรรมทูตไทย  ได้รับ 

ศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  

อาภรณ์รัตน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์  2015 เวลา 10.00 น.   

ที่หอประชุมโรงเรียนศิริมาตย์เทวี  วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  อ.พาน 

จ.เชียงราย  มีคุณพ่อดุรงฤทธิ์  กระบวนศิริ  เป็นเจ้าอาวาส

 งานในวันนี้มีพระสงฆ์มาร่วม 49 องค์  นักบวช  สามเณร

และบรรดาพี่น้องสัตบุรุษกว่า 800 คน  ร่วมแสดงความยินดีและ

เป็นกำาลังใจให้กับพระสงฆ์ใหม่  

 คุณพ่อเปโตร  ไวพจน์  บุญสวัสดิ์รักษา เกิดวันที่ 1 

มกราคม ค.ศ. 1969 รับศีลล้างบาปที่วัดพระคริสตประจักษ์   

นาบัว  จ.สกลนคร เป็นบุตรของยอห์น บัปติสต์  ศิริ  สมเสน 
และมารีอา  ไสล  เมาบุตรดา (เสียชีวิตแล้ว) มีพี่น้องทั้งหมด 5 
คน  เป็นบุตรคนที่ 2 (อ่านต่อหน้า 16)
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(อ่านต่อหน้า 7)

บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรังซิส

ในวันฉลอง “ชีวิตผู้ถวายตัว” 

2 กุมภาพันธ์ 2015

ถอดความโดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R

 

 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงถวายมิสซาวันฉลองการถวาย

พระกุมารในพระวิหาร พร้อมเสกเทียนและฉลองวันนักบวช ณ มหาวิหาร 

นักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2015

 เรามีภาพในหัวสมองของเรา เป็นภาพพระมารดามารีย์เดินไปพร้อม

กับพระกุมารเยซูในอ้อมกอด พระนางนำาพระองค์ไปยังพระวิหาร พระนาง

แนะนำาพระองค์ให้กับประชาชน พระนางอุ้มพระองค์ไปสัมผัสกับประชากรของ

พระองค์

 มือของพระนางคือบันไดที่พระบุตรของพระเจ้าเสด็จลงมาหาเรา เป็น

บันไดแห่งการถ่อมพระองค์ เราได้ยินเรื่องนี้ในบทอ่านแรกจากจดหมายถึง

ชาวฮีบรู “จึงจำาเป็นที่พระองค์จะต้องทรงเป็นเหมือนกับบรรดาพี่น้อง 

ทุกประการ เพ่ือพระองค์จะทรงเป็นมหาสมณะท่ีเพียบพร้อมด้วยพระกรุณา 

และทรงน่าเช่ือถือในการติดต่อกับพระเจ้า ไถ่โทษชดเชยบาปของประชากร

ได้” (ฮีบรู 2:17) นี่คือแนวทางสองขั้นตอนของพระเยซูเจ้า พระองค์เสด็จ 

ลงมา ทรงทำาพระองค์ให้เหมือนกับเรา เพื่อเสด็จขึ้นสวรรค์พร้อมกับเรา 

ทำาให้เราเหมือนกับพระองค์

 เราสามารถรำาพึงถึงเรื่องนี้ในจิตใจของเรา วาดภาพพระนางมารีย์ 

เข้าไปยังพระวิหารพร้อมกับพระกุมารในอ้อมแขน พระนางเดินแต่พระบุตร

เดินนำาหน้าพระองค์ พระนางอุ้มพระองค์แต่พระองค์ทรงอุ้มพระนางในแนวทาง

ของพระเจ้า ผู้เสด็จมาหาเราเพื่อเราจะได้สามารถเข้าไปหาพระองค์

 พระเยซูเจ้าทรงดำาเนินไปในหนทางเดียวกันเพ่ือทรงช้ีแนวทางใหม่

ให้แก่เรา “แนวทางใหม่ที่ให้ชีวิต” (ดู ฮีบรู 10:20) ซึ่งก็คือพระองค์เอง 

สำาหรับเรา “การถวายตัว” คือแนวทางเดียวที่ชัดเจนและไม่มีทางอื่น และเรา

ต้องเดินในแนวทางนี้ด้วยความยินดีและเพียรทน

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร 

นครรัฐวาติกัน มีประสบการณ์ดีๆ หลายประการที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้อง ขอบคุณ

คุณพ่ออนุชา ไชยเดช และอุดมสาร ที่ให้โอกาสพ่อได้มาแบ่งปันในครั้งนี้

 กลุ่มแสวงบุญจากประเทศไทยที่ไปร่วมพิธีแต่งต้ังพระคาร์ดินัลใหม่มี

สมาชิกรวม 101 คน เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมจึงแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดย

กลุ่มที่ 1 (31 ท่าน) และกลุ่มที่ 2 (37 ท่าน) ออกเดินทางในตอนเย็นวันอังคารที่ 

10 กุมภาพันธ์ 2015 ส่วนกลุ่มที่ 3 (33 ท่าน) ออกเดินทางตอนเช้าวันพุธที่ 11 

กุมภาพันธ์ 2015 คณะแสวงบุญกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองมาถึงสนามบินฟูมิชิโน 

กรุงโรม เวลาประมาณ 07.15 น. การเดินทางเป็นไปด้วยดี 

 เราออกจากสนามบินเวลาประมาณเก้าโมงเช้าโดยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่เมือง 

อัสซีซี ระหว่างทางพ่อได้เล่าให้พี่น้องผู้ร่วมแสวงบุญได้ทราบประวัติของนักบุญ 

ฟรังซิสแห่งอัสซีซี และนักบุญคลารา พอสรุปได้ดังนี้ “นักบุญฟรังซิสเกิดที่อัสซีซี  

ในปี 1182 ท่านเป็นลูกชายของพ่อค้าผ้าผู้ร่ำารวย ในวัยหนุ่มท่านเป็นคนรักสนุก ท่าน

ประสบความสำาเร็จในอาชีพพ่อค้า ท่านปรารถนาท่ีจะมีช่ือเสียงจึงสมัครเป็นทหารและ 

ได้รับบาดเจ็บในสงครามระหว่างเมืองอัสซีซีของท่านกับเมืองเปรูจาในปี 1202 ท่าน

ต้องรักษาตัวอยู่นานและนี่คือจุดเริ่มต้นในการกลับใจของท่าน ท่านแสวงหาสถานที่

สงบสำาหรับการภาวนา ที่วัดนักบุญดามีอาโนท่านได้ยินเสียงของพระเยซูเจ้าบนไม้

กางเขนตรัสกับท่านว่า “จงไปบูรณะซ่อมแซมวัด (พระศาสนจักร) ของเราซึ่งกำาลัง

จะพังอยู่แล้ว” ตอนแรกท่านเข้าใจว่าพระเจ้าสั่งให้ท่านซ่อมวัดท่านจึงซ่อมวัดนักบุญ 

ดามีอาโน ภายหลังท่านจึงเข้าใจว่าจริงๆ แล้ว พระเจ้าปรารถนาให้ท่านเป็นผู้ปฏิรูป

พระศาสนจักร ท่านขายทรัพย์สมบัติเพื่อช่วยเหลือคนโรคเรื้อนและคนยากจน สิ่งนี้

ทำาให้บิดาของท่านโกรธมาก และได้นำาท่านไปฟ้องร้องต่อพระสังฆราช นักบุญฟรังซิส 

ได้คืนทุกส่ิงทุกอย่างให้กับบิดา และประกาศว่าต่อไปน้ีท่านจะมุ่งม่ันในการรับใช้พระเจ้า 

พระบิดาเที่ยงแท้ในสวรรค์ ท่านได้เริ่มรับใช้คนยากจน เป็นต้น คนโรคเรื้อน ท่าน

อุทิศตนในการภาวนา บางคนเริ่มประทับใจในชีวิตของท่าน และได้ติดตามท่านเพ่ือ

ดำาเนินชีวิตตามรูปแบบชีวิตของท่าน ท่านเรียกกลุ่มคนท่ีมาอยู่กับท่านว่า “ภราดาน้อย” 

ต่อมาท่านได้ส่งพวกเขาไปประกาศข่าวดี โดยส่งออกไปเป็นคู่ๆ ในปี ค.ศ. 1223 

พระสันตะปาปาโอโนริโอ ที่ 3 ได้รับรองพระวินัยของคณะภราดาน้อยของท่าน 

จิตตารมณ์การเป็นภราดาน้อยในคณะของท่านคือ การดำาเนินชีวิตตามคุณค่าแห่ง

พระวรสารที่พระเยซูเจ้าทรงสอน ในด้านการภาวนา การดำาเนินชีวิตด้วยความรัก

ฉันพี่น้อง การรับใช้คนที่มีความยากลำาบาก เป็นต้น ผู้ยากจน โดยจิตใจที่เปี่ยม

เมตตารักเพื่อนมนุษย์ ปรารถนาให้ทุกคนมีสันติสุขและได้รับแต่สิ่งดีๆ ท่านมักจะ

ทักทายหรือเริ่มคำาพูดของท่านว่า “สันติภาพและความดี” (pace e bene) 2 ปี

ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ (ค.ศ. 1224) ท่านได้รับรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้า 

ขณะที่ท่านสวดภาวนาอยู่บนภูเขาแวร์นา  ท่านได้รับความเจ็บปวดมากแต่ท่านก็ยินดี 

ที่จะเป็นเหมือนกับพระคริสตเจ้า และร่วมส่วนในพระทรมานของพระองค์  นักบุญ 

 แสวงบุญที่อัสซีซีและกรุงโรม (ต่อจากหน้า 20)

(อ่านต่อหน้า 4)

พิธีมิสซาที่วัดน้อยมหาวิหารนักบุญฟรังซิส
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(อ่านต่อหน้า 8)

แสวงบุญ (ต่อจากหน้า 3)

ฟรังซิสได้มารักษาตัวในช่วงปลายชีวิตของท่านที่  

Porziuncola (ปอร์ซีอุนโคลา) และได้ถวายวิญญาณ

ของท่านคืนแด่พระเจ้า ในวันที่ 3 ตุลาคม 1226

 ยังมีนักบุญอีกท่านหนึ่งที่ถือกำาเนิดที่เมือง 

อัสซีซี ท่านคือนักบุญคลารา ท่านเกิดในปี 1193 ใน

ครอบครัวขุนนางที่ร่ำารวย ท่านเป็นคนที่มีจิตใจเมตตา 

ชอบให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ท่านประทับใจในคำาสอน 

และการดำาเนินชีวิตของนักบุญฟรังซิสเป็นอย่างยิ่ง ใน

คืนวันอาทิตย์ใบลาน ปี 1212 ท่านได้ละทิ้งครอบครัว

ของท่าน มุ่งตรงไปยัง Porziuncola (ปอร์ซีอุนโคลา) 

ต่อหน้านักบุญฟรังซิส ท่านได้ตั้งใจที่จะติดตามพระ 

คริสตเจ้าตามจิตตารมณ์ของนักบุญฟรังซิส ท่านเปลี่ยน

เสื้อผ้าที่สวยงามออก สวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบและคาดเอว 

ด้วยเชือก นักบุญฟรังซิสเป็นผู้ตัดผมท่ีสวยงามของท่าน 

และมอบผ้าเน้ือหยาบสีดำาผืนหนึ่งเป็นผ้าคลุมศีรษะ

ของท่าน จากจุดนี้เอง พระเจ้าได้ทรงอวยพรการเริ่มต้น 

ของคณะสตรีท่ียากจนของนักบุญคลาราให้เติบโตขึ้น

ในพระศาสนจักร ท่านนักบุญสิ้นชีวิตเมื่อวันที่ 11 

สิงหาคม ค.ศ. 1253 ด้วยอายุ 60 ปี เรามาถึงเมือง

อัสซีซีเวลาประมาณเที่ยง จากนั้นคณะแสวงบุญของเรา

รับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันที่โรงแรม Dal Moro 

Gallery 

 เมื่อรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้ว เวลา

บ่ายโมงครึ่งเรามุ่งหน้าสู่มหาวิหารนักบุญฟรังซิส เมื่อ

เข้าไปที่มหาวิหารจุดแรกที่พวกเรามุ่งไป คือ บริเวณที่

เก็บพระธาตุร่างกายของนักบุญฟรังซิสซ่ึงอยู่ชั้นใต้ดิน

ของมหาวิหาร โดยไปภาวนาขอพรพระเจ้าผ่านทางคำา

เสนอวิงวอนของท่าน นอกจากนั้นเรายังไปสวดภาวนา

ที่หลุมศพของภราดาน้อยเพื่อนของท่านทั้งสี่ เราโชคดี

ที่ได้ถวายมิสซาที่มหาวิหารแห่งนี้ มีพ่อ คุณพ่อวิทยา  

เลิศทนงศักดิ์ และคุณพ่อพงษ์เกษม สังวาลเพ็ชร เป็น

ผู้ถวายมิสซาที่วัดน้อยนักบุญแคทธารีนพร้อมกับคณะ

แสวงบุญทุกท่าน มิสซาในวันนี้เป็นมิสซาสุขสำาราญ

สำาหรับพี่น้องคณะแสวงบุญ ญาติพี่น้องที่อยู่เมืองไทย

ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และจากโลกนี้ไป

 บทเทศน์ในมิสซากล่าวถึงนักบุญฟรังซิส 

อัสซีซีเป็นแบบอย่างของผู้มีคุณธรรมความรักต่อพระเจ้า 

ความสุภาพ และความรักต่อผู้ท่ีประสบความยากลำาบาก

เป็นต้น ผู้ยากไร้ ความสำาเร็จอันยิ่งใหญ่ของท่าน

แน่นอนอยู่ที่ความดีของท่าน และในขณะเดียวกันท่าน 

ยังมีเพื่อนที่ดีที่ร่วมในอุดมการณ์เดียวกันกับท่าน 

แน่นอนเราทุกคนมีค่าสำาหรับกันและกัน ขอให้เราเป็น

หนึ่งเดียวกัน ในหนังสือคู่มือแสวงบุญของเราบอกเราว่า 

เนินแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิหารในสมัยก่อนมีชื่อ

ว่า “เนินนรก” แต่พอเชิญพระธาตุร่างกายของนักบุญ 

ฟรังซิสมาฝังท่ีน่ี เนินน้ีกลับได้ช่ือว่า “เนินแห่งสวรรค์” 

แน่นอนพระเจ้าตอบแทนความดีของคน ๆ หนึ่งที่ 

ซ่ือสัตย์ต่อพระองค์ ความดีของเขาสามารถเปล่ียนแปลง 

โลกและสังคมได้ เราจงมุ่งม่ันทำาดีแม้แต่ส่ิงเล็กน้อยเพราะ

มันมีคุณค่าเสมอในสายตาของพระ และมีคุณค่าต่อบุคคล

ที่อยู่ร่วมชีวิตกับเราแน่นอน

 หลังจากน้ันเราข้ึนไปที่วัดด้านบนและรำาพึง

ถึงชีวิตของนักบุญฟรังซิส ผ่านทางรูปภาพเฟรซโกทั้ง 

28 รูปที่เล่าถึงประวัติชีวิตของท่านซึ่งเป็นผลงานของ 

Giotto

 ต่อจากนั้นเราไปที่มหาวิหารนักบุญคลารา เรา

ได้สวดภาวนาต่อหน้ากางเขนแห่งซานดามีอาโน ที่ตรัส

กับนักบุญฟรังซิสตามที่พ่อได้แบ่งปันข้างต้น และเรายัง

ได้ไปท่ีหลุมศพของนักบุญคลารา และได้ชมพระธาตุผม

ของนักบุญคลารา หนังสือทำาวัตรของนักบุญฟรังซิสแห่ง

อัสซีซี ฯลฯ

 ตอนเย็นเรากลับเข้าท่ีพักและรับประทาน

อาหารค่ำาร่วมกัน

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2015 คณะเดินทาง

ทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่ม 1 กับกลุ่ม 2 ที่พักอยู่ที่อัสซีซี 

เดินทางไปแสวงบุญที่วัด Santa Maria degli Angeli 

หรือที่เราเรียกเป็นภาษาไทย แบบเราๆ ว่า “วัดพระนาง

มารีอาแห่งปวงเทวา” เราเดินไปครับเพราะระยะทางไม่ไกล

จากที่พักมากนัก แล้วอากาศก็ค่อนข้างเย็นอุณหภูมิราว 

12 องศา เรามารวมพลกันที่หน้าวัดก่อนที่จะเดินเข้า 

ไปแสวงบุญและสวดภาวนาที่วัดแห่งนี้ โดยอาจารย์

พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี อาจารย์วิชาประวัติศาสตร์พระ

ศาสนจักรคาทอลิก วิทยาลัยแสงธรรม ผู้ประสานงาน

กลุ่มที่หนึ่ง ได้สรุปถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 

และสถานที่สำาคัญภายในวัดแห่งนี้

 จุดแรกที่เราเข้าไปภาวนาก็คือ Porziuncola 

(ปอร์ซีอุนโคลา) หรือแปลเป็นไทยได้ว่าสถานที่เล็กๆ 

เป็นวัดร้างหนึ่งในสามวัดที่นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี 

มาซ่อมแซม ท่านนักบุญได้ก่อตั้งคณะภราดาน้อยที่นี่ 

โดยได้รับมอบสถานที่นี้จากคณะเบเนดิกตินซึ่งเป็นผู้

ดูแลเดิม นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นที่นี่

อีกหลายประการ เช่น เหตุการณ์ที่นักบุญคลาราถวายตัว

แด่พระเจ้า พ่อขอคัดจากหนังสือที่คุณพ่อสุปิติ รวม-

อร่าม แห่งคณะภราดาน้อยกาปูชินนำามาให้พ่อก่อน 

เดินทางไปแสวงบุญ ดังนี้ครับ

 “การหนีออกจากบ้าน (ของนักบุญคลารา) เกิด 

ข้ึนตอนเย็นวันอาทิตย์ใบลาน คลาราแต่งตัวไปงานฉลอง 

“หรูหราและสง่างาม” เพราะเธอจะต้องไปร่วมฉลองกับ

ผูค้นท้ังเมอืง ถงึความยนิดตีอ้นรบัพระสวามเีจา้ และแลว้

ในคืนนั้นเอง เธอก็ละทิ้งสิ่งเหล่านี้เสีย ด้วยการเปลื้อง

เสื้อผ้าหรูหรา และติดตามพระสวามีเจ้าไปตามทางแห่ง 

กางเขน ผู้ที่เตรียม “พิธีการหนี” นี้จะเป็นใครอื่นไม่ได้ 

นอกจากฟรังซิส เป็นเขาอีกที่ตัดผมของคลาราด้วยมือ 

และถวายตัวเธอแด่พระสวามีเจ้า ด้วยวิธีนี้ โทมัสแห่ง 

เชลาโนมิได้ใช้คำาว่า “พิธีตัดผม” เพราะเขาทราบดีว่า 

การถวายตัวนี้ เป็นการกระทำาที่ไม่ค่อยถูกต้องตาม

ระเบียบนัก เพราะคลาราหนีมาจากบ้าน และฟรังซิสก็

มหาวิหารนักบุญคลารา

ไม่ได้เป็นพระสังฆราช (ซึ่งมีสิทธิ์ในการทำาพิธีถวายตัว

ของหญิงพรหมจารี) ฟรังซิสไม่ได้เป็นพระสงฆ์ด้วยซ้ำา 

แต่เขาก็ขอสิทธิ์ในฐานะฆราวาสคนหนึ่ง ที่จะถวายตัว

คลาราแด่พระเจ้า” (หนังสือนักบุญคลาราแห่งอัสซีซี 

หน้า 21-22)

 นอกจากนั้นยังมีเรื่องราวของพระคุณการุณย์

ครบบริบูรณ์ที่เรียกว่า “Indulgence of Porziuncola” 

ซึ่งพ่อขอคัดข้อความจากงานเขียนของคุณพ่อสุรชัย 

ชุ่มศรีพันธุ์ ในหนังสือทัวร์แสวงบุญ เขต 2 โอกาส 

ปีแห่งความเชื่อ ซึ่งคุณพ่ออนุชานำาหนังสือเล่มนี้มามอบ 

ให้พ่อเป็นข้อมูลในการแสวงบุญครั้งนี้

 “คืนหนึ่งในปี ค.ศ. 1216 นักบุญฟรังซิสกำาลัง 

สวดภาวนาอยู่ พลันก็มีแสงสว่างเข้ามา ท่านเห็นพระ

เยซูเจ้า แม่พระและเทวดามากมายยืนอยู่เหนือพระแท่น

บูชา พระเยซูเจ้าถามว่า ท่านจะขออะไร เพื่อความรอด

ของวิญญาณท้ังหลาย ท่านตอบว่า ข้าพเจ้าขอให้ทุกคน

ที่มาที่นี่ ที่เป็นทุกข์และรับศีลอภัยบาปได้รับการยกบาป 

และโทษบาปท้ังหมด พระองค์ตอบว่าท่ีท่านขอน้ันย่ิงใหญ่ 

มาก และท่านสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมากกว่า

นั้นด้วย เรารับคำาวอนขอนี้ แต่ท่านต้องไปขออนุญาต

จากผู้แทนของเราบนโลกนี้ก่อนด้วย สำาหรับพระคุณ

การุณย์นี้ ฟรังซิสไปพบพระสันตะปาปาโอโนรีโอ ที่ 3 

ซึ่งตั้งใจฟังท่านและที่สุดก็ให้การรับรอง พระองค์ถาม

ท่านว่า ฟรังซิส พระคุณการุณย์ที่ท่านขอนี้สำาหรับกี่ปี  

ฟรังซิสตอบพระสันตะปาปาว่า ข้าพเจ้าไม่ได้ขอจำานวนปี 

แต่ขอวิญญาณ (non anni, ma anime) ในวันที่ 

12 สิงหาคม 1216 พระสันตะปาปาประกาศต่อหน้า 

พระสังฆราชของแคว้นนี้ และต่อหน้าคริสตชนที่วัดแห่ง

นี้ว่า พี่น้องของเรา เราต้องการส่งพวกท่านทุกคนไป

สวรรค์” (หน้า 23)

 ผ่านจาก Porziuncola (ปอร์ซีอุนโคลา) เดิน

ไปทางขวามือไม่ไกลนัก มีวัดน้อย (the chapel of the 

Transitus) เป็นสถานที่ที่นักบุญฟรังซิสได้มารักษาตัว

ในช่วงปลายชีวิตของท่านและได้สิ้นชีวิตที่นี่ ในวันที่ 3 

ตุลาคม ค.ศ. 1226

 เรายังได้เดินไปชมกุหลาบแห่งอัสซีซี ซึ่งมีเรื่อง

เล่าว่า นักบุญฟรังซิสกำาลังถูกประจญเรื่องความบริสุทธิ์ 

ท่านต่อสู้และตัดสินใจกระโดดเข้าไปในดงกุหลาบเพื่อ

เอาชนะการประจญ กุหลาบเหล่านั้นได้กลับกลายเป็น

กุหลาบไร้หนาม

 ที่สุดผู้แสวงบุญชาวไทยได้ร่วมมิสซาท่ีวัดน้อย

ของวัดพระนางมารีอาแห่งปวงเทวา โดยตอนแรกตั้งใจ

ว่าจะเริ่มมิสซา 11.00 น. และทำามิสซาพร้อมกับคนไทย

วัดแม่พระแห่งปวงเทวา



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 11 ประจำาวันที่ 8-14 มีนาคม 2015 หน้า 5

ตอนที่ 58

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 8)

องค์คณะพระคาร์ดินัลกับสมดุลใหม่
ของอำานาจเสียงลงคะแนน

10 กุมภาพันธ์ 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l พร้อมกับการสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ 15 องค์  
ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งพระสันตะปาปาสมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิสทรงได้จัดสมดุลคานอำานาจให้กระจายออกไป 
จากกรุงโรมในจำานวนพระคาร์ดินัลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
พระสันตะปาปา จำานวน 125 องค์  57 องค์มาจากทวีป
ยุโรป  18 องค์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  6 องค์ 
มาจากทวีปอเมริกากลาง และ 12 องค์มาจากอเมริกาใต้  
15 องค์มาจากทวีปแอฟริกา 14 องค์มาจากทวีปเอเชีย 
และ 3 องค์มาจากประเทศแถบโอเชียเนีย
l การจัดกระจายกลุ่มพระคาร์ดินัลครั้งที่สองนี้จะช่วย
เสริมความแข็งแกร่งต่อการฟ้ืนฟูท่ีสมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิสได้ทรงเริ่มต้นประกาศไว้เมื่อปีที่แล้ว  องค์คณะ
พระคาร์ดินัลได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำาคัญ 
ต้ังแต่พระองค์ได้รับเลือกตั้งเป็นพระสันตะปาปาเห็นได้
ชัดว่า ทวีปยุโรปมีเสียงลงคะแนนมากกว่าครึ่งหนึ่งหาก
มีการเลือกต้ังพระสันตะปาปาองค์ใหม่แม้ว่าคริสตชน 
จำานวนมากจะมาจากประเทศอื่น ประเทศอิตาลีจะไม่มี
เสียงจำานวนมากพอที่จะมีอิทธิพลต่อการลงคะแนน 
ด้วยจำานวนพระคาร์ดินัลเพียง 25 องค์  คิดเป็นร้อยละ 
23 ของคะแนนเสียง ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014   
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศรายชื่อ 
พระคาร์ดินัลใหม่ 16 องค์ ทวีปยุโรปสูญเสียอำานาจ
ในการลงคะแนนเสียงน้อยลงไป แต่ก็ยังรักษาจำานวน
คะแนนมากที่สุดเอาไว้  ทวีปอเมริกาเหนือก็ได้สูญเสีย 
จำานวนคะแนนให้แก่ประเทศแถบลาตินอเมริกา  
แอฟริกา และเอเชียไปด้วยเช่นกัน
l การประชุมองค์คณะพระคาร์ดินัลครั้งล่าสุด  ก่อเกิด
ความเข้มแข็งย่ิงขึ้นสู่การเปลี่ยนแปลงและดูเหมือนจะ
ไม่มีทางย้อนกลับไปเป็นแบบเก่าได้ แม้ว่าประเทศอิตาลี
จะอ่อนแอลงไปในช่วงปีกว่าที่ผ่านมา ก็ยังสามารถ 
พลิกผันได้มากกว่าประเทศอื่นด้วยจำานวนเสียงของ
พระคาร์ดินัลถึง 26 องค์
l แต่พระสันตะปาปาพระองค์ไหนที่ทรงประทับตราตั้ง
ลงไปในองค์คณะพระคาร์ดินัลมากที่สุด นั่นก็คือ ใน
จำานวนพระคาร์ดินัล 125 องค์นี้ 34 องค์สถาปนาโดย
นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา  60 องค์ 
โดยสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 
และมเีพียง 31 องค์ท่ีแต่งต้ังโดยสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส

พบกับชายผู้ตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับผู้ทรงอิทธิพลต่อพระศาสนจักร

พระสันตะปาปาทรงนำาขบวนแห่เพื่อเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต 

ตรัสว่าจงขอพระหรรษทานแห่งการกลับใจและน้ำาตาแผนภูมิจำานวนพระคาร์ดินัลจากทวีปต่างๆ ทั่วโลก

18 กุมภาพันธ์ 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต

โดยหลังจากพิธีการสั้นๆ ในวัดแล้วพระสันตะปาปาจะ

ทรงนำาขบวนแห่ไปตามถนนในกรุงโรม จากอาสนวิหาร

นักบุญอังแซลโม ไปยังอาสนวิหารนักบุญซาบีนา มีพระ

คาร์ดินัล บรรดาพระสังฆราชท้องถิ่นเข้าร่วมด้วยและ

เพราะว่าเทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาแห่งการกลับใจ  

พระสันตะปาปาทรงเน้นถึงความสำาคัญของการกลับใจ

ส่วนตน ซ่ึงพระองค์ทรงกล่าวถึงน้ำาตา ตรัสว่าพวกหน้าซ่ือ 

ใจคดเท่านั้นที่ไม่รู้จักร้องไห้

 “เป็นการดีที่จะถามตัวเราเองว่า ฉันได้ร้องไห้

หรือเปล่า? พระสันตะปาปาทรงร้องไห้หรือไม่?  บรรดา

พระคาร์ดินัลล่ะ?  บรรดาพระสังฆราช? ผู้ถวายตัวแด่

พระเจ้า? บรรดาพระสงฆ์? เราได้สวดภาวนาพร้อมกับ

น้ำาตาบ้างหรือไม่?”

l เมื่อไตร่ตรองจากบทอ่านจากพระวรสาร พระองค์ทรง

พระสันตะปาปาทรงนำาขบวนแห่และทรงรับเถ้าจาก 

พระคาร์ดินัลที่มาร่วมพิธี

เตือนถึงการประจญล่อลวงท่ีชักชวนให้เราชอบโอ้อวด

เมื่อทำากิจการความดี ตอนหนึ่งตรัสว่า “เมื่อได้ลงมือ

ทำากิจการงานความดี โดยสัญชาตญาณเราส่วนมากมัก

จะรู้สึกต้องการให้คนเห็นและชมเชยกิจการน้ัน เราโหยหา 

ความพอใจแบบนั้น  แต่พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้

ลงมือทำาความดีโดยไม่เรียกร้องความสนใจจากผู้คน 

เชื่อมั่นเพียงบำาเหน็จรางวัลจากพระเจ้าเท่านั้น”

l พระสันตะปาปาทรงรับเถ้าก่อนจะทรงโรยเถ้าให้แก่ 

บรรดาพระคาร์ดินัลและพระสังฆราช อันเป็นเคร่ืองหมาย

ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ว่า “เจ้ามาจากดิน เจ้าจะกลับ

ไปเป็นดิน” พระสันตะปาปาทรงเน้นประเด็นเรื่องความ

จำาเป็นที่จะต้องน้อมรับความเมตาตาจากพระเจ้าเพื่อ

จะดำาเนินชีวิตในเทศกาลมหาพรตอย่างไม่ผิวเผิน หรือ

ปฏิบัติแบบชั่วครั้งชั่วคราว ยังมีคณะกรรมการกลาง

บริหารคูเรียโรมัน บรรดาทูตานุทูตเข้าร่วมพิธีมิสซา 

ประธานาธิบดีแห่งประเทศปานามาก็อยู่ในพิธีด้วย

12 กุมภาพันธ์ 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l กว่า 50 ปีที่นายนายรานิโอ มันชิเนลลิ ช่าง 
ตัดอาภรณ์ในพระศาสนจักรได้ลงฝีเข็มบนเนื้อผ้าตัด
เย็บอาภรณ์ถวายแด่พระสันตะปาปาและพระคาร์ดินัล 
และเขาก็เพิ่งได้ต้อนรับลูกค้าใหม่ เขาเล่าว่า “เช้านี้ 
มีลูกค้ามาราว 12 คน บางคนต้องการซื้อข้าวของ 
แต่บางคนต้องการทำาธุระเรื่องอื่นๆ ผมก็พยายาม
ทำาให้ทุกคนพึงพอใจมันไม่แพงหรอกครับ ราคาไม่สูง
อะไรเลย”

l พนักงานขายกับลูกค้าดูเหมือนเห็นไม่ตรงกันว่าการต่อรองจะจบลงตรงไหนจึงจะเหมาะสมท่ีสุดพระคาร์ดินัล 
โฆเซ่ หลุยส์ ลากุนซา พระสังฆราชแห่งดาวิด ประเทศปานามา  ท่านมารับชุดพระคาร์ดินัลใหม่ บอกกับนักข่าว 
แบบติดตลกว่า “มันสวยมากแต่เขายังไม่ได้ให้พ่อดูบิลเลย ความเจ็บปวดคงมาถึงวันพรุ่งนี้แหละ เราจะได้รู้
ราคากันในวันพรุ่งนี้”
l พระคาร์ดินัลใหม่จากประเทศปานามาสวมหมวกฟักทอง ขนาด 8 ในขณะที่หมวกบิเร็ตตา ขนาด 58 ต้อง
ใช้เวลา 1 สัปดาห์และผ้ายาวกว่า 7 เมตรเพื่อจะตัดเป็นชุดยาวของพระคาร์ดินัล
 นายรานิโอ มันชิเนลลิ เล่าให้เราฟังต่อว่า  “มีพระคาร์ดินัลหลายองค์เป็นพระสังฆราชอยู่แล้วและเรา 
ก็มีเก็บขนาดเสื้อผ้าของท่านเอาไว้ อย่างไรก็ดีผมไม่มีขนาดเสื้อผ้าของพระคาร์ดินัลใหม่บางองค์ ผมก็เลย
ต้องวัดตัวใหม่”
l ขณะนี้ มันชิเนลลิ กำาลังรอคอยพิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ เขารู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษกับช่วงเวลานี้ไม่มี
อะไรต้องทำามากนักในช่วงพิธีสถาปนา แต่ มันชิเนลลีมั่นใจว่าเขาจะมีงานล้นมือแน่นอนในอนาคต

นายรานิโอ มันชิเนลลิ ช่างตัดอาภรณ์พระคาร์ดินัล
และร้านของเขา
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บทอธิษฐานภาวนา

ปีศาจในศาลาธรรม

“คำาสั่งสอนของพระองค์ทำาให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจอย่างมาก 

เพราะทรงสอนเขาอย่างทรงอำานาจ

ไม่เหมือนกับบรรดาธรรมาจารย์” (มาระโก 1:22)

 ในพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญมาระโก เราพบกับผู้คนหลาย

รูปแบบ  และเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าในพิธีรับศีลล้าง และการจำาลอง

พระวรกายของพระเยซูเจ้า เมื่อสาวกทั้งสิบสองคนไปทำาหน้าที่ ในช่วงนั้น

เราได้ยินข่าวการสิ้นชีวิตของยอห์น บัปติสต์ เราจะเห็นสาวก ฝูงชน และผู้ที่ 

ต่อต้านพระเยซูเจ้า และบางคนที่ปรากฏตัวเพียงครั้งเดียว แล้วยังมีฝูงปีศาจ

ซึ่งมีซาตานเป็นผู้นำา พระวรสารของนักบุญมาระโกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการ

เผชิญหน้ากับพระเยซูเจ้าของชนกลุ่มต่างๆ นี้

 พระเยซูเจ้าเผชิญหน้ากับซาตานในถิ่นทุรกันดาร พระองค์มีชัยชนะ

เหนือซาตาน และปีศาจก็พยายามให้ผู้นำาศาสนามาช่วยต่อต้านพระเยซูเจ้า 

พวกเขาพยายามไม่ให้พวกสาวกเข้าใจพระองค์ เม่ือพระเยซูเจ้าทรงต่อว่าเปโตร 

พระองค์เรียกเขาว่า “ซาตาน” เมื่อพระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกางเขนที่กัลวารีโอ 

เราคงสรุปว่า ซาตานมีชัยชนะ แต่พระเจ้าทรงขัดขวาง โดยทรงบันดาลให้พระ

เยซูเจ้ากลับคืนพระชนม์ และชัยชนะเป็นของพระองค์ 

 บางครั้งดูเหมือนว่า ความชั่วเจริญเติบโตในโลกของเรา แต่ขอบคุณ

ชัยชนะของพระเยซูเจ้า เราจึงสามารถเอาชนะได้ เรื่องของพระเยซูเจ้ากับ 

คนถูกผีสิงในโรงสวดที่คาเปอรนาอุมให้กำาลังแก่เรา พระหรรษทานของพระเจ้า

ในองค์พระคริสตเจ้าอยู่ที่นั่น และได้ช่วยให้เราเอาชนะพลังแห่งความมืดได้

 ข้าแต่พระบิดาเจ้า พวกลูกขอขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรงประทาน

พระบุตรผู้ทรงสามารถเอาชนะความชั่วทั้งหลายในชีวิตของลูก โปรดทรง 

ประทานพระหรรษทานให้ลูกสามารถแยกแยะความดีออกจากความช่ัว โดยเฉพาะ

เมื่อความชั่วแฝงตัวมาภายใต้ความดี ลูกวอนขอในพระนามของพระเยซ ู

คริสตเจ้า พระเจ้าของลูกทั้งหลาย อาแมน

ที่ ลส. 079/2015

      2 กุมภาพันธ์ 2015

เรื่อง อนุญาตให้วัดประจำาอารามเป็นสถานที่แสวงบุญ

เรียน เซอร์ไอรีน ชำานาญธรรม

 ประธานสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย

 

 ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงอนุญาตให้สมาชิก

ของคณะนักบวช และบรรดาคริสตชน สามารถขอรับพระคุณการุณย์

ครบบริบูรณ์ได้ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปเนื่องในโอกาสปีแห่งชีวิตนักบวช 

และทางสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทยได้มีจดหมาย

เลขที่ สอท. 5/2015 ลงวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2015 ขออนุญาตให้

วัดประจำาโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และวัดประจำาอารามคาร์แมล 

กรุงเทพฯ เป็นสถานที่แสวงบุญ และสามารถขอรับพระคุณการุณย์

ครบบริบูรณ์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพิ่มเติมจากวัด 6 แห่ง 

ที่ทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ประกาศให้เป็นสถานที่แสวงบุญไป

แล้ว

 จากการประชุมคณะที่ปรึกษาพระสังฆราช สมัยที่ 2 ครั้งที่ 

1/2015 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 คณะที่ปรึกษาฯ มี 

ความเห็นว่า ควรจะให้วัดประจำาอารามของคณะนักพรตบำาเพ็ญญาณ 

(ชีลับ) ที่อยู่ในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวัดแสวงบุญสำาหรับ

สมาชิกของคณะนักบวชและบรรดาคริสตชน

 ดังนั้น พร้อมกับจดหมายฉบับนี้ เราจึงอนุญาตให้วัดประจำา

อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ วัดประจำาอารามคาร์แมล สามพราน และ

วัดประจำาอารามกลาริส กาปูชิน สามพราน เป็นสถานที่แสวงบุญ 

และสามารถขอรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ของอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 จนถึงวันที่ 2 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 โดยทุกคนที่จะขอรับพระคุณการุณย์ครบ

บริบูรณ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับพระคุณการุณย์ท่ีพระ

ศาสนจักรได้กำาหนดไว้อย่างครบถ้วน

 ขอให้กิจกรรมและโครงการต่างๆ ในปีแห่งชีวิตนักบวช ได้

เสริมสร้างชีวิตนักบวชทุกท่านให้เติบโตขึ้นในทุกมิติ เป็นเครื่องมือที่

มีประสิทธิภาพในการประกาศพระวรสารตามจิตตารมณ์และพระพร

ของผู้ก่อตั้งคณะ และในความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระ

ศาสนจักรท้องถิ่น

ขออำานวยพร

พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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บทเทศน์ (ต่อจากหน้า 3)

 พระวรสารเน้นถึง 5 ครั้งเกี่ยวกับความนบนอบ 

“กฎบัญญัติของพระเจ้า (ดู ลูกา 21:22, 23, 24 27, 

30) พระเยซูเจ้ามิได้เสด็จมาเพื่อทำาตามน้ำาพระทัยของ

พระองค์เอง แต่ทรงปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระบิดา 

พระองค์ตรัสว่า “นี่คืออาหารของพระองค์” (ดู ยอห์น 

4:34) ดังนั้น ผู้ที่ติดตามพระเยซูเจ้าต้องดำาเนินอยู่

ในแนวทางของความนบนอบ โดยเลียนแบบขององค์

พระเจ้า เลียนแบบฉบับการถ่อมพระองค์ ถ่อมพระองค์ลง 

เพื่อทรงนำาเอาพระประสงค์ของพระบิดามาเป็นของ

พระองค์เอง จนกระทั่งทรงขจัดและถ่อมพระองค์ (ดู  

ฟิลิปปี 2:7-8) สำาหรับนักบวชการก้าวหน้าก็คือการ

ถ่อมตนในการรับใช้ กล่าวคือดำาเนินตามแนวทางของ

พระเยซูเจ้า “พระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอ

พระเจา้นัน้เปน็สมบตัทิีจ่ะต้องหวงแหน” (ฟลิปิป ี2:6) 

พระองค์ทรงถ่อมองค์ ทรงทำาพระองค์เองให้เป็นผู้รับใช้

ที่จะต้องรับใช้ 

 และแนวทางนี้มาในรูปแบบของพระวินัย 

ประทับตราด้วยพระพรพิเศษของผู้ตั้งคณะ โดยไม่หลง 

ลืมว่าพระวินัยที่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้ก็คือ พระวรสาร 

ในรูปแบบอันหาที่เปรียบมิได้ พระจิตเจ้าได้แปลไว้ใน 

พระวินัยต่างๆ ของชีวิตนักบวช ทั้งหลายทั้งปวงนี้ล้วน

มาจากการดำาเนินตามพระคริสตเจ้า กล่าวคือแนวทาง

แห่งการถ่อมพระองค์เพื่อรับใช้

 อาศัย “กฎ” นี้ ผู้ที่ถวายตัวสามารถบรรลุถึง 

“พระปรีชาญาณ” ซึ่งมิใช่ทัศนคติลอยๆ หากแต่เป็น 

พันธกิจและพระพรของพระจิตเจ้า และเครื่องมือที่แสดง 

ถึงความเฉลียวฉลาดนี้ก็คือ ความยินดี แต่ความสุขตาม

แนวพระวรสารของนักบวชคือผลของแนวทางที่เขา

ถ่อมตัวร่วมกับพระเยซูเจ้า เมื่อเรามีความโศกเศร้าจะ

เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะถามตัวเราเองว่า เราดำาเนินชีวิตตาม 

แนวทางนี้อย่างไร?

 ในการเล่าถึงการถวายพระกุมารเยซูในพระวิหาร 

เป็นแบบอย่างแห่งความฉลาดในผู้สูงอายุทั้งสองท่าน 

คือสิเมโอนและอันนา ทั้งสองท่านซื่อสัตย์ต่อพระจิตเจ้า 

(ซึ่งกล่าวถึงสามครั้งด้วยกัน) พระจิตเจ้าทรงนำาทางและ 

ให้กำาลังใจแก่ท่านทั้งสอง พระเจ้าทรงประทานความ

เฉลียวฉลาดแก่ทั้งสองท่าน หลังจากใช้ชีวิตมาเป็นเวลา

นาน ในการนบนอบของท้ังสองท่าน นบนอบถ่อมตน แต่

ในขณะเดียวกันก็ฉายแสงและปกป้องความพอใจของ

ท่าน ช่วยให้ท่านทั้งสองมีความคิดสร้างสรรค์ เพราะ

ท่านท้ังสองเป่ียมด้วยพระจิตเจ้า และท้ังสองท่านประกอบ

พิธีพิเศษให้แก่พระกุมารที่ เสด็จเข้ามาในพระวิหาร  

สิเมโอนสรรเสริญพระเจ้าและอันนาเทศน์เรื่องความ

รอดพ้น (ดู ลูกา 2:28-32, 38) ในกรณีของพระมารดา

มารีย์ สิเมโอนผู้อาวุโสรับพระกุมารไว้ในมือของท่าน 

แต่อันท่ีจริงเป็นพระกุมารท่ีแตะต้องท่านและนำาทาง

ท่าน ในพิธีกรรมของทำาวัตรเย็นของวันฉลองนี้กล่าวไว้

อย่างงดงาม ทั้งพระนางมารีย์มารดาผู้ยังอ่อนวัย และ

สิเมโอนผู้สูงอายุเป็นคุณตาคุณปู่ อุ้มพระกุมารในอ้อม

แขนของท่าน แต่อันที่จริงแล้วเป็นพระกุมารที่ทรงนำา 

ทั้งสองท่าน

 เป็นที่น่าสนใจว่าในเหตุการณ์นี้ เจ้าความคิด

สร้างสรรค์ ไม่ใช่หนุ่มสาวแต่เป็นผู้สูงอายุ ผู้อายุน้อยกว่า 

ดังเช่นพระนางมารีย์และโยเซฟ ปฏิบัติตามกฎบัญญัติ

ของพระเจ้า ในเรื่องความคิดตามแนวทางของความ

นบนอบ ผู้สูงอายุดังเช่นสิเมโอนและอันนามองดูพระ

กุมารในเรื่องการปฏิบัติตามกฎบัญญัติและพระสัญญา

ของพระเจ้า และพวกท่านสามารถเฉลิมฉลองเพราะ

ท่านมีมโนภาพท่ีริเร่ิมในด้านความยินดีและความ

เฉลียวฉลาด

 บางครั้งพระเจ้าทรงบันดาลความนบนอบ

ให้เป็นความเฉลียวฉลาดโดยพระจิตเจ้า พระเจ้าทรง

ประทานความปรีชาฉลาดแก่เยาวชนผู้ไร้ประสบการณ์ 

ขอให้เขาเพียงดำาเนินตามทางแห่งความนบนอบและ

อ่อนน้อมต่อพระจิตเจ้า ความนบนอบและความอ่อนน้อม

มิใช่เป็นจริงในด้านหลักการ แต่อยู่ในแนวปฏิบัติของ

การทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระบุตร ซ่ือสัตย์และนบนอบ

ต่อผู้ก่อตั้ง นอบน้อมและซื่อสัตย์ต่อกฎเกณฑ์ ซื่อสัตย์

และนบนอบต่อผู้อาวุโส ทั้งหมดนี้เป็นความนบนอบใน

ภาคปฏิบัติ

 การปรับปรุงและฟื้นฟูชีวิตนักบวชจะเกิดขึ้น

ได้ต้องอาศัยความรักอันยิ่งใหญ่ต่อพระวินัย และความ

สามารถท่ีจะรำาพึงและรับฟังสมาชิกอาวุโสของคณะ 

ด้วยวิธีนี้ พรพิเศษของครอบครัวนักบวชก็จะได้รับการ

ปกป้อง พร้อมกับความนบนอบและความเฉลียวฉลาด 

ด้วยวิธีน้ี เราก็จะได้รับการปกป้องมิให้ดำาเนินชีวิตนักบวช

ในแบบง่ายๆ ซึ่งอาจจะทำาให้ชีวิตนักบวชเป็นแต่เพียง

ภาพล้อเลียน และกระทำาสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ โดยไม่ให้

ความสนใจ เช่น การภาวนาโดยไม่เข้าใกล้พระเจ้า ชีวิต

พ่ีน้องไม่เป็นหน่ึงเดียวกัน นบนอบโดยไม่มีความเช่ือฟัง 

มีความรักโดยปราศจากความหมาย

 ดังเช่นพระนางมารีย์และสิเมโอน เราอยากจะ

อุ้มพระกุมารในอ้อมแขน เพื่อพระองค์จะได้สัมผัสกับ

ประชากรของพระองค์ เราจะได้รับพระพรนี้ หากเรา

ปล่อยให้พระองค์ได้สนทนากับเรา ด้วยพระธรรมล้ำาลึก

ของพระคริสตเจ้า หากเราอยากเป็นผู้ชี้ทาง

 ขอให้พระเจ้า เดชะคำาเสนอวิงวอนของพระนาง

มารีย์พระมารดาของเรา และนักบุญโยเซฟ นักบุญ 

สิเมโอนและนักบุญอันนา ประทานให้แก่เรา ซึ่งสิ่งต่างๆ 

ที่เราวอนขอในบทภาวนาของวันนี้ ได้รับการมอบให้

แด่พระองค์ หลังจากที่พระจิตเจ้าทรงฟื้นฟูเรา โปรดให้ 

เป็นไปดังนี้เทอญ
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พระคาร์ดินัลใหม่ชาวสเปนกล่าวว่า : ที่เราเรียกว่า 

“เจ้าชายแห่งพระศาสนจักร” เป็นเรื่องยุคเก่าแล้ว

พระคาร์ดินัลใหม่พระคุณเจ้าริคาร์โด บลัซเควซ

19 กุมภาพันธ์ 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ด้วยวัย 72 ปี พระคาร์ดินัลริคาร์โด บลัซเควซ ยัง

คงมีการงานมากมาย ท่านเป็นพระอัครสังฆราชแห่ง 

บัลลาโดลิด และประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกสเปน 

หลังจากพระสันตะปาปาทรงสถาปนาท่านเป็นพระ

คาร์ดินัลแล้ว บัดนี้ท่านก็มีหน้าที่เพิ่มมากขึ้นในพระ

ศาสนจักร ท่านกล่าวว่าเป็นพระคาร์ดินัลมิใช่เพียงแค่

ได้รับนามนำาหน้าชื่อมาใช้ แต่เป็นความรับผิดชอบอัน

หนักหน่วงอย่างยิ่ง ท่านให้สัมภาษณ์ว่า “เจ้าชายแห่ง

พระศาสนจักร เป็นฉายาที่เราไม่ใช้กันอีกแล้ว...พ่อคิด

ว่ามันปรากฏก็เพียงอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ หรือนำา

มาพูดโดยบางคนที่ก้าวไม่ทันโลกปัจจุบันแล้ว”

l พระคาร์ดินัลใหม่ชาวสเปนรับรู้ว่าประเทศของท่านได้

เปลี่ยนแปลงไปและก็ทำาให้พระศาสนจักรสูญเสียพื้นที่ 

แม้ว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ของพลเมืองชาวสเปนราว 50 

ล้านคนเป็นคาทอลิก แต่ก็มีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ที่ไปวัด 

วันอาทิตย์เป็นประจำา ท่านเล่าต่อว่า “เราจะเห็นได้ว่า

เราจำาเป็นต้องใส่ใจเร่ืองท่ีเรียกว่าการนำาเข้าสู่ชีวิตคริสต-

ชนในสังฆมณฑลของเรา นั่นคือเนื้อหาเข้มข้นของชีวิต 

คริสตชนผู้เป็นหนึ่งเดียวกับพระวรสาร เราต้องการ 

คริสตชนที่ได้ร่ำาเรียนคำาสอนอย่างเต็มเปี่ยม”

l พระคุณเจ้าริคาร์โด บลัซเควซ เล่าว่าระหว่างช่วง

ประชุมพบปะกันก่อนพิธีสถาปนา บรรดาพระคาร์ดินัล

ได้รับฟังเร่ืองวิธีพูดปราศรัยกับชุมชนและการสกัดก้ัน 

เร่ืองการล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ ในฐานะท่ีเป็นประธาน

สภาพระสังฆราช ท่านเน้นว่านี่เป็นหัวข้อที่สำาคัญมาก 

ท่านกล่าวว่าไม่มีท่ีว่างในพระศาสนจักรสำาหรับคนท่ี

ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและในประเทศสเปนจะมี

การรับมือกับปัญหานี้  ท่านเล่าว่า “มันเป็นหัวข้อหลัก 

และพ่อแม่ก็ต้องการมั่นใจว่าลูกๆ ของพวกเขาจะได้รับ

การปฏิบัติอย่างดีในพระศาสนจักร ไม่มีการแพร่ระบาด

กรณีล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์ ใช่ อาจจะมีบางกรณี

และความฝังใจของพ่อก็คือกรณีเหล่านี้ได้ปรากฏเผย 

ออกมาในช่วงทศวรรษใกล้ๆ เรานี้เอง”

l พร้อมกับพระคาร์ดินัลริคาร์โด  บลัซเควซ พระสันตะปาปา 

ทรงสถาปนาพระคาร์ดินัลที่เกิดในประเทศสเปนท่านอื่น 

คือพระคุณเจ้าโฆเซ่ หลุยส์ ลากุนซา ดังนั้นในวันที่ 14 

กุมภาพันธ์ ก็จะมีพระคาร์ดินัลชาวสเปนถึง 12 คน 6 

คนอายุต่ำากว่า 80 ปี ซึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

พระสันตะปาปาองค์ใหม่

ทั้งหมดที่มาแสวงบุญ โดยกลุ่มที่สามที่มาถึงกรุงโรม

เมื่อวานนี้ตอนเย็นจะมาร่วมสมทบด้วย แต่เนื่องจาก

การจราจรติดขัดกลุ่มที่สามยังมาไม่ถึง เรารอจนถึงเวลา 

11.15 น. ซึ่งเป็นเวลาที่คุณพ่อผู้รับผิดชอบสถานที่

ให้รอได้ เราจึงตัดสินใจเริ่มมิสซา โดยในวันนี้คุณพ่อ 

พงษ์เกษม สังวาลเพ็ชร เป็นประธานในพิธี คุณพ่อวิทยา

และผมร่วมพิธี

 และนับว่าพระเจ้าทรงอวยพรพวกเราผู้แสวงบุญ 

ชาวไทยเป็นอย่างมาก หลังจากคุณพ่อพงษ์เกษม ประธาน 

ในพิธีเทศน์เสร็จแล้ว ขณะที่กำาลังจะเริ่มภาคบูชาขอบ- 

พระคุณกลุ่มแสวงบุญกลุ่มที่สามก็ได้มาถึงพอดี เราจึง 

ร้องเพลงเตรียมเครื่องบูชาขณะที่รอ และขอคุณพ่อ 

ผู้รับผิดชอบเพิ่มแผ่นปัง (ที่จะเสก) ให้แก่สัตบุรุษ 

นักบวช และพระสงฆ์ กลุ่มที่สามที่มาเพิ่ม จากนั้นจึง

เริ่มบทภาวนาเตรียมแผ่นปังและเหล้าองุ่น มีคุณพ่อที่มา 

ร่วมถวายมิสซาเพิ่มเติม คือ คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม 

คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ คุณพ่อพจนารถ นิรมล-

ทินวงศ์ คุณพ่อเทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์ และคุณพ่อทัศนุ 

หัตถการกุล นอกจากนั้นคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม 

และคุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ ยังได้มาร่วมพิธีด้วย

 เสร็จมิสซาประมาณเที่ยง กลุ่มแสวงบุญกลุ่ม

หนึ่งและสองกลับไปทานข้าวที่ที่พัก และเดินทางเข้า 

กรุงโรมในตอนบ่าย ส่วนกลุ่มที่สามทานข้าว และตอน

บ่ายไปแสวงบุญท่ีมหาวิหารนักบุญฟรังซิส และมหาวิหาร

นักบุญคลารา แล้วจึงเดินทางกลับกรุงโรมในตอนเย็น

 วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2015 ผู้แสวงบุญชาวไทย

ทุกท่านไปแสวงบุญท่ีสามมหาวิหารสำาคัญของกรุงโรม 

ในตอนเช้าพ่อแยกไปทำาภารกิจนิดหน่อยครับ แต่ตอน

บ่ายก็ไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มแสวงบุญ ได้สอบถาม

สมาชิกในกลุ่มท่ีไปแสวงบุญ หลายท่านบอกว่าประทับใจ

หลายอย่าง เป็นต้น การพลีกรรมโดยคุกเข่าภาวนาขึ้น

ไปบนบันไดศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ สำาหรับผู้ให้ความรู้แก่กลุ่ม

แสวงบุญชาวไทยของเราก็คืออาจารย์พุฒิพงศ์ครับ

 วัดแรกที่กลุ่มแสวงบุญไปในตอนเช้าคือ มหา-

วิหารแม่พระ (Santa Maria Maggiore) ซึ่งถือว่าเป็น

วัดท่ียกถวายแด่แม่พระท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงโรม ในกรุงโรม

มีวัดที่ถวายแด่แม่พระประมาณ 80 วัด

 สถานที่สำาคัญที่กลุ่มแสวงบุญของเรามีโอกาส

เข้าไปชมและภาวนา คือ พระธาตุซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของรางหญ้าของพระกุมารท่ีเช่ือกันว่าถูกนำามาจาก

เบธเลเฮมในปี ค.ศ. 642 และรูปวาดแม่พระ “Salus 

Populi Romani” ที่ได้รับความเคารพเป็นอย่างมาก 

ในประวัติศาสตร์พระศาสนจักร พระสันตะปาปาเกรโกรี 

มหาสมณะเคยจัดให้มีการแห่พระรูปแม่พระน้ีจาก 

มหาวิหารแม่พระไปยังมหาวิหารนักบุญเปโตร เพื่อขอ

พระนางมารีย์วอนขอพระเจ้าเพื่อป้องกันโรคกาฬโรค 

ที่กำาลังระบาดที่กรุงโรมในยุคนั้น นอกจากนั้นพระสัน- 

ตะปาปาเกรโกรี ที่ 16 ก็ได้แห่พระรูปแม่พระนี้ 

เช่นเดียวกัน เพื่อขอพระนางมารีย์วอนขอพระเจ้าเพื่อ

ป้องกันโรคอหิวาต์ที่กำาลังระบาดในยุคของพระองค์

 วัดท่ีสองท่ีเราไปคือมหาวิหารนักบุญยอห์น 

ลาเตรัน (S. Giovanni in Laterano) ซ่ึงเป็นอาสนวิหาร 

ของพระสันตะปาปาในฐานะพระสังฆราชแห่งกรุงโรม 

และท่ีข้างมหาวิหารมีตึกเล็กๆ และท่ีน่ันมีบันไดศักด์ิสิทธ์ิ 

(Scala Santa) ซึ่งเป็นบันไดหินอ่อน 28 ขั้น ที่ถูกคลุม

ด้วยไม้ ตามธรรมประเพณีเชื่อว่า พระเยซูเจ้าหลังจาก

ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการตรึงกางเขน ได้เดินลงมา

ทางบันไดนี้ ต่อมาในศตวรรษที่สี่นักบุญเฮเลนาซึ่งเป็น

พระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนติน ได้นำาบันไดนี้

จากแผ่นดินศักด์ิสิทธ์ิมาไว้ท่ีกรุงโรม เพ่ือเป็นการพลีกรรม

ใช้โทษบาปและเป็นการร่วมส่วนในพระทรมานของพระ

เยซูเจ้า ผู้แสวงบุญจะขึ้นบันไดนี้โดยคุกเข่าขึ้นไปครับ

 หลังจากทานอาหารเท่ียงแล้วในภาคบ่ายเรา

ได้ไปที่มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำาแพงเมือง คณะ

แสวงบุญชาวไทยได้มีโอกาสร่วมมิสซาท่ีพระแท่นซ่ึงอยู่

ด้านหลังพระแท่นใหญ่ โดยคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็น

ประธานในพิธี ร่วมกับพระสงฆ์ชาวไทยอีก 8 ท่าน

 หลังจากนั้นเราได้ไปที่โคลีเซียม หรือ Colosseo 

เป็นสนามกีฬาของชาวโรมัน และเป็นสถานที่หนึ่งที่

คริสตชนสมัยแรกในยุคที่ถูกชาวโรมันเบียดเบียน ได้

สละชีวิตของตนเพ่ือยืนยันความเช่ือแด่พระเจ้าโดยเป็น

มรณสักขี ในปัจจุบันสมเด็จพระสันตะปาปาจะมาทำาพิธี

เดินรูป 14 ภาคที่นี่ตอนเย็นวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ของทุกปี

 หลังจากน้ันเราไปทานอาหารเย็นด้วยกัน พรุ่งน้ี 

แล้วสินะจะมีพิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ เราทุกคน 

รอคอยด้วยใจจดจ่อถึงวันแห่งพระพรสำาหรับพระ

ศาสนจักรสากล และสำาหรับพระศาสนจักรคาทอลิกใน

ประเทศไทยเป็นพิเศษ

แสวงบุญ (ต่อจากหน้า 4)

รูปวาดแม่พระ “Salus Populi Romani” 

(อ่านต่อหน้าฉบับหน้า)
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“จงเลิกนึกถึงตนเอง
จงแบกไม้กางเขนของตนทุกวัน

และติดตามเรา” 

(ลูกา 9:23)
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

โครงการธรรมทูต
 สำาหรับโครงการธรรมทูตในช่วงปีพักฝึกงาน

อภิบาล ผมได้ไปทำางานอภิบาลในเขตวัดพระเมตตา 

เชียงเเสน จังหวัดเชียงราย ตั้งเเต่วันที่ 24 มีนาคม 

จนถึง 18  พฤษภาคม 2556  ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลา

แห่ง “พระพร” ที่พระเจ้าได้มอบให้กับผมจริงๆ  ให้ผม

ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย

 สิ่งแรกที่ได้รับคือ “การภาวนา”  การสนิทชิด 

สัมพันธ์กับพระเจ้า  ก่อนท่ีจะมาทำางานธรรมทูตน้ีคุณพ่อ  

ที่อบรมผม ก็เน้นย้ำาเสมอว่าให้สวดภาวนาสม่ำาเสมอ 

อย่าละทิ้งเด็ดขาด ดังนั้นเมื่อมาทำางานธรรมทูต ผม

รู้สึกอุ่นใจและสบายใจ เพราะว่าได้สวดภาวนาอย่าง

สม่ำาเสมอ และพระเจ้าก็ช่วยเหลืองานที่ผมประสบความ

ยากลำาบากให้ผ่านไปได้ด้วยดีทุกครั้ง  เมื่อไตร่ตรองก็

ทำาให้เห็นว่า “การภาวนา” เป็นสิ่งที่จำาเป็นมากที่สุดของ

ผู้อภิบาล จะแยกจากกันไม่ได้เลย

 ส่ิงท่ีสองคือ  “ประสบการณ์”  ท้ังเป็นประสบการณ์

ทางความเช่ือและประสบการณ์ของการทำางานกับชาวบ้าน  

ประสบการณ์นี้ได้ตอกย้ำาอีกครั้งหนึ่งในเรื่อง “ความรัก” 

ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคน ได้สัมผัสถึงความรัก

ของพระเจ้าผ่านทางชาวบ้านที่มีน้ำาใจต่อผม อีกทั้งยัง

ช่วยส่งเสริมกระแสเรียกให้เข้มแข็งและพัฒนายิ่งๆ ขึ้น

ไป  สำาหรับงานมือที่ได้ทำานั้น ก็ได้ทำาหลากหลาย อาทิ

การตัดหญ้าบนไหล่เขา การปลูกมัน การจับปลา และ

อื่นๆ เป็นการเติมเต็มทักษะการทำางานให้กับผม เพราะ

ผมยอมรับว่าไม่เก่งทางด้านงานมือเหล่านี้  และยังสอน

ให้ผมรู้จักกับความอดทน อดกลั้นต่องานที่ลำาบาก ได้

เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการทำางาน

 สิ่งที่สามคือ “คุณค่าของชีวิต”  การทำางาน

ครั้งนี้ได้สัมผัสหลากหลายชีวิต หลายศาสนาและหลาย

อาชีพ ทั้งคนในเมืองและคนชนเผ่าต่างๆ ทำาให้เห็นว่า 

คุณค่าของชีวิตไม่ได้วัดกันด้วยสิ่งของหรือเงินตรา แต่

คุณค่าของชีวิตนั้นได้แสดงออกด้วย “การดำาเนินชีวิต” 

ท่ีดีมีคุณธรรมในจิตใจ การช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

ฯลฯ  แต่สิ่งที่ผมเห็นและได้นำามา

ไตร่ตรองนั้น ทำาให้เห็นความจริง

ของการดำาเนินชีวิตในปัจจุบันที่มี

แต่การแข่งขัน การนินทา ความ

เห็นแก่ตัว และความวุ่นวายต่างๆ 

ทำาให้บางครั้งผมก็เผลอวิ่งตาม

กระแสน้ันไปด้วย  ไม่ว่าคุณจะทำาไร่ 

ปลูกข้าว ปลูกมันสำาปะหลัง หรือ 

คุณจะทำางานบริษัท งานธนาคาร 
ทุกคนก็มีศักดิ์ศรีและคุณค่าของชีวิตเท่าเทียมกัน

 ท้ายที่สุดนี้  การไปทำางานธรรมทูตในครั้งนี้เป็น 

เสมือนทั้ง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ในเวลาเดียวกัน เป็นเวลา

แห่งพระพรจริงๆ  ผมได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้า

ที่มีอยู่รอบตัวผม และผมเองก็ภูมิใจที่ได้ผ่านช่วงเวลา

นั้นมาได้ เพราะหลากหลายหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบนั้น 

ผมเองก็ไม่เคยทำา จึงมีความกลัว มีความกังวล แต่ท้าย

ที่สุด ผมก็เลือกพระเจ้ามาที่หนึ่งในชีวิตผมเสมอ ทำาให้

ผมผ่านงานต่างๆ ได้ด้วยดี

 
 “อย่าทำาในสิ่งที่รักเท่านั้น .... แต่จงรักทุกสิ่งที่
เราทำา”
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หนังสือ   ความเชื่ออันเป็นชีวิต
บอกเล่าเรื่องราว “คำาสอนและชีวิตที่เป็นข่าวดี” 

ที่คริสตชนต้องรู้และต้องเป็น โดย พงศ์ ประมวล  ราคา 120 บาท

ติดต่อ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ขำ�ที่ไม่อย�กขำ� 
 สภาพรถคุณลอนสัน โหล่คำา อุบัติเหตุ  พัก

ยก

ขอบคุณคุณสมัคร บุดดา : ผู้เล่าเรื่อง 

ล่ืนน้ำามันบนถนนพลิกคว่ำา 4 ตลบ ท่ี อ.นาวัง 

จ.หนองบัวลำาภู เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2015 

(หลังเดินทางกลับจากไปพบพระคุณเจ้ายอด พิม-

พิสาร) 

 ลอนสันและพี่ชายไม่เป็นอะไร เจ้าหน้าที่

มาช่วย ถามว่า เป็นอะไร? เจ็บไหม? ไม่เจ็บแต่ออก

จากรถไม่ได้! พอเจ้าหน้าที่ช่วยดึงออกมา เจ้าหน้าที่

ถึงกับร้อง “ไม่เป็นอะไรได้ไง คนนี้แขนขาดสองข้าง

เลย!” 
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

ขอคำาภาวนาอุทิศแด่

เทเรซา  ถนอมนิต  เรืองวิเศษทรัพย์

เกิดใหม่ในพระเจ้า
4 ธันวาคม 2557

100  วันสู่อ้อมพระหัตถ์
ของพระเจ้า 

13 มีนาคม 2558

“ทุกสิ่งที่มาจากดิน จะต้องกลับไปยังดิน 

และทุกส่ิงท่ีมาจากเบ้ืองบนจะต้องกลับไปเบ้ืองบน” 
(บสร 32)

1 

 “..พอสร้างวัดได้สักประมาณ 1 ปี ก็ต้อง

อพยพย้ายกันไปที่จังหวัดเลย... ตอนนั้นสร้างโรงเรียน

มหาไถ่ เลย ที่สำาคัญกว่าคือตอนนั้นมีเหตุการณ์ความ

ไม่สงบในประเทศ ... การเข้ามาของลัทธิคอมมิวนิสต์ 

และที่หมู่บ้านบริเวณเขาค้อก็เป็นฐานท่ีตั้งของพรรค

คอมมิวนิสต์” ... ผมประมวลบางเรื่องราวจากคำาพูด

ของครูท้ง ครูคำาสอน ที่เป็นคริสตังครอบครัวแรกของ 

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย งานแพร่ธรรม

กับพี่น้องม้ง ... ที่เข็กน้อยใครๆ ก็บอกว่า “เป็นหมู่บ้าน 

ม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” ... นอกจากนั้นครูท้ง

ยังเป็นบิดาของเพื่อนผม ... สมัยเป็นสามเณรเล็กผม

มาที่นี่บ่อยพอสมควร ทั้งตั้งใจมา และหนีมา เพราะผม

มีเพื่อนอยู่ที่นี่ และก็อยากเรียนรู้วิถีชีวิตของพี่น้องม้ง 

ด้วย ... ผมเชื่อตามประสาคนธรรมดาอีกครั้งว่า เมื่อไร

ที่เราคิดว่าที่นั่นมีเพื่อนอยู่ เราก็อยากมาหา เพราะ

มันทำาให้เราสบายใจ ... ไม่กลัวใครเพราะเรามีเพื่อน... 

คราวนี้ก็เช่นกัน ผมเขียนเรื่องราวจากคำาบอกเล่าของ

บิดาเพื่อน และเขียนจากบ้านเพื่อน ที่เข็กน้อย เขาค้อ 

เพชรบูรณ์ .... เรื่องราวยาวนานของงานแพร่ธรรมกับ 

พี่น้องม้ง ในหมู่บ้านม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ....
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 ผมฟังครูท้งเล่าเรื่องความเป็นมาของวัด ทั้ง

อุดมการณ์ แนวคิด และจุดยืน .... บางทีคนเรามีจุดยืน

ที่ต่างกัน แต่ถ้าต่างเคารพกัน เราจะอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติ ผมเชื่อเช่นนั้นจริงๆ ผมไม่แปลกใจอะไร เพราะ

มารู้ทีหลังว่าครอบครัวครูท้งแต่งงานกับภรรยาที่ใครๆ 

ก็เรียกว่า “สหาย” และฝั่งของภรรยาก็เป็นฝั่งของอดีต

พรรคคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้น ... ผมเชื่อแล้วว่าหากเรา

เคารพกันจริง ก็ไม่มีอะไรที่ทำาให้เราแตกแยกได้ แม้แนว

ความคิด อุดมการณ์ และจุดยืนจะต่างกันก็ตาม หรือจะ

เรียกอีกอย่างว่า “ถ้าเรารักกัน ... แม้จะคิดต่าง ก็รัก

กันได้ไม่ยาก” 

 ครูท้ง เล่าเร่ืองวัดไว้ประมาณ 

นี้ว่า “ค.ศ. 1964 คุณพ่อแฮรี ทีล  

พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ ซ่ึงขณะน้ัน 

ประจำาที่จังหวัดเลยได้ออกเยี่ยม 

คริสตชน จนมาถึงหล่มเก่า หล่มสัก 

ได้พบพ่ีน้องม้ง ซ่ึงอยู่รอยต่อระหว่าง

สามจังหวัดคือ จังหวัดเลย จังหวัด

เพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก  

คุณพ่อทีล ขอมาเยี่ยมพี่น้องม้งที่

หมู่บ้าน .... และงานแพร่ธรรมกับ 

พี่น้องม้งก็เริ่มต้นขึ้น ปีต่อมา คุณพ่อ 

ทีล ได้ขอครูคำาสอนจากประเทศลาว 

ประจำาที่เข็กน้อย สร้างบ้านพระสงฆ์ และเสกในวันที่ 

15 ธันวาคม ค.ศ. 1985 … จากน้ัน คุณพ่ออุดมศักด์ิ  

วงษ์วุฒิพงษ์ ได้เข้ามาทำางานกับพี่น้องม้ง ... งาน

อภิบาลบาลกับพี่น้องม้งเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนถึงวันนี้ 

... ในความดูแลของพระมารดานิจจานุเคราะห์ องค์

อุปถัมภ์ของวัดนี้ 
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 ผมได้รับมอบหมายให้มาทำามิสซาแทนคุณพ่อ

เจ้าอาวาส คุณพ่อวรัญญู สีข้อน ที่ท่านติดธุระ และ

เป็นโอกาสดีที่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเพื่อนอีกครั้ง เวลา

ที่มาที่นี่ทีไรก็คิดเสมอว่า ที่นี่เป็นบ้านเพื่อน ผมอุ่นใจ

เสมอที่รู้ว่ามีเพื่อนอยู่ที่นี่ สบายใจและมีความสุข ... เป็น

โอกาสดีที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของพี่น้องม้ง ชนเผ่าที่ขยัน

ทำางาน รักความสงบ และดำาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล ... 

ใครๆ ก็ประทับใจวิถีชีวิตของพี่น้องม้ง ใครๆ ก็ประทับ

ใจในเข็กน้อย ... ประทับใจในการยอมรับความคิดต่าง 

และอยู่กันได้อย่างสันติ.... ผมมาคิดอีกที วันที่ผมมาทำา

มิสซาแทนคุณพ่อเจ้าอาวาส .... เป็นวันอาทิตย์ สัปดาห์

ที่ 1 เทศกาลมหาพรต วันเดียวกับที่มีมิสซาครั้งแรก

ในหมู่บ้านเข็กน้อย ... ผมได้ทำามิสซาครั้งแรกที่นี่ คน

เราอาจมีวิธีคิดถึงความสัมพันธ์ได้หลากหลายวิธีการ 

บวกลบคูณหารแล้ว เป็นกำาไรของชีวิตที่เราต่างมีความ

สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความจริงใจ มีความรักที่อบอุ่นต่อ

กัน ... ผมยังจำาได้ว่าสมัยเป็นสามเณรเล็ก ผมหนีที่บ้าน

มา มาเที่ยวบ้านเพื่อน ผมเดินทางเอง ขึ้นรถโดยสาร 

เพราะอยากรู้ว่าเพื่อนอยู่กันอย่างไร และมาทีไรก็อุ่นใจ

อย่างที่บอกไว้แล้ว ... แต่คราวนี้ตั้งใจมาครับ ... ตั้งใจ

มารับความอุ่นใจที่นี่....

ป.ล.

 ถ้าใครรู้จักพระสังฆรักษ์องค์หนึ่งของประเทศ

ลาว .... พระคุณเจ้าติโต บรรจง (ท่านเป็นชาวม้ง) ... 

มีคนเล่าว่าท่านมาที่นี่บ่อยๆ เหมือนกัน เพราะน้องสาว

ของท่านมาแต่งงานและอยู่ที่หมู่บ้านเข็กน้อย ...   

 

เล่าเร่ืองเขก็น้อย 2 คน ที่สุดก็มีคริสตังสำารองครอบครัวแรกที่ภูขี้เถ้า .... 

จากนั้นก็สร้างห้องคำาสอนที่เข็กน้อย ห้องพิธีกรรม (น่า

จะคล้ายๆ กับที่ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ) ห้อง

พยาบาล ... เตรียมเด็กหนุ่มไปเรียนเพื่อเป็นครูคำาสอน 

... ส่วนคุณพ่อเองก็เริ่มเรียนภาษาม้งด้วย”

 ครูท้ง ยังเล่าเรื่องวันอันเป็นประวัติศาสตร์ของ 

วัดวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1967 ประมาณ

ว่าเป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 ในเทศกาลมหาพรต มี

มิสซาครั้งแรกที่หมู่บ้าน พร้อมกับคริสตังสำารอง 6 

ครอบครัว ... ต่อมาวัดเริ่มแคบจึงสร้างใหม่ชื่อว่า “วัด

อัครเทวดาราฟาแอล” จากนั้นคุณพ่อทีล ก็ไปแพร่ธรรม

อีก 18 หมู่บ้าน และยังเลยไปแพร่ธรรมจนถึงมิสซัง

เชียงใหม่....
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 ยุคแห่งความยุ่งยากทางความคิดเร่ิมข้ึน การมือง

ที่มีความขัดแย้ง และเอาประชาชนเป็นเดิมพัน ประมาณ 

ค.ศ. 1968-1969 เกิดความวุ่นวายจากคอมมิวนิสต์ 

.... ในชื่อยุทธภูมิเขาค้อ สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น 

ไม่มีความปลอดภัย จึงพากันอพยพไปที่หล่มสัก ที่ 

คุณพ่อวิกตอร์ ลาร์เก ประจำาที่นั่น บางพวกก็เข้าป่า 

วัดถูกเผา .... กลุ่มที่อพยพไปที่หล่มสัก ก็ย้ายไปที่

จังหวัดเลย และเริ่มพัฒนาที่นั่น จนวันนี้กลายเป็น

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา จังหวัดเลย .... เมื่อทุกอย่าง

สงบลง พี่น้องม้งกลับมาบ้านเดิมที่เข็กน้อย .... กลุ่ม 

คริสตชนได้รับการฟื้นฟู และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ... ใน 

ค.ศ. 1972 คุณพ่อม็อตแตง คณะมิสซังต่างประเทศ

แห่งกรุงปารีส ได้มาอภิบาลและแพร่ธรรมกับพี่น้องม้ง 

แต่ที่สุดในปี ค.ศ. 1978 ท่านก็ถูกกระทรวงมหาดไทย

ให้ออกจากพ้ืนท่ี เพราะมีความขัดแย้งจากความเข้าใจผิด 

... ต่อมา ค.ศ. 1984 คุณพ่อวินัย วิเศษเธียรกุล เข้า

มารับผิดชอบงานแพร่ธรรมกับพี่น้องม้ง เริ่มฟื้นฟ ู

ความเชื่อของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และคนป่วย 

ซื้อที่ดินเตรียมสำาหรับสร้างวัด และบ้านพระสงฆ์ ใน

ด้านของงานแพร่ธรรมก็ขยายออกไปที่ห้วยทราย และ

เข้าค้อ …. จากนั้น คุณพ่อมนตรี เพียรรุ่งเรือง มา
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พิธีเปิดกระบวนการ (ต่อจากหน้า 2)

  ในโอกาสน้ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ทรงส่งสารผ่านทางพระคาร์ดินัลปีเอโตร ปาโรลิน 

(PIETRO PAROLIN) เลขาธิการนครรัฐวาติกัน อ่าน

โดยพระคาร์ดนัิลทาร์ชีซีโอ แบร์โตเน (TARCISIO 

BERTONE) ในระหว่างพิธี  

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงรำาลึกถึง “ตัวอย่าง

ชีวิตอันเจิดจ้าของเคียร่า ลูบิค ผู้ก่อตั้งคณะโฟโคลาเร ผู้

ได้มอบมรดกฝ่ายจิตแก่ผู้คนเป็นจำานวนมาก นอกจาก

นั้น ทรง “วอนขอพระพรสำาหรับคณะทำางานการเข้าสู่

กระบวนการสืบสวนการแต่งตั้งเป็นบุญราศีและนักบุญ 

เพื่อว่าจะสามารถช่วยให้ประชากรของพระเป็นเจ้าได้

รู้จักชีวิต และงานของเธอ ผู้ซึ่งได้ตอบรับกระแสเรียก

จากพระเป็นเจ้า และได้เป็นเครื่องมือในการนำาแสงสว่าง

ใหม่มาสู่พระศาสนจักรในการก้าวเดินสู่ความเป็นหนึ่ง

เดียว” 

 มีพระคาร์ดินัล พระอัครสังฆราช พระสังฆราช 

สมาชิกคณะโฟโคลาเร และกลุ่มองค์กรคาทอลิก รวมทัง้

ผูน้ำาครสิตจกัรออร์โธดอกซ์ อกีทัง้ศาสนิกมสุลิม และ 

พี่น้องชาวพุทธ  มีผู้แทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เช่น นายก

เทศมนตรีจากเมืองเตรนท์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเคียร่า 

ลูบิค และจากฟราสกาต ิ ยงัมนีายกเทศมนตรจีากเทศบาล

เมืองร็อกก้า ดิ ปาปา (กรุงโรม) ซึ่งเป็นพลเมืองเดียวกัน

กับเคียร่า เข้าร่วมพิธีนี้อย่างเป็นทางการ นอกจากนั้น 

ยังมีผู ้คนอีกเป็นจำานวนมากในทั่วโลกได้รับชมการ

ถ่ายทอดสดผ่านทางอินเทอร์เน็ต

 พิธีเริ่มขึ้นในช่วงเวลา 14.00-18.00 น. ตาม

เวลาท้องถิ่นของอิตาลี โดยการสวดภาวนาทำาวัตรเย็น 

และตามด้วยพธิเีปิดกระบวนการสบืสวนโดยสงัฆมณฑล

ฟราสกาติ กรุงโรม

 พระคุณเจ้าราฟฟาเอลโล มาร์ติเนลลี (RAF- 

FAELLO MARTINELLI) กล่าวว่า “พิธีนี้มีขึ้น เพื่อ

เป็นการเพิ่มพูนพระเกียรติ และพระสิริมงคลของพระ

เป็นเจ้า พระบิดาของเรา เพราะผ่านทางบุตร ธิดาของ

พระองค์ ได้ทำาให้พระเกียรติมงคลของพระองค์สว่าง

รุ่งโรจน์  และเป็นการที่เราปรารถนามอบถวาย การเป็น

ประจักษ์พยานของความเชื่อ ความหวัง ความรักใน

ชีวิตของลูกคนหนึ่งของพระศาสนจักรให ้กับพระ

ศาสนจักร”

 พระคุณเจ้ากล่าวต่อไปอกีว่า “งานนีไ้ม่ใช่เรือ่งง่าย 

และจะต้องทำาด้วยความสุขุมรอบคอบ และตรงตาม

วัตถุประสงค์ ท่านกล่าวปิดพิธีว่า “ขอให้งานนี้เป็นไป

อย่างดี เพื่อพระสิริมงคลของพระเป็นเจ้าจะได้เพิ่มพูน

มากยิง่ขึน้ เพราะเป็นสิง่ทีพ่ระองค์ทรงประสงค์ให้ลกูของ

พระองค์และพีน้่องของเราผูน้ี้ เป็นข้ารบัใช้ของพระองค์”

 ก่อนจบพิธี มาเรีย โวเช่ ประธานของคณะ 

โฟโคลาเรกล่าวถึงชีวิตของเคียร่าที่เป็นดั่งของขวัญแก่

คนเป็นจำานวนมาก “การที่เคียร่าน้อมรับพระพรพิเศษที่

พระเป็นเจ้าประทานให้น้ัน เธอรูส้กึว่าเป็นพระพรมากมาย

เหลือล้น เพราะหนทางชีวิตแห่งพระวรสารนี้ เป็น

แนวทางที่คนจำานวนมากต้ังใจปฏิบัติเพื่อฟื ้นฟูชีวิต 

และยังช่วยผู้คนให้เลือกพระเป็นเจ้าเป็นที่หน่ึงในชีวิต 

และ “ทำาตนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยกัน” หัวใจ และ

สายตาของเคียร่านั้นมุ่งไปที่ความรักสากล สามารถที่จะ

สวมกอดมวลมนุษย์ โดยไม่มีการแบ่งแยกแม้ในความ

แตกต่าง เธอเจริญชีวิตเพื่อคำาอธิษฐานของพระเยซูเจ้า 

ที่ว่า  “พระเจ้าข้า เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน” จะ

ได้เป็นจริงขึ้นมา 

 มาเรีย โวเช่ ยังได้กล่าวถึงกลุ่มเพื่อนรุ่นแรก

ของเคยีร่าว่า “พวกเขาได้สญัญากนัต้ังแต่พบกนัคร้ังแรก

ว่า จะเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานในการก้าวเดินไป

ด้วยกนั ในความเป็นหนึง่เดียวกนัสูจุ่ดมุง่หมายปลายทาง” 

เธอสรุปว่า “พวกเรารอคอยด้วยความสุภาพ ในการ

ตดัสนิอนัเป่ียมด้วยปรชีาญาณของสมเดจ็พระสนัตะปาปา  

และให้เราวอนขอพระเป็นเจ้าเพ่ือว่า จากการท่ีพระศาสน- 

จักรรับรู้ถึงแบบอย่างชีวิตของเคียร่า มนุษยชาติและ

ประวัติศาสตร์จะได้ทราบถึงพัฒนาการของความเป็น

หนึ่งเดียวกัน สันติภาพ และความเป็นพี่น้องสากล 

ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อพระสิริมงคลของพระเป็นเจ้า”

 มาเรีย โวเช่ ได้อธิบายเรื่องนี้แก่นักข่าว

สถานีวิทยุวาติกัน ว่า “ดิฉันได้สื่อความยินดีและ

ความกตัญญูนี้ไปถึงทุกคนทันที รวมทั้งพระสังฆราช

ผู้ได้พยายามทำางานนี้ให้ก้าวหน้าอย่างรอบคอบ ใน

การเตรียมเอกสารสำาคัญทุกอย่างจนกระทั่งมาถึง

เวลานี ้ เรามคีวามกตญัญรููค้ณุอย่างยิง่ต่อพระศาสนจกัร 

เพราะได้อนุญาตให้เราแสดงความสวยงามของชีวิต

ที่ทุ่มเทและอุทิศตนของเคียร่า”

 มาเรีย โวเช่ กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ 

นักข่าวสถานีวิทยุวาติกันว่า “เคียร่า ใฝ่ฝันเสมอว่า

วันหนึ่งเราจะสามารถพูดถึงความศักดิ์สิทธ์ิของคน

เป็นจำานวนมากได้ เพราะท่านได้เข้าใจว่า เราเป็นผู้

ศกัดิสิ์ทธ์ิด้วยการทำาตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า 

อันเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้องจากเราแต่ละคน” 

 “เคียร่าไม่ปรารถนาที่จะเป็นนักบุญเพียง

ลำาพัง ท่านทราบดีดังในพระวรสารกล่าวว่า พระ

ประสงค์ของพระเจ้าคือ “ความศักดิส์ทิธ์ิของพวกท่าน” 

ความปรารถนาของเคียร่า คือการที่มีผู้คนมากมาย

เข้าสู่หนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์” ดังนั้น สำาหรับ 

มาเรีย โวเช่ การทำางานนี้ ก็เพื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์

ของเคียร่าจะเป็นที่ประจักษ์ นั่นหมายถึง “ทำางาน

เพื่อให้ทุกคนที่กลายเป็นนักบุญจะได้เป็นที่รู้จัก”

 คณะโฟโคลาเรมส่ีวนในการเดนิทางน้ีอย่างไร? 

ด้วยการ “รื้อฟื้นการอุทิศตนใหม่เพื่อพระศาสนจักร

จะสามารถมองเห็นผู้ติดตามกระแสเรียกของเคียร่า 

เจริญชีวิตตามแบบอย่างที่ เคียร ่าได้เคยทำาและ

กระทำาต่อไปในชีวิตของพวกเรา”

 “ประจักษ์พยานในเรื่องความรักของผู้คน

มากมายต่อ เคียร่า ลูบิค ยังคงเหมือนเดิม วิทยุ

วาติกันให้ข้อสังเกต “มันยังคงมีเหมือนเดิมและเริ่ม

เติบโตขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่า มันเป็นประจักษ์พยาน

ของความรักที่มาจากผู้คนที่ไม่ได้รู ้จักเคียร่าเป็น

ส่วนตัว แน่นอนว่า สำาหรับผู้ที่ได้รู้จักเคียร่าเป็น 

ส่วนตวันัน้ ย่อมรูส้กึว่าเวลานีเ้ป็นเวลาแห่งพระหรรษ-

ทาน  เรากำาลังพูดถึงบรรดาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน

พระศาสนจักร ประธานและผู้ก่อตั้งคณะ กลุ่ม 

องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งผู้คนจากศาสนาอื่นๆ และ  

คริสตชนนิกายอื่น

 ถ้าจะอธิบายความศักดิ์สิทธิ์ของเคียร่าด้วย

คำาสัน้ๆ ดฉัินอยากจะกล่าวว่า เราสามารถเป็นนักบญุ

ได้ด้วยการเจริญชีวิตตามปกติ ผลพวงที่พิเศษของ

การดำาเนินชีวิตตามปกตินี้เป็นผลมาจากพระเจ้า 

จากความสัมพันธ์ของเคียร่ากับพระเจ้า และมาจาก

ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติของเคียร่ากับประชากร

ของเธอ การดำาเนินชีวิตในบางอย่างที่พิเศษในแบบ

เรียบง่ายตามธรรมชาติ เคียร่าให้แบบอย่างแก่เราใน

เรื่องนี้ แม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่พิเศษเกิดขึ้นในชีวิตของ

เธอ อย่างไรก็ตาม เคียร่าได้ให้แบบอย่างความ

ศกัด์ิสทิธิใ์นเวลาปกติธรรมดา ไม่ใช่แต่เฉพาะในเวลา

พิเศษเท่านั้น

 เคียร่า ลูบิค ในฐานะ “สตรีแห่งการเสวนา” 

มีความสำาคัญมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน  มาเรีย โวเช่ 

ยืนยันว่า “เกี่ยวกับเรื่องนี้ คิดว่าเคียร่ายังคงมีเรื่อง

ต้องพูดอีกมากเพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันลึกซ้ึง

แท้จริงระหว่างอารยธรรมต่างๆ กับกลุ่มชนพื้นเมือง

และศาสนาต่างๆ เพื่อให้เกิดการกระทำาที่สวนทาง

กับคลื่นการใช้ความรุนแรงที่ดูเหมือนว่ากำาลังรุกราน

โลกเราอยู่ ดังนั้น การประกาศถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ

คนๆ หนึ่ง ผู้ทำาให้ชีวิตของตนเป็นสัญลักษณ์ของ

การเสวนานั้นอาจเป็นเครื่องหมายของยุคนี้

 จากมุมไบ ประเทศอินเดีย (เอเชียนิวส์) พระ

อัครสังฆราชแห่งวาไส พระคุณเจ้าเฟลิกส์ มาชาโด 

ประธานฝ่ายงานคริสตศาสนสัมพันธ์และศาสนสัมพันธ์

ของสหพนัธ์สภาพระสงัฆราชแห่งเอเชีย (FABC) กล่าว

แก่ผู ้สื่อข่าวนิตยสารเอเชียนิวส์ถึงการประกาศนี้ว ่า 

“ทวปีเอเชยีมคีวามชืน่ชมยนิดีในเรือ่งการเริม่กระบวนการ

แต่งตั้งบุญราศีและนักบุญของเคียร่า ลูบิค  เป็นแรง

ดลใจใหม่สำาหรับการเสวนาศาสนสัมพันธ์ในเอเชีย เป็น

ก้าวใหญ่ที่จะช่วยผลักดันงานเสวนาศาสนสัมพันธ์”  

 ตามความคดิเหน็ของพระคณุเจ้ามาชาโด “เคยีร่า

เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ท่านได้สอนสมาชิกคณะโฟโคลาเรเสมอ

ว่า ให้มั่นคงในความเชื่อแต่ต้องเปิดใจสำาหรับผู้อื่น ท่าน

ไม่ใช่นักเทววิทยาหากแต่เป็นสตรีที่รักทุกๆ คน ความ

รัก การแสดงออกและถ้อยคำาที่เต็มไปด้วยความรักของ

ท่านดึงดูดใจผู้คนทุกศาสนา กระบวนการแต่งตั้งท่าน

เป็นนักบุญจึงไม่ใช่เรื่องที่ทำาให้ข้าพเจ้าแปลกใจ ข้าพเจ้า

ยงัดใีจทีพ่ระสงัฆราชแห่งเมืองฟราสกาตไิด้เริม่กระบวนการ

นี้”

 งานที่ริเริ่มโดยเคียร่าในการสนับสนุนส่งเสริม

ศาสนสัมพนัธ์และการเสวนากบัศาสนาต่างๆ พระคุณเจ้า

กล่าวว่า “ให้ผลที่เป็นประจักษ์พยานถึงความศักดิ์สิทธิ์

ของท่าน ในทวีปเอเชีย ท่านได้สร้างสะพานเชื่อมเขต 

แดนทางศาสนา ตัวอย่างเช่น ที่เชียงใหม่ ประเทศไทย 

ชาวพุทธมีความศรัทธาต่อท่านอย่างมากและท่ามกลาง

ชาวพุทธเหล่านี้มีพระภิกษุสงฆ์ระดับสูงอยู่หลายรูป ใน

หลายประเทศแถบเอเชียสมาชิกคณะโฟโคลาเรได้

ทำางานอย่างขันแข็งส่งเสริมคณะ “กิจการพระแม่มารีย์”   

 ท่านเสริมว่า  “ในอนิเดยี เคยีร่ากับคณะโฟโคลาเร

เป็นที่รู้จักกันดี ท่ามกลางชาวฮินดูด้วย งานของท่าน

ท่ามกลางพี่น้องชาวมุสลิมก็ได้รับความชื่นชมอย่างสูง 

ประชากรชาวเอเชียมีความยินดีอย่างมากท่ีมีนักบุญ

(อ่านต่อหน้า 17)
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  วัดนักบุญยอแซฟ 

หนองรี จ.นครนายก 

ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 7 มีนาคม 

เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22  

มีนาคม เวลา 10.00 น. (ร้านค้าติดต่อคุณบรรเจิด 

แสงทอง โทร. 09-8427-1946)

 

 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.

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 วดัพระหฤทยัแหง่พระเยซเูจา้ ศรรีาชา จ.ชล- 

บุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน เวลา 10.30 น. 

 วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 27 

มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 

 

 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)

 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

 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  

 วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบล-

ราชธานี ฉลองวัดวันที่ 13 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน  

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน  

 วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย ฉลองวัดวัน

พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม เวลา 10.00 น. มีพิธีโปรด 

ศีลกำาลัง

 วัดแม่พระมหาการุณย์ หนองบก ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน  เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร ฉลองวัดวันอังคาร

ที่ 28 เมษายน  เวลา 10.30 น. 

 อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จ.สกล- 

นคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญอันนา หนองแสง ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 25 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นคร- 

ราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่   28   มีนาคม   เวลา  

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน

  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

วัดเพื่อการแสวงบุญรับพระคุณการุณย์

ครบบริบูรณ์ตลอดปี 

“ปีติแห่งพระคุณการุณย์” ค.ศ. 2015

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กำาหนดให้ทุกเขตมีวัด 

1 แห่งในแต่ละเขต เพื่อการแสวงบุญรับพระคุณ 

การุณย์ครบบริบูรณ์ตลอดปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์” 

ค.ศ. 2015 เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับพี่น้อง 

คริสตชน ได้อย่างทั่วถึง โดยมีรายนามวัดดังต่อไปนี้

เขต 1 วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์

เขต 2 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

เขต 3 วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน

เขต 4 วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร

เขต 5 สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษ-

บำารุง

เขต 6 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

เงื่อนไขในการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์

1. มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์

2. สวดภาวนาบทข้าแต่พระบิดา และบทข้าพเจ้าเช่ือ 

(สัญลักษณ์ของอัครสาวก) อย่างศรัทธา ณ วัดใน

โอกาสไปแสวงบุญ ดังต่อไปนี้

โอกาสยาตราแสวงบุญตามวัดที่กำาหนด

ก. ทุกครั้งที่เข้าร่วมศาสนพิธีกรรม ซึ่งได้แก่

1) พิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์

2) พิธีบูชาขอบพระคุณวันธรรมดา

3) พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในการชุมนุมยาตราแสวงบุญ

ที่จัดขึ้นโดยคริสตชนกลุ่มใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น

พระสงฆ์ นักบวช หรือฆราวาส

ข. ร่วมงานสมโภชศาสนนามของวัดท่ีได้รับการประกาศ 

ให้เป็นวัดแสวงบุญข้อปฏิบัติศาสนศาสนกิจ อันเป็น

องค์ประกอบท่ีเป็นเง่ือนไขประจำา สำาหรับการแสวงบุญ

ทุกครั้ง 

ค. รับศีลอภัยบาป (สามารถรับศีลอภัยบาป 1 ครั้ง 

สำาหรับการยาตราแสวงบุญในหลายๆ โอกาสได้ ถ้า

รู้ตัวว่าไม่มีบาปหนัก)

ง. รับศีลมหาสนิท (รับศีลมหาสนิททุกโอกาสที่

ยาตราแสวงบุญหากเกิดขัดข้อง จะรับศีลมหาสนิท

ภายหลังในช่วงเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ได้)

จ. สวดภาวนาบทข้าแต่พระบิดา และวันทามารีย์ 

หรือสวดบทภาวนาอื่นๆ ตามความศรัทธาของ

แต่ละคนก็ได้ ทั้งนี้เพื่อพระประสงค์ของพระสันตะ- 

ปาปา (สวดทุกโอกาสที่ทำายาตราแสวงบุญ)

หมายเหตุ

1. ต้องปฏิบัติให้ครบเงื่อนไข

2. พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ เป็นพระคุณท่ีมีกำาหนด 

ให้รับได้วันละ 1 ครั้ง และสามารถอุทิศพระคุณ

การุณย์ครบบริบูรณ์นี้แก่ผู้ล่วงลับได้ด้วย

3. ในโอกาสยาตราแสวงบุญ สามารถวิงวอนขอพระ- 

คุณเพ่ือช่วยให้มีชีวิตในโลกปัจจุบันอย่างดีพร้อมๆ 

ไปกับขอพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ เพื่อช่วยบรรลุ

ชีวิตแห่งความรอดนิรันดรด้วย
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] ชมรมกลุ่มเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (กลุ่ม 3) 

(Montfortian Associates) ขอแจ้งการเข้าเงียบ

ประจำาปี 2015 ตามรายละเอียดดังนี้

 กลุ่มที่ 1 สถานที่วังน้ำาเขียวรีสอร์ทด้วยความ

เอื้อเฟื้อของ บ.จรูญ แก้วมีค่า วันเสาร์ที่ 7 และวัน

อาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2015 อาหารที่พักฟรี

  กลุ่มที่ 2 สถานที่บ้านเข้าเงียบภราดาบนดอย 

สุเทพเชียงใหม่ รถออกจากบ้านอธิการใหญ่ซอยทองหล่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน เข้าเงียบ 3-4 กลับวันที่ 5 

เมษายน 2015 

 กลุ่มท่ี 3 จัดพิเศษสำาหรับผู้เดินทางไกลไม่ได้ 

ให้มาท่ีบ้านซอยทองหล่อรวมทุกรุ่น 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

] 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 หลังพิธีมิสซาเชิญร่วมแห่พระเมตตาและสวด 

สายประคำาพระเมตตา สวด 7 สาย 7 ฐาน พร้อม 

รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก ตารางเวลาสำาหรับ Lectio Divina 

ของปี 2015 วันเสาร์ที่ 18 เมษายน / วันจันทร์ที่ 4 

พฤษภาคม / วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน ที่โรงแรม Grand 

Lord ถนนศรีนครินทร์ / วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม / 

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม / เดือนกันยายน เข้าเงียบ Lectio 

ที่ศูนย์คามิลเลียน 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

]  ฉลองบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา วันเสาร์ที่ 13  

มิถุนายน 2015 เวลา 10.30 น. 

] คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม 

แผนกคริสตศาสนธรรม เปิด “ศูนย์หนังสือคำาสอน 

และอุปกรณ์การสอนคำาสอน ที่ศูนย์อบรมคริสต- 

ที่นี่มีนัด

การศึกษา

 ประถมศึกษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา  

จ.อุดรธานี

 มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  

จ.ประจวบคีรีขันธ์

 มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอาชีวะดอน-

บอสโก  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี

 อุดมศึกษา เทคโนโลยีศรีราชา  จ.ชลบุรี

 วิทยาลัยแสงธรรม หลักสูตรปริญญาตรีศิลป-

ศาสตรบัณฑิต   สาชาวิชาปรัชญาและศาสนา  คณะ

มนุษยศาสตร์ และปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขา

วิชาเทววิทยา  คณะศาสนศาสตร์  วิทยาลัยแสงธรรม  

ค.ศ. 2009-2013

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 14 

สิงหาคม ค.ศ. 2010 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  ที่สามเณราลัย 

แสงธรรม

พระสงฆ์ใหม่ (ต่อจากหน้า 2)
 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 13 

สิงหาคม ค.ศ. 2011  โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก  

ปัญญา  กฤษเจริญ  ที่สามเณราลัยแสงธรรม

 ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 28 มิถุ- 

นายน ค.ศ. 2014  โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  

วีระ  อาภรณ์รัตน์  ที่อาสนวิหารพระหฤทัย  เชียงใหม่

 คติพจน์  “พระเยซูเจ้าเท่านั้น”  (มัทธิว 17:8)

 ปัจจุบันคุณพ่อไวพจน์เป็นผู้ช่วยอธิการบ้านเณร

เล็กของสังฆมณฑลเชียงใหม่  ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ 

อ.พาน จ.เชียงราย

 รายงานโดยคุณเพ็ญนภา ชาวแพรกน้อย

ศาสนธรรมระดับชาติสามพราน” โอกาสท่ีจะฉลอง 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ซีซี) ครบ 

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

ด้วยหนังสือและส่ืออุปกรณ์การสอนคำาสอนศาสน- 

ภัณฑ์ ฯลฯ จากศูนย์คริสตศาสนธรรมจากสังฆมณฑล 

และสำานักพิมพ์ต่างๆ คือจากสำานักงาน คณะกรรม- 

การฯ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ศูนย์ 

คริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล   สื่อมวลชนคาทอลิกฯ 

สำานักพิมพ์ซาเลเซียน สำานักพิมพ์แม่พระยุคใหม ่

สำานักพิมพ์อัลเลลูยา วิทยาลัยแสงธรรม คณะภคินี 

พระหฤทัยฯ  ฯลฯ ติดต่อได้ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสน- 

ธรรมระดับชาติ สามพราน (ศูนย์ซีซี) โทร. 

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

nccthailand@gmail.com

] มูลนิธิเซนต์มาร์ติน (ในนามวัดพระแม่มหา-

การุณย์) มีความประสงค์รับสมัครพนักงานดังนี้ 1. 

พนักงานขับรถ 1 ตำาแหน่ง วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา

ปีที่ 6 ขึ้นไป เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป 2. เจ้าหน้าที่

ดูแลเด็ก 1 ตำาแหน่ง วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 ขึ้นไป เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป ผู้สนใจติดต่อ

ฝ่ายบุคคล ที่สำานักงานมูลนิธิเซนต์มาร์ตินด้วยตนเอง

หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำานวน 2 ใบ 

2. สำาเนาวุฒิการศึกษา 3. สำาเนาทะเบียนบ้าน / บัตร

ประชาชน 4. กรณีผู้ชาย ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 

5. ใบรับรองงาน (ถ้ามี) จะพิจารณาเป็นพิเศษ ที่อยู่ 

วัดพระแม่มหาการุณย์ 69/16 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ 

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

0-2583-5924 โทรสาร 0-2961-5878 

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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เช่น เคียร่า”

 เคียร่า ลูบิค เกิดที่เมืองเตรนท์ ประเทศอิตาลี

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 1920  เธอได้ประสบกับ

ความยากจนระหว่างสงครามโลกคร้ังทีส่อง เธอตดัสนิใจ

ถวายตัวแด่พระเป็นเจ้าในฐานะฆราวาส และได้รับแรง

ผลักดันให้ติดตาม “หนทางใหม่” ในพระศาสนจักร 

และเริม่กลุม่โดยวางรากฐานอยู่บนความรกั ซ่ึงเจรญิชวิีต

ตามแบบอย่างของ “ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเรธ 

กลุ่มโฟโคลาเรได้ก่อกำาเนิดขึ้น  โดยมีจุดมุ่งหมายการ

เจริญชีวิตเพื่อช่วยให้บทอธิษฐานของพระเยซูเจ้าที่ว่า 

“พระเจ้าข้า เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน” จะได้เป็นจริง

ขึ้นมา

 คณะโฟโคลาเร ได้แผ่ขยายไปในแวดวงคาทอลกิ 

และในครสิตจกัรนกิายต่าง ๆ โดยเฉพาะครสิตจักรออร์-

โธดอกซ์ แองกลิกัน และลูเธอรัน

 จากสิ่งท้าทายท่ีเกิดข้ึนในเรื่องวัฒนธรรมและ

สังคมศาสนาที่หลากหลาย ในช่วง ค.ศ. 1970 พร้อม

กับคณะของเธอ เคียร่าได้เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับ

ศาสนาใหญ่ ๆ อื่น ๆ อาทิ ศาสนาพุทธ อิสลาม และ

ศาสนาฮินดู  ต่อมาใน ค.ศ. 1994 เคียร่าได้รับเลือกให้

เป็นประธานกติติมศกัด์ิขององค์กร “ศาสนาเพ่ือสนัติภาพ

โลก” (WCRP)

 เคียร่าเดินทางไปท่ัวโลกเพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิก 

และผู้สนับสนุนคณะโฟโคลาเร รวมทั้งประเทศไทย ท่าน

เดนิทางมาประเทศไทย 2 คร้ัง คร้ังแรกในเดอืนกมุภา- 

พันธ์ ค.ศ. 1982 ครั้งที่สองในเดือนมกราคม ค.ศ. 

1997 ในครัง้นี ้เคยีร่าได้รับปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ 

สาขานิเทศศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น นอกจาก

นั้นท่านได้เข้าพบพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  

ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายกและยังได้รับเชิญจากพระธรรม

มังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ให้ไปแบ่งปัน

ประสบการณ์ในฐานะคริสตชนแก่บรรดาพระภิกษุนิสิต 

ที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และ

ที่วัดรำ่าเปิง ตโปทาราม เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสกระชับ

ความสัมพันธ์ ส่งเสริมการเสวนากับพี่น้องชาวพุทธและ

เป็นก้าวทีส่ำาคัญสำาหรบังานศาสนสมัพนัธ์ในประเทศไทย  

เคียร่าเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14  มีนาคม ค.ศ. 2008 ทีี่ 

บ้านพักทีศ่นูย์กลางของคณะ ทีร็่อกก้า ดิ ปาปา กรงุโรม 

รวมอายุ 88 ปี

พิธีเปิดกระบวนการ (ต่อจากหน้า 14)



ปีที่ 39 ฉบับที่ 11 ประจำ�วันที่ 8-14 มีน�คม 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 18

 ชายวัยกลางคน มองไปท่ีใบหน้าของลูกน้อย 

เจ้าหนูกำาลังหลับไหล เด็กน้อยจะรับรู้แค่ไหนว่า อีก

ไม่ก่ีวันต่อจากน้ี ภาพเหล่าน้ีจะกลายเป็นความทรงจำา 

เขาผู้เป็นพ่อกำาลังจะจากไป เด็กคนนั้นจะได้ชื่อว่า

เด็กกำาพร้า ใครจะเลี้ยงดูต่อจากนี้ และเขาจะเติบโต

อย่างไร ยิ่งรักมากแค่ไหน ความรู้สึกสูญเสียก็คง

มีมากเป็นเท่าตัว ดูเหมือนว่าคนที่รู้วันตายโชคดี 

เพราะได้เตรียมตัว แต่ผมยิ่งพบว่า ยิ่งต้องเตรียมตัว

นานเท่าไหร่ อาวุธคู่กายที่สำาคัญที่สุดคือ ความหวัง 

บางทีไม่ใช่ความหวังที่จะได้ยืดเวลาการมีชีวิตอยู่ 

แต่กลับเป็นความหวังที่ให้ความมั่นใจว่าคนท่ีเขารัก

จะยังใช้ชีวิตได้ต่อไปอย่างมีความสุข แม้จะไม่มีเขา

ยืนอยู่เคียงข้าง

 ผมนึกภาพตามหนังสือชื่อ “พลังแห่งความ 

หวัง” ที่เขียนจากชีวิตจริงของนายแพทย์ทากาชิ 

นางาอิ เป็นผู้เขียน และแปลโดยพระคุณเจ้ากิตติคุณ 

ยอร์ช ยอด พิมพิสาร พระคุณเจ้ายื่นหนังสือเล่มนี้ 

ให้ผม ตอนท่ีทีมงานส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

เดินทางไปทำาสกู๊ปชุดใหญ่ 40 เรื่องราว 10 

สังฆมณฑล เราไปกันที่สังฆมณฑลอุดรธานี ใน

ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พระคุณเจ้า 

เล่าให้ฟังว่า หนังสือเล่มนี้เวลาแปลแล้วสะเทือนใจมาก อยากให้คุณพ่อได้อ่าน  

ผมกลับมาอ่านในวันเข้าเงียบพระสงฆ์เขต 1 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

หยิบหนังสือศรัทธาติดมือมา 2-3 เล่ม ผมไม่แปลกใจเลยว่า ทำาไมพระคุณเจ้า

อยากให้ผมได้อ่าน 

 งานแพร่ธรรมในเขตพื้นที่ของสังฆมณฑลอุดรธานีท่ีผมมีโอกาสได้ไป

สัมผัส สิ่งที่ผมพบเห็นมากมายคือ งานเมตตาสงเคราะห์ เราได้มีโอกาสพูดคุย

กับสงฆ์ชาวต่างชาติหัวใจไทย คุณพ่อไมเกิ้ล เช ที่ผมเคยได้ยินชื่อเสียงท่านมา

ตั้งนานแล้ว กว่า 50 ปีกับชีวิตที่หนองคาย จนคุณพ่อมีบ้านให้การสงเคราะห์

เด็กถึง 7 แห่ง ที่รู้สึกสนุกไปด้วยคือคุณพ่อพูดไทยชัดมาก แต่เป็นไทยอีสาน  

สภาพคนทุกข์อาจเปล่ียนไป แต่ปัญหาไม่เคยหมด คนท่ียังต้องการความช่วยเหลือ 

ยังอยู่กับเรา ผมแอบสะเทือนใจกับหลายความรู้สึกท่ีได้พบเห็นและได้ยินเร่ืองราว 

ดี เหมือนกันที่ผู้ ร่วมเดินทางไปทำาสกู๊ปในลักษณะนี้ถามผมขึ้นมาว่า 

“ทำาไมคุณพ่อต้องไปทำาสกู๊ปกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ทุกครั้ง ผู้บริหารเขาต้องทำา

แบบนี้เชียวหรือ?” ที่ผมบอกว่าดีเพราะมันทำาให้ผมได้ทบทวน ได้คิดถึงจุด 

มุ่งหมาย และภาระงานอีกครั้ง

ตอน จุดเชื้อไฟคว�มหวัง ไม่ให้มอดมล�ย            

 ผมเชื่อของผมว่า งาน

ใด ๆ ก็ตาม ไม่มีใครรู้จักงาน

ของตนเองได้ดี แม้กระทั่งผู้ที่จบ 

มาในสาขาใดนั้น ๆ  แล้วมาทำางาน 

ในสาขาท่ีตนเองจบ ผมทำาส่ือมวลชน 

แบบไม่รู้อะไรมากมายนัก เรามี 

โอกาสที่จะเรียนรู้แล้ว ทั้งคน  

ทั้งงาน ทั้งกิจกรรม เราคงต้อง 

เอาตัวเองเข้าไปในงานนั้น ๆ  มาก 

ไปกว่าการเรียนรู้ตัวตนของงาน 

แล้ว ประสบการณ์แบบ 10 ครั้ง 

ทั่ วประเทศคงไม่ เกิด ข้ึนบ่อย 

ยิ่ งผม เดินทางและ เก็บ เกี่ ย ว

ประสบการณ์มากแค่ไหน คน

เรายิ่งพบว่า เรารู้น้อยเหลือเกิน 

หลายอย่างเราช่างอ่อนด้อยเร่ือง

ความเข้าใจ ผมพบงานมากมาย

ที่ตนเองไม่เคยรับรู้มาก่อน ผม

ได้ยินเร่ืองราวของนักบวชหลายๆ 

คณะ ผู้คนหลาย ๆ คน เพียงแต่

บันทึกไว้ในรายชื่อให้จดจำา แต่ไม่

เคยจำาจดความสัมพันธ์และรู้จัก 

กันแบบคุ้นเคย พูดคุย ผมได้โอกาสแบบนั้นทั้งสิ้น และที่สุดการเดินทางร่วม 

ไปกับเจ้าหน้าที่ ผมเชื่อว่าโดยการนำาทัพมาแบบนี้ ทุกจุดคงจะจัดให้หนักที่สุด

เท่าที่ตนเองจะจัดได้ เราไม่ได้ต้องการอะไรจากใคร แต่เราเพียงอยากทำาหน้าที่

ของเราให้ดีที่สุด 

 ซิสเตอร์คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม  (หรือที่เราคุ้นในชื่อซิสเตอร์

คณะคุณแม่เทเรซา เพราะคนส่วนใหญ่จะรู้จักคุณแม่เทเรซา จากการได้ชื่อว่า  

แม่พระของคนยาก) บอกกับผมซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าว่า พวกซิสเตอร์อยากทำางาน

เงียบ ๆ ไม่อยากป่าวประกาศตน (จริง ๆ แล้วคงหมายรวมถึงการไม่อยากออก

รายการทีวี หรือออกสื่อต่าง ๆ) ผมเข้าใจซิสเตอร์ล้านเปอร์เซ็นต์เลย ซิสเตอร์ 

ทำาหน้าที่ของซิสเตอร์ให้เป็นที่ประจักษ์ด้านความรัก เมตตาและการช่วยเหลือ 

ด้วยชีวิต นั่นถูกที่สุด ส่วนผมก็ต้องทำาหน้าที่ของผมด้วยการเผยแผ่ความรัก 

ของพระผ่านทางส่ือมวลชน ดังน้ันเร่ืองราวความรักท่ีใครก็ตามในพระศาสนจักร 

ที่ได้มอบให้กับผู้คน สื่อมวลชนก็มีหน้าที่ที่จะเผยแผ่ออกไปให้ได้มากที่สุด เพื่อ

ส่องสว่างความรักสู่กัน เพื่อทำาให้โลกยังเห็นความหวังที่เป็นจริงและผู้คนเป็น

และต่อเติมความหวังของกันและกัน 

 ถ้าพลังแห่งความหวังของชายผู้กำาลังจะจบชีวิตลงในหนังสือ “พลัง

แห่งความหวัง” แต่ลูกของเขายังคงต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป ความหวังของเขาคง

เข้มข้น มันเป็นสิ่งเดียวที่เขาไม่ควรจะสูญเสียมัน และไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะทำาลาย

ความหวังแบบนี้ได้ ผมนึกถึงเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อไมเกิ้ล เช แห่งคณะพระ

มหาไถ่ได้เลี้ยงไว้เป็นเวลา 14 ปีแล้ว 7 วันหลังเกิดมา เธอมาอยู่บ้านหลังนี้  

ด้วยความหวังที่จะเห็นเด็กน้อยคนนี้มีชีวิตที่ดีขึ้น 14 ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ว่า 

ความหวังเป็นจริงแล้ว เด็กคนนี้เติบโตและมีความหวังว่า เขาจะเป็นแอร์โฮสเตส 

เราภาวนาให้เธอสำาเร็จดังหวัง ความหวังไม่ควรถูกทำาลาย มันอาจเป็นสิ่งสุดท้าย

ที่คนบางคนหลงเหลือด้วยซ้ำา

บรรณาธิการบริหาร
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“วันผู้ป่วยสากล”  คุณพ่อวินัย  ฤทธิบุญไชย ผู้จัดการฝ่ายจิตตาภิบาล 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นตัวแทนมอบของท่ีระลึกเพ่ือเป็นกำาลังใจให้แก่ผู้ป่วย 

ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องในวันผู้ป่วยสากล

“ต้อนรับ” ภราดาอนุศักดิ์  นิธิภัทราภรณ์  ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย  ให้การต้อนรับนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสหารือโครงการการให้ทุนศึกษาต่อ 

ในระดับมัธยมศึกษาแก่นักเรียนชาวเมียนมาร์ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมการเรียน

การสอนต่างๆ ของทางโรงเรียนด้วย 

“ร่วมแสดงความยินดี” คุณครูเกษกานดา  คงทวีเลิศ รองผู้อำานวย-

การโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์มณเฑียร  บุญ- 

ตัน ผู้พิการทางสายตา  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   และศิษย์เก่ามงฟอร์ต 

วิทยาลัย  รุ่น 2524   ท่ีได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

(สังคมศาสตร์) ผู้ทรงคุณวุฒิ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49   ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2557

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

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

ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป 

ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

“เสกและเปิดอาคาร” พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย   กิจบุญชู เป็น

ประธานในพิธีเสกและเปิดอาคารหอประชุมโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา (โฮลี่) 

โดยมีบรรดาพระสงฆ์ นักบวช ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียน ร่วมในพิธี  

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2014 
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บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรังซิส

ในวันฉลอง “ชีวิตผู้ถวายตัว” 
2 กุมภาพันธ์ 2015

(อ่านต่อหน้า 3)

 เรามีภาพในหัวสมองของเรา เป็น

ภาพพระมารดามารีย์เดินไปพร้อมกับพระ

กุมารเยซูในอ้อมกอด 

แสวงบุญที่อัสซีซีและกรุงโรม 
โอกาสพิธีแต่งตั้งพระคาร์ดินัล
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ผงศิลา

 พี่น้องที่รัก พ่อมีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปแสวงบุญกับพี่น้องคริสตชน

ที่ไปร่วมพิธีแต่งตั้ง (อ่านต่อหน้า 3)

ร่วมมิสซาที่วัดน้อยแม่พระแห่งปวงเทวา

บันไดศักดิ์สิทธิ์

ตอนที่ 1

ตอนที่ 6 มนต์เมืองเหนือ 1 เมื่อยามดอกไม้เบ่งบาน 

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

	 ดอกไม้ชีวิตท่ีมาจากความหลากหลายของชุมชนหรือผู้คน	 ช่างงดงาม 

เมื่อรวมเป็นหนึ่ง	 ไม่ง่ายเมื่อเราต้องเคารพวัฒนธรรมและความต่าง	 แต่ผู้คน 

ช่างคล้ายคลึงกันตรงรอยย้ิมและความปรารถนาแห่งมิตรและสันติ	 สังฆมณฑล

เชียงใหม่บอกและสอนเราในเรื่องนี้	 เมื่อเราเคารพสิ่งสร้าง	 เราก็เคารพชีวิต	 

การอยู่ร่วมกันจึงมีความหมายเดียว	 คือความเป็นครอบครัวมนุษยโลก	 มนต์

เสน่ห์แห่งความหลากหลายคลี่คลายชัดเจนเม่ือสามารถทำาให้ทุกคนเป็นหนึ่ง

เดียว
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