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 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธีเปิดเสกวัดใหม่  

วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู กันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2015 ร่วมกับนายอำาเภอเมืองกันทรลักษ์และแขก 

ผู้มีเกียรติทุกท่าน

ศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสมานฉันท์สู่ชุมชน
 นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธาน

เปิดงานศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสมานฉันท์สู่ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการเส้นทาง

จักรยาน “รวมพลังศาสนิกสัมพันธ์  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เรียนรู้วัฒนธรรม 

(อ่านต่อหน้า 11)

สัมผัสวิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียง” ในวันอาทิตย์

ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015 

พิธีเปิดเริ่มท่ีวัดนักบุญ

เทเรซา คุณพ่ออภิเดช  

สุภาจักร

“สัมผัสต่าง สร้างความเข้าใจ” จากชีวิตนักศึกษา
อันวุ่นวายในกรุงเทพมหานคร สู่ชีวิตอันเรียบง่ายที่จังหวัดลำาพูน 

(อ่านต่อหน้า 11)
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 บันทึกกลุ่มแสวงบุญชาวไทย (ต่อจากหน้า 20)

(อ่านต่อหน้า 4)

และโดยเฉพาะคริสตชนชาวไทย อาจนับได้ว่าวันน้ีเป็นวันแห่งความรักและพระเมตตา

ของพระเจ้าที่ทรงมีต่อพระศาสนจักร และต่อพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

เป็นพิเศษ     เพราะในวันนี้พระสันตะปาปาฟรังซิสจะสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ 20 องค์ 

ซึ่งหนึ่งในพระคาร์ดินัลใหม่นี้ คือ พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นพระคาร์ดินัล 

ชาวไทยองค์ที่สอง สำาหรับพระคาร์ดินัลชาวไทยองค์แรก คือ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  

มีชัย กิจบุญชู ซึ่งได้รับการสถาปนาจากนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1983

	 กลุ่มแสวงบุญจากประเทศไทยที่ไปร่วมพิธีแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่มี

จำานวน	101	คน		โดยแบ่งเป็น	3	กลุ่ม	กลุ่มที	่1	จำานวน	31	ท่าน	กลุ่มที่	2	จำานวน	

37	ท่าน	และกลุ่มที	่3	จำานวน	33	ท่าน	เราค่อยๆ	เดินทางเข้าสู่ลานมหาวิหารนักบุญ

เปโตร	 ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ตั้งแต่เช้า	 วันนี้ท้องฟ้า

ค่อนข้างเปิด	 แสงแดดยามเช้าเริ่มสาดแสงลงมา	 อากาศค่อนข้างด	ี นอกจากกลุ่ม

แสวงบุญชาวไทยที่มาจากเมืองไทยแล้ว	 ยังมีคุณพ่อและซิสเตอร์ชาวไทยที่มาศึกษา

ต่อที่ประเทศอิตาลี	 เช่น	 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง 

ฯลฯ	คุณพ่อชาวไทยที่ศึกษาภาษาอิตาเลียนเพื่อเตรียมจะเรียนวิชาคำาสอนพระศาสน- 

จักรที่กรุงโรม	คือ	คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร	ก็เดินทางลงมาร่วมพิธีด้วย	นอกจากนั้น

ยังมีคุณพ่อชาวไทยที่ศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส	 คือ	 คุณพ่อเกรียงชัย ตรีมรรคา 

และคุณพ่อนัฏฐวี กังก๋ง	 คุณพ่อมิสชันนารีที่เคยทำางานในประเทศไทยที่พ่อเห็นก็

มี	 คุณพ่ออแลง ธรรมทูตคณะ	 MEP	 และคุณพ่อเคลาดิโอ ธรรมทูตคณะ	 PIME	

รวมทั้งคริสตชนไทยที่อยู่ที่กรุงโรม	ที่บางเมืองในอิตาลี	และมีคริสตชนไทยที่เดินทาง 

มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา	 ฯลฯ	 มาร่วมในพิธีนี้	 คาดว่าจำานวนคริสตชนชาวไทย

ที่มาร่วมพิธีที่มหาวิหารนักบุญเปโตรในวันนี้มีประมาณ	200	คน	เรารวมตัวกันเวลา

ประมาณ	 08.15	 น.	 และเข้าแถวผ่านกระบวนการตรวจสแกนความปลอดภัยเพื่อ

ถ่ายภาพหน้ามหาวิหารเมื่อเสร็จพิธี ถ่ายภาพกับเอกอัครราชทูตและภริยา

เข้าไปยังมหาวิหาร	แถวค่อนข้างยาว	คณะแสวงบุญชาวไทยอยู่ประมาณกลางๆ	แถว	

เวลาประมาณ	 09.00	 น.	 เริ่มการสแกนเพื่อให้ผู้มาร่วมพิธีเข้าไปในมหาวิหาร	 และ

สำาหรับที่ประเทศไทยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย	 ได้ถ่ายทอดสดพิธีนี้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง	 TNN	 24	 	 จากหนึ่ง

ชั่วโมงเป็นชั่วโมงครึ่ง	 เกือบเริ่มพิธีแล้วแต่แถวไม่ค่อยขยับไปไหนเลย	 เราเริ่มคุยกัน

ในกลุ่มชาวไทยแล้วว่าจะเข้าไปทันร่วมพิธีแต่งตั้งพระคาร์ดินัลหรือเปล่า	 แล้วกว่า

พวกเราจะเข้าไปในมหาวิหารได้ก็เริ่มพิธีไปประมาณ	 15	 นาทีแล้ว	 (พิธีแต่งตั้งพระ

คาร์ดินัลเริ่มเวลา	 11.00	 น.)	 พ่อเข้าไปกับกลุ่มแสวงบุญชาวไทยประมาณ	 10	 คน

สุดท้าย	เราไม่มีที่นั่งในมหาวิหารแล้ว	แต่ก็ได้รับอนุญาตให้ยืนร่วมพิธีที่ด้านหลังหรือ

ด้านข้างจากจุดกั้นที่นั่งได	้ พ่อค่อยๆ	 รวบรวมสมาธิที่กระจัดกระจายเนื่องจากกังวล

ว่าพี่น้องผู้แสวงบุญชาวไทยและตัวพ่อเองจะไม่มีโอกาสเข้าร่วมพิธีในมหาวิหาร	 แต่

เมื่อเข้ามาแล้วก็ค่อยๆ	 สงบลงกับบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์แบบจารีตพิธีกรรมโรมัน 

คาทอลิกในมหาวิหารนักบุญเปโตรแห่งนี้

	 อย่างที่พี่น้องคงได้ชมการถ่ายทอดสด	 พิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่เริ่ม

เวลา	 11.00	 น.	 ในวันนี้พระสันตะปาปาเบเนดิกต์	 ที่	 16	 พระสันตะปาปากิตติคุณ	

ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีด้วย	 ส่วนผู้แทนของรัฐบาลไทยท่ีมาร่วมพิธี	 คือ ฯพณฯ เฉลิมพล 

ทันจิตต์ เอกอัครราชทูตไทยประจำาสวิตเซอร์แลนด์และนครรัฐวาติกัน	 นอกจากนี้

ยังมีพระภิกษุชาวไทยหนึ่งรูปมาร่วมพิธีด้วย	 ก่อนเริ่มพิธีเล็กน้อยพระคาร์ดินัลใหม่

เดินแห่เข้าไปยังที่นั่งบริเวณที่จัดไว้ด้านหน้าเป็นพิเศษพร้อมกับพระสงฆ์ผู้ติดตาม	

สำาหรับพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์	เกรียงศักดิ์		โกวิทวาณิช	ได้เดินแห่เข้ามาพร้อมกับ

คุณพ่ออันดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ 

	 พิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่เริ่มด้วยขบวนแห่ของพระสันตะปาปา	 พร้อม

กับการขับร้องบทเพลงเริ่มพิธ	ี ซึ่งมีเนื้อหาจากพระวรสารของนักบุญมัทธิว	 (มธ	

16:18-19)	 ดังนี้	 “เราบอกท่านว่า ท่านเป็นศิลา และบนศิลานี้ เราจะสร้างพระ

ศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ เราจะมอบกุญแจ

อาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้ จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่

ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย”	 เมื่อขบวนมาถึงบริเวณด้านหน้า	พระ

สันตะปาปาฟรังซิสเข้าไปทักทายพระสันตะปาปาเบเนดิกต์	 ที่	 16	 พระสันตะปาปา

กิตติคุณ	 หลังจากนั้นพระองค์จึงตรงไปภาวนาบริเวณหน้าหลุมศพของนักบุญเปโตร	

อัครสาวก	

	 พิธีกรรมวันนี้เป็นภาษาละติน	 มีหนังสือเล่มเล็กเพื่อใช้ร่วมพิธีกรรมโดยมี 

คำาแปลตัวบทพิธีภาษาละตินเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอิตาเลียนเพื่อให้ผู้เข้าร่วม

พิธีมีส่วนร่วมในพิธีกรรมมากที่สุด	 (การมีส่วนร่วมในพิธีกรรมถือเป็นเจตนารมณ์

สำาคัญในคำาสอนเรื่องพิธีกรรมของพระสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง)	 พระสันตะปาปา

ทรงพระดำาเนินไปที่เก้าอี้ของประธานในพิธีบริเวณหน้าพระแท่น	 ทรงเริ่มพิธีด้วย

สำาคัญมหากางเขนและทรงทักทายผู้มาร่วมพิธีตามบททักทายทางพิธีกรรมว่า	 “ขอ

พระหรรษทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสตเจ้าสถิต 

กับท่านทั้งหลาย”		(กท	1:3)	ทุกคนตอบรับว่า	“และสถิตกับท่านด้วย”

ต่อแถวเข้ามหาวิหาร
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(อ่านต่อหน้า 7)

บันทึกกลุ่มแสวงบุญ (ต่อจากหน้า 3)

ต่อจากน้ัน พระคุณเจ้าดอมินิก มัมแบร์ติ (Dominique	

Mamberti)	 ประธานศาลสูงสุดของสันตะสำานัก	 หนึ่ง

ในพระคุณเจ้าที่จะได้รับการสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัล

ใหม่	 เป็นผู้แทนของพระคุณเจ้าที่จะได้รับการสถาปนา	

กราบทูลต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 เป็นการ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีและซาบชึ้ ง ในพระ

กรุณาธิคุณ	ที่พระองค์จะทรงสถาปนาพวกท่านเป็นพระ

คาร์ดินัลในวันนี	้ ต่อด้วยพระสันตะปาปาทรงภาวนาบท

ภาวนาของประธาน	 กล่าวโดยสรุปบทภาวนานี้เป็นการ

วอนขอพระพรของพระเจ้าเพื่อพระคาร์ดินัลใหม่จะได้

ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระองค์อย่างดี

	 ลำาดับต่อมาเป็นการอ่านพระวาจาของพระเจ้า

จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับท่ีหน่ึง	

บทที่	12	ข้อ	31	–	บทที่	13	ข้อ	13	ซึ่งกล่าวถึงคำาสอน

เรื่องความรัก	หลังจากนั้นเป็นการรำาพึงพระวาจาเงียบๆ	

ครู่หนึ่ง

	 พระสันตะปาปาทรงเทศน์	 ซึ่งสามารถสรุปได้

ดังนี้	 “สมณศักดิ์พระคาร์ดินัลเป็นสมณศักดิ์ที่มีเกียรติ 

ไม่ใช่น่าหวาดกลัว สมณศักดิ์นี้ไม่ใช่เครื่องประดับหรือ

ยศฐาบรรดาศักด์ิ แต่เป็นส่ิงสำาคัญท่ีช่วยให้ชีวิตในชุมชน 

คริสตชนก้าวต่อไปอย่างมั่นคง การนำาชุมชนคริสตชน

ต้องนำาด้วยความรัก พระสันตะปาปาทรงอธิบายคำาสอน 

เร่ืองความรักจากจดหมายของนักบุญเปาโลให้เป็นหลัก

การในการดำาเนินชีวิตของพระคาร์ดินัลใหม่และของ

พวกเราทุกคน 

 ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ... ความรักไม่

อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง... ความรักไม่หยาบ

คาย ไม่ฉุนเฉียว... ความรักไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วม

ยินดีในความถูกต้อง... สุดท้ายความรักให้อภัยทุกอย่าง 

เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง...

 ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรามาจากพระเจ้า 

พระเจ้าเป็นองค์ความรัก ชีวิตของเราจะเกิดผลก็ต่อเมื่อ 

เรายอมให้พระจิตเจ้าสถิตและทรงทำางานในตัวเรา เพื่อ

ว่าความรักจะได้เป็นคุณค่าและความหมายในชีวิตเรา 

ในสิ่งที่เรากระทำา”	 หลังจากนั้นผู้มาร่วมพิธีเงียบสักครู่

หนึ่งเพื่อรำาพึงถึงบทเทศน์และภาวนาในใจ

	 ต่อจากนั้นเป็นพิธีที่พวกเราทุกคนรอคอย	

คือ	 พิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ ความจริงก่อน

เดินทางมาแสวงบุญพ่อได้รับข้อมูลเบื้องต้นอันเป็น

ประโยชน์อย่างมากเกี่ยวกับพิธีนี้จากคุณพ่ออนุสรณ์ 

แก้วขจร	 อาจารย์พิธีกรรม	 วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งพ่อ

เองได้แบ่งปันให้กับพี่น้องในกลุ่มแสวงบุญเมื่อวันที่	 12	

กุมภาพันธ์	วันที่เราเดินทางจากอัสซีซีมาที่กรุงโรม

 พิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ เริ่มด้วยพระ

สันตะปาปาทรงกล่าวนำา	 และประกาศสถาปนาพระ

คาร์ดินัลใหม	่ โดยอ่านรายชื่อพระคาร์ดินัลใหม่	 (พระ

คุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์	 เกรียงศักดิ์	 โกวิทวาณิช	 อยู่ใน

ลำาดับที่	9)		

 การประกาศยืนยันความเชื่อ และการสาบาน 

ว่าจะถือซื่อสัตย	์ โดยพระคาร์ดินัลใหม่ประกาศยืนยัน

ความเชื่อ	(เป็นบทยืนยันความเชื่อที่เราสวดในมิสซาทุก

วันอาทิตย์	 วันสมโภช	 รวมทั้งวันฉลองสำาคัญ)	 จากนั้น

พระคาร์ดินัลใหม่ออกชื่อตนเองเป็นภาษาละติน	 และ

กล่าวคำาสาบานที่จะถือซื่อสัตย	์ และนบนอบต่อสมเด็จ

พระสันตะปาปา	 และผู้สืบตำาแหน่งอัครสาวกเปโตร 

พร้อมกัน

 การมอบหมวกบีเรตต้า (Biretta) แหวน

พระคาร์ดินัล และใบแต่งตั้งแก่พระคาร์ดินัลใหม่	 โดย

พระคาร์ดินัลใหม่เดินขึ้นไปทีละคน	 คุกเข่าต่อหน้าพระ 

สันตะปาปา	 รับหมวกบีเรตต้า	 (Biretta)	 สีแดง	แหวน

พระคาร์ดินัล	 ใบแต่งต้ัง	และรับมอบสันติสุขจากพระองค์	

(ข้อสังเกต	คือ	พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร	์ เกรียงศักดิ	์

โกวิทวาณิช	 เมื่อรับมอบสันติสุขจากพระสันตะปาปา

แล้ว	 พระคุณเจ้าได้ไหว้พระสันตะปาปาตามธรรมเนียม

อันงดงามของชาวไทย)

 หมวกบีเรตต้า (Biretta) สีแดง หมายถึง

เกียรติของพระคาร์ดินัล	 และยังหมายถึงความพร้อม	

ความกล้าหาญที่จะมอบชีวิต	 ที่จะหลั่งเลือด	 เพื่อผดุง

ความเชื่อ	 เพื่อสันติสุขของประกรของพระเจ้า	 และเพื่อ

ความเติบโตของพระศาสนจักร	

 แหวนพระคาร์ดินัล	 หมายถึงความรักที่พระ

คาร์ดินัลมีต่อพระศาสนจักร	 ซึ่งได้รับการเสริมกำาลังให้

เข้มแข็งโดยความรักของนักบุญเปโตร	 เจ้าชายแห่งพระ

ศาสนจักร

 ใบแต่งตั้ง	 พระสันตะปาปาฟรังซิสแต่งตั้งให ้

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์	 เกรียงศักดิ	์ โกวิทวาณิช	

เป็นพระคาร์ดินัลสงฆ	์ และมอบวัดแม่พระมหาทุกข	์

(Santa	Maria	Addolorata)	ให้เป็นวัดประจำาตำาแหน่ง

ของพระคุณเจ้า

	 หลังจากนั้นพระคาร์ดินัลมอบสันติสุขให้แก่กัน

และกัน	 เสร็จแล้วพระสันตะปาปากล่าวนำาและขับร้อง

บทข้าแต่พระบิดาพร้อมกับที่ชุมนุม	 และพระองค์ทรง

สวดบทภาวนาส่งท้าย	

	 ต่อจากนั้นเป็นพิธีประกาศนักบุญใหม	่ 3	 องค ์

โดยพระคาร์ดินัลอันเจโล อมาโต้	ประธานสมณกระทรวง

แต่งตั้งนักบุญ	 กล่าวรายงานต่อพระสันตะปาปา	 พระ

สันตะปาปาทรงกล่าวตอบและทรงประกาศแต่งตั้ง

นักบุญใหม่	3	องค	์คือ 1. บุญราศีโจวานนา เอมีเลีย 

เดอ วิลเลอเนิฟ 2. บุญราศีมารีย์แห่งพระเยซูเจ้า 

ผู้ถูกตรึงกางเขน และ 3. บุญราศีมารีย์ อัลฟอนซีนา 

ดานิล กัสตัส

	 พิธีกรรมวันนี้จบลงด้วยพระสันตะปาปาทรง

อวยพรปิดพิธ	ี และทรงพระดำาเนินไปแสดงความเคารพ

ต่อพระรูปของแม่พระ	 คณะนักขับร้องและท่ีประชุมร่วมใจ

กันขับร้องบทเพลงสรรเสริญแม่พระ	 “Salve	 Regina”	

(วันทาพระราชินี)	 ต่อจากนั้นขบวนแห่นำาโดยกางเขน

และเทียน	 ผู้ช่วยพิธ	ี พระคาร์ดินัลใหม่และปิดท้าย

ขบวนด้วยพระสันตะปาปาประธานในพิธ	ี แห่กลับไปยัง

ห้องซากริสเซีย

	 แม้จะต้องยืนร่วมพิธีตั้งแต่ต้นจนจบ	 แต่พ่อก็

รู้สึกประทับใจในความเรียบง่ายและงดงามของพิธีกรรม	

ที่ทำาให้เราสัมผัสได้ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า	 และ

โชคดีก็เป็นของพ่อ	 เมื่อสัตบุรุษท่านหนึ่งที่ยืนติดแผง

กั้นบริเวณทางเดินตอนปลายทางออกประตูกลางของ 

มหาวิหารเดินออกมาจากที่ตรงนั้น	 	 พ่อเลยเข้าไปยืน

แทนและได้เห็นขบวนแห่กลับของพระคาร์ดินัลใหม่และ

พระสันตะปาปาในระยะที่น่าจะไม่เกิน	 5-7	 เมตร	 พระ

สันตะปาปาพระพักตร์แจ่มใส	 ดูมีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่ง	

มือไวเท่าความคิดพ่อรีบหยิบโทรศัพท์มือถือคู่ใจขึ้นมา

หมายจะถ่ายภาพพระสันตะปาปาในระยะที่ไม่ไกลนัก

เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก	 แต่น่าเสียดายโทรศัพท์แบตหมด

ครับ	 จึงอดถ่ายภาพพระสันตะปาปาไปตามระเบียบ	 ได้

ญาติพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 
กับพระคาร์ดินัลชาร์ลส์ เมือง โบ ประเทศเมียนมาร ์

ที่หอประชุมเปาโลที่ 6

ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ที่หอประชุมเปาโล

ที่ 6
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
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16 กุมภาพันธ์ 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงไตร่ตรองเหตุการณ์ 

สังหารคริสตชนนิกายคอปติก	21	คน	ในประเทศลิเบีย

โดยผู้ก่อการร้ายรัฐอิสลามโดยตรัสว่า	 “พวกเขาได้แต่

เพียงพูดว่า	 “พระเยซูเจ้าข้า	 โปรดทรงช่วยลูกด้วย!”	

พวกเขาถูกฆ่าด้วยเหตุผลง่ายๆ	 แค่ว่าเพราะพวกเขา

เป็นคริสตชน”

l พระสันตะปาปาตรัสเกี่ยวกับผู้ตกเป็นเหยื่อระหว่าง

การเข้าพบปะของผู้แทนจากคริสตจักรนิกายรีฟอร์ม

จากประเทศสก๊อตแลนด์	อีกตอนหน่ึงตรัสว่า	“ในโลกที่

เป็นโลกาภิวัตน์และความสับสนวุ่นวาย	 ประจักษ์พยาน

ความเป็นคริสตชนเป็นข้อเรียกร้องจำาเป็นที่ขาดไม่ได้

เพื่อประสิทธิผลของความพยายามในการประกาศพระ 

วรสารของเรา”

l พระสันตะปาปาตรัสกับกลุ่มผู้เข้าเฝ้าว่าพระองค์ทรง

เศร้าโศกพระทัยต่อข่าวท่ีผู้นำาคริสตจักรรีฟอร์มแห่ง

สก๊อตแลนด์	 สาธุคุณจอห์น	 คาห์ลเมอร์ส	 นำามาเสนอ	

ตอนหนึ่งความว่า	“โลหิตของพี่น้องชาย-หญิงคริสตชน

ของพวกเรา	 เป็นการยืนยันความเชื่อที่ส่งเสียงร้องมาให้

เราได้ยิน	 ทำาให้ไม่มีความแตกต่างกัน	 ไม่ว่าพวกเขาจะ

เป็นคาทอลิก	 ออร์โธดอกซ	์ คอปส์	 หรือโปรเตสแตนท์	

พวกเขาเป็นคริสตชน		โลหิตของพวกเขาเป็นหนึ่งเดียว

พระสันตะปาปาตรัสกรณีคริสตชนนิกายคอปติก
ที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายไอซิสสังหาร : พวกเขาได้แต่เพียงพูดว่า 

“พระเยซูเจ้าข้า โปรดทรงช่วยลูกด้วย”

และเหมือนกัน	 พ่อขอพวกเราจงให้กำาลังใจกันและกัน

ที่จะมุ่งหน้าไปในคริสตศาสนจักรสัมพันธ์น้ีซึ่งก่อความ

เข้มแข็งให้แก่พวกเรา	 คริสตศาสนจักรสัมพันธ์แห่งโลหิต	

มรณสักขีเป็นเรื่องของคริสตชนทุกคน”

l ระหว่างการพบปะคริสตศาสนจักรสัมพันธ	์ สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องว่า	คริสตชนทุกคน

ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้แสงสว่างของพระคริสตเจ้า

จะสามารถส่องสว่างถึงทุกหนแห่งที่มีแต่ความมืดมน

พระอัครสังฆราชแห่งอาเล็ปโปบอกโลกว่า 

ไม่มีใครคิดถึงประเทศซีเรียอีกต่อไป

17 กุมภาพันธ์ 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l สงครามในประเทศซีเรียดูเหมือนจะมองไม่เห็นทางออก	

ท่ามกลางเสียงเรียกร้องสันติภาพแต่ โลหิตยังคง 

ไหลรินท่วมถนนอย่างเช่นถนนในเมืองอาเล็ปโปพระ

อัครสังฆราชโบทรอส	 มารายาติ	 เป็นคริสตชนนิกาย 

อาร์เมเนียนในเมือง	 	 ท่านกล่าวว่า	 ณ	 ที่ซึ่งครั้งหนึ่ง

เคยเป็นหม้อหลอมวัฒนธรรมและความเชื่อบัดนี้กลาย

เป็นสุสาน	 ท่านเสริมว่าสงครามเป็นสาเหตุก่อเกิด

ปรากฏการณ์อันน่าเศร้าสลด	 ประชาชนในเมืองไม่อาจ

ทำางานและดำาเนินชีวิตในสภาพปกติได้		สงครามผลักดัน 

พวกเขาจมสู่ความยากจนแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน	 คำาพูด 

ตอนหนึ่งว่า	“ประชาชนเริ่มสูญสิ้นศักดิ์ศรี	เพราะพวกเขา 

ทุกคนล้วนรอคอยของบริจาค	ประชาชนของเราซ่ึงคร้ังหน่ึง 

มีเสรีภาพ	 และช่วยเหลือการงานในเขตวัด	 แต่เดี๋ยวนี้ 

กลับเข้าแถวรับบริจาคน้ำาดื่ม	 แก๊ส	 อาหาร	 หยูกยา	

...บรรยากาศเหมือนนวนิยายบีบค้ันอารมณ์และเจ็บ

ปวดที่ได้เห็นภาพเหล่านี้”

l การเจรจาเพ่ือสันติภาพคร้ังล่าสุดท่ีกรุงมอสโคว์ล้มเหลว 

ความพยายามอันพะว้าพะวังขลาดกลัวท่ีจะนำาสันติภาพ

กลับมาสู่ประเทศซีเรียตลอด	 4	 ป	ี กลับสร้างความรู้สึก

ท่ีว่าประชาชนกำาลังถูกทอดท้ิง	 ท่านกล่าวอีกว่า	 “โชคร้าย	

ไม่มีใครคิดถึงเราที่นี่หรือที่อื่นๆ	 ในโลกอีกต่อไป	 เรา

กำาลังรอคอยวันท่ีเราจะสามารถแสวงหาการกลับมา

พบกับช่างตัดผมผู้ให้บริการแก่คนเร่ร่อนรอบนอกจัตุรัสนักบุญเปโตร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับผู้นำาคริสตจักร 

รีฟอร์มแห่งสก๊อตแลนด์ สาธุคุณจอห์น คาห์ลเมอร์ส

และคณะ

ญาติพ่ีน้องถือรูปคริสตชนนิกายคอปติกในประเทศ

ลิเบียที่ถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายไอซิสสังหาร

คืนดีปรองดองและบรรลุข้อตกลงซ่ึงจะปลดปล่อยเราให้

ฟื้นคืนสู่ชีวิตที่เราเคยมีมาก่อน		เราต้องการดำาเนินชีวิต

ในสันติกับพี่น้องมุสลิม”	 พระคุณเจ้ามารายาติ	 กำาลัง

เดินทางกลับยังประเทศซีเรียหลังจากเดินทางไปประชุม

กับคณะซานเตจิดิโอ		ท่านกล่าวว่าท่านปรารถนาอยาก

พระอัครสังฆราชแห่งอาเล็ปโป พระคุณเจ้า โบทรอส  

มารายาติ ประเทศซีเรีย สถานการณ์อันน่าหวาดกลัวในเมืองอาเล็ปโป ประเทศ

ซีเรีย

จะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวเมืองอาเล็ปโป	แต่	ณ	 เวลานี้ 

มันไม่ใช่สถานที่เหมาะสม	ท่านเสริมว่า	การมาเที่ยวที่นี่

อาจเป็นไปได้ในสักวันหนึ่ง

มูคาโน จากประเทศโรมาเนีย

24 กุมภาพันธ์ 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l กรุงโรมนับเป็นสถานที่ที่ผู้คนเข้าเยี่ยมชมมากที่สุด

แห่งหนึ่งในโลกแต่ที่หลบซ่อนอยู่จากสายตาของนัก

ท่องเที่ยว	 ก็คือผู้คนเหล่านี้ที่เข้าแถวรออยู่ข้างหลัง

แนวเสาหินของแบร์นินี	 พวกเขาเป็นคนเร่ร่อนและ

หวังจะได้อาบน้ำา	 ตัดผม	 ณ	 ห้องอาบน้ำาใหม่ที่เพิ่ง
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

การเตรียมพร้อมเพื่อเป็นศิษย์
“พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายแล้ว” 

(ลูกา 10:9)

	 ท่านจะกล้าเดินทางด้วยการเตรียมตัวเพียงเล็กน้อย	เหมือนกับที่พระ

วรสารแนะนำาให้พวกศิษย์	 72	คนทำา	 ไม่ต้องเอาเงินเอาทอง	กระเป๋าเดินทาง	

รองเท้าสำาหรับการเดินทาง	 หรือสิ่งปกป้องเมื่ออากาศไม่อำานวยหรือ?	 ที่ร้าย

ที่สุดก็คือพวกเขาไม่ต้องจัดที่พักอาศัย	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้	 มิใช่เป็นคำาแนะนำา 

ที่ดีสำาหรับนักเดินทางในปัจจุบัน

	 แน่นอนการเดินทางนี	้ มิใช่เป็นการเดินทางโดยทั่วไป	 พระเยซูเจ้า

ทรงเลือกศิษย	์ 72	 คน	 และทรงมอบหน้าที่พิเศษให้แก่พวกเขา	 มีเพียงพระ 

วรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญลูกาเท่านั้นที่เราได้ยินเรื่องพระเยซูเจ้าทรงส่ง

คนจำานวนมากนำาทางพระองค	์ไม่มีการรีบร้อน	เหตุว่าพระเยซูเจ้าพระองค์เอง

ก็ทรงเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม	 ซ่ึงเป็นการเดินทางท่ีพระองค์จะต้องส้ินพระชนม์

และกลับคืนพระชนมชีพ	 ทั้ง	 72	 คนนี้จะต้องไปในที่ซึ่งพระเยซูเจ้าพระองค์

เองเสด็จไปทำาการบำาบัดรักษา	 ทรงยกโทษ	 ทรงประทานสันติภาพ	 และทรง

ประทานพระอาณาจักรของพระเจ้า	 ในเมื่อสิ่งเหล่านี้มิใช่การกระทำาของพวก

เขาเอง	 แต่เป็นพันธกิจของพระเจ้า	 พระเจ้าจะทรงจัดการสิ่งที่เขาต้องการ	 

พวกเขาต้องไม่สูญเสียเวลาอันมีค่าไปเปล่าๆ	

	 สิ่งที่กล่าวมานี้อาจจะห่างไกลจากโลกของเรา	 แต่พวกเราเองก็ได้รับ

พันธกิจให้เดินตามเพื่อกระทำาพันธกิจของพระเยซูเจ้า	 นี่คือส่วนหนึ่งของการ

เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า	 มีกี่ครั้งที่เราสูญเสียเวลาไป	 เพราะเราคิดว่าเรามิได้

เตรียมตัวดีพอ	 แต่อันที่จริงแล้วเรามีสิ่งที่นักบุญเปาโลเขียนถึงทิโมธี	 กล่าวคือ	

“พระจิตเจ้าแห่งพลังและการควบคุมตัวเอง”	เราต้องการเพียงเท่านี้เอง

 ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระบุตรของพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให ้

พวกลูกเตรียมทางไว้รับเสด็จพระองค์ โปรดทรงประทานความกล้าหาญให้แก่

ลูก อย่าให้ลูกชักช้าในการเบิกทางให้พระองค์ โดยไม่ไปสนใจรายละเอียดที่ 

ไม่จำาเป็น ลูกวอนขอทั้งนี้ เดชะพระคริสตเจ้าของพวกลูกทั้งหลายด้วยเทอญ 

อาแมน

มหากุศล

จะพบจะคุยกันคำาสองคำาเฉพาะวันอาทิตย์
เสร็จพิธีมิสซาขณะออกจากวัด
เป็นโอกาสทักทายถามทุกข์สุขแบบรวดเร็ว
ขณะคุยไปก็ต้องคอยมองไป
บางคนกำาลังรอจะคุยด้วย
...พ่อช่วยสวดให้หน่อย ช่วงนี้แย่
...ที่เคยขอพ่อสวด ตอนนี้สำาเร็จแล้ว
...บ้านใหม่เพิ่งจะเสร็จ อยากจะขอนัดพ่อไปเสก
...เพิ่งไปเสกสุสาน แวะตลาดน้ำาอัมพวา ซื้อขนมมาฝากพ่อ
...ขอมิสซาสุขสำาราญให้ลูกๆ ไปเรียนนอก
...พ่อช่วยสวดให้ด้วย กำาลังสมัครงาน
...เพิ่งกลับจากอุดรฯ ซื้อแหนมเนืองมาฝากพ่อ
...พ่อคะ หนูอยากขอล้างบาป
อีกบางคนยืนรอไกลออกไป
สายตาที่มองมาบอกเป็นนัยอยากคุยด้วย
รอให้คนอื่นทักทายกันให้หมดก่อน
เพราะเรื่องที่อยากพูดคุยปรึกษาต้องใช้เวลา
บางทีก็เรื่องเนื้อหาการเทศน์ที่เพิ่งได้ยิน
ฟังอยู่ฝ่ายเดียวยังให้กังขาบางประเด็นบางตอน
อยากบอกความชื่นชมอยากจะเสนอมุมมอง
บางทีก็เรื่องที่อยากให้พ่อรับฟัง
...พ่อช่วยบอกคุณแม่กับคุณน้าเลิกทะเลาะกัน
“บอกแล้วบอกอีกให้พัก ให้ดูแลตัวเอง ให้กินยา...”
“ก็บอกแล้วว่ายังแข็งแรงดี ยังทำาได้ ยังไม่เป็นไร...”
คนรักกันดูแลกันเตือนกัน...ไม่ถือว่าเป็นการทะเลาะ
หากเป็นความรักความหวังดี...ที่ยังไม่ลงตัว
ฟ้องแล้วชี้แจงแล้วก็จากไปด้วยเสียงหัวเราะ
แต่ครั้งนี้...วันนี้...บริบทแตกต่างไป
ไม่ใช่วัดที่คุ้นเคยมาร่วมมิสซาพบปะทักทาย
หากแต่เป็นวัดใหญ่	สง่า	ตั้งตระหง่าน	
ผู้คนในชุดดำาทักทายก่อนทยอยกันเข้าวัด
มีแต่เธอคนเดียวที่นอนมาเคียงข้างกับลูกทั้งสาม
ลูกที่เธอเคยนำามาวัดตั้งแต่อ้อนแต่ออกกระทั่งโตเป็นหนุ่มเป็นสาว
ปลูกฝังความสำานึกในพระเจ้าความเลื่อมใสในศาสนา
ลูกที่เธอทุ่มเทแรงกายแรงใจเลี้ยงดูแลอบรมแทบมือเดียว
แรกๆ	ในบทบาทแม่	ต่อมาก็ทั้งบทบาทแม่บทบาทพ่อ
เข้มแข็งให้ลูกพึ่งพิงยึดเหนี่ยว
อ่อนโยนให้ลูกพักพิงใจทั้งอบอุ่นทั้งรู้ใจ
ลูกที่เธอจัดหาให้มีได้ทุกอย่างด้วยหยาดเหงื่อพลังสมอง
ทั้งให้โอกาสทั้งส่งเสริมทั้งให้กำาลังใจกำาลังทรัพย์
แม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่เธอก็ภาคภูมิใจที่เห็นลูกสำาเร็จดังใจหมาย
แล้ววันนั้นเธอจึงได้พักผ่อนอย่างเต็มที่...ตลอดไป
จารีตพิธีกรรม	ผู้ร่วมพิธีในชุดดำา...ดูจะเศร้าโศกในบรรยากาศ
แต่ในความเป็นจริงแล้วน่าจะเริงร่าหรรษาในที
เมื่ออยู่ต่อหน้าเธอผู้เป็นสตรีเป็นแม่เป็นพ่อได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ
กระทั่งไม่คิดจะสวดอ้อนวอนขอพระเจ้าทรงเมตตาเธอ
แต่อยากโมทนาคุณพระเจ้าสำาหรับชีวิตอันยิ่งใหญ่งดงามของเธอ
เธอเป็นทั้งผู้ให้กำาเนิดเธอเป็นทั้งแม่ได้อย่างกลมกลืน
การเป็นผู้ให้กำาเนิดไม่ยากนัก
นับเวลาตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึงการคลอดไม่ถึงปี
แต่การเป็นแม่นั้นยากกว่าเป็นไหนๆ
นับเวลาตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปทั้งชีวิตแม่...วินาทีต่อวินาที
การทำาบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารเป็นกุศล
แต่การสร้างคนเลี้ยงดูคนอบรมคนนั้น	เป็นมหากุศล
มหากุศลนี้เองที่สานต่อชีวิตเธอจากที่นี่สู่นิรันดร...ในองค์พระเจ้า	
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บันทึกกลุ่มแสวงบุญ (ต่อจากหน้า 4)

แต่ปลอบใจตนเองว่า	 “เก็บภาพพระองค์ไม่ได้ เก็บ

พระองค์ไว้ในใจก็พอ” รู้สึกว่าตอนนั้นรอยยิ้มของพ่อ

จืดสนิทเลยครับ

		 หลังจากนั้นสัตบุรุษจำานวนมากค่อยๆ	 เดิน

ออกจากมหาวิหารนักบุญเปโตร	 พระคาร์ดินัลฟรังซิส

เซเวียร์	เกรียงศักดิ์		โกวิทวาณิช	เดินออกมาทางประตู

กลางของมหาวิหารพร้อมกับคุณพ่อวิษณุ	 ธัญญอนันต์	

(คุณพ่อได้มาช่วยประสานงานกับสันตะสำานักตั้งแต่ 

วันท่ี	4	กุมภาพันธ์)	เม่ือคริสตชนชาวไทยเห็นพระคุณเจ้า

ต่างก็เข้าไปขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพระคุณเจ้า	 มิใช่

แค่ชาวไทยเท่านั้น	 แม้แต่ชาวต่างประเทศที่มาร่วมพิธีก็

เข้ามาขอถ่ายภาพกับพระคุณเจ้าด้วย	บางคนนำาหนังสือ

พิธีกรรมของวันนี้มาให้พระคุณเจ้าเซ็นชื่อ	 เราใช้เวลา

พอสมควรในการถ่ายรูปหน้ามหาวิหาร	 หลังจากนั้น

ขบวนชาวไทยและพระคุณเจ้าก็ค่อยเคลื่อนขบวนช้าๆ	

ลงทางบันไดข้างด้านพระรูปนักบุญเปโตร	 มีคนมาขอ

ถ่ายภาพกับพระคุณเจ้าเป็นระยะ	 เมื่อเดินมาสักพักหนึ่ง	

ระหว่างทางพระคุณเจ้าพบกับ	ฯพณฯ	เฉลิมพล	ทันจิตต์	

เอกอัครราชทูตไทยประจำาสวิตเซอร์แลนด์และนคร 

รัฐวาติกันกับภริยาที่มาร่วมพิธี	 พระคุณเจ้าได้ถ่ายภาพ

กับ	 ฯพณฯ	 เอกอัครราชทูตไทยและภริยาเป็นที่ระลึก	

หลังจากนั้นเราเดินไปที่ลานมหาวิหารไม่ไกลจากเสา 

โอเบลิคกลางลานมหาวิหารนัก	 มีการถ่ายภาพกับพระ 

คุณเจ้าอีกพักใหญ่	 สุดท้ายจึงเป็นการถ่ายภาพหมู่ของ 

คริสตชนชาวไทยกับพระคุณเจ้า

	 จากนั้นเราแยกย้ายกันไปทานอาหารเที่ยง

และนัดพบกันอีกทีตอนบ่ายสี่โมงครึ่ง	 โดยจะเข้าไปที่

หอประชุมเปาโลที่	 6	 เพื่อร่วมพิธีแสดงความยินดีกับ

พระคาร์ดินัลใหม่ของเรา	 การเข้าไปในหอประชุมเปาโล

ที่	 6	 ยังคงต้องผ่านกระบวนการรักษาความปลอดภัย	

โดยผ่านเครื่องสแกนก่อนที่จะเข้าไป	 เมื่อเดินเข้าไป

บริเวณหอประชุม	 เราพบว่าทางสันตะสำานักได้จัดให้

พระคาร์ดินัลใหม่หลายท่านอยู่ตามจุดต่างๆ	 ของหอ

ประชุม	เพ่ือให้สัตบุรุษเข้าไปแสดงความยินดี			ทางสันตะ 

สำานักจัดสถานท่ีสำาหรับแสดงความยินดีให้กับพระ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์	 เกรียงศักดิ์	 โกวิทวาณิช	 อยู่

ด้านหน้าเวทีของหอประชุมทางด้านขวา	 มีทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศเข้าร่วมแสดงความยินดี	 และถ่ายภาพ 

เป็นที่ระลึกกับพระคุณเจ้า	ในจำานวนนี้มีทั้งพระคาร์ดินัล	

พระสังฆราช	 พระสงฆ	์ นักบวชชาย-หญิง	 และบรรดา

ฆราวาส	 บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม	 แม้พี่น้อง 

บางท่านจะรู้สึกอ่อนเพลียบ้าง	 (หลายคนจึงใช้บันไดเวที 

ของหอประชุมเป็นท่ีนั่งพักและพูดคุยกันอย่างมีความ

สุขและเป็นกันเอง)	โดยมีคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม	อุป-

สังฆราช	 และคุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ	 เลขาธิการ

สังฆมณฑล	 คอยช่วยจัดลำาดับในการถ่ายภาพให้ผู้ที่จะ

มาถ่ายภาพกับพระคุณเจ้า	 (คุณพ่อทั้งสองร่วมเดินทาง

มากับพระคุณเจ้าตั้งแต่วันที	่8	กุมภาพันธ์	เพื่อช่วยงาน

พระคุณเจ้า	 และประสานงานกับคริสตชนชาวไทยที่มา

แสวงบุญและมาร่วมพิธีในครั้งนี้)	 เมื่อถ่ายภาพไปได ้

สักพักใหญ่	 คุณพ่อวุฒิเลิศก็นำาพวกเราคนไทยทุกคน

ขับร้องสรรเสริญแม่พระด้วยบทเพลง	 “ข้าเจ้าชาวไทย

ไหว้แม่มารีย์”	 อันไพเราะ	 เสียงดังสนั่นหอประชุมเปาโล

ที่	 6	 เพื่อนผู้แสวงบุญชาวต่างชาติกลุ่มที่อยู่ไม่ไกลนัก

ก็เริ่มร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเป็นภาษาของเขาเช่นกัน 

เมื่อเขาร้องเพลงจบ	เราก็ร่วมใจกันร้องเพลง	“หนึ่งเดียว

ใจเดียว”	 จบพิธีแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าเวลา

ประมาณหกโมงเย็น	ด้วยการถ่ายภาพกลุ่มใหญ่ทั้งหมด

กบัพระคณุเจา้	ตอ่จากนัน้พระคณุเจา้อวยพรพวกเรา	และ

เสกรูปพระที่ระลึกที่พวกเราซื้อมาจากร้านขายรูปพระ 

แถววาติกันก่อนที่จะเข้ามาแสดงความยินดีกับพระ 

คุณเจ้านั่นเอง

	 ตอนเย็นกลุ่มแสวงบุญทั้งสามกลุ่มเดินทางมา

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน	 บรรยากาศเป็นแบบพ่ีน้อง	

ทุกคนตั้งใจว่าพรุ่งนี้เป็นมิสซาวันอาทิตย์	และเป็นมิสซา

ที่พระสันตะปาปาถวายกับพระคาร์ดินัลใหม	่ เราต้องไป

ร่วมพิธีให้ทันให้ได้...	

         (ติดตามตอนจบฉบับหน้าครับ) 
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พบกับ

บููธ

หนังสือดี 

สื่อ

คาทอลิก 
จากสำานักพิมพ์

คาทอลิก 

ได้

ในงาน

สัปดาห์หนังสือ

แห่งชาติ 

วันที่ 26 

มีนาคม 

ถึง 

วันที่ 6

เมษายน 

2015 

เวลา 10.00 น.

ถึง 

21.00 น.  

ที่

ศูนย์

การประชุม

แห่งชาติ

สิริกิติ์ 

บูธ N15 
สื่อมวลชน

คาทอลิก

ประเทศไทย

เปิดบริการพวกเขาแต่ละคนต่างก็มีเรื่องราวของตนเอง	

ดังเช่นชายผู้นี้เอ็มมานูแอลอายุ	 24	 ปี	 ผู้หลับนอนบน

ถนนมา	 5	 ปีแล้ว	 เล่าว่า	 “สิ่งนี้สำาคัญมากสำาหรับผม	

อย่างน้อยที่สุดผมก็ได้อาบน้ำาจะได้ไม่มีกลิ่นตัวและหวัง

ว่าผู้คนจะไม่มองผมแบบดูหมิ่น	เมื่อผมเดินไปบนถนน

หรืออยู่ในรถไฟฟ้า	มันเป็นสถานการณ์ที่เจ็บปวด	เพราะ

ผู้คนไม่ควรถูกตัดสินเพียงจากสภาพที่ผู้คนพบเห็นเขา

แต่น่าจะมาจากการกระทำา	 ในฐานะคนเร่ร่อนเราก็เป็น

เหมือนแค่เงารางๆ	ในเมืองหลวง”

l จากน้ันก็ยังมีเร่ืองราวของมูคาโน	จากประเทศโรมาเนีย	

อายุ	56	ปี	วิศวกรผู้มายังกรุงโรมเพื่อมองหาอนาคตที่ดี

กว่า	4	ปีต่อมา	เขายังคงแสวงหาอยู่...แต่ก็ยังเร่ร่อนด้วย

“สิ่งนี้ช่วยเหลือเราอย่างมากจริงๆ	มันพิเศษมากสำาหรับ

คนเร่ร่อนอย่างพวกเราผู้ไม่มีบ้านหรือทรัพย์สิน		มันเป็น 

สถานการณ์ยากลำาบากในสภาพนี้	 เราเป็นคนโชคดีใน

หมู่ผู้โชคดีเพราะอย่างน้อยเราก็ยังมีรถที่จะพักอาศัย 

ในนั้น	มันไม่สะดวกสบายนัก	แต่ก็ยังพอมีอะไรบ้าง”

l ร้านตัดผมของสำานักวาติกันนี้พิสูจน์ว่ายังมีคนที่เข้า

มาร่วมมือช่วยเหลือ	 อาทิตย์ละครั้ง	 มาร์โค	 ปาทั่น	 นั่ง

รถไฟ	 4	 ชั่วโมง	 จากบ้านมายังกรุงโรม	 เพื่อบริการ

ตัดผมเป็นกิจการกุศล	 เขาเล่าว่า	 “พวกคนเร่ร่อนรู้สึก

เป็นพระคุณอย่างมากท่ีมีบริการแบบน้ี	 เป็นโอกาสสำาหรับ

พวกเขาที่จะได้เห็นว่าพระไม่ทิ้งและเป็นเวลาที่พวกเขา

จะได้มีศักดิ์ศรี	 	 พวกเขายังสอนผมว่าอย่าได้แบ่งแยก

คนมีเงินกับคนไม่ม	ี พวกเขาแสดงให้ผมเห็นว่าจงมอง

ดูผู้คนที่คุณธรรมความดี	เพราะทุกคนสมควรได้รับการ

รับฟังจากผู้อื่น”	

	 มาร์โค	ตัดผมเป็นอาชีพเลี้ยงตัวมากว่า	40	ปี 

แต่มายังกรุงโรมเพื่อช่วยคนเร่ร่อนไม่ใช่เพื่อเงินหรือ 

แสวงหากำาไร...แต่ช่วยเหลือผู้ขัดสน	 เขากล่าวว่าเป็น

อะไรที่เงินทองซื้อไม่ได้

มาร์โค ปาทั่น ช่างตัดผมอาสาสมัคร

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

หนังสือ   

ความเชื่ออัน

เป็นชีวิต
โดย พงศ์ ประมวล  
ราคา 120 บาท

ติดต่อ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ตรัสเกี่ยวกับมรณสักขีคริสตชน

ไอเอสและคริสตสัมพันธ์ด้วยเลือด 

เรากำาลังฟังหรือเปล่า
	 ไอเอสได้เผยแพร่วีดีทัศน์เกี่ยวกับคริสตชน

อียิปต์	 21	 คน	 ถูกฆ่าในลิเบีย	 	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 15	

กุมภาพันธ์		ที่ผ่านมา

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ว่า		“เลือดของพี่น้องชายหญิงคริสตชนเป็นพยาน 

ที่ร้องตะโกน	 	 พ่อได้อ่านข่าวเกี่ยวกับการประหารชีวิต 

คริสตชนคอปติก	21-22	คน	 	คำาพูดของพวกเขา	คือ	

“พระเยซูเจ้า	 	 โปรดช่วยผมด้วย”	 	พวกเขาถูกฆ่าเพียง

เพราะความจริงที่พวกเขาเป็นคริสตชน		พี่น้อง		คำาพูด

ของพวกเขาทำาให้คิดถึงส่ิงท่ีได้เกิดขึ้นในแผ่นดินของ

พระเยซูเจ้า	 	 เลือดของพี่น้องชายหญิงคริสตชนของเรา

เป็นพยานซึ่งร้องตะโกนให้เราได้ยิน		ไม่แตกต่างว่าพวก

เขาเป็นคาทอลิก	 	 ออร์โธดอกซ	์ 	 คอปติก	 	 หรือโปร- 

เตสแตนท์		พวกเขาเป็นคริสตชน		เลือดของพวกเขาเป็น

หนึ่งและเหมือนกัน	 	 เลือดของพวกเขาประกาศความ

เชื่อในพระคริสตเจ้า	 	 ขณะที่เราระลึกถึงบรรดาพ่ีน้อง

ชายหญิงเหล่าน้ีท่ีได้ส้ินชีวิตเพียงสาเหตุท่ีพวกเขาเชื่อ

ศรัทธาในพระคริสตเจ้า	 	 พ่อขอให้เราให้กำาลังใจซึ่งกัน 

และกัน		เพื่อก้าวไปข้างหน้าในด้านคริสตศาสนสัมพันธ์		

ซึ่งให้พลังแก่เรา		คริสตศาสนสัมพันธ์ด้วยเลือด		บรรดา

มรณสักขีเหล่านี้เป็นของคริสตชนทุกคน”		

	 พระศาสนจักรคาทอลิกประกาศเสมอว่า	 	 การ

หลั่งเลือดของคนหนึ่งด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระเยซู 

คริสตเจ้า		เป็นพยานสูงสุดถึงความเชื่อคริสตชน		หนังสือ 

คำาสอนของพระศาสนจักรยืนยันว่า

	 “การเป็นมรณสักขี	 คือ	 การเป็นพยานยืนยัน

ขั้นสูงสุดที่ให้กับสัจธรรมแห่งความเชื่อ	 	 เป็นพยานถึง

ยอมพลีชีพ		มรณสักขีเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า 

ผู้ได้มรณาและกลับเป็นขึ้นมา	 	 ซึ่งเขาเป็นหนึ่งเดียวกับ 

พระองค์		อาศัยความรักเมตตา		เขาเป็นพยานถึงสัจธรรม

แห่งความเช่ือและข้อความเช่ือคริสตชน		 เขาเผชิญความ

ตายด้วยความกล้าหาญ”	(CCC	2473)

	 กำาลังเกิดอะไรกับพ่ีน้องคริสตชนในตะวันออก 

กลาง		และแอฟริกา		มรณสักขีคริสตชนในมือของกลุ่ม

ไอเอส		ลัทธิจิฮัด	ติดอาวุธ		เราต้องไม่ประเมินค่าต่ำา		มี

สิ่งพัวพันที่สำาคัญ

l  เราต้องตื่นตัวต่อกิจการรุนแรง		และชั่วร้ายของไอเอส 

ที่ไม่ลดลงเลย		มันกำาลังเพิ่มขึ้นและขยายตัว

l  เราต้องดำาเนินชีวิตเตรียมพร้อม
	 ปัจจุบันมีกลุ่มไอเอสติดอาวุธหัวรุนแรง		อัลเคดา 
โบโกฮารัม		เรากำาลังสนใจเรื่องนี้หรือไม่					แตร์ตูเลียน 
นักประวัติศาสตร์ศตวรรษที่	2		เคยกล่าวว่า	“โลหิตของ 
บรรดามรณสักขีเป็นเมล็ดพันธุ์ของพระศาสนจักร”		
เรากำาลังอยู่ในยุคธรรมทูตใหม่	 	 พระเยซูเจ้าสัญญาว่า 
“ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้”	(มธ	16:17- 
19)	 ให้เราภาวนาเพื่อพี่น้องในตะวันออกกลางและ
แอฟริกา		อยา่กลวั		จงภาวนาและเตรยีมพรอ้ม		(สงัฆานกุร 
Keith	A.	Fournier,	Catholic	online	17/2/2012)

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป

18 กุมภาพันธ์ 2015
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เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา		กล่าวต้อนรับ	และกล่าวถึง 

ประวัติวัดนักบุญเทเรซา	คุณพ่อพิพัฒน์  รุ่งเรืองกนกกุล 

ผู้แทนสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 และ 

ซิสเตอร์เบญญาภา  ไทยแก้วรอด ผู้จัดการ/ผู้อำานวย- 

การ	 โรงเรียนเซนต์เทเรซา	 หนองจอก	 เข้าร่วมขบวน

ปั่นจักรยานไปยังสถานที่	2	วัดหนองจอก			และพิธีปิด 

สถานที	่ 3	 มัสยิดคอยรุตตั๊กวา	 (ลำาไทร)	 ระยะทาง

ประมาณ	 5	 กิโลเมตร	 ผู้สนับสนุนโครงการ	 และผู้นำา

ศาสนา	 รับเกียรติบัตรกับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม	

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการประสานงานจากกรมการ

ศาสนา		กระทรวงวัฒนธรรม	ได้เชิญผู้นำาศาสนาเข้าร่วม	

4	ศาสนา	คือ	ศาสนาพุทธ		ศาสนาอิสลาม		ศาสนาคริสต์		

ศาสนาซิกข์	 	 ทุกท่านที่เข้าร่วมได้เห็นศาสนสัมพันธ์ 

เกิดข้ึนในกิจกรรมป่ันจักรยานน้ี		ได้ท้ังกำาลังกายท่ีแข็งแรง	

และความสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นในเขตหนองจอก	 ถึงแม้

ระยะทางจะไกลแต่ทุกฝ่ายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี				

ศาสนิกสัมพันธ์ (ต่อจากหน้า 2) “สัมผัสต่าง...” (ต่อจากหน้า 2)

 นิสิตนักศึกษา	16	คน	ออกจากหัวลำาโพง	เวลา

เที่ยงครึ่งของวันที	่ 5	 มกราคม	 2015	 นี่เป็นจุดเริ่มต้น

ของการเดินทางไปสัมผัสชีวิตใหม่ในต่างถิ่น	เราเริ่มรู้สึก

ว่าชีวิตของเราเริ่มเปลี่ยนไปนับตั้งแต่ก้าวเท้าแรกขึ้นไป

ยังรถไฟ	 เรานั่งหันหน้าเข้าหากัน	 ยิ้มให้กัน	 และพูดคุย

กัน	นับเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้แบ่งปันประสบการณ์

ของเราที่ผ่านมามากมาย	และเราต่างก็คิดว่า	นี่แหละ!!!	

คือเสน่ห์ของรถไฟ	

	 จุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่หมู่บ้านป่าแป๋	

อำาเภอบ้านโฮ่ง	 จังหวัดลำาพูน	 เราจะเดินทางไปใช้ชีวิต

อยู่กับชาวเขา	 ที่เรียกตนเองว่า	 “ปกาเกอะญอ”	 เรา

ทุกคน	 ต่างครุ่นคิดในใจ	 ว่าเราจะได้พบเจอกับอะไรที่

แปลกๆ	 มากมาย	 เราจะต้องกินของป่าไหม	 จะต้อง

นอนตามพื้นดินไหม	 อาบน้ำาในลำาธารไหม	 แค่ครั้งแรก

ที่บอกว่าไม่มี	 3G	 และ	 wifi	 เราก็แทบจะทรุดตัวลง 

ในตอนนั้น	 แต่ก็นั่นแหละ	 ถ้าหากว่ามันไม่ต่าง	 มันจะ

สร้างอะไรให้แก่เรา

	 เมื่อถึงสถานีรถไฟลำาพูน	 คุณพ่อจูเซปเป ก็

รับเราไปส่งยังหมู่บ้าน	 เราทุกคนแยกย้ายกันไปอยู่ตาม

บ้านของชาวบ้าน	 บ้านละสามคนบ้าง	 สี่คนบ้าง	 แน่ล่ะ 

เพื่อนที่นั่งตรงข้ามกับเราบนรถไฟ	คนที่เรากำาลังจะสนิท 

อยู่ด้วยแล้วเชียว	 ต้องแยกจากกัน	 วินาทีนั้นมันว้าเหว ่

ในใจอย่างบอกไม่ถูก	 ฉันกับเพื่อน	 จะพบเจออะไรบ้าง 

นะ	 และเราใช้ชีวิตอยู่บนดอย	 ทำางานกับชาวบ้าน	 กิน 

อย่างชาวบ้าน	 ใช้ชีวิตทุกอย่างอย่างชาวบ้าน	 ซึ่งนับว่า

แปลกมากเลยทีเดียว

	 วันท่ีเราได้อยู่ด้วยกันท้ังวันท้ังคืนก็มาถึงอีกคร้ัง	

เราลงจากหมู่บ้านไปที่บ้านเรยีนา	 ดอยสุเทพ	 เชียงใหม	่

เพื่อแบ่งปันในสิ่งที่เราได้รับจากหมู่บ้าน	 เราพบว่า	 ชาว

หมู่บ้านป่าแป๋	ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมาก	เช้าก็ไปทำางาน	

เย็นก็กลับจากงานมาอยู่กับครอบครัว	 ของกินของใช้ 

หาได้จากบริเวณรอบกาย	เขาไม่ได้ต้องมีแบบที่เรามี	แต่

เขาก็มีความสุขได้	 แม้กระทั่งเราเอง	 ที่ไม่มีในสิ่งที่เคยม ี

เราก็ยังมีความสุขเช่นเดียวกับเขา	 ทำาให้เราได้คิดว่า	 สิ่ง

ที่เรามีนั้น	 เรามีเพื่ออะไร	 เพราะในวันที่เราไม่มี	 เราก็ 

ไม่ได้รู้สึกขาดมันเสียจนไม่มีความสุข

	 เสียงจากเพื่อนคนหนึ่ง	 เพื่อนได้บอกว่า	 “มา

ค่ายน้ี	 เป็นโอกาสดีท่ีได้ไตร่ตรองชีวิต	 ได้ย้อนมองตัวเอง 

เรื่องการใช้ชีวิตที่ผ่านมา	รวมถึงได้ทำาในสิ่งที่รักและเป็น

ชีวิตจิตใจ	 ได้ดูแลเรื่องบทเพลงที่ใช้ร้องในค่าย	 	 ทำาให้

ชีวิตมีความสุขมาก”

	 เพื่อนอีกคนบอกว่า	“สิ่งที่ใฝ่ฝันในชีวิตมานาน 

ก็คือการเดินป่าบนเขา	 ตื่นเต้นมาก	 รวมถึงได้ซาบซึ้ง

น้ำาใจที่ชาวบ้านหยิบยื่นให	้ 	 แบ่งปันซึ่งกันและกัน	 	 ซึ่ง

มีความสุขกว่าเมืองหลวงที่เราเรียกได้ว่ามีความสะดวก

สบายเสียอีก	 สิ่งที่เมืองหลวงขาดไป	 ก็คือน้ำาใจที่เป็น

เสมือนสิ่งหล่อเลี้ยงหัวใจมนุษย์”

	 นี่เป็นเสียงส่วนหนึ่งจากเพื่อนๆ	ที่เราได้พบเจอ 

และสัมผัสชีวิตในครั้งนี้พร้อมกัน	ศูนย์ประสานงานนิสิต

นักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 ได้ชวนเพื่อนๆ	 มา

ร่วมสัมผัสชีวิตแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็น 

ต่าง	 ๆ	 ตามความสนใจอีกมากมาย	 	 ก่อนที่เราและ

เพื่อนๆ	 ทุกคนจะลากัน	 ในวันสุดท้ายของค่าย	 เราก็

ทิ้งท้ายด้วยคำาที่เราอยากจะพูดมากที่สุด	 “ถ้าครั้งหน้า

มีโอกาส	 เราจะได้พบกันใหม่”	 	 ศูนย์ประสานงานนิสิต

นักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 ตอบรับด้วยความ

อิ่มเอมใจ	 ถ้าเราอยากพบกันใหม	่ เราจะได้พบกันดังที่ 

ต้ังใจไว้	ค่ายหน้ามีใหม่	เราจะกลับมาพบกัน....
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

1	 ผมได้รับมอบหมายให้เขียนเรื่องราวที่เป็น

ประวัติโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตร	 ผมพยายาม

เรียบเรียงเร่ืองราว	จากเอกสารต่างๆ	ของโรงเรียน	เช่ือมโยง

กับคำาบอกเล่าของธรรมทูตผู้แพร่ธรรม	...	คุณพ่อลาบอร่ี 

จะเล่าเร่ืองราวน้ีเสมอ	 เปรียบประดุจความทรงจำาในวัยหนุ่ม

ของคุณพ่อเสมอ	 ...	 ผมจำาได้ว่าสมัยที่คุณพ่อลาบอรี่ 

อยู่ที่วัดเซนต์นิโกลาส	 พิษณุโลก	 ท่านออกตัวเสมอว่า 

“ไม่ชอบงานโรงเรียน ชอบงานแพร่ธรรม แต่ในเมื่อ

ผู้ใหญ่มอบหมาย ท่านก็ยินดีรับ แต่ก็หาลู่ทางในการ 

ทำางานแพรธ่รรม และเปดิงานแพรธ่รรมในหมูบ่า้นอืน่ๆ” 

2	 ผมขอเล่าเรื่องราวช่วงเริ่มต้นของโรงเรียน	และ

กลุ่มคริสตชนที่พิจิตรว่า	....	“ช่วงเวลาเริ่มต้นของคริสต- 

ศาสนา	ณ	ดินแดนพิจิตร	การสานต่องานความฝันของ

พระเยซูเจ้า	การประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นที่มาถึง 

พวกเรา	 ผ่านบรรดาธรรมทูตผู้แพร่ธรรม	 ...	กลุ่มคริสตชน

พิจิตร	 เริ่มต้นที่บรรดาพระสงฆ์ที่ประจำาอยู่ที่วัดเซนต์- 

นิโกลาส	 พิษณุโลก	 เดินทางออกเยี่ยมเยียนคริสตชนที่

ย้ายมาทำางาน	 เรื่องราวการศึกษาคาทอลิกในดินแดน

พิจิตร	 จึงควบคู่กับการเข้ามาของคริสตศาสนาด้วยเช่นกัน 

....	คริสตศาสนาในดินแดนพิจิตร	เริ่มต้นเมื่อ	ค.ศ.		1954 

คุณพ่อกาแรล	 ได้ออกเยี่ยมคริสตชนที่อยู่ในละแวก

จังหวัดพิจิตร	 ซึ่งมีกลุ่มคริสตชนในเขตโพธิ์ประทับช้าง	

อำาเภอสามง่าม	 และอำาเภอวังทรายพูน	 ท่านได้เยี่ยม

เยียนคริสตชนที่จังหวัดพิจิตร	 จนถึงป	ี ค.ศ.	 1968	 .... 

ต่อมา	 ค.ศ. 1972 คุณพ่อเปรดาญ	 ซึ่งได้รับการ 

แต่งต้ังจากพระสังฆราชมิเชล ลังเยร์	ประมุขสังฆมณฑล

นครสวรรค์	ให้มาดูแลกลุ่มคริสตชนที่พิจิตร	ซึ่งขณะนั้น

ยังไม่มีวัด	คุณพ่อต้องเช่าบ้านพักในตัวเมืองเพื่อทำางาน

ของท่าน	…	ค.ศ. 1978 คุณพ่อปีแอร์ ลาบอรี่	ซึ่งเป็น

เจ้าอาวาสวัดเซนต์นิโกลาส	 พิษณุโลก	 ได้มาเยี่ยมเยียน	

และดูแลกลุ่มคริสตชนที่พิจิตร	 ทำาให้กลุ่มคริสตชนมี

ชีวิตชีวา	...	ในที่สุด	ค.ศ. 1980 พระสังฆราชยอแซฟ 

โรงเรียนคาทอลิก
ดินแดนชาละวัน

บรรจง  อารีพรรค	 ได้อนุมัติให้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งใน

เขตอำาเภอเมือง	 มีเนื้อที	่ 10	 ไร่	 คุณพ่อลาบอรี	่ ซึ่งยัง

อยู่ที่พิษณุโลก	 ได้สร้างบ้านหลังหนึ่งเพื่อสะดวกในการ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	ซึ่งสร้างเป็นศูนย์คาทอลิก	

โดยใช้ชื่อว่า	“ศูนย์คาทอลิกนักบุญยอแซฟ”	ยุคแรกๆ 

ท่ีเราต้องขอบคุณพระเจ้าผ่านบรรดามิสชันนารีผู้แพร่ธรรม	

ที่บุกเบิกเพื่อวางรากฐาน	 และวันหนึ่งสถานที่แห่งนี้ก็

กลายเป็นสถานศึกษาสำาหรับพี่น้องไทย	....	เราขอบคุณ

พระเจ้าในพระประสงค์ของพระองค์สำาหรับที่แห่งนี้	

ที่สุดคุณพ่อลาบอรี่	 ก็ได้รับแต่งตั้งให้มาประจำาที่พิจิตร	

ในปี	 ค.ศ.	 1983	 คุณพ่อเริ่มสร้างวัดเป็นอาคาร	 2	 ชั้น	

....ชั้นบนสำาหรับประกอบพิธีกรรม	 และชั้นล่างสำาหรับ

เป็นที่พัก	...	และนี่คือกลุ่มคริสตชน	และผู้คนของวัดนี ้

แม้จะหยิบมือเดียวแต่ก็เติบโตเคียงคู่กับโรงเรียนแห่งนี้

เสมอมา

	 ช่วงริเร่ิมการต้ังโรงเรียน	 การจัดการเร่ืองสถานท่ี

ในการก่อสร้างอาคารเรียน	 ....	ปี ค.ศ. 1991 คุณพ่อ

ไพฑูรย์  หอมจินดา	มาดำาเนินการวางแผนเพื่อจัดตั้ง

โรงเรียน	ซึ่งขณะนั้น	คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล	 เป็น

ผู้รับผิดชอบงานแพร่ธรรมในเขตพิจิตร	 ต่อจากคุณพ่อ

ลาบอรี่	 ไม่นานหลังจากนั้น	 ก็มีพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อ

สร้างอาคารเรียน	 เมื่อวันที	่ 14	 มีนาคม	 ค.ศ.	 1992	

ชื่อเดิมของโรงเรียนคือ	 “โรงเรียนปิตานุศาสน์”	 พระ

สังฆราชยอแซฟ	 บรรจง	 อารีพรรค	 ให้เกียรติมาเป็น

ประธาน...	และนี่คือเรื่องราวก่อนออกเดินทางของถนน

สายนี้	...	เราเชื่อตามประสามนุษย์เสมอว่า	ถนนหนทาง

ไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยเสมอไป บางช่วงบางตอน

ถนนก็เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวาง นั่นเปรียบได้กับอุปสรรค 

นานัปการ บางช่วงบางตอนถนนสายนี้ก็ราบเรียบ ... แต่

เราก็ยังคงเดินทางในเส้นทางสายนี้เสมอ และนั่นหมาย 

ความว่า แม้จะพบเจอปัญหา แต่เราก็ร่วมฟันฝ่าจนถึง

วันนี้ได้ 

3	 จาก	“ปิตานุศาสน์” มาเป็น	“โรงเรียนยอแซฟ 

พิจิตร” ในสมัยคุณพ่ออุดมศักดิ์ วงษ์วุฒิพงษ์ เป็น 

เจ้าอาวาส	ใน	ค.ศ.	1994	เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของ 

นักบุญองค์อุปถัมภ์ของวัด	ในปีนี้เองที่คุณพ่ออุดมศักดิ ์

ได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 

เสริมเหล็กสองช้ัน	10	ห้องเรียนช่ือว่า		“อาคารยอแซฟ” 

แนวทางจัดการศึกษาที่ โรง เรียนยึดหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ	 โรงเรียนเน้นคุณธรรมนำาความรู้ 

สร้างระเบียบวินัย	สุภาพ	มีเมตตา	...	เราเห็นการลงนาม 

ในท้ายของบันทึกรายวันของโรงเรียนในหนังสือบันทึก 

เล่มแรกของโรงเรียน	ในชื่อ	“อนงค์ โพธิติ” ...	จึงทราบ

ว่าท่านเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนยอแซฟ	พิจิตร	ซึ่ง

แต่เดิมท่านสอนอยู่ที่โรงเรียนเซนต์นิโกลาส	 พิษณุโลก	

และจากบันทึกของโรงเรียนในช่วงแรกๆ	 ที่โรงเรียนทำา 

การสอน	 เราก็เห็นความช่วยเหลือที่โรงเรียนพี่โรงเรียน

เซนต์นิโกลาส	ได้ช่วยเหลือสนับสนุนมาโดยตลอด	ไม่ว่า 

จะเรื่องของบุคลากร	 คำาแนะนำาต่างๆ	 หรือการประสาน

ความร่วมมือต่างๆ	 ที่จริงต้องบอกว่าจนถึงวันนี้เลย

ก็ว่าได้	 ....	 จากสมุดบันทึกรายวันของโรงเรียนที่ว่า	

“วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2540 ... เปิดทำาการสอน 

เป็นวันแรก คณะครูทุกท่านต้องทำางานหนักมาก เพราะ

นักเรียนยังมีความผูกพันกับผู้ปกครอง ยังไม่อยากมา

โรงเรียน ร้องไห้งอแง บาทหลวงไพฑูรย์  หอมจินดา 

ผู้อำานวยการโรงเรียนเซนต์นิโกลาส ได้กรุณาส่งครูผู้

ชำานาญการด้านอนุบาลของท่านมาช่วยหลายคน เช่น 

อ.มลินี โพธิติ ครูมณฑา สังข์ทอง ครูรัตนวิลัย ใจมั่น  

ครูกัลยา ประทุมทอง .... ทำาให้ผ่อนคลายความตึงเครียด

ไปได้มาก ทุกอย่างดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ....”  

…..	 จากบันทึกของโรงเรียนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 

2540 เป็นวันฉลองวัดและพิธีเปิด-เสกอาคารเรียน คณะ

ครู และผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ มาถึงกันแต่เช้า เริ่มพิธี 

เปิดเสกอาคารเรียนเวลา 09.35 น. โดยท่านรอง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ท่านโกเทศ แดงทองดี และ

พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง  อารีพรรค ประกอบ 

วจนพิธีกรรมเสกอาคาร ร่วมกับคณะสงฆ์สังฆมณฑล

นครสวรรค์ ร่วมด้วย ท่านสนั่น ปรุงศีลป์ ศึกษาธิการ

จังหวัด ท่านนายอำาเภอ บรรดาผู้ปกครอง ครู นักเรียน 

ประมาณ 400 คน หลังพิธีเสกจึงเป็นพิธีมิสซาฉลองวัด 

.....

4	 บุคคลสำาคัญสำาหรับโรงเรียนแห่งนี้	 คือบรรดา

ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี	 ที่ร่วมงานด้าน

การศึกษา	 และโภชนาการของโรงเรียน	 ตั้งแต่วันแรกๆ	

จนถึงวันนี้	 ...	 จากบันทึกเหตุการณ์ประจำาวัน	 ซิสเตอร์

วัดนักบุญยอแซฟ	 พิจิตร	 ทำาให้เราทราบเรื่องราวของ

การเข้ามาร่วมงานที่พิจิตร	 ...	 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2541 คุณแม่โจน ออฟ อาร์ค และซิสเตอร์วิไล 

ภานุพันธ์ ได้พาซิสเตอร์สุมาลี โชติผล มารับมอบหมาย 

งานที่โรงเรียนยอแซฟ พิจิตร ซึ่งขาดครูใหญ่ ส่วน 

ซิสเตอร์มุกดา วิจิตรวงศ์ ซึ่งอยู่ในช่วงพักรักษาตัว  

ได้ขอให้มาเป็นเพื่อน ต่อมาท่านก็ประจำาที่นี่ และดูแล

ด้านโภชนาการ ... ปีการศึกษานี้มีนักเรียน 213 คน มี

ครูประจำาชั้นและครูพี่เลี้ยงรวม 14 คน ... จนถึงวันนี้ 

ซิสเตอร์คณะนี้ก็ยังร่วมงานที่โรงเรียนนี้อย่างจริงจัง

	 เหล่านี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนยอแซฟ	พิจิตร	

แม้จะผ่านเวลามาไม่ถึง	20	ปี	แต่ก็มั่นใจได้เสมอว่า	จะ

อยู่ในความดูแลแห่งพระเมตตาของพระเจ้าตลอดการ

เดินทางของโรงเรียนแห่งนี้เสมอ	

ป.ล.	 ผมคิดถึงพระดำารัสของสมเด็จพระสันตะปา

ปาฟรังซิส	 ที่ครั้งหนึ่งตรัสไว้ว่า	 “...มีความเชื่อ ไม่ได้

หมายความว่า จะไม่พบความยุ่งยากในชีวิต แต่ความ

เชื่อทำาให้เรามีความกล้าหาญ ที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา 

และรับรู้ว่า เราไม่ได้เดินเพียงลำาพัง”	....	การเริ่มต้นอะไร

ใหม่ๆ	ไม่ใช่เรื่องง่าย	ย่อมประสบพบหลายสิ่ง	หนีไม่พ้น

อุปสรรค	ปัญหา	มากกว่าสิ่งเหล่านี้ที่มีในทุกวัน	คือการ

ได้รู้ว่ามีใครอยู่เคียงข้าง	...	

	 ผมทิ้งท้ายไว้แบบนี้	 เพื่อให้ทุกท่านที่กำาลังเริ่ม

อะไรใหม่ๆ	 ในชีวิต	 มีกำาลังใจเสมอ	 แล้วเราจะไม่ทิ้งกัน

ในคำาภาวนาเสมอ....	
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วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 22	 

มีนาคม	 เวลา	 10.00	 น.	

(ร้านค้าติดต่อคุณบรรเจิด 

แสงทอง โทร. 09-8427-

1946)

 

 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.

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง	ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	6	มิถุนายน	เวลา	10.30	น.

 วดัพระหฤทยัแหง่พระเยซเูจา้ ศรรีาชา จ.ชล- 

บุร	ี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 

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	

(สอบถามคุณพ่อสมชาย กิจนิชี โทร. 08-1721-

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

9487-6122)

 วัดอัครเทวดาคาเบรียล จ.ปัตตานี ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	 28	 มีนาคม	 เวลา	 10.30	 น.	พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล	 เป็นประธาน	 (ติดต่อ

สอบถามคุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำา โทร. 08-1840-

7884)

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านท่าบม จ.เลย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 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

 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านสังคมพัฒนา 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 11	 เมษายน	 	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญโครเนลิอัส บ้านไผ่ศรีทอง หนองคาย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 18	 เมษายน	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร บ้านชัยพร 

บึงกาฬ	ฉลองวัดวันเสาร์ที	่	2		พฤษภาคม	10.30	น.	

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดราชินีนิกรเทวดา บ้านโนนยางคำา บึงกาฬ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 9	 พฤษภาคม	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดพระศรีชุมพาบาล บ้านหนองไผ่	ฉลองวัด

วันเสาร์ที	่30	พฤษภาคม	เวลา	10.30	น. พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 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		

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที	่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

วันเสาร์ที	่11	เมษายน		เวลา	10.00	น.

 วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร ฉลองวัดวันอังคาร

ที	่28	เมษายน		เวลา	10.30	น.	

 อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จ.สกล- 

นคร	ฉลองวัดวันเสาร์ที	่2	พฤษภาคม	เวลา	10.00	น.	

 วัดนักบุญอันนา หนองแสง ฉลองวัดวันเสาร์

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

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

  

พระสมณสาส์น

เตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 2 
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

คุณกฤษดา		พุฒตาลศรี															1,400		บาท		

“ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม”																		1,000		บาท

		อุทิศให้เทเรซา		ถนอมนิต		เรืองวิเศษทรัพย์

คุณสมลักษณ	์	สุเมธ	

		อุทิศให้มารีอา		คำา		สุขสุทิพย	์									200		บาท

คุณโอภาส		สังข์มณีวงศ์																	200		บาท

คุณวิชัย		ไพฑูรย์รัตนชัย																		2,000		บาท

		อุทิศให้อังแนส		เรือนคำา		แซ่ลี้		(ยานะ)

“ลูกหลาน”		อุทิศให้มารีอา		ล้ออิวจง		300		บาท

ครอบครัว	“บุญฤทธิ์ฤทัยกุล”	อุทิศให้

		โยเซฟ		สุรพงษ์		บุญฤทธิ์ฤทัยกุล				300		บาท

		เปาโล		สุวิทย์		บุญฤทธิ์ฤทัยกุล						300		บาท

		วิญญาณผู้ล่วงลับ																						300		บาท

		วิญญาณในไฟชำาระ																				300		บาท

 สำาหรับท่านที่ประสงค์จะสมทบกองทุนฯ 
โปรดส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนามซ.ศักดิ์ศรี งามวงศ์ 
ป.ณ.ยานนาวา 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็ค 
สั่งจ่ายการพิมพ์คาทอลิก หรือโอนเงินเข้าบัญชีออม-
ทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-2-
01976-5 (หมายเหตุ เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้ง
ให้ทราบด้วยโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 
0-2681-5401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน
ด้วยความขอบพระคุณ)
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] ชมรมกลุ่มเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (กลุ่ม 3) 

(Montfortian Associates) ขอแจ้งการเข้าเงียบ

ประจำาปี	2015	ตามรายละเอียดดังนี้

	 กลุ่มที่	1	สถานที่วังน้ำาเขียวรีสอร์ทด้วยความ

เอื้อเฟื้อของ	บ.จรูญ แก้วมีค่า	 วันเสาร์ที่	 7	 และวัน

อาทิตย์ที	่9	มีนาคม	2015	อาหารที่พักฟรี

 	 กลุ่มที่	2	สถานที่บ้านเข้าเงียบภราดาบนดอย 

สุเทพเชียงใหม่	รถออกจากบ้านอธิการใหญ่ซอยทองหล่อ	

วันพฤหัสบดีที่	2	เมษายน	เข้าเงียบ	3-4	กลับวันที	่5	

เมษายน	2015	

	 กลุ่มท่ี	 3	 จัดพิเศษสำาหรับผู้เดินทางไกลไม่ได้ 

ให้มาท่ีบ้านซอยทองหล่อรวมทุกรุ่น	 จัดเต็ม	 1	 วัน 

วันเสาร์ที	่ 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 

]คณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย มีความยินดี 

ขอเชิญท่านร่วมขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชา

ขอบพระคุณ	

	 โอกาสฉลองครบ	50	ปี	การบวชเป็นพระสงฆ์ 

ของคุณพ่อลอเรนซ์ ชาย ขันทะโฮม, C.Ss.R. 

คุณพ่อ โจเซฟ ไมเออร์, C.Ss.R.

	 และฉลองครบ	 25	 ปี	 ชีวิตการถวายตัวเป็น

นักบวชของคุณพ่อมาระโก จักรายุทธ ปาละลี,  

C.Ss.R. คุณพ่อเปโตร เทียนชัย เกษสุรินทร์, 

C.Ss.R. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. 

ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี	 เป็นประธานในพิธี	 

วันจันทร์ที	่ 6	 เมษายน	 2015	 เวลา	 17.00	 น.	 ที่วัด 

พระมหาไถ	่กรุงเทพฯ	

] ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก เชิญร่วมงานประชุมระดับ

เอเชีย	 “กระแสเรียกธุรกิจสู่การประกาศข่าวดีแบบใหม่” 

(Cure	 Our	 World:	 Asian	 Conference	 on	

Vocation	 of	 the	 Business	 Leaders	 on	 New	

Evangelization)	 วันที่	 9-11	 เมษายน	 2015	 ที่ 

โรงแรมอโนมา	ราชดำาร	ิบัตรราคา	6,000	บาท	(ตลอด

การประชุม	3	วัน	ไม่รวมที่พัก)	ติดตามรายละเอียดจาก	

www.cureourworld.com

] ขอเชิญร่วมฉลองพระเมตตา สังฆมณฑลราชบุรี 

ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด	 บางนกแขวก	 จ.สมุทร- 

สงคราม	 วันอาทิตย์ที	่ 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	 วันเสาร์ที	่ 18	 เมษายน	 /	 วันจันทร์ที	่ 4	

พฤษภาคม	/	วันพฤหัสบดีที	่4	มิถุนายน	ที่โรงแรม	Grand	

Lord	ถนนศรีนครินทร	์/	วันพฤหัสบดีที	่2	กรกฎาคม	/	

วันเสาร์ที	่1	สิงหาคม	/	เดือนกันยายน	เข้าเงียบ	Lectio	

ที่ศูนย์คามิลเลียน	ลาดกระบัง เย็นวันพฤหัสบดีที	่10	-	

เที่ยงวันอาทิตย์ที	่13 	/	วันศุกร์ที	่9	ตุลาคม	/	วันเสาร์

ที	่ 7	พฤศจิกายน	 /	 วันเสาร์ที	่ 12	ธันวาคม	สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585	

] 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	 ทุกวันเสาร์	 เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม	่ วัดพระมหาไถ่	 บริเวณที่จอดรถ 

ชั้น	 A	 ซอยร่วมฤดี	 โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ	 ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ 

ที่นี่มีนัด
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- 

ศาสนธรรมระดับชาติสามพราน” โอกาสท่ีจะฉลอง 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ	(ศูนย์ซีซี)	ครบ 

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

ด้วยหนังสือและส่ืออุปกรณ์การสอนคำาสอนศาสน- 

ภัณฑ์	ฯลฯ	จากศูนย์คริสตศาสนธรรมจากสังฆมณฑล 

และสำานักพิมพ์ต่างๆ	 คือจากสำานักงาน	 คณะกรรม- 

การฯ	 ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาต	ิ 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) มีความประสงค์รับสมัครพนักงานดังนี	้ 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 

วัดพระแม่มหาการุณย	์ 69/16	 หมู่	 1	 ถ.ติวานนท์	

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

0-2583-5924	โทรสาร	0-2961-5878 

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

udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
โทรสาร 0-2681-5401
อัพเดทข่าวคาทอลิก คลิก 
www.udomsarn.com
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 โดย... เงาเทียน

 น้อง	 ๆ	 เยาวชนที่รัก	 เรากำาลังเดินทางด้วย

กันอยู่ใช่ไหมครับ	 เริ่มไปพร้อม	 ๆ	 กันครับเดินทางเข้า

สู่เส้นทางมหาพรต	 น้อง	 ๆ	 เยาวชนครับ	 คงเคยได้ยิน 

คำาว่า	“จิตตารมณ์มหาพรต”	นะครับ	คำาน้ี	มีความหมาย

อย่างไร	วันนี้	พี่ขอนำาเสนออีกหนึ่งความหมาย	ที่เข้าใจ

ง่ายมากครับ	 ที่พี่นำามาจากเว็บไซต์ของสังฆมณฑล

เชียงใหม่	 ในหมวดหมู่ของคำาสอนและบทความ	 ใน

หัวข้อ	 แนวทางการดำาเนินชีวิตในเทศกาลมหาพรต 

ht tp : / /www.cmdiocese .org / th /ca te /94-

catechism/418-lent	

 จิตตารมณ์มหาพรต คือการมีความเข้าใจ  

การมีจิตสำานึกถึงเบื้องลึก  เบื้องหลังหรือแก่นแท้ของ 

กิจปฏิบัติที่สำาคัญว่าคืออะไร ควรจะกระทำาอะไร

อย่างไร และทำาเพื่อใครในชีวิต เฉพาะอย่างยิ่งในช่วง

เวลาท่ีกำาหนดเป็นพิเศษ	 40	 วันก่อนปัสกาน้ี	 ซ่ึงแก่นแท้ 

ของชีวิตและความเช่ือของคริสตชน	 ซ่ึงได้รับการประทับ

ตราไว้	 ตั้งแต่วันรับศีลล้างบาป	 กล่าวคือ	 การยอมรับ

และประกาศถึงความตายและการกลับคืนชีพของพระ 

คริสตเจ้าซึ่งจะได้รับการหล่อเลี้ยง	 ได้รับความชัดเจน

และม่ันใจย่ิงๆ	 ข้ึน	 โดยผ่านทางศีลศักด์ิสิทธ์ิ	 (มหาสนิท)	

คือดำาเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ของพระเยซูเจ้า	 นั่นคือ

ดำาเนินชีวิตด้วยความรักน่ันเอง	ดังน้ัน	จิตตารมณ์มหาพรต

คือ	ให้มีจิตสำานึกท่ีจะต้องดำาเนินชีวิต	เป็นประจักษ์พยาน

ถึงสิ่งที่ตนเชื่อ	 และประกาศตามอย่างที่พระเยซูคริสต์

ทรงเป็นต้นแบบ	(ประกาศก	สงฆ	์และกษัตริย์)

 จิตสำานึกท่ีต้องระลึกอยู่เสมอว่าในวงจร

ของชีวิต จะต้องพบกับเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ 

เสมือนหนึ่งว่า คือพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า เรื่อง

ทดลอง ทดสอบ ความเป็นคนของพระองค์ว่าดีจริง 

เหมาะสมกับพระองค	์ดังที่พระองค์ทรงดำาเนินชีวิต	และ 

ปฏิบัติพันธกิจต่างๆ	 ตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า	

แม้จะต้องทุกข์ทรมาน	 จนกระทั่งยอมสิ้นพระชนม	์ แต่

ได้รับเกียรติยิ่งใหญ	่ทรงกลับคืนพระชนมชีพ

ต้องเข้าไปมีส่วนในความรับผิดชอบ	เข้าไปมีส่วนในการ 

แก้ไข	เข้าไปให้การช่วยเหลือ

 จิตใจที่เป็นอย่างที่พระเยซูทรงเป็น คือทรง

เลือกที่จะอยู่กับความยากจน	(Option	for	the	Poor)	

ด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องและลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของ

จิตตารมณ์มหาพรตนี้	 ชีวิตและการปฏิบัติตนของ 

คริสตชนตลอดท้ังปี	(ไม่ว่าเทศกาลใด	ๆ)	จะต้องสะท้อน

ออกมาอย่างเด่นชัดอยู่ตลอดเวลา	 เขาคือคนของพระ

คริสต์ท่ีได้ถูกประทับตราถูกเจิมให้เป็นคนของพระองค์

ที่มีศักยภาพช่วยสานต่อพันธกิจของพระองค์ในการ

ทำาให้ข่าวดี	แห่งความสุข	ความยินดีและความรอดเกิด

ขึ้นเป็นจริงในสังคม	 เป็นการเสริมสร้างและทำาให้พระ

อาณาจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นและเป็นจริงตั้งแต่ในโลกน้ี	

เพื่อพ่ีน้องจะได้ดำาเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามจิตตารมณ์

ของเทศกาลมหาพรต

	 และเม่ือเราทราบความหมายของจิตตารมณ์

แล้ว	 น้อง	ๆ	คิดว่า	 เราควรทำาอะไรต่อไปหรือครับ	 เรา

ควรจะภาวนา	อย่าให้เราแพ้การทดลอง	เคารพให้เกียรติ

ตัวเอง	และผู้อื่น	มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราให้

มากขึ้น	 ลด	 ละ	 เลิก	 สิ่งที่ทำาให้เราอยู่ห่างจากความรัก

ของพระ	และอื่น	ๆ	อีกมากมายที่น้อง	ๆ	สามารถทำาได้	

ตามกำาลัง	และความสามารถของเราแต่ละคน

 อย่างไรก็ตาม เราต้องไม่ลืมนะครับว่า พระเยซู 

เจ้า ทรงเดินทางไปกับเราด้วย แบกกางเขนไปพร้อม ๆ 

กับเรา คงไม่ได้มีอะไรประเสริฐไปกว่านี้อีกแล้วนะครับ 

ถ้าเรามีโอกาสจะช่วยพระองค์แบกกางเขนบ้าง ในชีวิต

ประจำาวันของเรา ไม่มากก็น้อย ก้าวเดินไปด้วยกันนะครับ 

แล้วพบกันใหม่กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า สวัสดีครับ

 จิตสำานึกที่จะ

ต้องยอมรับ เคารพ 

ให้เกียรติ ศักดิ์ศรี

ความเป็นคนของผู้อื่น 

เฉพาะอย่างยิ่ง	 เพื่อน 

พี่น้องที่ต่ำาต้อย	 ยากจน	

ถูกเอาเปรียบ	 ถูกทำาให้

อยู่ชายขอบของสังคม	

ฯลฯ	 และต้องกล้าหรือ

พร้อมท่ีจะลงไปทำาให้

ชีวิตของเขาดีขึ้น	เหมาะ

สมกับศักด์ิศรีความเป็น

คนเป็นลูกพระ

 จิ ตสำ านึ ก ใน

ความเป็นส่ วนหนึ่ ง 

ของสังคม	ของโครงสร้าง 

ที่ ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ก า ร 

แก่งแย่งชิงด	ี เอารัด 

เอาเปรียบ	 โครงสร้าง

แห่งบาป	 ฯลฯ	 ซึ่งจะ
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ท้าทาย หรือ กลั่นแกล้ง

 “ทำาไมพระเจ้าต้องกลั่นแกล้งเราด้วย” 

คำาถามที่ผมร้องอ๋อ  เมื่อผมตั้งตนเป็นพระเจ้า

 อย่าเพิ่งตกใจนะครับ ผมไม่ได้เพี้ยน ผม 

เคยเกิดคำาถามเหมือนกันว่าทำาไมคนเราถึงมีความ

คิดว่าพระเจ้ากล่ันแกล้ง ไม่มีอะไรมากไปกว่า ความคิด 

ที่ว่าพระองค์สามารถกำาหนด วางกฎเกณฑ์ บางที

ความสนอกสนใจของลูกที่นับวัน

จะเติบโต และต้องโบยบินจากรวงรัง 

อาจนึกสนุก บางทีอาจจะมีบททดสอบชีวิต ผมเข้าใจเพราะว่าผมมีโอกาสแบบน้ัน 

คือการได้กำาหนดชีวิตคน

 จริง ๆ แล้วก็ไม่ได้ไปกำาหนดชะตาชีวิตใครหรอกครับ ผมกำาหนด

ชะตาชีวิตของตัวละคร เมื่อปีที่ผ่านมาสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ได้ทำา

รายการทีวีตอบโจทย์สังคมและงานแพร่ธรรมอยู่ 2-3 โจทย์ โจทย์ที่ 1 คือใจคอ 

จะทำารายการทีวีตีสี่กันอีกนานเลยไหม เพราะมันไม่สามารถตอบสนองช่วง

เวลาที่เหมาะสำาหรับการรับชม ในงบที่ต้องลงไปได้เสียจะคุ้มกันอยู่ไหม กับ

โจทย์ที่ 2 สังคมขับเคลื่อนสื่อไปไกลแล้ว ทีวีดิจิตอลมากมาย เราคาทอลิก

ทำาอะไรเพื่อแพร่ธรรมโดยใช้โอกาสนี้เชื่อมโยงหรือยัง และโจทย์ที่ 3 พระ 

สันตะปาปาตรัสว่า การแพร่ธรรมแนวใหม่ มีอะไรใหม่บ้างในพระศาสนจักรไทย 

เห็นทีเราต้องร่วมเป็นอีกส่วนหนึ่ง โจทย์เหล่านี้จึงปลุกผู้ก่อการดีกลุ่มหนึ่ง ลุก

ขึ้นมาจะเปิดหน้าหรืออยู่เบื้องหลัง เราก็เริ่มรายการทีวี ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่

ชื่อรายการพลังรัก หรือในภาษาสากล Power of Love

 พลังแห่งความรัก ค่อย ๆ สอนผมในการทำางานเหมือนกัน จากสถานี

ที่ออกอากาศช่อง one สู่ช่อง TNN 2 และในที่สุดต้นเดือนมีนาคม เราก็มาอยู่

ที่ช่อง TNN 24 เปลี่ยนบ้านกันสนุกไปเลย แต่ทุกบ้านที่ย้ายเข้า และย้ายออก  

คงทิ้งประสบการณ์และมุมมองให้เราทีมงานมากมายอยู่ และปีนี้ก็เป็นปีที่ 2 

ของการทำางาน จากย้ายช่องมาเป็นย้ายเวลาด้วย 19.00-19.30 น. เย็นค่อน

ไปทางค่ำาวันอาทิตย์ เมื่อทุกคนเริ่มกลับบ้าน ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา ช่วง

ต่าง ๆ ที่เคยมากมายจนเหมือนคนมีสาระเต็มชีวิต ก็ปรับตัวให้เหมือนคนปกติ 

ยิ้มบ้าง จริงจังบ้าง ซีเรียสบ้าง คลุกเคล้าจนเป็นสัดส่วนที่ดูเหมือนว่าลงตัวขึ้น

เรื่อย ๆ ที่เหลือคงเป็นเรื่องที่ให้ผู้ชมตัดสิน 

 ในรายการทีวีที่ชื่อพลังรัก มีสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเราไม่เคยทำาแบบเป็น

กิจลักษณะเท่านี้ คือการสร้างละครสั้นขึ้นมาเป็นแบบมินิซีรีส์ ให้คนกลุ่มหนึ่ง

พบปะเรื่องราวในชีวิตประจำาวันและตอบโจทย์ชีวิตจากศรัทธาของตนเอง 

ครอบครัวพลังรักจึงเกิดขึ้น อารีย์ เมตตา อันนา อานนท์ ชีวิตทั้งสี่ของ 

พ่อ แม่ ลูกหญิงชาย ตอบโจทย์ชีวิตในซีซั่นแรกแบบครอบครัวสดใส อบอุ่น 

เหมือนโลกนี้มีแต่มุมด้านที่สวยงาม เมื่อเข้าปี 2 โจทย์ที่เราเลือกให้ครอบครัวนี้

ต้องตอบคือ “ความท้าทายของชีวิต”

 ความท้าทายของรายได้ในครอบครัวท่ีจะมาจุนเจือให้ผู้ เป็นพ่อ 

สามารถพานาวาครอบครัวไปให้ถึงฝั่ง ความท้าทายของแม่กับวัยที่เพิ่มขึ้น และ 

และครอบครัวในที่สุด ความท้าทายของวัยรุ่น สื่อเทคโนโลยี เพื่อน และคนรัก 

ความท้าทายของเด็กน้อยเพื่อเรียนรู้จักวัยหนุ่ม และภาพวัยรุ่นของพ่อแม่ที่จะมา 

ส่งผลในวัยพัฒนาการของลูก บรรยากาศของที่ทำางาน การเอารัดเอาเปรียบ 

หน้าไหว้หลังหลอก การนำาเสนอซึ่งผลประโยชน์ระยะสั้น หรือแม้กระทั่งความ

มั่นคงในความเชื่อ ฯลฯ ขณะที่ผมร่วมด้วยช่วยกันคิดบทชีวิตของพวกเขา ผม

รู้สึกเหมือนว่า เราอยากให้ชีวิตของใครเป็นอย่างไร เราแต่งแต้มสีสัน บดขยี้ และ

สร้างให้ตัวละครเหล่านั้น มีสีสันฉูดฉาดได้ตามแต่ใจ ความเข้าใจคำาว่าพระเจ้า

กลั่นแกล้ง ถูกทำาให้ชัดเจนขึ้น แต่ประเด็นคือในความจริงพระเป็นเจ้ากลั่นแกล้ง

หรือท้าทาย

 ผมไม่เชื่อว่าชีวิตที่เรียบง่ายจะทำาให้คน ๆ นั้นบรรลุธรรม คุณธรรม

ต้องได้รับการท้าทายจากสังคมรอบข้าง หรือตนเอง ใครที่จะยึดมั่นในความดี

ได้ยืนยาวต่างหาก เราถึงเรียกว่าเขามีคุณธรรม บทชีวิตของคนคงเช่นกัน ความ

ท้าทาย ความทุกข์ยากที่คนเราประสบพบเห็น หรือเจริญชีวิต ย่อมต้องใช้อาวุธ

หนักคือความศรัทธาเข้าแก้ปัญหา ชีวิตทุกวันจึงไม่ใช่คำาถามว่าพระเป็นเจ้า 

กลั่นแกล้ง หรือทดลองใจ เพราะจะเป็นอย่างไรซะ สิ่งเหล่านี้คงถูกส่งมาเพื่อ

ทำาให้เราแข็งแกร่งขึ้น 

 ผมสร้างตัวละครขึ้นมาด้วยความผูกพัน อารีย์ เมตตา อันนา และ

อานนท์ เราไม่ได้อยากเห็นเขาร้องไห้ หรือเผชิญกับเรื่องร้าย ๆ หนักหนาสาหัส 

แต่เราอยากเห็นว่า พวกเขาใช้อะไรนะผ่านเรื่องหนักๆ   นี้ไปได้ เราไม่ได ้

กลั่นแกล้งให้ตัวละครต้องร้องไห้ บอบช้ำา แต่เรากำาลังจะบอกพวกเขาและคนที่

เฝ้าดูและเอาช่วยว่า นี่คือชีวิตจริงของคนไม่ใช่หรือ

 ทำาไมพระเจ้าต้องกลั่นแกล้งเราด้วย ผมอาจจะไม่ถาม ผมอาจจะเข้าใจ

ได้แล้วว่า ที่แท้คือความท้าทายที่ทุกชีวิตต้องประสบพบเจอ สำาคัญว่าในความ

ท้าทายนั้น เราใช้อะไรต่อกร

บรรณาธิการบริหาร
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“ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ” พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ 

เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระ 

ถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีพิธีเคารพ

พระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา เมื่อ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2015

“รับเถ้าวัดนักบุญวินเซนต์เดอปอล” วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015  

คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ ถวายมิสซาและจัดให้สัตบุรุษได้รับเถ้าที่วัดนักบุญ

วินเซนต์เดอปอล สันเจริญ เป็นวัดที่มีจำานวนสัตบุรุษ ประมาณ 350 คน

“รับเถ้าวัดนักบุญยอแซฟ สุขใจ” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015  

คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ ถวายมิสซาและจัดให้สัตบุรุษได้รับเถ้า ที่วัดนักบุญ 

ยอแซฟ สุขใจ จ.เชียงราย เวลา 19.30 น. เพื่อความสะดวกของชาวบ้านจะได้

เตรียมตัวฉลองเทศกาลมหาพรตอย่างมีความหมาย

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

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

ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป 

ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

“ประชุมเอกภาพคริสตสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2015” ศจ.ดร.รุ่ง 

เริงสันติ์อาจิณ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเอกภาพคริสตสัมพันธ์ 

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 ที่สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมี 

คุณพ่อเสนอ  ดำาเนินสดวก  เป็นรองประธาน และดำาเนินการประเมินการ 

จัดงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน สำาหรับเงินที่ได้จากถุงถวาย ได้

รับจำานวน 23,569.75 บาท ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้รับเพิ่มเติมจากการทำาบุญอีก 

13,000 บาท รวมทั้งสิ้น 36,569.75 บาท ได้ทำาการมอบให้กับคณะ 

กรรมการสตรีคริสตชนไทยเพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ การ

ทำางานของสตรีคริสตชน  สำาหรับงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนใน

ปี 2016 จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2016 ที่คริสตจักรที่ 2 สามย่าน 

เวลา 14.00 น. ทางคาทอลิกจะเป็นผู้เทศน์  และทางโปรเตสแตนท์เป็นเจ้าภาพ 

ด้านสถานที่และกล่าวต้อนรับ 
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ตอนที่ 7 มนต์เมืองเหนือ 2 บทรำ�พึงข้�งรวงข้�ว 

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

บันทึกกลุ่มแสวงบุญชาวไทย 
โอกาสพิธีแต่งตั้งพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
พิธีสถาปนาพระคาร์ดินัล

ตอนที่ 2

ผงศิลา

 วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 สำ�หรับช�วโลกแล้วถือว่�วันนี้เป็น

วันแห่งคว�มรัก แต่สำ�หรับคริสตชนค�ทอลิกทั่วโลก (อ่�นต่อหน�้ 3)

บรรย�ก�ศก่อนพิธี

ต่อแถวเข้�มห�วิห�รนักบุญเปโตร

	 เมื่อแผ่นดินให้ผลผลิต	จากการลงทุนลงแรงของมนุษย	์เขาหว่าน

แต่พระเป็นเจ้าทำาให้เกิดผล	เขาจะแบ่งปันหรือจะเก็บไว้เพียงลำาพัง	นั่นคือ

หัวใจแห่งอิสระแห่งตน	 เมื่อเขาแบ่งปันคนอีกมากมายก็ได้รับผลนั้น	 เมื่อ

คนหนึ่งให้	 เราก็มีมากขึ้น	 และอีกหลายคนที่ขาดเหลือได้รับการจุนเจือ

เพิ่มพูน	

	 มิเพียงแต่ให้ข้าวปลาอาหาร	 แต่ยังเป็นการฝึกมองจากชีวิต	 การ

เติบโต	ย่อยสลาย	และเกิดผลใหม่ 	เหมือนดังสิ้นพระชนม	์กลับคืนชีพ	และ 

เสด็จสู่สวรรค์	 ลึกซึ้งในภูมิปัญญามาแต่ดึกดำาบรรพ์	 บรรพชนปลูกฝังให้

ลูกหลานได้ติดตาม	

	 เมื่อแผ่นดินให้ผลผลิต	แล้วมนุษย์นึกถึงมนุษย์ด้วยกัน
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