
ปีที่ 39 ฉบับที่ 13 ประจำาวันที่ 22-28 มีนาคม 2015



ปีที่ 39 ฉบับที่ 13 ประจำ�วันที่ 22-28 มีน�คม 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 2

พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม   เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำาประเทศไทย พร้อมด้วยคุณพ่อซานฟรานโก ลูนาร์ดอน ที่ปรึกษามหาธิการคณะคามิลเลียน   

บรรดาพระสงฆ์ นักบวช เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และผู้สูงอายุ ร่วมยินดีและเป็นเกียรติในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิด-เสกวัดน้อยนักบุญคามิลโล ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน  โดยคุณพ่อเชิดชัย เลิศจิตรเลขา อธิการเจ้าคณะคามิลเลียนแขวงประเทศไทย เป็นประธานในพิธี ซึ่งระหว่างนั้นพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  

มีชัย กิจบุญชู เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอีกด้วย  จัดขึ้นวันเสาร์ที่  21 กุมภาพันธ์ 2015 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น

ประธานในพิธีเปิดและเสกวัดนักบุญยอห์น บอสโก 

บ้านป่าแก่เหนือ ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.ขุนแม่ลา 

จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2015 

โดยมีคณะสงฆ์และสัตบุรุษจากวัดบริเวณใกล้เคียง  

พร้อมด้วยพี่น้องจากวัดนักบุญเปโตร สามพราน โดย

การนำาของคุณยุพิน กิจสกุล วัดใหม่นี้สร้างถวาย

พระเป็นเจ้าเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณพ่อยอห์น บอสโก 

ศักดิพัฒน์ กิจสกุล สงฆ์คณะสติกมาติน
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ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่อง การพ้นสถานภาพของอดีตนักพรต กลาริส กาปูชิน เขตสังฆมณฑลอุบลราชธานี

 สืบเนื่องมาจาก คำาประกาศของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2014  เรื่องการลาออกของบรรดา 

นักพรต กลาริส กาปูชิน อารามพระมารดาแห่งความเอื้ออาทร ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำาบลบุ่งไหม อำาเภอวารินชำาราบ ในเขตสังฆมณฑลอุบลราชธานี เหตุผลคือ 

1) ออกจากเขตพรตแห่งสันตะสำานักเป็นระยะเวลานาน 2) พวกเขาปฏิเสธในการยอมรับอำานาจของพระศาสนจักร ในที่สุดพวกเขายื่นจดหมาย

ลาออกจากสถานภาพการเป็นนักพรตด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 2014   บรรดาอดีตนักพรตที่เคยปฏิญาณตน มี  11 คน และผู้ฝึกหัด 

(โนวิส) 1 คน รวมเป็น 12 คน มีดังนี้  1. ซิสเตอร์ อิมมาโกลาตา นิรมล ลิมาลัย (หัวหน้า) 2. ซิสเตอร์เยซูอัลดา สุวรรณา  ฉัตรบรรยงค์  3.  

ซิสเตอร์ฟรานเชสก้า สุกัญญา เซี่ยงเจ๊น (จันทร์ศรีวิชัย) 4. ซิสเตอร์อากอสตีนา สมคิด  ราชจันทร์ 5. ซิสเตอร์เกียร่า วิรัตน์  มณีณพ 6. ซิสเตอร์ 

ยอแซฟปีนา รุ่งทิพย์  แซ่เล้า 7. ซิสเตอร์เอเลนา จันทร์เพ็ญ  สร้างกุศลในพสุธา 8.  ซิสเตอร์มาริสา นันทวรรณ  เดโชเดชทวี 9. ซิสเตอร์เอมิลี่  

นันทิดา  ปกรณ์พงศ์สิริดี   10. ซิสเตอร์เอเล็ตต้า วิภา  เปี่ยมสุข   11. ซิสเตอร์เพตร้า นิภาดา  ธนะสิริพัฒน์ 12. ผู้ฝึกหัด (โนวิส) พุทธรักษ์  หมุนคำา

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสโดยผ่านทางสมณกระทรวงเพื่อสถาบันชีวิตที่ถวายตัวฯ ออกสมณ

กฤษฎีกา เพื่อยืนยันกฤษฎีกาที่ออกเมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2014 จากพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง  ไชยรา โดยอำานาจการเป็นประมุขแห่ง

สังฆมณฑลอุบลราชธานีตามกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 699 วรรค 2 เพื่อให้นักพรตแต่ละคนพ้นสภาพจากชีวิตนักพรตตามที่พวกเขาได้ขอไว้ 

นอกน้ันสมณกฤษฎีกาแห่งสันตะสำานักที่ออกมานี้ได้ยืนยันการพ้นจากสถานภาพการเป็นนักพรตและให้หลุดพ้นจากข้อผูกมัดในการปฏิญาณตนเป็น

นักพรตของพวกเขาแต่ละคนด้วย และสามารถใช้ชีวิตเป็นฆราวาสคริสตชนตามปกติ (เทียบกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 702 § 1 และ § 2)

 ขณะนี้เนื่องจากว่าบรรดาอดีตนักพรตดังที่กล่าวชื่อไปแล้วนั้นกำาลังแสดงพฤติกรรมดังนี้  1) ประกาศตนอย่างเปิดเผยไม่เป็นคาทอลิก  

2) ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์และพระแม่มารีย์ 3) ประกาศว่าพวกเขาสามารถติดต่อและรับบัญชาจากพระเจ้า พระบิดาโดยตรง  กลุ่มบุคคลเหล่านี้ 

สวมชุดยาวสีม่วงกำาลังเดินทางไปยังสังฆมณฑลและวัดต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อพบเด็กและหญิงสาว ขอถ่ายภาพไว้และอ้างตนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์กระทำา

ภารกิจของพระบิดา ถ้าหากที่ใดไม่ต้อนรับพวกเขาก็จะใช้คำาหยาบสาปแช่งสถานที่แห่งนั้น ซึ่งสร้างความสับสนและการเป็นที่สะดุดแก่บรรดาสัตบุรุษ

และผู้พบเห็น ดังนั้น สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวขัดต่อหลัก 

ความเชือ่และต่อต้านหลักคำาสอนของพระศาสนจกัรคาทอลกิ ขอใหท้กุทา่นพงึระวังไมใ่หก้ารสนบัสนุนบคุคลเหลา่นี ้ และขอคำาภาวนาเพือ่พวกเขา 

และเพื่อความดีส่วนรวมของพระศาสนจักรด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 2015

(พระอัครสังฆราช หลุยส์  จำาเนียร  สันติสุขนิรันดร์)

พระอัครสังฆราชแห่งท่าแร่-หนองแสง

ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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(อ่านต่อหน้า 7)

บันทึกกลุ่มแสวงบุญ (ต่อจากหน้า 20)

กลุ่มผู้แสวงบุญชาวไทยค่อยๆ ผ่านการตรวจและเข้าไป

ในมหาวิหาร กลุ่มแรกน่าจะเข้าไปได้ต้ังแต่เวลา 08.15 น. 

(เนื่องจากกลุ่มแรกออกเดินทางจากที่พักตั้งแต่เวลา 

05.30 น. เพื่อมารอเข้าคิว) สำาหรับผู้แสวงบุญชาวไทย

กลุ่มสุดท้ายน่าจะเข้าไปในมหาวิหารได้ในเวลาประมาณ 

09.30 น. สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และสภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ถ่ายทอดสดพิธี

มิสซานี้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN 24 ให้พี่น้อง

ชาวไทยได้มีโอกาสชมพร้อมๆ กับพวกเราที่ไปร่วมพิธี

มิสซาที่มหาวิหารนักบุญเปโตร 

 เวลา 09.15 น. พิธีกรเชิญชวนให้เราสวด 

สายประคำาเพื่อเตรียมจิตใจสำาหรับพิธีมิสซา เราสวด

สายประคำาหนึ่งสาย ภาษาที่ใช้สวดเป็นภาษาละติน และ 

เหมือนเมื่อวานน้ีเรามีหนังสือสำาหรับร่วมพิธีกรรม

เล่มเล็กซึ่งมีคำาแปลบทภาวนาภาษาละตินเป็นภาษา

อิตาเลียนและภาษาอังกฤษ

 พิธีมิสซาเริ่มเวลา 10.00 น. เป็นมิสซาของวัน

อาทิตย์สัปดาห์ที่ 6 ในเทศกาลธรรมดา พระคาร์ดินัล

ใหม่ผู้ร่วมถวายมิสซาและพระสันตะปาปาผู้เป็นประธาน

ในพิธีสวมกาสุลาสีเขียวซึ่งเป็นสีของเทศกาลธรรมดา 

(สีเขียวในพิธีกรรมหมายถึง ความสดชื่น ชีวิต และ

การเติบโต เราเห็นในธรรมชาติ เช่น ต้นไม้มีใบสีเขียว

หมายถึงมันยังมีชีวิตและเติบโต ชีวิตความเชื่อของ 

คริสตชนก็เช่นเดียวกันแม้จะอยู่ในเทศกาลธรรมดาก็

ต้องเป็นความเชื่อที่มีชีวิตและค่อยๆ เติบโตในความรัก

และความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์)

 ลำาดับของพิธีมิสซาเป็นไปตามปกติ เริ่มด้วย

ขบวนแห่ของประธานในพิธี เพลงเริ่มพิธี การคำานับ

พระแท่น การถวายกำายาน พระสันตะปาปาทำาสำาคัญ

มหากางเขนและทักทายผู้มาร่วมพิธีด้วยถ้อยคำาท่ีเป็น

บทสูตรทางพิธีกรรมซึ่งคัดมาจากพระวาจาของพระเจ้า 

การสวดบทข้าพเจ้าขอสารภาพบาป การขับร้องบทร่ำา

วิงวอน (กีรีเอ) การขับร้องบทพระสิริรุ่งโรจน์ (กลอรีอา) 

และบทภาวนาของประธาน พระสันตะปาปาทรงถวาย

มิสซาเป็นภาษาละติน และบทเพลงในพิธีเกือบทุกเพลง

ก็ขับร้องเป็นภาษาละตินด้วยเช่นกัน การขับร้องมีความ

ไพเราะชวนศรัทธาอย่างยิ่ง

 พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้บทอ่านแรกมา

จากหนังสือเลวีนิติ (ลนต 13:1-2, 44-46) กล่าวถึงข้อ

กำาหนดว่าด้วยโรคผิวหนัง โดยเฉพาะผู้เป็นโรคผิวหนัง

ติดต่อได้ ต้องสวมเสื้อผ้าขาดไม่โพกศีรษะและปิดหน้า

ส่วนล่าง ร้องตะโกนว่า “มีมลทิน มีมลทิน” เขาจะต้อง

แยกไปอยู่นอกค่าย บทอ่านที่สองมาจากจดหมายของ

นักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 (1คร 

10:31-11:1) นักบุญเปาโลสอนชาวโครินธ์และเราว่า 

เมื่อเราจะกินจะดื่มหรือจะทำาอะไรก็ตาม จงทำาเพื่อถวาย

พระเกียรติแด่พระเจ้า และพระวรสารตามคำาบอกเล่า

ของนักบุญมาระโก (มก 1:40-45) กล่าวถึงพระเยซูเจ้า 

ทรงรักษาคนโรคเรื้อน ต่อจากนั้นทุกคนเงียบครู่หนึ่ง

เพื่อรำาพึงพระวาจาของพระเจ้า 

 พระสันตะปาปาทรงเทศน์มีเนื้อหาโดยสรุป

ดังนี้ “ผู้เป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ คุกเข่า

อ้อนวอนว่า “ถ้าพระองค์พอพระทัย พระองค์ย่อมทรง

รักษาข้าพเจ้าให้หายได้” พระเยซูเจ้าทรงสงสาร ตื้นตัน 

พระทัย จงึทรงยืน่พระหตัถส์ัมผัสเขา ตรัสว่า “เราพอใจ จง

หายเถิด” ความเมตตาสงสารของพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง 

แก่พระคาร์ดินัลใหม่และแก่เรา พระองค์ทรงเข้าหาทุกคน

ผู้ได้รับความเจ็บปวด ความเมตตาสงสารของพระเยซูเจ้า

นำาพระองค์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

 พระเยซูเจ้าผู้เป็นโมเสสใหม่ต้องการท่ีจะรักษา

คนโรคเรื้อน พระองค์ทรงต้องการที่จะสัมผัสเขา และ

นำาเขากลับมาสู่สังคมโดยปราศจากความกลัวว่าคนอ่ืนๆ 

จะคิดว่าพระองค์เป็นคนอย่างไร หรือความกังวลที่จะ

ติดโรคร้ายนั้น มีวิธีสองอย่างที่จะคิดถึงหรือมีความเชื่อ 

ประการแรกคือเรากลัวที่จะสูญเสียผู้ที่ ได้รับความ

รอดพ้นแล้ว หรือเราแสวงหาผู้ที่ผิดหลง ด้วยความ

เมตตาสงสารพระเยซูเจ้าทรงตามหาผู้ที่ผิดหลง นักบุญ

เปาโลก็ได้เลียนแบบพระคริสตเจ้า ท่านทำาเช่นเดียวกัน

กับพระองค์โดยออกไปประกาศข่าวดีของพระองค์จน

สุดปลายแผ่นดิน หนทางของพระศาสนจักรยุคแรกต้ังแต่

สังคายนาแห่งกรุงเยรูซาเล็มก็เป็นหนทางแห่งความ

เมตตาสงสารน้ี พระศาสนจักรออกนอกกำาแพงท่ีล้อมรอบ 

ตนเอง ออกไปประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่อยู่ห่างไกล 

 ความรักไม่ใช่การอยู่เฉยๆ แต่ต้องมีกิจการ 

แน่นอนมันเสี่ยงและเรียกร้องการผูกมัดตนเอง สำาหรับ

ความรักแท้แล้วจะต้องประกอบด้วย การไม่หวังผล

ตอบแทน ไม่มีเงื่อนไข และให้เปล่า เราจะเห็นได้ว่าคน

โรคเรื้อนเมื่อได้รับการรักษาให้หายแล้วเขากลับกลาย

เป็นสาส์นแห่งความรักของพระเจ้า พระวรสารบอกกับ

เราว่า “เขาออกไปและป่าวประกาศกระจายข่าวไปทั่ว”

 พระคาร์ดินัลใหม่ที่รัก ความเมตตาสงสารคือ

หัวใจของพระเยซูเจ้า สิ่งนี้เป็นวิถีทางของพระศาสนจักร 

เราคงไม่ใช่แค่เพียงต้อนรับหรือให้กำาลังใจแก่ผู้ที่มาเคาะ

ประตู (บ้านหรือสำานักงาน) ของเรา แต่เป็นการออกไป

เพ่ือแสวงหาผู้ท่ีอยู่ห่างไกล โดยปราศจากความหวาดกลัว

และอคติ และแบ่งปันสิ่งที่เราได้รับมาฟรีๆ ใครที่กล่าว

ว่า “ฉันดำารงอยู่ในพระคริสตเจ้า” ก็ต้องดำาเนินชีวิต

เหมือนกับที่พระองค์ทรงดำาเนินชีวิต

 ที่สุด พระองค์ขอให้เราวอนของพระนางมารีอา 

พระมารดาของพระศาสนจักรให้ภาวนาเพื่อเรา และสอน 

เราให้อย่ากลัวท่ีจะอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความเมตตา

สงสาร ขอพระนางเผยแสดงพระเยซูเจ้าแก่เรา และช่วย

เราให้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์ 

 ขอให้เราได้เห็นพระเจ้าในบุคคลที่หิวโหย 

กระหาย และเปลือยเปล่า ในผู้ที่สูญเสียความเชื่อ ผู้ที่

ถูกจองจำา คนเจ็บป่วย คนว่างงาน ผู้ที่ถูกเบียดเบียน 

ขอให้เราเห็นพระองค์ในคนโรคเรื้อนฝ่ายกายหรือโรค

เรื้อนทางวิญญาณ พระองค์ยังได้ทรงขอให้เรายึดเอา

แบบฉบับของนักบุญฟรังซิส (แห่งอัสซีซี) ท่านไม่กลัวที่

จะสวมกอดคนโรคเรื้อน และไม่กลัวที่จะยอมรับทุกคน 

ที่สังคมรังเกียจ” 

 ต่อจากนั้นเป็นการยืนยันความเชื่อ บทภาวนา

เพื่อมวลชน ต่อด้วยภาคบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเริ่มด้วย

การเตรียมเครื่องบูชา การสวดบทขอบพระคุณ (บทเสก

ศีล) และการรับศีลมหาสนิท (มีพระสงฆ์ให้บริการส่งศีล

มหาสนิทตามจุดต่างๆ) หลังจากนั้นพระสันตะปาปา

สวดบทภาวนาหลังรับศีล ทรงอวยพรปิดพิธี คณะนัก

ขับร้องและผู้ร่วมพิธีขับร้องบทเพลงปิดพิธี ต่อจากนั้น

ขบวนแห่ซ่ึงปิดท้ายขบวนด้วยพระสันตะปาปาผู้เป็น

ประธานในพิธี ได้แห่กลับไปยังห้องซากริสเซีย

 พิธีมิสซาในวันนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง แต่

เป็นช่วงเวลาที่ผู้แสวงบุญชาวไทยซึ่งมาร่วมพิธีรู้สึก

สุขใจ ซาบซึ้งใจ เกินกว่าที่จะบรรยายออกมาเป็นคำาพูด 

ดูเหมือนว่าเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว พวกเรารู้สึกยินดี 

ที่ได้ทราบจากหนังสือเล่มเล็กที่ใช้ร่วมพิธีว่า คริสตชน

ที่เข้าร่วมพิธีมิสซาท่ีมหาวิหารนักบุญเปโตรในวันนี้จะ

ได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

คือ ปราศจากบาปแม้แต่บาปเบา รับศีลอภัยบาป (ตาม

ธรรมเนียมของพระศาสนจักรถ้ายังรับศีลอภัยบาป 

ในวันนี้ไม่ได้ ก็ให้ไปรับศีลอภัยบาปภายในหนึ่งสัปดาห์) 

รับศีลมหาสนิท และสวดภาวนาตามพระประสงค์ของ

พระสันตะปาปา

 หลังจากนั้นพี่น้องชาวไทยก็ค่อยๆ ทยอยมา 

รวมตัวกันท่ีหน้ามหาวิหารพร้อมกับพระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ระหว่างทางมี

การถ่ายภาพกับพระคาร์ดินัลเป็นระยะ ผู้คนทั้งผู้ที่มา

ร่วมพิธีมิสซาและผู้แสวงบุญเริ่มเดินทางมาจนเกือบเต็ม

ความจุของลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรเพ่ือเตรียมตัว

ฟังโอวาทของพระสันตะปาปา ร่วมสวดบททูตสวรรค์ 

แจ้งข่าว (Angelus) และรับพรจากพระองค์ในเวลาเที่ยง

วัน เราเริ่มนำาธงไทยผืนใหญ่ที่เตรียมไว้ออกมา โดย 

แต่ละคนถือธงไทยผืนเล็กอยู่แล้ว และระหว่างรอเราก็

ใช้โอกาสนี้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ภาพหมู่วันนี้น่าจะเก็บ

ภาพผู้มาร่วมพิธีได้ครบกว่าเมื่อวาน เพราะทุกคนเริ่ม

จำาเส้นทางและจุดนัดพบที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญ 

เปโตรได้ดีขึ้นแล้ว

 เวลาเที่ยงพระสันตะปาปาทรงออกมาพบปะ

กับประชาชนผู้มาร่วมพิธีมิสซาและผู้มาแสวงบุญท่ี

หน้าต่างบานท่ีสองทางขวามือ (หันหน้าเข้าหาพระองค์) 

ที่ห้องช้ันบนสุดในวังของพระสันตะปาปาดังเช่นเคย 

พระองค์ทรงให้โอวาทเราโดยเน้นท่ีพระเมตตารักของ

พระคริสตเจ้าซึ่งเป็นหัวใจของคำาสอนในพระวรสารของ

มิสซาในวันนี้ พระคริสตเจ้าทรงสัมผัสเราด้วยความรัก 

โดยเฉพาะเวลาที่เรารับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เป็นต้น เวลา 

ที่ เรารับศีลอภัยบาปซึ่ง รักษาเราจากโรคเร้ือนฝ่าย

วิญญาณ พระวรสารในวันน้ีบอกกับเราว่า ถ้าเราปรารถนา

จะเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระคริสตเจ้า เราจะต้องเป็น

เครื่องมือแห่งพระเมตตารักของพระองค์ โดยอยู่เคียง
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

พระสันตะปาปาตรัสว่า : 
พระสังฆราชไม่ควรมีกลุ่มคณะ
มาห้อมล้อมรอบแนวคิดของตน 
แต่ต้องล้อมรอบองค์พระคริสตเจ้า
4 มีนาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับกลุ่มพระ

สังฆราชเพื่อนของคณะโฟโคลาเร ซึ่งประชุมประจำาปี

กัน ณ กัสแตล กันดอลโฟ  ดังนั้นพวกเขาจึงเดินทาง

มายังกรุงโรมในวันพุธ เพื่อสดับรับฟังพระสันตะปาปา

โดยตรง  พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช พระอัครสังฆราชแห่งกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

กล่าวรายงานว่า “พวกเราพระสังฆราช 60 องค์ จาก 35 

ประเทศมาร่วมกัน สิ่งที่เราทำางานร่วมกันคือพยายาม

เข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในรหัสธรรมแห่งศีลมหาสนิท”

l เพราะว่ากัสแตล กันดอลโฟ อยู่ห่างจากกรุงโรมขับรถ

ราว 1 ชั่วโมง พระสันตะปาปาจึงทรงเริ่มต้นการพบปะ

ด้วยอารมณ์ขันเล็กน้อยถึงช่วงเวลาพบปะอันเป็นช่วง

เวลาที่เช้ามากว่า “พ่อถามพระคาร์ดินัลว่า ‘พวกท่าน 

พักอยู่ท่ีไหนกัน?’ ท่านก็ตอบว่า ‘ณ กัสแตล กันดอลโฟ’ 

ดังนั้นพ่อก็เลยถามต่อว่า ‘อ้าว...ถ้าเช่นนั้นพวกท่าน 

ตื่นนอนกันตอนกี่โมงล่ะเนี่ย?”

l พระสันตะปาปาทรงไตร่ตรองถึงฐานะของพระสังฆราช

ว่ามิใช่มีบทบาทเพียงแค่ภายในพระศาสนจักรเท่านั้น 

แต่ยังต้องชี้นำาเสนอผู้คนให้รู้จักศีลมหาสนิท พระองค์

ทรงอธิบายว่า พระสังฆราชไม่ควรให้ผู้คนมาห้อมล้อม

รอบแนวคิดของตนหรือรอบลักษณะส่วนตัวของตน 

แต่ควรจะรอบพระคริสตเจ้าผู้ทรงพบได้ในศีลมหา- 

พระสันตะปาปาตรัสว่า : 
การละเลยเพิกเฉยต่อผู้สูงอายุ
ไม่เพียงแต่เป็นความอัปลักษณ์

แต่ยังเป็นบาปด้วย   

4 มีนาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มต้นการเข้าเฝ้า
ทั่วไปประจำาสัปดาห์นี้ด้วยการดำาเนินไปตามทางบนรถ
ที่ประทับและทรงอวยพรแก่ผู้แสวงบุญตลอดเส้นทางใน
จัตุรัสนักบุญเปโตร ทรงถูกรุมล้อมด้วยกล้องถ่ายภาพ
ในสัปดาห์น้ี คำาสอนของพระองค์สะท้อนเร่ืองความจำาเป็น
ที่จะต้องเคารพและเอาใจใส่ผู้สูงอายุขณะที่พวกท่าน
เหล่านั้นมีข้อจำากัดทางด้านกายภาพ พวกท่านจะต้อง
ไม่ถูกลืมหรือเอาออกไปที่อื่น ตรัสตอนหนึ่งว่า “เป็นส่ิง
น่าอัปลักษณ์ท่ีเห็นผู้สูงอายุถูกทอดท้ิง เป็นเร่ืองน่าเกลียด
และเป็นบาป”
l ทรงอ้างข้อความจากพระคัมภีร์เพื่ออธิบายว่าผู้ 

สนิท สิ่งนี้พระองค์ทรงอธิบายว่าจะเป็นสายสัมพันธ์แห่ง

เอกภาพที่เข้มแข็งที่สุดความตอนหนึ่งว่า “ปราศจาก

ศีลมหาสนิท  เอกภาพก็จะเสื่อมคลายความดึงดูดแห่ง

พระเจ้าไปทีละน้อยๆ จะลดทอนลงเป็นเพียงแค่อารมณ์

ความรู้สึกและพลังเคลื่อนไหวของมนุษย์แง่จิตวิทยา

และสังคมวิทยาเท่านั้น” 

l พระองค์ทรงเสริมว่า เฉกเช่นองค์พระเยซูเจ้า พระ

สังฆราชควรจะต้องเสียสละตนเองเพื่อลูกแกะของ

ตน มากย่ิงกว่าส่ิงใดท่ีพวกเขาจะเข้าไปร่วมเป็นหน่ึงเดียว

กับองค์ประกอบย่อยอื่นของพระศาสนจักร

l ท่ามกลางผู้อยู่ ณ ที่นั้น ยังมีพระสังฆราชนิกาย 

อาร์เมเนียนแห่งดามัสกัส  ผู้ขอบพระคุณพระสันตะปาปา

สำาหรับการประกาศให้นักบุญเกรโกรี แห่งนาแร็ค เป็น

นักปราชญ์ของพระศาสนจักรองค์ใหม่ 

 -“ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงประกาศท่าน 

นักบุญเกรโกรี” พระองค์ตรัสตอบว่า

 -“ถึงเวลาของมันแล้ว”

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ผู้ประสานงานกลุ่มพระสังฆราช 

เพื่อนโฟโคลาเร กล่าวรายงานต่อสมเด็จพระสันตะปาปา

สูงอายุเป็นด่ังห้องเก็บรักษาปรีชาญาณของบ้านและ
ไม่ใช่ภาระ  พระสันตะปาปายังทรงแบ่งปันเกร็ดเรื่องราว 
ของพระองค์ย้อนกลับไปในประเทศอาร์เจนตินา เม่ือคร้ัง
พระองค์เคยเสด็จไปเยี่ยมบ้านคนชราว่า “พ่อถามหญิง
คนหนึ่ง ‘ลูกๆ มาเยี่ยมบ้างไหม?’ เธอตอบว่า ‘มา  
ลูกเคยมาเยี่ยม’ ‘มาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ล่ะ?’ พ่อจำาได้
เป็นพิเศษถึงหญิงคนนั้นเพราะเธอตอบว่า ‘มาตอน
คริสต์มาส’ ตอนน้ันเราเจอกันในเดือนสิงหาคม        8 เดือน 
ผ่านมาโดยลูกๆไม่มาเย่ียมแม่เลย  8 เดือนท่ีถูกทอดท้ิง... 
นี่เป็นบาปหนัก  เข้าใจหรือไม่?”
l ทรงใช้คำาหนัก  พระองค์ตรัสว่าสังคมซ่ึงไม่เหลือท่ีว่าง
ให้แก่ผู้สูงอายุของชุมชนกำาลังแพร่เชื้อไวรัสแห่งความ
ตาย  พระองค์ทรงเสริมว่าเมื่อครอบครัวเอาคนชราออก 
ไปก็เป็นการสะท้อนออกมาถึงความหวาดกลัวของ
บุคคลนั้น ความตอนหนึ่งว่า “เรามักคุ้นเคยกับการ
เอาผู้คนออกไป มันเป็นวิธีขจัดความกลัวแห่งความ
อ่อนแอและไม่มั่นคงซึ่งทวีขึ้นในชีวิต แต่การทำาเช่นนี้ 
ยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดในความรู้สึกแก่ผู้สูงอายุ เพราะ 

ต่อมาก็จะไม่ได้รับความเอาใจใส่และถูกทอดทิ้ง
l จงให้คนเหล่านั้นมีชีวิตยืนยาวต่อไปและคู่แต่งงาน
ที่ไม่มีลูกๆ จะเอาใจใส่เมื่อสูงอายุ ก็จำาเป็นที่จะต้อง 
เตรียมตัวรับมือโดยครอบครัวหรือสังคม แล้วพระองค์
ทรงเตือนเยาวชนให้เคารพต่อผู้สูงวัย ทรงเสริมว่าวันหน่ึง
พวกเขาก็จะต้องแก่ตัวลง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงทักทายผู้สูงอายุอย่าง

ใกล้ชิดเสมอ

(อ่านต่อหน้า 17)
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คุยกันเจ็ดวันหน
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เรียกชื่อ
พระเยซูเจ้าตรัสเรียกนางว่า “มารีย์” นางจึงหันไปทูลพระองค์

เป็นภาษาฮีบรูว่า “รับโบนี” 

ซึ่งแปลว่า “พระอาจารย์”  (ยอห์น 20:16)

 ขณะที่รถไฟเข้าจอดที่สถานี มีมารดากับลูกสาวตัวเล็กๆ เดินออกมา 

แล้วหนูน้อยก็ร้องเสียงดังว่า “คุณพ่อ” แล้วก็วิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ผ่าน 

ผู้โดยสารคนอื่นรีบไปหาคุณพ่อของเธอที่กำาลังรออยู่ที่ทางหน้าสถานีรถไฟ 

เมื่อเธอวิ่งไปถึงบิดาของเธอ เธอก็เอามือกอดขาของเขาแล้วเกาะแน่น ผู้เป็น

บิดาก็ก้มลงเอามือจับผมของเธอ และเอามือโอบกอดเธอไว้ ทั้งสองยิ้มเข้าหา

กันด้วยความยินดีต่อหน้าผู้โดยสารคนอื่นๆ ที่อดยิ้มไม่ได้

 หลายศตวรรษมาแล้วท่ีผู้อธิบายพระวรสารตอนนี้รู้สึกเขินในความ

ประพฤติของมารีย์ เมื่อเธอพบกับพระเยซูเจ้าหลังจากที่พระองค์กลับคืนพระ

ชนมชีพ ศิลปินท่ีวาดภาพท่ีเล่ามาน้ีโดยนักบุญยอห์น ก็มีความคิดเห็นแตกต่าง 

กันไป การแปลพระดำารัสของพระเยซูเจ้าแก่มารีย์ที่ว่า “อย่าแตะต้องเรา” ใกล้

กับพระวรสารในภาษากรีก และพระวาจาของพระเยซูเจ้ามิใช่เป็นการต่อว่า แต่

เป็นการเตือนมารีย์ว่า พระองค์ยังทรงมีกิจการที่ต้องทรงกระทำาอีก 

 พระเยซูเจ้าทรงเรียกชื่อของเราแต่ละคน และทรงรอต้อนรับเรา เรา

ควรถามตัวเราเองว่า เรายินดีที่จะพบกับพระองค์ และน้อมรับการโอบกอด

ของพระองค์อย่างไร?

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดทรงประทับอยู่ในใจลูก ดังเช่นมารีย์ 

เมื่อลูกได้ยินพระสุรเสียงเรียกชื่อของลูก 

โปรดให้ลูกตอบสนองการเรียกของพระองค์ด้วยดวงใจที่เปิดกว้าง 

และรับฟังสิ่งที่พระองค์จะตรัสกับลูก อาแมน

ที่เรียกว่าความดี
ขณะที่ผู้ช่วยเดินนำาหน้าไปที่ฟังแก้บาปที่จัดเตรียมไว้
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเดินตามด้วยความสำารวม
ผู้ช่วยหยุดหน้าที่ฟังแก้บาปพร้อมผายมือบอกเป็นนัย
พระสันตะปาปาทรงทำาท่าจะก้าวเข้าไปประทับนั่ง
พร้อมจะให้การอภัยของพระเจ้าแก่ผู้สำานึกผิด
ที่ยืนรอเป็นแถวอยู่
แต่แล้วพระองค์ทรงมองไปด้านตรงข้ามของพระวิหาร
ที่นั่นมีที่ฟังแก้บาปและมีพระสงฆ์ประจำาการอยู่
ก่อนที่จะทรงเดินไปคุกเข่าลงด้านหน้าที่ฟังแก้บาปนั้น
ทรงสารภาพบาปด้วยท่าทีสุภาพมากด้วยศรัทธาในที
ทุกคนตกตะลึงก่อนจะแสดงออกซึ่งความชื่นชมออกนอกหน้า
...พระสันตะปาปาทรงแก้บาปเยี่ยงคริสตชนทุกคน...
ทุกอย่างด้วยความเรียบง่ายเป็นธรรมชาติไม่มีพิธีรีตองใดๆ
บอกให้รู้ว่าทุกคนเป็นคนบาป...ไม่มากก็น้อย
จะอยู่ในฐานะใดตำาแหน่งหน้าที่ใด
ก็ยังมีความเป็นมนุษย์รู้ผิดรู้พลาดรู้เผอเรอรู้อ่อนแอ
นอกจากต้องการพระเมตตาการอภัยของพระเจ้าแล้ว
ยังต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับความสำานึกจริงใจจริงจัง
จะดีแค่ไหนก็ยังดีกว่าได้อีก
เพราะแต่ละชีวิตถือกำาเนิดมาจากองค์ความดี
ตระหนักว่าตนไม่ใช่มาตรฐานความดี
มั่นใจว่าจะดีแท้ต้องดีให้เลยให้พ้นตัว
พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญแกมท้าทายแต่ละคน
ให้ดีให้ครบครันเหมือนอย่างที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเป็น
ทรงตอกย้ำาให้เห็นว่าแต่ละคนมีศักดิ์ศรีแค่ไหน
ที่จะยืนยันว่าฉันดีของฉันอย่างนี้พอแล้ว
ก็เหมือนการดูถูกตนเองลดเกรดตนเองลงมา
ราวกับไม่รักดีไม่รักตนเอง...อย่างไรอย่างนั้น
ที่จะแก้ตัวว่าฉันดีของฉันแบบนี้ใครจะดีอย่างไร...ช่าง
ก็เหมือนกับย้ำาว่าความดีนั้นมีหลากหลาย
แล้วแต่ใครจะพอใจความดีแบบไหน
ขึ้นกับแต่ละคนจะกำาหนด
ลงเอยกลายเป็นความดีสำาหรับฉัน
ไม่ดีสำาหรับคนอื่น...ช่วยไม่ได้
ความดีแท้ความดีบริสุทธิ์ก็เลยหมดมาตรฐานไปโดยปริยาย
เพราะความดีแท้ความดีบริสุทธิ์นั้น
ต้องดีสำาหรับฉันดีสำาหรับคุณดีสำาหรับทุกคน
ที่จะอ้างว่าแค่ไม่ทำาชั่วก็ถือว่าดีเหลือแล้ว
ก็เหมือนการลดคุณค่าตนเองลงอย่างน่าเสียดาย
ภูมิใจว่าตนเป็นคนดีเพราะไม่ทำาชั่ว
ในความเป็นจริงแล้ว
ไม่ทำาชั่วก็เป็นแค่ไม่เป็นคนชั่วเท่านั้น
ยังไม่ถือว่าเป็นคนดีแต่อย่างใด
ที่จะเข้าข้างตนเองบอกคนไม่ดีมีเยอะแยะ...คิดอะไรมาก
ข่าวสารแต่ละวันก็เป็นหลักฐานให้เห็นได้เป็นรูปธรรมอยู่แล้ว
หารู้ไม่ว่าเป็นการดูถูกตนเองอย่างช่วยไม่ได้
เหมือนยอมรับว่าฉันก็เป็นหนึ่งในคนไม่ดีมากมายเหล่านี้
เป็นการประจานตัวเองกลายๆ...อย่างไรอย่างนั้น...
คนมักจะพูดกันว่า
ชีวิตแต่ละวันคือการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่ว
ทว่าในความเป็นจริงแล้ว
ความดีไม่ต่อสู้กับความชั่ว ความชั่วไม่ได้ต่อสู้กับความดี
หากแต่เป็นการต่อสู้ของแต่ละคนกับตนเองมากกว่า
ต่อสู้เพื่อให้ความดีเป็นใหญ่หรือให้ความชั่วเป็นใหญ่
ผลการต่อสู้คือวันนี้ตนเป็นคนดีหรือวันนี้ตนเป็นคนชั่ว   
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บันทึกกลุ่มแสวงบุญ (ต่อจากหน้า 4)

ข้างกับผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคม เราจะต้องเป็นเหมือน 

พระคริสตเจ้าในท่ามกลางคนจนหรือผู้ป่วย เราต้องไม่

กลัวที่จะมองพวกเขาด้วยสายตาและมีท่าทีแห่งความ

อ่อนโยนและความเมตตากรุณาต่อพวกเขา ขอให้ความดี 

เพิ่มพูนในตัวเรา และเราเป็นผู้แผ่ขยายความดีนั้นแก ่

ผู้อ่ืน หลังจากน้ันพระสันตะปาปาทรงนำาสวดบททูตสวรรค์

แจ้งข่าว (Angelus) และทรงอวยพรผู้แสวงบุญทุกท่าน

 หลังจากน้ันพระองค์ทรงส่งความปรารถนาดี

ไปยังพี่น้องเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกท่ีฉลองปีใหม่ตามปฏิทิน

จันทรคติ (เช่น ชาวจีน ชาวเวียดนาม ฯลฯ) ที่สุด

พระองค์ทรงทักทายผู้มาแสวงบุญที่กรุงโรมในโอกาส

พิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ และขอบคุณประเทศต่างๆ 

ที่ได้ส่งผู้แทนมาร่วมในพิธีสถาปนา พระองค์ทรงขอให้

คริสตชนและผู้แสวงบุญในลานมหาวิหารปรบมือให้กับ

พระคาร์ดินัลใหม่ด้วย

 ในภาคบ่ายกลุ่มแสวงบุญชาวไทยไปรับประทาน

อาหารเท่ียง          เสร็จแล้วเราไปแสวงบุญท่ีกาตากอมบ์โดมิทิลลา 

(Catacombe Domitilla) ซึ่งเป็นกาตากอมบ์เก่าแก่มี

ความยาวถึง 17 กิโลเมตร และมี 4 ชั้นด้วยกัน  เป็นที่

ฝังศพของนักบุญมรณสักขีในศตวรรษที่ 4 คือ นักบุญ 

เนเรอุสและนักบุญอาคิลเลอุส (ในศตวรรษที่ 9 พระธาตุ 

ของท่านทั้งสองถูกย้ายไปอยู่ท่ีวัดนักบุญอาดรีอาโน) 

เม่ือไปถึงเราได้เข้าฟังการบรรยายภาพรวมของกาตากอมบ์

แห่งนี้ หลังจากนั้นผู้นำาชมกาตากอมบ์ได้แบ่งพวกเรา

ออกเป็นสองกลุ่ม และนำาเราเดินชมกาตากอมบ์ เราได้

เห็นภาพเฟรสโกของศตวรรษที่ 4 เช่น ภาพพระเยซูเจ้า 

นายชุมพาบาลท่ีดี ฯลฯ นอกจากน้ันยังได้ชมภาพโมซาอิก

ซ่ึงอยู่ในยุคเดียวกัน เสร็จจากการแสวงบุญท่ีกาตากอมบ์

แล้วยังพอมีเวลา พี่นกหรือคุณมารีอาคริสตชนชาวไทย

ที่อาศัยอยู่ท่ีกรุงโรมได้แนะนำาพวกเราให้ไปแสวงบุญท่ี

สักการสถานพระนางมารีอาแห่งความรักของพระเจ้าซ่ึง

อยู่ไม่ไกลจากกาตากอมบ์โดมิทิลลานัก

 ความเป็นมาของสักการสถานพระนางมารีอา

แห่งความรักของพระเจ้า (Santa Maria del Divino 

Amore) มีดังนี้ ในปีค.ศ. 1295 ครอบครัว Savelli 

ได้สร้างปราสาทขึ้นมาและได้ติดภาพวาดของแม่พระที่

บริเวณหอของกำาแพงปราสาท เข้าใจว่าอาจเกิดแผ่นดิน

ไหวจึงทำาให้ปราสาทถล่ม และกลายเป็นที่รกร้าง โดย

เหลือแต่ส่วนหน่ึงของกำาแพงและหอท่ีติดรูปวาดแม่พระนี้ 

เป็นภาพแม่พระประทับนั่งบนบัลลังก์ โดยอุ้มพระกุมาร 

และมีนกพิราบซ่ึงเป็นสัญลักษณ์หมายถึงพระจิตเจ้าอยู่

เหนือศีรษะ พระจิตเจ้าคือความรักของพระเจ้า ดังนั้น 

พระรูปนี้จึงมีชื่อว่า “พระนางมารีอาแห่งความรักของ

พระเจ้า (Santa Maria del Divino Amore)

 มีนักแสวงบุญผู้หนึ่งขณะมุ่งหน้าไปแสวงบุญ

ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร เขากำาลังหลงทางและพบกับ

ฝูงสุนัขที่ดุร้ายบริเวณกำาแพงและหอที่ติดพระรูปแม่พระ

นี้ เขาจึงเปล่งเสียงภาวนาว่า “พระมารดาของข้าพเจ้า 

โปรดช่วยด้วย” สุนัขสงบลงในทันที หลังจากนั้นเขาได้

พบคนเลี้ยงแกะซึ่งบอกทางไปกรุงโรมแก่เขา อัศจรรย์

นี้ถูกเล่าปากต่อปาก ผู้คนมาสวดภาวนาต่อภาพนี้มาก

ขึ้น และเกิดอัศจรรย์นานาประการ ที่สุดพระคาร์ดินัล 

โจวันนี อันโตนีโอ กวาดายิ ได้มาเยี่ยมสถานที่นี้ และ

กำาหนดสถานท่ีท่ีเหมาะสมสำาหรับพระรูปพระนางมารีอา

แห่งความรักของพระเจ้า 

 วันที่ 19 เมษายน 1745 สร้างวัดเสร็จ และ

ย้ายพระรูปแม่พระนี้ โดยพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 

14 เป็นประธาน มีผู้มาร่วมขบวนแห่เป็นจำานวนมาก

 วันที่ 31 พฤษภาคม 1750 โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ 

ได้มอบถวายวัดนี้แด่ความรักของพระเจ้าอย่างสง่า โดย 

พระคาร์ดินัลคาร์โล เรนโซนีโก (ต่อมาคือพระสันตะปาปา

เคลเมนต์ ที่ 13)

 อัศจรรย์สำาคัญเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งระหว่าง

สงครามโลกครั้งที่สอง พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ได้

กำาหนดให้นำาพระรูปแม่พระนี้มาไว้ที่กรุงโรม และแห่

พระรูปนี้ไปตามวัดต่างๆ เพื่อขอพระแม่ปกป้องกรุงโรม

ให้พ้นภัยจากการทำาลายโดยกองทัพนาซี ที่สุดกรุงโรมก็

ปลอดภัย 

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 1991 เริ่มเซ็นสัญญา

ก่อสร้างสักการสถานใหม่ และเปิดเสกในวันที่ 4 กรก- 

ฎาคม 1999 โดยนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสัน- 

ตะปาปา

 เราเดินไปที่วัดของสักการสถานหลังเก่า และ

เข้าไปสวดภาวนาต่อพระรูปพระนางมารีอาแห่งความรัก

ของพระเจ้า (Santa Maria del Divino Amore) เรา

เห็นสิ่งท่ีผู้ท่ีได้รับพระพรตามท่ีวอนขอนำามาถวายแด่

แม่พระติดอยู่ที่กำาแพงห้องที่ติดกับวัดเป็นจำานวนมาก 

ในกรอบรูปที่เขานำามาถวายบางชิ้นก็เล่าเรื่องพระพรที่

เขาได้รับให้เรามีโอกาสรับรู้ด้วย  เราสวดเป็นเวลานาน 

หลายท่านเขียนวอนขอพระพรท่ีต้องการใส่ลงไปในตู้

วอนขอพระพร และจุดเทียน (ไฟฟ้า) ถวายแด่แม่พระ 

พ่อสังเกตเห็นว่าพวกเราชาวไทยรักและศรัทธาต่อแม่พระ

เป็นอย่างมาก แม่พระเป็นท่ีพ่ึงของเราจริงๆ และแม่พระ

พาเราไปพบพระเยซูเจ้าครับ

 หลังจากนั้นหลายท่านก็ไปซื้อของท่ีระลึกเพ่ือ

กลับไปฝากคนที่บ้านที่ร้านขายของที่ระลึก บางท่าน

เดินไปที่ห้องนิทรรศการซึ่งมีพระรูปแม่พระเป็นจำานวน

มากจากเมืองต่างๆ ในประเทศอิตาลีเอง และจากประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลก งานนี้ต้องบอกว่าคริสตชนชาวไทยที่ไป 

แสวงบุญ “ดีใจ และอิ่มใจในรักของพระมารดามารีอา” 

อย่างเต็มเปี่ยม เวลาที่เราออกจากสักการสถานนี้ก็เย็น 

มากแล้ว แต่ละกลุ่มต่างแยกย้ายกันไปทานอาหาร พรุ่งน้ี 

เราจะจบการแสวงบุญด้วยมิสซาภาษาไทย โดยพระคาร์ดินัล 

ชาวไทย พร้อมกับชาวไทยและบรรดาคุณพ่อมิสชันนารี 

และพี่น้องชาวต่างชาติที่เคยอยู่ในประเทศไทย นับเป็น

บุญของเราอย่างยิ่งที่จะได้เข้าไปร่วมพิธีท่ีมหาวิหาร 

นักบุญเปโตรเป็นครั้งที่สาม (เลขสามในพระคัมภีร์ถือว่า

เป็นเลขสมบูรณ์ครับ)

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2015

 เราเดินทางมาถึงหน้าลานมหาวิหารนักบุญ 

เปโตร เวลาแปดโมงกว่า และเริ่มต่อแถวเพื่อผ่านการ

ตรวจสแกนเรื่องความปลอดภัย แถวของผู้แสวงบุญที่

รอการสแกนไม่ได้ยาวอย่างสองวันแรก แต่อากาศค่อน

ข้างหนาวเพราะมีฝนโปรยลงมาเล็กน้อย ประมาณแปด

โมงสี่สิบนาทีเราก็เข้าไปในมหาวิหารได้

 มิสซาเร่ิมเวลาเก้านาฬิกาท่ีแท่นนักบุญยอแซฟ 

นักบุญองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล เนื่องจากเป็น

โอกาสที่บ้านเณรเล็กยอแซฟของเราจะฉลอง 50 ปีใน 

ปีน้ี พ่อไม่ลืมท่ีจะคิดถึงบ้านเณรยอแซฟสถานท่ีแห่งแรกท่ี

บ่มเพาะกระแสเรียกของพ่อในคำาภาวนาด้วย นอกจาก

นั้นที่พระแท่นนี้ยังบรรจุพระธาตุของนักบุญอัครสาวก

สององค์ คือ นักบุญซีมอนและยูดาห์

 มิสซาวันนี้ เป็นภาษาไทยโดยพระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานใน

พิธี โดยมีคุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และคุณพ่อ 

เปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ ร่วมถวายมิสซาอยู่ข้างประธาน 

และมีคุณพ่ออีก 20 ท่านร่วมถวายมิสซาด้วย อาภรณ์

ท่ีใส่ในพิธีกรรมวันนี้เป็นอาภรณ์สีเขียวของเทศกาล

ธรรมดา มิสซาในวันนี้พระคุณเจ้าตั้งใจจะถวายเพื่อพระ

ศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก เพื่อพระศาสนจักรคาทอลิก

ในประเทศไทย และเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน รวม

ทั้งเพื่อประเทศไทยของเรา ในวันนี้เราขับร้องบทพระสิริ

รุ่งโรจน์ด้วย เนื่องจากเราถือว่าเป็นมิสซาฉลองสำาหรับ

กลุ่มชาวไทยของเรา บทอ่านทั้งสองบทและพระวรสาร

เป็นบทที่พระคุณเจ้าเลือกด้วยตนเองในหัวข้อของ “คน

เลี้ยงแกะที่ดี” 

 ผู้อ่านบทอ่านท่ีหน่ึง คือ คุณฟรังซิสโก สมศักด์ิ 

เฉลิมอิสระชัย สัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ ผู้อ่านบทอ่าน

ที่สอง คือ คุณมารีอา ขนิษฐา จันทะโก สัตบุรุษวัด

นักบุญยอแซฟ พิจิตร และผู้อ่านบทภาวนาเพื่อมวลชน 

คือ คุณแบร์นาแด็ต สุธาทิพย์ อัมพาภรณ์ สัตบุรุษวัด

นักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค สำาหรับผู้เล่นออร์แกนในพิธี 

คือ คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง พระสงฆ์อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ซึ่งกำาลังศึกษาวิชาดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่กรุงโรม 

พิธีกรและผู้ก่อเพลง คือ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ 

สมาชิกคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 

ในวันนี้มีพระภิกษุชาวไทยหนึ่งรูปมาร่วมพิธีมิสซาด้วย

 พิธีมิสซาเริ่มเวลา 09.00 น. ด้วยขบวนแห่

ของพระสงฆ์และพระสังฆราชประธานในพิธีมายังพระแท่น

นักบุญยอแซฟ คริสตชนชาวไทยและผู้มาร่วมพิธีจำานวน

ประมาณ 150 คน ยืนขึ้นและขับร้องบทเพลงเริ่มพิธี 

คือ เพลงพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ หลังจากแสดงความเคารพ

ต่อตู้ศีลมหาสนิทและพระแท่นแล้ว พระคาร์ดินัลฟรังซิส

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ทำาสำาคัญมหากางเขน

และเริ่มพิธีมิสซา ในบทภาวนาของประธานพระคุณเจ้า 

ภาวนาในนามของผู้มาร่วมพิธี ดังนี้ “ข้าแต่พระผู้ทรง

สรรพานุภาพสถิตนิรันดร พระองค์ทรงเผยพระสิริรุ่งโรจน์

ของพระองค์ แก่นานาชาติผ่านทางพระคริสตเจ้า โปรด

ทรงคุ้มครองพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นผลงาน

จากพระกรุณาของพระองค์ ให้ประกาศพระนามของ

(อ่านต่อหน้า 11)
กาตากอมบ์โดมิทิลลา
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ปฏิทินคาทอลิก 2015 
สมุดบันทึก ราคา 40 บาท
ไดอารี่พกพา ราคา 45 บาท
ปฏิิทินแขวน ราคา 40 บาท
ปฏิทินเล่ม ราคา 80 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย 

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 
โทรสาร 0-2681-5401
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หนังสือ   

ความเชื่ออัน

เป็นชีวิต
โดย พงศ์ ประมวล  
ราคา 120 บาท

ติดต่อ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

เฉพาะพระพักตร์ด้วยพระวาจา  
By Anawim Kenosis

 “ชีวิตนี้มีเพื่ออะไร?”  หลายคนคงเคยมีช่วง

จังหวะชีวิตที่มานั่งขบคิดถึงคำาถามนี้  และก็คงพบกับ

คำาตอบสำาหรับตัวเอง  หรืออาจจะยังหาคำาตอบไม่พบ

ก็ตาม  สิ่งหนึ่งที่ศาสนาให้วิธีการที่จะพาเราก้าวพ้นจาก

ปัญหาเหล่าน้ีเพื่อให้ได้มาซึ่งคำาตอบนั้นมีหลากหลาย

วิธี  อาทิ  การร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ  การแบ่งปัน 

พระวาจา  คารวกิจ  และการปฏิบัติกิจศรัทธาในรูปแบบ

ต่าง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่หาคำาตอบของชีวิตเท่านั้น  แต่มัน

เป็นการเพิ่มพูนชีวิตฝ่ายจิตของตนเองกับพระเป็นเจ้า 

เป็นชีวิตภายในที่มุ่งจะไปพบกับพระเจ้า  และพัฒนา

ความสัมพันธ์ของตนกับพระองค์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 ในบ้านเณรใหญ่แสงธรรมเอง  ก็ได้สนับสนุน

ให้บรรดาสามเณรได้พัฒนาชีวิตฝ่ายจิตของตนเองใน

วิธีการต่าง ๆ เพราะนี่คือหัวใจของผู้อภิบาล  และถือ 

เป็นสุดยอดของกระบวนการอบรมเพื่อเตรียมให้บรรดา

สามเณรจะเป็นผู้นำาฝ่ายจิตเม่ือได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์

แล้ว ในที่นี้ขอแบ่งปันถึงวิธีการที่จะช่วยหล่อเลี้ยงชีวิต

ด้านจิตวิญญาณด้วยการเฝ้าศีลมหาสนิทโดยใช้พระ

วาจา  ซึ่งในทุกเช้าวันพุธกับวันเสาร์จะมีการสวดทำาวัตร

เช้าร่วมกันและให้เวลาสำาหรับการรำาพึงภาวนาส่วนตัว

ก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ  รวมไปถึงวันหยุดเรียนก่อน

จะไปรับประทานอาหารเที่ยงก็จะมีเวลาสำาหรับเฝ้าศีล

ส่วนตัว  สิ่งที่หลายๆ คนชอบปฏิบัติคือ  การรำาพึง

พระวาจาของพระเจ้าต่อหน้าศีลมหาสนิท  เป็นวิธีการที่

ธรรมดาแต่มากด้วยคุณค่าและพลังท่ีแต่ละคนจะได้รับ

สำาหรับเติมเต็มความก้าวหน้าฝ่ายจิตของแต่ละคน  

 การปล่อยจิตให้ว่างเพื่อตักตวงพลังจากพระ

วาจาเฉพาะพระพักตร์พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท  การที่

จิตบริสุทธิ์ได้พบกันและกันในบรรยากาศแห่งความสงบ

เงียบ พร้อมไปกับพระวาจาที่กำาลังอ่านและนำาตัวเอง 

เข้าไปร่วมในพระจริยวัตรอันงดงามกับพระเยซูเจ้าที่

พระองค์ทรงปฏิบัติ  ผ่านทางพระวาจาเราค้นพบขุมพลัง

ยิ่งใหญ่ท่ีจะทำาให้ชีวิตคริสตชนของเราเปี่ยมไปด้วยการ

เลือกปฏิบัติดีตามมโนธรรมของตน  เป็นการเลียนแบบ

พระพันธกิจของพระเยซูเจ้าในพระวาจาอันเป็นประทีป

ส่องทางเพื่อนำาเราไปสู่ชีวิตนิรันดร  และในยอห์น 17:3 

ยืนยันกับเราว่า “ชีวิตนิรันดร คือ การรู้จักพระองค์  

ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแท้แต่ผู้เดียว  และรู้จักพระเยซ ู

คริสตเจ้าผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา”

 ดังนั้น  การนำาพระวาจามาเป็นเครื่องมือช่วย

ในการพัฒนาชีวิตจิต และเป็นต้นต่อหน้าศีลมหาสนิท

จึงเป็นความร่ำารวยฝ่ายจิตอย่างมหาศาลถ้าหากใคร

ทำาได้  และส่งผลทำาให้มีความเข้มแข็งในความเช่ือ  ใจกว้าง

ในความรัก  และปีติสุขในความหวัง   ที่สุดแล้ว  พระ

วาจาของพระเจ้าจะไม่ใช่แค่ตัวอักษรแต่จะกลับกลาย

เป็นชีวิตของพระคริสตเจ้าในตัวเรา  เป็นแสงสว่างให้กับ 

มุมมืดที่เราอยู่ใกล้ด้วยแสงสว่างแท้ของพระเยซูเจ้า  เป็น

ชีวิตท่ีฉายแสงของพระคริสตเจ้าให้คนอ่ืนได้แลเห็นและ

สัมผัสได้ถึงความรักแบบคริสตชน  อันนี้เองก็เป็นการ 

ค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิตจากการอยู่ต่อหน้า

ศีลมหาสนิทกับพระวาจา



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 13 ประจำาวันที่ 22-28 มีนาคม 2015 หน้า 11

 กลุ่มแสวงบุญ (ต่อจากหน้า 7)

พระองค์ ด้วยความมั่นคงในความเชื่อ และขอทรง

อวยพรประชาชนชาวไทย และพระศาสนจักรคาทอลิก

ในประเทศไทย ให้มีสันติสุข มีความเจริญก้าวหน้า และ

มั่นคงในคุณงามความดีด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมี

พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรผู้ทรงจำาเริญและครองราชย์ 

เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอด

นิรันดร”  

 พระวาจาของพระเจ้าบทอ่านแรกมาจาก

หนังสือกิจการอัครสาวก  (กจ 4:8-12) กล่าวถึงนักบุญ 

เปโตรประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเราให้

รอดพ้น หลังจากนั้นเราร่วมใจกับขับร้องสดุดีที่ 23 

บทเพลงทรงเลี้ยงดูข้า บทอ่านที่สองมาจากจดหมาย 

นักบุญยอห์นอัครสาวก ฉบับที่หนึ่ง  (1ยน 4:7-12,16) 

กล่าวว่า “ถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้ เราก็ควรจะรักกัน

ด้วย... ถ้าเรารักกัน พระเจ้าย่อมทรงดำารงอยู่ในเรา และ

ความรักของพระองค์ในเราก็จะสมบูรณ์” พระวรสาร

ตามคำาบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 10:1-10) เรื่อง

ผู้เลี้ยงแกะที่ดี

 พระคาร์ดินัลได้เทศน์แบ่งปันข้อคิดแก่เรา

โดยสรุปได้ว่า “โอกาสที่พวกเราคริสตชนคาทอลิกและ

สาธุชนชาวไทยเดินทางมาแสวงบุญที่กรุงโรม และร่วม

ในพิธีแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่ในครั้งนี้ เช้าวันนี้ พวก

เรามีโอกาสมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ มหาวิหาร

นักบุญเปโตรแห่งนี้ ที่ซึ่งมีหลุมศพของอัครสาวกเปโตร 

อยู่ภายใต้มหาวิหารแห่งนี้ด้วย พ่อได้เลือกบทมิสซา

ภาวนาอุทิศเพื่อพระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก อุทิศเพื่อ 

พระศาสนจักรคาทอลิกไทยในประเทศไทย และอุทิศเพื่อ 

ประชาชนชาวไทยทุกคน รวมทั้งเพื่อประเทศไทยอัน

เป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนด้วย

 พระวรสารวันน้ีเปรียบพระเยซูเจ้าเป็นประดุจ

คนเลี้ยงแกะ และพระองค์ก็ทรงทำาหน้าที่คนเลี้ยงแกะ

ที่ดี โดยได้ทรงต้อนแกะเข้าคอกทั้ง 2 ชนิด คือ คอก

กลางของหมู่บ้าน และคอกกลางทุ่ง พระคุณเจ้าได้กล่าว

ถึงเรื่องคอกแกะกลางทุ่ง ทำาให้เราเข้าใจถึงคุณสมบัติ

ของคนเลี้ยงแกะที่ดีว่า เขารู้จักแกะของตนอย่างดีว่า 

แกะตัวไหนไม่แข็งแรงหรือป่วย เพราะไปกินอาหาร 

บางอย่าง และเขาจะกันแกะตัวนั้นให้อยู่ห่างจากตัวอื่น 

และท่ีสำาคัญก็คือคนเลี้ยงแกะเสี่ยงชีวิตของตนเพื่อแกะ

ของเขา เขาจะนอนขวางทางเข้าคอก

 พระวรสารวันนี้ เปรียบเทียบพระเยซูเจ้าเป็น

ประดุจคนเลี้ยงแกะที่ดี และพระองค์ก็ได้ทรงแสดงให้ 

เห็นถึงความสัมพันธ์และการอุทิศพระองค์เพื่อเรา

มนุษย์ ผู้เปรียบประดุจเป็นเหมือนแกะของพระองค์ 

พระองค์ทรงเป็นผู้อภิบาลที่ดี ทรงสละชีวิตเพื่อผู้อยู่ใน

การอภิบาลดูแลของพระองค์ พระองค์ทรงรู้จักพวกเรา

แต่ละคนอย่างดี ไม่ทรงละทิ้งเรา ทรงอยู่ใกล้เราเสมอ 

เพื่อดูแลอภิบาล และให้การช่วยเหลือ ในกรณีที่เราหลง

ไปจากฝูง พระเยซูเจ้าก็ทรงละ 99 ตัวไว้ เพื่อไปตาม

หาตัวที่ 100 ที่หลงทางไป และในที่สุด พระองค์ได้ทรง

สละพระชนม์ชีพของพระองค์เพ่ือความรอดพ้นของ

มนุษยชาติทั้งมวล

 เหตุการณ์ในบทอ่านที่ 1 วันนี้ (หนังสือกิจการ

อัครสาวก) นักบุญเปโตรก็แสดงบทบาทผู้เลี้ยงแกะที่ดี 

หลังจากที่ท่านได้รับพระจิตเจ้าแล้ว ท่านก็เต็มเปี่ยมไป

ด้วยความกระตือรือร้น เข้มแข็งร้อนรน ออกไปเทศน์

สอนถึงพระเยซูคริสตเจ้า โดยไม่กลัวชาวยิวอีกต่อไป 

พระวาจาของพระเจ้าจากบทอ่านตอนต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในวันนี้ พูดกับพวกเราทุกคนว่า พระเจ้าของเรา

คือองค์ความรักเมตตา พระองค์ทรงรักเรามนุษย์ทุกคน

อย่างไม่มีขอบเขต 

 พระคุณเจ้ายังได้ยกตัวอย่างประสบการณ์ชีวิต

ของบุคคลสองคนท่ีได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวมาน้ี 

และชีวิตของพวกเขาก็เป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า

องค์ความรักได้ ทั้งนี้ เพื่อให้กำาลังใจแก่พวกเราทุกคน

ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งม่ันคงในวิถีชีวิตคริสตชน

ของเรา

 พระคุณเจ้าได้ส่งท้ายบทเทศน์ของท่านว่า 

ประสบการณ์ของบุคคลสองคนท่ีพระคุณเจ้าเล่ารวมท้ัง

บรรดาพระสันตะปาปา ประมุขพระศาสนจักรของเรา

ในช่วงนี้ทุก ๆ พระองค์ ตั้งแต่พระสันตะปาปายอห์น 

ที่ 23 พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 และพระสันตะปาปา 

ยอห์น ปอล ที่ 2 ทุกพระองค์ที่กล่าวมาล้วนได้รับ 

การสถาปนาเป็นนักบุญและบุญราศี แม้กระทั่งพระสัน- 

ตะปาปาพระองค์ปัจจุบันที่ทรงพระนามว่าฟรังซิส ก็ทรง 

ดำารงพระองค์เป็นแบบอย่างชีวิตความเช่ือคริสตชนให้

แก่พวกเราทุกคน สะท้อนให้เราเห็นความรักของพระเจ้า

ต่อเราทุกคน ขอให้ความรักของพระเยซูเจ้า ผู้อภิบาล

ที่ดี ช่วยให้เราเข้าใจความรักของพระองค์ และช่วยให้

เราตอบรับความรักของพระองค์ โดยดำาเนินชีวิตตาม

พระวรสาร และโดยการปฏิบัติความรักต่อพี่น้องเพื่อน

มนุษย์รอบข้างเราเสมอ การกระทำาดังนี้จะสามารถช่วย

เราทุกคนให้สื่อความรักของพระเจ้าไปสัมผัสจิตใจของ

ผู้อื่นต่อ ๆ ไปได้  เพื่อทำาให้อารยธรรมแห่งความรัก

ของพระคริสตเจ้าเผยแผ่ไปในสังคมวงกว้างย่ิงวันย่ิง

มากขึ้น”

 ต่อจากนั้นเป็นบทภาวนาเพื่อมวลชนโดยมี

เจตนาอธิษฐาน ดังนี้ ข้อ 1 เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปา  

และบรรดาพระสังฆราชผู้อภิบาลปกครองพระศาสนจักร  

ข้อ 2 เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อ 3 เพื่อ

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช    

ข้อ 4 เพื่อบรรดาผู้นำาและผู้บริหารประเทศชาติของเรา    

และข้อ 5 เพื่อทุกคนที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณใน

วันนี้  จะได้รับพระพรของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม กล้าที่

เป็นพยานยืนยัน และประกาศถึงความรักของพระองค์

ในชีวิตของเราทุกๆ วัน

 หลังจากน้ันเป็นภาคบูชาขอบพระคุณ เราร่วมใจ

กันรับศีลมหาสนิทและตั้งใจจะนำาพระวาจาของพระเจ้า

ไปปฏิบัติในการดำาเนินชีวิตประจำาวันของเรา ในภาค

บูชาขอบพระคุณนี้เนื่องจากพระแท่นเป็นพระแท่น

โบราณที่สร้างติดกำาแพง พระคุณเจ้าจึงหันหน้าเข้าหา

พระแท่นในขณะประกอบพิธีในภาคนี้ แต่เมื่อถึงส่วนใด 

ในพิธีที่กล่าวกับสัตบุรุษ พระคุณเจ้าจะหันหน้ามาหา

สัตบุรุษ พิธีมิสซาจบลงด้วยการอวยพรอย่างสง่าโดย

พระคุณเจ้าผู้เป็นประธานในพิธี 

 เมื่อจบพิธีแล้วพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้ถ่ายภาพหมู่กับพระสงฆ์ 

นักบวช และพี่น้องคริสตชนฆราวาส รวมทั้งพระภิกษุ

หนึ่งรูปที่มาร่วมพิธี

 เราจบการแสวงบุญด้วยการไปแสวงหาของฝาก

ที่ร้านค้าบริเวณบันไดสเปน ในตอนจบก่อนจะเดินทาง

กลับเกิดปัญหาความขลุกขลักนิดหน่อยทั้งที่บันได

สเปนและที่สนามบิน แต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดี

อาศัยคำาเสนอวิงวอนของแม่พระ และความรัก ความ

เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันของพวกเรา บนเครื่องบินพ่อมี

โอกาสได้นั่งทบทวนไตร่ตรองประสบการณ์ที่ได้รับจาก

การแสวงบุญในครั้งนี้ หลังจากที่หลับสนิทมากๆ ในช่วง

แรกตอนท่ีนั่งเคร่ืองบินจากกรุงโรมมาท่ีสนามบินดูไบ 

พ่อขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณผู้ใหญ่ในอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ที่ให้โอกาสพ่อได้ทำาหน้าที่ในคณะแสวงบุญ

ครั้งนี้ ขอบคุณพี่น้องพระสงฆ์เพื่อนสนิทมิตรสหายที่ได้ 

ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการให้ความรู้แก่ผู้แสวงบุญ 

ขอบคุณผู้แสวงบุญทุกท่านสำาหรับน้ำาใจดี ความน่ารัก 

ความเป็นกันเอง และความเป็นพี่น้องที่เรามีให้แก่กัน 

เส้นทางแสวงบุญที่กรุงโรมไม่ใช่เส้นทางที่โรยด้วยกลีบ

กุหลาบ แน่นอนมีปัญหาและอุปสรรคบ้างระหว่างทาง 

แต่มันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี (มากๆ) อาศัยความช่วยเหลือ

ของพระเจ้า และความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกันของเรา 

เป็นเส้นทางที่ พ่อบอกกับตนเองว่าพ่อมีความสุข 

ประสบการณ์นี้ให้บทสอนแก่พ่อว่า เส้นทางชีวิตการ

แสวงบุญท่ีเหลืออยู่ในโลกนี้ของพ่อและพี่น้องก็คงไม่ใช่

เส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ แน่นอนจะมีปัญหาและ

อุปสรรคระหว่างทางบ้าง (หรือมากกว่านั้นก็ไม่รู้นะ) 

แต่เรามั่นใจในความรักของพระเจ้า เราสุขใจเมื่อพบการ

ประทับอยู่ของพระองค์ผ่านทางเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต 

และผ่านทางพี่น้องของเรา 

 จึงขอจบบทความนี้ด้วยบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่

เราขับร้องหลังจากการวอนขอพระเจ้าผ่านทางพระนาง

มารีอาเพื่อพี่น้องของเราเป็นผลสำาเร็จ “สุขใจเมื่อใกล้

พระองค์ เมื่อข้าเดินตรงตามองค์ไม่ขอเปลี่ยนใจ ข้า

จะเดินตามพระองค์นั้นเรื่อยไป ด้วยความรักจากใจ 

จะสุขนิรันดร” 



ปีที่ 39 ฉบับที่ 13 ประจำ�วันที่ 22-28 มีน�คม 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 12



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 13 ประจำาวันที่ 22-28 มีนาคม 2015 หน้า 13

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

1

 “สันติสุข” ... ใครๆ ก็อยากให้เกิดขึ้น ไม่

ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ตาม ...  ตอนผมเป็นสามเณรเล็ก  

ผมมาบ้านสันติสุขบ่อย เพราะเพื่อนอยู่แถวนั้น สมัย

หลังก็ยังอยากมาเรื่อยๆ เพราะมาทีไรก็เห็นความรักใคร่

ปรองดอง สมชื่อสันติสุขจริงๆ ... หนึ่งภาพเก่าคราวนี้

ผมเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านสันติสุข ... เรื่องราวยาวนาน

มีดังนี้

2

 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  นายเสี่ยน  ถาวร 

ซึ่งมีภูมิลำาเนาอยู่ที่บ้านหนองซ่งแย้ ต.สัมผ่อ อ.เลิง- 

นกทา  จ.อุบลราชธานี  ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารฝ่ายโยธา  

ร่วมสร้างถนนสายลพบุรี  -  เพชรบูรณ์    ระหว่างสร้างทาง 

ได้ใช้เวลาว่างออกสำารวจพื้นที่ที่สร้างทางผ่านไป  รู้สึก

ชอบพื้นที่บริเวณอำาเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  เมื่อ

พ้นจากการเกณฑ์ทหารได้กลับไปชักชวนเพื่อนบ้านท่ี

หนองซ่งแย้  ให้มาดูพื้นที่ที่อำาเภอวิเชียรบุรี  และได้ขอ 

แบ่งที่ดินจากนายประมูล  แย่งใจรัก  เจ้าของพื้นที่  

แล้วเริ่มช่วยกันหักร้างถางพง  ระหว่างนั้น  หนึ่งใน

จำานวนท้ังหมดท่ีช่วยกันทำางานป่วยเป็นไข้มาลาเรียและ

เสียชีวิต  ทำาให้พวกที่เหลืออยู่หมดกำาลังใจ  จึงชวนกัน

กลับบ้านหนองซ่งแย้

 ต่อมาประมาณ  พ.ศ.  2505 (ค.ศ. 1962) 

นายเสี่ยนและเพื่อน ๆ  ได้ชวนกันกลับมาวิเชียรบุรี 

อีกครั้ง  คราวนี้ทุกคนมีกำาลังใจดีขึ้นเพราะมาพบพื้นที่ 

อุดมสมบูรณ์จึ งกลับไปอพยพครอบครัวมาอยู่ ท่ี  

วังหินกอง  (ปัจจุบันวังหินกองอยู่ทางทิศตะวันออก

สันติสุข

ของหมู่บ้านสันติสุขประมาณ  2   กิโลเมตร)  คุณพ่อ 

บูเชย์ เจ้าอาวาสวัดซ่งแย้เดินทางไปส่งถึงหินกอง

 นายเสี่ยนได้ติดต่อญาติให้ขอพระสงฆ์ไปทำา

พิธีมิสซาในโอกาสปัสกา  ต่อมาคุณพ่อแวร์ดิแอร์  ได้

ไปเยี่ยมและนำาเสื้อผ้า  อาหารไปฝาก  สร้างความดีใจ 

ให้กับกลุ่มที่ไปอยู่ที่นั่นเป็นอันมาก  ต่อมาได้แยกจาก 

นายประมูลอพยพมาทางใต้ของวังหินกองและตั้ง

หมู่บ้านที่ทุ่งสะเดา  มีชาวซ่งแย้อพยพมาเพิ่มอีก 6-7 

ครอบครัว  และช่วยกันตั้งช่วยหมู่บ้าน “สันติสุข”

3

 คุณพ่อวิกตอร์   ลาร์เก    เดินทางไปเยี่ยมต่อ 

จากคุณพ่อแวร์ดิแอร์และริเร่ิมสร้างวัดน้อยขึ้นกลาง

หมู่บ้านเป็นไม้ไผ่หนึ่งหลัง  เพื่อประกอบพิธีมิสซาและ

เป็นที่พักของคุณพ่อเวลาไปเยี่ยม พ.ศ.  2507 (ค.ศ. 

1964 คุณพ่อวิกตอร์ ลาร์เก ซึ่งเป็นผู้ดูแลหมู่บ้าน

สันติสุขเห็นว่าชาวบ้านมี  16-17    ครอบครัว  และมีผู้

อพยพเข้ามาอีกหลายครอบครัว  จึงปรึกษากับชาวบ้าน

และช่วยกันสร้างวัดชั่วคราว  สร้างด้วยไม้ไผ่หลังคา 

มุงแฝกจัดหาครูคำาสอนในหมู่บ้านให้สอนคำาสอนเด็ก ๆ   

2  ปี  ต่อมาชาวบ้านเพิ่มขึ้นเป็น  35  ครอบครัว  คุณพ่อ 

จึงปรึกษากับชาวบ้านคิดจะสร้างวัดใหม่ให้เป็นวัด 

ที่ถาวรพร้อมกับสร้างโรงเรียนคู่กันไป  ได้ซื้อที่ดิน  30  

ไร่  สร้างวัดและโรงเรียน  สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 

1967)     แต่ไม่สามารถเปิดสอนได้  เพราะหมู่บ้านตั้งอยู่ 

ในเขตป่าโครงการแห่งชาติ  ทางราชการไม่อนุญาตให้เปิด 

คุณพ่อขอให้ชาวบ้านช่วยสวดภาวนาขอแม่พระส่วน 

คุณพ่อเดินทางมาติดต่อกับทางราชการในกรุงเทพฯ  

ดำาเนินการอยู่ปีเศษจึงได้รับอนุญาตให้เปิดสอนได้ใน

เดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนั้น  เมื่อเปิดสอนได้แล้ว   

คุณพ่อไม่มีโอกาสได้เห็นเด็กในหมู่บ้านเลย  เพราะท่าน 

สมัครใจเลือกไปทำางานที่ตัวเมืองเพชรบูรณ์  เพื่อไปสร้าง 

วัดอีกแห่งหนึ่ง

 

4

 ปลายปี  พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968)   คุณพ่อ

โกเชต์    มาเป็นเจ้าวัดสมัยนั้นถนนหนทางลำาบากมาก  

ความเป็นอยู่แร้นแค้นแต่ถึงอย่างไร  ทุกคนก็ไม่ทิ้งวัด  

ไม่ทิ้งพระ  ปลายปี  2512 (ค.ศ. 1969)   คุณพ่อ

ไปขอซิสเตอร์จากอุบลฯ  มาช่วยสอนคำาสอนและดูแล

โรงเรียน  ต่อมาเม่ือชาวบ้านมีฐานะดีข้ึน  คุณพ่อร่วมกับ

ชาวบ้านได้ต่อเติมอาคารเรียนจากเดิม  5  ห้องออกไป

ทางด้านทิศตะวันตกอีก  2  ห้องเรียนเมื่อคุณพ่อโกเชต์

ย้ายไป  คุณพ่อยอแซฟ เฟอร์รี่  มาเป็นเจ้าอาวาสแทน  

ได้ประสานงานช่วยเหลือเด็กและครอบครัว  เดือน

เมษายน  พ.ศ.  2522  (ค.ศ. 1979)   ซิสเตอร์จาก 

อุบลฯ  กลับไปทำางานในมิสซังอุบลฯ ทำาให้ช่วงนั้น 

ไม่มีซิสเตอร์อยู่ประจำา  ต่อมาคณะเซอร์คณะเซนต์ปอล 

เดอ ชาร์ตร  มาช่วยทำางานโดยเริ่มงานด้านการศึกษา  

การพยาบาล  ต่อมาคุณพ่อเฟอร์รี่ ได้กลับฝรั่งเศส   

คุณพ่อม็อตแตง  มาดูแลชั่วคราว  ประมาณ  พ.ศ.

2524 (ค.ศ. 1981)   คุณพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล  มา 

เป็นเจ้าอาวาสองค์ใหม่ พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987)     

คุณพ่อรอแบรต์ ปีโยต์  มาเป็นเจ้าอาวาสและผู้- 

อำานวยการโรงเรียนสันติพัฒนา  โรงเรียนได้รับการพัฒนา 

ปรับปรุงโดยลำาดับจากคุณพ่อเจ้าอาวาสทุกองค์ท่ีมาประจำา 

จนในสมัยคุณพ่อปีโยต์มีท้ังนักเรียนประจำาและไปกลับ 

และยังได้จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (การศึกษา 

ผู้ใหญ่)เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบ  ป.6  หรือผู้ไม่มีโอกาส

เรียนในระบบได้เข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้  และได้รับ

วุฒิที่สูงขึ้น

 

 ป.ล. และนี่เป็นที่มาแรกๆ ของหมู่บ้านสันติสุข 

... บ้านที่ใครๆ ก็อยากมี ... สันติสุขไม่ได้หมายความว่า

ชีวิตจะไม่มีปัญหาอะไร ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมี

ความคิดเห็นเหมือนกัน  หรือไม่มีความคิดต่าง ... แต่

ในความต่างของความคิดเห็น เราสามารถยอมรับ

กันและกันได้ เราสามารถเปิดใจเรียนรู้และยอมรับกัน 

ได้ ... เพราะเราต่างมีเป้าหมายเดียวกันใน “ชีวิต

นิรันดร” ... เราทุกคนอยากพักผ่อนอย่างมีสันติสุขกับ

พระเจ้าในสวรรค์ ... ความต่าง จึงไม่ทำาลายสันติสุข

แน่นอน ... ผมคิดถึงวันหนึ่งที่ไปบ้านสิเมโอน (บ้านพัก 

พระสงฆ์อาวุโส) พบคุณพ่อปีโยต์ อดีตเจ้าอาวาส ... 

เวลาที่พูดถึงบ้านสันติสุข คุณพ่อปีโยต์ จะเล่าเรื่อง

ยาวนานของวัดหลังนี้เสมอ เพราะนี่ไม่ใช่แค่ความจำา 

ซึ่งสักวันก็ลืม แต่ว่านี่เป็นความทรงจำาที่ตราตรึงชีวิต

ของคุณพ่อเสมอ....
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วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22  

มีนาคม เวลา 10.00 น. 

(ร้านค้าติดต่อคุณบรรเจิด 

แสงทอง โทร. 09-8427-

1946)

 

 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.

 

 

 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)

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น จ.อุดรธานี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 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 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 18 เมษายน เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร บ้านชัยพร 

บึงกาฬ ฉลองวัดวันเสาร์ที่  2  พฤษภาคม 10.30 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดราชินีนิกรเทวดา บ้านโนนยางคำา บึงกาฬ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดพระศรีชุมพาบาล บ้านหนองไผ่ ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 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  

 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

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

พระสมณสาส์น

เตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 2 
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

พบกับ
40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล

ในปีศักดิ์สิทธิ์
  มีนาคม  สังฆมณฑลเชียงใหม่
  เมษายน  สังฆมณฑลนครสวรรค์
  พฤษภาคม  สังฆมณฑลอุดรธานี
  มิถุนายน  สังฆมณฑล
  อุบลราชธานี
  กรกฎาคม  สังฆมณฑลจันทบุรี
  สิงหาคม  สังฆมณฑล   
  นครราชสีมา
  กันยายน  สังฆมณฑลราชบุรี
  ตุลาคม  สังฆมณฑล   
  สุราษฎร์ธานี
  พฤศจิกายน  อัครสังฆมณฑล
  ท่าแร่-หนองแสง
  ธันวาคม  อัครสังฆมณฑล
  กรุงเทพฯ

ตามติดด้วยการ “แบ่งปันจิตตารมณ์
ของคณะ กับภารกิจในสังคมไทย” 

โดยเจ้าคณะ โอกาสปีนักบวช

กับรายการโทรทัศน์ 
Power of Love  “พลังรัก”

ทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 17.00-17.30 น.

ช่อง TNN 24

“จงเข้าประตูของพระองค์ 
พลางขับร้องขอบพระคุณ 

จงขอบพระคุณพระองค์ และถวายพระพร
แด่พระนามของพระองค์ 

เพราะพระยาห์เวห์ทรงพระทัยดี 
ความรักม่ันคงของพระองค์ดำารงอยู่เป็นนิตย์ 

ความซ่ือสัตย์ของพระองค์คงอยู่
ทุกยุคทุกสมัย” (เพลงสดุดี 100:4-5)
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] ชมรมกลุ่มเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (กลุ่ม 3) 

(Montfortian Associates) ขอแจ้งการเข้าเงียบ 

ประจำาปี 2015 ที่บ้านเข้าเงียบภราดาบนดอยสุเทพ

เชียงใหม่ รถออกจากบ้านอธิการใหญ่ซอยทองหล่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน เข้าเงียบ 3-4 กลับวันที่ 

5 เมษายน 2015 ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมในการ

เข้าเงียบดังกล่าว แจ้งความจำานงได้ที่คุณคมทวน  

ยันเจริญ โทร. 09-7398-4566 คุณอนุสรณ์ อา-

นามนารถ 08-1627-8813 คุณเหมาช ราชคำา 08-

4143-7423

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อไพบูลย์ 

อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 11 เมษายน / 9 

พฤษภาคม เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วม

มิสซา 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. 

คุณพ่อโจเซฟ 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  

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2015 เวลา 17.00 น. ที่วัด 

พระมหาไถ่ กรุงเทพฯ 

] 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 / วันจันทร์

ที่ 4 พฤษภาคม / วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน ที่

โรงแรม Grand Lord ถนนศรีนครินทร์ / วัน

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม / วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม / 

เดือนกันยายน เข้าเงียบ Lectio ที่ศูนย์คามิลเลียน 

ลาดกระบัง  เย็นวันพฤหัสบดีที่ 10 - เที่ยงวัน

อาทิตย์ที่ 13   / วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม / วันเสาร์ที่ 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- 

ศาสนธรรมระดับชาติสามพราน” โอกาสท่ีจะฉลอง 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ซีซี) ครบ 

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

ด้วยหนังสือและส่ืออุปกรณ์การสอนคำาสอนศาสน- 

ภัณฑ์ ฯลฯ จากศูนย์คริสตศาสนธรรมจากสังฆมณฑล 

และสำานักพิมพ์ต่างๆ ติดต่อได้ที่ศูนย์อบรมคริสต-

ศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน (ศูนย์ซีซี) โทร. 

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

nccthailand@gmail.com

] มูลนิธิเซนต์มาร์ติน (ในนามวัดพระแม่มหา- 

การุณย์) รับสมัครพนักงาน 1. พนักงานขับรถ 

1 ตำาแหน่ง วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 

เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป 2. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก 1 

ตำาแหน่ง วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 

เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป  ผู้สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล 

ที่สำานักงานมูลนิธิเซนต์มาร์ตินด้วยตนเองหลักฐาน 

การสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำานวน 2 ใบ 2. สำาเนา

วุฒิการศึกษา 3. สำาเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน 

4. กรณีผู้ชาย ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 5. ใบรับรองงาน 

(ถ้ามี) วัดพระแม่มหาการุณย์ 69/16 หมู่ 1 

ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

11120 โทร. 0-2583-5924 โทรสาร 0-2961-5878 

ที่นี่มีนัด

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

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

udomsarn@gmail.com

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

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
kคณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย  มี

ความยินดีขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวชเป็น 

พระสงฆ์ของสังฆานุกรกูอีโด บำารุง ซื่อแสนงาม, 

C.Ss.R. สังฆานุกรมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์, 

C.Ss.R. สังฆานุกรยอแซฟ ภฤศ ทิพย์ทอง, 

C.Ss.R. สังฆานุกรดอมินิก เหงียน บา ว๊อง, 

C.Ss.R. สังฆานุกรโทมัส ฮา ตรอง ต่วน, C.Ss.R.

และพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของโนวิสยอแซฟ ธน-

พงษ์ สว่างธรรมกุล โนวิสยากอบ พีรภัทร วิจิตร- 

วงศ์  โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, 

C.Ss.R. เป็นประธานในพิธี วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 

2015 เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญโทมัส อไควนัส 

มีนบุรี

พบกับบููธหนังสือดี สื่อคาทอลิก 
จากสำานักพิมพ์คาทอลิก 

ได้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 

วันที่ 26 มีนาคม 

ถึงวันที่ 6 เมษายน 2015 

เวลา 10.00 น. 

ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

บูธ N15 

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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พระสันตะปาปาจะเสด็จเมืองเนเปิ้ลส์

และทรงเยี่ยมเยียนชาวบ้าน

ที่ต้องเกี่ยวพันกับพวกมาเฟีย
3 มีนาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l วันที่ 21 มีนาคม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะ

วันเดียวกัน พระสันตะปาปาจะทรงเย่ียมคุกปอจจีโอเรอาเล 

และรับประทานอาหารเที่ยงกับผู้ถูกคุมขังและจะเป็น 

วันท่ียุ่งมาก เพราะก่อนหน้าเวลาเหล่าน้ันพระองค์จะเสด็จ 

เยือนสักการสถานพระมารดาแห่งปอมเปอีทรงมีแผนการ 

จะถวายพิธีมิสซา ณ จัตุรัสหลักของเมืองเนเปิ้ลส์ ที่

ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 

ทรงถวายเมื่อหลายปีก่อนหน้านั้น  ในตอนเที่ยงจะทรง

สวดภาวนาต่อหน้าพระธาตุนักบุญเยนนาโร  จากนั้นพระ

สันตะปาปาจะทรงพบปะพูดคุยกับเยาวชนริมชายหาด

อันเป็นสถานที่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอิตาลี

นักบุญเยนนาโรองค์อุปถัมภ์เมืองเนเปิลส์ และพระธาตุ 

ของท่าน

พระมารดาแห่งเมืองปอมเปอี

เสด็จเย่ียมชาวบ้านผู้อาศัยอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแล

ขององค์กรควบคุมอาชญากรรมคามาร์รา เป็นเขตพื้นที่ 

สแคมเปีย ทางเหนือของเมืองเนเป้ิลส์  เขตน้ีเป็นภาพลักษณ์ 

เร่ืองการค้ายาเสพติดและความรุนแรงของแกงค์ต่างๆ  

พระสันตะปาปาทรงต้องการแสดงว่าทรงสนับสนุนใส่ใจ

ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยอื่นๆ ที่ต้องต่อสู้กับอาชญากรรม
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 ข่าวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของบางพื้นที่ 

ที่กำาลังเป็นข่าวคึกโครมโยงใยกับปัญหาความ 

ไม่โปร่งใส หรือประเด็นที่ซับซ้อนจะทางใดก็ตาม 

มีชื่อสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนของวัดคาทอลิกแห่ง

หนึ่ง   เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านั้นเหมือนกัน 

เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใคร

เหมือนกัน แต่หน่วยงานคาทอลิกก็มีวิถีในแบบ

ของตน จุดยืนจึงเป็นสิ่งที่เราต้องนำามาทบทวน

อยู่เสมอ

 ผมมีโอกาสได้รับเชิญไปชมภาพยนตร์

เรื่องฟ.ฮีแลร์ จากผู้บริหารของโรงเรียนอัสสัมชัญ 

บางรัก เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมสนใจว่า 

จะออกมาแบบไหนตั้งแต่มีการประกาศร่วมทุน 

ร่วมโครงการกับสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง และใน 

ที่สุดก็ล้มเลิกโครงการกันไป แต่ภาพยนตร์ที่ถูก

สร้างไปแล้วคงต้องดำาเนินการต่อไปจนในที่สุด

จุดยืนของพระศาสนจักรคาทอลิก

หรือกฎระเบียบเขียนไว้ แต่บราเดอร์เชื่อว่า ไม้เรียวคงทำาให้พวกเขาเข็ดหลาบ 

เรื่องการตีและไม้เรียวอาจเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่เรื่องความรักเป็นเรื่องที่บราเดอร์

เลือกทำาทุกสิ่งในชีวิต

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ครบสมณสมัยของพระองค์ ในวันที่ 

13 มีนาคม เป็น 2 ปีที่พระศาสนจักรได้รับการจับตามองเป็นพิเศษ เรื่องราว

ที่ดูเหมือนว่า ดูขัดแย้งกับคุณธรรมคำาสอนของพระเยซูคริสต์และผู้สืบตำาแหน่ง

ของพระองค์ ถูกทำาความเข้าใจ แก้ไขและแสดงจุดยืน คำาสอนที่เรียบง่าย แต่ 

ทรงพลัง ถูกขับเน้นบ่อยๆ   ความสัมพันธ์ในคริสตศาสนาถูกทวงคืน สัญญาณ

แห่งการคืนดี และการก้าวไปในทางบวกทำาให้กำาแพงแห่งอคติถูกทำาลายลง 

พระองค์เสด็จเยือนเอเชียถึง 3 ประเทศ ให้กำาลังใจ และกล้าที่จะทำาอะไร 

นอกขนบแต่ได้ใจ และไม่ละห่างไปจากจุดยืนแห่งผู้นำา ผู้อภิบาลที่กล้าหาญ ทรง

กำาลังพยายามปรับระบบในโรมันคูเรีย และยกมาตรฐานความโปร่งใสในระบบ

การเงินของวาติกัน การแต่งตั้งพระคาร์ดินัลกลุ่ม C9 ให้มีส่วนร่วม หรือการ 

แต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่ทั้ง 20 องค์ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชาติในเอเชียถึง 3 องค์  

และจากประเทศไทยด้วย รอยย้ิมท่ีพบเห็นได้ในทุกวัน ความเรียบง่ายท่ีแสดงออก

ในทุกกิจการ คงไม่ผิดท่ีจะบอกว่าพระองค์คือ ภาพของจุดยืนของพระศาสนจักร

คาทอลิก เป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมไปของพระเยซูคริสต์ในโลกปัจจุบัน

 ผมนั่งเขียนบทความนี้ที่จังหวัดนครนายก พักหลังมีเรื่องให้ต้องทำา

ต้องคิดเยอะ บางทีก็ทำาทันบ้าง ทำาไม่ทันบ้าง แต่ก็พยายามทบทวนตัวเองเสมอ 

ถึงจุดยืนในชีวิต ทุกกิจกรรมท่ีกระทำา เราทุกคนกำาลังฉายภาพขององค์พระคริสต์ 

จะยืนอยู่ตรงไหน จะทำาอะไร แน่นอนอาจไม่ได้ทุกที่ทุกเวลา แต่เราก็คงต้อง

พยายามต่อไป สวดภาวนาให้กับพระสันตะปาปาของเรา สวดภาวนาให้กับคน

ที่พยายามสร้างความดีให้สังคมไทย สวดภาวนาให้เราได้ทำาทุกวันของชีวิตไม่ให้ 

หลุดหายไกลห่างจากคำาสอนของพระคริสต์ ซึ่งไม่ใช่อะไรอื่น รัก และรับใช้ 

เพื่อนมนุษย์ทุกคน ด้วยรอยยิ้ม และสันติสุข

บรรณาธิการบริหาร

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2015 จึงมีการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในรอบสื่อมวลชน 

หรือจะเรียกว่ารอบแถลงข่าวก็ไม่ผิด

 ผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ ผมได้มีโอกาสพูดคุย 

กับภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ์ แห่งโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ถึงที่มาที่ไป 

ประสบการณ์การร่วมสร้างภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่ง เพราะในสนามสื่อคาทอลิก

ผมว่าน่าสนใจ อธิการเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไป สิ่งที่ดำาเนินไปได้ลงตัว สิ่งที่ต้อง

ปรับเสริมหน้างาน และในที่สุด เราก็ได้ภาพยนตร์มา 1 เรื่อง ผมถามอธิการว่า  

คาดหวังอะไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้ อธิการตอบว่า อย่างน้อยวาระครบ 130 ปี  

เราได้แสดงให้เห็นจุดต้ังต้นของโรงเรียน ส่ิงท่ีบรรดาบราเดอร์รุ่นแรก ๆ  ได้พยายาม

สร้างสรรค์ ฝ่าฟัน ปัจจุบันพวกเรายังพยายามสานต่อสิ่งเหล่านี้อยู่ ส่วนเรื่อง 

การฉาย การเผยแพร่นั้นคงต้องดูเงื่อนไขของตัวหนัง ผู้ชมและองค์ประกอบ 

อื่น ๆ ผมคิดในใจว่า ในความเป็นสื่อคาทอลิก ผมรู้สึกขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นนี้

 ภาพยนตร์เปิดด้วยคำากลอนท่ีฟ.ฮีแลร์ได้เคยเขียนว่า “สองคนยลตามช่อง 

คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม....” ภาพยนตร์ใช้เวลาประมาณ 140 นาที โดย

พยายามโยงประวัติชีวิตของฟ.ฮีแลร์ กับการทำางานวิทยานิพนธ์ของตัวเอก 

ของเรื่อง โดยมีอาจารย์เข้ม ๆ คนหนึ่ง ท้าทายให้เข้าไปถึงหัวใจของงานที่ทำา

มากกว่าหาข้อมูลจากกูเกิล ตัดแปะ จนในที่สุดตัวเอกของเรื่องก็ได้ค้นพบ

ความหมายที่แท้จริงในตัวอักษร และมากกว่านั้นคือในชีวิตที่ตัวเอกของเรื่อง

พยายามจะบอกในตอนต้นว่า เป็นแค่ฝรั่งเขียนตำาราไทย ที่มากกว่านั้นคือ เขา

ค้นพบจิตวิญญาณเบื้องหลังตัวอักษร ผมไม่อยากสปอยผู้ชมมากกว่านี้ แต่

อยากจะเพิ่มข้อมูลว่า ฟ.ฮีแลร์ก่อนจะเขียนตำาราภาษาไทยต้องเข้าใจแตกฉาน 

ในการบริหารโรงเรียนต้องมีคุณธรรม ในบ้านเกิดเมืองนอนต้องนึกถึง ในคน

ทุกข์ยากต้องเข้าใจ ในคนที่วัยแตกต่างต้องรู้จักอยู่ร่วมกับเขา ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ 

สอนกันไม่ได้ครบ ต้องปลูกฝัง ต้องมีเบื้องหลังความคิด เพื่อกล่อมเกลา

ทัศนคติ เบื้องหลังความคิดนั้นคือความเชื่อในแบบคริสตชน คือจุดยืนในแบบ

คาทอลิก

 ในภาพยนตร์เรื่องนี้ ผมเสียน้ำาตาไหลในช่วงที่ไม่น่าจะดราม่าเลย มีอยู่

ฉากหนึ่งที่เด็กทะเลาะกัน และผู้ปกครองของนักเรียนคนหนึ่ง (เป็นคนอินเดีย) 

มาเอาเรื่อง บราเดอร์ใช้วิธีทำาความเข้าใจกับเรื่องราว ตัดสินถูกผิด และมีบท

ลงโทษ บทลงโทษคือการตี และเด็กทั้ง 3 ก็ถูกตีกันไป ผมชอบนึกถึงฉากและ

ความคิดที่ว่า “ลงโทษด้วยความรัก” บราเดอร์คงไม่ได้ตีเด็กเพื่อความสะใจ 
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“เข้าเงียบ” ชมรมกลุ่มเพ่ือนนักบุญมงฟอร์ต (Montfortian Associates) 

เข้าเงียบประจำาปี 2015 ที่สวนเรือนแก้ว วังน้ำาเขียว วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2015 

“โครงการฟ้าใส” วันที่ 3 มีนาคม 2015 “โครงการฟ้าใสแผ่นดินใหม่”  

วัดแม่พระบังเกิด เชียงราย สร้างบ้านให้แก่สล่า (ผู้นำาสวดคนใหม่) ที่บ้านดอย

บ่อ 2 ซึ่งบ้านหลังเก่าที่สร้างด้วยไม้ไผ่และมุงด้วยหญ้าคาเป็นเวลา 2 ปี ชำารุด

ทรุดโทรมอาศัยไม่ได้ ทางวัดได้ให้ความช่วยเหลือแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพราะ

ขาดทุนทรัพย์ แต่สร้างพออยู่ได้และจะต่อเติมให้ทีหลังก่อนหน้าฝน

“เข้าเงียบพระเมตตา” คณะ
พระเมตตาเขต 1 อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เข้าเงียบประจำาปี ที่วัดแม่พระ 
ลูกประคำา กาลหว่าร์ วันเสาร์ที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2015 ภาคเช้าพิธีมิสซาโดย
คุณพ่อจิตตาธิการ ภาคบ่ายฟังบรรยาย 
จากคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร เรื่อง
พระเมตตาในพระวรสาร มีการอวยพร
ศีลมหาสนิทและรับพระคุณการุณย์
บริ บู ร ณ์ ในวัด ท่ีพระ อัครสั งฆราช
ประกาศให้เป็นวัดรับพระคุณการุณย์ฯ   
มีการจูบเคารพพระธาตุนักบุญโฟสตินา 
มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน

“รับเกียรติบัตร” ภราดาอาจิณ   เต่งตระกูล   ผู้อำานวยการโรงเรียน

เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น ของชมรมสถานศึกษา

เอกชน ประจำาปี 2557 เนื่องในงานวันการศึกษาเอกชน จากนายอนุกูล  ตัง-

คณานุกูลชัย    ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2015  

ที่หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โรงเรียน

เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
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ตอนที่ 8 “ฉันยืนขึ้นได้...เพราะความรักของคุณ” 

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

บันทึกกลุ่มแสวงบุญชาวไทย 
โอกาสพิธีแต่งตั้งพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ตอนจบ

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เข้าร่วมประชุมกับพระสังฆราชที่สนใจจิตตารมณ์โฟโคลาเร ประมาณ 60 องค์ จาก 35 ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2-7 

มีนาคม 2015  ที่ศูนย์มารีอาโปลี กัสแตล กันดอลโฟ กรุงโรม อิตาลี หัวข้อ “ศีลมหาสนิทสร้างความสัมพันธ์” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน และในวันพุธ เวลา 09.00 น. ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “พ่อกราบทูลพระองค์ว่าคาทอลิกไทยรักพระองค์ ได้มอบหนังสือที่คุณพ่อ 

อัตตีลีโอ ทำาถวายให้พระองค์ และทูลพระองค์ว่าเราจะสวด 24 ชั่วโมงเพื่อพระเยซู วันที่ 13-14 มีนาคม 2015 ที่พระองค์ขอเป็นโอกาสให้รักพระสังฆราชด้วยกัน 

มากขึ้น ตระหนักในหน้าที่สวด และดำาเนินชีวิตคริสตชนให้ยินดีมากขึ้น”

ผงศิลา

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015

 วันนี้เป็นพิธีมิสซาที่พระคาร์ดินัลใหม่ร่วมถวายกับพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส พิธีมิสซาเริ่มเวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ดูแลความ

ปลอดภัยเริ่มเปิดการสแกนเพื่อให้เราเข้าไปในมหาวิหารนักบุญเปโตรในเวลา 

08.00 น. (อ่านต่อหน้า 4)

ถวายมิสซาภาษาไทยที่พระแท่นนักบุญยอแซฟ มหาวิหารนักบุญเปโตร

 เพลงบทนี้ผมเคยฟังแล้ว แม้มันไม่ใช่ภาษาของเรา แต่เราเข้าใจได้ว่า

มันคือเพลงรักเพลงหนึ่ง

 เพลงรักจากคนที่ต้องการรัก หรือเราทุกคนก็เช่นกัน “ฉันยืนขึ้นได้ 

เพราะความรักของคุณ...พลังแห่งความรัก”

 การเดินทางในทุกสังฆมณฑล ทำาให้ผมพบเรื่องราวของความรัก ที่

ถูกทิ้งขว้างและเก็บคืน จะผิดไหมถ้าเราจะบอกว่าทุกวันชีวิตขับเคลื่อนไปด้วย

รัก

 มอบความรักต่อกันเพื่อโลกสวยงาม 

 (ภาพจากบ้านธารหทัย จ.ราชบุรี)
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