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เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2015 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมา-

ประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศ ให้การต้อนรับพระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศได้ส่งผ่านคำาแสดงความยินดีของนายก

รัฐมนตรีต่อการสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัลโดยสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส ซึ่งส่งเสริมบทบาทสำาคัญของ

ไทยในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกและเวทีระหว่าง

ประเทศ และแสดงความพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติ 

ศาสนกิจของพระคาร์ดินัล ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ 

ระหว่างไทยกับนครรัฐวาติกัน โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 14 

มีนาคม 2015  นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวง

การต่างประเทศ ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีฉลองสมณศักด์ิ

พระคาร์ดินัล ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2

ฯพณฯ เอกอัครราชทูตเฉลิมพล ทันจิตต์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และสันตะสำานัก (วาติกัน) พร้อมด้วยพระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา และเลขาธิการ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และคุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ 

เลขานุการพระคาร์ดินัล เข้าพบนายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวง

วัฒนธรรม ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสุเทพ เกษมพรมณี รองอธิบดีกรมการศาสนา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ชั้น 23 

กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2015
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นครปฐม l อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฉลอง

สมณศักดิ์พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช พระคาร์ดินัลองค์ที่ 2 ของพระ

ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย  วันท่ี 14 มีนาคม 

2015 ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียน

ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน โดยพระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

ในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยพระคาร์ดินัล 

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชพอล ชาง 

อิน-นัม พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุข- 

นิรันดร์ และบรรดาพระสังฆราช

 บทเทศน์พิธี บูชาขอบพระคุณพระเจ้า 

ฉลองสมณศักดิ์พระคาร์ดินัลของพระอัครสังฆราช 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

 พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าทุกท่าน พระวาจา

พระเจ้าจากหนังสือบุตรสิรา บทอ่านที่ 1 ในวันนี้ เชิญ

ชวนพวกเราทุกคนให้ถวายพระพรแด่พระเจ้า เพราะ

พระองค์ทรงกระทำากิจการย่ิงใหญ่ทุกแห่งหน ทรงยกย่อง

ชีวิตของเราตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ ทรงปฏิบัติต่อเราตาม 

พระเมตตา และทรงโปรดให้เราดำาเนินชีวิตอย่างสันติ 

ทรงช่วยพวกเราให้รอดพ้น ขอพระองค์ทรงพระกรุณา

ต่อเราอย่างมั่นคงเสมอ

 ด้วยเหตุนี้ พ่อจึงอยากจะนำาเสนอเหตุการณ์

หนึ่งในช่วงพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระ

ผู้เป็นเจ้าของเรา เพื่อย้ำาเตือนให้พวกเรามั่นคงในข่าวดี

ที่พวกเราได้รับแล้ว

 พ่ออยากเชิญชวนพวกเราให้ลองรับฟังเร่ืองราว 

ต่อไปนี้ ลองจินตนาการของเราสักเล็กน้อย แล้วลอง 

สวมบทบาทตามไปในเหตุการณ์ของชายผู้เล่าเร่ืองราว

น้ี เพ่ือเราจะจุ่มชีวิตของเรา ให้หย่ังลึกลงไปในความเช่ือ 

และสัมผัสพระวรสารตอนน้ีในสภาพเสมือนจริงใน

เหตุการณ์นั้น เพื่อเราจะพบและสัมผัสพระเยซูเจ้า 

เหมือนชายผู้เป็นอัมพาตคนนั้น ได้พบและได้สัมผัส 

พระองค์ จากนั้นแล้ว เขาได้เล่า ได้แบ่งปันประสบการณ์

ความเชื่อของเขา ให้คนอื่นฟัง

 เขาเล่าประสบการณ์ของเขาว่า : “ในคราที่

เพื่อน ๆ 4 คนของผมมาหาผม ผมได้ด่าว่าพวกเขา 

และได้บอกกับพวกเขาว่า ‘อย่ามายุ่งกับฉัน ปล่อยฉัน 

ไปตามยถากรรมเถิด’ แต่พวกเขาไม่สนใจในคำาทัดทาน

และการประท้วงของผม พวกเขาได้หามผมไปตาม

ตรอกซอกซอยท่ีเลี้ยวลดคดเค้ียวไปมาของเมือง 

คาเปอร์นาอุม เมื่อพวกเราไปถึงบ้านหลังที่พระเยซูเจ้า

อยู่น้ันแล้ว ... ปรากฏว่า มีผู้คนมารวมตัวกันแน่นขนัด 

ไปหมดจนไม่มีทางท่ีเราจะเข้าไปภายในบ้านน้ันได้ 

เพ่ือน  ๆของผมได้ตัดสินใจจะแบกผมข้ึนไปบนหลังคา

ฉลองสมณศักดิ์พระคาร์ดินัลของ
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
บ้านหลังน้ัน และหย่อนผมลงไปภายในจากดาดฟ้าของ

บ้าน

 ครั้นเมื่อพวกเขาหย่อนผมลงถึงพื้นแล้ว ผม

รู้สึกได้ทันทีเลยว่า สายตาทุกคู่ของทุกคนจับจ้องมา

ที่ผม กระนั้นก็ตาม ยังมีสายตาอีกคู่หนึ่ง ที่ผมสัมผัส

รับรู้ได้เป็นพิเศษกว่าสายตาทุกคู่ ในบัดดลนั้น ผมรู้สึก

ตัวว่าตนเองแย่มาก ๆ ในสิ่งที่ผมได้ประพฤติได้ปฏิบัติ

มาตลอดชีวิต ผมรู้สึกว่า ชายผู้นี้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง 

เกี่ยวกับชีวิตของผม ผมเริ่มจะคิดว่า ‘เป็นได้ที่ว่า ไอ้

พวกเพื่อน ๆ ของผมมันคิดถูกที่นำาผมมาที่นี่’ แล้ว

นั้น เขาคนนั้นก็ได้พูดขึ้น ... เสียงของเขาก็แสดงออก

อย่างที่ปรากฏให้เห็นได้ในดวงตาคู่นั้นด้วย เสียงนั้น

แทบจะส่ันสะเทือนอาคารท้ังหลังได้เลย แม้จะเป็นเสียง

ท่ีอ่อนโยน ที่จะทำาให้เด็กที่กำาลังกลัว สงบลงได้

 เขาคนนั้นกล่าวกับผมว่า ‘ลูกเอ๋ย บาปของ

ลูกได้รับการอภัยแล้ว’

 ผมจะไม่เชื่อในน้ำาเสียงและสายตาคู่นั้นได้

อย่างไร?

 ผมสัมผัสได้ถึงความช่ืนชมยินดี อย่างท่ีไม่เคย

ประสบมาก่อนในชีวิต อาบอิ่มไปทั่วร่าง

 แม้กระทั่งขาทั้งสองข้างของผม ก็รู้สึกเหมือน

หนามท่ิมแทง ใช่แล้ว! เหมือนมีหนามมาท่ิมแทงจริง ๆ

 จากนั้น เขาก็กล่าวกับผมอีกว่า ‘ลุกขึ้น และ

เดินไป’ ผมก็ได้ทำาดังน้ัน ผมได้ลุกข้ึน และเดินได้จริง ๆ 

ผู้คนรอบข้างก็เบียดเสียดผมเข้ามาจากทุกด้าน

 ผมมีความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ในเวลานั้นว่า ผม

ได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว

 ผมได้วิ่งออกไปสุดแรงเกิด ด้วยความชื่นชม

ยินดีอย่างไม่เคยมีมาก่อน ผมวิ่งไปตะโกนไปเพื่อบอก

ข่าวดีนี้แก่ครอบครัวของผม

 จนผมลืมขอบคุณเขา! พระเจ้าข้า ผมลืม

ขอบคุณเขาได้ยังไงเนี่ย!

 พอผมนึกขึ้นได้ว่าผมยังไม่ได้ขอบคุณเขา 

เขาก็จากไปซะแล้ว

 ผมจึงตัดสินใจ ท่ีจะบอกเล่าเร่ืองราวของบุคคล 

ผู้ไม่มีใครเหมือนคนน้ีให้ทุกคนได้รับรู้ ผมเล่าให้บรรดา

พ่อค้าฟังเมื่อผมไปซื้อของ ผมเล่าให้คนเลี้ยงแกะที่ผม

เจอะเจอ

 ผมเล่าให้ทุกคนที่พร้อมจะฟัง ให้พวกเขา

ทราบถึงเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของ

ผม ผมหวังว่า โดยวิธีนี้ ผมจะได้ขอบคุณเขาให้สาสม

กับที่เขาได้ “เป็น” และได้ “กระทำา” ให้เกิดขึ้นสำาหรับ

ชีวิตของผม”

 เหตุการณ์อันงดงามย่ิงในพระวรสารท่ีท่าน 

นักบุญมาระโกได้บันทึกไว้ตอนน้ี และท่ีพระเยซูคริสตเจ้า

ปรารถนาจะบอกแก่เราก็คือ “พระเจ้าของเราคือองค์

ความรักเมตตา”

  มีเหตุการณ์จริงทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์ 

หนึ่ง เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว เมื่อบุคคลสำาคัญทาง 

การเมืองชั้นสูงผู้หนึ่ง ได้มีโอกาสเข้าร่วมในพระราชพิธี 

รับสวมมงกุฎของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ด ที่ 7 แห่งพระ

ราชวงศ์อังกฤษ ในปีคริสตศักราช 1901

 บุคคลสำาคัญทางการเมืองผู้นี้ มีโอกาสได้เห็น

เหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์ ในขณะที่มงกุฎได้

ถูกสวมลงบนพระเศียรของกษัตริย์ด้วย

 จากนั้น เขาก็ได้ร่วมเต้นรำาในงานเลี้ยงรับรอง 

(ในพระราชพิธีสวมมงกุฎครั้งนั้น) พร้อมกับ ได้มีโอกาส 

พบปะสนทนากับพระราชวงศ์ชั้นสูง คณะทูตานุทูต และ 

บรรดาบุคคลสำาคัญชั้นนำาของโลกด้วย

 เมื่อเขากลับถึงบ้านแล้ว มีบางคนถามเขาว่า 

มีช่วงเวลาใด ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนั้น ที่เขา

ได้เข้าร่วมที่ประเทศอังกฤษ อันเป็นเหตุการณ์ที่เขา

ประทับใจมากที่สุด

 เขาก็ตอบว่า มีเหตุการณ์หนึ่ง ... มันเป็น 

ช่วงเวลาที่ ... เขาเล่าต่อไปว่า มันเกิดขึ้นในคืนวันหนึ่ง 

ในขณะท่ีเขากำาลังเดินกลับโรงแรมท่ีพัก อากาศภายนอก 

หนาวจัดมาก เม่ือเขาเดินผ่านอาคารร้างแห่งหนึ่ง เขา

เห็นเด็กข้างถนน 2 คนกำาลังกอดกันกลม อยู่ที่ทางเข้า

อาคารร้างแห่งนั้น คนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชาย อายุประมาณ 

12 ขวบ อีกคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิง อายุประมาณ 4 

ขวบ แน่นอนว่าเธอคนนั้นเป็นน้องสาวของเขา

 เด็กผู้ชายคนนั้นได้ถอดเส้ือนอกของตนออก 

และคลุมตัวน้องสาวของเขาไว้ และเขายังได้ถอดหมวก 

ขนสัตว์ของเขาห่อหุ้มเท้าของเธอไว้ด้วย

 ผู้มีตำาแหน่งทางการเมืองชั้นสูงคนนั้นกล่าว

ว่า ภาพของเด็ก 2 คน ที่กอดกันตัวกลมตรงทาง

เข้าอาคารร้างน้ันเป็นเหตุการณ์ท่ีประทับใจเขามากกว่า 

ทุก ๆ เหตุการณ์ มันเป็นเหตุการณ์ที่บดบังความ

สง่างามอลังการของพระราชพิธีสวมมงกุฎในครั้นนั้น 

ทั้งหมดเลยทีเดียว รวมทั้งความตื่นเต้นในงานเลี้ยง

รับรอง และการได้มีโอกาสพบปะสนทนากับพระราชวงศ์

ชั้นสูง และบุคคลชั้นนำาระดับโลก ความรักต่อกันของ

เด็ก 2 พี่น้องนั้น เป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำาของเขา

ไปตลอดชีวิตทีเดียว

 เร่ืองนี้ทำาให้เรารู้สึกสะเทือนใจในความงาม

ของความรักแบบที่เราได้รับฟังในพระวรสารวันนี้ เมื่อ

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “พวกท่านจงรักกันและกันอย่างที่

เรา (พระเยซู) รักท่าน” (ยน 15:12) และรวมท้ังท่ีตรัส

เสริมอีกว่า “ไม่มีความรักใดย่ิงใหญ่กว่าการสละชีวิตของ

ตนเพ่ือมิตรสหาย” (ยน 15:13)

 พระวาจาของพระเยซูเจ้าในพระวรสารตอน

นี้ประทับใจเรา ทั้งเมื่อมีการกล่าวถึง และเมื่อนำาไป

ปฏิบัติในชีวิต ความรักนี้นำาไปสู่ “การให้” นำาไปสู่ 

“การอุทิศตน” เพื่อคนที่เรารัก ดังที่เราได้รับฟังแล้ว

จากเร่ืองราวของเด็กชายคนนั้นท่ีได้เสียสละเพ่ือน้อง

สาวของเขา และทั้งคู่ก็กอดกันกลม เพื่อประทังความ

หนาวเย็น อยู่ที่ประตูทางเข้าอาคารร้างในคืนวันนั้น

  พี่น้องที่รักทุกท่าน พระเยซูคริสตเจ้าทรงสอน
(อ่านต่อหน้า 4)
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ฉลองสมณศักดิ์ (ต่อจากหน้า 3)

ว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรัก

 พระเจ้าทรงรักและเมตตาต่อมนุษย์ทุกคน ดังน้ัน 

คริสตชนทุกคนพึงรักพระเจ้า ดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า 

“ท่านต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า ของท่านสุดจิตใจ สุด

วิญญาณ และสุดสติปัญญาของท่าน” นี่คือบัญญัติ

เอก (มธ 22:37) ด้วยเหตุนี้ ก่อนอื่นหมด คริสตชน

จะต้องรักตอบพระเจ้า โดยปฏิบัติตามพระประสงค์ของ 

พระองค์ การปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าน้ี ไม่ได้

เป็นการทำาคุณประโยชน์ให้พระเจ้าแต่อย่างใด

 พระเจ้าหาได้ต้องการการตอบแทนใด ๆ จาก

เรามนุษย์ไม่ เพราะความรักของพระเจ้า เป็นความรัก

แบบให้เปล่า ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น การรัก 

ตอบพระเจ้า เป็นการทำาให้คริสตชนคนนั้น เติบโตขึ้น 

ในวิถีแห่งความรักของพระองค์ จนสามารถฟันฝ่าอุปสรรค

ในชีวิต ผ่านพ้นความยากลำาบากต่าง ๆ ไปได้ โดยยัง

คงดำารงชีวิตเป็นคนดีเสมอ ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วย

ความเสียสละ ไม่ท้อแท้เม่ือประสบปัญหาหรือความทุกข์

ยาก สามารถเจริญชีวิต “โพ้นไปกว่าตัวของตัวเอง” 

สามารถเสียสละเพื่อพระเจ้าได้ เหมือนที่พระเจ้าได้ทรง 

ทำาเพื่อเขา ด้วยเหตุนี้ ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเขา 

จึงเป็นพลังผลักดันให้เขา “รักตอบ” พระองค์ การ 

“รักตอบ” พระเจ้านี้ นอกจากจะหมายถึงการนมัสการ

พระเจ้าในศาสนกิจที่คริสตชนพึงปฏิบัติต่อพระองค์แล้ว

ยังหมายถึงการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า 

ด้วยการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีศีลธรรม ถือตามคำา 

สั่งสอนของพระองค์ที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ซื่อสัตย์

สุจริตในการงานอาชีพ และยังรวมหมายถึงการปฏิบัติ

ความรักเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย

 ส่วนในเรื่องความรักเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

ตามที่คริสตศาสนาสอน เราสามารถสรุปออกมาได้เป็น 

3 ขั้น 3 ระดับ ดังนี้ :

 3.1 ขั้นแรก : มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ ทั้งใน

พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ จากพระวาจาของ

องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ว่า “จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง”

 ความรักขั้นนี้เป็นพื้นฐานที่สุด และมีปรากฏ

อยู่ในทุกศาสนาที่เราเรียกว่า “กฎทอง” หรือ “Golden 

Rule” ในพระคัมภีร์ของทุกศาสนา จะเขียนไว้ด้วย

ข้อความคล้ายคลึงกันในทำานองนี้ ข้อความอาจไม่ตรง

กันทุกคำาพูด แต่เนื้อหาสาระเหมือนกัน นั่นคือ “จงทำา

ต่อผู้อื่น ในสิ่งที่ท่านปรารถนาให้เขาทำาต่อท่าน .... และ

อย่าทำาต่อผู้อื่น ในสิ่งที่ท่านไม่ปรารถนาให้เขาทำาต่อ

ท่าน” สิทธิมนุษยชน และกฎหมายของประเทศต่าง ๆ  

ก็วางรากฐานอยู่บนหลักการนี้

 3.2 ขั้นที่ 2 : คริสตศาสนายังสอนในเรื่องความ

รักต่อเพื่อนมนุษย์อีกขั้นหนึ่ง สูงกว่าในขั้นแรก โดย 

เรียกร้องจากคริสตศาสนิกชน ผู้เป็นศิษย์พระคริสตเจ้า 

ให้พวกเขาพร้อมท่ีจะรักและเสียสละเพ่ือผู้อ่ืนมากกว่า

เพื่อตัวเอง เนื่องจาก พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องคริสตชน

ทุกคนให้รักพระองค์มากกว่าตัวของเขาเอง ตามพระ

วาจาที่ว่า

 “หากท่านทั้งหลายไม่รักเรา (พระเยซู) มากกว่า 

บิดา มารดา พี่น้องชายหญิง (ซึ่งหมายถึงรักพระองค์

มากกว่าญาติพี่น้อง) มากกว่าเรือกสวนไร่นา (ซึ่งหมาย

ถึงการงานอาชีพ) และรักมากกว่าแม้ตัวของตัวเองด้วย 

ท่านก็ไม่เหมาะจะเป็นศิษย์ของเรา”

 ในเวลาเดียวกัน พระองค์ยังทรงสอนศิษย์ของ

พระองค์อีกด้วยว่า “ส่ิงใดท่ีท่านทำาต่อพ่ีน้องเพ่ือนมนุษย์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต่ำาต้อย ท่านทำาต่อเรา (ทำาต่อ

พระเยซู) เอง”

 ดังน้ัน ก็เห็นชัดว่าพระเยซูเจ้าทรงคาดคอยจาก

ศิษย์ของพระองค์ถึงข้ันให้พวกเขารักผู้อ่ืน “มากกว่า” 

ตัวของเขาเอง เพื่อพวกเขาจะสามารถเป็นคนแรกที่เป็น 

ฝ่ายเริ่มรักผู้อื่นก่อน และสามารถรักได้แม้กระทั่งศัตรู

ของเขาด้วย ดังพระวาจาที่ว่า “จงรักศัตรู จงทำาดีต่อ

ผู้ที่เกลียดชังท่าน จงอภัยให้แก่ผู้เบียดเบียนท่าน” ผู้

ที่จะสามารถรักศัตรูของเขาได้ จะต้องเป็นผู้ที่รักผู้อื่น 

“มากกว่า” ตัวของตัวเอง ด้วยเหตุนี้เอง ความรักต่อ

เพื่อนมนุษย์ในขั้นที่ 2 นี้ จะทำาให้ศิษย์ของพระเยซู 

สามารถเป็นคนแรกที่จะเริ่มรักและเสียสละเพื่อผู้อื่น

ก่อน โดยไม่รอรักตอบได้ เพราะเขาเองได้รับความรัก

จากพระเจ้าก่อนแลว้ ดังน้ัน กระบวนการขับเคล่ือน

ความรักต่อผู้อ่ืน ความรักต่อสังคม ความรักชนิดท่ีโพ้น

ไปกว่าตัวของตัวเอง จึงเกิดขึ้น จำาเป็นจะต้องมีบางคน

บางกลุ่ม “อาสา” จะเป็นผู้เริ่มก่อน

 3.3 ขั้นที่ 3 : จากการที่มีบุคคลบางคน 

บางกลุ่ม เริ่มดำาเนินชีวิตแบบนี้ “ความรักตอบกลับ” 

จะค่อย ๆ เกิดขึ้น การท่ีคริสตชนได้สัมผัสและได้สำานึก

ในความรักของพระเจ้าท่ีทรงมีต่อเขา (ผ่านมาทางพ่ีน้อง

คริสตชนคนอื่น) จะทำาให้เขาสำานึกในความรักนั้น และ

ตอบรับรักเช่นเดียวกัน ทีละเล็กทีละน้อย ความรักและ

เสียสละที่เริ่มก่อนจากฝ่ายหนึ่ง จะกลับกลายเป็นความ

รักต่อกันและกัน ดังพระวาจาของพระเยซูเจ้าในพระ 

วรสารวันนี้ที่ว่า “พวกท่านจงรักกันและกันเหมือนที่เรา 

(พระเยซู) รักท่าน” นี่คือ ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ในขั้น

ที่ 3 ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรักที่ทำาให้ผู้คนในสังคม 

ต่างคนต่างอยู่ ไม่แยแสต่อกัน แม้จะเคารพในสิทธิของ

กันและกัน ไม่เบียดเบียนกันก็ตาม แต่จะเป็นความรัก

ที่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตัดสินใจเป็นฝ่ายเริ่มรักก่อน และ

ไม่หยุดอยู่เพียงแค่ฝ่ายเดียวที่เริ่มก่อนเท่านั้น แต่จะมี

ความรักตอบจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วย และกลายเป็นความ

รักต่อกันในเวลาต่อมา กลายเป็นชีวิตสนิทสัมพันธ์เป็น

น้ำาหนึ่งใจเดียว

 นอกจากนี้ มาตรฐานของความรักชนิดนี้ จะ

ไม่ใช่เป็นเพียงความรักตามมาตรฐาน ที่เขามีต่อพระ

เยซูเท่านั้น ซึ่งแม้จะมากกว่าความรักที่เขามีต่อตัวเขา

เองก็ตาม แต่ในขั้นนี้ จะเป็นความรักตามมาตรฐานของ

พระเยซูที่ได้ทรงมีต่อพวกเขา และความรักที่พระองค์

ได้ทรงปฏิบัติต่อพวกเขา ก็คือ ทรงสละพระชนมชีพ

เพื่อพวกเขานั่นเอง และพระเยซูได้อาสาทำาให้ดู ทำาให้

เห็นก่อน ครั้นแล้ว พระองค์ทรงสอนว่า “ไม่มีความรัก

ใดใหญ่ยิ่งกว่าการสละชีวิตเพื่อมิตรสหาย” เพื่อบุคคลที่

ตนรัก ความรักขั้นนี้ถือเป็นขั้นอุดมคติ เป็นขั้นสูงสุดที่

คน ๆ  หนึ่งจะสามารถมอบให้ได้ นั่นคือ ให้หมดทั้งชีวิต

แต่ในชีวิตจริงนั้น สถานการณ์แวดล้อมไม่ได้เรียกร้อง

จนถึงขั้นนี้เสมอไป อาจพูดได้ว่าเป็นการ “ผ่อนส่ง” 

มากกว่า หมายถึงการเสียสละแบบ “ผ่อนส่ง” ไปวันละ

วันจนตลอดชีวิต และนี่คือ “อารยธรรมแห่งความรัก

เมตตา” (Civilization of love) ที่พระเยซูคริสตเจ้าได้

ทรงนำาเข้ามาในโลกนี้

 บรรดาคริสตชนศิษย์พระเยซูคริสตเจ้าทุกยุคทุก

สมัยดำาเนินชีวิตดังนี้ ตั้งแต่คริสตชนสมัยแรกเริ่ม จนถึง

ปัจจุบัน ตามท่ีมีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์หนังสือกิจการ

อัครสาวกว่า บรรดาศิษย์พระคริสตเจ้าเป็นน้ำาหน่ึงใจ

เดียวกัน ดำาเนินชีวิตในความรักต่อกันฉันพี่น้อง ร่วม

พิธีบิขนมปังและอธิษฐานภาวนา สรรเสริญพระเจ้า ได้

รับความนิยมจากประชาชน ทุกคนได้รับความเคารพ

นับถืออย่างสูง จนทำาให้มีผู้คนกลับใจมาเป็นคริสตชน

จำานวนมาก และแม้ว่า พวกเขาจะถูกเบียดเบียน จน

ทำาให้พวกเขาต้องหลบลี้หนีภัย กระจัดกระจายไปทั่ว 

ไม่ว่า พวกเขาจะไปอยู่ที่ใด พวกเขาก็คงถือซื่อสัตย์ 

ปฏิบัติตามคำาสอนของพระองค์อย่างที่เคยทำาเสมอ นั่น

คือ “รักกันและกัน” “เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน”

 พ่ีน้องท่ีรักในพระคริสตเจ้าทุกท่าน พ่ออยากจะปิด

ท้ายคำาเทศน์สอนวันน้ี ด้วยการนำาเสนอสถานการณ์จริง 

ท่ีกำาลังเป็นข่าวใหญ่ไปท่ัวโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิง เหตุการณ์

ในหลายประเทศในแถบตะวันออกกลาง โดยจะขอกล่าว 

ถึงเฉพาะ 2-3 เหตุการณ์ในอิรัก จอร์แดน และใน

ประเทศลิเบียเท่านั้น ช่วงนี้ในประเทศอิรัก จอร์แดน 

และลิเบีย ท่ีผู้คนจำานวนมากคาดหวังและแสวงหาอนาคต

ที่จะมีสันติสุข แต่มีคนบางคนที่ต้องลี้ภัยไปในต่างแดน 

เพื่อแสวงหาชีวิตใหม่ ส่วนผู้คนอีกมากมาย ก็ยังคง

ต้องทนทุกข์อยู่ต่อไปในประเทศของตน เพราะไม่มีทาง

เลือกอื่น พวกเขาพยายามดิ้นรนหาวิธีเพื่อจะมีชีวิตอยู่

รอด รวมทั้งให้การต้อนรับและช่วยเหลือผู้คนรอบข้าง

เต็มกำาลังความสามารถ คุณหมอท่านหนึ่ง ชื่อ บาช๊าคร์ 

จากประเทศอิรัก เล่าถึงเหตุการณ์ในประเทศของเขาว่า 

เป็นเวลาหลายปีมาแล้ว ท่ีผู้คนต้องดำาเนินชีวิตอยู่ท่ามกลาง

สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก็มี

เหตุการณ์ที่ท้าทายพวกเราอย่างมาก หมู่บ้านบางแห่ง

ทางตอนเหนือ ถูกบุกจู่โจมจากกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนา 

ท่ีบีบบังคับพวกเราให้ท้ิงศาสนา หรือต้องละทิ้งทุกสิ่ง 

ทุกอย่างที่เรามีอยู่ และมิใช่เป็นเพียงการขู่คุกคามพวก

เราที่เป็นคริสตชนที่ดำารงชีวิตอยู่ที่นี่มาเป็นพันปีแล้ว

เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อพี่น้องมุสลิมสายกลางอีก

ด้วย สำาหรับพวกเราคริสตชนคาทอลิกถือว่าความทุกข์

ทรมานท้ังหมดท่ีเราประสบน้ี คือ กางเขน คือประสบการณ์

พระเยซูเจ้าผู้ถูกทอดท้ิงในชีวิตของพวกเรา ผู้คนมากมาย

กำาลังคิดที่จะลี้ภัยไปต่างประเทศ ไปสู่อนาคตที่พวกเขา 

เองก็มองไม่เห็น คนอื่น ๆ อีกเป็นจำานวนมากก็ได้

ละทิ้งประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาไปแล้ว 

และก็ต้องประสบกับผล กระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิต

ความเป็นอยู่ของพวกเขา อีกไม่น้อยเช่นกัน ท่ียังคงยึดม่ัน

ที่จะอยู่ในบ้านเมืองของตนต่อไป ด้วยความหวังที่ม ี

ไม่มากนัก อยากจะเห็นสถานการณ์ในอนาคตดีขึ้น  

ทุกวันมีแต่ความวิตกกังวล และความกลัวว่าเหตุการณ์

ร้ายแรงอาจจะเกิดขึ้น

 พวกเราเจริญชีวิตในสถานการณ์ดังกล่าวมาน้ี

พร้อมกับพระศาสนจักร และพวกเราเองก็ได้อุทิศตัวเข้า

ร่วมในการช่วยกันแก้ปัญหาฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน

ในการเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายในการให้ความช่วยเหลือ
(อ่านต่อหน้า 6)
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ตอนที่ 61

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 8)

พบกับฮีโรในสงครามกลางเมือง

ประเทศซีเรีย
25 กุมภาพันธ์ 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l เป็นความจริงบ่อยๆ ว่า เมื่อความเลวร้ายของ

มนุษย์เกิดขึ้นเมื่อใด ความดีงามที่สุดก็จะปรากฏ 

ขึ้นเมื่อนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศซีเรียถูก 

ทำาลายพินาศด้วยสงครามกลางเมือง ผู้คนมากกว่า 

210,000  คนล้มตาย กว่าล้านคนต้องกลายเป็น 

ผู้ลี้ภัยและในฐานะประเทศหน่ึงที่มีวัฒนธรรม

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่สุดต้องกลับมาย่อยยับ

ลง พลเมืองต้องจ่ายด้วยราคาแพงมหาศาลต่อ

ความขัดแย้งตลอด 4 ปี แต่ท่ามกลางความ

มืดมน กลุ่มอาสาสมัครยังมอบความหวังได้บ้าง 

กลุม่ของพวกเขาชือ่ “หมวกนริภยัสขีาว” พลเมือง 

6 มีนาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l  สมาชิกกว่า 8,200 คนของกลุ่มวิถีคริสตชน  (the 

Neocatechumenal Way) เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิส ในห้องประชุมเปาโล ที่ 6 ณ กรุงวาติกัน 

ท่ามกลางพวกเขามี 250 ครอบครัวร่วมฉลองเป็นพิเศษ

สำาหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ กีโก้ อาเกวโร ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิถี 

คริสตชน เล่าว่า “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะส่ง 

สมาชิกของกลุ่มวิถีคริสตชน ผู้ได้รับเรียกจากพระสังฆราช

ให้เข้ารับหน้าที่ แพร่ธรรมเข้าไปยังนานาชาติ พวกเขา

เป็นครอบครัวที่ผ่านเวลาฝึกงานนานนับปี พยายามนำา 

เอาชีวิตคริสตชนเข้าไปสู่สังคมของพวกเขา สู่เขตวัดของ 

พวกเขา พยายามจะเสริมสร้างพระศาสนจักรท่ามกลาง

ผู้คนที่ยังไม่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้า”

l  ในจำานวน 250 ครอบครัวนี้ มีเด็กรวมอยู่ด้วยกว่า 

600 คน ซึ่งบัดนี้จะต้องลาจากบ้าน การงานและ

โรงเรียน เพื่อย้ายไปสู่สถานที่ซึ่งไม่มีคริสตชน ที่น่าสนใจ

ก็คือกลุ่มเหล่านี้ใช้โชคชะตามาช่วยตัดสินใจ กีโก้เล่าต่อ 

ว่า “เราทำาเป็นเหมือนสลากออกรางวัล  ตัวอย่างเช่น 

เราร้องบอกว่า ‘พันธกิจแพร่ธรรมไปสู่นานาชาติยัง 

ประเทศไอซ์แลนด์ เมืองเรคยาวิค’ แล้วเราก็จับรายชื่อ

จากตะกร้าซึ่งมีชื่อของครอบครัวต่างๆ ซึ่งยินดีพร้อม

จะไปยังที่ไหนก็ได้  ผมบอกกับครอบครัวนั้นว่า ‘คุณ

พร้อมไหม?’ และทุกคนก็ตอบพร้อมกันว่า ‘พร้อม!’”

l  พระสันตะปาปาทรงขอบใจและเตือนพวกเขาว่า งาน

พันธกิจแพร่ธรรมของพวกเขาจะต้องไปอยู่ในประเทศท่ี

ห่างไกลมาก ตอนหนึ่งว่า “ท่านออกไปพร้อมกับหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมายให้ไปแพร่ธรรมแก่ผู้ท่ีมิได้เป็นคริสต-

ชน ซึ่งไม่เคยได้ยินพระนามของพระเยซูเจ้า และอีก

หลายคนที่ไม่ใช่คริสตชน  ผู้ซึ่งพวกเขาได้ลืมไปแล้วว่า

พระเยซูเจ้าคือใครและใครคือพระเยซูเจ้า พวกเขาเป็น 

คริสตชนที่ดูเหมือนไม่ได้รับการล้างบาป สังคมทาง

โลกียะ วิถีทางโลก และสิ่งอื่นอีกหลายอย่างทำาให้ความ

เชื่อของเขาเงียบหงอยสลบไสล จงไปปลุกความเชื่อของ

เขาขึ้นมาใหม่!”

l พระองค์ทรงขอบใจกลุ่มวิถีคริสตชนสำาหรับความ

ช่วยเหลือที่ได้ทำาเพื่อพระศาสนจักร  ตัวอย่างเช่น ได้

เป็นสถาบันที่มีสามเณรจำานวนมากที่สุด พระสงฆ์กว่า 

2,000 องค์ ก็กำาลังศึกษาอยู่ในสามเณราลัยกว่า 103 แห่ง 

ทั่วโลก  พระสันตะปาปาตรัสว่า “การฉลองศีลมหาสนิท 

พิธีมิสซาในสังคมเล็กๆ ทุกวันอาทิตย์ ประคับประคอง

ครอบครัวให้สรรเสริญพระเจ้าทุกวันอาทิตย์พร้อมกับ

เด็กๆ ทุกคนและแบ่งปันมีส่วนร่วมในความเชื่อกับเพื่อน 

พ่ีน้อง ส่ิงน้ีนับเป็นรากฐานแห่งของขวัญมากมายท่ีพระเจ้า 

ได้ประทานแก่พวกท่าน  กระแสเรียกจำานวนมากมายที่

ให้แก่พระสงฆ์ และนักบวชผู้ถวายตัวแด่พระเจ้า”

l  ช่วงน่าตื่นเต้นที่สุดก็คือการเสกไม้กางเขน พระสงฆ์ 

31 องค์จะสวมใส่ไม้กางเขนนี้ออกไปทำางานแพร่ธรรม

ครั้งใหม่  พระสันตะปาปาทรงเสกไม้กางเขนและมอบให้

แก่พวกเขาก่อน   จากนั้นทรงจับมือทักทายกับพวกเขา 

พระสันตะปาปาทรงส่งกลุ่มวิถีคริสตชน (the Neocatechumenal Way) 

นับร้อยครอบครัวเพื่อออกไปเป็นมิสชันนารี

แต่ละคนก่อนจบพิธี พระสันตะปาปาทรงขอบใจครอบครัว

ต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ก่อนที่พวกเขาจะลาจากไป

l  ตามแผนภูมิสถิติล่าสุด มีสมาชิกกลุ่มวิถี 1,100 

ครอบครัวกำาลังทำางานแพร่ธรรมอยู่ท่ัวโลก นักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ทรงส่งพวกเขากลุ่มแรกออก

ไปแพร่ธรรมในปี ค.ศ. 1985 สมเด็จพระสันตะปาปา

กิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงส่งพวกเขาออกไปเช่นกัน

และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ส่งพวกเขาออกไป 

2 ครั้งแล้ว

พระสันตะปาปาทรงทักทายให้กำาลังใจครอบครัวที่จะไปเป็นมิสชันนารียังที่ต่างๆ ทั่วโลก

พระสันตะปาปาทรงเสกไม้กางเขนและมอบให้แก่ 

พระสงฆ์ที่จะไปแพร่ธรรมยังที่ต่างๆ ทั่วโลก 

กีโก้ อาเกวโร หน่ึงในผู้ก่อต้ังกลุ่มวิถีคริสตชนกับสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส
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บทอธิษฐานภาวนา

ความเชื่อช่วยให้เราเป็นอิสระ
“ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมและเริ่มประกาศพระวาจา

ของพระเจ้าอย่างกล้าหาญ” (กิจการ 4:31)

 หากเราเคยไปเยี่ยมวัฒนธรรมที่มีภาษาและประเพณีที่แตกต่างไปจาก

ของเรา เราคงรู้สึกไม่สบายใจลึก ๆ ในตัวเรา จนเราต้องการคนแปลภาษาและ

ผู้นำาเท่ียว นิโคเดมัสก็คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เขาพบความใหม่และน่าสนใจ 

ในองค์พระเยซูเจ้า เหมือนกับท่ีเรารู้สึกงงงวยกับบ้านเมืองใหม่ๆ ท่ีเราไม่คุ้นเคย 

เขาต้องการผู้ที่จะช่วยอธิบาย เขาจึงเข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้า เขากลัวว่าจะถูก

เยาะเย้ยจากเพื่อนฝูงจึงมาหาพระองค์ในเวลากลางคืน จากเรื่องนี้เราคงจะได้

รับกำาลังใจ เมื่อเราพบกับพระเยซูเจ้าในท่ามกลางความมืดของความเชื่อ ที่เรา

กำาลังมีปัญหา

 พระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่า เรื่องทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไร 

เรื่องการเกิดใหม่ด้วยน้ำาและพระจิตเจ้า นิโคเดมัสต้องการความช่วยเหลือ เพื่อ

จะได้เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไร ไม่มีอะไรที่ทำาให้เขาหวาดกลัว เหตุว่า 

พระเยซูเจ้าพบเขาในระดับที่เขาเป็นอยู่ และทรงตอบคำาถามของเขาอย่าง 

อ่อนโยน พระองค์ทรงกระทำาเช่นเดียวกันกับเรา 

 แต่อย่างไรก็ตาม ความลึกลับและการท้าทายยังคงมีอยู่สำาหรับเรา

แต่ละคนท่ีได้รับศีลล้างบาป เราอ่านพระคัมภีร์ท่ีว่า เปโตรและยอห์นถูกเรียกร้อง

ให้เป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อ เราจะทำาอย่างไร พระวาจาของพระเยซูเจ้า 

ต่อนิโคเดมัสอาจจะช่วยอธิบายได้ ในขณะที่เราเปิดใจตอบสนองข้อเรียกร้อง 

ของพระจิตเจ้า เราอาจจะตกอยู่ในสภาพที่เรามิได้คาดคิดเช่นเดียวกับเปโตร

และยอห์น ซึ่งอาจจะไม่ใช่การถูกจองจำาดังเช่นอัครสาวกทั้งสองท่าน แต่

หมายความว่าเราจะต้องให้พระจิตเจ้าเสด็จมาเกิดใหม่ในตัวเรา เพื่อเราจะได้

ประกาศพระธรรมล้ำาลึกแห่งเสรีภาพของพระจิตเจ้า นับว่าเป็นการท้าทายที่

ยากยิ่งกว่าที่เราจะปฏิเสธได้

 ข้าแต่พระบิดาเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก ลูกขอบพระคุณพระองค์

สำาหรับพระพรแห่งศีลล้างบาป โปรดได้ทรงประทานความกล้าหาญให้ลูกกล้า 

ท่ีจะดำาเนินชีวิตแห่งศีลล้างบาปอย่างกล้าหาญ เพ่ือลูกจะได้นำาผู้อ่ืนมาสู่เสรีภาพ

และความยินดีในชีวิตแห่งการกลับคืนชีพ ทั้งนี้ เดชะพระบารมีขององค์พระ 

คริสตเจ้า อาแมน

และต้อนรับบรรดาผู้ลี้ภัยจำานวนมากมาย

 พวกเรามีประสบการณ์มากในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามจิตตา-

รมณ์ความรักเมตตาของพระเยซูคริสตเจ้าองค์พระอาจารย์เจ้าของเรา บางคน

ต้องอพยพลี้ภัยมาจากที่อื่น และได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนหมดสิ้น บ้านเรือน 

การงาน อาชีพ พลัดพรากจากญาติพี่น้อง สูญหาย ล้มตาย กันไป พวกเรา

สำานึกในพระคุณความรักของพระเจ้า ที่เรายังมีชีวิตรอดอยู่ เราขอบคุณพี่น้อง 

คริสตชนจากที่ต่าง ๆ ที่ได้ส่งคำาอธิษฐานภาวนา และความช่วยเหลือ มา

บรรเทาความทุกข์ยากลำาบากอันแสนสาหัสนี้ ช่วยประคับประคอง และร่วมก้าว

เดินไปพร้อมกับพวกเราในความยากลำาบาก ทำาให้พวกเรามีความหวัง กำาลังใจ 

และยังมั่นคงเข้มแข็งในความเชื่อศรัทธาอยู่เสมอ ช่วยพวกเราให้เจริญชีวิตใน

แต่ละอึดใจ ฟันฝ่าเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ในช่วงเวลาแห่งความมืดมน ความ

เชื่อมั่นในพระเมตตาและความรักของพระเจ้าทำาให้พวกเรามีความไว้วางใจ และ

ยังคงดำาเนินชีวิตตามความเชื่อศรัทธาต่อไปในแต่ละขณะจิต

 ซีฮัม ครูหญิง ผู้อำานวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศจอร์แดน เล่า

ว่า ในขณะเดียวกัน ที่พวกเราคริสตชนคาทอลิก ทั้งบรรดาผู้ใหญ่และเยาวชน 

ได้พยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้การช่วยเหลือครอบครัวชาวอิรักจำานวนมากมาย ท่ี

ต้องอพยพล้ีภัยการเบียดเบียนศาสนา เพ่ือเอาชีวิตรอด พวกเขาได้เข้ามีส่วนร่วมใน

ความทุกข์ร้อนของพวกเขา และพร้อมกับพวกเขา เราก็พยายามช่วยเหลือกัน

และกัน เพื่อเอาชนะภัยพิบัติในครั้งนี้ และในโอกาสนี้ พวกเราอยากขอบคุณ

พวกท่านผู้มีน้ำาใจดีทุกคนจากทั่วโลก ที่ได้มีส่วนร่วมบริจาคช่วยเหลือพี่น้อง

เพื่อนมนุษย์ของพวกท่าน ที่กำาลังประสบความทุกข์อันแสนสาหัสอยู่ที่นี่ ใน

ขณะนี้ ดิฉันอยากจะบอกพวกท่านว่า พวกเขามีความยินดี และได้รับความ

บรรเทา ทั้งใจและกายสักเพียงใด ที่ได้รับความช่วยเหลือ พวกเราสำานึกถึงการมี

ส่วนร่วมรับผิดชอบของพวกเราในฐานะคริสตชน ต่อบรรดาพี่น้องเพื่อนมนุษย์

ที่กำาลังประสบความทุกข์ยาก ประดุจเป็นลูก ๆ ของพระเจ้า พระบิดาเดียวกัน 

ของมนุษย์ทุกคน แม้ว่าพวกเราจะนับถือศาสนาและความเชื่อต่างกันก็ตาม  

แต่เราก็มีหน้าที่ในการร่วมกันทำางาน เพื่อผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน 

และเพื่อเสริมสร้างสังคมโลกให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบตะวัน 

ออกกลางนี้

 เมื่อ 10 วันที่ผ่านมา วันที่ 4 มีนาคม 2015 พ่อเองในฐานะผู้ประสานงาน

ของกลุ่มพระสังฆราช ผู้ร่วมดำาเนินชีวิตสนิทสัมพันธ์ในความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

พ่อได้นำาพระสังฆราชคาทอลิก 65 องค์ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ที่สันตะสำานักในวาติกัน และได้กราบทูลพระองค์ เกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวัน 

ออกกลางว่า มีพระสังฆราชซีโร ออร์โธดอกซ์ 1 ท่าน ชื่อ Mor Gregories 

Yohanna Ibrahim และพระสังฆบิดากรีกออร์โธดอกซ์ อีก 1 ท่าน คือ 

Metropolis Boulos Yazigi ซ่ึงเป็นผู้ท่ีเคยอยู่ร่วมประชุมกับพวกเราเป็น

ประจำาในกลุ่มน้ี ได้ถูกลักพาตัวไปเกือบ 2 ปีแล้ว ในเหตุการณ์การเบียดเบยีน

ศาสนาที่ประเทศซีเรีย จนบัดนี้ไม่ทราบชะตากรรมใด ๆ เลย นอกจากนี้ ที่

ประเทศลิเบีย คริสตชนและผู้นับถือศาสนาอื่นอีกเป็นจำานวนมาก ถูกฆ่าอย่าง

ทารุณไร้มนุษยธรรม สาธุชนจำานวนมากต้องหลบลี้หนีภัยไปในต่างแดน สิ้นเนื้อ 

ประดาตัว พระสังฆราช Innoconzio Martinelli ซึ่งเป็นพระสังฆราช

คาทอลิกอีกท่านหนึ่ง ที่ได้เคยมาร่วมการประชุมกับพวกเราเป็นประจำาเช่น

เดียวกัน ก็อยู่ในอันตรายถึงขั้นอาจเสียชีวิตได้ และท่านก็ได้ประกาศยืนยัน

ชัดเจนว่า ท่านจะไม่หนีไปไหน ท่านจะคงอยู่ในประเทศลิเบียต่อไป กับสัตบุรุษ 

คริสตชนคาทอลิกของท่าน และท่านพร้อมจะสละชีวิตของท่านเพื่อพวกเขา 

ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นลูกแกะในการอภิบาลดูแลของท่าน เช่นเดียวกับพระเยซู 

คริสตเจ้า พระองค์เองผู้ทรงเป็น “ผู้อภิบาลที่ดี” ที่ได้ทรงยอมสละพระชนม-

ชีพเพื่อลูกแกะของพระองค์ ขอให้พวกเราทุกคนร่วมใจอธิษฐานภาวนาเพื่อ

สันติภาพในโลก เพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา และเพื่อความดีและสันติสุข

ของมวลมนุษยชาติทั่วโลก

อาแมน

ฉลองสมณศักดิ์  (ต่อจากหน้า 4)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 14 ประจำาวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2015 หน้า 7

ตาประเสริฐ:  (ต่อจากหน้า 19)

ตลอดชีวิตของคุณตามีแต่พระเจ้าและลูก ๆ เป็นเอก 

เมื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ ตาประเสริฐลำาบากต้องทำามาหากิน

อย่างหนัก เนื่องจากมีลูกมาก แต่ขณะเดียวกันคุณตา

ก็มีความศรัทธา วันอาทิตย์จะไม่ทำางานเลยไปวัดร่วม

มิสซาอย่างเดียว เย็น ๆ ก็จะขี่จักรยานไปดูมวยเพราะ

ที่บ้านไม่มีโทรทัศน์

 สมัยก่อนชาวประมงมักอยู่แพ บางทีวันอาทิตย์

เห็นปลามาผุดอยู่ตรงหน้าแพ ก็อดกลั้นไว้ มีครั้งเดียว

ที่คุณตาทนไม่ไหวก็ออกไปจับปลา และวันนั้นเป็นวัน

อาทิตย์ไปถูกดงปลาเข้า จับปลาได้มากก็ยิ่งจับใหญ่ จน

เลยเวลาเข้าวัด ขาดมิสซา คุณตาเล่าให้ฟังและได้สอน

ลูก ๆ วันอาทิตย์วันพระอย่าทำางาน อย่าลืมพระเจ้า 

คุณตาจับปลาได้มากเป็นหลายร้อยกิโลกรัมแต่ก็ถูกโกง 

คนรับซื้อปลากดราคาปลาต่ำามาก ขายได้กิโลกรัมละ 

6 บาทเท่านั้น (ปกติ 18-20 บาท) แม้ได้ปลามาด้วย

ความยากลำาบากคุณตาก็ต้องจำาใจขายในราคาต่ำาเพราะ

ไม่มีตู้เย็นแช่ปลา บทเรียนราคาแพงที่พระสอนคุณตาได้

ส่งต่อมาถึงลูกหลาน  

 สมบัติอันมีค่าของคุณตาก็ยกให้ลูก ๆ  ทั้งหมด

ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ไม่รอจนลูกโต คุณตาสอนลูกหลาน

ว่า “พ่อนั้นไม่มีสมบัติอะไร มีแต่น้ำาพักน้ำาแรงจากการ

ตรากตรำาทำางานเพื่อส่งลูก ๆ ของพ่อได้เรียนหนังสือ 

มีความรู้ที่ดี เมื่อวันหนึ่งแรงพ่อถดถอยลง พ่อก็จะยก

สมบัติชิ้นนี้ให้ลูก ๆ ต่อไปไม่ได้แล้ว ณ ตอนนั้นลูก ๆ 

ก็จะช่วยตัวเองได้แล้ว พ่อก็จะตายตาหลับ” 

 วัดบ้านตาประเสริฐ ชื่อวัดนักบุญเปโตร ต. 

ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี แต่ก่อนเป็นแพ ต่อมาย้าย 

ขึ้นบก ในขณะนั้นวัดนี้ยังไม่มีคุณพ่ออยู่ประจำา มีคุณพ่อ 

กูตังค์จากวัดตาคลี มาถวายมิสซาให้ทุก 2 อาทิตย์ ช่วง

หลังเป็นทุกวันอาทิตย์ และต่อมามีมาเซอร์จากโรงเรียน

วันทามารีย์ จ.นครสวรรค์ มาสอนคำาสอนให้เด็ก ๆ 

ส่วนผู้ใหญ่คุณพ่อกูตังค์สอนคำาสอนเอง ทำาให้เด็ก ๆ 

ได้รู้จักนักบวช และบุตรสาวคนหนึ่งของตาประเสริฐได้

สมัครเป็นเซอร์ในคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

 เกือบทุกวันอาทิตย์ ภรรยาของคุณตาจะเตรียม

ชุดที่ดีที่สุดไว้ให้ลูก ๆ ใส่ไปวัด ส่วนคุณตาจะเลือกปลา

อย่างดี ถวายให้คุณพ่อและคณะเซอร์ บางทีผลไม้จากไร่

ดี ๆ ลูก ๆ ก็อยากรับประทาน คุณตาบอกว่า “ของดี ๆ 

ต้องยกถวายให้สงฆ์องค์เจ้าและนักบวช พวกเขาเป็น

ตัวแทนของพระเจ้า” 

 มีคร้ังหน่ึง ลูกชายตาประเสริฐคนหน่ึงได้โยกย้าย 

ไปเป็นสรรพสามิตจังหวัดเชียงราย ซึ่งสมัยนั้นยังมีการ

ค้าขายเหล้าเถื่อน ตาประเสริฐบอกลูกชายว่า “ลูกเป็น

ใหญ่เป็นโต ก็อย่าลืมตัว เรามีพออยู่พอกิน อย่ารับ 

สินบนจากใคร ให้ยึดถือความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง แล้ว

ชีวิตการงานจะมั่นคง” สิ่งที่คุณตาสอนลูกก็คือบทสอน

จากองค์พระเยซูเจ้าเอง “ผู้เป็นใหญ่ก็จงสุภาพถ่อมตน

รับใช้ผู้อื่น” (มก 10:43) และอีกตอนหนึ่งว่า “ท่าน

ซื่อสัตย์แม้ในสิ่งเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย” 

(ลก 16:10)

 น้าของคุณตาคนหนึ่งเป็นนักบวชในคณะภคินี

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้บอกกับ

คุณตาว่าคุณตามีลูกหลายคน ขอคนหนึ่งถวายให้พระ 

หลังจากนั้นคุณตาก็สวดขอให้ตนได้ถวายลูกคนหนึ่ง

แด่พระ ซึ่งคุณตาได้บอกเรื่องนี้เมื่อตอนบุตรสาวฉลอง

ครบ 25 ปีแห่งชีวิตนักบวชในปี พ.ศ. 2552 และยัง

บอกอีกว่าได้สวดขอพระให้มีชีวิตอยู่จนได้เห็นบุตรสาว

ฉลองครบ 25 ปี และคุณตาก็ได้รับสิ่งนั้น และพระเจ้ายัง

แถมให้อีก 3 ปีจนบุตรสาวกลับจากศึกษาต่อต่างประเทศ 

และได้มีโอกาสดูแลบิดาอย่างใกล้ชิดต่ออีก 2 ปีรวม

เป็น 5 ปีก่อนคุณตาจะลาจากไปอยู่กับพระเจ้านิรันดร

เมื่ออังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 ชีวิตบั้นปลายตาประเสริฐได้รับ 3 สิ่งที่คุณตาได้

สวดวอนขอต่อพระเจ้าในระยะเวลาเดินทางอันยาวนาน 

ในโลกนี้ดังผู้เฒ่าสิเมโอน และประกาศกหญิงอันนาได้

รอคอย คือ (1) การได้อยู่ใกล้พระใกล้วัด (2) ได้อยู่ 

ใกล้ชิดลูก ๆ  และ (3) เมื่อแก่ตัวลงขอให้ช่วยเหลือตัวเอง 

ได้ตลอดชีวิต ลูก ๆ ของคุณตาจึงได้ซื้อบ้านเล็ก ๆ ให้

และคุณตาได้ย้ายจากบ้านบุตรสาวคนโต จ.นนทบุรี มา

อยู่ที่ อ.สามพราน ใกล้บุตรสาวที่เป็นนักบวช และอยู่

กับลูกชายคนเล็กที่บ้านนี้

 เมื่อคุณตาต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

คุณตาได้บอกว่า “คงเป็นโอกาสสุดท้ายแล้ว อาจจะไม่ได้ 

กลับไปบ้านอีก”  คุณตาสวดภาวนายกมือพนมบ่อย ๆ 

จนคุณหมอบอกว่าคุณตาไม่ต้องไหว้หมอทุกคร้ังหรอก 

ลูก ๆ ได้มาเยี่ยมคุณตาบ่อย ๆ และได้ร่วมฉลองกับ

คุณตาในวันพ่อ 5 ธันวาคม วันคริสต์มาส วันปีใหม่ 

และแม้วันวาเลนไทน์ ซึ่งคุณตารับรู้ทุกอย่าง แม้กระทั่ง

เฮือกสุดท้ายของลมหายใจที่ถวายคืนแด่พระเจ้า ยังมอง

ดูบุตรสาวตาแป๋ว ยิ้มน้อย ๆ และหลับไปพร้อมกับลม

หายใจครั้งสุดท้ายนั้น 

 และนี่คือคำาไว้อาลัยส่วนหนึ่งในพิธีปลงศพ

ของคุณตาประเสริฐ ซึ่งเป็นพยานชัดเจนถึงความเชื่อ

เท่ียงแท้ของท่านในการทำาหน้าท่ีเลี้ยงดูและอบรมบุตร 

ที่เกิดมาอย่างดีตามคำาสอนของพระศาสนจักร ลูก ๆ 

ทุกคนของคุณตาไม่มีใครทิ้งพระทิ้งวัดเลย

 เปโตร ประเสริฐ ดาวดี เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญ

เปโตร ท่าซุง แต่งงานกับนางมะปราง ขลุ่ยประเสริฐ มี

บุตรธิดา 8 คน 

 1. บุตรชายคนโต (วิเศษ ดาวดี) รับราชการ 

เป็นพยาบาลเทคนิค ประจำาโรงพยาบาลอุทัยธานี เสีย

ชีวิต

 2. บุตรสาวคนที่ 2 (วิไล เนียมหอม) รับ

ราชการ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมประจำาตำาบล

ประเสริฐอิสลาม จ.นนทบุรี

 3. บุตรชายคนที่ 3 (ชัยชาญ ดาวดี) รับ

ราชการ นักวิชาการสรรพสามิต ชำานาญการพิเศษ 

สำานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 2 

 4. บุตรสาวคนที่ 4 (อรัญญา วงค์ดาว) รับ

ราชการ ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นัก

วิชาการศึกษา ชำานาญการพิเศษ สำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 5. บุตรสาวคนที่ 5 (เซอร์มักดาเลนา สุภาพร 

ดาวดี) นักบวชหญิงคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

ตำาแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาบาลวิชาชีพ 

หลุยส์โชเวย์คลินิกเวชกรรม จ.นครปฐม

 6. บุตรชายคนที่ 6 (เสรี ดาวดี) เภสัชกร 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของร้านขายยาเสรีเภสัช จ. 

ขอนแก่น

 7. บุตรชายคนที่ 7 (บุญประกัน ดาวดี) 

วิศวกรอาวุโส (Senior engineer) ศูนย์ปฏิบัติการ

วิศวกรรมจราจรทางอากาศ นครราชสีมา บริษัทวิทยุ

การบินแห่งประเทศไทยจำากัด 

 8. บุตรชายคนที่ 8 (อนุชา ดาวดี) พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ระดับ 8 สำานักพิมพ์ โรงงานยาสูบ 

กรุงเทพฯ 

 ลักษณะของคุณตา เป็นคนขยัน ซื่อสัตย์ 

ศรัทธา ไม่เสพสุราและบุหรี่ งานอดิเรกคือการเลี้ยงปลา 

และชอบดูมวยเป็นชีวิตจิตใจ สิ่งที่คุณตาประทับใจคือ

การได้แบกบุษบกแม่พระฟาติมา ที่ประเทศโปรตุเกส 

และได้สัมผัสรองเท้าของนักบุญเปโตรที่วาติกัน กรุงโรม

 ชีวิตช่วงท้ายของคุณตาแทบจะไม่ได้ทำาบาป

อะไรเลย ทุกวันคุณตาสวดสายประคำา 3 สาย สวด

ระหว่างวัน 1 สาย สวดที่ห้องคุณแม่ซึ่งป่วยเรื้อรัง 1 

สาย และสวดก่อนนอน 1 สาย กวาดใบไม้ที่ชั้นล่างของ

บ้าน เลี้ยงปลาในอ่างเล็ก ๆ และมาวัดประจำาวันอาทิตย์

ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

 คุณตาเป็นคนรักการอ่าน กิจกรรมสุดท้ายที่

ท่านทำาที่บ้านก่อนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล คือ

การอ่านหนังสืออุดมศานต์ และในบทความนี้นอกจาก

จะมอบให้ผู้อ่านทุกท่านแล้ว ยังได้เขียนเพื่อมอบให้ตา

ประเสริฐได้อ่านในสวรรค์ด้วย

 จาก คูหาว่างเปล่า.Com
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ราว 2,200 คน ท่ีมาช่วยเหลือสังคมของพวกเขาเพื่อจะ

ทำาสิ่งแบบนี้

l “หมวกนิรภัยสีขาว” เป็นพลเมืองธรรมดาท่ีมีชีวิต

ปกติท่ัวไปก่อนวิกฤตกาลความขัดแย้งจะเกิดข้ึน สงคราม

เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งพร้อมกับพวกเขา แทนที่จะเข้ารบ 

พวกเขาอาสาสมัครจัดให้บริการอันมีคุณค่าแก่ประชาชน

ซีเรีย พวกเขา 80 คน ตายด้วยกระสุนปืนขณะกำาลัง

เข้าช่วยเหลือผู้คน ตั้งแต่กลุ่มเริ่มทำางานในปี ค.ศ.

2003  พวกเขาได้ช่วยชีวิตผู้คนรอดตายกว่า 12,500 

ชีวิตแต่เพื่อจะสานต่อพันธกิจนี้ พวกเขาต้องการแหล่ง

สนับสนุน หยูกยา และเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ หากไม่มี

พวกเขาก็ไม่อาจช่วยชีวิตผู้คนได้มากกว่านี้ ท่ามกลาง

ซากปรักหักพัง    ตามตัวเลขขององค์การอนามัยโลก 45 

เปอร์เซ็นต์ของชาวซีเรียท่ีเป็นคนงานได้เดินทางออก

นอกประเทศไปแล้ว ราว 400 ถึง 600 คนได้ตายจาก

ไปตั้งแต่เริ่มรบกัน โรงพยาบาล มากกว่า 40 แห่งถูก

ทำาลาย

l กลุ่ม “หมวกนิรภัยสีขาว” ไม่ได้เป็นกลุ่มการเมือง 

พวกเขาใส่ใจผู้คนโดยไม่สนใจว่าเขาคนน้ันจะเป็นกลุ่มไหน 

ท่ามกลางระเบิด พลแม่นปืนสไนเปอร์ ถังน้ำามันสนิม

เขรอะที่เต็มไปด้วยตะปูเพื่อนำามาทำาลายบ้านเรือน 

โรงเรียนและโรงพยาบาล ดังนั้นพวกเขายังคงเสี่ยงชีวิต

ของพวกเขาต่อไป

พระสันตะปาปาทรงอนุญาตให้ฝังศพคนเร่ร่อน

ในสุสานทิวโทนิค ของกรุงวาติกัน

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

สุสานทิวโทนิค

กลุ่ม “หมวกนิรภัยสีขาว” ช่วยเหลือเด็กและผู้อยู่ใต้

ซากอาคารที่ถูกโจมตีจากระเบิด

25 กุมภาพันธ์ 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l วิลลี เฮอร์เทลเลอร์ สิ้นใจเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2014 ณ โรงพยาบาลใก้ลกรุงวาติกัน เขาได้รับการฝัง 

ในกรุงวาติกันวันที่ 9 มกราคม  เฮอร์เทลเลอร์เป็นคนเร่ร่อนที่ผู้คนรอบๆ จัตุรัสนักบุญเปโตรรู้จักดีพระสันตะปาปา

ทรงอนุญาตเป็นการส่วนพระองค์ให้ฝังศพเขา ณ สุสานทิวโทนิค ที่ตั้งอยู่ระหว่างพระมหาวิหารนักบุญเปโตรกับ 

หอประชุมเปาโล ที่ 6 ซึ่งเป็นสุสานเก่าแก่นับร้อยปี เฮอร์เทลเลอร์จะได้หลับพักผ่อนท่ามกลางเจ้าชายและอัศวิน 

เขาเป็นคนเร่ร่อนคนแรกที่ได้ฝัง ณ ที่นี้ เฮอร์เทลเลอร์เป็นเพื่อนกับพระอัครสังฆราช อเมริโก เชียนิ และพระคุณเจ้า

เชียนิ ก็ขอต่อพระสันตะปาปาเพื่อเพื่อนของเขาจะได้รับการฝัง ณ สุสานแห่งนั้น หลังจากความเห็นชอบของพระ

สันตะปาปา พระอัครสังฆราชก็ทำาพิธีปลงศพให้แก่ผู้ล่วงลับ

l วิลลี เฮอร์เทลเลอร์ อายุ 80 ปี ดำารงชีพด้วยการทำาบุญของผู้คนในจัตุรัสนักบุญเปโตร

วัดพระจิตเจ้า แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ฉลองวัดและฉลอง 25 ปี ศูนย์พระจิตเจ้า 
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2015 เวลา 10.00 น.

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

สอบถามคุณสุทิวัส โทร. 0-5365-6485 / คุณจารุวรรณ โทร. 08-7181-5174
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หนังสือ   

ความเชื่อ 

อันเป็นชีวิต

โดย พงศ์ ประมวล  
ราคา 120 บาท

ติดต่อ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

เรามีเอกภาพในศีลมหาสนิท
 คณะโฟโคลาเรจัดพบปะบรรดาพระสังฆราช

เพื่อนของคณะ (ครั้งที่ 38) ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม  

ค.ศ. 2015  ท่ีศูนย์มารีอาโปลี  กัสแตล กันดอลโฟ  กรุงโรม 

ประเทศอิตาลี    หัวข้อ “พิธีบูชาขอบพระคุณ : ธรรม 

ล้ำาลึกแห่งความสัมพันธ์”  (Mystery of Communion)  

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักด์ิ  โกวิทวาณิช  

เป็นประธาน   มีพระสังฆราชจากซีเรีย  อิรัก  และยูเครน  

ที่คริสตชนถูกเบียดเบียนได้มาครั้งนี้ด้วย

 หัวข้อของการประชุมมาจาก 12 หัวข้อการ

ดำาเนินชีวิตจิต  เช่นเรื่องพระเจ้าทรงเป็นความรัก  การ

ทำาตามพระประสงค์  พระวาจาของพระเจ้า  พระเยซู

ผู้ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ  และปีนี้เรื่อง พิธีบูชาขอบพระคุณ  

ธรรมล้ำาลึกแห่งความสัมพันธ์  การพบปะนี้มิใช่มาฟัง

เทววิทยา  แต่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อนี้

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสกับ

บรรดาพระสังฆราชเพื่อนโฟโคลาเร  ประมาณ 60 คน  

จาก 35 ประเทศ  ที่มาเข้าเฝ้าพระองค์  ณ  หอประชุม

เปาโล ที่ 6  ในวันพุธที่ 4 มีนาคม  ว่า

 “พระสังฆราชไม่รวมประชาชนรอบตัวหรือ

ความคิดของตน  แต่ให้สนใจพระคริสตเจ้าในพระวาจา

และศีลมหาสนิท  พระสังฆราชเป็นหลักของเอกภาพใน 

พระศาสนจักร  แต่ต้องอาศัยศีลมหาสนิท  มิฉะนั้น

เอกภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้  หากถูกลดคุณค่าเหลือพลัง

ระดับมนุษย์  ระดับจิตวิทยา  และด้านสังคม  อาศัย

พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท  เราจะได้พลังให้ดำาเนินชีวิต

ในความเชื่อและความหวัง

 เมื่อเราถวายบูชาขอบพระคุณ  เราก็รวมเป็น

หนึ่งกับพวกท่าน  เราสวดให้ท่าน  ให้เกิดความคิดริเริ่ม

สร้างความเป็นปึกแผ่นในพระศาสนจักร  ให้ได้รับพละ

กำาลังและความหมาย

 พิธีบูชาขอบพระคุณรับประกันว่าพระคริสตเจ้า

เป็นศูนย์กลาง  พระจิตเจ้าทรงนำาเราให้ก้าวหน้าและริเร่ิม

ต่างๆ สู่การพบปะกันและความสัมพันธ์

 ในการอบรมของพระเยซูเจ้า  พระสังฆราช

รวมประชาสัตบุรุษที่อยู่ในความดูแลของท่าน  ด้วยการ

ถวายชีวิตของตน  ชีวิตของพระสังฆราชต้องเลียนแบบ

พระคริสตเจ้า  เป็นพระวรสารที่มีชีวิต  กลายเป็นปังที่

ถูกบิออกเพื่อชีวิตของคนทั้งหลาย  ด้วยการเทศน์สอน

และประจักษ์พยานชีวิต  ใครได้รับการหล่อเลี้ยงด้วย

ความเชื่อในพระคริสตเจ้าปังทรงชีวิต  ความรักของ

พระองค์ก็กระตุ้นเราให้สละชีวิตเพื่อพี่น้องชายหญิง  

ให้ออกไป  ออกไปพบบรรดาผู้ที่ถูกทอดทิ้ง  และถูก

เหยียดหยาม”

 หลังจากนั้น  เราได้ถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ

ในมหาวิหารนักบุญเปโตร  ใกล้หลุมศพนักบุญเปโตร  

และรื้อฟื้นสัญญาร่วมกัน

 บรรดาพระสังฆราชที่มาร่วมการพบปะครั้งนี้  

ตระหนักดียิ่งขึ้นถึงความหมายพิธีบูชาขอบพระคุณว่า

ช่วยให้เรามีความสัมพันธ์กัน  มากกว่าเชื้อชาติเดียวกัน  

แต่มีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง  และเราต้องดำาเนินชีวิต

เป็นหลักตามคำาสอน  เป็นพิเศษในที่มีการเบียดเบียน

ศาสนา

 “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา  ก็ให้เขาเลิกนึกถึงตนเอง 

ให้แบกไม้กางเขนของตน  และติดตามเรา” (มก 8:34)
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ปฏิทินคาทอลิก 2015 
 สมุดบันทึก ราคา 40 บาท / ไดอารี่พกพา ราคา 45 บาท
 ปฏิิทินแขวน ราคา 40 บาท / ปฏิทินเล่ม ราคา 80 บาท

        ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ  โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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   วัดนักบุญยอแซฟ  

ตรอกจันทน์  กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดและพิธี

โปรดศีลกำาลัง วันศุกร์ที่ 1 

พฤษภาคม  เวลา 10.00 น. 

 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  

 วัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง อ.หนองพอก 

จ.ร้อยเอ็ด ฉลองวัดวันจันทร์ที่ 13 เมษายน เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง อ.โนน-

คูณ จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม เวลา 

10.00 น.

 วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทย

เจริญ จ.ยโสธร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม เวลา 

10.00 น. 

 วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบล-

ราชธานี ฉลองวัดวันที่ 13 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน 

 วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ 

จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน เวลา 

10.00 น. 

 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 ถวายอาสนวิหารและฉลอง 130 ปีแห่งความเชืิ่อ 

ชุมชนท่าแร่ วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. 

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ 

เป็นประธาน  

 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

 วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม ต.สวนผึ้ง 

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 10 

พฤษภาคม เวลา 10.30 น. วันรณรงค์เพ่ือกลุ่มชาติพันธ์ุ 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลเชียงใหม่

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” 

โดยอธิการและอธิการิณีเจ้าคณะ 

โอกาสปีนักบวช
เดือนมีนาคม 
-  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
- คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง 
กรุงเทพฯ
-  คณะพระมหาไถ่

-  คณะเยสุอิต

กับรายการโทรทัศน์ 
Power of Love  “พลังรัก”

ทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 17.00-17.30 น.

ช่อง TNN 24

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน

 วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน เวลา 10.30 น. 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน (งดจำาหน่ายสินค้า)  

 วัดแม่พระรับสาร ตราด ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

28 มีนาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร ท่าใหม่ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 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.

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ.ชล- 

บุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน เวลา 10.30 น. 

 วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 27 

มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 

 

 วัดอัครเทวดาคาเบรียล จ.ปัตตานี ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน (ติดต่อ 

คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำา โทร. 08-1840-7884)

 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

สังฆมณฑลจันทบุรี

ประธาน (ติดต่อคุณพ่อสุเทพ ภูผา โทร. 08-1012-

3192)

 วัดพระจิตเจ้า แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

ฉลองวัดและฉลอง 25 ปี ศูนย์พระจิตเจ้า วันเสาร์ที่ 

23 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน   
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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

k สังฆมณฑลอุบลราชธานี  มีความยินดี 

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของ 

สังฆานุกรอันดรูว์ อาทิตย์  นิยมธรรม โดยพระ

สังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. เป็น

ประธานในพิธี วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2015 เวลา 

10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี

“จงเลิกนึกถึงตนเอง
จงแบกไม้กางเขนของตนทุกวัน

และติดตามเรา” 

(ลูกา 9:23)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 14 ประจำาวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2015 หน้า 17

อุดมสาร หนังสอืพมิพข์า่วคาทอลกิ รายสปัดาห ์R เจา้ของ : สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ประเทศไทย R ผูอ้ำานวยการ : คณุพอ่อนชุา ไชยเดช R บรรณาธกิารบรหิาร : คณุพอ่อนชุา ไชยเดช R หัวหน้ากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัดิ ์ 

R กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำา R ฝ่ายโฆษณา : สพุร เลา่เรยีนธรรม R รายช่ือผูป้ระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำาแตล่ะสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คณุพอ่พงศเ์ทพ ประมวลพรอ้ม สังฆมณฑลเชียงใหม ่: คณุพอ่บรโูน  โรสซ ี 

สงัฆมณฑลจนัทบรีุ : คณุพอ่เอนก นามวงษ ์อคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง : คณุพอ่วีรพงศ ์      โพธิมล สังฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอ่เสนอ ดำาเนนิสดวก สังฆมณฑลนครราชสมีา : คณุพอ่เกรยีงไกร ย่ิงยง สังฆมณฑลนครสวรรค ์: คณุพอ่พรชัย สงิหส์า  

สงัฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี: คุณพ่อนท ีธรีานุวรรตน์ สังฆมณฑลอุดรธานี : คณุพอ่เลศิอมัพร พรหมผาย สงัฆมณฑลอบุลราชธานี : คณุพอ่บญุพฤกษ ์ทองอนิทร ์R คา่บำารงุปีละ 400 บาท โอนเข้าบัญช ีธนาคารกรงุเทพ สาขาย่อยโอเรยีนเต็ล บญัชีสะสมทรพัย์  

ชื่อบัญช ีการพิมพ์คาทอลิก เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย การพิมพ์คาทอลิก / ธนาณัติในนามซิสเตอร์ศักดิ์ศรี งามวงศ์ สั่งจ่าย ป.ณ.ยานนาวา 10120 R สำานักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทร ีแขวงช่องนนทรี  

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ่ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nonsi 14, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120  

Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com, udomsarn@cbct.net website : www.udomsarn.com

 โดย... เงาเทียน

 น้อง ๆ เยาวชนที่รัก การเดินทางของเรา 

พร้อมกับพระเยซูเจ้า ในเทศกาลมหาพรต ใกล้จะถึง 

จุดหมายปลายทางแล้วนะครับ ณ เชิงเขากัลวารีโอ พระ

เยซูเจ้าทรงอยู่ที่นั่น ข้ามผ่านการเดินทางที่แสนเจ็บปวด

ทรมาน และที่สุด ที่พระองค์ทรงถูกตรึงบนกางเขนและ

สิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงชนะบาปและความตาย ด้วย

ความรักที่ทรงพลังแข็งแกร่งกว่าความเจ็บปวด ความ

ทุกข์ยาก และความตาย 

 และเมื่อองค์พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพ 

พระองค์ทรงนำาชีวิตใหม่ ความหวังใหม่ พลังใหม่ มาให้

กับเรา   หลายคร้ังในชีวิตประจำาวันของเรา เรากับพระเจ้า

อาจจะเดินสวนทางกันบ้างเป็นคร้ังคราว ในความคิดเห็น 

การตัดสิน การตีคุณค่า การปฏิบัติ... แต่ชีวิตใหม่ที่

เกิดมาพร้อมกับการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้าจะ

ช่วยทำาให้เรากับพระเจ้าเดินไปด้วยกัน หรือจะให้ดีกว่า

นั้น  เราเดินไปในพระเจ้าและพระเจ้าอยู่ในเรา  เรากับ

พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน  แม้ว่าหลายครั้งจะเป็นการยาก 

ที่จะดำาเนินชีวิตให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า 

เพราะไม่น้อยครั้งที่เราไม่เข้าใจว่าทำาไมหนทางของ

พระเจ้าจึงเป็นอย่างนี้ ซึ่งดูตามประสามนุษย์แล้วน่าจะ

เป็นอย่างน้ัน และอีกบางคร้ัง หนทางของพระเจ้าเรียกร้อง

บางสิ่งบางอย่างจากเรา ความเสียสละ ความปวดร้าว 

น้ำาตา ความขมขื่น... จนเราแทบจะไม่เชื่อว่า นั่นก็ยัง

เป็นหนทางของพระเจ้าอีกเช่นกัน

 การกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า จะให้กำาลังใจ 

ความหวังแก่เราที่จะเชื่อต่อไป ทั้งๆ ที่หลายครั้งดูจะ

ขัดกับสามัญสำานึกที่จะน้อมรับน้ำาพระทัยของพระองค์ 

ทั้งๆ ที่หัวใจเราตะโกนก้องอยู่ปาว ๆ ว่ามันขัดต่อ

เหตุผล มันเป็นไปไม่ได้ ที่จะยืนหยัดเป็นคนดีหรือ

พยายามที่จะทำาความดีต่อไป  น้อง ๆ ครับ เราจะพบ

กับความสำาเร็จ สอบได้ เรียนจบ หลังจากที่เราตั้งใจ

เรียน อ่านหนังสือมาอย่างหนัก เราจะมีงานทำา ประสบ

ความสำาเร็จ หลังจากที่เรามีวินัยกับตนเอง ขยันขันแข็ง 

พากเพียรอดทน เราจะมีอนาคตที่ดี หลังจากที่เรา

อดออม เก็บหอมรอมริบ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง เรา

จะมีเพื่อนที่ดี ถ้าเราเป็นเพื่อนที่ดีกับผู้อื่น ทำาไมเราต้อง

พยายามอย่างหนักที่ทำาให้ชีวิตของเราดีขึ้น เพราะเรา

มีจุดมุ่งหมายใช่ไหมครับว่าสักวันหนึ่ง เราจะได้สิ่งที่เรา

หวังไว้  เราจึงทำาทุกอย่างเพ่ือให้เราไปถึงจุดหมายปลายทาง 

นั้น จงเชื่อเถอะครับว่า พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดี

ที่สุดสำาหรับพวกเราทุกคน ความเชื่อของเราไม่ไร้ผล 

ครับ เพราะพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพจริง พระองค์

ทรงเป็นความหวัง พลัง และจุดหมายปลายทางของเรา

 น้อง ๆ เยาวชน ครับ ทุกเช้าของวันใหม่ เรา

ได้รับสัญญาณจากพระเจ้าทุกวันครับ ชีวิตกำาลังเริ่มต้น 

แล้ว ใช้ชีวิตที่เราได้รับในทุก ๆ วัน ด้วยความหวัง เต็ม

เปี่ยมไปด้วยพลังที่จะทำาความดีนะครับ ตอบแทนความ

รักของพระเจ้าที่ทรงรับบาปและความผิดทั้งหมดของ

เราไว้แล้ว ด้วยการเริ่มต้นวันใหม่ในทุก ๆ วัน ด้วย

ดวงใจดวงใหม่ ที่พร้อมจะทำาความดีเสมอ แล้วพบ 

กันใหม่ กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า สวัสดีครับ
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 Sarah Butler คอลัมนิสต์นิตยสารคาทอลิกสหรัฐอเมริกา เธอเขียน

บทความที่ชื่อว่า “ใครจะเป็นผู้ตัดสิน? โพลคาทอลิกต่อสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสครั้งแรกในช่วงแห่งการดำารงตำาแหน่งพระสันตะปาปาครบ 2 ปี” น่า

สนใจเหมือนกันท่ีเธอนำาแบบสำารวจความนิยมชมชอบต่อสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส จากอเมริกันชนมาลองสรุปดู โดยส่วนตัวผมสนใจคำาถามมากกว่า เช่น 

คำาถามที่ว่า ตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้รับเลือก ข้าพเจ้าสนใจใน

ความเชื่อของคาทอลิกมากขึ้น ที่ตอบเห็นด้วยมี 59% หรือคำาถามที่ว่าข้าพเจ้า

ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตสุภาพและเรียบง่ายของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส ท่ีตอบว่าได้รับมีถึง 63% หรือข้าพเจ้าพบว่าต้ังแต่สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิสขึ้นเป็นพระสันตะปาปาทำาให้เราสนใจข่าวสารข้อมูลของคาทอลิกมาก

ขึ้น อันนี้มีผู้เห็นด้วยถึง 69% แต่ผลของอเมริกันชนต่อสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสใช่ว่าจะมีแต่ในทางบวก บางประเด็นก็ดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวข้อง เฉยชา 

เช่นคำาถามที่ว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมีส่วนทำาให้เราสนใจไปร่วมมิสซา

มากขึ้นหรือไม่ อันนี้มีผู้ตอบเห็นด้วยเพียง 31% ฯลฯ สถิติยังคงเป็นเรื่องของ

ตัวเลขและข้อมูลที่หยิบยกมาอ้างอิง แต่การได้สัมผัสถึงรากและแก่นของชีวิต

ต้องเข้าไปให้ถึงจิตวิญญาณ

 พักหลังผมมีโอกาสได้ฟังเรื่องของหลาย ๆ  คนที่ผ่านชีวิตกันมาจะเรียก 

ว่าโชกโชนก็ไม่ผิด แต่ถ้าจะให้ตรงต้องบอกว่าโชกเลือดกันเลยดีกว่า บางทีมัน

ทำาให้ผมเข้าใจว่า คนเราถ้าไม่เจ็บปวด ยากลำาบาก จะเข้าใจความสุข ความ

สำาเร็จได้ถึงกึ๋นแค่ไหน และที่สำาคัญความภาคภูมิใจในชีวิตจะมาจากอะไร ถ้าทั้ง

ชีวิตถูกปูไว้หมดแล้ว 

 ความสุขของรอน (นามสมมุติ) รอนก็เหมือนคนทั่วไปอยากจะมีชีวิต

ที่ดี เกิดในครอบครัวที่สมบูรณ์ แต่เริ่มเรื่องก็เศร้าซะแล้ว พ่อแม่รอนตายตั้งแต่

รอนลืมตาดูโลกได้ไม่กี่วัน เอาเถอะ รอนยังมีปู่ย่าตายาย หลายคนยังเอ็นดูและ

สงสารรอน แต่พ่อแม่ก็คือพ่อแม่ ปู่ย่าตายายก็คือปู่ย่าตายาย เขาไม่ได้รักเราไป

กว่าลูกของเขาหรอก

 รอนรอเวลาที่เติบโต เธอพร้อมจะจากบ้านมาเผชิญชีวิตในเมืองกรุง 

เธอเริ่มงานจากการเป็นแม่บ้าน โลกยังเข้าข้างเธออยู่บ้าง ที่นี่เธอได้พบรักกับ

ชายหนุ่มจิตใจดี ท้ังสองมีความสุขตามอัตภาพ แยกย้ายกันประกอบสัมมาอาชีพ 

รอนมอบทุกอย่างให้สามีเธอจัดการดูแล เงินทุกบาททุกสตางค์ เธอมีหน้าที่ 

หามา สามีมีหน้าที่ดูแลจัดการ ชีวิตดูเหมือนลงตัว พยานชีวิตได้กำาเนิดขึ้น 

ความสุขที่สมบูรณ์เติมเต็มชีวิตครอบครัวน้อย ๆ แต่โดยไม่ทันระวังตัว พายุก็

พัดโหมเข้ามาอีกครั้ง เมื่อเงินที่มีจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ หรือโลภโมโทสัน 

หนี้สินเริ่มเกิดขึ้น มีทางเดียวที่เลือกได้ สามีต้องหนีหนี้

 รอนสงสัยว่าไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วใช่ไหม ทำาไมเราไม่สู้ไปด้วยกัน การสู้ไป

ด้วยกันยิ่งจะทำาให้เราตายไปพร้อมกัน ผมจะไปตายเอาดาบหน้า ผู้เป็นสามีพูด

เหมือนได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุด รอนจำาใจให้สามีจากไป ทิ้งลูกไว้กับตน สามีเริ่มขาด

การติดต่อ เงินทองที่หามาได้ต้องใช้หนี้ ทางออกสุดท้ายที่รอนคิดได้ จบชีวิต

มันซะคงไม่ต้องทนลำาบากต่อไป

 “แม่...” ลูกชายร้องขอกินนม ในขณะที่ผู้เป็นแม่ผสมยาฆ่าแมลงเข้าไป

ในขวดนมนั้นแล้ว ชั่ววูบเดียว เมื่อเธอคิดได้ ในเมื่อลูกไม่ได้ขอยาพิษ ลูกขอ

นม เพื่อเขาจะมีชีวิตต่อไป เราจะต้องกัดฟันสู้เพื่อลูก ผมสงสัยว่า รอนเอาพลัง

จากไหนมาตอบโจทย์ชีวิตโจทย์นี้

 พิม (นามสมมุติ) สาวงามคนใต้ เมื่อเธอมุ่งสู่กรุง สามีเธอจากไป 

พร้อมกับทิ้งลูกน้อยทั้ง 3 ให้เป็นกำาพร้า มากไปกว่านั้น เมื่อเธอพบว่า หัวใจ

ของเธอทำางานไม่ปกติ 

เส้นเลือดใหญ่ หล่อเลี้ยงชีวิต

 ร่างกายส่งผลข้างเคียงมากมาย จนในที่สุด เธอต้องเปลี่ยนหัวใจ ผม

แทบไม่เชื่อหูตัวเองขณะที่ได้ยินเรื่องเหล่านี้ ปัจจุบัน เธออายุเกือบ 50 ปีแล้ว 

หัวใจที่เธอใช้อยู่คือหัวใจของเด็กหนุ่มอายุ 18 ปี   และจากวันที่มีอาการจนถึง 

ปัจจุบัน 10 ปีที่เธอผ่านเรื่องราวเหล่านี้มา เธอยิ้มสู้ ผมสงสัยว่าเธอมีความ

สุขจริงแท้แค่ไหน เธอยังไม่หยุดร้องไห้เวลาที่นึกถึงความโชคร้าย แต่ในความ 

โชคร้ายย่อมมีสิ่งดี ๆ เธอพบว่าเพื่อน ๆ รักเธอ เข้าใจเธอ และพร้อมที่จะ 

ช่วยเหลือเธอ เธอวาดหวังสั้นลง แค่นี้ก็พอแล้ว ที่ยังมีชีวิตอยู่

 ชีวิตคืออะไร และความสุขในชีวิตคืออะไรกันแน่? มันคือจำานวนนับ

ของสิ่งดี ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและเราได้รับ หรือมันคือการมองเห็นทุกสิ่งที่

เราได้รับ ด้วยมุมมองที่เข้าใจ ด้วยทัศนคติที่มีความเชื่อว่า พระเจ้ายังประทับอยู่ 

จริง ๆ ผมสงสัยเหมือนกันว่า ทำาไมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสถึงประกาศ

ว่าปีหน้าจะเป็นปีอะไรตั้งแต่เราผ่านปีใหม่กันไปแค่ไม่เกิน 3 เดือน พระองค์ 

เซอร์ไพรส์กับเราอีกแล้ว แต่เมื่อมาดูสาระหรือประเด็นที่พระองค์หยิบยกขึ้นมา 

ปี “ปีติแห่งความเมตตา” (The Year of Mercy) ทุกชีวิตยังคงก้าวเดินและ

แสวงหาความเมตตาและความรักของพระเหมือนเส้นเลือดใหญ่ ที่หล่อเลี้ยง 

ทุกวันของชีวิต และทุกชีวิตในทุก ๆ วัน 

บรรณาธิการบริหาร
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“เข้าเงียบ” สมาชิกวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ และ

วัดเซนต์หลุยส์ เข้าเงียบกลุ่มย่อยร่วมกับพี่ๆ น้องๆ ของคุณทิพวรรณ ทิวา-

วรรณวงศ์ ที่ทิพวรรณชาเล่ย์ หัวหิน โดยมีคุณพ่อจิตตพล ปลั่งกลาง จาก 

วัดพระมหาไถ่ เป็นจิตตาธิการ ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 

1 มีนาคม 2015

“สัมมนา” วันที่ 3-5 มีนาคม 2015 คณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 สัมมนา 

เรื่องการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าและการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข ที่บ้านพัก 

หาดหฤทัย โดยมีคุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมจำานวน 

26 คน

ตาประเสริฐ: แบบอย่างความเชื่อคริสตชน

ที่เรียบง่าย

ตาประเสริฐ อายุ 85 ปี มีรกรากอยู่ที่สามเสน กรุงเทพฯ ต่อมาตาและยาย 

ได้ย้ายมาเปิดโรงสีขนาดใหญ่ที่เกาะใหญ่ จ.อยุธยา หลังจากนั้นบิดามารดา

ของคุณตาก็ได้ย้ายมาอยู่ จ.อุทัยธานี ประกอบอาชีพจับปลา ซึ่งตาประเสริฐ

ก็ได้ประกอบอาชีพนี้ร่วมกับการค้าขายและทำาไร่ข้าวโพด (อ่านต่อหน้า 7)
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ตอนที่ 9 ดุจควันกำ�ย�น ไปยังพระนิเวศน์ของพระองค์ 

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

	 คาทอลิกในประเทศไทยมีพระคาร์ดินัลถึง	2	องค์	สำาหรับผมคือความ

ยินดี

	 คาทอลิกในประเทศไทยประกาศปีศักดิ์สิทธิ์ในปีนี	้ ในขณะที่วาติกัน

จะประกาศในปีถัดไป	 สำาหรับผมคือการเตรียมจิตใจ	 เพื่อเข้าร่วมปีศักดิ์สิทธิ์

ของพระศาสนจักรสากลอย่างพร้อมมากขึ้น	 เข้าใจมากขึ้น	 และจะได้ก้าวเดิน 

ได้อย่างหนักแน่นมากขึ้น

	 คาทอลิกในประเทศไทยมีการเพิ่มจำานวนในอัตราส่วนที่น้อยมาก	

สำาหรับผมไม่ใช่ปัญหาเรื่องจำานวน	 คุณภาพย่อมสำาคัญกว่ามาก	 จำานวนอาจ 

วัดได้ง่ายกว่า	 ในขณะที่คุณภาพอาจไม่มีมาตรใดมาบอกชัดเจน	 แต่คุณภาพ 

ของกลุ่มคริสตชนคือเมื่อพวกเขาได้รักและแบ่งปัน

	 ชีวิตทุกวันจึงดุจควันกำายานที่ลอยฟุ้งขึ้นไปในอากาศ	 ไม่เหลืออะไร

ให้จับต้อง	แต่เชื่อแน่ว่าไปถึงพระเป็นเจ้า

“130 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อบ้านนาดูน”  วันที่	 7	 มีนาคม	 2015	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง	 

130	 ปีชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเปาโลกลับใจ	 บ้านนาดูน	 อ.ลืออำานาจ	 จ.อำานาจเจริญ	 และเปิดเสกรูปนักบุญเปาโล	 อนุสรณ์	 130	 ปี	 อาคารดาแบง	 	 โอกาสนี้ 

นายสุทัศน์ เงินหมื่น อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	ร่วมตัดริบบิ้นเปิดอาคาร	

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล	 ประธานสื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย	 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำานวยการ	 ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ	

ครั้งที่	1/2015	มีผู้แทนสื่อมวลชนคาทอลิกฯ	จากทุกสังฆมณฑลเข้าร่วม	พร้อม

ด้วยผู้แทนคณะนักบวช	 และคณะกรรมการกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค ์

เมื่อวันที่	 9	 มีนาคม	 2015	 ที่ห้องประชุมชั้น	 8	 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย	 โดยได้รับการสนับสนุนด้านสถานท่ีและการรับรองจากคุณพ่อเดชา 

อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการ	สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

ระหว่างวันที่	 23-27	 กุมภาพันธ์	 2015	 พระสังฆราช	 พระสงฆ์สังฆมณฑล

อุบลฯ	เข้าเงียบ	ที่เดอะ

มูนรีสอร์ท	 อ.เมือง	

จ.อุบลราชธาน	ี หัวข้อ	

“สำารวมจิตภาวนา”	นำา

การเข้าเงียบ	โดยคุณพ่อ

สมชัย พิทยาพงศ์พร 

และคุณพ่อชีวิน สุว-

ดินทร์กูร
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