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อุดรฯ บวชพระสงฆ์ใหม่

(อ่านต่อหน้า 8)

(อ่านต่อหน้า 7)

สังฆมณฑลอุดรธานี ขอเชิญร่วมพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปาโล 

ประเสริฐ คุณโดน และสังฆานุกรเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์ โดย 

พระสังฆราชยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธานในพิธี วันเสาร์

ที่ 6 มิถุนายน 2015 

เวลา 10.00 น. ที่

อาสนวิหารพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ อุดร- 

ธานี

สังฆานุกรเปาโล ประเสริฐ  สังฆานุกรเปโตร อุดม

สังสรรค์วันปัสกา 2015
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ประธาน 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และ 

คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เป็นประธานจัดงานสังสรรค์

วันปัสกา ครั้งที่ 12 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 

2015 ที่สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยได้รับ

เกียรติจากคุณสุเทพ  เกษมพรมณี รองอธิบดี 

กรมการศาสนา

สมโภชปัสกา และวันสงกรานต์
นักศึกษาคาทอลิกไทยในโรม

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2015 (อ่านต่อหน้า 8)

อบรมผู้นำากลุ่มบีอีซี
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุข- 

นิรันดร์ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

ผู้นำากลุ่ม (อ่านต่อหน้า 17)
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(อ่านต่อหน้า 4)

พิธีบูชาขอบพระคุณ
โดย : คุณพ่อ Dennis J. Billy, C.Ss.R

ถอดความโดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R

	 บางครั้งเราได้ยินเสียงคาทอลิกบางคนพูดออกมาว่า	 “ทำาไมฉันต้องไปฟัง

มิสซา” “น่าเบื่อจะตาย” “ไม่เข้าใจกันและไม่ได้รับอะไรเลยจากการไปร่วมในมิสซา”

	 ท่านอาจเคยได้ยินคำาพูดในทำานองนี้บ้าง	 บางครั้งอาจจะเป็นของคนใน

ครอบครัวของท่านเอง	 หรืออาจจะเป็นเสียงลึกลงไปในหัวใจของท่านก็ได้	 คำาร้องเรียน 

นี้อาจจะมาจากที่ไหนก็ได้	 จากคาทอลิกที่ทิ้งวัด	 วัยรุ่น	 หรือมาจากคนที่ไปวัด 

เป็นประจำา	เพราะความเคยชินโดยไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้น	คำาตอบที่มักจะได้ยิน	หาก

ถาม	 เจ้าตัวอาจตอบว่า	“ก็ฉันพูดว่าอย่างนี้” หรือ	“พระศาสนจักรสอนว่าอย่างนั้น” 

หรือ	“นั่นก็คือสิ่งที่คาทอลิกเขาทำากัน”

	 คำาตอบเหล่านี้	 มิใช่คำาตอบเลย	 และมักจะผ่านจากหูข้างหนึ่งไปยังหูอีกข้าง

หนึ่ง	คำาตอบนั้นที่พอจะฟังได้ก็	“เพราะพระบัญญัติประการที่ 3 บอกว่า ‘จงจดจำาวัน

วันพระเจ้า’”	หรือ	“พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราทำาเช่นนั้น”	หรือ	“ถ้าไม่ไปวัดนั้นเป็น

บาปหนัก”	 แต่แม้ว่าคำาตอบเหล่านี้อาจจะมีประโยชน์บ้าง	 แต่ก็เราไปฟังมิสซาเพราะ

ความกลัว	หรือการนบนอบต่อพระบัญญัติของพระเจ้า	มิใช่เหตุผลที่ดีนัก

	 เพื่อจะได้เข้าใจถึงเหตุผลที่เราไปร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ	 (มิสซา)	 โดย

เฉพาะในวันอาทิตย์	 เราจำาเป็นต้องเข้าใจว่าพิธีบูชาขอบพระคุณคืออะไร	 ในฐานะที่

เราเป็นคาทอลิก	 เราเช่ือว่าพิธีบูชาขอบพระคุณอยู่ในหัวใจของความเป็นคาทอลิกของเรา 

บรรดาพระสังฆราชผู้ร่วมประชุมสมัชชาสังคายนาวาติกันท่ีสองบอกเราว่า	 ศีลศักด์ิสิทธ์ิ

นี้คือแหล่งที่มาและจุดสุดยอดของชีวิตคริสตชน

พระธรรมล้ำาลึกแห่งศีลมหาสนิท

	 คำาว่าศีลศักด์ิสิทธ์ิ	(Sacrament)	มาจากคำาในภาษาละตินว่า	Sacramentum	

มาจากคำาภาษากรีกว่า	 Musterion	 ศีลมหาสนิทได้ถูกเรียกว่าเป็นศีลศักด์ิสิทธ์ิท้ังปวง	

เพราะเป็นการบันดาลให้ผู้ที่ร่วมในพิธีดื่มด่ำาในพระธรรมล้ำาลึกของความเชื่อของ 

คริสตชน	ซึ่งประกอบด้วยพระทรมานการสิ้นพระชนม์	และการกลับคืนพระชนม์ของ

พระเยซูคริสตเจ้า	 แต่พระธรรมล้ำาลึกแห่งพระทรมานการสิ้นพระชนม์และผ่านสู่ชีวิต

ใหม	่มิใช่เป็นการแสดงออก	แต่ได้เกิดขึ้นจริงๆ	ในพิธีนั้น	ที่เป็นเช่นนี้เพราะพระธรรม

ล้ำาลึกแห่งปัสกาของพระคริสตเจ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในเวลาและนอกกาลเวลา

แม้พิธีบูชาขอบพระคุณจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 และสถานที่แห่งหนึ่งในช่วง

เวลาหนึ่ง	 และพิธีบูชาขอบพระคุณนี้มิได้อยู่ในขอบเขตของเวลาและสถานที	่ เมื่อไร

ที่เราฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์นี้	 “เวลาในประวัติศาสตร์กลายเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์สำาหรับผู้ที่

ร่วมในพิธีนี	้ในคนละช่วงเวลา	สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์	ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์	

และในวันอาทิตย์ปัสกา	 ถูกนำาออกจากกาลเวลา	 และทำาให้อยู่กับเราอย่างประหลาด

อัศจรรย	์และไม่มีการเสียเลือดเนื้อ	ด้วยเหตุผลนี้	พระธรรมล้ำาลึกแห่งศีลมหาสนิทจึง

อยู่ในใจกลางของวันเวลาของพระศาสนจักร	 จนกระท่ังท้ังสองอย่างน้ีคือพระศาสนจักร	

และพระศาสนจักรก็เป็นส่วนเดียวกัน

	 เหนือส่ิงอ่ืนใด	พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นพระราชกิจของพระคริสตเจ้า	พระองค์

ทรงโปรดให้เรามีส่วนในกิจกรรมนี้อาศัยความเชื่อ	 ซึ่งทำาให้เราเป็นส่วนหนึ่งของพระ

วรกายของพระองค์กล่าวคือพระศาสนจักร	 นักบุญเปาโลบอกเราว่า	 (พระคริสตเจ้า)

ทรงเป็นศีรษะของร่างกายคือพระศาสนจักร”	 (โคโลสี	 1:18)	 ดังเช่นร่างกายก็ 

ไม่สามารถทำาอะไรได้	 หากไม่มีศีรษะ	 เช่นเดียวกัน	 พระศาสนจักรก็ไม่สามารถทำา

อะไรได้หากปราศจากพระคริสตเจ้า	 เราฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ได้	 เราก็ต้องกระทำาใน

องค์พระคริสตเจ้า	 พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นการฉลองในองค์พระคริสตเจ้า	 และใน

ฐานะที่พระองค์ทรงเป็นศีรษะของพระศาสนจักร	 พระองค์ได้มีชัยชนะต่อบาปและ

ความตาย	และทรงมอบอำานาจให้พระศาสนจักรกระทำาเช่นเดียวกัน	การประกอบพิธี

บูชาขอบพระคุณนั้นเราทำาร่วมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้า	 ไม่มีสิ่งอื่นใดที่

เราจะสามารถถวายพิธีบูชาขอบพระคุณและยังเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์อยู่

เครื่องหมายของพระศาสนจักร

	 ศีลมหาสนิทเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจักรอย่างใกล้ชิด	 ศีลมหาสนิท

เป็นหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบมาจากอัครสาวก	 ศีลมหาสนิทก็เป็นหนึ่งเดียว

ศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องมาจากอัครสาวก	 ศีลมหาสนิทเป็นแหล่งที่มาของความ

เป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักร	 เป็นเป้าหมายแห่งความดีบริบูรณ์	 เครื่องหมาย

ความรักสากลท่ีพระเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์	 และเป็นการเตือนใจให้เป็นประจักษ์พยาน

แห่งความเชื่อซึ่งเป็นรากฐานของพระศาสนจักร

	 เครื่องหมายเหล่านี้คือหัวใจของพระศาสนจักร	 และเป็นการเตือนเราว่าเรา 

ได้รับเรียกให้มีความรักเป็นหน่ึงเดียวแก่กันและกัน	 ให้พยายามบรรลุถึงความศักด์ิสิทธ์ิ	

แบ่งปันความรักของพระเจ้าให้แก่ทุกคนที่เราพบ	 และเป็นประจักษ์พยานให้แก่พระ

คริสตเจ้าเช่นเดียวกับพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนเรา	 เมื่อมารวมกันในฐานะชุมชนแห่ง

ความเชื่อ	 เพื่อเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท	 เราเน้นถึงความเชื่อของเราในพลังแห่งการ 

กลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า	 ให้ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในทุกระดับ

ของความเป็นตัวของเรา

	 พลังมาถึงตัวเราจากพระคริสตเจ้าผู้ทรงประทานพระกายและพระโลหิต

ของพระองค์ให้เป็นอาหารในโลกนี้และในสวรรค	์ อาหารนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา	

เนื่องจากเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระองค์

เอง	 เม่ือเรามีส่วนในศีลศักด์ิสิทธ์ิน้ี	 พระเจ้าแห่งสากลจักรวาล	 พระผู้ทรงสร้างทุกส่ิง

ที่มีในอดีตและจะมีในอนาคต	 พระเจ้าผู้ทรงรับสภาพมนุษย์เช่นเดียวกับเรา	 และ

ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา	 บัดนี้ทรงชิดสนิทกับเรา	 และทรงประทับอยู่กับเรา	 พระเจ้า

ทรงปรารถนาที่จะประทับอยู่ในใจของเรา	 และศีลมหาสนิทเป็นวิธีที่สำาคัญวิธีหนึ่งที่

พระองค์กระทำาให้สำาเร็จ	 การรับศีลมหาสนิทนับเป็นเกียรติอันสูงสุดที่เราสามารถรับ

ได้ในชีวิตนี้	เป็นเกียรติที่พระบิดาเจ้าทรงประทานให้แก่เรา	อาศัยการเสด็จมาเป็นเช่น

เดียวกับเรา	พระคริสตเจ้าจึงทรงมองดูเราว่าเป็นบุตรและธิดาของพระเจ้าพระองค์เอง

ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก

	 พระคัมภีร์บอกกับเราว่า	 “พระเจ้าคือองค์ความรัก”	 (1	 ยอห์น	 4:8)	 ใน

ฐานะที่เราเป็นคาทอลิก	เราเชื่อว่าความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวคือ	พระชนมชีพของพระเจ้า	

เราเชื่อว่าพระเจ้าคือหมู่คณะแห่งความรัก	ซึ่งคงอยู่ตลอดนิรันดรในรูปแบบของความ

สัมพันธ์ของการรับและการให้	 โดยไม่ต้องมีการตอบแทน	หมู่คณะที่ใกล้ชิดของพระ

บิดา	พระบุตร	และพระจิต	คือหัวใจของความเป็นอยู่ทั้งมวล

	 ศีลมหาสนิทคือการเฉลิมฉลองแห่งความรักดังกล่าวนี	้ และตั้งแต่แรกเริ่ม

แล้วได้รับพระนามว่า	 การกินเลี้ยงแห่งความรัก	 ผู้ที่มีส่วนในศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ก็มีส่วน

ในการกินเลี้ยงแห่งความรักของพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ	 แสดงให้เห็นถึงความ

รักของพระตรีเอกภาพอย่างชัดเจน	หลังการเสกศีล	เมื่อพระสงฆ์ยกพระกายและพระ

โลหิตของพระคริสตเจ้า	พลางกล่าวว่า	“อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้า 
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“พาน้องกลับบ้าน”  (ต่อจากหน้า 20)

สำานักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอชื่นชมยินดีร่วมพิธีเปิด

และเสกบ้านเณรเล็กสุราษฎร์ฯ

	 ต้นเดอืนพฤษภาคม	บ้านชมุพาบาลเปิดต้อนรบั

ผู้คนทุกวัยจากทั่วทิศ	 มาเป็นครอบครัว	 มาพบเพื่อน	

มาเป็นกำาลังใจ	 ต่างตื่นเต้นกับการ	 “พาน้องกลับบ้าน”	

“พาลูกเข้าบ้านเณร”		พร้อมท้ังการชุมนุมคณะวินเซน

เดอปอลระดับสังฆมณฑล	 ก่อนตะวันลับเมื่อวันที	่ 3 

พฤษภาคม	 2015	 ท่ามกลางสายฝนประพรมบางเบา	

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล	พร้อมด้วย

บรรดาพระสงฆ์	นักบวช	และสัตบุรุษประมาณ	400	คน	

ชมุนมุกนัหน้าอาคารวทิยาลยัอาชีวะดอนบอสโกสรุาษฎร์ฯ	

ซึ่งปรับอาคารชั้นที่	 4	 เป็นบ้านเณรเล็กชั่วคราว	 เวลา	

18.00	น.	วงแตรบรรเลงต้อนรับประธานในพิธี	คุณพ่อ

สิทธิโชค แสวงกาญจน	์ กล่าวรายงาน	 พระสังฆราช 

โยเซฟ	ประธาน	กล่าวเปิด	และทำาพิธีเสก	ตามด้วยพิธี

บูชาขอบพระคุณ	พร้อมด้วยพระสงฆ์อีก	15	องค์	เป็น

โอกาสร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำาหรับกระแสเรียก 

ที่พระองค์ประทานให้กับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี	แสดง

ความรู้คุณต่อคณะซาเลเซียนและคณะผู้รับใช้ดวงหทัย

นิรมลของพระแม่มารีย์	 ที่ช่วยดูแลอบรมสามเณรตลอด

มา	 อีกทั้งเป็นการชุมนุมสังสรรค์ผู้ปกครองสามเณรและ

ศิษย์เก่าสำานักฝึกธรรมฯ	 อีกด้วย	 ระหว่างพิธีมิสซา	 มี

พิธีต้อนรับสามเณรใหม่	 จากวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์	

พนม	5	คน	วัดแม่พระฟาติมา	บ้านแสงอรุณ	4	คน	และ

วัดพระวิสุทธิวงศ์	 ปราณบุร	ี 1	 คน	 รวมเป็น	 10	 คน	

บรรดาพ่อแม่ร่วมพิธีด้วยนำ้าตาคลอ	รอดูว่าอนาคตของ

ลูกจะเป็นอย่างไร	น่าชื่นชมแท้แม้จะมีลูกน้อย	ก็ยังยอม

มอบให้	

	 สำานกัฝึกธรรมดอมนิิกซาวโีอ	 ซึง่พระสงัฆราช

เปโตร คาเร็ตโต	 อดีตประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน	ี

ได้ดำาเนินการจัดต้ังสถานที่สำาหรับบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์

แห่งกระแสเรียกเมื่อ	 ค.ศ.	 1976	 เพื่อให้เด็กชายเข้ามา

ดำาเนนิชีวิตคริสตชนร่วมกนั	ได้รบัการศกึษาแบบคาทอลกิ	

ให้เด็กเรียนรู้และแสวงหากระแสเรียกของตน	 ซึ่งอาจจะ

เป็นผู้แพร่ธรรมในรูปแบบใดแบบหนึ่ง	 เป็นครูคำาสอน	

เข้าคณะนักบวช	หรือเป็นพระสงฆ์พื้นเมือง	ตลอดเวลา	

39	ปีที่ผ่านมา	ได้ผลิตพระสงฆ	์10	องค	์และบุคลากร

จำานวนมากให้กับพระศาสนจักร	 พระสงฆ์ซาเลเซียน

หลายท่าน	 อาท	ิ คุณพ่ออูโก ซันนา คุณพ่อประธาน 

ศรีดารุณศีล คุณพ่อประพนธ์ ชัยเจริญ คุณพ่อ 

ดอมินิก อากูส คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากนำ้า คุณพ่อ 

สุพจน์  ริ้วงาม คุณพ่อแพทริค มัชโชนี พร้อมกับ 

คุณพ่อศึกษา	และบราเดอร์ผู้ดูแล	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันมา

ให้การอบรม	 จนกระทั่งสงฆ์สังฆมณฑลเติบโตพอที่จะ

รับหน้าที่ผู้ให้การอบรม	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม	 และขาดแคลนบุคลากร	 สำานักฝึกธรรมดอมินิก

ซาวีโอจำาเป็นต้องปิดตัวลงชั่วคราวเมื่อ	 ค.ศ.	 2005 

และได้ส่งสามเณรไปรับการศึกษาอบรมร่วมกับคณะ 

ซาเลเซียนที่บ้านอภิรติกชน	 หัวหิน	 และบ้านนาซาเร็ธ	

บ้านโป่ง	 เป็นเวลา	10 ปี	บัดนี้สงฆ์สังฆมณฑลมีความ

พร้อมมากขึน้	 คณะสงฆ์จงึมมีตขิอให้เปิดสำานกัฝึกธรรม

อีกครั้งหนึ่ง	 ซึ่งมีสามเณรเข้าใหม่	 รวมกับผู้ที่ย้ายกลับ

มาจากบ้านเณรซาเลเซียนด้วยเป็น	 15	 คน	 บราเดอร์ 

ผู้ดูแลอีก	 2	 คน	 โดยมีคุณพ่อสิทธิโชค	 แสวงกาญจน์	

เป็นอธิการ

	 แม้สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีจะยาวนานในการ

เดินทางไกล	 แต่ศิษย์เก่าสำานักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ 

ก็ยังมีความผูกพนักบัเพือ่น	ๆ	 กบัผูใ้หญ่ตลอดมา	 และ

พยายามรวมตัวกันในโอกาสต่าง	 ๆ	 เช่น	 พิธีบวชของ 

รุ่นพี่หรือรุ่นน้อง	 การแต่งงานของเพ่ือน	 การเสก 

อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาเอลท่ีผ่านมา	 ซึง่พวกเขารูส้กึ

เศร้าทีอ่าคารบ้านเณรถกูรือ้ถอนแล้ว	แต่กยั็งมแีรงบนัดาล

ใจที่จะสนับสนุนรุ่นน้อง	 ๆ	 ดงันัน้การเปิดบ้านเณรใหม่

ครัง้นีจ้งึเป็นความภาคภมูใิจและความยนิดี	บางคนพาลกู

มาเข้าบ้านเณร	 บางคนมาช่วยงาน	 และที่สำาคัญรู้สึกว่า

ได้	“กลับบ้าน”	พร้อมๆ	กับ	“พาน้องกลับบ้าน”	มาพบ

พี่น้อง	พบพ่อ	เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป

	 โอกาสนี้พระสังฆราชโยเซฟ	ประธาน	ศรีดา-

รุณศีล	 ได้ขอบคุณพ่อแม่ของสามเณร	 ศิษย์เก่า	 ผู้มี

พระคุณที่ร่วมกันบริจาคเพื่อปรับปรุงบ้านเณร	 ขอบคุณ

บรรดาคณะนักบวชต่าง	 ๆ	 สัตบุรุษที่มาร่วมพิธีและ

สนบัสนนุบ้านเณรด้วยคำาภาวนาและวัตถุปัจจัย	 พร้อม

ทั้งให้ความหวังว่าเราจะช่วยกันสร้างบุคลากรเพื่อรับใช้

พี่น้องและพันธกิจต่างๆ	ในสังฆมณฑล

 ซิสเตอร์สุภา ทองอำาไพ รายงาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ  (ต่อจากหน้า 3)

และในพระคริสตเจ้า ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ 

พระองค์ทรงพระสิริ รุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอด

นิรันดร”	 ซึ่งเราร่วมใจกันตอบว่า	 “อาแมน” (ขอให้

เป็นไปดังนั้น)

 ศีลมหาสนิทเป็นสัญลักษณ์ตลอดกาลเวลา

แห่งการที่พระเจ้าประทับอยู่กับเรา	 อาศัยศีลมหาสนิท	

พระเจ้าทรงสรุปรวบยอดทุกส่ิงในพระองค์	 และทรงฟ้ืนฟู

ทุกสิ่งขึ้นมาใหม่	 ด้วยเหตุนี้	 ศีลมหาสนิทจึงเป็นศีล

แห่งการสร้างข้ึนมาใหม่	 และบ่งถึงข้อเท็จจริงท่ีอยู่	ณ	 ท่ีน้ัน 

และจะมาถึงในอนาคต	 สายสัมพันธ์แห่งความรักซึ่ง

ประทับอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า	 คือสายสัมพันธ์ที่ผูกมัด

กลุ่มคริสตชนเข้าด้วยกัน	โดยผ่านทางศีลมหาสนิท	พระเจ้า 

ทรงเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติทรงโอบกอด	 ทรงเป็นแม้

กระทั่งเราเป็นตัวของตัวเราเอง	 จากการมีส่วนร่วมใน 

พิธีบูชาขอบพระคุณ	 การให้และการรับโดยไม่เห็นแก่ตัว 

บันดาลให้เราเป็นตัวของตัวเราเอง	 จนเราไม่สามารถ

วาดภาพได้ว่า	 เราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจาก

พระพรเหล่านี้	 โดยผ่านทางศีลมหาสนิท	 ความรักของ

พระเจ้ากลายเป็นความรักของเราเอง	 เราร่วมในพิธีบูชา 

ขอบพระคุณ	 เพื่อจะได้รับความรักของพระเจ้าและ 

แบ่งปันให้กับผู้อื่น	 ด้วยเหตุนี	้ จึงเป็นการเฉลิมฉลอง

ของความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า	 กับผู้อื่นและกับ

ตัวเราเอง	 หนังสือ	 “ดิดาเค”	 (Didache)	 อธิบายอย่าง

ถูกต้องเกี่ยวกับความใกล้ชิดสนิทอย่างแน่นแฟ้นกับ

ศีลมหาสนิทว่า	 “ดังเช่นขนมปังแผ่นเดียวถูกกระจาย

ข้ามเนินเขา	 แล้วถูกนำามาร่วมกันเป็นแผ่นเดียว	 ฉันใด

ก็ฉันนั้น	 ขอให้พระศาสนจักรของพวกท่านถูกนำามา 

รวมตัวกันจากสุดมุมโลกให้เป็นอาณาจักรของพวกท่าน” 

(บทที่	 9)	 ศีลมหาสนิทเฉลิมฉลองการรวมความรัก 

ท่ีมีอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า	 และทรงรอคอยให้ความรักน้ี 

มาครบบริบูรณ์ในกลุ่มผู้มีความเชื่อ	ซึ่งตรงกับท่ีส่ิงท่ีพระ

เยซูเจ้าทรงปรารถนาเม่ือทรงกล่าวแก่สานุศิษย์ของพระองค์

ในพระดำารัสของพระองค์ว่า	 “เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่ง

เดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า

และข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์”	(ยอห์น	17:21)

บทสรุป

	 “พิธีบูชาขอบพระคุณ”	มีหลายชื่อด้วยกัน	เช่น 

“อาหารม้ือสุดท้าย” “โต๊ะเสวยขององค์พระผู้เป็นเจ้า” 

“พิธีบูชาขอบพระคุณ” “บูชาศักดิ์สิทธิ์” “พิธีระลึก

ถึงพระทรมานและการกลับคืนพระชนม์”	 และมีอีก

หลายนามด้วยกัน	 ในภาษากรีกคำาว่า	 “(Eucharistia)	

นั้นแปลว่า	 “ขอบพระคุณ”	 ด้วยเหตุนี	้ จึงมิใช่เพียงศีล 

แห่งบรรดาศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	 แต่เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์

แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน	และ	“ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการ

ขอบพระคุณ”

	 เราควรไปร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณในวัน 

อาทิตย์	 มิใช่เพราะเป็นนิสัยเพื่อปฏิบัติตามพระบัญญัติ 

หรือเพราะหวาดกลัวการถูกทำาโทษ	 แต่เพื่อเป็นการ

ขอบพระคุณพระเจ้าสำาหรับทุกส่ิงท่ีพระองค์ทรงกระทำาให้

แก่เรา	 เรามาร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณเพ่ือขอบพระคุณ

พระเจ้า	 เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงเนรมิตสร้างเรามา	

ที่ทรงไถ่โทษบาปของเรา	 ที่ทรงเรียกเราแต่ละคนโดย

ส่วนตัวให้เป็นสมาชิกในพระวรกายของพระองค์	 กล่าว

คือพระศาสนจักร	 เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงสดับฟัง 

คำาอธิษฐานภาวนาของเรา	ที่ทรงให้อภัยบาปของเรา	และ 

สัญญาว่าจะให้เรามีส่วนในชีวิตของพระองค์

	 เมื่อเรามารวมตัวกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ	

เราไม่เพียงรวมตัวกับผู้ที่เราร่วมพิธีด้วยเท่านั้น	 แต่เรา 

ร่วมกับหมู่คณะแห่งความเชื่อ	 ทั้งผู้เป็นและผู้ตาย	 เรา 

มิได้รวมตัวอยู่รอบพระแท่นบูชาเท่านั้น	 แต่เราร่วมใจ 

กับบรรดานักบุญในสวรรค์	และร่วมกับผู้ที่กำาลังแสวงหา 

หนทางไปหาพระเจ้า	 ซึ่งหมายถึงตัวเราเองด้วย	 เรา 

รวมตัวกันในการแสวงหาส่ิงท่ีจะหล่อเล้ียงชีวิตจิตของเรา 

เพื่อการเดินทางไกล	 จะไปสู่บ้านแท้ของเรา	 เป็นที่ซึ่ง

พวกเราเป็นสมาชิกแห่งพระวรกายของพระคริสตเจ้า	

หรือพระศาสนจักรรู้สึกว่าเป็นบ้านท่ีแท้จริงของเรา	 เป็น

สถานท่ีซ่ึงเราในฐานะท่ีเราอาศัยความทรงจำาพระคริสต

เจ้า	ผู้ทรงเป็นแหล่งที่ประทับในหัวใจของเรา	“เมื่อทรง

บิขนมปัง”	(ลูกา	21:35)
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ตอนที่ 68

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 14)

8 พฤษภาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l วันที่	5	ถึงวันที่	13	กรกฎาคม	จะเป็นวันที่เต็มแน่น

ไปด้วยตารางการทรงงานของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส	พระองค์จะเสด็จไปยังประเทศเอกวาดอร์	โบลิเวีย	

และปารากวัยอย่างต่อเนื่องไม่มีช่วงหยุดพัก	 ในช่วง

เวลา	 8	 วันพระองค์จะตรัสปราศรัย	 13	 ครั้ง	 และทรง

เทศน์ในพิธี	 6	 ครั้ง	 พระองค์จะทรงเยือนสักการสถาน 

เรือนจำา	 ที่พักพิง	 และมหาวิทยาลัย	 ซึ่งยังไม่นับเวลาที่

ทรงต้องพบปะกับพลเมืองและผู้ปกครองพระศาสนจักร

ในทั้งสามประเทศที่เสด็จเยือนจุดหมายแรกที่พระองค์

เสด็จถึงคือประเทศเอกวาดอร์	 พระองค์จะทรงถวาย

มิสซาแรกที่สักการสถานพระเมตตา	 ครั้งที่สองที่สวน 

สองร้อยปีแห่งควินโตในวันที่	 7	 กรกฎาคม	 วันเดียว 

กันนั้นจะทรงพบปะกับนักศึกษา	อาจารย์และผู้มีอำานาจ

หน้าที่ที่ไม่ใช่ฝ่ายบ้านเมืองรัฐบาล

l จากนั้นวันที	่ 8	 พระองค์จะเสด็จเยือนที่พักอาศัยซึ่ง

ดูแลโดยซิสเตอร์คณะเมตตาธรรม	 ที่ก่อตั้งโดยบุญราศี

คุณแม่เทเรซา	 ทั้งหมดนี้ยิ่งกว่าเป็นการเสด็จเยือนแบบ

ผ่านเพียง	 1	 วันในประเทศเอกวาดอร์	 และวันนั้นเอง 

พระองค์เสด็จโดยเครื่องบินไปยังประเทศโบลิเวีย

l ทันทีที่เสด็จถึงประเทศโบลิเวียพระองค์จะทรงถวาย

มิสซาเดียวแต่คาดว่าจะมีผู้คนจำานวนมหึมาเข้าร่วมใน

พิธี	คุณพ่อฮวน	จีโอวานี	อารานา	อยู่ในคณะกรรมการ

ต้อนรับพระสันตะปาปาประเทศโบลิเวีย	เล่าว่า	“จะมีพิธี 

บูชาขอบพระคุณในเมืองซางตาครู้ส	 แต่คาดว่าประชาชน

ราว	 2	 ล้านคนจะมาเข้าร่วมในพิธี”	 จากนั้นเวลาที่ 

โดดเด่นที่สุดก็ตามมา	 คือการเสด็จเยือนเรือนจำาพัลมา

โซลา

	 นายฮวน	คริสโตบัล	โซรูโค	อยู่ในคณะกรรมการ

ต้อนรับพระสันตะปาปาประเทศโบลิเวีย	 เล่าต่อว่า	 “มัน 

เป็นคุกขนาดใหญ่มีผู้ถูกคุมขังราว	 5,000	 คน	 พระ

สันตะปาปาจะเสด็จไปเย่ียมเพ่ือทรงแสดงว่าห่วงใยและ

สนับสนุนพวกเขา	 มีนักโทษทุกประเภทที่นั่น	 ตั้งแต่เข้า 

ไปเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนข้อกฎหมายจนถึงลงมือทำา

ฆาตกรรม	 มีคนใจแข็งกระด้างที่นั่น	 แต่ทุกคนต่างถูก

สังคมละเลยทอดทิ้ง”

l พระสันตะปาปายังทรงเดินทางไปพบปะกับหัวหน้า

องค์กรและหน่วยงานคณะต่างๆที่ทำางานขจัดความ

ยากจนและทำางานกับคนในสังคมที่ถูกขับไล่	บางคนเคย 

เข้าเฝ้าพระสันตะปาปามาแล้วระหว่างการสัมมนาระดับ

ชาติที่กรุงโรม

ผู้แสวงบุญเกือบ 1,000 คน

จากหนึ่งในประเทศยุโรป

ที่ไม่เชื่อถึงพระเจ้า

มาเยี่ยมพระสันตะปาปา
10 พฤษภาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l มากกว่า	 40	 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ไม่เชื่อในพระเจ้า	ทุกปีจะมีราว	2,500	คน 

ทีถ่กูนำาเข้าสูข่บวนการการณุยฆาต	มเีพยีง	16	เปอรเ์ซน็ต์

ของเด็กเกิดใหม่ที่ได้รับศีลล้างบาป	 ราว	 7	 เปอร์เซ็นต์

ของจำานวนคาทอลิกที่ไปวัดทุกวันอาทิตย์และนอก

เหนือจากจำานวนนี้เรื่องความเชื่อถึงพระเจ้าเหมือน

โผล่ออกมาจากเงามืด	 กว่า	 800	 คนจากสังฆมณฑล	 

ฮาอาร์เล็ม	 ในกรุงอัมสเตอร์ดาม	 เดินทางมายังกรุงโรม

เพื่อจะมีโอกาสได้พบสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

พระสันตะปาปาจะทรงประกอบภารกิจใดในการเสด็จเยือน

ประเทศโบลิเวีย เอกวาดอร์ และปารากวัย?

พระมารดาแห่งสักการสถานคาอาคูเป

ผู้แสวงบุญอัดแน่นกันอยู่ในสักการสถานพระมารดาแห่งคาอาคูเป 

ประเทศปารากวัย

l ในวันที่	 10	 กรกฎาคม	 พระสันตะปาปาจะเสด็จไป

ยังจุดหมายสุดท้ายของการเดินทางครั้งนี้	 คือประเทศ

ปารากวัย	พระสันตะปาปาทรงมีแผนเสด็จไปยังโรงพยาบาล

เด็กที่ชื่อว่า	 “อาคอสตา นู” แล้วนั้นพระองค์จะทรง

ถวายมิสซาท่ีสักการสถานพระมารดาแห่งคาอาคูเป 

พระองค์ยังเสด็จเยือน	กรุงอะซุนซิออง	ที่นี่พระองค์จะ

เสด็จเยี่ยมชาวบ้านยากจนที่สุดในเขตที่เรียกว่า	บานาโด 

นอร์เต	 การเดินทางจบลงด้วยพิธีมิสซากับเยาวชนที่ 

ริมฝั่งแม่น้ำา	คอสตาเนร่า	ของประเทศปารากวัย

อย่างใกล้ชิด	 มงซินญอร์โจเซฟ ปุนต์ พระสังฆราช

แห่งฮาอาร์เล็ม	 อัมสเตอร์ดาม	 ประเทศเนเธอร์แลนด์	

เล่าว่า“เราคิดว่าจะเป็นหนทางที่ดีมากที่บรรดาสัตบุรุษ	

อีกท้ังเยาวชนของเราอย่างท่ีพวกคุณเห็นได้มาเป็น 

ส่วนหน่ึงของการจาริกแสวงบุญ	 พวกเรามาด้วยกันเกือบ	

1,000	 คนที่กรุงโรมนี้เพื่อจะมีประสบการณ์ของพระ

ศาสนจักรทั่วโลก	ใช่	เราหวังว่าพระศาสนจักรในประเทศ 

ดัตช์จะมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่และผลิบานอีกครั้งหนึ่ง”

l มีวัยรุ่นอยู่ราว	 100	 คนที่มากับกลุ่มนี	้ พวกเขามี 

เป้าหมายที่จะเดินในแนวทางตรงข้ามกับวัฒนธรรม

กระแสหลักด้วยการดำาเนินชีวิตตามแบบความเชื่อ 

คาทอลิกในประเทศท่ีหันเหลำาแสงออกไปจากศาสนา	

ผู้คนทุกวัยตัดสินใจมายังกรุงโรมเพ่ือจะได้รับประสบการณ์

 ดีอา โบรเออร์เซน สัตบุรุษสังฆมณฑลฮาอาร์เล็ม 
พระคุณเจ้าโจเซฟ ปุนต์ พระสังฆราชแห่งฮาอาร์เล็ม  

อัมสเตอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์
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บทอธิษฐานภาวนา

ความรักของผู้เป็นแม่

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“มารดาของบุตรเศเบดีเข้ามาเฝ้าพระองค์พร้อมกับบุตร 

นางกราบลงทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์” (มัทธิว 20:20)

	 ออกัสติน	 คงคิดในใจหลายครั้ง	 อยากให้มารดาของเขาหายตัวไป	 

เขากำาลังมีความสุขกับเพื่อนสตรีและลูกของเขา	 ใกล้ๆ	 เวลาที่เขาจะกลับใจ	

เขาสวดภาวนาว่า	 “พระเจ้าข้า	 โปรดให้ลูกเป็นคนบริสุทธิ์	 แต่ยังไม่ถึงเวลา”	

แต่นักบุญมอนิกาก็ตัดสินใจที่จะบอกลูกชายของท่านตลอดเวลา	 ออกัสติน

ไปที่ไหนนักบุญมอนิกาก็อยู่ที่นั่น	 หลังจากที่ออกัสตินกลับใจแล้ว	 ท่านเขียน

จารึกในบทสารภาพของท่านว่า	 ลึกลงไปในใจ	 ท่านดีใจที่มารดาของท่านอยู่

ใกล้ท่าน	ท่านเล่าถึงช่วงเวลาที่ท่านรู้สึกใกล้ชิดกับมารดาของท่านเป็นพิเศษ 

ในช่วงเวลาก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิต

	 มารดาของยากอบและยอห์น	 ก็ปรารถนาท่ีจะทำาส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้แก่บุตร

ทั้งสองของนาง	 เธอตัดสินใจที่จะไปพบพระเยซูเจ้าเป็นการส่วนตัว	 เพื่อขอ

ตำาแหน่งพิเศษให้แก่ลูกของนาง	 พระเยซูเจ้าทรงถือโอกาสน้ีท้าทายบุตรท้ังสอง

ของนางว่า	หากทั้งสองต้องการตำาแหน่งซ้ายและขวาของพระองค์	ทั้งสองก็จะ

ต้องเตรียมตัวและพร้อมที่จะทรมานและรับความตาย	

	 ความรักของผู้เป็นแม่มีพลังและปกป้อง	เธอพร้อมที่จะแบกภาระที่

น่าหวาดกลัว	เราไม่ทราบว่ามารดาของยากอบและยอห์นต้องต้ังใจอย่างกล้าหาญ 

ก่อนที่จะเข้าไปเฝ้าพระเยซูเจ้า	 นักบุญมอนิกาก็คงรู้สึกเจ็บปวดหัวใจในความ

ประพฤติของลูกชาย	แม้จะสวดภาวนาให้เขาแต่คำาพูดของลูกชายคงทำาให้นาง

รู้สึกเจ็บปวดอย่างลึกซึ้ง	 แต่ความรักของมารดานั้นพิเศษ	 เราพอจะเข้าใจได้

ไหม?

 ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดสถิตอยู่กับมารดาทุกท่าน ทั้งในยามสุขและ

ยามผิดหวัง โปรดประทานความกล้าหาญให้แก่ท่าน ในการช่วยบุตรธิดาของ

ท่านกระทำาสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม โปรดทรงประทานรางวัลแก่ท่านสำาหรับ

ความเสียสละต่างๆ และความมีใจกว้างขวางของท่าน ทั้งนี้ เดชะพระบารมี

พระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

เงินคือตัวแปร
อาชีพทำามาหากินมีร้อยแปด
ทำางานแลกเงินนั่นคือแก่นแห่งอาชีพ
มีทั้งค้าขายมีทั้งรับจ้างมีทั้งทำาธุรกิจ
ได้เงินเพื่อใช้จ่ายในการดำารงชีวิต
แม้จะมีการจัดระดับอาชีพ
เอาจำานวนเงินค่าตอบแทนเป็นตัวกำาหนด
ทว่าโดยเนื้อแท้แล้วก็เหมือนกัน
เป็นอาชีพเป็นรูปแบบการดำารงชีพในสังคมมนุษย์
อาชีพที่ต้องการความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
ก็เรียกกันว่า	“วิชาชีพ”
อาชีพที่ถูกกฎหมายถูกศีลธรรม
ก็เรียกกันว่า	“สัมมาชีพ”
อาชีพที่ผิดกฎหมาย
ก็เรียกกันว่า	“มิจฉาชีพ”
แต่ละอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
เพื่อการยังชีพ
ผลตอบแทนมีหลากหลายรูปแบบ
เป็นลูกจ้างได้เงินรายวันรายเดือน
อาชีพค้าขายลงทุนได้กำาไร
ยกเว้น “มิจฉาชีพ”
ที่ทำาให้	“วงจร”	อาชีพต้องผิดเพี้ยน
อยากได้เงินแต่ไม่อยากทำางาน
บ้างก็เที่ยวปล้นเที่ยวจี้เงินทองทรัพย์สินคนอื่น
บ้างก็หากินกับหยาดเหงื่อแรงกายคนสุจริต
แย่งชิงทรัพย์สินยังไม่พอยังทำาร้ายทำาลายชีวิต
บ้างก็ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
หาทางลัดเพื่อได้เงินอย่างเดียว
ไม่คำานึงถึงความผิดความถูก
เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบด้วยความรู้ความสามารถเฉพาะตน
บ้างก็ใช้ตำาแหน่งหน้าที่กอบโกยผลประโยชน์
ไม่สนใจจรรยาบรรณ
คิดแค่เป็นโอกาสให้ได้มา
ทั้งด้วยเล่ห์ทั้งด้วยกลทั้งด้วยคาถา
ทำาให้ตำาแหน่งหน้าที่เครื่องแบบต้องเสื่อมเสีย
นอกจากทำาให้วงจรอาชีพผิดเพี้ยนแล้ว
ยังกระทบ “สัมมาชีพ” อีกด้วย
ทำาให้มองกันว่าอาชีพสุจริตไม่รวยเร็ว
ต้องเลี่ยงกฎหมายต้องผิดศีลธรรม
ต้องมีนอกมีในบนโต๊ะใต้โต๊ะ
กำาไรคือคาถากำาไรคือทุกอย่าง
อะไรก็ได้ให้มีกำาไรไว้ก่อน
กระทั่ง “สัมมาชีพ” กับ “มิจฉาชีพ” แยกกันไม่ออก
จะเหลือก็แค่คำาว่า	“อาชีพ”	ที่หมายถึงเงินที่ได้มา
เงินจากการค้าอาวุธ
เงินจากการค้ายาเสพติด
เงินจากการรีดไถ
เงินจากการค้ามนุษย์...
ข่าวคราวเกี่ยวกับโรฮิงญาในช่วงนี้
น่าจะชี้บอกถึงจุดต่ำาสุดของคำาว่า	“อาชีพ”
เมื่อมนุษย์กลายเป็นสินค้า
เป็นสินค้าเพราะเป็นคนต่างชาติ
เป็นสินค้าเพราะหนีตายหนีความอดอยากมา
เป็นสินค้าเพราะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เป็นสินค้าเพราะไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้อง
ซึ่งเป็นสิ่งที่	“ศาสนิกชน”	เขาไม่น่าจะทำา 
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สังสรรค์วันปัสกา  (ต่อจากหน้า 2)

ได้มาร่วมงานและมอบของท่ีระลึกให้กับประธาน 

จัดงานและเจ้าภาพด้านสถานที่	พร้อมทั้งให้การต้อนรับ

ศาสนาอิสลาม	 คุณสุเทพ  เลาะลาเมาะ	 ที่ได้มาร่วม

สังเกตการณ์ในการรับความรู้ด้านศาสนาคริสต์ในคร้ังน้ี	 

ได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่	 และอาหารว่างจาก

สภาคริสตจักรในประเทศไทย	 และได้รับการสนับสนุน

การตรวจสุขภาพจากมูลนิธิคริสตจักรในประเทศไทย		 

มีผู้เข้าร่วม	190	ท่าน	

	 งานสังสรรค์วันปัสกา	 เริ่มด้วยขบวนแห่เทียน

ปัสกาโดยผู้นำา	5	องค์กรคริสต์	จากนั้น	ศจ.ดร.ทวีศักดิ์  

มหชวโรจน์  ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย	อธิษฐาน 

เปิดงาน	 	พระสังฆราชยอแซฟ	ชูศักดิ์	 	 สิริสุทธิ์	 กล่าว

ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน	 และชมวิดีทัศน์	 หัวข้อ	 “เราเป็น

หน่ึงในพระคริสต์”		และเข้าสู่การเสวนา	โดยคุณพ่อเสนอ  

ดำาเนินสดวก	เป็นผู้ดำาเนินรายการ	

 ศจ.สมเกียรติ  วรรณศร	ีผู้แทนสหคริสตจักร

แบ๊บติสต์ในประเทศไทย	 เสวนา	 “ความรักครบครัน

ขจัดความกลัวออกไป”	 (1	 ยอห์น	 4:16-21) กล่าวว่า				

“พระเจ้าเป็นความรัก	ผู้ที่มีความรักก็อยู่ในพระเจ้า	และ

พระเจ้าก็อยู่ในคนนั้น	 	 ความรักที่เราควรจะมีเป็นความ

รักที่แท้	ความรักโดยทั่วไปเป็นความรักแบบมนุษย	์เป็น

ความรักของคนหนุ่มสาว	 แต่ความรักของพระเจ้าที่เรา

น่าจะน้อมนำามาเป็นพลังขับเคลื่อนในชีวิตของเราเป็น

ความรักที่สมบูรณ์แบบ	 เป็นความรักที่ครบครัน	 ถ้าเรา

มองโลกและคิดกับคนอื่นๆ	 ด้วยสายตาและหัวใจของ

พระคริสต์	 เราก็จะมีจิตใจท่ีเมตตาต่อคนอ่ืน	 และรักผู้อ่ืน

ในแบบที่เขาเป็นอยู่ได้	 เราต้องไม่พยายามที่จะรักใคร

ด้วยความรักที่เราปรุงแต่งหรือสร้างขึ้น	 ให้เรารักคนอื่น

ด้วยความรักของพระเจ้า	 เพราะความรักของพระเจ้า

เท่านั้นที่ครบครัน	ความรักของพระเจ้าเท่านั้นที่สมบูรณ์

แบบ	 ทำาให้เรารักคนที่ต่างไปจากเราได้	 หรือทำาผิดต่อ

เรา	หรือคิดร้ายต่อเราได้”

 ศจ.อนันต์  ดะนัย	 	 	 ผู้แทนสหกิจคริสเตียน

แห่งประเทศไทย	 เสวนา	 	 “ช่างดีเสียนี่กระไร”	 	 (เพลง

สดุดี	133)		กล่าวว่า		“เวลานี้เราอยู่ร่วมกัน	5	องค์กร	

เราอยู่เป็นกลุ่มๆ	 วันนี้ผมอยากจะดื่มกาแฟ	 กาแฟต้อง

มีน้ำาตาล	กาแฟ	คอฟฟี่เมตที่ยังอยู่ในถุง	 เรานำาทั้งหมด

ใส่รวมกันแล้วคน	 ถามว่าจะอร่อยไหม	 ยังต้องเติม 

น้ำาร้อนก่อน	แล้วคน	ถามว่าจะดื่มได้หรือยัง		ยัง	เพราะ

ทุกอย่างยังอยู่ในถุงทาน	 เรามาที่นี่ทุกคนยังอยู่ในถุง	

เรายังเป็นคาทอลิกอยู่	 เรายังเป็นโปรเตสแตนท์อยู่	 ยัง

อยู่ในถุง	 จริงแล้วถ้าทานเฉพาะกาแฟก็ขมไป	 น้ำาตาล

ก็หวานไป	 คอฟฟี่เมตก็มันไป	 จะให้ดีเรามาอยู่ร่วมกัน 

เราจะต้องตัดถุงแล้วนำาทุกอย่างมารวมกันใส่น้ำาร้อน	

แล้วคน	น่าจะได้กาแฟที่หอมชื่นใจ	 แต่ว่าไม่ได้เป็นสีดำา 

ไม่ได้เป็นสีขาว	 เพราะทุกอย่างจะต้องละลาย	 จงยอม

ละลายเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 ตราบใดที่เรา 

ยังอยู่ในถุง	ถุงใครถุงมัน	แม้ว่ามันจะอยู่ในแก้วเดียวกัน		

เราไม่สามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้	แต่เมื่อเรายอม 

ละลายตัวเอง	 เราก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 สุดท้ายนี้ 

อย่าให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเพียงตัว

หนังสือ	 แต่ขอให้เป็นการกระทำาด้วยความจริงใจต่อกัน

และกัน	และเชื่อว่าเราจะรักกันมากกว่านี้”

 ศบ.คงกฤช   อิ่มกมล				ผู้แทนมูลนิธิคริสตจักร 

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย		เสวนา	“ข้าพเจ้า 

จะไม่ลืมพระดำารัสของพระองค์”		(เพลงสดุด	ี119:10-

20) กล่าวว่า	 “พระดำารัสของพระเจ้าได้บันทึกไว้ว่า

พระคัมภีร์ทุกตอนนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็น

ประโยชน์ในการสอน	ในการตักเตือน	ในการว่ากล่าว	ใน

การแก้ไขสิ่งผิดและอบรมในทางชอบธรรม	 พระคัมภีร ์

สอนเรา		พระคัมภีร์บอกเรา	พระวจนของพระเจ้าบอกเรา 

พระดำารัสของพระองค์บอกเรา	 มันอยู่ท่ีเราจะทำาตามไหม 

การปฏิเสธไม่เชื่อฟังพระธรรมของพระเจ้าก็คือการ

ปฏิเสธตัวพระเจ้าเอง	 เพราะฉะน้ันการท่ีเราปฏิเสธไม่เช่ือ	

ปฏิเสธที่จะไม่ปฏิบัติตามพระดำารัสของพระเจ้าก็คือ

ปฏิเสธไม่เชื่อฟังพระเจ้านั่นเอง	 พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ 

ในหนังสือเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์ถึงธรรมวิวรณ์ว่า	

ถ้าใครเพิ่มเติมสิ่งใดเข้าไปในหนังสือเล่มนี้	 พระเจ้าจะ

ทรงเพิ่มเติมภัยพิบัติท่ีเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แก่ตรง

นั้นด้วย	 และใครตัดถ้อยคำาอะไรออกไปจากหนังสือเล่ม

นี	้ พระเจ้าก็จะทรงตัดส่วนแบ่งของเขาที่มีอยู่แห่งต้นไม้

ชีวิตในนครบริสุทธิ์ตามท่ีเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ไป 

เสีย	 ความหมายก็คือว่า	 พระวจนของพระเจ้าน้ันเป็น 

นิรันดร์	เป็นความศักด์ิสิทธ์ิ		เป็นส่ิงถาวร		ห้ามเพ่ิม	ห้าม

ตัดออก	 เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นและเมื่อเราในฐานะ

ท่ีเป็นผู้เช่ือเป็นคริสตชนท่ีศรัทธาในพระเจ้า	 มีความเช่ือ 

มีความหวังใจ	 มีความศรัทธาและไม่หลงลืมพระดำารัส

ของพระเจ้าเมื่อนั้นแผ่นดินสวรรค์ที่พระองค์ทรง

ประทานไว้ให้แก่เราตั้งแต่แรกสร้างโลก	 ก็จะเป็นมรดก

ของเรา	เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาถึง”

 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์			เลขา- 

ธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย		เสวนา	

“ขอพระเจ้าโปรดให้ท่านดำาเนินชีวิตในความสมานฉันท์

ระหว่างกัน”		(โรม	15:1-7)		กล่าวว่า	“คุณธรรมต่างๆ	

ที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันในฐานะท่ีเป็นมนุษย์เราได้รับ

ฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าในแง่ของเทววิทยา	 ในแง่

ของการสั่งสอนจากองค์พระผู้เป็นเจ้า	 	 แต่ในฐานะที่เรา 

ดำาเนินชีวิตเป็นชุมชนคริสตชนอยู่ด้วยกัน	 เราก็อยู่เป็น 

ถุงๆ	 อย่างที่อาจารย์อนันต์พูด	 อยู่เป็นถุงๆ	 อยู่เป็น

กลุ่มๆ	 นี่เป็นธรรมชาต	ิ ธรรมชาติที่เราจะเปิดตัวออก

ไปหาคนอื่น	มันก็ไม่ใช่นิสัยของคนไทย		และธรรมชาติ

ของคนไทยบางคนในการอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มีท้ังดี	

และไม่ดี	 เพราะเป็นการกั้นกำาแพง	 เหมือนการเป็นศิษย์

ของพระเยซูคริสตเจ้า	 เรามีความเป็นหนึ่งเดียวกัน	และ

จากการที่เรารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ได้คิดถึงกัน	ไม่ได้

ข้ามกำาแพงออกไปเกือบ	 500	ปี	 ปัจจุบันเราก็พยายาม

ที่จะทำาสิ่งที่ดี	 โดยจิตตารมณ์ใหม	่ 	 โลกก็มีแนวทางที่

จะทำาให้เราหลอมรวมเป็นมนุษยชาติยิ่งขึ้น	 อันนี้ก็เป็น 

การส่งเสริมกระแสโลกที่ทำาให้เราต้องมาคิด	 และปฏิรูป

ตัวเราเอง	 สิ่งที่ทำาให้เราแตกแยกก็เป็นบาป	 พระจิตเจ้า 

ทำาให้เรารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน	วันนี้ขอเชิญชวนพวกเรา 

สร้างความดี	 สร้างความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน	 ขอให้

พระคริสตเจ้าเป็นกำาลังใจสำาหรับพวกเรา	ความดีน้ันค้ำาจุน

กัน	 นี่เป็นคุณธรรมความดีที่เราจะต้องรู้จักเอาใจเขามา

ใส่ใจเรา	ต้องรู้จักเอาใจกันและกัน	 รู้ว่าเขาชอบอะไร	 ไม่

ชอบอะไร	อะไรชอบก็ทำา	อะไรไม่ชอบก็อย่าไปทำา	คำาว่า

เอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นคำาที่ใช้ได้”

 ศจ.ดร.สินธุ์  คิมหะจันทร	์				ผู้แทนคริสตจักร 

ในประเทศไทย		เสวนา	“พระเจ้าทรงเป็นนายชุมพาบาล 

ของข้าพเจ้า”	(เพลงสดุดี	23)		กล่าวว่า	“กษัตริย์ดาวิด 

มีพื้นฐานเป็นคนเลี้ยงสัตว์	 เลี้ยงแกะ	 เลี้ยงแพะ	 เลี้ยง

อูฐ	 เพราะฉะนั้นท่านเข้าใจเปรียบเทียบถึงความยิ่งใหญ่ 

การดูแลเอาใจใส่ของพระเจ้าเปรียบเสมือนผู้เล้ียงลูกแกะ	

เพราะฉะน้ันผมพูดว่าแกะก็คือมนุษย์	 หรือมนุษย์ท้ังหลาย

ในโลกนี	้ การเลี้ยงแกะของดาวิดท่านมีประสบการณ์ที่ดี 

มากเพราะจะต้องดูแลอย่างดี	 ป้องกันภัยดูแลเอาใจใส่ 

เมื่อมีศัตรูก็ต้องไล่ไปหรือฆ่าให้ตายตามแบบของการ 

เลี้ยงสัตว์	 เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็น	 พระธรรมสดุด ี

ที่	 23	 ก็คือพระเจ้าเป็นผู้ดูมนุษย์	 เป็นผู้เอาใจใส่มนุษย์ 

ป้องกันภัยให้กับมนุษย์		เพราะฉะนั้นลูกแกะหรือมนุษย ์

จึงมีความปลอดภัยในองค์พระผู้เป็นเจ้า	 ในข้อนี้แบ่ง 

ออกเป็น	 2	 ภาคที่สำาคัญ	 คือ	 ภาคมนุษย์	 กับภาค

พระเจ้า	 ภาคมนุษย์ก็คือเป็นผู้ท่ีต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ 

จากพระเจ้า	 ภาคพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาดูแลเป็นที ่

ลี้ภัยของแกะหรือมนุษย์		เป็นชุมพาบาลของมนุษย์”

	 จากนั้น	เป็นการภาวนาเทเซ่	นำาโดยพระคริสต

ธรรมลูเธอร์		และแลกเปลี่ยนเทียนแก่กันและกัน	พร้อม

กล่าวว่า	ท่านคือของขวัญจากพระเจ้า		และอธิษฐานปิด

โดย	ศจ.สมเกียรติ  วรรณศรี 

	 สุดท้ายผู้นำา	5	องค์กรตัดเค้กร่วมกัน		



ปีที่ 39 ฉบับที่ 23 ประจำ�วันที่ 31 พฤษภ�คม - 6 มิถุน�ยน 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 8

อุดรฯ บวชพระสงฆ์ใหม่ (ต่อจากหน้า 2)

 สังฆานุกรเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เกิดวันที่ 

25	 เมษายน	 ค.ศ.	 1984	 รับศีลล้างบาปที่วัดแม่พระ

ถวายพระกุมารในพระวิหาร	 บ้านห้วยเล็บมือ	 บิดาชื่อ 

เปโตร ดาวเรือง คุณโดน	 มารดาชื่ออักแนส อำาไพ  

คุณโดน มีพี่น้องในครอบครัว	3	คน

การศึกษาอบรม

	 ระดับประถมศึกษา	 	 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ	

บึงกาฬ

	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนบึงกาฬ	

จ.บึงกาฬ

	 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี	2-3			โรงเรียนดอนบอสโก 

วิทยา	อุดรธานี

	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	4-5-6			โรงเรียน

ประจักษ์ศิลปาคาร	อุดรธานี

	 ระดับอุดมศึกษา	ระดับปริญญาตรี		คณะมนุษย- 

ศาสตร์	 สาขาปรัชญาและศาสนา	 วิทยาลัยแสงธรรม	

นครปฐม	 ระดับปรัญญาโท	 คณะศาสนศาสตร์	 สาขา

เทววิทยาจริยธรรม	วิทยาลัยแสงธรรม		นครปฐม	

กระแสเรียก

	 เข้าบ้านเณรในนามของวัดแม่พระถวายพระ

กุมารในพระวิหาร	บ้านห้วยเล็บมือ	จ.บึงกาฬ

	 บ้านเณรเล็ก	สถานฝึกธรรมสันติราชา	อุดรธานี

	 บ้านเณรกลาง	สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์	นคร- 

ราชสีมา

	 บ้านเณรใหญ่	สามเณราลัยแสงธรรม	นครปฐม

	 ปีฝึกงานอภิบาล	 โครงการบ้านเณรแสงธรรม	

และฝึกงานธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา	 และศึกษาภาษา

เพิ่มเติมที่ประเทศฟิลิปปินส์

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร	์ ที่สามเณรา- 

ลัยแสงธรรม	 สามพราน	 นครปฐม	 วันที	่ 11	 สิงหาคม	

2012

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม	 ที่สามเณรา-

ลัยแสงธรรม	สามพราน	นครปฐม	วันที	่20	กรกฎาคม	

2013

	 บวชสังฆานุกร	ท่ีสามเณราลัยแสงธรรม	สามพราน	

นครปฐม	วันที่	9	สิงหาคม	2014

	 คติพจน์	“คือ	น้ำาพระทัย”

	 พระวาจา	 “พระหรรษทานของเราเพียงพอสำาหรับ

ท่าน	พระอานุภาพแสดงออกเต็มที	่		เมื่อมนุษย์มีความ

อ่อนแอ”	(2คร	12:9)

 สังฆานุกรเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์ เกิด

วันที่	 24	 สิงหาคม	 ค.ศ.	 1985	 รับศีลล้างบาปที่วัด 

ดวงหทัยนิรมลแม่พระ	 อ.ท่าบ่อ	 จ.หนองคาย	 บิดาชื่อ 

เปโตร อดุลย์ ดีเลิศประดิษฐ์	 มารดาชื่อมารีอา  

กนกพร ฝั่งมงคลกิจ มีพี่น้องในครอบครัว	 6	 คน 

เป็นบุตรคนที	่6

การศึกษาอบรม

	 ระดับประถมศึกษาตอนต้น	 	 โรงเรียนประถม

ดารณี	อ.ท่าบ่อ	จ.หนองคาย

	 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย	 โรงเรียนประถม

ดารณี	อ.ท่าบ่อ	จ.หนองคาย

	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น		โรงเรียนดอนบอสโก 

วิทยา	อุดรธานี

	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 	 โรงเรียนดอน-

บอสโกวิทยา	อุดรธานี

	 ระดับอุดมศึกษา	ระดับปริญญาตรี	คณะมนุษย- 

ศาสตร์	 สาขาปรัชญาและศาสนา	 วิทยาลัยแสงธรรม	

นครปฐม	 ระดับปริญญาโท	 คณะศาสนศาสตร์	 สาขา

เทววิทยาจริยธรรม	วิทยาลัยแสงธรรม		นครปฐม

กระแสเรียก

	 เข้าบ้านเณรในนามของวัดดวงหทัยนิรมล 

แม่พระ	ท่าบ่อ	

	 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร	คุณพ่อไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์ 

	 บ้านเณรเล็ก	สถานฝึกธรรมสันติราชา	อุดรธานี

	 บ้านเณรกลาง	สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์	นคร- 

ราชสีมา

	 บ้านเณรใหญ่	สามเณราลัยแสงธรรม	นครปฐม

	 ปีฝึกงานอภิบาล	ธรรมทูตเขตเชียงของ	จ.เชียงราย	

และในประเทศลาว	 และศึกษาภาษาเพิ่มเติมที่ประเทศ

ออสเตรเลียและฟิลิปปินส์	

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์	 ที่สามเณรา- 

ลัยแสงธรรม	 สามพราน	 นครปฐม	 วันที่	 11	 สิงหาคม	

2012	

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม	 ที่สามเณรา-

ลัยแสงธรรม	สามพราน	นครปฐม	วันที่	20	กรกฎาคม	

2013	โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุข-

นิรันดร์  

	 บวชสังฆานุกร	 วันที่	 9	 สิงหาคม	 2014	 โดย

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

	 คติพจน์/พระวาจา	“Love	one	another	as	I	

have	Loved	you.”	(Jn	15:12)		 	 	 	

  

สมโภชปัสกา  (ต่อจากหน้า 2)

กลุ่มนักศึกษาคาทอลิกไทยในโรมได้จัดกิจกรรม

สมโภชปัสกาและวันสงกรานต์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 

วันแห่งความชื่นชมยินดีทั้งของคริสตชนและชาว

ไทยทุกคน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่หอพักฟิลิปปินส์ 

ซึ่งคุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง ได้พักอยู่ระหว่างการ

ศึกษาที่กรุงโรม พวกเราทุกคนรู้สึกยินดีและขอบคุณ 

คุณพ่ออธิการหอพักท่ีให้การต้อนรับและอำานวย

ความสะดวกทั้งสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ

จัดงาน ขอขอบคุณบรรดาพ่ีน้องชาวไทยในโรมที่ได้

นำาอาหารมาร่วมแบ่งปันความสุขกันในโอกาสนี้ด้วย

	 กิจกรรมในวันน้ีเร่ิมต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ

โอกาสสมโภชปัสกา	โดยมีคุณพ่ออังคาร เจริญสัตย์สิริ 

เป็นประธานและเทศน์แบ่งปันข้อคิด	 เป็นกำาลังใจและ

แนวทางในการดำาเนินชีวิตคริสตชนที่ดีให้กับพวกเรา	

หลังพิธีมีการแจกไข่ปัสกาและเป็นโอกาสที่พวกเราได้

ร่วมกันแสดงความยินดีและให้กำาลังใจแด่สมาชิกของ

กลุ่ม	 ที่กำาลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้และได้รับ 

ตำาแหน่งหน้าที่รออยู่ที่เมืองไทย	ซึ่งมีถึง	7	ท่านด้วยกัน	

ได้แก่	คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ (กรุงเทพฯ) คุณพ่อ 

โชคชัย คูรัตนสุวรรณ (กรุงเทพฯ) คุณพ่ออังคาร 

เจริญสัตย์สิริ (จันทบุรี) คุณพ่อสุพัฒน์ หลิวสิริ 

(กรุงเทพฯ) ซิสเตอร์อัมพร ศิริคชลักษณ์ (ซิสเตอร์

แม่ปอน) ซิสเตอร์มีนา พึ่งพรพระ 

(คณะผู้รับใช้ฯ) และบราเดอร์ทินกร ลาทู 

(คณะธรรมทูตอิเดนเตส)   

	 โอกาสนี้	 พวกเราสมาชิกทุกคน 

ขอร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณ

พระเจ้าสำาหรับการได้ใช้ชีวิตร่วมกัน	 ได้

แบ่งปันประสบการณ์และช่วยเหลือกัน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา	 พวกเราไม่ลืมที่จะ

คิดถึงกันในคำาภาวนา		
และคัดเลือกประธานคนใหม่ของกลุ่มนักศึกษาคาทอลิก

ไทยในโรม	 	 ซ่ึงผู้ท่ีได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานกลุ่ม

คนต่อไปได้แก่	 คุณพ่อบุญชรัสมิ์	 สุขสว่าง	 จากอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 ขอพระเจ้าประทานพระพรอย่าง

อุดมเพื่อการทำางานของคุณพ่อในปีการศึกษาหน้า	 จะ

ได้สำาเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์	 	 สิ่งสุดท้ายที่จะ

ลืมไม่ได้คือ	 พวกเราขอขอบคุณทุกๆ	 คนที่ได้ร่วมแรง	

ร่วมใจกันทำาให้กิจกรรมเหล่าน้ีสำาเร็จลงอย่างมีความหมาย	

โดยเฉพาะคุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ 	ประธานกลุ่ม	

ของปีการศึกษานี้	 ซึ่งทำาหน้าที่ประสานงานอย่างดีและ

กิจกรรมเหล่านี้ได้เกิดประโยชน์ไม่เพียงสำาหรับพวกเรา

เท่าน้ัน	 แต่ยังเกิดประโยชน์และความประทับใจกับพ่ีน้อง 

ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย	แล้ว

พบกันใหม่	ในปีการศึกษาหน้าครับ	

 คุณพ่อสุพัฒน์ หลิวสิริ รายงาน

				 พวกเราได้มีโอกาสต้อนรับพระบัณฑิตย์ สุข- 

สว่าง	 และคุณครูมาลา สุขสว่าง	 บิดามารดาของ 

คุณพ่อบุญชรัสม์ิซ่ึงประจวบเหมาะท่ีพวกท่านได้เดินทาง

มาเยี่ยมคุณพ่อในช่วงเวลานี้	 เราจึงถือโอกาสเชิญท่าน

ทั้งสองมาร่วมกิจกรรมของเราด้วย	 นอกจากนั้น	 เรายัง

ได้ต้อนรับตัวแทนของคณะซิสเตอร์อุร์สุลินจากทั่วโลก

ที่มาเข้าคอร์สอบรมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ	 ที่กรุงโรม	

โดยมีซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสบโชคชัย	เป็นผู้ประสาน

และเชิญสมาชิกของกลุ่มซิสเตอร์มาร่วมกิจกรรมของ

พวกเรา	 	หลังจากเสร็จส้ินพิธีการในวัดแล้วได้มีการรดน้ำา 

ขอพรจากผู้ใหญ่โอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและรับประทาน

อาหารกลางวันร่วมกัน		ระหว่างรับประทานอาหารมีเกม 

แจกรางวัลและรำาวงแบบไทยในบรรยากาศสนุกสนาน

และเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างแท้จริง	

	 หลังเสร็จส้ินกิจกรรม		สมาชิกของกลุ่มได้ประชุม 
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“จงถ่อมตนอยู่เสมอ จงมีความอ่อนโยน
พากเพียรอดทนต่อกันด้วยความรัก”

(เอเฟซัส 4:2)

หนังสือ   
ความเชื่ออัน

เป็นชีวิต
โดย พงศ์ ประมวล  
ราคา 120 บาท

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข (มัทธิว 5:8)
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10 พฤษภาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l วันอาทิตย์ที	่ 10	 พฤษภาคม	 เวลา	 09.30	 น.	 ผู้นำา

ประเทศคิวบา	 นายราอุล	 คาสโตร	 เข้าเยี่ยมสมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิสในสำานักวาติกัน	 เป็นการพูดคุยกัน

อย่างกันเอง	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มด้วย 

การขยับชุดปากกาตั้งโต๊ะท่ีวางขวางการพูดคุยไปข้างๆ

ใช้เวลาพูดคุยกันนาน	 55	 นาที	 ตลอดการมาเยือน	

ประธานาธิบดีประเทศคิวบาขอบคุณพระสันตะปาปาที่

ทรงช่วยให้การหันเข้าหากันของประเทศสหรัฐอเมริกา

และประเทศคิวบาง่ายขึ้น	 เขายังกล่าวด้วยว่าเกาะคิวบา

รอคอยพระสันตะปาปาที่จะเสด็จเยือนในเดือนกันยายน

l สำาหรับของขวัญ	 นายคาสโตรได้ถวายเหรียญเงิน 

ผลิตใหม	่ 25	 เหรียญที่ทำาขึ้นโอกาสครบ	 200	 ปีแห่ง 

อาสนวิหารกรุงฮาวานาในแสงสว่างนำาทางท่ีพระสันตะปาปา

สนับสนุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัย	 นายคาสโตรได้มอบภาพวาด

เป็นรูปเรือหลายลำาและมีผู้ลี้ภัยคุกเข่าหันหน้าเข้าหาและ

สวดภาวนา

l เป็นการแลกเปลี่ยนพระสันตะปาปาประทานเหรียญ

นักบุญมาร์ติน	ผู้เป็นท่ีรู้กันตามประวัติว่าเป็นผู้ถอดเส้ือคลุม 

ของตนมอบแด่คนยากจน	 อันเป็นแบบอย่างที่พระสัน 

ตะปาปาทรงต้องการเน้นย้ำาและการสนทนาจบลงด้วย

ประโยคที่พระสันตะปาปาตรัสเสมอ		“สวดภาวนาให้พ่อ 

ด้วย”	นายราอุลทูลตอบว่า	“พระองค์ด้วยเช่นกัน	โปรดทรง

สวดภาวนาให้แก่ผมด้วย”	 และพระองค์ทรงเมตตาตรัส

ว่า	 “พ่อจะสวดให้ลูก”	 นับเป็นคำาขอร้องจากผู้นำาระบบ 

คอมมิวนิสต์ที่เก่าแก่ที่สุดคนหนึ่งที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน

ทันทีที่กำาลังจะจากสำานักวาติกัน	 นายคาสโตรได้หันไป

กล่าวกับนักข่าวว่า	 “ผมมีความสุขมาก	 ผมมาสนทนา

กับพระสันตะปาปาถึงสิ่งท่ีพระองค์ทรงเร่ิมในการแก้

ปัญหาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศคิวบา”

l ในอีกหนึ่งสัปดาห์จากนี้	 สำานักวาติกันคาดว่าจะ

สามารถตีพิมพ์กำาหนดการเสด็จเยือนประเทศคิวบา

ในเดือนกันยายน	 สิ่งที่รู ้แล้วก็คือจากประทศคิวบา

พระองค์จะเสด็จเครื่องบินต่อไปยังกรุงวอชิงตัน

นายราอุล คาสโตร ผู้นำาประเทศคิวบาเข้าเฝ้าพระ

สันตะปาปา ณ นครรัฐวาติกัน

ผู้นำาประเทศคิวบา นายราอุล คาสโตร ขอพระสันตะปาปาสวดภาวนาให้ตน

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

ประเทศเนเธอร์แลนด	์ เล่าว่า	 “มีช่วงวัยแตกต่างกันไป 

ในกลุ่มของเรา	 มีทารกอายุไม่กี่เดือน	 มีคนอายุ	 90	 ปี 

เป็นส่วนผสมที่งดงาม	 และทุกคนก็มีความสุขด้วยกัน	

นับเป็นการผสมผสานร่วมกันของคนวัยต่างๆ	ชาย-หญิง	

ปู่ย่าตายาย	เป็นเรื่องงดงามมาก”		พระสังฆราช	3	องค์	

พระสงฆ์	20	องค์และสังฆานุกร	20	องค์	ร่วมเดินทาง

มาด้วย	ในกลุ่มที่ใหญ่มากนี้ยังประกอบด้วยสามเณร	50 

คน	 จากประเทศฮอลแลนด์	 พวกเขาเห็นด้วยว่าการ 

เดินทางนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจลืมเลือนได้

	 ดีอา	โบรเออร์เซน	เสริมว่า	“เราเริ่มด้วยการเดิน

เป็นขบวนแถวไปยังวัดนักบุญเปโตร	และได้ถวายมิสซา	

รับศีลมหาสนิทในวัดน้ันเอง	 ซ่ึงเป็นการเร่ิมต้นการเดินทาง 

แสวงบุญที่งดงามมาก”				การจาริกแสวงบุญมาจบลงที ่

กรุงโรม	 แต่ความทรงจำาจะยาวนานเลยนครอันเป็นนิรันดร์ 

นี้	 พวกเขาต้องการแสดงแก่กรุงวาติกันและพระสันตะ 

ปาปาว่าพระศาสนจักรในประเทศเนเธอร์แลนด์ยังคง

กระตือรือร้น	 แม้จะอยู่ท่ามกลางประเทศท่ีไม่เช่ือถึงพระเจ้า

ในทวีปยุโรป	พันธกิจของพวกเขาได้บรรลุผลแล้ว

นางโรส กอตเทเมลเลอร์ สำานักเลขาธิการเพ่ือการควบคุม

อาวุธประเทศสหรัฐอเมริกา

9 พฤษภาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l สันตะสำานักเป็นนครรัฐที่เล็กที่สุดในโลก	 ยิ่งกว่านั้น

จะมีทูตจากประเทศต่างๆท่ัวโลกประจำาอยู่คร่าวๆ

ราว	 180	 ประเทศ	 คำาถามก็คือพระสันตะปาปาและ 

สันตะสำานักมีน้ำาหนักเสียงทางการทูตมากแค่ไหน? 

พระคาร์ดินัลปีเตอร	์ เติร์กสัน	 ประธานสมณสภาเพื่อ

ความยุติธรรมและสันต	ิ กล่าวว่า	 “ความเกี่ยวข้องที่

สันตะสำานักเป็นสื่อกลางประสานเพื่อส่งเสริมสันติภาพ

ไม่ใช่เรื่องใหม่	 ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย”	 การประกาศว่าจะ

เสด็จเยือนประเทศคิวบาของพระสันตะปาปานำามาซึ่ง

การเพ่งมองพิเศษไปยังความพยายามทางการทูตของ

สำานักวาติกัน	 ประธานาธิบดีโอบามา	 และผู้นำาประเทศ

คิวบา	 นายราอุล	 คาสโตร	 กล่าวว่าพระสันตะปาปาทรง

แสดงบทบาทสำาคัญในการคลายเง่ือนปมเชือกท่ีสะดุด

ติดอยู่ระหว่างประเทศของพวกเขาแรงผลักดันจาก

พระศาสนจักรต่อเร่ืองท้องถิ่นหรือระดับโลกสามารถ

จัดการกับประเด็นต่างๆ	 ตั้งแต่ความรุนแรงของแก็งค์

ค้ายาเสพติดในประเทศเอล	 ซาลวาดอร	์ ไปจนถึงเรื่อง 

ความไม่มีเสถียรภาพในประเทศเวเนซูเอลาและรัฐบาล

ประเทศนั้น	 ในทวีปเอเชีย	 คาทอลิกเป็นคนกลุ่มน้อย 

แต่ก็ยังมีพลังทางพระศาสนจักรสามารถผลักดันสังคม

ในปัจจุบัน	 พระคาร์ดินัลปีเตอร์	 เติร์กสัน	 เสริมว่า 

“เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว	พ่ออยู่ที่กรุงเทพฯ	และพ่อก็ได้ไปทำา 

ความเข้าใจถึงบทบาทของสันตะสำานักในการรักษา

สันติภาพ	การคืนดีปรองดองและเป็นคนกลางไกล่เกล่ีย”

l ภูมิภาคตะวันออกกลางกลับกลายเป็นงานลำาดับแรกๆ

ของสันตะสำานัก	 โดยเฉพาะเร่ืองการเบียดเบียนคริสตชน 

ท่ีฝังรากลึกท่ีสุดอยู่ท่ีประเทศอิรักและประเทศรอบๆน้ัน

เมื่อเรื่องเริ่มจะบานปลาย	พระสันตะปาปาทรงแสดงการ

สนับสนุนให้มีขั้นแรกของการตกลงเร่ืองอาวุธนิวเคลียร์

ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอิหร่าน	

แท้จริงสำานักเลขาธิการหน่วยงานควบคุมอาวุธประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่าเหตุใดทีมทำางานของเธอจึง

ต้องมีการเดินทางด้านการทูตมายังสำานักวาติกัน		นาง

พระสันตะปาปาทรงมีน้ำาหนักเสียงด้านการทูตกับนานาชาติมากเพียงใด

โรส	กอตเทเมลเลอร์	(สำานักเลขาธิการเพ่ือการควบคุมอาวุธ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา)	 เล่าว่า	 “สำานักวาติกันปรากฏ

อยู่ท่ามกลางประเทศเหล่านั้น	 พระศาสนจักรมีคำาสอน

สำาคัญเกี่ยวกับการยับยั้งอาวุธนิวเคลียร์และปลอด

อาวุธนิวเคลียร์	 ดังนั้นจึงเป็นดังผู้นำาเรื่องเหล่านี้โดย

ธรรมชาติอยู่แล้ว”	ต่อจากประเทศสหรัฐอเมริกา	สันตะ 

สำานักก็คือประเทศที่สองที่มีความสำาคัญอย่างเป็น

ทางการด้านการทูตที่กับประเทศและองค์กรต่างๆ	 ทั้ง

ยังมีท่ีน่ังในองค์การสหประชาชาติในฐานะผู้สังเกตการณ์

ถาวรอีกด้วย

พระคาร์ดินัลปีเตอร์ เติร์กสัน ประธานสมณสภาเพื่อ

ความยุติธรรมและสันติ 

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



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 23 ประจำาวันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2015 หน้า 15

 วัดพระตรีเอกภาพ 

หนองหิน จ.นครปฐม 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 31	

พฤษภาคม	เวลา	10.00	น. 

คุณพ่อยอแซฟ จำาเนียร 

10.00	น.	

 วัดคริสตศิรประภา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 8	 สิงหาคม	 	 เวลา	10.00	น. พระ

สังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.มหาสารคาม	ฉลองวัดวันเสาร์ที	่22	สิงหาคม		เวลา	

10.00	 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.อำานาจเจริญ		ฉลองวัดวันเสาร์ที	่29	สิงหาคม		เวลา	

10.00	 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที	่24	ตุลาคม	

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน		

 รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง 

จ.นครพนม ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 25	 กรกฎาคม	 เวลา	

10.00	น.

 วัดพระเมตตา ไทรงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 7	 มิถุนายน	 เวลา	 10.30	 น.	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธาน (สอบถามเส้นทางได้ท่ีคุณพ่อบุญส่ง หงษ์ทอง 

โทร.08-1942-0259 หรือคุณวุฒิพงษ์ (ผอ.วัด) โทร. 

08-9614-2122)

 วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย อ.ดำาเนิน- 

สะดวก จ.ราชบุรี	ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 14	มิถุนายน 

เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ	เป็นประธาน

 วัดพระคริสตหฤทัย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 28	 มิถุนายน	 เวลา	 10.00	 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญอันตน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร	ฉลองวัด 

วันเสาร์์ที	่13	มิถุนายน	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  เป็นประธาน

 วัดนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี จ.ระนอง	ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที	่14	มิถุนายน	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า จ.ระนอง	ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที	่21	มิถุนายน	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  เป็นประธาน 

 วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี ฉลองวัด

วันเสาร์ที	่20	มิถุนายน	เวลา	10.30	น.	คุณพ่อพรชัย 

สิงห์สา	 เป็นประธาน	 (สอบถามเส้นทาง โทร. 09-

0983-3884)

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

กิจเจริญ	เป็นประธาน	(ร้านค้าติดต่อคุณอภิชาติ โทร. 

08-1338-3574)

 วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 13	 มิถุนายน	 เวลา	 10.30	 น. 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน	(งดจำาหน่ายสินค้า)  

 วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 14	 มิถุนายน	 เวลา	 10.00	 น. 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน	 (จำาหน่ายศาสนภัณฑ์ สินค้าทั่วไป ติดต่อ

คุณอรุษ โทร. 08-1612-1262)

 หมู่บ้านโปรตุเกส  จ.พระนครศรีอยุธยา ฉลอง 

วันอาทิตย์ที่	28	มิถุนายน	เวลา	10.00	น.

 วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 

กรุงเทพมหานคร	ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	12	กรกฎาคม	

เวลา	17.00	น.	พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ  

โกวิทวาณิช 	เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันทบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่6	มิถุนายน	เวลา	10.30	น.

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ.ชล- 

บุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	21 มิถุนายน	เวลา	10.30	น. 

 วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา	 ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	27	มิถุนายน	เวลา	10.30	น.

 วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง จ.ฉะเชิงเทรา 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	25	กรกฎาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

8	สิงหาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่พระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ จ.สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	22	สิงหาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดพระศรีชุมพาบาล บ้านหนองไผ	่ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	30	พฤษภาคม	เวลา	10.30	น. พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดแม่พระเสด็จเยี่ยม บ้านคูสว่าง อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 30	

พฤษภาคม	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	

 วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ 

จ.ศรีสะเกษ	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 20	 มิถุนายน	 เวลา	

สังฆมณฑลจันทบุรี

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

เดือนพฤษภาคม
- คณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิแห่งพระเยซูคริสต- 
เจ้า (สติกมาติน)
- คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม
- คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ
- คณะธรรมทูตไทย (TMS)
- คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่
เดือนมิถุนายน
- คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน
- คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล (OMI)

 กับรายการโทรทัศน์ 
Power of Love  “พลังรัก”

ทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 17.00-17.30 น.

ช่อง TNN 24

 วัดนักบุญเปาโล หัวดง จ.นครสวรรค์ ฉลอง 

วัดวันเสาร์ที่	27	มิถุนายน	เวลา	10.30	น.	พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน
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] กำาหนดการอบรมให้ความรู้พื้นฐาน รุ่นที่ 5 

ค.ศ. 2015 เร่ืองคริสตศาสนจักรสัมพันธ์		ศาสนสัมพันธ์

และการเข้าสู่วัฒนธรรม	 (ต่อเนื่อง	 6	 วันอาทิตย์)				

เวลา	 09.30-12.00	 น.	 ที่อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม	

บางรัก		กรุงเทพฯ	วันที่	31	พฤษภาคม	2015	คริสต- 

ศาสนจักรสัมพันธ์	 โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันต-

บุตร 

] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง 

ขอเชิญร่วมมิสซาเทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส	 บุญเกิด 

กฤษบำารุง  วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน  ค.ศ. 2015 

เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ	 โดยคุณพ่อ

วิทยา  ลัดลอย   เป็นประธาน	

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	แบ่งปันพระวาจา	 โดยคุณพ่อวิรัช 

อมรพัฒนา	 จิตตาธิการ	 วันเสาร์ที่	 13	 มิถุนายน	 /	

11	 กรกฎาคม	 2015	 เวลา	 08.30-10.30	 น.	 ร่วม

พิธีบูชาขอบพระคุณ	 เวลา	 11.00	 น.	 ขอเชิญผู้สูงอายุ 

ร่วมมิสซา	 ที่วัดพระมหาไถ่	 ซ.ร่วมฤดี	 ถ.วิทย	ุ

กรุงเทพมหานคร	 คุณสงวน โทร.	 08-1908-4766	

คุณเปรม โทร.	08-4008-8789 

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก วันพฤหัสบดีที่	 4	 มิถุนายน	 ที่

โรงแรม	 Grand	 Lord	 ถนนศรีนครินทร์	 /	 วัน

พฤหัสบดีที่	 2	 กรกฎาคม	 /	 วันเสาร์ที	่ 1	 สิงหาคม	 /	

เดือนกันยายน	 เข้าเงียบ	 Lectio	 ที่ศูนย์คามิลเลียน	

ลาดกระบัง  เย็นวันพฤหัสบดีที	่ 10	 -	 เที่ยงวัน

อาทิตย์ที	่ 13  	 /	วันศุกร์ที่	 9	ตุลาคม	 /	วันเสาร์ที่	 7	

พฤศจิกายน	 /	 วันเสาร์ที่	 12	 ธันวาคม	 สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585	

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ	จะจัดโครงการอบรมพระคัมภีร์สำาหรับคริสต-

ชน	ครูคำาสอน	ผู้นำาบีอีซี	และผู้สนใจ	หัวข้อ “ความรู้ 

พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล” ทุกวันเสาร์ 

ที่	6	มิถุนายน	-	วันเสาร์ที	่4	กรกฎาคม	2015			เวลา	

08.30-12.00	 น.	 ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม 

ระดับชาต	ิ สามพราน	 โดยคุณพ่อบัญชา อภิชาติ- 

วรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ	์ 	 เป็นวิทยากร	 สนใจ

ติดต่อได้ที่คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ หรืออาจารย์ 

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนกพระคัมภีร	์ ฝ่ายบุคลา- 

ภิบาล	2/4	หมู่	6	เพชรเกษม	ต.ท่าข้าม	อ.สามพราน	

จ.นครปฐม	73110	โทรศัพท	์0-2429-0124	ถึง	33 

E-mail	 :	 thaibible@hotmail.com ค่าลงทะเบียน	

(จำานวน	 5	 ครั้ง)	   100	 บาท (เป็นค่าอาหารว่างและ

อาหารเที่ยง)

] ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียน โคกวัด   ปราจีนบุรี    	

จะจัดฉลองครบ	50	ปี	 ตั้งแต่เปิดดูแลผู้ป่วยในชุมชน	

และละแวกใกล้เคียง	 จนปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์

สงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ 	ในวันเสาร์ที่ 	11 	กรกฎาคม 	

2015  	 และร่วมฉลอง	 50	 ปีชีวิตสงฆ์  60	 ปี	 50	 ปี	

ธรรมทูต	 25	 ปี	 ชีวิตนักบวช  	 พร้อมทั้งเปิดเสกบ้าน

อบรมนักบวชใหม่	

	 ขอประชาสัมพันธ์พี่น้องที่มี น้ำ า ใจดีและ 

เครือข่ายภาคีกับศูนย์สงเคราะห์  	 ร่วมสนับสนุนการ 

จัดงานพร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค	 (ขอ

เรียนเชิญศิษย์เก่าคามิลเลียนร่วมฉลองด้วยนะครับ)

] ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิแบบ WCCM	กับคุณพ่อวิชัย 

โภคทวี, SJ	 ที่บ้านเซเวียร	์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ

ทุกวันจันทร	์ เวลา	 17.00-18.00	 น.	 สอบถามได้ที่ 

คุณพ่อวิชัย	โภคทว	ีโทร.	08-1924-0102	E-mail	:	

vphokthavi@yahoo.com

] สมัครสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต์ ต่ออายุ

สมาชิก โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 

 ซื้อหนังสือ สื่อคาทอลิก โทร. 0-2681-

3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-5401

] ติดต่อกองบรรณาธิการอุดมสารและอุดมศานต์ 

ลงข่าว ภาพข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์  

(คอลัมน์วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน บวช

พระสงฆ์) โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 E-mail : 

udomsarn@gmail.com, udomsarn@cbct.net

ที่นี่มีนัด
คือผู้แทนองค์พระคริสต์

k สังฆมณฑลนครราชสีมา มีความยินดี 

ขอเชิญร่วมในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกร 

นิโคลัส มนัสชัย ประทุมปี โดยพระสังฆราช 

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธ	ีวันเสาร์ 

ที	่ 30	 พฤษภาคม	 2015	 เวลา	 10.00	 น.	 ที ่

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด	นครราชสีมา	

k สังฆมณฑลอุดรธานี มีความยินดีขอเชิญ 

ร่วมในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปาโล 

ประเสริฐ คุณโดน และสังฆานุกรเปโตร อุดม 

ดีเลิศประดิษฐ์ โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย 

ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธ	ีวันเสาร์ที่	6	มิถุนายน	

2015	 เวลา	 10.00	 น.	 ที่อาสนวิหารพระมารดา

นิจจานุเคราะห์	อุดรธานี

k สังฆมณฑลจันทบุรี มีความยินดีขอเชิญ 

ร่วมในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น 

ยศธร ทองเหลือง โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ 

จรัสศรี เป็นประธานในพิธี	 วันเสาร์ที่	 13	มิถุนายน	

2015	เวลา	10.00	น.	โอกาสฉลองบ้านเณรพระหฤทัยฯ	

ศรีราชา	ครบ	80	ปี	

k สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีความยินดีขอเชิญ 

ร่วมในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น 

บัปติส ศักดิ์ชัย บวรเดชภักดี โดยพระสังฆราช 

ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

ในพิธ	ีวันเสาร์ที่	13	มิถุนายน	2015	เวลา	10.00	น.	

ที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่

k อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง มี 

ความยินดีขอเชิญร่วมในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของ

สังฆานุกรยวง รณฤทธิ์  เด่นไชยรัตน์ สังฆานุกร 

มีคาแอล ณัฐพงษ์  แสนสุริวงศ์ สังฆานุกรยอห์น 

ฉัตรชัย  นิลเขต สังฆานุกรยอแซฟ เมธาสิทธิ์ 

นามละคร โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร  

สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธี วันเสาร์ที่	 	 4		

กรกฎาคม	 	 2015	 เวลา	 10.00	 น.	 ที่อาสนวิหาร 

อัครเทวดามีคาแอล	ท่าแร่

k สังฆมณฑลนครสวรรค์  มีความยินดีขอเชิญ 

ร่วมในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรเคลเมนต์ 

เทเรส นฤนาท ปานกรด สังฆานุกรนิโกลาส  

เจริญ บุญดวง สังฆานุกรยอแซฟ เรืองฤทธ์ิ  

ฤทธิบุญไชย โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน	วันเสาร์ที่	25	กรกฎาคม	

2015	ที่อาสนวิหารนักบุญอันนา	นครสวรรค์	

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เพ่ือให้ผู้นำาทางศาสนาและศาสนิกชนทุกศาสนาได้

พร้อมใจกันแสดงออกถึงความเมตตาจิตและช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหวใน

ประเทศเนปาล	 ในนามของคณะศาสนิกสัมพันธ์	 	 โดย

ใช้มิติทางศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของศาสนิก- 

ชนทุกศาสนา	 พิธีทางศาสนาคริสต์	 คุณพ่อพิพัฒน์  

รุ่งเรืองกนกกุล	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิก

แหง่ประเทศไทย	ฝา่ยบคุลากร	เป็นประธานในพธิ	ีคณุพอ่ 

สมเกียรติ  บุญอนันตบุตร		มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัย	10,000	บาท		โดยนายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 ประธานในพิธีรับมอบเงิน

บริจาคเพื่อช่วยเหลือแก่ประเทศเนปาล	 และมอบของ 

ที่ระลึกแด่ผู้นำาศาสนาทุกศาสนา

รวมพลังศาสนา  (ต่อจากหน้า 20) เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์

สักการสถานบุญราศี

นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง 

ติดต่อทางโทรศัพท์ 

วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00-17.00 น.

วันอาทิตย์ 09.00-16-00 น.

มือถือ 06-2143-6599

โทรศัพท์ 0-3429-2148

โทรสาร 0-3429-2149
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ปราสาทแห่งจิต
โดยนักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา 

หนังสือที่เป็นเสมือนคำาแนะนำา
สำาหรับผู้แสวงหาความก้าวหน้าในชีวิตจิต 

ราคา 190 บาท 

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ความชื่นชมยินดี
แห่งพระวรสาร
เติมเต็มจิตใจ
และชีวิตทั้งชีวิต
ของบรรดา

ผู้ที่
พบพระเยซูเจ้า

ความชื่นชมยินดีนี้
บังเกิดขึ้น

และ
เกิดขึ้นใหม่เสมอ

พร้อมกับ
พระเยซูคริสตเจ้า

(สมเด็จ
พระสันตะปาปา
ฟรังซิส)

คุณหมอประสิทธิ์	-	คุณลัดดา	จันทราทิพย	์

		ทำาบุญ																																2,000		บาท

		อุทิศให้มารีอา	เทเรซา	สิทธิดา	จันทราทิพย์

นายแพทย์ปิต	ิเตชะวิจิตร์															600		บาท

คุณพิชญ์รัตน	์แสงเดช	อุทิศให้

		มารีอา	บุญช่วย	โก่งศร																200		บาท

		วิญญาณในไฟชำาระ																				200		บาท

คุณประวิตร์	โคมิน	ทำาบุญ														200		บาท

คุณอรุณศรี	แสงประสิทธิ์	ทำาบุญ					2,000		บาท

		อุทิศให้ยอแซฟ	กิมฮวด	อากาทา	ถนอม

“ลูกหลาน”	อุทิศให้มารีอา	ล้ออิวจง				300		บาท

ครอบครัว	“บุญฤทธิ์ฤทัยกุล”	อุทิศให้

		โยเซฟ		สุรพงษ์		บุญฤทธิ์ฤทัยกุล				300		บาท

		เปาโล		สุวิทย์		บุญฤทธิ์ฤทัยกุล						300		บาท

		วิญญาณผู้ล่วงลับ																						300		บาท

		วิญญาณในไฟชำาระ																				300		บาท

คุณสาริสา	อุ่นทานนท์	อุทิศให้

		ยอห์น	บัปติส	บุญศรี	คนพูดเพราะ			300		บาท

คุณวิลาสินี	ศุภลักษณ์	ทำาบุญอุทิศให้

		เบเนดิกโต	นคร	ศุภลักษณ์	ครบ	34	ปี	200	บาท

		อูบัลโด	เลียม	กอบวิทยากุล											200		บาท

		อันนา	สุวรรณา	สาโหมด														200		บาท

		ฟรังซิสโก	มาโนช	ประภานวรัตน์						200		บาท

		เซซีลียา	พเยาว์	ลิ้มเฉลิม														200		บาท

		เปโตร	สมนึก	กอหะสุวรรณ											200		บาท

		เฮเลนา	วัลยา	สุขประเสริฐ													200		บาท

		เปโตร	มะลิ	-	อันนา	สาหร่าย	ศุภลักษณ์			200		บาท

		ยวง	บัปติสตา	เต็กคิม	-	อักแนส	เช็ง	แซ่ล้ี		200	บาท

		เปโตร	ทองใบ	-	มาธาร์	รจนา	ศุภลักษณ์		200		บาท

		อมาดีอูส	จิตรกวี	-	

		เปโตร	ดนัย	ศุภลักษณ์																200		บาท	

		วิญญาณญาติพี่น้อง

		วิญญาณในไฟชำาระ

		วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง														200		บาท

 สำาหรับท่านที่ประสงค์จะสมทบกองทุนฯ เช็ค 
สั่งจ่ายการพิมพ์คาทอลิก หรือโอนเงินเข้าบัญชีออม-
ทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-2-
01976-5 (หมายเหตุ เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้ง
ให้ทราบด้วยโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 
0-2681-5401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน
ด้วยความขอบพระคุณ)

วิถีชุมชนวัด (BEC) เขตตะวันตก ของอัครสังฆมณฑล

ท่าแร่-หนองแสง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2015 ที่ 

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย จ.สกลนคร มีผู้เข้าร่วม 

จำานวน 150 คน พระสงฆ์ 18 องค์ 

 สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย	 (FABC)	

ได้ประกาศในแถลงการจากที่ประชุมครั้งที่	 5	 ที่เมือง 

บันดุง	ประเทศอินโดนีเซีย	ว่าชุมชนวัดและพระศาสนจักร

หลัง	ค.ศ.	1990	นี้	ต้องเป็น	“พระศาสนจักรที่ทุกคนมี

ส่วนร่วม	 เป็นชุมชนวัดที่เป็นจิตใจเดียวกันของชุมชน

ย่อยๆ	 เป็นพระศาสนจักรที่เป็นประจักษ์พยานถึงองค์

พระคริสตเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพ”	(FABC	5	ข้อ	6)

	 อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง	 มองเห็น

ความสำาคัญและความจำาเป็นที่เร่งด่วนในเรื่องนี้	 จึงได ้

จัดส่งคณะกรรมการไปศึกษาดูงานชุมชนคริสตชน

พื้นฐาน	 (BEC)	 ในต่างประเทศหลายแห่ง	 แล้วนำามา 

ปรับให้เข้ากับรูปแบบของอัครสังฆมณฑล	 และได้เปิด

เป็นทางการในวันที	่ 30	 กันยายน	 ค.ศ.	 2006	 (พ.ศ.	

2549)	 ท่ีอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล	 ท่าแร	่ นับเป็น

เวลา	9	ปีที่ชุมชนคริสตชนพื้นฐานเติบโตขึ้นมา

	 ปัจจุบันอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง	 มี

ทั้งหมด	75	วัด	แบ่งการปกครองออกเป็น	4	 เขต	คือ	

เขตกลาง	 เขตตะวันตก	 เขตตะวันออกและเขตใต้	 มี 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐานทั้งหมด	415	กลุ่ม	

อบรมผู้นำากลุ่มบีอีซี  (ต่อจากหน้า 2)

	 สำาหรับเขตตะวันตกนี้มีจำานวน	21	วัด	และมี

กลุ่มชุมชนคริสตชนพื้นฐานทั้งหมด	115	กลุ่ม	
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 ผมกดไปที่เลข  11 ในปุ่มให้เลือกเพลง เสียงเปียโนนำาร่องมาพร้อมกับ

เสียงนักร้องชายหญิงคลอเคลีย เน้ือร้องพูดถึงชีวิตคนกับความทรงจำาบนท้องถนน 

การเดินทาง ร้านรวง ผู้คนมากมายที่พบเห็น เย็นย่ำาค่ำามืด หรือเช้าตรู่ ไม่ว่า

ห่างไกลและหรือจะจากกันไปแค่ไหน ฯลฯ เนื้อท่อนสุดท้ายบอกว่า “มีพื้นที่ 

ในใจที่เราไม่เคยห่างกัน และเราจะเก็บประกายไฟแห่งรักนั้นไว้นิรันดร์” ผลงาน 

เหนือชั้นของศิลปินในตำานานอีกคนหนึ่ง มาร์ค น็อปเฟลอร์ (Mark 

Knopfler) ผลงานในชุดที่ 8 ในชื่อชุด Tracker ส่วนเพลงที่ผมกำาลังพูดถึง

ชื่อเพลงว่า Wherever I Go เป็นเพลงสุดท้ายของอัลบั้ม เขาร้องคู่กับรู้ธ มู้ดี้  

นักร้องสาวชาวออสซี่ ส่วนเสียงแซ็กโซโฟนเป็นฝีมือของไนเจล ฮิทช์ค็อค ผม

คงเสียดายถ้าผมฟังเพลงในอัลบั้มนี้แค่ครึ่ง ๆ กลาง ๆ เพลงนี้อยู่ในลำาดับที่ 11

 ก่อนมิสซาวันอาทิตย์ผมเก็บเอกสารบนโต๊ะ อดไม่ได้ที่จะเลือกหนังสือ 

หรือนิตยสารศาสนาสัก 2-3 เล่ม ถือติดมือไปในที่ฟังแก้บาป เพราะในช่วงไม่มี

คน หลังฝาแก้บาปก็เป็นที่สงบและมีสมาธิพอในการอ่านเรื่องราวดี ๆ มีซอง

จดหมายหนึ่งที่ติดไปกับนิตยสารฉบับหนึ่ง มีใจความว่า 

 “1 พ.ค. 2015

 เรียนคุณพ่อ อนุชา ที่รัก

 ขอส่งความสุข ความยินดี และความหวังปัสกาแด่คุณพ่อ ขอแสดง

ความยินดีกับคุณพ่อที่หนังสือพิมพ์อุดมสาร และอุดมศานต์เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ 

ขึ้นทุกวัน ผมก็มีแต่ติดตามข่าวสารมาเรื่อย ไม่ได้ช่วยอะไร มาคราวนี้ ผม 

ได้แปล “การสำารวจมโนธรรม” โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสลงในสาร 

“สายใยจันท์” และเห็นว่าคงมีประโยชน์ที่จะแพร่ในวงกว้าง จึงขอส่ง “สายใย

จันท์” ซึ่งมี “การสำารวจมโนธรรม” ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเรียกว่า 

“โรค” 15 โรค มาให้คุณพ่อพิจารณาดูว่าจะลงในอุดมสารรายสัปดาห์ หรือ 

อุดมศานต์รายเดือน ผมกำาลังเรียบเรียง เรื่อง “Youth in Asia; Challenges 

of Fundamentalism and Relativism” เป็นรายงานการประชุมของคณะ 

กรรมาธิการเทววิทยาของ FABC ที่บ้านผู้หว่าน เมื่อปี 2012 มีพระสังฆราช

เอเชีย 26 ท่าน จาก 8 ประเทศ เห็นว่าเป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบัน หนักสมอง

หน่อย ผมตั้งใจจะลงในวารสาร “มิตรสงฆ์” ของจันทบุรี 

 เอาไว้มีเรื่องน่าสนใจก็จะส่งมาให้คุณพ่ออีก ตอนนี้มีเวลาหน่อย ก็ใช้ 

ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมาก ๆ ขอคำาภาวนาสำาหรับผมด้วย เพราะสุขภาพยัง

ไม่ดีนัก เช่น เรื่องการเดิน

 ขอพระอวยพรคุณพ่อให้มีปรีชาญาณ สุขภาพกาย-ใจที่ดี เพื่อจะได้

ทำางานเพ่ือพระเกียรติมงคลของพระองค์ และความรอดของมนุษย์อาศัยส่ือต่าง ๆ  

จดหมายฉบับนี้ ส่งความหวังดีมาด้วย

ด้วยเทอญ”

 ผมอ่านคำาลงท้ายและลายเซ็นเจ้าของจดหมายฉบับนั้น ถ้าเราอธิบาย

คำาว่าตื้นตันใจเป็นอย่างไร ผมคงรู้สึกเช่นนั้น จดหมายลายมือเขียน บอกเล่า

เรื่องราวความใส่ใจ เขียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ผมได้อ่านเอาเมื่อวันที่ 17 

การเดินทางของมันเนิ่นนาน ตั้งแต่วันเขียน ส่ง เดินทางมารอคอยการแกะ 

และได้อ่าน ความรู้สึกที่หายไปพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่อย่างไรก็สุด

แล้วแต่ จดหมายฉบับนี้สำาหรับผมและทีมงานก็เป็นกำาลังใจที่ดี มากไปกว่า

นั้น มันก่อเกิดบทรำาพึงว่า ในชีวิตที่ดำาเนินไป มีหลายคนที่สนใจ เฝ้ามอง

ความเคลื่อนไหวของพระศาสนจักร คนเหล่านี้พร้อมจะให้คำาแนะนำา ช่วยเหลือ  

ร่วมมือ คนเหล่านี้พร้อมจะเป็นแนวร่วมที่ดี และทำาในส่วนของพวกเขา แม้จะ

รู้สึกว่าไม่ได้มากมายอะไร แต่เชื่อเถอะครับ แม้จะเล็กแค่ไหนก็งดงามไม่แพ้กัน 

ลายเซ็นของเจ้าของจดหมาย คือ พระสังฆราช ล.เทียนชัย สมานจิต

 ในหนังสือวิจารณ์บันเทิงฉบับหนึ่งได้พูดถึง เทปชุดล่าสุดของมาร์ค 

น็อปเฟลอร์ ชุดนี้ไว้ว่า “คนที่ฟังมาร์ค น็อปเฟลอร์ มานานย่อมคุ้นเคยกับ 

ซุ่มเสียงที่ได้ยินใน Tracker ไม่มีอะไรใหม่และแปลก แต่ที่น็อปเฟลอร์ สามารถ

ทำาให้สิ่งเก่า ๆ เหล่านี้กลมกล่อมและอบอุ่น ท่วงทำานองที่เขาสร้างขึ้นในหลาย

เพลงเต็มไปด้วยความไพเราะ” ผมคิดว่างานศิลปะ หรืองานสร้างใด ในโลก 

ล้วนก็เช่นกัน ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ มีผู้ทำางานผ่านมา และผ่านไป 

ในช่วงเวลาหนึ่งแค่นั้น แต่ใครจะจับสำาเนียงของความอบอุ่น และกลมกล่อม 

นั้นได้ ผมเชื่อว่าความอบอุ่นและกลมกล่อมนั้นมาพร้อมกับมิตรภาพ บนถนน

สายชีวิตอาจจะเป็นมิตรภาพต่างวัยต่างยุคสมัย แต่อบอุ่นได้เมื่อในทางสายนั้น 

มีเราเดินร่วมกัน ผมกำาลังหมายถึงหนังสือเล็ก ๆ เล่มหนึ่งกับการใส่ใจกันและ

กัน ผู้อ่านกับผู้เขียน สมาชิกกับเจ้าของ หรือผู้ผลิตหนังสือเล่มนั้น อุดมสาร 

โชคดีเสมอ ที่อยู่ในความรักและเอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ และผมเชื่อว่ามันค่อย ๆ  

เกาะกุมหัวใจของท่านผู้อ่านอย่างสม่ำาเสมอ และคริสตชนไทยกันไปแล้ว

 บรรณาธิการบริหาร
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“60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์” ดร.จรินทร์  สวนแก้ว  ประธาน

มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ร่วมกับคุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล ในตำาแหน่ง

ประธานคณะกรรมการจัดงาน “60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี” จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลของศาสนาต่างๆ วันศุกร์ที่ 

3 เมษายน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีมงซินญอร์วิษณุ  ธัญญ-

อนันต์ รองเลขาธิการ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธาน

พิธีศาสนาคริสต์ ร่วมกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่ง

ประเทศไทย  สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย  และมูลนิธิเซเว่นธ์เดย์แอ๊ด

เวนตีสแห่งประเทศไทย

“มอบทุนเพื่อการศึกษา” นายแพทย์วิษณุ ธาราฉัตร ประธาน

คณะกรรมการ และคุณพ่อวินัย   ฤทธิบุญไชย จิตตาธิการเวชบุคคลคาทอลิก

เซนต์หลุยส์ ได้มอบทุนเพื่อการศึกษาให้กับบุตรหลานของพนักงาน โรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์   จำานวน 33 ทุน เป็นเงิน 172,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการ

รับบริจาค โครงการกองทุนเวชบุคคลคาทอลิกเพ่ือช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรหลาน

เซนต์หลุยส์  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2015 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคารร้อยปี

บารมีบุญ

“อาลัยรักแด่คุณแม่บุญประจักษ์ 

นักการศึกษาอบรม นักดนตรี และ

ศิลปิน” พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 

อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีมิสซาปลงศพคุณแม่

มารี โยเซฟ บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ คณะอุร์สุลิน 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2015 ที่วัดพระมหาไถ่ 
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ตอนที่ 13 ปีกความฝัน

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

“พาน้องกลับบ้าน” เปิด-เสก
บ้านเณรเล็กสุราษฎร์ฯ
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยศิษย์เก่า (อ่านต่อหน้า 4)

รวมพลังศาสนาร่วมใจภาวนา
เพื่อผู้ประสบภัยประเทศเนปาล
กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  จัดพิธีรวมพลังทางศาสนามหามงคล

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศเนปาล  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2015 ที่

สำานักหอสมุดแห่งชาติ  (อ่านต่อหน้า 16)

	 ความฝันพาคนเราโลดแล่นไปยังวิมานต่าง	 ๆ	 ในขณะที่ความจริง 

พาเราเกาะเกี่ยวไปยังอุปสรรคนานับแต่ก็ใช่ว่าความฝันจะไม่มีส่วนร่วมอันใด	

เพื่อไปให้ถึงความจริงนั้น	

	 ความฝันทำาให้หลายคนกระโจนเข้ามาต่อสู้	 บ้างล้มลงเจ็บจนไม่อาจ

ลุกขึ้น	 บ้างลุกขึ้นได้เร็วก็เจ็บน้อย	 และใช้เวลาไม่เยอะในการก้าวไปสู่ความจริง

ที่ความมุ่งมั่นอันเป็นพลังสำาคัญของความฝันใช้เป็นเข็มทิศนำาทาง

	 ความฝันสวยงามแค่ไหน	 ปีกของความฝันก็ยิ่งต้องแข็งแกร่งแค่นั้น	

ใครบางคนนึกละเอียดไปถึงสายลมโอบประคองปีกฝัน

	 ความฝันของคริสตชนเป็นเช่นไร?	 เมื่อย้อนกลับไปยังความฝันของ	

บรรดาอัครสาวก	 คริสตชนรุ่นแรก	 ๆ	 มรณสักข	ี มิสชันนาร	ี และการเติมฝัน	

ฟันฝ่า	จนเรายืนกันอยู่อย่างมั่นคง	ความฝันไม่เคยสิ้น	แม้ปีกความฝันจะต้อง

รับแรงลมของยุคสมัยและปัญหาใหม่	ๆ	กันต่อไป	

	 เราอยู่กันได้ในวันนี้	 เพราะความฝันในวันนั้น	 เราบินต่อได้ในวันนี้	

เพราะปีกความฝันยังทะยานมุ่งไปสู่ความจริง
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