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ชุมนุมเด็กช่วยพิธีกรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาสบวชพระสงฆ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2015 ที่อาคารนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 สามเณราลัย

นักบุญยอแซฟ สามพราน โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ให้การต้อนรับและทักทายเด็กๆ

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุข

สังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ

บวชพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกรเปโตร อุดม ดีเลิศ-

ประดิษฐ์ และสังฆานุกรเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เมื่อ

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2015 ที่อาสนวิหารพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ อุดรธานี และมีพิธีต้อนรับและเคารพ

พระธาตุนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 และนักบุญยอห์น ที่ 

23 พระสันตะปาปา โดยมีพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษ 

จากที่ต่างๆ มาร่วมพิธีจำานวนมาก

อบรมเพิ่มความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ
บ้านคามิลเลียน เพื่อเด็กพิการ ร่วมมือกับ (สปสช) (อ่านต่อหน้า 8)
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จิตตารมณ์ของคณะ กับภารกิจในสังคมไทย

คุณพ่อเชิดชัย เลิศจิตรเลขา

อธิการเจ้าคณะคามิลเลียนแขวงประเทศไทย

 คณะนักบวชคามิลเลียนมีนักบุญ

คามิลโลเป็นผู้ตั้งคณะ เมื่อ 400 ปีมาแล้ว 

ที่ประเทศอิตาลี โดยที่ท่านนักบุญคามิลโล 

นั้นมีจิตตารมณ์ในการดูแลรักษาคนเจ็บ 

คนป่วยเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นข้อปฏิญาณข้อที่ 4 

จากข้อปฏิญาณนอกเหนือจากข้อปฏิญาณ

อีก 3 ข้อ ซึ่งได้แก่ ความยากจน ความ

บริสุทธิ์ และความนบนอบ 

 คณะนักบวชคามิลเลียนปัจจุบัน

ได้แผ่ขยายไปทวีปต่างๆ ทั้ง 5 ทวีป อยู่

ใน 30 กว่าประเทศ ในประเทศไทยคณะ

นักบวชคามิลเลียนเข้ามาเมื่อ 62 ปีที่แล้ว โดยมิสชันนารีกลุ่มแรกมาเปิด

คลินิก ต่อมาคณะได้เล็งเห็นความสำาคัญถึงกระแสเรียกจึงได้จัดตั้งบ้านเณรขึ้น 

ท่ีสามพราน และได้ขยายออกมาเป็นบ้านอบรมนักบวช และเม่ือความต้องการ

ในประเทศไทยมีมากยิ่งขึ้น คณะคามิลเลียนได้ขยายกิจการ เช่น บ้านพัก 

ผู้สูงอายุที่สามพราน ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณ 130 คน 

 คณะคามิลเลียน เป็นเหมือนต้นไม้ท่ีเติบโต เป็นต้นไม้ใหญ่ในประเทศไทย 

มีกิจการต่างๆ ท่ีเราทำางานภายใต้องค์กรมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย 

ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาลให้เป็นมูลนิธิสาธารณกุศล ปัจจุบันมีนักบวชที่

ถวายตัวตลอดชีวิตทั้งพระสงฆ์และภราดา 34 ท่าน มีสามเณรใหญ่ทั้งชาวไทย

และเวียดนาม 35 คน มีสามเณรเล็กที่เข้ามารับการฝึกอบรมทั้งศรีราชาและ

เชียงราย 80 คน 

การดลใจจากพระจิตเจ้า
ถอดความโดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

 เด็กชายคนหน่ึงกำาลังประสบปัญหาเร่ืองการเรียน ผู้เป็นบิดาก็เอาหนังสือ

ภาวนาของครอบครัวมาเปิดให้เขาและชี้ไปที่บทภาวนาวอนขอพระจิตเจ้า เขา

สอนลูกชายให้สวดบทภาวนาบทน้ีทุกวัน ในขณะท่ีลูกชายสวดบทภาวนาวอนขอ

พระจิตเจ้าทุกวัน เขาพบว่าพระอาจารย์พระองค์นี้ทรงสอนให้เขารู้จักเรียนจริงๆ

เด็กชายคนนั้นเติบโตขึ้น บวชเป็นพระสงฆ์ ต่อมาอีกไม่กี่ปีก็ได้รับแต่งตั้งเป็น

พระสังฆราช และในปี ค.ศ. 1978 ได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น ปอล ที่ 2

 ท่านนบนอบต่อบิดาของท่าน และสวดบทภาวนาวอนขอพระจิตเจ้า 

ตลอดชีวิต เมื่อพระองค์ใกล้จะสิ้นใจและไม่สามารถสนทนาได้ มีพระสงฆ ์

องค์หนึ่งอ่านบทภาวนานี้ให้ท่านฟัง

 อาศัยการภาวนาวอนขอพระจิตเจ้าทุกวัน เด็กชายนี้มีปัญหาเรื่องทำา 

การบ้านก็ได้เปลี่ยนเป็นพระสันตะปาปาผู้ศักดิ์สิทธิ์ และได้รับแต่งตั้งเป็นนักบุญ

ยอห์น ปอล ที่ 2 ผู้ยิ่งใหญ่

การสังเกตเห็นบุคคลที่เป็นของพระจิตเจ้า

 ในพันธสัญญาเดิม เขาคิดว่าพระจิตเจ้าเป็นเพียงเบื้องหลังหรืออำานาจ

ที่มาจากพระเจ้า มิใช่เป็นพระบุคคลอีกองค์หนึ่ง ซึ่งเราสามารถมีความสัมพันธ์

ฝ่ายจิตอย่างใกล้ชิด หนังสือคำาสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกอธิบายว่า “พระ

จิตเจ้ามิได้สำาแดงพระองค์และทรงติดต่อกับเราในฐานะที่เป็นพระบุคคลที่ครบ

สมบูรณ์ในวันสมโภชพระจิตเจ้า” (731)

(อ่านต่อหน้า 4)

 แม้หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า

แล้วก็ตาม หลายคนมิได้คิดว่าพระพร

อันประเสริฐนี้ในหนังสือ “กิจการ 

อัครสาวก” เราได้เรียนรู้ว่า เปาโล

เดินทางผ่านกลางประเทศไปถึงเมือง

เอเฟซัส และท่ีน่ันท่านได้พบกับสานุศิษย์

จำานวนหนึ่ง ท่านกล่าวกับศิษย์เหล่านี้ 

ว่า “พวกท่านได้รับพระจิตเจ้า เมื่อ

ท่านมาเป็นผู้มีความเช่ือหรือ?” พวกเขา 

ตอบท่านว่า “พวกเราไม่เคยเห็นหรือ

แม้กระทั่งได้ยินว่ามี ‘พระจิตเจ้า’” 

(19:2) ประมาณ 1900 ปีต่อมา 

สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13 

ได้เขียนพระสมณสาส์นเกี่ยวกับพระ

จิตเจ้าชื่อ “Divinum Illud Munus” 
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การดลใจจากพระจิตเจ้า  (ต่อจากหน้า 3)

ว่ามีคาทอลิกหลายคนในสมัยของท่านที่เหมือนกับชาว

เอเฟซัสที่นักบุญเปาโลได้เคยพบ

 เราอาจถามตัวเราเองด้วยคำาถามเดียวกัน 

เมื่อเราสวดบท “ข้าพเจ้าเชื่อ” นั้น เรารู้จักและได้เคย

สัมผัสกับพระจิตเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าและผู้ทรง

ประทานชีวิตจริงหรือ? หรือว่าพระจิตเจ้ายังทรงเป็น

พระบุคคลที่แปลกหน้าสำาหรับเรา?

 จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่พระจิตเจ้ายังคงลึกลับ

และยากที่จะเข้าใจได้ว่าทรงเป็นพระบุคคลหนึ่งของพระ

ตรีเอกภาพ พระจิตเจ้าคือพระบุคคลพระองค์หนึ่งของ

พระตรีเอกภาพ พระองค์มิได้ปรากฏในรูปแบบของพระ

บิดาและพระบุตรที่เราคุ้นเคย ผู้ทรงปรากฏมาในรูปแบบ 

ของพายุ น้ำา และไฟ

 คำาสอนเข้าถึงหัวใจของความยากลำาบากที่จะ

เข้าใจพระจิตเจ้าว่าเป็นพระบุคคล เมื่อกล่าวถึงการถ่อม

พระองค์ หนังสือคำาสอนอธิบายว่า “พระจิตเจ้ามิได้

กล่าวอะไรเกี่ยวกับพระองค์เอง แต่ทรงกล่าวถึงพระ 

คริสตเจ้าพระวจนาตถ์ของพระบิดา พระจิตเจ้าทรงเผย

แสดงพระคริสตเจ้า และทรงช่วยเราให้รู้จักและสัมผัสกับ

ความรักที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระจิตเจ้า คือพระ

บิดา (687)

 ดังนั้น หนังสือคำาสอนจึงได้สอนเราให้รู้จักกับ

พระจิตเจ้า ในช่วงที่เราตอบสนองความเคลื่อนไหว ซึ่ง

พระจิตเจ้าทรงใช้เพื่อเผยแสดงพระคริสตเจ้าให้แก่เรา 

ในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้ทรงเปิดเผยถึงความรักของ

พระบิดาเจ้า จากการที่เราได้รับพระพรต่างๆ ของพระ

จิตเจ้านี้เองที่ช่วยให้เราได้รู้จักกับพระจิตเจ้า

 ในหนังสือช่ือ “แหล่งท่ีมาแห่งคารวกิจ” คุณพ่อ 

Jean Corbon บรรยายถึงความรักอันถ่อมพระองค์ของ

พระจิตเจ้า นักบุญเปาโลกล่าวถึงการถ่อมพระองค์ของ

องค์พระบุตรในจดหมายถึงชาวฟิลิปปี (2:7-8) คุณพ่อ 

Corbon ใช้คำาเดียวกับที่นักบุญเปาโลใช้ เพื่อแสดงถึง

การถ่อมพระองค์โดยสิ้นเชิงของพระจิตเจ้าให้แก่พระ

ศาสนจักร ในวันฉลองพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนืออัคร-

สาวก ดังเช่นพระคริสตเจ้าทรงถ่อมพระองค์มาปฏิสนธิ

เป็นมนุษย์

 เดชะการถ่อมพระองค์ และด้วยความรักที่

เป็นเหตุให้ทรงมอบพระองค์เองโดยสิ้นเชิงภายในพระ

ศาสนจักรในฐานะผู้ทรงมอบพลังให้แก่พระศาสนจักร 

โดยทรงเป็นผู้แนะนำาและชี้ทางให้แก่พระศาสนจักร โดย

ทรงรวมเราเข้ากับพระคริสตเจ้าและทรงแสดงให้เราเห็น

ความรักของพระบิดา

ตอบสนองการประทับอยู่ของพระจิตเจ้า

 หนังสือคำาสอนเริ่มต้นด้วยกิจกรรมของพระ

จิตเจ้า ทรงเตรียมเราเพื่อพิธีกรรม ในความเงียบ และการ

อธิษฐานภาวนาก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เราสามารถ 

รับกิจการนี้จากพระจิตเจ้า พระองค์จะทรงดลบันดาล

ความเชื่อและความปรารถนาของหัวใจเรา

 พระราชกิจต่อไปของพระจิตเจ้าก็คือการระลึก

ถึงเหตุการณ์และความหมายของการเสด็จมา และ 

ความหมายของการเสด็จมาของพระจิตเจ้า คุณพ่อ Corbon 

กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเป็นพระจิตเจ้าท่ีเสริมพลังให้แก่การ

เผยองค์พระจิตเจ้าให้พระคริสตเจ้าเป็นที่รู้จัก อาศัย

บทอ่านบทอธิษฐานภาวนา บทเทศน์ และบทอธิษฐาน

ภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณ พระจิตเจ้าทรงเผยแสดง

พระคริสตเจ้าให้แก่เรา อาศัยการเสด็จมาของพระจิตเจ้า 

ปังและเหล้าองุ่นได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นพระกาย

และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

 ในขณะท่ีเรารับศีลมหาสนิท พระจิตเจ้าพระองค์

เดียวกันนี้ทรงบันดาลให้เราเป็นสมาชิกแห่งพระวรกาย

ของพระคริสตเจ้า คุณพ่อ Corbon เรียกว่าพลังแห่งการ

เปลี่ยนแปลงของพระจิตเจ้า เพื่อเป็นการตอบสนองพลัง

ของพระจิตเจ้าในพิธีกรรม เราได้รับการเปลี่ยนแปลงให้

ละม้ายคล้ายองค์พระคริสตเจ้ามากขึ้น ในเรื่องความรัก

ต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์

 พิธีกรรมบรรลุถึงเป้าหมายในผลงานสุดท้าย

ของพระจิตเจ้า ซ่ึงท้ังหนังสือคำาสอนและคุณพ่อ Corbon 

เรียกว่าศีลมหาสนิท โดยผ่านทางพิธีกรรม พระจิตเจ้า

ทรงช่วยให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระตรีเอกภาพและ 

กับกันและกัน ในขณะที่เราสำานึกถึงและตอบสนองด้วย

กิจการขององค์พระจิตเจ้า เราก็จะพบว่าประสบการณ์

ด้านพิธีกรรมของเราได้รับการเสริม โดยองค์พระจิตเจ้า

 มิใช่เฉพาะในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นท่ีเราจะ

พบกับพระจิตเจ้า เหนือส่ิงอ่ืนใด เรามารู้จักกับพระจิตเจ้า 

ได้จากการภาวนาส่วนตัว ในปี ค.ศ. 1986 นักบุญ

ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ตรัสว่า “การอธิษฐาน

ภาวนาที่ถูกต้องเป็นการได้รับเชิญจากพระจิตเจ้า” พระ

จิตเจ้าทรงช่วยให้เราอธิษฐานภาวนา เมื่อเราไม่รู้ว่าจะ

อธิษฐานภาวนาอย่างไร เมื่อเราไม่รู้สึกอยากอธิษฐาน

ภาวนา เมื่อเราไม่มีคำาที่จะใช้ภาวนา พระจิตเจ้าประทับ

อยู่ในจิตใจของเรา ทรงเรียกร้องให้เราอธิษฐานภาวนา 

สอนเราว่าการอธิษฐานภาวนาเร่ิมต้นจากพระประสงค์

ที่พระเจ้าทรงต้องการเรา การอธิษฐานภาวนาเป็นการ

ตอบสนองความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรง

ยื่นพระหัตถ์มาหาเราแล้วโดยผ่านองค์พระจิตเจ้า นี่คือ 

เหตุผลที่สำาคัญที่เราดำาเนินตามแบบฉบับของนักบุญ

ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา เป็นการดำาเนินตาม

ตัวอย่างการอธิษฐานภาวนาถวายแด่พระจิตเจ้าในแต่ละวัน

 พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันทรงเทศน์เรื่อง

เดียวกันนี้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2013 สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสถามผู้ที่มาเฝ้าพระองค์ว่า 

“พวกท่านกี่คนที่อธิษฐานภาวนาวอนขอ

พระจิตเจ้าทุกวัน พระจิตเจ้าทรงเปิดใจ

ข้าพเจ้าให้รับฟังพระวาจาของพระเจ้า 

ทำาให้ใจของข้าพเจ้าเปิดรับความดี ทำาให้

จิตใจของข้าพเจ้าเปิดรับความงดงามของ

พระเจ้าทุกวัน”
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

26  พฤษภาคม  2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้รับการต้อนรับอย่าง 

กระตือรือร้นจากนักบวชคณะฟรังซิสกันที่มาร่วมกัน 

สัมมนาสามัญประจำาปีของกลุ่มภราดาน้อย เม่ือพระองค์ 

ทรงพบกับพวกเขา ณ สำานักวาติกัน พระองค์ตรัสเน้น 

ไปยังแก่นแท้กระแสเรียกของคณะฟรังซิสกัน คือ “การ 

เป็นคนเล็กน้อย” และ “ภราดรภาพ”   พระองค์ตรัสว่า 

พวกเขาได้รับเรียกให้มาเป็น “คนตัวเล็กๆเฉพาะพระพักตร์

พระเจ้า” ความตอนหนึ่งว่า “การเป็นคนเล็กน้อยหมาย 

ความว่าเป็นการออกจากตัวเอง ออกจากตารางเวลา 

ส่วนตัวและทัศนคติส่วนตนหมายความว่าเลยโพ้นไป 

จากโครงสร้างซ่ึงก็ยังคงประโยชน์หากใช้อย่างฉลาด 

อยู่เหนือนิสัยความประพฤติและรูปแบบตายตัวแน่นอน 

เพ่ือเป็นประจักษ์พยานอย่างเป็นรูปธรรมกับคนยากจน 

ผู้ยากไร้ คนชายขอบสังคมในทัศนคติอันเป็นเอกลักษณ์

ดั้งเดิมคือการแบ่งปันและรับใช้”

l ตอนท้ายพระองค์ทรงเน้นเรื่องภราดรภาพ อันเป็น

ส่วนสำาคัญที่สองของการเป็นนักบวชฟรังซิสกัน พระ

สันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่าภราดรภาพจะเป็นแบบอย่าง

ให้แก่โลกได้เห็นว่าความรักของพระเยซูเจ้าสามารถ

เยียวยารักษาได้ พวกเขายังได้รับการบอกกล่าวว่าเป็น

เรื่องสำาคัญที่จะ “ดำาเนินชีวิตแก่นแท้ในฐานะคริสตชน 

และนักบวชโดยต้องไม่สูญเสียตัวตนเองไปในการ 

โต้เถียงและพูดเรื่อยเปื่อยไร้สาระ”

lคณะภราดาน้อยได้รับการกระหน่ำาเมื่อเร็วๆนี้จาก 

ปัญหาการเป็นท่ีสะดุดเร่ืองเงินๆทองๆ เพราะการจัดการ

ปัญหาเร่ืองการเงินท่ีผิดพลาดและเป็นไปได้ท่ีเกี่ยว

กับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง

ทำาให้กำาลังเผชิญปัญหาเป็นผู้ล้มละลาย   การเลือกตั้ง 

ผู้นำาคนใหม่ ภราดาไมเคิล เพอร์รี่ ดูเหมือนเป็นการเริ่ม

ต้นอันยากลำาบากของวาระยาวนาน 6 ปี พระสันตะปาปา

ทรงแลกเปลี่ยนการสวมกอดอันอบอุ่นกับผู้นำาคณะ   

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนให้คณะต้อง

รักษามั่นคงในศีลบนเรื่องความยากจน    ทรงเรียกเตือน

เรื่องราวที่ผ่านมาของคณะฟรังซิสกัน ทรงเตือนพวกเขา 

ว่า “โลกทั้งโลก” คืออารามของพวกเขา และพวกเขา 

ควรที่จะ “อ่อนโยนและถ่อมตน” ทุกที่ที่พวกเขาไป

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ตรัสว่า : ความเชื่อของเรา
เรียกร้องให้เราเคารพสิ่งสร้าง

25 พฤษภาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอภิปรายถึงการ

ให้ความเคารพต่อสภาพแวดล้อม ในระหว่างบทเทศน์

ของพระองค์ในวันสมโภชพระจิตเจ้า พระองค์ตรัสว่า 

การปกป้องโลกเป็นการเรียกร้องของความเชื่อเพราะ

โลกได้รับการสร้างมาจากพระเจ้า ตอนหนึ่งว่า “การให้

ความเคารพต่อสิ่งสร้าง เป็นคำาเรียกร้องมาจากความเชื่อ 

ของเรา และ “สวน” ที่เราอาศัยอยู่นี้มิได้ประทานมาให้

เราเพื่อใช้อย่างเห็นแก่ตัว แต่ตรงข้ามเราจะต้องใส่ปุ๋ย 

27 พฤษภาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l พวกเขาทำาลายบ้านเรือน ทรัพย์สิน และไร่นา แต่

ที่น่ากังวลกว่าน้ันคือพวกเขาทำาลายธรรมประเพณี

และมรดกคุณค่าของบรรพชน  หน่วยไอซิสใช้ความ 

โหดร้ายในการเข้าโจมตีศาสนาและชนกลุ่มน้อย 

ในประเทศซีเรียและอิรัก คณะกรรมการทวิพรรคการเมือง

ของสหรัฐอเมริการับฟังเรื่องเล่าจากปากว่าเกิดอะไร

ขึ้นบ้างกับกลุ่มเป้าหมายที่พวกเขากำาลังพิจารณา

 ซิสเตอร์ไดอานา โมเมกา จากคณะโดมินิกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับนักบวชคณะฟรังซิสกัน : 
พวกท่านได้รับเรียกให้มาเป็น “คนตัวเล็กๆ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงถ่ายภาพร่วมกับคณะภราดาน้อยฟรังซิสกันในกรุงโรมที่มาเข้าเฝ้าพระองค์

พรวนดินและมุ่งใช้ไปในท่าทีอย่างรู้จักเคารพมัน”

l พระสันตะปาปาจะทรงออกสิ่งพิมพ์พระสมณสาส์น

เรื่องสิ่งแวดล้อมในเดือนมิถุนายนนี้

 ระหว่างพิธีมิสซา พระสันตะปาปาทรงสวม

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเทศน์ในวันสมโภช

พระจิตเจ้า

อาภรณ์สีแดงมีรูปสัญลักษณ์พระจิตเจ้า พระองค์ตรัสว่า

พระจิตเจ้าทรงช่วยแยกแยะความจริงออกจากความเท็จ 

และทรงช่วยเราให้เอาชนะการท้าทายในชีวิตประจำาวัน  

พระองค์ตรัสว่าเป็นส่ิงสำาคัญที่จะต้องมีบุรุษและสตรี

ที่กล้าหาญต่อสู้กับการคอรัปชั่นในสังคม ตอนหนึ่งว่า 

“การต้องต่อสู้กับการตัดสินใจเพ่ือหลีกเลี่ยงการทำาบาป 

การต้องต่อสู้กับการตัดสินใจที่จะไม่คอรัปชั่นทวีมาก

ขึ้นในโลกอยู่ทุกๆ วัน”

l พระสันตะปาปาตรัสว่าโลกต้องการความกล้าหาญ 

ความหวัง ความเชื่อมั่นในพระเจ้า ทรงสรุปโดยเน้นว่า

ความยุติธรรมและสันติ เป็นงานสองสิ่งที่ต้องการความ

อดทน

ภคินีปราศรัยเกี่ยวกับการเข้าโจมตี
ของกลุ่มไอซิสให้สภาคองเกรสได้ฟัง

แห่งนักบุญคัทรินแห่ง เซียนนา 

ประเทศอิรัก  เล่าให้สภาคองเกรส 

ประเทศสหรัฐอเมริกาฟังว่า “ลูก

ระเบิดถูกท้ิงมาทำาลายอารามของ

เราในเมืองโมซุล มีซิสเตอร์อยู่ใน

อาคารขณะนั้น 5 ท่าน โชคดีที่

พวกเขาหนีออกมาโดยไม่ได้รับ
อันตราย”

l หน่ึงปีแล้ว การโจมตีก็ยังไม่หยุด กองกำาลังก่อการร้าย (อ่านต่อหน้า 11)

ซิสเตอร์ไดอานา โมเมกา จากคณะโดมินิกันแห่งนักบุญคัทรินแห่งเซียนนา 

ประเทศอิรัก
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บทอธิษฐานภาวนา

พระเจ้าทรงมองเห็น

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ของจริงของปลอม
ข่าวตำารวจปลอมทหารปลอมมีให้อ่านแทบทุกวัน
กระทั่งให้ต้องสับสนหวาดหวั่นระแวง
ไหนจะต้องคอยหลบหลีก
ไหนจะต้องขอดูบัตรประจำาตัว
ไหนจะต้องถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
เห็นแต่งเครื่องแบบก็พอจะมั่นใจ
แต่ก็ใช่ว่าจะมั่นใจได้เต็มร้อย
ที่ไม่เป็นแต่อยากเป็นก็มี
เพื่อให้ดูเท่ดูดีอวดสาวอวดชาวบ้านเป็นการเฉพาะกิจ
ที่ไม่เป็นแต่หลอกว่าเป็นก็ไม่น้อย
เพื่อจะได้รีดไถข่มขู่หาผลประโยชน์
ที่เป็นแต่อยู่ในชุดนอกเครื่องแบบก็มาก
เพื่อสืบสวนตามจับผู้ร้ายคนค้ายาค้ามนุษย์
ทำาตัวกลมกลืนยิ่งกว่าผู้ร้ายตัวจริง
ทั้งหน้าตาทั้งเสื้อผ้า
ดูภาพข่าวแล้วแทบแยกไม่ออก
ไหนผู้ร้ายไหนตำารวจ
ไม่น้อยครั้งผู้ร้ายดูดีกว่าเจ้าหน้าที่เสียอีก
ทั้งๆ ที่น่าจะต้องเห็นได้เด่นชัด
ใครเป็นตำารวจใครเป็นผู้ร้าย
เห็นตำารวจแล้วจะได้สบายใจรู้สึกอบอุ่น
เห็นผู้ร้ายแล้วจะได้หลบหลีกระวังตัว
มั่นใจได้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ต้องเป็นคนร้าย
ไม่ใช่ตำารวจแน่นอน
เพราะตำารวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ 
การรีดไถข่มขู่เรียกอามิสสินจ้าง
ต้องไม่ใช่วิสัยของตำารวจแน่นอน
แน่ใจได้ว่าเป็นคนร้ายอย่างไม่ต้องสงสัย
ใครที่คิดจะปลอมตัวเป็นตำารวจ
โดยเฉพาะคนร้ายปลอมตัวเป็นตำารวจ
ย่อมทำาได้ยากทำาได้ไม่แนบเนียน
เพราะพฤติกรรมมันฟ้อง
แต่หากตำารวจไม่มีจรรยาบรรณแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ใช้อำานาจหน้าที่เพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ไม่ชอบธรรม
ทำาตัวขัดแย้งกับบทบาทหน้าที่
ทำาตัวเป็นโจรในเครื่องแบบเสียเอง
ผู้ร้ายย่อมจะปลอมเป็นตำารวจได้ไม่ยาก
จนกระทั่งผู้คนต้องสับสนสงสัยระแวง
เห็นคนในเครื่องแบบเมื่อไรต้องหวาดผวาเมื่อนั้น
ได้ข่าวว่าจะมีการปฏิรูปกรมตำารวจ
ก็แอบดีใจโล่งอกสบายใจ
แค่ปฏิรูปให้ตำารวจเป็นตำารวจแท้จริง
ก็ถือว่าปฏิรูปได้เกือบร้อยแล้ว
ผู้คนจะได้อบอุ่นปลอดภัยสบายใจ
เพราะบอกได้ทันทีด้วยความมั่นใจว่า
นี่ตำารวจ นี่ไม่ใช่ตำารวจ...

นั่นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสับสนทุกวันนี้
หากมองดูบุคคลในอาชีพต่างๆ ก็ไม่ต่างกันนัก
นักการเมืองข้าราชการแพทย์ครูบาอาจารย์นักธุรกิจ...
ล้วนมีจรรยาบรรณแห่งตนที่ต้องสำานึก
หากชื่อเป็นอย่างหนึ่งพฤติกรรมเป็นอีกอย่างหนึ่ง
สังคมที่สับสนอยู่แล้วคงต้องสับสนมากขึ้น
ชีวิตความเป็นอยู่คงยากลำาบากขึ้นทุกวัน
เพราะ “สิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำา” ไม่สอดคล้องกับ “สิ่งที่ควรเป็นสิ่งที่ควรทำา”

“จงระวัง อย่าปฏิบัติศาสนกิจของท่านต่อหน้ามนุษย์

เพื่ออวดผู้อื่น มิฉะนั้น ท่านจะไม่ได้รับบำาเหน็จจากพระบิดา

ของท่านผู้สถิตในสวรรค์” (มัทธิว 6:1)

 น้องพลอยอายุได้ 10 ขวบ เธอเป็นเด็กที่ซุ่มซ่าม แต่เด็กๆ ใน 

ช้ันเรียนรักเธอทุกคน สำาหรับผู้ใหญ่ท่ีมองดูจากภายนอกเห็นว่าเป็นเร่ืองแปลก ที่

ทำาไมเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกันรักเธอทุกคน คำาตอบที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อเพื่อน

ร่วมชั้นเรียนของเธอได้ไปทำากิจกรรมทัศนศึกษาเป็นเวลา 2-3 วัน เย็นวัน

สุดท้าย มีการฉลอง เด็กทุกคนแต่งตัวเป็นพิเศษ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ 

ก็มีการทำาความสะอาด น้องพลอยก็อยู่ท่ามกลางพวกเพื่อนๆ เธอกล่าวกับ

เพื่อนคนหนึ่งว่า “เธอใส่เสื้อใหม่ เธอไม่ต้องล้างจานหรอก ฉันจะทำาให้เอง เธอ

จะได้ไม่สกปรก” 

 ในพระวรสารที่เรานำามาพิจารณา พระเยซูเจ้าทรงเตือนเรามิให้ใช้สิ่งที่

เราทำาไปเพื่อให้ผู้อื่นชมเชยเรา คนภายนอกไม่ทราบเหตุผลที่ทำาให้น้องพลอย

เป็นที่นิยมในบรรดาเพื่อนๆ ห้องเดียวกัน มีแต่เพื่อนในห้องเดียวกันที่รู้ถึง

ความมีใจกว้าง คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเธอเอง ความมีน้ำาใจดีของเธอเป็นไป

อย่างเงียบๆ มีแต่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเธอที่รู้ว่าเธอเป็นคนอย่างไร แล้วเธอก็ไม่เคย

คิดที่จะถามผู้ที่อยู่ใกล้เธอว่า เขาสังเกตเห็นความมีน้ำาใจดีของเธอหรือเปล่า 

เธอแสดงความมีน้ำาใจดีของเธอ เธอก็กระทำาต่อไปอย่างเดิม 

 นี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงขอร้องจากเรา แม้ว่าคนอื่นอาจจะไม่เห็นว่า 

เราพยายามจะเป็นคนที่มีน้ำาใจดี โดยไม่ต้องได้รับคำาสรรเสริญ แต่พระเจ้า 

ทรงเห็น และนี่คือสิ่งที่สำาคัญที่สุดในชีวิตของเรา

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยลูกมิให้มุ่งแสวงหาคำาชมเชย 

เมื่อลูกกระทำาสิ่งที่ดีแก่ผู้อื่น 

พระองค์ทรงเห็นสิ่งที่อยู่ในใจของลูกเท่านั้นก็พอแล้ว พระเจ้าข้า
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ทำาไมเทววิทยาเกี่ยวกับร่างกาย

ถึงมีความสำาคัญในสมัยปัจจุบัน
         

คุณพ่อวัยพรต พุฒสา, omi

ก) เป็นการอธิบายมนุษยวิทยาแบบคริสต์ที่มีพื้นฐานอยู่ในพระคัมภีร์ของเรา
 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา เป็นผู้เขียนหนังสือ “เทววิทยา 

เก่ียวกับร่างกาย” ทรงได้อธิบายถึงการสร้างมนุษย์ของพระเจ้าว่า มนุษย์เป็นภาพลักษณ์

ของพระเจ้า ธรรมชาติของการเป็นมนุษย์คือ การเป็นบุคคลตั้งแต่แรกเริ่มในการสร้าง

ของพระเจ้า เมื่อมนุษย์มีฐานะเป็นบุคคล เขาจำาเป็นต้องทำางานหาเลี้ยงชีพ เข้าสังคม 

มีขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เช่น การรับรู้เรื่องของบ้านเมือง การมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาสังคม และยกจิตใจไปสู่พระเจ้า เป็นต้น

 เม่ือมนุษย์ถูกสร้างมาจากพระเจ้า ซ่ึงประกอบไปด้วยร่างกายและวิญญาณ (จิต) 

ดังนั้น ร่างกายจึงเป็นการแสดงออกถึงการมีสัมพันธภาพของความเป็นมนุษย์ระหว่าง 

ตามธรรมชาติที่เป็นชายและหญิง ในฐานะที่เป็นมนุษย์ทั้งครบ ผลตามก็คือ มนุษย์

อาศัยร่างกายของตนเองเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ ให้กำาเนิดชีวิตบุตร หลาน ซึ่งมนุษย์เองได้

กลายเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระเจ้า

 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ได้ชี้ให้เราเข้าใจถึง อะไรคือ 

ความหมายของการเป็นชายและหญิง ตามธรรมชาติที่มนุษย์เป็น อะไรคือความหมาย 

และความงดงามของการมีเพศสัมพันธ์ของคู่สมรสระหว่างชายกับหญิง ซึ่งถือว่าเป็น

ความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่แรกเริ่มของการสร้างมนุษย์ของพระเจ้า อะไรคือความหมายของ 

การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส เช่น การล่วงประเวณี การซื้อบริการทางเพศ การ

ถูกข่มขืน และรักร่วมเพศ เป็นต้น อะไรคือความดีงามของการคุมกำาเนิดตามวิธี

ธรรมชาติของมนุษย์ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมาพร้อมกับการเป็นมนุษย์ของเรา

 อย่างไรก็ตาม นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ได้อธิบายอย่าง 

ลุ่มลึกอีกว่า ร่างกายที่ถูกสร้างมาไม่ใช่แค่จุดประสงค์ของการสร้างครอบครัวระหว่าง

ชาย หญิงเท่านั้น แต่ร่างกายยังมีความหมายและความงาม ต่อกระแสเรียกที่พระเจ้า

ได้ประทานให้ คือ การถือพรหมจรรย์ ของการเป็นพระสงฆ์ นักบวชชาย หญิง รวม

ถึงการถือโสดของผู้ที่ไม่ได้แต่งงาน ดังนั้น การแต่งงานเลี้ยงดูครอบครัว และการเป็น

พระสงฆ์ นักบวช เป็นกระแสเรียกที่ถูกสร้างมาให้มีศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน ตั้งแต่แรกเริ่ม

 การถือพรหมจรรย์และการถือโสด ไม่ใช่การปฏิเสธ หรือการเสียสละด้าน

ร่างกาย เหมือนกับอีกหลายคนเข้าใจ แต่เป็นการยืนยันถึงคุณค่าแห่งร่างกายที่มี 

เหมือนกับองค์พระเยซูคริสตเจ้าและพระแม่มารีย์ ที่เป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิต 

ตามกระแสเรียกที่พระเจ้าประทานให้

ข) ร่างกายเป็นภาษาของความรัก
 ร่างกายของมนุษย์นั้นถูกสร้างมาเพื่อสื่อสารอีกวิธีหนึ่ง นอกจากคำาพูด และ 

การเขียน ร่างกายได้บอกถึงความเป็นตัวตนของเรา เพื่อให้คนที่อยู่รอบข้างและ 

คนอื่นๆ ได้เข้าใจ เช่น การเคลื่อนไหว การแสดงออกทางอารมณ์ เป็นต้น นักบุญ 

ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ทรงย้ำาอีกครั้งว่า มนุษย์ถูกสร้างมาด้วยร่างกาย 

ที่ให้มีเพศ เป็นชาย และหญิง ที่แตกต่างกันในเรื่องของกายภาพของสรีระที่ตนเป็น

และมี เพื่อที่จะสร้างครอบครัว เพื่อเป็นการเปิดสู่เพศสัมพันธ์ของคู่สามี และภรรยา 

ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยอาศัยคุณค่าแห่งร่างกาย ของความเป็นชายและหญิงที่เขา 

ทั้งสองมีและเป็น ที่มอบให้แก่กัน ในฐานะที่เขาทั้งสอง เป็นผู้ให้และผู้รับในเวลา

เดียวกัน ในเชิงความหมายของการเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระเจ้า คือ การให้กำาเนิดบุตร 

เพราะเขาทั้งสองได้มอบความเป็นหนึ่งเดียวให้แก่กัน ซึ่งถือเป็นรหัสธรรมของความ

จริง ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า เขาทั้งสองได้เป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้า ที่มีธรรมชาติของ

ความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างกัน นี่เป็นความจริงที่พระศาสนจักรได้สอน และยืนยัน

เสมอมาว่า การแต่งงาน และสร้างครอบครัวน้ันต้องเกิดข้ึนระหว่างชายกับหญิงเท่าน้ัน  

นี่คือแผนการของพระเจ้ามีไว้สำาหรับมนุษย์ตั้งแต่แรกเริ่มของการสร้าง และไม่อาจ 

เปลี่ยนแปลงได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามที

ค) ร่างกายที่ถูกสร้าง หลังจากทำาบาป มีผลอย่างไรต่อชีวิตที่มนุษย์เรา
  ตั้งแต่แรกเริ่ม อาดัม และเอวา อยู่ในสภาพเปลือยเปล่า แม้ไม่มีอะไรมา

ปิดบังร่างกายก็ตามที นั้นเป็นความงดงาม ความบริสุทธิ์แห่งพระพรของพระเจ้า ที่

เขามองผ่านร่างกายของเขาทั้งสองเป็นคุณค่าของความรักที่มอบให้แก่กันและกัน เขา

ทั้งสองจึงไม่อายกัน

 หลังจากอาดัมและเอวาได้ทำาบาปแล้ว คือ ที่ไม่เชื่อฟังคำาสั่งของพระเจ้าแล้ว 

ผลของการกระทำานั้นคือ คุณค่า และพระพรของร่างกายได้เปลี่ยนไปจากแรกเริ่มที่เขา

ทั้งสองได้ถูกสร้างมาเพื่อกัน นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่สร้างมนุษย์มา  ผล

ที่ตามมาก็คือ บาปได้ทำาลายความสัมพันธ์ในเชิงความหมายของเพศสัมพันธ์ระหว่าง

ชายและหญิงที่มีได้เปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้น ร่างกายของมนุษย์จึงเป็นเพียงเป้าหมาย

ของการระบายความใคร่ และความกำาหนัด และตัณหาที่เรามี เพราะผลของบาปนั้น

เอง ที่ติดตัวเรามา

 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ได้ทรงอธิบายไว้ชัดเจนว่า “บาป

ของความใคร่ และการกำาหนัดทางอารมณ์ในเรื่องเพศนั้น เป็นเพราะผลของการแพ้ต่อ

การผจญในชีวิต ถือว่าเป็นด้านมืดและความอ่อนแอที่มนุษย์มี ซึ่งเป็นผลของบาปที่มี

อิทธิพลต่อร่างกายและจิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ร่างกายของมนุษย์ได้รับการฟื้นฟู

ให้กลับมาสู่สภาพเดิมเหมือนแต่แรกเริ่มในการสร้าง เพราะผลของการไถ่ให้รอดพ้น

ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า และร่างกายของมนุษย์ได้รับการไถ่กู้ให้รอดพ้นในเชิง 

ความหมายของการร่วมส่วนในพระกายทิพย์ขององค์พระเยซูคริสต์ เช่น การเผย

แสดงของพระองค์ การประจักษ์พระวรกาย  การกลับคืนพระชนมชีพ และการเสด็จ

สู่สวรรค์ของพระองค์”

 การมีส่วนร่วมในพระกายทิพย์ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ไม่ได้หมายถึงการ 

ท่ีมนุษย์เราได้รับศีลล้างบาปและมีส่วนร่วมในพระกายขององค์พระเยซูคริสตเจ้า

เท่านั้น แต่เป็นความงดงาม แห่งร่างกายที่เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคู่สมรสระหว่าง 

องค์พระเยซูคริสตเจ้า และพระศาสนจักร ซ่ึงองค์พระเยซูคริสตเจ้าเป็นเหมือนเจ้าบ่าว 

และพระศาสนจักรเป็นเหมือนเจ้าสาว ก็คือ มนุษย์ทุกคนที่เป็นประชากรของพระเจ้า 

นั้นเอง

ง) คุณค่าของร่างกายหลังจากการกลับคืนชีพของเรา
 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ได้อธิบายว่า ร่างกายของมนุษย์

หลังจากกลับคืนชีพแล้ว อาจจะไม่มีร่างกายที่เราเป็นอยู่ และร่างกายอาจจะมีความ

แตกต่างจากเดิม หรืออาจมีร่างกายเดิมอย่างที่เราเป็นก็ได้  แต่ในทางตรงกันข้ามกัน 

ร่างกายของมนุษย์ยังมีความเป็นเพศของความเป็นชายและหญิง พร้อมคุณค่าของ

ร่างกายแห่งการเป็นสามีและภรรยายังคงอยู่เสมอ ไม่เปลี่ยนแปลง เหมือนตั้งแต่แรก

เริ่มที่ถูกสร้างมาจากพระเจ้า
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อบรมเพิ่มความรู้ (ต่อจากหน้า 2)

สำานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาพื้นที่กรุงเทพ- 

มหานคร จัดอบรมเพิ่มความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ ที่

ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 29-

30 พฤษภาคม 2015 โครงการดังกล่าวเริ่มมาจาก ทาง

บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการได้ดำาเนินการเพื่อฟื้นฟู

คุณภาพชีวิตคนพิการ ตามโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

คนพิการแบบองค์รวม ในหลายโครงการในช่วงเวลาที่

ผ่านมา โดยเฉพาะการลงเย่ียมคนพิการในชุมชน ส่ิงหน่ึง 

ที่มักพบเจอคือ ทัศนคติของผู้ดูแลที่ค่อนข้างปิดทำาให้

การดูแลคนพิการทำาได้ไม่เต็มที่ 

 โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มผู้ดูแลคนพิการจะมีหน้าท่ี 

เพียงดูแลเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำาวันเท่านั้นไม่ได้มีการ 

ฟื้นฟูให้กับคนพิการหรือเด็กพิการที่อยู่ในความดูแล จึง 

ทำาให้คนพิการไม่ได้รับการฟ้ืนฟูท่ีถูกต้องทางบ้าน

คามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ จึงได้จัดทำาโครงการอบรมเพื่อ 

เป็นการปรับทัศนคติของผู้ดูแลคนพิการหรือเด็กพิการ 

โดยร่วมมือกับสปสช สาขาพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือ

เป็นการเพ่ิมเติมความรู้ในการฟื้นฟูคนพิการด้วยตนเอง

ในระหว่างที่อยู่ที่บ้าน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ 

และประสบการณ์ในกลุ่มผู้ปกครอง โดยคาดหวังว่าทาง 

กลุ่ม ผู้ปกครอง ผู้ดูแล จะมีทัศนคติเกี่ยวกับความ

พิการในทางท่ีดีข้ึนและเข้าใจ ใส่ใจ ในการดูและคนพิการ

มากยิ่งขึ้น อันจะนำาไปสู่คุณภาพชีวิตของคนพิการหรือ

เด็กพิการโดยรวม

 การอบรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นเป็น 2 วัน โดยใน 

วันแรกเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ตัวอย่างในการดูแล

ลูกพิการของคุณพ่อและคุณแม่ที่ประสบความสำาเร็จ 

โดยได้รับเกียรติจาก คุณเสาวภา ธีระปรีชากุล หรือ 

แมน่ก แมต่วัอยา่ง ประธานศนูยเ์รยีนรูเ้พือ่ชว่ยเหลอืและ

ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กพิการ จากมูลนิธิแม่นก และ

คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย 

มาให้ประสบการณ์แก่ผู้ปกครองของผู้พิการท่ีเข้าร่วม

การอบรม ในค่ำาคืนของวันแรกมีกิจกรรมสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างครอบครัวที่มีผู้พิการหรือเด็กพิการ 

ด้วยเกมและดนตรี โดยผู้พิการและเด็กพิการเอง 

 การอบรมในวันที่สอง แบ่งเนื้อหาการบรรยาย

ออกเป็น 2 หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กพิการ

ทางด้านร่างกาย” โดยนางสาวสุกัญญา นวนวัน นัก

กายภาพบำาบัด จากบ้านคามิลเลียนฯ  และเรื่อง “การ

ปรับเจตคติต่อเด็กพิการทางด้านสติปัญญา และทัศนคติ

เชิงบวก” โดยนางสาววริสรา  อิสสรากุล นักกิจกรรม

บำาบัด จากบ้านคามิลเลียนฯ ในภาคบ่ายของวันที่สอง 

มีการฝึกปฏิบัติและทบทวนบทเรียน เร่ืองการทำากายภาพ 

บำาบัดเบื้องต้นที่บ้าน การทำาความเข้าใจกับลูกที่มีความ

พิการทางด้านสติปัญญาและการทำากิจกรรมพหุปัญญา 

เพ่ือค้นหาความสามารถพรสวรรค์ท่ีแตกต่างกันในเด็ก

แต่ละคนซึ่งมีด้วยกัน 8 ด้าน คือ

 ปัญญาด้านปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อ่ืน People Smart

 ปัญญาด้านเคล่ือนไหวทางร่างกาย Body Smart

 ปัญญาด้านปฏิสัมพันธ์กับตนเอง Self Smart

 ปัญญาด้านการมองเห็น-พ้ืนท่ี Picture Smart

 ปัญญาด้านถ้อยคำา-ภาษา Word Smart

 ปัญญาด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ Logic Smart

 ปัญญาด้านดนตรี Music Smart

 และปัญญาด้านเข้าใจธรรมชาติ Nature Smart

 การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นคนพิการและ 

เด็กพิการจำานวน 25 คน และผู้ปกครองของผู้พิการ/

เด็กพิการ 25 คน และพี่เลี้ยงอีกจำานวน 10 กว่าคน 

รวมผู้เข้าร่วมรับการอบรมครั้งนี้ 60 คนจากพื้นที่ 5 

เขต ของกรุงเทพมหานคร คือ เขตลาดกระบัง เขต

มีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ

โดยมีผู้ประสานงานโครงการอบรม คือ คุณกัลนิกา  

ธรรมมา และรับผิดชอบโครงการ คือ คุณพ่อกิตสดา 

คำาศรี ทั้งนี้บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ขอขอบคุณ 

ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เพื่อยกระดับคุณภาพ 

ชีวิตของผู้พิการให้สามารถดำารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและ

ศักดิ์ศรี ในฐานะเป็นลูกของพระด้วยเช่นเดียวกับเรา
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“คำ�สั่งสอน

ของ

พระองค์

ทำ�ให้

ผู้ฟัง

รู้สึกประทับใจ

อย่�งม�ก 

เพร�ะ

ทรงสอนเข�

อย่�งทรงอำ�น�จ

ไม่เหมือนกับ

บรรด�

ธรรม�จ�รย์”

(ม�ระโก 1:22)

พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

ข้อขัดแย้งคืออะไร
 ข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ลงรอยกับคนอื่น  
ในสิ่งที่คุณคิด  คุณต้องการ  หรือกระทำา  ข้อขัดแย้ง 
ยุ่งได้ในทุกเรื่อง  ตั้งแต่การเห็นไม่ตรงกันเล็กๆ  ไปจน
การโต้เถียงใหญ่ๆ   และเป็นผลมิใช่แค่ (ทำาร้าย) เสีย
ความรู้สึก  แต่สิ่งของถูกทำาลายด้วย
 ข้อขัดแย้งเร่ิมเม่ือคุณไม่ได้ในส่ิงท่ีคุณต้องการ  
คิดว่าความต้องการของคุณสำาคัญมากกว่าของคนอื่น  
ถ้าเป็นพ่อแม่    ลูกๆ ก็ซึมซับความคิดนี้ไป  ถ้าไม่ได้
สิ่งที่ฉันต้องการ  ก็เริ่มโทษคนอื่น  นั่นแหละเริ่มขัดแย้ง  
ฉันจะต่อสู้เพราะฉันต้องได้สิ่งที่ฉันต้องการ  พระคัมภีร์
สอนว่า “การต่อสู้และการทะเลาะวิวาทในหมู่ท่านนั้น
มาจากที่ใด  มิใช่มาจากกิเลสตัณหาซึ่งต่อสู้อยู่ภายใน
ร่างกายของท่านหรือ  ท่านอยากได้  แต่ไม่ได้  จึงฆ่า

กัน  ท่านอยากได้  แต่ไม่สมหวัง  จึงทะเลาะวิวาทและ
ต่อสู้กัน” (ยากอบ 4:1-2)
 คริสตชนกับข้อขัดแย้ง  ในฐานะคริสตชน
เราไม่สามารถหนีข้อขัดแย้ง  บางทีคุณมีความคิดที่จะ
เป็นคนดี  ก็จะช่วยคุณให้จัดการเรื่องปะทะใหญ่ๆ ได้  ถ้า
คุณพยายามอย่างหนักเพื่อทำาสิ่งที่ถูก  คนอื่นก็จะเคารพ
นับถือหรือทำาดีกับคุณ  หรือบางทีคุณได้รับการสอนมา
ว่า  ถ้าคุณชนกับคนอื่น  การหันไปหาพระเจ้าให้ช่วย
ทุกส่ิงให้ดีข้ึน  โดยไม่ต้องออกแรงเลย  ชีวิตฐานะคริสต- 
ชนไม่เกิดผลแบบนี้  เราไม่สามารถหนีข้อขัดแย้งแบบ
ง่ายๆ  เพราะเราทุกคนเป็นผลมาจากความปรารถนาผิดๆ 
ของตนเอง  เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้น  และ
ปัญหานั้นก็เป็นส่วนของเราทุกคน  แม้เราได้พยายาม
ถอนตัวหลบเข้าไปในรังสบายๆ ปัญหาก็มาหาเรา
 ข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคริสตชนเพราะ
ความคิดผิดๆ ของเราที่ชอบร่วมมือกับข้อความที่ว่า 
“ฉันต้องได้ทุกสิ่งที่ฉันต้องการ”  เราจะไม่สู้เพราะเรา
ชอบมัน  ธรรมชาติอ่อนแอของเราไม่เคยต่อต้านกับ
การให้กำาลังใจภายนอกเล็กๆ ที่ดำาเนินชีวิตเพื่อตนเอง  
เราคิดว่า “ฉันต้องการสำาคัญที่สุด  คนอื่นต้องการอะไร  
เป็นเรื่องของเขา”  คนทั่วไปก็เหมือนกัน  นี่แหล่ะราก
เหง้าของข้อขัดแย้ง
 ข้อขัดแ ย้งทำ าลายมิตรภาพคริ สตชน  
เหมือนกับทำาลายมิตรภาพของคนอื่น  เกิดข้อขัดแย้ง
ในหมู่เราในหลายหนทาง  ตกลงกันไม่ได้  แยกกันไป
เด็ดขาดเลย  หรือขัดแย้งนิดหน่อย  ก็นินทา  ใส่ร้าย
ป้ายสี  นินทาลับหลัง  วิจารณ์  ทำาร้ายทีละนิด ฯลฯ  
เมื่อเราถามทีมงานที่วัด (หรือที่ทำางาน) ว่ามีข้อขัดแย้ง

กันไหม  พวกเขาอาจตอบว่า “ไม่มีแน่นอน”  ถ้าถาม
ว่า “มีนินทากันบ้านไหม”  อาจตอบว่า “มีเยอะเลย”  
“มีนินทาลับหลังไหม”  พวกเขาอาจพยักหน้า  คนเรา
อาจทะเลาะกันเรื่องวิธีจัดพิธีกรรม  แบบก่อสร้างวัด  
หลักสูตร  และอื่นๆ  คริสตชนก็เผชิญกับข้อขัดแย้งเช่น
กัน
 พระคัมภีร์สอนว่าข้อขัดแย้งบางอย่างมา
จากพระเจ้าผู้ประทานความแตกต่าง  นักบุญเปาโล
สอนเราใน 1 โครินธ์ 12:12-31  การเปรียบเทียบกับ
ร่างกายมีอวัยวะหลายส่วน  เราเป็นพระกายของพระ 
คริสตเจ้า  มีหน้าที่ต่างๆ ในพระศาสนจักร  เพราะ
พระเจ้าได้สร้างเราให้แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะ  เรา
จึงมีความเห็น  ความมั่นใจ  ความต้องการแตกต่าง
กัน  ถ้าเราจัดการความแตกต่างดีๆ  ก็เกิดการเสวนา  
ความคิดสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง  ชีวิตน่าสนใจ  
ความแตกต่างของเราไม่ใช่เร่ืองถูกหรือผิด  เป็นผลของ
พระเจ้าทรงพอพระทัย
 พระเจ้าปรารถนาเอกภาพ  ไม่ใช่แบบเดียว
เหมือนกันหมด  ข้อขัดแย้งเป็นผลมาจากการเข้าใจผิด  
ส่ือสารไม่ครบ  อคติและการไม่อดทนก็ทำาให้เข้าใจผิดได้   
บ่อยๆ เรามักแก้ตัว  พระเจ้าทรงต้องการให้เรามองคนอ่ืน
ดีที่สุดไว้ก่อน  จนกว่าจะรู้แบบอื่นจริงๆ
 แปลสรุปจากหนังสือ Resolving Everyday 
Conflict ของ Ken Sande, Pauline 2011. หน้า  
14-18. (www.peacemaker.net)
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ถูกทำาให้ง่อยเปลี้ยจากการโจมตีตอบโต้แต่พวกเขาก็ยัง

คงรุกคืบเข้าไปในเมืองสำาคัญๆ    สมาชิกสภาฯ แห่ง

อเมริกาสองคนเสนอญัติที่เรียกว่าการปกป้องศาสนิกที่

เป็นคนกลุ่มน้อยผู้ถูกเบียดเบียนจากกลุ่มไอซิส  หาก

ได้รับการรับรองจะได้บรรเทาเบาบางช่วยเหลือศาสนิก

คนกลุ่มน้อยผู้ไร้บ้านที่ถูกบังคับให้ออกจากบ้านเรือน

ของตน ยิ่งกว่านั้นอาจจะช่วยพวกเขาหาทางออกต่อ

ปัญหานี้ได้

 ซิสเตอร์ไดอานา  โมเมกา เล่าต่อว่า  “มีหลายคน 

พูดว่าทำาไมคริสตชนไม่ไปจากประเทศอิรักและเข้าไปใน

ประเทศอื่นก็สิ้นเรื่อง ต่อคำาถามนี้เราจึงถามว่าทำาไมเรา

ต้องจากประเทศเราไป? เราทำาผิดอะไร?”

l กลุ่มก่อการร้ายยังต้องการกำาจัดวัฒนธรรม แหล่ง

โบราณคดี และเทวรูปเกี่ยวกับศาสนาเพื่อสนองตอบ

ความต้องการตั้งรัฐอิสลามให้เป็นผลสำาเร็จ  พวกเขาจัด

เขตพื้นที่ตั้งแต่ซากปรักหักพังบริเวณหลุมฝังศพของ

ประกาศกโยนาห์ในเมืองโมซุล ประเทศอิรักไปจนถึง

ซากหักพังของ ดูรา-ยูโรปอส ในประเทศซีเรีย ซึ่งรวม

ทั้งโบสถ์ของคริสตชน

คาทาริน แฮนสัน จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

 คาทาริน แฮนสัน จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย 

กล่าวว่า “ฉันต้องการแบ่งปันเรื่องราวการก่อการทำาลาย

หุบเขา

ทุกแห่ง

จะถูกถมให้เต็ม

ภูเขาและเนิน

ทุกแห่ง

จะถูกปรับ

ให้ต�่าลง

ทางคดเคี้ยว

จะกลายเป็น

ทางตรง

ทางขรุขระ

จะถูกท�าให้ราบเรียบ

และมนุษย์ทุกคน

จะเห็นความรอดพ้น

จากพระเจ้า

(ลูกา 3:5-6)

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ของกลุ่มไอซิสบ้าง โบสถ์แห่งหนึ่งมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 235 และมีภาพวาดองค์พระเยซูเจ้าที่เก่าแก่ที่สุด 

บริเวณนี้ได้ถูกเข้ายึดครองและปัจจุบันก็อยู่ภายใต้การ

ปกครองของกลุ่มไอซิส”

l เอกสารญัติได้ยืนเข้ามาในเดือนมีนาคมและจะใช้เวลา

อีกนานกว่าจะเดินเรื่องต่อไป จะต้องได้รับการรับรอง

จากรัฐสภาและสมาชิกสภาผู้แทน และสุดท้ายลงนามรับ 

เป็นกฎหมายโดยประธานาธิบดีโอบามา แล้วจึงจะลงไป

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

1

 เวลาที่ใครสักคนจากไป เราจะคิดถึงความ

ห่วงใยท่ีเขามีต่อเรา ถ้าเป็นพระสงฆ์เราจะย่ิงคิดถึงความ 

ผูกพันที่มีต่อวัดหลายๆ ที่ที่เขาเคยประจำา ไม่ว่าใน

บทบาทหน้าที่ใดก็ตาม ... ผมพาทุกท่านย้อนอ่าน

เรื่องราวอันเป็นความทรงจำา ที่มีความรักของพระเจ้า 

เคลื่อนไหวอยู่เสมอ ... ในชีวิต และพันธกิจของพระสงฆ์ 

ท่านนั้น .... ด้วยความจงใจที่ผมอ่านเรื่องราวของวัด

พระนามกรเยซู บ้านแป้ง สิงห์บุรี ที่ผมทำาหน้าที่สงฆ์ 

ณ ที่แห่งนี้ พบบัญชีรายชื่อพระสงฆ์เจ้าอาวาส และ 

พระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (ปลัด) ตั้งแต่องค์แรก จนถึง

ก่อนหน้าผมไม่กี่ท่าน .... คุณพ่อมัทธิอัส บุญ ก็เป็น

หนึ่งในรายชื่อนั้น ... รายชื่อที่บ่งบอกว่าท่านเชื่อมโยง

กับวัดบ้านแป้ง ในฐานะคุณพ่อปลัด ....

2

พระสังฆราชแปร์รอส บันทึกว่า :

 “ประวัติมิสซังของเราได้บันทึกวันฉลองครบ 

50 ปี  ที่บวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อมัทธิอัส บุญ  

ผู้อาวุโสที่สุดในบรรดาพระสงฆ์พื้นเมืองของเรา งาน

สุวรรณสมโภชของท่านนั้นทำาอย่างเป็นการภายในที่สุด 

เพราะคุณพ่อสุขภาพไม่สู้ดีนัก” 

 เราเห็นภาพพระสงฆ์ท่านหนึ่ง ที่ชื่นชมยินดี

กับชีวิตสงฆ์ถึงเลขที่ห้าสิบ คนที่มั่นคงกับอุดมการณ์

ตั้งแต่วันแรกได้ เป็นผู้ที่มีบุญ ... คุณพ่อบุญ ก็เป็นหนึ่ง

ในนั้น 

 สว่นในรายงานประจำาปี ค.ศ. 1936 พระสังฆราช 

คุณพ่อ ... ผู้มีบุญ
รายงานว่า :

 “ปีนี้ เราสูญเสียพระสงฆ์พื้นเมืองผู้สูงอายุไป

องค์หนึ่ง คือ คุณพ่อมัทธิอัส บุญธรรม ผู้ซึ่งมีอายุ 58 

ปี  และเป็นพระสงฆ์ถึง 53 ปี คุณพ่อเกิดจากพ่อแม่ 

คนต่างศาสนา และได้รับการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กๆ จาก

หญิงคริสตังใจศรัทธาคนหนึ่ง ผู้ซึ่งจัดการให้เขารับศีล 

ล้างบาป ต่อมานางก็มอบเด็กน้อย อาลอยซิอุส บุญธรรม 

ให้มิสชันนารีคนหนึ่งดูแลต่อไป  เมื่อมิสชันนารีองค์นี ้

เห็นว่าเด็กน้อยมีความศรัทธา และมีคุณลักษณะดี จึง

สอนภาษาละตินให้ และส่งเขาไปเรียนที่วิทยาลัยกลาง 

ณ ปีนัง 

                

 เมื่อสามเณรผู้นี้ เรียนปรัชญาและเทววิทยา 

จบแล้ว ก็กลับมาทดลองฝึกงานและรับศีลบวชที่กรุง

สยาม รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น 

มัทธิอัส ระหว่างเป็นพระสงฆ์  ท่านได้รับหน้าที่ดูแล

กลุ่มคริสตังหลายกลุ่ม บางครั้งก็ยากลำาบาก ท่านเคย

เป็นอาจารย์สอนท่ีสามเณราลัยเล็กท่ีบางช้างอยู่หลาย

ปี แล้วเป็นผู้ช่วยดูแลกลุ่มคริสตังใหญ่ที่วัดกาลหว่าร ์

ในกรุงเทพฯ ที่ซึ่งท่านอยู่นานกว่า 30 ปี 

 คุณพ่อเป็นแบบอย่างสำาหรับทุกคนที่รู้จักท่าน

ในด้านความศรัทธาอันหาที่ติมิได้ และด้านความ

ร้อนรนในการถวายสิริรุ่งโรจน์แด่พระเป็นเจ้า อีกทั้งใน

การช่วยวิญญาณให้รอดด้วย ท่านยอมทนทุกข์ทรมาน

ด้วยความเสียสละในช่วง 10 ปี สุดท้ายของชีวิต

 นี่คือชีวิตสงฆ์ท่ีสมควรได้รับรางวัลพิเศษ 

ในสวรรค์      

3

 เคล็ดลับที่เป็นบทเรียนของเรา ที่อาจไม่ได้เป็น

นักบริหารผู้เชี่ยวชาญเร่ืองการประสานความสัมพันธ์

กับองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐมากนัก หรือไม่ใช่ผู้

เก่งกาจอะไร ที่สามารถสร้างวัตถุสารพัดได้มากมาย ... 

แต่เพราะ “....ความศรัทธาอันหาที่ติมิได้” เป็นเครื่อง

การันตี ว่านี่แหละ “สงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้า” 

สงฆ์ผู้เริ่มต้นชีวิตแห่งความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้อง 

ด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า 

ป.ล.

 ผมตื่นเช้าเสมอๆ เพราะเราปรับตารางมิสซา

ของวัดในวันธรรมดามาเป็นเวลาเช้า แสงสว่างจากดวง

อาทิตย์ค่อยๆ ฉายแสง และยิ่งกระทบกับ “เจ้าพระยา” 

หน้าบ้านพักพระสงฆ์ ผมเชื่อว่า “เวลาที่เราคิดถึงความ

รักของใครที่มีต่อเรา ก็สวยงามจนหาที่ติไม่ได้จริงๆ” ... 

ผมว่าก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตคน จะสวยงามไร้ที่ติได้ ก็

ต้องให้ชีวิตดำาเนินตามครรลองของตน ... ไม่ว่าบทบาท

หน้าที่อะไรในสังคม ถ้าตั้งมั่นกับอุดมการณ์อะไรไว้ และ

ทำาให้ได้ในทุกวัน ... ชีวิตจะสวยงามกว่าแสงสว่างที่

กระทบเจ้าพระยาหน้าบ้านพักพระสงฆ์ของผมเสียอีก 

.... 

 

พบกับ
40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล

ในปีศักดิ์สิทธิ์

 และ

         การ “แบ่งปันจิตตารมณ์          

   ของคณะ กับภารกิจในสังคมไทย” 

โดยอธิการและอธิการิณีเจ้าคณะ 

โอกาสปีนักบวช

        ในรายการโทรทัศน์ 

Power of Love 
“พลังรัก”

ทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 17.00-17.30 น.

ช่อง TNN 24
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 วั ด นั ก บุ ญ ย ว ง 

บัปติสตา เจ้าเจ็ด จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 

เวลา 10.30 น. พระ

10.00 น. 

 วัดคริสตศิรประภา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม  เวลา 10.00 น. พระ

สังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.มหาสารคาม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม  เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.อำานาจเจริญ  ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม  เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน  

 รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง 

จ.นครพนม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม เวลา 

10.00 น.

 วัดพระคริสตหฤทัย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญเบเนดิ๊กโต โป่งยอ จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า จ.ระนอง 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน เวลา 10.00 น.  

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  เป็นประธาน 

 วัดนักบุญเปโตร เบตง จ.ยะลา ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.00 น. (ฉลอง 

78 ปี ของการตั้งกลุ่มคริสตชนที่เบตง 1937-2015) 

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระแห่งพระหรรษทาน ปากจั่น 

อ.กระบุรี จ.ระนอง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรี- 

ดารุณศีล เป็นประธาน

 วัดแม่พระฟาติมา  บ้านแสงอรุณ  อ.ทับสะแก  

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่  12   กรกฎาคม 

เวลา   10.00   น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรี- 

ดารุณศีล   เป็นประธาน (ตรีวาร วันที่ 9-11  กรกฎาคม  

2015  เวลา  19.30  น.) (สอบถามคุณพ่ออรรคเดช   

ทับปิง   โทร.   08-1797-8303 สำานักงานวัดแม่พระ 

ฟาติมา โทร. 0-3257-4444  ต่อ  15)

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น

ประธาน (เตรียมฉลองวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน เวลา 

09.00 น.  โดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล  วันจันทร์

ที่ 15 - วันศุกร์ที่ 19  เวลา 19.00 น. โดยพระสงฆ์

บวชครบ 25 ปี)

 หมู่บ้านโปรตุเกส  จ.พระนครศรีอยุธยา ฉลอง 

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.00 น.

 วัดเซนต์โธมัส อัครสาวก ซอยนนทรี 14 

(นาคสุวรรณ) กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 

5 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. คุณพ่ออดุลย์ คูรัตน์ เป็น

ประธาน 

 วัดนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

บางแค กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 5 

กรกฎาคม เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักด์ิ  โกวิทวาณิช  เป็นประธาน

 วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 

เวลา 17.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ  

โกวิทวาณิช  เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร ฉลอง

วัดวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 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. 

 วัดนัก บุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก 

อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 

มิถุนายน  เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย 

ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านห้วยสะอาด 

ต.ถ้ำาเจริญ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

27 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ 

จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน เวลา 

สังฆมณฑลจันทบุรี

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม จ.สุราษฎร์ธานี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. 

มีพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและพิธีรับศีลกำาลัง พระ

สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน

(เทศน์ตรีวารเตรียมจิตใจ วันท่ี 16-18 กรกฎาคม พิธีบูชา

ขอบพระคุณ เวลา 19.30 น. 

 วันโมทนาคุณพระ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 

เวลา 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ แห่บุษบกแม่พระ 

เผาจดหมาย เสกพืชผลและรับพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์)

 วัดนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี อ.กระบุร ี

จ.ระนอง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 กันยายน เวลา  

10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  

เป็นประธาน

 

 วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน เวลา 10.30 น. คุณพ่อพรชัย 

สิงห์สา เป็นประธาน (สอบถามเส้นทาง โทร. 09-

0983-3884)

 วัดนักบุญเปาโล หัวดง จ.นครสวรรค์ ฉลอง 

วัดวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

 อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ฉลอง

อาสนวิหารและพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ วันเสาร์ที่ 25 

กรกฎาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อ.หนองบัวแดง 

จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน (คุณพ่อสมคิด  เจริญนารถ เจ้าอาวาส  โทร. 

08-1876-4758)

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และ อุดมศานต์

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
อุดมสาร และอุดมศานต์ คลิก 

www.udomsarn.com
เฟสบุ๊ค อุดมสารแฟนคลับ
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] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อวิรัช 

อมรพัฒนา จิตตาธิการ  11 กรกฎาคม 2015 เวลา 

08.30-10.30 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 

11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา ที่วัดพระมหาไถ่ 

ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุกรุงเทพมหานคร คุณสงวน โทร. 

08-1908-4766 คุณเปรม โทร. 08-4008-8789 

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม / วัน

เสาร์ที่ 1 สิงหาคม / เดือนกันยายน เข้าเงียบ Lectio 

ที่ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง  เย็นวันพฤหัสบดีที่  

10 - เที่ยงวันอาทิตย์ที่ 13  / วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม / วัน

เสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน / วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585 

] คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันประเทศไทย ขอ

เชิญหญิงสาวโสด  อายุ  18 -30  ปี  ที่ต้องการมีเวลา

ภาวนา  ให้เวลารื้อฟื้นชีวิตคริสตชน-ความเชื่อ และ 

สัมผสัชวีตินกับวชแบบอรุส์ลุนิ   เขา้รว่มกิจกรรม             “บวช 

แรมวาร” ณ บ้านพักอุร์สุลิน   บนดอยสุเทพ     อ.เมือง  

จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่  3-7 กรกฎาคม  2015  ผู้สนใจ 

ติดต่อซิสเตอร์พวงเพชร   ฮวดศิริ  โทร. 0-5327-

6062 , 08-9950-4302

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ จะจัดโครงการอบรมพระคัมภีร์สำาหรับคริสต-

ชน ครูคำาสอน ผู้นำาบีอีซี และผู้สนใจ หัวข้อ “ความรู้ 

พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล” ทุกวันเสาร์ 

ที่ 6 มิถุนายน - วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015   เวลา 

08.30-12.00 น. ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม 

ระดับชาติ สามพราน โดยคุณพ่อบัญชา อภิชาติ- 

วรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์  เป็นวิทยากร สนใจ

ติดต่อได้ที่คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ หรืออาจารย์ 

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลา- 

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

จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 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 

 ขอประชาสัมพันธ์พี่ น้องที่มีน้ำ า ใจดีและ 

เครือข่ายภาคีกับศูนย์สงเคราะห์   ร่วมสนับสนุนการ 

จัดงานพร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค (ขอ

เรียนเชิญศิษย์เก่าคามิลเลียนร่วมฉลองด้วยนะครับ)

] ขอเชิญสมาชิกเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตกลุ่ม 3 (อดีต 

ยุวนิสผู้ฝึกหัดและอดีตภราดาคณะเซนต์คาเบรียล 

ทุกรุ่นที่เป็น Montfortian Associates) มาเข้าร่วม

ประชุมประจำาปีและฉลองนักบุญมงฟอร์ตที่อาคาร

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล เลขที่ 2 ซอยทองหล่อ 25 

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2015 เริ่มประชุม 13.30 น. 

เลือกตั้งประธาน รายงานกิจกรรม แบ่งปันประสบการณ์ 

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและทานเลี้ยงสังสรรค์ฉันพี่น้อง 

โทรศัพท์แจ้งเข้าร่วมงานนี้ได้ที่คุณคมทวน ยันต์เจริญ 

โทร. 08-3155-9339 หรือท่ีคุณอนุสรณ์ อานามนารถ 

โทร. 08-1627-8813

] ขอเชิญร่วมงานมารีอาโปลี วันที่ 30 กรกฎาคม - 

วันที่ 1 สิงหาคม 2015 ที่เดอะ คาวาลี่ คาซ่า รีสอร์ท 

139/1-2 หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 รายละเอียดเพิ่มเติม ไลน์

ไอดี mariapolithai, mariapolithai@gmail.com 

โทร. 09-5008-2825, 0-2256-6272 

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในสภาพระสังฆราชฯ เปิด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการเล่นอิเล็กโทน

แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ ขอเชิญผู้เล่นอิเล็กโทนตามวัด 

ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้เล่นอิเล็กโทนในวัดหรือ

บ้านนักบวชไม่น้อยกว่า 2 ปี อายุระหว่าง 15-55 ปี 

ได้รับการรับรองจากเจ้าอาวาสหรืออธิการบ้านอบรม

ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเล่นอิเล็กโทน โดยอาจารย์ 

เรมีย์  นามเทพ วันที่ 31 กรกฎาคม - วันที่ 1 สิงหาคม 

2015 เวลา 09.00-17.00 น. ที่อาคารสยามกลการ 

ปทุมวัน ค่าอบรม 2,800 บาท (รวมอาหารกลางวันและ

เอกสารประกอบการเรียน) รับจำานวน 20 ท่าน  หมดเขต 

รับสมัครวันที่ 11 กรกฎาคม 2015 รายละเอียดเพิ่มเติม 

ติดต่อโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1407, 08-9108-

6850 หรือ E-mail : thaisacredmusic@gmail.com

] สำานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ล้ีภัย 

(โคเออร์) ขอเชิญท่านร่วมทำาบุญลุ้นโชค  ด้วยการซื้อ

บัตรการกุศล โดยเงินที่ได้จากการจำาหน่ายบัตรนำาไป 

เป็นค่าอาหารให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขา  ที่ศูนย์ 

เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง  อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  

และซ้ือข้าวสารอาหารแห้งให้แก่คนชราและคนพิการ

ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์ ติดต่อสอบถาม

หรือสั่งซื้อได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1606-1609

] ขอเชิญชวนพ่ีน้องทุกท่านท้ังผู้นำาวิถีชุมชนวัด สมาชิก 

ในชุมชนคริสตชนย่อย และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวัน “รวมพลวิถีชุมชนวัด” ใน

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2015 ที่วัดนักบุญเปโตร เวลา 

09.00-15.00 น. ในภาคเช้าจะมีพิธีมิสซาเพื่อขอพร

พระเจ้าสำาหรับงานวิถีชุมชนวัด และพี่น้องทุกท่านที่มา

ร่วมพิธี โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ใน

ภาคบ่ายจะเป็นกิจกรรมและการแบ่งปันประสบการณ์

วิถีชุมชนวัด พี่น้องที่จะมาร่วมงานขอท่านได้แจ้งชื่อกับ

คุณบุญหลาย บุญทา เบอร์โทรศัพท์  08-7221-9725 

ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคมนี้

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่จอดรถ 

ที่นี่มีนัด

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

] ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิแบบ WCCM กับคุณพ่อวิชัย 

โภคทวี, SJ ที่บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ทุกวันจันทร์ เวลา 17.00-18.00 น. สอบถามได้ที่ 

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

vphokthavi@yahoo.com

]มูลนิธิเซนต์มาร์ติน (วัดพระแม่มหาการุณย์) ต้องการ 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ 2 ตำาแหน่งดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ฝ่าย

บุคคล/ธุรการ จำานวน 1 ท่าน คุณสมบัติ จบปวส-

ปริญญาตรี ทั้งเพศชายและหญิง ใช้ Program Office 

ได้คล่อง ขับรถได้(มีใบขับขี่) หากมีประสบการณ์และ 

ตรงสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่พัฒนา

ชุมชน จำานวน 1 ท่าน คุณสมบัติ จบปริญญาตรี 

ทั้งเพศชายและหญิง สามารถขับรถได้ (มีใบขับขี่) 

สามารถทำางานนอกเวลาได้ ถ้ามีประสบการณ์ หรือ

วุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่อาคารพระคริสตธรรม วัด

พระแม่มหาการกุณย์ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. จันทร์-

เสาร์ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2015

] ติดต่อสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด 

กฤษบำารุง 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

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
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 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารนักบุญอันนา 

นครสวรรค์ 
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 โดย... เงาเทียน

 น้อง ๆ เยาวชนที่รักครับ พี่ได้แบ่งปันสาส์นของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สำาหรับวันเยาวชนโลก

ครั้งที่ 30  มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับ ตอนที่ 4 บน

เส้นทางสู่คราคูฟ

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

สำาหรับวันเยาวชนโลกครั้งที่ 30 ค.ศ. 2015

ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า 

(มธ 5:8)

ตอนที่ 4 บนเส้นทางสู่คราคูฟ

 “ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข  เพราะเขาจะได้

เห็นพระเจ้า” (มธ 5:8)   เยาวชนชายหญิงที่รัก  เธอ

ก็เห็นแล้วว่า บุญลาภประการนี้พูดอย่างตรงไปตรงมา 

เกี่ยวกับชีวิตและเป็นหลักประกันความสุขในชีวิตของ

เธอ  ดังนั้นพ่อขอเตือนพวกเธออีกครั้งว่า จงกล้าที่จะ

เป็นผู้ที่มีความสุข

 วันเยาวชนโลกปีน้ีกำาลังเริ่มการเตรียมตัวช่วง

สุดท้าย สำาหรับการชุมนุมเยาวชนทั่วโลกที่เมืองคราคูฟ 

ในปี 2016  เมื่อ 30 ปีที่แล้ว นักบุญยอห์น ปอล  

ที่ 2 พระสันตะปาปา ได้ทรงสถาปนาวันเยาวชนโลกขึ้น

ในพระศาสนจักร   การจาริกครั้งนี้ของเยาวชนหนุ่มสาว

จากทุกทวีปภายใต้การนำาของผู้สืบทอดตำาแหน่งจาก

นักบุญเปโตร ถือเป็นการริเริ่มแห่งการพยากรณ์และจาก

สวรรค์ ให้เราโมทนาคุณพระคริสตเจ้าพร้อมกัน สำาหรับ

ผลอันล้ำาค่าที่วันเยาวชนโลกก่อให้เกิดผลดีในชีวิต

เยาวชนจำานวนนับไม่ถ้วนจากทุกมุมโลก เยาวชนได ้

ค้นพบสิ่งน่าอัศจรรย์มากมายเพียงใด  โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการที่ได้พบว่า พระคริสตเจ้าเป็นหนทาง ความจริง 

และชีวิต  มีเยาวชนมากเพียงใดที่เข้าใจว่าพระศาสนจักร

เป็นครอบครัวใหญ่ที่คอยต้อนรับทุกคน มีเยาวชนพา

กันกลับใจเท่าใด  การชุมนุมเยาวชนโลกได้ผลิตกระแส-

เรียกจำานวนเท่าใด ขอให้สมเด็จพระสันตะปาปาผู้เป็น

นักบุญ และผู้อุปถัมภ์วันเยาวชนโลกภาวนาเพื่อการ

เดินทางไปสู่คราคูฟอันเป็นนครที่รักของพระองค์ ขอให้

พระมารดาพรหมจารีผู้เปี่ยมด้วยหรรษทานและบริสุทธ์ิ

ผุดผ่องประทับอยู่กับเราทุกฝีก้าวในการเดินทางของ

เราด้วยเทอญ

จากนครรัฐวาติกัน 

วันที่ 31  มกราคม  2015

วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 น้องๆ สามารถอ่านสาส์นของสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของ

แผนกเยาวชนนะครับ ที่  http://youth.cbct.

net/Youth2013-Documents/Message_of_

Pope/message_of_pope.html  

 สุดท้ายนี้ น้อง ๆ เยาวชนครับ ทาง

แผนกเยาวชนฯ ได้เปิดรับสมัคร เชิญชวนน้อง ๆ 

เข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก ในปี 2016 ที่เมือง 

คราคูฟ ประเทศโปแลนด์ น้องๆ สามารถติดตาม

รายละเอียดได้จากโปสเตอร์ที่แนบมานี้นะครับ 

หรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่นุ้ย 

แผนกเยาวชน โทร. 08-1812-1916 หรือโทร. 

0-2681-3900 ต่อ 1505 
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 “คนใต้เป็นคนรักเพื่อนพ้อง” เพื่อนผมสรุปให้ฟังในวันท้ายสุดของ

การไปทำาสกู๊ป 40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล จนถึงวันนี้เราเดินทางไปถึง 9 

สังฆมณฑลกันแล้ว และสังฆมณฑลสุดท้ายก็ไม่ได้ลดทอนความน่าสนใจของ

พื้นที่และเรื่องราวลงไปเลย สังฆมณฑลนั้นได้แก่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 15 จังหวัดตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ไปจนจรดปลายขวาน นั่นคือพื้นที่ 

อันกว้างใหญ่ไพศาล มีทั้งความสวยงามและท่องเที่ยว มีทั้งความหลากหลาย

ทางเชื้อชาติ ศาสนา ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาเก่าใหม่มากมาย เกิดขึ้นสั่งสม 

ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ อาหารที่มีรสชาติเผ็ดโดด ความน่าสนใจของการเดินทาง

มาแพร่ธรรมยังพื้นถิ่นภาคนี้ การตั้งต้นของกลุ่มคริสตชน การแบ่งสังฆมณฑล

จากสังฆมณฑลราชบุรี บุคคลสำาคัญมากมายทั้งยังเป็นที่เลื่องลือเชื่อถือ อย่าง

เช่นท่านพุทธทาสภิกขุ ฯลฯ เรื่องราวเหล่านี้สร้างสีสันให้กับงานทำาสกู๊ปใน 

รอบนี้มากมายทีเดียว แต่ผมลงไปใต้ครั้งนี้ด้วยจุดมุ่งหมายมากไปกว่านั้น ใน

ขณะที่เรื่องราวของโรฮีนจา กำาลังเป็นที่พูดถึง ความคิดเห็นพุ่งไปในทางลบ 

ในเรื่องความช่วยเหลือ การเข้ามาอย่างไม่ถูกกฎหมาย ความเห็นแก่ตัว ข้อมูล

หลากหลายประเดประดัง ผมอยากฟังจากปากของเขา 

 รถพาผมออกนอกเส้นทางการทำาสกู๊ปปกติ ต่อจากนี้เป็นเรื่องราว

ที่เกิดขึ้น

 “สายลมแรงและคลื่นตวัดเรือและผู้คนไปกองรวมกัน เสียงหวีด

ร้องหวาดกลัวระงม แต่ความหวาดกลัวที่มากกว่านั้นคือความไม่รู้ ลมยัง

กรรโชกแรง แต่เสียงด่าทอ ขู่ตะโกนสร้างความหวาดวิตกได้รุนแรงกว่า 

ตั้งแต่เดินทางมาจนถึงปัจจุบันมีคนถูกโยนลงไปในทะเลแล้ว 3 คน ชีวิต

ของคนพวกนี้ไม่มีค่าอยู่แล้วจะเก็บไว้ทำาไม พวกเขาสิ้นลมหายใจ แต่คน

อีก 290 กว่าคน ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่เหมือนคนมีลมหายใจ

 เราเดินทางมาร่วมเดือน ทุกวันมีอาหารเพียงมื้อเดียว ใครพูดคุย 

หรือเอะอะโวยวาย โทษที่เบาที่สุดคือถูกเฆี่ยน ถูกตี โทษที่หนักกว่านั้นคือ 

ตัดนิ้ว นิ้วบางคนโดนตัดมากกว่าหนึ่ง ในเรือบรรทุกคนที่ถูกหลอกมาค้า

จากบังคลาเทศ ประมาณ 200 คน อีก 100 คนเป็นชาวโรฮีนจา ความจุ

ของผู้คนกับพื้นที่ในเรือพวกเราไม่ต่างจากสินค้า

 ผมถามว่าคุณมาที่นี่ได้อย่างไร ในเช้าวันที่ความหวังถูกจุดขึ้น 

อีกครั้ง ช่างทาสีในเมืองธรรมดากับงานว่าจ้างชิ้นโต การเข้าไปทาสีในเมือง 

กับเงินทอง ค่าตอบแทนที่มากขึ้นกว่าปกติถึง 3 เท่า ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้น

บ่อย แต่เมื่อการเดินทางมาถึงเรื่องราวไม่เป็นเช่นนั้น เขาถูกโปะยาสลบ 

และพามากักขังไว้ยังบ้านหลังหนึ่ง รวมกับคนอีกกลุ่มหนึ่ง และเมื่อถึงเวลา

พวกเขาก็ถูกเอามารวมในเรือ ที่มีคนอยู่ก่อนแล้ว 

 เม่ือจำานวนพร้อม กระบวนการทุกอย่างบรรลุเป้าหมาย หมายมุด

สู่การค้าก็เกิดขึ้น เราไม่รู้ว่าใครเป็นใคร และเราไม่ทำาให้ถูกรู้ เราไม่รู้ว่า

จะไปไหน ไปทำาอะไร เพื่อนพี่น้องทางบ้าน ไม่มีหนทางที่จะติดต่อ แค่ 

เอาตัวให้รอดในแต่ละวันก็แย่แล้ว เรือย่ิงล่องไกลออกไปจากบ้านเกิดเท่าไร 

ความหวังก็ริบหรี่เท่านั้น 

 แล้วคุณรอดมาได้อย่างไร ชายคนนั้นเล่าต่อว่า เมื่อเรือมาถึงฝั่ง

แล้ว เราถูกปิดตาพามายังแคมป์กลางป่าแห่งหนึ่ง เราใช้ชีวิตที่นั่นร่วม

อาทิตย์ พี่น้องของเราทยอยหายไป คงจะถูกส่งไปตามที่ต่างๆ ผมนึกถึง

ผลิตภัณฑ์ของที่ถูกจัดส่งไปตามที่ผู้ซื้อปรารถนา ผมรอดมาได้เพราะ

ตำารวจไทยบุกเข้าไปในบริเวณนั้น และพาผมออกมา.....”

 ผมเดินไล่อ่านกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ท่ีศูนย์ท่ีพาชาวโรฮีนจามาพัก

อาศัยชั่วคราว ที่นี่มีเฉพาะเด็กและสตรี สายตาของบางคนยังดูหวาดกลัว ไม่

ไว้ใจคน นักกิจกรรมกำาลังมาจัดกิจกรรมให้กับพวกเขาดูน่าสนใจดีตรงที่เน้นไป

สมมุติ....ว่าเป็นเรื่องสมมุติ

ที่ฟังเสียงพวกเขาบ้าง พวกเขาจัดเป็นละครใบ้ ให้พวกเขาเต้น ร้องเพลง เขียน

โปสเตอร์ ผมเดินไปกลางเวทีเห็นโปสเตอร์ที่เขียนจากความรู้สึกบางมุมของ

พวกเขา

 ความคาดหวังและความรู้สึก 

 - อยากขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยเหลือชาวโรฮีนจา

 - ขอบคุณที่ได้มาอยู่ที่นี่ มีข้าวกิน ต่างจากที่อื่น ถ้าไม่มีคนไทยช่วย 

ก็ไม่รู้ชะตาจะเป็นอย่างไร รู้สึกว่าโชคดีกว่าเพื่อน ๆ ที่ถูกขังเสียชีวิตในเรือ 

ในป่า

 - จากประเทศที่เดินทางมาเป็นร้อยคน มีผู้ชาย ผู้หญิง มีเด็ก 

เสียชีวิตในเรือ ในแคมป์ ไปมากมาย ผมโชคดีที่รอดมาอยู่ที่นี่ รัฐบาล 

ไม่ยอมรับพวกเรา ไม่ให้สัญชาติ แต่ให้เงินพวกเราคนละ 27,000 ให้ออก

นอกประเทศมีเรือ 30 ลำา ลำาละ 300 กว่าคน ฯลฯ

 ผมเก็บภาพสุดท้าย เมื่อแสงตะวันกำาลังจะลาลับขอบฟ้า มีคนเดินไป

ยังเส้นทางถนนอาจจะกำาลังกลับบ้าน หรืออย่างน้อยก็ยังมีพื้นที่ส่วนตัวให้วาง

ศีรษะลงอย่างมีความสุข ใครบางคนในช่วงชีวิตที่เหลืออาจไม่ได้รับสิ่งนั้น เรื่อง

บางเรื่องลึกซึ้งเกินไปกว่าที่เราจะวิเคราะห์ได้ทั้งหมด ถูกผิดอาจเป็นเรื่องที่ต้อง

ว่ากันต่อไปตามมาตรฐานใด ๆ ที่เราจะยืนหยัด จับโยง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิด

ขึ้นจริง หรือมันเพียงเรื่องสมมุติ....

บรรณาธิการบริหาร



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 26 ประจำาวันที่ 21-27 มิถุนายน 2015 หน้า 19

วันที่ 26 พฤษภาคม 2015 คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำานวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย อบรมสื่อศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา 

กรุงเทพฯ จำานวน 99 คน 

สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมแสวงบุญ รับพระคุณการุณย์                   

จ.พระนครศรีอยุธยา   โดยมีคุณจิตรา   แท่นชวาล นายกสมาคมฯ นำาคณะ

กรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ จำานวน 38 คน ไปเย่ียมวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน 

โดยมีคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ จิตตาธิการสมาคมฯ เป็นเจ้าอาวาส และ 

วัดนักบุญยอแซฟ   ซึ่งมีคุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ เป็นเจ้าอาวาส ได้ให้การ

ต้อนรับเป็นอย่างดี   และทางสมาคมฯ ได้มอบเงินจำานวนหนึ่ง ให้ไว้กับทางวัด 

เพื่อดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

ภราดาอนุศักดิ์  นิธิภัทราภรณ์  ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ร่วม

แสดงความยินดีกับนายโชติระวี  พิริยะคุณธร  ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง  นาย

ภูริณัฐ  กาบย้อย  ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก

ระดับชาติ ครั้งที่ 14  และนายธนัท  เปี่ยมสุวรรณ  ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

และทำาคะแนนได้สูงสุดของภาคเหนือ  รวมทั้งได้รับรางวัลแก้โจทย์พิเศษ (Best  

Solution) และนายรัฐกร  คำาศรี  ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ ในการแข่งขัน

ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
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ตอนที่ 15 แสงนั้นเรียกเรา

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศลี เป็นประธานพธิสีมโภชพระวรกาย

และพระโลหิตพระคริสตเจ้า วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2015 ที่อาสนวิหาร

อัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า อาสนวิหารอัสสัมชัญ วันอาทิตย์ท่ี 7 

มิถุนายน 2015 ปีนี้จัดที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เนื่องจากอาสนวิหารอยู่ระหว่างการบูรณะ

	 “โรฮีนจา”	 หรือ	 “โรฮิงญา”	 คำาน้ีอาจฟังดูแสลงหูสำาหรับใครบางคน 

มากมายของประเด็นความคิดเกี่ยวกับพวกเขาแทบจะทุกประเภทสื่อ	

คำาถามก็คือ	 เราไม่ได้ยินสรรพสำาเนียงจากเขา	 เรื่องของเขามาจากเสียง

ของเรา

	 ผมนั่งฟังชาวบังคลาเทศคนหนึ่งถูกหลอกมาในเรือลำาเดียวกัน

กับพวกเขา	 มีรายละเอียดและความเชื่อจริงมากมาย	 ผมสรุปได้ดังนี	้

“ความหวัง อาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนๆ หนึ่งพอจะมีไว้

ครอบครองได้ คุณจะกล้าทำาลายมันด้วยหรือ”
	 พวกเขายังเดินตามแสงทองด้วยความหวังในใจ


