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วันที่ 20 พฤษภาคม 2015 นายอำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และคณะ เยี่ยมชมพร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาของอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่  

โดยคุณพ่อวีระเดช ใจเสรี อุปสังฆราชและเจ้าอาวาส หลังจากการบูรณะอาสนวิหารฯ ครั้งใหญ่

พิธีแห่ศีลมหาสนิท โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  

ที่วัดแม่พระแห่งลูร์ด จังหวัดลำาปาง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2015 

โดยคุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน

พิธีแห่ศีลมหาสนิท โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  

ที่วัดแม่พระองค์

อุปถัมภ์ พนม

จังหวัดสุราษฎร์- 

ธานี เม่ือวันอาทิตย์

ที่ 7 มิถุนายน 

2015 โดยคุณพ่อ

นที ธีรานุวรรตน์ 

อุปสังฆราช

“เทิดเกียรติ

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด” 

คุณพ่อวิทยา ลัดลอย เป็นประธาน 

ในพิธีบูชาขอบพระคุณเทิดเกียรติ

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง

พระสงฆ์และมรณสักขี

  เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2015 

เวลา 19.00 น.

ที่สักการสถานบุญราศี

นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง
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การฟื้นฟูพระคัมภีร์ 
ของเก่าๆ กลับมาเป็น “ข่าวดี” อีกครั้งหนึ่ง

โดย : William J. Parker, C.Ss.R.

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

	 ก่อนสังคายนาวาติกันที	่ 2	 คาทอลิกส่วนมากไม่อ่านพระคัมภีร	์ พระ

ศาสนจักรกลัวว่าหากไม่มีการแนะนำาท่ีเหมาะสม	 หลายคนจะกังวลใจในส่ิงท่ีเขาอ่าน	

แทนที่สิ่งนั้นบรรดาสัตบุรุษก็ได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาประวัติพระคัมภีร	์ แต่

สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสิ้นสุดการประชุมสังคายนาวาติกันที่	 2	 และพระ

ศาสนจักรได้ออกพระสมณสาส์นเกี่ยวกับ	“พระวาจาของพระเจ้า”	เพียงข้ามคืน

เท่านั้น	 เราได้เห็นความสนใจพระคัมภีร์แผ่ขยายออกไป	 โดยเฉพาะการเริ่มแปล

เป็นภาษาอังกฤษหลั่งไหลออกมาเป็นจำานวนมาก	 บทอ่านสำาหรับใช้ในพิธีบูชา

ขอบพระคุณได้รับการปรับปรุงใหม่	เป็นวงจรสามป	ีเป็นบทอ่านจากพันธสัญญา

เดิมและพันธสัญญาใหม่	 คาทอลิกในทุกอาชีพและอายุเริ่มอ่านและศึกษาพระ

คัมภีร์	เป็นกลุ่มตามวัดต่างๆ	และศึกษาเองก็มี

	 เมื่อวันที	่ 5	 ตุลาคม	 ค.ศ.	 2008	 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์  

ที่ 16	 ทรงเปิดสมัชชาพระสังฆราช	 ครั้งที่	 12	 ณ	 กรุงโรม	 เพื่อหารือกันถึง

แนวทางที่คาทอลิกใช้และเข้าใจพระคัมภีร์	 แล้วมีอะไรเกิดขึ้น?	 เราได้รับความ

ตื่นเต้นเบื้องต้นหลังวาติกันที	่ 2	 ที่ก่อให้เกิดการเรียกประชุมพระสังฆราชจาก

ทั่วโลก	เพื่อปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องพระคัมภีร์ในพระศาสนจักรยุคปัจจุบัน

ทำาไมถึงต้องมีสังคายนาเกี่ยวกับพระคัมภีร์?

	 เหตุใดท่ีพระสันตะปาปาทรงเรียกประชุมสมัชชาเกี่ยวกับเร่ืองพระ

คัมภีร์ในช่วงน้ี	 ควบคู่มากับความสนใจอ่านพระคัมภีร์ก็เกิดมีอุปสรรคท่ีมิได้คาดคิด 

การแปลพระคัมภีร์ใหม่มีประโยชน์	 แต่ไม่ค่อยมีประโยชน์ในการอธิบายว่าพระ 

คัมภีร์หมายความว่าอย่างไร	 การศึกษาพระคัมภีร์	 ผลจากการศึกษาของผู้

เชี่ยวชาญในเร่ืองพระคัมภีร์ดูเหมือนจะทำาลายสิ่งที่เชื่อเกี่ยวกับพระคัมภีร์มาเป็น

เวลานาน	 คำาถามเช่น	 “มีน้ำาท่วมโลกจริงหรือ?	 ปลาตัวใหญ่กลืนโยนาห์ทั้งตัว

จริงๆ	หรือ?”	พระสงฆ์ตามวัดต่างๆ	เทศน์ในช่วงมิสซาประจำาวันและวันอาทิตย	์

บางครั้งการเทศน์นั้นๆ	 ก่อให้เกิดความสับสนในจิตใจของสัตบุรุษ	 เหตุว่า 

พระสงฆ์เองก็ปั่นป่วนเกี่ยวกับพระคัมภีร์เช่นเดียวกัน	แม้พระสันตะปาปาจะทรง

เรียกประชุมสมัชชาพระสังฆราช	 พระองค์ทรงมีเหตุผลหลายประการ	 สำาหรับ

พระสงฆ์และครูคำาสอนไม่สามารถทำาให้พระคัมภีร์กับชีวิตของชาวบ้านสัมผัส

กันอย่างมีความหมาย	 มีปัญหาเร่ืองหน่ึงท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังก็คือ	คาทอลิกส่วนมาก 

เช่ืออย่างผิดๆ	 ว่า	 พันธสัญญาใหม่เข้ามาแทนท่ีพันธสัญญาเดิม	 อีกประการหน่ึง 

ความก้าวหน้าของส่ือมวลชนในยุคนี้	 วัฒนธรรมใหม่ก็ไม่ค่อยมีการติดต่อกับ

จิตตารมณ์ของคณะ กับภารกิจในสังคมไทย

ซิสเตอร์มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์

อธิการิณีเจ้าคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

(อ่านต่อหน้า 4)

	 จิตตารมณ	์ ของคณะเราคือ	 รัก	 รับใช้	 และให้อภัย	 คติพจน์ของคณะ

คือความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเรา	 และภารกิจหลักที่เราทำาคืองานรับใช้ 

พระศาสนจักรท้องถ่ิน	 เพราะฉะน้ันเราจะมองดูเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลาท่ีพระเจ้า 

ต้องการให้เราช่วยงานด้านไหนบ้าง	 งานแรกที่เราทำาเป็นทั้งงานวัดงานโรงเรียน	

สมัยช่วงหลังมีงานวิถีชุมชนวัดด้วยการสนับสนุนพระสังฆราชไมเก้ิล 

ประพนธ์ ชัยเจริญ	 เราเริ่มงานวิถีชุมชนวัด	 BEC	 SCC	 ที่ภาคใต้	 เป็นงาน 

ที่โดดเด่นของเราช่วงหนึ่ง	 หลังจากนั้นก็มามองหลังฉลอง	 75	 ปีคณะเมื่อปี 

ค.ศ.	 2012	 เราก็มีงานที่เห็นว่าจำาเป็นต้องเริ่มงานคือกับเยาวชน	 เราสร้าง

เยาวชนแกนนำาเป็นผลผลิตของการฉลอง	 75	 ปี	 ปัจจุบันงานเยาวชนแกนนำา

มีทุกโรงเรียน	 เราทำางานร่วมกับซาเลเซียน	สร้างผู้นำาเยาวชน	การอบรมผู้หญิง	

สตร	ี รวมทั้งงานสังคม	 จะเป็นงานหลักที่เราจะช่วยเหลือเด็ก	 ๆ	 เยาวชนให้รู้ 

คุณค่า	 มีอนาคตที่ดีในสังคมไทย	 และสามารถเป็นผู้นำาต่อไปในอนาคตของ

ไทยด้วย	 นี่คือเป้าหมายหลักที่เราอยากช่วยสังคมไทยเรา	 ทั้งงานด้านโรงเรียน	

งานสังคม	เราไปควบคู่กันทั้งสองด้าน	
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การฟื้นฟูพระคัมภีร์  (ต่อจากหน้า 3)

สิ่งที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร	 ดังน้ันจึงจำาเป็นต้องหา

หนทางใหม่ที่จะให้มีการ	 “อ่าน”	พระคัมภีร์ในสังคมที่มี

การอ่านน้อยลง

	 “มูลฐานนิยม”	 (Fundamentalism)	 กำาลัง

เติบโตทั่วโลก	 และมีอิทธิพลต่อการตีความหมายของ

พระคัมภีร์	บรรดานิกายต่างๆ	ท่ีมีพ้ืนฐานการตีความหมาย 

ของพระคัมภีร์ตามตัวอักษร	 ได้เสนอการตีความหมาย

ของพระคัมภีร์	 ซึ่งเป็นที่นิยมของความคิด	 ที่พบว่า

สาส์นของพระคัมภีร์ยุ่งยากไม่สามารถเข้าใจได้	แต่สาส์น

ง่ายๆ	 ของ	 “มูลฐานนิยม”	 เอนเอียงไปตามแนวทาง 

รูปแบบหน่ึง	 ซ่ึงตรงกันข้ามกับคำาสอนของพระศาสนจักร

คาทอลิก	 และคาทอลิกเองก็อาจจะหลงทางเกี่ยวกับ

ความเช่ือของตัวเอง	 อันตรายท่ีแท้จริงของ	 “มูลฐานนิยม”	

คือการเน้นว่าเป็นผลงานของพระเจ้าและลดความสำาคัญ

ของผู้เขียนที่เป็นมนุษย	์ ความเข้าใจของพระศาสนจักร

คาทอลิกก็คือมนุษย์มีบทบาทในการผลิตพระคัมภีร์

อย่างจริงจัง

	 มีวิธีใดที่คาทอลิกในปัจจุบันสามารถที่จะอ่าน

และอธิบายพระคัมภีร์	 ในแนวทางที่มีความหมาย	 เรา

อาจสรุปได้ว่าคาทอลิกเป็นจำานวนมากที่เริ่มอ่านพระ

คัมภีร์	 ก็คือเป็นเรื่องง่ายขึ้น	 แต่เป็นการท้าทายให้เรานำา

ไปปฏิบัติในชีวิตของเรา	 อันที่จริงแล้ว	 มันเป็นสิ่งยากที่

จะเข้าใจ	 หากเราเริ่มอ่านพันธสัญญาเดิม	 นอกจากจะมี

รายชื่อของบรรพบุรุษซึ่งเป็นชื่อที่ออกเสียงได้ยาก	 หรือ

กฎหมายที่ละเอียด	 ซึ่งมาจากวันเวลาที่นานมาแล้ว	 ซ่ึง

ไม่ช่วยให้เราร้อนรนในเร่ืองท่ีตามมา	 แล้วยังมีภาพลักษณ์

ของพระเจ้าทรงออกคำาสั่งให้ทำาลายผู้กระทำาผิดใน

สงครามศักดิ์สิทธิ์	 นักวิชาพระคัมภีร์คาทอลิกใช้วิธีการ

หลายรูปแบบ	 เมื่อพวกเขาศึกษาพระคัมภีร์แต่วิธีการ

เหล่าน้ี	 คาทอลิกธรรมดาท่ัวไปไม่มีโอกาสได้ใช้	 มีวิธีอ่าน

และศึกษาพระคัมภีร์ที่ดีกว่านี้ไหม?	 หลายคนคิดว่าทาง

เลือกก็คือ	 การตีความกันเอง	 แต่วิธีนี้ไม่สนใจกับความ

เฉลียวฉลาดของการตีความหมายพระคัมภีร์ที่พระ

ศาสนจักรได้ปรับปรุงเป็นเวลาหลายศตวรรษ

แล้วสมัชชาได้กระทำาอะไร?

	 เมื่อบรรดาพระสังฆราชมาถึงกรุงโรม	 เพื่อเริ่ม

การประชุมที่จะใช้เวลาหนึ่งเดือน	 พวกท่านพร้อมที่จะ

รับฟังการเสนอแนวทางหลากหลาย	 อย่างที่ผู้เชี่ยวชาญ

ในแต่ละเรื่องที่เพื่อนพระสังฆราชด้วยกันเป็นผู้เสนอ	

พวกท่านได้รับเอกสารก่อนท่ีจะมาประชุม	 และพวกท่าน 

ใช้เป็นพื้นฐานในการปรึกษากันยาวประมาณ	 40	 กว่า

หน้า	ต่อไปนี้เป็นข้อคิดที่ใช้ในการประชุม

 เรื่องที่ควรพิจารณาก่อนอ่านพระคัมภีร์ 

เอกสารจากวาติกันท่ี	 2	 เก่ียวกับการเผยแสดงของพระเจ้า	

กล่าวถึงปัญหาหลักๆ	 เกี่ยวกับพระคัมภีร	์ ตัวอย่างเช่น	

ผู้เขียนพระคัมภีร์ตัวจริงคือใคร	 ไม่ว่าจะเป็นคำาถามว่า 

พระคัมภีร์น้ีควรถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสิ่ง

ที่เกิดขึ้น	 หรือการอธิบายถึงเรื่องนี้	 นี่คือพื้นฐานที่จะ

ตัดสินใจว่าจะตีความหมายพระคัมภีร์อย่างไร	 และบรรดา

พระสังฆราชต่างต้องการคำาแนะนำาที่แน่นอนเก่ียวกับ

เรื่องเหล่านี้	 แต่เมื่อการประชุมสมัชชาจบลงพวกท่าน

เสนอกระทรวงที่เกี่ยวกับคำาสอนของความเชื่อ	 ให้ออก

เอกสารที่จะอธิบายเรื่องเหล่านี้

	 วิธีศึกษาและตีความทั้งในด้านความรู้และใน

ด้านที่เกี่ยวกับชีวิตภายใน	 สิ่งที่เห็นได้ชัดในช่วงการ

ประชุมก็คือ	 ทำาอย่างไรจึงจะช่วยให้สัตบุรุษ	 “ผู้ตั้งใจ

ฟังพระวาจาของพระเจ้า”	 เพื่อจะได้มีการเปลี่ยนแปลง

ความประพฤติของพวกเขา	 การตีความหมายของพระ

คัมภีร์เป็นสิ่งที่ท้าทาย	 บรรดาปิตาจารย์และบรรดาฤๅษี

ได้จัดแนวทางพิเศษเพ่ือจะได้เข้าใจคำาสอนจากพระ

วาจาของพระเจ้า	 และนำามาใช้ในชีวิตประจำาวัน	 วิธีการ 

เหล่านี้ช่วยพระศาสนจักรในการเตรียมการตีความด้าน

จิตวิญญาณเป็นเวลานาน	 วิธีปฏิบัติข้อหนึ่งถูกนำามาใช้

ในยุคของนักบุญเบเนดิกต	์ที่เรียกกันว่า	Lectio	Divina	

หรือ	 “การอ่านศักด์ิสิทธ์ิ”	 ในปัจจุบันมีการนำารูปแบบท่ี

ใหม่กว่า	 เอามารวมกันในกลุ่มท่ีมีช่ือรวมกันว่า	 รูปแบบ 

ประวัติศาสตร์บวกกับการวิเคราะห์	 รูปแบบน้ีมีประโยชน์

สำาหรับผู้เช่ียวชาญของผู้ท่ีรู้จักภาษาเดิมของพระคัมภีร์	 

แต่เป็นไปไม่ได้ท่ีจะให้คาทอลิกท่ัวไปเข้าใจวิธีใช้แนวทางน้ี	

เราต้องการ	“สะพาน”	ระหว่างสิ่งที่นักวิชาการด้านพระ

คัมภีร์กล่าวถึง	 และสิ่งที่พระสงฆ์ธรรมดาและครูคำาสอน

ได้ยินได้ฟัง	 และนำาเอาไปใช้ในการเทศน์และการสอน

ของพวกท่าน	 แต่มันมิได้เป็นไปตามนั้นเลย	 ซึ่งเป็น 

ต้นเหตุให้มีสมัชชาครั้งนี้	

	 ความรับผิดชอบของพระสงฆ์ผู้ดูแลสัตบุรุษ	

สังฆานุกร	 ครูคำาสอน	 และผู้อ่านพระคัมภีร	์ ผู้มีหน้าที ่

เกี่ยวกับพระวาจาของพระเจ้า	 การสัมผัสกับพระคัมภีร์ 

ของคาทอลิกส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็คือพิธีบูชาขอบพระคุณ	

ซึ่งเป็นโอกาสที่แคบมากที่จะให้มีสิ่งที่มีความหมาย

จริงๆ	 เกิดขึ้นได้	 ผู้อ่านพระคัมภีร์ประกาศพระวาจา

ของพระเจ้าเพื่อให้สัตบุรุษทั่วไปได้สนใจฟัง	 แล้วยังต้อง

มีเวลาให้สัตบุรุษรำาพึงถึงสิ่งที่พวกเขาได้ยินได้ฟัง	 ซึ่ง

เป็นเวลาที่ถูกกำาจัดให้รัดกุม	 เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่

ดูเหมือนจะตัดให้สั้น	 เพราะเป็นช่วงเวลาที่ไร้ชีวิตจิตใจ	

ในท่ีสุดบรรดาพระสงฆ์ต้องเข้าใจพระคัมภีร์และสัตบุรุษ

ดีพอที่จะเชื่อมโยงสองอย่างนี้ให้เข้ากัน	มันมิใช่เป็นเรื่อง

ง่ายเลยที่จะนำาสิ่งต่างๆ	 เหล่านี้มารวมกัน	 และมักจะ

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเรื่องนี้

	 คร้ังแล้วคร้ังเล่าท่ีเอกสารของการประชุมสมัชชา

กล่าวถึงความจริงท่ีว่า	 พระสงฆ์และครูคำาสอนต้องปรับปรุง

ความสามารถในการอบรมอย่างต่อเนื่องที่จะเพิ่มพูน

ความชำานาญในการได้รับการอบรมเพิ่มเติม	 และการ

เข้าใจพระคัมภีร	์ อาศัยการศึกษาเพิ่มเติม	 ในปัจจุบัน

มีหลายเรื่องที่จะต้องดูแลและจัดการเนื่องจากการ

ขาดแคลนพระสงฆ	์ พวกท่านคงจะถามตัวเองว่าจะหา

เวลาที่ไหนมาทำาสิ่งนี้ให้มากขึ้น	 แต่บรรดาพระสังฆราช

ก็เตือนพระสงฆ์ให้หาเวลาทำาให้ได้

ข้อเสนอแนะสุดท้าย

	 หลังการกล่าวในที่ประชุมใหญ	่ ในกลุ่มย่อย

เป็นเวลาหน่ึงเดือน	 สมัชชาพระสังฆราชก็ปิดการประชุม

เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	ค.ศ.	2008	พร้อมกับข้อเสนอ	55	

ข้อ	 เพื่อให้สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์	 ที่	 16	 ได้

ทรงพิจารณา	 พระสันตะปาปาทรงรับข้อเสนอแนะและ

ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาของพระองค	์ พระองค์อาจจะ

รับทั้งหมดหรือบางข้อ	หรือไม่ทรงรับเลยก็ได้	ไม่จำาเป็น

ที่พระองค์จะต้องปฏิบัติตามทุกข้อ	 แต่พระองค์จะทรง

จัดทำาเอกสารเป็นการตอบสนองการทำางานของสมัชชา	

บางตอนจะเป็นในแนวปฏิบัติ	 บางส่วนก็เป็นเพียงเรื่อง

เกี่ยวกับเทววิทยา

	 ข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ซึ่งพิจารณา

ถึงหัวข้อของการประชุมสมัชชา	ส่วนแรกมีชื่อว่า	“พระ

วาจาของพระเจ้าในความเช่ือของพระศาสนจักร”	

บรรดาพระสังฆราชเสนอข้อคิดทางด้านเทววิทยา	 โดย

มีจุดประสงค์ที่จะเสนอแนะเกี่ยวกับบางข้อที่จะต้อง

พิจารณารายละเอียดในอนาคต	 ซ่ึงเก่ียวกับปัญหาซับซ้อน 

ซึ่งอาจมีผลไปถึงการเข้าใจพระคัมภีร์ว่า	 เป็นพระวาจา

ของพระเจ้า	และเอกสารที่เขียนไว้หลายพันปีมาแล้ว	ยัง 

สามารถเกี่ยวพันกับปัจจุบัน	ส่วนที่หนึ่งของการเสนอให้

ใช้บทความของที่เขียนไว้	 โดยปิตาจารย์ของพระศาสน- 

จักร	(ปี	100-500)	เมื่อศึกษาพระคัมภีร์ในปัจจุบันและ

เสนอให้คาทอลิกทุกคนมีพระคัมภีร์และอ่านพระคัมภีร์	

ท้ายที่สุดควรให้กำาลังใจแก่บรรดาคาทอลิกให้ศึกษามาก

ขึ้นเกี่ยวกับพันธสัญญาเดิม	 และความเกี่ยวพันธ์กับ

พันธสัญญาใหม่

	 ส่วนท่ีสอง	“พระวาจาของพระเจ้าในชีวิตของ

พระศาสนจักร”	มีข้อเสนอแนะหลายข้อ	(24	ด้วยกัน)	

ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติ	 พระคัมภีร์ควรมีจุดเด่นในวัดใน

ปัจจุบันนี้	 บทอ่านสำาหรับพิธีบูชาขอบพระคุณควรได้

รับการฟื้นฟ	ู เพื่อให้มีบทอ่านจากพันธสัญญาเดิมมาก

ขึ้น	บรรดาพระสังฆราชยังเสนอแนะ	“Lectio	Divina”	

ให้เป็นแนวทางหนึ่งสำาหรับคาทอลิกท่ีจะนำาพระคัมภีร์ 

มาสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตของตน	 และมีการเสนอแนะให้

พระสงฆ์และครูคำาสอนได้รับการอบรมเก่ียวกับเร่ืองนี้	

พวกท่านยังเรียกร้องให้มีการอบรม	 สามเณรและพระสงฆ์

ในแนวทางใหม่ที่จะเข้าใจเรื่องนี้

	 ในที่สุด	 ในบทสุดท้ายของข้อเสนอคือ	 “พระ

วาจาของพระเจ้าในพันธกิจของพระศาสนจักร” 

บรรดาพระสังฆราชเตือนคาทอลิกทุกคนว่าอาศัยศีล

ล้างบาปของเรา	 เรามีความรับผิดชอบในประกาศข่าวด	ี

เราต้องมีส่วนร่วมในการแพร่ธรรมของพระศาสนจักร	

บรรดาพระสังฆราชเชื่อมั่นว่า	พระคัมภีร์ควรมีบทบาทที่

สำาคัญเกี่ยวกับปัญหาเรื่องโลกร้อนและนิเวศวิทยา	 และ

พวกท่านเตือนคาทอลิกให้เข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง

ความแตกต่างระหว่างการศึกษาพระคัมภีร์ในรูปแบบ

ของมูลฐานนิยมและตามแนวทางของคาทอลิก

	 การประชุมสมัชชาพระสังฆราชมีความสำาคัญ

มากกว่าการประชุมระดับสูงในกรุงโรม	 แต่เป็นการยืนยัน 

(อ่านต่อหน้า 17)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 27 ประจำาวันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2015 หน้า 5

ตอนที่ 72

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 14)

6 มิถุนายน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประทับบนรถพระท่ีน่ัง

ผ่านสุสานหลายแห่งในเมืองซาราเจโว	 	 สุสานเหล่านี้มี 

เร่ืองราวสะท้อนออกมาเป็นพิเศษ	 เพราะมีไว้ฝังผู้คนกว่า 

11,000	คนท่ีตายในระหว่างเมืองถูกยึดครองในช่วงเวลา 

4	 ป	ี 	 ที่สุดพระองค์เสด็จไปถึงสนามกีฬาเดิมที่สมเด็จ

พระสันตะปาปายอห์น	ปอล	ที่	2	เคยเสด็จมาเมื่อ	10	ปี

ท่ีแล้ว			ผู้คน	60,000	คนรออยู่ท่ีน่ันแล้ว	แต่เม่ือมองจาก

เฮลิคอปเตอร์ลงมาดูเหมือนผู้คนจะมากกว่านั้น			มีที่นั่ง 

พิเศษในสนามกีฬาที่เตรียมไว้ให้กับผู้คนที่ถูกทำาร้าย

หรือถูกทำาให้พิการช่วงระหว่างสงคราม	 ด้วยวิธีน้ีพวกเขา 

จะได้สามารถร่วมพิธีมิสซาที่อุทิศเพื่อความยุติธรรมและ 

สันติ		ในบทเทศน์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัส 

อย่างตรงๆ	โดยทรงตำาหนิในเร่ืองสงครามความตอนหน่ึง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนผู้สนับสนุนให้เกิดสงคราม

บรรยากาศพิธีมิสซาในสนามกีฬาเมืองซาราเจโว 

ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศ

บอสเนีย

ว่า	 “ในบริบทของสื่อสารสังคมที่ถึงกันทั่วทั้งโลก	 เรา

สัมผัสได้ถึงบรรยากาศสงคราม	 บางคนต้องการเร่งเร้า

และส่งเสริมบรรยากาศสงครามอย่างจงใจ	 ส่วนใหญ่คือ

ผู้ท่ีต้องการสร้างความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมและ

สังคมที่แตกต่างกัน	และพวกที่เชี่ยวชาญในการสงคราม

เพื่อจะได้ค้าขายอาวุธ”

l ในเมืองซาราเจโวนี	้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

เช้ือเชิญผู้คนให้คิดอย่างลึกซึ้งก่อนจะไปสนับสนุนหรือ

ต่อต้านความขัดแย้งกันโดยใช้อาวุธ	 ตรัสว่า	 “สงคราม

หมายถึงเด็กๆ	 สตรีและคนชราในค่ายผู้ลี้ภัย	 หมายถึง

การบังคับให้ผู้คนทิ้งที่อยู่อาศัย	 หมายถึงการทำาลาย

บ้านเรือน	 ถนนและโรงงาน	 เหนืออื่นใดหมายถึงชีวิต

ที่ต้องแตกกระจัดกระจายออกไปนับไม่ถ้วน	 พวกลูก 

รู้เรื่องนี้ด	ีได้มีประสบการณ์สิ่งนี้ที่นี	่จะต้องไม่มีสงคราม

สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส

ทรงถือไม้เท้า

ที่พันด้วยเทปกาว

ตรงรอยหัก

ข่าวยังไม่รายงานว่า

เกิดอะไรขึ้นกับไม้เท้า

ของพระองค์ท่าน

อีกต่อไป”

l จากนั้นพระสันตะปาปาทรงอธิบายว่านักการเมือง

ไม่ใช่ผู้เดียวที่รับผิดชอบเรื่องความยุติธรรมและสันติ	

พระองค์ตรัสว่ามันเกิดข้ึนได้จากท่าทีเล็กๆน้อยๆใน

ชีวิตประจำาวันและด้วยการแสดงการให้อภัยในทุกระดับ	

ตอนหนึ่งว่า	 “บุคคลนี้	ผู้คนเหล่านี้ผู้ซึ่งข้าพเจ้ามองเขา

ประดุจศัตรูก็ปรากฏมีใบหน้าเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้ามี	 มี

หัวใจเช่นเดียวกัน	 มีวิญญาณเหมือนกัน	 เราต่างก็มีพ่อ

คนเดียวกันในสวรรค์	 ดังนั้นความยุติธรรมที่แท้จริง	 ก็

คือจงกระทำากับผู้อื่นในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำากับเรา	กับ

ประชาชนของเรา”

l ดาวดวงเด่นอีกหน่ึงในงานน้ีก็คือนักขับร้อง	นักขับร้อง 

จำานวนนับร้อยร่วมไปกับวงออเคสตราเล่นบทเพลง 

อันไพเราะแบบดนตรีของชาวบอสเนียและโครเอเทีย

ช่างฝีมือมุสลิมชาวบอสเนีย กำาลังทำาเก้าอี้ที่ประทับของ

พระสันตะปาปา
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บทอธิษฐานภาวนา

ความสงสารที่ไร้ซึ่งความกลัว

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ประวัติศาสตร์ซ้ำารอย
อีกครั้งหนึ่งที่ศักดิ์ศรีมนุษย์ถูกย่ำายี
ชี้ชัดว่าการพัฒนามาถึงยุคนี้
ได้แต่เป็นการพัฒนาทุกอย่าง
เว้นแต่จิตใจมนุษย์
การศึกษาความรู้วิชาการวิทยาศาสตร์
เอื้อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกวันนี้
ต่างกับยุคที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารการกิน
ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพอนามัย
ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
ไม่ว่าจะเป็นการสัญจรไปมาใกล้ไกล
ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร
ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบาย
แต่จิตใจมนุษย์หาได้พัฒนาไปด้วยไม่
ดีไม่ดี
ขณะที่ทุกอย่างพัฒนาก้าวหน้า
จิตใจมนุษย์กลับถอยหลัง
ขณะที่มนุษย์สามารถพัฒนาทุกอย่างด้วยมือ
แต่มนุษย์กลับพัฒนาจิตใจตัวเองไม่ได้ไกล
หนำาซ้ำายังใช้สิ่งที่พัฒนากับมือ
มาทำาให้จิตใจตกต่ำา
พัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มากด้วยประสิทธิภาพการทำาลาย
เพื่อมาเข่นฆ่ากันทุกวี่ทุกวันทุกแห่งทุกหน
เพื่อถือดีข่มเหงรังแกเอารัดเอาเปรียบฉกฉวยประโยชน์
เพื่ออวดอ้างอำานาจบาตรใหญ่เป็นเจ้าชีวิต
เพื่อปล้นชิงทรัพย์สินเงินทองข้าวของ
เพื่อหว่านความรุนแรงให้เกิดความหวาดกลัว
ประวัติศาสตร์ที่เขียนกันขึ้นมา
ก็เป็นแค่ประวัติศาสตร์ซ้ำารอย
ย้อนกลับไปเป็นพันๆ	ปี
พระคัมภีร์รายงานพระเจ้าทรงตัดพ้อ
มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างมากับมือ
ยิ่งใหญ่มากด้วยศักดิ์ศรี
ถึงขนาดเป็นพระฉายาพระองค์
ถึงขนาดเป็นบุตรพระองค์
แต่คนด้วยกันกลับลดศักดิ์ศรีกันเอง
ตีราคาชีวิตคนแค่รองเท้าสานข้างหนึ่ง
มายุคนี้
กลุ่มไอเอสเปิดตลาดค้าทาสทางเพศ
เด็กสาวที่ลักพาตัวหรือฉุดคร่ามาได้
ตั้งราคาค่าตัวเหยื่อ
พอกับบุหรี่หนึ่งซองไปถึงหลายพันดอลลาร์สหรัฐ
พร้อมกันนั้นก็ใช้เด็กสาว
เป็นยุทธศาสตร์เกณฑ์นักรบต่างชาติมาร่วมกระบวนการ
นักรบแต่ละคนยืนยันทำาทุกอย่างเพื่อศาสนา
ทั้งๆ	ที่หลักศาสนาสอนให้รักให้เมตตากัน
กระทั่งผู้คนต้องพากันสับสน
ถึงขนาดอดสงสัยไม่ได้
นับถือศาสนาเพราะเลื่อมใส
หรือเอาศาสนาบังหน้าหาประโยชน์ตน
จะพูดจะอ้างอย่างไร
แต่การกระทำาชี้ชัดอยู่ตำาตา
จะทำาตัวเลวร้ายอย่างไรแค่ไหนไม่ว่า
แต่ขอเถอะ...อย่าเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยว
เพราะแต่ละศาสนานั้นสูงส่งยิ่งนัก	

พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสเขา ตรัสว่า 

“เราพอใจ จงหายเถิด” (มัทธิว 8:3)

 พระสังฆราชฟูลเติ้น ชีท พระสังฆราชชาวอเมริกาผู้มีชื่อเสียง 

ในการเทศน์ออกรายการทางโทรทัศน	์ และเป็นผู้ที่มีความศรัทธาได้เล่าเรื่อง

เกี่ยวกับการไปเยี่ยมสถาบันโรคเรื้อน	เพื่อแจกกางเขนเงิน	จำานวน	500	รูป	ให้

คนโรคเรื้อน	คนแรกยื่นมือมารับกางเขน	ท่านตกใจมากที่ได้เห็นสภาพของมือ

นั้น	 ไม้กางเขนหลุดจากมือของท่านไปอยู่ที่มือของคนโรคเรื้อน	 ท่านรู้สึกกลัว

สิ่งที่ท่านเห็น	ท่านเล่าให้เราฟังว่า	ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจในสิ่งที่กระทำาไป	“ข้าพเจ้า

คว้าเอากางเขนจากมือของเรา	 แล้วใส่ไปในมือของเขา	 แล้วมอบกางเขนให้

พวกเขาทั้ง	500	คน	ข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะรักเขาทุกคน”

	 พระสังฆราชองค์นี	้ เรียนรู้ที่จะดำาเนินชีวิตตามพระวรสารที่เรานำามา

พิจารณาในวันน้ี	 สำาหรับพระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสเพียงพระวาจาเดียว	 คนโรคเร้ือน 

ก็หายจากโรคของเขา	 แต่กลับไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้	 ปฏิเสธความ

รู้สึกตามธรรมชาติ	 แล้วทรงออกไปหาผู้ที่ถูกตัดออกจากสังคม	 มันเป็นพระ

เมตตาขององค์พระบุตรของพระเจ้า	 ที่จะแตะต้องผู้ที่สังคมไม่ยอมรับ	 ต่อมา

พระองค์ก็จะได้รับการกระทำาต่อพระองค์เยี่ยงผู้ที่สังคมรังเกียจ	 และถูกชุมชน

ต่อต้าน	จนถูกตรึงบนไม้กางเขน	

	 หนังสือพิมพ์อาจพาดหัวข้อข่าวว่า	ใครเป็นผู้ที่เราคบหาสมาคมไม่ได้

แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่ามนุษย์ทุกคนเป็นเพ่ือนของเรา	 เราต้องรักเขา	 ดังท่ีพระเจ้า

ทรงรักเราทุกคน	อย่างน้อยเราควรระลึกถึงพวกเขา	ในการสวดภาวนาของเรา

 ข้าแต่พระเจ้า การตัดสินทั้งหลายเป็นของพระองค์ทั้งสิ้น 

โปรดอย่าให้ลูกตัดสิน โลกตัดสิน

แต่โปรดทรงประทานความอ่อนโยนที่ไร้ความหวาดกลัวแก่พวกลูก 

ดังเช่นองค์พระบุตรพระเยซูคริสตเจ้า อาแมน
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 ผู้แทน	3	ศาสนาร่วมเสวนาเร่ือง	“เกณฑ์การตัดสิน

จริยธรรมตามหลักศาสนา”	 จัดโดยคณะนักศึกษาวิชา

จริยธรรม	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	ที่

หอประชุมจุฬาเกษม	 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	 เมื่อวัน

อาทิตย์ที่	24	พฤษภาคม	2015	 

	 ตัวแทนจาก	3	ศาสนา	 ได้แก่	คุณพ่อพิเชษฐ์ 

แสงเทียน	 คณะเยสุอิต	 อาจารย์ประจำาวิทยาลัยแสงธรรม 

และซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาเวียร์	จิตตาธิการคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม	 แผนกสตรี	 ผู้แทนจาก

ศาสนาคาทอลิก	พระสมุห์ณัฐวุฒิ ปภากโร	ผู้แทนจาก

ศาสนาพุทธ	และอาจารย์ประกิจ วรการณ์	ผู้แทนจาก

ศาสนาอิสลาม	 โดยมีหัวข้อในการเสวนาคือ	 1.	 กรณี

ศึกษาเรื่องการขายบริการทางเพศ	2.	กรณีศึกษาเรื่องรัก

ร่วมเพศ	3.	กรณีศึกษาเรื่องการฆ่าตัวตาย	และ	4.	กรณี

ศึกษาเรื่องโทษประหารชีวิต

	 คุณพ่อพิเชษฐ์	 แบ่งปันในหัวข้อ	 กรณีศึกษา

เร่ืองรักร่วมเพศและการฆ่าตัวตาย	ระบุตอนหน่ึงในประเด็น

การฆ่าตัวตายว่า	 “คาทอลิกสอนว่าชีวิตมาจากพระเจ้า	

และชีวิตเป็นของพระเจ้า	 ไม่ได้เป็นของเรา...	 เราจึงไม่

สามารถที่จะฆ่าตนเองและไม่สามารถที่จะฆ่าคนอื่นได้	

จะผิดต่อความรักของพระเจ้า	 และผิดต่อความรักของ

เพื่อนมนุษย์ด้วย”

	 “คำาสอนที่เป็นทางการของคาทอลิกบอกว่า	

แต่เราไม่ควรหมดหวังในความรอดนิรันดร์ของบุคคลที่

ได้พยายามกำาจัดชีวิตของพวกเขา	 พระเจ้าเท่านั้นทรง

ทราบ	 พระองค์สามารถจัดเตรียมโอกาสให้เขาสำานึกกลับใจ 

และพระศาสนจักรยังภาวนาสำาหรับบุคคลที่พยายาม

ทำาลายชีวิตของตนเอง	 และเราเชื่อว่าแม้แต่เขาไปแล้ว	

เรายังมีความหวังว่าพระเมตตาของพระเจ้าจะช่วยเขา

ให้รอดได	้พระองค์อาจยังรับวิญญาณของเขาได้”

	 ส่วนในประเด็นรักร่วมเพศ	 ระบุตอนหนึ่งว่า	

“ศาสนาคริสต	์ นิกายโรมันคาทอลิก	 มีคำาสอนชัดเจน

ว่า	 เพศสัมพันธ์ของมนุษย์จะต้องอยู่ในบริบทของการ

สมรสเท่านั้น	 ซึ่งการสมรสนั้นมีศักดิ์ศรีในทางศาสนา	

การมีเพศสัมพันธ์จะต้องแสดงออกถึงความรักระหว่าง

สามีภรรยา	 และจะต้องเปิดโอกาสที่จะให้กำาเนิดบุตรได้

ไปพร้อมๆ	 กัน	 จุดประสงค์ทั้งสองอย่างจะต้องไปด้วย

3 ศาสนาร่วมเสวนาจริยธรรมกับปัญหาสังคม

กัน	 เพราะฉะนั้นเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้อยู่ในบริบทของ

การสมรส	 ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดทั้งนั้น	 เช่น	 เพศสัมพันธ์

นอกสมรส	 เพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส	 หรือแม้แต่การ

สำาเร็จความใคร่ด้วยตนเอง	รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์กับ 

คนเพศเดียวกัน	ถือว่าผิดหลักคำาสอนของศาสนาคริสต์”

	 ซิสเตอร์ศรีพิมพ	์ แบ่งปันในหัวข้อ	 การขาย

บริการทางเพศและโทษประหารชีวิต	โดยในประเด็นการ

ขายบริการทางเพศ	 ซิสเตอร์ศรีพิมพ์กล่าวในการเสวนา

ว่า	“การขายบริการทางเพศ	เป็นการทำาลายศักดิ์ศรีของ

มนุษย์	ทั้งต่อตนเองที่ทำาผิดต่อตัวเองที่ไม่เคารพ	คริสต- 

ศาสนาถือว่าร่างกายมนุษย์เป็นวิหารท่ีสถิตของพระเจ้า	

เมื่อเราไปใช้บริการทางเพศก็ถือว่าตัวเองไม่เคารพ

ศักดิ์ศรีตัวเอง	ไม่เคารพผู้หญิงที่เราไปใช้บริการ	และเรา

ก็ไม่เคารพกับสตรี	 หรือมีผู้ชายด้วย	 ถือว่าเราลดทอน

คุณค่าศักดิ์ศรีของคู่สมรสของเราด้วย	 ถือว่าเป็นการ

ทำาลายศักดิ์ศรีของมนุษย์	 และยิ่งมีธุรกิจทางเพศ	 ลด

ฐานบุคคลลงเป็นแค่เคร่ืองมือแสวงหาความพอใจทาง

เพศ	 คนที่จ่ายเงินก็ทำาบาปร้ายแรงต่อตนเอง	 ทำาผิดต่อ

ความบริสุทธิ์ที่มีในศีลล้างบาป	 เราได้ทำาลายวิหารของ

พระเจ้าที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แปดเปื้อนไป”	

	 “ปัญหาโสเภณีเป็นแผลของสังคม	 เกี่ยวข้อง

ไม่เพียงผู้หญิงกับผู้ชาย	 เกี่ยวข้องทั้งหมด	 ผู้ชาย	 เด็ก	

และวัยรุ่น	เมื่อมีความต้องการก็ต้องไปแสวงหาเด็กหรือ

คนที่จะมาเข้าสู่วงจรการให้บริการทางเพศ	 อันนี้ยิ่งเป็น

บาป”

	 ส่วนในประเด็นโทษประหาร	 ระบุว่า	 “ชีวิตทุกคน

เป็นชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ	์ เราฆ่าตัวเองไม่ได้	 เราก็ฆ่าคนอื่น

ไม่ได้เช่นเดียวกัน	มนุษย์เป็นฝีพระหัตถ์ของการเนรมิต

สร้างของพระเจ้า	เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะประหัต

ประหาร	 แต่เราจะต้องทำาอย่างไรที่จะเยียวยาความผิด

ของเขาให้ได้”

	 พระสมุห์ณัฐวุฒ	ิปภากโร	กล่าวในประเด็นเรื่อง 

การขายบริการทางเพศไว้ว่า	“เร่ืองเก่ียวกับการขายบริการ

ทางเพศถือว่าเป็นสิ่งท่ีผิดจากคำาสอนของพุทธศาสนา

แน่นอน	เพราะการที่คนเราจะมีสามีเดียวภรรยาคนเดียว	

พุทธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งท่ีเรานั้นเกิดความซื่อสัตย์ต่อ

กันและกัน	 ทำาให้เราอยู่ด้วยกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ	

ทำาให้ชีวิตครอบครัวมีความสงบสุข	แต่ถ้าฝ่ายหญิงหรือ

ฝ่ายชายประพฤติปฏิบัติในทางท่ีเรียกว่าการขายบริการ

ทางเพศ	 ทำาให้ครอบครัวร้าวฉานแน่นอน	 ทำาให้เกิด

ปัญหาสังคมขึ้นเอง”

	 ประเด็นรักร่วมเพศ	 กล่าวไว้ว่า	 “ทางพุทธ-

ศาสนาบัญญัติไว้เลยว่าคนที่เป็นบัณเฑาะก์	 หรือไม่มี

เพศชัดเจน	 ทางพุทธศาสนาไม่อนุญาตให้บวช	 เพราะ

ถ้าบวชเข้ามาแล้วจะสร้างความปั่นป่วนให้กับคนท่ีอยู่

ในสังคมพระสงฆ์	 ด้วยความท่ีว่าจิตใจยังไม่มีความแน่วแน่

มั่นคง	จะทำาให้เกิดปัญหาขึ้นมา”	

	 “ทางพุทธศาสนา	ความรักม	ี2	แบบ	แบบแรก

คือความรักแบบเมตตากรุณา	คือมีความปรารถนาดีต่อ 

กัน	 ไม่มีเรื่องเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้อง	 มีเอื้อเฟื้อ 

เผื่อแผ่อุปถัมภ์ค้ำาชู	 รักกัน	 ภาษาชาวบ้านเรียกว่ารัก

ด้วยใจต่างอาศัยพึ่งพากันและกัน	อย่างที่สองคือรักแบบ 

สิเน่หา	 หัวข้อรักร่วมเพศจะเกี่ยวข้องกับรักแบบสิเน่หา	

เพราะจะมีรักร่วมเพศเข้ามาด้วย	ชัดเจนอยู่แล้วว่าแสดงออก 

ในด้านราคะ	 ในด้านตัณหา	 ทางพุทธศาสนาบัญญัติไว้

ในกามสังวร	ให้สำารวมในกาม	การมีผัวเดียวเมียเดียว	มี

ความสันโดษในกาม”

	 ส่วนประเด็นการฆ่าตัวตายระบุว่า	“การฆ่าตัวตาย 

ไม่ว่าจะเพื่อการหลีกเลี่ยงการกระทำาผิด	 เนื่องจาก

ปัญหาชีวิต	ความยากจน	ความเจ็บป่วย	ทางพุทธศาสนา

ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความผิด	 เพราะว่าฆ่าตัวตาย	 หรือใช้

บุคคลอื่นให้มาฆ่า	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการุณยฆาต 

เป็นสิ่งที่ผิดตามหลักคำาสอนของพระพุทธเจ้า	 ชีวิตของ

เราควรถนอมไว้ให้มาก	เพราะชีวิตไม่ยาวนาน	อายุ	60-

70	 ปี	 ความแก่	 ความชรา	 มาเยือนเราแล้ว	 เราควรจะ 

ทำาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำาได	้ พุทธศาสนาจึงตำาหนิบุคคล

ผู้ที่ทำาอัตวินิบาตกรรม	การฆ่าตัวตายเป็นบาปมหันต์”

	 ในประเด็นโทษประหารชีวิต	 ระบุว่า	 “การ

ประหารชีวิตทางพุทธศาสนาเป็นความผิดขั้นหนัก	

เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะฆ่า	ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว	์สิ่ง

มีชีวิต	 ถ้าเราฆ่าสิ่งนั้น	 ทั้งที่เรารู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตอยู่	 และ

เราพยายามที่จะทำาลายชีวิตนั้น	 เมื่อครบองค์ประกอบ

ทำาให้เกิดบาปในทางพุทธศาสนา	 ทำาให้จิตใจเราเกิด

ความแข็งกระด้าง	ไม่มีความเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่น”

	 มุมมองทางด้านมุสลิม	อาจารย์ประกิจ	วรการณ์ 

ต่อประเด็นการขายบริการทางเพศ	 ระบุว่า	 “เรื่องการ

ขายบริการทางเพศ	 ผมว่าถ้าไม่มีการซื้อก็ไม่มีการขาย 

แต่ทีนี้กลายเป็นว่าการขายตัว	 มันใช้เงิน	 คนเดี๋ยวนี้

ขายตัวเพื่อให้ได้เงิน	 และไปซื้อของ	 หรือสิ่งที่อยากได้	

ยกตัวอย่างมือถืออันดับแรกเลย	 ตามทัศนะอิสลามถือ 

ว่าห้ามเข้าใกล้ไปยุ่งกับการค้าประเวณี	ความเป็นผู้หญิง

ความเป็นผู้ชายมีกำาหนัดในเร่ืองความต้องการทางเพศ	

ตามทัศนะทางศาสนาให้มีการลดสายตาลง	 หมายถึง 

ไม่มองในสิ่งที่ไม่ควรมอง	 ควรจะปกป้องเนื้อตัว	 ปิดบัง	

สิ่งแรกที่จะเข้าไปในรูปของการล่วงละเมิดคือชุด	 เรื่อง

ของการแต่งกาย	การขายตัวกลายเป็นเรื่องธรรมดา	คน

ลืมศาสนาไปแล้ว”

	 ประเด็นรักร่วมเพศ	อาจารย์ประกิจระบุว่า	“ตาม

ทัศนะอิสลามใช้คำาว่าห้ามรักร่วมเพศ	 	 ใช้คำาว่าห้ามเลย	

(อ่านต่อหน้า 14)
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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

สมณโองการปีศักดิ์สิทธิ์
แห่งเมตตาธรรม

	 วันเสาร์ที่	11	 เมษายน	ค.ศ.	2015		ก่อนวัน

อาทิตย์ฉลองพระเมตตา		สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ได้ประกาศสมณโองการ	Misericordiae	Vultus	(พระ

พักตร์แห่งเมตตาธรรม)		เก่ียวกับปีศักด์ิสิทธ์ิแห่งเมตตา-

ธรรม	25	ข้อ		สรุปดังนี้

	 1.	 พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระพักตร์แห่ง

เมตตาธรรมของพระบิดา		วลีนี้สรุปพระธรรมล้ำาลึกของ

ความเชื่อคริสตชน	 	 ความเมตตา	 	 กลายเป็นชีวิตและ

แลเห็นได้ในพระเยซูเจ้าแห่งนาซาเร็ธ	 	 ถึงจุดสูงสุดใน

พระองค์

	 2.	 เราจำาเป็นต้องไตร่ตรองบ่อยๆ	 ถึงธรรมล้ำาลึก

แห่งเมตตาธรรม		เพ่ือเราจะได้เป็นเคร่ืองหมายแห่งเมตตา-

ธรรมในชวีติของเรา		เปน็พยานแหง่ความยนิดี		ความสงบ

และสันต	ิ 	 ความรอดพ้นของเราขึ้นกับธรรมล้ำาลึกแห่ง 

ความเมตตา

	 3.	ปีศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มในวันที	่8	ธันวาคม	ค.ศ.	

2015		สมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล		สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสจะทรงเปิดประตูศักดิ์สิทธิ	์ อาทิตย์ที	่ 3	

เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า	 (13	 ธันวาคม)	 	พระองค์

จะทำาพิธีเปิดประตูศักดิ์สิทธ์ิท่ีมหาวิหารนักบุญยอห์น	

ลาเตรัน		อาสนวิหารของกรุงโรม				และอาทิตย์เดียวกัน

นี้	 	พระสันตะปาปาจะประกาศว่าให้ทุกสังฆมณฑล		ที่

อาสนวิหารหรือวัดที่มีความหมายพิเศษ	 	 จะมีพิธีเปิด

ประตูแห่งเมตตาธรรม		ตลอดระยะเวลาฉลองปีศักด์ิสิทธ์ิ 

ด้วยความเห็นชอบของพระสังฆราชท้องถิ่น	 	 ประตู

เหมือนกันอาจถูกเปิดที่สักการสถานใดๆ	 	 ให้มีกลุ่ม 

จาริกแสวงบุญ		ค้นพบการกลับใจ		ดังนั้นทุกสังฆมณฑล

ดำาเนินการปีศักดิ์สิทธิ์นี้	 	 ให้เป็นโอกาสพิเศษแห่งพระ

หรรษทาน	 	 และการฟื้นฟูจิตวิญญาณ	 	 การฉลองนี้จึง

กระทำาท้ังท่ีกรุงโรมและในพระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆ		

เป็นเครื่องหมายเห็นชัดถึงความสัมพันธ์สากลของพระ

ศาสนจักร

	 4.	พ่อเลือกวันท่ี	8	ธันวาคม		เพราะมีความหมาย	

ครบ	50	ปี	ปิดสภาสังคายนาวาติกันที่	2			เพื่อให้เจตนา

ของสภามีชีวิตชีวาในพระศาสนจักร	 	 เพื่อประกาศพระ 

วรสารใหม่

	 5.	 เราจะปิดปีศักดิ์สิทธิ์วันสมโภชพระคริสต-

กษัตริย	์	วันอาทิตย์ที่	20	พฤศจิกายน	ค.ศ.	2016		เป็น

เคร่ืองหมายว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ท่ามกลาง

เราแล้ว

	 6.	 พระเมตตาของพระเจ้ามิได้เป็นเพียงความ

คิดลอยๆ	 	 แต่เป็นจริงได้ซึ่งพระองค์ทรงเปิดเผยความ

รักมั่นคงของพระองค์		เหมือนพ่อแม่ที่รักลูก	เปี่ยมด้วย

ความอ่อนโยนและเมตตาธรรม

	 7.	 “ความรักมั่นคงของพระองค์ดำารงอยู่เป็น

นิตย์”		มีกล่าวซ้ำาทุกวรรคในเพลงสดุดีที่	136		บรรยาย

ประวัติศาสตร์การเปิดเผย	 (ความจริง)	 ของพระเจ้า				

ก่อนพระมหาทรมาน		พระเยซูเจ้าได้อธิษฐานเพลงสดุดี 

และต้ังศีลมหาสนิท	(มธ	26:30)		คริสตชนทุกคนสามารถ

ภาวนาสรรเสริญได้ทุกวันว่า	 “เพราะความรักมั่นคงของ

พระองค์ดำารงอยู่เป็นนิตย์”

	 8.	พันธกิจที่พระเยซูเจ้าได้รับจากพระบิดา	คือ	

เผยแสดงว่า	 “พระเจ้าทรงเป็นความรัก”	 (1	 ยน	 4:8,	

16)	 	 ทรงทำางานเป็นพิเศษเพื่อคนบาป	 	 คนจน	 	 คน 

ชายขอบ		ผู้ป่วยและทนทุกข	์	เพื่อสอนเมตตาธรรม

	 พระเยซูเจ้าทรงเรียกนักบุญมัทธิวให้เป็นอัคร

สาวก	 	 ด้วยสายตาแห่งความเมตตา	 	 พ่อเองได้เลือก

เป็นคติพจน์	“Miserando	atque	eligendo”		(แม้น่า

สงสารแต่พระองค์ทรงเลือก)

	 9.	 ในอุปมาเรื่องพระเมตตา	 	 พระเยซูเจ้าทรง

เปิดเผยธรรมชาติของพระเจ้า		ดังบิดาผู้ให้อภัยด้วยความ

(อ่านต่อหน้า 13)
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ปราสาทแห่งจิต โดยนักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา 
หนังสือที่เป็นเสมือนคำาแนะนำาสำาหรับผู้แสวงหาความก้าวหน้า

ในชีวิตจิต
ราคา 190 บาท 

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

“พระเจ้าประทานพระหรรษทาน

ทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม

เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ”

(2 โครินธ์ 9:8)
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เมตตา	 	 เป็นพิเศษ	 3	 เรื่อง	 คือ	 แกะที่พลัดหลง	 	 เงิน

เหรียญที่หายไป		และลูกล้างผลาญและลูกที่คิดว่าตนทำา

ดีแล้ว	(ลก	15:1-32)		พระเจ้าทรงอภัยด้วยความยินด	ี	

ความเมตตาเป็นพลังชนะทุกสิ่ง		ทำาให้หัวใจเต็มไปด้วย

ความรัก		และนำาความบรรเทาใจ		โดยอาศัยการให้อภัย

	 10.	 เมตตาธรรมเป็นรากฐานของชีวิตพระ

ศาสนจักร		กิจการด้านอภิบาลควรช่วยให้สัตบุรุษสัมผัส

ความอ่อนหวาน		ท้ังการเทศน์สอน		และประจักษ์พยาน

ชีวิต	 	 มีความยุติธรรม	 	 แต่ต้องมีเมตตาธรรมด้วย...	

เพ่ือช่วยผู้อ่อนแอให้มีชีวิตใหม่		สู่อนาคตด้วยความหวัง

	 11.	นักบุญยอห์น	ปอล	ที่	2		พระสันตะปาปา

ได้เขียนพระสมณสาส์น	“พระเมตตาของพระเป็นเจ้า”  

ม	ี2	ตอนที่น่าสนใจ

	 “มากกว่ามนุษย์ในอดีต	 	 ความคิดของมนุษย์

ในปัจจุบันดูเหมือนจะต่อต้านพระเป็นเจ้าแห่งความ

เมตตา		อันที่จริง		ดูเหมือนว่าเขาจะขจัดความคิดเรื่อง

ความเมตตาให้พ้นไปจากชีวิต”	(ข้อ	2)

	 “พระศาสนจักรดำาเนินชีวิตอย่างถูกต้อง	 	 เมื่อ

ได้สำาแดงออกและป่าวประกาศพระเมตตา	 	 อันเป็น

คุณลักษณะน่าพิศวงขององค์พระผู้สร้าง	 	 และขององค์

พระผู้ไถ่”	(ข้อ	13)

	 12.	พระศาสนจักรได้รับมอบหมายให้ประกาศ

พระเมตตาของพระเจ้า	 	 ความจริงของพระศาสนจักร	

คือ	ความรักของพระคริสตเจ้า	 	 เราเป็นผู้รับใช้ความรัก 

เราต้องทำาให้วัด	 	 ชุมชน	 	 สมาคม	 	 และองค์กร	 	 ให ้

คริสตชนและทุกคนพบโอเอซิสแห่งเมตตาธรรม

	 13.	 เราต้องดำาเนินชีวิตในปีศักดิ์สิทธิ์	 	 โดย

ไตร่ตรองพระวาจา	 “จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระ

บิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด”	 (ลก	 6:36)		

เราต้องมีเวลาเงียบเพื่อไตร่ตรองพระวาจา

	 14.	จาริกแสวงบุญ		เราทุกคนต้องเดินทางใน

ชีวิต		เราเป็นผู้เดินทางไปตามถนนแบบมีจุดมุ่งหมายที่

ปรารถนาของแต่ละคนตามความสามารถ		 ให้แสวงบุญ

ด้วยการอุทิศตนและเสียสละ		เพื่อไปสู่ประตูศักดิ์สิทธิ์

	 ข้ันตอนการจาริกให้บรรลุจุดหมาย	 “อย่าตัดสิน

เขา	 	แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน”	 (ลก	6:37-38)		

คำาสอน 5 นาที  (ต่อจากหน้า 10)

เมตตากรุณาดังพระบิดา		เป็นคติพจน์ของปีศักดิ์สิทธิ์

	 15.	ในระหว่างปีศักดิ์สิทธิ์นี	้	พ่อปรารถนาให้

คริสตชนพิจารณาเรื่องกิจเมตตาฝ่ายกาย  และฝ่าย

วิญญาณ

 กิจเมตตาฝ่ายกาย	คือ		ให้อาหารแก่ผู้หิวโหย		

ให้น้ำาแก่ผู้กระหาย	 	 ให้เสื้อผ้าแก่ผู้ไม่มีนุ่งห่ม	 	 ให้ที่พัก

แก่ผู้ไร้ที่อยู	่	เยี่ยมผู้ป่วย		เยี่ยมคนติดคุก		และฝังศพผู้

ล่วงลับ

 กิจเมตตาฝ่ายจิต	 คือ		ให้คำาแนะนำาแก่ผู้สงสัย		

สอนคนที่ไม่รู	้ 	ตักเตือนคนบาป		บรรเทาใจผู้ทุกข์ยาก		

ให้อภัยแก่ผู้กระทำาผิด		อดทนความผิดต่อผู้ทำาไม่ดีกับ

เรา		ภาวนาสำาหรับผู้เป็นและผู้ตาย

	 16.	พระเยซูเจ้าทรงอ่าน		อสย	61:1-2		ดังที ่

นักบุญลูกากล่าวถึงพระเยซู เจ้ า ท่ี เมืองนาซาเร็ธ	

“ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้า”	 (ลก	 4: 

18-19)	 	 ให้เราไปเป็นพยาน	 “แสดงความเมตตากรุณา

ด้วยใจยินดี”	(รม	12:8)

	 17.	เทศกาลมหาพรต		เป็นช่วงเวลาฉลองและ 

มีประสบการณ์พระเมตตาของพระเจ้า	 	 รำาพึงพระวาจา

ที่เหมาะสมกับเรื่องนี้	 เช่น	 	 มีคาห์	 7:18-19	 ;	 อสย	

58:6-11	 	 เกี่ยวกับการภาวนา	 	จำาศีลอดอาหาร	 	และ

กิจเมตตา

	 ริเริ่ม	 24 ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า	 	 ในวันศุกร์

และเสาร์ก่อนสัปดาห์ที	่ 4	 	 เทศกาลมหาพรต	 	 ในทุก

สังฆมณฑล		เพื่อให้เยาวชนมารับศีลอภัยบาป

	 ขอพระสงฆ์ผู้โปรดศีลอภัยบาปเป็นเคร่ืองหมาย

แท้ของพระเมตตาเสมอ		ทุกหนแห่ง		และในทุกสถานการณ์

	 18.	ระหว่างมหาพรตปีศักดิ์สิทธิ์		พ่อตั้งใจส่ง

ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม		มีพระสงฆ์ที่พ่อจะอนุญาต

ให้อภัยบาปที่สงวนไว้ต่อสันตะสำานัก	 	 มีธรรมทูตแห่ง

เมตตาธรรมเป็นผู้ประสานงาน		รับผิดชอบ

	 ขอพี่น้องพระสังฆราชเชื้อเชิญและต้อนรับ

บรรดาธรรมทูตเหล่านี้	 	 ให้เป็นผู้เทศน์เรื่องพระเมตตา 

ขอให้พระสังฆราชจัดพิธีศีลอภัยบาปให้สัตบุรุษ 

กลับบ้านของพระบิดา		ขอให้บรรดาผู้อภิบาลช่วยสัตบุรุษ

ให้รับพระเมตตาและพบพระหรรษทาน	(ฮบ	4:16)

	 19.	 ขอให้สารพระเมตตาไปถึงทุกคน	 	 อย่า

เย็นเฉยต่อการเรียกนี	้	พ่อคิดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

อาชญากรรม		อย่าเห็นแก่เงิน

	 ผู้ท่ีเก่ียวข้องการทุจริตคอร์รัปช่ัน		เราต้องรอบคอบ 

ระมัดระวัง		โปร่งใส		ร่วมมือด้วยความกล้าหาญ		ปฏิเสธ

การทำาผิดทุกชนิด

	 20.	 ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรม

และเมตตาธรรม		เป็นสิ่งไม่ขัดแย้งกัน		ความยุติธรรม

เป็นความคิดพื้นฐานของสังคมบ้านเมือง	 	 พระเยซูเจ้า

ตรัสหลายครั้งว่า	“เราปรารถนาความเมตตากรุณา		มิใช่

พอใจเครื่องบูชา”	 (มธ	 9:13)	 	 ทรงรับประทานอาหาร

ร่วมกับคนบาป		ทรงเรียกนักบุญเปาโลให้กลับใจ		ทำาให้

เข้าใจความรอดมิใช่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ	 	 แต่เชื่อใน

พระเยซูเจ้า		ผู้ทรงพระเมตตา		ทำาให้เราบรรลุความรอด

	 21.	 เมตตาธรรมไม่ขัดแย้งกับความยุติธรรม		

แต่เป็นการแสดงวิถีทางของพระเจ้าช่วยคนบาป	 	 เปิด

โอกาสให้เขากลับใจ		ประสบการณ์ของประกาศกโฮเชยา 

ช่วยเราให้เห็นวิถีแห่งความเมตตาอยู่ เหนือความ

ยุติธรรม	(ฮชย	11:5-9)

	 22.	การรับพระคุณการุณย	์ 	 แม้เราได้รับการ

อภัยบาป	 	 แต่ผลขัดแย้งของบาปยังมีอยู่	 	 พระเจ้าทรง 

อภัยบาปโดยศีลอภัยบาป		แต่ยังมีผล			พระศาสนจักร

ประทานพระคุณการุณย์เพื่อยกโทษบาป	 	 เพื่อให้เรา

เติบโตในความรักมากกว่ากลับไปทำาบาปอีก

	 23.	 ศาสนายิวและศาสนาอิสลาม	 	 พ่อขอ

ให้ปีนี้ส่งเสริมการพบปะกันระหว่างศาสนา	 	 เสวนาเพื่อ

เข้าใจกันและกันยิ่งขึ้น

	 24.	 พระมารดาแห่งความเมตตา	 	 โปรดช่วย

เราในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ให้พบความปีติยินดีของพระเจ้า		ขอ

นักบุญโฟสตินา  โควาลสก้า		ธรรมทูตแห่งพระเมตตา

ช่วยวิงวอนเพื่อเรา

	 25.	พ่อขอให้ปีศักด์ิสิทธ์ิช่วยเราในการเจริญชีวิต 

มีเมตตากรุณา		ดังที่พระบิดาเมตตากรุณาต่อเราทุกคน		

ให้พระศาสนจักรเป็นพยานชีวิตและประกาศพระเมตตา

	 “โปรดทรงระลึกถึงพระกรุณา	 	 และความรัก

มั่นคงที่ทรงมีตลอดมา”	(สดด	25:6)

 พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป

 11 มิถุนายน ค.ศ. 2015



ปีที่ 39 ฉบับที่ 27 ประจำ�วันที่ 28 มิถุน�ยน - 4 กรกฎ�คม 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 14

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงจับมือกับผู้มาเข้าเฝ้า

ในอาสนวิหารเมืองซาราเจโว

6 มิถุนายน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ผู้คนรวมตัวกันเป็นแนวยาวไปตามถนนและขับร้อง 

เพลงต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสขณะที่

พระองค์ทรงดำาเนินไปยังอาสนวิหารแห่งซาราเจโว 

ด้วยรถยนต์พระที่นั่ง  ขณะที่พระสันตะปาปาเสด็จเข้าไป 

ยังอาสนวิหารท้ังสองฝ่ังมีพระคาร์ดินัลจากเมืองซาราเจโว 

บรรดาพระสงฆ์	 ภคิน	ี ยืนเฝ้ารับเสด็จ	 ต่างถ่ายภาพ

และโบกมือให้กับพระองค์	 พระสันตะปาปาทรงยิ้มและ

หยุดทักทาย	จับมือและสวมกอด   พระคาร์ดินัลวินโก 

ปูลจิคได้รับถ้วยกาลิกส์เป็นของขวัญจากสมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิส	 และพระคาร์ดินัลก็ได้มอบภาพวาด 

ให้กับพระสันตะปาปาเช่นกัน    ต่อจากน้ัน	พระสันตะปาปา

สดับฟังประจักษ์พยานเล่าเรื่องการเบียดเบียนบรรดา

คาทอลิกระหว่างช่วงสงครามความขัดแย้งจบไป	 20	 ปี

มาแล้วและมีคนตายไป	250,000	คน   ภคินีผู้ที่มาเล่า

ทำางานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลพลเรือน	 แต่กองทัพ

ต่างชาติจับกุมเธอพร้อมกับพระสงฆ์และฆราวาสอีก

หลายคนเธอเล่าว่า	“พวกทหารขู่บังคับพระสงฆ์	คุณพ่อ 

วินโก	 ให้ใส่สายประคำาของดิฉันเข้าไปในรองเท้าของท่าน	

ท่านปฏิเสธที่จะทำา	 คนหนึ่งในกองทหารก็ชักดาบออก

จากฝักตรงเข้ามาจะทำาร้ายดิฉันหากคุณพ่อไม่เหยียบ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสดับฟังประจักษ์พยาน
พระสงฆ์สององค์และภคินีหนึ่งท่านผู้ถูกทรมาน

และลบหลู่สายประคำา	 ดังนั้นฉันจึงกล่าวกับพระสงฆ์ว่า	 

‘คุณพ่อวินโก	 ปล่อยให้เขาฆ่าดิฉัน	 แต่เพราะเห็นแก่

ความรักต่อพระเจ้าอย่าเหยียบของศักด์ิสิทธ์ิของพวกเรา!’	”	

l พระสงฆ์ท่านนั้นถูกจับไปเฆี่ยนอย่างโหดร้าย	 ป่วยไข้

จนท่านต้องได้รับการถ่ายเลือดถึง	6	ครั้ง		พระสงฆ์เล่า

ว่า	 “ผมให้อภัยจากใจทั้งหมดแก่พวกที่กระทำาเลวร้าย

และผมสวดภาวนาเพ่ือขอพระเมตตาจากพระเจ้าเพ่ือ

อภัยโทษให้แก่พวกเขาและให้เขากลับใจมาอยู่ในหนทาง

ดีงาม”

l ในปี	 ค.ศ.	 1992	 ภราดาฟรังซิสกันอีกท่านหนึ่งถูก

นำาตัวไปยังค่ายกักกันนักโทษพร้อมกับสัตบุรุษของท่าน

อีกจำานวนมาก	 ท่านเล่าว่า	 “เราอยู่โดยไม่มีสุขอนามัย

ขั้นพื้นฐาน	 ไม่ได้อาบน้ำา	 ไม่ได้โกนหนวดหรือตัดผม	

เราถูกกระทำาล่วงเกินฝ่ายร่างกายทุกวัน	ถูกเฆ่ียนตี	ทรมาน 

เพื่อความสนุกสนาน	 พวกเขาใช้อุปกรณ์ทรมานต่างๆ 

ใช้มือใช้เท้า	 พระเจ้าทรงส่งความช่วยเหลือมายังเรา	 ใน 

รูปแบบอาหารจากสตรีชาวมุสลิม	 ช่ือฟาติมาและครอบครัว

ของเธอซึ่งบัดนี้อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา”

l ทุกคนจับตามองเมื่อพระสันตะปาปาทรงวางแผ่น

กระดาษเตรียมปราศรัยไว้และตรัสจากสิ่งที่เพิ่งทรงได้รับ

ฟังจบลง	ตอนหน่ึงว่า	“ท่านไม่มีสิทธ์ิท่ีจะลืมประวัติศาสตร์

ของท่าน	 ไม่ใช่จดจำาเพื่อจะได้แก้แค้นแต่เพื่อจะสร้าง 

สันติ	 อย่ามองดูมันว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาด	 แต่จงรัก

มันดังที่มันได้รับความรัก”

l พระสันตะปาปาตรัสว่านักบวชทั้งสามท่านที่มาพูด

แบ่งปันนี้คือมรณสักขี	 พระองค์ทรงประทับใจกับคำาว่า	

“ให้อภัย”	และทรงย้ำาคำานี้อีกหลายครั้งว่า	“มีคำาพูดที่อยู่

ในดวงใจของพ่อ	 นั่นคือ	 ‘ขอโทษ’	 คนที่อุทิศตนรับใช้

พระเจ้าแต่ไม่ยอมให้อภัย	เขาก็ไม่ได้รับใช้อะไร”

l พระองค์ยังทรงแสดงความประทับใจต่อท่าทีของสตรี 

ชาวมุสลิม	 พระองค์ตรัสว่าเธอมองเลยข้ามไปในความ

แตกต่างของพวกเขาและทำาความดีโดยให้อาหารแก่

พระสงฆ์			ก่อนจะจากพระองค์ทรงให้พันธกิจแก่ผู้มาเข้าเฝ้า 

โดยให้สวดภาวนาเพื่อครอบครัวท่ีมีลูกหลายคนและ

ภาวนาให้อีกหลายๆคนในหมู่ลูกๆของครอบครัวเหล่าน้ัน

ได้กลับใจมาหาพระเจ้า

หมายถึงหยุดพฤติกรรมและบาป	 แต่ไม่ได้หมายถึงเรา

โทษคนนั้นคนนี	้ รักพระเจ้า	 รักพ่อ	 รักภรรยา	 รักสามี	

รักร่วมเพศรับไม่ได้	 ตามทัศนะอิสลามถือว่าบาปมาก	

เพราะจะทำาให้มนุษย์สูญพันธุ์	 บทลงโทษ	อันดับแรกถ้า

จับได้	โบย	เฆี่ยน	50-100	ที	อยู่ที่ว่าคุณโสดหรือสมรส

แล้ว	ศาสนาทุกศาสนาคือการป้องกันก่อนเกิดเหตุ	ไม่ใช่ 

เกิดเหตุแล้วมาแก้	 เพราะฉะนั้นในทัศนะอิสลามห้าม 

ไม่ให้เกิดการรักร่วมเพศ	 แต่คุณชอบผู้ชายได้	 ไม่ผิด

ตรงนั้น	แต่ไม่ใช่ไปนอนแบบหญิงชาย”

	 ประเด็นการฆ่าตัวตายระบุว่า	 “คนที่ไม่ครบ

สามสิบสอง	 องค์ประกอบของร่างกาย	 ยังดิ้นรนเลี้ยง

ชีวิต	ยังดิ้นรนหาอาหารใส่ตัวเอง	แต่กับคนกินอิ่มแต่ฆ่า

ตัวตาย	โดยผิดหวังในสิ่งหนึ่งสิ่งใด	พระเจ้าลงโทษหนัก	

คนที่ฆ่าตัวตายจะไม่ได้ไปสวรรค์เลย	 หนักมาก	 การฆ่า

ตัวตายในทัศนะอิสลามเป็นบาปหนัก	 ไม่มีการขอพร	

เพราะฆ่าตัวตาย	ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน”

	 ส่วนในประเด็นโทษประหารชีวิต	 กล่าวไว้ว่า	

“สิทธิของทุกคนมีที่มาจากพระเจ้า	 โทษประหารชีวิต

หมายถึงโทษหนัก	 ต้องตรวจสอบอย่างแน่ชัดในการ

ประหารคนใดคนหนึ่งอย่างถี่ถ้วน	 มีพยานรู้เห็นอย่าง

ถูกต้อง	 ในทัศนะอิสลามมีการระบุไว้หลายตอนในเรื่อง

ของการลงโทษประหารชีวิต	 ขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่ตัดสิน	

หรือผู้มีอำานาจตัดสิน	 ยกตัวอย่างเช่น	 การข่มขืน	 การ

ค้ายาเสพติด”	

	 “มนุษย์ถูกสร้างมามีทั้งความดีและความชั่วใน

ตัว	 ถ้าคุณดีคุณได้แบบนี	้ ถ้าทำาชั่วจะได้แบบนี	้ ถ้าฆ่า

คนอื่นตายแล้วมาลอยนวล	 ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเพื่อ

3 ศาสนาร่วมเสวนา (ต่อจากหน้า 7)

ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อชีวิตมนุษย์”



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 27 ประจำาวันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2015 หน้า 15

 หมู่บ้านโปรตุเกส  

จ.พระนครศรีอยุธยา ฉลอง 

วันอาทิตย์ที่	 28	 มิถุนายน	

เวลา	10.00	น.

 วั ด เซนต์ โ ธมั ส 

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.

 วัดพระคริสตหฤทัย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 28	 มิถุนายน	 เวลา	 10.00	 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญเบเนดิ๊กโต โป่งยอ จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่11	กรกฎาคม	เวลา	10.00	น.

 วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 19	 กรกฎาคม	 เวลา	 10.00	 น.	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญเปโตร เบตง จ.ยะลา	 ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที	่ 28	 มิถุนายน	 เวลา	 10.00	 น.	 (ฉลอง	

78	 ปี	 ของการตั้งกลุ่มคริสตชนที่เบตง	 1937-2015) 

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระแห่งพระหรรษทาน ปากจั่น 

อ.กระบุรี จ.ระนอง	ฉลองวัดวันเสาร์ที	่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	วันที	่9-11 	กรกฎาคม 	

2015 	เวลา 	19.30 	น.)	(สอบถามคุณพ่ออรรคเดช   

ทับปิง   โทร.   08-1797-8303 สำานักงานวัดแม่พระ 

ฟาติมา โทร. 0-3257-4444  ต่อ  15)

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม จ.สุราษฎร์ธานี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 19	 กรกฎาคม	 เวลา	 10.00	 น.	

มีพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและพิธีรับศีลกำาลัง	 พระ

สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน

(เทศน์ตรีวารเตรียมจิตใจ วันท่ี 16-18 กรกฎาคม พิธี

บูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30 น. วันโมทนาคุณพระ  

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม เวลา 19.30 น. พิธีบูชา

ขอบพระคุณ แห่บุษบกแม่พระ เผาจดหมาย เสกพืชผล

และรับพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์)

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

อัครสาวก ซอยนนทรี 14 (นาคสุวรรณ) กรุงเทพ- 

มหานคร	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 5	 กรกฎาคม	 เวลา	

10.30	น.	คุณพ่ออดุลย์ คูรัตน์	เป็นประธาน	

 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

 วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 19	 กรกฎาคม	 เวลา	 10.30	 น. 

คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล	 และคุณพ่อเปโตร 

พลาพล ล้ิมสุธาโภชน์ พระสงฆ์ใหม่แห่งอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ	เป็นประธาน		

 วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร ฉลอง

วัดวันอาทิตย์ที่	26	กรกฎาคม	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.	

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง	ฉลอง	

วัดวันเสาร์ที่	5	กันยายน	เวลา	10.30	น.	

 วัดมารีสมภพ กบินทร์บุร ีฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	

12	กันยายน	เวลา	10.30	น.		

 วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา ฉลองวัดวันอาทิตย์

ที่	13	กันยายน	เวลา	10.30	น.	

 

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านห้วยสะอาด 

ต.ถ้ำาเจริญ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

27	 มิถุนายน	 เวลา	 10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 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	

สังฆมณฑลจันทบุรี

 วัดนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี อ.กระบุร ี

จ.ระนอง	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 5	 กันยายน	 เวลา	 

10.00	น.	พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  

เป็นประธาน

 

 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)

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	

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก วันพฤหัสบดีที่	 2	กรกฎาคม	 /	วัน

เสาร์ที่	1	สิงหาคม	/	เดือนกันยายน	เข้าเงียบ	Lectio	

ที่ศูนย์คามิลเลียน	 ลาดกระบัง  เย็นวันพฤหัสบดีที	่ 

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		ป	ี	ที่ต้องการมีเวลา

ภาวนา	 	 ให้เวลารื้อฟื้นชีวิตคริสตชน-ความเชื่อ	 และ 

สัมผสัชวีตินกับวชแบบอรุส์ลุนิ			เขา้รว่มกิจกรรม													“บวช 

แรมวาร”	ณ	บ้านพักอุร์สุลิน			บนดอยสุเทพ					อ.เมือง		

จ.เชียงใหม	่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 

ระดับชาต	ิ 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

อบรมนักบวชใหม	่

	 ขอประชาสัมพันธ์พี่น้องที่มีน้ำ า ใจดีและ 

เครือข่ายภาคีกับศูนย์สงเคราะห์  	 ร่วมสนับสนุนการ 

จัดงานพร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค	 (ขอ

เรียนเชิญศิษย์เก่าคามิลเลียนร่วมฉลองด้วยนะครับ)

] ขอเชญิสมาชกิเพือ่นนกับญุมงฟอรต์กลุม่ 3	(อดตี 

ยุวนิสผู้ฝึกหัดและอดีตภราดาคณะเซนต์คาเบรียล 

ทุกรุ่นที่เป็น	 Montfortian	 Associates)	 มาเข้าร่วม

ประชุมประจำาปีและฉลองนักบุญมงฟอร์ตที่อาคาร

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	เลขที่	2	ซอยทองหล่อ	25	

วันอาทิตย์ที	่26	กรกฎาคม	2015	เริ่มประชุม	13.30	น. 

เลือกต้ังประธาน	รายงานกิจกรรม	แบ่งปันประสบการณ์	

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและทานเลี้ยงสังสรรค์ฉันพี่น้อง	

โทรศัพท์แจ้งเข้าร่วมงานนี้ได้ที่คุณคมทวน ยันต์เจริญ 

โทร.	08-3155-9339	หรือท่ีคุณอนุสรณ์ อานามนารถ 

โทร.	08-1627-8813

] ขอเชิญร่วมงานมารีอาโปลี วันท่ี	 30	 กรกฎาคม	 -	

วันที	่ 1	 สิงหาคม	 2015	 ที่เดอะคาวาลี่คาซ่ารีสอร์ท	

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 

ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี	้ 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 

รับสมัครวันที	่11	กรกฎาคม	2015	รายละเอียดเพิ่มเติม 

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

6850	หรือ	E-mail	:	thaisacredmusic@gmail.com

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	 แบ่งปันพระวาจา	 โดยคุณพ่อวิรัช 

อมรพัฒนา	 จิตตาธิการ	 	11	กรกฎาคม	 /	8	สิงหาคม	

2015	เวลา	08.30-10.30	น.	ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	

เวลา	 11.00	 น.	 ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา	 ที่วัดพระ

มหาไถ่	ซ.ร่วมฤดี	ถ.วิทยุ	กรุงเทพมหานคร	คุณสงวน 

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

]แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ เปิดสอนหลักสูตรการเรียน

ร้องเพลงและพื้นฐานทางดนตรีเบื้องต้น	 (8	 สัปดาห์)	

(การฝึกลมหายใจ	 การเปล่งเสียง	 การออกอักขระเสียง

ต่างๆ	 การร้องเพลงให้ไพเราะ	 ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น	

การอ่านโน้ต	 การฝึกจังหวะ	 รวมถึงทักษะต่างๆ	 ที่ใช้

สำาหรับขับร้องบทเพลงในพิธีกรรม)	 สอนโดยอาจารย์

พรเทพ วิชชุชัยชาญ และอาจารย์ศิรารัตน์ สุขชัย	ทุก

วันอาทิตย	์ เวลา	 13.00-17.30	 น.	 ตั้งแต่วันอาทิตย์

ที่	9	สิงหาคม	-	27	กันยายน	2015	ที่วัดเซนต์หลุยส์	 

ตึกวันทามารีย	์ ชั้น	 2	 ค่าลงทะเบียนท่านละ	 2,000	

บาท	(รวมอาหารว่าง)	ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร	

รับสมัครถึงวันที	่2	สิงหาคม	2558	นี้	รับจำานวนจำากัด

เพียง	 30	 ท่านเท่านั้น	 สนใจสอบถามรายละเอียดที	่

โทร.	0-2681-3900	ต่อ	1470,	08-9108-6850	หรือ	

E-mail:	thaisacredmusic@gmail.com

] สำานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ล้ีภัย 

(โคเออร์) ขอเชิญท่านร่วมทำาบุญลุ้นโชค	 	 ด้วยการซื้อ

บัตรการกุศล	 โดยเงินที่ได้จากการจำาหน่ายบัตรนำาไป 

เป็นค่าอาหารให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขา	 	 ที่ศูนย์ 

เยาวชนพระกุมารเยซ	ูบ้านแป้ง		อ.พรหมบุร	ีจ.สิงห์บุรี		

และซ้ือข้าวสารอาหารแห้งให้แก่คนชราและคนพิการ

ยากไร้	 ใน	 จ.สระแก้ว	 และ	 จ.สุรินทร	์ ติดต่อสอบถาม

ที่นี่มีนัด
หรือสั่งซื้อได้ที่โทร.	0-2681-3900	ต่อ	1606-1609

] ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านทั้งผู้นำาวิถีชุมชนวัด  

สมาชิกในชุมชนคริสตชนย่อย และพี่น้องสัตบุรุษ

ทุกท่านที่สนใจ	 เข้าร่วมกิจกรรมวัน	 “รวมพลวิถี

ชุมชนวัด”	 ในวันเสาร์ที่	 29	 สิงหาคม	 2015	 ที่ 

วัดนักบุญเปโตร	 เวลา	 09.00-15.00	 น.	 ในภาคเช้า

จะมีพิธีมิสซาเพื่อขอพรพระเจ้าสำาหรับงานวิถีชุมชน

วัด	 และพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมพิธ	ี โดยพระคาร์ดินัล

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู	ในภาคบ่ายจะเป็นกิจกรรมและ

การแบ่งปันประสบการณ์วิถีชุมชนวัด	 พี่น้องที่จะมา

ร่วมงานขอท่านได้แจ้งชื่อกับคุณบุญหลาย บุญทา	เบ

โทร.	08-7221-9725	ก่อนวันที่	31	กรกฎาคมนี้

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร์	 เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่	วัดพระมหาไถ	่บริเวณที่จอดรถ 

ชั้น	 A	 ซอยร่วมฤดี	 โดยมคีุณพ่อประเสริฐ 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 

ทุกวันจันทร	์ 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	 สามารถขับรถได	้ (มีใบขับขี่)	

สามารถทำางานนอกเวลาได้	 ถ้ามีประสบการณ	์ หรือ

วุฒิปริญญาตรี	สังคมสงเคราะห์	จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่อาคารพระคริสตธรรม	 วัด

พระแม่มหาการกุณย	์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

โทรศัพท	์0-3429-2148	โทรสาร	0-3429-2149

] ติดต่อศูนย์อภิบาล หลักสี่ 25/79-82	 หมู่	 6	

ถนนงามวงศ์วาน	 43	 แยก	 2-25	 ซอยชินเขต	 1/45 

แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี	่ กรุงเทพฯ	 10210	 โทร.	

09-9654-1935	 โทร.	 /	 แฟกซ์	 0-2004-9514 

E-mail:	 pastoral.laksi@gmail.com	 FB:	 ศูนย์

อภิบาล	หลักสี่	ID	Line:	pclsi:PastoralCenterLaksi 

www.socialbkk.org
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การฟื้นฟูพระคัมภีร์  (ต่อจากหน้า 4)

ว่าวิธีศึกษาพระคัมภีร์แบบคาทอลิกได้มาถึงแล้ว	 ภายใน 

ชั่วอายุคนช่วงเดียว	 เราเปลี่ยนจากคาทอลิกที่มองดู

พระคัมภีร์เป็นหนังสือบันทึกที่มีไว้เพื่อประดับประดา

บนโต๊ะกาแฟของเรา	 เป็นประชาชนที่พยายามต่อสู้กับ

แนวทางที่จะตีความหมายของพระวาจาของพระเจ้า 

ในชีวิตที่วุ่นวายและเปลี่ยนแปลง	 ปัญหาที่บรรดาพระ 

สังฆราชหารือกันเป็นส่ิงท่ีท้าทาย	 แต่แสดงออกซ่ึงคาทอลิก 

ท่ีมีความต่ืนตัวเก่ียวกับพระคัมภีร์ของคาทอลิกเจริญเติบโต 

ในขณะท่ีบรรดาพระสังฆราชกำาลังเผชิญกับความคิดเห็น

ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับพระวาจาของพระเจ้าในชีวิตและ

พันธกิจของพระศาสนจักร	 เป็นการถกเถียงที่มีมูลฐาน 

อันสำาคัญมากที่สุดหลังวาติกันที่	 2	 พวกท่านกล่าวถึง 

พระนางมารีย์ผู้เป็นแบบอย่างของผู้ที่ตั้งใจรับใช้องค์

พระผู้เป็นเจ้า	 พระนางได้รับพระพรให้มีโอกาสได้ฟัง

องค์พระวจนาตถ์	ในขณะท่ีพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ

ในครรภ์ของพระนาง	 และในบ้านซึ่งพระนางและนักบุญ

โยเซฟได้สร้างขึ้นมาเพื่อพระองค์ที่นาซาเร็ธ	บรรดาพระ

สังฆราชหันไปหาสตรีและพระมารดาผู้นี้	และให้กำาลังใจ

ให้เราทุกคนกระทำาเช่นเดียวกัน

พระสมณสาส์น

เตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดย

เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม

ราคา 90 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 2 
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
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 “สวนโมกข์ เป็นสถานที่เคารพ เพื่อสงบกายใจ ท่านโปรดเดินเข้าไป  

ใฝ่หาโมกขธรรม” เมื่อหลายปีก่อนสมัยเป็นนักศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแสงธรรม ชั้น 

ปี 3 ผมกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งในนามตัวแทนชมรมนักศึกษาจากวิทยาลัยแสงธรรม  

เรามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราชที่นี่ ใน

ความเป็นเพ่ือนพ้องน้องพ่ีผมจำารายละเอียดได้ไม่ท้ังหมด แต่จำาบรรยากาศได้ว่า 

เป็นการเดินทางลงใต้ครั้งที่ไกลที่สุดเท่าที่ 

รู้ความ ภาพของสวนโมกข์ในวันนี้ไม่มีพุทธ-

ทาสแล้ว แต่ความทรงจำาเกี่ยวกับพุทธทาส 

ยังไม่เคยเสื่อมคลาย ผมเชื่อว่าเป็นเหตุจูงใจ

ต้น ๆ ที่คนต่างดั้นด้นกันมาที่นี่

 สวนโมกข์ยังคงความสงบและความ

เรียบง่ายเอาไว้เหมือนเดิม หอที่รวบรวมคำา

ส่ังสอนในรูปแบบงานศิลปะ ยังคงให้ค่าอเนก-

อนันต์ ท่ีรวมตำารับตำารา ยังมีให้เหน็ได้ชื่นใจ 

หรือร้านรวงด้านนอกสำาหรับบริการลูกค้าที่

สนใจสื่อคำาสอนของท่านพุทธทาส หรือสื่อ

จรรโลงใจอ่ืน ๆ ท่ีน่าสังเกตคือไม่มีเคาน์เตอร์

เก็บเงิน เป็นการจ่ายเงินกันแบบผู้มีคุณธรรม

ชัด ๆ แดดในวันนั้นร้อนพอให้ได้เหงื่อ และ 

เร่งเร้าปฏิกิริยาความเพลียได้ง่ายดาย แดดร้อน 

ไล่ยามเที่ยงมาติด ๆ ก่อนกลับพระภิกษุ 

ท่านหนึ่งตะโกนเรียกผมกับคุณพ่ออีกท่าน

หนึ่ง

 “โยม ๆ ทานอะไรหรือยัง อาตมา

ฝากน่ีไปด้วย” ผมมองหน้ากันกับเพ่ือนรุ่นน้อง 

พร้อมกับหันไปตามเสียงที่เรียก พระภิกษุวัยกลางคน มีหนวดแซมบริเวณ

ใบหน้า ผมที่โกนอยู่เริ่มขึ้นบ้างแล้ว เมื่อเราก้าวไปตามเสียงเชื้อเชิญนั้น “อาตมา

เพิ่งมาจำาวัดที่นี่ ฝากนี่ไปเก็บหน่อยนะ ไม่รู้ใครมาลืมไว้” ผมไม่ได้แสดงตัวอะไร

เพราะไม่เห็นความจำาเป็น แต่ก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคำาถามในใจออกมา

 “ปกติหลวงพี่อยู่ที่นี่หรือครับ?” ผมถามเปิดประเด็น “อาตมาเพิ่งกลับ

มาจากประเทศพม่า และจะกลับมาเป็นพระต่อที่นี่” ผมสงสัยว่าแล้วทำาไมไม่อยู่

ที่ประเทศพม่าไปเลย มีคำาถามและคำาตอบมากมายที่เราแลกเปลี่ยนกัน พอสรุป

ได้ว่า ท่านมาบวชเพราะพบเห็นสิ่งอนิจจังของโลกมากมาย บวกกับสุขภาพที่

แย่ลงเพราะโรคภัยบางอย่าง การไปบวชที่ต่างแดนเป็นเหมือนความตั้งใจที่จะ 

ละกิเลสให้มากข้ึน ความต้ังใจดีมีอุปสรรคบางอย่าง วันน้ีกลับมาท่ีน่ี (สวนโมกข์) 

ก็ยังคาดหวังความสงบเหมือนเดิม จะได้มากน้อยแค่ไหนต้องปฏิบัติธรรม ผม

ถามพระว่า “แล้วจะบวชตลอดชีวิตหรือครับ” ท่านตอบว่า “ใช่”

 ฉากสวย ๆ ฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องฟ.ฮีแลร์ ที่ตัวภาพยนตร์

พยายามจะบอกว่า เป็นเรื่องของฝรั่งแต่งตำาราไทย แต่ผมว่ามีมากกว่านั้น เป็น

ฉากที่บราเดอร์ฟ.ฮีแลร์ กำาลังเดินกับมหาฯ ที่สอนวิชาภาษาไทยให้กับท่าน และ

กำาลังถกกันเรื่องข้อคำาสอนต่าง ๆ มีแสงนวลเหมือนละออกมาจากโลกความ

เป็นจริง ยอดวัดพุทธ อันเป็นสัญลักษณ์เหมือนการพบกันไม่ใช่ระหว่างมหาฯ

กับบราเดอร์ฟ.ฮีแลร์ แต่น่าจะเป็นสัญลักษณ์การพบกันของคนสองวัฒนธรรม 

ที่ล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่ดีเป็นของตน เคารพส่วนที่ดีของกันและกัน แต่ก็พร้อมจะ

เปิดเผยและร่วมแบ่งปันส่วนที่ดีให้กับคนอื่น ฉากดี ๆ และข้อคิดที่ได้รับจาก

ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงทำาให้สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยกระโดดเข้ามาร่วม

ด้วยช่วยเผยแพร่ภาพยนตร์เรื่องนี้ในวงกว้างต่อไป

แต่สวรรค์นั้นดีกว่า เราอย่าลืม
 ภาพยนตร์เรื่องฟ.ฮีแลร์ เป็นความตั้งใจของทางมูลนิธิฟ.ฮีแลร์ที่จะ 

เผยแพร่คุณงามความดี และแบบอย่างชีวิตของท่านให้กับสังคมได้รับรู้ จึงได้จัด

ทำาอนุสรณ์สำาคัญชิ้นนี้คือภาพยนตร์ แม้ว่าความตั้งใจแรกอาจจะไม่ใช่ภาพยนตร์

ฉายในโรงทั่วไปแบบนี้ เมื่อได้ผู้กำากับฝีมือดี มีความตั้งใจ บวกกับทีมงานที่

มีประสบการณ์ในสายอาชีพ ผลงานดี ๆ ก็

บังเกิด แม้จะไม่ใช่หนังตลาด แต่สำาหรับมุมมอง 

ของคาทอลิกแล้ว ต้องยืนยันกันถึงขนาดนี ้

เลยว่า ตั้งแต่มีภาพยนตร์ไทยมา เราไม่เคย

เห็นตัวเอก เป็นตัวแทนจากฝั่งคาทอลิกเลย 

พูดง่าย ๆ ก็คือว่า ชีวิตของนักบวช ในนิกาย 

โรมันคาทอลิก ไม่เคยถูกเผยแพร่สู่สาธารณชน

โดยคนไทยเท่าภาพยนตร์เรื่องนี้ นอกจากนั้น 

ตัวงานที่นำาเสนอ ฝรั่งแต่งตำาราไทย ยังเป็น

เรื่องที่ปรากฏโลดแล่นเป็นจริงร่วม 100 กว่า

ปี หลายคนคงได้ร่ำาเรียนหนังสือภาษาไทยที่

ชื่อว่าดรุณศึกษา บทกลอนบางบทยังอยู่ใน

ความทรงจำา ใครจะตีความเป็นอย่างไร คง

เป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่สำาหรับผมแล้ว บูรณา-

การคุณค่าพระวรสารที่สภาการศึกษาคาทอลิก 

ส่งเสริมมาเสมอ มันคือเรื่องที่ 100 กว่าปี 

มันอุบัติขึ้นมาแล้ว และไม่เพียงในโรงเรียน

เอกชนคาทอลิก มันไปทั่วประเทศ ยังมีข้อมูล

ที่น่ายินดียิ่ง เมื่อพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 5  เสด็จสวรรคต หนังสือดรุณศึกษา

ถูกพิมพ์แจกในงานพระบรมศพเป็นที่ระลึก 

ฯลฯ เมื่อผมตัดเรื่องความเป็นคณะนู้นคณะนี้ออกไป สิ่งที่เหลือไว้คือ บทบาท

ของคาทอลิกในการร่วมสร้างชาติไทย

 วันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางสื่อมวลชนคาทอลิกฯ โดยร่วมกับ 

มูลนิธิฟ.ฮีแลร์ บริษัทไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จึงจัดกิจกรรมฟังหนัง ดูสาระ 2015 

ขึ้นอีกครั้ง โดยใช้สถานที่คือโรงภาพยนตร์เมเจอร์ 9 เซ็นทรัลพระราม 3 โดย 

จัดฉายภาพยนตร์เรื่องฟ.ฮีแลร์ และหลังจากภาพยนตร์จบมีการร่วมเสวนาเพื่อ 

ความเข้าใจบริบทและเรื่องราวของภาพยนตร์และได้รับความรู้มากขึ้น ซึ่งหวัง 

ว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึง 500 คน หลังจากนี้จะตระเวนไปพบกับผู้ชม 

ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ ในรายการฟังหนัง ดูสาระ ปี 2015  

เช่นกัน โดยแต่ละรอบจะมีผู้เข้าร่วม 300 ที่นั่ง และ 200 ที่นั่งตามลำาดับ 

นอกจากน้ันทางส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย กำาลังเตรียมการณ์เพ่ือประสาน 

ส่งภาพยนตร์เร่ืองน้ีเข้าร่วมประกวดในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเพ่ือชีวิตจิตใจ 

ศาสนา และจินตนาการ (The International Film Festival for Spirituality 

Religion and Visionary)

 ในภาพยนตร์เรื่องฟ.ฮีแลร์ มีฉากสวย ๆ อยู่พอสมควร ผมดูรายชื่อ 

ทีมงานและประสบการณ์ก็ไม่แปลกใจ เพราะว่าได้คนฝีมือดี ที่มาช่วยเนรมิต

ภาพเก่าให้ย้อนคืน แต่ภาพจริงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว อาจจะไม่สวย 

ในงานศิลป์ก็เป็นได้ เพราะไม่มีศิลปินคนไหนมาวาดและออกแบบชีวิตได้เหมือน 

กับหัวใจของคนๆ หนึ่งที่กำาหนดเส้นชีวิตเพื่อดำาเนินไปเพื่อเป้าหมายที่แสนงาม 

... “แต่สวรรค์นั้นดีกว่า เราอย่าลืม” (คำาในบทกลอนหนึ่งแต่งโดยฟ.ฮีแลร์)

บรรณาธิการบริหาร
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“เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน” วิทยาลัยเทคโนโลยี

ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ (DBAC) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิด 

ภาคเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยคุณพ่อเอนก นามวงษ์ และคุณพ่อเฉลิม 

กิจมงคล ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2015
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“25 ปีชีวิตสงฆ์” พิธีมิสซาฉลองหิรัญสมโภช (25 ปี ชีวิตสงฆ์) ของ

พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่วัดเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 

2015

“เปิดปีการศึกษา” คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร  เจ้าอาวาสวัดนักบุญ

ยอแซฟกรรมกร แม่ริม  เป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา 

2558  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  เพื่อวอนขอพระพรจากองค์พระคริสตเจ้า 

พร้อมท้ังฝากการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในความคุ้มครองของพระองค์

ในการเร่ิมต้นปีการศึกษาใหม่  พร้อมพรมน้ำาเสกให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน 

เพื่ออวยพรให้มีพระหรรษทานและกำาลังสำาหรับการทำางาน

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

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

ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป 

ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

“สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว” แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  โดยคุณพ่อสมรชัย  กระแสสิงห์ หัวหน้า

แผนก และทีมงาน จัดโครงการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 ประจำาปี 

2015 ระหว่างวันท่ี 29-31 พฤษภาคม  2015 ท่ีวัดนักบุญมาร์การิตา อาลาก๊อก 

หนองบัวทอง
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ตอนที่ 16 คนส่งดอกไม้

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 80 ปีสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกรยอห์น 

ยศธร ทองเหลือง และฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปาโล ทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต วันที่ 13 มิถุนายน 2015 ที่ศาลารวมใจ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  

โอกาสนี้พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ให้เกียรติร่วมในพิธีด้วย โดยมีพระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ  

สังวาลย์ ศุระศรางค์ บรรดาพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษร่วมพิธีจำานวนมาก 

คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จัดพิธีสมโภชพระหฤทัย

ของพระเยซูเจ้า องค์อุปถัมภ์ของคณะ และฉลองวัดประจำาอารามพระหฤทัย 

คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี ร่วมกับพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธ์ิ  

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ 

สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสงฆ์ 65 องค์ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษ 

มาร่วมพิธีเพื่อเทิดเกียรติแด่พระหฤทัยศักด์ิสิทธ์ิยิ่งของพระเยซูเจ้าอย่าง

พร้อมเพรียง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2015 เวลา 17.00 น. 

 ดอกไม้มาพร้อมกับความรัก ร้องทักอยู่หน้าบ้าน กดกระดิ่งเตือน
ความทรงจำา กดกริ่งเรียกผู้เป็นเจ้าของมารับไป
 ดอกไม้มาพร้อมกับความหอม โชยมากว่าคำานวณได้ ยากที่จะ
อธิบาย ไม่ได้เป็นเจ้าของก็ได้กลิ่นอวลตลบ
 ดอกไม้อยู่ในมือใคร ใครก็ปลื้มใจทั้งนั้น จะให้หรือจะรับ จะจัด
วางหรือจะอยู่ข้างมือ ในที่นอนนุ่ม และบนแจกันแห่งใด
 ดอกไม้เมื่อโรยก็มีคุณค่า กลีบยังงามไม่เสื่อมคลาย “เราจะโรย 
ดอกกุหลาบลงมาจากสวรรค์”  ไม่แปลกใจทำาไมนักบุญเทเรซาถึงเข้าใจชีวิตจิต 
ได้ลึกซึ้งในความเรียบง่าย
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