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อบรมเจ้าหน้าที่
สื่อสารมวลชน
สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดย

(อ่านต่อหน้า 17)

“ต้อนรับ” พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษสังฆมณฑล

นครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับนักพรตหญิง คณะพระมหาไถ่ ที่ตอบรับเข้ามา 

ทำางานในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  

สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีต้อนรับและเสกพื้นที่บางส่วนของอารามนักพรตฯ 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2015 เวลา 10.30 น. (พิธีเปิดเสกอย่างเป็นทางการ 

จะจัดในเดือนตุลาคมนี้)

“ประชุมเตรียมความพร้อม BEC” วันที่ 22 มิถุนายน 2015 

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี  

อุปสังฆราช คุณพ่อปลัด  ซิสเตอร์ประจำาวัด ผู้นำากลุ่มย่อย หัวหน้าคุ้ม กำานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และสัตบุรุษ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม BEC ก่อนที่จะประชุม

กลุ่มย่อยตามชุมชนต่างๆ  ที่ศาลาปีติมหาการุญ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล 

ท่าแร่

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกรยอห์น ยศธร ทองเหลือง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2015 

ที่ศาลารวมใจ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา โอกาสฉลอง 80 ปีสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ให้เกียรติร่วมในพิธี

พร้อมด้วยพระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ บรรดาพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษร่วมพิธี

จำานวนมาก 
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สสท. 071/2015

ประกาศจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เรื่อง สถานการณ์นักพรต กลาริส กาปูชิน เขตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

เรียน พี่น้องคริสตชนที่รักในพระเยซูคริสต์

 หลังจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ออกคำาประกาศไปแล้วสองฉบับเกี่ยวกับบรรดาอดีตนักพรตกลาริส กาปูชิน 

ของอารามพระมารดาแห่งความเอื้ออาทร ในเขตปกครองของสังฆมณฑลอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2014 และเมื่อ 

วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 2015 ตามลำาดับ บัดนี้สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ขอประกาศเพิ่มเติม เพื่อให้บรรดาพี่น้องคริสตชนทั่วไปเข้าใจ 

ถึงสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับนักพรต กลาริส กาปูชินของอารามท่าแร่ โดยสังเขป ดังนี้

1) กรณีของอดีตนักพรตกลาริส กาปูชิน ทั้ง 12 คนที่ออกจากเขตพรตของอารามเขตการปกครองของสังฆมณฑลอุบลราชธานีนั้น 

ผู้มีอำานาจโดยตรงของพระศาสนจักรที่กรุงโรมได้มีคำาตัดสินโดยสมณกฤษฎีกาลงวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 มีผลให้อดีตนักพรต 

ทั้ง 12 คน สิ้นสุดสภาพการเป็นนักพรตแห่งคณะกลาริส กาปูชิน และพ้นจากข้อผูกมัดที่เกิดจากการปฏิญาณตน ขณะนี้อดีตนักพรต 

เหล่านั้นได้ประกาศแยกตัวออกจากพระศาสนจักรคาทอลิก ด้วยตัวของพวกเขาเอง

2)  ต่อมาเมื่อวันที่  11 พฤษภาคม ค.ศ.  2015  ได้มีนักพรตกลาริส กาปูชิน แห่งอารามท่าแร่ (สกลนคร) อีก 4 คน ได้ตัดสินใจละทิ้ง 

ชุดนักพรตคณะกลาริส  กาปูชิน เพื่อออกไปอยู่กับอดีตนักพรตของอารามอุบลฯ ซึ่งก่อนหน้าที่นักพรตทั้ง 4 คน จะละทิ้งชีวิตนักพรต 

แห่งอารามท่าแร่นี้ ก็ได้มีนักพรต 2 คน ออกจากอารามนี้ไปก่อนแล้ว  นักพรตทั้ง 6 คน ที่ตัดสินใจออกจากชีวิตนักพรตของกลาริส  

กาปูชินนี้ เป็นการกระทำาโดยความสมัครใจของตนเอง ทั้งๆ ที่ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ได้ขอร้องให้พิจารณาทบทวนใหม่ 

อย่างรอบคอบก่อนที่จะละทิ้งชีวิตนักพรต และให้ดำาเนินการขอลาออกจากสถานภาพนักพรตอย่างถูกต้อง  แต่พวกเขาไม่ยอมเชื่อฟัง 

การที่พวกเขาตัดสินใจออกไปเช่นนี้ถือว่าเป็นการขัดต่อคำาปฏิญาณที่พวกเขาให้ไว้ด้วยตนเอง จงใจละทิ้งกฎเกณฑ์ของธรรมนูญและ 

พระวินัยของคณะฯ  และข้อบังคับในกฎหมายพระศาสนจักรที่เกี่ยวกับชีวิตนักพรตโดยเฉพาะ

3) สาเหตุแห่งความวุ่นวายและประเด็นที่ต้องติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากกรณีที่นักพรตกลาริส กาปูชิน สละอารามละทิ้ง

ชีวิตนักพรตของทั้งสองอาราม คือที่อุบลราชธานี และท่าแร่ฯ นั้น เนื่องจากมีชายหนุ่มคนหนึ่ง ที่ทำาตนเองเป็นอาจารย์เป็นผู้มีญาณ

พิเศษสามารถมองเห็นวิญญาณของผู้อื่น และอ้างตนว่าเป็น “เมสซียาห์องค์ใหม่” ได้เข้ามาพัวพันในอารามและชักนำาบรรดาอดีตนักพรต 

เหล่านั้นให้ติดตามเขา จากหลักฐานและพยานที่ทางสภาพระสังฆราชฯ และผู้มีอำานาจของพระศาสนจักรได้รับมาทั้งหมดมีข้อพิสูจน์ 

ชัดแจ้งว่า “ชายหนุ่มผู้นั้น” มีอิทธิพลเหนือบรรดาอดีตนักพรตที่ออกไปจริง เขาเคยสร้างความสับสนให้กับบรรดานักพรตกลาริส  

กาปูชินของอารามอื่นๆ รวมถึงคณะนักบวชอื่นอีกบางคณะด้วย จึงถือได้ว่า “ชายหนุ่มคนนั้น” เป็นพิษเป็นภัยต่อพระศาสนจักรคาทอลิก 

และในแวดวงนักบวชอย่างยิ่ง

4) สิ่งที่พี่น้องคริสตชนพึงทราบเพื่อเป็นความรู้เกี่ยวกับผู้ที่ปฏิญาณตน สรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้  การที่บุคคลหนึ่งขอเข้าเป็นนักพรต- 

นักบวชสมัครใจถวายตนแด่พระเจ้าในคณะใดคณะหนึ่งที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากสันตะสำานักหรือจากพระศาสนจักร 

(อ่านต่อหน้า 4)
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ประกาศจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (ต่อจากหน้า 3)

ท้องถิ่น บุคคลนั้นๆ ต้องถือหลักเกณฑ์พื้นฐานดังนี้

 ก. ปฏิญาณถวายตัวด้วยมโนธรรมและการตัดสินใจของตนเอง คือไม่มีใครมาบังคับให้บวชหรือปฏิญาณตน

 ข. จำาเป็นต้องปฏิบัติตามพระธรรมนูญ และพระวินัยของคณะนักบวชในคณะนั้นๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง

ความนบนอบเชื่อฟังต่อผู้มีอำานาจโดยตรงในพระศาสนจักร

 ค. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปาเป็นประมุขสูงสุดหรือผู้แทนพระองค์ 

 ในกรณีที่กลุ่มนักพรตที่สละอารามออกไปนั้น พวกเขามักอ้างว่าพระศาสนจักรไม่ยอมรับฟัง และไม่มีความเมตตาต่อพวกเขา 

แต่แท้จริงแล้วเป็นพวกเขาเองไม่ยอมปฏิบัติกฎเกณฑ์และพระวินัยของคณะที่ตนเองสังกัดและได้เคยปฏิญาณเอาไว้ รวมถึงข้อบังคับ

ของกฎหมายพระศาสนจักรท่ีเก่ียวข้องกับพวกเขา ไม่ยอมเชื่อฟังพระสังฆราช ทั้งๆ ที่พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลได้ดำาเนินการด้วย

ความอ่อนนุ่ม เตือนสติและให้โอกาสเป็นเวลายาวนานขณะที่พวกเขาตั้งกฎเกณฑ์ของพวกเขาขึ้นเองและต้องการให้พระศาสนจักรยอมรับ

ในสิ่งที่พวกเขากระทำา  นอกนั้นพวกเขายังยืนยันเสมอว่าต้องการติดตาม “ชายหนุ่มผู้นั้น” โดยยกให้เป็นอาจารย์ผู้นำาชีวิตของพวกเขา และ

ยังเคารพบูชารูปปฏิมาอื่นๆ ทั้งนี้พวกเขาได้ประกาศตัวอย่างเปิดเผยว่า ปัจจุบันพวกเขาเป็นผู้ไม่มีศาสนา ไม่เป็นคาทอลิกและไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับพระศาสนจักรคาทอลิกอีกต่อไป 

5) สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยมีความห่วงใยต่อบรรดาพี่น้องคริสตชน จึงขอให้ช่วยกันเฝ้าระมัดระวังจากการชักชวน

ของคนกลุ่มนี้ พวกเราต้องปกป้องความเชื่อให้มั่นคง เหตุการณ์เช่นนี้ มีกล่าวไว้แล้วในพระคัมภีร์ ดังที่นักบุญเปาโลกำาชับกับทิโมธี ว่า  

พระจิตเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า ในยุคสุดท้าย บางคนจะละทิ้งความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟังจิตที่หลอกลวงและคำาสอนของปีศาจ 

สนใจคำาสอนของคนโกหกเจ้าเล่ห์ ซึ่งมโนธรรมของเขาถูกมารร้ายตอกตราไว้แล้ว (เทียบ 1 ทธ 4:1-2) 

 อนึ่ง สมณสภาแห่งการเสวนากับศาสนาอื่น (Pontifical Council for Interreligious Dialogue) แห่งสันตะสำานักได้ออก 

คำาเตือนต่อพี่น้องคาทอลิกเป็นระยะๆ ว่า ในโลกปัจจุบันมีลัทธิแปลกๆ ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่มีการ 

ตั้งชื่อว่า “New Age” ซึ่งพระศาสนจักรคาทอลิกได้สอนให้ลูกๆ ของตนพึงเฝ้าระมัดระวังอันตรายเหล่าน้ีท่ีอาจจะแฝงมาในรูปแบบต่างๆ ซ่ึง

จะทำาลายความเช่ือของพวกเรา  เราจึงต้องมีความรอบคอบและใช้วิจารณญาณอย่างมีเหตุผลที่หนักแน่น

 ดังนั้น สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  จึงขอย้ำาอีกครั้งหนึ่งว่าพระสังฆราชแต่ละองค์มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้อง 

ปกป้องบรรดาสัตบุรุษคาทอลิกท่ีอยู่ภายใต้การปกครองให้พ้นจากอันตรายจากความหลงผิดโดยการชักนำาของบุคคลประเภท 

ดังกล่าวข้างต้นที่มีเจตนาทำาลายหลักความเช่ือและต่อต้านหลักคำาสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกซ่ึงนำาความแตกแยกและ 

ความสับสนมาสู่หมู่คณะของพระศาสนจักรส่วนรวม จึงขอให้พี่น้องคริสตชนคาทอลิกรักษาตนเองให้พ้นจากความผิดหลงที่เกิด 

จากกลุ่มคนที่กำาลังสร้างความสับสนในสถานการณ์ปัจจุบัน

 ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2015

(พระอัครสังฆราช หลุยส์  จำาเนียร  สันติสุขนิรันดร์)

พระอัครสังฆราชแห่งท่าแร่-หนองแสง

ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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ตอนที่ 75

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

3 กรกฎาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l นี่ไม่ใช่รูปแบบปกติในการร่วมพบปะกันของสำานัก

วาติกัน เพราะเริ่มต้นด้วยการร้องเพลงด้วยเสียงอัน 

ทรงพลังของ อันเดรีย โบเชลลิ ก้องกังวานไปทั่วจัตุรัส

นักบุญเปโตร  ผู้ฟังเสียงดนตรีคือผู้แสวงบุญซึ่งเป็น 

2 กรกฎาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l เม่ือเวลาแห่งเสรีภาพทางศาสนามาถึง ประเทศปากีสถาน

กลับเป็นผู้ขัดขวางสิ่งนี้ ถือเป็นการผิดกฎหมายสำาหรับ

พวกมุสลิมที่จะกลับใจเป็นคริสตชน แม้แต่ส่งข้อความ

ที่อ่านได้ว่า “เยซู” ก็ทำาให้ใครบางคนต้องเจอกับปัญหา

ร้ายแรง คุณพ่อกิลเบิร์ต จิล (ชาวปากีสถาน) กล่าวว่า    

“เราพูดในหนทางใดๆ ก็ไม่ได้ ทั้งรูปแบบและรูปภาพ 

ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ไม่ได้แม้แต่

วิธีสื่อสารส่งข้อความ”

lประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การเบียดเบียนคริสตชน

ได้ทวีความรุนแรงในช่วงปีที่ผ่านมา   กฎหมายกล่าว 

ผรุสวาทของประเทศนำามาใช้กับเป้าหมายคือคริสตชน

อย่างอยุติธรรม บางครั้งแม้แต่ผู้ไม่ได้ต่อต้านกฎหมายนี้ 

ก็ยังถูกกล่าวหา การลงโทษมีต้ังแต่ปรับเงินไปจนกระท่ัง

ให้ถึงแก่ความตาย    มงซินญอร์เอ็นริโก ดาล โคโวโล 

(อธิการมหาวิทยาลัยลาเตรันแห่งสันตะสำานัก)กล่าวว่า     

“กฎหมายที่เปิดโอกาสให้มีความอยุติธรรมน้ันเลวร้าย

พระสันตะปาปาทรงภาวนาเพื่อคริสตชนที่ถูกเบียดเบียน

ส่วนหนึ่งของกลุ่มคณะ “ฟื้นฟูใหม่ในองค์พระจิตเจ้า”  

จากน้ันก็คือแขกรับเชิญ...สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ทรงดำาเนินไปตามทางทั่วจัตุรัสด้วยรถขับเคลื่อน  ทรง

อวยพรฝูงชนไปตลอดทาง    เพื่อเริ่มรายการ พระสันตะ- 

ปาปาทรงนำาภาวนาเพื่อคริสตชนท่ีถูกเบียดเบียนและ

เพื่อเอกภาพของคริสตชน พระองค์ตรัสตอนหนึ่งว่า 

“พวกนั้นที่จงเกลียดจงชังพระเยซูเจ้าและฆาตกรรม 

คริสตชน...ก่อนจะฆ่าคน  พวกนั้นไม่ถามว่า แกเป็น 

ลูเธอรันหรือเปล่า? เป็นออร์โธดอกซ์ม้ัย? เอวานเยลิคอล? 

แบ๊ปติสต์? เป็นเมโธดิสต์หรือเปล่า?  ไม่เลย  พวกนั้น 

พูดว่าแกเป็นคริสตชนจากนั้นก็ลงมือบั่นคอพวกเขา 

พวกนั้นไม่สนใจความแตกต่าง พวกนั้นรู้ว่าคริสตชน

มีรากฐานร่วมหนึ่งเดียวกันท่ีนำาผู้คนไปสู่ชีวิตและ

พระนามนั้นก็คือพระเยซูคริสตเจ้า เป็นองค์พระจิตเจ้าที่

ทรงนำาชีวิตมาให้”

l มี 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างบังเอิญน่าประทับใจ ใน

ขณะท่ีผู้แสวงบุญกำาลังเล่าถึงบทบาทของความเชื่อ 

คริสตชนในชีวิตประจำาวันต้องทำาอะไรบ้าง เหตุการณ์แรก

คือเยาวชนอายุ 17 ปี ผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตมาโดย

คุณตาของเขาเพราะแม่ของเขามีปัญหาเก่ียวกับยาเสพติด 

เขาเล่าว่า  “พระเยซูเจ้าทรงเป็นบ่อเกิดแห่งพละกำาลังใน 

ชีวิตของผม แท้จริง พระหรรษทานของพระจิตเจ้าทรง

ช่วยผมอย่างมาก เฉพาะอย่างยิ่งในการประคองตัวใน

หมู่คนไม่มีความเช่ือ”  จากน้ันก็มีผู้สูงอายุคนหน่ึงผู้ทำางาน 

เป็นผู้พิพากษา เขาเล่าถึงบทบาทเสริมกันและกันของ

ความยุติธรรมและความเมตตา

l พระสันตะปาปาตรัสว่าพร้อมกับอำานาจ รายการการ

ประจญล่อลวงยาวเป็นหางว่าวก็ติดตามมา พระองค์

ทรงเตือนผู้คนว่าความเช่ือและความศรัทธาจะต้องมา

เป็นอันดับแรกตอนหนึ่งว่า “ผีปีศาจชักนำาผู้คนไปสู ่

การประจญล่อลวง การประจญที่ใครคนหนึ่งตกอยู่ใน

การถูกควบคุม ใครคนหนึ่งที่ตกในใจกลางการประจญ

ล่อลวงเต็มทั้งตัว

l ครั้งแล้วครั้งเล่า พระสันตะปาปาทรงเน้นความจำาเป็น

เรื่องเอกภาพของคริสตชน แม้จะมีความหลากหลาย 

พระองค์ทรงเน้นว่ามันไม่เกี่ยวกับรูปแบบภายนอก

แต่เกี่ยวกับความตระหนักได้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็น

ศูนย์กลางของความเชื่อคริสตชน

พระสันตะปาปาทรงภาวนาเพื่อคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนและเพื่อเอกภาพของคริสตชน

อันเดรีย โบเชลลิ นักขับร้องเพลงระดับโลก

กฎหมายกล่าวผรุสวาทในประเทศปากีสถาน ถือเป็นการผิดกฎหมาย

ที่จะส่งข้อความทางโทรศัพท์ที่มีคำาว่า “เยซู”

ที่สุด มันก่อเกิดความขัดแย้ง ไม่ใช่แต่เพียงประเทศ

ปากีสถาน เราได้พบเห็นที่อื่นๆ อีกมากในประเทศแถบ

ตะวันออกกลาง”

lเพื่อสะท้อนประเด็นนี้ หนังสือที่เขียนโดยชาฮิด โมบีน

ได้ตีพิมพ์ออกมาเพ่ือให้เห็นมุมมองของจำานวนตัวเลข 

มีพลเมืองเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ที่เป็นคริสตชน ซึ่งถือเป็น

จำานวนคร่าวๆ ราว 2.5 ล้านคน   มีความเปลี่ยนแปลง

อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการศึกษา เริ่มต้นด้วยเนื้อหา

ของหนังสือเรียนในประเทศปากีสถานท่ีพูดกระทบว่า

ต่อผู้นับถือศาสนาอื่นซึ่งเป็นคนส่วนน้อย  ซาฮิด โมบีน 

(ผู้เขียนหนังสือ “กฎหมายกล่าวผรุสวาทและเสรีภาพ

ทางศาสนา”) กล่าว   “คำาตอบอยู่ท่ีการส่งเสริมการศึกษา 

และการนำาเข้าสู่ประวัติศาสตร์ของศาสนาอ่ืนในโรงเรียน 

หนังสือแบบเรียนต้องได้รับการยกเลิกเนื้อหาท่ีวิพากษ์

วิจารณ์ศาสนาอื่นมากว่าศาสนาอิสลาม”

l ประเด็นนี้ก่อผลมากกว่าเพียงแค่ประเทศปากีสถาน 

บรรดาผู้นำาประเทศได้รับการเรียกร้องจากประชาคม

สากลให้พูดถึงการต่อต้านกฎหมายผรุสวาทและถ้า

จำาเป็นต้องมีบทบังคับอย่างเข้มงวดต่อประเทศที่ 

ขัดขวางเสรีภาพ   มารีอาเปีย การาวาเกลีย (วุฒิสมาชิก

ประเทศอิตาลี) กล่าวเสริมว่า  “เราไม่สนใจประเด็นนี้กัน 

อีกแล้วหรือ? เราไม่สนใจต่อกฎหมายผรุสวาทของ

ประเทศปากีสถานแล้วหรือ? เราเฉยเมยต่อเสรีภาพใน

การนับถือศาสนากันแล้วหรือ?”

l การเบียดเบียนศาสนาในประเทศปากีสถานเป็นไป

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างเช่นผู้ไม่ใช่มุสลิมไม่

สามารถเป็นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีได้ ยิ่ง

กว่านั้นพวกเขาไม่สามารถเป็นผู้พิพากษาในศาลของ

(อ่านต่อหน้า 11)
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บทอธิษฐานภาวนา

การรักษาด้วยการสัมผัสเท่านั้น

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ถ้าฉันเพียงสัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้น ฉันก็จะหายจากโรค”

(มัทธิว 9:21)

 ท่านเคยเห็นทารกเกาะแน่นกับผ้าหรือผ้าห่มเมื่อรู้สึกสบาย หรือใคร

คนหนึ่งที่จับเสื้อเชิ้ตของคนที่เขารักที่สิ้นชีวิตไปแล้ว กลิ่นและการแตะต้อง

สำาคัญมากสำาหรับเรา เมื่อเราพยายามระลึกถึง นายยอห์น ฟอร์ด นักออกแบบ

เสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงชาวอังกฤษได้เลือกเอาเสื้อผ้ามาออกแบบ จุดประสงค์ของ

เขาก็คือ ความพยายามมาทำาให้เป็นที่ระลึก โดยใช้เสื้อผ้าในรูปแบบต่างๆ ไว้

เป็นที่ระลึกถึงบุคคลที่เขารัก เอามาอยู่ใกล้ตัว เมื่อมีปัญหา สิ่งเหล่านี้สามารถ

ให้ความรู้สึกพิเศษสำาหรับผู้ที่เป็นทุกข์และเสียใจ มันสามารถช่วยให้พวกเขา

ยึดติดกับความรู้สึกพิเศษ 

 หญิงที่เราอ่านในพระวรสารที่เรานำามาพิจารณาในวันนี้ อยู่ในสภาพ

เจ็บปวดและรู้สึกไม่สบายใจ ไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้ เธอเจ็บปวดเป็นเวลา

สิบสองปี แต่ความเชื่อที่มีในพระคริสตเจ้า หมายความว่าเธอเข้าไปสัมผัสกับ

พระภูษา เธอทราบดีว่าพระองค์มีอำานาจที่จะรักษา และเธอยื่นมือหาพระองค์ 

เพื่อให้พระองค์ทรงรักษาเธอ สำาหรับเธอแม้พระภูษาของพระองค์ก็ดูเหมือน

จะมีพลังของพระองค์ซ่อนอยู่ ในที่สุดความเชื่อของเธอก็ช่วยให้เธอหายจาก

โรค 

 เม่ือเรารู้สึกโดดเด่ียว เจ็บปวดหรือเป็นทุกข์ หรือไว้อาลัย เราก็สามารถ

เข้าหาพระเยซูเจ้าได้ ความรักและพระเมตตาของพระองค์ต่อเราไร้ขอบเขตและ

สามารถรักษาหรือช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้น ให้เราเพียงวอนพระองค์เท่านั้น

 ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ประทับอยู่กับพวกลูกตลอดเวลา 

แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกรู้สึกเจ็บปวด มีทุกข์ 

โปรดทรงประทานพระพรแห่งความเชื่อ เมื่อลูกมีความยากลำาบาก 

โปรดทรงช่วยให้ลูกยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นด้วย เมื่อเขามีความทุกข์ทรมาน 

ทั้งนี้ เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของลูกทั้งหลาย อาแมน

สำ�นึกในธรรมช�ติ
ทุกอย่างดีต้องมีต้นทุน
จะกินอาหารอร่อยถูกปาก
จะมีเสื้อผ้าสวยรองเท้าแบรนด์เนม
จะนั่งรถสบายออกหรูไม่รุ่นล่าสุดก็เกือบล่าสุด
จะมีบ้านกว้างขวางสะดวกน่าอยู่น่าอาศัย
จะเรียนให้สูงเลือกอาชีพถูกใจ
จะเที่ยวที่สวยๆ มีอะไรให้แปลกตาสะดุดใจ
และอื่นๆ ทำานองนี้
ก็ต้องมีต้นทุน...แรงกายแรงใจแรงสมองแรงทักษะ
อย่างไปเที่ยวน้ำาตกครั้งนี้
ไหนต้องเดินทางด้วยรถยนต์เข้าประชิดตีนเขา
เดชะบุญที่ถนนอยู่ในสภาพดีแม้จะพลุกพล่าน
ไหนจะต้องเดินเท้าไปตามทางดินผ่านต้นไม้สูงชะลูด
ต่างแข่งขันยืดยอดให้พ้นกันเพื่อรับแสงแดด
จนลำาต้นเล็กเรียวสูงชะลูดแทบไม่เหลือสัดส่วนชนิดพันธุ์
ทั้งนี้ทั้งนั้นล้วนเพื่อความอยู่รอด
เสียงน้ำาไหลจากบนลงมากระทบโขดหินดังมาแต่ไกล
ทำาให้เลิกสนใจข้ามความเหนื่อยความร้อน 
จากที่จดจ้องพื้นทางเดินเพื่อเลี่ยงหินก้อนน้อยก้อนใหญ่
สายตาเริ่มเพ่งมองไปข้างหน้าที่มาแห่งเสียงความชุ่มฉ่ำา
ป้ายติดข้างทางบอกชื่อน้ำาตกบอกพืชพันธุ์ไม้
พร้อมบอกระยะทางกี่เมตรจากจุดนี้ถึงน้ำาตก
ซึ่งก็เป็นป้ายที่เห็นติดอยู่ทั่วไปตามสถานที่ท่องเที่ยว
แต่ป้ายถัดไปเห็นได้ชัดว่าแตกต่าง
ถ้อยคำาที่เขียนก็ไม่น่าเกี่ยวกับสถานที่
อ่านได้ชัดเจนเต็มตาสองข้าง...
“ไม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง”
ความคิดแรกคงมีใครบางคนนึกสนุกเขียนป้ายมาติด
คงจะผิดหวังกับงวดสุดท้ายที่ผ่านๆ มา
อุตส่าห์ไล่ล่าหาเลขเด็ด
กะว่าจะได้ลืมตาอ้าปากได้นานๆ สักที
แถมฝันหวานวางแผนใช้เงินรางวัลไว้เสร็จสรรพ
แต่ละงวดก็แอบลุ้นอยู่คนเดียว
เกรงว่าใครรู้ว่าถูกรางวัลจะมาขอเป็นญาติดีด้วย
ผ่านไปงวดแล้วงวดเล่าได้แต่ฝันค้าง
เลยเขียนป้ายประชดโชคชะตาตนเอง
ให้คนมาเที่ยวน้ำาตกได้เห็นได้สมน้ำาหน้า...
แต่เดินได้ไม่เกินสิบเมตร
ป้ายขนาดเดียวกันใจความเหมือนกันติดอยู่ข้างทาง
“ไม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง”
กระทั่งขึ้นเนินเห็นน้ำาตกเป็นทางลาดยาวอยู่ข้างหน้า
จึงเห็นอีกป้ายที่มีใจความยาวๆ เขียนอยู่
“โปรดรักษาความสะอาดของสถานที่
กรุณาทิ้งขยะลงในถังที่จัดไว้ตามจุดต่างๆ
ขอเตือนว่า สถานที่ธรรมชาติแห่งนี้มีผีสางนางไม้สิงสถิตอยู่
หากท่านทิ้งขยะทำาให้สถานที่สกปรก
จะเป็นการลบหลู่สร้างความไม่พอใจแก่เจ้าที่เจ้าทาง
ท่านจะถูกลงโทษไม่ให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง”
ทุกอย่างชัดแจ้ง
ข้อสันนิษฐานต่างๆ นานาตกไป
กลายเป็นความทึ่งขึ้นมาบัดดล...คิดได้ยังไง
เป็นการเตือนสติที่แนบเนียนนุ่มนวล...แต่น่าสำานึก
จะว่าไปแล้ว...ไม่ใช่แค่น้ำาตกแต่ธรรมชาติทั้งหมด
ทุกอย่างทุกแห่ง...มีพระผู้เป็นเจ้าของสิงสถิตอยู่แน่นอน
อย่างที่พระสมณสาส์น Laudato si’ ระบุไว้ชัดเจน
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 พระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสมุ่งประเด็นไปที่ “ระบบนิเวศที่สมบูรณ์”  พร้อม

กับการพิทักษ์ธรรมชาติของโลกด้วยความยุติธรรมต่อ

คนยากจนและคนที่เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายมากที่สุด

ด้วย พระองค์ตรัสว่าในสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่ทัศนคติ ความ

คิด สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างเรากับพระเจ้า เรากับเพื่อนมนุษย์ และเรากับ

ธรรมชาติ   เพ่ือให้ชีวิตกลับคืนสู่ความสมดุลและมีความ 

กลมกลืนอีกคร้ัง การกลับตัวกลับใจใหม่ในท่าทีท่ีถูกต้อง

เท่านั้น เราจึงจะสามารถจัดการกับการคุกคามที่โลกเรา 

กำาลังเผชิญอยู่ในทุกวันนี้  พระองค์ยืนยันว่าแม้ว่า

วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือดีที่มีอยู่ซ่ึงทำาให้เราสามารถ

ได้ยินเสียงเรียกร้องของผืนโลก แต่ว่าการเสวนาและ

การศึกษาก็เป็นกุญแจสำาคัญสองดอกที่สามารถ “ช่วย

เราให้รอดพ้นจากการทำาลายตนเองซึ่งปัจจุบันกำาลังโถม

กระหน่ำาเราอยู่”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงไตร่ตรอง

และตั้งคำาถามที่ท้าทายมาก ในสภาวะที่ภูมิอากาศของ

โลกผันแปรแบบเฉียบพลัน และระบบนิเวศผกผัน 

พระองค์จึงตั้งประเด็นว่า “โลกชนิดไหนกันที่พวกเรา

จะส่งมอบต่อให้กับผู้ท่ีจะตามมาภายหลัง ต่อลูกหลาน 

ที่กำาลังเจริญเติบโต?” 

 คำาตอบที่พระองค์เสนอนั้นเรียกร้องให้มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังในระบบการเมือง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงวิถีชีวิตของเราแต่ละคน 

ด้วย  ในพระสมณสาส์น “ขอคำาสรรเสริญจงมีแด่พระองค์” 

(Laudato Si’) จึงมีเนื้อหาสาระดังนี้

 วิเคราะห์ บทที่ 1 การท้าทายที่สำาคัญที่สุด 

ท่ีกำาลังเผชิญกับ “บ้านส่วนรวมของเราคือผืนแผ่นดิน

โลกนี้”

 อากาศเป็นพิษ ขยะ และความมักง่าย 

ชอบท้ิงขว้าง:  “โลกซ่ึงเป็นบ้านส่วนของพวกเราดูเหมือน

กำาลังกลายเป็นกองขยะส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่ว”

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:  “เราทราบ 

ว่ามีสิ่งหนึ่งที่กำาลังท้าทายมนุษย์ทุกวันนี้ แต่หลายคนท่ี

มีอำานาจทางทรัพยากร เศรษฐกิจ และการเมืองดูเหมือน

มัวแต่สาละวนอยู่แต่เล่นลิ้นกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง 

หรือปิดบังปัญหาดังกล่าว”

 น้ำา:  “การมีน้ำาสะอาดท่ีสามารถด่ืมได้เป็นสิทธิ

สากลพ้ืนฐานของมนุษย์” แต่ประชากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะ

เด็กต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและเสียชีวิตลงเพราะด่ืมน้ำาท่ีมี

เชื้อโรค”

 ความหลากหลายของชีวิตสัตว์และพืช:  

“แต่ละปีเราจะเห็นการสูญพันธุ์ของสัตว์และพืชนับพัน

ชนิด” เราไม่อาจเดาถึงผลร้ายที่จะตามมา เพราะ “เรา

ทุกคนท่ีเป็นสัตว์มีชีวิตต่างต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน” 

บ่อยคร้ังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจข้ามชาติเป็นอุปสรรค

ต่อการปกป้องคุ้มกัน

 การล่มสลายของการจัดระบบสังคม:  รูปแบบ 

พระสมณสาส์น “ขอค�าสรรเสริญจงมีแด่พระองค์”
Laudato Si’ : ว่าด้วยการเอาใจใส่ดูแลบ้านส่วนรวมของเรา

ปัจจุบันของการพัฒนาสังคม ส่งผลร้ายต่อคุณภาพชีวิต

ของมนุษย์ส่วนใหญ่ และ “หลายเมืองใหญ่ๆ ขาด

โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งใช้พลังไฟฟ้าและน้ำา

มากเกินความจำาเป็น”

 ความไม่เท่าเทียมในโลก:  ปัญหาธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อคนท่ีตกอยู่กับความเสี่ยงท่ี

จะได้รับอันตรายรวมถึงมนุษย์ส่วนใหญ่ของโลก  การแก้ไข

ไม่ได้อยู่ที่การลดอัตราการเกิด  แต่ต้องแก้ที่การบริโภค

สุดโต่ง

 วิเคราะห์ บทที่ 3 พูดถึงรากเหง้าของปัญหา

ที่เป็นสาเหตุแห่งวิกฤตที่กำาลังทวีเพิ่มขึ้นทุกๆ วัน 

ซึ่งมาจาก

 เทคโนโลยี:  ยุคแห่งเทคโนโลยีนำาเอาความเจริญ 

ก้าวหน้ามาสู่การพัฒนาที่ค่อนข้างยั่งยืน แต่ละเลยไม่

คำานึงถึงหลัก “จริยธรรม”  ความก้าวหน้า “ให้ความ

รอบรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจแก่คน

บางคน หรือคนกลุ่มน้อยเท่านั้นซึ่งทำาให้คนเหล่านั้น

กลายเป็นเจ้านายของมวลมนุษย์

 สภาวะจิตที่หมกมุ่นหลงใหลในเทคโนโลยี:  

“เศรษฐกิจรับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทุกอย่าง

โดยเล็งผลกำาไรเป็นที่ตั้ง  แต่ในตัวมันเองนั้นการตลาด

ไม่สามารถรับรองถึงการพัฒนามนุษย์และสังคมแบบ

องค์รวมได้

 มนุษย์คือศูนย์กลางของชีวภาพ:  ความเส่ือม 

โทรมของธรรมชาติและการล่มสลายของสังคมเป็นผล

ของการที่มอง “ทุกสิ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่งดงาม

นอกจากว่ามันนำามาซึ่งผลประโยชน์สำาหรับตนเอง”

 แรงงาน:  ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์จำาเป็นต้องคำานึง

ถึงคุณค่าของแรงงานเพ่ือทุกคนสามารถท่ีจะมีงานทำา 

น่ีเป็นการทำาธุรกิจเลวร้ายต่อสังคมท่ีไม่ยอมลงทุน 

กับคนเพื่อที่จะทำากำาไรในระยะสั้น

 เทคโนโลยีด้านชีววิทยา:  “Genetically 

modified organism (GMO)” เป็นประเด็นที่สลับ

ซับซ้อนเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ซึ่งช่วยแก้บาง

ปัญหาได้ก็จริง แต่ว่ามันก็นำาเอาปัญหามาด้วยเช่นกัน 

เช่น ท่ีดินตกอยู่ในกำามือของเจ้าของเพียงไม่ก่ีคน ตัดแข้ง

ตัดขาของเกษตรกรรายย่อย ทำาลายระบบชีวภาพและ

ระบบนิเวศ

 ดังนั้นการแก้ปัญหาระบบนิเวศจะอยู่ตรง

ไหน? ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาที่กล่าวไว้

ข้างบนและน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

 คำาสอนจากบทที่ 2 พระวาจาพระเจ้าเรื่อง

การสร้างสรรพสิ่ง:  สำารวจพระคัมภีร์ทั้งพระธรรมเก่า

และพระธรรมใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าชีวิตมนุษย์นั้นมี

ความสัมพันธ์กับพระเจ้า กับเพื่อนมนุษย์ และกับโลก

ที่ถูกสร้างขึ้น  เราต้องยอมรับความบาปของเรา  เมื่อ

เราทำาลายความสัมพันธ์ดังกล่าวและต้องตระหนักถึง 

“ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่” ที่เราต้องมีต่อสิ่งสร้าง

ของพระเจ้า

 ข้อเสนอจากบทที่ 4 การจัดระบบนิเวศที่

บริบูรณ์:  เราจำาเป็นต้องค้นหาความจริงใหม่แห่งความ

ยุติธรรมซ่ึงหมายความว่า “การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวกับ

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่อาจที่จะแยกออกจากการ

วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับมนุษย์ ครอบครัว การงาน 

เศรษฐกิจ และการเมือง” ในขณะเดียวกันการแก้ปัญหา

ต้องมีพื้นฐานบน “การเลือกเข้าข้างเพื่อนร่วมโลกพี่น้อง 

ชาย-หญิง ของเราที่ยากจนที่สุด”

 ข้อเสนอจากบทที่ 5  การเสวนา:  วิธีเข้าถึง 

ปัญหาและการลงมือปฏิบัติ  เน้นถึงความจำาเป็นที่จะต้อง 

มี “การอภิปรายที่มีใจเปิดกว้างและซื่อสัตย์ เพื่อที่ 

ผลประโยชน์พิ เศษของบางคนหรือบางกลุ่มหรือ

อุดมการณ์บางอย่างจะไม่ไปขัดกับความดีส่วนรวม”  

พระศาสนจักรไม่ประสงค์ที่จะไปจัดการระบบเรื่อง

วิทยาศาสตร์หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ แต่พระ

ศาสนจักรสามารถส่งเสริมการเสวนาเก่ียวกับการบริหาร

จัดการในระดับโลกและระดับท้องถิ่น  เพื่อการตัดสินใจ 

ที่โปร่งใส  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวม

ทั้งพร้อมที่จะเสวนาด้วยความเคารพกับผู้ที่มีความเชื่อ

แตกต่างกันและกับโลกวิทยาศาสตร์

 ข้อเสนอจากบทที่ 6 การศึกษา   การเปลี่ยนใจ 

ใหม่  การมุ่งชีวิตฝ่ายจิต:  

 การศึกษา   พระสันตะปาปาขอร้องให้โรงเรียน 

ครอบครัว สื่อ และพระศาสนจักรทุกส่วนให้ช่วยกัน 

หล่อหลอมนิสัยและพฤติกรรม  การเอาชนะการเห็นแก่ตัว 

ขณะที่เปลี่ยนวิถีการดำาเนินชีวิตและรู้จักประมาณใน

การบริโภค ซ่ึงจะสามารถ “กดดันผู้มีอำานาจทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม” ให้เกิดการเปล่ียนอย่างมีนัยสำาคัญ

ในสังคมได้  

 การเปล่ียนแปลงหัวใจใหม่เกี่ยวกับระบบ

นิเวศ:  นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีในฐานะที่เป็นต้นแบบ

ของ “ความห่วงใยอย่างจริงจังในการปกป้องพิทักษ์โลก” 

ซึ่งท่านแสดงให้ปรากฏในรูปแบบของความกตัญญูต่อ

พระเจ้าในสิ่งสร้างบนผืนแผ่นดินโลก  การมีใจกว้าง 

ความคิดสร้างสรรค์ และการที่มีใจกระตือรือร้น

 ชีวิตฝ่ายจิต:  พระสมณสาส์นจบด้วยภาวนา 

สองบทเป็นการแสดงถึงความเชื่อในพระเจ้านั้นสามารถ

หล่อหลอมและเป็นแรงบันดาลใจให้เราปกป้องธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม  ศีลศักด์ิสิทธ์ิต่างๆ พระตรีเอกภาพ แบบฉบับ 

ของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ และความหวังของเราที่จะได้รับ 

ชีวิตนิรันดรสามารถสอน กระตุ้น และเพิ่มความเข้มแข็ง 

ให้เราสามารถปกป้องพิทักษ์ธรรมชาติโลกท่ีพระเจ้าทรง

ประทานให้กับเรา  

นำาเสนอโดย มงซินญอร์วิษณุ  ธัญญอนันต์

สรุปจากเนื้อข่าวสารของวิทยุวาติกัน         
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หลากอารมณ์...
 ผมใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็น

เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ รวมทั้ง

ติดตามข่าวสาร การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ใน

แต่ละแห่งของพื้นที่บนโลกใบนี้

 โดยไม่มีข้อจำากัดในด้านสถานที่และเวลา 

ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดในทวีปยุโรป อเมริกา หรือ

เอเชีย แบบนาทีต่อนาที

 เนื้อหาและข่าวสารมากมาย ที่หลั่งไหล 

เข้ามาไม่ว่าจะมาจากเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมรุ่น 

เพื่อนที่ทำางาน คนรู้จัก สำานักข่าวต่างๆ รวมถึง

องค์กรทางวิชาชีพ ศาสนาและสังคมมากมาย ที่ 

ได้รับในแต่ละวัน

 เมื่อไม่นานมานี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน ผม

ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อน 3 คน ทาง

เฟสบุ๊ค (Facebook) ด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่

แตกต่างกัน...

 เพ่ือนคนแรกเป็นชาวอเมริกัน อายุประมาณ 

40 ปี สามีป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

(Leukemia) ตลอดเวลาประมาณ 5 สัปดาห์ ที่เธอ

เขียนและเล่าถึงความผูกพันที่มีต่อคู่ชีวิต ตั้งแต่แรก

เจอจนถึงวันที่หมอบอกถึงโรคร้ายท่ีเข้ามาสู่ชีวิตคู่

ของเธอ เธอไม่มีลูกแต่เล้ียงสุนัขเหมือนลูกไว้หน่ึงตัว 

 เหมือนกับฝันร้ายของเธอในแต่ละวัน ที่

ต้องเห็นสามีของเธอต่อสู้กับโรคร้ายนั้น วันแล้ว 

วันเล่า เธอใส่รูปคู่หลายรูปลงบนเฟสบุ๊คของเธอ 

เพ่ือระลึกถึงความทรงจำาท่ีดี และเพ่ือต้องการแบ่งปัน

ความรู้สึกของเธอ มีเพื่อนและญาติพี่น้องของเธอ

จากหลายรัฐ ที่ไม่สามารถเดินทางมาเยี่ยมเธอได้ ส่ง

กำาลังใจมาให้

 ในที่สุดขั้นตอนสุดท้ายของการรักษา คือ

การปลูกถ่ายไขกระดูก และสามีของเธอก็จากไป

แบบไม่มีวันกลับ... ชีวิตยังคงดำาเนินต่อไป

 เพื่อนคนที่สองเป็นชาวเม็กซิกัน อเมริกัน 

อายุประมาณ 30 ปี เธอตื่นเต้นมากที่กำาลังจะมี

ลูกคนแรก ทุกรายละเอียดและขั้นตอนที่เธอไปพบ

หมอ เธอเล่าอย่างตื่นเต้น และรอคอยการเกิดมา

ของสมาชิกใหม่ในครอบครัวด้วยความหวัง

 เพื่อนๆ ของเธอในวัยเดียวกัน ต่างให้คำา

แนะนำา แสดงความยินดี ส่งรูปการ์ตูน รูปดอกไม้ 

มาให้เธอ

 เธอลงรูปเซลฟี (Selfie) ของเธอเป็นช่วงๆ 

รูปอาหารเพื่อสุขภาพ รูปอัลตร้าซาวด์ของเด็ก รวม

ถึงการจัดงานต้อนรับเด็กเกิด (Baby Shower) ซึ่ง

เป็นวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน

 และแล้วเด็กน้อยก็ลืมตาดูโลก ลูกสาวของ

เธอสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทุกวันนี้เธอยังลงรูป

ลูกสาวกับความเป็นคุณแม่มือใหม่ด้วยความภาค

ภูมิใจ... ชีวิตยังคงดำาเนินต่อไป

 เพื่ออีกคนหนึ่งเป็นคนไทย อายุประมาณ 

50 ปี หมอบอกว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านม 

 ก่อนหน้านี้ รูปภาพในเฟสบุ๊คของเธอ มี

สีสันเล่าถึงการเดินทาง เป็นครอบครัวใหญ่ เป็นคน

ร่าเริงมีชีวิตชีวา

 ก่อนหน้าที่เธอเข้ารับการผ่าตัด มีรูปการ 

เดินทางไปขอพรไหว้พระในแต่ละวัด และเธอก็ลง

รูปชูสองนิ้วรู้สึกตัวดีก่อนเข้าห้องผ่าตัด เพื่อนร่วม

วิชาชีพ และญาติพี่น้องของเธอต่างส่งกำาลังใจมาให้

เธอด้วยข้อความต่างๆ 

 การผ่าตัดผ่านไปด้วยดี หมอได้ตัดเนื้อ

ร้ายของเธอออกไป มีรูปเพื่อนและญาติพี่น้องของ

เธอไปเยี่ยมและให้กำาลังใจหลังการผ่าตัด... ชีวิตยัง

คงดำาเนินต่อไป

 ผมติดตาม ดูภาพถ่าย อ่านข้อความ ของ

เพื่อนทั้งสามคน เหมือนกับว่าผมอยู่ใกล้ชิดและมี 

ความรู้สึกร่วมในอารมณ์ของเพ่ือนแต่ละคน คนหน่ึง 

กำาลังจะสูญเสียผู้เป็นที่รัก คนหนึ่งกำาลังยินดีกับ 

การมีชีวิตใหม่ คนหน่ึงกำาลังต่อสู้เพื่อการอยู่รอด

 เราแต่ละคนคงหนีไม่พ้นต่อการสูญเสีย

ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต แต่การสูญเสียไม่ใช่การ 

สูญส้ินทุกอย่าง บางคร้ังเป็นเหมือนการเร่ิมต้นอีกคร้ัง 

แม้แต่การสูญเสียชีวิตของเรา อาจเป็นการเริ่มต้น

ชีวิตที่ดีของคนอื่น ด้วยแบบฉบับและเบ้าหลอมที่ดี

 ด้วยความหวังที่มีอยู่เสมอ และกำาลังใจที่มี

อยู่รอบข้าง รวมทั้งกำาลังใจจากตัวเราเอง 

 อุปสรรค ความท้อแท้ ปัญหามากมายที่

เกิดขึ้น เป็นเพียงบททดสอบของชีวิต ขอเพียงให้

มีสติ นิ่ง มีเหตุมีผล ทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์ในตัวมันเอง ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ อยู่

กับมันและทุกสิ่งก็จะผ่านไป

ความหลากหลายอารมณ์

ของมนุษย์ 

เราเป็นเจ้านายของตัวเอง... 

ชีวิตยังคงดำาเนินต่อไป

“อย่าไปตัดสินเขา และท่านจะไม่ถูกตัดสิน  

อย่ากล่าวโทษเขา แล้วท่านจะไม่ถูกกล่าวโทษ  

ยกโทษเขาแล้วท่านจะได้รับการยกโทษ จงให้

เขาแล้วพระเจ้าจะประทานให้ท่าน  ท่านจะได้

รับจนเต็มสัดเต็มทะนาน ทั้งแน่นและพูนจน

ล้นออกมา  เหตุว่า  ท่านตวงให้เขาอย่างไร

พระเจ้าจะทรงตวงตอบแทนให้ท่านอย่างนั้น” 

(เทียบ ลูกา 6:37-38)

ข้อรำาพึงจากพระวรสาร

 ชายคนหนึ่งรำาพึงถึงคำาสอนขององค์

พระคริสตเจ้า  เรื่อง  “การให้”  ตามบทพระวรสาร 

ของนักบุญลูกา

 ตอนนี้.......   คิดหนักว่า  จะต้องให้ถึง

ขนาดไหน.....  เทวดามาปรากฏตัว  ชายคนนั้น

จึงถามเทวดาว่า  

 “เรามิต้องให้แก่คนอื่นโดยตลอดไป

หรือ?”   .....เทวดาตอบว่า   “โอ!  เปล่าเลย  ไม่

ต้องถึงขนาดนั้น  

 เราให้แก่คนอื่นตราบเท่าท่ีพระยังให้ต่อ

เราอยู่........  แค่นั้นเอง.......”

  - Jean Jacques Rousseau

ราฟาแอล
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

นิสเลา  ริลโก  ประธานสมณสภาเพื่อฆราวาส  โอกาส

จัดสัมมนานานาชาติ  หัวข้อ “โค้ช ผู้อบรมประชาชน”  

เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม ค.ศ. 2015

 2. “พิจารณาภาพของโค้ช  เราเน้นบทบาท

ผู้อบรมทั้งเป็นอาชีพหรือสมัครเล่นในชีวิต  เราทุกคน

ต้องการผู้อบรมที่เป็นผู้ใหญ่  ฉลาดและคนมีสมดุล  ช่วย 

เราให้เติบโตในครอบครัว  ในการศึกษา  ในการงาน  และ 

ในความเชื่อ    ผู้อบรมที่คอยให้กำาลังใจเราก้าวไปทีละขั้น 

โดยไม่ต้องกลัวอุปสรรค  และการท้าทายที่ต้องพบ  ผู้

อบรมที่กระตุ้นเราให้เอาชนะเวลายากลำาบาก  ผู้ที่ให้

กำาลังใจเราให้มั่นใจตนเองและเพื่อนร่วมทีม  ผู้ที่อยู่ใกล้

เราทั้งในเวลาผิดหวัง  ล้มเหลว  และในเวลายินดีพบ

ความสำาเร็จ    ที่จริงโค้ชสอนกีฬา  เป็นพิเศษในแวดวง

กีฬาคาทอลิกสมัครเล่น  ช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้

สมบูรณ์  สมดุลและเป็นผู้ใหญ่

 3. หากเยาวชนได้พบผู้อบรมที่ดีก็พัฒนาและ

เลียนแบบได้ดี  จะรู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่า  ไม่ใช่ของ

เพื่อนๆ เท่านั้นแต่ของผู้ใหญ่ด้วย  แต่ถ้าเขาไปตาม

ตัวอย่างไม่ดีและแสวงหาความสุขผิดๆ  อันตรายก็ตาม

มาเรื่อยๆ  โค้ชจึงสำาคัญมาก  ต้องมีความรับผิดชอบ  

เพราะเขาอยู่กับเยาวชนสัปดาห์ละหลายชั่วโมง  และมี

อิทธิพลกับเยาวชน  โดยอาศัยพฤติกรรมและบุคลิกของ

โค้ช... โค้ชต้องเป็นแบบอย่างที่ดี  มีการตัดสินใจถูกต้อง 

และไม่เลือกปฏิบัติ  มีความยินดีในชีวิต  อดทน  รู้จัก

เคารพและมีทัศนคติดีต่อทุกคน  เป็นพิเศษต่อคนที ่

ไม่เก่งมากๆ  โค้ชต้องเป็นแบบอย่างด้านความเชื่อ  

 1. ในเรื่องกีฬาต้องมีโค้ชเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี  

เพื่อบรรลุคุณค่าของกีฬา  ไม่ใช่กดดันนักกีฬาให้เล่น

เพื่อผลประโยชน์  เป็นพิเศษด้านเศรษฐกิจ  สมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิสได้เขียนสารถึงพระคาร์ดินัลสตา- 

ความเชื่อช่วยเราให้เพ่งสู่พระเจ้า  ไม่ใช่เน้นกิจกรรม  

ไม่ใช่แค่กีฬา     เป็นนักกีฬาสมัครเล่นหรือผู้แข่งขันต้องมี 

เป้าหมายที่ถูกต้องและฉลาด  รู้จักแพ้และรู้จักชนะ  

ความเชื่อช่วยให้เรามองความดีของคนอื่น  ซึ่งช่วยเรา

ให้ชนะการประจญเรื่องการแข่งขันและก้าวร้าว  ความ

เชื่อช่วยเราเข้าใจศักดิ์ศรีของแต่ละคน  แม้แต่คนที่เล่น

ไม่เก่ง  โค้ชช่วยสร้างบรรยากาศความช่วยเหลือเกื้อกูล  

ช่วยเยาวชนที่ด้อยโอกาส  เพราะเหตุผลสังคมต่างๆ  ได้ 

พบหนทางและเคร่ืองมือเหมาะสมช่วยให้มีส่วนร่วม 

ในการกีฬา  และมีประสบการณ์เข้าสังคม    โค้ชที่มีสมดุล 

ท้ังกายและใจจะรู้จักวิธีรักษาคุณค่าของกีฬาและธรรมชาติ

พ้ืนฐานของเกม  และกิจกรรมเข้าสังคม  โค้ชท่ีดีจะปกป้อง  

ไม่กดดัน  ไม่เน้นผลกำาไรมากมายในปัจจุบัน  เป็นพิเศษ

ด้านเศรษฐกิจ”

 4. “ต่อจากพ่อแม่ผู้ปกครอง  ครู  พระสงฆ์  และ

ครูคำาสอนแล้ว  โค้ชก็เป็นผู้อบรมที่มีผลต่อเยาวชน  ผู้

อบรมท่ีดีทุกคนต้องได้รับการอบรมเข้มข้น  จำาเป็นต้องมี

การอบรมผู้อบรม   การสัมมนาผู้เกี่ยวข้องด้านกีฬา  จึง 

สำาคัญทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ  การสนใจและ

ลงทุนอบรมโค้ชจึงเป็นเรื่องดี  เพื่อเยาวชนพบโค้ชที่เป็น 

พยานชีวิตแท้ๆ  และความเชื่อที่มีชีวิตชีวา”

แปลจาก L’osservatore Romano เล่ม 22 
(29 พฤษภาคม 2015), หน้า 14.

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
21 มิถุนายน ค.ศ. 2015

โค้ชที่ดี

ปราสาทแห่งจิต
โดยนักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา 

หนังสือที่เป็นเสมือน
คำาแนะนำา

สำาหรับผู้แสวงหา
ความก้าวหน้าในชีวิตจิต 

ราคา 190 บาท 

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

หุบเขา

ทุกแห่ง

จะถูกถมให้เต็ม

ภูเขาและเนิน

ทุกแห่ง

จะถูกปรับ

ให้ต�่าลง

ทางคดเคี้ยว

จะกลายเป็น

ทางตรง

ทางขรุขระ

จะถูกท�าให้ราบเรียบ

และมนุษย์ทุกคน

จะเห็นความรอดพ้น

จากพระเจ้า

(ลูกา 3:5-6)
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ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

ระบบการปกครอง ซ่ึงโดยเนื้อแท้มีอำานาจที่จะกำาจัด

อะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงอิสลามหรือลงมือกระทำา

ต่อต้านสิ่งเหล่านั้น

น�้ำผึ้งปำ่แท้จำกบนดอย 

รำคำขวดละ 300.- บำท 

รำยได้สมทบทุนสร้ำงวัดบนดอย 

จ�ำหน่ำยที่ โรงพิมพ์อัสสัมชัญ 

เวลำ 08.00-16.30 น.

โทรศัพท์ 0-2268-1646 ถึง 8 

กด 0

  ”

“

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

อัพเดทข่าวคาทอลิก คลิก
www.udomsarn.com

Facebook
อุดมสารแฟนคลับ

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เห็นชอบให้วิทยาลัยดำาเนินการเปิดการเรียนการสอน  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

- การจัดการศึกษาเพิ่มเติม (เทียบ Summer) 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (เริ่มเดือน

มิถุนายน 2558 สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคริสต- 

ศาสนศึกษา ปี 4 และสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  

ปี 2) 

- ภาคการศึกษาท่ี 1   ต้ังแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

- ภาคการศึกษาท่ี 2  ต้ังแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 16)
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150 ปี พันธกิจ (ต่อจากหน้า 20)

พิมพิสาร พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย 

สมานจิต คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล คุณพ่อวิรัช  

อมรพัฒนา โดยมีพระสงฆ์ และสัตบุรุษมาร่วมในพิธี

จำานวนมาก เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2015 ที่วัด

พระมหาไถ่ กรุงเทพฯ

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกาศ

ให้สามารถรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ในโอกาสปี

แห่งพระพรของการเผยแผ่ความศรัทธาต่อพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ครบ 150 ปีของคณะพระมหาไถ่ (27 

มิถุนายน 2015 - 27 มิถุนายน 2016)

 ถือได้ว่าเป็นความเมตตาและความรักอันย่ิงใหญ่ 

ของพระเจ้าผ่านทางแม่พระในโอกาสพิเศษนี้ ซึ่งพระ 

สันตะปาปาได้มอบพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ให้กับ 

ทุกคนที่มีความรักความศรัทธาต่อพระมารดานิจจา- 

นุเคราะห์และมีความตั้งใจที่จะดำาเนินชีวิตในหนทาง

แห่งความดี พระคุณการุณย์นี้สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 

27 มิถุนายน 2015 จนถึง 27 มิถุนายน 2016 สำาหรับ

ผู้ท่ีเดินทางไปแสวงบุญ ท่ีวัดนักบุญอัลฟอนโซ กรุงโรม 

ประเทศอิตาลี ซึ่งรูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ประดิษ- 

ฐานอยู่ หรือการไปเทิดเกียรติพระมารดานิจจานุเคราะห์

ตามวัดต่าง ๆ ของคณะพระมหาไถ่ทั่วโลกก็สามารถ 

รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้เช่นเดียวกัน

 เงื่อนไขท่ัวไปของการรับพระคุณการุณย์ครบ

บริบูรณ์ มีดังนี้ การไปรับศีลอภัยบาปอย่างดี การรับ

ศีลมหาสนิท และการสวดภาวนาตามพระประสงค์ของ

พระสันตะปาปาและตามด้วยการสวดบทข้าแต่พระบิดา 

บทข้าพเจ้าเชื่อ และบทภาวนาต่อพระแม่มารีย์ (ผู้ที่

ปรารถนาท่ีจะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์จะต้อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นนี้ให้ครบ)

 สำาหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีเหตุอันจำาเป็น 

ที่ไม่สามารถเดินทางไปแสวงบุญได้นั้น พวกเขาสามารถ

รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้เช่นกัน พวกเขาสามารถ 

ร่วมจิตใจในการเฉลิมฉลองปีแห่งพระพรนี้และร่วม 

แสวงบุญผ่านทางชีวิตฝ่ายจิตที่เป็นทุกข์ถึงบาปที่ได้ 

กระทำามา พร้อมกับแสดงความต้ังใจท่ีจะร่วมในเง่ือนไข 

ปกติของการรับพระคุณการุณย์นี้ พวกเขาควรแสวงหา 

พระเมตตาของพระเจ้าโดยยกถวายความทุกข์ทรมาน 

ของตนเองต่อหน้ารูปไอคอนของพระมารดานิจจานุเคราะห์

     พระคุณการุณย์ คือ การอภัยโทษชั่วคราวที่สมควร

ได้รับเนื่องจากบาปจากความผิดท่ีได้รับการยกโทษ 

ให้แล้วในสายพระเนตรของพระเป็นเจ้า สัตบุรุษจะต้อง 

เตรียมตัวอย่างเหมาะสม และจะต้องทำาตามเง่ือนไขเฉพาะ

ที่ระบุไว้ให้สำาเร็จไป ก็จะได้รับพระคุณโดยการช่วยเหลือ

ของพระศาสนจักร ซึ่งในฐานะเป็นศาสนบริกรของการ 

ไถ่บาป มีอำานาจยกเว้นให้ได้และทำาการประยุกต์ใช้ทรัพย์

สมบัติของฤทธิ์กุศลของพระคริสต์และบรรดานักบุญ 

(กฎหมายพระศาสนจักร ม.992)

 สำาหรับผู้ท่ีต้องการมาร่วมพิธีนพวารและขอรับ 

พระคุณการุณย์ ดังนี้  วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ มี 

นพวารทุกวันพุธ ภาษาไทย 10.00 น. / 11.00 น. / 

15.00 น. / 17.00 น. / 19.00 น. ภาษาอังกฤษ  

08.30 น. / 18.00 น. และมีแห่พระมารดานิจจานุเคราะห์

ทุกพุธต้นเดือน เวลา 10.30 น.



ปีที่ 39 ฉบับที่ 30 ประจำ�วันที่ 19-25 กรกฎ�คม 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 14



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 30 ประจำาวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2015 หน้า 15

 วัดแม่พระประจักษ์แห่ง

ภูเขาคาร์แมล สองพ่ีน้อง 

จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวัน 

เสาร์ท่ี 18 กรกฎาคม เวลา 

10.30 น. พระคาร์ดินัล 

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง ฉลอง 

วัดวันเสาร์ที่ 5 กันยายน เวลา 10.30 น. 

 วัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 

12 กันยายน เวลา 10.30 น.  

 วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา ฉลองวัดวันอาทิตย์

ที่ 13 กันยายน เวลา 10.30 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.

 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

 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม จ.สุราษฎร์ธานี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 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)

 วัดนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี อ.กระบุร ี

จ.ระนอง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 กันยายน เวลา  

10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช เป็นประธาน 

(วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม เวลา 17.00 น. มิสซาตรีวาร 

โดยพระสงฆ์ใหม่ คือ คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรก- 

วุฒิกุล และคุณพ่อเปโตร พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์)

 วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. คุณพ่ออภิสิทธิ์  

กฤษราลัมณ์, C.Ss.R. อธิการเจ้าคณะ เป็นประธาน 

(เวลา 09.45 น. พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

และร่วมสวดภาวนาขอรับพระคุณการุณย์) 

 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. 

 วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ฉลอง 175 ปีชุมชนแห่งความเชื่อของวัด (ค.ศ. 1840- 

2015) วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม เวลา 10.00 น.  

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน 

 ฉลองภายใน วันเสาร์ท่ี 1 สิงหาคม เวลา 19.00 น. 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน  

 กิจกรรมนักบุญเปโตรเยี่ยมบ้าน วันที่ 29 

มิถุนายน - 24 กรกฎาคม ออกเดินทางหลังมิสซาค่ำา 

เวลา 19.30 น.

 กิจกรรมลูกวัดทุกหมู่ ร่วมบูชามิสซาสัมพันธ์ 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม หมู่ที่ 1-2 วันพฤหัสบดีที่ 30 

กรกฎาคม หมู่ที่ 3-4 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม หมู่ที่ 

5-6

 วัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณ 

บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม เวลา 10.30 น.  

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์ เป็น

ประธาน

 วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระ 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 กันยายน  เวลา 

10.30 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์   

โกวิทวาณิช  เป็นประธาน (จำาหน่ายสินค้าติดต่อ โทร. 

0-3520-1589, 0-35-21-6544)

 

 

 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. 

สังฆมณฑลจันทบุรี

“จงเลิกนึกถึงตนเอง
จงแบกไม้กางเขนของตนทุกวัน

และติดตามเรา” (ลูกา 9:23)

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)

 วัดนักบุญยออากิมและอันนา อ.วังน้ำาเขียว 

จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม เวลา   

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน (ติดต่อคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อประสาท 

ใหม่เพียรวงศ์ โทร. 08-4474-4340)

 

 

         คือผู้แทนองค์พระคริสต์
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 

ระลึกถึงคุณพ่อบรูโน  อาเรินส์
สู่อ้อมกอดพระเจ้า 24 กรกฎาคม 2012

มิสซาระลึกถึงคุณพ่อ 
ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล(สะพานใหม่)

วันอาทิตย์ที่ 2  สิงหาคม เวลา 18.45 น.
 



ปีที่ 39 ฉบับที่ 30 ประจำ�วันที่ 19-25 กรกฎ�คม 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

] คณะพระหฤทัยฯ ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดเข้าเงียบจิตภาวนาด้วย

พระทัยพระเยซู เดือนละครั้ง ที่อารามพระหฤทัย 

คลองเตย   เวลา 10.00-15.00 น. อาทิตย์ที่ 26 

กรกฎาคม / 23 สิงหาคม   / 20 กันยายน / 22 

พฤศจิกายน / 20 ธันวาคม /  17 มกราคม เข้าเงียบ

ประจำาปี 19-21 กุมภาพันธ์   ผู้ช่วยจิตภาวนา ได้แก่ 

คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร คุณพ่อชีวิน สุว- 

ดินทร์กูร ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และทีมงาน 

(มิสซาวันอาทิตย์ 09.00 น. ที่วัดน้อยอาราม)

] ขอเชญิสมาชกิเพือ่นนกับญุมงฟอรต์กลุม่ 3 (อดตี 

ยุวนิสผู้ฝึกหัดและอดีตภราดาคณะเซนต์คาเบรียล 

ทุกรุ่นที่เป็น Montfortian Associates) มาเข้าร่วม

ประชุมประจำาปีและฉลองนักบุญมงฟอร์ตที่อาคาร

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล เลขที่ 2 ซอยทองหล่อ 25 

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2015 เริ่มประชุม 13.30 น. 

เลือกต้ังประธาน รายงานกิจกรรม แบ่งปันประสบการณ์ 

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและทานเลี้ยงสังสรรค์ฉัน

พี่น้อง โทรศัพท์แจ้งเข้าร่วมงานนี้ได้ที่คุณคมทวน 

ยันต์เจริญ โทร. 08-3155-9339 หรือท่ีคุณอนุสรณ์ 

อานามนารถ โทร. 08-1627-8813

] ขอเชิญร่วมงานมารีอาโปลี วันท่ี 30 กรกฎาคม - 

วันที่ 1 สิงหาคม 2015 ที่เดอะคาวาลี่คาซ่ารีสอร์ท 

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

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 รายละเอียดเพิ่มเติม 

ไลน์ไอดี mariapolithai, mariapolithai@gmail.

com โทร. 09-5008-2825, 0-2256-6272 

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในสภาพระสังฆราชฯ ขอ

เชิญผู้สนใจเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการเล่น 

อิเล็กโทน โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 1. เป็นผู้เล่นอิเล็กโทน

ในวัดหรือบ้านนักบวชไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. อายุ

ระหว่าง 15-55 ปี 3. ได้รับการรับรองจากเจ้าอาวาส

หรืออธิการบ้านอบรม โดยอาจารย์เรมีย์  นามเทพ 

ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2015 เวลา 

09.00-17.00 น.  ที่อาคารสยามกลการ ปทุมวัน ค่า

อบรม 2,800 บาท (รวมอาหารกลางวันและเอกสาร

ประกอบการเรียน) รับจำานวน 20 ท่าน หมดเขตการ

รับสมัครวันที่ 24 กรกฎาคม 2015 นี้ 

 หลักสูตรการเรียนร้องเพลงและพื้นฐาน

ทางดนตรีเบื้องต้น (8 สัปดาห์) (การฝึกลมหายใจ 

การเปล่งเสียง การออกอักขระเสียงต่างๆ การร้องเพลง

ให้ไพเราะ ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น การอ่านโน้ต การ

ฝึกจังหวะ รวมถึงทักษะต่างๆ ที่ใช้สำาหรับขับร้อง

บทเพลงในพิธีกรรม) โดยอาจารย์พรเทพ วิชชุชัย-

ชาญ และอาจารย์ศิรารัตน์ สุขชัย ทุกวันอาทิตย์ 

เวลา 13.00-17.30 น. ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 

ถึง 27 กันยายน 2015 ที่วัดเซนต์หลุยส์ ตึกวันทา

มารีย์ ชั้น 2 ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท (รวม

อาหารว่าง) ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร รับ

สมัครถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2015  นี้ รับจำานวนจำากัด

เพียง 30 ท่านเท่านั้น

] ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปิด 200 ปี

ชาตกาลคุณพ่อบอสโก วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2015 

เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ 

โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธาน 

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อวิรัช 

อมรพัฒนา จิตตาธิการ  8 สิงหาคม / 12 กันยายน 

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 

]สำานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและ 

ผู้ล้ีภัย (โคเออร์) ขอเชิญท่านร่วมทำาบุญลุ้นโชค  ด้วย

การซื้อบัตรการกุศล โดยเงินที่ได้จากการจำาหน่ายบัตร

นำาไปเป็นค่าอาหารให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขา  ท่ี

ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง  อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  

และซ้ือข้าวสารอาหารแห้งให้แก่คนชราและคนพิการ

ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์ ติดต่อสอบถาม

หรือส่ังซ้ือได้ท่ีโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1606-1609

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ จะจัดค่ายพระคัมภีร์สำาหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 2 

ครั้ง คือ วันที่ 7-9 สิงหาคม และ 5-7 ตุลาคม 2015 

ที่บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม  และค่ายพระคัมภีร์สำาหรับ

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 และเยาวชน 

นอกระบบโรงเรียน วันที่ 23-25 ตุลาคม 2015 ที่ 

บ้านสวนยอแซฟ  จ.นครปฐม ค่าลงทะเบียนแต่ละครั้ง

คนละ 500 บาท

 สนใจติดต่อได้ที่  ฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียน 

เขตวัด หรือที่คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ / อาจารย์

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข  แผนกพระคัมภีร์  บ้านผู้หว่าน 

2/4 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2429-

0120 E-mail:thaibible@hotmail.com และดาวน์โหลด

ข้อมูลได้ที่  www.catholic.or.th 

]แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ จะจัดแข่งขันตอบคำาถามพระคัมภีร์  สำาหรับ

โรงเรียนในสังกัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะ

นักบวชและฆราวาส ในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   

มี 3 ระดับ คือ ชั้น ป.4-6 ชั้น ม.1-3 และชั้น  

ม.4-6  ในวันพฤหัสที่ 3 กันยายน 2015 ที่บ้านผู้หว่าน 

อ.สามพราน จ.นครปฐม ค่าลงทะเบียนทีมละ 100 

บาท (ทีมละ 2 คน) สำาหรับครูและผู้ติดตามคนละ 

50 บาท 

   สนใจติดต่อได้ที่  ฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียน 

เขตวัด หรือที่คุณครูทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ / อาจารย์

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข  แผนกพระคัมภีร์  บ้านผู้หว่าน 

2/4 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม   อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2429-

0120 E-mail:thaibible@hotmail.com และดาวน์โหลด

ที่นี่มีนัด
ข้อมูลได้ที่  www.catholic.or.th

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม / เดือนกันยายน 

เข้าเงียบ Lectio ที่ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง 

เย็นวันพฤหัสบดีที่ 10 - เที่ยงวันอาทิตย์ที่ 13  / วัน

ศุกร์ที่ 9 ตุลาคม / วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน / วัน

เสาร์ที่ 12 ธันวาคม สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย 

โทร. 08-4105-8585 

] ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านทั้งผู้นำาวิถีชุมชนวัด  

สมาชิกในชุมชนคริสตชนย่อย และพี่น้องสัตบุรุษ 

ทุกท่านท่ีสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวัน “รวมพลวิถีชุมชนวัด” 

ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2015 ที่วัดนักบุญเปโตร 

เวลา 09.00-15.00 น. ในภาคเช้าจะมีพิธีมิสซาเพื่อ

ขอพรพระเจ้าสำาหรับงานวิถีชุมชนวัด และพี่น้อง 

ทุกท่านที่มาร่วมพิธี โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย 

กิจบุญชู ในภาคบ่ายจะเป็นกิจกรรมและการแบ่งปัน

ประสบการณ์วิถีชุมชนวัด พี่น้องที่จะมาร่วมงานขอ

ท่านได้แจ้งชื่อกับคุณบุญหลาย บุญทา โทร. 08-

7221-9725 ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2015

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง 

ประชุมชั้น 3 อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี 

โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ 

ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ pslohsiri@gmail.com, 08-

1781-4504 หรือดร.สุนทรี โคมิน komin.suntree@

gmail.com, 08-9611-7940 และคุณอังกี้ โสภิณ- 

พรรักษา aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-

1953 หรือคุณวัชรา 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 

รับสมัครเจ้าหน้าที่ 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

พระแม่มหาการุณย์

] วทิยาลัยแสงธรรม ปรบัชว่งเวลาการเปิดการเรยีน 

การสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ที่

ประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2014/2557 และที่ประชุม 

สภาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  มีมติ

(อ่านต่อหน้า 11)
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 โดย... เงาเทียน

 น้อง ๆ เยาวชนท่ีรักครับ อย่างท่ีเราพอจะรับรู้ 

กันมาแล้วนะครับว่า ปีนี้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ 

คริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ได้จัดค่ายผู้นำาเยาวชน

คาทอลิกระดับชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเวียนไป

จัดใน 10 สังฆมณฑล และในปี 2015 นี้ สังฆมณฑล

เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานชุมนุมเยาวชน ซึ่งใน

ระหว่างการเตรียมตัวนี้ พี่ขอเชิญชวนให้น้อง ๆ  ร่วมกัน

ภาวนาเพื่อการชุมนุมเยาวชนในครั้งนี้ของเรานะครับ

 บทภาวนาของเยาวชน โอกาสชุมนุมเยาวชน

คาทอลิกระดับชาติ คร้ังท่ี 32  ท่ีสังฆมณฑลเชียงใหม่

งานชุมนุมเยาวชน “ปีศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักร

คาทอลิกไทย” “ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขา 

จะได้รับความเมตตา” (มธ 5:7) วันที่ 12-17 

ตุลาคม 2015

 ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้ทรงเมตตา

ในองค์พระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ 

พระองค์ได้ทรงเปิดเผยความรักของพระองค์

และหลั่งพระหรรษทานมายังพวกลูก

โดยผ่านทางพระจิตเจ้า องค์พระผู้บรรเทา

พวกลูกภาวนาสำาหรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ครูคำาสอน 

ครอบครัว มิตรสหาย

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำาหรับเยาวชนทุกคน

ขอพระองค์นำาพาและปกป้องพวกเขาในการดำาเนินชีวิต

ในโลกปัจจุบัน

พระบิดาเจ้าสวรรค์

โปรดให้พวกลูกเป็นพยานถึงพระเมตตาของพระองค์

โปรดสอนลูกให้นำาความเชื่อไปยังผู้ที่ยังมีความสงสัย

นำาความหวังให้กับผู้ที่หมดกำาลังใจ

นำาความรักให้กับผู้ที่มีใจเมินเฉย

รู้จักให้อภัยแก่ผู้ที่เคยทำาผิด

นำาความยินดีให้กับผู้ที่มีความทุกข์

และนำาพระเมตตาที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์

ไปยังผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด

โปรดให้ลูกเป็นดังไฟที่ส่องสว่าง 

ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหัวใจผู้คนและโลก

ให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ขอพระนางพรหมจารี พระมารดาแห่งความเมตตา

โปรดช่วยเสริมกำาลังใจให้พวกลูกสามารถกระทำา

ตามที่พระองค์ทรงสอน

เพ่ือสักวันหน่ึงพวกลูกจะได้อยู่สวรรค์นิรันดรด้วยเทอญ 

อาแมน

และขอประชาสัมพันธ์อีกคร้ังนะครับกับกิจกรรมกอล์ฟ

การกุศล Swing for Youth ชิงถ้วยรางวัลจาก

พระสมณทูต  พระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู และพระ

คาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ที่ Legacy Golf 

Club คลองสามวาตะวันตก กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 

7 สิงหาคม ค.ศ. 2015  รายละเอียดอยู่ในโปสเตอร์นี้ 

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมสนับสนุนในการจัดงานนี้ด้วย 

สอบถามได้ท่ีชมรมนักธุรกิจคาทอลิก และชมรมนักธุรกิจ

คาทอลิกรุ่นเยาว์ (C-YES) โทร. 0-2630-7711 / 084-

549-3085 แล้วพบกันใหม่ กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า 

สวัสดีครับ

ได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนของสภาพระสังฆราชอิตาลี และสังฆมณฑลปาดูวา ด้วยการประสานงาน

ของพระสงฆ์กลุ่มตรีเวเนโต ให้การอบรมและฝึกปฏิบัติในการผลิตสื่ออย่างมืออาชีพแก่เจ้าหน้าที่สื่อของ 

สังฆฆมณฑลเชียงใหม่ และสังฆมณฑลอื่นๆ ที่สนใจ ระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน 2015 ที่ศูนย์สังฆมณฑล

เชียงใหม่ เนื้อหาเน้นเทคนิคการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) เพื่อผลิตคลิปวิดีโอสำาหรับรายการ

โทรทัศน์ You Tube และ Social Media ต่างๆ รวมทั้งการจัดทำารายการเจาะลึกสารคดี ซึ่งมีประโยชน์ต่อ 

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี โครงการนี้จะเป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี ให้การอบรมปีละ 2 ครั้ง สำาหรับปี 

2015 จัดอบรมครั้งแรกในเดือนมิถุนายน และครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2015 

 หลังจากการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องจัดทำารายการต่างๆ เป็นวิดีโอ ส่งรายงานให้กับ 

ทีมงานอิตาลีทุก 15 วัน โดยการสร้างบล็อกเฉพาะ เพื่อทีมงานจะได้ติดตามถึงความก้าวหน้าและให้ข้อ 

คิดเห็นกลับมา

 สำาหรับการจัดอบรมครั้งนี้เป็นโครงการที่คุณพ่อบรูโน โรสซี พระสงฆ์กลุ่มตรีเวเนโต เป็นผู ้

ประสานงานโครงการ มีตัวแทนจากสังฆมณฑลจันทบุรี สุราษฎร์ธานี และจากหน่วยงานในสังฆมณฑล

เชียงใหม่เข้าร่วมอบรม

อบรมเจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชน (ต่อจากหน้า 2)
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สื่อมวลชนคาทอลิกไทย ในเวทีสากล 2 

เก็บเรื่องราวจากขอบเวทีการประชุม
การใช้อิเล็กทรอนิกส์ในงานแพร่ธรรมมาขยายความ

	 ผมเล่าต่อถึงการประกวดภาพยนตร์สั้น	 กับรางวัล	 Popular	 Vote	 ยอด

วิวของภาพยนตร์สั้นที่นักเรียนส่งเข้าประกวด	 เรื่องไหนมากสุดจะได้รางวัลนี้ไป 

ยอดวิวกว่าหมื่น	 เป็นของโรงเรียนที่ได้รางวัล	 ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ	 โลกออนไลน์ 

มีพลังจริง	 ๆ	 และมากไปกว่านั้น	 นักเรียนที่มารับรางวัลในวันนั้น	 มีคริสตังอยู่

ไม่ถึง	 5%	 ยังมีประสบการณ์ของเฟซบุ๊คส่วนตัวที่เล่นกับคำาถาม	 หรือประเด็น 

ที่ชวนศรัทธา	 ไม่ชวนใครทะเลาะ	 หรือแสดงความขัดแย้งใด	 ๆ	 บางทีก็นำาภาพ

ที่จะลงปกหนังสือพิมพ์คาทอลิกที่ต้องทำาประจำา	 (ผมพูดถึงอุดมสารครับ)	 ไป

ให้ผู้คนในโลกออนไลน์	 ได้เลือกว่า	 ชอบภาพไหน	 เพื่อจะนำามาลงปกฉบับถัดไป	

เพราะอะไร	 ผมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นยอดไลค	์ ยอดวิว	 การตอบโต้สนทนา	

มันเป็นเรื่องเล็ก	ๆ	แต่เมื่อสรุปให้ผู้ฟังได้เห็นได้คิดตาม	ผมเชื่อว่ามีความน่าสนใจ	

ผมสรุปเรื่องสุดท้ายด้วยกิจกรรม	 “ฟังหนัง	 ดูสาระ”	 ทุกเรื่องราวล้วนเชื่อมโยง

ให้เห็นถึงโลกออนไลน์ที่มาช่วยเสริมโลกออฟไลน์	 หรือพูดให้ง่ายกว่านั้น	 โลก

อินเทอร์เน็ต	ที่มาเสริมงานที่เราทำาประจำาวันในชีวิต

	 แน่นอนเม่ือเป็นการเสวนาย่อมมีการแสดงความคิดเห็นและคำาถาม

จากท่านผู้ฟัง	 มีนักข่าวจากประเทศฟิลิปปินส์บอกว่า	 เขาชื่นชมประเทศไทย	 ที่

ทำางานมากมาย	เป็นแบบอย่าง	มีผู้ร่วมเสวนาอีกท่านหนึ่งดูสนใจมาก	เป็นผู้หญิง

วัยกลางคน	เธอแสดงความคิดเห็นว่า	ต้องขอบคุณที่ประเทศไทยมีสอนเณร	คนที่

จะมาเป็นพระสงฆ์เรื่องสื่อด้วย	 เพราะดิฉันเห็นว่าวันหนึ่งเขาจะมาเป็นพระสงฆ์	

ที่เข้าใจการใช้สื่อได้อย่างดี	หรือไม่ก็อย่างที่ได้รับการเตรียมตัวมา

	 มีคำาถามเหมือนกันสำาหรับผู้แบ่งปันทั้ง	 3	 ท่าน	 “เพื่อจะทำาให้การสร้าง

สังคมความเชื่อในโลกออนไลน์ประสบความสำาเร็จเป็นจริงต้องทำาอย่างไร	

ขอข้อคิดสั้นๆ?	“ด็อกเตอร์จอห์น	 เปิดประเด็น	 เมื่อมาถึงผม	ผมตอบว่า	 “จริง	ๆ	

แล้วผมเชื่อโลกออฟไลน์มากกว่าออนไลน์ในความเป็นจริงของมัน	 เชื่อมากกว่า

นะครับ	 และเชื่อว่าโลกออนไลน์จะมาช่วยเสริมให้โลกออฟไลน์เข้มแข็ง	 ชัดเจน	

ผมเชื่อว่ามีคำาสำาคัญอยู่ไม่กี่คำา	 เมื่อพระเจ้าสร้างโลกออนไลน์ให้กับเรา	 เป็น

เครื่องมือ	 เป็นของขวัญ	 ก็เรียนรู้	 พัฒนา	 เติบโตไปตามจังหวะ	 และก้าวเดินไป

พร้อม	 ๆ	 กัน	 แบ่งปัน	 เพื่อสร้างความงดงามของโลกใบนี	้ ด้วยความรัก”	 เสียง 

ปรบมือเป็นกำาลังใจให้กับเรื่องราวของแต่ละประเทศ	 ผมเชื่อของผมว่า	 ผมมา 

ในนามคาทอลิกไทย	 โดยเฉพาะในสนามสื่อที่เราบริโภค	 ใช้งาน	 และเป็นอีก

สนามหนึ่งที่เราใช้แพร่ธรรม

	 หลังงานมีส่ือมาสัมภาษณ์ผมในนามส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 

อยู่สองสามสำานัก	มีคำาถามหนึ่งว่า	“ในขณะที่คุณบอกว่า	คาทอลิกในประเทศไทย	

เป็นกลุ่มคนจำานวนน้อย	 ทำาไมคุณมีกิจกรรมมากมาย	 และคุณทำามันได้อย่างไร?”	

ผมตอบไปว่า	 “คาทอลิกไทยใจดี	 ศรัทธา	 และพร้อมจะให้ความร่วมมือ	 เรามี

โรงเรียนคาทอลิก	 คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับในความเป็นคาทอลิกของเรา	 เรา

สื่อสิ่งดี	 ๆ	 ให้กับสังคม	 ความเป็นคนเล็ก	 ๆ	 ในสังคม	 ไม่เท่ากับความร่วมมือ

ร่วมแรงร่วมใจของพวกเรา”	 เขายังถามผมอีกหลายคำาถาม	 ทั้งการสอนเยาวชน

ที่ประเทศของคุณเรื่องสื่อ	 การใช้สื่อของเยาวชนเป็นอย่างไร	 หรือการทำาอะไร

ที่ต้องใช้งบประมาณมาก	 คุณจัดการเรื่องพวกนี้อย่างไร	 ไม่นับรวมพวกมาถาม

ทีหลัง	 หรือความชื่นชมจากประธานซิกนิสโลก	 ประเทศปากีสถานที่ปรารถนา

จะส่งคนมาดูการจัดการ	 การทำางานของเรา	 ผมเซอร์ไพร้สอีกครั้ง	 เมื่อมีการ

ตกลงว่า	 ถ้ามีการประชุมครั้งหน้าเราควรจะจัดที่ไหน	 มีการออกเสียงประเทศ

ต่าง	 ๆ	 มากมาย	 ผมนั่งเงียบ	 เพราะมีคำาตอบในใจว่า	 การจัดประชุมนานาชาติที ่

เมืองไทย	คงเป็นการรบกวนหลาย	ๆ 	ส่วนหลายๆ	คน	นั่นไง	มีเสียงตะโกนขึ้นมาว่า	 

“ไทยแลนด	์ ไทยแลนด์	 ๆๆ”	 คุณพ่อผู้จัดงานถามใส่ไมค์ว่า	 “คุณพ่อว่าอย่างไร?”	

ไมค์ถูกส่งมาที่ผม	 “ผมคงต้องกลับไปเรียนถามพระสังฆราชล่ะครับ”	 งานก็เอวัง

ด้วยประการฉะนี้

	 ผมพยายามถ่ายทอดเรื่องการไปประชุมระดับนานาชาติแบบนี	้ เพื่อให้

ผู้อ่านได้เข้าใจบรรยากาศ	 จังหวะ	 และเรื่องราว	 ไม่ได้มีความคิดอื่นใดนอกจากนี้

เลย	 เพราะหลังจากนี้พวกเราคนสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 ก็ก้มหน้าก้มตา

ทำางานกันต่อไป	ความสำาเร็จคือสิ่งที่เราทำามีประโยชน์มากกว่าเสียงชื่นชม	เพราะ

มันจะผ่านเราไป	ชีวิตจริงคือ	ทำาทุกวันให้ดีที่สุด	

	 ฟ้าค่อย	ๆ	มืดลงเรื่อย	ๆ	 เมืองศิวิไลซ์อย่างฮ่องกง	คงหลับช้าหน่อย	 จน 

ถึงวันนี้ผมยังไม่พบชายคนที่บอกว่าเขาอยู่ที่นี่อีกเลย	 การที่เราทำาความรักหล่น

หายไป	 มันอาจจะทำาให้พลังชีวิตของเราลดน้อยถอยลงก็ได้	 บางทีคนเราก็คิดว่า

ต้องรอพลังรักจากคนอื่น	 ลองเป็นฝ่ายให้บ้าง	 เราอาจจะค้นพบว่า	 พลังรักไม่ใช่

เรื่องรอคอย	ร้องขอ	ผิดหวัง	สมหวัง	หรือทุกข์ใจ	อาจเป็นเรื่องที่เราได้ให	้จนมัน

สะท้อนกลับมาสร้างพลังให้เราหยัดยืนต่อไป	 โดยไม่ร้องถามว่า	 เราทำาไปเพื่อ

อะไร	เราจะได้อะไร	ความรักมีและเป็นคำาตอบอยู่แล้ว	

บรรณาธิการบริหาร
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“ประชุมใหญ่” สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี 2558   โดยมีคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ  จิตตาธิการ   เป็นประธาน

เปิดการประชุม และภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

คุณจิตรา  แท่นชวาล  นายกสมาคมฯ   กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี   

พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ที่ห้องประชุม

โรงเรียนอัสสัมชัญ  บางรัก  ชั้น 9  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2015

“ฟื้นฟูจิตใจ” แผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี โดยคุณพ่อนรเทพ  

ภานุพันธ์ นำาการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.2 โรงเรียนดารา-

สมุทร ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2015 มีนักเรียนเข้าร่วมจำานวน 31 คน

“ชุมนุมผู้ศรัทธาพระหฤทัย” คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง 

กรุงเทพฯ จัดงานชุมนุมผู้ศรัทธาพระหฤทัย ครั้งที่ 15/2015 ในหัวข้อ 

“คุณธรรมความรักแบบพระหฤทัยและพื้นฐานจิตภาวนา” เพื่อเตรียมสมโภช

พระหฤทัยฯ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2015 ที่อารามพระหฤทัย คลองเตย มีผู้ 

เข้าร่วมชุมนุมจากวัดต่างๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำานวน 110 คน 

โดยมีคุณพ่อออกัสติน สุกิโย ปิโตโย อธิการเจ้าคณะเยสุอิต มาเป็นผู้อวยพร

ศีลมหาสนิทและโปรดศีลอภัยบาป

“วจนพิธีกรรมเสกพันธ์ุข้าว” คุณพ่อชัยวิชิต  บรรเทา หัวหน้าแผนกสังคมพัฒนาอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นประธานวจนพิธีกรรมเสกพันธ์ุข้าว

โครงการวิถีข้าว วิถีไทยบ้าน วิถีชุมชนวัด “หอมดอกฮัง”  ร่วมกิจกรรมโดยกลุ่มวิถีชุมชนวัดฯ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูข้าวพื้นเมืองหอมดอกฮัง และอบต. อุ่มจาน  ที่ 

แปลงสาธิตที่นาอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง บ้านโคกสะอาด ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2015 

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

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

ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป 
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ตอนที่ 19 มาเพื่อสงบใจ ตอนที่ 1 เดินตามใคร

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย เปิดการฉลองครบ 150 ปี พันธกิจแห่ง

การเผยแผ่ความศรัทธาต่อพระรูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ของคณะ

พระมหาไถ่ โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณ ร่วมด้วยพระสังฆราชกิตติคุณยอร์ช ยอด 

150 ปี พันธกิจแห่งการเผยแผ่
ความศรัทธาต่อพระรูป

พระมารดานิจจานุเคราะห์

(อ่านต่อหน้า 13)

	 การเดินทางข้ามเกาะในฮ่องกงไม่ใช่เรื่องยาก	มีเรือหลายประเภท	และ

ที่สำาคัญนอกจากความเร็วในระดับที่น่าพอใจแล้ว	 เรายังเชื่อมั่นในระบบความ

ปลอดภัย

	 จากเกาะฮ่องกง	 สู่เกาะลันเทา	 เราลงตรงท่าเรือพิงเชา	ด้วยความสงบ 

ของบรรยากาศตัดกับเมืองเร่งรีบ	 เราพบเห็นผู้คนน่ังสูดอากาศบริสุทธ์ิอยู่บริเวณ

ท่าเรือ	 ไม่มีเสียงเครื่องยนต์มารับผู้โดยสารมีเพียงรถจักรยานใช้สองเท้าปั่น	 เรา

หยุดที่นี่เพื่อจะเดินไปอีกเกาะหนึ่ง	เกาะที่แทบไม่น่าเชื่อว่า	บ้านเมืองที่ได้ชื่อว่า 

หรูหรา	 ฟู่ฟ่า	 ทุกคนมุ่งมาที่นี่เพื่อจับจ่ายซื้อของและจับจ่ายวันเวลาแห่ง 

ความสุข	 สนุกในแบบ	 อิ่มท้อง	 อิ่มหู	 อิ่มตา	 แต่ในใจนั้น	 จะอิ่มหรือว่างเปล่า

บางทีไม่อาจทราบได้	

		 ในพื้นที่ของเกาะแก่งแห่งนี้มีที่สงบ	 และมีที่ที่สงบกว่า	 เรากำาลังออก

เดินทางตามหามัน																																												(พบกันฉบับถัดไป)
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