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“สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า” วันที่ 12 มิถุนายน 2015 

โรงเรียนนารีวุฒิ จัดฉลองพระหฤทัย ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์หมู่คณะนารีวุฒิ   โดย

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย

พระสงฆ์ นักบวช ผู้ฝึกหัด ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักเรียน จำานวนมาก หลังพิธี 

มีการสวดขอพรพระหฤทัย  

“สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า” คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี 

อุปสังฆราช และเจ้าอาวาส อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เป็นประธาน

ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ให้กับกลุ่มพระหฤทัยฯ วัดท่าแร่ และอารามรักกางเขน

ท่าแร่ โอกาสสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2015  

ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ 

“ฉลองวัดศีลมหาสนิท” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร เมื่ออาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2015

“ฉลองวัด” คุณพ่ออดุลย์ คูรัตน์  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองวัดเซนต์โธมัส ซอยนนทรี 14 (ซอยนาคสุวรรณ) กรุงเทพฯ ครบ 20 ปี 

ร่วมกับคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช คุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี  

โดยมีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และสัตบุรุษ มาร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2015

  

“อาลัยรัก” พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่เปาโล วีรวัฒน์ วนาโรจน์สุวิช น้องชาย 

คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา พิธีปลงศพ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2015 คุณวีรวัฒน์ชาตะ 22 มิถุนายน ค.ศ. 1954 เกิดใหม่

ในพระเจ้า 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2015
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 เมื่อข้าพเจ้าได้ยินข่าวดีที่พระคัมภีร์ภาษาไทยเล่มครบกำาลังจะเข้าโรงพิมพ์ 

ที่เกาหลี ข้าพเจ้าดีใจจนน้ำาตาไหลและหวนไประลึกถึงสิ่งต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้เคยมีส่วน

ในกระบวนการนี้มาตั้งแต่แรก

	 สิ่งท่ีกระตุ้นให้พระศาสนจักรทั่วโลกสนใจที่จะแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาพื้นเมืองก็

คือ	 สังคายนาวาติกันที่สองที่ได้ตัดสินให้แปลพิธมีิสซาเป็นภาษาพื้นเมือง	 พระศาสนจักรได้

กระทำาพิธีบูชาขอบพระคุณหรือ	 “มิสซา”	 เป็นภาษาละตินมาโดยตลอด	 จึงได้มีการกระตุ้น 

อย่างแรงให้มีการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาพ้ืนเมือง	 ส่ิงท่ีท้าทายคาทอลิกในทุกประเทศท่ัวโลก 

ก็คือ	การแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาพื้นเมือง

พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์
โดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

	 ในประเทศไทยในช่วงเวลานั้น	 มีพระคัมภีร์

ท่ีได้รับการแปลโดยผู้ใหญ่ในพระศาสนจักรบางท่าน	

ตัวอย่างเช่น	 พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย 

ได้แปลพระวรสารทั้ง	 4	 เป็นภาษาไทย	 พระสังฆราช

คลาเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต, C.Ss.R. เสนอชื่อให้ข้าพเจ้า

ได้เป็นคณะผู้รับแปลพระคัมภีร์	 โดยเริ่มจากกิจการ 

อัครสาวก	 เพื่อทำาให้พันธสัญญาใหม่ครบ	 ส่วนพันธ- 

สัญญาเดิมท่ีต้องใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณก็ให้แปล

ออกมาใช้ก่อน	 เพื่อจะได้เริ่มใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ

ที่จะต้องนำาออกมาใช้

 

ความสัมพันธ์กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

	 ในขณะที่พระศาสนจักรไทยกำาลังสนใจและ

วางแผนที่จะแปลพระคัมภีร์ทั้งหมด	 เป็นเวลาเดียวกัน

กับที่	“สมาคมพระคริสตธรรมไทย”	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของคณะกรรมการสหสมาคมพระคริสตธรรมทั่วโลก	

กำาลังเตรียมที่จะทำาการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาไทย

ใหม่ทั้งหมด	 เมื่อทางสมาคมได้ยินว่า	 ฝ่ายคาทอลิก

กำาลังสนใจที่จะแปลพระคัมภีร์	ก็ตัดสินใจเชิญคาทอลิก

ร่วมแปลด้วยกัน

	 ในขณะนั้นพระสังฆราชคลาเรนซ์	 เจมส์	 ดู-

ฮาร์ต,	C.Ss.R.	ได้รับหน้าที่ดูแลเรื่องการหาบุคลากรมา

ร่วมในการแปลพระคัมภีร์	ข้าพเจ้ากับพระคุณเจ้าเป็น

สมาชิกของคณะพระมหาไถ่	 ข้าพเจ้าได้แปลหนังสือ

ศรัทธาของนักบุญอัลฟอนโซเป็นภาษาไทยหลายเล่ม	

ท่านก็มาติดต่อข้าพเจ้าให้ไปพิจารณาดูว่า	 มีความเป็น

ไปได้ไหมที่เราจะร่วมมือกัน	 ข้าพเจ้าจึงรับปาก	 และ

ได้ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการของสมาคมพระ 

คริสตธรรมไทย	 ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นนโยบายของสมาคม

ที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของฝ่ายคาทอลิก

ที่ไม่ตรงกันของคริสตศาสนานิกายอื่นๆ	 ตรงกันข้าม

เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 ข้าพเจ้าเสนอเรื่องนี้ต่อ

สภาพระสังฆราชฯ	 ทางสภาพระสังฆราชฯ	 ก็เห็นด้วย

และส่งข้าพเจ้าเป็นผู้แทนร่วมประชุมกับสมาคมพระ 

คริสตธรรมไทย		

สหสมาคมพระคริสตธรรม

	 สมาคมพระคริสตธรรมในประเทศต่างๆ	ล้วน

เป็นสมาชิกของสหสมาคมพระคริสตธรรมระดับโลก	

เขามีคณะกรรมการกลางช่วยบริหารและหาทุนเพื่อ

ช่วยสมาคมต่างๆ	ที่ต้องการความช่วยเหลือ	

	 สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้เลือกให้ข้าพเจ้า

เป็นคณะกรรมการหลายสมัยด้วยกัน	 และเราก็มีผู้แทน 

ฝ่ายคาทอลิกไปร่วมประชุม	 ซ่ึงมีอยู่เป็นประจำา	 ข้าพเจ้า

ได้รับเลือกหลายปีต่อเน่ืองกัน	 ให้ไปประชุมหารือเก่ียวกับ

การพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิก	

	 โรงพิมพ์ของสมาคมพระคัมภีร์ของเกาหลี

พิมพ์พระคัมภีร์เป็นภาษาต่างๆ	ในเอเชียเป็นจำานวนมาก 

และทางสมาคมพระคริสตธรรมไทยก็ได้ติดต่อเร่ือง

ราคา	ผลก็คือได้ราคาถูก	 เมื่อเทียบกับโรงพิมพ์อื่น	ใน

ฐานะท่ีสมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก

ของสหสมาคมพระคริสตธรรมระดับโลก	ก็ได้ส่งจดหมาย 

ถึงสภาพระสังฆราชฯ	 ร่วมมืองานแปลพระคัมภีร์เป็น 

ภาษาไทยเล่มใหม่ที่เขากำาลังทำาอยู่	 สภาพระสังฆราชฯ 

ก็ได้แต่งตั้งให้พระสังฆราชดูฮาร์ต	 ช่วยเจรจากับคณะ 

พระมหาไถ่ให้ข้าพเจ้า	 เพราะกำาลังแปลหนังสือศรัทธา 

หลายเล่ม	 พระคุณเจ้าดูฮาร์ตให้ข้าพเจ้าไปไต่ถามกับ 

สมาคมพระคริสตธรรมไทย	 ซึ่งในเวลาน้ันมีประธาน 

เป็นชาวอเมริกัน	 ท่านได้อธิบายว่าเวลาน้ี	 สหสมาคม 

พระคัมภีร์หลายแห่งได้ร่วมมือกันแปลพระคัมภีร์

เป็นภาษาพ้ืนเมือง	 โดยไม่ละเมิดเร่ืองความเช่ือของกัน 

และกัน	 ข้าพเจ้าก็กลับมารายงานกับพระคุณเจ้าดูฮาร์ต 

ว่า	 ผมเห็นว่าเราสามารถร่วมมือกันได	้ หลังจากที่ได้

รับฟังความคิดเห็นจากหลายท่าน	 ที่คาทอลิกกำาลังจะ

ร่วมมือกับสหสมาคมพระคริสตธรรมในการแปลพระ

คัมภีร์เป็นภาษาไทย	โดยไม่มีการแตะต้องข้อความเชื่อ 

ที่แตกต่างกัน	 ข้าพเจ้าจึงได้ร่วมมือกับเขาตั้งแต่นั้น

เป็นต้นมา	 เราได้พิมพ์พระคัมภีร์ที่ทำาร่วมกับสมาคม

พระคริสตธรรม	 โดยรวมหนังสือ	 “อธิกธรรม”	 ซึ่ง 

คริสตชนนิกายอื่นไม่ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของพระคัมภีร์	

เราได้พิมพ์พระคัมภีร์ฉบับร่วมกันในป	ี ค.ศ.	 1980	 

ต่อไปนี้เป็นการเร่ิมต้นความสัมพันธ์กับสหสมาคม

พระคริสตธรรม	 โดยที่เราคาทอลิกร่วมกับสมาคมพระ 

คริสตธรรม	 โดยมี	 พระวจนะสำาหรับยุคใหม่ (รวม

อธิกธรรม)	ดังมีอารัมภบทดังต่อไปนี้

	 “พระคริสตธรรมคัมภีร์มีสองภาคด้วยกัน	

ภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่	 มีบุคคล

หลายท่านทั้งฝ่ายโปรเตสแตนท์	และฝ่ายคาทอลิก	ช่วย 

ให้งานแปลพันธสัญญาเดิมลุล่วงไป	 งานแปลฉบับนี้ใช้

เวลาประมาณเก้าปี	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ผู้แปล	

และกรรมการที่ปรึกษา	มีทั้งนักกวีและนักประพันธ	์ได้

ร่วมมือกันช่วยทำาให้เป็นภาษาทันสมัยและสละสลวย

น่าอ่าน	 ส่วนคำาศัพท์และวิสามัญนามในฉบับนี้ได้ใช ้

ตามท่ีทางฝ่ายโปรเตสแตนท์และคาทอลิกตกลงใช้ร่วมกัน

ในปี	ค.ศ.	1968	

	 พันธสัญญาเดิมฉบับประชานิยมนี้ได้แปล

ออกเป็นภาษาง่ายๆ	 น่าอ่าน	 เพื่อผู้ที่ไม่มีความรู้ถึง 

คริสตศาสนาก็จะเข้าใจได้	 ท้ังจะเป็นประโยชน์ต่อคริสต- 

ศาสนิกชนด้วย	 มีอยู่หลายแห่งในพันธสัญญาเดิมนี ้

ได้แปลเป็นบทกวีไพเราะ	 นี่จะเป็นประโยชน์ในการ

นมัสการและช่วยให้ท่องจำาได้ง่าย	 ได้แก่พระธรรมสดุดี

และหนังสืออื่นๆ	 แต่จุดประสงค์สำาคัญที่แปลก็คือให้ 

ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้	 ย่ิงสังคมและภาษาในปัจจุบัน

นี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอยู่ด้วย	 จึงจำาเป็นต้อง

แปลขึ้นมาใหม่ให้ทันสมัย”	
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ร่วมประชุมสหพันธ์ (ต่อจากหน้า 20)

ซึ่งเป็นคณะกรรมการ  หรือ  หน่วยงานพระคัมภีร์
ที่สมัครเป็นสมาชิก  รวม 117 คน (ทั้งหมด 129 
ประเทศ 320 คน)  ไปประชุมสามัญ  ครั้งที่ 9  (ทุก 
6 ปี)  วันที่ 18-23 มิถุนายน ค.ศ. 2015  หัวข้อ  
พระคัมภีร์ท่อธารแห่งการประกาศข่าวดี “สิ่งที่เรา 
ได้เห็นและได้ฟังน้ี  เราประกาศให้ท่านท้ังหลายรู้ด้วย” 
(1 ยน 1:13)  ณ ศูนย์ Ad Gentes ของคณะพระ
วาจาของพระเจ้า SVD  ที่เนมี (NEMI)  กรุงโรม  
ประเทศอิตาลี
 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน		เวลา	18.00	น. 
เริ่มด้วยพิธีมิสซาเปิดการประชุม		โดยพระคาร์ดินัล
หลุยส์  ตาเกล	 	 อัครสังฆมณฑลมะนิลา	 (ฟิลิปปินส์)	
เป็นประธาน		มีการต้อนรับประธานคนใหม่		และโหวต
ออกเสียงรับรองธรรมนูญฉบับปรับปรุงใหม่
 วันศุกร์ท่ี 19 มิถุนายน		เวลา	07.00	น.	(ทุกวัน)		
มีแบ่งกลุ่ม	(ประมาณ	7-9	คน)		ภาวนาเลคซีโอ	ดีวีนา		
และ	 10.00	 น.	 เดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะ- 
ปาปาฟรังซิส	 	ณ	นครรัฐวาติกัน	 (นั่งรถไปชั่วโมงครึ่ง		
ได้เข้าเฝ้าพระองค์ตอนเที่ยง	 –โป๊ปรีพอร์ต	 มีรายงาน
แล้ว)
	 ช่วงบ่ายฟังวิทยากรสตรี	 Prof. Nuria 
Calduch – Benages	 /	 ศาสตราจารย์ชาวบราซิล		
สอนที่มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน	 	 มาแบ่งปันเรื่อง	 50	 ปี	
Dei	Verbum		และฟังรายงานจากแต่ละทวีป	8	เขต	คือ		 
ลาตินอเมริกา		อเมริกาเหนือ		ยุโรป		แอฟริกา		เอเชีย
เหนือ		เอเชียใต้		เอเชียตะวันออกเฉียงใต้		และโอเชียเนีย		
ซึ่งหลายเขตมีสงครามและการเบียดเบียนความเชื่อ
 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน	 	 ฟังรายงานจากผู้
ประสานงานของแต่ละทวีป	(ต่อ)
	 ฟังศาสตราจารย์สตรี Prof. Maricel Mena 
Lópoz 	ชาวโคลอมเบีย
	 ภาคบ่าย	 	 ประชุมร่างแผนงาน	 6	 ปี	 ของ
แต่ละแผนก	เช่น	พระคัมภีร์กับครอบครัว		กับเยาวชน		 
ศาสนสัมพันธ	์	ผู้อพยพ		วิถีชุมชนวัด		คำาสอน		โดย
แบ่งตามสมาชิกที่สนใจเรื่องใดๆ
	 หลังอาหาร	 	 มีการประชุมแยกโซนทวีป	 	 หา
ตัวแทนเป็นกรรมการบริหาร	CBF
 วันอาทิตย์ท่ี 21 มิถุนายน		มีมิสซาเช้า			ตอนสาย 
มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการบริหาร			ตอนบ่าย 

ลงคะแนนเสียงเลือกผู้ประสานงานของแต่ละทวีป		 
ตอนเย็นฉลอง 50 ปี Dei Verbum	 (ค.ศ.	 1965-
2015)
	 ตัวแทนแต่ละภาษาอ่านใจความสำาคัญทั้ง	 6	
บท	 ของสังฆธรรมนูญเรื่อง	 การเผย	 (ความจริง)	 ของ
พระเจ้า		และพระคาร์ดินัลหลุยส	์	ตาเกล		ได้ให้ข้อคิด
ดังต่อไปนี	้	เน้นพระวาจาของพระเจ้าให้เป็นจิตวิญญาณ
ของเทววิทยา		และแรงบันดาลใจของการดำาเนินชีวิต 
คริสตชน	(TMA	36)
	 1.	 เรามี	Dei	Verbum		50	ปีแล้ว		เรา
รู้จักพระเจ้าไหม		ร่วมมือกับพระองค์ไหม		ชาวบ้านรู้จัก
พระวาจาดีขึ้นไหม	 (ข้อ	 21)	 	 บทเทศน์ของพระสงฆ	์
(ข้อ	23)
	 2.	 เรามีสมณลิขิตหลังสมัชชาพระสังฆราช		
พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า	(Verbum	Domini)	ป	ี
ค.ศ.	2008		เราต้องร่วมมือผลักดันงานพระคัมภีร์
	 3.	 มองอนาคต		หลายครั้งเรายังไม่สนใจ
ให้พระวาจาเป็นศูนย์กลางชีวิต

ข้อเสนอ
 1. ศึกษาเอกสารฉบับใหม่	Laudato	si’	
(ขอคำาสรรเสริญจงมีแด่พระองค์)	 	 เรื่อง	 	 การเอาใจใส่
ดูแลสิ่งแวดล้อม
	 2.	 ทำาอย่างไรให้พระวาจามีความหมาย		
เวลาประสบภัยพิบัติ
	 3.	 ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม	 	 ให้มี
การศึกษาจริงจังเรื่องพระเมตตา
	 4.	 การเติบโตด้านเศรษฐกิจ	 	 คนรวย
เป็นกลุ่มน้อย	 	 ทำาอย่างไรให้นักธุรกิจ	 	 นักการเมือง
สนใจพระปรีชาญาณ
	 5.	 สมัชชาครอบครัว	 	 จะมีในตุลาคม	
ค.ศ.	 2015	 	 รณรงค์ให้มีพระคัมภีร์ประจำาครอบครัว		
ช่วยแก้ปัญหา	เช่น	คุมกำาเนิด		การทำาแท้ง	ฯลฯ
	 6.	 เยาวชน		เยาวชนคิดต่างจากเรา		ทำา
อย่างไรให้พระวาจาไปถึงบรรดาเยาวชนในยุคนี้
	 7.	 ความศรัทธาประชาชน		ของฆราวาส
จนๆ
	 8.	 การประกาศข่าวดีในนครหลวง
	 9.	 การประกาศข่าวดีในเอเชีย		ต้องปรับ
ให้เข้ากับวัฒนธรรม	(EA	22)

	 10.	 การฝึกจำาพระวาจาบางตอน	(VD	74) 
มีความสำาคัญ		ย่ิงในบางประเทศท่ีห้ามประกาศพระวาจา
อย่างเปิดเผย
 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน
 l	 แต่ละคณะกรรมการมาแบ่งปันแนว
การทำางาน		ฟังอภิปราย
 l		 มีการนำาเสนอแถลงการณ์ 	ให้ท่ีประชุม
พิจารณา		ปรับเปลี่ยน
 l		 มิสซาปิดการประชุม	 	 พระคาร์ดินัล
หลุยส์		ตาเกล		เป็นประธาน
 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน	 	 	 มีมิสซาเช้าและ
แยกย้ายเดินทางกลับบ้าน
 กรรมการบริหาร		มีพระคาร์ดินัลหลุยส	์	ตาเกล 
เป็นประธาน		 คุณพ่อแจน  สเตฟานอฟ, SVD		ชาว
โปแลนด์	 	 เป็นเลขาธิการ	 	 นอกนั้นมีผู้ได้รับเลือกจาก 
ไอร์แลนด์	 	 เลบานอน	 	 บราซิล	 	 อินเดีย	 	 กาบอง		
อาร์เจนตินา		คองโก		และศรีลังกา		ระหว่าง	ค.ศ.	2015- 
2021
	 ผู้ประสานงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
คือ	 	พระสังฆราชปาบโล  วีจีลีโอ  ดาวิด 	ของสภา 
พระสังฆราชฟิลิปปินส์		แทน	ซิสเตอร์เอมม่า  กูนันโต  
คณะอุร์สุลิน	 	 ชาวอินโดนีเซีย	 	 ซึ่งช่วยประสานงานถึง	
19	ปีเต็ม
	 ในระหว่างการประชุมมีโอกาสพบอาจารย	์ คือ	
คุณพ่อเชซาเร  บิซอลลี่ 	จากมหาวิทยาลัยซาเลเซียน		
กรุงโรม	 	 ที่เคยสอนพระคัมภีร์พ่อเมื่อ	 28	ปีที่แล้ว	 	 มี
สมาชิก		SVD		ร่วมประชุม	20	คน	(ใน	117	คน)		เป็น
พระสงฆ์	45			ซิสเตอร์	10			พระสังฆราช	14			ฆราวาส
สตรี	18			ฆราวาสชาย	10	คน
	 มีสตรีฆราวาสจากฮ่องกงบอกว่าเขามีอาสาสมัคร
เต็มเวลา		อาสาสมัครบางเวลา		เพื่อพระคัมภีร์		จึงทำาให้
พ่อหันมาคิดถึงบ้านเราว่ามีอะไรต้องปรับปรุง
	 “คริสตชนทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงพระ
คัมภีร์ได้โดยสะดวก”	 (DV	 22)	 	 เป็นคำาสอนของพระ
ศาสนจักรท่ีเราคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือพระคัมภีร์มี
ภารกิจพิเศษ

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์
3 กรกฎาคม ค.ศ. 2015

โครงสร้างใหม่ (ต่อจากหน้า 20)

 ในเอกสารประกาศซึ่งมีชื่อว่า	 The	 current	
communication	 context	 แจ้งว่า	 โครงสร้างท่ีปรับใหม่ 
นี้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที	่ 29	 มิถุนายน	 2015	
เป็นต้นไป	 และได้ระบุเหตุผลการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ว่า	
เป็นเพราะการก้าวหน้าของสื่อดิจิตอล	 การควบรวมสื่อ
ต่างๆ	 เข้าอยู่ด้วยกันในปัจจุบัน	 ทำาให้ต้องคิดเปลี่ยน
ระบบการสื่อสารของสันตะสำานักใหม่เพื่อให้การบริหาร
งานดำาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพมาก
ยิ่งขึ้น
	 ด้วยเหตุนี	้ หน่วยงานที่เกี่ยวกับสื่อต่างๆ	 จึง
ได้รับการนำามารวมอยู่ด้วยกันภายใต้หน่วยงานใหม่ของ
โรมันคูเรีย	 เพื่อช่วยให้ระบบการสื่อสารของสันตะสำานัก
จักได้ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อความจำาเป็น
ของพันธกิจของพระศาสนจักร

	 หน่วยงานใหม่น้ีจะดูแลวิทยุวาติกัน	 หนังสือพิมพ์	
L’Osservatore	Romano	วาติกันทีว	ีสำานักแถลงข่าว 
ของสันตะสำานัก	 สมณกระทรวงสื่อสารสังคม	 ศูนย์
อินเทอร์เน็ตวาติกัน	 แผนกเรียงพิมพ์	 แผนกถ่ายภาพ	
และสำานักพิมพ์วาติกัน
	 หน่วยงานต่างๆ	ทั้ง	9	แห่งนี้ยังคงดำาเนินงาน
ของตนไปตามปกติ	 แต่มีสำานักเลขาธิการเป็นผู้กำาหนด
ทิศทาง	 และยังทำาหน้าที่ควบคุมดูแลเว็บ	 vatican.va	
ทวิตเตอร์ของพระสันตะปาปา	และ	@pontifex
	 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งนี้เป็นไปตามคำา
เสนอแนะของสภาพระคาร์ดินัลที่ได้รับมอบหมายให้ทำา
หน้าที่ปฏิรูปโรมันคูเรียอยู่ในขณะนี้
 Msgr. Dario DoardoVigano	ซึ่งทำาหน้าที่
หัวหน้าวาติกันทีวี	 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมณมนตรีของ
หน่วยงานใหม่นี	้ โดยมีคุณพ่อ Lucio Adrian Ruiz 

ของแผนกวาติกันอินเทอร์เน็ตเป็นเลขานุการ		
 Paolo Nusiner	 ผู้อำานวยการหนังสือพิมพ์	
Avvenire	ของอิตาลีได้มารับหน้าท่ีเป็นผู้อำานวยการใหญ่	
และ	 Giacomo Ghisani	 หัวหน้าวิทยุวาติกันแผนก
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและแผนกกฎหมายทำา
หน้าที่เป็นรองผู้อำานวยการ
	 สำานักเลขาธิการเพ่ือการสื่อสารมีสำานักงาน
ชั่วคราวอยู่ที่อาคารวิทยุวาติกัน
 หมายเหตุ   สำานักเลขาธิการเพื่อการสื่อสาร 
(Secretariat for Communications) มีฐานะเทียบ
เท่าสมณกระทรวง (ใหญ่กว่า สมณสภาสื่อสารสังคม - 
Pontifical Council for Social Communication)

 อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย รายงาน
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ตอนที่ 76

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

10 กรกฎาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 
l	 น่าจะเป็นการพบปะที่สะเทือนอารมณ์มากที่สุดที ่
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบในประเทศ 
โบลิเวีย...หลายครอบครัวเหล่าน้ีแท้จริงดำาเนินชีวิตอยู่
ในคุก			สถานคุมขังพาลมาโซลา รีฟอร์ม เซ็นเตอร	์ใน
เมืองซางตาครู้ส	 เป็นบ้านที่มีผู้ต้องขังอาศัยอยู่มากกว่า	
2,800	คน	แต่ในใจกลางคุกนี้อนุญาตให้ครอบครัวของ
ผู้ต้องขังเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยเช่นกัน	 ในรูปแบบสังคม
หมู่บ้านเฉพาะกิจ				หลังจากทรงทักทายกับครอบครัว
ต่างๆ	 แล้ว	 พระองค์ทรงรับฟังผู้ต้องขัง	 3	 คนมาอ่าน 
เร่ืองราวในใจของตน			ผู้ต้องขังชายอายุ	22	ปีคนหน่ึงเป็น
นักเรียนช่างกลมาก่อนแต่ถูกตัดสินจำาคุก	 20	 ปีข้อหา 
ฆาตกรรม	 เขาเริ่มด้วยการขอโทษต่อเหยื่อของเขาและ 
ต่อครอบครัวของเขาเอง	 ตอนหนึ่งว่า	 “เริ่มแรก	 ผม
อยากจะกล่าวคำาขอโทษต่อคนท่ีผมไปทำาร้าย	ต่อครอบครัว
ของผมที่เม่ือสองปีก่อนเมื่อผมถูกพิพากษาตัดสิน 
พวกเขายืนเคียงข้างผมและได้ทำางานหนักเพื่อกู้เงินมา
จ้างทนายความท่ีสามารถช่วยพวกเขาและลูกความคนอ่ืน
จบคดีอย่างไม่เสียเปรียบ”
	 ส่วนผู้ต้องขังหญิงผู้นี้เป็น	 1	 ในจำานวน
นักโทษหญิง	 330	 คนที่นี	่ เธอเล่าว่าหลายคนในหมู่
พวกเธอไม่แม้แต่จะพยายามต่อสู้ในศาล	และเพราะพระ
สันตะปาปาทรงขอให้เราภาวนาให้พระองค์เสมอๆ	 เธอ
จึงมอบการเป็นประจักษ์พยานด้วยน้ำาตาของเธอ	 กล่าว
ว่า	 “เราสวดภาวนาให้พระองค์ด้วยดวงใจเต็มเปี่ยม	 เรา 
ภาวนาเพื่อพระเจ้าจะทรงอวยพรและทรงคุ้มครอง
พระองค์ตลอดไป”
l	 ผู้ต้องขังจะมีโปรแกรมอบรมแบบคาทอลิกเพื่อให้ผู้
ต้องขังได้เรียนและพัฒนาความสามารถพิเศษต่างๆใน
ชีวิต			พระสันตะปาปาทรงเน้นถึงพลังของการให้อภัย	
ทรงเสริมด้วยว่าความเจ็บปวดไม่สามารถขจัดความ
หวังออกไปได้	 ตอนหนึ่งว่า	 “เมื่อพระเยซูเจ้าทรงมา
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา		เราไม่อาจถูกจำาจองอยู่ในคุก
แห่งอดีตของเราได้อีกต่อไป	 ตรงข้ามเราเริ่มต้นมองดู
ปัจจุบันและเรามองมันแตกต่างออกไปด้วยการมีความ

หวังในรูปแบบต่างๆ”
l	 ผู้ต้องขังบ่นถึงเรื่องการคอรัปชั่นและถูกล่วงละเมิด
ทางเพศโดยมุ่งไปยังคนที่เปราะบางอ่อนไหว	 พวกเขา 
ทูลขอพระสันตะปาปาให้ทรงย่ืนพระหัตถ์เข้ามาช่วยเหลือ
กรณีนี้ของพวกเขาให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น			พระ
สันตะปาปาทรงเตือนพวกเขาให้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเมื่อต้องพบกับเรื่องเลวร้าย	 ตรัสตอนหนึ่งว่า 

พระสันตะปาปาตรัสกับบรรดาผู้ต้องขัง : จงจำาไว้ว่า...
ความเจ็บปวดไม่สามารถทำาลายความหวังลงได้  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศ

โบลิเวีย

“อย่ากลัวท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 ผีปีศาจจะแสวงหา
การชิงดีชิงเด่น	 การแบ่งแยก	 การอยู่เป็นแก๊งเป็นพวก	
จงหมั่นทำางานเพื่อมุ่งไปสู่ความก้าวหน้า”
l	 แถมด้วยภาพที่น่ารักมากช่วงหนึ่ง	 เด็กหญิงหนึ่ง
ในสองคนท่ีนั่งอยู่หน้าเวทีตลอดเวลาท่ีผู้ต้องขังกล่าว
ความในใจ	 ตัดสินใจเดินไปหาพระสันตะปาปาและพระองค์
ทรงกอดเพื่อปลอบเธอเป็นเวลานาน
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บทอธิษฐานภาวนา

ชื่อของเราเท่านั้นเป็นที่รู้จัก

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

เห็นเป็นรูปธรรม
หกเดือนกว่าผ่านไป
นับจากการจากไปกะทันหันของแม่
ทำาให้เกิดช่องว่างขึ้นในบ้าน
จนตั้งตัวกันไม่ติดทำาใจกันไม่ทัน
ก็เคยเห็นหน้าเห็นตาพูดคุยกันอยู่ทุกวัน
สวดภาวนาไปวัดไปแสวงบุญกันเป็นประจำา
นัดกันได้ก็พากันไปเที่ยวไปพักผ่อนพร้อมหน้าพร้อมตา
แต่แล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
หากเป็นเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วย
หากเป็นเพราะสังขารหมดเรี่ยวหมดแรงตามครรลองวัย
ก็ยังมีเวลาให้เตรียมใจ
แม้ไม่อยากต้องทำาใจ
แต่นี่ไม่ใช่เลย
แม่มาวัดแล้วเลยไปสวดให้ผู้ตายที่ศาลา
ออกมาทักทายพูดคุยเป็นปกติ
ก่อนจะเดินข้ามถนนหน้าศาลาเพื่อกลับบ้าน
ที่กลางถนนนั่นเองคือจุดเปลี่ยนทุกอย่าง
รถจักรยานยนต์วิ่งผ่านมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนตัวแม่เข้าอย่างจัง...
กำาลังจะครบเจ็ดเดือน
ทุกคนพยายามดำาเนินชีวิตให้เป็นปกติ
มีอะไรก็พ่อแม่ลูกหลาน
รู้แก่ใจว่าแม่ยังร่วมอยู่ด้วยในทุกอย่าง
ขนมที่แม่เคยชอบแม่เคยโปรด
ก็ยกไปทานพร้อมหน้าพร้อมตา
ที่สุสานต่อหน้ารูปถ่ายของแม่
ดอกไม้ที่แม่เคยรักเคยชื่นชม
ก็จัดให้แม่เหมือนแม่ยังมีชีวิตอยู่
วันจบปริญญาที่บากบั่นร่ำาเรียนมา
ก็แต่งเสื้อครุยสีสดใสพร้อมช่อดอกไม้หลากสี
มาถ่ายรูปกับแม่ในที่แม่นอนพักกายอยู่
ให้แม่รับรู้ให้แม่ภาคภูมิใจให้แม่ได้ปลื้ม
ทุกอย่างต้องเป็นเหมือนเดิม
แม้กลับไปเหมือนก่อนไม่ได้
ถึงอย่างไรสายใยพ่อแม่ลูกไม่มีวันขาด
ยังคงเหนียวแน่นยืนหยัดยืนยง
แม้กระทั่งวันนั้น
วันที่พ่อถูกนำาเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วน
ถึงสุขภาพของพ่อไม่ค่อยจะสมบูรณ์เหมือนก่อน
โดยเฉพาะตั้งแต่แม่จากไป
แต่ก็ไม่น่าวิตก
ทุกคนก็ยังหวังว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการดูแลพ่อ
ทว่าเข้าโรงพยาบาลครั้งนี้
พ่อไม่ได้กลับบ้านเหมือนทุกครั้ง
“พ่อไปอยู่กับแม่แล้ว”
ข้อความสั้นๆ	ในเฟสบุ๊ค
แต่เปี่ยมล้นด้วยความรู้สึกของลูกๆ
เป็นความทุกข์แสนปวดร้าวใจ
ที่พ่อจากไปอีกคนหนึ่ง
เพิ่มช่องว่างในบ้านขึ้นอีกหนึ่ง
ทว่าเป็นความสุขความยินดีลึกๆ ของลูกทุกคน
ที่ตอนนี้พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันแล้ว
หลังจากที่แม่ล่วงหน้าไปพ่อได้แต่คิดถึงคนึงหา
“พ่อไปอยู่กับแม่แล้ว”	เป็นการแจ้งข่าวมรณะที่สั้นที่สุดที่เคยเห็น
แต่เปี่ยมด้วยความเชื่อความหวังความรัก...อย่างเป็นรูปธรรม	
 
 

“อัครสาวกสิบสองคนมีนามดังนี้” (มัทธิว 10:2)

บางครั้งในครอบครัวของเรา	 เราได้รับชื่อให้ตรงกับสิ่งที่เรากระทำา 

เมื่อยังเป็นเด็กอยู	่บางคนก็ได้รับชื่อที่มีความหมายด	ีไม่ว่าด้วยเหตุผลใด	ชื่อ

มีความสำาคัญสำาหรับชีวิตประจำาวันของเรา	 เราคุ้นเคยกับชื่อของอัครสาวก

ทั้ง	 12	ท่าน	 โดยเฉพาะผู้ที่มีชื่อพาดพิงในพระวรสาร	 ในพระคัมภีร	์ ไม่มีการ

ออกชื่อก็หมายความว่าอาจจะเป็นใครก็ได้	 เช่น	ชาวสะมาเรียผู้ใจดี	ซึ่งอาจจะ 

เป็นใครก็ได	้ ชื่อมีความสำาคัญ	 เช่นในเรื่องลาซารัส	 ที่ขอทานอยู่หน้าประต ู

บ้าน	 เศรษฐีไม่ได้รับการเอ่ยชื่อถึง	 แต่ลาซารัสผู้ยากจนได้รับเกียรติมีชื่อใน

พระวรสาร

	 พระเจ้าทรงรู้จักชื่อของเราแต่ละคน	 เราแต่ละคนมีความสำาคัญมาก

สำาหรับพระองค	์มิใช่เป็นเพียงหนึ่งในจำานวนมากมาย	แต่ทรงรู้จักเราพร้อมกับ

ความอ่อนแอของเราและความสามารถของเรา	 เมื่อพระเจ้าทรงมองลึกเข้าไป

ในตัวเราแต่ละคน	 พระองค์จะทรงพบกับอะไร	 ความรักหรือความเกลียดชัง?	

ความเมตตาหรือความเย็นชา?	ความอยากได้หรือใจกว้างขวาง?	

ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ประทับอยู่กับลูกเสมอ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อลูกสัมผัสกับความเจ็บปวด

การสูญเสียและความเศร้าโศก

โปรดทรงประทานความเชื่อให้ลูกได้ยื่นหน้าเข้าหาพระองค์ 

ขอให้ลูกยื่นมือไปหาผู้อื่นด้วย 

โดยเฉพาะเมื่อเขาต้องทนทุกข์ทรมาน อาแมน
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การท้าทาย 10 ประเด็น
ที่เราต้องไตร่ตรองอย่างจริงจัง

จากพระสมณสาส์น 

“ขอคำาสรรเสริญจงมีแด่พระองค์” 

(Laudato Si’) 
(ออกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2015)
	 พระสมณสาส์น	 “ขอคำาสรรเสริญจงมีแด่
พระองค์”	 เป็นพระสมณสาส์นฉบับที่สาม	 ของสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสประกาศออกใช้อย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่	18	มิถุนายน	ค.ศ.	2015	โดยสันตะ
สำานัก	 เราต้องถือว่าเป็นคำาสอนที่สำาคัญยิ่งยวดเพราะว่า 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับนิเวศวิทยา	 ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	 
สิ่งสร้าง	และอื่นๆ	อีกมากมาย		แม้ว่าคำาวิพากษ์วิจารณ์
ทางด้านสื่ออาจจะลดเนื้อหาสาระของพระสมณสาส์น
เป็นแค่เพียงข้อโต้แย้งกันด้านสังคมและการเมือง	 เช่น
การเปล่ียนอุณหภูมิหรือการเปลี่ยนสภาพอากาศโลก	
ทว่าพระสมณสาส์นดังกล่าวมีเรื่องราวมากกว่าสิ่งที่สื่อ
เอามาตีแผ่มากนัก	 ต่อไปนี้เป็น	 10	 ประเด็นด้วยกัน
ในพระสมณสาส์นที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง
ต้องการให้เราศึกษาไตร่ตรองอย่างจริงจัง
1. การข้ามเพศ (Transgenderism) การ
ยอมรับว่าร่างกายของเราเป็นพระพรหรือของขวัญจาก
พระเจ้าเป็นสิ่งสำาคัญเพื่อท่ีจะตอบสนองและยอมรับ 
ทุกสิ่งในโลกว่าเป็นของขวัญจากพระบิดาเจ้าและเป็น
บ้านของเราทุกคน	 บางคนคิดว่าตนมีอำานาจสูงสุดใน
ร่างกายของตนจนทำาให้คิดเลยเถิดไปว่าเรามีอำานาจ
สูงสุดเหนือส่ิงสร้าง	 	การรู้จักยอมรับร่างกายของเรา	 ดูแล
รักษาสุขภาพร่างกาย	 และให้ความเคารพในความหมาย
ที่ถูกต้อง	เป็นปัจจัยสำาคัญยิ่งของระบบนิเวศ		เช่นเดียว 
กันการให้คุณค่าว่าตนเป็นหญิงหรือชายเป็นสิ่งจำาเป็น
เพื่อจะได้สามารถรู้สภาพตนเองในความสัมพันธ์กับผู้ที่
แตกต่างจากเรา	 	 อาศัยวิธีนี้เราจึงจะสามารถยอมรับได้ 
อย่างชื่นชมสำาหรับของขวัญพิเศษของชายหรือหญิง
อันเป็นผลงานของพระผู้สร้างซึ่งจะก่อให้เกิดความเอื้อ
อาทรและส่งเสริมซึ่งกันและกัน	 	 มันเป็นทัศนคติที่ไม่
เข้าท่าเลยท่ีจะ	 “ไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างเพศ	 เพราะจะทำาให้เขาผู้นั้นไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญ
กับความแตกต่างนี้อย่างไร”	(ข้อ	155)
2. สัมพัทธนิยม (Relativism)* หากขาดซึ่ง
แก่นแห่งความจริงหรือหลักการที่ถูกต้องเอาแต่ความ
พอใจความอยากและความต้องการของตนเป็นใหญ่
แล้ว	 จะเอากฎอะไรมาบังคับการค้ามนุษย์	 การก่อการร้าย	
การค้ายาเสพติด	 การค้าเพชรพลอยที่มีการหลั่งเลือด
หรือการค้าขนสัตว์ประเภทที่กำาลังจะสูญพันธุ์	 	 ไม่ใช่
ความคิดแบบสัมพัทธ์ดอกหรือท่ีสร้างความชอบธรรม
ให้กับการซื้ออวัยวะของคนจนเพื่อนำาไปจำาหน่ายหรือใช้
เพ่ือการทดลอง	 หรือสังหารเด็กเพราะพ่อแม่ไม่ต้องการ”	
(ข้อ	123)
 (*หมายเหตุ สัมพัทธนิยม คือ คนที่เชื่อว่า  
หลักเกณฑ์ตัดสินดี ชั่ว ไม่มีอยู่จริง หรือ คนที่เชื่อว่า  
ความดีความชั่วมิได้มีคุณค่าที่ดีอยู่ในตัวเอง แต่ขึ้นอยู่
กบัส่ิงอ่ืนๆ ... สมัพัทธนยิมสว่นบคุคล หมายถงึ ความเชือ่ 
ที่ว่า ความดี ความชั่ว เป็นเรื่องส่วนบุคคล)
3. บริโภคนิยม (Consumerism) หลายคน
ทราบดีว่าความเจริญก้าวหน้าของเราในยุคปัจจุบันและ

การแสวงหาแต่ความร่ำารวยและความสุขไม่เป็นการ
เพียงพอที่จะให้ความหมายที่ถูกต้องและความชื่นชม
สำาหรับหัวใจมนุษย	์ แต่พวกเขาก็ไม่สามารถหยุดหรือ
เลิกสิ่งที่ท้องตลาดนำาเสนอ	 	 ในหลายประเทศที่กำาลัง
ทำาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเร่ืองอุปนิสัยการกิน 
การใช้	พวกเยาวชนเกิดความรู้สึกใหม่ด้านระบบนิเวศ	มี 
จิตตารมณ์กว้างข้ึน	 และบางคนพยายามอย่างน่าช่ืนชมท่ี
จะทำาการปกป้องธรรมชาติสิ่งแวดล้อม		ในขณะเดียวกัน
พวกเขาต้องเจริญเติบโตขึ้นท่ามกลางบรรยากาศบริโภค
นิยมแบบสุดโต่งและมีผลกระทบอย่างร้ายแรงซึ่งทำาให้
ยากที่จะพัฒนานิสัยอื่นๆ	(ข้อ	209)	
4. อุปกรณ์อำานวยความสะดวกสบาย (Gadgets) 
เพราะการตลาดส่งเสริมบริโภคนิยมแบบสุดโต่งใน
ความพยายามที่จะขายสินค้าของตน		ผู้คนจึงมักจะติด 
กับการได้สิ่งต่างๆ	อย่างง่ายดายในความบ้าคลั่งที่จะซื้อ 
จับจ่ายสิ่งของที่ไม่มีความจำาเป็น		บริโภคนิยมเชิงบังคับ 
น้ี เป็นตัวอย่างหน่ึงว่าความจริงเชิงเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจมีผลกระทบต่อปัจเจกชนอย่างไรบ้าง		นักปรัชญา	
พระสงฆ์คาทอลิก	 ในปลายศตวรรษที	่ 19	 Romano	
Guardini	 มองเห็นประเด็นนี้ล่วงหน้าแล้ว	 	 “อุปกรณ์
อำานวยความสะดวกและเทคโนโลยีเข้ามาบีบบังคับ
มวลมนุษย์ในรูปแบบของการผลิตเครื่องจักรและการ
วางแผนท่ีเล่ือนลอยแล้วผู้คนก็ได้แต่ยอมรับว่าส่ิงเหล่าน้ี
เป็นรูปแบบของการดำาเนินชีวิต	 	 ผู้คนส่วนใหญ่ไม่มาก
ก็น้อยต่างเชื่อว่าการยอมรับสิ่งเหล่านี้ล้วนมีเหตุผลและ
มีความชอบธรรม”	 ความจริงนี้พาให้ประชาชนเชื่อว่า
พวกเขามีเสรีภาพตราบใดที่พวกเขามีอิสระที่จะบริโภค		
แต่คนที่เป็นอิสระแท้จริงคือคนส่วนน้อยที่มีอำานาจทาง
เศรษฐกิจและการเงิน		ท่ามกลางความสับสนเหล่าน้ี	ผู้คน
ยุคใหม่ยังไร้ความตระหนักและไม่สามารถให้การชี้นำา
ทิศทางท่ีถูกต้องได้		การขาดความเป็นอัตลักษณ์คือบ่อเกิด
แห่งความกังวล		เรามีทางเลือกมากเหลือเกินแต่มีเป้าหมาย
ที่เป็นแก่นสารเพียงน้อยนิดเท่านั้น	(ข้อ	203)
5. วิทยาศาสตร์นิยม (Scientism) หลายปัญหา 
ของโลกเราทุกวันน้ีเกิดจากแนวโน้มซ่ึงบางคร้ังเราก็
ไม่รู้ตัวท่ีจะใช้วิธีการและเป้าหมายของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย	ี ยึดถือว่าเป็นความจริงอมตะเพื่อนำามา 
หล่อหลอมชีวิตของปัจเจกชนและการดำาเนินการของ
สังคม	 โดยทั่วไปแล้วผลของการที่บังคับใช้รูปแบบนี้มา 
เป็นความจริง	 ทำาให้เห็นผลร้ายของมันในความเส่ือมโทรม
ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน	 	 แต่นี่เป็นแค่
สัญญาณแห่งการลดคุณค่าท่ีส่งผลกระทบไปถึงทุกมิติ
แห่งศักดิ์ศรีชีวิตมนุษย์และสังคม	(ข้อ	157)
6. ครอบครัว (Family) ในพระสมณสาส์นเน้นถึง 
ความสำาคัญของครอบครัวซึ่งเป็น	 “สถานที่ซึ่งชีวิตอัน 
เป็นของขวัญจากพระเจ้าอาจได้รับการต้อนรับและ
คุ้มครองอย่างปลอดภัยจากอันตรายรอบด้านท่ีโหมเข้า
โจมตี		สถาบันครอบครัวจะต้องช่วยทุกชีวิตให้สามารถ
พัฒนาได้ตามกระบวนที่ถูกต้อง		ท่ามกลางสิ่งที่เรียกกัน 
ว่าวัฒนธรรมแห่งความตาย	ครอบครัวคือหัวใจวัฒนธรรม 
แห่งชีวิต”	(ข้อ	149)		ในครอบครัวเราเรียนรู้เป็นครั้งแรก
ว่าต้องแสดงความรักและให้ความเคารพต่อชีวิตอย่างไร		
เราได้รับการสอนให้รู้จักใช้สิ่งต่างๆ	ให้มีระเบียบวินัย	ให้
รู้จักรักษาความสะอาด	ให้เคารพระบบนิเวศท้องถิ่นและ
ให้ปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย	 	 ในครอบครัวเราได้รับการ
อบรมที่ครบถ้วนซึ่งทำาให้เราสามารถเจริญเติบโตอย่าง
เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ	 	 ในครอบครัวเราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ 

โดยไม่ต้องมีการเรียกร้อง	 รู้จักขอบคุณเพื่อแสดงถึง
ความกตัญญูสำาหรับสิ่งที่เราได้รับ	 	 เรียนรู้ที่จะควบคุม
ความก้าวร้าวและความมักได	้ 	 มีความสำานึกที่จะรู้จัก
ขอโทษเมื่อเราล่วงเกินผู้อื่น		พฤติกรรมธรรมดาที่แสดง
ถึงมารยาทดีเหล่านี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมในการดำาเนิน
ชีวิตร่วมกันและช่วยให้เรารู้จักเคารพสิ่งต่างๆที่อยู่ 
รอบตัวเรา	(ข้อ	213)
7. การกินทิ้งกินขว้าง (Throwing Food 
Away) นอกจากนี้แล้วเราทราบกันดีว่าประมาณหนึ่ง
ในสามของอาหารท่ีผลิตข้ึนมานั้นถูกท้ิงขว้างเสียของ	
และ	 “เมื่ออาหารถูกทิ้งขว้างไป	 เปรียบเสมือนอาหารที่
อยู่บนโต๊ะอาหารของคนยากจนถูกขโมยไป”	(ข้อ	50)
8. การคุมกำาเนิด (Birth Control) แทนที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาคนยากจนให้ถูกประเด็น	แต่บางคนแสดง
ความคิดว่าโลกเราสามารถเปลี่ยนไปได	้ โดยให้ลดอัตรา
การเกิด		บางคร้ังประเทศท่ีกำาลังพัฒนาได้รับการบีบบังคับ
ว่าจะได้รับความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจหรือไม่นั้น 
ข้ึนอยู่กับนโยบายบางประการท่ีเก่ียวกับ	 “สุขภาพอนามัย
ในการให้กำาเนิดบุตร”
9. จำานวนประชากร (Population) แม้ว่าจำานวน 
ประชากรและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละประเทศเป็น 
อุปสรรคต่อการพัฒนาและการใช้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน	แต่เราต้องยอมรับว่าการเพ่ิมจำานวนประชากร
นั้นดำาเนินไปด้วยกันได้กับการพัฒนาที่เป็นองค์รวม
และทำาด้วยกัน		การโทษประชากรที่เพิ่มขึ้นแทนการกิน
การใช้อย่างฟุ่มเฟือยของบางคนเป็นข้อแก้ตัวอย่างหน่ึง
ที่จะเผชิญกับปัญหานี	้(ข้อ	50)
10. ศีลมหาสนิท (The Eucharist) ความเชื่อ
ของชาวคริสต์คาทอลิก	 ทุกสรรพสัตว์ที่ถูกสร้างขึ้นมา
จะพบกับความบริบูรณ์สูงสุดได้ก็ในศีลมหาสนิทนี่เอง
พระหรรษทานซึ่งมักจะแสดงออกให้เราเห็นได้อย่าง
ชัดเจนจะพบได้ว่าเป็นการแสดงออกดังกล่าวท่ีอยู่เหนือ 
ส่ิงใดท้ังส้ินเม่ือพระเจ้าเองทรงถ่อมพระองค์ลงมาบังเกิด
เป็นมนุษย์และมอบพระองค์เองให้เป็นอาหารสำาหรับ 
ผู้ที่พระองค์ทรงสร้าง	 	 พระคริสตเจ้าในธรรมล้ำาลึกแห่ง
การบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงเลือกที่จะประทับอยู่กับเรา
อย่างใกล้ชิดประทับในแผ่นขนมปังเล็กๆ		พระองค์เสด็จ
มาจากเบื้องบน		พระองค์เสด็จมาเพื่อที่พวกเราจะได้พบ 
กับพระองค์ในโลกนี	้	ในศีลมหาสนิทเราจะพบกับความ 
บริบูรณ์		ศีลมหาสนิทคือศูนย์กลางของโลกจักรวาล	เป็น 
แก่นแห่งความรักที่ล้นพ้น	 และเป็นชีวิตที่ไม่รู้จักจบสิ้น 
เป็นอมตะ	 เม่ือร่วมเป็นหน่ึงเดียวกับพระบุตรผู้ทรงบังเกิด 
เป็นมนุษย์	 โลกท้ังโลกก็ถวายเกียรติขอบพระคุณพระเจ้า		
อันท่ีจริงศีลมหาสนิทเป็นการกระทำาแห่งความรักย่ิงใหญ่
ที่มีต่อชาวโลก	 “ใช่แล้ว	 เป็นความรักต่อโลกทั้งโลก	
เพราะว่าเม่ือมีการเฉลิมฉลองบนพระแท่นอันต่ำาต้อย 
ในวัดตามชนบท	 ศีลมหาสนิทดังกล่าวก็มีการเฉลิมฉลอง
บนพระแท่นของโลกจักรวาลด้วย”	 	ศีลมหาสนิทเชื่อม
สวรรค์กับโลกเข้าไว้ด้วยกัน		ศีลมหาสนิทรวบรวมและ 
เข้าถึงส่ิงสร้างท้ังปวง		โลกท่ีเกิดจากฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า
หวนกลับไปหาพระองค์ด้วยการนมัสการน่าสรรเสริญ 
ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน...”	(ข้อ	236)

มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์
สรุปและเรียบเรียงจากการวิเคราะห์

ของ Ryan Mayer
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	 หิ่งห้อย	(Lightning	Bug	หรือ	Firefly)	เป็นแมลงปีกแข็งเรืองแสงประเภทหนึ่ง	สามารถมองเห็น
ได้ในเวลากลางคืน
	 แมลงประเภทนี้มีเฉพาะบางพื้นที่ในป่าโปร่งชื้นและป่าชายเลน	 อาศัยและวางไข่อยู่กับต้นไม ้
บางประเภท	 อาท	ิ ใบของต้นลำาพูหรือต้นโกงกาง	 เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วจะกินแต่หยดน้ำาค้างบนใบไม้
เป็นอาหาร
	 วงจรชีวิตของหิ่งห้อย	 อาจเปรียบได้กับผีเสื้อ	 มีการวางไข่	 กลายเป็นตัวหนอน	 เป็นดักแด้	 และ
แปลงร่างเป็นแมลงมีปีกที่บินได้ในที่สุด	เมื่อโตเต็มวัยแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ	1	เดือน	หิ่งห้อยจะมีชีวิต
อยู่ได้เฉพาะในธรรมชาติที่สะอาดและปราศจากมลภาวะเท่านั้น
	 เราอาจพบเห็นหิ่งห้อยได้ในหลายประเทศในแถบเอเชีย	ทั้งในประเทศญี่ปุ่น	อินเดีย	มาเลเซีย	หรือ
ในประเทศไทย	โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามภาษาท้องถิ่น
	 เนื่องจากหิ่งห้อยเมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่แล้ว	 เป็นเหมือนโลกแห่งจินตนาการ	 เป็นแสงระยิบ
ระยับในความมืดทั่วป่าใหญ	่ คนเอเชียในสมัยโบราณจึงมีความเชื่อว่า	 หิ่งห้อยเป็นวิญญาณหรือเทพเจ้า
พิทักษ์ป่าในเวลากลางคืน	
	 หากใครที่ต้องการดูหิ่งห้อยในป่าใหญ่	 เป็นหิ่งห้อยจำานวนมากที่บินอยู่ในป่า	 ที่ไม่ใช่กราฟิกดีไซน์
เหมือนในหนัง	แต่เป็นหิ่งห้อยตัวเป็นๆ	คงต้องเปิดดูยูทูป	(Youtube)	หรือหนังสารคดีเกี่ยวกับหิ่งห้อยที่รัฐ
เทนเนสซี่	ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 ช่วงประมาณเดือนเมษายน	 ถึง	 กรกฎาคม	 ของทุกปี	 เป็นช่วงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ	์ ที่อุทยาน 
แห่งชาติเกรทสโมกกี้เม้าเทน	 (Great	 Smoky	 Mountains	 National	 Park)	 เป็นอุทยานแห่งชาต ิ
ขนาดใหญ่มีเขตอุทยานคาบเกี่ยวประมาณ	 4	 รัฐ	 ในแถบพื้นที่นั้น	 มีที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศ
	 อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีหิ่งห้อยเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าในเดือนมืด	 หรือเหมือนกับฝนดาวตก
ที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประทับใจ	มีนักท่องเที่ยวจำานวนมากที่เข้าไปเยี่ยมชมในแต่ละปี
	 ผมนั่งดูข่าวการท่องเที่ยวเรื่องนี้ด้วยความสนใจ	3	ประการ
	 ประการแรก	ชื่นชมในการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเจ้าหน้าที่อุทยาน	มีการต้อนรับ	
การให้ข้อมูล	 การจัดการด้านสถานที่	 การดูแลด้านความปลอดภัย	 ความสะอาดตลอดจนสิ่งอำานวยความ
สะดวกด้านอื่นๆ	 ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ให้ความสนใจกับธรรมชาต	ิ เหมือนกับเข้าไปนั่งดู
คอนเสิร์ตธรรมชาติ
	 ประการถัดมา	 ผมประทับใจภาพที่เห็นผ่านทางโทรทัศน	์ ถึงแม้จะเป็นเพียงไม่กี่นาท	ี แต่ก็เปลี่ยน
มโนภาพของผมในช่วงวัยที่ผ่านมาได้หมดเลย	ถ้าได้ไปดูสถานที่จริงคงสุดยอดน่าดู
	 ส่ิงท่ีเข้ามาในความคิดของผมประการสุดท้ายคือ	 มนุษย์กับการอนุรักษ์ในส่ิงสร้างท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ	
คนเราทำาร้ายธรรมชาติในแต่ละวันเพื่อการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยและไม่มีที่สิ้นสุด	 ในแต่ละช่วงอายุคนและ
ยุคสมัยที่ผ่านมา	
	 ต้ังแต่การล่าอาณานิคมเป็นเมืองข้ึน	 ตักตวงทรัพยากรธรรมชาติจากแหล่งหน่ึงไปยังอีกแหล่งหน่ึง	 
ผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นใช้อำานาจทำาร้ายธรรมชาติเพื่อประโยชน์ส่วนตน	ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเล	
	 นกในท้องฟ้า	 ปลาในน้ำา	 สัตว์ป่าหายาก	 พืชพันธุ์ไม้ที่เป็นสมุนไพร	 ผลไม้ที่มีความหลากหลาย	 
แร่ธาตุในดิน	 ธรรมชาติที่มีมาในยุคสมัยเก่า	 ถูกดัดแปลงเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม	 และสูญสลายกลายพันธุ์ไป 
ในที่สุด
	 สิ่งที่เราได้มาในยุคสมัยนี้คือ	เทคโนโลยีสมัยใหม่	ข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็ว	ความสะดวกสบายในมิติ
ของชีวิตสมัยใหม	่เข้ามาแทนที่ชีวิตในธรรมชาติที่เริ่มหายไปในแต่ละวัน
	 ไม่น่าแปลกที่ทุกวันนี้เราเริ่มกินแคปซูลต่างๆ	 เป็นอาหาร	วัตถุดิบธรรมชาติเป็น	GMO	มีสัดส่วน
มากกว่า	80	เปอร์เซ็นต์	อาหารเป็นสิ่งปรุงแต่งกลิ่นและสีจากธรรมชาติ	เป็นต้น
	 เราเองเลือกที่จะเป็นเช่นนี้	พยายามเอาชนะธรรมชาต	ิมากกว่าจะอยู่และทำานุบำารุงธรรมชาติ
	 หากแสงอันริบหร่ีของห่ิงห้อย	 เปรียบได้กับความดีและการอนุรักษ์ธรรมชาติของเราแต่ละคน	 คงจะดี
ไม่น้อย
	 เพราะถ้าไม่เริ่มที่จะมีจิตสำานึกวันนี	้วันหน้าคงต้องหาที่อยู่ใหม่บนดาวดวงอื่น
	 “หิ่งห้อย”	คงเป็นแมลงสูญพันธ์ุไปจากโลกนี้ในอีกไม่นาน...

หิ่งห้อย...
 ครั้งนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จจากเมือง 

นาซาเร็ธ แคว้นกาลิลี...ก็ทรงเห็นท้องฟ้า 

ถูกแหวกออก พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือ 

พระองค์ดุจนกพิราบ และมีเสียงมาจากฟากฟ้า 

ว่า  “ท่านเป็นบุตรท่ีรักของเรา เป็นท่ีโปรดปราน

ของเรา”  

                                (มาระโก 1:9-11) 

 

      

   

    

     

ไตรมิตร หรือ ไตรพิษ ในชีวิต

1.   สามสิ่งในชีวิต  ที่ผ่านไปแล้ว ไม่มี

วันหวนกลับคืนมา

c	เวลา	 	 c	คำาพูด  c	โอกาส

2.   สามสิ่ง  ที่สามารถทำาลายชีวิตคนได้

c	ความโกรธ	 c	ความหยิ่งยะโส		 c	 การ 

ไม่ให้อภัย

3.  สามสิ่ง  ที่เราควรหวงแหนรักษาไว้ในชีวิต

c	ความหวัง	 c	ความสันติ	 c	 ความ

สุจริต

4.  สามสิ่ง     ที่มีคุณค่าในชีวิต

c	ความรัก		 c		ครอบครัว	และเพื่อน	 c	

ความเมตตา	อารี

5.  สามสิ่ง  ที่ไม่เคยแน่นอนเลยในชีวิต

c	โชคลาภ	 cความสำาเร็จ	 c	ความฝัน

6.  สามสิ่ง    ที่สร้างคนให้เป็นคน

c	การอุทิศตน	 c	ความจริงใจ	 c	 ความ

ขยันขันแข็ง	อุตสาหะ

7.  สามพระองค์  ที่อยู่ยั่งยืนถาวรนิรันดร

c	พระบิดา		 c	พระบุตร	 c	พระจิต

ราฟาแอล
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ปราสาทแห่งจิต
โดยนักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา 

หนังสือที่เป็นเสมือน
คำาแนะนำา

สำาหรับผู้แสวงหา
ความก้าวหน้าในชีวิตจิต 

ราคา 190 บาท 

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

หุบเขา

ทุกแห่ง

จะถูกถมให้เต็ม

ภูเขาและเนิน

ทุกแห่ง

จะถูกปรับ

ให้ตำ่าลง

ทางคดเคี้ยว

จะกลายเป็น

ทางตรง

ทางขรุขระ

จะถูกทำาให้ราบเรียบ

และมนุษย์ทุกคน

จะเห็นความรอดพ้น

จากพระเจ้า

(ลูกา 3:5-6)
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7 กรกฎาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l	 ในพิธีมิสซาที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็น

ประธาน	ณ	ควินโต’ส	ไบเซ็นเท็นเนียล	ปาร์ค	ประเทศ

เอกวาดอร์	 	 พระองค์ทรงสวมกาซูลาที่ตัดเย็บจากผ้า

ทอมือของศิลปินทอผ้าพื้นบ้านจากหมู่บ้านอาซูไอ 

ลายตรงกลางเป็นรูปดอกลิลลี	 ซึ่งหมายถึงท่านซางตา 

มาริอานิตาแห่งพระเยซูเจ้า	 นักบุญองค์แรกของชาว

เอกวาดอร์	และรูปพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าที่ชาวเอก- 

วาดอร์มีความศรัทธาเป็นพิเศษ

l	 เป็นลายและผ้าแบบเดียวกับที่สมเด็จพระสันตะปาปา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสวมกาซูลาที่ทำาจาก
ผ้าทอมือพื้นบ้านโดยชาวพื้นเมืองประเทศเอกวาดอร์

นักบุญซางตา มาริอานิตาแห่งพระเยซูเจ้า นักบุญ 

องค์แรกของชาวเอกวาดอร์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ตรัสกับบักบวช : 

การไม่ได้ยินความเจ็บปวดของผู้คน

ก็เหมือนการไม่แยแสต่อพระวรสาร  

10 กรกฎาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับบรรดา

พระสงฆ์	 นักบวชและสามเณร	 ณ	 “โคลีเซโอ ดอน  

บอสโก”	ในเมืองซางตาครู้ส	ประเทศโบลีเวีย	เสียงเพลง

ดังก้องทั่วหอประชุม	พร้อมรอยยิ้มของพระสันตะปาปา

ขณะดำาเนินเข้าห้องประชุมที่อัดแน่นด้วยผู้คน	 บ้างก็

ร้องเพลงต้อนรับ	 พระองค์ทรงอวยพรและทรงจับมือ

กับผู้คนไปตลอดทาง	 	 พระสงฆ์	 ภคิน	ี และสามเณรได้

เล่าประจักษ์พยานการเดินทางตามกระแสเรียกถวายแด่

พระองค์	เริ่มด้วยคุณพ่อคริสปิน	บอร์ดา	โกเมซ			“ผม

รู้สึกใกล้ชิดและมีชีวิตภายในจริงๆกับผู้คนและงาน

อภิบาลที่ผมได้รับใช้ แม้ในยามยากลำาบากของชีวิต 

ผมยังได้ยินเสียงในจิตใจว่า ‘จงอย่ากลัวเราจะปกป้อง 

คุ้มครองเจ้า’ ”		ซิสเตอร์กาบรีเอลา	คูเอลลา	ดูรัน		เล่า

ว่า	 	 “การร้องเพลงเป็นชีวิตของดิฉัน เป็นสิ่งที่ทำาให้

ดิฉันไม่หยุดคิดและไตร่ตรองว่า ดนตรีนั้นเป็นสิ่งพิเศษ

และก่อให้เกิดความคิดท่ีละเอียดต่อชีวิตในช่วงขณะ

ต่างๆ ดิฉันตระหนักว่าเพลงศาสนาเป็นสิ่งที่เชื่อมโยง

พระเจ้าเบื้องบนมาสู่ชีวิตของดิฉัน”					สามเณรดาเมียน 

โอโยลา	 รามอส	 เล่าว่า	 “การติดตามพระเจ้าของผม 

ไม่ใช่เรื่องการสร้างโอกาส ผมรู้ว่ากระแสเรียกของผม

ไม่ได้เกิดขึ้นในความฝันท่ีทำาให้เหง่ือแตกกาลเพียง 

ข้ามคืนหรือการกลับใจอย่างพิเศษแบบนักบุญเปาโล แต่

เป็นขั้นตอนอันยาวนานและกำาลังดำาเนินมุ่งหน้าต่อไป”

l	 พระสันตะปาปาทรงสวมกอดหลายคนหลังจากการ

เล่าประจักษ์พยาน	พระองค์ทรงอธิบายพระวรสารที่พระ

เยซูเจ้าทรงรักษาคนขอทานตาบอด	 พระองค์ตรัสว่ามี

ปฏิกิริยาตอบได้สามแบบต่อเสียงร้องขอของคนตาบอด

l	ประการแรก	ไม่สนใจต่อเสียงของเขา	ตอนหนึ่งตรัสว่า

 “เราอาจจะผ่านไป โดยไม่ได้ยินความเจ็บปวดของผู้คน

ของเรา โดยไม่ทิ้งรากของเราลงในชีวิตของพวกเขาและ

โลกของพวกเขา เหมือนกับฟังพระวาจาของพระแล้ว 

ไม่ก่อให้เกิดผลในจิตใจ จะเป็นเหมือนต้นไม้ซึ่งชีวิต

ขาดราก ล้มลงแล้วก็ตาย”

l	 ปฏิกิริยาตอบแบบที่สองสำาหรับนักบวชคือตระหนัก

ถึงความเจ็บปวดของผู้คนแต่บอกเขาให้เงียบๆและ

ทำาให้ปัญหาของพวกเขาดูเล็กน้อย	ตรัสเสริมแบบที่สอง

ว่า	 “ไม่เหมือนกับปฏิกิริยาแบบแรก คนนี้ได้ยิน รับรู้ 

แต่ไปติดต่อแก้ไขกับเสียงร้องคนอื่น เขาตระหนักว่ามี

คนนั้นอยู่ที่นั่น แต่ก็ตอบสนองง่ายๆด้วยการเอ็ดเขา”

l	แต่การตอบสนองที่ถูกต้อง	พระสันตะปาปาตรัสว่าให้

ฟังผู้คนที่ยากไร้และช่วยเหลือพวกเขา	 แต่ละคนจะต้อง 

กล้าที่จะทำาเช่นนี้	 ทรงสรุปว่า	 “ตรรกะ	 วิธีคิด	 และ

ความรู้สึกแบบที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความกลัวแต่

อยู่ในความเป็นอิสระเสรีนั้นเกิดมาจากความรักและ 

มีความปรารถนามอบสิ่งดีให้แก่ผู้อื่นเป็นอันดับแรก		

ตรรกะที่เกิดจากการไม่กลัวท่ีจะเข้าใกล้ความเจ็บปวด

ของผู้คนของเรา	 บ่อยๆ	 ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการยืน

อยู่ข้างเขาและร่วมภาวนาด้วยกันกับเขา”

l	 หลังจากนั้น	 หลังจากทรงภาวนาสั้นๆแล้ว	 ก็มาถึง

พิธีการสุดท้าย	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงจาก

ไปเหมือนตอนเสด็จมา	คือ	ทรงสวมกอด	ยิ้ม	ทรงพระ

สรวลกับผู้คนขณะที่บทเพลงขับร้องดังทั่วห้องประชุม			

นักบวชคาร์เมไลท์ประเทศเอกวาดอร์ตัดเย็บชุดกาซูลา

สำาหรับพระสันตะปาปาจะทรงสวมใส่ในพิธีมิสซา

ยอห์น	ปอล	ที่	2	ทรงสวมเมื่อครั้งเสด็จเยือนในป	ีค.ศ.	

1985
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

1	 จังหวัดสิงห์บุรี	 เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในสังฆ- 

มณฑลนครสวรรค์	 เมื่อเทียบกับจังหวัดต่างๆ	 แล้ว	

สิงห์บุรีก็เป็นเมืองเล็กๆ	 ที่เด่นมากๆ	 เห็นจะเป็นนักรบ

แห่งบางระจัน	 จนกลายเป็นละครที่ติดใจกันทั้งประเทศ	

จนเด็กสิงห์บุรี	 อยากแสดงออกถึงความรักชาติแบบนั้น

บ้าง....	 แต่บางครั้งอาจจะแสดงผิดจุดประสงค์ไปบ้าง	

...	 สิงห์บุรีเป็นเมืองที่ถนนสายเอเชียผ่านแล้วก็เลยไปใน 

ชั่วพริบตาเดียว	 ...	 แม้ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆ	แต่ก็เป็น

กลุ่มคริสตชนที่วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง สิงห์บุรี 

กลับเป็นกลุ่มคริสตชนที่ ใหญ่ที่สุดในสังฆมณฑล

นครสวรรค์	...	

2	 ผมใช้เวลาสิบนาที	 หรือน้อยกว่านั้นนิดหน่อย

เพื่อเล่าเรื่องราวรายวันที่ผมพบ	 ที่จริงคนเรามีหลาย 

เรื่องราวในชีวิต	บางเรื่องราวในแต่ละวันก็น่าจดจำา	บาง

เรื่องราวก็ไม่อยากคิดถึง	 บางเรื่องราวอยากให้จบลง

ภายในเวลาที่กำาหนด	 และบางเรื่องราวก็อยากให้ผ่าน

ไปได้	 ไม่อยากให้เจอเรื่องนี้ใหม่ในวันพรุ่งนี้	 ...	 ผมใช้

เวลาสิบนาทีต่อวันเขียนเรื่องราวประมาณว่าเป็นการ

ไตร่ตรองส่วนตัวกับเรื่องราวที่ผ่านมาในรอบวัน	

ขอเวลาสิบนาที ... 
เพื่อเล่าเรื่องนี้ 

วัดพระแม่มารีอามารดาคริสตชน 

วัดน้อยสิงห์บุรี

พิจารณาถึง	 “ความจริง”	 ที่เกิดขึ้นมา	 และเลือกจดจำา

ว่าสิ่งนี้มีคุณค่า	 หรือสิ่งนี้เป็นเพียง	 “อารมณ์ความ

รู้สึก”	 ของคนเท่านั้น	 ผมขอใช้เวลาสิบนาท	ี เพื่อเล่า

เรื่องนี	้หรืออาจไม่ถึงก็อย่าว่ากัน	....

3	 ผมกลับจากทำามิสซาขอบพระคุณวันอาทิตย์	

ในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาส	 ที่ต้องดูแลกลุ่มคริสตชนใน

สิงห์บุร	ี ...	 จังหวัดเล็กที่สุด	 แต่คริสตชนมากที่สุดใน

สังฆมณฑล	 ...	 และมี	 “วัดน้อย”	 ในความดูแล	 ที่ผม

รับผิดชอบในการทำางานอภิบาลคริสตชนที่นี	่ ....	 หลัง

มิสซาผมได้รับมอบหมายให้ติดต่อพระสังฆราช	 เพื่อให้

มาเป็นประธานฉลองวัด	 ซึ่งเราตั้งใจจะจัดในวันที่ 12 

กันยายน ค.ศ. 2015	…	ทราบมาจากสัตบุรุษว่าปีนี้จะ

จัดฉลอง	15	ปีวัด	 ...	ผมกลับมาใช้เวลาสิบนาทีต่อวัน

เพื่อเล่าเรื่องราวของกลุ่มคริสตชนที่นี่

 “ในตัวจังหวัดสิงห์บุรี มีครอบครัวคริสตชน

แรกๆ ท่ีพอสำารวจได้ คือครอบครัวนายใฝ่ นางกุหลาบ 

ห่อเร ที่มาประกอบอาชีพอยู่แล้ว ต่อมามีครอบครัว 

นายสุ่น โพธิยา และนายแป๋ว นางสมัย  ศรีวิไล ซึ่ง

เป็นสัตบุรุษจากวัดเกาะใหญ่ และย้ายมาประกอบอาชีพ

ที่ตัวจังหวัดสิงห์บุรี ต้องถือว่าเศรษฐกิจที่สิงห์บุรีดีมาก 

และคริสตชนในจังหวัดส่วนใหญ่ ก็มีอาชีพค้าขาย เช่น 

ขายหมู ขายไก่ ขายปลา ขายผัก เป็นต้น

 บางครอบครัวย้ายมาจากวัดพระนามกรเยซู 

บ้านแป้ง เช่น ครอบครัวนายใส นางประเทือง  

แสงสวย ครอบครัวนายแฉล้ม นางสนิท ห่วงสวัสดิ์ 

ครอบครัวนายอั้น นางกิมเซียง  แสงสวย ... เมื่อมี

คริสตชนมากขึ้น พี่น้องคริสตชนมีความประสงค์จะ

ปฏิบัติศาสนกิจ ตามหน้าที่คริสตชน จึงเชิญคุณพ่อมา

ถวายมิสซา ส่งศีลคนป่วย ... เนื่องจากไม่มีวัดจึงต้อง

ใช้บ้านคริสตชน ในการประกอบพิธีไปก่อน พระสงฆ์

ที่มาถวายมิสซาองค์แรกคือ ... คุณพ่ออัมโบซิโอ กิ๊น   

มิลลุกุล ในปี ค.ศ. 1945  ต้องเดินทางโดยเรือ และ

ต้องค้างคืนด้วย บ้านที่ใช้ในการประกอบมิสซาคือ บ้าน

ของนายใฝ่ และนางกุหลาบ ห่อเร ต่อจากสมัยคุณพ่อ

อัมโบซิโอ ก็มีพระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดพระนามกรเยซู 

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำามิสซา และอภิบาลกลุ่ม 

คริสตชนตามลำาดับ ได้แก่ คุณพ่อยือแบง คุณพ่อ 

ฮั่วเซี้ยง (พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู)  

คุณพ่อฮาซ์ คุณพ่อรอแบรต์ ปีโย คุณพ่ออุดมศักดิ์ 

วงษ์วุฒิพงษ์ คุณพ่อประมวล พุฒตาลศรี คุณพ่อ 

มนัส ศุภลักษณ์ คุณพ่อไพโรจน์ หอมจินดา  

คุณพ่อคมสันท์ ยันต์เจริญ คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 

คุณพ่ออนุชา ไชยเดช และคุณพ่อท่านอื่นๆ ที่มา

ประจำาที่วัดบ้านแป้ง .... บ้านที่ใช้ในการประกอบพิธี

มิสซาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามความพร้อม โดยหลังจาก

บ้านนายใฝ่ นางนี ซอยโรงเลื่อย บ้านลุงแป๊ว ป้าไหม 

ศรีวิไล เรื่อยมา จนถึงสมัยคุณพ่อเชษฐา ได้เห็นว่าเป็น

ที่ต่ำา และน้ำาท่วมบ่อย ทางเดินรถไม่สะดวก จึงขอย้าย

เป็นบ้านคุณราตรี ห่วงสวัสดิ์ และสับเปลี่ยนเรื่อยๆ  

ตามความเหมาะสม ... 

 ที่สุดในปี ค.ศ. 1999 สัตบุรุษคริสตชนใน

จังหวัดสิงห์บุรี ได้ไปร่วมร้องเพลงตามบ้าน โอกาส 

คริสต์มาสเป็นปีแรก และได้ใช้บ้านของคุณป้าสนิท  

ห่วงสวัสดิ์ เป็นที่ประกอบพิธีมิสซา ... คุณพ่อจึงมีดำาริ

ที่จะสร้างวัดน้อยขึ้น เพื่อเป็นสถานที่รวมจิตใจของ 

คริสตชนในสิงห์บุรี 

 การสร้างวัดน้อยจึงเริ่มต้นขึ้น และได้รับการ 

เสกในวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 2000 โดยพระ 

สังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ ...”

4	 ผมคิดว่า	 ถ้าอ่านตั้งแต่ต้น	 ก็คงไม่ถึงสิบ

นาที	 ผมเล่าต่อเนื่องนิดหน่อยจากสารวัดในวันที่เสก

วัดน้อยสิงห์บุรี	 ....	 มีคำาที่น่าคิด	 “นกน้อยทำารังแต่

พอตัว” ฉันใด คริสตชนสิงห์บุรี ก็ทำา “วัดน้อย แต่พอ

กำาลังฐานะฉันนั้น”	 ทุกอย่างดำาเนินไปตามพระประสงค์

ของพระเจ้า	 ที่เราต้องดำาเนินชีวิตเพื่อประกาศการกลับ

คืนชีพของพระเยซูเจ้า	...	คริสตชนวัดน้อย	แต่ความรัก 

มีไม่น้อย	 ผมเชื่อเช่นนั้นทุกครั้งที่มาที่นี่	 ผู้คนมาวัด

อย่างศรัทธาเพราะเชื่อว่านี่เป็นหนทางท่ีจะนำาพวกเขา

ไปสู่ชีวิตนิรันดร	 ....	 นกน้อย	 ต้องการรัง	 คริสตชนก็

ต้องการวัด	 ...	 เพื่อให้เขามีที่อยู่สำาหรับจิตใจจะได้สงบ

และอยู่ต่อหน้าความรักของพระเจ้า	 และขอบคุณใน

ความช่วยเหลือที่พระองค์มีกับเราเสมอ

	 ป.ล.	 ผมคิดว่าเวลาในสิบนาทีคงใกล้จะหมด

เต็มท	ี จึงขอให้เวลาที่มีเหลืออยู่	 เป็นช่วงเวลาที่เราจะ

ขอบคุณพระเจ้าผ่านทางบรรดาผู้แพร่ธรรมทั้งหลาย	 ที่

เดินทางมาหาเราตั้งแต่ยังไม่มีวัด	ริเริ่มสร้างวัด	และจนมี

วัดเพื่อร่วมกันถวายเกียรติแด่พระเยซูเจ้า	....	และยืนยัน

ว่า	“พระเจ้าทรงเป็นความรักสำาหรับทุกคน” 

	 ขอพระอวยพร...
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 วัดนักบุญอันนา 

ท่าจีน จ.สมุทรสาคร ฉลอง 

วัดวันอาทิตย์ที่	26	กรกฎา- 

คม	 เวลา	 10.30	 น.	 พระ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

 

 วัดคริสตศิรประภา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 8	 สิงหาคม	 	 เวลา	10.00	น. พระ

สังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.มหาสารคาม	ฉลองวัดวันเสาร์ที	่22	สิงหาคม		เวลา	

10.00	 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.อำานาจเจริญ		ฉลองวัดวันเสาร์ที	่29	สิงหาคม		เวลา	

10.00	 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที	่24	ตุลาคม	

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน		

 รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง 

จ.นครพนม ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 25	 กรกฎาคม	 เวลา	

10.00	น.

 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

 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 30	 สิงหาคม	 เวลา	 10.00	 น.	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธาน

 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม	 ฉลองอาสนวิหารวันอาทิตย์ที	่ 6	

กันยายน	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็นประธาน	 (สอบถามโทร. 

0-3470-3219 โทรสาร 0-3473-0865)

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง 

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 27 

กันยายน 	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ	เป็นประธาน

 วัดนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี อ.กระบุร ี

จ.ระนอง	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 5	 กันยายน	 เวลา	 

10.00	น.	พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  

เป็นประธาน

 

 อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ฉลอง

อาสนวิหารและพิธีบวชพระสงฆ์ใหม	่ วันเสาร์ที	่ 25	

กรกฎาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ฉลอง	175	ปีชุมชนแห่งความเชื่อของวัด	(ค.ศ.	1840-

2015)	วันอาทิตย์ที่	2	สิงหาคม	เวลา	10.00	น.	พระ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น

ประธาน	

 ฉลองภายใน วันเสาร์ท่ี	1	สิงหาคม	เวลา	19.00	น. 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู	 เป็นประธาน	 

 กิจกรรมนักบุญเปโตรเยี่ยมบ้าน	 วันที	่ 29	

มิถุนายน	 -	 24	 กรกฎาคม	 ออกเดินทางหลังมิสซาค่ำา	

เวลา	19.30	น.

 กิจกรรมลูกวัดทุกหมู่ ร่วมบูชามิสซาสัมพันธ์ 

วันพุธที	่ 29	กรกฎาคม	หมู่ที่	 1-2	วันพฤหัสบดีที	่ 30	

กรกฎาคม	 หมู่ที	่ 3-4	 วันศุกร์ที	่ 31	 กรกฎาคม	 หมู่ที่	

5-6

 วัดบ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพ 

มหานคร	ฉลองวัด	ฉลองนักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา	

(ผู้ก่อตั้งคณะแห่งพระเยซูเจ้า)	และร่วมแสดงความยินดี 

กับคุณพ่อซิกมุนด์ แลส์เช็นสกี้ (โอกาสครบ	 60	 ปี

ชีวิตสงฆ์)	วันอาทิตย์ที	่2	สิงหาคม	เวลา	10.00	น.

 วัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณ 

บุร	ี 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	ฉลองวัดวันเสาร์ที	่

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

ที	่13	กันยายน	เวลา	10.30	น.	

 วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที	่19	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 วัดเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด 

วันเสาร์ที	่26	กันยายน	เวลา	10.30	น.	

สังฆมณฑลจันทบุรี

ติดต่อกองบรรณาธิการ
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
เฟซบุ๊ก

อุดมสารแฟนคลับ

 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	

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

“จงเลิกนึกถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขน

ของตนทุกวันและติดตามเรา” (ลูกา	9:23)
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]	 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	

วันอาทิตย์ที	่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	

ไลน์ไอด	ี 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

รับสมัครวันที	่24	กรกฎาคม	2015	นี	้

 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

มารีย	์ชั้น	2	ค่าลงทะเบียนท่านละ	2,000	บาท	(รวม

อาหารว่าง)	 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร	 รับ

สมัครถึงวันที	่ 2	 สิงหาคม	 2015	 	 นี้	 รับจำานวนจำากัด

เพียง	30	ท่านเท่านั้น

]	 ขอเชิญร่วมงาน “วันส่ือมวลชนสากล” คร้ังท่ี 49  

สังฆมณฑลราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงาน วันอาทิตย์ที	่

2	สิงหาคม	2015	พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา	09.00	น.	

โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ 

เป็นประธาน	 ที่รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น	 บอสโก	

จ.ราชบุร	ี และมีกิจกรรมที่อาคารเซนต์ปอล	 โรงเรียน

ดรุณาราชบุร	ี

]	คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือศาสนสัมพันธ์และคริสต- 

ศาสนจักรสัมพันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี ขอเชิญร่วม

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ที่

รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น	บอสโก	จ.ราชบุร	ีวันเสาร์

ท่ี	8	สิงหาคม	2015	เวลา	10.00	น.	วจนพิธีกรรมโดย

คุณพ่อไพยง มนิราช อุปสังฆราช 

]	ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปิด 200 ปี

ชาตกาลคุณพ่อบอสโก วันเสาร์ที	่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.	08-7000-8789 

]สำานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและ 

ผู้ล้ีภัย (โคเออร์) ขอเชิญท่านร่วมทำาบุญลุ้นโชค	 	ด้วย

การซื้อบัตรการกุศล	 โดยเงินที่ได้จากการจำาหน่ายบัตร

นำาไปเป็นค่าอาหารให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขา		 ท่ี

ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู	บ้านแป้ง		อ.พรหมบุรี	จ.สิงห์บุรี		

และซ้ือข้าวสารอาหารแห้งให้แก่คนชราและคนพิการ

ยากไร้	 ใน	 จ.สระแก้ว	 และ	 จ.สุรินทร	์ ติดต่อสอบถาม

หรือส่ังซ้ือได้ท่ีโทร.	0-2681-3900	ต่อ	1606-1609

]	 ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน สามพราน คณะ 

ซิสเตอร์กลาริส	กาปูชิน	สามพราน	มีความยินดีขอเชิญ

ร่วมขอบพระคุณพระเป็นเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ	

เนื่องในโอกาสสมโภชนักบุญคลารา	และฉลอง	25	ปีแห่ง

การปฏิญาณตนของซิสเตอร์เวโรนีกา แบร์นาแด็ตตา 

แห่งพระมหาทรมาน	 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	 เป็นประธาน	 

วันอาทิตย์ที	่ 9	 สิงหาคม	 2015	 เวลา	 10.30	 น.	 ที่ 

วัดของอารามกลาริส	กาปูชิน	สามพราน	นครปฐม

]	แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ	 จะจัดค่ายพระคัมภีร์สำาหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3	 จำานวน	 2	

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

ที่บ้านผู้หว่าน	จ.นครปฐม		และค่ายพระคัมภีร์สำาหรับ

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 และเยาวชน 

นอกระบบโรงเรียน วันที	่ 23-25	 ตุลาคม	 2015	 ที่ 

บ้านสวนยอแซฟ		จ.นครปฐม	ค่าลงทะเบียนแต่ละครั้ง

คนละ 500 บาท

ที่นี่มีนัด
 สนใจติดต่อได้ท่ี		ฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียน

เขตวัด	หรือที่คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ / อาจารย์

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข  แผนกพระคัมภีร	์	บ้านผู้หว่าน 

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

73110	 โทรศัพท	์ 0-2429-0124	 ถึง	 33	 โทรสาร	

0-2429-0120	E-mail:thaibible@hotmail.com	และ

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่		www.catholic.or.th 

]แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณ- 

ฑลกรุงเทพฯ	 จะจัดแข่งขันตอบคำาถามพระคัมภีร์  

สำาหรับโรงเรียนในสังกัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	

คณะนักบวชและฆราวาส	 ในเขตอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ			ม	ี3	ระดับ	คือ	ชั้น	ป.4-6	ชั้น	ม.1-3	และ

ชั้น	ม.4-6		ในวันพฤหัสที	่3	กันยายน	2015	ที่บ้าน 

ผู้หว่าน	 อ.สามพราน	 จ.นครปฐม	 ค่าลงทะเบียน

ทีมละ 100 บาท (ทีมละ 2 คน) สำาหรับครูและ 

ผู้ติดตามคนละ 50 บาท 

   สนใจติดต่อได้ท่ีฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียน

เขตวัด	หรือทีคุ่ณครูทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ / อาจารย์

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข  แผนกพระคัมภีร	์	บ้านผู้หว่าน 

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

โทรศัพท	์0-2429-0124	ถึง	33	โทรสาร	0-2429-0120	

E-mail:thaibible@hotmail.com	 และดาวน์โหลด 

ข้อมูลได้ที	่	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

ศุกร์ที	่ 9	 ตุลาคม	 /	 วันเสาร์ที่	 7	 พฤศจิกายน	 /	 วัน

เสาร์ที	่12	ธันวาคม	สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย 

โทร.	08-4105-8585	

]	 ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านทั้ง ผู้นำาวิถีชุมชนวัด 

สมาชิกในชุมชนคริสตชนย่อย และพี่น้องสัตบุรุษ

ทุกท่านที่สนใจ	 เข้าร่วมกิจกรรมวัน	 “รวมพลวิถี

ชุมชนวัด”	 ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2015 

(เลื่อนจากเดิมวันที่	 29	 สิงหาคม)	 ที่วัดนักบุญเปโตร 

เวลา	 09.00-15.00	 น.	 ในภาคเช้าจะมีพิธีมิสซาเพื่อ 

ขอพรพระเจ้าสำาหรับงานวิถีชุมชนวัด	และพ่ีน้องทุกท่าน 

ท่ีมาร่วมพิธี	 โดยพระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู 

ในภาคบ่ายจะเป็นกิจกรรมและการแบ่งปันประสบการณ์

วิถีชุมชนวัด	 พี่น้องที่จะมาร่วมงานขอท่านได้แจ้งชื่อ 

กับคุณบุญหลาย บุญทา	 โทร.	 08-7221-9725	 

ก่อนวันที่	31	กรกฎาคมนี้

]	 โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร์	 เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

ประชุมชั้น	3	อาคารใหม่	วัดพระมหาไถ	่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.

(อ่านต่อหน้า 17)
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]	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 

รับสมัครเจ้าหน้าที่	 2	 ตำาแหน่งดังนี้	 1.	 เจ้าหน้าที่ฝ่าย

บุคคล/ธุรการ	 จำานวน	 1	 ท่าน	 คุณสมบัติ	 จบปวส.-

ปริญญาตร	ี ทั้งเพศชายและหญิง	 ใช้	 Program	Office	

ได้คล่อง	 ขับรถได้(มีใบขับขี่)	 หากมีประสบการณ์และ 

ตรงสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ	 2.	 เจ้าหน้าที่พัฒนา

ชุมชน	 จำานวน	 1	 ท่าน	 คุณสมบัติ	 จบปริญญาตรี	 ทั้ง

เพศชายและหญิง	สามารถขับรถได้	(มีใบขับขี่)	สามารถ

ทำางานนอกเวลาได้	 ถ้ามีประสบการณ์	 หรือวุฒิปริญญา

ตร	ีสังคมสงเคราะห์	จะพิจารณาเป็นพิเศษ

	 สนใจกรอกใบสมัครได้ที่อาคารพระคริสต-

ธรรม	วัดพระแม่มหาการุณย์

]	วิทยาลัยแสงธรรม ปรับช่วงเวลาการเปิดการเรียน 

การสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ที่

ประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	

เมื่อวันที	่ 4	 กันยายน	 2014/2557	 และที่ประชุม 

สภาวิทยาลัย	 เมื่อวันที	่ 20	พฤศจิกายน	2557	 	มีมติ

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)

นำ้าผึ้งป่าแท้

จากบนดอย 
ราคาขวดละ 300.- บาท 

รายได้สมทบทุน

สร้างวัดบนดอย 
จำาหน่ายที่

โรงพิมพ์อัสสัมชัญ 

เวลา 08.00-16.30 น.

โทรศัพท์ 0-2268-1646 

ถึง 8 กด 0
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 “350 ปี รากฐานพระศาสนจักรคาทอลิกไทย: เปิดประตูสู่มิติใหม่ 

งานประกาศข่าวดีของสงฆ์ไทย” หัวข้อการสัมมนาพระสงฆ์ระดับประเทศ ครั้ง

ที่ 30 ระหว่างวันจันทร์ที่ 13 ถึงวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 ณ บ้าน 

ผู้หว่าน สามพราน นครปฐม อะไรคือมิติใหม่?

 ผมเชื่อว่าหลายคนต้องการคำาตอบแบบสำาเร็จรูป หนึ่งทำาแบบนั้น สอง

ทำาอย่างนี้ สาม...ว่ากันไป นอกจากวิธีการหนึ่ง สอง สาม สี่ แล้ว เรายังสามารถ

เรียนรู้วิธีการจากกลุ่ม องค์กร หรือประเทศที่เคยผ่านประสบการณ์นี้กันมาบ้าง 

จากคำาถามเดียวกันนี้ อะไรคือมิติใหม่? มีกลุ่มคาทอลิกกลุ่มหนึ่งจากฮ่องกง 

ได้เริ่มมาร่วม 16 ปีแล้วพวกเขาประสบความสำาเร็จ

 จากคำาถามง่าย ๆ ว่า “คนต่างศาสนาถ้าสนใจศาสนาคริสต์ นิกาย

โรมันคาทอลิกต้องทำาอย่างไร?” คำาตอบง่าย ๆ คือ เดินไปหาเขา หรือให้เดินมา

หาเรา อย่าเพิ่งตอบนะครับ ต้องถามต่อไปอีกว่า คนเราชอบแบบไหนมากกว่า

กัน  หยิบยื่นให้ หรือหาเอง ผมว่าอย่างแรก นำาเสนอ หยิบยื่นให้ ในโลกปัจจุบัน

มีอะไรบ้างที่เป็นช่องทางหยิบยื่นให้อย่างง่ายดาย เหมาะสมกับยุคสมัยและเป็น

ภาษาสากล ตอบครับ “โลกออนไลน์ กับ บทเพลง”

 ถ้าโลกออนไลน์ เปิดสู่ทุกคน ไม่มีพรมแดน ไม่มีเวลาขีดขั้น เราทำา

อะไรกับมันบ้าง?

 ถ้าบทเพลงเป็นภาษาสากล ไม่มีพรมแดน (เพราะท่วงทำานองและ 

เร่ืองราวความรู้สึกของมันส่งต่อได้อย่างไม่มีใครกล้าปฏิเสธ) แม้จะอยู่แดนแคว้นใด 

เมื่อบทเพลงเปล่งทำานองออกไป ผู้ฟังย่อมทราบว่า เขากำาลังรู้สึกเช่นไร เราทำา

อะไรกับมันบ้าง?

 เยาวชนกลุ่มหนึ่งบางคนเป็นคาทอลิก (บางคนไม่ใช่)   จากฮ่องกง  

ร่วมกับคุณพ่อที่ต้องบอกว่าอาวุโส แต่หัวใจหนุ่มมาก เขาชื่อคุณพ่อหยาง 

ทั้งหมดเชื่อมั่นในสองสิ่งนี้ และใช้สองสิ่งนี้ คือ “โลกออนไลน์ กับ บทเพลง 

เพื่อ...เปิดประตูมิติใหม่ สู่งานประกาศข่าวดี” มากไปกว่านั้นคือ พวกเขากำาลัง

จะมาประเทศไทย 

 ในมุมของโลกออนไลน์ พวกเขาเปิดโรงเรียน โรงเรียนน้ีไม่มีชุดนักเรียน 

สถานที่คือความกว้างใหญ่ไพศาลของโลกออนไลน์ แต่มีหลักสูตร มีผู้เรียน 

รอบโลก โรงเรียนนี้ชื่อ “EV School” หรือชื่อเต็มๆ ว่า FOLP Online School 

of Evangelization โรงเรียนนี้เปิดตั้งแต่ปี 2005   โรงเรียนแห่งการแพร่ธรรม

ออนไลน์ มีหลักสูตรสองหลักสูตรหลักคือ 1. คำาสอน 2. งานแพร่ธรรม วิชา 

ที่เรียน อาทิ งานแพร่ธรรมในพระคัมภีร์ งานแพร่ธรรมกับเอกสารพระศาสนจักร 

ประวัติงานแพร่ธรรมในทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย สถานการณ์งาน 

แพร่ธรรมในเอเชียยุคปัจจุบัน ศาสนาสำาคัญในอาเซียน งานแพร่ธรรมในพิธีกรรม 

งานแพร่ธรรมในสื่อ หลักสูตรนี้กินเวลา 2 ปี ส่วนปีที่ 2 มีฝึกปฏิบัติกันด้วย ผู้

สนใจข้อมูลสามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.evschool.net สำาหรับผม

มันไม่ใช่เป็นการรับรู้แบบน่าตื่นเต้น แต่มันเป็นสิ่งที่พวกเขาได้เริ่มไปแล้ว 

 ในมุมของบทเพลง พวกเขามี EV-Concert ด้วยความเชื่อว่า ดนตรี

เป็นภาษาสากล พวกเขาจึงตระเวนไปแสดงคอนเสิร์ตตามประเทศต่าง ๆ  

มีเรื่องน่าประหลาดใจมากไปกว่านั้นอีกคือ พวกเขาเดินทางแบบนี้มา 16 ครั้ง

แล้ว มันไม่ใช่คอนเสิร์ตแบบแสงสีตระการตา มันไม่ใช่คอนเสิร์ตแบบดาราดัง

มีชื่อเสียงมาปรากฏตัว มันไม่ใช่คอนเสิร์ตที่สมบูรณ์แบบในเชิงเทคนิควิธี แต่

มันเป็นคอนเสิร์ตที่ว่ากันด้วย “มิตรภาพและความรัก” จากพวกเขาสู่ทุก ๆ คน 

บนโลกใบนี้ 

 จากคำาถามง่าย ๆ ว่า “คนต่างศาสนาถ้าสนใจศาสนาคริสต์ นิกาย

โรมันคาทอลิกต้องทำาอย่างไร?” คำาตอบง่าย ๆ คือ เดินไปหาเขา หรือให้เดินมา

หาเรา อย่าเพิ่งตอบนะครับ ต้องถามต่อไปอีกว่า คนเราชอบแบบไหนมากกว่า

กัน  หยิบยื่นให้ หรือหาเอง ผมว่าอย่างแรก นำาเสนอ หยิบยื่นให้ ในโลกปัจจุบัน

มีอะไรบ้างที่เป็นช่องทางหยิบยื่นให้อย่างง่ายดาย เหมาะสมกับยุคสมัยและเป็น

ภาษาสากล ตอบครับ “โลกออนไลน์ กับ บทเพลง”

 จากคำาถามแบบน้ัน และคำาตอบจากความเช่ือของคนกลุ่มหน่ึง พวกเขา

กำาลังจะมาประเทศไทยของเราครับ ในช่วงระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2015  

เราจะพบกับพวกเขาได้ในเส้นทางที่พวกเขาไป จากสนามบินสู่ที่พัก และ

เยาวราช ถนนของผู้คนส่วนใหญ่เป็นชาวจีน สะพานเหลือง และวัดแม่พระ 

ลูกประคำา กาลหว่าร์ เข้าเยี่ยมคำานับพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ไป

เย่ียมโรงเรียนสอนภาษาจีนท่ีถนนสีลม แวะเวียนมาบันทึกรายการสดท่ีส่ือมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย กับห้องสตูดิโอใหม่ ร่วมฟังพระภิกษุเพื่อรับรู้เรื่องราว 

ของพุทธศาสนาในประเทศไทย ฝึกสวดแบบวิปัสสนาสมาธิ ไปพบกลุ่มเยาวชน

จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมมิสซากับพี่น้องอาสนวิหารอัสสัมชัญ ถ้ามี 

ความพร้อมมากไปกว่าน้ันอาจจะได้ไปร่วมส่งความสุขท่ีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

และแวะร้านหนังสือสื่อคาทอลิก “คฤศตัง” ทั้งยังได้ถ่ายทอดเรื่องราวในมุม 

สวยงามของประเทศไทยเพื่อทำามิวสิกวิดีโอ อาทิ พระบรมมหาราชวัง ล่องเรือ

แม่น้ำาเจ้าพระยา และเปิดคอนเสิร์ตที่ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 

ในเวลาแดดร่มลมตก 19.00-20.30 น. ความพิเศษของคอนเสิร์ตนั้น ผมคง

ต้องเล่าในตอนหน้าซะแล้ว 

บรรณาธิการบริหาร

แบบเรียนสู่มิติใหม่การประกาศข่าวดีทำาได้(จริง)?
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“เยี่ยมสถาบันในเครือฯ” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2015 ภราดา 

ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ   ได้เข้าเยี่ยม 

คำานับภราดาบัญชา  แสงหิรัญ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่วิทยาเขต

หัวหมาก   เพื่อเป็นการให้กำาลังใจและขอบคุณ   ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักเรียนที่จบ 

จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

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

ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป 

ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

“บิดาคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร” คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร  

เป็นประธานในพิธีมิสซาปลงศพเปาโล สด ตรีนิกร ผู้เป็นบิดา เมื่อวันที่ 12  

มิถุุนายน 2015 ที่วัดนักบุญยอห์น บัปติสตา เจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา 

เปาโล สด ชาตะ 8 ธันวาคม 1927 เกิดใหม่ในพระเจ้า 7 มิถุนายน 2015 รวม

อายุ 88 ปี  

“มารดาคุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย” คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย เป็นประธานในพิธีมิสซาปลงศพมารีอา เตือนใจ ชาวแพรกน้อย ผู้เป็นมารดา

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2015 ที่วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร มารีอา เตือนใจ ชาตะ ปี  1934 (พ.ศ. 2477) เกิดใหม่ในพระเจ้า 7 กรกฎาคม 2015 รวมอายุ 

81 ปี 
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ตอนที่ 19
มา เพื่ อสงบใจ 
ตอนที่ 2 
เดินตามใจ

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

	 จากท่าเรอืพงิเชา	

เรือเล็กกว่านั้น	 พาเราไป

ยังจุดหมาย	 อารามฤาษี

โดมินิกัน	

	 มีเพียงผม	โดมิ- 

นิก	 และรีเบคก้าเท่านั้น	

ที่ลงตรงท่าเรือนี้	 เสียง

คลื่ นทะ เลกระทบฝ ั ่ ง 

บวกกับเสียงนกร้องก้องกังวานไปทั่วเกาะแห่งนี้	 เราเห็นยอดกางเขนของ

อารามก่อนที่เราจะตัดสินใจมาแล้ว	เพื่อนร่วมทางของผมขาท่าทางไม่ค่อยจะดี

เท่าไร	 สงัเกตได้ว่าเวลาเดนิเขาจะเดนิกะโผลกกะเผลก	 ผมไม่กล้าถามว่าเขา 

เป็นอะไร	 แต่คดิในใจว่า	 ทางไม่ใช่ใกล้	 ๆ	 เราพอเพลดิเพลนิกบัสองข้างทางกับ 

รูป	 14	 ภาค	 ใครคิดจะหยุดร�าพึงก็คงได้บรรยากาศ	 แต่เมื่อสถานที่แรก	 ๆ	 

ผ่านไป	สถานที่หลัง	ๆ	แรงที่พอมีชักจะถดถอย	“ใช้โทษบาป	ผมคิดในใจ”

	 และเมื่อถึงเวลา	14.00	น.	บรรดาฤาษี	ทั้งแก่หนุ่ม	ชุดเหมือนกันบ้าง

ต่างกันบ้าง	อาจจะตามล�าดับของการเจริญชีวิตที่นี่	พวกเขาเปล่งเสียงสรรเสริญ

พระได้อย่างไพเราะจับใจ	 ไม่เกิน	 30	 นาที	 พวกเดินหายกลับไปในอาราม 

อีกครั้ง

	 ฤาษีท่านหน่ึงเดินผ่านตรงช่องที่ผมตั้งใจกดชัตเตอร์ภาพของที่นี่ 

กลับมาฝากผู้อ่าน	 เขาส่งยิ้มให้กับผม	 ผมไม่ทราบว่าฤาษีจะคิดอย่างไร	 แต่	 

ณ	 วินาทีนั้นผมคิดว่า	 ให้เราหนีความโกลาหลวุ่นวายไกลแค่ไหน	 เราก็จบมัน 

ไม่ได้ถ้าหัวใจเรายังไม่หยุดเสียที	

 พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิก 

เพ่ือคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

ถวายพระคัมภีร์ไทยคาทอลิกฉบับสมบูรณ์ 2014 แด่สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส โอกาสประชุมใหญ่สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกระดับโลก ครั้งที่ 9 เมื่อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2015

รว่มประชมุสหพนัธพ์ระคมัภรีค์าทอลิก
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์  ในสภาพระสังฆราชของ 59 ประเทศ 

และสมาชิกสมทบ 58 คน (อ่านต่อหน้า 4)

โครงสร้างใหม่ของงาน
สื่อมวลชนที่วาติกัน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงลง

พระนามในประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานสื่อมวลชนที่วาติกัน โดย

รวมหน่วยงานทั้งหมด 9 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับสื่อเข้าไว้ด้วยกัน โดย

ให้อยู่ภายใต้หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่คือ สำานักเลขาธิการเพื่อการสื่อสาร 

(Secretariat for Communications)

 

(อ่านต่อหน้า 4)

“กิตติคุณ” 

เ มื่ อสั งฆานุ กร 

เปาโล กิตติคุณ 

เ ส ม า ม อ ญ

ส า ม เ ณ ร ใ ห ญ่

สั ง ฆ ม ณ ฑ ล

อุดรธาน	ีมากราบ 

ส วั ส ดี พ ร ะ

สังฆราชกิตติคุณ 

ยอด พิมพิสาร 

ด้วยอารมณ์ขันของพระคุณเจ้า	ท่านพูดกับสังฆานุกรว่า	“พ่อขออนุญาตใช้ชื่อ

ของบราเดอร์นะ”	ได้รับเสียงฮาจากบรรดาพระสงฆ์
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