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ปีที่ 39 ฉบับที่ 32 ประจำ�วันที่ 2-8 สิงห�คม 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 2

“ท่าแร่ฯ บวชพระสงฆ์ใหม่” พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร  สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรยวง รณฤทธิ์  เด่นไชย-

รัตน์ สังฆานุกรยอแซฟ เมธาสิทธิ์  นามละคร สังฆานุกรมีคาแอล ณัฐพงษ์  แสนสุริวงศ์ สังฆานุกรยอห์น ฉัตรชัย  นิลเขต  เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015  

ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

พิธีลงนามสัญญาบริการจัดพิมพ์
พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2015 เวลา 10.00 น. (อ่านต่อหน้า 7)

“อบรม PMG BKK” ปี 2015 (ปีที่ 7) แผนกสนับสนุนงาน

ธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย 

จัดอบรมอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำาวัด เข้าสู่สัปดาห ์

ที่ 3 โดยอบรมวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 5 สัปดาห์ ภายในเดือน

กรกฎาคม - สิงหาคม ค.ศ. 2015 จำานวนผู้เข้ารับการอบรม 25 คน 

และบรรดาผู้ที่ผ่านการอบรม (Audit) เข้าร่วมรับฟังเพื่อประโยชน์

สำาหรับงานประกาศข่าวดี



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 32 ประจำาวันที่ 2-8 สิงหาคม 2015 หน้า 3

(อ่านต่อหน้า 4)

พี่น้องชายหญิง ที่รัก

	 เร่ืองครอบครัวเป็นเร่ืองท่ีพระศาสนจักรพิจารณา	ซ่ึงเก่ียวโยงถึงการประชุม 

สมัชชาสองครั้ง	 กล่าวคือ	 การประชุมวิสามัญและการประชุมสามัญ	ซึ่งกำาหนด 

ไว้ในเดือนตุลาคมท่ีจะมาถึง	ดังน้ันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะให้หัวข้อฉลอง 

วันสื่อมวลชนสากลเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว	 อันที่จริงแล้วในบริบทของ 

ครอบครัวเป็นเรื่องแรกที่เราได้เรียนรู้	 โดยเชื่อมโยงกับครอบครัว	การเน้นบริบท

นี้สามารถช่วยให้สื่อมวลชนของเราเป็นที่น่าเชื่อถือได้และมีมนุษยธรรม

	 เราสามารถได้รับการดลใจจากข้อความพระวรสาร	 จากการท่ีพระมารดา

มารีย์ไปเย่ียมนางเอลีซาเบธ			(ลูกา	1:39-56)	“เม่ือนางเอลีซาเบธได้ยินคำาทักทาย

ของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้า 

เต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า ‘เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของ

เธอก็ได้รับพระพรด้วย’ ”

 ก่อนอื่น	เหตุการณ์นี้แสดงให้เราเห็นว่า	การสื่อสารต้องควบคู่ไปกับการ

เสวนา	 พร้อมกับการใช้ภาษาร่างกาย	 การตอบสนองแรกต่อการทักทายของ

พระนางมารีย์	 เป็นทารกที่เป็นผู้ให้	 ด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยความ

ยินดีในครรภ์ของนางเอลีซาเบธ	 ความยินดีที่ได้พบผู้อื่น	 ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้

ก่อนเกิด	นับเป็นอวัยวะที่เป็นรูปแบบและเครื่องหมายของสื่อในรูปแบบอื่นๆ	

ครรภ์ต้อนรับเราเป็นโรงเรียนแรกของการสื่อสาร	 เป็นที่สำาหรับฟังและการสัมผัส

ด้วยร่างกาย	 เป็นการสัมผัสของร่างกาย	 ซึ่งทำาให้เราคุ้นเคยกับโลกภายนอก

ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการปกป้อง	 พร้อมกับเสียงหัวใจเต้นของมารดา	 การ

พบปะระหว่างบุคคลสองคนนี้เกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิด	 ในขณะที่เป็นคนละคน

กัน	 การสัมผัสที่เปี่ยมด้วยคำามั่นสัญญา	 เป็นการสัมผัสครั้งแรกของเรากับสื่อ	

เป็นประสบการณ์ที่เรามีส่วนร่วมด้วย	เหตุว่าเราแต่ละคนเกิดมาจากมารดา

	 แม้เราจะได้เข้ามาในโลกก็ตาม	 เราก็คล้ายกับว่ายังอยู่ในครรภ์ของมารดา 

ซึ่งก็คือครอบครัวนั่นเอง	 ครรภ์ประกอบไปด้วยบุคคลต่างๆ	 ที่เกี่ยวพันกัน

เป็นครอบครัว	 ซึ่งประกอบไปด้วยหลายบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน 

ครอบครัวคือสถานที่ที่เราเรียนรู้ที่จะดำาเนินชีวิตด้วยกันในความแตกต่าง		

(Evangelii	 Gaudium,	 66)	 แม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเพศและวัย

ระหว่างพวกเขาก็ตาม	 สมาชิกในครอบครัวยอมรับกันและกัน	 เหตุว่ามีความ

เกี่ยวพันระหว่างพวกเขา	 การมองความสัมพันธ์ต่างๆ	 เหล่านี้	 และยิ่งมีความ

แตกต่างด้านอาย	ุ ความแตกต่างในการดำาเนินชีวิตที่หลากหลาย	 เรามิได้สร้าง

ภาษาต่างๆ	ขึ้นมา	แต่เราใช้ภาษาต่างๆ	ได้เพราะเราได้รับมาในครอบครัวนั่นเอง

ที่เราเรียนรู้	 ที่จะพูด	 “ภาษาแม่ของเรา”	 เป็นภาษาของผู้ที่เราได้มาจากปู่ย่า

ตาทวดของเรา	 (ด	ู 2	 มัคคาบี	 7:25,27)	 ในครอบครัวเราจึงสำานึกได้ว่ามีผู้อื่น

อยู่ก่อนเรา	พวกท่านทำาให้เรามีชีวิตอยู่ได้	และเมื่อถึงเวลาก็ผลิตชีวิตขึ้นมา	และ

ช่วยให้เรากระทำาสิ่งที่ดีและงดงาม	 เราให้ได้เพราะเราได้รับมา	 วงจรแห่งความ 

ดีงามคือหัวใจของครอบครัว	 ช่วยครอบครัวถ่ายทอดให้แก่สมาชิกและกับผู้อื่น	

ในวงที่กว้างกว่าครอบครัวเป็นรูปแบบขั้นพื้นฐานของสื่อ

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

โอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที ่49

“การสื่อสารในครอบครัว: 

สถานที่พิเศษ

ที่จะได้สัมผัส

กับพระพร

แห่งความรัก”

พระสังฆราชกิตติคุณยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. ถอดความ

สาส์นของพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

โอกาสวันสื่อมวลชนสากล

ครั้งที่ 49

	 วาติกันได ้ออกสาส ์น

ของสม เด็ จพระสั นตะปาปา 

ฟรังซิสโอกาสวันสื่อมวลชนสากล	

ครั้งที	่ 49	 ภายใต้หวัข้อ	 “การ

สือ่สารในครอบครัว	:	สถานท่ีพิเศษ

ที่ จะได ้สัมผัสกับพระพรแห ่ง

ความรัก”

	 เกือบทุกประเทศทำาการ

ฉลองวันสื่อมวลชนสากลในวัน

อาทิตย ์ก ่อนฉลองพระจิตเจ ้า	

สาส ์นของพระสันตะปาปาปีนี้

เชิญบรรดาคริสตชนให้มองครอบครัวเป็นแหล่งเรียนรู ้มากกว่าเป็นปัญหา

ของสังคม	 พระองค์ทรงเช้ือเชิญครอบครัวท้ังหลายให้เป็นแบบอย่างความรัก	

ความใจด	ีและสมัพนัธภาพตามแบบอย่างของพระคริสตเจ้า

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวว่า	 ครอบครัวเป็นสถานที่ซึ่ง

สมาชิกของพระศาสนจักรและของสังคมเรียนรู้จักการสื่อสาร	 โดยเริ่มต้นจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างทารกกับมารดาในขณะที่ยังอยู่ในครรภ์

	 “ครรภ์เป็นโรงเรียนแรกของการสื่อสาร”	 สมเด็จพระสันตะปาปาทรง

กล่าวยืนยัน	“การพบปะระหว่างบุคคลสองคนเกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิด	ในขณะ

ที่เป็นคนละคนกัน	 การสัมผัสที่เปี่ยมด้วยคำามั่นสัญญา	 เป็นการสัมผัสครั้งแรก

ของเรากับสื่อ	 เป็นประสบการณ์ที่เรามีส่วนร่วมด้วย	 เหตุว่าเราแต่ละคน 

เกิดมาจากมารดา”	

	 สมเด็จพระสนัตะปาปาทรงกล่าวต่อไปว่า	“หลังจากเกิดมาแล้ว	ครอบครัว

ก็คือที่ที่เราเรียนรู้ที่จะดำาเนินชีวิตกับผู้อื่นแม้เราจะมีความแตกต่างกัน”	สมเด็จ

พระสันตะปาปาทรงลิขิตว่า	“ในครอบครัวเราจึงมีสำานึกได้ว่า	มีผู้อื่นอยู่ก่อนเรา	

พวกท่านทำาให้เรามีชีวิตอยู่ได้และเมื่อถึงเวลาก็ผลิตชีวิตขึ้นมาและช่วยให้เรา

กระทำาสิ่งที่ดีและงดงาม	 เราให้ได้เพราะเราได้รับมา	 วงจรแห่งความดีงามคือ

หัวใจของครอบครัว	 ช่วยครอบครัวถ่ายทอดให้แก่สมาชิกและกับผู้อื่น	 ในวงที่

กว้างกว่า	ครอบครัวเป็นรูปแบบขั้นพื้นฐานของสื่อ”

	 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงให้ข้อสังเกตว่า	 ครอบครัวเป็น	 “เวทีซึ่งสื่อ

ขั้นพื้นฐานได้เริ่มต้นขึ้น	ซึ่งได้แก	่“การภาวนา”	นั่นเอง	เนื่องจาก	“ครอบครัว

เป็นท่ีซ่ึงเราสมัผสัทุกวันกบัความมีขอบเขตของเราและของผู้อืน่”	 พระสันตะปาปา

ทรงกล่าวต่อไปว่าครอบครัวยังเป็น	“โรงเรียนแห่งการให้อภัย	การให้อภัยนับว่า

เป็นขบวนการของสื่อ	 เมื่อความเสียใจได้แสดงออกมาและได้รับการให้อภัย	จะ

เป็นพลังของการเสวนาและการคืนดีกันในสังคม”

	 สาส์นวันสื่อมวลชนสากลปีนี้ตกอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม	 2014	 ซึ่งมี

การประชุมสมัชชาของบรรดาพระสังฆราชกับการประชุมสมัชชาสากลที่

กำาหนดให้มีขึ้นในเดือนตุลาคม	2015	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสดูเหมือน

จะเน้นประเด็นสำาคัญบางประเด็นเกี่ยวกับการแต่งงานและครอบครัวที่มีการ

ถกเถียงกันทั้งในและนอกห้องประชุม	 พระองค์จึงกล่าวว่า	 “เราควรมองดูว่า

ครอบครัวเป็นแหล่งที่ด	ี มิใช่เป็นที่มาของปัญหาสำาหรับสังคม....เรามิได้ต่อสู้

เพื่อปกป้องอดีตด้วยความอดทนและความหวัง	 เรากำาลังช่วยกันสร้างอนาคต

ที่ดีสำาหรับโลกที่เราอาศัยอยู่”

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
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สาส์น (ต่อจากหน้า 3)

	 ประสบการณ์กับความสัมพันธ์	ซึ่งมาก่อนหน้า

เราช่วยให้ครอบครัวเป็นเวทีท่ีสื่อขั้นพื้นฐานได้เริ่มต้น

ขึ้น	ซึ่งก็คือการภาวนา	ที่ได้รับการถ่ายทอดมาเมื่อบิดา

มารดาทำาให้ทารกที่เกิดใหม่นอนหลับ	 พวกท่านมักจะ 

มอบหมายให้กับพระเจ้า	 วอนขอพระองค์ให้ช่วยดูแล 

ลูกๆ	 ของท่าน	 เมื่อเด็กๆ	 เติบโตขึ้นสักหน่อย	 บิดา

มารดาก็ช่วยให้เขาสวดบทภาวนาง่ายๆ	คิดถึงผู้อื่นด้วย 

ความรัก	 เช่น	 ปู่ย่า	 ตายาย	 ญาติพี่น้อง	 คนป่วยและ 

คนที่เจ็บปวด	 และทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือจาก 

พระเจ้า	 ภายในครอบครัวของเรานี่เองที่เราเรียนรู้ถึง 

มุมมองเก่ียวกับศาสนาในส่ือ	ซ่ึงในกรณีของคริสตศาสนา 

จะเปี่ยมด้วยความรัก	 ความรักที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่

เราและเรามอบให้แก่ผู้อื่นต่อไป

	 ในครอบครัว	 เราเรียนรู้ถึงการโอบกอดและ 

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 เรียนรู้การทำาหน้าทำาตา 

และเมื่อไรเราควรเงียบ	เมื่อไรควรหัวเราะหรือร้องไห้	กับ

ผู้ที่เรายังไม่เลือกกันและกัน	 แต่ก็มีความสำาคัญแก่กัน

และกันมาก	 สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจว่า	 “สื่อ”	 หมาย

ถึงการสังเกตเห็นและการสร้างความใกล้ชิด	 เมื่อค่อยๆ	 

ขจัดการอยู่ห่างไกลด้วยการเข้าหากันให้ใกล้ชิดมากขึ้น 

และยอมรับซึ่งกันและกัน	 เรารู้สึกขอบใจและมีความ

ชื่นชมยินด	ี คำาทักทายของพระนางมารีย์และการปลุก

บุตรของเอลีซาเบธให้เคลื่อนไหว	 ซึ่งตามมาด้วยบท

สรรเสริญ	 “วิญญาณข้าพเจ้าถวายสดุดี” ซึ่งเป็นบท

ที่พระนางมารีย์สรรเสริญแผนการแห่งความรักของ

พระเจ้าสำาหรับพระนางและสำาหรับประชาชน	 คำาว่า 

“ยินดีน้อมรับ”	 ที่กล่าวด้วยความเชื่อสามารถก่อให้

เกิดส่ิงท่ีเรามิได้คาดคิดในโลก	 การเย่ียมคือการเปิดประตู 

มิใช่ปิดประตู	 เก็บตัวอยู่ในโลกเล็กๆ	 ของเราเอง	 แต่ 

ออกไปหาผู้อื่น	เช่นเดียวกันครอบครัวจะมีชีวิตเมื่อออก 

จากโลกเล็กๆ	ของตัวเอง	ครอบครัวที่กระทำาดังนี้	ก็คือ 

ครอบครัวท่ีให้สาส์นแห่งชีวิตและความเป็นหน่ึงเดียวกัน

แก่โลก	

	 มากกว่าท่ีอ่ืน	 ครอบครัวเป็นท่ีซ่ึงเราสัมผัสทุกวัน 

กับความมีขอบเขตของเราและของผู้อื่น	 เรามีปัญหา 

ทั้งใหญ่และเล็กในการอยู่อย่างสันติกับผู้อื่น	 เป็นปัญหา

ใหญ่หรือเล็กท่ีเราต้องเผชิญในการดำาเนินชีวิตอย่าง

สันต	ิเผชิญกับปัญหาเล็กหรือใหญ่	ซึ่งมาจากการอยู่กับ 

ผู้อื่นในสันติ	 ครอบครัวที่เรารักกันและกันต่อไป	 แม้เรา

จะมีข้อบกพร่องและบาป	 ซึ่งกลายเป็นโรงเรียนแห่งการ

ให้อภัย	 ครอบครัวที่ดีครบทุกอย่างนั้นไม่ม	ี เราไม่ควร

หวาดกลัวความไม่ดี	 ความอ่อนแอ	 หรือแม้การกระทบ

กระทั่งกัน	 แต่พยายามแก้ไขให้เผชิญกับปัญหา	 แต่ใน

ด้านบวก	ครอบครัวที่เราพยายามรักกันและกันจะกลาย

เป็นกรอบที่ให้อภัย	 การให้อภัยนับว่าเป็นขบวนการ

ของสื่อ	 เมื่อความเสียใจได้แสดงออกมาและได้รับการ

ให้อภัย	 เด็กๆ	 ที่ได้เรียนจากครอบครัวให้รับฟังผู้อื่น	

พูดอย่างนบนอบ	 และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของ

ตนเอง	โดยไม่ลืมฟังผู้อื่น	จะเป็นพลังสำาหรับการเสวนา

และการคืนดีกันในสังคม

	 เมื่อกล่าวถึงเรื่องการท้าทายของสื่อ	ครอบครัว

ที่ลูกหนึ่งคนหรือมากกว่าที่ร่างกายไม่ปกติมีบทเรียนที่

จะสอนเราได้มาก	 หากมีเด็กที่มีปัญหาทางสมอง	 อาจ

เป็นเหตุผลให้เราพิจารณาตัวเราเองอย่างใกล้ชิด	 แต่

เพราะความรักของบิดามารดา	 เขาอาจเป็นเด็กและเพ่ือน	

เป็นโอกาสให้เปิดใจ	 และติดต่อกับผู้อื่นได้ทุกคน	 และ

ยังสามารถช่วยโรงเรียนจัดและให้กลุ่มต่างๆ	 เปิดใจ 

แบ่งปันและพร้อมที่จะสัมผัสกับทุกคนที่จะต้อนรับและ

เป็นสื่อกับทุกคน

 ในโลกที่ผู้คนมักจะใช้คำาด่า	 หรือภาษาสกปรก	

กล่าวร้ายต่อผู้อื่น	 ยุให้ทะเลาะกัน	 และใส่พิษร้ายแห่ง

การนินทา	 ครอบครัวอาจช่วยสอนเราให้เข้าใจว่าสื่อคือ

พรสวรรค	์ ในที่ซึ่งมีแต่ความเกลียดชังและความรุนแรง	

ครอบครัวแตกแยกกันโดยมีกำาแพงหิน	 หรือกำาแพง

อคติและความเคียดแค้น	 ในที่ซึ่งมีเหตุผลเพียงพอที่จะ

กล่าว	“พอกันที”	อาศัยการให้พรแทนที่จะสาปแช่ง	การ

ไปเยี่ยมแทนแสดงซึ่งความเกลียดชัง	 ในที่ซึ่งมีเหตุผล

พอที่จะกล่าวว่า	 “พอกันเสียที”	 เราต้องใช้การให้พร

แทนที่จะสาปแช่ง	 การไปเยี่ยมแทนการหลบหน้า	 การ

ให้พระดีกว่าที่จะสาปแช่ง	 ที่เราสามารถหยุดความชั่ว

ที่เพิ่มมากขึ้น	 ให้แสดงว่าความดีนั้นมีขึ้นได้เสมอ	 และ

พยายามสอนลูกๆ	ของเราให้เน้นเรื่องมิตรภาพ

 ในปัจจุบัน	สื่อสมัยใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำาคัญ

ในชีวิตสำาหรับผู้เยาว์วัยโดยเฉพาะ	 สามารถช่วยหรือ 

ขัดขวางสื่อในและระหว่างครอบครัว	 สื่อสามารถจะเป็น

อุปสรรค	หากสื่อกลายเป็นหนทางที่หลบหลีกการรับฟัง 

ผู้อ่ืน	 พยายามหลีกการสัมผัส	 หาเร่ืองมาพูดในช่วงเวลา 

ท่ีเงียบและพักผ่อน	 จนเราลืมว่าความเงียบเป็นส่ิงสำาคัญ 

ในสื่อ	 หากไม่ม	ี วาจาที่มีคุณค่าก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได ้

(สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์	 ที่	 16	 สาส์นวัน

สื่อมวลชนสากล		ค.ศ.	2012)	สื่อมวลชนสามารถช่วย 

สื่อเพื่อช่วยให้ประชาชนแบ่งปันเรื่องราวของเขา	 เพื่อ 

ติดต่อกับมิตรท่ีอยู่ไกล	 เพ่ือขอบคุณผู้อ่ืน	 หรือแสวงหา 

การให้อภัย	และเปิดประตูพบคนใหม่	การเติบโตแต่ละวัน 

ในความสำานึกว่า	เรามีความจำาเป็นอย่างยิ่งในการสัมผัส 

กับผู้อื่น	 ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่เป็นไปได้	 เราจะใช้เทคโนโลยี

อย่างเฉลียวฉลาดแทนที่จะให้สื่อมวลชนมาครอบงำาเรา	

ในที่นี้ด้วยที่บิดามารดาเป็นผู้สอนรุ่นแรกๆ	 แต่ปล่อย

ไว้ตามเรื่องไม่ได้	 ชุมชนคริสตชนได้รับการเรียกร้องให้

ช่วยท่านในการสอนลูกๆ	 ให้รู้จักเจริญชีวิตในท่ามกลาง

สื่อสารมวลชนให้สอดคล้องกับศักดิ์ศรีของมนุษย์	 และ

รับใช้คุณความดีของส่วนรวม

 สิ่งท้าทายที่เราต้องเผชิญในปัจจุบันก็คือ	 การ

เรียนรู้ที่จะพูดคุย	 มิใช่เพียงเป็นการผลิตและนำาสื่อไปใช้

เท่านั้น	 เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนสมัยใหม่ซึ่งมีอิทธิพล

ควรได้รับการสนับสนุน	ข้อมูลต่างๆ	ล้วนมีความสำาคัญ	

แต่ไม่พอเพียง	 บ่อยครั้งมีการจัดให้เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก	

การแสดงออกซึ่งแนวความคิดต่างๆ	 และความเห็น

ต่างๆ	 ถูกนำาเอามารวมกัน	 และผู้คนได้รับเชิญให้เข้า

ข้างใดข้างหนึ่ง	แทนที่จะมองดูสถานการณ์ในแนวรวม

	 สรุปก็คือ	 ครอบครัวมิใช่สิ่งที่โต้เถียงกันหรือ

เป็นที่เผชิญหน้ากันในด้านความคิด	แต่เป็นสิ่งแวดล้อม

ที่จะช่วยให้เราสื่อเกี่ยวกับความใกล้ชิด	 เป็นสถานภาพ

ท่ีการส่ือสารเกิดข้ึน	 หรือ	 “กลุ่มชนท่ีส่ือต่อกันและกัน” 

ครอบครัวคือชุมชนท่ีจัดให้มีการช่วยเหลือกัน	ท่ีเฉลิมฉลอง

ชีวิตและได้ผล	 เมื่อใดที่เราตระหนักดีในเรื่องนี้	 เราก็

สามารถเห็นว่าครอบครัวยังคงเป็นแหล่งท่ีมาท่ีเปี่ยม

ด้วยความช่วยเหลือกันและกันของมนุษย์	 ตรงกันข้าม

กับปัญหาขององค์กรที่กำาลังมีปัญหาหนัก	 บางครั้ง

สื่อมวลชนมักจะเสนอครอบครัวในรูปแบบของตัวอย่าง

ที่ลอยอยู่บนเวหา	ซึ่งจะต้องน้อมรับหรือปฏิเสธ	ปกป้อง

หรือโจมต	ี แทนที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริง	 หรือไม่ก็

เป็นสนามรบเพื่อต่อสู้กัน	 แทนที่จะเป็นสิ่งที่เราสามารถ

เรียนรู้ด้วยกันว่า	 การสื่อสารในความรักที่ได้รับและที่มี

การตอบแทน	มีความหมายว่าอย่างไร	โดยสำานึกว่าชีวิต

ของเราผูกพันกันเป็นความจริงข้อเดียวว่า	 เสียงของเรา 

นั้นมีมากมาย	 และแต่ละเสียงก็มีสิ่งที่น่ารับฟัง	 เราควร

มองดูว่าครอบครัวเป็นแหล่งท่ีดี	 มิใช่เป็นท่ีมาของปัญหา

สำาหรับสังคม	 สิ่งดีที่สุดที่ครอบครัวมอบให้สังคม	 และ

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชายและหญิง	 ระหว่างบิดา

มารดากับลูกๆ	 เรามิได้ต่อสู้เพื่อปกป้องอดีตแก่เราด้วย 

ความอดทนและความหวัง	 เรากำาลังช่วยกันสร้างอนาคต

ที่ดีสำาหรับโลกที่เราอาศัยอยู่

 ให้ไว้	ณ	สำานักวาติกัน	วันที่	23	มกราคม	 

ค.ศ.	2015

	 วันก่อนฉลองนักบุญฟรังซิส	เดอ	ซาลส์

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
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l วันที่สองของการเสด็จเยือนประเทศปารากวัย	สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปยังเขตบานาโด	นอร์เต 

อันเป็นชุมชนที่ยากจนที่สุดที่อยู่ในเมืองหลวงของ

ประเทศ		พระองค์เสด็จไปยังบ้านนี้ต่อด้วยบ้านถัดไป 

ทรงพูดคุยกับชาวบ้านในแถบนั้น	 ทรงอวยพรและตรัส

ทักทายต่อชุมชนอีกทั้งสดับฟังเรื่องราวจากพวกเขา			

พวกเขาเล่าให้พระองค์ทราบว่า	 มีราว	 100,000	 คน

อาศัยอยู่ในเขตนี	้ ตัวแทนชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว่า	 “เรา

ถูกขับไล่จากชนบทให้เข้ามาอยู่ในมือง	 ท่ีซ่ึงท่ีดินมีราคาสูง

และราคาบ้านเรือนก็แพงมาก	 สามีภรรยาก็มีรายได้น้อย

อันเป็นตัวกำาหนดเง่ือนไขการดำาเนินชีวิตของพวกเรา	

ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำาไมเราต้องมาอยู่ในเขตบานาโด”

l พวกเขายังเล่าให้พระสันตะปาปาทรงทราบด้วยว่ามี

ความไม่เท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นในเขตอาศัยแห่งนี้	 และ

ขอบคุณพระองค์ที่เสด็จมาเยี่ยมพวกเขา	 อีกคนหนึ่ง

เสริมว่า	 “พวกเราเป็นเหมือนลาซารัส	 เหมือนคนง่อย 

ในพระวรสาร	 ไม่ได้รับการเอ่ยถึงหรือใส่ใจ	 เป็นโคลนตม 

ของกรุงอะซุนซีอองที่ดินที่ครั้งหนึ่งเป็นเขตที่ถูก

ทอดทิ้งและตอนนี้ก็กลับมาเป็นที่ต้องการ			เป็นที่ดิน 

ที่มีคนอยากจะเข้ามาครอบครอง	 เรารู้สึกเหมือนเป็นที่

น่ารำาคาญของบริษัทใหญ่ๆ	 และกิจการอสังหาริมทรัพย์	

และพวกเขาต้องการให้เราอพยพย้ายออกไปจากเขตนี้

ให้หมด”

l พระสันตะปาปาทรงขอให้พวกเขาต่อสู้และมั่นคงใน

ความเป็นหนึ่งเดียว	พระองค์ทรงอธิบายว่า	ความเชื่อที่

ไม่เห็นอกเห็นใจเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวเป็นความเชื่อที่ตาย

แล้ว	 ตอนหนึ่งว่า	 “ความเชื่อที่ไม่ผูกพันเห็นอกเห็นใจ

เราเข้าเป็นหน่ึงเดียวเป็นความเชื่อที่ตายแล้วหรือเป็น

เรื่องโกหก	‘ฉันเป็นคาทอลิก	ฉันเป็นคาทอลิกแท้ๆ	ฉัน

พระสันตะปาปาตรัสกับคนยากจนในประเทศปารากวัย : 
ความเชื่อที่ไม่มีการร่วมเห็นอกเห็นใจหนึ่งเดียวก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว

ไปวัดทุกวันอาทิตย์,	 แต่บอกพ่อหน่อย	 คุณผู้ชาย	 คุณ

ผู้หญิง	 อะไรเกิดขึ้นที่เขตบานาโด	 นอร์เต?	 ‘โอ้..ไม่รู้

สิครับ	 ผมรู้แต่ว่ามีคนอยู่ที่นั่น	 แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น’	

นอกจากเพียงแค่ไปวัดวันอาทิตย์แต่ถ้าลูกไม่มีหัวใจ

ของความเห็นอกเห็นใจร่วมเป็นหนึ่งเดียว	 ถ้าลูกไม่รู้ว่า

มีอะไรเกิดขึ้นกับผู้คนในประเทศของลูก	 ความเชื่อของ

ลูกก็อ่อนแอ	กำาลังป่วยไข้หรือไม่ก็ตายแล้ว	เป็นความเช่ือ 

ที่ไม่มีพระคริสตเจ้า	ความเชื่อที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจ

ร่วมเป็นหนึ่งเดียวเป็นความเชื่อท่ีไม่มีพระคริสตเจ้า	

ความเชื่อที่ไม่มีพระเจ้า	 ความเชื่อที่ไม่มีความเป็นพี่ 

เป็นน้อง”

l จากนั้นพวกเขาก็แสดงโครงการสโกลาส	 ในประเทศ

ปารากวัย	 โครงการสโกลาส	 เป็นโรงเรียนช่องทาง 

เน็ตเวิร์กซ่ึงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสนับสนุน	

พระองค์ทรงอวยพรต้นมะกอกแห่งสันติภาพซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ของโครงการนี้	 	 และนักเรียนได้ถวายหมวก 

ที่มีสัญลักษณ์ของโครงการนี้แด่พระองค์			ก่อนจะทรง 

จากไป	 พระองค์ทรงนำาภาวนาบท	 “ข้าแต่พระบิดาฯ”	

เป็นภาษาท้องถิ่น	 และทรงขอให้ผู้คนในเขตนี้ได้เป็น

หนึ่งเดียวกัน
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บทอธิษฐานภาวนา

ทูตแห่งความรัก
“ผู้ที่ต้อนรับเรา ก็ต้อนรับพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา” 

(มัทธิว 10:40)
 ผู้อบรมในคณะธรรมทูตต่างประเทศคนหน่ึง	กำาลังสัมภาษณ์กับผู้สมัคร

เข้าคณะ	 ท่านถามว่า	 “ทำาไมถึงอยากไปแพร่ธรรมในต่างประเทศ”	 ผู้สมัคร

ตอบว่า	“เพราะพระคริสตเจ้าตรัสสั่งให้ไปทั่วโลก	เพื่อประกาศพระวรสาร”	อีก

คนหนึ่งให้คำาตอบว่า	 “เพราะผมชอบสนทนาเกี่ยวกับความเชื่อของผมกับผู้ที่ 

มีวัฒนธรรมคนละอย่างกับผม”	 เหตุผลต่างๆ	 ที่พวกเธอให้มา	 “แต่ในยาม

ยากลำาบาก	 แม้กระทั่งอันตรายถึงชีวิต	 ก็จะช่วยท่านไม่ได้”	 และเป็นพระพร 

ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่พวกเรา	นั่นก็คือ	“ความรักของพระคริสตเจ้า”

	 ในพระวรสารวันนี้	 พระเยซูเจ้าทรงสอนพวกที่พระองค์ทรงส่งไป 

ประกาศพระวรสารว่า	 พวกเขาจะมีความรักต่อพระองค์	 และได้รับการ 

หล่อเลี้ยงด้วยความรักที่เขาได้รับจากผู้อื่น	 อีกนัยหนึ่งก็คือการประกาศพระ 

วรสาร	 มิใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นท่อธารแห่งความรักของพระเจ้าเท่านั้น	

เหตุว่าธารน้ำาไหลไปในทิศทางเดียว	 ธรรมทูตที่ดีที่เป็นลูกของพระคริสตเจ้า	

ก็คือผู้ที่ได้รับพระพรแห่งการต้อนรับที่ประชาชนให้แก่เรา	 แล้วเปิดใจของเขา

ต้อนรับความรักของพระเจ้า

	 ดังนั้น	 ในฐานะที่เราเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า	 ให้เรามีรากฝังลึกใน

ความรักของพระเจ้า	 และฉวยโอกาสทุกโอกาสที่จะรู้จักพระคริสตเจ้ามากกว่า

ยิ่งขึ้น	 และฉวยทุกโอกาสที่จะรู้จักพระองค์ดีขึ้น	 และให้เราให้โอกาสผู้อื่นได้

สัมผัสกับพระองค์ด้วย

ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงสอนลูกว่า 

พี่น้องของลูกมิได้ขึ้นอยู่กับเลือดเนื้อเชื้อไข 

โปรดทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจลูกและทรงสอนลูกให้รักด้วยใจที่กว้างขวาง 

โปรดทรงช่วยให้ลูกมุ่งจิตใจสู่ความเป็นมิตร

และเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนรอบตัวและรอบโลก

ที่เจริญชีวิตอยู่ในความยากจนและความรุนแรง อาแมน

	 คำาว่า	“บุญ”	มีความหมายท่ีหลากหลาย	
ตีความกันได้แล้วแต่มุมมองของผู้ปฏิบัติ
	 บุญและบาปเป็นของคู่กัน	แน่นอนว่า

บุญหลงหรือหลงบุญ

บาปนั้นทำาได้ง่ายกว่าบุญ
	 เรามีบุญที่ได้เกิดมา	แต่เราก็มีบาปที่ติดตัวมาด้วย
	 บาปนั้นมีกิเลส	 ตัณหา	 ความต้องการทางกายทุกรูปแบบเป็นที่ตั้ง	
ทำาได้ทุกชั่วขณะของชีวิต	ทำาได้ง่ายและทำาได้เลย
	 ผมเคยคุยกับรุ่นน้องที่ทำางานคนหนึ่งที่ชอบนิสัยความสะดวกสบาย	
ชอบทำาอะไรไปเรื่อยๆ	 ทำาตามหน้าที่	 ถึงเวลาก็กลับบ้าน	 ไม่คิดที่จะทำาอะไร
มากกว่าที่ทำาอยู	่ดูหนัง	ฟังเพลง	เที่ยวกลางคืนเป็นเรื่องปกติ	ผมได้แต่เตือนว่า	
ถ้าขยันอีกสักนิด	 ลำาบากอีกสักหน่อยวันหน้าจะได้สบาย	 ผมยังจำารอยยิ้มแบบ
ทะเล้นนิดๆ	ของน้องคนน้ันได้ดี	พร้อมกับคำาตอบท่ีว่า	ผมไม่รอวันหน้าหรอกพ่ี	
ผมขี้เกียจวันนี้	ผมสบายวันนี้เลย	ไม่ต้องคิดมากและไม่ต้องลำาบากด้วย
	 คงไม่ใช่เป็นเร่ืองของบาป	 แต่เป็นทัศนคติท่ีท่ีน่าเป็นห่วง	 เพราะวันหน่ึง
อาจเพลี่ยงพล้ำาเข้าสู่วงจรของบาปได้
	 ตรงกันข้ามกับบุญ	 เราต้องเรียนรู้	 ฝึกปฏิบัติ	 กว่าจะทำาบุญได้สักครั้ง
หนึ่งบางคนอาจต้องใช้เวลาชั่วชีวิตและเข้าถึงบุญที่แท้จริง
	 บุญและบาปสำาหรับบางคนก็แยกกันไม่ออก	ไม่รู้ว่าได้ทำาบุญหรือทำาบาป
	 บางคนทำาบุญเอาหน้า	 ถ้าทำาบุญแล้วคนอื่นไม่รู้ก็เสียดาย	 ทำาบุญแล้ว
ไม่เป็นข่าวก็ไม่สบายใจ	
	 บางคนทำาบุญบังหน้า	 ทำาแบบจำาใจ	 ทำาแบบเสียไม่ได้	 มีเบื้องหลังของ
การทำาบาปอยู่
	 บางคนทำาบุญเป็นธุรกิจ	ทำาบุญแบบหวังผลตอบแทน	
	 บางคนทำาบุญแบบการตลาด	 สะสมบุญไว้เพื่อหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้า
จะได้ใช้ผลบุญนั้น
	 บางคนทำาบุญเหมือนเล่นกีฬาต้องมีแพ้มีชนะ	ผู้ชนะเป็นผู้มีบุญ
	 บางคนทำาบุญเหมือนเล่นการพนัน	ต้องมีเดิมพัน	มีได้มีเสีย
	 บางคนทำาบุญแบบปากว่าตาขยิบ	ปากกับใจไม่ตรงกัน
	 บางคนทำาบุญเหมือนนักวิจัย	ย่ิงศึกษา	ย่ิงรู้ลึก	รู้มาก	เหมือนกับว่ามีบุญ
มากกว่าคนอื่น
	 บางคนทำาบาปแต่อยากจะได้บุญ
	 บางคนสรุปง่ายๆ	ว่า	ทำาบุญแล้วได้อะไร	ทำาไปทำาไม	ทำาไปเพื่ออะไร
	 จริงๆ	แล้วบุญหมายความว่าอะไร	บุญมาจากไหน	และบุญทำาได้อย่างไร
	 บุญ...	 ทำาได้ด้วยใจและการให้	 บุญเป็นความดีงามของชีวิต	 มาจาก
หลักคำาสอนของศาสนา	 เป็นความงดงามตามธรรมชาติ	 ไม่ปรุงแต่ง	 ไม่เห็นแก่ตัว	 
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น	 ไม่หยาบคาย	 ไม่คิดร้าย	 ไม่มีอคต	ิ ไม่มีการ
เปรียบเทียบ...
	 บุญเป็นเรื่องของการ	ลด	ละ	เลิก	กิเลส	ตัณหา	อันเป็นที่มาของบาป
	 บุญท่ีมาจากใจ	 คือการอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ	 การมีศีลธรรมประจำาใจ	
การตั้งมั่นในความดี	การปฏิบัติธรรม	การนั่งสมาธิ	การฝึกปฏิบัติจิต	การมีสติ	
การแผ่ส่วนกุศล	เป็นต้น
	 บุญที่มาจากการให้	 คือการให้แล้วทำาให้ใจสงบ	 การให้โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน	การให้โดยบริสุทธิ์ใจ	
	 การให้...	 อาจเป็นวัตถุสิ่งของที่จับต้องได้	 หรือให้ในสิ่งที่มองไม่เห็น	
เช่นการให้อภัย	ให้ความเมตตากรุณา	ให้ความรักและความเอาใจใส่	ให้เวลา	ให้
ความหวังดี
	 เราทำาบุญเพ่ือบุญ	 ทำาได้ในทุกโอกาสของชีวิต	 ทำาเพ่ือให้สังคมน้ีน่าอยู่	
ทำาเพ่ือทำานุบำารุงศาสนา	ทำาเพ่ือให้ความดีคงอยู่	ทำาเพ่ือช่วยเหลือคนท่ีด้อยโอกาส
กว่าในสังคม	ทำาเพื่อจิตใจที่เข้มแข็งแม้กายจะอ่อนล้า	ทำาเพื่อ...
	 บุญเป็นเรื่องของการปฏิบัติ	 จะทำาบุญแบบใดให้ได้บุญก็ยังดีกว่าไม่ได้
ทำาเลย	แต่อย่าทำาบุญจนกลายเป็นบาป
	 การทำาบุญ	 ถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่มีบุญได้เกิดมา	 บางคนเกิด
มาได้ชื่อ	“บุญหลง”	เพราะมีชีวิตอยู่ได้อย่างเหลือเชื่อ
	 ไม่ว่าจะชื่อ	บุญหลง	อุ้มบุญ	บุญฤทธิ์	บุญมา	บุญหาย	บุญเขต	บุญรอด	
บุญรักษา	บุญเย็น	บุญชู	บุญพิทักษ	์บุญทัน	หรือบุญเรือง
	 เจ้าเกิดมาอย่างมีบุญ	อย่าหลงบุญจนลืมตัว...
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ได้มีพิธีลงนามสัญญาบริการการจัดพิมพ์ พระคัมภีร์

คาทอลิก ภาคพันธสัญญาใหม่ ระหว่างคณะกรรมการ

คาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ โดย 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธาน

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม แผนก

พระคัมภีร์ และคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ กับ 

สมาคมพระคริสตธรรมไทย โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อ-

กัณภัย และคุณไพรัลยา สหัสวรรษ ที่ห้องประชุม 

ช้ัน 5 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

	 สำาหรับการจัดพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิก	 ภาค

พันธสัญญาใหม่	 เป็นการจัดพิมพ์	 ครั้งที่	 4	 จำานวน	

10,000	เล่ม	ซึ่งได้จัดพิมพ์ไปแล้วทั้งสิ้น	60,000	เล่ม	

การจัดพิมพ์ครั้งน้ีสืบเนื่องจากสมาชิกคณะธรรมทูต 

สเปนท่ีทำางานในสังฆมณฑลอุดรธานี	 ปรารถนาจะพิมพ์ 

พระคัมภีร	์ ภาคพันธสัญญาใหม่	 เพื่อฉลอง	 25	 ปีที่

คณะเข้ามาทำางานในประเทศไทย	 คณะกรรมการจึงได้

จัดพิมพ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง	 และเพื่อคริสตชนที่ยังไม่มีพระ

คัมภีร	์ภาคพันธสัญญาใหม่ด้วย	ซึ่งรูปเล่มขนาดเท่าเดิม 

คือ	A5	เนื้อหาภายในมีการแก้ไขสำานวนภาษาให้ตรงกับ

พระคัมภีร์คาทอลิก	 ฉบับสมบูรณ์	 ที่ได้จัดพิมพ์ไปเมื่อ

ปี	 2014	 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม	 2015	 โดย

สมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นผู้ประสานงานติดต่อ

การพิมพ์ให้คาทอลิกกับสมาคมพระคริสตธรรมเกาหลี	

เนื่องจากทางเกาหลีมีความเชี่ยวชาญการพิมพ์พระ

คัมภีร์โดยใช้กระดาษบางมาก	 และมีราคาถูกกว่าท่ีจะพิมพ์

ในเมืองไทย

	 พระสังฆราชวีระ	 อาภรณ์รัตน์	 ให้สัมภาษณ์ว่า		

“หลังจากที่ได้จัดพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิก	ฉบับสมบูรณ์ 

สำาเร็จไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน	 2014	 ใกล้ๆ	 ช่วง

คริสต์มาส	ก็มีเสียงเรียกร้อง	เช่น	คณะนักบวชชาวสเปน	

ที่ทำางานในสังฆมณฑลอุดรธานี	ต้องการจะหาของขวัญ 

เป็นพระคัมภีร์	พันธสัญญาใหม่	ที่พิมพ์ในราคาถูก	เพื่อ 

นำาไปใช้และมอบเป็นของที่ระลึกโอกาสฉลอง	 25	 ปี	

ของคณะธรรมทูตสเปน	 ที่ทำางานในสังฆมณฑลอุดรฯ 

พิธีลงนาม (ต่อจากหน้า 2)

พวกเราก็มาคิดกันว่า	 หลังจากที่เรามีพระคัมภีร	์ ฉบับ 

สมบูรณ์	เสร็จแล้ว		พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่	ต้ังแต่พระ

วรสาร	บทจดหมาย	ไปจนถึงบทหนังสือวิวรณ	์ทั้งหมด	

27	 เล่ม	ที่จะพิมพ์ใหม่นอกจากมีฟุตโน้ต	แล้ว	 เรายังมี

ข้ออ้างอิง	 เพราะฉะนั้นฉบับนี้ก็จะเป็นฉบับที่สำาคัญ	ซึ่ง

จะพิมพ์ทั้งหมด		10,000	เล่ม	โดย	8,000	เล่ม	มีปก	

4	ส	ี	ส่วนอีก	2,000	เล่ม	จะเป็นแบบมีซิป	รวมทั้งการ

ปรับปรุงข้อความบางข้อความและภาษาให้ดีขึ้น

	 โอกาสน้ีเป็นโอกาสท่ีเราฉลองสังฆธรรมนูญ

เรื่อง	 Dei	 Verbum	 “การเผยความจริงของพระเจ้า”	

ครบ	50	ปี	คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม	

แผนกพระคัมภีร	์ ได้มาทบทวนว่า	 พี่น้องสัตบุรุษหรือ

ชาวบ้านนั้น	 ได้รู้จักพระคัมภีร	์ รู้จักพระเป็นเจ้าแล้ว 

หรือยัง	 แล้วรักพระเป็นเจ้า	 รักพระเยซูแล้วหรือยัง	 มี

ข้อความหนึ่งที่ เมื่อตอนที่มี โอกาสไปร่วมประชุม

สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก	 เขาก็ทำาการฉลอง	 พ่อ

ประทับใจมากท่ีพระคาร์ดินัลตาเกล	 ได้อ้างอิงพระคัมภีร์

ในชีวิตของพระศาสนจักร	 บทที่	 6	 ข้อที	่ 22	 บอกว่า	 

คริสตชนทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงพระคัมภีร์ได้โดย

สะดวก	อันนี้เราก็คิดถึงบรรดาพี่น้องคริสตชนก่อน	ซึ่ง 

จริงๆ	แล้วคนอื่นด้วย	ตามที่มีข้อความเขียนไว้ว่า	พระ

คัมภีร์ต้องไปถึงมือพี่น้องคริสตชน	 พ่อดีใจที่พี่น้อง 

คริสตชน	สัตบุรุษ	ฆราวาส	นักบวช	รักพระคัมภีร์มากขึ้น 

แล้วมีส่งเสริมการอ่านพระวาจา	การแข่งขันการจดจำา 

พระคัมภีร์ร่วมกับพี่น้อง	 เช่นรายการซูเปอร์จิ๋วเจาะโลก 

พระคัมภีร์	 หรืออย่างของเราก็มีการจัดรายการไบเบิ้ล

คอนเทสต์	ท่ีสังฆมณฑลราชบุรี	หรือทางอัครสังฆมณฑล

ท่าแร่-หนองแสง	 มีรายการส่งเสริมพระคัมภีร	์ มีการ 

เล่าเรื่องพระคัมภีร์	

	 โอกาสนี้จึงเป็นโอกาสพิเศษ	 และขอขอบคุณ

บรรดาครูคำาสอน	และผู้บริหารโรงเรียน	โรงเรียนคาทอลิก

ของเราก็เป็นสนามงานของการประกาศข่าวดี	 ซึ่งพ่อ

มั่นใจว่า	 ถ้าพวกเราพระสงฆ์	 นักบวช	 ผู้บริหาร	 ครู

คาทอลิก	 และครูคำาสอนร่วมมือกันจะทำาให้เด็กๆ	 ของ

เรา	 รักพระวาจาของพระเจ้า	 และมีหลักยึดเหนี่ยวใน

การดำาเนินชีวิต	 สร้างสันติสุขในชีวิตของตนเอง	 ใน

ครอบครัว	และในที่ทำางานของเรามากขึ้น”

กระแสเรียกเป็นพระสงฆ์
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 

อะไรส่งผลเช่นนั้น
16 กรกฎาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l เป็นการเรียกให้มารับใช้...กระแสเรียกของการที่ใคร

คนหนึ่งอุทิศตนเพื่อพระศาสนจักร	แต่คำาถามก็คืออะไร

เป็นแรงผลักดันให้สามเณรเดินหน้าต่อไปในกระแสเรียก

การเป็นพระสงฆ์?	 การศึกษาเรื่องนี้ที่ผ่านมาในประเทศ

สหรัฐอเมริกาบ่งชี้ว่าอย่างน้อยสาเหตุหลักอันหนึ่งที่

ก่อเกิดอิทธิพลต่อเรื่องน้ีก็คือพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาส

ปกครองวัดนั่นเอง	

	 สามเณรเจมส์	(ชาวอเมริกัน)เล่าว่า		“หลังจาก 

พิธีมิสซาในวันหนึ่ ง . . .ผมกำาลังจะกลับแต่คุณพ่อ 

มอร์แกนเข้ามาเรียกผม	 ท่านทำาเช่นนี้หลังจากเวลาผ่าน

ไปสี่ปีโดยไม่เคยพูดชักชวนอะไรเลย	 แล้ววันนั้นท่านก็

ถามผมดื้อๆว่าอยากไปเป็นพระสงฆ์ไหม?”		เจมส์เล่าว่า 

เขารู้สึกได้รับการเรียกให้เป็นพระสงฆ์ตั้งแต่เด็กๆ

	 สำาหรับคนอื่น	 เช่นเจฟ	 เขาเห็นความทุกข์

ทรมานของคุณพ่อเจ้าวัดที่รับความเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย

อย่างสุดขั้วหัวใจ	 เขาแบ่งปันเรื่องราวว่า	 	 “ผ่านทาง

เหตุการณ์น้ัน	 ท่านรับความทุกข์ด้วยความยินดีและสวม 

กอดไม้กางเขนในรูปแบบการเสียสละตนเอง	 ถวาย

ความเป็นพระสงฆ์ของท่านเพ่ือสัตบุรุษท่ีท่านดูแล

ปกครองเพ่ือแสดงให้เห็นความรักเต็มเปี่ยมสมบูรณ์

ของพระคริสตเจ้า”

l แอนดรูว์กลับรู้สึกว่ากระแสเรียกมาช้าหน่อยในชีวิต	

หลังจากได้ลงไปทำางานธรรมทูตแล้ว	1	ปีเขาเล่าว่า			“ผม 

เข้าเรียนในวิทยาลัย	 ไม่เคยคิดว่าจะเป็นพระสงฆ์	 จบ

จากวิทยาลัยแล้วก็ยังไม่รู้สึกอยากเป็นพระสงฆ์	 หลังจาก

ทำางานไปได้ราวสองสามปีความคิดก็เร่ิมเข้ามาในใจ

ผม”

l มีสามเณรชาวอเมริกันประมาณ	 595	 คน	 จะได้รับ 

ศีลบวชในปีนี้	 นับเป็นจำานวน	 25	 เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่ม 

มากขึ้นกว่าป	ี ค.ศ.	 2014	 ในประเทศสหรัฐอเมริกา	

ตามสถิติของหน่วยงานเซ็นเตอร์ ฟอร์ แอ็พไพล

เอ็ด รีเสิร์ช คุณพ่อปีเตอร์ อาร์เมนีโอ พูดถึงคุณภาพ

สามเณรว่า			“คุณภาพของสามเณร	โดยเฉพาะในหมู่คน 

รุ่นหนุ่มดีทีเดียวในด้านชีวิตจิต	คุณธรรมความเป็นมนุษย์	

การสู้งานหนัก	ได้รับความบรรเทาจากงานท่ีทำากับฆราวาส”

l จากการวิจัยกรณีเดียวกัน	 หลังจากพบว่ามีอิทธิพล

มาจากคุณพ่อเจ้าวัด	 ยังมีการศึกษาในแขนงต่างๆที ่

ส่งผล	 เช่นไม่ว่าจะมาจากครอบครัว	 โรงเรียนหรือ

สถาบันคาทอลิก

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)
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13 กรกฎาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ผู้คนนับพันกระตือรือร้นรอคอยพบกับสมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิสเม่ือพระองค์เสด็จเยี่ยมเขตบานาโด 

นอร์เต	 ชุมชนที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของ

ประเทศปารากวัย

	 พวกเขาตกแต่งบ้านและท้องถนนเพื่อต้อนรับ

พระองค์	 และได้เตรียมทำาขนมไว้ถวายพระองค์ในการ

เสด็จเยือนครั้งประวัติศาสตร์นี้	 ทุกคนจะทูลพระองค์

ด้วยประโยคแบบนี้

	 “ขอบพระทัยที่พระองค์เสด็จมายังชุมชน

ของเรา”

	 “ขอบพระคุณ	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส”

	 “เรารักพระองค์มากๆ	ค่ะ”

l พระสันตะปาปาเสด็จเข้าไปในบ้านของบางคน	พระองค์

ทรงอวยพรแก่ทุกคน	 เยาวชน	 คนหนุ่มสาว	 คนชรา	 

ความมีชีวิตชีวามหาศาลของผู้คน
เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยี่ยมชุมชนยากไร้ในประเทศปารากวัย 

คนป่วย	 พระองค์ยังทรงมีเวลาดื่มชากับชาวบ้านชาว

ปารากวัย								บานาโด นอร์เต	เป็นชุมชนชายขอบของ 

เมืองหลวงประเทศปารากวัย	 มีจำานวนราว	 23,000	

ครอบครัวอาศัยอยู่	 ส่วนใหญ่ถูกขับไล่ที่ดินจากบ้านเก่า 

และเข้ามาแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าที่นี่

ประกาศก (ต่อจากหน้า 11)

“ความรักมั่นคงของพระองค์
ดำารงอยู่เป็นนิตย์” (สดุดี 100:5)
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

	 สังคมรอบตัวเรามิได้ช่วยเราให้ยึดพระเจ้าเป็น

ที่หนึ่งในชีวิต	 	 สังเกตได้ว่าเมื่อเราอยู่ในความขัดแย้ง		

ต่างคนก็ยึดความต้องการส่วนตัว		ผลก็ย่ิงเกิดข้อขัดแย้ง

และความเจ็บปวด

 ข่าวดีเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง

	 พระเยซูเจ้าตรัสว่า	 	 การตอบสนองของเราต่อ

ข้อขัดแย้งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นศิษย์ของพระองค์		

ไม่นานก่อนสิ้นพระชนม์	 	 พระเยซูเจ้าได้ตรัสกับศิษย์ที่

ใกล้ชิดที่สุดว่า		“ถ้าท่านมีความรักต่อกัน		ทุกคนจะรู้ว่า

ท่านเป็นศิษย์ของเรา”	(ยน	13:35)		ก่อนทหารได้จับกุม

พระเยซูเจ้า	 	 และนำาพระองค์ไปตรึงกางเขน	 พระองค์

ทรงอธิษฐานว่า	 	 “เพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันโดย

สมบูรณ	์ โลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา	 	 และ

ขา่วดีเกีย่วกบัขอ้ขดัแยง้

พระองค์ทรงรักเขา		เช่นเดียวกับที่ทรงรักข้าพเจ้า”	(ยน	

17:23)		พระเยซูเจ้ากำาลังทำานายว่าโลกจะไม่เคยรู้ความ

ลงรอยกันแท้จริงนอกจากในพระองค์		โลกจะมีข้อขัดแย้ง 

เสมอ	 	 ดังที่เราเห็นในบ้าน	 	 ในโรงเรียน	 	 ที่ทำางาน		

หรือเพื่อนบ้าน	 	 แต่ความรักของเราในฐานะผู้เลื่อมใส

ศรัทธา	 	จะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเราเป็นคริสตชน	 	 ไม่ใช่

แค่นั้น	 ความรักต่อกันและกันแสดงไปถึงพระเจ้า	 	 ใคร

เป็นประจักษ์พยานความรักของเราก็เห็นความรักของ

พระองค์

 ข่าวดีคือว่า  ข้อขัดแย้งไม่จำาเป็นต้องทำาลาย

ชีวิตของเรา  

	 หัวข้อใหญ่ของพระคัมภีร	์คือ		การคืนดี		เรา

ต้องอ่านพระคัมภีร์เพียงสี่หน้าแรก	 ประมาณ	 500	 คำา 

จะเห็นว่ามนุษย์ทำาบาป		และประสบการแยกจากพระเจ้า 

และจากกันและกัน			แต่ส่วนท่ีเหลือท้ังหมดของพระคัมภีร์

เปิดเผยแผนการเหลือเชื่อของพระเจ้าท่ีนำามนุษยชาติ

กลับมาหาพระองค์

	 พระวรสารเป็นทั้งแนวตั้งฉาก	 (vertical)	 นำา

การคืนดีระหว่างพระเจ้าและมนุษย์	 	 และเป็นแนวนอน	 

(horizontal)	นำาสันติระหว่างประชาชนแต่ละคน		และ

กลุ่มต่างๆ		นี่เป็นความหวังน่าประทับใจของพระวรสาร		

ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่คริสตชนไม่มีประสบการณ	์ความ

สัมพันธ์สมบูรณ์กับกันและกัน		และขยายไปถึงบรรดาผู้

ที่มิใช่คริสตชนด้วย	(รม	12:18)	เราไม่ต้องทนทุกข์กับ

ความสัมพันธ์แตกร้าว		เราไม่ต้องดำาเนินชีวิตตามวิถีทาง

ที่โลกทำา

          การเอาชนะข้อขัดแย้ง

 ข้อขัดแย้งที่มิได้รับการแก้ไขก็นำาภัยพิบัติ  

เมื่อคนปิดตัวที่บ้าน		หรือที่ทำางาน		กับเพื่อนๆ		หรือ

ในห้องพิจารณาคดี		มิตรภาพก็ถูกทำาลายอย่างมาก		ข้อ

ขัดแย้งขโมยเวลา		พละกำาลัง		ทรัพย์สิน		และโอกาสต่างๆ	

ของเรา			เมื่อเราหยุดคิดและตระหนักถึงธรรมชาติของ

ข้อขัดแย้งที่ทำาลาย	 	 เราจะค้นพบว่าสันติเป็นสิ่งที่น่า

ปรารถนาจริงๆ

	 ข้อขัดแย้ง		เป็นอาการโรคของความปรารถนา

เห็นแก่ตัว	 	 ที่บางครั้งครอบครองหัวใจ	 	 และทำาร้าย

ครอบครัว				พระเจ้าทรงช่วยเราให้เข้าใจบาป			เราจึงสารภาพ 

ว่าเราได้ยอมให้มันครองหัวใจของเรา			และตัดสินใจที่จะ 

พบความสมบูรณ์ในพระเจ้าเท่านั้น				เราจึงขอพระองค์

ตั้งโปรแกรมหัวใจเราใหม่	 	 เพื่อเราจะพบความยินดีด้วย

การทำาให้พระองค์พอพระทัย		และรับใช้ผู้อื่น		มากกว่า

ทำาตามทางของเรา

 สันติมีค่าให้เราออกแรง		“พยายามรักษาเอกภาพ 

แห่งพระจิตเจ้าด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติ”	 	 (อฟ	 4:3)	

จงพยายามอย่างกระตือรือร้น	 ...อย่างจริงจัง...อย่าง

สม่ำาเสมอ	 	 	 สันติมีค่าควรออกแรงพยายาม	 หากเรา

ปรารถนามีสันติที่พระเจ้ามีเพื่อเรา		เราต้องทุ่มเท

	 ท่านทราบพระประสงค์ของพระเจ้าแล้ว	 	 เพื่อ

สร้างสันติแท้		ต่อไปขอให้ท่านพบสันติท่ีเราทุกคนปรารถนา 

จริงๆ

          แปลจาก  Resolving   Everyday Conflict,

        โดย Ken  Sande, เปาลีเน 2011 หน้า 21-24
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“หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี
ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ” 

(1 โครินธ์ 9:16)

สามารถทำางานนอกเวลาได้	 ถ้ามีประสบการณ์	 หรือวุฒิ

ปริญญาตรี	สังคมสงเคราะห์	จะพิจารณาเป็นพิเศษ

	 สนใจกรอกใบสมัครได้ที่อาคารพระคริสต-

ธรรม	วัดพระแม่มหาการุณย์

] วิทยาลัยแสงธรรม ปรับช่วงเวลาการเปิดการเรียน 

การสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ที่

ประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	

เมื่อวันที่	 4	 กันยายน	 2014/2557	 และที่ประชุม 

สภาวิทยาลัย	 เมื่อวันที่	 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)

น�้ำผึ้งป่ำแท้

จำกบนดอย 
รำคำขวดละ 300.- บำท 

รำยได้สมทบทุน

สร้ำงวัดบนดอย 
จ�ำหน่ำยที่

โรงพิมพ์อัสสัมชัญ 

เวลำ 08.00-16.30 น.

โทรศัพท์ 0-2268-1646 

ถึง 8 กด 0

  

l แดเนียล	 สามเณรชาวอเมริกัน	 เล่าว่าสนใจในการ

สร้างภาพยนตร์	 แต่บางครั้งเขากลับคิดว่าสิ่งนี้ไม่พอ 

“ความสำาเร็จท่ีผมอาจได้รับในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

ฮอลลีวู้ดตีกรอบจำากัดตัวผมเองเกินไป	 ผมพบว่าผม

ต้องการทำาอะไรบางอย่างที่ เลยตัวตนเองออกไปที่

เป็นการให้ตัวเองออกไป”

l ประมาณกันว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาหนึ่งในห้าของ

เขตปกครองวัดไม่ได้มีพระสงฆ์ท่ีได้รับมอบหมายให้มา

ดูแลปกครอง	 	 สภาพระสังฆราชคาทอลิกสหรัฐอเมริกา

หวังว่าการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสในเดือนกันยายนปีนี้จะจุดประกายเร่ิมต้น

จำานวนกระแสเรียกที่มากขึ้นในชั่วคนรุ่นต่อไปที่จะตาม

มา

ประกาศก (ต่อจากหน้า 7)

“จงเข้าประตูของพระองค์ 

พลางขับร้องขอบพระคุณ 

จงขอบพระคุณพระองค์ 

และถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์ 

เพราะพระยาห์เวห์ทรงพระทัยดี 

ความรักม่ันคงของพระองค์

ดำารงอยู่เป็นนิตย์ 

ความซ่ือสัตย์ของพระองค์คงอยู่

ทุกยุคทุกสมัย” 

(เพลงสดุดี 100:4-5)

พบกับ
40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล

ในปีศักดิ์สิทธิ์

 และ

         การ “แบ่งปันจิตตารมณ์          

   ของคณะ กับภารกิจในสังคมไทย” 

โดยอธิการและอธิการิณีเจ้าคณะ 

โอกาสปีนักบวช

        ในรายการโทรทัศน์ 

Power of Love 
“พลังรัก”

ทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 17.00-17.30 น.

ช่อง TNN 24
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 วัดนักบุญเปโตร 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ฉลอง	 175	 ปีชุมชนแห่ง

ความเชื่อของวัด	 (ค.ศ.	

1840-2015)	 วันอาทิตย์

 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		

 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

 

 วัดนักบุญยออากิมและอันนา อ.วังน้ำาเขียว 

จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 1	 สิงหาคม	 เวลา		 

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน	 (ติดต่อคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อประสาท 

ใหม่เพียรวงศ์ โทร. 08-4474-4340)

 

 

         

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

ที่	 2	 สิงหาคม	 เวลา	 10.00	 น.	พระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน	

 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	09.00	น.

 วัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณ 

บุร	ี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 22	 สิงหาคม	 เวลา	 10.30	 น.	 

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์ เป็น

ประธาน

 วัดเซนต์หลุยส์ สาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 23	 สิงหาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู	เป็นประธาน	(งด

จำาหน่ายสินค้า)

 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)

 

 

 วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

8	สิงหาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่พระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ จ.สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	15	สิงหาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง	ฉลอง	

วัดวันเสาร์ที่	5	กันยายน	เวลา	10.30	น.	

 วัดมารีสมภพ กบินทร์บุร ีฉลองวัดวันเสาร์ที่	

12	กันยายน	เวลา	10.30	น.		

 วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา ฉลองวัดวันอาทิตย์

ที่	13	กันยายน	เวลา	10.30	น.	

 วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	19	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 วัดเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	26	กันยายน	เวลา	10.30	น.	

 

สังฆมณฑลจันทบุรี

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และอุดมศานต์

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

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ปราสาทแห่งจิต
โดยนักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา 

หนังสือที่เป็นเสมือน
คำาแนะนำา

สำาหรับผู้แสวงหา
ความก้าวหน้าในชีวิตจิต 

ราคา 190 บาท 

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

หนังสือ   
ความเชื่ออัน
เป็นชีวิต

โดย พงศ์ ประมวล  
ราคา 120 บาท

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย



ปีที่ 39 ฉบับที่ 32 ประจำ�วันที่ 2-8 สิงห�คม 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

] 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

สมัครถึงวันที่	2	สิงหาคม	2015		นี้	รับจำานวนจำากัด

เพียง	30	ท่านเท่านั้น

] ขอเชิญร่วมงาน “วันส่ือมวลชนสากล” คร้ังท่ี 49  

สังฆมณฑลราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงาน วันอาทิตย์

ที	่ 2	 สิงหาคม	 2015	 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา	 

09.00	น.	 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ	 เป็นประธาน	 ที่รองอาสนวิหารนักบุญ

ยอห์น	 บอสโก	 จ.ราชบุรี	 และมีกิจกรรมที่อาคาร 

เซนต์ปอล	โรงเรียนดรุณาราชบุรี	

] คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และ

คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี ขอ

เชิญร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม

ราชินีนาถ	 ที่รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น	 บอสโก	

จ.ราชบุรี	วันเสาร์ท่ี	8	สิงหาคม	2015	เวลา	10.00	น.	

วจนพิธีกรรมโดยคุณพ่อไพยง มนิราช อุปสังฆราช 

] ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปิด 200 

ปีชาตกาลคุณพ่อบอสโก วันเสาร์ที	่ 15	 สิงหาคม	

2015	 เวลา	 10.00	 น.	 ที่วัดนักบุญยอห์น	 บอสโก	

กรุงเทพฯ	โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดา-

รุณศีล เป็นประธาน	

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ	่ 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 

] ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน สามพราน คณะ 

ซิสเตอร์กลาริส	กาปูชิน	สามพราน	มีความยินดีขอเชิญ

ร่วมขอบพระคุณพระเป็นเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ	

เนื่องในโอกาสสมโภชนักบุญคลารา	และฉลอง	25	ปีแห่ง 

การปฏิญาณตนของซิสเตอร์เวโรนีกา แบร์นาแด็ตตา 

แห่งพระมหาทรมาน	 โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	 เป็นประธาน	 วันอาทิตย์ที ่

9	 สิงหาคม	 2015	 เวลา	 10.30	 น.	 ที่วัดของอาราม 

กลาริส	กาปูชิน	สามพราน	นครปฐม

] ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านทั้ง ผู้นำาวิถีชุมชนวัด 

สมาชิกในชุมชนคริสตชนย่อย และพี่น้องสัตบุรุษ

ทุกท่านที่สนใจ	 เข้าร่วมกิจกรรมวัน	 “รวมพลวิถี

ชุมชนวัด”	 ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2015 

(เลื่อนจากเดิมวันที	่ 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

] แผนกผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ	ขอเชิญ

ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุ	ระดับสังฆมณฑล	วันเสาร์ที	่29	

สิงหาคม	 2015	 เวลา	 08.00-14.00	 น.	 ที่วัดนักบุญ 

ฟรังซิสเซเวียร์	สามเสน	กรุงเทพมหานคร

] 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

 สนใจติดต่อได้ท่ี	 	 ฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียน

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

ข้อมูลได้ที่		www.catholic.or.th 

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณ- 

ฑลกรุงเทพฯ	 จะจัดแข่งขันตอบคำาถามพระคัมภีร์  

สำาหรับโรงเรียนในสังกัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	

คณะนักบวชและฆราวาส	 ในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

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

ในวันพฤหัสบดีที่	 3	 กันยายน	 2015	 ที่บ้านผู้หว่าน 

ที่นี่มีนัด
อ.สามพราน	 จ.นครปฐม	 ค่าลงทะเบียนทีมละ 100 

บาท (ทีมละ 2 คน) สำาหรับครูและผู้ติดตามคนละ 

50 บาท 

   สนใจติดต่อได้ท่ีฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียน

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	 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	

] คณะพระหฤทัยฯ ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัคร- 

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 จัดเข้าเงียบจิตภาวนาด้วย 

พระทัยพระเยซู	 เดือนละครั้ง	 ที่อารามพระหฤทัย 

คลองเตย	   เวลา	 10.00-15.00	 น.	 23	 สิงหาคม	   / 

20	 กันยายน	 /	 22	 พฤศจิกายน	 /	 20	 ธันวาคม	 / 

17	 มกราคม	 เข้าเงียบประจำาปี	 19-21	 กุมภาพันธ ์

ผู้ช่วยจิตภาวนา	ได้แก	่คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร 

คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา 

และทีมงาน	 (มิสซาวันอาทิตย์	 09.00	 น.	 ที่วัดน้อย

อาราม)

] 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.

com,	08-9117-9100

] ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิแบบ WCCM	กับคุณพ่อวิชัย 

โภคทวี, SJ	 ที่บ้านเซเวียร์	 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ทุกวันจันทร	์ เวลา	 17.00-18.00	 น.	 สอบถามได้ที ่

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

vphokthavi@yahoo.com

]มูลนิธิเซนต์มาร์ติน (วัดพระแม่มหาการุณย์) ต้องการ 

รับสมัครเจ้าหน้าที	่ 2	ตำาแหน่งดังนี้	 1.	 เจ้าหน้าที่ฝ่าย

บุคคล/ธุรการ	 จำานวน	 1	 ท่าน	 คุณสมบัติ	 จบปวส.-

ปริญญาตรี	ทั้งเพศชายและหญิง	ใช	้Program	Office	

ได้คล่อง	 ขับรถได้(มีใบขับขี่)	 หากมีประสบการณ์และ 

ตรงสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ	2.	เจ้าหน้าที่พัฒนา

ชุมชน	 จำานวน	 1	 ท่าน	 คุณสมบัติ	 จบปริญญาตรี	

ทั้งเพศชายและหญิง	 สามารถขับรถได	้ (มีใบขับขี่)	

(อ่านต่อหน้า 11)
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 โดย... เงาเทียน

 น้อง	 ๆ	 เยาวชนที่รักครับ	 ใกล้จะถึงวันพิเศษ

อีกวันหนึ่ง	 ที่เราคิดถึงกันทุกปี	 “วันแม่แห่งชาติ”	 	 อีก

ปีกำาลังจะมาถึง	 และเป็นอีกวันที่เราคิดถึงแม่เป็นพิเศษ 

แต่ในใจก็เช่ือว่า	 เราทุกคนก็รักแม่ทุกวันกันอยู่แล้ว	 เพียง 

แต่ว่า	ในรอบหนึ่งปีมีวันแม่ที่ทำาให้ลูก	ๆ	รู้สึกคิดถึง	รัก	

และห่วงแม่เป็นพิเศษมากกว่าวันอื่น	ๆ	เท่านั้นเอง	

	 พี่ขอแบ่งปันประสบการณ์สักนิดนะครับ	

เป็นประสบการณ์ของผู้ชายคนหนึ่งท่ีได้ไปพบเห็น

ครอบครัวหนึ่งที่ไปส่งลูกชายที่สนามบิน	 อาจจะยาวไป

หน่อย	แต่อ่านเถอะ	แล้วคุณจะรู้สึกอยากเข้าไปกอดแม่

เลย

	 “...สายตาของผมไปสะดุดกับครอบครัวเล็กๆ	

ครอบครัวหนึ่งเข้า	 น่าจะเป็นคนจีนพ่อ-แม่-ลูก....	 ภาพ

ที่เห็นนั้น

                 

                                                   

                                                                                                                                                      

	 คุณลูกตัวใหญ่ซ่ึงอายุน่าจะเฉียดสามสิบได้	

กำาลังกอดเอวฟุบหน้าอยู่กับตักของแม่	ร้องไห้จนตัวสั่น

ไปหมด....แม่เอามือลูบหัวลูกชาย	 ราวกับเขายังคงเป็น

เด็กน้อยตัวเล็กคนเดิมเบา	 ๆ	 ด้วยใบหน้าที่เยือกเย็น	

แต่ฉายแววเศร้าอยู่ในที	 ในขณะที่คุณพ่อได้แต่ยืนดูอยู่

ห่าง	ๆ	มือกอดอกบ้าง	ล้วงกระเป๋าบ้าง																																																																														

                                                                                                                                                      

	 เวลาผ่านไปเท่าไรไม่รู	้ แต่คงนานพอที่จะ

ทำาให้คนทั้งสามต้องเริ่มต้นบอกลากันจริง	 ๆ	 สักที	 ....

ลูกชายคลายกอดจากแม่...	ค่อย	ๆ	ยืนขึ้นช้า	ๆ	น้ำาตา

นองหน้า	เขาสวมกอดผู้หญิงท่ีสูงเกือบไม่ถึงไหล่			คนเดิม 

ตรงหน้าอีกคร้ัง...เป็นกอดท่ีแม้จะเนิ่นนานและแน่น

แค่ไหน	 ก็เหมือนกับมันดูจะสั้นเกินไปอยู่ดี	 ลูกชาย 

เช็ดน้ำาตาแล้วหันกลับมามองพ่อ	เขาย้ิมท่ีมุมปากเล็กน้อย

และกอดกันหลวม	ๆ	พร้อมตบไหล่กันเบา	ๆ	พอเป็น

พิธี																																																																																																																																							

	 ก่อนจะลาจากกันไป	 เขากอดแม่อีกครั้ง

อย่างอาลัยอาวรณ	์ แล้วเดินถอยหลังขึ้นบันไดเลื่อนไป	

แม่ยังคงยืนมองดูลูกค่อย	ๆ	เลื่อนไกลออกไปอย่างสงบ

นิ่ง	 ยกมือขึ้นโบกลาช้า	 ๆ	 ...ในขณะที่พ่อเริ่มเดินก้มๆ			

เงยๆ	 หาทางมองให้เห็นลูกที่ตอนนี้อยู่ไกลจนเกือบลับ

สายตาอย่างลุกลี้ลุกลน																																																																																													

                                                                                                                                                      

	 ผมนึกในใจข้ึนมาอย่างสงสัยว่า	 “ผู้หญิงคนน้ี

ช่างใจแข็งจริงท่ีไม่ร้องไห้เลยสักนิด”																																																																																										

                                                                                                                                                      

	 ...	และแล้วภาพอันน่าแปลกใจที่ผมไม่คิดว่า

จะได้เห็น	ก็เกิดขึ้นตรงหน้า	 ...	ในวินาทีที่ลูกชายได้ลับ

สายตาทั้งคู่ไปแล้ว	ผู้ชายที่เมื่อครู่ยืนอยู่ห่าง	ๆ	กอดอก

นิ่ง	 ๆ	 มองไปทางอื่น	 เหมือนไม่ค่อยจะสนใจภาพที่อยู่

ตรงหน้าของลูกชายกับหญิงผู้เป็นแม่เท่าไรนัก	 โผเข้า

กอดภรรยาแล้วร้องไห้ออกมาอย่างมากมาย...	จนผู้หญิง 

คนเดิมท่ีตอนนี้เปลี่ยนจากหน้าท่ีของแม่มาเป็นภรรยา

แล้วนั้น	 ต้องหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาช่วยซับน้ำาตาให้ 

แล้วกอดเขาพร้อมตบไหล่เบา	 ๆ	 ราวกับกำาลังปลอบ

เด็กน้อยคนหนึ่งที่อยู่ในร่างของชายสูงอายุ...																																																																					

                                                                                                                                                      

	 ผมคิดถามตัวเองเล่น	 ๆ	 ไปว่า	 ถ้าวันนี้เธอ

คนนั้นร้องไห้ขึ้นมาบ้างล่ะ	 จะเหลือใครแข็งแรงพอให้

เธอกอดบ้าง?...					

                                                             

	 ผมเคยเหนื่อยล้า	 ท้อแท	้ อ่อนแรงมาหลาย

ครั้ง...	 สิ่งที่ผมทำาทุกครั้งคือเดินเข้าไปกอดแม่แน่น	 ๆ	

แล้วปล่อยให้น้ำาตาไหลช้า	 ๆ	 หรือในบางครั้งก็แค่กอด

แน่น	 ๆ	 แล้วกัดฟันทำาฟอร์มด	ี ยิ้มแหย	 ๆ	 ไปว่าไม่มี

อะไรหรอก	แค่อยากกอด	แล้วค่อยแอบไปร้องไห้คนเดียว

ในห้องทีหลัง	เป็นแบบนั้นมาร่วมสามสิบปีแล้ว																																																																											

                                                                                                                                                      

	 แต่วันนี้กับภาพที่เห็นเมื่อครู่เป็นวันแรกที่

ทำาให้ผมเกิดคำาถามขึ้นในใจว่า	 ....แล้วผู้หญิงที่ผมรัก

ที่สุดในโลกล่ะ	 คนที่มีรอยยิ้มให้กับทุกคนในครอบครัว

อย่างไม่มีวันหมด	 รอยยิ้มที่หลายครั้งต้องซ่อนความ

เหน็ดเหนื่อยของตัวเองไว้	 เพื่อซึมซับความเจ็บช้ำาให้

กับคนที่เธอรัก....	ผู้หญิงตัวนิ่ม	ๆ	ที่อ้อมกอดของเธอ

เยียวยาได้ตั้งแต่แผลถลอกหกล้มที่หัวเข่า	...จนถึงหัวใจ

ที่แตกสลาย	...	ในวันที่เธออ่อนล้า	ผมแข็งแรงพอที่จะยืน 

ให้เธอกอดบ้างไหม?																																																																																																																											

                                                                                                                                                      

	 ผมเชื่อว่า	 เราส่วนใหญ่คงไม่ลืมกันหรอกที่

จะบอกให้ผู้หญิงคนนี้รู้ว่าเรารัก	 และเราก็มักพูดเตือน

กันเสมอ	ๆ	อยู่แล้วว่า	 อย่าลืมกอดแม่บ้างนะ	วันนี้ผม

ขอเพิ่มอีกอย่างแล้วกันว่า....	 อย่าลืมให้แม่กอดคุณบ้าง

นะครับ	 เพราะเธอก็อาจต้องการมันไม่น้อยไปกว่าคุณ

หรือใคร..”																																																																																																					

                                                                                                                                                      

 แม่...คือทุกสิ่งสำาหรับทุกคนครับ

 วันแม่ปีนี้ แค่บอกว่ารักท่าน 

 คงจะไม่พอนะครับ 

 ทำาอะไรสักอย่างสองอย่างหรือมากกว่าน้ัน  

 ที่ยืนยันได้ว่าน้อง ๆ รักคุณแม่จริง ๆ 

 ไม่ใช่แต่เพียงวันแม่ในปีนี้หรอกครับ   

 แต่ทำาไปทุก ๆ วัน 

 จนถึงวันแม่ของปีหน้า 

 ทำาอะไรที่แสดงว่า

 เรารักแม่ไปเรื่อย ๆ ครับ 

 เพราะพระคุณแม่ 

 ทดแทนไม่มีวันหมด 

 วันนี้ เรามาบอกรักแม่กันนะครับ 

 ด้วยสิ่งที่เราสามารถทำาได้ 

 แม้เต่เพียงเล็กน้อยก็ตาม 
	 แล้วพบกันใหม่	 กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า	

สวัสดีครับ
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 ในวันที่หลักไมล์ในชีวิตของผมเพิ่มขึ้น

เป็นรอบที่ 4 หรือนับเป็นขวบปีก็คือ 48 ผม

ทำางานอยู่ที่พัทยา ช่วงนั้นมีประชุมสหพันธ์สภา 

พระสังฆราชแห่งเอเชีย-นักบวชผู้รับเจิมถวายตน 

(FABC-OCL) ในหัวข้อ “ชีวิตผู้รับเจิมในฐานะ

ผู้รับใช้ของการประกาศข่าวดีใหม่” ระหว่างวันที่ 

20-25 กรกฎาคม 2015 ที่ศูนย์คณะพระมหาไถ่ 

พัทยา   ทางหน่วยงานที่จะจัดทุก 2-3 ปีครั้ง  

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ผมไล่ดูประวัติที่ผ่านมา

ของการจัด ประเทศไทยมักเป็นเจ้าภาพ เจ้าบ้าน 

ปีนี้พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศร ี 

เปิดบ้านต้อนรับกัน แขกผู้ใหญ่คนสำาคัญตั้งแต่

ระดับเจ้ากระทรวง ประเทศต่าง ๆ 17 ใน 24 

ประเทศสมาชิก นักบวชชาย-หญิง ร่วมร้อยกว่า

สื่อด้วยรอยยิ้ม สื่อแบบพระสันตะปาปา

ชีวิต ตัวแทนสำานักอบรมใหญ่ในพระศาสนจักรแห่งเอเชีย อาทิ อีเอพีไอ ที่ตั้งอยู่

ในมหาวิทยาลัยอันโตเนโอ อิคกล้า ที่เป็นศูนย์วิชาการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย

ซานโตโทมัส หรือสถาบันกาลิลี สิ่งที่ปรากฏท่ามกลางพวกเขาคือ “ความสุข”

 ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์แขกคนสำาคัญหลายท่านเหมือนกัน คนหนึ่ง

เป็นพระสังฆราชชาวศรีลังกา พระสังฆราชวินส์ตัส เฟอร์นันโด  พระคุณเจ้า

ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานสำานักงานสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย แผนก

ผู้ถวายตน คำาถามส่วนใหญ่เราจะถามเรื่องการจัดงาน ผลที่ได้รับ สถานการณ์

นักบวชในประเทศน้ัน ๆ และทัศนคติต่อการสัมมนา และการนำาส่ิงท่ีได้ไปปรับใช้ 

ในส่วนของพระสังฆราชท่านนี้ผมนึกขึ้นได้ว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ได้เลือกประเทศศรีลังกาเป็นหนึ่งในสามของเอเชียที่พระองค์เสด็จเยือน ผมจึง 

เรียนถามพระคุณเจ้าว่า “พระคุณเจ้ารู้สึกอย่างไร ประทับใจอะไร หรือว่าชาว 

ศรีลังกาได้รับผลดีอย่างไร จากการเสด็จมาเยือนของพระสันตะปาปา” ก่อนที่

ผมจะได้รับคำาตอบ สิ่งที่ผมพบคือ “รอยยิ้ม” ในประเด็นคำาถามอื่น ๆ  พระคุณเจ้า 

อธิบายด้วยท่าทีเคร่งเครียดจริงจัง แต่คำาถามนี้พระคุณเจ้ายิ้มตั้งแต่เริ่มตอบ 

จนจบคำาตอบ

 “การเสด็จเยือนศรีลังกาของสมเด็จพระสันตะปาปา ไม่เพียงแต่เป็นการ 

รอคอยของคริสตชน แต่ยังเป็นการรอคอยของคนทุกคน ทุกศาสนา ทุกเพศ 

ทุกอาชีพ แล้วเมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์ขโมยหัวใจของทุกคนไปด้วย” ผม 

ชอบประโยคนี้ “พระองค์ขโมยไปด้วยความรัก ด้วยรอยยิ้ม และท่าทีของ

มิตรภาพ เราคงจำาที่พระองค์แวะออกนอกเส้นทางเพื่อพบกับเพื่อนพี่น้อง 

ต่างศาสนา ด้วยท่าทีแห่งมิตรภาพ รอยยิ้มและความสุขเช่นนั้น มันเชื่อมโยง 

ทุกคนเข้าหากัน แม้พระองค์เสด็จกลับไปแล้ว แต่พระองค์ยังคงอยู่ในความ 

ทรงจำาของพวกเรา” พระคุณเจ้าพูดประโยคสุดท้ายพร้อมกับรอยยิ้มแห่งหัวใจที่

ปีติจนล้น

 ผมคิดว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นที่รับรู้ และความน่าสนใจ

ที่ทำาให้ชื่อเสียงของพระองค์ท่านค่อย ๆ แผ่กระจายออกไป เกาะกุมหัวใจคน

ทุกเพศทุกวัย ก็คือ “พระองค์ไม่ได้แยกตนเองออกไปจากโลก ทุ่งนาที่มีผล

เก็บเกี่ยวสวยงามพระองค์ร่วมรับผลนั้น แต่ในสนามของการเอารัดเอาเปรียบ 

สิ่งแวดล้อมที่แย่ลงทุกวัน การค้ามนุษย์ โลกแห่งทุนนิยมที่ทำาลายล้างศักดิ์ศรี

ของความเป็นคน โลกบ้าคลั่งเทคโนโลยี และนักบวชที่หลงลืมจุดยืนและชีวิต

แบบอย่าง พระองค์ให้แนวทางที่เรียบง่าย แต่ชัดเจน ตรัสสอนอย่างไม่รู้จัก

เหน็ดเหนื่อยและทำาให้เห็นด้วยชีวิต” 

 นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก (National Geographic) ฉบับเดือน

สิงหาคม ได้ขึ้นปกภาพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และโปรยคำาว่า “ข้อสังเกต

วาติกัน” มีสกู๊ปยาว ๆ ชื่อว่า “พระสันตะปาปาจะเปลี่ยนวาติกัน หรือวาติกัน 

จะเปลี่ยนพระสันตะปาปา” เขียนโดย Robert Draper ถ่ายภาพโดย Dave 

Yoder ในบทบรรณาธิการได้เล่าให้เราฟังว่า พวกเขาใช้เวลาถึง 6 เดือนใน

การตามติดเรื่องราวของพระองค์ท่าน และออกหนังสือพิเศษอีกเล่ม เพื่อรับ 

การเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนกันยายน ผมชอบประโยคท้าย ๆ 

ท่ีคนท่ีถ่ายภาพได้เล่า และบรรณาธิการมาขยายความต่อ “เวลาท่ีพระสันตะปาปา

อยู่กับคนที่คอยมาดูแลพระองค์ พระองค์จะคอยมองนาฬิกา ว่าจะหมดเวลา

หรือยัง แต่เมื่อพระองค์อยู่กับประชาชน เวลาทั้งหมดจะหยุดลงที่ประชาชน”

 ไม่มีเหตุผลอื่นที่เราเลือกภาพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอีกครั้ง

หนึ่งในโอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 49 นี้ งานต่าง ๆ มากมายกำาลังจะถูก

ร้อยเรียงจัดขึ้นตลอดทั้งเดือนสิงหาคม ผมจะค่อย ๆ เล่าให้ฟัง แต่ผมเชื่อว่า 

การเลือกพระองค์ขึ้นปก เราก็ไม่ต้องบอกอีกแล้วว่าเพื่ออะไร พระองค์สื่อชีวิต 

ทั้งหมด ลงบนชีวิตประจำาวัน รอยยิ้มและความเรียบง่าย รักและรับใช้ เป็น 

คำาสอนและคำาสั่ง เป็นแบบอย่างและแนวทางให้เราคริสตชนได้เห็นอย่างชัดเจน 

ถ้าจะถามว่าชีวิตทุกวันเราจะสื่อแบบไหนให้รู้ว่า มีการประทับอยู่ของพระ เรา 

ยังมีความหวัง ทั้งในชีวิตนักบวช ฆราวาส และพระสงฆ์ ผมว่าคนไทยเข้าใจ 

เรื่องนี้ แถมเป็นเสน่ห์ที่เราใช้ได้เสมอ “รอยยิ้ม” นี่แหละครับ จะทุกข์จะสุข ถ้า

เห็นรอยยิ้มอยู่ในวงหน้า ความหวังก็เกิดขึ้น ความรักของพระก็ถูกเผยแสดง

บรรณาธิการบริหาร
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“นักบุญเปโตรเยี่ยมบ้าน” คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน พร้อมด้วยพระสงฆ์ และสัตบุรุษร่วมกิจกรรมเชิญพระรูป 

นักบุญเปโตร เยี่ยมหมู่บ้าน และชุมชน โอกาสฉลอง 175 ปีแห่งการก่อตั้งกลุ่มคริสตชนแห่งความเชื่อ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - วันที่ 24 กรกฎาคม 2015  

หลังมิสซาค่ำา เวลา 19.30 น. ในภาพคืนที่ 14 คลองไหหลำา โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ให้เกียรติร่วมต้อนรับ 

ท่านนักบุญด้วย

“ฉลองวัด - เสกศาลาวัด” พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

เป็นประธานในพิธีฉลองวัดและเสกศาลาวัดนักบุญเปาโล หัวดง จ.นครสวรรค์ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2015

“มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดประชุมใหญ่” ดร.แสงชัย อภิชาติ-

ธนพัฒน์ ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 

2558 มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล คุณเจริญ 

อุษณาจิตต์ คุณชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง คุณประสิทธ์ิ ธารทอง ร่วมประชุมเพ่ือหารือ

โครงการระดมทุนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เม่ือวันท่ี 9 กรกฎา-

คม ท่ีโรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ ถนนราชดำาริ
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จัดโดย  สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี   
  LOVE IS RADIO RATCHABURI  

ร่วมภาวนาและรณรงค์สนับสนุนงานสื่อมวลชนคาทอลิกในทุกระดับ
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