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สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย ส�านักงานผู้รับเจิมถวายตน จัดประชุมสัมมนา  “ชีวิตผู้รับเจิมในฐานะผู้รับใช้
ของการประกาศข่าวดีใหม่” ระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2015 ที่ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 33 ประจำาวันที่ 9-15 สิงหาคม 2015 หน้า 3

สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา
พี่น้องคริสตศาสนิกชนและมุสลิม ร่วมใจกันต่อสู้เอาชนะการใช้ความรุนแรงที่กระทำาในนามศาสนา

สาส์นในโอกาสสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ฉลอง ‘อีดิลฟิตริ’ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1436/ค.ศ. 2015

นครรัฐวาติกัน

พี่น้องมุสลิมที่รักทั้งหลาย

 1.	 ในนามของพ่ีน้องคริสตชนคาทอลิกท่ัวโลก	 และในนามของข้าพเจ้าเองด้วย	 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีขอให้ท่านมีสันติสุขและความปีติยินดีสำาหรับ 

การเฉลิมฉลอง	 ‘อีดิลฟิตริ’	 	 ในช่วงเดือนรอมฎอนที่ท่านปฏิบัติศาสนกิจและงานด้านสังคมมากมาย	 เช่น	 การถือศีลอดอาหาร	 การอธิษฐานภาวนา	 การทำาบุญให้ทาน	

การช่วยคนยากจน	 การเยี่ยมญาติและมิตรสหาย	 ข้าพเจ้าหวังและอธิษฐานขอให้ผลบุญแห่งความดีงามเหล่านี้จงดลบันดาลให้ชีวิตท่านประสบแต่สันติและความเจริญ

ก้าวหน้าในชีวิตที่ศรีสุข

	 2.	 สำาหรับพวกท่านบางคนรวมถึงอีกหลายคนที่อยู่ในชุมชนที่นับถือศาสนาอื่น	 ความชื่นชมยินดีแห่งการเฉลิมฉลองอาจไม่ค่อยเต็มเปี่ยมเท่าที่ควร	 อัน

เน่ืองมาจากความทรงจำาถึงคนรักท่ีต้องเสียชีวิตหรือการสูญเสียทรัพย์สมบัติไป	 หรือได้รับความทุกข์ทรมานท้ังกายและใจด้วยเหตุท่ีได้รับผลกระทบแห่งการใช้ความรุนแรง 

ชุมชนเผ่าและชุมชนศาสนาในหลายประเทศดำาเนินชีวิตที่ต้องผ่านความทุกข์ยากมากมายอันปราศจากความชอบธรรม	เช่น	สมาชิกบางคนในครอบครัวถูกฆ่าตาย	มรดก

ทางศาสนาและวัฒนธรรมถูกทำาลาย				ถูกบังคับให้ต้องหนีออกจากบ้านเมืองถิ่นเกิดของตน	ถูกข่มขู่ในรูปแบบต่างๆและสตรีที่ปกป้องตนเองไม่ได้ถูกข่มขืน	หลายคน 

ต้องตกเป็นทาส	ปัญหาการค้ามนุษย์	การซื้อขายอวัยวะบางส่วนของร่างกาย	หรือแม้กระทั่งการขายศพของผู้ล่วงลับไปแล้ว

	 3.		 เราทุกคนท่ีเป็นศาสนิกชนต่างก็ทราบดีถึงความผิดเลวร้ายเหล่าน้ี	 แต่ส่ิงท่ีทำาให้เกิดสภาพเลวร้ายไปกว่าน้ีก็คือการสร้างความชอบธรรมให้กับพฤติกรรม 

ชั่วร้ายเหล่านี้โดยอ้างอิงในนามของศาสนา	นี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือในทางที่ผิดเพื่อที่จะได้มาซึ่งอำานาจและความร่ำารวยโดยปราศจาก

มโนธรรมที่ถูกต้อง

	 4.		 เป็นสิ่งที่ชัดแจ้งอยู่แล้วว่า	ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบสาธารณะให้อยู่ในความสงบและสันติ	ต้องมีหน้าที่ปกป้อง

ประชากรและทรัพย์สินของส่วนรวมให้พ้นจากการใช้ความรุนแรงอย่างไร้หัวใจและไร้มโนธรรมของผู้ก่อการร้าย	 นอกจากนี้ผู้ที่มีหน้าที่ให้การศึกษา	 ครอบครัว	 โรงเรียน	

หลักสูตรการเรียน	 ผู้นำาศาสนา	 การสอนวิชาศาสนา	 และสื่อต่างๆ	 ก็ต้องมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน	 สิ่งแรกที่เราจะเห็นคือการใช้ความรุนแรงและการก่อการร้ายนั้น

เกิดขึ้นในจิตใจของคนหลงผิด	ซึ่งการหลงผิดนี้ทำาให้พวกเขาสร้างความรุนแรงอย่างไม่มีสิ้นสุด

	 5.		 ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเยาวชนและแวดวงการศึกษาอื่นๆ	 ควรสอนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน	 ไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็น

ชนเผ่าพันธุ์ไหน	นับถือศาสนาใด	มีวัฒนธรรมใด	อยู่ในสังคมไหน	หรือมีความนิยมพรรคการเมืองใด		ไม่มีชีวิตคนไหนที่มีค่ามากกว่าอีกชีวิตหนึ่งเพราะเหตุที่ว่าตนอยู่

ในเผ่าพันธุ์หรือนับถือศาสนาพิเศษ	เพราะฉะนั้นศาสนิกที่แท้จริงต้องตระหนักว่าไม่มีผู้ใดฆ่าผู้อื่นได้		โดยเฉพาะไม่มีผู้ใดที่สามารถฆ่าผู้อื่นได้ในพระนามของพระเจ้า		ซึ่ง

จะเป็นความผิดสองเท่า	ทั้งต่อพระเจ้าและต่อปัจเจกบุคคล

	 6.		 การศึกษาที่แท้จริงจะต้องไม่เป็นแบบคลุมเครือ		อนาคตของปัจเจกชน		ชุมชน		และมนุษยชาติไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างบนความไม่ชัดเจนหรือความ

เข้าใจที่ดูเหมือนจริง		ชีวิตและพฤติกรรมของพวกเราในฐานะผู้มีความเชื่อควรที่จะต้องสะท้อนถึงความเชื่อที่ถูกต้องนำาชีวิตของพวกเรา

	 7.		 ตามพระดำารัสของนักบุญยอห์น	ปอล	ที	่2	พระสันตะปาปา	พี่น้องคริสตชนและมุสลิมเป็นผู้ม	ี“อภิสิทธิ์แห่งอำานาจในการอธิษฐานภาวนา”	(คำ�ปร�ศรัย

ต่อผู้นำ�ศ�สน�อิสล�มที่ก�ดูน่� ในจีเรีย วันที่ 14 กุมภ�พันธ์ 1982)	คำาอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าเป็นสิ่งจำาเป็นที่สุด:	สำาหรับความยุติธรรม	สันติสุขและความปลอดภัย 

ในโลก	 	 สำาหรับผู้ท่ีหลงผิดจากหนทางแห่งความจริงแห่งชีวิตแล้วหันไปใช้ความรุนแรงในนามของศาสนา	 	 ขอให้พวกเขาเหล่าน้ันจะได้หันกลับมาหาพระเจ้าและเปล่ียนแปลง 

ชีวิตใหม	่	และเราต้องภาวนาสำาหรับคนยากจนและคนป่วยด้วย

	 8.	 การเฉลิมฉลองของพวกเรานอกจากจะนำาความดีต่างๆ	มาให้แล้ว	นี่ยังเป็นท่อธารหล่อเลี้ยงให้พวกเรามีความหวังทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย	 	 เมื่อ

พวกเรามองไปยังอนาคตของมนุษยชาติด้วยความหวัง			โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเราพยายามสุดความสามารถที่จะทำาความฝันอันชอบธรรมของเราให้กลายเป็นความ

จริงในชีวิต

	 9.		 พร้อมกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ข้าพเจ้าขออธิษฐานภาวนาให้ผลดีงามแห่งเทศกาลรอมฎอน	 และความปีติยินดีแห่งการเฉลิมฉลองอีดิลฟิตริ 

จงส่งผลให้เกิดสันติสุขและความเจริญก้าวหน้าที่เอื้ออำานวยต่อความเจริญทั้งกายและวิญญาณของท่าน

ขอให้ทุกท่านมีความสุขโอกาสเฉลิมฉลองนี้

นครรัฐวาติกัน,	วันที่	12	มิถุนายน	2015

พระคาร์ดินัลฌอง-หลุยส์		โตร็อง

							ประธานสมณสภาฯ

																																																																																																																																					บาทหลวงมิเกล	อังเฮล	อยุสโซ	กุยซอท	MCCJ

																																																																																																																																																											เลขาธิการฯ



ปีที่ 39 ฉบับที่ 33 ประจำ�วันที่ 9-15 สิงห�คม 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 4

ชลบุรี l สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย สำานักงาน

ผู้รับเจิมถวายตน (FABC-OCL) จัดประชุมสัมมนา 

“ชีวิตผู้รับเจิมในฐานะผู้รับใช้ของการประกาศข่าวดี

ใหม่” ระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2015 ที่

ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา มีผู้เข้าร่วมประชุม 17 

ประเทศ จำานวน 105 ท่าน โดยพระสังฆราชซิลวีโอ 

สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นเจ้าภาพจัดงาน และกรรมการ

ของสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย

ประเทศไทยเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนา
“ชีวิตผู้รับเจิมในฐานะผู้รับใช้ของการประกาศข่าวดีใหม่”

	 วันท่ี	21	กรกฎาคม		พระคาร์ดินัลจาว บราซ 

เด อวิซ สมณมนตรี	 ประจำาสมณกระทรวงสถาบัน 

ผู้ถวายตนและผู้แพร่ธรรม	 	 เป็นประธานพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยพระอัครสังฆราช

ซาวีโอ ฮอน ไตไฟ เลขาธิการ	สมณกระทรวงประกาศ 

พระวรสารสู่ปวงชน พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  

จรัสศรี กรรมการของสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย 

พระคาร์ดินัลออสวาลด์ กราเซียส	 ประธานสหพันธ์

สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช  ประธานคณะกรรมการคาทอลิก

เพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตน	

 พระสังฆราชวินส์ตัน เฟอร์นันโด ประธาน

ผู้รับเจิมถวายตน	ของสำานักงานสหพันธ์สภาพระสังฆราช 

แห่งเอเชีย	 ได้กล่าวถึงความสำาคัญของการประชุมคร้ังน้ี

ว่า	 การสัมมนาครั้งนี้นับเป็นครั้งที	่ 4	 มีผู้แทนจาก	 17	 

ประเทศ	 จำานวน	 105	 ท่าน	 เข้าร่วมประกอบด้วย 

พระสังฆราช	พระสงฆ์	 ผู้นำาของคณะนักบวชต่างๆ	 และ

งานน้ีเป็นงานท่ีสำาคัญอย่างย่ิง	 เพราะกำาลังอยู่ในช่วงของ 

การประกาศข่าวดีใหม่	 เพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้ 

พยายามที่จะได้ไตร่ตรองถึงเรื่องนี้เป็นพิเศษ	 เพื่อหา

แนวทางที่จะได้ปฏิบัติ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ

แถบเอเชีย	 เนื้อหาของการประชุมเป็นเนื้อหาที่สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงให้แนวทางไว้เป็นพิเศษ	

แล้วพวกเราจะตอบสนองอย่างไร

	 พระสังฆราชวินส์ตัน	 ได้กล่าวถึงภาพรวมของ

ประเทศศรีลังกาว่า	“เรามีความหวังอย่างมาก	ภาพรวม 

ของพระศาสนจักรดีขึ้น	 กระแสเรียกมั่นคง	 แม้ว่า 

กระแสเรียกสำาหรับนักบวชหญิงอาจจะน้อยลง	 เพราะว่า

เรื่องของครอบครัวที่เป็นครอบครัวเล็กๆ	 มีจำานวนบุตร

น้อย	 และนักบวชที่ประเทศศรีลังกานั้นมีงานมากมาย	

ตั้งแต่เรื่องการศึกษา	 สถานสงเคราะห์	 งานด้านสุขภาพ

อนามัย	และรู้สึกว่านักบวชในประเทศศรีลังกาได้ทำางาน

ในสิ่งที่ดีที่สุด”

	 พระสังฆราชวินส์ตัน	 ยังได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็น

ประเด็นๆ	สำาคัญว่า	“เวลาเราจะทำางานที่มีประสิทธิภาพ

นั้น	เราต้องมองอันดับแรก	คือ	ต้องมองในประเทศของ

เอเชียเรานี้ว่ามีศาสนาหลายศาสนา	 และมีวัฒนธรรม

หลากหลาย	ท่ีสำาคัญอีกเร่ืองหน่ึงนอกจากเร่ืองของศาสนา 

และความหลากหลายของวัฒนธรรมแล้ว	 นั่นคือเรื่อง

ความยากจน	 ที่เราได้เห็นชัดในทวีปเอเชียนี้	 เพราะ

ฉะนั้นการทำางานเพื่อคนยากจน	และการทำางานเพื่อการ

ประกาศข่าวด	ี ต้องมองทั้งสามอย่างนี้	 และต้องมอง

อย่างดีด้วยเพื่อจะช่วยให้การทำางานมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น”

	 พระสังฆราชวินส์ตัน	 ได้กล่าวถึงเรื่องที่เราต้อง

ตื่นเฝ้าระวัง	 (wake	up	 the	world)	 “ปลุกโลกให้ตื่น

ขึ้น”	และพูดเปรียบเทียบแบบง่ายๆ	ว่า	พระสันตะปาปา

ตรัสว่า	 คนที่นอนตลอดเวลา	 และง่วงนอนตลอดเวลา	

เหมือนไม่มีอะไรทำา	แต่เราต้องทำางาน	และงานของพระ

ศาสนจักรคือต้องประกาศข่าวดี		และศาสนามีไว้สำาหรับ

คน	 ไม่ใช่คนมีไว้สำาหรับศาสนา	 เพราะฉะนั้นเวลาเราจะ

พูดเรื่องศาสนานั้น	ต้องบอกว่าศาสนานี้พูดถึงเรื่องอะไร

หรือพูดว่าศาสนานี้มีแก่นแท้พูดถึงเรื่องอะไร	 และคงจะ

เป็นเรื่องมนุษย์	 ที่เราต้องรับใช้มนุษย์	 รับใช้พระเจ้า	 ก็

เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นจากศาสนา	 ศาสนาความจริงไม่มี

ความแตกต่าง	 เราเน้นเร่ืองศาสนามากเกินไปจนลืมมนุษย์

นี้ไม่ดี	แต่เราต้องตื่นเฝ้า	และเฝ้าระวังในเรื่องของคุณค่า

และศักดิ์ศรีของมนุษย์ด้วย”	

	 พระสังฆราชซิลวีโอ	 สิริพงษ	์ จรัสศร	ี ในฐานะ

ประธานจัดงานได้กล่าวสรุปภาพรวมของการสัมมนา

ครั้งนี้ว่า “งานนี้เราทำางานในระดับพระศาสนจักรเอเชีย	

คือ	 ในสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย	หรือ	FABC	

มีหน่วยงานหรือสำานักงานหนึ่งในสหพันธ์สภาพระ

สังฆราช	 ที่ชื่อว่า	 สำานักงานเพื่อผู้ถวายตน	 หรือผู้ที ่

ได้รับเจิม	 หมายถึงว่าบรรดานักบวช	 ซึ่งสำานักงานนี้	

ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยพระศาสนจักรในแต่ละประเทศ	 และ

บรรดานักบวชที่ทำางานในพระศาสนจักรท้องถิ่นของ

แต่ละประเทศนั้นได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	ได้ทำางาน

เพื่อเสริมสร้างพระศาสนจักรท้องถิ่นด้วยความราบรื่น”	

(อ่�นต่อหน้� 7)
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ตอนที่ 78

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่�นต่อหน้� 11)

    

23 กรกฎ�คม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ตามธรรมเนียมแล้ว	 พระสันตะปาปาจะทรงจำากัด

นัดหมายต่อสาธารณชนในช่วงเดือนกรกฎาคมและ

สิงหาคม	 พระองค์จะทรงเข้าเงียบส่วนพระองค์ที่พระ 

ราชวังกัสแตล	 กันดอลโฟ	 ที่อยู่ห่างจากกรุงวาติกัน

ออกไปราว	15	ไมล์	และยังเป็นแนวคิดที่จะให้พระองค์ 

ได้พ้นจากอากาศร้อนจัดช่วงนั้นของกรุงโรม	 นักบุญ

ยอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 พระสันตะปาปา	 	 และสมเด็จพระ 

สันตะปาปาเบเนดิกต์	ที่	16	มักจะเสด็จไปพักผ่อนที่นั่น

แต่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงแตกต่างออก

ไป	พระองค์ทรงโปรดที่จะประทับที่วาติกัน				คุณพ่อ

กุยเลอร์โม	คาร์เชอร์	ฝ่ายพิธีการของสันตะสำานัก	เล่าว่า

“พระองค์ทรงพักผ่อนตามแบบฉบับของพระองค์	

พระองค์ไม่ทรงมีช่วงหยุดพักร้อนเพียงเพราะนั่นเป็น

เรื่องที่ผู้คนชอบถามว่าทำาไมไม่ไป	 พระองค์ทรงชัดเจน

ในความคิดเร่ืองการพักร้อนและทรงเข้าอกเข้าใจคน

มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันผู้ที่ไม่สามารถ

มีโอกาสพักร้อนได้	 นี่เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงนำามา

พิจารณาเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้คน”

l ความจริงแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังไม่เคย 

ไปพักที่พระราชวังฤดูร้อนกัสแตล	 กันดอลโฟเลยแม้แต่ 

พระสันตะปาปาจะทรงทำาอะไรในช่วงฤดูร้อนของกรุงโรม

คืนเดียว	ไม่แม้ว่าจะทรงกลับจากการเดินทางอันเหน็ดเหน่ือย

ยังประเทศแถบลาตินอเมริกา	 ผู้ช่วยในการเดินทางของ

พระองค์คุณพ่อกุยเลอร์โม	 คาร์เชอร์	 เล่าต่อว่าการเดินทาง

ของพระองค์คร้ังนี้ดูเหมือนไม่มีการต้องขอหยุดพัก

เหนื่อยเลย				

	 “พ่อเข้าไปใกล้ๆพระองค์	และทูลถามว่า	 ‘เป็น

อย่างไรบ้างครับ?’	 พระองค์กลับทรงทำางานในแบบที่

ภาษาอิตาเลียนเราพูดกันว่า	 ‘‘fresco e pimpante.’’	

คือพระองค์ดูสดชื่นมาก	 กระปรี้กระเปร่า	 ไม่กังวลแม้

เวลากลางวันกลางคืนจะสับเปลี่ยนไปเมื่อไปยังอีกซีก

โลกหนึ่ง	 แม้อากาศเปลี่ยนแปลง	 หรืออยู่บนเครื่องบิน

นานๆ”

l พระสันตะปาปาจะทรงเร่ิมต้อนรับผู้เข้าเฝ้าประจำาสัปดาห์

อีกครั้งในเดือนสิงหาคมและกันยายน	พระองค์ดำาริว่าจะ

ทรงต้อนรับตามกำาหนดการปกติ	 ในขณะเดียวกันทรง

แบ่งเวลาบางส่วนสำาหรับพบปะผู้คนเป็นการส่วนพระองค์

และเตรียมหัวข้อปราศรัยในที่ประชุม	 เฉพาะอย่างยิ่ง

การเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำาลังจะมาถึง

21 กรกฎ�คม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2014	 ประเทศยูเครนดูเหมือนจะเป็น

รัฐที่ไม่มีวันสงบอย่างถาวรไปเสียแล้ว	ประธานาธิบดีถูก

ขับไล่ออกไปตามแรงประท้วงส่วนใหญ่	 รัฐบาลใหม่ได้

รับการจัดตั้ง			อย่างไรก็ตาม	ประเทศยูเครนก็ยังวุ่นวาย

ไม่สงบตั้งแต่บัดนั้น	 คนกว่าหนึ่งแสนคนถูกขับไล่ออก

จากถ่ินฐานหลังจากที่ประเทศรัสเซียเข้ายึดครองแหลม

ไครเมี่ย	 ทุกสิ่งเพิ่มความเลวร้ายยิ่งขึ้นเมื่อทางฝั่งตะวัน

ออกของประเทศยูเครนมีการรบเกิดขึ้น			ทุกวันนี้มีราว	

1.2	 ล้านคนต้องละทิ้งบ้านเรือนเนื่องจากความรุนแรง

ในประเทศของทวีปยุโรป	 หน่วยงานคาริตัสยูเครนกำาลัง

คุณพ่อกุยเลอร์โม ค�ร์เชอร์ 

หน่วยงานคาริตัสเล่าว่า “สถานการณ์ในประเทศยูเครน ที่บางทีเรามองกันไม่เห็น”

เข้าไปดูว่าจะช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง				อันดรีอิ	วาสโควิค 

ประธานหน่วยงานคาริตัสยูเครน	 กล่าวว่า	 “เราให้ที่พัก

อาศัยแก่ประชาชน	จัดหาอาหาร	เสื้อผ้า	หยูกยาแก่ผู้คน

เพียงเพื่อให้พวกเขาอยู่รอดต่อไปได	้ นี่เป็นช่วงเวลาที่

สำาคัญที่สุดโดยเฉพาะกำาลังจะเข้าสู่ฤดูหนาว”

l เด็กๆ	 นับแสนคนในประเทศต้องเจอความรุนแรง 

อันน่ากลัว	พวกเขาต้องการการดูแลรักษาทางจิตใจ			นาย 

เปโตร	 มาตีอาแซ็ก	 เจ้าหน้าที่หน่วยงานคาริตัสยูเครน

เสริมว่า	 “เด็กๆ	 มากมายที่ต้องย้ายถิ่นฐาน	 จำานวน

มากเหล่านี้ได้ประสบพบเจอความรุนแรงโหดร้ายด้วย

ตาตนเองและแน่นอนว่าเมื่อพวกเขาไปต้ังถิ่นฐานใน 

ที่ใหม่รอบๆ	 ประเทศยูเครน	 พวกจิตแพทย์จะต้องตาม

ไปให้การช่วยเหลือรักษา”

l ท่ามกลางโศกนาฏกรรม	 	 สมาชิกในหน่วยงานคาริตัส

ยูเครนกล่าวว่าพวกเขารู้สึกภาคภูมิใจในประชาชนชาวยู

เครนผู้มีความปรารถนาอันแรงกล้าท่ีจะสู้ทนและเอาชนะ 

อุปสรรคด้วยตนเอง	 เปโตร	 มาตีอาแซ็ก	 เสริมว่า	

“ประชาชนชาวยูเครนมีสำานึกเปี่ยมล้นที่จะต้องดูแล

เอาใจใส่พวกเขากันเอง	เพราะว่ามีความเห็นแก่ตัวอย่าง

มากในการจัดหาสิ่งต่างๆที่มาจากรัฐบาลหรือที่รัฐตั้งใจ

เด็กๆ อยู่ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์สงคร�มและคว�มรุนแรงในประเทศยูเครน
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บทอธิษฐานภาวนา

นายเหนือวันสับบาโต
“บุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสับบาโต” (มัทธิว 12:8)

 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา	

พระองค์ทรงประกาศว่า	 พระองค์จะทรงปรับปรุงระบบการบริหารของนครรัฐ 

วาติกัน	 พระองค์ตรัสว่า	 วาติกันได้กลายเป็นระบบการสนใจกับตัวเอง	 และมี

พิธีรีตองมากมาย	 และพระองค์ทรงปรารถนาให้พระศาสนจักรมุ่งหน้าแพร่ธรรม	

ดังเช่นองค์อุปถัมภ์ของพระองค์ท่าน	 กล่าวคือนักบุญฟรังซิสอัสซีซี	 พระองค์

ตรัสว่า	“เราควรให้ความหวังกับเยาวชน	ช่วยคนสูงอายุ	เปิดใจรับอนาคต	และ

เผยแผ่ความรัก”

	 พระเยซูเจ้าทรงโจมตีระบบ	 “เจ้าขุนมูลนาย”	ทรงเผชิญหน้ากับระบบน้ี	

ในพระวรสารที่เรานำามาพิจารณาในวันนี้	 พระองค์ทรงโจมตีชาวฟาริสีผู้โจมตี 

พระองค์	 ว่าทรงละเมิดวันสับบาโต	 เพราะศิษย์ของพระองค์เก็บเมล็ดข้าว 

ในวันสับบาโต	 พระองค์ทรงให้เหตุผลว่า	 การที่พวกสาวกขจัดความหิว 

ต้องสำาคัญกว่ากฎโบราณ	 พระองค์ยังทรงสำาแดงว่า	 พระองค์ทรงมีอำานาจ

เหนือวันสับบาโต

	 พระเยซูเจ้าทรงให้ภาพพจน์ของความรักท่ีกำาลังเข้ามาในโลกในเวลาน้ี	

เป็นความรักที่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนบ้าน	 แต่เปลี่ยน

ความสัมพันธ์กับศัตรูของเราด้วย	 พระเยซูเจ้าทรงประณามความหน้าไหว้

หลังหลอกของผู้ที่ประกาศว่า	 ตัวเองเป็นดุจคนบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์	 ในพระ

ศาสนจักรปัจจุบัน	 เรามองดูการนมัสการพระเป็นเจ้าด้วยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	

พระเยซูเจ้ายังทรงเตือนเราว่า	 สิ่งใดก็ตามที่เรากระทำาในฐานะที่เป็นคริสตชน	

ในวัด	 ในครอบครัว	 ในที่ทำางาน	 ไม่ควรเป็นการบังคับให้ปฏิบัติ	 แต่ให้ทำาไป

เพราะเห็นแก่ความรักของพระเจ้าและของเพื่อนมนุษย์	

 ข้�แต่พระเจ้� โปรดอย่�ทรงปล่อยให้ลูกเมินเฉยต่อเคร่ืองหม�ยในโลก 

ท่ีแนะให้สังคมของเร�ต้องเปล่ียนแปลงแนวท�งท่ีดำ�เนินอยู่ โปรดทรงประท�น

คว�มกล้�ห�ญให้ลูกกล้�ท้�ท�ย คว�มไม่ยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนแก่มนุษย์และธรรมช�ติ 

เพื่อจะได้ม�ซึ่งโลกที่ถูกปกครองด้วยคุณค่�แห่งพระอ�ณ�จักร อ�แมน

ราฟาแอล

        

พระพรแห่งความสุภาพ
 Samuel B. Morse	 (ค.ศ.	 1791-1872)	 	 เป็นผู้ค้นคิดรหัสมอร์ส	

(ตามชื่อของเขา)	 ที่ใช้ในการส่งสื่อตามสายโทรเลข	 (telegraph)	 	 และส่งคลื่น

ไฟฟ้าทางอากาศ	 	 ครั้งหนึ่งเพื่อนของ	 Samuel	 	 ถามเขาว่า	 	 “อ�จ�รย์ครับ 

ระหว่�งที่คุณค้นคิดและทดสอบสิ่งประดิษฐ์ของคุณ  เคยไหมที่คุณพบแต่คว�ม

ล้มเหลว ถึงจุดอับ ไม่รู้จะทำ�อะไร คิดอะไรต่อไปได้?!”

	 Samuel	Morse		ตอบว่า			  “แน่นอน  เคยพบเหตุก�รณ์สภ�พเช่นนี้

บ่อยครั้ง”  

	 เพื่อนถามต่อว่า	“และคุณทำ�อย่�งไรในขณะนั้น?”

	 Samuel	Morse	ตอบว่า		“ในสภ�พเช่นนั้นหรือ  ผมบอกคุณโดยไม่

อ�ยเลยว่�  ผมก็คุกเข�่ลงและภ�วน�ต่อพระเจ้�  ขอพระองค์โปรดส่องสว�่ง 

และคว�มเข้�ใจให้ผมและนี่คือท�งออก ท�งแก้อุปสรรคของผม”

	 Samuel	Morse	เสริมต่อว่า	 “จ�กคำ�ชม คำ�สรรเสริญ เยินยอ ทั่วทวีป

ยุโรป และจ�กทวีปอเมริก�ที่ให้กับระบบสื่อส�รที่ใช้ชื่อของผมนั้น  ผมถือว่�

ผมไม่ควรได้รับคำ�สรรเสริญเหล่�นี้เลย  ผมค้นคว�้ ทดสอบ ทดลอง เรื่องคลื่น

ไฟฟ้� จนส�ม�รถสร้�งระบบสื่อส�รนี้ได้  ไม่ใช่ว่�ผมเก่งกว่�คนอื่น เหนือกว�่

คนอื่น เปล่�เลย ระบบเหล�่นี้อยู่ในธรรมช�ติของมันที่พระเจ้�ทรงมอบให้แก่

มนุษยช�ติ นับแต่ดึกดำ�บรรพ์ม�แล้ว  อยู่ที่ วัน เวล� และใครคนนั้นที่พระเจ�้

จะทรงจุดประก�ย ทรงมอบคว�มปรีช�ญ�ณให้เข�ค้นห�  ค้นพบ  และนำ�ม�ใช้

ในชีวิตประจำ�วัน  ทำ�ให้ชีวิตมนุษย์สะดวก สบ�ยขึ้น  และในกรณีรหัสมอร์สนี้

บงัเอญิเป็นผมท่ีพระองค์ทรงเผยให้ค้นพบ และทำ�ให้เป็นประโยชน์แก่มนษุยช�ต”ิ

	 ชีวิตของนักประดิษฐ์		นักวิทยาศาสตร์		นักค้นคว้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง	

อย่างเช่น	Samuel	B.	Morse	คนนี	้และอีกหลายท่านอาท	ิ Thomas Alva 

Edison		และ	 Albert Einstein		คงเป็นชีวิตตัวอย่างที่ด	ี	ที่ฉายภาพพระพร

แห่งความสุภาพที่พระเจ้ามอบในจิตวิญญาณที่เราทุกคนควรเลียนแบบ

     

        

1 โครินธ์ 1:26-30

.....พีน้่องท้ังหลาย  จงพิจารณาดเูถดิ  

เมื่อพระเจ้าทรงเรียกท่านนั้นมีน้อย

คนทีฉ่ลาดตามมาตรฐานของมนษุย์  

น้อยคนที่มีอิทธิพล  น้อยคนที่มี

ตระกูลสูง  แต่พระเจ้าทรงเลือกสรร

คนโง่เขลาในสายตาของโลกเพ่ือ

ทำาให้คนฉลาดต้องอับอาย  พระเจ้า

ทรงเลือกสรรคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำาให้ผู้แข็งแรงต้องอับอาย  และ

พระเจ้าทรงเลือกสรรสิ่งตำ่าช้าน่าดูหมิ่นไร้คุณค่าในสายตาของชาวโลกเพื่อ

ทำาลายสิ่งที่โลกเห็นว่าสำาคัญ  ทั้งนี้เพื่อมิให้มนุษย์โอ้อวดเฉพาะพระพักตร์

ของพระเจ้าได้  เดชะพระองค์  ท่านจึงมีความเป็นอยู่ในพระคริสตเยซูผู้ที่

พระเจ้าทรงตั้งให้เป็นปรีชาญาณสำาหรับเรา  ทั้งยังทรงเป็นผู้บันดาลความ

ชอบธรรม ความศักดิ์สิทธิ์และการไถ่กู้อีกด้วย
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ประเทศไทย (ต่อจ�กหน้� 4)

	 “สำาหรับผมในฐานะท่ีเป็นกรรมการท่านหนึ่ง

และเป็นเจ้าภาพด้วย	 ซึ่งครั้งนี้ก็ได้รับการตอบรับ

อย่างด	ี บรรยากาศในที่ประชุมก็ดี	 และที่สำาคัญคือ	

พระคาร์ดินัลจาว บราซ เด อวิซ สมณมนตรี	ประจำา

สมณกระทรวงสถาบันผู้ถวายตนและผู้แพร่ธรรม	 	 เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนา	 ท่านได้

ให้บทนำาเหมือนกับปฐมนิเทศเพื่อเป็นแนวทางให้กับ

พวกเรา	 ซึ่งท่านได้พูดไว้อย่างดีมากถึงกระแสเรียกของ

นักบวชในพระศาสนจักร	 ถึงพระพรพิเศษต่างๆ	 ที่ได้ 

รับใช้พระศาสนจักร”

 “พระอัครสังฆราชซาวีโอ ฮอน ไตไฟ เลขา- 

ธิการ	 สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน	 ท่าน

ได้ให้ความสำาคัญและเป็นผู้บรรยายพิเศษ	ทำาให้พวกเรา 

ได้เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของเทววิทยานักบวช	 และภาค

ปฏิบัติของชีวิตนักบวชว่าควรจะดำาเนินอย่างไร”

	 พระสังฆราชสิริพงษ์	กล่าวทิ้งท้ายว่า	“ก่อนที่เรา

จะไปปลุกโลก	ปลุกสังคม	หรือปลุกใครก็ตาม	ให้เราปลุก

ตัวเองก่อน	 ให้เราตื่น	 ให้เรากระตือรือร้น	 ให้เราสดชื่น	

และที่สำาคัญที่พระสันตะปาปาตรัสไว้คือ	 “ความชื่นชม

ยินดี”	 เราต้องเป็นพยานแห่งความชื่นชมยินดีแห่งพระ 

วรสาร	 เราต้องทำาตรงนี้ให้ได้	 ไม่อย่างนั้นเราไม่สำาเร็จ	

เราจะไปรับใช้บริการเพื่อนพี่น้อง	 หรือไปประกาศข่าวดี

ใหม่	ถ้าเราเองเรายังไม่มีความสุข	ความชื่นชมยินดี	 ใน

สิ่งที่เราจะนำาไปให้เขา	 แล้วลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไร

ขึ้น	มันจะเกิดผลดีหรือมันจะนำาอะไรไปให้เขา”	

	 “สิ่งที่อยากจะฝากไว้สำาหรับพระศาสนจักรไทย

เรา	 ไม่ใช่เฉพาะบรรดาพี่น้องนักบวชอย่างเดียว	 พระ 

สังฆราช	พระสงฆ์	และบรรดาฆราวาสทั้งหลาย	เราล้วน

แล้วแต่มีบทบาทตรงน้ีและขอให้เราดำาเนินชีวิตคริสตชน 

ของเราดว้ยความชืน่ชมยนิดจีรงิๆ	และขอให้พระวรสาร 

เป็นแนวทาง	เป็นแสงสว่างของเราแต่ละคนจริงๆ”	

 คุณแม่ศรีไพร กระทอง มหาธิการิณีคณะ 

ภคินีรักกางเขนแห่งจันทบุรี	 	 ประธานชมรมนักบวชหญิง 

กล่าวว่า	 “ในประเทศไทยมี	 2	ชมรมใหญ่ๆ	คือ	ชมรม 

นักบวชหญิงและชมรมนักบวชชาย	แต่ในขณะนี้เรารวม 

กันเป็นสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย 

ซ่ึงรวมประเทศลาวเข้ามาด้วย	 ในการทำางานก็เป็นของ

นักบวชหญิงส่วนหนึ่ง	 แล้วนักบวชชายก็ส่วนหนึ่ง	 แต่

โดยทั่วๆ	 ไปแล้วเราก็เห็นว่าการทำางานร่วมกันนั้นมี

ประสิทธิภาพ	และมีประสิทธิผลดีกว่า”	

	 “การสัมมนาครั้งนี้ เรามีส่วนร่วมอย่างมาก		

เพราะว่าสำานักงานนี้ตั้งขึ้นเพื่อผู้ถวายตน	 เพราะฉะนั้น	

ในฐานะท่ีเราเป็นสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชทั้งชาย

และหญิง	 เราก็รวมตัวกันเพื่อ	 1.	 ให้ความร่วมมือกับ	

FABC	 คณะกรรมการที่จัดงาน	 2.	 เราหาผู้ที่จะเข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้	 ซึ่งประเทศเจ้าภาพได้สิทธิพิเศษ

มากกว่าประเทศอื่น	คือ	15	คน”

		 คุณแม่ศรีไพร	 ได้กล่าวถึงสถานการณ์ของ

กระแสเรียกนักบวชว่า	 “ทุกคณะบอกว่า	 กระแสเรียก 

ลดน้อยลง	เราก็ไม่ได้ผิดหวังหรือท้อแท้ในเรื่องนี้	เราคุย

กันว่าแม้จำานวนนักบวชจะน้อยลง	 แต่ว่าความเข้มข้น

ของการดำาเนินชีวิตผู้ถวายตนต้องคงอยู่	 และต้องเข้มข้น

ยิ่งขึ้น”

	 คุณแม่ศรีไพร	 ยังได้กล่าวถึงแนวทางที่พระ

ศาสนจักรสากลประกาศสำาหรับปีนักบวช	 ทางกรุงโรม 

ได้มีหนังสือแจ้งมาว่าในปีนี้ทางกรุงโรมจะมีการจัด

สัมมนาอะไรบ้างเพื่อนักบวช	 มี	 4-5	 รายการ	 ในเดือน

มกราคม	2016	ซึ่งนักบวชในประเทศไทยของเราได้รับ

การเชื้อเชิญให้เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้	 ทางสหพันธ์

คณะนักบวช	 ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มนักบวชได้แจ้งไป

ยังคณะนักบวชต่างๆ	ว่า	คณะใดท่ีสนใจจะเข้าร่วมในการ

สัมมนาครั้งนี	้ ให้ส่งใบสมัคร	 เราจะมีกิจกรรมกันตลอด

ทั้งป	ีทั้งในระดับสากล	ในส่วนกลาง	และในระดับเอเชีย

ด้วย”	

	 “สถานการณ์ปัจจุบันขณะนี้ท่ีประเทศไทยเรา

กำาลังเผชิญอยู่นั้นคือ	การค้ามนุษย	์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา

พยายามทำาอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้วคือ	การต่อต้าน

การค้ามนุษย	์ที่เรียกว่า	ทาลิทากุมประเทศไทย	เป็นงาน

ชิ้นโบว์แดงของพวกเราทีเดียว	และปีนี้ซึ่งเป็นปีนักบวช	

สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชทั้งชายและหญิงก็รวม

ตัวกัน	 และบอกว่าเราจะทำาเรื่องนี้ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น	 โดย

ทุกคณะจะมีสมาชิกคนหน่ึงเป็นผู้ประสานงานกับ 

ทาลิทากุม	คือเมื่อไรมีการประชุม	มีการสัมมนา	เราก็จะ

มีการติดต่อถึงกัน	 และเราจะให้ความร่วมมือ	 เวลานี้เรา

เข้าไปถึงนักเรียนในโรงเรียนของพวกเราแล้ว	 เพื่อให้เขา

ได้รับความรู้ว่าสถานการณ์เร่ืองการค้ามนุษย์นั้นไปถึง

ไหนแล้ว	 และรุนแรงขนาดไหน	 โดยมีการสัมมนา	 แล้ว

ทีมงานกลุ่มที่เป็นทาลิทากุมก็มีการเดินสาย	 เราไปกัน

ถึงเชียงใหม่	 จันทบุร	ี เรามีการบอกเล่าว่า	 สถานการณ์

แบบน้ีมันเกิดข้ึนรอบตัวเรา	 เพ่ือบอกเล่าให้กับเด็กนักเรียน	

และกระจายไปถึงบรรดาผู้ปกครองด้วย”	

	 “เราทำางานในเรื่องนี้มาประมาณ	5	ปีแล้ว	และ

สิ่งที่เราทำานี้ส่งการรับรู้ไปยังเพื่อนบ้านทั่วเอเชีย	และ

แน่นอนว่า	 ทาลิทากุมไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยเรา	 แต่

เกิดที่กรุงโรม	 เราเป็นเครือข่ายอีกทีหนึ่ง	 ทุกปีจะมีการ

ไปพบปะกันเพื่อรายงานว่าประเทศที่เป็นเครือข่ายนี้ 

ได้ทำางานกันไปถึงไหน	นี่เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลก”

	 โอกาสนี้ ซิสเตอร์ดีนา มารีย์ คอมบอง 

เลขานุการ	FABC–OCL	กล่าวว่า	“ซิสเตอร์เป็นสมาชิก

ของคณะอัสสัมชัญที่เข้ามาทำางานในประเทศไทย	 เมื่อ	

30	 กว่าปีแล้ว	 เริ่มต้นเราอยู่ที่ภาคใต้	 เพราะว่าพระ

สังฆราชคณะซาเลเซียนได้เชิญมาที่นี่	และปัจจุบันนี้ช่วย 

ดำาเนินงานด้านการศึกษาของเซนต์จอห์น	 ที่ท่าบม	

จังหวัดเลย	 ที่นั่นมีกลุ่มซิสเตอร์ประมาณ	 6	 ท่าน	 และ

ตัวซิสเตอร์เองก็เป็นสมาชิกหนึ่งในหกท่านนั้น	แต่เนื่อง

ด้วยแมร์วอลเตอร์ ซึ่งเป็นเลขานุการของ	FABC-OCL	

มาก่อน	 ท่านได้ขอให้ซิสเตอร์ดำาเนินงานต่อไปเพราะ

ท่านอายุมาก	 และอยากจะเกษียณแล้ว	 ท่านเป็นผู้ที ่

เริ่มต้นสำานักงานนี้	 ซิสเตอร์ก็ยินดีรับใช้พระศาสนจักร

ในเอเชีย	ซิสเตอร์ทำาหน้าที่ตรงนี้มาปีนี้เป็นปีที่	2		แล้ว”

	 ซิสเตอร์ดีนา	 กล่าวว่า	 	 “สิ่งที่คิดอยู่มี	 3	

ประเด็นที่พระสันตะปาปาได้ตรัสไว	้ คือ	 1.	 ต้องมอง

อดีตด้วยความกตัญญูรู้คุณ	 เวลาเราคิดถึงรากของคณะ 

หรืออาจจะเป็นรากของครอบครัวเราก็ได้	 ขอให้เรามี 

ความรู้สึกว่าเราต้องขอบคุณ	 เพราะว่ามีพระพรหลายๆ 

อย่างที่เราได้รับจากอดีต	 จากรากของเราเอง	 2.	 เรื่อง 

ปัจจุบัน	 อะไรท่ีเราทำา	 ขอให้เราทำาด้วยความกระตือรือร้น 

อย่าทำาแบบเฉื่อยชา	 ต้องตื่นตัว	 เพราะเราจะให้คนอื่น

หันมาสนใจในสิ่งที่เรากำาลังดำาเนินอยู่	 หรือในสิ่งที่เรา 

พยายามทำาเพื่อโลก	 เพื่อเพื่อนบ้าน	 3.	 มองอนาคต

ด้วยความหวัง	 และความหวังไม่ใช่เป็นเพราะเรามี

เทคโนโลยี	 หรือทรัพย์สมบัติ	 หรือเรามีความสามารถ	

คุณพ่ออนุช� ไชยเดช คุณแม่ศรีไพร กระทอง พระ 

สังฆร�ชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

ซิสเตอร์ดีน� ม�รีย์ คอมบอง พระสังฆร�ชวินส์ตัน 

เฟอร์นันโด คุณพ่อออกัสติน สุกิโย ปิโตโย 
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ประเทศไทย (ต่อจ�กหน้� 7)

พระสันตะปาปาตรัสว่า	เพราะพระเยซูเจ้าได้สัญญาไว้ว่า	

เราจะอยู่กับท่านตลอดนิรันดร	นั่นคือพื้นฐานของความ

หวังที่เราต้องมีในจิตใจของเรา”

 อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย กล่าวว่า 

“ผมมาร่วมแบ่งปันในการประชุมของสหพันธ์สภาพระ

สังฆราชแห่งเอเชีย	 เป็นการประชุมเนื่องจากว่าปีนี้เป็น

ปีนักบวช	 และเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ด้วย	 การประชุมครั้งนี้

มีบรรดาพระสังฆราช	 พระสงฆ์	 นักบวชชาย	 และหญิง

คณะต่างๆ	 จากแต่ละประเทศในแถบเอเชียเข้าร่วม

ประชุม”

	 “ผมเองมาร่วม	 และฟังวิทยากรบรรยายว่า	 เรา

ทุกคนได้รับการเจิม	 โดยผ่านทางศีลล้างบาป	 ทุกคน

ต่างก็ได้รับการเจิม	 ในฐานะที่เรามีส่วนร่วมในพระกาย 

ของพระคริสตเจ้า	 ในการเจริญชีวิต	 ในการทำาพันธกิจ

ของพระองค์	 ซ่ึงตรงน้ีทำาให้พวกเราซ่ึงเป็นฆราวาส	 ไม่ใช่

แต่เพียงเฉพาะนักบวช	 หรือพระสงฆ์เท่านั้น	 ในฐานะ

ที่เป็นฆราวาส	 ก็สามารถที่จะฟัง	 เข้าใจ	 และติดตามได้	

พระคุณเจ้าได้เน้นถึงความสำาคัญซึ่งไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไป

ทำาอะไร	 เราไปทำากับใคร	 หรือไปทำาที่ไหน	 แต่สิ่งที่เป็น

หัวใจของบรรดาผู้ที่ได้รับเจิม	 คือการที่เราเป็นของพระ

คริสตเจ้า	 เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า	 และเพราะ

การที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้านี้	 ทำาให้เรามี

อิสระเสรี	 จะไปทำางานอะไรก็ได้ที่ได้รับมอบหมาย	 ไป

ทำากับใครก็ได้ที่เป็นบ้าน	ที่เป็นคณะ	ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน	

จะเป็นบ้านเณรใหญ่	บ้านเณรเล็ก	 ไม่สำาคัญ	งานจะเป็น

อะไรไม่สำาคัญ	แต่จำาเป็นที่จะต้องไม่ลืมหัวใจที่ว่า	 เราจะ

เป็นของพระคริสตเจ้า”

	 “นอกนั้นพระคุณเจ้าได้พูดถึงสถานการณ์

ของนักบวชในประเทศต่างๆ	 ในแถบเอเชีย	 ซึ่งแต่ละ

ประเทศก็ไม่เหมือนกัน	บางประเทศนักบวชดำาเนินชีวิต 

ที่ลำาบากมาก	 บางประเทศถูกเบียดเบียน	 ข่มเหง	 และ

ได้รับการทำาร้ายต่างๆ	 ด้วย	 แต่ในเวลาเดียวกันในอีก 

หลายๆ	 ส่วนก็มีความเจริญ	 และมีผลงานต่างๆ	 มากมาย	

ในการนำาความรัก	และความเมตตาของพระเจ้าไปสู่พวกเขา 

ไปให้พวกเขาได้สัมผัสในประเทศ	 และดังนั้นโอกาสนี้ 

บรรดานักบวชต่างๆ	ได้มาแบ่งปันในส่วนที่ทำาได้สำาเร็จ 

และแบ่งปันในส่วนที่เขายังทำาไม่สำาเร็จ	 รวมทั้งในส่วน 

ท่ีเขายังจำาเป็นท่ีจะต้องหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม 

ต่อๆ	 ไป	 แต่เหนือสิ่งอื่นใดเป็นการมารวมกันเพื่อที่จะ

ได้ขอบพระคุณพระเจ้า	 และได้สัมผัสถึงความรักของ

พระเจ้าในชีวิตของพวกเราแต่ละคน	ซึ่งหมายถึงพวกเรา 

แต่ละคนที่ได้รับเจิมด้วย”

	 สำาหรับการสัมมนาวันแรกน้ัน	มีการทำาเวิร์กช้อป	

ซึ่งก่อนหน้านี้มีการทำาลีนาเมนตา	 	 	 ที่สอบถามไปตาม

สภาพระสังฆราช	 และคณะนักบวชต่างๆ	 ให้ส่งกลับมา

แล้วสรุปข้อความเหล่านั้น	 เป็นการสรุปแนวทาง	 การ

แบ่งกลุ่มย่อยตามหัวข้อต่างๆ	 เพื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ 

พูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ	์ นอกจากนี้มีการ

สัมผัสชีวิต		ว่านักบวชตอบรับพระศาสนจักรอย่างไร 

นักบวชได้ใช้พระพรพิเศษของแต่ละคณะนั้นเพื่อการ 

รับใช้พระศาสนจักร	 และรับใช้ประชาชนอย่างไร	 แบ่ง

ออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก	 พัทยา	

(สถานรับเลี้ยงเด็กกำาพร้า)	 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการ

พัฒนาคนพิการ	 พัทยา	 ศูนย์ธารชีวิต	 (มูลนิธิคณะ 

ศรีชุมพาบาล)		ภาคค่ำาของวันท่ี	23	กรกฎาคม	มีพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองชีวิตผู้ถวายตน	โอกาสปีนักบวช	โดย

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร	์เกรียงศักด์ิ	โกวิทวาณิช	เป็น

ประธาน	ที่วัดอัสสัมชัญ	พัทยา	

	 และวันสุดท้ายของการสัมมนามีการสรุป 

หาแนวทาง	 เพื่อนำาไปปฏิบัติต่อไป	 ซึ่งเปรียบเสมือน 

พันธกิจที่จะนำากลับไปดำาเนินชีวิตประจำาวัน	 หรือใน

แต่ละประเทศของตน

	 สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย	 สำานักงาน

เพื่อผู้รับเจิมถวายตน	 ประกอบด้วย	 พระสังฆราช	 4	

ท่าน	ซึ่งมีพระสังฆราชวินส์ตัน เฟอร์นันโด	จากประเทศ 

ศรีลังกา	 เป็นประธาน	และประกอบด้วยพระอัครสังฆ-

ราชอัลเบิร์ต เดอ ซูซาร์ จากประเทศอินเดีย	 และ

พระอัครสังฆราชอันโตนีโอ เลเดสมา จากประเทศ

ฟิลิปปินส์	 และพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 

จากประเทศไทย	 และซิสเตอร์ดีนา มารีย์ คอมบอง 

เป็นเลขานุการ		
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

เด็กอิรักให้อภัยไอซิส
	 อิรัก	 (SAT-7)	 (โน้ตของบรรณาธิการ	 เรา

ทำาข่าวนี้ในรายการ	 SAT-7	 เพื่อขอท่านช่วยอธิษฐาน

ภาวนา		และให้มีเรื่องดีๆ	บ้างในเขตที่กำาลังลำาบาก		หวัง 

ว่ามีประโยชน์และขอท่านแชร์เรื่องนี้ต่อได้ในเฟซบุ๊ก)

 มีเรียมเป็นเด็กหญิงชาวคริสต์	 อายุ	 10	 ขวบ		

ชาวอิรัก	 	 หนีภัยจากเมืองโมซูล	 (อิรัก)	 มาอยู่ที่ค่าย

อพยพที่เมืองอีร์บิล	(คูร์ติสถาน	ค.ศ.	2014)		มีนักข่าว

ไปทำารายการสัมภาษณ์เธอ	 	 เธอตอบน่ารักมาก	 (เธอ

ต้องมีพ่อแม่และครูคำาสอนดีๆ	แน่นอน)

	 เธอกล่าวว่า		พระเจ้ารักไอซิส		เธอให้อภัยพวกเขา 

และสวดขอพระเจ้าทรงให้อภัยพวกเขา		มีเรียมยังไม่เข้าใจ

ว่าทำาไมไอซิสกำาลังเบียดเบียนคริสตชน		เธอกล่าวว่า 

“หนูรู้สึกเสียใจที่พวกเขาขับไล่พวกเราออกจากบ้านของ

เรา		พวกเขาทำาเช่นนี้ทำาไม”

	 นี่เป็นตัวอย่างความศรัทธาและการรู้จักการ 

ให้อภัยของเด็ก		แค่ไม่กี่เดือนก่อนนี้	 มิสเตอร์โนว์ (Mr. 

Know)	พิธีกรรายการเด็ก	SAT-7	Kids	 	 เรื่อง	ทำาไม

จึงเป็นเช่นนั้น	 	 ได้ไปเยี่ยมภาคเหนือของประเทศอิรัก		

เพื่อสัมภาษณ์เด็กๆ	ผู้อพยพหนีภัยจากไอซิส

 มีเรียมเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆ	 ได้ให้สัมภาษณ์

สิ่งที่ดีมีคุณค่าหลายประการ		หลังจากที่ต้องหนีมาจาก 

เมือง	Qaraqosh	(การากูช)	บ้านของเธอ		จากโรงเรียน		

และจากเพื่อนๆ		แม้ว่าเธอจะสูญเสียหลายสิ่งและหนีมา

แบบน่าตระหนกตกใจ		มีเรียมได้ร้องเพลงไพเราะมาก

บทหนึ่ง	 	 เกี่ยวกับความยินดีที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงนำา

มาให้	 	 เธออยู่ในค่ายผู้อพยพห่างไกลจากบ้าน	 	 เธอยัง

ยิ้มได้และร้องเพลงด้วยความรักต่อพระผู้ไถ่ของเธอ

	 เมื่อคลิปวิดีโอมีคำาบรรยายภาษาอังกฤษได้ 

เผยแพร่ไปในรายการ	SAT-7		หน้าเฟซบุ๊ก		มีคนเข้าชม

หนึ่งล้านภายใน	42	ชั่วโมง	 	และมีมากกว่า	200,000	 

ดูวิดีโอทั้งหมดรายการ

	 สองสามวันต่อมา		วันที	่27	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	

2015	 	 เมื่อรายการทำาไมจึงเป็นเช่นนั้น	 	 ได้นำาเสนอ

เร่ืองการคืนดี		พิธีกรได้บรรยายต่อเก่ียวกับเร่ืองของมีเรียม 

ท่ีสร้างกำาลังใจให้ผู้ชมมากมายมารวมตัวกันอธิษฐาน				

พิธีกรขอบใจหนูมีเรียมท่ีแบ่งปันจิตใจของเธอใน

รายการนี	้ 	 เธอได้ร้องเพลงให้ผู้ฟัง	 	 เธอมีใบหน้ายินดี

และซื่อใสมาก		ถึงแม้ถูกเบียดเบียนเพราะความเชื่อ		ก็

ยังเป็นประจักษ์พยานที่กล้าหาญ

	 พิธีกรได้บอกผู้ชมรายการว่า		พวกเราควรฟ้ืนฟู 

ความสัมพันธ์ท่ีได้เสียไปแม้กับคนท่ีได้ทำาผิด		คำาแนะนำานี้ 

มาจากพระวรสารนักบุญมัทธิว	5:23-24	“ดังนั้น		ขณะ

ที่ท่านนำาเครื่องบูชาไปถวายยังพระแท่น	 	ถ้าระลึกได้ว่า 

พ่ีน้องของท่านมีข้อบาดหมางกับท่านแล้ว	 	 จงวางเคร่ือง

บูชาไว้หน้าพระแท่น		กลับไปคืนดีกับพ่ีน้องเสียก่อน		แล้ว 

จึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น”

	 พิธีกรได้แนะนำาเด็กๆ	ว่าไม่ควรรอให้บุคคลน้ัน 

เร่ิมขอโทษ		แต่ว่าเราควรรักเขาเหมือนพระเยซูเจ้าทรงรัก 

พวกเขา	 “พวกเธอเป็นเกลือดองแผ่นดินและแสงสว่าง

ส่องโลก		และหากเราไม่รู้จะให้อภัยอย่างไร		ให้มองที ่

ไม้กางเขนของพระเยซูคริสตเจ้า”

	 แม้กลุ่มไอซิสยังคงทำาให้นานาชาติหวาดกลัว 

ความเช่ือศรัทธาของมีเรียมเป็นเคร่ืองหมายของความหวัง

สำาหรับอนาคต	 	 ข่าวสารนี้ชัดเจนดังที่พิธีกรได้กล่าวว่า 

“เราควรเป็นเหมือนเด็กๆ	 อธิษฐานขอพระจิตของพระเจ้า

สถิตในชีวิตของคนรุ่นต่อไปในตะวันออกกลางและ

แอฟริกาเหนือ”

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล

30 กรกฎ�คม ค.ศ. 2015

จ�ก Pray for Myriam
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ประกาศก (ต่อจ�กหน้� 5)

จะไปจัดหามาให้	 ดังนั้นจึงมีชาวยูเครนจำานวนมาก 

ปลูกผักหาอาหารกันเองและจัดหาอาหารเพื่อจำาหน่าย

ในตลาดให้เพียงพอต่อความต้องการ	 มีคลื่นมหาศาล

ของจำานวนอาสาสมัครที่อุทิศตนเข้ามาช่วยเหลือในปี

ที่ผ่านมา	 จึงทำาให้มีความสามารถเพียงพอจัดการเรื่อง

ต่างๆ	ได้อย่างดี”

l ความกลัวที่สุดของหน่วยงานคาริตัสก็คือ	 หน่วยงาน 

ต่างๆ	 ระดับสากลจะลืมประเทศยูเครน	 ในขณะที่

ประชาชนกำาลังช่วยเหลือซึ่งกันและกันพวกเขาก็ยัง

ต้องการความช่วยเหลือเพื่อดึงพวกเขาออกมาจาก

สภาพที่น่าหวาดกลัวที่สงครามกำาลังดำาเนินอยู่

	 อันดรีอิ	 วาสโควิค	 ประธานหน่วยงานคาริตัส 

ยูเครน	 จึงสรุปว่า	 “สำาหรับเรา	 เป็นเรื่องสำาคัญมากที่

ประชาชนได้ประสบสถานการณ์เลวร้ายในประเทศ

ยูเครน	 พวกเขาได้รู้ว่าประเทศยูเครนต้องเผชิญกับ 

ความทุกข์ทรมานจากวิกฤตทางมนุษยธรรม	 และ

วิกฤตการณ์นี้บางทีก็ไม่อาจแลเห็นได้สำาหรับคนอื่น”

l คำาสั่งหยุดยิงเพิ่งจะลงนามในเอกสารเมื่อเดือน

กุมภาพันธ์	 แต่ความรุนแรงยังคงดำาเนินต่อมา	 และ

ตราบเท่าท่ีประเทศถูกฉีกขาดจากสงคราม	 คาริตัสยูเครน

ยังจำาเป็นที่จะต้องเข้าช่วยเหลือประชาชน

น�ยอันดรีอิ ว�สโควิค (ประธ�นหน่วยง�นค�ริตัส

ยูเครน)

น�้าผึ้งป่าแท้

จากบนดอย 
ราคาขวดละ 300.- บาท 

รายได้สมทบทุน

สร้างวัดบนดอย 
จ�าหน่ายที่

โรงพิมพ์อัสสัมชัญ 

เวลา 08.00-16.30 น.

โทรศัพท์ 0-2268-1646 

ถึง 8 กด 0
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	 ในป	ีค.ศ.	1950	สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ 

ที่ 12	 ได้ทรงประกาศว่า	 “พระน�งพรหมจ�รีม�รีย์ ได้

ทรงรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งก�ยและวิญญ�ณ”	 เป็น

ข้อความเชื่อ	 เป็นแนวความคิดประการหนึ่งที่โดดเด่น

และกล้าแข็งของสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ	 ที่	 12	 ที่

ทรงประกาศข้อความเชื่อ	 คือ	 “หลักแห่งการร่วมโชค

ชะตา”	 ที่เสนอว่า	 พระนางมารีย์ได้ทรงมีส่วนร่วมใน

ชีวิต	 พระภารกิจ	 ตลอดจนโชคชะตาของพระบุตรของ 

พระนางอย่างแน่วแน่และมั่นคง	 ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง

วาระสุดท้าย	

	 นอกจากนี	้ องค์สมเด็จพระสันตะปาปายังทรง

แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับยกข้ึนสู่

สวรรค์กับการปฏิสนธิอันนิรมลของพระนางมารีย์	 ด้วย

สิทธิพิเศษของพระนางทั้งสองประการนี้มีความสัมพันธ์

กันอย่างใกล้ชิด	 เมื่อพระเยซูคริสตเจ้าทรงมีชัยชนะ

สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

(15 สิงหาคม)

เหนือบาปและความตาย	โดยอาศัยการสิ้นพระชนม์ของ

พระองค์บนไม้กางเขนและการกลับคืนพระชนมชีพ		จึง

ทำาให้คริสตชนได้รับชีวิตใหม	่ โดยวิธีเหนือธรรมชาติใน

ศีลล้างบาป

	 กล่าวคือ	 คริสตชนได้รับชัยชนะเหนือบาปและ 

ความตายเช่นเดียวกัน	 แต่โดยอาศัยความเชื่อในพระ

เยซูคริสตเจ้า	 สำาหรับคริสตชนผู้ชอบธรรม	 พระเจ้า

ไม่ประสงค์ท่ีจะประทานผลแห่งชัยชนะอย่างเด็ดขาด

เหนือความตายให้	 จนกว่าวาระสุดท้ายแห่งเวลาจะมาถึง 

ถึงกระนั้น	 พระเจ้าทรงประสงค์ให้พระนางมารีย์ได้รับ 

การยกเว้น	 ท้ังน้ีเน่ืองจากเหตุท่ีพระนางทรงได้รับชัยชนะ

เหนือบาปในการปฏิสนธินิรมล	 ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่

พระนางได้รับ		พระนางจึงไม่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งความ 

เน่าเปื่อยของเนื้อหนังภายหลังความตาย	 และไม่ต้อง	

รอจนถึงวาระสุดท้ายแห่งกาลเวลา	 เพื่อจะถ่ายถอน

ร่างกายของพระนางกลับคืนมาได้	

	 ที่จริง	 เราไม่ทราบว่าพระนางมารีย์ได้ทรงสิ้นใจ

อย่างไรและเม่ือไร	แต่มีการฉลองวันน้ีเกิดข้ึนอยู่แล้ว	 โดย

ใช้ชื่อว่า	 “ฉลองการบรรทม”	 ของพระนางซึ่งเป็นการ

ฉลองที่สำาคัญ

	 การที่วันฉลอง	 “พระนางพรหมจารีมารีย์ได้รับ

เกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ”	 เป็นวันที	่ 15	

สิงหาคม	 อาจเป็นไปได้ว่าเป็นการระลึกถึงการเสกพระ

วิหารถวายแด่พระนางที่กรุงเยรูซาเล็ม

	 ในวันนี้	 พระศาสนจักรฉลองธรรมล้ำาลึกปัสกา

ที่ได้สำาเร็จบริบูรณ์ไปในพระนางมารีย์	 เนื่องจากพระนาง

ทรงเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน	 ไม่มีแม้แต่เงาของ

บาป	 พระบิดาจึงทรงมีพระประสงค์ให้พระนางได้มีส่วน

ในการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้าเลยทันท	ีความตาย

เป็นโทษของบาป	 ดังนั้นพระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์และพ้น

จากบาปทั้งปวง	 จึงควรได้รับการยกเว้นนั้น	 พระนาง

จึงไม่ตายเหมือนกับลูกหลานของอาดัมที่ได้รับผล 

อันเนื่องมาจากบาป

	 โอกาสสมโภชพระชนนีพระเจ้าได้รับเกียรติ 

ยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ	 บรรดาปิตาจารย์และ

นักปราชญ์ของพระศาสนจักรต่างก็ยกพระธรรมคำาสอน

ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในโลกคริสตชน	 ขึ้นมาเป็น

สาระสำาคัญในบทเทศน์สอน	ท่านเหล่าน้ีมีหน้าท่ีขยายความ

เพื่อเน้นให้ความหมายที่สำาคัญเด่นขึ้นมา	 ที่กล่าวว่า 

พระกายของพระนางไม่เน่าเปื่อยนั้น	 มิได้ทำาเพื่อให้

ความหมายของพิธีกรรมนี้หมดไป	 สิ่งที่เราฉลองก็คือ

การมีชัยชนะเหนือความตาย	 เมื่อพระนางได้รับการ

ยกย่องว่าประเสริญตามแบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้า	

พระบุตรองค์เดียวของพระนางในสวรรค์

	 การท่ีพระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

ทั้งกายและวิญญาณนี้	 สอนให้เราตระหนักชัดว่าโลกนี้ 

มิใช่เป็นที่พักพิงหรือบ้านอันถาวรของเรา	 ที่พำานักใน 

สวรรค์คือท่ีซึ่งเราจะพำานักอยู่ตลอดไปพร้อมกับพระ 

มารดาและพระบุตรของพระนาง	นั่นคือ	พร้อมกับความ

ตายตามกฎธรรมชาติทั้งวิญญาณและร่างกายของเรา

ที่ต้องเน่าเปื่อยผุพังไป	 จะได้รับความบรมสุขตลอด

นิรันดรในสรวงสวรรค์	ณ	วาระสุดท้ายแห่งกาลเวลา	แต่

สำาหรับพระนางมารีย์	 สิทธิพิเศษของพระนางและการมี

ส่วนร่วมในโชคชะตากับพระบุตรของพระนาง	 ทำาให้

เกียรติมงคลแห่งมนุษยภาพของพระนางได้สำาเร็จไป

ก่อนแล้ว	ก่อนจะถึงเวลานั้น	เราทุกคนพึงตระหนักว่า	

“เร�ทุกคนจะไม่ต�ย

แต่เร�ทุกคนจะเปลี่ยนแปลงทันทีทันใด 

ชั่วพริบต� เมื่อเป่�แตรครั้งสุดท้�ย 

เสียงแตรจะดังขึ้น 

แล้วผู้ต�ยจะกลับคืนชีพอย่�งไม่เน่�เปื่อย 

และเร�จะเปลี่ยนแปลง” 

(1คร 15:51-52)
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 วั ด ด ว ง ห ทั ย

นิรมลของแม่พระ ปากลัด 

จ.สมุทรปราการ	 ฉลองวัด 

วันพุธที่	 12	 สิงหาคม	

เวลา	10.30	น.	 เสกอาคาร 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

แปร์รอส	เวลา	10.00	น.	พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช 	เป็นประธาน

 วัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณ 

บุรี	 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

จำ�หน่�ยสินค้�)

 วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระ 

นครศรีอยุธยา	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 5	 กันยายน  เวลา 

10.30	 น.	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์   

โกวิทวาณิช 	เป็นประธาน	(จำ�หน�่ยสินค้�ติดต่อ โทร. 

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

 วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	12	กันยายน เวลา	10.30	น.	พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช 	เป็นประธาน 

 วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพมหานคร ฉลอง 

แม่พระไถ่ทาส วันพฤหัสบดีที่	 24	 กันยายน	 เวลา	

18.00	น.	พระสงฆ์ที่ฉลอง 25 ปีของอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ เป็นประธาน	

 วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	26	กันยายน	เวลา	10.00	น.	

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  

เป็นประธาน

 วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์ กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ท่ี	4	ตุลาคม	เวลา	10.00	น.	

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  

เป็นประธาน

 

 

 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 ีฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	

12	กันยายน	เวลา	10.30	น.		

 วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา ฉลองวัดวันอาทิตย์

ที่	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
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

 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 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 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	 (สอบถ�มโทร. 

0-3470-3219 โทรส�ร 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

 วัดแม่พระรับสาสน์ ตาคลี จ.นครสวรรค์ 

ฉลองวัดวันพุธที	่12	สิงหาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดดวงหทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22	สิงหาคม	 เวลา	10.30	น.	พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  เป็นประธาน

 วัดพระแม่มารีย์ กาฬสินธ์ุ อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่15	สิงหาคม		เวลา		10.30	น.	พระ

อัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ 	 เป็น

ประธาน

 สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี 

สองคอน	 	 บ้านสองคอน	 	 ต.ป่งขาม	 	 อ.หว้านใหญ่	

จ.มุกดาหาร	 ฉลองสักการสถานวันเสาร์ที	่ 17	 ตุลาคม		

เวลา	10.00	น.

 สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี 

สองคอน บ้านสองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ 

จ.มุกดาหาร ฉลองสักการสถานวันเสาร์ที่	12	ธันวาคม	

เวลา		10.00	น.

 

   

ปราสาทแห่งจิต
โดยนักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา 

หนังสือที่เป็นเสมือน
คำาแนะนำา

สำาหรับผู้แสวงหา
ความก้าวหน้าในชีวิตจิต 

ราคา 190 บาท 

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
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] 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		12	กันยายน	/	10	ตุลาคม	

2015	เวลา	08.30-10.30	น.	ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	

เวลา	 11.00	 น.	 ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา	 ที่วัด 

พระมหาไถ	่ ซ.ร่วมฤดี	 ถ.วิทยุ	 กรุงเทพมหานคร	 

คุณสงวน โทร.	08-1908-4766	คุณเปรม โทร.	08-

4700-8789 

] ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน สามพราน คณะ 

ซิสเตอร์กลาริส	กาปูชิน	สามพราน	มีความยินดีขอเชิญ

ร่วมขอบพระคุณพระเป็นเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ	

เนื่องในโอกาสมโภชนักบุญคลารา	 และฉลอง	 25	 ปี 

แห่งการปฏิญาณตนของซิสเตอร์เวโรนีกา แบร์นาแด็ต-

ตาแห่งพระมหาทรมาน	 โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิส

เซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	 เป็นประธาน	 วัน

อาทิตย์ที	่ 9	 สิงหาคม	 2015	 เวลา	 10.30	 น.	 ที่วัด

ประจำาอารามกลาริส	กาปูชิน	สามพราน	นครปฐม

] ขอเชิญร่วมงานฉลองบ้านเณรอัลฟอนโซ สามพราน 

จ.นครปฐม วันที่	12	สิงหาคม	2015	เวลา	18.00	น.	

และรับชมการแสดงจากคณะพระมหาไถ่

] 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

] แผนกผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ขอเชิญ

ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอาย	ุ ระดับสังฆมณฑล	 วันเสาร์ที่	

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	 ที ่

บ้านสวนยอแซฟ		จ.นครปฐม	ค่าลงทะเบียนแต่ละครั้ง

คนละ 500 บาท

 สนใจติดต่อได้ท่ี	 	 ฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียน

เขตวัด	 หรือทีคุ่ณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ /	อาจารย์

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข  แผนกพระคัมภีร์	 	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 

อ.สามพราน	 จ.นครปฐม	 ค่าลงทะเบียนทีมละ 100 

บาท (ทีมละ 2 คน) สำาหรับครูและผู้ติดตามคนละ 

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 

ข้อมูลได้ที่		www.catholic.or.th

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก เดือนกันยายน	 เข้าเงียบ	 Lectio	 ที่

ศูนย์คามิลเลียน	 ลาดกระบัง	 เย็นวันพฤหัสบดีที	่ 10	 -	

เที่ยงวันอาทิตย์ที	่13 	/	วันศุกร์ที	่9	ตุลาคม	/	วันเสาร์

ที่	 7	พฤศจิกายน	 /	 วันเสาร์ที	่ 12	ธันวาคม	สอบถาม 

คุณวันดี  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	 กุมภาพันธ์ 

ผู้ช่วยจิตภาวนา	 ได้แก่	 คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร 

คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา	และ

ทีมงาน	(มิสซาวันอาทิตย	์09.00	น.	ที่วัดน้อยอาราม)

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร์	 เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

ประชุมชั้น	 3	 อาคารใหม่	 วัดพระมหาไถ่	 ซอยร่วมฤด ี

โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ 

ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ	 pslohsiri@gmail.com,	 08-

1781-4504	หรือดร.สุนทรี โคมิน	komin.suntree@

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

ที่นี่มีนัด
พรรักษา aungkie2002@yahoo.com,	 08-9815-
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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 

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)	

สามารถทำางานนอกเวลาได้	 ถ้ามีประสบการณ	์ หรือ

วุฒิปริญญาตรี	สังคมสงเคราะห์	จะพิจารณาเป็นพิเศษ

	 สนใจกรอกใบสมัครได้ที่อาคารพระคริสต-

ธรรม	วัดพระแม่มหาการุณย์

] วทิยาลัยแสงธรรม ปรบัชว่งเวลาการเปิดการเรยีน 

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 

] พระสมณสาส์น ฉบับใหม่ ของสมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิส ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า 

(Laudato Si’) เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่ 

เราอาศัยอยู่ร่วมกัน แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์  

พรฤกษ์งาม  สามารถสั่งจองได้ที่สื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย	โทร.	0-2681-3900	ต่อ	1801	โทรสาร	

0-2681-5401

 

 

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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อุดมสาร หนังสอืพมิพข์า่วคาทอลกิ รายสปัดาห ์R เจา้ของ :	สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ประเทศไทย	R ผูอ้ำานวยการ	:	คณุพอ่อนชุา	ไชยเดช	R บรรณาธกิารบรหิาร	:	คณุพอ่อนชุา	ไชยเดช	R หัวหน้ากองบรรณาธกิาร	:	วชัร	ีกจิสวสัดิ	์ 

R กองบรรณาธกิาร :	เสกสรร	กองคำา	R ฝ่ายโฆษณา :	สพุร	เลา่เรียนธรรม	R รายชือ่ผูป้ระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำาแตล่ะสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ :	คณุพอ่พงศเ์ทพ	ประมวลพรอ้ม	สงัฆมณฑลเชียงใหม่	:	คณุพอ่ณรงคช์ยั							หมัน่ศกึษา 

สงัฆมณฑลจันทบรีุ	:	คณุพอ่เอนก	นามวงษ	์อคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง :	คณุพอ่วีรพงศ	์						โพธิมล	สังฆมณฑลราชบุร	ี:	คณุพอ่เสนอ	ดำาเนนิสดวก	สังฆมณฑลนครราชสมีา :	คณุพอ่เกรยีงไกร	ย่ิงยง	สังฆมณฑลนครสวรรค ์:	คณุพอ่พรชัย	สงิหส์า	 

สังฆมณฑลสรุาษฎรธ์าน ี:	คณุพอ่นท	ีธรีานวุรรตน	์สังฆมณฑลอดุรธาน ี:	คณุพอ่เลศิอมัพร	พรหมผาย	สงัฆมณฑลอบุลราชธาน ี:	คุณพอ่สานติย	์													พลมาก	R คา่บำารงุปลีะ 400 บาท โอนเข้าบญัช	ีธนาคารกรงุเทพ	สาขาย่อยโอเรยีนเตล็	บญัชีสะสมทรพัย์	 

ชื่อบัญชี	การพิมพ์คาทอลิก	เลขที่	226-0-006040	/	เช็คขีดคร่อม	สั่งจ่าย	การพิมพ์คาทอลิก	/	ธนาณัติสั่งจ่าย	ป.ณ.ยานนาวา	10120	R สำานักงาน :	อาคารเลขที	่122/11	ซ.นนทรี	14	ถ.นนทร	ีแขวงช่องนนทรี	เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120	
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	 เมื่อวันที	่17	กรกฎาคม	2015	ที่ผ่านมา	มีสถิติใหม่ของการขายของ

ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต	สูงถึง	54	ล้านชิ้นต่อ	24	ชั่วโมง	หรือประมาณ	400	

ชิ้นต่อวินาที	 ในโอกาสครบ	 20	 ปี	 (Prime	 Day)	 ของการก่อตั้งร้านค้าออนไลน ์

ที่มีชื่อว่า	Amazon.com

	 คนไทยอาจรู้จักชื่อ	อเมซอน	เป็นเพียงร้านกาแฟที่ตั้งตามปั๊มน้ำามัน

ทั้งในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด

	 หรือถ้าเอ่ยถึงที่มาของชื่อ	อเมซอน	เป็นชื่อของป่าดงดิบขนาดใหญ่

แห่งหนึ่งของโลกมีที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้	 ครอบคลุมพื้นที่ถึง	 8	 ประเทศ	 ครึ่ง

หนึ่งของประเทศบราซิลเป็นเขตของป่าอเมซอน	 และเทือกเขาแอนดีส	 (Andes)	

ของประเทศเปรู	 เป็นต้นน้ำาที่มีความยาวมากกว่า	 6,400	 กิโลเมตร	 ก่อนไหลลงสู่

มหาสมุทรแอตแลนติก	

	 Amazon.com	 ก่อตั้งโดยนักธุรกิจหนุ่มสายการเงินการธนาคารที่

มีชื่อว่า	เจฟฟ์ เบซอส	(Jeff	Bezos)	เริ่มต้นการขายของออนไลน์ประเภทหนังสือ

โดยใช้โรงรถของที่บ้านพักเป็นที่ส่งของไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

	 ปัจจุบันอเมซอนมีมูลค่าทางธุรกิจมากกว่า	35	พันล้านเหรียญสหรัฐ	

มีบริษัทลูกมากกว่า	40	บริษัท	ครอบคลุมธุรกิจเกือบทุกประเภท	มีสำานักงานใหญ่

อยู่ที่เมืองซีแอตเทิล	 รัฐวอชิงตัน	 มีสำานักงานตัวแทนอยู่	 18	 ประเทศทั่วโลก	 ใน

ทวีปเอเชีย	มีสำานักงานอยู่ที่ประเทศจีน	ญี่ปุ่น	และอินเดีย

	 ลูกค้าของอเมซอนส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคโดยตรงในประเทศสหรัฐ	

ลูกค้ากลุ่มอื่นได้แก่	บริษัท	ห้าง	ร้าน	ที่ใช้อเมซอนเป็นเหมือนหน่วยงานจัดซื้อของ

บริษัท	 ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกใช้อเมซอนเป็นศูนย์กระจายสินค้า	 รวมถึงสถาบัน

ทางการศึกษาและมหาวิทยาลัยใช้อเมซอนในการจัดส่งอุปกรณ์การเรียนการสอน 

ไปทั่วประเทศและทั่วโลก

	 ด้วยประสิทธิภาพของของศูนย์กระจายสินค้า	 (Fulfillment	Center) 

มากกว่า	 60	 แห่งในประเทศ	 และอีกประมาณ	 30	 แห่งต่างประเทศ	 ทำาให้การ 

กระจายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว	ถูกต้องและตรงเวลา	ซึ่งเป็นจุดเด่นของธุรกิจนี	้

	 ในเมืองใหญ่ๆ	 ของประเทศสหรัฐอเมริกา	 สามารถสั่งสินค้าแบบ 

วันเดียวได	้ หรือสินค้าบางรายการสามารถสั่งของได้ภายใน	 2	 ชั่วโมง	 สินค้ามาส่ง

อยู่ที่หน้าบ้าน

	 ปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์มากมาย	 ทั้งที่เป็นคู่แข่งกับอเมซอน	 และ

ทั้งที่เป็นร้านค้าเฉพาะตัว	 ขายตั้งแต่สินค้าบริการ	 อาทิ	 ประกันประเภทต่างๆ	 ตั๋ว

เครื่องบิน	ตั๋วหนัง	 ตั๋วกีฬา	ตั๋วคอนเสิร์ต	 ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ	่ รถยนต์	

บ้าน	เป็นต้น

	 เราเข้าสู่ยุคของการบริโภคและการซื้อของแบบไร้พรมแดนอย่างเต็ม

รูปแบบในช่วงเวลา	10	ปี	ที่ผ่านมา

	 ระบบการเงินเป็นเพียงตัวเลขที่ถูกถ่ายเท	 จากแหล่งหนึ่งไปอีก 

แหล่งหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ได้มา	 เด็กรุ่นใหม่ในอนาคตจะมีเพียงบัตร 

พลาสติกในกระเป๋าที่ใช้แทนเงินสด

อเมซอนดอทคอม (Amazon.com)
	 การครอบงำาของระบบบริโภคนิยม	 มีเทคนิค	 ความสะดวก	 ความ

สบาย	เป็นพัฒนาการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

	 ตัวชี้วัดอีกประการหนึ่งคือ	โทรศัพท์มือถือ	ไม่ว่าเราจะเป็นสาวกของ

ไอโฟน	 ซัมซุง	 หรือแอลจีก็ตาม	 บางคนมีโทรศัพท์มือถือของทุกรุ่นที่ออกมาใหม	่

เรามีของใช้มิใช่เพื่อประโยชน์ของการใช้งานอีกต่อไป	 เรามีความต้องการบริโภค

สิ่งของตามแฟชั่นนิยมและยุคสมัย	 อาจมีข้อยกเว้นสำาหรับบางคนที่เป็นเจ้าของ 

โทรศัพท์โนเกียหรือแบลคเบอร์รี่

	 มูลค่าของสินค้ามีโครงสร้างราคา	 ที่บวกรวมค่าการตลาดและการ

จัดจำาหน่ายไว้เรียบร้อย	คนที่จ่ายคือ	“ลูกค้า”

	 โลกธุรกิจ	 เป็นโลกแห่งการเพื่อแสวงหากำาไรและผลประโยชน์	 เป็น

เหมือน	“สังคมฟองสบู่”

	 สมาชิกในระดับรากหญ้า	 คนงานที่มีรายได้น้อยแต่มีรสนิยมสูง	

เกษตรกรที่ตามไม่ทันพวกนายหน้าขายของ	 วัยรุ่นที่วิ่งไล่ตามแฟชั่นสมัยใหม	่ ทุก

อย่างได้มาอย่างง่ายดาย	พร้อมกับหนี้และเงินในอนาคตที่ถูกนำามาใช้	

	 เราจึงทำางานเพื่อนำารายได้มาจ่ายดอกเบี้ยท่ีเพิ่มขึ้นทุกวินาที	

จนกว่าเราจะเบี้ยวหนี้นั้นด้วยวิธีใดก็ตาม

	 เงินหมุนเวียนในระบบบริโภคนิยม	 เป็นการลงทุนหรือการใช้เงินที่

ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้	มีแต่รายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น	ซึ่งตรงข้ามกับทฤษฎีเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง	

	 โลกใบนี้	เป็นโลกแห่งการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยชีวิตมีบทเรียนที่ไม่สิ้น

สุด	มีทั้งความขมขื่นและความหวานชื่นในเวลาเดียวกัน

	 เราคือผู้บริโภค	 เราสามารถเลือกที่จะบริโภคในสิ่งที่จำาเป็นหรือสิ่งที่

ต้องการ	เราจะอยู่แบบตามกระแสหรือทวนกระแสของสังคม...
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 พักหลังผมสังเกตว่�คนหันม�ใส่ใจสุขภ�พม�กขึ้น อุปกรณ์เกี่ยวกับ 

สุขภ�พดูจะข�ยดีกว่�แผ่นดีวีดี และหนังสือ ที่ดูกระแสม�แรงขึ้นเรื่อย ๆ ก็คือ 

จักรย�น มีร้�นเปิดข�ยจักรย�นจริงจังเพิ่มขึ้น หนังสือนิตยส�รเกี่ยวกับคนรัก

จักรย�น ร�ยก�รทีวี ถนนหนท�งที่ปรับพื้นที่รองรับคนใช้จักรย�น ดูเผิน ๆ 

แล้วมันก็น่�สนใจไม่เบ� แต่อะไรก็ต�มที่มันเป็นกระแส มันคือกระแสแหละครับ 

พอสักพักมันก็มีกระแสอื่นขึ้นม�แทนที่ แต่อะไรที่มันเป็นวิถีชีวิต มันจะอยู่

กับเร�ตลอดไป ผมชอบเมืองเล็ก ๆ บนเก�ะลันเต�ของฮ่องกง ที่ท�่เรือที่นั่น 

มีคนชร�ม�น่ังต�กอ�ก�ศ ผมข้�มฝ่ังม�ถึงเกือบเท่ียง พอกลับในตอนเย็นคนชร�

เหล่�นั้นยังคงนั่งอยู่ อ�จจะเปลี่ยนอิริย�บถผู้คน แต่ ณ จุดนั้นยังมีคนนั่งอยู่

ไม่ข�ด และที่สำ�คัญผมแทบไม่เห็นรถยนต์   ผู้คนส่วนใหญ่ใช้จักรย�นในก�ร

เดินท�ง ไปเรียน กลับบ�้น ใช้ชีวิต มีหล�กหล�ยสไตล์ เมืองแบบนี้ดูสงบและ 

ไร้ซึ่งมลภ�วะท�งอ�ก�ศ สังคมบ�งสังคมจึงลอกเปลือกม�ดำ�เนินชีวิต ในขณะ

ที่สังคมบ�งสังคมเข�มีชีวิตของเข�แบบนั้นอยู่แล้ว ฉันใดผมคิดว�่วิถีคริสตชน

ก็ไม่ใช่เรื่องปรุงแต่ง ในที่สุดเมื่อเร�พย�ย�มจัดตั้งแล้ว มันต้องเป็นชีวิต

 “คณะ Friend’s of Jesus Passover (FOJP) เป็นกลุ่มค�ทอลิก 

เชื้อช�ติจีนในต่�งประเทศ ที่เดินท�งม�จ�กฮ่องกงเพื่อจัดคอนเสิร์ต (EV 

Concert)  ในประเทศไทย เป็นครัง้ที ่ 17 เพ่ือมอบคว�มสขุ คว�มหวงั และคว�มเชือ่ 

ผ่�นเสียงเพลง ประจักษ์พย�น ก�รพูดคุยและก�รสวดภ�วน� ในหัวข้อ “เพร�ะ

คว�มเชื่อ ข้�ฯ  จึงป่�วประก�ศ” โดยก�รจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้กลุ่มคณะ FOJP  

ต้ังใจท่ีจะมอบคว�มสุขเล็กๆ และคว�มผ่อนคล�ยฝ�กไว้ในจิตใจของผู้ฟังทุกท่�น

 ในคอนเสิร์ตจะดำ�เนินเป็นภ�ษ�ไทย ภ�ษ�จีนกล�ง ภ�ษ�จีนกว�งตุ้ง 

และภ�ษ�อังกฤษ โดยจะเปิดให้ทุกท่�นเข้�ชมฟรี 

 เร�ยินดีต้อนรับทุกท่�น ทั้งคริสตชนและโดยเฉพ�ะผู้ที่ม�จ�กศ�สน�

อื่น

 คอนเสิร์ต “เพร�ะคว�มเชื่อ ข้�ฯ จึงป�่วประก�ศ” จะจัดขึ้นในวันที่ 

6 สิงห�คม 2015 เวล� 19.00-20.30  น. ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บ�งรัก ร่วม

สร้�งสรรค์โดยสื่อมวลชนค�ทอลิกประเทศไทย”

 ข้อคว�มด้�นบนเป็นข้อคว�มแปลจ�กเอกส�รท่ีแจกในโอก�สก�ร 

จัดง�น EV Concert หรือเรียกเป็นภ�ษ�ไทยว�่ คอนเสิร์ตเพื่อง�นแพร่ธรรม 

โดยทีมง�นที่เรียกตัวเองว่� FOJP อย�่งที่ระบุข้�งต้น พวกเข�เป็นใคร พวกเข�

ก็เป็นกลุ่มคริสตชนเหมือนเร� ๆ ท�่น ๆ นี่แหละ แต่พวกเข�มีแรงบันด�ลใจว่� 

ถ้�พระสันตะป�ป�ตรัสว่�พวกเร�ควรร่วมมือกันแพร่ธรรมใหม่ พวกเข�จึงคิด 

ว่� ง�นแพร่ธรรมไม่ได้จบอยู่ที่วัด ที่พระสงฆ์ พวกเข�เป็นฆร�ว�ส บ�งคน 

เพราะความเชื่อ ข้าฯ จึงป่าวประกาศ
ม�ส่งส�รของคว�มรักนี้ แต่หลักคิดคือ ก�รแพร่ธรรมต้องเริ่มจ�กตนเองก่อน 

 ในคอนเสิร์ตจะมีอะไรพิเศษกว่�คอนเสิร์ตทั่วไปหรือ? คอนเสิร์ตของ

พวกเข�ไม่ได้เน้นแสง สี เสียง ก�รขับร้องที่สมบูรณ์แบบ แต่เนื้อห�ในบทเพลง 

ที่ร้องด้วยน้ำ�เสียงคุณภ�พ และเรื่องร�วของก�รแบ่งปันชีวิต จะเป็นเนื้อห�

สำ�คัญของคอนเสิร์ต ก�รชักชวนก�รสวดภ�วน�ขอพร ก�รบอกต่อสำ�หรับพ่ีน้อง

ต�่งคว�มเชื่อให้ได้ม�พบเห็น และร่วมรับชมและขับร้องบทเพลงด้วยกัน ก�ร์ด

ขอบคุณกันและกัน และพย�นชีวิตม�กม�ยทั้งจ�กประเทศเจ�้ภ�พและจ�กทีม

ของพวกเข� นักแสดงตัวจริงในค่ำ�คืนนั้นคือผู้ชมทุกคนต�่งห�ก

 พวกเข�จะม�สอนคว�มเชื่อแบบผิด ๆ หรือเชิญชวนให้เร�นับถือลัทธิ

คว�มเชื่อแปลก ๆ ที่พระศ�สนจักรไม่รับรองหรือเปล่�? หลังจ�กได้รับก�ร 

เชิญชวนให้ไปร่วมประชุมที่ฮ่องกง และได้ตอบรับ รวมทั้งตัดสินใจว�่จะร่วมจัด

คอนเสิร์ตในคร้ังน้ีกับเข� ผมเองได้ขอก�รยืนยันสถ�นภ�พของคุณพ่อท่ีรับผิดชอบ 

ม�ยังสภ�พระสังฆร�ชค�ทอลิกแห่งประเทศไทย และในท่ีสุดเม่ือเดินท�งไปประชุม

ก็ได้พบเห็นก�รซ้อม ร่วมประชุมและสรุปง�นกัน สิ่งที่เห็นและยืนยันได้คือ  

พวกเข�เป็นคริสตชนปกติไม่ต่�งจ�กพวกเร� แต่สิ่งที่พวกเข�มีคือ คว�มตั้งใจ 

น้ำ�ใจ คว�มศรัทธ� ที่พร้อมจะม�แบ่งปัน ที่เหลือคือก�รเปิดรับของเร� 

 ตกลงแล้วม�เล่นคอนเสิร์ตวันที่ 6 สิงห�คม แต่ได้ยินว่� ม�ตั้งแต่ 

วันจันทร์ท่ี 3 พวกเข�มีกิจกรรมอะไรบ้�งและถ้�เร�สนใจเร�จะติดต�มได้ท�งใด? 

ทีมของพวกเข�จะม�ถึงสน�มบินช่วงส�ยของวันที่ 3 หลังจ�กนั้นจะมีกิจกรรม

ทุกวัน อ�ทิ ก�รไปย่�นที่มีคนจีนอยู่จำ�นวนม�ก ทั้งในคว�มเป็นประเทศไทย 

เช่น เย�วร�ช ทั้งในคว�มเป็นพี่น้องคริสตชน คริสตจักรสะพ�นเหลือง หรือ 

ในคว�มเป็นวัดค�ทอลิก วัดแม่พระลูกประคำ� ก�ลหว่�ร์   หรือในวันที่สองของ

ก�รม� พวกเข�จะไปค�รวะพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช ไปโรงเรียนที่เปิดสอนภ�ษ�จีนคือโรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชยก�ร (ACC)  

และม�ที่สภ�พระสังฆร�ชค�ทอลิกแห่งประเทศไทย ที่นี่จะมีก�รต้อนรับอย่�ง 

เป็นท�งก�ร และร่วมจัดร�ยก�รพิเศษ ถ่�ยทอดสดก�รม�และเรื่องร�วของ

พวกเข� ในช่วง 14.00-15.00 น. ต่อจ�กนั้นพวกเข�จะได้ฟังพระภิกษุรูปหนึ่ง 

แนะนำ�เรื่องร�วของพุทธศ�สน�ในประเทศไทย และฝึกก�รภ�วน�ในแบบพุทธ 

วันถัดไป ยังมีก�รไปเยี่ยมเย�วชนที่โรงเรียนม�แตร์เดอีวิทย�ลัย และเวล�

อีกส่วนหนึ่งคือก�รตระเตรียมซ้อมคอนเสิร์ตร่วมกับศิลปินและนักร้องจ�ก

ประเทศไทย เร�จะรับชมเรื่องร�วของเข�ได้ท�งช่องยูทูปในช่องของสื่อมวลชน

ค�ทอลิกประเทศไทย คือ Thaicatholicmedia 

 เร�จะได้อะไรจ�กก�รม�ของพวกเข�? กิจกรรมในแบบของพวกเข�

ไม่ใช่ครั้งแรก หรือลองผิดลองถูก ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17 แล้ว โดยมี 3 ประเทศ 

ที่พวกเข�ม�เล่นคอนเสิร์ต ได้แก่ เมียนม�ร์ เวียดน�ม และประเทศไทย เมื่อ 

พระศ�สนจักรเปิดกว�้งสู่ผู้คน คว�มคิดของพวกเข�ก็คือ ก�้วออกไป ไกลที่สุด

เท่�ท่ีไกลได้ส่งส�รของคว�มรักและคว�มปร�รถน�ดี จ�กชีวิตหน่ึงสู่อีกชีวิตหน่ึง 

ไม่ได้เริ่มด้วยทฤษฎีแต่กำ�ลังจะทำ�ให้พวกเร�ได้เห็นในภ�คปฏิบัติ

 ข�กลับจ�กเก�ะลันเต�ที่ว่� ผมขึ้นไปนั่งชั้นสองของเรือโดยส�ร คน

ฮ่องกงที่ม�ดูแลเล่�ให้ฟังว่� เก�ะนี้แหละอีกฝั่งจะเป็นฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ ที่นี่ 

เป็นเก�ะใหญ่ ฝั่งนี้จะต่�งจ�กอีกฝั่งม�ก ผมยิ้มรับฟังเรื่องร�ว ก�รเดินท�ง

พ�คว�มเหนื่อยล�้ม�อย�่งเห็นได้ชัด โลกนี้มีสิ่งปรุงแต่ง จัดตั้งและสิ่งที่เป็น

ธรรมช�ติอยู่รอบตัวเร� ผมคิดว่�ถ้�ถ�มว่�ชีวิตคริสตชนธรรมช�ติของพวกเข�

คืออะไร คำ�ตอบคือ “เป็นและประก�ศคว�มรักของพระ” ที่อยู่ในตัวเข�

บรรณาธิการบริหาร

หม�ยเหตุ: ธีมของอีวีคอนเสิร์ตม�จ�กพระว�จ�ที่ว่� “I Believe, therefore I 

speak” (เพร�ะคว�มเชื่อ ข้�ฯ จึงป่�วประก�ศ) 

เรียนอยู่ บ�งคนทำ�ง�นแล้ว 

แต่พวกเข�ใช้ช่วงเวล� 15 

วันในก�รไปท่ี ใดก็ต�ม

บนโลกใบนี้ เพื่อชักชวน

คนให้รู้จักพระเจ้� ผ่�น

ท�งบทเพลงและรูปแบบ

คอนเสิร์ตของพวกเข�

 ค ง มี คำ � ถ � ม

ม�กม�ยเกิดขึ้นในใจของ

เร�บ้�ง อ�ทิ พวกเข�นำ�

ทุนท รัพย์ม�จ�กไหน? 

พวกเข�ออกค่�เดินท�ง

กันเอง พวกเข�ระดมทุน

จ�กแหล่งเงินทุนบ�้ง จ�ก

ผู้มีจิตศรัทธ�บ้�ง เพื่อ
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