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เปิดแล้ว! ร้านหนังสือ สื่อคาทอลิก “คฤศตัง” 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2015  (อ่านต่อหน้า 10)

“ฟื้นฟูชีวิตคริสตชน” วันที่ 30 กรกฎาคม 2015  วัดนักบุญโยเซฟ

บ้านโป่ง จัดฟื้นฟูชีวิตคริสตชน “วิถีชุมชนวัด”  โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช และ 

คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์   พร้อมทีมงาน มาแบ่งปันความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 

วิถีชุมชนวัดและฝึกปฏิบัติ  ทำาให้ผู้ท่ีเข้าร่วมฟ้ืนฟูชีวิตคริสตชนทราบถึงการดำาเนิน

วิถีชีวิตคริสตชนชุมชนวัด ที่ไม่ไช่เป็นคนดีอย่างเดียวแต่ต้องเป็นผู้เผยแผ ่

ด้วยการปฏิบัติตามแบบพระเยซูเจ้า 

ครูคำาสอนเพื่อศิษย์ ศตวรรษที่ 21 
อบรม ธมอ. และฆราวาสผู้สอนคำาสอน (อ่านต่อหน้า 8)
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จิตตารมณ์ของคณะ กับภารกิจในสังคมไทย

คุณพ่อติดคำา ใจเลิศฤทธิ์

อธิการเจ้าคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม

 คณะเบธาราม ก่อกำาเนิดที่ประเทศฝรั่งเศส โดยนักบุญมีคาแอล การี- 

กอยส์  เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1835 มีจิตตารมณ์ว่า “ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว

พระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายินดีทำาตามพระประสงค์ของพระองค์” (ฮบ 10:7) ปัจจุบัน

คณะเบธารามทำางานใน 14 ประเทศทั่วโลก

 คติพจน์ของคณะคือ ไม่ชักช้า ไม่มีข้อแม้ ไม่กลับคำา ทำาด้วยความรัก 

 คณะเบธารามเข้ามาทำางานในประเทศไทย เมื่อปี ค.ศ. 1951 หลังเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศจีน พระสงฆ์คณะเบธาราม จำานวน 10 

ท่าน รวมถึงพระสังฆราชลูเซียน ลากอสต์ ได้เข้ามาพักพิงในประเทศไทย ใน

ช่วงที่พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง พระสังฆราชแห่งกรุงเทพฯ ได้มอบหมาย

ให้พระสงฆ์เบธาราม ดูแลปกครองมิสซังในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน ต่อจากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส 

 สมาชิกคณะเบธารามได้ลงมือทำางานอย่างกล้าหาญ และเอาจริงเอาจัง 

ในการแพร่ธรรม ท้ังในเมืองและตามหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ท่ีมีชุมชนปกาเกอะญอ 

และอาข่า ซึ่งนับถือประเพณีเดิม (ถือผี) การกลับใจจึงเพิ่มมากขึ้น 

 ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1959 เชียงใหม่ได้รับการสถาปนาเป็น

สังฆมณฑลโดยมีพระสังฆราชลูเซียน ลากอสต์ สมาชิกคณะเบธารามเป็นประมุข

องค์แรก หลังจากนั้นสังฆมณฑลเชียงใหม่ค่อยๆ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และมี 

คริสตชนทั้งชาวพื้นราบ และกลุ่มชาติพันธุ์ เพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้เป็น

เวลา 58 ปี

 ในปี ค.ศ. 1988 คณะเบธารามได้ตัดสินใจสร้างบ้านเณรของคณะขึ้น

ในประเทศไทยที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นแห่งแรก

 ต่อมาปี ค.ศ. 1992 ได้สร้างบ้านสำาหรับผู้สนใจระดับชั้นมัธยมต้น 

ที่จังหวัดพะเยา มีจำานวนสามเณรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี ค.ศ. 2007 จึงสร้าง

บ้านอบรมสำาหรับเณรใหญ่ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม อีกแห่งหนึ่งและตั้งชื่อว่า 

บ้านการีกอยส์

 ภารกจิปจัจบุนัของคณะในประเทศไทย คอื ดูแลศูนยอ์บรมเดก็ชาวไทย 

ภูเขาแม่ปอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ศูนย์คาทอลิกพระวิสุทธิวงศ์ อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย เขตวัดนักบุญยอห์นอัครสาวก จ.พะเยา เขตวัดพระวิสุทธิวงศ์  

ห้วยบง เขตวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง เขตวัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ แม่แตง 

และศูนย์ฟรังซิสอัสซีซี แม่ตะวอ จ.ตาก ได้เริ่มภารกิจด้วยการประกาศข่าวดี 

เป็นธรรมทูตไปในถิ่นทุรกันดาร 

 นอกจากอบรมเด็กในศูนย์แล้ว ยังมีงานสอนคำาสอน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 

และดูแลวัดต่างๆ ร่วมงานกับสังฆมณฑลเชียงใหม่ ภารกิจท่ีพระสังฆราชประสงค์

จากพวกเรา เราก็ได้ตอบสนอง

 ปัจจุบันมีสมาชิกที่คนไทย 20 ท่าน มิสชันนารีเหลืออยู่ 4 ท่าน

โลกคือบ้านของเรา
         

คุณพ่อวัยพรต พุฒสา, OMI

 ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อมนุษยชาติ และโลกของ

เราในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ดังนั้น พระศาสนจักรเอง ได้ให้ความสำาคัญเสมอมา 

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะ

หาทางออกของการแก้ปัญหาเหล่านี้ แต่เป็นของทุกคนที่จะหาทางออกร่วมกัน 

เพื่อรักษาสิ่งสร้างของพระเจ้าให้อยู่กับลูกหลานของเราต่อไป คำานิยามของคำาว่า 

“สิ่งแวดล้อม” นั้น ไม่ได้หมายถึงแค่ ป่า เขา ลำาเนาไพร แม่น้ำา อากาศ และ

ต้นไม้นานาพันธุ์ อย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่คำาว่า “สิ่งแวดล้อม” ยังหมายถึง 

มนุษย์ในฐานะที่เป็นบุคคล มีศักดิ์ศรี มนุษย์เป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าด้วย 

เพราะทุกสิ่งถูกสร้างมาโดยพระเจ้า ทำาไมถึงรวมมนุษย์เข้าไปด้วย เหตุผลก็คือ 

มนุษย์ถูกสร้างมาโดยพระเจ้า และมนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งสร้างของพระเจ้า

รวมถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ต้องพ่ึงพาส่ิงสร้างของพระเจ้าด้วย จึงไม่แปลกท่ีมนุษย์ 

มีการอพยพ ย้ายถิ่นฐาน การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ การดำารงชีพ 

ที่ขาดสุขภิบาลที่ดีต่อชีวิตมนุษย์ เช่น อาศัยอยู่หนาแน่นเกินไปในเมืองหลวง 

หรือเมืองอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ่ การขาดแคลนอาหาร และการไม่ได้รับ 

การรักษาเท่าที่ควร เมื่อมีอาการเจ็บป่วย และหนีภัยสงคราม เป็นต้น

 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ได้ทรงกล่าวสุนทรพจน์ 

ใน วันสันติภาพสากลในปี 1990 ว่า “ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญนั้น เกิด

จากมนุษย์ขาดจิตสำานึกที่ดีทางด้านศีลธรรมที่ถูกต้อง” เพราะมนุษย์มองเห็น

แต่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก มนุษย์ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 

ตราบใดที่เรายังใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างที่เป็นอยู่ คือ มนุษย์มีความต้องการสูง 

ในด้านต่างๆ ของชีวิต เช่น การใช้พลังงาน  การสร้างโรงงานใหญ่ๆ เพื่อขยาย

กิจการ นั่นคือผลประโยชน์ที่สร้างให้กับตนเองที่ไม่มีคำาว่า เพียงพอ ย่อมมีผล

ต่อชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยไม่คำานึงถึงผล 

กระทบต่ออากาศ ชั้นบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในอนาคตอันใกล้

(อ่านต่อหน้า 4)
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โลกคือบ้านของเรา (ต่อจากหน้า 3)

 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ได้

ชี้แนะทางออกของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เราทำาได้

ก็คือ การเปลี่ยนรูปแบบของการดำาเนินชีวิตของเรา 

หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงตามศัพท์ทางศาสนา คือการกลับใจ 

เช่น การมีชีวิตที่เรียบง่าย มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต 

และใช้สิ่งต่างๆ ที่มีความจำาเป็นต่อชีวิตอย่างเพียงพอ 

มีการแบ่งปัน และเสียสละในการใช้ชีวิตท่ีหรูหรา ฟุ่มเฟือย

ในชีวิตประจำาวันของเรา ในอีกด้านหนึ่งมนุษย์จำาเป็น 

ต้องมีความสัมพันธ์กับส่ิงสร้างของพระเจ้าอย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได้ ถ้าปราศจากมนุษย์ ผู้ร่วมงานของพระเจ้าแล้ว สิ่ง

สร้างทั้งหลายก็ไม่เกิดผล และไม่มีความหมาย เพราะ 

สองสิ่งนี้ถูกสร้างมา  เพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตั้งแต่

แรกเริ่ม

 ในงานนิพนธ์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

กิตติคุณเบเนดิกต์ ท่ี 16 ได้อธิบายไว้ว่า “ส่ิงแวดล้อม

เป็นของประทานจากพระเจ้า เพ่ือมนุษย์ทุกคน มนุษย์

ต้องเคารพรักสิ่งสร้างของพระเจ้า มากกว่าที่จะแสวงหา 

ผลประโยชน์เพื่อความปรารถนาของตนเอง เพราะการ

หาผลประโยชน์จากสิ่งสร้างนั้น มีผลกระทบต่อชีวิต

ของมนุษย์ท่ีอยู่บนโลกใบน้ีเป็นอย่างมาก เราจำาเป็นต้อง 

เอาใจใส่ดูแลส่ิงแวดล้อม เพ่ือท่ีจะได้เก็บเก่ียวผลของมัน 

มากกว่าที่จะทำาลายมันลงไป” (Caritas in Veritate, 

2009)

 ในพระสมณสาส์นเตือนใจ “ความชื่นชมยินดี 

แห่งพระวรสาร” โดย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ไม่ได้กล่าวถึงปัญหาของส่ิงแวดล้อมโดยตรงเลยทีเดียว 

ในพระสมณสาส์นฉบับนี้ แต่พระองค์ทรงเชิญชวนให้เรา 

ได้ไตร่ตรอง และสำานึกถึงปัญหาของส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษยชาติ

ต้องเผชิญในปัจจุบันนี้ ดังนั้น มนุษย์เราจำาเป็นต้อง

เอาใจใส่สิ่งสร้างของพระเจ้า “ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เรา

มิได้เป็นรับผลจากประโยชน์เท่าน้ัน แต่เราต้องเป็นผู้ดูแล

ส่ิงสร้างอ่ืนๆ ด้วย โดยความเป็นจริงด้านกายภาพ พระเจ้า

ทรงทำาให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างใกล้ชิดกับโลกที ่

ล้อมรอบตัวเรา แผ่นดินที่กลายเป็นทะเลทราย เป็น

เหมือนโรคร้ายสำาหรับเราแต่ละคน และเราต้องคร่ำาครวญ

กับการสูญพันธุ์ของสัตว์ และพืชพันธ์ุต่างๆ เราจงอย่า

ทำาให้การผ่านไปของชีวิตเรา เป็นเครื่องหมายของการ

ทำาลาย และความตายที่ทำาร้ายชีวิตของเรา และชนรุ่น

ต่อไปในอนาคต” (ข้อที่ 215)

 อย่างไรก็ตาม ในพระสมณสาส์น “สิ่งสร้าง

ทั้งหลาย จงสรรเสริญพระเจ้า” (Laudato Si)  สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ชี้ให้เห็นถึงความงดงามของ

สิ่งสร้างจากพระเจ้า และโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่คือบ้าน

ของเรา เป็นที่น่าเศร้าเป็นอย่างยิ่งที่บ้านของเรากำาลังถูก

ทำาลายด้วยมือของเราเอง เช่น แม่น้ำาต่างๆ เต็มไปด้วย

ขยะท่ีมีสารพิษเจือปน  ภาคเกษตรกรรมเต็มไปด้วยการใช้ 

สารเคมีในการเพาะปลูก มันย่อมมีผลกระทบต่อชีวิต

ของเราอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เม่ือเรารับประทานมันเข้าไป 

ภาวะอากาศได้เปลี่ยนไปจากเดิม ฝนไม่ตกตามฤดูกาล

ที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ  ความแห้งแล้งมาเยือน การ

ขาดแคลนน้ำา น้ำาแข็งที่ขั้วโลกเหนือก็มีการละลาย ทำาให้

อุณหภูมิของโลกเราก็สูงข้ึน มีความร้อนท่ีตามมา เป็นตน้ 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เตือนเรา ให้

เห็นความสำาคัญต่อสิ่งสร้างของพระเจ้า เพราะในปัจจุบัน 

พืชพันธ์ุต่างๆ และสัตว์ต่างๆ ได้ถูกตัดแต่งพันธุกรรม

กันมากขึ้น เพื่อความต้องการของมนุษย์ในการแสวงหา

ผลประโยชน์ของตน ผลที่ตามมาคือ สิ่งสร้างเหล่านี้ 

ไม่ได้เติบโต และเจริญพันธ์ุ อย่างที่สิ่งสร้างเหล่านี้ควรจะ

เป็นไปตามธรรมชาติท่ีพระเจ้าทรงสร้างมาต้ังแต่แรกเร่ิม 

เช่น รสชาติ การออกผล ความงามตามธรรมชาติ 

ฯลฯ ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากน้ำามือของมนุษย์ 

ในการสร้างสิ่งต่างๆ แม้จะมีประโยชน์สำาหรับมนุษย์ใน

แง่ของการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ แต่ใน 

อีกด้านหน่ึงกลัับเป็นการทำาลายระบบนิเวศของธรรมชาติ

ให้เปลี่ยนไปจากเดิม แม้กระทั่งทรัพยากรธรรมชาติใน 

แต่ละประเทศที่เป็นเจ้าของกลับไม่ใช่เจ้าของ ดังนั้น 

ประเทศท่ียากจน ได้ถูกประเทศท่ีร่ำารวยแย่งชิงทรัพยากร 

ธรรมชาติไปจะด้วยวิธีใดก็ตาม เช่น เป็นไปตามระบบ

ของการค้า การตลาด  และเศรษฐกิจ การแลกผลประโยชน์

โดยอาศัยการเมืองเป็นตัวชี้นำา

 สิ่งเหล่านี้กลายเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ

ชีวิตของมนุษย์เราทั้งหลายและโลกของเรา มีการย้าย

ถิ่นฐาน การอพยพของคนเรา เพื่อชีวิตที่ดีกว่า หรือ 

การทำาสงครามกัน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ตนเอง

ได้รับ ผลที่ตามมาคือ ได้เกิดขบวนการค้ามนุษย์ที่ทำา

กันเป็นธุรกิจ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ได้ถูกทำาลาย

ลง คุณค่าชีวิตมนุษย์ไม่มีความหมายอีกต่อไป เพราะ

มนุษย์บางกลุ่มไม่ได้มองคุณค่าของความเป็นมนุษย์

ด้วยสายตาแห่งความรัก ความห่วงใย มนุษย์ในฐานะที่

เป็นบุคคลไม่มีความหมายแล้ว เพราะมนุษย์เป็นเพียง

แค่สินค้าหรือวัตถุเท่านั้น

รักโลกต้องดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักของเรา

 ส่ิงสร้างท้ังหลายเป็นการเผยแสดงของพระเจ้าที่

ตรัสกับเรา เป็นรหัสธรรมล้ำาลึกแห่งความรักของพระเจ้า

ที่ผ่านทางสิ่งสร้างของพระเจ้า มนุษย์ต้องมีจิตสำานึกที่ดี

ในการอยู่ร่วมกันกับสิ่งสร้างหรือสิ่งแวดล้อมของพระเจ้า

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การเคารพและรักส่ิงสร้างจึงมีความ

จำาเป็น มนุษย์ถูกเรียกมาเพื่อดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งสร้าง 

ทั้งหลายไม่ใช่มาเป็นผู้ครอบครองสิ่งสร้างเหล่านี้

 การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นมี 

ความจำาเป็นในเชิงของการสร้างสรรค์ต่อชีวิตของเรา  

และส่ิงสร้าง ไม่ใช่ใช้ในการทำาลายให้หมดไปจากโลกใบน้ี 

อย่างไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ในชีวิตของ 

มนุษย์น้ัน มันจะไม่ถูกสร้างมาให้มีอิทธิพลต่อการทำาลาย

ศักดิ์ศรีมนุษย์และศักดิ์ศรีของสิ่งสร้างของพระเจ้าเพราะ 

มนุษย์จำาเป็นต้องรักษาสิ่งสร้างทั้งหลายเพื่อลูกหลาน

ของเรา การสร้างความสมดุลของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

จึงมีความจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งนำามา

ด้วยสุขภาพที่ดีต่อมนุษย์ ยังนำามาด้วยความสวยงาม

ต่อบ้านของเรา คือ โลกนั่นเอง

 ความเป็นหน่ึงเดียวกันของมนุษย์ และส่ิงแวดล้อม 

นั้น มีความจำาเป็นอย่างยิ่งในเชิงความหมายของมนุษย์

มีพ้ืนฐานของความเช่ือและความรักในพระเจ้า เม่ือมนุษย์

มีความรัก เขาต้องแสดงความรักของเขาต่อมนุษย์ด้วย

กัน รวมถึงสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวของเขา ผลตามมาคือ

มนุษย์จะไม่ทำาลายซึ่งกันและกัน และสิ่งสร้างทั้งหลาย

ของพระเจ้า เพราะความรัก คือ กฎพื้นฐานของศีลธรรม

ในชีวิตของคริสตชน 
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31 กรกฎาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l วันท่ี 31 กรกฎาคม เป็นวันฉลองนักบุญอิกญาซีโอ 

แห่งโลโยลา องค์อุปถัมภ์คณะเยสุอิต    ท่านเป็นที่รู้จัก 

อย่างกว้างขวางในเร่ืองการฝึกจิตปฏิบัติซ่ึงนักบวชเยสุอิต

ยังคงปฏิบัติกันอยู่ในทุกวันนี้ แต่นักเทววิทยาชาวสเปน

ท่านนี้ไม่ได้ต้องการจะเป็นพระสงฆ์มาก่อน    มันเริ่มต้น 

ตอนท่ีท่านได้รับบาดเจ็บจากสงครามท่ีรบกับชาวฝร่ังเศส 

เมื่อท่านกำาลังพักฟื้นก็ได้อ่านหนังสือ 2 เล่ม เล่มหนึ่ง 

คือพระประวัติของพระเยซูเจ้าและอีกเล่มหนึ่งคือ

ประวัติบรรดานักบุญ    ท่านได้ซาบซ้ึงและมีแรงบันดาลใจ 

อย่างมาก และการกลับใจฝ่ายวิญญาณก็บังเกิดขึ้น     ในปี 

ค.ศ. 1534 ท่านและเพื่อนอีก 6 คน รวมเอานักบุญ 

ฟรังซิสเซเวียร์อยู่ด้วย ก็ได้ประกาศถือศีลบนความยากจน 

ความบริสุทธ์ิและความนบนอบ    คณะเยสุอิตได้รับการรับรอง 

ในปีค.ศ. 1540 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 3 

สมาชิกในคณะจะทำางานเป็นธรรมทูตประกาศพระวรสาร 

งานด้านการศึกษา วัฒนธรรม และความยุติธรรมใน

นักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา เป็นใคร? 

นักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา

สังคม   คนหลายรุ่นผ่านไปและต้องพบกับความยากลำาบาก 

คณะถูกประกาศให้หยุดการงานทั้งหมดในปีค.ศ. 1773 

ภายใต้คำาสั่งของพระสันตะปาปา แต่ได้รับการอนุญาต

กลับมาทำางานอีกโดยสำานักวาติกัน ใน 41 ปีให้หลัง  

ในปีค.ศ. 1814

l มีสมาชิกคณะเยสุอิตอยู่ทั่วโลกราวๆ 17,000 คน 

คณะเยสุอิตเป็นคณะนักบวชชายที่ใหญ่ที่สุดในพระ

ศาสนจักรคาทอลิก และแน่นอนสมาชิกคนหนึ่งที่ได้รับ

ความนิยมมากท่ีสุดก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

นั่นเอง

l นับเป็นคณะที่เริ่มต้นมาได้กว่า 400 ปีโดยนักบุญ 

อิกญาซีโอแห่งโลโยลา ชายหนุ่มชาวสเปนผู้เริ่มจาก 

การอ่านพระประวัติของพระเยซูเจ้าและประวัติบรรดา

นักบุญของชาวคาทอลิก

l http://www.romereports.com/2015/07/31/

patron-saint-of-jesuits-who-was-st-ignatius-of-

loyola

พระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงสวดทำาวัตรเย็น

ร่วมกับเด็กช่วยมิสซา
ที่มาเข้าเฝ้ากว่า 9,000 คน

4 สิงหาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พวกเขามาจากท่ัวทวีปยุโรปเพ่ือเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา 

เด็กช่วยมิสซามากกว่า 9,000 คน ต้องการเข้าถึง  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่เสด็จไปด้วยรถขับ

เคลื่อนทั่วลานมหาวิหารนักบุญเปโตร หลังจากที่ทรง

ทักทายสัตบุรุษแล้วบรรยากาศก็ปรับสู่ เรื่องพิธีการ 

โดยพระสันตะปาปาทรงนำาสวดทำาวัตรเย็นท่ามกลาง

ความอบอ้าวของฤดูร้อนในกรุงโรม   พระองค์ตรัสว่าการ 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกับพระเจ้ามี

รากฐานเบื้องต้นและสำาคัญมากมาจากการสวดภาวนา 

ตอนหนึ่งว่า “การได้รู้จักพระองค์ในศีลมหาสนิท ในการ

รับใช้ที่พระแท่นบูชาของพวกลูก ทำาให้ลูกสามารถเปิด

ตัวเองแก่ผู้อ่ืนเพ่ือเดินทางมุ่งหน้าผจญภัยไปด้วยกัน   

ต้ังเป้าหมายร่วมกันและพบพลังท่ีจะไปให้ถึงจุดหมาย 

นั้น”

l การไตร่ตรองบทอ่านประจำาวันในหนังสือประกาศก

อิสยาห์ ซ่ึงพระเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่ท่าน    แต่ประกาศก 

อิสยาห์กลับไม่กล้าเข้าไปใกล้  พระสันตะปาปาตรัสว่า

ความเช่ือจะต้องไม่ใช่อะไรที่เอาไปเก็บไว้ข้างๆหรือ

ปกป้องเอาไว้ในหลุมหลบภัย แต่เป็นพลังผลักดันที่นำา

มาแบ่งปันกับผู้อื่นและเอามาใช้ในชีวิตด้วยความยินดี 

ตอนหนึ่งว่า “เป็นความงดงามเพียงใดที่ตระหนักได้ว่า

ความเชื่อนำาเราออกจากตัวเอง ออกจากความโดดเดี่ยว 

เพราะแท้จริงกลับทำาให้เราเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชม

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า : ผู้ที่เคยหย่าร้าง
แล้วแต่งงานใหม่ไม่ได้ถูกขับออกจากพระศาสนจักร
5 สิงหาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

ยินดีท่ีได้เป็นเพื่อนกับพระ

เยซูเจ้า ความเชื่อชักนำาเราไป 

สู่ผู้อ่ืน ทำาให้เราเป็นผู้แพร่ธรรม

อย่างเป็นธรรมชาติ”

l พระสันตะปาปาตรัสอีกว่า 

พระเจ้าไม่ทรงประทับบนบัลลังก์สูงส่งที่เราไม่อาจเข้า

ถึง ผ่านทางศีลมหาสนิท พระองค์ทรงทำาให้พระองค์

เป็นของถวายที่ประทานพละกำาลัง ความเมตตาและ

การอภัย ตอนหนึ่งว่า “เป็นความชื่นชมยินดีแท้จริงที่

จะตระหนักว่าเราช่างเล็กน้อยและอ่อนแอแค่ไหน และ

ตลอดเวลาได้รับรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงช่วยเราให้เข้มแข็ง

สามารถรับมือกับอุปสรรคท้าทายของการเดินทาง

สำาคัญยิ่งใหญ่ร่วมไปกับพระองค์ในชีวิต”

l นี่เป็นการชุมนุมเด็กช่วยมิสซาจากทวีปยุโรปนับพัน

คนแต่ส่วนใหญ่มาจากประเทศเยอรมนี จะจัดเช่นนี้ที่

นครรัฐวาติกันทุกห้าปี

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงสอนคำาสอน 

เก่ียวกับครอบครัวต่อจากคร้ังก่อนๆ ในการเข้าเฝ้า

ทั่วไป คราวนี้พระองค์ทรงพิจารณาเรื่องคริสตัง

ผู้หย่าร้างและไปแต่งงานใหม่ นับเป็นหัวข้อที่มี 

เนื้อหาน่าสนใจอย่างเต็มเปี่ยม โดยเฉพาะการ

ประชุมสมัชชาพระสังฆราชคร้ังต่อไปท่ีกำาลัง 

จะมาถึง นี่เป็นการเข้าเฝ้าทั่วไปครั้งแรกหลังจากหยุดไปช่วงฤดูร้อนในเดือนกรกฎาคม และพระสันตะปาปา

ตรัสอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับประเด็นนี้ ตอนหนึ่งว่า “ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ พระศาสนจักรรู้ดีว่าสถานการณ์เช่นนี้ 

ขัดแย้งกับศีลศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชน พระศาสนจักรมีท่าทีมองดูด้วยสายตาของผู้เป็นครูแต่ก็ประคับประคอง

ด้วยหัวใจของผู้เป็นแม่ หัวใจที่ให้กำาลังใจจากพระจิตเจ้า เพื่อแสวงหาชีวิตที่ปกติสุขดีและมีความรอดพ้น 

ให้แก่ประชากร”

l พระสันตะปาปาทรงอธิบายว่า การร่วมช่ืนชมและเป็นพ่ีเป็นน้องในความรักและความจริงเป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรับ

คู่แต่งงาน ท่ามกลางสิ่งที่หลายคนเข้าใจ พระสันตะปาปาตรัสชัดเจนว่าคนที่หย่าร้างและไปแต่งงานใหม่มิได้ 
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บทอธิษฐานภาวนา

ผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในสวรรค์

ราฟาแอล

 อะไรเป็นเหตุให้พวกสาวกถามพระเยซูเจ้าว่า ใครจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่

ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์? พวกเขาจัดการเลือกตั้งหรือ? เรื่องเหล่านี้เป็น

เพียงการคิดกันไปเอง แต่เราก็สามารถสรุปได้ว่า ในบรรดาพวกสาวกมีผู้ที่คิด

ว่าตัวเองดีกว่าผู้อื่น 

 หากใครคนหนึ่งในบรรดาสาวกที่คิดจะเป็นผู้ที่เด่นที่สุดในพวกเขา 

เขาจะตกใจเมื่อได้ยินพระองค์ทรงให้คำาตอบแก่พวกเขา และหากว่าเราเข้าใจ

ถึงความหมายอันลึกซึ้ง เขาก็จะตกใจเช่นเดียวกัน บทอ่านจากพระวรสาร 

ที่เรานำามาพิจารณาในวันนี้ จะทำาให้เราตกใจที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า การเป็น 

ผู้ยิ่งใหญ่ในพระอาณาจักรสวรรค์ เขาต้องเป็นเสมือนเด็กๆ เราอาจจะไม่ทราบ

ว่าในยุคสมัยของพระเยซูเจ้า เด็กๆ มิใช่จุดศูนย์กลางของครอบครัวเหมือน

กับในปัจจุบัน ในยุคของพระเยซูเจ้าเด็กๆ เป็นบุคคลที่มีความสำาคัญน้อย ไม่

เคยมีใครรับฟังความคิดเห็นของเด็กๆ

 เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า เด็กๆ จะยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์ 

พระองค์ตรัสเกินความจริงหรือ? อ่านดูแล้วเราจะเห็นว่า มิใช่เป็นเช่นนั้น 

พระองค์ตรัสเพิ่มเติมอีก โดยทรงเล่าเรื่องอุปมาเรื่องแกะหนึ่งร้อยตัว ตัวหนึ่ง

หายไป คนเลี้ยงแกะทิ้งแกะเก้าสิบเก้าตัว ออกตามหาตัวที่หายไป จนกระทั่ง

ได้ตัวที่หายไปกลับมา พวกที่โลกมองดูว่าไร้ความสำาคัญ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ใน 

สายพระเนตรของพระเจ้า

“จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นคนธรรมดาๆ เหล่านี้คนใดเลย”

(มัทธิว 18:10)

 ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระบุตรของพระองค์ทรงสอนว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ในพระอาณาจักรสวรรค์คือผู้ที่คนอื่น ถือว่ามีความสำาคัญน้อยที่สุด โปรดทรง

ช่วยลูกอย่าให้ตัดสินตามมาตรฐานของโลก มาตัดสินพ่ีน้องของลูก แต่ให้สำานึก 

ว่าความยิ่งใหญ่อันแท้จริงอยู่ที่การเป็นเสมือนเด็กเล็กๆ อาแมน

มัทธิว 3:16-17

.....เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

แล้วเสด็จข้ึนจากน้ำา  ทันใดน้ันท้องฟ้า

เปิดออก พระองค์ทอดพระเนตร

เห็นพระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมา

เหนือพระองค์ดุจนกพิราบ  และมี 

เสียงจากสวรรค์กล่าวว่า  “ผู้นี้เป็น 

บุตรสุดท่ีรักของเรา เป็นท่ีโปรดปราน
ของเรา”

     

ฟังเสียงพระเจ้าในความเงียบ
 Madame Ernestine Schumann-Heink  เป็นนักร้องโอเปร่า 

ทีม่ชีือ่เสยีงคนหนึง่ของโลก…..  แตก่อ่นหนา้นัน้เธอตอ้งเผชญิอปุสรรคของชวีติ 

ขั้นสาหัสก่อนเช่นกัน

 ช่วงแรกๆ ของการฝึกฝนการร้องโอเปร่า  เธอถูกสามีทิ้ง  แถมสามี 

ก็ไม่ได้ทิ้งทรัพย์สินของครอบครัวให้แก่เธอเลย  เธอหน้ามืด  คิดไม่ตกว่าจะทำา

อย่างไรกับชีวิตตนเองและลูกๆ อีก 4 ชีวิต  ซ้ำาร้ายเธอป่วยเป็นไข้สูง  กลุ้มอก

กลุ้มใจมากและสิ้นหวัง  ชีวิตของเธอตกต่ำาจนสุดขีด   ทำาให้เธอคิดฆ่าตัวตาย  

ไม่ใช่เฉพาะชีวิตของเธอเองเท่านั้น  แต่รวมถึงชีวิตของลูกตัวเล็กๆ อีก 4 คน

ด้วย

 ค่ำาคืนวันหนึ่ง  เธอพาลูกทั้ง 4 คน  ออกนอกบ้านไปยังทางรถไฟ 

สายด่วน  Express  นอกกรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย  เธอนั่งบนรางรถไฟ

พร้อมกับกางแขนออกกอดลูกข้างละ 2 คน  เพื่อรอให้รถไฟสายด่วน Express 

วิ่งทับเธอและลูกๆ ให้พ้นจากความทุกข์ยากของชีวิตบนโลกนี้

 ค่ำาคืนนั้นเงียบสงัด  แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงเล็กๆ ดังขึ้นมาจากลูกสาว

คนเล็ก   “คุณแม่คะ  หนูรักคุณแม่จังเลย คุณแม่พาหนูและพี่ๆ กลับบ้านดีกว่า 

อยู่ตรงนี้หนาวเหลือเกิน”......    เสียงเล็กๆ ท่ามกลางความเงียบสงัดนี้ทำาให้เธอ 

ต่ืนจากภวังค์แห่งความหมดอาลัยตายอยากในชีวิต เสียงเล็กๆ น้ีเปรียบเสมือน

น้ำาทิพย์ที่ตกจากฟากฟ้ามาชโลมจิตใจที่ปวดร้าวเต็มไปด้วยบาดแผลแห่งความ

หมดหวัง ความสิ้นหวังของชีวิต.....  เธอรีบลุกขึ้นทันที  เพราะเธอเริ่มได้ยิน

เสียงรถด่วนกำาลังวิ่งมาด้วยความเร็ว   แล้วพาลูกทั้งสี่คนออกจากรางรถไฟนั้น 

พ้นจากความตายอย่างหวุดหวิด

 หลังจากนั้นเธอล้มเลิกความคิดต่างๆ ด้านลบลง  และเริ่มต้นชีวิตใหม่

ด้วยความคิดด้านบวก  และด้วยทิศทางชีวิตใหม่สู่ความหวัง  สู่พระเจ้า  ใน

เวลาไม่นาน  เธอได้กลายเป็นนักร้องโอเปร่าที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง

 ในชีวิตประจำาวันของเราทุกคน  พระเจ้าก็ตรัสกับเราด้วย  “เสียงเล็กๆ” 

นี้เช่นกัน  อยู่ที่เราที่จะเงี่ยหูฟังไหม  เราจะได้ยิน  “เสียงเล็กๆ”  นี้ของพระเจ้า”  

ได้ก็ต่อเม่ือเรารู้จักจัดชีวิตของเราให้อยู่ในความเงียบสงัดของจิตใจ แม้เหตุการณ์

ภายนอกจะส่งเสียงอึกทึกครึกโครมสักเพียงใดก็ตาม  ในช่วงทำางานของเรา

แต่ละวันเราสามารถจัดเวลา “อยู่เงียบๆ กับพระองค์”  ได้เสมอ
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ประกาศ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที่ สสท 087/2015

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทยและเมียนมาร์

 จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายประเทศทั่วเอเชีย สืบเนื่องจากอิทธิพลของพายุไซโคลนโกเมน (Komen) ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก

ในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ อาทิ จีน อินเดีย ปากีสถาน เมียนมาร์... ทำาให้เกิดน้ำาท่วมสูง ดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกของ

ประเทศเมียนมาร์ เกิดความเสียหายเป็นจำานวนมาก มีผู้ที่ได้รับผลกระทบไร้ที่อยู่อาศัย ประชาชนสูญหาย และมีผู้เสียชีวิตเป็นจำานวนมาก 

พื้นที่เกษตรกรรม ไร่นา เสียหาย และในหลายพื้นที่ที่ประสบภัยยังไม่สามารถเข้าถึงได้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบ

จากอิทธิพลของพายุดังกล่าว  ทำาให้เกิดน้ำาท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของจังหวัดในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ประชาชน

ได้รับความเดือนร้อนเป็นจำานวนมากเช่นเดียวกัน

 กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ที่ได้รับผล 

กระทบจากอุบัติภัยที่เกิดขึ้น อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชากรทั้งในประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ และประเทศ

เพื่อนบ้านอื่นๆ ด้วย  ดังนั้น เพื่อมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของเพื่อนพี่น้องของเราเหล่านี้  ขอเชิญชวนทุกสังฆมณฑล  คณะนักบวช 

ชาย-หญิง หน่วยงาน องค์กรคาทอลิก และพี่น้องคริสตชนผู้มีน้ำาใจดี และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันภาวนาขอพระเจ้าโปรดบรรเทาใจต่อผู้ที่

ได้รับผลกระทบ และดลบันดาลให้สถานการณ์คลี่คลายในเร็ววัน  พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนร่วมกันสมทบปัจจัยให้ความช่วยเหลือ โดยสามารถ

บริจาคได้ที่ กรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

เช็คสั่งจ่าย : มิสซังโรมันคาทอลิกฯ Caritas Thailand (บรรเทาฯ) หรือ

โอนเงิน : มิสซังโรมันคาทอลิกฯ Caritas Thailand (บรรเทาฯ)

  ธนาคารทหารไทย สาขาพัฒน์พงศ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 170-2-14540-8

“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำาสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำาต้อยที่สุดของเรา

ท่านก็ทำาสิ่งนั้นต่อเรา...” (มัทธิว 25:40)

 ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนในน้ำาใจดีของทุกท่าน  ที่ร่วมมือกันช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องของเราที่ยากลำาบาก และขอพระเจ้าโปรด

อวยพรและบรรเทาใจให้เพื่อนพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยครั้งนี้ด้วย

(พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร  สันติสุขนิรันดร์)                                       (พระสังฆราชฟิลิป  บรรจง  ไชยรา)

ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย                                  ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม (Caritas Thailand)

หมายเหตุ - กรุณาส่งเอกสารสำาเนาการโอนเงินมาที่ 0-2681-3900 ต่อ 1502 (วงเล็บ “ช่วยเหลือน้ำาท่วมฯ”)  
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ผลบิาน...
 ผมยืนอ่านโปสเตอร์ที่ห้องโถงของโรงเรียน
มัธยมแห่งหนึ่ง ในขณะที่รอลงทะเบียนเรียนให้กับ
ลูกชาย มีข้อคิดเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับภาพที่
มีพื้นหลังเป็นท้องฟ้า และมีดอกไม้คล้ายกับดอก 
ดาวเรืองสีขาวและสีเหลืองไขว้กันอยู่บนสนามหญ้า
 “No two flowers bloom in exactly the 
same way.” เป็นข้อความที่อยู่บนโปสเตอร์นั้น
 มีนักเรียนกว่า 2,000 คน ครู ผู้ปกครอง
และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเดินผ่านห้องโถงนั้นใน
แต่ละวัน คงมีใครบางคนเหมือนผมที่หยุดอ่าน คิด 
และได้ข้อคิดจากการอ่านนั้น
 ขออนุญาตไม่แปลความหมายเป็นภาษา
ไทยตรงๆ แต่ขอแสดงความคิดเห็นจากข้อความ 
ดังกล่าวเป็นคำาว่า... โอกาส การเริ่มต้น ความ
สามารถ ความพยายาม ความพอเพียง เอกลักษณ์
เฉพาะตัวและการเป็นตัวของตัวเอง 
 เหมือนกับโลกใบนี้ให้โอกาสสิ่งมีชีวิตแต่ละ
ประเภทในช่วงจังหวะเวลาที่ต่างกัน 
 ในช่วงชีวิตของเราแต่ละคนเช่นกัน ความ
สำาเร็จ ความสุข ความทุกข์ ผ่านเข้ามาและก็ผ่านไป 
 คนส่วนใหญ่ชอบอยู่กับความสำาเร็จและ
ความสุขในชีวิต บางคนเมื่อมีความทุกข์ ปัญหา
และอุปสรรคในชีวิตผ่านเข้ามาวันใด ไม่สามารถอยู่
กับมันได้ โดยคิดว่านั่นเป็นวันสุดท้ายของชีวิต หนี
อุปสรรคและปัญหาและลาจากโลกนี้ไป
 ความกดดัน ความเครียด การแข่งขัน การ

เปรียบเทียบ การขาดความรักความเอาใจใส่ การขาด
ที่พึ่งทางใจ ความโลภ ความโกรธเกลียด ความชิงชัง 
ความอาฆาตพยาบาท การแก้แค้นและความเห็นแก่ตัว 
มักเป็นสาเหตุหลักๆ ที่ทำาให้ชีวิตอับเฉา
 ไม่ใช่เพราะสาเหตุของความยากจน ขัดสน 
หรือปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีทำาให้คนเราท้อแท้ ตรงกันข้าม 
เด็กๆ ในชนบท เกษตรกร ครอบครัวที่มีพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจไม่ดี กลับดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด และ
สามารถเอาชนะข้อจำากัดดังกล่าวได้
 หรือแม้แต่ปัญหาด้านสุขภาพ หลายคนยอมรับ
ความอ่อนแอทางร่างกายจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 
ต่อสู้และอยู่กับชีวิตจนกว่าลมหายใจจะหยุดไป ทำาหน้าท่ี
อย่างดีท่ีสุดจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตอย่าง 
ไม่ยอมแพ้
 เม่ือถึงเวลาท่ีดอกไม้ของชีวิตบาน ก็ได้อวด
โฉมความงามของตนท้าทายแสงอาทิตย์ และทุ่งหญ้า
ด้วยความภูมิใจ
 ความงามของชีวิตไม่ได้วัดกันท่ีทรัพย์สมบัติ
ที่มีหรือความสำาเร็จที่ผ่านมา แต่เป็นความสุขที่
เป็นความพอเพียงในชีวิต มีบุคคลที่รัก มีความรัก 
ความเข้าใจ และการดูแลเอาใจใส่อยู่เคียงข้าง 
 เราตื่นขึ้นมาในแต่ละวัน ชีวิตคงเป็นเหมือน
ผืนผ้าใบท่ีว่างเปล่าของนักวาดภาพ หรือเป็นหน้ากระดาษ
ที่ปราศจากตัวอักษรของนักเขียน เราเองเป็นศิลปิน
อยู่ท่ีว่าเราจะวาดภาพอะไรลงบนผืนผ้าใบ หรือจะเขียน
อะไรลงบนกระดาษนั้น
 เราแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน เหมือนความงามของดอกไม้
ที่มีความหลากหลาย
 ความแตกต่างกันทางบุคลิกภาพ เพศ วัย  
เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคม ค่านิยม 
ความสามารถ อารมณ์และการเรียนรู้ มิได้เป็น
อุปสรรคที่ทำาให้ความงามของชีวิตลดน้อยลง 
 หรือแม้แต่สังคมของมนุษย์เงินเดือน การต่อสู้ 
สร้างผลงานเพ่ือแลกกับผลตอบแทนท่ีได้รับ เราสามารถ
สร้างสมดุลของชีวิตได้ด้วยการมีสติและยอมรับในสิ่ง
ที่เป็น ในบางช่วงเวลาเราความหยุดและถอยออกมา
มองภาพรวมของชีวิตบ้าง
 ในวันที่ฟ้าเปลี่ยนสี เราเองยังคงใช้ชีวิตอยู่
อย่างที่เป็นและจงพอใจในสิ่งที่มี
 เราอาจไม่ต้องรอคอยให้ดอกไม้ของเรา 
เบ่งบาน แต่เราสามารถชื่นชมความงามของดอกไม้
อื่นได้อย่างไม่มีความอิจฉาตาร้อน
 เพราะความงามคือความงามท่ีทำาให้สวน
ดอกไม้และทุ่งหญ้าน้ันมีความงาม ดอกไม้ทุกดอก ต่าง 
ทำาหน้าท่ีของตนอย่างดีตามสีสันที่ธรรมชาติได้
ออกแบบไว้
 และอย่าได้เสียใจ เมื่อดอกไม้นั้นได้เหี่ยวเฉา
ลงวันใดวันหนึ่ง เพราะเมล็ดพันธุ์ที่ดอกไม้แต่ละดอก
มีจะแผ่ขยายความงามออกไป เม่ือวันเวลาท่ีเหมาะสม 
มาถึงอีกครั้งหนึ่ง 
 วงจรของชีวิตจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ใน
สภาพแวดล้อมและยุคสมัยที่อาจเปลี่ยนไป แต่ภายใต้ 
พระจันทร์และพระอาทิตย์ดวงเดียวกัน ความงามของ 
ดอกไม้ยังคงเป็นความงามที่ไม่แปรเปลี่ยน
 จงภูมิใจในสิ่งที่เป็นและพอใจในสิ่งที่มี...

ครูคำาสอน (ต่อจากหน้า 2)

หัวข้อ “ครูคำาสอนเพื่อศิษย์ ศตวรรษที่ 21”  แผนก
คริสตศาสนธรรม คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้
จัดอบรม ธมอ. ครูคำาสอน ในหัวข้อ “ครูคำาสอนเพื่อ
ศิษย์ ศตวรรษที่ 21” ที่บ้านธารพระพร สามพราน 
นครปฐม ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2015 มีผู้เข้า 
ร่วมรับการอบรมทั้งหมด 30 คน  
 เริ่มโดยวจนพิธีกรรม พระวรสารที่คัดเลือกจาก 
พระวรสารนักบุญลูกา บทที่ 24 ข้อ 13 ... ศิษย์สอง
คนกำาลังเดินทางไปยังหมู่บ้านเอมมาอูส ...เขาก็ตาสว่าง 
และจำาพระองค์ได้ กิจกรรมในวันแรก ซิสเตอร์พรพิรุณ 
จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบโครงการได้ช้ีแจงจุดประสงค์
ของการจัดประชุมในครั้งนี้ ต่อเนื่องจากการประชุมปี
ที่แล้ว ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ได้ให้โอวาท ข้อคิด 
โดยยกพระดำารัสของพระสันตะปาปามาตอกย้ำาให้กับ 
ซิสเตอร์ในการเป็นครูคำาสอนที่ร้อนรนและกระตือรือร้น 
จากนั้นผู้แทนแต่ละบ้านได้เล่าภาพรวมต่างๆ เก่ียวกับ 
งานคำาสอน ทั้งในระบบและนอกระบบ บางหมู่คณะ 
สอนนักเรียนโดยตรง บางหมู่คณะต้องติดตามกับนักเรียน
หอพัก ศิษย์เก่า และกับชาวต่างชาติ เช่นชาวอิตาเลียน 
และชาวสเปน เป็นต้น 
 ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี นำาเสนอ
หลักสูตรคำาสอนมัธยมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ความเป็นมาของหลักสูตร ทำาไมต้องมีหลักสูตรคริสต- 
ศาสนธรรม ความจำาเป็น และวิธีการที่จะนำาไปใช้ และใน
ช่วงค่ำาได้มีกิจกรรมสนุกกับเกมพระคัมภีร์ในบรรยากาศ
แบบพี่น้อง
 วันท่ีสองภาคเช้า คุณพ่อไพยง มนิราช บรรยาย 
หัวข้อ “จิตตารมณ์แห่งการฉลองปีศักดิ์สิทธิ์” คุณพ่อ
ได้บรรยายและถ่ายทอดเนื้อหาความเป็นมาได้อย่าง
เข้มข้นทำาให้ได้เห็นพระเมตตารักของพระผ่านทาง
เหตุการณ์ต่าง ๆ  ความกตัญญูรู้คุณต่อบรรดามิสชันนารี 
ที่มาเริ่มภารกิจวางรากฐานให้กับพวกเราชาวไทย  
 ภาคบ่าย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ อบรม
หัวข้อ “ครูคำาสอนเพื่อศิษย์ ศตวรรษที่ 21” ครูคำาสอน
เป็นผู้ที่นำาความเชื่อให้เยาวชนมารู้จักพระคริสตเจ้า ครู
ผู้สอนไม่เพียงแต่พึงพอใจวิธีการเก่า ๆ ให้ท่องจำา แต่
ต้องศึกษาเรียนรู้หาวิธีการที่ทำาให้เด็กเกิดความรู้ ความ
รัก จนถึงสามารถนำาไปดำาเนินชีวิตได้ ครูคำาสอนใน
ศตวรรษที่ 21 นี้ การทำางานเป็นทีม และให้นักเรียนทำา 
โครงการงานคำาสอน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำา
มาประยุกต์การสอนคำาสอนกับนักเรียน สุดท้ายคุณพ่อ
ได้สรุปงานวิจัยคุณลักษณะ 9 ประการของการเป็นครู
คำาสอน ลักษณะที่เด่นชัดที่สุดคือ เป็นครูคำาสอนบุคคล
ที่รักพระเป็นเจ้า     
 ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ แบ่งกลุ่ม 
WORK SHOP   แบ่งปันถึงสิ่งที่ได้รับและประทับใจ 
 ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค ฝ่ายสื่อสารมวลชน 
ได้นำาเสนอวิธีการดูภาพยนตร์  และได้ยกตัวอย่างภาพยนตร์ 
เร่ืองชัมบาลา   ให้การบ้านนำากลับไปดูเป็นหมู่คณะพร้อม 
มีใบงานตอบคำาถาม  
 จากน้ัน ช่วงเย็นเราได้ภาวนาทำาวัตรพร้อมนมัสการ
ศีลมหาสนิท เพื่อให้ชีวิตแห่งการเป็นครูคำาสอนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการพบพระกับพระเจ้ามากขึ้น 
 ส่วนในวันสุดท้าย ได้ไปเยี่ยมศูนย์ NCC (ศูนย์
รวมสื่อต่าง ๆ จากทุกสังฆมณฑล) 
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คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นประธานวจนพิธีกรรม

เสกและอวยพร แผนกร้านค้าและสวัสดิการหลุยส์มาร์ท 

พร้อมเปิดร้านหนังสือ สื่อคาทอลิก “คฤศตัง” ร้าน

หนังสือแสงสว่างแห่งชีวิต ท่ีบริเวณช้ัน 1 โรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์ สาทร

 สำาหรับแผนกร้านค้าและสวัสดิการหลุยส์มาร์ท 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์น้ี จัดข้ึนเพ่ืออำานวยความสะดวก

ในด้านต่าง ๆ ที่จำาเป็นให้กับบรรดาผู้ป่วยและญาติผู้

มาเยี่ยม ประกอบด้วยร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านจำาหน่าย

เวชภัณฑ์ ตลอดจนร้านหนังสือ ซึ่งหนึ่งในร้านหนังสือ

ที่เพิ่งเปิดล่าสุด คือ “คฤศตัง” ร้านหนังสือแสงสว่าง

แห่งชีวิต ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ที่ตั้งใจ

ให้เป็นร้านสื่อและสิ่งพิมพ์คาทอลิกของทุกคนอย่าง

แท้จริง เป็นทั้งการให้บริการและเป็นงานอภิบาลของ

ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทยในแง่ของการใช้สื่อ 

โดยชื่อร้าน “คฤศตัง” นำามาจากชื่อหนังสือเล่มแรกที่

บรรดามิสชันนารีพิมพ์ขึ้นเพื่อประกาศข่าวดีในแผ่นดิน

สยาม คือ “คำาสอนคฤศตัง” ที่ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1796 

ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการระลึกถึงและขอบคุณในคุณงามความดี

ของบรรดามิสชันนารีในอดีต อีกทั้งเป็นการยืนยันว่า 

ร้าน “คฤศตัง” น้ี เป็นร้านหนังสือของคริสตชนคาทอลิก 

ส่วนแบบตัวหนังสือ เป็นการประทับลายมือของพระ 

คาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ซึ่งท่านเป็นผู้ก่อกำาเนิด

กองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์   

 คุณพ่อสุรชัย ได้ให้ข้อคิดโอกาสนี้ว่า “ชีวิต

คนเรา เราเดินอยู่ในวงกลม ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมา และ

เราก็ทำาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลา   ที่จริงแล้วเราต้องรู้จัก

ออกไปจากวงกลม เพื่อพบกับสิ่งใหม่ๆ บ้าง มีคนถาม

ว่า เมื่อออกจากวงกลมแล้วจะเจออะไร สิ่งแรกที่เราเจอ 

คือการเปล่ียนแปลง เรามนุษย์ไม่สามารถกลัวการเปล่ียนแปลง 

และไม่สามารถรอให้การเปล่ียนแปลงมาหาเรา แต่เป็นเรา 

ต้องรู้จักสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงค้นหาสิ่งใหม่ๆ 

ขึ้นมา บางทีเราต้องกล้าที่จะทำา เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง 

แล้วพยายามทำาให้การเปลี่ยนแปลงนั้นนำาผลดีมาให้กับ

เรา”

 “มนุษย์แสวงหาความมั่นคงของชีวิตของเรา 

แต่ถ้าเรายังเดินอยู่ในวงกลมมันก็ไม่มีอะไรท่ีทำาให้เรา

มั่นคง  มนุษย์แสวงหาความสุขกันตั้งแต่เด็กจนตาย 

เด็กเวลาที่เขาไม่มีความสุขก็ร้องขอความสุขจากผู้ใหญ่ 

ตอนจะตายก็ร้องขอความสุขจากคนรอบข้างว่าทำา

อย่างไรให้เขาตายอย่างมีความสุข ไม่ทุกข์ทรมาน หรือ

มีอะไรที่ยังค้างคาในชีวิต” 

เปิดแล้ว! (ต่อจากหน้า 2)  “พ่อเชื่อว่าไม่มีสถานที่ไหน ที่สามารถให้ความ

สุขแก่มนุษย์อย่างลึกซึ้งได้นอกจากที่โรงพยาบาล เรา

ทุกคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลจึงมีหน้าที่ช่วยกันสร้างความ

สุข เราไม่สามารถรอให้ความสุขมาหาเรา แต่ความสุข

นั้นเราต้องคิดและสร้างขึ้นมา” 

 “ถ้าหัวใจมนุษย์มันเปลี่ยนไม่ได้มันก็ไร้ค่า  ถ้า

จะสร้างความสุขเราต้องช่วยกันสร้าง ไม่ใช่คนหนึ่งสร้าง 

อีกคนหนึ่งทำาลาย การสร้างนั้นยาก แต่การทำาลายนั้น 

ง่าย เหมือนอย่างเราสร้างตึกหลังนี้กว่าเราจะสร้างเสร็จ

ใช้เวลาเป็นปี แต่ว่าเราสามารถทุบทำาลายมันเพียงวัน

หรือสองวัน  เพราะฉะนั้น คนเราก็เหมือนกัน สิ่งที่เรา 

สร้างมาทั้งหมดเพียงแค่คนๆ เดียว แค่คำาพูดคำาเดียว 

มันก็ทำาลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำามาได้ คนเราจึงม ี

อิทธิพลท่ีจะสร้างสรรค์ และทำาลาย เราต้องรู้จักเปล่ียนแปลง

ชีวิตของเรา เปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา พยายามทำาและ

สร้างสิ่งดีๆ ให้เพิ่มขึ้นๆ”

 ร้าน “คฤศตัง” จะเป็นศูนย์รวมของหนังสือ 

และส่ือคาทอลิก ท้ังของส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

เอง และของบรรดาพันธมิตรด้านสื่อสิ่งพิมพ์คาทอลิก

อื่น ๆ เช่น แม่พระยุคใหม่ คณะซาเลเซียน คณะ

พระมหาไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม ศูนย์คำาสอนกรุงเทพฯ 

และจากนักเขียนคาทอลิก เป็นต้น

 นอกจากนี้ ร้าน “คฤศตัง” ยังมีมุมสำาหรับการ

เสวนาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ถึงแนวคิดของบรรดานักเขียน 

ต่าง ๆ โดยจะมีการจัดเสวนาเดือนละครั้ง ส่วนเด็ก ๆ  

(อ่านต่อหน้า 15)
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

1

 “มิสชันนารีนักเดินทาง” คือคำาท่ีผมคิดได้ทันที

หลังจากอ่านเรื่องราวของคุณพ่อลมบาร์ด ... คุณพ่อ

ผู้เดินทางสำารวจแม่น้ำา ... ช่วงเวลาที่ท่านทำาหน้าที่ดูแล

สามเณรที่บ้านเณรบางช้าง ... ระหว่างปิดเทอมเดือน

มกราคม ค.ศ. 1877 คุณพ่อเริ่มทำางานแพร่ธรรม

แบบใหม่ บรรดาผู้ให้การอบรม ได้แก่ คุณพ่อรุสโซ 

อธิการ และคุณพ่อลมบาร์ด คิดว่าไม่สามารถพักผ่อน

ได้ดีเท่ากับการพาพวกนักเรียน (สามเณร) ออกเดินทาง

ไปสำารวจทางเรือตามลำาน้ำาเจ้าพระยา เป็นการทัศนาจร 

คุณพ่อทั้งสองใช้โอกาสนี้ในการเยี่ยมเยียนหมู่บ้าน 

คนต่างศาสนาที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำาและทำาการ

ประกาศข่าวดี ถ้าไม่ได้ด้วยการเทศน์สอนตามระบบ 

อย่างน้ันก็ทำาให้พวกเขาได้รู้จักข่าวดีด้วยการสนทนา 

โดยทั่วๆ ไป คุณพ่อได้รับการต้อนรับอย่างดี และ 

คำาพูดต่างๆ ของท่านก็มีคนฟังด้วยความเคารพ มีสอง

ครอบครัวจากบ้านแป้ง มณฑลเมืองพรหม ทางเหนือ

ของกรุงเทพฯ ขอเข้าศาสนาเป็นคริสตัง

 ผมคัดลอกข้อความจากหนังสือเล่มหนา ที่ปก

ด้านหน้าเขียนไว้ว่า “ชีวประวัติมิสชันนารี” ที่คุณพ่อ

วิกตอร์ ลาเก ได้รวบรวม และเรียบเรียงจากเอกสาร

ต่างๆ ของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส และ

จากเอกสารรายงานประจำาปี ที่เขามักจะเขียนส่งไปยัง 

บ้านศูนย์กลางคณะที่ฝรั่งเศส ... ผมเชื่อว่าคนเรา

เมื่อออกแรงทำางานอย่างเต็มที่ ทำางานอย่างเต็มใจ 

พระเจ้าก็จะบันดาลให้เกิดผลอย่างเต็มเปี่ยมด้วย

เช่นกัน ... แต่ถ้าผลที่ออกมาไม่เต็มล้นอย่างที่ตั้งใจ ก็

ไม่เป็นไร เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้า ที่บางที

ตอนนี้ยังไม่เข้าใจ แต่จะเป็นผลดีได้เสมอ เมื่อยอมรับ

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ... ผมยังเชื่ออีกว่า “เมื่อพระเจ้า

บันดาลให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น พระองค์ก็มีเหตุผลของ

พระองค์” บางทีเราอาจหาคำาตอบจนพบแต่คำาถาม ... 

แต่เมื่อยอมรับได้ แม้ไม่มีคำาตอบแต่ก็ยังวางใจเสมอ...

2

 ผมจำาได้ว่าเม่ือครั้งศึกษาความเป็นมาของ 

วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก ... เรื่องราวของการเดินทาง

ครั้งนั้นของคุณพ่อลมบาร์ด ก็มีบันทึกไว้ด้วยเช่นกัน ... 

 ในปี 1877 พระสังฆราชหลุยส์ เวย์  ได้

สังเกตเห็นว่า ที่จะไปเชียงใหม่คงเป็นการยากลำาบาก

ถึงตัดสินใจจะตั้งกลุ่มเป็นระยะ ๆ ขึ้นไป จึงจะสำาเร็จ 

ท่านจึงสำารวจแม่น้ำาเจ้าพระยา...1 ซึ่งภายหลังมีการตั้ง

กลุ่มคริสตังที่บ้านแป้ง ปากน้ำาโพ และที่พิษณุโลก .. 

ท้ังน้ีก็มีเป้าหมายเพ่ือขยายงานแพร่ธรรมไปยังเชียงใหม่ 

พิษณุโลกจึงมีความสำาคัญ เพราะเป็นทางผ่านที่บรรดา

มิสชันนารีผ่านขึ้นไปทำางานในภาคเหนือของไทย

 ในปี 1878 คุณพ่อลมบาร์ด เทศน์สอนตั้งแต่

อยุธยาจนถึงพิษณุโลก และมีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูการ

แพร่ธรรมในเขตนี้อีกครั้ง การเทศน์สอนของท่านที่

พิษณุโลก ทำาให้มีคนกลุ่มใหญ่มาฟังสิ่งที่ท่านเทศน์ แต่

ก็ยังไม่มีใครเข้าเป็นคริสตังเลย ที่สุดแล้วท่านก็เดินทาง

กลับไปประจำาที่วัดบ้านแป้ง สิงห์บุรี 2

3

 “เมื่อกางเขนปักลง ความเชื่อก็บังเกิด” ... 

ท่อนหนึ่งจากเพลงโอกาสฉลองครบ 125 ปีวัดพระ 

นามกรเยซู บ้านแป้ง ... ที่คุณพ่อเจ้าอาวาสนักเขียน 

ในสมัยนั้นแต่งไว้ และเป็นแบบนี้จริงๆ เราคิดถึงการ 

เดินทางแห่งพระพรของพระเจ้า ท่ีนำาข่าวดีมาสู่บ้านเมือง 

ของเรา ... เราคิดถึงคุณพ่อลมบาร์ด ผู้เป็นต้นกำาเนิด

แห่งความเชื่อของวัดแห่งนี้ ... เราขอบคุณท่าน ... 

ผมนำาประวัติของท่านมาให้อ่านอีกสักนิด และเมื่อ

พิจารณาจากภาพที่ดูไม่ชัดเท่าไร และขอให้เราขอบคุณ

พระผ่านท่าน ...

 “เมื่อพระคุณเจ้าเวย์ ทราบเรื่องอย่างละเอียด 

การออกแพร่ธรรมแบบนี้ ตามท้องถิ่นซึ่งยังไม่เคยม ี

มิสชันนารีเดินทางไป และอีกอย่างหน่ึงก็เป็นการเดินทาง

ที่สะดวกง่ายดาย ทางลำาน้ำาเป็นทางที่สามารถไปถึงได้

ทุกเทศกาล พระคุณเจ้าจึงมอบหมายให้คุณพ่อลมบาร์ด 

ทำางานนี้ของท่านต่อไป และให้ดำาเนินการจัดตั้งวัด 

แห่งหนึ่งที่ซึ่งท่านจะได้รวบรวมคริสตังที่กระจัดกระจาย 

และพวกคนต่างศาสนาซึ่งปรารถนาเข้ามาถือคริสตัง 

ให้มาอยู่รวมกัน ... คุณพ่อเลือกเอาบ้านแป้งเป็น 

ที่ตั้งวัด เพราะที่นั่นมี 2 ครอบครัว ที่เคยขอกลับใจ 

เข้าศาสนา อาศัยความร้อนรน และความขยันขันแข็ง

ของท่าน ภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี ก็ได้จัดตั้งกลุ่มคริสตชน

เล็กๆ ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยคริสตังเก่า (ญวนสามเสน) 

และคริสตังใหม่กับพวกที่กำาลังเรียนคำาสอน ... ท่านจึง

สร้างวัดไม้ไผ่ หลังแรก ในปี ค.ศ. 1877”

 ป.ล. ผมค้นภาพคุณพ่อลมบาร์ด ค่อนข้างยาก

ถึงยากมาก จนวันหนึ่งเข้าไปที่ห้องพิพิธภัณฑ์ของวัด 

และพบภาพเก่านี้ที่คุณพ่อรังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ เจ้า-

อาวาสองค์ก่อนได้รวบรวมไว้ ... ภาพเก่าคราวนี้เล่า

เรื่องราวอันเป็นตำานาน เพื่อบอกเล่าความจริงอย่างหนึ่ง 

ว่า 

“การเดินทางแห่งพระพร

บอกสอนพวกเราทุกคน 

ว่าพระองค์ทรงนำาทางไม่ห่างร้างไกล 

จากจุดหมาย 

อาณาจักรของพระองค์ 

บนโลกนี้เหมือนในสวรรค์ 

ก็ที่มือเธอและฉันยังเกี่ยวกัน 

ตลอดไป” 

... (ท่อนหนึ่งจากบทเพลงการเดินทางแห่งพระพร จาก

การประพันธ์ของ คุณพ่ออนุชา ไชยเดช อดีตเจ้าอาวาส

อีกท่านหนึ่ง) 

1 หนังสืออนุสรณ์ 125 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อวัด

พระนามกรเยซู บ้านแป้ง หน้า 26
2 โรแบต์ โกสเต, บาทหลวง, ประวัติการเผยแพร่ 

คริสตศาสนาในสยามและลาว. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

อัสสัมชัญ. 2549), หน้า 436

คุณพ่อลมบาร์ด ... 

มิสชันนารีนักเดินทาง 

อันเป็นการเดินทาง

แห่งพระพร
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ประกาศก  (ต่อจากหน้า 5)

ขอคำ�ภ�วน�เพ่ือระลึกถึง

ยอแซฟ พงศ์พัฒน์ (โกวิทย์) วิศวพรบุตร
เกิดใหม่ในพระเจ้า 25 กันยายน 2549 ครบ 9 ปี

ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาระลึกถึง 

วันศุกร์ท่ี 18 กันยายน 2558  เวลา 17.30 น.

ท่ีวัดพระจิตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ต้องโทษปัพพาชนียกรรม ประโยคดังกล่าวทำาให้ผู้ฟัง

ในห้องประชุมเปาโล ที่ 6 ของวาติกันต้องหยุดปรบมือ 

อย่างพร้อมเพรียง พระองค์ตรัสว่า “คนเหล่านี้มิได ้

ต้องโทษปัพพาชนียกรรม พวกเขาไม่ได้ถูกขับออกจาก

พระศาสนจักร และจะต้องไม่ปฏิบัติเยี่ยงนั้นต่อพวกเขา 

พวกเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร”

l พระองค์ยังตรัสถึงเด็กๆ พระสันตะปาปาตรัสว่า

เด็กๆต้องทนทุกข์อย่างมากในสถานการณ์นี้และเพราะ

เหตุผลนี้ กลุ่มคริสตชนจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษว่า

ได้ปฏิบัติอย่างไรต่อพ่อแม่ของพวกเขา ตอนหนึ่งว่า 

“นอกนั้น เราจะแนะนำาพ่อแม่เหล่านั้นได้อย่างไรเพื่อ 

พวกเขาจะได้ทำาทุกสิ่งทุกอย่างในการสั่งสอนชีวิต 

คริสตชนให้แก่ลูกๆ ของเขา เป็นแบบอย่างที่ดีในการ

ซ่ือสัตย์ต่อพระเจ้าและปฏิบัติศาสนกิจ ถ้าเรากันพวกเขา 

ออกไปห่างไกลจากกลุ่มคริสตชน?”

l บทสรุป พระสันตะปาปาทรงเตือนว่าไม่มีหนทางแก้ไข 

ปัญหาแบบง่ายๆเพ่ือมาใช้กับทุกกรณีในเร่ืองน้ี พระองค์

ทรงเสริมว่ากลุ่มคริสตชนจะต้องช่วยประคับประคอง

คู่แต่งงานเหล่านี้และช่วยพวกเขาให้เดินทางมุ่งไปใน

หนทางความเชื่อด้วยการสวดภาวนาและงานความรัก 

รับฟังพระวาจาของพระเจ้าและจัดให้มีการศึกษาแบบ 

คริสตชนให้แก่ลูกๆของพวกเขาซ่ึงเป็นเรื่องจำาเป็น 

อย่างยิ่ง

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับกลุ่มพลศีล

ว่าจงมีความกล้าหาญมั่นคง

7 สิงหาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l สมาชิกกลุ่มพลศีลราวหน่ึงพันห้าร้อยคนเข้าเฝ้าสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส ณ สำานักวาติกัน พวกเขามา

จาก 35 ประเทศทั่วโลกได้มอบการต้อนรับที่เปี่ยมพลัง 

เมื่อพระสันตะปาปาเสด็จเข้ามาในห้องประชุม    พวกเขา 

มายังกรุงโรมเพื่อฉลองวาระครบ 100 ปี ของการก่อ

ตั้งกลุ่มพลศีลและมาร่วมงานชุมนุมระดับชาติ พระสัน- 

ตะปาปาทรงให้ข้อคิดและตอบคำาถามแบบกันเอง มี

เด็กคนหนึ่งพูดไม่ได้แต่พระสันตะปาปาทรงทำาให้เธอ 

หัวเราะ  มีเด็กอีกคนหน่ึงถามคำาถามเพ่ือสร้างบรรยากาศ

ให้พระสันตะปาปาทรงตอบแบบชาตินิยมชาวอาร์เจนตินา

 “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสคะ ใครเก่ง

กว่ากัน เปเล่ หรือมาราโดน่า? (อ่านต่อหน้า 17)

คุณสุรชัย บุญตันรัตน์ ทำาบุญ              500   บาท

  อุทิศให้เปโตร บุ้ง จุงเต็ง

  เกรโกรี ปิติ บุญตันรัตน์    

 คุณชุติมา บุญธีรวัชร                  1,000  บาท

  อุทิศให้ยอแซฟ หยูเต็ก แซ่ฮึง

  อันนา หนู แซ่ฮึง

  ฟรังซิสโก คำารณ บุญธีรวัชร

  ยอแซฟ สุชาติ บุญธีรวัชร 

  และวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง              

ครอบครัว “หิรัญเศรษฐ์ธาดา”          200  บาท

คุณหมอประสิทธิ์ - คุณลัดดา จันทราทิพย์ 

                                           2,000  บาท

  อุทิศให้มารีอา เทเรซา สิทธิดา จันทราทิพย์

 สำาหรับท่านที่ประสงค์จะสมทบกองทุนฯ เช็ค 
สั่งจ่ายการพิมพ์คาทอลิก หรือโอนเงินเข้าบัญชีออม-
ทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-2-
01976-5 (หมายเหตุ เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้ง
ให้ทราบด้วยโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 
0-2681-5401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วย
ความขอบพระคุณ)

หุบเขา

ทุกแห่ง

จะถูกถมให้เต็ม

ภูเขาและเนิน

ทุกแห่ง

จะถูกปรับ

ให้ต�า่ลง

ทางคดเคี้ยว

จะกลายเป็น

ทางตรง

ทางขรุขระ

จะถูกท�าให้ราบเรียบ

และมนุษย์ทุกคน

จะเห็นความรอดพ้น

จากพระเจ้า

(ลูกา 3:5-6)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 35 ประจำาวันที่ 23-29 สิงหาคม 2015 หน้า 15

  วัดนักบุญคลารา 

เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณ 

บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 

สิงหาคม เวลา 10.30 น.  

คุณพ่อฟรัง ซิส เซ เวี ยร์

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

เดชา อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 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)

 วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ  โกวิทวาณิช เป็นประธาน  

 วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก อ.กำาแพงแสน 

จ.นครปฐม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 19 กันยายน เวลา 

10.30 น. คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล และ 

คุณพ่อเปโตร พลาพล ล้ิมสุธาโภชน์ พระสงฆ์ใหม่

ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน

 วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพมหานคร ฉลอง 

แม่พระไถ่ทาส วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน เวลา 

18.00 น. พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี เป็นประธาน 

 วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 26 กันยายน เวลา 10.00 น. 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  

เป็นประธาน (งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์ กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ท่ี 4 ตุลาคม เวลา 10.00 น. 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  

เป็นประธาน

 

 

 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 

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระลูกประคำา สัตหีบ จ.ชลบุรี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระลูกประคำา บ้านสร้าง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

สังฆมณฑลจันทบุรี

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.มหาสารคาม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม  เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.อำานาจเจริญ  ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม  เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน 

 วัดแม่พระมหาชัย จ.ร้อยเอ็ด เสกวัดใหม่ 

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม ฉลองอาสนวิหารวันอาทิตย์ที่ 6 

กันยายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน (สอบถามโทร. 

0-3470-3219 โทรสาร 0-3473-0865)

 วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง 

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 27 

กันยายน  เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วย-

กระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 

4 ตุลาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน (สอบถามเส้นทางได้ที่

คุณพ่อกฤติเดช รุจิรัตน์ โทร. 08-1857-4335)

 วัดนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี อ.กระบุร ี

จ.ระนอง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 กันยายน เวลา  

10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  

เป็นประธาน

 วัดพระแม่มารีอามารดาคริสตชน อ.เมือง 

จ.สิงห์บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 12 กันยายน เวลา  

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา แม่สอด จ.ตาก ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม เวลา 10.30 น. 

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

ก็จะมีมุมหาความรู้และความเพลิดเพลินได้จากข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับคาทอลิกบรรจุไว้เต็มในคอม- 

พิวเตอร์ ทั้งประวัติวัดคาทอลิกและข้อมูลด้านต่าง ๆ 

ของวงการคาทอลิก ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำาหรับ 

เด็ก ๆ  และเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำารายงาน

ของนักเรียน

 ด้านหน้าร้านเป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของพระศาสนจักร

คาทอลิกให้แก่ผู้ที่ผ่านไปมาได้รับทราบข้อมูล

 ร้าน “คฤศตัง” จึงเป็นทั้งสถานที่นัดพบเพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิด เป็นสนามงานอภิบาลในเชิงสื่อ

เพื่อค้นคว้าหาความรู้ เป็นศูนย์รวมข้อมูลที่บ่งบอกถึง

ความเป็นคริสตชนและการจรรโลงจิตใจ และที่สุด ร้าน 

“คฤศตัง” จึงเป็นร้านหนังสือที่จะก่อเกิด “แสงสว่าง

แห่งชีวิต” 

 ร้าน “คฤศตัง” ตั้งอยู่ในบริเวณชั้น 1 โรง

พยาบาลเซนต์หลุยส์ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 

07.00-19.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 0-2681-

3900 ต่อ 1801 

 

 วัดดวงหทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  เป็นประธาน

 สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี 

สองคอน  บ้านสองคอน  ต.ป่งขาม  อ.หว้านใหญ่ 

จ.มุกดาหาร ฉลองสักการสถานวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  

เวลา 10.00 น.

 สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี 

สองคอน บ้านสองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ 

จ.มุกดาหาร ฉลองสักการสถานวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 

เวลา  10.00 น.   

เปิดแล้ว! (ต่อจากหน้า 10)
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] 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

] 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 

และทีมงาน (มิสซาวันอาทิตย์ 09.00 น. ที่วัดน้อย

อาราม)

] แผนกผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญ

ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุ 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 วันที่ 7-9 สิงหาคม และ 5-7 ตุลาคม 2015 

ที่บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม  และค่ายพระคัมภีร์สำาหรับ

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 และเยาวชน 

นอกระบบโรงเรียน วันที่ 23-25 ตุลาคม 2015 ที่ 

บ้านสวนยอแซฟ  จ.นครปฐม ค่าลงทะเบียนแต่ละ

ครั้งคนละ 500 บาท

 สนใจติดต่อได้ท่ี  ฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียน

เขตวัด หรือที่คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ / อาจารย์

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข  แผนกพระคัมภีร์  บ้านผู้หว่าน 

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

73110 โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 

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

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  www.catholic.or.th 

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณ- 

ฑลกรุงเทพฯ จะจัดแข่งขันตอบคำาถามพระคัมภีร์  

สำาหรับโรงเรียนในสังกัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

คณะนักบวชและฆราวาส ในเขตอัครสังฆมณฑล 

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

ชั้นม.4-6 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2015 ที่ 

บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม ค่าลงทะเบียน

ทีมละ 100 บาท (ทีมละ 2 คน) สำาหรับครูและ 

ผู้ติดตามคนละ 50 บาท 

   สนใจติดต่อได้ท่ีฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียน

เขตวัด หรือที่คุณครูทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ / อาจารย์

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข  แผนกพระคัมภีร์  บ้านผู้หว่าน 

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

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

E-mail:thaibible@hotmail.com และดาวน์โหลด 

ข้อมูลได้ที่  www.catholic.or.th

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อวิบูลย์ 

ลิมปนวุฒิ จิตตาธิการ  12 กันยายน / 10 ตุลาคม 

2015 เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 

เวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา ที่วัด 

พระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพมหานคร  

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

4700-8789 

]  ฉลองอารามคาร์เมไลท์ นครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 26 

กันยายน 2015 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน 

] ฉลองอารามคาร์เมไลท์ จันทบุรี วันเสาร์ที่ 3 

ตุลาคม 2015 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชซิลวีโอ  

สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก เดือนกันยายน เข้าเงียบ Lectio ที่

ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง เย็นวันพฤหัสบดีที่ 10 - 

เที่ยงวันอาทิตย์ที่ 13  / วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม / วันเสาร์

ที่ 7 พฤศจิกายน / วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585 

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง 

ประชุมชั้น 3 อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี 

โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ 

ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ pslohsiri@gmail.com, 08-

1781-4504 หรือดร.สุนทรี โคมิน komin.suntree@

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

พรรักษา aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-

1953 หรือคุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.

com, 08-9117-9100

] ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิแบบ WCCM กับคุณพ่อวิชัย 

โภคทวี, SJ ที่บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ทุกวันจันทร์ เวลา 17.00-18.00 น. สอบถามได้ที่ 

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

vphokthavi@yahoo.com

]มูลนิธิเซนต์มาร์ติน (วัดพระแม่มหาการุณย์) ต้องการ 

รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำาแหน่งดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ฝ่าย

บุคคล/ธุรการ จำานวน 1 ท่าน คุณสมบัติ จบปวส.-

ปริญญาตรี ทั้งเพศชายและหญิง ใช้ Program Office 

ได้คล่อง ขับรถได้(มีใบขับขี่) หากมีประสบการณ์และ 

ตรงสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่พัฒนา

ชุมชน จำานวน 1 ท่าน คุณสมบัติ จบปริญญาตรี ทั้ง

เพศชายและหญิง สามารถขับรถได้ (มีใบขับขี่) สามารถ

ที่นี่มีนัด
ทำางานนอกเวลาได้ ถ้ามีประสบการณ์ หรือวุฒิปริญญา

ตรี 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’) แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม  

สามารถส่ังจองได้ที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-5401 

 

 

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

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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แล้วเธอซึ่งเป็นชาวบราซิลถือธงชาติประเทศบราซิลใน

มือก็ตอบเองว่า....เปเล่”

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเสริมว่าความตึงเครียด

และความขัดแย้งเป็นเรื่องจำาเป็นต้องเกิด ถ้าไม่มี สังคม

จะเป็นเหมือนสุสาน แต่พระองค์ตรัสว่าการไม่ลงรอยกัน 

สามารถแก้ไขได้ด้วยการเสวนา ตอนหนึ่งว่า “ความ

ตึงเครียดทำาให้พวกเธอเติบโต มันพัฒนาคุณธรรมใน

ชีวิตของพวกเธอ วัยรุ่นหนุ่มสาวจะต้องมีคุณธรรมแห่ง

ความกล้าหาญมั่นคง คนหนุ่มสาวที่ไม่มีความกล้าหาญ

ม่ันคงจะไม่มีความม่ันใจและมีวิญญาณท่ีแก่ชรา พวกเธอ 

จะจัดการกับความตึงเครียดได้อย่างไร? ก็โดยการเสวนา

l พระสันตะปาปาทรงอธิบายว่าการมีชีวิตท่ามกลาง

การขัดแย้งตลอดไม่ใช่ทัศนคติที่ปกติสุข ผู้ฟังได้ถาม

พระองค์ว่าจะจัดการปัญหาที่มีกับพ่อแม่ของตนอย่างไร 

แต่พระสันตะปาปากลับตรัสถึงปู่ย่าตายาย พระองค์ทรง 

ขอให้พวกเขาอย่าลืมพวกท่านเพราะพวกเขามักถูก

สังคมหลงลืม ตอนหนึ่งว่า “เมื่อปู่ย่าตายายอาศัยกับ

เราในบ้าน พวกท่านมักจะช่วยให้เราแก้ปัญหาความ

ประกาศก  (ต่อจากหน้า 14)
ตึงเครียดที่ประสบพบเจอทุกวันในครอบครัวให้ผ่านไป

ได้ อย่าลืมปู่ย่าตายายล่ะ...ตกลงนะ?”

l เมื่อมาถึงเรื่องความเชื่อของพระสันตะปาปา มีคำาถาม

ว่าอะไรเป็นความท้าทายสำาคัญต่อพระองค์ท่ีทรงต้อง

เผชิญ พระองค์ตรัสตอบว่า “พ่อขอบอกว่าการที่เรา

สามารถพบความสงบในพระเจ้า ความสงบที่พระเยซูเจ้า 

เท่านั้นทรงมอบให้ได้...ในการงาน..ในหน้าที่ประจำาวัน

ของพ่อความท้าทายก็คือ การจะต้องได้พบกับความสันติ

เพราะหมายถึงพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา พระเจ้าทรงประทับ

ใกล้ๆ แต่แล้วก็จะมีการท้าทายในเรื่องอื่นๆ อีก แล้ว

เราต้องแยกแยะให้ออกว่าสันติไหนที่มาจากพระเยซูเจ้า

และสันติไหนที่ไม่มาจากพระองค์”

l ในช่วงสรุป พระองค์ทรงอธิบายว่าปีศาจมันไม่ยอม

ให้พวกเขามีสันติสุขเพราะมันพยายามล่อลวงอยู่เสมอ 

พระองค์ทรงสรุปว่าการได้รู้จักกับสันติสุขของพระเยซูเจ้า

เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สุด    สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงขอให้พวกเขาสวดภาวนาเพื่อพระองค์ ตรัส

อำาลา ทรงอวยพรพวกเขาและปล่อยให้ดนตรีบรรเลง 

ต่อเนื่องกันต่อไปในหอประชุม

พระสมณสาส์น

เตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดย

เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม

ราคา 90 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 2 
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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 ผมเคยบอกว่าจะเล่าเรื่องความมหัศจรรย์ของ EV Concert 

ต่อเนื่องสัก 2-3 ตอน แต่เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปฏิทิน

คาทอลิกไทย การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย  

ในช่วงสัปดาห์ 23-26 สิงหาคมนี้ มีหนังสือเล่มหนึ่งออกมา และ

แผนกการพิมพ์คาทอลิกเรามีส่วนร่วมครับ ผมเขียนแทนในนามผู้จัดทำา 

ไว้แบบนี้ครับ

 คาทอลิกมักเริ่มกิจกรรมทุกๆ อย่างด้วยเครื่องหมายสำาคัญ

คือ “การทำาเดชะพระนาม...” มีนัยยะสำาคัญสองประการ คือขอให้

พวกเราได้ทำาทุก ๆ อย่างนั้นในพระนามของพระเป็นเจ้า และขอการ

ประทับอยู่ของพระเป็นเจ้าของเราท้ังสามพระบุคคลอำานวยพร คำาท้ายๆ 

ของสัญลักษณ์นี้ หรือคำาภาวนาหลักจะจบด้วยคำาว่า “บัดนี้ และ

ตลอดกาล...”

 นึกย้อนไป 350 ปีของจุดตั้งต้นการจัดการศึกษาคาทอลิก 

ในประเทศไทย หรือจะที่ใดในโลก บรรพบุรุษเหล่านั้น หรือบรรดา

มิสชันนารี เริ่มการจัดตั้งโรงเรียนด้วยอะไร? จำานวนเด็ก ครู พื้นที่

ประกอบการ ระบบการจัดการศึกษา ตำารา การสอบถามจากชุมชน 

ทุนทรัพย์ ฯลฯ มากมายให้จินตนาการถูกบ้างผิดบ้าง แต่ถ้าจะตอบว่า 

พวกเขาเริ่มก่อตั้งโรงเรียนด้วยมือที่จรดหน้าผากและกล่าวว่า “เดชะ

พระนาม...” เพ่ือปิดท้ายเช่นเดียวกันว่า “บัดน้ีและตลอดกาลนิรันดร์... 

อาแมน”  สรรพสิ่งดำาเนินไปตามครรลองของชีวิต เติบโต และยืนหยัด 

ท่ามกลางกระแสเชี่ยวกรากของการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน สุขทุกข์

ร้อนหนาว การจัดการศึกษาคาทอลิกต้องผ่านเร่ืองราวเหล่าน้ันเช่นกัน 

พร้อมกับยังต้องดำารงตนและยืนหยัดชูเอกลักษณ์ “รักและรับใช้” 

ยังคงอยู่ตลอดไป...ตลอดกาลนิรันดร์
         

ปฏิบัติให้เป็นจริง แก้ไข ขยับปรับเปลี่ยน ทบทวน อ่าน แก้ไข ประชุม ขยับ

ทบทวน แก้ไข ซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า ซึ่งแน่นอนมันไม่ได้แปลว่าจะสำาเร็จสมบูรณ์ 

เพราะความหลากหลายของแหล่งข้อมูล เราจึงพบศัพท์ที่อาจพูดถึงคนๆ 

เดียวกันแต่สะกดไม่เหมือนกัน เราจึงพบการตัดสินใจว่าจะเรียกพระสงฆ์ 

คุณพ่อ หรือบาทหลวง เราจึงเห็นปีค.ศ. หรือพ.ศ. ในที่สุดเราก็ปล่อยให้มัน

หลากหลายเช่นนั้นและพบอีกบทสรุปหนึ่งว่า ในความหลากหลายแตกต่าง

เราต่างหลอมรวมไว้ในเส้นทางเดียวกัน คือชีวิตเพื่อผู้อื่น

 “ตลอดกาลนิรันดร์” ชื่อหนังสือหลักอย่างเป็นทางการในวาระ

ครบ 350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย จัดทำาโดยสภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย เพื่อเก็บรวบรวมทุกอย่างไว้ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อเปิดโอกาส

ให้เกิดการสืบค้น แลกเปลี่ยนมุมมอง ติดตาม และสำาหรับเราคาทอลิกเพื่อ

จะได้เป็นแบบอย่างให้บรรพชนรุ่นหลังในการศึกษาคาทอลิกในยุคของเรา

ได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง พลังจูงใจ และเชื่อมั่นว่าแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป 

การจัดการศึกษาแบบนี้ไม่เคยตกยุค 

 จริง ๆ แล้วผมเชื่อว่า เราไม่ได้เริ่มทำาโรงเรียนเพราะเรามีทุกอย่าง 

เราเพียงมีความเชื่อ และเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสนามแห่งการแพร่ธรรม เป็น

โอกาสที่เราจะได้พูดเรื่องความดีงามผ่านทางตำาราที่เขียนด้วยชีวิต และ

ผลิตบุคลากรที่ทรงคุณค่าสู่สังคม เราทำาแบบนี้มา 350 ปีแล้ว และเราจะทำา

ต่อไป ตลอดกาลนิรันดร์

บรรณาธิการบริหาร

ให้คงมั่น ประคับประคองนักเรียน คณะครู คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง  

ศิษย์เก่า ฯลฯ ทุกองคาพยพด้วยความรู้สึกดุจเดียวกันแห่งมิตรสหาย 

เพื่อนร่วมโลกและบุตรแห่งครอบครัวเดียวกัน

 350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย จึงเป็นวาระให้เราได้ทบทวน รวบรวม 

โดยไล่เรียงเน้ือหาจากประวัติการจัดการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย 

อาศัยเส้นเชื่อมที่ยุคสมัยและบรรดากษัตริย์ปกครองผู้สนับสนุนส่งเสริม 

การจัดการศึกษาคาทอลิกเสมอมา และต่อด้วยหลักเทววิทยาการจัดการศึกษา 

อันมาจากท้ังหมดของคำาสอนของพระศาสนจักรเป็นแกนกลางเพ่ือทบทวน

และก้าวเดินทั้งที่ผ่านมาและกำาลังจะก้าวต่อไป หลังจากนั้นจึงเป็นวาระที่

สำาคัญที่ไม่ได้ป่าวร้องด้วยหลักการ หรือทฤษฎีการศึกษาที่เฉียบคมลุ่มลึก 

แต่หยิบจับชีวิตนักการศึกษาของสังฆมณฑลทั้ง 10 ในประเทศไทย คณะ

นักบวชชาย-หญิง และบรรดาฆราวาสที่ได้ทุ่มเทเกือบทั้งชีวิตเพื่อสะท้อน

รูปแบบการจัดการศึกษาคาทอลิกเหล่านั้นผ่านทางเงาสะท้อนชีวิตของ

แต่ละคน แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะจากพวกเราไปแล้ว แต่ชีวิตของพวกเขา

ยังฉายแสดงให้ปรากฏผ่านทางผลงาน และความทรงจำาดี ๆ จากบรรดา

สานุศิษย์ผู้ติดตามและทุกคนที่ผ่านพบเรื่องราวของพวกเขา ซึ่งหนังสือ

เล่มนี้ได้จดจารึกไว้อย่างพิเศษที่สุดคือ การเรียบเรียงโดยสมาชิกของ

สังฆมณฑลหรือคณะนักบวชนั้น ๆ นั่นเอง และปิดท้ายด้วยข้อมูลเชิงสถิติ

โดยใช้งานอินโฟกราฟิกมาช่วยเพื่อให้อ่านง่ายและสามารถนำาไปใช้อ้างอิง

ได้ทั้งเล่ม

 ผ่านการทำางานอย่างน่ามหัศจรรย์หนังสือเล่มหนาเล่มนี้ก็สำาเร็จ

ลุล่วงไปได้ เบื้องหลังความสำาเร็จมีหลายคนที่เหนื่อยกับมันตั้งแต่เริ่มคิด 
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“63 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ดร.จรินทร์  สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลของศาสนาต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 25 

กรกฎาคม 2015 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พิธีทางศาสนาคริสต์ ศจ.ชำานาญ  แสงฉาย เป็นประธานในพิธี ผู้นำาประกอบพิธีศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 

ได้แก่ มงซินญอร์วิษณุ  ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับคุณพ่อสมเกียรติ  บุญอนันตบุตร และคณะ ผู้เข้าร่วมจาก 

5 องค์กร คือ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  สภาคริสตจักรในประเทศไทย  สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย และ 

มูลนิธิเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย จำานวน 50 คน    

“พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา” กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2015 ณ หอสมุดแห่งชาติ  ท่าวาสุกรี  

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดย ศจ.ชำานาญ  แสงฉาย เป็นประธานในพิธีทางศาสนาคริสต์ ผู้นำาประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ได้แก่ มงซินญอร์

วิษณุ  ธัญญอนันต์  คุณพ่อเสนอ  ดำาเนินสดวก คุณพ่อสมเกียรติ  บุญอนันตบุตร  

“อบรม” แผนกครอบครัว ระดับชาติ จัด

อบรมการเป็นบิดามารดาที่รับผิดชอบ และการ 

วางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ โดยพระสังฆราช 

ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีเปิด 

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 42 คน โดยวิทยากร

จากประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 24-26 

กรกฎาคม 2015 ที่มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 

ซ.ทองหล่อ กรุงเทพฯ
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