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กลุ่มมิตรสหายของพระเยซูผู้กลับคืนพระชนม์ (FOJP) จากฮ่องกง เยี่ยมและท�ากิจกรรมสถานที่ต่างๆ วันที่ 3-5 สิงหาคม ค.ศ. 2015 

คำ�นับและขอพรจ�กพระค�ร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทว�ณิช  
สำ�นักมิสซังฯ กรุงเทพฯ วันที่ 4 สิงห�คม 2015  

โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชยก�ร (ACC) วันที่ 4 สิงห�คม 2015  

วัดแม่พระลูกประคำ� ก�ลหว่�ร์ วันที่ 3 สิงห�คม 2015  

วัดแม่พระลูกประคำ� ก�ลหว่�ร์ วันที่ 3 สิงห�คม 2015  ณ สน�มบินสุวรรณภูมิ วันที่ 3 สิงห�คม 2015  

คริสตจักรสะพ�นเหลือง วันที่ 3 สิงห�คม 2015  

โรงเรียนม�แตร์เดอีวิทย�ลัย วันที่ 5 สิงห�คม 2015  

พระภ�ณุ จิตตทันโต สนทน�ธรรม อ�ค�รสภ�พระสังฆร�ชค�ทอลิกฯ  
วันที่ 4 สิงห�คม 2015  
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สาส์นจาก…พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส  

แผนกเยาวชน  

โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2015

เยาวชนที่รัก

	 เราพบกันอีกครั้ง	 ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาต	ิ ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่

พระสันตะปาปา	 ได้เชิญชวนให้พวกลูกเยาวชนไตร่ตรองถึงมหาบุญลาภ	 “ผู้มี 

ใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มธ 5:8) หัวใจที่บริสุทธิ	์ 

คือหัวใจที่ได้สัมผัสกับการทอดพระเนตรด้วยความรักของพระคริสตเจ้า		จนเรา 

ได้สัมผัสกับความรักที่แท้จริงและสวยงาม	 จนพร้อมที่จะทวนกระแสสังคม	 และ

กล้าท่ีจะเป็นผู้ท่ีมีความสุข		พวกลูกพร้อมไหมท่ีจะตอบรับการเรียกของพระเจ้า	

สร้างความท้าทายให้กับตนเองด้วยดวงใจบริสุทธิ์	 และไม่ลืม “พระประสงค์

ของพระเจ้าคือความสุขของเรา”

	 พ่อเอง	 ขอให้พวกลูกเตรียมตัว	 เตรียมใจให้พร้อมสำาหรับงานชุมนุม

เยาวชนระดับชาติ	 ครั้งที่	 32	 ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี	้ ซึ่งทาง 

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตชนฆราวาส	 แผนกเยาวชน	 และศูนย์ประสานงาน

เยาวชน	 สังฆมณฑลเชียงใหม่	 ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ	 ซึ่งในงานชุมนุมนี้	 ได้นำา

เอาหัวข้อไตร่ตรอง	จากงานวันเยาวชนโลกป	ี2016	ที่ว่า	“ผู้มีใจเมตตา ย่อม

เป็นสุข เพราะเขาจะได้รับความเมตตา” (มธ 5:7)	 มาเป็นหัวข้อไตร่ตรอง

ร่วมกัน	 และงานชุมนุมในครั้งนี้จะมีเพื่อน	 ๆ	 เยาวชนของเราจากประเทศลาว 

กัมพูชา	 เวียดนาม	 เมียนมาร์	 และเกาหลีเข้าร่วมด้วย	 พ่อหวังว่าพวกลูก 

ทุกคนที่ได้รับชีวิตซึ่งเป็นของขวัญที่ประเสริฐสุดจากพระเจ้า	 จะได้ตอบรับ 

คำาท้าทาย	และเสียงเรียกของพระเจ้า	ให้มอบความชื่นชมยินดีของพระคริสตเจ้า 

แก่ครอบครัวของลูก	 เพื่อนของลูก	 และแก่สังคมรอบข้างตัวลูก	 อย่ากลัวที่จะ

มีใจกว้างกับพระคริสตเจ้า	 คุ้มค่านะ!	 ที่ออกไปและออกเดินทางไปด้วยความ 

กล้าหาญและใจกว้าง	 เต็มไปด้วยความเมตตา	 เพื่อว่าทุกคนจะพบองค์พระ 

คริสตเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาเป็นที่สุด

	 ในส่วนของพระศาสนจักรสากล	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ทรง

ประกาศเปิด	 “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม” (Holy Year of Mercy) 

ระหว่างวันที่	8	ธันวาคม	2015	-	20	พฤศจิกายน	2016	พร้อมกันนี้	พระองค์

ทรงสอนว่า	 “อย่ากลัวที่จะไปรับศีลอภัยบาป พระเยซูทรงเคียงข้างเราเสมอ 

เวลาที่เราสำานึกผิดและขอการอภัยโทษจากพระเจ้า”	 พ่อขอส่งความปรารถนาด ี

และความห่วงใยของพระสันตะปาปามายังพวกลูก	 ความรักความเมตตาของ

พระเจ้าย่ิงใหญ่เสมอ	ย่ิงใหญ่กว่าความผิดพลาดท้ังหมดท่ีเราทำา	พร้อมและรอคอย

ให้เรากลับมาหาพระเจ้า	ในทุก	ๆ 	คร้ังท่ีเราอาจก้าวพลาด	หรือหลงผิดไป	กล้าหาญ

นะ!	 ที่จะเดินออกมาจากความผิดพลาดต่าง	 ๆ	 เหล่านั้น	 กลับมาสู่พระทัยที่

เมตตาของพระเจ้าที่ทรงรอคอยและรักเราเสมอ

	 และที่สุด	 พวกลูกคงเตรียมตัวที่จะพบกันในวันเยาวชนโลกครั้งต่อไป	 ที่

จะจัดขึ้นในป	ี 2016	 ที่คราคูฟ	 ประเทศโปแลนด์	 เราคงไม่ลืมว่าในงานเยาวชน

โลกที่ผ่านมา	 เราได้ค้นพบสิ่งน่าอัศจรรย์มากมายเพียงใด	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การที่ได้พบว่า	 พระคริสตเจ้าเป็นหนทาง	 ความจริง	 และชีวิตของเรา	 เราพบว่า

พระศาสนจักรเป็นครอบครัวใหญ่ที่คอยต้อนรับทุกคน	พ่อขอย้ำาอีกครั้งว่า	“จง

กล้าที่จะเป็นผู้ที่มีความสุข”	อาศัยการเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์	ให้ 

เราขอแสงสว่างจากพระจิตเจ้าขณะเดินทาง	 เพื่อจะนำาเราไปสู่การเฉลิมฉลอง 

ความเชื่อของเราและฉลองความรักของพระคริสตเจ้าพร้อมกับเพื่อน	ๆ 	เยาวชน

ของเราทั่วโลก

ขออำานวยพร

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน

คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร

ผู้อำานวยการแผนกเยาวชน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 

วันที่ 20 กันยายน 2015

	 20	 กันยายน	 วันเยาวชนแห่งชาติ	 แต่จะมีสักกี่คนที่ตระหนักและ 

ให้ความสำาคัญกับวันนี้อย่างแท้จริง	 เพราะการให้ความสำาคัญกับโอกาสที่เวียน

เข้ามา	ก็เป็นเวลาที่จะได้ทบทวนให้เกิดความตระหนักถึงความหมายของความ

เป็นเยาวชนที่มีความสำาคัญเสมอมิใช่แค่ในวันเยาวชนแห่งชาติเท่านั้น

	 เยาวชนคืออนาคต	เป็นเสมือนความจริง	ที่ทุกคนปรารถนาให้เยาวชน

ในวันนี้ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า	 แต่ในความเป็นจริง	 ณ	 ปัจจุบัน	

ก่อนที่ความหวังนั้นจะกลายเป็นความจริง	 เยาวชนคือปัจจุบันแล้ว	 ณ	 ตอนนี้	

เป็นปัจจุบันที่เต็มไปด้วยพลัง	 ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกแสดงออกมาด้านไหน	 จะ

ไปในทางที่สร้างสรรค์	 เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอันเป็นจุดเริ่มต้นที่

งดงาม	ของความหวังในอนาคต	หรือในทางตรงกันข้ามที่ออกมาในทางทำาลาย	

และสร้างปัญหา	อันเป็นจุดเริ่มต้นของความสิ้นหวังสำาหรับอนาคตเช่นกัน	

	 ดังนั้น	 เยาวชนคือผู้ที่เริ่มต้นเลือกแล้ว	 โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบัน	ที่

ทุกอย่างมาวางอยู่ตรงหน้า	 ท้ังดีและเลว	 ท้ังในรูปแบบท่ีเด่นชัดหรือเคลือบแฝง 

อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลงไปได้ง่าย	ๆ  ซึ่งเป็นความท้าทาย เยาวชน 

ณ ปัจจุบัน ที่จะต้องรู้จักมอง รู้จักคิด ด้วยความรับผิดชอบตามวัย ไม่ใช่

เพียงใช้คำาว่า “เป็นอนาคต” โดยไม่รับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจ 

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

	 เยาวชนทั้งหลาย	 นี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่แต่ละคนจะได้กลับมามอง 

ตัวเอง	 ว่าเราแต่ละคน	 ณ	 ปัจจุบัน	 แท้จริงเรามีหน้าที่อะไร	 และได้ทำาหน้าที่ 

ของเรานั้นอย่างดีมากน้อยแค่ไหน	 ในครอบครัว	 เราเยาวชนมีหน้าที่ของการ

เป็นลูก	เป็นสมาชิกในครอบครัว	เราเป็นคนหนึ่งที่นำาความสุข	ความภาคภูมิใจ

มาสู่ครอบครัวหรือนำาปัญหาและความเดือดร้อน	ในสังคม	เราเยาวชนมีบทบาท

หน้าที่ของผู้ค้นหาค้นคว้า	 เรียนรู้เพื่อสะสมประสบการณ์ความรู	้ อันเป็นข้อมูล

ในการตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องที่สุด	ในหน้าที่และบทบาทที่เรามีต่อตัวเอง	

และต่อสังคมอย่างรับผิดชอบ	เพราะทุกครั้งที่เราตัดสินใจทำาหรือไม่ทำา	ผลของ

การกระทำาก็เกิดขึ้นแล้ว	ถ้าเป็นความดี	ก็นำามาซึ่งความสุข	แต่ถ้าเป็นความผิด

พลาดก็นำามาซึ่งความทุกข์ที่เราต้องรับผิดชอบ	 ณ	 ปัจจุบัน	 ความท้าทายของ

ความเป็นปัจจุบันก็คือ	 เราเยาวชนได้เรียนรู้	 และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง	 เพื่อให้

ดีขึ้นหรือเปล่า	 เพราะผลของการกระทำาที่เกิดจากการตัดสินใจทั้งดีและไม่ดี	

สำาหรับเยาวชนที่รู้จักมอง	 รู้จักคิดด้วยความรับผิดชอบ	 สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็น 

ประสบการณ์ที่ทำาให้เราสามารถมีอนาคตที่ดี	 ความหมายของคำาว่าเยาวชน 

ท้ังสองจึงมีความหมายท่ีสอดคล้องกันคือ	 เยาวชนเป็นปัจจุบันท่ีต้องรับผิดชอบ

อย่างดี	 เพื่อจะสามารถรับผิดชอบให้เกิดเยาวชนที่เป็นอนาคตหรือผู้ใหญ่ที่ด ี

เช่นกัน	อนาคต	20	กันยายนปีหน้า	ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร	แต่	20	กันยายน 

ปีนี้	ลองมาคิดดูว่า	ฉันเป็นเยาวชนปัจจุบันอย่างไร

พระเยซูเจ้ารักพวกเธอ

คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร

ผู้อำานวยการ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส 

แผนกเยาวชน
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พระพักตร์แห่งความเมตตา (Misericordiae Vultus)

สมณโองการ เรื่องปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตา

โดย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
อนุกรรมการสื่อและสิ่งพิมพ์ คณะพระเมตตาประเทศไทย ผู้แปล

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

พระสังฆราชแห่งกรุงโรม

ผู้รับใช้ของบรรดาผู้รับใช้พระเจ้า

พระหรรษทาน พระเมตตา และสันติสุขแก่ทุกท่านที่

อ่านสาส์นนี้

 1.	 พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นภาพลักษณ์ความ

เมตตาของพระบิดา	 ถ้อยความนี้อาจเน้นย้ำาธรรมล้ำาลึก

แห่งความเชื่อของคริสตชนได้เป็นอย่างดี	 พระเมตตา

ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์และมองเห็นได้ในองค์พระเยซู

แห่งนาซาเร็ธจนบรรลุถึงจุดสูงสุดในพระองค์	หลังจากที่

พระบิดา	“ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา” (อฟ	2:4)	ได้

ทรงเผยพระนามต่อโมเสสว่าทรงเป็น	 “พระเจ้าผู้เมตตา 

กรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและ

ความซ่ือสัตย์” (อพย	34:6)	แล้ว	พระองค์ก็ไม่เคยหยุด

แสดงให้เห็นพระธรรมชาติพระเจ้าในหลากหลายลักษณะ	

ทุกขณะในประวัติศาสตร์	 “เมื่อถึงเวลาที่กำาหนดไว้” 

(กท	 4:4)	 เมื่อได้ทรงกำาหนดทุกสิ่งตามแผนการความ

รอดพ้นของพระองค์แล้ว	 พระองค์ได้ทรงส่งพระบุตร

หนึ่งเดียวของพระองค์มายังโลก	มารับสภาพมนุษย์จาก 

พระนางมารีย์พรหมจาร	ี เพื่อแสดงความรักมั่นคงของ

พระองค์ที่มีต่อเรา	ผู้ที่เห็นพระเยซูเจ้า ก็เห็นพระบิดา 

ด้วย (เทียบ	ยน	14:9)	พระเยซูแห่งนาซาเร็ธทรงเปิดเผย 

พระเมตตาของพระเจ้าด้วยคำาพูด	 การกระทำาและด้วย

ความเป็นมนุษย์ทั้งครบของพระองค์	[เทียบเอกสารสภา

สังคายนาวาติกันครั้งที่สอง	 ธรรมนูญเรื่องการเปิดเผย

ความจริงของพระเจ้า	Dei	Verbum,	4]

 2.	 เราจำาเป็นต้องหมั่นเพ่งพิศธรรมล้ำาลึกเรื่อง

พระเมตตาอยู่เสมอ	 พระเมตตาเป็นต้นธารความชื่นชม

ยินดี	 ความสงบราบรื่นและสันติสุข	 ความรอดพ้นของ

เราขึ้นอยู่กับพระเมตตา	 พระเมตตาคือภาษาที่เปิดเผย

ธรรมล้ำาลึกแท้จริงเกี่ยวกับพระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง 

พระเมตตาคือการกระทำาขั้นสูงสุดและสำาคัญที่สุดที่

พระเจ้าเสด็จมาพบกับเรา	 พระเมตตาคือธรรมบัญญัติ

ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญที่อยู่ในจิตใจของคนทุกคนที่เอาใจใส่

บรรดาพี่น้องชายหญิงบนเส้นทางชีวิต	 พระเมตตาคือ

สะพานที่เชื่อมโยงพระเจ้ากับมนุษย	์ ให้เปิดใจรับความ

หวังของการได้รับความรักไม่มีสิ้นสุด	 โดยไม่คำานึงถึง

ความผิดบาปของเรา

 3.	บางคร้ัง	เราได้รับเรียกให้มองเร่ืองความเมตตา

ให้ถี่ถ้วนมากข้ึนเพื่อเราจะได้เป็นเครื่องแสดงการทรง

งานของพระบิดาในชีวิตเราที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

ด้วยเหตุนี้	 ข้าพเจ้าจึงประกาศปีศักดิ์สิทธิ์เฉพาะเรื่อง

ความเมตตาให้เป็นช่วงเวลาพิเศษสำาหรับพระศาสนจักร	

เป็นช่วงเวลาเมื่อการเป็นประจักษ์พยานของผู้มีความ

เชื่อจะก้าวหน้าและได้ผลมากยิ่งขึ้น

	 จะมีการเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ในวันที่	 8	 ธันวาคม	

2015	 วันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล	 ช่วง

วันพิธีกรรมสมโภชนี้ทำาให้ระลึกถึงราชกิจของพระเจ้า

จากจุดเร่ิมต้นของประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติหลังจาก 

ท่ีอาดัมและเอวาได้ทำาบาป	 พระเจ้าไม่ประสงค์จะทอดท้ิง 

มนุษยชาติให้ต่อสู้กับความช่ัวร้ายเพียงลำาพัง	 พระองค์จึง 

ทรงหันมาเพ่งพิศพระนางมารีย์	 ผู้ศักด์ิสิทธ์ิและปราศจาก

มลทินเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ด้วยความรัก	

(เทียบ	อฟ	1:4)	ทรงเลือกท่านให้เป็นมารดาของพระผู้

ไถ่มนุษย์	ยามเผชิญความรุนแรงของบาป	พระเจ้าทรง

ตอบโต้เต็มที่ด้วยพระเมตตา	 พระเมตตานั้นยิ่งใหญ่

กว่าบาปเสมอ	 ไม่มีผู้ใดสามารถกำาหนดขอบเขตความรัก

มั่นคงของพระเจ้าผู้ทรงพร้อมเสมอท่ีจะประทานอภัยได้

ข้าพเจ้าย่อมมีความชื่นชมยินดีท่ีได้เปิดประตูศักดิ์สิทธิ์

ในวันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล	 ในวันนั้น

ประตูศักดิ์สิทธิ์จะเป็นประตูพระเมตตา	 ผู้ใดผ่านเข้าไป

ผู้นั้นย่อมสัมผัสความรักมั่นคงของพระเจ้า	 ผู้ประทาน

กำาลังใจ	ประทานอภัยและบันดาลให้เกิดความหวัง	

	 วันอาทิตย์ถัดมา	 อาทิตย์ที	่ 3	 เทศกาลเตรียม

รับเสด็จพระคริสตสมภพ	 จะมีการเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์

ของอาสนวิหารแห่งกรุงโรม	–	นั่นก็คือ	มหาวิหารนักบุญ 

ยอห์นลาเตรัน	ในสัปดาห์ถัดไป	จะมีการเปิดประตูศักด์ิสิทธ์ิ

ในมหาวิหารเอกแห่งอ่ืนๆ	 ข้าพเจ้าจะประกาศในวันอาทิตย์

เดียวกันนั้นว่า	 จะมีการเปิดประตูพระเมตตาระหว่างปี

ศักด์ิสิทธิ์ในโบสถ์ท้องถ่ินทุกแห่ง	 ท่ีอาสนวิหารมารดาพระ

ศาสนจักรของสัตบุรุษในแต่ละพื้นที	่ –	 หรืออีกทางหนึ่ง	

ณ	อาสนวิหารร่วม	(co-cathedral)	หรือโบสถ์ที่มีความ

สำาคัญเป็นพิเศษแห่งอื่น	 จะมีการเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์นี	้ 

ณ	 สักการสถานที่มีผู้จาริกแสวงบุญกลุ่มใหญ่ไปเยี่ยม

เป็นประจำาตามดุลยพินิจของสมณประมุขสังฆมณฑล

หรือพระสังฆราช	 (local	 ordinary)	 เนื่องจากการไป

เย่ียมสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ี	ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีโอกาส

ได้รับพระหรรษทานเต็มเป่ียมเมื่อผู้คนค้นพบเส้นทาง

สู่การกลับใจ	 ดังนั้น	 ทุกโบสถ์ที่เจาะจงจึงมีส่วนร่วมใน

การดำาเนินชีวิตในช่วงปีศักดิ์สิทธิ์นี้ให้คุ้มค่ากับท่ีเป็น

ช่วงเวลาพิเศษแห่งพระหรรษทานและการฟ้ืนฟูชีวิต

ฝ่ายจิต	 ด้วยเหตุนี้จึงจะมีการเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ทั้ง

ในกรุงโรมและในโบสถ์ที่เจาะจงในฐานะเครื่องหมายท่ี

มองเห็นได้ของการมีส่วนร่วมในระดับสากลของพระ

ศาสนจักร

 4.	ข้าพเจ้าเลือกวันที	่8	ธันวาคม	เนื่องจากเป็น

วันท่ีมีความสำาคัญย่ิงในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร

เม่ือไม่นานมาน้ี	 อันท่ีจริงแล้วข้าพเจ้าจะเปิดประตูศักด์ิสิทธ์ิ

ในวันครบรอบห้าสิบปีของการปิดประชุมสภาสังคายนา

วาติกันครั้งที่สอง	 พระศาสนจักรรับรู้ถึงความจำาเป็น 

ไม่น้อยท่ีจะทำาให้เหตุการณ์สำาคัญน้ีเป็นท่ีสนใจต่อไป 

พระศาสนจักรเข้าสู่ประวัติศาสตร์ช่วงใหม่ร่วมกับสภาฯ 

บรรดาปิตาจารย์ของสภาฯ	 สัมผัสรู้ได้อย่างชัดเจน	 –ดุจดัง 

ลมปราณของพระจิตเจ้าเลยทีเดียว–	 ถึงความจำาเป็นที่ 

จะต้องพูดคุยกับบรรดาพี่น้องชายหญิงในยุคสมัย 

ของเขาให้เข้าถึงพระเจ้าได้ง่ายขึ้น	 กำาแพงซึ่งทำาให้พระ 

ศาสนจักรออกจะเหมือนป้อมปราการมาเป็นเวลา 

เนิ่นนานได้ถูกทำาลายลงแล้ว	 ถึงเวลาแล้วที่จะประกาศ 

พระวรสารครั้งใหม่	 เป็นรูปแบบใหม่ของการประกาศ 

พระวรสารดั้งเดิมที่มีอยู่ตั้งแต่แรกเริ่ม	 เป็นงานใหม่

สำาหรับคริสตชนทุกคนท่ีจะเป็นพยานยืนยันความเช่ือ

ของตนด้วยความกระตือรือร้นและด้วยความเชื่อม่ัน

มากขึ้น	 พระศาสนจักรตระหนักในภาระหน้าที่ที่จะเป็น 

สัญลักษณ์ที่มีชีวิตชีวาแห่งความรักม่ันคงของพระบิดา

ในสังคมโลก

	 เราระลึกถึงพระดำารัสอันแหลมคมของนักบุญ

ยอห์น	ที่	 23	พระสันตะปาปา	 เมื่อครั้งทรงเปิดประชุม 

สภาฯ	 พระองค์ท่านทรงช้ีให้เห็นแนวทางปฏิบัติว่า	 “บัดน้ี 

พระศาสนจักรปรารถนา “การรักษาด้วยความเมตตา 

กรุณามากกว่าการลงโทษอย่างรุนแรง… เมื่อพระ 

ศาสนจักรคาทอลิกชูคบเพลิงความจริงของคาทอลิก

ขึ้นสูง ณ การประชุมสภาฯ แห่งนี้พระศาสนจักร

ต้องการแสดงตัวเป็นดั่ง “คุณแม่ที่น่ารักของทุกคน 

ท่ีอดทน ใจดี เป่ียมด้วยความเมตตากรุณาและความดี 

ต่อบรรดาบุตรที่ถูกแยกออกไปจากพระศาสนจักร” 

[คำาปราศรัยเปิดการประชุมสมัยแรกของสภาสังคายนา

วาติกันครั้งที่สอง,	 Gaudet	 Mater	 Ecclesia,	 11 

ตุลาคม	1962,	2-3.]	บุญราศีเปาโล	ท่ี	6	พระสันตะปาปา	

ทรงกล่าวในท่วงทำานองเดียวกันในพิธีปิดการประชุม

สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สองว่า	 “เราสมัครใจที่จะ

ชี้ให้เห็นว่าหลักเมตตาธรรมเป็นลักษณะพิเศษทาง

ศาสนาของสภาฯ แห่งน้ีอย่างไร… เร่ืองชาวสะมาเรีย 

ใจดีแต่ด้ังเดิมนั้นได้เป็นต้นแบบจิตวิญญาณของ

สภาฯ… เป็นเกลียวคล่ืนแห่งความรักและความช่ืนชม 

อันเป็นผลมาจากสภาฯ ผ่านโลกปัจจุบันของมนุษยชาติ 

อันท่ีจริง การกระทำาผิดย่อมได้รับการกล่าวโทษ เพราะ

เมตตาธรรมเรียกร้องสิ่งนี้ไม่น้อยไปกว่าเรียกร้อง

ความจริง แต่สำาหรับปัจเจกบุคคลน้ัน มีแต่การตักเตือน 

ความเอาใจใส่และความรัก มีการให้กำาลังใจในการทำา 

สิ่งท่ีถูกต้องแทนที่จะทำาให้หมดกำาลังใจด้วยการ

วินิจฉัย มีถ้อยคำาท่ีไว้วางใจซึ่งหลั่งไหลออกมาจาก

สภาฯ สู่โลกในปัจจุบันแทนที่จะคาดการณ์ไปในทางท่ี

เลวร้าย มิใช่เพียงแต่เอาใจใส่ในคุณค่าของสังคมโลก 

ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ควรให้เกียรติ เห็นดีเห็นชอบ

กับความเพียรพยายาม ชำาระความมุ่งมาดปรารถนา

ให้บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์... อีกประเด็นหนึ่งที่เราต้อง

เน้นเป็นพิเศษก็คือ คำาสอนที่ทรงคุณค่าทั้งหมดนี้

มุ่งไปในทิศทางเดียว คือ ในการรับใช้มนุษย์ในทุก

(อ่านต่อหน้า 7)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

18 สิงหาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l จากคำาเชิญของบรรดาพระสังฆราชแห่งประเทศซีเรีย 

พระรูปแม่พระแห่งฟาติมาจะเดินทางจากประเทศโปรตุเกส

ไปยังประเทศซีเรียในวันท่ี	7	กันยายน	ซ่ึงเป็นวันท่ีสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเคยกำาหนดให้เป็นวันอด

อาหารและสวดภาวนาเพ่ือประเทศซีเรียเม่ือสองปีท่ีแล้ว	

ณ	 จัตุรัสนักบุญเปโตร	 วันนั้นพระองค์ตรัสตอนหนึ่งว่า 

“การให้อภัย	การเสวนา	การกลับคืนดีต่อกันสิ่งนี้เป็นคำา

แห่งสันติภาพในประเทศซีเรียอันเป็นที่รักยิ่ง	 ในตะวัน 

ออกกลาง	และในโลกของเรา”

l มงซินญอร์อันโตนิโอ	มาร์โต	พระสังฆราชชาวโปรตุเกส

ผู้รับอำานาจดูแลสักการสถานแม่พระฟาติมากล่าวว่า 

การเสด็จเยือนของพระรูปแม่พระจะเป็นเครื่องหมาย 

ต่อต้านลัทธิเผด็จการฟาสซิสต์	และความรุนแรง	คร้ังหน่ึง 

พระรูปแม่พระแห่งฟาติมาจะเดินทางไปยังประเทศซีเรีย

เพื่อหนุนใจผู้ลี้ภัยและผู้ถูกกดขี่ในประเทศซีเรีย      

รถยนต์เฟอร์รารี่ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 
19 สิงหาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l การเข้าเฝ้าทั่วไปประจำาสัปดาห์ของพระสันตะปาปา

กระทำาในห้องประชุมตลอดหน้าร้อน	 เพราะต้องหลบ

จากคลื่นความร้อนจัด	 แต่ผู้เข้าเฝ้าหลายกลุ่มเข้ามาใน

ห้องประชุมเพราะฝนที่ตกลงมา	 	 	หลังจากทรงทักทาย

ต่อผู้มาเข้าเฝ้าครู่หนึ่งแล้ว	พระสันตะปาปาทรงเริ่มสอน

คำาสอน	โดยทรงเน้นไปยังเรื่องธรรมชาติของการทำางาน

ว่ามีมิติของชีวิตจิตอยู่ในการงานนั้น	ตอนหนึ่งว่า	“การ

อุทิศตนให้แก่การทำางานและการดำาเนินชีวิตจิต	 มิใช่

เรื่องแปลกประหลาดต่อกันและกัน	 เป็นเรื่องสำาคัญที่

ต้องเข้าใจสิ่งนี้!		การภาวนาและทำางานเป็นเรื่องที่ต้อง

ไปด้วยกันอย่างกลมกลืน	 ดังที่นักบุญเบเนดิกต์สอน

เราไว้	 การไม่มีงานทำาเป็นการทำาลายชีวิตจิตในขณะ

พระรูปแม่พระฟาติมาจะไปยังประเทศซีเรีย

ระหว่างการเข้าร่วมจาริกแสวงบุญไปยังสักการสถาน

แม่พระประจำาปี	 พระคุณเจ้าได้กล่าวประณามองค์กร 

นานาชาติที่เงียบเฉยขณะท่ีคริสตชนกำาลังถูกกำาจัด				 

ต้ังแต่ปีค.ศ.	2011	ประเทศซีเรียถูกกลืนกินไปในสงคราม 

กลางเมืองโดยไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกว่าจะยุติ	 กลุ่ม 

ก่อต้ังรัฐอิสลามได้เข้ายึดครองพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ	

ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียราว	3	ล้านคนเดินทางออกนอกประเทศ

ในขณะที่อีกราว	 6.5	 ล้านคนอยู่ในประเทศโดยไม่ม ี

บ้านจะอยู่				ภาพลักษณ์การเดินทางของพระรูปแม่พระ 

ไปยังประเทศซีเรีย	 ไม่ใช่กรณีท่ีผู้คนต้องมายังสักการสถาน 

ที่แม่พระได้ประจักษ์มาที่นี	่ ตรงข้ามนี่เป็นภาพลักษณ์

ของการจาริกแสวงบุญท่ีเดินทางไปท่ัวโลกเพ่ือเปิดโอกาส

และให้กำาลังใจผู้คนจะได้แสดงความศรัทธาภักดีต่อ 

พระแม่ในประเทศของเขา				การประจักษ์ของแม่พระที ่

ฟาติมาจะครบรอบ	100	ปี	ในปีค.ศ.	2017	ที่นี่นับเป็น

สักการสถานที่สำาคัญแห่งหนึ่งของชาวคาทอลิก

สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิตรสัวา่: 
การไม่มีงานทำาทำาร้ายจิตวิญญาณ
เดียวกันการละเลยการสวดภาวนาก็ทำาให้กิจการที่ต้อง

ลงมือปฏิบัติเสียหาย”

l นอกนั้น	 พระสันตะปาปาทรงอธิบายว่าครอบครัว

ต้องการงานเพ่ือจะคงไว้ซ่ึงศักด์ิศรี	ทรงเสริมว่าครอบครัว

เป็นท่ีซ่ึงลูกๆ	จะได้พัฒนาจริยธรรมในการงานของพวกเขา 

ตอนหน่ึงว่า	“ครอบครัวสอนเก่ียวกับการงานด้วยแบบอย่าง 

ของพ่อแม่	 บิดา	 และมารดาที่ทำางานก็เป็นความดีงาม 

ต่อครอบครัวและสังคม”				ในเวลาเดียวกันพระสันตะปาปา 

ทรงประณามวิธีท่ีเศรษฐกิจมักจะมองดูครอบครัวว่า

เปน็อปุสรรคตอ่การผลิต	พระองคต์รสัวา่เมือ่สิง่นีเ้กดิขึน้ 

มนุษย์ก็จะเกิดการต่อสู้กับตัวเอง	 พระองค์ทรงเศร้า

พระทัยที่จิตใจเช่นนี้ก่อเกิดความยากจนมากกว่าสิ่งอื่น	

ตรัสว่า	 “เมื่อการงานแยกออกจากพันธสัญญาที่พระเจ้า

ทรงมีต่อชายและหญิง	 เมื่อถูกแยกออกจากคุณภาพ

ทางด้านจิตวิญญาณ	 เมื่ออันตรายของการใช้ตรรกะแต่ 

เรื่อง	 ‘ผลกำาไรอย่างเดียว’	 และเมินเฉยต่อความรักใคร ่

ไยดีของชีวิต	 ดังนั้นการลดคุณค่าของวิญญาณก็ทำาร้าย

ทุกสิ่ง	 แม้แต่อากาศ	 น้ำา	 ต้นหญ้าและอาหาร...ชีวิต 

พลเมืองก็เส่ือมลง	 สภาพแวดล้อมพินาศ	 และผลกระทบ

ของสิ่งนี้ก็มีมาถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนยากจนและ

ครอบครัวที่ยากจนที่สุด”

l พระสันตะปาปาทรงยืนยันว่าการงานนั้นเป็นเรื่อง

ศักด์ิสิทธิ์และไม่สามารถปล่อยให้ขึ้นอยู่กับเรื่องผลผลิต

และตรรกะของการมุ่งแต่เอากำาไรเพียงอย่างเดียว		

พระองค์ตรัสว่านี่แหละที่ทำาไมการว่างงานเป็นสาเหตุ

สำาคัญแห่งหายนะของสังคม	 พระองค์ทรงขอให้ผู้เข้าเฝ้า 

สวดภาวนาเพื่อประชาชนที่ว่างงานอยู่ในเวลานี้จะ

สามารถหางานทำาได้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงห่วงใยผู้คนท่ีไม่มี

งานทำา

20 สิงหาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l น่ีเป็นรถยนต์เฟอร์ราร่ีเพียงคันเดียวท่ีเราเคยเห็นสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 ทรงประทับ	 ภาพนี้ 

มาจากเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จเยือนโรงงานรถยนต์เฟอร์รารี่ในเมืองมาราเนลโล	ประเทศอิตาลี	ปีค.ศ.	1978 

ซึ่งพระองค์ได้ทรงถวายมิสซาที่ลู่แข่งรถยนต์ฟิโอราโน	 เซอร์กิต	วันนั้นแทนที่จะประทับในรถขับเคลื่อนประจำา

พระองค	์		พระองค์กลับประทับในรถเฟอร์รารี่ที่จัดคอยไว้ต้อนรับพระองค์	ณ	โรงงานบริษัทเฟอร์รารี่			แต่นั่น

ยังไม่ใชกรณีเดียวที่พระสันตะปาปาทรงข้องเกี่ยวกับบริษัทรถยนต์ที่มีชื่อเสียง	 ในปีค.ศ.	2005	พระองค์ได้รับ

การถวายรถยนต์เฟอร์รารี่รุ่น	เอ็นโซ	เรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อ	10	ปีที่แล้วและเพิ่งจะมาถึงบทสรุป

l รถยนต์เฟอร์รารี่รุ่น	 เอ็นโซ	ผลิตเพียง	400	คัน	 และถวายแด่พระสันตะปาปา	จำานวน	1	คัน	 แต่พระองค ์

ไม่ทรงเคยใช้มันรอบๆ	 กรุงวาติกันหรือทรงนำาไปใช้ยังพระตำาหนักกัสแตลกันดอลโฟเมื่อทรงพักฤดูร้อนเลย	

ตรงข้ามพระองค์ทรงขอให้นำาไปประมูลขายทอดตลาดและนำารายได้มาเป็นประโยชน์แก่ (อ่านต่อหน้า 8)
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บทอธิษฐานภาวนา

พระอาณาจักรสวรรค์
เป็นของบุคคลเหล่านี้

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“พระองค์ทรงปกพระหัตถ์ให้เด็กเหล่านั้น 

แล้วจึงเสด็จไปจากที่นั่น” (มัทธิว 19:15)

	 ในพระวรสาร	 เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณค่า	 ผู้ที่เทิดทูน

ตนเองจะเป็นผู้ที่ต่ำาต้อยที่สุดในพระอาณาจักรของพระเจ้า	 คนบาปทุกคนจะ

ได้รับการอภัยเสมอ	การแก้แค้นเป็นสิ่งที่ผิด	พระเยซูเจ้าตรัสว่า	ไม่เพียงแต่จะ

รวมไปถึงเด็กๆ	แต่เป็นของเด็กๆ	เป็นพิเศษ	

	 ในวัฒนธรรมปัจจุบันของเรา	 นับเป็นเร่ืองยากท่ีจะให้เด็กๆ	 เป็นหัวใจ 

ของชีวิตครอบครัว	 เราต้องพยายามเข้าให้ถึงพระดำารัสของพระเยซูเจ้า	 พระองค์

ตรัสในวัฒนธรรมที่เด็กๆ	 คือผู้ที่ไม่มีสุ่มเสียงใดๆ	 ในสังคม	 ในสมัยโบราณ 

ไม่มีใครเคยคิดท่ีจะถามความคิดเห็นของพวกเขาไม่ว่าเป็นเร่ืองใด	 หรือพยายาม

แสวงหาเด็กๆ	 ในครอบครัวว่าต้องการทำาอะไร	 ไม่ต้องรับฟังเสียงเด็กๆ	 เขา

ต้องได้รับการดูแลอย่างดี	 แต่พวกเขาไม่มีคุณค่าอะไรในสังคมเลย	 ดังนั้น 

พระวาจาของพระเยซูเจ้าตรัสเกี่ยวกับเด็กๆ	 ที่สาวกของพระองค์พยายาม 

ขับไล่	ยังเป็นที่น่าตกใจ	เหตุว่าเด็กๆ	นี่แหละ	ที่พระอาณาจักรสวรรค์สนใจ	

	 คำาเหล่านี้	ล้วนท้าทายเรา	มันเป็นการเชิญชวนให้เราถามตัวเราเองว่า	

บรรดาผู้ที่เราคิดว่าสำาคัญที่สุด(รวมถึงตัวเราเองด้วย)	 เข้ากรอบที่พระเยซูเจ้า

ทรงเน้นหรือเปล่า?

 ข้าแต่พระบิดาเจ้า ในพระอาณาจักรของพระองค์คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 

คือผู้ที่ด้อยที่สุด 

โปรดทรงช่วยให้ลูกเห็นความสำาคัญของเรื่องนี้

ในการติดต่อกับเพื่อนมนุษย์ของลูก 

โปรดทรงช่วยให้ลูกเห็นว่าการตัดสินพี่น้องชายหญิงของลูก

ไม่มีประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้นเลย อาแมน

สายใยที่ขาดไป

ประวัติศาสตร์ซ้ำารอยไม่จบ
ตั้งแต่แรกเริ่มมนุษย์
ที่มองว่าชีวิตคนเป็นแค่ชีวิตคน	“อื่น”
มีค่าน้อยกว่าชีวิต	“ตน”	มีค่าน้อยกว่า	“อย่างอื่น”
กระทั่งฆ่ากันได้อย่างเลือดเย็น
ทั้งๆ	ที่แต่ละชีวิตที่สูญเสียไปนั้นล้ำาค่า
เทียบกับอะไรไม่ได้ทั้งนั้น
เพราะแต่ละชีวิตนั้นหนึ่งเดียว
ทรงคุณค่าล้ำาเลิศเสมอพระฉายาพระเจ้า
แตะต้องชีวิตมนุษย์เมื่อไร
ก็คือแตะต้องพระเจ้า
แตะต้องชีวิตคนอื่นเมื่อใด
ก็คือแตะต้องชีวิตตัวเอง
แตะต้องทุกชีวิตมนุษย์
ใครทำาให้ชีวิตหนึ่งชีวิตตายไป
ก็ทำาให้ชีวิตตนตายไปส่วนหนึ่ง
กระทบไปถึงทุกชีวิตมนุษย์
ใครทำาให้ชีวิตหนึ่งเพิ่มพูนสมบูรณ์
ก็ทำาให้ชีวิตตนเพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้น
ส่งผลเดียวกันให้ทุกชีวิตมนุษย์...

ทุกที่ทุกแห่งที่มีการทำาลายชีวิตมนุษย์
จะด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม
ทุกที่ทุกแห่งนั้นพระสุรเสียงพระเจ้าดังก้องกังวาน
ดังเช่นที่ทุ่งนา...ที่ที่กาอินฆ่าอาแบล
“อาแบล น้องชายของเจ้าอยู่ไหน?”
ทรงเรียกชื่อมือสังหารแต่ละคน
พร้อมทรงถาม
“(ชื่อ)....พี่/น้องของเจ้าอยู่ไหน?”
ไม่ใช่ถามว่าพี่หรือน้องอยู่ที่ใด
แต่ทรงย้ำาถามครั้งแล้วครั้งเล่า
“ความเป็นพี่เป็นน้องอยู่ที่ไหน...จึงทำากันได้ขนาดนี้?”
คำาตอบของกาอินไร้ซึ่งเยื่อใย
“ข้าพเจ้าไม่ทราบ...”
ไม่ตั้งใจตอบว่าน้องอยู่ไหนเพราะรู้แก่ใจ
แต่ต้องการพูดทำานองว่า	“ไม่รู้ไม่ชี้”
เหมือนจะปัดความรับผิดชอบ
ปัดแม้กระทั่งสายใยแห่งความเป็นพี่เป็นน้อง
“ตกลงข้าพเจ้าต้องดูแลน้องด้วยหรือนี่?”
เหมือนจะบอกชีวิตใครชีวิตมัน
ทว่าจะแก้ตัวอย่างไรก็ไม่ขึ้น
เพราะสายเลือดยังคงความเป็นพี่เป็นน้องอยู่ดี
“เลือดของน้องชายเจ้ากำาลังร้องจากดินขึ้นมาถึงเรา...”
ถึงจะตัดความเป็นพี่เป็นน้องได้
แต่ตัดสายเลือดเดียวกันไม่ได้
สายเลือดแห่งความเป็นพี่น้องคลานตามกันมา
สายเลือดแห่งความเป็นพี่น้องในพระบิดาเจ้า...

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นพี่เป็นน้อง
แต่มนุษย์กลับทำาให้พี่น้องเป็นศัตรูกัน
เริ่มด้วยท่าที “ตัวใครตัวมัน”
แล้วนั้นท่าทีอื่นๆ	ก็ตามมา
กระทั่งความเป็นพี่เป็นน้องไม่เหลือ
ประวัติศาสตร์อันน่าสลดจึงต้องซ้ำารอยจนทุกวันนี	้ 
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สภาพการณ์ ในทุกความบกพร่องอ่อนแอ และในทุก

ความต้องการ” [คำาปราศรัยในพิธีปิดการประชุมสภา 

สังคายนาวาติกันครั้งที่สอง,	7	ธันวาคม	1965]	

	 ด้วยความรู้สึกสำานึกในพระกรุณาธิคุณสำาหรับ

สิ่งสารพัดที่พระศาสนจักรได้รับเหล่านี	้ ทั้งด้วยสำานึก

แห่งความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ รอคอยอยู่ 

เบื้องหน้า	 เราจะก้าวข้ามธรณีประตูศักดิ์สิทธิ์ด้วยความ

เช่ือม่ันเต็มเป่ียมว่า	 พลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับ

คืนพระชนมชีพผู้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลเราอยู่เสมอบน

เส้นทางจาริกของเรานั้น	 จะค้ำาจุนเรา	 ขอให้พระจิตเจ้า

ผู้ทรงนำาทางผู้มีความเชื่อด้วยการร่วมมือทำางานแห่ง

ความรอดพ้นที่พระคริสตเจ้าทรงกระทำาไว้นั้น	 โปรด

นำาทางและช่วยเหลือประชากรของพระเจ้า	 เพ่ือเขาเหล่าน้ัน

จะได้เพ่งพิศพระพักตร์แห่งความเมตตา	[เทียบ	เอกสาร

สภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ีสอง,	ธรรมนูญเร่ืองพระศาสน- 

จักร	Lumen	Gentium,	16:	ธรรมนูญเร่ืองพระศาสนจักร

ในโลกสมัยใหม	่Gaudium	et	Spes,	15.]

 5.	 จะมีการปิดปีศักด์ิสิทธ์ิด้วยพิธีกรรมวันสมโภช 

พระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลในวันที่	20	พฤศ- 

จิกายน	 2016	 โดยเฉพาะเมื่อเราปิดประตูศักดิ์สิทธิ์

ในวันนั้น	 เราจะเปี่ยมด้วยความสำานึกรู้คุณ	 และขอบ 

พระคุณพระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์ย่ิงที่ได้ประทานช่วง

เวลาพิเศษแห่งพระหรรษทานให้แก่เรา	 เราจะฝากชีวิต

ของพระศาสนจักร	 มวลมนุษยชาติ	 และทั่วทั้งจักรวาล	

ให้อยู่ในความดูแลของพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้า	

วอนขอพระองค์ให้ทรงพระกรุณาหล่ังพระเมตตาของ

พระองค์แก่เราเสมือนหนึ่งหยาดน้ำาค้างยามเช้า	 เพื่อว่า	

ทุกคนจะได้ทำางานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตให้สดใสยิ่ง

ขึ้น	 ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ปีที่จะมาถึงนี้ท่วมล้นด้วย

พระเมตตายิ่งนัก	 เพื่อเราจะได้นำาพระมหากรุณาและ

ความเมตตาสงสารของพระเจ้าออกไปหาพ่ีน้องชายหญิง

ทุกคน!ขอให้การเยียวยาด้วยพระเมตตาไปถึงมือทุกคน	

ทั้งบรรดาผู้มีความเชื่อและผู้ที่อยู่ห่างไกล	 เสมือนหนึ่ง

เครื่องหมายแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่

ท่ามกลางเราแล้ว!

 6. “เป็นลักษณะเฉพาะของพระเจ้าท่ีจะแสดง

ความเมตตา พระองค์ทรงสำาแดงพระเดชานุภาพ

ของพระองค์โดยเฉพาะในลักษณะนี้” [นักบุญโทมัส 

อไควนัส,	Summa	Theologiae,	II-II,	q.	30,	a.	4.] 

ถ้อยความของนักบุญโทมัส	 อไควนัส	 ชี้ให้เห็นว่า	 พระ

เมตตาของพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นพระเจ้า	

มิใช่เคร่ืองหมายของความอ่อนแอด้วยเหตุน้ี	 บทภาวนา 

เก่าแก่ที่สุดของประธานในพิธีกรรมจึงให้เราภาวนาว่า:	

“ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสำาแดงพระเดชานุภาพ 

เฉพาะอย่างยิ่ง โดยทรงพระกรุณาและอภัยโทษ…” 

[บทภาวนาของประธาน	 ในอาทิตย์ที่	 26	 เทศกาล

ธรรมดาน้ี	ปรากฏอยู่แล้วในศตวรรษท่ีแปด	 เป็นบทภาวนา 

ที่แต่งขึ้นโดยมีที่มาจากหนังสือวจนพิธีกรรม	Gelasian 

Sacramentary	 (1198)]	 ตลอดประวัติศาสตร์ของ 

มนุษยชาติ	 พระเจ้าย่อมเป็นพระผู้ทรงปรากฏพระองค์อยู่ 

อย่างใกล้ชิด	พระผู้ทรงจัดหาทุกส่ิงให้	พระผู้ทรงศักด์ิสิทธ์ิ

และทรงพระเมตตากรุณาเสมอไป

 “ทรงพากเพียรอดทนและทรงพระเมตตา 

พระพักตร์แห่งความเมตตา (ต่อจากหน้า 4)
กรุณา” สองคำาน้ีมักจะใช้ควบคู่กันไปในภาคพันธสัญญา 

เดิมเพ่ืออธิบายพระธรรมชาติของพระเจ้า	 การท่ีพระองค์

ทรงพระเมตตากรุณานั้น	สำาแดงให้เห็นชัดแจ้งในราชกิจ

มากมายของพระองค์ตลอดประวัติศาสตร์ความรอดพ้น	

ณ	ที่ซึ่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เหนือการลงโทษ

และหายนะบทเพลงสดุดีทำาให้ความยิ่งใหญ่แห่งพระ

ราชกิจที่ทรงพระเมตตากรุณาของพระองค์มีอิทธิพล

เป็นพิเศษ:	“พระองค์ประทานอภัยความผิดทั้งหลาย

ของท่าน ทรงรักษาโรคภัยทั้งปวงของท่าน ทรงช่วย

ชีวิตของท่านให้พ้นจากเหวลึก ประทานความรักม่ันคง 

และพระเมตตาเป็นดั่งมงกุฎแก่ท่าน” (สดด	103:3-

4)	บทเพลงสดุดีอีกบทยืนยันถึงเครื่องหมายพระเมตตา

ของพระองค์ท่ีเป็นรูปธรรมในลักษณะท่ีแจ่มแจ้งยิ่งกว่า

น้ันอีก:	 “พระองค์ประทานความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกดข่ี 

ประทานอาหารแก่ผู้หิวโหย พระเจ้าทรงปล่อยบรรดา

ผู้ถูกจองจำาให้เป็นอิสระพระเจ้าประทานสายตาแก่ 

คนตาบอด พระเจ้าทรงพยุงผู้ท่ีล้มให้ลุกข้ึนได้ พระเจ้า

ทรงรักผู้ชอบธรรม พระเจ้าทรงพิทักษ์คนต่างถ่ินท่ีมา

อาศัยอยู่ ทรงค้ำาจุนเด็กกำาพร้าและหญิงม่าย แต่ทรง 

ขัดขวางหนทางของคนชั่วร้าย” (สดด	146:7-9)	นี่คือ 

คำาพรรณนาส่วนหนึ่งของผู้ขับบทเพลงสดุดี:	“พระองค์

ทรงรักษาผู้ชอกช้ำาใจ ทรงพันบาดแผลให้เขา … 

พระเจ้าทรงค้ำาจุนคนต่ำาต้อย ทรงกดคนอธรรมลง

กับพื้นดิน” (สดด	147:3,	6)	รวมความว่า	พระเมตตา

ของพระเจ้ามิใช่แนวคิดที่เป็นนามธรรม	แต่เป็นสัจธรรม

ที่ชัดแจ้ง	 ที่พระองค์ทรงใช้สำาแดงความรักมั่นคงของ

พระองค	์ เหมือนกับความรักของพ่อหรือแม่ที่ตื้นตันใจ

ด้วยความรักที่มีต่อลูกของตน	เห็นจะมิใช่การกล่าวเกิน

จริงว่านี่คือความรักที	่ “ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจ”	

(visceral)	 ความรักที่หลั่งไหลออกมาจากส่วนลึกโดย

ธรรมชาต	ิ เต็มเปี่ยมด้วยความอ่อนโยนและความกรุณา	

พระคุณการุณย์และความเมตตา

 7. “ความรักม่ันคง (พระเมตตา)	ของพระองค์

ดำารงอยู่เป็นนิตย์” นี่คือบทสร้อยที่กล่าวซ้ำาในบทเพลง

สดุดีที	่ 136	 แต่ละข้อ	 เมื่อเล่าความเป็นมาของการ 

เปิดเผยของพระเจ้า	เนื่องจากพระเมตตา	ทุกเหตุการณ์

ในภาคพันธสัญญาเดิมนั้นเต็มเปี่ยมด้วยความหมาย

ที่ลึกซึ้งของการช่วยให้รอดพ้น	 พระเมตตานำาเสนอ

ประวัติศาสตร์ของพระเจ้าพร้อมๆ	 ไปกับประวัติศาสตร์

ความรอดพ้นของอิสราเอล	 การกล่าวซ้ำาเป็นประจำาว่า 

“ความรักมั่นคง (พระเมตตา)	 ของพระองค์ดำารงอยู่

เป็นนิตย์” ทำานองเดียวกันกับเพลงสดุดีนั้น	 ดูราวกับ 

ฝ่าเข้าไปในมิติแห่งกาลเวลาและอวกาศ	 แทรกซ่านเข้าไป 

ในสรรพสิ่งสู่ธรรมล้ำาลึกนิรันดรแห่งความรักราวกับจะ

กล่าวว่า	 มนุษย์จะอยู่ในสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระ

เมตตากรุณาของพระบิดาเสมอ	 ไม่เพียงแต่ในประวัติ- 

ศาสตร์เท่านั้น	แต่ตราบชั่วนิรันดร์กาล	นี่มิใช่เหตุบังเอิญ

ที่ประชากรอิสราเอลต้องการรวมเพลงสดุด	ี “Great 

Hallel” อย่างที่เรียกกันนี้	 (เพลงสดุดีที่ขับร้องเป็นการ

ปิดการเลี้ยงปัสกา)	 เข้าไว้ในช่วงวันพิธีกรรมสมโภชที่

สำาคัญที่สุด

	 พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาด้วยเพลง

สดุดีพระเมตตาบทนี้ก่อนทรงรับทรมาน	 นักบุญมัทธิว

ยืนยันถึงเรื่องนี้ในพระวรสารของท่านว่า	 “เมื่อขับร้อง

เพลงสดุดีแล้ว” (มธ	 26:30)	 พระเยซูเจ้าและบรรดา

ศิษย์ของพระองค์ออกจากห้องเพื่อไปยังภูเขามะกอก

เทศ	 ในขณะท่ีพระองค์ทรงต้ังศีลมหาสนิทเพ่ือเป็นอนุสรณ์

นิรันดรถึงพระองค์ท่านและการถวายบูชาปัสกาของ

พระองค์นั้น	 พระองค์ทรงฝากการกระทำาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ไว้เป็นสัญลักษณ์การเปิดเผยตามลักษณะพระเมตตา

ของพระองค์	 ในบริบทเดียวกันเรื่องพระเมตตา	 พระ

เยซูเจ้าทรงเข้าสู่พระทรมานและความตาย	 ด้วยทรง

ตระหนักถึงธรรมล้ำาลึกยิ่งใหญ่แห่งความรักที่พระองค์

จะทำาให้สำาเร็จสมบูรณ์บนไม้กางเขน	การรับรู้ว่าพระเยซู

เจ้าเองก็ทรงอธิษฐานภาวนาด้วยเพลงสดุดีพระเมตตา

บทนี้	ยิ่งทำาให้บทสดุดีนี้มีความสำาคัญมากขึ้นสำาหรับเรา

ในฐานะคริสตชน	 ท้าทายเราให้เริ่มหันมาสนใจบทสร้อย

สดุดีในชีวิตประจำาวันของเราด้วยการอธิษฐานภาวนา

ว่า:	“ความรักมั่นคง (พระเมตตา)	ของพระองค์ดำารง

อยู่เป็นนิตย์”

 8. สายตาที่จับจ้องอยู่ที่พระเยซูเจ้ากับการเพ่ง 

มองที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาของพระองค์นั้น

ทำาให้เราสัมผัสความรักม่ันคงของพระตรีเอกภาพศักด์ิสิทธ์ิ

ยิ่ง	 พระพันธกิจที่พระเยซูเจ้าทรงได้รับจากพระบิดาก็

คือ	พระพันธกิจการเปิดเผยธรรมล้ำาลึกแห่งความรักอัน

ไพบูลย์ของพระเจ้า	 ยอห์นยืนยันเป็นครั้งแรกและเพียง

ครั้งเดียวในพระคัมภีร์ทั้งหมดว่า	 “พระเจ้าทรงเป็น

ความรัก” (1	ยน	4:8,16)	ความรักนี้เป็นที่มองเห็นได้

และจับต้องได้ตลอดพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า	 พระ

บุคคลของพระองค์หาใช่อื่นใดนอกจากความรัก	 เป็น

ความรักที่ประทานให้เปล่า	ความสัมพันธ์ที่พระองค์ทรง 

สร้างข้ึนกับประชาชนท่ีเข้ามาหาพระองค์นั้นแสดงให้

เห็นบางอย่างที่เป็นลักษณะเฉพาะและไม่สามารถกระทำา

ซ้ำาอีกได้	 การอัศจรรย์ท่ีพระองค์ทรงกระทำาท้ังหมด	 โดย

เฉพาะต่อคนบาป	 คนยากจน	 คนชายขอบ	 คนป่วย

และคนท่ีเจ็บปวดน้ัน	 เป็นช่องทางเพ่ือสอนความเมตตา	 

ทุกสิ่งทุกอย่างในพระองค์ท่านล้วนเล่าขานถึงพระ

เมตตา	ไม่มีสิ่งใดในพระองค์สักอย่างที่ขาดความเมตตา

กรุณา

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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คนหมู่มากท่ีประสบกับหายนะจากคล่ืนสึนามิในเอเชียใต้ 

เมื่อปีค.ศ.	2004	เงินน้ีได้ถูกมอบให้กับสมเด็จพระสันตะ 

ปาปาเบเนดิกต์	 ท่ี	 16	 หลังจากการส้ินพระชนม์ของ 

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 นักสะสมชาว

อเมริกันยอมจ่ายเงินหน่ึงล้านดอลลาร์เพ่ือซ้ือรถคันน้ัน 

และเงินทั้งหมดก็บริจาคให้กับเหยื่อยจากภัยพิบัติ 

สึนามิ	 ตอนนี้มันถูกนำามาประมูลอีกคร้ังหน่ึงท่ีประเทศ

เม็กซิโกคร้ังน้ีมีผู้ประมูลไปในราคา	6	ล้านดอลลาร์

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

พระสันตะปาปาจะตรัสอะไรที่ยูเอ็น นิวยอร์กซิตี?
22 สิงหาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l องค์การสหประชาชาต	ิ หรือยูเอ็น	 จะฉลองครบ	 70	 ปีแห่งการก่อตั้งพร้อมเรื่องท้าทายสำาคัญต่อองค์กรที่จะ

ต้องเผชิญในอนาคต	 	 หนึ่งในนั้นคือการพูดคุยกันถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศโลกที่แปรเปลี่ยนไป	 ซึ่งเป็น

ประเด็นที่พระสันตะปาปาทรงพิจารณาอันนับว่าเป็นประเด็นที่สำาคัญยิ่งยวด			ในวันที่	25	กันยายน	พระองค์จะทรง

ปราศรัยต่อที่ประชุมสามัญขององค์การสหประชาชาต	ิ ณ	 กรุงนิวยอร์กซิตี	 เป็นโอกาสดีที่พระองค์จะตรัสโดยตรง

ต่อตัวแทนที่มาจากที่ต่างๆ	ทั่วโลก	ได้สัมผัสแนวคิดหลักที่พระองค์ทรงอธิบายในพระสมณสาส์น	จะเป็นช่วงสำาคัญ

ช่วงหนึ่งของการเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาของพระองค์

	 นายเจฟฟรีย	์ ซัคส์	 	ผู้อำานวยการสถาบันโลก	มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	 สหรัฐอเมริกา	 ให้สัมภาษณ์ว่า	 “น่า 

สมเด็จ

พระสันตะปาปา

ยอห์น

ปอล 

ที่ 2 

ทรงประทับ

รถยนต์

เฟอร์รารี่ 

และได้เลือกพื้นที่ทำางานกับชาวปกาเกอะญอ	 ที่เขต
อำาเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	 จนวาระสุดท้าย	 เป็นเวลา	
15	ปี
	 ผมอ่านเรื่องราวของคุณพ่อกียู	 ผ่านอุดมสาร
ฉบับดังกล่าว	 พบถ้อยคำาอันเป็นอุดมการณ	์ และจิต-
ตารมณ์ในงานประกาศข่าวดี	 อันเป็นอุดมการณ์ด้าน
การจัดการศึกษาของคุณพ่อด้วย
 “คุณพ่อกียู เป็นคนซื่อๆ ใจดีต่อผู้ที่ตกทุกข์
ได้ยากเสมอ ยิ้มแย้มเป็นกันเองกับทุกคน โดยส่วนตัว 
คุณพ่อเลื่อมใสแบบอย่างชีวิตการทำางานของท่านชาร์ล 
เดอ ฟูโกลด์ เป็นพิเศษ อาจเป็นไปได้จากข้อคิดที่
พระคุณเจ้าบรรจง ได้แปลข้อความของท่านฟูโกลด์เป็น
ภาษาไทยว่า “รักเท่าไรก็ไม่พอ” เป็นคำาที่สะท้อนให้
เห็นชีวิตของคุณพ่อกียู” 2

	 	 และเหล่านี้เป็นคำาบรรยายเรื่องงานแพร่ธรรม
ของคุณพ่อกีย	ู กับเรื่องราวจิตตารมณ์งานแพร่ธรรม	 ที่
เน้นสิ่งที่สำาคัญที่สุดในชีวิตของการเป็นคริสตชน	 คือ
การมีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า	จนกลายเป็นชีวิตที่
มองเห็นได้	ที่เรียกว่า	“ประจักษ์พยาน”
  “การทำางานช่วงที่ทำาเขตแม่สอด ... เมื่อคุณพ่อ 
กียู ได้มาถึงแม่สอดได้ไปสำารวจหมู่บ้านต่างๆ เพื่อหา 
หมู่บ้านที่จะเป็นศูนย์แพร่ธรรม ที่สุดได้เลือกบ้านปูแป้ 
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ห่างจากแม่สอดไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อคุณพ่อไปอยู่
ใหม่ๆ มีชาวกะเหรี่ยงสมัครเข้าศาสนา 3 ครอบครัว เมื่อ
คุณพ่อจากไป กลุ่มคริสตชนปูแป้มีถึง 17 ครอบครัว 
คุณพ่อได้กระจายงานไปในพื้นที่ใกล้เคียงใหญ่ๆ 6 เขต 
รวมชาวกะเหรี่ยงที่เข้ามารับความเชื่อทั้งหมด 105 
ครอบครัวใน 25 หมู่บ้าน มีวัด 4 แห่ง โรงเรียน 4 แห่ง
 จิตตารมณ์แพร่ธรรมกับลมหายใจสุดท้าย... 
ตลอดชีวิตของคุณพ่อ ได้ทุ่มเทชีวิตทั้งหมดกับการ 
แพร่ธรรมในหมู่ชาวกะเหร่ียง เร่ิมต้ังแต่ประเทศพม่าจนถึง
เมืองไทย เริ่มก็กะเหรี่ยง จบก็กะเหรี่ยง เรียกว่าหายใจ
เป็นกะเหร่ียงน่ันเอง คุณพ่อเน้นชีวิตภายในท่ีแนบสนิท
กับพระคริสต์ และมีความมุ่งหวังที่จะให้พระคริสต์
เป็นวิญญาณของกลุ่มคริสตชนทั้งหมด ชีวิตของ 
คุณพ่อจึงเป็นพยานถึงการสวดภาวนา และชีวิตที ่
สนิทกับพระเสมอ ใครๆ ที่ได้พบเห็นก็ประทับใจ 
ในความสงบเยือกเย็น ความเป็นกันเอง การเอาใจใส ่
เป็นห่วงเป็นใย และละมุมละไมน่ารักของคุณพ่อ”		3 
	 เพราะฉะนั้นรูปแบบการจัดการศึกษาของ 
คุณพ่อยอแซฟ	มารี	กียู	จึงเน้นที่การมีชีวิตพระ...	 เน้น

2	อุดมสาร	ปีที่	12	ฉบับที่	22	…	มิถุนายน	2531
3	ฉบับเดียวกัน.

หนึ่งภาพเก่า... (ต่อจากหน้า 13)

จิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้า	 มีความเชื่อ	 ศรัทธา	 มา
เป็นอันดับแรก	 แล้วสิ่งอื่นๆ	 จะตามมา	 ....	 ความเชื่อ
จึงเป็นที่มาของความรัก	 ...เมื่อมีความเชื่อที่เข้มแข็ง
สมบูรณ์	 ความรักและการรับใช้เพื่อพี่น้องในสังคมจะ
ตามมา	 และนี่เป็นเรื่องราวของการจัดการศึกษาที่เน้น
ความเชื่อในพระเจ้ามาเป็นอันดับแรก	 และตามมาด้วย
กิจการแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้า	และเพื่อนพี่น้อง

4. คุณพ่อตรีเครอัต รูปแบบตามอุดมการณ์ชีวิตสงฆ์
ที่ว่า	 “ปล่อยเด็กๆ ให้มาหาเราเถิด” อันเป็นรูปแบบ
การจัดการศึกษาของคุณพ่อเน้นที่การอบรมด้วยการ
นำาเด็กๆ	 มาอยู่ร่วมกันในหอพัก	 คุณพ่อรักเด็กๆ	 มาก	
และอภิบาลคริสตชนโดยวิธีการให้การศึกษาที่เน้นกลุ่ม

เด็กและเยาวชน	
	 การเปิดหอพัก	 ก็เพ่ือให้ผู้เข้ามาอยู่ได้รับความรู้	
จิตตารมณ์	 อุดมการณ์แบบคริสต์	 ซึ่งเขาจะนำาไปใช้ใน
บ้านของพวกเขา	

5.	ผมอ่าน	“ตลอดกาลนิรันดร์”	พบข้อความที่เขียนถึง 
“เดชะพระนาม”	 เราเริ่มต้นกิจการอะไรก็แล้วแต่	 ก็เริ่ม 
จากเดชะพระนาม	 และส้ินสุดกิจกรรมก็ด้วยเดชะพระนาม	
...	 และเดชะพระนาม	 ก็เป็นการสรุปลงท้ายในความรัก
ของพระเจ้าที่มีต่อพวกเรา	 ที่พระบิดา	 พระบุตร	 และ
พระจิตเจ้า	ทรงอภิบาลรักษาเราไว้เสมอ			
 เดชะพระนาม....

ตื่นเต้นครับ	 น่าตื่นเต้นมาก	 ไม่ใช่เพียงแค่พระสันตะปาปาจะได้พบกับบรรดาผู้นำาต่างๆ	

จากทั่วโลก	แต่ยังเป็นวันที่เป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนรูปแบบใหม่จะเป็นที่ยอมรับกัน

ดังน้ันจึงนับเป็นโอกาสพิเศษสำาหรับทุกคนท่ีจะตระหนักว่าพระองค์ได้ตรัสอะไร	 และพวกเรา

จำาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนทิศทาง”

l เจฟฟรีย	์ ซัคส์	 เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสภาพแวดล้อม	 และที่ปรึกษาของยูเอ็นและเป็น 

ผู้อำานวยการสถาบันโลก	 ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	 เขาเป็นหนึ่งใน	 200	 คน	 ที่มาช่วย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเขียนพระสมณสาส์น	 เขาคาดหวังว่าการเสด็จมายังนิวยอร์ก

ซิตีของพระสันตะปาปาจะก่อเกิดการมุ่งมั่นในการตระหนักรู้ตัว	 กระตุ้นพวกเขาให้ลงมือ

ปฏิบัติในการประชุมสุดยอดเรื่องสิ่งแวดล้อมในกรุงปารีส	เขากล่าวต่อว่า	“พระสมณสาส์น	‘Laudato	Si’	เป็นเรื่อง

ล้ำาค่าและให้แรงบันดาลใจ	 ซึ่งบัดนี้ก็ไปถึงทั่วทั้งโลกแล้ว	 มันเรียกร้องรากฐานของการปรับแต่งจิตวิญญาณขึ้นใหม่

อีกครั้ง	และผมคิดว่ามันกำาลังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง”

l พระสันตะปาปาตรัสว่าพระสมณสาส์นมิใช่พูดแค่เร่ืองทำาให้โลกกลับสีเขียวเท่าน้ัน	 แต่เป็นพระสมณสาส์นสำาหรับ

สังคม	 เพราะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและปัญหามนุษย์เป็นเรื่องเกี่ยวพันธ์กัน	 อันเป็นแนวคิดหลักที่พระสันตะ 

ปาปาทรงเน้นเมื่อปราศรัยแก่องค์การอาหารและกสิกรรม	 ขององค์การสหประชาชาติ	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 

ปีที่แล้ว	 โดยตรัสให้เราตระหนักถึงหายนะที่จะตามมาเมื่อเราไปล่วงเกินต่อโลก	 ธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อมว่า	

“พระเจ้าทรงให้อภัยแก่เราเสมอ	ผู้คนบางครั้งก็ให้อภัย	แต่โลกไม่เคยให้อภัย”

l ต่อหน้ายูเอ็น	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะตรัสไม่เพียงเรื่องภูมิอากาศแต่ยังมีเรื่องสันติภาพ	 รวมทั้งเรื่อง

สังคมและการพัฒนา	นี่จะเป็นกุญแจสำาคัญที่ทำาให้บรรดาผู้นำาในโลกลงมือปฏิบัติจริงจัง
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 สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน	 หลังจากที่สามเณร

เเต่ละคนกลับไปฝึกฝนงานอภิบาลในสังฆมณฑลของ

ตนเอง		ในวนัท่ี	28	กรกฎาคม	ค.ศ.	2015	สามเณรใหญ่

ทุกคนก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านเณรใหญ่เเสงธรรม 

เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการฝึกฝนอบรมการเป็นพระสงฆ์

ประจำาปีการศึกษา	 2558	 	 ซึ่งในช่วงระหว่างปิดเทอม 

ที่ผ่านมา	พระได้เรียกบราเดอร์ยอห์น สุรเดช กระเเส-

สิงห์	สังกัดอัครสังฆมณฑลท่าเเร่-หนองเเสง	กลับไปหา

พระองค์ด้วยภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลนั	 ขอคำาภาวนา

เพื่อดวงวิญญาณของบราเดอร์ให้ได้พักผ่อนในสันติสุข

ของพระเจ้า	และขอเป็นกำาลงัใจให้กบัครอบครวักระเเสสงิห์

ไว	้ในโอกาสนี้ด้วยครับ

	 ในปีการศึกษา	2558	นี้	มีสามเณรทั้งหมด		72	

คน	โดยเเบ่งเป็นสังฆมณฑลดังต่อไปนี้	

 1.		อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ		จำานวน	17		คน	

 2.		อคัรสงัฆมณฑลท่าเเร่-หนองเเสง	จำานวน	13		คน

 3.	 สังฆมณฑลจันทบุรี	 จำานวน		8		คน	

 4.	 สังฆมณฑลราชบุรี	 จำานวน		3		คน

 5.	 สังฆมณฑลเชียงใหม่	 จำานวน	12	คน	

 6.	 สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี	 จำานวน		1		คน

 7.	 สังฆมณฑลนครราชสีมา	 จำานวน		3	คน	

 8.	 สังฆมณฑลนครสวรรค์	 จำานวน		4		คน

 9.	 สังฆมณฑลอุบลราชธานี	 จำานวน		6	คน	

 10.	สังฆมณฑลอุดรธานี	 จำานวน		5		คน

	 ต่อมาในวนัเสาร์ท่ี	8	สงิหาคม	ทางบ้านเณรใหญ่

ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ	 โอกาสต้อนรับน้องใหม่ชั้นปี

ที่	 1	 	 ซึ่งในระหว่างพิธีนั้นมีการมอบเข็มสามเณรและ

หนงัสือพระคมัภีร์เพ่ือเป็นเคร่ืองหมาย	 มีการกล่าวเเสดง

ความตัง้ใจของสามเณรใหม่	 พร้อมกนันัน้กเ็ป็นการร้ือฟ้ืน 

ข้อตัง้ใจของบรรดาสามเณรทกุคนอกีด้วย	 ซ่ึงในบทเทศน์

พิธบีชูาขอบพระคณุโดยคุณพ่ออดศิกัดิ ์พรงาม	อธกิาร

บ้านเณรใหญ่เเสงธรรม	ใจความสรุปได้ดังนี้ว่า	“สามเณร

ทุกคนต้องอุทิศตนเองในการฝึกฝนอย่างเต็มท่ีท้ังใน

เร่ืองเรียน	ระเบยีบวนิยั	และอืน่ๆ	เพ่ือจะได้เป็นผูอ้ภบิาล

ท่ีดใีนอนาคต	 จะต้องฟังเสียงคำาสอนจากองค์พระเยซเูจ้า	

มิใช่ฟังเสียงข้างโลก	ดังในพระวรสารที่กล่าวว่า	ใครที่ฟัง

และปฏบิตัติามคำาสอนของเรา	ก็เป็นญาติพ่ีน้องของเรา”

	 โดยเป้าหมายของการอบรมในบ้านเณรคือ	

“อบรมเณรเพ่ือเป็นผู้อภิบาลและผู้ประกาศข่าวดีของ

พระเจ้าตามเเบบอย่างพระคริสตเจ้า	ผู้อภิบาลที่ดี”	และ

เน่ืองจากกระเเสเรียกสู ่การเป็นสงฆ์ไม่ใช่เป็นเร่ือง 

ส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น	 เเต่เป็นผล

มาจากความสัมพันธ์แห่งความรักระหว่าง	 “พระเจ้า”	

เป็นผู้เรียก	 และ	 “มนุษย์”	 เป็นผู้ตอบรับ	 และในที่สุด	

“พระศาสนจักร”	เป็นผูร้บัรองการเรยีกนัน้			ซึง่สามเณรเอง

เป็นผูต้อบรบัเเผนการของพระเจ้า	 จงึจำาเป็นต้องเเสวงหา

พระประสงค์ของพระเจ้าสำาหรับตนเองในเเต่ละข้ันตอน

ของกระบวนการอบรมเพื่อเป็นพระสงฆ์	 สามเณรต้อง

อุทิศตนเองอย่างสุดกำาลัง	 เพื่อร่วมมือกับพระเจ้าทำาให้

พระประสงค์ของพระเจ้านี้สำาเร็จไปในตัวสามเณรเเต่ละ

คน

	 ท้ายที่สุดนี	้ บรรดาสามเณรใหญ่ทุกคนมีความ

ตั้งใจดี	ที่จะฝึกฝนอบรมตนเอง	ฟังคำาสอนจากองค์พระ

เยซูเจ้าเสมอ		เพื่อความมั่นคงในกระเเสเรียก	สู่การเป็น

สงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์	 เพื่อทำางานอภิบาลรับใช้เพื่อนพี่น้อง 

ทกุคนด้วยความเชือ่	ความหวงัและความรักอย่างดีทีส่ดุ

เปิดประตู
 สู่แสงธรรม
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ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

“อย่าท้อแท้ในการทำาความดี 

เพราะถ้าเราไม่หยุดทำาความดี

เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา

ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส

จงทำาความดีแก่ทุกคน”

           (กาลาเทีย 6:9-10)

ความเชื่อ 

อันเป็นชีวิต
โดย พงศ์ ประมวล  
ราคา 120 บาท

ติดต่อ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

1. ผมจำาได้ว่าเคยเขียนเร่ืองราวเหล่าน้ีลงหนังสือเล่มใหม่	
“ตลอดกาลนิรันดร์” เขียนไว้นานตั้งแต่ยังไม่ได้บวช
เป็นพระสงฆ์...	ครั้งนี้ผมนำามาลงให้อ่าน	และเทียบเคียง
กับภาพเก่า	 ที่เป็นแบบอย่างของนักการศึกษาคาทอลิก	
ก็ยิ่งทำาให้มองภาพแบบองค์รวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 .......
 สังฆมณฑลนครสวรรค์ได้รับการสถาปนาเป็น
สังฆมณฑลใน	 ค.ศ.	 1967	 แต่เดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 ....	 สังฆมณฑลมีพื้นที่
การทำางานอภิบาลและแพร่ธรรมที่มีความหลากหลาย	
และกว้างใหญ่	 มีงานอภิบาลและแพร่ธรรมกับพี่น้อง
พื้นราบที่เป็นวัดดั้งเดิมริมแม่น้ำาต่างๆ	 งานอภิบาลและ
แพร่ธรรมกับพี่น้องชนเผ่าต่างๆ	 บนพื้นที่สูง	 ฯลฯ	 การ
จัดการศึกษาในสังฆมณฑลก็เช่นกัน	มีการจัดการศึกษา
ทั้งที่เป็นระบบทั่วไป	 กับการจัดการศึกษาระบบพิเศษ
ที่เน้นสำาหรับผู้เรียนที่อยู่บนภูเขา	 ที่เป็นพี่น้องชนเผ่า	
เพราะฉะนั้นฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลนครสวรรค์	
จึงมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องการศึกษาในโรงเรียนต่างๆ	
ทั้งในพื้นที่ราบ	 และในพื้นที่สูงที่พวกเราใช้คำาว่า	 “การ
ศึกษาดอย”
	 แบบอย่างของนักการศึกษา	 แห่งดินแดน
พันธสัญญา	 จึงเป็นการเน้นที่บรรดาพระสงฆ์ที่ทำางาน
อภิบาล	 และแพร่ธรรมในสังฆมณฑลนครสวรรค์	 โดย
เฉพาะอย่างย่ิงพระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุง
ปารีส	 (MEP)	 ที่บุกเบิกและวางรากฐานการศึกษาใน
สังฆมณฑลนครสวรรค์	.....	แบบอย่างของบุคคลเหล่านี้ 
เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาดอยในช่วงแรกๆ	 คือ	 คุณพ่อ
ยอแซฟ แกงตาร์ด คุณพ่อยอแซฟ มารี กียู และ 
คุณพ่อตรีเครอัต

2.	คุณพ่อยอแซฟ แกงตาร์ด	....	
	 แบบอย่างซึ่งได้รับคติพจน์ประจำาตัวของ 

เดชะพระนาม.... 
คุณพ่อที่ว่า	“เปิดประตูหัวใจของตนเอง เพื่อเข้าไปสู่
หัวใจของคนอ่ืน”	 แนวคิดและอุดมการณ์ด้านการศึกษา
ของท่าน	 เป็นการลงเข้าไปวัฒนธรรม	 เน้นงานด้าน
สังคมสงเคราะห	์การช่วยเหลือที่ไม่เพียงแต่ด้านคำาสอน	
แต่เน้นที่การกระทำาด้วย	 วิธีการจัดการศึกษาที่คุณพ่อ
ใช้นั้น	 ท่านเริ่มต้นจากเดินทางเข้าไปหาผู้คน	 ร่วมชีวิต
กับเขา	 จากนั้นจึงค่อยสอนเขา	 คุณพ่อจะสอนทั้งสิ่งที่
เป็นความรู้ทางโลก	 (วิชาการ)	 และความรู้ทางศาสนา	
(คุณธรรม)	จากเอกสารรายงานประจำาปีระบุไว้ว่า	
 “คุณพ่อแกงตาร์ด ไปเยี่ยมกลุ่มคริสตชนเล็กๆ 
ท่านพยายามดึงพวกเขา ออกมาจาก ธรรมเนียมดั้งเดิม  
สอนให้พวกเขารู้จักอ่าน รู้จักเพาะปลูก และทำานา”1 
	 	 เพราะฉะนั้น	 การจัดการศึกษาในระยะแรกจึง
เป็นการบูรณาการชีวิตทั้งครบ	 ทั้งเรื่องของการศึกษา	
ศีลธรรม	 การทำามาหากิน	 เพราะฉะนั้นรูปแบบของการ
จัดการศึกษาจึงควรเป็นการบูรณาการชีวิตท้ังครบของ
ผู้คนให้ดำาเนินชีวิตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์	 หรือเข้าใกล้
ความสมบูรณ์ให้มากที่สุด	
	 เม่ือคุณพ่อเร่ิมต้นแบบน้ีแล้วจึงต้ังโรงเรียนขึ้น	
เป็นโรงเรียนที่ท่านเองมีส่วนร่วมในการสอน	 ท่านสอน
ด้วยตนเอง	 และที่สำาคัญที่ไม่ลืมเสมอคือท่านจะสอน 
เร่ืองราวความรักของพระคริสตเจ้าเสมอ	 แต่เราต้องไม่ลืม 
คือการจะสอนให้ผู้คนมีความเชื่อความศรัทธานั้น	 
แบบอย่างของคนที่สอนมีความสำาคัญมาก
	 เมื่อมีวัด	 มีโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว	 วิธีการจัด 
การศึกษาของท่านอีกประการคือ	 การอบรมเด็กนักเรียน
ในระบบหอพักซึ่งเป็นกระบวนการสร้างบุคลากร	 สร้าง
ผู้นำา	 เพื่อนำาความรู้ที่ตนเองได้รับจากการอยู่ในศูนย์นั้น 
ไปปรับใช้ในหมู่บ้านของตนเอง	 การเอาใจใส่ในการอบรม
ผู้ที่รับการอบรมในศูนย์จึงมีความสำาคัญด้วย	ทั้งในเรื่อง 

1	รายงานประจำาปี	คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	

แปลโดย	คุณพ่อวิกตอร	์ลาเก	หน้า	381

ของการอบรมเพ่ือให้มีความรู้	และเพ่ือให้มีศีลธรรม	เพราะ 
ถ้ามีเฉพาะความรู้อย่างเดียว	 เมื่อเขาเติบโตขึ้นไป	เขาก็ 
อาจจะเป็นผู้นำาที่ไม่ซื่อตรง	 เพราะฉะนั้นการอบรมใน 
ศูนย์ไม่เพียงแต่ให้มีความรู้ด้านวิชาการเท่านั้น	 แต่ต้อง 
มีความรู	้ และสามารถปฏิบัติตามศีลธรรมได	้ ในศูนย์ที ่
คุณพ่อต้ังข้ึนท่ีแม่ตะวอ	 ช่ือว่าศูนย์นักบุญฟรังซิสอัสซีซี 
เพื่ออบรมเด็กและเยาวชน	 มีนักเรียนที่จบไปหลายต่อ
หลายรุ่น	 หลายคนกลับไปเป็นผู้นำาชุมชน	 ครูคำาสอน	
พระสงฆ์	และนักบวช	และน่ีเป็นเคร่ืองหมายประการหน่ึง
ว่า	การอบรมในศูนย์ต้องควบคู่ทั้งวิชาการและคุณธรรม				
	 รูปแบบของผู้ เป็นแบบอย่างด้ านการจัด 
การศึกษาของคุณพ่อแกงตาร์ด	 คือ	 “ประจักษ์พยาน” 
การจัดการศึกษาคาทอลิกต้องสะท้อนภาพของพระ 
คริสตเจ้า	 ด้วยการดำาเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยาน	 และ
แบบอย่างด้านความเชื่อของคุณพ่อแกงตาร์ด	 มีความ
เด่นชัด	การเป็นประจักษ์พยาน	ต้องเป็นประจักษ์พยาน
ของพระเยซูเจ้า	 ไม่ใช่ประจักษ์พยานของตนเองเท่านั้น	
หลายครั้งนักการศึกษาที่เก่งๆ	 มักจะสะท้อนความเก่ง
ของตน	 ซ่ึงผู้คนจะช่ืนชมในตัวบุคคลน้ัน	 แต่นักการศึกษา
คาทอลิกต้องสะท้อนภาพของพระคริสตเจ้า	 หรือเป็น
ประจักษ์พยานของพระเยซูเจ้า	 ท่ามกลางสังคม	 เพราะ
เวลาท่ีสะท้อนภาพของพระเยซูเจ้า	 เวลาท่ีคนท่ีบอกสอน 
ให้เร่ืองราวของพระคริสตเจ้าจากไปผู้คนก็ยังจดจำาพระ
คริสตเจ้าได้เสมอ	 แต่ถ้าทุกเวลาไม่เคยสะท้อนภาพของ
พระคริสตเจ้าเลย	ผู้คนก็จะจำาได้เฉพาะคนที่สอนเท่านั้น	
... เพราะฉะนั้นนักการศึกษาคาทอลิกต้องสะท้อนภาพ
ของพระคริสตเจ้า เป็นประจักษ์พยานของพระคริสตเจ้า
เสมอ เพราะแม้ว่าเวลาที่เขาจากไป ผู้คนก็ยังจดจำาได้
ว่าพระคริสตเจ้าเป็นองค์ความรักตลอดนิรันดร และ
เขาจะคิดถึงคนที่สอนให้เขาจดจำานามนั้น
 แบบอย่างการเป็นนักการศึกษาคาทอลิกของ
ท่าน	 ไม่ว่าจะในด้านของการร่วมชีวิต	 การเปิดตนเอง
เพ่ือรักคนอ่ืน	 และเร่ืองประจักษ์พยานของพระคริสตเจ้า 
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นอุดมการณ์ท่ีควรจะยึดถือ	 แต่ท่ีสุดก็จะเป็น 
เพียงความคิดที่เป็นนามธรรมเท่านั้น	 จนกว่าจะปฏิบัติ
จริง	และเมื่อนั้นก็จะกลายเป็นรูปธรรมที่เห็นได้....	 เวลา
ที่พวกเราไปเขตชายแดนไทย	 พม่า	 แถบอำาเภอแม่สอด
ขึ้นไปทางแม่ฮ่องสอน	เราเห็นหมู่บ้านคริสตชนมากมาย	
เราเห็นพี่น้องชนเผ่ามีความเชื่อในพระเจ้า	 เห็นพวกเขา
มีโรงเรียน	เห็นพวกเรามีความรัก	ความเชื่อ....				นี่แหละ 
ครับ	รูปธรรมท่ีมองเห็นได้จากชีวิตและกิจการของคุณพ่อ
ยอแซฟ	แกงตาร์ด...

3. คุณพ่อยอแซฟ มารี กียู
 จากอุดมสาร ฉบับที่ 22 .. เดือนมิถุนายน 
ค.ศ. 1988	 ที่ทำาให้พบเรื่องราวที่เขียนบรรยายโดย 
มิสชันนารีรุ่นน้อง	 ท่ีบรรยายถึงการจากไปของคุณพ่อกียู 
เรื่องราวชีวิตตั้งแต่เกิดเติบโตที่เมือง	 BREST	 ใน 
ครอบครัวชาวนาที่ประเทศฝรั่งเศส	 เมื่อปี	 ค.ศ.	 1933	
จากนั้นเข้าบ้านเณรและบวชเป็นพระสงฆ์	 ในปี	 ค.ศ.
1960	 ต่อมาจึงถูกส่งไปประเทศพม่า	 นาน	 7	 ปี	 ถูก
ขับไล่ให้ออกจากประเทศพม่า	 จากนั้นก็ไปทำางานด้าน
กระแสเรียกของคณะได้สามปี	 ...	 สมัครมาทำางานใน
ประเทศไทย	 ในปี	 ค.ศ.	 1960	 เรียนภาษาไทยหนึ่งป	ี
แล้วไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์	 สาทร	 อีกปี
กว่าๆ	..	และเข้ามาทำางานในสังฆมณฑลนครสวรรค์	ใน
ปี	ค.ศ.	1963		

(อ่านต่อหน้า 8)
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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

ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดีใหม่สู่คนทุกวัย”  ที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2015 โดยความร่วมมือของคุณพ่อ

เอกชัย  ผลวารินทร์ จิตตาธิการแผนกสุขภาพอนามัยของสังฆมณฑล

เชียงใหม่  นายแพทย์เดชา  คูวุฒยากร ประธานเวชบุคคลสังฆมณฑล

ผศ.ศรีนวล  วิวัฒน์คุณูปการ รองประธานเวชบุคคล  คุณภักดี  สร้างสุขดี 

ประธานเครือข่ายผู้สูงอายุสังฆมณฑล และคุณประภา  วงศ์จอมพร ผู้

ประสานงานแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล

	 การจัดสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้	 เพื่อให้แกนนำากลุ่มผู้สูงอายุ

และอาสาสมัครสุขภาพได้ตระหนักถึงบทบาทสำาคัญในฐานะเป็นศิษย์พระคริสต์	

ได้มีเวลาไตร่ตรองชีวิตและงาน	 และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

สมาชิกเครือข่ายทั้งสองภายใต้แผนกสุขภาพอนามัย	 โดยคุณพ่อบุญเลิศ  

สร้างกุศลในพสุธา	 เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนา	

และคุณพ่อณรงค์ชัย  หมั่นศึกษา	 แบ่งปันหัวข้อ	 “ชุมชนศิษย์พระคริสต์

ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดีใหม่”	 และคุณพ่อไพรัช  ศรีประเสริฐ	 แบ่งปัน

หัวข้อ	“บทบาทอาสาสมัครและแกนนำาผู้สูงอายุในฐานะศิษย์พระคริสต์”	

	 การสัมมนาและฟ้ืนฟูจิตใจมีแกนนำาผู้สูงอายุและอาสาสมัครสุขภาพ

ของเวชบุคคล	จากพื้นที่ต่างๆ	ภายในสังฆมณฑลเชียงใหม่	มาร่วม	55	คน	

มีพิธีปิดการสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจ	 ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ	 โดยคุณพ่อ

ไพรัช	 	 ศรีประเสริฐ	 	 ซึ่งได้ให้ข้อคิดว่า	 เราทุกคนจะออกไปแบ่งปันข่าวดี	

แบ่งปันความสุขแก่คนอื่นได้	 ตัวเราเองต้องมีข่าวดีนั้นเสียก่อน	 และก็ต้อง 

เป็นผู้ที่มีความสุขในชีวิตของเราเองด้วย		เราจึงจะสามารถให้สิ่งที่เรามีแก ่

คนอื่นได้		ผู้เข้าร่วมสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ต่างก็ได้เขียนความตั้งใจ

ของตนเองว่าจะกลับไปแบ่งปันข่าวดีด้วยการรับใช้ชุมชนศิษย์พระคริสต์ 

ที่ตนเองอาศัยอยู่ต่อไป

แผนกสุขภาพอนามัย (ต่อจากหน้า 19)

ราฟาแอล

มธ 6:26-29

...จงมองดูนกในอากาศเถิด มันมิได้หว่าน 

มิได้เก็บเกี่ยว มิได้สะสมไว้ในยุ้งฉาง แต่

พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยง

มัน ท่านทั้งหลายมิได้มีค่ามากกว่านกหรือ 

ท่านใดบ้างที่กังวลแล้วต่ออายุของตนให้

ยาวออกไปอีกสักหนึ่งวันได้ ท่านจะกังวล

ถึงเครื่องนุ่งห่มทำาไม จงสังเกตดูดอกไม้ 

ในทุ่งนาเถิด มันเจริญงอกงามข้ึนได้อย่างไร 

มันไม่ทำางาน มันไม่ปั่นด้าย แต่เราบอก

ท่านทั้งหลายว่า กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อทรง 

เคร่ืองอย่างหรูหรา ก็ยังไม่งดงามเท่าดอกไม้

นี้ดอกหนึ่ง
    

“สถานที่เดียวในโลกนี้ที่ไม่มีความขัดแย้ง คือ สุสาน”

                          - สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

       

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอน
	 เราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้ง	 ถ้าใครรักความขัดแย้ง	 มันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่	 ทรงย้ำา	 

สถานที่เดียวในโลกนี้ที่ไม่มีความขัดแย้งคือ	 “สุสาน”	 ทรงชี	้ ปีศาจจะทำาให้เราสนุกเหมือนกับดูการแสดง	 แต่

มันไม่เคยนำาความสุขแท้จริงมาให้กับเราเลย	 เราไม่เป็นเจ้าของจริงจนกว่าเราจะได้แบ่งปันกับผู้อื่น	 และถึงแม ้

แบ่งปันแล้ว	เราก็ยังคงเป็นเจ้าของร่วมด้วยกับคนอื่น

	 เรามนุษย์ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันในพระพรต่างๆ	ของพระเจ้าในธรรมชาติ:-

	 -	แสงแดดที่ส่องสว่างทุกเช้า	ตลอดทั้งวัน

	 -	กระแสลมพัดโบก	ผ่อนคลายความร้อนของแสงตะวัน

	 -	ฝนที่ตก	ทำาให้ต้นข้าวงอกงาม	สนามหญ้าชุ่มฉ่ำา	หญ้าเขียวขจี

	 -	ดอกไม้บาน	ชูดอก	สีสวยงาม

	 -	เสียงนกร้องไพเราะเพราะพริ้ง	กล่อมโสตประสาทให้เราร่าเริงใจ

																										ฯลฯ	 	

	 เราทุกคนเป็นเจ้าของเมื่อเราสำานึกถึงความสวยงาม	ชื่นชม	ยินดี	และแบ่งปันความเป็นเจ้าของนี้ให้กับ

คนอื่นทุกคน	โดยเราไม่ได้ลดส่วนความเป็นเจ้าของของเราลงเลย

	 มีคำาพูดของบรรพบุรุษของเราเปรยไว้ว่า		สิ่งที่เราม	ี	สิ่งที่เราเป็นเจ้าของ		เรามี		เราเป็นเจ้าของ	ก็เพื่อ 

ที่จะมอบให้แบ่งปันแก่ผู้อื่นต่อไป	 และเมื่อเราได้แบ่งปันสิ่งนั้นให้คนอื่นในกายภาพของสิ่งของนั้นแล้วก็ตาม 

ยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่ในตัวเรา	นั่นคือ	ความรัก	 	 และความรักนี้แปลกที่เมื่อเราสละ	 เมื่อเรามอบให้คนอื่น 

เมื่อเราไม่เป็นเจ้าของเพียงแต่คนเดียวแล้ว	 ความรักกลับแผ่ขยายกระจายออกไปอย่างไม่มีวันจบ	 ไม่มีวัน 

สิ้นสุด

-  George Matthew Adams
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   วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ 

จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	12	กันยายน เวลา	

10.30	 น.	 พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดซางตาครู้ส กรุงเทพมหานคร	 ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่	 13	 กันยายน	 เวลา	 10.30	 น.	 พระ

คาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 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)

 วัดนักบุญมีคาแอล (ศูนย์อภิบาลอ่างทอง) 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 26	 กันยายน	 เวลา	 10.30	 น.	 

คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร	เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก จ.พระนครศรี- 

อยุธยา	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	3	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.	

คุณพ่อชุมภา คูรัตน์ เป็นประธาน	

 วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์ กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ท่ี	4	ตุลาคม	เวลา	10.00	น.	

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  

เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา จ.สมุทร- 

ปราการ	ฉลองวัดวันศุกร์ที่	23	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.	

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  

เป็นประธาน	

 

 

 วัดมารีสมภพ กบินทร์บุร ีฉลองวัดวันเสาร์ที่	

12	กันยายน	เวลา	10.30	น.		

 วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา ฉลองวัดวันอาทิตย์

ที่	13	กันยายน	เวลา	10.30	น.	

 วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	19	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 วัดเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	26	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 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.

 วัดพระคริสตราชา ปะตง ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

สังฆมณฑลจันทบุรี

14	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.		

 วัดอัสสัมชัญ พัทยา จ.ชลบุรี	 ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที	่15	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.	

 วัดแม่พระถวายองค์ มูซู	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่

21	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.		 	

 วัดราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ	 ฉลอง

วัดวันเสาร์ที	่28	 พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.	

 วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 28	

พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.	

 

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที	่24	ตุลาคม	

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน	

 วัดแม่พระมหาชัย จ.ร้อยเอ็ด	 เสกวัดใหม่ 

วันเสาร์ที	่14	พฤศจิกายน	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 13	 กันยายน	 เวลา	 10.00	 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธาน

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง 

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 27 

กันยายน 	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ	เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วย-

กระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่

4	ตุลาคม	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ	เป็นประธาน	(สอบถามเส้นทางได้ที่

คุณพ่อกฤติเดช รุจิรัตน์ โทร. 08-1857-4335)

 วัดพระแม่มารีอามารดาคริสตชน อ.เมือง 

จ.สิงห์บุร	ี ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 12	 กันยายน	 เวลา	 

10.30	น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา แม่สอด จ.ตาก ฉลองวัด

วันเสาร์ที	่10	ตุลาคม	เวลา	10.30	น. 

 

 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 ฉลองสักการสถานวันเสาร์ที	่12	ธันวาคม	

เวลา		10.00	น.  

 วัดมารดาพระศาสนจักร บ้านหนองพวง 

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

ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ	 ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่	26	กันยายน	เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ 

ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เป็นประธาน	(คุณพ่อสมคิด  เจริญนารถ 

เจ้าอาวาส โทร. 08-1876-4758)

 วัดอัครเทวดามีคาแอล อ.เมือง จ.หนอง- 

บัวลำาภู ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	19	กันยายน	เวลา	10.30	น.	

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านจิก อ.เมือง 

จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 26	 กันยายน	 	 เวลา	 

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็น

ประธาน	

 วัดแม่พระลูกประคำา เวียงคุก อ.เมือง 

จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 3	 ตุลาคม	 เวลา	 

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็น

ประธาน	

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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] คณะพระหฤทัยฯ ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัคร- 

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 จัดเข้าเงียบจิตภาวนาด้วย 

พระทัยพระเยซู	 เดือนละครั้ง	 ที่อารามพระหฤทัย 

คลองเตย	 เวลา	10.00-15.00	น.	20	กันยายน	/	22	

พฤศจิกายน	/	20	ธันวาคม	/	17	มกราคม	เข้าเงียบ

ประจำาปี	 19-21	 กุมภาพันธ์	 ผู้ช่วยจิตภาวนา	 ได้แก่	

คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร คุณพ่อชีวิน สุวดิน-

ทร์กูร ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา	 และทีมงาน	 (มิสซา 

วันอาทิตย์	09.00	น.	ที่วัดน้อยอาราม)

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม

สิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม	7	ครั้ง	7	 เรื่องราว		 ใน

หัวข้อเรื่อง	 “การฝึกซ้อมร้องเพลงวัดในพิธีอย่าง

มีชีวิตชีวา” โดยอาจารย์พรเทพ วิชชุชัยชาญ และ	

อาจารย์ศิรารัตน์ สุขชัย	ในวันอาทิตย์ที่	27	กันยายน	

2015	 เวลา	 13.30-17.00	 ที่สำานักพระสังฆราช	 

ชั้นล่าง	 อัสสัมชัญ	 (บางรัก)	 สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมและสำารองการเข้าอบรมได้ที่โทร.	 02-681-

3900	 ต่อ	 1407,	 08-9108-6850	 หรือ	 E-mail:	

thaisacredmusic@gmail.com,	 www.facebook.

com/

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ	จะจัดค่ายพระคัมภีร์สำาหรับนักเรียน ชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3	วันที่	5-7	

ตุลาคม	 2015ที่บ้านผู้หว่าน	 จ.นครปฐม	 	 และค่าย

พระคัมภีร์สำาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 

และเยาวชนนอกระบบโรงเรียน วันที่	23-25	ตุลาคม 

2015	ที่บ้านสวนยอแซฟ		จ.นครปฐม	ค่าลงทะเบียน

แต่ละครั้งคนละ 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	ม	ี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 

ข้อมูลได้ที	่	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 กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที	่

1	ตุลาคม	2015	ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซ	ู

และ	90	ปีอาราม	

	 	 	 	 	 	 	 	 เช้า	 เวลา	 07.00	 น.	พระสังฆราชยอแซฟ  

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน	(หลังพิธ	ีตั้งศีลมหาสนิท

และเคารพพระธาตุ)

										เย็น	เวลา	16.30	น.	(อวยพรศีลมหาสนิท	เวลา	

16.00	 น.)	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช	 เป็นประธาน	 (หลังพิธ	ี เสกดอกกุหลาบ	

และเคารพพระธาตุ)

] ฉลองอารามคาร์เมไลท์ จันทบุรี วันเสาร์ที	่ 3	

ตุลาคม	2015	เวลา	10.30	น.	คุณพ่อยอด เสนารักษ์ 

อุปสังฆราช เป็นประธาน

] ฉลองอารามคาร์เมไลท์ สามพราน วันอาทิตย์ที	่

11	ตุลาคม	2015	เวลา	10.30	น.	พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล 

มีชัย กิจบุญชู	เป็นประธาน

] 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	

] 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- 

พรรักษา aungkie2002@yahoo.com,	 08-9815-

1953	 หรือคุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.

com,	08-9117-9100

] ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิแบบ WCCM	กับคุณพ่อวิชัย 

โภคทวี, SJ	 ที่บ้านเซเวียร์	 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ

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

ที่นี่มีนัด
บุคคล/ธุรการ	 จำานวน	 1	 ท่าน	 คุณสมบัติ	 จบปวส.-

ปริญญาตรี	ทั้งเพศชายและหญิง	ใช้	Program	Office	

ได้คล่อง	 ขับรถได้(มีใบขับขี่)	 หากมีประสบการณ์และ 

ตรงสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ	2.	เจ้าหน้าที่พัฒนา

ชุมชน	 จำานวน	 1	 ท่าน	 คุณสมบัติ	 จบปริญญาตรี	

ทั้งเพศชายและหญิง	 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 

] ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์	 ที่วัด

ศูนย์อภิบาลหลักสี่	(แยกพงษ์เพชร)	วัดเพื่อกลุ่มคริสต- 

ชนบริเวณแยกพงษ์เพชร	 แยกแคราย	 แยกวิภาวดี	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แยกประชาชื่น	แยกหลักสี	่

แจ้งวัฒนะ	 และบริเวณใกล้เคียง	 เวลา	 11.00	 น.	

สอบถามโทร.	08-9918-3723,	09-9654-1935

] พระสมณสาส์น ฉบับใหม่ ของสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาฟรังซิส ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า 

(Laudato Si’) เก่ียวกับการดูแลรักษาโลก บ้านท่ีเรา

อาศัยอยู่ร่วมกัน แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม  

สามารถส่ังจองได้ที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	

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

 

 

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
kคณะนักบวชคามิลเลียนแห่ง 

ประเทศไทย มีความยินดีขอเชิญร่วมพิธีบูชา 

ขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระแห่งสายประคำา 

และโอกาสบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรโยเซฟ 

เหงียน หงอก อันห์ และสังฆานุกรไมเคิล  

มารีย์ ฝ่าม มินห์ กวน วันเสาร์ที่	 10	 ตุลาคม	

เวลา	 10.00	 น.	 วัดน้อยนักบุญคามิลโล	 บ้านพัก 

ผู้สูงอายุ	 คามิลเลียน	 โซเชียล	 เซนเตอร์	 สามพราน 

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุข

แห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา	เป็นประธานในพิธี
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“พระเจ้าประทานพระหรรษทาน

ทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม

เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ”

(2 โครินธ์ 9:8)

ขณะนี้สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
แผนกการพิมพ์ 

กำาลังรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำา
ปฏิทินคาทอลิกประจำาปี 

วัด คณะนักบวช องค์กรใด 
มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่ 

โปรดแจ้งได้ที่กองบรรณาธิการ
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

E-mail : udomsarn@cbct.net 
ภายในเดือนกันยายน ขอขอบพระคุณ

“จงเลิกนึกถึงตนเอง
จงแบกไม้กางเขนของตนทุกวัน

และติดตามเรา” 

(ลูกา	9:23)
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 เนกอมโบ 11.00 น.

 ผมนั่งอยู่ในห้องพักหมายเลข 45 ที่โรงแรมโกลเด้นสตาร์บีช  (Golden 

Star Beach Hotel) กลิ่นชาซีลอนหอม ๆ ของศรีลังกา อันเป็นสินค้าที่มี 

ชื่อเสียงที่สุดที่โลกรู้จักก็ว่าได้ โชยมาเบาๆ เสียงคลื่นแบบเมืองชายทะเล และ

ท่ีพักติดชายหาด ได้บรรยากาศไปอีกแบบ รอบตัวมีหนังสือหลายเล่มวางเรียงกัน 

ผมจด ๆ จ้อง ๆ จะเขียนหมายเหตุฯ นี้นานแล้ว แต่ความคิดยังไม่ตกตะกอน 

หรือบางทีเวลายังไม่ลงตัว ช่างเถอะมันอาจเป็นข้อแก้ตัว ผมมาประชุมส่ือมวลชน

คาทอลิกเอเชีย (SIGNIS ASIA ASSEMBLY) ประจำาปี 2015 ซึ่งปกติเขาบอก

ว่าจะจัดประชุมประมาณเดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน ปีนี้เลื่อนให้เร็วขึ้น ด้วย

เหตุผลว่าประธานซิกนิสโลกจะหมดวาระแล้ว เขาต้องการร่ำาลากัน แต่การเลือก

ประเทศศรีลังกาน่ีผมไม่แน่ใจ แต่การประชุมแบบน้ีในฐานะสมาชิกภาพแล้ว ปกติ

งานสื่อในประเทศเราหลาย ๆ สังฆมณฑล ได้รับทุนจากหน่วยงานนี้ทุกปี เป็น

เหมือนรายจ่ายประจำาปีก็ว่าได้ นอกจากนั้นโครงการพิเศษต่าง ๆ วิทยากรให้

ความรู้ ล้วนแล้วแต่น่าสนใจและปรับใช้ แลกเปลี่ยนแบ่งปันในสนามสื่อ ซึ่งหน้า

ซ้ำา ๆ ในเวทีสากล 

 การประชุมเร่ิมในตอนเย็นของวันท่ี 23 สิงหาคม ด้วยมิสซาเปิดท่ีสถาบัน

วัฒนธรรมเบเนดิกต์ ท่ี 16 โบลาวาลานา (Benedict XVI Cultural Institute 

Bolawalana) ผมนับพระสงฆ์ที่เข้าร่วมได้ประมาณ 13 องค์ บางประเทศมี 2 

องค์ บางประเทศมีองค์เดียว มีฆราวาสคร่ึง ๆ นักบวชชาย-หญิง ท่ีเห็นส่วนใหญ่

จะมาในช่วงอบรมสัมมนามากกว่าไม่ได้มาคลุกคลีตีโมงอยู่ร่วมกัน 

 การประชุมในครั้งนี้มีหัวข้อหลัก ๆ คือ “สื่อสารมวลชนกับครอบครัว” 

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากสำาหรับทุก ๆ คน เพราะเรากำาลังพบเจอปัญหา หรือ 

วิถีแห่งสังคมเดียวกัน ถ้าผมเดาไม่ผิดหัวข้อประชุมน่าจะล้อไปกับสาส์นวันส่ือมวลชน 

สากลในปีนี้ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

 เนื้อหาการอบรมเริ่มด้วยสิ่งที่ท้าทายจากหัวข้อว่า เราในฐานะที่เป็น 

พ่อแม่ ผู้ปกครองจะมองเรื่องสื่อในยุคสมัยเราอย่างไร “ผู้บรรยายบอกว่า พ่อแม่ 

สมัยก่อนเตือนเราว่า อย่าคุยหรือรับของจากคนแปลกหน้า ปัจจุบันในโลก

ออนไลน์ใครคือคนแปลกหน้า มันทำาลายกำาแพงไปหมดแล้ว เราสามารถรับของ 

พูดคุยกับคนแปลกหน้า เหมือนกับรู้จักกันมาแรมปี นอกจากนั้น สื่อมวลชน

โลกออนไลน์ยังทำาตัวเหมือนเป็นผู้ปกครองคนที่ 3 ด้วยซ้ำา เราต้องยอมรับ 

ด้วยว่า เราไม่ได้เติบโตมาแบบคนยุคนี้ ที่มีอุปกรณ์เต็มไปหมด มันเป็นวิถี

ชีวิต” ผู้บรรยายไม่ได้พูดให้เราเห็นแต่เพียงแง่ลบยังเสนอทางออกว่า “โลกวันนี้

เหมือนมีสองด้าน ออนไลน์ กับ ออฟไลน์ สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเป็นโทษ ด้าน

บวกกับด้านลบ ฯลฯ เราต้องทำาความเข้าใจกับสองด้านนี้ หาวิธีปกป้อง เปิดใจ

เรียนรู้ไปด้วยกัน และรักษาสมดุล ระหว่างการสื่อสารกับชีวิตครอบครัวของเรา” 

ผมว่ามันเป็นบทสรุปที่ถูกต้อง 

 ถ้าทำาได้มากกว่านั้นนักวิชาการบางท่านเสนอว่า “ให้ลูก ๆ ติดตามเรา 

ในเฟซบุ๊ก ในไลน์กลุ่ม เพื่อสอนคุณค่าที่ถูกต้องเหมาะสม ป้องกันลูก ๆ จาก

วัฒนธรรมในแบบพ็อพพูล่า ซ่ึงแน่นอนไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ โดยหันมาสร้างวัฒนธรรม

ที่ดีในครอบครัว ส่งเสริมสุขภาพเพราะงานวิจัยต่าง ๆ เริ่มพบว่าการอยู่กับโลก

ออนไลน์นานนั้น มีผลต่อสุขภาพอย่างแท้จริง”

 การประชุมหลัก ๆ เราใช้ถึง 5 วัน ซึ่งเริ่มด้วยงานพิธีการและการชวน

คนสำาคัญของประเทศนั้น ๆ มาเป็นผู้บรรยาย รอบนี้ มีผู้นำาในฝ่ายรัฐบาลของ

ศรีลังกาซึ่งได้รับเลือกสด ๆ  ร้อน ๆ  มาพูดเรื่องนี้ หลังจากนั้นจะเป็นการแนะนำา

ผู้เข้าร่วมจากชาติต่าง ๆ ในวันที่สองจะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลตามภูมิภาค

ต่าง ๆ  เกี่ยวกับประเด็นหลัก และค่ำาคืนของวัฒนธรรม ส่วนวันที่สามจะเป็นการ

หาทิศทางในการดำาเนินไปหลังจากที่ได้ข้อมูลเหล่านี้แล้ว รวมถึงทิศทางการขอ 

งบประมาณและการสรุปเรื่องงบประจำาปี วันที่สี่เราจะประชุมอย่างเป็นทางการ 

ศรีลังกา ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย
มีการโหวต มีการสรุปโครงการในรอบปี และโครงการใหม่ นอกจากนั้นยังมี

การมอบรางวัล SAMA Awards 2015 งานนี้ผมได้รับเชิญให้เป็นกรรมการ 1  

ใน 4 แอบเสียดายทุกครั้งที่ทางประเทศไทย ไม่ได้ส่งเข้าร่วมในโปรแกรมใด ๆ 

การประกวดมี 5 ประเภทแต่มีผู้ได้รับรางวัลแค่ 3 ประเภทเท่านั้น มีรางวัลเดียว 

ไม่มีที่สองสาม หรือชมเชย และวันสุดท้ายเป็นวันทัศนศึกษาที่ประเทศเจ้าภาพ 

ปีนี้เจ้าภาพพาเราไปชมตลาดปลาตอนเช้าของเมืองเนกอมโบ และเข้าโคลัมโบ

เมืองหลวง ก่อนถึงแวะไปเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดูสภาพแม่น้ำาลำาคลอง สวน บรรดา

สิงสาราสัตว์สองข้างทาง และไปเยี่ยมวัดพุทธที่สวยงามยิ่งใหญ่มีประวัติศาสตร์

มาพอควร ตบท้ายด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้มาสร้าง 

และจัดการไว้ให้ น่าสนใจทีเดียว ตบท้ายวันเดย์ทัวร์ด้วยห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ 

ชื่อเฮาท์ ออฟ แฟชั่น ผมเดินวนสักพักก่อนจะเดินออกนอกเส้นทาง ชมวิถี

ชีวิตผู้คน และในที่สุดเราก็กลับมาที่พักในค่ำาคืนสุดท้าย เวลาเกือบสามทุ่ม ของ

เมืองนี้ บวกเข้าไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งจะได้เวลาเมืองไทย มื้อเย็นวันนั้นผมทานข้าว

ในเวลาสี่ทุ่มครึ่งไทย และขอบอกเป็นแบบนี้ทุกวัน ที่นี่ไม่ได้เริ่มอาหารด้วยมื้อ

อาหารแบบจัดไปเลย แต่จะเริ่มด้วยการสังสรรค์ด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ

พวกคอกเทลเล็ก ๆ จนได้ท่ีแล้วค่อยเร่ิมม้ืออาหาร ทุกการก้าวเดินล้วนมีบทเรียน 

เหนื่อยบ้างหนักบ้าง สนุกบ้างทุกข์บ้าง สิ่งที่ได้กลับมาคือประสบการณ์

 การมาศรีลังการอบนี้ผมยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ ๆ เหมือนกัน แม้ว่า

จะทำาการบ้านด้วยการอ่านหนังสือที่พูดถึงศรีลังกา อาทิ “เอเชียใต้ พระเจ้า 

ไม่หลงลืม แผ่นดินไม่เลือนราง” ของคุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ หรือหนังสือ 

Check Tour ฉบับเดือนกรกฎาคม ที่จัดเต็มเรื่องศรีลังกา รวมทั้งข้อมูลอีก

หลาย ๆ แหล่ง ก็ไม่เท่ามาพบว่า ศรีลังกามีคาทอลิกเยอะเหมือนกัน อาจจะ 

บางเมืองเป็นต้นเมืองที่ผมพัก โชเฟอร์ที่มารับผมวันแรก บอกมีคาทอลิกที่นี่

ถึง 90% โดยโชเฟอร์คนเดียวกันนี้เองผมได้เดินทางไปที่อาสนวิหารซางตา 

ลูเซีย ที่โคลัมโบ วัดสวยอลังการ จนผมงงย้อนกลับมาถามตัวเองว่า “ที่นี่ที่ไหน”

 คนศรีลังกาทำาให้ผมงงอีกด้วย คำาถามที่ว่า “รายได้ของคาทอลิกใน

ประเทศคุณมาจากไหน” ผมบอกว่า “ก็มาจากโรงเรียน การทำาบุญ เงินทุนจาก

แหล่งต่าง ๆ บ้าง” เขาถามผมต่อว่า “คุณมีการเก็บภาษีศาสนาไหม” ผมตอบ

ว่า “มันคืออะไรไม่มีหรอก” เขาเล่าให้ผมฟังว่า “วัดที่พวกเราอยู่มีประมาณ 300 

ครอบครัว ทุกปีเราต้องเสียภาษีให้วัด ปีละ 6 ดอลลาร์ ประมาณ 600 ลูเปีย ถ้า

มีกิจกรรมอะไรพิเศษ เช่น ล้างบาป แต่งงาน นั่นอีก 10 ดอลลาร์ ต่องาน” ผม

ไม่แน่ใจว่าเขาสบายใจกับการกระทำาแบบนี้ไหมจึงถามต่อไปว่า “คุณรู้สึกอย่างไร

กับเงินที่ต้องเสียไป” เขาตอบว่า “ผมยินดีมาก และทุกคนก็คงยินดีเช่นกัน เรา 

รู้ว่าบรรดาพระสงฆ์อยู่เพื่อเรา พวกเขาไม่มีอาชีพอะไร งานที่เขาทำาให้พวกเราคือ 

งานอภิบาลจิตใจ และทำาหน้าที่ของพวกท่านในการนำาพาลูกแกะอย่างเรา....”

 “จากวาติกันสู่ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย”  ชื่อหนังสือที่ระลึกเมื่อครา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนศรีลังกาเมื่อต้นปี (13-15 มกราคม 

2015) ศรีลังกาช่างเป็นไข่มุกที่เปล่งประกายของมิตรภาพโดยแท้ มีเรื่องราว

ของผู้คนที่มีน้ำาใจงดงาม มีมิตรภาพที่อัดแน่นร่วมกันอยู่ที่นี่ มีความตั้งใจจริง

ของผู้จัด ที่จัดเต็มมาให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ทุกวินาที เราทุกคนล้วนเป็น

เพชรพลอย ไข่มุก หรือแสงพริบพราว ถ้าเราเปล่งประกายชีวิตของเรา ก้าวไป

ด้วยกัน และนำาวิถีแห่งคุณค่าของพระวรสาร ไปใช้ในชีวิตของเราให้เกิดผลได้ 

 เข็มนาฬิกายังเดินหน้าต่อไป กาลเวลายังหมุนผ่าน อีกไม่นานผมคงถึง

เมืองไทย ขอบคุณทุกเรื่องราว ขอบคุณไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย

          บรรณาธิการบริหาร
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“ฉลองวันนักบุญหลุยส์ - 30 ปี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์” 

วันที่ 25 สิงหาคม 2015 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของวิทยาลัย 

และโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ พร้อมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติ

งานนาน 10 ปี 15 ปี 25 ปี และผู้เกษียณอายุ โดยพระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย 

กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี โดยมีพระสงฆ์ มาเซอร์ ผู้บริหาร คณาจารย์และ

บุคลากรองค์กรเซนต์หลุยส์ รวมถึงนักศึกษาของวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

อย่างพร้อมเพรียงกัน ที่อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

“บวชพระสงฆ์ใหม่นครสวรรค์” พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย เป็นประธานในพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ของสังฆมณฑลนครสวรรค์  

สังฆานุกรเคลเมนต์ เทเรส นฤนาท ปานกรด สังฆานุกรนิโกลาส เจริญ  

บุญดวง สังฆานุกรยอแซฟ เรืองฤทธ์ิ ฤทธิบุญไชย วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 

2015 ที่อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ 

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

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

จัดสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจประจำาปี
แผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล

เชียงใหม่ จัดสัมมนาและฟื้นฟู

จิตใจประจำาปีให้แก่เครือข่าย ผู้

สูงอายุและเครือข่ายเวชบุคคล

ของสังฆมณฑล   ในหัวข้อ “ชุมชน 

ศิษย์พระคริสต์ (อ่�นต่อหน้� 14)
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คอนเสิร์ต “เพราะความเชื่อ ข้าฯ จึงป่าวประกาศ” วันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2015 โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) 
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