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สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม ค.ศ. 2015 โรงแรมเอเชีย พัทยา 



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 38 ประจำาวันที่ 13-19 กันยายน 2015 หน้า 3

 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

จัดประชุมสัมมนาประจำาปี ครั้งที่ 45 หัวข้อ “350 

ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู 

แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน” ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 23 ถึงวันพุธที่ 26 

สิงหาคม 2015 ที่โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี  

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 450 คน ซึ่งปีนี้คณะ 

ซาเลเซียนและครอบครัวซาเลเซียน เป็นประธาน

จัดการประชุม โดยคุณพ่อประเสริฐ สมงาม อธิการ

เจ้าคณะแขวงคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็น

ประธาน

 วัตถุประสงค์ของการสัมมนา มี 3 ข้อ คือ 

 1. เพ่ือระลึกถึงพระคุณของผู้ท่ีได้วางรากฐาน

การศึกษาคาทอลิกทั้งในระดับสากลและท้องถิ่น  

มองอดีตด้วยความรู้คุณ ต่อผู้หว่านเมล็ดพันธุ์โรงเรียน

คาทอลิก ทำานุบำารุง ทุ่มเท และสร้างแรงบันดาลใจให้

เจริญงอกงามจวบจนวันนี้ โดยการนำาเสนอผ่านทาง 

หนังสือ “ตลอดกาลนิรันดร์ 350 ปี การศึกษาคาทอลิก

ไทย” และในปาฐกถาพิเศษของพระสังฆราชโยเซฟ 

ประธาน  ศรีดารุณศีล 

 พระสังฆราชประธาน ได้นำามองในอดีตด้วย

ความรู้คุณว่า “เม่ือเรามองย้อนอดีตของสถาบันการศึกษา 

เราย่อมเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้า ผู้ทรงทำานุบำารุง พิทักษ์

รักษา และดลบันดาลให้เมล็ดพันธุ์นี้ได้เจริญเติบโต 

เป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขา พระจิตของพระองค์

เรียกเราให้รู้จักแปรความเครื่องหมายแห่งกาลเวลา  

แปรพระวรสารให้เป็นวิถีชีวิตรูปแบบเฉพาะในบริบท

ของแต่ละสถาบันและยุคสมัย มวลประสบการณ์ ณ จุด 

เริ่มต้นน้ีได้พัฒนารูปแบบในการเจริญพระพรพิเศษ 

“350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู 
แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ประชุมสัมมนาประจำาปีสภาการศึกษาคาทอลิกฯ  ครั้งที่ 45

ในการริเริ่มและการแสดงออกแบบใหม่ๆ ถึงความรัก

อภิบาลของตน” 

 “ความร้อนรน ความทุ่มเท ความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ อันควรแก่ยุคสมัยของบรรพชนของแต่ละ

สังฆมณฑล แต่ละคณะนักบวช และแต่ละสถาบัน

ฆราวาส ท่ีได้เร่ิมก่อร่างสร้างโรงเรียนข้ึน ในอดีตจวบจน 

ปัจจุบัน ความภาคภูมิใจและกำาลังใจแก่สถาบันการศึกษา

ทุกแห่ง ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กต่างล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ

ครอบครัวการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ซึ่งยึดโยง

กับครอบครัวการศึกษาคาทอลิกของพระศาสนจักร

สากล” 

 “ลักษณะเฉพาะประการสำาคัญของการศึกษา

คาทอลิกคือ โรงเรียนได้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับวัด ตั้งแต่

จุดเริ่มต้น โรงเรียนและวัดได้ให้การอบรมควบคู่กัน 

บูรณาการกัน มีพันธกิจร่วมกัน น่ันคือการประกาศข่าวดี”

 “การจัดการศึกษาต้องนำาทางนักเรียนในการ

เผชิญกับความเป็นจริง เตรียมพวกเขาให้พร้อมท่ีจะเข้า 

สู่โลก ด้วยความตระหนักรู้ และความรับผิดชอบ สิ่งนี้

จะเกิดขึ้นได้นั้น จำาเป็นที่นักเรียนต้องมีความรู้ อย่างไร

ก็ดีผลลัพธ์ที่แท้จริงซึ่งคาดหวังมิได้อยู่ที่การมีข้อมูล

หรือความรู้แต่อยู่ที่การแปรสภาพของบุคคล”

 “เราได้เปิดตนเองต่อการท้าทายของพระวรสาร 

อย่างไร พระวรสารเป็นคู่มือการใช้ชีวิตแต่ละวัน และ

คู่มือการตัดสินใจที่เราต้องทำา พระวรสารเรียกร้องให้เรา 

ใช้ชีวิตอย่างถึงรากและจริงใจ ลำาพังการอ่านพระวรสาร

ไม่เพียงพอ การรำาพึงพระวรสารก็ยังไม่เพียงพอ พระ

เยซูเจ้าทรงขอให้เราปฏิบัติพระวรสาร ทำาให้พระวาจา

ของพระองค์มีผลต่อชีวิตของเรา”

 2. เพื่อเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ และงาน

วิจัยในปัจจุบันเพื่อการเจริญก้าวหน้าต่อไปบน 

พื้นฐานที่มั่นคง 

 เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ และเสียงของพระ

ศาสนจักร โดยอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 

บรรยายหัวข้อ “ความช่ืนชมยินดีแห่งพระวรสาร (Evan- 

gelii Gaudium)” ชายและหญิง ผู้มีความรู้ความ

สามารถด้านทักษะ และวิชาการ และยังเป็นผู้มีจิตวิญญาณ

อันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของยุคสมัยนี้อีก

ด้วย 

 และเรียนรู้จากงานวิจัยท่ีสะท้อนเยาวชนใน

ปัจจุบัน โดย ผศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ได้นำา

เสนอให้ที่ประชุมได้เห็น และได้เรียนรู้จากผลการวิจัย

ที่สะท้อนถึงสภาพเยาวชนในปัจจุบัน ซึ่งทำาให้บรรดา

ผู้บริหารและนักการศึกษาได้พบกับการท้าทาย ของ

นักการศึกษาท่ีต้องใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยการใฝ่ใจรัก

ด้วยการมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระศาสนจักรใน

การประกาศข่าวดีใหม่ ที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้บรรดา

เยาวชนมีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการและทักษะ 

ด้านต่างๆ เท่านั้น แต่เป็นการศึกษาเพื่อเปลี่ยนสภาพ 

ให้พวกเขาเป็นผู้มีจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ ที่เปี่ยมด้วย

คุณค่าพระวรสาร อันเป็นความดี ความงาม และความ

จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างมากของยุคสมัยปัจจุบัน

นี้

 3. ก้าวต่อไปเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด 

การศึกษาแบบคริสต์ ในมิติต่างๆ ที่สอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก 

 ในมิติของบรรยากาศในสถานศึกษาคาทอลิก 

คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา รองอธิการเจ้าคณะซาเลเซียน 

ได้ถ่ายทอดผ่านทางประสบการณ์ชีวิตของคุณพ่อ

บอสโก ในระบบป้องกัน และเราได้เห็นจากส่ิงท่ีฝังลึก 

ในจิตสำานึกท่ีดีของนักบุญ และเราได้เห็นผลของการได ้

ปลุกจิตสำานึกในส่ิงท่ีดี ท่ีถูก ในจิตสำานึกของตัวนักเรียน

ที่เป็นศิษย์เก่า

 นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล ศิษย์เก่า

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก บรรยายหัวข้อ “มโนธรรมที่

เข้มแข็งและจิตสำานึกที่ดี” ทำาให้เห็นได้ว่า ในจิตสำานึก

ท่ีถูกปลูกฝังน้ัน ทำาให้เขาเหล่าน้ันไม่ยอมจำานนต่อภาวะ

สังคมในปัจจุบัน แต่ได้ลุกข้ึนเพ่ือทำาให้พ้ืนฐานของความดี 

และความเมตตานั้นเกิดขึ้นนอกเหนือจากหน้าที่ สิ่งนี้ 

เป็นสิ่งที่ปลุกเร้าและอยู่ในจิตสำานึกที่อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ 

และเราได้เห็นผลต่างๆ มากมาย 

 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบ

คริสต์ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก 

 ในมิติของการพัฒนาบุคลากร ว่าด้วยเรื่องครู

กับการเสริมสร้างจริยธรรมแก่เยาวชนไทย โดย ศ.ดร.

ดวงเดือน พันธุมนาวิน ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยและ

พัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (วช) บรรยายหัวข้อ “ครู

กับการเสริมสร้างจริยธรรมแก่เยาวชนไทย” อาจารย์

ดวงเดือนเป็นผู้ท่ีเช่ียวชาญ และทำาให้ได้เข้าถึงการพัฒนา

บุคลากรของเรา ซึ่งกลไกหลักของการจัดการศึกษา 
(อ่านต่อหน้า 4)
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ถ้อยแถลงการประชุมสัมมนาประจำาปี 2558
ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในการสัมมนา ครั้งที่ 45

หัวข้อ “350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย: เหลียวหลังด้วยความกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันอาทิตย์ที่ 23 - วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558  โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

 โอกาสฉลอง 350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย  50 ปี คำาแถลงของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง เรื่อง “การอบรมตามหลักพระคริสตธรรม” 25 ปี 

สังฆธรรมนูญเรื่อง “จากหัวใจพระศาสนจักร” เรายังฉลอง 50 ปี พระสมณกฤษฎีกาเรื่อง “การปรับปรุงฟื้นฟูชีวิตนักบวช” อีกด้วย สมณลิขิตโอกาสปีนักบวชของสมเด็จ 

พระสันตะปาปาได้ให้แนวทางปฏิบัติสำาหรับผู้ร่วมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย ครั้งที่ 45 ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 450 คน

 ผู้ร่วมสัมมนาได้ย้อนมองอดีตด้วยความกตัญญูโดยตระหนักในพระญาณจัดสรรของพระเจ้า ที่ได้หว่าน “เมล็ดพันธุ์โรงเรียนคาทอลิก” เมล็ดแรกในสยาม

ประเทศ โดยพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าและของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระจิตของพระเจ้าทรงดลใจให้รู้จักแปลความพระวรสาร  

มาเป็นวิถีชีวิตที่มีรูปแบบเฉพาะ และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เลียนแบบความร้อนรน การทุ่มเท รวมทั้งความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของบรรพชนอีกด้วย

 จุดเร่ิมต้นของโรงเรียนคาทอลิกไทยทำาให้ตระหนักว่า โรงเรียนและวัดได้บูรณาการการอบรม และมีพันธกิจร่วมกันในการประกาศข่าวดี ซ่ึงสมเด็จพระสันตะปาปา 

ทรงย้ำาว่า เป็นการประกาศความรักและความเมตตาของพระเจ้าแก่มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ยากไร้ ผู้อ่อนแอ และผู้มีความสำาคัญน้อยที่สุด ผู้ร่วมสัมมนายังได้

พิจารณาไตร่ตรองถึงพระพรพิเศษในพันธกิจการอภิบาล การรังสรรค์วิธีการใหม่ๆ  และการฟันฝ่าอุปสรรคนานาชนิด  อย่างไรก็ตาม เราอาจพบความไม่สอดคล้องกับ

พันธกิจในรูปแบบต่างๆ ตามประสาความอ่อนแอของมนุษย์ ซึ่งให้บทเรียนการกลับใจและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 

 ในสังคมร่วมสมัย นักการศึกษาคาทอลิกต้องเผชิญกับความยากลำาบากในการปฏิบัติพันธกิจของตนเพิ่มมากขึ้น และถูกท้าทายให้ใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วย

ความใฝ่ใจรัก และเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยาน เพื่อนำาทางนักเรียนให้เผชิญกับความเป็นจริง พร้อมที่จะเข้าสู่โลกด้วยความตระหนักรู้และความรับผิดชอบ เรา 

ไม่ได้มุ่งสร้างเพียงแต่ผู้มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้านต่างๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้มีจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของยุคสมัยนี้ด้วย นักการศึกษา

คาทอลิกยังต้องพร้อมที่จะอยู่ท่ามกลางเยาวชน ร่วมแบ่งปันทุกข์สุขและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา เป็น ‘ผู้ชำานาญการแห่งการหลอมรวมเป็นหนึ่ง’  และ

เป็น ‘สถาปนิกแห่งแบบแปลนเพื่อความเป็นหนึ่ง’ ซึ่งเป็นมงกุฎแห่งประวัติศาสตร์มนุษยชาติในแผนการของพระเจ้า

 ผู้ร่วมสัมมนาเชื่อว่า การศึกษาเป็นการหล่อหลอมและการแปรสภาพนักเรียนในหลายระดับและหลายวิธี  การแปรสภาพบุคคลนี้ เริ่มต้นจากตัวเรานักการศึกษา

คาทอลิก ที่เป็นแบบอย่างในการเจริญเติบโต วิวัฒน์ และแปรสภาพของตนเองตามคุณค่าพระวรสาร เพื่อจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่ท้าทายนักเรียนให้เจริญเติบโต 

วิวัฒน์ และแปรสภาพของตนเองตามคุณค่าพระวรสารเช่นเดียวกับเรา  ดังนั้น  เราจึงน้อมรับฟังคำาเชื้อเชิญของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ให้เราเรียนรู้จากคุณพ่อบอสโก 

บิดาและอาจารย์ของเยาวชน  และนำาวิธีการอบรมของท่านไปใช้ คุณพ่อบอสโกสอนว่า การศึกษาเป็นเร่ืองของหัวใจ การอยู่ท่ามกลางเยาวชนเรียกร้องให้มีความเพียรทน 

ความอ่อนโยน และความรักใจดี

 ผู้ร่วมสัมมนาโอบรับอนาคตด้วยความหวัง แม้ต้องเผชิญกับภาระหนักหน่วงของความยากจนทางจิตวิญญาณ การขยายตัวของมุมมองทางคตินิยมท่ีเป็นภัย  

และความตกต่ำาในระดับทั่วไปของวัฒนธรรม แต่พร้อมที่จะนำาเสนอการหล่อหลอมแบบองค์รวม เน้นการเสริมสร้างพฤติกรรมทางบวกและพัฒนาจิต โดยพัฒนาทักษะ 

รอบด้านที่ส่งเสริมตัวมนุษย์ อาทิ ความสามารถในการรับผิดชอบ ในการรักโลก และในการเสริมสร้างความยุติธรรมและเมตตาธรรม การจัดการศึกษาแบบองค์รวม

ย่อมหมายถึงการไตร่ตรองอย่างต่อเนื่อง ถึงวิธีที่จะฟื้นฟูสังคมให้มั่งคั่งในเชิงความเป็นมนุษย์ โดยตระหนักว่า เราเป็นผู้หว่านความหวัง เพียงเพราะเราได้สัมผัส 

ความรักของพระเจ้ามาตลอดชีวิต  เราจึงอยาก “ส่งต่อ” ความรักของพระเจ้าให้กับนักเรียน อันเป็นการประกาศข่าวดีใหม่สำาหรับเรา

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชื้อเชิญนักการศึกษา “ให้ปฏิบัติคุณธรรมแห่งความหวัง ซึ่งเป็นผลของความเชื่อในพระเจ้า ผู้ยังตรัสกับเราต่อๆ ไปว่า ‘อย่ากลัว

เลย เพราะเราอยู่กับพวกท่าน’ (ยรม 1:8)  ความหวังนี้มิได้อยู่ที่สถิติ หรือความสำาเร็จ แต่อยู่ในพระองค์ผู้ที่เรามอบความไว้วางใจ (เทียบ 2 ทธ 1:2) เราจึงมองดู

อนาคต โดยเชื่อมั่นในองค์พระจิตเจ้า ผู้ทรงปลุกเร้าเรา เพื่อว่าพระองค์ยังทรงสามารถประกอบกิจการยิ่งใหญ่ด้วยตัวเรา” 

หลายๆ ครั้งจะเป็นไปในลักษณะที่ว่า อะไรก็ครู อะไร

ก็ครู และสิ่งนี้จะทำาให้พวกเขาเหล่านั้นมีแนวทางที่จะ

ปฏิบัติ และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ในมิติของส่ือสารมวลชน โดยคุณสุทธิชัย หยุ่น 

ศิษย์เก่าโรงเรียนแสงทองวิทยา บรรยายหัวข้อ “Media 

Literacy” เป็นมิติของสื่อสารมวลชน การ “รู้เท่าทัน

ส่ือ” คือ ทักษะหรือความสามารถในการใช้ส่ืออย่างรู้ตัว 

“350 ปี การศึกษา...” (ต่อจากหน้า 3) และใช้สื่ออย่างตื่นตัว

 และในมิติของศักด์ิศรีและคุณค่าของความ

เป็นมนุษย์ในด้านต่างๆ โดยคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล 

ศักดิ์ศรีทางเพศ คุณพ่อเสนอ ดำาเนินสดวก ศาสน-

สัมพันธ์ แมร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ปัญหาการค้ามนุษย์ 

รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร สิทธิมนุษยชน 

 ความเป็นจริงกับการตอบโจทย์การประเมิน

ภายนอกรอบ 4 อย่างมีคุณภาพ ครูเป็นคนดี ผู้เรียน 

มีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

โดยคุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม 

ช่วยในการประเมิน เราจะปฏิบัติอย่างไรในรูปแบบของ

การจัดการศึกษา ของโรงเรียนคาทอลิกที่ไม่หนีหายไป

จากอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก

 การประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ 

คร้ังต่อไป คณะเซนต์คาเบรียล เป็นประธานจัดการประชุม
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

26 สิงหาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l การเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาประจำาสัปดาห์ครั้งนี้ย้าย

สถานที่มายังจัตุรัสนักบุญเปโตร พระองค์ทรงใช้เวลา

บนรถขับเคลื่อนทักทายผู้คนไปตามทางรอบจัตุรัส   

ผ่านไปราว 20 นาที พระองค์ทรงอวยพรแก่เด็กทารก

และทรงรับของถวายจากผู้คนซึ่งมีตั้งแต่ลูกฟุตบอลไป

จนกระทั่งแลกเปลี่ยนหมวกของพระองค์กับสตรีผู้หนึ่ง    

นี่เป็นครั้งที่ 100 ของการเข้าเฝ้าทั่วไปของพระองค์ 

พระองค์ตรัสสอนเรื่องความสำาคัญของการสวดภาวนา 

พร้อมกันในครอบครัวตอนหนึ่งว่า“เป็นสิ่งงดงามที่

คุณแม่จะสอนลูกให้รู้จักส่งจูบให้กับพระเยซูเจ้าหรือ

พระมารดามารีย์ ณ เวลานั้น หัวใจของเด็กน้อยได้ถูก

เปลี่ยนเป็นสถานที่สำาหรับภาวนา เป็นของประทานจาก

องค์พระจิตเจ้า

l อาศัยคำาภาวนาพร้อมกันในครอบครัว เป็นจุดท่ีพระพร

ของพระจิตเจ้าหล่ังลงมา พระองค์ทรงสอนอีกว่าพระองค์

ทรงเข้าใจว่าบ่อยๆครอบครัวมักไม่มีเวลาและไม่มี 

โอกาสจะน่ังพิจารณารำาพึงไตร่ตรองทรงเสริมติดตลก

พระสันตะปาปาตรัสกับผู้ปกครองว่า : 
จงส่งผ่านความเชื่อไปยังลูกๆ ของท่าน 
สอนเขาให้รู้จักทำาสำาคัญมหากางเขน     

27 สิงหาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะผู้เข้าเฝ้า 

ท่ัวไปประจำาสัปดาห์ล่าสุดคร้ังท่ี 100 มีผู้เข้าเฝ้ามากกว่า 

10,000 คนในจัตุรัสนักบุญเปโตร ที่ต้องการเข้าเฝ้าและ

ฟังคำาสอนจากพระองค์      น่ีเป็นจำานวนท่ีถือว่าปกติสำาหรับ 

พระสันตะปาปาชาวอาร์เจนตินาผู้ท่ีผู้คนช่ืนชมพระองค์

น้ี สำานักวาติกันแจ้งว่ามีจำานวนผู้เข้าเฝ้าถึง 3.1 ล้านคน 

ตลอดการเข้าเฝ้าท่ัวไป 100 คร้ังท่ีผ่านมา ในปีค.ศ. 2013 

ผู้แสวงบุญมากกว่า 1.5 ล้านคน ในการเข้าเฝ้าสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส 15 ครั้ง เพราะประชาชน 

ต่างกำาลังเห่อพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่ ผู้ทรงเปี่ยม

ด้วยความรัก   นับเฉลี่ยสัตบุรุษประมาณ 50,000 คน

ต่อสัปดาห์ที่มาเพื่อจะได้พบพระองค์อย่างใกล้ชิด   พอ

ถึงปีค.ศ. 2014 ครบ 1 ปีเต็มแห่งสมณสมัย ผู้แสวงบุญ 

ว่า “ใครที่มีครอบครัวมักจะเรียนรู้การแก้สมการคณิต- 

ศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วอย่างที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็สู้ไม่ได้ 

สามารถจัดเวลา 24 ชั่วโมงคล้ายให้เป็น 48 ชั่วโมงได้

เลย เป็นความจริง มีพ่อ-แม่บางคนสามารถรับรางวัล 

โนเบ้ิลไพรซ์ในเรื่องนี้ได้เลย”

l แต่ท่ามกลางเวลาอันจำากัด พระองค์ทรงสอนว่าการ

สวดภาวนา จะนำามาซึ่งความสงบภายในจิตใจ พระองค์

ตรัสว่าจุดเริ่มต้นที่ดีคือการได้อ่านพระวรสารพร้อมกัน

ในครอบครัว ตรัสว่า “จงถามตัวเองว่า ‘ท่านมีหนังสือ

พระวรสารในบ้านหรือเปล่า? เราได้อ่านกันพร้อมหน้า

ในครอบครัวหรือไม่? เราได้รำาพึงพระประวัติพระเยซูเจ้า 

ขณะสวดสายประคำาหรือไม่?’ การอ่านพระวรสารพร้อมกัน 

ในครอบครัวเป็นเหมือนขนมปังเลิศรสท่ีหล่อเลี้ยง

ดวงใจของทุกคน”

l การส่งผ่านความเชื่อไปยังคนรุ่นเยาว์ เป็นสิ่งต้อง

กระทำา พระองค์ตรัสว่าเป็นเรื่องกังวลใจสำาหรับพระองค์

เมื่อเด็กๆ ทำาสำาคัญมหากางเขนไม่เป็น ทรงเสริมว่า “มี

เด็กๆท่ีไม่รู้จักการทำาสำาคัญมหากางเขน  คุณแม่และคุณพ่อ 

จงสอนลูกให้รู้จักสิ่งนี้เป็นหน้าที่ที่ดีงามที่จะต้องสอน 

สิ่งนี้

l เพราะว่าวันที่ 1 กันยายน จะเป็นวัน “สวดภาวนา 

ระดับโลกเพื่อการดูแลสิ่งสร้าง” พระสันตะปาปาทรง

ประกาศว่าในวันนั้นพระองค์จะทรงนำาพิธีกรรมฉลอง 

เวลา 5 โมงเย็น ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร

ราว 1.2 ล้านคน ที่มาเข้าเฝ้าจำานวน 43 ครั้ง ในปี

เดียวกันนี้เองยังมีสัตบุรุษอีกราว 400,000 คนเข้าร่วม 

ในเหตกุารณฉ์ลองตา่งๆ 27 คร้ังท่ีจดัขึน้ในกรงุโรม    แมว้า่ 

ดูเหมือนช่วงเดือนแรกๆในสมณสมัยของพระองค์จะ

เป็นปีที่มีผู้เข้าเฝ้าจำานวนมากแล้วแต่ปีค.ศ. 2016 อาจ

จะเป็นปีท่ีกลับมากย่ิงกว่า    พอพระสันตะปาปาทรงประกาศ 

ว่าจะมีพิธีเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ ประมาณกันว่าผู้แสวงบุญ

จำานวน 33 ล้านคน จะมายังกรุงโรมเพื่อเข้าร่วมฉลอง

โอกาสพิเศษนี้ แน่นอนคงมีคนจำานวนนับล้านมาเข้าเฝ้า 

ทั่วไปประจำาสัปดาห์ ที่ซึ่งพวกเขาสามารถได้ยินคำาสอน 

ของพระองค์ ได้รับพระพรและเห็นพระองค์รถขับเคล่ือน 

ของพระองค์แล่นผ่านไปรอบๆ ต่อหน้าพวกเขา

จำานวนตัวเลข: ของสถิติการเข้าเฝ้าทั่วไปครบ 100 ครั้งของพระสันตะปาปาฟรังซิส 
      

พระสงฆ์จากประเทศอิรักและซีเรีย
กล่าวว่า : กลุ่มไอซิสกำาลังมุ่งหมาย

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์                 

27 สิงหาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l พระสงฆ์สององค์จากประเทศอิรักและซีเรียกล่าว 

ว่าพวกคริสตชนในประเทศของตนกำาลังเป็นมรณ

สักขีในศตวรรษนี้ ข้อสังเกตของท่านเกิดขึ้นใน

โอกาสการประชุมริมินิ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มคอม

มูเนี่ยนแอนด์ลิเบอเรชั่น ท่านทั้งสองได้รับเชิญ

ให้แบ่งปันประจักษ์พยานว่าชีวิตเป็นเช่นไรในสอง

ประเทศที่จัดว่าอันตรายที่สุดในเวลานี้

l คุณพ่อดักลาส อัล-บาซี เป็นพระสงฆ์พื้นเมือง 

ในเมืองเออร์บิล ประเทศอิรัก มีผู้ลี้ภัยนับหมื่นได้

(อ่านต่อหน้า 11)
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บทอธิษฐานภาวนา

จงตื่นเฝ้าและสวดภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

สวนทางนวัตกรรม
เหตุการณ์ร้ายแรงผ่านพ้นไป
แต่ขวัญคนไทยยังกระเจิง
“ตกใจ” คือความรู้สึกแรก
ก็เพิ่งมีความสุขกับไบค์ฟอร์มัม
เป็นความสุขที่เห็นได้เป็นกลุ่มเป็นก้อน
ส่งกระแสถึงกันทั่วทุกภาคไทย
รอยยิ้มยังไม่จางปากด้วยซ้ำา
“วิตก” คือความรู้สึกที่ตามมาติดๆ
แล้วประเทศไทยจะได้สงบสุขหรือไม่นี่
เรื่องร้ายๆ ที่ชายแดนใต้ก็แทบจะวิตกจริตกันทุกวันอยู่แล้ว
แต่นี่กลางเมืองหลวงของประเทศไทย
กล่องดวงใจของประเทศชาติ
ณ ที่ซึ่งทหารตำารวจเดินขวักไขว่แทบกระทบไหล่ประชาชน
“โหดเหี้ยม” คือคำาแรกที่หลุดออกจากปากหลังตั้งสติได้
ที่ผ่านมามีเหตุระเบิดที่นั่นที่นี่
เป้าหมายก็แค่สร้างสถานการณ์
แต่นี่จงใจฆ่าล้างทำาลายอย่างเห็นได้ชัด
สถานที่ผู้คนเพ่นพ่านยามนั้น
กลายเป็นสนามรบไปในพริบตา
เพียงแต่ไม่มีการสู้รบเฉกเช่นในสงคราม
เพราะเป็นฝ่ายเดียวที่ติดอาวุธ
ที่เหลือเป็นแค่พลเมืองคนดีสุจริตใจมือเปล่า
“ใจบาป” คำานิยามคนกระทำา
ขณะผู้คนมากราบไหว้ขอ “พร” สิ่งศักดิ์สิทธิ์
กลับนำา “หายนะ” มายัดเยียดให้
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักมักจี่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมา
ถึงจะมีเรื่องบาดหมางแคลงใจ
ก็น่าให้ความเคารพทั้งสถานที่ทั้งช่วงเวลาขณะนั้น
อย่างน้อยด้วยความเกรงใจแบบคนรู้ที่สูงรู้ที่ต่ำา
“สิ้นหวัง” คือความรู้สึกตามมาในที่สุด
เจ้าหน้าที่จะทำาอะไรได้บ้างไหมนี่
เห็นรีบเร่งเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
เก็บข้อมูลบุคคลพยานวัตถุพยาน
พร้อมสรุปเหมือนเคย “รู้เบาะแสคนร้ายแล้ว”
แต่ขอเก็บรายละเอียดไว้ก่อน
“เกรงจะเสียรูปคดี”...
เหมือนเหตุการณ์ระเบิดแต่ละครั้งแต่ละแห่งที่ผ่านมา
กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังได้แต่หวังลมๆ แล้งๆ
จะได้หลักฐานได้เค้าคนร้ายก็เดชะบุญกล้องวงจรปิด
แม้ภาพไม่ชัดเจนด้วยคุณภาพต่ำา
แต่ก็พอนำามาผูกเหตุการณ์ได้เป็นเรื่องเป็นราวระดับหนึ่ง
อย่างน้อยกล้องก็ยังพอเป็นหูเป็นตาให้คนหลับได้ครึ่งตา
เพราะกล้องติดที่ไหนก็อยู่ที่นั่นในขณะที่เจ้าหน้าที่ไม่
เพราะกล้องเก็บภาพตลอดในขณะที่เจ้าหน้าที่ไม่
เพราะกล้องบันทึกภาพอย่างที่เห็นในขณะที่เจ้าหน้าที่ไม่
เพราะกล้องเปิดอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ถูกปิดถูกทำาให้เสีย
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไม่...
กระนั้นก็ดีกล้องจะดีแค่ไหนมีประสิทธิภาพเพียงใด
ก็ยังสู้กล้องตัวนี้ไม่ได้
กล้องที่ดีที่สุดคือกล้องที่ติดตัวแต่ละคน
ที่ศัพท์แสงทางศาสนาเรียกกันว่า “มโนธรรม”
ซึ่งนิยามกันว่า “เสียงพระเจ้าในตัวมนุษย์”
ไม่ว่าจะอยู่ไหนทำาอะไรคิดอะไรกล้องตัวนี้จับได้หมด
ถ้าไม่พยายามปิดกล้องตัวนี้...ทุกอย่างจะดีหมด ในทุกระดับ 

“จงตื่นเฝ้าระวังเถิด เพราะท่านไม่รู้ว่านายของท่านจะมาเมื่อไร” 

(มัทธิว 24:42)

 มีข่าวลงในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า ผู้จัดการคนหนึ่งได้ตัดสินใจจะตั้ง

องค์กรช่วยเหลือผู้ขัดสน เขาให้ความสนใจดี แต่ต่อมาเขาเกิดความอยากได้ 

เขาเอาเงินที่ได้ประมาณหนึ่งล้านบาทเข้าในบัญชีของเขา ในที่สุดเขาถูกจับได้

และถูกตัดสิน เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขา “ไม่ได้ตั้งใจทำาเลย” 

 ในช่วงสุดท้ายของพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญมัทธิว พระ

เยซูเจ้าทรงท้าทายเราว่า หลังจากพระวิหารถูกทำาลาย พระองค์จะเสด็จกลับ

มาพิพากษาในฐานะ “บุตรแห่งมนุษย์” ในช่วงเวลาที่นักบุญมัทธิวเขียนพระ 

วรสารของท่าน คริสตชนเร่ิมกังวลว่า พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาเม่ือไร บทอ่าน 

จากนักบุญมัทธิวที่เรานำามาพิจารณา เป็นการเขียนถึงพวกเขา  นักบุญมัทธิว

เขียนถึงพวกเขาว่า มีผู้จัดการคนหนึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดูแลธุรกิจเมื่อเจ้านาย 

ไม่อยู่ เขาจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ โดยหวังว่านายจะกลับมาช้าหน่อย แต่นาย 

กลับมาในเวลาที่เขามิได้คาดหมาย และถูกลงโทษอย่างหนัก

 เรากำาลังรอการเสด็จกลับมาของพระคริสตเจ้า เหตุผลสำาคัญที่พระ

เยซูคริสตเจ้าทรงใช้คำาว่า “ที่นั่นจะมีแต่การร่ำาไห้คร่ำาครวญ และขบฟันด้วย

ความขุ่นเคือง” มิใช่การขู่ แต่เป็นการลงโทษ เป็นเรื่องที่ง่ายมากที่ว่าเราจะ 

ไม่สวดภาวนา และพิจารณามโนธรรมของเรา  พระเจ้าทรงแนะนำาเรา “ให้ตื่นเฝ้า 

อยู่เสมอ”

 ข้าแต่พระเจ้า เมื่อลูกจมอยู่ในกิจกรรมต่างๆ 

และไม่สนใจการเรียกร้องจากพระองค์ เพราะเรามีธุรกิจมากมาย 

โปรดทรงปลุกให้ลูกตื่น 

โปรดทรงประทานพระหรรษทาน

ให้ลูกสนใจในการเรียกร้องของพระองค์ 

โปรดให้ลูกเป็นคนดีและเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ตลอดไปเทอญ 

อาแมน
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พระพักตร์แห่งความเมตตา (Misericordiae Vultus)

สมณโองการ เรื่องปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตา

โดย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
อนุกรรมการสื่อและสิ่งพิมพ์ คณะพระเมตตาประเทศไทย ผู้แปล

 เม่ือพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นฝูงชนท่ี 

ติดตามพระองค์ก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเหน็ด- 

เหนื่อยและท้อแท้ หลงทางและปราศจากผู้นำาทาง (เทียบ 

มธ 9:36) บนพ้ืนฐานความรักท่ีเมตตาสงสารน้ี พระองค์ 

ทรงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หายจากโรค (เทียบ มธ 14:14) 

และด้วยขนมปังเพียงไม่กี่ก้อนกับปลาไม่กี่ตัว พระองค์

ทรงเลี้ยงฝูงชนจำานวนมากจนอิ่ม (เทียบ มธ 15:37) 

สิ่งที่ทำาให้พระเยซูเจ้าทรงสะเทือนพระทัยในสถานการณ์

เหล่านี้ ก็มิใช่อื่นใดนอกจากพระเมตตาเท่านั้น ที่ทำาให้

พระองค์ทรงอ่านใจบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงพบเจอ

และตอบสนองความต้องการในส่วนลึกของจิตใจเขา 

เหล่านั้น เมื่อพระองค์ทรงเห็นหญิงม่ายที่เมืองนาอิน

กำาลังนำาบุตรชายไปฝัง พระองค์ก็ทรงสงสารนางมาก 

พระองค์ทรงมอบบุตรชายคืนแก่นางด้วยการปลุกเขา

ให้กลับคืนชีพ (เทียบ ลก 7:15) หลังขับไล่ปีศาจใน 

ดินแดนของชาวเกราซาแล้ว พระเยซูเจ้าทรงมอบหมาย

พันธกิจแก่ผู้ที่เคยถูกปีศาจสิงว่า “จงกลับบ้าน ไปหา

ญาติพี่น้องของท่าน เล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ที่องค์

พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำาและแสดงพระเมตตาต่อ

ท่าน” (มก 5:19)

 การเรียกมัทธิวก็นำาเสนอในบริบทของพระ

เมตตาด้วย เมื่อพระเยซูเจ้าทรงดำาเนินผ่านด่านเก็บภาษี  

พระองค์ทรงมองมัทธิวโดยไม่ละสายตา เป็นการมองที่

เปี่ยมด้วยพระเมตตาที่ได้อภัยบาปของชายคนน้ันชาย

ที่เป็นคนบาปและเป็นคนเก็บภาษี เป็นผู้ที่พระเยซูเจ้า

ทรงเลือกสรร –ขณะที่บรรดาศิษย์ไม่แน่ใจ– ให้เป็นหนึ่ง

ในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน นักบุญเบเดแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับข้อความในพระวรสารนี้ว่า พระเยซูเจ้า 

ทรงมองมัทธิวด้วยความรักที่เป่ียมด้วยพระเมตตา

กรุณาและทรงเลือกเขา: miserando atque eligendo. 

‘พระองค์ทรงเรียกเขาและทรงเมตตาต่อเขา’ [เทียบบท

เทศน์ 22: CCL, 122, 149-151] คำาบรรยายนี้ทำาให้

ข้าพเจ้าประทับใจยิ่งนัก จนเลือกใช้เป็นคติพจน์ประจำา

ตำาแหน่งพระสังฆราชของข้าพเจ้า

 9. ในอุปมาที่ใส่ใจเรื่องความเมตตา พระเยซูเจ้า 

ทรงเปิดเผยพระธรรมชาติของพระเจ้า เหมือนกับธรรมชาติ

ของพ่อคนหนึ่งที่ไม่เคยเลิกพยายามจนกว่าเขาได้ให้

อภัยผู้กระทำาผิดแล้วและเอาชนะการปฏิเสธไม่ยอมรับ

ด้วยความเวทนาสงสารและความเมตตากรุณา เรารู้จัก

อุปมาเหล่านี้เป็นอย่างดี มีเจาะจงอยู่สามเรื่อง ได้แก่  

เร่ืองแกะท่ีพลัดหลง เร่ืองเงินเหรียญท่ีหายไป และเร่ืองพ่อ

ที่มีลูกชายสองคน (เทียบ ลก 15:1-32) อุปมาเหล่านี้

แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป่ียมด้วยความชื่นชมยินดี

เสมอ โดยเฉพาะเมื่อพระองค์ประทานอภัย ในเรื่อง

อุปมาเหล่านี้ เราพบใจความสำาคัญของพระวรสารและ

ของความเช่ือของเราเพราะมีการนำาเสนอความเมตตา

ในฐานะที่เป็นพลังอย่างหนึ่งที่เอาชนะทุกสิ่ง ที่เติมเต็ม

หัวใจด้วยความรักและนำากำาลังใจมาให้ด้วยการให้อภัย

 เราเลือกคำาสอนจากอุปมาอีกเร่ืองท่ีสำาคัญ

สำาหรับชีวิตคริสตชนของเรา เม่ือเปโตรทูลถามพระเยซูเจ้า

ว่า ท่านต้องยกโทษให้ผู้อื่นสักกี่ครั้ง พระองค์ตรัสตอบ

ว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง แต่

ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง” (มธ 18:22) แล้ว

พระองค์ก็ทรงเล่าอุปมาเรื่อง “ผู้รับใช้ไร้เมตตา” ที่ถูก

เจ้านายเรียกให้ชำาระหนี้ก้อนโตแล้วคุกเข่าลงอ้อนวอน

ขอความเมตตา เจ้านายของเขาก็ยกหนี้ให้ แต่พอเขาพบ

เพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่บาท ที่คุกเข่า 

ลงอ้อนวอนขอความเมตตาให้ผลัดหน้ีไว้ก่อนเมื่อเขา

ทวงเงิน แต่ผู้รับใช้คนแรกกลับไม่ยอมฟังและจับลูกหนี้

ไปขังไว้ พอเจ้านายรู้เรื่องเข้าก็โกรธมาก แล้วก็เรียกผู้ 

รับใช้คนแรกมาบอกว่า “เจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้

ด้วยกัน เหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ” (มธ 

18:33)

 พระเยซูเจ้าทรงทิ้งท้ายไว้ว่า “พระบิดาของเรา

ผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำาต่อท่านทำานองเดียว 

กัน ถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจ

จริง” (มธ 18:35) 

 อุปมาเร่ืองน้ีมีคำาสอนท่ีลึกซ้ึงสำาหรับเราทุกคน 

พระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่า ความเมตตามิใช่เป็นการกระทำา 

ของพระบิดาเท่าน้ัน ความเมตตากลายเป็นบรรทัดฐาน

เพ่ือค้นหาให้แน่ใจว่าใครเป็นลูกท่ีแท้จริงของพระองค์ 

รวมความว่า เราได้รับเรียกให้แสดงความเมตตาเพราะ 

เราได้รับพระเมตตาก่อน การอภัยความผิดเป็นการ 

แสดงออกที่ชัดเจนที่สุดของความรักที่ เปี่ยมด้วย 

ความเมตตากรุณา และสำาหรับเราคริสตชนแล้ว เป็น 

เร่ืองสำาคัญท่ีทำาให้เราไม่สามารถแก้ตัวได้ บางคร้ังดูเหมือน

เป็นเรื่องยากเย็นเหลือเกินที่จะให้อภัย! แต่ทว่าการให้

อภัยนั้นเป็นเครื่องมือที่ฝากไว้ในมือที่บอบบางของ

เราเพื่อจะได้รับความสงบใจ การปล่อยวางความโกรธ 

ความโมโห การใช้ความรุนแรงและการจองเวรนั้น ย่อม

เป็นเงื่อนไขที่จำาเป็นในการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข

ดังนั้น เราจึงควรเอาใจใส่คำาตักเตือนของอัครสาวกที่ว่า 

“จงเลิกโกรธก่อนดวงอาทิตย์ตก” (อฟ 4:26) ท่ีสำาคัญ 

ที่สุด เราจงฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้าผู้ทรงบันดาลให้ 

ความเมตตาเป็นอุดมการณ์แห่งชีวิตและเป็นบรรทัดฐาน

เพ่ือให้ความเช่ือของเรามีความน่าเช่ือถือ: “ผู้มีใจเมตตา

ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” (มธ 5:7) 

เป็นความสุขแท้จริงที่เราต้องแสวงหา โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในปีศักดิ์สิทธิ์นี้

 ดังที่เรารับรู้ได้ในพระคัมภีร์ พระเมตตาเป็นคำา

หลักที่บ่งบอกการกระทำาของพระเจ้าต่อเรา พระองค ์

ไม่ได้จำากัดพระองค์อยู่แต่เพียงการยืนยันความรัก

มั่นคงของพระองค์เท่านั้น แต่ทรงบันดาลให้ความรัก

มั่นคงของพระองค์มองเห็นได้และจับต้องได้ ที่สำาคัญ 

ความรักไม่สามารถเป็นเพียงนามธรรม โดยธรรมชาติ

แล้ว ความรักบ่งบอกบางอย่างที่ชัดแจ้ง คือ เจตนา 

ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นในการดำาเนินชีวิต 

แต่ละวัน พระเมตตาของพระเจ้าคือการเอาพระทัยใส่

ด้วยความรักม่ันคงของพระองค์ท่ีทรงมีต่อเราแต่ละคน 

พระองค์ทรงรู้สึกว่าเป็นภาระหน้าที่ กล่าวคือ พระองค์

ทรงปรารถนาให้เรามีสุขภาพดี แล้วพระองค์ก็ทรงต้องการ

เห็นเรามีความสุข มีความชื่นชมยินดีและมีความสงบสุข 

เต็มเปี่ยม นี่คือแนวทางซึ่งความรักที่เปี่ยมด้วยความ

เมตตากรุณาของคริสตชนต้องถ่ายทอดไปด้วย พระบิดา

ทรงรักอย่างไรบรรดาบุตรของพระองค์ก็จงรักอย่าง

นั้นเถิด เราได้รับเรียกให้เป็นผู้เมตตากรุณาต่อกันดังที่

พระองค์ทรงพระเมตตากรุณา

 10. ความเมตตาคือรากฐานที่แท้จริงแห่งชีวิต

พระศาสนจักร งานอภิบาลของพระศาสนจักรควรแสดง

ให้เห็นความอ่อนโยนที่พระศาสนจักรทำาให้ปรากฏต่อ

ผู้มีความเชื่อ ไม่มีสิ่งใดในการเทศน์สอนและในการเป็น 

ประจักษ์พยานของพระศาสนจักรต่อสังคมโลกที่กระทำา

โดยปราศจากความเมตตากรุณาได้ ความน่าเชื่อถือที่ 

แท้จริงของพระศาสนจักรเป็นท่ีรับรู้ได้ด้วยการแสดง

ความรักท่ีเป่ียมด้วยเมตตากรุณา พระศาสนจักร “มีความ

ปรารถนาไม่สิ้นสุดที่จะมอบความเมตตากรุณา” 

[พระสมณสาส์นเตือนใจ ความช่ืนชมยินดีแห่งพระวรสาร 

‘Evangelii Gaudium’, 24.]

 บางทีเราอาจหลงลืมวิธีให้ความเมตตาและการ

ดำาเนินชีวิตด้วยความเมตตามาเนิ่นนานแล้วก็เป็นได้ ใน

แง่หนึ่ง การที่เราถูกล่อใจให้สนใจแต่เรื่องความเป็นธรรม 

เพียงด้านเดียวน้ัน ก็ทำาให้เราลืมไปว่าน่ีเป็นเพียงก้าวแรก 

ถึงแม้ว่าเป็นก้าวย่างที่สำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่ง แต่พระ

ศาสนจักรจำาเป็นต้องก้าวไปให้ไกลกว่านั้นและพยายาม

ให้บรรลุถึงเป้าหมายที่สูงกว่าและสำาคัญยิ่งกว่า ในอีกแง่

หนึ่ง เป็นเรื่องเศร้าที่ต้องกล่าวว่า เราต้องยอมรับว่าการ

ปฏิบัติกิจเมตตากำาลังเสื่อมลงทีละน้อยในวัฒนธรรม

ที่กว้างไกลขึ้น ในบางกรณี ดูเหมือนจะเลิกใช้คำานี้ไป

แล้ว อย่างไรก็ตาม ปราศจากการเป็นพยานถึงความ

เมตตา ชีวิตก็แห้งแล้งไร้ประโยชน์ ราวกับแยกตัวออก

มาอยู่โดดเดี่ยวกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง ถึงเวลาแล้ว

ที่พระศาสนจักรจะสนใจเสียงเรียกที่เปี่ยมด้วยความสุข

ให้มีความเมตตาอีกครั้งหนึ่ง เป็นช่วงเวลาที่จะกลับไป

สู่สิ่งที่สำาคัญที่สุดและที่จะพยุงบรรดาพี่น้องชาย-หญิง

ของเราที่บกพร่องอ่อนแอและต่อสู้ดิ้นรน ความเมตตา

เป็นพลังท่ีปลุกให้เราตื่นรู้สู่ชีวิตใหม่อีกคร้ังและปลูกฝัง

ความกล้าหาญในตัวเราเพื่อเฝ้าดูอนาคตด้วยความหวัง

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ขณะนี้สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
แผนกการพิมพ์ 

กำาลังรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำา
ปฏิทินคาทอลิกประจำาปี 

วัด คณะนักบวช องค์กรใด 
มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่ 

โปรดแจ้งได้ที่กองบรรณาธิการ
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ขอขอบพระคุณ
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จสหรัฐ 

อเมริกา เพื่อร่วมงานชุมนุมครอบครัวโลก ครั้งที่ 8 

(World Meeting of Families)  ที่ฟิลาเดลเฟีย  ระหว่าง 

วันที่ 22-27 กันยายน ค.ศ. 2015  แม้ว่าคุณอาจไม่ได้

ไปร่วม  แต่ก็เป็นโอกาสสอนคำาสอนแก่ลูกศิษย์  หรือแก่

คนในครอบครัวของคุณเอง  เกี่ยวกับพระสันตะปาปา  

ครอบครัว  บทบาทของครอบครัวในพระศาสนจักร

 ในเว็บไซต์งานประชุมครอบครัวโลก (world 

meeting2015.org) มีกำาหนดการ  มีลิงค์คำาสอน  และ

แนะนำาบทเรียนสำาหรับนักเรียนหรือครอบครัว  ต่อไปนี้

เป็นความคิดบางประการที่อาจช่วยคุณได้

 1. อ่านหนังสือคำาสอน  เช่น หนังสือคำาสอน

ครอบครวั  หรอืคำาสอนพระศาสนจักรคาทอลกิ ขอ้ 2196- 

2257  เกี่ยวกับพระบัญญัติประการที่ 4  หรือประมวล

คำาสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 455-465

7 วิถีเตรียมงานชุมนุมครอบครัวโลก
 
 2. รูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์  ไม่ใช่เฉพาะแม่พระ 

นักบุญโยเซฟ  และพระเยซูเจ้าเท่านั้น  มีนักบุญอันนา

และยออากิมด้วย  ให้ความหมายสำาคัญถึงปู่ย่าตายาย

ต่อครอบครัว

 3. นักบุญองค์อุปถัมภ์ของงาน คือ  นักบุญ

ยันนา  เบเรตต้า  ลอลล่า  เป็นองค์อุปถัมภ์ของคุณแม่  

บรรดาแพทย์และเด็กๆ ที่มิได้เกิด  และนักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2  เพราะเป็นพระสันตะปาปาของครอบครัว

 3. ความศรัทธาของเราคาทอลิก  ให้มีบท 

ภาวนาและความศรัทธาหนึ่งประการ เช่น  ตั้งรูปพระ 

หฤทัยของพระเยซูเจ้า  และคำาสัญญา 12 ประการของ

พระองค์

 4. ตราของพระสันตะปาปา (Pope Francis’ 

Coat of Arms)  ศึกษาความหมายเกี่ยวกับสัญลักษณ์

และคำาในตราของพระองค์

 5. เรียนรู้ประวัติของนักบุญใหม่ คือ  บุญราศี 

ฮูนิเปโร  เซอร์ร่า  ซ่ึงพระสันตะปาปาจะประกาศเป็นนักบุญ 

ในวันที่ 23 กันยายน

 6. สวดกับครอบครัว  การภาวนาด้วยกันใน

ครอบครัวเป็นสิ่งสำาคัญ  ภาวนาด้วยกันทุกวัน  เพื่องาน

ชุมนุมครอบครัวครั้งนี้

 ตราประจำาตำาแหน่งของสมเด็จพระสันตะ

ปาปาฟรังซิส

 หมวกสูง (Mitre อ่านว่า  ไม-เตรอะ)

 ย อ ด ต ร า เ ป็ น

หมวกสูง  สมเด็จพระ

สันตะปาปา  พระคาร์ดินัล  

และพระสังฆราช  ใส่หมวก 

นี้ในพิธีมิสซา    ของสมเด็จ 

พระสันตะปาปามีพื้นสีเงิน  แถบสีทอง 3 แถบ  และ 

แนวตั้ง 1 แถบ  มีผ้าสีแดงและสีทองด้านหลัง  มีกางเขน 

สีทองปลายผ้าทั้ง 2 ชิ้น

 โล่ (Shield)

 โล่เป็นสีฟ้า  มีสัญลักษณ์ 3 อย่าง คือ
v	 ด้านบนของโล่มีตราทางการของคณะเยสุอิต  
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
คณะเยสุอิต ใน ค.ศ. 1958  
v	 ตราเป็นดวงอาทิตย์ส่องแสง  และมีอักษร I H S  
มาจากภาษาละติน Iesu Hominem Salvator  พระ
เยซูพระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์  ตัวอักษร H มีไม้กางเขน
สีแดง
v	 และใต้ตัวอักษรมีตะปูสีดำา 3 อัน  เป็นสัญลักษณ์ 
หมายถึง พระเยซูเจ้า
 มุมล่างซ้ายของโล่มีดาว 8 แฉก  หมายถึง
พระนางมารีย์
 มุมล่างขวามดีอกไม้ หมายถึง นักบุญโยเซฟ 
ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล

 กุญแจ (Keys)

(อ่านต่อหน้า 13)
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หนีจากรัฐอิสลามเมืองโมซุลและพื้นที่อื่นๆในประเทศ

อิรักได้เข้ามาอยู่ในเขตวัดของท่าน คุณพ่อเล่าอย่าง

แคล่วคล่องว่าลูกแกะของท่านต้องเจออะไรบ้าง

 “บางคนท่ียังคิดว่าพวกไอซิสจะไม่ต้ังรัฐอิสลาม

น้ันคิดผิด  พวกไอซิสจะก่อต้ังรัฐอิสลาม 100 เปอร์เซ็นต์ 

หากบางคนกล่าวว่า ‘ไม่, เรามีแต่มุสลิมที่น่ารัก’ ใช่ 

พวกเขาน่ารักที่นี่แต่ก็เป็นนักฆ่าด้วย”

l ผู้คนนับพันหนีจากรัฐอิสลามออกไปโดยไม่มีข้าวของ

ใดๆ คุณพ่อกล่าวว่าไม่ใช่มีเพียงแค่สงครามที่เกิดขึ้นใน 

ประเทศอิรัก ประชาชนในประเทศกลับเรียกมันเป็นอะไร

อีกอย่างแตกต่างออกไป โดยเล่าว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นกับ

ประชาชนของพ่อในเวลานี้ก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อีก

ครั้งหนึ่ง ดังนั้นพ่อขอพวกท่านอย่าได้เรียกสิ่งที่เกิดขึ้น

ในประเทศของพ่อว่าเป็นความขัดแย้งแต่มันเป็นการฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์”

l รัฐอิสลามได้ทำาลายพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนของประเทศซีเรียด้วย 

คุณพ่ออิบราฮิม  อัลซาบัคห์เป็นพระสงฆ์พ้ืนเมืองในเมือง 

อาเล็บโป ซึ่งถูกทำาลายโดยสงครามกลางเมืองเล่าว่า 

“มันดูเหมือนว่าเรากำาลังอยู่ในหนังสือวิวรณ์ พ่ออ่าน 

คุณพ่อ

ดักลาส 

บาซี

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

และใคร่ครวญถึงมันทุกวัน เพราะเราคริสตชนในตะวัน 

ออกกลาง ซึ่งพ่อพูดถึงเฉพาะเมืองอาเล็ปโป มันอยู่ใน

สภาพแวดล้อมของช่วงวาระสุดท้ายของการสิ้นโลก”

l กลุ่มกองกำาลังทหารมากมายกำาลังบุกท้ึงทำาลายตัวเมือง 

ที่มีอาคารเหลือให้เห็นเพียงสองสามหลังและยากมาก 

ที่จะเข้าถึงปัจจัยจำาเป็นพื้นฐานสำาหรับดำารงชีวิต คุณพ่อ 

อิบราฮิม เสริมว่า “เป็นเรื่องยากมากที่ได้รับประทาน

เนื้อสัตว์ แต่ยากยิ่งกว่าที่จะได้ดื่มนม เนยหรือชีส ราว

หน่ึงเดือนคร่ึงท่ีเราไม่มีน้ำาใช้ และพวกนักรบญิฮาดบางคน 

ทิ้งระเบิดใส่แหล่งจ่ายน้ำาในขณะที่บางคนก็ยิงเราที่แม่น้ำา 

ดังนั้นก็เลยไม่มีน้ำาจะดื่ม”

l คริสตชนชาวซีเรียต้องดำาเนินชีวิตท่ามกลางเงื่อนไข 

เหล่านี้ คุณพ่อเล่าว่าเป็นการยากที่จะชักชวนให้พวกเขา

อยู่ในประเทศต่อไป ถึงกระนั้นคุณพ่อกล่าวว่าการเป็น

ประจักษ์พยานในชีวิตท่านก็ยังคงเข้มแข็งเพราะสถานที่

นี้เป็นรากแก้วอันเดียวกันกับที่กลุ่มคริสตชนกำาเนิดขึ้น

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

 กุญแจสีทองและสีเงิน  หมายถึง  อำานาจที่พระ 
เยซเูจา้ทรงมอบใหน้กับญุเปโตร (สมเดจ็พระสนัตะปาปา 
องค์แรก - มธ 16:19)  และพระสันตะปาปาทุกพระองค์  
นอกนั้นยังมีเชือกสีแดงเชื่อมกุญแจทั้งสอง
 คติพจน์ (Motto)
 เป็นธงสีขาว  แถบสีแดง  และมีคำาภาษาละติน 
Miserando atque eligendo  พระองค์ทรงเรียกเขา
ด้วยความเมตตา  ภาษาอังกฤษ คือ “Having mercy, 
he called him”  อ้างมาจากบทเทศน์ที่มีชื่อเสียงของ 
นักบุญเบดาผู้น่าเคารพ  โอกาสฉลองนักบุญมัทธิว (9:9 - 
ฉลองวันที่ 21 กันยายน)

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์
สรุปและปรับจาก 16 Ways to Prepare for the 
World Meeting for Families
ที่มา http://www.catechist.com/articles_view.

php?article_id=4966

คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)

1 
 วันที่ 1 กันยายน ...  เราจะคิดถึงพระสังฆราช
ที่เป็นแบบอย่างแห่งความรัก ... พระสังฆราชยอแซฟ 
บรรจง อารีพรรค ... เพราะวันนี้เป็นวันที่ท่านเดินทาง
กลับสู่บ้านแท้ของพระบิดา ... ผมเขียนเรื่องราวเหล่านี้ 
เพื่อ คิด คำานึง ระลึกถึง พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง  
อารีพรรค

2
 ความรัก ... คำาสั้นๆ แต่อธิบายด้วยชีวิตทั้ง
ชีวิต ... พระคุณเจ้าเทศน์เรื่องนี้เสมอ ผมทันในช่วง 
ที่ท่านขอลาเกษียณ และท่านประจำาที่บ้านเณรเล็ก
นครสวรรค์ ... ช่วงเวลานั้นที่พระคุณเจ้าและผมรู้จักกัน 
ผมฟังท่านเทศน์บ่อยๆ และทุกครั้งก็จะเทศน์เรื่องความ 
รักเสมอ ... จนมีคุณพ่อบางท่านแซวว่า “จะหยุดเทศน์
เรื่องนี้ไม่ได้หรือ” ท่านก็ตอบอย่างน่าคิดกลับมาว่า “แล้ว 
เธอล่ะ ทำาได้หรือยัง”

3
 เรื่องราวแห่งความพอเหมาะอย่างพอดี .. ที่เป็น 
บทเรียน แบบไม่ให้ความสนใจกับตนเอง
 พระคุณเจ้าบรรจง ชอบตัวเลข ... ผมยังจำา 
เรื่องราวสมัยที่เป็นสามเณรเล็กที่นครสวรรค์ได้ดี เวลาที่
มีงานฉลอง (ภายใน) ไม่ว่าจะฉลองศาสนนาม โอกาส
ครบรอบวันบวชเป็นพระสงฆ์ของท่าน โอกาสครบรอบ
การบวชเป็นพระสังฆราช หรือโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิด 
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระคุณเจ้า ... หรือแม้บางงาน 
อาจเป็นงานรื่นเริงที่จัดภายในบ้านเณร อย่างเช่น วัน
คริสต์มาส ฯลฯ ... พระคุณเจ้ามักมีของขวัญที่ต้อง
เสี่ยงทายด้วยตัวเลข และพระคุณเจ้าก็จะมีเลขในหัวใจ 
อันเป็นเลขนำาโชคของท่านเสมอ .. ผมจำาได้ว่า เลขสิบสาม 
(13) มักเป็นเลขที่พระคุณเจ้าเลือกเสมอ ... แต่บ่อยครั้ง 
เลขในดวงใจบางครั้งเป็นเลข สองเจ็ด (27) เพราะ
พระคุณเจ้าเกิดวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1927 (จึง
เป็นทั้งวันและปีที่เกิด) .. บ่อยครั้งก็เป็นเลข ห้าเจ็ด 
(57) เพราะเป็นเลขท้ายของปีที่พระคุณเจ้ารับศีลบวช 
(ปี ค.ศ. 1957) .. บ่อยครั้งก็เป็นเลข สองสี่ (24) 
หรือเจ็ดหก (76) เพราะเป็นวันที่พระคุณเจ้าได้รับ

เขียนถึงท่านบรรจง ก็เหมือนเขียนถึง “บ้านเณร” 
การบวชเป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลนครสวรรค์ 
(วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1976) ... บางตัวเลข 
ผมจำาได้ดีครับ เพราะผมก็โชคดีเพราะได้เลขเหล่านี้ด้วย 
เหมือนกัน ... และทุกครั้งที่พระคุณเจ้าเฉลยตัวเลขว่าเลข 
น้ันสำาคัญอย่างไร พระคุณเจ้าก็จะเล่าเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้อง 
กับความเป็นไปที่สืบเนื่องมาจากตัวเลขนั้น ว่ามันสำาคัญ 
อย่างไรกับช่วงเวลาในชีวิตของพระคุณเจ้า ... ที่มากกว่า 
ตัวเลข คือของขวัญที่พระคุณเจ้าเอามาให้พวกเรา ก็
เป็นของขวัญที่พระคุณเจ้าเก็บไว้เมื่อมีใครให้ท่านมา 
อีกที ... ยืนยันในความสมถะ ไม่ยึดติดของท่านจริงๆ
 
4
 ไม่รู้ว่าจะรวมเหตุการณ์น้ีด้วยหรือไม่ .. เหตุการณ์ 
ที่ทำาให้เราคิดถึงพระคุณเจ้าบรรจง โอกาสครบ 100 วัน 
ในการจากไปของพระคุณเจ้าบรรจง ... พระคุณเจ้าเดินทาง 
ไปหาพระบิดาในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2012 และ
วันฉลองบ้านเณรนครสวรรค์ ก็เป็นวันที่ 10 ธันวาคม 
2012 
 อาจดูเป็นความบังเอิญ ... ที่ดูเหมือนกับคน
สำาคัญของสังฆมณฑลต้องการจะบอกบางสิ่งบางอย่าง
กับเราหรือเปล่า .. ดูเหมือนพระคุณเจ้าอยากให้ความ
สำาคัญกับ “ความหวัง” ของสังฆมณฑลมากกว่าตนเอง 
ซึ่งความคิดนี้มีมาตั้งแต่แรก ตั้งแต่ที่รู้จักกับพระคุณเจ้า 
ผมเชื่อมโยงชีวิตกับบ้านเณร มองย้อนกลับไปเห็นความ 
สุขสันต์ ความห่วงใย ความน่ารัก ความเอื้ออาทร ที่สุด
ก็คือความเป็นห่วง ท่ีมีต่อบรรดาสามเณรท่ีผ่านการอบรม 
ที่บ้านหลังนี้ 
 ผมโชคดีที่ทำาหน้าที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระคุณเจ้าบรรจง กับสถาบันแสงธรรม เมื่อครั้งที่
กำาลังฉลองครบ 40 ปี ... ผมค้นหาเรื่องราวในอดีต ที่ 
เกี่ยวกับพระคุณเจ้าบรรจง ในช่วงสมัยที่ท่านเป็นอธิการ 
องค์แรก ต้ังแต่เร่ิมแรกท่ีหัวหิน เพราะบ้านเณรท่ีสามพราน 
ยังสร้างไม่เสร็จ แต่อันที่จริงชื่อของพระคุณเจ้าบรรจง มี 
อยู่ในเอกสารการประชุมเพื่อก่อตั้งบ้านเณร และคร้ังน้ัน
ประชุมท่ีวัดอัสสัมชัญ ผมเห็นว่าการสร้างสถาบันในช่วง
แรก ๆ นั้นไม่ง่ายเลยครับ อะไรๆ ก็ไม่ลงตัว ทางปีนัง
ก็เร่งมา ทางเราเองก็ยังไม่พร้อม ทั้งเรื่องสถานที่ และ
บุคลากร ฯลฯ ... และที่สุดบ้านเณรก็ต้องเปิด และเปิด

ได้ในปี ค.ศ. 1972 ... 
 ผมพบเร่ืองราวอย่างต่อเน่ือง และลองเอาตัวเอง
ไปอยู่ในเหตุการณ์น้ัน ... ผมพบกับบรรยากาศความวุ่นวาย
จากความไม่พร้อม การโต้แย้งจากบรรดาเณร ที่กล่าว
ว่า “ไม่พร้อมจะเปิดมาทำาไม” ที่สุดเราพบเรื่องราวใน 
ความน่ารักของพระคุณเจ้า ... ที่ตอบอย่างชัดเจนว่า 
“ไม่ใช่พวกเธอท่ีไม่พร้อม อธิการเองก็ไม่พร้อม เพราะ
ฉะนั้นเราจะมาร่วมสร้างด้วยกัน” ... และนี่เป็นเรื่องราว 
แห่งแรงบันดาลใจท่ีพระคุณเจ้ามีให้ กำาลังใจ การเดินทาง
ที่พร้อมเดินเคียงข้างสามเณรและไปพร้อมกัน
 สำาหรับบ้านเณรเล็กนครสวรรค์ ... ดูเหมือน 
ว่าความฝันเป็นความจริง เราฝันท่ีจะมีบ้านสำาหรับอบรม 
สามเณรของเราเองที่แยกออกจากอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ .. ฝึกอบรม และเดินทางพร้อมกับสามเณรใน
แบบของเราเอง 
 ผมเห็นบรรดาอดีตสามเณร ที่เคยอยู่ในช่วง
สมัยที่พระคุณเจ้าเคยอยู่กับเขา บางคนอาจเคยไปดูแล
พระคุณเจ้าที่บ้านพัก .. และหลาย ๆ คนก็พบเรื่องราว
แห่งความประทับใจในคำาสอนที่สะท้อนจากชีวิตท่ีเป็น
เป็นแบบอย่างที่ดีมาก ๆ ของพระคุณเจ้า โดยเฉพาะ
คำาสอนเรื่อง “ความรัก” ที่พระคุณเจ้าทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อ
สอนและเป็นแบบอย่างแก่เรา
 ผมไม่ได้ทำางานที่บ้านเณรแล้ว แต่ออกมาอยู่ 
ตามวัด แต่ทุกคร้ังท่ีผ่านไปนครสวรรค์ หรือไปสามพราน 
ก็จะไม่ลืมที่จะแวะเข้าไปบ้านเณร ... การย้อนมอง
ความทรงจำาเก่าๆ ทำาให้เรามีแรงบันดาลใจ  เมื่อกลับ 
ออกจากบ้านเณร ผมเห็นรถยนต์คันแล้วคันเล่าพาเรา
มาถึงท่ีหมาย บนหนทาง บนท้องถนน ทุกคนมีเป้าหมาย
ของตนอย่างเด่นชัด แต่ไม่ใช่รถยนต์ทุกคันจะพาทุกคน
ถึงจุดหมาย หลาย ๆ ครั้งเราพบอุบัติเหตุรายทาง อาจ
ด้วยหลายสาเหตุ ไม่แปลกครับ หนทางกระแสเรียกจาก
บ้านเณรเล็ก สู่บ้านเณรใหญ่ อุบัติเหตุรายทางจึงสร้าง
ความชัดเจน และเป็นคุณค่าแห่งชีวิตของคนนั้น
 
5
 บ้านเณรเป็นหัวใจของสังฆมณฑล ... เมื่อเขียน 
จนจบบทความแล้ว “บ้านเณรก็เป็นหัวใจของท่าน
บรรจงด้วย”
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 วั ดซา งตาครู้ ส 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 

เวลา 10.30 น. พระคารดิ์นัล

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

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

 วัดแม่พระฟาติมา บางวัว อ.บางปะกง  จ.ฉะ- 

เชิงเทรา ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี  24  ตุลาคม   เวลา  10.30  น. 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  มีชัย   กิจบุญชู เป็นประธาน 

 

 

 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 

14 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.  

 วัดอัสสัมชัญ พัทยา จ.ชลบุรี ฉลองวัด 

สังฆมณฑลจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. 

 วัดแม่พระถวายองค์ มูซู ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

21 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.   

 วัดราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. 

 วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 

พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. 

 

 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

 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)

 วัดนักบุญเทเรซา อ.แม่สอด จ.ตาก ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน  (วันศุกร์ที่ 

9 ตุลาคม เวลา 19.00 น. มิสซาแรกของพระสงฆ์ใหม่ 

3 องค์ของสังฆมณฑลนครสวรรค์)

 

 สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี 

สองคอน  บ้านสองคอน  ต.ป่งขาม  อ.หว้านใหญ่ 

จ.มุกดาหาร ฉลองสักการสถานวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  

เวลา 10.00 น. พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร 

สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน

 สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี 

สองคอน บ้านสองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ 

จ.มุกดาหาร ฉลองสักการสถานวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 

เวลา  10.00 น.  

 วัดมารดาพระศาสนจักร บ้านหนองพวง 

ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่ 26 กันยายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ 

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

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 สุว- 

ดินทร์กูร ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และทีมงาน  

(มิสซาวันอาทิตย์ 09.00 น. ที่วัดน้อยอาราม)

] ศูนย์ศิษย์เก่าสามเณราลัยแห่งอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ขอเชิญพระสงฆ์และศิษย์เก่าสามเณราลัย 

แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมงาน “แซยิดหมู่ 

2015 - เพ่ือนศรีราชาจากกัน 50 ปี” วันศุกร์ท่ี 25 

กันยายน 2015 เวลา 17.30-21.30 น. ท่ีโรงเรียน

นานาชาติ เดอะ รีเจ้นท์ (พระราม 9) สอบถามคุณ

อภิชัย วงษ์วิไลวารินทร์ โทร. 08-1920-3912  

] บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร 

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส 60 ปี คณะ

เยสุอิตในประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 

2015 เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน 

] 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 น. ที่สำานักพระสังฆราช  

ชั้นล่าง อัสสัมชัญ (บางรัก) สอบถามและสำารองเข้า

อบรม โทร. 02-681-3900 ต่อ 1407, 08-9108-

6850 หรือ E-mail: thaisacredmusic@gmail.

com, www.facebook.com/

] คณะภราดาน้อยกาปูชิน ขอเชิญร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณบวชสังฆานุกร 2 องค์ ในวันอาทิตย์ที่ 

11 ตุลาคม 2015 เวลา 10.00 น. โอกาสฉลองวัด 

นักบุญมาร์การิตา บางตาล  จ. ราชบุรี  โดยพระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน 

พร้อมท้ังรับพระคุณการุญย์ครบบริบูรณ์โอกาสครบ 

500 ปี ชาตกาลของนักบุญเฟลิเชแห่งกันตาลิเช ซึ่ง

เป็นนักบุญองค์แรกของคณะภราดาน้อยกาปูชิน

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ จะจัดค่ายพระคัมภีร์สำาหรับนักเรียน ชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 5-7 

ตุลาคม 2015 ที่บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม  และค่าย

พระคัมภีร์สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

และเยาวชนนอกระบบโรงเรียน วันที่ 23-25 ตุลาคม 

2015 ที่บ้านสวนยอแซฟ  จ.นครปฐม ค่าลงทะเบียน

แต่ละครั้งคนละ 500 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 

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณ- 

ฑลกรุงเทพฯ จะจัดแข่งขันตอบคำาถามพระคัมภีร ์ 

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 และดาวน์โหลดข้อมูล

ได้ที่  www.catholic.or.th

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อวิบูลย์ 

ลิมปนวุฒิ จิตตาธิการ  10 ตุลาคม / 14 พฤศจิกายน 

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 วันพฤหัสบดีที่ 

1 ตุลาคม 2015 ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู 

และ 90 ปีอาราม 

        เช้า เวลา 07.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน (หลังพิธี ตั้งศีลมหาสนิท

และเคารพพระธาตุ)

          เย็น เวลา 16.30 น. (อวยพรศีลมหาสนิท เวลา 

16.00 น.) พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน (หลังพิธี เสกดอกกุหลาบ 

และเคารพพระธาตุ)

] ฉลองอารามคาร์เมไลท์ จันทบุรี วันเสาร์ที่ 3 

ตุลาคม 2015 เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอด เสนารักษ์ 

อุปสังฆราช เป็นประธาน

] ฉลองอารามคาร์เมไลท์ สามพราน วันอาทิตย์ที่ 

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 เย็นวันพฤหัสบดีที่ 10 - 

เที่ยงวันอาทิตย์ที่ 13  / วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม / วันเสาร์

ที่นี่มีนัด
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

] 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 แยกหลักสี่ 

แจ้งวัฒนะ และบริเวณใกล้เคียง เวลา 11.00 น. 

สอบถามโทร. 08-9918-3723, 09-9654-1935

 

 

 

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
kคณะนักบวชคามิลเลียนแห่ง 

ประเทศไทย ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

โอกาสฉลองแม่พระแห่งสายประคำาและโอกาส

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรโยเซฟเหงียน 

หงอก อันห์ และสังฆานุกรไมเคิล มารีย์ ฝ่าม 

มินห์ กวน วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม เวลา 10.00 น. 

วัดน้อยนักบุญคามิลโล บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน โดยพระสังฆราช

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑล

นครราชสีมา เป็นประธาน
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 โดย... เงาเทียน

 น้อง ๆ เยาวชนที่รัก คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

กำาหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชน

แห่งชาติ และในปีนี้ก็เช่นกัน วันที่ 20 กันยายน ที่พี่

คิดถึงน้อง ๆ อีกครั้ง จริง ๆ แล้วก็คิดถึงทุกวันนะครับ 

แต่วันนี้คิดถึงเป็นพิเศษครับ พี่มีโอกาสเข้าไปในเว็บไซต์

ของกระทรวงวัฒนธรรม และอ่านเจอข้อความที่เขียน

ถึงวันเยาวชนแห่งชาติครับ จึงขอน้อมนำาหลักธรรม 10 

ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

จากหนังสือการ์ตูนบุญเจิมกับใบตองกับการเรียนรู้

ตามรอยพระยุคลบาทของสำานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้

แก่เด็กเยาวชนสามารถนำาหลักธรรมดังกล่าวมาปฏิบัติ

ในชวีติประจำาวนั มาแบ่งปนัใหก้บันอ้ง ๆ  นะครบั เพือ่เปน็

หนทางนำาพาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทั้งของตนเองและ

ของประเทศชาติได้ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัว จะทรงมีหลักธรรม 10 ประการ ที่ทรงยึดถือ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการพระราชวินิจฉัยแก้ปัญหา 

เพื่อให้คนไทยได้รับประโยชน์และความสุขโดยไม่ 

แบ่งแยก ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่เยาวชนไทยควรน้อม 

นำามาปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท เพื่อร่วมกันพัฒนา

ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ซ่ึงหลักธรรม 

10 ประการ มีดังนี้

 1. ทำางานอย่างผู้รู้จริงและมีผลงานเป็น

ที่ประจักษ์ การทำางานทุกอย่างเราต้องมีความรอบรู้ ถ้า

ไม่รู้ก็ต้องเปิดหูเปิดตาให้รอบรู้ และรอบคอบ เยาวชน

ไทยจะต้องฝึกหัดใฝ่หาความรู้ให้เป็นผู้รู้จริงในการ

ทำางาน เพ่ือให้ผลงานเป็นท่ียอมรับและเกิดผลดีต่อทุกฝ่าย

 2.  มีความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะและ

ความถูกต้อง คือ เยาวชนทุกคนควรรู้จักอดทนจนเป็น

นิสัย ไม่ว่าจะมีสิ่งใดเข้ามาในชีวิตทั้งทุกข์หรือสุข เรา

ต้องเผชิญด้วยใจสงบ ไม่ตื่นเต้นหรือกังวลกับสิ่งที่เกิด

ขึ้น นอกจากนี้ หากเกิดปัญหาเราต้องฝึกทำาจิตใจให้

รู้สึกท้าทายกับปัญหานั้น เห็นปัญหาแล้วกระโดดเข้าใส่ 

ถือว่าท้าทายสติปัญญา อย่ากลัว

 3. ความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่ายและ

ประหยัด ถือเป็นสิ่งสำาคัญที่เยาวชนไทยควรตระหนักอยู่

เสมอ หากเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เรียบง่ายและประหยัด 

ชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขในจิตใจ

 4. มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก 

การทำางานทุกอย่างเยาวชนพึงระลึกอยู่เสมอว่าต้องมุ่ง

ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นสำาคัญ และต้องร่วมแรง

ร่วมใจกันงานจึงจะออกมาสำาเร็จ 

 5. รับฟังความเห็นของผู้อื่นและเคารพ

ความคิดที่แตกต่าง การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง นับเป็นจุดเริ่มต้น

ของการทำางานท่ีดีและประสบความสำาเร็จและยังทำาให้

เกิดวัฒนธรรมประชาธิปไตยในชุมชนด้วย

 6.  มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร 

 7.  มี ความสุ จ ริ ตและความกตัญญู  

เยาวชนไทยต้องมีความกตัญญูรู้คุณแก่บิดามารดาท่ี

ท่านได้เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนเราจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

นอกจากนี้ จะต้องมีความสุจริตในหน้าที่การงานและ

ต่อแผ่นดินไทยด้วย โดยไม่คดโกงและเอารัดเอาเปรียบ

ผู้ที่ด้อยกว่าเรา และไม่ยึดถือประโยชน์ของตนเองเป็นที่

ตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม

 8.  พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง 

หากเยาวชนไทยรู้จักพึ่งตนเอง และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

โดยยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ ตามทฤษฎีเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสอน

ว่า “เราต้องยืนบนขาตนเองให้ได้ ไม่ให้หกล้ม ไม่ต้อง

ยืมของคนอื่นมาใช้สำาหรับยืน” ประเทศไทยของเราก็จะ

เข้มแข็งมีความเจริญมั่นคง

 9.  รักผู้อื่น โดยการรู้จักเห็นใจคนอื่น 

ให้ความรักความจริงใจแก่กัน สังคมไทยของเราก็จะอยู่

ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

 10.  การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน หรืออีก

ความหมายหนึ่งคือ ต้องนึกถึงคนอื่นบ้าง อย่าคิดถึงแต่

ตัวเอง เห็นแก่ตัวอย่างเดียวอยู่ไม่รอด ต้องรู้จักเสียสละ

เพื่อส่วนรวม

 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติที่จะถึงนี้ สำานักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 

ขอเชิญชวนให้เยาวชนไทยทุกคนและประชาชนทั่วไป 

น้อมนำาหลักธรรมตามรอยพระยุคลบาท 10 ประการ 

มาสู่การปฏิบัติ แต่ที่สำาคัญที่สุด หากผู้ใหญ่น้อมนำา 

หลักธรรมตามรอยพระยุคลบาทมาปฏิบัติ ให้ เป็น 

แบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชน เยาวชนไทยก็จะเติบโตข้ึนเป็น 

ผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ เท่ากับเป็นการวางรากฐานให้

สังคมไทยของเราเข้มแข็งต่อไปในอนาคต (ที่มา http://

www.culture.go.th/cday/)

 น้องๆ เยาวชนครับ พี่ขอบคุณนะครับ ที่เป็น

ส่วนหนึ่งของพลังที่ดีในพระศาสนจักร สังคม ที่ทำางาน 

มหาวิทยาลัย โรงเรียน และครอบครัวของน้องๆ มา

ตลอด  ขอให้น้องๆ มีความสุขที่จะสร้างสรรค์พลังของ

ความดีนี้ต่อไป ในทุกๆ วันนะครับ แล้วพบกันใหม่ กับ

เสียงเยาวชนฉบับหน้า สวัสดีครับ



ปีที่ 39 ฉบับที่ 38 ประจำ�วันที่ 13-19 กันย�ยน 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 18

 กว่าความคิดและความลงตัวจะตกตะกอนลงพร้อมกัน ร้านคฤศตัง 

ร้านหนังสือและสื่อคาทอลิก อีกร้านหนึ่งของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

ที่ปรับรูปแบบให้ดูสากลทั้งในกระบวนการการจัดการ และรูปลักษณ์ที่ปรากฏ

ก็อวดโฉมสร้างความสนใจให้กับบรรดาพี่น้องคริสตชนและเพื่อนพี่น้อง 

ต่างความเชื่อที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ไม่ทันข้ามเดือน

กิจกรรมแรกก็ถูกจัดขึ้นในวันอาทิตย์ปลายเดือนสิงหาคม ให้ชื่อหวาน ๆ กันจน

มดแทบตกใจตาย “คิดถึงกันบ้างไหม หัวใจให้มาถาม”

 มันเริ่มมาจากข้อเสนอเล็ก ๆ ของคุณปะการังนักเขียนคาทอลิก ที่มี

ผลงานหลังจากกลับมาจากอเมริกาถึง 7 เล่มด้วยกัน และหนังสืออีกมากมาย 

การเป็นบรรณาธิการของนิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ในสมัยนั้น หรือแม้กระทั่ง

บทเพลงหลายบทเพลงที่เขียนให้ศิลปินดัง ๆ ที่ฮิตติดลมอย่างเช่น แหวน  

ฐิติมา สุตสุนทร ในเพลงไดอารี่สีแดง หรือสุชาติ ชวางกูร ฯลฯ ประสบการณ์

และผลงานค่อย ๆ สั่งสมจนมีแฟนน้ำาหมึกติดตามกันพอสมควร คุณปะการัง

อยากนัดแฟนนักอ่านมาพบกันสักทีหนึ่ง และเขาคิดว่าที่ร้านคฤศตังนี่แหละ 

ผมคิดไกลกว่านั้น บวกกับความอยากเห็นกิจกรรมลักษณะนี้ และพื้นที่และ

อุปกรณ์ที่เตรียมไว้สำาหรับการเสวนาเล็กๆ   อยู่แล้ว เมื่อคุยกันลงตัว เราจะจัด 

เสวนาเล็กๆ  ในแบบร้านหนังสือคฤศตังในตอนบ่ายวันอาทิตย์เป็นต้นไป

 บ่ายทุกวันอังคารที่สองและสี่ของเดือน คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ ซึ่ง 

หน่ึงในน้ันคืออาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา หรืออุชเชนี ศิลปินแห่งชาติ 

นักเขียนกวีคาทอลิกอีกท่านหน่ึง ท่านให้เกียรติชวนผมมารับประทานอาหารเท่ียง 

ร่วมกัน ผมจึงเชิญอาจารย์มาทานที่เซนต์หลุยส์ ทั้งนี้เพื่อเยี่ยมชมร้าน และ 

บอกเล่าว่าเรามีหนังสือของอาจารย์และเราจะมีกิจกรรมเสวนาฯ กับคุณปะการัง 

ผมเชิญอาจารย์เพราะทราบดีว่า คุณปะการังปลาบปล้ืมและศรัทธาในตัวอาจารย์

มาก นอกจากน้ันการมาเข้าศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ก็มีความเช่ือมโยง

กับอาจารย์ไม่มากก็น้อย วันนั้นอาจารย์รับปากผมว่า จะมาที่ร้านนี้อีกครั้ง

ในวันอาทิตย์ในช่วงที่มีงาน งานที่เราบอกว่าเล็กชักเริ่มขยายประเด็นออกไป

เดชะบุญที่ยังคงเป็นเรื่องเดียวกัน

 ก่อนวันงานไม่นาน เร่ืองราวท่ีสรุปรวบยอดคือการพบนักเขียนคาทอลิก

คุณปะการัง และได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติในการมาร่วมและมอบลายเซ็น 

ผมคิดว่ามันควรจะเติมอะไรลงไปอีกไหม ขณะที่คิดผมกำาลังประชุมสื่อมวลชน

คาทอลิกเอเชีย (SIGNIS Asia) อยู่ที่ประเทศศรีลังกา พลางจิบชาซีลอน 

อันลือชื่อ เมื่อเติมน้ำานมสดเข้าไป กลิ่นหอมกรุ่นและรสชาติดีไม่เบา สมคำา 

เลื่องลือจริงๆ ใช่ผมพบคำาตอบแล้ว ในความคิดถึงตรงนั้น ถ้าผมจะมีส่วนร่วม

อย่างแท้จริง เราจะเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานในวันนั้นด้วยชาจากศรีลังกา 

 บ่ายโมงไม่เกิน 5 นาทีของวันอาทิตย์การพูดคุยอันแสนจะอบอุ่นก็เกิด

ขึ้นและนี่เป็นถ้อยความที่บางท่านเขียนมอบให้กับทางผู้จัดในวันงาน 

ร้านคฤศตัง กิจกรรมยกที่หนึ่ง 
“คิดถึงกันบ้างไหม หัวใจให้มาถาม”
                

 “สารภาพตรงๆ 

ไม่เคยรู้จักร้านชื่อไพเราะ

ขนาดนี้มาก่อน ว่าจะอยู่

ในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มา ก็ขอ 

ข อบคุ ณที่ ทำ า ใ ห้ ค ว า ม

คิดถึงกับนักเขียนคนเก่ง 

เป็นสถานท่ีที่ให้ได้มาฟัง

ประวัตินักเขียนคนนี้อีกครั้ง และแถมได้ทบทวนหนังสือเก่าแสนเก่าที่เคยอ่าน 

แต่ด้วยกาลเวลา ทำาให้หนังสือบางเล่มสูญหายไป อยากให้จัดสถานที่พบปะ 

นักเขียนแบบนี้ทุกปี”

 “บางครั้งชีวิตก็พบกับความมืดหม่นหมอง แต่ก็มีแสงสว่างเรืองๆ เข้า

มาส่องประกายในชีวิตแล้วนั้นคือหนังสือของคุณปะการัง “ทั้งโลกนี้ มีคนแบบ

เธอเพียงคนเดียว” ขอบคุณสำาหรับสิ่งดี ๆ”

 “ดีใจค่ะ ที่มีพื้นที่ในการให้ผู้อ่านได้พบกับนักเขียน ทำาให้เกิดมุมมอง

ของชีวิต อยากให้มีพื้นที่แบบนี้อีกค่ะ”

 “ขอบใจสำาหรับงานอันอบอุ่น และพลังใจในการดำาเนินชีวิต ที่ได้รับ

จากทุกคนค่ะ”

 นอกจากนั้นก็จะพูดคล้าย ๆ กัน เช่น ดีใจที่ได้มาร่วมงาน ความอบอุ่น

ของร้านหนังสือดี ๆ และความรู้สึกดี ๆ ที่ส่งผ่านตัวอักษร ฯลฯ ความรู้สึกดีๆ 

ที่ถูกมอบให้กัน มันสร้างพลังได้มหาศาลในการฟันฝ่าอุปสรรคและพิสูจน์จุดยืน

กันต่อไป

 มากไปกว่านั้นเรายังพบเพื่อนพี่น้องที่มีน้ำาใจดีอย่างคุณเบ็ตตี้ เธอ

ทราบว่าเราเลี้ยงน้ำาชาจากศรีลังกา เธอทำาคุ้กกี้มาฝาก เรายังได้ดอกไม้ช่อเล็กๆ   

แต่ผูกความตั้งใจมาจากคุณแขก เพื่อนใหม่แฟนน้ำาหมึกคุณปะการัง และเรายัง

ได้พบคนอย่างน้องเบียร์ ผู้มีความยากลำาบากในการใช้ชีวิต แต่ยาบำาบัดของ

เธอคือตัวอักษรของนักเขียน ผมมอบหนังสือที่เขียนให้เขาไปเล่มหนึ่ง และเขียน

คำาพูดที่ง่ายที่สุด แต่ตรงใจที่สุด ทั้ง ๆ ที่ไม่เข้าใจนักว่าโรคร้ายที่คุกคามเธอคือ

อะไร “ขอเป็นกำาลังใจให้นะครับ”

 ผมเก็บใบที่ผู้เข้าร่วมงานท่านหนึ่งเอาไว้คั่นหนังสือ มีตัวอักษรที่เขียน

ว่า “คฤศตัง ร้านหนังสือเล็ก ๆ ที่มาเยือนแล้วให้ความรู้สึกมากกว่าร้านขาย

หนังสือ มีหนังสือที่น่าอ่านมากมาย ...ที่สำาคัญได้อ่านใจคนเขียนด้วย...”

 วันน้ันผมพูดเป็นคนสุดท้ายก่อนปิดงานหลังจากขอบคุณทุกคนแล้ว

ว่า “หัวใจถามหาเมื่อไร มาเจอกันนะครับ” ผมชักไม่อยากให้ทิ้งช่วงนานซะแล้ว

สิ

บรรณาธิการบริหาร
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“ให้ใจ ให้โลหิต ให้ชีวิต” ทุกปีงานรำาลึกคุณพ่อเรย์ ในเดือนสิงหาคม 

กิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 แล้ว คือ การบริจาคโลหิต เพื่ออุทิศเป็น

กุศลแด่คุณพ่อเรย์ สำาหรับปีนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2015 กิจกรรม 

“บริจาคโลหิต ให้ใจ ให้โลหิต ให้ชีวิต รำาลึก 12 ปี คุณพ่อเรย์” เริ่มเปิดลงทะเบียน 

โดยมีเจ้าหน้าที่ เด็ก นักเรียนพิการ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้ความสนใจ และร่วมใจ

มาบริจาคโลหิต เป็นจำานวนมาก รวมโลหิตที่รับบริจาคในวันนี้ทั้งสิ้น 50,750  

ซีซี ขอขอบคุณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ที่

สละเวลามาเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตในงานรำาลึกคุณพ่อเรย์ เป็นประจำาตลอด  

5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งขอบคุณน้ำาใจดีและความตั้งใจดีของทุกท่านที่ร่วมกัน 

“สมโภชแม่พระ” วันที่ 14 สิงหาคม 2015 นักเรียนชั้น อ.1 - ม.3  

โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและแห่แม่พระโอกาสสมโภชพระนาง

มารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์  ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ จ.ยโสธร โดยม ี

คุณพ่อธวัชชัย จันทรกาญจน์ เป็นประธาน
“ร่วมยินดี” พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณ ฉลอง 50 ปีศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ โคกวัด ปราจีนบุรี และ

ร่่วมฉลอง 50 ปีชีวิตสงฆ์ 60 ปี 50 ปีชีวิตธรรมทูต 25 ปีชีวิตนักบวช สมาชิก

คณะคามิลเลียน และเปิดเสกบ้านอบรมนักบวชใหม่ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 

2015 ที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี 

“ฟื้นฟูจิตใจ” ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2015 แผนกเยาวชน 

สังฆมณฑลจันทบุรี จัดโครงการฟ้ืนฟูจิตใจครูองค์กรคาทอลิกในโรงเรียน (กองหน้า 

พลศีล วาย.ซี.เอส. และยุวธรรมทูต) ที่กาสะลอง รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา มี

คุณครูเข้าร่วมทั้งสิ้น 19 โรงเรียน 64 คน
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