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กองบัญชาการศึกษา สำานักงานตำารวจแห่งชาติ เชิญพระสังฆราชยอแซฟ  

ชูศักดิ์   สิริสุทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ศาสนสัมพันธ์กับ 

การส่งเสริมจริยธรรมตำารวจ” ตามโครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม

และจรรยาบรรณของตำารวจ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับข้าราชการ

ตำารวจช้ันสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรถึงผู้กำากับการของทุกหน่วยงานในสังกัด

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ จำานวน 80 นาย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 

ท่ีกองบังคับการฝึกอบรมตำารวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ร่วมกับเทศบาลตำาบลท่าแร่ หน่วยงาน 

องค์กร ฯลฯ ประกอบพิธีถวายพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมอบเกียรติบัตร 

แด่แม่ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  2015 

วันอาทิตย์ท่ี 16 สิงหาคม 2015  ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ นำาสัตบุรุษวัดน้อย 

อารามพระหฤทัยฯ ไปแสวงบุญโอกาสปีปีติแห่งพระคุณการุณย์ ที่วัดนักบุญ 

ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน จากน้ันเดินทางไปเย่ียมชมและสวดภาวนาท่ีวัดแม่พระ

ปฏิสนธินิรมล คอนเซ็ปชัญ การแสวงบุญครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก 

คุณพ่อเจ้าอาวาสทั้งสองแห่งและซิสเตอร์พระหฤทัยฯ ที่ประจำาอยู่ที่วัดสามเสน

คุณพ่อธัญญา  ศรีอ่อน หัวหน้าแผนก BECs และทีมงาน จัดโครงการฝึกทักษะ 

คณะทำางาน BECs ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2015 ที่ห้อง

ประชุมวัดนักบุญมาร์การิตา อาลาก๊อก หนองบัวทอง กลุ่มเป้าหมายคือ พระสงฆ์ 

ซิสเตอร์ที่ประจำาวัด ตัวแทนฆราวาสแต่ละเขต และตัวแทนจากสังฆมณฑล

อุบลฯ สังฆมณฑลอุดรฯ  และสังฆมณฑลนครราชสีมา โดยมีภราดาทินรัตน์  

คมกฤส คุณพ่อปิยะชาติ  มะกรครรภ์ เป็นวิทยากร เพื่อคณะทำางานจะได้มี

ความรู้ความเข้าใจในจิตตารมณ์วิถีชุมชนวัดมากขึ้น

ฉลองกลุ่มคริสตชนด้วยความชื่นชม
พร้อมกับคู่สมรสหมู่

ชุมชนคริสตชนแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม รุดหน้าตามแผนอภิบาลของ

สังฆมณฑลในปีแห่งการอภิบาลครอบครัว ก้าวแรกแห่งการเตรียมสู่การ

ฉลอง 50 ปีการสถาปนาสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี (อ่านต่อหน้า 14)
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ทรงประกอบพิธีแต่งตั้งนักบุญองค์ใหม่ล่าสุด เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 
ได้แก่ นักบุญฮูนิเปโร เซอร์ร่า ผู้ซึ่งคณะเซอร์ร่าได้นำาชื่อของท่านมาเป็น
ชื่อขององค์กรฆราวาสเพ่ือการส่งเสริมและทำานุบำารุงกระแสเรียกในพระ
ศาสนจักรคาทอลิก นับเป็นการประกอบพิธีแต่งตั้งนักบุญบนผืนแผ่นดิน
อเมริกาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พระศาสนจักร
	 ฮูนิเปโร	เซอร์ร่า	เป็นพระสงฆ์ผู้มีความร้อนรน	กระตือรือร้น	และมุ่งมั่น
ในการประกาศพระคริสตเจ้า	 ขณะเดียวกันก็มีผู้ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้งท่าน
ให้เป็นนักบุญเนื่องจากความบกพร่องบางอย่างหรือหลายอย่างในชีวิตธรรมทูต
ของท่าน	
	 อย่างไรก็ตาม	 เห็นได้ว่า	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ไม่ได้ให้ความ
สำาคัญที่ความสมบูรณ์เพียบพร้อมปราศจากข้อบกพร่องในการพิจารณาตัดสิน
ผู้ที่ควรได้รับแต่งตั้งเป็นนักบุญ	 แต่ดูที่ความศักดิ์สิทธิ์ในการเป็นสงฆ์ผู้มีจิต
วิญญาณธรรมทูตอย่างเปี่ยมล้น	 ผู้มุ่งมั่นละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อออกไปสู่
ชายขอบของสังคมโลก	 คุณพ่อก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ลดละเพื่อการประกาศ
ข่าวดีให้พระคริสตเจ้าได้เป็นที่รู้จักแก่คนทั้งหลาย	 ถึงแม้จะพบอุปสรรคใดๆ	 ก็
ไม่มีวันถอยกลับ
	 คุณพ่อเซอร์ร่า	เกิดที่เกาะมายอร์ก้า	ประเทศสเปน	เมื่อ	302	ปีมาแล้ว	
(ค.ศ.	1713)	และได้เข้าบวชในคณะฟรังซิสกัน	ท่านมีพรสวรรค์ด้านการศึกษา
เล่าเรียน	และการเทศน์สอนจนถึงขนาดที่มีผู้ต้องการพิมพ์คำาเทศน์ของท่านด้วย 
ทองคำา
	 เมื่อคุณพ่ออายุ	 36	 ป	ี คุณพ่อได้ตัดสินใจละทิ้งชีวิตที่ค่อนข้างเต็มไป 
ด้วยความสะดวกสบายและโอกาสท่ีจะได้ไต่เต้าขึ้นเป็นผู้นำาในวงการศึกษา	
ตลอดจนโอกาสที่อาจได้รับสมณศักดิ์ท่ีสูงขึ้นด้วยการเป็นธรรมทูตเพ่ือไป 
ประกาศพระคริสตเจ้าที่ทวีปอเมริกา	 การเป็นธรรมทูตในยุคสมัยนั้นหมายถึง
โอกาสที่จะได้กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนไม่มีเอาเลยจนตลอดชีวิต
	 คณะฟรังซิสกันของท่านท่ีประเทศเม็กซิโก	 ได้มอบหมายให้ท่านปฏิบัติ
งานธรรมทูตในอาณาบริเวณซ่ึงปัจจุบันคือรัฐแคลิฟอร์เนีย	 แต่ในสมัยน้ันประเทศ 
สหรัฐอเมริกายังไม่ได้ถือกำาเนิดขึ้น	 ดินแดนที่คุณพ่อไปประกาศข่าวดีเป็นถิ่น
ของคนพื้นเมืองที่มีผิวดำาแดงและมักถูกเรียกว่า	อินเดียแดง	
	 เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันทั่วไปในยุคสมัยน้ันที่ธรรมทูตจะไปปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกับกองทหารซึ่งทำาหน้าที่ปกป้องคุ้มครองธรรมทูต	ขณะเดียวกันก็ทำา
หน้าท่ียึดดินแดนท่ีไปครอบครองอีกด้วย	 (สเปนได้เข้ายึดครองดินแดนส่วนใหญ่ 
ของทวีปอเมริกาในสมัยนั้น)
	 เมื่อคุณพ่อไปถึง	ณ	ที่ใด	ก็ประกาศพระคริสตเจ้าและตั้งชุมชนคริสตชน 
ข้ึน	 มีการสร้างวัดโดยให้ช่ือวัดตามช่ือพระแท่นในอาสนวิหารท่ีคุณพ่อเคยประจำา 
ที่เกาะมายอร์ก้า	 ชุมชนเหล่านี้ต่อมาได้ขยายตัวกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ของ
รัฐแคลิฟอร์เนียในปัจจุบัน	 ช่ือเมืองต่างๆ	 ในแคลิฟอร์เนีย	 ต้ังแต่เมืองซานดิเอโก 
จนถึงซานฟรานซิสโก	 ล้วนเป็นช่ือเมืองท่ีถือกำาเนิดมาจากช่ือวัดซ่ึงเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชนคริสตชนที่คุณพ่อได้จัดตั้งขึ้นทั้งสิ้น
	 โดยอาศัยวิถีชุมชนวัด	คุณพ่อได้สอนให้คนพ้ืนเมืองรู้วิธีการทำาเกษตรกรรม 
การเลี้ยงสัตว	์ และการทำาหัตถกรรม	 ซึ่งแตกต่างจากผู้อพยพย้ายถิ่นชาติอื่นๆ
ที่มาอยู่ที่อเมริกา	 มักผลักดันให้คนพื้นเมืองไปอยู่ที่แห่งอื่น	 คุณพ่อให้ความ
สำาคัญต่อมิสซาประจำาวัน	การสวดภาวนา	การเทศน์	 การสอนพระวาจาพระเจ้า	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกเด็กๆ
	 ไม่แปลกใจเลย	 ที่คุณพ่อเซอร์ร่าได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย	โดยมีรูปปั้นของท่านร่วมกับผู้ก่อตั้งรัฐอื่นๆ	ประดิษฐานอยู่ที่ห้อง
โถงใหญ่ของตึกรัฐสภาในกรุงวอชิงตัน	ดีซี
	 คุณพ่อเกิดใหม่ในพระเจ้าเมื่อวันที่	28	สิงหาคม	ค.ศ.	1784	ขณะอายุ	
70	ป	ีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2	ได้แต่งตั้งคุณพ่อเซอร์ร่าเป็น 
บุญราศีเมื่อปี	ค.ศ.	1988	และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	แต่งตั้งคุณพ่อเป็น
นักบุญ	วันที่	23	กันยายน	2015	ณ	วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล	ในกรุงวอชิงตัน	 
ดีซี
                                                   - ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

เซอร์ร่า นักบุญองค์ใหม่  (ต่อจากหน้า 20) ปีศักดิ์สิทธิ์/การทำาแท้งและสงฆ์คณะนักบุญปีโอที่ 10
12 ประเด็นที่ควรทำาความเข้าใจและแบ่งปันกัน

Jimmy Akin  เขียน  ว. ประทีป แปล

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดงความเห็นน่าสนใจมาก 

เก่ียวกับการทำาแท้งและสงฆ์คณะนักบุญปีโอท่ี 10 ในปีศักด์ิสิทธ์ิแห่งเมตตาธรรม  

ต่อไปนี้เป็น 12 ประเด็นที่ควรทำาความเข้าใจและนำามาแบ่งปันกัน...

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงออกสมณลิขิตซึ่งพระองค์ทรง

ประกาศหลายส่ิงเก่ียวกับปีศักด์ิสิทธ์ิแห่งเมตตาธรรมท่ีกำาลังจะมาถึง		ส่ิงท่ีประกาศ 

น้ันรวมถึงการอภัยบาปให้กับผู้ท่ีจัดหาให้มีการทำาแท้งและผู้ที่ไปสารภาพบาป

กับสงฆ์คณะนักบุญปีโอที่	 10	 	 สิ่งนี้ก่อให้เกิดคำาถามตามมามากมาย	 	 ดังนั้น

ต่อไปนี้เป็น	12	ประเด็นที่เราทำาความเข้าใจและนำามาแบ่งปันกัน...

1) ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมคืออะไร?

	 พระสันตะปาปาจะทรงอุทิศหนึ่งปีให้กับเหตุการณ์พิเศษอย่างใด 

อย่างหนึ่งเป็นครั้งคราว	 เช่น	 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์	 ที	่ 16	 อุทิศ 

ป	ี 2010	 ให้เป็นปีพระสงฆ	์ และป	ี 2013	 	 เป็นปีแห่งความเชื่อ	 	 บัดนี้สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอุทิศป	ี 2016	 ให้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม		

การกำาหนดให้เป็นปีพิเศษเหล่านั้นเป็นหนทางหนึ่งท่ีเรียกร้องสัตบุรุษให้สนใจ 

ต่อประเด็นนั้นๆ	เพื่อช่วยสัตบุรุษให้เข้าใจและดำาเนินชีวิตในความเชื่อที่เข้มแข็ง 

ยิ่งขึ้น

	 ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมที่กำาลังจะมาถึงนี้ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 

8	ธันวาคม	2015	จะไปจบในวันที่	20	พฤศจิกายน	2016	จะไม่สอดคล้องกับ

ปฏิทินสากล	เพราะว่าเป็นการถือปฏิทินตามปีจารีตพิธีกรรมของพระศาสนจักร	

(ซึ่งเริ่มต้นด้วยเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ	 แทนที่จะเป็นวันที	่ 1	 มกราคม)	 และ

อีกเหตุผลหนึ่งคือ	 เราปรับให้มีการเริ่มและจบในวันสมโภชพิเศษตามปฏิทิน

ของพระศาสนจักร	 (8	 ธันวาคม	 เป็นวันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล	

และในปี	 2016	 วันที	่ 20	 พฤศจิกายน	 เป็นวันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่ง

สากลจักรวาล)

2) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสอะไรบ้าง และเราต้องทำาอะไร

บ้างในปีศักดิ์สิทธิ์นี้?

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสยาวนานมากตอนที่พระองค์ทรง

ประกาศ	 	ท่านสามารถหาอ่านได้ว่าพระองค์ตรัสอะไรไปบ้าง	 	พระองค์ยังตรัส

เกี่ยวกับเรื่องนี้ในสมณลิขิตของพระองค์ด้วย	 ซึ่งออกมาในวันที่	 1	 กันยายน	 

ซึ่งท่านจะสามารถหาอ่านได้เช่นเดียวกัน	 	 ในสมณลิขิตดังกล่าวพระองค์ตรัส

ถึงโอกาสต่างๆ	 ที่เราสามารถทำาการเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม	 

รวมถึงการแสวงบุญในสังฆมณฑลของท่านเองด้วยเพื่อรับพระคุณการุณย์ 

โดยการทำาเมตตากิจทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต	สวดภาวนาสำาหรับผู้ที่ล่วงลับ	ฯลฯ

	 นอกนั้นพระองค์ยังกล่าวถึงการโปรดบาปให้กับผู้ท่ีจัดหาให้มีการ

ทำาแท้งที่ไปแก้บาปกับพระสงฆ์คณะนักบุญปีโอที่	10	ด้วย

3)  “การจัดหา” ให้มีการทำาแท้งหมายความว่าอะไร?

 ในการสนทนาทั่วไป	การจัดหาหมายถึงการให้ได้มา		แต่	ณ	ที่นี้ศัพท ์

คำานี้ถูกนำามาใช้ในความหมายที่ค่อนข้างจะพิเศษ	 ในความหมายตามกฎหมาย 

พระศาสนจักรโดยทั่วไปแล้วจะหมายถึงการร่วมมือในการทำาแท้งในทำานองที่

ว่า		หากท่านไม่ได้กระทำาส่วนที่ท่านกระทำาลงไปแล้ว	การทำาแท้งก็จะไม่เกิดขึ้น 

เป็นท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไปว่ามีแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นที่กระทำาผิดโดย

จัดหาให้มีการทำาแท้งตามนัยแห่งกฎหมายพระศาสนจักร	 ผู้ที่เก่ียวข้องห่างๆ	

(เช่นคนงานโรงไฟฟ้าท่ีจ่ายไฟให้กับคลินิกท่ีทำาแท้ง	 นักการเมืองหรือผู้พิพากษา 

(อ่านต่อหน้า 13)
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สหพันธ์ (ต่อจากหน้า 20)

แผนกยุติธรรมและสันติ	 ร่วมกับสหพันธ์สภาพระสังฆราช

แห่งเอเชีย	 (FABC)  	 Climate  	 change  	Desk  	 จัด

สัมมนาในหัวข้อ	 Climate	 Change	 Regional	

Seminar	 for	 South	 East	 	 Asia  	 ในระหว่างวันที่ 

18	-19  สิงหาคม	 2015  ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน	

ลาดกระบัง	

	 ในการสัมมนาครั้งนี้	 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด	 57 

ท่าน	จาก	8 	ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ได้ร่วมกันอภิปราย	 วางแผน	 เพื่อตอบสนองต่อ 

แรงบันดาลใจของพระสมณสาส์นขอสรรเสริญองค์พระ 

ผู้เป็นเจ้า	(Laudato 	Si’)	ของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซสิ 			ในการตอบสนองต่อปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน 

เพื่อพระศาสนจักรในเอเชีย	 ได้ตระหนักถึงสาเหตุของ 

ภาวะปรากฏการณ์โลกร้อน	 บทบาทของตนเองในการ 

ปกป้อง	 และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ 

โลกร้อน	 โดยเฉพาะคนยากจน	 คนชายขอบ	 ซึ่งเป็น 

กลุ่มเป้าหมายที่พระศาสนจักรต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ 

และร่วมกันเรียกร้องเพื่อให้ประเทศที่รำ่ารวย	 ซึ่งเป็น

สาเหตุสำาคัญของภาวะโลกร้อน	 ได้ออกมารับผิดชอบ

มากข้ึนต่อวิกฤตของโลกในคร้ังน้ี	 จากการสัมมนาคร้ังน้ี 

ผู้เข้าร่วมได้รับแรงบันดาลใจจากบทเทศน์ของพระ

คาร์ดินัลชาร์ลโบ		Chairman	of	Office	for	Human 

Development	(OHD)	ที่กระตุ้นเราให้สำานึกว่าเรากำาลัง 

ถึงโอกาสสุดท้าย						ท่ีไม่มีโอกาสหันกลับเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา 

วิกฤตการณ์ของมนุษยชาติ	 ข้อท้าทายคือ	 เราจะเป็น

สักขีพยานต่อความจริง	 เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกและสังคม 

 รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำานวยการหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยรังสิต	ได้ให้ข้อมูลด้านโลกร้อนท่ีมีผลกระทบ 

ต่อโลก	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประเทศไทย	

 Dr. Antonio G. M. La Vina  Dean, 

Ateneo	 School	 of	 Government,	 Ateneo	 de	

Manila	 University	 	 ได้ให้มุมมองที่เกี่ยวกับการ 

ตอบสนองต่อปัญหาวิกฤตการณ์โลกร้อนของพระ

ศาสนจักร	 โดยการช่วยให้พระสมณสาส์นขอสรรเสริญ

องค์พระผู้เป็นเจ้า ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	ได้ 

เป็นมโนธรรมของโลก			และก่อให้เกิดกระแสในการช่วย 

ปกป้องโลกจากภาวะโลกร้อน	

	 นอกจากนั้นผู ้เข้าร่วมได้มีโอกาสไตร่ตรอง

แนวคิดเชิงเทววิทยา	 (Climate	 Change	 in  	

Theological  	 point  	 of  	 view)	 โดยคุณพ่อนิพจน์ 

เทียนวิหาร  			ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยและฝกอบรมด้าน

ศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน	สังฆมณฑลเชียงใหม่	

	 โอกาสนี้ได้มีผู้เข้าร่วมซึ่งได้รับความทุกข์จาก

ประสบการณ์ผลกระทบจากคดีโลกร้อน	 เป็นเกษตรกร

รายย่อยยากจน	ที่ถูกฟ้องร้องจากกรมอุทยานฯ				เนื่อง

จากตัดต้นยางเก่าเพื่อปลูกใหม่ทดแทน	 เป็นตัวอย่าง	

แสดงให้เห็นชัดว่าคนยากจนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากการพัฒนา	และภาวะโลกร้อน	

	 อน่ึง	 การสัมมนาคร้ังน้ี	 มีผู้เข้าร่วมจากประเทศ 

ไทย	 15  	 ท่าน	 เป็นพระสังฆราช	 4  	 ท่าน	 	 พระสงฆ์	

5  	 ท่าน	ซิสเตอร์	 1  	 ท่าน	 และฆราวาส	 5  	 ท่าน	ซึ่ง

ได้เกิดแรงบันดาลใจร่วมกันในการผลักดันให้พระ

ศาสนจักรในประเทศไทยร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส	 ในการสร้างความตระหนักต่อ 

การพิทักษ์รักษาระบบนิเวศในมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยของเรา	โดยจะผลักดัน 

ท้ังในระดับส่วนตัว	ส่วนรวมและในระดับสภาพระสังฆราชฯ 

และในระดับของสังฆมณฑล	ในการสร้างความตระหนัก 

และศึกษาพระสมณสาส์นขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็น

เจ้าอย่างจริงจัง	 เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายการผลักดันใน

การสร้างจิตสำานึกต่อการรักษาระบบนิเวศวิทยา	 ใน

มนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

ราฟาแอล

 ...หญิงคนใดท่ีมีเงินสิบเหรียญแล้วทำา

หายไปหนึ่งเหรียญ  จะไม่จุดตะเกียงกวาดบ้าน

ค้นหาอย่างถี่ถ้วนจนกว่าจะพบหรือ  เมื่อพบแล้ว 

นางจะเรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาพูด 

ว่า  ‘จงร่วมยินดีกับฉันเถิด ฉันพบเงินเหรียญ 

ที่หายไปแล้ว’   เราบอกท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ 

ของพระเจ้าจะมีความยินดีเช่นเดียวกัน เมื่อคน

บาปคนหนึ่งกลับใจ”  (ลูกา 15:8-10)

 

 หญิงหม้ายยากจนคนหนึ่งกำาลังนำาเหรียญที่

ตนมีเหลือเพียงหนึ่งเหรียญไปซื้ออาหารมาเลี้ยงลูก...

ขณะเดินไปที่ร้าน		บังเอิญทำาเหรียญหลุดจากมือ		เหรียญ 

นั้นกลิ้งไปตามพื้นถนน		ตกลงไปในหลุมข้างถนน		โดย

หญิงคนนั้นไม่ทันมองเห็น

	 หญิงหม้ายคนนั้นใช้ เวลานานที่จะค้นหา

เหรียญที่ตนเองทำาตกหาย		ขณะที่ตามองหา		ปากก็พูด

บ่นต่อว่าพระเจ้าตลอดเวลาว่า		“พระองค์ทำาไมถึงใจร้าย

เพียงนี้	 	 พระองค์ก็รู้ว่าลูกมีเงินเหลือเพียงเหรียญเดียว		

แต่พระองค์ยังให้เกิดเหตุทำาให้เหรียญเดียวท่ีเหลือหล่น

หายไปได้		พระองค์ช่างใจร้ายต่อลูกจริงๆ”...

	 ...และขณะที่กำาลังบ่นอยู่นี้	 	 ตาก็มองลงไปยัง 

หลุมเล็กๆ	หลุมหนึ่งข้างถนน		และเธอก็ต้องตาโตด้วย 

ความดีใจเพราะเธอเห็นเหรียญท่ีเธอทำาตกหล่นบน

ถนนและกลิ้งไหลไปอย่างไรไม่ทราบมาตกลงในหลุม

นี้			...และเมื่อเธอเดินเข้าไปใกล	้และกำาลังยื่นมือไป 

หยิบเหรียญนี้คืนมา			...เธอก็ยิ่งตาโตอ้าปากค้างด้วย 

ความตกตะลึง	 ...เพราะเหรียญที่เธอทำาหล่นไปนั้น

ขณะนี้ตกอยู่ข้างแหวนเพชรวงหนึ่ง	 โดยเธอไม่มี

ทางรู้ได้เลยว่า	 แหวนวงนั้นเป็นของใคร	 และทำาไม

เจ้าของจึงทำาตกอยู่ตรงนั้น...

	 ...และแล้วเธอก็ได้ยินเสียงหนึ่งในใจของ

เธอว่า	 	 แหวนวงนั้นเป็นของใครไม่สำาคัญ	 	 เพราะ

เจ้าของคงไม่สนใจมาค้นหาแล้ว		แต่เหตุที่ทำาให้เธอ

ทำาเหรียญตกหล่นก็เพื่อจะนำาให้เธอมาพบแหวนวง

นี	้และนำาไปขายเพื่อนำาเงินมาเลี้ยงลูกของเธอ

	 ...สิ่งที่มนุษย์คิดว่าสูญหายไปแล้ว	 พระเจ้า

กลับนำาสู่สิ่งที่ดีกว่า...
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ตอนที่ 84

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

25 สิงหาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน	 สมเด็จพระสันตะ 

ปาปาฟรังซิสจะทรงกลับมาปฏิบัติพระภารกิจตาม

กำาหนดการปกติ	โดยวันที่	1	กันยายน	พระองค์จะทรง 

เร่ิมถวายมิสซาเช้าพร้อมกับผู้มาแสวงบุญ	 ณ	 โบสถ์น้อย

คาซา	 ซางตามาร์ธา	 ในวาติกันเช่นเคย	 	 แม้กำาหนดการ

ต่างๆจะจำากัดน้อยลงในช่วงฤดูร้อนพระองค์ก็ทรงต้อง 

ตระเตรียมการเสด็จเยือนประเทศคิวบาและสหรัฐ 

อเมริกา	 พระองค์จะทรงออกเดินทางวันที่	 19	 ไปยัง 

ประเทศคิวบาและทรงต่อเนื่องไปยังประเทศสหรัฐ 

อเมริกาจนถึงวันที่	28	กันยายน

l อีก	1	สัปดาห์ต่อมา	การประชุมสมัชชาพระสังฆราช

หรือซีโนดเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวร่วมกับพระสังฆราช

ทั่วโลกก็เริ่มต้นขึ้น	และจะจบลงในวันที	่25	ตุลาคม

l จากน้ันในเดือนพฤศจิกายน	พระองค์ทรงมีการเดินทาง

อีก	2	ครั้ง	โดยวันที่	10	พระองค์จะทรงเสด็จเยือนเมือง	

ปราโต	ในแคว้นทัสคานี่และฟลอเรนซ์	ประเทศอิตาลี

l วันที่	25	กำาหนดการได้รับการย้ำาเตือนโดยสมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิส	 พระองค์เองว่าจะเสด็จเยือนทวีป

แอฟริกาเป็นครั้งแรกของพระองค์	ดังที่พระองค์เคยตรัส

ยังคงมีกิจกรรมรออยู่ตลอดปีที่เหลืออยู่
สำ�หรับพระสันตะป�ป�ฟรังซิส..ม�ดูกันว่�มีอะไรบ้�ง

ไว้เมื่อวันที	่12	มิถุนายน	“ตามพระประสงค์ของพระเจ้า 

พ่อจะไปเยือนทวีปแอฟริกาในเดือนพฤศจิกายน ที่แรก

คือประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง จากนั้นก็ประเทศ 

อูกันดา มีความเป็นไปได้ที่พ่อจะไปยังประเทศเคนยา 

แต่ยังไม่แน่นอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการเดินทาง”

l ณ	จุดนี้รายละเอียดการเดินทางจึงดูค่อนข้างอันตราย	

กำาหนดการที่เป็นทางการของพระองค์จะยังไม่กำาหนด

ออกมา	 แต่ตามปฏิทินของสำานักวาติกัน	 การเดินทาง

ไปยังทวีปแอฟริกาประกาศแน่นอนแล้วว่าเป็นวันที	่ 25	 ถึงวันจันทร์ที่	30	พฤศจิกายน

ได้รับจดหมายตอบจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	

โดยมีลายพระหัตถ์เซ็นชื่อกำากับด้วยพระองค์เองใน

ตอนท้ายของจดหมาย	เนื้อความว่า

สำานักวาติกัน, 21 กรกฎาคม 2015

ด.ญ.เอนเจิ้ลดังฝัน เตาะสกุล ที่รักยิ่ง

      ขอบใจสำาหรับจดหมายน้ำาใจดีของลูก 

ลงวันที่ 18 มีนาคม พร้อมของขวัญคือการ์ดภาพ 

ที่ลูกวาดส่งมาให้พ่อ

 พ่อดีใจมากที่ได้รับการ์ดเหล่านี้ซึ่งลูกมี

ความตั้งใจจะจำาหน่ายรวบรวมเงินเพื่อช่วยเหลือ

เด็กๆ ในโรงพยาบาล นับเป็นสิ่งดีที่เราใส่ใจต่อผู้อื่น 

รอบข้างที่ต้องการความรักและคำาภาวนาจากเรา  

โดยเฉพาะผู้ทุกข์โศกและเจ็บป่วยหรือยากจน พ่อ

ขอให้กำาลังใจเพื่อลูกจะทำาสิ่งนี้ต่อไป ลูกเอนเจิ้ล

เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เราทำา

     พ่อจะระลึกถึงลูกและครอบครัวไว้ในคำาภาวนา

ของพ่อ และพ่อขอลูกได้สวดภาวนาให้แก่พ่อเช่นกัน 

พ่อขอถวายลูกไว้ในความรักของพระมารดามารีย์ 

ผู้ทรงเป็นมารดาของพระศาสนจักรและพ่อขอมอบ

พระพรแห่งสันตะสำานักของพ่อมายังลูกด้วยเช่นกัน.

                                               ฟรานเชสโก

l คุณพ่อของน้องเล่าว่า	 	 เนื่องจากหนูน้อยเอนเจิ้ลมี

ทักษะการวาดรูปจากการไปเรียนที่สถานสอนศิลปะ 

ทุกวันอาทิตย์	 ทางกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนมาแตร์เดอี 

สมเด็จพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 20)

วิทยาลัยจึงขอให้นำาเอาผลงานท่ีน้องเอนเจ้ิลวาดมา

จำาหน่ายเพื่อหาทุนช่วยเหลือเด็กยากจนท่ีเจ็บป่วยใน 

โรงพยาบาล	แต่น้องเอนเจ้ิลรักผลงานเหล่าน้ันและไม่อยาก 

ขายออกไป		คุณแม่ของน้องมีความคิดว่าอย่างนั้นเรานำา

มาทำาเป็นการ์ด	 โดยให้น้องเอนเจิ้ลเลือกภาพที่จะมาทำา

การ์ดด้วยตนเอง	จำานวน	6	ภาพ	เป็น	1	ชุดจัดจำาหน่าย 

เพื่อหาทุน	 ชุดละ	 129.-บาท	 และน้องอยากส่งการ์ด 

ชุดนี้ไปเป็นของขวัญแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	

ในช่วงปีใหม่และในจดหมายได้เล่าถึงท่ีมาของการ์ด 

ชุดนี้ถวายแด่พระองค์เพื่อทรงรับรู้เรื่องราว		คุณพ่อของ 

น้องเล่าว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ทั้งหมด	 3	 ครั้ง	 	 ครั้งแรก

ในสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ 

ที่	16	น้องและคุณแม่ช่วยกันถักไหมพรมเป็นผ้าพันคอ 

ถวายแด่พระองค์ท่านเป็นของขวัญโดยผ่านบ้านของ

พระสมณทูตวาติกันประจำาประเทศไทย	และสมเด็จพระ 

สันตะปาปาเบเนดิกต์	 ที่	 16	 ก็ทรงมีจดหมายผ่านทาง

เลขานุการของพระองค์มายังพระสมณทูตทรงตอบ

ขอบใจน้องเอนเจิ้ลกลับมาแล้วครั้งหนึ่ง		ครั้งที่สอง	เมื่อ 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงได้รับเลือกเป็นพระ

สันตะปาปา	ปี	ค.ศ.	2013	คราวนี้น้องเอนเจิ้ลกับคุณแม่ 

ทำาผา้พนัคอ	2	ผืน	ถวายเปน็ของขวญัแดพ่ระสนัตะปาปา 

องค์ใหม่	คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	และผืนหนึ่ง 

ถวายสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์	เพราะพระศาสน- 

จักรไม่เคยมีพระสันตะปาปาประทับด้วยกัน	2	พระองค์ 

มาก่อน	 เช่นเคยทั้งสองพระองค์ทรงให้เลขานุการของ 

พระองค์ท่านส่งจดหมายกลับมาเพ่ือทรงขอบใจผ่าน 

ทางพระสมณทูตประจำาประเทศไทย		แต่คร้ังท่ีสามน้ีพิเศษ 

ที่สุดเพราะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสแม้จะทรง

ตอบจดหมายผ่านมายังพระสมณทูตในประเทศไทย

แต่เป็นจดหมายท่ีพระองค์ทรงลงพระนามเป็นลาย

พระหัตถ์ของพระองค์เองไม่เหมือนสองครั้งก่อน	 นำา

ความปลาบปลื้มยินดีมายังครอบครัว	 เพ่ือนผู้ปกครอง 

และน้องเอนเจิ้ลเป็นอย่างยิ่ง		น้องเอนเจิ้ลกล่าวว่า	“หนู

ดีใจอย่างที่สุด หนูอยากขอบพระทัยสมเด็จพระสัน 

ตะปาปาฟรังซิสท่ีพระองค์ทรงเอ็นดูหนูแม้เป็นเด็ก 

ตัวเล็กๆ ไม่มีความสำาคัญอะไร แต่ก็ทรงสนพระทัย

(อ่านต่อหน้า 17)

ผนังตึกระฟ้าในเมดิสันสแควร์การ์เด้น เตรียมทำาภาพ

พระสันตะปาปาเต็มผนังตึกไว้ต้อนรับพระองค์
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บทอธิษฐานภาวนา

การเป็นทาสยาเสพติด

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ท่านมาทำาลายพวกเราใช่ไหม” (ลูกา 4:34)

	 บางทีเราอาจได้ยินคำาแนะนำาแก่ผู้ท่ีติดยาเสพติดว่า	“คุณต้องเผชิญหน้า 

กับเจ้าปีศาจส่วนตัวของคุณ”	 ซึ่งหมายความว่ายาเสพติด	 เหล้า	 หรืออาจเป็น

ความเกลียดชังส่วนตัวที่ได้ครอบงำาบุคคลผู้นั้น	 เขาอยู่ในเงื้อมมือของอำานาจ

ซึ่งเขาไม่สามารถควบคุมได้	แต่ในที่สุดแล้ว	เขาก็ต้องเผชิญกับมันและเอาชนะ

มันให้ได้

	 นักบุญลูกาเห็นโลกถูกพลังของปีศาจครอบงำา	 พระวรสารที่เรานำามา 

พิจารณานี้	 เราจะเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงมีชัยชนะต่ออาณาจักรของซาตาน	

พวกปีศาจรู้ดีว่าพระองค์คือพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า	 ผู้ที่ถูกปีศาจครอบงำา

เรียกพระเยซูเจ้าว่าผู้ทำาลายมิใช่ผู้รักษา	 พระเยซูเจ้าทรงชนะซาตานด้วยพระ

ดำารัสตรัสสั่งมัน	อาณาจักรของซาตานถูกสั่งให้ถอยหลังออกไป	อาศัยกางเขน

และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า	 จึงทรงมีชัยชนะต่อซาตานอย่าง

เด็ดขาด

	 ในสังคมท่ีคุ้นเคยของเรา	เราอาจจะรู้สึกละอายท่ีจะพูดถึงปีศาจ	แน่นอน

เราอาจอธิบายสิ่งต่างๆ	 เหล่านี้โดยใช้ศัพท์ทางการแพทย์	 แต่เมื่อเราอ่าน

หนังสือพิมพ์ในปัจจุบัน	 เราจะเห็นได้ว่าความเลวร้ายทั้งหมดยังมีชีวิตชีวาอยู่

ในโลกของเรา	 เราเชื่อว่าในปัจจุบัน	 เรามีทางที่จะเข้าใกล้การบำาบัดรักษาของ

พระคริสตเจ้า	 อาศัยการอธิษฐานภาวนา	 การจำาศีลอดอาหารและบางครั้งพิธี

ขับไล่ผี	พระคริสตเจ้าทรงสามารถช่วยเราให้เอาชนะปีศาจในตัวเราได้	

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเอาชนะพลังของซาตาน 

เดชะกางเขนและการกลับคืนพระชนมชีพ 

โปรดทรงเปิดใจของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ให้ได้รับพลังแห่งพระจิตเจ้าของพระองค์ในพระศาสนจักร

 เพื่อว่าในชีวิตประจำาวันของเรา 

เราจะได้สัมผัสกับชัยชนะของพระองค์ด้วยเทอญ อาแมน

ควันหลงเยือนลูร์ด
ใครไปเมืองลูร์ดมีกิจกรรมที่ต้องทำาให้ได้
หากไม่ได้ทำาก็ถือว่ายังมาไม่ถึง
วางสัมภาระในห้องพักโรงแรมเสร็จ
ต่างมุ่งไปที่นัดพบสำาคัญราวกับนัดไว้
แค่เดินออกจากโรงแรมก็พบผู้คนมุ่งหน้าไปทางนั้น
ถึงสองฟากทางเต็มด้วยร้านขายของระลึก
คนที่มากันเป็นกลุ่มได้แต่เหลือบมอง
เดินขึ้นลงไปตามทางเดินคดเคี้ยวแคบ
คอยระวังรถที่แล่นไปมาขวักไขว่
แต่ก็พอทำาใจได้เพราะบ้านเขาเมืองเขา
ยิ่งใกล้เป้าหมายก็ยิ่งมากด้วยผู้คน
บ้างมาเป็นกลุ่มกำาลังเดินตามธงน้อยๆ	ของผู้นำา
บ้างนั่งรถเข็นพร้อมผู้ช่วยเรียงรายข้ามถนน
พอเข้าถึงหน้าลานมองเห็นวิหารแม่พระเป็นตระหง่าน
สีหน้าของผู้คนเริ่มผ่อนคลายแฝงความตื่นเต้นมีความสุข
ใจให้รู้สึกเหมือนกลับมาบ้านแม่
ผ่านหน้าลานไปทางขวามือคือกิจกรรมอันดับแรก
แม่ยังคงยืนอยู่ที่นั่นในซอกหินสูงขึ้นไปรอลูกๆ
ในขณะที่ผู้คนนั่งสวดยืนสวดพูดความในใจกับแม่
คนที่อยู่ในแถวยาวเหยียดดูมุ่งมั่นเหมือนตั้งใจไว้
เดินตามลำาดับเข้าไปภายในถ้ำาใหญ่ใต้รูปแม่
ทั้งคลำาทั้งจูบทั้งใช้ผ้าเช็ดผนังถ้ำาให้ช้าที่สุดที่จะช้าได้
ใช่ว่าจะทำากิจกรรมนี้ได้บ่อยๆ
จากนั้นก็พากันมุ่งไปที่ก๊อกน้ำาที่เรียงรายเป็นแถวแบบรู้ใจ
น้ำาที่สดใสชุ่มคอที่ต่อท่อมาจากน้ำาพุในถ้ำา
ทั้งดื่มทั้งกรอกใส่ขวดทั้งบรรจุกระติก
ใจก็คิดถึงคิดเผื่อคนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย
คนที่เคยมาเคยมีประสบการณ์ต่างรู้ดีว่าต้องทำาอะไร
ขวดแก้วขวดพลาสติกนั้นใส่น้ำาไปเผื่อคนที่บ้าน
กระติกที่เตรียมมานั้นใส่น้ำาไปดื่มไปอาบที่โรงแรม
เพราะการอาบน้ำาลูร์ดนั้นเป็นอีกกิจกรรมภาคบังคับที่ต้องทำา
ขนน้ำาไปอาบที่โรงแรมถือเป็นโอกาสดีแน่นอน
เพราะช่วงหน้าร้อนแบบนี้คนต่อคิวเข้าอาบน้ำาที่จัดไว้มากมาย
ถึงขนาดต้องนั่งรอสองสามชั่วโมงจึงได้อาบ
แม้จะต้องขนน้ำากลับโรงแรมทุลักทุเลแต่ก็อิ่มใจได้บุญกาย
อาบน้ำาแล้วทานอาหารค่ำาสองทุ่มกว่าท้องฟ้ายังสว่างเหมือนบ่ายสี่
ออกจากโรงแรมเจอผู้คนกำาลังมุ่งไปทางเดียวกันเหมือนนัด
ต่างถือโคมถือเทียนไปแห่ไปสวดไปร้องเพลงสรรเสริญแม่
ริ้วขบวนประกอบด้วยกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ยาวเหยียดรออยู่เงียบๆ
สิ้นเสียงระฆังเสียงเพลงเสียงสวดก็ดังสนั่นคับฟ้า
ทุกภาษาที่อยู่ที่นั่นเวลานั้นต่างเรียกชื่อแม่เป็นคำาพูดเป็นทำานอง
เป็นกิจกรรมส่งท้ายวันที่ลูกตั้งใจทำาเมื่อมาหาแม่
ก่อนแยกย้ายกลับโรงแรมนอนเอาแรงสำาหรับพรุ่งนี้
การเดินรูปสิบสี่ภาคไปตามไหล่เขานั่นคือกิจกรรมที่พึงทำาให้ได้
ภาคที่หนึ่งภาคที่สองเสียงสวดเสียงขับยังหนักแน่นดังชัด
กว่าจะถึงภาคที่สิบสี่ทั้งเสียงทั้งขาสองข้างระโหยโรยแรง
กระนั้นก็ยังทนได้เมื่อมองดูรูปพระเยซูเจ้าแต่ละสถานที่
ร้องเพลงบทสุดท้ายตามด้วยอวยพรไม้กางเขนเสร็จ
หัวหน้าทัวร์บอกยังไม่จบเพราะยังมีสถานที่สิบห้ากลับคืนชีพ
มองหากันมาตลอดทางทั้งแดดร้อนทั้งเหนื่อยก็ไม่พบ
กระทั่งถึงถนนเหลือบไปริมหน้าต่างเห็นกรงนกว่างเปล่า
กรงนกว่างเปล่า...นกไม่อยู่ในนั้นแล้ว
พระคูหาว่างเปล่า...พระองค์ทรงกลับคืนชีพแล้ว
แม้ไม่พบสถานที่สิบห้าอย่างน้อยก็จบกิจกรรมได้เป็นรูปธรรม
มาลูร์ดก็หลายครั้ง...แต่นี่เป็นครั้งแรกที่จบการเดินรูปแบบนี้	



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 39 ประจำาวันที่ 20-26 กันยายน 2015 หน้า 7

พระพักตร์แห่งความเมตตา (Misericordiae Vultus)

สมณโองการ เรื่องปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตา

โดย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
อนุกรรมการสื่อและสิ่งพิมพ์ คณะพระเมตตาประเทศไทย ผู้แปล

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

(อ่านต่อฉบับหน้า)

 11. เราจงอย่าลืมคำาสอนท่ีสำาคัญท่ีนักบุญยอห์น 

ปอล	 ที	่ 2	 พระสันตะปาปา	 ทรงมอบให้ใน	 ‘Dives	 in	

Misericordia’	สมณลิขิตฉบับท่ีสองของพระองค์	หัวข้อ

ของสมณลิขิตนี้ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาท่ีมิได้คาดหมายไว้	

ทำาให้ผู้คนส่วนใหญ่ประหลาดใจ	มีข้อความที่เจาะจงอยู่

สองตอน	 ที่ข้าพเจ้าอยากให้ความสนใจ	 ข้อความแรก 

นักบุญยอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 เน้นเรื่องหัวข้อพระเมตตา 

ที่เราได้หลงลืมไปในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม

ทุกวันนี้:	 “ความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ใน

ปัจจุบัน บางทีดูเหมือนจะไม่ยอมรับพระเจ้าแห่ง 

ความเมตตาย่ิงเสียกว่าผู้คนในอดีต และโดยพฤตินัย

แล้ว มีแนวโน้มท่ีจะตัดแนวคิดเร่ืองความเมตตาออก 

ไปจากชีวิตและลบออกไปจากจิตใจมนุษย์ ดูเหมือน

คำาพูดและกรอบความคิดเรื่อง “ความเมตตา” จะ

รบกวนมนุษย์ ทั้งนี้เนื่องจาก ความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมายมหาศาลอย่าง

ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ ทำาให้

มนุษย์กลายเป็นนายเหนือสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลก 

จนเอาชนะและปกครองแผ่นดินไว้แล้ว” (เทียบ	ปฐก 

1:28)	 การที่มนุษย์มักจะเข้าใจ “การมีอำานาจเหนือ

สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลก” นี้เพียงด้านเดียวแบบ

ฉาบฉวยนี้ ดูเหมือนจะไม่เหลือช่องทางให้กับความ

เมตตาเลย… และด้วยเหตุนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ในพระศาสนจักร และในโลก จึงมีบุคคลและกลุ่ม

บุคคลมากมายที่มีความเชื่อท่ีมีชีวิตชีวาเป็นเคร่ือง

นำาทาง กำาลังหันมาพึ่งพระเมตตาของพระเจ้าเกือบ

จะโดยทันที” [#2]

 นอกจากนี้	 นักบุญยอห์น	 ปอล	 ที	่ 2	 ยังทรง

เผยแพร่คำาประกาศตลอดจนการเป็นประจักษ์พยานถึง

พระเมตตาที่จำาเป็นเร่งด่วนในยุคปัจจุบันว่า	 “ความรัก 

ต่อมวลมนุษย์และต่อทุกส่ิงท่ีเก่ียวกับมนุษย์บอกให้ 

ข้าพเจ้าเขียนตามนี้ ตามการหยั่งรู้โดยสัญชาตญาณ 

ของชนรุ่นปัจจุบันหลายฝ่าย ท่ีถูกมหันตภัยคุกคาม 

ธรรมล้ำาลึกเรื่ององค์พระคริสตเจ้า …ยังช่วยเหลือ 

ข้าพเจ้าให้ป่าวประกาศว่าพระเมตตาคือความรัก 

อันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระเจ้า ซึ่งเปิดเผย 

องค์พระคริสตเจ้าในธรรมล้ำาลึกเดียวกันนั้นทั้งยัง 

ช่วยเหลือข้าพเจ้าให้สนใจพระเมตตานี้และเรียกร้อง 

พระเมตตานี้ ในช่วงเวลาที่ยากลำาบากของเราและ 

ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของพระศาสนจักรและของ

โลก” [พระสมณลิขิต	 Dives	 in	 Misericordia	 ของ 

นักบุญยอห์น	 ปอล	 ที	่ 2,	 #15]	 คำาสอนนี้จึงตรง

ประเด็นกว่าที่เคยเป็นมาและสมควรได้รับความสนใจ 

อีกครั้งหนึ่ง:	 “พระศาสนจักรมีวิถีชีวิตที่น่าเชื่อถือ 

เมื่อประกาศยืนยันถึงคุณลักษณะที่น่าทึ่งที่สุดของ

องค์พระผู้สร้างและขององค์พระผู้ไถ่ และเมื่อพระ

ศาสนจักรนำาประชากรเข้ามาใกล้ชิดต้นธารพระ

เมตตาขององค์พระผู้กอบกู้ ซึ่งพระศาสนจักรเป็น

ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลและแจกจ่ายพระ

เมตตา” [พระสมณลิขิต Dives	in	Misericordia	ของ

นักบุญยอห์น	ปอล	ที	่2,	#13]

 12. พระศาสนจักรได้รับมอบหมายให้ป่าว

ประกาศพระเมตตาของพระเจ้าอันเป็นชีวิตจิตใจของ

พระวรสาร	 ซึ่งในแนวทางของความเมตตานั้นต้องเข้า

ถึงความคิดจิตใจของทุกคน	 คู่ชีวิตของพระคริสตเจ้า

ต้องทำาตามแบบอย่างขององค์พระบุตรของพระเจ้า	 ที่

ออกไปหาทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น	ในปัจจุบัน	เนื่องจาก 

พระศาสนจักรได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ให้ประกาศ 

พระวรสารคร้ังใหม่	 จึงจำาเป็นต้องเสนอหัวข้อความเมตตา

ให้พิจารณาคร้ังแล้วคร้ังเล่าด้วยความกระตือรือร้นใหม่ๆ	

และทำาให้งานอภิบาลมีชีวิตชีวา	 เป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด

สำาหรับพระศาสนจักรอย่างไม่มีเงื่อนไขและเพื่อความ

น่าเชื่อถือของสารจากพระศาสนจักร	 ที่พระศาสนจักร

เองดำาเนินชีวิตและเป็นพยานถึงความเมตตา	ภาษาและ

ท่าทีของพระศาสนจักรต้องถ่ายทอดความเมตตา	 ทั้งนี้

เพ่ือจะได้สัมผัสจิตใจทุกคนและเร้าใจเขาเหล่านั้นให้ 

ค้นพบเส้นทางที่นำาไปสู่พระบิดาเจ้าอีกครั้งหนึ่ง

	 ความจริงข้อแรกของพระศาสนจักรก็คือความ

รักต่อพระคริสตเจ้าพระศาสนจักรถือว่าตนเป็นผู้รับใช้

ความรักนี้	และเป็นสื่อกลางนำาความรักไปสู่ทุกคน:	เป็น

ความรักที่ให้อภัยและแสดงตนด้วยพระพรแห่งความรัก	

เนื่องจากเหตุนั้น	พระศาสนจักรอยู่ที่ใด	พระเมตตาของ

พระบิดาต้องปรากฏชัด	ในเขตวัด	ในชุมชน	ในสมาคม

และในการงานของคณะของเรา	พูดง่ายๆ	ก็คือ	คริสตชน 

อยู่ที่ใด	ทุกคนต้องพบพระเมตตาเป็นที่พักพิงที่นั่น

 13. เราต้องการขับเคลื่อนปีศักดิ์สิทธิ์นี้ตาม

ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ว่า	 จงเมตตากรุณาเหมือน

พระบิดา	ผู้เขียนพระคัมภีร์เตือนใจเราให้ระลึกถึงคำาสอน 

ของพระเยซูเจ้าผู้ตรัสว่า	 “จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่ 

พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด” (ลก	6:36)	

นี่เป็นแผนงานชีวิตดังท่ีเรียกร้องเพราะคำาสอนนี้อุดม

ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขพระเยซูเจ้าทรงเผย

บทบัญญัติแก่ผู้ที่ตั้งใจฟังเสียงของพระองค์	 (เทียบ	 ลก	

6:27)	 ดังนั้น	 เพื่อที่จะมีเมตตาได้นั้นเราจึงต้องสำารวม

จิตใจฟังพระวาจาของพระเจ้าเสียก่อน	 เรื่องนี้หมายถึง

การค้นพบคุณค่าของความเงียบสงบอีกครั้งหนึ่งเพื่อ

รำาพึงตามพระวาจาที่มาถึงเรา	 วิธีนี้อาจช่วยให้เพ่งพิศ

พระเมตตาของพระเจ้าแล้วนำามาใช้เป็นรูปแบบการ

ดำาเนินชีวิตของเรา

 14. ธรรมเนียมปฏิบัติของการจาริกแสวงบุญ

นั้นมีความสำาคัญเป็นพิเศษในปีศักดิ์สิทธิ	์ เพราะเป็น

สัญลักษณ์ของการเดินทางของเราแต่ละคนในชีวิตน้ี	

ชีวิตนั่นแหละคือการจาริก	 แล้วมนุษย์ก็คือนักเดินทาง

คนหนึ่งมนุษย์เป็นผู้แสวงบุญที่กำาลังเดินทางไปตาม

เส้นทางสู่จุดหมายปลายทางที่ปรารถนา	 เช่นเดียวกัน

กับการไปถึงประตูศักดิ์สิทธิ์ในกรุงโรมหรือในสถานที่

แห่งอื่นในโลก	 ทุกคนจะต้องเดินทางจาริกตามความ

สามารถของเขาหรือเธอแต่ละคน	 นี่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า

ความเมตตาก็เป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งท่ีจะไปให้ถึง

และต้องการการอุทิศตนและการเสียสละด้วย	ขอให้การ

เดินทางแสวงบุญเป็นแรงดลใจสู่การกลับใจ	คือ	การก้าว

ข้ามธรณีประตูศักดิ์สิทธิ์จะทำาให้เราได้รับพลังที่จะเข้าใจ

พระเมตตาของพระเจ้าและอุทิศตนให้เป็นผู้เมตตา

กรุณา	ดังที่พระบิดาทรงเมตตากรุณาต่อเรา

	 พระเยซูเจ้าทรงช้ีให้เราเห็นข้ันตอนการเดินทาง

แสวงบุญเพื่อให้เราบรรลุถึงจุดหมายปลายทางว่า	 “อย่า

ตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน อย่ากล่าว

โทษเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน จงให้

อภัยเขา แล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่าน จงให้ แล้ว

พระเจ้าจะประทานแก่ท่าน ท่านจะได้รับเต็มสัดเต็ม

ทะนานอัดแน่นจนล้น เพราะว่าท่านใช้ทะนานใดตวง

ให้เขา พระเจ้าก็จะทรงใช้ทะนานนั้นตวงตอบแทน

ให้ท่านด้วย” (ลก	 6:37-38)	 ที่สำาคัญ	 องค์พระผู้เป็น

เจ้าทรงขอให้เราอย่าตัดสินหรือกล่าวโทษผู้อื่น	 ถ้าใคร

ก็ตามไม่ต้องการให้พระเจ้าตัดสินเขา	เขาก็ไม่ควรทำาตัว

เป็นผู้พิพากษาที่ตัดสินพี่น้องชาย-หญิงของตน	 เมื่อใด

ก็ตามที่มนุษย์ตัดสิน	 เขาย่อมตัดสินได้แค่จากลักษณะ

ภายนอก	 แต่ทว่าพระบิดาทรงสำารวจลึกเข้าไปถึงจิตใจ	

คำาพูดทำาร้ายจิตใจกันได้มากเพียงใดเมื่อเขาเหล่านั้นถูก

กระตุ้นด้วยความรู้สึกอิจฉาริษยา!	 การพูดใส่ร้ายคนอื่น

ทำาให้เขาถูกมองในแง่ไม่ดี	 ทำาให้เขาเสียชื่อ	 ทำาให้เขา

เป็นเหยื่อการซุบซิบนินทาตามความคิดเพ้อเจ้อ	 การ

หลีกเลี่ยงการตัดสินหรือการกล่าวโทษ	 ในความหมาย

เชิงบวกแล้ว	 หมายถึงการรู้จักยอมรับส่วนดีในบุคคล

ทุกคน	 ไม่ให้เขาต้องเจ็บปวดจากการตัดสินท่ีมีอคติของ

เราและการทึกทักเอาเองว่าเรารู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเขา	

แต่นี่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงถึงความเมตตา	 พระเยซู

เจ้ายังทรงขอให้เรารู้จักให้อภัย	 รู้จักให	้ เป็นเครื่องมือ

ให้ความเมตตาเพราะเรานั่นแหละที่ได้รับพระเมตตา

จากพระเจ้าก่อน	 เป็นผู้มีน้ำาใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นด้วยรู้ว่า

พระเจ้าประทานพระกรุณาธิคุณให้แก่เราอย่างมากมาย

ด้วยพระทัยดีเหลือล้น

 “จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของ 

ท่านทรงเมตตากรุณาเถิด” (ลก	6:36)	จึงเป็น	“คติพจน์”	

ของปีศักด์ิสิทธ์ิน้ี	 ในพระเมตตาเราพบหลักฐานว่าพระเจ้า

ทรงรักเราขนาดไหน	ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้นตลอด 

เวลา	โดยไม่มีเง่ือนไข	โดยไม่หวังส่ิงใดตอบแทน	พระองค์

เสด็จมาช่วยเหลือเราทุกครั้งที่เราเรียกหาพระองค์	 ช่าง

เป็นเร่ืองท่ีงดงามเสียนี่กระไรเม่ือพระศาสนจักรเร่ิมสวด

บทภาวนาประจำาวันว่า“ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยชีวิต

ของข้าพเจ้า ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสด็จมาช่วยเหลือ

ข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด!” (สดด 70:1)



ปีที่ 39 ฉบับที่ 39 ประจำ�วันที่ 20-26 กันย�ยน 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 8



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 39 ประจำาวันที่ 20-26 กันยายน 2015 หน้า 9



ปีที่ 39 ฉบับที่ 39 ประจำ�วันที่ 20-26 กันย�ยน 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 10

เปิดประตู
 สู่แสงธรรม
ชีวิต “ปีฝึกงานอภิบาล”
			 กระผมช่ือ	สามเณรวันฉลอง บุราณ สังฆมณฑล

อุดรธานี	ปัจจุบันอยู่ชั้นเทววิทยาปีที	่2		ผมขอใช้พื้นที่ 

ตรงน้ีในการเเบ่งปันความรักของพระเจ้าผ่านงานอภิบาล

ที่ผมได้ทำา	 โดยในปีที่ผ่านมานั้น	 เป็นปีที่เราต้องฝกฝน

ตนเองนอกบ้านเณร	ตามระบบที่ได้จัดสรรไว้ให้ครับ	ซึ่ง

หลังจากที่ผมได้ไตร่ตรองชีวิตกระแสเรียกตลอดระยะ

เวลา	 1	 	 ปีที่ผ่านมา	 	 ทำาให้ผมได้ทราบว่าผมได้เรียนรู้

ประสบการณ์การใช้ชีวิตและฝกงานอภิบาลที่มากขึ้นใน

หลายรูปแบบ			ย้อนไปตอนแรกของช่วงปีพักผมรู้สึกกังวล

เป็นอย่างมาก	 	 เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิต

ของผมตลอด	 	1	 	ปี	 	 แต่หลังจากที่ผมได้ตัดสินใจทำา

โครงการงานอภิบาลในเขตวัดของสังฆมณฑลอุดรธานี

แล้วก็ทำาให้ผมได้เห็นถึงพระพรของพระที่ประทานให้

กับผมเอง	

	 จากการที่ได้ผมได้มีโอกาสไปฝกงานอภิบาล

ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล		หนองบัวลำาภู		ที่แห่งนี้ทำาให้

ผมได้เข้าใจและเห็นชีวิตการเป็นอยู่ของเพื่อนพี่น้อง

อีกส่วนหนึ่งที่น้อยคนนักจะรู้จัก	 	 ผมได้มีโอกาสสัมผัส

ชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี		

และเด็กกำาพร้าที่บ้านพระแม่มารีย์				ทำาให้ผมได้เห็นถึง

ความต้องการการดูแลเอาใจใส่ของเพื่อนพี่น้องอีกกลุ่ม

หนึ่งที่เขายังขาดโอกาส	 และต้องการคนที่เข้ามามีส่วน

เติมเต็มให้กับชีวิตเขาเหล่านั้นให้มีความสุข	 	ซึ่งผมเอง

ก็มีความสุขที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสช่วยให้น้องๆ	มี

ความสุข		ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ		แต่ก็ทำาให้

ผมมีความสุขท่ีมีส่วนในการช่วยให้น้องๆ			มีรอยย้ิม		และ 

หลังจากที่ผมเองได้ย้ายไปฝกงานอภิบาลในเขตวัด 

อัครเทวดาราฟาแอล	 บ้านท่าบม	 ก็เป็นงานอภิบาลอีก

รูปแบบหนึ่งที่แตกต่างกันออกไป	 แต่ประสบการณ์ที่ได้

ก็ยังคงมากมายท่ีผมได้รับจากท่ีแห่งน้ี	 การได้ใกล้ชิดกับ 

ชาวบ้านทำาให้ผมได้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่และความเช่ือ 

ที่เข้มแข็งของชาวบ้าน		การร่วมแรงร่วมใจช่วยกิจกรรม

ต่างๆ	 ของวัด	 	 และผมเองได้มีโอกาสสอนหนังสือใน 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา	บ้านท่าบม				ที่ทำาให้ผมได้ฝกฝน 

การเตรียมตัวในการสอนคำาสอน	 	 ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยากที่

ต้องเตรียมตัวสอนเป็นอย่างดีในแต่ละวัน		เวลาเดียวกัน

ก็ทำาให้ผมได้มีโอกาสทบทวนข้อคำาสอนอีกคร้ังหน่ึง				

หลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสได้เดินทางไปเรียนภาษา

อังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส	์		ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ใน 

ต่างแดนของตัวผมเอง		การไปครั้งนี้เป็นประสบการณ์

ที่ล้ำาค่าสำาหรับตัวของผมเอง					เพราะผมได้เห็นชีวิตและ 

ความเช่ือของชาวฟิลิปปินส์ที่มีความศรัทธาร้อนรนเป็น

อย่างมาก		และผมเองก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

ท่ีมีภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน	การใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ	 	 	ซึ่งผมเองก็ได้

ประสบการณ์ท่ีดีและมีคุณค่าสำาหรับตัวเองเป็นอย่าง

มาก	 	 ที่สำาคัญการได้มีโอกาสเข้าเงียบไตร่ตรองชีวิตที่

บ้านสวดเจ็ดรินทำาให้ผมได้มีโอกาสได้ทบทวนตัวเอง

มากข้ึน	 การได้อยู่กับตัวเองและว่างเว้นจากกิจกรรมต่างๆ	

ก็เป็นเหมือนกับการเติมเชื้อเพลิงให้กับตัวเองมากขึ้น

			 ท้ายที่สุด		ผมเองอยากขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ได้ 

มอบโอกาสและประสบการณ์ที่ล้ำาค่าสำาหรับตัวผม		ทำาให้ 

ผมได้สัมผัสถึงพระคุณและพระพรที่พระมอบให้ตลอด		

1		ปีที่ผ่านมา		ทำาให้ผมได้เข้มแข็งในกระแสเรียกมากขึ้น 

และอยากดำาเนินชีวิตติดตามพระองค์	 	 หลายครั้งที่พบ

เจอกับอุปสรรคและความทุกข์ยากลำาบาก	แต่พระก็คอย 

ช่วยเหลือและสนับสนุนผ่านทางบุคคลท่ีอยู่รอบข้างผมเอง

อยู่เสมอ		ขอบคุณครับ
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ท่ีออกกฎหมายอนุญาตให้ทำาแท้งได้)	 พวกน้ีไม่ได้เป็นผู้

เก่ียวข้องโดยตรง

4)  พระสงฆ์ไม่สามารถโปรดบาปให้กับคนท่ี

จัดหาให้มีการทำาแท้งหรือ?

 ไม่ได้..	 นอกเสียจากว่ามีเหตุพิเศษเกิดขึ้น			

ต่อไปนี้คือเหตุผล:

	 1.	 กฎหมายพระศาสนจักรตัดขาดจาก

พระศาสนจักรโดยอัตโนมัติทันทีสำาหรับผู้ที่จัดหาให้มี

การทำาแท้ง

 มาตรา	1398:		บุคคลที่จัดหาให้มีการทำาแท้ง

จนสำาเร็จมีโทษถูกตัดขาดจากพระศาสนจักรทันที	

(latae	sententiae)	

	 2.	 ห้ามมิ ให้ผู้ที่ ถูกตัดขาดจากพระ

ศาสนจักรรับศีลศักดิ์สิทธิ์ใดๆ

	 2/	 ห้ามโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งคล้ายศีลและ

ห้ามรับศีลศักดิ์สิทธิ์ใดๆ

 3) พระสังฆราช (ท้องถิ่น) 

 เ ป็น ผู้ มีอำ านาจยกการ ตัดขาดจากพระ

ศาสนจักรอันมีสาเหตุมาจากการจัดหาให้มีการทำาแท้ง

	 มาตรา	1355:		

	 §2.	 หากการลงโทษมิได้ถูกสงวนไว้สำาหรับ 

สันตะสำานัก	 พระสังฆราชท้องถิ่นอาจยกโทษที่กำาหนด 

ไว้ตามกฎหมายพระศาสนจักรได้	 แต่จะไม่มีการประกาศ 

ในเขตปกครองของตนหรือผู้ใดเป็นผู้กระทำาผิด	 	 พระ

สังฆราชใดก็สามารถปลดโทษนี้ได้ในศีลแก้บาป

	 ดังนั้นผู้ที่จัดหาให้มีการทำาแท้งจึงถูกตัดขาด

จากพระศาสนจักรโดยอัตโนมัติซึ่ งห้ามมิให้ผู้นั้น 

รับศีลศักดิ์สิทธิ์ใดๆ	การแก้บาปเป็นศีลศักดิ์สิทธิ	์เพราะ

ฉะนั้นผู้นั้นไม่สามารถได้รับการอภัยในศีลแก้บาปได้จน

กระทั่งการตัดขาดออกจากพระศาสนจักรถูกยกเลิกไป

แล้ว	 พระสังฆราชท้องถิ่น	 (หรือพระสังฆราชใด)	 ต้อง

เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อท่ีจะยกการตัดขาดและอนุญาตให้ 

ผู้นั้นสามารถได้รับการโปรดบาปโดยศีลศักดิ์สิทธิ์ได้

ยกเว้น...

5) ยกเว้นอะไร?

 ประการแรกกฎหมายพระศาสนจักรพูดถึง

หลายกรณีที่การตัดขาดจากพระศาสนจักรโดยอัตโนมัติ

ไม่เกิดผล

	 ที่ต้องตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษได้แก่ข้อกำาหนด

ต่อไปนี้:

	 มาตรา	 1323:	 บุคคลต่อไปนี้ไม่ต้องรับโทษ

เมื่อละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ:

	 ก.	บุคคลที่อายุยังไม่ครบ 16 ปีบริบูรณ์

 ข. บุคคลที่เฝ้าระวังตัวอยู่ แต่ไม่ทราบว่าตน

ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ  การกระทำาโดยไม่ได้

ต้ังใจหรือเพราะเข้าใจผิดเทียบเท่ากับการไม่รู้

	 ค.	บุคคลท่ีกระทำาเพราะถูกบังคับจนเกิดความ

กลัวไม่มากก็น้อย หรือทำาไปเพราะจำาเป็นหรือมิฉะนั้น

จะมีปัญหาตามมาอย่างรุนแรง	 นอกเสียจากว่าการกระทำา 

ดังกล่าวมีความช่ัวร้ายในตัวเองหรือจะก่อให้เกิดอันตราย

ต่อดวงวิญญาณ

	 มาตรา	1324:

	 §1.	 ผู้ที่เป็นต้นเหตุก่อให้มีการละเมิดไม่เว้นที่

จะต้องได้รับโทษด้วย	 หากแต่โทษที่ระบุไว้ในกฎหมาย

พระศาสนจักรหรือระเบียบข้อบังคับต้องเบาลงหรือให้มี

การใช้โทษบาปแทนหากความผิดดังกล่าวกระทำาโดย:

	 ง.	ผู้เยาว์ที่อายุยังไม่ครบ 16 ปีบริบูรณ์

 จ. บุคคลที่ถูกบังคับด้วยการขู่เข็ญอย่าง

รุนแรงหรือไม่รุนแรง	หรือเพราะความจำาเป็น	หรือจะมี

ความยากลำาบากต่างๆ	หรือความผิดน้ันมีความช่ัวร้าย

ในตัวเอง หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงวิญญาณ

	 ฉ.	 บุคคลท่ีตกอยู่ในความหลงผิด	 เฉกเช่นกรณี

ที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายพระศาสนจักร	 มาตรา	 1323	

ข้อ	4	หรือข้อ	5

	 ช.	บุคคลที่ไม่ใช่เพราะความละเลยไม่ทราบว่า 

การกระทำาดังกล่าวมีโทษทัณฑ์ตามกฎหมายและข้อ

บังคับของพระศาสนจักร

 §3. สำาหรับกรณีที่กล่าวถึงใน §1 จำาเลย 

ไม่จำาเป็นต้องรับโทษโดยอัตโนมัติ

	 เนื่องจากคนเป็นอันมากท่ีจัดหาให้มีการ

ทำาแท้งอายุต่ำากว่า	 16	 ปี	 ถูกบีบบังคับด้วยความกลัว	

และไม่ทราบว่ามีการถูกตัดขาดจากพระศาสนจักรโดย 

อัตโนมัติสำาหรับการจัดหาให้มีการทำาแท้ง	 พระศาสนจักร

เปิดช่องทางไว้หลายช่องสำาหรับผู้ที่กระทำาความผิด

แล้วไม่ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำาหนด

	 ในกรณีดังกล่าวผู้กระทำาผิดสามารถรับการ

อภัยได้ในศีลแก้บาปโดยไม่ต้องอาศัยพระสังฆราช

 ประการที่สอง ทราบมาว่า เนื่องจากมีการ

ทำาแท้งกันอย่างกว้างขวางในอเมริกา พระสังฆราช 

ส่วนใหญ่อนุญาตให้พระสงฆ์ยกเว้นการตัดขาดจาก

พระศาสนจักรในที่ฟังแก้บาปได้โดยไม่ต้องปรึกษา

กับพระสังฆราชก่อน

	 ประการที่สาม	 โปรดอ่านคำาวิจารณ์ของนัก

กฎหมาย เช่น Dr. Edward Peters

6) ผู้ ท่ี คิ ดว่ าตนอาจ ถูกตัดขาดจากพระ

ศาสนจักรเพราะเป็นผู้จัดหาให้มีการทำาแท้งควรทำา

อย่างไร?

 หากเขาต้องรับโทษ	 (โดยรู้ตัวว่ามีโทษในการ

จัดหาให้มีการทำาแท้ง)	เขาควรไปรับศีลแก้บาป		หาก 

พระสงฆ์จำาเป็นต้องปรึกษากับพระสังฆราช	 ท่านจะแจ้ง

ให้คุณทราบ		มิฉะนั้นท่านสามารถอภัยบาปของคุณโดย 

ทันทีได้เพราะเห็นว่าคุณมีความเสียใจอย่างจริงจัง 

ต่อการที่เป็นผู้จัดหาให้มีการทำาแท้ง	 	 หรือเป็นเพราะ

อย่างที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรับสั่ง	กล่าวคือ 

ไปหาพระสงฆ์องค์ใดก็ได้ในปีศักด์ิสิทธ์ิแห่งเมตตาธรรม

7) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระทำา

อะไรบ้าง?

	 ในสมณลิขิตสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ยืนยันว่า:

	 ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าตัดสินใจสำาหรับ

ปีศักดิ์สิทธิ์ให้พระสงฆ์สามารถโปรดบาปผู้ที่จัดหาให้มี

การทำาแท้งได้โดยท่ีผู้น้ันเสียใจในความผิดและต้องการ

ที่จะได้รับการอภัย	 	 ขอให้พระสงฆ์ทำาหน้าที่สำาคัญนี้ให้ 

ปีศักดิ์สิทธิ์ฯ (ต่อจากหน้า 3)
การต้อนรับผู้กระทำาผิดด้วยความจริงใจ	 เชิญชวนให้มี

การไตร่ตรอง	 และอธิบายถึงความหนักของบาป	 จาก

นั้นให้แนะนำาหนทางสำาหรับการกลับใจอย่างแท้จริง

เพื่อท่ีจะได้รับการอภัยจากพระบิดาเจ้าผู้ทรงฟ้ืนฟูชีวิต 

ทุกคนด้วยการประทับอยู่ของพระองค์

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอาศัยพระ

ราชอำานาจของพระองค์ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ทั่วไป

สามารถจัดการกับเหตุดังกล่าวในที่ฟังแก้บาปได้โดย 

ไม่ต้องไปปรึกษากับพระสังฆราชในปีศักดิ์สิทธิ์แห่ง

เมตตาธรรม	 ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งพระเมตตาของ

พระเจ้าและเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่จัดหาให้มีการทำาแท้ง

ได้เสียใจและหันกลับมาปฏิบัติตามความเชื่อเสียใหม่

8) พระสงฆ์คณะนักบุญปีโอที่ 10 ภายใต้

เหตุการณ์ปกติสามารถโปรดบาปได้โดยมีผลหรือ

ไม่?

	 มาตรา	 966	 §1.	 การโปรดบาปที่เป็นผล 

มีข้อกำาหนดว่า นอกจากสงฆ์จะได้รับศีลบวชแล้ว

ต้องมีอำานาจที่จะโปรดบาปสำาหรับสัตบุรุษด้วย

 §2. พระสงฆ์สามารถได้รับอำานาจด้วย

กฎหมายหรือด้วยการมอบอำานาจให้จากผู้ท่ีมีอำานาจ

ตามนัยแห่งมาตรา 969

 มาตรา 969 §1. พระสังฆราชท้องถิ่นเท่านั้น 

ท่ีมีอำานาจชอบธรรมในการมอบอำานาจให้กับพระสงฆ์

ในการฟังแก้บาปของสัตบุรุษ

 ดังนั้นภายใต้เง่ือนไขปกติพระสังฆราชท้องถ่ิน

ต้องมอบอำานาจให้พระสงฆ์ฟังแก้บาปและโปรดบาปได้	

หากปราศจากซ่ึงอำานาจน้ีพระสงฆ์องค์น้ันจะฟังแก้บาป

โดยไร้ผล	 (ผิดกฎหมายพระศาสนจักร)	 และการโปรด

บาปก็ไร้ผลไปด้วย

	 ปัญหาอยู่ที่ว่าสงฆ์คณะนักบุญปีโอที่	 10	

ปฏิบัติการไปโดยไม่ขึ้นกับพระสังฆราชของสังฆมณฑล	

ดังนั้นจึงไม่ได้รับอำานาจให้ฟังแก้บาป	 	 ผลที่ตามมาคือ	

ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว	 การโปรดบาปของสงฆ์เหล่านั้น

จึงไม่มีผล		แต่เพราะสิ่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ทรงกระทำา	ไม่ใช่สำาหรับปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

9) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรง

กระทำาอะไรเกี่ยวกับสงฆ์คณะนักบุญปีโอที่ 10?

	 ในสมณลิขิตพระองค์ทรงแจ้งว่า:

	 ข้อสุดท้ายเกี่ยวกับสัตบุรุษเหล่านั้น	 ซึ่งด้วย

เหตุผลต่างๆ	 เลือกไปโบสถ์ที่ดำาเนินการโดยสงฆ์คณะ

นักบุญปีโอที่	 10	 ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมนี้จะไม่

ละเว้นผู้ใด	พระสังฆราชจากแหล่งต่างๆ	แจ้งให้ข้าพเจ้า

ทราบถึงเจตนาดีและการปฏิบัติศีลศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ	

ของพวกเขา	 รวมถึงสถานการณ์ยุ่งยากจากแง่แห่งการ

อภิบาล

 ข้าพเจ้าหวังว่าการแก้ปัญหาในอนาคต 

อันใกล้นี้จะก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันใน

ภราดรภาพกันกับพระสงฆ์และผู้ใหญ่ของคณะ

 ในขณะเดียวกัน	 ด้วยแรงบันดาลใจถึงความ

จำาเป็นที่ต้องตอบสนองต่อความดีแห่งสัตบุรุษเหล่านี้	

(อ่านต่อหน้า 14)
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ฉลองกลุ่มคริสตชน (ต่อจากหน้า 2)

ด้วยการสำารวจและดำาเนินการจัดสมรสหมู่ในโอกาส 

ฉลองกลุ่มคริสตชน 

	 วันที่	17	กรกฎาคม	2015	ซึ่งเป็นวันที	่3	ของ

ตรีวารฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์	 อ.พนม	 จ.สุราษฎร์ 

ธาน	ี คุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม	 เป็นประธานในพิธี

บูชาขอบพระคุณและพิธีสมรสหมู่	 ระหว่างคาทอลิกกับ

คาทอลิก	 2	 คู่	 และคาทอลิกกับผู้นับถือศาสนาอื่น	 11	

คู่	 ท่ามกลางพระสงฆ์	 4	 องค์	 ญาติพี่น้องและสัตบุรุษ

เต็มวัด	ด้วยความปลาบปลื้มของบิดามารดา	และความ

ยินดีของคู่สมรสที่รอคอยวันนี้มาหลายปี

	 การเตรียมงานนี้ดำาเนินมาหลายเดือนแล้ว	 

คุณพ่อเทรี่ ตาไปย	์ เจ้าอาวาส	 กล่าวว่า	 “เราทำาตาม

แผนอภิบาลของสังฆมณฑล	 ในการประชุมสภาอภิบาล

ตกลงกันว่าแต่ละเขตจะไปสำารวจครอบครัว	 ศึกษา

สภาพปัจจุบันให้ทราบว่าใครที่ยังไม่ได้ทำาพิธีสมรส

ให้ถูกต้องตามจารีตพระศาสนจักร	 รวบรวมข้อมูล	

วิเคราะห์ปัญหา	แยกตามเขต	แยกประเภท	หลังจากนั้น	

พ่อไปเยี่ยมครอบครัว	ทำาความรู้จัก	เชิญชวนพวกเขาให้

ร่วมยินดีในปีศักดิ์สิทธิ์ตามที่พระสันตะปาปาเชื้อเชิญ”

	 สามเดือนก่อนฉลองวัด	 กลุ่มคริสตชนทั้ง	 5	

เขต	 เริ่มตื่นตัว	 ผู้นำาเขตพาผู้อภิบาลไปเยี่ยมครอบครัว

เป้าหมาย	 คุณพ่อเจ้าวัดได้ขอทีมงานอภิบาลของสังฆ- 

มณฑล	มาช่วยหลายครั้ง	หลายคน	เช่น	คุณพ่อฤกษ์ชัย 

ภานุพันธ์, OFM คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี  

ซิสเตอร์สุภา ทองอำาไพ	 การเข้าถึงบ้าน	พบปะพูดคุย	

นัดหมาย	 และทำาเอกสาร	 ให้ความมั่นใจว่าครั้งนี้การ

ดำาเนินงานจะบรรลุจุดประสงค์ในเร็ววัน	 ทั้งบิดามารดา	

ญาติพี่น้องให้ความร่วมมืออย่างดี

	 หนึ่งสัปดาห์ก่อนฉลองวัด	 สรุปได้ว่า	 ครั้งนี้

เราจะจัดพิธีสมรสให้กับผู้ที่ขออนุญาตต่างคนต่างถือ	

และคู่สมรสคาทอลิกที่ยังไม่ได้ทำาพิธี	 13	 คู่	 คุณพ่อ 

เจ้าวัดหวังว่า	“ในอนาคตจะดำาเนินการสำาหรับผู้มีพันธะ

ที่จะต้องส่งเรื่องไปสำานักวินิจฉัยคด	ี ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้

ในโอกาสเปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม	 จะมีอีกกลุ่ม

หนึ่ง	 ความรู้สึกถึงวันนี	้ ที	่ 13	 คู่	 เข้าพิธีสมรส	 ก็เห็น

การเติบโตของชุมชนทับคริสต	์ การมีส่วนร่วมของผู้นำา	

ความห่วงใยกันและกัน	พ่อแม่ช่วยสนับสนุน	ปรารถนา

จะเห็นลูกทุกคนอยู่ในศีลในพรของพระ	 มีความสุข	 ดู

เหมือนว่าเป็นงานที่มนุษย์พยายามทำา	แต่ความจริงแล้ว

เป็นพระพรของพระมากกว่า	 แม้ในระยะเวลาที่พ่อไป

ต่างประเทศ	พระก็ส่งคนมาช่วยให้ทำางานนี้จนสำาเร็จ”

	 ช่วงเช้าคู่สมรสมาลงทะเบียน	 รับการอบรม	 

คุณพ่อสิทธิพล	 พานิชอุดม	 จัดกิจกรรมและบรรยาย	

อย่างน่าติดตาม	 หลังจากนั้นฝ่ายคาทอลิกได้เตรียมตัว 

แก้บาป	พระสงฆ์	3	องค์	พร้อมท่ีจะให้บริการศีลอภัยบาป 

เวลาค่ำาคู่บ่าวสาวมาพร้อมที่หน้าวัด	สัตบุรุษตื่นตาตื่นใจ 

ดูเหมือนไม่เคยเห็นพิธีสมรสที่เร้าใจเช่นนี้มาก่อน	ขบวน

แห่เข้ายาวเหยียด	 เสียงเพลงจากนักขับตัวน้อย	ๆ	 และ

พิธีมิสซาดำาเนินไปอย่างเต็มรูปแบบ	 ไม่รู้ตัวว่าผ่านไป	 

2	 ชั่วโมง	 แม้ว่าเจ้าสาวคนหนึ่งหลังจากสวมแหวนแล้ว

จะเลี่ยงไปให้นมบุตร	 ซึ่งอยู่กับยาย	 แล้วกลับเข้ามา

ร่วมพิธีต่อไป	 เด็กๆ	 และผู้สูงอายุ	 ลืมง่วง	 ลืมเหนื่อย	 

ยนืหยดัเคยีงขา้งบนัทกึภาพวนัสขุสนัตก์นัทกุครอบครวั

	 คู่สมรสที่เป็นคาทอลิกคนหนึ่งกล่าวว่า	 “ดีใจ

มาก	ห่างวัดมาหลายป	ีไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง	...	ต่อไปนี้ก็

เต็มที่กับวัดได้	 	 ดีใจที่เป็นไปได้ในวันนี	้ ไม่นึกว่าเขาจะ

ยอมมาทำากับเรา	ดูเขาก็พอใจนะ...”

	 คู่สมรสที่ไม่ใช่คาทอลิกตื่นเต้นมาก	 “ดีใจค่ะ	

ขอบคุณที่คุณพ่อ	 ซิสเตอร	์ ติดตามเยี่ยมเยียน	 จัดการ

ให้	 	 มีความสุขมาก	 พิธีซึ้งใจ	 เคยเห็นแต่ในหนัง	 วันนี้

เป็นของเราเอง	ดีใจมาก”

 คุณชุมพร ชาภิรมย์ แม่ของเจ้าบ่าว	ท่ีสนับสนุน 

ลูกอย่างใกล้ชิด	 กล่าวว่า	 “ดีใจมาก	 ที่เห็นลูกอยู่ในศีล 

ในพรของพระ	 เขาจะได้เดินต่อไป	 ไม่มีข้อขัดขวาง	

อยากจะแก้บาปรับศีลเมื่อไรก็ทำาได้”

 คุณไพศาล สายสำาลี พยานคนหนึ่งกล่าวว่า	

“ดีนะ	แบบนี้	ผู้คนมีความสุข	วัดมีชีวิตชีวา	ได้ทักทาย	

พูดคุยกัน	ลูกหลานใครยินดีด้วยกันหลังมิสซาด้วย”

 ภาพแห่งความชื่นชมยินดีของการกลับมาร่วม

รับศีลศักดิ์สิทธิ์ในบูชามิสซาของแต่ละคน มิใช่เป็นเรื่อง

ส่วนตัวระหว่างพระสงฆ์กับผู้รับเท่านั้น แต่ทั้งชุมชนมี

ส่วนร่วม วิถีชุมชนวัดส่งเสริมให้ชีวิตคริสตชนเป็นหนึ่ง

เดียวกัน ใส่ใจ ช่วยเหลือกันและกัน การสร้างครอบครัว 

คริสตชนในศีลสมรสเป็นพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ มิใช่เป็นไป

ตามธรรมชาติเท่าน้ัน แต่คริสตชนสำานึกว่าต้องการพระพร 

จากพระเจ้าท่ีจะเริ่มต้นและเลี้ยงดูชีวิตใหม่ในครอบครัว 

ต้องการการสนับสนุน คำาแนะนำา แบบอย่าง สิ่งแวดล้อม

ที่ดี เป็นกำาลังใจให้แต่ละครอบครัวเป็นพระศาสนจักร

บ้าน เป็นสถานที่เพาะชำาความเชื่อและกระแสเรียก เรา

ม่ันใจว่าแต่ละเขตจะช่วยกันดูแลครอบครัวใหม่ ให้เติบโต

เข้มแข็ง เป็นพลังของชุมชนต่อไป

 

อาศัยความตั้งใจของข้าพเจ้าเอง	 ข้าพเจ้าขอตั้งกฎว่า

ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมน้ีผู้ท่ีไปหาสงฆ์คณะ

นักบุญปีโอที่ 10 เพื่อแก้บาป จะได้รับการโปรดบาป

โดยมีผลและถูกต้องตามกฎหมาย

 ดังน้ันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงทรงใช้

พระราชอำานาจของพระองค์ท่ีสืบทอดมาจากอัครสาวก 

ในการมอบอำานาจการฟังแก้บาปให้กับสงฆ์คณะนักบุญ

ปีโอที่	10	ตลอดช่วงปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม		เพราะ 

ฉะนั้นในช่วงน้ันสามารถได้รับการโปรดบาปจากสงฆ์

เหล่านั้นโดยมีผลและถูกต้องตามกฎหมาย

10) ด้วยการกระทำาดังกล่าวสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิสทรงรวบอำานาจของพระสังฆราชท้องถิ่นไป

หรือเปล่า?

 เปล่าเลย...	 ในฐานะที่ทรงเป็นผู้ออกกฎหมาย

พระศาสนจักร	 พระองค์ทรงมีพระราชอำานาจอย่างเต็ม

เปี่ยมในการกระทำาดังกล่าว

	 พระสังฆราชท้องถิ่นอาจชอบหรือไม่ชอบ 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในการกระทำาเช่นนี้	 แต่

พระสันตะปาปาทรงมีอำานาจที่จะทรงทำาเช่นนี้	 	 ไม่เป็น 

การรวบอำานาจแต่อย่างใด	 	 มันเป็นการใช้อำานาจอัน 

ชอบธรรมของพระสันตะปาปา

11) พระสันตะปาปาทรงหมายถึงอะไรเมื่อพูด

ถึงการรื้อฟื้น “ความเป็นหนึ่งเดียวกันที่สมบูรณ์” 

กับคณะนักบุญปีโอที่ 10?  นั่นหมายความว่าพวกเขา 

แตกแยกออกไปหรือเปล่า?

 เปล่า...	 การแตกแยกหมายถึงการถูกตัดขาด

จากพระศาสนจักรเช่นเดียวกัน	(มาตรา	1364	§1)	ซึ่ง

คณะนักบุญปีโอที	่ 10	 โดนตัดขาดออกไปแล้วเมื่อป	ี

1988	(ดูพระสมณสาส์น	Ecclesia Dei)	แต่ต่อมาในป	ี

2009	สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต	์ที่	16	ทรงยกเลิก

การตัดขาดนี้ออกไป สำาหรับพระสังฆราชที่เกี่ยวข้อง		

เพราะฉะน้ันพวกเขาจึงไม่ได้อยู่ในสภาพแห่งการแตกแยก	

แต่พวกเขาปฏิบัติการในทำานองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	

ซึ่งเป็นเหตุผลท่ีพระสงฆ์ท่ัวไปของคณะไม่สามารถ

โปรดบาปได้อย่างเป็นผล		ดังน้ันความสัมพันธ์แห่งความ 

เป็นหน่ึงเดียวกันของพวกเขาจึงบกพร่องเพราะสถานภาพ

ผิดปกติของพวกเขา		พวกเขาไม่ได้แตกแยกแต่พวกเขา 

ตกอยู่ในสภาพแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันที่บกพร่อง		

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสหวังว่าในอนาคตจะมีการ

รื้อฟ้ืนความสัมพันธ์ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือน

เดิม

	 (โปรดสังเกตว่าเรากำาลังพูดถึงความเป็นหนึ่ง

เดียวกันในเชิงของพระศาสนจักร	 ไม่ใช่ความเป็นหนึ่ง

เดียวกันเชิงศีลมหาสนิท	 	 ความสัมพันธ์แรกหมายถึง

สายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงประชากรในพระศาสนจักร		ส่วน

ความสัมพันธ์ที่สองหมายถึงการบริหารจัดการเรื่อง 

พระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท)

ปีศักดิ์สิทธิ์ฯ (ต่อจากหน้า 13)

(อ่านต่อหน้า 17)
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 วัดคอนเซ็ปชัญ 

กรุงเทพมหานคร ฉลอง 

แม่พระไถ่ทาส วันพฤหัส- 

บดีที่	 24	 กันยายน	 เวลา	

18.00	 น.	 พระสงฆ์บวช

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุร�ษฎร์ธ�นี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลร�ชธ�นี

สังฆมณฑลอุดรธ�นี

สังฆมณฑลนครร�ชสีม�

สังฆมณฑลร�ชบุรี

อัครสังฆมณฑลท�่แร่-หนองแสง

ครบ 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	ฉลองวัดวันศุกร์ที	่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   กิจบุญช	ูเป็นประธาน	

 

 

 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 

วันอาทิตย์ที่	15	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.	

 วัดแม่พระถวายองค์ มูซ	ู 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

สังฆมณฑลจันทบุรี

ประธาน	

 วัดแม่พระมหาชัย จ.ร้อยเอ็ด	 เสกวัดใหม ่

วันเสาร์ที่	14	พฤศจิกายน	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 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)

 วัดนักบุญเทเรซา อ.แม่สอด จ.ตาก ฉลอง

วัดวันเสาร์ที	่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.หว้านใหญ	่

จ.มุกดาหาร	 ฉลองสักการสถานวันเสาร์ที	่ 17	 ตุลาคม		

เวลา	 10.00	 น.	 พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร 

สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน

 สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี 

สองคอน บ้านสองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ 

จ.มุกดาหาร ฉลองสักการสถานวันเสาร์ที	่12	ธันวาคม	

เวลา		10.00	น.  

 วัดมารดาพระศาสนจักร บ้านหนองพวง 

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)

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านจิก อ.เมือง 

จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 26	 กันยายน	 	 เวลา	 

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็น

ประธาน	

 วัดแม่พระลูกประคำา เวียงคุก อ.เมือง 

จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 3	 ตุลาคม	 เวลา	 

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระสายประคำา อ.เมือง จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์	ฉลองวัดวันอาทิตย์ท่ี	11	ตุลาคม	เวลา		10.30	น. 

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และอุดมศานต์

ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์
วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน

ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
E-mail : udomsarn@cbct.net

udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
อัพเดทข่าวคาทอลิก คลิก

www.udomsarn.com
เฟซบุ๊ก

อุดมสารแฟนคลับ

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

  

พระสมณสาส์น 

ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

(Laudato Si’)
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม

มีจำาหน่ายแล้ว ราคา 90 บาท

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธาน	

 วัดนักบุญอันดรูว์ จ.ยะลา	 ฉลองวัดวันเสาร์

ที่	 3	 ตุลาคม	 เวลา	 10.30	 น.	 พระสังฆราชโยเซฟ 

ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน
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] 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	 ป	ี 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/

]  ฉลองอารามคาร์เมไลท์ นครสวรรค์ วันเสาร์ที่	

26	 กันยายน	 2015	 เวลา	 10.30	 น.	พระสังฆราช 

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน 

] ฉลองอารามคาร์เมไลท์ กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดี

ที่	1	ตุลาคม	2015	ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมาร

เยซู	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)

] ขอเชิญเยาวชนชาย	 ระดับชั้น	 ป.5-ม.3	 เข้าค่าย

กระแสเรียก บ้านเณรเล็กยอแซฟ ระหว่างวันที่	2-5	

ตุลาคม	 2015	 สนใจติดต่อได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาสและ

ครูคำาสอนทุกท่าน	 สอบถามโทร.	 0-2429-0934,	

0-3432-6937	

] ฉลองอารามคาร์เมไลท์ จันทบุรี วันเสาร์ที	่ 3	

ตุลาคม	2015	เวลา	10.30	น.	คุณพ่อยอด เสนารักษ์ 

อุปสังฆราช เป็นประธาน

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ	่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	แบ่งปันพระวาจา	โดยคุณพ่อวิบูลย์ 

ลิมปนวุฒิ	จิตตาธิการ		10	ตุลาคม	/	14	พฤศจิกายน	

2015	เวลา	08.30-10.30	น.	ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	

เวลา	 11.00	 น.	 ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา	 ที่วัด 

พระมหาไถ	่ ซ.ร่วมฤดี	 ถ.วิทยุ	 กรุงเทพมหานคร	 

หลังมิสซารับศีลเจิม	เพื่อพละกำาลังทางด้านร่างกาย	และ 

จิตวิญญาณ	 คุณสงวน โทร.	 08-1908-4766	 คุณ

เปรม โทร.	08-4700-8789 

] ฉลองอารามคาร์เมไลท์ สามพราน วันอาทิตย์ที	่

11	ตุลาคม	2015	เวลา	10.30	น.	พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล 

มีชัย กิจบุญชู	เป็นประธาน

] คณะภราดาน้อยกาปูชิน ขอเชิญร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณบวชสังฆานุกร	 2	 องค	์ ในวันอาทิตย์ที ่

11	 ตุลาคม	 2015	 เวลา	 10.00	 น.	 โอกาสฉลองวัด 

นักบุญมาร์การิตา	บางตาล		จ.	ราชบุรี		โดยพระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน	พร้อม

ท้ังรับพระคุณการุญย์ครบบริบูรณ์โอกาสครบ	 500	 ปี	

ชาตกาลของนักบุญเฟลิเชแห่งกันตาลิเช	 ซึ่งเป็นนักบุญ

องค์แรกของคณะภราดาน้อยกาปูชิน

] 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	

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ	 จะจัดค่ายพระคัมภีร์สำาหรับนักเรียน ชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3	 วันที่	 5-7	

ตุลาคม	 2015	 ที่บ้านผู้หว่าน	 จ.นครปฐม	 	 และค่าย

พระคัมภีร์สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

และเยาวชนนอกระบบโรงเรียน วันที	่23-25	ตุลาคม 

2015	ที่บ้านสวนยอแซฟ	 	จ.นครปฐม	ค่าลงทะเบียน

แต่ละครั้งคนละ 500 บาท

 สนใจติดต่อได้ท่ีฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียน

เขตวัด	 หรือทีคุ่ณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ /	อาจารย์

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข  แผนกพระคัมภีร	์ 	บ้านผู้หว่าน 

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

โทรศัพท	์ 0-2429-0124	 ถึง	 33	 โทรสาร	 0-2429-

0120	E-mail:thaibible@hotmail.com	และดาวน์โหลด

ข้อมูลได้ที	่	www.catholic.or.th 

] คณะพระหฤทัยฯ ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัคร- 

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 จัดเข้าเงียบจิตภาวนาด้วย 

พระทัยพระเยซู	 เดือนละครั้ง	 ที่อารามพระหฤทัย 

คลองเตย	   เวลา	 10.00-15.00	 น.	 22	 พฤศจิกายน	

/	 20	 ธันวาคม	 /	 17	 มกราคม	 เข้าเงียบประจำาปี 

19-21	 กุมภาพันธ์	 ผู้ช่วยจิตภาวนา	 ได้แก่	 คุณพ่อ 

สมชัย พิทยาพงศ์พร คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร 

ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา	และทีมงาน	(มิสซาวันอาทิตย	์

09.00	น.	ที่วัดน้อยอาราม)

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร์	 เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

ประชุมชั้น	 3	 อาคารใหม่	 วัดพระมหาไถ่	 ซอยร่วมฤด ี

โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ 

ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ	 pslohsiri@gmail.com,	 08-

1781-4504	หรือดร.สุนทรี โคมิน	komin.suntree@

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

พรรักษา aungkie2002@yahoo.com,	 08-9815-

ที่นี่มีนัด
1953	 หรือคุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.

com,	08-9117-9100

] ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิแบบ WCCM	กับคุณพ่อวิชัย 

โภคทวี, SJ	 ที่บ้านเซเวียร์	 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ทุกวันจันทร	์ เวลา	 17.00-18.00	 น.	 สอบถามได้ที่ 

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

vphokthavi@yahoo.com

] 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

 

 

 
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

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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12) การที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกระทำาเช่นนี้ 

เพราะพระองค์ทรงต้องการที่จะรื้อฟื้นความเป็นหนึ่ง

เดียวที่สมบูรณ์กับคณะนักบุญปีโอที่ 10 หรือ?

 แน่นอน...	 พระองค์ทรงยืนยันอย่างชัดเจนที่ 

จะหาทางออก	“ในอนาคตอันใกล้นี้”		ที่จะรื้อฟื้นความ 

เป็นหนึ่งเดียวกันที่สมบูรณ์กับคณะนักบุญปีโอที	่ 10	 

การมอบอำานาจให้สงฆ์คณะนักบุญปีโอที	่10	ฟังแก้บาป

ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมได้	เป็นทีท่าที่ชัดเจนมาก 

เกี่ยวกับประเด็นนี้พระสันตะปาปาตรัสว่า	แรงบันดาลใจ 

ที่ผลักดันให้พระองค์ทรงเกิดความห่วงใยนี้ก็เพราะ 

เห็นแก่ความดีของสัตบุรุษที่ไปร่วมพิธีตามโบสถ์ของ

คณะนักบุญปีโอที่	10

ปีศักดิ์สิทธิ์ฯ (ต่อจากหน้า 14)

ตอบจดหมายและทรงอวยพรให้หนู”	ส่วนคุณพ่อของ 

น้องกล่าวว่า	 “ผมประทับใจที่สุดตรงที่ในจดหมาย

พระสันตะปาปาทรงบอกว่าจะระลึกถึงผมและ

ครอบครัวไว้ในคำาภาวนาของพระองค์ ผมปลื้มใจ

และซาบซึ้งในความเมตตาของพระองค์อย่างที่สุด”

l ปัจจุบันน้องเอนเจิ้ล	 เรียนอยู่ชั้นป.5	 โรงเรียนมาแตร์

เดอีวิทยาลัย	คุณพ่อชื่อเฮนรี	่บุญฤทธิ์	เตาะสกุล	คุณแม่

ชื่อมารีอา	 วิภาวี	 ศิริวรรณ	 มีบุตรีคือน้องเอนเจิ้ลเพียง

คนเดียว

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

ความเชื่อ 

ติดต่อ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

อันเป็นชีวิต
โดย พงศ์ ประมวล  
ราคา 120 บาท

“จงเลิกนึกถึงตนเอง
จงแบกไม้กางเขนของตนทุกวัน

และติดตามเรา” (ลูกา	9:23)

พระสมณสาส์น

เตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดย

เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม

ราคา 90 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 2 
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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 เวลาที่คนเราจะทำาหนังสือมักมีคำาพูดคล้าย ๆ แบบนี้ว่า “มีเสียง 

เรียกร้องจากผู้อ่าน” “มีความต้องการจากแหล่งนี้นั้น” ฯลฯ เหมือนที่เราทำาสิ่ง

เหล่านี้เพราะเป็นความปรารถนาของคนอื่น กำาลังจัดให้ตามข้อเรียกร้อง นั่นก็

เป็นวิธีคิดวิธีแสดงออกซึ่งผมไม่มีความขัดแย้งใด เพียงแต่จะบอกว่า หนังสือ

เล่มล่าสุดที่สื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย แผนกการพิมพ์ ได้

รังสรรค์ข้ึน ไม่เพียงแต่เพราะมีเสียง 

เรียกร้อง แต่เราทำาเพราะเราเห็น 

คุณค่าของ ส่ิง น้ี ต้ังแต่ ต้นเ พียง

แต่ เร าจะจั ดการ ได้ สำ า เร็ จ เร็ ว 

หรือช้าเท่านั้น บัดนี้หนังสือเล่มนี้

กำาลังจะออกมาเผยโฉมแล้ว และ

นี่คือคำานำาจากผู้จัดพิมพ์ ซึ่งก็คือ

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

นั่นเอง

 

‘โอบกอดชีวิต ด้วยความรัก  

ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นพี่น้องกัน’

 ถ้าสถานการณ์จะสร้าง

วีรบุรุษ สถานการณ์ก็ส่งเสียงร้อง

ให้เราตระหนักถึงความเป็นไป ว่า

จะเดินไปสู่หนทางแห่งความสุข 

หรือหายนะ ท่ามกลางเสียงโห่ร้อง

ยินดี หรือคร่ำาครวญหดหู่

 เ มื่ อ พ ร ะ ศ า ส น จั ก ร

คาทอลิกได้ผู้นำาที่ชื่อ สมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิส พระองค์ไม ่

เพียงเลือกพระนามนี้ เท่าน้ันแต่ 

พระองค์ ยั ง เจ ริญ ชี วิต โดยยึด 

แบบอย่างของท่านนักบุญฟรังซิส 

แห่งอัสซีซีรักและเมตตาต่อเพื่อน 

พี่น้องผู้ยากไร้ เป็นประเด็นเอก 

ทุกเวทีที่ตรัสและเจริญชีวิต และใน 

สถานการณ์ที่เหมาะสมพระองค์

ทรงออกพระสมณสาส์นฉบับใหม่ ให้ชื่อว่า “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” 

(Laudato Si’) ซ่ึงมาจากคำาท่ีท่านนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีได้ใช้ขับร้องสรรเสริญ

พระเจ้า ภายใต้บทเพลงอันไพเราะนี้ ท่านได้เตือนสอนเราให้ตระหนักถึง “บ้าน” 

ที่เราอาศัยร่วมกัน “ขอสรรเสริญพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า สำาหรับ

ผืนแผ่นดิน พี่สาว และมารดาของเรา”

 น่าสังเกตต่อไปอีก เมื่อพระสันตะปาปาได้เขียนไว้ตอนหนึ่งของพระ 

สมณสาส์น เตือนใจ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Gaudium)  

ว่าข้าพเจ้าได้เขียนถึงสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักร เพื่อสานต่อการส่งเสริม

การฟื้นฟูงานธรรมทูต ส่วนในพระสมณสาส์นฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอเข้าสู่การเสวนา

กับทุกคนเป็นพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน”

 เมื่อเราค่อย ๆ อ่านพระสมณสาส์นของพระสันตะปาปาฉบับนี้ เรา 

ไม่พบแต่เพียงการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่เรายังพบการร่วมกันแก้ปัญหาของ

ทุกภาคส่วน พี่น้องโปรเตสแตนท์ พี่น้องมุสลิม ผู้นำาศาสนาต่าง ๆ  นักวิชาการ  

นักวิทยาศาสตร์ เรายังพบมุมมองด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะนิเวศวิทยาเชิงบูรณาการ 

รวมทั้งการแสวงหาวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องของการก้าวเดินที่ผิดพลาด 

ด้วยการหันมาเสวนากันอย่างจริงจังและจริงใจของทุกคนที่อยู่บนพื้นโลกใบนี้ 

พร้อมทั้งยังมีความหวังว่าโลกใบนี้ของเราไม่ได้ช้าเกินไปท่ีจะหันกลับมาช่วยกัน

ดูแล

  สื่ อ ม วลชนค าทอลิ ก

ประเทศไทย แผนกการพิมพ์ คง 

ต้องขอกล่าวคำาว่าขอบคุณอีก

ครั้ ง สำ าหรับผู้ มี ส่ วนสำ าคัญใน

การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เซอร์ 

มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม ที่ทำางาน

นี้ อย่ าง เต็ม ท่ีด้ วยความวิ ริยะ

อุตสาหะ และเซอร์ไอรีน ชำานาญ- 

ธรรม ผู้อนุญาตให้บุคลากรใน 

สังกัด ร่วมงานกับสื่อมวลชน

คาทอลิกฯ ทุกงานอย่างดีเช่นกัน 

คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน  ผู้ร่วมใช้ 

พรสวรรคใ์นหนงัสอืเลม่นี ้ตรวจแก ้

ขัดเกลาคำาให้สละสลวย และตรง

ความหมายท่ีสุด คุณวัชรี กิจสวัสด์ิ 

ผู้จัดทุกอย่างที่ได้มาให้ลงตัวด้วย

การจัดเล่ม จัดปก และเป็นธุระ

ทางการพิมพ์จนสำาเร็จ รวมทั้ง 

ทุกภาคส่วนในส่ือมวลชนคาทอลิกฯ 

ที่ร่วมกันนำาเสนอสื่อดีๆ เพื่อพระ

ศาสนจักรในประเทศไทยต่อไป

  พ ร ะ สมณส า ส์ น ขอ ง

สมเด็จพระสันตะปาปามีทุกอย่าง

อยู่ในนั้นอยู่แล้ว ความงดงามทาง

ภาษา เน้ือหาหนักแน่นและน่าสนใจ 

ข้อมูลเชิงเทววิทยา ความรู้ที่จะ

ได้รับ เราคงไม่ต้องเขียนอะไรมาก

ไปกว่านี้ เพียงแต่เน้นย้ำาให้เห็นว่า 

เม่ือเรากำาลังอ่านพระสมณสาส์น

ฉบับนี้ จะอยู่ที่หน้าใด เมื่อปิดหนังสือลงแล้ว เราควรกลับไป “โอบกอดชีวิต 

ด้วยความรัก เพราะทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นพี่น้องกัน”

 “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า” ผู้ประทานทุกส่ิงมาเพ่ือเรา 

จะได้ช่วยกันปกป้องดูแล

 พระสันตะปาปาทรงเป็นแบบอย่างให้เราเห็นว่า พระองค์เลือกพูดเรื่อง

สิ่งแวดล้อมในพระสมณสาส์นฉบับล่าสุดไม่ใช่เพราะมีใครไปเรียกร้อง หรือทน 

ไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้น พระองค์ทรงเห็นว่าเหมาะสมที่สุดที่เราจะเสวนากับทุกคน 

บนโลกใบนี้ด้วยเรื่องนี้ ถ้ามั่นใจในเรื่องราวของชีวิตที่ควรทำา ผมว่าเราไปทำา

กันเลย เสียงเรียกร้องอาจทำาให้เรามั่นใจ แต่ความมั่นใจในความดี และการ

แสดงออกของชีวิตจากความเชื่อ เป็นคำาสรรเสริญอย่างยิ่งใหญ่ต่อพระเป็นเจ้า

โดยผ่านทางชีวิตของคน ๆ นั้น

บรรณาธิการบริหาร

“โอบกอดชีวิต ด้วยความรัก 
                  ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นพี่น้องกัน”
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มงซินญอร์วิษณุ  ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย เข้าร่วมงานกาลาดินเนอร์การกุศลฉลองครบ 8 ปี สโมสรซอนต้า 

กรุงเทพ 8  “Infinity with…love รักนี้มีแต่ให้ไม่รู้จบ” วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 

2015 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมเดอะเบอร์เคลียร์ โฮเต็ล ประตูน้ำา  กรุงเทพฯ 

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำารายได้จากการจัดงานถวายสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึงพาฯ 

ยามยาก  สภากาชาดไทย   ภายในงานมกีจิกรรมการแสดงของคณะนกัรอ้งประสาน 

เสียงนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มที่ได้รับเหรียญทองจากการเข้าร่วม 

การแข่งขันศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 จำานวน 40 

คน เข้าร่วมขับร้องเพลงในครั้งนี้ โดยการนำาของเซอร์มารี อักแนส ผู้อำานวย- 

การโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม  และยังมีการออกร้านแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์

ของมูลนิธิฯ ซึ่งทางคณะภคินีศรีชุมพาบาล ได้นำาผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่ผลิต

โดยกลุ่มสตรีแม่บ้านฟาติมาเซ็นเตอร์มาจำาหน่ายหารายได้เพ่ือช่วยเหลือบรรดา

น้องๆ เยาวชนหญิง สตรีตั้งครรภ์ไม่พร้อม กลุ่มแม่บ้านที่มีรายได้น้อย 

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 

สิงหาคม 2015 ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2015 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นผู้นำา 

ฝ่ายศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก เข้าร่วมวางพานพุ่ม

ศึกษาต่อต่างประเทศ
 คุณพ่อวิทยา  เลิศทนงศักดิ์   เดินทางไปศึกษาต่อวิชา Ecclesiology 
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 39 ฉบับที่ 39 ประจำาวันที่ 20-26 กันยายน 2015หน้า 20

ตอนที่ 20 โอบไว้ในรักของพระองค์

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) 
ร่วมมือกับคาริตัส ไทยแลนด์ จัดสัมมนาลดภาวะโลกร้อน

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย โดยคาริตัส ไทยแลนด์  (อ่านต่อหน้า 4)

เซอร์ร่า นักบุญองค์ใหม่
ล่าสุดของพระศาสนจักร
ระหวางการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาวันท่ี 

22-27 กันยายน 2015 สมเด็จพระสันตะ

ปาปาฟรังซิส (อ่านต่อหน้า 3)

	 ผมพบรูปพระเยซูรูปน้ีท่ีวัดในเมืองเนกอมโบ	 เมืองชายทะเลแห่งประเทศ

ศรีลังกา	 ที่ที่ผมแทบไม่เชื่อตัวเองว่า	 จะมีร่องร่อยแห่งความเป็นคาทอลิกเยอะ

ขนาดนั้น

	 คืนค่ำาของวันเดินทางไปถึง	 กับ	 ช่่วงบ่าย	 ๆ	 แก่ของวันจะกลับสู่

มาตุภูมิ	 (บ้านเกิดเมืองนอน)	 ผมขอให้คนรถวนพาผมไปรอบเมือง	 ความ

เป็นคาทอลิกยังอยู่มากไปกว่าอาคารสถานที่	 วัด	 เครื่องประดับตบแต่ง	 หรือ

อนุสาวรีย์รอบเมือง	 ความเป็นคาทอลิกอยู่ในรอยยิ้ม	 ความรัก	 และความ

เมตตาสงสารต่อผู้้อื่น	กินความไปถึงสภาพแวดล้อม	สังคม	และสิ่งรอบตัวเรา

	 พระเยซูโอบประคอง	 ผมไม่ทราบว่ารูปพระเยซูรูปนี้จะมีชื่ออย่าง 

เป็นทางการว่าอย่างไร	แต่การโอบประคองของพระองค์	ช่างส่งต่อความหมาย

ถึงหน้าที่คริสตชนที่จะพยายามโอบทุกสิ่งอย่างด้วยความรัก	 เข้าไว้ในความรัก

ของพระองค์

ขาวพิเศษ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงตอบจดหมายแก่เยาวชนคาทอลิกไทย
อุดมสาร,	กรุงเทพฯ		1	กันยายน	2015

l เด็กหญิงดังฝัน เตาะสกุล	หรือน้องเอนเจิ้ล	อายุ	10	ปี (อ่านต่อหน้า 5)

คุณพอบุญเสริม เนื่องพลี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณเตรียมจิตใจ

สัตบุรุษก่อนฉลองวัด	 (ฉลองภายใน)	 วัดเซนต์หลุยส์	 เมื่อวันที	่ 22	 สิงหาคม	

2015
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