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คอนเสิร์ต “180 ปี ซาเวรีโอ ณ แผ่นดินสยาม” ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2015

คณะภราดาน้อย กาปูชิน บวชสังฆานุกร

(อ่านต่อหน้า 4)ภราดาเปาโล ขวัญชัย ภราดาอันโตนีโอ สมภพ

คณะภราดาน้อย กาปูชิน ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณบวชสังฆานุกร 

ของภราดาเปาโล ขวัญชัย เกษแก้ว และภราดาอันโตนีโอ สมภพ จงธีระ-

ธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2015 เวลา 10.00 น. โอกาสฉลองวัด 

นั กบุญมาร์ ก า ริ ต า 

บางตาล  จ.ราชบุรี  

โ ด ย พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ เป็นประธาน 

พ ร้ อ ม รั บ พ ร ะ คุ ณ

การุณย์ครบบริบูรณ์

โอกาสครบ 500 ปี 

รักแม่... รักษ์โลก
“สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต้องการให้เราย้อนกลับไปถึงสิ่งที่ท่านนักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2 ได้เคยเรียกร้องเอาไว้ว่าให้มนุษย์เรากลับใจ (อ่านต่อหน้า 13)

“ถวายคำาสัญญา” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2015 เวลา 15.00 น. 

ที่อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ มีพิธีถวายคำาสัญญาชั่วคราวครั้งแรก พิธีรื้อฟื้น 

ถวายคำาสัญญา และพิธีถวายคำาสัญญาตลอดชีพ ของสมาชิกคณะฆราวาส 

คาร์เมไลท์ หมู่คณะแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล กรุงเทพฯ จำานวนทั้งสิ้น 18 ท่าน 

โดยมีคุณพ่ออนุพงษ์ ศรีสุข, OCD เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและ

เป็นผู้แทนอธิการฯ ในพิธีดังกล่าว ร่วมด้วยคุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ จิตตาธิการ
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ตารางเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประเทศคิวบา สหรัฐอเมริกา 

และสำานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ
โอกาสทรงร่วมงานชุมนุมครอบครัวโลก ครั้งที่ 8 

ระหว่างวันที่ 19-28 กันยายน ค.ศ. 2015  ณ ฟิลาเดลเฟีย

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2015

	 10.15	น.	เดินทางจากโรมสู่คิวบา

	 16.00	น.	ถึงสนามบินฮาวาน่า

	 16.05	น.	พิธีการต้อนรับที่สนามบิน

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2015 

	 09.00	น.	มิสซาที่จัตุรัสเมืองฮาวาน่า	(ภาคเหนือ)

	 16.00	น.	เข้าพบประธานาธิบดี	และคณะรัฐบาล	

	 ณ	ทำาเนียบประธานาธิบดีในกรุงฮาวาน่า

	 17.15	น.	พิธีทำาวัตรกับพระสงฆ์	นักบวชชาย-หญิง	และสามเณร	

	 ในอาสนวิหาร	ที่ฮาวาน่า

	 18.30	น.	พบปะเยาวชนที่ศูนย์วัฒนธรรมคุณพ่อ	Felix	Varela	

	 ในฮาวาน่า

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2015

	 08.00	น.	เสด็จขึ้นเครื่องบินไปเมืองออลกิน	(Holguín-ภาคใต้)

	 10.30	น.	พิธีมิสซาที่จัตุรัสในออลกิน

	 15.45	น.	พิธีอวยพรเมือง	จาก	Loma	de	la	Cruz	ในออลกิน

	 16.40	น.	ไปเมืองซานติอาโก	(Santiago-ภาคใต้)

	 19.00	น.	พบปะบรรดาพระสังฆราช	ที่บ้านเณรใหญ่ซานติอาโก

	 19.45	น.	ภาวนากับบรรดาพระสังฆราช	ที่สักการสถานแม่พระ

	 ในซานติอาโก

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2015

	 08.00	น.	พิธีมิสซา	ที่สักการสถานแม่พระ

	 11.00	น.	พบปะครอบครัว	ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ	ซานติอาโก

	 12.15	น.	พิธีอำาลาที่สนามบิน

	 12.30	น.	ไปวอชิงตัน	ดี.	ซี.

	 16.00	น.	ถึงวอชิงตัน	ดี.	ซี.	พิธีการต้อนรับ

วันพุธที่ 23 กันยายน 2015

	 09.15	น.	พิธีการต้อนรับที่ทำาเนียบขาว	

	 เยี่ยมประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

	 11.30	น.	พบปะบรรดาพระสังฆราชของสหรัฐฯ	

	 ที่อาสนวิหารนักบุญมัทธิว

	 16.15	น.	พิธีมิสซา	และแต่งตั้งบุญราศีคุณพ่อฮูนิเปโร	เซอร์ร่า	

	 เป็นนักบุญ	ที่สักการสถานแม่พระปฏิสนธินิรมล	ในวอชิงตัน	ดี.	ซี.

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2015

	 09.20	น.	เสด็จเยี่ยมรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา

	 11.15	น.	เสด็จเยี่ยมศูนย์เมตตาจิตของวัดนักบุญปาตริก	

	 และพบปะบรรดาคนไร้ที่อยู่ในวอชิงตัน	ดี.	ซี.

	 16.00	น.	เสด็จไปกรุงนิวยอร์ก

	 17.00	น.	ถึงสนามบิน	JFK	นิวยอร์ก

	 18.45	น.	ทำาวัตรกับบรรดาพระสงฆ์และนักบวช	

	 ในอาสนวิหารนักบุญปาตริก	ในนิวยอร์ก

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2015

	 08.30	น.	เสด็จเยี่ยมสำานักงานศูนย์กลางของสหประชาชาติ

	 11.30	น.	พบปะศาสนสัมพันธ์	ที่	Ground	Zero	memorial	

	 ในนิวยอร์ก
(อ่านต่อหน้า 13)

ประกาศ

 ตามที่มีการประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

สมัยสามัญที่ 2/2015 เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน ค.ศ. 2015 ที่เพิ่งผ่าน

ไปนั้น ได้มีวาระการเลือกตั้งตำาแหน่งและหน้าที่ของพระสังฆราชในสภาฯ  

ซึ่งผลการเลือกตั้งเป็นดังนี้

คณะกรรมการดำาเนินงานของสภาพระสังฆราชฯ

ประธาน	 		 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์	เกรียงศักด์ิ		โกวิทวาณิช

รองประธาน	 	 พระสังฆราชโยเซฟ	ประธาน		ศรีดารุณศีล

เลขาธิการ	 	 พระสังฆราชยอแซฟ	ชูศักดิ์		สิริสุทธิ์

เหรัญญิก	 	 พระสังฆราชยอห์น	บอสโก	ปัญญา		กฤษเจริญ

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาเทววิทยา พระสังฆราชยอแซฟ	ลือชัย		ธาตุวิสัย

ที่ปรึกษากฎหมายพระศาสนจักร	 พระอัครสังฆราชหลุยส์	 จำาเนียร		

สันติสุขนิรันดร์

ที่ปรึกษากฎหมายบ้านเมืองและเศรษฐกิจ	 พระสังฆราชยอห์น	 บอสโก	

ปัญญา		กฤษเจริญ

ประธานกรรมาธิการฝ่าย

ฝ่ายอภิบาลคริสตชน        พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์	วีระ		อาภรณ์รัตน์

ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก	พระสังฆราชยอแซฟ	ชูศักด์ิ		สิริสุทธ์ิ

ฝ่ายสังคม        พระสังฆราชฟิลิป	บรรจง		ไชยรา

ฝ่ายสื่อสารสังคม       พระสังฆราชโยเซฟ	ประธาน		ศรีดารุณศีล

คณะกรรมการคาทอลิก

คณะกรรมการฯ	เพื่อพิธีกรรม  พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์	 เกรียงศักดิ์		

โกวิทวาณิช

คณะกรรมการฯ	เพื่อคริสตศาสนธรรม พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์	 วีระ		

อาภรณ์รัตน	์	พระสังฆราชยอแซฟ	ลือชัย		ธาตุวิสัย

คณะกรรมการฯ	เพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว พระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร	์เกรียงศักดิ	์	โกวิทวาณิช		พระสังฆราชโยเซฟ	ประธาน		ศรีดารุณศีล

คณะกรรมการฯ	 เพื่อคริสตชนฆราวาส	 	 พระสังฆราชซิลวีโอ	 สิริพงษ์		

จรัสศร	ี	พระสังฆราชยอห์น	บอสโก	ปัญญา		กฤษเจริญ

คณะกรรมการฯ	เพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์			พ ร ะ

สังฆราชยอแซฟ	ชูศักดิ์		สิริสุทธิ์

คณะกรรมการฯ	 เพื่อการธรรมทูต พระสังฆราชยอห์น	 บอสโก	 ปัญญา		

กฤษเจริญ

คณะกรรมการฯ	เพื่อการศึกษาคาทอลิก พระอัครสังฆราชหลุยส	์จำาเนียร		

สันติสุขนิรันดร์

คณะกรรมการฯ	เพื่อการพัฒนาสังคม	  พระสังฆราชฟิลิป	บรรจง		ไชยรา

คณะกรรมการฯ	เพื่อการอภิบาลสังคม	  พระสังฆราชยอแซฟ	 พิบูลย์		 

วิสิฐนนทชัย

คณะกรรมการฯ	เพื่อสื่อมวลชน		พระสังฆราชโยเซฟ	ประธาน		ศรีดารุณศีล

คณะกรรมการฯ	เพื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ	 พระสังฆราชยอแซฟ	

ลือชัย		ธาตุวิสัย

	 การเข้ารับตำาแหน่งและหน้าที่ต่างๆ	 ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย	 เริ่มต้นตั้งแต่วันที	่ 17	กันยายน	ค.ศ.	 2015/พ.ศ.	 2558	 ไปจน

ครบวาระ	3	ปี	พ่อขอแจ้งมาเพื่อให้คริสตชนได้ทราบโดยทั่วกัน

																																											พระสังฆราชยอแซฟ		ชูศักดิ	์	สิริสุทธิ์

																																																													ผู้รายงาน
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สมโภช 180 ปี (ต่อจากหน้า 20)

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน พร้อมด้วยคุณพ่อ

ปลัด และสภาอภิบาล รวมทั้งผู้บริหาร คณะครู และ

นักเรียนจากโรงเรียนโยนออฟอาร์ค โรงเรียนเซนต์ฟรัง 

ซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ร่วม

จัดงานสมโภช 180 ปี วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ 

“รักษ์บ้านญวน” พาย้อนรอยชุมชนคริสตังญวนจาก

ประเทศเวียดนามสู่แดนสยาม ซ่ึงจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 

12-13 กันยายน 2015 โดยพระสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

ลูกวัดสามเสน เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ

สมโภช 180 ปี แห่งพระพร ฉลองภายใน และพระ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานพิธี

บูชาขอบพระคุณสมโภช 180 ปี วันท่ี 13 กันยายน 

พร้อมด้วยพระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ์

ศุระศรางค์ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการแสดง

คอนเสิร์ต 180 ปี ซาเวรีโอ ณ แผ่นดิน ด้วยความเช่ือ 

ศรัทธาต่อพระเจ้า โดยมีนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เป็น 

ศูนย์รวมชุมชน

	 วันเสาร์ที่	 12	 กันยายน	 ดร.ผุสดี ตามไท 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เป็นประธานเปิดงาน 

สมโภช	180	ปี	วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์	“รักษ์บ้านญวน”	

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยบูธนิทรรศการแสดงความ

สัมพันธ์ระหว่างวัด	 โรงเรียน	และชุมชนออกร้านอาหาร

ญวนและขนมหวานญวน	ทอผ้าแบบญวนเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม 

ทัวร์กลุ่มย่อยนำาเที่ยวโดยมัคคุเทศก์น้อยเจ้าบ้านพา

ชมพระโตหรือพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด 

นักบุญฟรังซิสซาเวียร์ท่ีแกะสลักจากไม้สักท้ังต้น	 รูปพระ	

กระจกสีและศาสนภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 ภายในวัด	 พิธีมิสซา 

คืนสู่เหย้าชาวบ้านญวนเพ่ือขอบคุณพระเจ้าในความเช่ือ 

ที่แน่นแฟ้นและเช่ือมสัมพันธ์คริสตังไทยเชื้อสายญวน	

และการแสดงบนเวทีตลอดงาน

	 ดร.ผุสดี	กล่าวว่า	“ต้องขอบคุณพระมหากษัตริย์

ไทยท่ีชนกลุ่มน้อยไม่ถูกเบียดเบียนซ่ึงผืนแผ่นดินไทย

เอื้อต่อความหลากหลายมากที่สุดประเทศไทยเป็นจุด 

ที่สะท้อนให้คนทั้งโลกเห็นว่า	 ไม่ว่าจะมาจากที่ใดก็ตาม

สถานะทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรก็ตาม	 หรือมีความเชื่อ 

อย่างไรเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติเรื่อยมา	

นอกจากนี้ตลอดระยะเวลา	180	ปีที่ผ่านมา	ประชาชน

ในชุมชนได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์

และความเชื่อที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยความเชื่อ 

เรื่องความรักอันยิ่งใหญ่ที่เป็นหัวใจของคริสตศาสนา

เป็นสิ่งที่คริสตศาสนิกชนพร้อมจะมอบให้คนรอบข้าง

รวมถึงความสมัครสมานสามัคคีและคุณงามความดีจะ

เป็นส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดในการรักษาไว้ซ่ึงรากเหง้าอันยาวนาน	

และยังคงต้องก้าวไปอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุดและขอให้ทุกคน

ร่วมกันสร้างกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาส

และมหานครแห่งความสุขที่ทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่าง

มีความสุขตลอดไป”

	 จากน้ันคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์	บรรยาย	

“รักโลก”	 จากพระสมณสาส์น	 “ขอสรรเสริญองค์พระผู้

เป็นเจ้า”	 (Laudato	 Si’)	 ของสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส	 เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก	 บ้านที่เราอาศัยอยู่

ร่วมกัน

	 สำาหรับกลุ่มคริสตชนวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สามเสนน้ี	 เป็นกลุ่มคริสตังญวนท่ีหนีภัยเบียดเบียนศาสนา 

ในเวียดนามสมัยพระเจ้ามินหม่าง	 เข้ามายังประเทศไทย

พร้อมกับกองทัพไทยท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้ไปสู้รบกับกองทัพของพระเจ้า

มินหม่างเพ่ือเอาดินแดนเขมรบางส่วนท่ีเคยเป็นของ

ไทยกลับคืนมา	 โดยพระยาวิเศษสงคราม	 และพระยา

ณรงค์ฤทธิ์โกษา	 นายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพซึ่งเป็น

คาทอลิก	ได้กราบทูลขอชุบเลี้ยงคริสตังญวนเหล่านี	้ซึ่ง 

พระองค์ก็ทรงมีพระทัยเมตตาต่อพวกเขาท่ีหนีร้อน 

มาพ่ึงเย็น	จึงพระราชทานท่ีดินซ่ึงอยู่ติดกับวัดคอนเซ็ปชัญ 

ให้พวกเขาสร้างศาลาใหญ่เป็นท่ีอยู่อาศัย	 พร้อมพระราช- 

ทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้อีกจำานวนมาก	 จากนั้นใน

ปี	 ค.ศ.	 1834	 ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้

สร้างวัดไม้ไผ่ขึ้นหลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบ

ศาสนกิจ	 ใช้ชื่อว่า	 “วัดแซงต์ฟรังซัวส์ซาเวียร์”	นับเป็น

วัดหลังแรก	และคริสตังญวนเหล่านี้อยู่ในความดูแลของ

พระสงฆ์เชื้อสายญวน	3	องค์	คือคุณพ่อปอล คุณพ่อ

ดัด และคุณพ่อยวง

	 วัดหลังแรกมีอายุได้เพียง	 3	 ปีก็ถูกพายุใหญ่

พัดพังเสียหายหมด	 ต่อมาในปี	 1837	 พระสังฆราช 

กูรเวอซีจึงออกเงินให้สร้างวัดขึ้นใหม่เป็นหลังที่สอง	ทำา

ด้วยไม้	 และนำาพระรูปแม่พระและรูปปั้นนักบุญฟรังซิส 

เซเวียร์จากมะนิลามาประดิษฐานไว้ในวัด	 นอกจากนี้ 

ท่านยังสร้างบ้านพักพระสงฆ์	 บ้านซิสเตอร์	 สร้างโรงเรียน

ขึ้นอีก	 2	 หลังเพื่อสอนภาษาญวนให้กับเด็ก	 ๆ	 จะได้

เข้าใจในข้อคำาสอนดีข้ึน	รวมท้ังสร้างอารามให้ซิสเตอร์คณะ

รักไม้กางเขนจากโคชินจีนที่อพยพมาด้วย	 ให้ชื่อว่า	

“อารามแซงต์ฟรังซัวส์ซาเวียร์”

	 อีก	 20	 ปีต่อมาสมัยคุณพ่อยิบาร์ตา	 เป็น 

เจ้าอาวาส	 ท่านได้สร้างวัดขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิมมาก	 ทำา

ด้วยอิฐ	ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง	10	ปี	โดยใช้เงินบริจาค

ของพี่น้องคริสตชนและพี่น้องต่างความเชื่อ	 ตั้งชื่อวัด

ว่า	“วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์”	ทำาพิธีเสก	 เมื่อปี	1867	

โดยพระสังฆราชดือปองด์ นับเป็นวัดหลังที	่3	ซึ่งก็คือ

วัดหลังที่เห็นในปัจจุบัน

	 นอกจากนั้น	 มีการแสดงคอนเสิร์ต	 “180	 ปี 

ซาเวรีโอ	 ณ	 แผ่นดินสยาม”	 ซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการ

ย้อนรอยชุมชนคริสตังญวนจากเมืองเว้	 ประเทศเวียดนาม 

สู่แดนสยาม	ณ	ชุมชนวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร	์สามเสน 

กับเรื่องราวต่าง	 ๆ	 มากมายในช่วง	 180	 ปีที่ผ่านมา 

โดยศิลปินและนักแสดงกว่า	 100	 ชีวิต	 ไม่ว่าจะเป็น 

คณะนักร้องประสานเสียง	 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์	

สามเสน	 วัดพระแม่มหาการุณย์	 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์	

คณะนักร้อง	The	Sonoro	นักแสดงจากโรงเรียนเซนต์- 

ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์และโรงเรียนโยนออฟอาร์ค 

โดย	อ.ศรินทร์ จินตนเสรี เป็นผู้อำานวยเพลง	ดร.อภิชาต 

อินทรวิศิษฏ์ เป็นผู้ดำาเนินรายการ	 คุณหญิงปัทมา  

ลีสวัสดิ์ตระกูล อ.สุรุจ ทิพพากรเสนี คุณณัฏฐ์  

ทิวไผ่งาม ม.สะอาด ธรรมภิรักษ์ นักร้องกิตติมศักดิ์

	 คอนเสิร์ต	 “180	 ปี	 ซาเวรีโอ	 ณ	 แผ่นดิน

สยาม”	 นี้	 ประกอบด้วยการแสดงทั้งหมด	 5	 องก์	 คือ

องก์ที่	 1	 “รากเหง้าถิ่นที่มา”	 องก์ที่	 2	 “เชื่อศรัทธาที่ 

มั่นหมาย”	 องก์ที่	 3	 “ใต้ร่มพระบารมี”	 องก์ที่	 4	 “วิถี

ความเป็นอยู่”	 และองก์ที	่ 5	 “องค์ฯ	ผู้รวมดวงใจ”	ซึ่ง

การแสดงคอนเสิร์ต	“180	ปี	ซาเวรีโอ	ณ	แผ่นดินสยาม”	

นี้	 จัดการแสดงทั้งวันเสาร์ที่	 12	 และวันอาทิตย์ที่	 13	

กันยายน เวลา	19.30	น.	หลังจบพิธีบูชาขอบพระคุณ

	 คุณพ่อวิทยา	 คู่วิรัตน์	 เจ้าอาวาส	 ให้สัมภาษณ์ 

ว่า		“โอกาส	180	ปีวัด	เรามีกิจกรรมอยู	่3	ส่วนใหญ่ๆ 

ที่สำาคัญ	 ส่วนแรกคือกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมจิตใจ 

ของบรรดาสัตบุรุษ	 โดยใช้เวลา	 1	 เดือน	 ตั้งแต่เดือน 

สิงหาคมเป็นต้นมา	รวมทั้งการอบรมทุกๆ	สัปดาห์	เพื่อ

ให้เข้าใจถึงความหมายของการจัดงานสมโภช	 180	 ปี	

และในช่วงตรีวารเตรียมจิตใจ	 3	 วัน	 จนกระทั่งถึงวัน

ฉลองทางวัดได้จัดวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาปสำาหรับ 

พี่น้องของเรา	 ซึ่งก็มีพี่น้องสัตบุรุษในชุมชนมาร่วมเป็น 

จำานวนมาก	นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม	“รักษ์บ้านญวน” 

ซึ่งมีความหมายที่แสดงให้เห็นว่า	เราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เราอนุรักษ์ความเชื่อความศรัทธาของชุมชนของเรา 

ที่สืบต่อกันเป็นเวลานาน	180	ปี	

	 เราจดังานและกจิกรรมตา่งๆ		โดยยดึตามสภาพ 

แวดล้อมของวัดเรา	เพื่อให้เยาวชนของเราในรุ่นต่อๆ	ไป 

ได้สืบสาน	และสานต่อความเชื่อ	ความศรัทธาในชุมชน

แห่งนี้ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น”

คณะภราดาน้อย กาปูชิน (ต่อจากหน้า 2)

แห่งชาตกาลของนักบุญเฟลิเชแห่งกันตาลิเช ซึ่งเป็น 

นักบุญองค์แรกของคณะภราดาน้อย กาปูชิน 

 ภราดาเปาโล ขวัญชัย เกษแก้ว สัตบุรุษวัด

นักบุญเปาโล	 บ้านหนองรุง	 อ.กันทรลักษ	์ จ.ศรีสะเกษ

เกิดวันที่		 26	 เมษายน	 	 ค.ศ.	 1981	 บิดาชื่อมาระโก 

ถาวร  เกษแก้ว	มารดาชื่อมารีอา  จวน เกษแก้ว (เสีย

ชีวิตแล้ว) จำานวนพี่น้องในครอบครัว	 3	คน	 (เป็นบุตร

คนที่	1)

(อ่านต่อหน้า 17)
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ตอนที่ 86

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

9 กันยายน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l การโปรดศีลอภัยบาปจะเป็นกิจการหลักสำาคัญอันหน่ึง

ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม	 ที่จริงมีเขตปกครองวัด	

3	 แห่งในกรุงวาติกันที่มีพระสงฆ์พร้อมฟังแก้บาปด้วย

ภาษาต่างๆ	 แต่ในวันที	่ 23	 เมษายน	 ยังกำาหนดไว้ว่า

เป็นปีศักดิ์สิทธิ์ของพวกเยาวชนด้วยโดยจะมีพิธีการ 

จัดขึ้นในใจกลางกรุงวาติกันเลย			มงซินญอร์รีโน	ฟิสซิ

เคลลา	 ผู้วางแผนกองงานปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม	

กล่าวว่า		“ระหว่างปีศักดิ์สิทธิ์เพื่อเยาวชน	จัตุรัสนักบุญ

เปโตรจะถูกดัดแปลงเป็นที่ฟังแก้บาปกลางแจ้งขนาด

มหึมา	 เราตัดสินใจทำาสิ่งนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระ

สันตะปาปาทรงเน้นเรื่องการรับศีลอภัยบาปเป็นเรื่อง 

ที่สำาคัญมากเพียงใด	 ในการได้รับการอภัยและรับพระ

เมตตา”

l ผู้แสวงบุญนับล้านคนปรารถนาจะเดินผ่านประตู

ปีศักดิ์สิทธิ์ในพระมหาวิหารนักบุญเปโตร	 ซึ่งเป็น

เคร่ืองหมายของการได้รับการฟื้นฟูจิตใจและขั้นตอน

หนึ่งของการเดินผ่านประตูนี้เขาจะต้องเดินไปตามทาง

ที่ชื่อว่า	 “Via	 della	 Conciliazione”	 (ถนนแห่งการ 

กลับคืนดี)	 เพื่อเตรียมดวงใจจิตวิญญาณ		 	มงซินญอร์	 

รีโน	 ฟิสซิเคลลา	 เล่าต่อว่า	 “ผู้แสวงบุญจะอยู่ห่างจาก

ลานพระมหาวิหารนักบุญเปโตรจะเป็นที่แก้บาปกลางแจ้งใหญ่ที่สุด

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม : จัตุรัสนักบุญเปโตร

จะเป็นสถานที่โปรดบาปกลางแจ้ง 1 วัน

ประตูปีศักดิ์สิทธิ์ราว	 2,500	 ฟุต	 จากปราสาทซันทัน

เจลโล	 ไปยังประตูปีศักดิ์สิทธิ์ในพระมหาวิหารนักบุญ 

เปโตร	 ผู้แสวงบุญจะได้รับการตระเตรียมกิจกรรม	 ดังน้ัน 

ผู้แสวงบุญควรแจ้งเข้ามาให้เราได้รู้ก่อน	 เราจะร่วมสวด 

รำาพึงภาวนาพร้อมกับพวกเขา	 เป็นการแสวงบุญที่

แสดงออกภายนอกว่าพวกเขาต้องการฟ้ืนฟูความเชื่อ

ขึ้นใหม่และเป็นพยานถึงพระเมตตาของพระเจ้า”			ปี

ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่	8	ธันวาคม

นี้ไปจนถึงวันที่	 20	 พฤศจิกายน	 2016	 คาดว่าผู้คน

หลายล้านคนจะมีส่วนร่วมในกรุงโรมและที่อื่นๆ

20 กันยายน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l หลังจากผ่านเที่ยวบินนาน	 12	 ชั่วโมง	 สมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิสก็เสด็จถึงสนามบินนานาชาติกรุง 

ฮาวาน่า	 สิ่งแรกที่พระองค์ทรงรับรู้คือมีลมแรงมาก	 พัด

เอาหมวกของพระองค์ปลิวไป		พระองค์ทรงได้รับการ

ต้อนรับแรกบนผืนพรมสีแดงจากผู้นำาประเทศคิวบา	

นายราอูล	คาสโตร	จากนั้นก็เป็นกลุ่มเด็กๆ	ชาวพื้นเมือง 

ในชุดพื้นบ้านประจำาชาติ	 	 นายราอูลกล่าวคำาปราศรัย

ต้อนรับก่อน	 เขาขอบคุณพระสันตะปาปาที่ทรงเน้นถึง 

ความจำาเป็นในการเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อมโลก 

จากน้ันก็กลับมายังประเด็นการสร้างสัมพันธ์ใหม่ระหว่าง

ประเทศสหรัฐอเมริกาและคิวบา			นายคาสโตรขอบคุณ

พระสันตะปาปาท่ีทรงเป็นคนกลางแต่เขาก็ยังได้กล่าว

ถึงประเด็นปัญหาที่มีอยู	่ ความตอนหนึ่งว่า	 “การปิด

ประตูการค้าของสหรัฐอเมริกาซ่ึงนำาไปสู่หายนะต่อมนุษย์

และข้อจำากัดของครอบครัวชาวคิวบาเป็นเรื่องโหดร้าย	

ไร้จริยธรรมและไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องยุติลง	

พื้นที่เขตแดนที่ยึดถือโดยเส้นแบ่งตามมาตรการกวนตา

นาโมจะต้องมอบคืนแก่ประเทศคิวบา	 ประเด็นเหล่านี้

และอื่นๆ	ควรจะได้รับการขับเน้นออกมา”

พระสันตะปาปาตรัสในประเทศคิวบา : 

l จากนั้นพระสันตะปาปาทรงเรียกร้องนายคาสโตรและ

ผู้นำาทางการเมืองผู้อื่นให้ใช้วิธีการทางการทูตแบบใหม่

เชื่อมสัมพันธ์เป็นเครื่องหมายว่าการหันหน้าเสวนากัน

จะสามารถบังเกิดผลและนำาไปสู่ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม	

ตอนหนึ่งว่า	 “พ่อขอให้ผู้นำาทางการเมืองพยายามเดิน

ตามหนทางนี้และพัฒนาศักยภาพหนทางนี้ทั้งหมด

ให้ประจักษ์ว่าสามารถรับใช้ได้อย่างยอดเย่ียมซ่ึงพวกเขา 

ทุกคนได้รับการเรียกให้เดินหน้าไปบนหนทางแห่ง

สันติภาพและสวัสดิภาพแห่งประชาชนท่ัวท้ังทวีปอเมริกา

และเป็นแบบฉบับแห่งการคืนดีแก่ชาวโลกทั้งมวล”

l ทรงวิงวอนขอต่อพระมารดาแห่งเมตตาธรรมองค์

อุปถัมภ์ของประเทศคิวบา	 พระสันตะปาปาทรงเรียกร้อง 

ประเทศคิวบาให้เดินบนหนทางยุติธรรมและสันติภาพ	

เสรีภาพและการหันหน้ากลับมาคืนดีกัน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายและความตึงเครียดที่มีอยู่

ทั่วโลกเวลานี้	ตรัสว่า	“โลกต้องการการคืนดีให้อภัย	เฉก

เช่นที่ได้มีประสบการณ์จากบรรยากาศของสงครามโลก

ครั้งที่สามซึ่งเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ”

l ปีน้ีประเทศคิวบาและสันตะสำานักฉลองโอกาสครบรอบ

ความสัมพันธ์ทางการทูตยาวนาน	80	ปี		ในสุนทรพจน์

ของพระสันตะปาปา	พระองค์ตรัสสำาหรับชาวคิวบาทุกคน 

รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่บนเกาะคิวบาแล้วก็ตาม

การผูกพันระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและคิวบา 

เป็นแบบอย่างการกลับคืนดีกันให้แก่โลก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้รับการต้อนรับ ณ สนามบิน

นานาชาติกรุงฮาวาน่า ประเทศคิวบา
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บทอธิษฐานภาวนา

การผลักดันขอบเขต

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ในวันสับบาโตควรทำาความดีหรือทำาความชั่ว”	(ลูกา	6:9)

	 เราต้องการกฎเกณฑ์เพ่ือจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีสันติและความ

ยุติธรรม	 พระศาสนจักรมีกฎหมายของพระศาสนจักร	 แต่กฎหมายนี้ไม่ม ี

จุดประสงค์ที่จะแทนที่ความเชื่อ	 พระหรรษทาน	 พรสวรรค์	 จะมาแทนที่ 

ความรักในชีวิตของพระศาสนจักรหรือผู้ซ่ือสัตย์ต่อพระคริสตเจ้า	 มันมีอันตราย

ที่ความเชื่อจะกลายเป็นการถือตามกฎเกณฑ์เท่านั้น	

	 ในพระวรสารวันนี้	 พระเยซูเจ้าทรงเผชิญหน้ากับพวกที่ปล่อยให้

ความเป็นห่วงเรื่องกฎหมายให้มาปกคลุมความเชื่อและความเมตตา	 มันเป็น

เรื่องของชายคนหนึ่งที่แขนข้างขวาใช้การไม่ได้	 เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรักษาเขา	

พวกฟาริสีต่อต้านพระองค์อย่างรุนแรงว่าพระองค์ทรงละเมิดกฎวันสับบาโต	

พระเยซูเจ้าตรัสถามว่า	 “เป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือที่จะกระทำาความดีในวัน 

สับบาโต”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงห่วงใยว่า	 กฎของพระศาสนจักร

และกฎหมายต่างๆ	 ที่อาจเป็นอุปสรรคมิให้ประชาชนเข้าใกล้กับพระเยซูเจ้าได้ 

พระองค์ทรงรำาพึงว่าพระเยซูเจ้าทรงกระทำาสิ่งที่ผู้ถือตามกฎหมายต่อต้าน	

เช่น	 ทรงเสวยพระกายาหารกับคนบาป	 เพราะพวกเขากลัวว่ากฎบัญญัติจะ

ถูกละเมิด	 พวกเขาลืมว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งกฎบัญญัติ	 แต่ทรงเป็น

พระเจ้าที่ทรงกระทำาสิ่งที่จะทำาให้มนุษย์ประหลาดใจได้	 หากเราปล่อยให้ตัวเรา

พ่วงอยู่กับการปฏิบัติตามกฎบัญญัติอย่างเคร่งครัดตามตัวอักษร	เราอาจจะ

ปิดตัวเราไม่ให้พระเจ้าเสด็จเข้ามาในชีวิตของเรา	 กฎหมายย่อมดีหากกฎหมาย

สอนให้เราชิดสนิทกับพระเยซูเจ้า	 แต่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิบาย 

ว่า	 “หากกฎบัญญัติไม่ช่วยให้เราใกล้ชิดกับพระเยซูคริสตเจ้าก็เป็นกฎหมาย

บัญญัติที่ตายแล้ว”	

ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงเผยแสดงว่า 

กฎบัญญัติของพระองค์เป็นกฎแห่งความรัก 

โปรดทรงประทานความเมตตาและความรักซึ่งพระองค์ทรงมี 

เพื่อว่าพี่น้องชายหญิงของข้าพเจ้าแต่ละคน

จะได้พบกับแนวทางที่นำาไปสู่ความรุ่งโรจน์ 

ทั้งนี้ เดชะพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

ฉันพบพระได้อย่างไร? (๑)
สองปีมาแล้วตั้งแต่พบจุ๋ม
จริงๆ	แล้วไม่เคยได้รู้จักมักคุ้นกันมาก่อน
“คุณพ่อคะ...เพื่อนคนหนึ่งอยากจะรับศีลล้างบาป”
ใครก็รู้ว่าเรื่องอย่างนี้น่าจะติดต่อที่วัด
บ้านอยู่แถวศาลายาก็ไม่ห่างจากวัดหลายแห่งแถบนั้น
“เพื่อนไม่สะดวกไปวัด...เพราะไม่สบาย”
หน้าประตูมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
มีรถเปิดไฟฉุกเฉินรออยู่
“จุ๋มเลื่อมใสพระเจ้ามานานแล้ว...”	เธอเล่าถึงที่มาที่ไป
“อ่านพระคัมภีร์	พูดคุยกับพระ	เหมือนคุยกับพ่อ...”
พระคัมภีร์เล่มใหญ่ที่จุ๋มรักหวงแหนวางอยู่ไม่ไกลมือ
“ถึงยังจะไม่ได้ล้างบาป...แต่ก็ทำาตัวเป็นลูกพระมาโดยตลอด”
คำาพูดเรียบง่ายใบหน้าแจ่มใสไม่ส่อเค้ามะเร็งแม้แต่น้อย
“แต่ที่อยากล้างบาปเพราะอยากตายแบบลูกพระ...”
ใบรับศีลล้างบาปที่เตรียมมาใช้ยืนยันได้เมื่อถึงเวลานั้น
เช้าตรู่วันที่สิบสองกันยายนที่ผ่านมาจุ๋มไปอยู่อ้อมกอดพระเจ้า
สามีจะเข้ามาปลุกพบเธอนอนนิ่งใบหน้ายิ้มแย้ม
ตามคำาภาวนาที่เธอเขียนไว้ในท้ายบันทึกของเธอ
“พระเจ้าที่รักของลูก
ลูกไม่รู้ว่าลูกจะหมดลมหายใจวันไหน
แต่ลูกรู้ว่าพระองค์ได้จัดเตรียมหนทาง วัน เวลาที่เหมาะสม
ไว้ให้ลูกแล้ว
ขอให้ลูกถึงวันนั้นด้วยความสงบใจ
และไม่ทุกข์ทรมานด้วยเถิดพระเจ้า
ลูกรู้ว่าพระองค์อยู่เคียงข้างลูกเสมอ ไม่เคยทอดทิ้งลูกเลย
ลูกรักพระองค์ค่ะ อาแมน”
จุ๋มรู้ตั้งแต่ตอนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกที่โรงเรียนมานะศึกษา
เมื่อเธอชอบมองเข้าไปทางหน้าต่างวัดดูเด็กนักเรียนเข้าสวด
“ฉันได้เห็นสัญลักษณ์พระเยซูบนไม้กางเขนเป็นครั้งแรกที่นั่น
ตอนนั้นฉันเข้าใจว่าพระเยซูบนไม้กางเขนคือรูปเคารพของศาสนาอื่น
นึกแปลกใจว่าทำาไมคริสตชนไม่ทำารูปเคารพที่ดูสวยๆ ดูสง่า
ทำาไมจึงใช้รูปเคารพที่ดูโหดร้ายน่ากลัวเช่นนั้น”	เธอเขียนในบันทึก
“ซึ่งต่อมาภายหลัง ฉันจึงทราบว่า
พระเยซูบนไม้กางเขนไม่ใช่รูปเคารพ
แต่เป็นสัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมาย
เตือนให้คริสตชนระลึกถึงความรักอันมากล้นเกินพรรณนา
ของพระบิดาที่ส่งบุตรลงมายังโลก
ระลึกถึงความรักเมตตาอันสุดประมาณ
การเสียสละ การไถ่บาปของพระเยซู
เพื่อคนบาปอย่างเราทั้งหลายให้รอด...” เธอย้อนรำาลึก
“จนกระทั่งเย็นวันหนึ่ง...
เมื่อเหลียวซ้ายแลขวาว่าปลอดคนดีแล้ว
ฉันแอบเข้าไปในวัดนั้นคนเดียว
พระเยซูถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนติดแขวนไว้
วัดทั้งวัดเงียบกริบ มีเพียงแค่ฉันกับพระองค์
ฉันคุกเข่าลงบอกพระองค์ว่า
หนูออยากรู้จักพระองค์
ซิสเตอร์บอกว่าพระองค์เปี่ยมด้วยพระเมตตา
จะอธิษฐานขออะไรพระองค์ก็ได้...
ฉันนิ่ง สูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ 
เพราะนั่นเป็นการขอครั้งแรกในชีวิตวัยเด็กของฉัน
ต่อสิ่งที่ฉันเชื่อว่ามีอยู่จริงและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หนูอยากสอบได้ที่หนึ่งค่ะ...ฉันเปล่งเสียงลั่นวัด
ถ้าหนูสอบได้ที่หนึ่ง หนูจะนับถือคริสต์...
ฉันต่อรองกับพระองค์เสียด้วย ซึ่งไม่สมควรทำาเลย”
และพระเจ้าทรงให้...ให้มากกว่าที่เธอขออีกมากมาย	
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พระพักตร์แห่งความเมตตา (Misericordiae Vultus)

สมณโองการ เรื่องปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

โดย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
อนุกรรมการสื่อและสิ่งพิมพ์ คณะพระเมตตาประเทศไทย ผู้แปล

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

(อ่านต่อฉบับหน้า)

และพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าจะเดินตามท่าน ท่าน

จะทูลขอ และพระเจ้าจะทรงตอบ ท่านจะร้องขอ

ความช่วยเหลือ และพระองค์จะตรัสว่า “เราอยู่ที่นี่” 

ถ้าท่านจะเลิกข่มเหงผู้อื่น เลิกชี้หน้ากล่าวหาและ 

พูดร้ายต่อเขา ถ้าท่านแบ่งอาหารให้แก่คนหิว และ

ตอบสนองความต้องการของผู้มีทุกข์ ความสว่าง

ของท่านจะปรากฏขึ้นในความมืด และความมืดของ 

ท่านจะเป็นเหมือนเวลาเที่ยงวัน พระเจ้าจะทรงนำา 

ท่านตลอดไป จะตอบสนองความต้องการของท่าน 

ในแผ่นดินแห้งแล้ง จะทรงทำาให้กระดูกของท่าน

แข็งแรงท่านจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้ำารด เป็นเหมือน

พุน้ำาที่มีน้ำาไหลไม่หยุด”	(อสย	58:6-11)

	 ควรดำาเนนิการเริม่ตน้ทำาพธิ	ี“เฝา้ศลีมหาสนทิ 

24 ชั่วโมง”	 ในวันศุกร์และวันเสาร์ก่อนสัปดาห์ที่สี่ 

เทศกาลมหาพรตในทุกสังฆมณฑลมีคนจำานวนไม่น้อย 

รวมทั้งเยาวชนด้วย	 ที่กลับมารับศีลแห่งการคืนดี

ประสบการณ์นี้ย่อมทำาให้เขาเหล่าน้ันค้นพบวิถีทางที่

จะกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า	 โดยใช้ช่วงเวลาในการ

อธิษฐานภาวนาอย่างจริงจังและค้นหาความหมายในชีวิต	

เราจงตั้งศีลแห่งการคืนดี	 ณ	 จุดศูนย์กลางอีกครั้งหนึ่ง	

เพ่ือให้ผู้คนสามารถสัมผัสจับต้องความยิ่งใหญ่สง่างาม

แห่งพระเมตตาของพระเจ้าได้	ศีลแห่งการคืนดีนี้จะเป็น 

ต้นธารแห่งสันติสุขในจิตใจที่แท้จริงสำาหรับผู้สำานึกบาป

ทุกคน

	 ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้บรรดาพระสงฆ์ผู้อภัยบาป

เป็นพยานที่น่าเชื่อถือถึงพระเมตตาของพระบิดา	 เรา 

ไม่ได้เป็นพระสงฆ์ผู้อภัยบาปที่ดีด้วยตนเอง	 เราเป็น 

พระสงฆ์ผู้อภัยบาปท่ีดี	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	เม่ือเรายอมรับ

ว่าตัวเราเองเป็นผู้สำานึกบาปที่กำาลังเสาะแสวงหาพระ

เมตตาของพระองค์	 เราจงอย่าลืมว่าการเป็นพระสงฆ์

ผู้อภัยบาปหมายถึงการมีส่วนร่วมเต็มที่ในพระพันธกิจ 

ขององค์พระเยซูเจ้าเพื่อเป็นเครื่องหมายที่เป็นรูปธรรม 

ของความรักม่ันคงของพระเจ้าท่ีให้อภัยและช่วยวิญญาณ

ให้รอด	 เราผู้เป็นพระสงฆ์ได้รับพระพรแห่งพระจิตเจ้า

เพื่ออภัยบาปและเป็นภาระหน้าที่ของเราในเรื่องนี้	 ไม่มี

ใครใช้อำานาจเหนือศีลศักด์ิสิทธ์ิประการน้ีได้	 ตรงกันข้าม 

เราเป็นผู้รับใช้ที่ยึดมั่นในพระเมตตาของพระเจ้าด้วย

ภาระหน้าที่นี้	 พระสงฆ์ผู้อภัยบาปทุกองค์ต้องต้อนรับ

สัตบุรุษให้เหมือนกับบิดาในอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญ	คือ	

บิดาท่ีวิ่งออกไปพบลูกชายของตนโดยไม่คำานึงถึงเรื่อง

ที่ลูกผลาญมรดกจนสิ้นเนื้อประดาตัว	 บรรดาพระสงฆ์ 

ผู้อภัยบาปได้รับเรียกให้สวมกอดลูกผู้สำานึกบาปที่ 

กลับบ้าน	 ทั้งได้รับเรียกให้แสดงถึงความชื่นชมยินดีที่

ได้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่ง	 เราจงอย่าได้อ่อนใจที่จะออก

ไปหาลูกชายอีกคนที่ยืนอยู่ข้างนอกท่ีไม่อาจรื่นเริงยินดี

ด้วย	เพื่อชี้แจงให้เขาฟังว่าการตัดสินของเขานั้นเข้มงวด	

ไม่เป็นธรรมและไม่มีประโยชน์ในแง่ของความเมตตา

อันหาขอบเขตมิได้ของผู้เป็นบิดา	 พระสงฆ์ผู้อภัยบาป

จงอย่าถามคำาถามที่ไม่เกิดประโยชน	์ แต่จงตัดบทพูด

ท่ีลูกล้างผลาญเตรียมมาล่วงหน้าเหมือนกับผู้เป็นบิดา

ในเรื่องอุปมา	 เพื่อพระสงฆ์ผู้อภัยบาปจะได้เรียนรู้ที่จะ

รับฟังการร้องขอความช่วยเหลือและความเมตตาท่ี 

พรั่งพรูออกมาจากหัวใจของผู้สำานึกบาปทุกคน	 กล่าว

โดยย่อก็คือ	บรรดาพระสงฆ์ผู้อภัยบาปได้รับเรียกให้เป็น 

เคร่ืองหมายแห่งอำานาจหน้าที่ของพระเมตตาทุกเวลา	

ทุกแห่งหนและทุกสถานการณ์โดยไม่มีเงื่อนไข

 18.	 ระหว่างเทศกาลมหาพรตในปีศักดิ์สิทธิ์นี ้

ข้าพเจ้าตั้งใจจะส่งบรรดาธรรมทูตพระเมตตาออกไป	

เขาเหล่าน้ันจะเป็นเคร่ืองหมายของความกังวลใจฉัน

มารดาของพระศาสนจักรท่ีมีต่อประชากรของพระเจ้า

เพื่อช่วยให้เขาเหล่านั้นสามารถเข้าสู่ความอุดมเหลือล้น

ของธรรมล้ำาลึกอันเป็นรากฐานความเชื่อนี้	 จะมีบรรดา

พระสงฆ์ที่ข้าพเจ้าจะมอบอำานาจการอภัยบาปแม้กระทั่ง

การอภัยบาปท่ีสงวนไว้สำาหรับสันตะสำานักเพ่ือว่าอำานาจ

ที่พวกเขาได้รับมอบหมายทั่วทุกด้านในฐานะพระสงฆ์

ผู้อภัยบาปจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 ที่สำาคัญ	 พระสงฆ์เหล่านี ้

จะเป็นเคร่ืองหมายท่ีมีชีวิตของพระบิดาท่ีพร้อมจะ

ต้อนรับบรรดาผู้ที่กำาลังเสาะแสวงหาการประทานอภัย

จากพระองค	์พระสงฆ์เหล่านี้จะเป็นธรรมทูตพระเมตตา

อันเป็นต้นธารของการปลดปล่อย	 มีบทบาทความรับ

ผิดชอบอันน่าชื่นชมเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆ	 และ

เริ่มต้นชีวิตใหม่แห่งศีลล้างบาปอีกครั้ง	 ถ้อยความของ 

อัครสาวกท่ีว่า	“เพราะพระเจ้าทรงปล่อยให้มนุษย์ทุกคน

ไม่เชื่อฟังพระองค์ เพื่อจะได้แสดงพระกรุณา”	 (รม	

11:32)	จะเป็นแบบอย่างในพันธกิจของพระสงฆ์เหล่านี ้

อันที่จริงแล้ว	 ทุกคนได้รับเรียกให้ยึดเอาเสียงเรียกสู ่

ความเมตตาไว้โดยไม่มีข้อยกเว้น	ขอให้บรรดาธรรมทูต 

เหล่านี้จงปฏิบัติตามเสียงเรียกนี้ด้วยความมั่นใจว่าเขา

สามารถเพ่งมองพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็น	 “มหาสมณะที่

เพียบพร้อมด้วยพระกรุณาและทรงซื่อสัตย์ในการ

ติดต่อกับพระเจ้าไถ่โทษชดเชยบาปของประชากร

ได้”	(ฮบ	2:17)

	 ข้าพเจ้าขอให้บรรดาพ่ีน้องพระสังฆราชเช้ือเชิญ

และต้อนรับธรรมทูตเหล่านี	้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เพื่อ

พวกเขาจะได้เป็นผู้เทศน์สอนเรื่องพระเมตตาที่สามารถ

โน้มน้าวจิตใจผู้คนได้	 ขอให้แต่ละสังฆมณฑลทำาให	้

“พันธกิจสู่ประชาชน”	มีประสิทธิภาพในลักษณะที่ทำาให้

ธรรมทูตเหล่าน้ีเป็นผู้ป่าวประกาศความช่ืนชมยินดีและ

การให้อภัย	ขอให้บรรดาพระสังฆราชเฉลิมฉลองศีลแห่ง

การคืนดีร่วมกับสัตบุรุษ	เพ่ือว่าช่วงเวลาแห่งพระหรรษทาน 

ที่ปีศักดิ์สิทธิ์เสนอให้นี้	 จะทำาให้บรรดาบุตร-ธิดาของ

พระเจ้าจำานวนมากมายกลับมาสนใจเดินทางสู่บ้านพระ

บิดาอีกครั้งหนึ่ง	 ขอให้ผู้อภิบาลสัตบุรุษ	 โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงระหว่างพิธีกรรมในเทศกาลมหาพรต	 จงหม่ันเรียก 

สัตบุรุษให้กลับมา “สู่พระบัลลังก์แห่งพระหรรษทานด้วย

ความมั่นใจเพื่อรับพระกรุณา และพบพระหรรษทาน

เกื้อกูลในยามที่เขาต้องการ”	(ฮบ	4:16)

 19. ขอให้สารพระเมตตาไปถึงทุกคน	 ขออย่า

ให้ผู้ใดทำาเฉยเมยต่อเสียงเรียกให้มาสัมผัสพระเมตตา

เลย	 ข้าพเจ้าส่งคำาเชื้อเชิญสู่การกลับใจนี้ด้วยความ

กระตือรือร้นยิ่งกว่าเดิม	 ถึงผู้ที่มีพฤติกรรมที่ทำาให้เขา

ไกลห่างจากพระหรรษทานของพระเจ้า	 ข้าพเจ้าตั้งใจจะ

กล่าวถึงบรรดาสมาชิกเครือข่ายอาชญากรรมที่ทำาผิด

กฎหมายทุกประเภท	 ข้าพเจ้าขอร้องให้พวกเขาเปลี่ยน

วิถีชีวิตเสียเพื่อประโยชน์ของตัวเขาเอง	 ทั้งนี้ขอพึ่งพระ

บารมีองค์พระบุตรผู้ไม่เคยละทิ้งคนบาปทั้งๆ	 ที่ทรง

ละเว้นบาป	อย่าติดกับดักความคิดอันตรายที่ว่าชีวิตขึ้น

อยู่กับเงินทอง	 และคิดว่าเมื่อเทียบกับเงินทองแล้ว	 สิ่ง

อื่นใดก็ไร้คุณค่าหรือศักดิ์ศร	ีนี่เป็นแต่เพียงภาพลวงตา!	

เราไม่สามารถเอาเงินทองติดตัวไปชีวิตหน้าได้	 เงินทอง

ไม่ได้นำาความสุขมาให้	 ความรุนแรงท่ีสร้างความเจ็บปวด

เสียหาย	 เพ่ือสะสมทรัพย์สินเงินทองเป้ือนเลือดน้ันไม่ได้ 

ทำาให้คนเรามีอำานาจล้นฟ้าหรือเป็นอมตะได้	 ไม่ช้าก็เร็ว	

ทุกคนจะถูกพระเจ้าตัดสิน	ไม่มีใครสักคนหนีรอดไปได้

	 ขอมอบคำาเชื้อเชิญเดียวกันนี้ถึงบรรดาผู้ที่ก่อ

กรรมทำาเข็ญหรือมีส่วนพัวพันกับการทุจริตด้วย	 แผล

ติดเช้ือรุนแรงน้ีก็คือบาปหนักท่ีส่งเสียงร้องขอการแก้แค้น

ดังถึงสวรรค์	 เพราะบาปนี้คุกคามถึงรากฐานของชีวิต

ทั้งส่วนบุคคลและสังคมทีเดียว	 การทุจริตขัดขวางเรา 

มิให้เฝ้าดูอนาคตด้วยความหวังเพราะความละโมบท่ีใช้

อำานาจกดขี่ทำาให้แผนการของคนอ่อนแอพังทลายและ

เหยียบย่ำาคนท่ียากจนข้นแค้นท่ีสุด	 เป็นส่ิงช่ัวร้ายท่ีฝังตัว

อยู่กับพฤติกรรมในชีวิตประจำาวันจนแพร่กระจายออก

ไปทำาให้เกิดเรื่องอื้อฉาวใหญ่โต	 การทุจริตคือจิตใจที่

แข็งกระด้างชั่วช้า	จนแทนที่พระเจ้าด้วยภาพลวงตาที่ว่า

เงินทองเป็นรูปแบบหนึ่งของอำานาจมันเป็นผลงานของ

ความมืดที่ความหวาดระแวงและเล่ห์เพทุบายเลี้ยงไว้

	 Corruptio	optimi	pessima	นักบุญเกรโกรี ่

ผู้ยิ่ งใหญ่ได้ให้ เหตุผลที่ ดีไว้ เพื่อยืนยันว่าไม่มีใคร 

คาดคิดได้หรอกว่าตนเป็นอิสระจากการประจญล่อลวง	

ถ้าเราต้องการขับไล่มันออกไปจากชีวิตส่วนตัวและ 

วงสังคม	 เราจำาเป็นต้องสุขุมรอบคอบ	 เฝ้าระแวดระวัง

อยู่เสมอ	 ซื่อสัตย์	 โปร่งใส	 พร้อมกับมีความกล้าหาญที่

จะประณามการกระทำาผิดทั้งหมด	 ถ้าไม่มีการต่อต้าน

กันอย่างเปิดเผย	ไม่ช้าก็เร็ว	ทุกคนก็จะกลายเป็นผู้สมรู้

ร่วมคิดกระทำาความผิดและลงเอยด้วยการทำาลายชีวิต

ความเป็นอยู่ของเราโดยสิ้นเชิง
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

ชีวิตในอ้อมกอด
	 เม่ือคร้ังท่ีองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

เสด็จเยือนคริสตชนชาวฟิลิปปินส์	 ผมอยู่ที่นั่นครับ	

เหตุการณ์หนึ่งที่ตรึงใจผมไม่รู้เลือนคือ	 เด็กหญิงกลา

ซาลเล ปาโลมาร์ (Glyzelle	Palomar)	วัย	12	ป	ีเธอ

ได้รับโอกาสที่จะเข้าเฝ้าและเธอได้ถามพระองค์ทั้งน้ำาตา

นองหน้าว่า	“ทำาไมพระเจ้าปล่อยให้เด็กๆ	ต้องอยู่ตกอยู่ 

ในสภาพทุกข์ทรมานเช่นนี้”	 พระสันตะปาปาได้ทรงนิ่ง

และทรงตอบคำาถามน้ีโดยการเดินมาหาเด็กน้ัน	และกอดเขา 

ด้วยความรัก	 ประสบการณ์ชีวิตในประเทศฟิลิปปินส์

ของผม	 เป็นประสบการณ์เดียวกันกับความอบอุ่นใน

อ้อมกอดแห่งความรักน้ีเอง	 เป็นคุณค่าท่ีไม่อาจพรากไป 

จากผมได้	

	 “ชีวิตในอ้อมกอด”	 ชีวิตในช่วงสั้นที่ผมได้มี

โอกาสสัมผัสกับคริสตชนชาวฟิลิปปินส์นี้	 ผมรู้สึกเป็น

พระพรของพระเจ้าท่ีประทานแก่ผมผ่านทางบุคคลต่างๆ	

ที่ผมได้ไปประสบพบเจอ	 ผมได้ใช้ชีวิตอยู่กับนักบวช

คณะ	 Blessed	 Sacrament	 ซึ่งคณะนี้มีพระพรพิเศษ

เกี่ยวกับการเฝ้าศีลมหาสนิท	 แน่นอนครับ	 ผมเฝ้าศีล

ทุกวัน	เช้า	เย็นและโอกาสพิเศษต่างๆ	พร้อมกับเพื่อนๆ	

ในคณะ	 เพื่อนของผมมีทั้งคนฟิลิปปินส์	 เวียดนาม	 

อูกานดา	 และอัฟกานิสถาน	 ทุกคนมีบุคลิกลักษณะ 

ต่างกันมากแต่พวกเราอยู่กันได้อย่างมีความสุข	 การที ่

ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนเหล่านี	้ ทำาให้ผมเห็นถึงความเป็น

หนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักรสากล	ชีวิตของผมเหมือน 

ได้อยู่ในอ้อมกอดของพระศาสนจักร	 และผมรักพระ

ศาสนจักรนี้

			 ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นคริสตชน	 แต่สิ่งที ่

ผมเห็นนั้นพวกเขามิใช่แค่เป็นคริสตชนธรรมดา	 แต่

พวกเขาเป็นคริสตชนท่ีเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้น	

ทุกๆ	 วันพวกเขาจะต่ืนแต่เช้าไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	

มีการรวมกลุ่มกันสวดภาวนา	 เฝ้าศีลมหาสนิท	 และทำา 

กิจศรัทธาต่างๆ	ดวงตาของผมเห็นถึงความร้อนรนของ

บรรดาคริสตชน	 ดวงใจของผมเหมือนถูกกระตุ้นด้วยไฟ 

ไฟที่เสริมสร้างชีวิตปลุกความเชื่อของผมให้ลุกร้อน	ผม

รู้สึกว่า	ชีวิตสามเณรของผมมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งด้วย 

แบบอย่างแห่งวิถีชีวิตคริสตชนนี้			

	 คร้ังหน่ึงผมถามคุณพ่ออธิการเจ้าคณะว่า	

“ทำาไมคนฟิลิปปินส์ทานอาหารบ่อยจังครับ”	 ผมถาม

เช่นนี้เนื่องจากผมสังเกตว่า	 ทุกครั้งที่มีเวลาพักทุกคน

จะนำาอาหารขึ้นมาทานและคุยกันด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

แจ่มใส	 คุณพ่อตอบผมว่า	 “มันเป็นความลึกซึ้งของ

วัฒนธรรม”		การทานอาหารมิใช่แค่ทานให้อิ่มหรืออ้วน

เท่านั้น	แต่เป็นช่วงเวลาที่ได้แบ่งปัน	ได้สนทนา	และได้

พบปะกัน	 ผมเห็นด้วยกับความคิดเช่นนี	้ บุคลิกหนึ่งที่

ผมสัมผัสได้จากชาวฟิลิปปินส์	 คือชีวิตที่มีความสุขอยู่

เสมอ	 	 ผมคิดว่าเป็นชีวิตที่เปี่ยมด้วยพระพรจริงๆ	 ผม

สัมผัสได้ถึงความงดงามของวัฒนธรรม	 ที่เต็มไปด้วย

ความดีงาม	 วัฒนธรรมแห่งความสุขและการแบ่งปันนี้

คือชีวิตตามคุณค่าพระวรสารที่ผมเห็นได้	

	 ผมเชื่อว่า	เด็กหญิงกลาซาลเล	คงไม่ได้คำาตอบ 

ที่ชัดเจนจากคำาถามนั้น	 แต่ผมมั่นใจว่า	 อ้อมกอดที่เธอ

ได้รับจากพระสันตะปาปาผู้เป็นที่รักของเรา	 เป็นสัมผัส

แห่งความอบอุ่นที่มีคุณค่ามากกว่าคำาตอบใดๆ	 การที่

ผมได้อยู่ท่ามกลางคริสตชนผู้ร้อนรน	 ท่ามกลางความ

งดงามของวัฒนธรรม	 ท่ามกลางพี่น้องชาวฟิลิปปินส	์ 

นี่คือพระศาสนจักรที่โอบกอดผมไว้	 ความอบอุ่นนี้เป็น 

ความสุขที่ทรงคุณค่ามากกว่าคำาบรรยายใดๆ	 และเมื่อ

กลับมาที่ประเทศไทย	ผมจะสร้างอ้อมกอดเเห่งความรัก 

ของพระเจ้านี้	 ในพระศาสนจักรไทยเช่นกัน	 ขอขอบ 

พระคุณพระเจ้า	

      บร.กฤษฎา		ลิ้มเฉลิม		สังฆมณฑลราชบุรี	(ปี	5)
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หนังสือ

ความเชื่อ 
อันเป็นชีวิต
โดย พงศ์ ประมวล  
ราคา 120 บาท

ติดต่อ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

โทรสาร 0-2681-5401

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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รักแม่... รักษ์โลก (ต่อจากหน้า 2)

ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในเรื่องนี้นักบุญฟรังซิสแห่ง 

อัสซีซีเป็นแบบอย่างอันยอดเยี่ยมของการปกป้อง

ดูแลผู้อ่อนแอและสิ่งแวดล้อม แสดงออกถึงความ

ห่วงใยในธรรมชาติ ความยุติธรรมต่อคนยากจน 

การทำางานเพื่อสังคมและสันติภาพภายใน ทั้งหมดนี้

เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้”

กรุงเทพฯ l	 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา

สังคม	 แผนกสตรี	 และหน่วยงานฝ่ายสังคม	 ภายใต้

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	ร่วมกับคณะ

กรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม	 แผนกสตรี 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 	 สังฆมณฑลนครราชสีมา	

สังฆมณฑลจันทบุรี	 และสังฆมณฑลราชบุรี	 จัดสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ	 หัวข้อ	 “รักแม่...	 รักษ์โลก”	 ที่ห้อง 

อัลฟองโซ	ชั้น	3	อาคาร	Redeemer	Hall		บริเวณวัด

พระมหาไถ่	 เมื่อวันที่	 22	 สิงหาคม	 2015	 โดยมีผู้เข้า

ร่วมประมาณ	100	คน

	 ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ	 ปี	 2558	 สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	 พระราชทานคำาขวัญวันแม่แห่งชาติ	 ความ

ว่า	 “ดินและน้ำา ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้า

คือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ ์

รักดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล”	 ซึ่ง

เป็นคำาขวัญเพื่อให้เราทุกคนตระหนักถึงความสำาคัญ

ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างชัดเจน	

และสืบเนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้

ออกพระสมณสาส์น	 Laudato	 Si’	 “ขอสรรเสริญองค์

พระผู้เป็นเจ้า”	 ซ่ึงพระสมณสาส์นฉบับน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับ

สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสระบุ

ไว้ว่า	 “มนุษย์เราไถพรวนมากเกินไป	 แต่รักษาน้อยเกิน

ไป”

	 งานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพระ

สังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์	 ประมุขสังฆมณฑล

นครราชสีมา	 เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย		เป็นประธานและนำาการภาวนา	และกล่าว

เปิดการสัมมนา	 โดย ดร.ปรียาพร พรหมพิทักษ์ ผู้

อำานวยการกองส่งเสริมและสนับสนุน	 องค์การอิสระ

ด้านสิ่งแวดล้อม

	 ในช่วงเช้าของการสัมมนา	 มีการบรรยายจาก 

วิทยากร	2	ท่าน	คือ	ดร.จำาเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์  ผู้แทน 

ประจำาประเทศไทย	 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการ

อนุรักษ์ธรรมชาต	ิ IUCN	 บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์

สิ่งแวดล้อมโลก		วิกฤตสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย	และ 

คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, เอส.เจ.	 อาจารย์ประจำา

วิทยาลัยแสงธรรม	 บรรยายเกี่ยวกับพระสมณสาส์น	

Laudato	Si’	ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า	โดย ซิสเตอร์ 

ศรีพิมพ์ ซาเวียร	์ จิตตาธิการคณะกรรมการคาทอลิก

เพื่อการพัฒนา	 แผนกสตรี	 เป็นผู้ดำาเนินรายการ	 โดย

ก่อนปิดการสัมมนาในภาคเช้า	 พระภาณุ จิตตทันโต 

จากวัดพระราม	 9	 กาญจนาภิเษก	 ได้ร่วมสวดภาวนา

และสวดแผ่เมตตาร่วมกันกับผู้เข้าร่วมสัมมนา

	 ดร.จำาเนียร	 วรรัตน์ชัยพันธ ์ กล่าวว่า	 “การ

เปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่ได้นำาไปสู่ความยั่งยืน	แต่นำาไป 

สู่ความยับเยิน	 เริ่มต้นจากอุตสาหกรรม	 มีการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกมากมาย	 บรรยากาศของโลก	 ทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้เร่ิมเปล่ียนแปลงอย่างมหาศาล

จากฝีมือของมนุษย์	 การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยละเลย

เรื่องศีลธรรม	 ไม่สามารถนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องคิดให้ไกล	มองให้ยาว	การพัฒนา

ถ้ามองด้วยสายตาสั้น	ก็ได้เพียงความยับเยิน	แต่ถ้าหาก

มองให้ยาวไกล	 จะได้ความยั่งยืน	 ถ้าเราคิดถึงลูกหลาน

ในอนาคต	 เราก็จะมีสติมากขึ้น	 การพัฒนาในปัจจุบัน

ยังคิดแบบสั้น	 เพราะถ้าเราคิดถึงลูกหลาน	 มิติของการ

พัฒนาจะเปลี่ยนแปลงไป”

	 คุณพ่อพิเชฐ	แสงเทียน,	เอส.เจ.	บรรยายเก่ียวกับ 

พระสมณสาส์น	Laudato	Si’	ใจความตอนหนึ่งว่า “ใน

บทนำาของพระสมณสาส์นกล่าวถึงว่าโลกนี้เป็นมารดา

และพี่สาวของเรา	 พระสันตะปาปาเมื่อทรงออกพระ

สมณสาส์น	Laudato	Si’	ต่อสาธารณชน	และประกาศ

ออกสู่ทั่วโลกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา	 อยากให้เรื่อง

สิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นใหญ่เพื่อให้ท่ัวโลกได้ตื่นตัว

จริงๆ”

	 “พระสมณสาส์นฉบับนี้ออกมาเพื่อทุกคนที่

อาศัยอยู่บนโลกนี้	 ทั้งคริสตชนและผู้มีน้ำาใจดีต่างๆ	 จุด

ประสงค์ก็คือเพื่อที่จะเข้าสู่การเสวนากับทุกคนเป็น

พิเศษในหัวข้อเรื่อง	 “บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน”	 ท่าน

บอกว่าโลกนี้เป็นบ้านของมนุษย์ทุกคน	พระสมณสาส์น 

นี้ได้ชื่อมาจากบทสรรเสริญพระเจ้าของนักบุญฟรังซิส 

แห่งอัสซีซี	 ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของพระสันตะ 

ปาปาองค์นี้ด้วย	 เพราะท่านได้เลือกใช้ชื่อของนักบุญ

ฟรังซิสเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสันตะปาปา	 บท

สรรเสริญนี้มีเนื้อหาเตือนใจเราว่าโลกเป็นทั้งมารดาและ

พี่สาวของเรา	พี่สาวผู้นี้ส่งเสียงร้อง	เพราะความเสียหาย

ที่เราได้ก่อให้เกิดขึ้นกับเธอ”

	 “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้องการ

ให้เราย้อนกลับไปถึงสิ่งที่ท่านนักบุญยอห์น	 ปอล	 ที่	 2 

ได้เคยเรียกร้องเอาไว้ว่าให้มนุษย์เรากลับใจด้านส่ิงแวดล้อม	

ซึ่งในเรื่องนี้นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีเป็นแบบอย่าง 

อันยอดเย่ียมของการปกป้องดูแลผู้อ่อนแอและส่ิงแวดล้อม 

ซ่ึงแสดงออกถึงความห่วงใยในธรรมชาติ	 ความยุติธรรม

ต่อคนยากจน	การทำางานเพื่อสังคมและสันติภาพภายใน	

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้”

	 ในช่วงบ่ายของการสัมมนาคร้ังน้ี	 เป็นการสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการ	 “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่โรงเรียน-

ชุมชนคาร์บอนต่ำา”	จากทีมวิทยากรจากโครงการเทศบาล

ไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำา	สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย	 โดยมีการแบ่งเป็น	 6	กลุ่มย่อย	คือ	 เมือง	

บ้าน	 ชุมชน	 โรงเรียน	 สำานักงาน	 วัดหรือโบสถ์	 โดย

ตัวแทนของแต่ละกลุ่มได้ออกมานำาเสนอถึงสิ่งที่ได้

เรียนรู้จากข้อสรุปของแต่ละกลุ่มย่อย

	 16.00	น.	เสด็จเยี่ยมโรงเรียนแม่พระราชินีแห่ง 

	 ทูตสวรรค์พบปะเด็กๆ	และครอบครัวผู้อพยพ	

	 ใน	Harlem	นิวยอร์ก

	 18.00	น.	พิธีมิสซา	

	 ที่	Madison	Square	Garden	

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2015

	 08.40-09.30	น.	เสด็จฟิลาเดลเฟีย

	 10.30	น.	พิธีมิสซากับบรรดาพระสังฆราช		 	

	 พระสงฆ	์นักบวช	แห่งรัฐเพนซิลวาเนีย	

	 ที่อาสนวิหารนักบุญเปโตรและเปาโล

	 16.45	น.	พบปะเพื่อเสรีภาพในการนับถือ	 	

	 ศาสนา	กับชุมชนสเปน	และผู้อพยพอื่นๆ	

	 ที	่Independence	Mall	ในฟิลาเดลเฟีย

	 19.00	น.	ฉลองครอบครัว	และพิธีตื่นเฝ้า

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2015

	 09.15	น.	พบปะบรรดาพระสังฆราช	ร่วมงาน	

	 ชุมนุมครอบครัวโลก	ที่บ้านเณรนักบุญชาร์ล

	 	โบโรเมโอ	ในฟิลาเดลเฟีย

	 11.00	น.	เสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังที่ฟิลาเดลเฟีย

	 16.00	น.	พิธีมิสซาปิดงานชุมนุมครอบครัวโลก

	 19.00	น.	พบปะคณะกรรมการจัดงาน	

	 อาสาสมัคร	และผู้อุปถัมภ์	

	 ที่สนามบินฟิลาเดลเฟีย

	 19.45	น.	พิธีอำาลา

ตารางเสด็จเยือน (ต่อจากหน้า 3) 	 20.00	น.	เสด็จขึ้นเครื่องบิน

	 ออกจากฟิลาเดลเฟีย	สู่กรุงโรม

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2015

	 10.00	น.	เสด็จถึงสนามบิน	Ciampino	

	 กรุงโรม

เวลาแตกต่าง

กรุงโรม	 +2	 ชั่วโมง	 UTC	 ตามเวลาท้องถิ่น 

ฮาวานา	 Holguín	 Santiago	 -	 4	 ชั่วโมง	 UTC 

วอชังตัน	ดี.	ซี.	นิวยอร์ก	ฟิลาเดลเฟีย	-	4	ชั่วโมง	UTC

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

8 กันยายน 2015



ปีที่ 39 ฉบับที่ 41 ประจำ�วันที่ 4-10 ตุล�คม 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 14

คุณวัฒนา	ขาวอ่อน	ทำาบุญ														600			บาท

“ลูกหลาน”	อุทิศให้

		มารีอา	ล้ออิวจง																								300		บาท	

ครอบครัว	“บุญฤทธิ์ฤทัยกุล”	อุทิศให้

		โยเซฟ	สุรพงศ์	บุญฤทธิ์ฤทัยกุล							300		บาท

		เปาโล	สุวิทย์	บุญฤทธิ์ฤทัยกุล									300		บาท		

		อุทิศให้วิญญาณผู้ล่วงลับ														300		บาท

		อุทิศให้วิญญาณในไฟชำาระ												300		บาท

คุณวิลาสินี	ศุภลักษณ์	อุทิศให้

		เทเรซา	สมถวิล	เรียงเครือ													500		บาท

คุณธาริณี	บุญเจริญ																						600		บาท											

		อุทิศให้สเตฟาโน	อรุณ	อักแนส	วิเลี่ยม

		โรซา	ทัศนีย์	บุญเจริญ

 สำาหรับท่านที่ประสงค์จะสมทบกองทุนฯ เช็ค 
สั่งจ่ายการพิมพ์คาทอลิก หรือโอนเงินเข้าบัญชีออม-
ทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์	ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-2-
01976-5	 (หมายเหตุ เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้ง
ให้ทราบด้วยโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 
0-2681-5401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วย
ความขอบพระคุณ)
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 วั ด อั ค ร เ ท วด า 

ราฟาแอล ปากน้ำา จ.สมุทร-

ปราการ	 ฉลองวัดวันศุกร์ที่	

23	ตุลาคม	เวลา	10.30	น. 

พ ร ะ ค า ร์ ดิ นั ล ฟ รั ง ซิ ส 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช 	เป็นประธาน

 วัดแม่พระฟาติมา บางวัว อ.บางปะกง  จ.ฉะ- 

เชิงเทรา	ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี		24		ตุลาคม	 	เวลา		10.30		น. 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  มีชัย   กิจบุญช	ูเป็นประธาน	

 วัดราชินีแห่งสันติสุข สุขุมวิท 101 กรุงเทพ- 

มหานคร	ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 15	พฤศจิกายน	 เวลา	

10.00	 น.	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช 	เป็นประธาน	(ฉลองภายใน วันเสาร์ที่ 14 

พฤศจิกายน เวลา 17.00 น. คุณพ่อสุพจน	์ฤกษ์สุจริต	

เป็นประธาน) 

 วัดพระคริสตกษัตริย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	22	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.	

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  มีชัย   กิจบุญช	ูเป็นประธาน	

 

 

 วัดแม่พระลูกประคำา สัตหีบ จ.ชลบุรี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที	่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 มูซู	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

21	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.		 	

 วัดราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ	 ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	21	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

 วัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล จ.ราชบุรี  

ฉลองวัดและบวชสังฆานุกรคณะภราดาน้อยกาปูชิน	 

วันอาทิตย์ที่	11	ตุลาคม	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	เป็นประธาน

 วัดแม่พระสายประคำา หลักห้า จ.ราชบุรี 

สังฆมณฑลจันทบุรี

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 25	 ตุลาคม	 เวลา	 10.00	 น.	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธาน

 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)

 วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี	 ฉลองวัด 

และเสก-เปิดศาลาและสวนศักดิ์สิทธิ์ฯ	 วันเสาร์ที	่ 31 

ตุลาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย 

กิจบุญชู	 เป็นประธาน	 (วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม  

ฉลองภายใน เวลา 19.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ	

พิบูลย	์วิสิฐนนทชัย	เป็นประธาน)

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย จ. 

เพชรบูรณ์ ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 28	 พฤศจิกายน	 เวลา	

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

เป็นประธาน

 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.  

 วัดแม่พระสายประคำา อ.เมือง จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์	ฉลองวัดวันอาทิตย์ท่ี	11	ตุลาคม	เวลา		10.30	น. 

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธาน	

 วัดพระคริสตราชา เมืองคง  จ.นครราชสีมา 	

ฉลองวัดและฉลองหิรัญสมโภช	 (25	 ปี)	 การบวชเป็น 

พระสงฆ์ของคุณพ่อเจ้าอาวาส	วันเสาร์ท่ี	21	พฤศจิกายน 

เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ 

เป็นประธาน

 วัดมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์ อ.รัตน-

วาปี จ.หนองคาย ฉลอง	25	ปีวัด	และเปิดเสกหอระฆัง	

วันเสาร์ที	่7	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.	พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน	 (สอบถาม 

เส้นทางติดต่อคุณพ่อเลิศอัมพร	 พรมผาย เจ้าอาวาส 

โทร. 08-4322-5921, ครูมงคล	แสวงนาม ครูคำาสอน 

โทร. 08-3363-2034)

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

น�้ำผึ้งป่ำแท้
จำกบนดอย 

รำคำขวดละ 300.- บำท 

รำยได้สมทบทุน
สร้ำงวัดบนดอย 

จ�ำหน่ำยที่

โรงพิมพ์อัสสัมชัญ 

เวลำ 08.00-16.30 น.

โทรศัพท์ 0-2268-1646 

ถึง 8 กด 0

  

พระสมณสาส์น 

ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

(Laudato Si’)
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม

ราคา 90 บาท พิมพ์ครั้งที่	2

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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] 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	

และจิตวิญญาณ	 คุณสงวน โทร.	 08-1908-4766	

คุณเปรม โทร.	08-4700-8789 

] ฉลองอารามคาร์เมไลท์ สามพราน วันอาทิตย์ที่	

11	ตุลาคม	2015	เวลา	10.30	น.	พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล 

มีชัย กิจบุญช	ูเป็นประธาน

] คณะภราดาน้อย กาปูชิน ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบ 

พระคุณบวชสังฆานุกรของภราดาเปาโล ขวัญชัย 

เกษแก้ว และภราดาอันโตนีโอ สมภพ จงธีระธรรม 

ในวันอาทิตย์ที	่11	ตุลาคม	2015	เวลา	10.00	น.	โอกาส

ฉลองวัดนักบุญมาร์การิตา	 บางตาล	 	 จ.ราชบุรี	 	 โดย

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน	 พร้อมรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาส 

ครบ	 500	 ป	ี แห่งชาตกาลของนักบุญเฟลิเชแห่ง 

กันตาลิเช	ซึ่งเป็นนักบุญองค์แรกของคณะภราดาน้อย

กาปูชิน

] พระสังฆราชและคณะสงฆ์ สังฆมณฑลราชบุร	ี	ขอ

เชิญร่วมงานวันแพร่ธรรมสากล	 และร่วมขอบพระคุณ

พระเจ้าในโอกาส	 50	 ปีแห่งชีวิตสงฆ์	 (29	 เมษายน	

1965-2015)	 คุณพ่อยอแซฟ ชัยศักด์ิ ศรีทิพย์อาสน์ 

และวันกตัญญ	ูพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ คุณพ่อเปโตร บุญส่ง หงษ์ทอง คุณพ่อ

อันเดร ปรีชา พลอยจินดา	วันอาทิตย์ที่	18	ตุลาคม	

2015	ที่รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น	บอสโก	ราชบุรี	

พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา	10.00	น.	

] ขอเชิญร่วมงานฉลองวันแพร่ธรรมสากล อัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช	 เป็นประธาน	 วัน

อาทิตย์ที่	 18	 ตุลาคม	 2015	 ที่วัดนักบุญเปโตร	

สามพราน	สักการสถานบุญราศีนิโคลาส	บุญเกิด	กฤษ- 

บำารุง	เวลา	08.30-14.30	น.	

	 เวลา	 13.00-14.00	 น.	 บรรยายพิเศษพระ 

สมณสาส์นขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า	 (Laudato	

Si’)	โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 

] เชิญพบกับบูธหนังสือดี สื่อคาทอลิก	 ได้ในงาน 

มหกรรมหนังสือระดับชาติ ระหว่างวันที่	21	ตุลาคม	

ถึงวันที่	1	พฤศจิกายน	2015	เวลา	10.00-21.00	น.	ที่

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	บูธสื่อมวลชนคาทอลิก 

ประเทศไทย	N	09	โซน	C	

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก เดือนกันยายน	 เข้าเงียบ	Lectio	ที่

ศูนย์คามิลเลียน	ลาดกระบัง	วันศุกร์ที	่9	ตุลาคม	/	วัน

เสาร์ที	่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 

] คณะภราดาคาร์เมไลท์ ชาย	 ขอเชิญร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณเปิดอาราม	 อ.สามพราน	 จ.นครปฐม	 วัน

เสาร์ที	่ 21	 พฤศจิกายน	 2015	 เวลา	 10.00	 น.	 (อยู ่

ตรงข้ามอารามคาร์เมไลท	์สามพราน	(นักบุญเทเรซาแห่ง 

อาวีลา)	

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ	ขอเชิญรับการอบรมพระคัมภีร์สำาหรับคริสต- 

ชน	ครูคำาสอน	ผู้นำาบีอีซี	 และผู้สนใจ	หัวข้อ	 “หนังสือ

อพยพและเลวีนิติ”	 โดยคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์   

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ	์ทุกวันเสาร์ที	่7,	14,	21	และ	28	

พฤศจิกายน	2015	ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับ

ชาต	ิ (ศูนย์	 NCC)	 สามพราน	 สนใจติดต่อได้ที่คุณครู

ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ	โทรศัพท	์	0-2429-0124	ถึง	33 

E-mail:	bangkokbible@yahoo.com		ค่าลงทะเบียน	

คนละ	100	บาท		(รวม	4	ครั้ง)	

] 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-

1953	 หรือคุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.

com,	08-9117-9100

] ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิแบบ WCCM	กับคุณพ่อวิชัย 

โภคทวี, SJ	 ที่บ้านเซเวียร์	 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ

ที่นี่มีนัด
ทุกวันจันทร์	 เวลา	 17.00-18.00	 น.	 สอบถามได้ที ่

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

เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

= วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก วันเสาร์ที่	 7	

พฤศจิกายน	เวลา	10.00	น.

สังฆมณฑลเชียงใหม่

= วัดแม่พระแห่งลูร์ด ลำาปาง วันเสาร์ที่	 7	

พฤศจิกายน	2015

	 09.00	น.	 มิสซา-เสกสุสานนิคม	16

	 19.00	น.	มิสซา-เสกสุสานวัดแม่พระ

แห่งลูร์ด	ลำาปาง
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 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร	 คุณพ่อชาร์ลส์ โบโรเมโอ 

ประภาส  ทองอินทร์

การศึกษา

 ระดับประถมศึกษา	 โรงเรียนบ้านหนองรุง 

พระทะเล	จ.ศรีสะเกษ

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนอัสสัมชัญ

อุบลราชธานี	จ.อุบลราชธานี

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 โรงเรียนอาชีวะ

ดอนบอสโก	บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี

 ระดับอุดมศึกษา	วิทยาลัยแสงธรรม	นครปฐม

ประวัติชีวิตนักบวช

 โปสตุลันต์ 31	พฤษภาคม	ค.ศ.	2002

 เข้านวกภาพ	17	พฤษภาคม	ค.ศ.	2009

 ปฏิญาณตนครั้งแรก	3	พฤษภาคม	ค.ศ.	2010

 ปฏิญาณตนตลอดชีพ	25	มีนาคม	ค.ศ.	2015

คณะภราดาน้อย กาปูชิน (ต่อจากหน้า 4)
กระแสเรียกและรับการแต่งตั้ง

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร	์ 11	ธันวาคม 

ค.ศ.	2007	ที่อารามคณะภราดาน้อยกาปูชิน	สามพราน	

นครปฐม	 โดยคุณพ่อ Alexandro Ferrari เจ้าคณะ

แขวงลอมบาร์เดีย

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม 14	 สิงหาคม	

ค.ศ.	2010	ที่สามเณราลัยแสงธรรม	สามพราน	นครปฐม	

โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช

 คติพจน์ “ผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งใน

หมู่ท่าน	ก็จะต้องทำาตนเป็นผู้รับใช้ทุกคน”	(มก	10:44)

 ภราดาอันโตนีโอ สมภพ จงธีระธรรม สัตบุรุษ 

วัดนักบุญอันตน	โคกมดตะนอย	จ.ราชบุร	ีเกิดวันที	่24	

ตุลาคม	 	ค.ศ.	1983	บิดาชื่ออันโตนีโอ สมยศ  จง- 

ธีระธรรม มารดาชื่อมาทิลดา วรรภา จงธีระธรรม

จำานวนพี่น้องในครอบครัว	3	คน	(เป็นบุตรคนที่	3)

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร	คุณพ่อสมยศ  เทพสมุทร

การศึกษา

 ระดับประถมศึกษา	 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุ 

ประดิษฐ์	กรุงเทพมหานคร

	 ระดับมัธยมศึกษา	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	

จ.ชลบุรี

 ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม	นครปฐม

ประวัติชีวิตนักบวช

 โปสตุลันต์	31	พฤษภาคม	ค.ศ.	2006

 เข้านวกภาพ 17	พฤษภาคม	ค.ศ.	2009

	 ปฏิญาณตนครั้งแรก 3	พฤษภาคม	ค.ศ.	2010

	 ปฏิญาณตนตลอดชีพ	25	มีนาคม	ค.ศ.	2015

กระแสเรียกและรับการแต่งตั้ง

 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์และ 

ผู้ช่วยพิธีกรรม	14	สิงหาคม	ค.ศ.	2010	ที่สามเณราลัย

แสงธรรม	 สามพราน	 นครปฐม	 โดยพระอัครสังฆราช 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

 คติพจน์	“God		Alone”
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 ในตอนจบของหนังสารคดี เรื่องดังและยืนโรงได้ยาว(ผิดปกติ) เรื่อง

เอมมี่ ซึ่งเป็นชีวประวัติของนักร้องสาวชาวอังกฤษ กับเรื่องราวพลิกผันของ

ความสำาเร็จ ความล้มเหลว ยา ชีวิตรัก ชีวิตแบบสุด ๆ หรือการโหมกระหน่ำา

ของส่ือมวลชนแบบถาโถม ไม่ต้องรอการต้ังตัว จนในท่ีสุดเธอก็จากไปอย่างสงบ  

ทิ้งปริศนา ว่าเธอคงเสียชีวิตจากการดื่มเกินขนาดที่ร่างกายอันเปราะบางและ

อ่อนแอของเธอจะรับได้ ผมไม่แปลกใจว่าเรื่องนี้ทำาไมยืนโรงได้นานขนาดนั้น 

วิธีการเล่าเรื่องเป็นสิ่งที่จำาเป็นแม้เรื่องราวเหล่านั้นจะทรงพลังอยู่แล้ว ตอนจบ 

มีคำาเด็ด ๆ ส่งท้ายว่า “ชีวิตจะสอนเราเอง เมื่อเราใช้มันนานขึ้น” เป็นบทจบที่

สวยงาม และสรุปใจความสำาคัญสำาหรับผู้ผ่านชีวิตมาครึ่งชีวิตแบบผม

 สายฝนปลายกันยายนทำาเอาผมเกือบรับไม่ทัน อาการหวัดก่อตัวข้ึนมา 

ผมไม่มีเวลาพอจะพัก หรือผมไม่รู้จักจัดเวลา ยิ่งอาการแย่ลง งานที่ต้องใช้เสียง

ก็นัดกันมาโดยไม่รู้ตัวแต่งานทุกงานก็สร้างการเติบโตทางความคิด การเรียนรู้ 

ประสบการณ์ ซึ่งแตกต่อไม่รู้จบ

 ปีน้ีในการประกวดภาพยนตร์ส้ันของสภาการศึกษาคาทอลิก ท่ีส่ือมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย เป็นคนจัด มีความก้าวหน้าที่น่าสนใจหลายๆ ประเด็น  

1. แน่นอนมีทีมที่ส่งมากขึ้น 2. ในบรรดาทีมเหล่านั้นมีความหลากหลาย ทั้ง

พื้นที่ตั้งของโรงเรียน ที่สำาคัญคือบท จาก 10 ทีมที่เราตั้งใจจะให้ผ่านเข้ารอบ

คัดเลือก จึงรักพี่เสียดายน้อง ให้ผ่านไป 13 ทีม ในส่วนนี้เมื่อมีการอบรม มีมา

ร่วม 11 ทีม มีนักเรียนร่วม 90 กว่าและครูร่วม 10 คน ปีนี้เรามีพี่ ๆ ที่เคยผ่าน

ค่ายแบบนี้มาช่วยนำาสันทนาการ และสร้างบรรยากาศด้วย ยังไม่ค่อยเท่าไร แต่

น้ำาใจมาเต็ม ไฮไลท์สำาหรับผมมี 2 ช่วง คือ ช่วงลองกำากับ และช่วงลองปฏิบัติ 

ทำาหนังสั้น ๆ กัน 3 นาที โดยมีหัวข้อที่กำาหนดไปและให้ทีมคละโรงเรียนทั้ง 9 

ตอบโจทย์ให้ได้ ผมชอบความคิดของเด็ก การกล้าคิดกล้าแสดงออก อันนี้ 

ไม่นับรวมความเก่งที่คนรุ่นผมถ้ามาอยู่ในสมัยพวกเขาคงยกมือทั้งสอง และ

บอกเลย “ยอมครับ”

 มีโรงเรียนหนึ่งได้รับโจทย์ความพยาบาท เขาใช้ชื่อหนังสั้นของเขาว่า 

“ข้ามเส้น” เป็นเรื่องง่าย ๆ  ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เรื่องของหนึ่งชายสองหญิง เมื่อ

คนหนึ่งถูกเลือก คนหนึ่งก็ไม่สามารถทนต่อการถูกปฏิเสธ เมื่อความรักข้ามเส้น 

ชีวิตถ้าคิดจะใช้
ของความเป็นเพื่อน ผมนึกไปถึงครั้งแรกของการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น

เหมือนเราคลำาทาง แต่เมื่อใช้ชีวิตและประสบการณ์ไปสักพัก เราก็แม่นยำาขึ้น เรา

แม่นยำาขึ้น ตั้งแต่ชื่อประเด็นการประกวด “จะไม่มีใครไม่ถูกรัก” มีคนถามผม

ด้วยการต่อท้าย คำานี้ว่า “จริงเหรอ” ผมไม่มีคำาตอบที่ดี แต่ผมคิดว่า ใครก็ตาม

ที่ได้ทำาประเด็นนี้ ในใจเขาก็คงเริ่มที่ความคิดว่า เขาจะไม่ปล่อยใครไว้เพียงลำาพัง 

ผมบอกกับเด็กๆ ท่ีเข้ารับการอบรมในตอนท้ายด้วยคลิปวิดีโอ รายการเดอะว้อยส์ 

เป็นคลิปของคนที่โค้ชทั้ง 4 ไม่ได้หันมา แต่ชายผู้เข้าประกวดรอบ Blind 

Audition ในวันนั้นกลับพูดว่า “ผมจะทำาสิ่งที่ผมรักต่อไป” ผมเชื่อว่าเด็ก ๆ 

ที่มาสนใจเรื่องการทำาหนังจะมียีนส์คล้าย ๆ  กัน อย่างน้อยเขาก็รักหนัง ผมไม่เชื่อ 

ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นพิษภัย

 การใช้เสียงของผมยังดำาเนินต่อไปกับการประชุมเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่

ปลายปี กับกลุ่มดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในสภาพระสังฆราชฯ น่าสนใจดี วันหลังผม

คงมาเล่าให้ฟัง และก่อนมาเขียนบทความนี้ด้วยการมาแบ่งปันเรื่องสื่อมวลชน 

กับผู้เตรียมเป็นนักบวชหญิงในรุ่นโปสตุลันต์ ผมชอบความมีชีวิตชีวาของพวกเขา 

บางคร้ังก็ดูไม่ค่อยรู้อะไร บางทีผมสอนไปนึกไปว่าโลกใบน้ีบางมุมน่ากลัวจะตาย 

เมื่อปีที่แล้วผมมาแล้ว 1 รอบ แต่ปีนี้จาก 1 วันได้ไป 2 วัน ผมบรรยายบ้าง 

ฉายคลิปให้ดูบ้าง ทำากิจกรรมบ้าง ผมทิ้งท้ายวันแรกโดยเปิดคลิปหนึ่งให้ดูซึ่ง

ก่อนนี้ผมเล่าให้พวกเขาฟังว่า มีรายการของช่อง 3 โทรมาถามศัพท์ก่อนเที่ยง 

พอตกเย็นผมจึงเปิดให้ดูว่า มันเร็วจริง ๆ มันสะดวก และมันสามารถช่วยเราได้

เยอะ ผมพูดต่อไปอีกว่า “โลกคงจะเปลี่ยนไปอีกในสมัยที่พวกเราเป็นซิสเตอร์ 

อีก 2-3 ปีข้างหน้า แต่สิ่งที่ไม่เคยจะเปลี่ยนไปเลยคือ การเดินคู่ไปกับสังคมของ

พระศาสนจักร และสื่อข่าวดีของความรักของพระ ด้วยเครื่องมือใด ๆ ที่โลก

ให้กำาเนิด ตั้งรับให้ทัน เรียนรู้ให้ครอบคลุม ทุกสิ่งล้วนเอื้อต่อกันในหัวใจของ 

ผู้ที่รักในการอภิบาล”

 ชีวิตจะสอนเราเองเมื่อเราใช้มันนานขึ้น คงไม่พอถ้าเราไม่ได้มีโอกาส

บอกสอนผู้อื่นถึงสิ่งดี ๆ ระหว่างทางที่เราได้รับจากการเรียนรู้ชีวิต

บรรณาธิการบริหาร
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“ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก เขต 6” คุณพ่อเทิดศักดิ์    

กิจสวัสด์ิ  ผู้รับผิดชอบงานจิตตาภิบาลเขต 6 จัดกิจกรรมชุมนุมนักเรียน 

คาทอลิก เขต 6 ที่วัดนักบุญยอแซฟอยุธยา วันที่  11  กันยายน 2015 

เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกเขต 6 มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ 

โดยมีคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศ (MEP)   ศูนย์คำาสอนอัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ และครูคาทอลิกเขต 6 ร่วมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเป็นฐาน 

ต่าง ๆ   เช่น ฐานปีศักดิ์สิทธิ์   ฐานคณะสงฆ์ธรรมทูต (MEP)  ฐานกำาเนิด 

พระศาสนจักรในประเทศไทย ฯลฯ เป็นต้น 

“มิสซาเทิดเกียรติแม่พระ” วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหาร 

ธุรกิจ (DBAC) จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเทิดเกียรติแม่พระ โอกาสวันเกิดแม่พระ 

8 กันยายน 2015

“ให้โอวาท” ภราดาอนุศักดิ์  นิธิภัทราภรณ์  ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ต 

วิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-

ภาษาจีน ก่อนออกเดินทางเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีน 

(ระดับมัธยม)  มหาวิทยาลัยฉางโจว  สาธารณรัฐประชาชนจีน

“มิสซาปลงศพ บราเดอร์

ยอห์น สุรเดช กระแสสิงห์” 
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร  

สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน พร้อม

ด้วยพระสงฆ์ และสัตบุรุษ ในพิธีมิสซา

ปลงศพของบราเดอร์ยอห์น สุรเดช 

กระแสสิงห์   ที่วัดแม่พระมหาการุณย์ 

หนองบก ต.คำาตากล้า  อ.คำาตากล้า 
จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2015 ซึ่งเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน  

บราเดอร์เป็นสามเณรใหญ่ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  ชั้นปรัชญาปีที่ 2 



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 39 ฉบับที่ 41 ประจำาวันที่ 4-10 ตุลาคม 2015หน้า 20

ตอนที่ 22 หนังสือ - ข้างถนน

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

สมโภช 180 ปี 
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์ เจ้าอาวาส (อ่านต่อหน้า 4)

“รักษ์บ้านญวน”

 ผมเกือบผ่านชายคนน้ีไปเหมือนคนส่วนใหญ่ ชายผิวคล้ำา 

ดูเหนื่อยอ่อนกับชีวิต เหมือนกำาลังยืนคอยรถเมล์ เผอิญผมเห็น

หนังสือเล่มนั้น

 ไม่ใช่เรื่องปกติ ความคิดแวบแรก เขาคงหยิบมันมาจาก

ที่ไหนสักแห่ง แต่จากที่ไหน ผมไม่เชืื่อว่าเขาจะเปิดอ่าน แต่... 

เขาเปิด

 ในวันที่แดดร้อนและชีิวิตแล้ง หนังสือเล่มหนึ่งอยู่เป็น

เพื่อนคนข้างถนน ผมเดินผ่านชายคนนี้ไป แต่ความรู้สึกบางอย่าง

กำาลังเปลี่ยนแปลง...
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