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โคเออร์จัดงาน
วันกตัญญุตา 2015 
เพื่อรำาลึกถึงผู้มีพระคุณ
และขอบคุณผู้มีน้ำาใจดี

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2015 (อ่านต่อหน้า 4)

งานมารีอาโปลี เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว
เช้าตรู่วันที่ 30 กรกฎาคม 2015 ณ เดอะคาวาลี่คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา 

รถบัส รถตู้ รถยนต์ส่วนบุคคลทยอยกัน (อ่านต่อหน้า 13)

“หนึ่งในพระคริสต์” กรรมาธิการฝ่ายของสภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย พบปะสังสรรค์กับพี่น้องศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2015 ที่บ้านผู้หว่าน โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ 

จำาเนียร  สันติสุขนิรันดร์  ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

สำาหรับพ่ีน้องโปรเตสแตนท์ท่ีเข้าร่วมประกอบด้วย สภาคริสตจักรในประเทศไทย   

ศจ.ดร.ทวีศักดิ์  มหาชวโรจน์ ประธาน และคณะ รวม 3 ท่าน  สหกิจคริสเตียน

แห่งประเทศไทย  ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์  ประธาน และคณะ รวม 5 ท่าน   

สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย ศจ.ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์ ประธาน 

และคณะ รวม 8 ท่าน
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	 ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก 

ผู้นำาศาสนาต่างๆ	เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่จะทำาหน้าที่พิทักษ์

สันติราษฎร์ในอนาคตได้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และมี

ทัศนคติที่ดีตามหลักศาสนาและวิถีชีวิตของศาสนาอื่น

 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมี 3 ข้อคือ

 1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ในศาสนาตนเองเพิ่มขึ้น	กระบวนการอบรมได้เริ่มต้น 

ด้วยการละลายพฤติกรรม	 ทำาลายกำาแพงอคติที่มีอยู่

ในใจของแต่ละคนโดยทีมวิทยากรฝ่ายกิจกรรมซ่ึงนำา

โดยคุณณัฐคม จิตติรัตน์ (บาส) ได้นำากิจกรรมที่สอด

แทรกด้วยแง่คิดให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักคิดและเปิดใจ

ของตัวเองในการรับฟังและเข้าใจหลักศาสนาที่มีความ

แตกต่างกัน	 มีการปรับพื้นฐานความรู้	 และให้ความรู้

เรื่องพิธีกรรมคำาสอนและชีวิต	 ซึ่งมีคุณพ่อสมเกียรติ

บุญอนันตบุตร และคุณครูสมบัติ งามวงศ์ ได้มาเป็น

วิทยากรให้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคำาสอน	 และแก่น

ของความเชื่อของคริสตศาสนา

	 ในจำานวนผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้	99%	เป็น 

ผู้ที่นับถือพุทธศาสนา	 นอกนั้นมีผู้ที่เป็นมุสลิมและ 

คริสตศาสนิกชน	(โปรเตสแตนท์)	คำาสอนเรื่องพิธีกรรม 

บุคคลสำาคัญ	 และวันสำาคัญทางศาสนา	 เป็นอีกหัวข้อ

หนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรม	 เพราะ

ถือว่าเป็นเรื่องใหม่	 บางคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง	 แต่

ก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเรื่องของศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิทจะเป็น

ประเด็นที่ถูกซักถามจากผู้เข้าร่วมมาก	บางคำาถามเป็น

คำาถามที่ง่ายๆ	 แต่ก็เป็นข้อคิดให้แก่เราได้ว่ามีผู้คน

มากมายในสังคมไทยที่ยังไม่รู้ว่าคริสตชนเราปฏิบัติ

ศาสนาอย่างไร	 เช่น	 คริสตชนเข้าโบสถ์ทุกวันไหมและ

เข้าไปประกอบพิธีอะไรบ้าง	เป็นต้น

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติ

ที่ ดีตามหลักศาสนาและวิถีชีวิตของศาสนาอื่น

กระบวนการอบรมในข้อนี้ได้ใช้วิธีการนำานักเรียนนาย

สิบตำารวจทั้ง	 345	 นาย	 ไปดูของจริง	 คือพาไปเยี่ยม

ชมศาสนสถานของแต่ละศาสนาทั้ง	 4	 ศาสนา	 โดย

ในส่วนของคริสตศาสนาได้พาไปเย่ียมชมวัดแม่พระ 

ลูกประคำา	กาลหว่าร์	ซึ่งมีคุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ 

เจ้าอาวาส	 ให้การต้อนรับบรรยายถึงความเป็นมาของ

ชุมชนแห่งวัดกาลหว่าร์และศิลปะในวัด	นอกจากจะให้

ความรู้อย่างเต็มที่แล้ว	 คุณพ่อเจ้าอาวาสและซิสเตอร์

ยังเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างอิ่มหนำาสำาราญโดยไม่คิด

ค่าใช้จ่ายใดๆ	สร้างความประทับใจให้กับนักเรียนนายสิบ

ตำารวจเป็นอย่างมาก	สอดคล้องกับจิตตารมณ์ของพระ

เยซูเจ้าถึงเร่ืองความรักและการแบ่งปันอย่างเป็นรูปธรรม

	 การเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ เป็นสิ่ง ท่ีจะ

ทำาให้คนรุ่นหลังเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของการที่บรรดา 

มิสชันนารีได้เข้ามาเผยแผ่ศาสนาในประเทศไทย	 โดย

คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล	 บรรยายหัวข้อ	 “ประวัติ 

คริสตศาสนาในประเทศไทย”	 ประเด็นที่สำาคัญนี้ทำาให้

ข้าราชการตำารวจในอนาคตน้ีจะได้เข้าใจว่าศาสนาคริสต์

ไม่ใช่ศาสนาของชาวตะวันตกเท่าน้ัน	 แต่เป็นศาสนาที่ 

เกิดข้ึนในเอเชียน้ีเอง	ทัศนคติของการแบ่งแยกว่าศาสนา

เป็นของคนชาตินั้นคนชาตินี้ได้รับการอธิบายให้ผู้ฟัง 

พระสังฆราชชูศักดิ์ (ต่อจากหน้า 20)

ได้ รู้ถึงความทุ่มเทเสียสละและความรักต่อเพ่ือน

มนุษย์ท่ีแสดงออกโดยบรรดามิสชันนารีท่ีเข้ามาเพื่อให้ 

คนไทยได้รู้จักพระเยซูเจ้ามิสชันนารีมาเพื่อเผยแผ่

ศาสนาคริสต์ไม่ได้มาล่าเมืองข้ึน	 เพราะพระสันตะปาปา

ทรงกำาชับไว้ว่าห้ามทำาการค้าและยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

ยอมทุ่มเทชีวิตมาถึงสยามอย่างยากลำาบากแสนเข็ญ

เสียชีวิตระหว่างการเดินทางเป็นจำานวนมากแต่ก็ยอม

เดินทางมาเพ่ือแบ่งปันสิ่งท่ีดีแก่ชาวสยามอยากให้

ชาวสยามได้รับความรอดพ้นและนอกจากนั้นยังนำา

ระบบการศึกษาแบบตะวันตกท่ีทันสมัยและการรักษา

พยาบาลเข้ามาโดยคณะนักบวช	 ซ่ึงยังคงดำาเนินงานอยู่ 

จนถึงปัจจุบันเป็นประจักษ์พยานถึงคำาสอนของพระ

เยซูเจ้าได้เป็นอย่างดี

 3. เพ่ือความเข้าใจและเข้าถึงหลักการดำาเนิน

ชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสามารถนำา

ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ในมิติของภาคปฏิบัติ

น้ีได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้ารับการอบรม

เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการเข้าใจและ 

เข้าถึงประชาชนที่มีความแตกต่างหลากหลาย	 อันจะ

ทำาให้เกิดความร่วมมือและเกิดสันติสุขในสังคม

	 หลังจากการฝึกอบรมตลอดระยะเวลา	 5	 วัน

แล้วนักเรียนนายสิบตำารวจหลายคนได้สะท้อนว่าพวกเขา 

มีความมั่นใจในการทำาหน้าท่ี ท่ีต้องเกี่ยวข้องกับ

ประชาชนมากข้ึน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

กับศาสนาหรือศาสนิกของศาสนาอ่ืนและขอให้หลักสูตร

การฝึกอบรมศาสนิกสัมพันธ์นี้ได้คงอยู่ต่อไปเพื่อว่า

นักเรียนตำารวจรุ่นหลังจะได้มีความรู้ที่ถูกต้อง	 รู้จริง

และปฏิบัติได้ถูก

	 ข ณ ะ นี้ ผู้ ที่

มี ส่ ว น ใ น ก า ร จั ด ทำ า 

หลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์

สำาหรับนักเรียนนายสิบ

ตำารวจกำาลังสรุปข้อมูล

เพ่ือทำาการประเมินผล 

การจัดกิจกรรมเข้าค่าย 

อบรมครั้งนี	้ จากนั้นจะ 

นำาเสนอในคณะกรรมการ

ตำารวจแห่งชาติพิจารณา

ว่ า จ ะ เ อ าหลั ก สู ต รนี้

เข้าไปอยู่ในโครงสร้างของการฝึกอบรมตำารวจทั้ง

ประเทศหรือไม่	 ซึ่งโรงเรียนตำารวจทั้งประเทศที่มีอยู่	

10	 แห่ง	 และยังมีโรงเรียนนายร้อยตำารวจอีก	 1	 แห่ง

ถ้าผลปรากฏว่าทางโรงเรียนนายสิบตำารวจบรรจุเรื่อง

นี้เข้าไปในโครงสร้างหลักสูตรก็หมายความว่าเราต้อง

สร้างทีมวิทยากรทั่วประเทศขึ้นมาอีก	 10	 ชุด	 เพื่อจะ

รับใช้งานศาสนสัมพันธ์โดยเฉพาะแบบนี้ต้องเรียกว่า	

“งานเข้าเพียบ”	 ถ้าจะว่าไปแล้วเราก็พอคุยได้เต็มปาก 

เต็มคำาว่า	งานศาสนสัมพันธ์ในประเทศไทยไปโลดล้ำาหน้า 

กว่าประเทศอ่ืนๆ	น่ีคงจะพอทำาให้ผู้ท่ีทุ่มเทในงานศาสน- 

สัมพันธ์ตั้งแต่รุ่นแรกๆ	 มาจนถึงปัจจุบันรู้สึกชื่นอก 

ช่ืนใจกับผลงานที่เกิดจากการหว่านด้วยน้ำาตาช่วงเวลา	

50	 ปี	 บัดนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวด้วยเสียงเพลงแล้วขอ

สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

	 พระคุณเจ้าชูศักดิ์	 สิริสุทธิ์	 ซึ่งเป็นหัวหน้า

หลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์นี้	ได้บรรยายถึงหลักศาสน-

สัมพันธ์ว่า	 “การเรียนรู้ศาสนาไม่ใช่การท่ีจะเปล่ียนคนให้ 

ทิ้งศาสนาเดิมของตนมานับถือศาสนาใหม่ แต่เป็นการ 

เปิดใจที่จะรักเพื่อนพี่น้อง เข้าใจในหลักการของกัน 

และกัน แยกแยะให้ได้ถึงหลักศาสนาและคนที่ปฏิบัติ

ศาสนา เพราะบางคนเหมารวมว่าคนนี้ไม่ดีศาสนานั้น 

เสื่อมแล้ว ซึ่งเป็นการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอย่างมากๆ”

 คุณพ่อสมชาย หมอกครบุรี รายงาน
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พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ต่อจากหน้า 20)

คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย ผู้อำานวยการแผนก

พัฒนา	 คุณอัจฉรา สมแสงสรวง ผู้อำานวยการแผนก

ยุติธรรมและสันติ	 ร่วมด้วยพระสงฆ์ผู้อำานวยการศูนย์

สังคม	 ผู้อำานวยการแผนกในกรรมาธิการฝ่ายสังคม

(คาริตัส)	 พระสงฆ์ผู้สนใจงานอภิบาลและงานพัฒนา

สังคม	ผู้ปฏิบัติงานจาก	10	ศูนย์สังคมพัฒนา	 เข้าร่วม

จำานวน	 	 50	 คน	 โครงการ	 “พัฒนาศักยภาพบุคลากร	

ต่อการประกาศข่าวดีใหม่	 ในงานพัฒนา”	 ระหว่างวันที่ 

24-28	สิงหาคม	2015	 ที่ภูไอยรา	รีสอร์ท	จ.นครนายก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ 

ทำางานประกาศข่าวดี	 ด้วยการทำาความเข้าใจประวัติศาสตร์

เรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบัน	 ไตร่ตรองและแสวงหาแนวทาง

ทำางานด้วยการบูรณาการ	 พันธกิจ	 ส่งเสริมสิทธิมนุษย- 

ชน	ความยุตธิรรมและสนัตใินงานพฒันาสงัคมกระบวน- 

การ	Input	workshop	แบบ	See	Judge	Act		

	 คุณอัจฉรา	 สมแสงสรวง ผู้อำานวยการแผนก

ยุติธรรมและสันติ	 นำาเสนอช่วงแบ่งปันการทำางานใน

อดีต	 -	 ปัจจุบัน	 สรุป	 ภาพรวม	 1.	 จุดเปลี่ยนรูปแบบ

การทำางานที่แตกต่างจากอดีตสู่ปัจจุบัน	 คือ	 บุคลากร

ในอดีตลงไปทำางานกับชาวบ้าน	 กินอยู	่ ร่วมใช้ชีวิต

สัมผัสความเป็นจริงกับชาวบ้าน	 	 แต่ปัจจุบัน	 เน้นการ

ประสานเชื่อมโยง	 โดยส่งเจ้าหน้าที่ลงชุมชนร่วมกันกับ

แผนกอื่นๆ	 ในฝ่ายและร่วมกับผู้นำาชุมชน	 2.	 จุดอ่อน

ในงานพัฒนาบุคลากรขาดผู้สืบทอดงาน	 ผู้อำานวยการ

ในอดีตที่จะมารับผิดชอบงาน	 ผ่านการถ่ายทอดงานที่

เข้มข้นจากส่วนกลาง	 คือ	 สภาคาทอลิกเพื่องานพัฒนา	

พนักงานใหม่ๆ	ได้เรียนรู้งานจากรุ่นสู่รุ่น	เมื่อเกิดปัญหา

อุปสรรคก็ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ	 กัน	 ซึ่งกระบวนการ

เรียนรู้ดังกล่าว	 เกิดข้ึนในช่วงขณะท่ีทำางาน...	การทำางาน

เพื่อชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ มันทำาให้รู้สึกมีคุณค่า 

ได้รับพระพรเสมอๆ และได้รับการยอมรับจากชุมชน 

สังคม และครอบครัว 

 ดร.สุริชัย หวันแก้ว	 นำาเสนอสภาพปัญหา

ด้านสังคมที่ท้าทายงานพัฒนาสังคมในเรื่อง	 1.	 ความ

เหลื่อมล้ำาทางสังคม	 	 2.	ความเจริญกับความเหลื่อมล้ำา 

ภายในระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน	์3.	วัฒนธรรมทิ้งขว้าง 

ต่อการเลือกปฏิบัติต่อคนชายขอบ	4. ภาวะความเหลื่อม

ล้ำาและไม่เป็นธรรมและความเสี่ยงระดับโลก	 5. ฐานะ

คนนอกมองเข้าไปในพระศาสนจักร	 :	 ตอบสนองต่อ 

ปัญหาความเหลื่อมล้ำาอย่างไร		6. บทบาทพระศาสนจักร

ในขั้นตอนใหม่ของโลก			

 คุณพ่อยอด เสนารักษ์	 นำาเสนอแนวคิดทาง 

ศาสนา	:	มิติการทำางานพัฒนาสังคมวิเคราะห	์10	ประเด็น

เด่นจากพระสมณสาส์นฉบับใหม่ของสมเด็จพระ 

สันตะปาฟรังซิส เรียกร้องให้มี	 “การปฏิรูป	 เชิง

วัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง	พระสมณสาส์น	“ขอสรรเสริญ

องค์พระผู้เป็นเจ้า”	(LAUDATO	SI’)	1. มิติชีวิตฝ่ายจิต

เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำามาอภิปรายบนพื้นฐานธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อม	2.	คนจนได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศมากกว่าคนอื่น	 3.	 การมีน้อยเหมือน

การมีมาก	 4.	 ตั้งแต่นี้ไปขอให้คำาสอนด้านสังคมของ

พระศาสนจักรเน้นถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วย	5.	การ

อภิปรายเกี่ยวกับระบบนิเวศนั้นต้องอ้างอิงจากรากฐาน

ในพระคัมภีร์และธรรมประเพณีของพระศาสนจักร	 6. 

สรรพสิ่งในโลกผูกพันเช่ือมโยงกันหมดในทุกระบบชีวิต 

รวมท้ังเร่ืองเศรษฐกิจ	7. การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์	

เกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมควรได้รับการยกย่อง	และ

นำามาใช้ให้ถูกต้อง	8. ความเมินเฉยและความเห็นแก่ตัว 

ทำาให้ปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเลวร้ายขึ้น	 9. การ

เสวนาในระดับโลกและความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

เป็นสิ่งจำาเป็นที่สุด	10. เรียกร้องให้เริ่มต้นเปลี่ยนหัวใจ		

     คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ นำาเสนอแนวทาง 

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ต่อการทำางานพัฒนา

สังคม: เพื่ออาณาจักรจงมาถึง	 (รำาพึงไตร่ตรอง	 สมาธ	ิ

ภาวนา)	 1. น้ำาพระทัยของพระเจ้า: พันธสัญญา	 2.	 

ภาพลักษณ์ของพระเจ้า		2.1	พระผู้สร้าง	ปฐก	1:F		2.2	

ภาพลักษณ์ของพระเจ้ารัก/อภัยภาพลักษณ์ของพระเจ้า 

ในมนุษย์	 2.3	 มีศักดิ์ศรีเพราะเป็นภาพลักษณ์ของ

พระเจ้า	 	 2.4	 สามารถบรรลุชีวิตนิรันดร	 2.5	 มีความ 

ใกล้ชิดกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์		3. พระเยซูคริสตเจ้า 

องค์แห่งความรักและเมตตา	 4.	 รักพระเจ้า	 รักเพื่อน 

และรกัษโ์ลก			5. แรงบนัดาลใจ	:	Aspilation/	Inspiration 

 จากหัวข้อในช่วงการสัมมนาฯ คณะทำางาน

ได้จัดกระบวนการในการสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ	 คือ		

การอภิปรายกลุ่มใหญ่และสังเคราะห์ภาพรวม	 แบ่งกลุ่ม 

ย่อยเพื่อพูดคุยในเรื่อง	:	ความจริงในบริบทของตนเอง	/ 

คุณค่าในบริบทศาสนาและวัฒนธรรมในงานพัฒนา

สังคม/ไตร่ตรองและตอบสนองต่อเนื้อหาและแนวทาง

เพื่อก้าวเดินร่วมกันในงานพัฒนาสังคมและสรุป

แนวทางทำางานในอนาคต					

 สุดท้ายตั้งประเด็นท้าทาย สำาหรับศูนย์สังคม

พัฒนา		คือ	1.	จะให้งานสังคมเป็นเสาหลักของงานพระ

ศาสนจักรอย่างไร		2.	จะส่งเสริมงานด้านความยุติธรรม

และสิทธิมนุษยชนใน	Disac	อย่างไร	 	3. จะบูรณาการ

และประสานความร่วมมือทุกฝ่ายอย่างไร		4.	จะสืบทอด

บุคลากรอย่างไร		5.	ต้องการหนุน	เสริมจากหน่วยงาน

ในคาริตัสไทยแลนด์อย่างไร...	 พระสังฆราชยอแซฟ

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้ให้ข้อคิดว่า	 บทบาทพันธกิจ

ระหว่างหน่วยงานด้านสังคมระดับชาติคาทอลิก	 (คาริตัส 

ไทยแลนด์)	อันประกอบด้วยแผนกงานทั้ง	8	หน่วยงาน	

กับศูนย์สังคมพัฒนาทั้ง	 10	 สังฆมณฑล	 ที่มีจุดแข็ง 

เชิงบวก	 คือ	 1.	 ยึดคำาสอนพระศาสนจักรเป็นแนวทาง

ในการทำางานเหมือนกัน	2. มีวิสัยทัศน์พันธกิจเดียวกัน	

ซึ่งสอดคล้องและเกื้อหนุน	 จึงต้องหาแนวทาง/ความ

ร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจ 

คำาสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรให้เข้มข้นมากข้ึน 

ต่อไป

โคเออร์จัดงานวันกตัญญุตา (ต่อจากหน้า 2)

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประธาน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม เป็น

ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ วันกตัญญุตา 2015 

ของสำานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและ

ผู้ลี้ภัย (โคเออร์) ร่วมด้วยคุณพ่อจำาเนียร กิจเจริญ 

คุณพ่อวิศิษฏ์ หริพงศ์ โดยมีพระสงฆ์ นักบวช 

บรรดาอาสาสมัครคาทอลิกสงเคราะห์ เจ้าหน้าที ่

โคเออร์ และสัตบุรุษร่วมในพิธี ที่ห้องประชุมอาคาร

หนึ่งศตวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

 พระสังฆราชพิบูลย์	 ให้ข้อคิดในบทเทศน์ว่า 

“ถ้าพระเป็นเจ้าไม่เลือกสรรเรา	 เราก็ไม่มีตัวตน	 ไม่มี 

สิ่งใดเลย	 แต่เพราะพระองค์ทรงเรียกเราให้มาช่วยเหลือ

คนยากจน	 คนที่ตกทุกข์ลำาบาก	 แรงงานต่างด้าว	 และ 

ผู้ลี้ภัย	 เป็นต้น	 เราจึงเกิดมีสำานักงาน	 มีอาสาสมัคร	 มี

คนที่ช่วยเหลือ	 และทำาให้องค์กรนี้	 ขยายเติบใหญ่และ

พบความยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน	 ทุกปีจึงต้องขอบคุณพระ 

เป็นเจ้า	 แม้ทุกวันเราก็ขอบคุณอยู่แล้ว	 แต่ทุกปีต้อง

ขอบคุณยิ่งใหญ	่ ขอบคุณเยอะๆ	 และทุกคนมาชุมนุม

กันเพ่ือขอบพระคุณพระเป็นเจ้าท่ีพระองค์โปรดให้เรามี

ตัวตน	 มีความสามารถท่ีจะช่วยเหลือผู้ท่ีตกทุกข์ลำาบาก

เพราะว่าพระองค์ทรงซ่อนอยู่ในบุคคลเหล่านั้น	 ทำาให้

เราพบและเข้าใจพระเจ้าท่ีจะต้องผ่านความทุกข์ลำาบาก 

จึงจะประสบความสำาเร็จ	 ให้เราร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน	

ขอพระเป็นเจ้าโปรดทอดพระเนตรพวกเรา	 โปรดสงสาร

เรา	 และโปรดให้กิจการที่อยู่ในจิตใจของเราแต่ละคน

นั้นเพื่อรักและรับใช้พระองค์ต่อๆ	ไป”

	 งานกตัญญุตานี้เป็นงานท่ีสำานักงานคาทอลิก

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย	 หรือโคเออร	์ จัดขึ้น

เป็นประจำาทุกปีเพ่ือเป็นการขอบพระคุณพระเป็นเจ้าท่ี

ทรงอวยพรกิจการงานรักและรับใช้ให้ประสบผลสำาเร็จ

ด้วยด	ี อีกทั้งยังเป็นการรำาลึกถึงผู้มีพระคุณของโคเออร	์

ได้แก่	 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธาน 

โคเออร	์ และคุณพ่อบุญเลิศ ธาราฉัตร	 ซึ่งเป็นผู้ร่วม 

ก่อตั้งโคเออร	์นอกจากนี้ยังเป็นการขอบพระคุณบรรดา

ผู้มีน้ำาใจดีทั้งหลายที่ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 ของ 

โคเออร์ด้วยดีตลอดมา	

	 สำานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

และผู้ลี้ภัย	 หรือโคเออร	์ เป็นหน่วยงานท่ีไม่แสวงหา 

ผลกำาไร	 ดำาเนินงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	20	ธันวาคม	ค.ศ.	

1978	 เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยธรรมชาติและให้

ความช่วยเหลือบรรดาผู้ลี้ภัยและราษฎรไทยท่ีได้รับผล 

กระทบจากสถานการณ์อันสืบเนื่องมาจากผู้ลี้ภัย	 รวม

ถึงราษฎรไทยที่ยากไร้และด้อยโอกาสโดยยึดหลักของ

ความรัก	 ความมีเมตตาธรรม	 และมนุษยธรรม	 เป็น 

พื้นฐานในการดำาเนินการช่วยเหลือโดยไม่คำานึงถึง 

เชื้อชาติ	ศาสนา	เพศ	หรือลัทธิการเมืองแต่อย่างใด

	 พระสังฆราชพิบูลย์ให้สัมภาษณ์ว่า	 “งานนี้เป็น

งานของพระเป็นเจ้า	 พระเป็นเจ้าเป็นผู้ที่ให้สติปัญญา	

ให้แนวทาง	ให้กำาลังใจ	แล้วก็เปิดทางให้เกิดขึ้น	มีความ

สามารถเป็นไปได้	 ทุกอย่างนั้นพ่อคิดว่าเป็นเรื่องของ

พระเป็นเจ้าจริงๆ	 	 ถ้าพระเป็นเจ้าไม่โปรดปรานเราก็ไม่

สามารถที่จะทำางานได้	นี่คือเรื่องที่หนึ่ง

	 เรื่องที่สอง	งานที่จะช่วยเหลือคนอื่นนั้น	แต่ละ

คนมีพรของพระอยู่แล้ว	 แต่ละคนมีพรที่ไม่เหมือนกัน	

เพราะฉะน้ันถ้าหน้าที่ของพ่อก็คือดูซิว่าแต่ละคนเขามี

ความสามารถอะไร	 แล้วให้เขาได้ทำาในสิ่งที่เขาชอบทำา

(อ่านต่อหน้า 13)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

17 กันยายน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l คริสตชนที่ถูกเบียดเบียน	 คือเรื่องที่สมเด็จพระสัน

ตะปาปาฟรังซิสตรัสขณะที่พบปะกับนักบวชชาย-หญิง 

ราว	5,000	คนจากตะวันออกกลางที่มาเยือนกรุงวาติกัน 

พระองค์ตรัสตอนหนึ่งว่า	 “พ่อรู้ว่ามีนักบวชชาย-หญิง

จากประเทศอิรัก	 และซีเรียอยู่ที่นี่	 พ่ออยากจะเริ่มโดย

การพูดสักหน่อยหน่ึงถึงมรณสักขีแห่งประเทศอิรักและ

ซีเรีย	ผู้เป็นมรณสักขีในยุคสมัยของเรา	บางทีอาจมีบางคน

รู้จักพวกเขาเป็นการส่วนตัวเลยก็ได้”

	 พระสันตะปาปาทรงเน้นว่ามีคริสตชนถูก

เบียดเบียนมากขึ้นในทุกวันนี้มากกว่าในสมัยคริสตชน 

ยุคแรกๆ	พระองค์ทรงเล่าแบ่งปันเกร็ดประวัติที่พระองค์ 

ทรงรับรู้จากพระสงฆ์ชาวอิรักต่อว่า	 “สองสามวันก่อน	

ในจัตุรัสนักบุญเปโตรพระสงฆ์ชาวอิรักคนหนึ่งมาหาพ่อ

และมอบไม้กางเขนเล็กๆ	 เป็นไม้กางเขนที่พระสงฆ์ผู้

เป็นมรณสักขีถืออยู่เม่ือกำาลังถูกบั่นคอเพราะเขาไม่ยอม

ปฏิเสธพระเยซูเจ้า	 พ่อเก็บไม้กางเขนนั้นไว้ตรงนี้	 และ

พระองค์ทรงใช้พระหัตถ์ชี้ไปยังบริเวณดวงพระทัยของ

นักบวชหญิงจากประเทศซีเรียและอิรัก เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาที่กรุงโรม

ถ้วยกาลิกส์ของชาวอเมริกัน
รอคอยถวายแด่

พระสันตะปาปาฟรังซิส

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเล่าว่าทำาไมพระองค์ทรงพกไม้กางเขน

ของพระสงฆ์ผู้เป็นมรณสักขีชาวอิรัก

พระองค์”

l หลังจากปราศรัยกับประชาชนแล้ว	 ทรงตอบคำาถาม

สองสามข้อแก่นักบวชชาย-หญิงพระองค์ทรงเตือน 

พวกเขาให้หลีกเลี่ยงการนินทาเพราะมันนำาไปสู่การ

แตกแยก	พระองค์ยังทรงเตือนพวกเขาว่าชีวิตของพวกเขา 

ไม่ควรตั้งไว้บนกฎเกณฑ์ชุดใดชุดหนึ่งที่ทำาให้ละท้ิง

ความคิดสร้างสรรค์นั้นไป

18 กันยายน 2015 (เยราด โอ’คอนเนลล์)

l อเมริกันชนชั้นสามัญ	 850	 คนทั่วประเทศสหรัฐ 

อเมริกาส่งชิ้นส่วนเครื่องเงินรูปพรรณเล็กๆ	อันมีค่าของ 

ตนเพ่ือมอบให้นำาไปทำาถ้วยกาลิกส์รูปแบบศิลปะโกธิก

เพื่อถวายเป็นของขวัญแด่พระองค์โอกาสเสด็จเยือน

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ถ้วยกาลิกส์ได้รับการออกแบบ

และจัดทำาโดยช่างทำาเครื่องเงินชาวอาร์เจนติน่า	 นาย 

อาเดรียน	 ปัลลาโรลส์	 ผู้เป็นสหายของสมเด็จพระสัน 

ตะปาปาฟรังซิส	กำาลังขึ้นรูปอยู่ที่ร้านของเขาอยู่	ณ	กรุง

บัวโนสไอเรสช่วงหน้าร้อนนี้พอดี

l “เราได้รับแหวน	 สร้อย	 ต่างหู	 จี้ห้อยคอ	 กำาไลและ 

ช้ินส่วนเคร่ืองเงินชำารุด”	ปัลลาโรลส์	 เล่าให้เราฟัง	บางช้ิน 

ส่งมายังอาสนวิหารนักบุญปาตริกแห่งนครนิวยอร์ก		

บ้างก็ส่งไปยังครอบครัวหน่ึงในเมืองไมอาม่ี	 ซ่ึงอาสาเป็น 

ผู้รวบรวมชิ้นเงินแต่ส่วนใหญ่ส่งไปยังร้านของเขาใน

เมืองบัวโนสไอเรสโดยตรง

l เขาได้รับเครื่องเงินทั้งสิ้น	850	ชิ้น	หนัก	7.3	กิโลกรัม

(16.1	 ปอนด์)	 เขาหลอมเครื่องเงินในเตาแล้วลงมือทำา

ทันที	 “ถ้วยกาลิกส์นี้ทำาในนามของชนผู้ต่ำาต้อยผู้ซึ่ง

คงไม่มีแม้โอกาสที่จะได้พบกับพระสันตะปาปาหรือได้

สัมผัสมือกับพระองค์	 จึงทำาในนามของพวกเขาทุกคน”	

นายปัลลาโรลส์กล่าว

l ตามรายงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา	 การออกแบบ

ถ้วยกาลิกส์เป็นความคิดเริ่มต้นจากนายปัลลาโรลส์ 

เขาเล่าว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิหารท่ีโดดเด่น 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอาสนวิหารนักบุญ

ปาตริก

l ถ้วยกาลิกส์จะมีเครื่องหมายสื่อถึงหลายอย่าง	 นาย 

ปัลลาโรลส์อธิบาย	จะมีข้อกลมตรงฐานจับซ่ึงเช่ือมช่องว่าง 

สองช่วงเอาไว้	 แต่ละช่องว่างค้ำาด้วยเสา	 6	 ต้น	 สอง

ช่วงจะเป็นดังอัครสาวกทั้ง	 12	 องค์ผู้เป็นเสาหลักของ 

พระศาสนจักร	 ลายศิลปะแบบโกธิกตรงข้อจับนี้มีส่วน

ประกอบทั้งหมด	60	ชิ้น

l ตามแผนที่ประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งรัฐอลาสกา

และเกาะฮาวาย	จะขึ้นรูปติดไว้ตรงข้อกลมฐานที่จับเพื่อ

ว่าเมื่อพระสันตะปาปาทรงจับถ้วยกาลิกส์ยกขึ้นเวลา

ถวายมิสซา	 แผนที่นี้จะเป็นสัญลักษณ์ว่าพระองค์ทรง 

สวมกอดชาวอเมริกันทุกคน

l ลายประดับถ้วยกาลิกส์ยังมีอัญมณี	3	เม็ด	พลอยแดง 

ซัฟไฟร์และคริสตัลเป็นผลไม้แห่งสวนเอเดนติดไว้เป็น

เครื่องประดับตัวถ้วยกาลิกส์ด้วย	 สีของอัญมณีทั้งสาม

หมายถึงสีธงชาติประเทศสหรัฐอเมริกาและในเวลา

เดียวกันยังเป็นสีของสามเมืองที่สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิสจะเสด็จเยือน	 คือ	 กรุงวอชิงตัน	 ดี.ซี.	 นิวยอร์ก	

และฟิลาเดลเฟีย	 อัญมณียังหมายถึงสีอันโดดเด่นในรูป 

“พระมารดาทรงแก้ปม”	ท่ีรู้กันดีว่าพระคาร์ดินัลแบร์โกลิโอ 

ทรงศรัทธาเป็นพิเศษในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงทำางาน 

ในประเทศเยอรมนี	 ตรงข้ามกับตราพระสันตะปาปาจะ

แกะลายดอกกุหลาบของนักบุญเทเรซาแห่งลีซีเออซ์ท่ี

พระสันตะปาปาทรงศรัทธาเป็นพิเศษเช่นกัน

l กาลิกส์จากฐานสูง	30	ซม.	(ประมาณ	1	ฟุต)	ตรงฐาน

ยังมีธงชาติประเทศสหรัฐอเมริกาและธงกรุงวาติกัน	เป็น

เครื่องหมายความสัมพันธ์ของทั้งสองรัฐ	 ถ้วยกาลิกส ์

หนัก	1.2	กิโลกรัม	(2.6	ปอนด์)	และยังมีจานปาเตนา 

ใส่แผ่นปังที่ด้านใต้จานมีงานแกะสลักรูปพระมารดา

ทรงแก้ปมหนัก	 300	กรัม	 (0.66	ปอนด์)	 และเช่นกัน

มีอัญมณ	ี 3	 เม็ด	 คือพลอยแดง	 คริสตัลและซัฟไฟร ์

(แดง-ขาว-ฟ้า)	ติดอยู่ที่จานปาเตนานี้ด้วย

l ถ้วยกาลิกส์อันงดงามนี้ทำาจากชิ้นส่วนเครื่องเงิน

ถึง	 85	 ชิ้นซึ่งถ้าไม่ใช้สกรูยึดก็เชื่อมด้วยมือติดไว้	 งาน

ฝีมือทรงค่าได้รับคำาชื่นชมผ่านทางทวิตเตอร์จาก 

นายจารีตของพระสันตะปาปา	 มงซินญอร์กุยโด	 มาริน ี

และจะมอบถวายแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสใน

ระหว่างการเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา	และจะถวาย

วันไหนเมื่อไหร่ยังไม่แจ้งกำาหนดการขณะท่ีเขียนข่าวอยู่

นี้

l ยังมีเครื่องเงินเหลืออีก	 5.8	 กิโลกรัมหลังจากทำาถ้วย

กาลิกส์เสร็จแล้ว	 ปัลลาโรส์กล่าวว่าจะนำาออกขายและ

รายได้ถวายแด่พระสันตะปาปาเพื่อทรงใช่ในงานการ

กุศลตามพระราชอัธยาศัย
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“ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุข” (ลูกา 6:20)

	 เมื่อปี	2000	นักบุญยอห์น	ปอล	ที	่2	พระสันตะปาปา	ทรงรวบรวม

เยาวชนคริสตศาสนาและมุสลิมไปยังบนเนินเขา	 “บุญลาภ”	 ท่ีดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ	

พระองค์ตรัสเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกว่า	 “บุญลาภใหม่”	 เป็นบุญของ 

ผู้ท่ีหย่ิงจองหองและชอบความรุนแรง	ผู้ท่ีร่ำารวยโดยใช้ทุกวิธีการของผู้ไร้ความอาย 

ไร้ความสงสาร	คดโกง	ผู้ทำาสงครามแทนสันติภาพ	ผู้ที่ข่มเหง	พวกที่ขัดขวาง	

คนเหล่านี้คือผู้ที่สะดวกสบายในโลกและมีคนอิจฉาพวกเขา

	 เหล่านี้คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ	 “บุญลาภ”	 ที่พระเยซูเจ้าตรัสไว้กล่าว

คือ	“เป็นบุญของผู้ที่ยากจน	เป็นบุญของผู้ที่หิวกระหายในเวลานี้	เป็นบุญของ

ผู้ที่ถูกเบียดเบียน	 คนเหล่านี้แหละคือผู้ที่มีบุญอย่างแท้จริง	 และมีความสุข

ด้วย	เหตุว่าคำาว่าเป็นบุญที่พระเยซูเจ้าทรงใช้นั้น	มีความหมายว่า	“ความสุข” 

มีความสุขที่แท้จริงในบุญลาภเหล่านี้	 ในสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้	 ส่วนผู้ที่ติดตาม

บุญลาภใหม่คือบุญลาภของโลก	จะพบกับความผิดหวังและไม่พอใจ

	 “เสียงอะไรที่เยาวชนในศตวรรษที่	21	เลือกที่จะปฏิบัติตาม”	นักบุญ

ยอห์น	ปอล	ที	่2	พระสันตะปาปา	ถามพวกเขา	การมอบความเชื่อแด่พระเยซู

เจ้าหมายความว่า	 พวกเขาเลือกที่จะเชื่อในพระดำารัสของพระเยซูเจ้า	 แม้ว่า

มันจะดูเหมือนเป็นเรื่องแปลกและเลือกที่จะปฏิเสธ	 ที่จะป่าวประกาศความชั่ว	 

ไม่ว่าจะดูเหมือนว่าน่าเชื่อเพียงใด	 พระเยซูเจ้าไม่ทรงพอพระทัยที่จะตรัสว่า 

“จงทำาตามที่เรากล่าว”	 พระองค์ตรัสว่า	 “ตามเรามา”	 นักบุญเปาโลขอร้อง

จากเราเช่นเดียวกัน	 “จงแสวงหาสิ่งที่อยู่ในสวรรค์”	 นี่คือหนทางแห่งความรัก	

หนทางแห่งความจริง

 ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระบุตรของพระองค์ทรงเผยแสดงพระบุคคลของ

พระองค์ให้แก่พวกลูก ซึ่งเคล็ดลับของบุญลาภ พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่า

ความสุขที่แท้จริงจะพบได้ที่ไหน โปรดทรงช่วยให้ลูกติดตามพระเยซูเจ้าด้วย

ความยินดี และนำาผู้อื่นให้ติดตามลูกด้วยเทอญ ทั้งนี้ เดชะพระบารมีพระ 

คริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

เธอพบพระได้อย่างไร (๒)

บรรยากาศวัดกลับสงบเงียบอีกครั้ง
หลังจากจุ๋มทูลขอพระเจ้าตามที่ใจเธอบอก
แล้วก็อดแปลกใจและขำาตนเองไม่ได้
“สมัยเด็กๆ ฉันเรียนหนังสืออ่อนมาก
ไม่สนใจการเรียนเท่าไร
สอบได้ลำาดับที่เกือบท้ายๆ ของห้องเรียนเสมอ
ฉันกราบขอบพระคุณพระองค์
และรีบออกจากวัดก่อนที่จะมีใครมาเห็น
ฉันตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือมากขึ้น
ฉันรู้สึกว่าพระเยซูคอยดูคอยเตือนฉันให้ขยันเรียน
และในที่สุด...
พระเจ้าก็ประทานพระพรให้ฉันได้ที่ ๑ ในปีนั้น
...มันเหลือเชื่อ
มันเป็นที่ ๑ ครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของฉัน”
เธอย้อนกลับไปเหมือนทุกอย่างเพิ่งเกิด
หากเป็นเด็กคนอื่นได้ที่หนึ่งแล้วคงดีใจ...แล้วก็เท่านั้น
แต่จุ๋มรู้สึกเป็นพันธะทางใจ
เพราะการสอบได้ที่หนึ่งไม่ใช่การสวดแล้วได้
แต่ยังหมายถึงสัญญาที่ต้องทำาตาม
เป็นสัญญาใจที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิต
ซึ่งในวัยนั้นเธอยังไม่สามารถทำาตามที่สัญญาได้
ถึงอย่างไรสัญญาก็เป็นสัญญาสำาหรับเธอ
“เมื่อได้ที่หนึ่งแล้วใจของฉันก็กระวนกระวาย
เพราะได้สัญญากับพระองค์แล้วว่าจะนับถือคริสต์
ฉันแอบเข้าไปในวัดยามปลอดคนอีกครั้งหนึ่ง
‘พระเยซูเจ้าขา
หนูกลัวที่จะบอกใครๆ ว่าหนูนับถือพระคริสต์
แม่ต้องโกรธหนู ตีหนูแน่ๆ
เรารู้กันสองคนได้้มั้ยคะ’
ฉันร้องขอ วิงวอน
‘เรารู้กันสองคนได้มั้ยคะ เรารู้กันสองคนได้มั้ยคะ’
ฉันเงยหน้ามองพระเยซูที่ถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนเนิ่นนาน
รู้สึกถึงความสงบเงียบและรอยยิ้มจางๆ
ฉันเฝ้ารอให้พระองค์ตอบฉันแต่ทุกอย่างก็ว่างเปล่า
ฉันก้มกราบพระองค์หันหลังเดินออกจากวัดเงียบๆ
ความรู้สึกผิดเล็กๆ เกาะอยู่ใต้จิตสำานึก
ขณะที่ย่างก้าวห่างจากพระองค์...”
เธอเขียนความรู้สึกในขณะนั้นลงในบันทึก
ทุกอย่างยังชัดเจนเหมือนกำาลังเกิดขึ้น
แต่เมื่อมองย้อนกลับไปอีกครั้ง
เธอพบกับความจริงยิ่งใหญ่
“ฉันไม่รู้เลยว่าถึงฉันทอดทิ้งพระองค์ไป
แต่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งฉันเลย
พระองค์เฝ้ารอให้ฉันเดินกลับมาพระองค์อีกครั้ง”
เธอเขียนในบันทึกเหมือนจะย้อนเวลากลับไป
นับเป็นการเฝ้ารอที่นานแต่มั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย
ตั้งแต่ตอนนั้นจนเธอเรียนระดับปริญญาตรี
“ช่วงเวลาเหล่านั้น ฉันทอดทิ้งพระองค์
ไม่เคยเปิดใจพูดคุยหรือนึกถึงพระองค์อีกเลย
ฉันลืมพระองค์เสียสนิท
ขณะที่พระองค์ยังคงอยู่เคียงข้างฉัน 
คอยดูแลฉันอยู่เงียบๆ
ดั่งคนเลี้ยงแกะเฝ้าดูแกะของตนวิ่งเล่นเล็มหญ้าอยู่ที่ชายทุ่ง”
จุ๋มบันทึกความในใจเหมือนจะบอกย้ำาสิ่งที่เธอมั่นใจ
เธอลืมพระองค์...แต่พระองค์ไม่เคยลืมเธอ	
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พระพักตร์แห่งความเมตตา (Misericordiae Vultus)

สมณโองการ เรื่องปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

โดย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
อนุกรรมการสื่อและสิ่งพิมพ์ คณะพระเมตตาประเทศไทย ผู้แปล

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

(อ่านต่อฉบับหน้า)

	 นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิต

ของเรา!	 น่ีเป็นช่วงเวลาท่ีจะยินยอมให้จิตใจของเราได้รับ 

การสัมผัส!	เม่ือเผชิญหน้ากับพฤติการณ์ช่ัว	แม้อยู่ต่อหน้า 

อาชญากรรมที่ร้ายแรง	ก็เป็นช่วงเวลาที่จะฟังเสียงร่ำาร้อง 

ของผู้บริสุทธิ์	ที่ต้องสูญเสียทรัพย์สิน	ศักดิ์ศรี	ความรู้สึก

แม้กระทั่งชีวิต	การยึดติดกับแนวทางชั่ว	รังแต่จะปล่อย

ให้คนเราถูกหลอกลวงและตรอมใจเท่านั้น	 ชีวิตแท้เป็น

อะไรที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง	 พระเจ้าไม่เคยเอือมระอา

ที่จะช่วยเหลือเรา	 พระองค์ทรงยินดีสดับตรับฟังเสมอ	

เช่นเดียวกับข้าพเจ้า	ตลอดจนบรรดาพี่น้องพระสังฆราช 

และพระสงฆ์	 ส่ิงเดียวท่ีคนเราจำาเป็นต้องทำาก็คือตอบรับ 

คำาเชิญสู่การกลับใจและรักษาความถูกต้องระหว่างช่วง

เวลาพิเศษแห่งพระเมตตาที่พระศาสนจักรมอบให้นี้

 20.	 คงไ ม่ เป็นการหลงประ เด็นที่ จ ะ

ทบทวนดูความเช่ือมโยงระหว่างความเที่ยงธรรมและ

ความเมตตา	 ทั้งสองเรื่องนี้มิใช่ความเป็นจริงที่ขัดแย้ง 

กัน	แต่เป็นสองมิติในความเป็นจริงเดียวที่เผยให้ปรากฏ

อย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะทำาให้ความรักบรรลุถึงจุดสูงสุด 

โดยสมบูรณ์	ความเท่ียงธรรมเป็นกรอบความคิดพ้ืนฐาน 

สำาหรับสังคมพลเรือนซ่ึงมีเจตนาที่จะใช้หลักนิติธรรมใน

การปกครอง	 ทั้งยังเป็นที่เข้าใจว่าความเที่ยงธรรมนั้น

เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับปัจเจกบุคคล	 ในพระคัมภีร์มีการ

อ้างอิงถึงความเที่ยงธรรมของพระเจ้าและถึงพระเจ้า

ในฐานะ	 “ผู้พิพากษา”	 ไว้มากมายในข้อความเหล่านี้ 

เป็นท่ีรู้กันว่าความเท่ียงธรรมเป็นการปฏิบัติตามธรรม

บัญญัติโดยครบถ้วนสมบูรณ์	 และเป็นท่าทีของชาว

อิสราเอลที่ดีทุกคนที่สอดคล้องกับพระบัญญัติของ

พระเจ้า	 กระนั้นก็ดี	 ไม่บ่อยนักที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวนำา 

ไปสู่แนวความคิดที่ยึดถือกฎหมายตามตัวอักษรโดย

บิดเบือนความหมายเดิมและปิดบังคุณค่าที่ลึกซ้ึง

ของความเที่ยงธรรมไป	 เพื่ออยู่เหนือทัศนคติที่ยึดถือ

กฎหมายตามตัวอักษรน้ี	 เราจำาต้องระลึกว่า	ในพระคัมภีร์

นั้น	 เข้าใจว่าความเที่ยงธรรมโดยพื้นฐานแล้วเป็นการที่ 

ผู้มีความเช่ือปล่อยวางตนเองให้เป็นไปตามพระประสงค์

ของพระเจ้า

	 ส่วนพระเยซูเจ้านั้น	พระองค์ทรงกล่าวถึงความ 

สำาคัญของความเชื่อนอกเหนือจากการปฏิบัติตามธรรม

บัญญัติ	ในแง่นี้เองที่เราต้องเข้าใจพระวาจาของพระองค์	

ขณะท่ีพระองค์ประทับท่ีโต๊ะอาหารกับมัทธิว	คนเก็บภาษี

และคนบาปหลายคน	พระองค์ตรัสตอบชาวฟาริสีที่ท้วง 

ติงพระองค์ว่า “จงไปเรียนรู้ความหมายของพระวาจา 

ที่ว่า ‘เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่อง

บูชา’ เพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่

มาเพื่อเรียกคนบาป”	(มธ	9:13)

	 เบื้องหน้าภาพความเที่ยงธรรมท่ีเป็นแต่เพียง

การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติที่ตัดสินคนอย่างง่ายๆ	ด้วย

การแบ่งพวกเขาออกเป็นสองกลุ่ม	คือ	คนชอบธรรมและ

คนบาป	 พระเยซูเจ้าทรงมุ่งหน้าเปิดเผยพระพรยิ่งใหญ่ 

แห่งพระเมตตาท่ีเสาะแสวงหาคนบาปและเสนอการ

อภัยโทษและความรอดพ้นให้แก่พวกเขา	 เรารับรู้ได้ว่า

ทำาไมพวกฟาริสีกับธรรมาจารย์ท่ีสอนธรรมบัญญัติจึง 

ไม่ยอมรับพระเยซูเจ้า	ที่ทรงมองเห็นการปลดปล่อยของ

พระเมตตาดังกล่าวเป็นต้นธารชีวิตใหม	่ในการพยายาม

รักษาธรรมบัญญัต	ิ พวกเขาเพียงแต่วางสัมภาระหนัก

บนบ่าคนอ่ืนและทำาให้พระเมตตาของพระบิดาเส่ือมลง	

การเรียกร้องให้สัตบุรุษปฏิบัติตามธรรมบัญญัตินั้นต้อง

ไม่ไปขัดขวางมิให้เขาได้รับการปฏิบัติที่สมควรในเรื่องที่

เกี่ยวพันกับศักดิ์ศรีของมนุษย์

	 การท่ีพระเยซูเจ้าทรงทำาให้ข้อความจากพระ 

คัมภีร์ประกาศกโฮเชยาท่ีว่า	“เราต้องการความรักม่ันคง

ไม่ประสงค์การถวายบูชา”	(ฮชย	6:6)	เป็นเรื่องน่าสนใจ

นั้นมีความหมายในเรื่องนี้	 พระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่านับ

จากเวลานั้นเป็นต้นมา	 การดำาเนินชีวิตของบรรดาศิษย์

ของพระองค์นั้นต้องให้ความเมตตาเป็นศูนย์กลาง	 ดัง

ท่ีพระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เห็นโดยการร่วมรับประทาน

อาหารกับคนบาป	 พระเมตตาได้รับการเปิดเผยว่าเป็น 

ลักษณะท่ีแท้จริงแห่งพระพันธกิจของพระเยซูเจ้าเป็น 

การร้องถามบรรดาผู้ที่มาฟังพระองค	์ ที่เน้นธรรมเนียม

ปฏิบัติของธรรมบัญญัต	ิในทางตรงกันข้าม	พระเยซูเจ้า

กลับทรงอยู่เหนือธรรมบัญญัต	ิ กลุ่มคนที่พระองค์ทรง

คบหา	 พร้อมกับธรรมบัญญัติที่คำานึงถึงคนบาปทำาให้

เราเข้าใจความล้ำาลึกแห่งพระเมตตาของพระองค์

	 นักบุญเปาโลอัครสาวกได้ออกเดินทางเช่น

เดียวกัน	ก่อนพบพระเยซูเจ้าบนเส้นทางสู่เมืองดามัสกัส	

เขาอุทิศชีวิตให้กับการปฏิบัติตามความถูกต้องตาม

ธรรมบัญญัติด้วยความกระตือรือร้น	 (เทียบ	 ฟป	 3:6)	

การกลับใจมาหาพระคริสตเจ้าเปลี่ยนเปาโลให้มองเห็น

ตรงกันข้าม	ถึงขั้นที่เขาเขียนถึงชาวกาลาเทียว่า	“เรามี

ความเช่ือในพระคริสตเยซู เพ่ือจะได้เป็นผู้ชอบธรรม

โดยอาศัยความเช่ือในพระคริสตเจ้า มิใช่จากการปฏิบัติ

ตามธรรมบัญญัติ เพราะไม่มีมนุษย์คนใดเป็นผู้ชอบ-

ธรรมจากการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ”	(กท	2:16)

	 ความเข้าใจของนักบุญเปาโลในเรื่องความ 

เท่ียงธรรมเปล่ียนไปโดยส้ินเชิง	 เด๋ียวน้ีเขาให้ความสำาคัญ

กับความเชื่อเป็นอันดับแรก	มิใช่ความเที่ยงธรรม	ความ

รอดพ้นไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติตามธรรมบัญญัต	ิ แต่

เกิดจากความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า	 การสิ้นพระชนม์

และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์นำาความรอดพ้น

มาพร้อมกับพระเมตตาที่บันดาลความชอบธรรม	 บัดนี้

ความเท่ียงธรรมของพระเจ้าเป็นพลังการปลดปล่อย

บรรดาผู้ตกเป็นทาสของบาปและผลจากบาปความ

เที่ยงธรรมของพระเจ้าคือพระเมตตาของพระองค์ 

(เทียบ	สดด	51:11-16)

 21. พระเมตตาไม่ขัดกับความเที่ยงธรรม	 แต่

แสดงถึงวิธีการที่พระเจ้าพยายามช่วยเหลือคนบาป

มากกว่า	 โดยทรงเสนอช่องทางใหม่ๆ	 ให้เขาตรวจสอบ

ตนเอง	เปลี่ยนแปลงและเชื่อ	ประสบการณ์ของประกาศก 

โฮเชยาช่วยให้เรามองเห็นจุดที่พระเมตตาเลิศล้ำากว่า

ความเท่ียงธรรมในยุคที่ประกาศกมีชีวิตอยู่นั้นเป็นยุคที่

น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวยิว	 อาณาจักรกำาลัง

สั่นคลอนเกือบจะล่มสลาย	 ประชากรไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อ

พันธสัญญา	พวกเขาได้พลัดหลงจากพระเจ้าและสูญเสีย

ความเชื่อของบรรพบุรุษ	 ตามเหตุผลของมนุษย์แล้วดู

เหมือนเป็นเร่ืองสมเหตุสมผลสำาหรับพระเจ้าท่ีจะทรง

คิดทอดทิ้งประชากรที่ไม่ซื่อสัตย์	 พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติ

ตามข้อตกลงกับพระเจ้า	จึงสมควรได้รับการลงโทษ	พูด

ง่ายๆ	ก็คือ	สมควรถูกเนรเทศ	ถ้อยความของประกาศก

ยืนยันถึงเรื่องนี้ว่า	 “เขาจะไม่กลับไปแผ่นดินอียิปต์ 

อัสซีเรียจะเป็นกษัตริย์ปกครองเขา เพราะเขาไม่ยอม 

กลับมาหาเรา”	 (ฮชย	 11:5)	 แต่ทว่า	 หลังจากภาวนา 

อ้อนวอนขอความเป็นธรรม	ประกาศกก็เปล่ียนคำาบรรยาย

ทั้งหมดและเปิดเผยพระพักตร์ท่ีแท้จริงของพระเจ้าว่า	

“เอฟราอิมเอ๋ย เราจะละทิ้งท่านได้อย่างไร อิสราเอล

เอ๋ย เราจะมอบท่านให้ผู้อื่นได้อย่างไร เราจะให้ท่าน

เป็นเหมือนเมืองอัดมาห์หรือทำากับท่านเหมือนกับ

เมืองเศโบยิมได้อย่างไร ใจของเราปั่นป่วนอยู่ภายใน 

ความเอ็นดูของเราก็คุกรุ่นขึ้น เราจะไม่ลงอาญาตาม

ที่เราโกรธจัด เราจะไม่ทำาลายเอฟราอิมอีก เพราะ

เราเป็นพระเจ้า มิใช่มนุษย์ เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในหมู่

ท่าน เราจะไม่มาด้วยความโกรธ”	 (ฮชย	 11:8-9)	 ดู

เหมือนว่านักบุญออกัสตินก็แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ข้อความของประกาศกไว้	 ท่านกล่าวว่า	 “พระเจ้าทรง

ระงับความโกรธได้ง่ายกว่าทรงระงับความเมตตา” 

[บทเทศน์เรื่อง	 สดด	 76,	 11]	 แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริง

พระเจ้าทรงโกรธไม่นาน	แต่พระเมตตาของพระองค์ดำารง

อยู่เป็นนิตย์

	 ถ้าหากพระเจ้าทรงจำากัดพระองค์อยู่ที่ความ

เท่ียงธรรมเท่านั้นพระองค์ก็คงจะยุติการเป็นพระเจ้า	

แล้วก็คงจะเป็นเหมือนกับมนุษย์ที่เพียงแต่สั่งให้เคารพ

ธรรมบัญญัติแทน	แต่ความเที่ยงธรรมเพียงอย่างเดียวยัง

ไม่พอ	 ประสบการณ์บอกให้รู้ว่าลำาพังการขอความเป็น 

ธรรมย่อมทำาลายความเป็นธรรม	 นี่คือเหตุผลที่พระเจ้า

ทรงย่ิงใหญ่กว่าความเท่ียงธรรมด้วยพระเมตตาและการ

ประทานอภัย	 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความเที่ยงธรรม

ต้องถูกลดทอนคุณค่าหรือต้องยอมอ่อนข้อให้จนเกิน

ความจำาเป็น	ตรงกันข้าม	คนทำาผิดก็ต้องชดใช้	อย่างไร

ก็ตาม	น่ีเป็นเพียงจุดเร่ิมต้น	มิใช่ปลายทางของการกลับใจ 

เพราะคนเราเริ่มรับรู้ความอ่อนโยนและพระเมตตาของ

พระเจ้า	พระเจ้ามิได้ทรงปฏิเสธความเท่ียงธรรม	ดูเหมือน 

พระองค์จะทรงอยู่เหนือกรอบของความเท่ียงธรรม

เพราะผลที่ตามมานั้นยิ่งใหญ่กว่า	 ทำาให้เราได้รับความ

รักอันเป็นรากฐานของความเที่ยงธรรมที่แท้จริง	เราต้อง 

พิจารณาส่ิงท่ีนักบุญเปาโลกล่าวไว้ให้จงดี	หากเราต้องการ

หลีกเลี่ยงการทำาสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างที่นักบุญเปาโล

ตำาหนิชาวยิวในสมัยของท่าน	
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

หนี ตอบโต้ หรือ สร้างสันติ
เพื่อตอบโต้ข้อขัดแย้ง

	 การทำางานเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง	 มิได้เป็น 

การตอบตามธรรมชาติมนุษย์เรา	 	 บางคนจึงมองว่าข้อ

ขัดแย้งเสี่ยงอันตราย		จึงพยายามหนี		บางคนพยายาม

จัดการอย่างรวดเร็วให้ถึงที่สุด		บางคนมองข้อขัดแย้ง

แตกต่างออกไป	 	ผู้สร้างสันติมองข้อขัดแย้งเป็นโอกาส

แก้ปัญหาด้วยวิธีที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคน		และถวาย

เกียรติพระเจ้าด้วย

 

3 วิธีตอบข้อขัดแย้ง

	 มี	3	วิธีที่คนทั่วไปตอบข้อขัดแย้ง	คือ	เราเลือก	

หนี	 	 ตอบโต	้ หรือ	 สร้างสันติ	 เวลาเกิดปัญหา	 คนหนี

ก็เน้นวิ่ง	 	 คนตอบโต้ตั้งใจจะชนะ	 	 แต่เป้าหมายของผู้

สร้างสันติ	คือ	การคืนด	ี	ฟื้นฟ	ู	และทำาให้ความสัมพันธ์

ที่ถูกทำาลายไปกลับมาใหม่

การหน	ี 	 คนที่ใช้การหนีข้อขัดแย้งมากกว่าการแก้ไข		

เพราะเขาเช่ือว่าข้อขัดแย้งท้ังหมดเป็นสิ่งผิดหรือ

อันตราย	 	 ทำาให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี	 	 และทำาลาย

ความสัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้		เขาจะทำาบางสิ่งเพื่อ

ขจัดข้อขัดแย้ง

- วิธีการหนึ่งเพื่อหนีข้อขัดแย้ง	 คือ	 ปฏิเสธ  

แกล้งมองไม่เห็น		จะบรรเทาใจชั่วคราวเท่านั้น		แต่ที่สุด

สถานการณ์จะแย่กว่าเดิม

- หนีปัญหา		ออกจากงาน		ออกจากบ้าน		เลิกคบ 

หย่าร้าง	 หรือเปลี่ยนวัด	 การหนีปัญหาอาจเหมาะสม 

หากออกไปสงบใจ		รวบรวมความคิดและอธิษฐาน				การหนี 

เป็นการตอบท่ีทำาได้เม่ือมีการข่มขู่แรงๆ	จะทำาร้ายร่างกาย	

หรือการทำาผิดทางเพศ	 	 แต่เมื่อเวลาผ่านไปจำาเป็นต้อง

พยายามหาความช่วยเหลือที่ไว้ใจได้	 	 และหาวิธีแก้ไข

ปัญหา

การตอบโต้ 	บางคนตอบโต้ข้อขัดแย้ง		ต้องการเอาชนะ 

มากกว่ารักษาสัมพันธภาพ	 	 เขามองข้อขัดแย้งเป็นการ

แข่งขัน		เป็นโอกาสยืนยันสิทธ	ิ	ต้องการควบคุมคนอื่น

หรือเอาเปรียบ	 	 บางคนทดลองหนีข้อขัดแย้ง	 	 ทำาเป็น

มองข้ามไม่ได้แล้ว		ปกปิดไม่ได้		หนีปัญหาไม่ได้		เขา

จึงหันมาตอบโต้ผู้ที่ขัดแย้งเขา

	 หลายคนโจมตีคู่ต่อสู้โดยใช้กำาลัง	หรือพยายาม 

ทำาลายด้านการเงินหรืออาชีพ		ทำาลายชื่อเสียง		และทำาให้ 

อับอาย		เช่นด้วยคำาพูดรุนแรง		หรือหยอกล้อแรงๆ		ซึ่ง

บ่อยๆ	ทำาให้ขัดแย้งมากขึ้นอีก

 การฟ้องร้องดำาเนินคดี		ก็เป็นการโจมตีอีกวิธี

หนึ่ง	 	 ไม่ใช่แค่ใช้ระบบกฎหมายเพื่อบังคับให้เกิดผล 

ที่เขาต้องการ	 	 บางทีก็ใช้ความเห็นสาธารณะ	 	 ไปหา

ครอบครัว		บรรดาเพ่ือน		และแม้คนแปลกหน้าท่ีเก่ียวข้อง

กับสถานการณ์ของเรา	 	 เราอธิบายผลเสียที่เราทนทุกข์		

เราสร้างเร่ืองเพ่ือขจัดอีกฝ่ายออกไป		คริสตชนควรจัดการ 

ข้อพิพาทในวัดมากกว่าในศาลบ้านเมือง	(1	คร	6:1-8)

การสร้างสันติ		นำาพระวรสารและหลักการของพระเจ้า

สำาหรับแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำาวัน	 	 ด้วยการถาม	 4	

ข้อสำาคัญ	คือ

- ฉันเน้นพระเจ้าในสถานการณ์นี้อย่างไร				เพื่อ

เทิดเกียรติพระเจ้า

- ฉันมีส่วนในข้อขัดแย้งน้ีอย่างไร				เพ่ือเอาท่อนซุง 

ออกจากดวงตาของคุณ	(มธ	7:4-5)

- ฉันสามารถช่วยผู้อื่นให้ช่วยแก้ไขสถานการณ์

นี้อย่างไร	เพื่อค่อยๆ	ฟื้นฟูความสัมพันธ์

- ฉันสามารถให้อภัยและช่วยแก้ไขอย่างมี

เหตุผลได้อย่างไร		ไป		คืนดีกัน

	 ในเวลาอยู่ในปัญหาขัดแย้ง	 	 เราอาจลืมทำาสิ่งที่

ถูกต้อง		ปล่อยตัวไปทำาผิดๆ	ผมใช้หลักการนี้แก้ไขข้อ

ขัดแย้งมากกว่า	30	ปี		พบว่าผลออกมาดีกว่าเดิมเสมอ

แปลสรุปจากหนังสือ	Resolving Everyday 

Conflict	ของ	Ken	Sande,

Pauline	2011,	หน้า	39-50.
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งานมารีอาโปลี (ต่อจากหน้า 2)

แล้วก็สนับสนุนเขาให้สามารถทำาได้จนสำาเร็จ	 แต่ว่าโดย

ปกติแล้วคนๆ	 เดียวทำาไม่สำาเร็จ	 ต้องมีเพื่อน	 เพื่อน 

ร่วมงานสำาหรับติดต่อประสานงานซึ่งกันและกัน	 ถึงจะ

เกิดเป็นงานใหญ่แล้วก็สามารถช่วยเหลือคนได้	

	 ประการที่สาม	 จะต้องทำาอย่างไร	 เพราะว่า 

ทุกคนมีเกิด	แก	่ เจ็บ	ตาย	องค์กรก็เหมือนกันจะมีเกิด	

แก่	 เจ็บ	 ตาย	 เพราะฉะนั้นความจำาเป็นที่จะต้องขยาย

ออก	หาเพื่อนร่วมงาน	 แล้วก็ทำาให้องค์กรนั้น	 ถ้าเทียบ

กับบริษัทนั้นก็หมายถึงการแตกออกเป็นบริษัทย่อยๆ	

แล้วบริษัทเหล่านั้นมาสนับสนุนซึ่งกันและกัน	 คือทำา

เป็นโครงข่าย	 ทำาเป็นครอบครัว	 ที่มีลูกหลายคน	 และ

ลูกทั้งหมดนั้นต้องมาสนับสนุนซึ่งกันและกัน	 ที่สุดแล้ว 

จะสนับสนุนกันได้	พระเป็นเจ้าต้องเป็นศูนย์กลาง	พระองค์

ก็จะปรับจิตปรับใจ	 แล้วก็ให้เดินกันไปเป็นครอบครัวใหญ่	

เป็นกองทัพใหญ่	 นี่คือความคิดของพ่อจะเชื่อไหม?	 ไม่

ต้องเชื่อเพราะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น	 เราได้เห็นแล้ว	

แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้น	พ่อก็ขอฝากไว้กับทุกๆ	คน”

โคเออร์จัดงานวันกตัญญุตา (ต่อจากหน้า 4)

นำาเพื่อนพี่น้องที่มาจากภาคต่าง	 ๆ	 ของประเทศไทย	

รวมท้ังจากประเทศใกล้เคียง	 เพ่ือเข้าร่วมงานมารีอาโปลี	

หลายคนถามว่า	 ทำาไมงานมารีอาโปลีครั้งนี้จึงไม่จัดที่ 

อ.สามพราน	 เหมือนที่ผ่านมา	 เนื่องจากปีนี้สมเด็จ

พระสันตะปาปาทรงประกาศให้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์สำาหรับ

พระศาสนจักรในประเทศไทย	 และยังเป็นการสำานึกถึง 

พระพรของพระเจ้าที่มีต่อพระศาสนจักรไทยตั้งแต่ 

เริ่มแรกจนกระทั่งถึงการมีสมัชชาอีกครั้งหลังจาก	 350	

ปี	“การเจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”	ซึ่งเป็นก้าวสำาคัญ

ของพระศาสนจักรไทยในปัจจุบัน	 นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่ง

ที่มีการลงมติให้จัดมารีอาโปลีที่อยุธยา	

	 มีผู้เข้าร่วมงานจำานวน	 350	 จากทุกฐานะ

อาชีพ	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  

โกวิทวาณิช พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย 

สมานจิต พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อา- 

ภรณ์รัตน์ และพระสังฆราชตีโต้ โทพะนง	 จาก

หลวงพระบาง	 ได้ให้เกียรติมาร่วมงานมารีอาโปลีใน

ครั้งนี้ด้วย	 รวมทั้งนักบวชชายและหญิง	 และพระครู 

ดร.พระอาจารย์สุชาติ ชิโนรโส เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม	

อ.บางปะกง	 จ.ฉะเชิงเทรา	 พร้อมลูกศิษย์ของท่าน 

ให้เกียรติแวะมาเยี่ยมงานมารีอาโปลีในวันแรกด้วย	 จาก

ความแตกต่างหลากหลายกระแสเรียกนี้ทำาให้เห็นถึง

ลักษณะของจิตตารมณ์	“ความเป็นหนึ่งเดียว”	ของคณะ 

โฟโคลาเร

	 รายการ	3	วันนั้นแบ่งออกเป็น	3	ช่วง

แสงสว่าง:		การแสดงในพิธีเปิดได้สื่อให้เห็นถึงแสงสว่าง 

สีขาวที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่มนุษยชาติ	 โดยผ่าน 

ทางจิตตารมณ์ความเป็นหนึ่งเดียวที่มีพื้นฐานอยู่บน

ความรักตามแบบพระวรสารที่เคียร่า ลูบิค ได้เข้าใจ 

และมีการนำาพระวรสารไปปฏิ บั ติในชี วิตกับกลุ่ม

เพื่อนๆ	 ทำาให้เกิดชีวิตใหม่ขึ้น	 การไปพักผ่อนร่วมกัน 

ทำากิจกรรมด้วยกัน	รับฟังการแบ่งปันข้อคิดและประสบ- 

การณ์ในมารีอาโปลีครั้งแรกๆ	 ในทางเหนือของประเทศ

อิตาลีทำาให้วิถีชีวิตแบบใหม่นี้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น	

กลายเป็นชุมชน	 เป็นเมืองชั่วคราวที่เจริญชีวิตด้วยกฎ

แห่งความรักซึ่งกันและกัน	ในเวลาต่อมาจึงมีการจัดงาน

มารีอาโปลีตามที่ต่างๆ	ทั่วโลก	และแสงสว่างจากมารีอา

โปลีได้มาถึงประเทศไทยเมื่อ	30	กว่าปีที่ผ่านมา

	 มีการรณรงค์ให้ปลูก	 “ต้นรัก”	 และช่วยกัน

ทำาให้ต้นรักนี้เติบโตขึ้นด้วยกัน	โดยการทำากิจการความ

รักเล็กน้อยที่สามารถทำาให้แก่กันและกันได้	 เช่น	 การ 

รับฟังกันและกัน	 การใส่ใจ	 ช่วยเหลือกัน	 เป็นคนแรกท่ี

ทำากิจการความรักแก่ผู้อ่ืน	ข้อเสนอน้ีได้รับการตอบสนอง

เป็นอย่างดีในกิจกรรมกลุ่ม	 เป็นการก้าวออกจากตัวเอง

เข้าไปหาคนอื่น	ทำาให้ความรักซึ่งกันและกันมีมากยิ่งขึ้น 

พรสวรรค์และความสามารถของคนหนึ่งเป็นของขวัญ

ให้กับหลายๆ	คนเมื่อมีการแบ่งปันกัน

	 ความรัก ซ่ึงกันและกันที่มีพื้นฐานอยู่บน

พระวรสารนี้ทำาให้เราทุกคนเป็นพี่น้องกัน	 แม้เราจะมี

วัฒนธรรม	 ความเชื่อในศาสนาที่แตกต่างกัน	 แต่ความ

รักทำาให้เราเป็นพ่ีน้องกันอย่างแท้จริง	 การทำางานร่วมกัน 

ด้วยจิตตารมณ์นี้นำาเราไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียว	 ความ

เชื่อที่แตกต่างจึงไม่ใช่การแบ่งแยก	 แต่เป็นการเพิ่มพูน

ความมั่งคั่งของประสบการณ์ให้แก่กันและกัน

ความรัก:	จากหัวข้อ	“ศีลมหาสนิท”	ช่วยให้เรามีความ

สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น	 นำาเราให้รักกันและ

กันเหมือนดังที่พระเจ้ารักเรา	 ยิ่งเรารักเพื่อนพี่น้องของ

เราเพื่อพระเจ้ามากเท่าใด	ความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า

ย่อมมีมากยิ่งขึ้น	 ในตอนบ่าย	 	 “ทัวร์แสวงบุญ”	 ของ

ชาวมารีอาโปลีมุ่งหน้าสู่วัดนักบุญยอแซฟ	 ซึ่งเป็นวัด

แห่งแรกในประเทศไทย	 เพื่อแสวงบุญและรับพระคุณ

การุณย์		นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมหมู่บ้านโปรตุเกส	และ

วัดไชยวัฒนารามซ่ึงเป็นโบราณสถานอันทรงค่าของกรุง

ศรีอยุธยา	 เมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศไทยเราด้วย	

ตลอดทั้งบ่ายได้มีการฝึกปฏิบัติความรักด้วยการใส่ใจ

กันและกัน	 ดูแลกันและกัน	 และในคืนนั้นเป็นคืนราตรี

สัมพันธ	์ มีการแสดงจากที่ต่างๆ	 ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อ

เป็นของขวัญ	 และร่วมการละเล่นด้วยกันในบรรยากาศ

ของครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียว

ชีวิต: พระพรพิเศษที่เคียร่า	ลูบิคได้รับ	ช่วยเราให้เจริญ

ชีวิตไปสู่ความเป็นความผู้ศักดิ์สิทธิ์แบบกลุ่ม	 พิธีเปิด

กระบวนการสืบสวนการแต่งตั้งเป็นบุญราศีและนักบุญ

ของเคียร่า	 ลูบิค	 “ข้ารับใช้ของพระเจ้า	 แสงสว่างใหม่ 

สู่พระศาสนจักร”	มีขึ้นเมื่อต้นปีนี้	 	 ในโอกาสนั้นสมเด็จ

พระสันตะปาปาทรงสง่สาสน์รำาลกึถงึ			“ตวัแบบอยา่งชวีติ 

อันเจิดจ้าของเคียร่า	 ลูบิค	 ผู้ได้มอบมรดกฝ่ายจิตแก่

ผู้คนเป็นจำานวนมาก	 	 และทรงวอนขอพระพรสำาหรับ

คณะทำางานการเข้าสู่กระบวนการแต่งต้ังเป็นบุญราศี

และนักบุญ	 เพื่อว่าจะสามารถช่วยให้ประชากรของพระ 

เป็นเจ้าได้รู้จักชีวิตและงานของเธอ	 ผู้ซึ่งได้ตอบรับ 

กระแสเรียกจากพระเป็นเจ้า	 และได้เป็นเครื่องมือในการ 

นำาแสงสว่างใหม่มาสู่พระศาสนจักรในการก้าวเดินสู่

ความเป็นหนึ่งเดียวกัน”		เคียร่า	ใฝ่ฝันเสมอว่า	วันหนึ่ง

เราจะสามารถพูดถึงความศักด์ิสิทธิ์ของคนเป็นจำานวน

มากได้	 เพราะเคียร่าได้เข้าใจว่า	 เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วย 

การทำาตามพระประสงค์ของพระเจ้า	 อันเป็นส่ิงท่ีพระองค์

ทรงเรียกร้องจากเราแต่ละคน	 	 เคียร่าไม่ปรารถนาที่จะ 

เป็นนักบุญเพียงลำาพัง	 ท่านทราบดีดังที่มีกล่าวในพระ

วรสารว่า	 “พระประสงค์ของพระเจ้าคือ	 ความเป็นผู้

ศักดิ์สิทธิ์ของพวกท่าน”	 ความปรารถนาของเคียร่าคือ 

การที่มีผู้คนมากมาย	“เข้าสู่หนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์”

	 ในพิธีบูชาขอบพระคุณวันสุดท้าย พระอัคร-

สังฆราชพอล ชาง อิน-นัม	 เอกอัครสมณทูตวาติกัน

ประจำาประเทศไทยได้ส่งสาส์นทักทายผู้เข้าร่วมงาน

ผ่านทาง	 มงซินญอร์เจอร์มาโน เปเนโมเต้	 ที่ปรึกษา 

สถานเอกอัครสมณทูตรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย

ที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณด้วย

	 งานมารีอาโปลีปีนี้ได้เร่ิมท่ีนี่แต่ไม่ได้จบท่ีนี่	

แต่มารีอาโปลีเป็นการจุดประกายในจิตใจของหลายคน 

ให้กลับไปด้วยความมั่นใจว่า		เราแต่ละคนจะสามารถนำา 

ความเร่าร้อนแห่งความรักนี้ไปเผาผลาญต่อในที่ของ

ตนให้เป็นมารีอาโปลีทุกวัน	 จนกว่าจะพบกันอีกครั้งใน

มารีอาโปลีปีหน้า
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เสกสุสาน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
= วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน จ.นครปฐม  

วันอาทิตย์ที่	 1	 พฤศจิกายน	 เวลา	 10.00	 น.	 

คุณพ่อฟิลิป ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร	เป็นประธาน

 (หมายเหตุ การชำาระค่าธรรมเนียมบำารุง

สุสานเช่นทุกปี มีพระสงฆ์โปรดศีลอภัยบาป 3-4 

ท่าน) 

= วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพมหา-

นคร วันเสาร์ที่	7	พฤศจิกายน	เวลา	10.00	น.

= วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี จ.นครนายก  

วันอาทิตย์ที่	8	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.

สังฆมณฑลเชียงใหม่

= วัดแม่พระแห่งลูร์ด ลำาปาง วันเสาร์ที	่ 7	

พฤศจิกายน

	 09.00	น.	 มิสซา-เสกสุสานนิคม	16

	 19.00	น.	มิสซา-เสกสุสานวัดแม่พระแห่ง

ลูร์ด	ลำาปาง

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

= วัดนักบุญเปโตร เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม

	 -	 เวลา	 17.30	 น.	 จุดเทียน	 สวดภาวนา

อุทิศแด่ผู้ล่วงลับ	 ที่สุสานบ้านเซนต์โยเซฟ	 (เด็กคน

ชรา)	

	 -	 เวลา	18.00	น.	พิธีบูชาขอบพระคุณ	ที่

วัดน้อยบ้านเซนต์โยเซฟ	(เด็กคนชรา)	

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน

	 -	 เวลา	 07.45	 น.	 สวดภาวนาอุทิศแด่ 

ผู้ล่วงลับ	ที่สุสานบ้านเซนต์โยเซฟ	(เด็กคนชรา)	

	 -	 เวลา	08.00	น.	พิธีบูชาขอบพระคุณ	ที่

วัดน้อยบ้านเซนต์โยเซฟ	(เด็กคนชรา)	

= วัดแม่พระฟาติมา  บ้านแสงอรุณ 	อ.ทับสะแก 

จ.ประจวบคีรีขันธ์	วันเสาร์ที่ 	21	พฤศจิกายน  	เวลา 

10.00 	น.

สังฆมณฑลจันทบุรี

= วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันทบุรี

วันพุธที่ 4 - วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 

 -	เวลา	18.30	น.	สวดเก้าโฮ่น	ที่สุสาน

	 -	เวลา	19.00	น.	พิธีมิสซา	(ตรีวาร)	ท่ีสุสาน

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน

	 -	เวลา	18.30	น.	สวดเก้าโฮ่น	ที่สุสาน

	 -	เวลา	19.00	น.	พิธีมิสซา	ที่สุสาน

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน

	 -	เวลา	07.00	น.	สวดเก้าโฮ่น	ที่สุสาน

	 -	เวลา	07.30	น.	พิธีมิสซา	ที่สุสาน

	 หลังมิสซา	พิธีเสกสุสาน

พบกับ

บููธ

หนังสือดี 

สื่อ

คาทอลิก 
ในงาน

มหกรรม

หนังสือ

ระดับชาติ 

21 

ตุลาคม

 ถึง 

1 

พฤศจิกายน

2015 

เวลา

10.00

ถึง

21.00 น. 

ที่ศูนย์

การประชุม

แห่งชาติ

สิริกิติ์ 

บูธ N09 
สื่อมวลชน

คาทอลิก

ประเทศไทย
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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

  วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพ-

มหานคร ฉลองวัดและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส	

เคารพศีลมหาสนิท	 วันเสาร์ที่	 14	 พฤศจิกายน	 เวลา	

10.30	 น.	 พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์  

ศุระศรางค์ เป็นประธาน

 ชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส เคารพศีลมหา- 

สนิท 

 08.30-09.00 น. ตั้งศีลฯ และนำาเฝ้าศีลฯ โดย

คณะพระเมตตา คณะเทเรเซียน

 09.00-09.30 น. นำาเฝ้าศีลฯ โดยคณะอัศวิน

แห่งศีลมหาสนิท คณะเซอร์ร่า คณะคูร์ซิลโล คณะวินเซน 

เดอปอล 

 09.30-10.00 น. นำาเฝ้าศีลฯ โดยคณะพล- 

มารีย์ คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

 10.00 น. พิธีอวยพรศีลมหาสนิท

 วัดราชินีแห่งสันติสุข สุขุมวิท 101 กรุงเทพ- 

มหานคร	ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 15	พฤศจิกายน	 เวลา	

10.00	 น.	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช 	เป็นประธาน	(ฉลองภายใน วันเสาร์ที่ 14 

พฤศจิกายน เวลา 17.00 น. คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต 

เป็นประธาน) 

 วัดพระคริสตกษัตริย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	22	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.	

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  มีชัย   กิจบุญช	ูเป็นประธาน	

 

 

 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 

วันอาทิตย์ที	่15	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.	

 วัดแม่พระถวายองค์ มูซ	ู 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.	

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา	 ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	5	ธันวาคม		เวลา	10.30	น.	

 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

สังฆมณฑลจันทบุรี

จันทบุรี ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที	่12	ธันวาคม		เวลา	

10.30	น.

 

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที	่24	ตุลาคม	

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน	

 วัดแม่พระมหาชัย จ.ร้อยเอ็ด	 เสกวัดใหม่ 

วันเสาร์ที	่14	พฤศจิกายน	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 วัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล จ.ราชบุรี  

ฉลองวัดและบวชสังฆานุกรคณะภราดาน้อยกาปูชิน	 

วันอาทิตย์ที	่11	ตุลาคม	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	เป็นประธาน

 วัดแม่พระสายประคำา หลักห้า จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 25	 ตุลาคม	 เวลา	 10.00	 น.	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธาน

 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 

พิบูลย์ 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 

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

  

พระสงฆ์ของคุณพ่อเจ้าอาวาส	วันเสาร์ท่ี	21	พฤศจิกายน 

เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ 

เป็นประธาน

 วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน 

โคกปราสาท อ.ปะคำา จ.บุรีรัมย์ เปิดและเสกวัด 

หลังใหม่	 วันเสาร์ที่	 12	 ธันวาคม	 เวลา	 10.00	 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์   สิริสุทธิ์ เป็นประธาน	

(สอบถามคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส โทร. 08-9949-

6556) 

 วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง  

เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 19 

ธันวาคม	เวลา	10.30	น.		พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ  

สิริสุทธิ์ เป็นประธาน		

 

 วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำาสีดา อ. 

บ้านดุง จ.อุดรธานี	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 17	 ตุลาคม	

เวลา	 10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย  ธาตุ-

วิสัย	เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอห์น บัปติสตา อ.เมืองบึงกาฬ 

จ.บึงกาฬ	 ฉลองวัดวันศุกร์ที่	 23	 ตุลาคม	 เวลา	 

10.30	น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย	เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญเยราร์ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 24	 ตุลาคม	 เวลา	 10.30	 น.	 พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย	เป็นประธาน		 	

 วัดมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์ อ.รัตน-

วาปี จ.หนองคาย ฉลอง	25	ปีวัด	และเปิดเสกหอระฆัง	

วันเสาร์ที่	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)
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] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส 		ขอเชิญร่วมมิสซา

เทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส	 บุญเกิด	 กฤษบำารุง  วัน

เสาร์ที่ 10 ตุลาคม  2015 เวลา 19.00 น. พิธีบูชา

ขอบพระคุณ โดยคุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์   

เป็นประธาน  

] 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	

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ	จะจัดค่ายพระคัมภีร์สำาหรับนักเรียน ชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3	วันที่	5-7	

ตุลาคม	2015	ที่บ้านผู้หว่าน	 จ.นครปฐม	 	 และค่าย

พระคัมภีร์สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

และเยาวชนนอกระบบโรงเรียน วันที่	23-25	ตุลาคม 

2015	ที่บ้านสวนยอแซฟ		จ.นครปฐม	ค่าลงทะเบียน

แต่ละครั้งคนละ 500 บาท

 สนใจติดต่อได้ท่ีฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียน

เขตวัด	 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 

] สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับนักพรตหญิง

คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย	ขอเชิญร่วมพิธีบูชา 

ขอบพระคุณ	เนื่องในโอกาสเปิดและเสก	อารามนักพรต 

หญิงคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย	ที	่จ.นครราชสีมา 

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์	เป็นประธาน 

ในวันเสาร์ที	่ 31	 ตุลาคม	 2015	 เวลา	 10.30	 น. 

ที่อารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย 

ติดต่อกับวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ	 (MBAC)	

อ.เมืิอง	 จ.นครราชสีมา	 (ติดต่อสอบถามคุณพ่อสุรชัย 

เจริญพงศ์ โทร. 08-2120-5717) 

]  ชมรมคริสตชนจีน	ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาและภาวนา

เพื่ออุทิศแด่วิญญาณของผู้ล่วงลับ	 โดยมีพิธีมิสซา	 3	

รอบ	คือ	17.30	น.	 18.30	น.	 และ	19.30	น.	   และ

ภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ	 ภาษาจีน	 เวลา	 18.00	 น.	

และภาษาไทย	 เวลา	 19.00	 น.	 ที่วัดแม่พระลูกประคำา	 

กาลหว่าร์	ในวันที	่2	พฤศจิกายน	2015 

] พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองโมทนาคุณพระ วัดแม่พระ 

ฟาติมา บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

วันอาทิตย์ที่ 	22 	พฤศจิกายน 	2015  	มีพิธีเสกยาน

พาหนะ 	เวลา 	09.30 	น.	พิธีบูชาขอบพระคุณ 	เวลา 	

10.00 	น.	โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรีดารุณ-

ศีล 	เป็นประธาน	(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุณพ่อ 

อรรคเดช  ทับปิง     โทร. 08-1797-8303 สำานักงานวัด 

โทร. 0-3261-1578   ต่อ 115)   

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก เดือนกันยายน	 เข้าเงียบ	 Lectio	 ที่

ศูนย์คามิลเลียน	ลาดกระบัง	วันเสาร์ที	่7	พฤศจิกายน	/	

วันเสาร์ที	่12	ธันวาคม	สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์-

ชัย โทร.	08-4105-8585	

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่	 ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	แบ่งปันพระวาจา	โดยคุณพ่อวิบูลย์ 

ลิมปนวุฒิ	 จิตตาธิการ	 วันท่ี	 14	 พฤศจิกายน	 2015	

เวลา	 08.30-10.30	 น.	 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	 เวลา 

11.00	 น.	 ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา	 ที่วัดพระมหาไถ ่

ซ.ร่วมฤด	ี ถ.วิทยุ	 กรุงเทพมหานคร	 หลังมิสซารับศีล

เจิม	 เพื่อพละกำาลังทางด้านร่างกาย	 และจิตวิญญาณ	

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

4700-8789 

] คณะภราดาคาร์เมไลท์ ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณเปิดอาราม	 อ.สามพราน	 จ.นครปฐม	 วันเสาร์ 

ที่	 21	 พฤศจิกายน	 2015	 เวลา	 10.00	 น.	 พระ

คาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู	 เป็นประธาน	 (อยู ่

ตรงข้ามอารามคาร์เมไลท์	สามพราน	(นักบุญเทเรซาแห่ง 

อาวีลา)	

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล 

ที่นี่มีนัด
กรุงเทพฯ	 ขอเชิญรับการอบรมพระคัมภีร์สำาหรับ

คริสตชน	 ครูคำาสอน	 ผู้นำาบีอีซี	 และผู้สนใจ	 หัวข้อ	

“หนังสืออพยพและเลวีนิติ”	 โดยคุณพ่อวสันต์ พิ- 

รุฬห์วงศ์   คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ	์ทุกวันเสาร์ที่	7,	14, 

21	 และ	 28	 พฤศจิกายน	 2015	 ที่ศูนย์อบรม 

คริสตศาสนธรรมระดับชาติ	 (ศูนย์	 NCC)	 สามพราน	

สนใจติดต่อได้ที่คุณครูทัศนีย์ 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	 (มิสซาวัน

อาทิตย์	09.00	น.	ที่วัดน้อยอาราม)

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร์	 เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

ประชุมชั้น	3	อาคารใหม่	วัดพระมหาไถ	่ซอยร่วมฤดี 

โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ	เป็นจิตตาธิการ 

ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ	pslohsiri@gmail.com,	08-

1781-4504	หรือดร.สุนทรี โคมิน	komin.suntree@

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

พรรักษา aungkie2002@yahoo.com,	 08-9815-

1953	 หรือคุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.

com,	08-9117-9100

] ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิแบบ WCCM	กับคุณพ่อวิชัย 

โภคทวี, SJ	 ที่บ้านเซเวียร์	 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ทุกวันจันทร	์ เวลา	 17.00-18.00	 น.	 สอบถามได้ที่ 

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

vphokthavi@yahoo.com

] ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์	 ที่วัด

ศูนย์อภิบาลหลักสี่	(แยกพงษ์เพชร)	วัดเพื่อกลุ่มคริสต- 

ชนบริเวณแยกพงษ์เพชร	 แยกแคราย	 แยกวิภาวดี	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แยกประชาชื่น	แยกหลักสี	่

แจ้งวัฒนะ	 และบริเวณใกล้เคียง	 เวลา	 11.00	 น.	

สอบถามโทร.	08-9918-3723,	09-9654-1935

 

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

(อ่านต่อหน้า 14)
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 โดย... เงาเทียน

	 น้องๆ	 เยาวชนครับ	 เรากำาลังอยู่ในช่วงของ

การชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ	 (ค่ายผู้นำาเยาวชน

คาทอลิกระดับชาติ	ครั้งที่	32)	กันนะครับ	ซึ่งตอนนี้ 

น้อง	 ๆ	 เยาวชนที่เข้าร่วมงานชุมนุม	 กำาลังเดินทาง

ไปสัมผัสชีวิตกับพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน	

เขตอำาเภอแม่แจ่ม	 ในวันที่	 12-14	 ตุลาคม	 2015		

และจะกลับมาท่ีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	เพ่ือร่วมงาน

ชุมนุมเยาวชนฯ	ในวันที่	14-17	ตุลาคม	2015	

	 เสียงเยาวชน	 ขอเป็นส่วนหนึ่ง	 เชิญชวน 

พวกเราเยาวชนทุกคน	ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในคำาภาวนา 

เพื่อให้งานชุมนุมครั้งนี	้ เกิดผลที่ดีอย่างแท้จริง	 ตาม 

พระประสงค์ของพระเจ้าในจิตใจของน้อง	ๆ 	เยาวชนที่

เข้าร่วมทุกคนนะครับ	แล้วพบกันใหม่	กับเสียงเยาวชน 

ฉบับหน้า	สวัสดีครับ

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

“จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ
จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน” 

(ลูกา	11:19)
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 ถ้าจะมีคำ า ว่าถนนทุกสายมุ่ งสู่ที่ ไหน 

บนโลกใบนี้ ช่วงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

เสด็จเยือนคิวบาและสหรัฐอเมริกานี่ต้องถือว่า

ไม่ใช่เพียงถนนทุกสายท่ีพาไปพบเร่ืองราวเหล่าน้ี 

สายตาทุกคู่ สื่อใหญ่น้อย จับจ้องอิริยาบถมา

ถ่ายทอด ไม่เพียงแต่ปฏิกิริยาเชิงบวกเท่านั้น 

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ โลกพาเราไปถึง 

ยุคคำาต่อคำา วินาทีต่อวินาที การรายงานข่าว

มากมายหลายช่องทาง รวดเร็วไม่แพ้กัน จะชมสด 

หรือชมหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น คุณค่าจึงอยู่ที่

สาระที่เราเกี่ยวเก็บ แน่นอนสำาหรับเราคริสตชน 

นอกจากจะรับฟังคำาแนะนำาสั่งสอน เรายังเห็น 

กลับบ้านเรานะ หัวใจของพระองค์เปิดคอยอยู่... 

ในประเด็นนี้ผมพูดให้เข้าใจง่ายๆ ว่า “ถ้าการรู้เท่าทันสื่อ คือการรู้เท่าทัน 

ความคิดของสื่อ การมีมโนธรรมในการใช้สื่อ ก็คือการรู้เท่าทันหัวใจของตัวเอง” 

เนื่องจากมีเวลาพอควร ตอนท้าย ๆ ผมจึงให้พวกเขาทั้ง 13 ชีวิตลองทำาสื่อ 

กันดู มีทั้งงานเขียนข่าว เขียนบทรำาพึง เขียนบทความ ลองทำางานสัมภาษณ์

แบบง่าย ๆ มีประเด็นที่โดนใจผมมากอยู่เรื่องหนึ่งเป็นคนที่เลือกทำาสัมภาษณ์

 จริง ๆ แล้วผู้ฝึกหัดคนนี้ก็ไปสัมภาษณ์เพื่อนถึงบ่อเกิดของกระแสเรียก 

บ่อเกิดของกระแสเรียกของเพื่อนที่ถูกสัมภาษณ์มาจากคุณตา คุณตาผู้ศรัทธา

และปลูกฝังความเชื่อในทุก ๆ อย่างทุก ๆ มิติ มีจุดหักเหหนึ่ง เมื่อเด็กฝึกหัด 

คนนี้เริ่มลังเลในกระแสเรียก ความบังเอิญทำาให้เธอไปพบไดอารี่ของคุณตา  

คุณตาบันทึกเรื่องราวที่เศร้าหม่นที่สุดในชีวิต “ความตายของลูกชาย” ในบันทึก

น้ันเพ่ิมดีกรีของความเข้มข้นตรงท่ีว่า “ลูกชายคุณตาส้ินใจ หลังบวชเป็นพระสงฆ์ 

ได้เพียง 3 ปี”

 พลังของความเชื่อที่ถูกส่งต่อมากมาย และทำาให้เราได้ทบทวนอย่าง 

ไม่รู้จักจบสิ้น พลังของการเสด็จเยือนคิวบาและสหรัฐอเมริกา สำาหรับผู้พบเห็น

ผ่านทางสื่อ กับผู้ได้สัมผัสจริงคงต่างกัน เด็ก ๆ ที่พระองค์จุมพิต เด็กที่ 

แต่งตัวแบบพระองค์ เซลฟี่ แลกหมวก เดินออกนอกแถวเพื่อจะพบครอบครัว

ที่เดินทางมาหลายหมื่นไมค์หลายร้อยวันเพื่อจะพบกับพระองค์ เด็กกำาพร้า  

คนคุก ผู้นำานานาอารยประเทศ นักร้องศิลปินที่ได้ร่วมงาน บรรดาเจ้าหน้าที่ 

ผู้รักษาความปลอดภัย นักข่าว นักสื่อสารมวลชน ฯลฯ เมล็ดพันธุ์ที่หว่าน 

ด้วยชีวิตจะเกิดผลรอวันที่จะเกิดผลในวันหนึ่ง

 มีข่าวตบท้ายว่า จากสื่อ Rolling Stone on line ว่า ประมาณวันที่ 

27 พฤศจิกายน วงการเพลงได้มีเสียงพระดำารัสของพระสันตะปาปาเข้าไปร่วม 

อยู่ในชุด “Wake Up! Go! Go! Forward!” เป็นการผสมผสานเสียงของ

พระองค์ที่ตรัสที่ประเทศเกาหลีกับดนตรีแนวโปรเกสซีสร็อค ผมลองฟังดูแผ่น 

ที่ตัดมา เท่ไม่เบาแต่ที่มากไปกว่านั้นคือ ถ้อยคำาที่บ่งบอกไว้เป็นชื่อชุด “ตื่น  

ได้แล้ว ไปกัน รุกคืบและเดินหน้า”

 ผมเชื่อว่าการเดินทางที่ว่านี้กำาลังเริ่มขึ้น ผมถามตัวเองว่า ในการ 

เดินทางนี้เราต้องเตรียมอะไรไปบ้าง มีข้อเรียกร้องอะไรไหม ผมตอบตัวเอง 

ก่อนว่าที่สุดมันคือ “หัวใจ” หัวใจที่เปิดกว้าง และพร้อมออกไปอยู่ในสังคมที่มี

คนบาป? คนรักร่วมเพศ? คนที่สังคมรังเกียจและผลักไส? คนที่อาจยืนตรงข้าม

กับเรา? คนที่นับถือศาสนาต่างกัน ต่างความเชื่อ หรือบางทีไม่เชื่อในอะไรเสีย

ด้วยซ้ำา? ...ชวนพวกเขากลับบ้านไม่ใช่บ้านของเรานะครับ บ้านที่คือโลกของ

เราทุกคน บ้านแห่งความรัก บ้านแห่งความสุข มิตรภาพ ภราดรภาพและความ 

เป็นพี่เป็นน้องกัน ....ครั้นเมื่อสร้างโลกมันเป็นเช่นนั้น...

บรรณาธิการบริหาร

 

 

แบบอย่างของผู้อภิบาล

 โดยส่วนตัวแล้วนอกจากผมชอบฟังและดูวิธีคิดของคน เราสามารถ

อ่านคน ๆ นั้นได้จากสิ่งที่เขาคิด เขียน และแสดงออก และช่วงเวลาแบบนี้ 

เพื่อให้ไม่ตกเทรนด์นิตยสารหลาย ๆ หัวหยิบเรื่องราวของพระองค์มาพูดถึง 

ในมุมของตนเอง ไล่ไปต้ังแต่หนังสือท่ีเขาว่าทรงอิทธิพลระดับโลกแบบนิตยสาร 

Time หรือหนังสือนิตยสารสำาหรับชาวเมืองนิวยอร์ก The New Yorker ไม่เว้น 

แม้หนังสือที่เล่นเรื่องดนตรีแต่พักหลังก็พาดพิงเรื่องอื่น ๆ บางอย่าง Rolling 

Stone   ที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นสกู๊ปในนิตยสาร Time ของวันที่ 5 ตุลาคม  

ที่ขึ้นปกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในชุดขาวพร้อมกับโปรยคำาว่า สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส พบกับประเทศสหรัฐอเมริกา เขียนโดย Nancy Gibbs 

(คนนี้เป็นบรรณาธิการ) และ Elizabeth Dias (เธอเป็นหนึ่งในนักข่าวที่ได้ 

ขึ้นเครื่องบินไปกับพระสันตะปาปา)

 บทความนี้เปิดหัวได้สวยงามและตรงประเด็น “ในการเสด็จเยือนสหรัฐ 

อเมริกาครั้งแรกของสมเด็จพระสันตะปาปา พระองค์ทรงแสดงวิสัยทัศน์ทาง

ความเชื่อ ด้วยหน้าที่แห่งผู้นำาทางศีลธรรม” ในบทความมีหลาย ๆ ตอนที่เขียน

ได้น่าประทับใจ

 “สมเด็จพระสันตะปาปาทรงปรากฏพระองค์ในทุกหนแห่งด้วย

ความเป็นผู้อภิบาลมากกว่าประกาศกผู้เคร่งครัด เคร่งขรึม พระองค์สามารถ 

ท่ีจะยุ่งอยู่กับการถ่ายเซลฟ่ี กับบรรดาเด็ก ๆ และเยาวชน และไปถึงทำาเนียบขาว 

ช้ากว่ากำาหนด 15 นาที พระองค์ทรงยิ้มง่าย ไม่ดูเป็นทางการ และทุกครั้งที่

ได้ยินคำาว่า พระเจ้าอวยพรอเมริกา (God Bless America) นั่นคือความรู้สึก

ที่แท้จริงที่ได้สัมผัสจากพระสันตะปาปา....

 “พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่ใช้โปรแกรม Google 

Hangout นอกจากนั้นยังมีผู้ติดตามทวิตเตอร์ในชื่อของพระองค์ 20 ล้าน  

ไม่ต้องแปลกใจที่เราจะเรียกงานของพระองค์ว่าการแพร่ธรรมแนวใหม่ พระองค์

เข้าไปทุกที่ สลัม ไนท์คลับ ที่ซึ่งมีทั้งคนบาปและคนดี ไปเชื้อเชิญเขาด้วยความ

เมตตา คุณคือเกย์ใช่ไหม? คุณคือคนที่หย่าร้าง? คุณคือคนที่ทำาแท้ง ผิดบาป

หนัก?... “กลับบ้านเรานะ...หัวใจของพระสันตะปาปาเปิดกว้าง เพื่อทุกคน”  

(ผู้เขียนได้อ้างอิงว่า นี่คือบทเทศน์ที่อาสนวิหารนักบุญมัทธิว ในวอชิงตัน) ผม

คิดว่าสิ่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาปฏิบัติคือพระวรสารที่พระเยซูคริสตเจ้าได้

สอนมันไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้แต่คุณต้องปลดล็อค

 ปีน้ีทางผู้รับผิดชอบศูนย์นักบวชหญิงฟอร์เมชั่นให้โอกาสผมได้ 

ไปพูดกับผู้ที่ปรารถนาจะเป็นซิสเตอร์ในรุ่นโปสตลันต์ ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาผมไป 

มาแล้วครั้งหนึ่ง ปีนี้เป็นปีที่สองแล้ว แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือทางผู้จัดขยายให้การ

แบ่งปันของผมเพิ่มไปอีกหนึ่งวัน และอยากให้พูดเรื่อง “มโนธรรม” เป็นพิเศษ 
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“ชุมนุมเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา” พระสังฆราชยอแซฟ 

ชูศักดิ์   สิริสุทธิ์   เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้าโอกาส 

จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณเยาวชนได้รับการ

แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจากเยาวชนคนแบบอย่าง นายสุรัตน์   พัฒนจารีต 

ศิลปิน นายแบบโฆษณา ศิษย์เก่าโรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา ช่วงบ่าย

เยาวชนร่วมกิจกรรมกีฬาสีเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างเยาวชนในสังฆมณฑล 

เมื่อวันที่  19  กันยายน  2015

“บุณยยาตรา ศรัทธา ศาสนิกชน” คุณพ่อเทิดศักด์ิ กิจสวัสด์ิ  

ผู้รับชอบงานจิตตาภิบาลเขต 6 และผู้บริหารโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

เขต 6 จัดงาน “บุณยยาตรา ศรัทธา ศาสนิกชน” วันที่ 19 กันยายน 2015  

โอกาสปีศักด์ิสิทธ์ิของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 

คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนในเขต 6 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของศาสนาต่างๆ ในชุมชน เพื่อสร้างความ 

เป็นหนึ่งเดียวกัน ความสมานฉันท์และการดำาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดย

ร่วมกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ 3 ศาสนา และแสวงบุญ ณ ศาสนสถาน วัดนักบุญ 

ยอแซฟอยุธยา วัดพนัญเชิงวรวิหารและมัสยิดกุฎีช่อฟ้า

“เข้าเงียบฟ้ืนฟูจิตใจ” วันที่ 16 กันยายน 2015 นักเรียนคาทอลิก 

ระดับชั้น ป.3-ม.1 ของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จำานวน 36 คน เข้าเงียบฟื้นฟู

จิตใจ ที่บ้านเณรนาซาเร็ธ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อสุพจน์ ริ้วงาม  

เป็นผู้เทศน์ให้การอบรม
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ตอนที่ 23 นักเรียนของผม นักเรียนของโลก

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

พระสังฆราชชูศักดิ์ อบรมหลักสูตร
ศาสนิกสัมพันธ์นักเรียนนายสิบตำารวจ
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

ร่วมกับกองบัญชาการศึกษาสำานักงานตำารวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมเสริม

หลักสตูรฝกึอบรม วา่ด้วยคณุธรรม จรยิธรรม ใหแ้กน่กัเรยีนนายสบิตำารวจ 

ณ กองบงัคบัการฝกึอบรมตำารวจกลาง ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 18 กันยายน 2015 จำานวน 345 นาย โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 รุ่นๆ ละ 5 วัน (อ่านต่อหน้า 3)

 ครูสอนพวกเราตามตำาราที่วางไว้บนโต๊ะ คุณครูไล่ไปตามบรรทัดที ่

ตำาราเล่มนั้นเขียนไว้ นักเรียนบางคนติดตามแต่ละบรรทัด นักเรียนบางคน 

คิดในใจว่า มันต่างจากการกลับไปอ่านตำาราที่บ้านตรงไหน นักเรียนบางคน 

คิดในใจ ห้องเรียนนอกห้องดูกว้างใหญ่หรือเกินตำาราสี่เหลี่ยมเล่มนี้จะเก็บ 

เรื่องราวได้ทั้งครบหรือ

ผมปิดตำาราเสมอที่ต้องมีโอกาสสอนเรียน บางครั้งมีผู้ฟังมาก บางครา 

มีผู้ฟังน้อย แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ครูจะมาบอกว่า “วันนี้ไม่สอนเพราะมีจำานวน

นักเรียนมากหรือน้อย” ในมุมหนึ่งคุณครูอาจจะถ่ายทอด แต่ในมุมหนึ่งครูก็

เรียนรู้ไปด้วยกับคำาถามและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในห้อง เพื่อตอกย้ำาการค้นพบ

ที่ไม่รู้จบ

ในช่วงที่ห้องเรียนว่างเปล่า นักเรียนออกไปวิ่งเล่น ทิ้งตำาราไว้บนโต๊ะ 

แต่ไม่ได้ทิ้งการเรียนรู้ นักเรียนของครูบางคนจึงรู้สึกสนุก ไม่ใช่เพราะครูสอนดี 

หรือมีสถานที่ที่พร้อมทุกอย่าง แต่เพราะการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดี และเราทุกคน

ควรเป็นผู้ที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ทั้งความรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญา และความรู้ที่

พัฒนาหัวใจ 

เราทุกคนเป็นนักเรียน

 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ต่อการประกาศข่าวดีใหม่ในงานพัฒนา
แผนกพัฒนาสังคม ร่วมกับแผนกยุติธรรมและสันติ นำาโดยพระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราช 

คาทอลิกแห่งประเทศไทย (อ่านต่อหน้า 4)
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