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ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2015  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดชุมนุม

สภาภิบาลวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่บ้านผู้หว่าน มีผู้แทนสภาภิบาล

วัดเข้าร่วมประมาณ 800 ท่าน จาก 54 วัด โอกาสนี้คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม 

ได้แบ่งปันเรื่อง “ฐานะ บทบาท และหน้าที่ของสภาภิบาล” คุณพ่อสมเกียรติ   

ตรีนิกร ได้แบ่งปันเรื่อง “ผู้บริหารแบบพระเยซู” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้แบ่งปันเรื่อง “จากใจพ่อฝากไว้ให้สภาภิบาลวัด 

ทุกคน” หลังจากนั้นพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณ และพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้

มอบใบแต่งตั้งสภาภิบาลวัดให้กับผู้แทนสภาภิบาลทุกวัด

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธีบูชา

ขอบพระคุณโอกาสฉลองศาสนนาม  และครบ 9 ปี วิถีชุมชนวัด (BECs) เมื่อ 

วันที่ 22 สิงหาคม 2015 ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)  ได้จัดงานพบปะ สังสรรค์ 

ครูคำาสอนศิษย์เก่ากัสแตล กันดอลโฟ ศิษย์เก่าซีซี และสาขาคริสตศาสตร์ เพื่อ

ขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันโอกาสเตรียมฉลองศูนย์ฯ ครบ 50 ปี มีครูคำาสอน 

มาร่วมงานจำานวน  43 คน  โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์ 

ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแบ่งปันในหัวข้อ “ครูคำ�สอนกับก�รประก�ศพระวรส�ร

ใหม่” และเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี

บูชาขอบพระคุณ ร่วมด้วยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์   วีระ   อาภรณ์รัตน์ 

และพระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ฉลองอารามกลาริส 

กาปูชิน สามพราน เนื่องในโอกาสสมโภชนักบุญคลารา และฉลอง 25 ปี แห่ง

การปฏิญาณตนของซิสเตอร์เวโรนีกา แบร์นาแด็ตตาแห่งพระมหาทรมาน 

โดยมีพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษร่วมในพิธีจำานวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 

สิงหาคม 2015 ที่วัดประจำาอารามกลาริส กาปูชิน อ.สามพราน จ.นครปฐม

ม.มหิดล เชิดชู “แม่คาทอลิก” 
ด้วยรางวัล “แม่จิตใส ใจสีขาว” 
ในงาน “มหิดล-วันแม่ 2558”
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยศาสนศึกษา 

มอบรางวัล “แม่จิตใส ใจสีขาว” (อ�่นต่อหน�้ 8)

รองศ�สตร�จ�รย์ ว�ทินี บุญชะลักษี คณบดี วิทย�ลัย
ศ�สนศึกษ� มห�วิทย�ลัยมหิดล ถ่�ยภ�พร่วมกับ  
“แม่จิตใส ใจสีข�ว” แม่ศ�สน�พุทธ คริสต์ และอิสล�ม
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วัดแม่พระระทมทุกข์
(Santa Maria Addolorata)

ประวัติวัดโดยสังเขป

	 วัดแม่พระระทมทุกข์เป็นวัดของสังฆมณฑลโรมตั้งอยู่ในเขตคอลลาติโน 

(Collatino)	ตรงสี่แยกที่ถนนใหญ่สองสายตัดกันคือ	ถนนเซเรนิสสิมา	(Serenissima) 

และถนนเวเนเซีย	จูเลีย	(Venezia	Giulia)	ห่างจากมหาวิหารนักบุญเปโตร	วาติกัน	

ประมาณ	 14	 กิโลเมตร	 เดิมที	ณ	 สถานที่นี้เป็นเพียงวัดน้อยเล็กๆ	ต่อมาได้รับการ 

ยกฐานะขึ้นเป็นวัดสาธารณะที่ให้บริการแก่สัตบุรุษที่เรียกว่า	“Parish”	ด้วยกฤษฎีกา 

ชื่อ	“Quartum	iam	annum”	ออกโดยพระคาร์ดินัล	ผู้แทนพระสันตะปาปาปกครอง 

สังฆมณฑลโรม	 เคลเมนเต มิการ่า	 (Card.	 Clemente	 Micara)	 เมื่อวันที่	 14	

มกราคม	ค.ศ.	1958	และมอบหมายให้ธรรมทูตคณะ	“ผู้รับใช้ของคนยากจน”	เป็น

ผู้ดูแล		ต่อมาในปี	ค.ศ.	1987	จนถึงปัจจุบัน	วัดนี้ได้รับการดูแลอภิบาลโดยพระสงฆ์

แห่งสังฆมณฑลโรม

	 วัดหลังปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่	 20	 และสร้างเสร็จเมื่อต้น

ศตวรรษที่	21	สถาปนิกผู้ออกแบบคือ	สบาร์ร่า	(Sbarra)	จากนั้นได้รับการอภิเษก

เมื่อวันที	่17	มีนาคม	ค.ศ.	2001	โดยพระคาร์ดินัลคามิลโล รูอีนี	่อุปสังฆราชแห่ง

สังฆมณฑลโรม

ลักษณะทางศิลปกรรม

	 วัดน้ีถือว่าเป็นวัดสมัยใหม่	ลักษณะภายนอกประกอบด้วยโครงสร้างหลายส่วน	

ใช้วัสดุที่เป็นบล็อกหินปูน	(tufa)	ผสมผสานอย่างกลมกลืนกับหินอ่อน	(travertine)	

ประกอบด้วยไม้และทองแดง		ทางด้านหน้าของวัดเป็นขั้นบันไดกว้างยาวเพื่อเดินไป

สู่ประตูบานใหญ่เข้าวัด	 3	 ทาง	 ซึ่งด้านบนทางเข้าตรงกลางมีไม้กางเขนตั้งอยู่อย่าง

สง่างาม		ส่วนด้านข้างของวัด	มีหอระฆังตั้งตระหง่าน	มองเห็นได้ชัด	ภายในหอระฆัง 

มีบันไดสามารถขึ้นไปถึงห้องเล็กๆ	ที่ยอดหอนั้น	มีระฆังทั้งหมด	5	ใบแขวนอยู่ที่นั่น	

ซึ่งระฆัง	1	ใน	5	ใบ	ถูกยกให้กับ	“ผู้ประสบเคราะห์ร้ายบนท้องถนน”

	 ส่วนลักษณะภายในของวัด	 มีทางเดินใหญ่จากประตูทางเข้าถึงพระแท่น

เพียงทางเดียว	 เพราะวัดมีลักษณะแบบแปลนสี่เหลี่ยม	 บริเวณของบรรดาพระสงฆ์

ผู้ประกอบพิธีและทางเข้าวัดอยู่ในมุมตรงข้ามกัน	 พระแท่นนั้นยกขึ้นอยู่ในระดับสูง	

ตรงกลางจะทำาให้สัตบุรุษมองเห็นชัดเจน	 ด้านหลังพระแท่นเมื่อมองสูงขึ้นไปจะเห็น 

กางเขนไม้ขนาดใหญ่ที่มีรูปพระเยซูคริสต์ถูกตรึงอยู่	 และบริเวณรอบๆ	 วัดภายในจะ

เห็นภาพกระจกสีที่สวยงามมาก	ซึ่งออกแบบและทำาโดยมาร่า อเล็สซานดรี้ (Mara	

Alessandri)	 เมื่อมองจากประตูทางเข้าไปยังบริเวณพระแท่น	 จะเห็นตู้ศีลมหาสนิท

ตั้งอยู่ด้านขวา			ด้านบนของประตูทางเข้านั้นมี	ไปป	์ออร์แกน	อยู่ที่นั่น

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับวัดนี้

- การท่ีบุคคลหน่ึง	(พระอัครสังฆราช	หรือพระสังฆราช	หรือพระสงฆ์)	ได้รับเกียรติเลื่อน

สมณศักดิ์เป็นพระคาร์ดินัลนั้น	 ถือว่าบุคคลผู้นั้นโดยตำาแหน่งจะกลายเป็น	 “พระ 

สมณแห่งสังฆมณฑลโรม”

-	 ตั้งแต่วันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 2015	 เป็นต้นมา	 วัดแม่พระระทมทุกข	์ แห่งนี้

ได้รับเกียรติครั้งแรกให้ถูกยกขึ้นเป็นวัดประจำาตำาแหน่ง	 หรือวัดเกียรตินามของพระ

คาร์ดินัล	(the	eponymous	title	of	Cardinal)	และเจ้าพระคุณท่าน พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	 พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ	 ได้รับเกียรติเป็นพระคาร์ดินัลองค์แรก	 หรือพระคาร์ดินัลเกียรตินามแห่ง 

วัดแม่พระระทมทุกข์	แห่งนี้

-	เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน	คือ	คุณพ่ออันโตนีโอ แดร์ริโก้ (don	Antonio	D’Errico) 

ซึ่งท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส	เมื่อวันที่	1	กันยายน	ค.ศ.	2015

-	นายจารีตประจำาตำาแหน่งของเจ้าพระคุณท่าน	พระคาร์ดินัล	ฟรังซิสเซเวียร์	เกรียงศักด์ิ	

โกวิทวาณิช	 ท่ีสันตะสำานักแต่งต้ังให้ขณะประกอบพิธีกรรมอย่างเป็นทางการท่ีกรุงโรม	

คือ	มงซินญอร์เควิน กิลเล็สปี้ (Msgr.	Kevin	Gillespie)

สรุปนำ�เสนอโดย มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์

จิตตารมณ์ของคณะ กับภารกิจในสังคมไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย	(Thai	Missionary	Society:	TMS)

	 นับต้ังแต่ปี	ค.ศ.	1990	จนถึงปี	ค.ศ.	2015	พันธกิจของพระคริสตเจ้า 

ผ่านทางคณะธรรมทูตไทยได้ดำาเนินการมาเป็นเวลา	 25	 ปี	 ปัจจุบันคณะ

ธรรมทูตไทย	 มีสมาชิกพระสงฆ์จำานวน	 15	 องค์	 และนักบวชหญิงจากคณะ

ต่างๆ	ที่ร่วมงานด้วย	จำานวน	12	ท่าน	โดยทำางานแพร่ธรรมใน	3	ประเทศ	6	

สังฆมณฑล	ดังนี้

	 ในประเทศไทย	 2	 สังฆมณฑลคือ	 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 ได้แก	่

วัดนักบุญมาร์โก	 ปทุมธานี	 และสังฆมณฑลเชียงใหม่	 ได้แก	่ ศูนย์คาทอลิก

เชียงของ	ศูนย์คาทอลิกเวียงแก่น	ศูนย์คาทอลิกแม่จัน	ศูนย์คาทอลิกเชียงแสน	

ศูนย์คาทอลิกเชียงคำา

	 ในประเทศกัมพูชา	 3	 สังฆมณฑล	 คือ	 สังฆมณฑลพนมเปญ	

สังฆมณฑลกำาปงจาม	สังฆมณฑลบัดตำาบอง	

	 ในประเทศลาว	1	สังฆมณฑล	คือ	สังฆมณฑลท่าแขก

	 เมื่อ	 4	 ปีก่อนนั้น	 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 ได้

ตัดสินใจที่จะให้มีคณะธรรมทูตไทย	 ประกอบด้วยพระสงฆ์ที่จะอุทิศตนเป็นผู้

ประกาศข่าวดีกับคนต่างศาสนา	ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ	ในโลก	

	 จิตตารมณ์สำาคัญก็คือ	ให้คนต่างศาสนาที่ไม่ใช่คริสตชนได้มารู้จักพระ

เยซูเจ้า	 ได้รับความรัก	 ความเมตตาของพระองค์	 ได้มามีส่วนร่วมในพระพร

ของพระองค	์ และในบรรดาคนต่างศาสนาเหล่านี้	 คณะของเราเลือกที่จะไปอยู่

กับคนที่ยากจนที่สุด	คนที่ถูกทอดทิ้ง	คนที่ไม่มีใครดูแล	คนที่ไม่มีใครสนใจ	ให้

เขาได้เข้ามารับพระเมตตาของพระเจ้าด้วย	
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ฉลอง 90 ปี (ต่อจ�กหน้� 20)

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประมุข

สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบูชา 

ขอบพระคุณโอกาสฉลอง 90 ปี อารามคาร์แมล 

กรุงเทพฯ  โดยมีมงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต ์

รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ จิตตาธิการ 

อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร  ในรอบเช้า และ

ในรอบเย็นพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็น

ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมด้วยพระอัคร-

สังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกัน

ประจำาประเทศไทย  และพระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ 

สังวาลย์ ศุระศรางค์ โดยมีพระสงฆ์ นักบวช และ

สัตบุรุษร่วมในพิธีจำานวนมาก เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 

2015 ท่ีอารามคาร์แมล ถนนคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ 

 พระคุณเจ้าชูศักดิ์	 เชิญชวนร่วมจิตใจสรรเสริญ

ขอบพระคุณพระเป็นเจ้า	 เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้

สร้าง	ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงพระทัยดี	วันนี้โอกาสฉลอง

อารามครบ	 90	 ปี	 จากอารามที่แถบนี้ไม่มีใครอยู่	 จาก

วัดที่ตอนสร้างบ่นว่าใหญ่เกินไปเพราะไม่มีสัตบุรุษมา

เข้า	วันนีี	้90	ปีเราก็บ่นอีกครั้งว่าวัดเล็กเกินไป	แสดงถึง

พระหรรษทานของพระเป็นเจ้าที่เกิดขึ้น	 เติบโต	 เจริญ

งอกงามอย่างมั่นคง		ทีละเล็กทีละน้อย

	 พระคุณเจ้าให้ข้อคิดว่า	 “พระสันตะปาปาได้

ทรงเชิญชวนคนทั้งโลกได้เสวนากับพระองค์	 ในเรื่องที่

เราจะต้องแบ่งปันความรักของเรา	เพ่ือรักโลกด้วย	ทุกคน 

คงจะได้เห็นพระสมณสาส์น	 ฉบับที	่ 2	 ของสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส Laudato Si’ เกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อม	 การดูแลโลก	 เป็นพระสมณสาส์นที่มีความ

ทันสมัยที่สุด	 เพราะพระสันตะปาปามีความรู้สึกว่า	 ถ้า

ไม่พูด	 ถ้าไม่เชิญชวน	 หรือถ้าไม่เรียกร้องให้เราช่วยกัน 

แสดงความรักต่อโลก	 ต่อธรรมชาติ	 เราเองก็จะอยู่ไม่ได้	

พื้นแผ่นดินนี้เป็นเหมือนพี่สาว	 พื้นแผ่นดินนี้เป็นแม่

ของเรา	 ที่กำาลังส่งเสียงเพราะความเสียหายที่เราได้ก่อ

ให้เกิดขึ้นกับเธอ	 นี่เป็นถ้อยคำาที่พระสันตะปาปาทรง

เชิญชวน	 สิ่งต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นกับเราเป็นภัยพิบัต	ิ เป็น

ความหนาว	 เป็นความร้อน	 เป็นความรุนแรง	 เป็นเรื่อง

ของน้ำาท่วม	 เป็นเรื่องของความแห้งแล้ง	 เป็นฝีมือของ

มนุษย์ทั้งนั้นที่กระทำา	 เพราะว่าตอนแรกที่พระเป็นเจ้า

ทรงสร้างมานั้น	พระองค์ทรงบอกว่า	“ดี”	

	 “ดี”	 แล้วก็อยู่กับเรามาตั้งไม่รู้กี่สิบล้านปี	 แต่

ตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยจะดีแล้ว	 ไม่ค่อยจะปลอดภัยแล้ว	 ก็

เพราะว่ามนุษย์ได้กระทำาต่อพื้นแผ่นดิน	ต่อพื้นโลกของ

เรา	โดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าบาป	โดยไม่มีความรู้สึกว่า

ผิด	 แล้วพระสันตะปาปาได้ทรงเชิญชวนและบอกว่านี่

เรื่องวิกฤติเป็นเรื่องของความรุนแรง	 แม้แต่พระอัยกาที่

เป็นผู้นำาทางฝ่ายออร์โธดอกซ์	 ก็ได้บอกไว้ว่า	 “สิ่งที่เรา

ทำาอย่างนี้	เป็นบาป...บาปผิดต่อธรรมชาติ”

	 และในพระสมณสาส์นนี้	 พระสันตะปาปาได้

อ้างอิงไว้อยู่ในข้อที	่ 230	 ให้เราดูแบบอย่างของท่าน 

นักบุญเทเรซาแห่งลีซีเออซ์	 ที่เราทำาการฉลองในวันนี้	

เชื้อเชิญเราให้ปฏิบัติตามหนทางสายน้อยแห่งความรัก	

เป็นทางเล็กๆ	 เพราะว่าท่านนักบุญก็ไม่ได้ทำากิจการ

ใหญ่โต	 แต่โดยอาศัยการทำาสิ่งเล็กๆ	 น้อยๆ	 นี้	 ด้วย

จิตใจที่มีความรัก	 ความสุภาพถ่อมตน	 ก็ได้เป็นนักบุญ	

เป็นนักปราชญ์ท่ีย่ิงใหญ่		ท่านสอนไม่ให้เราสูญเสียโอกาส

ท่ีจะพูดส่ิงดีๆ	โอกาสท่ีจะย้ิม	หรือกระทำาส่ิงเล็กๆ	น้อยๆ	

เพื่อโปรยหว่านสันต	ิและมิตรภาพ”

	 ภคินีคาร์เมไลท์รุ่นแรกถือกำาเนิดในประเทศไทย	

เม่ือปี	ค.ศ.	1925		หลังจากท่ีพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส 

ประมุขของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ในขณะนั้น	ได้เดินทาง 

ไปเยี่ยมอารามแม่พระแห่งความไว้วางใจ	 ที่ก่อตั้งขึ้น 

ณ	 กรุงพนมเปญ	 ประเทศกัมพูชา	 โดยพระคุณเจ้า

ได้แสดงความปรารถนาท่ีจะก่อต้ังอารามคาร์แมลใน

สังฆมณฑลของท่านต่อคุณแม่แอนน์แห่งพระเยซู –  

มาเรีย	คุณแม่อธิการิณ	ีผู้ก่อตั้งอาราม	ให้มาดำาเนินงาน

ในประเทศไทย	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1913

	 จนกระทั่งเมื่อวันที	่ 21	กันยายน	ค.ศ.	 1925	

คุณแม่แอนน์แห่งพระเยซ	ู–	มาเรีย	ได้นำาภคินีอีก	12	ท่าน

เดินทางมายังประเทศไทย	และในเช้าวันที	่24	กันยายน	

ค.ศ.	 1925	 ภคินีทั้งหมดได้เดินทางมาถึงประเทศไทย	

และได้ตั้งอารามแห่งแรกขึ้นที่ถนนคอนแวนต	์ กรุงเทพ 

มหานคร	 แต่ในช่วงแรกที่กำาลังก่อสร้างอารามอยู่นั้น 

ภคินีทั้งหมดได้ไปพักอยู่กับภคินีคณะเซนต์ปอล	 เดอ	

ชาร์ตร	ท่ีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์	เป็นการช่ัวคราว	

และได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยเป็นคร้ังแรกใน

วันที	่30	กันยายน	ค.ศ.	1925	

	 สุดท้ายวันแห่งความชื่นชมยินดีก็มาถึง	 วันที ่

29	 พฤศจิกายน	 เป็นวันที่ภคินีคาร์แมลเข้าในอาราม

ของตน	 ประตูอารามเปิดกว้างให้เห็นสวนของอาราม	

คุณแม่อธิการิณีก็เข้าสู่ภายในอารามเป็นคนแรก	 และ

ภคินีคนอื่นๆ	 ได้เข้าไปคุกเข่ารับพรและจูบแหวนพระ

สังฆราช	 และเดินตามคุณแม่อธิการิณีเข้าไปในเขตหวงห้าม

ตามลำาดับ	 เมื่อภคินีทุกคนเข้าไปในเขตหวงห้ามแล้ว	

ประตูอารามชั้นในก็ปิดด้วยลูกกุญแจ	 2	 ชั้น	 ตามกฎ

อย่างเคร่งครัด	บรรดาผู้ถูกขังซึ่งมีบุญจึงได้เข้าไปที่สวด

ทำาวัตรในวัดน้อย	 การเข้าครอบครองอารามใหม่ของ

คณะคาร์แมลก็สำาเร็จลงตามกฎหมายของพระศาสนจักร

ทุกประการ

	 และด้วยพระญาณสอดส่องของพระเจ้า	 และ

พระพรจากแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล	 กิจการของคณะ

คาร์แมลในประเทศไทย	 ได้เจริญขึ้นตามลำาดับ	 จนถึง

ปัจจุบันนี้	มีอารามคาร์แมลในประเทศไทย	4	แห่ง	ได้แก	่ 

	 1)	อารามคาร์แมล	กรุงเทพฯ	ถนนคอนแวนต์	

สีลม	กรุงเทพฯ	ก่อตั้งปี	ค.ศ.	1925	

	 2)	อารามคาร์แมล	จันทบุร	ีก่อตั้งปี	ค.ศ.	1952 

	 3)	อารามคาร์แมล	สามพราน	กอ่ตัง้ป	ีค.ศ.	1988 

	 4)	 อารามคาร์แมล	 นครสวรรค์	 ก่อตั้งปี	 ค.ศ.	

2000

	 ปัจจุบันอารามคาร์แมล	 กรุงเทพฯ	 มีคุณพ่อ

ประยุทธ	 ศรีเจริญ	 เป็นจิตตาธิการ	 คุณแม่เทเรซีตา

แห่งพระกุมารเยซ	ูเป็นอธิการิณี
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

21 กันย�ยน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ระหว่างการพบปะกับบรรดาสามเณร	 นักบวช	 และ 

พระสงฆ	์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตั้งพระทัย

จะตรัสเกี่ยวกับเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวและความ

ชื่นชมยินด	ี แต่ทันทีก็ทรงเปลี่ยนพระทัยตรัสเรื่องอื่น

อย่างฉับพลัน	 ตรัสว่า	 “พ่อจะมอบบทเทศน์นี้ให้กับ

พระคาร์ดินัลไจเมให้นำาไปพิมพ์แจกจ่ายเพื่อทุกคนจะได้

อ่านและรำาพึงต่อไป	 และบัดนี้ให้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่ 

ประกาศกทั้งสองท่านได้กล่าวไว้”

l ประกาศกทั้งสองท่านคือ	พระคาร์ดินัลไจเม	ออร์เตกา 

และนักบวชหญิง	 ที่ออกมาพูดถึงเรื่องความยากจนและ

ความเมตตา	 ทั้งสองประเด็นนี้ก่อความสะเทือนใจแก่

พระสันตะปาปาอย่างมาก	 พระองค์ตรัสต่อว่า	 “พระ

คาร์ดินัลไจเมพูดถึงคำาว่าไม่สะดวกสบาย	ไม่สะดวกสบาย

อย่างที่สุดมันย้อนแย้งกับโครงสร้างวัฒนธรรมของโลก	

ท่านพูดถึงความยากจน”

l พระองค์ทรงอธิบายต่อว่าความยากจนเป็นคำาที่โลก

กลัวและพยายามทุ่มเทจะหลีกเลี่ยงอย่างที่สุด	 และเมื่อ

ความกลัวนี้เกาะกินหัวใจของคริสตชน...

	 “พวกท่านหลงไป	พวกท่านไม่เป็นเหมือนพระ

เยซูเจ้า...พวกเรามักจะพยายามเลี่ยงหนีความยากจน	

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอบใจนักบวชชาย-หญิง

สำาหรับงานที่พวกเขาทำาต่อคนพิการ

มันก็เป็นดังนั้นตามเหตุตามผลแต่พ่อกำาลังพูดถึงการ

หลีกหนีความยากจนในจิตใจ”

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงได้รับการสัมผัส

จิตใจจากประจักษ์พยานของซิสเตอร์ท่านหนึ่ง	 ที่เล่าว่า 

ไปทำางานในศูนย์คนป่วยพิการทางกายและจิตใจ	

พระองค์ทรงสะท้อนเรื่องนี้ว่า	 “ท่านร้องไห้เพราะคิดว่า 

ตัวเองยังหนุ่มสาว	 ท่านคิดว่าไปทำางานในโรงเรียนพวก

ท่านจะทำาประโยชน์ได้อย่างมากมาย	 ท่านสามารถจัดการ

28 กันย�ยน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l จุดหมายสุดท้ายในการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปา 

คร้ังล่าสุดคือการประชุมครอบครัวโลกที่ เมืองฟิลา

เดลเฟียแต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึงและยิ่งกว่านั้นก่อนเสด็จ

เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา	 สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงนำาครอบครัวเข้าสู่แก่นแท้แห่งข่าวสารของ

พระองค์ในการเดินทางครั้งล่าสุดนี้

1. ความเห็นอกเห็นใจเป็นหนึ่งเดียว...ระหว่างพบปะ 

กับครอบครัวชาวคิวบา	พระองค์ทรงอธิบายว่าครอบครัว

คือสถานที่ที่ผู้คนเรียนรู้ที่จะไม่เห็นแก่ตัว	 ตรัสว่า	 “เมื่อ

ใครคนหนึ่งไม่ดำาเนินชีวิตเป็นครอบครัว	 คนนั้นก็กำาลัง

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของส่วนที่เรียกว่า	 ฉัน	 ตัวฉัน 

กับฉัน	 เพื่อฉัน	 คนนั้นเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของ 

ทุกส่ิงและไม่รู้จักความเห็นอกเห็นใจเป็นหนึ่งเดียวและ

ความเป็นพี่เป็นน้อง”

2. ความอ่อนโยน... เมื่อทรงประทับในประเทศคิวบา

พระองค์ทรงอวยพรแม่ที่กำาลังตั้งครรภ์และลูกของเธอ 

ตรัสว่า	“พ่อสัมผัสท้องของลูกและอวยพรลูกในพระนาม 

ของพระบิดาและพระบุตรและพระจิต	 พ่อขอให้ทารก

ทุกคนได้เกิดมามีสุขภาพแข็งแรง	 ให้ทุกคนเติบโตเป็น

คนดี	 บรรดาสตรีก็จงเลี้ยงดูลูกให้ดีและจงสัมผัสท้อง

อย่างอ่อนโยน	 เพราะพวกเธอกำาลังโอบอุ้มความหวัง

กับอนาคตของบรรดาเยาวชนได้	 แต่พวกเขากลับส่งลูก

ไปที่นั่น	ไปสู่บ้านเมตตา...ดูแลคนที่โลกทิ้งขว้างออกมา

คนที่โลกดูหมิ่นดูแคลน	 คนที่โลกอยากให้สูญหายไป

มากกว่า”

l พระสันตะปาปาทรงขอบใจซิสเตอร์ท่านน้ันและนักบวช

ทุกคนสำาหรับงานที่ทำากับผู้คนที่โลกคิดกับพวกเขา

ว่าควรเป็น	 “วัตถุทิ้งขว้างออกไป”	 พระองค์ตรัสว่า

คนเหล่าน้ีเป็นด่ังเพชรพลอยทรงค่ายิ่งกว่าใครใน 

สายพระเนตรของพระเจ้า	 ทรงเสริมว่า	 “แต่สิ่งนี้เป็น

ความงดงามสำาหรับพระเจ้า	 เช่น	 รอยยิ้มของคนป่วย

กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกที่ไม่สามารถยิ้มให้สวยได	้ หรือ

เวลาท่ีเขาต้องการจะจูบทักทายแต่กลับกลายเป็นรอย

น้ำาลายบนใบหน้าของเรา	 นั่นเป็นความอ่อนโยนของ

พระเจ้า”

l เมื่อตรัสถึงความเมตตา	 พระสันตะปาปาทรงแบ่งปัน

เล็กน้อยแก่ผู้ต้องฟังแก้บาป	 พระองค์ตรัสว่าเมื่อต้อง

ฟังแก้บาปต้องอย่าลืมว่าท่านก็เป็นคนบาปด้วยเช่นกัน

และอย่ารู้สึกเบ่ือหน่ายท่ีจะต้องให้อภัย			หลังจากปราศรัย 

โดยไม่ทรงใช้กระดาษเตรียมแล้วพระองค์เสด็จไป

ยังพิธีการสำาคัญสุดท้ายของวันนั้นคือการพบปะกับ

เยาวชน

ประโยคยอดเยี่ยมท่ีพระสันตะปาปาตรัสเก่ียวกับครอบครัวขณะเสด็จเยือนประเทศคิวบา

และสหรัฐอเมริกา                

อยู่”

3. ความหวัง... ผู้คนรอคอยเป็นแถวยาวเป็นเหตุการณ์

ท่ีกำาลังจะตามมาคือครอบครัวนับพันจากท่ัวโลกมารวม

กันที่เมืองฟิลาเดลเฟียเพื่อร่วมประชุมครอบครัวโลก 

ครั้งที่	 8	 พระสันตะปาปาทรงเป็นประธานในคืนตื่นเฝ้า 

ซึ่งตรัสจากใจเพ่ือเตือนใจครอบครัวว่าพวกเขาเป็น	

“โรงงานผลิตความหวัง”

	 “ขออภัยพ่อด้วย	 พ่อจะกล่าวว่าครอบครัวเป็น

โรงงานผลิตความหวัง	 โรงงานผลิตความรัก	 ผลิตการ 

กลับคืนชีวิต	พระเจ้าทรงเป็นผู้เปิดหนทางเหล่านี้”

4. กางเขนและการกลับคืนชีพ...พระองค์ทรงกล่าว

ด้วยอารมณ์ขันว่าบางทีชีวิตครอบครัวก็มีขมปนหวาน	

แต่แม้ในห้วงความทุกข์ยากลำาบากก็สามารถนำามาซึ่ง

ความสุขอันมากมายได้ด้วย	 ตรัสว่า	 “ในครอบครัว 

บางครั้งลูกๆ	 ก็นำาความปวดหัวมาให้	 พ่อไม่ได้พูดถึง 

แม่บุญธรรม	 แต่ในครอบครัวมักจะมีไม้กางเขนต้องแบก 

เสมอ	 เพราะความรักของพระเป็นเจ้า	 พระบุตรของ

พระเจ้าทรงเปิดหนทางนั้นให้มาแม้ในครอบครัว			แต่

หลังจากไม้กางเขนแล้วก็มีการกลับคืนชีพตามมา”

5. ท่าที...เพื่อสรุปการประชุมครอบครัวโลก	พระสันตะ 

ปาปาทรงถวายมิสซาพร้อมผู้เข้าร่วมราวหนึ่งล้านคน	

พระองค์ทรงแจงให้ครอบครัวฟังถึงท่าทีในชีวิตประจำา

วัน

	 “เหมือนกับมื้ออาหารเย็นอันอบอุ่นเราก็มอง

เลยไปถึงการพักผ่อนตอนค่ำา	มื้อกลางวันก็กำาลังรอคอย 

ใครท่ีต้องต่ืนนอนเพ่ือออกไปทำางาน	 ท่าทีของคนในบ้าน	

เช่นการรู้จักสวดภาวนาก่อนนอน	 หรือการสวมกอด

(อ่�นต่อหน้� 17)
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บทอธิษฐานภาวนา

ผู้ทำ�ง�นของพระคริสตเจ้�

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“พระองค์ตรัสกับเขาว่า ข้าวที่จะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อย 

จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด” 

(ลูกา 10:2)

 ซิสเตอร์อูเยนีอา	 กำาลังปิดสำานักงานของท่านที่เมืองตูริน	 ท่านจะ

ไปร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ	 ทันใดนั้นมีหญิงชาวแอฟริกาผู้หนึ่งปรากฏตัว 

มาที่หน้าประต	ู พลางร้องว่า	 “ซิสเตอร์ ช่วยดิฉันด้วย”	 แต่ซิสเตอร์ตั้งใจ 

แน่วแน่ว่าจะไม่ขาดการไปร่วมในพิธีมิสซา	 ท่านจึงนำาสตรีผู้นั้นไปที่วัดด้วย	

เธอนั่งร้องไห้อยู่ข้างหลังวัดตลอดพิธี	 เมื่อซิสเตอร์อูเยนีอาได้ฟังเรื่องของ 

มารีอา	 ท่านจึงพบว่ามารีอาเป็นเหยื่อของพวกค้ามนุษย์	 เธอถูกบังคับให้

ทำางานเป็นโสเภณี	 ซิสเตอร์อูเยนีอาเสียใจท่ีท่านมิได้ทำาอะไรเพ่ือช่วยหญิงคนน้ัน

ทันท	ี เธอขอร้องให้ได้พบกับลูก	 3	 คนของเธอ	 ปัจจุบันนี้เธออุทิศชีวิตเพื่อ

ช่วยสตรีที่ถูกบังคับเยี่ยงทาส

	 ในพระวรสาร	พระเยซูเจ้าทรงส่งพวกสาวก	72	คน	ให้ไปเป็นคู่ๆ	เพื่อ

ประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า	 และสอนการอภัยบาป	 สันติและพระพร	

พระเยซูเจ้าทรงกล่าวว่า	คนงานมีน้อย	เหตุว่าแม้ในบรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์	

ก็มีบางคนที่ไม่พร้อมที่จะออกไปยังโลกภายนอก

	 คำาเตือนสำาหรับเราก็คือ	มันไม่เพียงพอที่เราเพียงแต่เชื่อในพระเยซูเจ้า 

และฟังเฉยๆ	 เจริญชีวิตอย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย	 ความมั่นใจของ 

พวกเขาก็คือ	 ความเชื่อที่เน้นแต่เฉพาะความปลอดภัย	 ในชุมชนของพระ

ศาสนจักร	 ซ่ึงเป็นท่ีท่ีบุคคลมีความคิดเช่นเดียวกันกับเราและเพ่ือนฝูงมารวมตัว 

กัน	 เราได้รับเรียกให้มีความกล้าหาญที่จะแบ่งปันความเชื่อของเราและทำางาน

นอกประตูวัด	 เพื่อนำาสันติภาพและความยุติธรรมไปให้แก่โลก	 ผู้ที่เป็น

ประจักษ์พยานให้แก่ความเชื่อของคริสตชนจะแสวงหา	 และไม่หวาดกลัวใน

การทำาพันธกิจของเขาในโลก

 ข้�แต่พระเจ้� โปรดทรงอวยพรลูก ในขณะที่พวกลูกแสวงห�ที่จะ

กระทำ�ต�มพระประสงค์ของพระเจ้�ตลอดชีวิต โปรดดลใจให้ลูกมีคว�มกล้�ห�ญ 

และสำ�นึกอยู่เสมอถึงพระประสงค์ของพระองค์ ท่ีจะให้พวกลูกรับใช้ผู้ท่ีย�กจน 

และอ่อนแอ โปรดทรงช่วยให้ลูกเป็นประจักษ์พย�นที่ดีให้แก่เย�วชนเกี่ยวกับ

คว�มรักที่พระองค์ทรงมีต่อโลกด้วยเทอญ อ�แมน

เธอพบพระได้อย่างไร (๓)
ชีวิตที่ดำาเนินไปตามครรลองการศึกษา
นำาพาจุ๋มเข้ากรุงเทพฯ	แล้วต่อไปถึงเชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสังคมทำาให้วันเวลาผ่านไป
ผ่านไปแม้แต่ประสบการณ์กับพระเจ้า
“ในช่วงเวล�เหล่�นั้น ฉันทอดทิ้งพระองค์...”
เธอย้อนวัยกลับไปยอมรับ
“ไม่เคยเปิดใจพูดคุยหรือนึกถึงพระองค์อีกเลย
ฉันลืมพระองค์เสียสนิท”
เธอหวนกลับไปฟื้นความจำา
แล้วก็คงคิดอย่างที่หลายคนคิด
ถ้าฉันลืมใคร	เขาก็คงลืมฉันไปแล้ว
ทว่าเธอมาพบว่า
“พระองค์ยังคงอยู่เคียงข้�งฉัน
คอยดูแลฉันอยู่เงียบๆ
ดั่งคนเลี้ยงแกะเฝ้�ดูแกะของตนเพลิดเพลิน
วิ่งเล่น เล็มหญ้� อยู่ที่ช�ยทุ่ง”
ไม่ต่างกับท่าทีของพ่อแม่
ลูกอาจจะไม่คิดถึงพ่อแม่
แต่พ่อแม่คิดถึงลูกตลอดเวลา
“หลังจ�กเรียนจบในระดับปริญญ�ตรี 
ฉันทำ�ง�นเป็นผู้ช่วยเลข�นุก�รในระยะเวล�สั้นๆ
และเรียนต่อไประดับปริญญ�โท
ช่วงเวล�เรียนใกล้จบปริญญ�โทนั้นเอง
ฉันนึกถึงพระองค์อีกครั้ง
ฉันอย�กมีคู่ชีวิตที่เป็นคนที่ใช่
ก็คืออย�กแต่งง�นนั่นแหละ...”
จุ๋มสารภาพไว้ในบันทึกของเธอ
ซึ่งก็เป็นคำาสารภาพของหลายคน
ยามทุกอย่างราบรื่นมีความสุขความสมหวัง
ก็ไม่คิดถึงพระคิดถึงเจ้า
แต่พอมีความต้องการความจำาเป็นความเดือดร้อน
จึงนึกถึงพระนึกถึงเจ้า
แวะเวียนเข้าวัดเข้าวาแทบบันไดวัดไม่ทันแห้ง
ทั้งเทียนทั้งธูปทั้งของเซ่นไหว้มากมายก่ายกอง
จุ๋มยอมรับ
พระเจ้าก็ทรงรับได้เช่นกัน...ด้วยความเข้าใจ
“น�่แปลก...” เธอเล่าไว้ในบันทึกของเธอ
“แม้ช่วงเวลาที่ผ่าน
ฉันดำาเนินชีวิตแบบพุทธศาสนิกชนทั่วไป
เข้าวัด	ทำาบุญ	ตักบาตร	อ่านหนังสือธรรมะ	นั่งสมาธิ
แต่เมื่อฉันเดือดร้อน	วุ่นวายใจ
อยากจะได้อะไรเป็นพิเศษ
ฉันกลับนึกถึงพระผู้เป็นเจ้า
ฉันคุกเข่าลง...ในวันที่รู้สึกเหงา	ว้าเหว่จับใจ...
นึกถึงพระองค์และเอ่ยคำาอธิษฐานอีกครั้ง
พระเจ้าที่รัก
ลูกจะได้แต่งงานหรือเปล่าคะ
ขอพระองค์ประทานคู่ที่เหมาะสมให้แก่ลูกด้วยเถอะค่ะ	อาแมน
แล้วฉันก็ลืมๆ	ไป
รู้สึกว่าได้คุยกับพระอีกครั้ง
ได้อธิษฐานกับพระแล้วสบายใจดี
แต่...ไม่นานหลังจากนั้น
พระองค์ประทานพี่อ๋อม	สามีที่แสนดีเข้ามาในชีวิต
ขอบคุณพระองค์ค่ะ”
ความเชื่อของเธอเป็นความสัมพันธ์แบบพ่อลูกที่เรียบง่าย...เป็นกันเอง	
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พระพักตร์แห่งความเมตตา (Misericordiae Vultus)

สมณโองการ เรื่องปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

โดย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
อนุกรรมการสื่อและสิ่งพิมพ์ คณะพระเมตตาประเทศไทย ผู้แปล

(ต่อจ�กฉบับที่แล้ว)

เพราะพวกเขา	 “ไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานความ

ชอบธรรม จึงพยายามสร้างความชอบธรรมของตนเอง 

ไม่ยอมรับความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้ 

จุดหมายของธรรมบัญญัติก็คือองค์พระคริสตเจ้า 

ดังนั้น ทุกคนที่มีความเชื่อจะได้รับความชอบธรรม” 

(รม	10:3-4)	

	 ความเที่ยงธรรมของพระเจ้าก็คือพระเมตตา 

ที่พระองค์ทรงให้ไว้แก่ทุกคนเหมือนพระหรรษทาน 

ที่หล่ังไหลออกมาจากการสิ้นพระชนม์และการกลับคืน

พระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า	 ด้วยเหตุนี	้ กางเขน

ขององค์พระคริสตเจ้าจึงเป็นคำาวินิจฉัยของพระเจ้าที่มี

ต่อเราทุกคนและต่อชาวโลกทั้งมวล	 เพราะจากกางเขน

นี้	 พระองค์ประทานความเชื่อมั่นแก่เราในเรื่องความรัก

และชีวิตใหม่

 22. ปีศักดิ์สิทธิ์ยังส่งผลให้มีการมอบพระคุณ

การุณย์ด้วย	 ธรรมเนียมปฏิบัตินี้จะได้เรียนรู้ความหมาย

ที่สำาคัญยิ่งขึ้นไปอีกในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม	พระ

กรุณาอภัยบาปของพระเจ้านั้นไม่มีขอบเขต	 ด้วยการ

ส้ินพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระ

เยซูคริสตเจ้าพระเจ้าทรงบันดาลให้ความรักมั่นคงของ

พระองค์และอานุภาพของความรักท่ีทำาลายบาปของ

มนุษย์ให้สิ้นซากนั้นปรากฏชัดแจ้งยิ่งขึ้น	 การคืนดีกับ

พระเจ้าย่อมเกิดขึ้นได้	 อาศัยธรรมล้ำาลึกปัสกาและการ

เป็นสื่อกลางของพระศาสนจักร	 ด้วยเหตุนี	้ พระเจ้าจึง

ทรงพร้อมเสมอที่จะประทานอภัย	 พระองค์ไม่เคยเอือม

ระอาที่จะประทานอภัยอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยวิธีการต่างๆ

ที่แปลกใหม่และไม่คาดคิดมาก่อน	 ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น 

ก็ตาม	 เราทุกคนต่างรู้ดีว่าเราเคยทำาบาป	 เรารู้ว่าเราได้

รับเรียกให้เป็นคนดีอย่างสมบูรณ์	 (เทียบ	 มธ	 5:48)	

แม้กระนั้น	 เราก็ยังคงหนักใจเพราะบาป	 แม้เราสัมผัส

พลังพระหรรษทานแห่งการเปลี่ยนสภาพ	 เราก็ยังคงรับรู้

อิทธิพลของบาปซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงสภาพที่ตกต่ำาของ

เราอยู่ดีทั้งๆ	ที่ได้รับการอภัยแล้ว	ผลจากบาปของเราที่

ขัดสู้กันก็ยังคงอยู่	 ในศีลแห่งการคืนดีนั้น	 พระเจ้าทรง

พระกรุณาอภัยบาปของเรา	 บาปซึ่งพระองค์ทรงลบล้าง

จนหมดส้ิน	 แต่ทว่าบาปก็ยังคงท้ิงผลด้านลบไว้กับวิธีคิด

และการกระทำาของเรา	 เพียงแต่พระเมตตาของพระเจ้า

นั้นทรงพลังยิ่งกว่านั้น	พระเมตตาสอดคล้องกับพระคุณ

การุณย์ในส่วนของพระบิดา	ผู้ทรงเข้าถึงคนบาปที่ได้รับ

การอภัย	 –ผ่านทางพระศาสนจักรของพระองค์	 เจ้าสาว

ขององค์พระคริสตเจ้า–	 และทรงปลดเปลื้องเขาจากผล

ของบาปที่ยังหลงเหลืออยู่ทั้งหมด	 ช่วยให้เขาสามารถ

กระทำากิจการด้วยเมตตาจิต	 เพื่อก้าวหน้าในความรัก

แทนที่จะถอยหลังกลับไปทำาบาป

	 พระศาสนจักรดำารงอยู่ในความสัมพันธ์เป็น

หนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์	 ในพิธีบูชาขอบพระคุณ	 ศีล

มหาสนิทซึ่งเป็นพระพรจากพระเจ้านี้เปลี่ยนเป็นความ

สนิทสัมพันธ์ฝ่ายจิตท่ีร้อยรัดเราไว้กับบรรดานักบุญและ

ผู้ทรงบุญราศีที่มีจำานวนนับไม่ถ้วน	 (เทียบ	 วว	 7:4)	

ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเหล่านั้นช่วยเหลือเราในยาม

อ่อนแอด้วยวิธีท่ีทำาให้พระศาสนจักรสามารถเสริมความ

แข็งแกร่งให้กับความอ่อนแอของบางคนด้วยพลังของ

ผู้อื่น	 ด้วยคำาอธิษฐานภาวนาฉันมารดาและการดำาเนิน

ชีวิตของพระศาสนจักร	 ดังนั้น	 การดำาเนินชีวิตด้วย

พระคุณการุณย์ในปีศักด์ิสิทธิ์จึงหมายถึงการเข้าถึงพระ

เมตตาของพระบิดาด้วยความมั่นใจว่าการประทาน

อภัยของพระองค์จะแผ่ไปตลอดชีวิตของผู้มีความเชื่อ

การได้ประโยชน์จากพระคุณการุณย์ก็คือการรับรู้ความ

ศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรที่มอบผลจากการไถ่บาป

ขององค์พระคริสตเจ้าให้แก่เรา	 เพื่อความรักมั่นคงและ

การอภัยของพระเจ้าจะได้แผ่ออกไปทั่วทุกแห่งหนเรา

จงดำาเนินชีวิตในปีศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างจริงจัง	 วอนขอพระ

บิดาเจ้าให้ทรงพระกรุณาอภัยบาปและชำาระล้างเราด้วย	

“พระคุณการุณย์”	 ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาของ

พระองค์

 23.	มีประเด็นเร่ืองพระเมตตาท่ีอยู่นอกขอบเขต

ของพระศาสนจักร	 ที่เชื่อมโยงเราเข้ากับศาสนายูดาย	

(ยิว)	 และอิสลาม	 ทั้งสองศาสนานี้ถือว่าพระเมตตาเป็น 

คุณลักษณะท่ีสำาคัญท่ีสุดของพระเจ้า	 อิสราเอลเป็นชนชาติ 

แรกท่ีได้รับการเปิดเผยน้ีซ่ึงดำาเนินต่อไปในประวัติศาสตร์

ในฐานะต้นธารแห่งความมั่งคั่งไม่มีสิ้นสุด	 ที่เจตนาจะ

แบ่งปันร่วมกับมนุษย์ทุกคน	ดังที่เราเห็นมา	พระคัมภีร์

ภาคพันธสัญญาเดิมมุ่งความสนใจไปยังพระเมตตา	

เพราะพระคัมภีร์บรรยายพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทำา

เพ่ือเอื้อประโยชน์ให้แก่ประชากรของพระองค์ในช่วง

เวลาที่ยากลำาบากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขา	 ใน

บรรดาพระนามที่ทรงอำานาจทั้งหลายนั้น	 ชาวอิสลาม

ถือว่าพระผู้สร้างทรงเป็น	 “ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรง

เมตตาเสมอ”	(ซูเราะฮ	์4:1;	46:1;	56:1)	ศาสนิกชาว

มุสลิมท่ีรู้สึกว่าตนเองมีพระเมตตาเป็นเพื่อนร่วมทาง

และคอยค้ำาจุนเขาในยามที่อ่อนแอทุกวัน	 เขาเหล่านั้นก็

เช่นกัน	ที่เชื่อว่าไม่มีใครจำากัดพระเมตตาของพระเจ้าได้	

เพราะประตูแห่งพระเมตตาเปิดกว้างอยู่เสมอ

	 ข้าพเจ้าหวังใจว่าปีศักดิ์สิทธิ์ ท่ี เฉลิมฉลอง

พระเมตตาของพระเจ้านี้จะส่งเสริมให้มีการพบปะกัน

กับศาสนาเหล่านี้	 ด้วยธรรมประเพณีทางศาสนาที่มี

คุณธรรมสูงเหล่านี้	 ขอให้ปีศักดิ์สิทธิ์เปิดโอกาสให้เรา

มีการสานเสวนาที่อบอุ่นมากขึ้น	 เพื่อให้เราได้รู้จักและ

เข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น	ขอให้ปีศักดิ์สิทธิ์ขจัดการ

ปิดใจ	การดูหมิ่นเหยียดหยาม	ทั้งขับไล่ความรุนแรงและ

การแบ่งแยกทุกรูปแบบ

 24.	 บัดนี้ข้าพเจ้าใคร่รำาพึงถึงพระมารดาแห่ง 

ความเมตตา	 ขอให้พระแม่กรุณาปกป้องดูแลเราในป ี

ศักดิ์สิทธิ์นี้	 เพื่อให้เราทุกคนค้นพบความชื่นชมยินด ี

จากความอ่อนโยนของพระเจ้าอีกคร้ังหน่ึง	 ไม่มีใครเข้าใจ

ธรรมล้ำาลึกแห่งการบังเกิดเป็นมนุษย์ขององค์พระบุตร

ได้ลึกซ้ึงเท่าพระนางมารีย์	พระแม่เจริญรอยตามแบบฉบับ

ขององค์ความเมตตาผู้ทรงรับสภาพมนุษย์	 มารดาของ

พระผู้ทรงถูกตรึงกางเขนและทรงกลับคืนพระชนมชีพ

ได้เข้ามาในวิหารพระเมตตาของพระเจ้า	ก็เพราะพระแม่

มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในธรรมล้ำาลึกแห่งความรักม่ันคง

ของพระองค์

	 จากระยะเริ่มแรกที่พระนางมารีย์ได้รับเลือก 

ให้เป็นมารดาขององค์พระบุตรของพระเจ้าน้ัน	 ความรัก 

ม่ันคงของพระเจ้าได้เตรียมการให้ท่านเป็นหีบพันธสัญญา

ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์	 ท่านทะนุถนอมพระเมตตา

ของพระเจ้าไว้ในหัวใจ	 ในความเป็นหนึ่งเดียวกันกับ

พระเยซูเจ้า	 พระบุตรของท่าน	 บทเพลงสรรเสริญของ

พระนางมารีย์เมื่อครั้งไปเย่ียมนางเอลีซาเบธได้มอบ

ให้แด่พระเมตตาของพระเจ้า	 ซึ่งแผ่ไป	 “ตลอดทุกยุค 

ทุกสมัย” (ลก	1:50)	ถ้อยความเชิงประกาศก	(ก�รประก�ศ 

พระว�จ�)ของพระนางมารีย์พรหมจารีนั้นหมายรวมถึง

เราด้วย	 ถ้อยความนี้จะเป็นที่มาของกำาลังใจและพลังให้

แก่เราในขณะที่เราก้าวเข้าสู่จุดเริ่มต้นของปีศักดิ์สิทธิ์

เพื่อสัมผัสผลลัพธ์ของพระเมตตาของพระเจ้า

	 ณ	 เชิงกางเขน	พระนางมารีย	์พร้อมกับยอห์น	

ศิษย์ที่พระองค์ทรงรัก	 เป็นพยานที่ได้ยินพระเยซูเจ้า

ตรัสพระวาจาแห่งการอภัย	 การสำาแดงพระเมตตาขั้น

สูงสุดต่อบรรดาผู้ที่ตรึงกางเขนพระองค์นั้นชี้ให้เราเห็น

ทิศทางที่พระเมตตาของพระเจ้าเข้าถึงได้	พระนางมารีย ์

เป็นพยานว่าพระเมตตาแห่งพระบุตรของพระเจ้านั้น

ไร้ขอบเขตและแผ่ไปถึงทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น	 เรา

จงภาวนาถึงท่านด้วยถ้อยความในบทเพลงสรรเสริญ 

แม่พระ	(Salve	Regina)	บทภาวนาเก่าแก่ที่ใหม่อยู่เสมอ 

เพื่อท่านจะได้เมตตาสอดส่องดูแลเรา	 และช่วยให้เรา

ประพฤติตนให้คู่ควรที่จะเพ่งพิศพระพักตร์แห่งความ

เมตตา	–	พระเยซูเจ้า	พระบุตรของท่าน

	 คำาอธิษฐานภาวนาของเรายังแผ่ไปถึงบรรดา

นักบุญและผู้ทรงบุญราศ	ี ผู้กำาหนดให้พระเมตตาของ

พระเจ้าเป็นพันธกิจในชีวิตของท่านด้วยโดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	ข้าพเจ้ากำาลังระลึกถึงนักบุญโฟสตินา	โควัลสกา 

ธรรมทูตพระเมตตาผู้ยิ่งใหญ่	 ขอให้นักบุญโฟสตินา	 ผู้

ได้รับเรียกเข้าสู่ความล้ำาลึกแห่งพระเมตตาของพระเจ้า	

ช่วยเสนอวิงวอนแทนเราและวอนขอพระหรรษทาน

ให้เราดำาเนินชีวิตสอดคล้องกับพระเมตตาของพระเจ้า	

ด้วยความวางใจแน่วแน่ในความรักมั่นคงของพระองค์

เสมอ

 25.	ข้าพเจ้าจึงขอมอบปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษนี้	เพื่อ 

ให้เราดำาเนินชีวิตประจำาวันให้สมกับความเมตตาซึ่ง

พระบิดาเจ้าทรงเสนอให้แก่เราทุกคนอย่างต่อเนื่อง	 

ในปีศักดิ์สิทธิ์นี้	 เราจงยินยอมให้พระเจ้าสร้างความ

ประหลาดใจให้แก่เรา	พระองค์ไม่เคยเอือมระอาที่จะทรง 

เปิดใจและตรัสย้ำาว่าพระองค์ทรงรักเราและต้องการ
(อ่�นต่อหน้� 14)
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พบกับ

บููธหนังสือดี 

สื่อคาทอลิก 
จากทุกสำานักพิมพ์คาทอลิก

ในงานมหกรรมหนังสือ

ระดับชาติ 

วันที่ 21 ตุลาคม ถึง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2015 

เวลา 10.00-21.00 น. 

ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ

สิริกิติ์ 

บูธ N09 โซน C
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

แก่นางพวงเพ็ญ อินทรวิศิษฏ์ สัตบุรุษวัดพระมหาไถ่ เป็นหนึ่งในแม่ 

ผู้ยึดหลักธรรมในศาสนา เลี้ยงดูลูกจนเป็นคนดี มีคุณประโยชน์ต่อสังคม

เป็นอเนกประการ โดยในปีน้ี ซ่ึงเป็นปีท่ีสามของรางวัล “แม่จิตใส ใจสีขาว” 

วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ได้คัดเลือกแม่จากสามศาสนาคือ พุทธ 

คริสต์ (คาทอลิก) และอิสลาม ทั้งนี้ “แม่จิตใส ใจสีขาว” ทั้งสาม คือ นาง

พวงเพ็ญ อินทรวิศิษฏ์ (คาทอลิก), นางปรางทิพย์ บรรลือฤทธิ์ (พุทธ, 

มารดาของบิณฑ์และเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์) และนางสุดา ฮะกีมี (อดีต

นายกสมาคมสตรีอิสลามแห่งประเทศไทย) ได้เข้ารับประทานโล่รางวัลจาก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน

มหิดล-วันแม่ ที่ผ่านมา

	 นิทรรศการเชิดชูแม่จิตใสฯ	 ได้กล่าวถึงนางพวงเพ็ญ	 ความตอนหนึ่ง

ว่า	 “การทำางานเพ่ือสังคมและการรับใช้ประชาคมชาวคาทอลิกน้อยใหญ่ของคุณแม่

พวงเพ็ญ	 เป็นตัวอย่างแก่บุตรชายทั้งสี่คนและหลานทั้งสี่	 ให้ซึมซับและปฏิบัติ

ตนเป็นคนดีทำาประโยชน์แก่สังคม”	

	 งานมหิดล-วันแม่	มีขึ้นเป็นปีที	่30	โดยมีรางวัลเชิดชูแม่ในแขนงต่าง	ๆ  

อาทิ	แม่สู้ชีวิต	แม่ร้อยป	ีแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และแม่จิตใส-ใจสีขาว

	 นางพวงเพ็ญเป็นท่ีรู้จักกว้างขวางในคณะคูร์ซิลโลและคฆร.	(คณะกรรมการ 

คาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส)	 โดยได้ทำาหน้าที่ประธานฯ	 คณะคูร์ซิลโลฯ	 อยู่

หลายสมัยนับตั้งแต่ป	ี 1972	 เป็นต้นมา	 ปัจจุบันนางพวงเพ็ญเป็นกรรมการ

ระดับชาติของคณะคูร์ซิลโลฯ	และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคฆร.

ม.มหิดล เชิดชู “แม่คาทอลิก” (ต่อจ�กหน้� 2)

การรู้จักหยุด

เพื่อขอบพระคุณ

พระเจ้า

ก่อนและหลังอาหาร

ข้าพเจ้า

ขอเสนอให้สัตบุรุษ

หันกลับมา

สู่ความเคยชิน

อันงดงามนี้

และกระทำา

ด้วยความลึกซึ้ง

แม้เป็นช่วงเวลา

ที่สั้นมาก

แต่ก็เป็นการเตือนว่า

ชีวิตของเรา

ต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้า

(พระสมณสาส์นของ

สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส 

ขอสรรเสริญ

องค์พระผู้เป็นเจ้า

(Laudato Si’)

ข้อ 227)
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

พระแม่มารีย์
กับชีวิตกระแสเรียก

 “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า 

ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”	 (ลก	

1:38	)

	 ในฐานะท่ีผู้เขียนกำาลังดำาเนินชีวิตอยู่บนเส้นทาง 

แห่งการติดตามพระคริสตเจ้า	หรือเรียกได้ว่าเป็นหนทาง 

แห่งกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์	ซึ่งจะต้องมีการฝึกฝน

และพัฒนาชีวิตตนเองอยู่เสมอในทุกๆ	ด้าน	โดยเฉพาะ

ในด้านความเชื่อศรัทธา	และแสวงหาการมีประสบการณ์

กับพระเจ้า	 เพื่อให้สามเณรมีความสนิทสัมพันธ์กับพระ

เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้น	ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันแต่ละวัน

		 ชีวิตและกระแสเรียกของสามเณร	 มีแม่พระอยู่

เคียงข้างเสมอ	เพื่อคอยปกป้องคุ้มครองกระแสเรียกให้มี 

ความม่ันคง		ดังน้ัน	ในโอกาสสำาคัญท่ีมีการฉลองเก่ียวกับ 

แม่พระ	 สามเณรทุกคนจะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการ

ทำากิจศรัทธาต่างๆ	 เช่น	 การสวดสายประคำาร่วมกัน	 

การแห่แม่พระในบ้านเณร	และการถวายช่อดอกไม้		เพื่อ 

เป็นการถวายเกียรติแด่พระแม่	หรือแม้แต่วันฉลองบ้านเณร

เองก็ยังคงเป็นวันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร		

เราจึงร่วมชื่นชมยินดีในโอกาสวันฉลองนั้น	 แต่กระนั้น	

มิใช่เพียงนึกถึงพระแม่ในความสุขความยินดีเท่านั้น	

แต่ในยามที่มีปัญหามากมาย	 หลายครั้งมีอุปสรรค	 และ

ความยากลำาบากต่างๆ	 ในชีวิต	 สามเณรก็จะนึกถึง 

พระแม	่					มีสายประคำาเพื่อสวดภาวนาส่วนตัว	วอนขอ 

พระแม่ได้ช่วยเหลือให้มีพละกำาลังท้ังร่างกายและจิตใจ	

ให้มีความอดทน	 และพากเพียร	 ในการทำาหน้าที่และ

ดำาเนินชีวิตได้อย่างเต็มที่สุดกำาลังเสมอ	 และไม่ลืมที่จะ

ฝากกระแสเรียกไว้ในความคุ้มครองพระแม่เสมอ

		 สำาหรับผู้เขียนแล้ว	 แม่พระเปรียบเสมือนผู้ที่

คอยดูแลเอาใจใส่ตลอดมา	 จำาได้ว่าตั้งแต่เด็กพ่อแม่ได้

พาไปจุดเทียนที่ถ้ำาแม่พระ	สวดภาวนาและปลูกฝังเสมอ

ให้รักแม่พระ	 ในช่วงเวลาที่เข้าสู่บ้านเณรเล็ก	 จำาได้ว่า

ทุกๆ	 วันหลังจากสวดค่ำา	 ก็จะไปสวดที่หน้ารูปแม่พระ

ด้านข้างของวัดและจะสวดสายประคำาได้วันละ	 1	 สาย	 

มีบ้างที่สวดไปร้องไห้ไปด้วย	เพราะปัญหาต่างๆ	ที่ทำาให้

รู้สึกว่าไม่อยากจะก้าวหน้าต่อไป	แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ 

กระทั่งเข้าสู่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม	 ก็ได้เข้าสู่กลุ่ม 

พลมารีย์ของบ้านเณรตั้งแต่อยู่ในปีแรก	ซึ่งกลุ่มพลมารีย์ 

มีชื่อว่า	เปรสิเดียมมารดาพระผู้ไถ	่ผู้เขียนจึงสำานึกเสมอ

ว่า	 ที่ชีวิตและกระแสเรียกที่ผ่านมาถึงทุกวันนี	้ นับว่า

มาเกินครึ่งทางแล้ว	 	 หากขาดพระแม่	 ขาดการสวด 

สายประคำา		ก็คงไม่สามารถก้าวหน้าในชีวิตได้อย่างม่ันคง	

ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ผู้เขียนได้สำานึกอยู่เสมอ

		 ในโอกาสที่เรากำาลังเข้าสู่เดือนตุลาคม	 ซึ่งเป็น 

เดือนของแม่พระ	และคริสตชนทุกคนได้ให้ความสำาคัญ

กับการสวดสายประคำาเป็นพิเศษ	จึงขอเชิญชวนทุกท่าน 

ได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการสวดสายประคำา	 เพื่อเป็น 

การแสดงออกถึงความศรัทธาต่อแม่พระ	 วอนขอพระพร

ตามจุดประสงค์ต่างๆ	และดำาเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยาน

ในการประกาศข่าวดีร่วมกันในสังคม
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ชุมชนวัดพระเยซูเจ้า (ต่อจ�กหน้� 19)

อย่�งสม่ำ�เสมอผ่�นท�งก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ อย่�ง 

ต่อเนื่อง

 คุณพ่ออดิศักดิ์ กิจบุญช	ู รองอธิการสาม- 

เณราลัยนักบุญยอแซฟ	 สามพราน	 ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ 

เกี่ยวกับภาพรวมสถานการณ์ด้านกระแสเรียกใน

ประเทศไทยว่า	 ปัจจุบันจำานวนผู้สมัครเข้าบ้านเณร 

โดยเฉพาะอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	น้ันมีจำานวนลดน้อย

ลงอย่างเห็นได้ชัด	 หากย้อนกลับไปในป	ี พ.ศ.	 2525	

ขณะท่ีท่านยังเป็นสามเณรท่ีบ้านเณรยอแซฟ	 ซ่ึงมีจำานวน

สามเณรมากถึง	150-170	คน	แต่ในปัจจุบันบ้านเณรเล็ก 

นักบุญยอแซฟ	 สามพราน	 มีจำานวนสามเณรเพียง	 50	

คนเท่านั้น

	 คุณพ่ออดิศักดิ์	 ยังให้ข้อมูลอีกว่าสาเหตุของ 

การลดจำานวนลงอย่างต่อเน่ืองของสามเณรในประเทศไทย

นั้นเกิดจากปัจจัยหลักๆ	 สามประการ	 คือสภาพสังคม

ปัจจุบันทำาให้แต่ละครอบครัวมีลูกน้อยลง	 ท้ังน้ีอาจเน่ือง

มาจากปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีบีบค้ันมากข้ึน	 ทำาให้จำานวน 

เด็กๆ	 ที่เป็นคาทอลิกมีจำานวนลดน้อยลงตามไปด้วย		

ปัจจัยต่อมาคือการขาดความเอาใจใส่ด้านความเชื่อ

ของพ่อแม่ที่ควรมีต่อบุตรหลาน	 เช่นพ่อแม่ไม่ค่อยพา

ลูกๆ	 มาเข้าวัดมากนัก	 หรือบางสถานการณ์นั้นพ่อแม่ 

ไม่ทำาตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆ	 ปัจจัยสุดท้ายคือ

สภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบันที่เด็กๆ	 มีความ

สนใจในส่ิงเร้ารอบตัวมากกว่าสมัยก่อน	 ไม่ว่าจะเป็นส่ิงเร้า 

ด้านความบันเทิงต่างๆ	 รวมถึงการเสพติดเกมส์คอม- 

พิวเตอร	์ เป็นต้น	 ทั้งสามปัจจัยที่กล่าวมานั้นล้วนส่งผล 

ให้เด็กๆ	 และเยาวชนคาทอลิกขาดความสนใจต่อ

กระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์และนักบวชอย่างไม่อาจ

หลีกเลี่ยง

 คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ	์ เจ้าอาวาสวัดพระ

เยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์	 กล่าวว่าวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้น

สวรรค์	 เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการส่งเสริมกระแสเรียก

ให้กับบรรดาเด็กๆ	 และเยาวชนมาโดยตลอด	 จึงได้จัด

กิจกรรมในการส่งเสริมกระแสเรียกให้กับบรรดาเด็กๆ

และเยาวชนโดยการส่งเสริมให้บรรดาสามเณรจากอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 และจากคณะนักบวชต่างๆ	 มา

จัดนิทรรศการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจในด้าน

ต่างๆ	 ของการเป็นพระสงฆ์และนักบวชให้กับเด็กๆ	 ที่

วัดในโอกาสพิเศษต่างๆ	 อย่างสม่ำาเสมอ	 	 ทำาให้เด็กๆ

และเยาวชนมีโอกาสได้รับรู้ถึงชีวิตการเป็นพระสงฆ์และ

นักบวช	 รับทราบถึงภารกิจในด้านต่างๆ	 ที่แตกต่าง

กันของนักบวชแต่ละคณะ	 อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรง

บันดาลใจในการเป็นพระสงฆ์ให้กับเด็กๆ	 และเยาวชน

ที่มาร่วมมิสซาอีกด้วย

 คุณพ่ออดิศักดิ	์ ยังให้ข้อเชื้อเชิญที่น่าสนใจว่า 

สิ่งสำาคัญที่สัตบุรุษทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนให้เกิดกระแสเรียกเพิ่มขึ้นได้นั้น	 ประการแรก 

คือการสวดภาวนาซ่ึงเป็นสิ่งท่ีทุกคนสามารถทำาได้	

เพื่อขอให้พระเป็นเจ้าประทานกระแสเรียกในการเป็น

พระสงฆ์ให้กับเยาวชนของเรา	 ประการที่สองคือการ

เป็นตัวอย่างท่ีดีในการดำาเนินชีวิตตามหลักความเช่ือ

คาทอลิกอย่างดีก็มีส่วนช่วยให้เด็กๆ	 ได้เห็นตัวอย่าง 

ที่ดีในชีวิตของผู้ใหญ	่ ที่มีความรักเพื่อนพี่น้อง	 มีความ

ศรัทธาอย่างลึกซึ้ง	 การส่งเสริมให้บุตรหลานได้มีโอกาส

ช่วยงานในด้านต่างๆ	 ของวัดและชุมชน	 เพื่อช่วยให้

พวกเขาเกิดแรงบันดาลใจในการอุทิศตนเพื่อผู้อื่นรวม

ทั้งการอุทิศตนเพื่อพระศาสนจักรในอนาคต	 ประการ

สุดท้ายก็คือการร่วมสนับสนุนปัจจัยท่ีจำาเป็นให้กับ 

บ้านเณรทั้งของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	และของคณะ

นักบวชต่างๆ	 ตามสมควรก็เป็นสิ่งที่มีความจำาเป็นเช่น

เดียวกัน

 ณัฐนนท์ นาคหล่อ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 6	 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์	 ซึ่งเป็นเยาวชนผู้ช่วย

พิธีกรรมของวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์กล่าวถึง

กระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์ของตนเองว่า	 ตัวเขามี

ความตั้งใจจะสมัครเข้าเป็นสามเณรของอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ	 ภายหลังจบการศึกษาชั้นมัธยม	 6	 ในเดือน

มีนาคมที่จะถึงนี้	 ทั้งนี้ณัฐนนท์มีความตั้งใจชัดเจนว่า

ต้องการเป็นพระสงฆ์	ทั้งนี้สืบเนื่องจากการได้มีส่วนร่วม 

ในการเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมในวัดอย่างสม่ำาเสมอตลอด

สองปีที่ผ่านมา	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคุณพ่อ 

อดิศักดิ์	 ที่ว่าการสนับสนุนให้เด็กๆ	 และเยาวชนมี 

ส่วนร่วมอย่างจริงจังในพิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะ

สามารถสร้างให้เกิดกระแสเรียกได้เช่นกัน

 คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์	 ยังให้ข้อมูลอีก

ว่าวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ได้จัดให้มีโครงการ	

“กองทุนบ�้นเณร”	 ขึ้นโดยการรณรงค์เก็บเงินถุงทาน

เพ่ือรวบรวมและนำาไปมอบให้กับบ้านเณรเล็กของ 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะ 

เวลา	 6 ปีที่ผ่านมา	 โดยสามารถรวบรวมเงินได้จำานวน

มากพอสมควร	 เพื่อช่วยสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ให้กับบ้านเณร	 แต่เป้าหมายสำาคัญที่สุดของการรณรงค์ 

นั้นมิได้เป็นประเด็นของจำานวนเงินแต่อย่างใด	 แต่เป็น 

การส่งเสริมให้สัตบุรุษท่ัวไปได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน

ภารกิจการส่งเสริมกระแสเรียกของพระศาสนจักร 

ในประเทศไทยอย่างสม่ำาเสมอ	 และเมื่อรวบรวมเงินได้ 

จำานวนหน่ึงก็จะเชิญคุณพ่ออธิการผู้รับผิดชอบบ้านเณร

มาร่วมเป็นประธานในพิธีบูชามิสซาร่วมกับสัตบุรุษ	 อีก

ทั้งบรรดาสามเณรก็จะร่วมเดินทางมาด้วยเพื่อทำาความ

รู้จักและขอบคุณบรรดาสัตบุรุษที่ ให้การสนับสนุน 

บ้านเณรเสมอมา

 ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุน

กระแสเรียกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ โดยการ 

สนับสนุนผ่านกองทุนกระแสเรียกสามเณราลัย

นกับญุยอแซฟ  ชือ่บญัช ีมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรงุเทพ 

(บ้านเณรยอแซฟ) ธนาคารทหารไทย จำากดั (มหาชน) 

สาขาสามพราน นครปฐม  เลขท่ีบัญชี 525-2-04942-3
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เสกสุสาน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
= วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน จ.นครปฐม  

วันอาทิตย์ที่	 1	 พฤศจิกายน	 เวลา	 10.00	 น.	 

คุณพ่อฟิลิป ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร	เป็นประธาน

 (หม�ยเหตุ ก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมบำ�รุง

สุส�นเช่นทุกปี มีพระสงฆ์โปรดศีลอภัยบ�ป 3-4 ท�่น) 

= วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพมหานคร 

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	สวดภาวนาอุทิศ

แด่ผู้ล่วงลับ	ที่สุสานบ้านเซนต์โยเซฟ	(เด็กคนชรา)	

	 -	 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

= วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา วันอาทิตย์ที	่1	พฤศจิกายน	

เวลา	10.00	น.	

= วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม 

วันศุกร์ที	่6	พฤศจิกายน	เวลา	19.30	น.	ที่สุสาน	

วันเสาร์ที	่7	พฤศจิกายน	เวลา	09.00	น.	ที่สุสาน

= 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

= วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง วันเสาร์ที	่7	

พฤศจิกายน	เวลา	16.00	น.	ที่สุสาน

= วัดพระนามเยซู ชลบุรี 

วันศุกร์ที	่6	พฤศจิกายน	เวลา	19.00	น.	ที่สุสาน

วันเสาร์ที	่7	พฤศจิกายน		 เวลา	15.30	น.	ที่สุสาน

= อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

วันศุกร์ที	่6	พฤศจิกายน	เวลา	19.00	น.	ที่สุสาน

วันเสาร์ที	่7	พฤศจิกายน	เวลา	15.00	น.	ที่สุสาน												

																												เวลา	19.00	น.	ที่ถ้ำาแม่พระ

แบ่งปันความรักมั่นคงของพระองค์ร่วมกับเรา	 พระ

ศาสนจักรรับรู้ถึงความจำาเป็นเร่งด่วนที่จะป่าวประกาศ

พระเมตตาของพระเจ้า	 พระศาสนจักรมีชีวิตที่แท้จริง

และน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อพระศาสนจักรเป็นผู้ป่าวประกาศ

พระเมตตาให้ผู้คนเลื่อมใส	 พระศาสนจักรตระหนักดีว่า 

ภารกิจอันดับแรกของพระศาสนจักร	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในช่วงเวลาท่ีเป่ียมด้วยความหวังอันย่ิงใหญ่และสัญญาณ

ของความขัดแย้ง	 ก็คือการแนะนำาให้ทุกคนรู้จักธรรม 

ล้ำาลึกท่ีย่ิงใหญ่แห่งพระเมตตาของพระเจ้าด้วยการ 

เพ่งพิศพระพักตร์พระคริสตเจ้า	 ที่สำาคัญที่สุด	 พระ

ศาสนจักรได้รับเรียกให้เป็นประจักษ์พยานที่น่าเชื่อถือ

ถึงพระเมตตา	 ประกาศยืนยันถึงพระเมตตาและขับเคล่ือน

พระเมตตาให้เป็นแก่นแท้ของการเปิดเผยของพระเยซู

คริสตเจ้า	 สายธารพระเมตตานั้นท่วมท้นและไหลล้น 

ไม่ขาดสายจากหัวใจของพระตรีเอกภาพ	 จากส่วนลึก

ของธรรมล้ำาลึกเกี่ยวกับพระเจ้า	 พระเมตตาเป็นพุน้ำาที่

ไม่มีวันเหือดแห้ง	 ไม่ว่าจะมีผู้คนเข้าไปตักตวงมากมาย

เพียงใด	ทุกครั้งที่ใครสักคนขัดสน	เขาหรือเธอก็สามารถ

เข้าถึงพระเมตตาได้	 เพราะพระเมตตาของพระเจ้าไม่มี

วันสูญสิ้นเลย	 ความลึกซึ้งของธรรมล้ำาลึกซึ่งโอบล้อม

พระเมตตาอยู่นั้นไม่รู้จักสิ้นสุดดุจเดียวกับความมั่งคั่ง

ซึ่งเกิดจากพระเมตตา

	 ในปีศักดิ์สิทธิ์นี้	 ขอให้พระศาสนจักรทำาให้พระ

วาจาของพระเจ้าก้องกังวานในฐานะสารและเคร่ืองหมาย

ของการให้อภัย	 พละกำาลังความช่วยเหลือและความรัก 

ขอให้พระศาสนจักรจงอย่าท้อถอยในการแผ่ความเมตตา

และมีความพากเพียรอดทนในการหยิบยื่นความเมตตา

กรุณาและกำาลังใจให้เสมอ	 ขอให้พระศาสนจักรเป็น 

ปากเสียงให้กับมนุษย์ชายหญิงทุกคนและพร่ำาย้ำาด้วย

ความมั่นใจไม่มีสิ้นสุดว่า	 “ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรง

ระลึกถึงพระกรุณาและความรักม่ันคงของพระองค์ที่

ทรงมีตลอดมา”	(สดด	25:6)

 

ให้ไว้ ณ กรุงโรม

11 เมษ�ยน ค.ศ. 2015

วันเตรียมฉลองอ�ทิตย์ที่สองเทศก�ลปัสก�

หรือวันอ�ทิตย์พระเมตต�

ปีที่ส�มแห่งสมณสมัยของข้�พเจ้�

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

พระพักตร์แห่งความเมตตา (ต่อจ�กหน้� 7)

= วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ วันเสาร์ที่	7	

พฤศจิกายน	เวลา	18.00	น.	ที่สุสาน

= วัดอารักขเทวดา โคกวัด ปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่	6	พฤศจิกายน	เวลา	19.30	น.	ที่สุสาน

วันเสาร์ที่	7	พฤศจิกายน	เวลา	9.00	น.	ที่สุสาน

= วัดแม่พระที่พึ่งแห่งคริสตัง ดงแหลมโขด

วันศุกร์ที	่6	พฤศจิกายน	เวลา	20.00	น.	ที่สุสาน

วันเสาร์ที่	7	พฤศจิกายน		 เวลา	10.00	น.	ที่สุสาน

= วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา 

วันเสาร์ที่	7	พฤศจิกายน	เวลา	10.00	น.,	16.00	น., 

19.30	น.

วันอาทิตย์ที่	8	พฤศจิกายน	เวลา	10.00	น.

= วัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาจกรรจ์ วันอาทิตย์ที่	15	

พฤศจิกายน	เวลา	10.00	น.

สังฆมณฑลราชบุรี

= วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วัน

เสาร์ที่	7	พฤศจิกายน	เวลา	10.00	น.

สังฆมณฑลนครราชสีมา

= วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว อ.ห้วยแถลง 

จ.นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่	 25	 ตุลาคม	 เวลา	 

07.30	น.	

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และอุดมศานต์

ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์
วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน

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

udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

อัพเดทข่าวคาทอลิก คลิก
www.udomsarn.com

เฟซบุ๊ก
อุดมสารแฟนคลับ
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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

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลเชียงใหม่

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช 	เป็นประธาน

 วัดแม่พระฟาติมา บางวัว อ.บางปะกง  จ.ฉะ- 

เชิงเทรา	ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี		24		ตุลาคม	 	เวลา		10.30		น. 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  มีชัย   กิจบุญช	ูเป็นประธาน

 วัดนักบุญลูกา อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	7	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น. พระคาร์ดินัล

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพ-

มหานคร ฉลองวัดและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส	

เคารพศีลมหาสนิท	 วันเสาร์ที่	 14	 พฤศจิกายน	 เวลา	

10.30	 น.	 พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์  

ศุระศรางค์ เป็นประธาน

 ชุมนุมองค์กรคริสตชนฆร�ว�ส เค�รพศีลมห�- 

สนิท 

 08.30-09.00 น. ตั้งศีลฯ และนำ�เฝ้�ศีลฯ โดย

คณะพระเมตต� คณะเทเรเซียน

 09.00-09.30 น. นำ�เฝ้�ศีลฯ โดยคณะอัศวิน

แห่งศีลมห�สนิท คณะเซอร์ร่� คณะคูร์ซิลโล คณะวินเซน 

เดอปอล 

 09.30-10.00 น. นำ�เฝ้�ศีลฯ โดยคณะพล- 

ม�รีย์ คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟ�ติม�

 10.00 น. พิธีอวยพรศีลมห�สนิท

 วัดราชินีแห่งสันติสุข สุขุมวิท 101 กรุงเทพ- 

มหานคร	ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 15	พฤศจิกายน	 เวลา	

10.00	 น.	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช 	เป็นประธาน	(ฉลองภ�ยใน วันเส�ร์ที่ 14 

พฤศจิก�ยน เวล� 17.00 น. คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต 

เป็นประธ�น) 

 วัดพระคริสตกษัตริย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	22	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.	

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  มีชัย   กิจบุญช	ูเป็นประธาน	

 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ 

โรงหมู เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	ฉลองวัดและ

ฉลอง	50	ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อโจเซฟ เอช. ไมเออร์ 

วันอาทิตย์ที	่22	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.	

 

 

 วัดแม่พระลูกประคำา บ้านสร้าง	 ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	24	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดพระคริสตราชา ปะตง ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

14	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.		

 วัดอัสสัมชัญ พัทยา จ.ชลบุรี	 ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่	15	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.	

 วัดแม่พระถวายองค์ มูซ	ู ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

21	พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.		 	

 วัดราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ	 ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	 21	 พฤศจิกายน	 เวลา	 10.30	 น.	 (งด

สังฆมณฑลจันทบุรี

จำ�หน่�ยสินค้�)

 วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 28	

พฤศจิกายน	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา	 ฉลองวัด

วันเสาร์ที	่5	ธันวาคม		เวลา	10.30	น.	

 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

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

 วัดแม่พระสายประคำา หลักห้า จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 25	 ตุลาคม	 เวลา	 10.00	 น.	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว อ.จอมบึง 

จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 8	 พฤศจิกายน	 เวลา	

10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ	 เป็นประธาน	 (ใช้เส้นท�งร�ชบุรี-จอมบึง ระยะ

ท�งประม�ณ 30 กิโลเมตร ก�รคมน�คมสะดวก)

 วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี	 ฉลองวัด 

และเสก-เปิดศาลาและสวนศักดิ์สิทธิ์ฯ	 วันเสาร์ที	่ 31 

ตุลาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย 

กิจบุญชู	 เป็นประธาน	 (วันศุกร์ที่ 30 ตุล�คม  

ฉลองภ�ยใน เวล� 19.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธ�น)

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย จ. 

เพชรบูรณ์ ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 28	 พฤศจิกายน	 เวลา	

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

เป็นประธาน

 สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี 

สองคอน บ้านสองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ 

จ.มุกดาหาร ฉลองสักการสถานวันเสาร์ที	่12	ธันวาคม	

เวลา		10.00	น.  

 

 วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว อ.ห้วยแถลง 

จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 24	 ตุลาคม	 เวลา	

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เป็น

ประธาน

 วัดพระคริสตราชา เมืองคง  จ.นครราชสีมา 	

ฉลองวัดและฉลองหิรัญสมโภช	 (25	 ปี)	 การบวชเป็น 

พระสงฆ์ของคุณพ่อเจ้าอาวาส	วันเสาร์ท่ี	21	พฤศจิกายน 

เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ 

เป็นประธาน

 วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน 

โคกปราสาท อ.ปะคำา จ.บุรีรัมย์ เปิดและเสกวัด 

หลังใหม่	 วันเสาร์ที	่ 12	 ธันวาคม	 เวลา	 10.00	 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์   สิริสุทธิ์ เป็นประธาน	

(สอบถ�มคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส โทร. 08-9949-

6556) 

 วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง  

เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 19 

ธันวาคม	เวลา	10.30	น.		พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ  

สิริสุทธิ์ 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	 (สอบถ�ม 

เส้นท�งติดต่อคุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย เจ้�อ�ว�ส 

โทร. 08-4322-5921, ครูมงคล แสวงนาม ครูคำ�สอน 

โทร. 08-3363-2034)

 วัดนักบุญเปโตรเปาโล บ้านน้ำาสอด อ.ทุ่งช้าง 

จ.น่าน ฉลองวัดและฉลอง	25	ปี	ชุมชนแห่งความเชื่อ	

วันเสาร์ที่	7	พฤศจิกายน	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช

ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน	์เป็นประธาน	

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
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] 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	หรือที่คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ / อาจารย์

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข  แผนกพระคัมภีร์		บ้านผู้หว่าน 

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

73110	 โทรศัพท์	 0-2429-0124	 ถึง	 33	 โทรสาร	

0-2429-0120	E-mail:thaibible@hotmail.com	และ

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่		www.catholic.or.th 

] สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับนักพรต

หญิงคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย	 ขอเชิญ

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	 เนื่องในโอกาสเปิดและเสก

อารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย

ที่จ.นครราชสีมา	 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์	 เป็นประธานในวันเสาร์ที่	 31	ตุลาคม	2015	

เวลา	10.30	น.ที่อารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่

แห่งประเทศไทยติดต่อกับวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์

บริหารธุรกิจ	(MBAC)	อ.เมืิอง	จ.นครราชสีมา	(ติดต่อ

สอบถ�มคุณพ่อสุรชัย 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 

] ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย	 ขอ

เชิญร่วมขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ

หิรัญสมโภชการปฏิญาณตนของภราดาปีเตอร์ ศักดา 

สกนธวัฒน์ และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนของ

ภราดาออกัสติน แมรี่ ชุมพล ดีสุดจิต ภราดาแอน-

โธนี่แห่งปาดัว อรุณ เมธเศรษฐ ภราดาปีเตอร์  

มีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ภราดาอัลเบิร์ต ลอเรนซ์ 

บัญชา แสงหิรัญ ที่หอประชุมหลุยส	์ ชาแนล	 ตึก 

วัชรสมโภช	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 วันอาทิตย์ที	่ 8	

พฤศจิกายน	2015	เวลา	10.00	น.	

] 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	(สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมคุณพ่อ 

อรรคเดช  ทับปิง     โทร. 08-1797-8303 สำ�นักง�นวัด 

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	่19	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 

กรุงเทพฯ	 ขอเชิญรับการอบรมพระคัมภีร์สำาหรับ

คริสตชน	 ครูคำาสอน	 ผู้นำาบีอีซี	 และผู้สนใจ	 หัวข้อ	

“หนังสืออพยพและเลวีนิติ”	 โดยคุณพ่อวสันต์ พิ- 

รุฬห์วงศ์   คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ	์ทุกวันเสาร์ที	่7,	14, 

21	 และ	 28	 พฤศจิกายน	 2015	 ที่ศูนย์อบรม 

คริสตศาสนธรรมระดับชาต	ิ (ศูนย์	 NCC)	 สามพราน	

สนใจติดต่อได้ที่คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ	 โทรศัพท	์	

ที่นี่มีนัด
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	 กุมภาพันธ	์ ผู้ช่วยจิตภาวนา	 ได้แก	่ 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	 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ

ทุกวันจันทร	์ เวลา	 17.00-18.00	 น.	 สอบถามได้ที ่

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

(อ่�นต่อหน้� 14)

เมื่อเราทิ้งอาหาร

ก็เท่ากับเราขโมยอาหารของคนจน
(พระสมณสาส์นของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

(Laudato Si’) ข้อ 50)
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หลังจากกลับจากงานอันหนักทั้งวัน”

6. การเปิดใจ...พระองค์ยังทรงชมเชยพ่อแม่ผู้ใจกว้าง 

อย่างไม่มีขอบเขตต่อลูกๆ	พระองค์ทรงเรียกร้องครอบครัว

และแต่ละคน	ให้เปิดใจตนเองเข้าสู่ความรักแท้จริง”

	 “เราฟื้นฟูความเชื่อในพระวาจาของพระเจ้า

ซึ่งเชื้อเชิญครอบครัวที่สัตย์ซ่ือมาสู่การเปิดใจเช่นนี้ 

เป็นการเช้ือเชิญทุกคนที่ต้องการแบ่งปันการกล่าว

พยากรณ์ของพันธสัญญาท่ีพระเจ้าทรงมีต่อชายและหญิง	

ซึ่งก่อเกิดชีวิตและเผยแสดงองค์พระเจ้าให้ปรากฏ”

7. อดทน...และพระองค์ทรงมอบคำาแนะนำาน้ีแก่พวกเขา: 

คิดอย่างใคร่ครวญว่าพวกเขาพูดถึงคนอื่นว่าอย่างไร

เมื่ออยู่ด้วยกันในบ้าน

	 “พ่อขอมอบคำาถามนี้ให้ลูก	 เพื่อลูกแต่ละคน

จะได้นำาไปรับผิดชอบ	 ในบ้านของฉัน	 เราตะโกนใส่กัน

หรือเราพูดกันด้วยความรักและอ่อนโยน?	นี่เป็นหนทาง

ที่ดีที่จะหวนคิดถึงความรักของเรา”

l ในตอนท้ายของงาน	 เป็นการประกาศว่างานประชุม

ครอบครัวโลกครั้งต่อไป	 จะจัดที่กรุงดับลิน	 ประเทศ

ประกาศก (ต่อจ�กหน้� 5)

ไอร์แลนด์	ปีค.ศ.	2018	นับเป็นครั้งที	่9		ซึ่งจัดมาตั้งแต ่

ปีค.ศ.	 1994	 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ปอล 

ที่	2	ทรงเริ่มจัดประชุมครั้งแรกที่กรุงโรม

พระสมณสาส์น 

ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

(Laudato Si )
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม

ราคา 90 บาท พิมพ์ครั้งที่ 2

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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 ร้�นก�แฟบนชั้น 7 ของศูนย์ก�รค้�สย�มสแควร์วัน ถัดไปไม่ไกลมี 

โรงละครแบงก์สย�มพิฆเนศตั้งอยู่ ผมเดินห�พื้นที่ส่วนตัว รอกิจกรรมที่จะ 

เกิดขึ้นในไม่ช�้ ผู้คนเต็มร้�น ไลฟ์สไตล์ชิล ๆ ในแบบคนกรุงเทพฯ กลิ่นก�แฟ

อบอวลไปทั่ว วงสนทน�เล็กๆ ทั้งแบบกลุ่มเล็ก กล�ง หรือใหญ่ บ�งคนม�คู่ 

บ�งคนม�เดี่ยว ผมได้ที่นั่งใกล้กับช�ยหนุ่มสองคน ด้วยคว�มค�รวะและไม่คิด

จะสนใจเรื่องช�วบ�้น แต่ปฏิกิริย�หนึ่งที่น่�สนใจจ�กหนุ่มสองคนนี้คือ พวกเข�

ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้คล่องม�ก

 ถ้�ผมเด�ไม่ผิดหัวข้อสนทน�ของท้ังคู่คือ ก�รห�ท่ีเรียนต่อท่ีต่�งประเทศ 

เมื่อมีที่เรียนก็ต้องห�ที่พัก พวกเข�ใช้เสิร์ชเอ็นจิ้นต่�ง ๆ ทั้งสถ�นที่ตั้งของ

สถ�นศึกษ� ติดอะไรเดินท�งอย่�งไร ใช้กูเกิ้ลเอิร์ท เพื่อดูให้ชัดลงไปให้แน่ใจ 

หลังจ�กนั้นห�บ�้นเช่� ผมได้ยินเข�พูดกันเรื่องร�ค� คว�มสะอ�ด และก�ร

เดินท�ง หลังจ�กน้ันจองต๋ัว ฯลฯ เด็กรุ่นใหม่ได้เปรียบคนรุ่นผมหล�ยขุมทีเดียว 

ผมเองหนีบหนังสือที่แจกในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้� หนังสือภ�ษ�ไทย

แต่ตั้งชื่อหนังสือเป็นภ�ษ�อังกฤษ “Lesson Learned” มีคำ�พ่วงด�้นล�่ง

ของปกว่� “เพร�ะชีวิตไม่มีคู่มือ เร�จึงต้องสร้�งบทเรียนด้วยตัวเอง”   ในหน�้

ถัดไป บรรณ�ธิก�รเล่มเปิดประโยคแรกให้อ�รมณ์คล้�ย ๆ กัน “The most 

valuable lesson come not from teachers or textbooks, but from life 

experience.” (คุณค�่ของบทเรียนไม่ได้ม�จ�กครูอ�จ�รย์ หรือตำ�รับตำ�ร� มัน

ม�จ�กประสบก�รณ์ตรงของชีวิต)

 ง�นอุดมสารและอุดมศานต์ ทำ�ให้ผมมีโอก�สสัมภ�ษณ์คว�มคิด 

คว�มอ�่น ก�รกระทำ� หลักคิด คว�มเชื่อ ค่�นิยมเบื้องหลังของผู้คน แทบจะ

ทุกระดับในแวดวงค�ทอลิกเร� ผมจึงอย�กห�บทเรียนและประสบก�รณ์ใส่ตัว

เหมือนกันว่� เวล�ที่มีก�รนั่งลงสัมภ�ษณ์ พูดคุย สำ�หรับกลุ่มองค์กร สำ�นักง�น 

หรือนิตยส�รอื่น ๆ เข�คิด เข�ปฏิบัติกันอย�่งไร ไม่แค่คิดเท่�นั้น บ�่ยวันเส�ร์ 

ที่ผ่�นม�จึงได้มีโอก�สน่ังฟังคว�มคิดเห็นของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม 

ทั้ง 9 คน และจัดโดยนิตยส�รในเครืออะเดย์ ที่ได้ชื่อว�่เป็นนิตยส�รเด็กแนว มี

บทสัมภ�ษณ์ที่ทรงพลังและกระทำ�อย่�งต่อเนื่อง เข�ให้ชื่อง�นว่� “Interview 

Day 2015”

 ถ้�เร�แยกกลุ่มเรื่องร�วเร�จะแยกได้ 4 ประเด็นหลัก คือ 1. สุขภ�พ 

2. คว�มรัก 3. ก�รง�น และ 4. ก�รสื่อส�ร ลักษณะกิจกรรมคือ เชิญบุคคล 

ที่มีคว�มโดดเด่นในประเด็นนั้น ๆ ม�นั่งพูดคุย แสดงคว�มคิดเห็น ขยี้ประเด็น

นั้น ๆ  ต�มประสบก�รณ์ที่ตนเองผ่�นม� เช่น ถ�้เรื่องสุขภ�พก็เอ�คนที่ออกกำ�ลัง 

ม�ให้คำ�แนะนำ�แบ่งปันประสบก�รณ์ คว�มสำ�เร็จคว�มล้มเหลว ไม่ต้องเป็นผู้

วันนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งเท่านั้น
เชี่ยวช�ญในเชิงวิช�ก�รแต่เป็นผู้ช�ญเชี่ยวในก�รใช้ชีวิต เช่น คุณกาละแมร์ 

ถ้�เป็นเรื่องคว�มรัก ก็ไม่ได้เชิญคนที่ประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิตคู่ แต่เป็นคนที่

มีข้อคิดและมุมมองเรื่องคว�มรัก ในแบบก�รประคองตนให้รอดและมีคว�มสุข 

เช่น คุณเจนนิเฟอร์ คิ้ม หรือคุณฌอห์ณ จินดาโชติ  หรือในแง่มุมก�รทำ�ง�น 

ก็ไม่ได้นำ�คนท่ีดำ�เนินธุรกิจเชิงทฤษฎี แต่นำ�คนท่ีล้มลุกคลุกคล�นลองผิดลองถูก 

อย่�งเถ�้แก่น้อย หรือผู้บริห�รของส�ยก�รบินแอร์เอเชีย และเรื่องสื่อที่ดูเหมือน

ว่�น่�จะได้ฟังเรื่องแบบไฮเทค กลับได้ฟังคุณตัน  ชาเขียว ที่ใช้สื่อในก�รข�ย 

ได้ดี แต่ในขณะเดียวกันก็โดนสื่อโจมตีไม่เว้นวัน 

 มีคำ�โดนๆ ที่ผมยังส�ม�รถนำ�กลับไปใช้ต่อได้เช่นเรื่องของคว�มรัก 

คุณฌอห์ณให้ข้อคิดว่� “ช�ยหญิงนี่จะมีมุมมองของคว�มอดทนในเรื่องของ

คว�มรักต่�งกัน หญิงจะนับ 1 ไปเรื่อย ๆ จนถึง 100 ค่อยตัดสินใจ เธอมีคว�ม

อดทน ในขณะที่ผู้ช�ยถ้�นับจะเริ่มจ�ก 100 และนับถอยหลัง เมื่อไปถึง 0 ก็จบ

หมดคว�มอดทนแล้ว แต่ส่ิงท่ีน่�สนใจกว่�ไม่ว่�จะนับไปข้�งหน้�หรือนับย้อนหลัง

คือ มันจะมีช่วงหนึ่งที่จะม�พบกันคือ 50” ถ�้ในง�นก็จะมีเสียงกรี๊ดจ�กส�ว ๆ 

ท่ีเข้�ฟังก�รบรรย�ยในวันน้ัน แต่ถ้�เป็นชีวิตจริงผมก็เช่ือว่�มันเป็นแง่มุมท่ีน่�คิด

ไม่เบ�

 คุณตันพูดถึงว�่ “เร�อย�กสร้�งสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญ� หรือ 

สังคมในอุดมคติ แต่ปัจจุบันเร�สร้�งได้แค่สังคมอุดมอคติ” นอกจ�กนั้นเรื่อง

ของโซเชียลมีเดีย ยังถูกวิพ�กษ์วิจ�รณ์กันต่อจ�กแขกรับเชิญทั้งสองท่�น ไม่ว�่ 

จะเป็นประเด็นก�รแสดงคว�มคิดเห็นต�มสื่อต่�ง ๆ   ด่�ทอ  ว่�ร้�ย แม้ไม่ได้ 

รู้จักกัน คนทำ�ดี โดนส�ดโคลน มีเฟซบุ๊กปลอม มีก�รใช้โซเชียลในท�ง 

ไม่สร�้งสรรค์ ผู้บรรย�ยโยนคำ�ถ�มใส่ผู้ฟังว่� ถ้�มีโซเชียลไม่ดีแบบนี้ มีสื่อ 

ไม่สร้�งสรรค์เร�จะทำ�อย�่งไร ผมดีใจที่ได้ยินว่� “ก็อย�่ไปสนมัน” เด๋ียวมันก็ 

เลิกล�ไปเอง แม้จะทร�บดีว่� อ�จเป็นคำ�ตอบที่ไม่ช่วยอะไร หรือรู้แล้วแต่คน 

ก็ยังทำ�อยู่ดี แต่ผมว่�แค่คนเร�คิดดีและคิดว่�หนท�งที่ถูกมันควรเป็นอย่�งไร  

ที่เหลือก็เป็นเรื่องคว�มรับผิดชอบแล้ว

 ผมเดินฝ่�ผู้คนและส�ยฝนอ่อนจ�กศูนย์ก�รค้�สย�มสแควร์วันม�ที่

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร ง�นศิลป์มักจรรโลงหัวใจของคนไม่ม�ก

ก็น้อย วัยรุ่น 3-4 คน เลือกซื้อหนังสือร้�นที่ผมแวะเวียนไปประจำ� บทสนทน�

พ�ดพิงยุคสมัย “เด็กสมัยนี้แย่กว่�สมัยเร�เนอะ ไม่ค่อยสนใจเรียน บ�งคนนะแก 

หน�้มึนม�แต่เช้� แล้วรู้จักย�คุมและเรียกชื่อถูกด้วยนะ สมัยพวกเร�ไม่มีท�ง...” 

 ภ�พหล�ย ๆ ภ�พในวันหนึ่งวัน ร้อยเรียงเข�้ม�ปะทะคว�มรู้สึกอีกครั้ง 

คว�มเจริญก้�วหน้�ของโลกเทคโนโลยี ยังควบคู่ไปกับบทเรียนก�รใช้ชีวิต และ

ประสบก�รณ์ท่ีแต่ละคนพบเห็นเจอะเจอ เร�เรียกมันว่�บทเรียนชีวิต คุณวิไลรัตน์ 

เอมเอี่ยม เขียนไว้ในหนังสือ “Lesson Learned” ว�่ “บทเรียน เป็นคำ�ที่จะ

ว�่ดีก็ได้ จะว�่ร้�ยก็ไม่แปลก เพร�ะในบทเรียนหนึ่งย่อมมีทั้งด�้นดีและด้�นแย่ 

แต่ไม่ว่�จะเป็นด�้นใดก็สมควรแก่ก�รเรียนรู้ ทบทวน เตือนใจ เพร�ะคนเร�ไม่มี

คู่มือก�รใช้ชีวิตที่ติดตัวม�เหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด จะมีก็แต่บทเรียน

ของชีวิตเท�่นั้น ที่เร�ส�ม�รถพกติดตัว ติดหัวใจ เพื่อใช้เป็นทั้งคู่มือแนะนำ�และ 

แก้ปัญห�ที่อ�จเจอซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่�ในอน�คต” 

 แท้จริงแล้วไม่ว่�ดีหรือร้�ย ทุกวิน�ทีและทุกเหตุก�รณ์ล้วนสร้�งบทเรียน 

ที่ไม่มีสูตรสำ�เร็จ ผู้ใช้ชีวิตต้องหมั่นทบทวนเองว�่ แล้วเร�ได้อะไรจ�กแต่ละบท

ของก�รก้�วเดินและก�รใช้ชีวิต

บรรณาธิการบริหาร



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 43 ประจำาวันที่ 18-24 ตุลาคม 2015 หน้า 19

“เปิดเดือนแม่พระ” เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2015 ที่วัดนักบุญโยเซฟ 

บ้านโป่ง คุณพ่อสุเทพ จูสวย รองเจ้าอาวาส เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

และเสกรูปแม่พระ เพ่ื่อนำาไปสวดตามบ้านของแต่ละกลุ่ม ในเดือนตุลาคม 

ชุมชนวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์…

กับบทบาทในการส่งเสริมกระแสเรียก
 ชุมชนวัดพระเยซูเจ้�เสด็จขึ้นสวรรค์ อำ�เภอส�มพร�น เป็นชุมชนหนึ่ง 

ที่ร�ยล้อมไปด้วยบ้�นเณรหล�ยแห่ง ทั้งส�มเณร�ลัยนักบุญยอแซฟของอัคร- 

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมถึงบ้�นเณรของคณะนักบวชต่�งๆ เช่น คณะค�มิลเลียน 

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ คณะพระมห�ไถ่ คณะเยสุอิต เป็นต้น ทำ�ให้ชุมชนแห่งนี้ 

มีโอก�สในก�รช่วยส่งเสริมกระแสเรียกให้กับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมถึง

คณะนักบวชต่�งๆ (อ�่นต่อหน้� 13)

“ผู้สูงอายุเขต 1 ร่วมฟื้นฟูจิตใจ” คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร 

จิตตาธิการผู้สูงอายุ เขต 1 และผู้สูงอายุทั้ง 8 วัด กับ 1 สโมสร ไปร่วมงาน

 ครั้งที่ 1 ร่วมฟื้นฟูปีศักดิ์สิทธิ์ ปีแห่งการประกาศข่าวดี วันเสาร์ที่ 8 

สิงหาคม 2015 ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน ผู้เข้าร่วมจำานวน 139 ท่าน

 ครั้งที่ 2 ร่วมฟื้นฟูปีศักดิ์สิทธิ์ ปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า  วัน

เสาร์ที่ 12 กันยายน 2015 ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง 

อ.สามพราน จ.นครปฐม ผู้เข้าร่วมจำานวน 40 ท่าน

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

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

ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป 

ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

“ประชุมข้อเชื่อ” วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2015 ที่พระคริสตธรรม

ลูเธอร์ คุณพ่อเสนอ ดำาเนินสดวก   เป็นประธานดำาเนินการประชุมคณะกรรมการ 

สัมมนาศึกษาข้อเชื่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ การ

ประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมครั้งที่ 3 เป็นการสรุปความชัดเจนด้าน

ตารางกำาหนดการ วิทยาการ วัน เวลา สถานที่  เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก 

ย่ิงข้ึน ผู้เข้าร่วมจากวิทยาลัยแสงธรรม พระคริสตธรรมลูเธอร์ วิทยาลัยพระคริสต- 

ธรรมแมคกิลวารี (ม.พายัพ) สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (BIT.) การ

ประชุมในคร้ังน้ี พระคริสตธรรมลูเธอร์เป็นเจ้าภาพด้านสถานท่ีโดยบิชอป ดร.บรรจบ 

กุสาวดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ จำานวนผู้เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน 



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 39 ฉบับที่ 43 ประจำาวันที่ 18-24 ตุลาคม 2015หน้า 20

ตอนที่ 24 มองมุมสูง

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

 ผมรีบกดชัตเตอร์ในเช้าวันท่ีพักอยู่ท่ีบ้านผู้หว่าน วันน้ัน 

ได้มาอยู่ถึงชั้นสูงสุด ชั้นที่ 8 เราเคยได้ยินคำาว่าขอบฟ้า แต่วันนี้

ผมเห็นขอบฟ้า

 เมื่อเรามองจากมุมสูง เราก็เห็นอะไร ๆ ครอบคลุม  

ครบครันเมื่อเรามองจากมุมต่ำา บางทีเราก็เห็นไม่หมด ต่ำาจึง 

ติดดิน สูงจึงเสียดฟ้าเราควรอยู่สูงเพื่อเห็นทั้งหมดหรือควรอยู่

ติดดินรับทุกข์ร่วมสุขกับผู้คน?

 ไม่มีคำาตอบที่ดีที่สุด บางครั้งการอยู่สูงเกินไปก็ไม่ช่วย 

อะไร มันลงไปไม่ถึง ต่ำายังมีโอกาสที่จะปีนให้สูงขึ้น สูงจึงดู 

เลอค่าและมีศักดิ์ศรี ในขณะที่ต่ำาก็ใช่ว่าจะดูน่ารังเกียจ หรือถูก 

ปฏิเสธเป็นคนจึงควรมองสูงเพื่อไปให้ถึง และติดดินเพื่ออยู่กับ

ความจริง

ฉลอง 90 ปี อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ
วันที่ 1 ตุลาคม วันฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู (อ่านต่อหน้า 4)
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