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สาสนมหาพรต ค.ศ. 2018 
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

“เพราะความอธรรมจะเพิ่มมากข�้น 

ความรักของคนจํานวนมากจะเย็นลง” (มธ  24:12)

ไมชาก็จะตามมา  เราจะพอใจในความอยูอยางโดดเดี่ยวของเรา แทนที่จะมีชีวิตอยู

ในความสบายที่พบไดในพระวาจาของพระเจาและในศีลศักดิ์สิทธิ์ iii  สิ่งเหลานี้จะพา

ไปสูการใชความรุนแรงตอใครๆ ที่เราคิดวาเปนพิษเปนภัยตอ “ความมั่นคง” ของเรา 

อาทิ ทารกที่ยังไมเกิด ผูสูงอายุ ผูปวย ผูอพยพยายถิ่น ผูคนแปลกหนา หรือแมแต

เพื่อนบานซึ่งไมไดดําเนินชีวิตตามความคาดหวังของเรา

 แมสิ่งสรางเองก็เปนประจักษพยานเงียบตอความเย็นชาลงแหงความรัก  

โลกมีมลพิษเพราะขยะซึ่งถูกทิ้งโดยไมเอาใจใส หรือเพราะความเห็นแกตัว ทะเลก็

มีมลพิษเปนที่รองรับศพของเหยื่อ ที่ถูกบังคับใหตองยายถิ่นฐานและเกิดเรือลมใน

ทะเล ทองฟาซึ่งในแผนการของพระเจาถูกสรางขึ้นมา เพื่อขับรองสรรเสริญพระเจา 

แตมันก็ถูกใชโดยเครื่องยนต ที่พนพิษแหงความตายมาสูโลก

 ความรักอาจเย็นชาลงไดในชุมชนของเราเชนเดียวกัน   ในสมณลิขิตเตือนใจ

(ความปติยินดีแหงพระวรสาร Evangelii Gaudium) ขาพเจาพยายามอธิบาย

เครื่องหมายที่ชัดที่สุดแหงการขาดความรัก การเห็นแกตัว ความเกียจครานฝายจิต

การมองโลกในแงราย การหลอกลวงใหอยูแตในตัวตนเอง  การทําสงครามอยาง

ไมรูจักหยุดหยอนระหวางตัวเรา  และจิตตารมณโลกียวิสัยที่ทําใหเราหวงอยูแตสิ่ง

ภายนอก ซึ่งทําใหความรอนรนในงานธรรมทูตของเราลดลง iv 

แลวเราจะทําอยางไร?

 บางทีลึกๆ ในตัวเราและรอบตัวเรา เราอาจเห็นเครื่องหมายที่ขาพเจาเพิ่ง

จะกลาวไป  แตพระศาสนจักรผูเปนมารดาและอาจารยของเรา ซ่ึงบอยคร้ังมอบยาขม

แหงความจริงใหเราในชวงเทศกาลมหาพรต ซึ่งเปนยาแหงการสวดภาวนาที่ชวย

รักษา เปนการทําบุญใหทาน และเปนการจําศีล

 อาศัยการอุทิศเวลามากขึ้นใหกับการสวดภาวนา เราจะสามารถทําใหดวงใจ

ของเราถอนรากถอนโคนออกจากการโกหกลับๆ และการหลอกตนเอง v  แลวเราจะ

พบกับความบรรเทาที่พระเจาทรงมอบให  พระองคทรงเปนบิดาของเราและพระองค

ทรงตองการใหเราเจริญชีวิตอยางดี

การทําบุญใหทาน จะทําใหเราเปนอิสระจากความโลภ และชวยใหเราถือ

เพื่อนบานเปนเสมือนพี่นอง  สิ่งที่ขาพเจาเปนเจาของไมไดเปนของขาพเจาแตเพียง

ลําพัง  ขาพเจาใครที่จะเห็นการทําบุญใหทานวาเปนวิถีที่แทจริงแหงชีวิตของเรา

แตละคน  ขาพเจาอยากเห็นพวกเราในฐานะที่เปนคริสตชน ไดติดตามแบบฉบับ

ของบรรดาอัครสาวก พรอมกับเห็นการแบงปนทรัพยสินของเรา เปนประจักษพยาน

ท่ีสัมผัสไดถึงความเปนหน่ึงเดียวกัน ซ่ึงเปนความเปนหน่ึงเดียวของเราในพระศาสนจักร  

ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงขอหยิบเอาคําเตือนของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ ใหรวบรวม

ทานสําหรับชุมชนแหงนครเยรูซาเล็ม ดุจบางส่ิงบางอยางท่ีพวกเขาเองจะไดรับประโยชน 

(เทียบ 2คร  8:10)  นี่เปนสิ่งที่เหมาะสมและควรทําเปนอยางยิ่งในชวงเทศกาล

มหาพรต ที่หลายกลุมชุมชนรวบรวมเงินทานเพื่อชวยพระศาสนจักรและผูคนที่

เดือดรอน  แตขาพเจาก็หวังวา แมเราจะพบกับผูที่เดือดรอนขอความชวยเหลือของ

เราอยูเสมอ เราคงเห็นคําขอเหลานั้นดุจคําขอที่มาจากพระเจาเอง  เมื่อเราทําบุญ

ใหทาน เราแบงปนพระญาณสอดสองดูแลของพระเจาสําหรับบุตรของพระองคแตละ

คน  หากวันนี้พระเจาชวยบางคนโดยอาศัยขาพเจา วันพรุงนี้พระองคจะไมสนองตอ

(อานตอหนา 4)

พี่นองชาย-หญิงที่รักทั้งหลาย

 ปสกาของพระคริสตเจากําลังใกลเขามาอีกครั้งหนึ่ง  ในการเตรียมฉลอง

ปสกาของเรา ภายใตพระญาณสอดสอง พระเจาประทานเทศกาลมหาพรตใหเรา

แตละป ในฐานะที่เปน “เครื่องหมายอันศักดิ์สิทธิ์แหงการกลับใจของเรา” i  เทศกาล

มหาพรตเรียกรองและทําใหเราสามารถกลับมาหาพระคริสตเจาดวยความเต็มอก

เต็มใจและในทุกแงมุมแหงชีวิต

 พรอมกับสาสนปน้ี ขาพเจาอยากชวยพระศาสนจักรท้ังมวลใหมีประสบการณ 

กับชวงเวลาแหงพระหรรษทานนี้เสียใหม พรอมกับมีความชื่นชมยินดีในความจริง  

ขาพเจาขอเริ่มจากพระวาจาของพระเยซูเจาในพระวรสารของนักบุญมัทธิว “เพราะ

ความอธรรมจะเพิ่มมากขึ้น ความรักของคนจํานวนมากจะเย็นลง” (มธ 24:12)

 พระวาจาเหลานี้ปรากฏอยูในบทเทศนของพระคริสตเจาเกี่ยวกับการ

สิ้นพิภพ เปนคําพูดที่พระคริสตเจาตรัสในนครเยรูซาเล็ม บนเนินเขามะกอก ณ ที่ซึ่ง

พระมหาทรมานของพระองคจะเริ่มตน  ในการตอบคําถามหนึ่งของอัครสาวก พระ

เยซูทรงทํานายถึงความทุกขยิ่งใหญและทรงอธิบายเหตุการณที่ชุมชนผูมีความเชื่อ 

จะพบตนเองอยูทามกลางการทดลองตางๆ  ประกาศกเทียมจะพาใหผูคนหลงทาง 

และความรักซึ่งเปนแกนแหงพระวรสารจะคอยเย็นลงในหัวใจของคนเปนอันมาก

ประกาศกเทียม

 ใหเราฟงถอยคําของพระวรสาร และพยายามเขาใจหนากากลวงที่ประกาศก

เทียมเหลานั้นจะนํามาสวมใส

 พวกเขาอาจปรากฏมาในรูปแบบ “หมองู” ที่ปนอารมณมนุษย เพื่อทําใหเขา

ตกเปนทาสแลวนําไปสูที่ที่พวกเขาตองการจะพาไป  บุตรของพระเจาจํานวนไมนอย

ที่หลงไปกับความสุขชั่วแลน หลงไปวามันเปนความสุขแทจริง! มีมนุษยชายหญิง

ไมนอยที่ดํารงชีวิตในความฝนแหงความร่ํารวย ซึ่งรังแตจะทําใหเขาตกเปนทาสเพื่อ

ที่จะไดกําไร และไดผลประโยชนเล็กนอย มีกี่คนที่ใชชีวิตไปในความเชื่อวา พวกเขา

มีความพอเพียงในตนเอง และลงทายดวยการอยูอยางสันโดษเดียวดาย

 ประกาศกเทียมยังอาจเปน “หมอกํามะลอ” ที่ดูเหมือนจะแกปญหาทุกขได

งายๆ และรวดเร็ว แตลงทายแลวปรากฏวาไรประโยชนโดยสิ้นเชิง  มีคนหนุมสาว

กี่มากนอย ที่หลงติดยาเสพติด ความสัมพันธแบบชั่วคราว การไดมาซึ่งประโยชน

แบบงายๆ แตไมซื่อสัตยสุจริต  มีกี่คนที่ติดกับดักอยูกับการมีชีวิตไปวันๆ ที่มี

ความสัมพันธกันอยางรวดเร็วซึ่งในที่สุดแลวก็ไรซึ่งความหมาย พวกไรหลักการ

เหลานี้จะมัวสาละวนอยูแตสิ่งที่ไรคุณคาแทจริง จะขโมยทุกสิ่งไปจากผูอื่นไมวาจะ

เปนศักดิ์ศรี เสรีภาพ และความสามารถที่จะรัก มันจะยุยงใหเราลุมหลงในความ

ฟุงเฟอ ใหนิยมสิ่งที่ปรากฏภายนอก ในที่สุดมันก็หลอกลวงเรา  เราไมควรแปลกใจ

ในเรื่องนี้  เพื่อทําใหใจมนุษยไขวเขว ปศาจซึ่งเปน “จอมโกหกและเปนบิดาแหงการ

หลอกลวง”  (ยน  8:44) จะหลอกเราวา ความชั่วเปนความดีเสมอ ความเท็จเปน

ความจริง นี่คือเหตุผลที่เราตองมองลึกไปที่ใจของเราเพื่อสํารวจดูวา เราตกเปนเหยื่อ

ตอคําพูดมดเท็จของบรรดาประกาศกเหลานี้หรือไม เราตองเรียนรูที่จะสํารวจอยาง

ใกลชิด ใตผิวใตเปลือก เพื่อจะดูวา อะไรที่มันใหการประทับใจที่ดีและยืนยาวแก

ดวงใจของเรา เพราะวามันมาจากพระเจาและเพื่อประโยชนตอเราอยางแทจริง

หัวใจที่เย็นชา

 ในการบรรยายถึงนรก Dante Alighieri วาดภาพปศาจนั่งบนกอนน้ําแข็ง ii

อยางโดดเดี่ยวแข็งทื่อไรความรัก  เราอาจถามตัวเองวาความรักเมตตาจะเย็นลงใน

ตัวเราไดอยางไร  อะไรเปนเครื่องหมายที่แสดงวาความรักของเรากําลังเริ่มเย็นลง?

 สิ่งที่รายกวาสิ่งใดๆ คือความโลภ ซึ่งทําลายความรักของเรา  “มันคือราก

เหงาแหงความชั่วทั้งปวง” (1ทธ  6:10)  การปฏิเสธพระเจาและสันติของพระองค
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ความตองการของขาพเจาหรือ? เหตุวาไมมีใครที่จะใจกวางไปกวาพระเจา vi

การจําศีลอดอาหาร ทําใหความโนมเอียงที่จะใชความรุนแรงของเราลดลง 

มันปลดอาวุธในตัวเราและเปนโอกาสสําหรับเราที่จะพัฒนาเจริญเติบโตขึ้น  ในดาน

หนึ่ง มันเปดโอกาสใหเราสัมผัสกับสิ่งที่คนสิ้นหวังและคนที่อดอยาก ตองทนกัน

อยางไร สวนอีกดานหนึ่งมันแสดงใหเห็นถึงความหิวกระหายฝายจิตของเราเองที่จะ

มีชีวิตในพระเจา  การจําศีลทําใหเราตื่นขึ้น  มันทําใหเราใสใจตอพระเจาและตอเพื่อน

บานมากขึ้น  มันฟนฟูความปรารถนาของเราที่จะนบนอบพระเจา ซึ่งเปนผูเดียวที่จะ

ทําใหความหิวกระหายของเราอิ่มหนําสําราญได

ขาพเจาอยากใหการเชื้อเชิญของขาพเจา ขยายวงกวางเกินขอบเขตพระ

ศาสนจักรคาทอลิกไปถึงทานทั่วถวนทุกตัวคนทั้งชายและหญิง ผูมีน้ําใจดีซึ่งเปดใจ

กวางใหกับเสียงของพระเจา  บางทีเฉกเชนพวกเรา ทานรูสึกไมสบายใจท่ีความอยุติธรรม

มันแพรกระจายไปท่ัวโลก  ทานเปนหวงเปนใยตอความเย็นชาท่ีทําใหหัวใจและพฤติกรรม

ของคนเราพิการ แลวทานยังเห็นความหมายที่วาเราเปนสมาชิกของครอบครัวมนุษย

เดียวกันน้ันกําลังออนกําลังลง ฉะน้ันขอใหทานรวมมือกับเราในการเรียกรองหาพระเจา 

ในการจําศีล และในการมอบสิ่งที่ทานจะสามารถมอบใหได ตอพี่นองชายหญิงของเรา

ที่มีความขัดสนสิ่งที่จําเปน

ไฟแหงปสกา

 เหนือส่ิงอ่ืนใด ขาพเจาวิงวอนสมาชิกพระศาสนจักรใหเดินทางเทศกาลมหาพรต

ดวยความกระตือรือรน พรอมกับเสริมพลังดวยการทําบุญใหทาน ถือศีลอดอาหาร 

และสวดภาวนา หากบางครั้งเปลวไฟแหงความรักเมตตาดูเหมือนกําลังจะมอดไป

ในดวงใจของเรา จงทราบไวดวยวา นี่จะไมใชกรณีดวงพระทัยของพระเจา  พระองค

ประทานโอกาสใหเราเริ่มตนรักใหมเสมอ

 พระพรแหงพระหรรษทานพิเศษปนี้จะเปน “24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจา”  

ขอเชื้อเชิญทุกชุมชนของพระศาสจักรทําการฉลองศีลศักด์ิสิทธิ์แหงการคืนดีกัน 

ดวยกระบวนการแหงการนมัสการศีลมหาสนิท ในป 2018 ดวยแรงบันดาลใจแหง

พระวาจาของบทเพลงสดุดีที่ 130:4 “การใหอภัยอยูกับพระองค”  การเฝาศีลนี้จะมี

ตั้งแตวันศุกรที่ 9 ถึงวันเสารที่ 10 มีนาคม ในแตละสังฆมณฑลอยางนอยตองมี

วัดหนึ่งที่เปดประตูติดตอกันเปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อเปดโอกาสใหมีการนมัสการ

ศีลมหาสนิทและการแกบาป

 ชวงคืนต่ืนเฝากอนวันปสกาเราจะทําการเฉลิมฉลองอีกคร้ังหนึ่งในพิธี

จุ ด เ ที ย น ป ส ก า  

เ ม่ือได รับมาจาก 

“ไฟใหม” แสงสวาง

นี้จะคอยๆ เอาชนะ

ความมืด และ

ส อ ง สว า ง ให กั บ

สั ตบุ รุ ษที่ พ ากั น

มาชุมนุมรวมพิธี  

ณ ที่นั้น “ขอให

แ ส ง ส ว า ง แ ห ง

อยาใหความรักในหัวใจของเราตอเพื่อนมนุษย

และสิ่งสรางของพระเจาเย็นชาลงเพราะความโลภ 

ความหลงใหลในเง�น เง�นคือ “รากเหงาแหงความชั่ว

ทั้งปวง” (1ทธ 6:10) หากมีความโลภในเง�น 

มองเง�นสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด 

ไมชาการปฏิเสธพระเจา 

และพระวาจาของพระองคก็จะตามมา 

แลวความรุนแรงตอคนอื่นที่เราคิดวาเปนภัย

ตอ “ความมั่นคง” ของเราก็จะเกิดข�้น 

พระคริสตเจาผูเสด็จกลับฟนคืนพระชนมชีพอยางรุงโรจน จงขับไลความมืดแหง

ดวงใจของเรา” vii และทําใหเราทุกคนสามารถมีชีวิตใหม ในประสบการณแหงความ

เปนศิษยที่กําลังเดินทางไปยังเมืองเอมมาอูส  อาศัยการฟงพระวาจาของพระเจาและ

ไดรับการเลี้ยงดูจากโตะแหงศีลมหาสนิท ขอใหดวงใจของเรามีความรอนรน ยิ่งขึ้น

ในความเชื่อ ความไวใจ และความรัก

 ดวยความรักและคําสัญญาวา ขาพเจาจะอธิษฐานภาวนาใหทุกคน ขอสงการ

อวยพรมาใหทาน กรุณาอยาลืมสวดสําหรับขาพเจาดวย

 จากนครรัฐวาติกัน  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2017

 วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

i Roman Missal, Collect for the First Sunday of Lent (Italian).
ii  Inferno XXXIV, 28-29.
iii “It is curious, but many times we are afraid of consolation, of being 

comforted.  Or rather, we feel more secure in sorrow and desolation.  

Do you know why?  Because in sorrow we feel almost as protagotists.  

However, in consolation the Holy spirit is the protagonist!” (Angelus, 

7nDecember 2014).
iv Evangelii Gaudium. 76-109.
v Cf. BENEDICT XVI, Encyclical Letter Spe Salvi, 33.
vi Cf. PIUS XII, Encyclical Letter Fidei Donum, III.
vii Roman Missal (Third Edition), Easter Vigil, Lucernarum.
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ประกาศก
ในโลกปจจุบัน

19 มกราคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยี่ยม “บานของเจาชาย

นอย” นับเปนชวงเวลาสั้นที่สุดและกอความสะเทือนใจ

มากที่สุดของวันนั้น เยาวชนและเด็กเล็กลูกกําพรา หรือ

ไรบานตางรออยูเพ่ือทักทายกับพระองค พวกเขารองเพลง

ภาษาสเปน “Perales” เพื่อตอนรับพระสันตะปาปา 

นี่เปนครั้งที่สองที่พวกเขารองเพลงนี้ ครั้งแรกขับรอง

ตอนรับพระองคที่สนามบิน   ผูอํานวยการบานตองการ

จะขอบคุณพระองคท่ีเสด็จมาเยี่ยมเพราะเปนสถานที่

พวกเขามีความทุกขลําบากโดยเฉพาะเด็กเล็ก หลายคน

ในพวกเขาเปนเหยื่อความรุนแรงทางเพศและการทําราย

รางกาย และบางคนหนีออกมาจากคายคนงานในเหมือง

ผิดกฎหมาย คุณพอซาเวียร  อารเว็กซ ผูดูแลบาน

กลาวตอนหนึ่งวา “พื้นที่อาณาบริเวณ พระมารดาของ

พระเจา   (เปนเขตท่ีอยูทางตอนใตของประเทศเปร ูตดิกบั

ประเทศบราซิลและโบลิเวีย และมณฑลปูโน คุสโค 

อูคายาลี ของประเทศเปรู ในแองพื้นที่ปาอเมซอนนั้น  

เมืองหลวงพื้นที่นี้คือ ปูแอรโต มาลโดนาโด ไดรับชื่อ 

เขตแดน พระมารดาของพระเจา “Madre de Dios 

Region” ในภาษาสเปน หรือ “The Mother of God 

region” มาจากชื่อแมน้ําที่ไหลผานปาอเมซอน ที่ชาว

สเปนเมื่อครั้งมาครอบครองเปนอาณานิคมตั้งชื่อให.....

ผูแปล)   เหมือนตัวอยางแหงความขัดแยงซึ่งยังมีอยู

ในโลกของเราระหวางการนําเอาทรัพยากรมาใชใหเกิด

ประโยชน กับการดูแลรักษาบานธรรมชาติดั้งเดิมของ

พวกเราไว

 เด็กหญิงคนหนึ่งชื่อเดอรซียออกมาเลาวาบานนี้

ชวยชีวิตเธออยางไรหลังจากกําพราพอไปในอุบัติเหตุ 

เธอเลาตอนหนึ่งวา “หนูเสียคุณพอและญาติพี่นองไป 

เมื่อ 13 ปมาแลว เมื่อรถยนตที่บรรทุกพวกเขาจาก

เมืองปูแอรโต มาลโดนาโด มาที่บานเราเมืองอิเบเรีย

ไดตกลงไปในแมน้ํา เอาชีวิตพวกเขาไปหมดทุกคน 

บานนี้ไดตอนรับชวยเหลือและดูแลใหความรักแกหนู

ทันที และมอบใหกับเด็กชายหญิงคนอื่นที่เปนกําพรา

หรือตองถูกกระทําตางๆ ดวย  ตั้งแตนั้นที่นี่ก็เปน

ครอบครัวใหมของหนูเรื่อยมา”

 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยอมรับวาพระองคไมอาจ

จะทรงจากไปโดยไมไดเสด็จมาเยี่ยมบานหลังนี้ ตรัส

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับเด็กกําพรา : 
“พวกเธอเปนดวงดาวประกายแสงยามค่ําคืน”

ตอบตอนหนึ่งวา “พวกลูกดวย เปนขุมทรัพยที่แทจริง

ของพวกเราทุกคน เปนขุมทรัพยล้ําคาที่เราไดรับเรียก

ใหมาปกปอง ใหอภัยแกเราพวกผูใหญหลายคร้ังท่ีไมใสใจ

ดูแล  ไมใหสิ่งสําคัญจําเปนแกพวกลูกที่สมควรจะได 

พอรูวาบางครั้งยามค่ําพวกลูกบางคนจะเศราสรอย พอรู

วาพวกลูกคิดถึงบิดามารดาซึ่งไมไดอยูที่นี่ และพอรูวา

บางครั้งลูกก็รูสึกทุกขทรมานใจ”

 พระองคทรงขอใหพวกเขาอยาปฏิเสธบรรพบุรุษและ

สู เพื่อแผนดินเกิดและรากเหงากํา เนิดดวยความ

ภาคภูมิใจ ทรงเสริมวา “โลกตองการพวกลูก คนหนุมสาว

ชายหญิงของชนรุนแรก พวกเขาตองการลูกอยางที่ลูก

เปนไมเสแสรงแตเปนตัวตนลูกเอง ไมวาลูกจะเปนอะไร

อยากลายมาเปนตูคันสุดทายของรถไฟในสังคมเมือง 

อยามาเปนตูเสบียงเก็บของขบวนรถไฟ พวกเราตองการ

ใหลกูเปนเครือ่งจกัรนาํรถไป”     เดก็ๆฟงดาํรสัพระสนัตะ-

ปาปาอยางตั้งใจ พระองคเสริมวา “พอขอลูกสักอยาง 

สวดภาวนาใหพอ และขอบใจลูกท่ีเปนดังดวงดาวประกาย

แสงยามค่ําคืน”

 พระสันตะปาปาไดรับของถวายหลายอยาง  สายประคํา

ที่ทําจากเมล็ดธัญพืชและภาพท่ีวาดโดยนักเรียนจาก

เผาฮาราวี  เชนกันพระสันตะปาปาประทานภาพ พระ

มารดาที่ปรึกษามหัศจรรย เปนรูปแมพระกอดพระเยซู

กุมารนอย เปนสัญลักษณอันอบอุนของครอบครัว ดัง

ที่พวกเขาตอนรับพระองคดวยเสียงดนตรี พวกเขาสง

เสด็จพระองคดวยเสียงเพลงเชนกัน เปนการเสด็จเยือน

ส้ันๆ แตแนนอนดวงดาวนอยๆ เหลาน้ีจะไมมีวันลืมเลือน

18 มกราคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 พวกเขาคอยพระสันตะปาปาอยางต่ืนเตนท่ีบานนักบวช

คณะพระมารดาแหงไมกางเขนศักดิ์สิทธิ์ ที่นี่พระสันตะ-

ปาปาทรงรวมรับประทานอาหารรวมกับชาวบานเขต

พระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงรับประทานอาหารเที่ยง

กับชาวพื้นเมืองมาปูเช

อาโรคาเนีย ตามมาดวยการฉลองพิธีมิสซา ณ ลาน

สนามบินเทมูโก   ใน 11 คน ที่รวมทานอาหาร  8 คน

เปนตัวแทนจากคนพื้นเมืองอินเดียนแดงเผามาปูเช 

พวกเขาเปนเหยื่อความรุนแรงในชนบท พื้นที่ที่เคยเปน

เมืองขึ้นของพวกเยอรมัน-สวิส และ 1 คน เปนผูอพยพ

ชาวเฮติ

 พระสันตะปาปาตรัสกอนอาหารวา “ยินดีตอนรับ 

และขอใหมีความสุข”

 ทุกคนนั่งรวมโตะเดียวกัน พระสันตะปาปาและบรรดา

ผูรับเชิญทานอาหาร พูดคุยรับฟงกัน ในขณะที่รายการ

อาหาร ไดแกขนมปงทัสคานี เห็ดตมแระกู ปลาหมึก

(อานตอหนา 14)
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บทอธิษฐานภาวนา

ยอมรับการถูกผจญ

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“พระจิตเจาทรงดลใหพระองคเสด็จเขาไปในถิ่นทุรกันดาร 

พระองคประทับอยูที่นั่นสี่สิบวัน ทรงถูกซาตานผจญ” 

(มาระโก 1:12-13)

เราทุกคนรูอยูแลววา ถาเราทรยศตอปณธิานและความตัง้ใจของตนเอง

แลวจะนํามาซึ่งความเจ็บปวดรวดราวกับตัวเรา เราเขาใจเสมอวาการทําอะไร

เพ่ือผลประโยชนกับตัวเองแลวจะกระทบถึงประโยชนสวนรวมของคนอื่นดวย 

เราทราบและมีขอมูลวาถาเราทานยาเกินปริมาณที่จําเปนตอรางกายแลวจะเกิด

ผลเสียตอรางกายและอวัยวะของเรา แตเราก็ยังทําสิ่งเหลานั้นอยู

เราสวนใหญจะชอบความรวดเร็วทันใจ ความสุขชั่วครั้งชั่วคราว สิ่งที่

ทําใหเราพบกับความสบายใจ และอํานวยความสะดวก เราหลอกตัวเองวา เรา

สามารถควบคุมตัวเราและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราได เพราะเราเชื่อวาเรามีความ

สามารถพอในการคิดและตัดสินใจตอสิ่งที่เกิดขึ้น

การถกูผจญนี ้ หลายคนคดิวาเปนการถกูลอลวงของปศาจในมมุมอง

ทางศาสนาใหออกหางพระเจาเพียงเทานั้น แตการถูกผจญนี้เปนความจริงที่

เกิดกับเราทุกคน แมแตพระเยซูเจา พระองคทรงถูกซาตานผจญ แมวาจะ

เปนการกระทําดั่งพระเจาหรือการแสดงออกในความเปนมนุษย พระองคทรง

มีพระปรีชาญาณของพระเจาในการเอาชนะสิ่งเหลานั้นได

 ขาแตพระบิดาเจาผูทรงสรรพานุภาพ โปรดทรงชวยเหลือประทาน

พระหรรษทานและชวยใหลูกใชพระพรของพระองคในความทาทายและ

อุปสรรคในชีวิต  และลูกขอบพระคุณพระองคเสมอสําหรับสิ่งตางๆ  มากมาย

ที่พระองคประทานใหมานี้ ที่ชวยดับความโกรธแคนและผิดหวัง และใหกลาย

เปนความยินดีและความหวัง ที่ชวยใหพนจากการผจญของความชั่วราย และ

มุงสูความสวางแหงวันปสกาดวยเทอญ อาแมน

อีกมิติแหงรัก 
 เมื่อปญหาเรื่องปากทองคลี่คลายลง
 คนเริ่มหันมาใหความสนใจสุขภาพมากขึ้น
 ถึงแมอาหารการกินจะเปนตัวแปรหนึ่งของสุขภาพ
 แตสุขภาพตองมากอนอยูดี
 อาหารจะดีอาหารจะครบหมูเหลา
 หากสุขภาพไมดีก็เทานั้น
 กินไมไดกินไมอรอยกินไมลง
 อาหารก็พลอยไรคาไปดวย
 คนจึงหันมาใหความเอาใจใสสุขภาพมากขึ้น
 ออกกําลังกายพักผอนหยอนใจใหเปนกิจวัตร
 หลีกเลี่ยงโรคภัยไขเจ็บหางไกลอันตราย
 รักษาสุขภาพไวกอนแหละดี
 เพราะยามเจ็บไขไดปวย
 ทุกผูทุกคนเหมือนกันหมด
 จะรวยแคไหนจะจนอยางไร
 ลมปวยเมื่อใดเหมือนกันเมื่อนั้น
 จะรักษาแบบแพงจะรักษาแบบถูก
 ปวยไขเมื่อไรอาการเหมือนกันหมด
 และหากเกินที่จะเยียวยารักษาเมื่อใด
 ตายเหมือนกันทุกผูทุกคน
 ตราบใดที่ยังสุขภาพดี
 จึงตองดูแลเอาใจใสบํารุงรักษาไวใหดี
 อยางที่พูดกันไวนั้นเปนความจริงเที่ยงแท
 “ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ”
 ดูแลสุขภาพจึงเปนความรักตอตนเองแทจริง
 ที่วารักตนเองแลวตามใจตนไปทุกเรื่อง
 ทั้งการกินการดื่มทั้งการเที่ยวทั้งการเสพ
 จนสุขภาพทรุดโทรม
 จะถือวาเปนการรักตนเองก็คงไมใช
 ในเวลาเดียวกัน
 ดูแลสุขภาพยังเปนความรักผูอื่นดวย
 ทั้งคนใกลตัวคนรอบขางคนในสังคม
 ปวยทีคนใกลตัวเดือดรอน
 อดตาหลับขับตานอนเฝาดูแลเฝาปรนนิบัติ
 เงินทองในบานรอยหรอเดือดรอนกันทั่วหนา
 คนรอบขางตองลําบากระแวดระวังตัวกลัวเสี่ยง
 เพื่อนฝูงตองแวะเวียนเยี่ยมไขใหกําลังใจ
 คนปวยคนไขในโรงพยาบาลแออัดขึ้น
 แถมยังตองมาแบงหองแบงแพทยแบงพยาบาล
 ไมดูแลสุขภาพจึงเปนการไมรักตนเองไมรักคนอื่นโดยปริยาย
 คนรักกันก็นาจะอยูดูแลกันไปนานๆ
 พูดแลวยังชอบการพูดคุยกับเพื่อนสองคน
 เหมือนฝายชายถือเปนโอกาสฟองฝายหญิง 
 “รักผมจริงหรือเปลา” ฝายชายถาม
 “รักสิ...ไมเห็นหรือยังไง” ฝายหญิงตอบ
 “ถารักก็ตองดูแลกันไปนานๆ
 นี่ถาคุณตายไปกอน...ใครจะดูผมละ” ฝายชายตอ
 ฝายหญิงเงียบเหมือนจะเปนเรื่องพูดคุยกันบอย
 “ก็บอกแลวไงใหออกกําลังกายทุกวัน
 ปลอยใหตัวอวนแบบนี้สุขภาพก็จะย่ําแย...”
 ฝายชายสรุปชายตาพริ้มพรายไปที่ฝายหญิง
 เหมือนจะบอก “พูดเลนนะ...แตหมายจริง”
 ประสาคนรวมชีวิตกันมายาวนาน
 และอยากใหยาวนานไปแสนยาวนาน
 สุขภาพดีจึงไมใชแคไมเจ็บไมปวย
 แตสุขภาพดีความความรัก...รักตนเอง รักผูอื่น  



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 8 ประจําวันที่ 18-24 กุมภาพันธ 2018 หนา 7

สาสนมหาพรต ค.ศ. 2018 / พ.ศ. 2561
พระสังฆราชฟ�ลิป บรรจง ไชยรา

พี่นองที่รักในพระคริสตเจา

เทศกาลมหาพรตเวียนมาอีกครั้งหนึ่งในวันพุธรับเถาที่ 14 กุมภาพันธ 2018 นี้ โอกาสนี้ พอจะนําเอาเนื้อหาสาระสําคัญในสาสนของสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส มาเสนอเปนแรงจูงใจเราคริสตชน ปนี้องคสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชิญชวนใหเราใชชวงวันเวลาในเทศกาลมหาพรต สํารวจตัวเอง

“กลับมาหาพระคริสตเจาดวยความเต็มใจ และในทุกแงทุกมุมแหงชีวิต” ใหคริสตชนดําเนินชีวิตในชวงเทศกาลมหาพรตนี้ “ดวยความกระตือรือรน

พรอมกับเสริมพลังดวยการทําบุญใหทาน ถือศีลอดอาหาร และสวดภาวนา”

พระองคทรงใหแงคิด เพื่อคริสตชนไดรับแรงบันดาลใจ และตื่นตัว โดยยกขอความสั้นๆ จากพระวรสารของนักบุญมัทธิว ใจความวา “เพราะ

ความอธรรมจะเพิ่มมากขึ้น ความรักของคนจํานวนมากจะเย็นลง” (มธ 24:12) ความอธรรมจะเกิดขึ้นก็เพราะผลงานของประกาศกเทียม ซึ่งพระองคทรง

เปรียบเทียบวาประกาศกเทียมจะมาในหนากากของ “หมองู” ที่ปนอารมณมนุษยเพื่อใหตกเปนทาส แลวนําไปสูที่ที่พวกเขาตองการ เชนหลงไปกับความสุข

ชั่วแลน หรือร่ํารวยเงินทองมากๆ วามันเปนความสุขแท อีกหนากากหนึ่งของประกาศกเทียมคือ “หมอผี” ที่ดูเหมือนจะแกปญหาความทุกขไดงายๆ

แตลงทายแลวปรากฏวาไรประโยชนสิ้นเชิง เชน ยาเสพติด ความสัมพันธแบบชั่วคราว ซึ่งทําใหมนุษยไรศักดิ์ศรี นอกจากนี้ก็ยังยุยงใหมนุษยลุมหลง

ในความฟุงเฟอ ใหนิยมสิ่งที่สัมผัสไดภายนอก ชวงเทศกาลมหาพรตจึงจําเปนตองมองลึกเขาไปที่ใจของเรา สํารวจตัวเอง ทีนี้เราตองถามตัวเองแลววา 

เราตกเปนเหยื่อคําพูดเท็จของประกาศกเทียมหรือไม

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนอีกวา อยาใหความรักในหัวใจของเราตอเพื่อนมนุษยและสิ่งสรางของพระเจาเย็นชาลงเพราะความโลภ 

ความหลงใหลในเงิน (Greed for money) เงินคือ “รากเหงาแหงความชั่วทั้งปวง” (1ทธ 6:10) หากมีความโลภในเงิน มองเงินสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด ไมชา

การปฏิเสธพระเจา และพระวาจาของพระองคก็จะตามมา แลวความรุนแรงตอคนอื่นที่เราคิดวาเปนภัยตอ “ความมั่นคง” ของเราก็จะเกิดขึ้น เชน ตอทารก

ที่ยังไมเกิด ผูสูงอายุ คนปวย ผูอพยพยายถิ่น คนแปลกหนา หรือแมแตเพื่อนบานที่ไมไดดําเนินชีวิตตามความคาดหวังของเรา

พระองคทรงช้ีใหเห็นปรากฏการณแหงความจริงวา การทําลายส่ิงสรางของพระเจาเปนประจักษพยานเงียบตอความเย็นชาลงแหงความรักของมนุษย 

เชน โลกมีมลพิษ ขยะมูลฝอย ทั้งบนบกและในทะเล ทองฟาก็มีเครื่องยนตที่พนพิษแหงความตายมาสูโลก แมแตในชุมชนมนุษยความรักอาจเย็นชาลง

ไดเชนเดียวกัน สาเหตุก็เพราะ ความเห็นแกตัว ความเฉื่อยชาฝายชีวิตจิต การมองโลกในแงราย ถือประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง โลกียวิสัยที่ทําใหเราสนใจ

แตในสิ่งหลอกลวง ทั้งหมดนี้เปนสาเหตุใหความรอนรนในหนาที่งานธรรมทูตของเราลดนอยลง

โอกาสเทศกาลมหาพรตปนี้ พอขอเนนคําพูดของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ตรัสวา เพื่อความรักของเราจะไมเย็นชาลง เราตอง “เสริมพลัง

ดวยการทําบุญใหทาน ถือศีลอดอาหาร และสวดภาวนา” นั่นก็คือการมอบสิ่งที่เราจะสามารถมอบใหไดตอพี่นองชายหญิงที่มีความตองการ จําศีลอดหาร 

และเรียกรองหาพระเจาดวยความหวัง เพราะชีวิตคริสตชนคือการเดินทางไปพรอมกับพระเจา

ทายสุด สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชื้อเชิญชุมชนคริสตชน ฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการคืนดี ซึ่งตองเปนไปพรอมๆ กับเฝาศีลมหาสนิท

ตอเนื่อง 24 ชั่วโมง ในวันศุกรที่ 9 ถึงวันเสารที่ 10 มีนาคม ป 2018 นี้ “ในแตละสังฆมณฑลอยางนอยตองมีวัดหนึ่งที่เปดประตูติดตอกันเปนเวลา 

24 ชั่วโมง เพื่อเปดโอกาสใหมีการนมัสการศีลมหาสนิทและการแกบาป”

ดวยการสํานึกแหงการเปนบุตรพระเจา และสมาชิกของพระศาสนจักร พอหวังเปนอยางยิ่งวา สาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะเปน

แรงจูงใจพี่นองคริสตชนใหใชชวงวันเวลาในเทศกาลมหาพรตนี้อยางมีคุณคา และนําไปปฏิบัติสําหรับการดําเนินชีวิตของตน

ขอพระนางมารียมารดาของพระศาสนจักร และมารดาของเรา อวยพร คุมครอง และดูแลทุกๆ ทานใหพบแตความสุขและสันติที่แทจริง

อวยพรมาในพระคริสตเจา

พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา

ประธานกรรมาธิการฝายสังคม
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เตรียมพบกับรายการ 

“พระเจาสถิตกับเรา”
ทางสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม เร็วๆ นี้

และยังสามารถรับชมผานทาง  

www.catholic.or.th หรือ

Youtube : รายการพระเจาสถิตกับเรา

ติดตามชมรายการโทรทัศน แสงธรรม สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย วันอังคารเวนอังคาร ชอง 9 MCOT HD 
เวลา 04.30-05.00 น. 

ติดตามชมรายการโทรทัศน

Power of Love
(พลังรัก สรางพลังคุณ)

วันอาทิตย เวลา 15.30-16.00 น.
ทางชอง TNN2

โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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(อานตอหนา 11)

พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน

24 ชั่วโมงเพ�่อพระเจา
 เพื่อใหเยาวชน  คริสตชน มีประสบการณ
พบพระเจาผูเปยมดวยเมตตาธรรมดวยตัวเอง  อันเปน
บอเกิดแหงสันติภายในที่แทจริง 
 สมเด็ จพระสันตะปาปาฟรั งซิ ส ได เสนอ
ความคิดฉลอง “24 ชั่วโมงเพื่อพระเจา” (24 Hours 
for the Lord)  ในวันศุกรและเสารกอนสัปดาหที่ 4 
ของเทศกาลมหาพรต  ตั้งแต  ค.ศ. 2014  และวา
ควรปฏิบัติกันในทุกสังฆมณฑล  ในสมณโองการ “พระ
พักตรแหงเมตตาธรรม” (ขอ 17)  ในโอกาสปศักดิ์สิทธิ์
พิเศษแหงเมตตาธรรม  ซึ่งตรงกับวันที่ 4-5 มีนาคม 
ค.ศ. 2016 
 ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร  กรุงโรม  ไดมี
กําหนดการ  ดังนี้

วันศุกรที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 2016
 17.00 น. วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป  ที่มหา-
วิหารนักบุญเปโตร
 21.00 น. ศีลอภัยบาป  และนมัสการศีล
มหาสนิท  ในวัด 3 แหง
วันเสารที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2016
 10.00 น. ศีลอภัยบาปและนมัสการศีลมหา-
สนิท  วัดพระหฤทัย
     มีพระสงฆบริการจนถึง 16.00 น.
 17.00 น. พิธีมิสซา
 ในป ค.ศ. 2017  “24 ชั่วโมงเพื่อพระเจา” 
ตรงกับวันที่ 24-25 มีนาคม  สภาพระสังฆราชไอรแลนด

ตอบรับอยางดี  มีนมัสการศีลมหาสนิท  เปดวัด
ตลอดคืน  มีการสวดพระเมตตา เวลา 15.00 น.  และ
เดินรูป 14 ภาค มีอาสาสมัครรับผิดชอบในแตละ
ชั่วโมง
 ในสาสนมหาพรต 2018  ของสมเด็จพระสัน-
ตะปาปาฟรังซิส  ในตอนทายกลาววา
 พอขอใหสมาชิกของพระศาสนจักรทุกคน
กาวเดินในเทศกาลมหาพรตดวยความกระตือรือรน...
โอกาสพระหรรษทานอีกป คือ การริเริ่ม 24 ชั่วโมง
เพ่ือพระเจา  เชิญชุมชนพระศาสนจักรฉลองศีลอภัยบาป
ในระหวางนมัสการศีลมหาสนิท  โดยไดรับแรงบันดาล
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คําสอน 5 นาที (ตอจากหนา 10)

คุณพอสมหมาย มธุรสสุวรรณ ใหความรูเรื่อง “พิธีบูชาขอบพระคุณกับพระกายทิพยของพระคริสตเจา” 

มีการเสวนาเกี่ยวกับการรณรงคเร่ืองการแสวงหาวิญญาณในวันอาทิตย (Exploratio Dominicalis) โดย

คุณพอชวลิต กิจเจริญ คุณเอนก ไมเกิ้ล คุณเซลีน ไมเกิ้ล และคุณสุพรรณี กิจเจริญ 

คณะพลมารีย จัดสัมมนา (ตอจากหนา 19)

 ภาคบาย เจาหนาที่ผูเขาสัมมนาจํานวนหนึ่ง

ไดออกไปเย่ียมชุมชนละแวกวัดเพ่ือเปนการแสวงหา

วิญญาณฯ ภาคปฏิบัติ ที่วัดเซนตร็อค วัดเซนตแอน-

โทนี และวัดเซนตปอล สวนผูเขาสัมมนาท่ีไมได

ออกเยี่ยมไดอยู เฝาศีลมหาสนิทและภาวนาอยูที่

วัดแมพระแหงเหรียญอัศจรรย

 ผูเขาสัมมนาแหแมพระในค่ําวันเสาร
 เชาวันอาทิตย หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ อดีตผูแทนเจาหนาที่พลมารียเยาวชนกลาวถึงประสบการณ

การเปนพลมารียเยาวชน

 คุณพอชวลิต กิจเจริญ แบงปนประสบการณการทํางานพลมารีย

 คุณพรชัย จลมณฑล บรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีการสื่อสารกับคณะพลมารีย”

 หลังจากนั้นเจาหนาที่คอมิเซียมและคูเรียนําเสนอแผนงานและโครงการ (ค.ศ. 2018 - ค.ศ. 2021)

ใจจากเพลงสดุดี 130:4 “แตพระองคประทานอภัย”   
วันศุกรที่ 9 ถึงวันเสารที่ 10 มีนาคม  ขอใหอยางนอย 
1 วัดในแตละสังฆมณฑลเปดตลอด 24 ชั่วโมงตอเนื่อง  
เปดโอกาสทั้งการนมัสการศีลมหาสนิท  และบริการศีล
อภัยบาป
 “ขอใหความสวางของพระคริสตเจาผูทรง
กลับคืนพระชนมชีพอยางรุงโรจน  ขจัดความมืดในจิตใจ
ของเราใหหมดสิ้นไป”  ทําใหเรามีประสบการณศิษยที่
เดินทางไปเอมมาอูส  ดวยการฟงพระวาจาของพระเจา  
และรับศีลมหาสนิท  ใจของเราจะไดกระตือรือรนยิ่งขึ้น  
ในความเชื่อ  ความไวใจ  และความรัก”

พระสังฆราชวีระ  อาภรณรัตน  แปลสรุป
29 มกราคม ค.ศ. 2018

“ข�าพเจ�าต�อสู�มาอย�างดี ว��งมาถึงเส�นชัย 
และรักษาความเชื่อไว�แล�ว ยังเหลืออยู�ก็เพ�ยงมงกุฎ

แห�งความชอบธรรม” (2ทิโมธี 4:7-8)
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เครื่องหมายอัศจรรยในถ้ําที่พระนางมารีย

ถวายน้ํานมแดพระกุมารครั้งแรก
(โดย บิล ไรอัน 11 มกราคม 2018) 

 ครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิเดินทางหนีไปอียิปตตามท่ีทูตสวรรค

มาบอกในความฝนตอนักบุญยอแซฟ เตือนทานวา

กษัตริยเฮโรดกําลังตามหาและจะฆาพระกุมารที่เพ่ิง

ประสูติเพราะกลัวมาแยงบัลลังกกษัตริย ในชวงแรกของ

การเริ่มเดินทางหนีไปยังประเทศอียิปต พวกทานพบ

ที่พักคลายถํ้าเล็กๆจึงเขาหลบภัยจากการเพิ่มคําสั่งของ

กษัตริยเฮโรดวาใหฆาเด็กที่อายุต่ํากวาสองขวบลงมา

เพราะหาพระกุมารไมพบ (มธ 2:13-14) ทุกวันนี้เชื่อ

กันวาคือ “ถํ้านํ้านม” (Milk Grotto)    ตามธรรมประเพณี

เลากันวาในขณะที่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์กําลังพักหลบภัย

กอนจะมุงสูประเทศอียิปตอยูนั้น พระมารดามารียก็ทรง

ใหน้ํานมแกพระกุมารนอยที่กําลังหิว น้ํานมหยดหนึ่ง

ตกลงบนพื้นถ้ํา และทันทีหินปูนสีเหลือง-น้ําตาลของถ้ํา

กลับกลายเปนสีขาวบริสุทธิ์

 ถ้ําแหงนี้กลับกลายเปนที่แสวงบุญอยางรวดเร็วใน

ศตวรรษแรกๆของคริสตชน ที่เชื่อวาหากผสมฝุนผง

สีขาวบางๆของผนังถ้ําในอาหารหรือเครื่องด่ืมจะทําให

มีลูกดกและนํ้านมท่ีอุดมสมบูรณแกผูเปนแม สามีภรรยา

คาปาโช กรานาปานาโดชีสกับขนมปงปง อาหารทะเล 

เนื้อตมออสโซบูโก โดยมีซัฟฟรอนไรซแอนดแฟลน 

ประกาศก (ตอจากหนา 5) เปนของหวาน

 จบมื้ออาหารแลวมารวมถายภาพ ทักทายและอวยพร

ใหเปนพิเศษ  พระสันตะปาปาทรงยิ้มและรวมถายภาพ 

บรรดาซิสเตอรและแมบานไมพลาดเวลานี้ที่จะถายภาพ

กับพระสันตะปาปาผูเสด็จกลับกรุงซานติอาโก เพื่อมุง

สูเมืองเตมูโก

คริสตังท่ัวโลกท่ีมีปญหาในการต้ังครรภ 

จะเดินทางมาเพื่อหวังวาผงสีขาวจากถ้ํา

จะชวยใหพวกเขามีลูกชาย  ในชวงปลาย

ศตวรรษที่ 4 มีการสรางโบสถครอบถ้ํา

แหงนี้เพื่อระลึกถึงเครื่องหมายอัศจรรย

ที่เกิดขึ้น

 ค.ศ. 1872 มีการสรางโบสถที่ใหญกวา

ครอบโบสถเกาที่เหลือเพียงซากพื้นวัด

หลังเดิมนั้น ณ ถ้ําน้ํานมแหงนี้ ปจจุบัน

ตั้งอยูที่เมืองเบธเลเฮมทางฝงตะวันตก

ไมไกลจากโบสถการประสูติของพระกุมาร

เจา   ทุกวันนี้ผูแสวงบุญที่ไปเยี่ยมถ้ําหลังนี้

จะไดรับถุงใสนมผงจากนักบวชผูดูแล

สถานที่ซึ่งนําไปผสมกับเคร่ืองดื่มทุกๆวัน

และสวดภาวนาเพ่ือความอุดมสมบูรณ

ของชีวิต ทุกปนักบวชที่นี่จะไดรับรูปถาย

ของทารกเกิดใหมและจดหมายนับพัน

ฉบับจากคู แต ง ง านที่ ได รั บอัศจรรย

ใหมีลูกไดจากการมาสวดขอที่นี่
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 วัดธรรมาสนนักบุญ

เปโตร บางเชือกหนัง

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด

วันอาทิตยที่ 25 กุมภาพันธ 

เวลา 10.00 น. พระ

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

คารดินัลฟรังซิสเซเวียรเกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เปน

ประธาน (รานคาติดตอคุณสงา โทร. 08-9678-3050)

 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ฉลองวัดวัน

อาทิตยที่ 18 มีนาคม เวลา 10.00 น. 

 

 วัดนักบุญอังเยลา ซอนตา อ.จอมบึง 

จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 18 กุมภาพันธ เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษ-

เจริญ เปนประธาน 

 วัดพระวิสุทธิวงศ แพรกหนามแดง จ.

สมุทรสงคราม ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 25 กุมภาพันธ 

เวลา 10.30 น. 

 

 วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร ทาแฉลบ ฉลอง

วัดวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น.

        วัดนักบุญวินเซนเดอปอล เขาขาด ฉลองวัด

วันเสารที่ 10 มีนาคม เวลา 10.30 น.

        วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ฉลองวัดวันเสาร

ที่ 17 มีนาคม เวลา 10.30 น.

      วัดแมพระรับสาร ตราด ฉลองวัดวันเสารที่ 24 

มีนาคม เวลา 10.30 น.

  

 วัดแมพระเมืองลูรด เพชรบูรณ ฉลองวัด

วันเสารที่ 17 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปนประธาน

 วัดแมพระประจักษเมืองลูรด สระบุรี ฉลอง

วัดวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ   เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปนประธาน 

(สอบถามรายละเอียด คุณพอชวินทร เสงี่ยมแกว 

โทร. 08-7573-7415)

 วัดแมพระถวายองคในพระวิหาร หนอง-

พลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  ฉลองวัดวันเสารที่ 

17 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ

ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เปนประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ โนนงิ้ว อ.หวยแถลง 

จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสารที่ 3 มีนาคม เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เปน

ประธานพิธี

 วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม อ.หนองหงส 

จ.บุรีรัมย ฉลองวัดวันเสารที่ 10 มีนาคม เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เปน

ประธาน

สังฆมณฑลนครราชสีมา

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

 วัดนักบุญยอแซฟ  บานหัน อ.สีคิ้ว  จ.นคร-

ราชสีมา ฉลองวัดวันเสารที่ 17 มีนาคม เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เปน

ประธาน

 วัดนักบุญคอรเนลิอัส บานไผสีทอง ต.

เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสารที่ 24 

กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย เปนประธาน

 วัดแมพระประจักษเมืองลูรด บานหนองคู

นอย (บานเหลา)  อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ฉลองวัด

วันเสารที่ 17 กุมภาพันธ เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ฟลิป บรรจง ไชยรา เปนประธาน

 วัดนักบุญเปโตร บานโนนเพ็ก อ.ตระการ-

พืชผล จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสารที่ 24 

กุมภาพันธ เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟลิป บรรจง 

ไชยรา เปนประธาน

 วัดพระคริสตราชา นาจาร  อ.วานรนิวาส  จ.

สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 17 กุมภาพันธ  เวลา 

10.00 น.

 วัดพระคริสตประจักษ นาบัว  อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 17 กุมภาพันธ  เวลา 

10.00 น.

 วัดพระคริสตราชา ชางมิ่ง  อ.พรรณานิคม  

จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ  เวลา 

10.00 น.

 วัดแมพระองคอุปถัมภ ดอนเชียงคูณ อ.เมือง 

จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ  เวลา 

10.00 น.

 วัดแมพระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว  อ.

พรรณานิคม  จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 3 

มีนาคม  เวลา 10.00 น.

 วัดแมพระแจกจายพระหรรษทาน ดอนมวย

อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสารที่ 10 

มีนาคม  เวลา 10.00 น.

วัดแมพระราชินีแหงสากลโลก ดอนเชียง-

บาน  อ.เมือง  จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 10 

มีนาคม  เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู อ.พังโคน  จ.

สกลนคร ฉลองวัดวันเสารที่ 17 มีนาคม  เวลา 

10.00 น.

 วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันจันทรที่ 19 

มีนาคม  เวลา 10.00 น.

 วัดแมพระมหาการุณย หนองบก อ.คํา-

ตากลา  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันศุกรที่ 13 เมษายน

เวลา 10.00 น. 

วัดแมพระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ท นา-

โพธิ์นอย อ.กุสุมาลย  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสารที่ 

สังฆมณฑลจันทบุรี

ติดตอกองบรรณาธิการ
อุดมสาร อุดมศานต

สงขาว ภาพขาว บทความ
วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด

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

udomsarn@gmail.com
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805

สังฆมณฑลนครสวรรค

วันเพ�่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
ฉลอง 100 ป อุดมศานต 

นิตยสารคาทอลิกไทย 

ระลึกถึงผูมีพระคุณ

วันเสารที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พ�ธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนว�หารอัสสัมชัญ

และโรงเร�ยนอัสสัมชัญ บางรัก

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิร�สุทธิ์ 
พรอมกับพระอัครสังฆราชหลุยส 

จําเนียร  สันติสุขนิรันดร 
และพระสังฆราชยอหน บอสโก 

ปญญา  กฤษเจร�ญ 
ในนามของกรรมาธิการฝายธรรมทูต

และการศึกษาคาทอลิก 
มีความเห็นพรองตองกัน

จะทํางานจิตอาสา 
ตามรอยเทาพอหลวง 

โครงการชวยชาวนาขายขาว 
ดังนั้น จึงขอประกาศรับอาสาสมัคร

ชวยขายขาวเปนการดวน 
ติดตอสอบถามเพ�่มเติมไดที่
1.   สํานักมิสซังโคราช โทร. 0-4425-6268  
E-mail: diokorat@hotmail.com
2.   ทางโรงเรียน ขอใหติดตอคุณพอเดชา  
อาภรณรัตน  โทร. 0-2681-3840-4

สังฆมณฑลอุดรธานี

14 เมษายน  เวลา 10.00 น.

 

 วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ําสิงห อ.เมือง จ.ชุมพร 

ฉลองวัดวันเสารที่ 10 มีนาคม เวลา 10.00 น. พระ

สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เปนประธาน 

(สอบถาม วัด โทร. 0-7765-0137, คุณนัยนา (นก) 

โทร. 08-9487-6122)



ปที่ 42 ฉบับที่ 8 ประจําวันที่ 18-24 กุมภาพันธ 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 16

(อานตอหนา 14)

ที่นี่มีนัด
 คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ

รวมกับองคกรฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

จดัเขาเงียบ “จติภาวนาดวยดวงพระทยัพระเยซ”ู เดอืน

ละ 2 ครั้ง  ที่หองประชุมอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย

วันพฤหัสบดีที่ 3  และอาทิตยที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 

10.00-15.00 น. (วันอาทิตยมิสซาเวลา 09.00 น.)

 23-25 ก.พ. 2018 เขาเงียบที่หัวหิน  

 วันอาทิตย 23-25 ก.พ. 2018 เขาเงียบ

ที่หัวหิน 

 ผูนําเขาเงียบจิตภาวนา  คุณพอสมชัย พิท-

ยาพงศพร คุณพอชีวิน สุวดินทรกูร คุณแมเชลียง  

เวชยันต ซิสเตอรกัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน

 กลุมฆราวาสแพรธรรม ขอเชิญรวมแบงปนพระ

วาจา 

 วันอาทิตยท่ี 25 กุมภาพันธ 2018 โดย

คุณพอเอกมัย เหลือหลาย 

 วันอาทิตยท่ี 25 มีนาคม 2018 โดยคุณพอ

ปรีชา ย่ังยืน 

 เวลา 13.00 น. ท่ีตึกวันทามารีย ช้ัน 2 วัด

เซนตหลุยส ถนนสาทร สนใจติดตอคุณจอน โทร. 08-

1490-9371

 ตาราง Lectio Divina ค.ศ. 2018 หัวขอ “ฟนฟู

ชีวิตในพระจิต” วันจันทรที่ 5 มีนาคม / วันพุธที่ 4 

เมษายน / วันพุธที่ 16 พฤษภาคม / วันเสารที่ 2 มิถุนายน 

ที่ Grand Lord Hotel / วันพุธที่ 4 กรกฎาคม / 

วันพุธที่ 8 สิงหาคม / *6-9 กันยายน (วันพฤหัส

บดี - วันอาทิตย) เขาเงียบประจําปที่ลาดกระบัง / 

วันพุธที่ 3 ตุลาคม /  วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน / วัน

พุธที่ 5 ธันวาคม

 คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ ขอเชิญ

รวมเฝาศีลมหาสนิท แบงปนพระวาจา  “ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน” คุณพอวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. 

10 มีนาคม / 14 เมษายน 2018 เวลา 09.00 น.

รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญผูสูงอายุ

รวมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ (วัดนอย) ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ 

กรุงเทพมหานคร  หลังมิสซารับศีลเจิม เพื่อพละกําลัง

ทางดานรางกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-

1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-4700-8789

 โครงการฝกสมาธิแบบ WCCM สําหรับผูสนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร เวลา 09.30-11.30 น. ที่หอง

ประชุมชั้น 3 อาคารใหม วัดพระมหาไถ ซอยรวมฤดี

โดยมีคุณพอประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เปนจิตตาธิการ

ติดตอคุณพอประเสริฐ 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 นววงศ wacharan@gmail.

com, 08-9117-9100

ขอเชิญรวมบริจาคสมทบทุนกอสรางวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห ปาติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา พระสงฆ 

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสภาอภิบาลวัด

มีความยินดีขอเชิญทุกทานรวมกอสราง สามารถโอน

เงินเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาปาติ้ว ชื่อบัญชี 

กองทุนสรางวัดคริสตชนอําเภอปาติ้ว เลขบัญชี 646-

0-20756-3 ติดตอสอบถามคุณพอเสกสรร สมศรี 

เจาอาวาส โทร. 08-1265-9424

ขอเชิญรวมทําบุญสมทบทุนกอสรางอาราม

นักพรตชาย คณะซิสแตรเซียน (ซีโต) ท่ีบานโคกสะอาด

ต.อุมจาน  อ.กุสุมาลย  จ.สกลนคร

 พระอัครสังฆราชหลุยส จําเนียร  สันติสุข-

นิรันดร  และอธิการคณะนักพรตซิสแตรเซียน แหงอาราม

แมพระแหงสายประคําศักดิ์สิทธิ์  พรอมทั้งสมาชิกคณะ

(มาจากเวียดนาม)  ขอเชิญทุกทานรวมกอสรางอาราม

ตามจิตศรัทธา (งบประมาณ  6  ลานบาท) สามารถโอน

เงินเขาบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร  ชื่อ

บัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกทาแร-หนองแสง เลขที่

บัญชี  120-2-87666-4  สอบถามเพิ่มเติมไดที่ศูนย

มิสซังฯ  โทร. 0-4271-1272

 มูลนิธิเซนตมารติน (วัดพระแมมหาการุณย) 

รับสมัครเจาหนาที่ประจํา 2 ตําแหนง ดังนี้ 1. โครงการ

บานแหงความหวัง ตําแหนงเจาหนาที่ดูแลเด็ก 2.

โครงการพัฒนาชุมชน ตําแหนงเจาหนาที่ภาคสนาม

สนใจติดตอสอบถาม โทร. 0-2583-5924 โทรสาร

0-2583-5924 หรือสงประวัติสวนตัวมาที่ E-mail :

stmartinfoundation.th@gmail.com

 ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-

2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร 0-2681-5401

 ติดตอแผนกทะเบียนสมาชิก อุดมสารและ

อุดมศานต สมัครสมาชิกใหม ตออายุสมาชิก 

เปล่ียนท่ีอยู โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810    

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน กรุงเทพ-

มหานคร วันอาทิตยที่ 18 กุมภาพันธ 2018  เวลา 

16.30 น. พิธีมิสซาที่สุสาน  (ทางวัดมีดอกไมและ

เทียนจําหนาย) 

 วัดนักบุญอันเดร บางภาษี จ.นครปฐม วัน

อาทิตยที่ 18 กุมภาพันธ 2018  เวลา 10.00 น. 

(ทางวัดมีดอกไมและเทียนจําหนาย) 

 วัดดวงหทัยนิรมลของแมพระ ปากลัด อ.พระ-

ประแดง จ.สมุทรปราการ วันอาทิตยที่ 18 กุมภา-

พันธ 2018 เวลา 09.00 น. (ชําระคาบํารุงสุสาน

ไดในวันเสกสุสาน) 

สังฆมณฑลราชบุรี
 อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก วันเสาร

ที่ 17 กุมภาพันธ 2018 เวลา 10.00 น.  

 วันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2018 มิสซาอุทิศ

แดผูลวงลับ เวลา 19.00 น. ที่วัดนอยในสุสาน

 (สอบถามโทร. 0-3470-3219 โทรสาร 0-34

70-3298)

 วัดพระคริสตหฤทัย (วัดเพลง) จ.ราชบุรี วันเสาร

ที่ 17 กุมภาพันธ 2018 เวลา 16.00 น. 

 วัดนักบุญมารการิตา บางตาล อ.บานโปง 

จ.ราชบุรี วันเสารที่ 24 กุมภาพันธ 2018   เวลา 

10.00 น.  

สังฆมณฑลนครสวรรค
 วัดพระนามกรเยซู บานแปง จ.สิงหบุรี วันเสารที่ 

17 กุมภาพันธ 2018 เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี วันเสารที่

17 กุมภาพันธ 2018 เวลา 10.00 น.

เสกสุสาน

เตร�ยมพบกับบูธคาทอลิก
ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ 

ครั้งที่ 46 
ระหวางวันที่ 29 มีนาคม - 8 เมษายน  

เวลา 10.00-21.00 น. 
ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิร�กิติ์  

“ผู�แสวงหาความชอบธรรม
และความเมตตากรุณาจะพบชีว�ต
ความชอบธรรม และเกียรติยศ”  

(สุภาษิต 21:21)

“จงเป�นผู�เมตตากรุณา
ดังที่พระบิดาของท�าน

ทรงพระเมตตากรุณาเถิด”
(ลก 6:36)

นํ้าผึ้งปาแท
จากชาวบานคริสตชน

บนดอยภาคเหนือ

ล็อตใหมมาแลว 
ราคาขวดละ  350  บาท
(ซื้อ 3 ขวด 1,000 บาท)

จําหนายที่โรงพิมพอัสสัมชัญ
 โทร. 0-2268-1646

อานอุดมสาร อุดมศานต ออนไลน 
คลิก 

เฟซบุก อุดมสารแฟนคลับ
เว็บไซต www.udomsarn.com



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 8 ประจําวันที่ 18-24 กุมภาพันธ 2018 หนา 17

อุดมสาร หนังสือพมิพขาวคาทอลกิ รายสปัดาห R เจาของ : สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย R ผูอาํนวยการ : คณุพออนชุา ไชยเดช R บรรณาธกิารบรหิาร : คณุพออนชุา ไชยเดช R หวัหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัดิ ์

R กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคาํ R รายชือ่ผูประสานงานสือ่มวลชนฯ ประจาํแตละสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คณุพอพงศเทพ ประมวลพรอม สงัฆมณฑลเชยีงใหม : คณุพออโีว  กาวาญา สงัฆมณฑลจนัทบรุ ี: คณุพอเอนก

นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอวิมานใจ นาแวน สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอศิริศักดิ์ ยอแซฟ สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอสมชาย หมอกครบุรี สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอพรชัย สิงหสา สังฆมณฑลสุราษฎรธานี : 

คณุพอทรงราชย  ศรีระหงษ สงัฆมณฑลอุดรธานี : คณุพอไมตร ี  ทาสวุรรณ สังฆมณฑลอบุลราชธาน ี: คณุพอสานติย  พลมาก R คาบํารงุปละ 400 บาท โอนเขาบัญช ีธนาคารกรงุเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ล บญัชสีะสมทรพัย ชือ่บญัชี การพมิพคาทอลกิ

เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดครอม สั่งจาย การพิมพคาทอลิก R สํานักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 

CATHOLIC PRESS OF THAILAND 122/11 Soi Nonsi 14, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com, udomsarn@

cbct.net website : www.udomsarn.com

 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับเพื่อน ๆ เยาวชนที่รัก  เสียงเยาวชนฉบับนี้ วันนี้พี่อยากจะนํา

เอาคอลัมนหนึ่งในจุลสารเพื่อ(น)เยาวมาขอแบงปนในเสียงเยาวชนนะครับ กิจกรรมนี้

เปนกิจกรรมที่สรางสรรคโดยเยาวชนที่เรียกตัวเองวา เยาวชนมากิส ซึ่งเกิดจากการ

รวมตัวของบรรดานิสิตนักศึกษาและเยาวชนในวัยทํางานท่ีสนใจศึกษาจิตตารมณ

ของนักบุญอิกญาซีโอ ผูกอตั้งคณะเยสุอิต เพื่อแสวงหาหนทางที่ตนเองจะสามารถ

รักและรับใชพระเจา ผูคน และดูแลธรรมชาติใหดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ 

 กิจกรรมลาสุดเปนกิจกรรมสงมอบความสุขวันพระคริสตสมภพ ซึ่งเยาวชน

มากิสคิดกันวา ชวงเตรียมใจคริสตมาสนี้ เราควรจะออกไปแบงปนความสุขดวยการ

มอบการดที่เราและสัตบุรุษวัดชวยกันออกแบบ รวมถึงแบงปนสิ่งของเล็กๆ นอยๆ 

ที่จําเปน ใหกับเพื่อน พี่ นอง ที่นอยคนจะคิดถึง เชน พนักงานเก็บขยะ ลุงยาม 

คนที่จากครอบครัวมานาน รวมถึงคนไรที่อยูอาศัยรอบๆ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

หลังจากเดินทามกลางอากาศที่รอนจัดเปนเวลาเกือบ 5 ชั่วโมง และพบเจอคน

มากมายระหวางทาง พวกเราแตละคนกลับมาพรอมกับรอยยิ้มและความอิ่มเอมใจ

อยางตอเนื่องไปอีกหลายวัน และนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆ มากิสไดแบงปนหลังจากกิจกรรม

วันนั้น   

**************************************************************

 นองพิมไดแบงปนวา “หลังจากที่ขายดอกไมที่วัดและเก็บของทุกอยางเสร็จ

แลว รูสึกงวงมาก เพลีย อยากนอน มีความหงุดหงิด มองดูตัวเองเหมือนคนงาน

ตัดหินคนแรกเลย (คนงานตัดหินคนแรกคือคนที่ทํางานอยางไมมีความสุข) แต

หลังจากที่ไดออกเดินทางมอบความรักใหผูอื่นเห็นรอยยิ้มของผูรับรูสึกอิ่มเอมในใจ

มากเปนรอยยิ้มที่จริงใจ มีเสนหและติดตาจนมาถึงตอนนี้ นั่นเริ่มทําใหเรามีพลังมาก

ขึ้นเห็นคุณคาในตัวคนอื่นในงานที่ทําอยูและในตัวเอง จนกระทั่งมีตอนที่เราไดมอบ

ของใหกับลุงที่นั่งใตทางดวนคนหนึ่ง ภาพตอนที่เราเดินเขาไปหาเขา ความกลัวที่

เกิดขึ้นทั้งจากเราเองและลุงเองที่ดูเกรงๆ นึกวาของที่เราไปใหนั้นตองจายเงิน พอ

เราบอกไปวาไมตองจายเงินคะ เราตั้งใจมามอบใหคุณลุงจา เมื่อนั้นละความกลัวที่

ลุงมี ใบหนาที่ดูหอเหี่ยวไมสดใสก็ผอนคลายกลายมาเปนใบหนาที่คอยๆ ยิ้มออกมา

ตรงมุมปากจนเปนรอยยิ้มที่งดงามมาก ทําใหเรามีความสุขมากๆ เลย ที่เราไดเปน

สวนหนึ่งในการมอบความสุขนี้ใหลุง และใหกับคนอื่นๆ จากความรูสึกแรกที่วาเรา

เหมือนคนงานตัดหินคนแรกแตตอนนี้เรากลับกลายมาเปนคนงานตัดหินคนที่สุดทาย

ที่ทํางานของตนดวยความปติยินดีอยางมีจิตวิญญาณ มันเปนอะไรที่อัศจรรยมาก”

**************************************************************

 นองบูไดแบงปนวา “เมื่อวานเปนครั้งแรกที่ไดไปแบงปนความสุขเล็กๆ ให

คนที่ไมมีใครคิดถึง แบบจริงจังขนาดนี้ เราเจอคนหลากหลาย เราเห็นคนงานกอสราง

ที่หันมายิ้มใหอยูสักพัก เขาหันมามองแลวยิ้มอยูพักใหญๆ หลังจากที่เราไดไปมอบ

ของใหเขา จนเริ่มกลัววาเขาคิดอะไรหรือเปลา เห็นคุณลุงเดินยิ้ม พอถามวาจะไปไหน 

เขาตอบวาจะไปขายยาสมุนไพร เราก็คิดขําๆ กันไปวาเปนกัญชาหรือเปลา เพราะเขาดู

แฮปปมาก และก็ผูชายคนที่นั่งอยูขางๆ คุณลุงที่เคยเปนทหาร เราเห็นเขาหยิบยาอะไร

จากซองสีขาวหนาตาแปลกๆ ออกมากิน ในใจเราก็คิดวายาอะไร แตพอไดคุยกับคุณลุง

ไดฟงชีวิตเขา ก็เลยรูวาหลายๆ อยางมันอาจจะไมไดเปนแบบที่เราเห็นไดดวยตา ดวย

สังคมที่ทําใหเรามีความคิดแบบนั้น เรากลัว และเราตัดสินเขา

 เมื่อวานทั้งวัน ลองคิดวาถาเรามองขามการตัดสินทั้งหมดของเราดู รูสึกวา

สังคมที่เราไมเคยไดสัมผัสมากอน มันเต็มไปดวยความรัก ความสวยงามที่ตองใชใจ

มอง เราใหความรัก และเราก็ไดรับมันกลับมา ขอบคุณทุกคนมากคะ”

************************************************************** 

 โบวไดแบงปนวา “เราประทับใจพี่คนที่ใสเสื้อสีดําที่นอนอยูตรงเกาอี้ขางทาง 

ตอนแรกเหมือนทุกคนลังเลวาจะเขาไปดีไหม พอพวกเราไปถึง จากที่เขานอนอยูก็รีบ

ลุกขึ้นมานั่ง คงงง วาพวกเราเปนใคร มาจากไหน เพราะมากันหลายคนมาก มีจังหวะ

ที่สงนมกับขนมปงใหแลวพี่เขารีบปฏิเสธ บอกวาไมเอา ไมมีเงิน พอพวกเราตอบไปวา  

ไมไดเอาเงิน เอามาใหเฉยๆ จังหวะนั้น มันมีช็อตหนึ่งที่ประทับใจมาก เราเห็นแววตา

พี่คนนั้นที่แสดงออกวาดีใจ รอยยิ้มที่แสดงออกทางแววตาชัดเจนมาก แลวพวกเรา

ก็ไปยืนรองเพลงใหพี่เขาฟงพี่เขายิ้มเขินๆ แลวก็มองดูขนมในมือ เราไมรูหรอกวา 

พี่เขาเคยกินขนมปงในเซเวนแบบนี้หรือเปลา แตนี่คือสิ่งเล็กนอยมากๆ ที่พวกเราได

ทํากันเมื่อวาน อยางนอยที่สุดเราไดทํามัน”

************************************************************** 

 นองปุนไดแบงปนวา “เคสที่ประทับใจมากๆ นาจะเปนเคสนี้คะ บอกตรงๆ 

วาถาปกติเเลวคงแอบกลัวลุงคนนี้ เพราะลุคลุงดูนากลัว (ความรูสึกสวนตัวนะคะ) 

พอพวกเราแจกการด เเจกของ รองเพลงใหลุงฟงเสร็จ ลุงก็ยิ้มๆ ออกงงๆ ขําๆ เเลวก็

อวยพรพวกเรา เเลวยังรองหมอลําใหฟงดวย ตอนเเรกทุกคนดูเกร็งๆ ไมกลาเขาใกล

ลุงเต็มที่ เพราะลุงดูนากลัวๆ (ตอนเเรกคิดวาอาจจะสติไมดีดวยซ้ํา)

 เเตพอไดฟงเรื่องราวของลุง มันทําใหเราไดคิดทบทวนตัวเองนิดหนึ่งวาเราก็

ยังทําไมดีพอในการรับรูสิ่งที่ลุงแบงปน หรือการไดยินโดยใชใจฟง

 เลายอๆ ลุงคนนี้ใชชีวิตอยูเเถวๆ โรงพยาบาลรามาธิบดี อยูกับเพื่อนเขาอีก

คนหนึ่ง ซึ่งชีวิตเขาตอนนี้มีเเคตัวคนเดียว เพราะภรรยาเขาเสียชีวิต สวนบานเกิด

เขาก็ไมมีใครเเลว ก็เลยใชชีวิตที่กทม. เพราะไมรูจะกลับไปทําไม กลับไปก็ไมมีใครให

กลับไปหา รูสึกดีคะที่อยางนอย พวกเราก็ไดรับฟงลุงแก ซึ่งแกก็ดูดีใจเเละมีความสุข

มากๆ ตอนแกดูการดนี่เหมือนแกจะรองไหเลย

************************************************************** 

 การทํากิจกรรมครั้งนี้ ทําใหหลายๆ คนไดมีโอกาสทบทวนความหมายที่

แทจริงของการที่พระเยซูมาบังเกิดเปนมนุษยเพ่ือชวยใหเราทุกคนไดรับความรอด 

และนั่นก็หมายรวมถึงคนที่นอยคนจะคิดถึงดวย แลวรอบขางนอง ๆ เยาวชนละครับ 

มีใครบางที่นอยคนจะคิดถึง บางทีอาจจะเปนคุณพอ คุณแม หรือญาติพี่นองของเรา

ก็ไดนะ หวังวาทุกคนจะไดมีโอกาสแบงปนความสุขใหกับผูอื่น และทําใหทุกวันได

เปนวันคริสตมาสนะครับ 

 สุดทายนี้ นอง ๆ สามารถรวมติดตามความเคลื่อนไหวของเยาวชนมากิส

ไดที่ Facebook Page: Magis Thailand ครับ แลวพบกันใหมกับเสียงเยาวชน

ฉบับหนา สวัสดีครับ



ปที่ 42 ฉบับที่ 8 ประจําวันที่ 18-24 กุมภาพันธ 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 18

 ในแฟมเอกสารประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร “การจัดการ

การอภิบาลสําหรับฝกภาคปฏิบัติงานแพรธรรม” (Pastoral Management 

For Mission Workshop) ของสํานัก  EAPI  ประเทศฟลิปปนส มีเอกสาร

มากมายที่ผมเก็บรวบรวมอยูในนั้น ทั้งเอกสารเนื้อหาสาระ ชีทตาง ๆ รูปภาพ

ลงวันที่สําเร็จการเขารับการอบรม  1  เมษายน  2013  มีหนังสืออีกเลมหนึ่ง

เรียกไดวาเปนคูมือประกอบการทํากิจกรรมกันเลยทีเดียว หนาปกมีชื่อวา 

“Lead & Manage like Jesus” (การนําและการจัดการในแบบพระเยซู)

บางทีก็เปนความสนใจทั้งของคนวงในและคนวงนอก วาเวลาคุณพอ

เรียน เพ่ือจะเปนพระสงฆ คุณพอตองเรียนอะไรบาง เทศนน้ีตองเรียนไหม เพราะ

บางคนก็เทศนไดนาฟงรูจิตวิทยา บางคนก็เทศนไดเรื่อยเปอย คุณพอเสกอะไร

ตาง ๆ ดวยบทอะไร คุณพอจําไดหรือ มีวิชาไลผีไหม ฯลฯ สารพัดสารเพ

ที่บางทีสัตบุรุษก็จะนึกไมออกเหมือนกัน น้ําหนักของงานทางศาสนาจึงผูกโยง

ไวที่พระสงฆนักบวช แตเมื่อพระศาสนจักรเติบโต กวางขวาง เขาใจบริบทของ

สังคมและสภาพแวดลอมมากยิ่งขึ้น พระศาสนจักรก็เริ่มตระหนักวา ประชากร

กลุมใหญที่อยูในวังวนของโลกคือสัตบุรุษ หรือฆราวาสนั้นเอง พลังของฆราวาส

ที่มีจํานวนมหาศาล ความรูประสบการณ ความคิดอานสรางสรรค เหลานี้

ลวนผลักดันใหเราตองเห็นพลังของฆราวาส ใสใจและพัฒนา แตที่สุดแลวก็ไมใช

การแบงฝาย กั้นพรมแดน ดวยเปาหมายเดียวกัน แตตางคนตางใชอาวุธเพื่อ

แพรธรรมตามความถนัดและกระแสเรียกของตน สมัชชาของพระศาสนจักรไทย

ก็ไดเล็งเห็น ผมจําไดวา ประสบการณที่ EAPI มีหลักสูตรเหลานี้ ผมตามยอน

กลับไปที่แฟมนี้ และเรื่องราวการสรางผูนําในแบบคริสตชน เขาสรางกันอยางไร

ในหนังสือเลมนั้น พาเรายอนกลับไปยังเรื่องราวของพระคัมภีรที่มี

แบบอยางของผูนําในยุคตาง ๆ กอนจะมาเปนคริสตศาสนา ปูมาจนถึงศูนยกลาง

แหงคําตอบทุกสิ่งคือ การเปนผูนําพรอมดวยกางเขน “ถาผูใดอยากติดตามเรา

ก็ใหเขาเลิกนึกถึงตนเอง ใหแบกไมกางเขนของตน และติดตามเรา...” (มาระโก

8:34) และอะไรละคือการนําในแบบกางเขนขององคพระคริสตเจา ในหนังสือ

เลมน้ีขยายผลไว 4 ประการ

ประการที่ 1 การเปนผูศักดิ์สิทธิ์

ประการที่ 2 การเปนผูพรอมใหบริการทางความเชื่อ

ประการที่ 3 การเปนผูรับใชผูตกทุกขไดยาก

ประการที่ 4 การเปนนายชุมพาบาลที่ดี      

 นาคิดที่ขอเสนอการเริ่มการเปนผูนําโดยยึดแบบอยางของพระเยซูเจา

ประการแรกเริ่มจาก “การเปนผูศักดิ์สิทธิ์”

 ผมนั่งฟงแกบาปอยูที่หองฟงแกบาป วันนั้นเปนวันพฤหัสบดี ซึ่งวัน

รุงขึ้นจะเปนวันศุกรตนเดือน เด็ก ๆ ทยอยเขามามากมายจนไมรูวาโรงเรียน

ใครเปนโรงเรียนใคร อายุหรือวัยของเด็ก บางคนเปนเด็กประถมบางคนเปน

เด็กมัธยม ผมแปลกใจมากเมื่อถึงคิวของเด็กคนนี้ เธอเขามาในหอง เงียบ ไมมี

คําพูดใด ๆ ผมพยายามจะลุนใหเธอเขาสูขั้นตอนการแกบาป สักพัก โดยไมทัน

ตั้งตัว เสียงรองไห กระซิกๆ ของเด็กนอยคนนี้ก็ดังขึ้นเรื่อย ๆ ผมเริ่มงุนงน 

และรูสึกวาจะจัดการกับสถานการณนี้อยางไร เด็กยังไมไดเริ่มอะไรเลย ผมถาม

วาเปนอะไร เธอตอบวา “กลัว”

 เด็กไมนาจะกลัวบาป แตกําลังกลัวการแกบาป เด็กเพิ่งอยู ป.3 เพิ่ง

รับศีลมหาสนิทครั้งแรกไป พระเยซูเจาไมไดนารัก นาสนิทสนมใกลตัวแลวหรือ 

อะไรทําใหเขาขลาดกลัว เดาไดไมยาก ผมเชื่อวาเปน “ความกลัวทําผิด ไม

เปนตามสูตรที่ครูสอน” เมื่อศรัทธาเปนกฎระเบียบขอบังคับไปซะแลว หัวใจ

ของมนุษยจะติดตอสัมพันธ จะสรางสะพานเชื่อมโยงระหวางใจของเรา  มาถึง

พระหฤทัยของพระองคอยางไร

 มหาพรตเปนชวงเวลาพาเราคืนกลับสูความศักดิ์สิทธิ์ กฎหรือขอเสนอ

ตาง ๆ มีเพื่อชวยเรา การเดินรูป รูปแบบของพิธีกรรมสงเสริมใหเราไปถึงจุดนั้น 

มากกวาการที่เราจะมีความรูสึกแยที่ไมไดอดอาหาร หรือตกใจกับการหลงลืม

อดเนื้อในวันบังคับ แทนที่จะไปชวยเหลือคนตกทุกข หรือชายตามองคนยาก

ลําบากที่อยูรอบตัวเรา

 อุดมสารฉบับนี้มาพรอมกับสัญญาณของมหาพรต ซึ่งเริ่มดวยวันพุธ

รับเถาที่ในปนี้ตรงกับวันที่  14  กุมภาพันธ วันที่เราเรียกวาวันแหงความรัก 

ขอใหฆราวาสตระหนักถึงการรวมเปนผูนําในพระศาสนจักร และขอใหกางเขน

เปนเสนทางแหงการเปนผูนําในงานอภิบาลบรรดาคุณพอและนักบวชชายหญิง 

มหาพรตจะชวยทําใหเราไดเปนผูศักดิ์สิทธิ์และเขาใจรหัสธรรมของไมกางเขน

มากยิ่งขึ้น

มหาพรตในปนี้มีความนารักบางอยาง ซึ่งเราอาจพูดใหดูนาติดตาม

เหมือนโฆษณาในสื่อตาง ๆ วา  “เทศกาลมหาพรตในปนี้เริ่มขึ้นในวันพุธรับเถา

แหงความรัก”

บรรณาธิการบริหาร

ผูนาํในแบบครสิตชน       
ในเทศกาลมหาพรต
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วันที่ 2-6 มกราคม 2018 แผนกเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี จัดค่าย i work 

ครั้งที่ 2 ที่วัดนักบุญเปาโล ห้วยทรายเหนือ จ.พิษณุโลก โดยมีเยาวชนวัยนิสิต 

ในสังฆมณฑลเข้าร่วม 24 คน เพื่อไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวม้ง และ

ร่วมพัฒนาเทปูนหน้าวัดเพื่อช่วยเหลือชุมชนในครั้งนี้ด้วย
“สรา้งสะพานมิตรภาพทางศาสนาดว้ยการแบ่งปัน” วนัจนัทร์

ที่ 29 มกราคม 2018 ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มงซินญอร์ ดร.วิษณุ 

ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เดินทาง

ไปมอบพระคัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับภาษาอังกฤษและฮีบรูเพื่อใช้ประโยชน์ในห้องสมุด 

ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้นิสิตและบุคคลทั่วไปได้ศึกษา

ค้นคว้า โดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำานวยการวิทยาลัย และพระมหา 

สมพงษ์ คุณากโร รองผู้อำานวยการวิทยาลัย ได้ร่วมกันรับมอบพระคัมภีร์ไบเบิ้ล 

และได้มอบหนังสือพระไตรปิฏกฉบับสากล (Common Buddhist Text: CBT) 

เพ่ือนำาไปมอบให้ห้องสมุดวิทยาลัยแสงธรรม เพ่ือให้บาทหลวงและบุคคลทั่วไป 

ได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป 

วันที่ 26-28 มกราคม 2018  คณะพลมารีย์ จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่คอมิเซียมและ

คูเรียท่ัวประเทศ ที่วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา คุณพ่อสมพร 

เส็งเจริญ เป็นผู้กล่าวเปิดสัมมนา แมร์มีเรียม กิจเจริญ บรรยายเรื่อง “ความ 

เป็นหนึ่งเดียวของพลมารีย์” 

คณะพลมารยี ์จดัสัมมนา
เจ้าหน้าที่คอมิเซียมและคูเรียทั่วประเทศ

(อ่านต่อหน้า 11)

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

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

ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป 

ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

วันที่  22-29  มกราคม  2018 

สมาชิกคณะพระหฤทัยของ 

พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ กลุ่ม 2 

เข้าเงียบประจำาปี ที่บ้านพระแม่ฯ 

โดยมีคุณพ่อกิตสดา   คำาศร ี

พร ะ ส งฆ์ คณะค า มิ ล เ ลี ย น 

เป็นผู้นำาการเข้าเงียบ
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 44 ฟ้ากว้างกว่าแผ่นดิน
	 แสงแดดอ่อน	ยามบ่ายแก่	ๆ		อาทิตย์ใกล้อัสดงแล้ว

	 ทีมงานของเราเดินทางเข้าหมู่บ้าน	 ผู้คนที่เคยแต่งชุดประจำาเผ่า 

ในตอนเช้าเปลี่ยนเป็นชุดปกติอยู่บ้าน

	 เราแทบจำาใครไม่ได้เลย	แต่ทุกคนจำาพวกเราได้

	 รอยยิ้มเผยกว้างกว่าแผ่นฟ้า	ทุกคนส่งของมาให้เรารับประทานเมื่อเรา

ผ่านบ้านพวกเขา	 ไม่ว่าจะเป็นกล้วย	 หรือผลไม้พื้นบ้านนานาชนิดที่ผมไม่เคย

จดจำาชื่อของมันได้อย่างแม่นยำา

	 ดอกเหงื่อที่ผุดผล	 จากน้ำาท่ีรดชโลมดิน	 หรือน้ำาจากฟ้าท่ีโปรยปราย

ตามช่วงเวลาของมันอย่างรู้ทิศทางและห้วงเวลา	ส่งผลให้ได้เก็บกิน	ฟ้ายังโอบ

กอดพวกเขา	บ้านราคาถูกมุงจากเป็นหลังคา

	 เราเห็นจานดาวเทียมเล็ก	ๆ	บนนั้น

	 ไม่มีใครหนีพ้นอิทธิพลของส่ือ	เด็กๆ	อาจจะรู้จักพวกมันมากกว่าผู้ใหญ่

	 มันทำาให้เราเป็นคนในหมู่บ้านโลกจริง	 หรือมันแยกเราระหว่างโลก 

ท่ีหมุนไปอย่างรวดเร็วกับโลกที่พยายามวิ่งตามเท่าไหร่	 ก็เชื่องช้าและโดน 

เอาเปรียบอยู่ดี	ภายใต้แผ่นฟ้ากว้างเดียวกัน

	 (ภาพหมู่บ้านในความดูแลของวัดในอำาเภอแม่จัน)

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ

ฉลองวัดนักบุญยอห์นบอสโก กรุงเทพมหานคร และโปรดศีลกำาลัง  

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2018

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญเปาโล บ้านนา จ.นครนายก พร้อมด้วย 

มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ และคุณพ่อไพริน เกิดสมุทร โดยมีพระสงฆ์และสัตบุรุษร่วมพิธีจำานวนมาก เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2018


