


ปีที่ 42 ฉบับที่ 9 ประจำ�วันที่ 25 กุมภ�พันธ์ - 3 มีน�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 2

พธิเีสกและเปิดวัดใหม ่“วดันกับญุเทเรซาแห่งกัลกัตตา อ.ปาย” 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2018 โอกาสขึ้นปีใหม่ คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา เจ้าอาวาส เขตวัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

ได้จัดพิธีเสกและเปิดวัดเป็นทางการในอำาเภอปายแห่งนี้ โดยเริ่มด้วยนายธนกฤต จำารัสศิลป์ นายอำาเภอปาย (อ่านต่อหน้า 4)

สัมมนาสงฆ์อีสาน คร้ังที่ 26 “สงฆ์กับการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และ

บุคคลเปราะบาง” ระหว่างวันที่ 14-19 มกราคม 2018 ที่โรงแรมสยาม- 

แกรนด์ สังฆมณฑลอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมจาก 4 

สังฆมณฑลในภาคอีสาน จำานวน 133 ท่าน สัมมนาสงฆ์อีสานครั้งต่อไป 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 9 ประจำาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2018 หน้า 3

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ออกสังฆธรรมนูญฉบับใหม่ ช่ือ ความ

ชื่นชมยินดีแห่งความจริง (Veritatis gaudium) เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขา

คณะต่างๆ ของพระศาสนจักร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เผยแพร่วันที่ 29 

มกราคม ค.ศ. 2018

“ความชื่นชมแห่งความจริงแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่อย่างไม่เป็นสุข 

แห่งดวงใจมนุษย์ จนกระทั่งพบและดำารงอยู่ภายในแสงสว่างของพระเจ้าและแบ่งปัน 

ความสว่างนั้นให้กับผู้อื่น” ด้วยความคิดนี้สมเด็จพระสันตะปาปาจึงริเริ่มสังฆธรรม- 

นูญใหม่ชื่อว่าความชื่นชมยินดีแห่งความจริง (Veritatis gaudium) “เนื้อหา 

ว่าด้วยมหาวิทยาลัยและสาขาคณะวิชาต่างๆ ของพระศาสนจักร” พระองค์ทรงเน้น

ว่า “ความจริงไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นนามธรรม แต่เป็นองค์พระเยซูคริสต์เอง พระวาจา 

ของพระเจ้าทรงเป็นชีวิตที่เป็นความสว่างของมนุษย์” และพระสันตะปาปาทรงย้ำาว่า 

สิ่งนี้ “เป็นความชื่นชมยินดีที่พระศาสนจักรได้รับพระบัญชาจากพระเยซูคริสต์ เพื่อ

การเป็นประจักษ์พยานและทำาการประกาศพันธกิจของพระศาสนจักรยิ่งวันยิ่งมาก

ขึ้นและด้วยพลังที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่เสมอ”

การฟื้นฟูอย่างกล้าหาญเกี่ยวกับการศึกษาของพระศาสนจักร

ใน “มิติของสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปทั่วโลก” ที่ชี้ให้เห็นถึง “วิกฤต

ด้านมนุษย์และระบบนิเวศวิทยา” สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่ามีความจำาเป็นต้อง 

“ให้มีการฟื้นฟูที่ชาญฉลาดและกล้าหาญ” แห่งการศึกษาของพระศาสนจักร “เพื่อ 

ที่พันธกิจจะได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงแห่งประวัติศาสตร์ปัจจุบัน”  ดังที่ได้มี

การกล่าวไว้ในสมณสาส์นเตือนใจเรื่องความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (Evangelii 

gaudium)

 

มหาวิทยาลัยคาทอลิกเพื่อพระศาสนจักรที่เป็นธรรมทูต

 เริ่มจาก “ความต้องการอันดับต้นๆ ของทุกวันนี้” เพื่อ “การเปลี่ยนโฉม

งานธรรมทูตของพระศาสนจักรที่ ‘ต้องก้าวออกไป’ และหมายถึงประชากรทุกคน

ของพระเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า การศึกษาของพระศาสนจักรถูก

เรียกร้องให้ไม่เพียงแต่ต้อง “มอบโอกาสและกระบวนการอบรมที่เหมาะสมสำาหรับ

พระสงฆ์ ผู้รับการเจิมถวายตัวทั้งชายหญิง และฆราวาสผู้ปวารณาตนเพื่องานนี้ 

เท่าน้ัน”  แต่ยังจะต้องสร้าง “อะไรท่ีเป็นเสมือนห้องทดลอง (ห้องแล็บ) ท่ีเพรียบพร้อม 

ซึ่งพระศาสนจักรสามารถอธิบายความจริงกับเหตุการณ์ต่างๆ ของพระเยซูคริสตเจ้า 

และได้รับการหล่อเล้ียงด้วยพระพรแห่งปรีชาญาณ และความรู้ซ่ึงพระจิตทำาให้ประชากร 

ของพระเจ้ามั่งคั่งในหลากหลายรูปแบบ – sensus fidei fidelium จนถึงอำานาจ 

การสอนของพระสังฆราช และจากพระพรพิเศษแห่งประกาศกจนถึงบรรดาผู้เช่ียวชาญ

ในสาขาวิชาและบรรดานักเทววิทยา”

 

 

การปฏิรูปวัฒนธรรมในแสงสว่างแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าประเด็นนี้เรียกร้อง “ต้องมีการเปลี่ยน

ความจริงให้ถึงรากถึงโคน หรือ.. ต้องมีการปฏิรูปวัฒนธรรมอย่างกล้าหาญ” ซึ่ง 

“เครือข่ายทั่วโลกของมหาวิทยาลัยและสาขาภาควิชาต่างๆ ของพระศาสนจักรถูก 

เรียกร้องให้ต้องเป็นผู้มอบเชื้อแป้ง เกลือ และแสงสว่างแห่งพระวรสารของพระเยซู 

คริสตเจ้าและขนบธรรมเนียมประเพณีทรงชีวิตของพระศาสนจักรซึ่งเปิดประตู 

ให้กับสถานการณ์และความคิดใหม่ๆ เสมอ”  พระองค์ตรัสต่อไปว่า  “ทุกวันนี้ปรากฏ 

ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ต้องใช้มิติเชิงพระวรสารเพื่อที่จะเข้าใจชีวิต โลก และมนุษย์ให้ได้ 

ดีกว่า ไม่ใช่เป็นการสรุป แต่เป็นมิติแห่งการค้นคว้าหาความแน่นอนอันมีพื้นฐาน 

อยู่ในความจริง และการมีความเชื่อที่มีเหตุมีผล  วิชาปรัชญาและเทววิทยา ซึ่งเอื้อ

ให้คนเราแสวงหาความเชื่อมั่นที่จะช่วยเสริมและสร้างปัญญาและส่องสว่างให้กับ 

อำาเภอใจ... ทว่าสิ่งนี้จะบังเกิดผลก็ต่อเมื่อเราทำาไปด้วยใจเปิดกว้างพร้อมกับความ

สุภาพคุกเข่าลง  นักเทววิทยาที่พอใจอยู่กับความคิดแคบๆ ของตน เขาจะเป็นได้

แค่นักเทววิทยาปานกลาง  นักเทววิทยาและปรัชญาที่ดีจะเปิดกว้าง กล่าวคือ สิ่งที่

ตัวเองคิดหรือเขียนยังไม่สมบูรณ์ จะเปิดกว้างสู่มิติที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระเจ้าและ

ความจริงซึ่งสามารถที่จะพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นเสมอ”

การพบพระเจ้าในทุกปัจเจกบุคคล

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงชี้ให้เห็น  “มาตรการพื้นฐาน 4 ประการ” 

สำาหรับการฟ้ืนฟูการศึกษาของพระศาสนจักรซึ่งสามารถช่วยให้พระศาสนจักร

เป็นพระศาสนจักรธรรมทูต “ประการแรก มาตรการเร่งด่วนและยั่งยืนที่สุดคือการ 

มุ่งเป้าไปท่ีการอบรมชีวิตจิตและสติปัญญาและปัจจัยสำาคัญที่จะนำาไปสู่หัวใจของ 

kerygma นั่นคือ ข่าวดีใหม่สดและดึงดูดใจเสมอแห่งพระวรสารของพระคริสตเจ้า 

ซึ่งยังทำางานอยู่ในชีวิตของพระศาสนจักรและมนุษย์”  ต่อมาคือความเป็นภราดรภาพ 

สากล ซึ่ง “สามารถมองเห็นความยิ่งใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งเพื่อนบ้านของเรา สามารถ 

มองเห็นพระเจ้าในมนุษย์ทุกคน สามารถอดทนต่อสิ่งที่ไม่เอื้อในชีวิตด้วยการยึดมั่น 

ในพระเจ้า สามารถที่จะเปิดใจให้กับความรักของพระเจ้า ที่จะแสวงหาความสุขของ 

ผู้อื่นเฉกเช่นที่พระบิดาเจ้าแห่งสวรรค์ทรงกระทำา”  สิ่งเหล่านี้จะนำาไปสู่ ความจำาเป็น 

ที่จะต้องบังคับจิตใจของเราให้ฟังเสียงร้องคนยากจนและแสดงอะไรท่ีเป็นรูปธรรม 

ต่อมิติของสังคมและของการประกาศพระวรสารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแห่งพันธกิจที่ 

ครบถ้วนของพระศาสนจักร เพราะว่า พระเจ้าคือพระคริสตเจ้าซึ่งทรงไถ่กู้ไม่เพียงแต่ 

ปัจเจกบุคคล แต่ทั้งความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีอยู่ระหว่างมนุษย์ด้วย

 

การเสวนากับผู้ที่มีความเชื่อและผู้ที่ไม่มีความเชื่อ 

“มาตรการชี้นำาประการที่สอง” คือ “การขยายการเสวนาให้ครอบคลุมมาก 

ย่ิงข้ึน” กับผู้มีความเช่ือและผู้ท่ีไม่มีความเช่ือ “แต่ต้องเป็นการเสวนาภายใต้วัฒนธรรม 

ที่ถูกต้องถ่องแท้ “ระหว่างทุกวัฒนธรรมที่สำาคัญและถ่องแท้ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณ 

พระเจ้าสำาหรับการแลกของขวัญซึ่งกันและกันในพื้นที่อันน่าชื่นชมซึ่งพระเจ้า 

ทรงเปิดขึ้นสำาหรับสิ่งสร้างทั้งปวงของพระองค์”

 

 

ความเป็นหนึ่งเดียวกันในความรู้ท่ามกลางความหลากหลาย

ที่ไม่มีความแน่นอนและกระจัดกระจายเป็นเศษเป็นชิ้น

 มาตรการพื้นฐานประการที่สามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนำาเสนอคือ 

“นำาเอาการปฏิสัมพันธ์สากลและที่นอกเหนือไปกว่านั้นมาใช้ด้วยความเฉลียวฉลาด

และสร้างสรรค์ภายใต้แสงสว่างแห่งการไขแสดง” ตาม “หลักการทางปัญญาแห่ง 

ความเป็นหนึ่งเดียวกันในความรู้ที่แตกต่างกัน” และยังต้อง “เชื่อมโยงกับมิติแห่ง 

ความแตกต่างท่ีไม่ เป็นช้ินเป็นอันแห่งการศึกษาในมหาวิทยาลัยและความ 

หลากหลายแห่งยุคร่วมสมัยด้วย ซึ่งไม่ค่อยมีความแน่นอน บางทีก็มีความขัดแย้งกัน 

และดำาเนินกันไปตามสบายตามความเชื่อปัจจุบันและวัฒนธรรมของแต่ละท้องที่” 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอ้างอิงถึงสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 

ซึ่งทรงลิขิตในสมณสาส์น “ความรักในความจริง” (Caritas in veritate) ว่า 

ทุกวันนี้ “เราขาดปรีชาญาณและการไตร่ตรองที่สามารถจะสร้างการชี้นำาแบบผลสรุป” 
(อ่านต่อหน้า 7)

จุดเด่นของสังฆธรรมนูญฉบับใหม่ - การศึกษาคาทอลิก

“ความชื่นชมยินดีแห่งความจริง”
(Veritatis gaudium)



ปที่ 42 ฉบับที่ 9 ประจําวันที่ 25 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 4

พิธีเสกและเปดวัดใหม (ตอจากหนา 2)

เปนประธานตัดริบบ้ินเปดวัดใหม พระสังฆราช

ฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน เปนประธานพิธีเสก

และถวายมิสซา 

 วัดนักบุญเทเรซาแห งกัลกัตตา อ .ปาย 

จ.แมฮองสอน  เริ่มเมื่อป พ.ศ. 2547  คุณพอแสงชัย 

ไอจาง ซ่ึงเปนชาวลาหู มีความสนใจที่จะติดตามกลุม

คริสตชนที่เปนชาวลาหู ที่ไดอพยพมาจากเขต อ.ฝาง 

และเชียงดาว มาตั้งรกรากในเขต อ.ปาย ตามหมูบาน

บนดอยตางๆ โดยคุณพอไดอาศัยพักที่บานพักของ

คณุพอในการทํางานติดตามกลุมคริสตชนในเขต อ.ปาย 

ตอมาคุณพอสมพงษ กัมพลกูล ไดยายจากเขตวัด

นักบุญฟรังซิสเซเวียร แมฮองสอน ไดมารวมงานกับ

คุณพอแสงชัย ท่ี อ.ปายนี้ โดยเนนที่กลุมชาวปกา-

เกอะญอ เชนที่ อ.กัลยาณิวัฒนา แตคุณพอสมพงษได

ทาํงานท่ี อ.ปายนี ้จากนัน้ไดยายไปทาํงานทีข่นุแมลานอย 

ตอมาในป พ.ศ. 2557 คุณพอแสงชัย ไอจาง ไดยายไป

เปนผูชวยเจาอาวาสอาสนวิหารพระหฤทยั เชยีงใหม และ

คุณพอธงชัย สุวรรณใจ ไดเขามาทําหนาที่รับผิดชอบ

เขต อ.ปายจนถงึป พ.ศ. 2559 แลวไดยายไปรับผดิชอบ

งานท่ีเขตวัดแมพระบังเกิด เชียงราย จากนั้นคุณพอ

บุญเลิศ สรางกุศลในพสุธา จึงไดรับแตงตั้งใหเปน

เจาอาวาส ทําหนาที่รับผิดชอบเขตอภิบาล ทั้งที่ อ.ปาย

และที่ อ.กัลยาณิวัฒนา ดวย แตเนื่องจากยังไมมีวัด

เปนทางการ รวมท้ังท่ีพักของพระสงฆดวย โดยใน

ชวงแรกนั้นไดเชาบานพักและไดปรึกษากับพระคุณเจา

และคณะที่ปรึกษาเพื่อจัดซื้อที่ดินและสรางวัดอยาง

เปนทางการ

 วันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ไดจัดซื้อท่ีดิน

จาํนวน 3 ไร 2 งาน 76 ตารางวา จากนายอาํพนั ปรชีา-

ญาวิชัยกุล จากนั้นวันที่ 7 มกราคม 2560 ไดเริ่มลงมือ

ทําการปรับและเตรียมท่ีสําหรับสรางบานพักพระสงฆ

หลังแรก จากนั้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คุณพอ

บุญเลิศ จึงไดยายเขามาอยูประจําในท่ีวัดนี้ โดยมี

ครูคําสอนตระการ สรางเสริมประชา ไดเขามาชวย

งานแพรธรรมและอภิบาลรวมกับคุณพอ ตอมาวันท่ี 

26 พฤษภาคม 2560 ไดเร่ิมดําเนินการสรางวัดโดยมี

นายพงษพนา นายพรชัย สรางกุศลในพสุธา ซึ่งเปน

นองชายของคุณพอเอง รวมท้ังนายศิรวัส ซ่ึงเปนนอง

ภรรยาของครูคําสอนตระการ ไดมาชวยงานกอสราง

ดวย สําหรับการกอสรางวัดหลังน้ีใชเวลา 185 วัน จึง

แลวเสร็จ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,519,119.00 บาท 

ซึ่งไดรับบริจาคจากหลายทาน

 หลังจากมีพิธีเสกและเปดวัดอยางเปนทางการ

แลว ทําใหคริสตชนหลายทานที่ไดมาอาศัยอยูในเขต

อ.ปายนี้ เริ่มรูจักและไดมีการบอกตอกันไป จึงทําให

กิจกรรมของวัดกลับมามีชีวิตชีวาและเจริญมากขึ้น

เรื่อยๆ ตั้ งแตนี้ เปนตนไปมีพิธีบูชาขอบพระคุณ

วนัอาทิตย เวลา 10.00 น. โดยเฉพาะพีน่องนกัทองเทีย่ว

ที่ผานไปที่ อ.ปาย 

 และทีเ่ขตวดั อ.ปาย แหงนี ้ซึง่เปนหนึง่ในพืน้ที่

โครงการที่พระสงฆสังฆมณฑลเชียงใหม กําหนดให

เปนพื้นที่พิเศษในการจัดโครงการชุมชนศิษยพระคริสต

ประกาศขาวดใีหม โดยเฉพาะทีเ่ขตกลัยาณิวฒันา ซึง่เริม่

ในเดือนกุมภาพันธ 2561 จะมีกลุมพระสงฆโดยเฉพาะ

ที่เปนชาวปกาเกอะญอ เขาไปรวมชีวิตและจัดกิจกรรม

กับพี่นองคริสตชนที่นั่น เพ่ือเปนการใหกําลังใจพี่นอง

คริสตชนที่นั่นซึ่งมีอยูไมกี่สิบคน 

 สอบถามขอมูลพิธบีชูาขอบพระคุณไดท่ีคณุพอ

บุญเลิศ สรางกุศลในพสุธา โทร.  08-9850-6906

 

โดยพระคุณเจาโอลิเวียร ชมิตตเฮาสเลอร พระ

สังฆราชมิสซังพนมเปญ พรอมพระสงฆคณะปเม 

และซิสเตอรอรัญญา กิจบุญชู มหาธิการิณีคณะภคินี

พระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ รวมเปน

ประธาน พรอมกับสัตบุรุษคาทอลิกและชุมชนรอบๆ 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2018

 หมูบานเปรกตาแตน เปนหมูบานเล็กๆ อ.ปน-

เยียลือ จ.กันดาล เปนหนึ่งในแปดกลุมคริสตชนที่อยู

ในเขตศูนยอภิบาลพนมเปญทางเหนือ ของมิสซัง

พนมเปญ อยูหางจากกรงุพนมเปญ ไปทางเหนือประมาณ 

20 กิโลเมตร ตามถนนทางหลวงหลักสายเลข 5  

 งานธรรมทูตที่นี่ เกิดขึ้นเม่ือป 2008 เมื่อ

คุณพอชัชชัย รวมอราม (TMS) ไดไปเยี่ยมครอบครัว

เ ล็กๆ ที่อพยพกลับมาอยูหลั งจากลี้ภัยสงคราม

ในเวียดนาม เพื่อติดตามเรื่องชีวิตฝายจิต จนกระทั่ง

ไดเริ่มการสอนคําสอนทุกวันอาทิตยที่บานของยายไล

ที่มีลูกหลานหลายคนเปนคาทอลิกเพียงรับศีลลางบาป 

แตไมไดอบรมคําสอนใดๆ เพราะภัยสงคราม 

 ในป  2010 คุณพอวังซอง เชเนกัล ไดมา

ตองานธรรมทูตที่นี่ โดยไดพบกับบางคนที่ไดเรียน 

คําสอนบางในคายอพยพ คือปาดาวี และยายรอง ได

มารวบรวมเด็กๆ ในหมูบานมารับการอบรมและสอน

คําสอน โดยเชาบานเกาๆ หลังหนึ่ง และหาครูมาสอน

คําสอนทุกวันอังคาร และวันเสารจัดใหมีกลุมลูกเสือ 

อบรมทั่วไป และไดจัดหาที่ดินผืนหนึ่งสําหรับเปนวัด

ในอนาคต

 เม่ือคณุพอชัชชยั รวมอราม กลับมาจากตองาน

ในป 2014 ไดของบสนับสนุนจากสังฆมณฑลจันทบุรี 

มาชวยถมดินและสรางอาคารเล็กๆ หลังหนึ่งสําหรับ

สอนคําสอน และบานเชาซึ่งไดถูกรื้อไป เพราะการขยาย

ถนน 

 ป 2015 คุณพอชารลส นานี (PIME) ได

มาสานตอโครงการ โดยจัดหาทุนสรางรั้วและอาคาร 

ศูนยอบรมเด็กและเยาวชน โดยไดรับงบสนับสนุน

สวนหนึ่ง จากคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหง

กรุงเทพฯ และสานตองานประกาศพระวรสารตอไป 

โดยมีสมาชิกของคณะพระหฤทัยฯ ท่ีรวมงานกับ

คณะธรรมทูต ในเขตพนมเปญทางเหนือนี้ 

 วันเสกอาคารวันนี้ ไดรับความชวยเหลือดาน

การเตรียมงาน ท้ังจากชาวบานในพ้ืนท่ี และเร่ืองพิธกีรรม

สวนใหญจากวัดนักบุญยอแซฟ พนมเปญ กลุมเยาวชน

มาชวยกันเตรียมพื้นท่ีงาน สวนเด็กๆ ในพื้นที่ เตรียม

การแสดง และสัตบุรุษท่ีนั่นชวยกันรับแขกและดูแล

เรื่องอาหาร

 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีการตัดริบบิ้น

หลังเสกอาคาร โดยพระคุณเจาโอลิเวียร คุณพอชัชชัย 

รวมอราม ประธานเขตพนมเปญทางเหนอื คณุพอชารลส 

นานี พระสงฆผูดูแลกลุมคริสตชนแหงนี้ คุณพออัล-

แบรโต คักคาโล พระสงฆคณะปเมและคุณแมอรัญญา 

กิจบุญชู ซึ่งสองทานหลัง เปนผูสนับสนุนดานปจจัย

กอสราง จากน้ันมีการแสดงจากเด็กๆ และรับประทาน

อาหารรวมกัน

 อาคารแหงนี้ไดถวายใหกับ “พระหฤทัยแหง

พระเยซูเจา” เปนพิเศษ เปนอาคาร 2 ช้ัน มีวัดนอย

คณะภคินีพระหฤทัยฯ (ตอจากหนา 20)

และหองพักอยูดานบน ดานลางไดเตรียมสําหรับ

เปนหองเรียน

 คริสตชนที่นี่มีประมาณ 3 ครอบครัว แตเปน

กลุมคริสตชนกัมพูชาท่ีมีชีวติชีวา เดก็ๆ สวนใหญมาจาก

ครอบครัวยากจน พอแมมีอาชีพรับจาง และทําอิฐแดง 

อนาคตกลุมคริสตชนแหงนี้ กําลังวางแผนเปดโรงเรียน

อนุบาลใหเด็กๆ ดวย  

 คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซู เจาแหง

กรุงเทพฯ ไดสงสมาชิกมาชวยงานที่นี่ตั้งแตป 2010 

คือ ซิสเตอรสุพัตรา โสภณ มาเยี่ยมเยียนและสอน

คําสอน ตอมามีซิสเตอรลาวัลย แสนยากุล และ

ซิสเตอรดารุณี ศรีประมงค มาชวยทํากิจกรรมและ

อบรมที่นี่จนถึงปจจุบัน 



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 9 ประจําวันที่ 25 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม 2018 หนา 5

ตอนที่ 189

ประกาศก
ในโลกปจจุบัน

(อานตอหนา 17)

22 มกราคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 ขณะท่ีรถขับเคล่ือนแลนผานลานสนามบินลาส ปลมาส

ในกรุงลิมา ฝูงชนมากกวาหนึ่งลานคนมารวมตัวกัน

เพื่อตอนรับพระสันตะปาปาอยางอบอุนอีกครั้งหนึ่ง   

บทเทศนในพิธีมิสซาสุดทายของการเสด็จเยือนดินแดน

ลาตินอเมริกา พระสันตะปาปาทรงกระตุนใหคนที่นั่น

เดินบนหนทางที่แตกตางฟนฝาไปในสังคมของพวกเขา 

ใหความสนใจใกลชิดกับคนชายขอบที่พวกเขามองขาม

ไปกอนแลว ตอนหนึ่งวา “พวกเขาพบไดตามสองขาง

ถนนของเรา มีชีวิตอยูชายขอบรอบๆ บานเมืองของเรา 

ขาดแคลนเครื่องยังชีพเพื่อจะดํารงชีวิตเปนอยูได นับ

เปนความเจ็บปวดที่คิดไดวาทามกลางบรรดา ‘คนกลุม

นอยชานเมือง’ เหลานี้ทั้งหมด บอยๆ เราพบใบหนา

ของเด็กๆ และวัยรุนหนุมสาว เราไดมองเห็นใบหนา

ของอนาคต”

 ตามมาดวยทรงเตือนเรื่อง “โลกาภิวัตนของการ

ไมแยแสใสใจ” (“globalization of indiff erence,”) อัน

เปนสาเหตุใหผูคนไมเชื่อมตอรับรูความตองการของผู

อื่น พระองคทรงเชื่อมปรากฏการณนี้กับการกระทําของ

ประกาศกโยนาหในพระคัมภีร ตอนหนึ่งวา “การพบเห็น

เหตุการณเหลานี้ในเมืองของเราหรือในละแวกเพ่ือน

บาน ซึ่งนาจะเปนสถานที่ที่เราหันหนาเขาหากัน รวม

เปนหนึ่งเดียวเห็นอกเห็นใจ และมีความชื่นชม  เรากลับ

จบลงดวยประพฤติแบบท่ีอาจจะเรียกไดวา  ‘อาการปวยไข

 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนอาการปวย “โยนาหซินโดรม” 

บทเทศนพิธีมิสซาสุดทายในประเทศเปรู                              

แบบโยนาห’  เราไรหัวใจและตองการหนี เรากลายเปน

คนไมแยแสใสใจผูอื่น และสงผลใหเราไมมีตัวตน กลาย

เปนคนหูหนวกกับผูอื่น เย็นชาและกระดางในดวงใจ 

เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เราก็กอบาดแผลในวิญญาณของผูคน”

 เพราะวาพระองคตรัสวาพระเจาเสด็จมาเพื่อพบแตละ

คน พระสันตะปาปาฟรังซิสจึงทรงขอใหคริสตชนเดิน

รวมทางไปกับพระเจาดังสานุศิษย กลายเปนคนไมกลัว

ที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจแกผูเปน “พลเมืองเพียง

ครึ่งเดียว” ซึ่งถูกละเลย

 กอนจะประกาศจบพิธีมิสซา พระสันตะปาปาทรงจาก

ประเทศเปรูดวยการขอบคุณและแรงบันดาลใจ ทรงเรียก

ประเทศของพวกเขาวาเปนหนึ่งในประเทศแหง “ความ

หวัง” ตรัสวา “เด็กหญิงชาย พวกเธอจงอยาสูญเสีย

รากเหงา, ปูยาตายายและผูอาวุโสอยาหยุดแผกิ่งขยาย

หยั่งรากลึกของความเปนคนแหงประชาชาติแกคน

หนุมสาวรุนหลัง แผปรีชาญาณแหงหนทางไปสูสวรรค 

พอขอจากพวกทานลูกๆ ทุกคนวา จงอยากลัวที่จะเปน

นักบุญในศตวรรษที่ 21”

 ดานหลังพระแทนท่ีพระสันตะปาปาทรงยืนประดิษฐาน

รูป “พระสวามีเจาแหงอัศจรรย” ในศตวรรษที่ 17 ภาพ

วาดบนผนังภาพนี้รอดพนภัยจากพิบัติแผนดินไหว

อยางนาอัศจรรย การฉลองภาพนี้ไดกลายมาเปนการ

ฉลองสําคัญของคาทอลิกในประเทศเปรู มีการจัดขบวน

แหที่สําคัญยิ่งใหญขบวนหนึ่งในโลกปจจุบัน

23 มกราคม 2018 (โรมรีพอรทดอท

คอม) 

 ขาวสารแรกอันทรงพลังของพระ

สันตะปาปาฟรังซิสในการเสด็จเยือน

ตรงสูเจาหนาที่ขาราชการของประเทศ

ชิลี พระสันตะปาปาทรงขอใหพวกเขา

ไดใหอภัยกรณีลวงละเมิดทางเพศ

ที่กระทําโดยพระสงฆในประเทศ ตรัส

ตอนหนึ่งวา “ณ ที่นี้พอปรารถนาจะ

แสดงความรูสึกเจ็บปวดและละอาย

ตอหายนะที่ไมอาจมีอะไรมาทดแทน

พระรูปพระสวามีเจาแหงอัศจรรย ท่ีต้ังดานหลังพระแทน 

เมื่อมีงานขบวนแหงจะมีผูเขารวมมากมายลนหลาม

ประมวลขาวสารสําคัญของพระสันตะปาปาฟรังซิส

ในการเสด็จเยือนประเทศชิลีและเปรู                          
ชดเชยไดที่เกิดข้ึนกับเด็กๆโดยศาสนบริกรบางคน

ของพระศาสนจักร พอปรารถนาขอรวมเปนหนึ่งเดียว

กับบรรดาพระสังฆราชพี่นองของพอ เพื่อขอพวกทาน

โปรดยกโทษใหอภัยและพยายามทุกวิถีทางที่จะชวย

เหลือตอบรรดาเหยื่อที่ถูกกระทํา”

 พระสันตะปาปาไมทรงเคยเสด็จเยือนเรือนจําหญิง

มากอน นี่เปนเหตุผลวาทําไมการเสด็จเยือนครั้งนี้จึง

มีความหมายอยางมาก;  แนนอนยอมมีขาวสารที่นี่ : 

ศักดิ์ศรีเปนสิ่งที่แตะตองไมได ตรัสประโยควา “การถูก

จํากัดเสรีภาพ เปนคนละอยางกับการมาจํากัดศักดิ์ศรี 

ไมเหมือนกัน ไมมีใครมาเอาศักดิ์ศรีเราไปได มันไดรับ

การดูแล”

 ในประเทศเปรู พระสันตะปาปาทรงประณามอยาง

แข็งขันเรื่องการลงโทษสตรีใหถึงตาย และใชความรุนแรง
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บทอธิษฐานภาวนา

กระดาษแผนเล็กในกระเปาลับ

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“เจาซาตาน ถอยไปขางหลัง  อยาขัดขวาง 

เจาไมคิดอยางพระเจา แตคิดอยางมนุษย” (มาระโก 8:33)

จากบันทึกที่ชื่อ มนุษยแสวงหาซึ่งความหมาย เปนความทรงจํา

ในสงครามโลกครั้งที่สอง ของวิคเตอร แฟรงค ไดเขียนเมื่อตอนที่เขามาถึง

ที่คายกักกันที่เมืองเอาชวิทซ เขาคิดท่ีจะพยายามซอนสมุดบันทึกสูตรทาง

วทิยาศาสตรท่ีเขาเขยีนขึน้ แฟรงคไดพร่ําบอกกบัเพือ่นในคายกกักนัวา หนงัสอื

เลมนี้เปนผลงานทั้งชีวิตของเขาซึ่งมีความสําคัญตอเขามาก ชายคนนั้นจึงได

แตหัวเราะเยาะถึงการกระทําและความคิดของเขา และกลาวกับเขาวา “คุณคิด

วามัดกระดาษนั้นมีความสําคัญมากกับคุณเชียวหรือ ในคายกักกันนี้มันไมมี

ความหมายอะไรเลย”

และมนักเ็ปนอยางทีค่าดเดาได หนงัสอืเลมน้ันของเขาไดถกูคนพบและ

ถูกทําลายในที่สุด เขาหมดอะไรตายอยาก และเขาไมอยากจะมีชีวิตอยูบนโลก

ใบนี้อีกแลว เขารูสึกวาชีวิตของเขาหมดคุณคาลงพรอมกับหนังสือของเขา

เลมนั้น

หลังจากนั้นหลายเดือน แฟรงคถูกสั่งใหเปลี่ยนชุดท่ีเขาใสคืนแก

เจาหนาที่ และไดรับเสื้อเกาที่ขาดรุงริ่งของชายคนหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตเพราะถูก

ใหเขาไปในหองบมแกสมาสวมใสแทน เมื่อเขาไดใสเสื้อเขาตรวจดูกระเปาลับ

ของเสื้อที่เขาเคยซอนหนังสือก็พบกับแผนกระดาษเล็ก ๆ จากหนังสือสวด

ของชาวยิว พบบทความที่สวดทุกวันวา “ชาวอิสราเอลเอย จงฟงเถิด องค

พระผูเปนเจา ทรงเปนพระเจาของเรา องคพระผูเปนเจามีเพียงพระองคเดียว” 

 เขาจําขึ้นมาไดวา เขาควรจะอธิบายวาสองเหตุนี้ที่เกิดขึ้นคลายๆ กัน 

หรือวาจะเปนความทาทายสําหรับตัวเขาในการมีชีวิตอยู วาจะดีเสียกวาที่จะ

รักษาสิ่งที่คิดใหอยูในความนึกคิด ไมใชจะเขียนมันออกมาใสกระดาษแลวจะ

ถูกทําลายลงไป สักวันหนึ่ง

 ขาแตพระเจา พระองคไมใชความคิดที่เปนนามธรรม แตพระองค

ทรงอยูในชีวิตของลูกทั้งหลายที่เปนรูปธรรม โปรดทรงไขแสดงใหลูกเขาใจถึง

พระธรรมลํ้าลึกแหงความรัก ดวยความหวังอันแนวแน ใหเกิดสันติภาพและ

การคืนดกีนัท้ังในหวัใจและในครอบครวัของลกู ใหลกูสามารถยอมรบัความเปน

จริงท่ีจะเกดิในชีวติดวยใจสงบและสนัต ิ เพือ่ลกูสามารถทีจ่ะมองเหน็พระองคได

อยางเปนรูปธรรม และใหความรกัของพระองคเกดิขึน้ในชวีติประจาํวนั อาแมน

สะทอนตัวตน
 ทุกวันนี้การบริโภคสื่อเปลี่ยนไป
 เมื่อเทคโนโลยีทําใหการสื่อสารพัฒนา

ทั้งในดานคุณภาพทั้งในดานความหลากหลาย
ทําใหการเขาถึงการสื่อสารไดงาย
มีเครื่องมือสื่อสารทั้งรับทั้งสง
คนบริโภคกับคนสื่อสารเปนคนเดียวกัน
คนแสดงกับคนดูเปนคนเดียวกันวางั้นเถอะ
ทั้งทําพล็อตเรื่องทั้งแสดงทั้งกํากับทั้งผูจัดการ
เสร็จสรรพอยูในคนเดียวกัน
ไมงอโรงถายไมงอทีมงานไมงอการตลาด
เสร็จเมื่อไรออกสูสายตาปวงชนเมื่อนั้น
ความสําเร็จความดังวัดกันที่จํานวนไลค
ที่ดังขามคืนจํานวนไลคเปนแสนเปนลานก็มี
ถือเปนการแจงเกิดไปในตัว
ที่ไมดังไมมีคนกดไลค ก็แยะ
ก็แคทําใจไมขาดทุนไมลมละลาย
ยังไงเสียไมมีใครรูจักไมมีใครจําไดอยูแลว
เครื่องมือสื่อสารในมือก็ยังคงใหโอกาสตลอด
โดยยืนหยัดยืนยันเปนแค “เครื่องมือ” เพื่อการสื่อสาร
เฉกเชนเครื่องมือเครื่องใชทั้งหลาย
ในตัวมันเองเปนแคเครื่องมือ
พรอมวิธีการสําหรับการใชกํากับอยู
สวนคนที่ใชคือคนกําหนดเปาหมายการใช
พรอมทั้งรับผิดชอบการใชใหสอดคลอง
หากใชเพื่อสื่อสารขาวสารสาระความรู
เครื่องมือสื่อสารก็เปนเครื่องมือสรางสรรค
ทําใหคนทันรูทันเห็นทันเหตุการณ
เครื่องมือสื่อสารกลายเปนเครื่องมือคุณภาพชีวิต
ที่ใชเพื่อแจงขาวแจงอุบัติเหตุแจงความเดือดรอน
ทําใหผูคนรับรูรวมใจรวมบริจาครวมบรรเทา
ที่ใชเพื่อประชาสัมพันธกิจการดีกิจกุศลกิจเมตตาที่พบเห็นมา
ทําใหผูคนรวมยินดีรวมสาธุรวมจรรโลงใจ
บริโภคสื่อเหลานี้แลวใหรูสึกดีรูสึกอบอุนใจ
ในสังคมมีอะไรดีอะไรสรางสรรคมากมาย
เหตุรายปญหาความขัดแยงที่รับรูรับเห็น
ก็ใชวาจะทําใหสังคมทุกวันนี้เลวรายไปทั้งหมด
ตอกย้ําความจริงที่วาในแตละขาวมีความดีมากกวาความราย
ถึงอยางไรความดีก็มีชัยในที่สุด
ที่เห็นบางคนดูจะมีแตรายๆ
ถึงอยางไรก็มีแงดีแงงดงามนารักอยูเสมอ
คนอื่นอาจไมเห็นคนอื่นอาจไมรู
แตคนใกลตัวคนรักคนชอบรูอยูแกใจ
ที่ใชเครื่องมือสื่อสารเพื่อทํารายทําลายก็มาก
ทั้งทุจริตทั้งหลอกลวงทั้งลามกอนาจาร
สะทอนใหเห็นจิตใจคนสื่อสารเปนอันดับแรก
คนจิตใจชั่วรายเลวทรามใชอะไรก็มัวหมอง
เปนการประจานตนเองโดยปริยาย
คิดวาจะแอบซอนอยูเบื้องหลังสิ่งที่สื่อสารออกมา
หารูไมวาตัวตนอยูในสิ่งที่กําลังสื่อออกมานั่นแหละ
แมจะไมมีใครรูไมมีใครรูจัก
แตตัวเองนั่นแหละที่รูจักตัวตนดียิ่งกวาใคร
คนอื่นที่เห็นก็แครับรู
แตคนที่สื่อนั่นแหละรับผลของสิ่งที่สื่อออกมาเต็มๆ
เหมือนคิดรายเมื่อไรตนเองนั่นแหละไดความรายอันดับแรก
จะวาไปแลว “ตน” นั้นแหละเปน “ตัวราย” โดยแท
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสวา “น่ีเปนพันธกิจพิเศษท่ีถูกมอบหมายใหหลักสูตร

การศึกษาของพระศาสนจักรตองเขามามีบทบาท”  เพื่อที่เราจะไดเห็นถึงความสําคัญ

ของวัฒนธรรมที่แทจริงและที่คูควรแกความเปนมนุษย”

การสรางเครือขาย

 สุดทายมาตรการพื้นฐานประการที่สี่เกี่ยวกับ “ความหวงใยถึงความจําเปน

เรงดวนสําหรับ “การสรางเครือขาย” ระหวางสถาบันตางๆ ทั่วโลกที่สรางหลักสูตรและ

สงเสริมการศึกษาของพระศาสนจักรเพื่อที่จะสรางลูทางที่เหมาะสมในความรวมมือ

กันกับสถาบันวิชาการในประเทศตางๆ และกับผูท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรม

และประเพณีของศาสนาดวย  ในขณะเดียวกันเราจะตองสถาปนาศูนยกลางวิจัยคนควา

เพื่อศึกษาเหตุการณแหงยุคซึ่งมีผลกระทบตอมนุษยเราทุกวันนี้ รวมทั้งหาหนทาง

ที่เหมาะสมและเปนความจริงเพื่อหาทางแกไข”

ฟนฟูการคนควาวิจัย

 สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิตรสัวา “การฟนฟกูารศกึษาของพระศาสนจกัร

หมายถึงความจําเปนเรงดวนที่ตองกระตุนใหมีการคนควาเชิงวิทยาศาสตรใน

“ความชื่นชมยินดีแหงความจริง” (ตอจากหนา 3) มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาคณะตางๆ ของเรา”  พระองคยังตรัสอีกวา “การศึกษาของ

พระศาสนจักรไมสามารถที่จะถูกจํากัดอยูแคเพียงประสิทธิ์ประสาทความรู ความเปน

มืออาชีพใหแกนักศึกษาชายหญิงแหงยุคนี้ซ่ึงปรารถนาที่จะเจริญเติบโตข้ึนในฐานะ

ที่เปนคริสตชนเทานั้น แตยังจะตองทําหนาที่เรงดวนเกี่ยวกับการพัฒนาปญญา

ที่สามารถรับใชอยางเปนรูปธรรมทั้งดวยความคิดและการกระทําสิ่งที่เปนประโยชน

ตอการเทศนสอนในโลกท่ีเปยมไปดวยความหลากหลายทั้งดานจริยธรรมและศาสนา”

 

เทววิทยาดําเนินชีวิตอยูแถวหนา

 “เทววิทยาและวัฒนธรรมชาวคริสตดําเนินชีวิตควบคูไปกับการทําพันธกิจ

ทุกครั้งเมื่อพวกเขาพรอมที่จะเสี่ยงในการที่จะถือซื่อสัตยอยูในแนวหนา” สมเด็จพระ-

สันตะปาปาตรัส พรอมกับสรุปวาเรากําลังเผชิญกับ “การทาทายย่ิงใหญฝายวัฒนธรรม 

ฝายจิต และฝายการศึกษา ซึ่งเรียกรองใหเราตองลงมือเดินทางไกลในการฟนฟู” – 

หนทางแหงการฟนฟูนี้เรียกรองมายังมหาวิทยาลัยคาทอลิกรวมถึงสาขาวิชาคณะ

ตางๆ ดวย

(มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต - 

นําเรื่องนี้มาใหผูพัฒนาการศึกษาคาทอลิกเพื่อการไตรตรอง)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ทรงประกาศใหวันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 2018

เปนวันภาวนาและจําศีลเพ�่อสันติภาพ
‘โดยเฉพาะอยางยิ�งสําหรับประชากรของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและซูดานใต’

 วันอาทิตยที่ 4 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ทรงประกาศวันพิเศษแหงการอธิษฐานภาวนาและจําศีลอดอาหารเพื่อ

สันติภาพซึ่งจะเปนวันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018 พระองคไดทรง

ประกาศเรื่องนี้หลังจากสวดทูตสวรรคแจงขาว กับฝูงชนประมาณ 20,000 คน ที่

เขาเฝา ณ จัตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร

 “ทามกลางสถานการณเลวรายที่ยืดเย้ือแหงความขัดแยงในภูมิภาค

ตางๆ ของโลก  ขาพเจาขอเชิญสัตบุรุษทุกคนชวยกันถือปฏิบัติ วันศุกรที่ 23 

กุมภาพันธ 2018 ที่จะถึงนี้  ซึ่งเปนวันศุกรแรกในสัปดาหแรกของเทศกาล

มหาพรต ขอใหเปนวันอธิษฐานภาวนาและจําศีลอดอาหารเพื่อสันติภาพซึ่งเราจะ

ขอมอบเปนพิเศษใหกับประชากรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและ

ซูดานใต  เฉกเชนในโอกาสอื่นที่คลายกัน ขาพเจาใครขอเชิญบรรดาพี่นองชาย

หญิงท่ีไมใชคาทอลิกและไมใชคริสตชนไดรวมใจกันในประเด็นนี้ตามวิธีที่จะเห็น

สมควร แตขอใหทําพรอมกัน

 พระบิดาเจาสวรรคของเราฟงลูกๆ ของพระองคเสมอซึ่งเรียกรองไป

ยังพระองคในยามทุกขเศรา พระองค “ทรงรักษาผูชอกช้ําใจ ทรงพันบาดแผล

ใหเขา” (สดด 147:3) ขาพเจาวอนขอดวยความจริงใจเพื่อที่พวกเราจะไดยินสียง

รองนี้ และใหแตละคนถามพระเจาตามมโนธรรมของแตละคนตอหนาพระพักตร

พระเจาวา “ขาพเจาจะทําอะไรไดบางเพื่อสันติภาพ?” แนนอนวาเราสามารถ

อธิษฐานภาวนา แตไมใชเพียงเทานั้น  ทุกคนตองสามารถพูดไดอยางเปนรูปธรรม

วา “ตองไมเด็ดขาด” สําหรับการใชความรุนแรงตราบเทาที่เกี่ยวของกับตน  

เพราะวาชัยชนะที่ไดมาดวยการใชความรุนแรงเปนชัยชนะเทียม  ในขณะที่การ

ทํางานเ พื่อสันติภาพเปนการทําความดีใหกับทุกคน!

(มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต - 

เก็บขาวเรื่องนี้มาเพื่อการปฏิบัติโดยพรอมเพรียงกัน)

วันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 2018

วันภาวนาและจําศีลเพ�่อสันติภาพ
‘โดยเฉพาะอยางยิ�งสําหรับประชากรของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและซูดานใต’
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(อานตอหนา 11)

เปดประตู
 สูแสงธรรม
 สามเณราลัยแสงธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ

ฉลองการถวายองคในพระวิหารข้ึน โอกาสน้ีไดจัดฉลอง 

35 ป 30 ป และ 25 ปชีวิตสงฆของพระสงฆศิษยเกา

แสงธรรมรุนที่ 5 รุนที่ 10 และรุนที่ 15 เพื่อโมทนา

พระคุณพระเจาสําหรับกระแสเรียกและการตอบรับ

เสียงเรียกของพระเจาในฐานันดรสงฆ และเปนการเตรียม

เขาสูการฉลองสุวรรณสมโภชสามเณราลัยแสงธรรม

ในป ค.ศ. 2022 อีกดวย โอกาสนี้ ไดกราบเรียนเชิญ

พระคุณเจาซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี พระสังฆราชแหง

สังฆมณฑลจันทบุรี เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ

รวมกับพระสงฆที่ฉลองในวันนี้ดวย ชีวิตสงฆตลอด 35 

ป 30 ป และ 25 ป ในการตอบรับเสียงเรียกของพระเจา

และเลือกติดตามพระเยซูคริสตเจาในฐานะพระสงฆ 

แบบอยางความเชื่อที่ไดอุทิศตนเอง เพื่อการประกาศ

ขาวดีของพระเจา นําความรักของพระองคแผขยายไปสู

พี่นองประชาสัตบุรุษ 

 ในเอกสาร Fundamentalis Ratio Institu-

tionis Sacerdotalis (พระพรแหงกระแสเรียกการเปน

พระสงฆ) ไดกลาววา “กระแสเรียกการเปนพระสงฆ 

เปนพระพรที่พระเจาประทานแกพระศาสนจักรและ

โลก เปนเสนทางสําหรับบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ใหแก

ตนเองและผูอื่น ซึ่งพระคริสตเจาทรงสถาปนาขึ้นใหเปน

ความสนิทสัมพันธแหงชีวิต ความรักเมตตาและความ

จริง และพระองคทรงใชเปนเครื่องมือสําหรับไถกูมนุษย

ทุกคน และสงออกไปทั่วโลก ใหเปนแสงสวางสองโลก

และเกลือดองแผนดิน” (มธ 5:13-16) กระแสเรียก
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เปดประตูสูแสงธรรม (ตอจากหนา 10)

“ข�าพเจ�าต�อสู�มาอย�างดี ว��งมาถึงเส�นชัย 

และรักษาความเชื่อไว�แล�ว 

ยังเหลืออยู�ก็เพ�ยงมงกุฎแห�งความชอบธรรม” 

(2ทิโมธี 4:7-8)

“จงใหกําลังใจกัน 

และจงชวยเสริมสรางกันและกัน

ดังที่ทานกําลังทําอยูแลวนี้เถิด”

(1เธสะโลนิกา 5:11)

 หากมีวันใดวันหนึ่งซึ่งเรามิไดทําอะไร 

นอกจากใหความดีใจแกเพื่อนมนุษยของเราสักคน

หนึ่ง วันนั้นหาไรประโยชนไม เหตุวาเราสามารถให

ความบรรเทาแกดวงวิญญาณอมตะดวงหนึ่ง

 ขาแตพระเจา ผูทรงประทานความบรรเทา

ใจแกมวลมนุษย โปรดทรงสอนใหลูกมอบความ

ไววางใจทั้งสิ้นไวกับพระองค โปรดใหลูกออกไป

ใหความบรรเทาใจแบบคริสตชนแกเพื่อนมนุษย

ในทามกลางความทุกขของเขาดวยเทอญ

เตรียมพบกับรายการ 

“พระเจาสถิตกับเรา”
ทางสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม เร็วๆ นี้

และยังสามารถรับชมผานทาง  

www.catholic.or.th หรือ

Youtube : รายการพระเจาสถิตกับเรา

ติดตามชมรายการโทรทัศน

Power of Love
(พลังรัก สรางพลังคุณ)

วันอาทิตย เวลา 15.30-16.00 น.
ทางชอง TNN2

โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ในพระศาสนจักรโดยเฉพาะกระแสเรียกการเปน

พระสงฆ จึงเปนการแสดงใหเราเห็นความม่ังค่ังสุดประมาณ

ของพระคริสตเจา (เทียบ อฟ 3:8) เรียกใหเขาเขารวม

ในสังฆภาพของพระคริสตเจาและเปนหน่ึงเดียวกับ

พระองค “เพื่อเลี้ยงดูพระศาสนจักรในนามของพระ

คริสตเจาดวยพระวาจาและพระหรรษทานของพระเจา”  

 วันน้ี จึงเปนวันแหงความช่ืนชมยินดีของพวกเรา

สามเณราลัยแสงธรรมที่ไดมีพระสงฆรุนพ่ีท่ีไดกาวเดิน

ตามเสียงเรียกของพระเจาอยางซื่อสัตยและครั้งหนึ่ง

เคยเจริญชีวิต รับการศึกษาอบรม ณ บานแสงธรรม

แหงนี้ และตัดสินใจบวชเปนพระสงฆดวยน้ําใจอิสระ

เพื่อรับใชพระเจาและเพื่อนมนุษยในพระศาสนจักร

ในประเทศไทย พระสงฆเปนประจักษพยานถึงหนาที่  

สงฆ ประกาศกและนายชุมพาบาลของพระคริสตเจา

เม่ือทานตอบรับการเรียกของพระเจาและยืนยันเสียงเรียก

ที่พระเจาทรงมอบใหดวยการกลาวตอหนาพระสังฆราช

เมื่อรับศีลบวชเปนพระสงฆวา “ลูกขอสัญญาครับ” 

คําสัญญาที่กลับกลายเปนชีวิตตลอด 35 ป 30 ป 

และ 25 ป  แหงการรักและรับใชแหงชีวิตสงฆ ใน

พระศาสนจักรเสมอมา

 โอกาสนี้ มีผูแทนกลาวแสดงความยินดีกับ

บรรดาพระสงฆในวันน้ี ความวา “ท่ีสุดขอรวมโมทนาคุณ

พระเจาพรอมกับคุณพอทุกทานที่ฉลองในวันนี้ ที่ได

เปนแบบอยางชีวิตพระสงฆของพระคริสตเจาในพระ

ศาสนจักรในประเทศไทยของเรา เปนประจักษพยาน

ดวยการรักและรับใชประชาสัตบุรุษและนําบรรดาพ่ีนอง

คริสตชนใหกาวเดินไปหาพระคริสตเจายิ่งวันยิ่งมากข้ึน 

ชีวิตของคุณพอทุกทานเปนของขวัญล้ําคาที่พระเจา

ทรงมอบใหกับพระศาสนจักรและพวกเราทุกคนที่อยู 

ณ ที่นี้ วอนขอพระพรของพระเจา ผานทางคําเสนอ

วิงวอนของพระนางมารีย องคอุปถัมภของสถาบัน

แสงธรรม ใหคุณพอทุกทานเต็มเปยมไปดวยพระพร

ของพระจิตเจา ในการทําหนาที่เปนผูเลี้ยงแกะที่ดีของ

พวกลูกและประชาสัตบุรุษทุกคน เจริญชีวิตเปนพระสงฆ

ของพระคริสตเจาตลอดไป”

ติดตามชม

รายการ

โทรทัศน 

แสงธรรม
ผลิตโดย

สื่อมวลชน
คาทอลิก

ประเทศไทย 
ออกอากาศ

วันอังคาร

เวนอังคาร 

ชอง 9 

MCOT HD 

เวลา 

04.30-05.00 

น. 
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รําลึก (ตอจากหนา 20)

พรอมตั้งกองทุนชวยเหลือเพ่ือนทหารในนามกลุม 

“เพ่ือนคาทอลิกอาสา” ตอยอดกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือ

สังคมและผูดอยโอกาส

 คริสตศาสนิกชนไทย พรอมเหลาทหารผานศึก

คาทอลิกและครอบครัว นําโดยพลตรีปราโมทย รัต-

โนภาส รวมกับองคการสงเคราะหทหารผานศึก ใน

พระบรมราชูปถัมภ จัดพิธีมิสซาเพ่ือรําลึกถึงทหารผานศึก

ที่ไดเสียสละพลีชีพเพื่อชาติ  เนื่องในโอกาสวันทหาร

ผานศึก 3 กุมภาพันธ ของทุกป โดยไดรับเกียรติ

จากพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี ประมุข

สังฆมณฑลจันทบุรี เปนประธานประกอบพิธีมิสซา 

พรอมดวยคุณพอวิทยา แกวแหวน เจาอาวาส

วัดแมพระฟาติมา ดินแดง คุณพออิทธิพล หางสลัด

สังฆมณฑลจันทบุรี และพลเอกสัมพันธ ธัญญพืช 

ผูอํานวยการ องคการสงเคราะหทหารผานศึกฯ เมื่อ

วันอาทิตยที่ 28 มกราคม 2018 ที่วัดแมพระฟาติมา 

ดินแดง

 พระสังฆราชสิริพงษ กลาวใหขอคิดในบท

เทศนวา “วันนี้เราระลึกถึงบรรดาทหารหาญที่ไดรักษา

เกียรติภูมิของชาติ ที่ไดสละชีวิต และมีหลายทาน

ที่เปนคาทอลิก และในวันนี้เราระลึกถึงทานเหลานั้น 

พลตรีปราโมทย รัตโนภาส เปนผูหนึ่งที่ทํางานสวนนี้ 

เพื่อทําใหงานของพระศาสนจักรคาทอลิกเอง หรือทาง

ฝงคริสตชน ไดสามารถจัดพิธี และจัดเทิดเกียรติใหกับ

บรรดาทหารหาญที่ไดเสียชีวิต

ในยุคปจจุบัน เปนยุคของเทคโนโลยีที่เจริญ 

ที่ดูเหมือนทําใหเราพึงพอใจ แตในความเปนจริงแลว 

ชีวิตของคนเรายังไมมีความสุข แมจะมีความเจริญทาง

วัตถุอยางมากมาย เรามีเทคโนโลยีท่ีสงเสริมและตอบสนอง

ความสะดวกความสบายในชีวิตของเราฝายกาย แตวา

ไมสามารถตอบสนองตอปญหาของชีวิตฝายจิต ไม

สามารถชวยใหเราคนพบคําตอบของชีวิต หรือคําตอบ

ของปญหาที่จะทําใหชีวิตของเราสงบสุขไดจริง เราจึง

ตองการธรรมะ และคําสอนฝายจิต ที่จะชวยในการ

ตอบคําถามและตอบปญหาชีวิตตางๆ ได และชวยให

เราคนพบคําตอบของชีวิต ทําใหชีวิตของเราสงบสุข 

และทําใหชีวิตของเราไมถูกครอบงํา 

 วันนี้เราพิจารณาตัวของเราอยางเปนธรรม เรา

อาจจะเห็นวา ชีวิตของเราอาจจะถูกครอบงําไมทางใด

ก็ทางหนึ่ง หรืออาจจะมีอะไรบางอยางที่ทําใหชีวิตของ

เราไมเปนอิสระอยางแทจริง ขอใหเราคิดและไตรตรอง

ดีๆ เราจะเห็นบางสิ่งบางอยาง และโดยอาศัยทางศาสนา

กับทางธรรม และคําสอนของศาสนาที่จะชวยใหเราพน

จากการถูกครอบงํานี้ และไดรับอิสระ 

ในชีวิตของพวกเราทุกคน พระเยซูเจาเปนผู

ปลดปลอย พระองคเปนผูที่นําอิสรภาพมาใหเรา ใน

พระองคนั้นเปนหนทาง เปนความจริง และเปนชีวิต

สําหรับเรา ขอใหพระวาจาของพระองคในวันนี้ และ

อํานาจที่พระองคมีในความเปนพระเจาของพระองคได

โปรดชวยเราใหเปนอิสระ อิสระจากการถูกครอบงําของ

ความชั่วของปศาจ ใหเราไดหันกลับจากสภาพชีวิตเกา 

มาสูสภาพชีวิตใหมที่ดีในพระเจา

ชีวิตของเรามิใชมีเพียงแคโลกนี้ ชีวิตของเรา

มีการตอบแทน เพราะฉะนั้น ความพากเพียร ความ

อดทน การสะสมความดีของเราในโลกนี้ เราจะไดรับการ

ตอบแทน ซึ่งบางทีเราก็อาจจะไมไดรับการตอบแทน

ในโลกนี้ แตวาเราจะไดรับการตอบแทนในโลกหนา

ในชีวิตนิรันดร 

วันนี้เราอยูกับบรรดาทหารหาญ ผูกลา ผู

เสียสละ ผูปกปองดวยชีวิตของเขา เขาเปนตัวแทนของ

เรา ใหเราไดอยูสบายดีดวยการพลีชีวิตของเขา ซึ่งเรา

เชื่อวาสิ่งที่เขาไดกระทําดวยหนาที่ ดวยชีวิต ดวยจิตใจ

ที่แสดงถึงความรักภักดีตอแผนดินนี้ เพื่อชาติ เพื่อ

ศาสนา เพื่อพระมหากษัตริย แมชีวิตจะสั้น แมชีวิต

จะตาย และนําความโศกเศราใหแกครอบครัว แตทาน

จะไดรับการตอบแทนจากพระเจาอยางแนนอน ความ

ยินดีของชีวิตก็คือการยอมเสียสละชีวิต เพื่อการยอม

มอบชีวิตเพื่อประเทศชาติ เราคงเคยไดยินคําวา เสียชีพ 

อยาเสียสัตย คือการยึดมั่นในความดี ยึดมั่นในความ

ถูกตอง และยอมเสียสละชีวิตได นี่คือเกียรติสูงสุด

ของชีวิตคนๆ หนึ่ง และนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจาสอนเรา 

ทั้งดวยวาจาของพระองค และดวยชีวิตของพระองค” 

พลตรีปราโมทย รัตโนภาส ในฐานะผูแทน

ทหารผานศึกทั่วประเทศที่นับถือศาสนาคริสต กลาว

วา “วันทหารผานศึกเปนวันที่ทหารไทยกลับมาจาก

การรบสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยพิธีมิสซาเพื่อรําลึก

ถึงทหารผานศึก เปนหนึ่งในกิจกรรมสําคัญที่องคการ

สงเคราะหทหารผานศึกฯ รวมกับคริสตศาสนิกชนไทย

จัดขึ้นทุกป เพื่อขอพรอันประเสริฐจากพระผูเปนเจา

อุทิศแดดวงวิญญาณของทหารผานศึกทั้งที่ลวงลับไป

แลวและที่ยังมีชีวิตอยูที่นับถือศาสนาคริสต

พี่นองคริสตชนไทยจํานวนมาก ไดมีบทบาท

เขารวมเปนวีรบุรุษทหารผานศึก ดวยจิตใจที่เปนหนึ่ง

เดียวกับพ่ีนองรวมชาติทุกศาสนาท่ีรวมกันเสียสละ

พลีชีพเพื่อชาติ ทั้งในศึกสงครามและเหตุการณความ

ไมสงบตางๆ เพื่อปกปองแผนดินไทยดวยความรักและ

สามัคคี ชวยใหเราทุกคนไดอยูเย็นเปนสุขจนถึงทุกวันนี้ 

เนื่องในวันทหารผานศึก จึงขอใหเราไดรวมใจ

กันรําลึกถึงวีรกรรมความกลาหาญและความเสียสละ

ของเหลาทหารกลา เพื่อใหเปนที่ประจักษวา แมเวลา

ผานไปนานแคไหน ประชาชนชาวไทยยังคงจดจําและ

ซาบซึ้งในคุณความดี รวมทั้งวีรกรรมที่เหลาทหาร

ผานศึกไดทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดมา” 

พลตรีปราโมทย ยังกลาวดวยวา “นอกจากการ

จัดงานเพ่ือรําลึกถึงทหารผานศึกเหมือนเชนทุกปแลว 

ในปนี้ยังมีกิจกรรมสําคัญท่ีตอยอดจากการประกอบพิธี

ทางศาสนาคริสต โดยคณะแกนนําจัดงานภาคเอกชน

อาสาสมัคร อันประกอบไปดวยทหารกลาที่ยังมีชีวิตอยู 

และเกษียณจากหนวยงานตนสังกัดไดรวมกับกลุม

คณะทํางาน “เพื่อนคาทอลิกอาสา” สานตอกิจกรรม

สังคมเพื่อแบงปนสูเพื่อนทหารทั้งหลาย โดยการจัดตั้ง

“กองทุน” เพื่อแบงปนน้ําใจใหกับทหารผานศึกและ

ครอบครัว เพื่อเปนการเชื่อมโยงความรัก ความสามัคคี

ระหวางกัน รวมทั้งทํากิจกรรมสังคมเพื่อผูดอยโอกาส

ตอไป 

ทั้งนี้ กลุม “เพื่อนคาทอลิกอาสา” เปนกลุม

อาสาสมัครท่ีเกิดข้ึนมาจากกลุมคนเล็กๆ จากหลากหลาย

อาชีพท่ีมารวมตัวกันเพ่ือทํากิจกรรมอันเปนประโยชน

ตอพระศาสนจักรคาทอลิกและกิจกรรมสังคมอื่นๆ โดย

มีพลตรีปราโมทย รัตนโนภาส นายทหารผานศึกที่ผาน

สมรภูมิรบมาอยางโชกโชน และรับใชชาติจนเกษียณอายุ 

รับหนาที่เปนประธานกลุม”

“ที่ผานมา กลุมเพื่อนคาทอลิกอาสา ไดทํา

กิจกรรมเล็กๆ เชน สนับสนุนอิเล็กโทนไฟฟาใหกับวัด

คาทอลิกที่ขาดแคลน สงเสื้อผาและผาหมกันหนาว

ไปชวยเหลือในทองถิ่นทุรกันดาร ทะนุบํารุงซอมสราง

ศาสนสถาน และเขารวมกิจกรรมกับวัดคริสตศาสนา

หลายแหงเทาที่จะทําได กองทุนที่จะตั้งขึ้นนี้ เบื้องตน

ไดรับการสนับสนุนจากเครือขายเพื่อนอาสาคาทอลิก 

และพรอมรับการสนับสนุนจากทุกฝายไมจํากัดแต

เฉพาะแวดวงของครอบครัวทหารผานศึกเทานั้น แตจะ

เกื้อกูลและชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคมดวย” พลตรี

ปราโมทย กลาว 

อนึ่ง หลังพิธีมิสซามีการขับรองบทเพลงสยาม

มานุสติ โดยคณะนักขับรองประสานเสียงวัดแมพระ

ฟาติมา บทเพลง Danny Boy ขับรองโดยคุณพิรตา 

เพ็งทองวรเพ็ชร (บิ๊ด) บทเพลงความฝนอันสูงสุด 

ขับรองโดยคุณสาธิต กีรติสถิตพร (เกง) 

บันทีึกภาพโดย: คุณไชโย กิจไกรลาศ



ปที่ 42 ฉบับที่ 9 ประจําวันที่ 25 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 14

วันพ�ธรับเถ�า วันแห�งความรัก

บทนํา

 เทศกาลมหาพรตเปนชวงเวลาพิเศษที่มุงนําพาคริสตชน      รวมทั้งผูที่เรียน

คําสอนเพื่อเตรียมตัวเปนคริสตชน (คริสตังสํารอง) ใหเตรียมชีวิต เตรียมจิตใจให

พรอมสําหรับการฉลองอันสําคัญยิ่งในปพิธีกรรมของพระศาสนจักร นั่นก็คือการ

สมโภชปสกา

 วันพุธรับเถาเปนวันเริ่มตนเทศกาลมหาพรต พิธีเสกและโรยเถา ตามปกติ

จะทําในพิธีมิสซา หลังอานพระวรสารและการเทศน ซึ่งใหความหมายวา พระวาจา

ของพระเจาเปนพลังสําคัญที่ปลุกเราจิตใจของคริสตชนใหสํานึกตน กลับใจ และ

ใชโทษบาปในเทศกาลมหาพรตนี้

บทอานจากพระคัมภีรในพิธีมิสซาวันพุธรับเถา 

 พระวาจาของพระเจาในพิธีมิสซาวันพุธรับเถาใหความหมายอยางชัดเจน

ถึงการดําเนินชีวิตในเทศกาลมหาพรตเพื่อเตรียมตัวเราสมโภชปสกา

 บทอานแรกจากหนังสือประกาศกโยเอล (ยอล 2:12-18) กลาววา  “เจา

ทั้งหลายจงเต็มใจกลับมาหาเรา ดวยการอดอาหาร รองไห และเปนทุกข

คร่ําครวญ ณ บัดนี้เถิด”  

 บทอานที่สองนํามาจากจดหมายของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ 

ฉบับที่ 2 (2คร 5:20-6:2) กลาวถึงการกลับใจอยางตอเนื่องวา “จงคืนดีกับพระเจา

เถิด บัดนี้แหละเปนเวลาที่เหมาะสม” 

 พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิวกลาวถึงคําสอนของพระเยซูเจา

เรื่องการกลับใจในภาคปฏิบัติ  คือ “การทําทาน” “การอธิษฐานภาวนา” และ “การ

จําศีลอดอาหาร” พระองคทรงสอนวา “จงระวังอยาประกอบกิจการดีของทาน

ตอหนามนุษยเพื่ออวดเขา มิฉะนั้น ทานจะไมไดรับบําเหน็จจากพระบิดาของ

ทานผูสถิตในสวรรค” (มธ 6:1-6,16-18)

ความหมายของเถา 

ความหมายของเถาในพิธีกรรม มีดังนี้

 1. เถาเปนเครื่องหมายของ “ความทุกขถึงบาป” “จงกลับใจใชโทษบาป และ

เชื่อพระวรสารเถิด” (มก 1:15)

 2. เถายังหมายถึงสภาพของมนุษยคนบาป ซึ่งพยายามแสดงความสํานึกผิด

ของตนตอพระเจาออกมาเปนพิธีภายนอก “มนุษยเอย จงระลึกเถิดวา เจาเปนแค

ฝุนดิน และจะกลับเปนฝุนดินอีก” (ปฐก 3:19)

 3. เถายังอาจหมายถึงความสกปรก (บาป) ซึ่งใชน้ําชําระใหสะอาดได (ศีล

ลางบาป)

 4. ธรรมเนียมที่ใหโรยเถาที่ไดจากใบลานซึ่งเสกในปกอนนั้น มีความหมายดี 

เพราะใบลานหมายถึงชัยชนะของพระเยซูเจาในฐานะกษัตริยในการเสด็จเขา

กรุงเยรูซาเล็มอยางสงา (ภาพอนาคตของการกลับคืนชีพ) เมื่อเอามาเผาเปนเถา

และโรยเพื่อเตือนใจใหคริสตชนใชโทษบาปแลว ยังเปนสิ่งที่บอกคริสตชนวา การ

ใชโทษบาปนี้มีเปาหมายเพื่อเตรียมการฉลองชัยชนะแหงการกลับคืนชีพของ

พระเยซูเจา

ไตรตรองเรื่องวันพุธรับเถากับการดําเนินชีวิตคริสตชน 

 เครื่องหมายของการเปนทุกขกลับใจจากบาปของคริสตชนในพิธีกรรม “พิธี

เสกและโรยเถา” ถูกแสดงออกอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมในชีวิตคริสตชน โดย

พระศาสนจักรกําหนดใหวันพุธรับเถาเปนวันใชโทษบาปสากลของพระศาสนจักร    

และกําหนดใหคริสตชนผูมีอายุตั้งแต 14 ปบริบูรณขึ้นไปตองอดเนื้อ และ

คริสตชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณขึ้นไป จนถึงอายุ 59 ปบริบูรณ ตองอด

อาหาร

 ในปนี้วันพุธรับเถาตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ หรือวันวาเลนไทน ซึ่ง

ธรรมเนียมทางโลกถือวาเปนวันแหงความรัก หนุมสาว หรือ คูรัก อาจจะมอบ

แผนกพิธีกรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ดอกกุหลาบแกกันอันเปนสื่อแหงความรักที่มีใหแกกัน หรือมีกิจกรรมภายนอกที่

พี่นองอาจจะใชเพื่อสื่อแสดงถึงความรักที่พี่นองมีตอกัน ซึ่งเปนเรื่องดีครับ 

 ในปนี้วันวาเลนไทนตรงกับวันพุธรับเถา พอจึงขอเชิญชวนพี่นองให

ใชวันนี้เปนโอกาสมอบความรักตอพระเจาดวยการอดเนื้อและอดอาหาร และ

มอบความรักแกพี่นองที่อยูรอบขางดวยกิจการแหงความรัก ความเมตตา ตาม

จิตตารมณของเทศกาลมหาพรต จริงๆ แลว ไมวาจะเปนวันพุธรับเถาหรือวัน

ไหนๆ ในชีวิต ก็เปนโอกาสที่เราจะมอบความรักใหแดพระเจาและเพื่อนมนุษยตาม

คําสอนของพระเยซูเจาไดเสมอ

 สําหรับพี่นองที่ประสงคจะจัดพิธีสมรสในวันธรรมดาเทศกาลมหาพรต 

หรือวันอื่นๆ ที่มีลักษณะใชโทษบาป คุณพอผูอภิบาลหรือคุณพอผูประกอบพิธีสมรส

จะเตือนใจพี่นองใหคํานึงถึงลักษณะพิเศษของเทศกาลมหาพรต เราจะพบความเปน

รูปธรรมในพิธีกรรมดวย คือ จะไมมีการขับรองเพลงพระสิริรุงโรจน เพลงอัลเลลูยา

ฯลฯ แมพระสงฆจะสวมกาสุลาสีขาวซึ่งเปนอาภรณสําหรับประกอบพิธีศีลสมรส

ตามปกติก็ตาม

 สําหรับพี่นองที่ประสงคจะจัดพิธีสมรสในวันอาทิตยเทศกาลมหาพรต พระ

ศาสนจักรเสนอแนวทางในการจัดพิธีสมรส ดังนี้ อาจประกอบพิธีสมรสนอกมิสซา 

(พิธีสมรสท่ีมีเฉพาะภาควจนพิธีกรรมและปดพิธีดวยการสวดบทขาแตพระบิดา

และอวยพร) โดยตระหนักในใจถึงจิตตารมณการกลับใจใชโทษบาปซึ่งเปนหัวใจสําคัญ

ของเทศกาลมหาพรต หรือถาเลือกพิธีสมรสในมิสซา  จะใชมิสซาประจําวันบทภาวนา

ของประธาน บทนําขอบพระคุณ และบทอานสองบทนํามาจากมิสซาประจําวัน

(วันอาทิตยเทศกาลมหาพรต) บทอานหนึ่งบทอาจเลือกมาจากบทอานในหนังสือ

พิธีศีลสมรส และมิสซาสําหรับสามีภรรยา  โดยมีการอวยพรคูสมรสในมิสซาตามปกติ 

และประธานพิธีจะใชสูตรอวยพรพิเศษในตอนทายดวย (กฎทั่วไปฯ ขอ 372 และพิธี

ศีลสมรสฯ ขอ 11)

 พี่นองที่รัก ขอใหกิจการตางๆ ที่พี่นองจะปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต  ไมวา

จะเปนการสวดภาวนา การพลีกรรมใชโทษบาป การจําศีลอดอาหาร กิจการแหง

ความรัก ฯลฯ  เปนการกระทําที่ไมไดมุงแคเพียงการเสริมสรางความดีโดยชําระจิตใจ

ของแตละคนเทานั้น   แตความดีที่เราทําในเทศกาลมหาพรตจะตองมีรากฐาน

อยูที่ความรักตอพระเจาและเพื่อนมนุษย และเปนความดีเพื่อผูอื่นดวย ดังเชน

พระเยซูเจา ผูมิไดทรงหวงแหนชีวิตของพระองค แตไดทรงมอบชีวิตของ

พระองคบนไมกางเขนเพื่อความรอดพนของมนุษยทุกคน
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 วัดธรรมาสนนักบุญ

เปโตร บางเชือกหนัง

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด

วันอาทิตยที่ 25 กุมภาพันธ 

เวลา 10.00 น. พระ

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

คารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ  โกวิทวาณิช เปน

ประธาน (รานคาติดตอคุณสงา โทร. 08-9678-3050)

 วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี จ.นครนายก 

ฉลองวัดวันเสารที่ 10 มีนาคม เวลา 10.30 น. คุณพอ

ยอแซฟ วุฒิเลิศ แหลอม อุปสังฆราช เปนประธาน 

(ตรีวารวันอาทิตยท่ี 25 กุมภาพันธ โดยคุณพอสมเกียรติ

ตรีนิกร วันอาทิตยที่ 4 มีนาคม โดยคุณพอเชษฐา 

ไชยเดช วันศุกรที่ 9 มีนาคม โดยคุณพอชวลิต กิจ-

เจริญ)

 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ฉลองวัดวัน

อาทิตยที่ 18 มีนาคม เวลา 10.00 น. 

 

 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.

  

 วัดแมพระประจักษเมืองลูรด สระบุรี ฉลอง

วัดวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ   เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปนประธาน 

(สอบถามรายละเอียด คุณพอชวินทร เสงี่ยมแกว 

โทร. 08-7573-7415)

 วัดอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข (วิเชียรบุรี)

จ.เพชรบูรณ ฉลองวัดวันเสารที่ 10 มีนาคม เวลา 

10.30 น.

 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

 วัดนักบุญยอแซฟ  บานหัน อ.สีคิ้ว  จ.นคร-

สังฆมณฑลนครราชสีมา

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

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

 วัดนักบุญเปโตร บานโนนเพ็ก อ.ตระการ-

พืชผล จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสารที่ 24 

กุมภาพันธ เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟลิป บรรจง 

ไชยรา เปนประธาน

 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 

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)

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 
“100 ป อุดมศานต 

นิตยสารคาทอลิกไทย 
กาวตอไปดวยใจรําลึกคุณ”

วันเสารที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พ�ธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนว�หารอัสสัมชัญ

และโรงเร�ยนอัสสัมชัญ บางรัก

พระองคประทานกําลังใจ

ในความทุกขยากตางๆ ของเรา 

เพราะเราไดรับกําลังใจจากพระเจาแลว

เราจึงใหกําลังใจผูมีความทุกขทั้งมวลได 

(2คร 1:4)

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

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี
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(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) ท่ีบานโคก-

สะอาด ต.อุมจาน  อ.กุสุมาลย  จ.สกลนคร

 พระอัครสังฆราชหลุยส จําเนียร  สันติสุข-

นิรันดร  และอธิการคณะนักพรตซิสแตรเซียน แหงอาราม

แมพระแหงสายประคําศักดิ์สิทธิ์  พรอมทั้งสมาชิกคณะ

(มาจากเวียดนาม)  ขอเชิญทุกทานรวมกอสรางอาราม

ตามจิตศรัทธา (งบประมาณ  6  ลานบาท) สามารถ

โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร  

ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกทาแร-หนองแสง 

เลขที่บัญชี  120-2-87666-4  สอบถามเพิ่มเติม

ไดที่ศูนยมิสซังฯ  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    

 

สังฆมณฑลราชบุรี
 วัดนักบุญมารการิตา บางตาล อ.บานโปง 

จ.ราชบุรี วันเสารที่ 24 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  

นํ้าผึ้งปาแท
จากชาวบานคริสตชน

บนดอยภาคเหนือ

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

จําหนายที่โรงพิมพอัสสัมชัญ
 โทร. 0-2268-1646

ใหกับโรงพยาบาลดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 

ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2018  ผานทาง

กิจกรรมการออกรานระดมทุนจากโรงเรียนตางๆ  

 ภายในงานมีนิทรรศการการเดินทางของ 

VSED กิจกรรมตนแบบ กิจกรรมจิตอาสา และ

การแสดงวงดนตรีจากโรงเรียนตางๆ  เพื่อเปนการ

ขอบคุณสําหรับผูที่ใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรม 

“VSED” ซึ่งมีพิธีมอบโลและเกียรติบัตรใหแกผูแทน

ครู และนักเรียน  และมอบรางวัลประกวดภาพถาย และ

เรียงความ ในหัวขอ “จิตอาสา ศรัทธาในความดี 

ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9” โดยมีพระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย  วิสิฐนนทชัย ประธานคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม เปนประธานในพิธี 

รวมกับภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม ประธานมูลนิธิ

บราเดอรหลุยส ชาแนล และคุณแมสมพิศ  กตัญู 

ผูรับใบอนุญาต โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม ทั้ง 

3 ทานเปนผูมอบโลและเกียรติบัตร 

 กิจกรรมในครั้งนี้มีโรงเรียนเขารวม 11 แหง 

ดังนี้ 1. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต  2. โรงเรียน

พระหฤทัยดอนเมือง 3. โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 4. 

โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันเวศม 5. โรงเรยีนเซนตคาเบรยีล 

6. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 7. โรงเรียนอัสสัมชัญ 8. 

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 9. โรงเรียนนักบุญเปโตร 

10. โรงเรียนเซนตเทเรซา 11. โรงเรียนยอแซฟ

กรุงเทพฯ  

 การจัดงานครั้งน้ีไดผลตอบรับเปนอยางดี

ในการระดมเพือ่ชวยเหลอืสงัคม และเปนการสรางโอกาส

สงเสริมใหเยาวชนและครูเขารวมในการจัดกิจกรรม

จติอาสาทําความดชีวยเหลอืสงัคมเพือ่พฒันาใหโรงเรยีน

ในเครือคาทอลิกไดเปนแบบอยางที่ดีในสังคมตอไป

ตลาดนัด (ตอจากหนา 19)

อานอุดมสาร อุดมศานต ออนไลน 
คลิก  เฟซบุก อุดมสารแฟนคลับ
เว็บไซต www.udomsarn.com
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กระทําตอสตรีโดยผูชาย เปนความสะเทือนใจไรเสียง

เรียกรองท่ีพระองคทรงตองการสงเสียงเร่ืองน้ี ดวยประโยค

ที่ตรัสวา “พอปรารถนาเชื้อเชิญลูกใหเขาตอสูกับการ

แพรระบาดซึ่งสงผลไปทั่วทวีปอเมริกาของเรา : กรณี

มากมายที่สตรีถูกฆาตาย และใชความรุนแรงในหลายๆ

สถานการณซ่ึงพวกเราเก็บเงียบไวขางหลังกําแพง

ที่ปดบังเอาไว”

 ครั้งแรกที่เมืองเตมูโค จากนั้นที่พื้นที่เขตปาอเมซอน 

ที่พระสันตะปาปาตรัสถึงกระแสรุนแรงของวัฒนธรรม

ทิ้งขวางซึ่งเหยื่อรับผลคือคนพื้นเมืองอินเดียนแดง 

ตรัสวา “มีบางสิ่งที่เราตองเอาใจใสระวังดีๆ พวกลูก

ไมใชคนไมมีแผนดิน แผนดินน้ีมีคนท่ีมีช่ือเสียงเรียงนาม 

มีคนที่มีใบหนา มีพวกลูก แผนดินนี้ไมใชเปนกําพรา

แตเปนแผนดินที่มีมารดา! และหากมีมารดาก็มีลูกสาว

ลูกชาย เปนครอบครัว เปนสังคมบานเรา”

 ในบรรยากาศเดียวกันกับที่พระสันตะปาปาตรัส

เกี่ยวกับวัฒนธรรมทิ้งขวาง พระองคตรัสกับเยาวชน

ใหรูจักฟงผูใหญ โดยทรงยกตัวอยางเรื่องนี้

 “ที่นั่น เมื่อพอจากมา พอพบกับคุณยาวัย 97 

ป เราสามารถทิ้งขวางคุณยาไปไดหรือ? พวกลูกคิดวา

อยางไร? ไมได! เพราะคุณยาคุณยายเปนภูมิปญญาของ

ประชากร ขอเสียงปรบมือใหกับคุณยาวัย 97 ปกัน

หนอย”

 พระองคทรงเนนเรื่องเดียวกันกับผูเยาวระหวางการ

เสด็จเยือนบานเด็กกําพรา “บานเจาชายนอย” ใน

ประเทศเปรู พระสันตะปาปาขอใหพวกเขาตอสูเพื่อชาติ

กําเนิดดวยความภาคภูมิใจ ตรัสวา “โลกตองการพวกลูก 

เยาวชนชายหญิงแหงชนกลุมแรก และตองการลูกอยาง

ที่ลูกเปน ไมเสแสรง แตเปนอยางที่ลูกเปน ไมวาลูก

จะเปนอะไรอยามาเปนตูคันสุดทายของขบวนรถไฟ

ในสังคม  อยามาเปนตูเสบียงเก็บของในขบวนรถไฟ เรา

ตองการใหลูกเปนเครื่องจักรนําขบวนรถ”

 ระหวางเที่ยวบินสูเมืองอินกิเกว ในประเทศชิลี พระ

สันตะปาปาทรงโปรดศีลสมรสใหกับคูแตงงานที่เปน

พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ตรัสแฝงขาวสารเรื่อง

ศีลแตงงานวา “เขาบอกพวกเราวา ‘นี่เปนศีลศักดิ์สิทธิ์ที่

โลกปรารถนา’ ศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการสมรส หวังอยางยิ่ง

วา สิ่งนี้จะเปนแรงบันดาลใจใหคูแตงงานทั่วโลกไดหัน

กลับมาสูการรับศีลสมรส นี่คือเหตุผลที่พอทําเชนนี้”

 การลวงละเมิดทางเพศตอผูเยาวในพระศาสนจักร การ

ฆาลงทัณฑสตรี และนโยบายไมมีความอดทนโดยเฉพาะ

วัฒนธรรมการทิ้งขวางผูคน นับเปนประเด็นหลักในการ

เดินทางครั้งที่ 6 ทรงเสด็จเยือนแถบลาตินอเมริกา 

พระองคยังทรงเตือนถึงคุณคาแหงความรักในคูแตงงาน

 นี่คือขาวสารที่พระสันตะปาปาทรงย้ําบอยๆ เพื่อการ

เดินทางอภิบาลเยี่ยมเยียนของทานจะไมสูญเปลา

ประกาศก (ตอจากหนา 5)
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ความทรงจําของเด็กเมื่อเริ่มจําความได ผมเชื่อวาเมื่อคนเราอายุ 5 

ขวบ ก็นาจะจดจําอะไรไดบางแลว มุมมองของคนในวัยนั้น อาจดูไมสลักสําคัญ

ไมนาสนใจ แตเมื่อมันเปนมุมของเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งที่เติบโตมากับการพบเห็น

สงคราม ควันปน การสูญเสีย และบรรยากาศที่พี่นองในชาติลุกขึ้นมาเขนฆา

กันเอง “สิ่งแรกก็คือ พวกเขาไดฆาพอของฉัน: ความทรงจําแหงลูกสาวของชน

กัมพูชา” (First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia 

Remembers)

 ใครบางคนบอกวาความทรงจําที่เลวรายเราไมควรรื้อฟน สิ่งที่ทําได

ดีที่สุดคือเก็บไวเปนบทเรียนและไมกระทําอีก เราจะเห็นบทเรียนเหลานี้จากนั้น

ผมหยิบผาพันคอที่ไดมาจากประเทศกัมพูชา คราไปทํารายการ  Power of 

Love ที่นั่น แนนอนกอนหนานั้น ทีมสื่อของเราไปแบงปนเรื่องการทําสื่อตาง ๆ 

หลังจากนั้นไดสํารวจความนาจะเปน กลับมาถายทํา นําไปออกอากาศ และกลับ

มาอีกครั้งหนึ่งกับสัตบุรุษที่สนใจ ประเทศกัมพูชาเปนประเทศแรกใน 9 ประเทศ

ที่เราตั้งใจไปทําในโครงการประเทศอาเซียน กับรายการ Power of Love จริง ๆ

ตอนแรกที่ตัดสินใจเริ่มที่ประเทศกัมพูชานี้  ไมมีอะไรมาก เพียงแตมีคุณพอที่

เปนคนสื่อเหมือนกัน คลองตัว มีความรูเยอะ สามารถสรางความมั่นใจใหเราได

วา โครงการนี้ไปได แลวพอเอาเขาจริงๆ ทุกอยางก็ลงตัว แตเมื่อนึกถึงกัมพูชา

ทีไรผมก็อดนึกถึงเรื่องนี้ไมได เรื่องของคนในประเทศเดียวกัน ลุกขึ้นมาประหัต

ประหารกัน โดยมีชื่อของปศาจราย ที่คอยยุยงสงเสริมวา “คนละอุดมการณ”

 วันนั้น ในวันที่  17 เมษายน ค.ศ. 1975 ประชาชนในกรุงพนมเปญ

โหรองยินดีตอนรับเพื่อนชาวกัมพูชาดวยกัน  พวกเขาสวมชุดคลายกัน เรียก

ตนเองวา เขมรแดง เสียงโหรองยินดีคอย ๆ เงียบลง เหลือเพียงแตเสียงร่ําไห

และพลัดพรากจากลาของครอบครัว “ทันทีท่ีพนมเปญแตก เขมรแดงส่ังใหอพยพ

ประชาชนจํานวนมากออกจากเมือง โดยกลาวอางวาสหรัฐจะมาทิ้งระเบิด กรุง

พนมเปญที่เคยมีประชากรถึง  2.5 ลานคน กลายเปนเมืองราง ถนนที่ออกจาก

เมืองเต็มไปดวยประชาชนที่ถูกบังคับใหเดินทางออกจากเมืองเอง ในระหวาง

การอพยพคนออกจากเมืองเองนี้ เขียวสัมพันกลาววามีคนตายราว  2,000-

3,000 คน

 หลังจากที่เขมรแดงขึ้นมามีอํานาจแลว สิ่งแรกที่ทําคือ ประกาศให

ชาวเขมรทุกคนทิ้งทุกสิ่งทุกอยาง ไมวาจะเปนบาน เงินทอง หรือแมแตคนที่

ตัวเองรักทั้งหลาย เพื่อมาทํางานใหกับคอมมูน คอมมูนคือหนวยยอยของ

เขมรแดง มีคอมมูนละ 10,000 คน หนาที่ที่คนในคายตองทําทุกวันคือ ทํางาน

เกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมด ตามแตที่คอมมูนใดจะสั่งลงมา แตทุกคอมมูน

เหมือนกันหมดคือทํางานโดยใชแรงงานคนทั้งหมดโดยไมมีเครื่องมือใด ๆ ชวย

ทุนแรง และตองทํางานเปนเวลา 11 ชั่วโมง เปนเวลา 9 วันติดกัน ใครทํางาน

ชาหรืออิด ๆ ออด ๆ จะถูกลงโทษอยางหนัก สวนวันที่ 10 ตองมานั่งฟง

พวกเขมรแดงอบรมเรื่องลัทธิคอมมิวนิสต

 เขมรแดงตองการเปลี่ยนประเทศไปสูความบริสุทธิ์ ไมมีการฉอราษฎร

บังหลวงและปรสิตในดานการเมือง นิคมท่ีสรางข้ึนบังคับใหท้ังชายหญิง และเด็ก

ออกไปทํางานในทุงนา ทําลายชีวิตครอบครัวดั้งเดิม ซึ่งเขมรแดงกลาววาเปน

การปลดแอกผูหญิง” (ขอมูลจากหนังสือ ประวัติศาสตรกัมพูชา จากอาณาจักร

โบราณสูแผนดินแหงน้ําตา เขียนโดย อาณัติ อนันตภาพ 2558)

 “หลวง” ตัวนําในภาพยนตรเรื่อง  First They Killed My Father

นาจะเปนคนเดียวกันกับ Loung Ung  ผูเขียนหนังสือชื่อเดียวกับภาพยนตรนี้ 

ภาพของกัมพูชาในชวงป ค.ศ.  1975-1979  ถูกนํากลับมาอีกครั้งหนึ่งจาก

งานเขียนของเขา และนําไปทําภาพยนตรโดย  Angelina Jolie ซึ่งฉาย

ในชองทาง  Netfi x  ชวงเวลาแหงความสุขที่เพิ่งเริ่มขึ้นของเด็กที่เพิ่งรูความเปน

เพื่อนพี่นองรุนราวคราวเดียวกัน และพอแม ครอบครัวที่นารัก ใชชีวิตในแบบ

บางทีอาจไมใชบาดแผลเทานั้น
ชนชั้นกลางมีการศึกษา เมื่อมีความคิดจะ

เปลี่ยนใหทุกคนเทากัน ชาวตางชาติก็ถูก

ผลักไส คนที่มีความรูก็ถูกเพงเล็ง คนที่มี

ฐานะกินดีอยูดีก็ถูกเขาใจวาเอารัดเอาเปรียบ

ไดผลประโยชน จากขอมูลพบวาเขมรแดง

ไดรับการสนับสนุนจากชาวเขมรในชนบท 

ความยากลําบากของพวกเขา ผลักดันให

พวกเขาแสวงหาหนทางท่ีดีกวา แตกลับกลาย

เปนหนทางที่ทํารายกัน

 ครอบครัวของหลวง มีพอเปนผูนําครอบครัว นาจะเปนคนที่ทํางาน

ใหกับชาวตางชาติ เม่ือการอพยพเร่ิมข้ึน ของท่ีนําติดตัวตองเอาแตจําเปนเทาน้ัน

เส้ือสีแดงสวยงาม ตุกตานารักของเด็กท่ีควรจะไดใชมัน เติบโตตามวัยถูกท้ิงขวาง

พวกเขาตองโกหกเพ่ือจะอยูรวมกัน การทํางานแยกพวกเขาออกเปนเส่ียง เด็กชาย

ไปรบ เด็กหญิงเรียนรูที่จะเอาตัวรอดการฆากัน ทําลายกันดูเปนเร่ืองพบได

แทบจะทุกวินาที นี่ไมนับรวมภาพที่ภาพยนตรไมสามารถนําเสนอได อาหารแต

เพียงนอยทําใหพวกเขาตองชวยเหลือตัวเองดวยการขโมย ดวยการแอบทาน

ผลไมโดยไมไดรับอนุญาต หรือสัตวบางชนิดที่เวลาปกติเราไมรับประทานกัน

พวกเขาก็ไมพลาด ความโหดรายกลืนกินทุกสิ่ง เด็กที่ไมประสีประสากับลูกปน

และการปกครอง แตถือปนและออกคําส่ัง ใครก็ไมรูท่ีถูกอางตลอดวา คนน้ีแหละ

ตองการแบบนั้นแบบนี้ และในที่สุดเขาก็ตองการชีวิตของพอของหลวง

 เม่ือการเปล่ียนผานจากสงครามในชาติ สงตอไปยังความขัดแยงระหวาง

ประเทศ หรือในภาคพื้นอินโดจีน ความสงบเล็ก ๆ เกิดขึ้น ผูคนเริ่มไมตอง

ทํางานเหมือนแตกอน พวกเขาพบคนหนึ่ง ซึ่งมีผาพันคอลายเขมรแดง แนนอน 

จะเก็บเอาไวทําไม ในเมื่อคนในกลุมสามารถทําเรื่องเลวรายไดขนาดนั้น ทั้งมือ

ทั้งเทา ทั้งขาวของ ประเคนมายังชายคนนั้น ที่เปนพวกของเขมรแดง เด็กหญิง

หลวงมองชายคนนี้ จินตนาการภาพของบิดาตนที่ถูกเรียกไปสัมมนา ซึ่งเขาใจ

ไดวา โมงยามขนาดนั้น จะสัมมนาอะไร ถายิงทิ้ง หลวงคงคิดในใจวา เราดาวา

พวกเขาวาทําทารุณกับเราทําไม แตส่ิงท่ีเราปฏิบัติตอเขาดวยความคับแคงใจก็คง

เปนเหตุผลที่ไมตาง สิ่งแรกก็คือ พวกเขาฆาพอของฉัน พอของฉันที่ชื่อวา 

ความรักซึ่งกันและกันของคนบนแผนดิน แลวใครนะที่เปนคนฆา?

 ผมนึกถึงเรื่องราวชีวิตของพระเยซูเจา หรืออีกหลาย ๆ ชีวิตบนโลก

ใบนี้ ที่คนเลือกที่จะประหัตประหารกันเพียงเพราะตองการยืนยันวาสิ่งที่เราคิด

มันถูกตอง แตะไมได และเราก็คอยๆ สรางกําแพงความเห็นแกตัว การเปนตัว

ของตัวของตน การไมเห็นความตองการของผูอื่น เราพรอมจะฟาดฟนคนที่คิด

ตางจากเรา ภายใตความเก็บกดของการไมไดโอกาส กอเกิดเปนพลังมหาศาล

ที่จะทําลายลางทุกสิ่งเพื่อยืนยันความคิดของเรา เพื่อจะขจัดคนคิดตางไปให

พนทาง มันไมใชเรื่องใหญที่เกิดในระดับประเทศ บางทีมันเปนเรื่องใหญที่เกิด

ในครอบครัว เมื่อความรักไมใชความเขาอกเขาใจ เมื่อความรักคือรักตัวเอง 

และเราใหเขาเหลานั้นเปนอยางที่ฉันตองการใหเปน

 Chum Mey หนึ่งในผูรอดชีวิตจากชวงเวลาแหงความวุนวายนั้น  เขา

นั่งอยูหนาที่ที่เคยเปนที่จองจําคนกัมพูชาในชวงเขมรแดง ตัวอักษรลงวันที่  28

เดือน    2   ป  2016    ผมหยิบขึ้นมาดู เปดอานคราว ๆ อีกครั้ง เขาเขียนชื่อ

หนังสือของเขาวา “Survivor”  ผมถามตัวเองวา เราชื่นชมที่เห็นคนบางคน

รอดตายจากความโหดรายและกลับมาบอกเลาเร่ืองราวของเขา หรือเราอยากเห็น

ทุกคนรอดและผานพนเรื่องราย ๆ ไปดวยกัน โดยอาศัยความเขาอกเขาใจกัน

และหันหนาเขามาแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือความอยูรอดไมใชของ

พวกคุณ แตของเรา ของครอบครัว ของประเทศชาติ และของโลกใบน้ี ประวัติศาสตร

บันทึกเรื่องความรุนแรงและความขัดแยงมากพอแลว

            บรรณาธิการบริหาร
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ตลาดนัด “VSED” อาสาเพื่อผู้อื่น 
วันจันทร์ท่ี 29 มกราคม 2018 เวลา 11.00-18.00 น. มูลนิธิโคเออร์ 

ร่วมกับชมรม VSED จัดงานวันอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

“VSED” ครั้งที่ 4  ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อหารายได้

สมทบทุนการจัดกิจกรรมอาสาทาสี (อ่านต่อหน้า 16)

“โปรดศลีศกัด์ิสทิธ์ิ” วนัอาทติยท์ี ่28 มกราคม 2018 พระสงัฆราชฟลิิป 

บรรจง  ไชยรา เปน็ประธานพธิบีชูาขอบพระคุณโปรดศลีศักดิส์ทิธิแ์กเ่ดก็นกัเรยีน 

คำาสอน จำานวน 69 คน เด็กรับศีลมหาสนิทครั้งแรก จำานวน 30 คน  เด็กรับศีล

กำาลัง จำานวน 39 คน  ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู  จ.อำานาจเจริญ

ภาพพักตา      

เทศกาลมหาพรต คือ ช่วงเวลาแห่งการสวดภาวนา ทำาพลีกรรม จำาศีล 

อดอาหาร ประกอบกิจเมตตาและแสดงความรักต่อเพืื่อนพี่น้องเป็นพิเศษ 
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 45  ที่นั่น ฉันยืน

คณะภคนิพีระหฤทยัฯ รว่มเปดิศนูยอ์ภบิาลและอบรมทีก่มัพชูา
กลุ่มคริสตชนเปรกตาแตน จ.กันดาล ประเทศกัมพูชา เปิดศูนย์อภิบาล

และอบรม (อ่านต่อหน้า 4)

คริสตศาสนิกชนไทยร่วมใจในพิธีบูชาขอบพระคุณ รำาลึกวีรกรรมทหารกล้า

เนื่องในวันทหารผ่านศึก

รำาลึกถึงวีรกรรมทหารกล้า
เนื่องในวันทหารผ่านศึก

(อ่านต่อหน้า 13)

ฉันยืนอยู่ตรงนั้น ไม่ใช่รับรู้อะไร

ฉันเฝ้ามองเธออยู่ห่างๆ

ฉันมองอยู่ตรงนั้น ไม่ใช่ไม่เห็นอะไร

ห่างไกลแค่เพียงระยะทาง

ใกล้กันระหว่างเส้นขอบแห่งหัวใจ

ฉันนิ่งเฉย ไม่ใช่ไม่อยากจะให้ความช่วยเหลือ หรือเดินร่วมทาง

ฉันเพียงแต่อยากให้เธอเรียนรู้ความเชื่อและสัมผัสมันด้วยตัวของเธอเอง

ความเชื่อจะทำาให้เธอเข้มแข็ง

และความเจ็บปวดจะทำาให้เธอเติบโต

เธอจะกลัวอะไร ในเมื่อฉันยืนอยู่ตรงนี้


