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“เข้าเงียบพระสงฆ์สังฆมณฑลนครสวรรค์” พระสังฆราชโยเซฟ 

ประธาน ศรีดารุณศีล เทศน์เข้าเงียบประจำาปีพระสงฆ์สังฆมณฑลนครสวรรค์  

เรื่องการทำาเลคซีโอ ดิวินา (Lectio Divina) เรื่องชีวิตของโมเสส ระหว่างวันที่ 

5-9 กุมภาพันธ์ 2018 ที่สวนเจ็ดริน เชียงใหม่

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

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

ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป 

“วนัภาวนาเพือ่เอกภาพคริสตชน” วนัอาทติยท์ี ่21 มกราคม 2018 

แผนกศาสนสัมพันธ์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี ร่วมจัดงานภาวนาเพื่อเอกภาพ 

คริสตชน ที่วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำา อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 

คาทอลิกร่วมมือ กกต. 
เผยแพร่ประชาธิปไตย
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 ที่สำานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายประวิช รัตน-

เพียร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็น

ประธานในการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง กกต. 

กับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งม ี

พันตำารวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา (อ่านต่อหน้า 13)
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(อานตอหนา 11)

สาสนวันสตร�สากล
จากพระสังฆราชฟ�ลิป บรรจง ไชยรา

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ�่อการพัฒนาสังคม
8 มีนาคม ค.ศ. 2018 / พ.ศ. 2561

“ประวัติศาสตรเต็มไปดวยเรื่องราวที่มากเกินไปของวัฒนธรรม

ที่ผูชายเปนใหญ ซึ่งเห็นวาผูหญิงเปนเพศที่ดอยกวา” (AL 54)

พี่นองคริสตชนที่รัก

 โอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม ซึ่งทั่วโลกถือเปนวันระลึกถึงสิทธิ

เสมอภาคระหวางหญิงชาย และถึงแมในทุกปสตรีทั่วโลกไดรวมกันรณรงค

เรียกรองถึงความเสมอภาคทางเพศอยางตอเนื่อง แตทุกวันนี้ สตรียังคงถูก

เลือกปฏิบัติ เพราะสืบเนื่องมาจากรากเหงาของปญหาที่สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิสระบุไวในพระสมณลิขิตเตือนใจ “ความปติยินดีแหงความรัก” วา 

“วัฒนธรรมที่ผูชายเปนใหญ”

 ในสังคมไทย สถานการณความรุนแรงตอสตรียังคงนาเปนหวง ขาว

จากสื่อมวลชนในชวงเวลาที่ผานมา ชัดเจนวาปญหาการใชความรุนแรงใน

ครอบครัวไมไดลดนอยลง มีแตจะเพิ่มมากขึ้น สตรีตองตกเปนเหยื่อของความ

รุนแรง ไมไดรับความยุติธรรม ซึ่งความรุนแรงในครอบครัวไมใชเรื่องสวนตัว 

ไมใชเรื่องธรรมดา แตเปนปญหาทางสังคม วัฒนธรรม รวมถึงเศรษฐกิจ

พอขอเชิญชวนคริสตชนใหมีบทบาทในการชวยลดความรุนแรง

ในครอบครัว ไมนิ่งเฉยตอความรุนแรงทุกรูปแบบในสังคม ซึ่งพระศาสนจักร

ยังคงตองทํางานอีกมากเพื่อสงเสริมสิทธิสตรี ตองปฏิเสธประเพณีที่เลือก

ปฏิบัติตอสตรีเพศ โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสระบุวา “การกระทํา

เลวรายที่นาอับอายตอผูหญิง ความรุนแรงในครอบครัวและการใชงานเยี่ยงทาส

ในหลายรูปแบบ ซึ่งไมไดแสดงถึงอํานาจของผูชายเลย แตเปนการกระทําของ

คนขี้ขลาด” (AL 54)

 โอกาสวันสตรีสากลปนี้ พอขอเชิญชวนพี่นองคริสตชนใหตระหนักถึง

คุณคา ศักดิ์ศรีของสตรี และขอใหสตรีทุกทานภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนและ

ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเต็มกําลังความสามารถ ขอพระแมมารียไดดูแลสตรี

และการปฏิบัติงานรับใชมนุษยชาติของสตรีในทุกภาคสวน เพื่อสรางอาณาจักร

สวรรคใหปรากฏเปนจริงในโลกของเรา

รักในพระคริสตเจาและพระแมมารีย

พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R.

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี

สันตะสํานัก (นครรัฐวาติกัน) รับรองอัศจรรย
เพ�่อเปดประตูสูการสถาปนา 

บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 
ใหเปนนักบุญ

นครรัฐวาติกัน  วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018  สมณกระทรวงเพื่อ

การสถาปนานักบุญ ไดรับรองอัศจรรยที่สอง ซึ่งเปนเงื่อนไขจําเปนสําหรับ

การสถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ขึ้นเปนนักบุญ 

เทากับวาน่ีเปนการเปดไฟเขียวใหดําเนินกระบวนการแตงตั้งใหพระองค

เปนนักบุญได ซึ่งอาจจะเปนปลายปนี้

 ตามคําบอกเลาของบุคคลภายในนครรัฐวาติกัน สมณกระทรวงเพื่อ

การสถาปนานักบุญ ไดยอมรับอัศจรรยดวยการลงคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ 2018 ขั้นตอนตอไปคือ ตองขอใหสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสเห็นชอบดวยพรอมกับการออกกฤษฎีกาอยางเปน

ทางการจากสันตะสํานัก จากนั้นจึงจะมีการกําหนดวันที่จะทําพิธีสถาปนาทาน

ขึ้นเปนนักบุญ

 อัศจรรยที่ถือวาเกิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 คือการ

รักษาทารกที่ยังไมเกิด แตอยูในครรภมารดาที่ตั้งทองไดเพียงหาเดือนเทานั้น

เหตุการณนี้ไดมีการนําเอามาศึกษากันอยางละเอียดในป ค.ศ. 2014

 ผูที่เปนมารดาเปนคนจังหวัดเวโรนา ประเทศอิตาลี เธอปวยดวยโรค

ท่ีเสี่ยงกับการสูญเสียชีวิตของทารกของเธอท่ียังไมเกิดและแพทยแนะนําใหเธอ

ทําแทง 

 หลังจากที่มีการสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ขึ้นเปน

บุญราศีในวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2014 เธอไปสวดตอบุญราศีสมเด็จพระ

สันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ที่สักการสถานแมพระแหงพระหรรษทานในเมือง

เบรสชีอา ตอมาเธอใหกําเนิดทารกหญิงที่มีสุขภาพดีเปนปกติจนถึงทุกวันนี้

 การหายจากโรครายน้ีไดรับการยืนยันจากท่ีประชุมคณะแพทยแหง

สมณกระทรวงเพ่ือการสถาปนานักบุญในปที่แลววาไมสามารถอธิบายได

ดวยวิชาการทางการแพทย ในขณะเดียวกันนักเทววิทยาที่ปรึกษาของสมณ-

กระทรวงก็เห็นพองตองกันวาการหายจากโรคนี้เกิดขึ้นโดยอาศัยการเสนอ

วิงวอนของบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6

 การประชุมของคณะพระคารดินัลวันนี้ ซึ่งเปนวันที่ 6 กุมภาพันธ 

ค.ศ. 2018 จะเปนขั้นตอนสุดทายกอนที่พระคารดินัลอันเยโล อามาโต 

สมณมนตรีแหงสมณกระทรวงฯ จะนําเอาเหตุการณอัศจรรยไปมอบใหกับสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสซึ่งเปนบุคคลสุดทายที่จะอนุมัติ 

 หลังจากที่พระสันตะปาปาทรงออกกฤษฎีกา
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ฉลองการถวายพระกุมาร (ตอจากหนา 1)

พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เปน

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  ฉลองการถวายพระกุมาร

ในพระวิหาร วันนักบวชสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

พิธี เสกเทียนและรื้อฟนคําปฏิญาณของผูถวายตัว 

พรอมดวยคุณพออภิสิทธิ์ กฤษราลัมน อธิการเจาคณะ

พระมหาไถ  และประธานสหพันธอธิการเจาคณะนักบวช

ในประเทศไทย คุณพอเทพรัตน ปติสันต อธิการ

เจาคณะซาเลเซียน คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ อธิการ

เจาคณะคามิลเลียน โดยมีพระสงฆ อธิการ และอธิการิณี

เจาคณะ นักบวชหญิง นักบวชชาย รวมพิธีจํานวนมาก 

เมื่อวันเสารที่ 3 กุมภาพันธ 2018 ที่วัดนักบุญยอหน 

บอสโก กรุงเทพฯ  

กอนพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพอไพบูลย 

อุดมเดช, C.Ss.R. บรรยาย หัวขอ “350 ปการ

แพรธรรมในสยาม”  

“โอกาส 350 ป ของการแพรธรรมในสยาม 

และอาณาจักรของพระผูเปนเจาในแผนดินสยามนั้น 

350 ปที่เริ่มกอตั้งอยางเปนทางการ แตถาเรามองดู

ในมิติของชีวิตนักบวชหรือนักพรต จะเห็นวานักพรต

นักบวชนั้นไดเขามามีสวนรวมในการสรางอาณาจักร

ของพระเจาในสยาม มากกวา 350 ป  คณะฟรังซิสกัน 

เขามาในสยามกวา 400 ป

 ชีวิตนักพรต นักบวช เปนชีวิตที่ถวายแด

พระผูเปนเจา ไดตระหนักถึงมิติของการเปนธรรมทูต

นานมาแลว  นับตั้งแตที่ผูปฏิญาณกลาววา “ดิฉันขอ

ถวายตัวแดองคพระผูเปนเจา หรือผมขอถวายตัวแด

องคพระผูเปนเจา” มิติของการเปนธรรมทูตไดอยูในคํา

ปฏิญาณนั้นแลว ทั้งหญิงและชาย 

 ชีวิตของนักบวชและการรื้อฟน มี 4 หัวขอ 1. 

ติดตาม (follow)   2. ความเปน (being) 3. แสวงหา 

(seeing) 4. ของขวัญ (gift) 

 ติดตาม ชีวิตนักบวชมีพื้นฐานการดําเนินชีวิต

อยูที่คําวา เชื่อ 1. เชื่อในองคพระเยซูคริสตเจา วา คนๆ นี้

เปนคนพิเศษ คนๆ นี้ทําใหชีวิตของฉันพบกับคําตอบ

ได คนๆ นี้ทําใหชีวิตของฉันไปสูจุดหมายได ชีวิต

นักบวชตองติดตามพระเยซูคริสตเจา และการติดตามนี้ 

มีนัยที่ซอนอยูตรงนั้นดวย ใครที่ติดตามพระเยซูเจานั้น

ตองรูใหไดวา พระเยซูเจาเปนใคร หมายความวานักบวช

เมื่อสวมเครื่องแบบแลว ตองหาใหได ตองคนใหได และ

ตองเขาใจใหไดวา พระเยซูเจาเปนใคร   2. เราตองเขาใจ

วาพระเยซูเจาคิดอยางไร และมีพันธกิจอะไร เราตอง

เขาใจพันธกิจของผูที่เปนอาจารย เพราะถาเราไมเขาใจ

วาพระองคเปนใคร พระองคมีพันธกิจอะไร มันก็จะ

ไมเกิดความรัก อันน้ีเปนเหตุใหพระเยซูเจาทรงถามศิษย

วา พวกคนอื่นๆ คิดวาเราเปนใคร และที่สุดพระองค

ทรงถามพวกศิษยวา พวกทานละคิดวาเราเปนใคร นั่น

คือเราตองรูใหไดวาพระเยซูเจาคิดอยางไร นักบวชตอง

แสวงหาและรูใหไดวาพระองคคิดอยางไรในการติดตาม

พระองค

 เราตองจินตนาการวา ภาพพระเยซูเจาที่เห็น

ไดชัดเจนมากที่สุดคือภาพไหน หรือภาพไหนของพระ

เยซูเจาที่ฉันประทับใจมากที่สุด อยากใหเราสังเกตภาพ

แตละภาพนั้น มีสิ่งที่เรียกวา คาริสมาหรือพระพรพิเศษ 

เปนพระพรที่พระผูเปนเจามอบใหแกผูตั้งคณะและ

แผขยายแกลูกๆ ของคณะน้ัน และพระพรน้ีเปนส่ิงพิเศษ

ที่ผูตั้งคณะใดคณะหนึ่งขึ้นมานั้น ทานตองเห็นภาพของ

พระเยซูเจาที่ประทับใจมากที่สุด ถาหากวาเปนคณะที่

สอนเรียน ก็จะเห็นภาพที่พระเยซูเจาทรงใหปญญาแก

ผูที่เปนทุกข ถาเปนคณะที่ชวยเหลือคนเจ็บปวย ก็จะ

เห็นภาพที่พระเยซูเจาทรงรักษาทรงโอบกอดคนเจ็บไข 

นั่นแสดงใหเห็นวาทานเหลานั้นประทับใจในองคพระ

เยซูเจา ณ เวลานั้น ในสถานการณนั้นๆ ชีวิตนักบวช

ตองไมใชแคเห็นภาพของพระองคเปนแคพระวรสาร 

 ความเปน ในชีวิตนักบวชของเรา เวลาที่เรา

ปฏิญาณ นั่นคือ คนๆ หนึ่งอุทิศตนแดพระเจา ชีวิต

ของเขาไมใชอยูเฉยๆ แตเขาตองออกไป และคําพูดของ

พระเยซูเจา กอนที่พระองคจะเสด็จขึ้นสูสวรรคนั้น เปน

ส่ิงท่ีอยูในชีวิตของนักบวชท่ีวา เราถูกสงไป เพ่ือประกาศ

เพื่อทําใหผูคนรูจักพระเยซูเจา เพื่อบอกวาพระเยซูเจา

เปนใคร ธรรมทูตท่ีลืมพระเยซูเจาก็ไมใชธรรมทูต ธรรมทูต

จะตองเปนเหมือนแสงสวางที่สองที่นั่น พวกเรานักบวช

เมื่อถูกสงไป พวกเรามีทุนอยูแลว นั่นคือ เราไปมอบ

กําลังใจใหพวกเขา เราไมตองมีเงิน ไมตองคิดวาจะไป

ทําอะไร จะไปสรางอะไร เราแบกกําลังใจไป ไปพรอมกับ

พระเยซูเจา ไปพรอมกับกําลังใจ แลวคอยๆ เรียนรูวา 

เมื่อไรเราจะพูดอะไร เมื่อไรเราจะแนะนําอะไร และเมื่อไร

เราจะชวยอะไร 

การแสวงหา การติดตาม ในการที่เราถูก

สงไปทําหนาที่ มันมีพระผูเปนเจาประทับอยู เราจึงไป

สรางสังคมของพระผูเปนเจา สังคมของคนดี และเรา

ตองชวยทําใหสังคมของพระเปนเจาเกิดขึ้นมาใหได 

ที่ใดคือพระอาณาจักรของพระผูเปนเจาได 1. เมื่อเรา

เขาไปในพ้ืนท่ีแหงนั้นแลวเกิดความรูสึกของคําวาสันติ 

2. สังเกตวัดนอย มีฝุนจับ มีหยากไย แสดงวาที่นั่น

ไมใหความสําคัญกับที่ประทับขององคพระผูเปนเจา แต

ถาวัดนอยสวย สะอาด แสดงวามีคนเขามาสวด อันนี้

เปนสัญลักษณวามีองคพระผูเปนเจาประทับอยู

การชวยกันสรางอาณาจักรพระเจา  ในมิสซัง

สยามนี้นักบวชเปนผูเริ่มตนดานการศึกษา ชวยสรางวัด

สรางวา เปนผูที่ดูแลคนยากคนจน รวมสรางอาณาจักร

ของพระผูเปนเจา 

ถาใครบอกวา การสรางอาณาจักรของพระเจา

โดยปราศจากการรวมไมรวมมือ เขาคิดผิด และเราตอง

ใหเขาเขาใจอยางแนนอนวา อาณาจักรของพระเปนเจา

นั้นตองรวมไมรวมมือกัน บางครั้งบางคราวเราอาจจะ

สวดไมพอ บางครั้งบางคราวเราเห็นภาพของพระเยซูเจา

ไมชัดเจนพอ เราอยากใหคนเขามาในคณะของเรา แต

พอเขาเขามาแลว ไมเขาใจเขา ไมเอาอกเอาใจเขา เรา

ตองมอง ตองคิด เด็กสมัยนี้ ยุคนี้มีความคิดแบบไหน

หรือบางคร้ังบางคราวเราจํากัดเสรีภาพท่ีเขาแสวงหา 

หรือชีวิตอยางที่คณะของเราเปนนั้นเปนอยางไร

เหมาะสมกับเขาหรือไม ก็บอกเขาไปตรงๆ วาชีวิตของ

เราเปนแบบนี้ 

มีคําถามเกิดขึ้นมาวา ถาพระองคสงฉันไปใน

ที่หนึ่งที่ใด ฉันจะทํางานอะไร ก็ใหคิดวา ที่ที่พระองค

สงเราไปนั้น เขาตองการอะไรมากที่สุด 

ในชีวิตนักพรต นักบวชของพวกเรานั้น มีมิติ

ของการติดตามองคพระเยซูเจา 3 ทาง คือ รัก  

รับใช ภาวนา ถาเราขาด 3 อยางนี้ก็ไมประสบผล” 

พระคารดินัลเกรียงศักดิ์ ใหขอคิดในบทเทศน

วา “วันที่ 2 กุมภาพันธ ของทุกป เปนวันที่เตือนให

เราทุกคน ระลึกถึงการถวายตัวแดพระเจาของคริสตชน

ทุกคนดวย หากพวกเราคิดและไตรตรองดีๆ แลว จะเห็น

วา พวกเราคาทอลิกบางคน อาจจะมิไดเปนคริสตชน

จริงๆ อาจเปนเพียงคริสตชนแตชื่อ แตในชีวิตจริงแลว

ไมใช หมายความวา พวกเขาไดรับศีลลางบาป ปฏิบัติ

ศาสนกิจ และรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ แตอาจจะยังไมเปน

คริสตชน ยังไมไดเปนคนของพระคริสตเจาจริงๆ อยู

ในพระศาสนจักรอยางปกติ แตบรรดาคาทอลิกเหลานี้

อาจจะไมไดดําเนินชีวิตสอดคลองตามความเชื่อเทาที่

ควร ปลอยใหพระเจาเปนฝายทํางานของพระองคใน

ชีวิตของเขาแตเพียงฝายเดียว ตัวเขาเองไมไดรวมมือ

กับพระหรรษทานของพระเจาอยางที่พึงจะเปน แนนอน

วา ความรอดพนทั้งหมดมาจากพระเจา พระองคทรง

เปนผูริเริ่มและดําเนินการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ แตพระเจา

ก็ มิทรงปรารถนาจะทรงดํ า เนินโครงการกอบกู

มนุษยชาติใหรอดพนของพระองคเพียงลําพัง พระเจา

ปรารถนาใหมนุษยทุกคน มีสวนรวมในโครงการของ

พระองคดวย พระองคไดทรงโปรดสรางพวกเขามาให

ละมายคลายพระองค ใหมีพระฉายาของพระเจาอยูใน

ชีวิตของพวกเขา นั่นคือ ใหพวกเขามีสติปญญา และ

อิสรภาพ และนี่คือภาพลักษณของพระเจาในชีวิตคนเรา

ท่ีทําใหเรามนุษยทุกคนมีศักด์ิศรีสูงสง เปนคูรวมสนทนา

กับพระเจา 

ดังนั้น หลังจากที่พระเจาพระบิดาไดทรงสราง

มนุษยมา และรวมถึงที่ไดทรงเตรียมแผนการแหงความ

รอดพนสําหรับมนุษยทุกคนไวพรอมแลว จากนั้น 

ณ เวลาอันเหมาะสม พระบุตรเยซูคริสตเจาไดเสด็จเขา

มาในโลก และไดทรงทําใหแผนการกอบกูมนุษยชาติ

ใหรอดพนสําเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณไป โดยไดทรงรับทน

ทรมาน สิ้นพระชนม กลับคืนพระชนมชีพ และเสด็จสู

สวรรค

จากนั้น พระองคทานไดทรงสงพระจิตเจามา 

ใหนําผลแหงความรอดพน ที่เสร็จสิ้นสมบูรณแลวนี้ไป

ถึงมนุษยทุกคน โดยการปฏิบัติงานของพระศาสนจักร 

ในฐานะผูรวมงานกับพระองค ชัดเจนแลววา องคพระ

ผูเปนเจา ทรงปรารถนาใหมนุษยทุกคนไดรอดพน เขาสู

พระอาณาจักรพระเจา และคริสตชนทุกคน ไดรับเรียกให

มาเปนประชากรใหมของพระเจากลุมแรก ที่จะรวมมือ

(อานตอหนา 7)

คุณพอไพบูลย อุดมเดช, C.Ss.R.



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 10 ประจําวันที่ 4-10 มีนาคม 2018 หนา 5

ตอนที่ 190

ประกาศก
ในโลกปจจุบัน

(อานตอหนา 14)

6 กุมภาพันธ 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 พระสันตะปาปาทรงประสงคจะตอสูกับโรคราย “หัวใจ

เย็นชา” ตลอดเทศกาลมหาพรตนี้ ซึ่งจะเริ่มวันที่ 14 

กุมภาพันธ  สํานักวาติกันไดแถลงสารมหาพรตที่พระ

สันตะปาปาทรงเขียนในโอกาสน้ีซ่ึงพระองคทรงมุง

เตือนวา คาทอลิกในศตวรรษที่ 21 จะตองระวังความ

ฟุงเฟอและถูกลอลวงไปดวยสิ่งไมถาวรซ่ึงจะไมนําไปสู

ความสุข

 พระคารดินัลปเตอร  เทอรคสัน ประธาน

สมณสภาเพื่อสงเสริมการพัฒนา แถลงตอนหนึ่งวา “นี่

คือเนื้อหาขาวสารของพระสันตะปาปา : จงใหความใสใจ

ตออุปสรรคที่บดบังการตอบสนองของเราตอเสียงเรียก 

เชื้อเชิญเราใหรัก”

 ตลอด 40 วันพระศาสนจักรจัดไวเพื่อใหเรามุงสู

สัปดาหศักด์ิสิทธ์ิ คริสตชนถือปฏิบัติเขารวมอยางเขมขน

พิเศษในการสวดภาวนา ทําบุญทําทาน และอดอาหาร   

สัตบุรุษจะไดรับคําแนะนําใหฟนฟูจิตใจ คนใหพบกับ

ศิลาหัวมุมของคริสตชน เพราะศิลาที่เปนหลักเหลานี้

จะชวยปองกันเชื้อโรคราย คือกักขังตัวเองในรูปแบบ

ของความเห็นแกตัว พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสวา

ทัศนคติแบบนี้จะจบลงดวยการปฏิเสธผูคนอื่นๆ ซึ่ง

31 มกราคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 ทามกลางอากาศหนาวเย็นของกรุงโรม   พระสันตะ-

ปาปายังทรงออกพบกับผูเขาเฝาทั่วไปประจําสัปดาห 

ที่จัตุรัสนักบุญเปโตร มีพวกเด็กๆ อิตาเลียนยืนอยู

แถวหนา ดังนั้นพระสันตะปาปาจึงทรงเชิญพวกเขามา

ขึ้นรถขับเคลื่อนไปกับพระองคไปรอบๆ จัตุรัส   ระหวาง

ทางมีคนโยนถวายเสื้อฟุตบอลทีมโปรดของพระองค

และยังทรงหยุดเสวยน้ําสมุนไพรชามาเตจากเมือง

คาโคในประเทศปารากวัย    จากนั้นก็ทรงสอนคําสอน

ตอเนื่องจากสัปดาหกอนๆ เรื่องพิธีมิสซา ทรงอธิบาย

ภาควจนพิธีกรรม ตรัสวานี่เปนพระวาจาของพระเจาจึง

มีคุณคาควรที่เราจะตองใหความใสใจรับฟงอยางตั้งใจ 

ตอนหนึ่งวา “กี่ครั้งแลวที่พอมาถึงตอนอานบทอาน 

เราก็เริ่มคุย ‘ดูนั่นสิ ดูนี่สิ ดูหมวกที่ผูหญิงคนนั่นใสสิ 

ตลกจังเลย’ แลวเราก็คุยกันตอ เปนเรื่องจริงใชไหม? 

จริง..! เราคุยกันขณะมีการอานบทอานไดหรือ? พอขอ

ถามหนอย ไดหรือ? ไมได! เพราะถาลูกเริ่มคุยกับคนอื่น

ลูกก็ไมไดฟงพระวาจาของพระเจา”

 พระสันตะปาปายังทรงเตือนวาพระสงฆไมอาจจะนํา

เอาเนื้อความรูปแบบอื่นมาอานแทนพระคัมภีรได

เชน บทกวี หรือประสบการณการเปนประจักษพยาน 

หรือขาวตางๆ ตอนหนึ่งวา “บางคนพูดวา... ‘มีขาวใหม’

และก็นําเอาหนังสือพิมพ ขาวใหมวันนั้นมาอาน ไมใช

แบบนี้ พระวาจาของพระเจาก็เปนพระวาจาของพระเจา 

7 กุมภาพันธ 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 เด็กๆ ในชุดเครื่องแบบเขาแถวตามทางเดินขณะที่พระสันตะปาปาทรงเดินเขาสูหองประชุมเพื่อการเขาเฝา

ทั่วไปประจําสัปดาห พระสันตะปาปาทรงมอบลายเซ็นบนรูปของพระองคและตรัสทักทายพวกเขาตลอด 2 

ขางทาง   จากนั้น พระสันตะปาปาทรงสอนคําสอนดวยการเตือนใหระลึกถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ เปนวันอุทิศ

ใหกับการภาวนาไตรตรองเพื่อตอตานการคามนุษย พระองคตรัสถึงผูถูกเนรเทศมากมายที่ไมอาจหวนกลับไป

สูหนทางชีวิตปกติที่จากมาและตองยอมตัวอยูใตพวกมาเฟยผูเอาเปรียบ  

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัส : ไมมีอนุญาตใหเอาบทกวี 
ประสบการณการเปนประจักษพยาน หรือขาวตางๆ 

มาอานแทนบทอานในพิธีมิสซา

หนังสือพิมพเอาไปอานทีหลัง ในพิธีมิสซามีการอาน

พระวาจา เปนองคพระเจาที่ตรัสกับเรา การเอาสิ่งอื่น

มาทดแทนก็เปนการลดคาและผอนปรนเบี่ยงเบน

การสนทนาระหวางพระเจากับประชากรของพระองค

ในคําภาวนา”

 พระสันตะปาปายังตรัสอีกวาใครที่จะอานใหคนอื่น

ฟงตองมีความรับผิดชอบอยางสูง ตองเตรียมตัวจริงจัง

ลวงหนากอนอาน ตอนหนึ่งวา “คัดสรรคนอานที่ดี คือ

คนที่รูวาตองอานเชนไร ไมใชคนที่อานเสียง มุบ ๆ  มิบๆ 

อยูในลําคอและพวกลูกก็ฟงไมรูเรื่องอะไรเลย ผูอาน

ที่ดี คือคนที่ตองเตรียม ซักซอมกอนพิธีมิสซาเพื่อจะ

อานไดดี”

 กอนจาก พระองคทรงเตือนวาพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์

ไมใชเพียงฟงดวยหูเทานั้นแตดวยดวงใจที่เปดรับ ดวย

วิธีนี้สิ่งที่ไดยินก็จะเปนแรงบันดาลใจตอความประพฤติ

ของพวกเขา

พระสันตะปาปาทรงปรารถนาตอสูกับโรคราย “ใจเย็นชา” ระหวางมหาพรตนี้

พระคารดินัลปเตอร  เทอรคสัน 

บางแนวคิด จะเปน “อุปสรรค” ตอเด็กที่ยังไมเกิดมา 

ตอชนตางชาติหรือตอเพื่อนบานผูซึ่งยังไมสามารถไป

ถึงซึ่งความหวังที่ตั้งเอาไว

 ในเนื้อหาของสารมหาพรต พระสันตะปาปายังตรัส

ถึง “24 ชั่วโมงถวายแดพระเจา” ในวันที่ 9 และ 10 

มีนาคม เปนกิจการการเริ่มตนนําเขาชวยเสริมเรื่องอื่น

ใหเอาจริงเอาจังไปสูจุดศูนยกลางของพิธีกรรมในชวง

เวลาเหลานี้นั่นคือ การรับศีลอภัยบาป

พระสันตะปาปาฟรังซิส : พลเมืองและสถาบันตางๆ

จะตองรวมพลังตอตานการคามนุษย
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บทอธิษฐานภาวนา

ผมเกลียดพอ

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“จงนําของเหลานี้ออกไป อยาทําบานพระบิดาของเรา

ใหเปนตลาด” (ยอหน 2:16)

 ชางเปนวันท่ีเงียบสงบในตอนบายวันคริสตมาสที่แสนธรรมดา

ในวัดแหงหน่ึง ท่ีคุณพอเจาวัดจัดพิธีมิสซาครอบครัวใหกับพ่ีนองสัตบุรุษในวัด

หลังจากที่อานพระวรสารประจําวันสมโภชแลว คุณพอไดเรียกใหเด็กแตละคน

ขึ้นมาแบงปนประสบการณในตอนเชาวันคริสตมาสที่บานในครอบครัวของ

แตละคน

 แตแลวก็เกิดเหตุการณที่ไมนาเกิดขึ้นเมื่อถึงคราวการแบงปนของ

เจ็คเด็กชายอายุ 7 ขวบ ไดตะโกนออกมาเสียงดังวา “ผมเกลียดพอของผม” 

สัตบุรุษในวัดเงียบกริบ และพี่ชายของเขาพยายามดึงเขากลับลงมาแตเขากลับ

ผลักพี่ชายแลวพูดตอวา “พอสัญญาวาจะกลับมาในวันคริสตมาส แตเมื่อ

พวกเราตื่นขึ้นมาก็ไมพบพอ เขาไมกลับมา พอทําใหแมรองไห ผมเกลียดเขา 

เขาเปนแคตาอวนขี้โกหก”

 คุณพอเจาวัดไดเขาไปหาเจ็คและพยายามปลอบเขา เจ็คสะอื้นและ

พยายามที่จะผลักทานออกไป แตทานก็พยายามพูดกับเจ็ควา “หนูรูหรือเปลา

เจ็ค ที่หนูเสียใจมากขนาดนี้ เปนเพราะหนูรักพอของหนูมาก”

 คําวา “รัก” นี้เองทําใหเจ็คคอยๆ ผอนคลายและโผเขากอดคุณพอ

เจาวัด รองไหเบาๆ หลังจากนั้นครอบครัวของเจ็คก็พาเจ็คกลับไปนั่งที่และ

มิสซาก็ดําเนินตอไปจนจบ ซึ่งทุกคนพบความหมายบางอยางในวันฉลองวันนี้ 

แมหลายคนอาจจะตกใจกับการกระทําของเด็กนอยผูผิดหวังจากคําสัญญา

ของพอ แตพวกเขาก็เขาใจและตางเห็นใจในความไรเดียงสาและบริสุทธ์ิของเจ็ค

 ขาแตพระเจาองคความรัก โปรดสรางอาณาจักรแหงความรักทามกลาง

พวกลูก โปรดใหชุมชนของลูกเปนเสมือนพระวิหารของพระบิดาท่ีบรรดาผูคน

ท่ีผิดหวังเสียใจไดรับการบรรเทาใจ บรรดาผูท่ีหลงผิดไดรับการตอนรับกลับมา

บรรดาผูที่เศราโศกไดรับการปลอบประโลม ใหครอบครัวของพวกลูกไดเปน

ครอบครัวแหงความเมตตาโอบออมอารี ที่สามารถตอนรับทุกคนเขาสูบาน

พระบิดา  อาแมน

หากยอนกลับไดจริง
 เหมือนเดินทางขามเวลาไมผิด
 ยอนกลับไปอดีตไดดังใจอยาก
 เห็นผูคนใสชุดไทยยอนยุค
 ในงานอุนไอรักคลายความหนาว
 เหมือนกระชากความรูสึกดีๆ กลับมาอีกครั้ง
 ถึงจะแตงชุดกันรวดเร็ว
 ชุดเปนไทยแตอากัปกิริยาดูยังเปนฝรั่ง
 ก็พอเขาใจได
 ถูกหลอมกันมาในยุคโลกาภิวัตน
 วัฒนธรรมปนเปผสมผสาน
 ราวกับเปนวัฒนธรรมใหม
 ความคิดความอานเปลี่ยนไป
 หลุดจากกรอบขนบธรรมเนียมประเพณี
 ลามไปถึงวิถีความเปนอยู
 อีกทั้งอากัปกิริยาการแสดงออก
 แทบหมดความเปนไทยไปโดยปริยาย
 แมจะยังมีการระบุในเอกสารวาเปนไทย
 จึงไมแปลกพอใสชุดไทยยอนยุค
 ยอมจะใหรูสึกแปลกทั้งคนใสทั้งคนเห็น
 ก็อยางที่พูดๆ กันไว
 คนสวมชุดฤษีหาใชวาจะเปนฤษีโดยปริยาย
 ทํานองเดียวกัน
 คนใสชุดไทยใชวาจะเปนคนไทยเสมอไปก็หาไม
 “ชุด” กับ “ความเปน” นั้นคนละเรื่องกัน
 ชุดเปนแคสิ่งสวมใสภายนอก
 ในขณะที่ความเปนฤษีความเปนไทยนั้น
 เขาถึงแกนแหงตัวตน
 แสดงออกในทาทีในคําพูดคําจาในพฤติกรรม
 ถึงขนาดแมไมสวมชุดก็ยังดูออกได
 ไมเชนนั้นเห็นแลวรูสึกขัดตาขัดใจขัดความรูสึก
 ดังเชนที่เห็นในงานอุนไอรักคลายความหนาว

ดังเชนที่เห็นในวันใสชุดไทยของหลายโรงเรียน
 หนึ่งวันในรอบสัปดาหการเรียน
 เด็กนักเรียนแตงชุดไทย(ประยุกต)มาโรงเรียน
 โดยที่กิจกรรมทุกอยางเหมือนวันอื่นๆ
 เพียงแคชุดเทานั้นที่แตกตาง
 ซึ่งในความเปนจริงแลวนาจะมีอะไรมากกวานั้น
 ใสชุดไทยก็นาจะสะทอนความเปนไทยออกมา
 มีการพูดมีการอบรมอัตลักษณความเปนไทย

เนนใหเห็นคุณคาแหงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมไทย
ฝกฝนกิริยามารยาทใหเปนนิสัยไทย
สรางความภาคภูมิใจในความเปนไทย
พูดงายๆ สรางความเปนไทยในคนใสชุดไทย
ในขณะที่กระแสสังคมตอกย้ําอยางตอเนื่อง
ทุกวันนี้คนไทยตองกาวขามความเปนไทย
กาวเขาสูความเปนสากลใหทันยุคทันสมัย
ราวกับวาความเปนไทยลาสมัยไปแลว
พรอมกันนั้นสื่อตางๆ ในโซเชียลมีเดีย
คอยโหมคอยกระหน่ําอยางเปนรูปธรรมเชาค่ํา
ทั้งรูปภาพทั้งคลิปทั้งขอความ
ภาษาไทยคําภาษาตางชาติสองคํา
จนกระทั่งการแตงชุดไทยไปเรียนแคสัปดาหละวัน
คงชวยไมไดคงฉุดไมอยู
อยางมากก็แคชุดไทยที่ใสสลับกับชุดอื่นๆ
ชวงนี้เห็นคนแตงชุดไทยยอนยุคก็ไดแตเสียดาย
 เสียดายคุณคาความเปนไทยที่กําลังเลือนรางไป 
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กับพระองคในการนําผลการกอบกูใหรอดพนนี้ ไปใหถึง

มนุษยทุกคน ดวยเหตุนี้ คริสตชนแตละคนและทุกคน

จึงเปนคนกลุมแรกที่ถวายตนแดพระเจาเพื่อการนี้ เชน

เดียวกับพระบุตรเยซูคริสตเจา ที่ไดทรงถวายพระองค

เองแดพระบิดา และไดทรงประกอบพันธกิจกอบกูของ

พระเจา จนเสร็จสิ้นสมบูรณ บรรดาอัครสาวกและคริสต-

ชนยุคแรกก็ไดทําเชนเดียวกัน

คริสตชนในสมัยอัครสาวกทุกคนเปนผูถวาย

ตัวแดพระเจา ในสมัยนั้นไมมีนักบวชและเราอาจพูดได

วา จะมีก็แตฆราวาสและพระสงฆเทานั้น ผูมีความเชื่อ

ทุกคนเปนธรรมิกชน เปนผูศักดิ์สิทธิ์ เพราะทุกคนที่

สมัครใจเปนคริสตชน พวกเขาตอบรับความเชื่อในองค

พระเยซูคริสตเจาอยางเต็มที่ และพวกเขาก็เจริญชีวิต

ตามความเชื่อที่เขาไดรับมาโดยทุมหมดทั้งชีวิต

คริสตชนแตละคนและทุกคน ดวยสํานึกใน

ความรักท่ีพระเจาทรงมีตอเขา ผานทางบรรดาอัครสาวก

และกลุมคริสตชนกอนหนานั้น ทําใหพวกเขาไดสัมผัส

พระเยซูคริสตเจา พระเจาองคความรัก ผูไดทรงกลับคืน

พระชนมชีพแลว และยังคงประทับอยูทามกลางชุมชน

ความเชื่อ บรรดาผูกลับใจมาเปนคริสตชนรุนตอๆ มา 

จึงเชื่อในพระองค และตอบรับความเชื่อคริสตชน รับ

ศีลลางบาป เปนหนึ่งเดียวเขารวมตัวในชุมชนคริสตชน

รวมกาวเดินในหนทางแหงความเชื่อกับพี่นองคนอื่น 

บรรดาคริสตชนเหลาน้ีทุกคน ตางก็ไดถวายตัวแดพระเจา 

และไดรับการเจิมถวายตนโดยองคพระจิตเจา และดําเนิน

ชีวิตอยางจริงจัง โดยปฏิบัติตามพระวรสาร 

เราจึงเห็นชัดจากกิจการอัครสาวกวา คริสตชน

สมัยแรกเริ่มทุกคน เปนผูถวายตัวแดพระเจา และดําเนิน

ชีวิตตามพระวรสาร ชีวิตของพวกเขาแตละคน และ

ในฐานะที่เปนชุมชนความเชื่อ จึงมีพลังดึงดูดผูคน

รอบขาง ใหไดสัมผัสพระเยซูเจาที่ยังคงมีชีวิตอยูใน

พวกเขา และทามกลางพวกเขา จนทําใหบรรดาชาวยิว

และผูนับถือศาสนาอื่น เชื่อในความรักของพระองค 

กลับใจมาเปนคริสตชน

บรรดาคริสตชนศิษยพระคริสตเจาทุกคน

พยายามดําเนินชีวิตตามแบบการถวายตัวของพระองค 

ที่ไดอุทิศพระองคตลอดพระชนมชีพในโลกนี้ และไดมี

บันทึกไวในพระวรสาร 

ดังนั้น พวกเราคริสตชนทุกคนในปจจุบันนี้ 

จึงจําเปนจะตองอานรําพึง ไตรตรองพระวาจาพระเจา 

และนําพระวาจาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน รวมทั้งการ

แบงปนประสบการณการดําเนินชีวิตตามพระวาจา

พระเจา ใหแกกันและกัน เพื่อเสริมสรางชีวิตกลุม ใน

ความสัมพันธแบบตรีเอกสัมพันธภาพ หมายถึง ชีวิต

สนิทสัมพันธเปนหนึ่งเดียวกัน ที่นักบุญยอหน ปอล 

ที่ 2 พระสันตะปาปา ใน Novo Millennio in eunte 

ทรงเรียกวา Spirituality of communion 

การที่เราคริสตชนคาทอลิกมองขาม หรือละเลย

การปฏิบัติตามพระวาจาพระเจา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

พระวรสาร และถือปฏิบัติเพียงศาสนกิจเฉพาะระหวาง

การรวมพิธีกรรมในวัดเทาน้ัน ทําใหเกิดการแยกเด็ดขาด 

ระหวางชีวิตนอกวัด ออกจากชีวิตในวัด หรือระหวาง

ชีวิตทามกลางสังคม ที่ถูกแยกออกจากชีวิตการปฏิบัติ

ฉลองการถวายพระกุมาร (ตอจากหนา 4)

ศาสนกิจ ก็จะทําใหพระหรรษทานจากศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เรา

ไดรับไมเกิดผล เพราะขาดการรวมมือของเรา กับพระ

หรรษทานของพระเจา 

จึงเกิดมีผูไดรับศีลลางบาปแลว แตไมไดเปน

คริสตชน ไมไดเปนศิษยพระคริสต ซึ่งก็หมายถึงพวกเรา

ที่เปนคาทอลิกที่มีน้ําใจดี และอาจหมายถึงบุคคลผูเปน

พระสงฆ เปนผูรับเจิมถวายตนดวย ซึ่งก็ตองบอกวาเขา

เปนคนดี เพราะเขาไมไดทําบาปอะไรรายแรง

แตพระวาจาของพระเจา คุณคาพระวรสาร ไม

สามารถเขามีบทบาทในการเสริมสราง ใหชีวิตคริสตชน

ของเขาเติบโต กาวหนา ไดมากกวาแคทรงๆ

แตอาจจะทรุดลงดวย หากประสบกับกระแส

โลกียะรุนแรง ที่มีอยูมากในสังคมปจจุบัน แตถาจะ

พูดถึงการเปนพยานหรือการฟนฟูการประกาศขาวดี

ขึ้นใหม ที่เรียกรองชีวิตคริสตชนเขมขน โดดเดนในการ

เดินสวนกระแสสังคมโลกปจจุบัน เราก็อาจจะไมพรอม 

ดังนั้น ในวันนี้ พอจึงอยากนําพวกเราทุกคน 

กลับมายังพื้นฐานหลักแหงชีวิตคริสตชนของพวกเรา

ทุกคน คือศีลลางบาป พระหรรษทานแหงศีลลางบาป 

และการดําเนินชีวิตสอดคลองกับพระหรรษทานแหง

ศีลลางบาป ที่ทําใหทุกคนเปนคริสตชน เปนศิษยพระ

คริสตเจาอยางแทจริง”

 รายนามผูฉลองการปฏิญาณ 

 ผูฉลอง 75 ป แหงชีวิตนักบวช

 คณะธิดาแมพระองคอุปถัมภ ซิสเตอรเอส-

เตรีนา ปรันโด

 ผูฉลอง 70 ปแหงชีวิตนักบวช

 คณะเซนตปอล เดอ ชารตร เซอรมารเกอริต-

มารี อมรพัฒนา 

 ผูฉลอง 60 ปแหงชีวิตนักบวช

 คณะธิดาแมพระองคอุปถัมภ ซิสเตอรอากา-

ทา บุญมี  จิตอุทัศน

 คณะเซนตปอล เดอ ชารตร เซอรคริสตินา  

กิจสงวน เซอรมารี มาเดอแลน บุญทองมาก 

 ผูฉลอง 50 ปแหงชีวิตนักบวช

 คณะธิดาแมพระองคอุปถัมภ ซิสเตอรเทเรซา

จันทรา กอหะสุวรรณ ซิสเตอรแอลดา บารัตติโน

 คณะเซนตปอล เดอ ชารตร เซอรแบรนา-

แดต รุนกระโทก เซอรอานน-มารี รัตนสุต 

 คณะภคินีพระหฤทัยพระเยซู เจ าแห ง

กรุงเทพฯ ซิสเตอรมารีอา ประทุม  สิงหมัจฉา ซิสเตอร

อันนา สุมาลี ชลหาญ

 คณะพระกุมารเยซู ซิสเตอรเทเรซา บุญเกื้อ 

วรีวงศ

 คณะอุรสุลินแหงสหภาพโรมัน ประเทศไทย  

ซิสเตอรอันนา พวงเพชร ฮวดศิริ ซิสเตอรเซซีเลีย รัชนี 

ดีสุดจิต

 คณะพระมหาไถ คุณพอแอนโทนี ศิริชัย เลา-

กอบกุล

 ผูฉลอง 25 ป แหงชีวิตนักบวช

 คณะเซนตปอล เดอ ชารตร เซอรเลโอนี 

ปนเอี่ยม เซอรคาโรลีน  พันวิลัย

 คณะภคิ นีพระหฤทัยพระเยซู เจ าแห ง

กรุงเทพฯ ซิสเตอรเทเรซา วิชชุดา วิจิตรวงศ ซิสเตอร

เทเรซา สมลักษณ มธุรสสุวรรณ ซิสเตอรอันนา ทัศนะ 

ทิพยสนิท

 คณะนักบุญยอแซฟแหงการประจักษ  

ซิสเตอรแบรนาแด็ต ราตรี จูมจันทร

 คณะรักกางเขนแหงทาแร ซิสเตอรสุภารัตน 

อําจุฬา ซิสเตอรนภารัตน หัสราช 

 คณะผู รับใชดวงหทัยนิรมลของพระแม

มารีย ซิสเตอรมารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค 

 สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ซิสเตอรซาบินา 

สุจิตรา แสงแดง ซิสเตอรมารีย ศรินทิพย กิจสวัสดิ์

 คณะพระมหาไถ คุณพอออกัสติน เดวิดเจียง 

เกษสุรินทร

 คณะธรรมทูตแหงมารีนิรมล (OMI)  คุณพอ

เปโตร วัยพรต พุฒสา

 บันทึกภาพโดย: คุณจํารัส พงษพานิชนุกูล
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“ข�าพเจ�าต�อสู�มาอย�างดี ว��งมาถึงเส�นชัย 

และรักษาความเชื่อไว�แล�ว 

ยังเหลืออยู�ก็เพ�ยงมงกุฎแห�งความชอบธรรม” 

(2ทิโมธี 4:7-8)

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

ติดตามชม

รายการ

โทรทัศน 

แสงธรรม
ผลิตโดย

สื่อมวลชน
คาทอลิก

ประเทศไทย 
ออกอากาศ

วันอังคาร

เวนอังคาร 

ชอง 9 

MCOT HD 

เวลา 

04.30-05.00 

น. 

 “
เราให

บทบัญญัติใหม
แกทานทั้งหลาย

ใหทานรักกัน
เรารักทานทั้งหลาย

อยางไร
ทานก็จงรักกัน
อยางนั้นเถิด

ถาทาน
มีความรักตอกัน

ทุกคนจะรูวา
ทานเปนศิษย

ของเรา

”
(ยน 13:35)
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พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน

เมื่อบางคนทําผิดตอคุณ
 เมื่อบางคนทําผิดตอคุณ  พระเจาทรงตองการ

ใหคุณเริ่มกาวแรกในการแสวงหาสันติ  แมถาคุณเชื่อวา

คุณไมไดทําอะไรผิด  ถาคุณคิดวาคําบนของคนอื่น

เกี่ยวกับคุณจะไมมีใครรู  หรือเปนการเขาใจผิด  คุณ

อาจสรุปวา  คุณไมรับผิดชอบ  ไมตองเริ่มฟนฟูใหเกิด

สันติ  สรุปผิดแลว  ไมตรงกับการสอนของพระเยซูเจา

“ขณะที่ทานนําเครื่องบูชาไปถวายยังพระแทน  ถาระลึก

ไดวาพี่นองของทานมีขอบาดหมางกับทานแลว  จงวาง

เคร่ืองบูชาไวหนาพระแทน  กลับไปคืนดีกับพ่ีนองเสียกอน  

แลวจึงคอยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น” (มธ 5:23-24)

 มีเหตุผลบางประการสนับสนุนใหคุณเริ่มการ

คืนดี  แมถาคุณไมคิดวาตนทําผิด

 ประการสําคัญที่สุด คือ พระเยซูเจาทรงสั่งคุณ

ใหไป  คุณจึงควรเร่ิมกาวแรกสูสันติ  ดวยความรักตอผูอ่ืน

ปรารถนาใหเขาไดดี  คุณจะมีสันติในใจ  ไปหาคนที่บน

วาคุณ  ฟงเขาอยางใสใจ  คุณอาจพบความผิดที่คุณมอง

ไมเห็น  หรือเปนโอกาสแสดงใหคนอ่ืนใหพบวามันไมจริง

ไมวาอยางไร  คุณจะมีมโนธรรมชัดแจง  ซ่ึงเปนองคประกอบ

ที่จําเปนของสันติแท

เมื่อบางคนทําผิดตอคุณ

 พระเจาทรงตองการใหคุณไปหาคนอื่น  เมื่อคุณ

เชื่อวาเปนความผิดรายแรงเกินกวาจะมองขามไป  นี่คือ

เหตุผลที่พระเยซูเจาตรัสวา “ถาพี่นองของทานทําผิด  

จงตักเตือนเขา  ถาเขากลับใจ  จงใหอภัยแกเขา” (ลก 

17:3)  บางครั้งเราอาจตัดสินใจยากวา  ความผิดของ

คนนั้นรายแรงหรือไม  มีขอพิจารณา คือ

 ฉันตองไป  หากขอขัดแยงนั้นทําลายความ

สัมพันธของฉันกับบางคน

 ถาความรูสึก  ความคิด  คําพูด  หรือกิจการนั้น

มารบกวนคุณบอยๆ  แมคุณอาจใหอภัยแลว  แตยังเครียด

และขุนเคืองอยูอีก  จึงตองแกไข

 ฉันตองไป  เมื่อขอขัดแยงกําลังทํารายคนอื่น

ขอขัดแยง หรือ การทะเลาะกัน  มันแรงเกินกวาจะทิ้ง

ไว  ผลของมันทํารายคุณหรือคนอื่น  นักบุญเปาโลจึง

สอนเราใหปกปองผูอื่นมิใหถูกชักนําไปทําบาป (1คร 

5:1-13)

 ฉันตองไป  เม่ือขอขัดแยงทํารายผูทําใหไมพอใจ

คุณตองชี้แจงความผิด  เมื่อทํารายผูกระทํานั้นไมวา

ทํารายตนเอง

เชน แอลกอ-

ฮอล หรือ

ทํ าลายความ

สั ม พั น ธ กั บ

ผูอ่ืน หรือกับ

พระเจา    เพ่ือ

ค ว า ม ดี ข อ ง

ค น อ่ื น

เ ป น พิ เ ศ ษ

ค ร อ บ ค รั ว  

เพื่อนสนิท  เราตองรับผิดชอบ  อยาปลอยใหคนที่เรา

รักติดกับในบาปหนัก

 ฉันตองไป  เมื่อขอขัดแยงไมใหเกียรติพระเจา

ถาใครประกาศวาเปนชาวคริสต  แตประพฤติไมเหมาะสม

อาจจําเปนตองบอกเขาใหปรับปรุงความประพฤติ  แต 

มิไดหมายความวาทุกเรื่องเล็กๆ  เพราะพระเจาทรง

อดทนกับสิ่งที่เราทําผิด  แตเมื่อบาปของบางคนมีผล

ชัดเจนจนผูอื่นมองชาวคริสตสวนรวมไมดีไปดวย  จึง

จําเปนตองแกไข

 พระคัมภีรสอนวา “จงตักเตือนแกไขเขา  ดวย

ความออนโยน” (กท 6:1)

 แปลสรุปจาก  Resolving  Everyday Confl ict

(ตอนที่ 18)

 โดย  Ken  Sande  และ  Kevin  Johnson 

หนา 90-94.
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เพื่อการอนุมัติ วันสถาปนาจะประกาศในที่ประชุมคณะ

พระคารดินัล  ตามคําบอกเลาของคนภายในการสถาปนา

เปนนักบุญอาจเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปนี้ ในโอกาสที่มี

การประชุมสมัชชาพระสังฆราชเกี่ยวกับเยาวชน

 อัศจรรยที่ทําใหมีการสถาปนาสมเด็จพระ

สันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เปนบุญราศีเปนอัศจรรยแรก

ที่เกิดขึ้นในราวป ค.ศ. 1990 ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย  

ตอนนั้นแพทยพบวาทารกที่ยังไมเกิดคนหนึ่งมีอาการ

ปวยหนักซ่ึงเสี่ยงเปนอยางมากที่จะทําใหสมองตาย 

แพทยแนะนําใหทําแทง แตผูที่เปนมารดาไมยอมและ

มอบการตั้งครรภของเธอไวกับบุญราศีสมเด็จพระ

สันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ปรากฏวาทารกคลอดออกมา

เปนปกติและเจริญเติบโตเปนผู ใหญที่มีสุขภาพดี

จนกระทั่งทุกวันนี้ เขาถูกถือวาเปนผูที่ไดรับการรักษา

ใหหายเปนปกติอยางสิ้นเชิง

 การเริ่มตนกระบวนการนําเสนอของการ

สถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เปนนักบุญ

เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1993 ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2012 

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตระหนักดี 

สํานักวาติกัน (ตอจากหนา 3) จึงยกยองทานขึ้นจาก “ผูที่นาเคารพ” ถึงขั้น “ผูมี

ฤทธิ์กุศลสูงขั้นวีรชน” ของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล

ที่ 6  จากนั้นในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส พระองคไดรับการแตงตั้งเปนบุญราศีที่กรุงโรม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2014

 สมเด็จพระสันตะปาปาโล ที่ 6 ทรงกําเนิดมา

โดยใชชื่อวา โจวันนี มอนตีนี ในป ค.ศ. 1897 ที่เมือง

คอนเชสซีโอ แควนลอมบารดี ประเทศอิตาลี  พระองค

ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆเมื่อมีอายุได 22 พรรษา  

พระองคทรงเปนพระอัครสังฆราชแหงมหานครมิลาน

กอนที่จะไดรับเลือกตั้งเปนพระสันตะปาปา โดยใชชื่อ 

เปาโล ที่ 6 ในป ค.ศ. 1963  พระองคสวรรคต ในป 

ค.ศ. 1978

 ในฐานะท่ีทรงเปนพระสันตะปาปาพระองค

มีสวนรับผิดชอบเปนอยางมากในการประชุมสภา

สังคายนาวาติกัน ที่ 2 ซึ่งทําพิธีเปดโดยนักบุญยอหน 

ที่ 23  พระสันตะปาปา พระองคยังทรงประกาศใช

หนังสือคูมือมิสซาจารีตลาติน (New Roman Missal) 

ในป ค.ศ. 1969 ดวย 

 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงออก

สมณสาสนชีวิตมนุษย (Humanae Vitae) ในป ค.ศ. 

1968 ซึ่งยืนยันถึงคําสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับ

การหามทําแทงพรอมกับยืนยันถึงคุณประโยชนแหงการ

ถือโสดของพระสงฆคาทอลิกจารีตลาติน

(มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต - 

เก็บขาวเรื่องนี้มาเลาสูกันฟงและไตรตรอง)



ปที่ 42 ฉบับที่ 10 ประจําวันที่ 4-10 มีนาคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 12



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 10 ประจําวันที่ 4-10 มีนาคม 2018 หนา 13

คาทอลิก (ตอจากหนา 2)

รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

และพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย เปน

ผูลงนาม โดยการลงนามครั้งนี้จะเปนความรวมมือ

ทางวิชาการ ในการฝกอบรมสัมมนา พัฒนาเครือขาย

หลักสูตร บุคลากร เพื่อเสริมสรางศักยภาพ ดาน

การสรางความรูความเขาใจ ในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย และกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ 

 สําหรับการลงนามบันทึกความรวมมือทาง

วิชาการครั้งนี้ ทําขึ้นที่สํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง เลขที่ ๑๒๐ หมูที่ ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี 

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร ผูลงนามประกอบดวย พระสังฆราช

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแหงประเทศไทย และพันตํารวจเอกจรุงวิทย 

ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง รักษาการ

แทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีมงซิน-

ญอร ดร.แอนดรูว วิษณุ ธัญญอนันต รองเลขาธิการ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ซิสเตอร

มารีอา วิมลรัตน ศรีธรักษา ผูชวยเลขาธิการสภา

พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย นายเมธา ศิลา-

พันธ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ

นายวีระ ยี่แพร ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเครือขาย

การเลือกตั้ง เปนพยานในการลงนามครั้งนี้ โดยคณะ

ผูติดตามอีก 2 ทานคือ คุณพอเดชา อาภรณรัตน 

นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย 

อาจารยประเสริฐ วิเศษกิจ ผูชวยนายกสมาคมสภา

การศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย นางสาววัชรี กิจ-

สวัสดิ์ ฝายสื่อสารสังคม รวมในพิธีการลงนามบันทึก

ความรวมมือทางวิชาการครั้งนี้ดวย

 สวนกรอบและแนวทางความรวมมือในการจัด

ทํากิจกรรมตางๆ ทางดานวิชาการของทั้ง 2 หนวยงาน

รวมกัน คือ การฝกอบรม การสัมมนา การประชุม

ทางวิชาการ การพัฒนาเครือขาย การพัฒนาหลักสูตร

และการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ตลอดทั้งความ

รวมมือดานการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนใหมีการ

ฝกอบรมนักวิชาการ และผูนําองคกรและชุมชน เพื่อ

เสริมสรางศักยภาพทางดานการสรางความรูและ

ความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ

กระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้งประสานงานให

ความรวมมือและสนับสนุนทรัพยากร อาทิ นักวิชาการ

ผูเชี่ยวชาญ ขอมูล เครื่องมือ อุปกรณ สถานที่ ตลอด

จนปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดกิจกรรมตางๆ 

ของทั้งสองฝายบรรลุเปาหมาย โดยเฉพาะการสงเสริม

และสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสรางการพัฒนา

ประชาธิปไตย การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

การสรางความเปนพลเมืองดีแกบุคลากร นักเรียน นิสิต 

นักศึกษาและคณาจารย ตลอดจนประชาชนทั่วไป

 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ กลาววา สภา

พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ไมไดมีเพียง

โรงเรียน 349 โรงเรียน นักเรียนคาทอลิกอีก 5-6 

แสนคน แตยังมีชุมชนคริสตชนอีกหลายแสนคนที่อยู

ในประเทศไทย เรามี 2 นิกาย คือ โรมันคาทอลิกและ

โปรเตสแตนท อยูทั่วประเทศอีกเปนลานคน ดังนั้น

เครือขายดังกลาวนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนา

ประชาธิปไตยเปนอยางมาก ซึ่งเรามีความตั้งใจที่จะเห็น

บานเมืองอยูดวยกันดวยความรักใคร ประชาธิปไตย

มีการพัฒนาที่กาวหนา  

 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ ยังกลาวอีกวา ที่

ผานมาประชาธิปไตยของไทยก็มีการพัฒนามาแบบ

ลุมๆ ดอนๆ ซึ่งเราก็อยากเห็นการพัฒนาที่ดีกวานี้ 

อยากเห็นการเลือกตั้งคร้ังตอไปมีความบริสุทธ์ิโปรงใส 

ไดคนดีมาบริหารประเทศ เราตกอยูในกับดักของการ

เลือกตั้งแคเพียงการหยอนบัตรอยางเดียวมานาน ทํา

อยางไรที่เราจะไปไดมากกวานี้ เราเปนคาทอลิก แตเราก็

เปนคนไทย เรามีวัดอีกหลายรอยพันวัด พระศาสนจักร

ยินดีท่ีจะอุทิศตน ในการท่ีจะรวมไมรวมมือ ซ่ึงก็ตองการ

ให กกต. ไปฝกอบรม ครู ก. ครู ข. แลวไปใหความรู

กับคนทั่วไป เพื่อที่ประเทศจะไดพนวังวนของความ

ขัดแยง และกาวไปสูประเทศไทย 4.0 อยางแทจริง แม

เราจะมีเทคโนโลยีดีๆ แตถาเราไมมีคุณธรรม ไมมีความ

ยุติธรรม ไมความชอบธรรม อยางนี้ประเทศไทยก็คงไป

ไมได แลวเราก็ยอนกลับไป 1.0 แลวก็โกงกันไปโกงกัน

มา

ขอคําภาวนาเพ�่อระลึกถึง 

ยวง บัปติสตา เกษม 
ทรัพยเจร�ญ 

พักผอนในพระเจา

วันที่ 13 กุมภาพันธ  2018 

ดวยรักและอาลัย 
คณะกรรมการกองทุน

สิ�งพ�มพคาทอลิกสรางสรรค 
หนังสือพ�มพอุดมสาร และนิตยสารอุดมศานต

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
หนังสือพ�มพอุดมสาร และนิตยสารอุดมศานต

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
หนังสือพ�มพอุดมสาร และนิตยสารอุดมศานต
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ลวงละเมิดและปฏิบัติตอพวกเขาดั่งทาส ตอนหนึ่งวา    

“พอเรียกรองตอทุกคน ทั้งพลเมืองและสถาบันตางๆ 

จงรวมพลังตอตานการคามนุษยและยืนยันรับรองวาจะ

ชวยและปกปองบรรดาเหยื่อที่ถูกกระทํา ใหเราภาวนา

ขอพระเจาทรงสัมผัสใจของผูคามนุษย  ชางเปนคําที่

นาเกลียดอะไรเชนน้ี ผูคามนุษย! ขอพระเจาทรงประทาน

ความหวังแหงการฟนกลับมาของอิสรภาพแกเหลา

ผูทุกขทนจากการทํารายที่นาหวั่นกลัวนี้”

 จากนั้น พระสันตะปาปาทรงสอนคําสอนตอเนื่องจาก

ครั้งกอนเรื่องพิธีมิสซาทรงอธิบายถึงความสําคัญ

ยิ่งยวดของบทพระวรสารที่ตองอานและบทเทศนที่

ตามมา ตอนหนึ่งวา “ตามกฎ ศาสนบริกรที่ไดรับ

ศีลบวชเทาน้ันที่สามารถอานและจูบถวายเกียรติแด

พระวรสารเมื่ออานจบ ตองยืนขณะรับฟง และทําสําคัญ

ประกาศก (ตอจากหนา 5)

มหากางเขนที่หนาผาก ที่ริมฝปากและที่หนาอก บรรดา

สัตบุรุษจะตระหนักถึงการประทับอยูของพระคริสตเจา

ผูประทานขาวดีแหงการกลับใจและเผยแสดงความเปน

พระเจาแกพวกเขา”

 พระสันตะปาปายังตรัสถึงบทเทศนโดยขอใหพระสงฆ

ได เตรี ยมเทศนอย างดี  

อาศัยคําภาวนาและรําพึง

ไตรตรองพระวรสาร ไม

ควรนานเกิน 8 นาที 

ตอนหนึ่งวา “ไมใชสําคัญ

สําหรับผูเทศนเทานั้นที่จะ

ทําหนาท่ีอยางดีแตผูฟงก็

เชนกันจะตองนําไปเปน

ขอตั้งใจที่ลงมือปฏิบัติ”    

ในหมูผูเขาเฝาคร้ังนี้มีศิลปนคณะละครสัตวมาเขาเฝา

พระสันตะบิดรดวย  โอกาสนี้ พวกเขานําเสนอนักกาย-

กรรมแสดงถวายแดพระสันตะปาปา

7 มกราคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 สตรีผูนี้ถูกลักพาตัวพรากจากพอแมตั้งแตอายุ 7 ขวบ 

ในประเทศอินเดีย และถูกขายไปเปนทาส เธอถูกกักขัง

ในกรงและถูกโบยตีโดยนายทาส จนกระทั่งเธอปวย

บอบช้ําและผูคามนุษยคิดวาเธออาจจะตาย รานี ฮอง

ที่ปรึกษาพิ เศษขององคการสหประชาชาติ เรื่ อง

การคามนุษย เลาตอนหนึ่งวา “ฉันถูกจับขังในกรง

พวกเขาเรียกวาเปนชวงรอใหรูจักยอมจํานน เพื่อเด็ก

อายุเพียง 7 ขวบตองเชื่อฟงเจานายและยอมจํานน เรา

กําลังคุยกันถึงความเปนคน ตัวฉันที่ถูกจับ พวกเขา

พูดวาตัวฉันไมมีมูลคาอะไร ผูคามนุษยไมเห็นคาใดๆ 

ในตัวฉันในฐานะที่เปนคน แตพวกเขาก็ยังตองการทํา

กําไรมากขึ้น ดังนั้นนายทาสของฉันจึงขายดิฉันใหกับ

คนรับเด็กเปนลูกบุญธรรมขามชาติ”

 เธอไดรับเปนลูกบุญธรรมโดยครอบครัวชาวอเมริกัน 

ที่ซึ่งเธอเริ่มเรียนรูในการสื่อสารกับผูคนอีกครั้งหนึ่งและ

กลามองดูตาผูคน ชวงนี้เองเปนเวลาดุจดังการคืนเสียง

และคําพูดที่เงียบหายไปในตัวเธอกลับมา ขณะนี้เธอ

เหยื่อจากการคามนุษยพูดกับที่ปรึกษาพิเศษองคการสหประชาชาติ : 

ดิฉันเปนตัวแทนคนเหลานั้น ที่อยากพูดวาดิฉันมีชื่อ มีใบหนา

ทํางานชวยเหลือเหยื่อคนอื่นๆ มา 18 ปแลว และเลา

เรื่องของเธอแบงปนพวกเขา   รานี ฮอง เสริมวา “ดิฉัน

เปนตัวแทนคนเหลานั้น ที่อยากพูดวา ดิฉันมีชื่อ มี

ใบหนา มีแม มีพอที่รักฉัน”

 ทุกวันนี้ เรื่องราวของเธอใหความรูแกประชาชาติ

ผานทางงานของเธอท่ีทําใหกับองคการสหประชาชาติ 

ความหวังของเธอก็คือปรารถนา

จ ะ เ ป น แ ร ง บั น ด า ล ใ จ ใ ห กั บ

ประเทศอื่นๆ ไดรางกฎหมายเปน

เคร่ืองมือชวยใหการคามนุษยหมด

ลงเธอกลาวตอไปวา “มันแพร

กระจายทั่วไป บางทีเราอาจไมเชื่อ

ว า มั น ก ร ะ จ า ย ไ ปทั่ ว ข น าดนี้

แตกตางจากวงการคายาเสพติด 

เพราะยาเสพติดคุณจะใชมันได

ครั้งเดียว แตกับวงการคามนุษย 

พวกเขาขายซ้ําได ซ้ําแลวซ้ําอีก”

 ขณะนี้ รานี และ ธรอง สามีของเธอ ซึ่งก็เปนเหยื่อ

ของการจับไปเปนทหารเด็กในสงครามเวียดนามได

กอตั้งมูลนิธิธรอง  เปนงานขององคการสหประชาชาติ

ทั่วโลกที่จะยกระดับการตระหนัก แสวงหาเพื่อปกปอง

คุณคาของเด็กๆจากการคามนุษยและคาทาสใน

ทุกทวีป

มีมลทิน  มีมลทิน
“ถาพระองคพอพระทัย พระองคยอมทรงรักษา

ขาพเจาใหหายได” (มาระโก 1:40)

 หลายครั้งที่เราวอนขอและเรียนรูวา หาก

เราวอนขอสิ่งใด เราตองไววางใจและพึงพอใจใน

สิ่งที่ไดรับนั้นแมจะไมไดตามที่วอนขอก็ตาม เรา

รูสึกลําบากใจเมื่อวอนขอในสิ่งที่เราตองการและ

ตองตอทายวาหากเปนที่พอพระทัยพระองคโปรด

ใหหายขาพเจาเถิด เพราะเรายังมีความปรารถนา

มากกวาความไววางใจจริงๆ แตคนโรคเรื้อนที่มา

พบพระเยซูเจานั้นสอนใหขาพเจาเรียนรูวา เราตองมี

ความวางใจและรูจักที่จะมองความยากลําบาก ความ

ตองการของคนอ่ืนใหมากกวาความยากลําบากและ

ความตองการของตนเอง

“และเพราะมีมลทิน เขาจะตองแยกไปอยูนอกคาย”

(เลวีนิติ 13:46)

 ในสมัยกอนการถูกจับแยกตัวออกจากสังคม

เพราะเปนโรคติดตอ ซ้ํารายยังตองคอยตะโกนบอก

ทุกคนวาตนเองมีมลทินนั้น ถาเปนในสมัยนี้คงถูก

เรียกรองความมีมนุษยธรรม แตในเหตุการณน้ีกลับสอน

ใจขาพเจาวาในฐานะความเปนมนุษยท่ีอาศัยอยูรวมกับ

เพ่ือนมนุษยมากมายในสังคม เราตองมีความรับผิดชอบ

ตอชีวิตคนอื่นดวย ความรับผิดชอบที่เรียกรองให

เสียสละความรูสึก ความทรมานจากความเจ็บปวย

เพื่อแสดงออกซึ่งความรักตอชีวิตของเพื่อนมนุษย

ในการแสดงตนวาเปนโรคติดตอ มีมลทิน เพื่อไมให

เกิดการระบาดของโรคติดตอนั้น แมในสมัยนี้เราจะ

ไมตองเสียสละตนเองมากมายขนาดน้ัน ไมตองตะโกน

รองบอกใครๆ วาตนมีมลทิน  ไมตองถูกแยกตัวออก

ไปอยูนอกคาย หางไกลผูคนแมแตครอบครัวที่ตนรัก

แตคริสตชนก็ยังควรมีจิตสํานึกของความเสียสละ 

และความรัก เปนรากเหงาของชีวิตตนเอง เปน

ตนกําเนิดของความเปนคริสตชน

น้ําผึ้งหวาน
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  วัดนักบุญยอแซฟ 

หนองรี จ.นครนายก 

ฉลองวัดวันเสารที่ 10

มีนาคม เวลา 10.30 น.

คุณพอยอแซฟ วุฒิเลิศ

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

แหลอม อุปสังฆราช เปนประธาน (ตรีวารวันอาทิตยท่ี

25 กุมภาพันธ โดยคุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร วันอาทิตย

ที่ 4 มีนาคม โดยคุณพอเชษฐา ไชยเดช วันศุกรที่ 9 

มีนาคม โดยคุณพอชวลิต กิจเจริญ)

 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ฉลองวัดวัน

อาทิตยที่ 18 มีนาคม เวลา 10.00 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.

  

 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

ประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม อ.หนองหงส 

จ.บุรีรัมย ฉลองวัดวันเสารที่ 10 มีนาคม เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เปน

ประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ  บานหัน อ.สีคิ้ว  จ.นคร-

ราชสีมา ฉลองวัดวันเสารที่ 17 มีนาคม เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เปน

ประธาน

 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.

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 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)

 วัดนักบุญโยเซฟ  บานโปง จ.ราชบุรี ฉลอง

วัดวันเสารที่ 17 มีนาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ  เปนประธาน

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

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

อานอุดมสาร อุดมศานต ออนไลน 
คลิก  

เฟซบุก อุดมสารแฟนคลับ
เว็บไซต www.udomsarn.com

ศูนยบรรเทาใจทางโทรศัพท

โรงพยาบาลเซนตเมร�่ นครราชสีมา

“สุข หร�อทุกข ใหเราเปนเพ��อนคุณ”

ใหคําปร�กษาฟร�

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ใหบร�การทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง

นํ้าผึ้งปาแท
จากชาวบานคริสตชน

บนดอยภาคเหนือ

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

จําหนายที่โรงพิมพอัสสัมชัญ
 โทร. 0-2268-1646
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ที่นี่มีนัด
 แผนกคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ขอเชิญฟงบรรยาย เรื่อง “บทบาทสตรี

ในพระศาสนจักร” วันเสารที่ 3 มีนาคม 2018 เวลา 

09.00-15.30 น. ที่บานผูหวาน สามพราน บรรยาย

โดยคุณพอเอกมัย เหลือหลาย 

 คําสอนนักบุญเปาโลเกี่ยวกับสตรี 

 - สตรีกับการภาวนา

 - การเดินทางกับสตรี

 - สตรีที่เงียบ

 - สตรีในเสนทางชีวิตของเปาโล

 สถานะของสตรีในพระศาสนจักร 

 - สตรีที่แตงงาน

 - สตรีถือโสด

 - แมหมาย

 ติดตอสอบถามโทร. 0-2681-3847 คุณ

มนัส วงษนิล โทร. 08-1735-8115

 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 / 12 พฤษภาคม 2018 

เวลา 09.00 น. รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 

11.00 น. ขอเชิญผูสูงอายุรวมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ 

(วัดนอย) ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพมหานคร  หลัง

มิสซารับศีลเจิม เพื่อพละกําลังทางดานรางกาย และ

จิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณ

เปรม โทร. 08-4700-8789

 กลุมฆราวาสแพรธรรม ขอเชิญรวมแบงปน

พระวาจา วันอาทิตยท่ี 25 มีนาคม 2018 โดยคุณพอ

ปรีชา ย่ังยืน เวลา 13.00 น. ท่ีตึกวันทามารีย ช้ัน 2 

วัดเซนตหลุยส ถนนสาทร สนใจติดตอคุณจอน โทร. 

08-1490-9371

 แผนกคริสตศาสนธรรมผูใหญ ฝายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญผูเตรียมเปน

คริสตชนในแตละวัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

เขารวม “พิธีเอฟฟาธา และเจิมน้ํามันศีลลางบาป” 

วันเสารที่ 31 มีนาคม 2018 (วันเสารศักดิ์สิทธิ์) 

เวลา 08.30-12.30 น. ที่หองประชุมอาคารเลโอ 

แปรูดอง ชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดย

พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร  เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช เปนประธาน  ติดตอสอบถามคุณจักรายุทธ 

เอี่ยมละออ แผนกคริสตศาสนธรรมผูใหญ ฝายงาน

ธรรมทูต โทร. 0-2681-3835, 08-6167-7205  

โทรสาร  0-2681-3836 หรือ E-mail: rciamis-

sionbkk@gmail.com

 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    

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 วัดแมพระประจักษแหงภูเขาคารแมล สอง-

พี่นอง จ.สุพรรณบุรี วันเสารที่ 10 มีนาคม 2018   

เวลา 10.00 น.  

เสกสุสาน

ไดนําองคความรูกลับไปพูดคุยกับครอบครัว ชุมชน 

อันเปนบานเกิดของเยาวชนใหเขาใจและชวยพัฒนา

บานเมืองสืบไป 

 สาํหรบัประเดน็ในการสานเสวนา มดีงันี ้1. ผูนาํ

ในสังคม 2. การทําจิตอาสา 3. การใชสื่อเพื่อการพัฒนา 

4. แบบอยางบุคคลที่ชื่นชอบ โดยมงซินญอร ดร.วิษณุ  

ธัญญอนันต ไดเปดประเด็นใหขอคิดเห็นในแงคิดดาน

เอกลักษณตัวบุคคลวา 1. ในตัวเรานั้นตองชัดวาเราคือ

ใคร 2. ความตางไมใชศัตรู 3. ความหลากหลายเปนสิ่ง

ที่สวยงามในสังคม  และไดกลาวสรุปประเด็นดังนี้ สิ่งที่

คนเราจะตองม ีคอื 1. คณุธรรมตองสงู 2. คนตองนบัถอื 

3. ตองมีความจริง และสิ่งท่ีควรปฏิบัติ คือ มนุษยจะ

ตองเปนผูนํา รับผิดชอบสังคม และจะตองมีพลังในการ

พัฒนาประเทศชาติตอไป  

 หลังจากนั้น นายโชค  ไกรเทพ  กรรมการ

ศาสนิกสัมพันธจังหวัดนนทบุรี ไดนําเสนอขอคิดเห็น 

ในประเด็นคําวา รัก(ษ)ธรรม  รัก(ษ) มีความหมาย 2 

ประเด็น 1. รัก คือ ความชอบ ความพึงพอใจ และถา

เปน 2. รักษ คือ รักษา ธํารงรักษา  และ ธรรม คือ สิ่ง

ที่ถูกตอง สิ่งที่ดีงาม อันหมายถึงคําสอนทุกศาสนา 

รัก(ษ)ธรรม คือ เราตองชื่นชอบพึงพอใจ หรือชวยกัน

ธํารงรักษาสิ่งที่ถูกตองดีงามอันเปนคําสอนทุกศาสนา 

สําหรับประเด็นในการสานเสวนา มีดังนี้ 1. ผูนํา  ผูนํา

มี 2 ลักษณะ คือ ผูนําโดยตําแหนง กับ ผูนําโดยการ

กระทําหรือความประพฤติ  ผูนําที่เราตองการคือ ผูนํา

ที่มีความรูดี มีความประพฤติดี และมีความสามารถดี  

ตามหลักศาสนา ความประพฤติดีเปนสิ่งที่ตองการมาก

ที่สุดและทุกคนก็ตองการเชนกัน   2. สื่อ  ปจจุบันนี้เรา

ตองการคอื สือ่ทีส่รางสรรค แตปจจบัุน สือ่นัน้ชีน้าํในสิง่ที่

ไมคอยถูกตอง สิ่งทีต่องการคือ สื่อทีช่ี้นําในสิ่งทีถู่กตอง 

สิง่ทีด่งีาม อยานาํส่ิงทีแ่ตกแยกมานาํเสนอแกสงัคมเพราะ

เปนการสรางรอยราวใหกับสงัคม นีค่อืสิง่ท่ีสงัคมตองการ 

  โครงการ “นาซี ฮัตออนทัวร ” กิจกรรม

การสรางเครือขายเยาวชนรุนใหม คร้ังท่ี 1 โดยนาย

คัมภีร  ดิษฐากรณ ผูอํานวยการสํานักจุฬาราชมนตรี 

กลาววา เปนดาํรขิองจฬุาราชมนตร ีเพือ่มุงเนนใหเยาวชน

มุสลิมในทุกภาคสวนท่ีไดศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 13 มหา-

วทิยาลยั ไดแก มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ี มหาวิทยาลยั

ธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัย

ราชพฤกษ  มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดสุติ  มหาวทิยาลยั

ศิลปากร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง  มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี  และมหาวทิยาลยั

ศรีปทุม ไดเรียนรูหลักธรรมคําสอนที่ถูกตองและการ

ปรับตัวในการที่อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

อยางมีความสุขกับเปนพลังของคนรุนใหมท่ีจะชวย

พัฒนาประเทศสืบไป อันเปนการสอดรับกับนโยบาย

ที่จะทําใหสังคมไทยมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

คาทอลิก (ตอจากหนา 19)

“จงวางใจในพระยาห�เวห�สุดจ�ตใจ
อย�าเชื่อมั่นเพ�ยงความรอบรู�ของตน”

(สุภาษิต 3:5)
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับเพื่อน ๆ เยาวชนที่รัก  วันนี้พี่ขอ

นาํเสนอโครงการดีๆ  อกีหนึง่โครงการนะครบั  “โครงการ 

KOINONIA”  ซึ่งพี่ตุม (คุณพัชรา ชนวัฒน) ไดเลา

ประวัติความเปนมาของโครงการนี้ไววา

 กลุม KOINONIA คือใคร? ชื่อกลุม KOINO-

NIA เปนชื่อที่เปลี่ยนมาจากกลุม FIAT 

 “FIAT” เปนคําที่ยอมาจาก Friendship In 

Asia for Teenagers

 FIAT เปนกิจกรรมที่ไดรับการริเริ่มโดยฝาย

งานเยาวชน ของสังฆมณฑลเตจอน ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเยาวชนแบงปน

ความรักและรับใชเพื่อนพี่นอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อน

เยาวชนที่อยูในที่หางไกลและอาศัยอยูในถ่ินทุรกันดาร

และยากลําบาก โดยกิจกรรมสงเสริมใหเยาวชนรวมกัน

สรางสะพานเชื่อมความสัมพันธ เพื่อเรียนรู ทําความ

เขาใจกัน ทั้งวัฒนธรรม ภาษา สรางความเปนหนึ่ง

เดียวกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน จึงทําใหรูปแบบกิจกรรม

นั้นจะเนนการสรางมิตรภาพ การทํางานเมตตากิจและ

ทํางานพัฒนาชุมชนรวมกันระหวางเยาวชนเกาหลีและ

เยาวชนที่รวมโครงการ โดยความรวมมือและความ

ชวยเหลือของชาวบานในทองถิ่นที่เขาไปสัมผัสชีวิต

อีกท้ังเยาวชนจะรวมกันไตรตรองชีวิตและประสบการณ

โดยมีศีลศักดิ์สิทธิ์และพระวาจาของพระเจา เปน

ศูนยกลางของกิจกรรม 

 FIAT ไดรับการริเริ่มเมื่อเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 

2009 และเริ่มเดินทางออกไปทํากิจกรรมในประเทศ

ตางๆ ครั้งละ 10-12 วัน และในป 2018 ไดมีการ

จัดกิจกรรมขึ้นในประเทศเวียดนาม และประเทศไทย 

ณ สังฆมณฑลเชียงใหม ซึ่งกิจกรรมแตละครั้งจะมี

กระบวนการ / รูปแบบกิจกรรม ดังตอไปนี้

 1. เยาวชนที่เขารวมกิจกรรมจะสรางมิตรภาพ

ดวยการเขียนจดหมายถึงกัน 1-2 ฉบับกอนการเดินทาง

 2. เยาวชนเกาหลีพบปะกับผูใหญในทองถิ่น 

เพื่อเคารพ คํานับ และขอบพระคุณผูใหญ และเพื่อ

เรียนรูภาพรวมของทองถิ่น รวมทั้งวัฒนธรรมตางๆ 

ของทองถิ่นที่ไปจัดกิจกรรม

 3. เยาวชนของทั้งสองประเทศพบปะกัน ทํา

กิจกรรมรวมกัน และใชชีวิต ทํางาน ดวยกัน เพื่อ

เรียนรูจักซ่ึงกันและกัน ปรับตัวเขาหากัน และแลกเปล่ียน

ประสบการณที่เรียนรูรวมกัน

 4. เยาวชนรวมกันสรางสะพานความสัมพันธ

หนึ่งเดียว ผานทางพิธีกรรม บทเพลง การทํางาน 

จิตอาสารวมกัน การไตรตรองประสบการณ และ

กิจกรรมนันทนาการ

 5. เมือ่จบกจิกรรมท้ังหมด ในวนัสดุทายเยาวชน

เกาหลีจะเขาเงียบหนึ่งวัน เพื่อไตรตรองประสบการณ 

กอนกลับบาน

 ป 2018 นี้ นอง ๆ เยาวชน 23 คน จาก

สังฆมณฑลเตจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ประกอบ

ดวย พระสงฆ 1 องค ผูนําเยาวชนชาย 1 คน ผูนํา

เยาวชนหญิง 1 คน เยาวชน (ระดับมัธยม) ชาย 8 คน 

เยาวชน (ระดับมัธยม) หญิง 12 คน ไดเดินทางมา

ที่เขตแพรธรรมแมปอน สังฆมณฑลเชียงใหม ระหวาง

วันอาทิตยที่ 7 - วันอังคารที่ 16 มกราคม 2018 โดยมี

ผูประสานงาน และนอง ๆ เยาวชนจากประเทศไทย 24 

คน ไดแก พี่ตุม (คุณพัชรา ชนวัฒน) เจาหนาที่แผนก

เยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ คุณพอธินากร ดํารงอุษา-

ศิลป จิตตาธิการ และคุณยุทธชัย เงินหลา เจาหนาที่ 

ศูนยประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม ผู

ประสานงานของทีมแมปอน 1 คน เยาวชนจากศูนย

แมปอน 20 คน แบงเปน เยาวชนชาย 13 คน เยาวชน

หญิง 7 คน 

 หลังจากการใชชีวิตอยูรวมกันของนองๆ  

เยาวชน พี่ขอสรุปผลที่เกิดขึ้น ดังนี้ครับ

 1. มิตรภาพระหวางเยาวชนเกาหลี ทีมงาน

เกาหลี กับเยาวชนแมปอน ทีมงานศูนยเยาวชนเชียงใหม

ศูนยแมปอน และแผนกเยาวชน สภาพระสังฆราช

คาทอลิกฯ แนนแฟนมาก ทุกคนประทับใจและประสงค

จะติดตอกันอยางตอเนื่อง

 2. ทําใหเขาใจกันมากขึ้น ในความแตกตาง

ทั้งภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต โดยเฉพาะเยาวชนเกาหลี

ที่ไดสัมผัสชีวิตที่เรียบงายแตเปยมดวยคุณคา และจิต-

ตารมณแหงความรัก ความหวงใยที่เขาไดรับ สะทอน

ใหเห็นวาเขาออกจากตัวเอง ออกจากปจเจกไปสูการ

เอาใจใส การหวงใย และใสใจผูอื่นมากขึ้น

 3. การทํางานจิตอาสา ชวยใหเขาเติบโต และ

เรียนรูถึงคุณคาในตนเอง ที่เขาไดแบงปนใหผูอื่น เรียนรู

การทํางานและศักยภาพของตนเองวาสามารถแบงปน

ใหผูอื่นได 

 4. ความเชื่อ ความศรัทธาของเยาวชน ไดรับ

การตอกย้ําและมีความเขมแข็งมากขึ้น เมื่อเยาวชน

เกาหลีไดเห็นตารางชีวิตของเด็กๆ ที่ศูนยแมปอนวามี

ความศรัทธา ทํางาน เรียนหนังสือ เลนกีฬา ภาวนา 

ตารางชีวิตที่มีพระเจาอยูในชีวิต พวกเขารูสึกประทับใจ

และเฝามองวาเด็กๆ ที่ศูนยแมปอน ใชชีวิตแบบนี้

ไดอยางไร ขณะเดียวกันพวกเขาก็ประทับใจกับความ

เรียบงาย การพบพระเจาในความขัดสน ไมมีไฟฟาใช 

ไมใชไฟฟาในขณะรวมมิสซา และที่เขาประทับใจคือ 

มิสซาวันอาทิตยกับชาวบานในหมูบาน แมจะเปนภาษา

ปกาเกอะญอที่เขาไมเขาใจ แตเขาประทับใจมาก และ

สัมผัสถึงความรัก และหัวใจที่สรรเสริญพระเจาอยาง

จริงใจของชาวบาน 

 สุดทาย “ขอบคุณพระเปนเจา สําหรับรางวัล

ชีวิตที่ทรงประทานให” แมอากาศจะเย็นยะเยือก ฝน

จะตกตลอดสามวัน แตไออุนแหงรัก เอาใจใส หวงใย 

ยังคงติดตรึง เสียงของชาวบานที่วา กลับมาอีกนะ กลับ

มาอีกนะ ... ยังคงกองดังอยู ... ขอบคุณสําหรับความรัก

ที่มอบให ขอพระเจาปกปองทุกคน ทั้งชาวบาน เด็กๆ 

เกาหลี-แมปอน พี่เลี้ยง และคุณพอทุกๆ องค  แลวพบ

กันใหมกับเสียงเยาวชนฉบับหนา สวัสดีครับ
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 “เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง” คํานี้อาจจะไมใชคําที่พูดเกินจริง

ในยุคสมัยของเรา ที่การกาวเขามาของเทคโนโลยีกําลังเปลี่ยนการใชชีวิตของเรา

การตื่นขึ้นมากับการควานหาโทรศัพท เพื่อเช็คไลน ตอบไลน เช็คเมล สงสวัสดี

ตอนเชา ทํางาน หรือเพื่อจะทําใหรูสึกตื่นตัวขึ้น กับการเปดเพลงที่ไมตองใส

แผนเสียง แผนซีดี หรือเดินไปเปดวิทยุ หยิบรีโมทขึ้นมาและกด บางทีไปที่ทีวี

เพื่อจะฟงเพลง และเมื่อเวลาที่เหมาะสมเราบริโภคอาหาร บางทีไมตองทํา แคสั่ง

จากแอปพลิเคชันใดแอปหนึ่ง ของการมาสงตรงถึงบาน พรอมจะไปทํางานแลว 

ไมตองเดินไปเรียกแท็กซี่ หรือรถไฟฟา เรียก Grab หรือ Uber ฯลฯ นี่ไมนับ

รวมเมื่อไปถึงสํานักงาน หรือการทําธุรกรรมตาง ๆ โลกเปลี่ยนไป

 ผมยืนอยูในมุมของงานสื่อมวลชน ปนี้กาวออกไปสัมผัสโลก และ

รวมงานกับทีมเหล็กกลุมหนึ่ง ประมาณ 7 คน จากทั่วโลก โดยเราเรียกกลุมงาน

นี้วา The Digital Desk of Signis World ดวยความไววางใจ หรือจังหวะ

ที่ดี ภารกิจนี้ผมเปนหัวเรือ โดยมีเลขาฯ เปนชาวอารเจนตินา บวกกับลูกทีม

จากหลาย ๆ ทวีปทั่วโลก บางคนรูจักนานแลว บางคนเพิ่งรูจัก และบางคน

ไมรูจักดวยซ้ํา บางคนเปนคุณพอ บางคนเปนฆราวาส ผูเชี่ยวชาญดานนี้ 

นอกจากผมและเลขาฯ แลว คนในทีมเหลานั้นมาจากประเทศจีน ประเทศ

เวียดนาม ประเทศอินเดีย ทวีปแอฟริกา และจากลาตินอเมริกา การจะรวมงาน

กันจึงตองอาศัยเทคโนโลยีเขาชวยในการประชุม จากการสรางทีม ไปสูความ

คาดหวังจากทีม การกําหนดบทบาท และการทําแผน 4 ป กอนจะทําแผน เรา

ตองวิเคราะห SWOT

 การวิเคราะห  SWOT (จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค) ในครั้งนี้ 

เราใหสมาชิกแตละคนไดลองทํามา ในหัวขอเดียวกัน “พระศาสนจักรคาทอลิก 

กับการติดตอสื่อสารในโลกดิจิทัล” ซึ่งตองมองในความเปนสากลไมเฉพาะแต

ประเทศของเรา ผมลองเอาสิ่งที่วิเคราะห มาใหทานผูอานไดลองอานดู เผื่อจะ

มีคําแนะนํา หรือขอเสนอแนะก็วากันนะครับ

จุดแข็ง

 - พระศาสนจักรคาทอลิก และคริสตศาสนา เปนศาสนาที่มีความสนใจ

เรื่องสื่อมวลชน สามารถใชสื่อในการแพรธรรมไดในทุกมิติ ซึ่งในบางศาสนา

มีขอจํากัด ขอกําหนด หรือขอหามสําหรับการนําสื่อมาใชในศาสนา นอกจาก

นั้น ทุก ๆ ปโอกาสวันสื่อมวลชนสากล คาทอลิกยังมีสาสนขององคสมเด็จ

พระสันตะปาปาเหมือนเปนกระบอกเสียง หรือแนวทางในการปฏิบัติงานดาน

สื่อสารมวลชนในปนั้น  ๆ  (ประเด็นนี้ถาโยงเขาเรื่องศาสนาคือ คําสอนดานสื่อสาร

สังคมของพระศาสนจักรคาทอลิก ตั้งแตหลังสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เปนตน

ไป)

 - มีการตื่นตัว และการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาปรับใชในการเผยแผ

ศาสนามากขึ้น ในทุกระดับ ตั้งแตระดับสากลในสวนของสันตะสํานักเอง 

สมเด็จพระสันตะปาปา องคกรสื่อคาทอลิกในระดับสากลหรือทองถิ่น สักการ-

สถานหลายแหงมีการถายทอดสดพิธีมิสซาใหไดรับชมกัน แอปพลิเคชันที่มี

จุดเนนตางกัน การเรียนรูพระคัมภีร บททําวัตร หรือบทเพลงตาง ๆ สิ่งเหลานี้

เปนการตื่นตัวที่สงผลดีตอทุกภาคสวนเชนกัน

จุดออน

 - เยาวชนที่เปนผูบริโภคหลัก หรืออยูในโลกดิจิทัลเปนสวนใหญ  ไม

คอยใหความสําคัญหรือความสนใจ ในรูปแบบของสื่อศาสนาในโลกดิจิทัลเทาไร

(ในประเด็นนี้ถาโยงเขาศาสนาจะเปนเรื่องของการอบรมเยาวชน)

 - ภาพลักษณของการใชสื่อดิจิทัล มักถูกมองวา เลน มากกวา ทํางาน 

หรือนํามาใชในสาระประโยชน เชน การนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาประกอบ

โลก

การเทศน การสวดทําวัตรโดยใชไอแพด  เปนตน (อันนี้ถาโยงเขาศาสนา ควร

จะเปนเร่ืองของขอแนะนําตาง ๆ ในการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในกิจการศาสนา 

อันไหนได ไมไดเหมาะไมเหมาะอยางไร)

 - ขาดความเขาใจพื้นฐานเวลาใชสื่อ ไมมีการสอนหรือแนะนําในทิศทาง

ที่เหมาะสม เชนการแสดงความคิดเห็นที่ไมรูจริง สรางความเสื่อมเสียตอบุคคล

ที่สาม การตัดตอภาพ การสงตอโดยไมมีความชัดเจนเรื่องความถูกตองของ

ขอมูล หรือแหลงขอมูลนาเชื่อถือหรือไมอยางไร (ในประเด็นนี้ถาโยงเขาเรื่อง

ศาสนาคือ การสอนเรื่องสื่อศึกษา หรือการใหการศึกษาเรื่องสื่อในสถาบัน หรือ

องคกรตาง ๆ)

โอกาส

 - การแพรธรรมในอดีตที่มิชชันนารี ตองเดินทางไกล ฝาความยาก

ลําบากและอุปสรรคตาง ๆ แตปจจุบัน เราสามารถแพรธรรมไดทั่วโลก ดวย

ภาษากลาง ดวยบุคคลที่เปนแมเหล็ก ไอดอล หรือมีคนติดตามมาก โดยนํา

เรื่องราวของศาสนามาใชในการเผยแพรบนโลกดิจิทัล (ในประเด็นนี้ถาโยงเขา

เรื่องศาสนาจะเปนเรื่องการแพรธรรมในยุคสื่อดิจิทัล)

 - สามารถสรางแอปพลิเคชันที่สงเสริม หรือสนับสนุนใหคนมาเขาวัด

หรือวิธีแกบาป ทบทวนตนเองในเทศกาลสําคัญ รับรูประวัตินักบุญของตน ฯลฯ 

ถาแอปพลิเคชันโดน ๆ ในแบบเฟซบุก อินตราแกรม ฯลฯ ก็จะสรางจิตตารมณ

ของคริสตศาสนาไดอยางมีพลัง (ในประเด็นนี้ถาโยงเขาเรื่องศาสนาจะเปนเรื่อง

ของคําสอน ความรูคําสอนตาง ๆ หรือพระคัมภีร ประวัตินักบุญ หรือจะทํา

เรื่องใดก็ตองมีความรูเรื่องนั้นอยางครอบคลุมชัดเจน)

อุปสรรค

 - การเขาถึงยังเปนเรื่องของความไมเทาเทียมกันทางฐานะ ความเปน

อยู ประเทศชาติ หรือ สังคมที่มีความแตกตางกัน ความรู ภาษาที่ใช ยังมีความ

เฉพาะเจาะจงอยูบาง ภาพของคนรุนใหมใชสื่อ กับคนรุนเกา ไมกลาใช หรือ

ความหลากหลายของบุคคลในสังคม ก็ยากที่จะยึดกลุมในเปนตัวขับเคลื่อน

 - โลกดิจิทัล อาจจะมีเรื่องของการไหลบาของขอมูล ในเชิงทะลักลน 

ดังนั้นการกรอง การแยกแยะจึงเปนเรื่องที่ควรใหความสําคัญ พินิจพิเคราะห

แยกแยะ เพราะขอมูลที่มีทั้งหมดไมไดแปลวาถูกตองทั้งหมด ดังนั้น ผูบริโภค

ตองมีความแมนยํา รูตัวเอง และรูจักแยกแยะไดวา อะไรเหมาะ อะไรถูกผิด (ใน

ประเด็นนี้ ถาโยงเรื่องศาสนาจะเปนเรื่องของ “ความเที่ยงตรงของมโนธรรม”)

 เทคโนโลยีทําไดแคเปลี่ยนการใชชีวิตของเรา มันไมสามารถกลืนกิน

ชีวิตเราได มันควรเปนเครื่องมือเพื่อชวยเราตอไป โลกยิ่งเจริญแคไหน โลกก็

ควรเดินทางเขาใกลสวรรคมากแคนั้น

บรรณาธิการบริหาร

ใกลสวรรค
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คุณพ่อปิยะ โรจนะมารีวงศ์ เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพฟรังซิสเซเวีย  

ฉลอง ทองทัว่ วนัจนัทรท์ี ่5 กมุภาพนัธ ์2018 ทีว่ดันกับญุยอแซฟ ตรอกจนัทน์

คาทอลกิร่วมนาซีฮตัออนทวัร์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018 ที่อาคารปฏิบัติการ โรงแรมและการท่องเที่ยว  

ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เวลา 13.30 น. มงซินญอร์ ดร.วิษณุ   

ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  เข้า

ร่วมสานเสวนา  “รัก(ษ์)ธรรม : การใช้ชีวิตในความหลากหลายทางสังคม” 

ซึ่งเป็นแนวทางให้เยาวชน (อ่านต่อหน้า 16)

พระคาร์ดินัลฟรังซิส

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช ประมุข

แห่งอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ  เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองการถวาย

พระกุมารในพระวิหาร 

วันนักบวชสากล 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 3 

กุมภาพันธ์ 2018 

ที่วัดนักบุญยอห์น 

บอสโก กรุงเทพฯ  
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 46 เขียนความรัก ไว้บนก�าแพง
 

“นายกรัฐมนตรีเยี่ยมศาสนสถานคาทอลิก” วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018 พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เข้าเยี่ยมชม 

ศาสนสถาน อาสนวิหารพระนางมารอีาปฏสินธนิริมล จ.จนัทบรีุ โดยพระสงัฆราชยอหน์ บอสโก ปญัญา กฤษเจริญ เหรญัญกิสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ประเทศไทย 

คุณพ่อทรงวุฒิ  ประทีปสุขจิต เจ้าอาวาส ซิสเตอร์ศรีไพร  กระทอง  มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี  และภราดาชัยพร  กิจมงคล  อธิการโรงเรียนลาซาล

จันทบุรี ให้การต้อนรับ 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคณุ วนันกับวชสากล สงัฆมณฑลราชบรีุ วนัที ่1 กมุภาพันธ์ 2018 

ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

 เหมือนหลุดเข้ามาในอีกโลกหนึ่ง ต้นไม้งาม และบ้านสวย สลับเหลื่อม

เล็กน้อย ในพื้นที่ที่ลึก และโอ่อ่ากว้างขวาง

 แม่บ้านพาเราไปหยุดอยู่หน้าห้องหนึ่ง และบอกว่า คุณพักห้องนี้ค่ะ  

เธอบอกกับเราว่า คนท่ีพักในบริเวณห้องหมายเลขเดียวกันได้เข้าไปแล้ว ผม

เดินดูบรรยากาศโดยรอบ เหมือนหลาย ๆ ครั้งเวลาที่มีโอกาสได้เปลี่ยนที่พัก

 คนบางคนบอกว่า เมื่อเราอายุมากขึ้น เราอยากจะเปลี่ยนแปลงน้อยลง

แต่เราก็หนีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น ไม่ได้อยู่ดี

 นก และแมลงมีปีกเล็ก ๆ บินวนเวียนหาเกสรน้ำาหวานจากดอกไม้

ประดามี สีสันสดใส

 เดี๋ยวนี้จะหาที่พัก หรือที่เที่ยวไหน ๆ ก็ตาม จะมีจุดที่เรานิยมเรียกว่า  

“จุดเช็คอิน” ภาษาเก่า ๆ ก็คือ “จุดถ่ายภาพนั่นแหละ”

 หัวใจสองดวง ติดไว้กับกำาแพง ภายใต้คำาเขียนที่คุ้นเคย “ความรัก 

ย่อมอดทนนาน ความรักไม่อิจฉา...” นี่มันบทจดหมาย ของนักบุญเปาโล 

ที่พูดเรื่องความรักนี่

 กำาแพงแห่งความรัก ของท่ีพักย่านท่องเท่ียวแบบนี้ ใครผ่านไป 

ผ่านมาคงต้องได้อ่าน บวกกับจุดนี้ตั้งใจให้เป็นจุดถ่ายภาพ งานแพร่ธรรม  

ก็เกิดขึ้น โดยจะรู้ตัว ตั้งใจ หรือไม่คาดหวังอะไร ปลายทางและคำาตอบก็คือ  

เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระองค์ บนกำาแพง

แห่งความรักนั้น มีเสียงกระซิบเบา ๆ ว่า  ใครบางคนอาจสลักคำาว่ารักไว้ 

บนกำาแพง แต่ใครบางคนได้สลักคำาว่ารักไว้ในหัวใจของเราตลอดกาล


