


ปีที่ 42 ฉบับที่ 12 ประจำ�วันที่ 18-24 มีน�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 2

“ฉลองวัด” กลุ่มคริสตชนวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ร่วมฉลองวัดแม่พระ 

“มิสซาตรุษจีน” คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณวันตรุษจีน พร้อมด้วยคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร คุณพ่อวรพจน์ วิสิฐนนทชัย 

และคุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ หลังพิธีมีเสกและแจกส้มให้พรวันปีใหม่จีน 2018 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน

ประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ เมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 โดยมี

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดา-

รุณศีล เป็นประธาน  คุณพ่อยอห์น 

แป๊ะติเล่ เจ้าอาวาส  สภาอภิบาลวัด 

และสัตบุรุษ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

และได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุ 

คาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตัญูญู“ฉลองวัด” พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดและวันผู้ป่วยสากล ท่ีวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด 

ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018

“ฉลองอาสนวหิาร” พระสังฆราชยอแซฟ ชศูกัดิ ์สริสิทุธ์ิ เปน็ประธานพิธบีชูาขอบพระคุณฉลองอาสนวหิารแมพ่ระประจกัษ์เมอืงลรูด์ นครราชสมีา ประจำาป ี2018  

วนัเสารท์ี ่10 กมุภาพนัธ ์2018 ชว่งท้ายพธิ ีสมาคมนกับญุวนิเซนเดอปอล มนตรสีงัฆมณฑลนครราชสมีา ไดม้อบรางวลัประกวดพระแท่นแม่พระสวยงามโอกาส 100 ป ี

แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา
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บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 อาจไดรับการสถาปนา

เปนนักบุญ โอกาสครบ 50 ปสมณสาสน “HUMANAE VITAE”

คะแนนเสียงสวนใหญของบรรดาพระคารดินัลเก่ียวกับอัศจรรย

การหายจากโรค วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018

เรากําลังจะมีนักบุญใหม

  บรรดาพระคารดินัลไดแสดงความเห็นชอบและใหการยอมรับอัศจรรย

ที่เกิดขึ้นโดยการวอนขอผานทางบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6  นี่

เปนคํายืนยันของอันเดรอา ตอรนิแอลลี่ (ANDREA TORNIELLI) ในวันอังคารที่ 6 

กุมภาพันธ 2018 นี่เปนอัศจรรยที่เราลงขาวไปแลวตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม ปที่แลว

 อยางไรก็ตาม กฤษฎีกา AD HOC ของสมณกระทรวงเพื่อการสถาปนานักบุญ

ขึ้นอยูกับการตัดสินพระทัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสผูทรงมีอํานาจ

ในเรื่องของการสถาปนาผูใดเปนนักบุญ ตองใหเวลาผานไปอยางนอย 15 วัน

หลังจากที่บรรดาพระคารดินัลลงคะแนนเสียงแลวพระสันตะปาปาจึงจะทรงอนุมัติ 

 หากพระสันตะปาปาเปดไฟเขียว บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 

อาจไดรับการสถาปนาเปนนักบุญในโอกาสครบ 50 ปแหงสมณสาสนของพระองค

ที่ชื่อวา “HUMANAE VITAE” ซึ่งวาดวย “ชีวิตมนุษย” ประกาศใชวันที่ 25 กรกฎาคม 

ค.ศ. 1968 ในระหวางที่มีการประชุมสมัชชาเกี่ยวกับเยาวชน (3-28 ตุลาคม 2018)

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแตงตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 

เปนบุญราศี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2014 เมื่อจบการประชุมสมัชชาของบรรดา

พระสังฆราชเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว

 คําภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ชวยใหมีการหายจาก

โรคราย “ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีอธิบายไมไดดวยวิทยาศาสตร” ดังท่ีมีการอธิบายไวในหนังสือพิมพ 

“VOICE OF THE PEOPLE” แหงสังฆมณฑล BRESCIA วันที่ 22 ธันวาคม 2017 ซึ่ง

มีหัวเรื่องวา “นี่เปนขาวดี เพราะเปนปของนักบุญเปาโล ที่ 6”

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ปที่แลว นักเทววิทยาแหงสมณกระทรวงเพื่อการ

สถาปนานักบุญเห็นดวยกับ “อัศจรรย” ซึ่งคณะกรรมการฝายการแพทยไดแนะนําวา

ควรเห็นชอบมากอนหนานี้แลว แตคณะพระคารดินัลตองเปนผูประกาศดวยตนเอง  

เม่ือมีการประกาศดังกลาวแลวก็ไมมีอะไรท่ีตองทําอีก นอกจากรอใหพระสันตะปาปา

ทรงอนุมัติเห็นชอบ 

 การหายจากโรคซึ่งเกิดขึ้นในป ค.ศ. 2014 เกี่ยวกับ อามานดา (AMANDA) 

คุณแมจากเมืองเวโรนา (VERONA) ประเทศอิตาลี ที่มีทารกอยูในครรภ 5 เดือน ซึ่ง

กอนทารกจะเกิดนั้น

เสี่ยงกับการแทง บัดนี้

ทารกดังกลาวมีอายุได 

3 ขวบแลว

 แ ม ข อ ง เ ธ อ

วานนา ปโรนาโต 

(VANNA PIRONATO) 

อายุ 35 ป มีลูกชาย

คนโตอายุ 5 ขวบ และ

ขณะนี้เธอกําลังตั้งครรภ

ได 13 สัปดาหสําหรับ

ลูกคนท่ีสองแตตองเขา

โรงพยาบาลเพราะเสี่ยง

ที่จะแทงเนื่องจากสายสะดือที่สงอาหารไปเลี้ยงทารกเกิดมีรูรั่ว  เปนเพราะวาอาการ

ไมดีขึ้น แพทยจึงแนะนําใหวานนาทําแทง และสามีอัลเบิรต (ALBERT) ตัดสินใจ

ปลอยใหภรรยาทองตอไป

 เพื่อนคนหนึ่ งมาเสนอให เขาฝากทารกไว กับคําภาวนาของสมเด็จ

พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ซึ่งขณะนั้นกําลังจะไดรับการแตงตั้งเปนบุญราศี ซึ่ง

ไมนานมานี้ ณ สักการสถานเกิดอัศจรรยที่ชวยชีวิตของทารกคนหนึ่งไว

ทั้งสองสามีภรรยาจึงตัดสินใจเดินทางไปแสวงบุญ ณ สักการสถานแมพระ

แหงพระหรรษทานเพื่อสวดวิงวอนสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 (มอนตีนี) 

ผูซึ่งรักสักการสถานนี้มากและไดทรงถวายบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) ครั้งแรกที่นี่ดวย

เขาทั้งสองวอนขอสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทุกวันใหชวยภาวนาสําหรับลูก

ของเขา ฝายภรรยาของเขาก็ยังไปตรวจสุขภาพและทํากายภาพเปนประจํา กระนั้น

น้ําก็ยังไหลออกมาจากรูรั่วที่สายสะดือไมหยุด ประมาณตีสี่ของวันที่ 25 ธันวาคม 

2014 วานนา ปโรนาโต (VANNA PIRONATO) ถูกสงโรงพยาบาลอยางเรงดวนเพราะ

มีอาการกําลังจะคลอด ประมาณสองช่ัวโมงตอมาเธอใหกําเนิดทารกหญิงในวันอาทิตย

ที่ 26 ธันวาคม จากการตั้งครรภของเธอ ทารกคลอดกอนกําหนดจึงตองเขาหอง

ไอซียูสองวัน  หลังจากนั้นอีกสี่เดือนเธอก็กลับบานโดยมีสุขภาพที่สมบูรณเปนปกติ

สําหรับการแตงตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เปนบุญราศี อัศจรรย

ซึ่งเปนท่ียอมรับเปนการหายจากโรคที่ไมสามารถอธิบายทางการแพทยไดกับมารดา

คนหนึ่งที่มลรัฐแคลิฟอรเนีย 18 ปหลังจากนั้น ทารกถูกตรวจพบวาเปนโรคสมอง

พิการซึ่งเด็กจะไมรอดแน แพทยจึงแนะนําใหทําแทง

ทวาเขาไดวิงวอนขอคําภาวนาจากสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 แลว

คุณแมที่ยังสาวก็ตัดสินใจที่จะอุมครรภตอไป เธอคอยจนกระทั่งลูกชายอายุได 15 ป 

ถึงไดยอมคุยเกี่ยวกับอัศจรรย  นี่เปนอัศจรรยที่ชวนใหรําลึกถึงการสอนของสมเด็จ

พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เกี่ยวกับชีวิต

หลังจากที่ไดพบกับสมาชิกแหงสังฆมณฑลเบรสชีอา (BRESCIA) ในวันที่ 

22 มิถุนายน ค.ศ. 2013 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปคารวะ ณ หลุมศพ

ของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปาผูยิ่งใหญซึ่งดําเนินชีวิต

ดวยความรักรอนรนตอพระคริสตเจา พระศาสนจักร และมนุษย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสวา คําปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปา

เปาโล ที่ 6 เปน “พลังฝายจิต” สําหรับพระองค ซึ่งชวยพระองคมากในการเจริญ

ชีวิต... ขาพเจาอานทบทวนบอยๆ เพราะชวยขาพเจาไดเปนอยางดีเมื่อไดอานพระ

ดํารัสของพระองค (เปาโล ที่ 6)

พระองคเสด็จไปเยี่ยมหลุมศพสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 บอยๆ 

เพื่อสวดภาวนา ศพของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ฝงอยูใตมหาวิหารนักบุญ

เปโตร

วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 2012 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 

ทรงออกกฤษฎีกาวาสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ไดเจริญชีวิตดวยฤทธิ์กุศล

เยี่ยง “วีรชน”

(มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต – 

เก็บขาวนี้มาเลาใหฟงและไตรตรองรวมกัน)
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(อานตอหนา 7)

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปเขาเงียบ 1 สัปดาห
คุณพอโฮเซ ตอเล็นติโน เด เมนดอนซา 

(Jose Tolentino de Mendonca) 

เปนผูเทศนเขาเงียบใหกับพระสันตะปาปาและเจาหนาที่คูเรีย

วันอาทิตยที่ 18 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018

 บายวันอาทิตยที่ 18 กุมภาพันธ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปรวม

เขาเงียบโอกาสเขาเงียบเทศกาลมหาพรตประจําปที่ Casa ‘Gesu Divin Maestro’ 

(บานพระอาจารยเจา) ที่อยูในเมืองอาริคชา (Ariccia) ใกลกรุงโรม 

 ตลอดหนึ่งสัปดาหเต็มสมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงประทับอยูที่นี่ และจะ

ทรงอธิษฐานภาวนาพรอมกับบรรดาสมาชิกแหงคูเรีย  ในคําปราศรัยวันอาทิตยชวง

เวลาแหงการสวดบททูตสวรรคแจงขาว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอรอง

ผูเขาเฝาใหชวยภาวนาสําหรับพระองคและผูที่เขาเงียบรวมกับพระองคในการเขาเงียบ

ตลอดสัปดาห พระองคและสมาชิกคูเรียออกเดินทางดวยรถบัสเวลา 16.00 น. และ

ถึงปลายทางเวลา 18.00 น.
การเทศนรําพึงเขาเงียบปนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงมอบใหเปนหนาที่

ของสงฆชาวโปรตุเกส คุณพอโฮเซ ตอเล็นติโน เด เมนดอนซา (Jose Tolentino 
de Mendonca) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยคาทอลิก ณ กรุงลิสบอน เปนผูเทศน
ในหัวขอ “ความสุขแทแหงการหิวโหย”

พระสงฆผูเทศนเปนผูที่ไดรับรางวัลการเขียนบทกวี และเปนที่ปรึกษาดาน
วัฒนธรรมของสมเด็จพระสันตะปาปา  ทานจะทําการเทศน 9 ครั้ง วันละสองครั้ง
ตอนเชาและตอนบาย ยกเวนวันศุกรซึ่งเปนวันสุดทาย

กิจกรรมของสมเด็จพระสันตะปาปาและสมาชิกคูเรียจะเปนการสวดภาวนา
ในภาคเชาและภาคเย็นและการเฝาศีลมหาสนิท

การเขาเงียบสิ้นสุดเชาวันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ  จนถึง วันดังกลาว สมเด็จ
พระสันตะปาปาจะทรงงดกิจกรรมทุกอยางรวมถึงการใหผูแสวงบุญเขาเฝาแบบท่ัวไป
ซึ่งปกติจะเปนวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ 2018 ดวย

แตแรกเริ่มการเขาเงียบจะทํากันที่นครรัฐวาติกัน แตสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสทรงยายไปทําที่บานเขาเงียบ ซึ่งอยูนอกกรุงโรมประมาณ 40 กิโลมตร

แมเราจะ “ไมครบครัน” และ “กําลังถูกหลอหลอมอยู” 
ในบทเทศนแรกคุณพอโฮเซ ตอเล็นติโน (Jose Tolentino)

ชวนไตรตรอง “ใหผูที่หิวกระหายเขามาหาเรา”

วันจันทรที่ 19 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018
 แมวาเรายังเปนคนที่ไมครบครันและกําลังพัฒนาหลอหลอมตนเอง พระเยซู

คริสตก็ยังทรงมอบความรักอันไมมีเงื่อนไขของพระองคแกเรา

 ในวันแรกแหงการเขาเงียบของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและเจาหนาที่

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเขาเง�ยบประจําป
มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต เก็บมาไตรตรอง 

โรมันคูเรีย คุณพอโฮเซ ตอเล็นติโน เมนดอนซา (Jose Tolentino Mendonca) 

เนนถึงหัวขอนี้ซึ่งทานคัดมาจากพระวรสารโดยนักบุญยอหนในบทสุดทายเมื่อ

พระเยซูคริสตตรัสวา “ขอใหผูที่หิวกระหายเขามาหาเรา” 

 พระสงฆชาวโปรตุเกสใหขอคิดแกพระสันตะปาปาและสมาชิกโรมันคูเรีย

วาพระเยซูคริสตทรงยืนอยูตอหนาเราพรอมกับกลาวย้ําวลีที่วา “ขอใหผูที่กระหายเขา

มาหาเรา”  ทานย้ําวาความกระหายสามารถชวยเราไดอยางไรบาง แมพระคริสตเจา

จะทรงตระหนักดีวาเรายัง “เปนคนที่ไมครบครันและกําลังเรียนรูอยู” คุณพอตอเล็น-

ติโน (Tolentino) ชี้ใหเห็นวาพระเยซูทรงมอบ “น้ําแหงชีวิต” กลาวคือ ความรักที่

ปราศจากเงื่อนไขใหแกเรา  คุณพอตั้งขอสังเกตใหเห็นถึงความสําคัญที่เราตองยอมรับ

วา “เราคือผูที่หิวกระหาย” และ “เรามีความกระหายมากสักเทาใด”

“เรายอมใหความกระหายของเราเปนโรงเรียนแหงการตระหนักท่ีแทจริง

หรือไม – เปนโรงเรียนของเราและเปนโรงเรียนของพระเจา?”  เรามองไมเห็นความ

กระหายของเราเพราะวา “นี่เปนสิ่งที่เจ็บปวดและจะพบไดทีละเล็กทีละนอย”

คุณพอชี้ใหเห็นวาดุจคนที่ขาดน้ําสามารถยืนยันไดวาน้ําคือหนทางแก  ทาน

อางถึงเอมิลี่ ดิคกิ้นส (Emily Dickins) นักกวีอเมริกันคนหนึ่งที่พูดวา “น้ําถูกสอน

โดยความกระหาย” 

คุณพอโฮเซ ต อเล็นติโน (Tolentino) สรุปดวยการเตือนวาพระเยซูคริสต

ทรงตองการใหเราเสวนากับพระองคเกี่ยวกับ “มิติที่ล้ําลึกที่สุดแหงการที่เรามีชีวิตอยู 

เพื่อที่เราจะไดพบกับความกระหายนั้นที่มีอยูในมนุษยทุกคน: นั่นคือความกระหาย

ในความสัมพันธ ในการเปนที่ยอมรับ และในความรัก”

ความกระหายโหยหาพระเจา คือการที่เราทอดสมอ

ใหกับชีวิตฝายจิตของเรา
 ในการเทศนรําพึงครั้งที่สองและสามคุณพอโฮเซ ตอเล็นติโน (Jose 

Tolentino) ชวนใหไตรตรองถึง “ขาพเจาตระหนักถึงความหิวกระหายภายใน

จิตวิญญาณ”  การยอมรบัวาความกระหายโหยหาพระเจา คอืการทีเ่ราทอดสมอ

ใหกับชีวิตฝายจิตของเรา

 ตามสํานักขาวของวาติกันในชวงแหงการเขาเงียบของสมเด็จพระสันตะ-

ปาปาและเจาหนาที่โรมันคูเรีย คุณพอตอเล็นติโน (Tolentino) ซึ่งเปนผูเทศนกลาว

ไวเชนนี้

 ในการเขาเงียบวันที่สองของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและเจาหนาท่ี

โรมันคูเรีย คุณพอตอเล็นติโน ชวนใหไตรตรองในหัวขอ “ความหิวกระหายไมได

ทําใหฉันเจ็บปวย” ในการรําพึงไตรตรองภาคเชา ผูเทศนใหขอสังเกตวาความกระหาย

ภายในจิตวิญญาณมิไดเปนอาการที่แสดงวาเราเจ็บปวย “สิ่งที่อยูตรงกันขามกับความ

กระหายคือการหมดอาลัยตายอยากในชีวิต  ซึ่งเปนความหิวกับสิ่งที่ไมเปนเรื่อง

เปนราวซึ่งมักจะโจมตีเราไมมากก็นอยโดยที่เราไมรูตัว จนทําใหเราไมสบาย” เมื่อเทศน
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ประกาศก
ในโลกปจจุบัน

19 กุมภาพันธ 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 พระสันตะปาปาฟรังซิสและคณะกรรมการบริหาร

สวนกลาง เริ่มเขาเงียบตามกําหนดเวลา ณ เมืองอาริซ-

เซีย ทางใตของกรุงโรม รถบัสมาถึงกอนหาโมงเย็น 

หลังจากเก็บขาวของในหองพักแลว ผูเขาเงียบก็ตรงไป

ยังวัดนอยเพื่อสวดภาวนาสงบจิตใจสวนตัว เชนเคย 

พระสันตะปาปามิไดทรงนั่งในที่พิเศษแตอยางใด แต

ทรงนั่งรวมกับผูเขาเงียบอื่นๆ

 18.00 น. พระสงฆชาวโปรตุเกส คุณพอโฆเซ โท-

เลนติโน เดอ เมนดอนซา เริ่มเทศนครั้งแรก แนวคิด

หลักของเนื้อหาใหไตรตรองคือ “กระหาย” ทานจะเทศน

14 กุมภาพันธ 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 เด็กกลุมนี้เกือบไมเชื่อวาวาจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้น พระ

สันตะปาปาทรงเชิญพวกเขาใหขึ้นมานั่งในรถขับเคลื่อน

กับพระองคเพื่อแลนพบปะผูคนไปรอบๆ จัตุรัสนักบุญ

เปโตร พวกเขาชวยพระสันตะปาปาทักทายผูคนที่

เด็ดเดี่ยวฝาอากาศหนาวเย็นตอนรับพระสันตะปาปา 

ดวยประโยควา “พี่นองชายหญิงที่รัก สวัสดี อรุณสวัสดิ์

ทั้งๆ ที่เปนวันที่อากาศไมสดใสเลย ใชมั้ย?  ถาวิญญาณ

เรามีความสุข วันนั้นก็จะเปนวันดี เปนอยางนี้มั้ย?..

อรุณสวัสดิ์”

 ระหวางการสอนคําสอนเกี่ยวกับพิธีมิสซา พระสัน-

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มเขาเงียบนอกกรุงโรม

วันละสองชวง

 สํานักวาติกันเปนผูจัดการเขาเงียบฟนฟูจิตใจนี้ พิธี

มิสซาเริ่มตอน 07.30 น. จากนั้นก็เปนอาหารเชาและ

ฟงเทศนครั้งแรกของวันเวลา 09.30 น.  อาหารเที่ยง

เวลา 12.30 น. การเทศนชวงที่สองของวัน เริ่มเวลา

สี่โมงเย็น หลังจากนั้นสองชั่วโมงพวกเขาจะสวดทําวัตร

เย็นและรับพรศีลมหาสนิทจบแลว เปนอาหารค่ํ า

ราว 19.30 น. การเขาเงียบเริ่มตั้งแตวันจันทรที่ 19 

และจบในวันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 2018

พระสันตะปาปาตรัส : พระเจาทรงจัดเตรียมทุกสิ่งไวใหถาเรามีความเชื่อ

ตะปาปาตรัสเกี่ยวกับความเงียบหลังจากบทเทศนและ

ตามมาดวยการยืนยันความเชื่อ อยางไรก็ตามพระองค

ทรงเนนอยางลึกซึ้งในบทภาวนาเพื่อมวลชน ตอนหนึ่ง

วา “ในชวงบทภาวนาเพื่อมวลชน ที่ตามมาหลังจบ

บทยืนยันความเชื่อ นับเปนชวงเวลาที่เราวิงวอนขอ

สิ่งที่สําคัญจําเปนที่เราตองการตอพระเจา พระองคจะ

ทรงประทานใหไมรูปแบบนี้ก็แบบอื่น สิ่งที่ขอพระองค

จะประทานให พระเจาตรัสวาทุกสิ่งเปนไปไดสําหรับผูที่

มีความเชื่อ ชายคนนั้นที่พระเจาตรัสกับเขาวาทุกสิ่งเปน

ไปไดสําหรับผูท่ีมีความเช่ือตอบพระองควาอยางไร? 

เขาตอบวา ‘ขาพเจาเชื่อ โปรดชวยเหลือความเชื่ออัน

นอยนิดของขาพเจาดวย’ เราก็สามารถทูลพระเจาได

เชนกันวา ‘ลูกเชื่อ, โปรดทรงชวยเหลือความเชื่ออัน

นอยนิดของลูกดวย’ คําทูลขอจะตองกระทําดวยจิตใจ

แหงความเชื่อเชนนี้”

  ทามกลางผูมาแสวงบุญที่กลาฝาฟนอากาศหนาว

เลวราย มีกลุมชนกลุมหนึ่งมาจากประเทศสเปนเพื่อ

บริจาคเงินท่ีสังฆมณฑลของเขารวบรวมกันมาตั้งแต

ป “ปติมหาการุญ” แดพระสันตะปาปา อีกสวนหนึ่งจะ

นําไปชวยเหลือในโครงการรักษาผูติดยาเสพติด

งานนี้กองทัพหนังสือคาทอลิกมากันพรอมหนา
พบกับบูธคาทอลิก  N 06 โซน C
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ครั้งที่ 46 

ระหวางวันที่ 29 มีนาคม - 8 เมษายน  เวลา 10.00-21.00 น. 

ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิร�กิติ์  

“พระวรสารเชื้อเชิญ
ใหเราตอบรับพระเจาผูทรงรักเรา 
และทรงชวยเราใหรอด
ใหเรามองเห็นพระองคในบุคคลอื่น 
และออกจากตัวเราเอง
เพื่อคนหาความดีของทุกคน” 

(ความชื่นชมยินดี
แหงพระวรสาร ขอ  39)
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มากกวาม.6

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“เราจะพูดอะไร จะพูดหรือวา ขาแตพระบิดาเจา 

โปรดชวยขาพเจาใหพนจากเวลานี้ แตขาพเจามาก็เพื่อเวลานี้” 

(ยอหน 12:27)
 อเล็กซานดรา เบอรนาดอท ลูกสาวของผูอพยพชาวเฮติ เธอได

เดินทางเขาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่ออายุได 8 ขวบ ในตอนนั้นเธอพูดได

แคเพียงภาษาฝรั่งเศสกับภาษาเฮติเทานั้น แตเธอสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษ

ไดอยางรวดเร็ว เธอตั้งใจเรียนจนจบระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

จนไดรับทุนการศึกษาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา น่ันเปนส่ิงท่ีเธอและครอบครัว

ใฝฝนไว ซึ่งเธอก็ทําใหมันเปนความจริง เธอเรียนจบระดับอุดมศึกษาเปน

คนแรกของครอบครัว แตเมื่อนึกถึงความฝนนั้น มันไดผานความยากลําบาก

มากมายในชีวิตของเธอ ไมวาจะเปนการถูกดูถูก หรือถูกพักการเรียน จนเธอ

เกือบจะเรียนไมจบ

 แตดวยความมุงม่ัน และความอุตสาหะทําใหเธอมองเห็นถึงความสําคัญ

ของการศึกษา เปนพิเศษในบรรดาชนกลุมนอย หรือเด็กที่มีความสามารถ

แตดอยโอกาส สามารถพัฒนาตนเองเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาได เธอจึง

กอตั้งกลุม มากกวาม.6 เพื่อเปนองคกรไมแสวงหากําไร แตชวยเหลือและ

สรางความมั่นใจใหกับบรรดาผูที่ดอยโอกาส ชนกลุมนอย คนอพยพ หรือ

ผูที่ยากจน ไดสามารถเรียนและเขาเรียนจนจบชั้นอุดมศึกษาได โดยเธอได

ชวยสอน ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาแกบรรดานักเรียนเหลานั้น

 เธอไดนําประสบการณ ในขณะที่เธอประสบภัยพิบัติแผนดินไหว

ครั้งใหญในประเทศบานเกิดของเธอมาแบงปนใหกับกลุมมากกวาม.6  

ชวยใหกลุมนักเรียนของชนกลุมนอยไดมีโอกาสที่ดีกวาเดิม โดยไมใชแค

ประสบความสําเร็จเทานั้น แตทวายังมีความโดดเดนในรั้วมหาวิทยาลัยอีก

ตางหาก

 ขาแตพระเจา โปรดทรงชวยพวกลูกไดเปดหัวใจและชีวิตของพวกลูก

เพื่อนอมรับพระหรรษทานและความเห็นอกเห็นใจจากผูอื่น ซึ่งพระองคทรง

ประทานใหกับพวกลูกเสมอมา โอกาสที่จะเริ่มตนใหมอีกอยูเสมอ โปรดให

พวกลูกไดมอบสิ่งที่ดีเชนกันนี้ใหกับผูอื่น หัวใจที่เต็มไปดวยการแบงปนและ

การใหโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน อาแมน

จนถึงเมื่อไร
 กระแสสังคมดูจะสับสนขึ้นทุกวัน
 ที่เคยชัดเจนเห็นแจง 
 เริ่มยากที่จะฟนธงเด็ดขาด
 สิ่งที่เห็นเปนประจักษ
 เริ่มไมแนชัดเริ่มไมแนนอน
 อยางเชนความผิดความถูก
 ทั้งในแงจริยธรรมทั้งในแงจรรยาบรรณ
 กอนนี้เคยบอกไดชัดเจนวาผิดวาถูก
 ผิดก็วาผิดถูกก็วาถูก
 โดยมีกฎหมายบานเมืองยืนยัน
 แตเดี๋ยวนี้มีคํา “แลวแต” เปนตัวยัน
 ผิดหรือถูกก็แลวแต
 แลวแตตําแหนงหนาที่
 คนอื่นทําถือวาผิดพึงตองรับโทษ
 แตคนมีอํานาจทําถือวาทําได
 “ทําได” เลยกลายเปนตัวกําหนด
 “ทําได” ก็คือไดไมฟนธงวาผิดหรือถูก
 ถือกันวามีกฎหมายไวใหเลี่ยง
 แลวแตเงินทองทรัพยสิน
 คนอื่นทําถือวาผิดตองถูกสอบสวน
 คนมีเงินทําถือวาทําได
 กฎหมายมีไวเพื่อควบคุมคนจน
 อยางที่บอก “คุกมีไวขังคนจน”
 แลวแตความมีชื่อเสียง
 คนอื่นทําถือวาผิดตกเปนผูตองหา
 คนมีชื่อเสียงไฮโซเซเลบทําถือวาทําได
 ทําอะไรก็ไมนาเกลียด...วางั้นเถอะ
 แลวแตทนายแกตาง
 คนอื่นทําถือวาผิดตองวาไปตามกระบวนการยุติธรรม
 คนมีเงินจางทนายวาความจากผิดใหเปนไมผิด
 เมื่อทําใหผิดเปนถูกไมได
 ก็หาทางสรางหลักฐานทําใหผิดเปนไมผิด...
 คนทุกวันนี้จึงตองสับสนเปนธรรมดา
 กอนนี้ยังมีความถูกตองคอยคุมกัน
 อยูฝายความถูกตองซะอยางไมตองกังวล
 เดี๋ยวนี้แมรูแกใจวาทําถูกเปนฝายถูก
 ก็ไมวายยังตองหวั่นวิตก
 เพราะคําวา “ถูก” เขียนอยางนี้สะกดอยางนี้
 แตความหมายอาจถูกก็ไดผิดก็ได...แลวแต
 แลวแตจะเปนใครเปนคนของใคร
 เพราะคําวา “ผิด” เขียนอยางนี้สะกดอยางนี้
 แตความหมายอาจจะผิดก็ไดถูกก็ได...แลวแต
 แลวแตจะเปนใครเปนคนของใคร
 เลยอึมครึมกันอยางนี้ทั้งสังคม
 คนที่มีหนาที่มีบทบาทดูแลความถูกความผิด
 ก็ยังไมเปนโลเปนพาย
 จะชี้บอกวาอะไรผิดอะไรถูกก็พูดไดไมเต็มปาก
 ทั้งเลี่ยงทั้งปดทั้งปกทั้งปดไปเรื่อย
 สังคมไทยหายใจสุดปอดไดครั้ง
 เมื่อคนในรัฐบาลออกมาวิพากษวิจารณกันเอง
 ทํานองวารับไมไดกับการฉอราษฎรบังหลวง
 คนในสังคมพากันชื่นชมยกยองเปนวีรบุรุษ
 แตแลวตองลนลานเขาหาเขาพบเขาขอโทษขอโพย
 คนในสังคมเลยตองพากันอารมณคาง
 อัศวินมาขาวตกมาตายหนาบาน...อยางเคย
 สังคมยังคงตองสับสนตอไป...สับสนขึ้นเรื่อยๆ  
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สมเด็จพระสันตะปาปา (ตอจากหนา 4)

ตอไปเกี่ยวกับกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา คุณพอตอเล็นติโน (Tolentino) เสนอ

วาประกาศกโยนาหสามารถสอนเราไดเพื่อ “การเยียวยา” ความปรารถนาของเรา ดวย

การหนีไปจากพระเจา โยนาหสารภาพวา “นี่เปนการขัดแยงกับความปรารถนาของ

เรา” ผูเทศนย้ําวาการเรียนรูจากพระเยซูคริสตสามารถรักษาอาการปวยอีกทางหนึ่ง

ของอาการหมดอาลัยตายอยาก หรือความเศรา “ทานทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและ

แบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะใหทานไดพักผอน จงรับแอกของเราและแบกไว

และมาเปนศิษยของเรา” (มธ 11:28-29)

 สําหรับหัวขอรําพึงชวงบายวันจันทรคือ “ขาพเจาตระหนักดีวาขาพเจาหิว

กระหาย”

 เมื่อมุงเปาไปที่การตระหนักถึงความกระหายภายในผูเทศนกลาววา “การจะ

เชื่อมโยงไปถึงความกระหายภายในจิตวิญญาณไมใชเรื่องงาย  แตหากเราไมทํา ชีวิต

ฝายจิตก็จะสูญซึ่งความจริง”

 ผูเทศนย้ําวาการทราบถึงความกระหายภายในเทากับเปนการทอดสมอปก

แนนลงไปในความจริงที่เปนรูปธรรมวา “เราเปนใคร”

บรรดาสตรีผูมีความเชื่อเปดพระวรสารใหเรา
ในบทเทศนรําพึงครั้งท่ีหาและหกมีการไตรตรองความกระหายโหยหาพระเยซู

ของคุณแมเทเรซา

 บรรดาส ตรีผูมีความเชื่อเปนผูเปดพระวรสารใหแกเรา.....

 ในการรําพึงไตรตรองภาคเชาผูเทศนไดกลาวถึงบทบาทสตรีในพระวรสาร

โดยนักบุญลูกา  ทานกลาววา “สตรีในพระวรสารโดยนักบุญลูกานิยมที่จะแสดงตน

ดวยกิริยาทาที ความเชื่อของพวกเขาไดรับความบรรเทาจากการสัมผัส จากอะไร

ที่จับตองได จากอารมณ จากการทําตนเปนผูวางเปลา แทนอะไรๆ ที่เปนนามธรรม”

 เมื่อช้ีใหเห็นวาสตรีมีความสัมพันธกับพระเยซูคริสตเจาตางกับบุรุษอยางไร

แลวผูเทศนอธิบายวา “สตรี” “อยูกับ” พระเยซูคริสตเชนเดียวกันกับบรรดาอัครสาวก

สิบสององค  พวกเธอทําใหชะตากรรมของบรรดาอัครสาวกเปนชะตากรรมของตนเอง

แตพระวรสารเพ่ิมอีกเร่ืองหน่ึงเก่ียวกับพวกเธอโดยเฉพาะ “พวกเธอคอยรับใชปรนนิบัติ

พระเยซูคริสต”

 เมื่อกลาววาปฏิกิริยาของบรรดาสตรีเหลานั้นสอดคลองกับพระวรสาร

อยางล้ําลึกแลวผูเทศนตั้งขอสังเกตวา พวกเธอไมเคยตั้งคําถามกับพระเยซูเฉกเชน

อัครสาวกถาม เชน “พระเจาขา มีนอยคนใชไหมที่รอดพนได” (ลก 13:23) หรือ 

“พระอาจารย ขาพเจาจะตองทําสิ่งใดเพื่อจะไดชีวิตนิรันดร” (ลก 10:25)

 ตรงกันขามผูเทศนตั้งขอสังเกตวา การประกาศของพวกเธอนั้นเปนรูปธรรม

เชน “หญิงที่ใหกําเนิดและใหนมเลี้ยงทานชางเปนสุขจริง” (ลก 11:27)

 เกี่ยวกับบทบาทสตรี ผูเทศนกลาววามี “ความจริงเชิงอารมณพิเศษที่เขา

มาชวยหลอหลอมความเชื่อ ดังนั้นจึงไมถูกจองจําเฉกเชนนักโทษ ซึ่งบอยครั้งเกิด

กับความเชื่อของเรา คือ ชอบใชเหตุผล ทุกอยางตองตรงตรรกะ ดําเนินชีวิตอยาง

เครื่องจักรไปตามธรรมเนียมประเพณี ตองปกแนนอยูในกรอบ” แตบทบาทสตรี

เปนการที่ไดสัมผัสกับชีวิตประจําวันที่โปรย “น้ําหอมใหกับความเชื่อ”

 ผูเทศนยังตระหนักดีวา สตรีในพระวรสารโดยนักบุญลูกา เชน สตรีแหงกรุง

เยรูซาเล็ม หรือแมหมายแหงตําบลนาอิมคร่ําครวญรองไห  ผูเทศนบอกวานักบุญ

เกรโกรีแหงนาซีอันเซนอธิบาย น้ําตาเหลานั้นวา เปนศีลลางบาปซึ่งบรรดานักบุญ

หลายองคตางมีประสบการณ

 ผูเทศนสรุปการรําพึงดวยการพูดถึงภาพของสตรีที่ลางพระบาทพระเยซูดวย

น้ําตา  ทานตั้งขอสังเกตวา “สิ่งที่สตรีผูนั้นทําเชนนี้เทากับเปนการรับใชพระเยซู

ดุจเครื่องทดสอบสําหรับสิ่งที่พวกฟาริสีปฏิเสธที่จะกระทํา” ซึ่งเปนการตอนรับขับสู

ชนิดที่เราไมเคยไดยินมากอนซึ่งเปนสิ่งที่พระเยซูทรงตองการที่จะแสดงความชื่นชม 

นั่นคือ ความกระหายที่แสดงออกดวยน้ําตา  เปนเรื่องที่เราตองเอาเปนแบบฉบับ

ในการปฏิบัติ

 สําหรับตอนบายวันอังคารพระสงฆชาวโปรตุเกสผูเทศน นําการไตรตรอง

เกี่ยวกับขอความตอนหนึ่งจากพระวรสารโดยนักบุญยอหน “หลังจากนั้น พระเยซูเจา

ทรงทราบวาทุกสิ่งสําเร็จแลว จึงตรัสวา “เรากระหาย” พระคัมภีรตอนนี้จึงเปนจริง

ดวย” (ยน 19:28)  

 ยังมีอีกหลายเหตุการณในพระวรสารโดยนักบุญยอหนที่ชวยใหเราเขาใจถึง

พระวาจาของพระเยซู เชน เม่ือพระเยซูทรงกระหายแลวขอนํ้าด่ืมจากหญิงชาวสะมาเรีย 

(ยน 4:13-15) และเมื่อพระองคทรงประกาศวา “ผูที่เชื่อในเราจะไมกระหายอีกเลย” 

(ยน 6:35)

 คุณพอผูเทศนกลาววานักบุญเทเรซาแหงกัลกัตตามีประสบการณกับความ

กระหายของพระเยซู “ดวยประสบการณที่เรนลับ”

 “ในหนทางแหงกายภาพเกือบทุกอยางทานสัมผัสไดถึงความกระหายของ

พระเยซูที่เรียกรองใหเธอรับใชผูหิวกระหาย คนที่ถูกทอดทิ้ง และคนที่ยากจนที่สุด”

 ผูเทศนกลาววาพระจิตเจาจะทรงเปนผูที่ทําใหความกระหายของเราอิ่มหนํา

 “แมในความทุกข การถูกเบียดเบียน หรือความเจ็บปวยเราถูกเรียกรองใหตอง

ดําเนินชีวิตดวยความชื่นชมยินดี  เราถูกเรียกรองใหดําเนินชีวิตในทุกสถานการณ

ดวยความหวังทรงชีวิต เพราะเหตุใดหรือ?  เพราะพระจิตซึ่งเปนพระเจาทรงเปนพลัง

และเปนลมที่พัดอยูในตัวเรา” 
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(อานตอหนา 11)

พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน

ฆราวาสมิใชคนรับใช
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับบรรดา

พระสังฆราช  ประมาณ 50 องค  ที่อาสนวิหารซานดิ-

อาโก  ประเทศชิลี  บายวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 2018  

มีขอความบางตอน  ดังนี้

 “ปญหาหนึ่งที่สังคมปจจุบันกําลังพบ คือ ความ

รูสึกถูกทําใหเปนกําพรา  ไมเปนของใคร  ความรูสึก

แบบหลังนวยุค (Postmodern)  นี้แพรเขามาในเราและ

ในสถาบันนักบวชของเรา  เราเร่ิมคิดวาเราไมเปนของใคร  

เราลืมวาเราเปนสวนของประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา  

และพระศาสนจักรมิได เปนหัวกะทิของชายหญิง

ผูถวายตัว  พระสงฆ  และพระสังฆราช   ปราศจาก

ความตระหนักวาเปนประชาชนคนหน่ึง  เราก็ไมสามารถ

สนับสนุนชีวิต  กระแสเรียก  และศาสนบริการของเรา  

เพื่อจะลืมสิ่งนี้ได... ตองเสี่ยงและการบิดเบือนทั้งสวนตัว

และในชุมชน  จากประสบการณของเราเองวา  พระเจา

ทรงมอบพระศาสนจักรกับเรา  การขาดความตระหนัก

เรื่อง (เรา) เปนผูรับใชของประชากรของพระเจา  มิใช

เปนนาย  อาจจะทําใหเราถูกผจญ  ซ่ึงทําลายงานธรรมทูต

มากที่สุด  วาเราสงเสริมใหพระสงฆ  นักบวช มีอํานาจ 

(Clericalism)  ซึ่งจบเหมือนภาพลอกระแสเรียกที่เรา

ไดรับ

 ความลมเหลวที่เราตองตระหนักวาพันธกิจ

เปนของพระศาสนจักรทั้งหมด  มิใชของพระสงฆหรือ

พระสังฆราชคนหนึ่งคนใด  จํากัดมุมมอง... ขอใหเรา

ชัดเจนเรื่องนี้    ฆราวาสมิใชลูกหนี้หรือลูกจางของเรา...

การสงเสริมใหพระสงฆ นักบวช มีอํานาจเกินไปจะ

คอยๆ ลดบทบาทดานประกาศก  ซึ่งพระศาสนจักรตอง

เปนประจักษพยาน  ทําใหขาดแรงกระตุนการแบงปน

และขอเสนออื่นๆ ... ทําใหลืมทัศนวิสัย  และการประกอบ

พิธีกรรมของพระศาสนจักรวาเปนของประชากรทุกคน

ของพระเจา (เทียบ LG 9-14)  มิใชของบางคนที่ได

รับเลือกและผูรูแจงบางคนเทานั้น
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คําสอน 5 นาที (ตอจากหนา 10)

 ขอใหเราระวังการผจญน้ี  เปนพิเศษในบานเณร

ตางๆ และตลอดกระบวนการอบรม  พอตองยืนยันวา  

พอสนใจการอบรมสามเณร  พวกเขาเปนผูอภิบาลรับใช

ประชากรของพระเจา  ดังที่ผูอภิบาลควรเปน  โดยผาน

เครื่องมือสอนขอความเชื่อ  วินัย  ศีลศักดิ์สิทธิ์  โดยอยู

ใกลชิดกับประชาชน  โดยอาศัยงานเมตตา  และดวย

ความตระหนักรูวาพวกเขาเปนประชากรของพระเจา  

บานเณรตองเนนวา  พระสงฆในอนาคตตองสามารถ

รับใชประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา  รูความแตกตาง

ของวัฒนธรรมและปฏิเสธการผจญ  สูการสงเสริมอํานาจ

ของพระสงฆ    พระสงฆเปนศาสนบริกรของพระเยซู

คริสตเจา    พระเยซูเจาเปนบุคคลสําคัญในหมูประชากร

ของพระเจา  พระสงฆในอนาคตตองรับการฝกอบรม

ดวยมุมมองสูอนาคต  เพราะศาสนบริการของพวกเขา

จะอยูในสังคมโลกียะ  นี่เปนขอเรียกรองที่เราผูอภิบาล

ตองใสใจเตรียมพวกเขาใหดีที่สุด  เพื่อปฏิบัติพันธกิจ

ในสภาพแวดลอมท่ีเปนจริง  มิใช “สถานการณอุดมคติ” 

มีความเปนพี่นองหนึ่งเดียวกับประชากรทั้งมวลของ

พระเจา   กาวเดินไปดวยกัน  สนับสนุน ใหกําลังใจ

ฆราวาสในบรรยากาศแหงการไตรตรองและกาวไปดวย

กัน  ซึ่งเปนลักษณะสําคัญ 2 ประการของพระสงฆ

อนาคต   ขอใหเราเลิกการสงเสริมอํานาจพระสงฆ  นักบวช

เกินไป และโลกอุดมคติ ที่เราคิดแตไมสัมผัสชีวิตใคร

เลย”

 แปลจาก L’Osservatore Romano 3 (19 

มกราคม 2018), หนา 11.

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
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หมายเหตุ (ตอจากหนา 18)

ผูเขียนกอปรดวยบุคคลหลายประเภท

 โยชัวพูดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจวาควรจะใชศัพทคําไหนเพ่ือหาบุคคล

ที่จะสามารถอธิบายถึงประเด็นไดดีที่สุด เขาอางถึงบทความหนึ่งที่เขียนโดยพระอัคร-

สังฆราชชาวอารเจนตินาที่ชื่อวิคเตอร แฟรนานเดซ (Victor Fernandez) ซึ่งเปน

เพื่อนสนิทคนหนึ่งของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่เขียนเกี่ยวกับคําวา ‘Encoun-

ter’ (การเผชิญหนา/การสัมผัส) และบทความเรื่อง “Mercy” (พระเมตตา) เขียนโดย

พระอัครสังฆราชชาวแคนาดาที่ชื่อดอน โบเล็น (Don Bolen) “ซึ่งปฏิบัติเมตตากิจ

เปนงานหลักประการหนึ่งแหงพันธกิจของทาน”

 ซินดี้ (Cindy) กลาวอยางอารมณดีวานี่เปน “เรื่องงายมาก” ที่จะชวนให

นักเขียนชวยกันเขียนหนังสือเลมนี้ เธอเผยวามีปญหาอยูอยางเดียวคือ พวกเขา

ตองการใหครึ่งหนึ่งของผูเขียนเปนสตรี  ในที่สุดก็ไดมา 20 คน จากจํานวนทั้งหมด 

54 คน เพราะสตรีหลายคนที่ Cindy ติดตอ “มีงานยุงกับครอบครัวและลูกๆ หรือ

มิฉะนั้นก็กําลังวิ่งเตนหางานใหม”

เสียงจากเยาวสตรี

 โยชัวตั้งขอสังเกตใหเห็นถึงความสําคัญที่ตองมี “การผสมผสานชื่อที่ผูคน

ทั้งรูจักและไมรูจัก” ของนักเทววิทยาหนาใหม เชน Nontando Hadebe จากประเทศ

ซิมบับเว ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่อง Ecumenism (คริสตศาสนสัมพันธ) และนักเขียน

จากสหรัฐที่ชื่อ Jordan Denar Duff ner ที่เขียนเรื่อง “Youth” (เยาวชน) ในบริบท

เกี่ยวกับการเสวนาระหวางคริสตชนและมุสลิม

ประเด็นที่ทาทาย

 ในบรรดาบทความที่ลอแหลมที่สุดในหนังสือดังกลาวคือ “ความไมรูจัก

รับผิดชอบของพระสังฆราช” เขียนโดย Katie Grimes จากมหาวิทยาลัย Villano-

va แมจะเปนเรื่องที่อานยาก โยชัวกลาววา “ขาพเจาคิดวามันแฟรมาก และขาพเจา

ก็คิดดวยวาผูอานคงจะช่ืนชอบกับความจริงที่เรากําลังดําเนินการอยูกับสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส ถึงแมวาพระองคอาจจะยังทําไมไดแบบใหดีที่สุด”

        ซินดี้กลาวเพิ่มเติมวาผูเขียนมีอายุระหวาง “20 ถึง 70 ป” เพื่อสนับสนุน

ใหมีการ “อภิปรายกันหรือถกเถียงกันอยางจริงจังในประเด็นตางๆ” ที่สมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกรอง มีศัพทอยูคําหนึ่งที่ไมปรากฏอยูในหนังสือเลมนี้คือ

คําวา “Hypocrisy” (หนาไหวหลังหลอก) ซึ่งเธอบอกวา “เราไมสามารถหาใครพรอม

ที่จะเขียนเรื่องนี้” (ขาวนี้แปลและแบงปนโดยมงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต)

          ความนาทึ่งของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเหมือนกําลังจะบอกเราวา

ถาโลกเต็มไปดวยความทาทาย ใหเผชิญมัน

ถาโลกสรางคําถามใหม ๆ มากมาย จงตอบ

ถาโลกมีมุมที่เศราโศก จงเปนความยินดีนั้น

ถาโลกเคยผานอะไรมา แลวย่ําอยูกับท่ี จงกลาทาทาย แตจงรักษาใจใหสงบ

 ขอบคุณผูนําที่นารักตลอดกาล ผูสืบทอดตําแหนงและอํานาจจากนักบุญ

เปโตรอัครสาวก การเชิญชวนในวันที่พระองคทรงรับตําแหนงพระสันตะปาปา ยังกอง

ดังอยูในใจของพวกเราคริสตชน เราจะสวดใหพระองคเสมอ ๆ เราจะขอใหพระองค

ทรงมีพระพลานามัยเขมแข็ง และพระปรีชาญาณที่ซื่อตรง รอบคอบ

 ขอพระองคทรงพระเจริญ

บรรณาธิการบริหาร
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ยวง บัปติสตา เกษม ทรัพยเจริญ วันเสารที่ 17 

กุมภาพันธ 2018 ที่วัดพระมหาไถ ซอยรวมฤดี

 พระคุณเจาวีระ เทศนใหขอคิดวา “ในชีวิต

เราจะมาเขาวัดมากกวา 2 ครั้งไดหรือไม ตั้งแตเวลา

ที่เกิดมา เรารับศีลลางบาป เราก็มีพอแมพี่นองนําเรา

เขามาในวัด แลวอีกครั้งคือเวลาที่เราเสียชีวิต ตอนไหน

ที่มีคนที่เขามาในวัดมาสวดภาวนาและใหกําลังใจเรา

มากกวากัน พอคิดวาตอนเกิดคงมีนอย แตตอนที่เรา

สิน้ใจจากโลกนีไ้ปแลว ซึง่ไมวาในศาสนาใด เรากจ็ะมพีธิี

ตามหลักทางศาสนา ผูคนท่ีเปนเพื่อน เปนญาติพี่นอง 

เปนลูกๆ เปนคนที่เกิดในชุมชนคริสตชน หรือเพื่อน

รวมงานของพวกลูกๆ ก็มาชุมนุมกันเพื่อทําพิธีปลงศพ

ใหกบัผูลวงลบั นบัเปนส่ิงทีดี่ เราจะไดมโีอกาสฟงขอความ

จากพระคัมภีร ซ่ึงเปนความจริงของชีวิต และเตือนใจ

เรา ท่ีเรายังมีชีวิตอยู แตในเวลาเดียวกันเราก็อธิษฐาน

ภาวนาตอพระเจาไดโปรดใหชวิีตของผูลวงลบัเปนพเิศษ

ใหอยูในความรักของพระเจา ของบรรพบุรุษ และของ

ผูศักดิ์สิทธิ์ในอาณาจักรพระเจา หรือวาในสวรรค

 จากขอความในพระคัมภีร บทอานที่หนึ่ง พอ

ประทับใจขอความหนึ่งคือ “อยาเหนื่อยหนาย หรืออยา

ทอใจในการทําความดี” และขอความจากพระวรสาร

นกับุญมทัธวิเตอืนใจเราวา “พวกเรานัน้ตองเตรยีมพรอม

ไว เพราะวาไมมีใครอยูในโลกน้ียืนยาว” และเมื่อพูดถึง

ชีวิตท่ียืนยาว ก็คิดวา เปนบุญ เปนพระพร เพราะวา

ชีวิตของเราแตละคน และเปนพิเศษของยวง บัปติสตา 

เกษม ทรัพยเจริญ สิ้นใจเมื่ออายุ 84 ป ในวันที่ 13 

กุมภาพันธ 2018 ซึ่งอีก 2 วัน คือวันที่ 15 ก็จะเปนวัน

เกดิครบ 85 ป จงึเปนโอกาสทีพ่ออยากจะเชิญชวนพีน่อง

และเตือนใจตนเองวา เราอยากจะจากโลกนี้ไปอยางไร 

ซึ่งเปนขอความในพระคัมภีรที่เตือนใจตัวพอเองดวย

เหมือนกนัวา ชวีติของเรา เราตองเตรยีมพรอม ชวิีตของ

คนที่เจ็บไขไดปวย เปนระยะเวลาถึง 6 ป เกือบ 7 ปนั้น

เปนชวงเวลาแหงพระพร ถาเราเชื่อในหลักของนักบุญ

เปาโลที่วา “ทุกสิ่งที่เกิดเปนผลดีตอผูรักพระเจาเสมอ” 

 ครอบครัว “ทรัพยเจริญ” พอรูจักในชวงที่พอ

อยูที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน พออานอุดมสาร

และอุดมศานต ของเราคาทอลิกทุกฉบับทั้งรายเดือน

และรายสัปดาห ก็จะเห็นโฆษณาของบริษัทวูดเทค 

มานานนับ 20 ป ที่พอเคยอยู ท่ีอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ทางครอบครัวของคุณเกษม คุณนวลละออ

และลกูหลาน ก็ใหความชวยเหลอื ลงโฆษณาในอดุมสาร

และอุดมศานต เปนสิ่งที่แสดงวา ทําไดสม่ําเสมอ

ทุกสัปดาห ทุกเดือน ชวยเหลือสนับสนุนการพิมพ

คาทอลิกมาโดยตลอด 

 ครอบครัว “ทรัพยเจริญ” เปนครอบครัวที่ใจดี 

ศรัทธาในพระเจา ดังที่พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย

กิจบุญชู เขียนไวในหนังสือที่ระลึกพิธีปลงศพ ที่วา 

“ใครเชื่อในเรา แมตายไปแลว ก็จะมีชีวิต และทุกคน

ที่มีชีวิตและเชื่อในเรา ก็จะไมมีวันตายเลย” (ยน 11:

25-26) 

 คุณยวง บัปติสตา เกษม ทรัพยเจริญ เปน

คริสตชนคาทอลิกที่มีความเชื่อภักดีและศรัทธาในองค

พระผูเปนเจา เปนคริสตชนผูปฏิบัติศาสนกิจดวยความ

อาลััยรัก (ตอจากหนา 20) เลื่อมใส พรอมเสมอและอุทิศตนเพ่ือกิจการตางๆ

ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยตลอดชีวิต 

เปนทีป่ระจกัษ ควรแกการยกยองและชืน่ชม  “ศาสนกิชน

ที่ดีของพระศาสนา”

 เร่ิมตนวันนี้ ยอมสงตอวันหนา คนเราเกิดมา

แลว ก็ตาย ตัวตายแตชื่อยังอยู หากชั่วชีวิตประพฤติดี 

ประกอบคุณงามความดี บําเพ็ญบุญ บําเพ็ญกุศล ช่ือ

ยังคงอยูในความทรงจําของผูคนในสังคมเสมอ “เปน

ความดี เปนผูที่เจริญ”

 คุณยวง บัปติสตา เกษม ทรัพยเจริญ คริสตชน

ที่ดี พลเมืองดีของประเทศชาติ มุงมั่น ทําความดีมา

ตลอดชวีติ ฉะนัน้การจากโลกนีไ้ป “ดคูลายกบัเปนความ

ทุกข การจากกนัไปดเูหมอืนเปนการสญูเสยี แตท่ีไหนได 

เขากลับอยูเย็นเปนสุข และหวังเปนอยางยิ่งวา เขาจะได

ชีวิตอมตะ” (ปชญ 3:2-4)”

 ยวง บัปติสตา เกษม ทรัพยเจริญ เกิดวันพุธ

ที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2476 ที่ ต.บานแพน อ.เสนา 

จ.พระนครศรีอยุธยา เปนบุตรของคุณโสภา และคุณ

มะลิ ทรัพยเจริญ 

 คุณเกษม เปนบุตรคนท่ี 6 มีพ่ีนองรวมบิดา-

มารดา 9 คนดงันี ้1. นายวชิติ ทรพัยเจรญิ (ถงึแกกรรม) 

2. นายโสภณ ทรพัยเจรญิ (ถงึแกกรรม)  3. นางเสนอ 

ศรีเจริญ (ถึงแกกรรม)  4. นายสนั่น ทรัยพเจริญ 

(ถึงแกกรรม)  5. นางทองสุข ทรัพยเจริญ (ถึงแกกรรม) 

6.นายเกษม ทรัพยเจริญ (ผูวายชนม) 7. นายเกษตร 

ทรัพยเจริญ (ถึงแกกรรม)  8. นางวันเพ็ญ ศาลิคุปต 

9. นางเบญจวรรณ ศรีมหาวงษ

ประวัติการศึกษา 

 โรงเรียนวัดกระโดงทอง ต.บานแพน อ.เสนา 

จ.พระนครศรีอยุธยา

 โรงเรียนเซนตคาเบรียล กรุงเทพฯ

ชีวิตสมรส 

 สมรสกับมารีอา นวลละออ ทรัพยเจริญ และ

มีบุตร ธิดา 6 คน ดังนี้  1. มารีอา นวลทิพย 

ทรัพยเจริญ สําเร็จการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

Western IIIinois University, USA สมรสกับนิโคลัส 

ชยุต สุวรรณพิมลกุล มีบุตร ธิดา รวม 2 คน แพทริค 

เบญจมินทร สุวรรณพิมลกุล และโฟสตินา เยอราด 

ณัฐชา สุวรรณพิมลกุล

 2. ปเตอร เกษมศักดิ์ ทรัพยเจริญ สําเร็จ

การศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of 

Redlands, USA

 3. ยวง บัปติสตา เกรียงศักดิ์ ทรัพยเจริญ 

สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรีดานการโรงแรม จาก Uni-

versity of Western Sydney, Australia 

 4. มารีอา กรรณิการ ทรัพยเจริญ สําเร็จ

การศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Western IIIinois 

University, USA

 5. ยอแซฟ เกรียงไกร ทรัพยเจริญ สําเร็จ

การศึกษา ปริญญาโทเศรษฐศาสตร Western IIIinois 

University, USA สมรสกับนางจรัสศรี  ทรัพยเจริญ 

มีบุตร ธิดา รวม 2 คน แคธรีน แหงอเล็กซานเดรีย 

กวิสรา ทรัพยเจริญ และไมเคิ้ล กวินท ทรัพยเจริญ 

 6. แพททริค กองเกียรติ ทรัยพเจริญ สําเร็จ

การศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Western IIIinois 

University, USA

ประวัติการทํางาน

 คุณเกษมเริ่มตนทํางานที่บริษัท โตโยตา ธนบุรี 

จํากัด ตําแหนงผูแทนขาย

 บริษัท สยามกลการ จํากัด ตําแหนงผูจัดการ

แผนกอะไหล

 บรษิทั สยามนสิสนั ดเีซล จาํกัด ตาํแหนงผูจดัการ

ฝายขาย 

 กอนมาประกอบธุรกิจสวนตัวกับคุณวิชิต และ

คณุโสภณ นาํเขาและจดัจาํหนายโพลยีรูเีทนเคมเกลซจาก

อเมริกา  และสียอมไมจากอังกฤษ คุณเกษมและพี่ชาย

รวมกันบุกเบิกการใชยูรีเทนเคลือบไมคุณภาพเยี่ยม

เปนเจาแรกในประเทศไทย รวมทัง้บกุเบกินาํเขาสยีอมไม 

มาใชในงานไมภายนอกเปนเจาแรกในประเทศไทย

 ดวยความมุงมั่นที่จะเปนผูผลิต เพื่อสราง

ความยั่งยืนทางธุรกิจ บริษัทจึงไดขยายงานสรางโรงงาน

ผลิตสี ที่ใชระบ PLC. ในการควบคุมการผลิตและได 

License Technology การผลิตเคมเกลซ มาผลิตใน

ประเทศไทย และไดสราง Brand สินคาวูดเทคสียอมไม  

จนขยายงานสูสีทาอาคารในที่สุด

 คุณพอเกษมยึดม่ันในอุดมการณ ซื่อสัตย 

สามารถ ขยันในการทํางานเสมอมา ทานพูดกับลูกๆ 

เสมอวา “ความสําเร็จในชีวิตพอ หาใชฝมือของทาน

แตอยางใด แตลวนมาจากพระพร และน้ําพระทัยของ

พระเปนเจาทั้งสิ้น”

 ทานเปนตนแบบของ “ความรักและการใหอภัย” 

เปนคนท่ีรักครอบครัว รักคุณแม ลูกๆ และโดยเฉพาะ

หลานๆ ทุกคนมาก ทานมีความรักมั่นคงตอพระ

เปนเจา สวดภาวนาอยางสม่ําเสมอไมวาในยามสุข หรือ

ยามทุกข ท้ังขอบพระคุณสําหรับทุกสิ่งท่ีเขามาในชีวิต 

วอนขอพระเมตตาใหทุกๆ กิจการงาน เปนไปตาม

น้ําพระทัยพระองค ทุกวันอาทิตยจะเปนวันครอบครัว 

ทานจะใหเวลากับพระเปนเจาและลูกๆ ไปโบสถ และไป

ทานอาหารเที่ยงดวยกัน

 วันที่ 6 มิถุนายน 2554 คุณเกษมมีอาการ

ปวยดวยเสนเลือดตีบในสมอง ในวันนั้นอาการเบื้องตน

ไมรุนแรงนัก แตในวันที่คุณหมออนุญาตใหกลับบาน

ไปฟนฟูกายภาพ ปรากฏวามีเสนเลือดแตกในสมอง

ซีกหนึ่ง แมการผาตัดจะผานพนไปดวยดี แตระหวาง

พักฟนอยูในหองไอซียู ปรากฏวาเกิดลิ่มเลือดไปอุดตัน

ที่สมองอีกซีกหนึ่ง ทําใหทานปวยหนัก

 ในวาระสดุทายเม่ือวนัศกุรที ่11 มกราคม 2561 

คุณเกษมมีอาการทองบวม ปสสาวะขัด หมอตรวจพบ

สาเหตุอาการปวยของทานคือ มีนิ่วไปอุดที่ทอทางเดิน

น้าํด ีทําใหตบัอกัเสบ แมวาการผาตดัเอานิว่ออกจะสาํเรจ็

ลุลวงดวยดี แตกลับมีอาการตัวเหลืองมากขึ้น แพทย

วินิจฉัยวา ทานเปนไตเนื่องจากโรคตับ รางกายทาน

ออนแอลงทุกวัน เพราะไตไมสามารถขับของเสียออกได 

 คณุเกษม ถงึแกกรรม เวลา 08.22 น. ของวนัที ่

13 กุมภาพันธ 2561 รวมอายุ 84 ป 



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 12 ประจําวันที่ 18-24 มีนาคม 2018 หนา 15

  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 เปดและเสกวัดวันเสาร

ที่ 24 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชซิลวีโอ 

สิริพงษ จรัสศรี เปนประธาน 

   วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ทาใหม ฉลองวัด

วันเสารที่ 28 เมษายน เวลา 10.30 น.  

 

 วัดอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข (วิเชียรบุรี)

จ.เพชรบูรณ ฉลองวัดวันเสารที่ 10 มีนาคม เวลา 

10.30 น.

 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

 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-

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

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

 วัดนักบุญยอแซฟ บานถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดร-

ธานี ฉลองวัดวันเสารที่ 17 มีนาคม เวลา 10.30 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เปนประธาน 

 วัดนักบุญยอแซฟ บานหนองทามนอย จ.

อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสารที่ 17 มีนาคม เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา เปน

ประธาน

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

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

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
 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

 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม 

แผนกสตรี ขอเชิญรวมงานเสวนาโอกาสวันสตรีสากล

2018  “สตรีในรอบ 450 ป ของคริสตศาสนา

ในประเทศไทย” วันอาทิตยที่ 18 มีนาคม 2018 

เวลา 09.00-12.30 น. ที่หองประชุมใหญบานเซเวียร 

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ

 ฉลองบานเณรนักบุญยอแซฟ (บานเณรเล็ก) 

อ.สามพราน  จ.นครปฐม วันอาทิตยที่ 18 มีนาคม

2018 เวลา 10.00 น. พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร  

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เปนประธาน 

 กลุมฆราวาสแพรธรรม ขอเชิญรวมแบงปน

พระวาจา วันอาทิตยท่ี 25 มีนาคม 2018 โดยคุณพอ

ปรีชา ย่ังยืน เวลา 13.00 น. ท่ีตึกวันทามารีย ช้ัน 2 

วัดเซนตหลุยส ถนนสาทร สนใจติดตอคุณจอน โทร. 

08-1490-9371

 สมาคมศิษยเกา ขอเชิญศิษยเกาดรุณา-นารี รวม

กิจกรรม “งานพบปะสังสรรคศิษยเกาดรุณา-นารี 

และมุทิตาจิต” ครูมนัส บรรเลงจิต ครูวิศักด์ิ ศรี-

มงคล ครูธาดา (เสวย) อองนาวา ครูธีรนาถ ศรี-

มงคล วันอาทิตยท่ี 25 มีนาคม 2018 เวลา 11.00-

14.00 น. ท่ีรานอาหารหัวปลา ชองนนทรี พระราม 3 

ติดตอสอบถามหองธุรการ โทร. 0-3470-3210 ครู

สุพัตรา โทร. 08-6828-9757

 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

 ตาราง Lectio Divina ค.ศ. 2018 หัวขอ “ฟนฟู

ชีวิตในพระจิต” วันพุธที่ 4 เมษายน / วันพุธที่ 16

พฤษภาคม / วันเสารที่ 2 มิถุนายน ที่ Grand 

Lord Hotel / วันพุธที่ 4 กรกฎาคม / วันพุธที่

8 สิงหาคม / *6-9 กันยายน (วันพฤหัสบดี - 

วันอาทิตย) เขาเงียบประจําปที่ลาดกระบัง / วันพุธที่ 

3 ตุลาคม /  วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน / วันพุธที่ 5 

ธันวาคม ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถาม

คุณวันดี  เจริญพงศชัย โทร. 08-4105-8585

 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 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810    

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 วัดแมพระประจักษแหงภูเขาคารแมล สอง-

พี่นอง จ.สุพรรณบุรี วันเสารที่ 10 มีนาคม 2018   

เวลา 10.00 น.  

เสกสุสาน

เพราะเห็นแก�ข�าวดี
...........................................................โดย: น้ําผึ้ง

“ขาพเจาทําทุกอยางเพราะเห็นแกขาวดี”

(1โครินธ 9:23)

 หนาที่การงานในแตละวัน บางครั้ง บางที 

บางชวงเวลามนักท็ําใหเรารูสึกเบื่อหนาย จาํเจ ซ้าํซาก

ทดทอ เหนื่อยหนาย แตก็นาแปลกใจที่เรายังคง

เดินหนาฝาฟนความรูสึกเลวรายนั้นไปจนไดเสมอ

เราใชพลังสวนไหนในการขับเคลื่อนชีวิตท่ีนาทดทอ

น้ันหรือ ภาระงานของโลก ถูกพลังแหงความตองการมี 

ตองการได เพื่อสนองความสะดวกสบายใหแกชีวิต

ตนเองและครอบครัวที่ตนรัก

 สิ่งเหลานั้นทําใหเรามีแรงพลังขับเคลื่อน

ชีวิตตอไป พลังนี้เกิดจากการที่เรามีจุดมุงหมายของ

ชีวิต มีผูอยูเบื้องหลังที่เปนความรักของเรา ทําใหเรา

สามารถฟนฝาความทุกขยากลําบากไปได แตภาระ

งานของวิญญาณนี่สิที่ยากนัก! ภาระงานแหงการ

ทําหนาที่ลูกของพระ หนาที่ในการประกาศขาวดี

ถูกเรียกรองใหทําโดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

หากเปาหมายของเราลางเลือน มองพระเจา  มอง

ชีวิตนิรันดรไมชัดเจน จะมีพลังใดเลาที่จะขับเคลื่อน

ภาระงานของพระไปไดอยางราบรื่น

 ในเมื่อภาระงานของโลก มีผลเปนรูปธรรม

ในทุกดาน แตภาระงานของวิญญาณ กลับมีผล

เปนนามธรรมที่ไขวควาก็ไมเห็น โยบพูดวา “ขาแต

พระเจา ขอทรงระลึกวาชีวิตของขาพเจาเปนเหมือน

ลมวูบเดียว ตาของขาพเจาจะไมเห็นอะไรดีอีกเลย” 

(โยบ 7:7)

 จริงทีเดียว ถาเราทุมเททั้งชีวิตจิตวิญญาณ

เพื่อเปนคนของโลก เราก็จะวุนวายวนเวียนอยูบน

อํานาจ ชื่อเสียง คําชื่นชมยินดี  ความอยากมีอยาก

ไดไมสิ้นสุด แตแทจริงแลว ทุกชีวิตที่อาศัยอยูบนโลก

ก็เปนเพียงบานพักชั่วคราวเทานั้น ลวงวันเวลาผัน

ผาน ทุกสิ่งอยางก็ดับสูญสิ้นไป เมื่อยังเล็ก เราก็ยัง

มองเห็นความเปนอนิจจังนั้นเลือนราง แตเมื่อวัยวัน

ลวงเลยมาชวงหนึ่ง เราก็เรียนรูไดวา ชีวิตนั้นก็เปน

อนิจจัง ส่ิงท่ีคงเหลือไวใหลูกหลานจดจําเปนแบบอยาง

ก็คือคุณงามความดี โยบเตือนใจขาพเจาวาชีวิตบน

โลกใบนี้เปนเพียงลมแควูบเดียว แลวมันก็จะผันผาน

ไปไมจีรังยั่งยืน

 ดังนั้นหนาที่ของขาพเจาในฐานะลูกของ

พระคือตองไมละทิ้งการประกาศขาวดี ทั้งดวยคําพูด

และกิจการที่กระทําในแตละวัน ฝกตนเองที่จะเรียนรู

การเปนผูใหโดยปราศจากการรับ ยอมรับท่ีจะผิดหวัง  

ถูกดูหมิ่นดูแคลน  และการเปนผูรับใชดวยใจยินดี
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับเพื่อน ๆ เยาวชนที่รัก  เทศกาลมหาพรตเริ่มตนอีกครั้งหนึ่งแลว

นะครับ ในวันพุธรับเถาที่ 14 กุมภาพันธ 2561 โอกาสนี้ พี่ไดมีโอกาสอานสาสน

มหาพรต 2561 ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และพระสังฆราชฟลิป บรรจง 

ไชยรา ไดเขียนถึงพี่นองคริสตชน และอยากจะนํามาแบงปนกับนอง ๆ ในโอกาส

เทศกาลมหาพรตนี้ดวยครับ 

 เนื้อหาสาระสําคัญในสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเชิญชวน

ใหเราใชชวงวันเวลา ในเทศกาลมหาพรต เพื่อสํารวจตัวเอง “กลับมาหาพระคริสต-

เจาดวยความเต็มใจ และในทุกแงทุกมุมแหงชีวิต” ใหเราดําเนินชีวิตในชวงเทศกาล    

มหาพรตนี้ “ดวยความกระตือรือรนพรอมกับเสริมพลังดวยการทําบุญใหทาน ถือศีล

อดอาหาร และสวดภาวนา”

 พระองคทรงใหแงคิด เพื่อเราเยาวชนจะไดรับแรงบันดาลใจ และตื่นตัว 

“เพราะความอธรรมจะเพิ่มมากขึ้น ความรักของคนจํานวนมากจะเย็นลง” (มธ 24: 

12) ความอธรรมจะเกิดขึ้นก็เพราะผลงานของประกาศกเทียม ซึ่งจะมาในหนากาก

ของ “หมองู” ที่ปนอารมณมนุษยเพื่อใหตกเปนทาส แลวนําไปสูที่ที่พวกเขาตองการ 

เชนหลงไปกับความสุขชั่วแลน หรือ ร่ํารวยเงินทองมากๆ วามันเปนความสุขแท 

อีกหนากากหนึ่งของประกาศกเทียมคือ “หมอผี” ที่ดูเหมือนจะแกปญหาความทุกข

ไดงาย ๆ แตแลวก็ปรากฏวาไรประโยชนโดยสิ้นเชิง เชน ยาเสพติด การลุมหลงใน

ความฟุงเฟอ ใหนิยมสิ่งที่สัมผัสไดภายนอก จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ชวงเทศกาล

มหาพรตนี้ จะตองมองลึกเขาไปที่ใจของเรา สํารวจตัวเอง และตองถามตัวเองวา เรา

ตกเปนเหยื่อคําพูดเท็จของประกาศกเทียมมากนอยเพียงไร

 พระองคทรงย้ําเตือนอีกวา อยาใหความรักในหัวใจของเราตอเพื่อนมนุษย

และสิ่งสรางของพระเจาเย็นชาลงเพราะความโลภ ความหลงใหลในเงินทอง คือ 

“รากเหงาแหงความชั่วทั้งปวง” (1ทธ 6:10) หากมีความโลภในเงิน มองเงินสําคัญ

เหนือสิ่งอื่นใด ไมชาเราก็จะปฏิเสธพระเจาและพระวาจาของพระองค พระองคทรงชี้

ใหเห็นปรากฏการณแหงความจริงวา การทําลายสิ่งสรางของพระเจาเปนประจักษ

พยานเงียบตอความเย็นชาลงแหงความรักของมนุษย เชน โลกมีมลพิษ ขยะมูลฝอย 

ทั้งบนบกและในทะเล ทองฟาก็มีเครื่องยนตที่พนพิษแหงความตายมาสูโลก แมแต

ในชุมชนมนุษยความรักอาจเย็นชาลงไดเชนเดียวกัน สาเหตุก็เพราะความเห็นแกตัว

ความเฉื่อยชาฝายชีวิตจิต การมองโลกในแงราย ถือประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง 

ทั้งหมดนี้เปนสาเหตุใหความรอนรนในหนาที่งานธรรมทูตของเราลดนอยลง

 ในโอกาสเทศกาลมหาพรตปนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสวา เพื่อ

ความรักของเราจะไมเย็นชาลง เราตอง “เสริมพลังดวยการทําบุญใหทาน ถือศีลอด

อาหาร และสวดภาวนา” นั้นก็คือการมอบสิ่งที่เราจะสามารถมอบใหไดตอเพื่อน

พี่นองชายหญิงที่มีความตองการ จําศีลอดอาหาร และเรียกรองหาพระเจาดวย

ความหวัง เพราะชีวิตคริสตชนคือการเดินทางไปพรอมกับพระเจา

 ทายสุด สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชื้อเชิญชุมชนคริสตชน ฉลอง

ศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการคืนดี ซึ่งตองเปนไปพรอมๆ กับเฝาศีลมหาสนิทตอเนื่อง 24 

ชั่วโมง ในวันศุกรที่ 9 ถึงวันเสารที่ 10 มีนาคม ป 2018 นี้ “ในแตละสังฆมณฑล

อยางนอยตองมีวัดหนึ่งที่เปดประตูติดตอกันเปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อเปดโอกาสใหมี

การนมัสการศีลมหาสนิทและการแกบาป”

 มหาพรต เชิญชวนเรา กลับมาหาพระกันนะครับ ไมตองทําอะไรมากมาย

ที่เกินความสามารถของเรา แคเพียงเราตั้งใจทําทุกสิ่งแมเพียงเล็กนอยดวยความรัก 

เทานี้ก็เพียงพอครับ แลวพบกันใหมกับเสียงเยาวชนฉบับหนา สวัสดีครับ

การรูจักหยุดเพ�่อขอบพระคุณพระเจา กอนและหลังอาหาร
ขาพเจาขอเสนอใหหันกลับมา สูความเคยชินอันงดงามนี้
และกระทําดวยความลึกซึ้ง แมเปนชวงเวลาที่สั้นมาก
แตก็เปนการเตือนวา ชีว�ตของเราตองข�้นอยูกับพระเจา 

พระสมณสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ขอสรรเสร�ญองคพระผูเปนเจา

Laudato Si’ ขอ 227

“ถาทานสุภาพถอมตนแลว คงไมมีอะไรมาทํารายทานได
ไมวาจะเปนคําสรรเสร�ญ หร�อคําดูหมิ�น
เพราะทานรูดีวาตัวทานเองเปนเชนไร
หากทานถูกตําหนิติเตียน ทานก็จะไมทอแทเสียใจ 
หากใครยกทานวาเปนนักบุญ 
ทานก็จะไมนําตัวเองข�้นไปอยูบนหิ�ง”

(นักบุญทเรซาแหงกัลกัตตา)



ปที่ 42 ฉบับที่ 12 ประจําวันที่ 18-24 มีนาคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 18

 ผมเคยนึกสนุกท่ีจะใชไอเดียของการทําหนังสือในแบบ Bookfet (บุคเฟ) 

ที่คุณศุ บุญเลี้ยง เคยมอบไอเดียแบบนี้ไวใหกับมติชน ในงานสัปดาหหนังสือ

แหงชาติ เมื่อหลายปที่แลว วิธีการงาย ๆ ก็คือ หาคนออกแบบปกสวย ๆ สัก 

3-4 แบบ ใหนักเขียน นักคิด ศิลปน นักรอง ฯลฯ ที่มีแฟนนักอาน ติดตาม

งานเขียนอยูเขียนมาคนละเรื่อง สองเรื่อง หลังจากนั้น ปริ๊นบทความแตละบท

แยกเปนแผน ๆ  เมื่อไดทั้งปก ไดทั้งเนื้อที่แยกเปนแผน ๆ  แลว ก็เอามาแขวนไว 

เหมือนเราแขวนเสื้อ ใครที่สนใจก็เริ่มดวยมีตะกราหนึ่งใบ เลือกปกที่ชอบ เรื่อง

กระดาษจากผลงานของนักเขียนที่ใช เอาเทาที่อยากได และใสตะกราไว เมื่อได

ทั้งหมด ก็นําไปสงที่จุดรวมเลม จะมีคนเย็บเลมให และหลังจากกระบวนการ

ทุกอยางก็คิดเงิน เปนวาเราไดหนังสือบุคเฟ คือหนังสือที่เราเลือกนักเขียน

ที่เราอยากอาน ในราคาที่เราอยากซื้อ ผมแคคิดเลน ๆ วา เราก็เปลี่ยนนักเขียน

เหลานั้นเปนคุณพอสัก 50 ทาน หรือ 100 ทาน เขียนมาในเรื่องเดียวกัน 

เชน “โอกาส 350 ป พระศาสนจักรไทย เราเรียนรูอะไร เราไดอะไร เราเติบโต

แคไหน…” 100 คน 100 สไตล เมื่อไดทั้งหมดมาก็ทําแบบที่วานี้ เลือกปกที่ใช 

เลือกนักเขียนที่ชอบ ในราคาที่สมเหตุสมผล ผมวานาสนุกนะ

 ถาพูดถึงหนังสือศาสนา หรือบุคคลในศาสนาที่มาแรงไมหยุด ฉุดกัน

ไมอยู ลงปกทุกปก อางอิงทุกสนาม เรื่องราวของทานยังฟงไมรูเบื่อ ทานยัง

ทําใหเราประหลาดใจ ระคนอัศจรรยใจ แตที่สุดก็ไมวายปลื้มใจ ผมคิดวา คือ

องคสมเด็จพระสันตะปาปา เมื่อผมพบหนังสือของพระองคเมื่อไร โดยเฉพาะ

ตามรานหนังสือเมืองไทย ผมจะสอยทันที อานไมอานอีกเรื่อง ในที่สุดก็เริ่มพบ

วา จากสมณสาสนเลมสุดทายจนถึงเอกสารปจจุบัน ก็ยังมีหนังสือที่พระองค

ไมไดเขียน แตเขียนถึงพระองค แลวแตวาคนเหลานั้นจะจับแงมุมไหนมาแปล

เลมลาสุดที่ผมอานชื่อ “Happiness in This Life” (ความสุขในชีวิตนี้) 

ตนฉบับเปนภาษาอิตาเลียน แตเลมที่อานเปนภาษาอังกฤษถอดความโดย 

Oonagh Stransky หนังสือเลมนี้จับแงมุมของสมเด็จพระสันตะปาปา กับ

ภาพที่ปรากฏในสื่อเสมอ ๆ คือ “ความสุข” ทําไมพระองคมีความสุข และที่สุด

หนังสือก็ใหบทสรุปวา พระองคทรงเทศนสอนเรื่องความสุข และเปนแบบอยาง

ของชีวิตคนที่มีความสุข แตเมื่อเร็ว ๆ นี้ผมเห็นขาวที่พูดถึงหนังสืออีกเลม

ที่ตั้งใจออกใหทันวาระครบ 5 ปแหงสมณสมัย หนังสือนี้มีชื่อวา “ปทานุกรม

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” เปนหนังสือที่แสดงคําศัพทพิเศษที่ใช

ในสมณสมัยของพระองค ซึ่งขาวนี้เขียนโดย Philippa Hitchen Journa-

lists Cindy Wooden and Joshua McElwee นักหนังสือพิมพวาติกัน

ซินดี้ วูดเดน (Cindy Wooden) และโยชัว แม็คเอลวี่ (Joshua McElwee) 

มีความคิดกาลไกลรวมกันในการรวบรวมรอยเรียงบทความตางๆ ที่เปนเสียง

“ฟรังซิส….
พระสันตะปาปาที่ฟังพระประสงค
ของพระเจาและเดินไปบนโลก
แหงความเป็นจริง”

ของคาทอลิก (Voice of Catholic) ที่มีชื่อเสียงจากเยาวชน นักเทววิทยา และ

นักเขียนตางๆ

 “ปทานุกรมของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” จะเปนชื่อหนังสือใหม

ซึ่งถือกันวาเปนคูมือสําคัญที่ชี้ใหเห็นถึงขอความสําคัญท่ีปรากฏในสมณสมัย

ของพระสันตะปาปาฮอรเก มาริโอ แบรโกลิโอ (Jorge Mario Bergoglio)

 เพื่อใหเสร็จทันในโอกาสครบปที่หาแหงการที่พระองคทรงไดรับการ

เลือกตั้งเปนพระสันตะปาปา หนังสือนี้เปนการรวบรวมบทความสั้นๆ 50 เรื่อง

ที่สงมาจากทั่วโลก หรืออยางที่หนาปกในเขียนวา “นี่เปนเสียงสะทอนชุดหนึ่ง

จากโลกคาทอลิก” และมากไปกวานั้นอีก  ผูเขียนบทความเหลานั้นมีทั้งพระ

คารดินัล พระสังฆราช พระสงฆ ซิสเตอร คุณแม คุณยาย นักเขียน ครูบาอาจารย 

และผูนําคริสตชนตางๆ

 การนําเอาศัพทตางๆ มาวิเคราะห เชน Careerism (อาชีพ/กระแส-

เรียก) Conscience (มโนธรรม) Dignity (ศักดิ์ศรี) Discernment (การ

ไตรตรองแยกแยะ) Field Hospital (โรงพยาบาลสนาม) Periphery (ผูที่อยู

ตามชายขอบสังคม) หรือ Throwaway Culture (การสูญเสียหรือการทิ้งๆ

ขวางๆ วัฒนธรรม) ผูรวบรวมหนังสือแสดงใหเราเห็นถึงการจัดความสําคัญแหง

พันธกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  พวกเขากลาแมที่จะพูดถึงเรื่องที่ยาก

ที่จะนําเอามาพูด เชนประเด็นที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศตอเด็ก/ผูเยาวและ

การขาดความรับผิดชอบจากบรรดาพระสังฆราช หรือการละเลยบรรดาสตรีที่มี

บทบาทผูนํา แตพวกเขาใหแนวความคิดใหมๆ ที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม

ประเพณีโบราณดานการสวดภาวนา ความเมตตา ความยุติธรรม ความชื่นชม

ยินดี และความหวัง

 หนังสือดังกลาวไดรับการตรวจแกไขโดยนักหนังสือพิมพชื่อดังแหง

วาติกันสองทานคือซินดี้ วูดเดน ซึ่งเปนหัวหนาสํานักขาว Catholic News 

Service ประจํากรุงโรม และโยชัว แม็คเอลวี่ ผูสื่อขาวแหงสํานัก National 

Catholic Reporter พวกเขาทั้งสองมาหาเราที่สตูดิโอเพื่อเจรจากันเกี่ยวกับ

การรวบรวมเร่ืองสั้นและโลกใบเดียวกันที่ยังรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระ

สันตะปาปายังไมครบถวน

 ซินดี้กลาววาหนังสือเลมนี้เปน “การรวบรวมการไตรตรองที่ใครๆ ก็เขา

ถึงไดกับคําศัพทตางๆ ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงใชโดยตลอด”  ซึ่ง

เปนการไตรตรองเชิงลึกท่ีทําโดยผูนําพระศาสนจักรและนักเทววิทยารวมถึง

จาก “ประชาชนที่อาศัยอยูตามแหลงยากจนของพระศาสนจักรดวย ซึ่งมอบการ

อธิบายที่เปนรูปธรรมและมีประสบการณดานชีวิตจริง

(อานตอหนา 13)
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“วันพุธรับเถ้า” คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เจ้าอาวาสวัดนักบุญโยเซฟ

บ้านโป่ง เป็นประธานพิธีโปรยเถ้าในวันพุธรับเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต วันที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2018  

“กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ 2015 กับการประกาศข่าวดี” 

แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด

อบรมความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2018 หัวข้อ “กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ 2015 กับ

การประกาศข่าวดี” โดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับ 

PMG BKK และคริสตชนที่สนใจ ที่ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารีย์ โรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน 31 คน

“มิสซาตรุษจีน” คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันตรุษจีน พร้อมด้วย 

คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ จิตตาธิการอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ หลังมิสซา 

มีเสกส้มและแจกให้สัตบุรุษ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018 ที่อารามคาร์แมล 

กรุงเทพฯ

“มิสซาตรุษจีน” คุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณวันตรุษจีน พร้อมด้วยคุณพ่ออิทธิพล ศรีรัตนะ หลังพิธีมี 

เสกส้มให้พรวันปีใหม่จีน 2018 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่วัดดวงหทัยนิรมล 

ของแม่พระ ปากลัด
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 48 เขายังคง... 

คณะนักบวชคามิลเลียน สามพราน  

จัดฉลองวัดน้อยนักบุญคามิลโล และ

ฉลอง 40 ปี ชีวิตพระสงฆ์ ฉลอง 40 

ปี แห่งการเป็นมิชชันนารี ของคุณพ่อ

ซานเต โตเกตโต วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์  2018 ที่วัดน้อยนักบุญคามิลโล 

บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ อ.สามพราน  จ.นครปฐม

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ 

อาลยัรกั ยวง บปัติสตา เกษม ทรพัย์เจรญิ เจา้ของบรษิทัสยีอ้มไมว้ดูเทค 
(อ่านต่อหน้า 14)

	 เขายังคงเดินไป	 เพื่อเป็นดังแผ่นปังที่มีชีวิตเป็นเนื้อ	 เป็นโลหิต	 ของ 

พระคริสต์ที่เห็นได้	(ยอห์น	6:35,	48)

	 เขายังคงเดินไป	 เพื่อเป็นแสงสว่างส่องโลก	 แม้ทางเดินจะมืดมน	 แต่ 

แสงแห่งชีวิตของเขายังคงจุดสว่าง	(ยอห์น	8:12	;	9:5)

	 เขายังคงเป็นดังประตูที่เปิดออก	 พร้อมรับ	 และแบ่งปันทุกสิ่งที่มี 

เพื่อผู้อื่น	(ยอห์น	10:7)

	 เขายังเป็นนายชุมพาบาลท่ีดี	 หล่อเลี้ยง	 และเฝ้าดูแลฝูงแกะของตน 

ไม่ห่างไกลตา	(ยอห์น	10:11,	14)

	 เขายังเฝ้าบอกและตอกย้ำา	 ถึงการที่พระคริสต์ทรงกลับคืนชีพ	 และ 

เป็นองค์ชีวิต	 ให้กับทุกคน	 นั่นคือเจตนารมณ์ของการรักษาความเชื่อ	 (ยอห์น	

11:25)

	 เขาสอนเรื่อง	หนทาง	ความจริง	และชีวิต	และในขณะเดียวกันเขาก็ได้

เป็นพยานบนเส้นทางนั้น	ความจริงที่ค้นหาได้	และชีวิตที่มีชีวา	(ยอห์น	14:6)

	 เขาเป็นเถาองุ่น	และผลที่ติดลำาต้นเสมอ	นั่นคือองค์พระคริสตเจ้า	ผู้ที่

เขาปรารถนาจะเป็นแบบนั้น	(ยอห์น	15:1,	15)

	 เขายังคงเดินต่อไป	ตราบสิ้นลม

 (ภาพคุณพ่อคณะคามลิเลยีนทีร่ว่มทำางานอยูภ่าคเหนอืของประเทศไทย 

สว่นเนือ้หาไดร้บัแรงบนัดาลใจจากขอ้ความ  The Seven “I AM” Statements 

of Jesus John 6-15)


