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“ฉลองวัด” วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัด 

นักบุญโครเนลิอัส ไผ่สีทอง จ.หนองคาย โดยมีสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ เดินทางมาร่วมพิธีจำานวนมาก และชมการแสดงจากเยาวชนบ้านไผ่สีทองและบ้านเด็กซาร์นิลลี่เฮ้าส์

“ฉลองวัด” พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี หาดแตง อ.ศรีสวัสดิ์ 

จ.กาญจนบุรี วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์  2018

“ฉลองวัด” วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018 พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ 

วสิฐินนทชยั เปน็ประธานพิธบีชูาขอบพระคณุฉลองวัดแมพ่ระประจกัษเ์มอืงลรูด์ 

สระบุรี โอกาสนี้มีการรื้อฟื้นคำามั่นสัญญาชีวิตคู่ด้วย

คุณศรินทร เมธีวัชรานนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กำาลังใจและความหวัง แก่ประชาชน 

ในเมอืงตาโคลบนั ประเทศฟิลปิปนิส ์ท่ีประสบภยัพบิตัไิตฝุ้น่ทีร่า้ยแรงท่ีสดุ ในป ี2013 และสมเดจ็ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เสด็จไปเยี่ยมในปีต่อมา  คุณศรินทรได้ให้กำาลังใจพวกเขาให้แปลง

ความทุกขเ์ปน็พลงัในการทำาความด ีและสูต้อ่ไป และทีส่ำาคญัทีส่ดุตอ้งไมส่ญูเสยีความเชือ่ ผู้ฟัง 
1,000 กว่า
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โดย  : ผศ. อารมณ  พูลโภคผล

ในสายสัมพันธของความรัก

พระวาจาของพระเจา : ขาแตพระบิดา ขาพเจาบอกใหเขารูจักพระนาม

ของพระองค และจะบอกใหรูตอไป เพื่อความรักที่พระองคทรงรักขาพเจา

จะไดอยูในเขา และขาพเจาจะไดอยูในเขาดวยเชนกัน (ยน 17:26) 

 ดวยพระวาจาซ่ึงเปนหัวใจและเปนประโยคสุดทายของบทอธิษฐาน

ภาวนาวอนขอของพระเยซูเจา ตอพระบิดาเจาผูสถิตในสวรรค (ยอหน บทท่ี 17)

เปนประโยคที่ศิษยของพระองคในทุกยุคทุกสมัยตลอดมา ตอง “อึ้ง” ดวย

ความต้ืนตันใจจนนํ้าตาแหงความปติยินดี และความกตัญูรูพระคุณไดทวมทน

ดวงใจทุกดวง ที่เขาไปอยูในสายสัมพันธแหงความรักของการอธิษฐานภาวนา

วอนขอนี้ เพราะพระองคทรงวอนขอ ความรักชนิดเดียวเทานั้น จากพระบิดา

ใหกับศิษยของพระองค คือ ความรักเดียวกันกับที่พระบิดาทรงรักพระบุตร 

และที่พระบุตรทรงรักพระบิดา

 คริสตชนรับศีลลางบาป “เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และ

พระจิต” (มธ 28:19) พระตรีเอกภาพ พระเจาศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในความรัก

นิรันดร  ศูนยกลางความเชื่อและชีวิตของคริสตชน จึงตั้งอยูบนพระธรรมล้ําลึก

ของพระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์ (คําสอนฯ ขอ 261) คริสตชนไดรับชีวิตใหม

จากความรักของพระเจา และมีชีวิตอยูได ก็ในสายสัมพันธรักของพระองค 

คริสตชนเริ่มตนวันใหมทุกวัน “เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และ

พระจิต” พรอมกับทํา “สําคัญมหากางเขน” บนรางกายอยางตั้งใจ ตลอดวัน

คริสตชนจึงดําเนินชีวิตอยูในพระธรรมล้ําลึกของพระตรีเอกภาพ และจบ

แตละวันลงดวยความกตัญูรูพระคุณ ยกถวายทุกสิ่งที่เกิดในวันนั้น พรอม

การพักผอนหลับนอน และมอบจิตวิญญาณไวในพระหัตถของพระเจา “เดชะ

พระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต” พรอมกับทํา “สําคัญ

มหากางเขน” บนรางกายอยางตั้งใจกอนหลับนอนในออมกอดรักของพระเจา 

ดวยความเชื่อ ความไวใจ และความรัก คริสตชนมีชีวิตทั้งในยามตื่นและ

ยามหลับ ทั้งกลางวันและกลางคืน อยูในสายสัมพันธรักของพระเจา การ

อธิษฐานภาวนาอยูเสมอ และขอบพระคุณพระเจาในทุกกรณี จึงเปนวิถีชีวิต

ของคริสตชนเราตลอดมา (1ธส 5:17 เชิงอรรถ f.) ทั้งในการอธิษฐานภาวนา

สวนตัว การอธิษฐานภาวนาเปนกลุม และการอธิษฐานภาวนาในพระศาสนจักร 

วิถีชีวิตเชนนี้เปนการดํารงชีวิตอยูในพระเยซูคริสตเจา เปนกิ่งที่ติดและรับ

น้ําเลี้ยงจากลําตนอยูตลอดเวลา (ดู ยน 15:4-12) คริสตชนอธิษฐานภาวนาอยู

เสมอ ซึ่งพบบอยมากในคําเทศนสอนของนักบุญเปาโลกับคริสตชนมาตั้งแต

สมัยแรกแลว (ลก 18:1 เชิงอรรถ a.) พระศาสนจักร สมเด็จพระสันตะปาปา 

และผูอภิบาลทุกยุคทุกสมัยไดย้ําสอนเรื่องนี้ตลอดเวลาที่ผานมา และสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสก็ทรงเทศนสอนครั้งแลวครั้งเลา ใหเราทุกคนอธิษฐาน

(อานตอหนา 4)

โคโลเซี่ยมอาบดวยแสงสีแดงเปนการเตือนชาวโลกใหรําลึกถึงคริสตชน

ที่ถูกเบียดเบียนและทําใหระลึกถึงความชวยเหลือของพระศาสนจักรตอ

ผูที่กําลังเดือดรอน

 “ในโลกน้ีมีผูคนจํานวนนับลานที่ตองทุกขทรมานเพราะความเชื่อ  

แลวพวกเราจะแสแสรงทําเหมือนวาไมมีอะไรเกิดขึ้นหรือ?”  พระคารดินัล

ปเอโตร ปาโรลิน เลขาธิการแหงสันตะสํานัก นครรัฐวาติกัน (เทียบเทานายก

รัฐมนตรี)  กลาวในวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ 2018 หนาโคโลเซี่ยมที่มีสีแดง

ฉานไปทั้งอาคาร

 แมวานักประวัติศาสตรจะไมสามารถกลาวไดอยางเต็มปากวาบรรดา

คริสตชนถูกสังหารเปนมรณสักขีที่อนุสาวรียแหงนี้หรือไม ผลแหงกําแพงที่

ลวนเปนสีแดงเหลานั้นซึ่งเปนสีของเลือดแหงมรณสักขีทั้งสมัยโนนและสมัยนี้

ก็คงเปนภาพที่นาสะเทือนใจ

 “นี่เปนปรากฏการณที่นาคิดมาก เพราะเปนภาพสะเทือนใจที่ทําใหเรา

นึกถึงความเจ็บปวด การทรมาน และความเชื่อพรอมกันกับความตั้งใจที่จะ

สลัดทิ้งความเฉยเมยของเรา” เปนคําอธิบายของพระคารดินัลปาโรลิน

 ในหมูชนนับแสนนับลานที่กําลังรับทุกขเพราะการแบงแยกชนช้ัน 

หรือรายยิ่งกวานั้นกับบุคคลที่ถูกเบียดเบียนเพราะความเชื่อทางศาสนา ไมตอง

สงสัยเลยวาสวนใหญจะเปนคริสตชน สําหรับพวกเขามูลนิธิ “Aid to the 

Church in Need” (มูลนิธิของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่อชวยเหลือพระ

ศาสนจักรท่ีมีความตองการ) ไดแสดงทาทีในการสาดสีแดงสถานท่ีสําคัญโบราณ

และปจจุบัน 3 แหง เพื่อบงถึงการเปนมรณสักขีของบรรดาคริสตชน นั่นคือ

โคโลเซ่ียมท่ีกรุงโรม อาสนวิหารมาโรไนตนักบุญเอลีอัสท่ีเมืองอาเล็บโป ประเทศ

ซีเรีย ที่หลังคาถูกระเบิด และที่อาสนวิหารคัลเดียน นักบุญเปาโล ที่โมซุล

ประเทศอิรัก ซึ่งในวันที่ 24 ธันวาคม ปที่แลว สมเด็จพระอัยกา Louis 

Raphael I Saiko แหงพระศาสนจักรคาทอลิกจารีตตะวันออกคัลเดียน

ของบาบิโลน ถวายบูชามิสซาแรกหลังจากที่กูคืนไดจากการยึดครองของพวก

ไอซิสมุสลิมหัวรุนแรง

 แตวารายชื่อประเทศที่ เปนอริตอเสรีภาพในการนับถือศาสนา

โดยเฉพาะอยางยิ่งตอคริสตชนยังยืดยาวเปนหางวาว รายชื่อประเทศที่องคการ 

“Aid to the Church in Need” รวบรวมไวนั้นมีมากกวาประเทศซีเรียและ

อิรัก ยังมีประเทศปากีสถานดวยซึ่ง Ashig และ Eisham หนีมาที่กรุงโรม เขา

ทั้งสองเปนสามีภรรยากัน ซึ่งภรรยาเปนบุตรสาวคนที่หาของ Aisa Bibi ที่

ถูกสั่งใหประหารชีวิตในป ค.ศ. 2009 เนื่องจากถูกกลาวหาวาผิดตอศาสดา

มูฮัมหมัด ความผิดแตอยางเดียวของ Aisa คือเขาดื่มน้ําจากแกวเดียวกัน

กับที่สตรีมุสลิมดื่ม

 ขณะนี้เธออยูในคุกขังเดี่ยว อนุญาตให Ashig และลูก 5 คนเขา

โคโลเซี่ยมสีแดง – ขอคิดจากพระคารดินัลปาโรลิน

(อานตอหนา 14)
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ภาวนาอยูเสมอ

     การอธิษฐานภาวนาเปนการเปดใจตอบรับสัมพันธภาพรักของพระบิดาเจา ซึ่ง

เสนอใหเรามนุษยในองคพระบุตรเยซูคริสตเจา ดวยพระอานุภาพของพระจิตเจา สิ่ง

ที่เกิดขึ้นในการอธิษฐานภาวนาของเราคริสตชน คือ ความรักของพระบิดาเจา ที่ทรง

มีตอพระบุตรเยซูคริสตเจา ดํารงอยูในเรา และพระเยซูคริสตเจา ทรงดํารงอยูในเรา

ดวย (ยน 17:26) คุณพอจอหน เมน OSB. อธิบายวา การอธิษฐานภาวนาของ

พระเยซูเจา มิใชเปนเพียงถอยคําที่พระองคพูดกับพระบิดา แตเปนความสนิทสัมพันธ

ของความรักที่หลั่งไหลอยูอยางทวมทนระหวางพระองคกับพระบิดา (Rev. John 

Main OSB., Letters From the Heart. p.26) ดวยความสนิทสัมพันธของความ

รักนี้ จึงกลั่นออกมาเปนภาษาพูดใหเราสามารถอธิษฐานภาวนาไดในพระองคและ

พรอมกับพระองค  ในขั้นตอนของการอธิษฐานภาวนา พระเจาทรงเปนผูเริ่มตน ทรง

เปนพื้นฐานแรกและสําคัญที่สุด ในการพบปะสนทนาของสัมพันธภาพรักนี้ (เทียบ ยน 

4:19) ดังนั้น เรามนุษยซึ่งพระเจาทรงสรางมาดวยความรักและเพื่อความรัก พระองค

ไดประทานเสรีภาพใหเรามนุษยอยางเต็มที่ ถาเรามนุษยเปดใจ ยอมใหพระจิตเจาทรง

นําเราในการตอบรับสัมพันธภาพรักของพระเจา รับฟงพระวาจาของพระองคดวย

ความเชื่อที่แสดงออกเปนการกระทําอาศัยความรัก (กท 5:6) เราก็บรรลุเปาหมาย

ของการอธิษฐานภาวนา คือ เขาอยูในความสนิทสัมพันธแหงความรักกับพระเจา 

ทําใหเราสามารถนมัสการพระบิดาเจา เดชะพระจิตเจา และตามความจริง (ยน 4:23-

24 เชิงอรรถ h.) สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงสอนวา มนุษย

สามารถเปนที่เขาใจไดเพียงภายใตแสงสวางของพระเจา และชีวิตของมนุษยถูกทําให

เปนชีวิตชอบธรรม ก็ตอเมื่อมนุษยเจริญชีวิตในความสัมพันธกับพระเจาเทานั้น 

พระเจามิใชผูแปลกหนา ที่อยูหางไกล พระองคทรงแสดงพระพักตรของพระองคให

เราเห็นไดในพระเยซูเจา ดังนั้นการพูดกับพระเจา และการฟงพระองค จึงเปนเรื่องที่

สําคัญยิ่งตอการเปนมนุษยของเรา (พระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ หนา 238-239) การ

อธิษฐานภาวนาอยูเสมอ เปนการฟนฟูชีวิตทั้งรางกาย จิตใจ และวิญญาณของเรา

อยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถเกิดขึ้น และควรเกิดขึ้นจากหัวใจทั้งหมดของเรา จากความ

ตองการของเรา จากความหวังของเรา จากความละอายตอบาปของเรา และจากความ

รูสึกขอบพระคุณพระเจาสําหรับสิ่งดีงามที่เราไดรับ (เรื่องเดียวกัน หนา 242) เปนการ

เปดรับ “น้ําที่ใหชีวิต” (ยน 4:10) มาหลอเลี้ยงชีวิตทั้งครบของเรา ทําใหเรามองอดีต

ไดดวยความขอบพระคุณ มองอนาคตไดดวยความหวังเต็มเปยม และอยูกับปจจุบัน

ได ดวยพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจา ความรักของพระบิดา และความสนิท

สัมพันธของพระจิตเจา (2คร 13:13)

 ชีวิตของพระเยซูเจา เปนชีวิตของการอธิษฐานภาวนาอยางไมหยุดหยอน 

(มธ 14:23, มก 1:35, ลก 9:18, ….) และเปนชีวิตของการทํางาน ปฏิบัติพันธกิจ

ที่ไดรับมอบหมายจากพระบิดา มาทําใหสําเร็จ (ยน 4:34) นักบุญยอหน อัครสาวก

สรุปวา เมื่อทุกคนกลับบาน พระเยซูเจาเสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศ (เพื่ออธิษฐาน

ภาวนาเปนประจําจนศิษยรูจักที่นี่ดี) แตพอเริ่มสวาง พระองคก็เสด็จไปในพระวิหาร

เพ่ือเทศนสอนประชาชน (ยน 8:1) จึงสรุปชีวิตประจําวันของพระเยซูเจาไดวา พระองค

ทรงอธิษฐานภาวนา และปฏิบัติพันธกิจที่ไดรับมอบหมายจากพระบิดา ตลอด

พระชนมชีพของพระองค สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 สรุปไวอยางกระชับ

วา ภารกิจทั้งหมดของพระเยซูเจามาจากการอธิษฐานภาวนาของพระองค และได

รับการค้ําจุนโดยการอธิษฐานภาวนา ทุกสิ่งตลอดพระชนมชีพของพระองค ปรากฏ

ออกมาใหเห็นเปนเหตุการณของการอธิษฐานภาวนา (เรื่องเดียวกัน หนา 245) เรา

คริสตชนจึงเรียนรูจักการดําเนินชีวิตของเราจากชีวิตของพระเยซูเจา เราเริ่มปฏิบัติ

ภารกิจหนาที่การงานประจําวันดวยการอธิษฐานภาวนา ดําเนินไปภายใตพลังค้ําจุน

ที่ไดรับจากการอธิษฐานภาวนา และสรุปลงดวยการอธิษฐานภาวนาในองคพระเยซู

คริสตเจา ภายใตการทรงนําของพระจิตเจา เพราะพระเยซูเจาทรงรวมเราเขาไวในการ

อธิษฐานภาวนาของพระองค พระองคทรงนําเราเขาสูการสนทนาภายในแหงความรัก

กับพระตรีเอกภาพ พระองคทรงนําเอาความทุกขยากลําบากของเรามนุษยเขาสูพระทัย

สุดลึกของพระเจา (เรื่องเดียวกัน หนา 246)

 เรามนุษยจะเขาใจตัวตนที่แทจริงของเราได ก็ในความสัมพันธกับพระเจา

เทานั้น การอธิษฐานภาวนาซึ่งเปนการเปดใจตอบรับความรักของพระเจา จึงสําคัญ

และจําเปนสําหรับมนุษยทุกคน เราตองอธิษฐานภาวนาดวยตนเองอยูเสมอ เราแตละ

คนตองเปดใจตอบรับความรักของพระเจา ซึ่งประทานใหเราในองคพระเยซูคริสตเจา

โดยพระจิตเจา ความรักนี้จะผลักดันเราใหออกจากตนเองไปรวมอธิษฐานภาวนา

อยางเปนจิตหน่ึงใจเดียวกับผูอ่ืน ดังน้ัน ภายใตแสงสวางของพระตรีเอกภาพ คริสตชน

มิไดดําเนินชีวิตแบบโดดเดี่ยว แตอยูเปนกลุม เปนองคกร เปนคณะที่มีความรัก

ตอกันและกันดังที่พระคริสตเจาทรงรักเขา (ยน 13:34-35) พระจิตเจาทรงโปรด

ใหพระศาสนจักรประกอบดวยกลุม องคกร และคณะอยางหลากหลายดวยพระพร

พิเศษตามที่พระองคทรงพระประสงค เพื่อเกื้อกูลกัน หนุนนํากันและกัน เพื่อรับใช

กันและกัน (1ปต 4:10) และเพื่อเสริมสรางพระศาสนจักร (1คร 14:5) เพราะเดชะ

พระจิตเจาพระองคเดียว เราทุกคนไดรับการลางมารวมเปนรางกายเดียวกัน (1คร 

12:13) กลุมเล็ก ๆ นี้จึงเปนกลุมเพื่อนรวมในการเดินทาง เปนเหมือนเพื่อนรวม

ในสายสัมพันธของความรัก (ตอจากหนา 3)

ชั้นเรียน ฝกหัดการอธิษฐานภาวนา

ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม ฝกให

รูจักการรําพึงภาวนาพระวาจาของ

พระเจาและนํามาปฏิบัติ รับการอบรม

และการฟนฟูจิตใจอยางตอเนื่อง ฝก

การตายตอตนเองและยอมใหพระ

จิตเจานําเขาไปมีความสนิทสัมพันธ

กับเพื่อนพี่นอง รับใชผูอื่นดวยความ

รัก และสามารถออกไปรับใชพระ

ศาสนจักรตามพระพรที่ไดรับ ดังนั้น

การอธิษฐานภาวนาท้ังในสวนบุคคล 

และเปนกลุมอยางสม่ําเสมอ ก็เปนการ

เตรียมตัวสําหรับการมีสวนรวมในพิธี

บูชาขอบพระคุณในวันอาทิตยที่จะมา

ถึง และเปนการนําพระหรรษทานของ

บูชาขอบพระคุณมาดําเนินในชีวิต

จริงของเราในเวลาเดียวกัน ดังนั้น จง

อธิษฐานภาวนาทั้ ง เปนสวนตัว 

เปนครอบครัว และเปนกลุมในพระ

ศาสนจักรอยางสม่ําเสมอเถิด และ

ความยินดีของเราจะสมบูรณ (เทียบ 

ยน 16:24)
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ประกาศก
ในโลกปจจุบัน

 ปลายเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2018 ผมมีโอกาส

ไปเยือนศูนยอภิบาลอัครสังฆมณฑลโฮจิมินห ซิตี้ มี

โอกาสไดพบกับพระคารดินัลฟาม มินห มาน อดีต

พระอัครสังฆราชโฮจิมินห ซิต้ี ผูกอต้ังศูนยอภิบาลแหง

น้ี รูสึกประทับใจในบุคลิกและความเมตตาที่พระคุณเจา

มีตอคณะของเราที่ไปศึกษาดูงาน จึงอยากนําเอาคํา

สัมภาษณที่ทานเคยใหไวกับนักขาวที่ชื่อ โทมัส ซี. 

ฟอกซ ที่สัมภาษณทานเมื่อป ค.ศ. 2011 อันเปน

ปทายๆ ที่ทานปกครองอัครสังฆมณฑล กอนที่จะ

เกษียณ (เกษียณเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2014) มา

เสนอใหอานกันครับ

พระคารดินัลฟาม มินห มาน แหงโฮจิมินหซิตี้

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงจูบแหวนพระคารดินัลฟาม มินห มาน ตอบ

เพ่ือแสดงความเขาใจในสถานการณยากลําบากของพระศาสนจักรประเทศ

เวียดนาม

ประวัติยอของทาน : พรรคคอมมิวนิสตเวียดนามไดปกครองเวียดนามเหนือในป

ค.ศ. 1954 ตอมาปกครองทั้งเหนือและใตทั้งประเทศในป ค.ศ. 1975 สถานการณ

ระหวางผูนําคอมมิวนิสตกับพระศาสนจักรคาทอลิกเปนองคประกอบสําคัญในการ

เจริญเติบโตและรูปแบบของพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศเวียดนามในชวง

หลายทศวรรษท่ีผานมา คริสตชนคาทอลิกโดยท่ัวไปจะมีทาทีตอผูนําพรรคคอมมิวนิสต

หนึ่งในสองทางนี้ หนึ่งเขาเผชิญหนาและโจมตีตอบโตผูนํารัฐ หรือทางที่สอง รวม

ทํางานกับพวกเขาในความสัมพันธที่ตองมีโดยทั่วไป พระคารดินัลฟาม มินห มาน 

พระอัครสังฆราชแหงโฮจิมินห ซิตี้ เลือกเอาหนทางที่สอง

 ทานเกิด ค.ศ. 1934 ทางตอนใตของประเทศเวียดนาม ศึกษาที่เมือง

เกิ่นเทอ (Cần Thơ) ซึ่งเปนเมืองใหญอันดับสี่ของประเทศเวียดนามและเมืองใหญ

ที่สุดในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง เมืองแหงนี้มีประชากรประมาณ 1.1 

ลานคน   จากนั้นศึกษาตอที่โฮจิมินห ซิตี้ (เวลานั้นคือ ไซงอน) ไดรับศีลบวช ป ค.ศ. 

1965 ที่สังฆมณฑลเกิ่นเทอ  ไดรับแตงตั้งใหเปนพระสังฆราชผูชวยแหงหมีทอ (Mỹ 

Tho) ในป ค.ศ. 1993 และเปนอัครสังฆราชแหงโฮจิมินห ซิตี้ เมื่อป ค.ศ. 1998 

พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดแตงตั้งทานเปนพระคารดินัลในเดือนตุลาคม 

ค.ศ. 2003 คําสัมภาษณนี้ไดกระทํากันในวันที่ 19 กุมภาพันธ  ค.ศ. 2011 ณ หอง

ทํางานของทานในกรุงโฮจิมินห ซิตี้ พระคารดินัลตอบเปนภาษาเวียดนามและแปล

เปนภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร

ผูสัมภาษณ : ผมเคยไดยินวาอัครสังฆมณฑลโฮจิมินห ซิตี้ เจริญเติบโตรวดเร็วอยาง

มากในประเทศเวียดนาม อะไรคือเคล็ดลับของการเจริญเติบโตอันนี้ครับ?

พระคารดินัลฟาม มินห มาน : กอนอื่นพอตองขอบอกวาการเติบโตนี้มาจากอัตรา

การเกิดของประชากรที่สูงมากในประเทศเวียดนามเปนเหตุผลแรก แตมากกวานั้น 

ทุกปในอัครสังฆมณฑลของเรามีผูรับศีลลางบาป เปนคริสตชน 5,000 ถึง 7,000 คน

ตอป คุณตองรวมเอาการอพยพหลั่งไหลเขามาในเมืองครั้งใหญของคนชนบท เพื่อ

หางานทํา 20 ปตอมาเรามีวัด 121 แหงในอัครสังฆมณฑล ปจจุบันเรามี 200 แหง

แลว ตอนแรกนั้นมีพระสงฆ 169 องค ปจจุบัน 327 องค  จากคริสตชนตอนนั้น 

524,281 คน ปจจุบัน 662,148 คน นี่เปนการเจริญเติบโตของอัครสังฆมณฑล

 ในมุมมองอีกระดับหนึ่ง พอพบเหตุผลที่ลึกกวาในการเติบโตนี้ อาศัยความ

รัก พระเจาทรงหวานเมล็ดพันธุคริสตชนมากมาย โลหิตของประจักษพยานความเชื่อ

ยุคแรกๆ ทําใหผืนแผนดินอุดมและบัดนี้ชีวิตที่ศรัทธาเครงครัด คําภาวนา กิจการ

งานความรักและการเสียสละ การใหดวยใจกวางของครอบครัวคาทอลิกจํานวนมาก 

นํามาซึ่งดอกผลแหงเมล็ดพันธุที่หวานไวในหลายปกอน

ผูสัมภาษณ : อะไรท่ีพระคุณเจาถือวาเปนการทาทายลําบากมากท่ีสุดในอัครสังฆมณฑล

ของพระคุณเจา

พระคารดินัลฟาม มินห มาน : เราเพิ่งจบการทําสมัชชาพระศาสนจักรประเทศ

เวียดนามเมื่อปที่แลว นับเปนการทาทายที่เราจะดําเนินชีวิตดวยพลังและพันธกิจใหม

ซึ่งเปนผลจากการสมัชชานั้น พื้นฐานลางสุดเราตองฟนฟูและแผขยายความสัมพันธ

หนึ่งเดียวในพระศาสนจักรของพระคริสตเจาที่นี่ เพื่อเราจะสามารถยกระดับชีวิต

ความเปนอยูทางสังคมของผูคนและพวกเขาจะสามารถมีชีวิตเพื่อประกาศพระวรสาร

ได เราตองการกลมกลืนหนึ่งเดียวกับพระเจาและประชาชนเพื่อเราจะสื่อสารกันไดดี

ขึ้นและรับใชสังคม นี่คือวิธีที่เราประกาศความเชื่อ

ผูสัมภาษณ : พระสงฆยังคงตองไดรับการอนุมัติตรวจสอบจากรัฐบาลเมื่อจะรับ

ศีลบวชอยูใชไหมครับ? รัฐบาลยังคงจํากัดจํานวนผูรับศีลบวชอยูหรือเปลาครับ?

พระคารดินัลฟาม มินห มาน : ตั้งแตป ค.ศ. 2007 พอไมตองขออนุญาตเพื่อ

รับบรรดาผูสมัครเปนพระสงฆหรือเตรียมเขารับศีลบวชหรือยายพระสงฆจาก

สังฆมณฑลหนึ่งไปอีกสังฆมณฑลหนึ่งอีกแลว จํานวนพระสงฆในประเทศเวียดนาม

มีมากขึ้น เรามีผูสมัครที่รอเพื่อจะไดเขาบานเณรเพราะบานเณรเต็ม ไมมีที่ ในปกอนๆ 

เราไดรับอนุญาตใหบวชพระสงฆไดปละ 10 องคในสังฆมณฑล แตปจจุบันเพิ่มเปน

สองเทาทุกป

ผูสัมภาษณ : นักบวชหญิงที่ถวายตัวมีจํานวนเทาไหรครับ? ถูกจํากัดจํานวนจาก

รัฐบาลดวยหรือเปลา?

พระคารดินัลฟาม มินห มาน : หลายปที่ผานมา เราตองขออนุญาตเมื่อชายและ

หญิงจะเขาสูชีวิตนักบวช แตนี่เปลี่ยนไปแลว ดังนั้นจํานวนจึงเพิ่มมากขึ้น ในชวง 12 

ปที่ผานมาจํานวนพระสงฆที่เปนคณะนักบวช เพิ่มขึ้น จาก 169 องค เปน 327 องค 

ในสังฆมณฑลของเรา จํานวนนักบวชหญิงและนักบวชชายทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจาก 

2,655 คน เปน 4,754 คน นี่ไมรวมนักบวชชาวเวียดนามที่อาศัยอยูนอกประเทศ

ซึ่งถวายตัวอยูในคณะนักบวชตางๆ กวา 50 คณะ

ผูสัมภาษณ : ผมไดยินมาวาทามกลางการเติบโตอยางรวดเร็วเชนนี้ยอมมีปญหา

ตามมา รวมทั้งปญหาการไดรับการอบรมอยางพอเพียงหรือไม พระคุณเจาจะเลาถึง

ประเด็นนี้ไดไหมครับ?

(อานตอหนา 17)
อาคารหนึ่งของศูนยอภิบาลอัครสังฆมณฑลโฮจิมินห ซิตี้
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บทอธิษฐานภาวนา

ผลที่ตามมาของนายรอย

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ชายคนนี้เปนพระบุตรของพระเจาแนทีเดียว” (มาระโก 15:39)

 ในความมืดมิดที่ผิดปกติไดปกคลุมบริเวณเนินหัวกะโหลก นายรอย

คนนั้นรูสึกเหมือนพื้นดินสั่นไหว ไดยินเสียงโหรองจากในตัวเมือง ดังที่ผา

ในพระวิหารนั้นฉีกขาดเหมือนกับหญิงสาวที่ดึง เสนผมของเธอดวย

ความเจ็บปวด เขาเงยหนามองรางของพระเยซูเจากลาววา “ชายคนนี้เขา

บริสุทธิ์เปนพระบุตรของพระเจาแนทีเดียว” นี่คือสิ่งที่เราไดยินในตอนทาย

ของพระวรสารวันอาทิตยแหใบลานในปนี้

 เสียงนี้เปนเสียงแรกของประจักษพยานในองคพระเยซูเจาของคน

ตางศาสนา เขาประกาศออกมาไดอยางไร ไดอยางชายชาติทหารหรือ อาจจะ

เปนเพียงแคคําอุทานหรือ เขาหวาดกลัวอยูหรือไม หรือวาเขาเห็นความย่ิงใหญ

ที่เกิดขึ้น และทําใหหัวใจของเขาเอยคําสรรเสริญนี้ออกมา 

 เราจะพูดออกมาอยางไร หรือจะพูดอะไรออกมา เมื่อเรารูตัวทันทีวา

เราเพิ่งประหารองคพระบุตรของพระเจา

 นายรอยคนนั้นไดอยูทามกลางบรรดาลูกของพระเจา ซึ่งเปนทุกคน

ที่อยูบริเวณเชิงกางเขนนั้น โจรผูราย หัวขโมย ชาวยิวและคนตางศาสนา 

พวกเขาเหลานั้นเปนลูกของพระ แมวาในพระวรสารจะกลาวถึงเพียงแคพระ

คริสตเจาก็ตาม

 ถาสิ่งที่เกิดขึ้นมานี้ ทําใหดวงตาของนายรอยผูนั้นมองเห็นในองค

พระเยซูเจาบนไมกางเขน เขาควรทําอะไร ไมควรทําอะไร หรือควรกลับไป

แกไขอะไรไดบาง แตนั่นสายเกินไปแลว เพราะองคพระบุตรไดสิ้นพระชนม

ดวยคําสั่งของเขาเอง

 อยางไรก็ตามพระหรรษทานของพระเจาไดสถิตอยูกับเขา ไมใชเพราะ

วาเปนเพราะเขาเอง แตเปนเพราะองคพระผูเปนเจาตางหาก

 ขาแตพระเจาผูทรงสรรพานุภาพ พวกลูกทั้งหลายหวังวาจะพบกับ

แสงสวางของพระองคในความรักที่ปราศจากความเห็นแกตัว และสามารถ

แลเห็นพระพักตรของพระเยซูผูถูกตรึงบนไมกางเขนในใบหนาของผูทนทุกข

ยากลําบาก โปรดใหพวกลูกไดแบกกางเขนของตนอยางมีความหวัง ในทุก

การกระทําของพวกลูก ในความรักและความเห็นอกเห็นใจตอเพื่อนพี่นอง

ดวยเทอญ อาแมน

หร�อจะเปนที่พ�่งสุดทาย 
 ยิ่งวันยิ่งเห็นไดชัดเจน
 หลักจริยธรรมกับกฎหมาย
 ดูจะหางกันไปเรื่อยๆ
 เกือบจะขัดแยงกันหลายกรณี
 ทั้งที่ในความเปนจริงแลว
 หลักจริยธรรมคือฐานของกฎหมาย
 หรือจะพูดอีกนัยหนึ่ง
 กฎหมายเปนแนวปฏิบัติจริยธรรม
 ชี้บอกความผิดความถูกอยางเปนรูปธรรม
 กฎหมายเปนการประยุกตหลักจริยธรรม
 ในบริบทในสถานการณในแตละกรณี
 กฎหมายตัดสินความผิดความถูกตามแนวจริยธรรม
 ไมใหทําตามอําเภอใจตามผลประโยชนแอบแฝง
 เมื่อเปนเชนนี้เมื่อทําดังนี้
 กฎหมายก็มีความชอบธรรม
 แตแลวก็มีความพยายาม
 ทําใหกฎหมายกับหลักจริยธรรมเปนคนละเรื่องกัน
 ทั้งดวยพฤตินัยทั้งดวยนิตินัย
 สงผลใหการกระทํานั้นๆ ไมผิดกฎหมาย
 ทั้งๆ ที่ผิดหลักจริยธรรม
 จะเปนดวยกลไกหัวหมอ
 จะเปนดวยอํานาจเงิน
 จะเปนดวยตําแหนงหนาที่
 จนกลายเปนสองมาตรฐาน
 ทั้งๆ ที่ความผิดความถูกมีมาตรฐานเดียว
 ตามหลักจริยธรรมตามหลักศีลธรรม
 กระทั่งคนในสังคมรับไมได
 ออกมาแชรออกมาประณามออกมาทักทวง
 เพราะลึกๆ แลวเห็นวาไมถูกตอง
 ขัดกับความรูสึกดีรูสึกชอบ
 ที่ฝงอยูในธรรมชาติมนุษย
 เกิดความขัดแยงจนทนไมได
 ถึงจะทําอะไรไมไดมาก
 แตก็เปนเสียงแหงความถูกตอง
 ที่สะทอนออกมาในสังคม
 บอกใหรูวาคนดีมีมากกวาคนไมดี
 บอกใหรูวาคนดีอยูเฉยไมได
 บอกใหรูวาคนดีชวยกันปกปองความดี
 บอกใหรูวาคนดีไมยอมใหคนชั่วลอยนวล
 บอกใหรูวา
 ถาคนชั่วยืนยันจะทําชั่ว
 ก็ใหกลารับกลาบอกวากําลังทําชั่ว
 ไมใชวาทําชั่วแตปากพร่ําวาทําดี
 ไมใชวาทําชั่วแตแกตัวแกตางวาไมผิด
 ไมใชวาทําชั่วแลวเงินจะลางชั่วใหเปนดีได
 ไมใชวาทําชั่วแลวอํานาจหนาที่จะกลบเกลื่อนพฤติกรรมเลวรายได
 ไมใชวาทําชั่วแลวจะทําตัวลอยนวลในสังคมได
 กอนนี้สามารถพึ่งกฎหมายพึ่งเจาหนาที่ได
 แตพอมีความพยายามทําพยายามยัดเยียด
 ใหกฎหมายกับหลักจริยธรรมแยกจากกัน
 กระทั่งทําผิดจริยธรรมไดโดยไมผิดกฎหมาย
 คนดีจึงตองผนึกกําลังกัน
 เพื่อธํารงไวซึ่งความถูกตองความชอบธรรม
 ลูกหลานชนรุนหลังจะไดเห็นชัดเจน
  มีหลักมีกฎมีแนวในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ 
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(อานตอหนา 11)

เปดประตู
 สูแสงธรรม

รวมยินดีกับสมาชิกใหม
ของคณะธรรมทูตไทย

คามิลโล พรสรร

ผูรวมงานประกาศขาวดีกับคณะฯ เพื่อพบปะหารือกัน

ถึงแนวทางการยกระดับการทํางานแพรธรรมของคณะฯ 

ใหมีประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีพิธีรื้อฟนคํามั่น

เมื่อกลางป 2017 ที่ผานมา ผมและพี่นอง

สามเณรใหญคณะธรรมทูตไทย (TMS) ไดยายกลับ

เขามาเปนสมาชิกของบานเณรใหญแสงธรรม อีกครั้ง

หนึ่ง หลังจากที่รุนพี่ในคณะของเราหลายคนก็เคยอาศัย

อยูใตชายคาของบานหลังนี้มาแลวเมื่อหลายปกอน... 

หนึ่งในนั้นก็คือ บราเดอรชัยธวัช ธีรานุสนธิ์ และ 

บราเดอรอภิชาติ นามวงษ สามเณรใหญชั้นเทววิทยา

ปที่ 7 ซึ่งปนี้ถือเปนปสุดทายของการศึกษาอบรม

ในบานเณรใหญแหงนี้ดวย

โดยเปนที่นาชื่นชมยินดีเมื่อวันอาทิตยที่ 14 

มกราคม 2018 คณะธรรมทูตไทย ไดจัดงานวัน

ครอบครัวธรรมทูตไทย ระหวางการเขาเงียบและประชุม

ประจําปของสมาชิกคณะฯ ณ วัดแมพระแหงเหรียญ

อัศจรรย จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งนอกจากจะเปนการ

รวมตัวกันของพระสงฆสมาชิกคณะฯ บรรดาซิสเตอร 

สามเณร ผูสนใจเขาเปนสามเณร รวมถึงพี่นองฆราวาส

บราเดอร

ชัยธวัช 

ธีรานุสนธิ์ 

บราเดอร

อภิชาติ

นามวงษ 
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เปดประตูสูแสงธรรม (ตอจากหนา 10)

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

สัญญาตลอดชีพของสมาชิกคณะฯ แลว...

เปนพิเศษท่ีปน้ี บราเดอรชัยธวัช และบราเดอร

อภิชาติ ไดใหคํามั่นสัญญาตลอดชีพเขาเปนสมาชิกใหม

ของคณะฯ ลําดับที่ 18 และ 19 ตามลําดับ โดยมี

พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช 

ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในฐานะผูปกครอง

ของคณะธรรมทูตไทย ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธี 

ทามกลางพี่นองสัตบุรุษที่มารวมแสดงความยินดีและ

เปนสักขีพยานจํานวนมาก

สําหรับ บราเดอรชัยธวัช เปนสัตบุรุษวัดแมพระ

ฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จากสถาบันเทคโน-

โลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ปจจุบันกําลัง

ศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม รับการแตงตั้งเปน

ผูอานพระคัมภีรเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2016 โดย

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน และ

รับการแตงตั้งเปนผูชวยพิธีกรรมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม

2016 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ขณะที่ บราเดอรอภิชาติ เปนวัดสัตบุรุษ

วัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ขลุง จ.จันทบุรี สําเร็จ

การศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) จาก

วิทยาลัยแสงธรรม ปจจุบันกําลังศึกษาช้ันปท่ี 2 หลักสูตร

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 

วิทยาลัยแสงธรรม รับการแตงตั้งเปนผูอานพระคัมภีร

และผูชวยพิธีกรรมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2016 โดย

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

คณะธรรมทูตไทย กอตั้งขึ้นและดําเนินงาน

ภายใตสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 

โดยเปนกลุมพระสงฆสังกัดสังฆมณฑลตาง ๆ ใน

ประเทศไทย ที่ไดอุทิศชีวิตเพื่อทํางานประกาศขาวดี

แกผูที่ยังไมรูจักพระคริสตเจา ซึ่งปจจุบันทํางานแพร-

ธรรมในเขตสังฆมณฑลเชียงใหม ประเทศกัมพูชา สปป.

ลาว และเมื่อปลายป 2017 ที่ผานมา เพิ่งเปดสนาม

งานใหมที่ประเทศไตหวัน โดยมีคุณพออาดรีอาโน 

เปโลซิน  เปนอธิการเจาคณะฯ มีสมาชิกท่ีใหคําม่ันสัญญา

ตลอดชีพทั้งสิ้น 19 คน ผูรวมงานที่เปนพระสงฆและ

ซิสเตอร 11 คน สามเณรใหญ 12 คน และผูสนใจ

เขาเปนสามเณรอีก 9 คน

ขอคําภาวนาจากพ่ีนองทุกทาน เพ่ือบราเดอร

ทั้งสองจะสามารถกาวหนาตอไปบนเสนทางแหง

กระแสเรียก สูการเปนพระสงฆที่ศักดิ์สิทธิ์ขององค

พระคริสตเจาเสมอครับ
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ฉลองวัด (ตอจากหนา 20)

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดแมพระประจักษ

เมืองลูรด บางสะแก ฉลอง 160 ป การประจักษของ

แมพระทีเ่มอืงลรูด  และฉลอง 25 ป ชวีติสงฆ จาํนวน 

6 องค คือ คุณพอเปโตร เชษฐา ไชยเดช คุณพอ

ยอแซฟ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล คุณพอเปโตร ธีรพล

กอบวิทยากุล คุณพอยอหน บัปติสต สมเกียรติ 

ตรีนิกร คุณพอเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ คุณพอ

เบเนดิก ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ วันอาทิตยที่ 11 

กุมภาพันธ 2018 ที่วัดแมพระประจักษเมืองลูรด 

บางสะแก

 คุณพอเชษฐา ไชยเดช แบงปนในบทเทศนวา  

“วันนี้เปนวันฉลองครบ 160 ป แมพระประจักษที่เมือง

ลูรด เมื่อ 160 ปที่แลวคือวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ 

ค.ศ. 1858 แมพระไดประจักษมาครัง้แรกแกนกับุญแบร-

นาแดต โดยประจักษมาถึง 18 ครั้ง ในปเดียวกัน และ

ครั้งสุดทายในวันที่ 16 กรกฎาคม (ปเดียวกัน) เปนวัน

ฉลองแมพระแหงภูเขาคารแมล และสมเด็จพระสันตะ-

ปาปายอหน ปอล ที่ 2 เมื่อ 26 ปที่แลว คือ ค.ศ. 1992 

ไดกาํหนดใหวนันี ้11 กุมภาพนัธ เปนวันผูปวยสากล เรา

จึงวอนขอพระพรของพระเจาเปนพิเศษ เพื่อบรรดาผูที่

เจ็บปวย ขอใหเขาไดรับพระพรที่จะแบกกางเขนติดตาม

พระเยซูเจาบนหนทางแหงความเจ็บปวยที่ตนไดรับ

 คณุพอโมลิง่ คณะเยสอุติ เปนอาจารยทานหนึง่

ที่สอนพอ ทานบอกพวกเรานักศึกษาวาอัศจรรยเกิดขึ้น

ทุกวันบนพระแทน เวลาที่พระสงฆมนุษยผู ตํ่าตอย

ในนามของพระเยซูคริสตเจาเปลี่ยนปงใหกลายเปน

พระกาย และเปลีย่นเหลาองุนใหกลายเปนพระโลหติของ

พระองค คุณพอโมลิ่งบอกวานี่คืออัศจรรยที่ยิ่งใหญ ท่ี

เปนอัศจรรยที่เกิดขึ้นทุกวัน เพราะฉะนั้นพวกบราเดอร

ไมจําเปนตองไปที่เมืองลูรดก็ได ไมจําเปนตองไปที่

ฟาติมาก็ได แตทุกๆ วันในชีวิตเวลาที่รวมมิสซา ขอให

รวมมสิซาอยางด ีเพราะวาพระเยซเูจาอยูกบัเรา และเปน

พิเศษพระวาจาของพระองค ในพระกาย และพระโลหิต 

ซึ่งก็คือศีลมหาสนิท 

 ถาพี่นองจะดูชีวิตของนักบุญแบรนาแดต ผู

เห็นการประจักษของแมพระก็เชนเดียวกัน หลังจาก

การประจักษครั้งที่ 17 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 1858  

วันที่ 3 มิถุนายน แบรนาแดตไดรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 

มีคนถามทานวา “อะไรทําใหเธอมีความสุขมากกวากัน 

การไดรับศีลมหาสนิท หรือการไดพบแมพระที่ถํ้ามัส-

ซาเบียล” ทานตอบวา “หนูไมทราบ สองอยางเปนของ

คูกันและจะเปรียบเทียบกันไมได แตหนูทราบดีวา หนู

มีความสุขมากมายทั้งสองคราวนี้”

 นกับญุแบรนาแดตเหน็แมพระประจักษ 18 ครัง้ 

ภายในเวลา 6 เดือน แตนักบุญแบรนาแดตมีชีวิตอยูจน

อาย ุ35 ป เวลาทีเ่หลอืทานอยูไดและอยูอยางผูศกัดิส์ทิธิ ์

ก็เพราะวาทานไดรับการหลอเลี้ยงดวยพระวาจาของ

พระเจาและศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณ จึง

เปนสิ่งท่ีดีประการแรกคือ ในทุกๆ การฉลอง ในทุกๆ 

เร่ืองราวของชีวิตของเรา เรามาพบกับองคพระเยซูเจา 

เราใหมิสซาเปนศูนยกลางในชีวิตของเรา เราใหพระเยซู

คริสตเจ า ท่ีประทับอยูท ามกลางเรา ทําอัศจรรย

เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ดวยการหลอเลี้ยง ดวยโตะ

แหงพระวาจาและโตะแหงศีลมหาสนิท

 ประการที่สอง ถาพระเยซูเจาหลอเลี้ยงเราดวย

พระวาจา พระวาจาในวันน้ีก็คงเปนส่ิงท่ีเรานาจะนํา

มาแบงปนและคุยกัน พระวรสารวันนี้ พูดถึงอัศจรรย

ครั้งแรกของพระเยซูเจา ตามคําบอกเลาของนักบุญ

ยอหน (บทท่ี 2 ขอ 1-11) พระองคทรงเปลี่ยนน้ํา

ใหเปนเหลาองุนท่ีเมืองคานาในแควนกาลิลี นางมารีย

พระมารดาของพระเยซูเจา อยูที่นั่นอยูในงานเลี้ยงนั้น 

พระวรสารใชคาํวา “พระนางมารียพระมารดาของพระเยซู

เจาอยูท่ีนัน่” ในพระวรสารนกับญุยอหนพดูถงึ 2 ครัง้ คอื 

ท่ีเมอืงคานา และท่ีแทบเชงิกางเขน อศัจรรยครัง้แรกและ

บนไมกางเขน แมพระอยูดวย เมื่อพระเยซูเจาทรงแสดง

อัศจรรยอันยิ่งใหญ คือ พระสิริรุงโรจนที่พระองคนําการ

กอบกูมาสูเราใหรอด 

 ในธรรมเนียมของชาวยิว เวลาที่มีงานเลี้ยง เขา

ดื่มเหลาองุน เหลาองุนเปนความยินดีที่จะขาดไมได

ในงาน มีรับบีทานหน่ึงบอกวา “ปราศจากเหลาองุน ก็

ปราศจากความยินดี” เหลาองุนหมายถึงความยินดี

บทบาทของแมพระอยูท่ีนั่น ทูลเสนอความตองการ

ของเราตอพระเยซูเจา เปนบทบาทที่สําคัญ เขาไมมี

เหลาองุนเขาขาดความสุข บทบาทของแมพระหวงใย

ความสุขของคนที่อยูในงาน แมพระหวงใยเราทุกคน  

พระเยซูเจาตรัสวา  “หญิงเอย ทานตองการสิ่งใด เวลา

ของเรายังมาไมถึง” เวลาของพระเยซูเจาก็คือ เวลาท่ี

พระเจากําหนด และเปนเวลาที่พระองคประสงคที่จะทํา

ตามพระประสงคของพระเจา 

 คําวา “หญิงเอย” ตรงกับภาษากรีก กูนาย เปน

คาํเดยีวกับท่ีพระเยซเูจาตรสัจากไมกางเขนวา “หญงิเอย 

นี่คือลูกของทาน” (ยน 19:26) เพราะฉะนั้น “หญิงเอย” 

จึงไมใชคําพูดที่ดูหม่ินเหยียดหยาม แตเปนคําท่ีใชพูด

กับผูเปนที่รักและเคารพสูงสุด แตหากพูดดวย “น้ําเสียง

ออนโยน” ความหมายคือ “อยากังวลเลยแม ปลอยให

เปนธรุะของลกูเถดิ ลกูจะจดัการทกุอยางใหเรียบรอยตาม

วิธีของลูก” และนี่คือสิ่งที่พระมารดารับรูและวางพระทัย

ในพระองคอยางเต็มเปยม จนกลากลาวแกบรรดาคน

รับใชวา “เขาบอกใหทานทําอะไร ก็จงทําเถิด” (ยน 2:5) 

 บทเรียนที่เราไดจากแมพระ คือ แมพระหัน

ไปหาพระเยซูเจาทันทีท่ีเกิดปญหา การประจักษของ

แมพระชี้ไปที่พระเยซูเจาทุกครั้ง ในการประจักษครั้งที่ 

13 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 1858 แมพระขอใหสราง

วัดนอย วัดคือสถานที่ที่เราจะพบกับพระเยซูเจาเปน

พิเศษ เมื่อเราเกิดปญหาในชีวิตเราหันไปหาใคร บางครั้ง

สิง่ทีเ่ราหนัไปหาอาจจะเพิม่ปญหาใหกบัเรา ชวีติครสิตชน

ที่มีพลังคือชีวิตที่ชิดสนิทกับพระเจาเหมือนฟนกับ

กองไฟ ใหเราหันไปหาพระเยซูเจาทุกครั้งแมไมมีปญหา 

เพื่อเราจะไดชิดสนิทกับพระองค มีทัศนคติ มุมมอง 

คําพูด การกระทํา ดวยหัวใจที่เหมือนกับพระองค

 พระมารดาทรงวางพระทัยในพระเยซูเจาอยาง

เต็มเปยม พระนางเชื่อและวางใจ แมไมเขาใจ ผูที่ยัง

เชื่อและวางใจพระเยซูเจาในหวงเวลาเชนนี้ ยอมเปนสุข 

เหตุวากําลังเจริญรอยตามพระนางมารียพระมารดาของ

พระเจา” 
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โคโลเซี่ยมสีแดง (ตอจากหนา 3)

เยี่ยมได 15 นาทีตอเดือน ครั้งสุดทายลูกๆ พบเธออยู

นอกคุก เธอถูกเอาเข็มขัดรัดคอ “ดุจสุนัข” ถูกเปลื้อง

เสื้อผาและมีเลือดไหล Eisham กลาวพรอมปลอยโฮ

ดวยน้ําตา

 ประจักษพยานอีกประการหนึ่ งที่ แจ ง ให

สาธารณชนทราบในขณะที่โคโลเซ่ียมฉายสีแดงออกมา

คือนาง REBECCA BITROS อายุ 28 ป ชาวไนจีเรีย 

เธอถูกลักพาตัวไปโดยผูกอการรายมุสลิมกลุม BOKO 

HARAM ซึ่งขมขืนเธอและทรมานเธอเพียงเพราะเธอ

เปนคริสตชน กอนที่เธอจะหนีออกมาสองปภายหลัง 

เธอใหกําเนิดบุตรชายคนหนึ่งที่เกิดจากผูคุมนักโทษ

 เมื่อผูกอการรายกลุม BOKO HARAM โจมตี

หมูบานของเธอ เธอพรอมบุตรสองคนยอมใหเขาจับตัว

โดยปลอยใหสามีของเธอหนีไป มิฉะนั้นแนนอนวาสามี

ของเธอจะตองถูกฆาตาย  จากหลายปที่อยูในคุกเธอ

มีแตสายประคําที่เธอสวดอยูเสมอในขณะที่พวกกอการ

รายก็ขมขูเธออยางไมหยุดหยอน ทั้งเฆี่ยนตีและสังหาร

ลูกชายคนหนึ่งของเธอแลวทิ้งศพลงไปในแมน้ํา พวก

กอการรายพยายามที่จะบีบบังคับเธอใหทิ้งความเชื่อ

แลวหันมานับถือศาสนาอิสลาม

 ทั้ง REBECCA และญาติของ AISA BIBI ไดรับ

การตอนรับจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในเชา

วันเสารที่นครรัฐวาติกัน

 “พอคดิถงึแมของเธอบอยๆ และภาวนาสาํหรบั

เขา” สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสกับ EISHAM  สําหรับ

สมเด็จพระสันตะปาปา ASIA BIBI และ REBECCA 

เปน “มรณสักขี” สองคน พระองคตรัสในการพบปะ

กัน 40 นาที แมเวลากําหนดไว 15 นาที เนื่องจาก

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงมีพระภารกิจมากตามที่ 

ALESSANDRO MONTEDURO ผูอํานวยการมูลนิธิ AID 

TO THE CHURCH IN NEED รายงาน

 มรณสักขีคริสตชนทุกวันนี้เปน “เหยื่อของ

การโฆษณาชวนเชื่อของคนที่มีจิตใจไมมีที่วางสําหรับ

ผูอื่น ซึ่งนิยมที่จะกดขี่แทนที่จะผนึกพวกเขาเขามาอยู

ในสังคมและไมสรางปญหาใหกับความเช่ือของพวก

เขา” พระคารดินัลปาโรลินกลาวในคําปราศรัยของทาน 

“มีแตการหันกลับเขาหาพระเจาเทาน้ัน ผูทรงเปนตนตอ

แหงศักดิ์ศรีของมนุษยทุกคน เราจึงจะกลายเปนผูสราง

สันติสุขและเปนผูรวมสังคมท่ีแตกยอยยับเพราะ

ความเกลียดชังและการใชความรุนแรงใหกลับเปน

หนึ่งเดียวกันได”

 ภายใตเหตุการณที่โคโลเซี่ยมยังมีทานอันโต-

นีโอ ผูเปนประธานรัฐสภาแหงยุโรปที่กลาวยืนยันวา 

“ยุโรปตองทําใหผูอื่นไดยินเสียงของตนตอไป เราตอง

ไมลดหนวยรักษาความปลอดภัย เพราะยิ่งเราพูดนอย

ลงเทาใด เสรีภาพของคริสตชนในโลกก็จะถูกย่ํายีเพิ่ม

ขึ้นเทานั้น  นี่เปนเรื่องของเสรีภาพ ของการปกปอง

คุณคาความเปนอัตลักษณของเราที่เปนชาวยุโรป เรา

ตองไมยอมจํานนตอพฤติกรรมเหลาน้ี และเราตองไมเวน

ที่จะพยายามตอตานพวกเขาที่ใชความรุนแรง”

 สําหรับพระสังฆราชนุนซีโอ การันตีโน (NUN-

ZIO GALANTINO) เลขาธิการแหงสภาพระสังฆราช

ประเทศอิตาลี กลาววา “เลือดของมรณสักขีใหมเปน

การประณามความฉาบฉวยท่ีเราดําเนินชีวิตแหง

ความเชื่อของเรา ซึ่งบอยครั้งหดตัวลงไปเปนเพียงการ

ปฏิบัติภายนอกตอจารีตพิธีกรรมซึ่งไมเปนขอผูกมัด 

มีสิ่งศรัทธา แตเปนวาจาที่ไมเหมาะสม เปนเรื่องนา

เศราใจที่เห็นองคกรมนุษยธรรมบางแหงมีการประณาม

การใชความรุนแรงก็จริง แตก็มีหลายองคกรที่ยังเอาหู

ไปนาเอาตาไปไร”

 พระคารดินัลเมาโร ปอาเชนซา (MAORO 

PIACENZA) ซ่ึงเปนสมณมนตรีแหงศีลอภัยบาป (MAJOR 

PENITENTIARY) และประธานองคกร “AID TO THE 

CHURCH IN NEED” เปนผูกลาวคําปราศรัยคนสุดทาย 

ซึ่งทานขอรองใหเราตอง “ทุบกําแพงแหงความตาย

ของความเมินเฉยของเรา เราไมสามารถท่ีจะลืมเสียงรอง

ของ “อาเบล” แหงโลกท่ีกําลังสงเสียงรองเขาหาพระเจา”

 องคกร “AID TO THE CHURCH IN NEED” 

มีการสงเสริมจัดฉากเหตุการณอื่นๆที่คลายคลึงกัน

ดวยการใชสีแดง เชนที่น้ําพุเทรวี่ “TREVI FOUNTAIN” 

ซึ่งเปนบอน้ําพุมีชื่อเสียงในกรุงโรม ที่รัฐสภา และที่

อาสนวิหารเวสตมินสเตอร (WESTMINSTER) ในกรุง

ลอนดอน ที่วิหารพระเยซูคริสต พระผูไถ (CHRIST 

THE REDEEMER) แหงกรุงริโอเดจาเนโร (RIO DE 

JANEIRO) ที่มหาวิหารพระหฤทัยแหงพระเยซูเจาแหง

มองทมารท (SACRED HEART OF MONTMARTRE) 

ในกรุงปารีส และสุดทายที่อาสนวิหารในกรุงมะนิลา 

ประเทศฟลิปปนส

 ตามรายงานที่ไดรับมูลนิธิของสมเด็จพระสัน-

ตะปาปาดังกลาวซึ่งเกี่ยวกับคริสตชนที่ “ถูกเบียดเบียน

และถูกหลงลืม” การเบียดเบียนคริสตชนในชวงป ค.ศ. 

2015-2017 มีความรุนแรงย่ิงกวายุคใดๆ ในประวัติศาสตร 

รายงานพูดถึงการเบียดเบียนในประเทศอียิปต อิหราน 

อินเดียและถึงขั้นรุนแรงในประเทศซาอุดิอาระเบีย จีน 

เกาหลีเหนือ  เอรีเตรีย อิรัก ไนจีเรีย ปากีสถาน ซีเรีย 

และซูดาน 

(มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต - 

เก็บเรื่องนี้มาเพื่อการไตรตรอง)

 พระมหากษัตริยจะตรัสตอบวา ‘เราบอก

ความจริงแกทานทั้งหลายวาทานทําส่ิงใดตอพ่ีนอง

ผูต่ําตอยที่สุดของเราคนหนึ่ง ทานก็ทําสิ่งนั้นตอเรา’ 

(มัทธิว 25:40)

 ถาพ่ีนองชายหญิงคนใดขัดสนเคร่ืองนุงหม 

และไมมีอาหารประจําวัน แลวทานคนหนึ่งพูดกับ

เขาวา  “จงไปเปนสุขเถิด ขอใหอบอุนและอิ่มเถิด”

แตมิไดใหสิ่งที่จําเปนสําหรับรางกายแกเขา จะมี

ประโยชนใดเลา ความเชื่อก็เชนเดียวกัน หากไมมี

การกระทํา ก็เปนความเชื่อที่ตายแลว (ยากอบ 2:15-

17)

  ค่ํ าคืนหนึ่ ง ในฤดูหนาวท่ี เมืองโตรอนโต 

ประเทศแคนาดา  คุณพอ Sudac ไดรับเชิญไปให

สัมภาษณทางสถานีโทรทัศน หลังจากบันทึกเทปสัมภาษณ

ตอนที่หนึ่งเสร็จแลว  คุณพอ Sudac ก็ขับรถเพื่อกลับวัด

ที่พัก ขณะที่รถติดไฟแดงตรงสี่แยก คุณพอเห็นภาพ

ของชายคนหนึ่ งนอนอยูบนฟุตปาธที่มีหิมะหนา

หลายนิ้ว  ชายคนนี้มีแตกลองกระดาษลูกฟูกคลุมตัวไว  

เทาสองขางที่โผลออกมาปรากฏวาไมมีถุงเทา  ไมมี

รองเทาหอหุม  คุณพอกําลังคิดวาจะทําอยางไรดีเพื่อจะ

ชวยชายคนนี้  ก็พอดีไฟจราจรเปลี่ยนเปนสีเขียวจึงตอง

ขับเคลื่อนรถออกวิ่งตอไป  แลวคุณพอก็ลืมเหตุการณนี้

ไป

 อีกสองสามวันตอมา  คุณพอ Sudac กลับไป

ที่สถานีโทรทัศนเพ่ือบันทึกเทปการสัมภาษณตอนที่

สอง  ขณะที่รอความพรอมของเจาหนาที่เพื่อบันทึกเทป

คุณพอนั่งรออยูในหองรับแขกสองตอสองกับคนงาน

ประจําหองรับแขกท่ีคอยเปด-ปดประตูตอนรับผูมา

ติดตอตามปกติ คนงานคนนี้ที่อายุคอนขางสูงวัย ไม

คอยไดคุยกันมากกับคุณพอ   วันนี้คุณพอก็ทักทาย

ตามปกติวา  “วันนี้สบายดีไหม?” แตวันนี้คนงานสูงวัย

คนนี้กลับตอบคุณพอดวยน้ําเสียงที่สดใส มีชีวิตชีวา

มากกวาปกติจนสังเกตเห็นไดชัด

 ชายคนงานสูงวัยคนนี้เลาใหคุณพอฟงวา  เมื่อ

สองคืนกอนขณะที่เขาเดินกลับบาน เขาพบชายคนหนึ่ง

นอนอยูทามกลางหิมะบนฟุตปาธ  มีแตกลองกระดาษ

ลูกฟูกคลุมตัว  แตเทาสองขางไมมีรองเทา ไมมีถุงเทา

สวมใสโผลออกมา  เห็นเปนสีคล้ําเพราะความหนาวเย็น

เขารูสึกสงสารชายที่ไรที่อยูอาศัย (homeless) คนนี้มาก

เขาจึงไปที่รานหัวมุมที่ยังเปดอยูเพื่อซื้อถุงเทา รองเทา 

และผาหมนํามาใหคน homeless คนนี้  แลวเขาก็เดิน

กลับบานดวยความรูสึกวา  ตนเองถึงแมจะยากจน มี

รายไดนอยก็ตาม  เขาก็ขอบคุณพระเจาที่เขายังมีบาน

ใหอยู มีเตียงใหนอน มีผาหม มีถุงเทา รองเทา และ

สิ่งที่เขามีแมเพียงนอยนิด แตก็ยังถือวามีมากพอที่จะ

เจียดแบงปนใหคนอื่นได  เขาขอบคุณพระเสมอในพระ

ญาณเอื้ออาทรของพระองค

  เมื่อคุณพอ Sudac ไดยินชายคนงานสูงวัยเลา

เรื่องนี้  คุณพอรูสึกวาตนเองไดพลาดโอกาสไปอยางนา

เสียดายและทําใหคุณพอรําลึกถึงภาพๆ หนึ่งที่ไดเห็น

ตอนเปนเด็ก  ที่มีเด็กชายคนหนึ่งมอบดอกไมดวยมือ

ขางหนึ่งใหแกผูใหญคนหนึ่ง  สวนอีกมือหนึ่งถือปาย

ที่มีขอความเขียนไววา  “กิจกรรมเล็กๆ ออกเสียงดัง

กวาความตั้งใจที่ยิ่งใหญ”

 เราคริสตชนคงก็จะพบกับเหตุการณเชนน้ีท่ีเรา

พลาดโอกาสพบพระเยซูคริสตในบุคคลที่เราพบปะ

ในชีวิตประจําวันของเรา

ราฟาแอล

เราเห็นพระองค ไหม?



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 13 ประจําวันที่ 25-31 มีนาคม 2018 หนา 15

 วัดนักบุญยอแซฟ 

อยุธยา ฉลองวัดวัน

อาทิตยที่ 18 มีนาคม 

เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญมารโก 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

ปทุมธานี ฉลองวัดวันเสารที่ 28 เมษายน เวลา 

10.00 น.

 วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ฉลองวัด

วันเสารที่ 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.  

 

 วัดนักบุญยอแซฟ  บานหัน อ.สีคิ้ว  จ.นคร-

ราชสีมา ฉลองวัดวันเสารที่ 17 มีนาคม เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เปน

ประธาน

 วัดพระเยซูเจากลับคืนชีพ โรงเรียนมารีย

อุปถัมภ ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสารที่ 

21 เมษายน เวลา 10.30 น.  พระสังฆราชยอแซฟ 

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เปนประธาน

 

 วัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู อ.พังโคน  จ.

สกลนคร ฉลองวัดวันเสารที่ 17 มีนาคม  เวลา 

10.00 น.

 วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันจันทรที่ 19 

มีนาคม  เวลา 10.00 น.

 วัดแมพระมหาการุณย หนองบก อ.คํา-

ตากลา  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันศุกรที่ 13 เมษายน

เวลา 10.00 น. 

วัดแมพระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ท นา-

โพธิ์นอย อ.กุสุมาลย  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสารที่ 

14 เมษายน  เวลา 10.00 น.

 

 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 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

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

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

นํ้าผึ้งปาแท
จากชาวบานคริสตชน

บนดอยภาคเหนือ

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

จําหนายที่โรงพิมพอัสสัมชัญ
 โทร. 0-2268-1646

งานนี้
กองทัพหนังสือ
คาทอลิกมากัน
พรอมหนา
พบกับ
บูธคาทอลิก  
N 06  โซน C
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ 

ครั้งที่ 46 

ระหวางวันที่ 29 มีนาคม - 8 เมษายน  

เวลา 10.00-21.00 น. 

ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิร�กิติ์  

 วัดนักบุญยอแซฟ บานหนองทามนอย จ.

อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสารที่ 17 มีนาคม เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา เปน

ประธาน

 วัดอัครเทวดาคาเบรียล จ.ปตตานี ฉลองวัด

วันเสารที่ 7 เมษายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เปนประธาน

ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สมัครสมาชิกอุดมสาร อุดมศานต 

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 
โทรสาร 0-2681-5401

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
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ที่นี่มีนัด
 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 

 กลุมเพื่อนมงฟอรต (อดีตภราดา/ผูฝกหัดและ

ยุวนิส) จัดเขาเงียบประจําป 

 กลุมแรก ที่บานเรือนแกว วังน้ําเขียว วันเสาร

ที่ 24 และวันอาทิตยที่ 25 มีนาคม 2018 มีรถตู

บริการออกจากบานทองหลอเชาวันเสารที่ 24 มีนาคม

2018 เวลา 08.00 น

 กลุมที่ 2 ที่บานเขาเงียบเชียงใหมรวมกับ

คณะภราดา วันที่ 29 มีนาคม 2018 - วันอาทิตยที่ 1 

เมษายน 2018  รถตูออกจากบานทองหลอวันพฤหัส-

บดีที่ 29 มีนาคม 2018 เวลา 07.00 น. ติดตอ

คุณอนุสรณ อานามนารถ โทร. 08-1627-8813

 กลุมฆราวาสแพรธรรม ขอเชิญรวมแบงปน

พระวาจา วันอาทิตยที่ 25 มีนาคม 2018 โดยคุณพอ

ปรีชา ยั่งยืน / วันอาทิตยที่ 22 เมษายน 2018 โดย

คุณพอเอกมัย เหลือหลาย / วันอาทิตยที่ 27 

พฤษภาคม โดยคุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร เวลา 

13.00 น. ที่ตึกวันทามารีย ชั้น 2 วัดเซนตหลุยส ถนน

สาทร 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  ติดตอคุณจักรายุทธ เอ่ียมละออ 

แผนกคริสตศาสนธรรมผูใหญ ฝายงานธรรมทูต โทร. 

0-2681-3835, 08-6167-7205  

 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

 คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ ขอเชิญ

รวมเฝาศีลมหาสนิท แบงปนพระวาจา  “ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน” คุณพอวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. 

14 เมษายน / 12 พฤษภาคม 2018 เวลา 09.00 น.

รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญ

ผูสูงอายุรวมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ (วัดนอย) ซ.รวมฤดี 

ถ.วิทยุ กรุงเทพมหานคร  หลังมิสซารับศีลเจิม เพื่อ

พละกําลังทางดานรางกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน 

โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-4700-

8789

 โครงการฝกสมาธิแบบ WCCM สําหรับผูสนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร เวลา 09.30-11.30 น. ที่หอง

ประชุมชั้น 3 อาคารใหม วัดพระมหาไถ ซอยรวมฤดี

โดยมีคุณพอประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เปนจิตตาธิการ

ติดตอคุณพอประเสริฐ pslohsiri@gmail.com, 08-

1781-4504 หรือดร.สุนทรี โคมิน komin.suntree

@gmail.com, 08-9611-7940 และคุณอังกี้ โสภิณ-

พรรักษา aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-

1953 หรือคุณวัชรา นววงศ wacharan@gmail.

com, 08-9117-9100

ขอเชิญรวมบริจาคสมทบทุนกอสรางวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห ปาติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา พระสงฆ 

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสภาอภิบาลวัด

มีความยินดีขอเชิญทุกทานรวมกอสราง สามารถโอน

เงินเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาปาติ้ว ชื่อบัญชี 

กองทุนสรางวัดคริสตชนอําเภอปาติ้ว เลขบัญชี 646-

0-20756-3 ติดตอสอบถามคุณพอเสกสรร สมศรี 

เจาอาวาส โทร. 08-1265-9424

ขอเชิญรวมทําบุญสมทบทุนกอสรางอาราม

นักพรตชาย คณะซิสแตรเซียน (ซีโต) ท่ีบานโคก-

สะอาด ต.อุมจาน  อ.กุสุมาลย  จ.สกลนคร

 พระอัครสังฆราชหลุยส จําเนียร  สันติสุข-

นิรันดร  และอธิการคณะนักพรตซิสแตรเซียน แหงอาราม

แมพระแหงสายประคําศักดิ์สิทธิ์  พรอมทั้งสมาชิกคณะ

(มาจากเวียดนาม)  ขอเชิญทุกทานรวมกอสรางอาราม

ตามจิตศรัทธา (งบประมาณ  6  ลานบาท) สามารถ

โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร  

ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกทาแร-หนองแสง 

เลขที่บัญชี  120-2-87666-4  สอบถามเพิ่มเติม

ไดที่ศูนยมิสซังฯ  โทร. 0-4271-1272

 มูลนิธิเซนตมารติน (วัดพระแมมหาการุณย) 

รับสมัคร เจาหนาที่ดูแลเด็ก จํานวน 2 ตําแหนง  

คุณสมบัติ 1. เพศชาย อายุ 20-40 ป 2. สามารถ

ขับรถได มีใบขับขี่  3. วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป 

4. สามารถพักอาศัยที่มูลนิธิได

 สนใจติดตอ คุณพอเปาโล โทร. 09-0112-

5657 เริ่มงาน 1 พฤษภาคม 2018 เปนตนไป

   

“อยาทําบานของพระบิดาของเราใหเปนตลาด”

(ยอหน 2:16)

 ถาจะกลาวถึงวารางกายของเราเปนบาน

ของพระเจา เปนพระวิหารของพระจิตเจา “ทานไมรู

หรือวา รางกายของทานเปนพระวิหารของพระจิตเจา

ผูสถิตอยูในทาน” (1โครินธ 6:19)

 เราก็คงตองดูแลรักษาพระวิหาร หรือบาน

อันศักดิ์สิทธิ์นี้ใหสะอาด ปราศจากเชื้อโรคใดๆ เราถูก

บรรจงสรรคสรางมาจากความรักของพระเจา มีหัวใจ

ที่เปนอิสระในการคิด  กระทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง

ผานกระบวนการของความเชื่อ ความหวัง และ

ความรักท่ีจะเปนเสมือนกรอบใหเราเลือกกระทํา

ในสิ่งที่ถูกตองที่สุด และเมื่อเรากระทําในสิ่งที่ดีที่สุด

แลวเราก็จะเปนพระวิหารของพระเจาที่สวยงาม มี

คุณคา แตแทจริงแลว หลายครั้งที่เราเลือกจะใช

อิสรภาพที่ไดรับตามอําเภอใจของตนเอง เลือกที่จะ

กอบโกย เลือกที่จะหาผลประโยชนเพื่อปรนเปรอ

ตนเอง เราทําใหพระวิหารของพระเจาตองมัวหมอง

บอยครั้ง เพราะกรอบแหงคุณธรรมมันยากที่จะเดิน

ตาม มันตองผานการตัด  สละ ละทิ้ง ความสุขสบาย

ของตนออกไปบาง และถาจะกลาวถึงพระวิหารของ

พระเจาที่เปนศาสนสถาน ขาพเจาก็หวนไปนึกถึงงาน

ฉลองวัดแหงหนึ่งในอดีตเมื่อ 2-3 ปที่ผานมา

บรรยากาศของงานฉลองวัด งานฉลองชุมชนแหง

ความเชื่อ แตละที่ก็คงไมแตกตางกันมากนัก บริเวณ

โดยรอบวัด มักมีการจําหนายสินคาหลากหลาย

ประเภท ผูคนมากมายที่เดินทางหลั่งไหลมารวมงาน

ฉลองวัดตางตั้งเปาหมายวาจะไดรับพร แตในความ

เปนจริง ภาพบรรยากาศของการฉลองวัดไมแตกตาง

จากงานตลาดนัดเลย ผูคนยังคงจับจายใชสอยเดิน

ชมสินคาทามกลางเสียงเพลงเริ่มพิธีดังขึ้น นั่นคือ

ภาพบรรยากาศที่ขาพเจาสัมผัสคุนตาคุนความรูสึก

มานานพอสมควร ซึ่งบรรยากาศเหลานั้นขาพเจาเอง

ก็ไมปฏิเสธวาขาพเจาก็ชอบ แตขาพเจาก็ยังรูสึกขัด

อยูในใจทุกครั้งที่เสียงเพลงสรรเสริญพระเจาในวัด 

ดังพรอมกับเสียงตอรองราคาสินคานอกวัด พระวิหาร

ของพระเจาไมมีสิ่งปรนเปรอทางกาย แตมีอาหาร

หลอเลี้ยงวิญญาณ ซึ่งสําคัญกวามิใชหรือ พระวิหาร

ของพระเจาไมอึกทึกครึกโครม  สงบรมเย็น และเปน

ที่พักพิงใจ

อยาทําบานของพระบิดา
ของเราใหเปนตลาด

...........................................................โดย: น้ําผึ้ง
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นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอวิมานใจ นาแวน สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอศิริศักดิ์ ยอแซฟ สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอสมชาย หมอกครบุรี สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอพรชัย สิงหสา สังฆมณฑลสุราษฎรธานี : 
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พระคารดินัลฟาม มินห มาน :  เวลานี้ในอัครสังฆมณฑลของเรามี 10 สถาบัน

ท่ีดูแลการอบรมนักบวช พูดโดยท่ัวไปนักบวชก็เหมือนกับพระสงฆ อีกท้ังพวกฆราวาส

เอง ตางก็ตองหลุดจากโครงสรางท่ีเอาแตปกปองตนเองซ่ึงฝงรากลึก เพ่ือจะเปดตนเอง

เขาสูการเปนหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจาอยางแทจริงบนถนนของการยกระดับคุณภาพ

ชีวิต รับใช และรักมวลมนุษยทุกผูคน เราไดรับเรียกมาสูความรักนี้และมันเรียกรอง

ใหละความเห็นแกตัวเพื่อเราจะมีชีวิตใหมและเปนหนึ่งเดียวกับครอบครัวมวลมนุษย

ในโลกแหงโลกาภิวัตนของพวกเรา การสอนแนวคิดนี้แกพวกเขาเปนงานทาทาย

อันดับแรกที่เราเผชิญ

ผูสัมภาษณ : ผมไดยินวาปจจุบันการทําแทงมีจํานวนสูงมากในประเทศเวียดนาม 

จํานวนเทาไหรครับ? และพระศาสนจักรทําอยางไรเพื่อจะลดจํานวนทําแทงนี้ครับ?

พระคารดินัลฟาม มินห มาน :  พูดกันวาแตละปจะมีการทําแทง 2 ลานราย

ในประเทศเวียดนาม งานชั่วชาของผีปศาจนี้แยงกับสํานึกศีลธรรมและวัฒนธรรม

ตามธรรมประเพณีของเรา สิ่งนี้จะนําเราไปไหนในฐานะที่เปนสังคมรวมกันในชาติ? 

หลังจากที่พอไดพูดเรื่องนี้เมื่อ 10 ปที่แลว ผูมีอํานาจทางบานเมืองก็เริ่มนําประเด็นนี้

มาพิจารณา มีการประกาศสาธารณะวาเรากําลังมุงไปสูหายนะ องคกรทั้งคาทอลิกและ

ไมใชคาทอลิก ไดพบวิธีชวยหญิงมีครรภที่จะไมตองไปทําแทงแตปจจุบันกลับมีปศาจ

ตัวใหม เรากลับพบเด็กแรกเกิดที่ถูกทอดทิ้ง ดังนั้นทั้งองคกรทางโลกและองคกรทาง

ศาสนาจึงรวมกันหาหนทางมาเยียวยาแกไขวัฒนธรรมแหงความตายอันนี้ แตเรายัง

ไมสามารถรวมพลังกันไดอยางเหมาะสมเทาที่ควร ทุกภาคสวนของสังคมจะตองเขา

มารวมมือกันทํางานนี้เพื่อหารูปแบบวิถีชีวิตใหม

ผูสัมภาษณ : รัฐบาลเห็นดวยกับขั้นตอนการเสนอชื่อพระสังฆราชใหมหรือเปลา

ครับ? อะไรคือสวนประกอบของการเห็นชอบดวยครับ?

พระคารดินัลฟาม มินห มาน :  โดยทั่วไปบรรดาพระสังฆราชจะเสนอรายชื่อของผูรับ

เลือกเสนอตอสํานักวาติกัน สํานักวาติกันจะเลือกสรรบุคคลและสงชื่อไปใหกับรัฐบาล

แหงชาติเวียดนามเพื่อถามความเห็น หลังจากนั้นสํานักวาติกันก็จะประกาศการไดรับ

แตงตั้ง โดยทั่วไปมีการตองพูดคุยกันบาง ยกเวนบางราย ระบบแบบนี้ก็ไปไดดี 

มีความยากลําบากอยูบางแตทางสํานักวาติกันก็สามารถจัดการเรื่องราวตางๆ ไปได

ผูสัมภาษณ : พระคุณเจาเคยพูดครั้งหนึ่งวาการอบรมฆราวาส และสรางภาวะผูนํา

เปนเปาหมายหลัก เดี๋ยวนี้เปนอยางไรบางแลวครับ?

พระคารดินัลฟาม มินห มาน :  ราว 30 ปหลังจากป ค.ศ. 1975 บรรดาฆราวาส

ไมมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนและพัฒนาความรูเกี่ยวกับความเชื่อและพันธกิจในชีวิต เราได

กอตั้งศูนยอภิบาลในป ค.ศ. 2004 เพื่อจะรับมือความตองการนี้ โดยเฉพาะสําหรับ

การจัดการงานอภิบาลในเขตปกครองวัด ประกอบดวยสมาชิกคณะกรรมการเพื่องาน

อภิบาลกวา 5,000 คน  ครูคําสอนกวา 5,000 คน สมาชิกนักขับรอง 900 คนจาก 

200 วัด และ 25 องคกรที่ขึ้นกับสันตะสํานัก  ศูนยอภิบาลนี้ทุกปจะมีผูมาเขารับ

การอบรมฝกปฏิบัติ 6,000 คนในหลักสูตรตางๆ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อชวยฆราวาสมีสวน

ไดแสดงบทบาทเต็มความสามารถในการงานชวยเสริมสรางพระศาสนจักรและฟนฟู

ชีวิตจิต เรามีองคกรหลากหลายที่จะทํางานสรางฆราวาสผูนํา ทั้งหมดนี้รวมทั้งเด็กๆ 

คนหนุมสาว และองคกรสงเสริมครอบครัว  ที่ศูนยเรายังมีสํานักงานเพื่อผูอพยพ 

คําสอน กระแสเรียก พิธีกรรม ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ การแพรธรรม สังคมสงเคราะห 

(คารีตัส) สื่อสารสังคม วัฒนธรรมคาทอลิก การศึกษาคาทอลิก การเสวนาระหวาง

ศาสนา ยุติธรรมและสันติ ดังนั้นจึงมีงานมากมายดําเนินไปเพื่อสรางความเปนผูนํา

ใหแกฆราวาส

ผูสัมภาษณ : พระคุณเจามองความสัมพันธระหวางพระศาสนจักรและรัฐมีลักษณะ

พิเศษเปนเชนไร? เปลี่ยนแปลงไปบางไหม? มีอะไรแตกตางกันในการปฏิบัติของพระ

ศาสนจักรตอรัฐในประเทศทางเหนือและทางใต?

พระคารดินัลฟาม มินห มาน :  ระหวางการถวายรายงานแดพระสันตะปาปาของ

ประกาศก (ตอจากหนา 5)

พระศาสนจักรเวียดนามครั้งลาสุดที่กรุงโรม บรรดาพระสังฆราชชาวเวียดนามไดรับ

การเตือนใจจากพระสันตะปาปาทั้งสองพระองค พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 

และพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 วาพระศาสนจักรตองยืนหยัดมั่นคงในการเสวนา

และรวมมือกับประชาชนทั้งมวลในสังคมของเรา รวมทั้งรัฐบาล นี่คือหนทางที่เรา

เช่ือวาเราสามารถทําไดดีท่ีสุดเพื่อรับใชพระวรสารและชีวิตของมวลมนุษยทั้งคาทอลิก

และไมใช นี่เปนหนทางที่เราจะพัฒนาชาติของเรา สถานการณการเมือง เศรษฐกิจ 

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม แตกตางกันระหวางทางเหนือและทางใต ดังนั้นจึงมี

วิธีคิดและวิธีปฏิบัติแตกตางไปดวยในทั้งสองพื้นที่นี้ นี่เปนธรรมดา อยางไรก็ดี เรา

หวังวาอาศัยการสรางเครือขายการติดตอสื่อสาร และสรางความเปนหนึ่งเดียวกันใน

พระศาสนจักรของเรา ความแตกตางนี้จะคอยๆ ลดลงได

ผูสัมภาษณ : มีทางเปนไปไดไหมครับท่ีพระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนประเทศเวียดนาม

ในอีกสองสามปขางหนา?

พระคารดินัลฟาม มินห มาน :  พอแสดงความหวังเรื่องนี้อยางนอยสองครั้งมาแลว

ครั้งแรกตอพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 และพระองคถามพอวาพรรคคอมมิวนิสต

และประเทศจีนจะมองเรื่องนี้อยางไร  ครั้งที่สอง พอทูลพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 

16 พอทูลพระองควาการเสด็จมาเยือนพวกเราของพระองคจะกอใหเกิดความมั่นคง

และความหวัง พระองคทรงยกแขนทั้งสองขึ้นบนอากาศ และเชิญพอใหสวดภาวนา

และแสวงหาพระประสงคของพระเจา พอไมเขาใจทาทางท่ีพระองคทรงกระทําวาพระองค

ตรัสถึงความไมแนใจในพระสุขภาพพลานามัยของพระองคหรือสถานการณของโลก

ในปจจุบัน หรือวาทั้งสองประการ?

ประเทศเวียดนาม 

ประชากร        95,599,611  คน

พื้นที่ประเทศ        310,060  ตารางกิโลเมตร

คาทอลิก           6,400,567   คน

มี 3 อัครสังฆมณฑล / 26 สังฆมณฑล  / วัด 2,228 แหง / พระสงฆ 2,668 องค

-------------------------------------

ประเทศไทย

ประชากร         69,048,024  คน

พื้นที่ประเทศ         510,844  ตารางกิโลเมตร

คาทอลิก               292,000  คน

มี 2 อัครสังฆมณฑล / 8 สังฆมณฑล / วัด 436 แหง / พระสงฆ 662 องค

คณะสงฆฝายอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑล

จันทบุรี เยี่ยมดูงานศูนยอภิบาลอัครสังฆมณฑลโฮจิมินห ซิตี้



ปที่ 42 ฉบับที่ 13 ประจําวันที่ 25-31 มีนาคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 18

 การจากไปของพระคุณเจากิตติคุณ ยอรช ยอด พิมพิสาร ยังเปน

ภาพจําไมลืมของเรา ในโอกาสครบ 100 วัน ผมไดเขียนจดหมายถึงพระคุณเจา 

 “สวัสดีครับพระคุณเจา ผมเลือกใชคําท่ีไมเปนทางการนักสําหรับจดหมาย

ฉบับนี้ ฉบับที่เขียนถึงพระคุณเจา แปลกนะครับ ผมไมทราบเลยวา จดหมายนี้

จะสงไปที่ไหน พระคุณเจาจะไดอานหรือเปลา แตผมคิดเพียงวา ผมตองเขียน

 พระคุณเจาครับ วินาทีแรกที่ผมรูจักและพบกับพระคุณเจาดูเหมือน

มีระยะหางอยูพอสมควร ผมพบพระคุณเจาตามงานสําคัญตาง ๆ ตามเอกสาร

สําคัญของพระศาสนจักร ผานทางตัวอักษรที่พระคุณเจาขีดเขียน ผานทาง

บทเทศน ผานทางสื่อตางๆ ไมมีใครปฏิเสธความสงางามของพระคุณเจาไดเลย

ในความสงางามที่พบเห็นนั้น มีรอยยิ้มและความเปนกันเอง มีรังสีหรือรัศมี

อะไรบางอยาง ซึ่งแนนอนมันไมมีในทุกคน และวันที่ผมมีสวนรวมในการ

ประกวดบทความของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย พรอมกับรางวัลที่

พระคุณเจาเปนผูมอบใหกับมือ ผมจําชวงเวลาของปไมไดแมนยํา มันผานมา

ถานับจากอายุบวชและการศึกษาเพื่อเตรียมตัวในบานเณรใหญแสงธรรม ตองมี

ถึง  30 ปเปนอยางนอย แตรูปภาพนั้นยังอยู เหมือนมันรอคอยใหผมเก็บเกี่ยว

ความทรงจํา ผานหลักฐานที่ไมไดเปนการพูดลอย ๆ วา วันเวลาไมไดพา

ความปลาบปลื้มมาใหหัวใจเทานั้น มันยังประทับอยูไมรูลืมและเห็นไดจาก

ภาพที่ปรากฏ

 ผมยายเขามาทํางานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยในป  2006 ยัง

ไดรวมงานกับพระคุณเจา แตเปนชวงที่สุขภาพของพระคุณเจาเริ่มถดถอย นา

แปลกไปอีกที่ความสามารถทางการเขียน ความสามารถในการจดจําหาไดเสื่อม

ถอยลงไม เมื่อผมเริ่มมีหนังสือของตนเอง ชื่อหนังสือวาภาพจากที่เกิดเหตุ 

เหตุเกิดจากพระวาจา ในป  2013  ผมนึกถึงพระคุณเจาอยากใหพระคุณเจา

ไดเขียนคําบางคําเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในหนังสือนี้ พระคุณเจาไดเขียน

ไวตอนหนึ่งวา “คุณพอเปนนักสื่อสารมวลชนอยางแทจริง มีกลองและปากกา

อยูในมือ พรอมที่จะจารึกภาพและเหตุการณตาง ๆ ใหขอคิดและลงในคอลัมน

ทุกสัปดาห” พระคุณเจาครับ ส่ิงเหลาน้ีผมจะเอามาจากไหน ถาไมใชแบบอยาง

ทั้งหมดของพระคุณเจานักสื่อสารมวลชนคาทอลิกที่เดินกาวนําไปอยางสุขุม 

รอบคอบ ชัดเจน และสื่อทุกอยางไดอยางทรงพลัง พระคุณเจาสื่อมันทั้งชีวิต 

ดวยชีวิต

ภาพพระคุณเจานําประชุม เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสื่อมวลชน 

คอยๆ    ถูกเปลี่ยนและแทนที่จากพระคุณเจาที่มารับหนาที่แทน จากการที่

พระคุณเจาไดเดินทางมาพบพวกเรา กลับเปนเราทีมงานสื่อมวลชนเดินทางไป

พบ ไปรวมงาน ไปสัมภาษณพูดคุย    ผมเริ่มเห็นวา พระคุณเจาเริ่มเลาเรื่องซ้ํา 

สภาพรางกายเริ่มมีปญหาไมวาจะเรื่องของตา หรือเรื่องอื่น ๆ ซึ่งคนใกลชิด

คงทราบดี กลามเนื้อบางอยางเริ่มเสื่อมและทํางานไดนอยลง แตผมเชื่อวา

พระคุณเจาไมหยุด พระคุณเจาทุมเทใหกับมัน งานสื่อเหลานี้ที่พระคุณเจาทํา

คงหยุดไปพรอมกับเข็มนาิกาชีวิตที่หยุดลงของชีวิตพระคุณเจา

และเมื่อวาระครบ  100 ปอุดมศานตนิตยสารคาทอลิกที่พระคุณเจา

มีสวนสําคัญอยางย่ิงในชวงเวลาหน่ึง จะมีของท่ีระลึกใดดีงามสําหรับวาระสําคัญ

ของหนังสือ นอกจากหนังสือ 2 ใน 4 ของหนังสือที่ระลึกนั้น ผมตั้งชื่อเพื่อ

จดหมายถึงพระคุณเจายอด พิมพิสาร 
บอกตนเองวา วันนั้นคงตองมาถึงแมเราไมอยากใหมาถึงเลยก็ตาม หนังสือ

รวมบทความของพระคุณเจาจึงมีชื่อปกวา “ตามรอยผูรวมทาง” และ “ไปให

ถึงเสนชัย” หนังสือทั้ง 2 เลมนี้ เขียนคํานิยมโดยพระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน 

และพระคุณเจาลือชัย ธาตุวิสัย ตามลําดับ สวนผมเขียนคํานําผูจัดพิมพ

ทิ้งทายในบทความไววา “แมในวันที่ตัวหนังสืออาจจะลางเลือน หรือลบเลือน

ไปตามกาลเวลา ความทรงจําไดเกิดขึ้นแลว เมื่อหนังสือเลมหนึ่งไดถูกพิมพ

เผยแพรไป”

หลังวันคริสตมาสป 2017 ไมเพียงสังฆมณฑลอุดรธานีเทาน้ัน คาทอลิก

ในประเทศไทย ผูที่รูจัก ไดรวมงานกับพระคุณเจา ทั้งในประเทศของเรา หรือ

นานาอารยประเทศ รับรูและสัมผัสไดถึงการสูญเสียนั้น “เสนทางชีวิตผูรับใช

แหงพระวาจา”(Life Journey of the Servant of the Living Word) 

พระสังฆราชกิตติคุณ ยอรช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.  ก็เดินทางมาจนสุดทาง 

พวกเราท่ีมีหนาที่จัดเตรียมหนังสือที่ระลึกในวันงานพิธีปลงศพ ใชประสบการณ 

ความเชี่ยวชาญ การฟูมฟกตางๆ แมมีชวงเวลานอยนิด ลงไปในหนังสือที่ระลึก

นั้น แมมันอาจจะไมสมบูรณ มีขอบกพรองอยูบาง พระคุณเจาคงเฝามอง

ดวยสายตาออนโยน เหมือนชวงเวลาท่ีพระคุณเจามีชีวิตอยูกับเรา ย้ิมและกระเซา

เหยาแหยเราใหรูสึกผอนคลาย การไดรวมงานกับพระคุณเจาเปนความสุข และ

การไดทําอะไรเล็กๆ นอย ๆ ใหพระคุณเจาบาง แมเทียบไมไดกับส่ิงท่ีพระคุณเจา

ทําใหกับเรา ใหกับสื่อมวลชนเปนความประทับใจ

จดหมายถึงพระคุณเจาของผมมาถึงบรรทัดทาย    ๆ  แลว การจาริก

ไปบนโลกนี้ของชีวิตที่หนีไมพนกับสัจธรรมของมันคือ เกิด แก เจ็บ ตาย 

พระคุณเจาไดเดินขามผานมันไปแลว คงเหลือแตความทรงจํา คงเหลือแต

บทสอนที่ทรงพลัง เราคงไมยื้อใหพระคุณเจาอยูกับเรา ทํางานไปดวยกัน คิดถึง

วันชื่นคืนสุขที่ประทับใจจนไมอาจลุกขึ้นมา เปดหนาตางออกไป เผชิญชีวิต

ในวันตอไปที่พระอาทิตยยังคงขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก 

มีความชื่นชมแหงความสําเร็จ และมีวันที่ผิดหวังพลั้งพลาด พระคุณเจาไดมอบ

ความดีงามหลากสิ่งหลายอยางที่เจียระไนและพูดถึงไมหมดใหแกโลกใบนี้แลว 

ที่เหลือคือการสานตอ หยิบจับคุณคาที่ดีมาใชในชีวิตของเรา

พระคุณเจาครับ จดหมายน้ีผมไมรูจะสงไปท่ีไหน ผมไมรูวาพระคุณเจา

จะไดอานมันหรือเปลา แตผมคงตองเขียนตอไป เหมือนกับงานเขียน งาน

สื่อสารมวลชนที่ไมรูวา ใครจะอานมัน ใครจะเห็นคุณคา ใครจะไดรับประโยชน

แคไหน หนาที่ของเราคือ ทําตอไป จะโดยรูตัวหรือไมรูตัว พระคุณเจาไดมอบ

สิ่งเหลานี้ใหกับผม และผมเชื่อวา มันเปนหนาที่ของเราคริสตชนทุกคน เวลา

ที่เราปฏิบัติตามน้ําพระทัย หรือคําสั่งสอนของพระ ทําตอไป....แมไมรูวาใคร

จะเห็นคา เพราะคุณคาที่แทจริง ไมไดอยูแตเพียงบนโลกนี้ แตพระคุณเจาครับ   

จริง ๆ พระคุณเจาก็แอบเปดเผยคําตอบไวเหมือนกันวา สิ่งที่ทําทั้งหมด ไมมี

สิ่งใดสูญเปลาเลย

ผมจะทําใหดีที่สุดครับ”

บรรณาธิการบริหาร

(บทความนี้ตีพิมพลงในหนังสือ 100 วัน พระคุณเจายอด พิมพิสาร 

วันที่ 27 มีนาคม 2018)
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“ร่วมแบ่งปัน เติมฝันให้น้อง ครั้งท่ี 1” ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2018 คณะคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ  

“ร่วมแบ่งปัน เติมฝันให้น้อง ครั้งที่ 1” เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยปีนี้ได้เดินทางไปทำากิจกรรมสอนคำาสอนเด็กๆ ชาวเขา และแบ่งปันสิ่งของเพื่อผู้ยากไร้  

ที่วัดแม่พระไถ่ทาส บ้านห่างทางหลวง จ.น่าน บ้านแห่งความหวังของสังฆมณฑลเชียงใหม่ และบ้านเณรคณะพระมหาไถ่ และมีมิสซาโดยคุณพ่ออัลฟอนโซ ชัยนรินทร์ 

เหลาพรม คณะพระมหาไถ่

“ค่ายเยาวชนสมานฉันท์” วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 คุณพ่อปัตทวี  

วงศ์ศรีแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในหลักคริสตศาสนาเพ่ือ 

ความสมานฉันท์ ในโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำาปี 2561 ระหว่าง 

วันที่ 22-23  กุมภาพันธ์ 2018 ที่กองกำากับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ 

กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน (ค่ายพระยอดเมืองขวาง) อ.เมือง 

จ.อุบลราชธานี จัดโดยสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 

“ฉลองวัด” คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑล

นครราชสีมา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมาร 

ในพระวิหาร ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 

2018

“วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน
 ร่วมสนับสนุนบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง” 
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018 คุณพ่อกฤษฎา คำาศรี อธิการบ้านคามิลเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดพระเยซูเจ้า 

เสด็จขึ้นสวรรค์ อ.สามพราน จ.นครปฐม และเทศน์แบ่งปันประสบการณ์ 

การช่วยเหลือผู้ป่วย โดยเฉพาะเด็กพิการที่คณะนักบวชคามิลเลียนให้การดูแล 

และรับมอบปัจจัยสนับสนุนโครงการของบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ 

ลาดกระบัง เป็นจำานวนเงิน 20,000 บาท รวมถึงสิ่งของที่จำาเป็นต่างๆ 

สำาหรับเด็ก จากตัวแทนของสัตบุรุษ ในโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพ 

ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ได้จัดโครงการรณรงค์รับบริจาคปัจจัยต่างๆ จาก

สัตบุรุษเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านสังคมของพระศาสนจักรเป็นประจำาทุกปี 
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 49 ในมรรคา
ของพระองค์ ...

สิ้นสุดแล้ว?

ฉลองวดัแม่พระประจกัษ์เมืองลรูด์ บางสะแก
คุณพ่อเปโตร เชษฐา ไชยเดช เป็นประธาน (อ่านต่อหน้า 13)

วนัอาทติย์ที ่25 กมุภาพนัธ ์2018 พระคารดิ์นลัฟรงัซสิเซเวยีร ์เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ เปน็ประธานพธิบีชูาขอบพระคุณฉลองวดัธรรมาสนน์กับญุเปโตร  

บางเชือกหนัง พร้อมด้วยพระสังฆราชกิตติคุณ ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ มีสัตบุรุษมาร่วมเป็นจำานวนมาก

	 เราคุกเข่า	 ลุกขึ้นยืน	

และก้าวต่อไป

	 บทรำาพึง	 บทภาวนา	

และบทเพลง

	 สลับสับเปลี่ยนจนครบ	

14	สถาน

	 หัวเข่าที่รับน้ำาหนักตัว

ทั้งหมด

	 พื้นวัดที่ทำาด้วยปูน 	ฉ่ำา

เย็นและแข็ง

	 พระองค์รับไม้กางเขน	ย่ำาเดินบนถนนลูกรัง	

	 โซซัดโซเซ	ไปตามลู่ไหล่ทางของถนนขรุขระ

	 สายตาพล่าเลือน	ล้มลง	และล้มลง

	 น้ำาลายของเศษสวะ	ถุยถม	ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร	

	 เสียงตะโกนขับไล่	คนปรารถนาดีให้พ้นทาง

	 พวกทหารเฆี่ยนตีแผ่นหลังของพระองค์เหมือนคนคุ้มคลั่ง

	 เสื้อผ้าของพระองค์ขาดวิ่น	

	 เหงื่อโทรมกาย

	 ตลอดเส้นทางไม่มีโอกาสได้ผ่อนพัก

	 เราเดินรูป	14	ภาคเสร็จแล้ว

	 เราได้รำาลึกถึงความเจ็บปวดของพระองค์

	 พระองค์เดินผ่านมรรคาศักดิ์สิทธิ์	

	 เพื่อไปยังเขากัลวารีโอ	เพื่อไถ่ถอนบาปของเรา

	 ความเจ็บปวดของพระองค์

	 สิ้นสุดแล้ว?

 (ขอบคุณภาพจาก คุณนิพัทธ์  สิริพรรณยศ)




