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วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2018  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. มอบหมายให้ นายวิษณุ  

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ  

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุข 

แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประธานสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ เพื่อประชุมหารือ 

ข้อราชการ ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล

“ฉลองวัด” วันเสาร์ที่   

10 มีนาคม 2018 พระ

สังฆราชยอแซฟ ชู ศัก ด์ิ  

สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑล

นครราชสีมา เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัด 

นักบุญยอแซฟ ไทรทม อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ นักบวช 

ชาย-หญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง พระคุณเจ้าได้ยก 

คำาสอนของนักบุญยอห์น พูดถึงการให้ทาน การภาวนา การจำาศีล การอดอาหาร 

มาเป็นข้อคิดและคำาสอน ในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ

ครั้งนี้ วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม มีคุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ เป็นเจ้าอาวาส 

มีสัตบุรุษจำานวน 17 ครอบครัว 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณ และโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018  

ที่วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
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(โจวานนี แบตติสตา มอนตินี หรือสมเด็จพระสันตะปาปาผูเปดสภาสังคายนา

วาติกัน ที่ 2   และนักปฏิรูปพระศาสนจักรผูยิ่งใหญองคหนึ่งของยุคสมัย     สวนพระ

อัครสังฆราชโรเมโร คือ “มรณสักขีแหงซัลวาดอร”  ทานถูกสังหารในขอหา  “ปกปอง

ผูยากไร และตอตานการกดขี่”)

นครรัฐวาติกัน (เอเชียนิวส)      สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ

รับรองการแตงตั้งบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 และพระอัครสังฆราช

โรเมโร เปนนักบุญ 

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่  6  พระนามเดิม โจวานนี    แบตติสตา 

มอนตินี เกิดที่เมืองคอนเชซีโอ ในแควนเบรสเชีย ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 26

กันยายน ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440)  เปนผูไดรับการอบรมสูง มีปริญญาดานปรัชญา

มีไหวพริบดี  ท้ังยังมีความเช่ียวชาญดานกฎหมายพระศาสนจักรและกฎหมายบานเมือง

พระองคไดรับเลือกตั้งเปนสมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อวันที่  21  มิถุนายน ค.ศ. 1963 

ทรงเปนนักปฏิรูปผูยิ่งใหญ    เปนสมเด็จพระสันตะปาปาผูทรงสานตอสภาสังคายนา

วาติกันที่ 2  ตอจากนักบุญยอหน ที่ 23   พระสันตะปาปา พระองคทรงมีพระดําริ

ใหยกเลิกการสวมมงกุฎสามชั้นของพระสันตะปาปา ทรงรวมประชุมกับพระอัยกา

อาเธนากอรัส ผูนําคริสตชนออรโธดอกซ ใน ค.ศ.  1964    สงผลใหมีการประกาศ

กฤษฎีการะหวางคริสตชนคาทอลิกและออรโธดอกซ ในป ค.ศ.  1965  เปนการปด

การคว่ําบาตรตอเนื่องยาวนานถึงเกาศตวรรษกอนหนานั้น   การประชุมดังกลาวจัดขึ้น

ที่กรุงเยรูซาเล็ม และเปนครั้งแรกที่สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเครื่องบินโดยสารเพื่อ

เขารวมประชุม นอกน้ัน หลังการประชุมพระองคทรงประกาศกอต้ังสภาพระสังฆราช   

(Synod of Bishops)    ใน ค.ศ.  1966    พระองคทรงประกาศยกเลิก “สารบัญ

หนังสือหามอาน”  ในปตอมาทรงตัดสินพระทัยกอตั้งวันสันติภาพโลก  ทรงเปนพระ

สันตะปาปาพระองคแรกที่เสด็จถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณที่โรงงานอุตสาหกรรม

ค่ําวันพระคริสตสมภพ ค.ศ. 1968 ณ Italsider  เมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี 

ค.ศ.  1966  ทรงออกสมณสาสนเรื่องพรหมจรรยของพระสงฆและนักบวช

กอนจะตีพิมพสมณสาสนเรื่อง ชีวิตมนุษย    (Humanae Vitae) ทรงกอตั้งคณะ

กรรมาธิการเพื่อสื่อสารสังคม (Commission for Social Communications),

สภาองคกรฆราวาส    (Council for the Laity),    สภาเพื่อความยุติธรรมและสันติ 

(Council for Justice and Peace), คณะกรรมาธิการเทววิทยาระดับชาติ 

(International Theological Commission),    และ องคกร กอร อูรนุม    (Cor 

Unum)   ตอมาใน ค.ศ. 1968 ทรงปฏิรูปโรมันคูเรีย  (Roman Curia)  ค.ศ. 1969  

ทรงอนุมัติการปรับปรุงภาษาท่ีใชในพิธีบูชาขอบพระคุณใหเปนภาษาทันสมัยและ

ใชภาษาทองถิ่น เพื่อชวยใหคริสตชนเขาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

พระองคสิ้นพระชนมที่บานพักฤดูรอน กัสแตล กันดอลโฟ เมื่อวันที่  6 

สิงหาคม ค.ศ. 1978

พระอัครสังฆราชโรเมโร  มรณสักขีแหงซัลวาดอร    เกิดใน ค.ศ.  1917 

บวชเปนพระสงฆ ใน ค.ศ.  1942    ไดรับแตงตั้งเปนพระสังฆราชผูชวยแหงซาน 

ซัลวาดอร ใน ค.ศ. 1970 

พ�จารณาแตงตั้ง บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 
และพระอัครสังฆราชโรเมโร เปนนักบุญ

200 คน

            พระอัครสังฆราชโรเมโรรณรงคตอตานเชนเดียวกัน  คําสอนของพระคุณเจา

ที่ประชาสัมพันธผานวิทยุทองถิ่นมีผูสนใจรับฟงจํานวนมากจากหลากหลายอาชีพ

                        ในวันที่  23  เดือนมีนาคม   ค.ศ. 1980   พระคุณเจาไดขอใหนายทหาร

ขัดคําสั่งผูบัญชาการกองทัพ    และใหปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระเปนเจาตาม

ขอความเชื่อของศาสนา  วันรุงขึ้นพระคุณเจาถูกสังหารขณะกําลังถวายพิธีบูชาขอบ-

พระคุณภายในวัดนอยพระญาณเอื้ออาทรประจําโรงพยาบาลที่พระคุณเจาพักอยู

 วันที่    24  มีนาคม    องคการสหประชาชาติไดประกาศ วันสิทธิมนุษยชน

สากลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผูประสบเคราะหกรรม 

(International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human 

Rights Violations and for the Dignity of Victims)

 (ซัลวาดอร  (โปรตุเกส  :  Salvador)  เปนเมืองใหญที่สุดในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของบราซิล ตั้งอยูทางชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติก เปนเมืองหลวงของ

รัฐบาเยีย  ซัลวาดอรเปนเมืองหลวงแหงแรกของบราซิลซึ่งกอตั้งในยุคอาณานิคม

โดยชาวโปรตุเกส   เปนเมืองใหญอันดับสามของประเทศตอจากเซาเปาโลและรีโอ

เดอจาเนโร  ซัลวาดอรไดชื่อวาเปนเมืองแหงความสุข มีชื่อเสียงอยางมากในเรื่องของ

การสังสรรค และเทศกาลรื่นเริง.....สารานุกรมวิกิพีเดีย)

 (อากวีลาเรส เทศบาลนครตั้งอยูหางจากเมืองซานซัลวาดอร ประมาณ  33

กิโลเมตร    เนื้อที่ประมาณ  34    ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว  73,300  คน    พืช

เศรษฐกิจที่สําคัญคือการปลูกไรออยเพื่อทําน้ําตาล)

 

เชิญคริสตชนสัมผัสพระเมตตาของพระเปนเจา 

 เมื่อวันพุธที่    7   มีนาคม   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสแกประชาชน

ที่มาเฝาพระองคภายในหอประชุมเปาโลที่ 6  ใหรวมวจนพิธีกรรมเตรียมจิตใจโอกาส

เทศกาลมหาพรต  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกรหนา  โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

จะทรงเปนประธานวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป   และการสวดภาวนาตลอด 24 ชั่วโมง

(อานตอหนา 4)

ค.ศ. 1977  ดํารงตําแหนง

พระอัครสังฆราชแหงซานซัลวาดอร

ทรงอยู เคียงขางผูยากไร ในชวง

เวลาแหงการนองเลือดของกลุม

เคลื่อนไหวตอตาน        ทหารบก

ตํารวจ และทหารอาสาสมัครโจมตี

พระสงฆและคริสตชนฆราวาส ที่

ถูกเรียกวา “คอมมิวนิสต”  ที่เมือง

อากวีลาเรส (Aguilares) โบสถ

ถูกทําลาย และคริสตชนถูกสังหาร
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พิจารณาแตงตั้ง (ตอจากหนา 3)

ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร    อันเปนธรรมเนียมปฏิบัติในปที่ผานมา    พิธีกรรม

ดังกลาวริเริ่มโดยสมณสภาเพื่อการประกาศขาวดีใหม    ที่สนับสนุนผูเชื่อศรัทธาให

รวมวจนพิธีกรรมดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน

            สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสวา “พอหวังวาวัดตางๆ จะเปดตอนรับคริสตชน

ในชุมชนของตน    ที่ปรารถนาจะเตรียมจิตใจใหพรอมในโอกาสสมโภชปสกาดวยการ

รับศีลอภัยบาปอยางดี และการกระทําดังกลาวเปนโอกาสดีที่คริสตชนจะไดสัมผัสกับ

พระเมตตาของพระเปนเจา”

ผูปรารถนาที่จะเขาใจพระเยซูเจา  จําเปนตองมีใจออนโยน

 สถานีวิทยุวาติกันรายงานวา  “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสแกคริสตชน

ที่มารวมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดนอย ซานตา มารตา (Casa Santa Marta) 

ใหพิจารณาความเชื่อศรัทธาของตนที่มีตอพระเยซูคริสตเจาอยางแทจริง”    พระองค

ทรงแนะนําวา    เพ่ือจะเขาใจพระเยซูคริสตเจาจําเปนอยางย่ิงท่ีควรเปดใจตอนรับพระองค   

ทั้งยังพึงมีความกลาหาญ  มีความสุขุมและมองกาลไกล

            พระองคทรงตั้งคําถามเพื่อนําผูเชื่อศรัทธาสูการไตรตรองวา “ความเชื่อของฉัน

ในองคพระเยซูเจาเปนอยางไร?”    โดยนําบทอานประจําวันจากพระวรสารโดยนักบุญ

มาระโกท่ีพระเยซูเจาทรงทําอัศจรรยรักษาผูพิการท่ีเมืองคารเปอรนาอุม   พระองคทรง

เนนย้ําวา  “ไมมีใครสามารถจะซื้อความเชื่อศรัทธาในพระเปนเจาได”   เพราะ “ความ

เชื่อเปนพระพรที่พระเปนเจาทรงประทานเพื่อชวยเปลี่ยนแปลงชีวิตเราใหดีขึ้น”

 คุณวีณา  โกวิทวานิชย

 9  มีนาคม  2561

 เมื่อวันเสารที่ 10 กุมภาพันธ 2018  คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิก

แหงประเทศไทยไดจัดงานในโอกาสที่เกิดการรวมตัวกันของคาทอลิกที่เปนบุคลากร

ทางการแพทยในประเทศไทยมาครบหาสิบป  โดยจัดขึ้นที่หองประชุม ตึกปยะการุญ  

โรงพยาบาลเซนตหลุยส   มีผูมารวมงานถึง 125 คน   ซึ่งสามารถสรุปสาระที่สําคัญ

ไดดังนี้

 1) หนังสือกึ่งศตวรรษเวชบุคคลคาทอลิกแหงประเทศไทย   คณะทํางาน

ของชมรมฯ ไดจัดทําหนังสือดังกลาว ความหนา 50 หนาสําหรับสมาชิกทุกทาน  นับ

เปนหนังสือที่ดีมีคุณคา  เพราะรวบรวมประวัติการกอกําเนิดชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

ตั้งแตเริ่มเปนชมรมแพทยคาทอลิกในป 1967 และมีชมรมพยาบาลคาทอลิกในป

ถัดมา แลวจึงรวมตัวเปนชมรมเวชบุคคลฯ หลังจากนั้นจึงมีการกระจายใหเกิดชมรมฯ

ในสังฆมณฑลตางๆ  ในหนังสือจะมีรายละเอียดของทุกชมรมใน 10 สังฆมณฑล  

นอกจากนี้ยังมีการฉายภาพวางานที่ทาทายของเวชบุคคลในปจจุบันมีอะไรบาง  เพื่อ

เปนการขยายความในหนังสือ อาจารยนายแพทยวรวุฒิ จรรยาวนิชย  เซอรมักดา-

เลนา ดาวดี  อาจารยสุวรรณา อนุสันติ  และอาจารยมนตชุลี นิติพน  ไดรวม

บรรยายยกตัวอยางกิจกรรมตางๆ ประกอบจากหนังสือกึ่งศตวรรษชมรมเวชบุคคล

คาทอลิกฯ 

 2) ปาฐกถานํา   คุณพอมีเกล กาไรซาบาล ไดใหเกียรติมาบรรยายเรื่อง 

เวชบุคคลคาทอลิก : ประจักษพยานแหงความเชื่อ  คุณพอไดชี้ใหเห็นวาเวชบุคคล

ควรภูมิใจในงานตางๆ ที่ตนเองทํา  เพราะในชีวิตของพระเยซูคริสตเจา เพื่อการไถกู

มนุษยนั้น  พระองคทําสองอยางคือ  “สอนใหมนุษยรักกันและกัน”  และทําเปน

ตัวอยางวาเราจะรักผูอื่น ไดอยางไร  โดยพระองคลงมือ “รักษาผูเจ็บปวยทางกาย

และทางใจ” หลังพระองคสิ้นพระชนม พระศาสนจักรก็รับภารกิจทั้งสองอยาง สืบเนื่อง

ตอมามีการตั้งสถานที่รักษาผูเจ็บปวยในวัดวาอารามตางๆ มีโรงเรียนสอนดานการ

รักษาพยาบาล  มีคณะนักบวชที่อุทิศตนเพื่อการนี้โดยเฉพาะ  และมีพระสันตะปาปา

อยางนอยสองทานที่เปนแพทย หรือเวชบุคคล  คุณพอยังไดพูดถึงเรื่องขอความเชื่อ

ในเร่ืองความเจ็บปวดและทนทุกข  ไมมีความทุกขใดท่ีไร ความหวัง ไมมีความทุกขใด

ที่ไรความหมาย   

 3) พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจา   พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  

ไดใหเกียรติเปนประธานพิธีมิสซาเพื่อขอบพระคุณพระเปนเจาสําหรับกิจการงาน

ตางๆ ของชมรมในรอบ 50 ป ที่วัดพระจิตเจา เนื่องจากสมาชิกมากันมากมาย  ทําให

ตองขยายพ้ืนท่ีออกมารวมมิสซากันขางนอก ในบทเทศนน้ันพระคุณเจาไดขยายความ

บทอานที่กลาวถึงงานเลี้ยงที่เมืองคานา  ครั้งนั้นพระเยซูเจาไดทรงทําอัศจรรยครั้งแรก

โดยเปลี่ยนนํ้าใหเปนเหลาองุนเพื่อชวยเหลือเจาของงานตามคํารองขอของแมพระ 

พระคุณเจาขอใหเวชบุคคลคาทอลิก ปฏิบัติตนเหมือนแมพระที่มีความไววางใจ

ในพระเจาและยินดีทําตามทุกสิ่งที่พระองคสอน  แมพระบอกกับคนงานวา “หาก

พระเยซูสั่งใหทําอะไรก็ทําตามเถิด”  หลายครั้งที่เวชบุคคลอยูภายใตสถานการณที่

ยุงยากทั้งในเรื่องการรักษาผูปวย เรื่องงาน และเรื่องสวนตัวของเราเอง  ขอใหเรา

ไววางใจในคําสอนและพระประสงคของพระองค  และเพ่ือใหเรารูคําสอนและพระประสงค

อยางถองแท   เวชบุคคลจึงควรตองหมั่นอานและศึกษาพระคัมภีรอยางสม่ําเสมอทุกๆ

วัน ไมนอยไปกวาการอานวารสารวิชาการ 

กึ่งศตวรรษเวชบุคคลคาทอลิกฯ (ตอจากหนา 1)

 4) ความสําคัญของคนรุนใหม   ภายหลังงานคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิก

และตัวแทนสังฆมณฑลตางๆ ไดรวมประชุมกันสรุปงานและวางแผนขับเคลื่อนงาน

ของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ มีขอแนะนําใหเชิญชวนคนรุนใหมๆ ตั้งแตยังเปน

นิสิตนักศึกษาคาทอลิกใหรวมตัวกันเพื่อเปนฐานสําคัญสําหรับการดํารงจิตตารมณ

ของคาทอลิก   และใหคนรุนใหมไดมีโอกาสแสดงบทบาทท่ีตนเองถนัดในงานของชมรม

ในสังฆมณฑลตางๆ  สําหรับทานที่รูจักนองๆ  รุนใหมๆ ขอไดแจงใหกรรมการชมรม

เวชบุคคลในแตละสังฆมณฑลไดทราบเพื่อปรับปรุงทําเนียบรายชื่อ หรือแจงมาที่

คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแหงประเทศไทย  E-mail : chc@cbct.net

 คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแหงประเทศไทย ขอขอบพระคุณ พระ

คารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   คุณพอมีเกล กาไรซาบาล   ที่ใหเกียรติสละเวลา

มาใหขอคิดเห็นและกําลังใจ  ขอขอบคุณโรงพยาบาลเซนตหลุยส  ที่เอื้อเฟอสถานที่

และอาหาร ขอขอบคุณจิตตาธิการของชมรมในแตละสังฆมณฑลและสมาชิกทุกทาน

ที่มารวมงานในวันสําคัญนี้ และขอขอบพระคุณพระคริสตเจาสําหรับพระพรตางๆ ที่

ประทานใหกับเวชบุคคลในประเทศไทยตลอด 50 ปที่ผานไป และในอนาคตที่กําลัง

มาถึง ... 

 รายงานโดย นายแพทยคํานวณ อึ้งชูศักดิ์

 บันทึกภาพโดย คุณนิพัทธ สิริพรรณยศ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 14 ประจําวันที่ 1-7 เมษายน 2018 หนา 5

ตอนที่ 194

ประกาศก
ในโลกปจจุบัน

28 กุมภาพันธ 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 ผานไป 5 ปแลวตั้งแตพระสันตะปาปาเบเนดิกต 

ที่ 16 ทรงลาจากตําแหนง พรอมกับแตละปนั้นก็มี

เรื่องราวรายละเอียดผุดขึ้นจากเหตุการณวันแหง

ประวัติศาสตรวันน้ันอยูเสมอๆ สมาชิกจากองคคารดินัล

ตางก็มีปฏิกิริยาตอขาวสารเหลานั้นแตกตางกันไป 

สําหรับพระคารดินัลดาริโอ คาสตริลอน โฮโยส ทาน

เพิ่งกลับจากแผนดินศักดิ์สิทธิ์ใหแงคิดวา “วันนั้นเกิด

ความประหลาดใจใหญหลวง เมื่อพระสันตะปาปาตรัส

ในแบบที่พระองคมักจะทรงกระทําอยูเสมอ ขณะที่

พระองคตรัสถึงสถานการณปจจุบันและก็มาถึงอนาคต

เรื่องการลาจากตําแหนงทันที พอมองไปที่บรรดาพระ

คารดินัลและคิดวา ‘แนนอนเลย พวกเขาตองไมเขาใจ

ในสิ่งที่พระสันตะปาปาตรัส พระองคตรัสถึงการทรง

ลงจากตําแหนง แตตรัสประโยคนั้นออกมาเปนภาษา

ละติน’ ”

 พระคารดินัลดาริโอ คาสตริลอน และพระคุณเจาโยเซฟ

รัตซิงเกอร เปนเพื่อนกันมานาน ไดพบปะกันในโอกาส

ประชุมตางๆ ในพระสังคายนาวาติกันที่สองและแม

เดินทางไปประเทศโคลอมเบียดวยกัน ทุกวันนี้ก็ทรง

พูดคุยกันทางโทรศัพทและทรงเดินเลนในสวนของ

วาติกันบอยๆ ทานเลาตอวา “พอมีความสุขที่ไดพบ

ทานเปนครั้งคราวในสวนของสํานักวาติกันและเพลิน

กับการรับฟงคําพูดของพระคารดินัลรัตซิงเกอร  

พระคารดินัลคาสตริลอน : “การลาออกจากตําแหนง

ของพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 
เปนการเสริมสรางสนับสนุน ไมใชความลมเหลว”

แนนอน คุณจะเห็นวาทานทรงมีสุขภาพจิตที่ดีเยี่ยม”

 นับเปนเวลา 598 ปมาแลวที่เคยมีพระสันตะปาปา

ทรงลาจากตําแหนง พระคารดินัลดาริโอยืนยันวาเมื่อ

พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสลาจากตําแหนง 

องคคณะพระคารดินัลคิดไดอยางเดียววา ; มีที่สําหรับ

พระสันตะปาปาเพียงหนึ่งเดียว  ทานอธิบายวาไมควร

มองการตัดสินพระทัยของพระสันตะปาปาเบเนดิกต 

ท่ี 16  วาเปนความลมเหลว แตเปนการเสริมสรางสนับสนุน

ตอพระศาสนจักรคาทอลิก เปนการตัดสินใจเพื่อรับ-

ผิดชอบ ทานเสริมตอวา “ในกรณีของพระสันตะปาปา

เบเนดิกต ท่ี 16 การสละตําแหนงน้ีถือเปนการเสริมสราง

สนับสนุน พระองคมิใชบุรุษผูลมเหลวแตเปนบุรุษผูสง

มอบ พระองคทรงสงมอบสมบัติเพราะเวลานั้นพระองค

ทรงคิดวาสมบัตินี้ตองคงอยูและเก็บไวใหมีชีวิต  นับเปน

ความแปลกใจอยางที่สุดแตพอรูจักพระองคทานมากอน

ตั้งแตเปนนักเรียนและรูวาเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระองคทาน

ไดรับนามเปนพระสังฆราช”

 แต...อะไรเลาเปนเหตุผลของการลาจากตําแหนงของ

พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ? พระคารดินัลดาริโอ

เลาวาพระคุณเจาโยเซฟ รัตซิงเกอร รูสึกเหมือนกําลัง

จม ทานรูวาไมสามารถทําอะไรตอบสนองใหกับพระ

ศาสนจักรไดรวดเร็วเหมือนแตกอนอีกแลว ทานสรุปวา

“พระองคไมทรงมีเวลาศึกษาคนควาเนื่องเพราะตอง

พบปะกับผูคนอยูตลอดเวลา พระองคตองใหคําตอบ

ทันทีแกผูคนเพราะทุกคร้ังท่ีกลุมตางๆ มาเขาพบ พวกเขา

ก็หวังตองการไดบางสิ่งจากพระองค ในฐานะที่พระองค

ทรงเปนครูผูเตรียมเน้ือหาอยางดีท่ีจะพูดทุกคร้ังในเร่ือง

เทววิทยาและเรื่องประวัติศาสตร ทรงรูจักพระคัมภีร

ภาคพันธสัญญาเดิม พระองคไมสามารถกลับไปทําสิ่ง

ที่เคยทําอยางนั้น และนี่เปนการทําลายพระองค เราวา

อยางนั้นก็ไดนะ”

 คําพูดของทาน คํายกยองที่ลึกซึ้งของพระคารดินัล

ดาริโอ คาสตริลอน ตอพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 

16 ก็แจงชัด วาพระองคทานในพระชันษา 90 ป ยังคง

อุทิศตนในสิ่งที่ทําตลอดมาคือการศึกษาเทววิทยา บุรุษ

ผูแสดงใหเห็นวาการลาจากอะไรบางอยางไมไดหมายถึง

ทอดทิ้งแตเปนการกระทําที่แสดงถึงความรับผิดชอบ

1 มีนาคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 สํานักวาติกันเตือนคริสตชนวาพระเยซูเจาทรงเปน

พระผูไถกูแตเพียงผูเดียวในทามกลางกระแสแนวโนม

ปจจุบันที่บิดเบือนและลดทอนความหมายแหงความ

รอดพนของคริสตชน     สันตะสํานักประกาศเรื่องนี้ออก

มาเปนสาสนชื่อ “Placuit Deo,” ซึ่งกลาวอยางมั่นคง

วา “ความรอดพนมิใชประกอบดวยการตระหนักรูภายใน

ตัวตนเองอยางเอกเทศไมเกี่ยวกับใคร หรือเปนการ

ผสมกันระหวางตัวตนภายในของแตละคนกับพระเจา 

แตความรอดพนประกอบดวยการกอต้ังเปนหมูคณะ

ที่ประชาชนมารวมเปนหน่ึงเดียวเพื่อเขารวมเปนหน่ึง

เดียวกับพระตรีเอกภาพ”

 สํานักวาติกันออกแถลงประกาศอยางชัดเจนนี้เนื่อง

มาจากวัฒนธรรมการประยุกตเปลี่ยนแปลง (cultural 

transformations) ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้    มงซินญอร 

ลุยส ลาดาเรีย แฟรเร ประธาณสมณสภาเพื่อพระสัจธรรม

และความเชื่อ อธิบายวา “วัฒนธรรมการประยุกต

เปลี่ยนแปลงกอความสับสนตอการประกาศความเชื่อ

ของคริสตชนในขอท่ีวาพระเยซูเจาทรงเปนพระผูไถกู

แหงสากลโลก? พระสันตะปาปาฟรังซิส ในคําสอนทั่วไป

พระคารดินัลดาริโอ คาสตริลอน

สํานักวาติกันเตือน : ความรอดพนมาจากพระคริสตเจา

มิใชความรูสึกหรือจะพบประสบไดภายในตัวตนเอง
ของพระองค  บอยๆ ตรัสถึงสองแนวทางที่คลายๆ กัน

บางดาน ทั้งสองแนวทางมีมาแตโบราณแลว คือ ลัทธิ

เพลาเจียนิสม (pelagianism) และไญยนิยม (gnos-

ticism หรือลัทธินอสติก)

 (ลัทธิเพลาเจียนิสม เปนลัทธิที่สอนบิดเบือนไป

จากคําสอนคริสตชน เขาไมเชื่อเรื่องบาปกําเนิดและพระ

หรรษทานเปนสิ่งจําเปน แตเชื่อวามนุษยสามารถเขาถึง

ความรอดพนไดดวยความพยายามของตนเอง ซ่ึงกอต้ัง

ลัทธิ โดยเปลาจิ อุสและถูกพระสังคายนาเอเฟซัส 

ประกาศเปนคําสอนนอกรีตเมื่อป ค.ศ. 431 สวนไญย-

นิยม หรือลัทธินอสติก <อังกฤษ: gnosticism; กรีก:                    

             ความรู; อาหรับ:          > คือ

แนวคิดทางศาสนารูปแบบหนึ่งในสมัยโบราณ ซึ่งเชื่อ

วามนุษยควรสละโลกวัตถุ เพื่อมุงเนนเรื่องจิตวิญญาณ 

แนวคิดเชนนี้มีอิทธิพลอยางมากตอศาสนาสมัยโบราณ 

ดังเห็นไดจากการถือพรต ถือพรหมจรรย เพื่อใหถึงการ

หลุดพน การตรัสรู ความรอด ...จากวิกิพีเดีย)

 ลัทธิเพลาเจียนิสมใหม (neopelagianism) ใน

ปจจุบันสงเสริมทรรศนะไปสูความรอดพนสวนตัว

ตนเอง อาศัยความพยายามของคนนั้นเอง ปฏิเสธเรื่อง

พระหรรษทานชวยเหลือจากพระเจา ลัทธินอสติกก็

สงเสริมความรอดพนของจิตวิญญาณภายในโดยไมตอง

คํานึงถึงความชวยเหลือที่มาจากพระเจา  สํานักวาติกัน

ยังคงเตือนดวยวาไมวาจะดวยกิจการดี หรือความรูสึกดี

ไมสามารถกอเกิดความรอดพนได     มงซินญอรลุยส 

ลาดาเรีย แฟรเร อธิบายเพิ่มเติมวา  “ความรอดพน

ไมอาจจะลดทอนลงเปนแคขาวสาร การฝกปฏิบัติ 

ความรูสึกเกี่ยวกับวิญญาณ หรือความรูสึกภายใน ดัง

ที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเขียนวา ‘ใคร

คนหนึ่งไมอาจเปนคริสตชนไดเพราะการตัดสินใจทาง

จริยธรรมหรือ มีแนวคิดที่ยิ่งใหญสําคัญ แตเพราะการ

(อานตอหนา 11)

มงซินญอรลุยส ลาดาเรีย แฟรเร ประธาณสมณสภา

เพื่อพระสัจธรรมและความเชื่อ

             ความรู; อาหรับ:          > คือ

แนวคิดทางศาสนารูปแบบหนึ่งในสมัยโบราณ ซึ่งเชื่อ

             ความรู; อาหรับ:          > คือ

แนวคิดทางศาสนารูปแบบหนึ่งในสมัยโบราณ ซึ่งเชื่อ
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“พระองคทรงกลับคืนพระชนมชีพแลว 

พระองคมิไดประทับอยูที่นี่” (มาระโก 16:6)

หลังโรงเรียนเลิกในบายของวันพุธ นักเรียนชายคนหนึ่ง ยังจําเสียง

ยิงปนและการคลานหลบหนีกระสุนของเขากับพวกเพื่อนของเขาได แมเขาจะ

เคยอานขาวการยิงในโรงเรียนและในสถานท่ีสาธารณะจากหนังสือพิมพมาแลว

กต็าม เหตกุารณท่ีเกดิขึน้กบัเขาเองในวันนัน้มนัชางเลวรายสาํหรบัเขาเหลอืเกนิ 

หลังจากที่เกิดเหตุการณนี้ เขาและบรรดาเพื่อนนักเรียนออกจากรัฐฟลอริดา

เพื่อเปลี่ยนที่เรียนใหม แตสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลังจากเหตุการณนั้นคือ ความรัก

และการเห็นอกเห็นใจตอผูอื่น สิ่งนี้ไดชวยใหพวกเขาดําเนินชีวิตตอไปอยาง

มีความหวัง พวกเขาไมใชเพียงแคเด็กมัธยมอีกตอไปแลว พวกเขาตั้งปณิธาน

ไววาจะไมเกิดเหตกุารณแบบนี ้ ในโรงเรียนแหงอืน่อกีตอไป...การเปลีย่นแปลง

ของชีวิตไดเกิดขึ้นแลว

เทศกาลปสกาเปนการฉลองการกลับฟนคืนชีพ ไมใชแคการกูชีพ

ใหกลับมาสูสภาพเดิม แตเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนกวาเกา ท่ีเติบโตและ

มีความเขาใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมากข้ึน ไมใชแคการการกลับสูสภาพปกติ แต

เปนการสูสิ่งที่ดีกวา ที่ประเสริฐกวา ที่มีคามากขึ้นกวาเดิม และนี่แหล ะคือ

การเปลี่ยนแปลงของชีวิตไดเกิดขึ้นแลว

 จากคหูาทีว่างเปลาขององคพระคริสตเจาผูทรงกลบัคนืชีพ ขอพระองค

ไดโปรดใหพวกลูกทั้งหลายมีกําลังใจในการดําเนินชีวิต มีความหวังที่จะกลับ

คืนชีพพรอมกับพระองค จากความเศราโศกเสียใจที่ไมใชสิ่งสุดทายของชีวิต 

โปรดทรงใหลูกสัมผัสกับเมตตารักของพระองค เพื่อพวกลูกจะไดเปลี่ยนแปลง

ชวีติและแนวทางการดาํเนนิชีวติ พรอมกับพระองคผูทรงกลบัคนืชีพดวยเทอญ 

อาแมน

 พลังคนดี
 ทุกวันนี้การรับรูขาวสารแตละวัน
 ไมอยูแครับขอมูลเรื่องราวเหตุการณ
 แตเขาพัวพันกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมรูตัว
 สมัยกอนมีแคเสนอขาวอยางที่เกิดขึ้น
 พรอมสรุปเหมือนๆ กัน
 “เจาหนาท่ีตํารวจกําลังติดตามจับกุมคนรายตอไป”
 อานแลวสบายใจระดับหนึ่ง
 แมจะมีเรื่องราวไมดีเกิดขึ้น
 แตเจาหนาที่ตํารวจจะดูแลใหถึงที่สุด
 และก็เปนเชนนั้น
 ไมกี่วันใหหลังมีการเสนอผลงานอยางเปนรูปธรรม
 คนรายถูกจับถูกตัดสินถูกลงโทษ
 แตเดี๋ยวนี้แตกตางออกไปโดยสิ้นเชิง
 มีการเสนอขาวแตละอยางละเอียดยิบ
 ทั้งเชิงลึกเชิงตื้นทั้งมุมกวางมุมแคบ
 ไมเพียงขอมูลรายละเอียด
 แตมีทั้งภาพนิ่งมีทั้งภาพเคลื่อนไหว
 จากกลองวงจรปดจากกลองหนารถ
 อานขาวไปดูภาพประกอบไป
 ใหรูสึกเหมือนอยูในเหตุการณ
 ยังไมพอ
 ใหรูสึกเปนหนาที่ตรวจตราใหความเห็น
 วิเคราะหสังเคราะหขอมูลขาวสาร
 พรอมทั้งวิพากษวิจารณ
 ไมแพนักขาวอาชีพ
 แถมไมยอมสรุปเหมือนนักขาวอาชีพ
 “เจาหนาที่ตํารวจกําลังติดตามจับกุมคนรายตอไป”
 แตสรุปหนักแนน
 “เราจะติดตามการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจตอไป”
 คดีชา...เราประทวง
 คดีไมตรงไปตรงมา...เราคัดคาน
 เจาหนาที่ไมโปรงใส...เราเรียกรองใหเปลี่ยน
 ไมประทวงไมคัดคานไมเรียกรองเปลา
 มีการงัดตัวบทกฎหมายออกมายืนยัน
 จากการบริโภคขอมูลขาวสาร
 กลายเปนการเรียนรูกฎหมายบานเมือง
 จากการรับรูขอมูลขาวสาร
 กลายเปนการรูจักเจาหนาที่เปนรายตัว
 จากการเปนผูบริโภคขาวสาร
 กลายเปนผูผลิตขาวสารรายเล็กๆ
 ทวาหลายรายเล็กๆ รวมกันกลายเปนรายใหญในที่สุด
 กลายเปนพลังแหงความดีในสังคม
 ตอกย้ําวาการเปนคนชั่วนั้นยากขึ้นทุกวัน
 ขืนชั่วมาก “จะไมมีที่ยืนในสังคม” 
 กิจการชั่วถึงจะปกปดซอนเรนได
 แตปกปดไวไมไดนาน
 “ไมมีสิ่งใดที่ปดบังไวจะไมถูกเปดเผย
 ไมมีสิ่งใดที่ซอนเรนจะไมมีใครรู...”
 พระเยซูเจาทรงยืนยัน
 ขนาดทุจริตยักยอกเงินสงเคราะหคนจนระดับชาติ
 ทํากันมาชานานทํากันมาแนบเนียน
 นักศึกษาฝกงานคนหนึ่งยังขุดคุยขึ้นมาจนได 
 อยางนี้ถือวา “สวรรคมีตา ฟามีใจ” อยางแทจริง
 และคนดีในสังคมก็คือ “เทวดา” เดินดิน
 ยืนหยัดยืนยันหนักแนนดวยกัน 
 “สังคมจะไมเลว...เพราะคนดีจะไมทอแท” 
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 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกําหนดวันเพื่อรําลึกถึง “พระแมมารีย 

มารดาแหงพระศาสนจักร” ลงไปในปฏิทินพิธีกรรมของโรมันคาทอลิก วันจันทร

หลังวันอาทิตยสมโภชพระจิตเจา

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงออกกฤษฎีกาใหความศรัทธาโบราณ

ตอพระแมมารียพรหมจารีภายใตพระนาม “มารดาแหงพระศาสนจักร” บรรจุลงใน

ปฏิทินโรมัน  การเฉลิมฉลองพิธีกรรม “Beata Mariae Virginis, Ecclesiae 

Matris” ถูกกําหนดใหเปนวันฉลองประจําปหลังวันสมโภชพระจิตเจา

 ในกฤษฎีกาท่ีสมณกระทรวงเพื่อการนมัสการพระเจาประกาศเมื่อวันเสารที่ 

3 มีนาคม 2018 พระคารดินัลโรเบิรต ซารา ซึ่งเปนสมณมนตรีแหงสมณกระทรวง

ดังกลาว กลาววา การตัดสินใจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเกิดขึ้นเพราะ

ธรรมเนียมประเพณีซึ่งเกี่ยวกับแมพระในฐานะที่ทรงเปนมารดาแหงพระศาสนจักร

พระคาร�ดินัลซาร�า: “การรําล�กถึงพระแม�มาร�ย�ใหม� ช�วยส�งเสร�มชีว�ตของพระศาสนจักร”
 พระคารดินัลซารากลาววาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงโปรดที่จะ

สงเสริมความศรัทธานี้เพื่อที่จะ “สนับสนุนมิติความเปนมารดาของพระศาสนจักร

ใหมากขึ้นในบรรดาผูอภิบาล นักบวช และสัตบุรุษ รวมทั้งความศรัทธาที่แทจริงตอ

แมพระดวย”

“มารดาแหงพระศาสนจักร” ในธรรมเนียมประเพณี
 กฤษฎีกาสะทอนใหเห็นถึงประวัติศาสตรแหงเทววิทยาเก่ียวกับแมพระ

ในธรรมเนียมจารีตพิธีของพระศาสนจักรและขอเขียนแหงปตาจารยของพระศาสนจักร

 ในประวัติศาสตรของพระศาสนจักร มีการกลาวกันวานักบุญออกัสตินและ

นักบุญเลโอพระสันตะปาปา ทั้งสองทานไดรําพึงไตรตรองถึงความสําคัญของพระแม

มารียพรหมจารีในพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา

 “ความจริงนักบุญออกัสตินกลาววา แมพระเปนแมของสมาชิกทุกคนของ

พระคริสตเจา เพราะอาศัยความรักแมพระรวมมือในการเกิดใหมของบรรดาคริสตชน

ในพระศาสนจักร  สวนนักบุญเลโอผูยิ่งใหญกลาววาการใหกําเนิดศีรษะก็เปนการ

ใหกําเนิดกับรางกายดวย ดังนั้นจึงชี้ใหเห็นวาแมพระเปนทั้งแมของพระเยซูคริสตเจา

พระบุตรของพระเจา และเปนแมของสมาชิกแหงพระกายทิพยของพระองคซึ่งไดแก

พระศาสนจักรดวย”

 กฤษฎีกาพูดถึงการไตรตรองเหลานี้วาเปนผลของ “ความเปนมารดาของ

แมพระและจากความเปนหนึ่งเดียวอยางใกลชิดของพระแมในงานแหงพระผูไถ”

 กฤษฎีกากลาววาพระคัมภีรเขียนไววาแมพระทรงประทับอยู ณ แทบ

ไมกางเขน (เทียบ ยน 19:25) ณ ตรงนั้นพระแมกลายเปนมารดาของพระศาสนจักร

เมื่อพระแม “ยอมรับการเปนประจักษพยานแหงความรักของพระบุตรและตอนรับ

ทุกคนในบุคคลแหงศิษยที่รักของพระเยซูใหเปนบุตรธิดาที่จะเกิดใหมสูชีวิตนิรันดร”

 ในป ค.ศ. 1964 กฤษฎีกากลาววาสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสถาปนาวันระลึกถึง

“พระแมมาร�ย มารดาแหงพระศาสนจักร”
วันจันทร หลังสมโภชพระจิตเจา 

ทรง “ประกาศพระแมมารียพรหมจารีเปน มารดาของพระศาสนจักร กลาว

คือ พระนางเปนมารดาของคริสตชนทุกคน ทั้งสัตบุรุษและผูอภิบาลซึ่ง

ขานพระนามพระนางวาเปนมารดาที่นารักที่สุด” และยังทรงประกาศดวยวา “พระ

มารดาของพระเจาควรไดรับการถวายเกียรติและรับการขานพระนามอันนารักนี้จาก

คริสตชนทั่วโลก”

บัดน้ีการถวายบูชาขอบพระคุณถือเปนการระลึกถึงการเฉลิมฉลองท่ีมีการกําหนด
วันที่แนนอน
 ตอมาในปศักดิ์สิทธิ์แหงการคืนดีกัน ค.ศ. 1975 ไดมีการแทรกการถวาย

บูชาขอบพระคุณเขาไปในปฏิทินพิธีกรรมโรมันเพื่อถวายเกียรติแดพระแมมารีย

มารดาของพระศาสนจักร  อาศัยกฤษฎีกาปจจุบันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

แทรกการเฉลิมฉลองเขาไปในพิธีกรรมของพระศาสนจักรสากลซึ่งเปนวันท่ีถูก

กําหนดไวตลอดไป

 สมณกระทรวงเพื่อการนมัสการพระเจา จัดทําจารีตพิธีอยางเปนทางการ

ซึ่งเปนภาษาละติน กฤษฎีกากําหนดวาการแปล และตองไดรับการอนุมัติจากสภา

พระสังฆราชฯ กอนที่จะไดรับการยืนยันจากสมณกระทรวงอีกโสตหนึ่ง

โปรดอานขอความแหงกฤษฎีกาที่แปลเปนภาษาไทย ตอไปนี้:

เลขที่ 10/18

 กฤษฎีกาวาดวยการเฉลิมฉลองพระแมมารียมารดาแหงพระศาสนจักร

ในปฏิทินพิธีกรรมโรมัน

 การถวายเกียรติและแสดงความเคารพตอมารดาของพระเจ าโดย

พระศาสนจักรรวมสมัย ในความสวางแหงการไตรตรองเกี่ยวกับพระธรรมล้ําลึกแหง

พระคริสตเจาไมอาจมองขามภาพของสตรีผูหนึ่งได (เทียบ กท 4:4) ไดแกพระแม

มารียพรหมจารีผูทรงเปนทั้งมารดาของพระคริสตเจาและของพระศาสนจักร

 โดยวิธีใดวิธีหนึ่งการปฏิบัตินี้มีอยูแลวในจิตใจของพระศาสนจักรตั้งแต

มีคําพูดมาชานานแลวของนักบุญออกัสตินและนักบุญเลโอผูยิ่งใหญ  ความจริงนักบุญ

ออกัสตินกลาววาแมพระเปนมารดาของผูที่เปนอวัยวะของพระคริสตเจา  เพราะโดย

อาศัยความรัก พระแมไดรวมมือในการเกิดใหมของสัตบุรุษในพระศาสนจักร  ในขณะ

ที่นักบุญเลโอกลาววาการเกิดของศีรษะยอมหมายถึงการเกิดของรางกายดวย ดังนั้น

จึงแสดงใหเห็นวาแมพระเปนทั้งมารดาของพระคริสตเจาพระบุตรของพระเจาและ

เปนมารดาของอวัยวะแหงพระกายทิพยของพระคริสตเจาซึ่งไดแกพระศาสนจักร 

ความคิดเหลาน้ีไดมาจากการเปนมารดาของแมพระและจากความเปนหนึ่งเดียว

ที่ใกลชิดในผลงานของพระผูไถซึ่งเกิดขึ้นในเวลาที่พระองคทรงตรึงอยูบนไมกางเขน

 อันที่จริงพระมารดาผูทรงยืนอยูใตไมกางเขน (เทียบ ยน 19:25) ไดกลาย

เปนประจักษพยานแหงความรักแหงพระบุตรของพระแม และพระแมทรงตอนรับ

ทุกคนในบุคคลท่ีเปนศิษยรักของพระเยซูดุจบุตรธิดาซึ่งจะตองเกิดใหมสูชีวิตนิรันดร 

ดังน้ันพระนางจึงทรงเปนมารดาท่ีออนหวานของพระศาสนจักรซ่ึงพระคริสตเจา

ทรงทําใหบังเกิดขึ้นบนไมกางเขนเดชะพระจิต และในทํานองเดียวกันพระคริสตเจา

โดยอาศัยศิษยที่รัก ทรงเลือกศิษยทุกคนเพื่อวาทุกคนจะไดตอนรับพระนางดวยความ

รักเยี่ยงบุตร

(อานตอหนา 13)



ปที่ 42 ฉบับที่ 14 ประจําวันที่ 1-7 เมษายน 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 8



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 14 ประจําวันที่ 1-7 เมษายน 2018 หนา 9



ปที่ 42 ฉบับที่ 14 ประจําวันที่ 1-7 เมษายน 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 10หนา 10

(อานตอหนา 11)

พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน

 รูปนักบุญโยเซฟกําลังนอนหลับ
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงมีความ

ศรัทธาตอนักบุญโยเซฟเปนพิเศษ  พระองคไดเลือกวัน

เขาพิธีรับตําแหนงอยางเปนทางการในวันสมโภชนักบุญ

โยเซฟ 19 มีนาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)

“ระหว างที่พระองค เสด็จ เยือนประ เทศ

ฟลิปปนส (16 มกราคม ค.ศ. 2015) ตรัสวา “เย็นวันนี้

พออยากบอกเรื่องสวนตัวมากๆ เรื่องหนึ่ง คือพอชอบ

นักบุญโยเซฟมาก  นักบุญเปนคนแข็งแรงและพูดนอย 

และบนโตะของพอ มีรูปนักบุญโยเซฟกําลังนอนหลับ  

ทานนักบุญดูแลพระศาสนจักร เรารูวาทานนักบุญ

ทําได”

“เมื่อพอมีปญหา หรือความลําบาก พอเขียน

ใสกระดาษและพอวางไวใตรูปนักบุญ เพื่อทานนักบุญ

จะไดฝนเกี่ยวกับเรื่องนี้ หมายความวา พอขอนักบุญ

โยเซฟชวยภาวนาเพื่อแกไขปญหานี้”

ในพระวรสารนักบุญมัทธิว กลาววา “ขณะที่

โยเซฟกําลังคิดถึงเร่ือง (รับพระเยซูเจาเปนบุตรบุญธรรม) 

ทูตสวรรคขององคพระผูเปนเจาก็มาเขาฝน (มธ 1:20)  

เมื่อโยเซฟต่ืนขึ้นเขาก็ทําตามท่ีทูตสวรรคขององคพระ

ผูเปนเจาสั่งไว (มธ 1:24) 

“หลังจากกษัตริยเฮโรดสิ้นพระชนม  ทูตสวรรค

ขององคพระผูเปนเจามาเขาฝนโยเซฟในอียิปต (มธ 

2:19) ใหพาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผนดิน

อิสราเอล เพราะผูที่ตองการฆาพระกุมารตายแลว 

เม่ือทานนักบุญต่ืนข้ึนก็ปฏิบัติตามพระประสงค  

นักบุญจึงเปนแบบอยางแกครอบครัวปจจุบัน เพราะ

ทานพักผอนกับพระเจา  เราก็เชนเดียวกัน

10 กุมภาพันธ ค.ศ. 2017 มีคนถามสมเด็จ

พระสันตะปาปาวา “อะไรเปนเคล็ดลับแหงความสงบ 

(Serenity) ของพระองค”   พระองคทรงตอบติดตลกวา

“พอไมไดทานยาใหสงบ  ชาวอิตาเลียนมอบบางอยาง

ใหมีชีวิตในสันติสุข ที่เราตองการกมหนาอยูเฉยๆ อยาง

มีสุขภาพดี (a healthy indiff erence)”

สิ่งที่พอกําลังทําเปนประสบการณใหมจริงๆ

สําหรับพอ  ปจจุบันพอมีประสบการณพิเศษมาก มี

สันติสุขลึกๆ ตั้งแตพอไดรับเลือก (ใหเปนสมเด็จพระ

สันตะปาปา) พอมีสันติสุขที่ไมสามารถอธิบายได...

ถามีปญหา พอจะเขียนโนตถึงนักบุญโยเซฟ 

และวางไวใตรูปที่มีในหอง เปนรูปปนของนักบุญโยเซฟ

กําลังนอนหลับ  บัดนี้ ทานนักบุญนอนหลับบนเสื่อที่

มีโนตตางๆ  จึงเปนเหตุผลใหพอนอนหลับไดดี เปน
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เตรียมพบกับรายการ 

“พระเจาสถิตกับเรา”
ทางสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม เร็วๆ นี้

และยังสามารถรับชมผานทาง  

www.catholic.or.th หรือ

Youtube : รายการพระเจาสถิตกับเรา

ติดตามชมรายการโทรทัศน

Power of Love
(พลังรัก สรางพลังคุณ)

วันอาทิตย เวลา 15.00-15.30 น.
ทางชอง TNN2

โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

คําสอน 5 นาที (ตอจากหนา 10)

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

ขอสรรเสร�ญองคพระผูเปนเจา
Laudato Si’ ขอ 227

ศูนยบรรเทาใจทางโทรศัพท

โรงพยาบาลเซนตเมร�่ นครราชสีมา

“สุข หร�อทุกข ใหเราเปนเพ��อนคุณ”

ใหคําปร�กษาฟร�

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ใหบร�การทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง

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  

สื่อมวลชนคาทอลิกฯ ศูนยคริสตศาสนธรรม อัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ศูนยสื่อมวลชนคณะพระ-

มหาไถ ศูนยวรรณกรรมซาเลเซียน สํานักพิมพ

แมพระยุคใหม วิทยาลัยแสงธรรม อ่ืนๆ อีกมากมาย

มีโอกาสเขาเผชิญหนาพบปะกับผูท่ีเปนพระบุคคลที่

ใหความหมายใหมแกชีวิตและพรอมสิ่งนี้จึงตัดสินใจ

เลือกหนทางเดิน’”

 แมวาสาสนฉบับนี้จะมุงมอบแกคริสตชน แตสํานัก

วาติกันหวังวาจะเปนประโยชนตอทุกคนที่สงสัย

เกี่ยวกับความหมายของชีวิตและความสุขของตนคือ

อะไร

ประกาศก (ตอจากหนา 5)

นํ้าผึ้งปาแท
จากชาวบานคริสตชน

บนดอยภาคเหนือ

ล็อตใหมมาแลว 
ราคาขวดละ  350  บาท

(ซื้อ 3 ขวด 1,000 บาท)

จําหนายที่โรงพิมพอัสสัมชัญ

 โทร. 0-2268-1646

(มีตอหนา 14)

พระหรรษทานของพระเจา”

สมเด็จพระสันตะปาปาได เนนย้ํ าดวยวา

พระองคทรงภาวนาบอยๆ... “พอรักหนังสือสวดทําวัตร

มาก  ไมเคยทิ้ง  ถวายมิสซาทุกวัน  สวดสายประคํา

เมื่อพอสวด พอใชพระคัมภีรเสมอ  พอมีสันติสุขขึ้น

เพราะไมรูวานี่เปนเคล็ด(ไม)ลับหรือไม... สันติสุขเปน

ของขวัญจากพระเจา”

Zenit  10 กุมภาพันธ ค.ศ. 2017
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สมเด็จพระสันตะปาปา (ตอจากหนา 7)

 ในฐานะที่ทรงเปนผูพิทักษดูแลพระศาสนจักรเกิดใหม  พระแมไดทรงเริ่ม

พันธกิจ ณ บนหองอาหารชั้นบนดวยการอธิษฐานภาวนากับบรรดาอัครสาวกในขณะ

ที่รอคอยการเสด็จมาของพระจิต (เทียบ กจ 1:14) ตามความหมายนี้ในชวงเวลา

หลายศตวรรษความศรัทธาของคริสตชนไดถวายเกียรติแดแมพระดวยหลายตําแหนง

และหลายพระนามดวยกัน เชน มารดาแหงอัครสาวก มารดาแหงคริสตชน มารดา

แหงผูที่มีความเชื่อ มารดาของทุกคนที่เกิดใหมในพระคริสตเจา รวมถึง “มารดา

ของพระศาสนจักร” ดวย ดังที่มีการใชกันในหนังสือของผูเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ

ชีวิตฝายจิตและในอํานาจสั่งสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 14 และ

สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13

 ดังนั้นรากฐานไดถูกสรางขึ้นอยางชัดเจนซึ่งบุญราศีเปาโล ที่ 6 ในวันที่ 21 

พฤศจิกายน ค.ศ. 1964 ซึ่งเปนวันปดประชุมสภาสังคายนาวาระที่สาม พระองคทรง

ประกาศใหพระแมมารียพรหมจารีเปน “มารดาของพระศาสนจักร กลาวคือ สัตบุรุษ

ทุกคนท้ังฆราวาสและผูอภิบาลควรขานพระนามพระแมวาทรงเปนมารดาท่ีนารัก

และออนหวานที่สุด” และทรงกลาวเสริมวา “มารดาของพระเจาควรไดรับการถวาย

พระเกียรติโดยคริสตชนทุกคน และสมควรขานพระนามของพระแมดวยตําแหนงที่

ออนหวานนารักนี้”

 เพราะฉะนั้นในโอกาสปศักดิ์สิทธิ์แหงการคืนดีกัน (ค.ศ. 1975) สันตะสํานัก

จึงเสนอใหมีการถวายบูชาขอบพระคุณเพื่อถวายเกียรติแด Beata Maria Ecclesiae 

Matris (มารดาของพระศาสนจักร) ซึ่งตอมาไดมีการแทรกเขาไปในปฏิทินพิธีกรรม

บูชาขอบพระคุณ สันตะสํานักยังอนุญาตใหขานพระนามในตําแหนงนี้ในบทร่ําวิงวอน 

Litany of Loreto (1980) และพิมพสูตรตางๆ ในบทภาวนาที่เกี่ยวกับพระแมมารีย

พรหมจารี (1986)  ในบางประเทศ สังฆมณฑล และครอบครัวนักบวชที่ขออนุญาต

สันตะสํานักจะไดรับอนุญาตใหเพิ่มการเฉลิมฉลองนี้เขาไปในปฏิทินของตนเองได

 หลังจากท่ีไดอธิบายกันอยางยืดยาววาการสงเสริมความศรัทธานี้สามารถ

ชวยใหเราเขาใจความหมายแหงการเปนมารดาของพระศาสนจักรไดเพียงใด ใน

บรรดาผูอภิบาล นักบวช และสัตบุรุษ รวมถึงการเจริญเติบโตในความศรัทธาที่

แทจริงตอพระแมมารีย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงออกกฤษฎีกาวา การรําลึก

ถึงพระแมผูทรงเปนมารดาของพระศาสนจักรควรบรรจุลงไปในปฏิทินพิธีกรรม 

ในวันจันทรหลังวันสมโภชพระจิตเจาและใหทําการเฉลิมฉลองทุกปต้ังแตบัดนี้

เปนตนไป

 การเฉลิมฉลองน้ีจะชวยใหเราจําวาการเติบโตในชีวิตคริสตชนตองปกสมอ

ไวกับพระธรรมล้ําลึกแหงไมกางเขน กับการถวายตนเปนบูชาของพระคริสตเจา

ในศีลมหาสนิท กับพระมารดาของพระผูไถ และมารดาของผูที่ไดรับการไถ ซึ่งไดแก

พรหมจารีผูทรงถวายตนเองแดพระเจา

 เพราะฉะนั้นการรําลึกนี้จะตองปรากฏในปฏิทินและหนังสือจารีตพิธีเพ่ือ

ใหมีการเฉลิมฉลองบูชาขอบพระคุณและการทําวัตร คูมือพิธีที่เกี่ยวของแนบมากับ

กฤษฎีกานี้แลว  สภาพระสังฆราชฯ ทุกแหงตองจัดใหมีการแปลและมีการอนุญาต

กอนที่จะสงไปใหสมณกระทรวงอนุมัติอีกครั้งหนึ่งแลวจึงจัดการพิมพ

 หากการเฉลิมฉลองพระแมมารียมารดาของพระศาสนจักรตรงกับวันฉลอง

ที่มีฐานะสูงกวา และไดรับการอนุมัติจากกฎหมายพิเศษในอนาคต อาจทําการ

เฉลิมฉลองไดตามปกติไมวาอะไรจะเกิดขึ้น

ประกาศ ณ สมณกระทรวงเพื่อการนมัสการพระเจา

วันที่ 11 กุมภาพันธ 2018 

โอกาสวันระลึกถึงการประจักษของแมพระที่เมืองลูรด

- พระคารดินัล โรเบิรต ซารา  สมณมนตรี

- อารเธอร โรเช  พระอัครสังฆราช เลขาธิการฯ

(มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต – 

เก็บเอกสารนี้มาไตรตรองเพื่อความศรัทธาตอแมพระ 

มารดาแหงพระศาสนจักร)

ความสุขแทของผูที่หิวกระหาย – กระหายตอ

ผูที่อยูตามชายขอบสังคม 

  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จกลับนครรัฐวาติกันหลังจาก

เสร็จสิ้นการเขาเงียบ 1 สัปดาห วันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 2018 โดยการเลา

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส คุณพอตอเลนติโน (Tolentino) ไดขอรอง

ผูที่เขาเงียบใหฟงความกระหายของผูท่ีดําเนินชีวิตอยูตามชายขอบสังคม  

อาศัยวิธีนี้ “พระศาสนจักรจะไดคนพบตนเอง”

ในการเทศนภาคบายของวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ 2018 คุณพอ

ตอเลนติโน (Tolentino) เตือนใหเราระลึกวา “เสียงของพระเจาตองเผชิญกับ

เราเสมอดวยคําถามโบราณในพระคัมภีร ที่ถามวา “นองชายของเจาอยูไหน?” 

และผูเทศนยังเตือนผูเขาเงียบดวยวา 30% ของประชากรโลกไมมีน้ําสะอาดดื่ม

ในบาน

ผูเทศนเสนอวา “ผูที่อยูตามชายขอบสังคมคือ DNA ของคริสตชน” 

ความจริงแลวผูเทศนชี้ใหเห็นวาพระเยซูคริสตทรงบังเกิด ณ ชายขอบสังคม

ที่ตําบลนาซาเร็ธ “เปนชื่อที่ไมมีความสําคัญ ซึ่งหายากมากในปาเลสไตน และ

ก็ไมเคยมีชื่อนี้มากอนในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม”

ในการรําพึงไตรตรองสุดทายของเชาวันที่ 23 กุมภาพันธ คุณพอ

ตอเลนติโน (Tolentino) พูดถึงเรื่อง “ความสุขแท หรือ มหาบุญลาภ” เรียกรอง

ผูเขาเงียบไมใหดูแตคําพูดหรือกฎหมาย แตใหเพงพิศที่ชีวิตของพระเยซู  ใน

พระเยซูคริสตเราจะเห็นแบบฉบับที่พระองคทรงดําเนินชีวิตในบุญลาภแตละ

ประการ

สําหรับคริสตชนความสุขแท (บุญลาภ) คือ “คุณสมบัติของผูที่ประกาศ

บุญลาภ”  ตามความเห็นของผูเทศนพระเยซูคริสตทรงแสดงใหเราเห็นถึง 

“ภาพลักษณของพระองค ซึ่งพระองคทรงเผยใหเราเห็นอยูเสมอและทรงพิมพ

ลงไปในหัวใจของเรา”  นี่ตองเปนแบบฉบับที่จะ “เปลี่ยนภาพลักษณของเรา”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงเสร็จสิ�นการเขาเง�ยบประจําป

(อานตอหนา 14)



ปที่ 42 ฉบับที่ 14 ประจําวันที่ 1-7 เมษายน 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 14

 

9 ธันวาคม 2017 (โรมรีพอรทดอทคอม)

 เรื่องราวลึกลับที่ไมไดตั้งใจและตํานานเลาลือตางๆ

มากมายยังคงมีอยูในศาสนาคาทอลิก แตหากวาหนึ่ง

ในเรื่องราวเหลานั้นคือเรื่องการลักพาตัวโดยพระ

สันตะปาปาละ? มันคงเปนเรื่องลึกลับซับซอนจนกระทั่ง

ผูกํากับภาพยนตรฮอลลีวูด นายสตีเฟน สปลเบอรก

ไดเร่ิมตนนําไปสรางเปนภาพยนตรตามเน้ือหาของ

หนังสือเลมนี้ที่ชื่อ “การลักพาตัวโดยวาติกัน”

 “เรื่องของมอรตารา” เริ่มตนในป ค.ศ. 1858 เมื่อ

เด็กชายวัย 6 ขวบ เอ็ดการโด มอรตารา ถูกพาไป

จากครอบครัวหลังจากคนหากันจนทั่วแลวพบวาเขา

ไดรับศีลลางบาปเปนคาทอลิกตอนปวยใกลจะตาย

โดยสาวใชพ่ีเล้ียงของเขา แตทางพระศาสนจักรมีกฎหาม

“การลักพาตัว” ที่ไมตั้งใจ  หลุดเผยออกมาในหนังสือ

โปรดศีลลางบาปใหแกเด็กท่ีไมได เติบโตขึ้นมาใน

ครอบครัวคริสตชน ดังนั้น พระสันตะปาปาปโอ ที่ 9

ทรงรับเขาไวและกลายเปน “พอบุญธรรม” ของเขา     รอย

เฌอแมน ผูเขียนหนังสือ “การลักพาตัวโดยวาติกัน”  

เลาวา “เด็กนั้นไดรับศีลลางบาปเปนคาทอลิก ดังนั้น

พระสันตะปาปาปโอ ที่ 9 ทรงเห็นวาเปนหนาที่ดาน

ศีลธรรมของทาน ท่ีจะตองมอบความม่ันคงทางวิญญาณ

แกเด็กคาทอลิก ในกรณีนี้ แมจะตองมีคาใชจายที่จะ

ถอดถอนเด็กออกจากพอแมที่เสียสติ นี่นํามาสูความ

ขมขื่นแกเราอยางที่สุด แตผมคิดวาอยางสัตยซื่อเรา

ตองถามตัวเราอยางตรงไปตรงมาวาอะไรคือความ

แตกตางระหวางเรื่องนี้กับยุคปจจุบันในการที่จะแยก

เด็กออกจากพอแม เดิมเ พ่ือปกปองพวกเขาจาก

สวัสดิภาพปลอมๆ ทางกายภาพ”

 ในเวลานั้น พระศาสนจักรสอนวาความรอดพนมีแต

เฉพาะผูเปนคาทอลิกเทานั้น นี่คือเหตุผลเบื้องหลัง

การโปรดศีลลงบาปแกเด็กชายคนนี้ ใหหลุดจากพอแม

ชาวยิวและใหการศึกษาแบบคาทอลิกแกเขาในสํานัก

วาติกัน

 รอย เฌอแมน ผูเขียนหนังสือ เลาตอวา “สิ่ง

หน่ึงท่ีนาสนใจอยางมากเกี่ยวกับกรณีนี้สําหรับผมคือ

นอกจากความจริงท่ีวาดวยเร่ืองถูกผิดทางศีลธรรม

แลว  ยังเปนเรื่องความแตกตางอยางสิ้นเชิงของการรับ

ความเชื่อคาทอลิกกับการรับเปนคาทอลิกโดยไมมี

ความเชื่อคาทอลิกเขามาในตัวเขาเลย”    หนังสือเลมนี้

สํารวจเร่ืองราว โดยการเปดเผยความทรงจําของเอ็ดการ-

โด ซึ่งเราไมเคยไดยินมากอน เขาเสนอวาเด็กคนนี้ซึ่ง

ตอมาไดเปนพระสงฆคาทอลิก มองเร่ือง “การลักพาตัว

ไปโดยวาติกัน” อยางไรและความเชื่อในสังคมชาวยิว

สื่อมวลชน นักการเมือง ที่เกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจ

โดยรัฐวาติกันและพระสันตะปาปาปโอ ที่ 9 พวกเขา

มองเรื่องนี้อยางไร

รอย 

เฌอแมน 

ผู เ ขี ย น

หนังสือ 

“การ

ลักพาตัว

โดยวาติกัน” 

ประกาศก (ตอจากหนา 11)

สมเด็จพระสันตะปาปา (ตอจากหนา 13)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 ขอบใจคุณพอท่ีพูดให เราฟงเ ก่ียวกับพระ

ศาสนจักรซึ่งทําใหเราที่เปนฝูงแกะเล็กๆ นี้ไดรับฟง

พระศาสนจักร และคุณพอยังเตือนเรามิใหทําใหพระ

ศาสนจักร “เล็กลง” ดวยระบบเจาขุนมูลนายแบบชาวโลก

ของเรา  ขอบใจที่เตือนเราวาพระศาสนจักรไมใชกรงนก

สําหรับขังพระจิต ซึ่งพระองคตองบินอยูขางนอกและ

ทํางานนอกกรง ดวยการอางอิงและสิ่งตางๆ ที่คุณพอ

นํามาพูดทําใหเราเห็นวาพระเจาทรงทํางานในบุคคล

ที่ไมมีความเชื่อ บุคคลที่ไมมีศาสนา และบุคคลที่นับถือ

ศาสนาอ่ืนๆ อยางไร  วันน้ีเรามีหลายคนท่ีเปน “นายรอย” 

“ผูบังคับกองรอย” และผูควบคุมคุกของนักบุญเปโตร

หลายคน ซึ่งดําเนินชีวิตดวยการแสวงหาและสามารถ

ไตรตรองแยกแยะไดวามีอะไรบางสิ่งที่กําลังเรียกรอง  

ขอบคุณสําหรับการเรียกนี้ที่เปดใจเรามิใหกลัวเพื่อที่เรา

จะไดตอบสนองตอพระจิตโดยไมผูกมัดตนเองไวกับ

โครงสรางเดิมซ่ึงคอยแตจะปดก้ันพวกเรา ขอบใจคุณพอ 

ขอใหคุณพอชวยสวดภาวนาใหเราตอไป ดังที่คุณแม

อธิการิณีกลาวกับบรรดาซิสเตอรวา “เราเปนมนุษย เรา

ทุกคนเปนคนบาป”  ขอบใจมากคุณพอ  ขอใหพระเจา

อวยพรคุณพอ

(มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต - เก็บเรื่องนี้

มารวมกันไตรตรองกับสมเด็จพระสันตะปาปา)

ทรงแสดงความกตัญู
สําหรับการเขาเง�ยบประจําป ค.ศ.  2018
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

ขอบใจคุณพอโฮเซ ตอเล็นติโน เด เมนดอน-

ซา (Jose Tolentino de Mendonca)  ผูเทศน

เขาเงียบ
 วันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 2018 สมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิสทรงกลาวขอบคุณผูเทศนเขาเงียบ

ปนี้ เมื่อจบการเขาเงียบที่เมืองอลิซชา (Ariccia) คือ

คุณพอโฮเซ ตอเลนติโน เด เมนดอนซา (Jose 

Tolentino de Mendonca) ซึ่งเปนรองอธิการบดี

มหาวทิยาลยัคาทอลิกแหงลสิบอน และเปนทีป่รกึษาของ

สมณสภาเพื่อวัฒนธรรม

พระดํารัสของสมเด็จพระสันตะปาปา

 (พระองคทรงหันพระพักตรไปทางผูเทศน)  

คุณพอ... ในนามของพวกเราทุกคนพอขอขอบใจที่

คุณพออยูกับเราและเทศนใหเราฟงตลอดหนึ่งสัปดาห 

ซึ่งวันนี้จะคอนขางยาวหนอยเพราะเราจําศีลอดอาหาร

ภาวนาเพื่อประเทศซูดานใต  สาธารณรัฐคองโกและ

ซีเรีย



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 14 ประจําวันที่ 1-7 เมษายน 2018 หนา 15

 วัดนักบุญมารโก 

ปทุมธานี ฉลองวัดวัน

เสารที่ 28 เมษายน เวลา 

10.00 น. คุณพอเปโตร 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

อูรบานี (PIME) เปนประธาน

 วัดแมพระรับสาร ตราด เปดและเสกวัดวัน

เสารที่ 24 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชซิลวีโอ 

สิริพงษ จรัสศรี เปนประธาน 

   วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ทาใหม ฉลองวัด

วันเสารที่ 28 เมษายน เวลา 10.30 น.  

 

 วัดพระเยซูเจากลับคืนชีพ โรงเรียนมารีย

อุปถัมภ ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสารที่ 

21 เมษายน เวลา 10.30 น.  พระสังฆราชยอแซฟ 

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เปนประธาน

 

 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.

 

 วัดอัครเทวดาคาเบรียล จ.ปตตานี ฉลองวัด

วันเสารที่ 7 เมษายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เปนประธาน

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรี-

ธรรมราช ฉลองวัดวันเสารที่ 26 พฤษภาคม เวลา

10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

เปนประธาน

 วัดนักบุญดอมินิกซาวีโอ รอนพิบูลย จ.

นครศรีธรรมราช ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 10 มิถุนายน 

เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญโทมัส ปาละอู ฉลองวัดวันเสารที่ 

16 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญอันตน ทาแซะ ฉลองวัดวันเสารที่ 

23 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

 วัดพระหฤทัยพระเยซูเจา ระนอง ฉลองวัด

วันอาทิตยที่ 24 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญเปโตร เบตง ฉลองวัดวันเสารที่ 30 

มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

 วัดพระหฤทัย ทุงลุง ฉลองวัดวันเสารที่ 7 

กรกฎาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดแมพระฟาติมา บานแสงอรุณ จ.ประจวบ-

คีรีขันธ ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 15 กรกฎาคม เวลา 

10.00 น. 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลจันทบุรี

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 วัดแมพระรับสาร บานดงขี้นาค-โนนมาลี 

อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด ฉลองวัดวันเสารที่ 7 

เมษายน  เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟลิป บรรจง  

ไชยรา เปนประธาน

 วัดนักบุญเปาโล บานหนองรุง   อ.กันทรลักษ   

จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันศุกรที่ 13 เมษายน เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟลิป บรรจง  ไชยรา เปน

ประธาน

 วัดนักบุญอันนา บานโคกกลาง อ.หนอง-

พอก จ.รอยเอ็ด ฉลองวัดวันเสารที่ 14 เมษายน เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟลิป บรรจง  ไชยรา เปน

ประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ บานเซซง อ.ปาติ้ว  

จ.ยโสธร ฉลองวัดวันเสารที่ 14 เมษายน เวลา 

10.00 น. คุณพอวีระชัย  บุญประสม เปนประธาน

 วัดแมพระเปนที่พึ่ง บานโนนสวาง   อ.โนน-

คูณ จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสารที่ 14 เมษายน เวลา 

10.00 น.  คุณพอสําราญ  พันธวิไล เปนประธาน

มิสซา (ตอจากหนา 19)

 ศุภกาล ผานพน ตามครรลอง

 ไดติตรอง มองเรื่องเกา ประสบการณ

 พอธีรพล กําลัง ของนักปราชญ

 ผูเกงกาจ ฉลาดล้ํา นําบริหาร

 พอถนอมศักดิ์ รูรัก อภิบาล

 เกงการงาน ผานการสอน ตอนลงมือ

 พอประยุทธ เยี่ยมยุทธ ในทุกสิ่ง

 ใจดียิ่ง มิ่งมิตร ศิษยนับถือ

 พอเชษฐา พิธีกรรม หมั่นฝกปรือ

 นามระบือ สุภาพยิ่ง ผูจริงใจ

 พอสมเกียรติ พระอาจารย ชํานาญสอน

 ทุกบทตอน ซอนขอคิด ชีวิตใหม

 พระคัมภีร เชี่ยวชาญ กวาสิ่งใด

 พระพรไซร ไมเหมือนใคร ใชตางกัน

 พรใดเลิศ ประเสริฐล้ํา นําสถิต

 องคพระคริสต ชิดสนิท เปนมิ่งขวัญ

 หรรษทาน ผานพระเจา เนานิรันดร

 ใหสุขสันต มั่นคง ดํารงตลอดกาล

 ศุภกาล ผานพน ตามครรลอง

 ไดติตรอง มองเรื่องเกา ประสบการณ

 ผูเกงกาจ ฉลาดล้ํา นําบริหาร

 เกงการงาน ผานการสอน ตอนลงมือ

 ใจดียิ่ง มิ่งมิตร ศิษยนับถือ

 นามระบือ สุภาพยิ่ง ผูจริงใจ

 ทุกบทตอน ซอนขอคิด ชีวิตใหม

 พระคัมภีร เชี่ยวชาญ กวาสิ่งใด

 พระพรไซร ไมเหมือนใคร ใชตางกัน

 พรใดเลิศ ประเสริฐล้ํา นําสถิต

 องคพระคริสต ชิดสนิท เปนมิ่งขวัญ

 หรรษทาน ผานพระเจา เนานิรันดร

 ใหสุขสันต มั่นคง ดํารงตลอดกาล

รวมกันกับพี่นองโปรเตสแตนท จนถึงวันที่มีศัพทในแบบคาทอลิก เหลานี้ลวนตอยอดประวัติคริสตศาสนา

ในประเทศไทย ที่เดินทางมาถึงปที่ 350 ทั้งสิ้น

หมวด ค หนังสือจากผลงานของบุคคล

 หนังสือเลมลาสุดของราฟาแอล ที่จัดทําขึ้นทุกป ในปนี้ใหชื่อหนังสือวา  “2018 ชีวิตคูแฝด” มี

หน่ึงคอลัมนท่ีนําอัตชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ต้ังแตปแรกของการพระราชสมภพ จนถึง

วันเสด็จสวรรคตควบคูไปกับประวัติหรือเหตุการณสําคัญของพระศาสนจักรในชวงขวบปน้ัน ๆ (1946-2017)

กลุมที่ 2 หนังสือจากหนวยงานทั่ว ๆ ไปในมุมของประวัติศาสตรที่พูดถึงเราคาทอลิก

 ผมเชื่อวาเราจําเปนตองอานความคิดและมุมมองของคนอื่นเหมือนกัน เมื่อเรารวมสายตาไปที่คําวา

หนังสือประวัติศาสตร มีหนังสือที่พูดถึงในชวงอยุธยาไวหลายเลม อาทิ

 ราชทูตและบาทหลวงฝรั่งเศสในกรุงสยาม เขียนโดย มานพ ถนอมศรี (มีคําอธิบายเพิ่มวา พันธกิจ 

ชีวิต และวิถีความเปนอยูของบุคคลผูสรางสัมพันธภาพอันยิ่งใหญ ระหวางไทย-ฝรั่งเศส)  2540

ขาราชบริพาร และหมูบานตางประเทศในแผนดินอยุธยา เขียนโดย เพลิง ภูผา (มีคําอธิบายเพิ่มวา 

การทูต การคาพาณิชย การสงคราม และเหตุการณสุมเสี่ยง ที่จะเสียอํานาจอธิปไตยของสยาม)  2560

 ออกญาวิไชเยนทร หรือการตางประเทศในสมัยสมเด็จพระนารายณ เขียนโดย ขจร สุขภานิช 2560

 ศิลาตองหาม ขอพิพาทบาทหลวงฝรั่งเศส อาถรรพเรน เหตุเสียกรุงศรีอยุธยา เขียนโดย สถาพร 

เชื้อมงคล (มีคําอธิบายเพิ่มเติมวา จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเขามาเผยแพรศาสนาสมัย

กรุงศรีอยุธยา กับบรรทึกเหตุการณครั้งกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทรตอนตน) 2560  

 จดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศส เขียนโดย มองซิเออร เอ วีเช แปลโดย เจษฎาจารย ฟ.ฮีแลร

(มีคําอธิบายเพิ่มเติมวา พรอมภาคผนวก...อธิบายเรื่องราชทูตไทยไปยุโรปแตโบราณมา โดยสมเด็จฯ กรม

พระยาดํารงราชานุภาพ) 2560

กลุมที่ 3 อื่น ๆ

ตอนที่เดินทางไปสักประเทศหนึ่ง ผมไดหยิบหนังสือนิตยสารเลมหนึ่ง ชื่อวา  Gavroche ทั้งเลม

เลาเรื่องประวัติคริสตศาสนาในประเทศไทย ตอนนี้กําลังใหคนที่รูภาษาฝรั่งเศสชวยดูและสรุปใหพรอมกับ

นิตยสารในภาษาเดียวกันอีกหลายเลม ฯลฯ

เรื่องนี้สงสัยตองคุยกันยาว ก็ตอง  350  ปที่ผานจะคุยสั้น ๆ คงไมไหว แตเกริ่นเรียกน้ํายอยกอน 

ครั้งหนาผมจะพาทานไปดูวา ตอนเราครบ  300 ป มิสซังสยาม มีอะไรเกิดขึ้น มีเอกสารไมลับชิ้นหนึ่งจะพา

ทานไปไขปริศนา และอีกขาวนาสนใจหนึ่ง ถาเราจะมีเพลงโอกาส 350 ป ขับรองโดยนักรองในรายการเกมโชว

ดังสักรายการหนึ่งมาเปนคนรองนําในเพลงที่วานี้ละ รายการอะไรที่ตองใสหนากาก….(ติดตามตอฉบับหนา)

บรรณาธิการบริหาร

หมายเหตุ (ตอจากหนา 18)
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ที่นี่มีนัด
 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 / 9 มิถุนายน 2018 

เวลา 09.00 น. รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. 

ขอเชิญผูสูงอายุรวมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ (วัดนอย) 

ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพมหานคร  หลังมิสซารับศีล

เจิม เพื่อพละกําลังทางดานรางกาย และจิตวิญญาณ 

คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-

4700-8789

 คณะอุรสุลินแหงสหภาพโรมัน  ประเทศไทย ขอ

เชิญรวมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจา โอกาสฉลอง   60  ป

แหงการปฏิญาณชีวิตนักบวชของซิสเตอรมาลินี  

กอหะสุวรรณ   และ 50 ปแหงการปฏิญาณชีวิตนักบวช

ของซิสเตอรบุญสม นฤมิตรจิตสกุล ซิสเตอร

พวงเพชร  ฮวดศิริ ซิสเตอรวันทนา  สาทิสสะรัต และ

ซิสเตอรรัชนี ดีสุดจิต  วันเสารที่ 12   พฤษภาคม 2018   

เวลา 10.00 น.  ที่อาคารอนุสรณ  80  ป     โรงเรียน

เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม โดยพระสังฆราช

ฟรังซิสเซเวียร  วีระ   อาภรณรัตน  เปนประธาน

 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

เมล็ดพันธุแหงรัก
...........................................................โดย: น้ําผึ้ง

  “เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวาถา

เมล็ดขาวไมไดตกลงในดินและตายไป มันก็จะ

เปนเพียงเมล็ดเดียวเทานั้น แตถามันตายมันก็จะ

บังเกิดผลมากมาย” (ยอหน 12:24)

 เมื่อเชาไดฟงรายการวิทยุที่วากันดวยเรื่อง

ของงานวิจัยความสุขของมนุษย ความสุขที่แทจริง

ของมนุษยคืออะไร ในงานวิจัยสรุปผลไววา มนุษยท่ี

มีชวงอายุระหวาง 18-35 ป จะเปนชวงท่ีมีความทุกข

มากที่สุด นั่นอาจจะเปนเพราะเปนชวงวัยแหงการ

ดิ้นรนตอสู เพื่อใหไดมาซึ่งความมั่นคง และมั่งคั่ง

ในชีวิต และชวงวัย 35 ป ขึ้นไป จะเริ่มลดระดับ

ความทุกขนอยลง น่ันก็เพราะเร่ิมเขาใจชีวิตมากย่ิงข้ึน 

ความทุกขเกิดจากความอยากมีอยากไดเพื่อตัวเอง 

ซึ่งตรงกับผลการวิจัยที่พบวา คนที่อยากมีอยากได

เพื่อตัวเองจะไดรับความทุกขมากกวาคนที่เปนผูให

คนที่อยูในชนบทใชชีวิตทามกลางธรรมชาติ มีความ

ทุกขนอยกวาคนในเมือง 

 ขาพเจาคิดถึงนักบุญหลายๆ องคที่เสียสละ

ความสุขสวนตนเพื่อผูอื่น ขอยกตัวอยางซิสเตอร

เทเรซาแหงกัลกัตตา ท่ีใชเวลาท้ังชีวิตเพ่ือดูแลผูยากไร

ในดินแดนที่ยากเข็ญ ความทุกขของทานไมใชสิ่งที่

ทานไมมีเพ่ือตนเอง แตความทุกขของทานคือผูทุกข

ยากไมมีที่พึ่งพิง แบบอยางชีวิตของซิสเตอรเทเรซา

แหงกัลกัตตาเปนแบบอยางใหขาพเจาคิดถึงในวัน

ที่ขาพเจากําลังเห็นผูทุกขยากมาขอความชวยเหลือ

แลวขาพเจากลับรูสึกวาขาพเจาก็ไมมีอะไรจะชวยเขา

ได แทนที่จะพยายามคิดวาขาพเจาจะชวยเขาดวย

วิธีใดไดดีที่สุด ซิสเตอรเทเรซาแหงกัลกัตตา และ

นักบุญทั้งหลายตางเปนเมล็ดขาวที่มีคุณภาพ ที่ยอม

ตายตอตนเองเพื่อใหเมล็ดขาวเมล็ดอื่นๆ ไดเติบโต

ขึ้นอีกมากมาย แมซิสเตอรจากโลกนี้ไปแลว แต

เมล็ดขาวอีกมากมายกําลังงอกข้ึนจากเมล็ดขาวที่มี

คุณภาพของซิสเตอร

 ขาพเจาก็เปนเมล็ดหนึ่งในจํานวนหลาย

เมล็ดที่เติบโตขึ้นดวย “ขาแตพระเจาขอพระองค

ทรงสรางใจที่ใสสะอาดไวในขาพเจา โปรดทรงฟนฟู

ดวงจิตของขาพเจาใหมั่นคง” (สดุดี 51:10)
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับเพื่อน ๆ เยาวชนที่รัก  เรากําลัง

เดินทางอยูในเทศกาลมหาพรต และอีกไมนาน เราก็

จะไดรวมการเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของ

พระเยซู การที่เราไดรวมสวนในการกลับคืนชีพของ

พระเยซูเจานั้น ทําใหเราเขาสู “ชีวิตใหม” ไดรับ

ความชอบธรรม ไดรับการอภัยบาปของพระเจา มี

ชัยชนะเหนือความตายอันเน่ืองมาจากบาป ไดเขามีสวน

ในพระหรรษทาน (พระพร) ของพระเจา และการไดรับ

เขามาเปนบุตรของพระเจา และสุดทายการคืนชีพของ

พระเยซูเจา ทําใหเรามั่นใจเชนกันวาเราจะไดกลับคืนชีพ

เชนเดียวกับพระองคดวย

 จากหนังสือปสกากับคริสตชน ที่เขียนโดย

คุณพอมิเกล กาไรซาบาล, SJ. ในตอนหนึ่งเขียนไว

วาดังนี้  “ในเทศกาลปสกานี้ เราฉลองการกลับคืนชีพ

ของพระเยซู ซึ่งเปนจุดกลางและหัวขอสําคัญที่สุดแหง

ความเชื่อของคริสตชน พิธีสําคัญพิธีหนึ่งที่เราทํากัน

ในคืนกอนวันปสกา คือ การโปรดศีลลางบาปใหแก

คริสตชนใหม และเปนการรื้อฟนการปฏิญาณแหงศีล

ลางบาปของเรา พวกเราสวนมากไดรับศีลลางบาปเวลา

ที่ยังเปนเด็ก ซึ่งเปนชวงเวลาที่ยังไมรูตัว และโดยไมมี

สวนตั้งใจที่จะเลือกพระเยซูเปนพระเจาของเรา ดังนั้น 

จึงเปนของธรรมดาเมื่อเวลาเราเปนผูใหญก็อาจจะคิดวา 

“ทําไมฉันจึงเปนคริสตชน และทําไมฉันจึงตองเลือก

แนวทางดําเนินชีวิตแบบพระเยซู” คืนวันปสกานี้

เปนโอกาสดีที่สุดที่จะรื้อฟนความเชื่อของเราใหม

ในพระเยซู และปฏิญาณวาเราจะรวมกับพระองค

ในการดําเนินชีวิตตามแบบฉบับของพระวรสาร

 คําวา “ปสกา” ในภาษาไทยทับศัพทภาษาฮีบรู 

“PESACH” (เพสซัค) ซึ่งเปนเทศกาลของชาวฮีบรู

ที่จะระลึกถึงเวลาที่พระเจาไดกอบกู เขาจากสภาพ

การเปนทาส และพาเขาจากอียิปตไปสูแผนดินใหม 

พระเยซูไดสิ้นพระชนมในตอนบายวันศุกรกอนท่ีจะ

ฉลองวันปสกาของชาวยิวหนึ่งวัน และกลับคืนชีพในวัน

อาทิตยวันแรกของสัปดาห เปนการเปดยุคใหมสําหรับ

มนุษยทุกคน และเปนการแสดงวา พระเยซู เปนผูนํา

ของ “มนุษยใหม”  ชาวยิวยังฉลองวันปสการะลึกถึง

เหตุการณที่ไดเกิดข้ึนที่อียิปตเมื่อสามพันกวาปแลว 

และกําลังรอคอยพระเมสสิยาหอยู สําหรับเราคริสตชน 

พระเยซูเปนพระคริสต พระบุตรของพระเจาผูกอบกูเรา 

เปนจุดหมายปลายทางแหงวิวัฒนาการของมนุษยชาติ

 เทศกาลปสกานี้เริ่มตั้งแตวันอาทิตยปสกาถึง

วันสมโภชพระจิตเจา ซึ่งเปน 7 อาทิตยหลังวันอาทิตย

ปสกาพอดี วันสมโภชพระจิตเจานี้ ในภาษาโบราณ

เรียกวา วันเปนเตกอสเต ซึ่งเปนคําภาษากรีกแปลวา

“ที่หาสิบ” เพราะเปนวันฉลองของชาวยิวอีกวันหนึ่ง

หลังวันปสกา 50 วัน    ในโอกาสนี้ เขาถวายผลแรกของ

ฤดูเก็บเกี่ยวขาวแกพระเจาเพื่อขอบพระคุณพระเจา    

เพราะแผนดินที่พระองคทรงมอบใหแกพวกเขาตาม

ที่พระองคไดทรงสัญญาไว ตามที่ลูกาเลาในหนังสือ 

กิจการอัครสาวกนั้น เปนวันนั้นเองที่พระจิตเจาไดเสด็จ

ลงมาเหนืออัครสาวก (กจ 2:1) ประทานสติปญญา

ใหเขาใจเรื่องราวของพระเยซูเจา และประทานกําลังใจ

เพื่อเขาจะไดกลาเปนประจักษพยานประกาศขาวดีถึง

พระองค วันสมโภชพระจิตเจาเปนวันสุดทายของ

เทศกาลมหาพรตและปสกานี้...”

 วันอาทิตยทุกสัปดาห เปนวันที่เรา

ระลึกถึงการกลับคืนชีพของพระเยซู เชนนี้

จึงเปนวันระลึกถึงวันปสกา วันอาทิตยจึงเปน

โอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะฟนฟูความสัมพันธ

กับพระเยซูผูทรงชีวิตและกับพี่นอง เพื่อเรา

จะไดเปนพยานถึงพระองคดวยความรัก 

การเสียสละ และความรับผิดชอบตอสังคม

ในชีวิตประจําวันของเรา ทั้งดวยคําพูดและ

ดวยการกระทํา โดยนัยนี้เองที่การฉลอง

เทศกาลมหาพรตและเทศกาลปสกาจะมี

ความหมายในชีวิตของเราอยางแทจริง

  นองๆ เยาวชนครับ แตละเทศกาล

ที่พระศาสนจักรกําหนดใหเราระลึกถึง ลวน

แตมีความหมายตอชี วิตของเราทั้ งนั้น 

ปสกานี้ก็เชนกัน เราเยาวชนจึงตองมุงสูการ

ประกาศขาวดี ตอบรับคําเชิญของพระเยซู

คริสตเจา ดวยใจกลาหาญและพรอมที่จะเปน

ผูนําขาวที่นาชื่นชมยินดีแหงการกลับคืนชีพ

นี้ไปประกาศตอทุกคน ตามพระวาจาที่วา

“ทานทั้ งหลายจงออกไปทั่ วโลก 

ประกาศขาวดีใหมนุษยทั้งปวง” (มก 

16:15) แลวพบกันใหมกับเสียงเยาวชน

ฉบับหนา สวัสดีครับ



ปที่ 42 ฉบับที่ 14 ประจําวันที่ 1-7 เมษายน 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 18

20  กวาเลมคือหนังสือที่วางอยูรอบขางผมยามนี้ ไมนับรวมหนังสือ

นวนิยาย ที่กําลังเปนละครดังอยูในขณะนี้อยาง “บุพเพสันนิวาส” ผลงานเขียน

ของคุณรอมแพง

กอนที่จะเขาเรื่องงาน ผมเถลไถล (แตภาษาศิลปนเขาจะใชวาบิ้ว)

กับการเปดเพลงบรรเลงแจสเบา ๆ จากสถานี  Café Music BGM Channel

การสรางบรรยากาศอุน ๆ ผอนคลายมักทําใหการสรางงานมีบรรยากาศที่ไม

ตึงเครียดจนเกินไป ผมไปตอที่หนังสือนวนิยายที่พูดถึง แปลกใจที่ทําไมคนพูด

ออเจากันทั่วบานทั่วเมือง แตเมื่อไดหยิบๆ คลํา ๆ หนังสือเลมนี้ ความแปลกใจ

ก็ปลาสนาเปนความเขาใจ นวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาส ไมไดเปนนิยายที่ไมมี

ที่มาที่ไป จํานวนครั้งการพิมพ จนถึงปจจุบัน 63 ครั้ง บวกกับรางวัลชนะเลิศ

อันดับสอง เซเวนบุคอวอรด ประจําป 2553 ระยะเวลาในการเขียน หาขอมูล

ตาง ๆ เบ็ดเสร็จ 3 ป ที่ชอบที่สุดสําหรับผมคือ รายชื่อหนังสือและเว็บไซต

ที่ใชในการคนควากวา 30 เลม เมื่อชอบที่สุดก็รูสึกเสียดายที่สุดเชนกัน คือ

ไมมีหนังสือฝงคาทอลิกปรากฏสักเทาไหร ยังดีที่ในแผนที่ประกอบเรื่องราวของ

นิยาย มีหมูบานโปรตุเกสที่ในหนังสือใชคําวา ชุมชนโปรตุเกส  มีวัดคาทอลิก 

หรือในหนังสือใชคําวา โบสถคริสต โบสถคริสตหลังน้ันมีช่ือวา โบสถเซนตเปาโล 

มาถึงบรรทัดนี้ ทานผูทรงคุณวุฒิบางทานอาจจะคอนวา เรื่องแตงเอาอะไรมาก 

แตผมคิดวาถาเรื่องแตงทําไดเปนที่เผยแพร รูจัก ยอมรับขนาดนี้ เราก็ควรจะ

ใชเวลา หรือโอกาสเหลานี้ยอนศร กลับไปเพื่อบอกเลาเรื่องราวที่จริง ถูกตอง

จากความสนใจของคนที่มีอยูแลว

เศษกระดาษหนึ่งคูพิมพดวยฟอนตสมัยที่คอมพิวเตอรยังมีลูกเลน

ไมเยอะ บอกเลาเรื่องราวที่ผมเห็นรองรอยของนิตยสารคาทอลิกหลาย ๆ ปก 

ไมนาเชื่อวานิตยสารพวกนี้มีอายุกันเปนรอยป

“จากเอกสารรายงานประจําป ของคณะสงฆมิสซังตางประเทศแหง

กรุงปารีส มีขอกลาวถึงการจัดพิมพหนังสือสารสาสนไวดังนี้ หลักฐานเลมที่  2

หนา 171

 ทามกลางแนวความคิดใหม ๆ ที่แพรหลายออกมาทางหนังสือพิมพ 

นิตยสารทุกประเภท ซ่ึงปจจุบันมีเต็มกรุงสยามท่ัวไป เราจึงตองสอนพวกคริสตัง

ของเราใหรูเร่ืองศาสนาของเราอยางลึกซ้ึง โดยเฉพาะอยางย่ิง ตองแนะนําเยาวชน

ของเรา ใหเฝาระวังการตอตานตาง ๆ และการตบตาทั้งหลาย ซึ่งเหมาไดวา

เปนวัฒนธรรมหนึ่งที่แพรขยายไปตอตานพระคริสตเจาและพระศาสนจักร

ของพระองค นอกจากมีหนังสืออุโฆษสมัย สําหรับโรงเรียนอัสสัมชัญ และ

วารสารฉบับหนึ่ง (สงฆสัมพันธ พิมพเปนภาษาฝรั่งเศส) ที่มุงรวมบรรดา

มิชชันนารีในกรุงสยามใหเปนหนึ่งเดียวกันอยางแนนแฟน ทั้งเปนสื่อใหทราบ

ถึงสาสนของพระสันตะสํานัก พรอมทั้งกฎขอบังคับและพระราชบัญญัติที่ควร

ทราบ ยังมีหนังสือภาษาไทยฉบับหนึ่ง ออกมาเพื่อใหคริสตังมีหนังสือดีอาน 

และเพื่อเผยแพรความจริงใหซึมซาบทามกลางคนตางศาสนา คือ สารสาสน 

นั่นเอง” (อุดมสาร/อุดมศานต นับจุดกําเนิดที่นิตยสารนี้...ผูเขียน)

 สายลมรอนแหงเดือนมีนาคม ป  2018 บวกกับเสียงเปยโนออยสรอย

ของบทเพลงที่เปดไวเปนเพื่อน พาผมนับไปถึงเดือนขางหนา 4 กรกฎาคม 

2019 คือวันตรงของโอกาส 350 ป มิสซังสยาม เรารับรูเรื่องราวกันแคไหน 

หลายคนถามหาวาองคกรนั้น องคกรนี้ทําอะไร ผมถามคําถามงาย ๆ แลวคุณ

ทําอะไร แลวเราทําอะไรในสวนของเราแตละคน

 ในความเปนสื่อมวลชนคาทอลิกฯ และความเปนพระสงฆคาทอลิก 

ผมคิดวาเราคงตองมีฐานความรู ตองชวยบอกสัตบุรุษใหเขาใจ โชคดีที่

พระศาสนจักรมีผูที่ทํางานดานนี้โดยเฉพาะ และเรามั่นใจไดถึงความแมนยํา 

ความเปนหนึ่งเดียวกันของทีม การสอน การอบรมเพิ่มเติมเรียนรู โชคดีไป

กวานั้นที่สื่อมวลชนคาทอลิกฯ จะไดรวมงานกัน อยางนอยในการผลิตขอมูล 

ตอน ไขรหัส 350 ตอนที่ 1 ออเจา รอเจา
ตอนนี้ผมมีหนังสือรอบๆ ตัวอยูเกือบ 20 เลม แบงไดเปนกลุม

 กลุมที่  1 หนังสือในเชิงประวัติศาสตรจากการผลิตของหนวยงาน

คาทอลิก

หมวด ก หนังสือที่วาดวยประวัติศาสตรโดยตรง

 รองรอยของหนังสือที่ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยบาง 

หรืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บาง อาทิ

-  “ประวัติมิสซังกรุงสยาม ค.ศ.  1662-1811”  ที่แตงโดย บาทหลวง

อาเดรียง โลเน คณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส แปลโดย ปอล ซาเวียร

- หนังสือที่เขียนหรือบางทีแปลโดยคุณพอโรแบต โกสเต อาทิ 

“2000  ป แหงการประกาศขาวดี” “พระสังฆราชลังแบรต เดอ ลา ม็อตต 

ผูรวมกอตั้งคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส ผูกอตั้งคณะภคินีรักกางเขน 

ค.ศ.  1624-1679” หรือ “ประวัติการเผยแพรคริสตศาสนาในสยามและลาว”

ซึ่งเลมหลังนี้ กําลังจัดแปลเปนภาษาอังกฤษ พรอมการชําระขอมูลใหถูกตอง

สมบูรณและเพ่ิมใหเปนปจจุบัน นาจะแลวเสร็จในปน้ี เปนวิวัฒนาการอีกกาวหน่ึง

ท่ีจะทําใหคนตางชาติ โดยเฉพาะผูท่ีใชภาษาอังกฤษไดรับรูประวัติศาสตรคาทอลิก

ในประเทศไทยและลาวไดอยางสมบูรณมากขึ้น 

- ยังมีหนังสือท่ีทําใหเราปะติดปะตอเร่ืองราวของประวัติศาสตรคาทอลิก

ในประเทศไทยไดอีก เชน “บุตรพระเจา” เขียนโดย พระสังฆราชหลุยส ลาโน 

และแปลโดย คุณพอยัง ปอล ลังฟงต หรือ “พระสังฆราชปลเลอกัวซ มิตรที่ดี 

สนิทสนมและจริงใจ ในรัชกาลที่  4  นักพิมพและนักเขียน” เขียนโดย ซิสเตอร

สมศรี บุญอรุณรักษา เปนตน

หมวด ข หนังสือที่วาดวยประวัติของมิสซัง คณะนักบวช องคกร หรือ

วัดตาง ๆ

 ในหมวดนี้ เราจะพบเรื่องราวของประวัติศาสตรจากหนังสือครบรอบ

ตาง ๆ ทั้งในระดับสังฆมณฑล ในระดับวัด หรือองคกร ซึ่งผมคิดวา มีมหาศาล 

แตหนังสือที่อยากจะแนะนํามี 4-5 เลม ดังตอไปนี้

 งานการศึกษา ในโอกาสการศึกษาคาทอลิกครบ  350 ป ไดมีการจัด

ทําหนังสือที่ระลึกขึ้นชื่อวา “ตลอดกาลนิรันดร 350 ปการศึกษาคาทอลิกไทย”

จัดพิมพขึ้นในป  2558 และไดมีการแปลขอมูลในสวนประวัติศาสตรเปนภาษา

อังกฤษอีกดวย

 งานสื่อมวลชน ผมคิดวาหนังสือที่บันทึกประวัติศาสตรอยูแลว คือ

อุดมสาร/อุดมศานต แตหนังสือเลมท่ีจัดทําในโอกาสสําคัญก็มีรองรอยใหตามแกะ

ไดนาสนใจ อาทิ “อุดมศานต ปที่ 60 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2523-1980 

ตอนนั้นเปนวาระครบ 60 ปการพิมพคาทอลิก”  หรือ “72 ป บนเสนทาง

สารสาสน อุดมสาร-อุดมศานต 1917-1992” “สารสาสนคฤศตัง อุดมสาร

1917-2000”  หรือเอกสารสรุปงานในชวงป 2000 และลาสุด รายเดือนกุมภาพันธ 

ฉบับพิเศษครบ 350 ป คณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส 1658-2008

 งานเกี่ยวกับบุญราศีไทย เรามีเอกสารรวบรวมกรณีการยื่นเรื่องขอ

การเปนมรณสักขีของบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง อยูหลายเลมทีเดียว 

แตละเลมลวนใหขอมูลท้ังประวัติศาสตรและพยานบุคคล อาทิ หนังสือ “นักโทษ...

นักบุญ” ที่จัดพิมพโดยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปนตน

 งานเกี่ยวกับหนังสือเกา ๆ ในอดีตที่เขียนโดยบรรดามิชชันนารี เชน 

“สัพะ พะจะนะ พาสาไท” หรือเรื่อง “Grammatica Linguae Thai” พิมพโดย

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เอกสารการสอนการใชภาษาไทย 

สําหรับชาวฝรั่งเศส เขียนโดย พระสังฆราชปลเลอกัวซ

 นอกจากน้ันเราอาจจะเห็นหนังสือที่เกี่ยวกับพัฒนาการของดนตรี

ศาสนาในประเทศไทย หนังสือพระคัมภีรที่จากการเริ่มแปลเปนไทย การใช

(อานตอหนา 15)
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“มิสซาระลึกถึงบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง” 
วันอาทิตย์ที่  4 มีนาคม 2018 คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ผู้จัดการ

สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง เป็นประธานพิธีมิสซา

ระลึกถึงวันสถาปนาบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง ณ พระแท่น 

ใต้อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก เวลา 14.00 น. 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2018 โอกาสมิสซากลุ่มสังฆมณฑล 

สามเณรใหญ่แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสามเณรใหญ่คณะ 

ธรรมทูตไทยร่วมแสดงยินดีโอกาสฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ แด่คุณพ่อเปโตร  

เชษฐา ไชยเดช คุณพ่อเบเนดิกต์ ถนอมศักดิ์  เลื่อนประไพ คุณพ่อยอห์น 

บัปติส สมเกียรติ  ตรีนิกร และคุณพ่อเปโตร ประยุทธ  ศรีเจริญ

กลอนแสดงความยินดี จากสามเณรใหญ่กรุงเทพฯ

 ศุภฤกษ์ หิรัญ วันสมโภช

 ศุภโชติ ยี่สิบห้า พาฉลอง
(อ่านต่อหน้า 15)

แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม 

ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดเสวนา “รัฐธรรมนูญ 

2560 เรียนรู้เตรียมตัวก่อนการเลือกตั้ง” โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง  

ไชยรา เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด คุณไพโรจน์ พลเพชร อดีตกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมาย กรรมการนโยบาย ThaiPBS เป็นวิทยากร วันอังคารที่ 

13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อทำาความเข้าใจสาระรัฐธรรมนูญ 2560 การมีส่วนร่วม

ในการเลอืกต้ัง และสาระความรูต้า่งๆ ทีป่ระชาชนควรใชส้ทิธแิละมสีว่นรว่ม

ในฐานะพลเมือง
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 50 ค�ำถำมเด็กๆ 

วัดเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรม “เฝ้าศีลมหาสนิท 24 ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า” วันศุกร์ที่ 9 - วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2018 โดยตั้งศีลมหาสนิท  ณ วัดพระจิตเจ้า  

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกๆ คนมาเฝ้าศีลมหาสนิท เพื่อจะได้อยู่กับพระองค์ นมัสการพระองค์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทรงเสนอความคิดเฝ้าศีลมหาสนิท “24 ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า” ในวันศุกร์และวันเสาร์ก่อนสัปดาห์ที่ 4 ของเทศกาลมหาพรต ว่าควรปฏิบัติกันในทุกสังฆมณฑล 

ในสมณโองการ “พระพักตร์แห่งเมตตาธรรม” (ข้อ 17) โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม

“อยู่กับพระคริสต์ เฝ้ำศีลมหำสนิท 24 ชั่วโมง” วันศุกร์ที่ 9 -  

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2018 ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด  

กฤษบำารุง โดยคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง อวยพรศีลมหาสนิท และ 

ปิดท้ายด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต และเทิดเกียรติ 

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง โดยคุณพ่ออัลฟอนโซ ประเสริฐ พิทักษ์-

คีรีบูน และคุณพ่อยอห์น บอสโก สมหมาย โสภาโอภาส พระสงฆ์ใหม่  

คณะเบธาราม เป็นประธานพิธี

 เด็กน้อยถามคุณลุงว่า “ทำ�ไมไส้เทียนจึงมีสีดำ�ไปแล้ว”

 ลงุตอบดว้ยน้ำาเสยีงปกต ิ“ไสต้อนแรกมนัเปน็สขี�ว แตต่อนนีเ้ปน็สดีำ�

ไปแล้ว เพร�ะมันถูกจุด”

 เดก็นอ้ยไมเ่ขา้ใจ ไสเ้ทียนมนัตอ้งเปน็สขีาวส ิถา้เปน็สดีำาแลว้ มนัจะยงั

เป็นไส้เทียนอยู่จริงหรือ?

 เด็กน้อยผ่านวันคืนด้วยสีขาวบริสุทธิ์ทีละน้อย เราผ่านวันคืน 

ด้วยสีเทาแห่งความเป็นจริง เพื่อจะได้ประสบการณ์ต้องออกเดินทาง เพื่อจะได้

ความสำาเร็จต้องแลกมาด้วยการค้นหา เพ่ือจะได้ความเชื่อศรัทธา ต้องศรัทธา

ในความเชื่อ

 การเติบโตก็เหมือนเทียนแท่งที่ต้องถูกจุด ไม่หลอมละลายก็เป็น 

แท่งเทียนที่ไร้คุณค่า


