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สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง  5 ปี  

แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

(อ่านต่อหน้า 8)

กับวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
เราทั้งสอง…พี่น้องกัน

ปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของ

แรงงานจากประเทศเมียนมา ทั้งที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

และอีกบางส่วนที่เดินทางเข้ามาทำางานอย่างผิดกฎหมาย โดยบรรดาแรงงาน 

เหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือและขาดทักษะ ทำางานในภาคอุตสาหกรรม

ประมง ภาคธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการทำางาน

รับจ้างทั่วไป โดยบรรดาแรงงานจากเมียนมา
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 คุณพอโทมัส  โรซิกา ชาวอเมริกา   ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร

มูลนิธิสื่อมวลชนคาทอลิก Salt and Light ผูรับผิดชอบงานดานสื่อสารมวลชน

ท่ีเปรียบเสมือนเปนเกลือดองแผนดินและเปนแสงสวางสองโลก  ไดแสดงความคิดเห็น

วา  “ปจจุบัน เราตองการการเปลี่ยนแปลงตามแนวความคิดของสมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิสในเรื่องความออนโยน ความเมตตา และการดําเนินชีวิตธรรมดามาก

ยิ่งขึ้นกวาในอดีต”  

 ตลอดสมณสมัยปกครองหาปที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอยู

ในสมณสมัยปกครองของนครรัฐวาติกัน   ผมไดมีโอกาสติดตามเหตุการณในชวงเวลา

ของการลงคะแนนเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาพระองคใหม  ไดแก สมเด็จพระ-

สันตะปาปาชาวอารเจนตินา พระสังฆราชจากคณะนักบวชเยสุอิตซึ่งไดรับเลือก

ในวันที่ 13  มีนาคม ค.ศ. 2013   ผมไดติดตามพระองคอยางใกลชิดตลอดระยะ

หาปในผลงานโดดเดนของพระศาสนจักรที่มีบทบาทตอประชากรทั่วโลก  ไดฟงคํา

ชื่นชมของผูคนจํานวนมาก  ผูติดตาม และบทวิจารณของพระองค  จึงปรารถนาจะ

สะทอนสิ่งเหลานั้นเพียงสั้นๆ  แมจะตระหนักดีวามีเนื้อหามากมายที่สามารถกลาวถึง

ได

 การเลือกใชพระนาม “ฟรังซิส” เปนการยืนยันถึงคุณลักษณะของความถอม

พระองคและความเรียบงาย   สมเด็จพระสันตะปาปาชาวอารเจนตินา   สังกัดคณะ

นักบวชเยสุอิตพระองคนี้กอปรดวยคุณลักษณะที่ดีงาม    ตามแบบอยางของนักบวช

คณะเยสุอิตและคณะฟรังซิสกัน   ในแตละวันพระองคแสดงใหเห็นถึงความคิด      และ

จิตใจที่เปนหนึ่งเดียวกันของผูที่รักพระเปนเจาและรักในเพื่อนพี่นอง    เหนือสิ่งใด

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนเราเสมอๆ ถึงความจําเปนที่เราตองการ

พระเยซูเจามากเพียงใด   ขณะเดียวกันก็ยังตองพึ่งพากันและกันตลอดการเดินทาง

ของชีวิตบนโลกนี้

 การไดมีสวนรวมงานในตําแหนงโฆษกคนหนึ่งประจําสํานักวาติกัน

ในเหตุการณประวัติศาสตรของการเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาพระองคใหม

ใน  ค.ศ. 2013    พระคารดินัลที่มีสิทธิไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงพระสันตะปาปา

ชีว�ตเร�ยบงายของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

รวมถึงพระคารดินัลผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังผูเหมาะสมจะดํารงตําแหนงพระสัน-

ตะปาปาไดรวมประชุมกันในเชาวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2013  หัวขอของการประชุม  

คือ  “ความยินดีที่หวานชื่นและอบอุนของการประกาศขาวดี” พระคารดินัลผูนํา

การประชุมกลาวย้ําแกผู เขารวมประชุมถึงเหตุการณท่ีพระเยซูเจาทรงประชุม

กับบรรดาอัครสาวกในหองช้ันบน  เน้ือหาของการประชุมแมจะเปนประเด็นท่ีเรียบงาย

แตมีความสําคัญที่ลึกซึ้ง ดังนี้

 การประกาศขาวดีบงบอกถึงความกระตือรือรนของบรรดาอัครสาวก  

พระศาสนจักรไดรับเรียกใหออกจากตัวเองไปยังชุมชนคริสตชนที่ไมเพียงแตคํานึงถึง

สถานที่ตั้ง แตยังเปนชุมชนที่มีอยูจริง  โดยพิจารณาถึงความบาปผิด  ความปวดราว

ความอยุติธรรม ความไมรู การกระทําที่ไมสอดคลองกับขอคําสอนของศาสนา 

ความคิด และขอเรนลับ

 เมื่อพระศาสนจักรไมออกจากตนเองเพื่อที่จะประกาศขาวดี  ก็จะทําทุกสิ่ง

โดยยึดความคิดเห็นของตน  ความช่ัวรายท่ีครอบงําสงผลกระทบตอสถาบันพระศาสน-

จักร  ตัวอยางในหนังสือวิวรณ พระเยซูเจาตรัสวา พระองคประทับหนาประตูและ

ทรงเคาะเรียก  เห็นไดชัดเจนวา พระเยซูเจาทรงเคาะประตูจากดานนอกเพ่ือท่ีจะเขาไป

ภายในหอง  แตขาพเจาคิดในทางกลับกันคือ  พระเยซูเจาทรงเคาะจากภายในหอง

เพื่อวาเราจะเปดใหพระองคออก  พระศาสนจักรเปนที่ประทับของพระเยซูคริสตเจา

เสมอ

 เมื่อพระศาสนจักรยึดตนเองโดยไมรูตัว  พระศาสนจักรก็จะเชื่อวาตนมี

แสงสวางของตนสองนําทาง และอาจนําสมาชิกไปสูความชั่วราย  หรืออีกนัยหนึ่ง 

ภาพลักษณของพระศาสนจักรมีสองประการ  คือ พระศาสนจักรที่ประกาศขาวดี 

“ดวยการฟงพระวาจาของพระเปนเจาและประกาศพระวาจานั้นดวยความเชื่อ”  และ

พระศาสนจักรท่ีดําเนินตามกระแสโลก ซ่ึงจําเปนตองไดรับการเปล่ียนแปลงและปฏิรูป

เพื่อความรอดพนของจิตวิญญาณ

คุณวีณา  โกวิทวานิชย

15  มีนาคม  2018
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ซึ่งเริ่มตนดวยขันติธรรม

 ขันติธรรม ทําใหเรายอมรับความแตกตาง 

เคารพความแตกตาง นับถือพหุวัฒนธรรม และวันนี้

ทานทั้งหลาย ก็ดําเนินนโยบายนั้นโดยเปดโอกาสให

ผูนําศาสนาตางๆ มารวมในมหามงคลเชนนี้ จึงขอ

อนุโมทนาชื่นชมยินดี และหวังเปนอยางยิ่งวา ภายใต

นโยบายแหงสันติขององคสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิสนั้น เราทานทั้งหลายก็จะไดจับมือกัน รวมมือกัน 

ในการวางรากฐานแหงสันติภาพ ทั้งของมนุษยแตละ

คน ของสังคม และของธรรมชาติแวดลอมตอไป ตาม

นโยบายของพระองคทาน

 จึงขอถือโอกาสนี้ อนุโมทนาชื่นชมยินดี ใน

ไมตรีจิตของทานท้ังหลาย และรวมในการแสดงความหวัง

วา จะไดเกิดความงดงาม สันติภาพของโลกสืบไป”

 ศาสนาจารย ดร. ทวีศักดิ์ มหชวโรจน 

ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผูแทนองคกร

คริสตศาสนิกชนโปรเตสแตนท กลาวแสดงความยินดี

“เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองสมณสมัยปที่ 5 ของสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส พระสันตะปาปาองคที่ 266

แหงพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ขาพเจา ศาสนาจารย

ดร. ทวีศักดิ์ มหชวโรจน  ในฐานะประธานสภาคริสตจักร

ในประเทศไทย และประธานคณะกรรมการประสานงาน

คริสตจักรโปรเตสแตนทในประเทศไทย ขอสงความ

เคารพและความปรารถนาดีมาเพื่อถวายพระพรใหแด

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ไดประสบแตความสุข

สันติ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และประสบความสําเร็จ

ในจิตตารมณที่มุงมาดปรารถนาทุกประการ

 นับแตวันที่ 13 เดือนมีนาคม ค.ศ. 2013  

พระคารดินัลฮอรเก มาริโอ แบรโกลิโอ ประมุขแหง

อัครสังฆมณฑลแหงบัวโนสไอเรส ไดรับเลือกและสถาปนา

เปนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในฐานะผูสืบตําแหนง

อัครสาวกเปโตร ทรงเปนพระสันตะปาปาองคที่ 266

ตลอดระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา และตลอดพระชนมชีพ

ของพระองค สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เปนผู

ทํางานเพื่อความยุติธรรมและสันติในสังคมเสมอมา ทรง

เปนผูปกปองผูยากไรและผูออนแอ ทรงเปนผูเผยแผ

สาสนแหงความรักและความโอบออมอารี ทรงเปนแรง

บันดาลใจใหกับทุกคน ทรงแสดงถึงการถอมใจ หวงใย 

และใหกําลังใจกับผูคน ทุกเพศ ทุกวัย ในทุกแหงหน 

และในทุกสถานการณของชีวิต ทรงสื่อสารและเปน

แบบอยางใหมวลมนุษยทุกเชื้อชาติ ภาษา เผาพันธุ ให

เคารพรักซึ่งกันและกัน ตามอยางพระเยซูคริสตเจา ทรง

เพียรพยายามดําเนินชีวิตอยางประหยัด สมถะ เรียบงาย 

และมีจิตใจมุงมั่น ดังที่นักบุญฟรังซิสแหงอัสซีซีที่ได

ภาวนาอธิษฐานวา 

 ขาแตพระเจา โปรดใหขาพระองคเปนเคร่ืองมือ

สันติของพระองค ที่ใดมีความเกลียดชัง ใหขาพระองค

หวานความรัก ท่ีใดมีการบาดหมาง ใหหวานการยกโทษ

ที่ใดมีความแตกราว ใหหวานความสามัคคีธรรม ที่ใด

มีความสงสัย ใหหวานความเชื่อ ที่ใดมีความวาวุน 

ทอถอย ใหหวานความหวัง ที่ใดมีความมืดมน ให

หวานความสวาง ที่ใดมีความโศกเศรา ใหหวานความ

ยินดี

ฉลอง 5 ปแหงสมณสมัย (ตอจากหนา 4)

 ในนามคริสตชนชาวไทย ขอวิงวอนตอพระ

ผูเปนเจา โปรดดลบันดาลประทานพระพรแดสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส ใหมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง 

มีสันติสุขรมเย็น เปนขวัญ เปนกําลังใจแกศาสนิกชน

ทุกคนสืบไป”

 นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดี

กรมการศาสนา ผูแทนภาครัฐบาล กลาวแสดงความยินดี 

“เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองสมณสมัยปที่ 5 ของสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส ผูสืบตําแหนงจากอัครสาวก

เปโตร เปนพระสันตะปาปาพระองคที่ 266

 ตั้งแตเริ่มสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส โดยอาศัยวาจา ทีทา และการกระทํา ทรง

ประกาศใหโลกทราบถึงสาสนแหงความรักและความ

เมตตาของพระเจา ผูทรงเปนพระบิดาของทุกคน ทุก

เชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกชั้นวรรณะ พระสันตะปาปา

ทรงเรียกรองเราบอยๆ ใหรูจักออกจากตนเอง ละความ

สะดวกสบายสวนตัวของเรา แลวออกไปหาผูอื่นที่มี

ความตองการความชวยเหลือ โดยเฉพาะคนยากจน 

คนที่อยูตามชายขอบสังคม และคนที่ไมมีผูใดเหลียวแล

 กระผมใหความสนใจ ในกรณีที่สมเด็จพระ-

สันตะปาปาฟรังซิส ทรงเผย 10 วิธีที่จะชวยใหเรามี

ความสุขมากขึ้น โดยทรงประทานสัมภาษณแกนิตยสาร 

วีวาของอารเจนตินา แตขอยกตัวอยางสัก 2 ขอ ดังนี้ 

 1. อยาโนมนาวใหเปลี่ยนศาสนา ใหเคารพ

ในความเชื่อ ความศรัทธาของคนอื่น : พระองคไดทรง

กลาววา “เราสามารถสรางแรงบันดาลใจใหคนอื่นได

ดวยความศรัทธา และการสื่อสารวิธีนี้จะทําใหเราได

เติบโตดวย แตสิ่งที่เลวรายที่สุด ก็คือการโนมนาวให

เปลี่ยนศาสนา ซึ่งจะทําใหทุกอยางชะงักงัน ศาสนาตอง

เติบโตดวยการเปนประจักษพยานดวยชีวิตท่ีศรัทธา

อยางแทจริง”   

 2. ทํางานเพื่อสันติภาพ : พระองคไดทรง

กลาววา “เราอยูในชวงชีวิตท่ีมีสงครามเกิดข้ึนหลายแหง

เราจึงจําเปนตองรองเรียกหาสันติภาพ เรามักจะมีทัศนคติ

วา สันติภาพคือความเงียบสงบ แตจริงๆ แลว สันติภาพ

เปนปฏิบัติการในเชิงรุก เต็มไปดวยพลัง และความคิด

สรางสรรค”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสนับสนุน

ใหมองโลกในแงดี และมีความเอื้อเฟอตอกันใหมากขึ้น

นอกจากนั้นพระองคทรงเนนเสมอถึงศักดิ์ศรีในการ

เปนมนุษย มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน เพราะ

พวกเราเปนบุตร ธิดา ของพระเจา เราจึงตองชวยกัน

จรรโลงโลกนี้ใหอยูรวมกันอยางสันติสุข นับเปนการ

สรางความสัมพันธใหเกิดข้ึนกับทุกเช้ือชาติ และทุกศาสนา

 กระผมในนามของกระทรวงวัฒนธรรม และ

ภาครัฐบาล จึงขอรวมแสดงความยินดีกับพระศาสน-

จักรโรมันคาทอลิกท่ัวโลก และพ่ีนองคาทอลิกในประเทศ

ไทย ที่มีประมุขเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงชีวิต และ

พัฒนาสังคม ประเทศชาติ ใหดํารงอยูดวยคําวา 

“สันติสุข” แมจะแตกตางทางความเชื่อ และวัฒนธรรม

หลากหลาย แตนี่คือความงดงามแหงชีวิตมนุษยที่เรา

อยูกันอยางผาสุก”

 พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช กลาวขอบคุณทุกทานวา  “โอกาสฉลองครบรอบ

ปที่ 5 แหงสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ในนามของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 

และสถาน เอกอัครสมณทูตสันตะสํ านั กประจํ า

ประเทศไทย ในนามของเอกอัครสมณทูตพอล ชาง 

อิน-นัม ขอขอบคุณพี่นองที่เคารพรักทุกทาน คณะ

ทูตานุทูต ผูแทนจากภาครัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม 

กรมการศาสนา ผูแทนจากศาสนาตางๆ ผูแทนจาก

คริสตจักรทุกแหง และบรรดาคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

ทุกทาน โอกาสที่ทุกทานมารวมอธิษฐานภาวนาในวันนี้

ขอใหทุกทานได รับพระพรจากองคพระผู เปนเจา

อาศัยการเสนอวิงวอนของทานนักบุญโยเซฟ ที่เราจัด

ฉลองในวันนี้ ขอใหพวกเราทุกคนรวมใจเปนหนึ่งเดียว

กัน ตามคําสั่งสอนของพระศาสดา และตามวิถีปฏิบัติ

ของแตละศาสนา ชวยกันผดุงไวซ่ึงความสามัคคีปรองดอง

ของชาวไทยทุกคน และสันติสุขในสังคมไทยของเราเสมอ

ขอขอบพระคุณทุกทาน”

 จากนั้นพระคารดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

มอบของท่ีระลึกแกบรรดาผูนําศาสนา ผูแทนภาครัฐบาล 

และองคกรศาสนา

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเปนพระ

สันตะปาปาองคที่ 266 มีพระนามเดิมวา พระคารดินัล 

ฮอรเก มาริโอ แบรโกลิโอ ปจจุบันทรงมีพระชนมายุ

ยางเขา 82 พรรษา พระองคทรงเปนพระสันตะปาปา

พระองคแรกที่มาจากอเมริกาใต หรือลาตินอเมริกา จาก

ประเทศอารเจนตินา เปนพระอัครสังฆราชแหงกรุง

บัวโนสไอเรสและเปนผูท่ีมีช่ือเสียงดีไปท่ัวทวีปอเมริกา 

ทรงดํารงชีวิตแบบเรียบงาย และทรงเปนท่ีรักของสัตบุรุษ

ทุกคน

 พระองคเปนผูที่มีพระประวัติการทํางาน เพื่อ

ความยุติธรรมในสังคมเสมอมา โดยเฉพาะการตอสูเพื่อ

ปกปองสิทธิของผูยากไร พระองคทรงเนนย้ําเสมอถึง

เรื่องความสามัคคีในสังคม

 นอกจากนั้นการดําเนินชีวิตอยางประหยัดและ

สมถะ เปนอีกสิ่งที่พระองคไดรับการยกยองเสมอ เชน 

พระองคเสด็จโดยรถไฟใตดิน ทรงนั่งรถประจําทาง

เหมือนบุคคลท่ัวไป  และทรงโดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยัด

เมื่อตองการเสด็จไปกรุงโรม ที่ประทับสวนพระองค

เปนเพียงหองชุดธรรมดา  หนึ่งในหลายสิ่งที่ประทับ

(อานตอหนา 11)
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จะกระจายกันอยูในพ้ืนท่ีซ่ึงเปนเขตอุตสาหกรรมประมง 

เชนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม 

ระนอง ภูเก็ต เปนตน

 จากสถิติของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคม ระบุวาในประเทศไทยมีแรงงานจากประเทศ

เพื่อนบานเขามาอาศัยและทํางานอยางถูกตองตาม

กฎหมายมากถึง 1.5 ลานคนในขณะที่แรงงานที่เดินทาง

เขามาอยางผิดกฎหมายน้ันอาจมีจํานวนสูงถึง 6 ลานคน

 การเดินทางเขามาในประเทศไทยของแรงงาน

กลุมน้ีสวนใหญจะมีเด็กรวมเดินทางมาดวย และสวนใหญ

ก็จะตองติดตามพอแมของเขาไปในสถานที่ทํางาน เด็ก

หลายคนจึงตองทํางานชวยพอแมของเขา ถึงแมวาชวง

วัยของเขาอาจยังไมมีความพรอมสําหรับการทํางาน

ก็ตาม

 ในขณะที่เด็กเล็กๆ จํานวนมากตองอาศัยอยู

ในที่พักเพียงลําพังในระหวางที่พอแมของเขาเดินทางไป

ทํางาน สงผลใหเด็กๆ เหลาน้ันขาดโอกาสทางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปน ขาดโอกาสในการเรียนรู การแสวงหา

ความรู และไมไดรับการสงเสริมพัฒนาการท่ีจําเปนสําหรับ

วัยเด็ก ทําใหเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นเปนผูใหญ ก็จะเปน

บุคลากรที่ไมมีคุณภาพ และไมสามารถพัฒนาศักยภาพ

เพื่อใหสามารถทํางานตางๆที่ชวยใหพวกเขามีรายไดท่ี

ม่ันคงได อีกท้ังการขาดความรูและทักษะท่ีจําเปนในการ

ดําเนินชีวิตในสังคมตางถิ่นอาจสงผลใหเด็กๆ เหลานั้น

ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงไดโดยงาย สุดทายพวกเขาก็จะ

กลายเปน “แรงงานไรฝมือ” ทํางานแลก “คาแรง

ราคาถูก” เฉกเชนพอแมของพวกเขาตอไป

 ศูนยคาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห

ผูอพยพยายถิ่น ซึ่งดําเนินงานโดยฝายสังคมของอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ (Caritas Bangkok) ตั้งอยูใน

บริเวณวัดนักบุญอันนา ทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง

รายลอมไปดวยชุมชนที่ประกอบอาชีพดานการประมง 

และเต็มไปดวยแรงงานจากประเทศเมียนมาจํานวน

มากท่ีเดินทางเขามาเปนแรงงานรับจางในอุตสาหกรรม

ประมงของไทย เปนหนวยงานหนึ่งที่พระศาสนจักร

คาทอลิกในประเทศไทยกอตั้งขึ้นเพื่อใหความชวยเหลือ

บรรดาแรงงานจากเมียนมาเหลาน้ัน โดยการใหการดูแล

ลูกหลานของแรงงานเหลานั้น ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

มีโอกาสไดรับการศึกษาที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต

อยูในประเทศไทย และที่สําคัญคือเปนการชวยปองกัน

ไมให เด็กๆเหลาน้ันถูกขบวนการคามนุษย เขามา

แสวงหาผลประโยชนจากพวกเขา

 สมโภช ประเสริฐศรี ผูอํานวยการศูนยฯ ให

ขอมูลวา ปจจุบันมีเด็กๆ ซึ่งเปนลูกหลานของแรงงาน

จากประเทศเมียนมา ที่ศูนยฯ ใหความดูแลอยูมากถึง 

350 คน โดยศูนยฯ ใหการอบรมดานการศึกษา เชน

การสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใหกับพวกเขาโดย

ไมคิดคาใชจาย เด็กๆ เหลานี้อาศัยอยูโดยรอบในชุมชน

แหงนี้ ซึ่งพอแมของเขาสวนใหญจะทํางานในภาคการ

ประมง และภาคอุตสาหกรรมกอสราง เปนตน

 สมโภช มั่นใจวาหากเด็กๆ สามารถพูดและ

เขียนภาษาไทยได ก็จะชวยใหพวกเขาสามารถเขาเรียน

ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ของไทยได ซึ่ง

ศูนยคาทอลิกนักบุญอันนา (ตอจากหนา 2) ระบบการศึกษานอกโรงเรียนนี้รัฐบาลไทยใหการรับรอง

สําหรับเด็กๆ ชาวเมียนมาแลว และเด็กๆ ชาวเมียนมา

สามารถเขาเรียนได โดยจะตองมีพื้นฐานดานภาษาไทย

กอน เด็กๆ หลายคนที่ผานการอบรมจากศูนยฯ จึงมี

โอกาสเขาเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนได ซึ่ง

ชวยใหพวกเขาสามารถทํางานท่ีไดรับคาตอบแทนท่ี

สูงกวาการทํางานในภาคประมงซึ่งถือวาเปนแรงงาน

ไรฝมือได นอกจากน้ีเด็กหลายคนยังสามารถทํางานเปน

“ลาม” ในการชวยแปลภาษาใหกับแรงงานชาวเมียนมา

ในการติดตอกับนายจางชาวไทย รวมถึงนายจางชาวไทย

ก็จางใหเปนลามทํางานในโรงงานไทย เปนตน อีกทั้ง

เม่ือพวกเขาตองเดินทางกลับประเทศบานเกิดท่ีเมียนมา

ความรูเหลานี้ก็จะชวยใหพวกเขาไมถูกเอาเปรียบจาก

บุคคลอื่น และเปนแรงงานที่มีคุณภาพในการพัฒนา

ประเทศของเขาตอไปได

 นอกจากนี้โครงการใหความชวยเหลือแก

พวกเขายังมีการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

สถานการณปญหาการคามนุษยในประเทศไทย 

โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมประมง ตลอดจนธุรกิจ

การคาบริการทางเพศ โดยการลอลวงเด็กๆ จาก

ประเทศเพื่อนบานใหเขาสูวงจรดังกลาวอีกดวย 

ถือเปนการปองกันไมใหพวกเขาตกเปนเหย่ือของ

ขบวนการคามนุษย ท่ีมักจะแฝงตัวเขามาเพ่ือลอลวง

พวกเขาใหอาจตกเปนเหยื่อไดเปนอยางดี

  แหล เด็กชายวัย 11 ป ซึ่งติดตามพอและแม

ของเขามาจากเมียนมาโดยพอของเขาทํางานเปนคน

ตากปลา ในโรงงานแหงหนึ่งใกลกับศูนยฯ กลาววา

การไดรับโอกาสในการศึกษาจากศูนยฯ แหงนี้ชวยให

เขาไดรับความรูท่ีจําเปนในการใชชีวิตอยูในประเทศไทย 

สามารถรูเทาทันกลอุบายตางๆ ท่ีอาจมีบุคคลแปลกหนา

เขามาหลอกลวงเขาและครอบครัวได 

 ในอนาคตแหล บอกวาตัวเขาอยากจะชวยเหลือ

คนอื่นๆ ที่มีความเดือดรอนเชนเดียวกับตัวเขา และ

ถามีโอกาสในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เขาก็อยากเปน

นักวาดรูป เพื่อจะไดสื่อสารใหคนทั่วไปไดรับรูความยาก

ลําบากของแรงงานจากเมียนมาท่ีเขามาทํางานประมง

เหมือนกับพอของเขา

 โมตูซาเอ เด็กหญิงวัย 15 ป เธอเกิดที่เมืองไทย

โดยพอแมของเธอเดินทางมาจากเมียนมาเม่ือสิบหก

ปกอน ปจจุบันพอของเธอทํางานในภาคแรงงานกอสราง

สวนแมของเธออยูบานทํางานรับจางทั่วไป กลาววาการ

มาเรียนท่ีศูนยฯ แหงน้ีสามารถชวยใหเธอมีความรูเก่ียวกับ

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งความรูเหลานี้จะชวยให

เธอสามารถใชตอยอดเพ่ือไปเรียนในภาคการศึกษา

นอกโรงเรียนในอนาคตได โดยความฝนของเธอคือ

การไดเปนนางพยาบาลในอนาคต ทั้งนี้เธอบอกวาเธอ

ไดเห็นแรงงานชาวเมียนมาจํานวนมากที่ขาดโอกาส

ในการไดรับการรักษาพยาบาลที่ดี และหลายคนที่ไมมี

เงินมากพอที่จะเดินเขาไปหาหมอได

 และเมื่อวันอาทิตยที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

คุณพอชัชวาล ศุภลักษณ เจาอาวาสวัดพระเยซูเจา

เสด็จขึ้นสวรรค สามพราน และสมาชิกสภาภิบาลได

เดินทางไปที่ศูนยคาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห

ผูอพยพยายถิ่น หรือที่เรียกกันอยางไมเปนทางการวา

ศูนยเด็กเล็กวัดนักบุญอันนา ทาจีน เพื่อนําเงินและ

สิ่งของตางๆ ไปมอบใหกับคุณพอธนันชัย กิจสมัคร 

ผูจัดการศูนยฯ ตามโครงการชวยเหลือและแบงปนใน

โอกาสวันพระคริสตสมภพ โดยวัดพระเยซูเจาเส ด็จขึ้น

สวรรค ไดจัดโครงการรณรงครับบริจาคเงินและสิ่งของ

จากสัตบุรุษในเทศกาลคริสตมาส เพื่อนําเงินและสิ่งของ

ตางๆ เหลานั้นไปมอบใหกับหนวยงานดานสังคมของ

พระศาสนจักรเปนประจําทุกป

 โดยในป พ.ศ. 2561 นี้สามารถระดมทุนได 

60,000 บาท รวมถึงส่ิงของท่ีจําเปนตางๆ อีกจํานวน

หน่ึง ซ่ึงไดนําไปมอบใหกับบานคามิลเลียนเพ่ือเด็กพิการ 

ลาดกระบัง  โครงการชวยเหลือผูตองขังในเรือนจํานครปฐม

กับศูนยฝกอาชีพฯ บานปราณี ที่เขต 5 ชวยดูแลรวมกับ

สมาคมสตรีไทยคาทอลิก และศูนยคาทอลิกนักบุญอันนา

สงเคราะหผูอพยพยายถิ่น

 คุณพอธนันชัย กิจสมัคร ผูจัดการและจิตตา-

ภิบาลของศูนยคาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห

ผูอพยพยายถิ่นกลาววา ศูนยฯ ไดใหความชวยเหลือ

แกพวกเขาท้ังในดานการศึกษา ส่ิงของเคร่ืองใชท่ีจําเปน 

ชวยใหพวกเขาไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในอนาคตตามบทบาทของ

ความเปนคาทอลิก ถึงแมวาเด็กๆ ที่มาเรียนในศูนย

แหงนี้ไมมีใครที่เปนคาทอลิกแมแตคนเดียวก็ตาม

 เราทุกคนสามารถมีสวนรวมในการสนับสนุน

ภารกิจของพระศาสนจักรในการใหความชวยเหลือ

แกเด็กๆ เหลานี้ได โดยการติดตอไดที่ศูนยคาทอลิก

นักบุญอันนาสงเคราะหผูอพยพยายถิ่น โทรศัพท

0-3481-8708

 คุณปณิธาน กิจสกุล รายงาน
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“พระหัตถของพระเจาทรงพลานุภาพ” (เทียบ อพยพ 15:16)
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(อานตอหนา 11)

เปดประตู
 สูแสงธรรม
ศูนยเมอรซี่ ภารกิจรักเพื่อสังคม

ที่พึ่งพิงชาวชุมชนคลองเตย
คามิลโล พรสรร

 สวัสดีทานผูอานคอลัมน “เปดประตูสูแสงธรรม” 

ทุกทานครับ สั ปดาหนี้จะขอพาทุกทานไปเยือน “สลัม

คลองเตย” ชุมชนขนาดใหญใจกลางกรุงเทพฯ  นครหลวง

ของเมืองไทย อันเปนจุดเริ่มตนของเรื่องราว “ภารกิจรัก

เพื่อสังคม” ของคนกลุมหนึ่งที่มุงมั่นทํางานดวยใจ

เสียสละ เพื่อชวยเหลือเด็ก เยาวชน และผูยากไร ในนาม

ของ “ศูนยเมอรซี่” (Mercy Centre) หรือ “มูลนิธิ

สงเสริมการพัฒนาบุคคล” ภายใตการดูแลของคุณพอ

โจเซฟ เอช ไมเออร พระสงฆคณะพระมหาไถ ชาว

อเมริกัน ซึ่งผมบราเดอรพรสรร และบราเดอรชัยธวัช 

สามเณรใหญคณะธรรมทูตไทย (TMS) ไดเขาไปเรียนรู

และมีสวนรวมในภารกิจนี้ จากการฝกงานอภิบาล

สุดสัปดาหตลอดปการศึกษา 2560 ที่ผานมา

 ศูนยเมอรซี่ นับเปนตัวอยางขององคกร

สาธารณกุศลที่ดําเนินงานตามหลักคําสอนของศาสนา

คริสต ดวยการนําความรักเมตตาของ “พระคริสตเจา”

ไปมอบใหแกผูตกทุกขไดยากตามพื้นที่ตาง ๆ ทั่ว

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

ผ า นท า ง ก า ร ใ ห

ค ว ามช ว ย เหลื อ

ดานตาง ๆ ที่

จํ า เป นแกพี่ น อ ง

ในชุมชน เปนพิเศษ

สํ า ห รั บ เ ด็ ก แ ล ะ

เยาวชนที่ถูกลวง

ละเมิด คนไรที่พึ่ง 

ร วมทั้ งผู ติ ด เชื้ อ
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ติดตามชมรายการโทรทัศน

Power of Love
(พลังรัก สรางพลังคุณ)

วันอาทิตย เวลา 15.00-15.30 น.
ทางชอง TNN2

โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

เปดประตูสูแสงธรรม (ตอจากหนา 10)

ศูนยบรรเทาใจทางโทรศัพท

โรงพยาบาลเซนตเมร�่ นครราชสีมา

“สุข หร�อทุกข ใหเราเปนเพ��อนคุณ”

ใหคําปร�กษาฟร�

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ใหบร�การทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง

ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สมัครสมาชิกอุดมสาร อุดมศานต 

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

พระองคประทานกําลังใจในความทุกขยาก

ตางๆ ของเรา เพราะเราไดรับกําลังใจจาก

พระเจาแลว เราจึงใหกําลังใจผูมีความทุกข

ทั้งมวลได  (2คร 1:4)

ฉลอง 5 ปแหงสมณสมัย (ตอจากหนา 7)

อยูในความทรงจําของผูคน คือ เหตุการณในสมัยที่

พระองคดํารงตําแหนงเปนพระคารดินัล ซึ่งพระองค

ไดปฏิเสธการมีรถประจําตําแหนง แตทรงเลือกนั่งรถ

ประจําทาง และไมมีแมครัว แตเลือกทําอาหารเอง 

พระองคทรงเปนแบบอยางของนายชุมพาบาลที่มีใจ

เมตตาและรักทุกคน ดังเชน ในปคริสตศักราช 2001 

พระองคไดถวายมิสซาในศูนยผูปวยโรคเอดส ทานได

ลางเทาและจุมพิตเทาของผูปวยโรคเอดส จํานวน 12 

คน

 ดังจะเห็นไดวาตลอดระยะเวลา 5 ป แหง

สมณสมัยของพระองค  พระองคไดทรงนําสาสนแหง

ความรักและขาวดีของพระคริสตเจาไปยังพี่นองทั่วโลก 

ดวยการเสด็จเยือนประเทศตาง ๆ ดวยความหวงใย 

โดยมิทรงเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย

 ในโอกาสอันนาช่ืนชมยินดีน้ี ใหเราขอบพระคุณ

พระผูเปนเจาที่ทรงมีพระทัยเมตตา ประทานผูนําพระ

ศาสนจักรที่เปนแบบอยางใหกับเราคริสตชนดวยชีวิต

ของพระองค  

 สําหรับวันจันทรที่ 19  มีนาคม 2018 สถาน

เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจําประเทศไทย ได

จัดงานฉลองสําหรับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง

ประเทศไทย เอกอัครราชทูต ทูตานุทูต ผูแทนจาก

ภาครัฐบาล ผูนําศาสนา และผูแทนองคกรตางๆ 

ณ โรงแรมอโนมาแกรนด  

 บันทึกภาพโดย : คุณนิพัทธ สิริพรรณยศ 

และบรรณาธิการอุดมสาร

เอชไอวี/เอดส การออกเยี่ยมเยียนบรรเทาใจ การอบรม

ดูแลเด็กและเยาวชนใหเปนคนดีของสังคม ซึ่งจะเปน

การยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาใหมีศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย สมกับการมีฐานะเปนลูกของพระเจา

อยางแทจริง

 ชวงเวลาที่ผานมา นับเปนโอกาสดีที่ผมไดเขา

ไปเรียนรูงานสวนตาง ๆ ของศูนยเมอรซี่ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการรวมจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม ความคิด

สรางสรรค ความกลาแสดงออก ความรูรอบตัว และ

ความรูทางศาสนาคริสตในรูปแบบตาง ๆ ใหแกนอง ๆ 

สมาชิกบานเมอรซี่ทั้ง 5 หลัง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

ไปในแตละสัปดาห... ทําใหผมไดสัมผัสถึงความนารัก

ซุกซนตามวัยของนอง ๆ หลายคน รวมทั้งไดเห็น

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเวลาพวกเขาเลนเกม และที่

สําคัญท่ีสุด ผมประทับใจในความรักความจริงใจท่ีนอง ๆ 

มีใหผม ซึ่งนั่นอาจจะมากกวาสิ่งที่ผมตั้งใจมามอบให

นอง ๆ ดวยซ้ําไป

 นอกจากนั้น การไดมีโอกาสเขาไปสัมผัสวิถี

ชีวิตของผูคนในชุมชนกลางเมืองเชนนี้ ยังทําใหผมได

รูจักและเรียนรูถึงตัวตน ภูมิหลัง และชีวิตความเปนอยู

ของนอง ๆ สมาชิกบานเมอรซี่หลายคน... รวมถึงได

รับรูและเขาใจสภาพความเปนจริงอีกดานหนึ่งของ

สังคมไทย อยางไรก็ตาม แมวาใครหลายคนจะถูก

อบายมุข ยาเสพติด และกระแสวัตถุนิยมลอลวงใหหลง

ระเริงไปจนเสียผูเสียคนก็ตาม แตมีพี่นองอีกสวนหนึ่งที่

ยังคงยึดมั่นในคุณธรรมคําสอนทางศาสนาท่ีเขาเคารพ

นับถือ และพรอมจะหยิบยื่นน้ําใจไมตรีใหแกผูคนรอบ

ขางอยูเสมอ ไมวาตนเองจะตองดําเนินชีวิตดวยความ

ยากลําบากสักเพียงใด

 ขอบพระคุณพระเจาที่โปรดใหสังคมของเรา 

ยังมีคนจิตใจเสียสละ กลาที่จะกาวออกไปชวยเหลือและ

บรรเทาใจบรรดาพี่นองที่กําลังทนทุกข เชนที่คุณพอ

ไมเออรและทีมงานของ “ศูนยเมอรซี่” ไดเปนตัวอยาง

ท่ีดแีกเราในการออกไป “ประกาศขาวดดีวยชวีติ”... แม

ตองยอมเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานหนัก เผชิญหนา

กับเสียงกนดาเพราะความเขาใจผิด หรือเสี่ยงชีวิตจาก

การถูกทํารายเพราะขัดผลประโยชน แตพวกเขาก็ไม

หวั่นไหวและยืนหยัดทําหนาที่ของตัวเองอยางดีจวบจน

ทุกวันนี้ครับ

 “เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ทาน

ทําสิ่งใดตอพี่นองผูต่ําตอยที่สุดของเราคนหนึ่ง ทาน

ก็ทําสิ่งนั้นตอเรา” (มธ 25:40)
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“มารีย อยากลัวเลย ทานเปนผูที่พระเจาโปรดปราน” (ลก 1:30)

 สาสนถึงเยาวชนของโลก โอกาสวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 33 ซึ่งจะมีการ

เฉลิมฉลองระดับสังฆมณฑล ในวันอาทิตยใบลานที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2018 ภายใต

หัวขอ “มารีย อยากลัวเลย ทานเปนผูที่พระเจาโปรดปราน” (ลก 1:30)

เยาวชนที่รัก

 วันเยาวชนโลก ป ค.ศ. 2018 หมายถึงอีกกาวหนึ่งสําหรับการเตรียม

วันเยาวชนสากลที่จะมีการเฉลิมฉลองกันที่ประเทศปานามาในเดือนมกราคม ค.ศ. 

2019  กาวใหมแหงการเดินทางแสวงบุญนี้จะเกิดขึ้นในปเดียวกันกับที่เราจะมีการ

ประชุมสมัชชาพระสังฆราชหัวขอ เยาวชน ความเชื่อ และการไตรตรองกระแสเรียก 

นี่เปนเหตุการณนาชื่นชมที่เกิดขึ้นพรอมกัน  การสวดภาวนาและการไตรตรองเปน

เปาหมายที่พระศาสนจักรจะมอบใหกับเยาวชนผูปรารถนาที่จะรับ และที่สําคัญที่สุด

คือที่จะถือโอกาสรับของขวัญล้ําคาซึ่งเยาวชนพึงมีปฏิสัมพันธกับพระเจา และกับ

พระศาสนจักร และกับโลก

 อยางที่พวกเธอทราบกันดีอยูแลววา ในการเดินทางนี้เราเลือกที่จะรับการ

คุมครองจากแบบฉบับของมารียสตรีสาวแหงตําบลนาซาเร็ธซึ่งพระเจาทรงเลือก

ใหเปนมารดาแหงพระบุตรของพระองค  พระนางจะเดินทางรวมไปกับเราไปยังการ

ประชุมสมัชชาและในการชุมนุมเยาวชนสากลที่ประเทศปานามา  ปที่แลวเราไดรับ

การชี้นําจากพระวาจาแหงเพลงสรรเสริญของพระนาง “พระผูทรงสรรพานุภาพทรง

กระทํากิจการยิ่งใหญสําหรับขาพเจา” (ลก 1:49) ทรงสอนเราใหระลึกถึงอดีต ปนี้

พรอมกับพระนางมารีย เราวอนขอฟงเสียงของพระเจาซึ่งทรงบันดาลใหเรามีความ

กลาหาญและประทานพระหรรษทานที่จําเปนเพื่อที่เราจะไดตอบสนองตอกระแสเรียก

ของพระองค “มารีย จงอยากลัวเลย ทานเปนผูที่พระเจาโปรดปราน” (ลก 1:30) นี่

เปนคําพูดที่กลาวโดยอัครเทวดาคาเบรียลทูตสวรรคของพระเจาตอมารีย ซึ่งเปน

หญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในหมูบานเล็กๆ แหงหนึ่งของกาลิลี

1. จงอยากลัวเลย

 พอจะเขาใจกันได การปรากฏองคโดยทันทีทันใดของทูตสวรรคพรอมกับ

การทักทาย “จงยินดีเถิด ทานผูท่ีพระเจาโปรดปราน องคพระผูเปนเจาสถิตอยูกับทาน”

(ลก 1:28) ทําใหมารียตกใจ พระนางทรงประหลาดใจในการไขแสดงอัตลักษณ

กระแสเรียกของเธอเปนคร้ังแรกซ่ึงไมเปนท่ีลวงรูของเธอมากอน  มารียเฉกเชนคนอ่ืนๆ

ในพระคัมภีรตัวส่ันตอพระธรรมลํ้าลึกแหงกระแสเรียกของพระเจา ผูซ่ึงในพริบตาเดียว

ทรงใหแผนการอันยิ่งใหญของพระองคและทรงทําใหเธอรูสึกต่ําตอยเพราะเธอเปน

สิ่งสรางตัวเล็กๆ ผูหนึ่งเทานั้น ทูตสวรรคมองเห็นสวนลึกแหงจิตใจของเธอจึงกลาว

วา “จงอยากลัวเลย” พระเจาก็ทรงอานดวงใจสวนที่ลึกของเราเชนเดียวกัน พระองค

ทรงทราบดีถึงการทาทายตางๆ ที่เราตองเผชิญในชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเราตอง

เผชิญกับการตัดสินใจข้ันพื้นฐานที่ข้ึนอยูกับวาเราจะเปนอะไรและจะทําอะไรในโลกนี้  

สาสนวันเยาวชนโลกของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ซึ่งเปน “ความกลัว” ที่เรารูสึกไดเมื่อตองเผชิญกับการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต ใน

สถานภาพชีวิต และกระแสเรียก ณ เวลาดังกลาวเรารูสึกลําบากใจและกลัวไปสารพัด

 และพวกเธอที่เปนเยาวชน พวกเธอกลัวอะไร?  อะไรที่เปนสิ่งกวนใจเธอมาก

ที่สุด?  ความกลัว “ภายในใจ” ที่พวกเธอหลายคนมีคือการที่ไมไดรับความรัก ไมได

รับความชอบ หรือไมเปนที่ยอมรับวาเธอเปนใคร  ทุกวันนี้มีคนหนุมสาวเปนอันมาก

รูสึกวาจําเปนที่ตนตองทําตนเปนคนแตกตางจากการที่ตนเปนจริง แลวก็พยายามที่

จะปรับตัวใหอยูในมาตรฐานแบบเทียมๆ ที่ตนทําไมได  พวกเขาพยายาม “สรางภาพ” 

ตนเองอยูเสมอ  ซอนตัวอยูในหนากากและอัตลักษณเทียม   จนแทบจะกลายเปน

ตัวตนเทียม  หลายคนหลงอยูแตใหคนอื่นชอบตนมากที่สุดเทาที่จะทําได  ความกลัว

และความไมแนนอนหลายอยางท่ีสลับซับซอนเกิดจากความรูสึกวาตนยังขาดโนน

ขาดนี่  สวนคนอื่นพากันกลัววาตนจะไมสามารถมีความปลอดภัยทางอารมณแลวจะ

ตองอยูอยางสันโดษตามลําพัง  หลายคนเผชิญกับความไมแนนอนของการทํางาน 

กลัวที่จะไมไดรับตําแหนงอาชีพที่ตนชอบ หรือกลัวที่จะไปไมถึงดวงดาวที่ใฝฝน  

ทุกวันนี้คนหนุมสาวสวนใหญตางอยูใตความวิตกกังวลทั้งคนที่มีความเชื่อและ

คนท่ีไมมีความเช่ือ  อันท่ีจริงผูท่ีไดรับของขวัญแหงความเช่ือและพยายามท่ีจะแสวงหา

กระแสเรียกของตนอยางจริงจังก็ไมอาจละเวนจากความกลัวเชนเดียวกัน  บางคนคิด

วา บางทีพระเจาทรงขอหรือกําลังขอจากขาพเจามากเกินไป โดยการเดินตามเสนทาง

ท่ีพระองคทรงกําหนดไวสําหรับขาพเจา  ขาพเจาคงจะไมมีความสุขแทจริง หรือขาพเจา

คงจะไมสามารถทําตามที่พระองคทรงขอจากขาพเจา  บางคนคิดวา ถาขาพเจาเดิน

ตามทางที่พระเจาทรงชี้ใหขาพเจาเดิน ใครจะกลารับประกันไดวาขาพเจาจะทําไดโดย

ตลอด?  ขาพเจาจะหมดกําลังใจหรือเปลา?  ขาพเจาจะเสียความกระตือรือรนหรือไม?  

ขาพเจาจะสามารถยืนหยัดไดจนตลอดชีวิตหรือ?

 ในเวลาแหงความสงสัยและความกลัวทวมทนในหัวใจ การไตรตรองแยกแยะ

เปนสิ่งจําเปน ซึ่งจะชวยใหเราจัดระเบียบความสับสนแหงความคิดและความรูสึกของ

เรา ทําใหเรากระทําดวยวิธีการที่ชอบธรรมและเฉลียวฉลาด  ในกระบวนการนี้สิ่งแรก

ที่จะเอาชนะความกลัวได คือคนหาความกลัวนั้นใหพบเสียกอน เพื่อมิใหเสียเวลาและ

เสียพลังงานดวยการถูกหลอนจากปศาจที่ไมมีหนาตา หรือผีที่ไมมีตัวตน  ดังนั้นพอ

จึงขอเชิญพวกเธอทุกคนใหมองลึกๆ เขาไปในตนเองแลว “ตั้งชื่อ” ความกลัวของ

เธอ  ถามตัวเองวา อะไรทําใหขาพเจาผิดหวัง อะไรทําใหฉันกลัวมากที่สุด ณ เวลาใด

เวลาหน่ึงแหงชีวิต? อะไรเปนอุปสรรคท่ีกีดกันไมใหฉันกาวหนา? เหตุใดฉันจึงไมกลา

ที่จะตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญที่ฉันจะตองตัดสินใจ?  จงอยากลัวที่จะเผชิญหนากับ

ความกลัวดวยความซื่อสัตย ที่จะทราบความกลัวดังกลาววามันคืออะไร แลวจัดการ

กับมันใหเรียบรอย  พระคัมภีรมิไดมองขามประสบการณของมนุษยเก่ียวกับความกลัว

และตนเหตุของมัน  อับราฮัมมีความกลัว (เทียบ ปฐก 12:10ff ) ยาโคบก็มีความกลัว 

(เทียบ ปฐก 31:31 ; 32:8) โมเสสก็ไมเวน (เทียบ อพย 2:14 ; 17:4) เปโตร (มธ 

26:69ff ) และบรรดาอัครสาวก (เทียบ มก 4:38-40 ; มธ 26:56) แมแตพระเยซูเจา

เอง ถึงจะเปนอุปมา ก็ยังมีประสบการณกับความกลัวและความรอนใจ (เทียบ มธ  

26:37 ; ลก 22:44)

 “ตกใจเชนนี้ทําไม ทานยังไมมีความเชื่อหรือ?” (มก 4:40) ในการเตือน

อัครสาวกพระเยซูทรงชวยใหเราเขาใจวาอุปสรรคของความเชื่อ บอยครั้งไมใชความ

ดื้อรั้นแตเปนความกลัว เมื่อเขาใจเชนนี้ การไตรตรองจะทําใหเราเขาใจถึงความกลัว

ของเรา ซึ่งจะชวยใหเราเอาชนะได จะเปนการเปดประตูใหกับชีวิตและชวยเรา

ใหสามารถเผชิญหนากับการทาทายที่วิ่งเขามาในหนทางของเราอยางเยือกเย็น 

สําหรับเราโดยเฉพาะที่เปนคริสตชน ความกลัวตองไมเปนสิ่งสุดทาย แตควรที่จะเปน

โอกาสใหเราไดแสดงความเชื่อในพระเจา...  และในชีวิต!  นี่หมายถึงเชื่อในความดี

พ้ืนฐานแหงการมีชีวิตท่ีพระเจาทรงประทานใหเราและหวังวาพระองคจะนําพาเราไป

สูเปาหมายสุดทาย แมกระทั่งทามกลางสิ่งแวดลอมและกงกรรมกงเกวียนที่บอยครั้ง

ทําใหเราเกิดอาการมึนงง แตหากเราควบคุมความกลัวไดเราจะกลายเปนคนที่มอง

เขาไปในตัวเองแลวก็ปดประตูเพื่อที่จะปองกันตัวเราใหรอดพนจากทุกสิ่งเหมือนกับ

วาเราเปนคนงอยคนพิการ  เราตองออกแรงทํางาน!  อยาปดกั้นตนเอง!  ในพระคัมภีร

คําที่บอกวา “จงอยากลัว” มีการกลาวย้ําถึง 365 ครั้ง ในความหมายตางๆ ราวกับจะ

บอกเราวา พระคริสตเจาทรงตองการใหเราเปนอิสระจากความกลัวทุกวันตลอดป 

(อานตอหนา 14)



ปที่ 42 ฉบับที่ 15 ประจําวันที่ 8-14 เมษายน 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 14

สาสนวันเยาวชนโลก (ตอจากหนา 13)

 การไตรตรองเปนส่ิงท่ีจะขาดเสียมิได เม่ือเราคนหากระแสเรียกของเราในชีวิต  

บอยครั้งกระแสเรียกของเราคลุมเครือหรือไมมีความชัดเจนในระยะแรก แตนี่เปนอะไร

ที่เราจะคอยๆ เขาใจทีละเล็กทีละนอย  ในกรณีนี้การไตรตรองควรมองวาเปนความ

พยายามสวนบุคคลในการมองเขาไปในตัวตนเองโดยมีเปาหมายที่จะเขาใจตนเอง

ใหดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับคุณสมบัติภายในของเราเพื่อที่จะสรางความแข็งแกรงใหกับตัวเรา

และรักษาไวซึ่งความสมดุล ในลักษณะดังกลาวบุคคลผูนั้นอาจเปนคนแข็งแกรงขึ้น 

แตก็ยังคงอยูในขอบเขตจํากัดแหงความสามารถและศักยภาพของตน  แตกระแสเรียก

นั้นเปน การเรียกจากเบื้องบน และการไตรตรองในบริบทนี้โดยหลักใหญแลวหมายถึง

การเปดใจเราใหกับพระผูที่ทรงเรียกเรา  การสวดภาวนาอยางเงียบๆ จึงเปนสิ่งจําเปน

เพื่อที่จะไดยินเสียงเรียกของพระเจา ซึ่งกองกังวานอยูในมโนธรรมของเรา  พระเจา

ทรงเคาะประตูหัวใจของเราเฉกเชนที่พระองคทรงกระทําตอมารีย พระองคทรง

ปรารถนาที่จะสรางมิตรภาพกับเราโดยอาศัยการสวดภาวนา ที่จะตรัสกับเราโดยอาศัย

พระคัมภีร ที่จะประทานพระเมตตาของพระองคแกเราโดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์แหง

การคืนดีกัน และเพื่อที่จะเปนหนึ่งเดียวกับเราในศีลมหาสนิท

 นอกนั้นยังเปนความสําคัญเชนเดียวกันที่จะตองมีการเสวนาและมีการสัมผัส

กับผูอื่นซึ่งเปนพี่นองชายหญิงของเราในความเชื่อที่มีประสบการณมากกวาเรา เพื่อที่

พวกเขาจะไดชวยใหเราเห็นชัดข้ึนในการเลือกความเปนไปไดตางๆ อยางเฉลียวฉลาด 

เมื่อเด็กหนุมซามูเอลไดยินเสียงของพระเจา เขายังไมเขาใจโดยทันที  เขาวิ่งไปหาเอลี

ปุโรหิตชราถึงสามครั้ง ซึ่งในที่สุดเอลีไดเสนอการตอบสนองที่ถูกตองตอการเรียกของ

พระเจา “เมื่อพระองคเรียกเธอ เธอตองตอบวา ‘ขาแตพระเจาตรัสมาเถิด ผูรับใชของ

พระองคกําลังฟงอยู” (1ซมอ 3:9) ในความสงสัยเธอทราบดีวาเธอสามารถวางใจใน

พระศาสนจักรได พอทราบดีวามีพระสงฆดีๆ หลายองค ผูรับเจิมถวายตัวชายหญิง

และฆราวาสซ่ึงหลายคนแมยังมีอายุไมมากที่สามารถชวยเธอไดในการคลี่คลาย

ความสงสัยของเธอและชวยใหเธอเขาใจแผนการแหงกระแสเรียกของเธอ คนอื่นไมใช

เพียงแตผูนําวิญญาณ แตยังเปนคนที่สามารถชวยเธอใหเปดใจกวางสูความมั่งคั่งที่

ไมสิ้นสุดแหงชีวิตที่พระเจาทรงมอบใหแกเธอ เปนสิ่งสําคัญมากที่เธอตองหาพื้นที่วาง

ในเมืองและชุมชนที่จะเจริญเติบโต ที่จะใฝฝน และที่จะมองไปยังขอบฟาใหม!  อยา

สูญเสียความกระตือรือรนที่จะชื่นชมกับมิตรภาพของผูอ่ืนรวมท้ังความสุขท่ีจะฝน

ดวยกัน  คริสตชนแทจริงจะไมกลัวที่จะเปดใจตนเองสูผูอื่นพรอมกับแบงปนที่วาง

ของตน พรอมกับสรางมิตรภาพกับเขา  เยาวชนที่รัก อยายอมพูดเกี่ยวกับเยาวชน

ที่เหลิงอยูในความมืดแหงหองที่ปดตาย ซึ่งหนาตางที่จะเปดสูภายนอก นั่นคือ

มนุษยคอมพิวเตอรและสมารทโฟน  จงเปดประตูแหงชีวิตใหกวางไว!  ขอใหเวลาและ

ชองวางของเธอเปยมดวยความสัมพันธที่มีความหมาย กับคนที่จริงจังในชีวิต กับคน

ที่เธอสามารถแบงปนประสบการณชีวิตประจําวันที่แทจริงและเปนรูปธรรม

2. มารีย!

 “เราเรียกชื่อทานแลว” (อสย 43:1) เหตุผลแรกที่เราไมกลัวคือความจริงที่วา

พระเจาทรงเรียกชื่อของเรา อัครทูตสวรรคซึ่งเปนผูนําสาสนของพระเจาเรียกขานชื่อ

มารีย การเรียกชื่อเปนอํานาจของพระเจา  ในงานสรางพระองคทรงเรียกชื่อสิ่งสราง

ทุกชนิดใหเกิดขึ้น นี่คืออัตลักษณที่อยูเบื้องหลังชื่อซึ่งตางมีลักษณะจําเพาะของทุก

สิ่งสราง อันเปนแกนภายในที่มีแตพระเจาเทานั้นที่ทรงทราบ  อภิสิทธิ์ของพระเจานี้

ถูกนํามาแบงปนใหกับมนุษยเพื่อพระเจาทรงเชื้อเชิญมนุษยใหตั้งชื่อสัตว นก และ

ลูกหลานของตน (ปฐก 2:19-21 ; 4:2) หลายวัฒนธรรมรับเอาทัศนวิสัยแหง

พระคัมภีรนี้ไว พวกเขาทราบดีถึงชื่อที่การไขแสดงแหงพระธรรมล้ําลึกของชีวิตและ

ความหมายแหงการดํารงชีวิต

 เมื่อพระเจาทรงเรียกชื่อของใครบางคน พระองคทรงเผยใหผูนั้นเห็นกระแส-

เรียกของตนใหเห็นถึงแผนการแหงความศักดิ์สิทธิ์และความสําเร็จซึ่งอาศัย

สิ่งเหลานี้บุคคลผูนั้นกลายเปนของขวัญสําหรับผูอื่น และผูนั้นถูกทําใหเปนผูที่มี

อัตลักษณเฉพาะพิเศษ  เม่ือพระเจาทรงตองการท่ีจะขยายขอบฟาใหมแหงชีวิต พระองค

จะทรงประทานชื่อใหมใหกับผูที่พระองคทรงเรียก ดังที่พระองคทรงทํากับซีมอนซึ่ง

พระองคทรงเรียกวาเปโตร  จากนั้นเปนตนมาก็เกิดธรรมเนียมมีการตั้งชื่อกันใหม

เมื่อมีการเขาคณะนักบวชเพื่อแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณและพันธกิจใหม  เนื่องจาก

การเรียกของพระเจานั้นเปนการจําเพาะและสวนตัวเราจําเปนตองกลาที่จะเปนอิสระ

จากความกดดันตางๆ เพื่อความพรอมที่จะปฏิบัติตามพระวินัย  เพื่อชีวิตของเราจะ

ไดกลายเปนของขวัญบริสุทธิ์ ที่เปลี่ยนเปนอยางอื่นมิไดสําหรับพระเจา สําหรับพระ

ศาสนจักร และสําหรับทุกคน

 เยาวชนที่รัก  การถูกเรียกชื่อจึงเปนเครื่องหมายแหงศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญของ

เราในสายพระเนตรของพระเจาและเปนเคร่ืองหมายแหงความรักของพระองค

ตอเรา พวกเธอทุกคนเปน “ตัวเธอ” ของพระเจา มีคุณคาในสายพระเนตรของ

พระองค  สมควรที่จะไดรับความเคารพและความรัก (เทียบ อสย 3:4) จงตอนรับ

การเสวนาดวยความยินดีที่พระเจาทรงมอบใหเธอ พระองคทรงเอ็นดูเธอ และเรียก

ชื่อของเธอ  

3.  ทานเปนผูที่พระเจาโปรดปราน

 เหตุผลหลักที่มารียไมกลัวคือพระนางเปนที่โปรดปรานของพระเจา  คําวา

“พระหรรษทาน” หมายถึงความรักที่ใหเปลามิใชที่เปนหนี้  เราไดรับแรงบันดาลใจ

สักเทาใดเพื่อทราบวาเราไมจําเปนตองมี “ประวัติสวนตัวขั้นเลอเลิศ” มีคุณสมบัติ

ครบถวนและมีความสําเร็จมากมายเพื่อที่จะมีความใกลชิดและไดรับความชวยเหลือ

จากพระเจา  ทูตสวรรคกลาวกับมารียวา ทานไดรับความโปรดปรานจากพระเจา  ไมได

บอกวาเธอจะไดรับสิ่งนี้ในอนาคต  ลักษณะเดียวกันแหงทูตสวรรคจึงชวยใหเราเขาใจ

วาพระหรรษทานของพระเจานั้นมีอยูอยางตอเนื่อง ไมใชเปนอะไรที่ผานมาแลวก็ผาน

ไป  เพราะเหตุน้ีเราจึงไมตองกลัววาจะไมมีพระหรรษทาน  แมในอนาคตพระหรรษทาน

ของพระเจาจะมีอยูเสมอเพื่อที่จะทํานุบํารุงเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่เราถูกผจญ

และอยูในความมืด

 การประทับอยูอยางตอเนื่องแหงพระหรรษทานของพระเจาจะชวยเราให

ตอบรับกระแสเรียกของเราดวยความมั่นใจ กระแสเรียกของเราเรียกรองใหเราตอง

มีความซื่อสัตย ซึ่งเราตองคอยรื้อฟนอยูทุกวัน  หนทางแหงกระแสเรียกของเราจะ

ปราศจากซึ่งไมกางเขนก็หาไม  ไมเปนเพียงแตความสงสัยของเราในชวงตนเทานั้น 

แตยังเปนการลอลวงบอยๆ ที่เกิดขึ้นเสมอบนเสนทางชีวิตของเรา  ความรูสึกวา

เรายังบกพรองโนนบกพรองนี่อยูคูกับบรรดาอัครสาวกของพระเยซูคริสตจนถึงที่สุด 

แตกระนั้นพวกเขาก็ทราบกันดีถึงความชวยเหลือแหงพระหรรษทานของพระเจา

 คําพูดของทูตสวรรคลงมาสูมนุษยอยางนาเกรงขาม พรอมกับละลายความ

กลัวนั้นดวยอํานาจแหงขาวดีซึ่งเราเปนผูถือสาสนนั้น  ชีวิตของเราไมไดเปนแคการ

เสี่ยงหรือการดิ้นรนเพื่อความอยูรอดเทานั้น แตวาเราแตละคนเปนเรื่องราวที่ไดรับ

การโปรดปรานและไดรับความรักจากพระเจา เราไดรับ “ความโปรดปรานในสาย

พระเนตรของพระองค” หมายความวาพระผูสรางทรงแลเห็นความสวยงามพิเศษใน

ความเปนตัวตนของเรา และพระองคทรงมีแผนการยิ่งใหญสําหรับชีวิตของเรา   แนละ

การตระหนักถึงความแนนอนนี้ไมไดแกปญหาทุกอยางของเรา และไมไดขจัดความ

ไมแนนอนแหงชีวิตออกไป แตอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราไดอยางหลังมือเปนหนามือ  

การที่เราไมทราบวาพรุงนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรา  ไมใชการคุกคามมุมมืดที่เราตอง

เอาชนะ แตเปนเวลาแหงความโปรดปรานที่พระเจาทรงมอบใหเราเพื่อเราจะไดดําเนิน

ชีวิตตามกระแสเรียกเฉพาะของเรา และเพื่อจะไดแบงปนกับบรรดาพี่นองชายหญิง

ของเราในพระศาสนจักรและในโลก

4. ความกลาหาญในขณะนี้ 

 จากความมั่นใจวาพระหรรษทานของพระเจาสถิตอยูกับเราจะทําใหเรามีพลัง

กลาหาญในขณะปจจุบัน มีความกลาที่จะปฏิบัติตามที่พระเจาทรงขอจากเราที่นี่และ

บัดนี้ในทุกมิติแหงชีวิต  กลาที่จะนอมรับกระแสเรียกที่พระเจาทรงเผยแสดงใหเรา กลา

ที่จะเจริญชีวิตในความเชื่อโดยไมซุกซอนหรือทําใหความเชื่อลดนอยถอยลง

(อานตอหนา 17)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 15 ประจําวันที่ 8-14 เมษายน 2018 หนา 15

 วัดนักบุญมารโก 

ปทุมธานี ฉลองวัดวันเสาร

ที่ 28 เมษายน เวลา 

10.00 น. คุณพอเปโตร 

อูรบานี (PIME) เปน

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

ประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน กรุงเทพ-

มหานคร ฉลองวัดและพิธีโปรดศีลกําลัง  วันอังคารที่  

1  พฤษภาคม  เวลา 10.00 น. 

 วัดแมพระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 13 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. 

คุณพอวุฒิเลิศ แหลอม อุปสังฆราช เปนประธาน 

เวลา 19.00 น. พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ 

โกวิทวาณิช เปนประธาน 

 (มิสซาตรีวารฉลองวัด เวลา 09.00 น.  วัน

อาทิตยที่ 22 เมษายน คุณพอธีระ กิจบํารุง เปน

ประธาน วันอาทิตยที่ 29 เมษายน คุณพอสานิจ สถะ-

วีระวงส เปนประธาน วันอาทิตยที่ 6 พฤษภาคม 

คุณพอสํารวย กิจสําเร็จ 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 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลจันทบุรี

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

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. 

 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 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

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

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

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

“ความป�ติยินดีที่มีอยู�ในครอบครัว 
เป�นความป�ติยินดีของพระศาสนจักรด�วย” (AL 1)

สังฆมณฑลอุบลราชธานี



ปที่ 42 ฉบับที่ 15 ประจําวันที่ 8-14 เมษายน 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 16

ที่นี่มีนัด
 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  หลัง

มิสซารับศีลเจิม เพื่อพละกําลังทางดานรางกาย และจิต

วิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม 

โทร. 08-4700-8789

 กลุมฆราวาสแพรธรรม ขอเชิญรวมแบงปน

พระวาจา วันอาทิตยที่ 22 เมษายน 2018 โดย

คุณพอเอกมัย เหลือหลาย / วันอาทิตยที่ 27 

พฤษภาคม โดยคุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร เวลา 13.00 

น. ที่ตึกวันทามารีย ชั้น 2 วัดเซนตหลุยส ถนนสาทร 

สนใจติดตอคุณจอน โทร. 08-1490-9371

 คณะอุรสุลินแหงสหภาพโรมัน  ประเทศไทย ขอ

เชิญรวมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจา โอกาสฉลอง   60  ป

แหงการปฏิญาณชีวิตนักบวชของซิสเตอรมาลินี  

กอหะสุวรรณ   และ 50 ปแหงการปฏิญาณชีวิตนักบวช

ของซิสเตอรบุญสม นฤมิตรจิตสกุล ซิสเตอร

พวงเพชร  ฮวดศิริ ซิสเตอรวันทนา  สาทิสสะรัต

และซิสเตอรรัชนี ดีสุดจิต  วันเสารที่ 12   พฤษภาคม 

2018   เวลา 10.00 น.  ที่อาคารอนุสรณ  80  ป    

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม โดยพระ

สังฆราชฟรังซิสเซเวียร  วีระ   อาภรณรัตน  เปน

ประธาน

 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

ตารางพ�ธีกรรม
สัปดาห�ศักดิ์สิทธิ์
e อารามคารแมล กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 29 มีนาคม 2018

เวลา 17.00 น. โดยคุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ

วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 30 มีนาคม 2018

เวลา 15.00 น. โดยคุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร

(ไมมีเดินรูป 14 ภาค)

วันเสารศักดิ์สิทธิ์ 31 มีนาคม 2018

เวลา 19.00 น. โดยคุณพอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

(หลังมิสซา มีการแจกไขปสกา)

วันอาทิตยสมโภชปสกา 1 เมษายน 2018

เวลา 07.00 น. โดยคุณพอวุฒิเลิศ แหลอม อุปสังฆราช

และมิสซาฆราวาสคารเมไลท เวลา 15.00 น. โดย

คุณพออนุพงษ ศรีสุข

(งดอวยพรศีลมหาสนิท)

e วัดพระมหาไถ กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 29 มีนาคม 2018

เวลา 19.00 น. (ภาษาไทย)

วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 30 มีนาคม 2018

เวลา 15.00 น., เวลา 19.00 น. (ภาษาไทย)

วันเสารศักดิ์สิทธิ์ 31 มีนาคม 2018

เวลา 19.00 น. (ภาษาไทย)

วันอาทิตยสมโภชปสกา 1 เมษายน 2018

เวลา 06.30 น., 07.30 น., 12.30 น., 19.00 น. 

(ภาษาไทย)

e วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 29 มีนาคม 2018

เวลา 19.00 น. พิธีลางเทาอัครสาวก และตั้งศีลมหา-

สนิท 

วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 30 มีนาคม 2018

เวลา 18.00 น. เดินรูป 14 ภาครอบวัดและพิธีนมัสการ

กางเขน

วันเสารศักดิ์สิทธิ์ 31 มีนาคม 2018

เวลา 19.00 น. พิธีเสกไฟ เสกน้ํา 

วันอาทิตยสมโภชปสกา 1 เมษายน 2018

เวลา 08.30 น., 10.30 น., 17.00 น.  

e วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร  สามเสน กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 29 มีนาคม 2018

เวลา 19.00 น. พิธีลางเทาอัครสาวก และตั้งศีลมหา-

สนิท เฝาศีล

วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 30 มีนาคม 2018

เวลา 16.00 น. มรรคาศักดิ์สิทธิ์รอบวัดและพิธีระลึกถึง

พระทรมานของพระเยซูเจา (จําศีล อดเนื้อ อดอาหาร)

วันเสารศักดิ์สิทธิ์ 31 มีนาคม 2018

เวลา 19.00 น. พิธีตื่นเฝา เสกไฟ เสกเทียนปสกา 

ประกาศวันสมโภชปสกา พิธีลางบาปผูใหญ

วันอาทิตยสมโภชปสกา 1 เมษายน 2018

เวลา 06.30 น., 08.30 น., 10.00 น., 16.00 น.,

e วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 29 มีนาคม 2018

เวลา 19.00 น. ระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิท และพิธี

ลางเทาอัครสาวก

วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 30 มีนาคม 2018

เวลา 19.00 น. มรรคาศักดิ์สิทธิ์ นมัสการกางเขน

วันเสารศักดิ์สิทธิ์ 31 มีนาคม 2018

เวลา 19.00 น. พิธีเสกน้ํา เสกไฟ 

วันอาทิตยสมโภชปสกา 1 เมษายน 2018
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 ใชแลว  เมื่อเราเปดดวงใจใหกับพระหรรษทานของพระเจา สิ่งที่เปนไปไมได

จะกลายเปนความจรงิ และเปนไปได “ถาพระเจาทรงอยูขางเราใครจะสูเราได” (รม 8:31) 

“บัดนี้” พระหรรษทานของพระเจากําลังสัมผัสกับชีวิตของเธอ “ประทับอยู” กับเธอ

อยางที่เธอเปน อยูกับความกลัวและขอจํากัดทุกอยางของเธอ แตพระหรรษทาน

ยังเผยใหเธอเห็นถึงแผนการอันนาอัศจรรยของพระเจาดวย เธอที่เปนเยาวชนจําเปน

ตองทราบวามีใครบางคนที่เชื่อในตัวเธอจริงๆ โปรดทราบดวยวาสมเด็จพระสันตะ-

ปาปาทรงเชื่อใจพวกเธอ พระศาสนจักรเชื่อใจในเธอ สําหรับสวนของพวกเธอก็ขอให

มีความเชื่อใจในพระศาสนจักรดวย

 พันธกิจสําคัญที่มอบใหกับมารียก็เพราะวามารียยังเปนสาวนอย  พวกเธอ

ที่ยังหนุมสาวลวนมีพลังในขณะที่ตองเดินทางขั้นตอนตางๆ แหงชีวิตซึ่งเธอมีพลัง

เขมแข็งอยูเสมอ  จงใชอํานาจแหงพลังนี้ในการพัฒนาโลกดวยการเริ่มตนจากสิ่งที่อยู

ใกลตัวเธอมากที่สุด  พอตองการมอบความรับผิดชอบที่สําคัญนี้ไวกับพวกเธอ

ภายในพระศาสนจักรซึ่งตองมีที่วางสําหรับพวกเธอ  เพื่อพวกเธอจะไดมีความพรอม

ที่จะมีความรับผิดชอบเหลานี้

 พอขอเชิญชวนพวกเธออีกครั้งหนึ่งใหพิศเพงไปยังความรักของมารีย อัน

เปนความรักที่คอยดูแลเอาใจใส  เปนความรักที่มีพลังและเปนรูปธรรม เปนความรัก

ที่เปยมดวยความกลาหาญ และมุงไปยังการทําตนเปนของขวัญอยางสิ้นเชิง  พระ

ศาสนจักรที่มีคุณภาพเหลานี้ของมารียจะเปนพระศาสนจักรท่ีออกไปสูภายนอกเสมอ 

จะเปนพระศาสนจักรที่กาวขามเขตแดนและขีดจํากัดของตน เพื่อใหพระหรรษทาน

ที่ตนไดรับนั้นหลั่งไหลไปสูมนุษยชาติ  หากเรายอมใหแบบฉบับของมารียสัมผัสเรา

อยางแทจริง เราจะเจริญชีวิตโดยอัตโนมัติ ซึ่งความรักนั้นจะเอื้อใหเรารักพระเจา

เหนือสิ่งใดๆ และเหนือตัวเราเอง จะทําใหเรารักเขาเหลานั้นที่เราดําเนินชีวิตประจําวัน

รวมกัน และเราจะรักผูที่ดูเหมือนวาจะยากที่จะรัก  นี่เปนความรักแหงการรับใชและ

สาสนวันเยาวชนโลก (ตอจากหนา 14) การอุทิศตนโดยเฉพาะอยางยิ่งตอคนออนแอและยากจน นี่เปนความรักที่เปลี่ยน

ใบหนาของเราและทําใหเราเปยมลนดวยความชื่นชมยินดี

 พออยากจบสาสนนี้ดวยคําพูดที่สวยงามของนักบุญเบอรนารดในบทเทศน

ที่มีชื่อเสียงของทานเกี่ยวกับพระธรรมล้ําลึกของการที่ทูตสวรรคแจงเหตุแกมารีย  

ซึ่งเปนคําพูดท่ีชี้ใหเห็นลวงหนาถึงชะตากรรมของมนุษยชาติในคําตอบของมารีย 

“ขาแตหญิงพรหมจารี ทานไดยินแลววาทานจะตั้งครรภและใหกําเนิดบุตรชาย ทาน

ไดยินแลววาทารกจะไมเกิดจากมนุษย  แตจากองคพระจิตเจาแลวทูตสวรรคก็รอ

คําตอบ...  ขาแตพระแม เราก็กําลังรอคําตอบ อันเปนคําตอบแหงความเห็นอกเห็นใจ

ของพระแมเชนเดียวกัน... ในคําตอบสั้นๆ ของพระแมเราจึงถูกสรางขึ้นมาใหมเพื่อที่

จะไดกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม... นี่คือสิ่งที่โลกทั้งโลกกําลังรอคอย เราขอกราบ ณ แทบ

เทาของพระแม... ขาแตพระแมพรหมจารีมารีย โปรดตอบโดยเร็วดวยเถิด” (Sermon 

4, 8-9 ; Opera Omnia)

 เยาวชนที่รัก  พระเยซูคริสตเจา  พระศาสนจักร และโลกกําลังรอคําตอบ

ของพวกเธอตอกระแสเรียกเฉพาะที่เธอแตละคนไดรับในชีวิตนี้  เนื่องจากวันเยาวชน

สากลท่ีประเทศปานามากําลังใกลเขามา พอขอเชิญชวนพวกเธอใหเตรียมตัวไปชุมนุม

กันดวยความช่ืนชมยินดีและดวยความกระตือรือรนสําหรับผูที่ตองการไปรวมในการ

ผจญภัยอันยิ่งใหญนี้  วันเยาวชนสากลเปนวันของบุคคลที่มีความกลา ไมใชสําหรับ

คนท่ีมัวแตแสวงหาความสบายหรือคนที่ถอยหลังทุกครั้งเมื่อเผชิญความทุกขยาก

ลําบาก เธอกลารับการทาทายนี้หรือไม? 

จากนครรัฐวาติกัน  วันที่ 11 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018

วันอาทิตยที่ 6 แหงเทศกาลธรรมดา

วันรําลึกถึงการประจักษของแมพระที่เมืองลูรด

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 



ปีที่ 42 ฉบับที่ 15 ประจำ�วันที่ 8-14 เมษ�ยน 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 18

กระแสละครบุพเพสันนิวาส ฟีเวอร์ 

ในช่วงนี้ต้องถือว่าแรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่จริง ๆ  

ละครเร่ืองน้ีทำาให้หลายคนกลับไปดูละครหลังข่าว 

และดูกันแบบเรียลไทม์ คือเวลาออกอากาศ

หลังจากที่ติดนิสัยความเจริญของเทคโนโลยี 

แบบดูย้อนหลัง นอกจากนั้นยังเรียกเรตติ้งจาก

ผู้ที่แทบจะไม่เคยดูละครไทยกันเลย ที่กล้าพูด

แบบนี้เพราะผมก็พบคนในลักษณะนี้ตัวเป็น ๆ 

และหนึ่งในนั้นก็คือตัวกระผมเองนี่แหละ

 ละครดี ๆ  สักเรื่องหนึ่ง มันไม่ได้ส่งผล 

ไขรหัส 350 ตอนที่ 2 เสียงยอยศใดพี่เอย
แหล่ งนี้ เ ปิ ดต้ อน รับ 

พระคริสต (ธรรม) บ้าง

แล้ว จึงได้ทรงแต่งตั้ง

สมณประมุข ผู้แทน

พระองค์มาประจำา เป็น

เหตุให้การงานมิสซัง

ขยายตัวเจริญวัฒนา 

ยิ่งขึ้นมาจนทุกวันนี้

ถู ก ต้ อ ง 

เหมาะสมแล้ว ท่ีประมุข 

ท้ั ง ห ล า ย แ ห่ ง พ ร ะ

ศ า ส น า แ ล ะ บ ร ร ด า

เรื่องผู้ชมอย่างเดียว การแต่งกาย สถานที่ต่างๆ เรื่องราวแต่ละมุมในภาพยนตร์  

การซื้อขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ และการย้อนกลับไปยังผู้แต่งนิยายเรื่องนี้  

บ่ายวันหนึ่งผมได้คุยกับคุณรอมแพง (นามปากกาของผู้เขียนหนังสือบุพเพ- 

สันนิวาส) เป็นบทสนทนาที่น่าสนใจมาก หลายคนอาจมีคำาถามว่าทำาไมต้อง 

ตามกระแส บางคนอาจจะรู้สึกชื่นชมที่ทันโลกทันเหตุการณ์ ผมว่าสิ่งที่ผม 

สนใจที่สุดและมาถูกช่วงถูกเวลาที่สุดคือ ต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เป็นละคร 

พีเรียด (ย้อนยุค) และใช้ช่วงเวลายุคแผ่นดินอยุธยา สมัยสมเด็จพระนารายณ์  

ในช่วงเวลาเดียวกันน้ีเอง เป็นปี  1662  ท่ีมิชชันนารีคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศ 

แห่งกรุงปารีส (MEP)  ได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาในประเทศไทย และ 

อีกไม่นานในปี  1669  สยามประเทศก็ได้รับการสถาปนาเป็นมิสซังสยาม ผม 

เชื่อว่า นี่เป็นความเชื่อมโยงที่น่าสนใจทีเดียว

วันนั้นผมทำามิสซา มันเป็นวันอาทิตย์ และสำาหรับวัดที่มีผู้ใหญ่รับศีล

ล้างบาป จึงมีขั้นตอนหนึ่งที่จะรับพวกเขาเข้ามาเป็นคริสตชน ในวันนั้นมีผู้เข้า

พิธี 20 คน ผมเซอร์ไพรส์ต่อไป เมื่อมีคนมาบอกว่า “ทำาไมมีคนเข้าศาสนาเรา 

เยอะจัง นี่ทั่วประเทศไหม?” สิ่งที่ผมได้ยินเสมอ ๆ ฟังแล้วก็ยิ่งหดหู่ คือ  

ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยไม่เติบโต มีคนนับถือน้อย วันนี้ขณะเขียนบทความ 

ได้ฟังรายงานจากคณะธรรมทูตไทย ท่ีเม่ือวันเวลาของความเช่ือได้ลงรากปักฐาน 

ปัจจุบันเราเปลี่ยนจากการเป็นผู้รอรับความเชื่อเป็นผู้นำาความเชื่อไปเผยแพร่  

เยี่ยงธรรมทูต มีคำาหนึ่งที่ผมประทับใจ “ประเทศต่าง ๆ ชอบและต้องการ 

ธรรมทูตในแบบคนไทย ในแบบธรรมทูตไทย”

งานแพร่ธรรมในประเทศของเรา ถ้านับจำานวนจากตัวเลขคงน้อยนิด 

แต่ถ้าเราลองเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์จากการเติบโต เราลองมองสิ่งที่มองเห็น 

ไม่ได้แต่มี คือคุณภาพ ผมเชื่อว่า คำาประเภทตัดพ้อ ตำาหนิ ติเตียนนี่แหละ  

มันกลับเป็นคำาที่ทำาให้พระศาสนจักรในประเทศของเราไม่เติบโต แต่เราสามารถ

เลิกถ้อยคำาเหล่านี้ด้วยคำาแห่งความหวัง และความเป็นจริงที่เราต้องช่วยกัน 

แพร่ธรรม

ผมอยากปิดท้ายบทความหมายเหตุในสัปดาห์นี้ด้วยเอกสารของ

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่  6  ในโอกาส  300  ปี การก่อตั้งมิสซังสยาม  

มีถ้อยความหลายอย่างที่น่าสนใจ น่าศึกษา ทำาความเข้าใจ ไม่มีเสียงใดทำาให้เรา

มีความสุขได้สมบูรณ์เท่าเสียงแห่งความอ่อนโยน หวังดี

“สาส์นพิเศษของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ถึงบรรดาพระ-

อัครสังฆราชและพระสังฆราชแห่งประเทศไทย เนื่องในวาระครบ 300 ปี แห่ง

การตั้งมิสซังไทย

ภราดรที่เคารพ เราคำานับและอำานวยพร มายังท่าน เป็นบุญแท้ๆ ที่ 

แสงสว่างใหญ่ทอรัศมีมายังประเทศไทย ที่ก่อนโน้นมีนามว่าประเทศสยาม

ในศตวรรษที่ 16 คือเมื่อวันที่ 4 เดือนกรกฎาคม ปี 1669 ใน 

ครั้งนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาเกลเมนต์ ที่ 9 องค์ศาสนประมุขก่อนหน้าเรา 

ทรงสาละวนต่อพระภารกิจด้านชุมพาบาล ประกอบกับทรงเห็นว่า ผืนแผ่นดิน

สัตบุรุษในประเทศไทย จะพากันชื่นชมยินดี พากันตระเตรียมงานเฉลิมฉลอง

เหตุการณ์ที่ได้อุบัติขึ้น เมื่อ 300 ขวบปีมานี้ เพื่อทำาการฉลองพระคุณอันแสน 

ประเสริฐ คือ ความเชื่อที่ได้รับนั้น ก่อนอื่นหมดชาวเราต้องขอบพระคุณ 

พระเป็นเจ้า ผู้เป็นต้นธารแห่งคุณงามความดีท้ังหลายท้ังเป็นผู้ประสาทความรอด

ให้แก่เรา

งานเฉลิมฉลองครั้งนี้ ภราดรที่เคารพ เราสนใจมาก เพราะใจเราจดจ่อ

อยู่กับทวีปเอเชีย จึงขอแสดงความหวังดีด้วยจริงใจ เขียนสาส์นนี้มาร่วมงาน 

กับท่าน มาเหลียวหลังดูเหตุการณ์ในอดีต มาแสดงความปรารถนาดีสำาหรับ

ปัจจุบันและอนาคตกาล ช่างเป็นโอกาสดี ที่ชาวเราจะไตร่ตรองรหัสธรรมเรื่อง

พระศาสนจักร ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น    ณ ที่นี้ ขอใช้วาจาของนักบุญซีเปรียน “พระ

ศาสนจักรแผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วแผ่นดินโลกเพราะฤทธิ์ความอุดมสมบูรณ์ 

คู คลองที่มีน้ำาไหลเปี่ยมอยู่แล้ว ท่านก็เบิกขยายให้กว้างออกไปอีก ถึงกระนั้น 

ท่านมีประมุขเดียว ต้นเดิมเดียว และแม่เดียวกัน ที่ผลิดอกออกผลดกดื่น เรา

ทั้งหลายเกิดมาจากเชื้อของท่าน เราทั้งหลายเลี้ยงตัวด้วยนมของท่าน เรา 

ทั้งหลายมีชีวิตด้วยจิตของท่าน” (De unitate Ecclesiae 5 PL 4, 518)

บุรุษพวกแรกที่ได้มาประกาศพระวรสารในประเทศไทย ณ ศตวรรษ 

ที่ 16 เป็นที่ทราบกันแล้ว คือ คณะฤาษีโดมินิกัน และฟรังซิสกัน ต่อนั้น 

พระสงฆ์ประจำาท้องถิ่นและคณะลูกๆ ของนักบุญอิกญาซีโอ เดอ โลโยลา (คณะ

เยสุอิต) เป็นผู้กระจายข่าวดีของพระคริสตเจ้า อย่างไรก็ดี ในเรื่องการเผยแผ่

พระคริสตธรรมอันสูงส่งนี้ ต้องนับเป็นพระคุณของคณะมิสซังต่างประเทศแห่ง 

กรุงปารีส ชาวคณะนี้ คือ ท่านเปโตร ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อตต์ พระสังฆราช

แห่งเบริต ท่านได้รับแต่ตั้งเป็นสมณประมุขแห่งโคชินจีน และในคราวเดียวกัน

เป็นสมณผู้ปกครองภาคใต้ของประเทศจีน ท่านและผู้ร่วมงานอีก 2 คน ฟันฝ่า 

อุปสรรคมากมายก่ายกอง ที่สุดก็มาถึงกรุงศรีอยุธยา อันเป็นเมืองหลวง 

ในสมัยนั้น ในปี 1662 ยังจะต้องออกนามอีกท่านหนึ่ง ซึ่งควรยกย่องสรรเสริญ

ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า คือ ท่านฟรังซิส ปัลลือ ผู้ได้ร่วมมือกับท่านลังแบรต์ ก่อตั้ง

คณะมิสซังต่างประเทศนี้ขึ้น ท่านปัลลือเป็นพระสังฆราชแห่งเฮลิโอโปลิส ได้รับ

แต่งต้ังเป็นสมณประมุขแห่งตังเก๋ีย พร้อมกันน้ัน เป็นสมณผู้ปกครองประเทศจีน 

บางแคว้นและประเทศลาว ได้มายังกรุงศรีอยุธยาต่อมาภายหลัง 2 ปี ในโอกาส 

ที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน ท่านได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต

ให้ทำาการเผยแผ่พระศาสนาคาทอลิกได้อย่างเสรีทั่วแว่นแคว้นประเทศสยาม 

ฉะนั้น ท่านเหล่านี้แหละได้ทำานาก็ว่าได้ ด้วยน้ำาเหงื่อของท่านเป็นต้น จึงควร

แล้ว ที่ในการเฉลิมฉลองครั้งนี้ จะระลึกถึงพระคุณของท่าน ด้วยความตั้งใจ”

ฉบับหน้า ฟังเพลงพิเศษ โอกาส  350  ปี  เวอร์ชั่นสื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย

                บรรณาธิการบริหาร
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“แสวงบุญ” ชมรมฆราวาสเขต 2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการ 

จาริกแสวงบุญ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ และวัดเซนต์ปอล แปดร้ิว 

สงัฆมณฑลจนัทบรุ ีมสีตับุรษุเขา้รว่มจำานวน 489 คน วนัเสารท์ี ่3 มนีาคม 2018 

“ส่งมอบความสุข” วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 โอกาสวัน Free  

outing ของบ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามเณรใหญ่แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน โดยการส่งมอบความสุข มอบรอยยิ้มให้กับน้องๆ ผู้พิการ

ซ้ำาซ้อน พี่ๆ และซิสเตอร์ที่บ้านเทวา ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

“เข้าเงียบ” คณะภคินีพระราชินีมาเรีย เข้าเงียบประจำาปี  ในหัวข้อ “ชีวิต

นักบวช  ประกาศกในสังคมปัจจุบัน”  โดยมีคุณพ่อมีชัย  อุดมเดช  พระสงฆ์ 

คณะพระมหาไถ่ เป็นผู้เทศน์ให้การอบรม ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน  อ.หัวหิน  

จ.ประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2018          

“เตรียมพร้อม” วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 สามเณรใหญ่กรุงเทพฯ

และคณะธรรมทูตไทย ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้รับ- 

ผิดชอบฝ่ายงานคำาสอนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มาแบ่งปันแนวทาง

การสอนคำาสอนสำาหรับเด็ก และยังได้มอบสื่อคำาสอนที่เป็นประโยชน์ เพื่อจะ

ได้เตรียมเด็กรับศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างดี และสอนคำาสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในคำาสอนภาคฤดูร้อนนี้

“สัมมนา” คุณเจริญ คำาปัน ประธานคณะมนตรี สมาคมนักบุญวินเซน 

เดอปอล สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนาฟื้นฟูจิตใจให้กับสมาชิก ระหว่าง 

วันที่ 17-18 มีนาคม 2018 ที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยมีคุณพ่อประทีป 

กีรติพงศ์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ นำาสวดภาวนาเปิด 

การสัมมนา และได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณพ่อกับกิจการของวินเซน 

เดอปอล และคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม จิตตาธิการสมาคมฯ ได้บรรยายหัวข้อ 

“ประจกัษพ์ยานงานวนิเซน” ซ่ึงในคำาบรรยายสว่นหนึง่ ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึวถิทีางและ

การดำาเนินงานของวินเซนเดอปอลนั้น สอดคล้องกับทิศทางของพระศาสนจักร

ตามกฤษฎีกาสมัชชา 2015 อย่างไร โอกาสนี้ คุณสันติ แสงนคร นายกสมาคม

นักบุญวินเซนเดอปอลฯ ร่วมกับคุณเวทย์ บัวศิริพันธุ์ ผอ. ฝ่ายโครงการสร้าง

ตนเอง และคุณสุเทพ หมายมี ผอ. ฝ่ายคู่คณะในประเทศ ได้เดินทางไปร่วม 

แบ่งปันการทำางานช่วยเหลือผู้ยากไร้ของสมาคมฯ ด้วย
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 51 กางเขน คือ...

สถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย จัดงานฉลอง 5 ป ี

แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สำาหรับสภาพระสังฆราช 

คาทอลิกแห่งประเทศไทย เอกอัครราชทูต ทูตานุทูต ผู้แทนจาก 

ภาครัฐบาล ผู้นำาศาสนาและผู้แทนองค์กรต่างๆ เมื่อวันจันทร์ที่ 19  

มีนาคม 2018 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์  

	 กางเขน	คือ	ไม้

	 กางเขน	คือ	เครื่องมือการลงโทษนักโทษอุกฉกรรจ์

	 กางเขน	คือ	ความทุกข์

	 กางเขน	คือ	ฉันที่ไม่เหลือตัวตน

								 กางเขน	คือ	เครื่องมือสำาหรับไถ่โทษบาป

								 กางเขน	คือ	ความสุข

							 กางเขน	คือ	เธอ

	 กางเขน	คือ	สุดมือกางออกไปและพร้อมรับไว้ทั้งหมด

	 กางเขน	คือ	น้ำาพระทัย

		 กางเขน	คือ	ความสุข

	 กางเขน	คือ	ความสุข

	 ความสุข	คือ	การมอบชีวิตให้กับผู้อื่น


