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60 ปีวายซีเอสในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2018 ที่ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 

2000 จังหวัดนนทบุรี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธาน 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส (อ่านต่อหน้า 7)

สตรใีนรอบ 450 ปขีองคริสตศาสนาในประเทศไทย
สิ่งที่น่าเศร้าใจ ไม่ใช่เพราะผู้หญิงโดนกดขี่ (อ่านต่อหน้า 14)

เปิดมิติใหม่ “เทศกาลมหาพรต เพื่อการลด ละ 
เลิกสุราและบุหรี่สำาหรับชาวคริสต์คาทอลิกไทย” 

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018 (อ่านต่อหน้า 15)

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 

2018 ฉลองวัดนักบุญ

ยอแซฟ บ้านถ่ิน อ.เพ็ญ 

จ.อุดรธานี และฉลอง

ศาสนนามพระสังฆราช

ยอแซฟ ลอืชยั ธาตวุสิยั 

โดยมีพระสงฆ์ นักบวช  

และสัตบุรุษจากทั่วสังฆ- 

มณฑลอุดรธานี มาร่วม

จำานวนมาก หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีการมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้า ชมการแสดงจากคณะครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี
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สาสนพระสังฆราชฟ�ลิป บรรจง ไชยรา
โอกาสวันผูสูงอายุแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2561                                                            

“สูงวัย สูงคุณคา รวมพัฒนาประเทศไทย
สูประชารัฐ”

พี่นองคริสตชนที่รักทุกทาน

 “วันผูสูงอายุแหงชาติ” ภาครัฐ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย กําหนดแนวคิดภายใตหัวขอ “สูงวัย สูง

คุณคา รวมพัฒนาประเทศไทยสูประชารัฐ” ที่ใหความสําคัญตอการ

เตรียมความพรอมสูสังคมผูสูงอายุ โดยผลักดันมาตรการรองรับสังคม

ผูสูงอายุ 4 มาตรการ ประกอบดวย 1) การสงเสริมการจางงาน

ผูสูงอายุ มีเปาหมายใหผูสูงอายุทั้งในและนอกระบบ มีรายไดและมี

งานทําเพิ่มขึ้น 39,000 อัตรา ในป 2560 2) การสรางที่พักอาศัย

สําหรับผูสูงอายุ  3) สินเชื่อที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ และ 4) การ

บูรณาการระบบบําเหน็จบํานาญ และขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อ

สังคม (E6)  

 จากนโยบายภาครัฐดังกลาว พอเห็นวาพระศาสนจักรคาทอลิก

ไทย ควรรวมกันผลักดัน สงเสริม และตระหนักถึงพลังผูสูงอายุ 

ยกยองและเชิดชูผูสูงอายุที่มีประสบการณ ความรู ความสามารถ 

ดวยการเปนแบบอยางที่ดีในสังคมและพระศาสนจักร โดยบูรณาการ

ความรวมมือกันของทุกภาคสวน ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน

ทองถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพื่อความพรอมที่จะ

กาวไปสูสังคม “สูงวัย สูงคุณคา รวมพัฒนาประเทศไทยสูประชารัฐ” 

 โอกาสวันผูสูงอายุแหงชาติ (13 เมษายน 2561) คืบใกล

เขามาอีกปหนึ่ง จึงขอเชิญชวนทุกทานรวมใสใจ โดยเฉพาะการพัฒนา

ดานจิตใจ โดยใหความสําคัญกับผูสูงวัย ซึ่งเปนเสาหลักของ พระ

ศาสนจักร รวมกันทําใหแผนงานของกฤษฎีกาสมัชชาใหญของพระ

ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 “ศิษยพระคริสต

เจริญชีวิตประกาศขาวดีใหม” เจริญกาวหนา   เต็มไปดวยคุณคาแหง

ประเพณีดีงามของสังคมไทย รวมสืบสานแผนพัฒนาของประเทศชาติ         

ตอผูสูงวัย รักษาไวซึ่งคานิยม ที่รวมแสดงออกตอความกตัญูรูคุณ 

ทําใหสูงวัย สูงคุณคา เปนกิจเมตตา ความรัก ที่รวมแสดงออกจากใจ

จริงของเราแตละคน และรวมพัฒนาประเทศไทยสูประชารัฐ  

 พอหวังวาทุกหนวยงานที่ดําเนินงาน และกระทําตอผูสูงอายุ 

จะเปนพลังยิ่งใหญ ชวยขับเคลื่อนค้ําจุนสังคมไทย ใหสูงคุณคามาก

ยิ่งขึ้น เพราะเราคนไทยไมทอดทิ้งกัน

 

                

พระสังฆราชฟลิป บรรจง  ไชยรา

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม 

แผนกสุขภาพอนามัย

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ทรงเลือกตั้งพระคารดินัล
เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2018 หนังสือ “All the Men of Francis” ตีพิมพ

ในภาษาอิตาเลียน บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับพระคารดินัล    34    องค    ที่

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเลือกตั้งใหเปนพระคารดินัล 

พระคารดินัลบางองคถูกปลุกกลางดึกเพื่อรับทราบขาววา “สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกประชุมลับเพื่อเลือกตั้งพระคารดินัล”  บางองค

มีญาติและเพ่ือนๆ โทรแจงหรือสงขอความแจงเก่ียวกับการเลือกต้ังพระคารดินัล

ใหม   บางก็ไดรับขอความขณะอยูสนามบิน หรือบางองคก็กําลังรับประทาน

อาหารกลางวันกับเพื่อน  ขาวดังกลาวสรางความแปลกใจใหกับพระสังฆราช 

61  องค    ที่พํานักอยูในที่ตางๆ ของโลก ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทรงเลือกใหเปนพระคารดินัลในการประชุมคอนซิสตอรี (Consistory)  ไดแก

การประชุมลับเพื่อเลือกตั้งพระคารดินัล ทั้งสี่ครั้ง ไดแก  วันที่ 22  กุมภาพันธ 

ค.ศ.  2014,    วันที่  14    กุมภาพันธ ค.ศ.  2015,    วันที่    19    พฤศจิกายน 

ค.ศ. 2016  และครั้งลาสุด วันที่ 28  มิถุนายน ค.ศ. 2017

 กลาวโดยสรุป สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแตงต้ังพระคารดินัล

49  องค ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปา    (ไดแกพระคารดินัลที่มีอายุ

นอยกวา  80  ป    ผูมีสิทธิ์รวมประชุมลับเพื่อเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปา)

และ ทรงแตงตั้งพระคารดินัลอีก  12    องค    ที่อายุมากกวา  80 ป ที่ไมได

รับอนุญาตใหรวมประชุมลับเพื่อเลือกพระสันตะปาปาตามขอกําหนดของ

กฎหมายพระศาสนจักร  ระหวางสมณสมัยปกครองของสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส    พระองคทรงเรียกประชุมคอนซิสตอรีเพื่อเลือกพระคารดินัลจาก  43 

ประเทศ ในจํานวนนี้มีพระคารดินัล  15  องคมาจากประเทศที่ยังไมเคย

มีพระคารดินัลมากอนสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 นายฟาบีโอ มารเชสซี ราโกนา นักหนังสือพิมพชาวอิตาเลียน  มี

ความเช่ียวชาญในการทําขาวสันตะสํานักและขาวเกี่ยวกับพระศาสนจักร

คาทอลิก  เปนผูประพันธหนังสือ  “All the Men of Francis”  เพื่อรวบรวม

ขอมูลพระคารดินัลที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแตงตั้ง   นําเสนอขอมูล

เชิงลึกและเหตุผลของการคัดสรรของสมเด็จพระสันตะปาปาฮอรเก มาริโอ 

แบรโกลิโอ

 ตัวอยางเชน เหตุใดสมเด็จพระสันตะปาปาจึงทรงเลือกพระสังฆราช

จากสังฆมณฑลที่หางไกลจาก “สุดปลายแผนดิน” มากกวาพระอัครสังฆราช

ตามเมืองหลวงสําคัญๆ ดังท่ีเปนธรรมเนียมปฏิบัติในอดีต?    และเหตุใดพระองค

ไมทรงแจงใหพระคารดินัลใหมไดทราบลวงหนากอนจะประกาศอยาง

เปนทางการวาทานเหลานั้นไดรับเลือกใหเปนพระคารดินัล    เมื่อไดทราบขาว

พระสังฆราชบางองคถึงกับคิดในใจวา  “ลอกันเลนหรือเปลานี่”

 ขอสงสัยเหลานี้คอยๆ จางหายไป เมื่อไดอานหนังสือ “All the 

Men of Francis”    เนื้อหาเกริ่นนําเรื่องราวที่เปนหัวใจของคริสตศาสนา 

(อานตอหนา 4)
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สมเด็จพระสันตะปาปา (ตอจากหนา 3)

ณ นครรัฐวาติกัน ถึงสุดปลายแผนดินบริเวณหมูเกาะ

โอเชียเนีย ไดแกกลุมของหมูเกาะตางๆ ในมหาสมุทร

แปซิฟก    ที่ซึ่งพระคารดินัลโซอาเน    พาติตา ปาอินี 

มาฟ แหงเกาะตองกา (Card. Soane Patita Paini 

Mafi  of Tonga Island) อาศัยหางไกลที่สุดจากกรุงโรม

 แตผูที่ไดอานหนังสือหนา  400  หนาเลมนี้ 

จะสงสัยเม่ือรูวารายละเอียดที่นาขันของชีวประวัติ

และคุณลักษณะของผูรวมงานใกลชิดที่สุดของพระ

สันตะปาปา    ตัวอยางเชน ราโกนา ผูประพันธ ได

เปดเผยวา  พระคารดินัลบางองคสวมกางเกงยีน  บางองค

ตื่นแตเชาเพื่อยกน้ําหนักออกกําลังกาย บางองคใช

จักรยานยนตเปนพาหนะ  มีองคหนึ่ง ขณะอยูในวัยเด็ก

สนุกสนานกับการแสดงเปนพระสงฆถวายมิสซา 

ตัวอยางสุดทายนี้ ไดแก พระคารดินัลปเอโตร  ปาโรลิน

ปจจุบันเปนเลขาธิการรัฐวาติกัน

 หนังสือ    “All the Men of Francis”    ซึ่ง

มงซินญอร ดารีโอ  อี. วิกาโน อดีตเลขาธิการสมณสภา

สื่อสารสังคม    และพระคารดินัลอันเดรส โรดรีเกส 

มาราดีอากา พระอัครสังฆราชแหงฮอนดูรัส ผูเขียน

บทนําของหนังสือเลมนี้   พระคารดินัลโรดรีเกสกลาววา 

“แนทีเดียว  พอไมอาจกลาววามีอะไรเกิดข้ึนภายในวัดนอย

ซิสตินระหวางการประชุมลับเพื่อเลือกตั้ งสมเด็จ

พระสันตะปาปา  แตพอสามารถบอกวา  เมื่อมีแนวโนม

วาพระอัครสังฆราชแหงบัวโนสไอเรส มีคะแนนเสียง

ท่ีอาจได รับเลือกต้ังใหเปนสมเด็จพระสันตะปาปา

พระองคตอไปได    ตอจากนั้นก็เปนการทํางานขององค

พระจิตเจาท่ีนําสูความเปนจริงโดยปราศจากอุปสรรค

ใดๆ

            ฟาบีโอ  มารเชสซี ราโกนา กลาววา  “ผมรูสึกวา

เปนพระพรยิ่งใหญท่ีไดนําหนังสือเลมนี้ถวายแดสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสเมื่อวันพุธหลังจากพระองค

ไดพบปะกับประชาชนที่มาเฝา    ณ ลานจัตุรัสหนา

มหาวิหารนักบุญเปโตรดวยความชื่นชมยินดี

* “All the Men of Francis”  ไดแก พระคารดินัลที่

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเลือกตั้งในสมณสมัย

ของพระองค”
* คุณพอดารีโอ เอโดอารโด วิกาโน เกิดวันที่  27

มิถุนายน ค.ศ.  1962  เปนพระสงฆคาทอลิก ชาว

อิตาเลียน เปนนักเขียน และอาจารยมหาวิทยาลัย  ดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการศูนยโทรทัศนวาติกัน ใน ค.ศ. 

2013    เปนเลขาธิการสมณสภาสื่อสารสังคม ระหวาง

วันที่ 27 มิถุนายน 2015  ถึงวันที่ 21 มีนาคม  2018

 คุณวีณา   โกวิทวานิชย

 24  มีนาคม  2018

มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต รองเลขาธิการ 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย เปน

ผูแทนคริสตศาสนา รวมเสวนา “ความสัมพันธทาง

ศาสนาสากล เพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนของโลก” ในงาน 

“การประชมุนานาชาตคิรัง้ที ่2 ความสมัพนัธระหวาง

ศาสนา เพื่อสันติภาพอยางยั่งยืนในโลก” (The 2nd 

International Conference on Inter-Religious 

Relation for Sustainable World Peace) 

โดยมีผูแทนจากหลากหลายศาสนาเขารวม อาทิ 

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. (สมจินต สมฺมาปฺโญ) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกรี 

หลังปูเตะ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและ

ศิษยเกา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Rev.TSENG, Wen-

Feng, General Manager of Weixin TV Station, 

Rev.Canh Tran, President of Cao Dai Overseas 

Missionary และ Pro.Dr.Lee Gyungwon, Daejin 

University และ Rev.Hiromi Yano, Director of 

International Department of Oomoto

 มงซินญอรวิษณุไดกลาวถึง ศาสนสัมพันธ

ในเอเชีย โดยเนนที่มรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาของ

โลก โดยเฉพาะในเอเชยี แกนแทของศาสนา คอื ความจรงิ 

ความยุติธรรม อิสรภาพ และสันติภาพ ความขัดแยง

ใดๆ ไมใชเปาประสงคของศาสนา ทานไดนําเสนอ

วิสัยทัศนและพันธกิจของสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส ในการทลายกําแพงท่ีกีดขวางความสัมพันธ

เสวนาความสัมพันธ (ตอจากหนา 20)

ของโลกตอความยากจน การภาวนาและสุนทรียสนทนา 

การใสใจตอผูอพยพ ผูไรที่อยูอาศัย ผูลี้ภัย และผูที่

ตกเปนเหยื่อความรุนแรงทางสังคม เปนตน

 นับเปนการประกาศขาวดีใหมแกศาสนิกชน

จากนานาประเทศ ใหไดเขาใจในจุดยืนและภารกิจของ

คริสตศาสนาในการเสริมสรางสันติภาพ

 

อันดีระหวางมวลมนุษย และการสรางสะพานแหงความ

เอื้ออาทรตอกัน โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเกี่ยวของ

กับรูปแบบการเมืองการปกครองอันนําไปสูสันติภาพ 

ทานเนนย้ําวาสงครามไมเคยศักด์ิสิทธิ์ คริสตศาสนา

ใหความสําคัญตอบทบาทของสตรี ความรับผิดชอบ

ตอภาวะโลกรอน ภาวะคุกคามของอาวุธนิวเคลียร ทาที

เราไมใชคนทอถอยจนตองพ�นาศ 
แตเราเปนคนมีความเชื่อ
เพ�่อรักษาชีว�ตใหรอดพน

(ฮีบรู 10:39)

ติดตามชมรายการโทรทัศน แสงธรรม
 ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

วันอังคารเวนอังคาร เวลา 04.30-05.00 น.   ชอง 9 MCOT 
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ประกาศก
ในโลกปจจุบัน

12 มีนาคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม)

 ขอเขียนและบทเทศนของพระสันตะปาปาฟรังซิสบง

ชี้สมณสมัยของพระองคอยางมีนัยยะสําคัญ การปรากฏ

พระองคระดับนานาชาติ  การทรงงานในสํานักวาติกัน

เปนการชี้วัดพันธกิจของพระองคอยางแจงชัด   เพราะ

เหตุวา การกระทําของพระสันตะปาปาฟรังซิสถายทอด

ขาวสารตรงย่ิงกวาตรง มากย่ิงกวาสมณสาสนท่ีจะทําได 

เปน “สมณสาสนแหงกิจการ” ของพระองคนี้เองที่เปน

ขุมทรัพยแหงสมณสมัยของพระองคตั้งแสดงเอาไวให

เราไดเห็น

 1. คนต่ําตอยที่สุด

 ตั้งแตวินาทีแรกแหงสมณสมัยของพระองค 

พระองคทรงกระทําแจงชัดท่ีสุดวาคนปวยไขและคนจน

เปนผูมาอันดับแรกในการพบปะสาธารณะทุกครั้ง 

ตัวอยางเชน พระองคทรงรับประทานอาหารกับคนยากจน

หลายๆ โอกาส และการสวมกอดกับผูปวยบางครั้งของ

พระองคชวยขับไลเชื้อโรคทั้งปวง

         2. สตรี

 พระสันตะปาปาฟรังซิสเปนพระสันตะปาปา

องคแรกที่เสด็จเยือนทัณฑสถานสตรี พระองคยังทรง

ลางเทาผูถูกคุมขังหลายคนในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 

และทรงเยี่ยมเหยื่อพวกมาเฟยที่ถูกจับไปเปนโสเภณี 

พระองคทรงประณามแข็งขันในการลวงละเมิดแรงงาน 

กิจการคาประเวณี โดยเฉพาะปญหาที่สตรีตองเผชิญ

ในสังคม ณ ที่นั้น ไดตรัสประโยคนี้วา

 “ทุกวันน้ี พอขอโทษตอลูกทุกคน แทนคริสตชน

ทุกคน คาทอลิก ผูที่ไดลวงละเมิดตอพวกลูก”

 “ไมมีใครในพวกเราเปน ‘สิ่งของวัตถุ’ เราลวน

เปนประชากร”

 สําหรับพระองค สํานึกแหงความเปนหญิง และ 

มารดา เปนองคประกอบหลักสําคัญสองประการสําคัญ

ที่พระองคทรงขอพระศาสนจักร และ โลกใหหวนกลับ

มาคนใหพบ พระองคทรงขอใหเรามอบบทบาทอัน

พระสันตะปาปาฟรังซิส : 5 ป 5 ทาทีอันสําคัญ

สําคัญยิ่งกวานี้ใหกับผูหญิง แตมิใชหมายความวาให

โปรดศีลบวชพระสงฆ หรือสังฆานุกรแกสตรี

 3. ทําลายกําแพง – สรางสะพาน

 นี่เปนทาทีนโยบายการเมืองอันสําคัญ แตสง

ขาวสารแหงคริสตชนแท

 ระหวางการเสด็จเยือนเมืองเบธเลเฮม พระ

สันตะปาปาทรงประหลาดพระทัยที่ฝูงชนถอยไปไกล

จากรถขับเคลื่อนของพระองคและสวดภาวนาอยูหนา

กําแพงที่สรางขึ้นมาโดยประเทศอิสราเอล

 คลายกันกับเหตุการณนี้ท่ีประเทศเม็กซิโกที่

พวกประชาชนสวดภาวนากันเปนแถวอยูที่แนวเสนแบง

ชายแดนประเทศสหรัฐอเมริกา นี่เปนสองสถานที่ที่มี

ปญหา แตสัญลักษณที่ปรากฏทั้งสองแหงบงวาขาดการ

รวมเสวนาซึ่งสันตะสํานักไดออกมาเรียกรองอยูเสมอ

ใหกระทํา

 4. ความเรียบงาย

 พระสันตะปาปาฟรังซิสสัมผัสใจผูคนดวย

ความเรียบงายของพระองค พระองคปรากฏพระองค

แกโลกโดยมิไดตรัสโออวดหรือพยายามปดซอน

ความออนลาเนื่องจากพระชันษา ทรงสวมรองเทา

ศัลยแพทยพยุงขอกระดูก ซึ่งทรงตัดคูลาสุดใหมเมื่อป

ค.ศ. 2016  เชนกันทรงเดินไปซื้อของยังรานคาขาง

สํานักวาติกัน   และทรงไปตัดแวนสายตาใหมดวยพระองค

เองแบบประชาชนคนธรรมดาทั่วไปทําท่ีรานในกรุงโรม

อยางเรียบงาย

 5. ความใกลชิด

 นี่ เปนทาทีประกอบไปดวยกิจการเล็กนอย

นับพัน ที่ทรงกระทําทุกสัปดาหเมื่อทรงโปรดใหบรรดา

เยาวชนถายภาพเซลฟกับพระองค เม่ือทรงด่ืมชาสมุนไพร

พื้นบาน หรือเมื่อพระองคทรงหยอกลอกับผูคนที่ทรง

พบปะ

 สําหรับเด็กเล็กๆ ต่ําตอย  ความรักตอพวกเขา

ยังคงเปนทาทีประจําวันดุจมงกุฎที่ทําใหพระองคเปน

บุคคลทรงคาที่สุดในโลก

 โพลสํารวจลาสุดของหนวยงานกัลลัปนานาชาติ เปด

เผยวาพระสันตะปาปาฟรังซิสเปนผูนําท่ีทรงไดรับ

การนับถือมากที่สุด ดวยสถิติ 56 เปอรเซ็นต มากวา

อันดับสอง คือผูนําประเทศเยอรมนี นางอันเจลา แมรเคล 

7 เปอรเซ็นต

ถ้ําแมพระเมืองลูรด : อัศจรรยหายจากโรครายที่ 70
13 กุมภาพันธ 2018 

(โรมรีพอรทดอทคอม) 

 ซิสเตอรแบรนาแดต 

มาริโอ ตองทรมานจาก

อาการอัมพฤกษรุนแรง

และมาสามารถเดินได

มาตั้งแตป ค.ศ. 1987 

อยางไรก็ตามไดมีผูพา

ไปยังเมืองลูรด และเธอ

หายจากโรคในวันที่ 11 

มิถุนายน ค.ศ. 2008 

เธอเลาวา

 “ดิฉันเคลื่อนไหวได

อยางนาประหลาดใจโดยไมเจ็บปวดเลย ขาของดิฉันที่

บิดเบี้ยวกลับมาอยูในอาการปกติ ฉันเดินไปบอกกับ

เพื่อนซิสเตอร ‘ดูสิ เกิดอะไรขึ้นกับฉัน’ ดิฉันประหลาดใจ

วาอะไรเกิดข้ึนกับฉันเพราะวาดิฉันไมเคยคิดมากอน

เลยวาจะมีเร่ืองแบบน้ีเกิดข้ึนกับตนเอง ดิฉันสวดภาวนา

อยางมากเรื่องการปวยของตนเองนี้แตดิฉันไมเคย

วอนขอเพื่อการรักษาใหหาย ดิฉันไมเคยมีความคิดนี้ 

ดิฉันคิดวามันคงจะเปนเชนนี้ไปตลอดชีวิต”

 จากการศึกษาเรื่องนี้ตลอด 10 ปใหหลัง แพทย

สรุปวาการหายจากโรคของภคินีทานนี้อธิบายเหตุผล

ไมไดดวยทางความรูเชิงวิทยาศาสตร  ดังนั้น ทาง

สังฆมณฑลจึงตัดสินใจประกาศเปนทางการวาเปน

(อานตอหนา 14)ซิสเตอรแบรนาแดต มาริโอ
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ผีไมมีเนื้อ ไมมีกระดูกอยางที่ทานเห็นวาเรามี” (ลูกา 24:39)

เมแกน แม็คเคนนา นักเทววิทยาผูมีชื่อเสียง  ผูสงเสริมสันติภาพ 

และนกัเลาเร่ืองราว ทานไดเขยีนหนงัสอืเก่ียวกบัเรือ่งของการกลบัคนืพระชนม-

ชพีวาไมใชแคเพียงเรื่องราวอัศจรรยที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพระเยซูเจา แตการ

กลับคืนพระชนมชีพเปนการฝกฝนในดานชีวิตฝายจิตของคริสตชนอีกดวย 

ในหนังสือของทาน ไมรวมผูหญิงและเด็ก: เรื่องราวที่ไมถูกใหความสําคัญ

ในพระคมัภรี เปนตอนท่ีทานไดเทศนสอนทีวั่ดแหงหนึง่จากพระวรสารนกับุญ

ลูกา เกี่ยวกับการปลุกบุตรชายของหญิงมายใหฟนจากความตายที่เมืองนาอิน

มีใจความวา

“มีใครเคยปลุกหรือนําคนที่ตายไปแลวกลับมามีชีวิตอีกไดหรือไม” 

โดยสิ่งนี้เปนเสมือนการเอาชนะความตายหรือความบาปผิดอยางมีความหวัง

ดังกลับคืนชีพ พวกเราทุกคนเปนบุคคลแหงการกลับคืนชีพ ที่จะมีพลังโดย

สามารถเอาชนะความตายได  โดยการใหอภยัคนอืน่ และนาํพวกเขากลับเขามา

สูชุมชนและกลุมของพวกเราได หรืออาจจะเปนผูมอบชีวิตเพื่อตอสูกับความ

เจ็บปวดและความตายเพื่อผูอื่น 

 ใช! เราสามารถนําบุคคลที่ตายไปแลวกลับคืนชีพได ในทุกเวลาที่เรา

นาํความหวงัมาสูสถานการณยากลาํบากท่ีเกิดข้ึน ในทุกเวลาท่ีเรานาํความช่ืนชม

ยินดีมาในที่ที่มีความสิ้นหวัง ในทุกเวลาท่ีเราใหอภัยผูอื่น ใหศักดิ์ศรีและ

โอกาสสําหรับอนาคตที่ดีใหกับพวกเขา ในทุกเวลาที่เราฟงผูอื่นและใหกําลังใจ

พวกเขาในการดําเนินชีวิต ในทุกเวลาที่พูดความจริงในที่สาธารณะ ในทุกเวลา

ท่ีเราเผชิญหนากับความอยุติธรรม และนี่ก็คือการชวยใหผูคนที่ตายไปแลว

กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

 ขาแตพระเจาผูทรงสรรพานุภาพ พระองคไดโปรดใหพระบุตรของ

พระองคกลับคืนพระชนมชีพชนะความตาย ขอโปรดใหพวกลูกท้ังหลายท่ี

กําลังทนทุกขและตายไปเพราะบาปผิด ไดกลับคืนชีพพรอมกับพระองคทาน

ดวยเชนกัน โดยใหพวกลูกสามารถเปนประจักษพยานแหงการกลับพระชนม-

ชีพ โดย ผานทางการชวยเหลือเพื่อนพี่นองของพวกลูกใหมีชีวิตใหมอีกครั้ง

ดวยเทอญ อาแมน

การกลับคืนชีพคือการกระทํา

ดอยพัฒนา
 กลายเปนประเด็นขาวนาหดหูใจ
 ไดยินไดฟงแลวใหรูสึกสงสารชาติจับใจ
 ในขณะกระแสความมุงมั่นพัฒนาฉุดไมอยู 
 กระทั่งอดภาคภูมิใจกันไมได
 ชาติบานเมืองเรากาวหนาไปทุกดาน
 ผูคนนาจะมีความสุขความสะดวกสบาย
 งบประมาณถูกแบงสันปนสวน
 ไปถึงทุกคนทุกระดับทุกพื้นที่
 คนมีโอกาสแลวก็มีโอกาสมากขึ้น
 คนไมมีโอกาสจะไดมีโอกาส
 แมจะมั่งมีไมเทากัน
 แตไมมีใครตองขัดสน
 ภาครัฐประกาศเปนนโยบาย
 คนจนจะหมดไปจากแผนดินไทย
 ฟงดูแลวใหรูสึกฮึกเหิมภาคภูมิใจ
 อยากจะรองเพลง “ไอเลิฟไทยแลนด”
 แตแลวตองอารมณคางกันเปนแถว
 เมื่อขาวคอรัปชั่นดังมาเปนระลอก
 ขาราชการฉอโกงเงินงบประมาณ
 ...โกงเงินนักเรียนยากจน
 ...โกงเงินคนยากคนจน
 ...โกงเงินคนชราคนพิการ
 ...โกงเงินสัตว
 โกงกันเปนล่ําเปนสัน
 โกงกันเปนเดือนเปนปเปนทศวรรษ
 ราวกับการโกงเปนสวนหนึ่งของงานราชการ
 สวนทางนโยบายชาติอยางนาเกลียด
 แมคอรัปชั่นมีใหไดยินไดฟงกันมา
 แตนึกไมถึงวาจะยกระดับวาระแหงชาติ
 อดคิดไมไดวานโยบายที่ประกาศบางทีจะเปนจริง
 คนจนจะหมดไปจากผืนแผนดินไทย
 ไมใชเพราะคนจนไดรับโอกาส
 กระทั่งสามารถกาวขามความยากจนไปในที่สุด
 แตคนจนจะถูกตัดโอกาสไปเรื่อย
 เงินอุดหนุนคนจนถูกผันไปใหคนที่ยังรวยไมพอ
 จนแลวขัดสนแลวก็ยิ่งจะจนลงขัดสนลงไปอีก
 จนตายไปในที่สุด...หมดประเทศ
 ทั้งนี้และทั้งนั้น
 คนที่มีบทบาทหนาที่ในนโยบายพัฒนาชาติ
 ยังไมพัฒนาไปถึงไหน
 ดีไมดีก็สวนทางกีดกันขัดขวางการพัฒนา
 ดังพฤติกรรมคอรัปชั่นชี้บอกชัดเจน
 ยิ่งหากไปดูศัพทที่มาของพฤติกรรมดังกลาวนี้
 ก็ยิ่งจะเห็นไดวาไมมีการพัฒนาเอาเสียเลย
 ในภาษาอังกฤษ “คอรัปชั่น” หมายถึง
 “พฤติกรรมทุจริตหรือหลอกลวงของคนที่อยูในอํานาจ
 โยงไปถึงประเด็นการกินสินบน”
 ในภาษาไทย “ฉอราษฎรบังหลวง” หมายถึง
 “ฉอโกง ฉอ ยักยอก หลอก หลอกลวง
 ทุจริต คดโกง...”
 การพัฒนาแทจริงตองเริ่มจากจิตใจ
 เมื่อจิตใจคนพัฒนาแลว
 การพัฒนาอื่นๆ ก็ตามมาโดยปริยาย
 ชาติบานเมืองก็จะพัฒนา...อยางแทจริง 
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60 ปวายซีเอส (ตอจากหนา 2)

แผนกเยาวชน เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลอง 60 ปวายซีเอสในประเทศไทย พรอมดวย 

คุณพอ Charles Menezes จิตตาธิการวายซีเอส 

สากล คุณพอ Sergio Maniba จิตตาธิการวายซีเอส 

เอเชีย คุณพอเฉลิม กิจมงคล จิตตาธิการวายซีเอส 

นอกโรงเรียน และคุณพอดาเนียล มาซซา เจาอาวาส

วัดพระแมมหาการุณย โดยมีจิตตาภิบาล สมาชิก

วายซีเอสในโรงเรียน ซึ่งไดมาเขารวมกิจกรรมคาย

ผูนําวายซีเอส ระดับชาติ ครั้งที่ 39 และสมาชิก

วายซีเอสนอกโรงเรียน มารวมพิธีเปนจํานวนมาก

 ภายหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ  พระคุณเจา

สิริพงษไดกลาวแสดงความยินดีโอกาสครบ 60 ป การ

ดําเนินงานของวายซีเอสในประเทศไทย ในนามของ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย จากน้ัน คุณพอ

Charles Menezes กลาวแสดงความยินดีในนามของ

วายซีเอสสากล และมอบโลเปนที่ระลึกแดพระคุณเจา

สิริพงษ พรอมทั้งนําสมาชิก IYCS จากนานาชาติ 

ที่มาเขารวมประชุม IYCS JECI 2nd International

Chaplain and Animator Formation and 

Exchange (iCAFE) ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสนี้ดวย มอบ

ของที่ระลึกแกภราดาสยาม แกวประสิทธิ์ อดีต

จิตตาธิการวายซีเอสประเทศไทย 

 จากนั้นตัวแทนสมาชิกวายซีเอส นอกโรงเรียน 

กลาวแสดงความยินดีโอกาสครบ 60 ปการดําเนินงาน

ในประเทศไทยของวายซีเอส 

 ภราดาคทาวุฒิ สิทธิโชคสกุล จิตตาธิการ

วายซีเอสประเทศไทย กลาวขอบพระคุณพระคุณเจา 

และคณะสงฆ รวมถึงจิตตาภิบาลและสมาชิกวายซีเอส

ทุกคน ที่มารวมงานในวันนี้ และกลาวขอบพระคุณ

ภราดาสยาม แกวประสิทธิ์ ที่ไดดํารงตําแหนงจิตตา-

ธิการวายซีเอสประเทศไทยมาอยางยาวนาน พรอมทั้ง

มอบตําแหนงจิตตาธิการกิตติคุณในโอกาสนี้ดวย และ

ปดทายดวยเด็กชายธีรเมธ  นวะบุศย ประธานคาย

ผูนําวายซีเอส ครั้งที่ 39 กลาวขอบพระคุณและแสดง

ปณิธานของสมาชิกวายซีเอส รุนปจจุบัน 

 อนึ่ง ในชวงเวลา 13.00 น. ไดมีการเสวนา

เพ่ือบอกเลาเร่ืองราวของวายซีเอสในประเทศไทย ต้ังแต

อดีต จนถึงปจจุบัน รวมทั้งแบงปนประสบการณที่ได

เขารวมกิจกรรมของวายซีเอส ใหกับสมาชิกคายผูนํา

วายซีเอส ระดับชาติ  มีภราดาชัยพร  กิจมงคล  นาย

ธนภัทร แสงวงศ และพี่ๆ สมาชิกวายซีเอส รวม

แบงปนในการเสวนาดังกลาว โดยคุณพอเฉลิม  กิจมงคล 

เปนผูดําเนินรายการ

 นอกจากนี้ วายซีเอสสากล ไดจัดการประชุม 

IYCS JECI 2nd International Chaplain and 

Animator Formation and Exchange (iCAFE) 

ขึ้นในโอกาสนี้ดวย โดยมีจิตตาธิการ ผูประสานงาน 

และเยาวชนวายซีเอสจากประเทศตางๆ เชน ฟลิปปนส 

อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ เวียดนาม ไตหวัน เขารวม

การประชุมและรวมกิจกรรมในโอกาสฉลองครบ 60 ป

ของวายซีเอสประเทศไทยอีกดวย โดยเริ่มการประชุม

ตั้งแตวันที่ 8-12 มีนาคม 2018

 ในสวนของวายซีเอสประเทศไทย ไดจัดคาย

ผูนําหลักวายซีเอส (Key Leader) เพื่อเตรียมความ

พรอมสําหรับการจัดงานฉลอง 60 ปและคายผูนํา

วายซีเอส ที่จะมีขึ้นตอเนื่องกันไป โดยจัดขึ้นระหวาง

วันที่ 8-9 มีนาคม 2018 ตอเนื่องดวยคายผูนําวาย-

ซีเอส ระดับชาติ ครั้งที่ 39 จัดขึ้นระหวางวันที่ 10-13 

มีนาคม 2018 โดยมีผูนําวายซีเอส จากโรงเรียนตางๆ 

เขารับการฝกอบรมหลักการและแนวทางของวายซีเอส 

เพื่อกลับไปเปนผูนํากิจกรรมวายซีเอสในโรงเรียนตอไป

 วายซีเอส หรือ ยุวนักศึกษาคาทอลิก เริ่มตน

จากแนวคิดของพระคารดินัลโจเซฟ เลโอ คาไดน ที่

มุงหมายใหเยาวชนคริสตชนไดตระหนักถึงบทบาท

ของตนในโลกปจจุบัน  เปนผลใหพระศาสนจักรเร่ิมไหวตัว

ทางดานความเขาใจ ในความหมายของคําวา “ฆราวาส

แพรธรรม” ตั้งแตนั้นมาบรรดาเยาวชน ไดรวมตัวกัน

เปนกลุม เพื่อจะไดมีโอกาสรวมกันศึกษาหาบทบาท

ของตน ที่จะตอบสนองความตองการของสังคมได

เดนชัดยิ่งขึ้น วายซีเอสเขามาในประเทศไทย ในชวงป 

1957  โดยภราดาฮิวเบิรต  จากคณะภราดาเซนตคาเบรียล

ไดพบกิจกรรมวายซีเอส ในตางประเทศและพบวามี

หลักการ วิธีการ และอุดมการณที่จะชวยพัฒนานักเรียน

ไทยไดเปนอยางดี จึงไดเริ่มมีวายซีเอสขึ้นในโรงเรียน  

โดยเร่ิมกระจายไปยังโรงเรียนของคณะนักบวชตางๆ  

เพื่อใหเยาวชนไดพัฒนาตนเองทุกดาน โดยตระหนักถึง

ความรับผิดชอบ และมีบทบาทในการรวมมือสรางเสริม

สังคมที่เปนธรรม ตามคานิยมของพระวรสาร ดวยการ

แสดงออกในสิ่งที่ตนยึดมั่น (หรือความเชื่อ) โดยสนใจ

และมีบทบาทอยางจริงจังในสังคม ทั้งดานเศรษฐกิจ 

การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา ผานทางหลักการ 

คือ AWARENESS – REFLECTION - ACTION  หรือ 

SEE – JUDGE – ACT (ตื่นตัว - ไตรตรอง - ตอบโต 

หรือ มองดู - วินิจฉัย – ปฏิบัติ) ปจจุบัน ภราดาคทาวุฒิ 

สิทธิโชคสกุล เปนจิตตาธิการวายซีเอสระดับชาติ 

 คุณปฏิวัติ สุขประกอบ รายงาน
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ขาพเจาขอเพียงสิ่งเดียวจากพระยาหเวห สิ่งเดียวนี้ขาพเจาแสวงหา คือ

การไดพํานักอยูในพระเคหาของพระยาหเวหทุกวันตลอดชีวิต เพ่ือชมความงาม

ของพระยาหเวห และคอยเฝาอยูในพระวิหารของพระองค (สดุดี 27:4)
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(อานตอหนา 11)

พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน

ไปหาเขาตามลําพัง
 ขาพเจาไดเนนวา เมื่อไร และ ทําไม เราตอง 

“ไปและตักเตือน” ผูอื่นถึงความผิดของเขา  เพราะเหตุ

วา คนสวนมากไมคอยอยากไป เราตองกลาไปทําสิ่ง

ที่จําเปนเพื่อชวยเขาแกไขสวนของเขา  พระคัมภีรมิได

สอนเราใหแคไป  แตยังบอกวิธีดวย คือ “จงตักเตือน

แกไขเขาดวยความออนโยน” (กท 6:1)

 การไปหาเขาตามลําพังเปนวิธีที่ดีที่สุด  ใน

พระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 18  พระเยซูเจาทรงมอบ

ขบวนการไปตักเตือนกันฉันพี่นองวา “ถาพี่นองของ

ทานทําผิด  จงไปตักเตือนเขาตามลําพัง” (มธ 18:15)  

แมกอนที่จะมีเทคโนโลยีสมัยใหมหลายชนิด  พระเยซูเจา

ทรงสอนวา  ไมมีอะไรแทนการพูดจากับคูปรปกษตาม

ลําพัง  แมจะสงอีเมล  เขียนโนต  หรือโทรศัพท   การ

สนทนากันตอหนายังคงเปนวิธีที่ดีที่สุดเพื่อแกไข

ขอขัดแยง  เพราะทั้งคูสามารถเห็นการแสดงออกทาง

ใบหนา  อานภาษาทาทางและฟงคําพูดกัน  คุณจะไดรับ

ขอมูลครบและคุณจะมีโอกาสชี้แจงความเขาใจผิดตางๆ

 การเห็นหนาตอหนาเปนวิธีดีที่สุด เพื่อไปหา

ผูอื่น

 การฟงที่ดีสําคัญมากเปนพิเศษ  คุณไม

สามารถทึกทักเองวารูทุกสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น  ฉะนั้นอยา

ชี้ความผิดของผูอื่นโดยไมใหโอกาสเขาอธิบาย  จงให

เวลาและสถานที่เหมาะสมที่จะฟง  เพื่อแสดงวาคุณ

ตระหนักวาไมไดรูคําตอบทั้งหมด  และแสดงวาคุณเห็น

คุณคาความคิดและความเห็นของเขา  ถึงแมวาคุณ

ไมเห็นดวยกับทุกสิ่งที่ไดยิน  การเต็มใจฟงก็แสดงออก

ถึงความเคารพ  และแสดงวาคุณกําลังพยายามเขาใจ

มุมมองของเขา  การรูวากําลังฟง  เราไมไดทําไดงายๆ  

นักบุญยากอบเตือนวา “พี่นองที่รัก  พึงตระหนักวา 

ทุกคนจงฉับไวที่จะฟง  แตชาที่จะพูด  และชาที่จะ

โกรธ” (ยก 1:19)

 กอนคุณไป  จงคิดดีๆ วาคุณตองการพูดอะไร  

จดใสกระดาษกอน  วาจะเริ่มสนทนาอยางไร  ชวยให

ตรงประเด็น  และตัดบทการคัดคาน    เมื่อคุณตองการ

สนทนากับผูอื่นถึงความผิดบกพรองของเขา  ตองคิด

ดีๆ วาจะพูดอะไร  ที่สามารถใหเกิดความแตกตาง

ระหวางสันติและความบาดหมางกัน

 การตักเตือนผูอื่น  เปนมากกวาการพบกับ

ผูมีความผิด  สวนใหญไมมีใครอยากพูดถึงบาปของผูอ่ืน

เราอาจแกลงคิดวาทุกอยางเรียบรอยดี  ทั้งๆ ที่ไมจริง  

เมื่อเราตัดสินใจวาจะไป... ก็ตองเจาะจงปญหาโดยไว  

มากกวาการรักษาสัมพันธภาพ

 ถาเราตองการเปนผูสรางสันติที่มีประสิทธิผล
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ติดตามชมรายการโทรทัศน

Power of Love
(พลังรัก สรางพลังคุณ)

วันอาทิตย เวลา 15.00-15.30 น.
ทางชอง TNN2

โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ศูนยบรรเทาใจทางโทรศัพท

โรงพยาบาลเซนตเมร�่ นครราชสีมา

“สุข หร�อทุกข ใหเราเปนเพ��อนคุณ”

ใหคําปร�กษาฟร�

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ใหบร�การทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง

คําสอน 5 นาที (ตอจากหนา 10)

เราตองอธิษฐานขอพระเจาใหชวยเราคิดไตรตรองและ

ยืดหยุนไดจนเราพบวิธีที่ดีที่สุดตอสถานการณนั้น  มิใช

ไปเผชิญหนาเพื่อบอกความผิดของผูอื่น  เราตองใช

กิจกรรมหลายอยางเพื่อชวยผูอื่น  รวมทั้งการสารภาพ  

การสอน  การใหเหตุผล  การใหกําลังใจ  การแกไขหรือ

การเตือน  พระเจาทรงตองการเราใหปรับการสื่อสารให

เหมาะสมกับบุคคลและสภาพแวดลอม  อยาปลอยให

ความไมเห็นดวยกับผูอื่นกลายเปนการถกเถียงกัน
 แปลสรุปจาก  Resolving Everyday Confl ict
(ตอนที่ 19)
 โดย  Ken  Sande  และ  Kevin  Johnson 
หนา 94-97.

เตรียมพบกับรายการ 

“พระเจาสถิตกับเรา”
ทางสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม เร็วๆ นี้

และยังสามารถรับชมผานทาง  

www.catholic.or.th หรือ

Youtube : รายการพระเจาสถิตกับเรา

นํ้าผึ้งปาแท
จากชาวบานคริสตชน

บนดอยภาคเหนือ

ล็อตใหมมาแลว 
ราคาขวดละ  350  บาท

(ซื้อ 3 ขวด 1,000 บาท)

จําหนายที่โรงพิมพอัสสัมชัญ

 โทร. 0-2268-1646

ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สมัครสมาชิกอุดมสาร อุดมศานต 

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



ปที่ 42 ฉบับที่ 16-17 ประจําวันที่ 15-28 เมษายน 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 12



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 16-17 ประจําวันที่ 15-28 เมษายน 2018

พระคุณเจาประธาน ศรีดารุณศีล

หนา 13

“เพราะเห็นแกเรา พระเจาทรงทําใหพระองค

ผูไมรูจักบาป เปนผูรับบาป” 

 พระทรมานของพระคริสตเจา จุดสูงสุดของ

พระเมตตาของพระเจา

Lectio : พระเจาตรัส 1เปโตร 2:21-25 

   ยอหน 17:14-26   

เขาใจความหมายของพระวาจา 

1. ความรักท่ีเปล่ียนไป ความรักของพระเจาเปล่ียน

รูปแบบไปตามบาปของมนุษย คือ กลายเปนการใหอภัย

และความเจ็บปวดทรมานพรอมกับการใหอภัยนั้น

ความรักกลายเปน “ความรักดวยความปรารถนาแรงกลา”

กลาวคือ มีความเจ็บปวดรวมอยูดวย ความเจ็บปวดน้ี

ไมไดเกิดข้ึนในเวลาท่ีพระวจนาตถทรงรับธรรมชาติ

มนุษย และ “ทรงประดิษฐวิธีสละตนเองจนวางเปลา”

(Cabasilas, VI, 3) นักบุญยอหน ปอล ที่ 2 พระ

สันตะปาปา ตรัสไววา “ความปรารถนาแหงความรัก” นี้

มีอยูในพระเจามานานกอนหนาน้ัน และทําใหเกิด “แผนการ

ไถกูดวยความรักในพระเยซูคริสตเจา” กลาวคือความ

ปรารถนาแรงกลาของพระเจาเกิดขึ้นกอนการเสด็จมา

รับธรรมชาติมนุษยของพระบุตร

 พระทรมานของพระคริสตเจานํามาซึ่งความ

เมตตาของพระเจา เพราะพระเจาไมทรงพอพระทัยจะให

อภัยบาปของมนุษยเทานั้น แตทรงทํามากกวานั้น คือ 

พระองคทรงยอมรับบาปของมนุษยไวในพระองคเอง 

พระเจาทรงประกาศและทรงสัญญาเชนนี้ผานตัวผูรับใช

ผูทนทรมานของพระเจา (ดู อสย 53:4) พระสันตะปาปา

เบเนดิกต ที่ 16 ทรงเขียนไวในหนังสือ Jesus of Naza-

reth วา “เราไมอาจมองขามสิ่งที่ผิด หรือความเปนจริง

ที่ชั่วราย เราไมอาจปลอยใหสิ่งเหลานี้ดํารงอยูเฉย ๆ แต

ตองจัดการกับมัน ตองเอาชนะมัน น่ีคือความเมตตาแท 

และความจริงที่วาบัดนี้พระเจาทรงเผชิญหนากับความ

ชั่วดวยพระองคเอง เพราะมนุษยไมสามารถทําเชนนั้น

ได – นี่คือความดี “อันปราศจากเงื่อนไข” ของพระเจา”

 เราอาจเขาใจพระทรมานของพระคริสตเจา

ผิดไป ถาเรามองสถานการณแตเพียงภายนอก กลาวคือ 

มองวามนุษยและบาปของมนุษยอยูฟากหนึ่ง และพระ

เยซูเจาอยูอีกฟากหนึ่ง ขณะที่พระองคทรงรับทรมาน

และชดเชยความผิดสําหรับบาปเหลานั้นในระยะหาง ๆ 

แตความสัมพันธระหวางพระเยซูเจาและคนบาปไมใช

ความสัมพันธระยะหาง ไมใชความสัมพันธทางออม

หรือทางบทบัญญัติเทาน้ัน แตเปนความสัมพันธท่ีใกลชิด

และเปนจริง พระองคทรงเต็มพระทัย “แบกบาปของเรา

ไวในพระวรกายบนไมกางเขน” (1ปต 2:24) พระองค

ทรงรูสึกเหมือนกับวาพระองคคือบาปของโลกนี้  

“เพราะเห็นแกเรา พระเจาทรงทําใหพระองคผูไมรูจักบาป

เปนผูรับบาป เพื่อวาในพระองคเราจะไดกลายเปนผู

ชอบธรรมของพระเจา” (2คร 5:21)

2. ความทุกขทรมาน “ที่ไมยุติธรรม” เมื่อบาป

เกิดขึ้นแลว ความยิ่งใหญของมนุษยคนหนึ่งเบื้องหนา

พระเจาอยูที่การแบกความรูสึกผิดนอยที่สุด และยอมรับ

การลงโทษมากที่สุดสําหรับบาป กลาวคืออยูที่การเปน 

ความเมตตาในสายพระเนตร “ลูกแกะ (เครื่องบูชา)” และ “ไรมลทิน (ผูบริสุทธิ์)” 

ความยิ่งใหญไมไดอยูที่การรับทรมานหรือความบริสุทธิ์

อยางใดอยางหนึ่ง แตอยูที่การรวมคุณสมบัติสองอยาง

นี้ไวดวยกันในตัวบุคคลเดียว ดังนั้น ความทุกขทรมาน

ของผูบริสุทธิ์จึงมีคุณคาสูงสุด พระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ

ทรงอยูในจุดสูงสุดของความยิ่งใหญแบบใหมนี้ พระองค

ทรงเปนผูที่พระคัมภีรระบุอยางชัดเจนวาเปน “ลูกแกะ

ไรมลทินหรือจุดดางพรอย” (1ปต 1:19) ทั้งที่พระองค

ไมเคยทําบาป แตทรงแบกรับโทษทั้งปวงของบาป 

“พระองคมิไดทรงกระทําบาป ... (แต) ทรงแบกบาป

ของเราไวในพระวรกาย” (1ปต 2:22, 24)

 เราทุกคนเคยถูกกลาวหาวาทําผิดมาแลว

ไมมากก็นอย บางทีเราอาจทําผิดในสายตาของบุคคล

ที่เราเคารพนับถือ และเราคงเห็นไดแลวหัวใจของเรา

เจ็บปวดอยางไร เราเห็นไดทุกวันวาการยอมรับคําตําหนิ

อยางเปดเผยโดยไมพยายามแกตัวนั้นทําไดยากเย็น

อยางไร – แมจะเปนความผิดเล็กนอย และแมวาเรา

สมควรถูกตําหนิก็ตาม – เราจึงเขาใจไดถึงความหมาย

ลึก ๆ ที่ซอนอยูในความจริงที่วาพระเยซูเจาทรงตอง

รับผิดชอบเบื้องหนาพระบิดาสําหรับบาปทุกประการ

ในโลกนี้ พระเยซูเจาทรงมีความรูสึกผิดอยางหนักที่สุด 

และแมแตความรูสึกผิดนี้ก็ไดรับการไถกูแลว

 ดังนั้น สิ่งที่ยิ่งใหญที่สุดในโลกจึงไมใช “การทน

ทุกขทรมานอยางยุติธรรม” แตเปน “การทนทุกขทรมาน

อยางอยุติธรรม” ดังที่กลาวไวในจดหมายฉบับที่หนึ่ง

ของนักบุญเปโตร (ดู 1ปต 2:19) การทนทรมานเชนนี้

ยิ่งใหญและสูงคามากเพราะเปนสิ่งเดียวท่ีนําเราเขาไป

ใกลกับการทนทรมานตามแบบอยางของพระเจา มีเพียง

พระเจาเทาน้ันท่ีทรงทนทุกขทรมานไดอยางสมบูรณ 

อยางผูบริสุทธิ์ และอยางอยุติธรรม เมื่อมนุษยทนทุกข

ทรมาน เขาควรพูดเหมือนโจรกลับใจที่ถูกตรึงกางเขน

วา “สําหรับพวกเราก็ยุติธรรมแลว เพราะเรารับโทษ

สมกับการกระทําของเรา” (ดู ลก 23:41) ถามิใชเพราะ

เหตุผลอื่นใด แตเพราะความทุกขทรมานนั้นทําใหเขา

เปนหนึ่งเดียวกันกับมนุษยทั้งหลายที่มีบาป มีแตพระ

เยซูเจาเทานั้นทรงสามารถตรัสถึงพระองคเองไดอยางท่ี

โจรกลับใจผูน้ีพูดวา “ทานผูน้ีมิไดทําผิดเลย” (ลก 23:41)

 นี่คือความแตกตางสําคัญที่ระบุในจดหมายถึง

ชาวฮีบรู ระหวางการถวายเคร่ืองบูชาของพระคริสตเจา

และการถวายของสมณะอื่นทุกคน “ไมจําเปนที่พระองค

จะตองทรงนําเครื่องบูชามาถวายพระเจาทุกวันดังเชน

มหาสมณะคนอื่น ๆ เพื่อถวายชดเชยบาปของตนกอน

แลวจึงถวายชดเชยบาปของประชากร” (ฮบ 7:27) เมื่อ

บุคคลหนึ่งทนทุกขทรมานทั้งที่เขาไมมีบาปที่ตองชดใช 

ความทุกขทรมานของเขาจะถูกเปลี่ยนใหกลายเปน

อํานาจอันบริสุทธ์ิสําหรับชดเชยบาป เม่ือเขาไมมีรองรอย

ของบาปในตัวเอง ความทุกขทรมานของเขาจึงบริสุทธิ์

มากกวา และเสียงของเขาจะ “กลาวถึงสิ่งที่ดียิ่งกวา

โลหิตของอาแบล” (ฮบ 12:24 ; ดู ปฐก 4:10) ความทุกข

ทรมานของผูบริสุทธิ์ ซึ่งเปนเรื่องสะดุดมากที่สุดใน

สายตาของชาวโลก กลับเปนปรีชาญาณและความ

ชอบธรรมที่ยิ่งใหญที่สุดสําหรับพระเจา นี่คือสิ่งที่เราไม

เขาใจ และดูเหมือนพระเจาทรงย้ํากับเราอยางที่พระเยซู

เจาตรัสในพระวรสารในวันหนึ่งวา “ผูที่เขาใจได ก็จง

เขาใจเถิด” (มธ 19:12)

3. “พระบิดาเจาขา โปรดอภัยความผิดแกเขา

เถิด” พระเยซูเจาตรัสไวระหวางอาหารค่ํามื้อสุดทายวา

“ไมมีใครมีความรักยิ่งใหญกวาการสละชีวิตเพื่อมิตร

สหาย” เราสามารถประกาศไดวา “แตมีความรักที่ยิ่งใหญ

กวาการสละชีวิตใหแกมิตรสหาย คือ ความรักของ

พระองค พระองคไมไดสละชีวิตของพระองคเพื่อมิตร

สหาย แตเพื่อศัตรูของพระองค” นักบุญเปาโล กลาว

วายากที่จะหาคนที่ยอมตายเพื่อคนชอบธรรม แมวา

บางครั้งอาจมีคนที่ยอมตายแทนคนดีจริง ๆ ได “แต

พระเจาทรงพิสูจนวาทรงรักเรา เพราะพระคริสตเจา

สิ้นพระชนมเพื่อเราขณะที่เรายังเปนคนบาป” (รม 5:8)

 คําวา “มิตรสหาย” มิไดหมายถึงบุคคลที่รัก

เราเทานั้น แตยังหมายถึงบุคคลที่เรารักดวย พระเยซูเจา

ทรงเรียกยูดาสวา “เพื่อน” (มธ 26:51) มิใชเพราะยูดาส

รักพระองค แตเพราะพระองคทรงรักยูดาส ไมมีความ

รักใดยิ่งใหญกวาการสละชีวิตใหแกศัตรูและยังคิดวาเขา

เปนเพื่อน

 กอนสิ้นพระชนมพระเยซูเจาทรงรองวา “พระ

บิดาเจาขา โปรดอภัยความผิดแกเขาเถิด เพราะเขาไมรู

วากําลังทําอะไร” (ลก 23:34) ประโยคนี้ไมใชคําภาวนา 

แตเปนคํารองขอโดยใชสิทธิของการเปนพระบุตร “พระ

บิดาเจาขา โปรดอภัยความผิดแกเขาเถิด” เนื่องจาก

พระเยซูเจาเคยตรัสวา        พระบิดาทรงฟงพระองคเสมอ

(ดู ยน 11:42) เราจึงตองเชื่อวาพระบิดาทรงไดยินคํา

ภาวนาสุดทายจากไมกางเขนเชนกัน ดังนั้น ผูที่ตรึง

กางเขนพระองคจึงไดรับการอภัยจากพระเจา (ถาเขา

แสดงวาสํานึกผิดในทางใดทางหนึ่ง) และไดอยูกับ

พระองคในสวนสวรรค เพื่อเปนพยานตลอดนิรันดรวา

พระเจาทรงสามารถรักไดมากเพียงใด

 พระองคทรงแสดงความใจกวางอยางไรขอบเขต

เปนตัวอยางใหศิษยของพระองคเห็น การใหอภัยอยาง

ที่พระองคทรงใหอภัยนั้นตองไมกระทําเพียงดวยการ

ไมโตตอบผูกระทําความชั่ว แตตองปรารถนาจะทําดี

ตอเขาดวย แมวาเราจะทําไดเพียงการสวดภาวนาวอน

ขอพระเจาแทนเขาเทานั้น “จงอธิษฐานภาวนาใหผูที่

เบียดเบียนทาน” (มธ 5:44) เมื่อเราใหอภัยเชนนี้ เรา

ไมอาจแสวงหารางวัลดวยการหวังใหพระเจาทรงลงโทษ

คนชั่ว แตตองใหอภัยดวยความรักเมตตาที่แกตัวแทน

เพื่อนมนุษย แตไมมองขามความจริง ตรงกันขาม เรา

ตองพยายามหยุดยั้งผูที่ทําความชั่ว เพื่อไมใหเขาทํา

อันตรายผูอื่นและตนเองในอนาคตอีก

 เราอาจอยากจะพูดวา “พระเจาขา พระองค

ทรงกําลังขอรองใหเราทําสิ่งที่เปนไปไมได” พระองคจะ

ทรงตอบวา “เรารู แตเราตาย เพื่อใหทานสามารถทํา

สิ่งที่เรากําลังขอใหทานทํา เราไมเพียงสั่งใหทานใหอภัย 

แตเราใหอภัยเพื่อใหทานเห็นเปนตัวอยาง และอาศัย

ความตายของเรา เราวอนขอพระหรรษทานที่จะชวย

ใหทานใหอภัยผูอื่นได เราไมไดเพียงแตสั่งสอนเรื่อง

ความเมตตา เหมือนกับท่ีคนจํานวนมากส่ังสอน เราเปน

พระเจา และเราไดหลั่งสายน้ําแหงความเมตตาลงมายัง

ทานผานความตายของเรา ทานสามารถตักตวงความ

เมตตาไดมากเทาท่ีทานตองการระหวางปศักด์ิสิทธิ์แหง

เมตตาธรรม และทุกขณะได”



ปที่ 42 ฉบับที่ 16-17 ประจําวันที่ 15-28 เมษายน 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 14

เคร่ืองหมายอัศจรรยทางหนังสือพิมพฉบับที่ออกเม่ือ

วันที่ 11 กุมภาพันธ อันเปนวันฉลองแมพระแหงลูรด 

และเปนรายที่ 70 ที่ไดรับการประกาศอยางเปนทางการ

วาหายจากโรคเนื่องเพราะเครื่องหมายอัศจรรยตั้งแต

ป ค.ศ. 1858 อันเปนปที่พระนางมารียประจักษมาแก

ประกาศก (ตอจากหนา 5) นักบุญแบรนาแดต

13 มีนาคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 ในโอกาสครบปที่ 5 แหงสมณสมัยของพระสันตะปาปา

ฟรังซิส ผูกํากับภาพยนตรชาวเยอรมัน วิม แวนเดอรส 

ออกฉายตัวอยางภาพยนตรเร่ืองใหมของเขาซึ่งเนื้อหา

หลักคือองคพระสันตะปาปา  “พระสันตะปาปาฟรังซิส -

บุรุษผูสะทอนคําสอนตนเอง” (“Pope Francis – A 

Man of His Word,”) ผลิตโดยบริษัทโฟกัสฟเจอร 

วิม แวนเดอรส ออกฉายตัวอยางภาพยนตรชุดใหมของพระสันตะปาปาฟรังซิส

เปนภาพยนตรเรื่องแรกที่พระสันตะปาปาทรงเลาถึง

สมณสมัยของพระองค ดาริโอ วิกาโน เลขาธิการ

สมณสภาส่ือสารสังคมในสํานักวาติกันมีความคิด

และสงตอแกแวนเดอรส โดยบอกวาไมใชการสราง

ภาพยนตร “เก่ียวกับ” พระสันตะปาปาแตเปนภาพยนตร 

“พรอมกับ” พระองค ดังนั้นสํานักวาติกันจึงมีสวนรวม

ผลิตอยูดวย

 วิม แวนเดอรส ไดรับการเสนอชื่อรางวัลออสการ

รางวัลผูกํากับยอดเยี่ยมและผูเขียนบทยอดเยี่ยมถึง

สามครั้ง เรื่องราวทั่วไปเปนการสนทนาสวนพระองค

ของพระสันตะปาปากับคนที่มาสัมภาษณพระองค

และโดนละเมิดสิทธิ แตนาเศรายิ่งกวา ถาผูหญิง

ไมตระหนักถึงสิทธิของตัวเอง

กรุงเทพฯ   คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา

สังคม แผนกสตรี รวมกับหอจดหมายเหตุอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ และบานเซเวียร จัดเสวนา

วันสตรีสากล 2018 หัวขอ “สตรีในรอบ 450 ป

ของคริสตศาสนาในประเทศไทย” โดยมีอาจารย

พุฒิพงศ พุฒตาลศรี อาจารยสอนประวัติศาสตร 

ประจํ าวิทยาลัยแสงธรรม และ ผู จั ดการหอ

จดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปนวิทยากร 

ท่ีบานเซเวียร อนุสาวรียชัยสมรภูมิ มีผูเขารวม

ประมาณ 80 คน

 กอนเริ่มการเสวนามีพิธีบูชาขอบพระคุณ

โอกาสวันสตรีสากล โดยพระสังฆราชพิบูลย วิสิฐ-

นนทชัย เปนประธานในพิธีและประธานเปดการเสวนา 

โดยชวงเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ ซิสเตอรศรีพิมพ 

ซาเวียร จิตตาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการ

พฒันาสงัคม แผนกสตร ีไดอานสาสนวันสตรสีากล 2018 

ของพระสังฆราชบรรจง ไชยรา

 พระสังฆราชพิบูลย วิสิฐนนทชัย กลาวในบท

เทศนถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของสตรีที่ไดรับการบันทึก

ไวในพระคัมภีร เชน ภาพที่พระเยซูพบกับแมพระ ภาพ

นางเวโรนิกาเอาผามาเช็ดพระพักตรพระเยซู ภาพ

พระเยซูพบกับบรรดาสตรีท่ีกําลังรองไห และภาพ

พระเยซูอยูในออมแขนของแมพระ “ในบ้ันปลายชีวิต

ของพระเยซู สตรีเขามาอยูในชีวิตของพระองค และ

สตรีในรอบ 450 ป (ตอจากหนา 2)

กอนสิ้นชีวิตไดบอกกับยอหนวานี่คือแมของทาน 

นี่คือเกียรติและศักดิ์ศรีที่บันทึกไวในพระคัมภีร”

 “ในยุคปจจุบัน เราจะเห็นวาในสงคราม ผูหญิง

ตองพาเดก็และแมแกๆ  ไปหลบในท่ีหลบภยั สตรีตองทน

ทุกขในสงคราม หรือสตรใีนประเทศไทย ท่ีถกูทํารายจาก

สาม ีอยางไรกต็าม เมือ่เราอานพระคมัภรี เราตองรวมมอื

กันกลุมเล็กๆ เหมือนงานของซิสเตอรหลายคณะ เพื่อ

ท่ีจะยกเกียรติและศักดิ์ศรีของสตรี ไมใชรณรงคแบบ

ชาวโลก แตรณรงคดวยวิถทีางแบบแมพระ ทาํหนาทีใ่หม

ที่จะรวมทุกขรวมสุขกับประชากรของพระองค”

 อาจารยพุฒิพงศ พุฒตาลศรี บรรยายในการ

เสวนาหัวขอ “สตรีในรอบ 450 ปของคริสตศาสนา

ในประเทศไทย” โดยกลาวถงึสถานะและบทบาทของสตรี

ในประวัติศาสตรไทยและประวัติพระศาสนจักรคาทอลิก

วาตัวตนของสตรีในหนาประวัติศาสตรถูกกลาวถึง

นอยมาก “ผูหญิงมีตัวตนแนนอน แตตัวตนของผูหญิง

ต้ังแตยุคแรกเร่ิมของพระศาสนจักร ไมไดเปนบุคคล

ซึ่งสามารถโดดเดนขึ้นมาได เพราะความเปนผูหญิง”

 อาจารยพุฒิพงศกลาววา “สิ่งที่ปรากฏในหนา

ประวัติศาสตรเปนเรื่องที่เขาใจไดวาสถานะของความ

เปนผูหญิงนั้นเปนรอง และบางครั้งไมไดเปนคน แตเปน

สิ่งของที่ถูกหยิบยื่นใหกัน คนนี้รบชนะก็เอาผูหญิงไป

เพราะฉะนั้น ผูหญิงจึงมีสถานะไมตางจากสิ่งของที่

หยิบยื่นใหกันไดงายๆ”

 แมเขาสูยุคใหม สตรีสามารถอานออกเขียนได 

แตนิยามความหมายของความเปนผูหญิงยังคงไวใน

แบบเดมิคอืการเปนเมยีและแมทีดี่ “สิง่ทีน่าเศราใจ ไมใช

เพราะวาผูหญิงโดนกดขี่และโดนละเมิดสิทธิ แตนาเศรา

ยิ่งกวา ถาผูหญิงไมตระหนักถึงสิทธิของตัวเอง ไมรูเลย

วาตัวเองมีสิทธิอะไรที่พึงไดพึงมีบาง”

 อาจารยพุฒิพงศกลาววาเม่ือเวลาผานพนไป 

ผูหญิงในพระศาสนจักร ฆราวาส นักบวช เริ่มตระหนัก

ไดวาผูหญิงไมเพียงแตเปนแคผูที่รวมงานหรือผูชวย

อีกตอไป “แตเราเปนสวนหนึ่งของพระศาสนจักร เม่ือ

เปนเชนนั้น ผูหญิงจึงเร่ิมมีบทบาทที่เดนชัดมากข้ึน

ในพระศาสนจักร ทั้งฆราวาสและนักบวช”



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 16-17 ประจําวันที่ 15-28 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. พระสังฆราชยอแซฟ

สังวาลย ศุระศรางค พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑล

เชียงใหม เปนประธาน (ฉลองภายใน วันจันทรที่ 30 

เมษายน เวลา 19.00 น. คุณพอเดชา อาภรณรัตน 

เปนประธาน) 

 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)

 วัดพระแมสกลสงเคราะห (บางบัวทอง) 

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 13 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลจันทบุรี

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

 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

 

 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. 

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

เปดมิติใหม (ตอจากหนา 2)

สํานักเลขาธิการ กรรมาธิการฝายสังคม (คาริตัส

ไทยแลนด) รวมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน และ

คณะทํางานโครงการมหาพรตงดเหลาบุหร่ี วิถีคาทอลิก

ไทย ไดจัดเวทีนําเสนอบทเรียนความสําเร็จโครงการ

ในระดับชาติคาทอลิก และเปดกจิกรรมรณรงคงดดืม่

สุราและสูบบุหรี่ ในเทศกาลมหาพรต ป ค.ศ. 2018 

ท่ีศาลาปติมหาการุญ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล 

บานทาแร ต.ทาแร อ.เมือง จ.สกลนคร โดยพระ

อัครสังฆราชหลุยส จําเนียร สันติสุขนิรันดร ประมุข

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง เปนประธานเปด

กิจกรรม พรอมดวยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย 

วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค และ

ประธานที่ปรึกษาโครงการ รวมกับคณะภาคีองคกร

ที่มีภารกิจการจัดการปญหาสุราและบุหรี่ ประกอบ

ดวย รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช ผูจัดการแผนงาน

ควบคุมยาสูบและสุราโดยใชชุมชนเปนฐาน อาจารย

วราภรณ หงษดิลกกุล แกนนําเครือขายโรงเรียน

ปลอดบุหร่ี มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี นางสาว

ชวลีพร ภวภูตานนท เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไปศูนยวิจัย

ปญหาสุรา (ศวส.) นางสาวสุภัทรา บัวเพิ่ม และ

คุณกมลา วัฒนพร จากสํานักสนับสนุนการควบคุม

ปจจัยเส่ียงหลัก (สํานัก 1) สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกิจกรรม โดยมี

บรรดาพระสงฆ แกนนําในสังฆมณฑลในโครงการ

ภคินี และฆราวาสผูนําคณะกรรมการสภาอภิบาล

และแกนนํากลุมองคกรในชุมชนวัดของอัคร-

สังฆมณฑลทาแร-หนองแสง แกนนําชุมชนวัด ใน

สังฆมณฑลอุดรธานี และสังฆมณฑลนครสวรรค

เขารวมกิจกรรมในคร้ังน้ี กวา 120 คน  

 กิจกรรมสําคัญ อาทิ 

 การเปดกิจกรรม รับชมการแสดงและเยี่ยมชม

บูธผลงานโครงการใน 3 สังฆมณฑล รวมทั้งนิทรรศการ

ภูมิปญญาประดิษฐดาว การรอยสายประคํา และซุม

เวชบุคคลคาทอลิกฯ การใหความรูแนวทาง “รณรงค

จิตตารมณมหาพรตประจําป ค.ศ. 2018” 

 วงเสวนาบทเรียนรูแกแกนนําพระสงฆ แกนนํา

ทีมพี่เลี้ยง แกนนําในชุมชนวัดและตัวอยางคริสตชน

ที่เลิกเหลาไดสําเร็จ การระดมความคิดในเวทีกลุมยอย

และนําเสนอกลุมใหญ เพื่อจัดทําแนวทางเพิ่มประสิทธิ-

ภาพการดําเนินโครงการปที่ 2 

 พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระสําหรับผูเขา

รวม แกนนําชุมชนวัด รวมทั้งคณะทํางานและโครงการ 

ปดทายดวยการมอบรางวัลแกผูลด ละ เลิกดื่มสุรา

และบุหรี่ ชุมชนวัดนํารอง 15 แหง และทีมงานเพื่อ

เปนขวัญกําลังใจในการทํางานเขมขนรวมกันในปที่ 2 

ตอเนื่อง 

 โอกาสนี้ คณะภาคีภายนอกที่เขารวมกิจกรรม 

ไดกลาวชื่นชม และใหกําลังใจรวมทั้งพรอมหนุนเสริม

บูรณาการทํางานรวมกับคาทอลิกตอไปในอนาคตดวย 

 สรุปขาวโดย คุณเอ นพรัตน สํานักเลขา-

ธิการ กรรมาธิการฝายสังคม (คาริตัสไทยแลนด)

 วัดแมพระฟาติมา บานแสงอรุณ จ.ประจวบ-

คีรีขันธ ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 15 กรกฎาคม เวลา 

10.00 น. 



ปที่ 42 ฉบับที่ 16-17 ประจําวันที่ 15-28 เมษายน 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 16

ที่นี่มีนัด
 ขอเชิญรวมงานสังสรรควันปสกา เสวนา “พระหัตถ

ของพระเจาทรงพลานุภาพ” (เทียบ อพยพ 15:16) 

วันจันทรที่ 9 เมษายน 2018 เวลา 08.30-12.30 น. 

ที่หองนมัสการ ชั้น 4 สภาคริสตจักรในประเทศไทย

 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

 คณะซิสเตอรกลาริส กาปูชิน พนม ขอเชิญรวม

ขอบพระคุณพระเจาโอกาสครบ 30 ปแหงการเปด

อารามแมพระแหงปวงเทวา และหิรัญสมโภชแหงการ

ปฏิญาณตนของซิสเตอรมาเรีย ฟรังซิสกา พิลัย-

พันธ นักพรรษา ซิสเตอรมาเรีย เกียรา บังอร 

ชาภิรมย พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล วันเสารที่ 21 เมษายน 

2018 เวลา 10.00 น. ที่อารามแมพระแหงปวงเทวา 

พนม จ.สุราษฎรธานี 

 กลุมฆราวาสแพรธรรม ขอเชิญรวมแบงปน

พระวาจา 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

 สังฆมณฑลราชบุรี คณะอนุกรรมการคาทอลิก

เพื่อผูสูงอายุ ขอเชิญรวมงานชุมนุมผูสูงอายุคาทอลิก

ระดับชาติ ครั้งที่ 13  “กิจเมตตา ศิษยพระคริสต 

ชีวิตจิตผูสูงวัย” ที่อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนก-

แขวก จ.สมุทรสงคราม วันที่ 27-28 เมษายน 2018 

 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

 ตาราง Lectio Divina ค.ศ. 2018 หัวขอ “ฟนฟู

ชีวิตในพระจิต” วันพุธที่ 16 พฤษภาคม / วันเสารที่ 

2 มิถุนายน ที่ Grand Lord Hotel / วันพุธที่ 4 

กรกฎาคม / วันพุธที่ 8 สิงหาคม / *6-9 กันยายน

(วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย) เขาเงียบประจําป

ที่ลาดกระบัง / วันพุธที่ 3 ตุลาคม /  วันพุธที่ 7 

พฤศจิกายน / วันพุธที่ 5 ธันวาคม ตารางนี้อาจ

มีการเปลี่ยนแปลง สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศชัย 

โทร. 08-4105-8585

 คณะพระมหาไถแขวงประเทศไทย ขอเชิญรวม

พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีบวชพระสงฆใหม ฉลอง

ครบรอบการปฏิญาณตนเปนนักบวชของคุณพอ

แอนโทนี ศิริชัย เลากอบกุล, C.Ss.R. (50 ป) 

คุณพอเจมส ธนู กระทอง, C.Ss.R. (50 ป) คุณพอ

ออกัสติน เดวิดเจียง เกษสุรินทร, C.Ss.R. (25 ป)

และฉลอง 25 ป แหงการบวชเปนพระสงฆของคุณพอ

ไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R. โดยพระสังฆราช

ฟลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. เปนประธาน วันเสาร

ที่ 26 พฤษภาคม 2018 เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญ

โทมัส อไควนัส มีนบุรี

 คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ปราจีนบุรี จัด

ฉลองนักบุญคามิลโล เด แลลลิส องคอุปถัมภผูปวย

หิรัญสมโภช 25 ป ชีวิตนักบวช คุณพอเอกชัย  ผล-

วารินทร โดยพระสังฆราชซิลวีโอ  สิริพงษ  จรัสศรี

ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี  เปนประธาน วันเสารที่  14 

กรกฎาคม 2018  เวลา 10.30 น. ที่ศูนยสงเคราะห

คามิลเลียน โคกวัด (รวมบริจาคงานฉลอง อาหารและ

สิ่งของ) ติดตอธุรการโทร. 08-5276-4086

 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
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับ สุขสันตปสกานอง ๆ เพื่อน ๆ 

เยาวชนที่รักดวยนะครับ หลังจากที่เราไดรวมสวนใน

การเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระ

เยซูเจาแลว พระองคทรงสัญญากับเราไวดวยวา จะ

สงพระจิตแหงความจริงเสด็จมาอยูกับเรา พระจิตเจา  

พระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ พระเยซูเจาทรง

สัญญาวาจะทรงสงพระจิตมาประทับอยูกับเรา เพื่อ

ทรงนําทางเราและเปนเพื่อนเรา  “และเราจะวอน

ขอพระบิดา แลวพระองคจะประทานผูชวยเหลืออีก

องคหนึ่งใหทาน เพื่อจะอยูกับทานตลอดไป”  (ยน 

14:16) เวลานี้ พระองคประทับอยูกับเรา และถาเรา 

“ฟงพระจิต” ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยน

 ทุกวันฉลองที่เกี่ยวของกับ “พระจิตเจา” ไมวา

จะเปนวันสมโภชพระจิตเจา วันรับศีลกําลัง รวมทั้ง

วันอ่ืนๆ ท่ีมีพระจิตเจาเขามาเก่ียวของ เราก็ตางพรรณนา 

พระคุณทั้ง 7 ประการ ของพระจิตเจา พยายามอธิบาย

ในรายละเอียดถึงพระคุณเหลานั้น หรือบางก็จะพูดถึง

ฤทธิ์อํานาจอื่น ๆ ของพระจิตเจา เชน การที่พระองค

ทรงบันดาลใหเกิดความเขาใจในภาษา หรือย่ิงไปกวาน้ัน 

อาการดิ้นพลาด ๆ หรือลมหงายผึ่งลงไปของคนที่ถูก

แตะตอง หรือสัมผัสจากบุคคล ที่อวดอางวาตนมีพระ

จิตเจาประทับอยูกับตน 

 อะไรคือผลงานแท ๆ ของพระจิตเจา? เราคง

ไมตองไปหาคําตอบอะไรอื่นไกลจากที่ไหน นอกจาก

การมองชีวิตของพระเยซูเจา ผลงานแท ๆ  ของพระจิตเจา

ปรากฏใหเห็นในชีวิตของพระเยซูเจา ผลงานแท ๆ  ของ

พระจิตเจา คือ พระองคทรงเปนผูนําชีวิต เราอยาไป

เสียเวลากับการพร่ําพรรณนาถึงพระคุณของพระจิตเจา

ทั้ง 7 ประการ เราอยาไปเสียเวลากับการจับจองดู

อากัปกิริยาแปลก ๆ ที่แสดงออกมาจากคนใดคนหนึ่ง 

และคิดวานั่นคือผลงานของพระจิตเจา พระจิตเจาทรง

นําชีวิตของพระเยซูเจาและพระจิตเจาพระองคเดียวกัน

ก็จะทรงเปนผูนําชีวิตของเราแตละคน พระจิตเจาทรง

สรางชีวิตของพระเยซูเจาใหเกิดข้ึนในพระครรภของ

แมพระ และจากนั้นพระองคก็ทรงนําชีวิตของพระเยซู

เจา นับตั้งแตวินาทีแรกที่พระองคทรงปฏิสนธิ ทรงนํา

ชีวิตของพระเยซูเจาต้ังแตพระองคยังเด็กไปจนถึงการ

เจริญวัยเปนผูใหญออกทํางาน และที่สุด ไปจนถึงวัน

ที่พระองคทรงยอมสิ้นพระชนมบนไมกางเขน จากนั้น

พระจิตก็ทรงนําพระเยซูเจาไปสูการกลับคืนพระชนมชีพ 

ทั้งหมด คือ ผลงานของพระจิตเจา

 การนําที่เดนชัดสุดของพระจิต ก็คือ “เมื่อ

พระเยซูเจาทรงรับพิธีลางแลว เสด็จข้ึนจากนํ้า ทันใดน้ัน

ทองฟาเปดออก พระองคทอดพระเนตรเห็นพระจิตของ

พระเจาเสด็จลงมาเหนือพระองคดุจนกพิราบ” (มัทธิว 

3:16) พระจิตแสดงพระองคในรูปของนกพิราบ และ

ทรงประทับเหนือพระเยซูเจาอันเปนสัญลักษณของ

การนําชีวิต และพระเยซูเจาก็ทรงเชื่อฟง พระจิตเจา

ในการปฏิบัติงานของพระองคในทุก ๆ กาวของชีวิต 

พระคุณของพระจิตเจาทั้ง 7 ประการ นําชีวิตของ

พระเยซูเจาในเวลาและสถานการณตางๆ ดวยความ

เชื่อฟงท่ีพระเยซูเจาทรงมอบไวแดพระจิตเจาผูทรงนํา

ชีวิตของพระองค ดังนั้น ไมตองไปพร่ําพรรณนาพระคุณ

ทั้ง 7 ไมตองไปวิงวอนขอพระคุณทั้ง 7 เพียงอยาง

เดียวท่ีเราคริสตชนตองทําคือ ฟงเสียงของพระจิตเจา

และเชื่อฟงพระองค พระคุณทั้ง 7 ประการของ

พระจิตเจาจะทํางานในชีวิตของเรา ตามเวลาและ

สถานการณตาง ๆ ในความเช่ือฟงของเราตอพระองค 

โดยที่เราไมตองรองขอ พระจิตเจาจะทรงเปนผู

กําหนดวา เราควรจะไดรับการเจือจุนสนับสนุนดวย

พระคุณหรือพระพรประการใด 

 แตปญหาก็คือ เราพร่ําวิงวอนขอพระคุณทั้ง 7 

ประการแตเรามักจะไมคอยฟงพระองคและเช่ือในสิ่งท่ี

พระองคทรงบอก ใหเรารูจักฟงเสียงของพระจิตเจาและ

เชื่อฟงในสิ่งพระองคทรงบอก จากนั้นพระจิตเจาจะทรง

เริ่มทํางานในชีวิตของเรา และผลงานของพระจิตเจาก็

ไมใชดังที่เราพรรณนาไวตอนตน แตผลงานของพระ

จิตเจาในการนําชีวิตของเราก็คือ การเปลี่ยนแปลง

ชีวิตของเราจากภายใน ซึ่งจะมีผลปรากฏออกมา

ภายนอกคือ ชีวิตของเราจะคอยเปนเหมือนชีวิตของ

พระเยซูเจาขึ้นทุก ๆ วัน ตรงกับคําสวดที่วา “โปรด

ประทานพระจิตของพระองคและสรรพสิ่งจะอุบัติ

ขึ้นมา แลวพระองคจะทรงเนรมิตแผนดินขึ้นใหม” 

แผนดินใหมก็คือ ชีวิตของเราแตละคน เมื่อชีวิตของ

เราเปลี่ยนไปเปนชีวิตของพระเยซูเจาแลว เราแตละ

คนก็จะคอย ๆ เปลี่ยนแผนดิน และสภาพแวดลอม

ที่เราอาศัยอยูใหเปนแผนดินและสภาพแวดลอม

ใหม (ที่มา Website - http://www.assumption-

cathedral.com) 

 นอง ๆ เยาวชนครับ พระจิตเจาทรงเสด็จมา

ประทับอยูทามกลางเราแลว พระองคทรงมีบทบาทใน

ชีวิตของเรามากนอยเพียงใด เรายอมเปดใจใหพระองค

เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหรือไม อยางไร ลองถามใจ

เราดูนะครับ แลวพบกันใหมกับเสียงเยาวชนฉบับหนา 

สวัสดีครับ
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 “ผีเพลง” ช่ือหนังสือของสิเหร ไมนาเช่ือวาฉบับพิมพคร้ังแรกถูกบันทึก

ไววา ป พ.ศ. 2523 หนังสือเลมนี้กําเนิดขึ้นในปที่ผมอายุได 13 ขวบ แตฉบับ

ที่วางอยูขางกายคือฉบับตีพิมพครั้งที่ 5 ณ ป พ.ศ. ปจจุบัน ผมเชื่อวาผมมี

หนังสือเลมน้ีอยางนอย 2-3 เลม ตามกรรมตามวาระ อานจากท่ีไมรูจักคนเขียน 

จนมาพบเจอตัวเปน ๆ เมื่อปสองปมานี้ หนังสือพาเราไปไกลกวาที่คิด แต

ความคิดของเราที่ไดรับจากการอาน ก็สงผลสะทอนไปมาในการงาน ในการ

ใชชีวิตของเรา

 คุณพอทานหนึ่งเคยถามผมในวันที่ผมวัยละออนกวานี้ คุณพอถาม

ผมวา “ถาคุณอายุมากกวานี้ คุณยังติดตามบทเพลง หรืออานหนังสือแบบ

วิจารณบันเทิงแบบนี้อีกไหม” ในวันนั้นผมจําไดวา ผมสับสน ไมแนใจวา มัน

จะเปนอยางไร ไดแตยอมรับความจริงวา วันเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงเรา หนาที่

การงาน อาจจะไมคืนวันเกาๆ ที่เรารูสึกสนุก ไดออกไปผจญภัย แมแคเพียง

ในสวนอักษร ผมจําไดวาคําตอบในวันนั้น ชางคลุมเครือยิ่ง แตคําตอบในวันนี้

มันชัดเจนแลว “ผมยังติดตามความเคลื่อนไหวของวงการเพลง ภาพยนตร 

หนังสือ เพราะมันกลายเปนงานอภิบาลในชีวิตพระสงฆที่ตองทํางานสื่อมวลชน

ไปแลว”

 พระคารดินัลเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆ-

มณฑลกรุงเทพฯ ไดแจงใหสัตบุรุษทราบในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์กับพิธีเสกน้ํามัน

ในปนี้วา ตั้งแตวันที่ 4 กรกฎาคม ของปนี้ เราจะเริ่มนับถอยหลังสําหรับกิจกรรม 

“350  การสถาปนามิสซังสยาม” (ซึ่งจะตรงกับวันที่  4 กรกฎาคม 2019) 

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เตรียมกิจกรรมไวหลายอยางเพื่อใหสอดรับ

กับการเคลื่อนไปในงานระดับชาติ หรืองานในระดับภาคสวนสังฆมณฑล กลุม 

องคกร  เวลาทํางานผมชอบทดไวเสมอวาอะไรทําไดก็ทําไปกอน เพราะงาน

ศิลปะมักไมเปดโอกาสใหเราล็อคเวลากันอยางชัดเจน มันคิดจะมามันก็มา แลว

ในที่สุดผมก็เริ่มงานแรก ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ดวยสิ่งที่ถนัดและใกลตัว นอกจาก

งานเขียนแลว คือการแตงเพลง

 ภาคเชาของวันหนึ่งผมนัดโซ อีทีซี นักดนตรีหนุมไฟแรง ที่สราง

ชื่อเสียงในแวดวงสังคมนักเพลง ถึงบทเพลงที่มีคุณภาพ และคอนเสิรต

ที่หลายคนอยากดูวงหนึ่ง เราเคยทํางานรวมกันแลว ผมมีเนื้อหา โซมีทํานอง

หลังจากนั้นคือแรงบันดาลใจและการนําทางของพระ โซแนะนําผมวา พอลอง

เอาแนวเพลงที่พอชอบ หรืออยากใหเปนมา วันนั้นผมนึกถึงซีดี  3 ชุดนี้ 

ชุดแรก เปนแรงบันดาลใจที่ไดจากการไปประชุมซิกนิสเวิลดที่ประเทศแคนาดา

การประชุมแบบนี้ ถาผมมีเวลาสวนตัวยอนกลับมาอีกที ผมมักจะเลือกไปวัด

อาสนวิหาร หรือมหาวิหารตาง ๆ ที่นี่ก็เชนกัน ผมเขาไปที่อาสนวิหารของ

เมืองที่จัดประชุมผมหนีบซีดีเพลงชุดที่พูดถึงการเขามาแพรธรรมท่ีนี่ของ

คณะ MEP ผมฟงทบทวนอยูชวงเวลาหนึ่ง แมรูวาไมเขาใจภาษา แตทวงทํานอง

เหมือนที่ใจตองการ อีกชุดเปนเพลงโคเวอรของ  Olivia Ong  นาจะชื่อเพลง 

Fall in Love เมโลดี้สวยมาก แตติดปอบ และในที่สุดก็มาลงตัวกับบรรยากาศ

ในแบบเพลงของ โนเอล คาบาออน ศิลปนฟลิปปนสที่ผมติดใจสไตลงานเพลง

ของเขาแบบวางไมลง เราเริ่มเพลงใหมดวยประโยคที่วา

“1. ขอบฟา และทองทะเล  ที่ไกลสุดตา

ความหวัง มุงมั่นในใจ  พรอมกาวไปแพรธรรม

2. (สู)แผนดิน กําเนิดเรื่องราว ที่เปนความหวัง

(เมื่อ)องคพระคริสต       สถิตทามกลาง

เปลี่ยนความอางวาง            เปนรักยิ่งใหญ

 ภาพการลองเรือเควงควาง ผานแผนฟาที่กวางใหญของบรรดามิชชัน-

นารี ความโคลงเคลงของเรือที่มาจากคลื่นลม คงเซาะกรอนความหวัง และ

ไขรหัส 350 เปิดกลองเพลงใหม
ความฝนของพวกเขา และการไดขาววาประเทศท่ีปรารถนาจะเดินทางไปมีปญหา

หนักอึ้ง เมื่อความหวังเหมือนอยูหางไกล ศรัทธาจึงมาชวยตอเติม การนําทาง

ของพระก็ปรับทิศ บิดหางเสือสูแผนดินที่แมไมไดตั้งใจ แตก็พรอมและเปด

ประเทศสูชาวตางชาติ ที่สุดกลับใหกําเนิดเรื่องราว ความหวังดุจเดียวกัน เมื่อ

ศาสนาคริสตคอย ๆ ลงรากปกฐาน ความเหนื่อยออนอาจไมไดจางหายไปไหน 

แตความสุขใจไดเกิดขึ้นแลว

“(รับ) เราจะสรรเสริญพระองค  ขอพรจากพระองค

ทุกกาวที่เดินใหมั่นคง  บนทางความจริง

(และ)ชีวิต เพื่อพระองค          ขอเปนดั่ง พระประสงค

ขอมีพระองค           อยูนิจนิรันดร

อัลเล เฮ ลู ฮู ยา   รองอัลเล ลูยา

ทุกกาวที่เดินมั่นคง  บนทางความจริง

อัลเล เฮ ลู ฮู ยา   รองอัลเล ลู ฮู ยา

ขอมีพระองค                              อยูนิจนิรันดร”

 ไมมีเพลงบทไหนที่จะไพเราะเทา บทเพลงที่ชุมชนขับรองรวมกัน เพื่อ

สรรเสริญพระ ในทอนรับนี้ เราแทนความรูสึกแหงความชื่นชมยินดี การขับรอง

บทเพลงรวมกัน การสรรเสริญพระ มีคําที่ซอนไว ในเนื้อหาคําสอนที่บอกวา 

พระเยซู เปนหนทาง ความจริงและชีวิต และเสียงโหรองอัลเลลูยา แทนชัยชนะ 

แทนความชื่นชมยินดี

“3. เติบโต และเกิดผล  ยั่งยืน ตอไป

ความรัก คงอยูทามกลาง  (ก็)พรอม  กาวไปดวยกัน

 4. วันพรุงนี้                จะเกิดอะไร

แตความรัก                              พระองคนําพา....

ผานวันคืน                                   ดวยพระเมตตา...คุมครอง”

 เราปดจบบทเพลงบทนี้ดวยผลที่เกิดขึ้น เหมือนผูหวานออกไปหวาน

เมล็ด เมล็ดที่ตกอยูในพื้นดินใดยอมใหผลอยางนั้น วาระนี้อาจเปนวาระแหง 

350 ป แตทายาททางความเชื่อของเรา อาจมีโอกาสเฉลิมฉลองปที่ 400, 450

หรือมากกวานั้น ยอมไมอาจหยั่งรูได แตรูแควา ความรักของพระองคจะนําพา

ผานวันคืน ดวยการคุมครองจากพระเมตตาของพระองค

 วันนั้นผมออกจากจุดที่เราแตงเพลงกันสักประมาณ  20.00 น. กวา 

หรืออาจมากกวานั้น มึน ๆ งง ๆ เดินมาเรียกแท็กซี่จากพระราม 9 กลับ

อาสนวิหารอัสสัมชัญ เมื่อไดเพลงที่มิกซมาคราว ๆ ก็ฟงทบทวน และในที่สุดก็

บันทึกไวอีกวา

 “เนื้อรอง-ทํานอง คุณพออนุชา ไชยเดช - โซ ETC (วันที่ 13/3/2018

ตรงกับปที่ 5 ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส) 

 คําอุทิศ... เพ่ือมิชชันนารีท่ีไดลงรากปกฐาน ทางความเช่ือใหกับคริสตชน

ในประเทศไทย และสรางสรรควิทยาการความรูสูสังคมไทยของเรา จนเติบโต 

และขยายอาณาจักรแหงความรักของพระเจา ตอไปในกิจการตาง ๆ ของศาสนา

และในชีวิต เปนตน สําหรับเหตุการณครบ 350 ป พระศาสนจักรคาทอลิก

ในประเทศไทย และ 100 ป นิตยสารคาทอลิกอุดมศานต”

 หลังจากนั้นไมนาน โซ ก็โทรมาบอกขาวดีกับผมวา “คนที่ไดแชมป 

The Mask Singer  ซีซั่นแรก ที่เขาใสหนากากทุเรียน จะมาขับรองเพลงนี้ให

เรา...”

 เสียงคลื่นรอบขาง ไมสามารถรบกวนเสียงที่ชัดเจนที่สุดได เมื่อมันเปน

น้ําพระทัยของพระ พระองคจะทรงนําทางเราเอง

บรรณาธิการบริหาร

 



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 16-17 ประจำาวันที่ 15-28 เมษายน 2018 หน้า 19

“อาลัยรัก” คุณพ่อจำาเนียร กิจเจริญ เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ 

แอนโทน ีเดช บลุสุข อดตีผูก้อ่ตัง้แมคโดนลัดใ์นไทย วนัพฤหสับดทีี ่1 มนีาคม 

2018 ที่วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี หลังพิธีเคลื่อนศพไปฝังที่สุสานศานติคาม 

สามพราน คุณเดชเสียชีวิตกะทันหันด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อเย็นวันท่ี 

23 กุมภาพันธ์  2018 รวมอายุ 68 ปี 

“ฉลองวัด” คุณพ่อยอห์น สมพงษ์  เตียวตระกูล, C.Ss.R. เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้ ต.ชัยพร อ.เมือง 

จ.บึงกาฬ และฉลอง 70 ปี คณะพระมหาไถ่ที่ทำางานในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 

24 มีนาคม 2018 

“ประชุม” เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2018 คณะกรรมการอำานวยการ แผนก

ครอบครัว สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดประชุมครั้งที่ 1/2018  

ทีบ่า้นมารดาพระสงฆ ์ สงัฆมณฑลอดุรธาน ี เพือ่ทบทวนการดำาเนนิงานป ี2018  

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม 34 ท่าน จาก 9 สังฆมณฑล และองค์กรที่ทำางาน

ครอบครัว    

“สัมมนาฟ้ืนฟูจิตใจ” คุณเกษร ว่องประชานุกูล ประธานคณะมนตรี 

สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาฟื้นฟูจิตใจ

สมาชิกวินเซนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ที่สำานักงานกลางคณะภคินีผู้รับใช้ 

ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24-25 

กุมภาพันธ์ 2018  โดยคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม จิตตาธิการสมาคมฯ บรรยาย

หวัขอ้ “ประจกัษ์พยาน งานวนิเซน” การสมัมนาครัง้นี ้ คณุพอ่นท ีธรีานวุรรตน ์ 

จิตตาธิการวินเซนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  คุณพ่อยอห์น ตามาโย เจ้าอาวาส

วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน  คุณสันติ แสงนคร นายกสมาคมนักบุญวินเซน 

เดอปอล และทีมงานวิทยากรของสมาคมฯ ได้เดินทางไปร่วมแบ่งปันให้ความรู้

และขอ้คดิถงึวธิกีารดำาเนนิงานชว่ยเหลอืผูย้ากไรต้ามจติตารมณข์องทา่นนกับญุ

วินเซนเดอปอล องค์อุปถัมภ์ของสมาคมฯ และตามแนวทางของท่านเฟรเดอริก 

โอซานัม ผู้ก่อตั้งสมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 52  ร่วมยินดีในอนุกรม

“วรรณศิลป์อุชเชนี ปี 2” คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล ประธาน

คณะกรรมการอำานวยการ โครงการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี”   

จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมงานโครงการประกวด “วรรณศิลป์อุชเชนี ปี 2” 

ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในหัวข้อ “เพียงแค่เม็ดทราย” เพื่อระลึกถึงผลงานทรงคุณค่าของ “อุชเชนี”  

อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวี

นิพนธ์) ประจำาปี 2536 จัดประชุมเตรียมงาน โดยมีคุณพ่ออนุชา ไชยเดช  

เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม คุณวันทนีย์ นามะสนธิ พ.ต.ปานสรวง  

ชุมสาย ณ อยุธยา อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ชมัยภร  

แสงกระจ่าง คุณกนกวลี พจนปกรณ์ คุณณรงค์ฤทธ์ิ ยงจินดารัตน์  

ร่วมประชุม วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2018 ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์

คุณพ่อวัฒนศักดิ์ อธิการเจ้าคณะแขวง
คณะสงฆ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ 

 คณะสงฆ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ (อ่านต่อหน้า 16)

เสวนาความสมัพนัธท์างศาสนาสากล เพือ่สนัตภิาพท่ียัง่ยนืของโลก
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (อ่านต่อหน้า 4)

ความรัก และการรับใช้ ดุจนายชุมพาตลอด 60 ปี

เพื่อนร่วมรุ่นพระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู

สอนคำาสอนในวัยเด็กพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

เป็นลุง เป็นพ่อ เป็นเพื่อน เป็นพี่ของพวกเราพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

และบรรดาสัตบุรุษ

เป็นคอลัมนิสต์อุดมศานต์นิตยสารคาทอลิก

ที่มีผู้คนติดตามอย่างสม่ำาเสมอ

เป็นผู้เฒ่าที่ไม่ตกยุคยังใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างแคล่วคล่อง 

และใช้เพื่องานแพร่ความดีงาม

ขอบคุณความเป็นทั้งหมดของคุณพ่อ

ร่วมยินดีในทุกสิ่งที่พระได้มอบผ่านทางชีวิตของคุณพ่อ


