
“พระเยซูเจาทรงหยิบขนมปงข�้น ทรงขอบพระคุณพระเจา
แลวทรงแจกจายใหแกผูที่นั่งอยูตามที่เขาตองการ”

(ยอหน 6:11)

ฉบ
ับท

ี่ 3
2 

ปร
ะจ

ําว
ันท

ี่  5
-1

1 
สิง

หา
คม

 2
01

8

U
D

O
M

SA
R

N
 W

EE
KL

Y

วัน
สื่อ

มว
ลช

น
สา

กล
 ค

รั้ง
ที่ 

52
“ค

วา
มจ

ริง
จะ

ทํา
ให

ทา
น

เป
นอ

ิสร
ะ”

 (ย
อห

น 
8:

32
)

วัน
อา

ทิต
ยท

ี่

 5
 ส

ิงห
าค

ม 
20

18

ขา
วเ

ท็จ

แล
ะก

าร
สื่อ

ขา
ว

เพ
ื่อส

ันต
ิภา

พ

สัง
ฆม

ณ
ฑล

สุร
าษ

ฎร
ธา

นี
เจ

าภ
าพ



ปที่ 42 ฉบับที่ 32 ประจําวันที่ 5-11 สิงหาคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 2

 

สามเณรเปาโล ชัยเฉลิม สามเณรมัทธิว วรวุฒิ  สามเณรอันตน ภัทรติยะ 
สามเณรยอหน บอสโก

วัชรพล  
สามเณรเปาโล

พัฒนพงษ 
สามเณรยอหน บอสโก 

สุภชัย

สามเณรโทมัส เธียรชัย 

สถาบันแสงธรรมบวช 18 สังฆานุกร วันเสารที่ 18 สิงหาคม 2018 
(อานตอหนา 13)

สามเณรฮีลารี สมพร สามเณรยอแซฟ นนทชยั
สามเณรฟรงัซสิอสัซซีี 

ยทุธการ
สามเณรฟรงัซสิอสัซซีี 

ชยัณรงค สามเณรนโิคลสั พรสทิธิ์ 

สามเณรสเตเฟน วุฒิชัย สามเณรแอนดรูว มานพ
สามเณรสเตเฟน 

บรรเจิด
สามเณรเปาโล

อุดมศักดิ์ สามเณรยอแซฟ ชัยธวัช สามเณรยอแซฟ อภิชาติ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2018 ศาสนิกชนคาทอลิกชาวลาว นําโดยพระคารดินัล

หลุยส มารีย หลิ่ง มังคะเนคุน และทีมงาน มอบเงินชวยเหลือ 40 ลานกีบ 

(160,000 บาท) พรอมดวยเครื่องอุปโภค-บริโภค แกผูประสบภัยพิบัติที่แขวง

อัตตะปอ ในเขตมิสซังปากเซ

รวมนํ้าใจไทยชวยพี่นองลาว  
ผูแทนคาริตัสไทยแลนดจากสังฆมณฑลอุบลราชธานีและอัครสังฆมณฑล

ทาแร-หนองแสง เดินทางไปยังสํานักมิสซังปากเซ (อานตอหนา 13)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 32 ประจําวันที่ 5-11 สิงหาคม 2018 หนา 3

พระวาจาของพระเจา : 

ขณะที่ เป โตรอยู ที่ ล าน

ขางลาง หญิงรับใชคนหนึ่ง

ของมหาสมณะมาที่นั่น 

เมื่อเห็นเปโตรกําลังนั่ง

ผิงไฟอยู ก็จองมองเขา

และพูดวา “ทานอยูกับเยซ ู

ชาวนาซาเร็ธดวย” แต

เปโตรปฏิเสธวา “ฉันไมรู 

และไมเขาใจวาทานพูด

เรื่องอะไร” แลวจึงเดินไป

ที่ทางเขา ไกก็ขัน หญิง

รั บ ใช ยั งคง เห็ น เป โตร

จึงบอกคนที่ยืนอยูที่นั่น

วา “คนนี้เปนคนหนึ่งใน

พวกของเขาดวย” แต

เปโตรปฏิเสธอีก ตอมา

ขาพเจาไมรูจักคนนี้ (2) 
โดย  ผศ. อารมณ พูลโภคผล

(อานตอหนา 11)

ไมนาน  คนที่ยืนอยูที่นั่นกลาวกับเปโตรวา “ทานเปนคนหนึ่งในพวกเขาแน ๆ  

เพราะทานเปนชาวกาลิลี” แตเปโตรเริ่มสบถสาบานอยางแข็งขันวา “ขาพเจา

ไมรูจักคนที่ทานกําลังพูดถึง” ทันใดนั้นไกก็ขันเปนครั้งที่สอง เปโตรจึงระลึก

ถึงคําที่พระเยซูเจาตรัสไวแกตนวา “กอนไกจะขันสองครั้ง ทานจะปฏิเสธเรา

สามครั้ง” แลวเขาก็รองไห (มก 14:66-72) 

 บทเรียนจากการที่เปโตรไดอยูกับพระเยซูเจาอยางมิตรสหายตลอดเวลา

สามป แตเกิดวิกฤตเพียงชั่วคืนเดียวเขาก็บอกวาไมรูจักพระองค ไดเปนบทสอน

สําคัญของการเปนศิษยของพระเยซูเจา เมื่อผมมาอานชีวิตดวยแสงสวางของบทเรียน

นี้ ก็พบวา ผมไดรับสิ่งดีตาง ๆ  ที่ชื่นชอบมากมายในชีวิต ในชวงเวลาเหลานั้น ผมรูสึก

วาความเชื่อเขมแข็งดี มีความศรัทธา มีความชื่นชมยินดี มีความกระตือรือรนในการ

ฟงพระวาจาของพระเจาและปฏิบัติศาสนกิจ ในการรวมพิธีบูชาขอบพระคุณ ในการ

รับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท สามารถสวดลูกประคําไดดี อธิษฐานภาวนาไดดี แต

เมื่อผมตองประสบกับปญหา ความทุกขยากลําบาก เกิดพายุรุนแรงมากในชีวิต เกิด

คลื่นสูงมากจนมองไมเห็นเรือ (มธ 8:24) ผมก็เปนโรคความจําเสื่อม ลืมสิ่งดีตาง ๆ 

และความชื่นชอบที่เคยมี รางกายและจิตใจกลับออนกําลัง หมดแรง ทุกสิ่งดูอางวาง 

นาเหนื่อยหนาย การอธิษฐานภาวนาเต็มไปดวยความวอกแวกอยูกับเรื่องที่กําลังวิตก

กังวล กําลังกลัว ความเชื่อซึ่งเคยดูเหมือนเขมแข็ง กลับออนกําลังลง คิดคํานึงถึง

แตตนเองและปญหาของตนเอง ไมอยากใหตนเองตองพบกับความทุกขยากลําบาก 

เพราะตองการรักษาชีวิตของตนใหรอดพน ผมตองการรูจักแตพระเยซูเจาที่ประทาน

สิ่งดี ๆ ตามความคิด ความตองการ และความชื่นชอบของผมมากกวา บทเรียน

จากเปโตรไดดึงความคิดผมกลับมาดวยพระวาจาของพระเยซูเจาท่ีตําหนิเปโตรวา 

“เจาซาตาน ถอยไปขางหลัง อยาขัดขวาง เจาไมคิดอยางพระเจา แตคิดอยางมนุษย” 

(มก 8:33) พระเยซูเจาที่เปโตรประกาศความเชื่อ เปนพระเยซูเจาที่ทรงประกาศอยาง

เปดเผยชัดเจนวา “บุตรแหงมนุษยจะตองรับการทรมานอยางมาก จะถูกบรรดา

ผูอาวุโส มหาสมณะ และธรรมาจารยปฏิเสธไมยอมรับ และจะถูกประหารชีวิต แต

สามวันตอมา จะกลับคืนชีพ ถาผูใดอยากติดตามเรา ก็ใหเขาเลิกนึกถึงตนเอง ใหแบก

กางเขนของตน และติดตามเรา ผูใดใครรักษาชีวิตของตนใหรอดพน จะตองสูญเสีย

ชีวิตนั้น แตถาผูใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา และเพราะขาวดี ก็จะรักษาชีวิตได” 

(มก 8:31, 34-35) สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 อธิบายวา คําประกาศ

ความเชื่อของเปโตร สามารถเปนที่เขาใจอยางถูกตองได เพียงในบริบทของ คํากลาว

ทํานายของพระเยซูเจาถึงพระทรมาน และพระวาจาของพระองคเกี่ยวกับวิถีทางของ

สาสนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
โอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 52

“ความจริงจะทําใหทานเปนอิสระ” (ยอหน 8:32)

ขาวเท็จและการสื่อขาวเพื่อสันติภาพ
บาทหลวงภฤศ ทิพยทอง, C.Ss.R. ถอดความ

พี่นองชาย-หญิงที่รัก

การสื่อสารเปนสวนหนึ่งของแผนการของพระเจาสําหรับพวกเราทุกคน 

และเปนหนทางที่สําคัญในการมีประสบการณในสัมพันธภาพกับพระองค การที่

พวกเราถูกสรางใหมีพระฉายาลักษณขององคพระผูสราง พวกเราจึงสามารถที่จะ

แสดงออกและสามารถแบงปนทกุสิง่ทีเ่ปนความจรงิ เปนสิง่ด ี และมคีวามสวยงาม 

พวกเราสามารถที่จะบรรยายถึงประสบการณสวนตัว และโลกที่อยูรอบตัวเรา และ

นั่นก็เปนการสรางความทรงจําทางประวัติศาสตรและความเขาใจในบรรดา

เหตกุารณทีเ่กดิขึน้ แตเมือ่พวกเราไดพายแพตอความหยิง่จองหองของตวัเองและ

ความเห็นแกตัว พวกเราจึงไดบิดเบือนหนทางที่เราจะใชความสามารถของตนใน

การสื่อสารไป สิ่งนี้สามารถเห็นไดในอดีตกาลจากพระคัมภีรในเรื่องราวของกาอิน

กับอาแบล และหอบาเบล (อาง ปฐมกาล 4:16-11:1-9) ความสามารถที่จะ

บิดเบือนความจริงเปนสิ่งที่แสดงถึงความออนแอของพวกเราทั้งที่เปนสวนตัว

และสวนรวม ในทางตรงกันขาม เมื่อเราไดซื่อสัตยตอแผนการของพระเจาแลว 

การสื่อสารนั้นก็จะเปนการแสดงออกที่เกิดผลดีในแงของหนาที่ในการคนหา

ความจริงและการเจริญรอยตามความดีงาม

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในโลกปจจุบันของการสื่อสารและระบบ

ดิจิทัล พวกเราเผชิญกับการแผขยายของสิ่งท่ีเรียกกันวา “ขาวเท็จ” สาสน

วันสื่อมวลชนสากลครั้งนี้จึงเรียกรองถึงการไตรตรอง ซึ่งพอไดตั้งใจที่จะกลับไป

ยังประเด็นเรื่องของความจริง ที่ไดถูกกลาวถึงในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะ-

ปาปาเปาโล ที่ 6 ในสาสนวันสื่อมวลชนสากลประจําป 1972 หัวขอ “สื่อสาร

สังคมเพื่อการรับใชความจริง” ในโอกาสนี้ พอขอรวมแบงปนในความรับผิดชอบ

รวมกันของพวกเราในการยับยั้งการแพรกระจายขาวเท็จ และการใหศักดิ์ศรีแก

การสื่อขาว รวมทั้งหนาที่ความรับผิดชอบของผูสื่อขาวแหงความจริง

1. อะไรคือ “ความหลอกลวง” ที่เกี่ยวกับขาวเท็จ คําวา “ขาวเท็จ” 

ไดเปนประเด็นหลักในการสนทนาและโตเถียงกันมาตลอด โดยทั่วไปไดกลาวถึง

การแพรกระจายของการใหขอมูลที่ผิดในสื่อออนไลนหรือในสื่ออื่นๆ  โดยจะตอง

จัดการกับการใหขอมูลที่ผิดที่ไมเปนความจริงและไมมีอยูจริง หรือการบิดเบือน

ขอมูลใหแกผูรับขาวสารและการคุมความคิดของผูอานขาวสาร การแพรกระจาย

ของขาวเท็จนี้สามารถเปนเรื่องการทําใหสําเร็จตามเปาหมายเฉพาะที่ตั้งไวได 

หรือเปนการโนมนาวขอตกลงทางการเมืองและผลประโยชนทางเศรษฐกิจได

ทั้งสิ้น 

อันดับแรกในการเกิดผลของขาวเท็จก็คือการลอกเลียนแบบที่เหมือน

กบัขาวจริงท่ีดเูหมอืนวามเีหตผุล ตอมาคือขาวเทจ็ทีน่าเชือ่ถอืนีเ้ปนทีค่อยจับจอง

ที่จะทําใหผูคนมาสนใจโดยการนําเสนอทัศนคติแบบท่ัวไป อคติท่ัวไปในสังคม 

และสรางอารมณความรูสึกรวมของผูคน อยางเชน ความวิตกกังวล การดูถูก

ดูแคลน ความโมโห และความไมพออกพอใจ ความสามารถของการแผขยาย

ของขาวเท็จน้ีเกดิขึน้บอยโดยการควบคมุโดยการใชส่ือเครอืขายสงัคม และวถิทีาง

การแพรกระจายนั้น เรื่องไมจริงนี้สามารถแพรกระจายไปไดอยางรวดเร็ว แมแต

ขอมูลการโตแยงท่ีนาเช่ือถือยังไมสามารถควบคุมตอความเสียหายที่เกิดข้ึนไป

แลวไดเลย 

ความยากลําบากของการเปดเผยและขจัดขาวเท็จน้ีคือความเปนจริง

ท่ีวาหลายคนแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งไมยอมรับทัศนคติและ

ความเห็นท่ีแตกตางของคนอื่น การใหขอมูลที่ผิดเกิดขึ้นไดโดยการขาดการ

เผชิญหนาที่ดีกับแหลงขอมูลอื่น ที่สามารถขจัดอคติและเสริมสรางการพูดคุยกัน
(อานตอหนา 4)



ปที่ 42 ฉบับที่ 32 ประจําวันที่ 5-11 สิงหาคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 4

สาสนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (ตอจากหนา 3)

ที่จะเกิดผลดีตามขึ้นมาได  แตที่จริงแลวสิ่งนี้ก็ไดกลับกลายเปนความเสี่ยงท่ีใหผูคน

ไมอยากที่จะรวมกันที่จะแผขยายของอคติและความคิดที่เลื่อนลอย ความรายแรงของ

ขอมูลขาวสารที่ผิดนี้เปนการทําใหผูอื่นเสื่อมเสีย แสดงตัวเองวาเปนศัตรู จนถึงขั้น

ที่ทําตัวเองใหชั่วรายและปลุกระดมใหเกิดความขัดแยงขึ้น ขาวเท็จนี้เปนสัญลักษณ

ของความใจแคบ หุนหันพลันแลน และเพียงตองการที่จะแผขยายความหยิ่งยโส และ

ความเกลียดชัง นั่นเปนผลสุดทายของการโกหกหลอกลวง

2. พวกเราจะรูวาเปนขาวเท็จไดอยางไร ไมมีใครในพวกเราสามารถรูสึก

เพิกเฉยตอการที่จะตอบโตการพูดเท็จหลอกลวงเหลานี้ได  นี่ไมใชเรื่องงายเลย เพราะ

การบิดเบือนขอมูลมักเปนไปตามคําของสํานวนที่หลอกลวงและเขาใจผิดโดยเจตนา 

ในบางครั้งการใชกลไกทางจิตวิทยาท่ีซับซอน เปนท่ีนาช่ืนชมวาไดมีการสรางความ

พยายามในการสรางแผนการเรียนการศึกษาที่มุงชวยใหผูคนตีความและประเมิน

ขอมูลท่ีไดรับจากสื่อสารมวลชน และยังไดสอนใหพวกเขามีสวนรวมเปดโปงการให

ขาวเท็จที่หลอกลวง มากกวาการไมเจตนาที่จะเผยแพรขอมูลที่บิดเบือน เปนที่นา

ชืน่ชมเชนเดยีวกันวามสีถาบัน และริเริม่มกีฎหมายทีจ่ะมุงมัน่พัฒนากฎระเบยีบสาํหรับ

การควบคุม ปรากฏการณที่เกิดขึ้น ที่จะกลาวไมไดเลยจากการทํางานของบริษัทงาน

เทคโนโลยีและสื่อ ในการมาพรอมกับกฎเกณฑใหมสําหรับการตรวจสอบตัวตนสวน

บุคคลที่ซอนอยูหลังภาพมากมายที่ปรากฏออกมาทางสื่อดิจิทัล

แมกระน้ันการปองกันและการจําแนกแยกแยะในแนวทางการสรางขอมูล

บิดเบือนไดถูกเรียกรองใหมีกระบวนการตรวจสอบท่ีลึกซึ้งและรอบคอบในการ

แยกแยะ พวกเราจําเปนตองเปดโปงสิ่งที่อาจเรียกไดวา “เลหกลของงู” ที่ใชโดยผูได

ที่แอบซอนตัวเพื่อหาเวลาและสถานการณเหมาะสมในการโจมตี นี่คือแผนการที่ใช

โดย “งูเจาเลห” ในหนังสือปฐมกาลตอนแรกเริ่มของมนุษยชาติ งูนั้นไดสรางขาวเท็จ

ขึ้นเปนครั้งแรก (อาง ปฐมกาล 15-3:1) ซึ่งการเริ่มตนประวัติศาสตรที่นาเศราของ

ความผิดบาปของมนุษย ที่เริ่มตนกับพี่นองคูแรก (ปฐมกาล 4) และตามมาดวยความ

ชั่วรายอื่น ๆ นับไมถวนที่มนุษยกระทําตอพระเจา ตอเพื่อนบานตอสังคม และตอ

สิ่งสรางของพระเจา วิธีการเจาเลหนี้เรียกวา “บิดาของการพูดเท็จ” (ยอหน 8:44) 

และไดมีการกระทําตามในรูปแบบที่หลอกลวงอยางแนบเนียนและเปนสิ่งท่ีอันตราย 

เหมือนกับหนอนที่ชอนไชเขาสูหัวใจดวยขอความโตแยงท่ีผิดเพี้ยนและขอความ

ยั่วยวนชวนใหหลงใหล

ในเรื่องราวของบาปกําเนิด งูไดลอลวงโดยเขาทางเพศหญิงโดยแสรงทําเปน

เพือ่นของเธอ เปนหวงเรือ่งการเปนอยูของเธอ และเริม่ตนดวยการพูดบางสิง่บางอยาง

ที่เปนแคความจริงบางสวนเทานั้น “จริงหรือที่พระเจาตรัสหามวาอยากินผลจากตนไม

ใด ๆ ในสวนนี้” (ปฐมกาล 3:1) ในความเปนจริงพระเจาไมเคยบอกอาดัมไมใหกิน

จากตนไมใด ๆ เลย แตจากเพียงตนเดียวเทานั้น “แตอยากินจากตนไมแหงความรูดี

รูชั่ว” (ปฐมกาล 2:17) ผูหญิงพูดแกไขในสิ่งที่งูพูด แตไดทําใหตัวเองตกอยูในการ

ยั่วยุของงูนั้นวา “แตผลไมที่อยูกลางสวนเทานั้น พระเจาตรัสสั่งหามวา “อยากิน

หรือแตะตองเลย มิฉะนั้นทานจะตองตาย” (ปฐมกาล 3:2) คําตอบของเธอถูกตีความ

ในแงของกฎและในแงลบ หลังจากฟงงูนั้นและยอมใหตัวเองถูกลอลวงดวยคํากลาว

เท็จจริงนั้น ผูหญิงก็ไดทําผิด โดยเธอที่เชื่อในคําพูดยืนยันของงูที่บอกวา “ทานจะ

ไมตายดอก” (ปฐมกาล 3:4)

การทําลายลาง ของผูลอลวง ไดนําความจริงที่ปรากฏไดวา “พระเจาทรงทราบ

วา ทานกินผลไมนั้นวันใด ตาของทานจะเปดในวันนั้น ทานจะเปนเหมือนพระเจา 

คือรูดีรูชั่ว” (ปฐมกาล 3:5) พระดํารัสของพระเจานั้นหมายถึงสิ่งที่ดีของพวกเขา

คือความเสื่อมเสียโดยไปเชื่อถึงคําพูดลอลวงของศัตรู: “หญิงเห็นวาตนไมนั้นมีผล

นากิน งดงามชวนมอง” (ปฐมกาล 3:6) พระคัมภีรตอนนี้นํามาแนวทางสองสวาง

ในประเด็นสําคัญสําหรับการไตรตรองของพวกเราที่วา ไมมีสิ่งใดเชนการบิดเบือนที่

ไมเปนอันตราย  ตรงกันขามไปเชื่อในความเท็จอาจสงผลรายแรง แมกระทั่งวาสิ่งนั้น

เหมือนจะบิดเบือนความจริงเล็กนอย แตมันก็ไดสงผลรายไดเชนกัน

สิ่งที่เปนความเสี่ยงคือความโลภของเรา ขาวเท็จมักจะแพรกระจายไปอยาง

รวดเร็วจนยากที่จะหยุดยั้งได ไมใชเพราะเปนความรูสึกของการแบงปนกันที่ทําให

เกิดขึ้นในสื่อสารสังคม แตเปนเพราะความโลภความไมรูจักพอที่จะเกิดขึ้นไดงายใน

ตัวของมนุษยเองตางหาก เศรษฐกิจ และเปาหมายการจัดการควบคุมไดเสริมสรางการ

ใหขอมูลที่เปนเท็จ ที่มีรากเหงามาจากความกระหายหาอํานาจ มีความปรารถนาที่จะ

ครอบครอง และความเพลิดเพลินพึงพอใจ ซึ่งทายที่สุดจะทําใหเราตกเปนเหยื่อของ

สิ่งที่นาสลดใจมากยิ่งขึ้น อํานาจแหงการหลอกลวงของปศาจไดทําใหเกิดการโกหก

จากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่ง เพื่อจะไดปลนเสรีภาพภายในตัวของเรา นั่นจึงเปน

เหตุผลที่การศึกษาเพื่อความจริงนั้นหมายถึงการสอนใหผูคนวิธีแยกแยะไตรตรอง

และเขาใจความตองการอยางลกึซึง้ และความโนมเอยีงในใจของเรา เพ่ือมใิหเราสญูเสยี

ความดีงามและการพายแพตอการประจญ

3. ความจริงจะทําใหทานเปนอิสระ (ยอหน 8:32) ความสกปรกโสโครก

ท่ีเกิดขึ้นอยูเร่ือยมาโดยการใชภาษาที่หลอกลวงสามารถทําใหคอยๆ เกิดความมืด

กับชีวิตภายในจนจบชีวิตของเราได ดอสโตเยฟสกีไดใหขอสังเกตผานงานประพันธ

ของทานวา “คนที่โกหกตัวเองและคอยฟงแตคําโกหกของตัวเองจนกระทั่งพวกเขา

ไมสามารถแยกแยะความจริงภายในตัวพวกเขาเองหรือรอบตัวพวกเขาดวย พวกเขา

จะเสียความเคารพตอตัวเองและตอผูอื่น และการที่ไมมีความเคารพใดๆ นี้ พวกเขา

เลิกที่จะรักแตเพื่อที่จะไดครอบครอง และสูญเสียตัวตนของตัวเองที่ปราศจากความ

รักแตคิดเพียงเพื่อสนองตัณหาและความปรารถนาฝายเน้ือหนังของตนเองเพียง

อยางเดียว  และในท่ีสุดพวกเขาก็จมลงสูความคิดช่ัวรายที่ความหื่นกระหายเยี่ยง

สตัวปา ซึง่ท้ังหมดนีส้บืเนือ่งมาจากการทีค่อยแตโกหกผูอืน่และตอตนเอง” (อาง พีน่อง

คารามาซอฟ, II, 2)

ดังนั้นแลวเราจะปองกันตัวพวกเราเองไดอยางไร ยาแกพิษที่ดูรุนแรงที่สุดกับ

ไวรัสแหงความเท็จใหสะอาดบริสุทธิ์ไดดวยโดยความจริง ในคริสตศาสนาความจริง

ไมไดเปนแคเพียงความเปนจริงในแนวความคิดที่เกี่ยวกับวิธีที่เราตัดสินสิ่งตางๆ หรือ

กําหนดสิ่งเหลานั้นวาเปนความจริงหรือเท็จ  ความจริงไมใชแคเพียงการเปดเผยแสดง

ใหเห็นถึงสิ่งที่เก็บเปนความลับ คําวา “การเปดเผยความเปนจริง” จากภาษากรีก

โบราณ aletheia (จาก a-lethès แปลวา “ไมซอน”) อาจทําใหเราเชื่อถือได แตความ

จริงนั้นเกี่ยวของกับชีวิตทั้งหมดของเรา ในพระคัมภีร ความจริงประกอบดวยความ

รูสกึของการสนบัสนุน ความหนกัแนน และความไวใจ ดงัทีม่คีวามหมายของรากศัพท

ของคําวา อาแมน (Aman) ที่กลายเปนคําที่ใชในการแสดงออกในพิธีกรรมของ

พวกเราวา “อาแมน” ซึง่ความจรงินีคื้อสิง่ทีพ่วกเราสามารถเชือ่ถอืเพือ่ไมใหพลาดพลัง้

ลงไปได ในความรูสึกดานความสัมพันธนี้สิ่งเดียวที่เชื่อถือไดที่แทจริง และนาเชื่อถือ

เพียงหนึ่งเดียว พระองคผูเดียวเทานั้นที่พวกเราสามารถเชื่อถือได คือ องคพระเจา

ผูทรงชีวิต เหตุฉะนี้องคพระเยซูเจาสามารถตรัสไดวา “เราคือความจริง” (ยอหน 

14:6) พวกเราคนพบและคนพบอีกครั้งในความจริง เมื่อเราไดมีประสบการณกับตัว

เราเองในความจงรักภักดีและความเช่ือไววางใจในพระองคพระเจาหนึ่งเดียวท่ีทรงรัก

เรา เพียงสิ่งนี้เทานั้นที่สามารถปลดปลอยพวกเราใหเปนอิสระ “ความจริงจะทําใหทาน

เปนอิสระ” (ยอหน 8:32)

อิสรภาพจากการพูดเท็จหลอกลวง และการเสาะแสวงหาความสัมพันธ ทั้ง

สองสิ่งนี้เปนเสมือนสวนผสมที่ไมสามารถขาดหายไปไดหากคําพูดและการแสดงออก

ของพวกเรานั้นเปนจริง เปนของแท และเปนที่นาเชื่อถือ ในการใครครวญถึงความจริง

พวกเราจะตองไตรตรองถึงทุกอยางที่มุงสงเสริมความเปนหนึ่งเดียว และเสริมสราง

ความดีงามจากทุกสิ่งที่จะกอใหเกิดการแบงแยก การแบงฝกแบงฝาย และการเปน

ปรปกษตอกัน ดังน้ันแลวความจริงไมใชแคการยึดถือเม่ือความจริงน้ันถูกเรียกรอง

จากภายนอกเมื่อเปนสิ่งที่ไมใชเรื่องสวนตัว แตที่จริงแลวเปนความจริงที่ออกมาจาก

ความสัมพันธที่เปนอิสระระหวางบุคคลนั้นดวยการรับฟงซึ่งกันและกัน ไมมีทางเปน

ไดที่จะหยุดที่จะแสวงหาความจริง เพราะความเท็จหลอกลวงมักคืบคลานเขามาหา

พวกเราอยูตลอด แมวาเราจะคิดวาเราอยูสภาพท่ีเปนความเปนอยูจริงก็ตาม การ

โตเถียงที่ไมมีขอผิดพลาดจะสามารถนําไปสูขอเท็จจริงที่ไมสามารถปฏิเสธได แตถา

นํามาใชทํารายผูอื่นและทําลายชื่อเสียงของบุคคลนั้นใหเสื่อมเสียในสายตาของคนอื่น 

ถึงแมวาจะมีความถูกตองอาจจะปรากฏขึ้น แตมันก็ไมไดเปนความจริง เราสามารถ

เขาถึงและทราบถึงความจริงของขอความหรือบทความจากผลท่ีตามมาของขอความ

นั้น คือไมวาขอความหรือคําพูดจะทําใหเกิดการทะเลาะวิวาท  การแบงแยก การยั่วยุ

ใหยอมอยูใตอํานาจ หรือในทางตรงกันขาม ขอความนั้นจะเปนการสงเสริมการให

ขอมูลที่ดีและการไตรตรองที่เปนผูใหญที่นําไปสูการพูดคุยที่มีประโยชนและเกิดผลดี

อยางมากมาย

4. สันติสุขนั้นเปนขาวที่แทจริง

(อานตอหนา 7)
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ประกาศก
ในโลกปจจุบัน

10 กรกฎาคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 วันจันทรที่ 9 กรกฎาคม สมณทูตประจําประเทศ

นิคารากัว พระคารดินัลเลโอโพลโด เบรเนส และพระ

สังฆราชผูชวย ซิสวีโอ โฆเซ เบซ ไดรับการเยยหยัน

จากกลุมผูสวมผาปดหนาที่ชื่นชอบประธานาธิบดี

ดาเนียล ออรเตกา   มงซินญอร เบซ ไดแสดงบาดแผล

ท่ีแขนบนทวิตเตอรของทาน กลาววาทาน “ถูกตอยท่ีทอง”

และกลุมดังกลาวขโมย “กางเขนหอยคอพระสังฆราช”

ของทานไป ทานเลาวา   “ไมใชอะไรเลย บาดแผลนี้

เทียบเทากับความทุกขทรมานของชาวนิคารากัว เรา

ผู เปนพระสังฆราชจะตองสามารถมองเห็นความ

กาวราวน้ีไดจากประสบการณมือหน่ึงของเรา เห็นใบหนา

มือสังหารแหงโครงสรางที่ครอบงําประเทศนิคารากัว

อยูในเวลานี้ พระสังฆราชอีกหลายทานเปนเปาหมาย

ความรุนแรงทั้งตอรางกายและทางคําพูด ทุกสิ่งเหลานี้

เราสามารถปองกันไดเมื่อเราใชเหตุผลเมื่อเราประพฤติ

ในทางที่ชอบ เมื่อเราหาทางออกดวยการแสวงหาสันติ 

แตหากใชความรุนแรงทุกสิ่งก็มุงสูจุดจบคือความตาย 

ประเทศนิคารากัว : พลเมืองสวมผาปดหนา
เยยหยันพระสังฆราช ขมขูสมณทูตและพระคารดินัล

ดังนั้นเสียงเรียกรองของพระศาสนจักรจึงมุงตอตาน

ความรุนแรงเสมอมา ตอตานความรุนแรงและความ

กาวราวรุกรานตอใครๆและสิ่งใดๆ”

 ตั้งแตเดือนเมษายนเปนตนมา ฝายทหารและผู

สนับสนุนประธานาธิบดี ดาเนียล ออรเตกา ถูกบีบคั้น

จากการประทวงอยางสันติ    แมวาประชาชนตองตายไป

แลว 309 คน และบาดเจ็บอีกนับพัน พลเรือนยังคง

ประทวงและปดถนน   พระศาสนจักรเสนอตัวเปนคนกลาง

แตรัฐบาลกลาววาจะไมเจรจากับผูตอตานจนกวาการ

ประทวงจะยุติ   ในขณะที่สมณทูตและพระคารดินัลได

เดินทางเขาไปในเขตพ้ืนท่ีอันตรายเพ่ือทําใหความ

ตึงเครียดสงบลง วันที่ 21 มิถุนายน พวกทานไดหยุด

การสังหารหมูดวยการเดินไปตามถนนพรอมถือรัศมี

ศีลมหาสนิทเพ่ืออวยพรทุกคน   พระคารดินัลเลโอโพลโด 

เบรเนส พระอัครสังฆราชแหงมานากัว ประเทศนิคารากัว 

เลาวา   “เราไดเคยเห็นสงครามสองครั้งที่ผานมา ซึ่ง

มีผูลมตายไป 50,000 คน แตก็เปนคนที่มีอาวุธตอสู

กับกลุมที่ติดอาวุธเชนกัน แตกรณีนี้ไมใชเปนการเขาสู

กับประชาชนท่ีเดินอยูบนถนนโดยปราศจากอาวุธปน

หรือบางคนหลบอยูหลังแนวกั้นอาจจะมีแคกอนอิฐ

ในมือ ดังน้ันน่ีจึงเปนเร่ืองตึงเครียดมากย่ิงกวาสงคราม”

 วันที่ 11 พฤษภาคม พระสันตะปาปาทรงเขียน

จดหมายถึงประธานาธิบดี ดาเนียล ออรเตกา ทรงเตือน

วา “ไมมีทางสายเกินไปเพ่ือจะใหอภัยและกลับคืนดีตอ

กัน” และทรงเรียกเตือนวาความรุนแรงยิ่งกอความ

แตกแยกและทุกขยากลําบาก

12 กรกฎาคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 พระคารดินัลอันเยโล โซดาโน เปนประธานในพิธี

มิสซาปลงศพพระคารดินัลฌอง-หลุยส โตรอง พระ

คารดินัลคาเมอรแลงโกผูทรงเกียรติ (ทานเปนพระคาร-

ดินัลคาเมอรแลงโก ทําหนาที่หัวหนาคณะพระคารดินัล

หากวาตําแหนงพระสันตะปาปาวางลงและกําลังอยูใน

ระหวางขบวนการการเลือกตั้งพระสันตะปาปาพระองค

ใหม....ผูแปล) ผูซึ่งสิ้นใจเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ขณะ

รับการรักษาตัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา       หลายทาน

ปรารถนาจะเขารวมในพิธีอําลาพระคารดินัลโตรองเปน

ครั้งสุดทาย รวมทั้งพระสันตะปาปาฟรังซิส แมจะอยู

ในชวงเวลาพักรอนของพระองคและตามระเบียบการ

พระคารดินัลเบรเนสเชิญศีลมหาสนิทไปบนทองถนน

มงซินญอรซิสวีโอ โฆเซ เบซ อยูขางหลังทาน

โดยไมคาดคิด พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมารวม
ในพิธีปลงศพพระคารดินัลฌอง-หลุยส โตรอง

พระองคทรงพรมนํ้าเสกอวยพรแกผูลวงลับตอนสุดทาย

ของพิธี         ยังมีตัวแทนจากพ่ีนองมุสลิมเขารวมเพ่ือขอบคุณ

ทานคารดินัลที่เมื่อยังมีชีวิตอยูไดทํางานในสมณสภา

เสวนาระหวางศาสนา

 พระคารดินัลอันเยโล โซดาโน พระคารดินัล

อาวุโสผูเปนประธานพิธีมิสซาปลงศพเทศนตอนหนึ่ง

วา “เปนสิ่งเหมาะสมยิ่งที่พวกเราสวนใหญมารวมในพิธี

วันนี้เพื่อขอบพระคุณพระเจาท่ีประทานทานคารดินัล

มาใหแกเรา หรือดังคําภาวนาที่มีชื่อเสียงของนักบุญ

ออกัสตินกลาวไววา : พระสวามีเจาขา เราเสียใจมิใช

พระองคทรงยกเขาไปจากเรา ตรงขามเราขอขอบพระคุณ

พระองคที่ประทานเขามาใหแกเรา”   ตามพิธีการ พระสัน-

ตะปาปาทรงอวยพรแกรางของพระคารดินัลดวยการ

พรมน้ําเสกและกลาวอําลาดวยสัญลักษณการถวาย

กํายาน เปนพระอิริยาบถที่มีพลังสําหรับการขอบคุณ

ที่ทานซื่อสัตยภักดีรับใชพระสันตะปาปาสามพระองค

ดวยกัน

 พระคารดินัลโตรองไดเคยเปนพระคารดินัลฝาย

ตางประเทศสําหรับพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 

พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 แตงตั้งทานเปน

ประธานสมณสภาเสวนาระหวางศาสนา และพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิสทรงแตงตั้งทานเปนพระคารดินัลคาเมอร

แลงโก
(อานตอหนา 14)

พระคารดินัล

ฌอง-หลุยส 

โตรอง
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ชายผูทุกขใจ

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“เราเปนปงแหงชีวิต ผูที่มาหาเราจะไมหิว” (ยอหน 6:35)
เด็กนอยผูมีความสุขไดสวดภาวนาถึงพระเจาวา “ขาแตพระเจาผม

อยากมีบานหลังใหญที่มีสระวายนํ้าและมีสวนหลังบาน ผมอยากมีรถเฟอรรารี่

ขับ ผมอยากจะแตงงานกับผูหญิงท่ีสวยท่ีสุดและมีครอบครัวท่ีมีความสุข 

พรอมกับมีลูกชายสามคนโดยแตละคนมีหนาที่การงานที่ดี ผมอยากจะทอง

เที่ยวไปรอบโลก”

พระองคตรัสตอบวา “สิ่งที่หนูขอนั้นเปนความฝนที่ดีเลยทีเดียว เรา

อยากใหหนูมีความสุข”

หนูนอยเติบโตขึ้นวันหนึ่งประสบอุบัติเหตุจึงไมสามารถทําตาม

ความฝนได เขาจึงไปเรียนเปนเภสัชกรและพบรักกับหญิงสาวผูหนึ่งท่ีไมได

สวยงามท่ีสุด แตเธอเปนแมบานที่ดีและทําอาหารเกง และเขาก็มีลูกสาว

สามคนที่อาศัยอยูในอาพารทเมนตเล็กๆ ในเมือง เขาสามารถหาเงินเลี้ยง

ครอบครัวไดดี แตเขาก็ไมไดขับรถเฟอรราร่ี จนกระท่ังวันหนึ่งเขาปวยหนัก 

รูสึกเปนทุกขใจมาก เขาจึงภาวนาถึงพระเจาวา “ทําไมพระองคไมทรงประทาน

สิ่งที่เขาตองการจะไดเมื่อตอนเขาเปนเด็ก”

พระองคตรัสวา “มันเปนความฝนที่ดีเลยทีเดียว”

เขาตอบอยางตดัพอวา “แตพระองคกไ็มไดประทานส่ิงเหลาน้ันใหผม 

ตามที่ผมทูลขอเลย”

พระองคตรัสวา “ใช เราไมไดใหสิ่งที่ลูกขอ แตเราใหสิ่งที่ลูกไมไดขอ 

เพราะเราอยากใหลูกมีความสุข มีความสุขในสิ่งที่เรามอบใหกับลูกมาทั้งหมด”

หลังจากนั้นเขาเขาใจในชีวิตและเริ่มที่จะตั้งความฝนใหมอีกครั้ง

แตเปนฝนที่มาจากความจริงที่เขาพบเจอ และเขาก็เริ่มที่จะมีความสุขในชีวิต

อีกครั้ง

 ขาแตพระเยซเูจาผูประทบัอยูในศลีมหาสนทิ โปรดประทานปรชีาญาณ

ที่ใหลูกสามารถเขาใจ และสามารถใชชีวิตในโลกนี้ไดอยางมีความสุข โปรด

ประทานอาหารจากสวรรคที่ใหความสุขนิรันดร อาหารที่ทําใหลูกเขมแข็งและ

สามารถตอสูกับความทุกขยากในชีวิตของลูกดวยเทอญ อาแมน

 วัฒนธรรมสุขภาพ
 ความกาวหนาดานวิทยาศาสตรการแพทย
 ทําใหผูคนดําเนินชีวิตผอนคลายขึ้นระดับหนึ่ง
 กอนนี้เปนหวงเปนกังวลสุขภาพ
 พยายามใหเจ็บใหไขนอยที่สุด
 ไมเจ็บไมไขถือวาเปนโชคดี
 ดูแลเรื่องการกินการดื่ม
 ระแวดระวังเรื่องดินฟาอากาศ
 เอาใจใสออกกําลังกายใหเปนนิสัย
 ปวยทีไมสบายทีเปนเรื่อง
 เขาโรงพยาบาลแตละครั้งตองคิดหนัก
 ใครอยูไกลตองคิดหลายตลบ
 ไหนจะระยะทางไหนจะการขนยายคนปวย
 คนอยูใกลใชวาจะเขาออกไดสะดวก
 มีทั้งเรื่องคาใชจายเรื่องจํานวนคนไข
 ไมนอยครั้งคนปวยอาการดีขึ้น
 แตคนสบายดีอาการแยลง
 ไหนจะเรื่องคายาคาหมอคาหอง
 ไหนจะเรื่องการเฝาไข...
 แตมาวันนี้ทุกอยางเปลี่ยนไป
 โรงพยาบาลมีใหเลือกมากมาย
 ทั้งโรงพยาบาลรัฐทั้งโรงพยาบาลเอกชน
 ที่ดูหางไกลก็ไมลําบากจะไปถึง
 เห็นไดจากจํานวนรถพยาบาลตามถนนหนทาง
 เลือกไดตามความสามารถดานคารักษา
 เลือกไดตามประสิทธิภาพประสิทธิผล
 ผูคนเริ่มผอนคลายสบายๆ กับสุขภาพ
 มีทั้งอาหารเสริมยาบํารุงตั้งแตหัวจรดเทา
 พอเริ่มรูสึกผอนคลายกับสุขภาพ
 ก็เริ่มปลอยตัวตามใจอยาก
 มั่นใจวาเปนอะไรแพทยพยาบาลเอาอยู
 หันมาเนนมาตรการรักษาเยียวยาแทนมาตรการปองกัน
 ทาทีตอการรักษาก็เปลี่ยนไปดวย
 แพทยอินเดียคนหนึ่งยืนยัน
 ยี่สิบหาปที่แลวเพื่อใหคนไขยอมรับการผาตัด
 แพทยตองพูดใหเหตุใหผลทั้งเกลี้ยทั้งกลอมเปนชั่วโมง
 ตางกับทุกวันนี้
 เพื่อจะใหคนไขมั่นใจวาไมตองรับการผาตัด
 แพทยตองพูดใหเหตุใหผลทั้งเกลี้ยทั้งกลอมเปนชั่วโมง
 ทั้งนี้และทั้งนั้น
 คนสนใจการเยียวยามากกวาการปองกันการบํารุงรักษา
 แลวก็คิดกันวาสุขภาพดีอยูที่การพยาบาลรักษา
 ทั้งๆ ที่คนยุคกอนนี้สุขภาพดีอายุยืนยาว
 แมวงการแพทยพยาบาลไมไดพัฒนาแบบทุกวันนี้
 เบื้องหลังนั้นอยูที่ “วัฒนธรรมสุขภาพ” 
 คนใหความสําคัญแกการดูแลสุขภาพ
 วิถีการดําเนินชีวิตเนนการปองกันมากกวาแก
 เคารพครรลองแหงธรรมชาติ
 ทั้งดานกายทั้งดานจิตใจ
 รวมมือกับกลไกซอมแซมรางกายแตละคืน
 คํานึงวาจิตใจกับรางกายเชื่อมโยงกัน
 ความสมดุลความลงตัวคือสุขภาพกายสุขภาพใจ
 แทนที่จะตั้งเปาหมายจะทําอยางนั้นอยางนี้ใหได
 เหน็ดเหนื่อยแคไหนก็ฝนก็ทนใหถึงที่สุด
 ตองยืนหยัดยืนยันกับตนเองวาทําไดเทาไรเทานั้น
 พรอมรํ่าคาถา “ตองทําใหเต็มที่...แตทําใหไดนาน”
 ถึงอยางไรสุขภาพดี...ยอมดีกวาสุขภาพเสียแลวซอมให(เกือบ)ดี  
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ยาแกพิษที่ดีที่สุดของการพูดเท็จหลอกลวงไมใชวิธีการแกไขหรือปองกัน

ปญหาแตเปนที่ตัวบุคคล เปนบุคคลที่ไมมีความโลภแตพรอมที่รับฟงผูอื่น เปนบุคคล

ที่พยายามเขาหาในการพูดคุยอยางจริงใจเพื่อใหความจริงนั้นไดซึมซาบลงในชีวิต  

เปนบุคคลที่ดึงดูดผูอื่นใหเขาหาดวยความดีงามและมีความรับผิดชอบในการรูจัก

ใชภาษาในการสือ่สาร ถาความรบัผิดชอบน้ีเปนคาํตอบของการแพรกระจายของขาวเท็จ

ดังนี้แลวความรับผิดชอบอันหนักหนวงน้ีวางอยูบนบาของบรรดาผู ที่มีหนาที่

ใหขอมูล กลาวคือ บรรดาผูสื่อขาวหรือนักสื่อสารมวลชน ถือวาเปนผูพิทักษขาวสาร 

ในโลกยุคปจจุบันหนาที่เหลานี้ไมใชแคเปนเพียงอาชีพหนึ่ง (a job) แตถือวาเปน

พันธกิจ (mission) ทามกลางการปอนขาวที่รุนแรง และความรวดเร็วในการนําเสนอ

สกูปขาวอยางบาคลั่ง พวกเขาตองระลึกไวเสมอวาหัวใจของการนําเสนอขอมูลขาว

ไมใชความเร็วที่มีการรายงานขาวออกไปหรือมีผลกระทบตอผูรับสื่อ แตเปนบุคคลที่

เปนหัวใจของการนาํเสนอขาวสารน้ัน การนําเสนอขอมลูใหผูอ่ืนหมายถึงการเสริมสราง

ชีวิตผูอื่น หมายถึงการติดตอสัมพันธกับชีวิตของพวกเขา  นี่คือเหตุผลท่ีวาทําไม

จะตองสรางความถูกตองใหเกิดขึ้นกับแหลงขอมูลของขาว และชวยกันปองกันการ

ส่ือสารที่เปนเครื่องมือที่แทจริงในการเสริมสรางความดีงาม กอใหเกิดความไววางใจ

และชวยเปดหนทางของการนําไปสูการเปนหนึ่งเดียวกันและการมีสันติสุข

ดังน้ีแลวพอขอเชิญชวนพวกเราทุกคนใหชวยกันสนับสนุนการสื่อขาวเพื่อ

สันติ โดยที่พอไมไดหมายความวานี่เปนการมองงานสื่อสารมวลชนแบบโลกสวย ที่

ปฏิเสธไมยอมรับถึงปญหาหนักหนาสาหัสมากมายที่เกิดขึ้นหรือไมสนใจอารมณ

ออนไหวและสะเทือนใจของผูคนตอเหตุการณที่เกิดขึ้นบนโลกของเรานี้ ในทาง

ตรงกันขามพอหมายถึงการสื่อขาวนั้นจะตองเปนการนําเสนอความจริงที่ตอตาน

ขอมูลเท็จ  การใชสํานวนโฆษณาชวนเชื่อ และการพาดหัวขาวที่มีผลกระทบกับความ

รูสึก  งานสื่อสารมวลชนเกิดขึ้นโดยผูคน และก็มีเพื่อผูคน มีเพื่อการบริการรับใช

ทุกคน เปนพิเศษสําหรับผูท่ีไมมีสิทธิ์มีเสียงในสังคมซึ่งเปนกลุมคนสวนใหญในโลก

ของเรานี้ งานสื่อสารมวลชนไมควรใหความสนใจกับขาวที่ทันเหตุการณมากไปกวา

การสืบหาถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหาความขัดแยง เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีที่

ลึกซึ้ง และรวมถึงการมีสวนรวมในการเสนอขอแกไขในปญหาของพวกเขาดวย โดย

การจัดในพื้นที่ที่มีวิธีการที่ดีมีศีลธรรม  งานสื่อสารมวลชนนี้จะตองมุงมั่นชี้ใหเห็นถึง

แนวทางที่เลือกที่ดีกวาการพูดจาวารายใสไฟ และการใชวาทกรรมที่รุนแรงกําลังเกิด

ขึ้นในยุคของเรานี้

สุดทายนี้ ดวยแรงบันดาลใจจากบทภาวนาของนักบุญฟรังซิส พวกเรา

สามารถเปลี่ยนเปนความจริงในตัวเราดวยบทภาวนาตอไปนี้:

พระเจาขา ขอพระองคทรงกระทําใหพวกลกูท้ังหลายเปนเคร่ืองมือของพระองค 

เพื่อสรางสันติ 

โปรดทรงชวยใหพวกลูกตระหนักถึงความชั่วรายที่แฝงอยูในการสื่อสารที่

ไมไดสรางความเปนหนึ่งเดียวกัน

โปรดทรงชวยพวกลูกไดกําจัดพิษรายออกจากการตัดสินของพวกลูก

โปรดทรงชวยใหพวกลูกไดพูดจากับผูอื่น ดั่งพวกเขาเปนพี่นองของพวกลูก

พระองคผูทรงสัตยซื่อและทรงเปนผูไววางใจของพวกลูก โปรดใหวาจาของ

พวกลูกไดเปนเมล็ดพันธุแหงความดีงามสําหรับโลกใบนี้

ที่ใดมีแตเสียงตะโกน ขอโปรดใหพวกลูกรูจักฝกที่จะรับฟง

ท่ีใดมคีวามสบัสน ขอโปรดใหพวกลกูไดสรางแรงบนัดาลใจในความรวมมอืกัน

ที่ใดมีความคลุมเครือ ขอโปรดใหพวกลูกไดนําความชัดเจน

ที่ใดมีการแบงแยกกัน ขอโปรดใหพวกลูกไดนําความสมัครสมานสามัคคี

ท่ีใดมคีวามรูสกึออนไหว ขอโปรดใหพวกลกูไดมอบความสขุมุและการมีสติ

ที่ใดมีความผิวเผิน ขอโปรดใหพวกลูกไดนํามาสูคําถามที่แทจริง

ที่ใดมีอคติ ขอโปรดใหพวกลูกไดปลุกความไววางใจ

ที่ใดมีความเกลียดชัง ขอโปรดใหพวกลูกไดเปนผูนําความเคารพนับถือ

ที่ใดมีเรื่องเท็จ ขอโปรดใหพวกลูกไดเปนผูนําความจริง

อาแมน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

24 มกราคม 2018

สาสนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (ตอจากหนา 3)

สาสนจากประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 52
 “ความจริงจะทําใหทานเปนอิสระ” (ยน 8:32) 

 ขาวเท็จและการสื่อขาวเพื่อสันติภาพ

 ทามกลางสังคมปจจุบันที่เปดกวาง ใหอิสระกับทุกคน ในการเปนผูนําเสนอ

ขอมูล ขาวสาร ดวยการใชความสามารถของเครื่องมือสื่อสารอันทรงพลัง การสื่อสาร

ที่งาย รวดเร็ว ฉับไว ไดเปดโอกาสใหการแผขยายของขอมูล ขาวสาร เปนไปได

อยางรวดเร็ว และเกิดผล ซึ่งมีทั้งขาวดี ขาวไมดี ขาวจริง ขาวลือ ขาวเท็จ บางขาว

นําความสุข ความชื่นชมยินดี เวลาเดียวกันก็ปฏิเสธไมไดวา บางขาวก็ทําใหเกิดการ

แตกแยกดวยเชนเดียวกัน

 แรกเริ่มในพระคัมภีร สัมพันธภาพระหวางมนุษยกับพระเจา และระหวาง

มนุษยดวยกันเอง ถูกทําลายลง เพราะการที่พวกเขาหลงเช่ือในขาวเท็จ โดยงู

เปนผูสื่อสารแกเอวา และเอวาเองก็เปนผูแชรขอมูลใหกับอาดัม (อาง ปฐก 3:1-15) 

งูไดใชกระบวนการโดยการทําตัวเขาใกลชิดเพื่อเปนเพื่อนของเธอ และบอกเลาความ

จริงโดยการพยายามบิดเบือนบางสวน “จริงหรือที่พระเจาตรัสหามวาอยากินผลจาก

ตนไมใด ๆ ในสวนนี้” (ปฐก 3:1) เรื่องราวในพระคัมภีรก็ชี้ชัด ใหเราเห็นวา การ

บิดเบือนขอมูลแมเพียงเล็กนอย ก็นําไปสูอันตรายรายแรง ที่เรียกไดวา เปนหายนะ 

สําหรับมนุษยชาติ เมื่อไมนานมานี้ เราชาวไทย และคนทั่วโลก ไดผานประสบการณ

ของการชวยเหลือผูประสบภัยที่ถํ้าหลวง ขุนนํ้านางนอน จังหวัดเชียงราย สถานการณ

ที่ถูกจับจอง และเปนที่สนใจอยางมาก มีบางคน บางกลุม นําเสนอขาวลือ ขาวเท็จ เพื่อ

ผลประโยชนของตนเองและก็มีผูคนจํานวนหนึ่งที่ตกเปนเครื่องมือ ดวยการสงตอ

ขาวเท็จเหลานั้น โดยมิไดรูเทาทัน หรืออาจจะโดยรูเทาไมถึงการณ แนนอนวาขาว

ทํานองนี้ นําความเสียหายตอสถานการณ นําไปสูความขัดแยง ขาดเอกภาพในการ

ทํางาน และที่สุดทําลายสันติ ในระหวางผูสงสาร และผูรับสาร

 เพื่อมิใหเราตกเปนผูสื่อ และผูรับขาวเท็จ สิ่งที่ผูสงสารจําเปนตองหลีกเลี่ยง 

คือ การใชสํานวนโฆษณาชวนเชื่อ พาดหัวขาว โพสต ที่มีผลกระทบกับความรูสึก

ของผูคน ผูรับขาวสารเอง ก็จําเปนตองใชวิจารณญาณ ใหความสําคัญในการศึกษา

แหลงที่มา กระบวนการไดมา ของขอมูลขาวสาร เพื่อรูเทาทัน ดังที่นักบุญเปาโล ได

เตือนสติคริสตชนที่เมืองเอเฟซัสวา “อยาดําเนินชีวิตโดยไรความคิด” (อฟ 4:17) 

สิ่งเหลานี้เรียกรองกระบวนการตรวจสอบที่ลึกซึ้ง และรอบคอบในการแยกแยะขอมูล 

ขาวสาร จะนําไปสูสันติภาพไดก็ตอเมื่อ ผูสงสาร และผูรับสาร ยึดมั่นอยูบนหลักการ

ที่ถูกตอง บนพื้นฐานของความจริง ดังท่ีพระวรสารนักบุญยอหน ไดบันทึกสิ่งท่ี

พระเยซูเจาตรัสกับผูท่ีเช่ือในพระองควา “ความจริงจะทําใหทานเปนอิสระ” (ยน 

8:32)

 กฤษฎีกาสมัชชาใหญของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย ค.ศ. 2015 ตองการ

ใช “สื่อสารมวลชน เปนเครื่องมือเพื่อรับใชการประกาศขาวดี” (กฤษฎีกา ขอ 39) 

เพื่อใหความตองการนี้เปนจริง โอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 52 พอเองในฐานะ

ผูรับผิดชอบสื่อมวลชนคาทอลิกในประเทศไทย จึงขอเชิญชวนพวกเรานอกจากการ

ภาวนาใหกับผูที่ทํางานดานสื่อสารมวลชน และทุก ๆ คน ที่ใชเครื่องมือสื่อสาร เพื่อ

การรับ สงขาวตาง ๆ นั้น ใหพวกเขาสามารถเปนผูนําขาวดี ที่จริง ที่สรางสรรคแลว 

ขอใหพวกเราทุกคนจะไดเปนเคร่ืองมือ ท่ีสื่อสันติไปสูเพื่อนพ่ีนองท้ังดวยความคิด 

และกิจการ

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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  คุณพอชัยนรินทร เหลาพรม 081-075-0447
  ซิสเตอรโรส มารีอา บัมบีนา 080-769-8845
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จ งอย่ า ต อบ โ ต้ ค น ชั่ ว

(มธ  5:39)

 ดวยเทคโนโลยียุคดิจิตอล จากอิตาล ีผสมผสาน 
กับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม การใชงาน 
อันแสนเรียบงาย ไมยุ งยากใดๆ ไดนำพวกเรายอน 
กลับสูความเปนคาทอลิกอยางแทจริง 
 ผานเสียงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ ที ่ใหทั ้ง 
ความสงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่ไมมี 
เครื ่องดนตรีอื ่นใดจะทดแทนได ผลิตทั ้งหลังจาก
อิตาลี ภายใตบริษัทระดับโลก Consoli Pipe Organ และ
Viscount Organs, Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด

สนใจติดตอ บริษัท 101 เปยโนแอนดสตริง จำกัด 
อาคารศุภาลัย ปารค ศรีนครินทร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ 

โทร. 097-428-9665, 02-361-9411
รับประกันเครื่อง 2 ป มีการอบรมการเลนใหฟรีถึงสถานที่

"New Pipe Organ from Italy""New Pipe Organ from Italy"

พระเจ้า

ประทาน

พระหรรษทาน

ทุกประการ

แก่ท่าน

ได้อย่างอุดม 

เพื่อให้ท่าน

มีทุกอย่าง

เพียงพอ

ส่ื อ ก ล า ง ป ร ะ ส า น ใ จ . . . ท ด แ ท น ค ว า ม รั ก แ ล ะ คิ ด ถึ ง
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1813 e-mails:adudomsarn1@gmail.com & adudomsarn@cbct.net

เพื่อทดแทนความรัก... 
ผ่อนคลายความคิดถึง... 
อุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่
เรารักได้รู้ว่า... 

¤Ãº 12 »‚ áË‹§¤ÇÒÁÍÒÅÑÂ ¨Ò¡¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐÞÒµÔÁÔµÃ
¾Ç§à¾çÞ, àÍ¡ÃÒª-ÍÀÔªÒµ-ÍÃÃ¶¡Äµ-ÍÔ·¸Ô¾Ã ÍÔ¹·ÃÇÔÈÔÉ¯�

“¢ŒÒáµ‹¾ÃÐà¨ŒÒ ºÑ´¹Õé¾ÃÐÍ§¤� 
·Ã§»Å‹ÍÂãËŒ¼ÙŒÃÑºãªŒ¢Í§¾ÃÐÍ§¤�ä»à»š¹ÊØ¢
...à¾ÃÒÐ¹ÑÂ¹�µÒ¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒ ä´ŒàËç¹Í§¤�¾ÃÐ¼ÙŒª‹ÇÂãËŒÃÍ´¾Œ¹” 
(ÅÙ¡Ò 2:29-30) 

¢Í¤ÓÀÒÇ¹ÒÍØ·ÔÈá´‹

ยอแซฟ ศิลป
อินทรวิศิษฎ

ªÒµÐ 13 ÊÔ§ËÒ¤Á 1921
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ

23 ¡Ã¡®Ò¤Á 2006

ท่ า น อ ยู่ กั บ เ ร า . . .
ใ น บ ท ภ า ว น า เ ส ม อ

ºÃÔÉÑ· ¡ÃÕ¹¹ÔÊµŒÒ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´
â·Ã. 089-969-7456

¡Ó¨Ñ´»ÅÇ¡ Á´ áÁÅ§ÊÒº  

TERMITE BUSTER 
ÃÑ¡É�¤Ø³ ÃÑ¡É�ºŒÒ¹ ÃÑ¡É�»ÅÇ¡ ÃÑ¡É�âÅ¡¡ ÃÕ ¹ ¹Ô Ê µŒ Ò

เกรโกรี 

สวัสดิ์ ครุวรรณ

ชาตะ 9 มีนาคม 1920

พักผอนในพระเจา

26 กรกฎาคม 2010 

ครบ 8 ป

กอลแลตตา 

เพ็ญศิลป ครุวรรณ
 

ชาตะ 20 ตุลาคม 1914

พักผอนในพระเจา 

31 สิงหาคม 1987 

ครบ 31 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

กอลแลตตา เกรโกรี 

สวัสดิ์ ครุวรรณ

IHS

การพิจารณามโนธรรมของ
นักบุญอิกญาซีโอ

เพื่อพบพระในสารพัดสิ่ง
สวนเจ็ดริน เชียงใหม่ 

ได้จัดพิมพหนังสือขึ้นเปนครั้งที่สามแล้ว
เพื่อประโยชนสำหรับคริสตชน เปนกิจศรัทธาประจำวัน

สั่งซื้อไดทางอีเมล 
(seven.fountains.chiangmai@gmail.com)

หรือทางโทรศัพท (053-892-545)

ราคาเล่มละ 25 บาท (ซื้อ 5 เล่มขึ้นไป ฟรี ค่าส่ง)
www.thesevenfountains.org

คุณบุบผา พิมเจริญ (คุณตุม)
089-524-0602

ผูบริหาร รานบุบผา เว็ดดิ้ง (คุณนิว) 

BUBPHA WEDDING STUDIO
สำนักงาน : ถนนจักกะพาก ปากน้ำ สมุทรปราการ

02-701-6871, 02-701-6873, 085-090 9549 (คุณน้ำ)
087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA WEDDING DRESS
สำนักงาน : ถนนเพชรบุรีตัดใหม-ตัดแยกเอกมัยเหนือ กรุงเทพฯ

02-716-6551-2, 081-758-5119 (คุณนิว)

BUBPHA WEDDING
สำนักงาน : ถนนสุขุมวิท (สายเกา) รสทิพย (ตำหรุ) สมุทรปราการ

02-323-1055, 087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA  WEDDING

เว็บไซด : www.bubpha-wedding.com
E-mail : bubpha-wedding@hotmail.com

w w w . p o n m a r e e . c o m
e-mail: ponmaree.bakery@gmail.com
w w w . p o n m a r e e . c o m
e-mail: ponmaree.bakery@gmail.com

35.-35.-

พรมารีย เบเกอรี พรมารีย เบเกอรี 

ราคาเริ่มตนเพียงราคาเริ่มตนเพียง

รับจัดขนมชุด
ทุกเทศกาล

งานบุญ งานบวช 
งานศพ 

หรืองานสัมมนา

PonMaree
B   A   K   E   R   Y

02-291-3750-4

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

โรเบิรต  แสวง  ปองศรี
พักผ่อนในพระเจ้า  

22  กรกฎาคม  ค.ศ.  2008
ครบ  10 ป

22  กรกฎาคม  ค.ศ.  2008

พระเยซูเจาขา   ลูกไวใจในพระองค
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วันเวลา...ทำใหลืมหลายสิ่งหลายอยาง แตวันเวลา...จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของ พอ แม ญาติพี่นอง คนที่รัก

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกับทาน ทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

ขนาด 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 

ขนาด   3 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

 •  เงินสด (กรุณาฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย) •  ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์ ปณ.ยานนาวา)

 •  เช็คขีดครอม สั่งจาย “การพิมพคาทอลิก”  •  โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาโอเรียนเต็ล สั่งจาย  “การพิมพคาทอลิก”  

 บัญชีเลขที่    

ติดตอ: ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 (โฆษณา) โทรศัพท 0-2681-3900 ตอ1813 โทรสาร 0-2681-5401 
 E-mails : adudomsarn1@gmail.com | adudomsarn@cbct.net

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ โดยลงขอความ

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

 2  2  6 - 0 -  0 0 6  0 4 - 0

รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกับทาน ทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน
ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ 

ขนาด 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ 

การพิมพคาทอลิกฯ เชิญชวนทานรำลึกถึง ญาติพี่นองผูลวงลับ
กับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?
...เรายังคิดถึงกัน
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 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2018  

สันตะสํานักไดจัดแถลงขาวเสนอเอกสารฉบับใหม

จากสมณกระทรวงขอความเชื่อ  และหนวยงานสงเสริม

การพัฒนามนุษย ชื่อ “Oeconomicae et pecuniariae 

questiones” ปญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน  

การไตรตรองดานจริยธรรมเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและ

การเงินในปจจุบัน  มี 34 ยอหนา 4 ภาษา คือ อังกฤษ  

อิตาเลียน  สเปน  เยอรมัน

 พระอัครสังฆราช Luis Francisco Ladaria 

Ferrer SJ. สมณมนตรีของสมณกระทรวงขอความเชื่อ  

และพระคารดินัล Peter Kodwo Turkson สมณมนตรี

ของหนวยงานสงเสริมการพัฒนามนุษย  เปนผูแถลงขาว

เพื่อความดีของสวนรวม

 สมณกระทรวงมีงานหลัก คือ ตองสงเสริม  

และปกปองทุกสิ่งที่ เกี่ยวของกับขอความเชื่อและ

ศีลธรรม

 จุดประสงคของการพิจารณาเร่ืองน้ี คือ ปจจุบัน

มีวิกฤติเรื่องการปฏิบัติดานการเงิน  ที่เบียดเบียนและ

ขาดความซื่อสัตยแพรหลายมากขึ้น  โดยไมคิดถึง

ความดีของสวนรวม  ทําใหเกิดขอขัดแยงและความ

ไมเสมอภาคมากขึ้น

 คนกลุมนอยควบคุมทรัพยากรจํานวนมาก  

เหลือเชื่อที่มีเพียง 10 คน ที่ร่ํารวย  ครอบครอง

ทรัพยสินเกือบครึ่งของโลก

 เราจึงตองพิจารณาแกไขสภาพเศรษฐกิจและ

การเงินปจจุบัน  เพื่อมิใหสังคมลมสลายยิ่งขึ้น

 เอกสารนี้พิจารณาขอมูลพ้ืนฐานและสากล  

เพ่ือเสนอแนวทางดานจริยธรรม  ขอใหดูภาพของนักบุญ

มัทธิว อัครสาวกและผูนิพนธพระวรสาร  ผูเคยเปน

คนเก็บภาษี  และมาติดตามพระเยซูเจา  แจกจายมิใช

แคทรัพยสมบัติฝายวัตถุเทานั้น  แตเปนที่ประทับใจแก

ทุกคน  พระศาสนจักรจึงใหเกียรติทานเปนองคอุปถัมภ

ของผูรับผิดชอบดานเศรษฐกิจและการเงิน

 นักบุญเบดา ไดใหขอคิดในบทอานทําวัตร

ฉลองนักบุญมัทธิว (21 กันยายน) วา “การกลับใจของ

คนเก็บภาษีคนหนึ่งเปนตัวอยางดีในการกลับใจใชโทษ

บาป  และการใหอภัยแกคนเก็บภาษี  เพื่อนรวมอาชีพ

และคนบาปจํานวนมาก” (ทําวัตรเลม 4 หนา 1054)

 ความรักเพื่อความดีของมนุษย  เปนกุญแจ

สูการพัฒนาแทจริง (ขอ 2)  ถาขาดวิสัยทัศนนี้ก็

ไมสามารถปฏิบัติสิ่งที่มีคุณคากับศักดิ์ศรี  เพราะเหตุวา 

ตางคนแสวงหาผลกําไรและการอยูดีกินดี  โดยไมยอม

ลดการบริโภค  มุงแตเศรษฐกิจ (ดู ขอ 9)  มองผูอื่น

เปนคูแขง  มิใชเปนพันธมิตร  ระบบเศรษฐกิจไมควร

พิจารณาการเติบโตของการแลกเปลี่ยนเพียงดาน

จํานวนตัวเลขเทานั้น  แตควรพิจารณาความสามารถ

เพ่ิมพูนการพัฒนาเพ่ือมนุษยชาติ  ท้ังโดยรวมและสําหรับ

แตละบุคคล (ดู ขอ 10)

 การตลาดจําเปนตองพิจารณาดานจริยธรรม

และมนุษยธรรมดวย  มิใชเพื่อการผลิตเพื่อประโยชน

ของตนเทานั้น  แตเพื่อชีวิตที่มีคาของคนอื่นและชวย

การตลาด ใหมีประสิทธิภาพดวย

สรุปจาก L’Osservatore Romano ภาษาอังกฤษ

ฉบับที่ 24 (15 มิถุนายน ค.ศ. 2018) หนา 4-5,7.

ปญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน
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ขาพเจาไมรูจักคนนี้ (2) (ตอจากหนา 3)

การเปนศิษยของพระองคเทานั้น ดังนั้น องคประกอบ

สามประการ คือ คําประกาศของเปโตร คําทํานายถึง

พระทรมาน และวิถีทางของการเปนศิษยของพระองค 

ตองรวมกันอยูอยางไมอาจแยกจากกันได และที่ขาด

ไมไดพอ ๆ กันคือ การประกาศรับรองพระเยซูเจา

โดยพระบิดาเจาเอง ในขณะที่พระเยซูเจาทรงสําแดง

พระองคอยางรุงโรจน (พระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ เลม 1 

หนา 495) ดังนั้น การรูจักพระเยซูเจาเพียงบางดาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานที่เราชื่นชอบ จะทําใหเราปฏิเสธ

พระองคไดอยางงายดาย เม่ือเราพบพระองคซ่ึงเปนหน่ึง

เดียวอยางสมบูรณกับพันธกิจที่พระองคทรงรับมา

กระทํา เพราะภารกิจของพระองคและตัวพระองคเอง

ไมอาจแยกจากกันไดเลย (เรื่องเดียวกัน หนา 545)

พระองค ผูทรงเปนหนึ่งเดียวกับพระบิดา (ยน 10:30)

ทรงมีพระธรรมชาติพระเจา มีศักดิ์ศรีเทาเสมอพระเจา

แตทรงสละพระองคจนหมดสิ้น ทรงรับสภาพดุจทาส 

จนถึงกลับยอมรับแมความตาย เปนความตายบนไม

กางเขน (ฟป 2:6-8) ดังนั้นวิถีชีวิตของศิษยของพระ

เยซูเจา จึงเปนชีวิตที่แบกกางเขนและติดตามพระองค 

เพราะถาเรารวมเปนหนึ่งเดียวกับพระองคในการ

สิ้นพระชนม เราก็จะรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระองคใน

การกลับคืนพระชนมชีพดวย (รม 6:5) 

     การรูจักพระเยซูเจา พระบุตรเพียงพระองคเดียว

ของพระบิดา ที่ทรงประทานใหโลกดวยความรัก เพื่อ

ผูที่เชื่อในพระบุตรจะไมพินาศ แตจะมีชีวิตนิรันดร (ยน 

3:16) จึงสําคัญและจําเปนสําหรับศิษยทุกคนในทุกยุค

ทุกสมัย และปศาจจอมมารเจาเลหก็ใชความสําคัญและ

ความจําเปนประการนี้ สรางแผนชั่วรายที่มันเคยลอลวง

เอวาไดสําเร็จมากอน ดวยการใชคนยุคสุดทายออกมา

ประกาศพระเยซูเจา องคที่พวกเขาสรางจากความคิด 

จินตนาการและหลักฐานที่เขานํามาอาง และเพื่อให

เปนที่นาเชื่อถือ พวกเขาจึงนําเสนอโดยนักวิชาการ ผู

เชี่ยวชาญ และบุคคลที่โลกยกยองยอมรับ โดยมีสถาบัน 

หรือองคการ หรือสํานัก หรือหนวยงานที่สังคมนิยม

และยอมรับอยู เปนฐานสําหรับการประกาศ นักบุญ

เปาโลไดเตือนไวอยางหนักแนนแลววา ถามีผูใดมา

ประกาศพระเยซูเจาอีกองคหนึ่ง ที่แตกตางไปจากองค

ที่บรรดาอัครสาวกไดประกาศ หรือถามีผูใดมาบอกวา

ทานไดรับพระจิตเจาอีกองคหนึ่ง ซึ่งแตกตางไปจาก

องคที่ทานไดรับ หรือขาวดีแตกตางไปจากขาวดีที่ทาน

ไดรับ (2คร 11:4) เพราะขาวดีอื่นนั้นไมมี (กท 1:7) 

ผูนั้นกําลังมาหลอกลวงทาน พวกเขาเปนอัครสาวก

ปลอม เปนผูทํางานหลอกลวงที่ปลอมตนเปนอัครสาวก

ของพระคริสตเจา ทานไมตองแปลกใจ เพราะซาตาน

ก็ยังปลอมเปนทูตแหงความสวางได  จึงไมใชเรื่องแปลก

แตประการใด  ถาคนใชของมันจะปลอมเปนผูรับใช

ความชอบธรรม (2คร 11:13-15) ซึ่งพระจิตเจาตรัส

ไวอยางชัดเจนวา ในยุคสุดทาย บางคนจะละทิ้งความ

เชื่อและเปลี่ยนไปสนใจจิตที่หลอกลวง และสนใจคําสอน

ของปศาจ สนใจคําสอนของคนโกหกเจาเลห ซึ่งมโน-

ธรรมของเขาถูกมารรายตอกตราไวแลว (1ทธ 4:1-2) 

      บทเรียนของเปโตรกระตุนผมใหหันกลับมาหา

พระเยซูเจา วอนขอความชวยเหลือจากพระองคดวย

จิตใจที่สํานึกผิด เพราะความกลัวและความเชื่อนอย 

ผมได “บนตอวาพระเยซูเจา” และผมก็พบวา พระ

เยซูเจาไมเคยถือสาผมเลย พระองคกลับประทานพระ

จิตเจาให ตามที่ผมอธิษฐานภาวนาวอนขอพระองค

ทุกวันวา “ขอใหลูกดําเนินชีวิตภายใตการทรงนําของ

พระจิตเจาอยางสมบูรณดวยเถิด” พระจิตเจาทรงประทาน

พละกําลังและแสงสวางใหผมหันกลับมาหาพระเยซูเจา

(ลก 22:61) เรียกขอความชวยเหลือจากพระองค (มธ 

14:61) อยางมุงมั่นยิ่งขึ้น (ลก 22:44) พระองคทรง

ทําใหผมสํานึกไดวา ความทุกขกอใหเกิดความพากเพียร 

(รม 5:3) ดังนั้น ยิ่งรูสึกวาออนแอ มีความเชื่อนอย ยิ่ง

ประสบปญหาและความเจ็บปวดมาก ยิ่งตองอธิษฐาน

ภาวนาเพิ่มขึ้น ความวิตกกังวลและความกลัวไดกลับ

เปนโอกาส ใหผมกลับมาหาพระเยซูเจา เพราะพระองค

ไดผานและไดชนะความกลัวท่ีลึกกวาความกลัว

ทั้งหมดที่มนุษยทุกคนประสบ (สมเด็จพระสันตะปาปา

เบเนดิกต ที่ 16 : พระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ เลม 2 หนา 

241) พระองคทรงรวมเราทุกคนและความทุกขยาก

ลําบากทั้งหมดของเราไวในพระองค เพราะพระองคทรง

รับความออนแอของเราไว และทรงแบกความเจ็บปวย

ของเรา (มธ 8:17) ดังนั้น ความกลัวที่เกิดขึ้นกับเรา จึง

กลายเปนโอกาสของพระหรรษทาน เพ่ือเพ่ิมพูนความเช่ือ

ความไวใจ ความรัก และการยอมรับความบาปของเรา 

ซึ่งทําใหเราขาดจากพระสิริรุงโรจนของพระเจา (รม 3:

23) พระเยซูเจาเอง เมื่อพระองคทรงอยูในความทุกข

กังวลอยางสาหัส พระองคทรงอธิษฐานอยางมุงม่ันย่ิงข้ึน 

(ลก 22:44) เปโตร เมื่อรูตัววาไดปฏิเสธพระอาจารย 

ไดออกไปรองไหอยางขมขื่น (ลก 22:62) นักบุญยอหน 

ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ตอบนักขาวที่ถามพระองค

วา ในแตละวัน พระองคมีภารกิจที่ตองทํามากมาย จน

แทบจะไมมีเวลาพักผอนเลย แลวพระองคเอาเวลาตอน

ไหนไปอธิษฐานภาวนา ทานนักบุญตอบวา วันใดยิ่งมี

ภารกิจเพิ่มมากขึ้น วันนั้นยิ่งตองอธิษฐานภาวนามาก

เพิ่มขึ้น การอธิษฐานภาวนาอยางมุงมั่นยิ่งขึ้น (ลก 

22:44) จึงเปนกุญแจสําคัญของการเปนศิษยของพระ

เยซูเจา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเตือนเราคริสตชน

วา กุญแจที่จะเปดประตูสูความเชื่อคือ “การสวด

ภาวนา” ถาเราคริสตชนไมสวดภาวนา ก็เทากับเราปด

ประตู คนที่ไมสวดภาวนา จะเปนคนหยิ่งยโส จะหลง

ตนเอง จะไมสุภาพถอมตน แตเมื่อคริสตชนสวดภาวนา 

เขาอยูไมไกลจากความเชื่อ เขาพูดกับพระเยซูเจา (จาก : 

ทีละกาวกับพระเยซู พรอมกับสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส, 18 ตุลาคม 2013) ดังที่นักบุญอัมโบรสสอนวา 

เมื่อเราภาวนา เราพูดกับพระเจา เมื่อเราอานพระวาจา 

เราฟงพระองค อาแมน 
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ดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่ www.assumption.ac.th สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2630-7111-25 
• สำนักผูอำนวยการ ตอ 422 - 423  • ฝายวิชาการ ตอ 425 - 427  • ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตอ 131 - 132

     
ปฏิทินแขวนคาทอลิก ประจำปคริสตศักราช 2019/2562 

ขนาด 39 ซม. x 60 ซม. จำนวน 12 แผน/ชุด พิมพ 4 สี พรอมวันหยุดและวันสำคัญ 

วันฉลองนักบุญ ซึ่งแผนสุดทายของปฏิทินจะลงประกาศรายนามทานที่อุปถัมภ และ 

สนับสนุนการพิมพตั้งแต 1,000.--10,000.- ขึ้นไป

  กรุณากรอกขอมูล รายละเอียดของทาน 

 ขาพเจา ......................................................................... ตำแหนง ................................

 บริษัท | หาง | ราน | สถาบัน | องคกร ..........................................................................

 ท่ีอยู ..............................................................................................................................

โทรศัพท......................................................มือถือ....................................................

โทรสาร ........................................................e-mail.........................................................

ใ บ สั่ ง จ อ ง โ ฆ ษ ณ า 
  ปฏิทินเลมคาทอลิก ประจำปคริสตศักราช 2019/2562
  ขนาด 8 หนายก (7” x 10”) | ความหนาประมาณ 270 หนา | ปก กระดาษอารตมัน 
  140 แกรม พิมพ 4 สี | เนื้อในขาว-ดำ กระดาษปรูฟ | จำนวนพิมพ 10,000 เลม

อัตราคาโฆษณา  พิ ม พ           เ ต็ ม ห น า       ค รึ่ ง ห น า 

 ชุดเนื้อใน    4 สี 17,000.- 9,000.- 

     2 สี 8,000.-  6,000.-

   ขาว/ดำ  7,000.- 5,000.-

กรุณากรอกรายละเอียดและขอความที่จะลงโฆษณาของทานดานลาง

ขาพเจา ................................................................. ตำแหนง  ............................

บริษัท | หาง | ราน | สถาบัน | องคกร .................................................................

ที่อยู ..................................................................................................................

โทรศัพท.................................................มือถือ .................................................. 

โทรสาร .................................................e-mail....................................................

ประสงคลงโฆษณาใน หนังสือปฏิทินคาทอลิก ประจำปคริสตศักราช 2019/2562

     4 สี เต็มหนา            4 สี ครึ่งหนา         2 สี เต็มหนา        2 สี ครึ่งหนา   

     ขาว/ดำ เต็มหนา       ขาว/ดำ ครึ่งหนา

      โดยไดแนบ Artwork จำนวน ........................ ชุด 

      อื่นๆ (ระบุ) .........................................................

      ........................................................................... 

    หรือประสงคใหทางการพิมพคาทอลิก จัดทำ Artwork ให :-

    สอบถามรายละเอียดไดที่: แผนกโฆษณาและการตลาด
    โทร: 0-2681-3900 ตอ 1813
  
  Emails: adudomsarn1@gmail.com      
    adudomsarn@cbct.net

ก รุ ณ า ช ำ ร ะ เ งิ น ห ลั ง จ า ก แ จ ง ล ง โ ฆ ษ ณ า ภ า ย ใ น  3 0  วั น 

ชองทางการชำระเงิน

      

 เงินสด
      ธนาณัติ  สั่งจาย ป.ณ.ยานนาวา 10120 ในนาม “ซิสเตอร ศรินทิพย กิจสวัสดิ์”

       เช็ค ขีดครอม สั่งจาย ‘การพิมพคาทอลิก’
       โอนเงิน บัญชีสะสมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียลเต็ล
           ในนาม ‘การพิมพคาทอลิก’ บัญชีเลขที่ 2 26 -0 - 006040
  ** กรณีโอนเงิน กรุณา FAX เอกสารยืนยันการโอนเงิน (PAY IN) กลับมายัง 
     ‘การพิมพคาทอลิก’  เพื่อใชเปนหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ : โปรดสงแบบฟอรมนี้ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2018 | 2561 
       ถึง  คุณสุพร เลาเรียนธรรม | การพิมพคาทอลิกประเทศไทย 
        เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี แขวงนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
       สอบถามขอมูล โทรศัพท: 0 2681 3900 ตอ 1813  |  โทรสาร: 0 2681 5401
  เพิ่มเติม  Emails: adudomsarn1@gmail.com | adudomsarn@cbct.net

แผนสุดทายของปฏิทิน

ปฏิทินคาทอลิก ป 2017|2560

ขอพระเจาประทานพระพรและสันติสุขแดทานและครอบครัวตลอดไป
สื่อมวลชนคสทอลิกประเทศไทย (แผนกการพิมพ)
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ติดตามชมรายการโทรทัศน 

Power of Love
(พลังรัก สรางพลังคุณ) วันอาทิตย เวลา 15.30-16.00 น.
ทางชอง TNN2    ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

จงชื่นชมยินดีในความหวัง 
จงมีความอดทนตอความทุกขยาก 

จงพากเพียรในการภาวนา 
(โรม 12:12)
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สถาบันแสงธรรม (ตอจากหนา 2)

สถาบันแสงธรรมขอเชิญรวมพิธีบูชาขอบพระคุณ

สมโภชพระนางมารียรับเกียรติเขาสูสวรรคท้ังกาย

และวิญญาณ พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแตงตั้งผูชวย

พิธีกรรม และพิธีแตงตั้งผูอานพระคัมภีร วันเสารที่ 

18 สิงหาคม 2018 เวลา 10.00 น. ที่อาคารมารดา

พระผูไถ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน โดย

พระอัครสังฆราชหลุยส จําเนียร สันติสุขนิรันดร 

เปนประธาน 

 รายชื่อผูที่รับการบวชเปนสังฆานุกร จํานวน 

18 คน 

 1. สามเณรเปาโล ชัยเฉลิม สุทธิ อัคร-

สังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

 2. สามเณรมัทธิว วรวุฒิ  มาหา สังฆมณฑล

จันทบุรี

 3.  สามเณรอันตน ภัทรติยะ  อินทวัน สังฆ-

มณฑลจันทบุรี

 4. สามเณรยอหน บอสโก วัชรพล อํานาจ-

เกียรติกุล สังฆมณฑลราชบุรี

 5. สามเณรเปาโล พัฒนพงษ  แซฟรุง สังฆ-

มณฑลเชียงใหม 

 6. สามเณรยอหน บอสโก สุภชัย คีรี-

วัฒนสกุล สังฆมณฑลเชียงใหม

 7. สามเณรโทมัส เธียรชัย  สงวนไพรวัลย 

สังฆมณฑลเชียงใหม

 8. สามเณรฮีลารี สมพร ฤทัยหวนพนา สังฆ-

มณฑลนครสวรรค

 9. สามเณรยอแซฟ นนทชัย  สุวรรณ สังฆ-

ระหวางวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2018 เพื่อรวม

ประชุมกบัพระคณุเจาสุขสวสัด์ิ นวลอาสา ผูรักษาการ

มิสซังปากเซ  และประธานศูนยรับบริจาคฯ รวม

หารือถึงแนวทางการใหความชวยเหลือผูประสบภัย

นํ้าทวมในแขวงอัตตะปอและแขวงจําปาสักทาง

ตอนใตของสปป.ลาว

 สําหรับแนวทางการทํางานของพระศาสนจักร

ไทย ศูนยสังคมพัฒนาเขตมิสซังอุบลราชธานี ไดรับ

การรองขอจากคาริตัสไทยแลนดใหเปนศูนยประสาน

งานและสนับสนุนมิสซังปากเซเพื่อใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัยนํ้าทวม ดวยมีพื้นที่ที่มีชายแดนติดตอกัน

และศนูยฯ อบุลราชธานีเองก็มปีระสบการณในการทํางาน

ชวยเหลือผู ประสบอุทกภัยและฟนฟูชุมชนที่ประสบ

ภัย ซึ่งคุณพอประดับสิน ดวงทอง ผูอํานวยการศูนย

สังคมพัฒนาฯ อุบลราชธานี  ไดจัดตั้งจุดรับบริจาคขึ้น 

 คาริตัสไทยแลนด กําลังประสานงานกับหนวย-

งานตาง ๆ ในโครงสราง ไดแก สํานักงานโคเออรและ

แผนกสุขภาพอนามัย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแหง

ประเทศไทย เพื่อวางแผนการใหความชวยเหลือทั้งเรื่อง

การรับบริจาคสิ่งของ การใหความชวยเหลือดานสุขภาพ

อนามัย ฯลฯ เพื่อบรรเทาทุกขผูประสบภัย

รวมบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย

นํ้าทวม โอนเงินผานบัญชีออมทรัพย

ธนาคารทหารไทย สาขาสุรวงศ 

ชื่อบัญชี “สภาพระสังฆราชฯ 

CARITAS THAILAND (บรรเทาฯ)” 

เลขที่  078-2-35187-8 
เมื่อโอนเงินแลวกรุณาติดตอสํานักเลขาฯ 

คาริตัสไทยแลนด คุณลักษมี โทร. 

08-3576-3982  บริจาคสิ่งของติดตอ

โคเออร โทร. 0-2681-3900 ตอ 1606-1609

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2018 

พระคารดินัลหลุยส มารีย หลิ่ง

มังคะเนคุน

 ไดเดินทางมารวมประชุมกับ

พระคุณเจาสุขสวัสดิ์ นวลอาสา

 เพื่อใหคําชี้แนะและรวมกําหนด

แนวทางการทํางาน

ของศูนยรับบริจาคใหชัดเจน

ยิ่งขึ้น

มณฑลนครสวรรค

 10.  สามเณรฟรังซิสอัสซีซี ยุทธการ  กอบ-

วัฒนกุล สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

 11. สามเณรฟรังซิสอัสซีซี ชัยณรงค ฤทธิ์-

สารพิทักษ สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

 12. สามเณรนิโคลัส พรสิทธ์ิ ประทุมป 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 13. สามเณรสเตเฟน วุฒิชัย  จันทรักษ 

สังฆมณฑลอุดรธานี

 14. สามเณรแอนดรูว มานพ  แกงเขียว 

คณะเบธาราม

 15. สามเณรสเตเฟน บรรเจิด ชื่นสุขเลิศ-

ทวีกุล คณะเบธาราม

 16. สามเณรเปาโล อุดมศักดิ์  ดิแฮ  (O.M.I.) 

คณะธรรมทูตแหงมารีนิรมล

 17. สามเณรยอแซฟ ชัยธวัช  ธีรานุสนธิ์ 

(TMS.) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 18. สามเณรยอแซฟ อภิชาติ  นามวงษ 

(TMS.) สังฆมณฑลเชียงใหม

 รายช่ือผู  รับการแตงตั้งเปนผู ช วยพิธีกรรม 

จํานวน 13 คน

 1. เปโตร ณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี อัครสังฆ-

มณฑลกรุงเทพฯ

 2. เปโตร สมศักดิ์  ตูสําราญ อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ 

 3. ยอแซฟ ลิขิต  สัพโส อัครสังฆมณฑล

ทาแร-หนองแสง

 4. ฟรังซิสเซเวียร อานนท  ตันชัย สังฆมณฑล

จันทบุรี

 5. เปาโล พิชิต  จําปาพยุง สังฆมณฑล เชียงใหม

 6. คริสโตเฟอร นนทชัย ริทู สังฆมณฑล

เชียงใหม

 7. มัทธิว ธรรมชาติ  ชอบพงไพร สังฆมณฑล

เชียงใหม

 8. เปาโล รัฐพล  ลุนอุบล  สังฆมณฑลอุดรธานี

 9. ดอมินิก ศุภวัฒน วงศมาแสน สังฆมณฑล

อุบลราชธานี

 10. เปโตร วิชัย  ดนัยนิติการ คณะเบธาราม

 11. ยอแซฟ ธีนาภัทร  นภาพิทยาเลิศ คณะ 

ภราดานอยฯ

 12. คาเบรียล ธีรวัฒน  เทียนรุงแสง คณะ 

ภราดานอยฯ

 13. อันดรูว ทวีเดช  สวรรคเผาพันธุ  คณะ 

ภราดานอยฯ

 รายช่ือผูรับการแตงตั้งเปนผูอานพระคัมภีร 

จํานวน 4 คน

 1. ยอหน บอสโก พูลทรัพย ลีนานุรักษ 

(TMS.) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 2. มัทธิว บุญสวัสดิ์  ทงแกนทาว (TMS.) 

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 

 3. อันโตนีโอ รติ พรหมเดน (TMS.) สังฆ-

มณฑลจันทบุรี 

 4. ยอหน ชัชวาล  วาปเตา คณะคามิลเลียน

รวมน้ําใจ (ตอจากหนา 2)

คริสตชนคาทอลิกชาวลาว รวมนํ้าใจชวยเหลือเพื่อนพี่นอง

รวมชาติบริจาคอาหารและสิ่งของเครื่องใชใหกับศูนย

รับบริจาคที่ดําเนินการโดยรัฐบาลของสปป. ลาว
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(แมรี่ รีแซ็ค, 22 ธ.ค. 2016, CNA/EWTN News) 

 คุณพอโดนัลด คัลโลเวย มอบเรื่องราวที่ตนประสบ

มาแปรเปลี่ยนเปนรายไดมอบแกนักบวชคณะนักบุญ

ออกัสติน ดวยเร่ืองเลาชีวิตดุจนวนิยายในวิดีโอแพรภาพ

ทางชองวิเมโอ (Vimeo) ลาสุดที่จัดทําโดยสปริตจุยส

สตูดิโอ และคณะอัศวินแหงโคลัมบัส 

 คุณพอคัลโลเวยหวนคิดถึงการเปลี่ยนแปลงอยาง

ถอนรากถอนโคนจากผูไมเชื่อในพระเจา นักเรียนมัธยม

ถูกพักเรียนผูติดยาเสพติดมาเปนพระสงฆคาทอลิก

ทานเปนลูกชายของครอบครัวทหารในกองทัพ 

โดนัลด (ครอบครัวของทานเรียกทานวา ดอนนี่) จึง

ตองยายบานจากรัฐเวอรจิเนียไปยังรัฐแคลิฟอรเนีย

ทางใตพรอมกับครอบครัวขณะที่อายุไดเพียง 10 ขวบ

ทานถูกชักชวนโดยวิถีชีวิตชาวแคลิฟอรเนียใต ขณะ

อายุได 13 ป ก็ใชชีวิตสนุกสนานเสเพล ซึ่งดึงทาน

ใหตกต่ําลงทางดานจิตใจจนตองรับการบําบัด ติดคุก

และคิดจะฆาตัวตาย   พอบิดาทานแจงขาวในเชาวันหนึ่ง

วาตองยายบานไปประเทศญ่ีปุน ดอนน่ีก็กราดเกร้ียวท่ี

จะตองยายไปดําเนินชีวิตที่นั่น   ที่ประเทศญี่ปุน ดอนนี่

ก็คบเพื่อนที่สงผลไปในทางที่เขาชอบ    ไมนานเพื่อนๆ 

เหลานั้นก็ทําใหเขาเขาไปยุงเกี่ยวกับพวกมาเฟยญี่ปุน

ที่เรียกวาแกงค ยากูซา   ทานเลาเรื่องราวครั้งนั้นไวใน

วิดีโอวา

 “พอเปนเด็กฝรั่งตัวเล็กๆ ที่พวกเขาสามารถ

ใสของลงในเปหลังดวยเงินและยาเสพติด และรับสงไป

ยังแหลงคาสิโนตางๆ ในเกาะฮอนชูอันกวางใหญซึ่งเปน

เกาะหลักของประเทศญี่ปุน”  ดอนนี่เปนที่ตองการตัว

จากรัฐบาลญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกาตลอดจนกองทัพ

สหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยูในประเทศญี่ปุน ทานเลาตอวา

“พวกเขาไลพอออกนอกประเทศมีเจาหนาที่ทหาร

2 นายคุมตัวโดยใสกุญแจมือและตรวนที่ขอเทา และ

ปลดพันธนาการออกในความดูแลของบิดาของพอ” 

 จากนั้นดอนนี่ตองเขาศูนยเวชศาสตรฟนฟูชีวิต แต

ชีวิตกลับทรุดลงทันทีหลังจากปลอยตัวจากการบําบัด 

ณ จุดนี้ของชีวิต ความสุขเหลือเพียงการคิดไดวา ทาน

ตกต่ําลงจนไมสามารถตกต่ําในชีวิตกวานี้อีกแลว ทาน

พยายามจะไมเก็บตัวเงียบขรึม หลายครั้งก็มีโอกาสคิด

วาชีวิตมีความหมายอะไร แตก็วนเวียนคิดไดแคเรื่อง

ทําอยางไรใหหลุดพนจากเรื่องรายเหลานั้นและเหลือไว

เปนแคประสบการณ ยังไมมีอะไรคิดไปถึงเรื่องศาสนา

เลย   คืนหนึ่งขณะ อายุได 21 ป ดอนนี่อยูตามลําพัง

ในหองไมมีเสียงเพลงหรือปารตี้รบกวนความคิดก็หัน

สูดานมืด โดยคิดจะฆาตัวตาย ทานพยายามจะหันเห

ความคิดโดยสุมควานหาหนังสือบนชั้นวางของพอแม 

และที่ควาไดกลับเปนเรื่องการประจักษมาของพระนาง

มารีย  แมวาแมของทานจะเปนคาทอลิกท่ีศรัทธารอนรน 

แตทานก็ปฏิเสธเรื่องศาสนามาตลอดตั้งนานแลวซึ่ง

นาจะเปนเหตุใหทานไมมีความรูหรือจินตนาการวา

พระนางพรหมจารีมารียคือใคร    แตทานก็ลงมืออานและ

เหมือนปลากินเบ็ด ทานเลาเหตุการณนั้นวา   “หนังสือ

พูดถึงสตรีที่งดงามพระนามวามารียผูเปนพระมารดา

ประกาศก (ตอจากหนา 5)

เขาเคยเปนเด็กวิ่งขาวใหแกงคมาเฟยญี่ปุนแตบัดนี้กลายมาเปนพระสงฆคาทอลิก

ของพระเยซูเจาและเธอสงางามมาก งดงามมากจนทํา

ใหเด็กๆ ที่รองไหคุกเขาลงเพราะความเปนแมและความ

นารักของเธอ ซึ่งทําใหผมประทับใจหลงใหลอยางมาก” 

 ทานเลาตอไปวา “พอคดิวาพระเจาทรงใชความ

งามของพระนางพรหมจารีมารียมาฉวยจับพอไวและ

ก็นับเปนวิธีที่แจมมากเพราะมันไดผล พออานหนังสือ

ทั้งเลมจบในคืนนั้นเลยและนั่นก็เปนจุดเริ่มตนรากฐาน

การตกหลมุรกัองคพระเยซเูจาในเวลาตอมา”    ในหนงัสอื

ที่ทานเขียนชื่อ “ไมหันหลังกลับไปอีก : ประจักษพยาน

ตอพระเมตตา” คุณพอโดนัลดไดเลาวาเกิดอะไรตอไป

ตอนเชาหลังจากเหตุการณในคืนนั้นวาเปนคร้ังแรก

ท่ีเพ่ิงจะพูดประสบการณเร่ืองศาสนากับแมของทาน 

เพราะความลําบากใจและไมมีความรูศัพทแสงทาง

ศาสนา ทานพยายามที่จะบอกกับแมของทานวาไดรับ

ประสบการณทางศาสนาจริงๆ มารดาจึงเริ่มโทรไปหา

พระสงฆทุกองคที่คิดวานาจะพบกับลูกชาย ทานเลาวา

“...พระสงฆไมเขาใจถึงสถานการณเรงดวนแบบนี้ ที่

ตองการพบเวลาหกโมงครึ่งตอนเชา โดยไมมีการแจง

ลวงหนา ในใจของพวกคุณพอก็คิดวามันจะเปนเรื่อง

สําคัญอะไรกันนะถึงกับรออีกสักสองสามช่ัวโมงไมได? 

แมของทานไมยอมแพโทรไปหาคุณพอคนท่ีสองแตก็

ไดรับคําตอบเชนเดิม เลื่อนไปพบตอนแปดโมงครึ่ง

หรือเกาโมง ไมไดรึ? และขณะที่แมกําลังกดเบอรโทร

ของพระสงฆองคที่สาม’ พอก็ขัดจังหวะพูดกับแมวา 

‘แมครับ ไมมีพระสงฆสักองคเลยหรือครับ...’ เสียงของ

พอกลับไมตอเนื่องเหมือนกอน เหมือนเห็นนิมิตเปน

ประตู  พอไมรูดวยซ้ําไปวาที่พออยากเขาไปเขาเรียกวา

อะไร เปนโบสถหรือวัดนอย ขณะน้ันเรากําลังอยูท่ีกองทัพ

อากาศที่นอรโฟลค  พอเลยพูดวา ‘หลังประตูบานนั้น

นาจะมีสิ่งที่พอไดรูสึกสัมผัสรอพบพออยู’ “ทานหวน

ระลึกถึงสิ่งที่บันทึกอยูในหนังสือวาแมยังไมไดพบ

พระสงฆวันนั้นแตกลับมีภาพนิมิตเกิดขึ้น ทานเลาตอ

วา “เหมือนกับพระนางเขาใจทุกสิ่งที่พอพูด พระนาง

ทอดสายตามองมาที่พอและกลาววา ‘ใช ดอนนี่ จงมา

วิ่งรับใชพระเจา!’

 หลังจากนั้นไมนานทานก็มีโอกาสพบกับพระสงฆ

ผูเชื้อเชิญทานใหมารวมพิธีมิสซา หลังพิธีพระสงฆได

มอบรูปวาดองคพระเยซูเจาใหกับดอนนี่  ทานเลาวา 

“พอตองตกใจเพราะรูปนั้นพระเยซูเจาทรงมองมาที่พอ

แบบบีบคั้นพอ พระรูปในทาทางทรงยกพระหัตถอวยพร 

พอเริ่มรองไห พอสํานึกไดวานั่นเปนความรักและพอ

เปนที่ตองการของพระเจา”      ทีละเล็กทีละนอยดอนนี่

ไดกลายมาเปนพระสงฆในคณะแมเรียนแหงพระนาง

พรหมจารีผูปฏิสนธินิรมล (the Congregation of 

Marian Fathers of the Immaculate Conception 

of the Most Blessed Virgin Mary ....คณะนี้กอตั้ง

โดยนักบุญแม็กซิมิเลียน โกลเบ มรณสักขี....ผูแปล) 

ทานมักจะเดินทางไปเลาประวัติการกลับใจของทาน

ในการเทศนสอน “พอมักจะบอกกับผูคนวา ชีวิตของ

พอเปนการแสดงออกของพระเมตตาที่ทรงทํางานใน

โลก พอกระทําสิ่งชั่วชาหลายอยางและทํารายผูคนมา

มากแตก็ยังมีพระเมตตามายังคนอยางพอ และถา

เรื่องนี้เปนความจริงที่เกิดขึ้นได ก็แปลวาทั่วทั้งโลกมี

มหาสมุทรแหงความเมตตารอคอยเราอยู” ทานพูดสรุป 

“พระเยซูเจาทรงรักคุณ และเสด็จมาเพื่อคุณ พระเจา

ทรงหลงรักคุณอยางกับคนบาคลั่งไคล พระองคทรงเฝา

ฝนถึงมิตรภาพกับคุณ พระองคทรงหายใจเขาออกเพื่อ

ดวงใจของคุณ จงมอบมันใหกับพระองค และไววางใจ

ในพระองค”

 (ตีพิมพครั้งแรกในคาทอลิกนิวส เอเจนซี่ 15/

10/2016...)

 สามารถเขาชมวิดีโอขาวนี้ไดที่ https://www.

catholicnewsagency.com/news/he-was-a-

runner-for-the-japanese-mafia-now-hes-a-

catholic-priest-24027

“เราเปนหนทาง ความจริง และชีวิต
ไมมีใครไปเฝาพระบิดาได  
นอกจากผานทางเรา”  (ยอหน 14: 6-7)

ในการอธิษฐานภาวนาทุกครั้ง
ขาพเจาวอนขอพระพร
เพ�่อทุกทานอยูเสมอ
ดวยความชื่นชม
…  เพราะขาพเจามีทานอยูในใจ

”  

“

(ฟ�ลิปป 1:4, 7)

ขอพระพรของพระเยซูเจา สถิตในใจทุกทาน 
ทรงคุมครองดูแลทานใหอยูในพระพร
ของพระองคเสมอไป



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 32 ประจําวันที่ 5-11 สิงหาคม 2018 หนา 15

 วัดนักบุญเปโตร 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 5 

สิงหาคม เวลา 10.00 น. 

พ ร ะ สั งฆ ร า ชยอแซฟ 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

วุฒิเลิศ แหลอม เปนประธาน (ฉลองภายใน วันเสาร

ที่ 4 สิงหาคม เวลา 19.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ 

สังวาลย ศุระศรางค เปนประธาน)

 วัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช จ.สุ-

พรรณบุรี ฉลองวัดวันเสารที่ 11 สิงหาคม เวลา 

10.30 น. คุณพอยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจนสุวิช เปน

ประธาน

 วัดเซนตร็อค ทาไข จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด

วันเสารที่ 11 สิงหาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ สังวาลย  ศุระศรางค เปนประธาน

 วัดดวงหทัยนิรมลของแมพระ (วัดปากลัด) 

จ.สมุทรปราการ ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 12 สิงหาคม 

เวลา 10.30 น. พระสงฆอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ที่บวชครบ 25 ป เปนประธาน

 อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพ-

มหานคร สมโภชพระนางมารียรับเกียรติยกขึ้นสวรรค

ทั้งกายและวิญญาณ ฉลองอาสนวิหาร วันพุธที่ 15 

สิงหาคม เวลา 17.00 น. พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เปนประธาน

 วัดนักบุญบารโธโลมิว อัครสาวก ดอนตาล 

จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสารที่ 25 สิงหาคม เวลา 

10.30 น. คุณพอยอหน บอสโก วิจิตต แสงหาญ 

เปนประธาน (สอบถามโทร. 0-3544-0330)

 วัดเซนตหลุยส สาทร กรุงเทพมหานคร 

ฉลองนักบุญหลุยส กษัตริย องคอุปถัมภของวัด วัน

อาทิตยที่ 26 สิงหาคม เวลา 10.00 น. คุณพอยอแซฟ 

ทวีศักดิ์ กิจเจริญ เปนประธาน (วันเสารที่ 25 สิงหาคม 

เวลา 17.30 น. ฉลองภายใน คุณพอยอหน บัปติสตา 

สํารวย กิจสําเร็จ เปนประธาน หลังมิสซามีแหนักบุญ

หลุยสรอบวัด)

 วัดมารียสมภพ บานแพน อ.เสนา จ.พระ-

นครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสารที่ 8 กันยายน เวลา 

10.00 น. พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เปนประธาน (เชิญชวนทุกทานแตงชุดไทย

รวมถวายเกียรติการฉลองแมพระบังเกิด และลงนาม

รับของที่ระลึกไดที่กองอํานวยการ มิสซาเตรียมจิตใจ

กอนฉลองแมพระบังเกิด วันศุกรที่ 7 กันยายน เวลา 

18.00 น. พระสงฆบวชครบ 25 ป เปนประธาน

ติดตอจองพื้นที่ขายสินคา โทร. 08-1726-1042 คุณ

รังสรรค)

 วดัคอนเซป็ชัญ กรุงเทพมหานคร ฉลอง

แมพระไถทาส วันจันทรที่ 24 กันยายน เวลา 18.00 น. 

พระสงฆบวชครบ 25 ป อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

เปนประธาน 

 วดัอคัรเทวดามีคาแอล สะพานใหม กรุงเทพ-

มหานคร ฉลองวัดและเสกอาคารอเนกประสงค วัน

เสารที่ 29 กันยายน เวลา 10.00 น. พระคารดินัล

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เปนประธาน 

(งดจําหนายสินคา)

 วัดแมพระแหงพระหรรษทาน ปากจั่น จ.

ระนอง ฉลองวัดวันเสารที่ 4 สิงหาคม เวลา 10.00 น.

 วัดแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค จ.ภูเก็ต 

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 19 สิงหาคม เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญออกุสตินและนักบุญมอนิกา  สุไหง

โกลก ฉลองวัดวันเสารที่ 1 กันยายน เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล พุดหง ฉลองวัด

วันอาทิตยที่ 16 กันยายน เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญอันดรูว ยะลา ฉลองวัดวันเสารท่ี่ 

29 กันยายน เวลา 10.00 น. 

 อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร-

ธานี ฉลองอาสนวิหารวันอาทิตยที่ 30 กันยายน เวลา 

10.00 น.  

 วัดแมพระแหงสายประคํา จ.ประจวบคีรีขันธ 

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 7 ตุลาคม เวลา 10.00 น.  

  

 วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี ฉลองวัดวัน

อาทิตยที่ 19 สิงหาคม เวลา 10.00 น.

 วัดแมพระราชินีแหงสากลโลก กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม เวลา 10.00 น.

 อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก จ.

สมุทรสงคราม ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 9 กันยายน เวลา 

10.00 น.

 วัดแมพระมหาทุกข ทามวง จ.กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 16 กันยายน เวลา 10.00 น.

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง จ.

ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 30 กันยายน เวลา 

10.00 น.

 วัดนักบุญเทเรซาแหงพระกุมารเยซู หวย-

กระบอก จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 7 ตุลาคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา 

กฤษเจริญ เปนประธาน

 วัดนักบุญมารการีตา บางตาล จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 14 ตุลาคม เวลา 10.00 น. 

 

 วัดนักบุญลอเรนซ นางาม ฉลองวัดวันเสารที่ 

4 สิงหาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค สระแกว 

ฉลองวัดวันเสารที่ 18 สิงหาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดแมพระนิจจานุเคราะห ระยอง ฉลองวัด

วันเสารที่ 1 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดมารีสมภพ กบินทรบุรี ฉลองวัดวันเสารที่ 

8 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา จ.ชลบุรี ฉลองวัด

วันอาทิตยที่ 16 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดอารักขเทวดา แหลมประดู ฉลองวัด

วันเสารที่ 22 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด 

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

วันเสารที่ 29 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดแมพระลูกประคํา สัตหีบ ฉลองวัดวันเสาร

ที่ 13 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครนายก 

ฉลองวัดวันเสารที่ 20 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญยออากิมและอันนา (ไร 74 วนา-

นุรักษ) ต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 

ฉลองวัดวันเสารที่ 4 สิงหาคม เวลา 10.30 น.

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เปนประธาน 

 วัดแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค (วัดคา-

ทอลิกกลางดง) ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นครราช-

สีมา ฉลองวัดวันเสารที่ 25 สิงหาคม เวลา 10.30 น.

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เปนประธาน

 วัดคริสตศิรประภา จ.ศรีสะเกษ ฉลอง 50 ป 

วัด วันเสารที่ 4 สิงหาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ฟลิป บรรจง ไชยรา เปนประธาน

 วั ด แ ม พ ร ะ รั บ เ กี ย ร ติ ย ก ขึ้ น ส ว ร ร ค  

จ.มหาสารคาม ฉลองวัดวันเสารที่ 11 สิงหาคม เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา เปน

ประธาน

 วั ด แ ม พ ร ะ รั บ เ กี ย ร ติ ย ก ขึ้ น ส ว ร ร ค  

จ.อํานาจเจริญ ฉลองวัดวันเสารที่ 25 สิงหาคม เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา เปน

ประธาน

 วัดนักบุญมอนิกา อ.เมือง จ.นาน ฉลองวัด

วันเสารที่ 25 สิงหาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ วุฒิเลิศ แหลอม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย

และพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน 

ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม เปนประธาน 

สังฆมณฑลเชียงราย

วันเพ�่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ป อุดมศานต 

ดวยใจระลึกคุณพระคารดินัล”
(พระคารดินัลไมเกิ�ล มีชัย กิจบุญชู

ผูกอตั้งกองทุนสิ�งพ�มพคาทอลิกสรางสรรค)

วันเสารที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พ�ธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนว�หารอัสสัมชัญ

และโรงเร�ยนอัสสัมชัญ บางรัก

“จงดําเนินชีวิตตามความประสงคของเรา 
และเปนคนดีพรอมเถิด” (ปฐก 17:1)



ปีที่ 42 ฉบับที่ 32 ประจำ�วันที่ 5-11 สิงห�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

ที่นี่มีนัด
หน้า 16

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลอุดรธานี ขอเชิญร่วมพิธี 

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปโตร วันฉลอง บุราณ 

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธาน วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 เวลา 

10.00 น. ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

อุดรธานี

] ตาราง Lectio Divina ค.ศ. 2018 หัวข้อ “ฟื้นฟู 

ชีวิตในพระจิต” วันพุธที่ 8 สิงหาคม / *6-9 กันยายน  

(วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์) เข้าเงียบประจำาปี ท่ีลาด- 

กระบัง / วันพุธที่ 3 ตุลาคม /  วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน /  

วันพุธที่ 5 ธันวาคม ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-

8585

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R.  

11 สิงหาคม / 8 กันยายน 2018 เวลา 09.00 น.  

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญ 

ผู้สูงอายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี 

ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ  หลังมิสซารับศีลเจิม เพื่อพละกำาลัง

ทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 

08-1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-4700-8789

] คณะซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน ขอเชิญร่วมฉลอง

อารามและโอกาสสมโภชนักบุญคลาราผู้สถาปนาคณะ

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ

เวลา 10.00 น. ที่วัดประจำาอาราม กลาริส กาปูชิน 

สามพราน โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช 

เป็นประธาน

]โอกาสวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 

ชมรมคริสตชนจีน (ฉลองครบ 20 ปี) ขอเชิญสมาชิก 

ชมรมคริสตชนจีน สมาชิกผู้สูงอายุ และคริสตชน 

ทกุท่าน ร่วมพธิบีชูาขอบพระคณุ มกีารมอบเกียรตบัิตร 

ให้แก่ลูกกตัญญูประจำาปี และมีพิธีเจิมนำ้ามันศักดิ์สิทธิ์ 

อวยพรแก่ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ที่วัดแม่พระ 

ลูกประคำา (กาลหว่าร์)  วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018 

เวลา 10.00 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย  คุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม และคุณพ่อ 

อดศิกัดิ ์  กจิบญุชู หลงัพิธขีอเชญิรับประทานอาหาร

เทีย่ง  (โต๊ะจีน) ร่วมกัน สำารองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่หน้า

วัดกาลหว่าร์ หรือ โทร. 08-1819-0080 (คุณธีรพร)

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  

ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

จัดฝึกภาวนาให้ฆราวาส “เข้าเงียบจิตภาวนาด้วย 

พระทัยพระเยซู”  เดือนละ 2 คร้ัง  ท่ีห้องประชุมอาราม 

พระหฤทัยฯ คลองเตย  วันพฤหัสบดีที่ 3  และอาทิตย์ 

ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 10.00-15.00 น.  (พิธีบูชา

ขอบพระคุณเวลา 09.00 น.)

 พฤหัสบดี :  16 ส.ค. / 20 ก.ย. / 25 ต.ค. / 

15 พ.ย. / 20 ธ.ค. / 17 ม.ค. /  22-24 ก.พ. 2019 

เข้าเงียบที่หัวหิน  

 อาทิตย์    : 19 ส.ค. / 16 ก.ย. / 21 ต.ค. / 

18 พ.ย. / 16 ธ.ค. / 20 ม.ค. / 22-24 ก.พ. 2019 

เข้าเงียบที่หัวหิน

 วันอาทิตย์ที่สามของทุกเดือนหลังเข้าเงียบ

จิตภาวนา เวลา 15.00-17.00 น. ขอเชิญผู้สนใจ เข้าฝึก 

คอร์สโยคะภาวนาเพ่ือรักษาสุขภาพ โดยซิสเตอร์สุทธิ-

รักษ์ บรรทร ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ

 ผู้นำาเข้าเงียบจิตภาวนา : คุณพ่อชีวิน สุว- 

ดินทร์กูร  คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร  คุณแม่เชลียง  

เวชยันต์ ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน 

 วันที่  26-30 พ.ย. 2018  เข้าเงียบ 5 วัน 

สำาหรับผู้ผ่านการฝึกจิตภาวนา นาน 2 ปีขึ้นไป ที่ศูนย์

ภาวนาทาบอร์  โดยคุณพ่อชีวิน  สุวดินทร์กูร  

 สอบถาม โทร. 08-1904-2138, 08-1685-

2826, 09-8258-7649

] คณะซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง ราชบุรี 

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญ

คลารา ผู้สถาปนาคณะ โอกาส 25 ปี ชีวิตนักบวช  

ซิสเตอร์มารีอา เกียรา (มณีรัตน์ ทศพรพงศ์) 

สัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก วันอาทิตย์ที่ 12 

สิงหาคม 2018 เวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ที่ 

วัดน้อยของอารามกลาริส บ้านโป่ง ราชบุรี 

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม โดยคุณพ่อสุวนารถ  

กวยมงคล  / วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน โดยคุณพ่อ

เอกมัย เหลือหลาย เวลา 13.00 น. ที่ตึกวันทามารีย์ 

ชั้น 2 วัดเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร สนใจติดต่อคุณจอน 

โทร. 08-1490-9371

] ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาเปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี  

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ อาสนวิหารอัครเทวดา 

ราฟาเอล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 

2018 เวลา 19.00 น. มิสซาโมทนาคุณแม่พระแห่โคม

เทิดเกียรติแม่พระ เวลา 20.30 น. กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 

 วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018 เวลา  

09.30 น. การแสดงเตรียมจิตใจ เวลา 10.00 น. มิสซา

เปิดปีเฉลิมฉลอง เวลา 13.00 น. กีฬาเชื่อมสัมพันธ์

] ภคินีคณะคาร์เมไลท์แห่งกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมพิธี

บูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู  

และหิรัญสมโภช (25 ปีแห่งการปฏิญาณตน) เซอร์ 

มารีย์ อันเดรีย แห่งพระแม่สกลสงเคราะห์ (อันนา 

มลิวัลย์ ประทุมแพง) วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2018 

เวลา 07.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน (หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ตั้งศีลมหาสนิทและ

เคารพพระธาตุ) 

 และฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู 

(เย็น เวลา 16.30 น.) อวยพรศีลมหาสนิทเวลา 16.00 น.  

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน (หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เสกดอกกุหลาบ

และเคารพพระธาตุ) 

] ประกาศรับสมัครงาน 1. เจ้าหน้าที่ทำางานชุมชน ใน

โครงการประกาศข่าวดี จำานวน 2 ตำาแหน่ง คุณสมบัติ  

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40   ปี นับถือศาสนาคริสต์  

นิกายโรมันคาทอลิก  (ถ้ามีความรู้เร่ืองคำาสอนจะพิจารณา

เป็นพิเศษ) สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ วุฒิ ม.6  

หรือ ปวช. ขึ้นไป 2. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กชาย/เด็กหญิง 

ในโครงการบ้านแห่งความหวังจำานวน 2 ตำาแหน่ง  

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40  ปี ถ้าสามารถขับรถยนต์ 

ได้ มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ วุฒิ ม.6 หรือ 

ปวช. ขึ้นไป ต้องพักอาศัยที่บ้านพักของเด็กได้ โดย

มูลนิธิฯ มีค่าตอบแทนและสวัสดิการ 1. ทดลองงาน  

เป็นเวลา 120 วัน (4 เดือน) ระหว่างทดลองงาน  

จะได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 1.1 เงินเดือน  (ตามวุฒิ 

การศึกษา)  โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงข้ันต่ำาในจังหวัดนนทบุรี   

1.2 สวัสดิการประกันสังคม โดย ลูกจ้างจ่าย 5% ของ 

เงินเดือน นายจ้างจ่ายสมทบให้ 5%  2. บรรจุเป็น 

พนักงานประจำา จะได้รับค่าตอบแทน ดงันี้ 2.1 เงินเดือน 

(ตามวุฒิการศึกษา) โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำาใน 

จังหวัดนนทบุรี  2.2 สวัสดิการประกันสังคม โดย 

ลูกจ้างจ่าย 5% ของเงินเดือน นายจ้างจ่ายสมทบให้  

5% 2.3 สวัสดิการเงินสะสม โดยลูกจ้างสะสม 5%  

ของเงินเดือน และมูลนิธิฯ (วัดพระแม่มหาการุณย์) จ่าย 

สมทบให้อีก 5%  2.4 สวัสดิการสงเคราะห์ค่าครองชีพ 

และการศึกษาบุตร ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 18 ปี 

สวัสดิการอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ทำางานชุมชน ในโครงการ 

ประกาศข่าวดี มีสวัสดิการเพิ่ม คือ สวัสดิการค่าเช่า

บ้าน   เจ้าหน้าที่ตำาแหน่งดูแลเด็ก ในโครงการบ้านแห่ง 

ความหวัง มีสวัสดิการเพิ่ม คือ 1. ค่าทำางานล่วงเวลา

เหมาจ่าย เดือนละ 1,500 บาท 2. มี ส วั ส ดิ ก า ร 

อาหาร ให้ในเวลาทำางาน  3. มีสวัสดิการที่พักให้ (อยู่ใน 

บ้านพักของเด็ก) สอบถาม โทร. 0-25835-924 หรือ 

ติดต่อ คุณพ่อเปาโล  ซาลาโมเน่  เบอร์ 09-0112-

5657 หรือส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : stmartinfoun-

dation.th@gmail.com

]ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสงฆ์  

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสภาอภิบาลวัด 

มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้าง สามารถโอน

เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาป่าติ้ว ชื่อบัญชี 

กองทุนสร้างวัดคริสตชนอำาเภอป่าติ้ว เลขบัญชี 646- 

0-20756-3 ติดต่อสอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี  

เจ้าอาวาส โทร. 08-1265-9424

]ขอเชิญร่วมทำาบุญสมทบทุนก่อสร้างอาราม

นักพรตชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ท่ีบ้านโคก-

สะอาด ต.อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับ เพื่อน ๆ นอง ๆ เยาวชนที่รักในชวง

หลายอาทิตยกอนท่ีผานมา เราทุกคนคงไดเปนสวนหน่ึง

ในการรวมสงกําลังใจใหกับนอง ๆ นักฟุตบอลเยาวชน 

ทีมหมูปา อะคาเดมี่ และตอนนี้ทุกคนปลอดภัย กลับ

ถึงบาน คงเหลือไวแตเพียงความทรงจําที่ดีที่กอใหเกิด

แรงบันดาลใจมากมายตามมา หนึ่งในนั้นก็คือ ความ

คาดหวังที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต พี่ไดมีโอกาส

อานบทความจากเพจหน่ึงในส่ือโซเชียลออนไลน ช่ือเพจ

“เลี้ยงลูกนอกบาน”  คุณหมอโอไดเขียนขอความไว

อยางนาสนใจ ตามนี้ครับ

ชีวิตกับความคาดหวัง

 “หวังวาจะโตขึ้นมาเปนคนดีของสังคม”

 “ขอใหโตขึ้นมาทําประโยชนกลับคืนใหกับ

ประเทศชาติ”

 “พวกเขาคือ “เพชร” เขาตองโตไปเปนคน

ที่สรางอะไรใหประเทศชาติไดมากมายแนๆ เราเลยอยาก

ใหทุนการศึกษาจนถึงปริญญาเอก”

 “อยากใหใชชีวิตคุมคากับการที่มีคนยอมสละ

ชีวิต”

 กระแสแหง “ความคาดหวัง” กําลังถาโถมเขา

ทีมหมูปา... ดังสึนามิ

 ในขณะที่ชีวิตของมนุษยหลายคน ไมไดเติบโต

งดงามบน “ความคาดหวัง” อันมหาศาล

 “ความคาดหวัง” ที่หลายครั้งสรางความอึดอัด 

กดดัน มากกวาที่จะสรางพลังใจในเชิงบวก เพราะวิถีที่

มนุษยทุกคนพึงไดรับคือ... “อิสรภาพในการเติบโต”

 การเติบโต โดยเฉพาะในวัยรุน ที่เสนทางชีวิต 

อาจไมตรงไปตรงมา มีผิดพลาด มีเพลี่ยงพล้ํา มีดี มีแย 

แตหลายครั้งนํามาซึ่งประสบการณแหงการเรียนรูและ

พัฒนา

 “คนดี” มีคํานิยามมากมาย และหลายครั้งดี

ของคนนี้ ก็ไมใชดีของอีกคน

 “ชีวิตที่ดี” อาจไมใชชีวิตที่จะเปนไปในรูปแบบ

ที่ดีงาม หรือตามความคาดหวังของใครๆ แตเปนชีวิต

ที่สุขใจในการ “ไดมีชีวิตเปนของตนเอง”

 ชีวิตของตนเอง...

 ที่มีดีบาง ไมดีบาง

 ที่อาจทําประโยชนใหชาติ หรืออาจจะไมไดทํา

อะไรยิ่งใหญแบบนั้น

 ที่ไมตองเปนเพชร แตเปนกรวดหินดินทราย

ธรรมดา แตมีคุณคาในแบบของตน

 ที่ไมตองชดใชชีวิต ดวยการแบกรับคําวา “ชีวิต

ตองคุมคา” จากคําวา “เพื่อทดแทนคุณ”

 .......................

 ชีวิตที่ตองตั้งบนความคาดหวังอันสูงสง...

 “ถาทําได” ก็ไมรูวาตองแลกกับการเสียตัวตน

เทาไหรเพื่อใหไดมา

 “ถาทําไมได” การแบกรับความผิดหวังมากมาย 

ก็กลายเปนไฟที่ “เผาไหมตัวเอง”

 ไฟเผาไหม... ที่หลายครั้งทําใหชีวิตแทบไปตอ

ไมได

 ........................................

 นักดําน้ําอังกฤษไดใหสัมภาษณถึงเด็กๆ กอน

กลับบาน

 “เปนเกียรติที่ไดชวยเด็กๆ ขอใหดีขึ้นไวๆ”

 อานแลวประทับใจ

 แคนี้ก็อาจจะพอแลว...

 เรามีชีวิตที่ไดมีชะตาเกิดมาเกื้อกูลกัน แลวก็

จากกันไป พรอมความทรงจําที่ยิ่งใหญในใจแตละคน

 สวนใครจะเก็บเกี่ยวไปเติบโตในตัวตนอยางไร

 นั่นก็อาจเปนเรื่องของเขา... ไมใชเรื่องของเรา

คงจะดี ที่เราจะใหความ “เคารพสิทธิ” ในการใชชีวิต

ของผูอื่น

 เหมือนที่เราอยากมีสิทธิในการใชชีวิตในแบบ

ของเรา

 ชีวิตที่ตองกดดันตัวเองใหเปนนูนเปนนี่ ตาม

ที่มีคนคาดหวังใหเปน

 บางทีมันก็เปนชีวิตที่...“ติดถ้ํามืด” ดีๆ อีก

ครั้งนี่เอง

 #หมอโอเพจเลี้ยงลูกนอกบานผู เชื่อวาเรา

ชวยชีวิต... เพื่อใหเขาไดมี “ชีวิต”

 นอง ๆ เยาวชนครับ เรามีความหวังจะไดเจอ

นอง ๆ ทีมหมูปา และเราก็อาจจะมีความคาดหวัง

กับพวกเขาดวย จริงอยูครับ “ความหวัง” กับ “ความ

คาดหวัง” มันตางกัน ความหวัง (Hope) มันเปน

เหมือนพลังผลักดันใหเราไปสูเปาหมาย ซึ่งเรามักจะ

เก็บมันเอาไวลึก ๆ ในใจแลวคอย ๆ ใชมันขับเคลื่อน

ใจเรา ถึงแมเราจะทําไมสําเร็จตามเปาหมายพลังแหง

ความหวังก็ยังคงมีเหลืออยูภายในใจเราและทําใหเรา

เดินหนาตอไปได สวน ความคาดหวัง (Expectation) 

ก็เปนเหมือนพลังผลักดันใหเราไปสูเปาหมายเชนกัน.. 

แต..เรามักจะเอาพลังไปฝาก..ไปคาด..ไว...กับเปาหมาย

มากกวา แลวเมื่อเราไม “สมหวัง” พลังเราก็มักจะหาย

ไปพรอมเปาหมายหรือสิ่งที่เราหวังแลวมันก็จะทําให

เรารูสึกหมดแรง หมดพลัง ทอแทและสิ้นหวัง ยิ่งเรามี

ความคาดหวังสูงมากเทาไหร และมันไมเปนดั่งที่เรา

คาดหวังเอาไว เราก็จะรูสึกหมดแรงหมดพลังมาก

เทานั้น เพราะฉะนั้นตองฝกเผื่อใจยอมรับความจริงเอา

ไวบางนะครับ

 เปนธรรมดาของคนเราครับ ท่ีอยูไดดวย “ความ

หวัง” และมักจะมี “ความคาดหวัง” อยูเสมอ ซึ่ง

ทั้งสองอยางมันก็เปนสิ่งที่ดีที่จะพาชีวิตเรากาวเดินหนา

ตอไป...แตถาจะใหดีตองรูจักเผ่ือใจและใชมันใหเปน

ครับ

 (ที่มา... https://storylog.co/story/5875fe

993792ab447bb310e4)

 แลวพบกันใหมกับเสียงเยาวชนฉบับหนา 

สวัสดีครับ
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มันเปนความอิ่มเอิบใจที่สุดวันนั้นผมเลาเรื่อง Wonder

 ภาพยนตรเรื่อง Wonder เปนทั้งหนังเรียกนํ้าตาและหนังสือขายดี เลา

ถึงชีวิตของออกัส ออกัสที่เกิดมาหนาตาผิดมนุษย เขาดูแก และนากลัว ออกัส

ชอบเร่ืองราวของวิทยาศาสตรเปนตนสตารวอส แมหนาตาจะดูนาตกใจ แต

เขาก็ไมไดโชครายไปทั้งหมด พอและแม รวมทั้งพี่สาวรักออกัสมาก จนเราเห็น

บางฉากที่ไมนารักของเขา เมื่อถูกตามใจและรักมาก ก็เรียกรองมาก ในขณะที่

เขาตองเรียนรูที่จะไปโรงเรียน เจอเพื่อน เจอครู ตองฝาดานการถูกมองเหมือน

ตัวประหลาด (ซึ่งก็ประหลาดจริง ๆ ...ผูเขียน) ก็ใชวาชีวิตรอบขางของออกัส

ที่หนาตาดูดี จะมีแตความสุขสดชื่น พี่สาวตองเรียนรูที่จะถูกเพื่อนซี้เปลี่ยนไป 

การมีแฟนเมื่อถึงวัยที่เติบโตขึ้นแลว หรือหนึ่งในเด็กสามคน ที่คุณครูใหญมั่นใจ

ใหมาเปนเพ่ือนออกัสในแบบใชคําสัง่ และในทีส่ดุหน่ึงในนัน้จะเปนเพือ่นรักของเขา 

แตก็ใชวาชีวิตที่ดูภายนอกสมบูรณ ภายในจะพูนสุขไปดวย เด็กคนนี้จน เรียน

ไมเกง พูดงาย ๆ คือโง ฯลฯ ทุกคนลวนผานเรื่องราวการตอสู ไมใชคนที่

เกิดมาเหมือนตัวประหลาดเทานั้น ผมชอบประโยคหนึ่งที่ในหนังบอกกับเราวา 

“เราใชดวงตาคูเดิมมองทุกอยางที่เกิดขึ้นบนโลก ดวยสายตาใหม” มันหมาย

ความวา ความมหัศจรรยของชีวิตจะเกิดขึ้นทันที เมื่อเรามองโลกเดิมดวยสายตา

แหงความหวัง ความสุข เราตองหาสายตาแบบนั้นใหเจอ ผมพูดกับเพื่อน ๆ 

วันนั้นแบบนี้

 ชีวติคนเราเมือ่เขาบานเณรไมไดแปลวา ความสาํเรจ็คอืบวชเปนพระสงฆ 

และสําเร็จตอไปอีกคือตําแหนงที่ใหญโตกวา ผมเชื่อวา เพื่อน ๆ ที่ไมไดบวช ก็

ประสบความสําเร็จเชนกัน เราจึงไมมองเพื่อนวา ทําอะไรในปจจุบัน มีคนยอมรับ

แคไหน หรือมีเงินในกระเปาเทาใด มีฐานะมั่นคง แตผมไดคําตอบที่ชัดเจนขึ้น 

ในมิสซาวันอาทิตยที่คุณพอเพื่อนเปนประธานและสอนใหสัตบุรุษในวัดนั้น

บอกกับตัวเองทุกวันดวยคํา 3 คํานี้ “ฉันเปนคนดี ฉันมีคุณคา ฉันมีพลังของ

พระเจา”

 สาย ๆ ของวันที่เราตองแยกยายกัน เราเลือกทําสิ่งที่เราทําบอยและ

สามารถทําใหรูสึกเบื่อไดงาย ๆ คือการแบงปนชีวิต ไมนาเชื่อวาตั้งแตสายของ

วันนั้น เราคุยกันจนเกือบเที่ยง แมมีกันเพียงแค 7-8 คน เราฟงเสนทางชีวิต

รวม 20 กวาปที่ไมเจอกัน เสนทางที่แมจะดูตกตํ่า แตพระเปนเจาก็ฉุดดึงขึ้นมา 

หรือสําหรับบางคนแมจะกําลังขึ้นสูงทะยาน แตก็มีบางอยางใหตองบินตํ่าลง และ

รอเวลาตอไป ผมมองเพื่อนแตละคนดวยสายตาแหงความเขาใจ ความชวยเหลือ

ไมไดถูกรองขอ แตถาเราเชื่อมั่นในมิตรภาพ มันจะพาเรากาวเดินไปเอง

 ไมมีคําสัญญาใดเพื่อบอกวา เราจะไดพบกันพรอมหนาพรอมตาแบบ

นี้อีก มีแตความตั้งใจจริง ผมเชื่อวาเราไมไดรูสึกวา ใครมาในครั้งนี้รักเพื่อน

มากกวาคนที่ไมไดมา หรือคนที่มาเปนคนที่เสียสละกวา เห็นแกสวนรวมกวา 

ผมเชื่อวา อายุที่มากขึ้น ยอมสะสมความคิดที่เปนผูใหญมากยิ่งขึ้น เรามีดวงตา

เดิม แตสายตาเราเปลี่ยนไปมากแลว ไมใชสั้นหรือยาวขึ้น ผมเชื่อวา คนเราเมื่อ

อายุมากขึ้น สายตาของเขาควรจะพบธรรมมากขึ้นดวย

บรรณาธิการบริหาร

มิตรภาพ กับ 
ดวงตาคูนั้น
 เมื่อเราจบป 4 ของการศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรม ชีวิตก็สงสัญญาณวา

อีกไมนาเกิน 3 ป เราจะรับใชพระเปนเจาผานทางกระแสเรียกการเปนพระสงฆ 

แตอาจจะเร็วไปถาจะพูดแบบนั้น เพราะเมื่อรุน 17 ของเราจบปที่ 4 จะสภา

พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย หรือบานเณร หรือการตกลงของ

หนวยงานใด ก็มีบทสรุปวา สําหรับสามเณรที่จะบวชเปนพระสงฆเราจะยืดไป

อีก 1 ป เพื่อสามเณรจะไดศึกษาทบทวนใหมั่นใจในกระแสเรียกของตนและ

กาวเดินตอไป เราเรียกปพักนั้นวา ปอภิบาล หรือ Pastoral Year ซึ่งรุนของผม

โดนแจ็กพ็อต แตแจ็กพ็อตนี้ไมแตกเพราะมีวงเล็บวา ทั้งนี้สุดแลวแตดุลยพินิจ

ของแตละสังฆมณฑล ปนั้นจึงมีสามเณรจากบางสังฆมณฑลไปตอในปที่ 5 มี

บางสังฆมณฑลพักหลังจากจบป 4 และบางคนขอพักเอง ถานอง ๆ สามเณร

ยุคปจจุบันอานมาถึงบรรทัดนี้ ก็ใหรูวารุนพี่เองนะออเจาที่ถูกเริ่มไว (แตตอนนี้

ผมเริ่มไมแนใจแลว วาพักกันกี่ป พักทุกสังฆมณฑลแลวใชไหม หรืออยางไร แต

ระยะปที่ผานมา 1 ปพักนี้ก็มีกระบวนการอบรมที่ชัดเจนขึ้นแนๆ)

  จากเหตุผลขางตน ที่สุดแลวเมื่อสิ้นปการศึกษา เมื่อพวกเราบางคน

ในรุนจบปสดุทายของบานเณร จึงเหลอืไมก่ีคน ผมจากอัครสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

เปน 1 คนที่ไดบวชแบบลูกโทน สวนอีกสังฆมณฑลหนึ่งคือ จันทบุรี นั่นอีก 

1 คน สวนสังฆมณฑลที่จบไปพรอมกับจากสุราษฎรธานีนาจะขอบวชในปถัด ๆ 

ไป รุน 17 ของเราจึงเปนรุนที่นับไดแตปตั้งตน และที่เหลือก็กระจัดกระจาย แต

นาจะไมถงึกระเจดิกระเจิง(ฮา) ไปตามน้ําพระทัยของพระ บางคนบวช บางคน

เปลี่ยนกระแสเรียก บางคนเปลี่ยนคณะ เราพยายามรวมตัวกัน ทั้งพระสงฆ

สังฆมณฑลและนักบวช จํานวนที่ไดมากขึ้นเรื่อย ๆ บงบอกวา จุดติด แตที่มาก

ไปกวานั้นคือ เนื้อหาสาระของการไดมาพบปะกัน

 คนที่ไมเชื่อมั่นในมิตรภาพยอมไมเห็นคุณคากับชวงเวลาแบบนั้น 

เชียงใหมเปนเปาหมายที่เรานัดกันไวหลวม ๆ ทีนี้ก็สุดแลวแตความสะดวกวา

ใครจะเดนิทางมาอยางไร ออกมาเวลาไหน แตเย็นวนันัน้เราคงไดพบกนั เชียงใหม

อาจฟงดูมีสถานที่เที่ยวเยอะ แตเหตุผลหลักกลับเปนวา ในรุนของเรามีเพื่อน ๆ 

จากเชียงใหมหลายคน และเราควรจะมาแวะเวียนเยี่ยมหามากกวาใหพวกเขา

ลงไป ผมเชือ่วาแคความคดิแบบน้ีก็ทาํลายกําแพงอคตขิองคําวามติรภาพท่ีคนอ่ืน

อาจคาดเดา ปรามาสไวแตแรกแลว แตมันไมใชแคนั้น

 เราเริม่เชาวันที ่2 ของการพบกันดวยการรวมถวายมสิซา จะดวยเขนิอาย 

หรือความเกรงใจแบบไทยๆ(อธิการบานเณรกลางสมัยเรายังศึกษาอยู ทาน

ชอบใช...ผูเขียน) เราหาประธานไมไดจนนิ้วทุกนิ้ว และมือทุกมือชี้มาที่ผม ผม

ไมอยากปฏิเสธ เพราะไมรูวา ถายังปฏิเสธอีก แคหาประธานมิสซาคงถึงเย็น ผม

รับดวยความขอบคุณและฝากขอคิดในบทเทศนถึงภาพยนตรเร่ืองหน่ึง ท่ีไดดู

กอนมา

 เพื่อน ๆ ในรุนเดียวกัน หรือรุนพี่รุนนองที่สนิท หรืออยูในวงโคจร นา

จะทราบดีวา ผมเปนคนชอบดูหนัง คนเราเมื่อดูไปเรื่อย  ๆ หนังในแบบปกติมัน

งายเกินไป ผมไปหาหนังในโรงหนังอารตตาง ๆ จนในที่สุดก็ถาถามวาชอบหนัง

ประเภทอะไรก็ตอบไดทันทีวา ชอบหนังชีวิต หรือภาษาหนังเขาเรียกวาดรามา 

ภาษาหนังบางคนพูดถึงขนาดวา เสพติดความเศรา ความเหงากันเลย ผมชอบ

ความเศราที่เมื่อมานเมฆหมอกผานไป แสงสวางที่ผานเขามา และไมจากเราไป 



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 32 ประจําวันที่ 5-11 สิงหาคม 2018 หนา 19

วันศุกรที่ 6 กรกฎาคม 2018 พระอัครสังฆราชหลุยส จําเนียร สันติสุข-

นิรันดร ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง เปนประธาน ที่อาสน-

วิหารแมพระบังเกิด เชียงราย

ตรีวารเพื่อเตรียมจิตใจเฉลิมฉลอง 350 ป มิสซังสยาม (4 มิถุนายน 1669 - 2019) ระหวางวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2018 

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2018 คุณพอวินัย ฤทธิบุญไชย เปนประธาน ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โอกาสนี้ พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช มารวมพิธีดวย

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แหลอม เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ

ฉลองภายใน  วัดแมพระประจักษแหงภูเขาคารแมล สองพี่นอง วันศุกรที่ 13 

กรกฎาคม 2018 โอกาสนี้ทางวัดและพระสงฆเขต 6 ไดรวมแสดงความยินดี

กับพระสังฆราชใหมดวย

วันอาทิตยที่ 1 กรกฎาคม 2018 สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก 

และครบ 25 ป แหงการจากไป ของคุณพอยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค โดย 

คุณพอสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ เปนประธาน พรอมดวยพระสังฆราชยอแซฟ 

สังวาลย ศุระศรางค และคุณพอศวง ศุระศรางค
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