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“รับรางวัล” คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการ

โอลิมปิกสากล (ไอโอซี) รับรางวัลพิเศษผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับวงการกีฬา

จากคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ซึ่งคุณหญิง

ปัทมาเป็นผู้มีผลงานโดดเด่นในการเป็นผู้ประสานงาน เชื่อมโยงงานกีฬา ด้าน

ต่างๆ ในระดับนานาชาติให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 

พิธีประสาทปริญญาบัตร บัณฑิตคณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา รุ่นที่ 14 และ รุ่นที่ 15 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 

กรรมการสภาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและประสาทปริญญาบัตร เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018 ที่ห้องประชุม LUX MUNDI  

วิทยาลัยแสงธรรม

พิธีรื้อฟื้นคู่แต่งงานครบ 25 ปี 50 ปี เขต 2 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018 ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง มีวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาปรวม โดยคุณพ่อปรีชา  

รุจิพงศ์ หลังจากนั้นมีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ และหลังเทศน์ คู่แต่งงานได้ท�าพิธีรื้อฟื้นค�าสัญญา และหลังพิธีประธานในพิธี

ได้มอบใบพรสมเด็จพระสันตะปาปาแก่คู่แต่งงาน 

“ครบ 1 ปี สู่อ้อมพระหัตถ์พระเป็นเจ้า” พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี พระสงฆ์ นักบวช และบรรดา 

ครูค�าสอน ร่วมพิธีมิสซาครบ 1 ปี สู่อ้อมพระหัตถ์พระเป็นเจ้าของพระสังฆราช

ยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2018 เวลา  

10.30 น. ที่สถานฝึกธรรมสันติราชา จ.อุดรธานี
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ร่องรอยของการเดินทางแสวงบุญ ประเทศมาเลเซียวันแรก 
Power of Love in Malaysia เชื่อมโยง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018  ตอนที่ 2

จัดโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  แบ่งปันโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

 สวัสดีครับพ่ีน้องท่ีรักทุกท่าน เรามาถึงบ้านเณร 

ปีนัง หรือ “วิทยาลัยกลาง” (College General) เวลา

ประมาณบ่ายสามโมงครึ่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นบ้านเณรใหญ่

ระดับปรัชญาของประเทศมาเลเซีย (เทียบเท่าชั้นปี 1-4 

บ้านเณรใหญ่แสงธรรมของเรา)

  อันที่จริง “วิทยาลัยกลาง” (College General) 

ตั้งแต่ในสมัยอยุธยาจนถึงบ้านเณรปีนังในยุคแรกๆ นั้น

รับทั้งเณรใหญ่และเณรเล็กเข้าศึกษาและรับการอบรม

เพื่อเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ จนกระทั่ง ค.ศ. 1921 (97 

ปีที่ผ่านมา) บ้านเณรที่ปีนังเริ่มรับเฉพาะสามเณรใหญ่  

และพระศาสนจักรสากลมีนโยบายให้พระสังฆราช 

ในแต่ละประเทศ และแต่ละสังฆมณฑลเปิดบ้านเณรเล็ก

ของตน

 บ้านเณรปีนังยังได้ชื่อว่าเป็น “บ้านเณรแห่ง

มรณสักขี” เนื่องจากสมาชิกที่เคยอยู่ที่นี่หลายท่านทั้ง

คุณพ่อผู้ให้การอบรม ศิษย์เก่าท่ีได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  

สังฆานุกร หรือศิษย์เก่าที่ไม่ได้รับศีลบวชแต่ก็รับใช้

พระเจ้าในฐานะครูค�าสอน และฆราวาส ได้เป็นมรณสักขี

เพื่อยืนยันความเชื่อที่ตนมีต่อพระเจ้า และมี 7 ท่านได้

รับการสถาปนาเป็นนักบุญ 1 ท่านได้รับการสถาปนา

เป็นบุญราศี นอกจากนั้นยังมีมรณสักขีอีกจ�านวนมาก 

ที่ยังรอการสถาปนาเป็นบุญราศีจากพระศาสนจักร

 คุณพ่อผู้ให้การอบรมสองท่านจากคณะสงฆ์

มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (M.E.P.) ที่เคยเป็น

อาจารย์หรือผู้ให้การอบรมที่นี่ คือ นักบุญ Imbert 

พระสังฆราช (ชื่อเต็มของท่านคือ Laurent Marie 

Joseph Imbert) และนักบุญ Chastan (ชื่อเต็มของ

ท่านคือ Jacques Honoré Chastan)

  นักบุญ Imbert เคยสอนอยู่ที่บ้านเณรแห่งนี้

เป็นเวลา 10 เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน ค.ศ. 1821-

เดือนมกราคม ค.ศ. 1822) ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง

เป็นพระสังฆราชแห่งเกาหลีโดยพระสันตะปาปาเกรโกรี

ที่ 16 เมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1836 และรับศีลบวช

เป็นพระสังฆราชเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1837 

ส่วนนักบุญ Chastan ท่านมาประกาศข่าวดีที่ปีนังเป็น

เวลา 5 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1828-1833) โดยเป็นอาจารย์

สอนที่บ้านเณรปีนัง 2 ปี (ระหว่าง ค.ศ. 1828-1830) 

และเป็นคุณพ่อเจ้าวัดวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลระหว่าง

ค.ศ. 1831-1833 (วัดและชุมชนคริสตชนนี้เก่าแก ่

เป็นล�าดับสองของเกาะปีนัง วัดท่ีเราไปร่วมมิสซาตรีวาร 

เตรียมฉลองวัด) ท่านมีพรสวรรค์เรื่องภาษาและพูด

ภาษาจีนได้ดีมาก ท่านได้รับมอบหมายให้ไปประกาศ

ข่าวดีที่เกาหลีในปี ค.ศ. 1833

 นักบุญชาวฝร่ังเศสท้ังสองท่านน้ีเป็นมรณสักขี

ที่ประเทศเกาหลี ในช่วงการเบียดเบียนครั้งใหญ่ใน

ประเทศเกาหลีระหว่างปี ค.ศ. 1839-1840 ท่านทั้งสอง

และเพื่อนพระสงฆ์ M.E.P. อีกท่านคือคุณพ่อ Pierre 

Maubant ได้ยอมมอบตัวแก่ผู้เบียดเบียนศาสนาในปี 

ค.ศ. 1839 เพราะเข้าใจว่าการมอบตัวของพวกท่านซึ่ง 

เป็นผู้น�าทางศาสนาจะท�าให้การเบียดเบียนยุติลงได้ 

พวกท่านหวังว่าการยอมตายของท่านจะท�าให้สัตบุรุษ

ของท่านรอดชีวิต แต่มันหาเป็นเช่นนั้น การเบียดเบียน

อย่างรุนแรงยังคงด�าเนินต่อไป ท่านทั้งสามถูกขังคุก  

ถูกทรมานอย่างหนัก และถูกประหารชีวิตโดยการตัด

ศีรษะเมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1839

 นักบุญ Imbert และ นักบุญ Chastan ได้รับ

การสถาปนาเป็นบุญราศีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 

1925 โดยพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 11 และได้รับการ

สถาปนาเป็นนักบุญที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดย

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 6 

พฤษภาคม ค.ศ. 1984 วันฉลองของท่านคือวันที่ 20 

กันยายนของทุกปี โดยฉลองพร้อมกับนักบุญอันดรูว์ 

กิมเตก๊อน พระสงฆ์ เปาโล จง ฮาซัง และเพ่ือนมรณสักขี

ชาวเกาหลี

 ส่วนศิษย์เก่าชาวเวียดนามอีก 5 ท่าน ที่ได้

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์และเป็นนักบุญมรณสักขี คือ  

นักบุญ Philip Minh ท่านเรียนที่บ้านเณรปีนังระหว่าง 

ค.ศ. 1840-1846 บวชเป็นพระสงฆ์เมื่อ ค.ศ. 1846 

และเป็นมรณสักขีโดยการถูกตัดศีรษะเมื่อวันที่ 3 

กรกฎาคม 1853 

  นักบุญ Peter Quy ท่านเรียนที่บ้านเณรปีนัง

ระหว่าง ค.ศ. 1844-1850 บวชเป็นพระสงฆ์เมื่อ ค.ศ. 

1858 และเป็นมรณสักขีโดยการถูกตัดศีรษะเมื่อวันที่ 

31 กรกฎาคม 1859 

  นักบุญ Paul Loc ท่านเรียนที่บ้านเณรปีนัง

ระหว่าง ค.ศ. 1846-1853 บวชเป็นพระสงฆ์เมื่อ ค.ศ. 

1856 และเป็นมรณสักขีโดยการถูกตัดศีรษะเมื่อวันที่ 

13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1859 

  นักบุญ John Hoan ท่านเรียนที่บ้านเณรปีนัง

ระหว่าง ค.ศ. 1830-1839 บวชเป็นพระสงฆ์เมื่อ ค.ศ. 

1844 และเป็นมรณสักขีโดยการถูกตัดศีรษะเมื่อวันที่ 

26 พฤษภาคม ค.ศ. 1861 

  และนักบุญ   Peter Luu ท่านเรียนที่บ้านเณร

ปีนังระหว่าง ค.ศ. 1842-1848 บวชเป็นพระสงฆ์เมื่อ

ค.ศ. 1851 และเป็นมรณสักขีโดยการถูกตัดศีรษะในปี 

ค.ศ. 1861

 นักบุญมรณสักขีชาวเวียดนามทั้งห้าได้รับการ 

สถาปนาเป็นนักบุญ โดยนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  

พระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1988  

วันฉลองของท่านคือวันที่ 24 พฤศจิกายนของทุกปี 

โดยฉลองพร้อมกับนักบุญอันเดร ดุงลักส์ และเพื่อน

มรณสักขีชาวเวียดนาม

 และบุคคลส�าคัญของเราที่เราไม่เอ่ยถึงไม่ได้ 

คือ บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง (ขอเล่าประวัติ

ของท่านในตอนหน้า) นอกจากนั้นยังมีศิษย์เก่าที่เป็น

มรณสักขีที่รอการสถาปนาเป็นบุญราศี คือ พระสงฆ์ 

ชาวเวียดนาม 24 ท่าน พระสงฆ์ชาวเมียนมา 1 ท่าน 

และพระสงฆ์ชาวกัมพูชา 1 ท่าน นอกจากนั้นยังมี 

สังฆานุกร 3 ท่าน ผู้ช่วยพิธีกรรม 3 ท่าน ครูค�าสอน 7 

ท่าน และฆราวาส 7 ท่าน

  หลังจากลงจากรถบัส ระหว่างเดินไปยังวัด

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นวัดน้อยของบ้านเณร 

เราพบป้ายท่ีจารึกช่ือของบรรดามรณสักขีแห่งบ้านเณร 

ปีนังตามที่ได้กล่าวข้างต้น อนุสาวรีย์ของนักบุญชาว 

เวียดนาม และอนุสาวรีย์ของนักบุญ Imbert และ 

นักบุญ Chastan ตามล�าดับ

 ตอนต่อไปเราจะเข้าวัดน้อย เพ่ือเคารพพระธาตุ

ของบรรดานักบุญจ�านวนมากที่เก็บรักษาไว้ที่วัดน้อย

แห่งนั้น

 ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า
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คาทอลิก (ต่อจากหน้า 19)

โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ท�างาน

ด้านเอดส์ โดยเริ่มจาก

- บ้านพักใจอุดรธานี  ภายใต้แผนกผู้อพยพ 

ย้ายถิ่น NCCM น�าโดยคุณจันใด ผกากอง ผู้จัดการ 

บ้านพักใจอุดรฯ หน่วยงานในจังหวัดที่ร่วมเดินรณรงค์ 

วันเอดส์โลกในจังหวัดอุดรธานี มีส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัด โรงพยาบาลอุดรธานี บ้านพักใจอุดรธานี  

M friend อุดรธานี เครือข่ายอุดรเพื่อพัฒนางานเอดส์

จังหวัดอุดรธานี บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ บริษัทศรีวิไล      

อะไหล่ยนต์ บริษัทช.กิจสวัสดิ์ บริษัทอุดรกิตติ โรงแรม

พาราไดซ์อุดรธานี และเครือข่ายคนที่ท�างานด้านเอดส์ 

จัดรณรงค์ขบวนพาเหรด เพื่อสร้างความตระหนักใน

ความร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อลดการติดเชื้อ HIV 

ลดผู้ป่วย AIDS ฯลฯ

- คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง โดย 

คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ ผู้อ�านวยการศูนย์ ได้ร่วม

กับทางจังหวัดระยอง โดยมีรายนามแขกพิเศษ - คุณ

ธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็น

ประธานพิธีเปิดงาน - คุณอนงค์ลักษณ์ มูลสุวรรณ  

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง  - คุณประสาน  

บุญเต็ม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

อ.เมือง  จ.ระยอง    - คุณวิลาวัลย์ เอ่ียมสะอาด นักวิชาการ 

สาธารณสุขช�านาญการพิเศษ ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดระยอง (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค)  - คุณ

สุนีรัตน์ สิงหเสมานนท์ นักพัฒนาสังคมช�านาญการ  

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

จังหวัดระยอง และคุณยุพา วันแรม หัวหน้างาน 

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง 

จ�านวนผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียน มีทั้งหมด 625 

คน  ประกอบด้วย โรงเรียน 32 แห่ง จ�านวน 12 คน 

สถานประกอบการ 4 แห่ง จ�านวน 10 คน หน่วยงาน

ราชการ 1 แห่ง  จ�านวน 10 คน 

คณะท�างานจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้าน

เอดส์ 14 แห่ง จังหวัดระยอง จ�านวน 84 คน (โรงเรียน 

สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรง-

พยาบาล และเครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ จังหวัด

ระยอง) 

- บ้านลอเรนโซ พนัสนิคม จ.ชลบุรี บ้าน

พักเด็กซึ่งด�าเนินงานโดยคณะภคินีผู้รับใช้ผู้ป่วยแห่ง

นักบุญคามิลโล ได้จัดงานฉลองศูนย์ โดยเชิญเจ้าหน้าที่

ทั้งภาครัฐและเครือข่ายผู้ติดเชื้อ และสัตบุรุษอื่นๆ ร่วม 

พิธีบูชาขอบพระคุณและจัดนิทรรศการ เพื่อร่วมรณรงค์ 

ยุติเอดส์ในปี 2030 ตามนโยบายหลักของชาติในเรื่อง

เอดส์ เช่นเดียวกัน จ�านวนผู้เข้าร่วมงานฯ ประมาณ  

300 ท่าน

- มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์-

ซี่) ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย หน่วยงาน 

ภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมเดิน

รณรงค์เนื่องใน “งานเทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก  

เส้นทางจุดเริ่มต้นจากคลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 

สภากาชาดไทย ถึงอาคารจามจุรีสแควร์ ในธีม “U =  

U รักษาแล้วไม่เจอเท่ากับไม่แพร่” โดยมีประธานเปิดงาน 

คือ คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ (ประธานกรรมการ 

ฝ่ายหารายได้) และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์

ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 

สภากาชาดไทย ร่วมเปิดงานดังกล่าว ผู้เข้าร่วมเดิน

รณรงค์ประมาณ 1,300 คน

 อนึ่ง ในช่วงระหว่างวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ได้จัด 

สัมมนาประจ�าปี และการประชุมสามัญประจ�าปี 2018  

ที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ และมาประชุมสามัญ 

ประจ�าปีของคณะอนุกรรมการฯ ท่ีศูนย์อภิบาลคามิลเลียน 

ลาดกระบัง

 ในการประชุมสามัญประจ�าปีครั้งนี้ ได้มีการ

วางแผนงานประจ�าปี 2019/2562 ซึ่งสอดคล้องตาม        

กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิก 

ในประเทศไทย ค.ศ. 2015 ร่วมกันดังนี้ คือ

 1. จัดการประชุมติดตามงานระดับชาติ ทุก 4 

เดือน (ปีละ 3 ครั้ง)

 2. จัดอบรม “การให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นแก่ 

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง  28 

หน่วยงาน

 3. จัดให้มีการถอดบทเรียนจากการท�างานด้าน 

เอดส์

 4. จัดประกวดสื่อรณรงค์วันเอดส์โลกประจ�าปี 

2019 ฯลฯ

 การประชุมสามัญประจ�าปีนี้ คุณพ่อกิตสดา  

ค�าศรี มาแบ่งปันเรื่องงานอภิบาลแบบคาทอลิก Wo- 

unded Healer และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกคณะ

อนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ใหม่ โดย 

ผู้ที่ได้รับหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารชุดใหม่มีดังนี้

 1. ประธานคณะอนุกรรมการฯ  ซิสเตอร์ปราณี  

สิทธิ  จากมูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย

 2. รองประธานคณะอนุกรรมการฯ  คุณพ่อ 

วุฒิชัย บุญบรรลุ จากคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 

ระยอง

 3. ผู้ช่วยประธานคณะอนุกรรมการฯ  คุณพ่อ 

Truong Thong Le  จากบ้านนิจจานุเคราะห์ คณะ 

SVD (คณะพระวจนาตถ์)  จ.หนองบัวล�าภู

 4. เหรัญญิก  คุณพ่อภูวนัย  ตันติกุล  จาก

บ้านซาร์นิลลี่ (คณะพระมหาไถ่)  จ.หนองคาย

 5. ตัวแทนจากองค์กรเครือข่าย เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ 

เป็นหน่วยงาน 1 ใน 4 หน่วยงาน ภายใต้ (คณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม) แผนกสุขภาพอนามัย 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ติดตามงาน 

ได้จาก www.healthpastoral.com / Facebook  

และ Newsletter ของแผนกสุขภาพอนามัย 
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

28 ธันวาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l มีรายละเอียดเล็กน้อยว่าพระสันตะปาปาฟรังซิสจะ 

ทรงท�าสิ่งใดในช่วงครึ่งปีหลังของ ค.ศ. 2019 แต่ใน 

หกเดือนแรกของปีเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่ส�าคัญมาก

l ประการแรกคือการเสด็จเยือนประเทศปานามาในงาน 

วันเยาวชนโลก น่ีเป็นคร้ังท่ีสามของงานน้ีส�าหรับพระองค์ 

ครั้งแรกที่เมืองริโอ เดอจาเนโร ครั้งที่สอง ณ เมือง 

คราคูฟ

l วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พระองค์จะเสด็จไปยังประเทศ

สหรัฐเอมิเรตส์ เพื่อร่วมงานประชุมศาสนสัมพันธ์ ทรง

เป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เสด็จไปยังคาบสมุทร

อาระเบีย ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม  และ

มีอะไรใหม่ในปี 2019 : การประชุมสุดยอดการปกป้องผู้เยาว์

และเสวนากับศาสนาอิสลาม

ไม่ใช่โอกาสเดียวของพระองค์ในปีนี้ ท่ีจะส่งเสริม 

ศาสนสัมพันธ์กับโลกของชาวมุสลิม วันที่ 30-31 

มีนาคม พระองค์จะเสด็จเยือนประเทศโมรอคโค ที่นั่น

พระองค์จะทรงเผชิญหน้าวิกฤตของผู้อพยพเพราะ 

ที่นั่นเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักที่ส่งผลกระทบต่อทวีปยุโรป

l การเดินทางที่ยืนยันแล้วอีกแห่งหนึ่งคือการเสด็จยัง 

ประเทศมาซิโดเนีย และแอลเบเนีย ตั้งแต่วันที่ 5-7  

พฤษภาคม พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จ

ประเทศแอลเบเนียในปี ค.ศ. 2002 และยังไม่มีพระ

สันตะปาปาพระองค์ใดเสด็จไปที่นั่นอีกเลย

l การประชุมส�าคัญมากอีกรายการหนึ่งคือเรื่องการ 

ล่วงละเมิดทางเพศ พระสันตะปาปาได้ทรงเรียกประธาน

สภาพระสังฆราชให้มาประชุมท่ีกรุงโรมตั้งแต่วันท่ี  

21-24 กุมภาพันธ์ เพื่อระดมความคิดและแสวงหา

มาตรการอันเข้มแข็งที่จะร่วมมือใส่ใจต่อประเด็นส�าคัญ

นี้

l ในเดือนตุลาคม พระสันตะปาปาจะเผชิญกับปัญหา

ส�าคัญอีกประการหน่ึง : สถานการณ์ของพระศาสนจักร

และผู้คนในแถบลุ่มน้�าอเมซอน ซ่ึงพระองค์ทรงพิจารณา

เรื่องนี้ในการประชุมซีโนด    ระหว่างปีใหม่นี้ พระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสจะทรงออกเอกสารค�าสอนอาจารยานุภาพ

อันสืบเนื่องมาจากการประชุมซีโนดในปี ค.ศ. 2018 

และหัวข้อก็คือเรื่อง “เยาวชนกับการไตร่ตรองกระแส-

เรียก”

ถ้ำาพระกุมารหลากหลายตั้งแสดงที่นครรัฐวาติกัน

แต่มีอันหนึ่งได้รับความสนใจตลอดมา

25 ธันวาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l รอบๆ ส�านักวาติกันมีถ้�าพระกุมารจ�าลองนับร้อยๆ

อันจากท่ัวโลกต้ังแสดงอยู่ในเดือนธันวาคม แต่มีอันหน่ึง 

นักบุญเปโตรตอนก�าลังบูรณะซ่อมแซม ผมเอ่ยปากขอ

ต่อพระคาร์ดินัลและท่านก็ให้ผมมา ผมไม่อาจบรรยาย

ความตื่นเต้นที่ผมได้กะเทาะเป็นชิ้นๆ แล้วประกอบ 

มันขึ้นเป็นส่วนต่างๆ”

l ทั้งหมดนี่มีบ้านอยู่ 105 หลัง หน้าต่าง 165 บาน 

บันได 870 ขั้น ท่อระบายน้�ายาว 16 เมตร และแม่น้�า

ยาว 12 เมตร แสดงให้เห็นเด่นชัดที่สุดรูปท่านนักบุญ

โยเซฟ พระนางมารีย์และพระกุมารเยซู คนนับล้าน 

เดินทางมาชมงานชิ้นเอกท่ีจุยเซปเป้ได้สร้างสรรค์ข้ึน

ซึ่งรวมทั้งนักบุญสามท่าน นักบุญเปาโล ที่ 6 พระ

สันตะปาปา นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

และนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ณ ที่วางรางหญ้าและ

รอบๆ ในถ้�านั้นผู้ชมสามารถเห็นก้อนหินจากประเทศ

ต่างๆ แม้แต่จากดาวดวงอื่นเช่นหินก้อนหนึ่งที่มาจาก

ดวงจันทร์ และอีกก้อนหนึ่งมาจากดาวอังคาร

l ขณะที่ถ้�าพระกุมารตามบ้านไม่อาจใส่รายละเอียด 

หรือท�าขนาดใหญ่ๆ ได้ จุยเซปเป้ให้ค�าแนะน�าว่า  “ผม

จะแนะน�าอะไรหรือ? ผมขอบอกว่ามันจะต้องใส่ความรัก 

ความเชื่อและความรู้เรื่องของพระกุมารลงไปมากเลย 

ดังนั้นคุณต้องอ่านพระคัมภีร์เพราะความรู้เหล่านี้อยู่ 

ที่นั่น”

l เขายังได้เน้นสิ่งส�าคัญอันเป็นวัตถุดิบการสร้างที่ดี 

คือหินปูนของกรุงโรมที่ท�าให้ทุกอย่างได้สัดส่วน  

ที่ตั้งแสดงมากว่า 40 ปีแล้วและเปิดให้ชมตลอดป ี

เพียงแค่เดินห่างไปเล็กน้อยจากจัตุรัสนักบุญเปโตร   

จุยเซปเป้ อิอานนิ  สร้างถ้�าพระกุมารของพวกคนงาน

ท�าความสะอาด ในปี ค.ศ. 1972 เขาสร้างสรรค์เพิ่มเติม

เข้าไปทุกปี? นี่ก็ 46 ปีมาแล้ว เดิมมันเป็นเพียงโรงรถ

เก่า แต่จุยเซปเป้ก็สามารถดัดแปลงให้กลับเป็นอะไรที่มี

คุณค่ากว่า บัดนี้เป็นถ้�าพระกุมารที่สวยงามสะท้อนภาพ

ดินแดนปาเลสไตน์เมื่อ 2000 ปีที่แล้ว จุยเซปเป้ อิ- 

อานนิ เล่าว่า  “มีครบเลยครับ มีแม่น้�าและท่อระบายน้�า 

ท่อระบายน้�าท�ามาจากเศษหินอ่อนมุขพระมหาวิหาร (อ่านต่อหน้า 11)
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

รักนี้ที่ต้องการ
“แต่ท่านเก็บเหล้าอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้” (ยอห์น 2:10)

ขณะที่มิเชลล์ก�าลังท�างานอยู่ เพื่อนคนหนึ่งส่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น.

ให้เธอ เป็นข่าวอุบตัเิหตุของหญงิคนหนึง่ ท่ีเป็นอดตีเพือ่นร่วมชัน้มธัยมปลาย 

ของเธอชื่อเดียดรีรอดชีวิต แต่ลูกสาวอายุ 3 ขวบของเธอเสียชีวิต โศกนาฏ- 

กรรมครั้งนี้สะกิดความทรงจ�าอันเจ็บปวดส�าหรับมิเชลล์ เพราะเมื่อสามปีก่อน

ทั้งเธอและสามีของเธอได้สูญเสียเชมัสลูกชายอายุเพียง 1 ปี 10 เดือน จาก

อุบัติเหตุท่ีมีคนขับรถย้อนศรมาชนรถของเธอซึ่งเป็นการขับขี่โดยประมาท 

เธอเขียนว่าชีวิตของพวกเรากลายเป็น “เสมือนเรือที่ได้รับผลกระทบจากพายุ

ร้าย และสามารถผ่านพายุมาได้ แต่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก”

แต่ท้ังคู่กลับมาเป็นพ่อแม่อีกครั้ง โดยมีลูกฝาแฝดชายและหญิง 

ครอบครัวของเธอเพิ่งจะกลับมาฉลองคริสต์มาสเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี เธอ

จ�าได้ว่า “การมบุีตรมากขึน้ ไม่ได้ช่วยลดความเศร้าทีก่ลายเป็นบาดแผลในชวีติ

การแต่งงานของเรา แต่มันก็ท�าให้หัวใจของเราขยายตัวข้ึนเพ่ือรับรู้ถึงความ

รู้สึกอื่นที่มีความสุขมากขึ้น”

มิเชลล์ตั้งใจไปที่บ้านอดีตเพื่อนร่วมชั้นของเธอเพื่อให้ก�าลังใจในการ

สูญเสียครั้งนี้ เธอหวังว่าเพื่อนของเธอจะค้นพบสิ่งที่เธอได้เรียนรู้เช่นเดียวกัน

ว่า  “ความเศร้าโศกนั้นเจ็บปวดเหมือนอย่างที่เราคิด แต่เวลาที่เราจะได้เรียนรู้

ที่จะรักในความเจ็บปวดนั้น เพราะมีก�าลังใจและความห่วงใยที่เกิดขึ้นรอบ ๆ 

ดังเช่นการเจริญเติบโตใหม่ของต้นกล้าบนแผ่นดินไหม้เกรียม”

ขณะที่เธอขับรถกลับบ้าน เธอหวนคิดกลับถึงครอบครัวของเธอว่า 

“แม้ว่าเรื่องราวชีวิตของฉันและครอบครัวอาจจะไม่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ แต่

มันก็สามารถข้ามผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายที่ไม่อยากให้มันเกิดมาแล้วได้

เหมือนกัน”

ข้าแต่พระเจ้าองค์บรรเทาใจ ขอโปรดทรงรักษาและปลอบประโลม

ดวงใจอันบอบช�้าของพวกลูก โปรดประทานความเข้มแข็งท่ามกลางความ

อ่อนแอในชีวติ เพ่ือสูแ้ละสามารถยนืหยดัก้าวข้ามผ่านอปุสรรคมากมายในชวีติ

ของลูกไปได้ด้วยเทอญ อาแมน

หนึ่งเดียวคนนี้
 ดีใจกับเด็กๆ อีกครั้งในวันเด็กปีนี้
 หนึ่งครั้งในรอบปีที่เป็นวันของเด็ก
 แม้แค่หนึ่งครั้งในรอบปี
 แต่ก็เป็นการตอกย้�าคุณค่าแห่งวัยนี้
 ตอกย้�าให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง

ตอกย้�าให้สังคมตอกย้�าให้ประเทศชาติ
 ในความเป็นจริงแล้วทุกวันเป็นวันของเด็ก
 ในแง่ที่เด็กเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
 ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้การดูแลเลี้ยงดู
 ...เป็นลูกเราเป็นหลานเราเป็นญาติเรา...
 จึงเป็นภาระหน้าที่ของเรา
 เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ดี
 ก็ถือว่าเป็นความส�าเร็จของพ่อแม่
 ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของปู่ยาตายาย
 เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วมีปัญหา
 ก็ถือเป็นความล้มเหลวความผิดพลาดของพ่อแม่
 ก็ถือเป็นความผิดหวังของปู่ย่าตายาย
 แต่ในความเป็นจริงแล้ว
 เด็กแต่ละคนยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
 เด็กแต่ละคนยังเป็นประชากรของชาติ
 เด็กแต่ละคนยังเป็นหนึ่งแห่งมนุษยชาติ
 พันธะหน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูก
 จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต่อสังคม
 เลี้ยงดูให้การอบรมลูกเข้าสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
 ก็ถือว่าได้ท�าหน้าที่ต่อสังคมโดยแท้
 เลี้ยงดูให้การอบรมลูกเข้าสู่สังคมเป็นปัญหา
 ก็ถือว่าผิดหน้าที่ต่อสังคมโดยแท้เช่นกัน
 พันธะหน้าที่ของพ่อแม่มีต่อลูก
 จึงถือว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต่อประเทศชาติ
 เลี้ยงดูให้การอบรมลูกเป็นพลเมืองดีของชาติ
 ก็ถือว่าเป็นหน้าที่พลเมืองที่พ่อแม่พึงท�า

เลี้ยงดูให้การอบรมลูกเป็นพลเมืองมีปัญหา
 ก็ถือว่าเป็นการผิดในการท�าหน้าที่พลเมืองของพ่อแม่
 พันธะหน้าที่ของพ่อแม่มีต่อลูก
 จึงถือว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต่อมนุษยชาติ

เลี้ยงดูให้การอบรมลูกให้มีความเป็นมนุษย์
 ก็ถือว่าพ่อแม่สานสร้างมนุษยชาติให้เต็มเปี่ยม
 เลี้ยงดูให้การอบรมลูกไร้้ซึ่งความเป็นมนุษย์
 ก็ถือว่าพ่อแม่ท�าให้ความเป็นมนุษยชาติลดลง
 ทั้งนี้และทั้งนั้น
 ต้องเริ่มจากความส�านึกจากความตระหนักที่ว่า
 ลูกแต่ละคนที่เกิดมามีชีวิต...ชีวิตของลูกเอง
 ชีวิตหนึ่งเดียวคนนี้

ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
มีเป้าหมายในโลกนี้ของตนเอง
ตามแผนการของพระเจ้าส�าหรับแต่ละคน

 ลูกแค่อาศัยพ่อแม่มาเกิด
 ลูกจึงไม่ใช่ของพ่อของแม่
 ลูกไม่ใช่กรรมสิทธิ์ผูกขาดของพ่อแม่
 นอกจากภูมิใจที่มีส่วนให้หนึ่งชีวิตเกิดมา
 ก็ยังมีความสุขความยินดีเลี้ยงดูหนึ่งชีวิตนี้
 ให้ความรักให้ความเป็นเพื่อนให้ค�าแนะน�า
 ก่อนที่จะส่งต่อชีวิตนี้ไปตามเส้นทาง
 ไม่ใช่เส้นทางที่พ่อแม่ต้องการที่พ่อแม่ก�าหนด
 แต่เส้นของเขาในสังคมในประเทศชาติในมนุษยชาติ
 อย่างที่เขาเป็นพร้อมกับทุกอย่างที่เขามี...เมื่อเกิดมา  
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สาส์นของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง
วันสันติสากล ครั้งที่ 52

วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2019
การเมืองที่ดีต้องมุ่งสร้างสันติภาพ
 

1. “สันติสุขจงมีแก่บ้านนี้เถิด!”

เมื่อพระเยซูเจ้าส่งสานุศิษย์ของพระองค์ออก

ไปท�าภารกิจ พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “เมื่อ ท่าน เข้า 

บ้าน ใด จง กล่าว ก่อน ว่า “สันติสุข จง มี แก่ บ้าน นี้ เถิด”  

ถ้า มีผู้สมควรจะรับ สันติสุข อยู่ ที่นั่น สันติสุข ของ ท่าน จะ 

อยู่ กับ เขา มิฉะนั้น สันติสุข นั้นก็ จะ กลับ มา อยู่ กับ ท่าน

อีก” (ลก 10:5-6)

การน�าสันติสุขมาถือเป็นหัวใจแห่งพันธกิจของ

สานุศิษย์ของพระคริสต์  สันติสุขนี้ถูกมอบให้แก่ชายและ 

หญิงผู้ที่รอคอยสันติสุขท่ามกลางโศกนาฏกรรมและ

ความรุนแรงที่ปรากฏในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ [1] 

“บ้าน” ที่พระเยซูเจ้าตรัสถึงคือทุก ๆ ครอบครัว ชุมชน 

ประเทศ และทวีป ที่เปี่ยมไปด้วยความหลากหลายและ

ประวัติศาสตร์  บ้านเป็นสิ่งแรกและส�าคัญที่สุดส�าหรับ

มนุษย์แต่ละคน  โดยปราศจากความแตกต่างหรือการ

เลือกปฏิบัติ  แต่บ้านยังเป็น “บ้านร่วมกัน” ของเราด้วย  

คือโลกที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา และที่เราได้รับเรียก

ให้ดูแลรักษาและพัฒนา

ดังนั้น ขอให้นี่เป็นค�าอวยพรของข้าพเจ้าใน

วาระขึ้นปีใหม่ว่า “สันติสุขจงมีแก่บ้านนี้เถิด”

2. สิ่งท้าทายของการเมืองที่ดี

สันติสุขเป็นเหมือนกับความหวัง ดังที่นักกวี  

ชาร์ลส์ เปกุย กล่าวสรรเสริญ [2] สันติสุขเป็นเหมือน

กับดอกไม้เปราะบางกระเสือกกระสนที่จะเบ่งบานบน

พื้นหินแห่งความรุนแรง  เรารู้ว่า การกระหายหาอ�านาจ

ไม่ว่าจะต้องลงทุนเท่าไหร่  น�าไปสู่การข่มเหงและความ

อยุติธรรม  การเมืองเป็นวิธีการท่ีส�าคัญในการสร้างชุมชน

และสถาบันของมนุษย์ แต่เมื่อชีวิตทางการเมืองมิได้

ถูกมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการรับใช้สังคมโดยรวม

แล้ว การเมืองก็สามารถกลายเป็นวิธีการในการกดขี่ 

การผลักดันให้คนออกไปอยู่ชายขอบ และแม้กระทั่งไป

สู่ความพินาศ

พระเยซูเจ้าตรัสแก่เราว่า “ถ้า ผู้ใด อยาก เป็น คน 

ที่ หนึ่ง ก็ ให้ ผู้ นั้น ท�า ตน เป็น คน สุดท้าย และ เป็น ผู้ รับใช้ 

ของ ทุก คน” (มก 9:35) สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล 

ที่ 6 กล่าวไว้ว่า “การยึดถือการเมืองอย่างจริงจังใน

ระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภาค ระดับชาติ 

และระดับโลก คือการยืนยันหน้าที่ของแต่ละคนที่จะ

รับรองความเป็นจริงและคุณค่าของเสรีภาพที่มอบให้แก่

มนุษย์นั้น ๆ เพื่อท�างานครั้งหนึ่ง และในเวลาเดียวกันก็

เพื่อความดีของเมือง ประเทศ และมนุษยชาติทั้งมวล” 

[3]

ดังนั้น หน่วยงานทางการเมือง และความรับ-

ผิดชอบทางการเมือง จึงท้าทายผู้ที่ได้รับเรียกให้รับใช้

ประเทศของตนเสมอ  ให้ใช้ความพยายามทุกอย่างเพื่อ

ปกป้องผู้ท่ีด�ารงชีวิตอยู่ท่ีน่ัน  และเพ่ือสร้างเง่ือนไขส�าหรับ

อนาคตท่ีมีคุณค่าและยุติธรรม  หากมีการด�าเนินการด้วย 

ความเคารพชีวิต เสรีภาพและศักดิ์ศรีของบุคคล โดย

พ้ืนฐานแล้ว ชีวิตทางการเมืองก็สามารถเป็นรูปแบบของ

ความรักเมตตาที่ดีเยี่ยมจริง ๆ

3. ความรักเมตตาและคุณธรรมของมนุษย์: พื้นฐาน

ของการเมืองที่รับใช้สิทธิมนุษยชนและสันติสุข

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 กล่าว

ไว้ว่า “คริสตชนแต่ละคนถูกเรียกร้องให้ปฏิบัติความรัก

เมตตา ในลักษณะที่สอดคล้องกับกระแสเรียกของตน 

และตามระดับอิทธิพลที่ตนมีในเมือง ...เมื่อได้รับแรง

บันดาลใจจากความรักเมตตา  การอุทิศตนเพื่อความดี

ส่วนรวม ก็มีคุณค่ามากกว่าการกระท�าเพียงเพื่อเหตุผล

ทางโลกและการเมืองเท่านั้น... เมื่อได้รับแรงบันดาลใจ

และหล่อเลี้ยงด้วยความรักเมตตา  กิจกรรมทางโลกของ 

มนุษย์  ก็มีส่วนในการสร้างพระอาณาจักรสากลของพระเจ้า 

ซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งประวัติศาสตร์ของครอบครัว

มนุษยชาติ” [4] นี่คือแผนการที่นักการเมืองทุกคน  

ไม่ว่าเขาจะมีวัฒนธรรมหรือศาสนาใดก็ตาม สามารถ

เห็นชอบได้ หากว่าพวกเขาต้องการที่จะท�างานร่วมกัน 

เพื่อความดีของครอบครัวมนุษยชาติ และมุ่งปฏิบัติตาม

คุณธรรมของมนุษย์ คือความยุติธรรม ความเสมอภาค 

การเคารพซึ่งกันและกัน ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี  

ก็ผดุงรักษากิจกรรมทางการเมืองที่ถูกต้องทั้งปวง

ในแง่น้ี อาจจะเป็นประโยชน์ท่ีจะกล่าวถึง “ความ 

สุขท่ีแท้จริงของนักการเมือง” ท่ีน�าเสนอโดยพระคาร์ดินัล 

ฟรังซัวส์ เหงียน วัน ถ่วน ชาวเวียดนาม ผู้เป็นประจักษ์-

พยานท่ีซ่ือสัตย์ต่อพระวรสาร  ซ่ึงถึงแก่กรรมในปี 2002:

เป็นบุญของนักการเมืองท่ีมีความรู้สึกสูงส่ง

และความเข้าใจลึกซึ้งในบทบาทของตน

เป็นบุญของนักการเมืองผู้ซึ่งโดยส่วนตัวเป็น

แบบอย่างความน่าเชื่อถือที่ดี

เป็นบุญของนักการเมืองผู้ที่ท�างานเพื่อความดี

ส่วนรวมไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

เป็นบุญของนักการเมืองผู้ที่คงเส้นคงวาเสมอ

เป็นบุญของนักการเมืองผู้ท่ีท�างานเพ่ือความ

เป็นหนึ่งเดียวกัน

เป็นบุญของนักการเมืองผู้ที่ท�างานเพื่อก่อให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน

เป็นบุญของนักการเมืองผู้ที่สามารถฟัง

เป็นบุญของนักการเมืองผู้ที่ไม่มีความกลัว [5]

ทุก ๆ การเลือกตั้งและการเลือกตั้งซ่อม  และ

ทุกขั้นตอนของชีวิตสาธารณะ  ถือเป็นโอกาสที่จะกลับ

ไปสู่จุดอ้างอิงเดิมท่ีให้แรงบันดาลใจแก่ความยุติธรรม

และกฎหมาย สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือ การเมืองที่ดีต้อง

มุ่งสร้างสันติภาพ  เป็นการเมืองที่เคารพและส่งเสริม

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งในเวลาเดียวกัน เป็น

พันธกรณีที่ต้องปฏิบัติต่อกันและกัน ท�าให้สายสัมพันธ์

แห่งความไว้วางใจและความซาบซึ้งรู้คุณระหว่างชน 

รุ่นปัจจุบันและชนรุ่นใหม่ในอนาคต หลอมรวมกันอย่าง

เหนียวแน่น

4. ความชั่วร้ายทางการเมือง

น่าเสียดาย การเมืองยังมีส่วนช่ัวร้าย ท่ีอยู่ร่วมกับ

คุณธรรมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการขาดคุณสมบัติส่วนบุคคล 

หรือจากข้อบกพร่องในระบบและสถาบันการเมือง  เห็น

ได้ชัดว่า ความชั่วร้ายเหล่านี้ท�าลายความน่าเชื่อถือของ

ชีวิตทางการเมืองโดยรวม   รวมถึงอ�านาจ การตัดสินใจ  

และการกระท�าต่างๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความชั่วร้าย

เหล่านี้ ซึ่งบ่อนเซาะอุดมคติของประชาธิปไตยที่แท้จริง  

น�าความเสื่อมเสียมาสู่ชีวิตสาธารณะ และคุกคามความ

กลมเกลียวทางสังคม  เราคิดถึงการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ  

เช่น การยักยอกทรัพยากรสาธารณะ การเอารัดเอาเปรียบ

บุคคล การปฏิเสธสิทธิ การฝ่าฝืนกฎระเบียบชุมชน 

การแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่สุจริต การสร้างความ

ชอบธรรมทางอ�านาจโดยการใช้ก�าลัง หรือการอ้างเหตุผล 

เพื่อชาติโดยพลการ และการปฏิเสธที่จะสละอ�านาจ  

นอกจากน้ัน เรายังสามารถเพ่ิมเติมเร่ืองความหวาดกลัว 

คนต่างชาติ การเหยียดเชื้อชาติ การขาดความใส่ใจ 

ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การกอบโกยทรัพยากร 

ธรรมชาติเพื่อหาก�าไรอย่างรวดเร็ว และการดูถูกผู้ที่ถูก

เนรเทศ

5. การเมืองท่ีดีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนหนุ่มสาว 

และการไว้วางใจในผู้อื่น

เมื่อการใช้อ�านาจทางการเมือง มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยที่มีอภิสิทธิ์

เท่านั้น อนาคตก็ตกอยู่ในอันตราย  และคนหนุ่มสาว 

อาจถูกล่อลวงให้สูญเสียความมั่นใจ เนื่องจากพวกเขา 

ถูกผลักไสให้ออกไปอยู่ที่ชายขอบของสังคม โดยไม่มี

โอกาสในการช่วยสร้างอนาคต  แต่เมื่อการเมืองส่งเสริม 

ความสามารถพิเศษและแรงบันดาลใจของคนหนุ่มสาว

อย่างเป็นรูปธรรม  สันติสุขก็จะพัฒนาขึ้นทั้งในทัศนคติ

และบนใบหน้าของพวกเขา  การเมืองกลายเป็นหลัก

ประกันที่น่าเชื่อถือ ตามที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไว้ใจท่าน 

และข้าพเจ้าเชื่อในท่าน” ที่เราสามารถท�างานร่วมกันเพื่อ 

ความดีส่วนรวม การเมืองจะสร้างสันติภาพ หากมีการ

แสดงออกด้วยการรับรองพรสวรรค์และความสามารถ

ของแต่ละคน “จะมีอะไรที่สวยงามมากไปกว่ามือที่ยื่น 

ออกไป?  นี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้และรับไว้  พระเจ้า 

ไม่ต้องการฆ่า (เทียบ ปฐก 4:1ff) หรือลงโทษด้วย 

ความทุกข์ทรมาน แต่มอบการดูแลและให้ความช่วยเหลือ 

ในชีวิต  ดังนี้ ด้วยหัวใจและสติปัญญาของเรา มือของ

เราก็สามารถเป็นเครื่องมือของการเสวนาได้ด้วย” [6]

ทุกคนสามารถสนับสนุนก้อนหินของตนช่วย

สร้างบ้านร่วมกัน  ชีวิตทางการเมืองที่แท้จริง ซึ่งมี

กฎหมายเป็นพื้นฐาน และอยู่ในความสัมพันธ์ที่เปิดเผย

และเป็นธรรมระหว่างบุคคล ให้ประสบการณ์ใหม่เสมอ ๆ    

ตราบเท่าที่เราเชื่อมั่นว่า หญิง ชาย และชนแต่ละรุ่น น�า

มาซึ่งสัญญาว่าจะมีพลังใหม่ ๆ แห่งสัมพันธภาพ สติ

ปัญญา วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ  ความไว้วางใจแบบน้ี 

ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะเกิดข้ึน เพราะความสัมพันธ์ของมนุษย์

ซับซ้อน โดยเฉพาะในยุคสมัยของเรา ซึ่งเต็มไปด้วย

บรรยากาศของการไม่ไว้วางใจกัน ที่มีสาเหตุมาจาก

ความกลัวผู้อื่นหรือคนแปลกหน้า  หรือความกังวลใน 

ความมั่นคงส่วนตัวของตน  เป็นเรื่องน่าเศร้า ที่สิ่งนี้

ยังปรากฏชัดในระดับการเมือง ซึ่งมีทัศนคติของการ

ปฏิเสธหรือรูปแบบของลัทธิชาตินิยม ท�าให้เกิดข้อสงสัย

ต่อภราดรภาพในสังคมโลกาภิวัตน์ของเรา ซึ่งก�าลังเป็น

ที่ต้องการอย่างยิ่ง  ทุกวันนี้ สังคมของเราจ�าเป็นต้องมี 

(อ่านต่อหน้า 11)
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¢Í¤ÓÀÒÇ¹Òà¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§

ÁÒÃÕÍÒ µÅÑº ªØ³ËÃÑ§ÉÕ
¾Ñ¡¼ ‹ Í¹ã¹¾ÃÐ à Œ̈ Ò

10 Á¡ÃÒ¤Á ¤.È. 2006
(13 »‚ áË‹§¤ÇÒÁÍÒÅÑÂ)

 ดวยเทคโนโลยียุคดิจิตอล จากอิตาลี ผสมผสาน กับ
การออกแบบภายนอกอยางสวยงาม การใชงาน อันแสน
เรียบงาย ไมยุงยากใดๆ ไดนำพวกเรายอน กลับสูความ
เปนคาทอลิกอยางแทจริง 
 ผานเสียงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ ที่ใหทั้งความ
สงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่ไมมีเครื่อง
ดนตรีอ่ืนใดจะทดแทนได ผลิตท้ังหลังจากอิตาลี ภายใต
บริษัทระดับโลก Consoli Pipe Organ และViscount 
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"

¿ÃÑ§«ÔÊ à«àÇÕÂÃ� ªÍº Á³Õ¹ŒÍÂ
พักผอนในพระเจา 31 มกราคม 1983

ÁÒÃÕÍÒ »ÃÐÊÒÃ Á³Õ¹ŒÍÂ
พักผอนในพระเจา 3 มกราคม 2002

ขอความดี ความรัก อันศักดิ์สิทธิ์
โปรดตามติด ชั ่วฤดี ชีวีขาฯ
เขาพำนัก ในนิ เวศน มโหฬาร

แหงพระเจา จอมราชา ตลอดกาล

¢Í¤ÓÀÒÇ¹Òà¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§

¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ
27 Á¡ÃÒ¤Á ¤.È. 2010
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มัทธิว โบวจั๊ว 
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กิตติคุณ (อากรนิธิ์)
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ผู้ใดสร้างสันติ  
ผู้นั้นเป็นสุข

(สภษ  11:13)

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
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เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง... 
และอุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

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

พักผอนในพระเจ้า 
10 มกราคม ค.ศ. 2013

ครบรอบ 6 ป 

พักผอนในพระเจ้า 
10 มกราคม ค.ศ. 2013

ครบรอบ 6 ป 
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โชติโรจน

ประภา
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โชติโรจน

ประภา

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง 

¢Í¤ÓÀÒÇ¹Òà¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§

ÁÒÃÕÍÒ µÅÑº ªØ³ËÃÑ§ÉÕ
¾Ñ¡¼ ‹ Í¹ã¹¾ÃÐ à Œ̈ Ò

10 Á¡ÃÒ¤Á ¤.È. 2006
(13 »‚ áË‹§¤ÇÒÁÍÒÅÑÂ)

 ดวยเทคโนโลยียุคดิจิตอล จากอิตาลี ผสมผสาน กับ
การออกแบบภายนอกอยางสวยงาม การใชงาน อันแสน
เรียบงาย ไมยุงยากใดๆ ไดนำพวกเรายอน กลับสูความ
เปนคาทอลิกอยางแทจริง 
 ผานเสียงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ ที่ใหทั้งความ
สงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่ไมมีเครื่อง
ดนตรีอ่ืนใดจะทดแทนได ผลิตท้ังหลังจากอิตาลี ภายใต
บริษัทระดับโลก Consoli Pipe Organ และViscount 
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"

¿ÃÑ§«ÔÊ à«àÇÕÂÃ� ªÍº Á³Õ¹ŒÍÂ
พักผอนในพระเจา 31 มกราคม 1983

ÁÒÃÕÍÒ »ÃÐÊÒÃ Á³Õ¹ŒÍÂ
พักผอนในพระเจา 3 มกราคม 2002

ขอความดี ความรัก อันศักดิ์สิทธิ์
โปรดตามติด ชั ่วฤดี ชีวีขาฯ
เขาพำนัก ในนิ เวศน มโหฬาร

แหงพระเจา จอมราชา ตลอดกาล
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์
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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

การพิมพคาทอลิกฯ เชิญชวนทานรำลึกถึง ญาติพี่นองผูลวงลับ
กับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?
...เรายังคิดถึงกัน
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การเมอืงที่ดีตอ้งมุ่งสร้างสันติภาพ
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้มอบสาส์น 

(8 ธันวาคม 2018) ส�าหรับฉลองวันสันติภาพสากล 

(ครั้งที่ 52) 1 มกราคม ค.ศ. 2019  มีข้อคิดส�าคัญ ๆ 

ดังนี้

 สันติสุขจงมีแก่บ้านนี้เถิด

 พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาศิษย์ไปท�าพันธกิจ ได้

ตรัสกับพวกเขาว่า “เมื่อท่านเข้าบ้านใด จงกล่าวก่อนว่า  

สันติสุขจงมีแก่บ้านนี้เถิด” (ลก 10:5)  มนุษย์ทุกคน 

ต้องการสันติสุข ท่ามกลางโศกนาฏกรรมและความรุนแรง

ที่เกิดขึ้น ค�าว่า “บ้าน” จึงหมายถึง ทุกครอบครัว  

ทุกชุมชน ทุกประเทศ ทุกทวีป และก่อนใดหมด คือ 

เราทุกคน รวมทั้งบ้านส่วนรวม คือ โลก ซึ่งพระเจ้าให้

เราเอาใจใส่ดูแล

 การเมืองที่ดี     การกระหายอ�านาจ ท�าให้เกิด 

การล่วงละเมิด และความอยุติธรรม  การเมืองเป็นเคร่ืองมือ 

จ�าเป็น เพื่อสร้างชุมชนและสถาบัน แต่เมื่อการเมือง 

ไม่รับใช้สังคมโดยส่วนรวม จะท�าให้เกิดการกดขี่ คนจน

อยู่ชายขอบ และการท�าลาย พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า  

“ถ้าผู้ใดอยากเป็นคนท่ีหน่ึง ก็ให้ผู้น้ันท�าตนเป็นคนสุดท้าย 

และเป็นผู้รับใช้ของทุกคน” (มก 9:35)   ผู้รับผิดชอบ

บ้านเมือง มีหน้าที่รับใช้ประเทศชาติและประชาชน โดย

พยายามปกป้องผู้อาศัยและสร้างสภาพแวดล้อมให้มี

อนาคตที่ดี  มีความยุติธรรม โดยเคารพชีวิต เสรีภาพ 

และศักดิ์ศรีของบุคคล

 พื้นฐานการเมือง ต้องรับใช้สิทธิมนุษยชน

และสันติสุข  

 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้

ให้ข้อคิดว่า “คริสตชนทุกคนถูกเรียกให้ปฏิบัติกิจกุศล 

ตามกระแสเรียกของตน ..ด้วยความรักเมตตา  การ

อุทิศตนเพื่อความดีของส่วนรวม” ..ให้มีความยุติธรรม  

ความเสมอภาค  การเคารพซึ่งกันและกัน  ความจริงใจ  

ความซื่อสัตย์

 การเลือกตั้งทุกครั้ง ..เป็นโอกาสหนึ่งที่หัน 

กลับมาสู่จุดก�าเนิดความยุติธรรมและกฎหมาย   การเมือง 

ท่ีดีต้องรับใช้สันติภาพ  เคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  

ท�าให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ และความกตัญญูต่อ

ประเทศชาติในปัจจุบันและอนาคต

 ความช่ัวทางการเมือง  เม่ือผู้รับผิดชอบการเมือง 

ไม่สามารถท�าตามระบบ ท�าให้ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่

เป็นประชาธิปไตยแท้  ท�าให้เกิดผลร้ายต่อประชาชน  

เกิดการคอรัปชั่น ..ความเกลียดกลัวชาวต่างชาติ ลัทธิ

ชาติ (เผ่า) นิยม  การไม่สนใจสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 

และท�าให้มีผู้ถูกบังคับให้อพยพ ลี้ภัย

 การเมืองที่ ดีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

เยาวชนและการไว้วางใจผู้อื่น  จะเกิดสันติภาพ  เห็นได้ 

จากใบหน้าของประชาชน   สามารถท�างานร่วมกันเพื่อ

ความดีของส่วนรวม    เมื่อครบ 100 ปีของการสิ้นสุด 

สงครามโลกคร้ังแรก (ค.ศ. 1917-2017) เราคิดถึงเยาวชน

และประชาชนที่เสียชีวิตในการรบสู้  ไม่ควรมีสงคราม

และความหวาดกลัว  เด็กๆ ไม่ควรได้รับผลของความ

รุนแรงจากสงคราม

 แผนการยิ่งใหญ่เพื่อสันติภาพ สันติภาพเป็น

ผลของการเมือง ที่ร่วมกันรับผิดชอบ ใน 3 ระดับ คือ 

สันติภาพกับตนเอง  สันติภาพกับผู้อื่น และสันติภาพ

กับสิ่งสร้างทั้งมวล   ขอให้เราร่วมมือกันรับผิดชอบ สร้าง 

อนาคตของเรา 

 พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์  สรุป

 20 ธ.ค. 2018
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สาส์น (ต่อจากหน้า 7)

“ช่างฝีมือแห่งสันติภาพ” มากกว่ายุคใด ๆ ที่สามารถ

เป็นผู้ส่งข่าวและประจักษ์พยานที่แท้จริงถึงพระเจ้า 

พระบิดา ผู้มีพระประสงค์ให้ครอบครัวมนุษยชาติด�ารง

อยู่ในความดีและมีความสุข 

6. ไม่เอาสงครามและยุติยุทธศาสตร์สร้างความกลัว

หนึ่งร้อยปีหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง 

ซึ่งเราจ�าได้ว่าคนหนุ่มสาวถูกสังหารในสงครามเหล่านั้น 

และประชากรพลเรือนก็ถูกแยกจากกัน เราก็ยิ่งตระหนัก

มากยิ่งขึ้นถึงบทเรียนอันน่าสะพรึงกลัวที่สงคราม 

เข่นฆ่าพ่ีน้องได้สอนเราว่า  สันติภาพไม่สามารถถูกลดลง 

ไปเป็นแค่เพียงดุลยภาพระหว่างอ�านาจและความกลัว

เท่านั้น  การคุกคามผู้อื่นคือการลดสถานะของพวกเขา 

ให้ต่�าลงเป็นเพียงแค่วัตถุและปฏิเสธศักด์ิศรีของพวกเขา 

นี่คือเหตุผลว่าท�าไมเราจึงกล่าวอีกครั้งว่า การเพิ่มการ

ข่มขู่ และการเพิ่มการสะสมอาวุธโดยไร้การควบคุม 

เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับศีลธรรม และการแสวงหาสันติ- 

ภาพที่แท้จริง  ความหวาดกลัวที่สร้างให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ 

เปราะบางท่ีสุด  มีส่วนน�าไปสู่การเนรเทศประชากรท้ังหลาย 

ที่แสวงหาพื้นที่แห่งสันติภาพ  ค�าปราศรัยทางการเมือง 

ที่มุ่งกล่าวโทษสิ่งชั่วร้ายทุกอย่างต่อผู้อพยพ และท�าให้ 

คนยากจนสูญสิ้นความหวังนั้น เป็นสิ่งที่รับไม่ได้  ในทาง

ตรงกันข้าม มีความจ�าเป็นที่จะต้องยืนยันว่า สันติภาพ

อยู่บนพื้นฐานของการเคารพแต่ละบุคคล ไม่ว่าเขาจะ

มีภูมิหลังอย่างใดก็ตาม  อยู่บนพื้นฐานของการเคารพ

กฎหมายและความดีส่วนรวม  อยู่บนพื้นฐานของการ

เคารพสิ่งแวดล้อมที่เราทุกคนได้รับความไว้วางใจให้

ดูแลรักษา และเพื่อความร่�ารวยของขนบประเพณีทาง

ศีลธรรมที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

ความคิดของเรามุ่งเป็นพิเศษ ไปหาบรรดาเด็ก ๆ   

ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งความขัดแย้ง และทุกคนที่ท�างาน

เพื่อปกป้องชีวิตและสิทธิของเด็กเหล่านี้  ทุกวันนี้ ใน

โลกของเรา มีเด็กหนึ่งในหกคน ได้รับผลกระทบจาก

ความรุนแรงของสงคราม หรือผลกระทบจากสงคราม  

ถึงแม้ว่า พวกเขามิได้ถูกเกณฑ์ให้เป็นทหารเด็กหรือถูก

จับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มติดอาวุธ  การเป็นประจักษ์-

พยานของผู้ที่ท�างานเพื่อปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีของ

พวกเด็ก ๆ  เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดส�าหรับอนาคต

ของมนุษยชาติ

7. แผนการยิ่งใหญ่ของสันติภาพ

ในระหว่างน้ี  เราเฉลิมฉลองครบรอบปีท่ีเจ็ดสิบ 

ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้รับการ

รับรองในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ในบริบทนี้ ขอ

ให้เราจดจ�าข้อสังเกตของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 

ที่ 23 ที่ว่า “ความส�านึกของมนุษย์ถึงสิทธิของตน จะ

ท�าเขาให้ตระหนักรับรู้ถึงหน้าท่ีของตนอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ การเป็นเจ้าของสิทธิยังรวมถึงหน้าที่ที่จะปฏิบัติ

สิทธิเหล่านั้น เพราะสิทธิเหล่านั้นเป็นการแสดงออกของ 

ศักดิ์ศรีส่วนตัวของมนุษย์ และการเป็นเจ้าของสิทธิยัง 

รวมถึงการได้รับการรับรองและการเคารพจากผู้อ่ืน

ด้วย” [7]

โดยความจริง  สันติภาพ เป็นผลของแผนการ 

ย่ิงใหญ่ทางการเมือง ท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ 

ร่วมกันและการพ่ึงพาอาศัยกันของมนุษย์ แต่ก็เป็นความ

ท้าทายด้วย ที่เรียกร้องให้มีสันติภาพขึ้นใหม่อยู่เสมอ  

สันติภาพยังน�ามาซึ่งการเปลี่ยนจิตใจและวิญญาณ เป็น

ทั้งเรื่องภายในส่วนตัวและเรื่องของชุมชน สังคม  และมี

แง่มุมสามประการที่แยกกันไม่ได้ ดังนี้ 

- สันติภาพกับตัวเอง ด้วยการขจัดความดื้อรั้น 

ไม่ผ่อนปรน  อารมณ์โกรธและความไม่อดทน ตาม 

ค�ากล่าวของท่านนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ ที่ว่า  

“ความอ่อนหวานเล็กน้อยต่อตนเอง” เพื่อมอบ “ความ

อ่อนหวานเล็กน้อยให้แก่ผู้อื่น”;

- สันติภาพกับผู้อื่น เช่นสมาชิกในครอบครัว 

เพื่อน ๆ  คนแปลกหน้า คนยากจน และผู้ตกทุกข์ได้ยาก  

ไม่เกรงกลัวที่จะเผชิญหน้ากับพวกเขา และรับฟังสิ่งที่

พวกเขาต้องการพูด;

- สันติภาพกับสิ่งสร้างทั้งมวล ค้นพบความ

ยิ่งใหญ่แห่งพระพรของพระเจ้า และในตัวเราแต่ละคน  

และแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกัน ในฐานะผู้อาศัย

บนโลกใบนี้  ผู้เป็นพลเมืองและผู้สร้างอนาคต

การเมืองของสันติภาพ  ที่ใส่ใจและห่วงใยอย่าง 

แท้จริงต่อทุกสถานการณ์ของความเปราะบางของมนุษย์ 

สามารถได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลงสรรเสริญของ

พระนางมารีย์  เป็นบทเพลงที่พระนางมารีย์ พระมารดา

ของพระคริสต์ผู้ทรงช่วยให้รอด และพระราชินีแห่ง

สันติภาพ ได้ร้องสรรเสริญในนามของมนุษยชาติทั้งมวล 

“พระ กรุณา ต่อ ผู้ ย�าเกรง พระ องค์แผ่ไป ตลอด ทุก ยุค 

 ทุก สมัย พระ องค์ ทรง ยก พระ กร แสดง พระ อานุภาพ ทรง 

ขับไล่ ผู้ มี ใจ มักใหญ่ใฝ่สูง ให้ กระ จัด กระ จาย ไป  ทรง คว่�า 

ผู้ ทรง อ�านาจ จาก บัลลังก์ และ ทรง ยกย่อง ผู้ ต่�าต้อย ให้ สูง 

ขึ้น …. โดย ทรง ระลึก ถึง พระ กรุณา ดังที่ ทรง สัญญา ไว้ แก่  

บรรพบุรุษ ของ เรา แก่ อับ รา ฮัม และ บุตร หลาน ตลอดไป” 

(ลก 1:50-55) 

จากวาติกัน 8 ธันวาคม 2018 
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ถ้�าพระกุมาร (ต่อจากหน้า 5)

ใครก็สามารถไปเยี่ยมชมสถานที่ประสูติจ�าลองของ 

พระเยซูเจ้าได้ตลอดทั้งปีตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึงหนึ่งทุ่มและ 

มีการขยายเวลาพิเศษเพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

ในเทศกาลคริสต์มาสนี้ด้วย

ติดต่อกองบรรณาธิการ
E-mail : udomsarn@csct.or.th
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

พลังรัก สร้างพลังคุณ  วันอาทิตย์ 
เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง TNN2   

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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เสียงเยาวชน (ต่อจากหน้า 17)

แคทเธอริน ว่องไว (หลินปิง) 

หนึ่งในผู้แทนเยาวชนจากคณะเซนต์ปอล  

เดอ ชาร์ตร ส�าหรับการเข้าร่วมงาน 

วันเยาวชนโลกครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสที่ดี 

ถือว่าเป็นข่าวดีท่ีสุด ส่ิงแรกท่ีอยากขอบคุณ 

คือ พระพรของพระเจ้าที่ทรงเลือกให้ได้

รับหน้าที่นี้ และขอบคุณผู้ที่ให้ได้เข้าร่วม 

โครงการในครั้งนี้ ในการไปรวมตัวรวม

พลังความคิด วาจาและกิจกรรมร่วมกับ

เยาวชนที่มาจากแต่ละที่ แต่ละประเทศ 

เพื่อที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ และ

แบ่งปันสิ่งที่ดี ๆ ให้แก่กันและกัน ก่อให้

เกิดความเป็นเอกภาพในความเป็นหนึ่ง

เดียวกัน และความสงบสุขภายในจิตใจ
ส�าหรับประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับนี้ การได้รับโอกาสไปงานวันเยาวชนโลกในครั้งนี้ 

คาดหวังจะเก็บเก่ียวประสบการณ์ และส่ิงท่ีดี ๆ กลับมาใช้ในการพัฒนาตัวตน และจะ

ช่วยเหลือพัฒนาน้อง ๆ ที่ก�าลังจะก้าวขึ้นมาเป็นเยาวชนในฐานะเสาหลักของชุมชน

ต่อไป เพราะการที่ได้มีโอกาสไปร่วมงาน คือการเสริมพลังแรงกายแรงใจที่จะส่งผลให้

เพิ่มพูนที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคต

และคนสุ ดท้ า ย 

ยอแซฟ ยุทธชัย เงินหล้า  

(ตอจี) ผู้ประสานงานเยาว- 

ชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือก

ให้เป็นผู้แทนเยาวชนไทย

เข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก 
ครั้งนี้ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความหมายอย่างมากในชีวิต ตอนที่เป็นเยาวชนและ

ท�างานกับเด็กและเยาวชนเพราะเราเป็นผู้โชคดีที่ได้รับโอกาสนี้ การได้เห็นพลังท่ี 

ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยาวชนที่จะเกิดขึ้นนั้นคือ การมาร่วมกัน การร่วมกิจกรรมด้วยกัน 

การเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน การภาวนาร่วมกัน การแบ่งปันประสบการณ์เก่ียวกับพระเจ้า 

และการน�าส่ิงท่ีได้มาน้ันเอามาใช้กับพ้ืนท่ีท่ีตนเองอยู่ และส่งต่อความรักน้ันให้คนอ่ืนๆ  

ต่อไป สิ่งที่ตั้งใจ คือการเดินทางต้องมีสติ เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมทาง การดูแลกัน  

การให้ก�าลังใจ การสวดภาวนา ช่วงระหว่างงานจะตั้งใจฟัง เก็บทุกรายละเอียดไว้  

ถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะท�าให้เต็มที่และดีที่สุด ประสบการณ์ที่จะได้รับในงาน

วันเยาวชนโลก จะน�ากลับมาช่วยงานของสังฆมณฑลหรือเขตวัด โดยเฉพาะงานที่

เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะผู้ที่ล�าบากกว่า

เรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ถูกมองข้าม

ขอเป็นก�าลังใจและภาวนาให้กับน้องๆ  ทุกคนครับ ให้เปิดใจและสามารถ

ท�าให้ทุกสิ่งที่คาดหวังนั้นเกิดผลดีที่สุดตามพระประสงค์ของพระเจ้า แล้วพบกันใหม่

กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า สวัสดีครับ 

 ….พระเยซูเจ้า 

ทรงเรียกประชาชนและ

บรรดาศิษย์เข้ามา ตรัส

ว่า   “ถ้าผูใ้ดอยากตดิตาม 

เรา ก็ให้เขาเลิกนึกถึง

ตนเอง ให้แบกไม้กางเขน

ของตนและติดตามเรา  

ผู ้ใดใคร่รักษาชีวิตของ

ตนให้รอดพ้น จะต้อง

สูญเสียชีวิตนั้น  แต่ถ้า 

ผู ้ ใด เ สียชี วิตของตน

ทุกคนได้รับพระพร  “กระแสเรียก” แตกต่างกันไปตามความชอบ  ความถนัด 

ของตน ซึ่งเป็นตัวชี้บ่งการเลือกแนวทางการศึกษาของตน....   บางคนศึกษาเตรียมตัว 

เป็นนายแพทย์ พยาบาล บางคนเป็นครูบาอาจารย์ หลายๆ คนเป็นนักธุรกิจ และ 

อีกหลายๆ คนเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นวิศวกร เป็นสถาปนิก......  และยังมีอีก

หลายๆ คนที่เป็นคนงานธรรมดาที่โรงงาน เป็นกรรมกร และอาชีพอื่นๆ อีกมากมาย

 แต่ไม่ว่าจะได้รับการศึกษาในสาขาวิชาใดมาในช่วง 20-30 ปีแรกของชีวิต

ก็ตาม  ยังมีอีกวิชาหนึ่งที่เราไม่สามารถหยุด/ยุติการศึกษาเล่มนี้ได้เลย......  เราคงต้อง

ศึกษาเล่มนี้ตลอดชีวิตของเราจนถึงเวลาสุดท้ายที่เราจะจากโลกนี้ไป.......

 ......หนังสือเล่มนี้ก็คือ:

 B.I.B.L.E.   พระคัมภีร์

 Basic Information  ข้อมูลพื้นฐาน

 Before    ก่อน

 Leaving Earth   ที่จะจากโลกนี้ไป

 

โดย ราฟาแอล

เพราะเราและเพราะข่าวดี  ก็จะรักษาชีวิตได้  มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่

จะได้โลกทั้งโลกเป็นก�าไร แต่ต้องเสียชีวิต  มนุษย์จะให้อะไรเพื่อแลกกับชีวิต

ที่สูญเสียไป ถ้าผู้ใดอับอายเพราะเราและเพราะถ้อยค�าของเราในยุคของคน 

ไม่ซื่อสัตย์และชั่วร้ายนี้ บุตรแห่งมนุษย์ก็จะอับอายเพราะเขา เมื่อพระองค์จะ

เสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดา พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์

ด้วยเช่นเดียวกัน” (มก 8:34-38)

สิ่งจ�าเป็นพื้นฐานในชีวิต
 เย็นวันน้ันหลานสาวกลับจากโรงเรียน  คุณตาก็ถามหลานสาวว่า  “วันนี้

คุณครูสอนวิชาอะไรให้บ้าง เรียนรู้อะไรมาบ้าง?..... หลานสาวอายุ 10 ขวบตอบคุณตา 

ด้วยท่าทางกระตือรือร้นว่า  “วันนี้หนูเรียนจากหนังสือที่คุณครูบอกว่าเป็นหนังสือ

เกีย่วกบั  “ความรูพ้ืน้ฐานของชีวิตก่อนทีจ่ะจากโลกน้ี”...    คณุตาฟังรายละเอียดเกีย่วกับ 

หนังสือเล่มนี้จากหลานสาวก็งง  เพราะไม่เคยได้ยินวิชานี้มาก่อนเลย  จึงถาม 

หลานสาวต่อไปว่า...... วิชาที่หนูพูดถึงนั้นเป็นวิชาอะไร?...... หลานสาวตอบว่า  

“หนังสือนั้นชื่อ  “...........................”  เมื่อคุณตาได้ยินค�าตอบชื่อหนังสือเล่มนี้แล้ว 

ก็ผงกศีรษะแสดงความเห็นด้วยตามที่หลานสาวพูด

 ในชวีติของเราแต่ละคนย่อมต้องผ่านการศกึษาทุกคน การศกึษาเป็นสิง่จ�าเป็น

ส�าหรับทุกคน เป็นธรรมดาที่คนใดที่ได้รับการศึกษาที่ดีโอกาสของชีวิตย่อมดีขึ้นด้วย   
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 บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร สมโภชพระนางมารีย์พระชนนี 
พระเจ้า วันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตรงกับวันสันติสากล บทเทศน์
นี้น�าเสนอโดยส�านักข่าววาติกัน
 “ทุกคนที่ได้ยินต่างประหลาดใจในเรื่องที่คน
เลี้ยงแกะเล่าให้ฟัง” (ลก 2:18)  “ประหลาดใจ”  นี่เป็น 
สิ่งท่ีเราต้องถามตัวเราเองว่าวันนี้หลังคริสต์มาสในขณะ
ที่เราพิศเพ่งมองดูพระกุมารที่ทรงบังเกิดเพื่อเรา  แม้
พระองค์ทรงขัดสนทุกสิ่งแต่ทรงเป่ียมด้วยความรัก    
ความประหลาดใจจึงเป็นสิ่งที่ เราควรจะรู้สึกบ้างใน 
ทุกต้นปี  เพราะเหตุว่าชีวิตเป็นพระพรท่ีเปิดโอกาสเสมอ 
ให้เราเริ่มต้นใหม่
 วันนี้ยังเป็นวันที่มารดาของพระเจ้าควรที่จะ
ท�าให้เราประหลาดใจ  พระเจ้าทรงปรากฏมาเป็นแบบ
ทารกน้อย โอบอุ้มโดยสตรีซึ่งเลี้ยงดูพระผู้สร้าง  รูปปั้น 
ที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเราแสดงให้เห็นมารดาและทารกอยู่
ใกล้ชิดกันจนดูเหมือนจะเป็นบุคคลเดียวกัน  นี่เป็น
พระธรรมล้�าลึกที่เราท�าการเฉลิมฉลองในวันนี้ ซึ่งท�าให้
เราเห็นสิ่งประหลาดที่สุด  พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวกัน
กับมนุษย์ตลอดไป พระเจ้าและมนุษย์จะอยู่ควบคู่กันไป
เสมอ นี่เป็นข่าวดีส�าหรับปีใหม่ พระเจ้ามิได้เป็นเจ้านาย
ผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ห่างไกล  แม้จะทรงสถิต ณ สรวงสวรรค์ 
แต่เพราะรักเราจึงประสูติมาจากมารดาผู้หน่ึงเฉกเช่นเรา
เพื่อที่จะเป็นเชษฐาของเราแต่ละคน
 พระองค์ประทับอยู่บนตักของมารดาซึ่งเป็น
มารดาของเราด้วย และจากตักของมารดานั้นพระองค์
ทรงประทานความเอ็นดูใหม่มายังมนุษย์  ดังนั้นเราจึง
เข้าใจความรักของพระเจ้าได้ดียิ่งขึ้น พระองค์ทรงเป็น
ทั้งบิดาและมารดา ดุจมารดาที่รักลูกและไม่เคยที่จะ
ทอดทิ้งลูก  พระเจ้าสถิตกับเรา (Emmanuel) ทรงรัก
เราแม้เราจะท�าผิดท�าบาปและมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
ต่อโลก  พระเจ้าทรงเช่ือใจในมนุษย์ เพราะสมาชิกคนแรก
ที่โดดเด่นที่สุดก็คือพระมารดาของพระองค์เอง
 ตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ให้เราวิงวอนพระหรรษ-
ทานจากพระแม่มารีย์ให้ได้รู้สึกพิศวงในพระเจ้าผู้ทรง
ท�าให้เราประหลาดใจ  ขอให้เรารื้อฟื้นความประหลาดใจ 
นั้นที่เรารู้สึกได้เมื่อความเชื่อเกิดขึ้นครั้งแรกในตัวเรา 
ขอให้พระมารดาของพระเจ้าโปรดช่วยเรา พระแม่คือ 
“Theotokos” ผู้ทรงให้ก�าเนิดพระเยซูคริสตเจ้า บัดนี้
พระแม่ทรงมอบเราท่ีเกิดใหม่ให้แก่พระคริสตเจ้า  พระแม่ 
เป็นมารดาที่ท�าให้บรรดาบุตรของพระแม่ประหลาดใจ 
จากความเชื่อ  หากขาดซึ่งความประหลาดใจชีวิตจะ 
กลายเป็นส่ิงน่าเบ่ือจ�าเจซ่ึงก็เป็นเช่นเดียวกันกับความเช่ือ  
พระศาสนจักรก็เช่นเดียวกันต้องร้ือฟื้นความประหลาด
ใจดังกล่าวเพราะเป็นสถานที่พ�านักของพระเจ้าผู้ทรง
ชีวิต  พระศาสนจักรเป็นชายาของพระคริสตเจ้าซึ่งให ้
ก�าเนิดกับบุตร  มิฉะนั้นแล้วพระศาสนจักรจะกลายเป็น 
พิพิธภัณฑ์ที่สวยงามแห่งอดีต  พระแม่มารีย์เป็นผู้ที่ท�า 
ให้พระศาสนจักรรู้สึกว่าตนเองเป็นบ้าน บ้านที่พระเจ้า
แห่งความใหม่ทรงประทับอยู่  ขอให้เรารับพระธรรมล้�าลึก 
แห่งพระมารดาของพระเจ้าด้วยความพิศวงเฉกเช่น 
ชาวเอเฟซัส ณ เวลาที่มีสภาสังคายนา  ให้เราประกาศ 
เช่นเดียวกับพวกเขาว่า “มารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” 
ขอให้เราจงได้รับการพิศเพ่งจากพระแม่ ได้รับการสวมกอด 
และได้รับการจูงมือจากพระแม่ 

มารีย์ – มารดาของพระเจ้า (TheoTokos)
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2019

“พระเจ้าเองยังทรงต้องการมารดา:  เราล่ะยิ่งต้องการมากกว่าสักเท่าใด!”
 ขอให้เรายินยอมท่ีจะได้รับการพิศเพ่ง โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงในยามที่เรามีความเดือดร้อนเมื่อเราต้องติดอยู่
ในปมปัญหาต่างๆ ของชีวิต ให้เราชูสายตาขึ้นสู่พระแม่   
แต่สิ่งแรกคือเราควรยอมให้พระแม่พิศเพ่งมายังเรา   
พระแม่ไม่ได้มองเราว่าเป็นคนบาปแต่เป็นบุตรของพระแม่  
มีการกล่าวว่าดวงตาเป็นกระจกเงาของวิญญาณ  
พระเนตรของพระแม่ท่ีเปี่ยมด้วยพระหรรษทานสะท้อน
ให้เห็นถึงความงดงามของพระเจ้า ท�าให้เราเห็นภาพ 
สะท้อนของสวรรค์  พระเยซูตรัสว่าดวงตาคือ “ประทีป
ของร่างกาย” (มธ 6:22) พระเนตรของแม่พระสามารถ
น�าความสว่างมาสู่ทุกซอกมุมที่มืดมิด ซึ่งจะจุดประกาย
แห่งความหวังขึ้นทุกหนทุกแห่ง พระแม่ตรัสว่า “ลูกรัก 
จงเข้มแข็งไว้ เราเป็นแม่ของเจ้า เราอยู่ที่นี่แล้ว”
 การพิศเพ่งเยี่ยงมารดาน้ีก่อให้เราเกิดความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ และท�าให้เราเจริญเติบโตขึ้นใน
ความเชื่อ    ความเชื่อเป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่เป็น 
ผลดีกับตัวเราทั้งครบ ท�าให้เราได้รับการทะนุถนอม นี่
ท�าให้เราจ�าเป็นต้องพึ่งมารดาของพระเจ้า  การพิศเพ่ง
เยี่ยงมารดาของพระนางจะช่วยให้เราเห็นตัวเราในฐานะ
ที่เป็นบุตรที่รักในหมู่ประชากรที่ซ่ือสัตย์ของพระเจ้า 
และให้เรารักกันและกันโดยมิค�านึงถึงข้อจ�ากัดส่วนตัว
หรือวิถีชีวิตจะเป็นเช่นไร  พระมารดาของเราจะท�าให้เรา
ฝังรากลึกในพระศาสนจักร ณ ที่ซึ่งความเป็นเอกภาพ 
มีความส�าคัญกว่าการแตกแยก พระแม่จะช่วยให้เราดูแล 
เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน  การพิศเพ่งของพระแม่เตือนเรา
ว่าความเชื่อเรียกร้องความสุภาพอ่อนโยนซึ่งสามารถ
ช่วยเรามิให้ตกเป็นคนที่ไม่รู้จักร้อนรู้จักหนาว  เมื่อ
ความเชื่อท�าให้เรามีจุดยืนเพื่อพระมารดาของพระเจ้า  
เราก็จะไม่มีวันหันเหไปจากศูนย์กลางซึ่งได้แก่พระเยซู
คริสตเจ้า เหตุว่าพระแม่มิได้ชี้ไปที่ตัวพระแม่ แต่ชี้ไปที่
พระเยซูคริสต์ และบรรดาพี่น้องของเรา เหตุว่าพระแม่
มารีย์ทรงเป็นมารดา
 การพิศเพ่งของพระมารดามารีย์และของ
มารดาทุกคน  โลกที่หวังอนาคต แต่หากปราศจากการ
พิศเพ่งของมารดาจะเป็นการพิศเพ่งแบบคนสายตาสั้น  
อาจเป็นการเพิ่มก�าไรได้ก็จริง แต่ไม่สามารถที่จะมอง 
ผู้อื่นได้ในฐานะที่เป็นบุตร  อาจเป็นการได้ก�าไรแต่ไม่ใช่
ส�าหรับทุกคน  เราทุกคนจะอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันแต่
ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นพี่เป็นน้องกัน  ครอบครัวมนุษย์ถูก
สร้างขึ้นจากมารดา โลกที่ปราศจากซึ่งความอ่อนโยน
เยี่ยงมารดาหรือเป็นเพียงความรู้สึกอาจมั่งคั่งทางวัตถุ 
แต่จะยากจนเม่ือพูดถึงอนาคต  มารดาพระเจ้าสอนให้เรา 
รู้จักมองชีวิต ขอให้หันหน้ามามองตัวเอง มองความน่า
สงสารของเรา มองความยากจนของเรา  โปรดประทาน
ให้เราหันไปยังสายพระเนตรอันทรงเมตตาของพระองค์  
ขอให้เรายอมที่จะได้รับการสวมกอด  จากการพิศเพ่ง
ของพระแม่มารีย์ บัดนี้ให้เราหันไปที่ดวงพระทัยของ
พระแม่ ซึ่งพระวรสารของวันนี้กล่าวว่า “พระนางมารีย์ 
ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัยและยังทรง
ค�านึงถึงอยู่” (ลก 2:19)
 พูดอีกอย่างหนึ่งคือ พระแม่มารีย์เก็บทุกสิ่ง
ไว้ในพระทัย  พระแม่น้อมรับทุกสิ่ง ทุกเหตุการณ ์
ไม่ว่าดีไม่ว่าร้าย  พระแม่ทรงค�านึงถึงสิ่งเหล่านั้นแล้ว 
น�าไปวางไว้ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า  น่ีเป็นความลับ 
ของพระแม่  ในท�านองเดียวกันพระแม่ทรงใส่พระทัย 

ในชีวิตของเราแต่ละคน  พระแม่ต้องการน้อมรับทุกส่ิง
ทุกเหตุการณ์ของเราแล้วน�าไปถวายแด่พระเจ้า
 ในโลกวุ่นวายทุกวันนี้ท่ีอาจท�าให้เราเสียศูนย์
การอุ้มกอดของแม่เป็นสิ่งส�าคัญ    รอบๆ ตัวเรามีความ 
ทุกข์และการอยู่อย่างสันโดษมากมายเพียงใด  โลกเรามี 
การเชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่นแต่ก็ดูเหมือนจะแตก
ระแหงยิ่งวันยิ่งเพิ่มขึ้น  ในพระคัมภีร์พระแม่ทรงน้อมรับ 
เหตุการณ์ที่เป็นรูปธรรมมากมาย  พระแม่จะทรงประทับ 
อยู่ทุกแห่งที่ต้องการพระแม่  พระแม่เสด็จไปเยี่ยมเอลี- 
ซาเบธผู้เป็นญาติ เสด็จไปช่วยงานสมรสที่หมู่บ้านคานา  
ทรงคอยเป็นก�าลังใจให้อัครสาวกท่ีท้อแท้ใจในห้องช้ันบน  
พระแม่ทรงเป็นท่ีพ่ึงพาของเรา  ทรงเป็นมารดาแห่งความ
บรรเทาใจ  พระแม่จะทรงยืนอยู่ “กับ” ผู้ที่อยู่ “ตามล�าพัง”  
พระแม่ทราบว่าเพียงวาจาไม่พอส�าหรับการบรรเทา  
การประทับอยู่ด้วยเป็นสิ่งจ�าเป็นและพระแม่ก็ทรง
ประทับอยู่ประดุจมารดา  ขอให้เรายินยอมให้พระแม ่
สวมกอดชีวิตของเรา    ในบทสวดวันทาพระราชินี (Salve 
Regina) เราขานเรียกพระแม่ว่าเป็น “ชีวิตของเรา”  นี่
ดูเหมือนจะเกินความจริงไป  เพราะพระคริสตเจ้าทรงเป็น 
“ชีวิต” (เทียบ ยน 14:6) แต่พระแม่ทรงเป็นหนึ่งเดียว
กับพระองค์อย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงใกล้ชิดกับเราด้วย จน
ว่าเราไม่สามารถท่ีจะท�าอะไรได้ดีกว่าการวางมือทั้งสอง
ของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระแม่เฉกเช่นพระแม่ทรง
เป็น “ชีวิต ความอ่อนหวาน และความหวังของเรา”
 ขอให้เรายอมให้พระแม่จูงมือเรา  โดยปกติ
บรรดาคุณแม่มักจะจูงมือลูกและตั้งอกตั้งใจน�าเขาสู่ชีวิต
ด้วยความเอ็นดู  แต่ทุกวันนี้มีเด็กมากมายเพียงใดที่ต้อง 
เดินระเหระหนตามล�าพังแล้วหลงทาง  พวกเขาคิดว่าตน 
แข็งแรงแต่ก็ต้องหลงทาง  คิดว่าพวกเขาเป็นอิสระแต่ก็ 
ตกเป็นทาส  มีเด็กกี่มากน้อยที่ไม่เคยได้สัมผัสกับความ 
รักของแม่แล้วต้องด�าเนินชีวิตด้วยความโกรธและ 
เมินเฉยต่อทุกสิ่ง  เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ต้องบอกว่ามีเด็ก 
จ�านวนไม่น้อยที่มีปฏิกิริยาต่อทุกสิ่งและทุกคนด้วย
ความขมขื่นและความชั่วร้าย  การแสดงว่าตนเป็นแบบ 
“นักเลง ก้าวร้าว” บางครั้งดูเหมือนจะเป็นเครื่องหมาย
ของก�าลัง ทว่าพฤติกรรมนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่า
ความอ่อนแอ   เราต้องเรียนรู้จากบรรดาคุณแม่ที่แสดง 
วีรกรรมด้วยการมอบตนเอง ด้วยพลังแห่งความเห็นอก
เห็นใจ และด้วยปรีชาญาณแห่งความสุภาพอ่อนโยน
 แม้พระเจ้าเองยังทรงต้องการมารดา สาอะไร
กับเราที่ยิ่งต้องการแม่ยิ่งขึ้นไปอีก!  พระเยซูเองทรง
มอบมารดาของพระองค์ให้แก่เราจากบนไม้กางเขน “นี่
คือแม่ของท่าน” (ยน 19:27) พระองค์ตรัสเช่นนี้กับศิษย์
คนโปรดของพระองค์และกับศิษย์ทุกคน แม่พระไม่ใช่
เป็นส่ิงผนวกแค่ทางเลือกเท่าน้ัน เราต้องต้อนรับพระแม่ 
ให้เข้ามาในชีวิตของเรา พระแม่ทรงเป็นราชินีแห่งสันติสุข
ผู้ทรงเอาชนะต่อความบาปและน�าเราผู้เป็นบุตรของ
พระแม่และทรงสอนเราเรื่องการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 แม่พระจะเป็นผู้ที่จูงมือเราไป  การยึดติดกับ 
แม่พระจะท�าให้เราเดินทางอย่างปลอดภัยในประวัติ- 
ศาสตร์  พระแม่จะน�าให้เราค้นพบสายสัมพันธ์ที่ผูกมัด
เราเข้าด้วยกัน  พระแม่จะคุ้มครองเราภายใต้เสื้อคลุมของ 
พระแม่ด้วยความอ่อนโยนนิ่มนวลแห่งความรัก ณ ที่
ซึ่งครอบครัวมนุษย์จะเกิดใหม่ “ข้าแต่พระมารดาของ
พระเจ้า เราจะโผบินไปสู่การคุ้มครองของพระแม่” 
 

(มงซินญอร์ ดร. วิษณุ ธัญญอนันต์ - 
เก็บบทเทศน์นี้มาแบ่งปันเพื่อการไตร่ตรอง)
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 วัดนักบุญเปาโล 

บ้านนา จ.นครนายก  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่  26 

มกราคม เวลา 10.30 น.  

พระค า ร ์ ดิ นั ลฟ รั ง ซิ ส 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 มกราคม เวลา 18.00 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน 

 วดัแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หวัตะเข้ กรุง- 

เทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที ่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 

10.30 น. 

 วดัพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี ฉลองวัด 

วนัอาทติย์ที ่ 10 กมุภาพนัธ์ เวลา 10.30 น.  

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน

 วดัแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก กรุง- 

เทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทติย์ที ่ 10 กุมภาพนัธ์ 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง  

กรุงเทพมหานคร  ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภา- 

พันธ์ เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน (ร้านค้าติดต่อ

คุณสง่า โทร. 08-9678-3050) 

 

 วัดนักบุญยอห์น บอสโก จ.ราชบุรี ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน  

(เตรียมจิตใจ วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม เวลา  

19.00 น. คุณพ่อชิตนนท์ แสงประดับ เป็นประธาน /  

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม คุณพ่อชิตพล แซ่โล้ว เป็น

ประธาน / วันเสาร์ที่ 26 มกราคม คุณพ่อเกรียงศักดิ์ 

ประสูตร์แสงจันทร์ เป็นประธาน)

 วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี หาดแตง ต. 

แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ฉลองและ 

เสกวัดหลังใหม่ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 

 วัดนักบุญอันตน พนมสารคาม ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม  เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน�้า ระยอง 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 มกราคม  เวลา 10.30 น. 

 วัดอารักขเทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุรี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  เวลา 10.30 น. 

 วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์  เวลา 10.30 น. 

 วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน จ.ชลบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์  เวลา 10.30 น. 

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  เวลา 10.30 น. 

 

 วัดนักบุญเทเรซา บ้านห้วยแล้ง อ.เวียงแก่น 

จ.เชียงราย ฉลอง 25 ปีวัด วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

เป็นประธาน (สอบถามคุณพ่อเทพประสิทธิ์ ทอแสง-

ธรรม โทร. 08-4919-8388)

 วัดอัครเทวดามีคาแอล สมหวัง ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญอักแนส จ.กระบี่ ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่ 26 มกราคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช 

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน

 วดันกับญุฟรงัซิสเดอซาลส์ วงัน�า้เขยีว ฉลอง 

วัดวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. 

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ จ. 

สงขลา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา  

10.00 น. 

 วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ตะกั่วป่า 

จ.พังงา ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 24  กุมภาพันธ์ เวลา  

10.00 น.

 วัดพระราชินีแห่งสันติภาพ พัทลุง ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญยอแซฟ ถ�้าสิงห์ จ.ชุมพร ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ จ.ชุมพร ฉลองวัด
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สังฆมณฑลราชบุรี

เสกสุสาน
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สังฆมณฑลราชบุรี
V วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดใน วันศุกร์ที่ 8  

มีนาคม 2019 เวลา 19.00 น. ท่ีวัดน้อย 

ในสุสาน 
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โทรสาร 0-3470-3298)

สังฆมณฑลนครสวรรค์
V วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี 

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.30 น. 
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ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น.
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สังฆมณฑลเชียงราย

สังฆมณฑลจันทบุรี

“จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิด”
(ฟีลิปปี 4:4)



ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ประจำ�วันที่ 20-26 มกร�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

ที่นี่มีนัด
หน้า 16

] 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 :  17 ม.ค. / 22-24 ก.พ. 2019 

เข้าเงียบที่หัวหิน  

 อาทิตย์    :  20 ม.ค. / 22-24 ก.พ. 2019 

เข้าเงียบที่หัวหิน

 วันอาทิตย์ที่สามของทุกเดือนหลังเข้าเงียบ 

จิตภาวนา เวลา 15.00-17.00 น. ขอเชิญผู้สนใจ  

เข้าฝึกคอร์สโยคะภาวนาเพ่ือรักษาสุขภาพ โดยซิสเตอร์ 

สุทธิรักษ์ บรรทร ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ

 ผู้น�าเข้าเงียบจิตภาวนา : คุณพ่อชีวิน สุว- 

ดินทร์กูร  คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร  คุณแม่เชลียง  

เวชยันต์ ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน 

 สอบถาม โทร. 08-1904-2138, 08-1685-

2826, 09-8258-7649 

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน”  

คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. จิตตาธิการ วัน

เสาร์ที่ 12 มกราคม / 9 กุมภาพันธ์ / 9 มีนาคม 2019 

เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น.  

ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) 

ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซารับศีลเจิม 

เพื่อพละก�าลังทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณ

สงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-

4700-8789  

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันสาร์ที่ 26 มกราคม 2019 โดยคุณพ่อ

เอกมัย เหลือหลาย / วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2019 คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร  / วันอาทิตย์ที่ 24  

มีนาคม คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เวลา  

13.00 น. ที่ชั้น 2 ตึกวันทามารี วัดเซนต์หลุยส์ 

ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-9371

] ขอเชิญร่วมงานดรุณา - นารี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 

ครั้งที่ 14 ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก  

จ.สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 

ติดต่อคุณครูวิบูลย์ โทร. 08-6543-1718, 08-

7161-7764 คุณประสาร โทร. 09-2991-9556  

ร้านกีกลการ โทร. 08-3039-5439 www.daruna 

running.com

] ภคินีคณะคาร์เมไลท์ แห่งกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วม

พัชรสมโภช (60 ปี แห่งการปฏิญาณตน) เซอร์มารีย์ 

เซลิน แห่งนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู, ocd 

(ลูซีอา สมศรี ศรีอ่อน) โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ 

จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น.

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM ส�าหรับผู้สนใจท่ัวไป

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 

อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อ 

ประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อ

ประเสริฐ pslohsiri@gmail.com โทร. 06-5249-

5964 หรือ ดร.สุนทรี โคมิน โทร. 08-9611-7940 

และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา โทร. 08-9815-1953 

หรือคุณวัชรา นววงศ์ โทร. 08-9117-9100 

] ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสงฆ์  

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสภาอภิบาลวัด 

มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้าง สามารถโอนเงิน 

เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาป่าติ้ว ชื่อบัญชีกองทุน 

สร้างวัดคริสตชนอ�าเภอป่าติ้ว เลขบัญชี 646-0-207 

56-3 สอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี เจ้าอาวาส โทร. 

08-1265-9424

]ขอเชิญร่วมท�าบุญสมทบทุนก่อสร้างอาราม 

นักพรตชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ที่บ้านโคก 

สะอาด ต.อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร พระ

อัครสังฆราชหลุยส์ จ�าเนียร  สันติสุขนิรันดร์ และ

อธิการคณะนักพรตซิสแตร์เซียน แห่งอารามแม่พระแห่ง

สายประค�าศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งสมาชิกคณะ (มาจาก 

เวียดนาม)  ขอเชิญร่วมก่อสร้างอารามตามจิตศรัทธา 

(งบประมาณ 6  ล้านบาท) สามารถโอนเงินเข้าบัญชี  

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร ช่ือบัญชี มิสซัง 

โรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง เลขที่บัญชี 120-2-

87666-4 สอบถาม โทร. 0-4271-1272

] ประกาศรับสมัครงาน 1.  เจ้าหน้าที่ท�างานชุมชน ใน

โครงการประกาศข่าวดี จ�านวน 1 ต�าแหน่ง คุณสมบัติ 

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40  ปี นับถือศาสนาคริสต์ นิกาย 

โรมันคาทอลิก (ถ้ามีความรู้เรื่องค�าสอนจะพิจารณาเป็น

พิเศษ) สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ วุฒิ ม.6 หรือ 

ปวช. ขึ้นไป 2. เจ้าหน้าที่ท�างานบริการ ในโครงการ 

บ้านแห่งความหวัง จ�านวน 1 ต�าแหน่ง คุณสมบัติ เพศ 

ชาย/หญิง อายุ 20-40  ปี สามารถขับรถยนต์ได้ มี

ใบขับขี่แล้วเท่านั้น มีใจรักงานบริการ เสียสละ กล้า

แสดงออก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป มูลนิธิฯ มีค่า

ตอบแทนและสวัสดิการ ดังนี้ 1. ทดลองงาน เป็นเวลา 

120 วัน (4 เดือน) ระหว่างทดลองงาน จะได้รับค่า

ตอบแทน ดังนี้ 1.1 เงินเดือน (ตามวุฒิการศึกษา)  โดย

ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่�าในจังหวัดนนทบุรี 1.2 สวัสดิ- 

การประกันสังคม โดยลูกจ้างจ่าย 5% ของเงินเดือน 

นายจ้างจ่ายสมทบให้ 5% 2. บรรจุเป็นพนักงานประจ�า  

จะได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 2.1 เงินเดือน (ตามวุฒิ 

การศึกษา) โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่�าในจังหวัดนนท- 

บุรี  2.2 สวัสดิการประกันสังคม โดย ลูกจ้างจ่าย 5% 

ของเงินเดือน นายจ้างจ่ายสมทบให้ 5% 2.3 สวัสดิการ

เงินสะสม โดยลูกจ้างสะสม 5%  ของเงินเดือน และ 

มูลนิธิฯ (วัดพระแม่มหาการุณย์) จ่ายสมทบให้อีก 5% 

2.4 สวัสดิการสงเคราะห์ค่าครองชีพและการศึกษาบุตร 

ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 18 ปี สวัสดิการอื่น ๆ เจ้าหน้าที่

ท�างานชุมชน ในโครงการประกาศข่าวดี มีสวัสดิการเพิ่ม  

คือ สวัสดิการค่าเช่าบ้าน เจ้าหน้าที่ต�าแหน่งดูแลเด็ก  

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรอันตน 

อนุสิทธ์ิ จันทร์เพ็ญ, ซดบ โดยพระสังฆราชโยเซฟ 

ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน วันเสาร์ท่ี 19 

มกราคม 2019 เวลา 10.00 น. ท่ีวัดนักบุญเทเรซา 

หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

k สังฆมณฑลอุดรธานี ขอเชิญร่วมพิธี 

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปโตร สดใส จันทร์- 

โลมา สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง 

อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยพระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหาร

พระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

k คณะนักบวชคามิลเลียนแขวง

ประเทศไทย ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของ 

สังฆานุกรเปาโล ศุภกร  ขันธรักษา สัตบุรุษ 

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด นครราชสีมา 

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  วัน

เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019  เวลา 10.00 น.  ที่

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด นครราชสีมา

 

ในโครงการบ้านแห่งความหวัง มีสวัสดิการเพิ่ม คือ 1.  

ค่าท�างานล่วงเวลาเหมาจ่าย เดือนละ 1,500 บาท  

2. มีสวัสดิการอาหาร ให้ในเวลาท�างาน  3. มีสวัสดิการ 

ที่พักให้ (อยู่ในบ้านพักของเด็ก) สามารถติดต่อ 

สอบถามและสมัครงานได้ที่ฝ่ายส�านักงานวันจันทร์ – 

วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โทร.  0-2583- 

5924 หรือติดต่อคุณพ่อเปาโล  ซาลาโมเน่  โทร. 

09-0112-5657 หรือส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : st-

martinfoundation.th@gmail.com

] ส�าหรับคริสตชนที่อยู่บนบริเวณถนนลาดพร้าว และ 

บริเวณใกล้เคียง  ทางวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ มีมิสซา 

ภาษาอังกฤษ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.30 น.  สามารถ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ 

โทร. 0-2539-4263

] ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิกอุดมสาร และอุดม-

ศานต์ สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก เปลี่ยนแปลง 

ที่อยู่ โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 โทรสาร 

0-2681-5401 

“...ทรัพย์สมบัติ
ไม่ได้สร้างความมั่นใจอะไรเลย

แท้ที่จริงแล้ว เมื่อเราคิดว่า เราเป็นคนร�่ารวย
เราสามารถที่จะกลายเป็นคนที่คิดถึงแต่ตนเอง

จนไม่มีพื้นที่ให้กับพระวาจา
ของพระเจ้าเลย...”

(สมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด ข้อ 68)
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 โดย... เงาเทียน

สวัสดีครับเพื่อน ๆ เยาวชนที่รัก ก่อนจะปิดปี  

2018 วันที่  19 ธันวาคม 2018 Mrs. Maria del  

Carmen Martinez เอกอัครราชทูตปานามา ประจ�า 

ประเทศไทย ขอเข้าพบพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี 

คุณพ่อสานิตย์ พลมาก ผู้อ�านวยการแผนกเยาวชนฯ 
ค�าสอน การเดินทางกางเขนและที่คาดหวังที่สุดคือการพบปะกับพระสันตะปาปา ซ่ึง 

เป็นความคาดหวังในชีวิตของชาวคาทอลิกทุกคน และมีข้อตั้งใจว่าหลังจากกลับมา  

จะช่วยเหลืองานวัด กิจกรรมเยาวชนทุกอย่าง ท่ีสามารถช่วยได้อาจจะท�าได้ไม่เต็มท่ี 

หรือไม่เป็นเวลา แต่ถ้ามีโอกาสหรือมีเวลา มีช่องทาง ก็คงช่วยอย่างเต็มความ

สามารถ

และผู้แทนเยาวชนไทยที่จะเดินทางเข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก ที่ห้องประชุม

ชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเข้า 

ร่วมงานวันเยาวชนโลกที่ปานามา ในเดือนมกราคม 2019 ที่สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส ทรงเชิญชวนเยาวชนท่ัวโลกให้มาชุมนุมร่วมกับพระองค์ ในโอกาสวันเยาวชน

โลก ณ ประเทศปานามา ระหว่างวันที่ 22-27 มกราคม ค.ศ. 2019 ภายใต้ 

พระวาจา “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจา

ของท่านเถิด” (ลก 1:38) 

พี่อยากจะขอแบ่งปัน ถึงความคาดหวังของเพื่อน ๆ เยาวชนของเราทั้ง 5 

คนที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานเยาวชนโลกในครั้งนี้ เริ่มจากคนแรกเลยครับ 

นางสาวณัฐวรา แก้วลือชัย  

(มะเหมี่ยว) ผู้น�าเยาวชนจากวัดนักบุญ 

เบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์  สังฆมณฑลจันทบุรี 

ในการเข้าร่วมงานวันเยาวชนโลกคร้ังน้ี 

คาดหวังที่จะสามารถเก็บเกี่ยวประสบ- 

การณ์มาให้ได้มากที่สุด ได้พบเพื่อนใหม่ 

คาดหวังที่จะได้พบพระสันตะปาปา 

หวังจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ หวังจะได้เห็น

ความศักด์ิสิทธ์ิของพิธีกรรม ความศรัทธา 

ความเลื่อมใสของคนในพื้นที่ท้องถ่ิน 

ความเป็นกันเอง และความอบอุ่นของ

ความเป็นเยาวชนคาทอลิก โดยมีความ

ตั้งใจที่จะกลับมาช่วยเหลืองานวัดและ

กิจกรรมเยาวชน น�าสิ่งที่ก�าลังจะไปพบ  
ไปเจอ มาไตร่ตรอง และน�ามาเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ให้เหมาะสม น�าสิ่งที่เป็น

ประสบการณ์เหล่านั้นมาเดินหน้าในงานเยาวชน
ผู้แทนเยาวชนไทยจากสังฆ- 

มณฑลจันทบุรีอีกคนหนึ่ง คือ อักแนส 

นันทัชพร หนูศิริ (แก้ว) เป็นสัตบุรุษ 

วั ดแ ม่พระรั บ เกี ย รติ ยกขึ้ นสวร รค์  

สระแก้ว จบการศึกษาคณะครุศาสตร์ 

สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ในการเข้าร่วมงาน 

วันเยาวชนโลกครั้งนี้คาดหวังว่าจะได้ 

ประสบการณ์ในการเดินทางไปร่วมงาน 

วันเยาวชนโลก ได้พบเจอสิ่งใหม่ ๆ ใน 

ชีวิต ได้ท�ากิจศรัทธาเช่น การเรียน 

เซซีลีอา อุษา ศรีเกษม (มะ- 

เหมี่ยว) เป็นสัตบุรุษวัดพระแม่สกล- 

สงเคราะห์ บางบัวทอง อัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ ก�าลังศึกษาท่ีศูนย์อบรมคริสต- 

ศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน และเป็นคุณครู 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม รู้สึก 

ดีใจและขอบคุณในความใจดีของพระ 

เป็นเจ้ า ท่ีผ่ านมาทางอธิการิ ณีของ 

โรงเรียน ที่มอบโอกาสดี ๆ และมองเห็น 

ว่าตัวข้าพเจ้านั้นมีศักยภาพในการที่จะ 

ไปเข้าร่วมงานเยาวชนโลกในครั้งนี้ เชื่อ

ว่าในทุก ๆ เหตุการณ์ของชีวิตของ

ข้าพเจ้านั้น ล้วนเป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้า 

ประทานมาให้ทั้งสิ้น ถ้าขาดพระองค์แล้วข้าพเจ้าก็ไม่สามารถท�าสิ่งใดได้ด้วยความ 

สามารถของข้าพเจ้าเลย คาดหวังจะได้พบเยาวชนจากหลากหลายประเทศ และได้ 

แลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องของพระเป็นเจ้าในมุมมองที่แตกต่าง ในบริบทที่แตกต่างของ

แต่ละประเทศ และนอกน้ันคาดหวังว่าจะได้ท�าความรู้จักและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับ

เพื่อน ๆ เยาวชนจากหลากหลายประเทศ ซึ่งจะได้น�าความรู้และความเชื่อที่ได ้

เพิ่มพูนมานั้น มาเล่าให้นักเรียนได้ฟัง มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสอย่างใกล้ชิด และได้สัมผัสความรักของพระเป็นเจ้าผ่านทางพระองค์ท่าน ดัง 

สุภาษิตไทยท่ีว่า “สิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็น” และอยากท่ีจะได้ภาวนาร่วมกับพระองค์ท่าน 

ในงานชุมนุมเยาวชน นอกจากนี้ยังได้รู้จักเพื่อนเยาวชนชาวไทยที่ต้องเดินทางไป 

ร่วมในครั้งนี้ เพื่อจะได้กลับมาช่วยกันท�างานเยาวชนในระดับของโรงเรียนบ้าง ซึ่ง 

ในบางครั้งงานเยาวชนนั้นเป็นแค่ระดับของวัด แต่พอเข้ามาถึงในโรงเรียนเขาเป็นแค่ 

นักเรียนคนหนึ่ง แต่ส�าหรับความคาดหวังของข้าพเจ้านั้น อยากให้ บ้าน วัด 

โรงเรียน สัมพันธ์กัน ไม่ใช่แค่มีงานเยาวชนแล้วก็ไปรวมตัวกัน พอจบงานก็กลับมา 

เป็นนักเรียน โดยท่ีไม่ได้น�าจิตตารมณ์หรือการท�างานมาใช้เลย ซึ่งเปรียบเหมือน 

นักเรียนคาทอลิกที่มีวิชาเรียนค�าสอน ที่โดนแยกตัวมาเรียนต่างจากเพื่อน ๆ คนอื่น 

แต่พอกลับเข้าห้องเรียนก็ถูกกลืน โดยที่ไม่ได้มีความเด่นชัดในเรื่องใด ๆ เลย อีก

อย่างหนึ่งจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเยาวชนของประเทศ เพื่อให้พวกเขา

เหล่านั้นมีหลักในการด�าเนินชีวิตที่ถูกต้อง และเป็นเยาวชนที่คิดสร้างสรรค์ เพื่อที่จะ

ได้พัฒนาทั้งทางด้านคุณธรรมและความรู้ไปควบคู่กัน (อ่านต่อหน้า 13)
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หนังสือเล่มนั้น ฉันเห็นชีวิต
ผมใช้ช่วงเวลาตั้งแต่หลังวันพระคริสตสมภพ  2018 ข้ามเลยมาจนถึง

ปีใหม่ 2019 เพื่อสร้างสรรค์งานชิ้นหนึ่ง ยิ่งท�า ยิ่งลงลึก ยิ่งพบว่า ไม่มีทางท�า

สิ่งนี้ได้ส�าเร็จสมบูรณ์ แต่ผมไม่ถอดใจง่าย ๆ จากการพยายามที่จะท�าให้ชิ้นงาน

สมบูรณ์ กลับกลายเป็นว่า ชิ้นงานนี้เติมเต็มชีวิตผม มันเติมเต็มตั้งแต่เรื่องราว

ของเจ้าของเรื่อง มันเอาชนะการข่มใจและการสร้างวินัยให้กับตนเอง บางทีมัน

พาผมหวนระลึกไปถึงชีวิตเณร หรือช่วงที่ศึกษาต่อ การที่ต้องมีสมาธิใจจดใจจ่อ

อยู่กับงาน คล้าย ๆ กับหมกมุ่นแต่ในทางดี การไม่ออกไปพบปะกับสังคม หรือ

การที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ  ฝ่าย มันอาจจะไม่ใช่งานชิ้นเอกอุอะไร 

แต่ผมก็เชื่อว่า ตลอดชีวิตที่รับใช้พระศาสนจักรในงานสื่อสารมวลชนคาทอลิก

ได้ท�าสิ่งนี้ ก็มีความสุขกับผลที่เกิดขึ้น ผมก�าลังจะหมายถึงหนังสือเล่มล่าสุด 

ของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ที่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้รับความ 

ไว้วางใจ ให้เป็นคนจัดท�าขึ้นมา

                เราทราบดีว่า พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย จะอายุครบ 90 ปี ในปี 2019 

นี้ ซึ่งเราทุกคนก็ทราบดีอีกว่า ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงถ้าเทียบกับวัยแล้ว ท่าน 

มีประสบการณ์ และผลงานที่พวกเราทุกคนจดจ�าประทับใจ เพื่อเก็บเรื่องราวดี ๆ 

ไว้ และร่วมชื่นชมกับระยะทางชีวิตที่ผ่านมาของท่าน ผมจึงถูกทาบทามให้จัด

ท�าหนังสือเล่มนี้ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นความริเริ่มของฆราวาสด้วยซ้�า โจทย์ที่ผม 

ได้รับ น่าจะตั้งแต่ต้นปี  2018  ผมคิดถึงมันตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อมูล แต่

ยิ่งมีข้อมูลเยอะ เราจะจัดวางอย่างไร ท่านเป็นคนระดับประเทศ ถ้าในพระ 

ศาสนจักรคาทอลิกท่านก็ถือว่าส�าคัญระดับโลก ผมคิดว่าไม่เวอร์เกินไป ที่เรา

ตั้งใจจะท�าให้ดีที่สุด ไม่ใช่เหตุผลทางหน้าตา แต่เป็นเหตุผลของความเหมาะสม 

และเมื่อได้รับมอบหมายแล้ว ผมก็ตั้งใจท�ามันสุดก�าลัง

 กระบวนการคิดถูกกระท�าอย่างต่อเน่ือง แต่การคิดน้ันต้องจบลงด้วยการ 

ปฏิบัติให้ได้จริง ผมจึงดีไซน์งานหนังสือเล่มนี้ เป็นเหมือนสมุดสะสม แนว   

Collection Book เป็นแพคเกจรวมหนังสือ 3 เล่ม และของที่ระลึก 1 ชิ้น คือ 

โปสการ์ดภาพคลาสสิค โดยให้ชื่อตามชื่อของพระคุณเจ้าว่า พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล 

มีชัย กิจบุญชู ส่วนหนังสือและของที่ระลึกนั้นก็จะเรียงไว้แบบนี้

 หนังสือเล่มที่ 1 ชื่อ 60 ก้าวบนมรรคาชีวิต

 เล่มนี้จะร้อยเรียงประวัติชีวิตพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในวัย   

90 ปี จากภาพ 60 ภาพ และเหตุการณ์ชีวิตช่วงส�าคัญ ๆ โดยให้โจทย์ว่า 1 

เหตุการณ์ 1 ภาพ ท�าไมต้อง 60 ภาพ เพราะเมื่อรวมกับภาพโปสการ์ดอีก 30 

ภาพ จะรวมเป็น 90 พอดี

 หนังสือเล่มที่ 2 ชื่อ พระ-รัก-เรา

 เล่มนี้เป็นเล่มที่รวม  3  ส่วนเข้าด้วยกัน ส่วนแรกให้ชื่อว่า พระ เป็น 

ค�าสอนหรือค�าส�าคัญที่พระคุณเจ้าได้พูดในโอกาสต่างๆ เลือกมาเพียง 9 บทสอน

เท่านั้น แต่เด็ด และยืนยันจุดยืนที่พระคุณเจ้าใช้ในชีวิตเสมอ

 ส่วนที่สองให้ชื่อว่า รัก เพราะเป็นสิ่งที่คน  9 คนเขียนให้พระคุณเจ้า  

ในแบบความในใจ พ่อต่อลูก หรือญาติพี่น้อง หรือคนที่ชื่นชม ร่วมงาน ทั้ง 9   

ที่เลือกมานั้น ก็ต้องถือว่า ใกล้ชิด มีแง่มุมที่น่าสนใจ และถือว่าเป็นตัวแทน 

พวกเรา ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะน้อยเกินไป หรือไม่ครอบคลุม แต่ผมเชื่อว่า  

พระคุณเจ้าและเราทุกคนทราบดีว่าเรารู้สึกอย่างไรกับพระคุณเจ้า

 ส่วนสุดท้าย เป็นการแนะน�าหนังสือทั้ง  9 ที่ถูกจัดท�าให้อย่างเป็น

ทางการ ส�าหรับพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มล่าสุด

 หนังสือเล่มที่ 3 ชื่อ มีชัยในใจเรา

 เล่มนี้เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุด ได้น�าลงอุดมศานต์ฉบับเดือนมกราคม 

แต่เมื่อน�ามาอยู่ในเล่ม จะน�าภาพในยุคปัจจุบันของพระคุณเจ้ามาประกอบ มีการ

จัดเรียงหน้า และเพิ่มค�าเรียกว่า ขัดเกลาให้เหมาะสมสวยงาม

 ของที่ระลึก ได้แก่ ภาพหายาก 30 ภาพ จัดท�าในลักษณะโปสการ์ด

 ส่วนนี้เป็นภาพหายาก คลาสสิค ของพระคุณเจ้า ผมเชื่อว่าจะเป็นอีก

ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะจะเห็นเรื่องราวบางอย่างในชีวิตของพระคุณเจ้า ผ่าน

ทางภาพเหล่านี้

 ถ้าเราจะสรุปเรื่องราวชีวิตตลอด  90  ปีของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย 

กิจบุญชู เป็น  60  ก้าว ดังอายุบวชเป็นพระสงฆ์ที่ท่านเดินทางมาในปีเดียวกับ

อายุชีวิต คงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และน่าติดตาม เพราะชีวิตของพระคุณเจ้านั้น 

ช่างไม่ธรรมดา ตลอดมรรคาชีวิต อุดมไปด้วยเหตุการณ์ส�าคัญ บุคคลส�าคัญ 

การตัดสินใจท่ีส�าคัญ ความคิดสร้างสรรค์ท่ีน่าสนใจ เป็นบทสอนชีวิตท่ีน่าติดตาม 

เพราะทางน้ัน เป็นทางเดียวท่ีพระคุณเจ้าใช้เป็นคติประจ�าใจ...ผ่านทางไม้กางเขน” 

(บางส่วนในหนังสือ 60 ก้าวบนมรรคาชีวิต พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู)

 หนังสือพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู จะเป็นหนังสือในล�าดับที่ 9 

ของหนังสือท่ีเก่ียวกับพระคุณเจ้า  ตัวเลขมองดูสวยงามดี แต่ความหมายท่ีซ่อนอยู่ 

ในทุกบรรทัด ทุกภาพประกอบ เราคงไม่เห็นเพียงชีวิตของชายคนหน่ึง ที่ด�าเนินไป  

แต่ผมเช่ือว่า เราจะเห็นการโอบประคองของพระ ในทุกย่างก้าวต่าง ๆ  ท่ีเคยเกิดข้ึน 

ด�ารงอยู่เป็นรากแก้วที่มั่นคง ให้กับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

บรรณาธิการบริหาร
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คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองภายใน 

วัดคอนเซ็ปชัญ วันที่ 7 ธันวาคม 2018 

ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2018 ศิษย์เก่าสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ

และศิษย์เก่าคณะนักบวชต่างๆ มารวมตัวกันเป็นครั้งที่ 3 ที่บ้านเณรนักบุญ 

ยอแซฟ สามพราน  โดยมีกิจกรรมพบปะสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างรุ่นพี่ 

กับรุ่นน้อง และเป็นก�าลังใจให้กับน้องเณร ร่วมพิธีมิสซาแสดงความยินดีกับ 

รุ่นพี่โอกาสบวชครบ 10 ปี  เล่นกีฬากระชับมิตร นอกจากนั้นยังมอบปัจจัย 

ที่ได้จากการบริจาคของศิษย์เก่าโดยมีคุณพ่ออธิการบ้านเณรเป็นผู้รับมอบ

คาทอลิกจัดรณรงค์วันเอดส์โลก
หน่วยงานเครือข่ายคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก 

1 ธนัวาคม ของทุกปี โดยในปีน้ีหน่วยงานในเครอืข่ายจัดรณรงค์วันเอดส์

โลกในพื้นที่ของเครือข่าย (อ่านต่อหน้า 4)

ภราดาประภาส ศรีเจริญ อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรวี นครสวรรค์ ร่วมแสดง

ความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระบายสี คอลัมน์ 

“มุมเด็กศิลป์ สโมสรอุดมศานต์” ประจ�าเดือนสิงหาคม 2018 



ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ประจำ�วันที่ 20-26 มกร�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

ตอนที่ 1 เริ่มต้น
ก็ดูเหมือนจะหมดหวังแล้ว

ต้อนรับพระสังฆราชวีระ เลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ 
คำานับผู้ใหญ่ สังสรรค์คริสต์มาส

สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จดัพธิบีชูาขอบพระคุณต้อนรบั 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาพระสังฆราช 

คาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่วัดนักบุญโธมัส จากนั้นมีพิธีค�านับบาทหลวง 

ซิสเตอร์ที่ท�างานในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ และสังสรรค์คริสต์มาส  

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2018 ที่อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ วัดเซนต์หลุยส์ พร้อมด้วยพระอัครสังฆราชพอล ชาง 

อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจ�าประเทศไทย คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ และคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ วันจันทร์ที่ 24 

ธันวาคม 2018

 ผมหยุดอยู่ตรงหน้าพิพิธภัณฑ์แห่ง

นี้ ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้ว ก่อนจะมาถึง

ก็ท�าการบ้านและพบว่าการเข้ามาชมไม่ใช ่

เรื่องง่ายสบายมือ การจองบัตร ซื้อบัตร  

เชื่อไหมครับและผมก็พลาด เพราะว่าไม่ได้ 

จองตั๋วมาก่อน แต่เอาเถอะครับ ลองมา

ท�าความเข้าใจพื้นฐานกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

 ในหนังสือขับรถเที่ยวอิตาลี 8 เมืองมรดกโลก ของโปรดปราน วิเทศ- 

วโรปการ เขียนเล่าเกี่ยวกับที่นี่ไว้ว่า “พิพิธภัณฑ์ศิลปะอุฟฟิซี่ (Galleria degli  

Uffizi) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีดีท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ ค�าว่าอุฟฟิซี ่

แปลว่าส�านักงาน อาคารดั้งเดิมเป็นวังที่ดยุคโคสิโม ที่ 1 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น

สถานที่ราชการ ตามประวัติบอกว่าสร้างช่วงปี 1560-1570 สถาปนิกคือ 

จอิอจโิอ วาซาร ิ(Giorgio Vasari) ผู้เป็นท้ังสถาปนกิและจิตรกรประจ�าราชส�านกั

 ด้วยฮวงจุ้ยเยี่ยม ท�าเลใจกลางเมือง ทางการได้ท�าการเสริมสร้าง

ปรับปรุงเพ่ือเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะของศิลปินชาวฟลอเรนซ์ ปัจจุบันที่นี่คือ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ส�าคัญที่สุดของฟลอเรนซ์

 อาคารเป็นตึกแถวสองหลังขนานกัน ด้านหน้าอาคารตกแต่งด้วยรูป 

แกะสลักของนักคิด ศิลปิน นักวิทยาศาสตร์คนส�าคัญของอิตาเลียน เช่น กาลิ-

เลโอ ลีโอนาร์โด ดา วินชี และอีกคนดังกว่า 20 กว่ารูป ตรงกลางเป็นถนน 

คนเดินที่ไม่กว้างนักมุ่งสู่ริมน�้า ปลายอาคารด้านติดแม่น�้า ได้ต่อเติมอาคาร 

ทั้งสองติดกัน ดูเหมือนว่าอุฟฟิซี่เป็นอาคารรูปตัวยู

 พิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี่เข้าจากด้านจัตุรัสซินญอเรียใกล้พระราชวังเวคคิโอ 

หรอืเข้าด้านสะพานเวคคโิอรมิแม่น�า้กไ็ด้ ภายในบรเิวณพพิธิภณัฑ์จะเหน็คนยนื 

เข้าแถวยาวเหยียดคดเคี้ยวไปมา บรรยากาศทั่วไปบนถนนมีคนพลุกพล่าน

ตลอดวัน แม้จะแออัดไปด้วยคนแต่ก็อบอุ่น”

 เรื่องแออัดไม่ต้องพูดถึง คนมารอคิวแต่เช้า มีทั้งมารอซื้อตั๋ว และมา

รอเข้าชม ผมอยู่ในกลุ่มมารอซื้อตั๋ว แต่ในที่สุดก็ถอดใจ...




