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วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019 มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์  

รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวง

เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ
(อ่านต่อหน้า 15)

“ฉลองสามเณราลัยแสงธรรม” วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2019 

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร และฉลองสามเณราลัยแสงธรรม ฉลอง 

40 ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อไพฑูรย์ หอมจินดา และ 35 ปี คุณพ่อชัชวาล  

ศุภลักษณ์ ที่สามเณราลัยแสงธรรม

“เสกวัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี” พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีเสกและฉลองวัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี หาดแตง  

วันนักบวชสากล สังฆมณฑลราชบุรี ร่วมยินดีโอกาส 50 ปี ชีวิตนักบวช ของ 

คุณพ่ออันโตนีโอ วาลแซ็กกี วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019 

“ประชุมคณะกรรมการสือ่คาทอลกิ” พระสังฆราชยอแซฟ ลอืชยั  

ธาตุวิสัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ สื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2019 โดยมีคุณพ่อผู้รับผิดชอบงานสื่อมวลชนคาทอลิกฯ 

จากสังฆมณฑลต่างๆ และคณะนักบวช เข้าร่วมประชุม 25 ท่าน วันพุธที่ 13 

กุมภาพันธ์ 2019 ที่ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย 
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ร่องรอยของการเดินทางแสวงบุญ ประเทศมาเลเซีย วันที่สอง
Power of Love in Malaysia เชื่อมโยง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018  ตอนที่ 8

จัดโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  แบ่งปันโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

วัดนักบุญอันนา หรือ เซนต์แอนน์

 สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน การแสวงบุญ

วันที่สองเราไปแสวงบุญกันที่เซนต์แอนน์ครับ ก่อนที่จะ 

แบ่งปันถึงวัดเซนต์แอนน์ที่เราไปแสวงบุญ เรามาท�า 

ความรู้จักกับนักบุญอันนากันก่อนนะครับ

 นักบุญอันนาเป็นมารดาของแม่พระและยาย

ของพระเยซูเจ้า ค�าว่าอันนาในภาษาฮีบรูหมายความว่า 

“พระหรรษทาน หรือ ผู้ได้รับพระพร” นักบุญยอห์น 

ดามัสเซ็น ได้สรรเสริญคุณธรรมของท่านและของสามี

ของท่านคือนักบุญยออากิม

 แม้ในพระคัมภีร์จะไม่ได้กล่าวถึงนักบุญอันนา 

แต่ในหนังสือศรัทธาที่มีลักษณะเป็นต�านานธรรม 

ในศตวรรษที่สอง คือ ปฐมพระวรสารของนักบุญยากอบ 

ซึ่งเขียนประมาณ ค.ศ. 170 ได้กล่าวถึงท่านและนักบุญ

ยออากิม ในหนังสือปฐมพระวรสารของนักบุญยากอบ

เล่าว่า อันนาและยออากิมมาจากแคว้นกาลิลี อาศัยอยู่

ในเมืองนาซาเร็ธ ท่านและสามีมีอายุมากแต่ยังไม่มีลูก 

ท้ังสองรู้สึกอับอายในเร่ืองน้ี นักบุญยออากิมรู้สึกส้ินหวัง 

จึงจากนักบุญอันนาซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม และไป

ภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อน 40 วัน 40 คืนในกระท่อม

ของชุมพาบาล เพื่อขอพระเจ้าประทานลูกให้แก่พวก

ท่าน

 หนังสือปฐมพระวรสารของนักบุญยากอบ

เล่าต่อไปว่า ความเศร้าของนักบุญอันนาก็มีมากเช่น

เดียวกัน เธอสวดภาวนาในสวนอย่างร้อนรน มีทูตสวรรค์

ของพระเจ้าปรากฏแก่เธอ และน�าค�าสัญญาจากพระเจ้า

มาบอกกับเธอว่า พระองค์จะประทานลูกให้กับเธอ

อย่างแน่นอน นักบุญอันนาให้ค�าสัญญากับทูตสวรรค์ว่า 

ไม่ว่าลูกของเธอจะเป็นหญิงหรือชาย เธอจะถวายเขา 

แด่พระเจ้า ทูตสวรรค์บอกกับท่านว่านักบุญยออากิม 

ก�าลังเดินทางกลับมา และเขาก็ได้รับการแจ้งข่าวดีนี ้

จากทูตสวรรค์เช่นกัน นักบุญอันนารีบไปรับนักบุญ 

ยออากิม ทั้งสองพบกันที่ประตูทองของกรุงเยรูซาเล็ม 

ได้สวมกอดกัน และเดินทางกลับบ้าน

 ต่อมาอีก 9 เดือน นักบุญอันนาให้ก�าเนิด

ลูกสาว และตั้งชื่อลูกของเธอว่ามารีย์ นักบุญอันนา

เป็นมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ และใจดี ท่านและนักบุญสอน

พระนางมารีย์ให้ด�าเนินชีวิตอยู่ในหนทางของพระเจ้า 

เมื่อแม่พระอายุได้ 3 ขวบ นักบุญยออากิมและนักบุญ

อันนาน�าแม่พระไปถวายที่พระวิหาร ซึ่งแม่พระได้อยู ่

ในพระวิหารจนกระทั่งอายุ 14 ปี

 ณ บริเวณที่บ้านเดิมของท่านนักบุญยออากิม 

และนักบุญอันนาในกรุงเยรูซาเล็ม ได้มีการสร้างวัดถวาย

เป็นเกียรติแด่ท่านในศตวรรษที่ 4 และศพของท่าน 

ก็ได้รับการฝังไว้ ณ ที่นั่นด้วย ประมาณปี ค.ศ. 550  

จักรพรรดิจัสติเนียนที่หนึ่งได้สร้างวัดเพ่ือเป็นเกียรติ

แด่ท่านที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล พระธาตุของท่านถูก

น�ามาจากปาเลสไตน์ไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปี 

ค.ศ. 710

 ในศตวรรษที่ 8 พระสันตะปาปาคอนสแตน-

ตินได้น�าการเทิดเกียรตินักบุญอันนาเข้าไปพิธีกรรม 

ที่กรุงโรม และวันฉลองศาสนนามของท่านและนักบุญ

ยออากิม คือ วันที่ 26 กรกฎาคม นักรบครูเสดได้น�า

ความศรัทธาต่อนักบุญอันนาเข้าไปในยุโรปตะวันตก 

เธอได้รับการเทิดเกียรติในประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1030

 ในปี ค.ศ. 1650 กลาสีจากสหราชอาณาจักร

ได้ประสบกับพายุอันแรงกล้าในทะเลท่ีชายฝั่งเมือง 

Quebec พวกเขาภาวนาวอนขอพระเจ้าผ่านทางนักบุญ

อันนา และสัญญาว่าหากเขาเข้าฝั่งโดยปลอดภัย เขาจะ

สร้างวัดให้กับท่าน และพายุก็สงบ พวกเขาถึงฝั่งโดย

ปลอดภัย จึงสร้างวัดเพื่อเทิดเกียรติท่านที่ Beaupré 

และวัดนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1658 ทุกๆ ปีจะมี

ผู้แสวงบุญที่นั่นกว่าล้านคน มีการน�าพระธาตุนิ้วของ

นักบุญอันนามาบรรจุที่วัดแห่งนี้ ที่มหาวิหาร St. Anne 

de Beaupré   มีคนป่วยที่มาวอนขอพระเจ้าผ่านทาง

ท่านมากมาย หลายคนได้รับการรักษาให้หาย และได้

แขวนไม้เท้าไว้ที่นั่นเพื่อเป็นพยานถึงพระพรที่พวกเขา

ได้รับ

 ในต่างประเทศผู้ที่มีนักบุญอันนาเป็นองค์

อุปถัมภ์มักจะมีช่ือว่า Anne,  Annette, Anette, Anita, 

Anya, Annie, Hannah, Nan, Nana, Nancy, Nita

 สัญลักษณ์ของนักบุญอันนา คือ ทูตสวรรค์; 

ไม้ยาวๆ ที่มีดอกไม้; มงกุฎ; พระนางมารีย์ในเปลเด็ก

 ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของแม่บ้านและคุณย่า

คุณยาย; สตรีที่ตั้งครรภ์; ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับงานไม้; 

และประเทศแคนาดา

 มาถึงหน้าวัดเซนต์แอนน์แล้ว ครั้งหน้าจะ 

แบ่งปันเรื่องราวของวัดเซนต์แอนน์นะครับ มงซินญอร์ 

เฮนรี ราจู เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนน์บอกกับเราว่า 

ส่วนใหญ่ผู้ที่มาแสวงบุญที่เซนต์แอนน์มักจะวอนขอ

พระเจ้าโดยผ่านทางนักบุญอันนาใน 3 เรื่องคือ

 1. ขอให้หายจากการเจ็บป่วย

 2. ขอให้มีลูก

 3. และส�าหรับคนโสดขอให้ได้พบคู่แท้ของเขา

ครับ

 ขอเชิญชวนทุกท่านวอนขอพระเจ้าผ่านทาง 

ค�าเสนอวิงวอนของยายอันนาเพื่อความต้องการส่วนตัว

ของพวกเราแต่ละคน

 ข้าแต่ท่านนักบุญอันนา ช่วยวิงวอนเทอญ

 ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า
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สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
โอกาสเทศกาลมหาพรต ค.ศ. 2019

“เพราะสรรพสิ่งต่างกำาลังรอคอยอย่างกระวนกระวาย 

เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงบันดาลให้บรรดาบุตรของพระองค์ 

ปรากฏในพระสิริรุ่งโรจน์” (รม  8:19)

พี่น้องชายหญิงที่รัก

 แต่ละปีอาศัยพระศาสนจักรผู้เป็นมารดา พระเจ้า  “ประทานเทศกาลอันน่า

ชื่นชมยินดีนี้มาให้เรา ในขณะที่เราก�าลังเตรียมเฉลิมฉลองพระธรรมล้�าลึกปัสกาด้วย

จิตใจที่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่... เฉกเช่นเมื่อเราร�าลึกถึงเหตุการณ์ส�าคัญที่มอบชีวิตใหม่ให้เรา 

ในองค์พระคริสตเจ้า (Preface of Lent I)  ดังนั้น เราจึงสามารถเดินทางจากปัสกา

หนึ่งไปสู่อีกปัสกาหนึ่ง สู่ความสมบูรณ์แห่งความรอด ซึ่งเราได้รับในฐานะที่เป็นผล 

แห่งพระธรรมล้�าลึกปัสกาของพระคริสตเจ้า  “เพราะเราได้รอดพ้นเพียงในความหวัง” (รม  

8:24)  รหัสธรรมล้�าลึกแห่งความรอดนี้ ท�างานอยู่แล้วในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ เป็น

ขบวนการทรงพลังซึ่งรวมเป็นประวัติศาสตร์และปรากฏในสิ่งสร้างทั้งปวง ดังที่นักบุญ

เปาโลกล่าวว่า “เพราะสรรพสิ่งก�าลังรอคอยด้วยความกระวนกระวาย เพื่อพระเจ้า

จะได้ทรงบันดาลให้บรรดาบุตรของพระองค์ปรากฏในพระสิริรุ่งโรจน์” (รม 8:19)  

ในมิติน้ีข้าพเจ้าใคร่ท่ีจะเสนอการไตร่ตรองบางประการเพื่อเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง 

ในการกลับใจของเรา ในช่วงเทศกาลมหาพรตที่ก�าลังใกล้เข้ามานี้

1. การไถ่กู้สิ่งสร้าง
 ในการฉลองตรีวารพระทรมานการสิ้นพระชนม์และการเสด็จกลับคืน 
พระชนมชีพของพระคริสตเจ้าซึ่งเป็นจุดสูงสุดของปีพิธีกรรม เรียกร้องให้เราเตรียม
เดินทางโดยความเข้าใจว่าชีวิตของเราต้องสอดคล้องกับพระคริสตเจ้านั้น (เทียบ รม  
8:29) คือพระพรล้�าค่าแห่งพระเมตตาของพระเจ้า

 เมื่อเราด�าเนินชีวิตดุจบุตรของพระเจ้า ได้รับการไถ่กู้น�าโดยพระจิต (เทียบ 

รม  8:14) และสามารถยอมรับและนบนอบเชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้า โดยเริ่มจาก

บัญญัติที่จารึกอยู่ในหัวใจเราและในธรรมชาติ เราก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งสร้างโดย

อาศัยการร่วมมือในการไถ่กู้ของสิ่งเหล่านั้นด้วย  นี่เป็นเหตุผลที่ท�าไมนักบุญเปาโล 

จึงกล่าวว่า สิ่งสร้างก�าลังรอคอยอย่างกระวนกระวาย เพื่อพระเจ้าจะทรงบันดาลให้

บรรดาบุตรของพระองค์ปรากฏในพระสิริรุ่งโรจน์ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือ ทุกคน

ที่ได้รับพระหรรษทานแห่งพระธรรมล้�าลึกปัสกาแห่งพระคริสตเจ้า  จะได้ประสบกับ

ความส�าเร็จแห่งการไถ่กู้ของกายมนุษย์นั่นเอง   เมื่อความรักของพระคริสตเจ้าเปลี่ยน

ชีวิตของนักบุญทั้งจิตใจ กายและวิญญาณ พวกเขาก็ถวายการสรรเสริญแด่พระเจ้า  

อาศัยการสวดภาวนา การพิศเพ่ง และศิลปะ พวกเขายังรวมสิ่งสร้างอื่นๆ ในการ 

แซ่ซ้องสรรเสริญของพวกเขาด้วย ดังที่มีการแสดงให้เห็นอย่างน่าพิศวงในบท “เพลง

สรรเสริญแห่งสรรพสัตว์” (Canticles of the Creatures) โดยนักบุญฟรังซิสแห่ง 

อัสซีซี (เทียบ Laudato Si’, 87) ทว่าในโลกเรานี้ความกลมเกลียวสมานฉันท์ที่เกิด

จากการไถ่กู้ มักจะถูกคุกคามเสมอจากอ�านาจมืดแห่งบาปและความตาย

2. อำานาจทำาลายแห่งบาป
 อันที่จริง เมื่อเราล้มเหลวที่จะด�าเนินชีวิตในฐานะบุตรของพระเจ้า บ่อยครั้ง
เรามีพฤติกรรมในเชิงท�าลายต่อเพื่อนบ้านของเรา และต่อธรรมชาติ ไม่เว้นแม้แต่ตัว
เราเอง   เพราะเราเริ่มคิดโดยรู้ตัวไม่มากก็น้อยว่าเราสามารถใช้มันตามที่เราปรารถนา  
การไม่รู้จักพอรุนแรงขึ้น  เราเริ่มด�าเนินชีวิตเกินขอบเขตสภาพมนุษย์และธรรมชาติ  
เรายอมแพ้ต่อความอยากท่ีไม่รู้จักจบส้ิน อย่างท่ีหนังสือปรีชาญาณบอกว่าเป็นรูปแบบ 
ของคนท่ีไม่มีพระเจ้า คนท่ีท�าอะไรโดยไม่คิดถึงพระเจ้าหรือเผ่ือความหวังส�าหรับอนาคต 
(เทียบ 2:1-11)  หากเราไม่มุ่งหน้าไปยังปัสกาซึ่งเป็นขอบฟ้าใหม่แห่งการเสด็จกลับ
คืนชีพของพระคริสตเจ้า จิตตารมณ์ที่แสดงออกในค�าพังเพยที่ว่า “ข้าพเจ้าต้องการ
ทุกอย่าง และต้องการเดี๋ยวนี้” และ “มากเกินไปก็ยังไม่พอ” ก็จะมีอ�านาจเหนือเรา

 ดังที่เราทราบรากเหง้าของความชั่วทุกอย่างคือบาป  ซึ่งตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว 

ได้ท�าลายความเป็นหนึ่งเดียวของเรากับพระเจ้า กับคนอื่น และกับสิ่งสร้าง ซึ่งเรา 

มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด การขาดสะบั้นในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านี้  

ท�าลายความสัมพันธ์แห่งความสมานฉันท์ของเรากับธรรมชาติ ซึ่งเราถูกเรียกร้องให้ 

ต้องด�าเนินชีวิตร่วมกันจนท�าให้สวนอีเดนกลายเป็นถิ่นกันดารรกร้าง (เทียบ ปฐก 

3:17-18)  บาปท�าให้มนุษย์ถือว่าตนเองเป็นพระเจ้าแห่งการสร้าง เห็นตนเองเป็น 

เจ้านายสูงสุดที่จะใช้มันไม่ใช่ตามพระประสงค์ของพระผู้สร้าง แต่เพื่อผลประโยชน์

ฝ่ายตนท�าให้เกิดความเสียหายให้กับสรรพสัตว์อื่นๆ

 เมื่อบัญญัติของพระเจ้าซึ่งเป็นบัญญัติแห่งความรักถูกละเลย เมื่อนั้นกฎของ

ผู้แข็งแรงกว่าผู้อ่อนแอก็จะเข้ามาแทนที่  บาปที่ซุกซ่อนอยู่ในใจมนุษย์ (เทียบ มก  7: 

20-23)  ก็จะปรากฏออกมาในรูปความโลภและการแสวงหาความสะดวกสบายอย่าง 

ไม่มีที่สิ้นสุด  จะไม่มีการสนใจถึงความดีของคนอื่นแม้กระทั่งของตัวเอง  มันน�าไปสู่

การเอารัดเอาเปรียบสิ่งสร้างไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือธรรมชาติ เพราะความไม่รู้จักพอ 

ที่มองความต้องการทุกอย่างของตนว่าเป็นความชอบธรรม ซึ่งไม่เร็วก็ช้าจะท�าลาย 

ทุกสิ่งที่ตกอยู่ในอุ้งมือของตน

3. อำานาจการเยียวยาของการเป็นทุกข์เสียใจและการให้อภัย
 ส่ิงสร้างต้องการเร่งด่วนเพ่ือการไขแสดงแห่งบุตรของพระเจ้า ซ่ึงถูกท�าให้เป็น 
“สิ่งสร้างใหม่”  เหตุว่า “ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้า ผู้นั้นก็เป็นสิ่งสร้างใหม่ สภาพเก่า 
ผ่านพ้นไป สภาพใหม่เกิดขึ้นแล้ว” (2คร  5:17)  อันที่จริงแล้วอาศัยสิ่งที่ถูกเผยแสดง 
ออกมา สิ่งสร้างเองสามารถเฉลิมฉลองปัสกา โดยเปิดให้ตนเองเข้าถึงขอบฟ้าใหม่และ
โลกใหม่ (เทียบ วว  21:1)  หนทางสู่ปัสกาเรียกร้องให้เรารื้อฟื้นโฉมหน้าและจิตใจ
ของเราในฐานะที่เป็นคริสตชน อาศัยการเป็นทุกข์เสียใจ การกลับใจ และการให้อภัย 
เพื่อเราจะได้เจริญชีวิตอย่างสมบูรณ์ในพระหรรษทานแห่งพระธรรมล้�าลึกปัสกา

 “ความปรารถนาอย่างแรงกล้า” ซึ่งเป็นความหวังของสิ่งสร้างเหล่านี้จะส�าเร็จ

ลุล่วงไปในการไขแสดงแห่งบุตรของพระเจ้า กล่าวคือ เมื่อบรรดาคริสตชนและทุกคน 

ตั้งใจเดินเข้าสู่ “มิติ” ที่เป็นการกลับใจ  สิ่งสร้างทั้งหลายรวมถึงตัวเราเองด้วยถูก 

เรียกร้องให้ออกจาก “พันธนาการแห่งความเสื่อมและรับอิสรภาพอันรุ่งโรจน์แห่งบุตร

ของพระเจ้า” (รม  8:21)   เทศกาลมหาพรตเป็นเคร่ืองหมายคล้ายศีลแห่งการกลับใจน้ี 

เชิญชวนให้คริสตชนต้อนรับพระธรรมล้�าลึกปัสกาอย่างดื่มด่�าและเป็นรูปธรรม 

ในชีวิตส่วนตัว ในครอบครัว และในชีวิตสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งด้วยการจ�าศีล  

สวดภาวนา และการท�าบุญให้ทาน

 การจำาศีล คือการเรียนรู้ท่ีจะเปล่ียนทัศนคติของเราต่อผู้อ่ืนและส่ิงสร้างท้ังปวง 

ละทิ้งการหลอกลวงที่จะ “บริโภค” ทุกสิ่ง เพื่อสนองความละโมบของตนและพร้อม

ท่ีจะทนทุกข์เพ่ือเห็นแก่ความรักซ่ึงสามารถเติมเต็มให้กับดวงใจที่ว่างเปล่าของเรา  

การสวดภาวนา คือการสอนเราให้รู้จักสลัดทิ้งการนับถือสิ่งเท็จเทียม รู้จักเพียงพอ 

ในตัวตนเอง อีกทั้งยอมรับถึงความจ�าเป็นของเราที่ต้องการพระเจ้าและพระเมตตา

ของพระองค์  การทำาบุญให้ทาน ท่ีเราหลีกจากความบ้าคล่ังท่ีจะเอาทุกส่ิงไว้เป็นของตน 

ด้วยการหลงเชื่อว่าเราสามารถสร้างอนาคตที่มั่นคงซึ่งไม่ได้เป็นของเรา  ดังนั้นการที่จะ 

ค้นพบความชื่นชมยินดีแห่งแผนการของพระเจ้า ส�าหรับสิ่งสร้างและส�าหรับเราแต่ละ

คน คือการรักพระองค์ รักบรรดาพี่น้อง และรักษ์โลก เพื่อจะได้พบกับความสุขแท้จริง

ของเราในความรักนี้

 พี่น้องชายหญิงที่รัก  เทศกาล “มหาพรต” 40 วันที่พระบุตรของพระเจ้า 

เจริญชีวิตในทะเลทรายแห่งส่ิงสร้าง มีเป้าหมายท่ีจะท�าให้ทะเลทรายเป็นสวนอีเดนแห่ง 

ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนบาปแรก (เทียบ 

มก  1:12-13 ; อสย  51:3)  ขอให้เทศกาลมหาพรตปีนี้เป็นการเดินไปในเส้นทาง 

เดียวกัน โดยน�าความหวังของพระคริสตเจ้าไปยังสิ่งสร้าง  เพื่อมันจะได้เป็น “อิสระ

จากเคร่ืองพันธนาการท่ีน�าไปสู่ความเส่ือมและได้รับอิสรภาพอันรุ่งโรจน์แห่งบุตร 

ของพระเจ้า” (รม  8:21)  ขอให้เราอย่าปล่อยให้เทศกาลแห่งพระหรรษทานนี้ผ่านไป

อย่างว่างเปล่า  ขอให้เราวิงวอนพระเจ้าโปรดช่วยเราให้เดินทางไปในหนทางแห่งการ 

กลับใจที่แท้จริง  ขอให้เราทิ้งไว้เบื้องหลังซึ่งการเห็นแก่ตัว การเอาแต่ใจตนเอง แล้ว

หันกลับไปยังปัสกาของพระเยซูเจ้า ขอให้เรายืนอยู่เคียงข้างพี่น้องของเราที่มีความ

ต้องการ แบ่งปันส่ิงดีๆ ที่เป็นทั้งวัตถุและเป็นเรื่องฝ่ายจิตใจให้กับพวกเขา อาศัยวิธีนี้ 

โดยการต้อนรับอย่างเป็นรูปธรรมกับชัยชนะของพระคริสตเจ้าต่อบาปและความตาย

ที่เข้ามาในชีวิตของเรา  เราก็จะเปล่งรัศมีในอ�านาจแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งสร้างทั้ง

หลายด้วย

จากนครรัฐวาติกัน  วันที่ 4 ตุลาคม 2018

วันฉลองนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี 
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l พระด�ารัสแรกสุดในประเทศปานามา พระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงขอให้เจ้าหน้าที่รัฐสร้างความยุติธรรม จงเป็น 

รัฐบาลที่ซื่อสัตย์และสร้างสังคมซึ่งคนหนุ่มสาวจะ 

หางานท�าได้ ตรัสอย่างตรงไปตรงมาว่า

  “สิทธิที่จะมีอนาคตคือสิทธิที่มนุษยชนพึงมี

นั่นเอง”

l ในการพบปะกับบรรดาพระสังฆราชจากทวีปอเมริกา

กลาง พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอให้พวกท่านรับฟัง

ผู้คน เพราะมีหลายสิ่งที่พวกเราต้องเรียนรู้จากพวกเขา 

พระองค์ทรงเล่ากรณีที่เพิ่งพบเจอมาประกอบว่า

  “พ่อได้เห็นเม่ือวานรวมท้ังวันน้ีด้วย หญิงสูงวัย 

พระดำารัสไพเราะหลากหลายในงาน
วันเยาวชนโลกประเทศปานามา

คนหนึ่ งอายุประมาณพ่อหรือไม่ก็แก่กว่านี่ แหละ 

สวมหมวกสูงแบบพระสันตะปาปา หมวกที่ท�ามาจาก 

กระดาษแข็งและเขียนค�าพูดตรงหมวกว่า ‘พระสันตะปาปา 

คะ : คุณยายก็ยังสร้างเรื่องวุ่นวายได้นะคะ’  ‘ช่างเป็น

บุคคลน่าประทับใจจริงๆ’ ”

l พระองค์ตรัสถึงหญิงผู้นี้ที่พระองค์พบเจอหลายครั้ง

ตลอดงานวันเยาวชนโลก เธอเป็นแรงบันดาลใจให้

พระองค์อธิบายว่าต้องไม่มีใครถูกกันออกไป แม้แต ่

ผู้สูงวัย โดยให้ข้อคิดท่าทีของเยาวชนว่า

  “ด้วยท่าทีและวิธีการเข้าหา ด้วยวิธีที่ลูกมอง

ดูสิ่งต่างๆ  ความปรารถนาของลูก เฉพาะอย่างยิ่งด้วย

จิตส�านึกของลูก ลูกก็ปฏิเสธและลบล้างความใส่ใจที่จะ

สนทนาด้วยและจงใจหว่านการแบ่งแยก; ด้วยค�าพูดซึ่ง

ยืนกรานการกีดกันหรือปฏิเสธคนเหล่านั้นผู้ซึ่งเพียงแค่

เขา ‘ไม่เหมือนเรา’ ”

l ในพิธีต้อนรับงานวันเยาวชนโลก พระสันตะปาปา

ฟรังซิสทรงต้องการส่งข่าวสารมายังพระสันตะปาปา

กิตติคุณ โดยปลุกเยาวชนในสนามอย่างกระตือรือร้นว่า

  “เราส่งเสียงทักทายมาจากท่ีน่ี พระองค์ทรงก�าลัง 

ดูโทรทัศน์เห็นพวกเราอยู่ ..สวัสดีครับ...เอ้า...ทุกคน

โบกมือทักทายพระสันตะปาปาเบเนดิกต์หน่อย”

l การพบปะกันที่ก่อความรู้สึกอบอุ่นที่สุดอันหนึ่ง 

ในการเดินทางครั้งนี้ พระสันตะปาปาเสด็จเยือนศูนย์

อบรมเยาวชนลาการ์ซาส์ มีเยาวชนถูกกักอยู่ที่นี่ 167 

คน ส่วนใหญ่ท�าผิดเรื่องยาเสพติด และก�าลังอยู่ใน 

ขั้นตอนการอบรมไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีก พระ

สันตะปาปาทรงมอบข่าวสารแห่งความหวังแก่พวกเขา

ตอนหนึ่งว่า

 “ที่ซึ่งชีวิตผู้คนที่ต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน  

มันง่ ายที่ จะแปะติดเครื่องหมายและป้าย ย่ีห้อซึ่ ง 

ไม่เพียงท�าให้อดีตของเขาน่ากลัวและมีรอยแผลเป็น

แต่ยังส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย เราแปะติด 

ฉลากชีวิตคนได้หรือ? เราไม่ได้ท�ากันเช่นนั้นหรือ? 

บุคคลที่นี่ก็เหมือนที่กล่าวมา พวกเราท�าสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อ 

จะให้เรื่องเหล่านี้จบลง แล้วพวกคนที่เขาตีตราก็ต้อง 

แบกเครื่องหมายเหล่านี้ไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของเขา 

พระเยซูเจ้าทรงรับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ นี่เป็นวัฒนธรรม 

ของการก�าหนดคุณลักษณะ เราชอบท่ีจะมอบคุณลักษณะ

ให้กับมนุษย์ด้วยกัน”

l ระหว่างการเดินรูป 14 ภาคกับเยาวชนจ�านวน 

400,000 คน พระสนัตะปาปทรงเอย่ถงึภยัพบิตัแิหง่ทวปี

(อ่านต่อหน้า 11)
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

หัวใจเพชฌฆาต
“จงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิด

ท่านจะเห็นชัด แล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟาง

ออกจากดวงตาของพี่น้อง” (ลูกา 6:42)

ทอมสันท�างานเป็นหัวหน้าเพชฌฆาตในหน่วยงานลงโทษผู้ต้องหา

ประจ�ารัฐโอรีกอนในระหว่างปี 1994 ถึง 1998 โดยการประหารชีวิตของรัฐนี้

จะใช้วิธีการฉีดยาพิษเข้าร่างกายท�าให้เสียชีวิตลง เขาท�าหน้าท่ีนี้ด้วยความ

หนักใจ ถึงแม้เขาจะเคยเป็นผู้สนับสนุนโทษประหารชีวิตให้กับนักโทษที่มี

ความผิดร้ายแรงและเป็นภัยต่อมนุษยชาติ แต่เมื่อเขาได้เข้ามาท�างานเป็น

เพชฌฆาต ความคิดนั้นค่อย ๆ หายไปและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเขาใน

ที่สุด

ทุกครั้งที่ทอมสันได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดการนักโทษประหารชีวิต 

หลายต่อหลายรายที่เขาต้องฉีดยาพิษเพื่อให้นักโทษเหล่านั้นเสียชีวิต ได้ท�าให้

เขาเห็นสัจธรรมของชีวิต มีหลายรายที่เสียชีวิตทันทีอย่างสงบเมื่อได้ฉีดยาพิษ

เข้าสู่กระแสเลือด แต่ก็อีกหลายรายที่ต้องทรมาน ทุรนทุราย และเจ็บปวด 

เพราะฤทธิ์ของยาพิษและจากไปด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัส นี่จึงเป็น 

จุดเปลี่ยนในชีวิตของทอมสันที่จะเริ่มต่อต้านโทษประหารชีวิต

ดังนั้นเขากล่าวว่า “โทษประหารชีวิตไม่ใช่แค่ลงโทษผู้กระความผิด

ให้ได้รับโทษสูงสุด แต่ได้ส่งผลร้ายต่อเพชฌฆาตที่ต้องรับหน้าที่นั้น ไม่ใช่แค่

เขาต้องมีความกล้าและใจแข็งฆ่าคนอื่นอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น แต่ผลที่ตาม

มาหลังการปฏิบัติหน้าที่นั้นสร้างบาดแผลให้กับเขา หลายคนอาจเกิดอาการ

เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า มีภาวะป่วยทางจิต มีการใช้ยาเสพติด หรือแม้

กระทั่งมีภาวะเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย

น่ีจึงไม ่ใช ่ป ัญหาทางศีลธรรมกับผู ้ที่ต ้องรับโทษประหารชีวิต 

อย่างเดียว แต่เป็นปัญหาทางศีลธรรมและสุขภาพจิตส�าหรับเพชฌฆาตด้วย” 

ทอมสันจึงได้ยืนหยัดต่อสู้ในการต่อต้านโทษประหารชีวิต จากประสบการณ์

ชีวิตของเขาเอง

 ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดขจัดท่อนซุงในตาของลูก ได้แก่ความเห็น 

แก่ตัว ความอิจฉา ความโกรธ และกิเลสในตัวลูก เพื่อว่าลูกสามารถมองเห็น

ความเจ็บปวดของเพื่อนพี่น้อง และสามารถเข้าไปช่วยเหลือ บรรเทาใจ 

สนับสนุน และนำาความรักของพระองค์ไปมอบให้แก่พวกเขาได้ด้วยเทอญ  

อาแมน

หากไร้ซึ่งจุดยืน
 ช่วงนี้กระแสการเมืองสับสนขึ้นเรื่อยๆ
 ต่างพรรคต่างนโยบาย
 แทนที่จะมุ่งไปที่ประเทศชาติเป็นหลัก
 เพราะไหนก็อาสาเข้ามาเพื่อชาติอย่างที่พูด
 กลายเป็นมุ่งไปที่จุดขายของพรรคเป็นใหญ่
 โดยใช้ประเทศชาติเป็นเดิมพัน
 พร้อมรุมย�ารุมทึ้งจุดด้อยจุดอ่อนในชาติ
 ทั้งวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหักล้างทั้งสาดโคลน
 ราวกับประเทศชาติเป็นคนป่วยอาการขั้นโคม่า
 โดยมีคนที่คิดว่าตนเองเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญ
 ทั้งวินิจฉัยทั้งวิเคราะห์ทั้งอาสาท�าการรักษา
 แถมไม่ใช่ไปในแนวทางเดียวกัน
 ต่างฝ่ายต่างยืนยันเสนอแนวทางเยียวยา
 เน้นแก้ไขด้านนี้ไม่สนใจแก้ไขด้านนั้น
 ดูแล้วท่าทางคนไข้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต
 ประชาชนที่เป็นญาติคนไข้เลยต้องสับสน
 เลือกพรรคนี้ก็เสียดายพรรคนั้น
 ในภาวะเช่นนี้คงต้องมีจุดยืนจึงท�าตัวได้ถูก
 จุดยืนแรกคือเอาคนไข้เป็นหลัก
 อย่างไรเสียประเทศชาติต้องมาอันดับแรก
 ยามนี้ชาติของฉันต้องการอะไร
 เพื่อความอยู่รอดเพื่อการพัฒนายั่งยืน
 ยามนี้คนในชาติต้องการอะไร
 เพื่อด�าเนินชีวิตเป็นสุขมีความมั่นคง
 พรรคไหนนโยบายใดที่ตอบโจทย์
 นั่นคือตัวเลือก
 ยังไม่พอยังต้องเน้นแท้เน้นจริงเน้นความจริงใจ
 พูดก็ดีแถลงนโยบายก็ดียืนยันเอาจริงก็ดี
 แต่ความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนนั่นคือตัวแปร
 ใครก็พูดได้ใครก็สัญญาได้ใครก็ให้ความหวังได้
 แต่ที่จะท�าให้ค�าพูดเป็นรูปธรรมนั้นอีกเรื่อง
 ประเภทน้�าท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรงซะมาก
 เห็นได้ทุกวันในการโฆษณาแต่ละสินค้า
 ทั้งรูปทั้งเสียงทั้งเพลง...ชวนให้หลงใหล
 พอซื้อหามาเท่านั้นแหละ...ผิดหวัง
 ก็เพราะนั่นคือการโฆษณา
 เน้นพูดแต่แง่ดีแง่ประโยชน์ใช้สอย
 แต่ไม่พูดแง่เสียไม่เอ่ยผลข้างเคียงสักค�า
 จึงต้องมีวินิจฉัยเป็นจุดยืน
 ไม่ตามกระแสไม่คล้อยตามค�าโพนทะนา
 เพราะเป็นเรื่องของฉันกับประเทศชาติ

เพราะเป็นเรื่องของฉันกับระบบประชาธิปไตย
 ระบบการบริหารโดยประชาชนเพื่อประชาชน
 แม้จะเป็นเสียงเดียวคะแนนเดียว
 แต่เป็นเสียงเดียวคะแนนเดียวมีค่ามีความส�าคัญ
 เมื่อรวมเสียงเดียวคะแนนเดียวเข้าด้วยกัน
 ก็เป็นแสนเป็นล้านคะแนนเสียง
 สามารถก�าหนดชะตากรรมประเทศได้
 ใครที่คิดเล็กกว่านี้ถือว่าไม่เห็นคุณค่าในศักดิ์ศรี

“ฉันมันคะแนนเสียงเดียวคงจะท�าอะไรไม่ได้”
หากแต่ละคนคิดเล็กแค่นี้
รวมกันเข้าเป็นห้าสิบกว่าล้านคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
มันคงไม่เล็กอย่างท่ีคิดแล้ว
เพราะกระทบถึงชะตากรรมประเทศชาติเต็มๆ
กระทบประเทศชาติก็กระทบแต่ละคน...นั่นเอง
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การเยียวยาเปลี่ยนเราให้เป็นคนใหม่  

ส�านักข่าววาติกันรายงานว่า  “ระหว่างพิธีบูชา

ขอบพระคุณ ณ วัดน้อยซานตา มาร์ธา  สมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาฟรังซิส ทรงเตือนใจคริสตชนระหว่างมิสซาเช้า 

ว่า  “พระเยซูคริสตเจ้าปรารถนาให้เราเดินตามแบบอย่าง  

ของพระองค์”   

พระองค์ตรัสว่า  “เราทุกคนจ�าเป็นต้องเปลี่ยน- 

แปลงการด�าเนินชีวิต เพื่อจะได้รับการเยียวยาให้หาย  

โดยก่อนอื่นหมด  เราจ�าเป็นต้องกลับใจ และด�าเนิน

ชีวิตเป็นคนดี”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงยกข้อพระคัมภีร์ 

ถึงการที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงส่งบรรดาอัครสาวกไปยัง

ประชาชนเพื่อรักษาให้หายจากโรค  ดังเช่นที่พระองค์

เสด็จมาในโลกเพื่อที่จะเยียวยาคนบาปเช่นกัน “เป็นการ

เยียวยามนุษย์ให้รอดพ้นจากบาปร้ายที่ฝังรากลึกในตัว

เราแต่ละคน”  อันได้แก่  “บาปก�าเนิด” 

พระองค์ทรงอธิบายว่า  การเยียวยารักษาเปรียบ

ได้กับ “การสร้างสรรค์ขึ้นใหม่”

พระเยซูคริสตเจ้าทรงสร้างเราขึ้นใหม่จาก 

รากเหง้าเดิม  พระองค์ทรงอนุญาตให้เราเจริญเติบโต

ด้วยค�าสอนของพระองค์  ด้วยข้อค�าสอนของศาสนา 

ซึ่งเยียวยาเราให้ปราศจากพยศชั่วทั้งมวล  โดยก่อนอื่น

หมดจ�าเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องกลับใจและเปล่ียนแปลง 

ตัวเราให้เป็นคนดี

ก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลง  

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า  “การเปล่ียนแปลง

เป็นก้าวแรกของการเยียวยาในความหมายว่า   เป็นการ

เปิดใจของเราเพื่อรับพระวาจาของพระเจ้า      เข้ามาสู่จิตใจ 

ของเรา”   พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเป็นการแสวงหา

การได้รับการเยียวยาจากแพทย์เพื่อให้หายขาดจาก 

โรคร้าย  เพราะ  “หากผู้ป่วยปฏิเสธที่จะไปพบแพทย์  เขา 

จะไม่ได้รับการรักษา”

พระองค์ทรงอธิบายเสริมว่า   “ในฐานะคริสตชน   

เราอาจจะท�าสิ่งที่ดีงามมากมาย  แต่หากเราไม่เปิดจิตใจ

เราเพื่อรับฟังพระวาจา  ตัวเราเองคือก�าแพงขวางกั้น

การเปลี่ยนแปลง”  และเพื่อที่จะ “ประกาศพระวาจาแก่ 

ประชาชนให้ได้กลับใจ  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือน 

ว่า เราจ�าเป็นต้องมีอ�านาจ”  ด้วยการเลียนแบบอย่าง

การด�าเนินชีวิตเช่นเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้า

พระองค์ตรัสว่า  ในพระวรสารพระเยซูคริสตเจ้า 

ทรงสั่งบรรดาอัครสาวก ว่า   “อย่าน�าสิ่งใดติดตัวท่านใน 

การเดินทางครั้งนี้ ยกเว้นไม้เท้าเพียงอย่างเดียว  - อย่า

น�าอาหาร ถุงบรรจุข้าวของที่จ�าเป็นในการเดินทาง และ

อย่าน�าเงินติดตัวไปด้วย”   ใจความส�าคัญของค�าสั่งนี ้

ก็คือ ให้ถือความยากจน

พระองค์ทรงอธิบายเสริมว่า  อัครสาวกจะต้อง

เป็นดังพระสงฆ์เจ้าอาวาส  “ผู้ไม่แสวงหาน้�านมหรือขน

แกะจากฝูงแกะของตน”  โดยอ้างถึงค�ากล่าวของท่าน 

นักบุญออกัสตินที่ว่า  “นายชุมพาบาลที่แสวงหาน้�านม 

หรือเงินทอง และนายชุมพาบาลที่แสวงหาขนสัตว์เพ่ือ

ประดับร่างกาย เป็นการกระท�าท่ีไร้แก่นสาร”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญชวน 

คริสตชน ดังเช่นที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงสอนบรรดา 

อัครสาวกของพระองค์ ให้ด�าเนินชีวิตบนหนทางแห่ง 

“ความยากจน ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความ

ต่�าต้อย”

สมเด็จพระสันตะปาปาชาวอาร์เจนตินาทรง

กล่าวเสริมว่า  “ถ้าอัครสาวกองค์หนึ่ง พระสมณทูต

องค์หนึ่ง หรือ เราคนหนึ่งคนใด เดินเชิดหน้าเพื่อแสดง

ว่าตนเองเป็นผู้สูงศักดิ์กว่าผู้อื่น  หรือเพราะต้องการ 

เรียกร้องความสนใจจากบุคคลรอบข้าง  เขาผู้นั้นไม่เคย 

เยียวยาผู้ใด  และเขาจะไม่สามารถชนะใจผู้ใดเลย  เพราะ 

ค�าพูดของเขาไม่มีน้�าหนักเพียงพอที่จะเป็นแรงจูงใจแก่

ผู้อื่น”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงอธิบายว่า   

เมื่อบรรดาอัครสาวกได้รับการเรียกให้เปลี่ยนแปลง

ตนเอง “อัครสาวกทั้งสิบสององค์ได้ขับไล่ปีศาจจ�านวน

มาก”   บรรดาอัครสาวกท�าเช่นนั้นได้เพราะท่านเป็นผู ้

อาวุโส ท่านเอาใจใส่ประชาชนและพูดจาไพเราะกับคน

เหล่านั้น”

แม้แต่พวกปีศาจยังหนี

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า  เม่ือปีศาจ

ทั้งหลาย “ไม่อาจยินยอมให้คนบาปได้รับการเยียวยา 

ปีศาจจึงไม่ถ่อมตนต่ออ�านาจในพระนามของ    พระ

คริสตเจ้าซึ่งอัครสาวกใช้ในการปฏิบัติพันธกิจให้ส�าเร็จ

ผล”

 สมเด็จพระสันตะปาปา ตรัสว่า “คริสตชน 

ทุกคนสามารถเยียวยารักษาผู้ป่วยได้  มิใช่เฉพาะบรรดา

พระสังฆราชและพระสงฆ์เท่านั้น”  เพราะ “เราทุกคน 

มีพลังแห่งการเยียวยารักษาเพื่อนพี่น้องชายหญิงของ

เรา”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงกล่าวสรุป

ด้วยข้อเตือนใจว่า  “เราทุกคนต้องการได้รับการเยียวยา 

และเราเองสามารถเยียวยารักษาผู้อื่น หากเราตั้งตนอยู่ 

ในความถ่อมตัวและอ่อนโยน  ปฏิบัติต่อเพื่อนพี่น้อง 

ด้วยค�าพูดที่ดี  ด้วยความเพียรอดทน และด้วยสายตา

อ่อนโยน”
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เพ่ือทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านท่ีเรารักได้รู้ว่า 
เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านท่ีเรารักได้รู้ว่า 

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

จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว
(มธ  5:39)

 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"

ขอคำภาวนา เพื่อระลึกถึง

ฟรังซิสเซเวียร ฉลอง ทองทั่ว
พักผอนในพระเจา 2 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018

ครบ 1 ป

จากลูก : ดวงใจ จันทรา นิทัศนา วิชัย จิตรา
สมเดช ปทมา วิสิทธิชัย และหลานๆ

“ÅÙ¡àÍŽÂ¤ÇÒÁàª×èÍ¢Í§à¨ŒÒ ª‹ÇÂà¨ŒÒãËŒÃÍ´¾Œ¹áÅŒÇ” (Á¡ 5:34)

มารีอา เนี้ยม แซตั้ง
พักผ่อนในพระเจา

5 มีนาคม ค.ศ. 2001

ดอมีนิโก ไทฟุก แซโก
พักผอนในพระเจา
31 สิงหาคม ค.ศ.1962

นางเกษมศรี  จันทศาศวัต อายุ 77 ป 
พักผ่อนในพระเจาเมื่อ 14 มีนาคม ค.ศ. 2016

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ACC Business Prep School
(เตรียมพรอมเพื่อการเปนนักธุรกิจรุนใหม)

ระดับปริญญาบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เปดรับสมัครนักเรียนปการศึกษา 2562
แผนการเรียน A (ภาษาอังกฤษ)
แผนการเรียน B (ภาษาไทย) 
หลักสูตรใหมเริ่มปการศึกษา 2562 
มีสาขาการบัญชี คอมพิวเตอร การตลาด
แผนการเรียน C (ภาษาอังกฤษและภาษาจีนธุรกิจ) 

ทุนการศึกษา  
(ตามเงื่อนไขของโรงเรียน)

 -  ทุนนักเรียนคาทอลิก 
 -  ทุนนักกีฬาหมากลอม
 -  ทุน ACC Business Prep School
 -  ทุนโครงการนักธุรกิจรุนเยาว* 
  (*หมดเขตรับสิทธิ์ 28 กุมภาพันธ 2562)

ดาวนโหลดใบสมัคร
หรือกรอกใบสมัครออนไลนไดที่   WWW.ACC.AC.TH
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.                         02 - 675 -5075 -82  
                                    ตอ   102 , 103  และ  2 15           

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

เปดรับ

สมัครแล
ว

เปดรับ

สมัครแล
ว

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

ง่ายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดส่งความอร่อย
ถึงงานคุณอย่างรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

http://www.ponmaree.com / Line@ponmaree

02 291 3750-4

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

พระเจา

ประทาน 

พระหรรษทาน

ทุกประการ

แก่ท่าน

ไดอย่างอุดม 

เพื่อใหท่าน

มีทุกอย่าง

เพียง
พอ
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

จากการตระหนักรู้ สู่การดำาเนินงาน
 คุณพ่อเฟเดริโก  ลอมบาร์ดี ไตร่ตรองเกี่ยวกับ

การประชุมเรื่องการปกป้องผู้เยาว์ ระหว่างวันที่ 21-24 

กุมภาพันธ์นี้ ที่กรุงโรม

 สมเด็จพระสันตะปาปาได้เน้นในสุนทรพจน์

ไม่นานมานี้ กับ บรรดาทูตว่า การละเมิดผู้เยาว์ เป็น

อาชญากรรมประการหนึ่ง  พระศาสนจักรก�าลังเผชิญ

วิกฤตินี้ จึงจ�าเป็นต้องอุทิศตนจริงๆ เพื่อความชัดเจน 

โดยมีทัศนคติ 3 ประการที่จะเน้นในการประชุม วันที่  

21-24 กุมภาพันธ์น้ี  คือ ความรับผิดชอบ  ความน่าเช่ือถือ 

(accountability) และความโปร่งใส (transparency)

 คุณพ่อเฟเดริโก ลอมบาร์ดี พระสงฆ์เยสุอิต  

ที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงมอบให้เป็นผู้ด�าเนิน

การเรื่องนี้ ได้เขียนบทความในวารสาร  La Civilta 

Cattolica ฉบับเดือนมกราคม 2019  เสนอความริเริ่ม 

ซึ่งมี 3 สถาบัน รับด�าเนินการ คือ สภาพระสังฆราช

คาทอลิกประเทศแคนาดา  สังฆมณฑลแบร์กาโม (อิตาลี) 

และมหาวิทยาลัยเกรโกเรี่ยน (กรุงโรม)

 สมณกระทรวงข้อความเชื่อ ได้ส่งจดหมาย 

ตั้งแต่ ค.ศ. 2011 ขอให้ทั่วโลกร่างแนวปฏิบัติในเรื่อง

สงฆ์ท�าผิดทางเพศต่อผู้เยาว์  ในเดือนมิถุนายน 2018  

คณะสงฆ์ผู้ใหญ่แคนาดาได้ท�าเอกสารเรื่อง การปกป้อง

ผู้เยาว์จากการละเมิดทางเพศ โดยมีจุดประสงค์ให ้

พระสังฆราชและชุมชนพระศาสนจักรด้วย

 เอกสารนี้แบ่งเป็น 3 ภาค โดยเริ่มจากผล 

กระทบท่ีเกิดจากการละเมิด  ต่อชุมชนพระศาสนจักรของ 

ประเทศนั้น มีหลายบทเรียนที่ได้รับ เช่นกระทบต่อ 

พันธกิจของพระศาสนจักร ในด้านการศึกษา และ

ครอบครัว  ท้าทายการประกาศข่าวดีใหม่ล�าบากมากขึ้น 

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

 ภาคที่ 2 บรรยายถึงสิ่งจ�าเป็นในกระบวนการ

รักษา ส�าหรับแต่ละคน และชุมชน   ผลกระทบต่อผู้ถูก

กระท�า ทางจิตวิทยา ทางจิตวิญญาณ   ต่อครอบครัว  

เขตวัด  สถาบัน และสังฆมณฑลที่ได้รับทุกข์ ต้องได้รับ

การรักษาด้วย

 ภาคที่ 3 ถึงบรรดาพระสังฆราชจะก�าหนด

นโยบาย  กฎเกณฑ์การอภิบาล (Protocol) เรื่องการ

คุ้มครองเด็ก ให้ชัด...ตรงตามกฎหมายบ้านเมือง และ

กฎหมายพระศาสนจักร โดยเน้น 3 ค�าหลัก คือ ความ

รับผิดชอบ  ความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส เพื่อไป

ก�าหนดรูปแบบการประชุมนี้

 ข้อแนะน�าประการแรกจากแคนาดา คือ “มั่นใจ 

ได้ว่า สภาพแวดล้อมด้านอภิบาลทั้งหมดในสังฆมณฑล 

ปลอดภัย” โดยเคารพกฎหมายบ้านเมือง เพื่อความ

ผาสุกของสังคม

 หน้าท่ีให้น่าเช่ือถือ คือตอบได้ว่า ใครรับผิดชอบ 

ต่อเหยื่อ ครอบครัว สัตบุรุษ  สังคม และสมาชิกอื่นๆ

ของพระศาสนจักร

 ความโปร่งใส คือ เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้น มักม ี

แนวโน้มที่จะซ่อนและปกปิด จึงท�าให้เกิดเรื่องร้ายๆ 

ในอดีต   ทุกวันนี้เราต้องการความโปร่งใสมากๆ  ตาม 

ท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ให้ข้อสังเกตและ 

วิ จ า รณ์ ก า ร สนั บสนุ นพร ะส งฆ์ นั กบวช เกิ น ไป 

(Clericalism) คือ ใช้อ�านาจมากกว่าการรับใช้

 สังฆมณฑลแบร์กาโม ได้ตั้งส�านักงานบริการ

คุ้มครองเด็ก เพื่อรับรายงานและด�าเนินการต่อ นอกนั้น

ยังมี แนวปฏิบัติส�าหรับการปกป้องคุ้มครองเด็กในเขต

วัดด้วย

 มหาวิทยาลัยเกรโกเรี่ยน ตั้งแต่ ค.ศ. 2012 ได้

ตั้ง “ศูนย์ปกป้องคุ้มครองเด็ก” จัดอบรม ประชุม และ

ค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้ โดยร่วมมือกับ 53 สถาบัน จาก 

30 ประเทศ   

       

 พระสังฆราช ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ แปลสรุป

 จาก   L’Osservatore Romano,  4 (25 

ม.ค. 2019) หน้า 8
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วันเวลา...ทำใหลืมหลายสิ่งหลายอยาง แตวันเวลา...จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของ พอ แม ญาติพี่นอง คนที่รัก ฯลฯ

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกันกับทาน เปนการทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

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 (ขอมูลผูลวงลับ)

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

ขนาด 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 

ขนาด   3 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

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

การพิมพคาทอลิกฯ เช ิญชวนทานรำลึกถึง 
ญาติพี่นองผูลวงลับกับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” 
(รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?

เ ร า ยั ง คิ ด ถึ ง กั น

+Vol 10 Mar. .indd   10 10/2/2562 BE   10:33



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 10 ประจำาวันที่ 3-9 มีนาคม 2019 หน้า 11หน้า 11

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 10 ประจำาวันที่ 3-9 มีนาคม 2019 หน้า 11

โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2562
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
ดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่ www.assumption.ac.th สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2630-7111-25 
• สำนักผูอำนวยการ ตอ 422 - 423  • ฝายวิชาการ ตอ 425 - 427  • ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตอ 131 - 132
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พระดำารัสไพเราะ (ต่อจากหน้า 5)

อเมริกาและทรงอธิบายว่ามันมีความคล้ายอาการติดยา 

เสพติด ตอนหนึ่งว่า

  “เราเบือนหน้าหนีเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็น เรา

หลีกหนีเร้นกายเข้าไปในที่อับสัญญาณ เพื่อจะไม่ได้ยิน

เสียงร้องของพวกเขา เราครอบปากไว้เพื่อจะได้ไม่ต้อง

ร้องออกมา การประจญล่อลวงก็มีรูปแบบเดียวกัน 

หนทางกางเขนแห่งพระบุตรของพระองค์ยังคงทรมาน

ต่อไปในเยาวชนหนุ่มสาวผู้มีใบหน้าเศร้าใจ ซึ่งสูญสิ้น

ความสามารถที่จะฝัน สร้างสรรค์และก่อสร้างอนาคต

ของตน ได้เลือกไปเรียบร้อยแล้วที่จะ ‘เกษียณ’ ในการ 

ลาออกจากสนามชีวิตอันเศร้าหมองหรืออาจจะจ�ายอม

พอใจในสภาพนั้น นั่นเป็นยาเสพติดที่ก�าลังแพร่หลาย

ที่สุดในยุคสมัยของเรา”

l พลบค่�าขณะตื่นเฝ้า พระสันตะปาปาตรัสกับเยาวชน

ด้วยภาษาของพวกเขา (ภาษาสเปน...ผู้แปล) พระองค์

ทรงขอพวกเขาให้เป็นเป็น ‘ผู้ทรงอิทธิพล’ ในศตวรรษ

ที่ 21 เหมือนดังพระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตอนหนึ่งว่า

  “เราเห็นได้ชัดแจ้ง เยาวชนสตรีแห่งเมืองนา-

ซาเร็ธมิได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ ‘เครือข่ายอุปกรณ์

สื่อสารมวลชน’  เธอไม่ได้เป็น ‘ผู้ทรงอิทธิพล’ แต่โดย

ปราศจากความต้องการหรือพยายาม เธอกลายเป็น

สตรีที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ พระนาง

มารีย์ ‘ผู้ทรงอิทธิพล’ ของพระเจ้า เราสามารถทูล 

พระนาง ด้วยความมั่นใจประสาลูก พระนางมารีย์ 

‘ผู้ทรงอิทธิพล’ ของพระเจ้า” 

l ในพิธีมิสซาปิดพระสันตะปาปาทรงเชิญเยาวชน 

ค้นให้พบความทะยานอยากท่ีจะตกหลุมรักและเติม

ชีวิตให้เต็มเปี่ยม ตรัสอย่างลึกซึ้งว่า

  “พวกลูก คนหนุ่มสาวที่รักยิ่ง เรามักจะพูดว่า  

‘พวกลูกคืออนาคต ‘แต่ไม่ใช่  ลูกยังเป็นปัจจุบัน ลูก 

ไม่ใช่แต่อนาคตของพระเจ้า ลูกคือบัดนี้ของพระเจ้า 

พระองค์ทรงเชื้อเชิญลูกและทรงเรียกลูกในสังคมของ

ลูก”

l ในการพบปะท่ีสัมผัสใจอีกแห่งหน่ึงระหว่างการเดินทาง

นี้คือที่ศูนย์รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี พระสันตะปาปาทรง

อธิบายว่าพระเยซูเจ้าไม่ทรงกันใครออกไป ตอนหนึ่งว่า

 “การอยู่ที่นี่คือการได้สัมผัสใบหน้ามารดาพระ

ศาสนจักรซึ่งสามารถมองเห็นการณ์ไกลและสร้าง

บ้านสร้างสังคม เป็นใบหน้าของพระศาสนจักรที่ตาม

ปกติเราไม่เห็นและไม่สังเกตเห็น แต่มันเป็นเครื่องหมาย

ของความเมตตาและอ่อนโยนของพระเจ้าที่มองเห็น

ได้”

l ในช่วงอ�าลาบรรดาอาสาสมัครงานชุมนุมงานวัน

เยาวชนโลกที่สนามกีฬา พระสันตะปาปาทรงให้ความ 

เชื่อมั่นแก่พวกเขาเพื่อฟันฝ่าพันธกิจ “น�าโครงสร้าง 

สังคมสับสนวุ่นวายกลับมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน” 

พระองค์ทรงขอบพระทัยส�าหรับการรับใช้ท่ีไม่เห็น 

แก่ตัวและอุทิศตน ตอนหนึ่งว่า

 “การปวารณาอุทิศตนท�าให้เราเติบโต ส่ิงน้ีท�าให้

เราไม่ใช่เล็กน้อย พวกลูกได้ให้สิ่งดีที่สุดในตัวตนเพื่อ

ท�าให้เครื่องหมายอัศจรรย์การทบทวีคูณเป็นไปได้ ไม่ใช่

ทวีขนมปังแต่ทวีความหวัง ในการมอบสิ่งดีที่สุดในตัว 

ตนเองของลูกโดยอุทิศตนลูกได้แสดงเคร่ืองหมาย

อัศจรรย์ทวีความหวัง เราต้องการการทวีความหวัง 

ขอบใจในทั้งหมดเหล่านี้”

l บนเครื่องบินกลับยังกรุงโรม พระสันตะปาปาทรงสรุป

ว่าทรงรู้สึกอย่างไรระหว่างประทับในประเทศปานามา

  “มาตรวัดว่าการเดินทางได้อะไรอย่างท่ีหวัง

หรือไม่ก็คือระดับวัดที่ว่าคุณอ่อนเพลียแค่ไหน พ่อ

หมดสิ้นเรี่ยวแรงเลยลูก” “ในประเทศปานามา พ่อเกิด

ความรู้สึกใหม่ พ่อรู้จักประเทศแถบลาตินอเมริกา แต่

ประเทศปานามา เกิดค�านี้ขึ้นมาส�าหรับพ่อ : ปานามา

เป็นประเทศทรงเกียรติ พ่อได้ค้นพบความมีเกียรติภูมิ”

l ไม่ต้องสงสัย นับเป็นการเดินทางที่เหนื่อยล้า แต่

ข่าวสารอันส�าคัญมากมายถูกทิ้งไว้ที่ประเทศปานามา

จากท่านผู้หนึ่งนั้น  ชาวปานามาและผู้แสวงบุญจาก 

ทั่วโลกจะเก็บไว้ในความทรงจ�าตลอดกาล

ไม่มีสรรพสิ่งใดๆ 

จะพรากเราได้

จากความรักของพระเจ้า 

ซึ่งปรากฏในพระคริสตเยซู 

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 

(โรม 8:39)
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3 ศาสนา ร่วมมือ (ต่อจากหน้า 20)

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  

ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย พระครูวิมล สุวรรณกร เจ้าอาวาสวัดกู้ 

และรองเจ้าคณะอำาเภอปากเกร็ด อิหม่ามยุทธศักดิ์  

อ่อนน้อม อิหม่ามประจำามัสยิดท่าอิฐ ให้เกียรต ิ

ร่วมงาน “3 ศาสนาเป็นหน่ึงเดียวเพ่ือผู้ด้อยโอกาส  

จังหวัดนนทบุรี ประจำาปี 2562” ซ่ึงจัดโดยสำานักงาน 

วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับวัดพระแม่มหา- 

การุณย์ โดยการนำาของคุณจุมพต ตระกูลนุช วัฒน- 

ธรรมจังหวัดนนทบุรี  ที่บริเวณสวนหย่อมบ้านคริส- 

ติน่า วัดพระแม่มหาการุณย์ อำาเภอปากเกร็ด  จังหวัด

นนทบุรี  ในการนี้ มีคุณนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รอง- 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน

 คุณพ่อดาเนียล มาซซ่า เจ้าอาวาสวัดพระแม่ 

มหาการุณย์ กล่าวว่า “ในนามของคริสตชนวัดพระแม่

มหาการุณย์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้มาเยี่ยม

ชุมชนแห่งนี้ อีกทั้งเป็นโอกาสดีที่ทั้ง 3 ศาสนาจะได้

ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการท�ากิจเมตตา บรรเทาทุกข์

และให้ก�าลังใจผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่

สังคมควรให้เกียรติและยกย่อง ดังท่ีมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์

ของศาสนาคริสต์ว่า พระเป็นเจ้าประทับอยู่ในผู้คน 

เหล่านั้นเป็นพิเศษ

 ในยุคปัจจุบันข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่เพียงพอที่เราจะ

ด�าเนินชีวิตอยู่ด้วยกัน เพียงแค่เราไม่ทะเลาะกันหรือไม่

ขัดแย้งกันเท่านั้น แต่เราต้องเพียรพยายามที่จะเข้าหา

ซึ่งกันและกัน เรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือ

กันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม บางครั้งการแบ่งกลุ่ม

ท�าให้เราลืมว่าเราเป็นพี่น้องกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน 

ในบ้านหลังเดียวกัน ก็คือโลกของเรา

 ฉะนั้น ทุกศาสนาควรยึดหลักธรรมของตน

อย่างหนักแน่นและรักษาเอกลักษณ์เฉพาะของตนไว้ 

แต่ในขณะเดียวกันจ�าเป็นต้องเปิดใจเรียนรู้จากกันและ

กัน เพื่อเราจะอยู่ร่วมกันแบบบครอบครัวเดียวกันอย่าง

แท้จริง นี่คือที่เราอาจจะเรียกว่า ศาสนสัมพันธ์ 4.0

 วัดพระแม่มหาการุณย์แห่งนี้มีอายุ 45 ปี เป็น 

ความปีติยินดีและความภาคภูมิใจของพวกเราคริสต- 

ศาสนิกชนในประเทศไทย ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาท�าพิธีเปิด  

ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อบนแผ่นศิลาจารึก ทรงปลูก 

ต้นพิกุลและต้นสารภีที่หน้าวัด เมื่อวันเสาร์ที่ 16 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1974

 ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีศาสนิกชนจ�านวน 1,000 

คน โดยประมาณ

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าทุกศาสนาและการ

ปกครองบ้านเมืองจะมีภารกิจมากมายต่างๆ กัน แต่

มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อความดีและความสุข

ของสมาชิกทุกคนโดยรวม ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  

พวกเราผู้น�าศาสนาทั้งหลายจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้

ศาสนิกในความดูแลของเรา รู้จักท�าลายก�าแพงใจที่ก่อ

ให้เกิดอคติ และรู้จักรักษา เยียวยาบาดแผลแห่งความ

แตกแยก ด้วยยาวิเศษแห่งความเมตตากรุณา และ

ความสามัคคี”

 คุณนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า “จังหวัดนนทบุรี มีความยินดี

ท่ีได้รับเกียรติต้อนรับท่านและแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วม

งาน 3 ศาสนาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผู้ด้อยโอกาส จังหวัด

นนทบุรี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบ

ด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 

ขอขอบพระคุณท่ีท่านได้ให้ความส�าคัญและช่วยเหลือ

ฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กด้อยโอกาส ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ  

ในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กเซนต์มาร์ติน  

และบ้านสงเคราะห์เด็กพิการ (บ้านเทวา) ของวัด 

พระแม่มหาการุณย์ รวมทั้งโครงการต่างๆ ที่ทางวัดกู้

และมัสยิดท่าอิฐด�าเนินการเป็นประจ�า ในการช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งขุมทรัพย์อันล้�าค่า

ที่ผู้น�าศาสนาสามารถให้ได้ก็คือ หลักธรรมของแต่ละ

ศาสนานั่นเอง

 อีกท้ังจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีทุกภาคในสังคมร่วมมือ

กันค้�าชูและให้การสนับสนุนซ่ึงกันและกันเพ่ือเสริมสร้าง

ความเป็นน้�าหนึ่งใจเดียวกัน และแก้ไขปัญหาในสังคม

ร่วมกัน

 จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัย 

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีความเป็นมาทางประวัติ- 

ศาสตร์อันยาวนานกว่า 400 ปี ประชาชนด�ารงชีวิตภาย

ใต้หลักค�าสอนของศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติสุขภายใต้สังคมพหุ-

วัฒนธรรม ด้วยการยอมรับในจุดเหมือน เรียนรู้จุดต่าง 

และด�าเนินชีวิตตามหลักธรรมของแต่ละศาสนา ในการ

เสริมสร้างความสามัคคีของคนในจังหวัดนนทบุรีและ 

ในประเทศชาติ

 ดิฉัน รู้สึกซาบซึ้งที่ได้รับเชิญมาในศาสนสถาน

แห่งนี้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิดวัดแห่งนี้  

ขอให้พวกเราทุกคคนด�ารงชีวิตตามพระราชด�าริของ

พระองค์ท่าน และสร้างสังคมที่น่าอยู่ต่อๆ ไป”

 พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ให้โอวาท 

ว่า “กฎทองของศาสนาคริสต์ สอนเรื่องความรัก “รัก 

ผู้อื่นเหมือนรักตนเอง”  พระเยซูคริสตเจ้าทรงเรียกร้อง 

อันดับแรกจากบรรดาคริสตชนให้รักผู้อ่ืนมากกว่าตนเอง 

“สิ่งใดที่ท่านท�ากับพี่น้องที่ต่�าต้อย ท่านท�ากับเรา กับ

พระเยซูเอง” เรียกร้องให้เราแต่ละคน จะต้องเริ่มรักผู้อื่น 

ก่อน จะต้องพร้อมที่จะรักผู้อื่นมากกว่าตนเอง 

 “จงรักศัตรู จงให้อภัยแก่เขา” จะท�าได้ก็ต่อเม่ือเรา

สามารถที่จะรักผู้อื่นมากกว่ารักตัวของเรา เป็นการเริ่ม

ขับเคลื่อนอารยธรรมแห่งความรักให้เกิดขึ้นในสังคม 

บรรยากาศในเย็นวันน้ี จึงเป็นบรรยากาศท่ีเราเห็นบุคคล 

ที่ต้องการความรักเป็นพิเศษ และมีผู้มีน้�าใจดีทั้งหลาย 

ได้เริ่มที่จะขับเคลื่อน ซึ่งมีมานานแล้ว แต่วันนี้เป็น

พิเศษ โอกาสที่เราเฉลิมฉลองชุมชนความเชื่อคริสตชน

ที่วัดพระแม่มหาการุณย์แห่งนี้ เพราะฉะนั้น พวกเรา 

ทุกคนจึงอิ่มเอิบใจ มีความสุข ได้เห็นรอยยิ้ม ซึ่งเป็น

รอยยิ้มที่ซื่อๆ เป็นรอยยิ้มที่มาจากส่วนลึกแห่งจิตใจ 

และขอให้บรรยากาศท�านองนี้ ยิ่งวันยิ่งมีมากขึ้น และ

กลับกลายเป็นไม่ใช่เหตุการณ์พิเศษครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่

ให้เป็นชีวิตประจ�าวันของทุกๆ คน เล็กบ้างใหญ่บ้าง 

ตามก�าลังความสามารถ ถ้าเป็นเช่นนั้นอารยธรรมแห่ง

ความรักจะค่อยๆ กระจายตัวออกไปในสังคมรอบข้าง 

จากเล็กไปสู่วงที่กว้างขึ้นๆ และจะไปน�าสันติสุขแท้มา

สู่จิตใจของทุกคนด้วย นี่คือสิ่งที่เต็มตื้นอยู่ในจิตใจของ

พ่อ และปรารถนาอยากจะให้ ซึ่งเชื่อว่าอยู่ในใจของ 

ทุกคนด้วย และหวังว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะได้อยู่ใน

ความทรงจ�าของเรา อยู่ในวิถีชีวิตปฏิบัติประจ�าวัน และ

จะเจริญเติบโตต่อๆ ไป ขอพระเจ้าประทานพรแด่ทุกท่าน”

 พระครูวิมล สุวรรณกร “วันนี้อาตมามีความ 

ยินดีเป็นอย่างยิ่ง รู้สึกปลื้มปีติที่ท�าให้ศาสนา 3 ศาสนา 

มารวมกัน ณ ที่นี้ และพวกท่านทั้งหลายก็มานั่งอยู่ที่นี่

การกระท�าเช่นนี้ไม่ใช่ง่าย การรวมทั้งศาสนา การรวม

ทั้งผู้คน ต้องใช้ทั้งก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังความคิด 

และใช้เงินใช้ทองหรือสิ่งต่างๆ เป็นองค์ประกอบอีก

มากมาย 

 วันน้ี ท่านบาทหลวงดาเนียล ซ่ึงเป็นผู้น�าชุมชน 

ในแถวย่านบ้านนี้ ได้จัดงานขึ้นมา โดยได้รับการ

ประสานงานจากวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมนั้นมีหน้าที ่

โดยตรงอยู่แล้ว เป็นผู้ก�ากับดูแลศาสนา คอยออกระเบียบ

ค�าสั่งบ้าง แม้กระทั่งช่วยเหลืออุปถัมภ์ทุกศาสนา แต่

ไม่ใช่ว่าทุกศาสนาทั้งหมด ทุกศาสนาที่ได้รับการรองรับ

ทางราชการ ถ้าทางราชการก�าหนดรองรับข้ึนมา วัฒนธรรม 

ก็ต้องดูแล แต่ที่เรารู้จักกันศาสนาต้นๆ ก็คือ ศาสนา

พุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม วันนี้ก็ได้มารวมกัน 

ณ ที่นี้ เพื่อมาท�าหน้าที่ เป็นการรวมน้�าใจ แบ่งน้�าใจ 

ให้พวกท่านทั้งหลาย 

 ที่จริงศาสนาที่เรานับถือกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น 

พุทธ คริสต์ อิสลาม ไม่จ�าเป็นต้องมีก็ได้ เพราะสังเกตดู

หลายๆ ประเทศ อย่างเช่น ประเทศจีน คนไม่มีศาสนา 

มีจ�านวนมาก ประเทศเวียดนามก็มีมาก แต่ที่มีศาสนา 

ก็เพราะว่าให้เรานั้นเป็นเครื่องชี้น�า น�าทางในขณะที่เรา 

ยังมีชีวิต ในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ ธรรมชาติให้

ชีวิตมนุษย์เรามา 

 เม่ือเป็นมนุษย์เกิดมาแล้ว บางทีเราไม่ได้อยาก 

จะนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งก็มี หรือไม่อยากนับถือ

ศาสนาที่เรานับถืออยู่ก็ดี แต่ก็เป็นไปตามประเพณี พ่อ

แม่นับถือศาสนาอะไรเราก็นับถือศาสนานั้นมาตั้งแต่

เกิด ตามส�ามะโนครัวบ้าง ตามบัตรประชาชนบ้าง แต่ก็

มีผู้ที่เปลี่ยนศาสนาบ้างเมื่อโตคือ รู้นิติภาวะแล้ว 

แต่อย่างไรก็ตามทุกๆ ศาสนา มีคุณธรรม

ความดี เหมือนๆ กัน ท�าให้เรานั้นเป็นคนดีได้ เพราะ 

ว่ามีหลักธรรมค�าสอนอยู่ มีพระเจ้าของแต่ละศาสนา 

เป็นผู้ให้หลักธรรมค�าสอน

 ท่ีจริงหลักธรรมค�าสอนของแต่ละศาสนาน้ัน  

มีอยู่ประจ�าธรรมชาติอยู่แล้ว มีอยู่ประจ�าโลกมนุษย์อยู่แล้ว 

แต่ถ้าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมประจ�าใจ ไม่ต้อง

น�ามาใช้ แต่ที่ศาสนาต่างๆ ต้องน�าธรรมะมาใช้ ก็เพราะ

เป็นการรวบรวมจิตใจของแต่ละบุคคลให้มาสมัครสมาน

สามัคคีกัน มารวมตัวกัน มาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

อันน้ีเป็นส่ิงส�าคัญของศาสนา 

 เม่ือเรารวมจิตใจเป็นน้�าหนึ่งใจเดียวกันแล้ว  

มันก็สามารถท�าให้มีความสุขได้บ้าง ความสุขในครอบครัว

เรา ความสุขในชุมชนของเรา เช่น ชุมชนแถวย่านบ้านน้ี 

(อ่านต่อหน้า 17)
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 วั ด นั ก บุ ญ ย อ -

แซฟ หนองรี จ.นครนายก 

ฉลองวดัวันเสาร์ที ่9 มนีาคม 

เวลา 10.30 น. พระคาร์- 

ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

เป็นประธาน 

 กลุ่มคริสตชนวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา  

วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ วัดมารีย์สมภพ  

บ้านแพน วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด วัดนักบุญ 

เทเรซา หน้าโคก วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขา

คาร์แมล สองพี่น้อง วัดนักบุญลูกา อู่ทอง วัด 

นักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก ดอนตาล วัดนักบุญ

คลารา เดิมบางนางบวช วัดนักบุญมีคาแอล อ่างทอง 

เชิญร่วมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และสมโภชนักบุญ 

ยอแซฟ ที่วัดอยุธยา (ส�านักมิสซังแห่งแรกของมิสซัง

สยาม) วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม เวลา 10.00 น. พระสงฆ์

มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส เป็นประธานพิธี 

 วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม เวลา 10.00 น.  

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล เขาขาด ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 16 มีนาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระรับสาร ตราด ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

23 มีนาคม เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่  ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 27 เมษายน เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ  ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

18 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน ดงแหลมโขด  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดพระราชินีแห่งสันติภาพ พัทลุง ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญยอแซฟ ถำ้าสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม เวลา 10.00 น. พระ

สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน 

(สอบถามโทร. วัด 0-7765-0137, คุณนัยนา 08-

9487-6122)

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ จ.ชุมพร ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล ภูเก็ต ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม เวลา 11.00 น.

 วัดอัครเทวดาคาเบรียล ปัตตานี ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญโครเนลิอัส บ้านไผ่สีทอง ต. 

เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

2 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านท่าบม ต. 

เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

9 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วดันกับุญยอแซฟ บ้านถิน่ ต.บ้านธาต ุอ.เพญ็ 

จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม เวลา  

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ต.งิ้ว อ.ห้วย- 

แถลง จ.นครราชสีมา  ฉลองวัดวันเสาร์ที่  2  มีนาคม  

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  

เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม ต.สระทอง อ. 

หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ฉลองวัดวันเสาร์ที่  9  มีนาคม  

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  

เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน ต.บ้านหัน อ. 

สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่  16  มีนาคม  

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  

เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ  หนองไม้งาม ต.ห้วยบง

ใต้ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30  มีนาคม  

2019  เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ พิจิตร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

16 มีนาคม เวลา 10.30 น. 

  

 วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย  

ต.ช้างมิ่ง  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม เวลา  10.00 น. 

 วัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ  ต. 

ช้างมิ่ง  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 16 มีนาคม เวลา  10.00 น. 

 วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก   ต. 

สามัคคีพัฒนา  อ.อากาศอำานวย  จ.สกลนคร ฉลอง

วัดวันอังคารที่ 19 มีนาคม เวลา  10.00 น.  

 วัดนักบุญยอแซฟ คำาเกิ้ม  ต.อาจสามารถ  

อ.เมือง  จ.นครพนม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 

เวลา  10.00 น.  

 วัดแม่พระมหาการุณย์ หนองบก ต.คำาตา- 

กล้า  อ.คำาตากล้า  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลนครสวรรค์

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

เมษายน เวลา  10.00 น. 

 วัดนักบุญยอแซฟ ห้วยหวด  ต.จันทร์เพ็ญ   

อ.เต่างอย  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 27  เมษายน 

เวลา  10.00 น. 

 อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ต. 

ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที่ 

11 พฤษภาคม เวลา  10.00 น.  

 วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง ต.บก 

อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 

เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย ต. 

คำาเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 16 มีนาคม เวลา 10.00 น.

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

วันผู้อพยพ (ต่อจากหน้า 20)

ฟรังซิสจึงเปลี่ยนปฏิทินวันผู ้อพยพและผู้ลี้ภัย

สากล  จากวนัอาทติย์ท่ีสองหลงัสมโภชพระครสิต- 

เจ้าแสดงองค์  ตามทีไ่ด้ปฏิบตักัินมา  เป็นวนัอาทติย์ 

สุดท้ายของเดือนกันยายน  ในปี ค.ศ. 2019  วัน

ดังกล่าวจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน

 ข้อสังเกต  ส�านักพิมพ์ของสันตะส�านักจะ 

พิมพ์สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาล่วงหน้า

หลายเดือนก่อนฉลองวันดังกล่าว

 พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

 จาก L’Osservatore Romano

  2 (11 มกราคม 2019) หน้า 11

โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย อาจารย์สันติ  

สาทิพย์พงษ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภาฯ 

และนางสาวภัควรินทร์ วัฒน์พนิน เข้าเฝ้าสมเด็จ

พระสังฆราชฯ ณ วัดราชบพิธ อารามหลวง 

 เพื่อน�าจดหมายจากสมณกระทรวงการ

บริการและพัฒนามนุษย์ทั้งครบ ร่วมกับสมณสภา 

เสวนาระหว่างศาสนา ของสนัตะส�านกั ภายใต้อาณัติ

ของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ  พร้อมกบัองค์การ 

สหประชาชาติ ก�าลังจัดการประชุมใหญ่ระดับสากล 

เก่ียวกับ “บทบาทศาสนากับเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (UN-SDGs)” เพื่อวางแผนภาคปฏิบัติ 

จากปี ค.ศ. 2020 ถึงปี ค.ศ. 2030 การประชุมนี้

จะมีที่วาติกัน ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2019 

ทางวาติกันเชิญผู้น�าศาสนาทั่วโลกและองค์การ 

ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 350 ท่าน ซึ่งสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส และเลขาธิการแห่งองค์การ

สหประชาชาติ จะเป็นประธานการประชุม ทาง 

สันตะส�านักจึงมีหนังสือทูลเชิญสมเด็จพระสังฆราชฯ 

หรือผู้แทนพระองค์ นอกนั้นยังเชิญผู้สังเกตการณ์

พระภิกษุจากวัดโพธิ์ด้วย

เข้าเฝ้า (ต่อจากหน้า 2)



ปีที่ 43 ฉบับที่ 10 ประจำ�วันที่ 3-9 มีน�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 :  22-24 ก.พ. 2019 เข้าเงียบ 

ที่หัวหิน  

 อาทิตย์    :  22-24 ก.พ. 2019 เข้าเงียบ 

ที่หัวหิน

 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 

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 คุณพ่อ 

สหพล ตั้งถาวร  / วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม คุณพ่อ 

ประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เวลา 13.00 น. ที่ชั้น 2  

ตึกวันทามารี วัดเซนต์หลุยส์ ติดต่อคุณจอน โทร. 

08-1490-9371

] ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายตาบอด 

(พระโต) วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน วันเสาร์ที่  

2 มีนาคม 2019  เวลา 19.00 น.

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน”  

คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. จิตตาธิการ  วันที่  

9 มีนาคม / 13 เมษายน / 11 พฤษภาคม / 8 มิถุนายน 

2019 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 

11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่ 

(วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซา 

รับศีลเจิมเพื่อพละก�าลังทางด้านร่างกาย และจิต

วิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม 

โทร. 08-4700-8789 

] แผนกศาสนสัมพันธ์ฯ  ฝ่ายงานธรรมทูต อัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญคริสตชนร่วม รับรู้...  

ไตร่ตรอง....  เพื่อการเจริญชีวิตคริสตชน  และ (ปฏิบัติ)  

พันธกิจ ตาม สมณลิขิตเตือนใจ GAUDETE ET  

EXSULTATE  “จงชื่นชมยินดีเถิด” (มธ 5:12) โดย  

คุณพ่อสมเกียรติ   บุญอนันตบุตร   วันเสาร์ที่  9  

มีนาคม  ค.ศ. 2019 / พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา  

09.00-12.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น. รับประทาน

อาหารเที่ยง) ที่ห้องประชุม  ชั้น 4  บ้านแคทเธอรีน  

(อาคารติดบ้านพักพระสงฆ์) อาสนวิหารอัสสัมชัญ   

บางรัก  กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถาม ส�ารองที่นั่งได้ที่ 

แผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  ฝ่าย

งานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ    โทร.  0-2681- 

3835 / 08-4332-0836 / 08-4332-0803  โทรสาร 

0-2681-3836 Email : ird_ecum@catholic.or.th

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ 

ค.ศ. 2019 วันพุธที่ 13 มีนาคม / วันอังคารที่ 23  

เมษายน / วันพุธที่ 15 พฤษภาคม / วันพุธที่ 19 มิถุนายน 

จัดที่โรงแรม Grand Lord ศรีนครินทร์ / วันจันทร์ที่ 15  

กรกฎาคม / วันพุธที่ 14 สิงหาคม / วันพุธที่ 11 

กันยายน / วันพุธที่ 16 ตุลาคม / วันพฤหัสบดี

ที่ 7 พฤศจิกายน / วันพุธที่ 18 ธันวาคม ตารางนี้ 

อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามคุณวันดี  เจริญ- 

พงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585 

] รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชา 

คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ปีการศึกษา 2562  

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 

เมษายน พ.ศ. 2562 ติดต่อได้ที่วิทยาลัยแสงธรรม 20  

หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

73110 โทรศัพท์ 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-

0819 E-mail : christ.studies2000@gmail.com 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : www.saengtham.

ac.th; www.catholic.or.th; www.thaicatechesis.

com

] 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 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

V วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 พิธี

มิสซาในสุสาน เวลา 10.00 น.

หมายเหตุ  - ทางวัดเตรียมดอกไม้/เทียนไว้บริการ

ส�าหรับพี่น้องเพื่อมอบให้ผู้ล่วงลับ

 - เสกสุสานวัดน้อยบ้านปลายนาหลังจาก

เสร็จมิสซาที่สุสานแล้ว

 - ติดต่อจองพื้นที่ขายสินค้า โทร. 08-

1726-1042 คุณรังสรรค์ 

V วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพมหานคร วันพุธ

ที่ 6 มีนาคม 2019 เวลา 18.30 น.

V วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ จ.พระ-

นครศรีอยุธยา 

 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2019

  - สวดภาวนาเพือ่ผูล่้วงลบัเวลา 16.30 น.

 - พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 17.00 น.

คุณพ่อเทวฤทธิ์ สุขเกษม เป็นประธาน

 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 

 - พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 09.00 น. 

คุณพ่ออิทธิพล ศรีรัตนะ เป็นประธาน

 (หมายเหตุ ทางวัดมีเทียนและดอกไม้

จำาหน่าย พ่ีน้องท่านใดมีความประสงค์จองล่วงหน้า

สามารถติดต่อได้ที่ซิสเตอร์

 - ติดต่อสอบถามโทร. 08-4102-7118 

สำานักงานวัด)

V วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สอง- 

พี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 

2019 พิธีมิสซาที่สุสาน เวลา 10.00 น. (ทางวัด

มีเทียนและดอกไม้จ่ายหน่าย)

V วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพ- 

มหานคร วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019  เวลา 

16.30 น. พิธีมิสซาที่สุสาน  (ทางวัดมีดอกไม้และ

เทียนจำาหน่าย)  

V วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด  

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 เวลา 09.00 น.  

คุณพ่อสุรพันธ์ ดาวพิเศษ เป็นประธาน

V วัดอัครเทวดาราฟาแอล จ.สมุทรปราการ 

วันอาทิตย์ท่ี 10 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 น.

สังฆมณฑลราชบุรี
V วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดใน วันศุกร์ที่ 8  

มีนาคม 2019 เวลา 19.00 น. ที่วัดน้อย 

ในสุสาน 

V อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 

เสกสุสาน

ขอเชิญร่วมฉลอง
75 ปี มรณกรรม

ท่านบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด

เดินเท้าก้าวตามท่านบุญราศี
จากอารามคาร์แมล สามพราน สู่สักการสถาน
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019 เวลา 17.00 น.

มิสซาฉลองวันสถาปนาบุญราศี
ณ พระแท่นชั้นใต้ดิน อาสนวิหารอัสสัมชัญ 

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 เวลา 15.00 น. 

คุณพ่อบุญเกิดเยี่ยมชุมชน-ชวนมาฉลองวัด
ณ จุดนัดหมาย ชุมชนวัดนักบุญเปโตร 
20 จุด 20 คืน
เดือนกรกฎาคม หลังมิสซาค�่า  

ภาวนากับท่านบุญราศี
ขอพระพรยามเจ็บป่วย เพื่อพี่น้องและญาติมิตร

ทุกวันศุกร์ เวลา 18.45 น. 
ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส 

บุญเกิด กฤษบ�ารุง สามพราน นครปฐม

“พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิด
แก่เขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าก�าลังท�าอะไร” 

(ลูกา 23:34)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 10 ประจำาวันที่ 3-9 มีนาคม 2019 หน้า 17

 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับเพื่อน ๆ เยาวชนที่รัก ชีวิตเราเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางจริง ๆ 
นะครับ และเราก็ก�าลังเดินทางมาถึงเทศกาลมหาพรตกันอีกครั้ง วันพุธรับเถ้า (วันที่ 
6 มีนาคม 2019) เป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรต วันพุธก่อนวันอาทิตย์แรก
ของเทศกาลมหาพรต    สัตบุรุษจะรับเถ้าเป็นการเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต พิธีเสกและ 
โรยเถ้า ตามปกติจะท�าในพิธีมิสซาหลังอ่านพระวรสารและเทศน์    ซึ่งให้ความหมาย 
ว่า พระวาจาของพระเจ้าเป็นพลังส�าคัญในการปลุกเร้าจิตใจของคริสตชนให้ส�านึกตน 
กลับใจ และใช้โทษบาปในเทศกาลมหาพรตนี้ 
 เถ้าเป็นเครื่องหมายของ “ความทุกข์ถึงบาป” เป็นธรรมเนียมที่ได้มาจาก 
พระคัมภีร์ เราพบความหมายนี้อย่างชัดเจน ในค�ากล่าวประกอบการโรยเถ้าของ 
พระสงฆ์ ซึ่งน�ามาจากพระวรสารของนักบุญมาระโก (มก 1:15) ที่กล่าวว่า “จงกลับใจ 
ใช้โทษบาป และเชื่อพระวรสารเถิด”

 ในความเข้าใจของคริสตชนจ�านวนไม่น้อย เทศกาลมหาพรตเป็นเพียงเทศกาล
ที่เราต้องทรมานกายใช้โทษบาปโดยการจ�าศีลอดอาหาร หรือท�าพลีกรรมอื่นๆ เท่านั้น 
อันที่จริงเทศกาลมหาพรตเป็นการเดินทางมุ่งหน้าด้วยความยินดีไปเฉลิมฉลอง 
ปัสกา ซึ่งเป็นยอดวันฉลองในรอบปี ในช่วงเวลาการเดินทางนี้เราจึงต้องละทิ้งกิจการ
ชั่วร้ายและนิสัยไม่ดีต่างๆ ที่ท�าให้ภาพลักษณ์ของพระคริสตเจ้าในชีวิตของเราต้อง

จางลงหรือเปื้อนหมองไป การจ�าศีลอดอาหาร การอธิษฐานภาวนา การให้ทานจึงเป็น
โอกาสให้เราคิดถึงความรักต่อพระเจ้า และต่อเพื่อนพี่น้อง ด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน
ให้แก่กัน ไม่ใช่เพื่อลงโทษร่างกายให้มีความทุกข์ทรมานเท่านั้น
 การจ�าศีลอดอาหารช่วยให้เรารู้จักประมาณในการกินดื่ม เพื่อไม่ปล่อยตัวให ้
กินดื่มจนเมามาย ซึ่งจะเป็นเหตุให้เราตกในบาปได้โดยง่าย การจ�าศีลอดอาหาร 
ในความหมายแท้จริง จึงต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการด�าเนินชีวิตคริสตชนให้ครบ 
ทุกด้าน ไม่ใช่แยกอยู่อย่างเอกเทศ เทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลแห่งการกลับใจ เรา
ต้องมีความใกล้ชิดกับพระเจ้ายิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงด้วยการอธิษฐานภาวนาเท่านั้น เรายัง
ต้องใกล้ชิดกับพระองค์ผ่านทางเพื่อนพี่น้องซึ่งก็เป็นบุตรของพระเจ้าด้วย โดยการ
แสดงความรักช่วยจุนเจือความขัดสนของเขา ด้วยการเสียสละเงินทองส่วนหนึ่งที่ได้
มาจากการประหยัด เพราะอดอาหารช่วยให้ผู้หิวโหยได้มีอาหารเพียงพอ
(ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.kamsonbkk.com)
 การเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต  เราคริสตชนอาจจะเริ่มต้นด้วย “5 ก” กลับใจ 
ยอมรับและส�านึกถึงความบกพร่องของตน กลับตัว เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเอง 
ให้ดีขึ้น กิจใช้โทษบาป อดทน อดกลั้น ยอมรับความทุกข์ยากต่างๆ โดยไม่บ่น  
กิจเมตตาปรานี ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ขัดสน และกิจศรัทธา โดยหมั่นภาวนาเฝ้าศีล 
เดินรูป 14 ภาค และสวดสายปะค�า หรือท�ากิจศรัทธาอื่น ๆ ที่ส่งเสริมเราให้มีความ
ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น

 40 วันในเทศกาลมหาพรต คงจะเป็นเวลาประมาณหนึ่งที่เรา เยาวชน คริสต-
ชน จะเริ่มต้น กลับใจ กลับตัวได้บ้าง อย่างน้อยก็ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองทีละเล็ก
ทีละน้อย เพื่อท�าให้ชีวิตของเราคล้ายกับพระเยซูเจ้ามากขึ้น เมื่อเทศกาลปัสกามาถึง  
เราจะได้มีส่วนร่วมชื่นชมยินดีกับการกลับคืนชีพร่วมกับพระองค์ได้อย่างมี 
ความหมายมากข้ึนเช่นกัน แล้วพบกันใหม่ กับเสียงเยาวชนฉบับหน้านะครับ..สวัสดีครับ

หรืออ�าเภอปากเกร็ด หรือจังหวัดนนทบุรี หรือแผข่ยาย

ไปเรื่อยๆ 

ฉะนั้น วัดนี้จึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในการรวม

ศาสนา รวมชุมชน ไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์ อิสลาม ที่

ท�าให้เพื่อนมนุษย์ ที่เกิดมาแล้วในเมืองมนุษย์นี้ เป็น

คนดี มีคุณธรรม รักซึ่งกันและกัน มีความสมัครสมาน 

สามัคคี อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เพราะทุกคน

ปรารถนาที่จะมีความสุขด้วยกันทั้งนั้น จึงขอบคุณ 

ขอบใจผู้จัดงาน ผู้ท่ีร่วมงานในคร้ังน้ี ขอให้ท่านท้ังหลาย

มีความสุข ความเจริญ มีความก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่

การงานทุกท่านทุกคน”

อิหม่ามยุทธศักดิ์ อ่อนน้อม “ขอความรัก 

ความเมตตาปรานี ความเจริญ การให้ การน�า ก�าลังใจ

จากพระคุณเจ้า จงประสบแด่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน 

นับเป็นช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าส�าหรับเราทุกคนในวันนี้

ส�าหรับผมเองน้ัน ได้สัมผัสบรรยากาศท่ีอบอวล 

ไปด้วยความรัก อบอวลไปด้วยการสร้างสัมพันธภาพ 

ระหว่างเรา ยังไม่จืดจาง เพราะเมื่อปีที่แล้วได้มีโอกาส 

มาร่วม และในวันนี้ได้มาสัมผัสอีก ยิ่งเพิ่มพูนความ 

3 ศาสนา ร่วมมือ (ต่อจากหน้า 14) รู้สึกที่ดีๆ ที่เรามีให้กัน โดยที่เรื่องของความรัก เรื่อง 

ของความปรารถนาดีต่อกันนั้น ท่านศาสดาของศาสนา 

อิสลาม ได้เช่ือมโยงความรักไว้กับการศรัทธา ซ่ึงพระองค์ 

ท่านได้กล่าวว่า ‘คนหนึ่งคนใดจากพวกท่านยังไม่มีการ

ศรัทธาที่สมบูรณ์ จนกว่าจะมีความรักให้กับพี่น้อง ใน

สิ่งที่เขารักให้ได้รับกับตัวเขาเอง’ 

ความรักกับการศรัทธา คือเนื้อเดียวกัน ไม่ว่า

พี่น้องนั้นจะเป็นบุคคลที่เป็นมุสลิมหรือไม่เป็นมุสลิม 

แต่ในมุมมองของอิสลามนั้น ก็คือบุคคลที่คู่ควรต่อการ

ที่จะต้องหยิบยื่นความรักให้กันและกัน ที่เป็นความรัก 

ระหว่างเราเพื่อพระผู้เป็นเจ้า เป็นความรักที่บริสุทธิ์ เป็น

ความรักที่ไม่ปรารถนาการตอบแทนจากพี่น้อง หวัง

เพียงอย่างเดียวคือความพอพระทัยจากพระผู้เป็นเจ้า

ผู้ที่สร้างเรา นั่นเป็น ‘ความรักที่เรามีให้กันเพื่อพระผู้

เป็นเจ้า’ 

กิจกรรมที่คุณพ่อดาเนียลกับตัวกระผมเองนั้น 

ได้พบเจอกับท่านบ่อยครั้ง และเป็นการพบเจอกันที่ด ี

เสมอ ที่เราได้มีโอกาสมาร่วมกันใน 3 ศาสนา ในการ

ช่วยเหลือพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วย การช่วยเหลือพี่น้อง 

ท่ีตกทุกข์ได้ยาก การช่วยเหลือลูกหลานเยาวชนของเรา  

ท่ีเขาได้รับบททดสอบจากพระผู้เป็นเจ้า ในสภาพร่างกาย 

ในสภาพจิตใจ สติปัญญา ที่เราก็จะต้องให้ก�าลังใจกับ

บุคคลท่ีเป็นผู้ปกครอง เป็นพ่อเป็นแม่ ให้เราได้ระลึกถึง

เสมอว่า สิ่งนี้คือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงก�าหนด ให้เรา

ได้ประสบพบเจอกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ 

ลูกหลานของเราคือ “ของขวัญ” ของขวัญ 

ที่พระผู้เป็นเจ้าได้มอบให้มา เพราะฉะนั้น เราต้องดูแล

เขาอย่างดี ดูแลทั้งร่างกาย ดูแลทั้งจิตใจ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ 

จะก่อเกิดความรัก ความผูกพันที่จะเกิดขึ้น และจะ 

เป็นเหตุท�าให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกๆ สังคม 

ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไทย หรือสังคมต่างประเทศ 

ในทุกๆ เวลา ทุกๆ โอกาสนั้น เมื่อพื้นฐาน 

เกิดจากความรัก จะเป็นเหตุท�าให้เรามีปฏิสัมพันธ์กัน 

ในทุกๆ กิจกรรมที่ดี และจะเป็นเหตุน�ามาซึ่งการพัฒนา 

ตนเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ

ชาติ และสิ่งที่ท่านพระคาร์ดินัลได้กล่าวไว้ว่า คือการ 

พัฒนาในระดับโลก ในระดับจักรวาล นั่นคือพื้นฐาน

ของความรัก ความเข้าใจ การมีปฏิสัมพันธ์กันในทุกๆ 

กิจกรรมที่ดี ขอความรัก ความเอ็นดูเมตตาปรานี จาก

พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้าง พึงประสบแด่พ่ีน้องทุกๆ ท่าน”
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	 ยามสายของวันเสาร์	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 2019	 ผมนั่งอ่านหนังสือ

ต้นฉบับประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยท่ีถูกแปลเป็นภาษา

อังกฤษเล่มแรก	 ในปีครบ	 350	 ปีสถาปนามิสซังสยาม	 สื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทยก�าลังจะจัดพิมพ์	มีไลน์ทักเข้ามาว่า	“พ่ออยู่วัดไหม	ซิสเตอร์ก�าลังจะ

พาแขกต่างชาติไปเขาอยากไปเย่ียมวัดอัสสัม”	 ผมรับปากเพราะว่าวันนี้ติดแต่

มิสซาแต่งงานช่วงบ่ายเท่านั้น	 แต่ประสบการณ์สั้นๆ	 กลับท�าให้ผมพบว่า	 ใน

พื้นที่ที่สงบและเปิดกว้างให้กับทุกศาสนา	 ยังมีพื้นที่ที่ปิดประตู	 และคับแคบ 

ด้วยหัวใจของความไว้วางใจต่อกัน

	 ผมพบแขกรบัเชญิหน้าตาเอเชยี	 ส่วนหนึง่มาจากฟิลปิปินส์	 ตมิอร์เลสเต้	

และประเทศเวียดนามมีคุณพ่อ	 ซิสเตอร์	 และสังฆานุกร	 หนึ่งในนั้นคือคุณพ่อ 

เหวียน 

 คุณพ่อเหวียนปัจจุบันเป็นอธิการบ้านเณรคณะเทววิทยา	 มีบราเดอร์ 

ที่นั่น	40	กว่าคน		คณะซาเลเซียนคุณพ่อรุ่นเดียวกับคุณพ่อสมชาย กิจนิชี จาก

ประเทศไทยเคยเรียนที่ฮ่องกง	สาขาปรัชญาและเทววิทยาในปี	1975	ท่านถูกจับ

ขังคุก	 โดยคอมมิวนิสต์	 เพราะกระดาษที่มีคนมาแจก	 ให้ต่อต้านรัฐบาล	 	 คนที่

ถูกจับยังมีคุณพ่ออีกหนึ่งท่าน	และซิสเตอร์			

 ส่วนคุณพ่อท่านอื่น	 แสดงให้เห็นว่าต่อต้านอย่างชัดเจนจึงถูกลงโทษ

ด้วยการฆ่า	 รวมทั้งยังมีสัตบุรุษอีกหลายคนโดนฆ่าด้วย	 ส่วนคุณพ่อเหวียนต้อง

จ�าคุก	3	ปี	ท่านไม่ได้แสดงอาการใด	ๆ	หลังจากอยู่ในคุก	ท่านปฏิบัติตนอย่างดี	

ได้ท�ามิสซา	พวกนั้นเห็นท่านช่วยเหลือนักโทษด้วยกัน	จึงลดโทษให้	15	 เดือน		

และส่งให้ท่านไปอยู่ที่ดาลัด	 บ้านสังฆราช	 ท�างานในพื้นที่ที่จ�ากัดอีก	 9	 ปี	 

หลังจากนั้นถึงได้ส่งท่านไปประจ�าอภิบาลวัดอย่างเป็นอิสระ		

 คุณพ่อเหวียนยังเล่าอีกว่าพวกคอมมิวนิสต์บางคนส่งนักเรียนมาเรียน

ในโรงเรียนของคณะซิสเตอร์		แต่ในนามโรงเรียนรัฐบาล		พวกซิสเตอร์ได้สอนลูก

ของพวกเขาที่เป็นอนุบาลว่าก่อนทานข้าวต้องสวด	พอเด็กกลับไปบ้าน	 เห็นพ่อ

ทีเ่ป็นคอมมวินสิต์ทานข้าวไม่สวด	ก็ถามพ่อของตนว่า	ท�าไมไม่สวดก่อนทานข้าว		

พ่อก็หัวเราะ	และมาเล่าให้พวกซิสเตอร์ฟัง	แต่กับสังคมภายนอกเขาก็ไม่สามารถ

ท�าเป็นสนิทคุ้นเคยได้	ตอนนี้คาทอลิกเป็นที่ยอมรับพอสมควรแล้ว

	 ส่วนคุณพ่ออีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ที่ฟิลิปปินส	์

เห็นหนังสือประวัติศาสตร์คริสตศาสนาในไทยและลาวภาคภาษาอังกฤษเล่มนี้ 

ก็ดีใจ	 อยากได้ขึ้นมาทันที	 ผมก็บอกว่ารออีกหน่อยนะ	 จะท�าอย่างดีและตั้งใจ	

นะครับ

 คณุพ่อเขาบอกว่า	เขาอยากรูว่้าการเผยแพร่ศาสนาท่ีไทยนี	่เร่ิมมาอย่างไร

ถึงมั่นคงและไม่มีปัญหาเท่าไหร่เลย

 ต้องยอมรับว่า	 การมาถึงของแขกรับเชิญในเช้าวันนั้น	 จุดประกายให้

ผมร่ายค�าน�าหนังสือที่พูดถึงน้ีจนเสร็จ	 และน่ีคือบางส่วนของเนื้อหาในค�าน�า 

ผู้จัดพิมพ์

“....สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	จึงขอขอบคุณ	พันตรี ดร. อภิเษก 

มนเทยีรวเิชยีรฉาย	เป็นพิเศษส�าหรบังานแปลชิน้ส�าคญันี	้และเป็นพเิศษทีห่นงัสอื

เล่มนี้ได้ถูกจัดพิมพ์ออกมาในวาระส�าคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยด้วย	

นั่นก็คือ	การครบ	350	การสถาปนามิสซังสยาม	(2019-1669)	ซึ่งเป็นค�าตอบ

ต่อค�าถามเบื้องต้น	 ว่า	 “มนุษย์จ�าเป็นแค่ไหนที่จะต้องท�าความเข้าใจและเรียนรู้

ประวัติศาสตร์”	 เพราะเขาจะพบว่า	 ประวัติศาสตร์ของศาสนาไม่ใช่เพียงมีการ

ท�างานของมนุษย์เท่านั้น	 แต่พระเป็นเจ้าได้น�าพา	 และร่วมงาน	 ร่วมเดินทางไป 

ในชีวิตความเชื่อเหล่านั้นทุกย่างก้าว

“ประวัติศาสตร์”	 เบื้องหลังความคิดของบันทึกประวัติศาสตร์เหล่านั้น	

มคีวามคดิอะไรอยูผ่มเช่ือว่า	 “มคีวามกล้าหาญ”	 ความกล้าหาญท่ีจะบอกเล่าเรือ่ง 

ที่ตนเองอาจไม่เคยเห็นด้วยตา	 แต่เห็นจากหลักฐาน	 กล้าหาญท่ีจะถูกวิพากษ์

วิจารณ์ว่า	 จริงเหรอ	 เชื่อถือได้ไหม	 ใครบอก	 ใครเขียน	 เอามาจากไหน?	 	 ฯลฯ	

ด้วยความกล้าหาญเหล่านั้น	 นักประวัติศาสตร์จึงส่งสารต่อมายังคนรุ่นต่อๆ	 ไป	

เพราะความกล้าหาญนั้นมีความเช่ือว่า	 เราสามารถเรียนรู้ได้จากประวัติศาสตร	์

เพื่อด�ารงตนอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างเหมาะสม	 และสร้างความหวังส�าหรับ

บันทึกหน้าใหม่แห่งวันพรุ่ง...”

ขอบคุณวันหยุดที่สร้างเรื่องราวประทับใจเล็กๆ	ขึ้นมา	แม้ไม่ได้ท�าอะไร

มาก	แต่ได้เห็นความรักที่พระได้มอบให้กับศาสนาคริสต์ในประเทศไทย	

ศาสนานอกจากจะไม่น่าเป็นอันตรายต่อความม่ันคงแล้ว	 น่าจะท�าให้

ชีวิตคนมั่นคงและมีจุดยืนด้วยซ�้า

บรรณาธิการบริหาร

ศาสนาคริสตย์ังดูเป็นอันตรายต่อความมั่นคง?
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คุณพ่อประเสริฐ สมงาม เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงนักบุญ

ยอห์น บอสโก ที่บ้านเณรซาเลเซียน สามพราน และฉลองชีวิตสงฆ์ 2 องค์ 

หลังพิธีมีจูบพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก 

คุณพ่ออนุสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ 

เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ

ถวายมิสซาแรก 

ที่วัดนักบุญยอห์น บอสโก 

เพชรบุรีตัดใหม่ 

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 

2019 

แผนกพัฒนา (คพน) คาริตัสไทยแลนด์ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียม 

รณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2019 ที่เรน่ารีสอร์ท 

เขาใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ทีมรณรงค์มหาพรตของคาริตัสสังฆมณฑลเข้าร่วม

ไตร่ตรองสาส์นมหาพรตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 2019 และ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการรณรงค์มหาพรตในเทศกาลในวัด ในชุมชน นอก

เทศกาลในโรงเรียน  และสื่อรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งโปสเตอร์ แผ่นพับ และ

สื่อดิจิทัลบนมือถือ

คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันตรุษจีน ร่วมกับคุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ จิตตาธิการอารามคาร์เมไลท์ 

กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019 ที่อารามคาร์เมไลท์ กรุงเทพฯ

คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ เจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณวันตรุษจีน วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019 ที่วัดศีลมหาสนิท  

ตลิ่งชัน



ปีที่ 43 ฉบับที่ 10 ประจำ�วันที่ 3-9 มีน�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

ตอนที่ 7 
นี่คือข่าวอะไร?

 ผมชอบภาพนี้ เพราะเป็นภาพที่อยู่ในชุดภาพการแจ้งข่าวการประสูติ

ของพระเยซู กับพระมารดามารีอา ที่ชอบเพราะภาพนี้ดูแปลกตาดี สอง ภาพนี้

อ่านตาของแม่พระไม่ออกเลยว่ารู้สึกอย่างไร ตกใจ ดีใจ เฉย ๆ ฯลฯ

 ภาพนี้เป็นผลงานของ Matthias Stomer ศิลปินท่านนี้ได้เขียน 

ภาพนี้ขึ้นมาในช่วงปี 1635-1640 ในช่วงที่อยู่เมืองเนเปิ้ล ท่านฝึกงานกับ 

Gherardo delle Notti แถมยังเป็นผู้ที่รักงานในสไตล์ของ Calavaggo จะ

ว่าไปแล้วภาพนี้เพิ่งเข้ามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในช่วงปี 2004 ไม่นานมานี้เอง

 จริง ๆ รูปนี้ยังเพ่ิมความน่าสนใจต่อไปอีก หนังสือท่ีอยู่ในมือของ 

แม่พระ แม่พระอ่านหนังสืออะไร ชุดที่สวมใส่ ชุดแบบนี้เป็นคนชาติอะไรกันแน่ 

แสดงถึงความเป็นหญิงสูงศักดิ์ไหม หน้าตาของแม่พระล่ะ แสดงถึงหญิงสาว 

วัยไหน รวมทั้งท�าไมเทวดาต้องชูสองนิ้ว ฯลฯ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ เหตุการณ์

นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เปิดให้พระเยซูเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ มา

แบบจริงๆ มาแบบเต็ม ๆ เรื่องราวส�าคัญมักด�าเนินไปจากคนเล็กๆ สตรีเพศ  

ที่คนยุคหนึ่งให้ค่าน้อยมาก แต่สตรีเพศเหล่านั้นก็สร้างคน สร้างชาติ และ 

สร้างประวัติศาสตร์ให้เราก้มศีรษะลงยอมรับในความยิ่งใหญ่อย่างไม่เคย

ทวงถามหาความส�าคัญนั้นจากผู้ใด

ตามที่มีสภาพระสังฆราชจำานวนหนึ่ งขอ  

สมเด็จพระสันตะปาปา

วันผู้อพยพและผู้ลี้ภัยสากล

เลื่อนไปเดือนกนัยายน

(อ่านต่อหน้า 15)

3 ศาสนาร่วมมือให้พลังใจ
เพื่อผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 (อ่านต่อหน้า 14)


