


ปีที่ 43 ฉบับที่ 11 ประจำ�วันที่ 10-16 มีน�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 2

“ฟื้นฟูชีวิตคริสตชนผู้สูงอายุ อยู่ดีมีสุข 
เป็นศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”
พิธีปิดปีการศึกษาโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ 

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 
โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ชมรมผู้สูงอายุ (อ่านต่อหน้า 11)

“ฉลองวัด” พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ กรุงเทพมหานคร  

วนัเสาร์ที ่9 กมุภาพนัธ์ 2019

“ฉลอง 90 ปี พระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู” โรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์ จัดงานฉลองโอกาสอายุ 90 ปี พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  

กิจบุญชู โดยมีคณะสงฆ์ คณะเซอร์ แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหารโรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนแพทย์ พยาบาล 

บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ การแสดงบนเวที พร้อม

ทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน ที่ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม  

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2019

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 ที่บ้านอับราฮัม สามพราน คณะกรรมการ 

จัดงาน “ONE มีชัย 90 ปี พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู” น�าโดย 

คุณสมพงศ์ ดาวพิเศษ ดร.วิรัชนี พรหมสุนทร และคณะ เข้าเยี่ยมค�านับ 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และน�าปัจจัยท่ีได้รับการสนับสนุน 

การจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายถวายแด่พระคุณเจ้า โดยผู้มอบปัจจัยสนับสนุน 

การจัดงานดังนี้ คุณสมพงศ์ ดาวพิเศษ คุณชาติศิริ โสภณพนิช คุณหญิง

ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คุณพอล แมรี่ สุวิช สุวรุจิพร ดร.วิรัชนี พรหมสุนทร 

คุณวัลลีย์  และคุณวิชุลดา โคมินทร์ 
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ร่องรอยของการเดินทางแสวงบุญ ประเทศมาเลเซีย วันที่สอง
Power of Love in Malaysia เชื่อมโยง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018  ตอนที่ 9

จัดโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  แบ่งปันโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

วัดนักบุญอันนา หรือ เซนต์แอนน์

 สวัสดีครับพ่ีน้องท่ีรักทุกท่าน รถบัสสามคันของ 

คณะแสวงบุญของเราค่อยๆ แล่นผ่านประตูที่ 1 ของวัด

เซนต์แอนน์ ทันทีเรามองเห็นสักการสถานเซนต์แอนน์

หรือวัดหลังท่ีสอง ทางซ้ายมือเราเห็นอนุสาวรีย์ท่ีย่ิงใหญ่ 

และงดงามของนักบุญอันนา พี่น้องทีมแสวงบุญต่าง

เก็บภาพสวยๆ บริเวณวัดนักบุญอันนา ทีมงานได้เชิญ

พี่น้องทุกท่านเข้าไปยังวัดเซนต์แอนน์หลังปัจจุบัน เพื่อ

ฟังค�าบรรยายแนะน�าสถานที่จากมงซินญอร์เฮนรี ราจู  

เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนน์ และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

เพื่อขอพรจากพระเจ้าเป็นภาษาไทย

 มงซินญอร์เฮนรี ราจู เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนน์

บอกกับเราว่า วัดเซนต์แอนน์สร้างโดยมิชชันนารีชาว

ฝรั่งเศส คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) 

มีพระสงฆ์สองท่าน หนึ่งท่านมาที่ประเทศมาเลเซีย และ

อีกท่านไปที่ควิเบก ประเทศแคนาดา และพวกท่านได้

ก่อสร้างวัดเซนต์แอนน์ในทั้งสองที่ ส�าหรับที่มาเลเซียนี้ 

ท่านได้ซ้ือท่ีดินประมาณ 70 ไร่ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีกว้างขวาง

มาก โดยสร้างวัดหลังแรกไว้ท่ีบนเนินเขาซ่ึงอยู่เลยข้ึนไป

จากที่จะไปรับน้�านักบุญอันนา หลังจากนั้นจึงสร้างวัด

อีกหลังเป็นหลังที่สองในพื้นที่ข้างล่างนี้แทนในปี ค.ศ. 

1888 และวัดหลังที่สามคือวัดหลังปัจจุบันซึ่งสร้างในปี 

ค.ศ. 1998 และเสร็จในปี ค.ศ. 2002

 สาเหตุที่ท�าให้วัดเซนต์แอนน์เป็นท่ีรู้จักและ

มีชื่อเสียงตามความเห็นของมงซินญอร์เฮนรี ราจู คือ 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 มีบรรดาผู้ศรัทธาจ�านวนมาก 

ท้ังคริสตชนและคนต่างศาสนามาร่วมฉลองวัดเซนต์แอนน์ 

กระทั่งถึงปี ค.ศ. 1920 จ�านวนของผู้มาร่วมแสวงบุญ

เพิ่มจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และได้เกิดอัศจรรย์มากมาย

จากผู้มาแสวงบุญ ส่วนใหญ่ผู้ท่ีมาแสวงบุญท่ีเซนต์แอนน์

มักจะวอนขอพระเจ้าโดยผ่านทางนักบุญอันนาในสาม

เรื่องคือ  1. ขอให้หายจากการเจ็บป่วย 2. ขอให้มีลูก 3. 

และส�าหรับคนโสดขอให้ได้พบคู่แท้ของเขา 

 คุณพ่อยังได้แนะน�าสถานที่ต่างๆ บริเวณ

สักการสถานเซนต์แอนน์ซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลมาก 

ในสายตาของพ่อ แต่ก็มีประโยชน์แก่จิตใจอย่างยิ่งในแง่

ของการอภิบาลดูแลผู้ที่มาแสวงบุญ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร

ศูนย์กลางของวัดท่ีเราจะไปขอมิสซาตามจุดประสงค์ท่ี

เราต้องการได้ และยังมีห้องประชุมส�าหรับกลุ่มกิจกรรม

ต่างๆ ของวัด สถานที่ที่เราจะไปรองน้�านักบุญอันนา 

บ้านพักส�าหรับผู้มาแสวงบุญ วัดน้อยส�าหรับโปรดศีล 

อภัยบาป และบ้านเข้าเงียบที่กลุ่มต่างๆ สามารถมา 

เข้าเงียบได้ และถ้าไม่มีคุณพ่อผู้น�าเข้าเงียบก็สามารถ

ติดต่อกับทางวัดเซนต์แอนน์เพ่ือจัดพระสงฆ์มาน�าการ

เข้าเงียบ โดยคุณพ่อจะน�าเข้าเงียบเป็นภาษาอังกฤษ 

ต่อจากนั้นเราได้ร่วมมิสซาเพื่อขอพระพรพระเจ้า โดย 

คุณพ่อพรภิรมย์ เป็นประธานพิธี คุณพ่ออนุชา เป็น 

ผู้เทศน์ ร่วมด้วยคุณพ่ออนุศักดิ์ และคุณพ่อเชษฐา

 เสร็จมิสซาก็เกือบ 11.00 น. ใกล้เวลาที่เรา

ต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่อไป พวกเราจึงได้ขยายเวลา 

อยู่ท่ีเซนต์แอนน์ออกไปอีกถึง 12.30 น. เพ่ือเปิดโอกาส

ให้ทีมแสวงบุญของเราได้ไปเยี่ยมและสวดภาวนาตาม

สถานที่แสวงบุญต่างๆ ของวัด และเป็นโอกาสที่จะซื้อ

รูปพระที่ระลึกไปฝากญาติสนิทมิตรสหายทางบ้าน

 พ่อขอเริ่มแบ่งปันจากสถานที่ที่ไกลที่สุดก่อน

คือ วัดเซนต์แอนน์หลังแรกซึ่งจะต้องเดินขึ้นไปข้างบน 

พ่อไม่ได้เดินขึ้นไปแต่จากประวัติของวัดเท่าที่ทราบมา 

มีดังนี้ คุณพ่อ Adolphe Couellan พระสงฆ์ชาว

ฝรั่งเศส คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) 

เป็นพระสงฆ์ ท่ีมาอภิบาลชุมชนแห่งนี้ เป็นคนแรก  

คุณพ่อได้สร้างวัดหลังแรก ทะเบียนศีลล้างบาปของวัดน้ี

เริ่มใช้ในปี ค.ศ. 1846

 เดินลงมาอีกหน่อยเราจะพบสถานที่ส�าหรับ

รองน้�าของนักบุญอันนา ซึ่งพ่อก็รู้สึกเป็นเรื่องใหม่

เพราะจะเห็นแต่เพียงเขารองน้�ากันที่สักการสถาน 

แม่พระเมืองลูร์ด ก็เลยไปหาข้อมูลในสารานุกรมนักบุญ

ของ Clemens Jockle พบว่าตามธรรมประเพณี

ความเช่ือของชาวบ้าน คริสตชนมีความเช่ือว่าน้�านักบุญ

อันนาจะช่วยรักษาโรคทางกาย เช่น เป็นไข้ ปวดหัว  

ปวดหน้าอก ปวดท้อง และเจ็บตา ฯลฯ พ่ออยาก

อธิบายเร่ืองนี้ด้วยค�าอธิบายเดียวกันท่ีพ่อให้ค�าอธิบาย

เรื่องน้�าที่เมืองลูร์ด น้�าของนักบุญอันนาในตนเองไม่มี

ความศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ไม่ใช่แบบเครื่องรางของขลัง แต่

โดยอาศัยความเชื่อท่ีเราวอนขอพระเจ้าผ่านทางนักบุญ

อันนา และใช้น้�าน้ันเพ่ือวอนขอพระเจ้าผ่านทางค�าเสนอ

วิงวอนของนักบุญอันนาเพื่อสุขภาพของเรา ถ้าพระเจ้า

ทรงพระกรุณาเราก็จะหายจากอาการเจ็บป่วยครับ เป็น

พระเจ้าที่ช่วยเราผ่านทางการเสนอวิงวอนของนักบุญ

อันนาที่เราขอให้ท่านภาวนาเพื่อรักษาเยียวยาความ 

เจ็บป่วยของเรา

 ตอนหน้าเราจะเข้าไปสวดภาวนาที่วัดหลังที่ 2  

ท่ีสร้างในปี ค.ศ. 1888 และเป็นสักการสถานของนักบุญ

อันนาในปัจจุบันกัน รวมทั้งเราจะไปเก็บรายละเอียดและ 

สวดภาวนาในวัดหลังที่สาม วัดหลังปัจจุบันกันครับ

 ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า
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อาลัยรัก (ต่อจากหน้า 20)

(LE BÉZU Yves Marie) คณะมิสซังต่างประเทศ
แห่งกรุงปารีส (MEP) วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2019 ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี

กำาเนิดและครอบครัว

เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1931/พ.ศ. 

2474 ที่เมืองเตรกิเอร์ (Tréguier) จังหวัดโกทอาธ- 

มอร์ (Côtes-d’Armor) ประเทศฝรั่งเศสเป็นบุตรคนที่ 

6 ในบรรดาพี่น้อง 6 คน (ชาย 4 คนหญิง 2 คน) ของ 

นายอีฟ เลอเบซือ (Yves LE BÉZU) และนางมารีย์ 

บาเซท์ (Marie BASSET) บิดามารดามีอาชีพค้าขาย

ความเชื่อและกระแสเรียก

คุณพ่ออีฟ มารีย์ เลอ เบซือ รับศีลล้างบาป 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 1931/2474 ที่หมู่บ้านเตรกิ- 

เอร์ (Tréguier) สังฆมณฑลซองต์บริแอฟ (St. Brieuc)

เมื่ออายุได้ 11 ขวบ คุณพ่อได้รับศีลก�าลัง 

วันที่ 24 พฤษภาคม 1942/2485 ที่ Our Lady of 

PENVENAN สังฆมณฑลซองต์บริแอฟ (St. Brieuc)

วันที่ 22 กันยายน 1949/2492 (18 ปี)  

คุณพ่อได้สมัครเข้าบ้านเณรเล็กบิแอร์ (Séminaire Bièvre)  

บ้านเณรประจ�าสังฆมณฑลเป็นเวลา 3 ปี เพื่อศึกษา

วิชาปรัชญาและศาสนาเบื้องต้นตามหลักสูตรพื้นฐาน

ส�าหรับการเป็นพระสงฆ์

ค.ศ. 1952-1954/2495-2497 (21-23 ปี) 

เข้ารับราชการทหาร ที่บราซาวีล (Brazzaville) และ 

ที่ตูนิเซีย (Tunisie) หลังเสร็จสิ้นการรับราชการทหาร 

จึงได้สมัครเข้าบ้านเณรใหญ่ของคณะมิสซังต่างประเทศ

แห่งกรุงปารีส เพื่อเรียนเพิ่มเติมในวิชาเทววิทยาพระ- 

คัมภีร์ พิธีกรรม กฎหมาย และประวัติศาสตร์พระศาสน- 

จักร จนส�าเร็จตามหลักสูตร หลังจากนั้นทางคณะได้รับ 

เข้าเป็นสมาชิกชั่วคราวในวันที่ 10 เมษายน 1955/ 

2498 (24 ปี) และในวันที่ 17 เมษายน ได้มีพิธีสมัคร

บวชเป็นพระสงฆ์ (Admission) ดังนี้ จึงได้เข้าเป็น

สมาชิกถาวรของคณะในวันที่ 28 พฤศจิกายน 1956/ 
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ค.ศ. 1957/2500 (26 ปี) วันที่ 3 ธันวาคม 

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ที่กรุงปารีส

ค.ศ. 1958/2501 (27 ปี) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ที่เตรกิเอร์ โดยพระสังฆราช 

Henri Marie Ernest Désiré Pinault ในคณะมิสซัง 

ต่างประเทศแห่งกรุงปารีส 

การศึกษา

ค.ศ. 1938/2481 (7 ขวบ) เข้าเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียน PENVENAN (Côtes-d’Armor) 

  ค.ศ. 1943/2486 (12 ปี) เข้าเรียนระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษา ท่ีโรงเรียนนักบุญโยเซฟท่ีลันยอง (Insti- 

tution St. Joseph LANNION) (C.d.N.)

  ค.ศ. 1949/2492 (18 ปี) เข้าเรียนระดับ

อุดมศึกษา สาขาปรัชญาและศาสนา ที่บ้านเณรบิแอร์ 

(Séminaire Bièvre, Rue du Bac, Paris)

พันธกิจและชีวิตธรรมทูตในต่างแดน

หลั งการบวชเป็นพระสงฆ์คุณพ่อไ ด้ รับ 

มอบหมายจากคุณพ่ออธิการเจ้าคณะให้เป็นมิชชันนารี

ในประเทศไทย ที่สังฆมณฑลอุบลราชธานี โดยท่านได้

ออกเดินทางจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 

7 ตุลาคม 1958/2501 และได้มาถึงเมืองไทยในวันที่ 

3 พฤศจิกายน ในปีเดียวกัน ซึ่งใช้เวลาในการเดินทาง 

26 วัน

ค.ศ. 1958-1959/2501-2502 ในเดือนพฤศ- 

จิกายน 1958 ได้เรียนภาษาลาว (อีสาน) และภาษา

ไทย ที่บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ จ.สกลนคร และในเดือน

พฤษภาคมปี 1959 ได้ศึกษาเพิ่มเติมที่วัดพระหฤทัย

แห่งพระเยซูเจ้า อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ค.ศ. 1960-1964/2503-2507 ได้รับหน้าที่

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ 

และรับผิดชอบงานอภิบาลในเขตวัดแม่พระรับสาร บ้าน

โคกขี้นาค

ค.ศ. 1964-1969/2507-2512 ได้รับหน้าที่

เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านหนองรุง บ้านตา-

กอย และรับผิดชอบงานอภิบาลในเขต อ.กันทรลักษ์ 

อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์

 ค.ศ. 1969-1973/2512-2516 ได้รับหน้าที่

เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง และรับผิด-

ชอบงานอภิบาลที่บ้านดง และในเขต อ.เขมราฐ

ค.ศ. 1973-1976/2516-2519 ได้รับหน้าที่

เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสาร บ้านโคกขี้นาค และ 

รับผิดชอบงานอภิบาลที่บ้านดง เขต อ.เขมราฐ และ  

อ.ชานุมาน

ค.ศ.  1976-1981/2519-2524 ได้รับหน้าที่

เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระถือศีลช�าระ บ้านเอือดน้อย 

บ้านโนนเพ็ก และรับผิดชอบงานอภิบาลที่บ้านดง เขต 

อ.เขมราฐ และ อ.ชานุมาน

ค.ศ. 1981-1983/2524-2526 ได้รับหน้าที่

เป็นเหรัญญิกแทนคุณพ่อลามูเรอ และดูแลบ้านพัก 

พระสงฆ์ของคณะ MEP ที่ถนนสีลม กรุงเทพฯ

ค.ศ. 1983/2526 ได้รับหน้าที่เป็นเหรัญญิก

แทนคุณพ่อบูเช และดูแลบ้านพักพระสงฆ์ของคณะ 

MEP ที่อุบลราชธานี

ค.ศ. 1984-1992/2527-2535 ได้รับหน้าที่

เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งสันติภาพ บ้านหนองดินด�า 

และรับผิดชอบงานอภิบาลในเขต อ.น้�ายืน และบ้าน

พลาญชัย

ค.ศ. 1992-2007/2535-2550 ได้รับหน้าที่

เป็นเหรัญญิกและดูแลบ้านพักพระสงฆ์ของคณะ MEP 

ที่ถนนสีลม กรุงเทพฯ

ค.ศ.  2007-2017/2550-2560 ได้รับหน้าที่

เป็นเหรัญญิกและดูแลบ้านพักพระสงฆ์ของคณะ MEP 

ที่อุบลฯ

ค.ศ.  2017-2019/2560-2562 เกษียณและ

รักษาสุขภาพที่บ้านคณะ MEP อุบลฯ

 คติพจน์  “DIEU EST AMOUR” พระเจ้า

เป็นองค์ความรัก

คติพจน์ในการดำาเนินชีวิต

 1. อย่าเป็นหนี้ใครนอกจากเป็นหนี้ความรัก

 2. ความรักความเมตตาเป็นพิเศษแก่หญิงม่าย

คนชราและเด็กก�าพร้าเพราะผู้ถูกทอดท้ิง

เหล่านี้ไม่มีคนสนใจดูแลเท่าที่ควร

 คุณพ่ออีฟ มารีย์ เลอ เบซือ สู่อ้อมพระหัตถ์ 

พระบิดา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019 รวมอายุ 88 ปี 

รายงานข่าวโดย คุณพ่อปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว

อบรมพัฒนาศักยภาพ (ต่อจากหน้า 19)

ในประเทศไทย ค.ศ. 2015 ร่วมกับคณะกรรมการ

จัดเตรียมงานเฉลิมฉลอง 50 ปี สังฆมณฑล

สุราษฎร์ธานี จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมผู้นำา

การเยี่ยมเยียน ให้กับผู้นำากลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขต 

แม่พระฟาติมา (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร) 

ที่วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ มีผู้เข้ารับการ

อบรม จำานวน 90 ท่าน ประกอบด้วย ผู้นำาจาก 

สังกัดต่าง ๆ ดังนี้ วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน วัด 

แม่พระสายประคำา ประจวบคีรีขันธ์ วัดแม่พระ 

ฟาติมา บ้านแสงอรุณ คณะครูคาทอลิกโรงเรียน

อรุณวิทยา วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี พรุตะเคียน 

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ชุมพร วัดนักบุญยอแซฟ  

ถ้ำาสิงห์

 การอบรมเริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดโดย 

คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง  หัวหน้าเขตแม่พระฟาติมา 

ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์งาน

อภิบาลด้ามขวานทอง (ภาคใต้) ด้วยการชมวิดีทัศน์  

การเยี่ ยมเยียนเชิงอภิบาลของบรรดามิชชันนารี   

หลังจากรับชมวิดีทัศน์ ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาส

ไตร่ตรองถึงความคาดหวังของตนเองจาก 

การอบรมในครั้งนี้ จากนั้นซิสเตอร์สุภา ทอง-

อำาไพ ได้แนะน�าบทบาทของการเยี่ยมเยียน 

โดยการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่ม เพื่อร่วม

ในการแสดงบทบาทสมมุติ และให้ที่ประชุมได้

สังเกต ศึกษา เรียนรู้ร่วมกัน 

 ในภาคบ่าย ผู้เข้ารับการอบรมได้มี 

โอกาสเรียนรู้เทคนิคการให้ค�าปรึกษา พร้อมกับ
ทักษะด้านการสื่อสาร โดยคุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด 

ผู้อ�านวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  

การอบรมจบลงด้วยวจนพิธีกรรมปิด  พร้อมกันน้ันผู้แทน 

กลุ่มต่าง ๆ ได้รับเกียรติบัตรจากคุณพ่ออรรคเดช ทับ-

ปิง 
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 10)

10 กุมภาพันธ์ 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l วันอาทิตย์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์เราระลึกถึง  

“วันแต่งงานโลก” มีหลักสูตรอบรมก่อนแต่งงานมากมาย

เพื่อเตรียมคู่แต่งงานหนุ่มสาว ถึงกระนั้นก็ยังมีการ

วางแผนหรือบริษัทรับจัดแต่งงานอย่างเร่งรีบแต่ก็ยัง

ต้องระลึกถึงแก่นแท้ส�าคัญก่อนที่จะกล่าว “ข้าพเจ้า

ยินดีรับ” ในการแต่งงานนั้น   คุณพ่อมาวริซีโอ บอตตา  

จากคณะค�าเทศนาของนักบุญฟิลิป เนรี (the Congre- 

gation of the Oratory of St. Philip Neri) ได้ช่วย

ให้คู่เตรียมตัวแต่งงานส�านึกว่า ภาพถ่ายและงานแต่ง มี

ความส�าคัญก็จริง แต่ก็ไม่เท่ากับการได้เตรียมตัวเผชิญ

กับชีวิตที่จะตามมาในการต้องเป็นเพื่อนชีวิตที่ดีต่อกัน

 ประการที่ 1 ความเข้าใจ   คุณพ่อเล่าว่ามีคู่

แต่งงานหลายคู่มาถึงที่พระแท่นแต่ไม่รู้ว่าเข้ามาท�าอะไร 

เขาทั้งสองไม่เข้าใจความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์ และ 

ความรักเรียกร้องอะไรต่อเขาทั้งสองในชีวิตหลังจากนี้ 

ท่านกล่าวตอนหน่ึงว่า  “ดังน้ันพ่อจึงต้องการให้ท้ังเจ้าบ่าว 

และเจ้าสาวใส่ใจช่วงเวลาเมื่อได้ฟังเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ

พิธีกรรมและค�าพูดในพิธีกรรม พ่อต้องการให้พวกเขา

รู้ชัดแจ้งว่าต้องกล่าวอะไรและส�านึกถึงสิ่งที่กล่าวอย่าง

ซาบซึ้งเต็มเปี่ยม”

l คุณพ่อเล่าต่อไปว่าหากหลักสูตรอบรมแต่งงานได้

กระท�าอย่าง “เหมาะสม” คู่แต่งงานจะไม่รีบร้อนเร่งรัด

โดยปริยายเพราะว่าการคาดหวังในความรักท่ีรู้จักเสียสละ

จะมาตั้งมั่นในเขาทั้งสอง นั่นคือ

 ประการที่ 2 ค้นหาหลักสูตรอบรมที่ใช่

เคล็ดลับ 4 ประการสำาหรับคู่หมั้นก่อนแต่งงาน

เลย  จากหลักสูตรอบรมที่เรียนทางออนไลน์ก็ได้และได้ 

เข้าเงียบช่วงสุดสัปดาห์ด้านจิตวิทยาเพ่ือท�าแบบทดสอบ

ความเข้ากันได้สักครั้งหนึ่ง การแสวงหาที่อบรมแต่งงาน

ที่มีคุณภาพนี้เป็นเรื่องส�าคัญ ท่านกล่าวว่า

  “พ่อเชื่อว่าคู่ เตรียมแต่งงานทุกคู่น่าจะใส่

ความพยายามมากขึ้นสักหน่อยหนึ่งเพื่อค้นหาว่าเขา

ทั้งคู่กระหายอะไร เขาจะไปหาเครื่องดื่มหล่อเลี้ยงชีวิต

ร่างกายได้ที่ไหน และสามารถเข้าหาสิ่งนี้ได้อย่างไร อาจ

จะเป็นหนังสือ เนื้อหาที่เปิดฟังทางเครื่องรับได้หรือสิ่งที่

พบเจอได้ทางอินเทอร์เน็ต หรือการไปเรียนค�าสอน มัน

น่าจะเป็นที่จัดไว้โดยเฉพาะเช่นบ้านคณะนักบวช แต่ใน

ความคิดของพ่อ คู่แต่งงานควรมีสถานที่หล่อเลี้ยงจิตใจ

ที่ไปได้เดือนละหนึ่งครั้ง”

l คุณพ่อมาวริซีโอ กล่าวว่าจุดเร่ิมต้นของทุกกระแสเรียก

ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือแต่งงานเป็นเรื่องยากที่สุด นั่น

จึงเป็นเหตุผลว่าหลักสูตรอบรมก่อนแต่งงานท่านจะ

ท�าอย่างต่อเนื่องโดยจัดให้มีการมาพบปะกับคุณพ่อ

อีกเดือนละครั้งตลอดปีแรกหลังแต่งงานแล้ว เพื่อว่าคู่

แต่งงานจะได้ร�าลึกถึงความจริงว่าความรักและความ

เสียสละเป็นเรื่องเดียวกัน

12 กุมภาพันธ์ 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ในเดือนพฤศจิกายน 2018 เป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีองค์การ

สหประชาชาติได้ประณามความรุนแรงทางเพศทุก 

รูปแบบ ประกาศว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐาน ตามที่องค์การสหประชาชาติแถลง จากการ

ส�ารวจสตรีและเด็กผู้หญิง 200 ล้านใน 30 ประเทศ 

ท่ัวโลก ต้องทุกข์ทนจากการถูกขลิบอวัยวะเพศ (female 

genital mutilation) อันโตนีโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการ

องค์การสหประชาชาติ กล่าวว่า “ความรุนแรงสามารถ

เกิดข้ึนในหลายรูปแบบ ต้ังแต่ในครัวเรือนจนไปถึงการค้า 

 ประการที่ 3 ยอมรับความแตกต่าง

 คุณพ่อมาวริซีโอกล่าวว่า “มากมาย” ไม่พอใช้

อธิบายว่าความแตกต่างมากมายแค่ไหนที่มีอยู่ของชาย

และหญิงได้ ท่านยืนยันว่าแต่ละเพศก็มีวิถีแตกต่าง

สมบูรณ์ที่จะเข้าข้างตนเองและแสดงออกมา ท่านกล่าว

ตอนหนึ่งว่า  “ส่วนลึกที่สุดของการแต่งงานกลับกลาย

เป็นว่าเราจะสามารถได้อะไรจากความเห็นแก่ตัว มี

ความแตกต่างสองเร่ืองหลักท่ีเขาจะพบ คือเขาจะเป็นโลก

สองโลกที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่จะมีความ

แตกต่างอย่างใหญ่หลวงทางมานุษยวิทยา แตกต่างทาง

ครอบครัว นิสัยต่างกันและเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าพ่อจะพูด 

ว่าเจ้าปีศาจมันร้าย มันเกลียดชังครอบครัว และคู่แต่งงาน

มันใช้ความแตกต่างนี้โจมตีเรา”

 ประการที่ 4 โรงเรียนแห่งการเรียนรู้จัก 

ให้อภัย

 “คุณพ่อมาวริซีโอ ยืนยันว่าการประสาทเสีย

เป็นเรื่องธรรมดา แม้แต่แค่ยืนต่อหน้าเด็กที่ร้องตะโกน

เราก็แย่แล้ว แต่มีกุญแจน�าเราให้ด�าเนินต่อไปได้   “ใน

ส�านึกหนึ่งการแต่งงานเป็นโรงเรียนที่จะเรียนรู้จักการ

ให้อภัย เด็กๆ เรียนรู้จักการให้อภัยได้จากที่บ้าน จะ

กลับมาด�าเนินต่อไปอย่างไรหลังจากท�าผิด หลังจาก

พยายามอย่างรวดเร็ว พวกเขาก็รู้ว่าจะต้องเดินต่อไป

แล้วก็เริ่มหัวเราะอีกครั้งหนึ่ง นี่ท�าให้คนเราแข็งแกร่ง”

 โรงเรียนน้ีก่อต้ังโดยคู่ชีวิต ผู้ได้รับพระหรรษทาน

จากพระจิตเจ้าในวันแต่งงานเพื่อจะรักกันดังพระคริสต-

เจ้าทรงรักพระศาสนจักร

สตรี บุรุษและเด็กๆ หลายแสนคนยังคงต้องทนทุกข์

ในความรุนแรงทางเพศเนื่องจากการสู้รบ

มนุษย์ ตั้งแต่ความรุนแรงทางเพศเมื่อขัดแย้งสู้รบไปจน 

ถึงเรื่องจับให้แต่งงานกันตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็ก การขลิบ 

อวัยวะเพศไปจนถึงเร่ืองสังหารสตรีให้ถึงตาย (femicide) 

ดูเหมือนเป็นประเด็นที่กระท�าต่อปัจเจกบุคคลแต่ก็ 

ส่งผลยาวไกลต่อครอบครัวและสังคม

l เพ่ือตอบปัญหาน้ีองค์การสหประชาชาติได้จัดกิจกรรม 

16 วันปฏิบัติการต่อต้านความรุนแรงทางเพศ โดยต้ังช่ือ 

การประชุมนี้ว่า “โลกสีส้ม : # ฟังฉันด้วย” มีจุดหมาย 

เพ่ือส่งเสริมความส�านึกต่อเร่ืองราวเก่ียวพันกับปัญหา 

ท่ีกล่าวมาน้ี  ย่ิงกว่าน้ัน ตามค�าแถลงของสมณทูตวาติกัน 

ในประเทศสหราชอาณาจักรและเบลเยี่ยมกล่าวว่า 

“สตรี บุรุษและเด็กนับแสนยังคงต้องทนทุกข์ในความ

รุนแรงทางเพศจากการสู้รบ” สิ่งนี้มักน�ามาใช้เป็นอาวุธ 

ในสงครามเพื่ อท� าลายผู้คนและล้มล้ างประ เทศ   

ซิสเตอร์ไชลา คินเซย์ ผู้ท�างานในคณะกรรมการยุติธรรม 

สันติและบูรณภาพแห่งสรรพสิ่งสร้าง (Justice, Peace 

and Integrity of Creation Commission)  กล่าวว่า 

ความรุนแรงทางเพศมักเกิดขึ้นในสถานที่ท่ีคล้ายกับ 

มีดที่ใช้ขลิบอวัยวะเพศเด็กหญิงในแถบทวีปแอฟริกา

ซิสเตอร์ไชลา คินเซย์
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ก้าวข้ามผ่านหลุมบ่อ
“พระจิตเจ้าทรงน�าพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดาร” (ลูกา 4:1)

เทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลที่เราจะได้ส�ารวจชีวิตของเรามากขึ้น 

ตรวจดูสภาพชีวิตของเรา เปรียบได้กับการเดินทางบนถนนแห่งชีวิตของเรา 

ซึ่งบางครั้งเราอาจจะพบอุปสรรค หนทางนั้นอาจจะไม่ราบรื่น มีหลุม มีบ่อ 

และทางขรุขระ ที่เราจะต้องให้ความสนใจและระมัดระวังมากขึ้นในการด�าเนิน

ชีวิตบนหนทางของเรา

เทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลแห่งการเดินทางบนถนนที่มีความ 

เสียหาย หลุมบ่อในถนนช่วยเตือนเราให้มีสติมุ่งสนใจไปที่ถนนเหมือนกับ 

ตอนที่เราขับรถ เทศกาลมหาพรตจึงเป็นช่วงเวลาที่เราหันความสนใจออกจาก

หน้าจอโทรศัพท์หรือสิ่งที่รบกวนเรา อาจจะเป็นข่าวทางลบที่ท�าให้ไม่สบายใจ 

เรื่องราวที่ท�าให้เราเสียใจ ให้เรามองไปที่ถนน สนใจกับจุดหมายปลายทาง และ

สามารถเดินทางได้โดยสวัสดิภาพ

ถนนที่มีหลุมและบ่อช่วยเตือนเราให้ระมัดระวังท่ีเราอาจจะตกลงและ

สร้างความเสียหายให้กับรถและตัวของเราได้ถ ้าเราไม่ระมัดระวังและ 

เสียจังหวะในการประคับประคองรถของเรา เทศกาลมหาพรตเช้ือเชิญเราให้ 

“หักพวงมาลัยรถ” ออกจากถนนแห่งความเห็นแก่ตัว ความแตกแยก ความ

หวาดกลัว และมุ่งสู่ถนนที่อาจจะสูงชันแต่เป็นถนนแห่งความเมตตา ความ

ยุติธรรมและความชื่นชมยินดี

หลุมบ่อท�าให้เราตระหนักถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เหมือนกับ

ตอนที่เราขับรถตามรถคันอื่นอย่างระมัดระวัง เชื่อว่านั่นคือทิศทางที่ปลอดภัย 

เพราะเขาอาจจะรู้หนทาง และรู้จักถนนแห่งการหลบหลีก เพื่อไม่ให้เราตกหลุม

บ่อได้ หนทางนี้จึงช่วยสร้างความปลอดภัยแก่รถคันหลังท่ีตามเรามาด้วย 

เช่นกัน เป็นเสมือนกับการให้ทิศทางและเส้นทางที่ปลอดภัยแก่ผู้อื่นด้วย

และหลมุบ่อนีจ้ะช่วยให้เราท�าเพือ่ผูอ้ืน่ โดยเราสามารถทีจ่ะช่วยซ่อมแซม

และปรับปรุงถนนหนทางเพื่อผู้อื่น เขาจะได้ขับรถได้อย่างปลอดภัย นี่จึงเป็น

เวลาแห่งการเสียสละเพ่ือผู้อื่น เป็นการเดินทางในถิ่นทุรกันดารที่มีหลุมบ่อ 

แต่นั่นก็ช่วยให้เราแข็งแกร่ง เต็มไปด้วยความมั่นคง และการเติบโตขึ้น 

ในความรัก

 ข้าแต่พระบดิาเจ้า โปรดช่วยให้ลกูเหน็หนทางทีจ่ะไปพบพระองค์อย่าง

ชัดเจน โปรดให้ลูกได้ปรับหนทางไปพบพระองค์ให้ตรงและราบเรียบจาก

ปัญหาความทุกข์ยาก และอุปสรรคในชีวิต เพื่อจะได้เตรียมหนทางให้พระองค์

สามารถเข้าประทับอยู่ในชีวิตของพวกลูกได้เช่นเดียวกันด้วยเทอญ อาแมน

ท้าทายความเป็นศิษย์
 คงต้องหดหู่ใจกันอีกครั้ง
 เมื่อต้องด�าเนินชีวิตด้วยความหวั่นวิตก
 กับกระแสความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นทุกวัน
 ถึงแม้โดยธรรมชาติมนุษย์
 แต่ละคนมีความรุนแรงเป็นต้นทุนอยู่แล้ว
 อันเป็นส่วนหนึ่งแห่งความอยู่รอด
 เมื่อถูกคุกคามทั้งทางตรงทั้งทางอ้อม
 สัญชาตญาณแห่งความอยู่รอดก็มีปฏิกิริยาโต้ตอบ
 ทั้งเพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรม
 บอกให้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่การอยู่ร่วมกัน
 ทั้งเป็นการข่มขู่เชิงเตือนเชิงให้สติ
 บอกให้เคารพในความเป็นตัวตนในพื้นที่ส่วนตัว
 โดยมีกฎหมายบ้านเมืองเป็นตัวตัดสิน
 ว่ากันไปตามความผิดความถูก
 แม้จะเป็นเรื่องราวของสองฝ่าย
 แต่ก็จะไม่กลายเป็นเรื่องตัวต่อตัว
 ต่างฝ่ายต่างเคารพในกฎหมาย
 ท�าตามตัวบทกฎหมายแล้วจบกันไป
 แต่พอมองข้ามกฎหมายข้อบังคับ
 ท�าตามต้องการไม่ค�านึงหน้าพรหมหน้าอินทร์
 ยกตนเป็นกฎหมายเสียเอง
 เมื่อนั้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ไม่มีจุดสรุป
 กลายเป็นรุนแรงมารุนแรงกลับ
 ในเมื่อกฎหมายบ้านเมืองพึ่งไม่ได้
 ไม่ใช่ว่าตัวกฎหมายจะไม่ศักดิ์สิทธิ์
 แต่เพราะคนไม่สนใจไม่ให้ความเคารพ
 ก็ต้องพึ่งตนเองพึ่งอ�านาจพึ่งพรรคพวกพึ่งอาวุธ
 ทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของตนเอง
 โดยไม่ค�านึงถึงความอยู่รอดของคนอื่น
 ลงเอยฉันอยู่รอดตามต้องการ
 คุณอยู่ไม่รอด...เรื่องของคุณ
 ความรุนแรงความสูญเสียที่เป็นข่าวให้เห็นแทบทุกวัน
 เป็นตัวชี้บอกให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม
 การกระทบกระทั่งบนท้องถนน
 แค่ไม่ให้แซงแค่เฉียดแค่ไม่หยุดแค่ตัดหน้า
 ผู้ขับขี่ “หัวร้อน” ก็ปรี่เข้ามาพร้อมมีดพร้อมดาบ
 ราวบ้านเมืองก�าลังอยู่ในภาวะสงคราม
 ปืนจ่อหัวให้กราบเท้ากราบรถ
 ไม่สนใจต�ารวจไม่สนใจประกัน
 ขับรถไปตามถนนหนทางเลยต้องเกรง
 คันไหนมีปืนคันไหนมีมีดคันไหนมีดาบ
 แค่รถติดเป็นแถวยาวทั้งเช้าทั้งเย็นก็เครียดแล้ว
 ยังต้องวิตกจริตกับคนขับขี่ “หัวร้อน” ไปตลอดทาง
 เข้าบ้านได้แต่ละครั้งก็โล่งอก...รอดตายไปอีกวัน
 ทุกวันนี้สิทธิแห่งความอยู่รอดแทบไม่ต้องพูดถึง
 แค่อยู่ให้รอดไปวันๆ...ก็บุญแล้ว
 คงต้องถามกันว่าจะเป็นอย่างนี้ไปถึงเมื่อไร
 ตราบใดที่ไม่ช่วยกันหยุดยั้งความรุนแรง
 ความรุนแรงก็มีแต่ขยายเพิ่มไม่รู้จบ
 เพราะแรงมาแรงกลับมีแต่กระพือความรุนแรงให้ทวี
 ถ้าต้องการอยู่รอดทั้งฉันอยู่รอดทั้งคนอื่น
 ฉันต้องสกัดความรุนแรงให้จบลงในจุดที่มันเกิด
 เริ่มจากสกัดความรุนแรงที่ก่อหวอดในตัว
 แล้วนั้นสกัดความรุนแรงในคนรอบข้าง
 เริ่มจากการให้อภัยการไม่ตัดสิน
 อย่างที่พระอาจารย์ทรงสอนและทรงท�าเป็นแบบอย่าง

ก่อนที่คนในสังคมต้องหวาดผวามากไปกว่านี้   



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 11 ประจำาวันที่ 10-16 มีนาคม 2019 หน้า 7

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงปราศรัยแก่บรรดาผู้นำาโลก

 เมื่อวันที่   10  กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งสาส์นทางวิดีโอถึงผู้น�า

ประเทศทั่วโลก โอกาสการประชุมสุดยอดของรัฐบาลโลก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์  พระองค์ทรง

เน้นความส�าคัญของความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของบรรดาผู้น�าโลกเพื่อคุณความดีร่วมกันของสังคมโลก  ความ

ดังต่อไปนี้

 “เพื่อนๆ ที่รักทั้งหลาย  ขอสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่าน”

 “ข้าพเจ้ากล่าวทักทายและส่งความปรารถนาดแีก่ทุกๆ ท่านให้ก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน   ข้าพเจ้าประทบัใจ 

ที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนจ�านวนมากในการเยือนประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เม่ือเร็วๆ นี้  

ข้าพเจ้ายินดีที่ได้พบว่าประเทศที่ทันสมัยแห่งหนึ่งมีอนาคตที่ก้าวไกลโดยไม่ลืมบรรพบุรุษของตน  ข้าพเจ้ามองเห็น 

ประเทศท่ีแสวงหาการเปลี่ยนแปลงสู่ความคิดริเร่ิมท่ีเป็นรูปธรรมในความหมายของค�าว่าความใจกว้าง อดทน

ภราดรภาพ การเคารพนับถือกัน และอิสรภาพ  ข้าพเจ้าได้เห็นดอกไม้ในทะเลทรายบานและเติบโตอย่างงดงาม   

ข้าพเจ้ากลับบ้านพร้อมกับความหวังในจิตใจที่ได ้

เห็นดอกไม้ผลิบานได้ในทะเลทรายหลายแห่งในโลก  

ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ บนพื้นฐานว่าเราต่าง

เติบโตไปพร้อมๆ กัน อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ ด้วย

ความจริงใจและการเคารพต่อกัน   เต็มใจรับฟังปัญหา

ของทุกๆ คน ซึ่งเป็นปัญหาของแต่ละคนที่อาศัยตาม

หมู่บ้านต่างๆ ทั่วโลก

 ข้าพเจ้าคิดถึงท่านทั้งหลายและค�ามั่นสัญญา

ที่ได้ให้ไว้ต่อกันในวันเหล่านี้  ขณะที่ท่านก�าลังเผชิญ 

ปัญหาพืน้ฐานต่างๆ รวมถึงข้อท้าทายทางด้านการเมอืง 

พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

ความรู ้ทางธรรมชาติวิทยาและความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์มาประยุกต์เพื่อช่วยในการท�างานหรือการ

แก้ปัญหาต่างๆ เพ่ือให้การด�ารงชีวิตของมนุษย์ง่าย

และสะดวกยิ่งขึ้น  ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะสะท้อนถึง

โอกาสที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ มากกว่าการร่วมสร้าง

สังคมที่ดีด้วยกัน ค�าถามเหล่านี้น�าเราไปสู่ความคิดถึง

ประชาชนและตัวบุคคลมากกว่าความสนใจในเงินทุน

และเศรษฐกิจ  เป็นค�าถามที่ไม่ได้ค�านึงถึงวันพรุ่งนี้ แต่

ค�านึงถึงอนาคตที่กว้างไกล เป็นความรับผิดชอบที่เรา

แบกรับไว้หนักอึ้ง  และส่งต่อสภาพแวดล้อมที่เสื่อมถอย

และศีลธรรมที่ด้อยคุณค่าไปสู่ลูกหลานของเรา

 เราไม่อาจพูดถึงเร่ืองการพัฒนาท่ียั่งยืนโดย

ปราศจากความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันได้  เราไม่อาจ 

กล่าวว่าเป็นคุณความดี หากมใิช่เป็นคณุความดท่ีีกระท�า

ร่วมกัน ก็จะไม่ใช่คุณความดีที่แท้จริง  อาจกล่าวได้ว่า

ความคิดและการกระท�าเรียกร้องการเสวนาที่แท้จริง 

ต่อกันเพราะผู้คนอื่นเป็นผู้ร ่วมสร้างอนาคตแก่เรา  

ข้าพเจ้าจึงหวังว่ากิจการต่างๆ เริ่มต้นที่ความร่วมแรง

ร่วมใจของเพ่ือนพ่ีน้อง ด้วยความตระหนักถึงเสียง 

เรียกร้องของประชาชนและผู้ยากไร้ และจากค�าถามต่างๆ 

ท่ีเด็กๆ ได้สะท้อนให้ผู้คนรอบข้างได้รับรู้ถึงปัญหา

เหล่านั้น

 ด้วยความคดิดงักล่าว ข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่าน 

และหวังว่าความเพียรพยายามที่ท่านจะท�าเพ่ือความ

ดีของส่วนรวมจะบังเกิดผลดี  ข้าพเจ้าวอนขอพระเจ้า

โปรดประทานพละก�าลังแก่ท่านในความตั้งใจที่จะสร้าง

สังคมโลกที่ยุติธรรมและมั่งคั่งส�าหรับทุกๆ คนที่อาศัย

ในโลกนี้”     

นครรัฐวาติกัน (ซีนิต) l เมื่อวันพฤหัสบดีที่  14  

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019    สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทรงมีพระราชโองการแต่งตั้งพระคาร์ดินัลเควิน โจเซฟ   

ฟาร์เรล ให้ด�ารงต�าแหน่งพระคาร์ดินัลคาเมอร์แลงโก 

องค์ใหม่  ท�าหน้าที่ประธานส�านักบริหารส่วนกลางเพื่อ 

ฆราวาส เพื่อครอบครัว และเพื่อชีวิต ต�าแหน่งซึ่งว่างลง 

เมื่อพระคาร์ดินัลฌอง หลุยส์ โตรอง ผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว ่างศาสนา 

ได้มรณภาพลง  ค�าแต่งตั้งนี้ตีพิมพ์ในแถลงการณ์อย่าง

เป็นทางการของสันตะส�านักในวันเดียวกัน  ต�าแหน่ง 

ดังกล่าวเป็นต�าแหน่งส�าคัญของสภาปกครองสงฆ์ 

ของพระศาสนจักรคาทอลิก  นอกนั้นยังเป็นผู้ท�าหน้าที่

ประกาศการสิ้นสุดสมณสมัยปกครองของสมเด็จพระ

สันตะปาปา และด�าเนินการเตรียมเรียกประชุมลับเพื่อ

ประกาศแต่งตั้งพระคาร์ดินัลคาเมอร์แลงโก  

เลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่  พระคาร์- 

ดินัลคาเมอร์แลงโก ท�าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของ 

พระศาสนจกัร จนกว่าผลการเลอืกตัง้สมเดจ็พระสนัตะ- 

ปาปาพระองค์ใหม่เสร็จสิ้น  ระหว่างนั้นท่านยังท�าหน้าที่

ผู้อ�านวยการบริหารประจ�าสันตะส�านัก และประสานงาน 

ระหว่างคณะพระคาร์ดินลั แทนพระคาร์ดินลัฌอง หลยุส์ 

โตรอง

 พระคาร์ดินัลฌอง หลุยส์  โตรอง  อดีตประธาน 

สมณสภาเพ่ือการเสวนาระหว่างศาสนา และพระคาร์ดนิลั

คาเมอร์แลงโกประจ�าพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก

 พระคาร์ดินัลฌอง หลุยส์ โตรอง  เกิดเมื่อวันที่  

5  เมษายน ค.ศ. 1943  มรณภาพเมื่อวันที่  5   กรกฎาคม 

ค.ศ. 2018   พระคาร์ดินัลชาวฝรั่งเศสแห่งพระศาสนจักร 

โรมันคาทอลิก ใน ค.ศ. 2007  ท่านด�ารงต�าแหน่ง

ประธานสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา  โดย 

ก่อนหน้านั้น เมื่อปลายปี ค.ศ. 2004 ท่านได้รับ 

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งพระคาร์ดินัลคาเมอร์แลงโก  

ท่านได้รับเลือกตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัลในการประชุม

คอนซิสตอรี ประจ�าปี ค.ศ. 2003  และด�ารงต�าแหน่ง  

Cardinal Proto-deacon  ระหว่าง ค.ศ. 2011 ถึง 

ค.ศ.  2014    ในระยะสามสิบปีแรก ท่านรับผิดชอบงาน 

ด้านการทตูประจ�าสนัตะส�านกันานหลายปี  รวมถงึต�าแหน่ง 

บรรณารักษ์ประจ�าหอเอกสารส�าคัญ

 หมายเหตุ : ข้อมูลจากวิกิพีเดีย

 ค�า Protodeacon มีรากค�าจากภาษากรีก  

proto  แปลว่า “ที่หนึ่ง” และ diakonos  แปลว่า  สังฆา- 

นุกร ซึ่งเป็นค�ากรีกโบราณ แปลว่า “ผู้ช่วย” หรือ  

“ผู้รับใช้” ในภาษาอังกฤษอาจแปลได้หลายความหมาย 

ขึ้นอยู่กับบริบทของเนื้อหาของแต่ละพระศาสนจักร  

 A papal consistory  เป็นการเรียกประชุม

คณะพระคาร์ดินัลของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก  

เพ่ือเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่  เม่ือ

สมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์เดิม ประชวร ลาออก  

หรือสิ้นพระชนม์ 

พระคาร์ดินัลเควิน โจเซฟ  ฟาร์เรล

พ
ระคาร์ดินัลฌ

อง หลุยส์  โตรอง  
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วันอังคารที่  2  เมษายน  2019    ณ วัดนักบุญอันนา (ทาจีน)
 79 หมู 4 ต. บางหญาแพรก อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000.โทร. 034 819 056
วันพุธที่  3  เมษายน 2019     ณ วัดนักบุญยวง บัปติสตา (วัดเจาเจ็ด)
  5 หมู 6 ต.บานแถว อ. เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา 13110. โทร. 035 217 138  ตอ 103
วันศุกรที่  5  เมษายน 2019    ณ วัดอัสสัมชัญ  พัทยา 
  80/10 ม.9 ต.โปง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร 038 415 322
วันเสารที่  6  เมษายน 2019    ณ วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี 
  6 ซอยรามคำแหง 184 มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 02 791 8989 ตอ 316

พระเมตตายิ่งใหญไมมีวันสูญสิ้นเลย
ยังคงเทลงมา สำหรับผูที่เชื่อและวิงวอนขอ เพื่อเยียวยาสังคมที่กำลังปวย

สงฆชาวฟล ิปปนสผู วิงวอนพระพรสวรรค เพื่อการรักษาโรค
ระหวางวันที่ 2-6 เมษายน 2019 (ไมมีคาใชจาย)

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 13:00 น.  

พระเยซูเจาขา ลูกวางใจในพระองค

คุณพอคอรซี  เลอแกซบ้ีคุณพอคอรซี  เลอแกซบ้ีคุณพอคอรซี  เลอแกซบ้ี
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เพื่อทดแทนความรัก...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

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

“ขาแต

พระเยซูเจา

โปรดประทาน

การพักผอน

ตลอดนิรันดร

ดวยเถิด” 

จากลูกหลาน

อักแนส เนย นพคุณ
อายุ 63 ป

โทมาส ธวัช ศรีสวัสดิ์
พักผอนในพระเจา

29 เมษายน ค.ศ. 1987
ครบ 32 ป

 ยอแซฟ คำ นพคุณ
พักผอนในพระเจา

3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1960
ครบ 59 ป

เทเรซา จู ศรีสวัสดิ์
พักผอนในพระเจา

30 มิถุนายน ค.ศ. 1988
ครบ 31 ป

มารีอา เง็กเอ็ง แซฉั่ว
พักผอนในพระเจา

6 กุมภาพันธ ค.ศ.1999
ครบ 20 ป

ยอแซฟ ออน แซคู

 ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง
พักผอนในพระเจา

21 มีนาคม ค.ศ. 2004
ครบ 15 ป

ยอแซฟ เซาจิ้น แซคู
พักผอนในพระเจา

11 กุมภาพันธ ค.ศ. 2004
ครบ 15 ป

ยอแซฟ แซวจิ้น แซคู
พักผอนในพระเจา

11 กุมภาพันธ ค.ศ. 2004
ครบ 15 ป

เทเรซา ซิ่วจิ่ง แซโจว
พักผอนในพระเจา

19 ธนวาคม ค.ศ. 2015
ครบ 4 ป

เปาโล ละมูล พูลวิทยกิจ 
จากไปครบ 13 ป วันท่ี 28 มีนาคม 2006

มารีอา สำเนียง พูลวิทยกิจ 
จากไปครบ 9 ป วันท่ี 13 ธันวาคม 2010

เทเรซาแหงอาวิลลา วิมล (พูลวิทยกิจ) อยูยืนยง 
จากไปครบ 8 ป วันท่ี 10 กุมภาพัน 2011

ดอมินิก ซาวิโอ สมเกียรติ พูลวิทยกิจ 
จากไปครบ 7 ป วันท่ี 20 มิถุนายน 2012

จากครอบครัวพูลวิทยกิจ 
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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
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ประเทศประชาธิปไตยคองโก ซ่ึงมีกิจการด้านลบด�าเนิน 

อยู่ ที่นี่แร่ธาตุใต้ดินถูกน�ามาสกัดในโรงงานผลิตสินค้า

ทุกวัน ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ เธอเล่าว่า “ตัวอย่าง

เช่น ถ้าคุณมองดูที่โทรศัพท์ไร้สายหรือคอมพิวเตอร์

ของคุณ  แรโ่คลแทน(ใชท้�าแบตเตอรีส่�าหรบัคอมพวิเตอร์

และโทรศัพท์ไร้สาย.. . . ผู้แปล)น�ามาจากประเทศ

ประชาธิปไตยคองโก แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดอยู่ที่ประเทศ

นี้ ก็เลยเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบกัน”  ซิสเตอร์คินเซย์เล่าว่า 

คณะกรรมการระดับชาติและความร่วมมือกันในวงกว้าง 

เช่นบริษัทไมโครซอฟท์ต้องการปกป้องศักดิ์ศรีมนุษย์ 

และขอให้ประเทศที่ส่งออกแร่โคลแทนเหล่านั้นต้อง

ปราศจากการรบสู้แย่งชิงกัน เธอกล่าวตอนหนึ่งว่า

  “ถ้าเราจะพูดกับประชาชน เช่นนายบิลเกตส์

หรือใครก็ตามท่ีต้องการใช้แร่โคลแทน ผู้อยู่ในท่ีปลอดภัย...

ให้เขาบอกกับโลกว่าส่ิงท่ีพวกเขาต้องการเห็นในสถานท่ี

ส่งสินแร่น้ีมาให้เขาเพื่อจะน�าไปผลิตอุปกรณ์นี้จะต้อง 

มาจากพื้นที่ที่ปลอดภัยและมีสันติ”

l  ซิสเตอร์ยังเสริมว่าความพยายามนี้ยังต้องมาจากเรา

แต่ละคนด้วย นี่หมายความว่าเราจะเป็นสังคมที่มีความ

รับผิดชอบในทุกกิจการลงทุนและซื้อขาย ช่วยส�ารวจ

ด้วยว่าเงินลงทุนของพวกเขานั้นได้มาจากแหล่งใด

สตรี บุรุษและเด็ก (ต่อจากหน้า 5)
11 ประเทศในโลกที่คริสตชนยังคงถูกเบียดเบียน
22 มกราคม 2019 (โรม 

รีพอร์ทดอทคอม) 

l หน่วยงานเอ็นจีโอคริสต- 

ชนชื่อ “ประตูที่เปิดออก” 

(The Christian NGO 

Open Doors) รายงานอีก 

ครั้งหนึ่งถึงการเบียดเบียน 

คริ สตชน ท่ี เพิ่ มมากขึ้ น 

ทั่วโลก จากการส�ารวจแล้ว  

คริสตชนราว 245 ล้านคน

ท่ัวโลกต้องทุกข์ทรมานจาก

การเบียดเบียน หรือพูดอีก 

อย่างคริสตชน หนึ่งในเก้า

คนได้ รับการเบียดเบียน

เน่ืองมาจากความเชื่อของ 

พวกเขา จากการส�ารวจ 

150 ประเทศ หน่วยงาน 

“ประตูที่เปิดออก” พบว่า  

73 ประเทศมีการเบียดเบียน 

รุนแรง ถึงรุนแรงมาก หรือ
รุนแรงที่สุด 5 ปีที่แล้วมีเพียงการพูดถึงการเบียดเบียนรุนแรงที่สุดในประเทศเกาหลีเหนือ บัดนี้ มีอีก 10 

ประเทศที่รวมอยู่ในรายชื่อเบียดเบียนรุนแรงนั้น

l อีกครั้งหนึ่งที่นายคิม จอง อึน เป็นรายชื่อผู้เบียดเบียนล�าดับแรก เราไม่ทราบจ�านวนแน่นอนของคริสตชน 

จ�านวนมากที่ถูกกุมขังในค่าย “เริ่มเรียนรู้กันใหม่” ของพวกเขา แค่การม ี

พระคัมภีร์ในครอบครองอาจหมายถึงประหารชีวิตหรือขังคุก ไม่เพียงแต่ผู ้

ครอบครองเท่านั้นแต่ลงโทษ 3 ชั่วโคตรในตระกูลนั้น  ในประเทศอัฟกานิสถาน 

การละท้ิงศาสนาอิสลามเท่ากับทรยศต่อชาติและสามารถรับโทษถึงแก่ 

ความตาย คริสตชนจะต้องปฏิบัติศาสนกิจอย่างลับๆ หากใครต้องสงสัยว่า 

ก�าลังปฏิบัติหรือเกี่ยวพันกับศาสนาอื่น เขาหรือเธอจะต้องถูกตัดสินประหาร 

ชีวิต   ประเทศโซมาเลียเป็นแห่งที่สามที่ไม่ผ่อนปรนในเรื่องนี้ พระศาสนจักร 

ค่อยๆ สูญหายไปในประเทศที่ซึ่งมีแต่ความไม่สงบมานานนับทศวรรษ สังคม 

ในประเทศโซมาเลียระบุตนเองว่าเป็นมุสลิม ดังนั้นคริสตชนไม่กี่คนในประเทศ

จะต้องนับถือศาสนาของตนอย่างลับๆ กองก�าลังจีฮัด “อัล ชาบาอับ”  

ประหารทุกคนที่ต้องสงสัยว่าละทิ้งศาสนาอิสลาม

l ในประเทศที่ขาดวิ่นเพราะสงครามอย่างลิเบีย คนมากมายที่กลับใจออกไป

จากศาสนาอิลามจะต้องถูกฆ่าโดยสมาชิกในครอบครัว เป็นไปไม่ได้ที่จะแสดง

ตนว่าเป็นคริสตชน ชาวแอฟริกันที่อยู่ภาคใต้ของทะเลทรายซาฮารานับพันๆ 

อพยพเพ่ือเข้าไปในประเทศยุโรปก็จะถูกจับเป็นเหยื่อในเครือข่ายวงโคจร 

การค้ามนุษย์ ชะตากรรมของพวกเขายิ่งเลวร้ายลงไปอีก เพราะพวกเขาต้องตก

เป็นเหยื่อของการทรมานและการข่มขืนอันน่าหวาดกลัว

l 5 ประเทศที่เหลือที่คริสตชนได้รับการปฏิบัติอย่างเลวร้าย ได้แก่ ประเทศ

ปากีสถาน มีกฎหมายการกล่าวผรุสวาทซึ่งก่ออันตรายต่อคริสตชนให้ต้องโทษ 

ถึงตาย ตัวอย่างที่ชัดเจนกรณีของนางอาเซีย บิบี ที่ได้รับการปลดปล่อย 

หลังจากติดคุกแบบหมดสิ้นความเป็นมนุษย์อยู่ 8 ปี คริสตชนยังได้รับการ

พิจารณาเป็นชนชั้นสองและถูกดูหมิ่นดูแคลน

l ในประเทศอิรัก สถานการณ์ดีขึ้นเล็กน้อยส�าหรับคริสตชนหลังจากการสิ้นไป 

ของรัฐอิสลาม ปีที่แล้วปรากฏเป็นประเทศเบียดเบียนคริสตชนล�าดับที่ 10  

ปีนี้มาอยู่ที่ 13 อย่างไรก็ตามกลับมีประเทศเข้ามาในล�าดับที่ 10 คือ  

โมรอคโค หน่วยงาน “ประตูที่เปิดออก” ยืนยันว่าสถานการณ์การเบียดเบียน 

คริสตชนแย่ลงกว่าเก่า

“พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด
เพราะเขาไม่รู้ว่าก�าลังท�าอะไร” 

(ลูกา 23:34)
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ฟื้นฟูชีวิต (ต่อจากหน้า 2)
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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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โปรดติดตอ คุณวีรชาติ / คุณสุจิตรา
โทร. 0 2451 7341 และ 08 1816 7661

โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ

9-11กพ. เวียดนาม-ดาลัต
4-8 เม.ย. อากีตะ-ฟูจิ-โตเกียว
21-29 เม.ย. สวิส-ลูเซิน-เซอรแม็ต-Glacier Express-
                มิลาน-หอเอนปซา-ฟลอเรนซ-โรม
20-29 พ.ค. ปารีส-ลูรด-ฟาติมา-โรม

9-11 ก.พ. เวียดนาม-ดาลัต

4-8 เม.ย. อากีตะ-ฟูจิ-โตเกียว

21-29 เม.ย. สวิส-ลูเซิน-เซอรแม็ต-Glacier
Express-มิลาน-หอเอนปซา-ฟลอเรนซ-โรม
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กุมภาพันธ์ 2019/2562 ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล 

ดอนกระเบื้อง
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กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ
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อบรมต่อเนื่องแบบบูรณาการส�าหรับคริสตชนฆราวาส

ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิก

ในประเทศไทย ค.ศ. 2015 ตามนโยบาย/แผนงาน

อภิบาลของสังฆมณฑลราชบุรี และแผนงานประจ�าปี 

ของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มีวัตถุประสงค์

เพื่อ 

 1. เพ่ือพฒันาชวิีตจิตผูส้งูอายุให้สามารถด�าเนิน

ชีวิตเป็นประจักษ์พยานในทุกมิติของชีวิต

 2. เพื่อการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนและพันธกิจการ

ประกาศข่าวดีใหม่ของผู้สูงอายุ

 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตการเป็นผู้สูงอาย ุ

ที่มีคุณภาพ เห็นคุณค่าของตนเองและมีความสุข 

 โดยโรงเรียนได้เปิดด�าเนินการจัดหลักสูตร 

การฝึกอบรมเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2018 ระยะ

เวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2018 ถึงกุมภาพันธ์ 2019 

โดยจัดการฝึกอบรมทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 

รวม 8 ครั้ง แบ่งเป็นด้านจิตภาวนาแบบวิถีชุมชนวัด  

5 ชั่วโมง ความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ 2 ชั่วโมง ศาสน-

สัมพันธ์ 2 ชั่วโมง กฎหมายและสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ  

2 ชั่วโมง ชีวิตพันธกิจประกาศข่าวดี 2 ชั่วโมง การ

ปฏิบัติกิจเมตตา 3 ชั่วโมง ทักษะอาชีพ 4 ชั่วโมง  

การตรวจสุขภาพและสันทนาการ 4 ชั่วโมง การแสวงบุญ 

จาริกไปในความเชื่อ 6 ชั่วโมง รวมจ�านวน 30 ชั่วโมง 

โดยมีแกนน�าผู้สูงอายุระดับวัด 10 วัด และผู้สูงอายุ

ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งสิ้น 45 คน 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามหลักสูตร และการประเมินผล

ประกอบกัน 3 ด้าน คือ (1) มีเวลามาเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (2) มีผลการตรวจสุขภาพอยู ่

ในเกณฑ์ปกติ และ (3) มีความสุขในการเจริญชีวิต 

คริสตชน  
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ส่วนท่านทั้งหลาย ท่านไม่ด�าเนินชีวิต

ตามธรรมชาติ แต่ด�าเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า 

เพราะพระจิตของพระเจ้าสถิตในตัวท่าน 

(โรม 8:9)
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‘การละเมิดเพศเด็กไม่ว่าที่ไหนและเมื่อใดก็ผิด 
ทั้งนั้น เรื่องนี้ไม่มีการออมชอมกัน’
 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 บรรดา
สมาชิกคณะนักบวช และสหพันธ์อธิการ/อธิการิณีของ 
คณะนักบวช (USIG/USG) ก่อนการประชุมซัมมิท
วาติกันเร่ืองการพิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ ได้แถลงการณ์
ว่า “การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก/ผู้เยาว์ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
ที่ไหน และเมื่อใดก็ผิดทั้งนั้น เรื่องนี้ออมชอมกันไม่ได้”
 แถลงการณ์นี้เท่ากับรับรองการสนับสนุนของ
บรรดาอธิการของสมาชิกสหพันธ์นักบวชต่อความคิด
ริเริ่มของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่เรียกให้มี 
การประชุมเพ่ือจัดการกับวิกฤตการณ์โดยการล่วงละเมิด
 “ในพันธกิจของเราในฐานะที่เราเป็นนักบวช
เราจะพบกับหลายสถานการณ์ที่ เด็ก/ผู้ เยาว์ถูกล่วง
ละเมิด ถูกปล่อยปละละเลย ถูกปฏิบัติอย่างเลวร้าย และ
ไม่เป็นที่ต้องการ” แถลงการณ์กล่าว “เราเห็นมีทหารที่
เป็นเด็ก การค้าผู้เยาว์ การล่วงละเมิดผู้เยาว์ การท�าร้าย
ร่างกายและจิตใจเด็ก  พวกเขาส่งเสียงเรียกร้องมายังเรา  
ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ เป็นคริสตชน และเป็นนักบวช เรา
ต้องการท�างานเพื่อที่ชีวิตของพวกเขาที่จะมีการเปลี่ยน
และสถานการณ์ของพวกเขาจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้น...
 เราต้องก้มศีรษะลงด้วยความอับอายที่ทราบ
ว่าการละเมิดดังกล่าวเกิดข้ึนทั้ งในคณะและพระ
ศาสนจักรของเรา... เราจ�าเป็นต้องมีวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
ในพระศาสนจักรและในสังคมของเราซึ่งต้องส่งเสริม 
การคุ้มครอง...
 “ในส่วนของเราเราปวารณาที่จะท�าให้ดีท่ีสุด
ในการฟังเสียงของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อให้มากขึ้นพร้อมกับ
ยอมรับด้วยความสุภาพว่าไม่ได้เป็นเช่นนี้เสมอ  เราจะ
น�าไปปฏิบัติสิ่งที่มีการตกลงกันในที่ประชุมในรูปแบบ
ของความรับผิดชอบของผู้ที่มีอ�านาจ”
คำ าแถลงการณ์ฉบับเต็มของสหพันธ์อธิการ/ 
อธิการิณีคณะนักบวช (USIG/USG) 
 เราอธิการคณะนักบวชและคณะต่างๆ ทั่วโลก 
ร่วมใจเป็นหน่ึงเดียวกันสนับสนุนความคิดริเริ่มของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในการจัดให้มีการประชุม
เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์
 ในพันธกิจของเราในฐานะที่เราเป็นนักบวช เรา
จะพบกับหลายสถานการณ์ที่เด็ก/ผู้เยาว์ถูกล่วงละเมิด 
ถูกละเลย ถูกปฏิบัติอย่างเลวร้าย และไม่เป็นที่ต้องการ  
เราพบทหารที่เป็นเด็ก การค้าผู้เยาว์ การล่วงละเมิดเพศ
เด็ก/ผู้เยาว์ การท�าร้ายเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ  พวกเขา 
ส่งเสียงเรียกร้องมายังเรา  ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ เป็น 
คริสตชน และเป็นนักบวช เราต้องการท�างานเพื่อชีวิต
ของพวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาให้มี
สภาพที่ดีขึ้น
 เน้ือหาหลักของปัญหาเหล่าน้ีคือความเปราะบาง 
เด็กเป็นผู้ที่มีความเปราะบางมากที่สุดในสังคมของ
เรา  เด็กที่ยากจน เด็กที่พิการหรือไร้ที่พึ่ง หรือที่อยู่ตาม
ชายขอบสังคม หรือที่อยู่ในสังคมชั้นต่�า อาจจะมีความ
เปราะบางเป็นพิเศษ พวกเขาถูกถือว่าเป็นผู้ที่ต้องคอย
พึ่งพาคนอื่น ที่จะถูกหลอกน�าเอาไปใช้ ที่จะถูกล่วง
ละเมิด
การล่วงละเมิดทางเพศในพระศาสนจักร
 การประชุมครั้ งนี้ จะมุ่ งประเ ด็นไปท่ีการ 

แถลงการณ์จากคณะนักบวช ก่อนการประชุมซัมมิท
เรื่องการปกป้อง พิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ ณ วาติกัน กรุงโรม  

ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก/ผู้เยาว์ การใช้อ�านาจ และ 
มโนธรรมไปในทางที่ผิดของผู้ที่มีอ�านาจในพระศาสน- 
จักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาบิช็อปผู้น�าพระศาสนจักร 
บาทหลวง บรรพชิต และนักบวช  แม้ว่านี่เป็นเรื่อง 
ย้อนหลังกลับไปในอดีตหลายทศวรรษ แต่เป็นการบอก
เล่าถึงความเจ็บปวดแสนสาหัสของผู้ท่ีเคยตกเป็นเหยื่อ
ของการถูกล่วงละเมิด
 เราขอก้มศีรษะด้วยความอับอายที่ทราบ
ว่าการล่วงละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นในคณะนักบวชและใน
พระศาสนจักรของเรา เราทราบว่าผู้ท่ีล่วงละเมิดเหล่าน้ัน
จงใจปกปิดการกระท�าของตนเองและปั้นแต่งเร่ืองราว  
อันที่จริงแล้วเป็นเรื่องยากที่จะค้นให้พบความจริงกับ
การล่วงละเมิดนี้  เรารู้สึกอับอายยิ่งขึ้นไปอีกที่เราขาด
การตระหนักว่าอะไรได้เกิดขึ้น  เรายอมรับว่าเมื่อเรามอง 
ไปที่เขตศาสนปกครองในคณะนักบวชต่างๆของเราท่ัว
โลก เราพบว่าการตอบโต้จากผู้ใหญ่ที่มีอ�านาจไม่ได้เป็น
อย่างท่ีควรจะต้องเป็น  พวกเขาไม่เห็นสัญญาณเตือนภัย
อันตรายหรือไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลย
ความหวังของเราในการประชุมครั้งนี้ (ระหว่างวันที่ 
21-24 กุมภาพันธ์ 2019)
 พระจิตเจ้าจะทรงท�างานอย่างทรงพลังใน 
ช่วงสามวันท่ีมีการประชุมของเรา  การประชุมสามวันน้ัน 
ถือว่าสั้นมาก  แต่เราก็เชื่อว่าด้วยแรงผลักดัน ลมเปลี่ยน
ทิศที่พัดเข้ามาในพระศาสนจักร และโดยอาศัยน้�าใจดี
ของทุกฝ่ายกระบวนการท่ีมีความส�าคัญและโครงสร้าง
แห่งความรับผิดชอบจะมีการเริ่มต้นกันใหม่ และอะไรที่
เป็นที่เป็นทางอยู่แล้วก็จะได้รับการสนับสนุน  เราจะมี 
การคิดการอภิปรายถึงขั้นตอนต่อไปท่ีต้องท�าเพ่ือ
ให้มีการน�าไปปฏิบัติโดยทันทีในทุกท่ีโดยค�านึงถึง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก/ 
ผู้เยาว์เป็นความผิดทุกแห่งและทุกเวลา เรื่องนี้จะต้อง
ไม่มีการออมชอมกัน
สมเด็จพระสันตะปาปา
 การเป็นผู้น�าของสมเด็จพระสันตะปาปาคือ
กุญแจดอกส�าคัญ  พระองค์ทรงช้ีน�าหลายหนทางส�าหรับ
ประเด็นเหล่านี้  พระองค์ทรงรับรู้ถึงความเจ็บปวดและ
ความผิด  ซึ่งพระองค์พบกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ เราขอ
ร่วมใจกับพันธกิจของพระองค์ในการยอมรับด้วยใจ
สุภาพและการยอมรับความผิดที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะเข้าถึง
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ เพื่อที่จะฟังพวกเขาว่าเราจะติดตาม
ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดอย่างไรและพวกเขาต้องการให้เราฟัง
เรื่องราวของพวกเขาอย่างไร
 ในส่วนของเราเราปวารณาตนที่จะพยายาม
ท�าให้ดีที่สุดที่จะรับฟังผู้ท่ีตกเป็นเหยื่อพร้อมกับยอมรับ
ด้วยใจสุภาพซึ่งก็ไม่ได้เป็นเช่นนี้เสมอไป  เราจะน�าสิ่งที่ 
มีการตกลงกันในที่ประชุมไปปฏิบัติในเรื่องของความ
รับผิดชอบของผู้ที่มีอ�านาจในพระศาสนจักร
วัฒนธรรมแห่งการปกป้อง พิทักษ์คุ้มครอง
 เราจ�าเป็นต้องมีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างในพระ
ศาสนจักร  ในสังคมที่กว้างใหญ่ไพศาลของเรา  เราต้อง
มีวัฒนธรรมท่ีเด็กได้รับการดูแลและมีการส่งเสริมการ
ปกป้องคุ้มครอง
 - การศึกษาและการดูแลสุขภาพอนามัย:  
โดยอาศัยโรงเรียนและโรงพยาบาลท่ีพวกเราหลายคน
ด�าเนินการอยู่ เราสามารถสร้างความแตกต่างได้ บัดนี้

สถาบันเหล่านั้นตระหนักมากขึ้น มีวินัยและมาตรการ 
ที่ดีในการปกป้องคุ้มครอง  เด็กในสถานที่เหล่านี้จะมี
ความปลอดภัยกว่าเดิม  แม้ว่าบางครั้งก็ต้องยอมรับว่า
ไม่ใช่ทุกกรณี แต่การปฏิบัติของเราสามารถถือได้ว่าเป็น
แบบฉบับได้ส�าหรับผู้อื่น
 - การอบรม: เราจะผนึกการปกป้อง พิทักษ์
คุ้มครองเด็ก/ผู้ เยาว์และผู้ ใหญ่ที่ เปราะบางไว้ ใน
โครงการอบรมของเราโดยสร้างหลักประกันว่าในทุก 
ขั้นตอนต้องมีการอบรมและการศึกษาที่ เหมาะสม
ส�าหรับผู้อบรมและผู้ท่ีรับการอบรม  การอ้างถึงวัฒนธรรม
ต้องมีการปรับเปลี่ยน  ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นต้องม ี
ความชัดเจนว่า ไม่ว่าวัฒนธรรมและภูมิหลังจะเป็นเช่นไร 
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก/ผู้เยาว์จะต้องไม่ปล่อย
ให้เกิดขึ้นหรือยอมความเป็นอันขาด
 - ชีวิตฝ่ายจิต: เราจะขอให้ศูนย์กลางชีวิตฝ่าย
จิตต่างๆของเราพัฒนาการเข้าถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อซึ่ง
อยากที่จะได้รับความช่วยเหลือในการด้ินรนต่อสู้ของ
พวกเขาในเรื่องของความเชื่อและความหมาย  การพบ
กับพระเยซูคริสตเจ้าเป็นการส่วนตัวเป็นอะไรท่ีสามารถ
เยียวยาเราทุกคนได้  แต่เราก็เข้าใจเช่นเดียวกันว่าผู้ที ่
ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดจากบรรพชิตหรือ
นักบวชอาจต้องการที่จะอยู่ให้ไกลจากพระศาสนจักร 
และจากผู้ที่เป็นผู้แทนของพระศาสนจักร  เราทราบว่า 
มีผู้ท่ีตกเป็นเหยื่อบางคนประสงค์ที่จะท�าการเดินทาง
แห่งการเยียวยาน้ีและเราก็พยายามด้วยความสุภาพท่ีจะ 
เดินทางไปพร้อมกับพวกเขา  ชีวิตฝ่ายจิตท่ีเน้นการเจริญ 
เติบโตส่วนตัวและการเยียวยาส�าหรับหลายคนท่ีตกเป็น
เหยื่อเป็นของขวัญและพระหรรษทานพิเศษ  วิถีทาง
โบราณของการพูดถึงบาปต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ  
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศบ่อยครั้งจะ
มีจิตส�านึกของบาป การอับอาย และแม้กระทั่งรู้สึกว่า
ตนท�าบาป แต่ในความจริงแล้วพวกเขาคือผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อของผู้ที่กระท�าบาป
 ขั้นตอนเหล่านี้และอื่นๆคือหนทางที่งานของ
เราในฐานะที่เป็นนักบวชสามารถให้ความช่วยเหลือ
ความพยายามของพระศาสนจักรได้
การกลับใจ
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระท�า
ดีแล้ว ที่พระองค์ประณามวัฒนธรรมแห่งการที่ถือว่า
บรรพชิตเป็นใหญ่  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้ของเรา
กับการล่วงละเมิดและอันที่จริงแล้วนี่แหละคือประเด็น
หนึ่งแห่งสาเหตุของรากเหง้า นอกจากนี้แล้วจิตส�านึก
อันหนักหน่วงแห่งการเป็นครอบครัวในคณะนักบวช
ของเรา - เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดี - แต่ก็อาจจะเป็น
เหตุที่ท�าให้เรื่องราวยากขึ้นที่จะประณามหรือเปิดเผย
การล่วงละเมิด  ผลที่ตามมาคือความจงรักภักดีที่ผิดที่ 
ผิดทาง ความผิดพลาดในการตัดสิน ความล่าช้าใน
การจัดการ การปฏิเสธ และบางครั้งมีการปิดบัง  เรายัง
จ�าเป็นต้องกลับใจและเราต้องการการเปลี่ยนแปลง เรา
อยากที่จะท�าการด้วยความสุภาพ  เราต้องการที่จะเห็น
จุดบอดของเรา เราต้องการเผยชื่อการล่วงละเมิดทาง
เพศของผู้ที่มีอ�านาจ เราปวารณาที่จะท�าการเดินทางไป
กับผู้ที่เรารับใช้ โดยก้าวไปข้างหน้าด้วยความโปร่งใส
และความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์และการเสียใจที่แท้จริง 
ทรัพยากร
 ทรัพยากรมักจะเป็นปัญหาเสมอ เมื่อเรามอง
ไปยังสังคมที่ใช้มาตรการปกป้องพิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ 
ผู้เยาว์ เราจะเห็นว่าแม้กระทั่งการบริการสุขภาพอนามัย

(อ่านต่อหน้า 16)
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แผนกพัฒนาสังคม (ต่อจากหน้า 19)

โดยคุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย ผู้อำานวยการ

แผนกฯ ร่วมมือกับคุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ ภายใต้ 

การสนับสนุนของคาริตัสไทยแลนด์ จัดโครงการ

สัมมนาผู้อำานวยการฝ่ายสังคมของสังฆมณฑล

ต่างๆ ทั้ง 11 สังฆมณฑล ในหัวข้อ   “คาริตัส งานรัก 

และรับใช้ ภาคปฏิบัติ” ในสังฆมณฑล เชื่อมโยง 

เครือข่ายคาริตัสสากล” ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศ- 

จิกายน 2018 ที่บ้านดู่รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย  

 การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ 

 1. จุดประกายความร่วมมือส�าหรับการท�างาน

คาริตัสสังฆมณฑลน้องใหม่ คือ สังฆมณฑลเชียงราย 

เพื่อให้ได้รับรู้รับทราบการท�างานของสหพันธ์คาริตัส

สากลและความร่วมมือในการท�างานสังคมระดับชาติ

 2. เพื่อเป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประสบการณ์การท�างานของผู้อ�านวยการฝ่ายสังคม

ของแต่ละสังฆมณฑล เชื่อมโยงกับการท�างานของคา-

ริตัสไทยแลนด์หรือกรรมาธิการฝ่ายสังคมของสภาพระ

สังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยโดยรวม

 3. เพ่ือก�าหนดแนวทางการพัฒนางานฝ่ายสังคม 

ของแต่ละสังฆมณฑล และแผนการมีส่วนร่วมกับทิศทาง

งานอภิบาลของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 การสัมมนาดังกล่าว พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคมฯ ให้เกียรติเข้า

ร่วมสัมมนาและเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เปิด

การสัมมนา พร้อมกับให้ทิศทางการท�างานในมิติทาง

ด้านสังคมของพระศาสนจักรตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่

ค.ศ. 2015 และตามบริบทของสังคมไทย บูรณาการ

ร่วมกับคาริตัสสากล

 ในด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับงานในมิติสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิก 

ในประเทศไทยได้ด�าเนินมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ได้รับเกียรติจากคุณอัจฉรา สมแสงสรวง ผู้อ�านวยการ

แผนกยุติธรรมและสันติ มาแบ่งปันให้เห็นพัฒนาการ

ในการท�างานด้านสังคม ความเข้าใจสถานการณ์ด้าน 

สังคมของพระศาสนจักรสากลในแต่ละช่วงเวลา และ 

การตอบสนองของพระศาสนจักรคาทอลิกต่อเหตุการณ์

ในช่วงต่างๆ โดยเฉพาะการให้แนวความคิดบนจุดยืน

ของพระศาสนจักรใน “การเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของมนุษย์” จากนั้น ผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงโครงสร้าง

แนวทางการท�างานปัจจุบันของคาริตัสไทยแลนด์โดย

คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก ผู้ประสานโครงการของส�านัก

เลขาธิการ คาริตัสไทยแลนด์ ซึ่งสรุปได้ว่าแนวทางการ

ท�างานของคาริตัสในปัจจุบัน ยืนอยู่บนพื้นฐานของการ

เคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ และตามทิศทางของกฤษฎีกา

สมัชชาใหญ่คริสตศักราช 2015 รวมถึงบูรณาการ

การท�างานตามแนวทางของคาริตัสสากล ซึ่งได้ออก

มาตรฐานการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นพื้นฐานมาจากการ

ด�าเนินการที่ดีที่มีอยู่และเป็นที่ยอมรับตามหลักสากล 

ในงานด้านมนุษยธรรม การพัฒนาประชาชาติในระดับ

สากลและปกป้องการท�างานในระดับมืออาชีพ ในการ

รับใช้อย่างบังเกิดผลต่อเพื่อนพี่น้องของเรา มาตรฐาน

การบริหารจัดการที่กล่าวถึงดังกล่าวนี้มีอยู่ 4 ด้าน โดย

แต่ละด้านครอบคลุมอีกด้านละ 8 ประเด็น มาตรฐาน

ทั้ง 4 คือ

 1. Management Standard Laws and 

Ethical Codes : มาตรฐานการบริหารจัดการด้าน

กฎหมายและประมวลจริยธรรม  

 2. Management Standard Governance 

and Organization : มาตรฐานการจัดการด้านการ

ควบคุม ก�ากับดูแลและการจัดการองค์กร

 3. Management Standard Finance and 

Accountability :  มาตรฐานการบริหารการจัดการทาง

ด้านการเงินและความรับผิดชอบ

 4. Management Standard Stakeholder 

Involvement : มาตรฐานการจัดการด้านการมีส่วนร่วม 

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  (ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดได้จากส�านัก

เลขาธิการ คาริตัสไทยแลนด์)

 ในภาคบ่ายของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2018 

ได้มีการเสวนาเพ่ือแสวงหาอัตลักษณ์ในการท�างานและ

กระบวนการท�างานด้านสังคมของแต่ละสังฆมณฑล  

น�าขบวนการโดยคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เลขาธิการ 

คาริตัสไทยแลนด์ คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผู้อ�านวย- 

การศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และคุณ

รุ่งโรจน์ ตั้งสุรกิจ ศูนย์ฯ สุราษฎร์ธานี ในกระบวนการ

นี้ ผู้อ�านวยการศูนย์สังคมพัฒนาของแต่ละสังฆมณฑล

ได้ร่วมแบ่งปันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจการท�างานด้าน

สังคมของแต่ละสังฆมณฑล ในบริบทและตามความ

จ�าเป็นที่แตกต่างกันของแต่ละสังฆมณฑล  โดยดูว่า 

อะไรเป็นอัตลักษณ์ในการท�างาน แต่ละสังฆมณฑลม ี

ขบวนการท�างานอย่างไร บทบาทหน้าท่ีของแผนกพัฒนา

จะสามารถหล่อเลี้ยงในเร่ืองค�าสอนด้านสังคมของ 

พระศาสนจักรในประเด็นต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง 

 ในวันที่สองของการสัมมนาฯ คือวันพุธที่ 21  

พฤศจิกายน ภาคเช้าเป็นการสรุปสาระและเนื้อหาที่ได้ 

จากการสัมมนาฯ แนวทางและประเด็นในการท�างาน 

ร่วมกันระดับชาติ ส่วนในภาคบ่ายเริ่มจากการปราศรัย

และกล่าวต้อนรับของพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ  

แห่ล้อม ที่ได้ให้แนวทางการพัฒนางานด้านสังคมของ

สังฆมณฑลเชียงราย หลังจากน้ันเป็นเวทีการประชุมและ 

พบปะกันของคาริตัสสังฆมณฑลเชียงราย ในฐานะที่

เป็นน้องใหม่ เพื่อให้ฝ่ายสังคมของสังฆมณฑลเชียงราย

ได้รับรู้รับทราบการท�างานของแต่ละสังฆมณฑล การ

ท�างานของสหพันธ์คาริตัสสากล  ซึ่งผู้อ�านวยการศูนย์ฯ 

ของแต่ละสังฆมณฑลก็ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์

การท�างาน เริ่มจาก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี แบ่งปัน

เรื่องของโครงสร้างการบริหารการจัดการ สังฆมณฑล

จันทบุรีแบ่งปันงานเชิงประเด็น เกษตรกรรมยั่งยืน   

สังฆมณฑลเชียงใหม่ แบ่งปันงานเครือข่ายภาคชุมชน 

“กองบุญข้าว” สังฆมณฑลอุบลราชธานี แบ่งปันการ

ท�างานเครือข่ายกับหน่วยงานและกับคณะนักบวช  

ปิดท้ายด้วยการแบ่งปันของคุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ 

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคมของสังฆมณฑลเชียงราย 

รวมถึงการแบ่งปันรูปแบบการท�างานของพื้นที่ต่างๆ 

ภายในสังฆมณฑลเชียงรายโดยผู้แทนจากองค์กร 

หน่วยงาน คณะนักบวช ในแต่ละพื้นที่  และปิดการ

สัมมนาด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อไพรัช ศรี-

ประเสริฐ เลขาธิการ คาริตัสไทยแลนด์ (ผู้สนใจสามารถ

ขอรับรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ส�านักเลขาธิการ คาริตัส

ไทยแลนด์)
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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 

 วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม

 เวลา 10.00 น. โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร 

อุปสังฆราช เป็นประธานพิธี

 เวลา 19.00 น. โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธี

 วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม เวลา 10.00 น.  

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 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. 

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันท- 

บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ. 

ชลบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน เวลา  

10.30 น.

 วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 

มิถุนายน เวลา 10.30 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.

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรี- 

ธรรมราช ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 

10.00 น.

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่  26 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.

 วัดพระหฤทัย ทุ่งลุง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 

มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

 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 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. 

  

 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

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลนครสวรรค์

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

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 

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.  

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย ต. 

คำาเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 16 มีนาคม เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง ต.เชียงเพ็ง 

อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ฉลองวัดวันอังคารที่ 19 มีนาคม 

เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน ต.เปือย 

อ.ลืออำานาจ จ.อำานาจเจริญ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30 

มีนาคม เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านหนองรุง ต. 

กุดเสลา อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม เวลา 10.00 น.

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

โอกาสพัชรสมโภช (60 ปี) แห่งการปฏิญาณตน 

ของเซอร์ มารีย์ เซลิน แห่งนักบุญเทเรซา แห่ง 

พระกุมารเยซ,ู ocd. อาย ุ91 ปี โดยพระอคัรสงัฆราช 

พอล ชาง อนิ-นมั เอกอัครสมณทูตนครรฐัวาตกินั 

ประจำาประเทศไทย ให้เกียรติร่วมพิธี ที่อาราม

คาร์แมล กรุงเทพฯ

 เซอร์มารีย์ เซลิน แห่งนักบุญเทเรซา แห่ง

พระกุมารเยซู, ocd. ชื่อ ลูซีอา สมศรี ศรีอ่อน  

สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู่ จ.สกลนคร เกิด 

วันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1928 รับศีลล้างบาป  

วนัที ่ 4 พฤศจกิายน ค.ศ. 1928 บดิาช่ือนายอ่อน 

ศรีอ่อน มารดาชื่อ อากาทา สิมมา ศรีอ่อน 

 เข้าอาราม วันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 1955 

 รับเสือ้คณะ วนัท่ี 31 มกราคม ค.ศ. 1957 

  ปฏิญาณตนครั้งแรก วนัที ่ 2 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 1959

 ปฏิญาณตนตลอดชีพ  วนัที ่2 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 1965

 หรัิญสมโภช วนัท่ี 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1984

 สวุรรณสมโภช วนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009 

 พัชรสมโภช วันท่ี  9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019

 ขอขอบคุณภาพถ่ายโดยคุณจิตตสัณห์  

แสงวงศ์ และคุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ

60 ปี (ต่อจากหน้า 20)
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ที่นี่มีนัด
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] 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 ขอเชิญร่วมรับรู้... ไตร่ตรอง....  

เพื่อการเจริญชีวิตคริสตชน  และ (ปฏิบัติ) พันธกิจ 

ตามสมณลิขิตเตือนใจ GAUDETE ET EXSUL-

TATE  “จงชื่นชมยินดีเถิด” (มธ 5:12) โดย  คุณพ่อ

สมเกียรติ   บุญอนันตบุตร   วันเสาร์ที่  9  มีนาคม  

เวลา  09.00-12.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.  

รับประทานอาหารเที่ยง) ห้องประชุม  ชั้น 4 บ้าน

แคทเธอรีน  (อาคารติดบ้านพักพระสงฆ์) อาสนวิหาร 

อัสสัมชัญ   บางรัก  ส�ารองที่นั่งโทร.  0-2681-3835 /  

08-4332-0836 / 08-4332-0803  โทรสาร 0-2681- 

3836 Email : ird_ecum@catholic.or.th

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

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 / วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน / 

วันพุธที่ 18 ธันวาคม ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง  

สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585 

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019 คุณพ่อ 

ประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เวลา 13.00 น. ที่ชั้น 2  

ตึกวันทามารี วัดเซนต์หลุยส์ ติดต่อคุณจอน โทร. 08-

1490-9371

] กลุ่มเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (Montfortian Asso-

ciates) เชิญเข้าเงียบประจ�าปี 2562 โดยจัดเป็น 2 กลุ่ม 

2 สถานที่ กลุ่มที่ 1 ช่วงวันที่ 28-31 มีนาคม 2562  

ท่ีบ้านเข้าเงียบคณะเซนต์คาเบรียล บนดอยสุเทพ เชียงใหม่ 

กลุ่มที่ 2 ช่วงวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ที่รีสอร์ท 

วังน้�าเขียว สมาชิกที่มีความประสงค์ต้องการไปร่วม 

เข้าเงียบ ติดต่อแจ้งความจ�านงได้ที่คุณอนุสรณ์ อา-

นามนารถ โทร. 08-1627-8813 หรือติดต่อคุณจรูญ  

แก้วมีค่า โทร. 08-1614-6461 (ก่อนวันที่ 15 มีนาคม) 

] รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชา 

คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ปีการศึกษา 2562  

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562 ติดต่อได้ที่ 

วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม  

อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0-2429- 

0100-3 โทรสาร 0-2429-0819 E-mail : christ.stud-

ies2000@gmail.com สามารถดาวน์โหลดเอกสาร 

ได้ที่ : 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 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

 (ทางวดัมเีทียนและดอกไม้จ�าหน่าย พีน้่อง

ท่านใดมคีวามประสงค์จองล่วงหน้าสามารถติดต่อ

ได้ที่ซิสเตอร์ โทร. 08-4102-7118 ส�านักงานวัด)

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

เทียนจ�าหน่าย)  

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. ที่วัดน้อยในสุสาน 

V อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 

เวลา 10.00 น. (สอบถามโทร. 0-3470-3219

เสกสุสาน

ของภาครัฐก็ยังต้องดิ้นรนในการจัดหาทรัพยากรที่
เพียงพอ  เราจ�าเป็นต้องร่วมมือกันในประเด็นนี้เพื่อที ่
ทรัพยากรจะถูกน�ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  สหพันธ์อธิการ/อธิการิณีของคณะนักบวช 
จะกระท�าการเพื่อสร้างหลักประกันว่าคณะนักบวช
ต่างๆจะร่วมมือกันเพ่ือให้ได้มาซ่ึงวิธีที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด เพื่อช่วยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะได้เดินทางสู่การ
เยียวยา  บางทีการอบรมและการอบรมแบบต่อเนื่องอาจ 
เป็นวิธีดีที่สุดซึ่งเป็นเวทีที่เราจะท�างานร่วมกัน  การคัด
เลือกผู้สมัครเข้าสู่ชีวิตนักบวชยังเป็นอะไรที่เราสามารถ
ท�างานร่วมกันโดยหาวิธีการที่ดีที่สุด  การคัดเลือกนี้
ควรเป็นกฎเกณฑ์บังคับเพื่อรับรองถึงคุณภาพสูงสุด
การขอร้องให้มีความร่วมมือจากพ่อแม่และบรรดา
สตรี
 เราขอร้องความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง 
ในการต่อสู้ของเรากับการล่วงละเมิดทางเพศ  พวกเขา 
มีสัญชาตญาณท่ีมีเหตุผลในการปกป้อง พิทักษ์คุ้มครอง
เด็ก/ผู้เยาว์ อันเป็นสิ่งที่จะขาดมิได้  ค�าแนะน�า การ
สนับสนุน ความเชี่ยวชาญและการท้าทายของพวกเขา 
ต่อเราควรได้รับการต้อนรับเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเราให้ความส�าคัญต่อบทบาทของคุณแม่  เป็นความ 
ถูกต้องและยุติธรรมท่ีจะพูดว่าบรรดาสตรีได้รับการ
ขอร้องให้ช่วยแนะน�าและให้ความช่วยเหลือในการ
ประเมินเหตุการณ์ต่างๆเพ่ือการจัดการท่ีเข้มข้น 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่า  วิธีการจัดการต่อ
ข้อกล่าวหาของเราคงจะมีความแตกต่างออกไป ผู้ตก
เป็นเหยื่อและครอบครัวของเขาจะทุกข์ใจน้อยลง
สาส์นถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
 สุดท้ายแต่ส�าคัญย่ิง เราปรารถนาท่ีจะมอบสาส์น
ตรงไปยังผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและครอบครัวของพวกเขา   
เรายอมรับว่าความพยายามที่จัดการกับเรื่องนี้ยัง 
ไม่เพียงพอและเป็นเรื่องน่าอับอายที่ยังขาดความ
สามารถท่ีจะเข้าใจถึงความเจ็บปวดรวดร้าวของพวกคุณ
ที่เป็นเหยื่อ  เราขอโทษด้วยความจริงใจและรู้สึกเสียใจ
เป็นอย่างยิ่ง  เราขอให้พวกคุณเชื่อในความตั้งใจดีของ
เราและในความจริงใจของเรา  เราขอเชิญให้พวกคุณร่วม 
ท�างานกับเราเพื่อจัดโครงสร้างใหม่เพื่อสร้างหลักประกัน
ให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด
 การประชุมนี้จะมุ่งเป้าไปที่การปกป้อง พิทักษ์
คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์  ทว่าการน�าเสนอของสื่อมวลชน
เมื่อไม่นานมานี้มุ่งประเด็นไปที่การล่วงละเมิด และการ
เอารัดเอาเปรียบต่อบรรดานักบวชหญิง (ซิสเตอร์) ผู้

ฝึกหัด สามเณร และผู้สมัครในบ้านอบรมต่างๆ ของ
คณะนักบวช นี่เป็นเรื่องน่าเป็นห่วง เป็นเรื่องใหญ่ และ
น่าตกใจ  เราปวารณาตนที่จะท�าทุกอย่างที่เราท�าได้เพื่อ 
หาค�าตอบท่ีมีประสิทธิภาพ  เราต้องการสร้างหลักประกัน
ว่าผู้ที่ตั้งใจสมัครที่จะด�าเนินชีวิตนักบวชหรือสามเณรที่
ก�าลังอบรมอยู่จะต้องด�าเนินชีวิตอยู่ในสถานที่ปลอดภัย
ซึ่งกระแสเรียกของพวกเขาจะได้รับการหล่อเลี้ยงและ
ความปรารถนาของพวกเขาท่ีจะรักพระเจ้าและผู้อื่นจะ
ได้รับความช่วยเหลือให้เจริญเติบโตเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ
 ในขณะที่การประชุมเกี่ยวกับการปกป้อง 
พิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ก�าลังจะเริ่มขึ้น ระหว่างวันที่  
21-24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 เราขออภัยต่อทุกคน
ส�าหรับความล้มเหลวของเราและเราขอย้�าโดยเริ่มต้นท่ี
พระสันตะปาปา  เราต้ังใจท่ีจะท�างานร่วมกันกับพระองค์
เพื่อที่พระศาสนจักรจะได้สามารถก้าวไปข้างหน้าในวิถี
ที่เป็นปึกแผ่น มีความน่าเชื่อถือ เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็น
วิถีที่จะค่อยๆ เยียวยารักษา ที่มีการฟื้นฟูอย่างแท้จริง 
พร้อมกับมีสายตาใหม่ที่จะมองเห็น และมีหูใหม่ที่จะ
คอยรับฟังอย่างดี
(มงซินญอร์ ดร. วิษณุ ธัญญอนันต์ - เก็บเรื่องส�าคัญนี้ 
มาเพื่อการแบ่งปัน และไตร่ตรองสู่การปฏิบัติ)

แถลงการณ์ (ต่อจากหน้า 13)
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ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน 
หากไม่มีการกระท�า 

ก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว

(ยากอบ 2:17)

กองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์

อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ           5,000  บาท

คุณชาติชาย สราญภิรมย์                

  ท�าบุญอุทิศแด่วิญญาณในไฟช�าระ   200  บาท

คุณสกุลชัย หทัยนิรมล                 200  บาท

คุณวัลลา ผังลักษณ์

  อุทิศแด่วิญญาณในไฟช�าระ          200  บาท

คุณภัทรา แก้วจินดา                    200  บาท

คุณสุรีย์ ตันติอลงการ ท�าบุญ          600  บาท

  อุทิศให้

  มารีอา มักดาเลนา เง็กท้อ ประภารัศมี             

  ฟรังซิสเซเวียร์ นคร ชุ่มศรีพันธุ์  

  ยอห์น บอสโก ปรีดา ซาเวียร์

“ลูกหลาน” อุทิศให้

  มารีอา สมใจ จันทรสุขสันต์          500  บาท

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ท�าบุญ       5,000  บาท

 ส�าหรับท่านที่ประสงค์จะสมทบกองทุนฯ  

เช็คสั่งจ่าย การพมิพ์คาทอลกิ หรือโอนเงนิเข้าบญัชี

ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์  

ธนาคารทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 

186-2-01976-5  

 (หมายเหตุ เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้ง 

ให้ทราบด้วย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 

โทรสาร 0-2681-5401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงิน 

ให้ท่านด้วยความขอบพระคุณ)

 สาส์นมหาพรตปีนี้มีความเด่นเป็นพิเศษ 

ที่ประเด็นรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “เพราะ

สรรพสิ่งต่างก�าลังรอคอยอย่างกระวนกระวาย เพื่อ

พระเจ้าจะได้ทรงบันดาลให้บรรดาบุตรของพระองค์

ปรากฏในพระสิริรุ่งโรจน์ (รม 8:19) สมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญชวนเราให้เดินทางเข้า 

สู่มหาพรตและปัสกาโดยเข้าใจว่า ชีวิตของเราต้อง

สอดคล้องกับพระคริสตเจ้า หากเราด�าเนินชีวิตดัง

บุตรของพระเจ้า ย่อมเชื่อฟังบัญญัติของพระองค์ที่ 

จารึกในจิตใจและในธรรมชาติ และธรรมชาติก�าลัง

กระวนกระวายรอการไถ่กู้ “เราได้รับประโยชน์จาก

สิ่งสร้างโดยอาศัยการร่วมมือในการไถ่กู้ของสิ่งเหล่านี้ 

ด้วย...ทุกคนที่ได้รับพระหรรษทานแห่งพระธรรม 

ล้�าลึกปัสกาแห่งพระคริสตเจ้าจะได้ประสบความส�าเร็จ

แห่งการไถ่กู้ของกายมนุษย์นั่นเอง เมื่อความรักของ

พระคริสตเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักบุญทั้งจิตใจ 

กายและวิญญาณ พวกเขาก็ถวายการสรรเสริญแด่

พระเจ้า อาศัยการสวดภาวนา พิศเพ่ง และศิลปะ  

พวกเขายังรวมสิ่งสร้างอื่นๆ ในการแซ่ซ้องสรรเสริญ

ของพวกเขาด้วย” (สาส์นมหาพรต ข้อ 1) เช่น เพลง

สรรเสริญแห่งสรรพสัตว์ของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี 

บาปได้ท�าลายมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ด้วย

ความโลภไม่รู้จักพอ ความอยากที่ไม่มีวันจบสิ้น “หาก 

เราไม่มุ่งหน้าไปยังปัสกาซ่ึงเป็นขอบฟ้าใหม่แห่งการ

เสด็จกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า  จิตตารมณ์ที่แสดง 

ออกในค�าพังเพยที่ว่า “ข้าพเจ้าต้องการทุกอย่าง และ

ต้องการเดี๋ยวนี้” และ “มากเกินไปก็ยังไม่พอ” ก็จะมี

อ�านาจเหนือเรา...บาปท�าให้มนุษย์ถือว่า ตนเองเป็น

พระเจ้าแห่งการสร้าง เห็นตนเองเป็นเจ้านายสูงสุด

ที่จะใช้มันไม่ใช้ตามพระประสงค์ของพระผู้สร้าง แต่

เพื่อผลประโยชน์ฝ่ายตน ท�าให้เกิดความเสียหายแก่

สรรพสัตว์อื่นๆ  (สาส์นมหาพรต ข้อ 2) 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญชวน

ให้เราแสวงหาอ�านาจการเยียวยาของการเป็นทุกข์

เสียใจ การกลับใจและการให้อภัย ต่อบาปที่มนุษย์

ได้ท�าร้ายท�าลายสิ่งสร้างและส่งผลกระทบไปท�าลาย

มนุษย์ด้วยกันเอง เม่ือบรรดาคริสตชนและทุกคนต้ังใจ

เดินสู่ “มิติ” ที่เป็นการกลับใจ  “เทศกาลมหาพรต

เป็นเครื่องหมายคล้ายศีลแห่งการกลับใจนี้ เชิญชวน

ให้คริสตชนต้อนรับพระธรรมล้�าลึกปัสกาอย่างด่ืมด่�า

และเป็นรูปธรรมในชีวิตส่วนตัว ในครอบครัว และใน

ชีวิตสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งด้วยการจ�าศีล สวด

ภาวนา และการท�าบุญให้ทาน (สาส์นมหาพรต ข้อ 3)

 ขอให้เทศกาลมหาพรตปีนี้เป็นการน�าความ

หวังของพระคริสตเจ้าไปไถ่กู้สิ่งสร้างให้เป็นอิสระ   

จากเคร่ืองพันธนาการของบาปท่ีน�าไปสู่ความเส่ือม 

ไตร่ตรองมองสาส์น (ต่อจากหน้า 19)

และได้ รับอิสรภาพอีกทั้ งศักดิ์ ศรีของสิ่ งสร้ า ง 

อันรุ่งโรจน์แห่งบุตรของพระเจ้า

“ขยะเป็นทาน” ของคาริตัสกรุงเทพฯ  เป็น

ตัวอย่างวิธีการรณรงค์มหาพรตที่ เสนอเชิญชวน 

ให้สัตบุรุษได้รวบรวมขวดน้�าพลาสติก กระดาษ ฯลฯ 

มาบริจาคที่วัดเวลามาวัดวันอาทิตย์ แล้วขาย น�าเงิน

ที่ได้ไปสงเคราะห์คนยากไร้ในเขตวัด วัดต้นแบบคือ 

วัดนักบุญโธมัส สาธุประดิษฐ์ ได้รับความร่วมมือจาก

สัตบุรุษเป็นการน�าขยะท่ีขายได้มาให้จ�านวนมาก  และ

ได้รับปัจจัยท�าบุญมหาพรตเพิ่มขึ้น นอกจากที่เคย

รณรงค์ให้ออมเงินใส่กระปุกมหาพรตอย่างเดียว

“ขวดพลาสติกที่ท�าเป็นกระบอกมหาพรต” 

คาริตัสสังฆมณฑลได้มีความคิดสร้างสรรค์ น�าขวด

พลาสติกใสที่กินน้�าหมดแล้ว มาเจาะรูข้างขวดเพื่อ

ให้หยอดเหรียญและธนบัตรได้ ท�าให้กลายเป็นขวด

น้�าออมเงินมหาพรตที่เก๋ไก๋ บางแห่งได้ติดป้ายถึง 

คนยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงที่จะน�าเงินไปท�าบุญด้วย

มีการรณรงค์มหาพรตในวัดและชุมชน ใน

เทศกาลมหาพรต ระยะเวลา 40 วัน ส่วนในโรงเรียน 

จะเรียกว่า รณรงค์มหาพรตนอกเทศกาล  เพราะท�า

ในระหว่างที่เปิดเทอมช่วงปีการศึกษา และใช้เวลา

ตามที่ทีมรณรงค์มหาพรตของครูและเจ้าหน้าที่คาริตัส

สังฆมณฑลได้ร่วมมือรณรงค์ วางแผนร่วมกัน

ยังมีการท�าสื่อรณรงค์มหาพรต เช่น สื่อ

โปสเตอร์ แผ่นพับ ไวนีล สื่อภาพค�าดิจิทัลย่อยสาส์น

มหาพรตให้เข้าใจง่าย สื่อยูทูปประวัติความเป็นมา 

ของการรณรงค์มหาพรต สื่อไวนีลรณรงค์ ทั้งจาก 

ส่วนกลางแผนกพัฒนา (คพน) และส่วนท้องถิ่นของ

คาริตัสสังฆมณฑล 

รายงานโดย คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย 

แผนกพัฒนา (คพน)
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น�้ำหนักชีวิต

	 ต้องยอมรับว่า	 ช่วงสัปดาห์ที่กำาลังจะผ่านไป	 ผมควรจะเปลี่ยนชื่อเป็น

คุณพ่อประชุม	 เพราะก่อนจะเขียนบทความนี่นั่งไล่เปิดภาพกิจกรรมที่ผ่านมา	 

มีแต่ภาพนั่งประชุมกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้	 หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้	 นอกจากจะ 

ประชุมอย่างท่วมท้นล้นชีวิตแล้ว	 ยังกำาลังต้องเดินทางไปประชุมกันอีกในสัปดาห์ 

ที่	 2	ของเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้	 ใครบางคนไม่ชอบการประชุมบอกว่า	 เสียเวลา	

แต่เราก็ไม่สามารถท่ีจะเลื่อนผ่านการประชุมไปได้ถ้าเราจะต้องทำางานทำาการ	

และทำาอย่างจริงจังให้เกิดผล

	 ในการประชุมบางการประชุมก็ดีหน่อย	 จากฝ่ายต้องเตรียมหัวข้อหรือ

เรื่องราวการประชุมก็กลายเป็นไปนั่งฟัง	 บางกลุ่มประชุมก็ตั้งใจมากเป็นพิเศษ

หน่อย	 บางกลุ่มประชุมก็เร่ือย	 ๆ	 ได้	 การไปร่วมจึงง่ายกว่าการจัด	 บางการไป

ร่วมก็ได้ความรู้ดี	 ที่เวทีหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสไปร่วม	 เป็นเรื่องของสื่อ	 และเป็น

พิเศษเป็นเวทีสื่อศึกษา	ในหมวดของงานวิจัย

	 มี ผู้วิจัยบางท่านเล่าเรื่องของการถูกคุกคามโดยส่ือของวัยรุ่นได้ 

น่าสนใจ	 เขาเล่าว่า	 มีการปลอมแปลงพวกสื่อโซเชียลมีเดีย	 แบบว่าปลอมเป็น 

สาวฮอตของโรงเรียน	 ระดับดรัมเมเยอร์ของโรงเรียน	 เธอเป็นดาว	 และเธอก็

เข้าไปคุยกับหนุ่ม	 ๆ	 นักเรียนผู้ชายบางคน	 คุยไปคุยมาก็เริ่มคุยใต้สะดือ	 และ

ในที่สุดก็ขอภาพลับของผู้ชายเหล่านั้นที่คุย	 ไม่เพียงคนเดียวที่โดน	 ผู้ชาย

ในโรงเรียน  3-5	 คนตกเป็นเหยื่อ	 เมื่อผู้ล่าเปิดเผยตัว	 เขาไม่ใช่สาวฮอตคนนั้น	 

เขาคือหญิงต่างชาติที่ปลอมแปลงและพร้อมจะดูดเงินเป็นของแลกกับภาพลับ 

ที่จะไม่ถูกเปิดเผย	 ทีนี้ก็แย่เลยสิครับ  เด็กผู้ชายเหล่านั้นก็อาย	 ไม่กล้าบอกใคร	

จ่ายเงินไปเรื่อย	 จนไม่มีจะจ่ายแล้ว	 มีพฤติกรรมซึมเศร้าเปลี่ยนไปและในที่สุด 

ก็ต้องเปิดเผยความจริง

	 สื่อยังตามมาคุกคามกับการไม่รู้ จักแบ่งเวลาให้ลูกเติบโตไปตาม

ธรรมชาติ	 เด็กที่โตมากับโทรศัพท์มือถือ	 ย่อมมีพฤติกรรมไม่เหมือนที่โตมากับ

การวิ่งเล่นกับธรรมชาติ	โรงเรียนอาจจะดักทาง	แต่เด็กใช้ชีวิตปกติกับครอบครัว	

ฯลฯ	 ผมชอบเร่ืองท่ีผู้ทำางานวิจัยเล่าว่า	 เคยสงสัยไหมว่า	 เด็กกับคนชราใครใช้เน็ต	

หรือส่งไลน์มากกว่ากัน	ผมคิดว่าเด็กนะ	แต่คำาตอบคือพอ	ๆ	กัน	คุณเคยได้รับ

สวัสดีตอนเช้าจากผู้สูงอายุไหมล่ะ	 นั่นแหละใช่เลย	 แต่คำาตอบครั้งนี้ไม่เหมือน 

ในใจผม

	 ผู้วิจัยยังต่อไปอีกว่า	ตอนที่เราเห็นผู้สูงอายุส่งสวัสดีตอนเช้ามาบ่อย	ๆ	

เปลี่ยนสีมาตามวัน	หรือมาไม่เคยขาด	บางทีเรารู้สึกตลก	หรือรำาคาญ	แต่เมื่อไป

ถามผู้สูงอายุที่ส่ง	คนหนึ่งตอบว่า	“ผมส่งไปให้เพื่อน	เพื่อบอกกับพวกเขาว่า	ผม

ยังมีชีวิตอยู่นะ”	 จริงด้วย	 วันเวลาของผู้สูงอายุใครจะค้ำาประกันได้ว่า	 มันเหลือ

อีกนานแค่ไหน

	 คนเราให้น้ำาหนักกับอะไรเขาก็เจริญชีวิตแบบนั้น

	 ผมสังเกตบ่อย	 ๆ	 ว่า	 ความภูมิใจของพ่อแม่คือลูก	 ดังนั้น	 การส่งเสีย

ให้เรียนสูง	ๆ	การได้รับปริญญา	การได้งานที่ดีมีหน้ามีตา	การได้รับการยอมรับ	

หรือเลยเถิดไปเรื่องชีวิตครอบครัวของลูก	 จะได้ใครมาเป็นคู่ชีวิต	 จะทำาให้ลูก

ของฉันสบายหรือเปล่า	 จะรักลูกจริงไหม	 บางทีฟังไปเรื่อย	 ๆ	 ในประเด็นเรื่อง

การเลือกคู่ครอง	อาจสงสัยหรือนำาไปสู่คำาถามว่า	ตกลงใครแต่ง	แม่หรือลูก	ฯลฯ	 

ผู้สูงอายุจึงให้ค่ากับการมีชีวิตอยู่	 เพราะชีวิตอาจจะมีเวลาเหลือน้อยเต็มที	 พ่อ

แม่	 จึงให้น้ำาหนักกับลูกเพราะมุมหนึ่งคือ	 คนนี้ฉันเลี้ยงมา	 นี่คือผลงานที่เลอค่า	

เด็กๆ	 อาจจะให้น้ำาหนักกับเวลาเล่นซุกซน	 คนทำางานอาจให้น้ำาหนักกับความ 

สำาเร็จ	แล้วเราล่ะ	ในฐานะที่เป็นคริสตชน	เป็นลูกของพระเราให้น้ำาหนักกับอะไร

	 ในวันที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม	 ความตายมาเคาะประตู

เรียกเห็น	 ๆ	 ถนนเส้นนี้ปูไปสู่เส้นทางไม้กางเขนอยู่แล้ว	 อัครสาวกคุยกันเรื่อง

อะไร	 ตลอดเส้นทางนั้น	 ไม่ใช่เรื่องการไถ่บาปนะครับ	 แต่เรื่องใครจะใหญ่โตกว่า

กัน	 ในหัวของพวกเขาไม่ได้มีเรื่องคำาสอนเยี่ยงศาสนาแต่ในหัวพวกเขาคือ	 คนที่

ติดตามนี้	 จะนำาเขาไปสู่วิถีแห่งอำานาจ	 ดีหน่อยก็ความปรารถนาดีที่พวกเขาจะ 

ไถ่บ้านเมืองเขากลับสู่อิสระ	 แต่ถ้าอัครสาวกให้น้ำาหนักที่การตัดสินใจและวิถ ี

ในแบบพระเยซูล่ะ...

	 เราเข้าสู่เทศกาลมหาพรต	 ด้วยการโปรยเถ้าและคำาเตือนใจ	 ฝุ่นเถ้า

บางเบา	 เหมือนเขม่าควัน	อาจดูเลอะเทอะในทีแรก	แต่วันเวลาก็ชะล้างคราบดำา

เหล่านั้นออกไป	 ชีวิตที่เปื้อนฝุ่นแห่งการให้น้ำาหนักของการติดตามคำาสั่งสอน

ของพระเยซูเจ้า	เมื่อผ่านวันเวลาในโลก	ความทุกข์ทรมาน	หรือความยากลำาบาก	

ปานตาย	 ทุกเส้นทางชีวิตมันคือบททดสอบความเชื่อ	 และความแข็งแกร่งของ 

น้ำาหนักที่ฝากไว้กับความเมตตาของพระ	ต่อลูก	ๆ	คนหนึ่ง

	 ก้าวเดินต่อไป	 และสานต่อความดี	 เป็นศิษย์พระคริสต์ประกาศข่าวดีใหม่	

สร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์	 ที่มีแต่คนเห็นค่าของผู้อื่น	 และหมั่นสร้างสันติสุข 

ในทุกการก้าวเดิน	และทุกกิจกรรมที่เราจะทำาต่อ	ๆ	ไป

บรรณาธิการบริหาร
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แผนกพัฒนาสังคมจัดสัมมนาเชิงรุก 
“คาริตัส งานรักและรับใช้ ภาคปฏิบัติ” 
ในสังฆมณฑล เชื่อมโยงเครือข่ายคาริตัสสากล”
แผนกพัฒนาสังคม  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา กรรมาธิการ

ฝ่ายสังคม/คาริตัสไทยแลนด์ (Caritas Thailand) (อ่านต่อหน้า 14)

ไตร่ตรองมองสาส์นมหาพรต  2019
แผนกพัฒนา (คพน) ในคาริตัสไทยแลนด์ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เตรียมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม  2019  

ที่เรน่า รีสอร์ท เขาใหญ่ (Villa Reina Resort) (อ่านต่อหน้า 17)

อบรมพัฒนาศักยภาพทีมผู้นำาการอภิบาล
ด้วยการเยี่ยมเยียนระดับเขต ครั้งที่ 1  
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019 คณะกรรมการวิถีชุมชนวัด และทำางาน

กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิก (อ่านต่อหน้า 4)

“เยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านปูเต้อ และโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 
จ.ตาก” วันพุธที่ 24 มกราคม 2019  คุณพ่อพรชัย  วิลาลัย เจ้าอาวาส 

วัดพระมารดาขุนห้วยช่องแคบ จ.ตาก ร่วมกับนางสาววรินทร  เหมะ เป็น 

ผู้แทนสภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในกจิกรรม

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัและขาดแคลน จ.ตาก ซึง่จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม ร่วมกับองค์การศาสนา 5 ศาสนา ในกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและโรงเรียนที่ขาดแคลนเข้าพบเยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้าน 

ปูเต้อและโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียน
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

ตอนที่ 8 
กระดูก

คนละเบอร์

 ผมว่าในมุมหนึ่งภาพนี้ดูเลือดเย็นนะ เด็กหนุ่มคนหนึ่งกับศีรษะของ

ศัตรู  แต่ก็แน่ละ ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้น ถ้าไม่ใช่เขาก็เรา ความตายที่

ควรจะเลือกเรา ดันไปเลือกเขา เด็กหนุ่มร่างบอบบางกลับเอาชนะยักษ์ใหญ่  

ในมุมหนึ่งก็คือความสะใจ แต่ในมุมหนึ่ง เด็กหนุ่มคนนั้นก็ทราบดีว่า พระ อยู่ 

ข้างเขา เขาเอาชนะได้ไม่ใช่เหตุอื่น เขามากับพระล้วน ๆ

 ภาพนี้เป็นผลงานของ Guido Reni ปัจจุบันงานของเขาส่วนใหญ่ 

จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟด์ เขาใช้ชีวิตอยู่ที่โรมในช่วงเวลาสั้นๆ งานของเขา

เป็นงานในแบบยุคคลาสสิค การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของเสื้อผ้า เครื่องประดับ รวมทั้งสรีระต่าง ๆ ของบุคคลในภาพ

 คนจะสู้กับยักษ์คงเป็นเรื่องพิกล แล้วถ้าจะชนะด้วยแล้ว คงยากไปอีก

หลายเท่า ภาพยักษ์ในรูปนี้เหมือนเสือสิ้นลาย ในขณะที่ชายหนุ่มดาวิด ก็ไม่ใช่

มาแบบฟลุ้ค ๆ อย่างเดียว ในการต่อสู้ต้องมีความน่าจะชนะได้อยู่บ้าง ใครจะ

ออกมารบโดยพกพาความแพ้มาตั้งแต่คิด คนหนึ่งอาจรบด้วยอาวุธ และพลัง 

แต่อีกคนอาจรบด้วยปัญญา และพระพร

อาลัยรักคุณพ่ออีฟ มารีย์ เลอ เบซือ
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็น 

ประธานพิธีมิสซาปลงศพคุณพ่ออีฟ มารีย์ เลอ เบซือ (อ่านต่อหน้า 4)

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุข

สังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ

60 ปี แห่งการปฏิญาณตนเซอร์มารีย์ เซลิน

(อ่านต่อหน้า 15)


