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 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลป- 

วทิยา ในฐานะเป็นผูท้รงคณุวฒุใินทางศลิปวทิยา สาขาจรยิศาสตร์  แก่ศาสตราจารย์ 

กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิต

 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญซึ่งพระมหากษัตริย์

พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลซึ่งเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิในทาง

ศิลปวิทยา โดยได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

ประเทศชาติ

“ฉลองวัด” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง 

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 หลังพิธีพระคาร์ดินัลได้มอบธงโอกาส 

ฉลอง 350 ปี มิิสซังสยาม และเตรียมฉลอง 130 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ  

วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง ในปี 2020

“ฉลองวัด” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น 

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวดัพระแม่มหาการณุย์ นนทบรุ ี วนัอาทติย์ที่ 

10 กมุภาพันธ์ 2019 

“ฉลองวัด” พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานพิธี 

บูชาขอบพระคุณฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019 ติดตามข่าวสารของสังฆมณฑลได้ที่ http://

www.diokorat.in.th

“ฉลองวัด” พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธี

บูชาขอบพระคุณฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด สระบุรี วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 

2019 
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ร่องรอยของการเดินทางแสวงบุญ ประเทศมาเลเซีย วันที่สอง
Power of Love in Malaysia เชื่อมโยง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018  ตอนที่ 10

จัดโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  แบ่งปันโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

สักการสถานเซนต์แอนน์ (วัดหลังที่สอง) 

และวัดเซนต์แอนน์ (วัดหลังที่สาม)

 สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน ที่จริงแล้วทันที

ที่มาถึงบริเวณสักการสถานเซนต์แอนน์ พ่อและพี่น้อง

ส่วนหนึ่งได้เข้าไปสวดภาวนาที่วัดหลังที่ 2 ซึ่งปัจจุบัน

เป็นสักการสถานนักบุญอันนา เมื่อเดินเข้าไปกลางวัด 

เราพบที่ฝังศพคุณพ่อ Sorin พระสงฆ์ชาวฝรั่งเศส

คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) ผู้สร้างวัด

หลังนี้ในปี ค.ศ. 1888 คุณพ่อมาเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาส

ที่นี่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1883 และเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสที่นี่

เป็นเวลาถึง 15 ปี (ท่านสิ้นชีวิตเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 

ค.ศ. 1907 ซึ่งตรงกับวันฉลองนักบุญอันนา) สัตบุรุษ 

ที่นี่เรียกวัดหลังที่สองนี้ว่า “วัดหลังเก่า”

 ภายในสกัการสถานเซนต์แอนน์ (วัดหลงัทีส่อง) 

บรรยากาศเป่ียมด้วยความสงบ เป็นสถานทีแ่ห่งการสวด

ภาวนาอย่างแท้จริง มีพระรูปนักบุญอันนากับแม่พระ 

ในวัยเยาว์ตั้งอยู่ด้านหน้าพระแท่นทั้งสองด้าน มีสัตบุรุษ

มาจุดเทียนสวดภาวนาวอนขอพระพรจากพระเจ้าผ่าน

ทางค�าเสนอวิงวอนของนักบุญอันนา

 ด้านหลังพระแท่นเหนือตู้ศีลมีพระรูปนักบุญ

อนันาและแม่พระในวยัเยาว์ ด้านบนเป็นกระจกสทีีง่ดงาม

มีภาพเล่าถึงชีวิตของนักบุญอันนา บนสุดของภาพเป็น

ภาพนักบุญอันนาได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในสวรรค์ ตรง

กลางด้านซ้ายของภาพเป็นภาพนักบุญอันนาให้ก�าเนิด

แม่พระ และตรงกลางด้านขวาของภาพเป็นภาพนักบุญ

อันนาก�าลังจะสิ้นใจโดยมีครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ (พระเยซู

เจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ) คอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

เราใช้เวลาพอสมควรในการสวดภาวนาที่วัดแห่งนี้ และ

ในความสงบเราได้พบกับพระเจ้า พระบิดาผู้ใจดีที่พร้อม

ฟังค�าภาวนาของเราผ่านทางค�าเสนอวิงวอนของนักบุญ

อันนา

 วัดเซนต์แอนน์หลังที่สามเปิดเสกเมื่อวันที่ 

26 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 วัดหลังนี้ถูกสร้างในรูปทรง

ของกางเขนแบบกรีก (กางเขนที่ทุกด้านเท่ากัน) การ

ออกแบบวัดหลังนี้เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะ 

แบบโกธิคกับศิลปะแบบมาเล เซียซึ่ ง เป ็น ศิลปะ 

ท้องถิ่น หลังคาวัดถูกคลุมด้วยหลังคาอีกสามชั้นเป็น 

การออกแบบตามสไตล์ของศิลปะแบบมาเลเซีย หลังคา

สามชั้นหมายถึงพระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตร และ

พระจิต ซึ่งผู้แสวงบุญพร้อมใจกันมานมัสการพระองค์

ในบ้านของพระเจ้าหลังนี้ มีโมเสคสวยๆ เป็นศิลปะ 

สมัยใหม่อยู่บนจั่วประตูทางเข้าวัดทั้ง 4 ด้าน ประตู

ทางทิศใต้เป็นโมเสคภาพการเสด็จมาของพระจิตเจ้าต่อ

บรรดาอัครสาวก 12 องค์และแม่พระ ที่ศูนย์กลางของ

ภาพเราจะเห็นภาพนักบุญเปโตรและกุญแจสองดอกท่ี

ท่านครอบครอง อันหมายถึงอ�านาจเหนือทั้งบนสวรรค์

และแผ่นดินที่พระเยซูเจ้าประทานให้แก่ท่าน ประตูทาง 

ทิศเหนือเป็นโมเสคเรื่องการบังเกิดของพระเยซูเจ้า 

พร้อมทั้งนายชุมพาบาลที่มานมัสการพระองค์ รายล้อม

ด้วยอัครเทวดามีคาเอล คาเบรียล และราฟาเอล

 ประตูทางทิศตะวันออกเป็นโมเสคเร่ืองการ

ประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าที่บันทึกไว้ในพระวรสาร 

3 เรื่องคือ ตรงกลางภาพเป็นเรื่องการเทศนาบนภูเขา 

ทางด้านซ้ายเม่ือเรามองไปที่ภาพเป็นภาพท่ีพระเยซู

เจ้าทรงสอนอาจารย์และผู้อาวุโสชาวยิวที่พระวิหารกรุง

เยรูซาเล็ม และทางด้านขวาเป็นภาพพระเยซูเจ้าทรง

สนทนากบัหญงิสาวชาวสะมาเรยี ประตทูางทศิตะวนัตก 

เป็นโมเสคภาพนักบุญอันนา แม่พระ และพระเยซูเจ้า

 เราเดินเข้าไปในวัด สิ่งแรกที่เราพบทางซ้ายมือ 

คือ อ่างล้างบาป เหนืออ่างล้างบาปเป็นภาพโมเสค 

พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากนักบุญยอห์นที่แม่น�้า

จอร์แดน ใกล้ๆ กับอ่างล้างบาปจะตั้งเทียนปัสกาเพื่อ

จดุขณะท�าพธีิโปรดศลีล้างบาป และพระสงฆ์จะต่อเทยีน

ที่จะมอบให้พ่อแม่ทูนหัวจากเทียนปัสกาครับ

 พระแท่นมีความยาว 2.5 เมตร กว้าง 1 เมตร 

และสูง 1 เมตร ด้านหน้าพระแท่นประดับด้วยโมเสค

ภาพอาหารค�่าม้ือสุดท้าย สื่อความหมายถึงพระแท่น

บูชาว่าเป็นโต๊ะอาหารที่พระเจ้าทรงหล่อเลี้ยงเราด้วย 

ศลีมหาสนทิ พระแท่นนีบ้รรจุพระธาตุกระดกูของนกับญุ

โทมัส อัครสาวก ผู้มีความสงสัยเรื่องการกลับคืนชีพ

ของพระเยซูเจ้า เป็นความตั้งใจของผู้สร้างวัดหลังนี้ที่

ขอพระธาตุนักบุญโทมัสมาบรรจุที่พระแท่นแห่งนี้ เพื่อ

สอนเราว่าบางครั้งเราอาจจะมีความสงสัยในความเชื่อ

ของเรา แต่ทุกครั้งเมื่อเราได้พบกับพระเยซูเจ้าในพิธี

มิสซา เราจะได้รับความเชื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เหมือน

กับที่ท ่านนักบุญโทมัสได้รับเมื่อพบกับพระเยซูเจ ้า 

ผู้กลับคืนชีพ

 บรรณฐานเป็นท่ีประกาศพระวาจาของพระเจ้า 

ประดับด้วยโมเสคสองค�าแรกของชื่อพระคริสตเจ้า 

หรือคริสตอสในภาษากรีก คือ ตัวอักษรคี (X) กับโร 

(p) และต่อด้วยต้นและผลองุ่น พระองค์เคยทรงสอน

ว่าพระองค์ทรงเป็นเถาองุ่นแท้ และผู้ที่ฟังพระวาจาของ

พระเจ้าจะเติบโตทางชีวิตจิต เหมือนกิ่งองุ่นที่ยึดติด

กับเถาองุ่นแท้คือพระเยซูเจ้า ตู้ศีลถูกออกแบบให้เป็น

เหมือนบ้านตามวัฒนธรรมท้องถ่ินของชาวมาเลเซีย  

ให้ความหมายว่าตู ้ศีลเปรียบเหมือนบ้านที่ประทับ 

ของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท และทางด้านซ้ายของ 

พระแท่นเมื่อหันหน้าเข้าหาพระแท่นมีพระรูปของ

นกับญุอนันาพร้อมท้ังพระธาตุของท่าน  ซึง่เป็นเป้าหมาย

ที่พวกเราไปแสดงความเคารพหลังจากจบมิสซาแล้ว

 เราอิ่มใจท่ีได ้มาแสวงบุญท่ีสักการสถาน 

เซนต์แอนน์แห่งนี้ พร้อมทั้งคิดว่าถ้ามีโอกาสเราคงได้

มาเยี่ยมคุณยายกันใหม่...

 ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า
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อาลัยรัก (ต่อจากหน้า 20)

ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมิสซา 

ปลงศพมารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ โดยม ี

พระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษร่วมไว้อาลัยจำานวน

มาก ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 

7 กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าวีระ ได้เทศน์ให้ข้อคิดว่า “ชีวิตเป็น

พระพรของพระเจ้าที่มอบให้กับเรา บุตรและธิดาต้อง

เคารพพระเจ้า วันนี้เราพร้อมใจกันมาร่วมพิธีและสวด

ภาวนาอุทิศให้กับมารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ และ

ได้ร่วมฟังพระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสกับเราในวันนี้ว่า 

ชีวิตเป็นพระพร

วันนี้เราเห็นว่ามีดอกไม้จ�านวนมาก อาจเป็น 

เพราะความรักของพวกเราที่มีต่อคุณนวลละออ พวกเรา 

อาจจะตระหนักดีว่า เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ปีท่ีแล้ว 

พวกเราหลายคนก็มาร่วมพิธีมิสซาปลงศพของยวง  

บัปติสตา เกษม ทรัพย์เจริญ ซึ่งพ่อคิดว่า นั่นเป็น

ความเคารพรักของพวกเราที่มีต่อคุณเกษม และคุณ 

นวลละออ ตลอดจนลูกๆ หลานๆ ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์

นักบวช และพ่ีน้องทุกคนท่ีมาชุมนุมกันในวันน้ี 

พ่อเห็นดอกไม้ที่งดงามเหล่านี้ ซึ่งพ่อก็เชื่อว่า

เป็นดอกจริงทุกดอก และพ่ออยากจะเปรียบว่า พี่น้อง

และท่านผู้มีเกียรติทุกคนที่มาร่วมกันอยู่ที่นี่ น่าจะเป็น

ย่ิงกว่าดอกไม้ ท่ีจะท�าให้สมาชิกในครอบครัวทรัพย์เจริญ

ได้มีก�าลังใจ

พ่อฟังบทอ่านที่ลูกชายของคุณนวลละออ

ได้อ่าน พ่อรู้สึกประทับใจมาก เพราะว่า เขาอ่านด้วย

ความรู้สึกที่ในพระคัมภีร์นั้นมีความหมายจริงๆ จากบท

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย แท้ที่จริงๆ 

ก็ไม่ใช่เฉพาะถึงชาวกาลาเทียเท่านั้น แต่ว่าถึงเราแต่ละ

คนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ 

ประโยคแรกในบทอ่านบอกว่า ‘ไม่มีใครที่จะ

หลอกพระเจ้าได้’ จริงๆ แล้วพระเจ้าไม่หลอกเรา แต่

พระเจ้าอยากจะให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ ในชีวิตนี้ และชีวิต

หน้า อย่างมีสันติสุข 

พ่อยังคิดถึงเรื่อง 2 เรื่อง ในภาคเหนือ ที่

เชียงใหม่ เรื่องแรกมีอยู่ครอบครัวหนึ่ง ซึ่งผู้เป็นแม่นั้น 

อายุมากแล้ว เขาโทรศัพท์มาหาพ่อ เขาอยากจะสร้าง

วัดพระหฤทัยฯ สักหลังหนึ่ง บอกตรงๆ เลยว่า การจะ

สร้างวัดนั้นคงไม่สามารถจะสร้างได้ พ่อคงไม่ต้องบอก 

จ�านวนเงินว่าเท่าไร แต่ที่สุดแล้วคุณป้าก็บอกว่าตัวป้า

เอง ไม่น่าส่งลูกเรียนสูงๆ เลย เพราะว่าเวลาลูกเรียนสูงๆ 

แล้วก็ไปท�างานต่างประเทศกันหมด ป้าก็เลยรู้สึกว่า  

ป้าคิดผิดที่ส่งลูกเรียนสูงๆ แล้วมีลูกมีหลานก็ไปท�างาน 

ไปอยู่ต่างประเทศ นานๆ ถึงจะมีโอกาสกลับมา 

แล้วป้าก็ถามพ่อว่า พระคุณเจ้ามีเด็กผู้หญิง

สักคนหนึ่งไหมอยากจะให้ไปอยู่ที่บ้าน จะได้อยู่ด้วยกัน 

ตลอด 24 ชั่วโมง 

ที่พ่อเล่าเรื่องนี้เพื่อเป็นประเด็นว่า การส่งลูก

เรียนสูงๆ นั้น พ่อก็ว่าดี แต่ว่าการที่เราจะมาดูแลพ่อ 

แม่ของเราน้ันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ วันนี้พ่ออยากให้ 

พี่น้อง ซึ่งบางคนท�าอยู่แล้ว เพราะว่าเราต่างคนต่างก็

มีพ่อแม่เพียงคนเดียว การที่เราปรนนิบัติ ดูแลเอาใจใส่ 

โทรศัพท์ ทักทาย ช่วยเหลือ เวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็น

พระพร

มีอีกครอบครัวหนึ่งที่พ่อประทับใจ ในช่วงที่

พ่อขึ้นไปสังฆมณฑลเชียงใหม่ เมื่อประมาณ 9 ปีที่แล้ว 

พ่อมีโอกาสได้รับเชิญไปร่วมประชุมกับกลุ่มพระเมตตา 

พ่อสังเกตเห็นมีผู้ชายคนหน่ึงอายุมากแล้วประมาณ 

80 ปี พ่อเห็นที่ศีรษะของเขามีรอยผ่าตัด เป็นรอยบุบ

เข้าไป พ่อก็ถามว่า ท�าไมถึงเป็นอย่างนี้ เขาก็เล่าให้ฟัง

ว่า เขาได้รับการผ่าตัด ซึ่งตอนนั้นเกือบจะเสียชีวิตแล้ว 

แต่พอผ่าตัดแล้ว ก็ท�าให้มีชีวิตดีขึ้น เขาบอกว่า ชีวิตนี้

เป็นชีวิตใหม่ เป็นพระพรของพระเจ้า เขาเข้าวัดเกือบ

ทุกวัน ทั้งสามีและภรรยา ทั้งคู่อายุประมาณ 80 ปี 

แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือ ลูกชายของเขาเป็น 

นักบิน มีอาชีพเป็นนักขับเครื่องบิน แล้วเขาก็ลาออก 

จากงานนั้น แล้วมาดูแลปรนนิบัติบิดา พอระยะหลังๆ  

ซึ่งจริงๆ พ่อได้ฟังแค่นี้พ่อก็รู้สึกทึ่ง พ่อถามเขาว่าลูกที่ 

ขับเครื่องบินได้รับเงินเดือนสักกี่หลัก เขาบอกว่าได้ 6  

หลัก ยิ่งกว่านั้นระยะหลังๆ ลูกชายคนนี้นอกจากจะ 

ขับรถรับส่ง และดูแลบิดามารดาให้ได้มาวัดทุกอาทิตย์ 

รวมถึงมาวัดวันธรรมดา แต่ที่สุดแล้วลูกของเขาก็กลาย

มาเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ เขาก็เป็นประจักษ์พยานชีวิตว่า 

การดูแลพ่อแม่อย่างดี โดยที่เรื่องเงินทองไว้ทีหลัง แต่

ว่าพ่อแม่นั้นเรามีคนเดียว เราต้องเอาใจใส่ดูแล ซึ่งพ่อ

เข้าใจว่ามีพี่น้องหลายคนที่ปฏิบัติอย่างนี้อยู่แล้ว ก็ขอ

ให้ก�าลังใจ

จากบทอ่านท่ีเราฟัง ท่ีบอกว่า ‘เราหลอกพระเจ้า

ไม่ได้ พระเจ้าทรงมีความรักต่อเรา’ และจากประวัติของ 

พระเยซูเจ้านั้น ทรงมีพระชนมายุเพียง 33 พรรษา 

พระองค์เริ่มท�างานตอนอายุ 30 ปี คือเพียง 3 ปีเท่านั้น 

แต่ว่าพระพร ความเชื่อ  ความศรัทธานั้นมีมาถึงพวกเรา 

จนถึงทุกวันนี้ และมาถึงที่นี่ส�าหรับพวกเราคนไทย 

พ่อเคยคิดค�าถามหนึ่งว่า แม่พระนั้นมีชีวิตอยู่

จริงๆ เท่าไร ที่พ่อคิดอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณนวลละออ  

มีนามนักบุญมารีอา เข้าใจว่าคือแม่พระ และพ่อเองก็รัก 

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เหมือน 

พี่น้องทุกคน และสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล 

ที่ 2 เคยตั้งปีแม่พระ ตอนก่อนจะฉลองปี ค.ศ. 2000 

ประมาณ 14 ปี ซึ่งก็คือ ค.ศ. 1987 และการแต่งงาน

ของคนสมัยโน้น ย้อนไปประมาณ 2000 ปีที่แล้วนั้น 

เขาก็แต่งงานตอนอายุประมาณนี้ เพราะฉะนั้น แม่พระ

ต้องมีอายุแก่กว่าพระเยซูเจ้า คือ เอาอายุ 33 แล้วบวก

ไปอีก 13 หรือ 14 ปี ก็เท่ากับว่าประมาณ 47-48 ปี

ต่อจากนั้นในพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงอีกเลย แม่พระนั้น 

มีชีวิตถึงเมื่อไร แต่เราเข้าใจว่า นักบุญโยเซฟ สิ้นใจก่อน  

ตามธรรมประเพณีที่เราทราบดี และเพราะว่าในช่วงเวลา 

ท่ีพระเยซูเจ้าเทศน์สอน หรือตอนท่ีพระเยซูเจ้าส้ินพระชนม์

ที่เชิงกางเขนมีเพียงแต่แม่พระ และนักบุญยอห์นศิษย์ที่

พระองค์ทรงรักเท่านั้น 

ชีวิตของเราจะยืนยาวเท่าไรน้ัน น่ันก็เป็นพระพร

ของพระเจ้า ทั้งคุณเกษมและคุณนวลละออ สมาชิก 

ในครอบครัวทรัพย์เจริญ มีพระพร และพวกเราจะมีชีวิต

อยู่เท่าไรไม่ส�าคัญ แต่ว่าที่ส�าคัญคือพระเจ้ารักเรา และ

จากข้อความในพระคัมภีร์วันนี้เตือนใจเราจริงๆ พ่อ

อยากให้ทั้งตัวพ่อเอง และทั้งพี่น้อง บรรดาลูกหลานได้

มีก�าลังใจ ที่เรามารับฟังพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ว่า  

พระเจ้ารักสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น 

เป็นพระพรส�าหรับผู้ที่รักพระองค์ 

ค�าว่า สวรรค์ ที่อธิษฐานภาวนาแล้วเรามีความ

เชื่อ ในหนังสือค�าสอนส�าหรับเยาวชน (You Cat) บอก

ว่า สวรรค์คือห้วงเวลานิรันดรแห่งความรัก ไม่มีสิ่งใด 

แยกเราออกจากพระเจ้าได้อีกต่อไป ดวงวิญญาณของ

เรารักและแสวงหาพระองค์มาตลอดชีวิต เราจะมีความ 

ช่ืนชมยินดีในพระองค์ และพบกับพระองค์ รวมท้ังบรรดา

ทูตสวรรค์ และนักบุญทั้งหลายผู้ศักดิ์สิทธิ์ตลอดไป

นักบุญทั้งหลายผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้น หมายถึงนักบุญ 

ทั้งหลายที่ได้รับการแต่งตั้ง พระศาสนจักรรับรอง และ

พระศาสนจักรที่แม้ไม่ได้รับรองแต่พวกเราก็ทราบว่าใคร

เป็นใคร และเราก็รู้ว่าพ่อแม่ของเราหรือญาติพี่น้องของ

เราทุกคนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ แม้ว่าเรามีพิธีเป็นพิเศษ 

ให้กับมารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ แต่ใจของเราก็

คิดถึงครอบครัวของเราได้”

มารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ เจ้าของบริษัท  

พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จ�ากัด (สีวูดเทค สีย้อมไม้วูดเสตน  

เคมเกลซ) ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนงานของพระศาสน- 

จักรในหลายๆ ด้าน รวมทั้งการพิมพ์คาทอลิก อุดมสาร

และอุดมศานต์ 

มารีอา นวลละออ  เกิดวันที่ 27 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2487 เป็นบุตรคนที่ 6 ในจ�านวนพี่น้อง 7 คน  

ของคุณปุ่น และคุณลำาพูน โรจนสุธี จบการศึกษา  

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค กรุงเทพฯ และสมรสกับยวง  

บัปติสตา เกษม ทรัพย์เจริญ มีบุตร-ธิดา 6 คน  

คุณนวลละออ ถึงแก่กรรมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  

รวมอายุ 74 ปี มีพิธีมิสซาปลงศพที่วัดพระมหาไถ่  

ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ แล้วเคลื่อนศพไปฝังที่สุสาน 

วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
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24 กุมภาพันธ์ 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาทรงสรุปการประชุมสุดยอดเรื่องการ

ล่วงละเมิดโดยทรงเรียกร้องให้เกิดการร่วมใจขับเคลื่อน

จากพระศาสนจักรเพ่ือยุติอาชญากรรมน้ี ตรัสอย่างเศร้า

พระทัยตอนหนึ่งว่า “พ่อขอร้องอุทธรณ์อย่างจริงใจเพื่อ 

สู้จนสิ้นลมต่อต้านการล่วงละเมิดต่อผู้เยาว์ทั้งเรื่อง

ละเมิดทางเพศและทางด้านอื่นทุกด้าน ต่อทุกภาคส่วน

ที่มีอ�านาจปกครองและต่อบุคคลทุกคน เพราะเราก�าลัง

จัดการกับอาชญากรรมที่น่ารังเกียจซ่ึงจะต้องลบล้าง 

ให้สูญสิ้นไปจากใบหน้าของโลกนี้”

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปิดการประชุมสุดยอด

ด้วยยุทธศาสตร์ 8 ประการซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมา

จากค�าแนะน�าการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก

ขององค์กรสุขภาพโลก

 พระองค์ทรงเตือนพระสังฆราชเป็นอันดับแรก 

ให้เลิกคิดว่าการปกปิดเรื่องการล่วงละเมิดเป็นการ

ปกป้องชื่อเสียงของพระศาสนจักร ตรัสตอนหนึ่งว่า  

“ดังน้ัน การเปล่ียนทัศนคติจึงจ�าเป็นต้องก�าจัดการป้องกัน

ตนเองและปฏิกิริยาปกป้องสถาบัน ; ติดตามเรื่องราว

อย่างสุดใจ เด็ดเดี่ยว เพื่อความดีของสังคมโดยให้ความ

ส�าคัญล�าดับแรกสุดไปที่เหยื่อผู้ถูกล่วงละเมิดในทุก 

มโนส�านึก”

l การรวมมาตรการอื่นเข้ามาก็ไม่อาจกลบปิดการ

ล่วงละเมิดไว้ได้ ยังต้องการมอบกรณีกระท�าผิดให้กับ

พระสันตะปาปาทรงประกาศยุทธศาสตร์

8 ประการเพื่อหยุดการล่วงละเมิด

ศาล เยียวยาความเลวร้ายที่ได้ท�า ปรับปรุงการเลือกสรร

คนและการอบรมเตรียมผู้สมัครเพื่อเป็นพระสงฆ์ ตรัส

ตอนหนึ่งว่า   “(ตัวแปรเสริม)ท�าหน้าที่เป็นกฎเกณฑ์และ 

ไม่อาจเป็นมาตรการชี้วัดอะไร ไม่มีการล่วงละเมิดใดที่ 

จะกลบปิดไว้ได้ (อย่างเช่นที่เราท�าหลายๆ กรณีในอดีต)  

หรือจะไม่เป็นเรื่องที่ไม่ฉกรรจ์พอที่จะไม่ต้องใส่ใจ 

เพราะว่าการปกปิดเรื่องการล่วงละเมิดมีแต่เข้าทาง 

ผีปีศาจและเพิ่มระดับความอื้อฉาวมากยิ่งขึ้น”

l ระหว่างเนื้อหาค�าปราศรัยของพระสันตะปาปา 

พระองค์ทรงเปรียบการล่วงละเมิดกับการที่น�ามนุษย์

มาเผาบูชายัญ พระองค์ยังทรงเสียใจที่ปรากฏการณ์นี ้

แผ่เข้าไปในบรรยากาศของครอบครัว การศึกษาและ

การกีฬา พระสันตะปาปาตรัสด้วยว่าประเด็นเรื่องนี ้

ยิ่งร้ายแรงมากขึ้นในพระศาสนจักรเพราะมันขัดแย้ง 

ตรงข้ามกับอ�านาจสั่งสอนศีลธรรมและความน่าเชื่อถือ

ทางจริยธรรม

15 กุมภาพันธ์ 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ในขณะที่การประชุมสุดยอดเรื่องการล่วงละเมิดทาง

เพศจะจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พระสันตะปาปา

หนทางดีที่สุดที่จะช่วยผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
ตามคำาชี้แนะของสำานักวาติกันและผู้แทนองค์การสหประชาชาติ

ทรงขอให้บรรดาพระสังฆราชท่ัวโลกได้พบปะกับผู้ถูก

ล่วงละเมิด พระองค์ทรงให้แบบฉบับชี้ให้เห็นว่าการฟัง 

เป็นหนทางที่จะร่วมประสบการณ์ความเจ็บปวดกับ

พวกเขาและเป็นจุดเริ่มหนทางการเยียวยากันทั้งสอง

ฝ่าย  ณ ที่ประชุมมหาวิทยาลัยเกรโกรเรียน กรุงโรม 

คุณพ่อฮันส์ โซลล์เนอร์ ตัวแทนผู้จัดประชุมสุดยอดจาก

คณะกรรมการสันตะส�านักเพื่อการปกป้องผู้เยาว์และ

ตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติยืนยันว่าน่ีเป็นวิธีท่ีดี 

ที่สุดเพื่อช่วยให้ผู้ถูกกระท�าสามารถก้าวไปข้างหน้า 

ต่อไปได้

  “ส�าหรับตอนนี้ การรับฟังเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิด 

ทางเพศน้ันเป็นส่ิงท่ีส�าคัญสูงสุด เม่ือคุณรับฟังในลักษณะ

ที่คุณก�าลังร่วมรับความเจ็บปวด ความโกรธ โมโห  

หลั่งน้�าตาและความหวังของผู้ทุกข์ทรมานซึ่งคุณไม่มี

วันรู้ซึ้งได้เท่ากับเขา”

 มาร์ธา ซานโตส ไปส์ ตัวแทนองค์การ

สหประชาชาติหน่วยงานการกระท�ารุนแรงต่อเด็ก เสริม

ว่า   “ส่ิงแรกคือต้องพูดเร่ืองน้ัน คุณรู้ว่าในการเป็นมนุษย์

ก็คือสามารถถ่ายทอดข่าวสารที่ไม่สามารถรับไว้ได้  

และข่าวสารเกี่ยวกับคนที่สามารถท�าสิ่งเหล่านั้น อ่าน

ข่าวสารนั้นให้ครอบครัวฟัง ให้สังคมฟัง ช่วยเหลือ 

พวกเขาให้เข้าใจว่าไม่ว่ารูปแบบใดของความรุนแรงซึ่ง 

ไม่อาจรับได้ พวกเขาสามารถรายงานออกมา สามารถ 

ค้นหาว่าท�าอย่างไรพวกเขาจะสามารถน�าเอาประสบการณ์

บาดแผลความเจ็บช้�ามาเป็นความรู้และเริ่มกระท�า

คุณพ่อฮันส์ โซลล์เนอร์ 
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

เขาก็เป็นเด็กดีอยู่นะ
“ขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้น ลักษณะของพระพักตร์

เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้า”  (ลูกา  9:29)

 เมื่อเราได้คิดถึงลูกชายหรือลูกสาวของเราก�าลังลงแข่งขันกีฬาสี

ประจ�าปีที่โรงเรียน เราก�าลังมองเขาและให้ก�าลังใจพวกเขาที่ข้างสนาม เราเห็น

ถึงความตั้งใจและความสามารถของเขาในการแข่งขัน เรามองเห็นถึงความ 

มุ่งมั่นอย่างหนักเพื่อที่เขาจะได้พัฒนาศักยภาพของเขาให้ดีขึ้น เรามองเห็นถึง 

ความเสียสละในขณะเล่นกีฬากับเพ่ือนร่วมทีม และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ท�าให้ทีมลูกของเราได้ชัยชนะจากเกมการแข่งขันนั้น เราอาจจะได้ยินค�าพูดที่

คอยให้ก�าลังใจหรือค�าพูดที่สร้างพลังในยามที่ทีมลูกของเราอยู่ในสถานการณ์

คับขัน หรือเราอาจจะสัมผัสถึงความมีน�้าใจนักกีฬาต่อฝ่ายตรงข้ามไม่ว่า 

พวกเขาจะชนะหรือแพ้ก็ตาม

 เราอาจจะมีค�ากล่าวสนทนาบนโต๊ะอาหารในครอบครัวของเรา ที่คอย

ให้ก�าลังใจในยามที่พวกลูกท้อแท้ หรือกลัวกับการตัดสินใจในชีวิต พวกเขา

อาจจะมีค�าขอร้อง หรือออดอ้อนเมื่ออยากให้เราซื้อของบางอย่างให้เขา หรือ

ขออนุญาตให้พวกเขาไปเท่ียวกับเพ่ือน ๆ และสัญญากับเราว่าจะเป็นเด็กดี 

ไม่เถลไถล ออกนอกลู่นอกทาง

 เราอาจจะยินดีในความส�าเร็จของลูก เมื่อเขาเรียนจบ ได้มีหน้าที่ 

การงานที่ดี เขาสามารถออกไปสร้างครอบครัว นี่คือความหวังที่พ่อกับแม่

อยากจะให้ลูก ๆ มีชีวิตที่ดีและมีความสุข

 เราอาจจะภมิูใจท่ีสดุเมือ่ได้ยนิคนอ่ืน ๆ เพือ่นบ้านของเรา เพ่ือนสนทิ

ของเรา คนที่รู้จัก หรือเจ้านายของลูกเรา พูดกับเราว่า “เขาเป็นเด็กที่ดีคนหนึ่ง

เลยแหละ” 

 ข้าแต่พระคริสตเจ้า ขอโปรดให้ลูกได้มีประสบการณ์สัมผัสบรรยากาศ

ของการจ�าแลงพระกายอย่างรุ่งโรจน์ของพระองค์ในชีวิตแต่ละวันของพวกลูก 

ให้ตระหนักถึงความปีติยินดีในชีวิตท่ีพระองค์ประทานให้ผ่านทางบุคคล 

รอบข้าง ให้ทุกวันเป็นการได้พบพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่กับพวกลูกตลอด

เวลา อาแมน

เอาไงกับชีวิต
 ชีวิตคนดูจะเปราะบางขึ้นทุกวัน
 ตายกันได้ง่ายดาย
 เหมือนไม่รักชีวิตกันแล้ว
 ปากก็ยืนยันว่ารักชีวิต
 แต่พฤติกรรมสวนทางโดยสิ้นเชิง
 แค่ความคึกคะนองพาไป
 ก็ไม่สนใจไยดีความปลอดภัยชีวิต
 ถนนหนทางแทนที่จะเป็นเส้นทางสัญจร
 กลายเป็นจุดจบชีวิต
 กลายเป็นจุดเริ่มต้นความพิกลพิการชีวิตที่เหลือ
 แค่หลุดลอยไปกับสารเสพติด
 ก็ไม่ใส่ใจคุณค่าชีวิต
 เลื่อนลอยไปตามฤทธิ์ยา
 ไร้สติไร้สัมปชัญญะไร้เหตุผล
 ตัดทอนความเป็นคนไปเป็นพักเป็นเวร
 แค่อารมณ์ฉุนเฉียวโกรธแค้นพยาบาทชั่ววูบ
 ก็ไม่เห็นในคุณค่าชีวิตใคร
 พร้อมห้�าหั่นท�าร้ายท�าลาย
 ทั้งชีวิตอื่นทั้งชีวิตนในผลที่ตามมา
 แค่ไม่ได้ดั่งใจอย่างต้องการตามต้องาร
 ก็เห็นชีวิตด้อยค่ากว่าสิ่งที่อยากได้ 
 คิดสั้นท�าลายชีวิตแบบไม่คิดเสียดาย
 แค่ใจซึมเศร้าเห็นทุกอย่างล้วนสีเทา

หมดอาลัยตายอยากกับชีวิต
ทั้งหดหู่ทั้งห่อเหี่ยวทั้งหน่ายเหนื่อย
เฝ้าถามเฝ้าตอกย้�า...จะอยู่ไปท�าไม
เข้ามามีชีวิตต้องใช้เวลาเก้าเดือน
แล้วนั้นเป็นปีๆ กว่าชีวิตจะพัฒนา
ทุ่มทรัพยากรบุคคลทรัพยากรธรรมชาติ
แต่ออกจากชีวิตแค่วินาทีแค่นาทีแค่ชั่วโมง
ทิ้งการสูญเสียไว้เบื้องหลัง
แค่คิดเอาว่าชีวิตเป็นอมตะ
เลยผลาญชีวิตไปวันๆ อย่างสุรุ่ยสุร่าย
วันเวลาผ่านไปอย่างไร้คุณค่า
เพราะถือว่ายังอยู่อีกนานยังมีเวลาอีกแยะ
ไว้ค่อยจริงจังไว้ค่อยเต็มร้อย
ทั้งๆ ที่สัจธรรมชี้บอกเป็นรูปธรรม
ชีวิตคน...วันนี้อยู่พรุ่งนี้ไม่แน่
แต่ละคืนคนเป็นล้านเข้านอน
เช้าไม่ตื่นเหมือนเช่นเคย
ทุกคืนทุกคืน...คนเป็นล้าน
หากเช้าตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจ
ต้องขอบคุณชีวิตขอบคุณสวรรค์
ใช้ชีวิตทั้งวันเต็มร้อยเต็มคุณค่า
มีอะไรดีท�าได้ท�า มีใครรักได้รัก
ไม่มัวเสียเวลาไปเรื่องไร้สาระ
วันนี้ใช่...พรุ่งนี้ไม่รู้
วันนี้ต้องเอาให้แน่...พรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกที
ค�าเตือนในพิธีวันพุธรับเถ้าตอกย้�า
“จ�าไว้ เจ้ามาจากดินแล้วกลับเป็นดิน”
คุณค่าชีวิตไม่อยู่แค่มิติกาย...แค่ดิน
คุณค่าชีวิตอยู่ในมิติแห่งจิตวิญญาณอมตะ
มหาพรตน่าจะเป็นเทศกาลแห่งชีวิต
อะไรที่บั่นทอนคุณค่าชีวิต...ต้องเลิกลดละ
อะไรที่เติมเต็มคุณค่าชีวิต...ต้องท�าต้องปฏิบัติ
มหาพรตจึงน่าจะเป็นเทศกาลทั้งปี
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 หลงัการเดินทางกลบัจากคาบสมทุรอาราเบยีมาถงึกรงุโรม  สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรังซสิทรงแวะมหาวหิาร 

พระแม่มารีย์เพ่ือขอบพระคุณพระแม่ในการสิ้นสุดการเดินทางต่างประเทศอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 27  ใน 

สมณสมัยปกครองของพระองค์   

 วันที่ 5  กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019  ณ สนามบินคัมปิโน ในกรุงโรม  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จ

ยังมหาวิหารซานตา มาเรีย มายอร์เร เพื่อสวดภาวนาส่วนพระองค์  ขอบพระคุณพระแม่มารีย์ส�าหรับผลส�าเร็จของ

การเสด็จเยือนคาบสมุทรอาราเบียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่  3-5 กุมภาพันธ์ โอกาสเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ

ภราดรภาพของมนุษย์ 

 ดูเหมือนว่าการเสด็จเยือนมหาวิหารพระแม่มารีย์กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาส�าหรับสมเด็จพระ-

สันตะปาปาที่ทรงปฏิบัติเช่นนี้อย่างสม�่าเสมอทุกครั้งที่ทรงเดินทางต่างประเทศอย่างเป็นทางการ

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงใช้เวลาสวดภาวนาส่วนพระองค์เบ้ืองหน้าพระรูปพระแม่มารีย์ 

ในความสงบเงียบนานหลายนาที

การเสด็จเยือนคาบสมุทรอาราเบีย   

 เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019   

ส�านักข่าว CBCP รายงานว่า “บ้านจ�านวน 263  หลัง  

ของครอบครัวที่อาศัยในเมืองทาโคลบัน ประเทศฟิลิป- 

ปินส์ พังเสียหายทั้งหมดผลของซูเปอร์ไต้ฝุ่นโยลันดา 

ใน ค.ศ. 2013”

 ครอบครัวเหล่านี้เป็นกลุ่มแรกท่ีจะได้รับบ้าน

ถาวรกลุ่มแรก ใช้ชื่อเรียกว่า “หมู่บ้านสมเด็จพระ- 

สันตะปาปาฟรังซิส”   อ�านวยการโดยสมาคมเพื่อการ 

พฒันาและสนัตภิาพ ภายใต้ความร่วมมอืระหว่างองค์กร 

คาริตัสแคนาดาและคาริตัสฟิลิปปินส์ อัครสังฆมณฑล

ปาโล คณะพระมหาไถ่ และสมาคมเพ่ือช่วยเหลือ 

แอฟริกา  (ซีนิต) l วันที่  19  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 

2019   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกาศ 

ว่า  “ในเดือนตุลาคม  ค.ศ. 2019    พระศาสนจักร

ในเคนยา ประเทศแอฟริกา ได้เตรียมจัดสมโภชเดือน

ธรรมทูตพิเศษ  โอกาสครบ 100  ปี ที่สมเด็จพระ-

สันตะปาปาเบเนดิกต์ ท่ี 15 ทรงออกสมณลิขิต

เตือนใจ Maximum Illud”

 ผู ้ประสานงานได้เชิญประชุมผู ้เกี่ยวข้อง

ระหว่างวันที่  4-9  กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019  ที่เมือง

ไนโรบี  พระสังฆราชโจเซฟ อาเลสซานโดร แห่ง

การิสซา กล่าวแก่ที่ประชุมว่า  “พ่อหวังว่าเคนยาจะ

สามารถปลุกจิตส�านึกแก่บรรดามิชชันนารีทุกคน ให้

มีความกล้าหาญในการเป็นประจักษ์พยานถึงองค์

พระเยซูคริสตเจ้าแก่สังคมโลกในปัจจุบัน”   

 พระคุณเจ้าอาเลสซานโดร กล่าวเสรมิว่า  “เรา 

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประกาศความเชื่อศรัทธาของเรา

ในพระเป็นเจ้า  ความศรัทธาจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นเมื่อได้

แบ่งปันแก่ผู้อื่นเท่านั้น  และความเชื่อศรัทธานี้จะได้

รบัการฟ้ืนฟใูห้มัน่คง         เมือ่เราเจรญิชวีติตามความเชือ่ 

นั้น” 

 Maximum Illud  ชื่อสมณลิขิตของสมเด็จ

สร้างบ้านใหม่ 263 หลังเพื่อผู้รอดชีวิตไต้ฝุ่นโยลันดา
 

ผู้ยากไร้

 พระสังฆราช Noel Simard  เป็นประธาน

พิธบีชูาขอบพระคุณ โดยมเีจ้าหน้าท่ีรัฐบาลและศาสนกิ- 

ชนร่วมพิธีเมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์

 พระสังฆราช Simard  กล่าวว่า  “เหตุการณ์

คร้ังนี้เป็นการแสดงออกซึ่งน�้าใจดีของชาวแคนาดา 

ในการช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์กรรมท่ีจ�าเป็นต้องการ

ความช่วยเหลอื  แม้คณะกรรมการพยายามท�าสดุความ

สามารถด้วยความยากล�าบากเพ่ือสร้าง  “หมูบ้่านสมเดจ็

พระสันตะปาปาฟรังซิส” เพื่อผู้ประสบเคราะห์กรรม”

 “เมือ่ได้เหน็รอยยิม้แห่งความสขุของครอบครวั

ที่ประสบเคราะห์กรรม  รวมถึงรอยยิ้มของเด็กๆ เมื่อได้

เข้าไปอาศยัในบ้านใหม่  เรายินดมีากท่ีได้ท�าส่ิงทีถ่กูต้อง

ในการผลักดันโครงการสร้างบ้านเพื่อพวกเขาเหล่านั้น”

 คุณพ่อ Edwin Gariguez ผู้ดูแลองค์กร

คาริตัสฟิลิปปินส์ กล่าวว่า  “การที่พวกเราได้ร่วมแรง

ร่วมใจกันช่วยเหลือผู้รอดชีวิตให้มีสิ่งจ�าเป็นพ้ืนฐาน 

ในการด�ารงชีวิตต่อไปสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น

ของคณะกรรมการที่จะให้พวกเขามีชีวิตที่ดี” 

 หมายเหตุ  :  พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนในฟิลิปปินส์

รู้จักกันในชื่อ ไต้ฝุ่นโยลันดา เป็นพายุไต้ฝุ่นที่ท�าให้มี

ยอดผู้เสียชีวิตมากท่ีสุดเป็นอันดับสองจากบันทึกของ

พายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้าประเทศฟิลิปปินส์

เคนยาเตรียมจัดเดือนธรรมทูตพิเศษ
พระสันตะ-

ปาปาเบเน-

ดิกต์ ที่ 15 

(สมณสมัย

ร ะ ห ว ่ า ง 

ค.ศ. 1914   

ถึง ค.ศ. 

1 9 2 2 ) 

ป ร ะ ก า ศ

เ มื่ อ วั น ที่  

30 พฤศจิ- 

กายน ค.ศ. 

1919   ค�าสอนจากข้อพระคัมภีร์โดยท่านนักบุญ

มาระโก  ความว่า   “ท่านท้ังหลายจงออกไปทั่วโลก   

ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ท้ังปวง”     (มก 16:15)    เนื้อหา 

ซึ่งเน้นย�้าถึงหลักค�าสอนของพระศาสนจักร  และ

การให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรกของพันธกิจการ

ประกาศข่าวดี

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

พลังรัก สร้างพลังคุณ  วันอาทิตย์ 
เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง TNN2  

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ติดต่อกองบรรณาธิการ
E-mail : udomsarn@csct.or.th

udomsarn@cbct.net
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

“จงเข้มแข็งและหนักแน่น ดังนั้น 

จงกล้าหาญและอย่ากลัวสิ่งใด 

เพราะไม่ว่าท่านจะไปไหน พระยาห์เวห์ 

พระเจ้าของท่านจะสถิตกับท่าน”

(ยชว 1:9)
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โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ACC Business Prep School
(เตรียมพรอมเพื่อการเปนนักธุรกิจรุนใหม)

หลักสูตรบริหารธุรกิจ 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 
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ตอ  102,103 และ 215

เปดรับ 

สมัครแลวเปดรับ 

สมัครแลว
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แล้วได้เบิกพื้นที่พร้อมได้ไปกราบเรียนเชิญพระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์  มาสร้าง

วัดขึ้นในที่ดังกล่าว  ต่อมาชื่อหมู่บ้านและวัดเรียกกันว่า “หมู่บ้านวัดป่าพนาวัลย์/

แม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล”  เจ้าวัดองค์แรกจึงเป็นพระคุณเจ้าเกี้ยนและลูกวัด 

คนแรกก็คือคุณตาเกิดนี่เอง

ในระยะแรกนับต้ังแต่ ค.ศ. 1983 ครอบครัวคุณตาได้มาเร่ิมต้นอยู่ในท่ีแห่งใหม่ 

พร้อมกับนายประสงค์ เดชทะศร นายพอลา พุทธิสัย (สามสหาย) และครอบครัว

อื่นอีก  ก็ได้กลายเป็นบ้านหมู่ที่ 5 ส่วนมากเป็นญาติพี่น้องกันที่มาจากทางต�าบล 

ท่าแร่  จากนั้นได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในด้านปริมาณ จ�านวนประชากรจาก 18  

คน กลายเป็น 751 คน และด้านคุณภาพด้วยการศึกษา การพัฒนาสังคม และ

เศรษฐกิจ  การด�ารงไว้ซึ่งศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้โดยอาศัยอยู่เป็นหลักแหล่ง

จนถึงปัจจุบัน 

อนึ่ง  เราพึงรับรู้ด้วยว่าคุณตาเกิดได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดเป็นเบื้องต้น

จ�านวน 4 ไร่ และยังให้ส่วนที่ใช้ส�าหรับจอดรถ  แล้วจึงแบ่งขายให้ในราคาถูก 6 ไร่

และอีก9 ไร่ในเวลาต่อมาส�าหรับสร้างศูนย์อบรม “พระวิสุทธิวงศ์” สุดท้ายยังได้ให้ที่ 

ส�าหรับชุมชนใหม่เพื่อท�าถนนขนาดกว้าง 8 เมตร มีผู้ชมและให้สมญาท่านอีกว่า  

ท่านเองได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้ร่วมแรงในการตัดถนนตรงสู่หมู่บ้าน ที่มีป้ายชื่อว่า 

ถนน “เกิดพัฒนา”

แน่นอน  ท่านย่อมรักสิ่งที่ท่านมี ให้สิ่งที่ดีแก่วัดและหมู่บ้านที่ท่านอยู่ 

พร้อมร่วมพัฒนา    เชิดชูให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงยั่งยืนสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน   

จากรุ่นสู่รุ่นไปตราบนานเท่านาน

 กระนั้นก็ดี  เอกลักษณ์ของวัดนี้จะต้องมีลักษณะเป็นวัดป่า  และลูกวัด

จะต้องมีเอกภาพในความรักที่พึงมีต่อกันฉันพี่น้อง  นี่คือ นโยบายหลักและ 

เป้าหมายสูงสุดของเจ้าวัดพระคุณเจ้าเกี้ยนและลูกวัดคุณตาเกิดที่ยึดมั่นและ 

ยืนหยัดมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้

เมื่อใช้คำาว่าป่าก็จะต้องเน้นที่ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ไว้ให้ใหญ่  เพื่อ

แด่คุณตายอแซฟ (ต่อจากหน้า 20)

จะได้ร่มเงา  มีครั้งหนึ่งพระคุณเจ้าเกี้ยนได้เห็นคนก�าลังตัดไม้ขนาดเท่าแขนต่อหน้า

ท่าน ท่านเองต้องรีบทักท้วงทันทีว่า “ทำาไมต้องตัด มัน” (ท�าไมไม่ปล่อยให้มันใหญ่  

จะได้ร่มเย็นและเป็นออกซิเจนส�าหรับเรา) 

และพระคุณเจ้ายังมีนโยบายยิ่งก้าวหน้ากว่านั้นคือ ท่านอยากจะเขียนสลัก

พระวาจาจากพระคัมภีร์หรือถ้อยคำาจากนักปราชญ์นักศาสนาหรือคำาคมสอนใจ 

อื่นๆ  เพื่อปลูกฝังลงในจิตใจแก่ผู้ที่มาอ่านพบ  ทั้งผู้ที่อาศัยที่นั่น และที่ปลีกวิเวก

มาหาความสงบเงียบในบริเวณวัดป่าพนาวัลย์แห่งนี้

จากวันนี้ไป  เชื่อว่าทั้งพระคุณเจ้าเกี้ยนที่ได้มรณภาพจากไปก่อนและคุณตา 

เกิดที่จากพวกเราไปในคราวนี้ (ปลงศพ 3 กันยายน ค.ศ. 2018/พ.ศ. 2561)  จะได้

พบกัน  แล้วเล่าย้อนตำานาน “หมู่บ้านวัดป่าพนาวัลย์/แม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล” 

สู่กันฟัง  เพื่อร�าลึกเรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบันสู่กันฟังอีกครั้ง  หลังจากไม่ได้พบกัน

มานาน

คราวนี้ให้เราหันมาสะท้อนดูชีวิตคุณตายอแซฟ เกิด บุดดีด้วง เพื่อจะได้

เป็นอุทาหรณ์สอนใจในลักษณะท่าทีที่เราจะนำาไปประยุกต์ ประพฤติตนให้เกิด

ประสบการณ์เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อยอดในชีวิตประจำาวันของเราต่อไป

จากการสัมภาษณ์ภรรยาบุตรในครอบครัวและญาติมิตรผู้ใกล้ชิด 

ในชุมชน  คุณตาเป็นผู้ที่สุภาพถ่อมตน สมถะเรียบง่ายและขยันขันแข็ง  มีความ

ประหยัดอดออม ซื่อสัตย์อดทนและรักสมาชิกครอบครัวและชุมชน ส่วนด้าน

ชีวิตจิต มีความเชื่อศรัทธาเข้มแข็ง มั่นคงและสม่ำาเสมอ ท่านมาร่วมมิสซาและ 

ภาวนาเป็นประจำาทุกวัน (อ่านต่อหน้า 13)
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เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 
เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

จงรักศัตรู  และภาวนา
ให้ผู้ที่ เ บียดเบียนท่าน

(มธ 5:44)

เ  ข  า  จ ะ  ไ  ด ้  เ  ห็  น

พ ร ะ เ จ ้า

( ม ธ 5 : 7 )

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

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

E m a i l :  a i r c l u b i n t e r @ h o t m a i l . c o m

º ÃÔ ÉÑ · à à Í Ã� ¤ ÅÑ º Ï  

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

20-29 พ.ค. ปารีส-ลูรด-ฟาติมา-โรม

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÑÊÊÑÁªÑÞ 
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

เงียบสงบ เปนสวนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง
หองประชุม-สัมมนา ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ
 วัดนอย.............เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา
   และศาสนพิธี ตางๆ  
 หองพัก.............พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุน
   โทรทัศนผานดาวเทียม
 มุมสุขภาพ........สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส
   สนามวอลเลยบอล
 การเดินทาง.......สะดวกดวยรถไฟฟาบีทีเอส แอรพอรตลิงก
   ใกลขนสงเอกมัย และที่จอดรถในรม

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
กรุณาติดตอโดยตรงที่...

โทรศัพท 0-2712-9010 ตอ 2110  โทรสาร 0-2712-7975
E-mail: pdcrsvn@gmail.com
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

การฟื้นฟูขั้นตอนการรับศีลกำาลัง
 พระสังฆราชเจมส์ วอลล์ แห่งสังฆมณฑล 

Gallup ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เขียนจดหมายอภิบาล

เรื่อง การฟื้นฟูศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้น (ชีวิตคริสต-

ชน) ในพันธกิจของสังฆมณฑล

 นโยบายใหม่ คือ เด็กอายุประมาณ 7-8 ขวบ  

จะรับศีลก�าลัง และศีลมหาสนิทคร้ังแรกในมิสซาเดียวกัน

 พระสังฆราชเจมส์ วอลล์ ได้เขียนจดหมาย

อภิบาลชื่อ “พระพรของพระบิดา” (The Gift of the 

Father) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019   กล่าวว่า  

“การรับศีลก�าลัง หลังจากได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 

เป็นเวลานาน มีแนวโน้มท�าให้ลดความเข้าใจเรื่อง ข้อ

ผูกมัดและความสัมพันธ์ที่ศีลแห่งการเริ่มต้น (ชีวิต 

คริสตชน) มีต่อกันและกัน” 

 “เพราะเหตุว่า ศีลล้างบาปและศีลก�าลัง ช่วย

ให้สัตบุรุษมุ่งสู่จุดสูงสุดของการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน 

ในศีลมหาสนิท   การเลื่อนเวลาการรับศีลก�าลังจนถึงวัย

รุ่น (15-16 ปี) มิได้เกิดผลดีเสมอไป”

 “สถิติเด็กคาทอลิกของเราท่ีได้รับศีลล้างบาป

และได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกแล้ว   มิได้รับการอบรม

คริสตศาสนธรรมต่อเนื่องเพื่อรับศีลก�าลัง   ในหลายๆ

กรณี ไม่เคยรับศีลก�าลังด้วยซ้�า   ดังนั้นในฐานะผู้เลี้ยง

แกะของท่าน พ่อเชื่อว่า มันส�าคัญส�าหรับเด็กๆ ของ

เรา   ก่อนที่พวกเขาจะถึงวัยรุ่น ควรให้เขารับศีลก�าลังที่

ส�าคัญนี้”

 การเปลี่ยนแปลงด้านอภิบาลในสังฆมณฑลนี้  

เป็นการท�าตามบางสังฆมณฑลในสหรัฐอเมริกา เช่น

สังฆมณฑลแมนเชสเตอร์ได้เคยเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ 

ใน ค.ศ. 2017  ดังที่มีบทความชื่อ “การปฏิบัติที่น่าชม” 

โดยวิต้า แฟร์โรเน่ ได้เขียนในวรสาร “Commonweal” 

ว่า มี 11 สังฆมณฑลที่ได้ฟื้นฟูเรื่องนี้แล้ว

 พระสังฆราชเจมส์ วอลล์ ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 

พระศาสนจักร 500 ปีแรก ได้ให้รับศีลทั้ง 2 ด้วยกัน

หลังจากได้รับศีลล้างบาป  ภายหลังจึงอนุญาตให้เด็ก

ทารกรับศีลล้างบาป  รับศีลก�าลัง อายุ 7 ขวบ และรับศีล

มหาสนิท เมื่อเป็นวัยรุ่น   ต่อมานักบุญปีโอ ที่ 10 ได้

อนุญาตให้เด็กอายุ 7 ขวบ รับศีลมหาสนิทได้  

 ในปัจจุบัน  พระศาสนจักรอนุญาตให้ผู้มีอาย ุ

รู้ความ สามารถรับศีลแห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน 

(ศีลล้างบาป ศีลก�าลัง และศีลมหาสนิท) ได้ในพิธีมิสซา

เดียวกัน

 ผลของศีลก�าลัง ท�าให้ผู้รับ ได้รับพระหรรษ-

ทานเข้มแข็งขึ้น และบรรลุวุฒิภาวะแบบคริสตชน  ดังนั้น  

การให้รับศีลก�าลังเร็วขึ้น จะช่วยให้เยาวชนเผชิญโลก

ปัจจุบันได้

 นโยบายใหม่ในสังฆมณฑลนี้จะใช้เวลา 3 ปี 

ค่อยๆ ปรับเปล่ียน เพราะเก่ียวกับการปรับหนังสือค�าสอน 

ความเข้าใจของสัตบุรุษและครอบครัวในชุมชนวัด  

ในฐานะเป็นครูค�าสอนคนแรก และเป็นพยานชีวิตแก่

ลูกๆ ด้วย                                                  

    พระสงัฆราชวรีะ  อาภรณร์ตัน ์ สรปุ                          
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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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หนทางที่ดีที่สุด (ต่อจากหน้า 5)
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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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กิจการต่อสถาบันที่ ได้ก่อต้ังขึ้นนั้นเพื่อสนับสนุน 

ส่งเสริมพวกเขา”

l บางคนประหลาดใจที่เหยื่อหลายคนเล่าเร่ืองราวการ

ล่วงละเมิดท่ีเกิดข้ึนหลายปีมาแล้ว น่ันก็เป็นเร่ืองธรรมดา

เพราะการล่วงละเมิดทางเพศมักเกิดขึ้นในช่วงท่ี 

พวกเขาอายุยังน้อยอันเป็นเวลาที่ผู้ผ่านเหตุการณ์มา 

ได้นั้นอยู่ในช่วงอ่อนแอที่สุด   ตามที่คุณพ่อโซลล์เนอร ์

กล่าว เหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศใช้เวลาราว 20-30 

ปีหลังจากประสบการณ์ล่วงละเมิดผ่านไปแล้วถึงจะเล่า

เรื่องเหล่านั้น ท่านเล่าว่า   “แต่เราจ�าต้องส�านึกว่าบางคน 

จะไม่ยอมพูดถึงเรื่องเหล่านั้นเพราะพวกเขายังไม่พบ

เวลาที่เหมาะสมและบุคคลที่ควรจะเล่าให้ฟัง  แม้ว่า

พวกเขาจะได้พยายามเล่าให้กับพ่อแม่ของเขาหรือใคร

ก็ตามที่เขาไว้ใจ หลายครั้งเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดรายงาน

ว่าพวกคนเหล่านั้นไม่เชื่อเรื่องที่เขาเล่า ดังนั้นเขาจึง

เงียบไป อดกลั้นเอาไว้และพยายามลืมๆ มันไป”

 มาร์ธา ซานโตส ไปส์ เสริมอีกว่า “ข่าวสารที่

แย่ที่สุดที่เราให้กับเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดก็คือไม่ต้องใส่ใจ

อะไรพวกเขา พวกเขาไม่มีความส�าคัญอะไร”

l ดังนั้น บรรดาพระสังฆราชคาทอลิกจะมาประชุมกัน 

ในสัปดาห์น้ีทั้งตัวแทนรัฐซึ่งต้องการจะรับรู้ ว่าการ 

ล่วงละเมิดในหลายๆ รูปแบบที่รับไม่ได้ เพื่อรายงาน 

หากเขาพบเห็นและยังได้รับฟังผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

อีกทั้งพระศาสนจักรและสังคม

22 กุมภาพันธ์ 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l บุคคลส�าคัญท่านหน่ึงท่ีเข้าร่วมในการประชุมสุดยอด

ต่อต้านการล่วงละเมิดน่ันคือพระคาร์ดินัลโอ’มัลเลย์  

ประธานคณะกรรมาธิการสันตะส�านักเ พ่ือการ

ปกป้องผู้เยาว์ ท่านได้ล�าดับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ 

สังฆมณฑลบอสตันหลังจากเกิดเรื่อง “เด่นชัดแจ้ง”  

แล้ว  ท่านกล่าวว่าน่ีป็นงานเร่งด่วนของพระศาสนจักร 

ท่ีจะเผชิญกับวิกฤติเร่ืองการล่วงละเมิด ปกป้องผู้เยาว์ 

พระคาร์ดินัลโอ’มัลเลย์ : วิกฤติการล่วงละเมิดในสหรัฐอเมริกา

เป็นเพราะล้มเหลวในการรายงานอาชญากรรมนี้

และช่วยเหลือเหยื่อผู้ถูกกระท�า  ท่านกล่าวตอนหนึ่ง

ว่า

  “หลักการซึ่งกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งโดยพระ

สันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ‘ไม่มีที่อยู่ในหมู่คณะ

สงฆ์ส�าหรับใครก็ตามที่ท�าร้ายเด็กๆ’ และนั่นจึงต้อง

มีเส้นขีดคั่นไว้บนพื้นทราย”

l ท่านคิดว่าเมื่อบรรดาพระสังฆราชตระหนักว่า 

พระสงฆ์อาจได้ท�าการล่วงละเมิด นอกจากจะด�าเนิน

การตามมาตรการทางกฎหมายพระศาสนจักรแล้ว 

เขาจะต้องแจ้งแก่ต�ารวจด้วย ท่านเสริมดังนี้  “เราเชื่อ 

ว่ามีข้อผูกมัดทางศีลธรรมท่ีจะแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ี 

บ้านเมืองเพื่อความปลอดภัยแก่เด็กๆ พ่อคิดว่า 

ความน่าหวั่นกลัวส�าหรับวิกฤติท่ีเราเรามีประสบ- 

การณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นชัดเจนเพราะเป็น 

เวลานานมากที่ไม่มีการแจ้งรายงานเรื่องเหล่านี้  

ดังนั้นการรายงานมายังพ่อเป็นส่วนส�าคัญของ

หนทางในภายหน้าที่เราจะปกป้องเด็กได้”

lยังมีประเด็นที่น�ามาตรวจสอบในการประชุม 

สุดยอดนี้คือจะปรักปร�าพระสังฆราชอย่างไรที่ท่าน 

ไม่ท�าตามมาตรฐานของการปกป้องผู้เยาว์และใส่ใจ

พระคาร์ดินัลโอ’มัลเลย์

(อ่านต่อหน้า 13)
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นับตั้งแต่หมู่บ้านมีวัดป่าพนาวัลย์/แม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล  คุณตาเกิดได ้

อาสาสมัครเป็นผู้ตีระฆังพรหมถือสารและตีระฆังสัญญาณโอกาสต่างๆ  และช่วยกวาด

ลานวัดให้สะอาดอยู่เสมอ

นอกนั้น  ท่านยังได้ช่วยดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของวัดและพากันร่วมมือ

พัฒนาวัดและหมู่บ้านให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันในชุมชน 

ทั้งนี้ โดยเริ่มต้นจากการดำาเนินวิถีคริสต์ในชีวิตของตนและครอบครัว  เพื่อเป็น

แบบอย่างด้วยการกระทำามากกว่าคำาพูด  รวมทั้งทำาแบบปิดทองหลังพระ

ศาสนนามนักบุญองค์อุปถัมภ์ของท่านคือ “ยอแซฟ” ผู้มีสมญาว่า “บุรุษ 

ผู้ชอบธรรม” ฉันใดก็ฉันนั้นท่านก็ได้พยายามเลียนแบบอย่างเยี่ยงท่านนักบุญ  

ในฐานะบุรุษผู้ชอบธรรมหรือผู้ดีมีธรรมของครอบครัว ชุมชนและหมู่บ้านที่ท่าน

ได้ร่วมก่อตั้ง  ขยายตัวและเจริญก้าวหน้าเรื่อยมา  ท่านเคยรักมาอย่างไรตั้งแต่ต้น    

จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตท่านก็รักของท่านอย่างนั้นไม่เสื่อมคลาย 

ท่านเป็นคนแรกที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน-วัด  ซึ่งท่านได้ร่วมก่อตั้งมา  และ

ท่านยังเป็นคนแรกที่ได้ฝากร่างของท่านฝังไว้ในสุสานแห่งใหม่ในชุมชน  ท่านจึง

เป็นเสมือน “ปูชนียบุคคล-พ่อใหญ่” ของชุมชนแห่งนี้อย่างแท้จริง  

สมาชิกใน “หมู่บ้านวัดป่าพนาวัลย์/แม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล” จึงควร

ร�าลึกและจารึกจดจ�าคุณงามความดีของท่านไว้เป็นดุจอนุสาวรีย์ทางจิตใจในฐานะ

ต้นแบบและผู้ดลบันดาลใจให้อนุชนลูกหลานสืบทอดเจตนารมณ์และสานงาน

สร้างบ้านแปงเมืองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป  

ยุคสมัยนี้  ยิ่งต้องการบุคคลในคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเช่นนี้ เยี่ยง

คุณตาเกิดได้ทำาไว้ให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว  หากเราทำาได้เช่นนั้นจริง  เราก็จะรู้สึก

ว่าคุณตายังอยู่กับพวกเราในคุณธรรมความดีที่ท่านได้ปลูกฝังไว้ใน “หมู่บ้านวัด

ป่าพนาวัลย์/แม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล” อันเป็นที่รักของเราทุกคน 

 แด่คุณตายอแซฟ เกิด  บุดดีด้วง ด้วยดวงใจ ในฐานะสมาชิกหมายเลข

หนึ่ง ของ “ชุมชนหมู่บ้านวัดป่าพนาวัลย์/แม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล”

 คุณตา “เกิด”   มา “เปิดบ้าน”  ย่าน “วัดป่า”

ชื่อบ่งว่า    “พนาวัลย์”  สมมั่นหมาย

เชิญ “ท่านเกี้ยน”  เพียรสร้างฐาน  งานมากมาย

ที่ดินหลาย   แบ่งขาย-ให้  ด้วยใจบุญ

 คริสตชนดี  ศรีชุมชน  คนเสียสละ

ท�า “เพื่อพระ-   เพื่อนมนุษย์”  พร้อมอุดหนุน

สม“ผู้หลัก-   ผู้ใหญ่แท้”  แผ่ “พระคุณ”

เพื่อลูกหลาน   สาน “ต่อบุญ”   เกิด “คุณอนันต์”

คุณพ่อประยูร  พงษ์พิศ

แด่คุณตายอแซฟ (ต่อจากหน้า 8)

ต่อผู้ตกเป็นเหยื่อ

 พระคาร์ดินัลฌอน โอ’มัลเลย์ กล่าวว่า “สิ่งที่จะได้ออกมาจากการประชุม 

คร้ังน้ีสามารถประกาศกับทุกพ้ืนท่ีเร่ืองความรับผิดชอบของพระสังฆราชผู้ปกครอง 

อันเกี่ยวข้องกับฆราวาส ; และฟื้นฟูความมั่นใจแก่สัตบุรุษ เพื่อเปิดทางให้เขาได้ 

รายงานความเลินเล่อหรือประสงค์ร้ายของบรรดาพระสังฆราช ; และเปิดหนทาง

สะดวกที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นในภายภาคหน้า”

l ในความคิดของพระคาร์ดินัลโอ’มัลเลย์กุญแจไขเรื่องนี้คือความโปร่งใส : สิ่งนี ้

รวมถึงบุคคที่ถูกประณามเหล่านั้น ว่าบางทีก็ไม่กระท�าให้เป็นที่รับรู้ส�าหรับสาธารณะ 

และท�าให้การต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของพวกท่านหละหลวม

พระคาร์ดินัลโอ’มัลเลย์ (ต่อจากหน้า 11)

เหยื่อผู้ถูกล่วงละเมิด
พบกับผู้จัดประชุมสุดยอด

ของสำานักวาติกัน
20 กุมภาพันธ์ 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ เป็นวันเริ่มต้นประชุมสุดยอดที่ทรงริเริ่มโดย

พระสันตะปาปาฟรังซิสในเรื่อง “การปกป้องผู้เยาว์ในพระศาสนจักร” พระองค์

จะทรงพบกับบรรดาพระสังฆราชจากทั่วโลกเพื่อพิจารณาวิกฤติเรื่องการ 

ล่วงละเมิด  ตัวแทนจากองค์กรผู้ถูกล่วงละเมิดเดินทางมายังกรุงโรมเพ่ือน�าเสนอ 

สิ่งที่พวกเขาต้องการ ผู้จัดประชุมจะพบปะกับพวกเขาบางคน เม่ือพวกเขา 

มาถึงคุณพ่อเฟเดริโก ลอมบาร์ดี ผู้ด�าเนินการประชุมสุดยอด ทักทายต้อนรับ

เหย่ือผู้ถูกล่วงละเมิดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และจัดการประชุมโดยปราศจาก

สื่อมวลชนก่อนส่วนตัวสองชั่วโมง บางคนออกจากที่ประชุมอย่างพอใจในขณะ 

ที่บางคนไม่ค่อยสมหวัง  นายฮวน คาร์ลอส ครูซ มาจากประเทศชิลี เล่าหลัง

การประชุมว่า  “เป็นการประชุมที่มีท่าทีเชิงบวก มีการพูดคุยสนทนาร่วมกัน  

การเสวนาประเด็นท่ีดีมากและโครงสร้างประเด็นการพูดคุยท่ีดีส�าหรับทุกคน  

ทั้งบรรดาพระคาร์ดินัล พระอัครสังฆราชและบรรดาเหยื่อที่รอดพ้นมาได้ ผม

หวังอย่างแน่วแน่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนหลังการ

ประชุมสุดยอดนี้ ผมคิดว่ามันเป็นวิกฤตกาลที่เราซื้อเวลาที่บัดนี้บรรดาเหยื่อ

ที่รอดพ้นมาได้ไม่สามารถรอคอยต่อไปได้อีกแล้ว” นายปีเตอร์ อิเซลีย์ ผู้

ก่อตั้งกลุ่ม “สิ้นสุดการล่วงละเมิดจากสมณะ” เล่าว่า  “เรามาเข้าประชุมครั้งนี้  

ประการแรกพระสันตะปาปาฟรังซิสไม่ได้อยู่ด้วย” “ดังนั้นเราขอกล่าวอีกเพราะ

เราได้พูดมาหลายครั้งแล้วว่า เราอยู่ที่นี่ เราทุกคนอยู่ในกรุงโรมแล้ว ณ บัดนี้ 

บรรดาทนาย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้รอดพ้นมาได้ บุคคลเยี่ยมยอดเหล่านี้มาอยู่ท่ี
(อ่านต่อหน้า 16)
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 กลุ่มคริสตชน 

วัดนักบุญยอแซฟ อยุธ- 

ยา วัดพระคริสตประจักษ์ 

เกาะใหญ่ วัดมารีย์สมภพ  

บ้านแพน วัดนักบุญยวง  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

บัปติสตา เจ้าเจ็ด วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก 

วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง  

วัดนักบุญลูกา อู่ทอง วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัคร- 

สาวก ดอนตาล วัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช 

วัดนักบุญมีคาแอล อ่างทอง เชิญร่วมฉลอง 350 ปี  

มิสซังสยาม และสมโภชนักบุญยอแซฟ ที่วัดอยุธยา 

(ส�านักมิสซังแห่งแรกของมิสซังสยาม) วันเสาร์ที่ 16 

มีนาคม เวลา 10.00 น. พระสงฆ์มิชชันนารีชาว

ฝรั่งเศส 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

 วัดพระคริสตหฤทัย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 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.

 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. 

 วดันกับุญยอแซฟ บ้านถิน่ ต.บ้านธาต ุอ.เพญ็ 

จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม เวลา  

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธาน

 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

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.  

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลนครสวรรค์

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 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

งานคืนสู่เหย้าและฉลอง
สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ

อ.สามพราน จ.นครปฐม
 

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019
13.30 น. ลงทะเบียน

14.00 น. ร่วมการสัมมนา 

   เรื่อง “350 ปี มิสซังสยาม” 

   (ห้องประชุมใต้วัดน้อยบ้านเณร)

   กีฬาสัมพันธ์ ศิษย์เก่ายอแซฟ 

   และศิษย์เก่าราชบุรี 

18.30 น. งานสังสรรค์ 

 - พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  

 และคณะสงฆ์ 

 - การแสดงความยินดีกับพระสงฆ์บวช 

 ครบ 25 ปี และ 60 ปี 

 - ดนตรี 

 - พบปะพูดคุยประสาเพื่อน

 - เลือกตั้งประธานศูนย์ฯ

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 

ฉลองสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

เป็นประธาน

“จงมั่นคง อย่าหวั่นไหว จงออกแรง
ท�างานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ให้มากยิ่งขึ้นเสมอ ท่านรู้อยู่แล้วว่า 
งานหนักของท่านไม่สูญเปล่า

ส�าหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า” 

(1คร 15:58)
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] 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 As-

sociates) เชิญเข้าเงียบประจ�าปี 2562 โดยจัดเป็น 2 

กลุ่ม 2 สถานที่ กลุ่มที่ 1 ช่วงวันที่ 28-31 มีนาคม 2562  

ที่บ้านเข้าเงียบคณะเซนต์คาเบรียล บนดอยสุเทพ  

เชียงใหม่ กลุ่มที่ 2 ช่วงวันที่ 30-31 มีนาคม  

2562 ที่รีสอร์ทวังน้�าเขียว สมาชิกที่มีความประสงค ์

ต้องการไปร่วมเข้าเงียบ ติดต่อแจ้งความจ�านงได้ที่ 

คุณอนุสรณ์ อานามนารถ โทร. 08-1627-8813 

หรือติดต่อคุณจรูญ แก้วมีค่า โทร. 08-1614-6461  

(ก่อนวันที่ 15 มีนาคม)

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน”  

คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. จิตตาธิการ  วันที่  

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 

รับศีลเจิมเพ่ือพละก�าลังทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ 

คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-

4700-8789 

] 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

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

วันอังคารที่ 23 เมษายน / วันพุธที่ 15 พฤษภาคม /  

วันพุธที่ 19 มิถุนายน จัดที่โรงแรม Grand Lord  

ศรีนครินทร์ / วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม / วัน

พุธที่ 14 สิงหาคม / วันพุธที่ 11 กันยายน /  

วันพุธที่ 16 ตุลาคม / วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน / 

วันพุธที่ 18 ธันวาคม ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง  

สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585 

] 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 

น้ีพร้อมแล้ว หากพระองค์ทรงสามารถพบปะกับบรรดา

พระสังฆราชเหล่านั้นเพื่อพูดคุยเรื่องการล่วงละเมิดทาง

เพศ พระองค์ก็น่าจะสามารถมาพบกับพวกเราเพราะเรา 

สามารถทูลให้พระองค์ทราบได้ว่ามันเป็นอย่างไร”  

นายฟิล ซิลวาโน เหยื่อผู้ถูกล่วงละเมิดจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา เล่าว่า  “ผมคิดว่าจุดประสงค์ของการ

ประชุมสุดยอดครั้งนี้ที่จะได้มากที่สุดก็คือช่วงเวลา

ให้การศึกษาแก่บรรดาพระสังฆราชทั่วโลก เพื่อจะได้รู้ 

ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เพื่อจะมั่นใจว่าพวกท่านอยู่ใน

บริบทเดียวกัน เพื่อส�าหรับผู้ที่ไม่เข้าใจจะได้เร่งตัวเอง

ให้รับมือทัน และให้พวกท่านได้รู้ว่ายังมีความหวังในหมู่

พวกท่านที่จะจะด�าเนินชีวิตต่อไป”

 นายมิเกล แอนเจิล ฮูร์ตาโด จากองค์กร  

“Infancia Robada” เสริมว่า“เราให้ข้อสังเกตในเรื่อง

ที่ส�าคัญ อย่ามองเหยื่อผู้ถูกล่วงละเมิด และบรรดา 

นักเคลื่อนไหวว่าเป็นศัตรู เราเป็นพันธมิตรกัน  ถ้าวันนี้ 

เรามีการประชุมสุดยอดได้นั่นก็ต้องขอบคุณพวก 

นักเคลื่อนไหวเหล่านั้น เป็นพวกเขาที่ประณามและบอก 

กับสังคมถึงเรื่องราวของพวกเขา เอาตัวเขาเข้าเสี่ยง 

เราได้ทูลถามพระสันตะปาปาฟรังซิสในความคิด 

บางอย่างที่จะพบกับองค์กรนักเคลื่อนไหวเหล่านี้” 

“พระสันตะปาปาทรงต้องเผชิญกับการคัดค้านในการ

เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ หากพระองค์ไม่ทรงสนใจต่อนัก

เคลื่อนไหว พระองค์ก็คงไม่ทรงจัดประชุมครั้งนี้”

l คณะกรรมการจัดประชุมแสดงความขอบคุณในการ

มาเข้าร่วมของเหยื่อผู้ถูกล่วงละเมิด พวกเขากล่าวว่า 

การประชุมช่วยพวกเขา” ให้เข้าใจถึงความร้ายแรงและ 

เร่งด่วนของความทุกข์ทรมาน” ที่พวกเขาจะได้รับรู ้

ในการประชุมสุดยอดนี้

 คุณพ่อเฟเดริโก ลอมบาร์ดี ผู้ด�าเนินการ

ประชุมสุดยอดกรณีล่วงละเมิด สรุปว่า

 “พระสันตะปาปาทรงใส่ใจท่ีเราจัดประชุม 

ครั้งนี้ เราจะน�าผลสรุปถวายให้พระองค์ทราบ เราถูก

ขอร้องให้จัดประชุมนี้อย่างเร่งด่วน เราไม่ได้พูดถึง

ปัญหาใหม่ พวกเขาได้เน้นมาที่ความคาดหวังส�าคัญ 

ในการหาหนทางออก และพระศาสนจักรได้ใส่ใจต่อการ

ล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก”

lพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ขอให้พระสังฆราชเตรียม 

เข้าร่วมประชุมพร้อมกับเหยื่อผู้ถูกล่วงละเมิด ยิ่งกว่า

นั้นทุกวันที่ประชุมจะเร่ิมด้วยวิดีโอการเป็นประจักษ์

พยานจากเหยื่อผู้ถูกล่วงละเมิด และจบการประชุม

แต่ละวันด้วยการสวดภาวนาและเหยื่อผู้ถูกล่วงละเมิด

กล่าวเรื่องราวการเป็นประจักษ์พยานของเขา

เหยื่อผู้ถูกล่วงละเมิด (ต่อจากหน้า 13)

“...ทรัพย์สมบัติ
ไม่ได้สร้างความมั่นใจอะไรเลย

แท้ที่จริงแล้ว เมื่อเราคิดว่า เราเป็นคนร�่ารวย
เราสามารถที่จะกลายเป็นคนที่คิดถึงแต่ตนเอง

จนไม่มีพื้นที่ให้กับพระวาจา
ของพระเจ้าเลย...”

(สมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด ข้อ 68)
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับเพื่อน ๆ เยาวชนที่รักครับ เรายังอยู่

ในเทศกาลมหาพรตนะครับ มีคนเคยบอกไว้ว่า เทศกาล

มหาพรตเป็นเหมือนกับฤดูใบไม้ผลิในพระศาสนจักร 

เป็นช่วงเวลาของการเกิดใหม่และพื้นฟูชีวิตของเราเป็น

เวลาพิเศษแห่งพระพร และการเปล่ียนแปลงชีวิตของตน

ผ่านทางการภาวนาอย่างเพียรทน การใช้โทษบาป และ

การช่วยเหลือแบ่งปันคนขัดสน ซึ่งพระศาสนจักรถือว่า 

นี่คือหนทางที่ดีท่ีสุดของการมีส่วนในพระมหาทรมาน 

การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า

  เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาแห่งการกลับใจ  

เชิญชวนให้คริสตชนต้อนรับพระธรรมล้�าลึกปัสกา

อย่างลึกซึ้ง และอย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตส่วนตัว ใน

ครอบครัว และในชีวิตสังคม อีกท้ังยังเช้ือเชิญเราเยาวชน 

คริสตชน ให้รู้จัก “บังคับตนเอง” ไม่ปล่อยตัวไปตาม 

“ความอยาก” ต้องเอาชนะความอยากต่างๆ ด้วยตนเอง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งด้วยการจ�าศีล สวดภาวนา และ

การท�าบุญให้ทาน 

 การจำาศีลอดอาหาร คือการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยน

ทัศนคติของเราต่อผู้อื่น และสิ่งสร้างทั้งปวง ละทิ้งการ

หลอกลวงที่จะ “บริโภค” ทุกสิ่ง เพื่อสนองความโลภ

ของตนและพร้อมที่จะทนทุกข์เพื่อเห็นแก่ความรักซึ่ง

สามารถเติมเต็มให้กับดวงใจที่ว่างเปล่าของเรา การ 

อดอาหา ร จึ ง เ ป็ น เ ค รื่ อ งมื อที่ ดี อ ย่ า งหนึ่ ง ขอ ง 

พระศาสนจักรส�าหรับการใช้โทษบาป เพื่อเราจะได้รู้จัก

เพียงพอเรื่องการกินดื่ม รู้จักแบ่งปันและเห็นอกเห็นใจ

ผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือ จะได้มีสายตาในแบบ

เดียวกับพระเยซูเจ้า “เมื่อพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็น

ประชาชน ก็ทรงสงสาร” (มธ 9:36)

 การสวดภาวนา คือการสอนเราให้เรารู้จักปล่อย

วาง รู้จักเพียงพอในตัวตนเอง อีกทั้งยอมรับถึงความ

จ�าเป็นของเราท่ีต้องการพระเจ้าและพระเมตตาของ

พระองค์ 

 การทำาบุญให้ทาน เทศกาลมหาพรตยังเรียกร้อง

ให้คริสตชนทุกคน หันมาให้ความสนใจเป็นพิเศษถึง 

เรื่องของการมีจิตเมตตา มีจิตตารมณ์แห่งความรักที ่

แท้จริงตามหลักพระวรสาร เน้นให้ทุกคนรู้จัก “ให้” 

กล่าวคือให้มีจิตส�านึกว่าเราต้องมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อ

ผู้อื่นด้วยมิใช่มีชีวิตเพื่อตัวเองเท่านั้น การให้ความ 

ช่วยเหลือต่อเพ่ือนพ่ีน้องเ พ่ือนมนุษย์โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งบรรดาผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก และเพื่อให้การให้นี ้

เป็นรูปธรรม เราจึงพบว่ามีการรณรงค์อดออมเพื่อคน

ยากจน คือให้ทุกคนที่รู้จัก “อดเพื่อผู้อื่น” คือลดละเลิก

ความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และน�าเงินที่ได้นั้น มอบให้คน

ขัดสนยากจน 

 ความจริงแล้วทุกเร่ืองท่ีกล่าวมานี้เป็นเร่ืองท่ีเรา

คริสตชนทุกคนต้องกระท�ากันเป็นประจ�าทุกวันอยู่แล้ว 

เพียงแต่ในช่วง 40 วันนี้เราจะต้องกระท�าอย่างจริงจัง

เข้มข้นเป็นพิเศษซึ่งถ้าเราเข้าใจเช่นนี้เราจะทราบว่า 

มหาพรตจึงเป็นเรื่องของการด�าเนินชีวิตติดตามองค์

พระเยซูคริสตเจ้าอย่างแท้จริงมิใช่จ�ากัดอยู่แค่ 40 วัน

เท่านั้น

  40 วันในเทศกาลมหาพรตจึงเป็นช่วงเวลา

พิเศษแห่งการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน กลับใจและคืนดีกับ

พระเจ้า เถ้าที่โรยบนศีรษะของเราในวันพุธรับเถ้า เป็น

เครื่องหมายถึงความส�านึกในความต่�าต้อยของเราเอง 

อีกท้ังเตือนใจเราให้เอาใจใส่ในการฟังพระวาจาของ

พระเจ้า “จงกลับใจและเชื่อพระวรสารเถิด” (มก 1:15) 

พร้อมที่จะกลับใจใหม่และคืนดีกับพระองค์ 

 การกลับใจและเชื่อพระวรสาร อาจจะพบกับ

อุปสรรคเหมือนพระเยซูเจ้าที่ถูกปีศาจทดลองในถิ่น

ทุรกันดาร และเราคริสตชนไม่อาจหลีกพ้นการทดลอง

เช่นกัน เพื่อจะเอาชนะการทดลองและเข้าถึงการกลับใจ 

อย่างแท้จริง เราต้องถือมหาพรตด้วยการภาวนาให้

มากกว่าที่เคยปฏิบัติ พลีกรรมใช้โทษบาปด้วยการ

อดอาหาร อดสิ่งที่เราชอบหรือลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ 

และปฏิบัติกิจเมตตาต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ 

 เราเริ่มต้นเทศกาลมหาพรตปีนี้ด้วยความต้ังใจ 

ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต กลับใจและเชื่อพระวรสาร ขอ

ให้เทศกาลมหาพรตปีนี้ เป็นการเดินทางไปในเส้นทาง

เดียวกัน โดยน�าความหวังของพระคริสตเจ้าไปยังทุกคน 

ขอให้เราอย่าปล่อยให้เทศกาลแห่งพระหรรษทานนี้ 

ผ่านไปอย่างว่างเปล่า ขอให้เราวิงวอนพระเจ้า โปรด

ช่วยเราให้เดินทางไปในหนทางแห่งการกลับใจที่แท้จริง 

เลิกเห็นแก่ตัว เอาแต่ใจตนเอง อยู่เคียงข้างพ่ีน้องของเรา

ที่ต้องการความช่วยเหลือ แบ่งปันสิ่งดีๆ ที่เราสามารถ

ท�าได้ รู้จักรักและให้อภัยต่อทุกคน เพื่อเราจะได้มีส่วน

ในความยินดีอย่างแท้จริงของพระคริสตเจ้าเม่ือวันสมโภช

ปัสกามาถึง แล้วพบกันใหม่กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า...
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ทางไปสู่เส้นชัย
 ผมมองลงไปยังด้านล่าง เด็กนักเรียนชั้นมัธยม  6 รุ่นที่ 133 ของ 

โรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ส�าเร็จการศึกษาในปี 2561 และเข้าสู่พิธีมอบประกาศนียบัตร

และรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 64 ข้างล่างนั้นไม่ได้มีเพียงนักเรียน  ยังมีผู้ปกครอง 

ทางด้านหลัง มีคุณครูยืนประกบอยู่ข้าง ๆ มีนักการบางคนเตรียมอ�านวย 

ความสะดวก มีรุ่นน้องใส่ชุดลูกเสือคอยกันแถว มีรุ่นน้องที่อยู่ในวงดุริยางค์

บรรเลงเพลงในงานอยู่ด้านปีกบนชั้น  2 ส่วนผมและผู้บริหาร นายกสมาคม

มากมายที่สถาบันแห่งนี้มี และคณะกรรมการที่เราเรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะ

ผู้ใหญ่ต่าง ๆ อยู่บนเวที มีช่างภาพเก็บเรื่องราวแห่งความทรงจ�า  มีความคิด 

โลดแล่นไปมาในหัวของผม ผมคิดถึงพวกเขา และผมคิดถึงพวกเรา เรื่องที่เพิ่ง

ผ่านมาไม่นาน เมื่อวันที่ผมและเพื่อนในวัยเด็กระดับประถมไปร่วมกิจกรรม 

การแบ่งปันความรักให้กับเด็กๆ ในบ้านสงเคราะห์แห่งหนึ่ง และอีกบ้านหนึ่งที่

รองรับเยาวชนหญิงที่เคยเดินพลาดพลั้งไปในชีวิต และเข้าสู่วังวนแห่งยาเสพติด

 ความทรงจ�าในวัยเรียนของผมช่วงประถมแม้มีไม่มากแต่ก็ชัดเจน เรา

อยู่ในโรงเรียนของวัด โลกของเราแคบ ง่าย แต่ก็งดงาม เด็กคาทอลิกในหมู่บ้าน

ส่วนใหญ่น่าจะมาเรียนที่โรงเรียนของวัด แต่แน่นอนถ้าเกิดครอบครัวไหนมีฐานะ

หน่อย ก็จะส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนคาทอลิกที่ดังกว่า ดูแล้วสามารถที ่

จะต่อยอดในสถานศึกษาที่ดีและดังได้ง่ายกว่าโรงเรียนของเรา แต่ก็ช่างเถอะ 

ส�าหรับเด็ก ๆ หรือยุคสมัยเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว โลกไม่ได้หมุนมาถึงมุมที่การ

แข่งขันเอาเป็นเอาตายขนาดนั้น ผมจ�าวันจบการศึกษาในระดับชั้นประถมสูงสุด

ของโรงเรียนได้ลาง ๆ หลังจากได้สมุดพกแล้ว เรากับเพื่อนบางคนไปเที่ยว 

ดูหนังกัน ขอที่บ้านกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ แต่ที่รู้ ๆ  เราอยากใช้เวลาก่อนจากกัน

ให้นานที่สุด และก็ท�าได้แค่นั้นจริงๆ  ซึ่งเราไม่รู้เลยด้วยซ้�าไปว่า เราจะได้กลับมา 

เจอกันหรือเปล่า เพื่อนส่วนหนึ่งอาจไม่รู้สึกและไม่เดือดร้อนอะไร เพราะเมื่อ 

เปิดปีการศึกษาใหม่ พวกเขาก็ยังพบกันอยู่ แต่เปลี่ยนค�าน�าหน้าจากเด็กประถม 

ไปเป็นเด็กมัธยมเท่านั้นเอง

 ที่สุดจังหวะชีวิตและกงล้อชีวิตก็พาแต่ละคนไปในเส้นทางของตัวเอง 

ผมกับคุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร เราเข้าบ้านเณร เพื่อนหลายคนเติบโต 

ท�างาน มีครอบครัว มีลูก ท�าธุรกิจ ประสบความส�าเร็จบ้าง กลาง ๆ บ้าง หรือ

ยังแสวงหาต่อไปบ้าง แต่มิตรภาพยังคงอยู่ เราค่อย ๆ พบเจอกันบ่อย ๆ จาก

เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงเรา และจากวันดี ๆ ของแต่ละคน โดยมีร้านแมกไม ้

ชายคลอง เป็นที่สิงสถิต และรวมพวกเรา จากเจ้าของที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ แต่ก็ 

ใกล้เคียงและสนิทสนมกันดี จากกิจกรรมเฉพาะทานข้าวในวันส�าคัญ ค่อย ๆ  

ขยับขยายไปสู่กิจกรรมอื่น ๆ บางทีเป็นการนัดไปดูคอนเสิร์ตกันบ้าง การแสดง

ทางศิลปะ หรือเปิดตัวภาพยนตร์ กิจกรรมของสื่อมวลชนที่ผมดูแล หรือของ

เพื่อน ๆ และที่สุดเมื่อวันหนึ่ง เราไปร่วมในความสูญเสียหรือการจากไปของบิดา

ของเพื่อน ในวงสนทนาหลังงานใครสักคนแสดงความคิดเห็นดัง ๆ ขึ้นมาว่า เรา

น่าจะไปทริปกันสักวันหนึ่ง  และมากไปกว่านั้น ถ้าทริปนั้นเราสามารถช่วยคนอื่น  

หรือแบ่งปันอะไรได้บ้างก็จะเป็นสิ่งที่ดี

 โดยประสบการณ์การอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ผมจึงคิดว่างานนี้ 

เดี๋ยวเราจัดตาราง และดูเรื่องสถานที่ ส่วนเรื่องคนที่ไป หรือการจะไปช่วยเหลือ 

บริจาค เยี่ยมเยือนให้เพื่อน ๆ ช่วยกัน และเมื่อยามเช้าของวันอาทิตย์ที่  3 

มีนาคม ล้อของรถตู้ที่รวมคนมากที่สุด กับรถคันอื่น ๆ อีก 3 คัน ก็หมุนมา

พบกันที่วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา โดยนับคนได้  19 ชีวิต มีทั้งเพื่อน 

แฟนเพื่อน ลูกเพื่อน และญาติพี่น้องของเพื่อน เราร่วมมิสซากันที่นั่น ผมได้

รับเกียรติให้เป็นประธาน ก่อนท�ามิสซา ผมเปิดหนังสือเพลงที่ใช้ที่วัด ผมเห็น

บันทึกบางอย่างที่บอกว่า เมื่อปี 2002 ผมเริ่มชีวิตเจ้าวัดที่นี่ หลังจากนั้นในปี 

2005 หนังสือเพลงเล่มนี้เกิดขึ้น แต่มันมีนพวารนักบุญร็อค ผมเทศน์แบ่งปัน 

ในวันนั้นว่า “ในการเดินทางของชีวิตมีบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไป 

แต่จะมีบางอย่างไหมท่ีจะไม่เปล่ียนไปเลย ให้เราเลือกท�าส่ิงน้ัน พร้อมกับความคิด

ลึกๆ ในใจว่า ขอบคุณที่ผมเลือกบันทึกอะไรบางอย่าง และสอนสัตบุรุษให้รู้ว่า 

เราต้องให้ความส�าคัญกับนักบุญองค์อุปถัมภ์ของวัด เราสามารถท�านพวาร ซึ่ง

เป็นกิจกรรมในภาคส่วนของชีวิตจิตใจ เพาะบ่ม เพื่อเติบโต และมีศรัทธา เพื่อให้

ศรัทธานี้คงอยู่ และพาเราไปถึงชีวิตที่ไม่จบเพียงโลกนี้

 หลังจากนั้น ผมและคณะได้ไปเยี่ยมบ้านหทัยการุณย์ เด็กๆ ก�าลังจะ

ปิดเทอม มีกิจกรรมกับครอบครัว และเป็นวันที่ครอบครัวจะน�าพวกเขากลับไป 

อยู่ที่บ้านสักช่วงเวลาหนึ่ง คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ อยู่ที่งานในวันนี้  

คุณพ่อเล่าให้เราฟังว่า เด็กที่นี่เรียนเกรดเฉลี่ย  3 กว่า และเป็นเด็กกิจกรรม 

สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนดาราสมุทรที่พวกเขาเรียนอยู่ ผมเห็นความเก่งและ

ความน่ารักของเขา และผมยังเห็นซิสเตอร์ที่อยู่กับพวกเขา ซิสเตอร์ท�าทุกอย่าง 

ถือไมค์ เชิญชวน ประกาศ ต้อนรับ จัดการ ฯลฯ และผมก็เชื่อว่า ก่อนหน้านี้

เธอก็อยู่กับเด็กตลอด คงไม่สนุกเท่าไหร่ และเด็กๆ คงไม่น่ารักเหมือนวันนี้ที่เรา 

มาเห็น ที่สุดแล้วการท�างานอาจไม่ต้องเก่ง เราแค่มีใจ เราแค่สุภาพ และเปิดใจ

ยิ้มแย้มทักทาย งานต่าง ๆ ก็เหมือนกันแหละ ที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้เราท�า ไม่ใช่

เพราะเราเก่งที่สุด แต่เราเหมาะที่สุดที่จะให้พระท�างานในตัวเรามากกว่า

 รถพาพวกเราเคลื่อนไปยังบ้านศูนย์เกิดใหม่ ที่นี่น้�าตาท่วม เพราะเมื่อ

เด็กสาวทั้ง  3 ของบ้านนี้เปิดฉากเล่าเรื่องราวของการพลั้งพลาดของพวกเขา  

ติดยา  บางคนหลอกพ่อแม่  บางคนผิดหวังในความรัก บางคนต้องการความสุข 

บางคนต้องการแก้ปัญหาความยากจน หลอกตัวเอง เสพเพราะคิดว่านี่คือสิ่งที่

จะพาเขาไปอีกโลกหนึ่งที่ชื่อว่าความสุข มันก็มีแหละแต่เพียงชั่วครู่ ทุกอย่างก็ดู

เลวร้ายลงไปอีก เมื่อเด็กทั้ง 3 แบ่งปันเสร็จ ผมถามเพื่อน ๆ ว่ามีใครอยากแสดง

ความคิดเห็นหรือถามไหม มีเพื่อนคนหนึ่ง เธอเป็นแม่ของลูก เธอมีครอบครัว 

ที่ดูอบอุ่นและน่าอิจฉา วันนั้นเธอออกมาพูดและน้�าตาก็ค่อย ๆ ไหลลงมา และ

แทบจะทุกคนในห้องนั้นก็กลั้นน้�าตาไว้ไม่อยู่ “ ....พี่มาพูดแทนความรู้สึกของคน

ที่เป็นแม่ แม่จะรู้สึกอย่างไรถ้ารู้ว่าลูกติดยา หรือเป็นแบบนี้ หัวใจแม่คงจะสลาย  

รู้ไหมว่า เมื่อแม่รู้ว่าจะมีลูก แม่ก็คุมอาหาร ท�าทุกอย่างที่คิดว่า เตรียมต้อนรับ

ชีวิตอีกหนึ่งชีวิต ทุกขั้นตอนล้วนแล้วแต่ประคบประหงม พี่ไม่ได้ต้องการว่า

พวกหนู แต่พี่ต้องการจะบอกว่า อยู่ที่นี่ตั้งใจ และเมื่อดีขึ้นแล้ว ก็กลับไปเป็นลูก

ที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะ...”

 ฉากเศร้า ๆ ยังมีอีก แต่เป็นความเศร้าที่ทุกคนรู้ว่า เกิดอะไรขึ้น และ

พวกเขาคิดอะไรกันอยู่ ในวันนั้นสักสองทุ่มกว่า ๆ รถค่อย ๆ พาพวกเรา 

แยกย้ายกัน แต่ผมเชื่อว่า คงมีอะไรบางอย่างที่ทิ้งค้างในจิตใจของแต่ละคน

 “อย่าลืมว่า ก่อนที่เธอจะมาถึงวันนี้ เธอไม่ได้ผ่านมันมาคนเดียว  

หลายคนได้สร้างเธอ และช่วยเหลือพยุพยุงให้เธอ พวกเขาท�าสิ่งเหล่านี้ เพื่อเธอ

จะได้ไปท�าสิ่งเหล่านี้ต่อไป ความส�าเร็จในวันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้น เพื่อก้าวเดิน 

และไปสู่ความส�าเร็จต่อไป...” ผมพูดกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่น 133  ที่ 

รับประกาศนียบัตรในวันนั้น โลกยังคงหมุนไป ท่ามกลางทางแยกมากมาย ใคร

บางคนอาจเดินหลงทาง ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้ แม้แต่ครอบครัว ถ้าใจของ

คนนั้น ๆ ไม่แข็งแรงพอ โลกไม่ได้ปิดโอกาสให้คนหลงทาง แต่กลับสอนและ

บอกเราเสมอ ๆ  ว่า โอกาสเป็นช่วงทองของทุกคน โชคดีที่เรายังมีโอกาส ส�าหรับ

คนเดินผิดขอให้ใช้โอกาสแก้ไข ส�าหรับคนที่เดินอย่างมั่นคงแล้ว ขอให้เดิน 

ต่อไป และจับมือไปด้วยกัน เรื่องราวของคนประสบความส�าเร็จไม่ใช่คนที่เดิน

ผ่านทุกอย่างไปได้อย่างสบาย แต่เป็นเร่ืองของคนท่ีผ่านทุกวันแม้จะยากหรือง่าย 

ไปด้วยพลังใจและพลังกายที่เข้มแข็ง อดทน และฝ่าฟันต่อไป

บรรณาธิการบริหาร 
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“เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา” คุณพ่อยอแซฟ วินัย เปลี่ยนบำารุง  

อุปสงัฆราชแห่งสงัฆมณฑลเชยีงราย เป็นประธานพธิบีชูาขอบพระคณุเทดิเกยีรติ

แม่พระฟาติมา วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง  

มีสัตบุรุษมาร่วมเทิดเกียรติแม่พระเป็นจ�านวนมาก

 

“ฉลองภายใน” คุณพ่อเปาโล อนุพงษ์ ศรีสุข เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองภายใน วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง วันเสาร์

ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019 ก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ มีการแห่นักบุญเปโตร 

รอบหมู่บ้าน โดยคุณพ่อเปาโล พจนารถ นิรมลทินวงศ์ และคุณพ่อยอห์น 

บัปติสต์ สักรินทร์ ศิรบรรเทิง เป็นผู้อวยพรเสกน�้าเสกตามบ้านต่างๆ

 

ครอบครัวคาทอลิกโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กราบอวยพรพระคาร์ดินัล

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสวันเกิดครบ 90 ปี ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน  

แสวงบญุวดัพระเยซูเจ้าเสดจ็ข้ึนสวรรค์ แสวงบุญขอพรบญุราศนีโิคลาส บญุเกดิ  

กฤษบ�ารุง ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง และฟังการ

บรรยาย-ชมนิทรรศการ ตามรอยมิชชันนารี 350 ปี มิสซังสยาม โดยคุณพ่อ 

เปโตร ธีรพล กอบวิทยากุล วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 พระสังฆราชซิลวีโอ  

สริพิงษ์ จรัสศร ี เป็นประธานพธิปีลงศพภคนิโีรซา  

ดอนาเซยีน ระดมกจิ “ทกุนาทขีองชีวติ ขอน้อมรบั  

น�้าพระทัยพระเป็นเจ้าและแสวงหาคนบาปให้กลับ

ใจ” ท่ีอารามพระหฤทัยของพระเยซเูจ้าแห่งกรุงเทพฯ 

คลองเตย ขอบพระคุณพระเป็นเจ้าส�าหรับพระพร

ผ่านมาทางซิสเตอร์ดอนาเซยีน ในการเป็นแบบอย่าง

ที่ทรงคุณค่าตามพระวรสารจากชีวิตของท่าน



ปีที่ 43 ฉบับที่ 12 ประจำ�วันที่ 17-23 มีน�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

ตอนที่ 9 
ภาพชุดคุณธรรม 
ตอนที่ 1 
ความเชือ่ท่ีเป็นชวีติ 
ชีวิตที่เชื่อ

 

 

แด่คุณตายอแซฟ เกิด บุดดีด้วง ด้วยดวงใจ
คุณตายอแซฟ เกิด  บุดดีด้วง  เป็นสัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล

ท่าแร่ ได้ย้ายมาซื้อที่ดินในที่ท�ากินใหม่ (อ่านต่อหน้า 8)

อาลัยรักมารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ
(อ่านต่อหน้า 4)พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 

	 ผมค่อย	 ๆ	 เปิดหนังสือคู่มือชมพิพิธภัณฑ์จนพบว่า	 ภาพชุดนี้อยู่ใน

ห้องหมายเลข	9	ชื่อห้องว่า	Pollaiolo

	 ข้อมูลเพิ่มเติมได้เล่าถึงห้องนี้ที่มีภาพต่าง	ๆ 	จากศตวรรษที่	15	ซึ่งเป็น 

ผลงานของ Antonio del Pollaiolo	และ Piero ผู้น้อง	ผมสะดุดกับภาพชุด

คุณธรรม	ที่ใช้สัญลักษณ์ต่าง	ๆ	มาแทน	ดังเช่นภาพแรกนี้

	 ภาพแรกนี้มีชื่อว่า	 Faith	 ความเชื่อ	 ซึ่งขมวดรวมกับอีก	 2	 ภาพคือ	

ความไว้ใจ	และความรัก	(ซึ่งถ้าใช้ตามศัพท์ที่เป็นชื่อรูปจะเป็นความรัก	และการ

ช่วยเหลือแบ่งปัน...ผู้เขียน)	 เป็นคุณธรรมตามหลักเทววิทยาแห่งคริสตศาสนา	

ได้แรงบันดาลใจจากการที่พระเจ้ามารับสภาพมนุษย์

	 เราจะเห็นว่าที่มือนั้นประกอบไปด้วย	 ไม้กางเขน	 และถ้วยกาลิกส์แห่ง

ศีลมหาสนิท	งานแบบนี้เป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะของ	Piero	ผู้สร้างงาน

	 เราเชื่อในอะไร	 เราก็ถือมันไว้ในมือ	 เลือดเนื้อโดยอาศัยแผ่นปังและ

เหล้าองุ่น	 ก็แทนชีวิตที่อุทิศให้บนไม้กางเขน	 เพ่ือเราจะแทนชีวิตท่ีอุทิศเพ่ือ 

ผู้อื่นด้วยเช่นกัน	เป็นความเชื่อที่เป็นชีวิต	เป็นชีวิตที่มีความเชื่อ


