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ฉลองสามเณราลัย
นักบุญยอแซฟ สามพราน
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2014 (อ่านต่อหน้า 3)

เข้าเงียบช่วงมหาพรตนักศึกษาไทยในอิตาลี
	 ณ	ประเทศอิตาลี	ที่เมืองปาดัว	ให้กำาเนิดนักบุญที่มีชื่อเสียงสองท่านจาก

ยุคสมัยที่ต่างกัน	 (อ่านต่อหน้า 4)
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พระคุณ

สังฆานุกรสเตเฟน	วีรยุทธ	

เกียรติสกุลชัย
สังฆานุกรยอแซฟ	ดิษพล	

รุ่งโรจน์วรวัฒนา

สังฆานุกรยอแซฟ	ยุทธนา	

วิทยานุลักษณ์

สังฆานุกรอันตน	สุปิติ	

รวมอร่าม
(อ่านต่อหน้า 7)
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พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์  ร่วมสวดอธิษฐาน  ณ  ศาสนสถาน 

ของแต่ละศาสนา ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2014  โดยหวังว่าพลังศาสนา จะ

ช่วยคลี่คลายความขัดแย้งในบ้านเมืองให้ทุกฝ่ายใช้สติและปัญญา เอาชนะความ

เกลียดชัง พร้อมเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งในบ้านเมืองให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

 สืบเนื่องจากแถลงการณ์ร่วมกันของผู้นำาศาสนา 5 ศาสนา ได้แก่ 

ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนา

ซิกข์  เมื่อวันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2014 ณ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร เพื่อ

เชิญชวนศาสนิกชนของทุกศาสนาร่วมกันสวดภาวนาเพ่ือความสงบร่มเย็นของ

ชนในชาติ   

 สำาหรับคาทอลิก พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท- 

วาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานพิธีนมัสการกางเขน 

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ และสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ  ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก 

ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2014 ซึ่งคาทอลิกเชื่อว่าวันนี้ของทุกปี เป็นวัน

สิน้พระชนม์ของพระเยซู วันศุกร์นี้จึงเป็นวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่คาทอลิก นอกจาก 

จะได้ประกอบวจนพิธีกรรม และเดินรูป 14 ภาคเพื่อรำาลึกถึงช่วงชีวิตสุดท้าย 

ของพระเยซูแล้ว ยังได้อธิษฐานภาวนาและนมัสการกางเขนเพื่อรำาลึกถึงการ 

เสียสละชีวิตของพระเยซู ไถ่บาปเพื่อมวลมนุษย์  และนำาหลักคำาสอนเรื่องความ

รักและการให้อภัยซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาคริสต์ เอาชนะความเกลียดชัง เพื่อ

การอยู่ร่วมกันบนโลกนี้อย่างสันติ

 พระคุณเจ้าให้สัมภาษณ์ว่า “วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นวันระลึกถึงพระเยซู

เจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน สำาหรับคาทอลิกเราเชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ 

เพราะวา่พระองคส์มคัรใจรบัความตาย เพือ่เปลีย่นบาปและทกุอยา่งใหก้ลบักลาย

เป็นความรอดพ้น เป็นความดี เป็นความสุขของทุกคน เพราะพระเยซูเจ้าได้ให้ 

แบบอย่างไว้ เราคริสตชนทุกคนจึงสมัครใจที่จะรักผู้อื่นเป็นคนแรก และพร้อม 

ที่จะให้อภัย วันที่ 14 เมษายน ผู้นำาของ 5 ศาสนาได้มีแถลงการณ์ร่วมกัน 

เพื่อก้าวพ้นความขัดแย้ง พวกเราในฐานะผู้แทนองค์กรทุกศาสนาในประเทศ 

ไทย จึงทำาหน้าที่เป็นตัวแทนคนไทยทุกคนทั่วประเทศ ผู้นับถือศาสนาต่างๆ 

และพวกเรายังเชื่อด้วยว่าพวกเรายังสามารถเป็นตัวแทนของเสียงที่ไม่มีใคร 

ได้ยิน (Silent Voice) ในส่วนลึกแห่งจิตใจของคนไทยอีกเป็นจำานวนมากท่ีเป็น

ศาสนิกผู้เชื่อในคุณค่าแห่งจิตวิญญาณ พวกเราผู้แทนทุกศาสนามีความห่วงใย 

ต่อสถานการณ์ในประเทศไทยของเรา  จึงขอเรียกร้องและวิงวอนผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายให้หลีกเลี่ยงไม่ใช้ความรุนแรง ขอให้หันหน้าเข้าเจรจา เสวนาพูดคุยกัน 

พวกเราเชื่อมั่นว่าสังคมไทยของเรามีทางออกอย่างแน่นอน ขอเพียงให้ทุกฝ่าย 

เปิดใจ รับฟังกันและกัน ด้วยเหตุนี้บรรดาผู้นำาศาสนาจึงออกมาเชิญชวนศาสนิก 

ทุกคน ทุกศาสนา ให้สวดภาวนาร่วมกัน ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ภาวนาเพื่อความ

สงบสันติของประชาชนชาวไทยทุกคน”

5 ศาสนาร่วมสวดภาวนา (ต่อจากหน้า	20)

คุณพ่อยอแซฟ ไชโย กิจสกุล อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 

ได้จัดฉลองปีที่ 49 แห่งการก่อตั้งสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน โดย

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่ง 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภช

นักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี พร้อมด้วยคุณพ่อวุฒิเลิศ 

แห่ล้อม อุปสังฆราช คุณพ่อไชโย กิจสกุล คุณพ่อสมจิตร พึ่งหรรษพร 

และพระสงฆ์จำานวนมาก

 พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ ได้เทศน์ให้ข้อคิดว่า “บรรดาลูกๆ เณร 

ยอแซฟที่รัก พี่น้องสัตบุรุษที่รักทุกท่าน วันนี้พวกเรามาร่วมฉลองบ้านเณร

ยอแซฟและนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของบ้านเณรนี้ก็เป็นแบบอย่างที่

ช่วยพวกเราทุกคนดำาเนินชีวิต ปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้า ปฏิบัติตาม 

พระวาจาของพระองค์ ดังนั้น พ่ออยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนให้ปฏิบัติ

ตามพระวรสารที่ได้รับฟังเป็นประจำาทุกวันอาทิตย์อย่างดีตามแบบอย่างของ

ท่านโยเซฟ เพราะชีวิตของท่าน เป็นชีวิตที่พร้อมจะเปิดรับพระเจ้าเสมอ แม้

ในบางเหตุการณ์มองตามภาษามนุษย์แล้วจะเห็นว่าท่านพบทางตันแล้ว ไม่มี

ทางออก แต่ท่านโยเซฟก็คงยังวางใจในพระเจ้า เฝ้ารอคอยให้พระองค์เป็น

ผู้เข้ามาคลี่คลายในชีวิตของท่านและพระนางมารีย์ ดังนั้น ทุกสิ่งทุกอย่าง 

ก็มีทางออกผ่านไปได้อย่างพิเศษสุด ตามแผนการของพระเจ้า และไม่ใช่ตาม

แผนการของเรา ดังนั้น บรรดาลูกๆ เณรและพี่น้องสัตบุรุษที่รักทุกท่าน ขอ

ให้เราทุกคนวางใจในพระวาจาพระเจ้าท่ีเรารับฟังทุกวันอาทิตย์ด้วยความ

วางใจอย่างเดียวกันกับที่ท่านนักบุญโยเซฟมี และเราทุกคนปฏิบัติตามพระ 

ประสงค์ของพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ เช่นเดียวกับนักบุญโยเซฟปฏิบัติเสมอ 

อาแมน”

 หลังจากบทภาวนาหลังรับศีล ตัวแทนสามเณรได้กล่าวขอบคุณ

ประธานในพิธี จากน้ันพระคุณเจ้าได้มอบเกียรติบัตรแก่สามเณรผู้เรียนดี ศรัทธา 

ดี และประพฤติดี ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และมาสเตอร์ จำานวน 15 คน 

ต่อมาพระคุณเจ้าได้กล่าวปราศรัยแก่สามเณรและสัตบุรุษ และอวยพร

 จากนั้น เป็นพิธีเทิดเกียรตินักบุญโยเซฟ เริ่มจากถวายกำายาน สวด

ภาวนา และถวายช่อดอกไม้

 หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ มีการจับสลากหมายเลขของสลาก 50  

ปี สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน ซึ่งมีรางวัล ดังต่อไปนี้ 

 1. รถยนต์นิสสัน 5 รางวัล ซึ่งได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล 

มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

และพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นผู้จับรางวัล 3 รางวัล อีก 

2 รางวัล คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง และคุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม เป็นผู้

จับรางวัล

 2. โทรศัพท์ไอโฟน 5 และไอแพด  ให้พระสงฆ์และศิษย์เก่า เป็นผู้จับ

รางวัล

  ปัจจุบัน สามเณราลัยนักบุญ

ยอแซฟ สามพราน มีสามเณร

ทั้งหมด 97 คน ประกอบด้วย

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 57 

คน คณะธรรมทูตไทย 2 คน 

สังฆมณฑลเชียงใหม่ 39 คน และ

ในปีนี้ ได้มีการจัดค่ายกระแส- 

เรียกและเยาวชนศิษย์พระคริสต์ 

หลังจากจบค่ายทั้ง 2 แล้ว มีผู้สมัครใจ อยากติดตามพระคริสต์อีกจำานวน 

28 คน แบ่งประเภทได้ ดังนี้ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 14 คน คณะธรรมทูต

ไทย 1 คน สังฆมณฑลเชียงใหม่ 13 คน

 รายงานโดย คุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ 

ฉลองสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ (ต่อจากหน้า	2)
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นั่นคือ นักบุญอันตนแห่งปาดัว (ค.ศ. 1195-1231) 

และนักบุญเลโอปอลโด มานดิช (ค.ศ. 1866-1942) 

ท่านทั้งสองต่างไม่ใช่ชาวอิตาเลียน แต่ได้มาใช้ชีวิต  

จบชีวิตและฝังร่างกายอยู่ในเมืองน้ี และท้ังสองเป็นนักบวช 

ในสาขาของท่านนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี เพราะฉะนั้น 

ณ ดินแดนแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ 

ท่ีเราได้เดินทางเข้ามาฟ้ืนฟูจิตใจ แสวงบุญและสวดภาวนา 

กัน

 โอกาสเริ่มต้นเทศกาลมหาพรตปีนี้ วันที่ 7-9 

มีนาคม 2014 กลุ่มนักศึกษาไทยในอิตาลี ได้มาเยือน 

เมืองปาดัว แห่งนักบุญอันตน ได้รับประสบการณ์ด้าน

จิตใจต่างๆ และพวกเราได้รับความกรุณาจากคุณพ่อ

ลอเรนโซ ไบซิออน คุณพ่อเจ้าอาวาส(หนุ่ม) วัดซาน

จอร์โจ เดลเล แปร์ติเค่ ซึ่งเป็นวัดสำาคัญวัดหนึ่งของ

สังฆมณฑลปาดัว มีพระสงฆ์ไทยหลายท่านมาพึ่งพา

คุณพ่อเจ้าวัดท่านนี้เป็นประจำา เพราะคุณพ่อเจ้าวัดใจดี 

และเคยเป็นมิสชันนารีที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ถึง 10 ปี 

ซึ่งงานน้ีต้องขอบคุณคุณพ่อเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดเตรียม 

ทุกอย่างสำาหรับกลุ่มของเรา ขอย้ำาว่าทุกอย่างจริงๆ 

(โปรแกรมการเข้าเงียบ บ้านที่เข้าพักกับชาวบ้าน คุณพ่อ 

ยังเป็นคนขับรถให้พวกเราด้วยนะครับ) ที่สำาคัญคุณพ่อ

เป็นผู้นำาเทศน์ และพาให้เราได้รับประสบการณ์อันน่า

จดจำาและมีคุณค่าอย่างยิ่งนี้ โดยมิได้รับค่าจ้างใดๆ เลย 

พวกเราตัวแทนคนไทยถือว่ามาเย่ียมเยียนคุณพ่อแทน

คนอื่นๆ ที่ท่านรู้จักก็แล้วกันครับพี่น้องที่เคารพ

 ผมขอแบ่งปันเรื่องราวที่เกิดขึ้นสักหน่อยครับ

นักบุญอันตนแห่งปาดัว (1195-13 มิถุนายน 1231) 

เกิดในครอบครัวที่มีฐานะดี ที่เมืองลิสบอน ประเทศ

โปรตุเกส เดิมชื่อว่า เฟอร์นานโด (Fernando) ได้เข้า

เป็นนักบุญคณะฟรังซิสกัน ตั้งแต่อายุ 15 ปีและในฐานะ

นักบวชได้เลือกชื่อใหม่ว่า “อันโตนิโอ” (Antonio) หรือ 

อันตน และเป็นที่รู้จักตามนามนี้เสมอมา ท่านได้มาใช้ 

ชีวิตสั้นๆ ของท่าน เทศน์สอนชาวเมืองและทำาอัศจรรย์

ต่างๆ มากมาย รวมทั้งได้พบพระกุมารเยซูในนิมิต ใน

ชีวิตบั้นปลายด้วย อยู่ที่เมืองปาดัว ท่านเสียชีวิตเมื่อ

วันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 1231 ขณะมีอายุเพียง 36 ปี 

เท่านั้น 

 เรามักจะได้ยินอัศจรรย์ที่ปลามาฟังการเทศน์

สอนของท่าน หรืออัศจรรย์ที่พบว่าลิ้นของท่านยังสดอยู่

หลังจากตายไปแล้วถึง 30 ปี หรือบางท่านอาจเคยได้ฟัง

หรือเคยได้อ่านเรื่องอัศจรรย์อื่นๆ ซึ่งยังมีอีกมากมาย 

เช่น การทำาให้คนตายกลับคืนชีพ อัศจรรย์เรื่องศีล 

มหาสนิท และอัศจรรย์ที่ตามมาจากการเทศน์สอนของ

ท่านนักบุญอันตน

 ซึ่งโดยส่วนตัวผมเห็นแล้วว่าเป็นพระพรของ

พระเจ้าจริงๆ ที่ทำาให้คนของพระองค์ได้รับเกียรติเหล่านี้ 

และแน่นอนว่าอัศจรรย์ต่างๆ ช่วยให้ประชากรของพระ-

องค์หลายคนได้กลับใจ ได้ทบทวนชีวิต และช่วยให้

ความเชื่อเข้มแข็งขึ้นได้ด้วย เพราะอัศจรรย์เหล่านี้ล้วน

เกี่ยวข้องกับชีวิตคริสตชนของเรานั่นเอง

 นักบุญอันตน ได้ชื่อว่าเป็น อัครสาวกแห่งพระ

วาจา สันติภาพ และความดี (pax et bonum)  ท่าน

ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญหลังจากเสียชีวิตแล้วเพียง 

เข้าเงียบช่วงมหาพรต (ต่อจากหน้า	2)

10 เดือนเท่านั้น สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี่ ที่ 

9 ได้กล่าวว่าเพราะตั้งแต่มีชีวิตมีเครื่องหมายอัศจรรย์

มากมายอยู่แล้วไม่จำาเป็นต้องรอเวลานานเพ่ือประกาศ

ว่าท่านเป็นนักบุญ เราไม่ทราบแน่ชัดว่า ทำาไม???  

ชื่อเสียงของท่านนักบุญอันตนแห่งปาดัว จึงกระจายไป

ทัว่โลก ทกุทอ้งถิน่  แมใ้นหมูค่นตา่งศาสนา อยา่งไรกต็าม 

เราเชื่อว่าท่านคือผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า และภาวนาเพื่อ 

เราคริสตชนอย่างแน่นอน วันที่ 13 มิถุนายนของทุกปี 

เป็นวันฉลองนักบุญอันตนแห่งปาดัว  

 พวกเราได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนสักการสถาน

สำาคัญ 3 แห่งที่มีความเกี่ยวข้องสำาคัญในชีวิตของท่าน 

นักบุญอันตน นั่นคือ 1. สักการสถานอันโตนิอานี่ คัมโป 

ซัมปิเอโร่ (สถานที่ที่ท่านได้ขึ้นไปสวดภาวนา รำาพึงและ

เทศน์สอนจากบนต้นไม้ (ต้นโนเช) และห้องที่ท่านได้

พบนิมิตพระกุมาร) 2. สักการสถานที่สร้างขึ้นครอบจุด

ที่ท่านเสียชีวิต 3. บาสิลิกา เดล ซานโต (วัดที่ฝังศพ

ของท่านปัจจุบันและที่เก็บพระธาตุต่างๆ)

 นักบุญเลโอปอลโด มานดิช (12 พ.ค. 1866- 

30 ก.ค. 1942) เกิดที่เมืองกัสแตล นูโว่ ปัจจุบันคือ 

ประเทศบอสเนีย ท่านเป็นนักบุญร่วมสมัยกับเราจริงๆ 

ท่านนักบุญไม่ใช่บุรุษที่สง่างามด้วยรูปร่างหน้าตา เพราะ

ท่านสูงราวๆ เพียง 135 เซนติเมตร ร่างกายไม่แข็งแรง 

แต่ท่านมีจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและสวยงาม ท่านไม่ใช่

คนมีความรู้โดดเด่น แต่มีความศรัทธามากๆ เป็นต้น

ความศรัทธาต่อพระแม่มารีย์  ท่านได้เข้าเป็นนักบวช

คณะภราดาน้อยกาปูชิน เมื่อได้บวชเป็นพระสงฆ์แล้ว 

พวกสมาชิกในคณะต่างเห็นว่าท่านไม่ใช่คนเก่งและ

อีกทั้งร่างกายก็ไม่แข็งแรง ก็เลยมอบหมายหน้าที่ที่ดู 

ธรรมดาๆ ให้ นั่นคือให้เป็นผู้ฟังแก้บาป เพราะฉะนั้น

ท่านใช้ชีวิตพระสงฆ์ส่วนใหญ่อยู่ในที่ฟังแก้บาป (ห้อง

ฟังแก้บาปจึงเป็นท่ีทำางานเพ่ือความรอดของวิญญาณ) 

ท่านได้ชื่อว่าเป็นองค์อุปถัมภ์แห่งการคืนดี (ผ่านทางศีล

อภัยบาป และท่านภาวนาเพื่อเอกภาพของพระศาสน- 

จักร) ท่านมีชีวิตที่ยืนยาว และแม้ว่ามีชีวิตเรียบง่ายและ

ไม่ได้ทำาสิ่งใดๆ ที่ยิ่งใหญ่ต่อสายตามนุษย์ แต่ยิ่งใหญ่

ในสายตาของพระเจ้าอย่างแน่นอน เพราะท่านคือผู้

ศักดิ์สิทธิ์

 ในเมืองปาดัว มีสักการสถานนักบุญเลโอปอล-

โด มานดิช ซึ่ง ณ ที่แห่งนี้ จะได้พบกับหลุมฝังศพของ

ท่าน ห้องฟังแก้บาปที่ท่านเคยนั่ง บริเวณที่ถูกทิ้งระเบิด

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ห้องฟังแก้บาปนี้ กลับไม่ถูก

ทำาลายอย่างอัศจรรย์ มือขวาของท่าน (มือที่อภัยบาป) 

และพระธาตุและของใช้อื่นๆ ของท่าน (ซึ่งมีไม่มาก 

เพราะพวกภราดาถือความยากจน และเม่ือตายไปสมาชิก

ก็ได้เอาสิ่งที่ไม่จำาเป็นทิ้งไปหมด) 

 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 

ประกาศให้ท่านเป็นบุญราศี และตั้งให้ท่านเป็นองค์อุป- 

ถัมภ์หลัก ด้านคริสตสัมพันธ์ด้วย (ท่านได้รับเสียงเรียก

พิเศษให้ทำางานด้านนี้ และแม้จะไม่เคยเดินทางไปตาม

เสียงเรียกเพราะอุปสรรคด้านสุขภาพและผู้ใหญ่ในคณะฯ 

ไม่อนุญาต แต่ท่านได้สวดภาวนาอย่างเงียบๆ ตลอดชีวิต

เพื่อเอกภาพของคริสตชน) เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรา

สวดภาวนาเงียบๆ สงบๆ ส่วนตัวกันมากน้อยแค่ไหน

ครับ? เพราะนี่คือการภาวนาแบบที่พระเยซูเจ้าสอนเรา

ครับ ต่อมาเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 

2 ได้ประกาศท่านเป็นนักบุญและเป็นองค์อุปถัมภ์และ

แบบอย่างของศีลอภัยบาป (ร่วมกับนักบุญยอห์น มารีย์ 

เวียนเนย์) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1983 หลังจาก

ท่านสิ้นชีวิตแล้ว 41 ปี ในวันที่ 12 พฤษภาคม ของ 

ทุกปี เป็นวันฉลองนักบุญเลโอปอลโด มานดิช

 ต่อไปนี้เป็นความรู้สึกที่อยากจะแบ่งปันของ

สมาชิกที่ได้ร่วมเข้าเงียบแสวงบุญกันในครั้งนี้ครับ

 คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ “ชีวิตที่เรียบง่าย 

แต่เปี่ยมล้นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ความศรัทธา และ

ความเช่ือม่ันในองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านนักบุญ 

อนัตนแหง่ปาดวั และนกับญุเลโอปอลโด มานดชิ  พระเจา้ 

องค์เดียวกันกับที่พวกเราคริสตชนได้เชื่อ ศรัทธา รัก 

ติดตาม ประกาศพระนามของพระองค์ในชีวิตประจำาวัน 

นั้น ยังคงตอกย้ำาความมั่นใจให้พวกเราได้สัมผัสถึงความ 

รกั และพระอาณาจกัรของพระองคม์ัน่คงไมเ่ปลีย่นแปลง 

ผ่านทางการดำาเนินชีวิตประจำาวัน อย่างซื่อๆ เรียบง่าย 

 แต่ทุ่มเททั้งหมดของชีวิตไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยมี

พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของการดำาเนินชีวิตของเรา

แต่ละคนนั่นเอง”

 คุณพ่อสิริชัย บุหงาสวรรค์ “ความประทับใจ 

ที่ ได้ รับคือพระประสงค์ที่ ให้ เราได้มาพบกันและ 

เตรียมตัวเตรียมจิตใจเข้าสู่เทศกาลมหาพรต โดยการ

เดินตามแบบอย่างท่านนักบุญอันตน ที่จะเข้าใกล้กับ

พระองค์อาศัยพระวาจาใน การหล่อเลี้ยงชีวิตทุกวัน ด้วย 

ความรัก และความเสียสละตนเองแม้กระทั่งชีวิต ทำาให้

เข้าใจความรักของพระ มายังเราเสมอ แม้ช่วงเวลาที่ยาก

ลำาบากก็ตาม พระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเรา ดูแลเราเสมอ

เป็นพิเศษในชีวิตต่างแดน ขอบคุณพระองค์”

 คุณพ่อศราวุธ แฮทู “ขอชื่นชมผู้ที่ได้ริเริ่ม

โครงการนี้ และขอบคุณทุกท่านที่ทำาให้การพบปะกัน 

ในครั้งนี้ได้เกิดขึ้น เพราะว่า “การพบปะกันในครั้งทำาให้

เห็นและสัมผัสถึงความรัก ความเป็นพี่น้องกัน การ

แบ่งปัน และกำาลังใจอย่างมากมาย” แน่นอนว่ามันเป็น

ช่วงเวลาสั้นๆ แต่เต็มไปด้วยคุณค่าและความหมาย

(อ่านต่อหน้า	5)
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ตอนที่ 17

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

เครื่องหมายอัศจรรย์ที่ปูทาง

ไปสู่การสถาปนาเป็นนักบุญของ

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

19	เมษายน	2014	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)	เครื่องหมาย

อัศจรรย์ที่เยียวยารักษานางฟลอริเบ็ธ โมรา เป็นการ 

ปูทางไปสู่การสถาปนาเป็นนักบุญของสมเด็จพระสัน-

ตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เธอเป็นชาวคอสตาริกา อายุ 

50 ปี ได้รับการรักษาให้หายจากอาการเส้นเลือดใน

สมองตีบ โดยไม่สามารถอธิบายการหายจากโรคร้ายนี้

ทางวิทยาศาสตร์ได้  เธอมั่นใจว่าสมเด็จพระสันตะปาปา 

ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงรักษาเธอ

l ในเดือนเมษายน 2011 เธอเข้ารับการตรวจและ 

ต้องรักษาต่อเนื่องในความดูแลของแพทย์

l พอเดือนพฤษภาคม ขณะที่เพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์

มาหาเธอ บอกให้ดูพิธีสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น ปอล ที่ 2 เป็นบุญราศีทางโทรทัศน์ วันรุ่งขึ้น 

บางสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น

 นางฟลอรเิบธ็  โมรา เลา่วา่  “ในหอ้งอนัวา่งเปลา่ 

ของฉัน ฉันได้ยินเสียงหนึ่งบอกว่า ‘ลุกขึ้น’ ฉันก็ลุก

ขึ้น เดินตรงเข้าไปในครัว ที่สามีฉันยืนอยู่ เขาถามฉันว่า 

‘เธอทำาอะไรอยู่นะ’ ฉันตอบไปว่า ‘ฉันรู้สึกสบายดีแล้ว’”

l หลายเดือนต่อมาคณะแพทย์ยืนยันการเยียวยาที่น่า

แปลกใจนี้  ภายหลังฟลอรี่ก็ได้เล่าแบ่งปันเรื่องของเธอ 

ทางคอมพิวเตอร์ ณ จุดนี้เองผู้ตรวจสอบเพื่อเสนอ 

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เป็นนักบุญจึง

เริ่มหันมาตรวจสอบการหายจากโรคของเธอ

 มงซินญอร์สลาโวเมียร์  โอเดอร์ ผู้ตรวจสอบ 

เพื่อการสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 

2 เป็นนักบุญเล่าว่า  “บางสิ่งเป็นไปตามที่คณะแพทย์

ได้พูด เมื่อตรวจสอบแล้ว เปรียบเหมือนมีบางส่วนของ

อวัยวะท่ีถูกตัดออกไปแล้วงอกออกมาใหม่เพราะความ

จริง อะไรที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเธอก็คือเส้นโลหิต

ได้กลับพัฒนาขึ้น ขยายขึ้นกลับไปอยู่ในสภาพปกต ิ

ดังเดิม พูดอีกอย่างหนึ่ง ทุกสิ่งที่ผิดปกติหายไปอย่าง 

สิ้นเชิง การรักษาให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนจะเจ็บป่วยนี้

เป็นไปได้อย่างไร ไม่มีร่องรอยของความเจ็บป่วยท่ีผู้หญิง

คนนี้เคยมีหลงเหลืออยู่เลย”

l  คุณพ่อสลาโวเมียร์ โอเดอร์ กล่าวว่า “อะไรที่ทำาให้ 

ท่านมั่นใจเกี่ยวกับประจักษ์พยานของเธอก็คือ นาง 

ฟลอริเบ็ธ ไม่เคยแสวงหาเรียกร้องความสนใจ”

 มงซินญอร์สลาโวเมียร์ โอเดอร์ เล่าต่อว่า “การ

รักษาของเธอเป็นคำาตอบของพระญาณเอื้ออาทรจาก

พระเจ้า โดยเสนอวิงวอนผ่านทางสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เป็นคำาภาวนาของคุณแม่ผู้สวด

ภาวนาเพื่อครอบครัว แด่สามี แด่ลูกๆ แด่หลานๆ จะ

ได้ไม่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีแม่ ไม่มีภรรยา และไม่มีย่า”

l นางฟลอริเบ็ธ โมรา เตรียมเดินทางไปยังกรุงโรมใน

วันที่ 27 เมษายน เธอจะเป็นผู้ถือพระธาตุของสมเด็จ 

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ช่วงระหว่างพิธี 

สถาปนาพระองค์ท่านเป็นนักบุญ

มงซินญอร์

สลาโวเมียร์

โอเดอร์

นางฟลอริเบ็ธ	โมรา	หลังจากหายจากโรคแล้ว

เธอเล่าว่าวิงวอนพระเป็นเจ้าผ่านทางสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปายอห์น	 ปอล	 ที	่ 2	 โดยนอนกอดนิตยสารที ่

หน้าปกมีรูปของพระองค์ไว้ตลอดทั้งคืน

เธอศรัทธาต่อพระเมตตาที่สมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น	ปอล	ที่	2	ทรงรักเป็นพิเศษ	

มากมายอย่างแท้จริง จากประสบการณ์ครั้งนี้ทำาให้เข้าใจ

มากขึ้นว่า “ทำาไมแม่พระจึงเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบ็ธ 

ทำาไมนักบุญเปาโลถึงเขียนจดหมายถึงบรรดาคริสตชน

ของท่าน และทำาไมการเยี่ยมเยียนถึงมีความสำาคัญ”

 คุณพ่อสุพัฒน์ หลิวศิริ “ขอบอกว่าได้รับ

ความรู้ กำาลังใจ และแบบอย่างการดำาเนินชีวิตจาก 

บุคคลต่างๆ ที่ไปอยู่ด้วย เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้

ง่ายๆ จริงๆ และที่สำาคัญ... พระเจ้าทรงเดินทางไปกับ

เราด้วยเสมอ” 

 อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี “ประทับใจใน

การได้ไปเยี่ยมสถานที่สำาคัญในชีวิตของนักบุญอันตน 

และรวมถึงการได้สัมผัสจิตตารมณ์ของนักบุญฟรังซิส 

แห่งอัสซีซี จากบรรดาภราดาและซิสเตอร์ในครอบครัว

ฟรังซิสกันที่ได้พบในการเดินทางครั้งนี้”

 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ “ได้มีโอกาสเป็น

หนึ่งเดียวกับพระสงฆ์ไทยที่มาเรียนที่อิตาลี ในโอกาส

เข้าเงียบและแสวงบุญที่ปาดัว รวมถึงได้ซึมซับรูปแบบ 

เข้าเงียบช่วงมหาพรต (ต่อจากหน้า	4)

ชีวิตสงฆ์ในการไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์แบบนักบุญอันตน

และนักบุญเลโอปอลโด อีกทั้งได้เห็นแบบอย่างที่ดีใน

การทำางานอภิบาลสัตบุรุษของคุณพ่อลอเรนโซ เจ้าอาวาส

วัดแห่งหนึ่งในสังฆมณฑลปาดัว และเห็นความเป็นหนึ่ง

เดียวกันของสัตบุรุษในความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้า และ

การมีน้ำาใจต่อพวกเราชาวไทย ทำาให้รู้สึกอบอุ่นและเป็น

กันเองมาก”

 ขอท่านนักบุญอันตนแห่งปาดัว และนักบุญ

เลโอปอลโด มานดิช ช่วยวิงวอนขอพระแม่มารีย์ ช่วย

คุ้มครองและขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้องชาวไทยทุกคน

ครับ

 รายงานโดย Peppino Ta’ Martedi
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“ใบหน้าของเขาสว่างรุ่งเรืองเหมือนใบหน้าของทูตสวรรค์” 

(กิจการ 6:15)

ผลงานที่มีชื่อเสียงชิ้นหนึ่งคือ รูปปั้นของโมเสส เป็นรูปที่ใหญ่ ท่าน

ปั้นรูปโมเสสนั่งอยู่และในมือถือรูปปั้นของโมเสสคือ รูปพระบัญญัติในมือ ใน

รูปนี้มีสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะแปลก นั่นก็คือ ดูเหมือนโมเสสมีเขาอยู่บนศีรษะ

ของรูปปั้น เป็นเขาสองข้าง ไมเกิ้ล อันเจโล ต้องการยึดศิลปะตรงตามพระ

คัมภีร์ที่นักบุญเยโรมเป็นผู้แปลจากภาษาฮีบรูเป็นภาษาละติน ท่านต้องการ

ให้เห็นแสงสว่างท่ีออกมาจากศีรษะของโมเสสเมื่อท่านอยู่เฉพาะพระพักตร์

พระเป็นเจ้า พยายามทำาให้ใกล้กับคำาแปลของนักบุญเยโรมเป็นภาษาละตินว่า 

CORNUTA ซึ่งแปลตรงตัวว่า “เขา” แต่ถ้าใช้คำาว่า “แสงสว่าง” อาจจะเป็นคำา

ที่ยอมรับกันมากกว่า

ในบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวกที่เรานำามาพิจารณาในวันนี้ 

เป็นหน้าที่ของสเทเฟน เมื่อท่านไปพบกลุ่มซันเฮดริน ซึ่งเราแปลว่า “ใบหน้า 

ของเขาสว่างรุ่งเรืองเหมือนกับใบหน้าของทูตสวรรค์” หน้าตาท่ีเปล่ียนแปลง

นี้ มิได้เกิดขึ้นกับโมเสสเท่านั้น แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับพระคริสตเจ้าพระองค์เอง 

เป็นพระพักตร์ที่ปรากฏต่อหน้าบรรดาสาวกบนเนินเขา หนังสือกิจการอัคร-

สาวกอธิบายในหนังสือนี้ว่าเป็น “บุคคลที่เปี่ยมด้วยความเชื่อและพระจิต

เจ้า” ไม่น่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไร ที่หน้าของบุคคลผู้เปี่ยมด้วยพระจิต

เจ้า พระองค์จะมีแสงสว่างส่องมาให้เห็น ทุกสิ่งที่สเทเฟนกำาลังจะพูดกับผู้นำา

ของอิสราเอล ล้วนได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าผู้ประทับอยู่กับท่าน

พระจิตเจ้าพระองค์เดียวกันนี้ประทับอยู่กับเราแต่ละคน ในปัจจุบัน

ไม่มีแสงสว่างเหนือธรรมชาติปรากฏให้เห็น แต่เป็นแสงสว่างแบบอื่น ซึ่ง

ปรากฏบนใบหน้าของคริสตชนที่หัวใจอันเปี่ยมด้วยความเมตตาแห่งความ

รัก ซึ่งเป็นผลที่มาจากองค์พระจิตเจ้า หน้าตามิใช่เป็นหน้ากาก หากเป็นสิ่งที่

สำาแดงให้ผู้อื่นได้รับทราบ เราอย่าซ่อนแสงสว่างในตัวเรานี้เลย เพื่อผู้ที่สัมผัส

เราจะได้สรรเสริญพระจิตเจ้า

 เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้า	 เชิญเสด็จมาช่วยให้จิตใจของลูกเปี่ยมด้วย

แสงสว่างและความอบอุ่นของความรัก	ขอให้ผู้ที่ลูกสัมผัสได้พบกับความสว่าง 

ของพระองค	์ ผู้ประทับอยู่ในจิตใจของลูก	 เพื่อทุกคนจะได้สัมผัสกับพระเจ้า	

อาแมน

ให้แสงสว่าง

ของท่าน

ปรากฏ

ดีให้บริสุทธิ์

เดือนเมษายนก็แล้ว
สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่มีวี่แววจะคลี่คลาย
ต่างฝ่ายต่างกลุ่มชูธงจุดยืนของตน
พร้อมยืนหยัดจะทำาทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
อ้างความชอบธรรมอ้างเหตุผลอ้างเจตนา
ทุกอย่างเพื่อความดีของประเทศชาติ
แต่พอฟังนโยบายฟังมาตรการของแต่ละฝ่ายแล้ว
ต้องให้รู้สึกสับสนงุนงงกระทั่งสงสัย
ที่อ้างว่าเพื่อประเทศชาตินั้นมีกี่ประเทศชาติกันแน่
ทำาไมจึงขัดแย้งแตกแยกไปคนละทิศคนละทาง
เหมือนจะเป็นคนละประเทศคนละชาติ
แม้กระทั่งกฎหมายก็ยังไม่ยอมรับว่าเท่าเทียมกัน
ถึงขนาดออกมาประกาศไม่ยอมรับกฎหมายกันอย่างเปิดเผย
แล้วจะให้เข้าใจว่าเป็นความดีของประเทศชาติเดียวกันได้อย่างไร
หรือที่อ้างว่าเพื่อความดีของประเทศชาติ
เป็นความดีของประเทศชาติตามแบบของฉันอย่างที่ฉันต้องการ
ไม่ใช่อย่างที่ประเทศชาติต้องการหรือเปล่า
ถ้าอย่างนั้นความดีของประเทศชาติหาใช่ความดีแท้ไม่
เพราะมีผลประโยชน์ของฉันแอบแฝงอยู่
แค่อ้างประเทศชาติแต่สิ่งที่ฉันต้องการต้องมาก่อน
ซึ่งเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมมาตั้งแต่แรกแล้ว
พอมีกลุ่มมีฝ่ายออกมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูป
เพราะที่เป็นกันอยู่เพราะที่ทำากันอยู่
กำาลังนำาประเทศชาติไปสู่การล่มสลาย
ปลวกมอดแห่งการฉ้อราษฎร์บังหลวงกำาลังกัดกินชาติ
จะต่างกับปลวกมอดก็ตรงที่กินกันมูมมามแต่ละคำาเกินปาก
กินได้ตั้งแต่ทรัพย์ในดินสินในน้ำาไปจนถนนหนทางโครงการ
กระทั่งผุกระทั่งทรุดกระทั่งคนในชาติแทบไม่มีที่ยืนที่พึ่งพา
พอมีการออกมาเรียกร้องเต็มบ้านเต็มเมือง
แทนที่จะรู้ตัวรู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบรู้ธรรม
แก้ไขเยียวยาสถานการณ์บ้านเมืองให้เป็นปกติสุข
กลับอ้างว่าการออกมาเรียกร้องเพื่อความดีของประเทศชาติ
ทำาให้เศรษฐกิจชาติพังการท่องเที่ยวทรุด
ราวกับว่าเศรษฐกิจเป็นความดีสูงสุดของประเทศชาติ
ราวกับการท่องเที่ยวเป็นความเป็นความตายของชาติบ้านเมือง
ทั้งที่หากไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง
เศรษฐกิจของประเทศชาติเฟื่องฟูมากกว่านี้เป็นไหนๆ
การท่องเที่ยวบูมมากกว่านี้เป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่า...

น่าจะถึงเวลาแล้ว
ที่การเคลื่อนไหวการเรียกร้องมีจุดยืนร่วมกัน
ความดีความอยู่รอดของประเทศชาติ
แม้ต่างฝ่ายต่างกลุ่มจะมีมุมมองต่างกัน
แม้ต่างฝ่ายต่างกลุ่มจะมีแนวทางต่างกัน
แต่ขอให้ยึดความดีของประเทศชาติเป็นหลัก
ความขัดแย้งความรุนแรงความแตกแยกคงไม่รุนแรงขนาดนี้
สถานการณ์ยุ่งยากคงจบสิ้นไปนานแล้ว
ถึงเวลาที่จะเลิกมอง	“ฉัน”	หันไปมอง	“ชาติ”
ถึงเวลาที่จะเลิกคิด	“ฉันต้องชนะ”	หันไปคิดว่า	“ชาติต้องชนะ”
ถึงเวลาที่จะเลิกจ้อง	“ผลประโยชน์ฉัน”	หันไปมุ่ง	“ผลประโยชน์ชาติ”
ไม่เช่นนั้นแล้วการแข่งขันนัดนี้คงสรุปไม่ได้แน่นอน
เพราะไม่ยึดกติกาเดียวกัน
เพราะเอาแต่ข่มขู่ทำาร้ายกรรมการรายวัน
อย่างนี้จะอ้างว่าเพื่อความดีของประเทศชาติเดียวกันคงไม่ใช่
แล้วจะเห็นทางออกของสถานการณ์ชาติบ้านเมืองได้เมื่อไร?
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กรุงเทพฯ (ต่อจากหน้า	2)

บวชพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกรยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์- 

วรวัฒนา สังฆานุกรยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ 

สังฆานุกรสเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย และ

ภราดาอันตน สุปิติ รวมอร่าม คณะภราดาน้อยกา- 

ปูชิน ในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา  

10.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิส

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 สังฆานุกรยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา  

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1985 (พ.ศ.

2528) สถานที่เกิดปทุมธานี รับศีลล้างบาปที่วัดพระ- 

วิสุทธิวงส์ ลำาไทร  เป็นสัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร

ชื่อบิดายอแซฟ มนัญชัย รุ่งโรจน์วรวัฒนา ชื่อมารดา

อันนา ลัดดา รุ่งโรจน์วรวัฒนา จำานวนพี่น้องใน

ครอบครัว 3 คน (ข้าพเจ้าเป็นคนแรก)

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามของวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำา-

ไทร

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อหลุยส์ ธนันชัย กิจ-

สมัคร

 บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สาม- 

พราน

 บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นคร- 

ราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่สาม- 

เณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 13 

สิงหาคม 2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ

 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่สาม-

เณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 11 

สิงหาคม 2012    โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ 

จรัสศรี

 คติพจน ์“พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับ

เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์” (รม 8:28)

การศึกษาอบรม

 ระดับประถม โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร

 ระดับมัธยมต้น โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร

 ระดับมัธยมปลาย  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

สามพราน

 ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะ 

มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเทววิทยา

จริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม

แรงจูงใจในการเข้าบ้านเณร

 เป็นเด็กช่วยมิสซา เห็นถึงความห่วงใย ความ

ใจดี ความรักที่พระสงฆ์มีต่อทุกคน ได้รับการสนับสนุน

จากครอบครัว

 สังฆานุกรยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์   

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 เกิดวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 

2528) สถานที่เกิดโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน รับ

ศีลล้างบาปที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

เป็นสัตบุรุษวัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ชื่อ

บิดาเปาโล วสันต์ วิทยานุลักษณ์ ชื่อมารดาเทเรซา 

อาภาพรรณ วิทยานุลักษณ์ จำานวนพี่น้องในครอบครัว 

3 คน (ข้าพเจ้าเป็นคนสุดท้อง)

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามของวัดเซนต์จอห์น ลาด- 

พร้าว กรุงเทพฯ

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณรคุณพ่อยอแซฟ ประสาร คู-

รัตนสุวรรณ

 บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สาม- 

พราน

 บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นคร- 

ราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่สาม- 

เณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 13 

สิงหาคม 2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ

 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่สาม-

เณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 11 

สิงหาคม 2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  

จรัสศรี

 คติพจน์  “จงร่าเริงยินดีเสมอ” (1ธส 5:16)

การศึกษาอบรม

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนพันธะศึกษา สาม- 

เสน กรุงเทพฯ

 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

สามพราน นครปฐม

 ระดบัอดุมศกึษา วทิยาลยัแสงธรรมศลิปศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์

ที่มากระแสเรียก

 มีโอกาสได้เป็นเด็กช่วยมิสซา ประทับใจบุคลิก

ของพระสงฆ์ที่ใจดี ยิ้มแย้ม เป็นกันเองในการอยู่กับ

สัตบุรุษ  พระสงฆ์ยังพาผู้คนไปสู่สวรรค์

 สังฆานุกรสเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย  

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1985 สถาน

ที่เกิดโรงพยาบาลเยาวรักษ์ กรุงเทพฯ รับศีลล้างบาป 

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก สัตบุรุษวัด 

แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก ชื่อบิดายากอบ 

วิชัย เกียรติสกุลชัย ชื่อมารดาเอเยนีอา อรษา 

ศรีวรรณ จำานวนพี่น้องในครอบครัว 3 คน (ข้าพเจ้า

เป็นคนแรก)

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามของวัดแม่พระประจักษ์

เมืองลูร์ด บางสะแก

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อแอนโทนี่ บัณฑิตย์ 

ประจงกิจ

 บ้านเณรเล็ก  สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สาม- 

พราน

 บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นคร- 

ราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน 

 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่สาม- 

เณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 13 

สิงหาคม 2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ

 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่สาม-

เณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 11 

สิงหาคม 2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  

จรัสศรี

 คติพจน์ “เรารู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรง

มีต่อเรา” (1ยน 4:16)

การศึกษาอบรม

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 

กรุงเทพฯ

 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

สามพราน

 ระดับอุดมศึกษา   ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะ 

มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเทววิทยา

จริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม

บ่อเกิดกระแสเรียก

 บิดา มารดา ปลูกฝังความเชื่อ และพาไปวัด

ทุกอาทิตย์  จากนั้นก็ได้เป็นเด็กช่วยมิสซา และอยาก

ถวายมิสซาอย่างพระสงฆ์ พระสงฆ์เจ้าอาวาสเชิญชวน

ให้เข้าบ้านเณร

 ภราดาอันตน สุปิติ รวมอร่าม  คณะภราดา

น้อย กาปูชิน

 เกิดวันท่ีี 31 สิงหาคม ค.ศ. 1976  (พ.ศ. 2519)                                                                                                  

สถานท่ีเกิดสมุทรสงคราม รับศีลล้างบาปท่ีวัดแม่พระ                                                                                               

สายประคำา หลักห้า เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สาม- 

พราน ชื่อบิดายอห์น บอสโก สุเมธ รวมอร่าม                                                                           

ชื่อมารดาอังเยลา ณิชกานต์ รวมอร่าม จำานวน                                                                               

พี่น้องในครอบครัว 9 คน (ข้าพเจ้าเป็นคนที่ 5)                                                                                     

กระแสเรียก                                                                                                   

เข้าบ้านเณรในนามของวัดนักบุญเปโตร สามพราน                                                                                                              

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อยอห์น สุเทพ พงษ์-

วิรัชไชย                                                                                            

 บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สาม- 

พราน

 บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ 

(อ่านต่อหน้า	16)
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ประกาศคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

เรื่อง ประกาศแต่งตั้งอธิการิณี

อธิการิณี วาระที่หนึ่ง

1. เซอร์ เซเลสตินา เดอ มารีย์ กิจเจริญ 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์     อธิการิณีและผู้อำานวยการ

2. เซอร์ วาเลนติน เดอ มารีย์ มุ่งหมาย 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ อธิการิณีและผู้อำานวยการ

3. เซอร์ ลูเซีย-อานน์ กิจเจริญ 

โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำานารายณ์ อธิการิณีและผู้อำานวยการ

4. เซอร์ วีร์จีนี เดชานนท ์

โรงเรียนเซนต์แอนโทนี อธิการิณีและผู้อำานวยการ

5. เซอร์ ชอง-เทแรส โก่งศร 

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ อธิการิณีและผู้อำานวยการ

6. เซอร์ โยเซฟีนา คำาเหลา 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์ อธิการิณีและผู้อำานวยการ

7. เซอร์ ดาเมียน วงศ์วณิชย์เจริญ 

โรงเรียนเซนต์ปอล หนองคาย อธิการิณีและผู้อำานวยการ

8. เซอร์ อากาทา นงค์สวัสดิ์

สถานเลี้ยงเด็กมารีย์อุปถัมภ์ อธิการิณี

   อธิการิณี วาระที่สอง 

9. เซอร์ มารี-โลด สกุลทอง 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เกาะสมุย อธิการิณีและผู้อำานวยการ

10. เซอร์ มารีย์-โนแอล ผิวเกลี้ยง 

โรงเรียนมารีย์วิทยา อธิการิณีและผู้อำานวยการ

11. เซอร์ มอนิกา ประทุมเทา 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล อธิการิณีและผู้อำานวยการ

12. เซอร์ เวโรนิกา ประราศ ี

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ อธิการิณีและผู้อำานวยการ

อธิการิณี ผู้รับผิดชอบแทน

13. เซอร์ มาร์การิตา กิจเจริญ 

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา แทนอธิการิณี

พระเยซูเจ้าทรงรอท่านด้วยความรัก	พร้อมกับพระพรของพระองค์

ประกาศ ณ วันสมโภชปัสกา 20 เมษายน ค.ศ. 2014

เซอร์ ไอรีน ชำานาญธรรม

อธิการิณีเจ้าคณะแขวง

ศาสนสัมพันธ์คืออะไร
โดย พระคุณเจ้าจำาเนียร สันติสุขนิรันดร์

 ศาสนสัมพันธ์คือกระบวนการท้าทายที่ผู้คนที่นับถือศาสนาต่างกัน

พบกันเพื่อทำาลายกำาแพงของการแบ่งแยก ที่เป็นต้นตอของสงครามและความ 

ขัดแย้งต่างๆ เป้าหมายของศาสนสัมพันธ์คือสันติภาพ

 การพบปะของความเชื่อที่ต่างกันมีลักษณะอย่างไร ศาสนสัมพันธ์มี

หลายหน้าตา คนสองคนอาจจะมาคุยกันเพื่อแบ่งปันแง่มุมของความเชื่อของ 

ตนและพยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่แตกต่าง นักเทววิทยาอาจจะเขียนหนังสือ พิมพ์ 

ในนิตยสาร และประชุมกันเพื่อถกเนื้อหาเทววิทยาให้ลึกซึ้งในเรื่องที่เกี่ยวกับ

ศาสนสัมพันธ์ (และมีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่น้อย) บางทีสมาชิกของศาสนา

หนึ่งอาจจะมาร่วมกับสมาชิกของอีกศาสนาเพื่อพัฒนาความเป็นพี่น้องกัน 

สมมุติว่า นักการเมืองของโลกพบปะกันเพื่อค้นหาข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับโลก

และสิ่งที่มนุษย์ทำาอยู่ขณะนี้

 นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเสวนาศาสนสัมพันธ์  สิ่งที่สำาคัญในการ 

พบปะคือผู้เข้าร่วมต้องละความพยายามที่จะครอบงำาคนอื่น ซึ่งมักจะมาจาก

ท่าทีที่ต้องการอยู่เหนือคนอื่น นั่นคือความเชื่อที่พูดออกมาหรือไม่พูดออกมา

ว่าศาสนาของตนเองเป็นศาสนาเที่ยงแท้หนึ่งเดียว

 การตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าจะเปิดใจเป็นเรื่องยากจริงๆ อาทิ ในคริสตศาสนา 

การประกาศพระวรสารและการทำาให้คนอื่นกลับใจมาสู่ระบบความเชื่อเป็น

หลักการที่พบรากฐานในพระคัมภีร์ คริสตชนทั่วไปเชื่อว่าคนจะรอดได้ต้องอยู่

ในคริสตศาสนาเท่านั้น อีกด้านหนึ่ง ศาสนาฮินดูก็ยึดหลักว่า มีหนทางหลาย

สายไปหาพระเจ้าและทุกศาสนามีคุณค่าคล้ายๆ กัน และมีความสัมพันธ์กัน

ข้อแนะนำาเพื่อให้การเสวนาศาสนสัมพันธ์ประสบความสำาเร็จ

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องไม่ใช้การพบปะนี้เป็นโอกาสเพื่อป้องกันแนวปฏิบัติ

ของตน

2.  การเสวนาศาสนสัมพันธ์ไม่ใช่วิธีที่จะป้องกันศาสนาของตน

3. มีการเสี่ยงต่อการกลับใจ ผู้เข้าร่วมอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการ

พบปะก็ได้

4. ผู้เข้าร่วมต้องพูดถึงความเชื่อหลักๆ ที่ตนนับถือมาและที่กำาหนดการ

ปฏิบัติด้านศาสนาของตน

5. การเสวนาศาสนสัมพันธ์ไม่ใช่มาถกกันด้านปรัชญา เทววิทยา หรือด้าน 

สติปัญญา เป็นการพูดเรื่องความเชื่อที่ตัวเองปฏิบัติมา ดังนี้ การพบปะ

ระหว่างความเชื่อก็ช่วยให้กลุ่มตระหนักถึงสิ่งที่ตัวเองยึดถือและปฏิบัติ

 ในที่สุด สันติภาพคือเป้าหมายการเสวนาศาสนสัมพันธ์ กระบวนการ

จึงต้องสงบนิ่ง ต้องตระหนักให้ดีว่า สันติไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบรรลุ กระบวนการ

อาจจะสงบ แต่มันเหมือนกับ

การปีนเขา สันติสุขไม่อาจเกิด

ขึ้นใน 1 วัน และมีอุปสรรค

มากมายที่ผู้เดินทางต้องเผชิญ

เพื่อไต่ข้ึนที่สูงเพื่อพบเห็นความ

เป็นจริงของศาสนาอื่น

 

อัพเดทข่าวคาทอลิก “อุดมสาร และอุดมศานต์” คลิก

www.udomsarn.com

เฟซบุ๊คอุดมสารแฟนคลับ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

โทรสาร 0-2681-5401
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“New Digital Church Organ
from Italy”

ดวยเทคโนโลยียุคดิจิ ตอล  จากอิตาลี
ผสมผสานกับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม
การใชงานอนัแสนเรยีบงาย ไมยงุยากใด ๆ ไดนำ
พวกเรายอนกลับสูความเปนคาทอลิกอยาง
แทจริง

ผานเสยีงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ   ทีใ่หทัง้
ความสงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่
ไมมเีคร่ืองดนตรอีืน่ใดจะทดแทนได ผลิตท้ังหลังจาก
อติาลี ภายใตบรษิทัระดับโลก Viscount Organs,
Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด

สนใจติดตอ บรษิทั 101 เปยโนแอนดสตริง
จำกัด ผแูทนจำหนายแตผเูดียวในประเทศไทย

โทร. 08-6822-7979 รบัประกันเคร่ือง 2 ป
มกีารอบรมการเลนใหฟรถีงึสถานที่

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
29 เม.ย. - 6 พ.ค.           - แสวงบุญรัสเซีย-เซนตปเตอรสเบิรก

                (แบบเจาะลึก 8 วัน 7 คืน) เยือนถิ่น
หมีขาว มหาอำนาจ 1 ใน 3 ของโลก
เย่ียมพระศาสนจักรคาทอลิก &
ออรโธดอกซ  นกิายเกาแกของรัสเซีย
และเท่ียวชมสถานท่ีสำคญัๆ
ในประวตัศิาสตรมากมาย
(โดยสายการบินกาตาร แอรเวย
สายการบินระดับ 5 ดาว)

26-28 ก.ค. แสวงบุญเซนตแอนน-ปนงั มาเลเซีย
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!
โทร: 08- 0449-2819, 09-4287-9824, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

สมคัรสมาชกิอุดมสาร 400 บาทตอป และอดุมศานต 400 ตอป ตออายสุมาชกิ
ตดิตอฝายทะเบยีนสมาชกิโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810

กองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 E-mail : udomsarn@gmail.com

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิตัง้เคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลัช  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเคร่ืองยนต เกียร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

ศกัดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

  0-2383-7656-7,  08-1921-9575

บรษิทั เอเอ แทรเวลิเซอรวสิ จำกดั
โทร. 0-2129-3500-3 FAX : 0-2129-3505

EMAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM
ใบอนญุาตประกอบธุรกจินำเทีย่ว เลขที ่11/3316

* เท่ียวธรรมชาติที่ไมซ้ำใคร คิวชู เกาะใตญี่ปุน 7 วัน 5 คืน
สายการบินไทย 8-14 พฤษภาคม 2557 มี 2 รายการ

A) Brand New Kyushu ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต-มิยาซาบิ-คาโกชิมา
B) Premier Kyushu ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต-นางาซากิ

* AWESOME KYUSHU 6 วัน 4 คืน 17-22 มิถุนายน 2557,
9-14 สิงหาคม 2557

จำหนายตัว๋เครือ่งบนิภายใน และตางประเทศ
***สำรองหองพักโรงแรม ***จัดขอวีซา
***รบัจัดทัวรหมคูณะและรับจองแพคเกจทัวร
***ประกนัการเดนิทาง ***บรกิารรถเชา

บริการ

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกนัอัคคีภยั การขนสง อบุตัเิหตุสวนบุคคล
และกลมุ การเดนิทาง รวมทัง้ประกนัเบ็ดเตลด็

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หมัน้ทรพัย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

ศนูยพฒันาบุคลากรอสัสมัชญั
2 อาคารมูลนิธเิซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สขุมุวิท 55 กรุงเทพฯ

เงยีบสงบ เปนสวนตวั สะดวก ปลอดภยั ใจกลางเมือง

หองประชมุ-สมัมนา... ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทศันูปกรณ

วดันอย... เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธตีางๆ

หองพัก... พรอมเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสขุภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

สนใจใชบริการ และเย่ียมชมสถานท่ี กรุณาติดตอโดยตรงท่ี...
โทร. 0-2712-9010  ตอ 2110 โทรสาร 0-2712-7975 E-mail : pdcrsvn@gmail.com

อยาตดัสนิเขา และทานจะไมถกูพระเจาตดัสนิ (มทัธวิ 7:1)

Trinity Tour
ขอเชิญรวมแสวงบุญเปดเสกวัดใหม วัดนักบุญมารโก
เชียงราย และฉลองวัดแมพระฟาติมา เชียงราย แวะเที่ยว
เชียงใหม โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เสารที ่24 - จนัทร
ที ่26 พฤษภาคม 2014 ทานละ 12,500 บาท ตดิตอขอรายการ
ทัวรทางอีเมลไดท่ี คุณหฤทัย ทนงศักดิ์ 083-079-8598
แฟกซ 02-464-1835 E-mail : brice_aoi@yahoo.com
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ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถงึกนั
การพิมพคาทอลิกฯ เชญิชวนทานรำลึกถงึญาติพีน่องผลูวงลบั
กบั “หนังสือพิมพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ติดตอ : ชั้น 8 เลขท่ี 122/11 ซอยนนทรี 14   ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา)โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

วนัเวลา....ทำใหลมืหลายสิง่หลายอยาง แตวนัเวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคณุของพอแม ญาติพีน่อง คนทีร่กั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อุดมสาร รวมกับทาน รำลกึถงึเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบญุ
และสนับสนนุใหการพมิพคาทอลิกอกีดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

ขาพเจาช่ือ................................................นามสกลุ.....................................................
ทีอ่ย.ู...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โทรศพัท...............................โทรสาร.............................E-mail.............................
มคีวามปรารถนาลงประกาศ เพ่ือระลกึถึงผลูวงลบั โดยลงขอความ

นกับุญ..........ชือ่................................นามสกลุ.............................อายุ.......ป
มรณะเมือ่วนัท่ี.................เดอืน......................................พ.ศ.........................

ลงจำนวน.......................ครัง้ (โปรดสงรปูถายท่ีชดัดวย จำนวน...........รปู)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน...........................บาท (......................................................)
โดยเริม่ลงอุดมสารในฉบับท่ี.............ถงึฉบบัท่ี.............เปนจำนวน...........ครัง้

หมายเหตุ : กรณีชำระเงนิเปน
 เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
 ธนาณัต ิ(ในนามซสิเตอรศกัด์ิศรี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
 เชค็ขดีครอม สัง่จาย “การพมิพคาทอลกิ”
 โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ลส่ังจาย

   “การพมิพคาทอลิก” บญัชเีลขที ่226-0-00604-0

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั
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สาสนวันรณรงคเพื่อกลุมชาติพันธุ
จาก พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

พยาบาล และเศรษฐกิจท่ีเสนอการบริโภคท่ีเกินความพอเพียง ทำใหจิตใจ
ตกเปนทาส แสวงหาความสุขแบบผิวเผิน มีมโนธรรมที่ดานชา ขังตัวเองอยูกับ
ประโยชนสวนตัว มองไมเห็นความตองการของเพื่อนบาน ไมไดยินเสียงของ
พระเจา “รกัเพือ่นมนษุย” ผลทีต่ามมาก็คอื ความยากจน ความยากไร

ในฐานะผูรับผิดชอบคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนก
กลมุชาตพินัธ ุขาพเจาถอืโอกาส “วนัรณรงคเพือ่กลมุชาตพินัธ”ุ นี ้เชญิชวนพีน่อง
ชาติพันธุหันกลับไปไตรตรองประสบการณที่ไดรับการถายทอดจากบรรพชน
ทีเ่ปนความดี ความรัก ความเปนพ่ีนองในชุมชนเศรษฐกิจแบบพออิม่ การแบงปน
การเคารพผูอาวุโส วัฒนธรรมแหงชีวิตที่สงเสริมการดำรงอยูแบบพึ่งพิงอิงกัน
ฯลฯ สิ่งเหลานี้ลวนเปนคุณคาทางดานวัฒนธรรมที่นาภาคภูมิใจ ลวนเปนคุณคา
ที่นาเทิดทูน ขณะเดียวกัน ขาพเจาขอเรียกรองพี่นองคริสตชน กลาท่ีจะผดุง
ความยุติธรรมในสังคม ใหเปนสังคมท่ีนาอยู สังคมท่ีทุกคนเทาเทียมกัน ไม
เบียดเบียนรังแกกัน เพ่ือทุกคนอยกูนัอยางมีสนัติสขุ

ทายสุด ขาพเจาขอช่ืนชมบรรดาพระสงฆ คณะนักบวช และเจาหนาที่
ทีก่ำลงัทำงานเปนพยานอยางเงียบๆ  เลียนแบบดวยชวีติถงึภารกิจของพระคริสตเจา
โดยไมรูจักเหน็ดเหน่ือย และดวยความรักที่ไมเลือกท่ีรักมักที่ชัง ทามกลางพ่ีนอง
ชาติพันธุในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่สังฆมณฑลเชียงใหม สังฆมณฑล
นครสวรรค สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎรธานี และสังฆมณฑล
อดุรธานี
     ในวันรณรงคเพ่ือกลุมชาติพันธุนี้ ขาพเจาขอถวายกลุมชาติพันธุ แดพระนาง
มารียพรหมจารีมารดาของพระศาสนจักร และราชินีแหงสันติ ดวยความม่ันใจวา
พระนางพรอมเสมอท่ีจะสดับฟงคำภาวนาของเรา

พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม

แผนกกลุมชาติพันธุ

ทกุปในวันอาทติยสปัดาหที ่2 ของเดอืนพฤษภาคม ซึง่ปนีต้รงกบัวันอาทติยที่
11 พฤษภาคม 2014 พระศาสนจักรสากลถือเปนวันรณรงคเพื่อกลุมชาติพันธุ
ชนกลุมนอยในประเทศตางๆ ทั่วโลก เพ่ือสรางความตระหนักถึงคุณคา ศักด์ิศรี
ความยุติธรรมและความเสมอภาค ของชนกลุมชาติพันธุใหเกิดขึ้นในสังคมเพราะ
สังคมสวนใหญมองชนกลุมชาติพันธุในทางอคติ  ยากจน  ดอยการศึกษา
ดอยการพัฒนา พวกเขาจึงกลายเปนเหย่ือของความไมเทาเทียม เหยื่อของ
ความอยุติธรรม และการถูกเอารัดเอาเปรียบ สังคมสวนใหญลืมไปวาพวกเขา
ถูกสรางขึ้นมาในภาพลักษณของพระเจาเฉกเชนคนอื่น

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสไดออกพระสมณสาสนเตือนใจ โอกาส
ปดปแหงความเช่ือ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 ชื่อวา “ความชื่นชมยินดีแหง
พระวรสาร” ตอนหน่ึงพระองคเรงเราใหพระศาสนจักรคาทอลิกหวงใยในบรรดา
ผูยากไร ผูออนแอวา “เราไดรับเรียกใหมองเห็นพระคริสตเจาผูทุกขทรมาน
ในบรรดาบุคคลเหลาน้ีเชน บรรดาผไูรทีอ่ยอูาศัย ผตูดิยา ผอูพยพ พีน่องชาติพนัธุ
และผถูกูทอดทิง้” และอกีตอนหนึง่วา “ครสิตชนแตละคนแตละชุมชน ไดรบัเรยีก
ใหเปนเคร่ืองมือของพระเจา เพ่ือการปลดปลอยใหเปนอิสระ และการสงเสริม
ผูยากไรในลักษณะท่ีใหพวกเขาสามารถมีสวนรวมในสังคมไดยางเต็มท่ี สิ่งน้ี
เรยีกรองใหเราออนนอมและใสใจท่ีจะฟงเสยีงของผยูากไร และชวยเหลือพวกเขา
เราจำเปนตองใหผยูากไรมสีวนรวมในสงัคม”

ในโลกแหงความเปนจริง เราตองยอมรับวา พี่นองกลุมชาติพันธุในประเทศ
ไทยกำลังเผชญิปญหากับกระแสสงัคมในปจจบุนัหลากหลาย  ทัง้การเมอืงทีท่ำให
เกิดการแตกแยกในชุมชนบนดอย ปญหาสถานะบุคคลที่ถูกตองตามกฎหมาย
รอที่จะไดรับสัญชาติ  การมีสิทธิในความเปนมนุษยที่จะไดรับการดูแลรักษา
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ประกาศสังฆมณฑลเชียงใหม่
เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์

เข้าดำารงตำาแหน่งหน้าที่
 เพื่อความเหมาะสมอันเนื่องมาจากสังฆมณฑลเชียงใหม่  มีการแบ่งเขต

ปกครองใหม่  มีการเปลี่ยนตำาแหน่งหน้าที่ในคณะธรรมทูตไทย และคณะนักบวช 

บางคณะ จึงให้พระสงฆ์ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  พ้นจากตำาแหน่งหน้าที่เดิม และเข้าประจำา 

ตำาแหน่งหน้าที่ใหม่ ดังนี้ 

1. คุณพ่อวีระศักดิ์  ยงศรีปณิธาน  กลับจากการศึกษาจากประเทศอิตาลี ประจำา

หน้าที่ผู้อบรมที่สถาบันแสงธรรม

2. คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา ออกจากหน้าที่ผู้อบรมที่สถาบันแสงธรรม

ประจำาหน้าที่เลขาธิการสังฆมณฑลฯ และเลขานุการพระสังฆราช และช่วยงานอภิบาล

อาสนวิหารพระหฤทัย

3. คุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิร ิ ออกจากหน้าที่เลขาธิการสังฆมณฑลฯ และเลขา- 

นุการพระสังฆราช

4. คุณพ่อสันติ  ยอเปย ออกจากหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ 

พาน และผู้อำานวยการโรงเรียนศิริมาตย์เทวี ประจำาหน้าที่เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ 

กรรมกร แพร่

5. คุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน ออกจากหน้าที่ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ 

กรรมกร แพร่ ประจำาหน้าที่หัวหน้าแผนกวิถีชุมชนวัด ช่วยงานที่อาสนวิหาร และ 

พักประจำาสำานักมิสซังฯ

6. คุณพ่อเปโตร เมลอตตอ ออกจากหน้าที่จิตตาธิการ บ้านมารีย์นิรมล  จอมทอง

เป็นที่ปรึกษาเรื่องการแบ่งสังฆมณฑล  

7. คุณพ่อศศิน โหม่โพ ออกจากหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย  

ประจำาหน้าที่ผู้ช่วยจิตตาธิการบ้านมารีย์นิรมล จอมทอง 

8. คุณพ่อแสงชัย ไอ่จาง  ออกจากหน้าที่เจ้าอาวาสวัดพระทรงบังเกิด ปาย ประจำา

หน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัยพักที่สำานักมิสซัง

9. คุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ ประจำาหน้าที่เจ้าอาวาสวัดพระทรงบังเกิด ปาย                                

และอภิบาลสัตบุรุษอำาเภอกัลยาณิวัฒนา

10. คุณพ่ออุทัย พาแฮ ออกจากหน้าที่เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย ประจำา 

หน้าที่ผู้อบรมบ้านเณรนักบุญยอแซฟ สามพราน

11. คุณพ่อประภาส สายธารวนาวาส ออกจากหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระ 

ลูกประคำา ขุนยวม ประจำาหน้าที่เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย

12. คุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง ออกจากหน้าที่ผู้อบรมบ้านเณรนักบุญยอแซฟ 

สามพราน ประจำาหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า

13. คุณพ่อสุธี เจริญกุล  ออกจากหน้าที่เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล นาเกียน ประจำา 

หน้าที่เจ้าอาวาสเขตวัดใหม่ สบเมย

14. คุณพ่อธงชัย วิวัฒน์เชาว์พันธ ์ออกจากหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญไมเกิ้ล 

เชียงดาว  ประจำาหน้าที่เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล นาเกียน 

15. สังฆานุกรชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา ประจำาหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

ไมเกิ้ล เชียงดาว 

16. คุณพ่อปีแอร์ ลุยจี ซีวีเอโร ออกจากหน้าที่เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งภูเขา

คาร์แมล งาว และเหรัญญิกสังฆมณฑลฯ กลับประเทศอิตาลี

17. คุณพ่อเมารีซซีโอ อารีออลดี  เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล งาว

18. คุณพ่อโลเรนโซ บราส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล งาว

19. คุณพ่อมาร์โก ริโบลินี เจ้าอาวาส วัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง

20. คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา ประจำาหน้าที่เหรัญญิกสังฆมณฑลฯ 

21. คุณพ่อติดคำา  ใจเลิศฤทธิ์  จิตตาธิการบ้านมารีนิรมล จอมทอง

22. คุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง  ออกจากหน้าที่เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งเหรียญ

อัศจรรย์  แม่แตง ประจำาหน้าที่เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ สะเมิง

23. คณุพอ่โชคด ี ดำารงอนรุกัษ ์ ออกจากหนา้ทีช่ว่ยงานราชบรุ ี  ประจำาหนา้ทีเ่จา้อาวาส 

วัดนักบุญเปาโล  ห้วยตอง

24. คุณพ่อวีระวิทย์  สาสาย  ออกจากหน้าที่เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล 

เชียงคำา  ประจำาหน้าที่ช่วยงานสังฆมณฑลอุบลราชธานี

25. คุณพ่อไชยยศ  เจริญกูล   ออกจากหน้าที่เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล  ห้วยตอง     

ประจำาหน้าที่ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์

26. คุณพ่อเกรียงศักดิ์ กิจสกุลวงศ์  ออกจากหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระ 

รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน  ศึกษาต่อต่างประเทศ

27. สังฆานุกรธินากร  ดำารงอุษาศีล เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล  ห้วยตอง

28. สังฆานุกรพิทักษ์  บีทู เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์  

แม่ปอน

29. สังฆานุกรสะอาด  ประทานสันติพงษ์   เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์  

บ้านโป่งงาม 

30. สังฆานุกรอาทิตย์  เกษตรสุขใจ  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์  ห้วย-

บง

31. ภราดาสงฆ์โดเมนิโก ศิริพงษ์ พงษ์วัฒนา เป็นเจ้าอาวาสแม่พระแห่งเหรียญ

อัศจรรย์  แม่แตง

32. ภราดาสงฆ์มัซซีมิลลีอาโน สมยศ เทพสมุทร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระ

แห่งเหรียญอัศจรรย์ แม่แตง

33. ภราดาราฟฟาเอเล สิทธิชัย สร้างกุศลในพสุธา เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระ

แห่งเหรียญอัศจรรย์ แม่แตง

34. คุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม ออกจากหน้าที่เจ้าอาวาสวัดพระแม่มารีย์ ปง 

35. คุณพ่อบัญชา  วงษ์วุฒิพงษ์ ออกจากหน้าที่เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน 

ประจำาหน้าที่เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เชียงคำา และเจ้าอาวาสวัดพระแม่ 

มารีย์  ปง

36. คุณพ่อรชต  ปทุมปี  ประจำาหน้าที่เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน  แม่จัน

37. คุณพ่ออนุรักษ์  ประจงกิจ ประจำาหน้าที่เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา เชียงแสน และ

ดูแลกลุ่มคริสตชนแม่สาย

ผู้ช่วยพระสังฆราชเขตปกครองวัด

หัวหน้าเขต 1  คุณพ่อชูชาติ  ศรีวิชัยรัตน์

หัวหน้าเขต 2  คุณพ่อสุธน  คีรีวัฒนสกุล

หัวหน้าเขต 3  คุณพ่อบรูโน รอสซี่

หัวหน้าเขต 4  คุณพ่อรังสรรค์  ภานุรักษ์

หัวหน้าเขต 5  คุณพ่อเจริญ นันทการ

หัวหน้าแผนกงานกลุ่มชาติพันธุ์  คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา

หัวหน้าแผนกพระคัมภีร์    คุณพ่อศศิน โหม่โพ

หัวหน้าแผนกจิตตาภิบาลในโรงเรียน คุณพ่อสันติ  ยอเปย

ทั้งนี้ให้พระสงฆ์และสังฆานุกรท่ีได้รับแต่งตั้งโยกย้ายประจำาตำาแหน่งหน้าท่ี

ใหม่ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2014 

 ประกาศ ณ อาสนวิหารพระหฤทัย  วันที่ 16 เมษายน 2014 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่
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ขอเวลา 10 นาทีเพื่่อเล่าภาพเก่าและเรื่องราวแสงธรรม 
40 กว่าปีมาแล้ว ตอนที่ 4

หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

 เมื่อสี่นาทีที่แล้ว ขอให้เป็นช่วงเวลาที่คิดถึง

งานด้านอภิบาลและธรรมทูต มิติด้านสำาคัญที่การอบรม 

และศึกษาทั้งหมดมุ่งไปก็เพื่องานด้านนี้ .. เราพบบันทึก 

เรื่องราวในวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1993  “คุณพ่อ

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย (ปัจจุบันเป็นพระสังฆราช

นครสวรรค์) และคุณพ่อวีระ  อาภรณ์รัตน์ (ปัจจุบัน

พระสังฆราชเชียงใหม่) มาสนทนากับสามเณรในชั้น

ปรัชญาปี 3-4 ที่ทำางานอภิบาลกลุ่มคริสตชนรอบบ้าน

แสงธรรม เป็นการส่งเสริม ให้กำาลังใจ ให้คำาแนะนำาใน

การประกาศพระวรสาร”

 เรื่องราวต่อเนื่องเรื่องการต้อนรับ และอำาลา

ผู้ให้การอบรม อำาลาคุณพ่อวิทยา งามวงศ์ (อุบลฯ) 

ต้อนรับ คุณพ่อไชโย กิจสกุล คุณพ่อไพศาล  อานาม-

วัฒน์ และคุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ (12 ต.ค. 93) .. 

การแบ่งปันของคุณพ่อลอเลนซ์ ฟรีแมน พระสงฆ์ผู้-

เชี่ยวชาญด้านจิตภาวนาแบบคริสตชน (22 ก.พ. 94) 

ปีเดียวกันก็มีการจัดงานลอยกระทงในบ้านของเรา มี

ประกวดนายนพมาศด้วย (17 พ.ย. 94)

 นาทีที่สี่นี้ ยังเป็นช่วงเวลาในการจัดงานวัน 

นักเขียนแสงธรรม โดยอาจารย์ประคิณ  ชุมสาย ณ อยุธยา 

และอาจารย์เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ โดยคุณพ่อวร- 

ยุทธ  กิจบำารุง เป็นวิทยากร มีนักศึกษาแสงธรรม

ประมาณ 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ (29 ม.ค.

97)

 ส่วนนาทีที่สามต่อจากนี ้ .. ขอให้เป็นช่วง

เวลาที่เราคิดถึงบ้านของเราที่เดินทางมาครบ 25 ปี 

..โดยเริ่มตั้งแต่ประชุมเตรียมงาน ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่

มีประชุมเกี่ยวกับการอบรมในบ้านเณร (saidi) การแบ่ง

กลุ่มเพื่อไตร่ตรองวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในสี่มิติการอบรม 

(29-31 พ.ค. 96) ... ปีเดียวกันนี้ยังมีการประชุม 

ผู้ปกครอง ที่จัดเป็นครั้งแรก มีการแสดงของบรรดา

สามเณร การบายสีสู่ขวัญ และพิธีแห่แม่พระรอบบ้าน

ของเรา โดยพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ 

(16 ส.ค. 96) ... การงานเฉลิมฉลอง 25 ปี ของบ้านเณร 

ใหญ่ การแต่งตั้งสามเณรผู้สมัครบวชในหน้าที่ต่างๆ 

(17 ส.ค. 96)... วันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแสงธรรม โอกาส

หิรัญสมโภชแสงธรรม มีการแข่งขันกีฬาสามัคคี 2 

ประเภทคือ บาสเกตบอล ศิษย์เก่าฆราวาส VS ศิษย์เก่า

พระสงฆ์ / ฟุตบอล ศิษย์เก่า VS  ศิษย์ปัจจุบัน ต่อมา

มีวจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล โดย  

พระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย เป็น

ประธาน ช่วงค่ำา – ร่วมรับประทานอาหารสังสรรค์กัน

ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มีการแสดงดนตรีของศิษย์

ปัจจุบันและศิษย์เก่า มีการแนะนำาศิษย์เก่าของแต่ละรุ่น 

ตั้งแต่รุ่นที่ 1-18 ซึ่งรวมศิษย์เก่าที่มาเข้าร่วมงานนี้

ประมาณ 108 คน และยังมีพิธีกตัญญุตาคณาจารย์ 

ผู้ซึ่งได้เคยสอนในวิทยาลัยแสงธรรม หลังจากนั้นจึง

สังสรรค์กันเองแบบสบายๆ ด้วยบรรยากาศอบอุ่น โดย

การแสดงดนตรีของบรรดาศิษย์เก่า (9 ธ.ค. 96) 

 ส่วนในวันที่ 10 ธ.ค. 96    เวลา 07.00 น. 

มีการทำาวัตรร่วมกัน ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน หลัง

จากนั้นจึงรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เวลา 08.45 น. 

มีการเสวนากันของศิษย์เก่า ในหัวข้อเรื่อง “ศิษย์แสง-

ธรรมกับงานพระศาสนจักร” โดยคุณพอล แมรี่ สุวิช  

สุวรุจิพร ซึ่งได้รับความสนใจมากทั้งศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบัน เวลา 11.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระ-

สังฆราชยอแซฟ บรรจง  อารีพรรค เป็นประธาน เวลา 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน แบบโต๊ะจีน 

ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ มีการแสดงดนตรีของสามเณร  

งานฉลองยังต่อเนื่อง ในวันที่ 4 ม.ค. 97      มีการแข่งขัน 

แรลลี่แสวงบุญเพื่อกองทุนแสงธรรม เปิดการแข่งขัน

เวลา 08.00 น. โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  

กิจบุญชู ในวันที่ 1 ก.พ. 97  วันสมโภชแม่พระถวาย 

พระกุมารในพระวิหาร องค์อุปถัมภ์ของสถาบันแสงธรรม 

ในโอกาสฉลอง 25 ปี เวลา 10.00 น. เริ่มงานชุมนุม

สามเณรทั่วประเทศ และเยาวชนผู้สนใจชีวิตพระสงฆ์ 

ซึ่งผู้มาร่วมเป็นสามเณรเล็กตามบ้านเณรต่างๆ รวมแล้ว 

ประมาณ 700 คน เวลา 17.00 น. เริ่มพิธีบูชา

ขอบพระคุณ มีพิธีบวชพระสงฆ์ 16 ท่าน โดย 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบูญชู  เป็นประธาน 

ในพิธี มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีประมาณ 5,000 กว่าคน 

หลังพิธีมิสซาบวชพระสงฆ์ มีการแสดง แสง-สี-เสียง 

เก่ียวกับประวัติของบ้านเณรในประเทศไทย ซ่ึงใช้นักแสดง

จากนักเรียนโรงเรียนต่างๆ จำานวนนับร้อยคน ซึ่งได้รับ

ความสนใจพอสมควร มีการเฉลิมฉลองด้วยการจุดพลุ 

ดอกไม้ไฟ เสร็จงานประมาณ 21.30 น.

 และปิดท้ายปีแห่งการเฉลิมฉลอง ในวันที่ 4 

พ.ค. 97 ปิดงานหิรัญสมโภชบ้านเณรแสงธรรม พิธีบูชา

ขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  

มีชัย  กิจบุญชู เป็นประธานพิธี มีการบวชเป็นสังฆา- 

นุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ 

หลังพิธีมีการแห่และเคารพศีลมหาสนิท จากอาคาร

มารดาพระผู้ไถ่ มาถึงหน้าวัดใหญ่ ... เหล่านี้เป็น 

เรื่องราวในนาทีที่สาม ที่เราประมวลเรื่องราวทั้งหมดให้

เป็นนาทีในปีแห่งการเฉลิมฉลองจริง ๆ

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

แต่ละวัน

คือพระพร

หนังสือ

บทรำาพึง

พร้อมข้อคิด

365 วัน

แปลโดย

พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

ราคา 150 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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มารีอา สภุา
(บวยจือ แซฮอ)

วงษวิไลวารินทร
เกดิใหมในพระเจา

3 พฤษภาคม
ค.ศ. 2009

อายุ 86 ป
(ครบ 5 ป)

“เรารูวา เม่ือกระโจมที่เราอาศัยอยูในโลกน้ีถูกเก็บไปแลว
เรายังมีบานซ่ึงพระเจาทรงสรางไวสำหรับเรา

เปนบานท่ีไมไดสรางดวยมือมนุษย แตเปนบานถาวรนิรนัดร
อยสูวรรค” (2 โครินธ 5:1)

⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦

“พรของบิดาทำใหบานเรือนของบุตรม่ันคง...” (บสร 3:9)

ยาโกเบ อารอบ สพุรรณพยคัฆ
เกิดใหมในพระเจา 6 พฤษภาคม 2554

ครบ 3 ป

ทานเคยไดยนิ
เขากลาววา
ตาตอตา
ฟนตอฟน
แตเรา

กลาวแกทาน
ทั้งหลายวา

อยาโตตอบคนชัว่
ผใูดตบแกมขวา

ของทาน
จงหันแกมซาย
ใหเขาดวย

ผใูดอยากฟองทาน
ทีศ่าล

เพ่ือจะไดเส้ือยาว
ของทาน

กจ็งแถมเส้ือคลุม
ใหเขาดวย

 (มทัธวิ 5:38-40)

เปนหนึง่เดยีว
กบัพระครสิตเจา

ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชมุนมุ

เคารพศีลมหาสนิท
โดยคณุวีณา โกวทิวานชิย

ราคา 170 บาท

ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

และกับผูอื่น



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 19 ประจำาวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2014

] คณะนักบวชคามิลเลียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญ 

ร่วมขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

โอกาสพิธีเข้านวกภาพ พิธีร้ือฟ้ืนคำาปฏิญาณตนชั่วคราว 

และพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ ของบราเดอร์ภูรินทร์ 

ศรา วาปีโส โดยคุณพ่อเปาโล เชิดชัย เลิศจิตร-

เลขา อธิการเจ้าคณะคามิเลียน แขวงประเทศไทย 

เป็นประธาน วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2014 

เวลา 10.00 น. ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 

] คณะภคินีคาร์เมไลท์ จันทบุรี ร่วมกับครอบครัว 

“พรรณศิริ” และ “สุนทรเอกจิต” ขอเชิญร่วมในพิธี

บูชาขอบพระคุณ พัชรสมโภชแห่งการถวายปฏิญาณ

ตนของเซอร์มารีย์ โยเซฟิน แห่งพระเยซู (เอลี-

ซาเบธ ม่วง พรรณศิริ) หิรัญสมโภชแห่งการถวาย

ปฏิญาณตนของ เซอร์ฟรังซัวส์ แห่งพระมารดา

พระเจ้า (มารีอา สุนันท์ สุนทรเอกจิต) วันพฤหัสบดี

ที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 เวลา 10.30 น. พระ-

สังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน 

] คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม

โมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส

ฉลองการบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อลีโอ แทรวิส, 

C.Ss.R. (60 ปี) คุณพ่อริชาร์ด ทิลี่, C.Ss.R. (60 ปี) 

คุณพ่อไมเคิ้ล เช, C.Ss.R. (50 ปี) และฉลองชีวิต

การถวายตัวเป็นนักบวชของคุณพ่อยอห์น ไพโรจน์ 

สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 15

 วัดนักบุญยอแซฟ  

ตรอกจันทน์ กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันพฤ- 

หัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 

เวลา 10.00 น. พระ-

คาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  

กิจบุญชู เป็นประธาน 

 วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง จ.นน- 

ทบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม เวลา  

10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน เวลา 

17.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดประจำาสำานักงาน 

ซาเลเซียน) ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 

เวลา 19.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดา-

รุณศีล เป็นประธาน

 วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน เวลา 10.30 น.  

(สอบถามคุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร โทร. 08-1820-

8681)

 

 วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จ.ชลบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน ดงแหลมโขด

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 

เวลา 10.30 น.

 วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ อ.เมือง จ.สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันท- 

บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน เวลา 10.30 น.

       วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน เวลา 10.30 น.

    วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ อ.เมือง  

จ.สระแก้ว ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม เวลา 

10.30 น. 

  

 วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ ต.คำา-

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ที่นี่มีนัด
สมงาม, C.Ss.R. (50 ปี) คุณพ่อเรมอนด์ ประสิทธิ์ 

กุ๊นุ, C.Ss.R. (25 ปี) คุณพ่อเปโตร ภัทรพงศ์ ศรี- 

วรกุล, C.Ss.R. (25 ปี) คุณพ่อเปาโล สุขุม ธนะสิงห์, 

C.Ss.R. (25 ปี)  พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานในพิธี วันพฤหัสบดีที่ 

1 พฤษภาคม 2014 เวลา 10.00 น. ที่วัดพระมหาไถ่ 

กรุงเทพฯ

] คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ขอเชิญหญิงสาว 

โสดอายุระหว่าง 18-30 ปี ต้องการมีเวลาภาวนา 

ใช้ เวลา รื้ อฟื้ นชี วิ ตคริ สตชนและความ เชื่ อ และ

ต้องการสัมผัสชีวิตนักบวช เข้าร่วมกิจกรรม “บวช

แรมวาร” ที่บ้านพักคณะซิสเตอร์ โรงเรียนมาแตร์ 

เดอีวิทยาลัย ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร  ระหว่าง 

วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2014 สนใจติดต่อซิสเตอร์ 

พวงเพชร ฮวดศิริ โทร.08-9950-4302, 0-53276-

062

] คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ขอเชิญร่วม

พิธีบูชาขอบพระคุณโดยพระอัครสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน โอกาส

พัชรสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช ที่หอประชุม

ทรินีตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ วันจันทร์ที่ 5 

พฤษภาคม ค.ศ. 2014 

 พัชรสมโภช เซอร์เมลานี เดอ มารี ธำารง-

ธรรมวงศ์ 

 สุวรรณสมโภช เซอร์โอดีล กว้านเจริญ เซอร์

เจมมา ศิริธนานนท์ เซอร์เอมมา ผิวเกลี้ยง เซอร์ 

ไอรีน ชำานาญธรรม เซอร์มารี-ซาเวียร์ โรซาร์พิทักษ์ 

เซอร์เมรี่ กอแรตตี ไผ่ทอง 

 หิรัญสมโภช เซอร์ชานแนต กาญจน- 

ทรางกูร เซอร์คริสตอฟ เภกะนันท์ เซอร์เดชีเร  

มูลถวิล เซอร์เอเวอลีน โพธี เซอร์ปาตริส ปรัชญา-

คุณ

] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส   ขอเชิญร่วมมิสซา

เทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง  วัน

เสาร์ที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 เวลา 19.00 น. พิธี

บูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็น 

ประธาน หลังมิสซามีถวายดอกไม้

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในสภาพระสังฆราชฯ เปิด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการเล่นอิเล็กโทน 

ขอเชิญผู้เล่นอิเล็กโทนตามวัดที่มีคุณสมบัติดังต่อไป

นี้ เป็นผู้เล่นอิเล็กโทนในวัดหรือบ้านนักบวชไม่น้อย

กว่า 2 ปี อายุระหว่าง 15-55 ปี ได้รับการรับรอง

จากเจ้าอาวาสหรืออธิการเจ้าคณะ ร่วมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเล่นอิเล็กโทนโดยอาจารย์เรมีย์  นามเทพ

ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2014 เวลา 09.00-17.00 น. 

ที่อาคารสยามกลการ ปทุมวัน ค่าอบรม 2,800 บาท 

(รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการเรียน)

รับจำานวน 20 ท่าน  หมดเขตการรับสมัครวันที่ 24 

พฤษภาคม นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร. 0-2 

681-3900 ต่อ 1407, 08-9108-6850 หรือ 

E-mail : thaisacredmusic@gmail.com

] ฉลองบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา วันเสาร์ที่ 14 

มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชซิลวีโอ  

สังฆมณฑลเชียงใหม่

(อ่านต่อหน้า	16)

เตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 3 

พฤษภาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  

ไชยรา  เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร จ.แพร่ ฉลองวัด

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. พระ- 

สังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม อ.สวนผึ้ง 

จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ เป็นประธาน (ติดต่อคุณพ่อสุเทพ ภูผา	 โทร.	

08-1012-3192)

 วัดน้อยมารีย์สมภพ จ.นครราชสีมา ฉลองวัด 

และฉลอง 40 ปีโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ วันเสาร์ที่ 31 

พฤษภาคม เวลา 09.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน 

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา
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สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน

] ตารางของ Lectio Divina  ค.ศ. 2014 โดย

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ที่วัด 

แม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก  

วันจันทร์ท่ี 2 มิถุนายน จัดที่โรงแรมแกรนด์ ลอร์ด 

ถนนศรีนครินทร์ใกล้แยกอ่อนนุช / วันพุธท่ี 4 ถึง

วันเสาร์ท่ี 7 มิถุนายน เข้าเงียบประจำาปี ที่ศูนย์

คามิลเลียนลาดกระบัง / วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 

/  วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม / วันเสาร์ที่ 6 กันยายน /  

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม / วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน /  

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม สอบถามคุณวันดี  เจริญ- 

พงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585 

]คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูตของ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยและ

คณะธรรมทูตไทย TMS เปิดอบรม “โครงการอบรม 

พระสงฆ์ นักบวช เพื่อการประกาศข่าวดี”   (Priests 

Religious Missionary Program)  PRMP. รุ่นที่ 

6   ประจำาปี  2014 การอบรมเริ่มเดือนพฤษภาคม - 

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2014  สถานที่จัดอบรม 

บ้านคริสตินา (วัดพระแม่มหาการุณย์) 69/13  ม.1 

ถ.ติวานนนท์-ปากเกร็ด 56  ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด   

จ.นนทบุรี 12000 ติดต่อที่  คณะธรรมทูตไทย TMS. 

47/9   ม.3 ถ.ปทุม-กรุงเทพฯ ต.บ้านฉาง  อ.เมือง 

จ.ปทุมธานี 12000  โทร. 0-2959-8198 ถึง 9    

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า	15)

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

มือถือ 08-4613-1125 โทรสาร 0-2975-8208  

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่จอด

รถชั้น A ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ 

pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 หรือ 

ดร.สุนทรี  โคมิน komin.suntree@gmail.com, 08-

9611-7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา aungkie 

2002@yahoo.com, 08-9815-1953 หรือคุณวัชรา 

นววงศ์ wacharan@gmail.com, 08-9117-9100

] ติดต่อส่งข่าว บทความ ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์ 

(วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน) ได้ที่ 

กองบรรณาธิการอุดมสารและอุดมศานต์ โทร. 

0-2681-3900 ต่อ 1805 E-mail : udomsarn@

gmail.com โทรสาร 0-2681-5401

คือผู้แทนองค์พระคริสต์

k อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ขอเชิญร่วม 

พิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกร 

ยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา สังฆานุกร

ยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ สังฆานุกร 

สเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย และสังฆานุกร

อันตน สุปิติ รวมอร่าม คณะภราดาน้อย กาปู-

ชิน วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 10.00 น. 

ที่หอประชุมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

k คณะสงฆ์แห่งพระเยซูเจ้า (คณะ 

เยสุอิต) ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณบวช

พระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกรฟรังซิสเซเวียร์ มนาสันต์ 

วงษ์วาร วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2014 เวลา 

10.00 น. ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน อ.เมือง 

จ.ชลบุรี โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 

เป็นประธาน 

นครราชสีมา 

 บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม สาม- 

พราน   

    ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่สาม- 

เณราลัยแสงธรรม สามพราน  วันที่ 17 สิงหาคม 2002 

โดยพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร  

 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่สาม- 

เณราลัยแสงธรรม สามพราน  วันที่ 16 สิงหาคม 2003 

โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์

 เข้าคณะฟรังซิสกัน ภราดาน้อย กาปูชิน                                                                                                                                              

ปฏิญาณตนครั้งแรกที่อารามภราดาน้อย กาปูชิน โลเวเร 

อิตาลี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2008 ปฏิญาณตลอดชีพ 

ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง วันที่ 

8 มิถุนายน 2013 

 ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ที่สามเณราลัย

นักบุญยอแซฟ สามพราน  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 

2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุข-

นิรันดร์

 คติพจน์ “จงถวายร่างกายและจิตใจของท่าน 

เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต แด่พระเจ้า”  (เทียบ รม 12:1)

การศึกษาอบรม

 ระดับประถม โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี  

(ประถม 1)   โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี (ประถม 2)                                                      

โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน (ประถม 3-6)                                     

 ระดับมัธยม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สาม- 

พราน                                                                       

 ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน   

ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา ศาสนศาสตรบัณฑิต คณะศาสน-

ศาสตร์ สาขาวิชาเทววิทยา

แรงจูงใจแห่งกระแสเรียกให้เข้าบ้านเณร และเป็นนักบวช

 ขอบพระคุณพระสำาหรับพระพรแห่งกระแส-

เรียกที่ผ่านทางพี่ชายที่เคยเป็นเณร ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้

ผมได้เข้าบ้านเณร และเมื่อได้รับการอบรมในบ้านเณรก็

ทำาให้ผมมีความปรารถนาท่ีจะเป็นพระสงฆ์เพ่ือท่ีจะรัก

และรับใช้ทุกคน จนกระทั่งพระเจ้าได้ทรงเรียกผมให้มา

เป็นนักบวชในคณะภราดาน้อย กาปูชิน เพื่อชิดสนิท

กับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องมากขึ้นในความยากจน และ

ในความเป็นพี่น้อง

     ขอถือโอกาสนี ้กราบขอบพระคณุอคัรสงัฆมณ- 

ฑลกรุงเทพฯ สำาหรับความรัก ความเมตตาที่มีให้ผม 

เสมอมา ตลอดช่วงเวลา 16 ปี ในฐานะที่เป็นเณร

ของสังฆมณฑล และเป็นต้นสำาหรับงานบวชในวันนี้ 

ขอบคุณเตี่ย แม่ พี่น้อง ญาติ ๆ บรรดาคุณพ่อ สมาชิก

ในคณะกาปูชิน ครู ๆ เพื่อน ๆ ผู้มีพระคุณ และพี่น้อง

สัตบุรุษที่เป็นกำาลังใจ และภาวนาให้ผมเสมอมา และขอ

คำาภาวนาจากทุกท่านเพ่ือภราดาผู้ต่ำาต้อยผู้นี้จะได้เป็น

ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเสมอไป... ขอพระเจ้าอวยพร

ทุกท่านครับ

กรุงเทพฯ (ต่อจากหน้า	7)

พระสมณสาส์น เตือนใจ เรื่อง

ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ผู้ที่ดื่มน้ำาซึ่งเราจะให้นั้น จะไม่กระหายอีก 

น้ำาที่เราจะให้เขา จะกลายเป็นธารน้ำาในตัวเขา 

ไหลรินเพื่อชีวิตนิรันดร (ยอห์น 4:14)
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ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถงึ

มารอีา สมสวย ชยัสิรโิรจน
สูออมพระหัตถพระเจา
3 พฤศจิกายน 2555

ครบรอบ 2 ป

แอนโทน ีบรรจง ชยัสริโิรจน
สูออมพระหัตถพระเจา

3 มกราคม 2535
ครบรอบ 22 ปี

ขอใหปาและแมพักผอนในสันติสุขของพระเจาตลอดนิรันดร

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

คาทารีนา
เรณูวงษ
สรอยทอง
เกิดใหมในพระเจา
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
ครบ 9 ป จาก ลูกๆ ที่ระลึกถึงเสมอ

ยอแซฟ
วิเชียร

สรอยทอง
เกิดใหมในพระเจา

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
ครบ 15 ป

ประกาศสงัฆมณฑลนครสวรรค
เรื่องการแตงตั้งโยกยายพระสงฆเขาดำรงตำแหนงหนาที่
เพื่อความเหมาะสมของการอภิบาลประชาสัตบุรุษในสังฆมณฑลนครสวรรค

จึงขอใหพระสงฆและสังฆานุกรดังมีรายช่ือตอไปน้ี พนจากตำแหนงหนาท่ี และ
เขาประจำตำแหนงหนาท่ีใหม ดงัน้ี

1. คุณพอกุลบุตร ตรีมรรคา เจาอาวาสวัดพระหฤทัยฯ สวรรคโลก
และอภิบาลสัตบุรษุเขต (เมือง) จ.สโุขทัย

2. คณุพอสนิธิ ์หนนุทรพัย ผชูวยเจาอาวาสวดันกับญุฟรงัซสิเซเวียร จ.ตาก
3. คณุพอไชยยศ เจรญิกลุ รบัผดิชอบเขตแพรธรรม แขวงแมตาน
4. คณะสงฆ คณะซาเวเลยีน รบัผดิชอบเขตแพรธรรมอมุผาง และ

งานอภบิาลวดันกับญุยอแซฟกรรมกร ก.ม.48
5. สงัฆานุกรนฤนาท ปานกรด ผชูวยเจาอาวาสเขตแพรธรรม แขวงปูแป
6. สังฆานุกรประพันธ กลัมพัก ผชูวยเจาอาวาสเขตแพรธรรม แขวงแมระมาด

และดูแลศนูยสงัฆมณฑลในพืน้ท่ี
คอมมูนติา อนิคอนโทร บานแมปะ

7. สงัฆานกุรพรชยั สงิหสา ผชูวยอธกิาร สามเณราลยัจอหน ปอล
นครสวรรค
และรบัผิดชอบงานคำสอนและส่ือมวลชน

8. สงัฆานุกรนนทพัทธ มาเยอะ (เบธาราม) ผชูวยรบัผดิชอบเขตแพรธรรม
แขวงแมตะวอ และเขตแมเหวย

ทั้งนี้ ใหพระสงฆและสังฆานุกรที่ไดรับการแตงตั้งโยกยายเขาประจำตำแหนง
หนาท่ีใหมภายในเดือนพฤษภาคม

ประกาศ ณ วนัพธุที ่16 เมษายน ค.ศ. 2014

พระสังฆราชยอแซฟ พบิลูย วสิฐินนทชัย
ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค

หนังสือความเชื่อ
อันเปนชีวิต
บอกเลาเร่ืองราว
“คำสอนและชีวติ
ที่เปนขาวดี”

ทีค่รสิตชนตองรแูละตองเปน
โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน
ขอเขียนแตละอาทิตยจากใจเจาอาวาสถึงพ่ีนองสัตบุรุษ

โดย คุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรพีนัธุ
เต็มเปยมดวยขอคิดในการดำเนินชีวิต

ราคา 120 บาท
ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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จิ๊กซอว์ตัวนี้ชื่อ 
ความท้าทายแห่งการเปลี่ยนแปลง
	 ไม่ได้เปิดทีวีดูซะนาน	เปิดมาอีกที	ช่องต่าง	ๆ	ในระบบการบริการของ

ยูบีซี	 ขยับปรับเปลี่ยนกันไปตามการพัฒนาของระบบการออกอากาศโทรทัศน์

บ้านเรา	 จากอนาล็อกสู่ดิจิตอล	 นิตยสารเล่มหนึ่งชื่อ	 SM	 รายสองเดือนฉบับ

เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน	 โปรยปกด้วยสกู๊ปที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า	

“Digital	 TV	Change	 and	 Challenge”	 แปลเป็นไทยได้ความว่า	 “ดิจิตอล

ทีวี	การเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย	“ผมเพิ่งคุยกับทีมงานที่มาประชุมเตรียม 

การสมัชชาใหญ่	 เพื่อเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรไทยในปลายปีนี้ว่าการ

สัมมนาในสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย	 มักใช้คำาว่า	 “ความท้าทาย”	

ท่ามกลางสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมีความท้าทาย	 ชีวิตเกิดดับและดำารงอยู่

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง	

	 โลกบันทึกเหตุการณ์สำาคัญไว้จะในความทรงจำาของคน	 ๆ	 หนึ่ง	 หรือ

จะในหอจดหมายเหตุหรือการบอกเล่าปากต่อปากในครอบครัว	 ท่ามกลางบท

บันทึกและเหตุการณ์สำาคัญเหล่านั้น	 สื่อมวลชนคาทอลิกคาทอลิกประเทศไทย	

ได้รับโอกาสอันดี	 แม้จะหนักหน่วงสาหัสอยู่บ้างแต่ก็เชื่อแน่ว่าจะเกิดผลด	ี และ

ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับพระศาสนจักรไทยในระยะยาว	คือเรามีส่วนในการทำา

หนังสือที่ระลึกในโอกาสการสถาปนานักบุญยอห์น ที่ 23	 และนักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ผมขอนำาคำาที่เขียนไว้ในหนังสือที่ระลึกเล่มหนึ่ง 

มาแบ่งปันในหน้าหมายเหตุอุดมสารนี้ครับ

	 “ความทรงจำาเล็ก	ๆ 	สมัยฝึกชีวิตเตรียมตัวเป็นบาทหลวงคาทอลิก	อยู่

ในบ้านเณรเล็กยอแซฟอุปถัมภ์คือการได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง	 ซึ่งคุณพ่ออธิการ

ขณะนั้นคือคุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย เป็นผู้แปลคนหนึ่งพร้อมกับศิษย์

เก่าโรมในสมัยนั้น	 หนังสือชื่อเรียบง่าย	 แต่กลับสร้างนิสัยการบันทึกการชอบ 

ขีดเขียนมาถึงทุกวันนี	้ หนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า “บันทึกวิญญาณ” ผู้เขียนคือ	 

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	ที่	23

	 เมื่อเติบโตไปกว่านั้น	 ได้ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย	 ข่าวการเสด็จ

เมืองไทยของพระสันตะปาปาสร้างความประหลาดใจ	 และตื่นเต้นไปพร้อม	 ๆ 

กัน	 ประมุขสูงสุดของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกจะเสด็จเยือนประเทศที่มี 

คริสตชนเป็นคนกลุ่มน้อย	 ผมทำาได้แค่ยืนอยู่ในแถวต้อนรับพร้อมกับบรรดา 

พี่น้องสามเณรในสมัยนั้น	มาเปิดดูหนังสือ	“สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล 

ที่ 2 เส้นทางแห่งรักและความทรงจำา” (Pope John Paul II Journey 

of Love and Remembrance)	หนังสือที่ระลึกโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย

ครบ	25	ปี	จึงชัดเจนจากข้อมูลที่บันทึกไว้ว่า	“วันศุกร์ที่	11	พฤษภาคม	1984	

เวลา	 14.30	 น.	 เสด็จไปประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ	 บวชพระสงฆ์ใหม่และ 

ปิดปีศักดิ์สิทธิ์”	

	 ความทรงจำาก็เหมือนจิ๊กซอว	์จากชิ้นส่วนหนึ่งสู่อีกชิ้นส่วนหนึ่ง	ค่อย	ๆ  

ปะติดปะต่อกันจนเกิดภาพที่สมบูรณ์	 และภาพที่สมบูรณ์สูงสุดของพระสันตะ-

ปาปาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองพระองค์ก็คือ	 เส้นทางสู่มงกุฎในเมืองสวรรค	์ เส้นทาง

นักบุญ

	 พระศาสนจักรในประเทศไทยมีความยินดีท่ีจะร่วมกันจัดกิจกรรม

มากมายในโอกาสของการสถาปนานี้	 ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดพิธีสถาปนา

จากวาติกัน	 กรุงโรม	 ประเทศอิตาลี	 ให้ประชาชนคนไทยได้รับชมพร้อมกับ

ประชาชนทั่วโลกในวันและเวลาเดียวกันในวันอาทิตย์ที	่ 27	 เมษายน  2014	

การจัดงานชุมนุมคณะสงฆ	์ นักบวช	 องค์กรและหน่วยงานฆราวาส	 ในวันที่	 9	

พฤษภาคม	และสำาหรับวันที่	 10	พฤษภาคม	คือ	การจัดพิธีแห่พระธาตุนักบุญ

ทั้งสองพระองค	์เสกอนุสาวรีย์ท่านนักบุญ	บวชพระสงฆ์ใหม่	พิธีแสดงเจตจำานง

เพื่ออุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ทีมงานอภิบาล	 (วิถีชุมชนวัด)	 รวมทั้งการจัดทำาของ 

ที่ระลึกต่างๆ	และการจัดทำาหนังสือที่ระลึกถึง	3	เล่มด้วยกัน	อันได้แก่พ็อกเก็ต 

บุ๊คจำานวน	 2	 เล่ม	 คือ	 นักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปาที่โลกจดจำา  

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาที่โลกคารวะ	 และหนังสือที่ระลึก

โอกาสสถาปนานักบุญและการเสด็จเยือนไทยครบ	30	ปีของนักบุญยอห์น	ปอล	

ที	่ 2	พระสันตะปาปา	“ด้วยศรัทธาและคารวะ” (The Two Great Popes 

The Two Great Saints)

 “ด้วยศรัทธา”	 ในความดีที่นักบุญยอห์น	 ที	่ 23	 ทำาให้เห็นประจักษ์

ตลอดชีวิต

 “ด้วยศรัทธา”	 ในแบบอย่างแห่งความหาญกล้า	ที่นักบุญยอห์น	ปอล	

ที	่2	ได้ตรัสเสมอว่า	อย่ากลัว	และเราก็ไม่เคยพบว่าพระองค์หวั่นเกรงสิ่งใด

 จึง “คารวะ”	 ในวิถีชีวิตที่นักบุญยอห์น	 ที่	 23	 เลือกเดิน	 และเปิด

หน้าต่างของพระศาสนจักรคาทอลิก	 รับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง	 เพื่อให้

สายลมแห่งพระจิตเจ้าได้เผยแสดง

 จึง “คารวะ” ในก้าวเดินย่ำาเหยียบไปทั่วโลกของนักบุญยอห์น	ปอล	ที่	

2	 แต่โน้มเข่าลงคารวะพื้นดิน	 จูบแผ่นดินผืนนั้นที่พระสร้าง	 และฝังร่างลงอย่าง

เรียบง่ายในวันสุดท้ายของชีวิต

	 ขอขอบคุณอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 ผู้เป็นต้นคิดและจุดประกายให้ 

เกิดความรำาลึกถึงผ่านทางตัวอักษรจากหนังสือที่ระลึกนี้	ขอขอบคุณภาพ	ข้อมูล 

เรื่องราว	 บทสัมภาษณ์	 บทคัดย่อ	 ตัดทอน	 เรียบเรียง	 ร้อยถ้อยความ	 จาก 

ผู้หว่านคำาไว้ในเรื่องราวของท่านนักบุญทั้งสอง	หนังสือเล่มต่าง	ๆ 	ที่เป็นต้นแบบ 

ทางความคิดและจินตนาการให้ผู้จัดทำาได้เรียนรู้	 ศึกษา	 ปรับใช้	 ตลอดจน 

ความพิเศษที่ได้บรรจุอยู่ในหนังสือที่ระลึกนี้	 นั่นคือหนังสือแถมพกเล่มเล็ก	 ที่ 

รวมภาพของพิธีสถาปนานักบุญผู้ย่ิงใหญ่ท้ังสอง	 และแผ่นซีดีบันทึกการถ่ายทอด

สด	 และบทบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและความร่วมมือของสำานักสื่อ 

มืออาชีพท้ังด้านวิทยุโทรทัศน์	และด้านการพิมพ์ท่ีทำาให้ได้หนังสือสวยงาม	น่าอ่าน	

น่าจับ	น่าวางไว้บนชั้นโชว์ด้วยความภาคภูมิใจ

	 ความทรงจำาก็เหมือนจิ๊กซอว์	จากชิ้นส่วนหนึ่งสู่อีกชิ้นส่วนหนึ่ง	ค่อย	ๆ  

ปะติดปะต่อกันจนเกิดภาพที่สมบูรณ	์ และภาพที่สมบูรณ์สูงสุดของพระสันตะ- 

ปาปาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองพระองค์เกิดขึ้นแล้ว	 คือภาพผู้ศักดิ์สิทธิ์บนเมืองสวรรค์	

ขอท่านช่วยวิงวอนเพื่อเราทุกคนที่ยังเดินทางอยู่บนโลกนี้	 ให้ได้รับสันติสุข	 ให้

ได้ติดตามน้ำาพระทัยของพระเป็นเจ้าไปตลอดเส้นทางชีวิต	 ด้วยความผูกพันใน

ห้วงศรัทธา	ด้วยแรงปรารถนาจะกลับไปคารวะผู้ให้กำาเนิดชีวิตเยี่ยงท่านนักบุญ”

	 โลกคู่ขนานท่ีดำาเนินไปพร้อมกันระหว่างความเชื่อศรัทธาและความ

เป็นจริงของชีวิต	 มักมอบบางสิ่งให้เราจดจำาและบางอย่างที่ท้าทายเรา	 คนดีๆ	

ได้ดำารงอยู่และจากเราไป	แต่ความดีเหล่านี้ไม่มีวันตายจาก	ความดีของพระองค์

คือแบบอย่างแห่งการดำาเนินไปท่ามกลางสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลง	เอาชนะ

ความท้าทายด้วยใจสงบ	ด้วยสัญญาณแห่งกาลเวลาและการนำาทางของพระจิตเจ้า

                บรรณาธิการบริหาร
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คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล ประธานศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด	 สามพราน	

เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร	 แก่นักศึกษาท่ีจบหลักสูตรของศูนย์	 และจบ

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  	 (ประเภทนวดไทย)	 โดยมีคุณพ่อชาลส์ เวลาร์โด  

ซิสเตอร์เทเรซา น้ำาสมบูรณ์ ซิสเตอร์อันนา มาเรีย โมเซเล ซิสเตอร์วรรณี  

ฉัตรสุภางค์ ร่วมพิธี	ท่ีศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด	สามพราน

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเตรียมฉลองพระเมตตา	 เขต	 3	 วัดซางตาครู้ส	 วันที่	 22	

มีนาคม	2014	

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเตรียมฉลองพระเมตตา	เขต	4	วัดเซนต์ร็อค	วันที่	15	มีนาคม	

2014

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ

เตรียมฉลอง

พระเมตตา	เขต	6	

วัดมารีย์สมภพ	

บ้านแพน	 

วันที	่29	มีนาคม	

2014

คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช	 ผู้จัดการสักการสถานบุญราศีนิโคลาส	 บุญเกิด	 กฤษ-

บำารุง	 จัดเข้าเงียบ	 “ภาวนาด้วยใจสู่พระทัยพระเยซู”	 ที่สวนสันติธรรม	 นักบุญ 

ฟรังซิสอัสซีซี	 โดยมีคุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร

และซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา	เป็นผู้นำาการเข้าเงียบ

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

ตอนที่ 36 ภาวนาวอนขอ

5 ศาสนาร่วมสวดภาวนา
เพื่อให้ชาติสงบร่มเย็น

 ศาสนิกชน 5 ศาสนา ประกอบไปด้วย (อ่านต่อหน้า 3)

	 เมื่อครอบครัวนั่งรวมกันเพื่อสวดภาวนา	คำาวอนร่วมกันมักเป็นความ

ต้องการส่วนรวม	พระเจ้าทรงใส่ใจสิ่งเล็กๆ	อย่างไร?

 “ก่อนที่เขาจะเรียกขานเรา เราก็จะตอบ ขณะที่เขากำาลังพูด เราก็

จะฟังเขาแล้ว” (อิสยาห์ 65:24)

 “ความมั่นใจของเราต่อพระองค์ มีอยู่ว่า ถ้าเราวอนขอสิ่งใดที่เป็น

ไปตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์จะทรงฟังเรา และถ้าเรารู้ว่า

พระองค์ทรงฟังสิ่งที่เราวอนขอ เราย่อมรู้ว่า เรามีสิ่งที่เราวอนขอนั้นแล้ว” 

(1ยอห์น 5:14-15) 

 คำาวอนขอก็เหมือนการแสดงเจตนารมณ์	 แต่ความปรารถนาของมนุษย์

มักเล็กน้อยกว่าน้ำาพระทัยของพระ
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