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สังฆานุกรยออากิม 

นราธิป งามวงศ์

อุบลฯ บวชพระสงฆ์

สังฆานุกรโทมัส

สุพจน์ สายเสมา

สามเณรอันดรูว์

อาทิตย์ นิยมธรรม

สังฆานุกรยอห์น

ยุรนันท์ พันธ์วิไล

สังฆมณฑลอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมพิธีบูชา 

ขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ 3 องค์ ได้แก่ 

สังฆานุกรยออากิม นราธิป งามวงศ์ สังฆา-

นุกรโทมัส สุพจน์ สายเสมา สังฆานุกรยอห์น  

ยุรนันท์ พันธ์วิไล และบวชสังฆานุกร 1 องค์ 

ได้แก่ สามเณรอันดรูว์ อาทิตย์ นิยมธรรม  

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2014 เวลา 10.00 น. 

ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย 

(อ่านต่อหน้า 7)

ค่ายคำาสอนภาคใต้ (อ่านต่อหน้า 8)

พลังศาสนาร่วมสร้างสันติสุข 

กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 พฤษภาคม 2014 

พระไพศาล วิสาโล แนะแก้ความขัดแย้ง 

ด้วยการปรับเปลี่ยนตัวเอง โดยยึดหลักธรรม 

นำาศีล 5 มาเป็นแนวทาง ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย

ที่สุด พระคุณเจ้าชูศักดิ์ ชี้ยังมีพลังยิ่งใหญ่ 

ซึ่งสามารถทำาให้สังคมนั้นมีความสงบสุขได้

คือพลังศาสนา (อ่านต่อหน้า 4)

“ฉลองวัด” พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีบูชา 

ขอบพระคุณฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง วันที่ 18 พฤษภาคม 

2014
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การประกาศร่วมกัน

ระหว่าง

สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส

และพระอัยกาบาร์โธโลมิว

1. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2014 สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสและพระสังฆบิดรบาร์โธโลมิว 

ที่ 1 ได้พบกันเป็นการส่วนพระองค์ ณ กรุงเยรูซาเล็ม 

และได้บันทึกข้อประกาศร่วมกัน โดยที่ทั้งสองพระองค์ 

ได้สัญญาว่า จะเดินหน้าต่อไปในหนทางแห่งความเป็น

หนึ่งเดียวกัน ระหว่างพระศาสนจักรคาทอลิกและพระ

ศาสนจักรออร์โธดอกซ์ การพบกันระหว่างท้ังสองพระองค์

เป็นการระลึกถึงวันครบ 50 ปี แห่งการพบกันระหว่าง

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 และพระสังฆบิดร

อาเธนาโกรัส เมื่อ ปี ค.ศ. 1964 ในการประกาศร่วม

กันนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและพระสังฆบิดร 

บาร์โธโลมิวกล่าวว่า เป็นหน้าที่ของทั้งสองท่านที่จะ

ต้องทำางานร่วมกัน เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของมวลมนุษย์

และครอบครวั ในอันทีจ่ะเสรมิสรา้งสงัคมทีย่ตุธิรรม และ 

สนใจสังคมมนุษย์ซึ่งไม่มีผู้ใดถูกผลักออกไป ท่านทั้ง

สองยังเน้นถึงความจำาเป็นที่จะปกป้องส่ิงสร้างของ

พระเจ้า และเสรีภาพในการนับถือศาสนา ท่านผู้นำาทั้ง

สองแสดงออกซึ่งความห่วงใยในสถานภาพของคริสต-

ชน ในท่ามกลางความแตกแยกในตะวันออกกลาง และ 

กล่าวถึงความเร่งด่วนของวันเวลาที่เร่งเร้าให้ท่านทั้ง

สองแสวงหาการคืนดีกัน และความเป็นเอกภาพของ

ครอบครัวมนุษย์ ในขณะที่ให้เกียรติแก่ความแตกต่าง

ของกันและกันอย่างถูกต้อง ต่อไปนี้คือข้อความของ

การประกาศร่วมกัน ระหว่างสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสและพระสังฆบิดรบาร์โธโลมิว ที่ 1

2. ดังเช่นอดีตผู้อาวุโส ผู้นำาศาสนาของเรา สมเด็จ

พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 และพระสังฆบิดรอาเธนา 

โกรัส เมื่อห้าสิบปีมาแล้วได้ตั้งใจที่จะพบกันที่ดินแดน 

ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งองค์พระผู้ไถ่พระเยซ ู

คริสตเจ้าของเราทรงเจริญพระชนมายุ ทรงสั่งสอน ได้ 

ส้ินพระชนม ์และทรงกลบัคนืพระชนมชพี เสดจ็สูส่วรรค ์

แล้วทรงส่งพระจิตเจ้ามายังพระศาสนจักรซ่ึงยังอยู่ใน

เยาว์วัย สาส์นร่วมกันระหว่างสมเด็จพระสันตะปาปา

เปาโล ที่ 6 และพระสังฆบิดรอาเธนาโกรัส ที่กรุง

เยรูซาเล็มน้ี หลังจากสงบเงียบมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ 

เป็นการกระทำาที่น่าจดจำา เพื่อขจัดความทรงจำาจากการ 

ที่ทั้งสองพระศาสนจักร ซึ่งตกอยู่ท่ามกลางการตัดขาด

ออกจากกันใน ปี ค.ศ. 1054 หลังจากนั้น ก็ตามมาด้วย

การแลกเปลี่ยนการเย่ียมเยียนระหว่างพระศาสนจักร

โรมและคอนสแตนติโนเปิ้ล และได้กระทำาอย่างต่อเนื่อง 

มาตลอด และต่อมาด้วยการตัดสินใจของสมเด็จพระ- 

สันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 และพระสังฆบิดร 

ดีมิทรีโอส ผู้สิ้นชีวิตไปแล้ว ให้เริ่มสนทนากันในด้าน

เทววิทยาระหว่างคาทอลิกและออร์โธดอกซ์ ในช่วง

เวลาที่ผ่านมา องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งที่มา

แห่งสันติภาพ และความรักทั้งปวงได้ทรงสอนให้เรา

ถือว่า เราต่างก็เป็นสมาชิกของครอบครัวพระคริสตเจ้า 

ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไถ่พระองค์เดียวกัน 

พระเยซูคริสตเจ้าให้เรารักกันและกัน เพ่ือเราจะได้ประกาศ

ความเชื่อในพระวรสารเดียวของพระคริสตเจ้า ซึ่ง

บรรดาอัครสาวกน้อมรับไว้และได้แสดงออก ทั้งยังสืบ

ต่อกันมาโดยสังคายนาสากลและสันตะบิดรของพระ

ศาสนจักร ในขณะที่เราทราบดีว่า เรายังไปไม่ถึงจุด 

มุ่งหมายที่จะให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ วันนี้เรา

ขอให้คำามั่นสัญญาว่า เราจะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อ 

บรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันตามที่พระเยซู 

คริสตเจ้าทรงอธิษฐานวอนขอพระบิดา เพื่อเราจะ

ได้ “เป็นหนึ่งเดียวกัน” (ยอห์น 17:21)

3. ด้วยจิตสำานึกที่ว่า ความเป็นหนึ่งเดียวกันแสดง

ให้เห็นในความรักของพระเจ้าและความรักต่อเพื่อน

มนุษย์ เรามองล่วงหน้าถึงวันที่เราจะได้พระพรร่วมกัน

ในการกินเลี้ยง พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ในฐานะคริสตศาสนิก- 

ชน เราได้รับเกียรติให้เตรียมรับศีลมหาสนิทร่วมกัน 

ตามคำาสั่งสอนของนักบุญอีรีเนอัสแห่งลีออง ด้วยการ

ประกาศความเชื่อเดียวกัน หมั่นอธิษฐานภาวนากลับใจ 

ภายใน เราก็จะสามารถแสดงให้โลกเห็นถึงความรัก 

ของพระเจ้า ซึ่งผู้อื่นจะได้รู้ว่าเราเป็นศิษย์ที่แท้จริงของ 

พระเยซูคริสตเจ้า

4. เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายนี้ การเสวนากันในด้าน

เทววิทยาจึงเริ่มต้นข้ึนโดยคณะกรรมการสากลได้ให้

ข้อมูลอันเป็นพื้นฐาน เพื่อแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียว 

กันระหว่างคาทอลิกและออร์โธดอกซ์ ในช่วงเวลา 

ต่อมาซึ่งเป็นช่วงเวลาของสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น ปอล ที่ 2 และสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ 

ที่ 16 และพระสังฆบิดรดีมิทรีโอส ความก้าวหน้าของ

การร่วมงานกันในด้านเทววิทยาได้ก้าวหน้าไปอย่าง

มาก ณ วันนี้ เราต้องยอมรับว่า ความสำาเร็จจนถึงปัจจุบัน

เป็นที่น่าพอใจมาก ที่กล่าวมานี้มิใช่เป็นแต่เพียงการ 

ทดลองเร่ืองความจริงและความรักเท่าน้ัน แต่ยังต้องการ

ความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติของแต่ละฝ่าย เพื่อจะได้

เข้าใจและได้เรียนรู้ เราจึงขอรับรองอีกครั้งหนึ่งว่า การ

เสวนาที่เกี่ยวกับเทววิทยาที่เหมือนกันมากที่สุด เพื่อ

จะได้หนทางที่จะยอมรับกันได้ แต่มันเป็นเรื่องที่เรา

พยายามให้มีความเข้าใจอย่างครบครันเกี่ยวกับความ

จริง ที่พระเยซูเจ้าทรงประทานให้แก่พระศาสนจักร

แปลโดย	:	พระสังฆราชกิตติคุณยอร์ช	ยอด	พิมพิสาร,	

C.Ss.R.

ของพระองค์ เป็นความจริงที่เราหยุดยั้งในการแสวงหา

ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นไม่ได้ ในขณะที่เราติดตามองค์

พระจิตเจ้าผู้ทรงนำา ดังนั้นเราขอยืนยันร่วมกันว่า ความ

ซื่อสัตย์ในองค์พระเจ้าต้องมีการเผชิญหน้ากันด้วย

ความรัก และการเสวนาที่แท้จริง การติดตามเรื่องทั้ง

สองฝ่ายจะไม่ทำาให้เราเหินห่างจากความจริง แต่อาศัย 

การแลกเปลี่ยนของขวัญ อาศัยการทรงนำาของพระ

จิตเจ้า ทั้งหมดนี้จะนำาเราไปสู่ความจริง (เทียบ ยอห์น 

16:13)

5. แม้เราจะเดินทางไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าง

ครบบริบูรณ์ เราก็มีหน้าที่แล้ว ในอันที่จะเป็นประจักษ์

พยานถึงความรักต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ทุกคน ด้วย

การทำางานร่วมกันในการรับใช้มนุษยชาติ โดยเฉพาะใน

การปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์ในทุกข้ันตอนของชีวิต 

และความศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวบนฐานแห่งการ 

สมรส เผยแผ่สันติภาพและความดีของมนุษย์และด้วย

การตอบสนองความเจ็บปวดซึ่งยังคงมีอยู่ในโลกของ

เรา เรายอมรับว่าความหิวกระหาย ความยากจน การ

ขาดการศึกษา การแบ่งปันทรัพย์สินอย่างไม่เท่าเทียม

กัน เราต้องสนใจให้คำาตอบกับสิ่งเหล่านี้ เป็นหน้าที่ของ

เราที่จะพยายามสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเหมาะสม 

ให้มนุษย์มาอยู่ร่วมกัน สังคมที่ไม่มีผู้รู้สึกว่าตัวเองถูก

ตัดออกไปหรือไม่เป็นที่ยอมรับ

6. เราเชื่อมั่นว่า อนาคตของครอบครัวมนุษย์ขึ้นอยู่กับ

ความจริงที่ว่า เราปกป้องด้วยความระมัดระวังและด้วย

เมตตาจิต ด้วยความยุติธรรมและอย่างยุติธรรม ซึ่ง

พระพรของสิ่งสร้างท่ีพระผู้ทรงสร้างโลกทรงมอบให้อยู่

ในความดูแลของพวกเรา ดังนั้นเราจึงน้อมด้วยความ

เสียใจถึงการประพฤติตนไม่ชอบที่เกิดขึ้นในโลกของ

เรา ซึ่งหมายถึงบาปต่อพระพักตร์พระเจ้า เราขอเน้น

ถึงภาระหน้าท่ีของเราท่ีจะส่งเสริมความรู้สึกถ่อมตน

และความพอเพียง เพื่อเราทุกคนจะได้รู้สึกว่าเราจำาเป็น

ต้องเคารพสิ่งสร้างและบำารุงรักษาด้วยความเอาใจใส่ 

ให้เราสัญญาว่าจะอุทิศตนในการเสริมสร้างด้วยความ

ระมัดระวัง สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมา เราวอนขอผู้มี

น้ำาใจดีทั้งหลายให้พิจารณาหาหนทางที่จะดำาเนินงาน 

โดยให้มีการทำาลายน้อยลงและให้มีความระมัดระวัง

มากขึ้น แสดงความอยากได้ครอบครองน้อยกว่าความ

มีใจกว้างขวางในการปกป้องโลกของพระเจ้า และให้

ประชากรของพระองค์ได้รับผลประโยชน์

7. ในขณะเดียวกันก็มีความต้องการเร่งด่วนที่จะให้มี

ความเต็มใจที่จะร่วมมือกันของคริสตชน ที่จะปกป้อง

สิทธิ ที่จะแสดงอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความเชื่อของตน 

(อ่านต่อหน้า	4)
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การประกาศร่วมกัน  (ต่อจากหน้า	3)

และได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม เมื่อพวกเขาพยายาม 

เผยแผ่สิ่งที่คริสตศาสนายังคงมอบให้แก่สังคมและ

วัฒนธรรมในปัจจุบัน เกี่ยวกับเรื่องนี้เราขอเชิญชวน 

คริสตชนทุกคน ให้เผยแผ่การเสวนาที่แท้จริงกับศาสนา 

ยิว อิสลาม และศาสนาอื่น ความเฉยเมยหรือการขาด

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จะนำาไปสู่ความไม่ไว้วางใจ และ

น่าเสียดายคือการเผชิญหน้ากัน

8. จากเยรูซาเล็มนครศักดิ์สิทธิ์ เราขอแสดงออกถึง

ความห่วงใยอันลึกซึ้งเก่ียวกับสถานภาพของคริสตชน 

ในตะวันออกกลาง และสิทธิของพวกเขาท่ีคงเป็นประชาชน

ของบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา ด้วยความไว้วางใจ

เราหันไปกราบพระเจ้าผู้ทรงพลานุภาพ และทรงพระ

เมตตาด้วยคำาอธิษฐานภาวนาขอให้มีสันติภาพในดินแดน

ศักดิ์สิทธิ์ และในตะวันออกกลางโดยทั่วไป เราอธิษฐาน

ภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ในอียิปต์ 

ซีเรีย และอิรัก ที่ได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสใน

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร็วๆ น้ี “เราขอสนับสนุนทุกฝ่าย 

ไม่ว่าเป็นความเชื่อใดๆ ให้มุ่งหน้ากระทำาสิ่งที่จะนำา

ไปสู่การคืนดีกัน และเพื่อให้มีการยอมรับสิทธิของ

ประชาชน ให้แน่ใจว่ามิใช่อาวุธ แต่เป็นการสนทนา

กัน ยกโทษให้อภัยกันและกัน และคืนดีกัน นับว่าจะ

เป็นหนทางที่เป็นไปได้ในการบรรลุถึงสันติภาพ”

9. จากมุมมองของประวัติศาสตร์ ซึ่งเต็มไปด้วยความ

รุนแรง ความไม่สนใจ และความเห็นแก่ตัวเป็นเหตุให้

ชายและหญิงเป็นจำานวนมากในปัจจุบันรู้สึกหลงทาง 

อาศัยการเป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดีแห่งพระวรสาร

เท่านั้น ที่เราจะสามารถช่วยเหลือผู้คนในยุคสมัยของเรา 

ที่จะพบกับหนทางที่จะนำาไปสู่ความจริง ความยุติธรรม 

และสันติภาพ ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันในด้านความ

มุ่งหมายและย้อนความทรงจำาของตัวอย่างห้าสิบปีมา

แล้วในกรุงเยรูซาเล็มของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล 

ที่ 6 และพระสังฆบิดรอาเธนาโกรัส เราขอร้องบรรดา 

คริสตชน รวมทั้งผู้มีความเชื่อในศาสนาอื่น ตลอดจนผู้ที่

มีความหวังดีทั้งหลาย ให้เห็นถึงความเร่งด่วนของกาล

เวลา ที่บังคับให้เราแสวงหาการคืนดีกัน และความเป็น

หนึ่งเดียวกันของครอบครัวมนุษย์ ในขณะที่ให้เกียรติ 

กับความแตกต่างที่ถูกต้อง และเพื่อเห็นแก่คุณความดี

ของมวลมนุษย์ ตลอดจนผู้คนในอนาคต

10. ในการร่วมใจกันทำาการแสวงบุญในสถานที่ ซึ่ง

พระเยซูคริสตเจ้าพระองค์เดียวกันของเราทุกคนถูก

ตรึงกางเขน ถูกฝังไว้ และทรงกลับคืนพระชนมชีพอีก

ครั้งหนึ่ง เราถ่อมตัววอนขอคำาเสนอวิงวอนของนาง

พรหมจารีมารีย์ เกี่ยวกับการก้าวต่อไปข้างหน้าด้วย

ความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเต็มเปี่ยม ไว้วางใจความรัก

อันหาที่สุดมิได้ของเราและครอบครัวมนุษย์ทั้งสิ้น

 “ขอให้องค์พระเจ้าทรงบันดาลให้พระพักตร์

ของพระองค์ฉายแสงมายังท่าน ขอให้องค์พระเจ้าทรง

มองดูท่าน ด้วยพระเมตตาและทรงประทานสันติให้แก่

ท่าน” (กันดารวิถี 6:25-26)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดศาสนเสวนา 

เนื่องในโอกาสครบ 80 ปี วันคล้ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย หัวข้อ “หลักธรรมเพื่อสังคมสู่สันติ” โดย 

มีผู้แทนจาก 3 ศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม 

ร่วมเสวนา เพื่อให้ความรู้ซึ่งเป็นหลักธรรมคำาสอนของ 

ศาสนาต่างๆ เป็นแนวทางให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน 

อย่างสันติ มีความสุข และเกื้อกูลกันอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน

 พระไพศาล วิสาโล พระนักคิดนักวิชาการ 

กล่าวว่าต้นเหตุของความขัดแย้ง คือ ความติดยึดที่ว่า 

ตนดี ตนเก่ง ฝ่ายตรงข้ามเลว วิธีลดอคติ อย่างง่ายที่สุด 

คือ ให้นำาธรรมะเข้ามาจัดการกับตัวตัณหา ทิฐิมานะ 

เช่น ศีล 5 ที่จะมาควบคุมกาย วาจา ใจ ไม่ให้นำาไปสู่การ

เบียดเบียนผู้อื่น และจะเกิดปัญญา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น

สู่ความสุข สงบในสังคม ความมีเมตตาก็ถือเป็นสิ่งที่จะ

ช่วยลดมานะในตัวคน ไม่ให้ดูถูกเบียดเบียน ไม่มอง

ชาติพันธุ์อื่นว่าต่ำากว่า จะมองคนเป็นเพื่อนร่วมโลกและ

มีสถานะเท่าเทียมกันเสมอกัน 

 พระไพศาล วิสาโล ยังกล่าวถึงนายเนลสัน 

แมนเดลลา อดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ ซึ่งได้รับ

การยกย่องไปท่ัวโลกในการแก้ปัญหาความรุนแรงด้วย

สันติวิธี ว่า แมนเดลลามีหลักการคือการเปลี่ยนแปลงที่ 

ตัวเอง ซึ่งแมนเดลลาได้นำาหลักการนี้มาเปลี่ยนตัวเอง 

ขณะถูกจำาคุก นำามาสู่การแก้ปัญหา เหยียดผิวในแอฟริ- 

กาใต้ได้อย่างยั่งยืน

พระคุณเจ้าชูศักด์ิ สิริสุทธ์ิ ประธานคณะกรรมการ

คาทอลิกเพ่ือศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ 

กล่าวว่า เพื่อจะให้เกิดสันติสุข   ให้คำานึงถึง 4 หลักการ 

หลักการที่ 1 คือ ความยุติธรรม ใครๆ ก็

ต้องการความยุติธรรม ไม่สองมาตรฐาน ไม่มีการเลือก

ที่รักมักที่ชัง อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องยึดมั่นจริงๆ ไม่ใช่มา

พูดว่า ยุติธรรม แต่ผู้ที่ถูกกระทำามีความรู้สึกว่าไม่ใช่

หลักการที่ 2  จะต้องเคารพนับถือเสรีภาพ สิทธิ 

และหน้าที่ ทุกคนต้องเหมือนกัน ให้มีความรู้สึกว่า 

ไม่ได้ถูกบังคับ ไม่ได้ถูกกลั่นแกล้ง 

หลักการที่ 3 คือ ยึดมั่นในความจริง เราต้อง

เคารพในความเป็นจริง 

หลักการที่ 4 คือ จะต้องมีความรัก เอาใจเขา

มาใส่ใจเรา เรารู้สึกเป็นทุกข์ เดือดร้อน เป็นคนอื่นก็รู้สึก

อย่างนั้น และที่สุดของความรักนั้นจะต้องไปสู่ของการ

ให้อภัย เพราะถ้าเราให้อภัยไม่ได้ตัวเราเองก็เป็นทุกข์ 

และพร้อมที่จะกลายเป็นระเบิด ให้ดูตัวอย่างของ นาย

เนลสัน แมนเดลลา ที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกในการ

แก้ปัญหาความรุนแรงด้วยสันติวิธี 

สันติภาพ เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำา บางทีเรา

ก็ไปชี้ว่าเมื่อไหร่จะสงบสักที เมื่อไหร่จะเลิกสักที แต่เรา

ก็ไม่ทำาอะไร เพราะฉะนั้นคิดว่า ความสงบสุขเป็นสิ่งที่

สำาคัญที่สุด เราจะต้องลงทุนมาก 

เราอาจจะคิดแต่เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจมา

ก่อนเรื่องของความสงบหรือความเข้าใจ แต่ก็ไม่ได้ทำา  

และที่สุดแล้วเมื่อไม่มีความสงบเกิดขึ้นมา ก็ไม่มีใครทน

ได้ ไม่มีใครมาเที่ยว ไม่มีใครอยากจะอยู่ เราลองดูอย่าง

ประเทศสิงคโปร์ มีหลากหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา 

แต่เขาก็อยู่ด้วยกันได้ อันนี้เป็นเรื่องที่สำาคัญที่เราจะต้อง

ลงทุน เป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดกันตั้งแต่เล็ก ตั้งแต่น้อย 

เราต้องเริ่มจากครอบครัว ในโรงเรียน และในสังคม 

สรุปประเด็นหลักธรรม 5 ประการ ที่จะสร้าง

ความสงบให้แก่สังคม ประแรกคือ ความรัก หลักธรรม

นี้สำาคัญมากคือ “รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” คือ

การรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หลักธรรมประการที่สอง

คือ ความยุติธรรม หลักธรรมประการที่สามคือ ความ

จริง หลักธรรมประการที่สี่คือ การไม่ใช้ความรุนแรง 

ประการที่ห้าคือ การให้อภัย  

อาจารย์บรรจง บินกาซัน นักวิชาการมุสลิม 

กล่าวว่า ประเด็นแรก เป็นศาสนาที่ให้ความสำาคัญ และ

เน้นอย่างมากถึงการทักทายด้วยคำาอวยพรของศาสนา 

เราลองดูอย่างการทักทายกัน เราทักทายด้วยคำาว่า “สวัสดี” 

นั่นหมายความว่าเราต้องการให้เกิดความมีสวัสดิภาพ

มากยิ่งขึ้น รวมหมายถึงความสุข สันติ และความ

ปลอดภัย 

ประเด็นที่สอง ศาสนาเปรียบเสมือนหางสือที่ 

คอยควบคุมวิญญาณ ซึ่งก็จะควบคุมร่างกายและการ 

ประพฤติของมนุษย์ วิทยาศาสตร์นั้นช่วยให้เราเข้าใจ 

เก่ียวกับร่างกายเท่าน้ัน และศาสนาช่วยให้เราเข้าใจวิญญาณ

มนุษย์ แม้ว่าจะมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ มี

การเรียนรู้ ซึ่งก็ต้องเรียนกันไป แต่เราขาดการเรียนรู้

เรื่องศาสนาไม่ได้ มนุษย์จำาเป็นต้องมีศาสนา และที่

สำาคัญมากกว่าเรียนรู้ การมีศาสนา สิ่งที่สำาคัญมากที่สุด

คือ การปฏิบัติศาสนา เพราะหากเรียนรู้แล้วแต่ไม่ปฏิบัติ 

ศาสนาก็ไม่ยังประโยชน์ให้กับคนที่เรียน

ประเด็นสุดท้าย เป็นเรื่องพิธีกรรมของศาสนา 

และพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของแต่ละคน ทุกศาสนา

จะตอ้งมหีลกัศาสนาทีเ่ปน็ความเชือ่พืน้ฐาน ตอ้งมคีวาม 

ศรัทธาที่มั่นคง และรวมถึงต้องทำากิจศรัทธาด้วย เพื่อ

ช่วยในการปฏิบัติหลักธรรม  ซึ่งเป็นเสมือนหางเสือที่ 

คอยเตือนเราให้เดินไปทางไหน ฉะนั้นทุกศาสนาจะต้อง 

มหีลกัศาสนาทีเ่ปน็ความเช่ือพืน้ฐาน ตอ้งมคีวามศรทัธา 

ที่มั่นคง รวมถึงต้องมีกิจศรัทธาเพื่อช่วยในการปฏิบัติ

หลักธรรม

พลังศาสนา (ต่อจากหน้า	2)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

และพระอัยกาบาร์โธโลมิวทรงวิงวอน
เพื่อการให้ความเคารพต่อคริสตชนทุกคน 

25	พฤษภาคม	2014	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l การสวมกอดมิตรภาพเป็นเหตุการณ์สำาคัญเด่นที่สุด

ในการจาริกแสวงบุญยังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส อัครสาวกเปโตรร่วมเป็นหนึ่ง 

เดียวกับพี่น้องร่วมสายโลหิตอัครสาวกอันดรูว์  สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสและพระอัยกาบาร์โธโลมิวแห่ง 

คอนสแตนติโนเปิ้ล ทรงเดินไปยังห้องโถงของตัววัด 

พระคูหาศักดิ์สิทธิ์ ทั้งสองพระองค์ทรงสวดภาวนาและ 

และก้มลงจุมพิตแผ่นหินที่เชื่อว่าเป็นที่วางพระศพของ 

พระเยซูเจ้า  พระคุณเจ้าเทโอฟิลอส ที่ 3 พระอัยกาแห่ง 

กรุงเยรูซาเล็ม อ่านรายงานแด่พระสันตะปาปาและพระ 

อัยกาว่า  “สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีล้ีหลบภัยของมวลมนุษย์ 

และสามารถส่องแสงสว่างแห่งความจริง	ดั่งลำาไฟกะพริบ 

ถึงสันติภาพและความสดชื่นทางจิตวิญญาณแก่ทุกคน”

 ทั้ งสองพระองค์ทรงนั่ ง เคียงคู่ กันใกล้ กับ

พระแท่น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและพระอัยกา

บาร์โธโลมิวทรงร่วมเป็นประธานในพิธีฉลอง โดยสลับ

เปลี่ยนระหว่างพิธีกรรมแบบละตินกับพิธีกรรมแบบ 

กรีกออร์โธดอกซ์ ระหว่างพิธีพระอัยกาบาร์โธโลมิวตรัส

กับพระสันตะปาปาโดยพูดถึงการเสด็จคืนพระชนมชีพ 

ของพระเยซูเจ้าทรงไถ่กู้บรรดาผู้ทนทุกข์ทรมานอยู่ใน

ทุกวันนี้ให้รอดพ้นว่า   “สิ่งที่เรามั่นใจอย่างแน่นอน	พวก 

ท่านทุกคนที่ถูกตรึงไม้กางเขนอยู่ในชีวิตนี้	ก็จะเป็นเช่น 

เดียวกับองค์พระคริสตเจ้าคือได้กลับคืนชีพตาม 

พระแบบฉบับของพระเยซูเจ้า”

 ผู้นำาทางจิตวิญญาณแห่งพระศาสนจักรออร์-

โธดอกซ์ตะวันออก ตรัสว่า พระคูหาว่างเปล่าย่อมแสดง 

ว่ามนุษยชาติมิได้เป็นผู้ควบคุมประวัติศาสตร์แต่ต้อง

ยอมต่อพระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์ยังตรัสถึงคำาส่ัง

ขององค์พระเยซูเจ้าให้เรารักกันและกัน พระอัยกาทรง

เสริมต่อว่า   “การคล่ังบูชาทางศาสนาได้กลับเป็นการข่มขู่ 

ต่อสันติภาพในหลายๆ	ศาสนาของโลก	ท่ีซ่ึงของประทาน

ทรงชีวิตกลับเป็นของถวายถูกเผาบูชาบนพระแท่น

แห่งความเกลียดชังทางศาสนา	 แท้จริงในเงื่อนไขเช่นนี	้

ข่าวสารจากพระคูหาที่ประทานชีวิตก็เป็นสิ่งชัดแจ้งและ

เร่งด่วน	คือจงรักผู้อื่น	ผู้อื่นที่แตกต่างจากเรา	ผู้มีความ

เชื่ออื่นและผู้อื่นที่ยอมรับว่าได้ทำาผิด”

      ในการแสดงออกถึงความนับถือต่อพระอัยกา 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงจุมพิตที่มือของ

พระอัยกาบาร์โธโลมิว ก่อนจูงมือกันไปยังบรรณฐาน 

ในข้อคิดของพระองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทรงขอบคุณต่อการแบ่งแยกเก่าแก่นานนับศตวรรษ 

ซึ่ง “ยังคงดำารงอยู่” ท่ามกลางหมู่อัครสาวกของพระ 

เยซูเจ้า แต่พระองค์ทรงเสริมว่าความแตกแยกเหล่านี้ 

ต้องไม่ทำาให้พวกเขาเหล่าคริสตชนตกใจหวาดกลัว 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า   “เราจำาเป็นต้อง

เชื่อว่า	เพียงแค่แผ่นหินปิดปากพระคูหาได้ถูกยกออกไป 

ฉันใด	ความแคลงใจทุกเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคต่อความ

เป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ของเราก็ต้องถูกยกออกไป

เช่นเดียวกัน”

 พระสันตะปาปาตรัสว่าผลงานเมื่อ 50 ปีที่แล้ว

ของผู้ที่พระองค์มาสืบตำาแหน่งต่อ  แสดงให้เห็นว่าเป็น

ไปได้ที่จะก้าวเข้าสู่เอกภาพ แต่พระองค์เสริมว่าความ

รนุแรงและการเบยีดเบยีนรอบๆ โลกเราทุกวนันีบ้งัคบัให ้

คริสตชนต้องเข้ามาร่วมกัน พระสันตะปาปาทรงเสริมว่า   

“มีการก่อเกิดคริสตศาสนจักรหนึ่งเดียวแห่งความทุกข์

ทน				ครสิตศาสนจกัรหนึง่เดยีวดว้ยเลอืด	ซึง่พสิจูนว์า่พลงั

พิเศษมิได้อยู่เพียงแค่สถานการณ์เหล่านั้นที่มันเกิดขึ้น		

แต่อาศัยผลบุญกุศลแห่งความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว 

ของผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็บังเกิดพลังแก่พระศาสนจักรท้ังมวล

ด้วยเช่นเดียวกัน	 ผู้คนเหล่านั้นที่ถูกเกลียดชังเพราะ

ความเชื่อของเขา	 ถูกเข่นฆ่าและถูกเบียดเบียน	 ไม่ต้อง

ถามว่าพวกเขาเป็นออร์โธดอกซ์หรือคาทอลิก	 พวกเขา

เป็นคริสตชนและเลือดของคริสตชนนั้นเหมือนกัน”

l นับเป็นครั้งแรก ทั้งพระสันตะปาปาและพระอัยกาสวด

ภาวนาบท “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” ร่วม

กันเป็นครั้งแรกในภาษาอิตาเลียนและภาษากรีกแล้วนั้น 

ผู้สืบตำาแหน่งต่อจากนักบุญเปโตรและอันดรูว์ ก็ค้อม

ศีรษะลงต่อพระคูหาศักดิ์สิทธิ์ ทรงเข้าไปในวัดน้อย 

แคบๆ ทรงสวดภาวนาและจูบพระแท่นคูหาฝังพระศพ

ของพระเยซูเจ้า ทั้งสองพระองค์ต่างทรงจุดเทียนไขก่อน 

จะเสด็จออกมา ต่อมาพระอัยกาทรงนำาพระสันตะ- 

ปาปาไปยังเนินกลโกธา ซึ่งเป็นบริเวณอยู่ภายในวัดดูแล

โดยพระศาสนจักรกรีกออร์โธดอกซ์ ทั้งสองพระองค์ 

ทรงเข้าไปคุกเข่าตามลำาดับเพ่ือสัมผัสศิลาแห่งภูเขา 

กัลวารีโอที่เชื่อว่าเป็นที่ตรึงพระเยซูเจ้าบนกางเขนตรงนี้   

ขณะที่เสด็จออกมา พระสันตะปาปาและพระอัยกาทรง

ทักทายผู้แสวงบุญและเจ้าหน้าที่ตลอดเส้นทาง ผู้นำาจิต

วิญญาณทั้งสองพระองค์ยังจะทรงพบปะกันอีกในวัน

จันทร์ที่ 26 พฤษภาคม ร่วมกับผู้เข้าเฝ้าส่วนพระองค์ 

ณ บริเวณสวนเกทเสมนี

การสวมกอดมิตรภาพคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ระหว่าง 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 และพระอัยกาบาร์โธโลมิว 

แห่งคอนสแตนติโนเปิ้ลเพื่อรำาลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ	50	ปี 

ที่แล้วท่ีพระศาสนจักรคาทอลิกโดยสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาเปาโล	 ที	่ 6	 ได้สวมกอดพบปะเป็นครั้งแรกกับ 

พระอัยกาอาเธนาโกรัสแห่งพระศาสนจักรกรีกออร์โธ-

ดอกซ์	เมื่อปีค.ศ.	1964

พระอัยกาบาร์โธโลมิวทรงจับมือกันกับสมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิสเดินมายังที่นั่งประธานในพิธี

ทั้งสองพระองค์ทรงก้มลงสวดภาวนาและจูบแผ่นหิน 

ที่วางพระศพพระเยซูเจ้า

พระสันตะปาปาและพระอัยกาทรงอวยพรแก่ผู้ร่วม

พิธีคารวะพระคูหาศักดิ์สิทธิ์และพิธีคริสตศาสนจักร

สัมพันธ์

ทั้งสองพระองค์และผู้ร่วมพิธีถ่ายภาพพร้อมกัน	ณ	เนิน

กลโกธาที่เชื่อว่าตรึงพระเยซูเจ้ากับไม้กางเขนตรงนี้
รูปกราฟิค	 นักบุญเปโตรและนักบุญอันดรูว์เป็นพระ-

ศาสนจักรพี่น้องหนึ่งเดียวในองค์พระเยซูเจ้า
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การเทศน์อย่างเปิดเผย
“พระองค์ตรัสถามอีกว่า ‘พวกท่านเล่าว่าเราเป็นใคร’ 

เปโตรตอบว่า ‘พระองค์คือพระคริสตเจ้า’” (มาระโก 8:29)

 ในชีวิตของมนุษย์เราทุกคนมีจุดที่ชีวิตเปลี่ยนแปลง เด็กเปลี่ยนเป็น

ผู้ใหญ่ นักเรียนเปลี่ยนเป็นอาจารย์ ในพระวรสารวันนี้ เราได้ยินเรื่องของเปโตร 

เมื่อท่านรู้ว่าพระเยซูเจ้าคือองค์พระคริสตเจ้า พระผู้ที่ได้ทรงรับการเจิมจากองค์ 

พระผู้เป็นเจ้า คำาทำานายของประกาศกนาธาน ซึ่งกล่าวเกี่ยวกับกษัตริย์ดาวิด

ว่า บัลลังก์ของพระองค์จะได้รับการสถาปนาให้อยู่ตลอดไปนั้นเป็นจริงขึ้นมา

 ปฏิกิริยาของพระเยซูเจ้าเป็นที่น่าประทับใจ เป็นครั้งแรกในพระวรสาร

ที่พระเยซูเจ้าตรัสอย่างเปิดเผยและกล้าหาญ โดยไม่ทรงใช้นิทานเปรียบเทียบ

ใดๆ เป็นพระดำารัสที่มีสติสัมปชัญญะ พระองค์ทรงเตือนเปโตรถึงสิ่งที่กำาลัง

จะมาถึง พระเยซูเจ้าจะทรงรับทรมาน ถูกประหารชีวิตและจะทรงกลับคืนพระ

ชนมชีพ เปโตรยังไม่พร้อมที่จะรับรู้การเผยแสดงนี้ จึงตำาหนิพระเยซูเจ้าอย่าง

ไร้ยางอาย แล้วบุคคลที่ให้พระนามใหม่แก่พระเยซูเจ้าเองก็ได้ชื่อใหม่จากพระ

เยซูเจ้าว่า “ซาตาน”  

 ในขณะที่เราอ่านพระวรสารของนักบุญมาระโก เราจะได้มองเห็นพระ

เยซูเจ้าในสองแง่สองมุมด้วยกัน ถูกแล้วพระองค์คือพระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็น

สัญลักษณ์แห่งอำานาจผู้กระทำาอัศจรรย์และพระอาจารย์ แต่พระองค์ก็ยังเป็น

ผู้รับใช้ผู้จะต้องรับทรมาน และทรงมอบพระชนมชีพของพระองค์ เพื่อความ

รอดพ้นของคนเป็นจำานวนมาก พวกสานุศิษย์รุ่นแรกๆ ต้องเผชิญกับความ

จริงข้อนี้ พวกเขาเป็นคนรุ่นแรกที่ได้ยินพระวรสารของนักบุญมาระโก และ

พวกเขาเองก็เป็นเหยื่อของการถูกเบียดเบียนอย่างทารุณ พวกเขาคงจะได้รับ

กำาลังใจที่ได้เรียนรู้ว่า พวกเขาดำาเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระเยซูเจ้า

พระองค์เอง พวกเขาทราบว่า เปโตรเองก็ได้สิ้นชีวิตในฐานะมรณสักขี

ข้าแต่พระบิดาเจ้า	โปรดช่วยให้ลูกเป็นศิษย์ที่ซื่อสัตย์ขององค์พระบุตร	

ทั้งในยามทุกข์และยามสุข	

ลูกทั้งหลายจะดำาเนินชีวิต	ซึ่งได้รับการดลใจจากความหวังและความรัก	

โปรดให้ลูกจดจำาแนวทางขององค์พระเยซูเจ้า	

ผู้ทรงดำาเนินนำาหน้าลูกทุกๆ	วัน	

ทั้งนี	้เดชะพระคริสตเจ้าของลูกทั้งหลาย	อาแมน

ช่วงเวลาสมานฉันท์
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เป็นประกายเจิดจ้า
พ้นปากอุโมงค์ก็พลันต้องตาพร่า
ปรับสายตาปรับตัวปรับใจปรับความรู้สึก
ก่อนนี้ทุกอย่างสับสนในความมืดมนแห่งสถานการณ์
กว่าปีที่คนไทยต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจกับชะตากรรม
บ้านเมือง
ใจก็รู้ทั้งรู้ว่าที่บริหารบ้านเมืองกันมานั้นยังไม่ใช่
นโยบายดูหรูดูน่าเชื่อถือชวนให้หวัง
แต่เมื่อเห็นนโยบายกับผลงานที่ออกมาแต่ละอย่าง
ทำาให้ต้องกังขาต้องถามใจถามจิตสำานึกถามคนรอบข้าง
ที่ว่าเพื่อความดีความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองของชาติ
คงไม่ใช่เสียแล้วแหละ
น่าจะเป็นผลประโยชน์เฉพาะคนเฉพาะพรรคมากกว่า
ยิ่งพอพ้นอุโมงค์พร้อมความจริงที่ปรากฏ
ก็ยิ่งตระหนักยิ่งมั่นใจว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นแค่กลลวง
แต่ละอย่างทำาไปอย่างเป็นระบบอย่างแยบยลประสาการเมือง
ไม่ต่างกับกองทัพปลวกที่กัดกินบ่อนไชตะกละตะกลาม
ฝาตู้ผนังไม้ขอบประตูยังคงดูเป็นปกติ
ในขณะที่ภายในถูกชอนไชกัดกินจนกร่อนเกลี้ยง
กว่าจะรู้กว่าจะสังเกตกว่าจะไหวตัว
ทั้งตู้ทั้งผนังห้องทั้งประตูหน้าต่างไม้ก็เหลือแต่โครง
พร้อมกับฝูงปลวกนับไม่ถ้วนต่างอิ่มหมีพลีมัน
ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเปราะบางของจิตใจความรู้สึกของคนในชาติ
เมื่อต้องมารับรู้เมื่อมาเห็นหลักฐานเมื่อมาพบเห็นข้อมูล
ตอที่เห็นได้แม้ตอนน้ำายังไม่ลดปรากฏแก่สายตาชัดเจนโล่งโจ้ง
ความรู้สึกหลากหลายที่พรั่งพรูขึ้นมา
แรงบ้างเบาบ้างจริงจังบ้างยังไงก็ช่างบ้าง
ขึ้นกับท่าทีมโนสำานึกของแต่ละคน
ตามด้วยความสะใจสมน้ำาหน้าโกรธเคียดแค้นด่าทอสาปแช่ง
แบ่งข้างแบ่งฝ่ายไปตามอารมณ์ความรู้สึก
กระทั่งต้องรีบเร่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์
เพื่อให้การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของคนในชาติ
หลังจากที่ต้องผ่านช่วงเวลาบอบช้ำาเจ็บปวดรวดร้าวกันมา
ขืนปล่อยให้เนิ่นนานกว่านี้
ขืนมัวแต่จัดการสะสางสารพัดปัญหา
มองข้ามการเยียวยาอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน
ความขัดแย้งก็อาจจะปะทุขึ้นมาอีกอย่างเลี่ยงไม่ได้
อารมณ์คุกกรุ่นไม่ต่างกับลาวาร้อนแรงใต้ฐานภูเขาไฟ
กระนั้นก็ดี
ความพยายามของคณะกรรมการสมานฉันท์คงได้ผลไม่มาก
หากแต่ละคนในชาติยังไม่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์
ก้าวที่สองของกระบวนการสมานฉันท์คือการให้อภัย
อภัยความผิดอภัยความเลวร้ายอภัยความแตกต่าง
จะเอาคืนสิ่งเลวร้ายที่ผ่านมาจะแก้ไขความผิดในอดีตคงทำาไม่ได้อยู่ดี 
สิ่งที่ทำาได้คือให้อภัยสิ่งที่พึงต้องทำาคือลืม
และเพื่อทำาเช่นนี้ได้
ต้องเริ่มจากก้าวแรกแห่งกระบวนการสมานฉันท์
นั่นคือให้อภัยตัวเองให้โอกาสตนเองใหม่
อภัยตัวเองที่คิดผิดจนต้องเจ็บปวดเมื่อความจริงปรากฏ
อภัยตัวเองที่ยึดมั่นถือมั่นไม่เปิดใจฟังปรับทัศนะรับรู้แง่มุมมองอื่น
อภัยตัวเองที่ไม่ยอมรับว่าความเป็นจริงแต่ละอย่างมีอย่างน้อยสองด้าน
อภัยตัวเองที่เทใจจนหมดไม่คิดเผื่อใจไว้บ้าง
อภัยตัวเองที่ยอมให้ถูกหลอกที่ทำาให้ตนเองผิดหวัง...
เพราะนี่เงื่อนไขเพื่อการให้อภัยคนอื่นได้อย่างแท้จริง
การอภัยส่งผลให้ตัวคนให้อภัยมากกว่าใครอื่น

คนที่ให้อภัยนั่นแหละที่ได้สันติและอิสระทางใจคืนมา...เป็นคนแรก 
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อุบลฯ (ต่อจากหน้า	2)

(อ่านต่อหน้า	8)

กันทารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา เป็นประธาน

 สังฆานุกรยออากิม นราธิป งามวงศ์ เกิด 

วันที่ 20 กันยายน ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527)  สัตบุรุษ

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย มีพี่น้อง 

4 คน เป็นบุตรคนที่ 2 บิดาชื่อยอแซฟ เข็มชาติ  

งามวงศ์ มารดาชื่อ เทเรซา อนงค์ งามวงศ์ 

การศึกษา 

 ระดับประถม โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนน้ำาคำาวิทยาคม 

ยโสธร

 ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนอสัสมัชญั 

อุบลราชธานี 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

วิทยาลัยแสงธรรม

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา

จริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 

ชีวิตกระแสเรียก 

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คือคุณพ่อวินัย ระติเดช 

 บ้านเณรเล็กคริสตประจักษ์ อุบลฯ (4 ปี)

 บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นคร- 

ราชสีมา (1 ปี)

 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามเณราลัยแสงธรรม 

นครปฐม  (8 ปี) 

 รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 14 

สิงหาคม 2010 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

 รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 13 สิงหาคม 

2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ 

 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 23 พฤศจิกายน 

2013  โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา   ที่วัด

แม่พระฟาติมา บ้านนาคำา 
 คติพจน์ “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า” 
(ลก 1:38)

ความในใจ  “เส้นทางชีวิตกระแสเรียก” 

 ชีวิตวัยเด็กของผม เป็นชีวิตที่เรียบง่าย  ณ วัด 

แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านเหล่า   โดยมีคุณตา คุณ

ยาย พ่อ แม่ ญาติพี่น้องปลูกฝัง  ความเชื่อคริสตชน

มาตั้งแต่เด็ก ๆ ชีวิตของผมจึงผูกพัน กับวัด โรงเรียน  

ซึ่งอาจจะเป็นเพราะบ้านของผมใกล้วัด  ชีวิตในวัยเด็ก

ผมมักจะไปช่วยงานคุณพ่อ  ซิสเตอร์ คุณครู ที่วัดและ

โรงเรียนเสมอ  สิ่งที่ผมชอบมากตอนอยู่ชั้น ป.4 คือ 

การเป็นเด็กช่วยมิสซา ชอบจนถึงขั้นแย่งกันช่วยมิสซา 

ผมตกลงกับเพื่อนๆ ว่าใครไปก่อนใน 4 คนแรก ก็จะ

ได้ช่วยมิสซา (แน่นอนผมได้ช่วยประจำาเพราะบ้านผม 

ใกล้) นี่อาจจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสเรียกของ 

ผมกว็า่ได ้ อกีอยา่งตอนนัน้บา้นเหลา่มสีามเณรประมาณ 

5-6 คน บรรดาสามเณรเมื่อกลับมาบ้านก็จะไปช่วย

งานที่วัด  แต่งตัวดีเรียบร้อย  เข้าวัด มีระเบียบ

วินัย ผมเห็นก็ประทับใจ และสิ่งที่ประทับใจอีกอย่าง

ก็คือประทับใจคุณพ่อเจ้าวัดที่บ้านเหล่าสมัยนั้นคือ  

คุณพ่ออรรณพ  ใจทาน ในรูปแบบชีวิตที่เรียบง่ายของ

ท่าน      

 ในสมัยนั้นจำาได้ว่ามีสามเณรใหญ่แสงธรรม 

ของอุบลฯ เคยมาออกค่ายที่บ้านเหล่า พวกบราเดอร์จะ 

แต่งตัวเรียบร้อย เล่นกีฬาเก่ง เล่นดนตรีเก่ง ก็ประทับใจ 

ซึ่งมีหลายท่านบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว ผมสมัครเข้าบ้าน-

เณรหลังจบมัธยมศึกษาตอนต้น ผมจึงไปขอสมัครสาม- 

เณร ในสมัยนั้น คุณพ่อวินัย ระติเดช เป็นเจ้าวัด คุณพ่อ 

ก็ได้รับรองผมเข้าบ้านเณร เป็นสามเณรของบ้านเณร 

คริสตประจักษ์อุบล  4 ปี  ได้รับการอบรมในเรื่องของ 

กระแสเรียก  จากคณะผู้ให้การอบรม ทั้งบ้านเณรกลาง 

พระวิสุทธิวงศ์  1 ปี และต่อด้วยบ้านเณรใหญ่แสงธรรม 

8 ปี  ได้ฝึกฝนตนเองในด้านความเชื่อ มิติด้านความ 

เป็นมนุษย์ ด้านการศึกษา และด้านงานอภิบาล เมื่อ 

จบจากแสงธรรมก็ได้ฝึกงานตามวัดในสังฆมณฑล

อุบลฯ 1 ปี  

 จากประสบการณ์ ท้ังหลายท่ีได้รับ ได้หล่อหลอม

จนเป็นตัวผมในปัจจุบันนี้ ผ่านทางบุคคลต่างๆ ซึ่งผม

สำานึกในพระคุณของทุกท่านเสมอ 

 ขอบคุณสังฆมณฑลอุบลราชธานี ผ่านทาง

พระคุณเจ้า บรรดาพระสงฆ์ ที่ให้กำาลังใจ และให้คำา

แนะนำาด้วยดีเสมอมา  ขอบคุณบรรดา พี่น้องสัตบุรุษ

ทุกท่านที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนกระแสเรียกของผม ใน

ด้านต่างๆ ทั้งปัจจัยและคำาภาวนาเรื่อยมา เป็นต้นจาก

คุณพ่อเจ้าวัด ซิสเตอร์  สัตบุรุษวัดต่างๆ ที่ผมเคยไป

ฝึกงานอภิบาล  ซึ่งจากประสบการณ์ฝึกงานอภิบาลตาม 

วัดต่างๆ ทำาให้เข้าใจชีวิตพระสงฆ์มากยิ่งขึ้น การออก

เยี่ยมชาวบ้าน สอนคำาสอนเด็กๆ  ซึ่งทำาให้ผมมีความสุข 

และมีกำาลังใจที่จะติดตามกระแสเรียก ในฐานะผู้อภิบาล 

 อีกทั้ง ขอบคุณบิดามารดา ปู่ ย่า ตายาย  ญาติ

พี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกระแสเรียก

ของผม 

 ขอบคุณบรรดาเพื่อนๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

ที่ได้ร่วมทางกันมาในบ้านเณร และเพื่อนที่เคยเรียนร่วม

กันมา  

 สุดท้ายขอบคุณพระเป็นเจ้า ที่ได้ทรงเรียกและ

เลือกผมให้มาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และรับใช้พี่น้อง

ในฐานะสงฆ์  ตามคติพจน์ที่ว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของ

พระเจ้า” (ลก 1:38)  จะยังคงดังก้องอยู่ในใจของผมเสมอ 

และผมของฝากชีวิตกระแสเรียกพระสงฆ์ของผม ไว้ใน

คำาภาวนาของบรรดาพระสงฆ์ นักบวช ชายหญิง และ 

พีน่อ้งสตับรุษุทกุท่าน  เพือ่ผมจะไดท้ำาหนา้ทีใ่นการรบัใช ้

พระเจ้า และเพื่อนพี่น้องอย่างซื่อสัตย์ในฐานะสงฆ์ของ

พระองค์เสมอไป   

 สังฆานุกรโทมัส สุพจน์  สายเสมา เกิดวันที่ 

9 พฤษภาคม  ค.ศ. 1985  (พ.ศ. 2528) รับศีลล้างบาป 

ที่วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง จ.ศรีสะเกษ สัตบุรุษ 

วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง จ.ศรีสะเกษ บิดาชื่อ 

ยอแซฟ อินทรา สายเสมา มารดาชื่อคริสตินา 

ประสิทธิ์ สายเสมา (เสียชีวิตแล้ว)

บิดาแต่งงานใหม่กับลูซีอา  ลำาไย   สายเสมา มีพี่น้อง

ในครอบครัว 5 คน  เป็นบุตรคนที่ 2 

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามของวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง 

บ้านโนนสว่าง จ.ศรีสะเกษ

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คือคุณพ่ออรรณพ ใจทาน

 บ้านเณรเล็ก บ้านเณรเล็กคริสตประจักษ์ อุบล- 

ราชธานี

 บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์  นคร- 

ราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม

 คติพจน์    “เพราะความรักของพระคริสตเจ้า 

ผลักดันเรา” (2คร 5:14)

การศึกษาอบรม

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 

จ.ศรีสะเกษ

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนเปร็งวิสุทธา 

ธิบดี จ.สมุทรปราการ

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบกวิทยาคม 

จ.ศรีสะเกษ

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนอสัสมัชญั 

อุบลราชธานี

 ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขา

วิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย 

แสงธรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทวจริยธรรม  

คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

ความในใจ

 สำาหรับชีวิตกระแสเรียกของผมสู่การเป็นพระสงฆ์ 

ผมเชื่อว่าเป็นเพราะความรักท่ีพระทรงมีต่อเราทุกคน 

และมีแผนการสำาหรับเราแต่ละคน และผลักดันให้เราได้ 

เดินทางตามแผนการของเราแต่ละคน เช่นเดียวกันกับผม

ที่ได้เดินทางในกระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์ ก่อนสิ่ง 

อื่นใดผมขอขอบคุณพระเป็นเจ้าสำาหรับพระพรแห่ง

กระแสเรียก ท่ีพระเจ้าทรงเรียกและเลือกผมให้มาติดตาม

และทำางานของพระองค์ ในฐานะพระสงฆ์  

 ในโอกาสนี้ผมขอขอบพระคุณทุกคนที่มีส่วน

ในการเสริมสร้างชีวิตกระแสเรียกของผมตั้งแต่เร่ิมต้น

จนถึงวันนี้

 ขอบพระคุณสังฆมณฑลอุบลราชธานี ผ่านทาง 

พระสังฆราช พระสงฆ์รุ่นพ่ีทุกท่าน ท่ีได้ส่งเสริมสนับสนุน

กระแสเรียก รวมทั้งการคำาแนะนำา การเป็นแบบอย่างที่ดี

เสมอมา 

 ขอบคุณพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ปู่ย่า ตายาย ที่เป็น

ทุกอย่างสำาหรับผม เป็นแรงผลักดัน เป็นจุดเริ่มต้นของ

กระแสเรียกของผม และเป็นผู้ที่เสริมสร้าง สนับสนุน 

ชีวิตกระแสเรียกของผม เป็นที่เติมพลัง เวลาอ่อนล้า 

เป็นทุกอย่างสำาหรับผม ในการเดินทางตามกระแสเรียก

ที่พระทรงมอบให้นี้ 

 ขอบคุณพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ที่ช่วยส่งเสริม

สนับสนุนกระแสเรียกของผม ในทุกๆ ด้านอย่างดี
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อุบลฯ (ต่อจากหน้า	7)

 ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกๆ ท่าน ที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน

มา ตั้งแต่เณรเล็ก เณรกลาง และที่บ้านเณรใหญ่ เพื่อน 

ทุกๆ คนที่ได้ร่วมเดินทางมาด้วยกัน แม้ว่าบางคนอาจ

จะได้รับกระแสเรียกใหม่ เปลี่ยนเส้นทางไป แต่ทุกคน

ก็คือกำาลังใจของผมที่ได้ส่งเสริมกันและกันตลอดมาใน

การก้าวเดินตามกระแสเรียก ขอบคุณน้องๆ เณรใหญ่

อุบลฯ ที่ใช้ชีวิตร่วมกันมา ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

และช่วยเหลือกันและกันอย่างดีตลอดมา 

 และสุดท้าย การบวชเป็นพระสงฆ์ไม่ใช่ความ

สำาเร็จสูงสุดในชีวิต แต่เป็นอีกก้าวหนึ่ง และเป็นก้าวแรก 

ในฐานะพระสงฆ์ ดังนั้นจึงขอฝากชีวิตการเป็นพระสงฆ์ 

ของผมไว้ในคำาภาวนาของทุกๆ ท่าน  เพ่ือผมจะสามารถ

ทำาหนา้ทีข่องนายชมุพาบาลทีด่ ีและซือ่สตัยต์อ่ชวีติสงฆ ์

ตลอดชีวิต   ขอบพระคุณทุกๆ ท่าน

     

 สังฆานุกรยอห์น ยุรนันท์ พันธ์วิไล เกิด 

วันที่ 19 มกราคม ค.ศ. 1986 ที่เกิด โรงพยาบาล 

กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ รับศีลล้างบาปวัดนักบุญยอแซฟ 

หนองทามน้อย จ.ศรีสะเกษ สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ 

หนองทามน้อย จ.ศรีสะเกษ บิดาชื่อ  ยอห์น ศรีจันทร์ 

พันธ์วิไล มารดาชื่อ  มาการิตา ฉวีวรรณ พันธ์วิไล 

มีพี่น้องในครอบครัว  1 คน (เป็นบุตรคนเดียว)

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามวัด นักบุญยอแซฟ หนอง

ทามน้อย จ.ศรีสะเกษ

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร  คือ  คุณพ่อบุปผา สลับเชื้อ

 บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยคริสตประจักษ์ อุบล- 

ราชธานี

 บ้านเณรกลาง  สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นคร- 

ราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่  สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน 

 คติพจน์  “ลมหายใจที่เหลือเพื่อพระคริสตเจ้า”

 

การศึกษาอบรม

 ระดับประถม  โรงเรียนมารดาทรงธรรม ศรีสะเกษ

 ระดับมัธยม   โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี 

 ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะ 

มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเทววิทยา 

จริยธรรม  วิทยาลัยแสงธรรม

ก้าวแรกสู่การเป็นสงฆ์สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 กระแสเรียกของการเป็นพระสงฆ์เป็นสิ่งที่

พิเศษมาก แม้จะได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ แต่ผม 

คิดเสมอว่าผมเองก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ได้รับ 

ความย่ิงใหญ่ในความรักและพระเมตตาของพระเจ้า 

ชีวิตของผมได้รับพระคุณพระพรมากมายทั้งจากทาง 

พระเจ้าโดยตรง และผ่านทางเพื่อนพี่น้อง ในโอกาสนี้ 

ผมจึงขอขอบคุณทุกคนที่ได้มีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง 

และเตมิเตม็ชวีติของผม ใหผ้มไดม้วีนันี ้ ขอขอบพระคณุ

พ่อแม่และครอบครัว ญาติพี่น้องทุกคน สำาหรับการ 

เลี้ยงดูและปลูกฝังความเชื่อ อบรมสั่งสอน ขอขอบพระ- 

คุ ณ ค รู อ า จ า ร ย์ ทุ ก ท่ า น ท่ี ไ ด้ ม อ บ ค ว า ม รู้ แ ล ะ

ประสบการณ์อันมีค่าแก่การดำาเนินชีวิตและการงาน 

ขอขอบพระคุณพระสังฆราช บรรดาพระสงฆ์รุ่นพี่  ที่ีคอย 

เป็นทั้งพ่อ ทั้งพี่ ที่เป็นแบบอย่าง คนที่ให้คำาแนะนำา 

คำาปรึกษาและเป็นผู้ร่วมทางในกระแสเรียกแห่งความ

เป็นสงฆ์ ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกท่าน 

ที่คอยเป็นกำาลังใจในทุกๆ ด้าน และช่วยเหลือกันเสมอ 

มาและขอขอบคุณพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านสำาหรับ 

มิตรภาพ น้ำาใจดี และคำาภาวนาอันล้ำาค่าที่ร่วมกันสวด 

ให้ผมตลอดมาและผมยังคงขอให้ช่วยกันสวดภาวนา 

ให้ผมอีกตลอดไป สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้า 

ที่ได้เรียกและเดินเคียงข้างในเส้นทางแห่งกระแสเรียก 

นี้ เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อผมเพื่อที่จะ 

ได้ทำาหน้าท่ีสงฆ์แห่งการรับใช้และสานต่อพันธกิจของ 

พระองค์ ผมขอมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระเจ้า การ 

บวชเป็นพระสงฆ์ไม่ใช่ความสำาเร็จในเส้นทางกระแสเรียก  

แต่ เป็นเพียงก้าวแรกในหน้าที่ สงฆ์ที่ต้อง เจอกับ 

สิ่งต่างๆ อีกมากมาย ผมเองยังต้องการคำาภาวนาอีก 

มากและขอฝากชีวิตสงฆ์ไว้ในคำาภาวนาของทุกท่าน 

ให้ผมซื่อสัตย์ต่อพระองค์ และต่อพันธกิจของพระองค์ 

 สามเณรอันดรูว์ อาทิตย์ นิยมธรรม เกิด 

วันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) สัตบุรุษ 

วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู จ.อำานาจเจริญ มีพี่น้อง 

3 คน เป็นบุตรคนที่ 3  บิดาชื่อยอห์นบัปติส ฉวี  

นิยมธรรม มารดาชื่อ อันนา อมร นิยมธรรม

การศึกษา 

 ช้ันประถมศึกษา โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จ.อำานาจเจริญ

 ชั้นมัธยมศึกษา 1-6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

สามพราน จ.นครปฐม

 อุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ศาสนศาสตร- 

บัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม

ชีวิตกระแสเรียก

 เข้าเป็นเณรเล็กคณะเบธาราม สามพราน  6 ปี 

 ศึกษาภาษาอังกฤษ และเข้าเป็นโนวิส ที่ประเทศ 

อินเดีย 2 ปี  

 รับพิธีแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 12 

สิงหาคม 2008 โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจ-

บุญชู  

 รับพิธีแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 15 

สิงหาคม 2009 โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา 

 ย้ายเข้าสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี  ค.ศ. 

2013 

 คติพจน์ “ข้าพเจ้ามอบจิตใจของข้าพเจ้าไว้ใน

พระหัตถ์ของพระองค์”   (ลก 23:46)

 ปลายเดือนมีนาคม อากาศยังร้อนอบอ้าว แต่

มีฝนโปรยปรายบางพื้นที่ ท่ามกลางเสียงระเบิด เสียงปืน 

เป็นระยะ ๆ  ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุมชนคริสต- 

ชนยังมาชุมนุมกันฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรียล ปัตตานี 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2014 ต่างมาเป็นกำาลังใจให้พี่น้อง 

และแบ่งปันความหวัง ความวางใจในพระเจ้าให้แก่กัน

และกัน วันจันทร์ต่อมาคุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำา 

ผู้รับผิดชอบคริสตชนในบริเวณนี้  ขนสัมภาระที่จำาเป็น

สำาหรับค่ายคำาสอนออกจากยะลามาสมทบกับกลุ่มบราเดอร์

จากสุราษฎร์ธานี และรถเสบียงอีกคันจากปัตตานี มุ่ง

หน้าสู่นราธิวาส ตามเส้นทางที่ผู้ร่วมขบวนไม่เคยผ่าน 

ได้แต่ขับรถตามคุณพ่อสุขสันต์ไปด้วยความไว้วางใจว่า

พระเจ้าจะทรงนำาทางและคุ้มครองเรา รถยนต์ 3 คัน พุ่ง

ออกจากปัตตานี ตามถนนสาย 42 ปัตตานี-นราธิวาส 

ผ่านอำาเภอบาเจาะ แยกเข้าอำาเภอยี่งอ ระแงะ จะแนะ 

สุคิริน ซึ่งเป็นสวนยางสลับขุนเขา นานๆ จะผ่านชุมชน

เล็กๆ และมัสยิด ดูแปลกตา แต่ผู้โดยสารไม่มีโอกาส

ชมวิวข้างทาง เพราะเอาใจช่วยโชเฟอร์ให้เข้าโค้ง ขึ้นเขา 

ไม่คลาดสายตาจากรถคันที่นำาไปเบื้องหน้า ปลายทาง

บ้านชุมทอง ใกล้ๆ กับโต๊ะโม๊ะเหมืองทองในอดีต พร้อม 

ที่จะไปจัดค่ายคำาสอนให้เด็กๆ ชายแดนมาเลเซีย ซึ่งมา

จาก 2 กลุ่ม คือ วัดนักบุญเปโตร เบตง และวัดนักบุญ

ออกุสติน สุคิริน 

 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 7 เมษายน 2014 

เด็ก ๆ 30 คน ทีมงาน 7 คน และพี่น้องคริสตชนจาก

ชุมชนสุคิริน ได้เรียนรู้ แบ่งปันชีวิตคริสตชนร่วมกัน ใน

บรรยากาศท่ีอยู่ท่ามกลางสิ่งสร้างของพระเจ้าทั้งสถานท่ี

และการดำาเนินงาน ที่พักตามอัตภาพ เด็กพักตามบ้าน 

บุคลากรพักหลังวัด ซิสเตอร์พักบ้านชาวบ้านที่เคยพัก

ซึ่งอยู่ห่างออกไป อุปกรณ์ต่าง ๆ อาศัยชาวบ้าน ถ้า

เราไม่พร้อมเขาก็หามาให้ ประยุกต์ใช้สิ่งที่เรามี ผู้สอน

ต้องปรับตัวตลอดเวลา ปรับตารางเวลา เนื้อหา ไปตาม

สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  ชั้นเรียนใต้ต้นไม้ เด็กไม่

มากเกินไป มีสมาธิไม่หนีไปไหน เด็กโต จำานวนน้อย 

กลุ่มละ 4-5 คน กลุ่มเตรียมรับศีลมหาสนิทมีจำานวน

มาก 10 กว่าคน กลุ่มเด็กเล็ก 4-5 คน ก็อยู่ไม่นิ่ง 

เปลี่ยนที่เรียนไปเรื่อย เด็ก ๆ ตอบสนองตามธรรมชาติ 

เปิดใจรับ เรียนรู้ง่าย เข้าหาเราได้เร็ว แม้จะไม่เคยรู้จัก 

มาก่อน ลำาบากตรงท่ีเด็กมีหลายระดับ บางคนอ่านไม่ออก 

เขียนไม่ได้ บางคนก็พอไปได้ บางคนไม่เคยเรียนรู้ ท่อง

ไม่ได้ ส่วนที่ยากที่สุด คือ เด็กเตรียมรับศีลมหาสนิท 

แต่ผู้สอนก็พยายามสอนเต็มที่ เด็กโตเตรียมรับศีลกำาลัง 

แต่จะไปรับศีลกำาลังโอกาสฉลองวัด เด็กที่รับศีลกำาลัง

แล้ว เรียนเรื่องศีลสมรส ทบทวนศีลอภัยบาป ศีลมหา-

สนิท และอ่านพระคัมภีร์ ชีวิตคริสตชนที่เนื่องมาจาก

ศีลล้างบาปและศีลกำาลังคือชีวิตในพระจิตและผลของ 

พระจิต 

ทุกกลุ่มเด็กได้มีโอกาสฟังเรื่องจากพระคัมภีร์ 

ระบายสี ภาวนา และท่องจำา บทเรียน บทสวด และ 

พระคัมภีร์บางตอน ตารางเวลาปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ 

มิสซาและภาวนาสลับกันเช้า-เย็น เรียนวันละ 3 คาบ 

ท่องบทสวด ฝึกซ้อมบทเพลงในพิธี เดินรูป สวด 

ค่ายคำาสอนภาคใต้ (ต่อจากหน้า	2)

(อ่านต่อหน้า	11)

ผู้ที่ดื่มน้ำาซึ่งเราจะให้นั้น จะไม่กระหายอีก 

น้ำาที่เราจะให้เขา จะกลายเป็นธารน้ำาในตัวเขา 

ไหลรินเพื่อชีวิตนิรันดร (ยอห์น 4:14)
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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

ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา
โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!

โทร: 08- 0449-2819, 09-4287-9824, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
2-5 ส.ค.  14 แสวงบุญ เซนตแอนน -ปนั ง -

มาเลเซีย
12-18 ส.ค. 14 แสวงบุญฉลองแมพระลาวาง

เมอืงกวางตรี (3 ป / ครัง้)
(ลาวาง-เว-เวียดนามกลาง-ดาลัต-
ทะเลทรายหมุยเน-เวียดนามใต)

20-30 ก.ย. 14 แสวงบุญอติาล-ีโรม-ลรูด-ฝรัง่เศส-
สวิตเซอรแลนด

ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลับฯ
โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คณุวีรชาติ/สจุติรา
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

1. เซนตแอนน-คาเมรอนไฮแลนด-กัวลา
2-4 สงิหาคม

2. เซนตแอนน-ปนงั
2-3 สงิหาคม

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

  

แมใจของเราอาจจะยังกลาวโทษเราอยูก็ตาม
เพราะพระเจาทรงยิ่งใหญกวาใจของเรา
และทรงลวงรทูกุสิง่ (1ยอหน 3:20)

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

* เท่ียวธรรมชาตทิีไ่มซ้ำใคร คิวช ู เกาะใตญีป่นุ สายการบนิไทย
 Brand New Kyushu 7 วัน 5 คืน 8-14 กรกฎาคม 2557

ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต-มิยาซากิ-คาโกชิมา
 ทวัรแสวงบญุ.......ตามรอยนกับุญฟรังซิสเซเวยีร  6 วนั 4 คนื

20-25 กรกฎาคม 2557 ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต-คาโกชิมา-นางาซากิ

จำหนายตัว๋เคร่ืองบนิ
ภายใน และ ตางประเทศ

***สำรองหองพักโรงแรม ***จัดขอวีซา
***รบัจัดทัวรหมคูณะและรับจองแพคเกจทัวร
***ประกนัการเดนิทาง ***บรกิารรถเชา

บริการ

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

เราอธิษฐานออนวอนเพ่ือทาน ใหความเช่ือ

ของทานม่ันคงตลอดไป (ลูกา 22:32)
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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
สอบถามขอมูลไดที ่:  หตัถเวช ศนูยเวชศาสตรฟนฟู
อาคารรอยปบารมีบญุ ชัน้ 23 โรงพยาบาลเซนตหลุยส

โทรศพัท  0-2675-5000 ตอ 12398, 12399  www.saintlouis.or.th

ใหบริการนวดรักษา บรรเทาอาการปวดกลามเน้ือ รวมกับ
การรักษาทางการแพทย โดยทีมนักกายภาพบำบัดและ
พนักงานหัตถเวชที่มากดวยประสบการณ และมาตรฐาน
วิชาชีพ

ลงทะเบียนลวงหนาไดที่ :
เคานเตอร ชัน้ 23
อาคารรอยปบารมีบุญ
และรับการประเมิน
สุขภาพเบื้องตน
จากนักกายภาพบำบัด

          


มารวมงาน
ธรรมทูต
กนัเถอะ

คณุพอวัชศิลป  กฤษเจริญ

สนามความคิด
งานแพรธรรม

(ใครมีกจิกรรมดีๆ  เขยีนมาแบงปนกนัไดที่
“สนามความคดิ”  อดุมสาร  122/11 ซ.นนทรี 14
ถ.นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรอื  watchasin_k@hotmail.com)

ขอเชิญชวน “ฆราวาส” ผูสนใจงานธรรมทูต
เขารบัการฝกอบรมเปน “อาสาสมคัรประกาศขาวดี
ประจำวัด” (PMG) ซึ่งจัดโดย สภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ รวมกับคณะธรรมทูตไทยและฝาย
ธรรมทตูของอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

โครงการนีจ้ดัขึน้เพือ่สนองตอบตอความจำเปน
และความตองการของพระศาสนจักรที่ตองการ
ปลุกจติสำนกึและเสริมสรางฆราวาสทกุคนใหเปน
ผูประกาศขาวของพระเจาหรือธรรมทูตตาม
พระหรรษทานแหงศีลลางบาป ซึ่งสมเด็จพระ-
สนัตะปาปาฟรังซิสทรงกำชับวา “ผรูบัศลีลางบาป
แลวแตละคน ไมวาจะมหีนาทีใ่ดในพระศาสนจักร
หรือมีความรูในเร่ืองความเช่ือระดับใด ตางเปน
สมาชิกท่ีตองกระตือรือรนในการประกาศขาวดี
ของพระเจา” (EG 120) และตามแผนงานอภิบาล
ของพระศาสนจักรไทยฉบับปจจุบันไดระบุวาให
พระศาสนจักรทุมเทสรรพกำลังเพื่องานธรรมทูต

โดยใหทุกสังฆมณฑลมีทีมงานธรรมทูตอยางเปน
รปูธรรม ใหมแีผนงานและหลักสตูรการอบรมท้ังระยะ
สัน้และระยะยาว..” (แผนอภิบาล ขอ 38)

 การจัดการฝกอบรมอาสาสมัครประกาศขาวดี
ประจำวัด (PMG) รุนที่ 6 นี้ จะจัดขึ้นที่บานคริสตีนา
วัดพระแมมหาการุณย นนทบุรี โดยหลักสูตรการ
ฝกอบรมจะแบงออกเปน 5 คร้ัง ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6
กรกฎาคม 2557 ครัง้ที ่2 วนัที ่12-13 กรกฎาคม  คร้ังที ่3
วันที่ 2-3 สิงหาคม ครั้งที่ 4 วันที่ 9-10 สิงหาคม และ
คร้ังท่ี 5 วนัท่ี 23-24 สงิหาคม

เน้ือหาของหลักสูตรประกอบดวย จิตตารมณ
ธรรมทูตในพระคัมภีร(คุณพออาดรีอาโน เปาโลซิน)
เทววิทยาดานงานธรรมทูต(คณุพอวุฒไิกร ชนิทรนลัย)
ศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ (คุณพอ
สมเกียรติ บุญอนันตบุตร) หลักคำสอนคาทอลิก และ

บทบาทของผูประกาศขาวดี(คุณพอวัชศิลป กฤษ-
เจรญิ) เอกสารงานแพรธรรม(คณุพอปราโมทย นลิ-
เพช็ร) และการสัมผัสชีวติงานประกาศขาวดี (คณุพอ
อาดรีอาโน)

สำหรับฆราวาสทุกทาน สามารถเขารับการ
ฝกอบรมไดโดยติดตอกับคุณพอเจาอาวาสท่ีทาน
สังกัด ทานจะเขารับการอบรมในนามของวัดและ
กลับไปเปนอาสาสมัครประกาศขาวดีประจำวัด
ที่ทานสังกัด และถาสังฆมณฑลใดตองการสราง
“ทีมผูใหการอบรมฆราวาส” เพื่อการประกาศขาวดี
ก็สามารถสงทีมงานมารับการฝกอบรมเพ่ือกลับไป
ดำเนนิงานในสังฆมณฑลของทานได

สนใจโปรดติดตอ คุณสิริรักษ เกษตรบริบูรณ
โทร. 08-1613-1125
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สายประคำา ได้ออกไปศึกษานอกสถานที่ ไปเล่นในสนาม 

ของชุมชน เล่นน้ำาในลำาธาร ชมฟาร์มแพะ  เป็ด ไก่ และ

ฟาร์มผัก ชมอุทยานแห่งชาติเล่นน้ำาตกสิรินธร 

ผลจากค่ายครั้งน้ีเด็กสุคิรินได้รับศีลอภัยบาป

และศีลมหาสนิทครั้งแรก 1 คน เด็กทารก 1 คน รับ

ศีลล้างบาป และผู้ใหญ่ 1 คน รับศีลล้างบาป ศีลกำาลัง

และศีลมหาสนิทครั้งแรก มิสซาปิดค่ายวันอาทิตย์ที่ 6 

เมษายน เป็นมิสซาสำาหรับชุมชนเฉลิมฉลองร่วมกัน หลัง

มิสซาเด็กๆ ขอบคุณชุมชน หลังอาหารค่ำาร่วมกิจกรรม

และรับรางวัล ความสัมพันธ์ของเด็กทั้งสองกลุ่ม อยู่

ด้วยกันได้ดีมีการแบ่งปันช่วยเหลือในกลุ่ม เด็กโตก็ช่วย 

น้อง ชาวบ้านสุคิรินหลายคนได้ร่วมภาวนา ร่วมมิสซา

กับเด็ก ๆ ด้วยเช้าวันท่ี 7 เมษายน ภาวนาเช้า ปิดค่าย  

รับประทานอาหารเช้าแล้ว ทีมงานก็ลาจากชุมชนเพื่อให้

ถึงบ้านก่อนค่ำา และหลบวิถีระเบิดเท่าที่จะทำาได้ขอบคุณ 

พระเจ้าทุกคนปลอดภัย

ส่วนค่ายคำาสอนถ้ำาสิงห์ ก็เป็นการมีส่วนร่วม

ของชุมชนตามวิถีชุมชนวัด ในสวนผลไม้อีกรูปแบบ

หนึ่ง จำานวนเด็ก 30 คน เท่ากัน นอกนั้นในสังฆมณฑล

สุราษฎร์ธานี  ยังมีค่ายคำาสอนตามสถาบันโรงเรียนหรือ

ในวัดใหญ่ ๆ เช่น ที่ปัตตานี หาดใหญ่ อาสนวิหาร 

ราฟาเอล บ้านแสงอรุณ ปราณบุรี นอกเหนือจากค่าย

อันดามัน ที่อุดมสารนำาเสนอข่าวไปแล้ว ภาคร้อนนี้จึง

ค่ายคำาสอนภาคใต้ (ต่อจากหน้า	8)

เป็นโอกาสฟื้นฟูความเชื่อสำาหรับเด็ก และลับคมวิทยา

ยุทธ์ของทีมงานคำาสอนอย่างจริงจัง เพื่อสร้างชุมชน

ศิษย์พระคริสต์ให้เติบโตเข้มแข็งยิ่งขึ้น

คุณพ่อเจ้าอาวาส สภาอภิบาล และสัตบุรุษ
มีความยินดีขอเชิญร่วมฉลอง
วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง 

โอกาสครบ 111 ปี
วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  

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

 เวลาผมขึ้นดอยในเขตปกครองที่ 3 สังฆมณฑล 

นครสวรรค์ ผมมักจะพบภาพนี้เสมอ ภาพคุณพ่อ

ยอแซฟ แกงตาร์ด ปักดำาต้นข้าวลงในผืนนา นั่น

หมายถึงชีวิตสงฆ์ผู้ทุ่มเท ทั้งชีวิต และเกิดใหม่ 

(Incarnation) ไปเป็นเหมือนเขา ร่วมชีวิต ร่วมใน 

ความทุกข์ยากลำาบาก ชื่นชมในความสำาเร็จ ประคับ

ประคองชีวิต หนุนนำาความเชื่อ และเฝ้าประกาศ

การกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้าอย่างไร้ เงื่อนไข 
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 “ชาวปกาเกอะญอเป็นความสุขของข้าพเจ้า 

และข้าพเจ้าอุทิศชีวิตเพื่อชาวปกาเกอะญอ” และนี่เป็น 

บรรทัดสุดท้ายจากพินัยกรรมของคุณพ่อยอแซฟ แกง-

ตาร์ด พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส 

(MEP.) ซึ่งเดินทางมาทำางานแพร่ธรรมในประเทศไทย  

มีหลากหลายมุมมอง และเรื่องราวที่สะท้อนภาพของการ 

เป็นประจกัษพ์ยานของพระเยซเูจ้า ผูไ้มถ่อยหา่งจากการ 

อุทิศตน อธิษฐานภาวนา และประกาศพระวาจา .... คุณพ่อ 

ผู้ถือว่าเป็นปกาเกอะญอคนหนึ่งท่านนี้ เกิดใน ค.ศ. 

1934 ท่านมักจะเล่าเรื่องราวชีวิตของ ท่านว่า “ท่านเรียน

ไม่เก่ง แต่วิชาที่ชอบคือประวัติศาสตร์ (แต่ไม่ได้เป็น 

นักประวัติศาสตร์ กลายเป็นสงฆ์ผู้แพร่ธรรม) ... ท่าน

เริ่มสนใจชีวิตการเป็นมิสชันนารี เพราะแบบอย่างของ 

นักบุญฟรังซิส ที่สุดได้สมัครเข้าบ้านเณร จากนั้นถูก

เกณฑ์ให้เป็นทหารเป็นเวลา 3 เดือน นั่นคือช่วงเวลาที่

ท่านบอกว่า ช่วงเวลาที่พระเจ้าเตรียมท่านให้เป็นมิสชัน-

นารีของชนเผ่าปกาเกอะญอ” และท่านได้รับศีลบวชเป็น

พระสงฆ์ในปี ค.ศ. 1960 และเข้ามาในประเทศของเรา 
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 เร่ืองไม่คาดฝันท่ีเกิดกับพระสงฆ์ท่ีถือว่าเป็น

ปกาเกอะญอคนหนึ่ง และกับพี่น้องชนเผ่าฯ พระเจ้า 

รับท่านให้ไปรับรางวัลในสวรรค์ อันนำาความเศร้าโศก

มายังสังฆมณฑลนครสวรรค์ และพระศาสนจักรไทย เมื่อ 

เกือบสิบปีที่แล้ว ผมพลิกหนังสือที่เขียนเล่าเรื่องราว

ประทับใจในชีวิตและพันธกิจหน้าท่ีสงฆ์ของคุณพ่อ

แกงตาร์ด ...บางคำาจากบางคนได้เขียนข้อความเหล่านี้ 

- ตอนนี้เวลาที่ผมคิดถึงคุณพ่อแกงตาร์ด มีบางคำาที่ติด 

ในสมองของผม คือ “เดินทาง” เพราะคุณพ่อเดินทาง 

ตลอดเวลา อีกคำาคือ “สอน” คุณพ่อรักการสอนมาก 

ไม่ว่าจะคำาสอนของพระเยซูเจ้า หรือความรู้ทั่วๆ ไป .. 

“เรียน” คุณพ่อแกงตาร์ด สนับสนุนการศึกษาบนดอย 

เต็มที่ ตัวท่านเองเรียนภาษาปกาเกอะญอจนวันสุดท้าย 

ของชีวิต และคำาสุดท้าย “ทำา” เพราะคุณพ่อช่วยเหลือ 

หลายๆ หมู่บ้านให้เจริญมากขึ้น - เมื่อขึ้นไปอยู่แม่สอด 

คุณพ่อเกิดใหม่เป็นชาวปกาเกอะญอ จะลำาบากเท่าไร 

ท่านก็มีความสุขมาก เพราะรักชาวปกาเกอะญอมากๆ 

พร้อมที่จะเสียสละด้วยรักและเต็มใจ - ที่น่าชื่นชมและ

เป็นตัวอย่างที่ดีจากชีวิตของคุณพ่อ เรื่องสำาคัญที่สุดคือ 

“ชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า” คุณพ่อพูดคุยกับพระ- 

เจ้าอย่างเพื่อนสนิท ขนาดที่สามารถพูดคุยกับพระเจ้าได้

ทุกเรื่อง คุณพ่อเล่าให้ฟังมากมายถึงชีวิตการแพร่ธรรม 

กับชนเผ่าปกาเกอะญอ ทั้งความยากลำาบาก และความ 

ชื่นชมยินดี   ... ครั้งหนึ่งคุณพ่อลื่นตกเขา กว่าจะหยุด 

ได้ก็แทบแย่ ที่สุดคุณพ่อก็ตกลงไปในกอไผ่ คุณพ่อ 

บอกกับพระเยซูเจ้าว่า “นี่นะบ้านของพระองค์ไม่มีกอไผ่ 

แล้วพระองค์ไม่เคยพบอย่างผมแน่ๆ ดังนั้นผมได้ 1 

แต้ม ตอนนี้ 1 ต่อ 0.....”

ผมคิดว่า
ผมเป็นปกาเกอะญอ

คนหนึ่ง
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 ผมเชื่อเสมอว่า คนที่เฝ้าประกาศความรักของ 

พระเจ้าเสมอ ผู้คนจะจดจำาได้ว่า “พระคริสตเจ้าสิ้น- 

พระชนม์ และกลับคืนชีพเพื่อเรา” ผมเชื่อว่าแม้คุณพ่อ

ประกาศแต่เรื่องราวความรักของพระเจ้าเสมอ แต่ผู้คน 

ก็คิดถึงบุคคลที่สอนให้เขารู้จักพระนามของพระ- 

คริสตเจ้า .. ผมเดินทางมาที่ศูนย์นักบุญฟรังซิส ศูนย์ที่

คุณพ่อแกงตาร์ดตั้งขึ้น เพราะชื่นชมในแบบอย่างของ 

นักบุญท่านนี้ ผมมาทำาหน้าที่ประสานงานด้านคำาสอน 

และพบปะกับคุณครูคำาสอน ผมเล่าให้เขาฟังว่าผมช่ืนชม 

ในชีวิตของคุณพ่อ เพราะท่านสอนโดยให้แบบอย่างของ 

พระเยซูเจ้าที่เป็นแบบอย่างทั้งที่สอนด้วยคำาพูด และ

กระทำาให้เห็นเป็นตัวอย่าง เวลาที่พระเยซูเจ้าสอนให้ 

“รัก” พระองค์รักเราจนยอมตายบนไม้กางเขน พระเยซู

เจ้าเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่เชื่อในพระองค์ทั้งหลาย

ได้เลียนแบบ และคุณพ่อแกงตาร์ด ก็ประกาศเรื่องราว

ความรักของพระเจ้า ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ไม่ใช่

แค่สอนแต่ทำาให้เห็นด้วย ... ผมเชื่อครับว่า “ผู้คนจะ

จดจำาพระนามของพระเยซูเจ้า และคิดถึงคนที่สอนให้

จดจำานามนั้น”

กำาหนดการ 

การต้อนรับและแสดงความเคารพพระธาตุ

นักบุญยอห์น ที่ 23 

และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 

พระสันตะปาปา

ทั้ง 6 เขตปกครอง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

18 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน  เขต 5

1 มิถุนายน - 14 มิถุนายน  เขต 4

15 มิถุนายน - 28 มิถุนายน  เขต 6

29 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม  เขต 3

13 กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม  เขต 2

27 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม  เขต 1 

กำาหนดการของวัดต่างๆ

ติดตามเพิ่มเติมจากการประชาสัมพันธ์

ของแต่ละเขต
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คุณพอเจาอาวาส ซิสเตอร สภาภิบาล และสัตบุรุษ
ขอเชิญรวม

ฉลองวัดนักบุญอันนา
ทาจีน สมุทรสาคร

วันอาทิตยที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2014
เวลา 10.30 น.

หลังพิธีมิสซา เชิญรับประทานอาหาร และน่ังเรือออกทะเลชมปากอาว
หมายเหตุ : ผูที่ขับรถมาจากกรุงเทพฯ เลยสี่แยกมหาชัยไปแลวชิดซาย ดูปายไปทาฉลอม

ขามสะพานแมน้ำทาจีนไป 100 เมตร แลวเล้ียวซายเขาไป 3 กโิลเมตร
ผทูีข่บัรถมาจากแมกลอง สมทุรสงคราม กลบัรถลอดใตสะพาน แมน้ำทาจนี
 แลวเลีย้วซายเขาไป 3 กโิลเมตร
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] ฉลองบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา วันเสาร์ที่ 14 

มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชซิลวีโอ  

สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน

]สักการสถานบุญราศีนิโคลาส ขอเชิญร่วมมิสซา

เทิดเกียรติบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง  วัน

เสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2014 เวลา 19.00 น. โดย

คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช เป็นประธาน (หลังมิสซา 

สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 15

 วัดเซนต์แอนโทนี 

แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 14 มิถุ- 

นายน เวลา 10.30 น. 

หลังพิธีมีแห่พระรูปนักบุญ

อันตนและพระธาตุนักบุญ

พระสันตะปาปา ฉลองภายใน วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 

เวลา 19.00 น.  (ร้านค้าติดต่อโทร.	08-1689-1055)

 วัดนักบุญยวง บัปติสตา อ.เสนา จ.พระนคร- 

ศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน เวลา 

10.30 น. คุณพ่อมีคาแอล อดุลย์ คูรัตน์ เป็นประธาน 

มิสซาตรีวารก่อนฉลองวัด วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 

เวลา 08.30 น. วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน เวลา 

08.30 น. วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน เวลา 19.00 น. (แห่

พระรูปนักบุญยวง บัปติสตา รอบหมู่บ้าน วันศุกร์ที่ 20 

มิถุนายน เวลา 19.00 น.) 

 วัดพระตรีเอกภาพ  (หนองหิน)  จ.นครปฐม 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่   15 มิถุนายน   เวลา 10.30 น. 

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์   โกวิท-

วาณิช  เป็นประธาน 

 วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (งด

จำาหน่ายสินค้าทั่วไปยกเว้นศาสนภัณฑ์	 ติดต่อคุณพ่อ

เจ้าวัด	โทร.	0-2433-4529)

 วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว ซอย 

124 กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 13 

กรกฎาคม เวลา 17.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล จ.สมุทรปราการ 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่   20 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู  เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร ฉลอง

วัดวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

 วดัพระหฤทัยแหง่พระเยซูเจา้ ศรรีาชา  จ.ชล- 

บุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง จ.ฉะเชิงเทรา

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม อ.เมือง จ.สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 10.30 น.

 

 วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย อ.ดำาเนิน- 

สะดวก จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น. 

 วัดพระหฤทัย  บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบล- 

ราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.00 น.  

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า จ.ระนอง  

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน เวลา 10.00 น.  

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธาน (ติดต่อคุณพ่อวิเชียร ระดมกิจ	 โทร.	 08-

6176-7740)

 วัดนักบุญเปโตร อ.เบตง จ.ยะลา ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.00 น. (ฉลอง 77 ปี 

ของการตั้งกลุ่มคริสตชนที่เบตง 1937-2014) พระ-

สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน 

(สอบถามหรือติดต่อที่พักได้ที่คุณพ่อจาตุรงณ์ สาระ-

คุณ	โทร.	0-7323-0901,	08-6488-7200)

 อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ฉลองอาสน- 

วิหาร และพิธีบวชพระสงฆ์และสังฆานุกร สังฆมณฑล

เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น

ประธาน

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ที่นี่มีนัด
มีแห่พระรูปบุญราศี และถวายดอกไม้)

] สังฆมณฑลอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมพิธีบูชา 

ขอบพระคุณ บวชสังฆานุกร สามเณรอันดรูว์ อาทิตย์ 

นิยมธรรม วันเสาร์ท่ี 14 มิถุนายน 2014 เวลา  

10.00 น. ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย  

อ.กันทารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา เป็นประธาน

]คณะภคินีพระหฤทัยฯ ขอเชิญสัตบุรุษร่วมเตรียมจิตใจ 

เพื่อฉลองพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า โดยร่วมงาน “ชุม- 

นุมผู้ศรัทธาต่อพระหฤทัย ครั้งที่ 14”    ในวันเสาร์ที่ 

21 และอาทิตย์ที่ 22  มิถุนายน 2014  ที่บ้านสวน

พระหฤทัยฯ   และขอเชิญร่วมฉลองพระหฤทัยฯ ใน 

วันศุกร์ที่  27  มิถุนายน  2014  เวลา  17.00 น.  ที่อาราม 

พระหฤทัยฯ ติดต่อ  ซ.กัลยา  ตรีโสภา  โทร. 08-

1904-2138, ซ.ระเบียบ   ยิ่งยืน โทร. 08-4124-

8846  และจนท.วันวิสา โทร. 08-1992-7524

] แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายงานอภิบาล  

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการ 

ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของวัด และผู้ที่สนใจเข้า 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

(อ่านต่อหน้า	16)

 วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก อ.ห้วยแถลง 

จ.นครราชสีมา เสกและเปิดวัดใหม่ วันเสาร์ที่ 21 

มิถุนายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์ เป็นประธาน  

 วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระ- 

สังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 

 วัดพระศรีหฤทัย บ้านโพนพิสัย จ.หนองคาย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน เวลา 10.30 น. มีพิธีโปรด

ศีลกำาลังและการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก   พระสังฆราช 

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน 

 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์  

อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 21 มิถุนายน เวลา 10.30 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก  

ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 

มิถุนายน  เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  ลือชัย 

ธาตุวิสัย  เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี จ.อุดรธานี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. พระ-

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญอัลฟองโซ จ.หนองคาย ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม   เวลา 10.30 น. พระสังฆราช 

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ  อ.รัตน-

วาปี จ.หนองคาย   ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 กันยายน  เวลา 10.30 น. พระ-

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำาภู ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 20 กันยายน   เวลา 10.30 น. พระ-

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา

(บ้านโคกซี) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 27 กันยายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา
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ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลอุบลราชธานี ขอเชิญ

ร่ วมพิธี บูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ ใหม่  

สังฆานุกรยออากิม นราธิป งามวงศ์ สังฆานุกร 

โทมัส สุพจน์ สายเสมา สังฆานุกรยอห์น  

ยุรนันท์ พันธ์วิไล วันเสาร์ท่ี 14 มิถุนายน 2014  

เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้าน 

หนองทามน้อย อ.กันทารมย์ จ.ศรีสะเกษ    โดย

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

k สังฆมณฑลเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกรยอห์น 

บัปติสต์ ชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา และจากคณะ

เบธาราม สังฆานุกรมาร์ติน เดอตูร์ ธินากร 

ดำารงอุษาศีล สังฆานุกรเปโตร  นนทพัทธ์ มาเยอะ 

สังฆานุกรอัลเบิร์ต  สะอาด ประทานสันติพงษ์ 

สังฆานุกรเดวิด พิทักษ์ บีทู สังฆานุกรดอมินิก 

อาทิตย์  เกษตรสุขใจ และฉลองอาสนวิหารพระ- 

หฤทัย เชียงใหม่ โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ท่ีอาสนวิหาร

พระหฤทัยเชียงใหม่  อ.เมือง  จ. เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 

28  มิถุนายน 2014  เวลา 10.00 น.

k สังฆมณฑลนครราชสีมา ขอเชิญร่วม

พิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกร 

ยอห์น วิชญะ ประทุมมา วันเสาร์ท่ี 5 กรกฎาคม  

2014 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พระ 

ประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา  โดยพระสังฆราช 

ยอแซฟ ชูศักดิิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน 

k คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย 
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ 

สังฆานุกรมีคาแอล วุฒิชัย    บุญบรรลุ สังฆานุกร 

เปาโล เหวียน หญือ เฮี้ยว สังฆานุกร 

แอนโทนี   จิญ์ วัน เซิน ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้น

สวรรค์   อ.สามพราน   จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 12 

กรกฎาคม 2014  เวลา  10.00  น. โดยพระอัคร-

สังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน

ร่วมงาน “สร้างทีมข่าว www.catholic.or.th” พบปะ 

กับวิทยากรและแบ่งปันประสบการณ์ หัวข้อ การ 

ถ่ายภาพในพิธีกรรมคนเขียนข่าว รวมทั้งการลงทำาข่าว 

ภาคสนาม แบ่งปันข่าวผ่านทาง Social Network 

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  สนใจ

ติดต่อคุณนาทลดา ทองตีบ โทร. 08-9773-7807 

คุณมัลลิกา กิจบำารุง โทร. 08-1258-7776, 0-2237- 

5277  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.catholic.

or.th

] สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีความยินดีขอเชิญร่วมพิธี

บูชาขอบพระคุณโอกาสบวชสังฆานุกรของสามเณร 

เปโตร   ไวพจน์  บุญสวัสดิ์รักษา และฉลองอาสนวิหาร 

พระหฤทัย เชียงใหม่ โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซ-

เวียร์   วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ที่อาสนวิหาร

พระหฤทัยเชียงใหม่  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 

28  มิถุนายน 2014  เวลา 10.00 น.

] อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมพิธีบูชา 

ขอบพระคุณบวชสังฆานุกร สามเณรเปโตรกรณ์ อดิ- 

เรกวุฒิกุล วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2014 

เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ 

กรุงเทพมหานคร โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซ-

เวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน 

] ตารางของ Lectio Divina  ค.ศ. 2014 โดย

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ที่วัด 

แม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก  

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม /  วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม / 

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน / วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม / 

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน / วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 

สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-

8585 

]บา้นสทิธดิา-ศนูยพ์ฒันาการเดก็พกิาร อ.บา้นโปง่ 

จ.ราชบุรี ขอเชิญร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลอง

บ้านสิทธิดาฯ และรับพระคุณการุณย์ โอกาสปิด 400 

ปี มรณกรรมนักบุญคามิลโล โดยพระสังฆราชยอห์น 

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 5 

กรกฎาคม 2014 เวลา 10.00 น. 

]คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูตของ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยและ

คณะธรรมทูตไทย TMS เปิดอบรม “โครงการอบรม 

พระสงฆ์ นักบวช เพื่อการประกาศข่าวดี”   (Priests 

Religious Missionary Program)  PRMP. รุ่นที่ 

6   ประจำาปี  2014 การอบรมเริ่มเดือนพฤษภาคม - 

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2014  สถานที่จัดอบรม 

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า	15)

ขอคำาภาวนาเพื่อระลึกถึง

อันตน ประจักษ์ กิติสิน

กลับสู่อ้อมกอดพระเจ้า 12 มิถุนายน 2012

ครบ 2 ปี

แสงจันทร์ แฟมิลี่

19-23 ก.ค. 57  ฉลองเซนต์แอนน์ มาเลเซีย 
  ท่องเทีย่ว พม่า (ชุดแรก)
25-27 ก.ค. 57 ฉลองเซนต์แอนน์ มาเลเซยี (แห่ใหญ่) บนิ

2-3 ส.ค. 57 ฉลองเซนต์แอนน์ วังน�า้เขยีว
081-3725674 , 02-2869771

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    

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

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ  จะจัดการอบรม Bibliodrama 

Exchange ในวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2557 ที่

ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน สามพราน  

(ซึ่งในการอบรมนี้เป็นการจัดสำาหรับผู้ ท่ีผ่านการ

อบรม Bibliodrama Workshop และ Basic 

Bibliodrama Facilitators มาแล้ว เพื่อเป็นการ 

เพิ่มพูนความรู้ วิธีการและการไตร่ตรองพระวาจาของ 

พระเจ้าโดยการชี้แนะของวิทยากร          ผู้เช่ียวชาญ และ 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการนำาความรู้ที่ 

ได้รับจากการอบรม Bibliodrama ไปปฏิบัติ  สนใจ 

ติดต่อได้ที่อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข โทร. 

0-2429-0124 ถึง 33  E-mail: thaibible@

hotmail.com  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

 ] คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย จะจัดฉลอง  

400   ปี มรณกรรมนักบุญคามิลโล   “ปีแห่งพระพร”   

ร่วมฉลองหิรัญสมโภช ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโล  

เชิดชัย เลิศจิตรเลขา  อธิการเจ้าคณะ  คุณพ่อยอห์น 

สัมพันธ์   วาปีโส   และร่วมพิธีบวชสงฆ์ใหม่ 3 องค์ 

ของคณะ ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2014   เวลา   

10.00   น. (ขอเชิญศิษย์เก่าคามิลเลียน ร่วมฉลอง

ด้วยนะครับ)

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอ

เชิญร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อ 

ไพบูลย์ อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 12 

กรกฎาคม 2014 เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณเวลา 11.00 น.  ขอเชิญผู้สูงอายุร่วม

มิสซา ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กทม. โทร. 

0-2651-5251

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที ่

จอดรถชั้น A ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ 

โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ 

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

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

08-9611-7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา 

aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 หรือ 

คุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com, 08-

9117-9100
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และสัตบุรุษ
มคีวามยินดี

ขอเรยีนเชญิทาน
รวมฉลองชุมชนแหงความเช่ือ

วดัพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ศรีราชา
(หอประชุมหลังใหม)

วนัอาทติยที ่22 มถินุายน ค.ศ.2014
เวลา 10.30 น.

โดย
พระสังฆราชซิลวีโอ สริพิงษ จรัสศรี

เปนประธาน

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

อกัแนส รชัน ีคงกิตตกิลุ
เกิดใหมในพระเจา 8 มถินุายน  2553 ครบ 4 ป

ณ วนัแหศลี เพือ่ระลกึถงึการประทับอยขูองพระเยซู
กบับุคคลท่ีพระองคทรงรักบนโลกน้ี

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

มารีอา มสัซาแรลโล
ศศิวิมล เหลืองศศิพงษ
ครบ 5 ป

ผสูรางสนัติยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดชือ่วาเปนบุตรของพระเจา

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
          


          
          

     ⌫ 

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถึง

อนันา บงัเอิญ สขุพัฒน

สอูอมพระหตัถพระเจา
1 มถินุายน 2013
(จากไปครบ 1 ป)

“ถาเราตายพรอมกับ
พระองค เราจะมชีวีติ
อยูกับพระองค”
(2 ทธ 2:8-13)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลกึถงึ

ยอแซฟ ศภุกิจ (พรชยั) พงษไกรกิตติ
เกิดใหมในพระเจา 16 มถินุายน 2556

โฮกาสปาจากไปครบหนึง่ป

ขณะน้ีสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
แผนกการพิมพ

กำลังรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทำ
ปฏิทินคาทอลิกประจำป
วดั คณะนักบวช องคกรใด
มกีารเปลีย่นแปลง แกไขทีอ่ยู

โปรดแจงไดที่ กองบรรณาธิการ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com
E-mail : udomsarn@cbct.net
ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2014

ขอขอบพระคุณ

ทานเคยไดยนิ
เขากลาววา
ตาตอตา
ฟนตอฟน
แตเรา

กลาวแกทาน
ทั้งหลายวา

อยาโตตอบคนชัว่
ผใูดตบแกมขวา

ของทาน
จงหันแกมซาย
ใหเขาดวย

ผใูดอยากฟองทาน
ทีศ่าล

เพ่ือจะไดเส้ือยาว
ของทาน

กจ็งแถมเส้ือคลมุ
ใหเขาดวย

 (มทัธวิ 5:38-40)

หนังสือ
ความเชือ่
อนัเปนชีวติ
โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900  ตอ 1801
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แน่ใจนะว่าเราคุยกันเรื่องนี้
	 “เวลาที่เราอ่านหนังสือ	 เหมือนเรากำาลังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 

ผู้เขียน	แต่เมื่อเราเขียนหนังสือ	เรากำาลังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวเราเอง”	

 คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรท	์นักคิด	นักเขียน	นักกิจกรรม	ได้บอก

กล่าวคำานี้ในช่วงบ่ายของวันที	่31	พฤษภาคม	2014	ที่เวทีชั้นล่างของหอศิลป-

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	ในงานนิทรรศการสรุปกิจกรรมกรุงเทพฯ	เมือง

หนังสือโลก	ในฐานะนักอ่าน	และคนเขียนหนังสือเช่นกัน	ผมเชื่อเช่นนั้นเหมือน

กัน

	 งานในวันเดียวกันนั้นเอง	มีคุณซะการีย์ยา อมตยา กวีซีไรท์อีกท่าน

หนึ่ง	 เป็นคนใต้ได้เล่าถึงการเดินทางของการเรียนรู้ประสบการณ์ของการอ่าน

ได้อย่างน่าประทับใจเช่นกัน	ชีวิตในหมู่บ้านเล็ก	ๆ	กับการได้เดินทางไกลไปใน

ป่าอักษร	 ได้พบเห็นเรื่องราวมากมายจากการอ่าน	 และในที่สุดเมื่อเดินทางไป

ร่ำาเรียนต่างประเทศ	แม้จะประเทศอินเดียก็ตาม	แต่งานหนังสือด	ีๆ 	ในห้องสมุด

ได้ทำาให้เขาซึมซับภาษา	ความไพเราะของบทกวี	งานหนังสือคลาสสิคระดับโลก	

ที่ใช้ภาษาสากล	การอ่านไม่เคยทำาร้ายใครจริง	ๆ	

 Stephen Burt ได้พูดในรายการ	 Today	 Ted	 Talk	 ในประเด็นว่า	

“ทำาไมประชาชนต้องการกวี”	 สรุปใจความสำาคัญได้ว่า	 “เราทุกคนกำาลังเดินไป

สู่ความตาย	 แต่บทกวีพาให้ชีวิตกับเรา...ปลุกปลอบใจให้สุนทรีย์	 งดงาม	 จน

เราไม่อยากโบกมือลาโลกใบนี้”	 ผมไม่ได้เข้าข้างหนังสือ	 นักเขียน	 กว	ี หรือบท

ประพันธ์ใด	ๆ	แต่ผมเชื่อว่า	ภาษาที่งดงาม	เมื่อถูกร้อยเรียง	และถ่ายทอดออก

ไป	จะทางช่องทางใด	ภาษายังเป็นใหญ่อยู่ดี	ช่องทาง	วิธีการ	หรือเครื่องมือใดๆ 

ยังเป็นทางผ่าน	 เพราะฉะนั้นอัตราต่อรองคือสาร	 ไม่ใช่สื่อ	 หรือเครื่องมือ	

ท่ามกลางเครื่องมือที่มากมายกลับกลายเป็นประโยชน์เสียด้วยซ้ำา

	 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	กำาลังเดินไปสู่การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ 

สร้างสรรค์	 สอดประสานกับทุกหน่วยงาน	 เพื่อการประกาศข่าวดีแห่งความรัก

ของพระ	เส้นทางเดินของมันก็คือ	การควบรวมทุกเว็บไซต์ที่เราทำาเข้าไว้ด้วยกัน 

เพิ่มข้อมูลที่ยังไม่ถูกปรากฏในสังคม	แต่เป็นงานที่เราทำากันอยู่นานแล้ว	ส่งเสริม

และเป็นตัวกลางสำาหรับสื่อกลางข่าวของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย	

ส่งต่อไปยังสื่อใหม่	 ๆ	 เช่น	 แอพพลิเกชั่น	 การค้นหาที่อยู่ต่าง	ๆ	 และนำาข่าวที่

ได้รับเหล่านั้นจากการร่วมมือกันของทุกสื่อจากทุกสังฆมณฑล	 คณะนักบวช	

หน่วยงานและองค์กรต่าง	ๆ	ในพระศาสนจักรมาสรุปเป็นรายการข่าวต่อไป	พูด

มาซะยาวเพียงแต่จะบอกว่า	เรากำาลังจะมีเว็บไซต์ใหม่	(ซึ่งจริง	ๆ 	ก็ใช้งานมานาน 

แล้วเช่นการถ่ายทอดสด	 แต่ตัวเว็บเองยังมีข้อมูลไม่ครบตามที่เราตั้งใจ)	 ชื่อ	

Thaicatholicmedia.com	และไหน	ๆ	จะมีทั้งที	ก็ต้องจัดการให้มีความพร้อม

ในการใช้งานสูงสุด	 ซึ่งอุดมสาร/อุดมศานต์	 คงได้ลงเนื้อหาในการปรับเปลี่ยน

ครั้งนี้อย่างละเอียดให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง

	 เป็นความวิตกกังวลเหมือนกันว่า	ถ้าอย่างนี้แล้ว	สื่อเก่า	ๆ	คงค่อย	ๆ 

หายไป	 ผู้คนเลิกนิยมสนใจ	 มีความคิดแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดา	 แต่ในสนาม

ชีวิต	“ไม่มีอะไรแทนกันได้หรอกครับ”	มีแต่สิ่งใหม่ที่จะมาช่วยเสริม	อาจจะเป็น

อุปกรณ์ใหม	่ช่องทางใหม่	แต่หัวใจแห่งการสื่อสาร	คือเนื้อหา	ที่ยังต้องการงาน

เขียน	 ภาษาที่ใช	้ และการสื่อที่เข้าใจถึงกัน	 ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม	 ที่เพิ่มคือ

เพื่อความดีงาม	และสอดคล้องกับยุคสมัย

	 เม่ือเล่ามาถึงตรงน้ีแล้ว	คงต้องไปต่ออีก	2-3	เร่ืองท่ีส่ือมวลชนคาทอลิกฯ

กำาลังจะพยายามจัดทำาให้เกิดขึ้น	 นั่นก็คือ	 การเปิดร้านบริการสื่อคาทอลิก	 ใน

บริเวณสถาบันคาทอลิกที่พอจะเป็นศูนย์กลางและเดินทางไปมาสะดวกในการ

เลือกใช้บริการ	 ทั้งวันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์	 รอติดตามและให้คำาแนะนำา

กันนะครับ	 เพราะถ้าพระโปรดสิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้คงครบวงจรและได้รับใช้พี่น้อง

สมตามเจตนารมณ์ของพระศาสนจักร	 รวมท้ังรายการทีวีท่ีเราต่ืนมาชมกันท่ีหลายคน

บอกว่าเช้าเหลือเกิน	และมีแนวโน้มว่าเวลาฟรีเหล่านั้นอาจจะเช้าขึ้นเรื่อย	ๆ	เอา

ล่ะครับ	เรากำาลังพยายามทำาให้ได้เวลาที่คนส่วนใหญ่ติดตามได้แบบไม่เช้าเกินไป 

ในช่องท่ีเป็นท่ีรู้จักในระดับหน่ึง	 และรูปแบบรายการท่ีรับได้ท้ังคาทอลิกและพ่ีน้อง

ต่างศาสนา	

	 กองทัพหนังสือในห้องของผม	ดูเหมือนจะค่อย	ๆ	ลุกคืบเข้ามาประชิด

ผมมากข้ึน	 บางทีผมเองก็ยึกยักในการท่ีจะจัดการกับหนังสือเหล่าน้ันอย่างจริงจัง	

บางเล่มอยากอ่านก็เอาไว้หัวเตียง	บางเล่มเพื่อการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม	ก็วางไว้

ที่มุมของมัน	บางคนเคยพูดติดตลกกับผมว่าระวังหนังสือจะสิงคุณพ่อ	แต่ถ้าพูด

ถึงหนังสือกับชีวิตแล้วผมชอบที่คุณศักดิ์สิร	ิ พูดไว้ตอนท้ายๆ	 ของการแสดงใน

วันนั้นนะ	เขาพูดว่า	“มีหนังสือมากมายที่วางตัวเองพร้อมให้เราอ่าน	และสำาหรับ

นักเขียนแล้วเขาอาจจะเขียนหนังสือกันคนละมากกว่าหนึ่งเล่ม	 บางคนไม่ใช่ 

นักเขียน	แต่ทุกคนกำาลังเขียนหนังสือชีวิต	ชีวิตของแต่ละคน	ให้ผู้คนได้อ่าน	ได้

ศึกษา	 แม้ไม่มีตัวอักษรใดปรากฏ	 แต่ชีวิตของเขาจะบอกเล่าหนังสือที่ชื่อชีวิต

เล่มนั้น”

	 ผมเก็บหนังสือ	2-3	เล่มใส่กระเป๋า	พร้อมจะไปทำางานในไม่ช้า	วันนี้นั่ง

เขียนบทความอยู่ที่บ้านที่พัก	 บางวันก็เขียนบทความที่สำานักงาน	 บางทีก็ที่มุม

สงบ	 ๆ	 สักแห่งบนโลกใบนี้	 พระเยซูไม่เคยเขียนหนังสือ	 แต่มีหนังสือที่พูดถึง

พระองค์มากมาย	 เพราะพระองค์เขียนหนังสือชีวิตที่น่าสนใจนั่นเอง	 อุปกรณ์จึง

ไม่สำาคัญเท่าเนื้อหา	ซึ่งเราอาจจะพบในเว็บไซต์	แอพพลิเกชั่น	ทีวี	วิทยุ	ร้านขาย

หนังสือ	ฯลฯ	เราแค่เพิ่มช่องทางพบหนังสือชีวิตของพระองค์เท่านั้น

บรรณาธิการบริหาร
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“ปลูกป่ารับอาเซียน” เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 โรงเรียน

ดาราสมุทร อรัญประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 12   

ส่วนราชการ ผู้นำาชุมชน และคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร อรัญ- 

ประเทศ  โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็น

ประธานในพิธี และพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราช

กิตติคุณสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายศาสนา ในงาน “การปลูกป่ารับ

อาเซียน กิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจเยาวชน”  และปล่อยปลาจำานวน 29,999 ตัว  

ที่โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

“ฟื้นฟูจิตใจ” คุณพ่อสกล ปันฉาย เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  

พุถ่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จัดฟื้นฟูจิตใจให้กับสัตบุรุษ 2 เดือนต่อครั้ง

เพื่อการฉลองวัดครบ 25 ปี ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014 นี้

“ค่ายเคียงข้าง” ชมรมคาทอลิก มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Catholic) จัด 

“ค่ายเคียงข้าง”  ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2014 ที่มนัสดา รีสอร์ท อิน  

เขาค้อ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิก รวมทั้งการสรุปผลการดำาเนิน- 

งานในปีการศึกษา 2556 และร่วมวางแผนดำาเนินการในปี 2557 ต่อไป ซึ่ง 

จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษาที่เป็นคาทอลิกเอง รวมถึงเพื่อนๆ ต่างความเชื่อ 

ที่มีความสนใจอีกด้วย  สนใจกิจกรรมของชมรมแวะชมได้ทางเฟซบุ๊ค “ชมรม

คาทอลิก มหาวิทยาลัยนเรศวร”

“ประชุม” คุณพ่ออัมรินทร์   พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑล

นครราชสีมา และคุณพ่ออนุสรณ์ สุริยัพ จิตตาภิบาลพลศีล ร่วมกับผู้นำาเยาวชน

สังฆมณฑลนครราชสีมา จำานวน 36 คน ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมเยาวชนที่

จะทำาร่วมกันตลอดปี 2014 ที่สำานักมิสซังนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 

2014 

“ประชุมผู้สูงอายุ” วันที่ 20 พฤษภาคม 2014 คณะกรรมการผู้สูงอายุ 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประชุมประเมินผล รายงานความเคลื่อนไหวกิจกรรม 

ของแต่ละเขตวัด ในเดือนที่ผ่านมา และรวบรวมเอกสารสำารวจผู้สูงอายุเพื่อ 

ปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน ที่วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (ปากลัด) โดย 

มีคุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกผู้สูงอายุ คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันต-

บุตร จิตตาธิการเขต 1 คุณพ่อเทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์ จิตตาธิการเขต 6 เข้าร่วม
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ประมวลภาพ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 

การพบปะคร้ังประวัติศาสตร์รำาลึกถึง
เมื่อ 50 ปีที่แล้ว ค.ศ. 1964 ที่สมเด็จ
พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 และพระ
อัยกาอาเธนาโกรัส ที่ 1 ทรงสวมกอด
สันติภาพที่กรุงเยรูซาเล็ม ครั้งนี้สมเด็จ 
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสวมกอด
พระอัยกาบาร์โธโลมิว ที่ 1 (25/5/ 
2014)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและพระอัยกาบาร์โธโลมิว ที่ 1 ทรงก้มลงสวด
ภาวนาและจูบแผ่นหินที่เชื่อว่าเป็นที่วางพระศพของพระเยซูเจ้า ณ วัดพระคูหา 
ศักดิ์สิทธิ์

กษัตริย์อับดุลลาทรงขับรถพาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมายังริมแม่น้ำา
จอร์แดน ติดตามด้วยราชินีราเนีย พระโอรสและธิดา

(ซ้าย) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสวดภาวนา บริเวณกำาแพงร้องไห้ 
กำาแพงด้านตะวันตกของบริเวณพระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม (ขวา) ทรงหยุดรถ
นอกกำาหนดการ เพื่อมาแสดงความเสียใจต่อกำาแพงซีเมนต์สูง 8 เมตร ที่กั้น
ระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ ตรงบริเวณเวสต์แบงก์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธานถวายพิธีมิสซา ณ ประเทศจอร์แดน 
โดยมีเยาวชน คนป่วย ผู้พิการเข้าร่วมในพิธีด้วย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงทักทายกับเด็กในค่ายผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ ริมแม่น้ำาจอร์แดน ทรงภาวนาส่วนพระองค์
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