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คณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย บวชพระสงฆ์ใหม่  

สังฆานุกรกูอีโด บำารุง 

ซื่อแสนงาม, C.Ss.R.

สังฆานุกรมีคาแอล อนุวัฒน์ 

อาศัยรัตน์, C.Ss.R.
สังฆานุกรยอแซฟ ภฤศ 

ทิพย์ทอง, C.Ss.R.

สังฆานุกรดอมินิก เหงียน 

บา ว๊อง, C.Ss.R.

สังฆานุกรโทมัส ฮา ตรอง 

ต่วน, C.Ss.R.

(อ่านต่อหน้า 7)

พิธีมอบวุฒิบัตรสำาเร็จการศึกษา
นักศึกษาศูนย์คำาสอนรุ่นที่ 19

ศูนย์คำาสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่

จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา

ครูคำาสอนท่ีจบการศึกษาหลักสูตร 

2 ปี ประจำาปีการศึกษา 2557  

รุ่นที่ 19 จำานวน  7 คน

 (อ่านต่อหน้า 8)

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2015 อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ได้จัด

ฉลอง 50 ปี ชีวิตสงฆ์แด่คุณพ่อยอแซฟ จำาเนียร กิจเจริญ ซึ่ง

คุณพ่อได้ทำางานที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ ยาวนานถึง 26 ปี 
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เซอร์ไอรีน ชำานาญธรรม

อธิการิณีคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

ประธานสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย

 

	 เนื่องจากองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	ทรงประกาศให้ปีนี้เป็น 

ปีนักบวช	 พวกเราเป็นผู้ถวายตัวรับเจิมแด่พระเป็นเจ้า	 เราขอบพระคุณองค์

สมเด็จพระสันตะปาปา	 และพวกเราได้เกิดความตระหนักถึงการดำาเนินชีวิตแห่ง

การเป็นผู้รับใช้ของพระเป็นเจ้า	

	 ในคณะภคินีเซนต์ปอล	เดอ	ชาร์ตร	จิตตารมณ์ของเราคือ	จิตตารมณ์

ที่มีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง	 และด้วยความรักที่พระเจ้ามีต่อเรา	 เรียกเราให้

มาดำาเนินชีวิตถวายตัวแด่พระองค	์ เราก็พร้อมที่จะอุทิศตนในการรับใช้พี่น้อง 

เพ่ือนมนุษย์ตามจิตตารมณ์ของผู้ก่อต้ังคณะของเรา	 โดยมีคุณพ่อหลุยส์ โชเวย์ 

เป็นผู้ที่ได้เริ่มทำากิจการดีมากมาย	 กิจการดีต่างๆ	 นี้คือด้านการศึกษาอบรม	

เราอบรมสั่งสอนเด็กในด้านสติปัญญา	และในด้านจิตวิญญาณ	ให้เขาเป็นบุคคล

ที่มีคุณค่า	เป็นบุคคลที่เจริญชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี	

	 ในด้านการพยาบาล	 เราได้เริ่มที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	 และ	 ณ	 ที่นี ้

เราเซอร์เซนต์ปอลฯ	 อยู่เคียงข้างกับผู้ป่วยด้วยความรัก	 ด้วยเจตจำานง	 และ 

ด้วยพระวาจา	เช่นที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ว่า	“ทุกสิ่งที่เราทำากับพี่น้อง	เราทำากับ

พระองค์เอง”

	 ในด้านการแพร่ธรรมอื่นๆ	 เราได้ออกไปสู่บุคคลที่อยู่ชายขอบ	 ให ้

การศึกษา	ให้การอบรม	แน่นอนในความเป็นมนุษย์เรามีความอ่อนแอ	แต่ทุกคน 

ที่เข้ามามีชีวิตแห่งการเป็นผู้ถวายตนแด่พระเป็นเจ้านี้	 	 มีความปรารถนาที่จะ

ให้พระคริสตเจ้าปรากฏด้วยการดำาเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานแห่งความรัก	

ความเมตตา	 สมกับที่เราเซอร์เซนต์ปอลฯ	 ได้ชื่อว่าเป็นธิดาเมตตาธรรม	 และ

ด้วยใจท่ีกระตือรือร้นในการที่จะประกาศพระเยซูคริสตเจ้าเช่นเดียวกับท่าน

นักบุญเปาโล	องค์อุปถัมภ์ของเรา

จิตตารมณ์ของคณะ กับภารกิจในสังคมไทย

ที่	สสท	024/2015

																																																																		21	มีนาคม		2015

เรื่อง	ขอให้ทำางานตามที่กำาหนดล่วงหน้าก่อนมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่

เรียน 

 จากกฤษฎีกา	 เลขที่	 สสท	 019/2015	 	 ลงวันที	่ 15	 มีนาคม	

ค.ศ.	 2015	 โดยประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 เรื่อง	 

การเรียกประชุมและเปิดประชุมสมัชชาใหญ่	 	 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 

ค.ศ. 2015 ถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2015	 ณ	 ศูนย์ฝึกอบรมงาน

อภิบาล	 “บ้านผู้หว่าน”	 สามพราน	 ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกและเชิญ

ให้เป็นสมาชิกองค์ประชุมในจำานวน	 202	 ท่าน	 ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนคริสตชน

ในระดับประเทศที่สามารถแสดงความคิดเห็นและมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงให้คำา

ปรึกษาในการวางแผนอภิบาลพระศาสนจักรคาทอลิกในสมัชชาใหญ่นี้	 สภาพระ

สังฆราชฯ	 ได้ประกาศกฤษฎีกานี้อย่างเป็นทางการในหนังสือพิมพ์อุดมสารแล้ว	

เมื่อวันที่	20	มีนาคม	ที่ผ่านมา

 ท่านจะได้รับเอกสารต่างๆ	 จากอุปสังฆราชในเขตสังฆมณฑล

ที่ท่านสังกัดอยู่	 หรือจากสำานักงานสภาฯ	 ดังนี้	 1.	 เอกสารประกอบการประชุม	

“Relatio	Ante	Disceptationem	–	ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี

ใหม่”	 (เล่มสีม่วง)	2.	คู่มือการประชุมสมัชชาใหญ่	ค.ศ.	2015	(เล่มสีขาว)	3.	

แบบฟอร์มบันทึกการศึกษาเอกสาร	และตัวอย่าง	(แผ่นชีทที่แบ่งเป็นช่อง)

	 การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งนี้มีความสำาคัญยิ่งต่อชีวิตคริสตชน

และพระศาสนจักรในประเทศไทยและภาคพื้นทวีปเอเชีย	 ดังนั้นท่านในฐานะที่

เป็นสมาชิกขององค์ประชุมพึงตระหนักถึงเกียรติอันสูงส่งและความรับผิดชอบ

อันยิ่งใหญ่		จึงขอความร่วมมือให้ท่านทำางานล่วงหน้าก่อนมาเข้าประชุมสมัชชา	

คือ	1. อ่านและไตร่ตรองเอกสารทั้งหมดที่ส่งมาอย่างละเอียด   2. แสดง

ความคิดเห็นตามแบบฟอร์มที่แนบมา (ถ้าหากเนื้อที่การเขียนไม่พอ	 ท่าน

อาจขอเพิ่มเติมหรือทำาสำาเนาเองได้) และขอให้นำาความเห็นที่ท่านเขียนส่งให้

เจ้าหน้าท่ีในวันท่ีท่านลงทะเบียน คือ 20 เมษายน ค.ศ. 2015 ณ บ้านผู้หว่าน

	 ขอพระจิตเจ้าประทานความสว่างและความปรีชารอบคอบให้แก่

ท่าน	 ในการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมสมัชชา	 เพื่อความดีส่วนรวมของ

พระศาสนจักรในประเทศไทย

	 	 	 	 					ขอพระเจ้าอวยพร

																																				(พระสังฆราช	ยอแซฟ	ชูศักดิ	์	สิริสุทธิ์)

                            เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

                                   และเลขาธิการสมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015

ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์: สมัชชาใหญ่
พระศาสนจักรไทย 2015  

ตอนที่ 1 ความสำาคัญของผู้มีส่วนร่วมในการประชุม

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
122/11	ซอยนนทรี	14	ถนนนนทรี	เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120

Catholic Bishops’ Conference of Thailand
122/11	Soi	Nonsi	14	Nonsi	Rd.	Yannawa,	Bangkok	10120,	Thailand	
Tel.	66	2	681-3900	ext.	1201,	1202		Fax	66	2	681-5369-70
e-mail	:	cbct_th@hotmail.com
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ฉลองครบ 2 ปี แห่งสมณสมัย
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  

ร่ วม กับสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ า

ประเทศไทย ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบ 2 

ปีแห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2015 ณ วัดเซนต์หลุยส์ 

สาทรใต้ โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติ-

สุขนิรันดร์ ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง 

ประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระ 

คาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราช 

พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำา 

ประเทศไทย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช และบรรดาพระสังฆราช โดยมีพระสงฆ์ 

และสัตบุรุษมาร่วมพิธีจำานวนมาก 

 และเมื่อวันที่	12	มีนาคม	2015	สถานเอกอัคร- 

สมณทูตวาติกันประจำาประเทศไทย	 ได้จัดงานเล้ียงรับรอง 

สำาหรับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	

เอกอัครราชทูต	 ทูตานุทูต	 ผู้แทนจากภาครัฐบาล	 ผู้แทน

องค์กรต่างๆ	 ท่ีโรงแรมอโนมา	 โอกาสน้ี	 มรว.เทพกมล  

เทวกุล  องคมนตรี	และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

การต่างประเทศ	 พร้อมด้วยคุณหญิงขวัญตา เทวกุล  

ณ อยุธยา มล.ปนัดดา ดิศกุล	รัฐมนตรีประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี	ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	เข้าร่วมงานด้วย

 ขอบคุณภาพจากคุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ 

คุณพิเชษฐ ศรีเกษม 

ถอดความโดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, 

C.Ss.R.

 นักบุญอัลฟอนโซ เด ลีโกวร	ีผู้สถาปนาคณะ

พระมหาไถ่	 เป็นที่รู้จักกันว่าท่านมักจะบอกประชาชน

ว่า	 “จงภาวนาตลอดเวลา	 และหากท่านไม่สามารถ

ภาวนา	ก็จงภาวนาให้ท่านสามารถภาวนาได้	ท่านเข้าใจ

ว่าการภาวนาเป็นส่วนท่ีสำาคัญในชีวิตคริสตชน	 การติดต่อ

กับพระเจ้าตลอดเวลาให้โอกาสเราได้กล่าวถึงความ

ต้องการ	 ความปรารถนา	 ความหวัง	 การขอบพระคุณ	

ความหวาดกลัว	ความรักและความประทับใจของเราแด่

พระเจ้า	 การภาวนาฉายแสงนำาทางการเดินทางฝ่ายจิต

วิญญาณของเรา	 จะช่วยให้เราปฏิบัติตามพระประสงค์

ของพระเจ้า”

	 การภาวนาช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ

พระเจ้ามีชีวิตชีวา	ท่านลองคิดถึงความสัมพันธ์อื่นๆ	ใน 

ชีวิตของท่าน	 ลองคิดดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้น	 หากท่าน 

ไม่ติดต่อหรือติดต่อกับบุคคลผู้นั้น	 หรือหาเวลาอยู่กับ 

เขา	 เขาอาจจะยังรักท่านอยู	่ แต่หากไม่มีการติดต่อหรือ

หาเวลาอยู่ใกล้ชิดกับเขา	 เขาอาจจะยังรักท่านอยู	่ แต่

หากไม่มีการติดต่อกันเป็นประจำา	 ความสัมพันธ์ก็จะ

อ่อนแอลง	 ความสัมพันธ์กับพระเจ้าของเราก็เช่นเดียว 

กัน	 แม้พระเจ้าจะทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขและตลอด

ไป	 และความรักนั้นไม่อ่อนแอ	 แต่หากไม่มีการภาวนา	

ความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็จะเบาบางลง

	 พระเจ้าทรงรู้จักเราดีกว่าท่ีเรารู้จักตัวเราเอง	

แต่ถ้าเราแสดงออกซึ่งความต้องการพระเจ้าของหัวใจ

เรา	 เราก็จะหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์กับพระเจ้า	 ในที่สุด

เราเองจะแสดงออกซึ่งความเชื่อและความไว้วางใจใน

พระเจ้า	 แต่ยิ่งไปกว่านั้น	 พระเจ้าทรงตอบสนองการ

ภาวนาของเราทุกครั้ง	 โดยไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราได้รับ 

คำาตอบในสิ่งที่เราวอนขอหรือไม่	 การติดต่อกับพระเจ้า

ด้วยการภาวนาช่วยให้เรากระทำาอย่างต่อเนื่องในเร่ือง

ความสัมพันธ์ที่เราตั้งใจไว้ว่าจะดำาเนินต่อไป	 และให้เรา 

เข้าใจลึกซึ้งในใจของเราว่า	 พระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ดี 

ท่ีสุดให้แก่เรา	 เราอาจต้องใช้เวลาเข้าใจเร่ืองน้ีนานสักหน่อย	

แต่เราต้องเข้าใจไว้ว่า	 และจะไม่สามารถรู้ว่าพระเจ้าทรง

วอนขออะไรจากเรา	หากเราไม่อธิษฐานภาวนา?

 ดังนั้นทุกสิ่งที่เราจะกระทำา ควรเริ่มต้นด้วย

การภาวนา เราต้องการให้พระเจ้าทรงมีบทบาทในชีวิต

ของเรา	 จนเราไม่กระทำาสิ่งใดโดยไม่เปิดใจของเราแด่

พระองค์	 การกระทำาดังนี้จะช่วยให้เราสามารถกระทำา 

ทุกสิ่งตามฤทธิ์กุศลและความรัก	 หลีกเลี่ยงบาปและ

ปฏิบัติตนต่อประชากรของพระเจ้าในทางท่ีจะมีผลิตผล

ที่ดี	 ให้เราอุทิศตนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ

พระเจ้า

	 ความรักของพระเจ้าเรียกร้องให้เราแสดงถึง 

สิ่งดีที่มีอยู่ในจิตใจของชีวิตของเรา	 ไม่มีอะไรที่เล็กน้อย 

หรือใหญ่โตเกินกว่าที่เราจะสนทนากับพระเจ้า	 พระเจ้า

ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในทุกสิ่งที่เราทำา	

นักบุญอัลฟอนโซเชื่อม่ันว่าหากพวกเราอธิษฐานภาวนา

บ่อยๆ	 วิญญาณเราก็จะได้รับความรอดพ้น	 เหตุว่าเรา

จะมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระเจ้า	 จนกระทั่งความ

ปรารถนาที่ลึกซึ้งของเราก็คือการรับใช้และใกล้ชิดกับ

องค์พระผู้เป็นเจ้า

การติดต่อกับพระเจ้าตลอดเวลา

การอธิษฐานภาวนาช่วยให้
ความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีชีวิตชีวา
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

พระสันตะปาปาจะทรงฟังแก้บาป

ในวันครบรอบ 2 ปี

แห่งสมณสมัยของพระองค์
10 มีนาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ระหว่างช่วงประชุมซีโนด	 (สมัชชาพระสังฆราชทั่ว

โลก)	 ในปีค.ศ.	 2012	 ซึ่งเน้นไปที่เรื่องหลักคือ	 “การ 

ประกาศพระวรสารคร้ังใหม่”	 เป็นท่ีชัดเจนว่าศีลอภัยบาป

ควรจะต้องเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตอภิบาลของพระ

ศาสนจักร		เพ่ือตอบสนองการเรียกร้องประการน้ี		สมณสภา

แห่งสำานักวาติกันจึงริเริ่มให้มีโครงการที่เรียกว่า	 “24 

ช่ัวโมงแด่พระเจ้า” ในปีน้ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทรงเร่ิมโครงการน้ีอีกคร้ังหน่ึง	 โดยจะทรงโปรดศีลอภัยบาป

ด้วยพระองค์เอง	ณ	มหาวิหารนักบุญเปโตรในวันที	่13	

มีนาคม		วัดต่างๆ	ทั่วกรุงโรมก็จะเปิดให้ผู้คนเข้าไปรับ

ศีลอภัยบาปและเฝ้าศีลมหาสนิทตลอด	24	ชั่วโมง	เมื่อ 

ปีที่แล้วโครงการนี้เริ่มต้นโดยสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงเดินไปสารภาพบาปอันเป็นที่กล่าวขวัญกัน

ไปทั่วโลก	 	 เหตุการณ์เช่นนี้จะหวนกลับมาอีกในปีค.ศ.

พระสันตะปาปา
ทรงสารภาพบาป 

ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร
13 มีนาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสารภาพบาป	

ในมหาวิหารนักบุญเปโตร	ช่วงเวลาฉลองศีลอภัยบาป

ทั่วกรุงโรม	 จากนั้นพระองค์ทรงฟังแก้บาปให้แก่

สัตบุรุษผู้มาแสวงบุญที่เข้าร่วมฉลองในช่วงเวลา

ดังกล่าว

l คณะนักขับร้องในมหาวิหารได้ขับบทเพลงมิเซ

เรเร	เมอี	 เดอุส	ซึ่งเป็นผลงานประพันธ์ของคีตกวี	

เกรโกรี	อัลเลกรี	ในศตวรรษที่	17

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงฉลอง 50 ปี 

แห่งการปฏิรูปปรับปรุงพิธีกรรม
9 มีนาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ไม่ถือเป็นการเยี่ยมเยียนอภิบาลที่ปฏิบัติอย่างปกติ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จมายังวัดโองิสซานติ 

ในกรุงโรมเพื่อฉลองครบรอบ	50	ปีมาแล้วที่มีการถวาย

พิธีมิสซาด้วยภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำาวันครั้งแรกที่นี่	ซึ่ง

ก่อนหน้านี้ต้องถวายด้วยภาษาละตินเท่านั้น	

l พระสันตะปาปาทรงใช้ศาสนภัณฑ์ชุดเดิม	 บรรณฐาน

เดิม	 เชิงเทียนเดิมที่สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล	 ที่	 6 

ทรงใช้ในวันนั้นเมื่อ	 50	 ปีที่แล้ว	 พระองค์ทรงเทศน์ 

ตอนหนึ่งว่า	 “พิธีกรรมไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดที่อยู่

ห่างไกล ซึ่งเมื่อกำาลังประกอบแล้วทำาให้ผู้คนไม่สามารถ

คิดเข้าใจถึงสิ่งต่างๆ หรือได้แต่สวดสายประคำา ไม่..

ไม่ใช่เลย แต่มีปฏิสัมพันธ์ในระหว่างพิธีกรรมที่เราฉลอง 

เพราะพิธีกรรมนำาบางสิ่งเข้ามายังชีวิตของเรา”

l พระสันตะปาปาตรัสว่ากุญแจแก้ปัญหาก็คือจะต้อง

มีความกลมกลืนระหว่างพิธีกรรมและชีวิตประจำาวัน

ของคริสตชน	ยกตัวอย่างเช่น	พระองค์ตรัสว่าคาทอลิก 

ไม่อาจกระทำาผิดต่อผู้อื่นและก็ยังต้องเป็นเน้ือหาสำาคัญ

ที่อยู่ในพิธีมิสซา	ตอนหนึ่งความว่า	“ผู้เป็นศิษย์ของพระ

เยซูเจ้าไม่ได้ไปวัดเพียงเพื่อจะต้องถือกฎ หรือเพื่อจะได้

รู้สึกดีกับพระเจ้าผู้ซึ่งไม่มารบกวนเราจนมากเกินไป...   

‘แต่ว่าพระองค์ ลูกไปวัดทุกวันอาทิตย์แล้วนะครับ... 

อย่าเข้ามาวุ่นวายในชีวิตผมอีก อย่ารบกวนผม’ นี่

เป็นทัศนคติของคาทอลิกจำานวนมาก หลายคน ศิษย์

พระสันตะปาปาในที่ฟังแก้บาป ณ มหาวิหาร 

นักบุญเปโตร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสารภาพบาปกับ 

คุณพ่อในมหาวิหารนักบุญเปโตร จากนั้นทรงฟังแก้บาป 

ให้แก่สัตบุรุษจำานวนหนึ่ง

2015	พร้อมกับแนวคิดหลักอันใหม่

	 คุณพ่อเยโน	 	 ซิลวา	 จากสมณสภาเพื่อการ 

ประกาศพระวรสารครั้งใหม่	 กล่าวว่า	 “เป็นที่น่าตื่นเต้น 

อย่างแท้จริง	และแนวคิดหลักของปีน้ีก็นำามาจากจดหมาย

นักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส	บทที	่2	ข้อที	่4	 ‘พระเจ้า

ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา’”

l เตือนใจผู้คนว่าพระเจ้าทรงเมตตาอย่างเหลือล้นอัน

ให้กำาลังใจแก่ทุกคนผู้ซึ่งหันหนีไปจากพระศาสนจักร	

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ	 ว่าพวกเขาจะได้รับการต้อนรับ

กลับมาเสมอ

	 คุณพ่อเยโน	 เล่าต่อว่า	 “พ่ออยากถามผู้คน	

‘ทำาไมลกูถงึกลบัมาหลังจากผา่นไปถงึ 40 ปี,	ทำาไมลกู

กลับมาหาศีลศักดิ์สิทธิ์’ ‘และผู้คนมากมายเหลือเกิน 

ตอบว่า	‘เพราะพระสันตะปาปาทรงขอจากพวกเรา!		พระองค์ 

ทรงเชื้อเชิญเรา’	”

l สำานักวาติกันหวังว่า	 ผู้คนท่ัวโลกจะได้รับแรงบันดาลใจ 

ให้ไปรับศีลอภัยบาปตลอด	“24 ชั่วโมงแด่พระเจ้า” การ

อภิบาลเยียวยาอำานวยความสะดวกให้สามารถแก้บาป 

ได้ด้วยภาษาอิตาเลียน	 อังกฤษ	 สเปน	 ฝรั่งเศส	 และ

โปแลนด์

ของพระเยซูเจ้าไปวัดเพ่ือพบกับพระเจ้าและได้รับพระ 

หรรษทานซึ่งบังเกิดผลหลั่งลงมาในศีลศักดิ์สิทธิ์ ให้มี

พลังที่จะคิดและปฏิบัติตามพระวรสาร”

l ก่อนจะเสด็จกลับ	 พระองค์ทรงเตือนให้คิดว่าการ

ปรับปรุงพิธีกรรมเป็น	 “ความกล้าหาญของพระศาสนจักร”	

ซึ่งช่วยให้ผู้คนได้เข้าใจว่าพิธีมิสซาคืออะไร	 	 พระองค์

ตรัสว่า“เป็นเรื่องสำาคัญที่จะร่วมพิธีมิสซาในลักษณะนี้”	

และดังนั้นการปฏิรูปปรับปรุงจึงเป็นสิ่งที่ไม่ทำาไม่ได้

l พระสันตะปาปาทรงกล่าวติดตลกถึงนักขับร้องที่ร้อง

เพลงไพเราะมากแต่พระองค์ทรงอยากให้สัตบุรุษได้มี

ส่วนร้องเพลงในพิธีด้วย

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงถวายพิธีมิสซา

ด้วยภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจำาวันไม่ใช่ภาษาละตินและ

ทำาพิธีหันหน้าหาสัตบุรุษเป็นครั้งแรกหลังจากประกาศ

สังคายนาวาติกันที่ 2 ณ วัดโองิสซานติ ค.ศ. 1965 

(ครบ 50 ปีในปีนี้)
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บทอธิษฐานภาวนา

ปังแห่งชีวิต
“ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว” (ยอห์น 6:35)

	 สำาหรับชาวอิสราเอล	 “การให้ขนมปังแก่คนยากจนที่หิว	 ถือว่าเป็น 

การแสดงออกของศาสนาที่แท้จริง	 บรรดาประกาศกกล่าวไว้ว่า	 ท่านแบ่งปัน

ขนมปังของท่านกับผู้ที่หิวโหยเมื่อไหร่	 เมื่อนั้นแสงสว่างของท่านก็จะฉายแสง

ดังรุ่งอรุณ	 ข้อคิดนี้เติบโตขึ้นจากภาพขององค์พระเจ้าทรงเลี้ยงประชากรของ

พระองค์ด้วย	 “มานนา”	 ในทะเลทราย	 พระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญ

ยอห์น	 พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงอาหารให้แก่คนเป็นจำานวนห้าพันคนด้วยปังและ

ปลาเพียงเล็กน้อย	ความยากจนเพราะขาดอาหารเป็นสิ่งที่ฝูงชนหวาดกลัว

	 สิ่งที่แปลกก็คือ	 แม้ฝูงชนจะสนใจในอาหารที่จะคงอยู่ตลอดนิรันดร	

แต่ฝูงชนมิได้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นที่มาของสิ่งเหล่านี้	 พวกเขาต้องการ

เครื่องหมายอะไรสักอย่างหนึ่ง	 พวกเขาบอกว่าโมเสสได้ให้เครื่องหมายนี้แก่ 

บรรพบุรุษของพวกเขา	 โดยให้ปังที่มาจากสวรรค์	 จากพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียว 

กัน	 พระเยซูเจ้าทรงสามารถให้ปังที่แท้จริงจากสวรรค์ได	้ พระองค์คือปังแห่ง

ชีวิตที่แท้จริง	 ผู้ใดเข้ามาหาพระองค์จะไม่มีวันหิว	 ผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะ 

ไม่กระหาย	

	 แม้ฝูงชนจะบอกว่าพวกเขาต้องการปังนี้	 แต่พวกเขาแสดงออกมาว่า 

เขาไม่เชื่อว่า	พระเยซูเจ้าทรงสามารถทำาได้	การที่พระเยซูเจ้าทรงสามารถเลี้ยงดู 

พวกเขาและขจัดความหิว	พวกเขาก็ยังต้องการเคร่ืองหมายเหมือนเดิม	พวกเขา 

กล่าวว่าโมเสสให้เครื่องหมายแก่บรรพบุรุษของพวกเขา	 นั่นคือ	 “มานนาจาก

สวรรค์”	 พระเยซูเจ้าขจัดความหิวของพวกเขา	 พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า	

โมเสสมิใช่ผู้ที่ให้ขนมปังจากสวรรค์	 แต่เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงประทานให ้

เช่นเดียวกัน	 พระเยซูเจ้าทรงให้ปังแท้จริงจากสวรรค์	 เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของเรา	บางทีเร่ืองน้ีอาจเป็น	 “อาหาร”	 เพ่ือการรำาพึงส่วนตัวของเราเอง

เก่ียวกับศีลมหาสนิท

 ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงส่งพระบุตรเยซูเจ้าให้ทรงเป็นแสงสว่าง

ของนานาชาติ โปรดได้ทรงเชื่อใจลูก เพื่อว่าด้วยเดชะความช่วยเหลือจากพระ

จิตเจ้า ลูกจะได้แบ่งปันชีวิตของพวกลูกกับบรรดาสิ่งสร้างทั้งปวงที่พระองค์

ทรงเนรมิตขึ้นมา ด้วยเดชะพระปรีชาญาณอันเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์ 

อาแมน

“เข้าเงียบฟื้นฟูชีวิต  จากปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรไทย 

สู่ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา”

ขอเชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษ และสมาชิกองค์กรต่าง ๆ ของวัด 

และสังฆมณฑล  ร่วมเข้าเงียบฟื้นฟูชีวิตความเชื่อ อย่างน้อย 1 ครั้ง  

ในเดือนที่สะดวก  หรือตามหัวข้อที่สนใจ

ณ  สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด  กฤษบำารุง  

เวลา  09.00-13.30 น.

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน	 หัวข้อ	ปีศักดิ์สิทธิ์ ปีแห่งการฉลองพระเมตตาของ

พระเจ้า คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล	ผู้เทศน์

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม	 หัวข้อ ปีศักดิ์สิทธิ์ ปีแห่งการเจริญชีวิตด้วยพระ

วาจา คุณพ่อเปโตร อูร์บานี ผู้เทศน์

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน	หัวข้อ ปีศักดิ์สิทธิ์ ปีแห่งการเฉลิมฉลองความเชื่อ 

คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร	ผู้เทศน์

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม	 หัวข้อ	 ปีศักดิ์สิทธิ์ ปีแห่งการปลดปล่อยให้เป็น

อิสระ คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ	ผู้เทศน์

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม	 หัวข้อ	 ปีศักดิ์สิทธิ์ ปีแห่งการประกาศข่าวดี  

พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ผู้เทศน์

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน	 หัวข้อ	 ปีศักดิ์สิทธิ์ ปีแห่งความโปรดปรานของ

พระเจ้า คุณพ่อพิริยะ ไชยมุกดาสกุล	ผู้เทศน์

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม	หัวข้อ	ปีศักดิ์สิทธิ์ ปีแห่งการกลับใจและคืนดี คุณพ่อ

ชัยยะ กิจสวัสดิ์ ผู้เทศน์	

ตารางเวลา
						09.00	น.	 	 	 เตรียมจิตใจ		

						09.15-10.00	น.							 รับฟังบทเทศน์

						10.00-10.30	น.	 							 พัก		(อาหารว่าง)	ชมประวัติชีวิตบุญราศีฯ

						10.30-11.15	น.	 							 ตั้งศีลฯ	ภาวนา	(ศีลอภัยบาป)	อวยพรศีลฯ

						11.30-12.15	น.								 มิสซา	-	รับพระคุณการุณย์

						12.15-13.00	น.	 							 รับประทานอาหารเที่ยง	-	เดินทางกลับ

 พี่น้องสัตบุรุษ และคณะหรือองค์กรใดสนใจร่วมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ  

กรุณาแจ้งความประสงค์กับคุณพ่อเจ้าวัด 

 หรือแจ้งกับจิตตาธิการสักการสถานฯ  เบอร์โทร 0-34292-148 อย่าง

น้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันเข้าเงียบของแต่ละเดือน

 (แต่ละท่านสามารถร่วมเข้าเงียบได้มากกว่า 1 ครั้ง  และไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สำาหรับการเข้าเงียบ)
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คณะพระมหาไถ่  (ต่อจากหน้า 2)

 คณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย ขอเชิญ 

ร่วมเป็นในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกร

กูอีโด บำารุง ซื่อแสนงาม, C.Ss.R. สังฆานุกร 

มีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์, C.Ss.R. สังฆานุกร 

ยอแซฟ ภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R. สังฆานุกร 

ดอมินิก เหงียน บา ว๊อง, C.Ss.R. สังฆานุกร 

โทมัส ฮา ตรอง ต่วน, C.Ss.R. และพิธีปฏิญาณตน 

ครั้งแรกของโนวิสยอแซฟ ธนพงษ์ สว่างธรรมกุล 

โนวิสยากอบ พีรภัทร วิจิตรวงศ์  โดยพระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. เป็นประธานในพิธี 

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2015 เวลา 10.00 น.  

ที่วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี 

 สังฆานุกรกูอีโด บำารุง ซื่อแสนงาม, C.Ss.R.

เกิดวันที	่2	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	1982	(พ.ศ.	2525)	บิดา		

นายเกาะเนาะ ซื่อแสนงาม	มารดานางปี๋โพ ซื่อแสน-

งาม 	(เสียชีวิต)	เป็นบุตรคนที่	2	ในจำานวนพี่น้อง	4	คน

สัตบุรุษวัดนักบุญปาตริก	อ.แม่แจ่ม	จ.เชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

	 ประถมศึกษาปีที่	1-6	โรงเรียนอินทนนท์วิทยา	

อำาเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	

	 มัธยมศึกษาปีที่	 1-3	 โรงเรียนมัธยมแม่แจ่ม		

อำาเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่

	 มัธยมศึกษาปีที่	 4-6	 	 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา		

อำาเภอเมือง	จังหวัดน่าน 

	 ปริญญาตรี		ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปรัชญา

และศาสนา	วิทยาลัยแสงธรรม

	 ปริญญาโท	Ateneo	de	Davao	University:	

Master	 of	Art	 in	Theology,	major	 in	Pastoral	

Ministry

ประวัติกระแสเรียก

	 เข้าบ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์	 ค.ศ.		

2002	คุณพ่อประสิทธิ์ เครือสุวรรณ ส่งเข้าบ้านเณร

	 ค.ศ.		2003-2004	โปสตุลันต์	มีนบุรี

	 ค.ศ.		2004-2005	นวกสถาน	หนองคาย

	 ปฏิญาณตนครั้งแรก	30	เมษายน	ค.ศ.		2005

	 ค.ศ.		2005-2009	บ้านเณรใหญ่คณะพระมหาไถ่	

สามพราน

	 ปฏิญาณตนตลอดชีวิต	 29	 พฤษภาคม	 ค.ศ.		

2010

	 ค.ศ.	 	 2010-2015	 บ้านเณรนานาชาติคณะ

พระมหาไถ่	เมืองดาวาว	ฟิลิปปินส์

	 ค.ศ.		2012-2013	ฝึกงานอภิบาล	เกาะสุมบา	

ประเทศอินโดนีเชีย

	 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร	วันที่	24	พฤษภาคม	

ค.ศ.		2014

	 คติพจน์	 “พระเจ้าข้า	 	 ข้าพเจ้าจะไปหาใครเล่า	

พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร”	(ยน	6:68)	

 สังฆานุกรมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์, 

C.Ss.R. เกิดวันท่ี	6		มีนาคม	ค.ศ.		1984	(พ.ศ.	2527)	

บิดาหลวงปู่ สา ฐาวโร (สา อาศัยรัตน์)	 มรณภาพ	

มารดานาวา ดวงจันทร์  เป็นบุตรคนที่	 4	 ในจำานวน 

พี่น้อง	 6	 	 คน	 สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ	์ นาบัว	 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง	จังหวัดสกลนคร	

ประวัติการศึกษา  

	 ประถมศึกษา	 ค.ศ.	 	 1990-1995	 โรงเรียน

เทศบาล	 4	 (วัดคลองเรียน)	 อำาเภอหาดใหญ	่ จังหวัด

สงขลา	

	 ค.ศ.		1995-1997	โรงเรียนบ้านนาบัว	ตำาบล

หนองแวงใต	้อำาเภอวานรนิวาส	จังหวัดสกลนคร	

	 มัธยมศึกษา	ค.ศ.		1997-2003	โรงเรียนอัสสัม- 

ชัญ	ศรีราชา	จังหวัดชลบุร	ี	

	 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปรัชญา

และศาสนา	วิทยาลัยแสงธรรม

	 ปริญญาโท	Ateneo	de	Davao	University:	

Master	 of	Art	 in	Theology,	major	 in	Pastoral	

Ministry

ประวัติกระแสเรียก

	 เข้าบ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห	์ ค.ศ.			

1997	ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อวีระพงษ์ มังกาย 

	 ค.ศ.		2003-2004	โปสตุลันต์	มีนบุรี

	 ค.ศ.		2004-2005	นวกสถาน	หนองคาย

	 ปฏิญาณตนครั้งแรก	 วันที	่ 30	 เมษายน	 ค.ศ.		

2005

	 ค.ศ.		2005-2009	บ้านเณรใหญ่คณะพระมหาไถ่	

สามพราน

	 ปฏิญาณตนตลอดชีวิต	 วันที	่ 30	 พฤษภาคม	

ค.ศ.		2009

	 ค.ศ.	 	 2010-2015	 บ้านเณรนานาชาติคณะ

พระมหาไถ	่เมืองดาวาว	ประเทศฟิลิปปินส์

	 ค.ศ.		2012-2013	ฝึกงานอภิบาล	เกาะสุมบา	

ประเทศอินโดนีเชีย

	 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร		 วันที	่ 24	พฤษภา- 

คม	ค.ศ.		2014

 สังฆานุกรยอแซฟ ภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R.

เกิดเมื่อวันที	่	1		เมษายน	ค.ศ.		1985	(พ.ศ.	2528)

บิดาปีโอ โชคชัย  ทิพย์ทอง	มารดาอันนา ปณัฏฉัตต์  

ทิพย์ทอง	 เป็นบุตรคนที	่ 1	 ในจำานวนพี่น้อง	 2	 คน

สัตบุรุษวัดนักบุญบาร์โธโลมิว	 อัครสาวก	 ดอนตาล	

สุพรรณบุรี

ประวัติการศึกษา

	 ประถมศึกษาปีท่ี	1-6	โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

	 มัธยมศึกษาปีที่	1-2	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

	 มัธยมศึกษาปีท่ี	3-6	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	

	 ปริญญาตรี		ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปรัชญา

และศาสนา	วิทยาลัยแสงธรรม

	 ปริญญาโท	Ateneo	de	Davao	University:	

Master	 of	Art	 in	Theology,	major	 in	Pastoral	

Ministry

ประวัติกระแสเรียก

	 เข้าบ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์	 ค.ศ.	

1999	ผู้ส่งเข้าบ้านเณร	คุณพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล

	 ค.ศ.	2003-2004	โปสตุลันต์	มีนบุรี

	 ค.ศ.	2004-2005	นวกสถาน	หนองคาย

	 ปฏิญาณตนครั้งแรก	 วันที่	 30	 เมษายน	 ค.ศ.	

2005

	 ค.ศ.	2005-2009	บ้านเณรใหญ่คณะพระมหาไถ่	

สามพราน

	 ปฏิญาณตนตลอดชีวิต	 วันที่	 30	 พฤษภาคม	

ค.ศ.	2009

	 ค.ศ.	2010-2015		 บ้านเณรนานาชาติคณะ

พระมหาไถ	่เมืองดาวาว	ประเทศฟิลิปปินส์

	 ค.ศ.	2012-2013		 ฝึกงานอภิบาล	 เมืองเคป-

ทาวน์	แอฟริกาใต้

	 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร		 วันที่	24	พฤษภา- 

คม	ค.ศ.	2014

	 คติพจน์	 “จงรักซึ่งกันและกัน	 เหมือนดั่งที่เรา

รักท่าน”	(ยอห์น	13:34)

 สังฆานุกรดอมินิก เหงียน บา ว๊อง, C.Ss.R.

เกิดเมื่อวันที่	 11	 กันยายน	 ค.ศ.	 1980	 (พ.ศ.	 2523)	

บิดา Dominic, Nguyen The Tien	มารดา	A n n a , 

Dang Thi Man	มีพี่น้อง	9	คน		สัตบุรุษวัด	Lap	Tri	

ประเทศเวียดนาม

ประวัติการศึกษา

	 ประถมศึกษา	Minh	Tri

	 มัธยมศึกษาตอนต้น	Minh	Tri

	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	XuanHoa

	 ปริญญาตรี	English	Language	Teaching

	 ปริญญาโท	Ateneo	de	Davao	University:	

Master	 of	Art	 in	Theology,	major	 in	Pastoral	

Ministry

ประวัติกระแสเรียก

	 เข้าคณะพระมหาไถ	่ค.ศ.	2003

	 โปสตุลันต์	ค.ศ.	2003-2005

	 นวกชน	ค.ศ.	2007

	 ปฏิญาณตนครั้งแรก	27	มิถุนายน	ค.ศ.	2008

	 ปรัชญา	ค.ศ.	2005-2007

	 เทววิทยา	ค.ศ.	2010-2015

	 ปฏิญาณตนตลอดชีวิต	 วันที่	 26	 พฤษภาคม	

ค.ศ.	2014

	 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร	วันที่	3	พฤศจิกายน	

ค.ศ.	2014

	 คติพจน์	“เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน”	(1ยน 

4:19)

 สังฆานุกรโทมัส ฮา ตรง ต่วน, C.Ss.R. 

เกิดเมื่อวันที	่ 10	 สิงหาคม	 ค.ศ.	 1981	 (พ.ศ.	 2524)	

บิดา	Peter HàVănLý	 มารดา	Mary NguyễnThị 

May	มีพี่น้อง	5	คน	สัตบุรุษวัด	HuuPhuoc	ประเทศ

เวียดนาม
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คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)

เมตตาสงสาร		ได้เลือกเขา		จึงตรัสสั่งเขาว่า		จงตามเรา

มาเถิด”	(เทียบ	ลก	5:27-28)		บทเทศน์นี้กล่าวถึงพระ

เมตตา	 	 เราอาจแปลคติพจน์นี้ได้ว่า	 	 “ด้วยสายตาแห่ง

ความเมตตา”

	 ในการนำาภาวนาทูตสวรรค์แจ้งข่าว	 	 ครั้งแรก

หลังจากที่พระองค์ได้รับเลือก	 	 พระองค์ตรัสว่า	 “ด้วย

ความรู้สึกถึงความเมตตา	 	 คำานี้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง	 	 นี่

เป็นสิ่งดีที่สุดที่เราสามารถรู้สึกได้	 	 มันเปลี่ยนโลกได้		

ความเมตตาเล็กๆ	น้อยๆ	สามารถเปลี่ยนโลกให้เย็นลง		

และมีความยุติธรรมมากขึ้น	 	 เราจำาเป็นต้องเข้าใจพระ

เมตตาของพระเจ้าอย่างถูกต้อง	 	 พระบิดาผู้เมตตาทรง

เปี่ยมด้วยความอดทน”	(17	มีนาคม	2013)

	 ในการภาวนาตอนเที่ยงวันที่	11	มกราคม	ค.ศ.	

2015		พระองค์ทรงยืนยันว่า	“มีความจำาเป็นมากจริงๆ	

ถึงความเมตตาในทุกวันนี้		จำาเป็นที่สัตบุรุษฆราวาสต้อง

มีเมตตาและนำาความเมตตาไปยังสิ่งแวดล้อมทางสังคม

ต่างๆ						ไปเถิด		เรากำาลังอยู่ในยุคแห่งความเมตตา”		และ 

ในสาส์นมหาพรต	 2015	 	 พระองค์ตรัสว่า	 “ข้าพเจ้า

ปรารถนาอย่างแรงกล้าแค่ไหน		ที่จะให้ทุกสถานที่ที่พระ

ศาสนจักรปรากฏอยู่		โดยเฉพาะวัดและชุมชนคริสตชน		

เป็นหมู่เกาะแห่งความเมตตากรุณาท่ามกลางมหาสมุทร

แห่งการไม่ใส่ใจไยดีต่อกัน”

	 ในพระสมณสาส์นเตือนใจ	 เรื่อง	 ความชื่นชม

ยินดีแห่งพระวรสาร	มีคำาว่า	เมตตา	32	ครั้ง		พระองค์

ขอให้สมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่		

ดำาเนินการเรื่องปีพระเมตตานี้

ประวัติการศึกษา

	 ประถมศึกษา	NghiaThanh	School:	1987-

1993

	 มัธยมศึกษา	 QuangTrung	 School:	 1993-

2000

	 ปริญญาตรี	 Van	 Hien	 University:	 2000-

2004

	 ปริญญาโท	Ateneo	de	Davao	University:	

Master	 of	Art	 in	Theology,	major	 in	Pastoral	

Ministry

ประวัติกระแสเรียก

	 เข้าคณะพระมหาไถ่	ค.ศ.	2001

	 โปสตุลันต์	ค.ศ.	2002

	 นวกชน	ค.ศ.	2007

	 ปฏิญาณตนครั้งแรก	27	มิถุนายน	ค.ศ.	2008

	 ปรัชญา	ค.ศ.	2005-2007

	 เทววิทยา	ค.ศ.	2010-2015

	 ปฏิญาณตนตลอดชีวิต	 วันที่	 26	 พฤษภาคม	

ค.ศ.	2014

	 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร	วันที	่3	พฤศจิกายน	

ค.ศ.	2014

	 คติพจน์	“โปรดทรงสอนข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตาม 

พระประสงค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของ

ข้าพเจ้า” (สดด	143:10ก)

คณะพระมหาไถ่  (ต่อจากหน้า 7)

โดยมีพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสน-

ธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย และประมุขสังฆมณฑล

เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และ

พิธีมอบวุฒิบัตร  คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้

อำานวยการศูนย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และอ่านรายนาม 

นักศึกษาที่รับวุฒิบัตร ท่ามกลางพระสงฆ์ นักบวช 

พ่อแม่พี่น้อง ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วม

แสดงความยินดี ประมาณ 300 คน เมื่อวันอาทิตย์

ที่ 15 มีนาคม   2015 ที่ศูนย์คำาสอนสังฆมณฑล

เชียงใหม่

	 ในระหว่างพิธีได้มีพิธีการแต่งต้ังเป็นครูคำาสอน

อย่างเป็นทางการและมอบกางเขนเป็นท่ีระลึก	 พระคุณเจ้า

วีระ	 อาภรณ์รัตน์	 ได้ให้ข้อคิดในพิธีมิสซาความตอนหน่ึง 

ว่า	 “เราได้ฟังในบทอ่านแรกจากหนังสือพงศาวดารว่า 

พระเจ้าทรงกริ้วที่ชาวอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระองค์	 เป็น 

การเตือนใจเพื่อให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติตามที่ประกาศก

มาเทศน์สอน	 บรรดาประกาศกก็คือผู้ประกาศข่าวด	ี

ในโลกปัจจุบันเป็นยุคท่ีท้าทายชีวิตของผู้เป็นครูคำาสอน 

ซึ่งพวกเขาต้องไว้ใจในพระเป็นเจ้า	 หลายๆ	 ครั้งใน

ครอบครัว	 พ่อแม่ต้องแกล้งโกรธลูกบ้าง	 เพื่อให้ลูกรู้ตัว 

และสำานึกว่าตนเองทำาผิด	พระเจ้าก็ทรงใช้วิธีนี้เช่นเดียว 

กัน	 อย่างไรก็ตาม	 ให้เรามั่นใจเสมอว่าพระเจ้าทรงเปี่ยม

ไปด้วยความรักและเมตตาเสมอ	 เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับ

กลุ่ม	 ISIS	 ที่เบียดเบียนกลุ่มคริสตชนในซีเรีย	 พวกเขา

ได้เป็นพยานถึงความรักและพระเมตตาของพระเจ้าด้วย

ชีวิต สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ทรงประกาศ

เปิด	 “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา”	 (A	 Jubilee	 Holy	

Year	 of	 Mercy)	 ระหว่างวันที	่ 8	 ธันวาคม	 2015	 -	

20	พฤศจิกายน	2016	พระองค์ทรงเน้นว่า	พระเจ้าทรง

พระเมตตาต่อประชากรของพระองค์ทุกคน	 และให้เรา

แต่ละคนมีความรักและเมตตาต่อกันด้วยเช่นกัน	 แม้ว่า

โลกจะประสบความยากลำาบาก	ให้เราช่วยกัน	จูงมือเดิน

ไปสวรรค	์เราจะไม่ไปสวรรค์คนเดียวแต่เราจะไปด้วยกัน	

พิธีมอบวุฒิบัตร (ต่อจากหน้า 2)

เพราะพระเจ้าทรงเตรียมที่ไว้ในสวรรค์สำาหรับเราทุกคน

แล้ว”	พิธีการต่างๆ	จบลงด้วย	พิธีการส่งนักศึกษาออก

ไปประกาศข่าวดี	 หลังมิสซาได้มีการรับประทานอาหาร

และชมการแสดงต่างๆ	ในบรรยากาศแบบครอบครัว

	 อนึ่ง	ศูนย์คำาสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่	อ.แม่ริม 

ตั้งขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	 2523	 /	 ค.ศ.	 1980	 เพื่อส่งเสริม

ฆราวาสกลุ่มชาติพันธุ์และผู้สนใจเป็นนักบวชให้ศึกษา

ด้านคริสตศาสนธรรม	โดยมีหลักสูตร	2	ปี 	หรือ	4	ภาค

การศึกษา	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ได้รับ

การอบรมในสถาบันแห่งนี้ทั้งจากสังฆมณฑลเชียงใหม่	

สังฆมณฑลนครสวรรค์	 สังฆมณฑลราชบุรี	 สังฆมณฑล

สุราษฎร์ธาน	ี และจากสถาบันนักบวช	 ซึ่งนอกจากผู้รับ

การอบรมจะได้รับความรู้ด้านคริสตศาสนธรรมแล้ว	

พวกเขาจะได้ฝึกดำาเนินชีวิตคริสตชนท่ีเข้มข้นเป็นหมู่คณะ	

และได้รับประสบการณ์งานแพร่ธรรม	 อาศัยการสัมผัส

ชีวิตผู้แพร่ธรรม	 การจัดกิจกรรมกับเด็กๆ	 และเยาวชน	

การจัดค่ายคำาสอน	 การทัศนศึกษา	 การแบ่งปันพระวาจา

และร่วมกิจกรรมของพระศาสนจักรในระดับท้องถ่ิน 

ระดับสังฆมณฑลและระดับประเทศ	 ตามโอกาสที่ 

เหมาะสมด้วย	 ปัจจุบัน	 (ค.ศ.	 2015)  	 มีนักศึกษาจบ 

การศึกษาแล้วจำานวน	19	รุ่น	จำานวน	272	คน  	

	 ในโอกาสนี้ขอขอบคุณพระเป็นเจ้าท่ีโปรดให้

มีกระแสเรียกการเป็นครูคำาสอนและมีนักศึกษาที่กำาลัง

เตรียมตัวเป็นครูคำาสอน	 เพื่อทำางานแพร่ธรรมในพระ

ศาสนจักร	 และขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณท่ีสนับสนุนงาน

คำาสอนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ทุกท่านด้วย
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หนังสือ   

ความเชื่อ 

อันเป็นชีวิต

โดย พงศ์ ประมวล  
ราคา 120 บาท

ติดต่อ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตา
	 ในมหาวิหารนักบุญเปโตร	 13	 มีนาคม	 ค.ศ.	

2015	 	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศ	  ปี

ศักดิ์สิทธิ์พิเศษ	 ยูบีลีแห่งพระเมตตาเริ่มในวันที่	 8	

ธันวาคม	 ค.ศ.	 2015	 	 สมโภชพระนางมารีย์ปฏิสนธิ

นิรมล	ถึงวันที่	 20	พฤศจิกายน	ค.ศ.	 2016	 	สมโภช 

พระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล		“นี่เป็นเวลาแห่ง 

พระเมตตา	 	 เพื่อสัตบุรุษจะได้เจริญชีวิตด้วยความยินดี		

และนำาความยินดีไปในสภาพแวดล้อมสังคมต่างๆ	 จง

ไปเถิด”

	 พระองค์ได้ประกาศยูบีลีในโอกาสครบ	2	ปี	ที่

ได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา	 ในระหว่างบทเทศน์

พิธีกรรมเปิด	24 ช่ัวโมงเพ่ือองค์พระผู้เป็นเจ้า			สมณสภา 

เพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่เป็นผู้รับผิดชอบ		

เพื่อให้พระศาสนจักรทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษให้มา 

รับศีลแห่งการคืนดี	(ศีลอภัยบาป)		หัวข้อมาจากจดหมาย

ของนักบุญเปาโล	คือ		พระเจ้าทรงเป่ียมด้วยพระเมตตา 

(อฟ	2:4)

	 การเปิดปีศักดิ์สิทธิ์จะเป็นครบรอบ	50	ปี	ปิด

การประชุมสภาสังคายนาวาติกันที	่ 2	 ใน	 ค.ศ.	 1965		

จึงมีความหมายสำาคัญเพื่อกระตุ้นพระศาสนจักรสานต่อ

งานที่สังคายนาได้เริ่มไว้

	 ระหว่างปียูบีล	ี 	 บทอ่านวันอาทิตย์ในเทศกาล

ธรรมดาจะมาจากพระวรสารนักบุญลูกา	 	 ซึ่งถือว่าเป็น

พระวรสารแห่งความเมตตา		เล่าถึงความอ่อนโยนของ 

พระคริสตเจ้า	 	 มีอุปมาหลายเรื่องที่มีชื่อเสียงเรื่องความ

เมตตา	เช่น	แกะที่หายไป		เงินเหรียญที่หายไป		บิดาผู้

ใจดี	(ลูกล้างผลาญ	-	ลก	15)

	 การประกาศปศีกัดิสิ์ทธิอ์ยา่งเปน็ทางการ		จะทำา 

หน้าประตูศักดิ์สิทธิ์	 (มหาวิหารนักบุญเปโตร	 กรุงโรม)		

ในวันอาทิตย์แห่งพระเมตตา	 	 ที่นักบุญยอห์น	 ปอล	 

ที่	2	พระสันตะปาปา		ได้ตั้งให้ฉลองวันอาทิตย์ถัดจาก

วันอาทิตย์ปัสกา	(12	เมษายน	2015)

	 ประเพณีพระศาสนจักรคาทอลิก	 เรื่อง	 ปี

ศักดิ์สิทธิ์			สมเด็จพระสันตะปาปาบอนีฟาส	ที	่8		ได้

ริเริ่มครั้งแรกในปี	 ค.ศ.	 1300	 	 โดยนำาปีศักดิ์สิทธิ์ของ

ฮีบรูมาประยุกต	์ (ดู	 ลนต	 25)	 	 ให้เห็นความสำาคัญ

ทางจิตใจ	 เช่น	 การให้อภัย	 	 การรับพระการุณย	์ 	 การ

ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเพื่อนบ้าน	 	กล่าวคือ	

เป็นโอกาสฟื้นฟูความเชื่อให้ลึกซึ้งขึ้น	 	 และเจริญชีวิต

อุทิศตนเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้า	 	 จนถึงปัจจุบันมีปี

ศักดิ์สิทธิ	์ 26	 ครั้ง	 	 และปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษ	 2	 ครั้ง	 คือ	

ค.ศ.	1933	และ	1983

 ความเมตตา		เป็นหัวข้อท่ีสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสรักมาก	 	 ดังที่ปรากฏในคติพจน์ของพระองค	์

“Miserando	 atque	 eligendo	 (แม้เป็นคนน่าสงสาร		

พระองค์ก็ทรงเลือก)”	 	 นำามาจากบทเทศน์ของนักบุญ 

เบดา		เวลาอธิบายพระวรสารตอนที่ทรงเรียกมัทธิว		“พระ 

เยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นคนเก็บภาษีคนนั้น		ก็ทรงรู้สึก

(อ่านต่อหน้า 8)
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

เล่าเรื่องราวบุญราศีพระสงฆ์ไทย
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง

1 จากเด็กชายชุนกิม ถึงคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด
 ...	 บุญราศีเป็นวีรกรรมของบุคคลมากมายที่
ยอมสละความเป็นตัวตนของตน แล้วเดินหันหลังให้กับ
ความสะดวกสบายที่ไม่ได้นำาความสุขแท้...ผมให้นิยาม
แบบกว้างๆ	เพือ่ต้องการเขยีนเรือ่งราวของบคุคลท่านหนึง่ 
ที่เดินทางแพร่ธรรมในประเทศไทย	อย่างไม่กลัวภัยใดๆ 
เลย	 ที่สุดแล้วท่านเองยอมตายเพื่อพระเจ้า	 และนี่เป็น
วีรกรรมที่น่ายกย่อง	และบัดนี้เราสามารถมอบฝากทุกๆ	
ความกังวล	 ชีวิต	 เพื่อน	 พี่	 น้อง	 ที่รักของเราไว้ที่ท่าน	
และเชื่อในการทูลเสนอวิงวอนเพื่อเราต่อพระเจ้า...
 เด็กชายชุนกิมถือกำาเนิดที่ชุมชนวัดนักบุญ
เปโตร	สามพราน	นครปฐม	เกิดเมื่อวันที่	31	มกราคม	
1895	 รับศีลล้างบาปในวันที่	 5	 กุมภาพันธ์ปีเดียวกัน	
โดยคุณพ่อเรอเน แปร์รอส (ต่อมาท่านเป็นพระ
สังฆราชปกครองมิสซังกรุงเทพฯ)	..	ซึ่งท่านแปร์รอส อยู่ 
กับคุณพ่อนิโคลาส ตั้งแต่เกิด ล้างบาป รับศีลกำาลัง 
และบวชเป็นพระสงฆ์..โดยเด็กชายชุนกิมมีศาสนนาม
นักบุญว่า	 “เบเนดิกโต” เด็กชายชุนกิมเข้าศึกษาที่
โรงเรียนประชาบาลของวัดนักบุญเปโตร	 เช่นเดียวกับ
เด็กๆ	ทุกคน	...	จากนั้นท่านก็เข้ารับการอบรมที่บ้านเณร 
เล็กบางช้าง	และบ้านเณรใหญ่ที่ปีนัง	...	เรื่องราวระหว่าง
อยู่ที่ปีนังเป็นเรื่องที่น่าสนใจ	 เราเห็นอุปนิสัยที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระยะ	ๆ	 ในปีแรก	ๆ	ที่อยู่ปีนังมี
รายงานจากผู้ใหญ่ของบ้านเณรว่า
 “ชุนกิมท�าให้ข้าพเจ้าไม่พอใจมาก ความ
ประพฤติภายนอกของเขาดีมาก แต่เขาเป็นคนอวดดี 
และข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาไม่มีการตัดสินที่ถูกต้อง วันหนึ่ง 
ด้วยความร้อนใจ ข้าพเจ้าเกรี้ยวกราดเขาด้วยความ
ฉุนเฉียว และบอกให้เขารู้ถึงข้อบกพร่อง 4 อย่างของ
เขา ข้าพเจ้ายังเสริมอีกว่า ถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงนิสัย 

เขาจะไม่ถึงศักดิ์สงฆ์เลยเขาสัญญากับข้าพเจ้าว่า จะ
ปรับปรุงตนเอง และขอร้องให้ข้าพเจ้าคอยตักเตือน 
ข้าพเจ้าหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลง”
 รายงานจากผู้ใหญ่ในปีต่อมา“ชุนกิมทำาได้ดี 
ยังค่อนข้างหัวดื้ออยู่บ้าง เขามีเจตนาดีไม่ถือตามความ
พอใจของตน และยังทำาตามคำาแนะนำาที่เราให้เขา” อีก
ปีต่อมาผู ้ใหญ่ของบ้านเณรกล่าวชมสามเณรชุนกิม 
อีกว่า“ชุนกิมปรับตัวดีขึ้น เขาเป็นคนศรัทธา เอาจริง 
เอาจังและไม่กลัวการทำางาน เป็นคนค่อนข้างมักน้อย” 
เร่ืองเหล่าน้ีคือชีวิตในบ้านอบรมของคุณพ่อนิโคลาส	
ที่ปรับ	 เปลี่ยนแปลง	 ชีวิตของท่านเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 
ในการเป็นสงฆ์ของพระคริสตเจ้า

2 เรื่องราวของคุณพ่อนิโคลาส ....บอกสอนพวกเรา
ทุกคนว่า
 “นักบุญก็มีอดีต” มีข้อบกพร่องตามประสา
ของมนุษย	์ ทุกคนมีอุปนิสัยที่แตกต่างกัน	 การยอมรับ
ทำาตามผู้ใหญ่สอนไม่ได้เป็นเรื่องน่าโง่เขลา	 หรือเป็น
ความพ่ายแพ	้ เพราะเรายอมทำาตามที่คนอื่นบอกให้ทำา	
แต่การยอมทำาตามเพราะมองเห็น“คุณค่า”ท่ีเหนือกว่า	
ในความนอบน้อมต่อพระเจ้าผ่านทางเสียงของผู้ใหญ่	
....
	 คำาสอนเรื่อง	 “นอบน้อม” นำาเราให้คิดถึงพระ
เยซูเจ้า	 พระองค์ทรงนอบน้อมพระบิดา	 ด้วยความรัก
อย่างสุดซึ้งจนยอมตายบนไม้กางเขน	 และเรื่องเหล่านี้
กลายเป็นที่มาของความรอดพ้นของมนุษยชาต	ิ เมื่อใด 
ท่ีเรานอบน้อมเช่ือฟัง	 กเ็ท่ากบัว่าเราได้ร่วมส่วนในแผนการ
กอบกูข้องพระเจ้า	 เราร่วมมอืกบัพระองค์ในการสร้างสรรค์
อาณาจักรสวรรค์ซึ่งจะนำาความสุข	 สันติ	 ความรัก
ท่ามกลางเรา 	...“นอบน้อม” ยังเป็นเครื่องมือที่ทำาให้
เปลีย่นแปลงชวีติอย่างค่อยเป็นค่อยไป	เพราะมเีป้าหมาย	
เพื่อพระเจ้า	 และความรอดพ้น	 ไม่เพียงเท่านั้นท่านยัง
คำานึงถึงความเป็น	“สงฆ์”	ในอนาคต	ที่ผูกติดชีวิตไว้กับ 
พระประสงค์ของพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข	 รักได้ทุกคน 
แม้ศัตรู	 .....“นอบน้อม” เครื่องมือแห่งการประกาศ
ข่าวด	ี...	ผู้คนเห็นความรัก	ความสามัคคี	สุภาพ	จริงใจ	
ไม่หยิ่งผยอง	 ลำาพองตน	 ก็เปลี่ยนแปลงและมองเห็น
แสงสว่างในตัวผู้ประกาศข่าวด	ี ...	 เพราะท่านตระหนัก
เสมอถึงภาระหน้าที	่และกระแสเรียกของท่าน	ผู้นำาสันต	ิ
ความรัก	และความรอดพ้นมาสู่ทุกคน

3 คุณพ่อนิโคลาส นักแพร่ธรรม
 แบบอย่างแห่งความรักของท่าน...	 ไม่มี
ความรักใดย่ิงใหญ่กว่าการที่บุคคลหนึ่งยินดีพลีชีวิต
เพื่อบุคคลที่ตนรัก ..	 บรรดาบุญราศ	ีบรรดานักบุญใน
สวรรค	์ และผู้ที่ยอมตายเพื่อยืนยันความรักต่อพระเจ้า	
และเพื่อนพี่น้อง	 แม้ไม่ได้รับการประกาศเป็นนักบุญ	
ท่านได้เป็นแบบอย่างเหล่านี้กับเราเสมอ	 ...	 บุญราศ	ี 
คุณพ่อนิโคลาส	 บุญเกิด	 ก็เช่นเดียวกัน	 วีรกรรมของ
ท่านที่เด่นที่สุดเป็นเรื่องของการให้อภัย และยกโทษ
(อภัย) ความผิดให้กับผู้ที่ปรักปรำาท่าน	 อันเป็นผล
มาจากความรักที่มีต่อพระเจ้า	 และเพื่อนพี่น้อง	 ...	 และ
นี่เป็นวีรกรรมขั้นนักบุญที่เราทุกคนนับถือ	ยอมรับ	และ
เป็นแบบอย่างให้เรา

4 เรื่องราวของคุณพ่อนิโคลาส ....บอกสอนพวกเรา
ทุกคนว่า
 พระสงฆ์ต้องใฝ่ใจในการอุทิศตนอธิษฐาน
ภาวนา และประกาศพระวาจา...	 ผู้คนต่างยนืยนัเรือ่งราว
อันเป็นคุณธรรมแห่งชีวิตสงฆ์ของท่าน	หากหลักในการ
ดำาเนินชีวิตสงฆ์เป็นเรื่องของการอุทิศตนภาวนา	 และ
ประกาศพระวาจา
	 ...	มีคนเล่าไว้ว่าคุณพ่อมีชีวิตการภาวนา	สวด
ภาวนาในวัดทุก	 ๆ	 วัน	 ตอนเย็น	 คุณพ่อใช้เวลานับ
ชั่วโมง	คุณพ่อสวดภาวนาอย่างสมำ่าเสมอ	กระตือรืือร้น
ต่องานแพร่ธรรม	 รำาพึงภาวนา	 สวดทำาวัตร	 ทำามิสซา	
เยี่ยมเยียนไม่แต่เฉพาะพวกคริสตังเท่านั้น	แต่ยังไปเยี่ยม 
ผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสตังด้วย
 คุณพ่อนิโคลาสกำาลัังสอนคำาสอนเราอยู่...	
แม้ว่าตัวท่านจากเราไปแสนนาน	 ร่วมใช้ชีวิตบนสวรรค์
กับพระบิดาเจ้าแล้ว	 แต่คุณพ่อกำาลังสอนเราอยู่	คุณพ่อ 
สอนคำาสอนเราด้วยแบบอย่างชีวิตที่ทิ้งไว้ให้เรา
ดำาเนินชีวิตตามจากท่าน ทำาให้เราได้เรียนรู้เรื่องราว
ความรักต่อพระเจ้า	 การให้อภัย	 ความสุขที่แท้จริงกลับ
อยู่ที่เรามีใจสงบ	รักและรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง
 คุณพ่อนิโคลาสกำาลังสอนคำาสอนเราอยู่	ชีวิต
ของท่านเป็นบทเรียนคำาสอนท่ียิ่งใหญ่ท่ีถูกจารึกลงใน
จิตใจของผู้ที่เชื่อถือ	และศรัทธาในคุณธรรมของท่าน	...	
แต่เราต้องไม่เพียงคิดถึงคุณพ่อนิโคลาสเท่านั้น	 เราต้อง
คิดถึงผู้ที่เป็นอุดมการณ์ในความกล้าหาญ	เสียสละ	และ
ให้ตนเองเป็นการสอนคำาสอนแก่เรา	 ..	 กค็อืพระเยซเูจ้า 
ผู้เป็นรูปแบบแห่งชีวิตผู้แพร่ธรรม	 ที่ยอมเสียสละความ
สุขของตนเพื่อมอบความสุขเหล่านั้นแก่เพื่อนพี่น้อง	 ผู้
ทำาตามพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอ	 ผู้เป็นองค์ความ
รัก	 ที่บรรดานักบุญทั้งหลายต่างก็นำาไปเลียนแบบ	 และ
ทำาให้ชีวิตของตนละม้ายคล้ายคลึงกับท่าน
 อย่าลืมทำาแบบฝึกหัดของคุณพ่อนิโคลาส 
ทุกวัน...	แบบฝึกหัดแห่งการละความเป็นตัวเอง	(Ego)	
เดินออกจากตนเอง	แล้วเข้าไปหาผู้อื่น	ส่งมอบความรัก	
รับใช้	ให้อภัย	กับเพื่อนพี่น้องอย่างต่อเนื่องในทุกวัน	...	
วันหนึ่งคุณพ่อนิโคลาสอาจจะเรียกสมุดการบ้านส่งพระ
เยซูเจ้าผู้เป็นอาจารย์ใหญ่	..	และถ้าสมุดมันว่างเปล่า	ใส
สะอาด	 ไม่มีร่องรอยการทำาการบ้านเลยล่ะก	็ อาจถูกตีก็
เป็นไปได	้5555.....	

	 ป.ล.	 ผมถามสามเณรที่ผมอยู่กับเขา	 ...	 ตั้ง
คำาถามว่า	 “ทำาไมบ้านเมืองเราต้องมีกฎหมาย	 และดู
เหมือนที่ไหนก็เต็มไปด้วยกฎเยอะแยะไปหมด...”	 ผม
จำาได้ว่าเขาตอบประมาณว่า	 “...เพื่อให้บ้านเมืองสงบ
สุข”	 ที่จริงก็ไม่ผิดอะไร	 แต่ถ้าทำาตามกฎที่กำาหนดให้
ทำาก็ดูเหมือนชีวิตไม่มีอิสรภาพท่ีจะเลือกเลย	 บอกกับ
พวกเขาเรื่อง	 “คุณค่า” ที่เรามีกฎมากมาย	 ไม่ใช่เพราะ
บีบบังคับเรา	 แต่เพราะจะได้เห็นคุณค่าของคนที่อยู่ด้วย 
...	 เห็นคุณค่า	 จะไม่ทำาร้ายคนอื่น	 จะไม่ทำาให้คนอื่น
เป็นทุกข	์ ...	 นี่เป็นความจริงแท้ที่สุด	 เมื่อเห็นใครมีค่า
ในสายตาของเรา	 นั่นหมายความว่าเราจะรักเขาอย่าง
ไม่มีเงื่อนไข	 ....	 ขอบุญราศีคุณพ่อท่านนี้ คุณพ่อ 
นิโคลาส ...แบบอย่างของการเห็นคุณค่าของเพื่อน
พี่น้อง เสนอวิงวอนพระเจ้าเพื่อเรา ให้เราเห็นคุณค่า
ของเพื่อนพี่น้องอย่างไม่มีเงื่อนไขเสมอ ....
 ช่วยวิงวอนเทอญ
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 15 ประจำาวันที่ 5-11 เมษายน 2015 หน้า 15

   วัดนักบุญยอแซฟ  

ตรอกจันทน์  กรุงเทพ- 

มหานคร	 ฉลองวัดและพิธี

โปรดศีลกำาลัง	 วันศุกร์ที	่ 1	

พฤษภาคม		เวลา	10.00	น. 

 วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนมาลี-ดงขี้นาค 

อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 28	

มีนาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา  เป็นประธาน	

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย  

อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 11	

เมษายน	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา เป็นประธาน		

 วัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง อ.หนองพอก 

จ.ร้อยเอ็ด	 ฉลองวัดวันจันทร์ที	่ 13	 เมษายน	 เวลา	

10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง อ.โนน-

คูณ จ.ศรีสะเกษ	ฉลองวัดวันเสาร์ที	่2	พฤษภาคม	เวลา	

10.00	น.

 วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทย-

เจริญ จ.ยโสธร	ฉลองวัดวันเสาร์ที	่2	พฤษภาคม	เวลา	

10.00	น. 

 วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบล-

ราชธานี ฉลองวัดวันที	่ 13	มิถุนายน	 เวลา	10.00	น.	

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน	

 วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ 

จ.ศรีสะเกษ	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 20	 มิถุนายน	 เวลา	

10.00	น.	

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที	่24	ตุลาคม	

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน		

 วัดแม่พระมหาการุณย์ หนองบก ฉลองวัด

วันเสาร์ที	่11	เมษายน		เวลา	10.00	น.

 วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร ฉลองวัดวันอังคาร

ที	่28	เมษายน		เวลา	10.30	น.	

 อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จ.สกล- 

นคร	 ถวายอาสนวิหารและฉลอง	 130	 ปีแห่งความเชืิ่อ 

ชุมชนท่าแร	่ วันเสาร์ที่	 2	 พฤษภาคม	 เวลา	 10.00	 น.	

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ 

เป็นประธาน		

 วัดนักบุญอันนา หนองแสง ฉลองวัดวันเสาร์

ที	่25	กรกฎาคม	เวลา	10.00	น.

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นคร- 

ราชสีมา	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่   28	   มีนาคม	   เวลา	 

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม ต.สวนผึ้ง 

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 10	

พฤษภาคม	เวลา	10.30	น.	วันรณรงค์เพ่ือกลุ่มชาติพันธ์ุ	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลเชียงใหม่

พบกับ
40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล

ในปีศักดิ์สิทธิ์
  มีนาคม  สังฆมณฑลเชียงใหม่
  เมษายน  สังฆมณฑลนครสวรรค์
  พฤษภาคม  สังฆมณฑลอุดรธานี
  มิถุนายน  สังฆมณฑล
  อุบลราชธานี
  กรกฎาคม  สังฆมณฑลจันทบุรี
  สิงหาคม  สังฆมณฑล   
  นครราชสีมา
  กันยายน  สังฆมณฑลราชบุรี
  ตุลาคม  สังฆมณฑล   
  สุราษฎร์ธานี
  พฤศจิกายน  อัครสังฆมณฑล
  ท่าแร่-หนองแสง
  ธันวาคม  อัครสังฆมณฑล
  กรุงเทพฯ

ตามติดด้วยการ “แบ่งปันจิตตารมณ์

ของคณะ กับภารกิจในสังคมไทย” 

โดยอธิการและอธิการิณีเจ้าคณะ 

โอกาสปีนักบวช
เดือนเมษายน 
-  คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล 
(ซิสเตอร์คามิลเลียน)
- คณะคามิลเลียน
-  คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ 

-  คณะสติกมาติน

กับรายการโทรทัศน์ 
Power of Love  “พลังรัก”

ทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 17.00-17.30 น.

ช่อง TNN 24

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน

 วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 13	 มิถุนายน	 เวลา	 10.30	 น. 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน	(งดจำาหน่ายสินค้า)  

 วัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร ท่าใหม่ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	25	เมษายน		เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	2	พฤษภาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน ดงแหลมโขด 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	16	พฤษภาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ ฉลองวัดวันเสาร์ที่	23	

พฤษภาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง	ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	6	มิถุนายน	เวลา	10.30	น.

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ.ชล- 

บุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	21 มิถุนายน	เวลา	10.30	น. 

 วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	27 

มิถุนายน	เวลา	10.30	น.

 

 

 วัดอัครเทวดาคาเบรียล จ.ปัตตานี ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	 28	 มีนาคม	 เวลา	 10.30	 น.	พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล	 เป็นประธาน	 (ติดต่อ 

คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้�า โทร. 08-1840-7884)

 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านสังคมพัฒนา 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 11	 เมษายน	 	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญโครเนลิอัส บ้านไผ่ศรีทอง หนองคาย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 18	 เมษายน	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร บ้านชัยพร 

บึงกาฬ	ฉลองวัดวันเสาร์ที่		2		พฤษภาคม	10.30	น.	

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดราชินีนิกรเทวดา บ้านโนนยางคำา บึงกาฬ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 9	 พฤษภาคม	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดพระศรีชุมพาบาล บ้านหนองไผ	่ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	30	พฤษภาคม	เวลา	10.30	น. พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

สังฆมณฑลจันทบุรี

ประธาน	 (ติดต่อคุณพ่อสุเทพ ภูผา โทร. 08-1012-

3192)

 วัดพระจิตเจ้า แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

ฉลองวัดและฉลอง	 25	 ปี	 ศูนย์พระจิตเจ้า	 วันเสาร์ที่	

23	พฤษภาคม	 เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์	เป็นประธาน	  
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] ชมรมกลุ่มเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (กลุ่ม 3) 

(Montfortian Associates) ขอแจ้งการเข้าเงียบ 

ประจำาปี	 2015	 ที่บ้านเข้าเงียบภราดาบนดอยสุเทพ

เชียงใหม่	 รถออกจากบ้านอธิการใหญ่ซอยทองหล่อ	

วันพฤหัสบดีที่	 2	 เมษายน	 เข้าเงียบ	 3-4	 กลับวันที ่

5	 เมษายน	2015	ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมในการ

เข้าเงียบดังกล่าว	 แจ้งความจำานงได้ที่คุณคมทวน  

ยันเจริญ โทร.	 09-7398-4566	 คุณอนุสรณ์ อา-

นามนารถ	08-1627-8813	คุณเหมาช ราชคำา	08-

4143-7423

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	 แบ่งปันพระวาจา	 วันเสาร์ที	่ 11 

เมษายน	/	9	พฤษภาคม	เวลา	08.30-10.30	น.	ร่วม

พิธีบูชาขอบพระคุณ	 เวลา	 11.00	 น.	 ขอเชิญผู้สูงอายุ 

ร่วมมิสซา	 ที่วัดพระมหาไถ่	 ซ.ร่วมฤดี	 ถ.วิทยุ	

กรุงเทพมหานคร	 คุณสงวน โทร.	 08-1908-4766	

คุณเปรม โทร.	08-4008-8789 

]คณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย มีความยินดี 

ขอเชิญท่านร่วมขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชา

ขอบพระคุณ	

	 โอกาสฉลองครบ	50	ปี	การบวชเป็นพระสงฆ ์

ของคุณพ่อลอเรนซ์ ชาย ขันทะโฮม, C.Ss.R. 

คุณพ่อโจเซฟ ไมเออร์, C.Ss.R.

	 และฉลองครบ	 25	 ปี	 ชีวิตการถวายตัวเป็น

นักบวชของคุณพ่อมาระโก จักรายุทธ ปาละลี,  

C.Ss.R. คุณพ่อเปโตร เทียนชัย เกษสุรินทร์, 

C.Ss.R. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. 

ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี	 เป็นประธานในพิธี	 

วันจันทร์ที	่ 6	 เมษายน	2015	 เวลา	17.00	น.	ที่วัด 

พระมหาไถ	่กรุงเทพฯ	

] ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก เชิญร่วมงานประชุม

ระดับเอเชีย	 “กระแสเรียกธุรกิจสู่การประกาศข่าวดี

แบบใหม่”	(Cure	Our	World:	Asian	Conference	

on	Vocation	of	the	Business	Leaders	on	New	

Evangelization)	 วันที	่ 9-11	 เมษายน	 2015	 ที่ 

โรงแรมอโนมา	ราชดำาริ	บัตรราคา	6,000	บาท	(ตลอด

การประชุม	 3	 วัน	 ไม่รวมที่พัก)	 ติดตามรายละเอียด

จาก	www.cureourworld.com

] ขอเชิญร่วมฉลองพระเมตตา สังฆมณฑลราชบุรี 

ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด	 บางนกแขวก	 จ.สมุทร- 

สงคราม	 วันอาทิตย์ที่	 12	 เมษายน	 2015	 เวลา	 

09.00	 น.	คุณพ่อไพยง มนิราช อุปสังฆราช	 เป็น

ประธาน	หลังพิธีมิสซาเชิญร่วมแห่พระเมตตาและสวด 

สายประคำาพระเมตตา	 สวด	 7	 สาย	 7	 ฐาน	 พร้อม 

รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก ตารางเวลาสำาหรับ	 Lectio	Divina	

ของปี	 2015	 วันเสาร์ที่	 18	 เมษายน	 /	 วันจันทร์

ที	่ 4	 พฤษภาคม	 /	 วันพฤหัสบดีที	่ 4	 มิถุนายน	 ที่

โรงแรม	 Grand	 Lord	 ถนนศรีนครินทร	์ /	 วัน

พฤหัสบดีที	่ 2	 กรกฎาคม	 /	 วันเสาร์ที	่ 1	 สิงหาคม	 /	

เดือนกันยายน	 เข้าเงียบ	 Lectio	 ที่ศูนย์คามิลเลียน	

ลาดกระบัง  เย็นวันพฤหัสบดีที	่ 10	 -	 เที่ยงวัน

อาทิตย์ที	่ 13  	 /	 วันศุกร์ที	่ 9	ตุลาคม	 /	 วันเสาร์ที	่ 7	

พฤศจิกายน	 /	 วันเสาร์ที	่ 12	 ธันวาคม	 สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585	

] ขอเชิญร่วมแสวงบุญ	 Lectio	 Divina	 บนเส้นทาง 

การเผยแผ่พระวรสารของนักบุญเปาโล	ณ	สาธารณรัฐ

ตุรก	ีและกรีซ	ระหว่างวันที	่6-22	พฤษภาคม	2015	

(17	 วัน)	 โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดา- 

รุณศีล	 ติดต่อทีคุ่ณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร.	 08-

4105-8585	(รับจำานวนจำากัด)

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ	จะจัดโครงการอบรมพระคัมภีร์สำาหรับคริสต-

ชน	ครูคำาสอน	ผู้นำาบีอีซี	และผู้สนใจ	หัวข้อ “ความรู้ 

พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล” ทุกวันเสาร์ 

ที่	6	มิถุนายน	-	วันเสาร์ที	่4	กรกฎาคม	2015			เวลา	

08.30-12.00	 น.	 ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม 

ระดับชาต	ิ สามพราน	 โดยคุณพ่อบัญชา อภิชาติ- 

วรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ	์ 	 เป็นวิทยากร	 สนใจ

ติดต่อได้ที่คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ หรืออาจารย์ 

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนกพระคัมภีร	์ ฝ่ายบุคลา- 

ภิบาล	2/4	หมู่	6	เพชรเกษม	ต.ท่าข้าม	อ.สามพราน	

จ.นครปฐม	73110	โทรศัพท	์0-2429-0124	ถึง	33 

E-mail	 :	 thaibible@hotmail.com ค่าลงทะเบียน	

(จำานวน	 5	 ครั้ง)	   100	 บาท (เป็นค่าอาหารว่างและ

อาหารเที่ยง)

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร	์ เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม	่ วัดพระมหาไถ่	บริเวณที่จอดรถ 

ชั้น	 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 

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

คุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com,	 08-

9117-9100

]  ฉลองบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา วันเสาร์ที	่13	 

มิถุนายน	2015	เวลา	10.30	น.	

] คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม 

แผนกคริสตศาสนธรรม เปิด “ศูนย์หนังสือคำาสอน 

และอุปกรณ์การสอนคำาสอน ที่ศูนย์อบรมคริสต- 

ศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน” ติดต่อโทร.	

0-2429-0443	 โทรสาร	 0-2429-0239	 E-mail	 :	

nccthailand@gmail.com

] มูลนิธิเซนต์มาร์ติน (ในนามวัดพระแม่มหา- 

การุณย์) รับสมัครพนักงาน	 ผู้สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล 

ที่สำานักงานมูลนิธิเซนต์มาร์ติน	 โทร.	 0-2583-5924	

โทรสาร	0-2961-5878 

ที่นี่มีนัด
คือผู้แทนองค์พระคริสต์

kคณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย  มี

ความยินดีขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวชเป็น 

พระสงฆ์ของสังฆานุกรกูอีโด บำารุง ซื่อแสนงาม, 

C.Ss.R. สังฆานุกรมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์, 

C.Ss.R. สังฆานุกรยอแซฟ ภฤศ ทิพย์ทอง, 

C.Ss.R. สังฆานุกรดอมินิก เหงียน บา ว๊อง, 

C.Ss.R. สังฆานุกรโทมัส ฮา ตรอง ต่วน, C.Ss.R.

และพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของโนวิสยอแซฟ ธน-

พงษ์ สว่างธรรมกุล โนวิสยากอบ พีรภัทร วิจิตร- 

วงศ์  โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, 

C.Ss.R. เป็นประธานในพิธี	วันเสาร์ที่	16	พฤษภาคม	

2015	 เวลา	10.00	น.	ที่วัดนักบุญโทมัส	อไควนัส	

มีนบุรี

k สังฆมณฑลอุบลราชธานี  มีความยินดี 

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของ 

สังฆานุกรอันดรูว์ อาทิตย์  นิยมธรรม โดยพระ

สังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. เป็น

ประธานในพิธ	ีวันเสาร์ที่	9	พฤษภาคม	2015	เวลา	

10.00	น.	ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมล	อุบลราชธานี

สักการสถานบุญราศีนิโคลาส   
	 ขอเชิญร่วมมิสซาเทิดเกียรติบุญราศี	 นิโคลาส 

	บุญเกิด	กฤษบำารุง  วันเสาร์ที่ 11 เมษายน  ค.ศ.

2015 เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ  

โดยคุณพ่อวีระศักดิ์  สุภาเพิ่ม คณะวินเซนเชียน 

เป็นประธาน

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อกองบรรณาธิการ

ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์

วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน

ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

E-mail : udomsarn@cbct.net

udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

โทรสาร 0-2681-5401
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วัดพระจิตเจ้า แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ฉลองวัดและฉลอง 25 ปี ศูนย์พระจิตเจ้า 
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2015 เวลา 10.00 น.

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

สอบถามคุณสุทิวัส โทร. 0-5365-6485 / คุณจารุวรรณ โทร. 08-7181-5174
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 “กรอบอารมณ์ของคนบางกอก” หนังสือเล่มบาง ๆ  ที่อ่านสนุก ผลงาน 

ของผาด พสิกรณ์ ผมเจอตัวเองและผู้คนรอบข้างในงานเขียนของเขา ที่สำาคัญ

ผมเจอเรื่องบางเรื่องที่บางทีเราก็ไม่ทันสังเกต หรือผ่านเลยไปอย่างน่าเสียดาย 

อาทิ เรื่องมุม Auther’ Wing ในโรงแรมโอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง แถว 

บ้านพักที่ผมอยู่ และทางสื่อมวลชนคาทอลิกฯ เองก็ไปจัดกิจกรรมออกบ่อย  

มุมนี้เป็นมุมที่สร้างและตั้งชื่อขึ้นมาสำาหรับนักเขียน ผมผ่านมุมนี้บ่อยพอควร  

คำาอธิบายเพ่ิมเติมท่ีได้จากหนังสือเล่มน้ีคือ โรงแรมแบบน้ีเป็นโรงแรมท่ีให้เกียรติ

นักเขียน ผมจึงไม่แปลกใจว่า มันอาจจะมีความเชื่อมโยงก็เป็นได้ที่เราประกาศ

รางวัลซีไรท์สำาหรับนักเขียนดีเด่นเอเชียกันที่นี่ เรื่องทุกเรื่องล้วนมีที่มาที่ไปและ

เชื่อมโยงสู่กัน ไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อม

 เมื่อวันงานครบ 50 ปีบ้านเณรเล็กยอแซฟ ในวันที่ 19 มีนาคม  

ที่ผ่านมา  ก่อนวันงานผมขับรถเข้ามาดูบรรยากาศ แม้โรงเรียน และอาณาจักร

รอบด้านจะดูเปลี่ยนไปมาก แต่บ้านเณรก็ยังคงมีลักษณะเดิม ๆ ไม่น่าเชื่อว่า

บ้านเก่า ๆ หลังนี้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเป็นอันดับต้น ๆ ของพระศาสนจักร  

เราเรียกบ้านเณรว่า หัวใจมิสซัง 

 บ้านเณรยอแซฟสอนสิ่งแรกให้กับผมคือ การปรับตัว การปรับตัว 

ในบางอย่างที่ดีขึ้นกว่าความเป็นอยู่ที่บ้าน บางอย่างที่แย่กว่า การเรียนรู้จัก

เพ่ือนใหม่ ท้ังรุ่นพ่ี และรุ่นเพ่ือน การท่ีต้องอยู่ในกรอบระเบียบ จะนอน จะกิน  

จะเล่น จะทำาอะไรต้องเป็นเวลา อะไรทำาได้ อะไรต้องขออนุญาต อะไรคือ

มารยาทสังคม การรู้จักแบ่งปัน การถือเงียบ การไม่เก็บเงินไว้กับตัว และในที่สุด

เมื่อพร้อมการปรับตัวก็มากขึ้นไปอีก เราต้องไปที่โรงเรียน ที่นั่นเราจะเจอเพื่อน 

ที่เราเรียกว่าเด็กนอก เด็กหอ เจอรุ่นน้อง รุ่นพี่ เจอเจ้าหน้าที่ การปลูกฝัง 

เรื่องคุณภาพชีวิตในทุกด้าน มาตรฐานการเรียน กิจกรรม กีฬา ดนตรี การเป็น

ผู้นำา ฯลฯ ไม่เคยมีวินาทีใดที่บ้านเณรไม่สอนเรา

 เมื่อผ่านด่านการปรับตัวได้ บ้านเณรเริ่มสอนสิ่งต่อไปให้กับเราคือ การ 

เรียนรู้ เมื่อเราตั้งหลักได้ทุกอย่างในบ้านเณรคือการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่จะอ่าน 

หนังสือมากมายในห้องสมุด เขียนหนังสือ ทำาหน้าที่ต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียน การเล่นกีฬา ที่เราทั้งชอบและไม่ชอบ บางเรื่องเล่นเพื่อคนอื่น บาง

ประเภทเล่นเพื่อตัวเรา การฝึกดนตรีกับรุ่นพี่ จะเล่นเครื่องดนตรีแบบไหน 

เครื่องสาย เครื่องเคาะ วงดนตรี หรือวงดุริยางค์ การดูภาพยนตร์กลางแปลง 

ภาพยนตร์ที่รุ่นพี่ หรือบรรดาคุณพ่อจัดหามา ความศรัทธาความเชื่อ กิจศรัทธา 

การเข้าเงียบ การเดินทางไปรู้จักวัดต่าง ๆ ในโอกาสฉลองวัด การเรียนรู้ตลอด 

6-7 ปี เพื่อสร้างความพร้อมให้กับเรา และในที่สุดก็ถ่ายทอดความรู้นั้น ในวันที่ 

เราได้ชื่อว่าพวกมาสเตอร์ หรือครูเณร ในที่สุดเมื่อเราพร้อมก้าวต่อไปก็คือ 

บ้านเณรกลาง 

 จากการปรับตัว สู่การเรียนรู้รอบด้าน ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงความ

เป็นผู้ใหญ่ ที่ต้องรู้จักแยกแยะและตัดสินใจ ในระหว่างทางที่เพื่อนบางคนของ

เรา เปล่ียนกระแสเรียก พวกเขาเหล่าน้ันก็ไปเป็นคนดีของสังคม ตามกระแสเรียก

ของตน รับใช้พระศาสนจักรโดยมีความรู้และความพร้อม ส่วนพวกเราที่ก้าว

เดินต่อไป ในกระแสเรียกของการเป็นพระสงฆ์ และเมื่อเส้นทางพาเราย้อน 

คืนมาสู่จุดตั้งต้น พวกเราศิษย์บ้านเณรเล็กยอแซฟ คงไม่รู้สึกมากไปกว่า พวก

เราล้วนเป็นลูกช่างไม้ ที่นำาไม้ติดตัวมาด้วย และพร้อมที่จะเสกสรรปั้นแต่ง

ตามใจของช่างใหญ่ บางคนจึงเป็นไม้งามบนพระแท่นบูชา แต่บางคนก็ไม่ใช่ 

ไม้ล้มและไร้คุณค่า พวกเขาก็เป็นดังไม้ประดับสวน ตู้ เตียง โต๊ะ หรืองานไม้ใดๆ 

ที่ยังประโยชน์ให้กับบ้านหลังใหญ่เรือนนั้น คือบ้านแห่งความรักของพระเป็นเจ้า 

 ผมชอบที่บ้านเณรสร้างให้เรากินง่าย อยู่ง่าย แม้คนอื่นอาจจะมองว่า

ไม่ใช่ แต่เราทราบดี ก่อนเขียนบทความนี้ ผมอยู่ที่สังฆมณฑลจันทบุรี 2 วัน

ยอแซฟ  50  ปี ช่างไม้ผู้เปิดหน้าต่าง
แห่งความรัก

แรกอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว ที่นั่นหน่วยงานสังคมของสังฆมณฑลจันทบุรีตั้งอยู ่

เรียกว่างานสังคมก็มักตามมาด้วยความยากลำาบาก ห้องพักที่ไม่มีเครื่องอำานวย

ความสะดวกครบครัน น้ำาที่มีหินปูนถ้าไม่ชินหรือแพ้คงคันคะเยอ เสียงแมลง

กลางคืน และตัวแมลงเอง อาหารที่รสชาติไม่คุ้นลิ้น ทีวีที่เปิดมาเจอสถานี 

ต่างชาติมากขึ้น เช่น รายการทีวีจากประเทศเพื่อนบ้าน ลาว และเขมร แต่พอ 

2 วันหลัง วิถีชีวิตกลับเปลี่ยนไป เป็นบ้านพักที่พร้อมของอาสนวิหาร วัดวา 

ที่สวยมีเสน่ห์เรียกคนมาแสวงบุญ หรือมาเที่ยวชมไม่ขาดสาย ส่วนตัวผมชอบ

วิถีชุมชนริมน้ำาจันทบูร ที่ข้ามสะพานนิรมล ออกไปทางด้านหน้าของวัด และ

ตบท้ายด้วยการไปพักที่รีสอร์ทของคาทอลิกแถวหาดเจ้าหลาว เรียกได้ว่า 3-4 

วันนี้เราเจอมาหมดทุกรูปแบบ กันดารแร้นแค้น มั่งมีสมบูรณ์ เก่าแก่มีคลาส  

หรือธรรมชาติร่มร่ืน ผมชอบท่ีโลกมีหลากหลายให้เราพบเจอ แต่ในขณะเดียวกัน 

ก็ค่อย ๆ คลี่มุมต่าง ๆ ให้เราได้เรียนรู้ และมันเคยจบสิ้น

 ก่อนกลับจากสังฆมณฑลจันทบุรี เซอร์แบร์นาร์ดิน แห่งอารามคาร์เมไลท์ 

จันทบุรี ฝากหนังสือมาให้อ่านอีกเล่มหนึ่ง เป็นบทรำาพึงทุกวันตลอดปี ของ 

Sarah Young ชื่อหนังสือว่า Jesus Calling (พระเยซูกำาลังเรียกคุณ แถมมี 

คำาสร้อยเป็นภาษาอังกฤษ ความสุขสันติในขณะปัจจุบันของคุณ Enjoying 

Peace in His Presence)   ทุก ๆ วันจึงเป็นการฟังว่า พระเป็นเจ้าต้องการ 

จะบอกอะไรกับเราในปัจจุบันขณะ แต่ทุกขณะหนึ่งคือเราต้องพร้อมเปิดใจรับ 

ทุกสถานการณ์ และสองคือเราเชื่อใจได้แน่เลยว่า เมื่อเปิดใจกันขนาดนี้แล้ว 

พระองค์นำาสันติสุขมาให้แน่ ๆ 

 ร่วมยินดีกับ 50 ปีของบ้านเณรยอแซฟ สามพราน ซึ่งเราบอกไม่ได้ว่า

ใครสร้างใครบ้าง ใครสำาคัญกว่ากันในวันเวลาที่ผ่านมา แต่เราคงบอกได้ว่า คง

ไม่มีลูกช่างไม้คนไหนไม่รู้สึกผูกพันกับบ้านเล็ก ๆ หลังนี้ มันอาจจะเป็นคำาพูด 

ที่ฟังดูเฉยๆ และเชยสิ้นดี   แม้ฟังกันมาบ่อยแล้ว แต่ผมเองก็อยากจะพูดอีก

สักครั้ง ถ้าไม่มีบ้านเณรเล็กยอแซฟ สามพราน คงไม่มีผมในแบบที่เป็นได ้

ในปัจจุบัน เราพร้อมจะปรับตัว เรียนรู้และฟังเสียงพระที่ตรัสกับเราจะทางใด

ก็ตาม เพื่อสร้างสันติสุขสู่ปัจจุบันขณะ ทั้งต่อตัวเราเอง และทุกคนที่พบเห็น 

และร่วมงานกับเรา มีบางครั้งที่ตัดสินใจถูก ตัดสินใจผิดก็บ่อย แต่ไม่เคยคิดที่จะ

หยุดเดิน และแสวงหาต่อไป

 ผมหยิบหนังสือ “กรอบอารมณ์ของคนบางกอก” ขึ้นมาเปิดอ่านอีกครั้ง 

ไล่สายตาไปยังตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ “หน้าต่างของความรัก” น่าสนใจ 

ตกลงแล้วหน้าต่างบานนี้ใครเป็นเจ้าของ ผมหรือใครกำาลังเปิดหน้าต่างของ

ความรักนี้รอต้อนรับอาคันตุกะแปลกหน้า หรือคนผ่านทางที่เคยคุ้นกัน

บรรณาธิการบริหาร
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“ประชุม” พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 1/2015 ผู้เข้าร่วมจาก 7 สังฆมณฑล 4 คณะนักบวชหญิง เมื่อ 

วันที่ 3 มีนาคม 2015 ที่ประชุมชั้น 5 ฝ่ายสังคม อาคารเซนต์โธมัส

“ฉลองวัด” พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี 

บูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เมื่อ 

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2015 ปัจจุบันคุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน เป็นเจ้าอาวาส

“งานผู้สูงอายุ” คุณพ่อกำาจัด เสาะก่าน เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุตัวอย่างระดับสังฆมณฑลอุดรธานี เมื่อวัน

ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2015 ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

“สัมมนา” คุณพ่อพิพัฒน์  รุ่งเรืองกนกกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพระสังฆราช 

คาทอลิกแห่งประเทศไทย ฝ่ายบุคลากร  จัดพักผ่อนร่วมกันของบุคลากร ที่ี 

หาดหฤทัย จ.ชะอำา จ.เพชรบุรี  ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2015 ผู้เข้าร่วม

ประมาณ 45 คน 
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