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อุบลฯ บวชพระสงฆ์ใหม่

(อ่านต่อหน้า 4)

(อ่านต่อหน้า 4)

สังฆมณฑลอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมพิธี

บูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ของ

สังฆานุกรอันดูรว์ อาทิตย์ นิยมธรรม 

ในวันเสาร์ที่  9 พฤษภาคม 2015 เวลา 

10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมล

อุบลฯ โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง  

ไชยรา เป็นประธาน

 สังฆานุกรอันดรูว์ อาทิตย์ นิยม- 

ธรรม เกิดวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1982 

(พ.ศ. 2525)

กิจกรรมแสวงบุญของกลุ่มนักศึกษาคาทอลิกไทย

ในโรม ประจ�าปี 2015
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2015  กลุ่มนักศึกษาคาทอลิกไทย 

ในโรมได้จัดกิจกรรมแสวงบุญร่วมกับพี่น้องคนไทยในโรมและคณะ 

ซิสเตอร์อุร์สุลินจากทั่วโลกที่มาสัมมนาที่กรุงโรม (อ่านต่อหน้า 7)

สัมมนาเตรียมค่ายค�าสอนเชียงใหม่ 2015
ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2015 ศูนย์คำาสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

จัดสัมมนาเตรียมค่ายคำาสอน ครั้งที่ 5 (อ่านต่อหน้า 4)

เยาวชนเชียงใหม่
ภาวนาเทเซ่

เพื่อประเทศซีเรีย
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2015 แผนก

เยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่
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จิตตารมณ์ของคณะ กับภารกิจในสังคมไทยร่วมบันทึกประวัติศาสตร์: สมัชชาใหญ่
พระศาสนจักรไทย 2015  

คุณแม่เชลียง เวชยันต์

มหาธิการิณีคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เป็นคณะนักบวช

พื้นเมืองในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1900 โดยคุณพ่อ 

อาลอยส์ อัลฟองส์ ด็อนต์ พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ซึ่ง

ขณะนั้นคุณพ่อดำารงตำาแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

 พระพรพิเศษคือ เพื่อเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์ในงานแพร่ธรรมด้านต่างๆ

ของวัด และงานอื่นๆ ของสังฆมณฑลด้วยจิตตารมณ์พระหฤทัยฯ

 จิตตารมณ์ของคณะคือ รัก สุภาพ ใจอ่อนน้อม พร้อมน้อมรับทุกสิ่ง

เป็นพลีบูชา เพื่อความรอดของมนุษย์ 

 ภารกิจหลักของคณะมี 4 ด้าน ซึ่งถือว่าได้มีส่วนช่วยในการพัฒนา

สังคมไทยเป็นอย่างมาก

 1. ภารกิจด้านการศึกษา คณะได้จัดการศึกษาสำาหรับเด็กและเยาวชน 

ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต้ังแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โดยจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ท้ังครบ

ตามหลักศาสนาคริสต์ ดังนั้นโรงเรียนที่ซิสเตอร์พระหฤทัยฯ บริหารงานจะมุ่ง

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนเป็นหลัก สำาหรับภารกิจด้านการศึกษาน้ี 

ซิสเตอร์ส่วนใหญ่จะทำาหน้าท่ีเป็นผู้บริหารในโรงเรียนท่ีเราเรียกกันว่าโรงเรียน

ของวัด/โบสถ์ หรือโรงเรียนในสังกัดของสังฆมณฑล แต่คณะเองนั้น มี

โรงเรียนที่เป็นของคณะพระหฤทัยฯ จำานวน 4 โรงเรียนด้วยกันคือ 1. โรงเรียน

พระหฤทัยคอนแวนต์ 2. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 3. โรงเรียนพระหฤทัย

พัฒนเวศม์ 4. โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 5. โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 

 2. ภารกิจด้านการอภิบาลและประกาศข่าวดี เนื่องจากคณะพระ

หฤทัยฯ เป็นคณะนักบวช ดังนั้น หน้าที่หลักของนักบวชคือการสอนศาสนา 

สอนคุณธรรม จริยธรรม และดูแลอภิบาลทางด้านจิตวิญญาณ ดังนั้นซิสเตอร์

ของเราทุกคนมีหน้าท่ีในการสอนศาสนา เป็นต้นการสอนคำาสอนให้กับผู้ท่ีนับถือ

ศาสนาคริสต์ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และผู้ที่สนใจในศาสนาคริสต์ด้วย โดยจะทำา 

การสอนในโรงเรียนหรือสอนนอกระบบ ซ่ึงข้ึนกับบริบทของแต่ละสถานท่ี ขณะ

เดียวกัน ซิสเตอร์ยังได้ทำาการสอนคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบรรดาเด็กและ

ผู้ใหญ่ที่นับถือศาสนาอื่นๆ ด้วย พร้อมทั้งส่งเสริมให้พวกเขาได้ปฏิบัติตาม

หลักศาสนาของตนและเปิดโอกาสให้เรียนรู้หลักธรรมของแต่ละศาสนา

 3. ภารกิจด้านสังคมพัฒนา จะกระทำาควบคู่ไปกับภารกิจอื่นๆ โดย

มุ่งส่งเสริมศักด์ิศรีและพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ตามพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก คนยากจนหรือคนด้อยโอกาสในสังคม 

 4. ภารกิจด้านแม่บ้าน ช่วยเหลือทั้งวัดและชุมชนที่สมาชิกได้ทำางาน

สังกัดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการ ด้านศาสนพิธีกรรม การให้บริการเอ้ือเฟ้ือ

สถานที่กับภาครัฐและเอกชน

 อย่างไรก็ตาม คณะพระหฤทัยฯ ได้กระทำาภารกิจในด้านต่างๆ ด้วย

ความรัก สุภาพ อ่อนน้อมตามจิตตารมณ์พระหฤทัยฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวาย

เกียรติแด่พระเจ้าและเพ่ือให้พระนามของพระองค์ได้เป็นที่รู้จักและเพื่อความ

รอดของเพื่อนมนุษย ์  

1. บรรดาพระสังฆราชคาทอลิกในประเทศไทยได้ไตร่ตรองสภาพความเป็นจริง
ของพระศาสนจักรในประเทศไทย ที่ต้องเป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดีของพระ 
คริสตเจ้าต่อสังคมไทยร่วมสมัยซ่ึงเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเล็งเห็นความจำาเป็น 
ที่ต้องฟื้นฟูความเชื่อในการพบปะกับพระบุคคลของพระคริสตเจ้า ทั้งในระดับ
ส่วนตัวและในระดับส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนวัด เพื่อพัฒนาความเชื่อ 
ให้บรรลุวุฒิภาวะ ในการเป็นคริสตชนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อสานต่อพันธกิจ 
การประกาศข่าวดีใหม่ ตามที่พระศาสนจักรสากลได้ท้าทายในพระสมณสาส์น
เตือนใจ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Gaudium) จึงได้
มีความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2011 ที่จะให้มีการ
จัดประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่หนึ่ง (The First Plenary Council) ในปี ค.ศ. 
2015 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางในการตอบสนอง
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความ
เชื่อของประชากรของพระเจ้าอย่างรุนแรง เพื่อมุ่งให้การประกาศข่าวดีใหม่เป็น
พลังแห่งแสงสว่างส่องโลกปัจจุบัน เพ่ือให้พระศาสนจักรโดยอาศัยพระหรรษทาน 
ของพระจิตเจ้าและตามพระฉบับของพระคริสตเจ้า จะได้เป็นหนทาง ความจริง 
ชีวิต ในท่ามกลางกระแสโลกที่กำาลังท้าทายชนทุกระดับชั้นและวัฒนธรรมใน
ประเทศไทย
 2. “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” เป็นหัวข้อของ
การประชุมสมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015 โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ช่วง คือ
สมัชชาระดับแขวง (Metropolitan) สองแขวงในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2014 
และการประชุมสมัชชาใหญ่ร่วมกันในเดือนเมษายน ค.ศ. 2015 ทั้งนี้โดยมี 
“เอกสารเพ่ือการไตร่ตรอง” (Lineamenta) นำาเสนอสภาพความเป็นจริงในสังคม 
ให้แนวทางคำาสอนของพระศาสนจักร ข้อคิดและประเด็นคำาถามเสนอให้กับสมาชิก 
ของพระศาสนจักรในประเทศไทย เพ่ือให้เกิดการไตร่ตรอง การภาวนาและร่วมกัน
ตอบคำาถามในหัวข้อของสมัชชาฯ คือ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี
ใหม่” ดังนั้น คำาตอบและข้อเสนอแนะจำานวนมากผนวกกับการศึกษาคำาสอน
ต่างๆ ของพระศาสนจักรท่ีเก่ียวข้อง นำามาทำายกร่างเป็นเอกสารประกอบการประชุม
สมัชชาระดับแขวง (Instrumentum Laboris) 
 “เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาฯ” (Instrumentum Laboris) 
มีเนื้อหา 4 บท คือ บทที่ 1 “พระเยซูคริสตเจ้า” บ่อเกิดและจุดสูงสุด 
(Source and Summit) ของความเชื่อและคุณค่าแท้จริงในชีวิตและพันธกิจ 
ของคริสตชนคาทอลิกไทย บทที่ 2 “ความเชื่อในพระคริสตเจ้า” คือ “การพบปะ 
และมีประสบการณ์กับพระคริสตเจ้า จนกระทั่งนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ 
เป็นเหมือนพระคริสตเจ้า เป็นจิตหน่ึงใจเดียวกัน (Spirituality of Communion) 
เพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้าปรากฏชัด (Thy Kingdom come) บทที่ 3 
บัดนี้ถึงเวลา “การประกาศข่าวดีใหม่” ในสังคมไทย บทที่ 4 ความจำาเป็นที่
ต้องการสร้างสรรค์แนวคิดและวิธีการเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่
 3. คำาตอบและข้อเสนอต่างๆ ที่ได้จากการประชุมสมัชชาทั้งสองแขวง 
ได้รับการรวบรวม สังเคราะห์ เรียบเรียงมาเป็นเอกสารประกอบการประชุม
สมัชชาใหญ่ Relatio ante disceptationem ฉบับนี้ เพื่อใช้ในการประชุม 
สมัชชาใหญ่ในระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน ค.ศ. 2015 ตามที่ข้อกฎหมาย
พระศาสนจักรกำาหนด ผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ ทุกคนมีหน้าที่ศึกษา “เอกสาร
ประกอบการประชุมสมัชชาใหญ่ (Relatio ante disceptationem) ฉบับน้ีล่วงหน้า
อย่างละเอียด เพื่อไตร่ตรองและเข้าถึงแก่นของเนื้อหา ทำาความเข้าใจประเด็น
ต่างๆ ที่มีอยู่ในเอกสารนี้อย่างครบถ้วนพร้อมกับเตรียมข้อสังเกตและข้อเสนอ
ไว้ล่วงหน้า เพื่อนำามาปรึกษาหารือในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ต่อไป
 อน่ึง ขอให้สมาชิกผู้เข้าร่วมสมัชชาทุกท่านคำานึงถึงความดีส่วนรวมของ 
พระศาสนจักรเป็นสำาคัญ เพราะเหตุว่าข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนจักร
ไทยโดยรวมก็จะได้รับการพิจารณาให้บรรจุอยู่ในกฤษฎีกา ขณะเดียวกันข้อเสนอ 
เชิงวิธีการบางส่วนที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะของท้องถิ่นน้ันก็จะ
นำาไปบรรจุในแผนปฏิบัติการของแต่ละสังฆมณฑลต่อไป

ตอนที่ 2 ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ 
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อุบลฯ (ต่อจากหน้า 2)

สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู จ.อำานาจเจริญ  

มีพี่น้อง 3 คน เป็นบุตรคนที่ 3 บิดาชื่อยอห์น บัปติสต์ 

ฉวี นิยมธรรม มารดาชื่ออันนา อมร นิยมธรรม

ชีวิตกระแสเรียก

 เข้าเป็นเณรเล็ก และเณรใหญ่ คณะเบธาราม  

อ.สามพราน จ.นครปฐม

 ศึกษาภาษาอังกฤษ และเข้าเป็นโนวิส ที่ประเทศ 

อินเดีย 2 ปี  

 ย้ายเข้าสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี เดือน 

พฤษภาคม ค.ศ. 2013 

 ช่วยงานอภิบาลท่ีวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนอง- 

ทามน้อย จ.ศรีสะเกษ

 ช่วยงานอภิบาลท่ีวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู  

จ.อำานาจเจริญ 

 ปัจจุบันช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระประจักษ์

เมืองลูร์ด บ้านเหล่า จ.ยโสธร 

 บวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ.

2014 ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย   อ.กัน- 

ทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง  

ไชยรา

 คติพจน์ “ข้าพเจ้ามอบจิตใจของข้าพเจ้าไว้ใน

พระหัตถ์ของพระองค์” (ลก 23:46)

จัดสวดภาวนาเทเซ่ ที่ลานอนุบาล โรงเรียนพระหฤทัย

เชียงใหม่ โดยบราเดอร์ Andreas Krautsieder จาก

เทเซ่ ประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้นำาการภาวนาและได้รับ

เกียรติจากพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ บรรดาพระสงฆ์ 

ซิสเตอร์ บราเดอร์ เยาวชนคาทอลิกในเขตเชียงใหม่ 

และผู้นำาอนุชนจากคริสตจักรภาคที่ 1 จำานวน 250 

คน ร่วมภาวนาด้วยกัน ก่อนเริ่มสวดภาวนาเทเซ่ คุณพ่อ 

เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จิตตาภิบาลเยาวชนได้ชี้แจง

วัตถุประสงค์ในการภาวนา 3 ประการคือ

 1. เป็นโอกาสดีท่ีบราเดอร์ Andreas Krautsieder 

จากเทเซ่มาเยี่ยมสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นครั้งแรก จึง

ถือโอกาสนี้เชิญบราเดอร์มานำาภาวนาให้กับเรา

 2. เพ่ือเป็นไปตามคำาเช้ือเชิญของพระสันตะปาปา

ท่ีทรงเชิญชวนให้คริสตชนท่ัวโลก สวดเพ่ือประเทศซีเรีย 

 3. เป็นการเตรียมใจเยาวชนเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพ

จัดงานชุมนุมผู้นำาเยาวชนระดับชาติในเดือนตุลาคม 

ค.ศ. 2015 

 หลังจากนั้น พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้

กล่าวต้อนรับบราเดอร์ Andreas Krautsieder และ 

ผู้มาร่วมงานทุกท่านอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง     จากนั้น 

บราเดอร์ Andreas ได้พูดคุยและทักทายกับเยาวชน

และผู้ที่มาร่วมงานทุกคน โดยพูดถึงชีวิตที่เทเซ่ ประเทศ 

ฝรั่งเศส ว่ามีเยาวชนจากหลายเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกัน 

ถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างกันแต่ทุกคนก็มีองค์พระเยซูเจ้า

เป็นศูนย์กลาง ทำาให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน มีเยาวชน

หลายคนที่มาสัมผัสชีวิตที่เทเซ่ และกล่าวว่า พวกเขา 

ไม่รู้จักความเงียบเลยในชีวิต แต่พอวันสุดท้ายก่อนที ่

พวกเขาจะกลับบ้าน พวกเขาพูดว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับ

ให้กับบุคลากรผู้จัดค่ายในสังฆมณฑลประจำาปี 2015  

ที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีผู้มาร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 

100 คน การสัมมนาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้มี

การจัดค่ายคำาสอนอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีทิศทาง

เดียวกัน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดค่ายให้ดี

ยิ่งขึ้น ในปีนี้ใช้ชื่อค่ายว่า “สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ 2015” และ

ใช้สโลแกนว่า “ผู้ใดมีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขา

จะได้รับพระเมตตา” (มธ 5:7) เหตุที่เลือกพระวาจา

ตอนดังกล่าวก็เพราะว่าเป็นพระวาจาซ่ึงสมเด็จพระ-

สันตะปาปาฟรังซิสนำาเสนอให้กับเยาวชนในโอกาส

วันเยาวชนโลกปี 2016 และพระองค์จะประกาศ “ปี

ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา” ช่วงปลายปีนี้ด้วย นอกนั้น

สังฆมณฑลเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดชุมนุมเยาวชน

ระดับชาติกลางเดือนตุลาคมซึ่งจะใช้พระวาจาตอนนี้

เป็นสโลแกนในค่าย

 ในการสัมมนาครั้งนี้ พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์-

รัตน์ ได้บรรยายพิเศษเรื่องปีศักดิ์สิทธิ์ 2015 และศีล

กำาลัง คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เป็นวิทยากร  

บรรยายถึงศีลมหาสนิท และซิสเตอร์ศรีจันทร์ เจริญ- 

ศิลป์ ได้นำาเสนอเรื่อง “Bibliodrama กับค่ายคำาสอน” 

ซึ่งตรงกับแผนอภิบาลของสังฆมณฑลเชียงใหม่ 2010-

2015 ที่ให้คริสตชนเห็นความสำาคัญของพระวาจาและ

การสร้างชุมชนวัด 

 อนึ่ง สังฆมณฑลเชียงใหม่มีการจัดค่ายคำาสอน 

ภาคฤดูร้อนทุกปี ประมาณ 70 ค่าย มีเด็กและเยาวชน

ร่วมค่ายคำาสอน ประมาณ 7,000 คน ทั่วสังฆมณฑล

สัมมนา (ต่อจากหน้า 2)

เยาวชนเชียงใหม่ (ต่อจากหน้า 2)
จากการอยู่ที่นี่ คือการอยู่เงียบๆ กับตัวเองและกับ

พระเจ้า บราเดอร์ได้อธิบายว่าทำาไมการสวดภาวนาเทเซ่ 

ต้องร้องเพลงซ้ำาๆ เหตุก็เพราะว่าเนื้อหาของเพลงแต่ละ

เพลงคัดมาจากพระคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่งท่ีสั้นและ 

มีความหมายดี ทั้งนี้เพื่อให้จำาได้และทำาให้เราจดจ่อกับ

สิ่งที่เราทำา จึงต้องร้องซ้ำาไปซ้ำามาโดยที่ไม่ต้องกำาหนด

ว่าจะต้องร้องกี่รอบ และเราสามารถร้องทุกที่ทุกเวลา

ไม่ว่าเราจะทำาอะไรหรืออยู่ที่ไหนก็ตาม บราเดอร์ได้ยก

ตัวอย่างว่า หลายครั้งในเวลาที่เราร้องเพลงเริ่มพิธีมิสซา 

ถึงแม้ว่าปากเราจะขยับและร้องเพลงอย่างขะมักเขม้น 

แต่ใจของเราอาจล่องลอยไปที่อื่นก็เป็นได้ เพราะฉะนั้น

การร้องเพลงซ้ำาไปซ้ำามาช่วยให้เรามีสมาธิอยู่กับตัวเอง

ได้มากขึ้น นอกนั้นในการภาวนาเทเซ่จะมีช่วงเวลาแห่ง

ความเงียบเพื่อช่วยให้ผู้ภาวนาเงียบจะอยู่กับตัวเองและ

เป็นเวลาที่เราจะพบพระ บราเดอร์ได้เชื้อเชิญให้ทุกคน 

ละทิ้งสิ่งที่เป็นภาระต่างๆ ไว้ข้างนอกเพื่อที่ทุกคนจะ

เชิญพระมาอยู่ในใจ เยาวชนทุกคนได้ร่วมภาวนาด้วย

ความต้ังใจ ด้วยบรรยากาศแห่งความศรัทธาและเต็มเป่ียม 

ไปด้วยความเชื่อ
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ตอนที่ 63

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

12 มีนาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงย้ำาภาพลักษณ์

ความเป็นคาทอลิกชัดเจนขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทรงได้

รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว และนี่คือ 7 

คำา ซึ่งอธิบายสมณสมัยแห่งการปฏิรูปของพระองค์

l ความอ่อนโยน (TENDERNESS)

 ความอ่อนโยนเป็นแก่นกลางแห่งรูปแบบของ

พระองค์ นับเป็นส่วนผสมอันทำาให้ท่วงท่าของพระองค์

ไม่แข็งกระด้าง พระองค์ทรงต้องการทำาให้โลกเป็นสถานท่ี 

ที่เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ยิ่งขึ้นด้วยการเป็นคน

อ่อนโยน พระองค์ตรัสเช่นนี้เสมอ

 “และจำาไว้ว่า  จงเข้มแข็ง แต่อ่อนโยน”

 “อย่างอ่อนโยน”

l มุ่งออกไป (GOING)

 “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” สามารถพบ 

เห็นได้จากที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดง 

ออกมา เป็นความปรารถนาเชื้อเชิญมวลคาทอลิกให้

ละทิ้งพื้นที่สะดวกสบายและกล้าตีวงออกไปซึ่งข่าวสาร

ความเป็นคริสตชน พระองค์ตรัสกับเยาวชนที่กรุงริโอ 

ในงานวันเยาวชนโลก ค.ศ. 2013 ว่า

 “พ่อต้องการการปฏิบัติ ที่นี่จะมีการเปล่งเสียง  

พ่อมั่นใจแน่นอน ที่นี่กรุงริโอ จะมีเสียงมากมาย ไม่ต้อง

สงสัยถึงส่ิงน้ัน แต่พ่อต้องการให้ลูกทำาตัวเองให้ผู้คนได้ยิน

ในสังฆมณฑลของลูก พ่อต้องการให้เสียงนี้ดังออกไป  

พ่อต้องการให้พระศาสนจักรเดินออกไปบนถนน พ่อ

ต้องการให้เราต้านทานของฝ่ายโลกทุกสิ่งทุกอย่าง   ที่

เอาแต่แข่งขันกันทำาสถิติ ทุกสิ่งที่สะดวกสบาย ทุกสิ่งที่

ทำาด้วยแนวคิดสมณสุดโต่งนิยม(clericalism) ทุกสิ่งที่

อาจจะทำาให้เราเอาแต่ใกล้ชิดแค่ตัวเรา เขตวัด โรงเรียน 

สถาบันซ่ึงถูกก่อร่างสร้างมาเพ่ือจะมุ่งออกไป หากไม่เป็น

เช่นนั้น มันจะกลายเป็นเพียงองค์กรแบบเอ็นจีโอ และ

พระศาสนจักรไม่อาจเป็นเพียงแค่องค์กรแบบเอ็นจีโอ”

l ทิ้งขว้าง (THROWAWAY)

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประณาม

บ่อยๆ ถึงความโหดร้ายของ “การทิ้งๆ ขว้างๆ” สังคม

ที่กำาจัดสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างที่สุด เด็กๆ คนยากจน  

คนป่วย และผู้สูงอายุ

 “พ่อถามหญิงคนหน่ึง ‘ลูกๆ มาเย่ียมบ้างไหม?’ 

7 คำ�ชัดเจนที่สุดเมื่อใช้อธิบ�ย 
“ก�รเข้�ใจพระบุคคลของพระสันตะป�ป�ฟรังซิส”

เธอตอบว่า ‘มา ลูก

เคยมาเยี่ยม’ ‘มาครั้ง

สุดท้ายเมื่อไหร่ล่ะ?’ 

พ่อจำาได้เป็นพิเศษถึง

หญิงคนนั้น เธอตอบ

ว่า ‘มาตอนคริสต์มาส  

‘ตอนนั้น เรา เจอกัน

ในเดือนสิงหาคม  8 

เดือนผ่านมาโดยลูกๆ 

 ค ว า ม

เมตตาของพระเจ้า

มีเตรียมไว้สำาหรับผู้

ที่ เป็นทุก ข์ถึ งบาป 

พระสันตะปาปาตรัส

แล้วตรัสอีก พระองค์

ทรงเชื้อเชิญเราว่าจง

อย่าเหน็ดเหน่ือยท่ีจะ

ไม่มาเยี่ยมแม่เลย 8 เดือนที่ถูกทอดทิ้ง นี่เป็นบาปหนัก  

เข้าใจหรือไม่?”

l ชายขอบปริมณฑล (PERIPHERIES)

 ยุทธศาสตร์ภูมิภาคโลกที่มีผลทางการเมือง

ของพระศาสนจักร (The Church’s geopolitical 

strategy)  ก็ได้เปลี่ยนไปแล้วด้วย ภายใต้องค์สมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิส  การเดินทางครั้งแรกของพระองค์

เสด็จไปยังเขตแลมเปดูซา ซึ่งเป็นเกาะที่ผู้อพยพเข้ามา 

ยังทวีปยุโรปจำานวนมากอาศัยอยู่ในค่ายน้ี  ประเทศยุโรป

แรกที่พระองค์เสด็จเยือนคือประเทศแอลเบเนีย  และการ 

เดินทางไปยังประเทศแถบลาตินอเมริกาก็มีการแวะ 

ไปยังประเทศโบลิเวีย   ปารากวัย และเอกวาดอร์รวมอยู่ 

ด้วย

 พระองค์ยังทรงเลือกแต่งตั้งพระคาร์ดินัลจาก

ประเทศเฮติ ตองกา และบูร์กินาฟาโซ ประเทศเล็กๆ ซึ่ง

ไม่มีผู้แทนประจำาอยู่ในกรุงวาติกันด้วยซ้ำา

 เพื่อจะเข้าใจความจริง พระสันตะปาปาตรัสว่า 

เขาผู้นั้นต้องออกไปยังชายขอบของเมืองหรือไปยัง

เขตแดนวงนอกแห่งความเป็นอยู่จริงของโลก

l น้ำาตา (TEARS)

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงคิดว่าน้ำาตา

คือการรับรู้ถึงความเจ็บปวดในชีวิตผู้ อ่ืนท่ีสมเหตุ 

สมผล เป็นหนทางของพระองค์ในการประณามโลกา- 

ภิวัตน์แห่งการเพิกเฉยไม่ใส่ใจ (globalized indifference) 

 “พ่อขอเชิญลูกแต่ละคนจงถามตนเอง : ฉัน

เคยเรียนรู้ท่ีจะร้องไห้บ้างหรือไม่? ฉันเคยเรียนรู้ท่ีจะร้องไห้

เพื่อใครบางคนที่ถูกทอดทิ้งบ้างหรือไม่? ฉันเคยเรียนรู้

ท่ีจะร้องไห้เพ่ือใครบางคนท่ีมีปัญหาเร่ืองยาเสพติดบ้าง

หรือไม่? ฉันเคยเรียนรู้ที่จะร้องไห้เพื่อใครบางคนผู้ทุกข์

ทนเพราะถูกล่วงละเมิดทางเพศบ้างหรือไม่?”

l เมตตา (MERCY)

วอนขอความเมตตาจากพระเจ้า พระองค์ตรัสว่า

 “พระเจ้าทรงเข้าใจเรา พระองค์ทรงรอคอยเรา 

พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยที่จะทรงอภัยบาปแก่เรา

หากเราเป็นทุกข์ถึงบาปและไปหาพระองค์ด้วยหัวใจท่ี

เปิดออกอย่างแท้จริง

 จงอย่าลืมสิ่งนี้ พระเจ้าไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยที่จะ

ทรงอภัยบาปให้แก่เรา เป็นพวกเราผู้ซึ่งเหนื่อยหน่ายที่

จะทูลขออภัยโทษจากพระองค์”

l ความชื่นชมยินดี (JOY)

 พระสันตะปาปาทรงเสนอวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

มีรากฐานอยู่บนความเรียบง่ายและมีใจดีเมตตาทุกๆ วัน 

เป็นการสร้างสายธารแห่งความชื่นชมยินดีรอบ ๆ ตัว 

ของพระองค์  พระองค์เคยตรัสว่า“จงเป็นประจักษ์พยาน 

แห่งความชื่นชมยินดีที่การได้พบพระเยซูเจ้านำามาให้ 

เพราะว่าพ่อขอบอกว่าการได้พบกับพระเยซูเจ้าทุกๆ

คร้ังคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตและยังเติมเต็มตัวเราด้วย

ความชื่นชมยินดี ความชื่นชมยินดีเช่นนี้ออกมาจาก

ข้างในที่อธิบายว่าพระเจ้าทรงเป็นเช่นไร”  ความชื่นชม

ยินดีนี้แผ่ซ่านไปรอบพระชนมชีพของสมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิส มองเห็นได้อย่างชัดแจ้งในทุกส่ิงท่ีปรากฏ

ออกมาจากที่พระองค์ทรงกระทำา

(อ่านต่อหน้า 8)
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บทอธิษฐานภาวนา

พระเจ้าไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชัง
“สิ่งที่พระเจ้าทรงชำาระให้สะอาดแล้ว 

ท่านอย่าเรียกว่ามีมลทินอีกเลย” (กิจการ 11:9)

 มีหลายสังคมที่แยกตัวออกจากชุมชนอื่น ด้วยกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด 

ชาวยิวก็เช่นเดียวกันพวกเขามีความรู้สึกว่า พวกเขาต้องอยู่แยกจากผู้ท่ีมิใช่ยิว 

โดยเฉพาะในเรื่องการรับประทานอาหาร เพื่อเขาจะได้ไม่ทำาตัวไม่สะอาด ใน 

หนังสือชื่อ “JUBILEE” ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล อิสอัค 

บอกกับยากอบว่า “จงแยกตัวออกจากประเทศต่างๆ และอย่ารับประทาน 

ร่วมกับพวกเขา ...เพราะกิจการของพวกเขาไม่สะอาด”

 ผลจากการเสด็จกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้าก็คือการขจัดอุปสรรค

เหล่านี้ บัดนี้จะต้องมีการประกาศพระวรสารแก่ทุกชาติ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เรา

คงจะเห็นใจเปโตรเมื่อเขาได้รับคำาสั่งให้รับประทานสิ่งที่ไม่สะอาด แล้วก็มีพระ

ดำารัสจากพระเจ้าว่า “สิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำาให้สะอาด ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะไป 

เรียกว่าไม่สะอาด” ภาพนิมิตที่เปโตรได้รับนี้ จะเป็นการให้อนุญาตท่านให้ 

รับประทานอาหารกับคอร์เนลีอัส เมื่อท่านถูกพี่น้องในยูเดียท้าทาย

 ข้อสรุปที่เปโตรได้จากประสบการณ์นี้ก็คือ พระเจ้าไม่ทรงเลือกที่รัก

มักที่ชัง มีหลายครั้งที่คริสตชนถูกประจญให้คิดว่าชาติของเขาดีกว่าชาติอื่น 

แม้ในหมู่คริสตชนที่มีประสบการณ์เช่นเดียวกันหลายคน เขามักจะถูกล่อลวง

ให้คิดว่าเขาดีกว่าคนอื่น และพยายามตีตัวออกห่างและแยกตัวออกไป แต่

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของนานาชาติ และในปัจจุบันพระเจ้าทรงให้ความเป็น

หนึ่งเดียวกันเป็นสิ่งที่เห็นได้และให้เป็นประจักษ์พยาน อาศัยการดำาเนินชีวิต

ของเรา และการนมัสการพระเจ้าด้วยกัน

ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงส่งพระบุตรพระเยซูเจ้า

ให้ทรงเป็นแสงสว่างแก่ทุกชาติ 

โปรดได้ทรงเปิดจิตใจลูกทุกคน เพื่อว่าด้วยเดชะพระจิตเจ้า 

ลูกจะได้แบ่งปันชีวิตของลูกกับบรรดาสิ่งสร้างทั้งหลาย

ที่พระองค์ทรงสร้างมาด้วยความเฉลียวฉลาดอันเปี่ยมด้วยความรัก อาแมน

สาส์นพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา

โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2558

“ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

 “ผู้สูงวัย” คือบุคลากรที่ทรงคุณค่ายิ่งในสังคมไทย เป็นบุคคลที่ผ่าน 

ประสบการณ์และน่ายกย่องในสังคมและวิถีชีวิตของคนไทย ขณะเดียวกัน 

ประเทศไทยก็กำาลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN 

Economic Community: AEC)  ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากโลกา-

ภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประเทศต่างๆ 10 ประเทศ เกิดการรวมตัวกัน 

เป็นประชาคม เพื่อเพิ่มอำานาจในการต่อรองทางการค้า และสร้างความเข้มแข็ง 

ทางเศรษฐกิจ    โดยจัดให้กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ 

ผู้ด้อยโอกาส  เป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนคือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

อาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community) มีเป้าหมายให้อาเซียน

เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน 

และเพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักในคุณค่าความสำาคัญของผู้สูงอายุ การ

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมภูมิปัญญา เพื่อธำารงไว้ซึ่งประเพณีไทยด้วย

การแสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงวัย สร้างความรู้ความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของ 

ประเทศ สร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิ- 

ปัญญาสู่เด็กและเยาวชน เพื่อยกระดับให้ทัดเทียมประเทศในกลุ่มอาเซียน

 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำาคัญในวันผู้

สูงอายุแห่งชาติ โดยเน้นให้สร้างทีมอภิบาลระดับชาติ สังฆมณฑล และระดับ

วัด เพื่อให้ทีมอภิบาลมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานและบทบาทงาน

อภิบาลกลุ่มผู้สูงวัยอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคม

ผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และที่สำาคัญเหนืออื่นใด

ผู้สูงวัยเหล่านี้ เห็นถึงคุณค่าของตนเองในการเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญา ผ่านเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในอนาคต 

 พ่อในฐานะผู้ท่ีรับผิดชอบงานผู้สูงอายุ โดยผ่านทาง “คณะอนุกรรมการ

คาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ” ภายใต้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม จึง 

ขอถือโอกาสใน “วันผู้สูงอายุประจำาปี 2558” นี้ เชิญชวนพี่น้องคริสตชน 

ได้ให้เวลาเป็นพิเศษให้แก่ผู้สูงวัย และโดยเฉพาะผู้สูงวัย ซึ่งเป็นบิดามารดา

หรือบุพการีของเรา  ขอให้เราได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อท่านเป็นพิเศษ 

ด้วยการให้ความรัก ความเคารพ ให้เวลาในการที่จะอยู่เคียงข้างและรับฟังท่าน 

ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่เพียงแต่ในโอกาสวันผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ขอให้เป็นทุกๆ

วันที่มีโอกาสจะทำาสิ่งที่ดีๆ เหล่านี้  และแม้แต่ผู้สูงวัยทั่วไปในสังคม ก็ขอให้เรา

ทุกคนได้มอบและเคารพท่านบนพื้นฐานความเชื่อของเราที่ว่า มนุษย์ทุกคน 

ถูกสร้างมา “ตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า” (ปฐก 1:26)  และทุกจังหวะของชีวิต 

ก็มีความสง่างามและหน้าที่เฉพาะ   พระเจ้าทรงยกย่องผู้สูงอายุอย่างยิ่ง การมี 

ชีวิตยืนยาวถือเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรักของพระเจ้า (ปฐก 11:10-

32)         

 ในเวลาเดียวกัน พ่อต้องถือโอกาสขอบคุณผู้ท่ีทำางานเครือข่ายผู้สูงอายุ

ในทุกระดับ ท่านเป็นผู้ร่วมงานสำาคัญของพระศาสนจักร ไม่ว่าจะในระดับวัด 

ระดับสังฆมณฑล และในระดับชาติ จนมีความก้าวหน้าเรื่อยมาเป็นลำาดับ  ขอ

พระเป็นเจ้าได้ประทานพระพรทั้งแก่ผู้สูงวัยเอง และผู้ที่ทำางานอภิบาลผู้สูงวัย

ในทุกรูปแบบและทุกเครือข่าย/องค์กร 

                                    

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม

แผนกสุขภาพอนามัย
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การภาวนารูปแบบใหม่ในโลกศตวรรษที่ 21 สำาหรับคริสตชน
ยอแซฟ วีรวิทย์ เศรษฐวงศ์

 ในโลกของคริสตศาสนาคาทอลิก  เม่ือเอ่ยคำาว่า 

การภาวนา (pray, prayer; faire des  prières)  คริสต- 

ชนแทบทุกคนบนพื้นโลกนี้ก็จะคิดถึงภาพของการ

คุกเข่าต่อหน้ารูปพระ ทั้งคนเดียว หรือเป็นหมู่คณะ  ใน

มือถือสายประคำา  นิ้วกำาลังไต่ไปบนสายประคำา  ใบหน้า

สงบนิ่ง  สำารวม  ไม่ยินดียินร้าย  ในใจเปี่ยมปีติสุข ขณะ 

ที่ปากก็ท่องบ่นบทสวด ข้าแต่พระบิดา  วันทามารีย์  

พระสิริรุ่งโรจน์  ฯลฯ

 แต่ทว่าในโลกของการต่อสู้อย่างหนักหนาสาหัส

เพื่อความอยู่รอดของการมีชีวิตต่อไปทั้งของตนเองและ

ของครอบครัว  เป็นไปได้หรือที่จะมีเวลาว่างพอสำาหรับ 

การคุกเข่าต่อหน้ารูปพระเยซูคริสตเจ้า ต่อหน้าพระมารดา   

ต่อหน้าพระบิดาเจ้า   สำาหรับคาทอลิกที่อยู่บนยอดของ

ปิรามิดทางสังคม  น่ันไม่ใช่ปัญหาแต่ประการใด  แต่สำาหรับ

คาทอลิกที่มีสถานะทางสังคม  เศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับ 

กลางล่าง (lower middle class)  จนมาถึงระดับล่าง 

จริงๆ อาทิ พ่อค้าแม่ขาย  คนขับแท็กซี่ กรรมกรก่อสร้าง  

ชาวไร่ชาวนา  เกษตรกร  (Proletariat, Working class) 

เวลาว่างท่ีจะคุกเข่าสวดต่อหน้ารูปพระคือปัญหาท่ีแท้จริง

 แม้แต่ผู้เขียนเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นใดๆ  ทุกวัน  

จะต้องตื่นตี 5 เพื่อพาลูกไปโรงเรียน  ทั้งที่ถ้ารถไม่ติด  

เพียงแค่ 15 นาที ก็น่าจะถึงประตูโรงเรียนได้แล้ว  แต่

นี่คือมหานครที่รถติดหนักที่สุดในอันดับต้นๆ ของโลก  

ผู้เขียนต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงในการไปส่งลูก

เพื่อเข้ารับการศึกษาที่สำาคัญที่สุดสำาหรับทุกชีวิต  หลัง

จากนั้น ก็ขับรถต่อไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 

ที่รวมระยะทางไปกลับจากที่บ้านแล้ว ประมาณ 100 

กิโลเมตร (เท่ากับขับรถจากบ้านไปเที่ยวชายทะเลพัทยา 

บางแสน พอดี) เมื่อถึงที่ทำางาน ก็เตรียมการสอน  สอน

หนังสือ  สอนพิเศษจนถึง 20.00 น. ค่อยเดินทาง 

กลับบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบจะขาด 

เป็นริ้วๆ 

 แล้วจะหาเวลาที่ไหนมาคุกเข่าสวดต่อหน้า 

รูปพระที่เรารัก  ต่อหน้ารูปแม่พระที่ชักชวนให้เราภาวนา 

เพื่อชีวิตที่ดี

 หลังจากแสวงหาทางออกที่เป็นไปได้อยู่นาน  

สำาหรับชีวิตคริสตชนที่ไม่ร่ำารวยอย่างเราๆ ท่านๆ  ด้วย

การดลใจของแม่พระมารีอา  เนื่องจากเส้นทางที่เดินทาง 

ไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จากบ้านแถวถนน

พระราม 3 นั้น มีระยะทาง 50 กิโลเมตร  ฉะนั้น ก่อน

จะออกสู่ถนนวิภาวดีรังสิต  จำาเป็นต้องผ่านทะลุกลางเมือง 

หลายถนนมาก อาทิ เจริญราษฎร์  สาทร พระราม 4 

คอนแวนต์ วิทยุ ประตูน้ำา  ดินแดง ฯลฯ  ในเช้าอันงดงาม

วันหนึ่ง ขณะกำาลังนั่งเซ็งอยู่หน้าพวงมาลัยรถ  บังเอิญ  

ผู้เขียนเหลือบไปเห็นสายประคำาวางอยู่หน้าคอนโซล 

(ที่วางประจำาของสายประคำา)  ก็เลยปิ๊ง แป๊ง ปั๊ง ไอเดีย

ขึ้นมาว่า ทำาไมไม่หยิบสายประคำาขึ้นมาสวดระหว่างที่ 

รอรถตดิหนบึยิง่กวา่แตงเมเชน่นี ้  ผู้เขยีนเปน็คนประเภท 

ทำาทันที  ไม่ใช่คิดไรแล้ว รำาก่อนหลายรอบก่อนจะลงมือ

ทำาแบบข้าราชการทั่วไปที่พบเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน 

ในหน่วยงานที่สังกัดอยู่  จึงหยิบสายประคำาขึ้นมาแล้ว

เริ่มต้นสวดสายประคำาตามการดลใจของแม่พระทันที 

 อัศจรรย์  ระหว่างทางท่ีจะไปมหาวิทยาลัย  ผู้เขียน 

สามารถสวดสายประคำาได้ 1 สายอย่างสบายๆ  จบ 

สายประคำาก่อนท่ีจะถึงประตูร้ัวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รังสิต จังหวัดปทุมธานี ด้วยซ้ำาไป  จิตใจรู้สึกปลอดโปร่ง 

มีพลัง พร้อมจะทำาหน้าที่สั่งสอน อบรม เยาวชนของชาติ 

ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงต่อคณาจารย์ท้ังหลาย

ท้ังปวงในแผ่นดิน (555 ผมประชดนะ)  สามารถปฏิบัติ 

ราชการอีก 1 วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 หลังจากนั้น  ทุกวันที่ไปมหาวิทยาลัย  และ

กลับจากสถาบันการศึกษา  ผู้เขียนจะถือเป็นวัตรปฏิบัติ

ที่จะสวดสายประคำา  ไม่น่าเชื่อว่า  บ่อยครั้ง  เฉพาะ 

เที่ยวไปรังสิต  ผู้เขียนสามารถสวดได้ถึง 2 สายโดยที่ 

พาหนะอายุเกือบ 20 ปียังไม่บรรลุถึงประตูร้ัวมหาวิทยาลัย!

 ด้วยเหตุนี้เอง  ทุกวันนี้  ผู้เขียนจึงสบายใจมาก 

ทุกครั้งที่จะต้องออกจากบ้านไปทำางาน  สบายใจในแง่ที่ 

ไม่ต้องกังวลว่าจะมีเวลาสวดสายประคำาหน้ารูปพระ

หรือไม่  สบายใจในแง่ที่ว่า แม้วันไหนจะลืมสายประคำา

ไว้ที่บ้าน (ถ้าหยิบออกมาจากคอนโซลรถยนต์)  ก็จะถูก

บังคับให้เลือกวิธีการนับนิ้วที่คาอยู่รอบพวงมาลัยแทน  

การภาวนาท่ีถือเป็นการติดต่อสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้า

ก็ยังสามารถดำาเนินต่อไปได้ในชีวิตประจำาวันของเรา

อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง  

 ในทางตรงกันข้าม  การณ์กลับกลายเป็นว่า  วันไหน 

ที่อยู่บ้าน  แทนที่จะได้สวดสายประคำาหน้ารูปพระ (ที่

มีอยู่เต็มบ้านเล็กๆ ของผู้เขียน)  กลับไม่ได้สวดสักบท 

ท้ังน้ีเพราะมัววุ่นวายกับการล้างชาม ล้างถ้วย กวาดบ้าน 

เช็ดบ้าน  ซักผ้า ตากผ้า พับผ้า  หาข้าวให้ลูกกิน  (ห้าม

ถามว่า ทำาไมภาระเหล่านี้น่าจะเป็นภาระของใคร T_T)  

 เพราะฉะนั้น  ในช่วงมหาพรตนี้  ถือเป็นวโรกาส 

มหามงคลท่ีเราท่าน ผู้ต่อสู้อย่างสาหัสกับชีวิตในศตวรรษ

ที่ 21 เพื่อความอยู่รอดทั้งของเราและครอบครัว จะได้

ลองริเริ่มการภาวนา สวดสายประคำาในรูปแบบใหม่ๆ

แบบที่ผู้เขียนได้นำาเสนอไว้บ้าง  เพื่อจะช่วยบรรเทาให้

ทุกอย่างในชีวิตของเราราบรื่นขึ้น ผ่อนหนักให้เป็นเบา

มากขึ้น  ต่อสู้บนเวทีชีวิตได้อย่างมีพลังมากขึ้น

 ขออานิสงส์จากการเขียนบทความนี้ในช่วง

มหาพรตช่วยให้คาทอลิกชาวไทยทุกท่านบรรลุถึงชีวิต

นิรันดรในสวรรค์ด้วยเทอญ

โดยเดินทางเยี่ยมเยียนสามสักการสถาน ซึ่งประกอบ

ด้วย สักการสถานอัศจรรย์ศีลมหาสนิท เมืองลันชาโน่ 

(Lanciano)  สกัการสถานนกับญุคามลิโล เมอืงบคุเคยีนิโค 

(Bucchianico) และสักการสถานพระพักตร์ศักดิ์สิทธิ์ 

เมืองมานอปเปนโล (Manoppello) โดยในภาคเช้า ได้

มโีอกาสร่วมพธิบีชูาขอบพระคณุขอพรพระเจ้า ณ สกั- 

การสถานอศัจรรย์ศลีมหาสนทิ ซึง่เดมิคอืวัดนกับุญฟรงัซสิ 

เป ็นสถานที่ เก็บรักษาเน้ือและโลหิตที่ เกิดจากการ

เปล่ียนรูปแบบของแผ่นปังและเหล้าองุ่นท่ีผ่านการเสก  

อัศจรรย์นี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 8 เมื่อพระสงฆ์คณะบา- 

ซีเลียนเกิดสงสัยในเรื่องของการประทับอยู่จริงของพระ

เยซูคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท และพระเจ้าได้ทรงแสดง

เครื่องหมายให้ประจักษ์แก่สายตามนุษย์

 ภาคบ่ายหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงแบบ

กิจกรรมแสวงบุญ (ต่อจากหน้า 2)

ปิกนิกแล้ว คณะแสวงบุญได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิด

ของท่านนักบุญคามิลโล องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย นักบุญ 

คามิลโลเคยเป็นทหารไปร่วมรบกับพวกเติร์กจนได้รับ

บาดเจ็บ ท่านสมัครเข้าเป็นนักบวชคณะกาปูชิน แต่ไม่

อาจปฏิญาณตัวได้ตามที่ตั้งใจ ภายหลังท่านอุทิศตน

ช่วยเหลือผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนักบุญยากอบในกรุงโรม 

ด ้วยความช ่วยเหลือและคำาแนะนำาจากพระสงฆ ์

วิญญาณรักษ์ของท่าน (ภายหลังคือนักบุญฟิลิปเนรี) 

ท่านจึงได้บวชเป็นพระสงฆ์และต่อมาได้ก่อตั้งคณะ

นกับวชคามลิเลยีน เพือ่ดูแลช่วยเหลอืผูป่้วยเสมอืนดแูล

องค์พระเยซูเจ้าเอง 

 จากน้ันได้เดินทางมุ่งหน้าสู่สักการสถานพระ

พักตร์ศักดิ์สิทธิ์ (อัศจรรย์ผ้าเช็ดพระพักตร์พระเยซูเจ้า) 

โดยการแสวงบญุครัง้นี ้  สมาชกิทกุคนได้ถือโอกาสเตรียม

จติใจในเทศกาลมหาพรตผ่านการสวดภาวนา การทำาบญุ

และนำาพระพรของพระเจ้ากลับสู ่โรมในตอนคำ่าโดย

สวัสดิภาพ พบกันใหม่โอกาสหน้า
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11 มีนาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเย่ียมคุกเรบิบเบีย 

ในกรุงโรม ช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่นั้น

พระองค์จะทรงถวายพิธีมิสซาระลึกถึงการรับประทาน

อาหารค่ำามื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้า  สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ก็ทรงเคยเสด็จมาที่นี่ 

เม่ือปี ค.ศ. 2011 พระสันตะปาปาจะทรงทำาพิธีท่ีวัดน้อย 

หลังเดิมและทรงล้างเท้าให้กับผู้ถูกคุมขังหลายคน 

นักโทษหญิงบางคนจากคุกใกล้เคียงจะมาร่วมสมทบ 

ในพิธีด้วย นี่ไม่ใช่การเสด็จเยี่ยมผู้ถูกคุมขังครั้งแรก ทั้ง

ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระองค์ทรงล้างเท้าให้กับนักโทษ การ

ล้างเท้าถือเป็นเครื่องหมายสำาคัญตลอดสมณสมัยของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสผู้ซึ่งด้วยความรักทรง

ร่วมเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ที่อยู่ในสังคมระดับต่ำาที่สุด

l ในปี ค.ศ. 2013 พระองค์ทรงล้างเท้านักโทษเยาวชน

ในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ อย่างน้อย 2 คน ในกลุ่มนี้ 

เป็นชาวมุสลิม และ 2 คนเป็นเยาวชนหญิง ปีที่แล้ว

พระองค์ทรงทำาพิธีล้างเท้าเช่นน้ีแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ปีนี้จะตรงกับวันที่ 2 เมษายน
พระสันตะปาปาทรงล้างเท้านักโทษเยาวชนในคุกเมื่อปี ค.ศ. 2014

พระสันตะป�ป�ทรงมีกำ�หนดเสด็จเยือนคุกในกรุงโรมวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์

ชาวอิสราเอลจะเรียกขานพระองค์ได้อย่างไรถ้าพวกเขาไม่เชื่อ จะเชื่อได้อย่างไรถ้าไม่เคยได้ยิน จะได้ยินได้อย่างไรถ้าไม่มีใครประกาศสอน 
จะมีผู้ประกาศสอนได้อย่างไรถ้าไม่มีใครส่งไป ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เท้าของผู้ประกาศข่าวดีช่างงดงามจริงหนอ  (โรม 10:14-15)
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

สังคมทิ้งขว้าง
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ใช้คำา วัฒนธรรม 

ทิ้งขว้าง (Throwaway Culture)  ในสุนทรพจน์หลาย

ครั้ง  ทำาให้ข้าพเจ้าสะกิดใจ  จึงค้นคว้าที่มาของคำานี้  ว่า

มาจากคำาว่า Throw - away Society  สังคมทิ้งขว้าง   

ปัจจุบันเราจึงหันมาสนใจรียูส  รีไซเคิ้ล  กันมากขึ้น

 สังคมท้ิงขว้างเป็นสังคมมนุษย์ท่ีได้รับอิทธิพล

จากบริโภคนิยม  บริโภคมากเกินไป  ผลิตมากเกินต้องการ  

สิ่งที่เหลือก็ทิ้ง    สิงหาคม ค.ศ. 1955  นิตยสาร Life  

ได้ตีพิมพ์บทความ “การดำาเนินชีวิตทิ้งขว้าง”  ต่อมา

เริ่มมีขยะจากการห่อของ  พอแกะเอาของแล้วก็ทิ้งที่ใส่

ของ  คนหนึ่ง  ปีหนึ่งทิ้งขยะกันมากเกินกว่ากำาจัดได้  

มีคนศึกษาเรื่องนี้สรุป ค.ศ. 2005 ว่าที่ใส่ของมี 32%  

เป็นขยะแข็งทนได้ 3 ปีประมาณ 27%  ขยะที่อยู่ทน 

16%

 ค.ศ. 2002  ไต้หวันเริ่มใส่ใจลดขยะ  ในสถาบัน 

และธุรกิจห้างร้านพยายามลดการใช้ถุงพลาสติก  ค.ศ. 

2013  มีคณะกรรมการพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมพยายามลดขยะ

ในโรงเรียน 968 แห่ง  หน่วยงานรัฐบาลและโรงพยาบาล

 ในประเทศเยอรมนี  ออสเตรีย  และสวิตเซอร์-

แลนด์  มีกฎหมายควบคุมเรื่องการใช้วัสดุบรรจุอาหาร

และเครื่องดื่ม  ทำาให้ประชาชนสนใจปัญหาเรื่องนี้  เช่น  

ค.ศ. 1990  มีขยะ 11,000 ตัน  ค.ศ. 1999 ลดเหลือ 

550 ตัน (1 ตัน = 1000 กิโลกรัม)

 ประเทศจีนผลิตตะเกียบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 57 

พันล้านคู่ทุกปี  ส่งไปนอกประเทศครึ่งหนึ่ง  ตะเกียบ

ทำาจากต้นไม้  ประมาณ 3.8 ล้านต้น  ประเทศญี่ปุ่นใช้

ตะเกียบ 24 พันล้านคู่ทุกปี  ทั่วไปแล้วคน 1.4 ล้านคน 

ใช้ตะเกียบ 80 พันล้านคู่แล้วทิ้ง  ฉะนั้นการรณรงค์เรื่องนี้ 

มีผลดี

 ค.ศ. 2004  มหาวิทยาลัยอาริโซนา  สหรัฐอเมริกา  

วิจัยว่า 40-50% ของอาหารเหลือแล้วทิ้ง  คิดเป็นราคา

ประมาณ 43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,290 

พันล้านบาท)

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ ใช้คำ า 

วัฒนธรรมทิ้งขว้าง  เวลาตรัสเกี่ยวกับการทำาแท้ง  ซึ่ง 

พระศาสนจักรคาทอลิกถือว่าเป็นความชั่วร้ายแรง 

(intrinsic evil)  พระองค์ตรัสยืนยันว่าวัฒนธรรมท้ิงขว้าง  

แม้ชีวิตมนุษย์ก็ถูกถือว่าจัดการได้  พระองค์ชี้ให้เห็น

อันตรายของวัฒนธรรมน้ี  ซ่ึงสัมพันธ์กับการอพยพย้ายถ่ิน 

(immigration)  22 กรกฎาคม ค.ศ. 2014  พระองค์

ตรัสว่า “การเปลี่ยนทัศนคติการป้องกันและความกลัว  

จำาเป็นสำาหรับทุกคน  ให้ทิ้งทัศนคติ  การป้องกัน  และ

ความกลัวการไม่สนใจกันและทอดทิ้งคนจน  ซึ่งเป็น

วัฒนธรรมทิ้งขว้าง  หันมาสู่ทัศนคติแห่งการพบปะ 

(encounter)  วัฒนธรรมเดียวเท่านั้นที่สามารถสร้างโลก 

ที่เป็นพี่น้องกัน  ยุติธรรมมากขึ้น  และดีขึ้น (โอวาท

เกี่ยวกับ การปกป้องบรรดาลูกของผู้อพยพ – 22 ก.ค. 

2014)       

                                           จาก wikipedia
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พบกับบููธหนังสือดี สื่อคาทอลิก 
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 26 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 

เวลา 10.00-21.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

บูธ N15 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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50 ปีบ้านเณรเล็ก (ต่อจากหน้า 20)

 บ้านเณรแห่งแรกในประเทศไทย  ตั้งขึ้นเมื่อปี 

ค.ศ. 1666 ที่กรุงศรีอยุธยา โดยพระสังฆราชลังแบรต์ 

เดอ ลาม็อต ชื่อว่า “บ้านเณรนักบุญยอแซฟ” ต่อ

มาในปี ค.ศ. 1765 ได้ย้ายไปอยู่ที่จันทบุรี เพราะภัย

จากสงคราม ในปีเดียวกันนั้นเองได้ย้ายไปที่ฮอนดัต 

ในเวียดนาม และย้ายไปที่วีรัมปัตนัมในอินเดีย ในที่สุด

ปิดลงชั่วคราวและเปิดดำาเนินการอีกครั้งที่ปีนัง ในปี 

ค.ศ. 1783

 พระสังฆราชเลอบอง ได้เห็นความจำาเป็นที่จะ 

ต้องมีบ้านเณรในประเทศไทย จึงมอบหมายให้คุณพ่อ 

การ์โนลต์ ตั้งบ้านเณรใหม่ขึ้นในปี ค.ศ. 1772 ที่

กรุงเทพฯ ชื่อ “บ้านเณรซางตาครู้ส” ซึ่งเป็นทั้ง 

บ้านเณรใหญ่และบ้านเณรเล็ก

 ต่อมาในปี ค.ศ. 1822 ได้ย้ายไปตั้งใกล้ๆ กับ

วัดอัสสัมชัญ (ปัจจุบันสถานที่นั้นคือโรงเรียนอัสสัมชัญ 

บางรัก) สมัยพระสังฆราชฟลอรังส์ โดยให้ชื่อว่า  

“บ้านเณรอัสสัมชัญ”

 ในปี ค.ศ. 1872 ได้ย้ายไปที่บางช้าง และเรียก

ชื่อว่า “บ้านเณรพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า” ในปี 

ค.ศ. 1873 เริ่มส่งเณรไปศึกษาปรัชญาและเทววิทยาที่

ปีนัง และในปี ค.ศ. 1934 จึงย้ายอีกครั้งไปตั้งที่ศรีราชา 

ต่อมา ค.ศ. 1944 มิสซังจันทบุรีแยกออกจากมิสซัง

กรุงเทพฯ บ้านเณรจึงกลายเป็นของมิสซังจันทบุรี

 โดยเหตุที่มีเณรจำานวนมากขึ้น พระสังฆราช

หลุยส์ โชแรง ได้มอบหมายให้พระอัครสังฆราชยอแซฟ 

ยวง นิตโย (ยวง เคียมสูน) ดำาเนินการสร้างบ้านเณร 

แห่งใหม่ขึ้น ในเขตมิสซังกรุงเทพฯ และได้ตัดสินใจ

เลือกที่จะสร้างที่นครชัยศรี โดยให้ใช้ชื่อว่า “สามเณรา- 

ลัยนักบุญยอแซฟ” ให้เหมือนชื่อเดิมที่เคยใช้ในการ

สร้างบ้านเณรครั้งแรกในกรุงสยามเมื่อ 300 กว่าปีก่อนที่ 

กรุงศรีอยุธยา 

 ในวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1964 จึงลงมือปรับ

ที่นาให้เรียบ และสร้างถนนแยกเข้ามาจากทางหลวง

เพชรเกษม ระหว่างกิโลเมตรที่ 29-30 ซึ่งเป็นที่ดิน 

ในความดูแลของวัดนครชัยศรี (วัดนักบุญเปโตร)

 การเสกศิลาฤกษ์นี้ไม่ได้ทำาในตอนแรกเริ่มการ

ก่อสร้าง เนื่องจากพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง ต้องการให้

เกียรติพระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย แต่เนื่องจาก

ต้องไปกรุงโรม เข้าร่วมประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 

วาระที่ 2 จึงเลื่อนวันเสกศิลาฤกษ์ แต่ให้การก่อสร้าง

ดำาเนินต่อไป เมื่อพระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย  

กลับถึงเมืองไทยแล้ว จึงประกอบพิธีเสกวันท่ี 3 มกราคม 

ค.ศ. 1965

 ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1965 ทำาพิธีเสก 

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ โดยมีคุณพ่อทองดี กฤษ-

เจริญ เป็นอธิการองค์แรก และมีอธิการสามเณราลัย

นักบุญยอแซฟ ตามลำาดับดังนี้ คุณพ่อฮั่วเซี้ยง กิจ-

บุญชู    (พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู) คุณพ่อ

สังวาลย์ ศุระศรางค์  (พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ 

สังวาลย์ ศุระศรางค์) คุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย 

คุณพ่อพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย (พระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย)  คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์       

คุณพ่อสุเทพ พงษ์วิรัชไชย คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสง-

สรวง คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ คุณพ่อประทีป  

กีรติพงศ์  คุณพ่อไชโย กิจสกุล
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   วัดนักบุญยอแซฟ  

ตรอกจันทน์  กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดและพิธี

โปรดศีลกำาลัง วันศุกร์ที่ 1 

พฤษภาคม  เวลา 10.00 น. 

เมษายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา เป็นประธาน  

 วัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง อ.หนองพอก 

จ.ร้อยเอ็ด ฉลองวัดวันจันทร์ที่ 13 เมษายน เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง อ.โนน-

คูณ จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม เวลา 

10.00 น.

 วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทย-

เจริญ จ.ยโสธร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม เวลา 

10.00 น. 

 วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบล-

ราชธานี ฉลองวัดวันที่ 13 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน 

 วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ 

จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน เวลา 

10.00 น. 

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน  

 วัดแม่พระมหาการุณย์ หนองบก ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน  เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร ฉลองวัดวันอังคาร

ที่ 28 เมษายน  เวลา 10.30 น. 

 อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จ.สกล- 

นคร ถวายอาสนวิหารและฉลอง 130 ปีแห่งความเชืิ่อ 

ชุมชนท่าแร่ วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. 

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ 

เป็นประธาน  

 วัดนักบุญอันนา หนองแสง ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 25 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.

 วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม ต.สวนผึ้ง 

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 10 

พฤษภาคม เวลา 10.30 น. วันรณรงค์เพ่ือกลุ่มชาติพันธ์ุ 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

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   

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลอุบลร�ชธ�นี

สังฆมณฑลอุดรธ�นี

สังฆมณฑลร�ชบุรี

อัครสังฆมณฑลท�่แร่-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 
-  คณะกลาริส กาปูชิน

 กับรายการโทรทัศน์ 

Power of Love  “พลังรัก”
ทุกวันอาทิตย์ 

เวลา 17.00-17.30 น.
ช่อง TNN 24

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน

 วัดพระแม่สกลสงเคราะห์  บางบัวทอง จ. 

นนทบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่  10  พฤษภาคม เวลา 

10.30  น. 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.

 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 บ้านหนองไผ่ ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย  

อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 11 

สังฆมณฑลจันทบุรี

ติดต่อกองบรรณาธิการ
ประชาสัมพันธ์ วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด 

ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
E-mail : udomsarn@cbct.net

udomsarn@gmail.com
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา วันเสาร์ที่ 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 การบวชเป็นพระสงฆ์ 

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  

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2015 เวลา 17.00 น. ที่วัด 

พระมหาไถ่ กรุงเทพฯ 

] ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก เชิญร่วมงานประชุม

ระดับเอเชีย “กระแสเรียกธุรกิจสู่การประกาศข่าวดี

แบบใหม่” (Cure Our World: Asian Conference 

on Vocation of the Business Leaders on New 

Evangelization) วันที่ 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

ที่ 4 พฤษภาคม / วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน ที่

โรงแรม Grand Lord ถนนศรีนครินทร์ / วัน

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม / วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม / 

เดือนกันยายน เข้าเงียบ Lectio ที่ศูนย์คามิลเลียน 

ลาดกระบัง  เย็นวันพฤหัสบดีที่ 10 - เที่ยงวัน

อาทิตย์ที่ 13   / วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม / วันเสาร์ที่ 7 

พฤศจิกายน / วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585 

] ขอเชิญร่วมแสวงบุญ Lectio Divina บนเส้นทาง 

การเผยแผ่พระวรสารของนักบุญเปาโล ณ สาธารณรัฐ

ตุรกี และกรีซ ระหว่างวันที่ 6-22 พฤษภาคม 2015 

(17 วัน) โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดา- 

รุณศีล ติดต่อที่คุณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-

4105-8585 (รับจำานวนจำากัด)

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ จะจัดโครงการอบรมพระคัมภีร์สำาหรับคริสต-

ชน ครูคำาสอน ผู้นำาบีอีซี และผู้สนใจ หัวข้อ “ความรู้ 

พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล” ทุกวันเสาร์ 

ที่ 6 มิถุนายน - วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015   เวลา 

08.30-12.00 น. ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม 

ระดับชาติ สามพราน โดยคุณพ่อบัญชา อภิชาติ- 

วรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์  เป็นวิทยากร สนใจ

ติดต่อได้ที่คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ หรืออาจารย์ 

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลา- 

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

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

E-mail : thaibible@hotmail.com ค่าลงทะเบียน 

(จำานวน 5 ครั้ง)   100 บาท (เป็นค่าอาหารว่างและ

อาหารเที่ยง)

] ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียน โคกวัด   ปราจีนบุรี     

จะจัดฉลองครบ 50 ปี ตั้งแต่เปิดดูแลผู้ป่วยในชุมชน 

และละแวกใกล้เคียง จนในปัจจุบันปรับเปล่ียนเป็นศูนย์

สงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้  ในวันเสาร์ที่  11  กรกฎาคม  

2015   และร่วมฉลอง 50 ปีชีวิตสงฆ์  60 ปี 50 ปี 

ธรรมทูต 25 ปี ชีวิตนักบวช   พร้อมทั้งเปิดเสกบ้าน

อบรมนักบวชใหม่ 

 ขอประชาสัมพันธ์พี่น้องที่มี น้ำ า ใจดีและ 

เครือข่ายภาคีกับศูนย์สงเคราะห์   ร่วมสนับสนุนการ 

จัดงานพร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค (ขอ

เรียนเชิญศิษย์เก่าคามิลเลียนร่วมฉลองด้วยนะครับ)

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่ 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 วันเสาร์ที่ 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

k สังฆมณฑลอุบลราชธานี  มีความยินดี 

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของ 

สังฆานุกรอันดรูว์ อาทิตย์  นิยมธรรม โดยพระ

สังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. เป็น

ประธานในพิธี วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2015 เวลา 

10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี 

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

สักการสถานบุญราศีนิโคลาส   
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 โดย... เงาเทียน

 น้อง ๆ เยาวชนที่รัก เมื่อวันที่  3-7 มีนาคม 
2015 ได้มีการจัดการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ในระดับอนุ-
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 ณ กรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา โดยมีผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วม 22 
ท่าน และมีเพื่อน ๆ เยาวชนอีก 4 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เข้าร่วม
รวมทั้งหมดแล้ว 120 คน เสียงเยาวชนฉบับนี้ จึงขอ
หยิบยกเอาประสบการณ์ของเพื่อน ๆ ของเราบางส่วน 
และสิ่งดีๆ ที่พวกเขาเหล่านี้ ได้รับมาแบ่งปันกัน เพื่อให้
ข่าวดีของพระเจ้าแพร่หลายไปในแผ่นดิน
  นางสาวสิณาภรณ์ จิตต์อุทัศน์ (เก๋) อาสน-
วิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สังฆมณฑลราชบุรี
 เราได้แบ่งปันความเชื่อต่อกันในการแบ่งปัน
กลุ่มย่อยทำาให้มีแง่คิดดีๆ และมีมุมมองที่จะไปปรับใช้ 
ในชีวิตและที่สำาคัญคือข้อคิดการเข้าเงียบครั้งนี้ที่ว่า 
“ท่านท้ังหลายจงเป็นเกลือดองแผ่นดินและเป็นแสงสว่าง
ส่องโลก” ทำาให้ฉันเข้าใจความหมายของการรักษาความ
ดี และส่งต่อความสว่างในจิตใจให้คนอื่นๆ นี่คือพลัง
ของเยาวชนที่ต้องเข้มแข็งที่จิตใจเพื่อจะได้ทำางานของ
พระได้อย่างดี
 นางสาวแก้วกัลยา เอมพันธ์ (แก้ว) วัดมารีย์- 
สวรรค์ ดอนเมือง  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 การทำา bible reflection ยังทำาให้แก้วได้มอง
ชีวิตของตัวเองผ่านทางพระวาจาอันทรงชีวิต และเรา
ยังได้แบ่งปันสิ่งที่เราได้รับให้กับเพื่อนๆ ในกลุ่ม อีกทั้ง
พระยังคงจัดสรรให้เราได้ฟังและเรียนรู้ชีวิตของเพื่อนๆ 
ไปพร้อมๆ กัน
 เซอร์แอนโทเนีย กาญจนัมพร  คณะภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
 ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำาให้กิจกรรมครั้งนี้
เกิดขึ้น มาเซอร์ได้ข้อคิดและแนวทางหลายอย่างที่จะ
นำาไปปรับใช้ โดยเริ่มจากตัวเอง และนำาประสบการณ์ไป
แบ่งปันกับเพื่อนพี่น้อง รวมทั้งบรรดาเยาวชน พระเป็น
เจ้าทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ดีลงในตัวเราแต่ละคน กิจกรรม
ครั้งนี้เสมือนเป็นการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำา เพื่อให้เมล็ด
พันธุ์นั้นเติบโต และเมื่อเกิดผลแล้ว เราจะกลายเป็น
เมล็ดพันธุ์ของเกลือและแสงสว่าง เมล็ดพันธุ์แห่งการ
ดำาเนินชีวิตเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า ในการประกาศ
ข่าวดีและขณะเดียวกันชีวิตของเราก็เป็นข่าวดีให้แก่ 
ผู้อื่นด้วย
 ร้องสรรเสริญ ร้องสรรเสริญ ร้องสรรเสริญส้ินสุด
ดวงใจเรา แด่พระเจ้า
 ร้องสรรเสริญ ร้องสรรเสริญ ร้องสรรเสริญส้ินสุด
ดวงใจเรา 
 นางสาวปาริฉัตร  ธิติธรรม (เป้)  ผู้ประสานงาน 
เยาวชน สังฆมณฑลราชบุรี 

 สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการไปเข้าร่วมครั้งนี้ คือ 
การได้ไตร่ตรองและศึกษาพระคัมภีร์ การได้มีเวลาอยู่กับ
ตัวเอง อยู่กับพระ ได้ใกล้ชิดสนิทกับพระมากขึ้น การได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน ๆ ต่างชาติ  สำาหรับ
ความประทับใจ คือการต้อนรับของเจ้าภาพ ประทับใจ
เพ่ือน ๆ ถึงแม้เราจะพูดกันคนละภาษา เราก็สรรเสริญ
พระเจ้าด้วยกันได้
 นางสาววัลภา   ธารน้ำาเดชา (แป้)  คณะรัก
กางเขนแห่งจันทบุรี
 จะนำาการสวดภาวนาเทเซ่มาใช้ในการสวด
ภาวนาและสอนร้องเพลงเทเซ่ให้กับคนท่ีสนใจการ
ภาวนาแบบเทเซ่   และเมื่อมีค่ายเยาวชนหรือค่ายอื่นๆ
จะเสนอให้มีเวลาในการสวดภาวนาเทเซ่ร่วมกัน
 นางสาวสายชล  ลี้มงคลเลิศ  (ต้าร์)  คณะ
รักกางเขนแห่งจันทบุรี
 อีกหนึ่งเหตุการณ์ท่ีฉันรู้สึกประทับใจมากๆ 
คือ การได้ออกเยี่ยมคนยากจนในสลัม เป็นครั้งแรกที่
ได้เห็นและได้สัมผัสกับเด็กๆ ได้เข้าไปในหมู่บ้านที่เป็น
สลัม ได้เห็นวิถีชีวิตและอาชีพของพวกเขา พวกเขา 
ขายหอยท่ีเก็บจากแม่น้ำาซึ่งนำามาตากแดดแล้วคลุก 
ปรุงรส และหอยนี้ก็เป็นขนมหลักสำาหรับเด็กๆ บางบ้าน
ทำาเฟอร์นิเจอร์ สภาพบ้านของพวกเขาเป็นบ้านสังกะสี
สร้างเป็นห้องแถวส่ีเหล่ียมเล็กๆ บ้านพวกเขาอยู่ติดแม่น้ำา 
สีดำาที่เน่าเหม็นเต็มไปด้วยขยะ บางบ้านอยู่ข้างถนน
ไม่มีสังกะสีปิดกั้น แต่เขาใช้ผ้าห่มเพียงสี่ผืนกางเป็นห้อง 
ส่ีเหล่ียมเล็กๆ พวกเขาไม่มีแม้กระท่ังมุ้ง จากประสบการณ์
นี้ทำาให้ฉันท่ีเคยคิดว่าครอบครัวของฉันลำาบากยากจน
นั้น เมื่อได้เห็นที่แห่งนี้ ซึ่งมีความยากจนลำาบากที่มาก 
กว่าหลายเท่าของครอบครัวตนเอง ทำาให้ฉันรู้สึกว่าฉัน 
ไ ด้รับพระพรจากพระมากเพียงพอที่ จะสามารถ 
ช่วยเหลือคนที่ยากจนอีกมากมายได้
 นางสาวรชยา  ครุฑวิเศษ (ฝ้าย) คณะรัก
กางเขนแห่งจันทบุรี 
 ฉันประทับใจพิธีกรรมที่ใช้วัฒนธรรมของตน
เข้ามาแทรก  ชอบการภาวนาแบบเทเซ่  มีบทเพลง  มี
พระวาจา  มีเวลาเงียบ  มีเวลาไตร่ตรองและแบ่งปัน  
แม้มีอุปสรรคเรื่องร่างกายบ้าง  ยุงเยอะบ้าง  แต่ก็รู้สึกดี 
ฉันได้ไปดูงานอภิบาลที่  MC sister  เป็นศูนย์ที่ซิสเตอร์ 
คณะคุณแม่เทเรซาดูแล  มีเด็กกำาพร้า  เด็กที่พ่อแม่ไม่มี
เวลาเล้ียงดูหรือเสียชีวิต   ผู้ป่วย HIV  ผู้พิการทางสมอง
และร่างกาย  และผู้ป่วยมะเร็ง  ฉันประทับใจซิสเตอร์ที่
ดูแลพวกเขา แม้ว่าซิสเตอร์จะทำางานในความเงียบ แต่
เวลาที่กลุ่มร้องเพลงซิสเตอร์ก็ปรบมือ ร่าเริงเหมือนกัน  
ฉันได้ป้อนข้าวผู้ป่วย  เล่นกับเด็กๆ  พูดคุยให้กำาลังใจ 
และภาวนาให้  ฉันมีความสุขมากท่ีได้ให้ความรักแก่พวกเขา 
 นางสาวพลอยไพลิน   ขุนอาจ  (พลอย)  คณะ 
รักกางเขนแห่งจันทบุรี 
 รู้สึกประทับใจในการภาวนาเทเซ่ท่ีภาวนาแบบ
เรียบง่ายและนั่งเสื่อที่ปูพื้นปูนธรรมดา  ร้องเพลงเทเซ่
สรรเสริญพระเจ้าพร้อมกับมีพระวาจาของพระเจ้าเข้ามา
แทรกเป็นภาษาในประเทศของตนครบทุกภาษา ตลอด
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง วันละ 3 ครั้ง รู้สึกถึงความเป็น
หนึ่งเดียวกัน  ทุกคนภาวนาด้วยความตั้งใจและความ

รักต่อพระเจ้า  สัมผัสได้ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า
ท่ามกลางพวกเรา
 นางสาวสุทิศา  อิ่มสุวรรณ  (อิงฟ้า)  คณะรัก
กางเขนแห่งจันทบุรี 
 การภาวนาเทเซ่ก็รู้สึกเป็นการภาวนาสรรเสริญ
พระในอีกรูปแบบหนึ่งรู้สึกชอบการร้องเพลง ประทับใจ 
บราเดอร์ทั้งสอง(ผู้นำาการภาวนาเทเซ่) ท่านใช้ภาษาที่
สื่อสารกับพวกเราได้อย่างเรียบง่าย กินใจ เข้าถึงพระ ให้
ข้อคิดและวิธีการภาวนาท่ีลึกซ้ึง และมีคุณพ่อ ซิสเตอร์ท่ี
คอยแปลเป็นภาษาไทยให้ฟัง  การได้นั่งไตร่ตรองสวด
ภาวนาเป็นการพูดกับพระอย่างซื่อๆ ถึงแม้ว่าจะรู้สึก
ปวดหลังและยุงกัดและแต่ก็ได้ฝึกความอดทนและได้
พลีกรรมจริงๆ
 นางสาวอารียา พุ่มเจริญ (แคร์) คณะรัก 
กางเขนแห่งจันทบุรี
 เรียนรู้ว่าบรรดาเยาวชนลึกๆ แล้วพวกเขาทุกคน 
มีความต้องการที่จะอยู่เงียบๆ ที่จะภาวนา  สำาหรับการ
ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนต่างชาติฉันประทับใจเม่ือเห็นทุกคน 
ร่าเริงและพยายามที่จะทำาความรู้จักกันแม้เรามาจาก
คนละประเทศ   ต่างภาษาต่างวัฒนธรรม  แต่เมื่อถึงเวลา 
แบ่งปันในกลุ่มทุกคนกล้าที่จะเปิดตัวเองแบ่งปัน
ประสบการณ์ชีวิตกันอย่างเปิดเผยและจากการแบ่งปัน 
นี้ ฉันเห็นประสบการณ์ความเชื่อมากมายที่พระรักแต่ละ
คนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
 นางสาวอนุสรา กีศรี (เฟิร์น) เยาวชน จาก
สังฆมณฑลนครสวรรค์
 ในการเข้าเงียบเทเซ่ครั้งนี้ แน่นอนสิ่งที่ได้รับ
อันดับแรกคือพระพร และพระหรรษทานจากพระเจ้า ได้
มีโอกาสที่จะได้มอบความสุข ความรัก และกำาลังใจให้
กับคนรอบข้าง แม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ตาม ทุกคน 
ที่มาร่วมเข้าเงียบ พวกเราต่างก็ใช้ภาษาที่ต่างกัน แต่เรา
สามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกันได้ โดยที่ภาษา
ไม่ใช่อุปสรรคเลยสักนิด ได้เรียนรู้ถึงมิตรภาพ ความ 
ช่วยเหลือ เรียนรู้ถึงความรักที่พระเจ้ามอบให้เราผ่านทาง 
เพื่อนมนุษย์ ผ่านทางคำาพูด การกระทำา รอยยิ้ม อ้อม
กอด  ทำาให้ฉันได้รู้ว่าพระเจ้าสร้างทุกคน ให้มาเป็นส่วน
เติมเต็มซึ่งกันและกัน ฉันประทับใจการเข้าค่ายครั้งนี้
มาก เพราะทำาให้รู้สึกได้ใกล้ชิดพระเจ้า ได้ไตร่ตรองชีวิต
มากขึ้น และยังได้มีโอกาสพบเจอเพื่อนใหม่อีกด้วย
 ยอห์น อิทธิ  ทรงเสี่ยงชัย (อิทท์)  วัดอัคร- 
เทวดาราฟาแอล (ปากน้ำา) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 ผมประทับใจที่สุดก็คงต้องยกให้เป็นเร่ืองของ 
บทเพลงภาวนาเทเซ่ ที่ทุกชาติร่วมกันเปล่งเสียงออกมา 
เป็นชาติของตัวเอง ถึงแม้จะฟังไม่ออก แต่มันไพเราะ 
มากจริงๆ ครับ ทำาให้ผมนึกถึงพระวาจาตอนหนึ่งที่ 
พระจิตเจ้าประทับท่ีสาวกทุกคน แล้วทุกคนก็พูดเป็นภาษา
เดียวกัน ทุกวันนี้ผมยังคงจดจำาเสียงเพลงนั้นได้ไม่ลืม 
ขอบคุณสำาหรับช่วงเวลาดี ๆ ที่พระเป็นเจ้าได้ประทาน 
มาให้กับผม เพราะผมเชื่อว่า “นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่
เป็นแผนการของชายคนหนึ่งซึ่งทรงจัดวางไว้ให้กับผม” 
(Cr.เซอร์แอนโทเนีย) ขอบคุณประสบการณ์ล้ำาค่าที่ไม่มี
สิ่งใดมาแลกได้ และผมจะนำาเรื่องราวดี ๆ แบบนี้ส่งต่อ
ให้น้องๆ เยาวชนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สืบต่อไป
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 ความคิดท่ีป๊ิงว้าบเข้ามาในหัวคือคำาท่ีกล่าวข้างต้น “จะไม่มีใครไม่ถูกรัก” 

ผมกำาลังนึกถึงธีมการประกวดภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 5 ของสื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย ในการสนับสนุนของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย มี

หลายคนมองว่าการทำางานแบบเดินทางบ่อยของผมจะทำาให้ผมไม่ค่อยได้พัก 

แต่กลับมีบางคนบอกว่า ผมกลับได้พักมากขึ้นเมื่อเดินทางไปทำางาน ก็ว่ากันไป 

ผมอดไม่ได้ที่จะนึกถึงพระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร พระสังฆราชกิตติคุณ 

ของเรา ที่อยู่คู่กับงานสื่อมาตลอด พระคุณเจ้าเล่าให้ฟังว่า ปกติเวลาที่รอเครื่อง

อยู่ที่สนามบินนี่แหละคือเวลาทำางาน ผมปิ๊งว้าบทั้งความคิดถึงงานที่ว่า และ 

ปิ๊งว้าบถึงความรู้สึกและเรื่องราวที่พระคุณเจ้าเล่า บางทีการทำางานสื่อมวลชนก็

ให้บทเรียนและการเรียนรู้จักการจัดการกับชีวิตที่น่าสนใจมิใช่น้อย

 ก่อนที่จะเดินทางมาสังฆมณฑลเชียงใหม่ ผมไปที่นครนายก และมา

รอเครื่องที่ดอนเมือง เพื่อต่อไปขอนแก่น และจบงานที่ขอนแก่น โดยการมา

ส่งของบราเดอร์ที่สนามบินอุดรธานี เพื่อต่อเครื่องบินมาที่สนามบินเชียงใหม่

แห่งนี้ ผมได้รับเชิญให้มาแบ่งปันกับบรรดาคุณพ่อที่ทำางานในสังฆมณฑลและ

สภาอภิบาล อันประกอบไปด้วยนักบวช ฆราวาส รวม ๆ ประมาณ 120 คน 

ประเด็นหลัก ๆ ก็คือ การใช้สื่อเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

ผมทำาความเข้าใจจุดมุ่งหมายและประเด็นอยู่สักพัก ก่อนท่ีจะให้คำาตอบกับตัวเอง

ว่า เราไม่ได้มีความรู้อะไรมากไปกว่าพวกเขา เราเพียงอยู่ในสนามนี้และมีแง่มุม 

ท่ีเราเห็นมากกว่า กว้างกว่า ไม่ใช่เพราะเราเก่ง แต่เพราะเรามีโอกาสกว่าต่างหาก 

ผมชอบเปรียบเทียบเหมือนกับว่า เราทุกคนร้องเพลงได้ แต่จะมีบางคนที ่

ร้องเพลงได้ดี เขาอาจจะประกอบอาชีพ หรือเขาอาจจะมีพรสวรรค์ แต่เมื่อ

งานใหญ่ เราจำาเป็นต้องถามหานักร้องอาชีพ เราถึงเวลาต้องใช้บริการคนอยู่ใน

สนามงาน

 ผมมาเชียงใหม่ก่อนหนึ่งวันในค่ำาคืนแรกจึงได้มีโอกาสไปร้านที่เคย

ได้ยินชื่อนานแล้ว ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ร้านที่มีคนรู้จักนัก ผมเคยอ่านหนังสือ 

เกี่ยวกับร้านนี้ในโอกาสครบ 15 ปี เป็นที่เล็ก ๆ ของศิลปินเพลง นักเขียน หรือ

บรรดาคออาร์ตท้ังหลายมารวมตัว ถ้าจะให้ดีต้องอ่านหนังสือของเขาในร้านของเขา 

หนังสือที่เขาเขียนคือ “มหรสพตีนดอย” โดยอรุณรุ่ง สัตย์สรี และชื่อร้านของ

เขาเป็นชื่อเดียวกับวงดนตรีเล็ก ๆ ที่เขาตั้งขึ้น “สุดสะแนน”

 อรุณรุ่ง ขึ้นหัวข้อคำานำาหน้าเปิดในหนังสือเล่มครบรอบ 15 ปีร้านไว้ว่า 

“จากร้านเหล้าริมถนนชีวิต” อาจฟังดูแย่ ๆ สำาหรับผู้ไม่พิสมัยการดื่ม หรือมอง

จะไม่มีใครไม่ถูกรัก

ลบตั้งแต่ได้ยินคำาว่าเหล้า มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น มันเป็นเพียงจิตวิญญาณ

ความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเรานับถือเขาได้ แต่ไม่ต้องเลียนแบบทั้งหมด ผม

อ่านหนังสือของเขาพร้อมกับสนใจในมุมเรื่องเล็ก ๆ ใกล้ตัว แต่ยิ่งใหญ่เสมอ 

เพราะมันส่งผลต่อทุก ๆ องคาพยพรายล้อม

 เม่ือถึงเวลาท่ีต้องพูดกับบรรดาผู้เข้าฟังคำาบรรยาย เป็นความสุขอีกแบบ

ที่เห็นการตอบโต้ เห็นคำาถามและข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะหนึ่งที่ผมคิดว่า

เหมาะมากกับการมองสื่อในมุมผู้อภิบาลฯ คุณพ่อท่านนั้นเสนอความคิดว่า “เรา 

ควรเลือกสื่อที่เราถนัดสักอย่าง เพื่อให้ข้อมูล ชี้นำา ตอบคำาถาม หรือติดต่อ

สื่อสารกับบรรดาลูกแกะของเรา” ผมต่อเติมความคิดเห็นของคุณพ่อท่านนั้นว่า 

“สื่อเราไม่ได้หมายถึงอินเทอร์เน็ตเท่านั้น สื่อที่เข้าถึงคนหมู่มากฟังดูอาจจะรู้สึก 

ว่าล้าหลัง แต่ก็ยังคงมีอิทธิพล นั่นคือสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่ดูโดนท้าทาย ไล่ล่า

ว่าอีบุ๊คจะมาแทน ก็ยังสามารถที่จะเป็นข้อมูลยืนยันหนักแน่น เนิ่นนาน ฯลฯ  

สิ่งที่สำาคัญอาจไม่ใช่อุปกรณ์ แต่คือหัวใจของผู้อภิบาลต่างหาก ผมยังชอบที่

พระคุณเจ้าได้ขึ้นมาตอกย้ำาว่า “ผมชอบที่คุณพ่อแบ่งปันว่า เราไม่จำาเป็นต้องรู้

ทุกอย่าง หรือคำาถามที่ว่าจะรู้จักสื่อไปทำาไม แต่เมื่อเราต้องเป็นผู้อภิบาลเขา เรา

ต้องร่วมเดินทางไปพร้อมกับเขา”

 เครื่องบินขากลับกรุงเทพฯ ดูคนไม่มากเท่าไหร่ ผมนั่งติดกับชายหนุ่ม

หญิงสาวคู่หนึ่ง ติดหนังสือไว้ใกล้ตัวสองเล่ม เล่มหนึ่งของร้านสุดสะแนน อีก

เล่มหนึ่งของญามิลา พิมพ์นานแล้วเอามาพิมพ์อีกครั้ง ชื่อ “คนเล็ก ๆ ที่หายตัว

ได้” อ่านสนุก ถ้อยคำาพริ้งพราย ฟรุ้งฟริ้งทีเดียว ผมสักเกตว่าหนังสือที่ผมเลือก

อ่านมักเป็นแนวความเรียง บอกเล่าเรื่องราวมุมเล็ก ๆ ที่คนอาจจะคิดไปถึง 

หรือผ่านเลย แต่อย่างไรก็สุดแล้วแต่ ทุกมุมมองและเรื่องราวล้วนมีค่าทั้งสิ้น

 “จะไม่มีใครไม่ถูกรัก” ถ้าหน้าที่งานอภิบาล หรืองานแพร่ธรรม สาร

ของมันคือความรัก หน้าที่ของพวกเรานักอภิบาล หรือนักแพร่ธรรมคงขาด

ตกบกพร่องไป ถ้ามีใครบางคนหล่นหายไปบนถนนสายนี้ การงานที่จำาเป็นจะ

เป็นใครหรือจะทำาอะไร ที่แท้แล้วคือการส่งมอบความรักต่อผู้คนนั่นเอง ผม

เขียนนิยามในงานประกวดภาพยนตร์สั้นปีนี้ต่อไปอีกว่า “เพราะความรักไม่ใช่

เรื่องเฉพาะของการที่ต้องการให้ใครมารักหรือรักใคร รักยังมีศรัทธาและเมตตา

กรุณา” 

บรรณาธิการบริหาร
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อาทิตย์มหาทรมาน แห่ใบลาน วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม จ.เชียงใหม่  

วันที่ 29 มีนาคม 2015

อาทิตย์มหาทรมาน แห่ใบลาน อารามคาร์แมล สามพราน วันท่ี 29 มีนาคม 

2015

อาทติยม์หาทรมาน แหใ่บลาน อารามคารแ์มล กรงุเทพฯ วนัท่ี 29 มีนาคม 2015

 พิธีอาชีแอส (ACIES 2015) คณะพลมารีย์ สังฆมณฑลอุดรธานี  

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2015 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธาน

 พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานในพิธีมิสซา

ปลงศพมารีอา โบ๋วตัว แซ่เล้า  มารดาของคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช  

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 ที่วัดเซนต์หลุยส์ และเคลื่อนศพไปฝังที่สุสาน 

ศานติคาม สามพราน 

 มารีอา โบ๋วตัว แซ่เล้า เกิดวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1919 ถึงแก่กรรม 

วันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2015
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ตอนที่ 10 วัดไม่เคยเปลี่ยนแปลง

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

50 ปีบ้านเณรเล็กยอแซฟ
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลอง 50 ปี 

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน พร้อมด้วย 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  

มีชัย กิจบุญชู พระ-

สังฆราชฟรังซิสเซ-

เวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 

พระสังฆราชกิตติคุณ

ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระ- 

ศรางค์ และพระสงฆ์ 

จำานวนมาก เม่ือวันท่ี 

19 มีนาคม 2015 ที่

ห อ ป ร ะ ชุ ม ย อ ห์ น 

ปอล ที่ 2 โรงเรียน 

ยอแซฟอุปถัมภ์

(อ่านต่อหน้า 13)

	 ถนนทางเขา้อาสนวหิารพระนางมารอีาปฏิสนธนิริมล	จนัทบรุ	ีตรงข้าม

กับตลาด	 100	 ปี	 ผู้คนมากมายผ่านไปมา	 วิถีชีวิตที่ถูกปรับให้เข้ากับยุคสมัย 

นักท่องเที่ยวมาเป็นขบวนคันรถ	 ภูมิทัศน์ได้รับการจัดให้สวยงามขึ้น	 การ 

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 ยกให้เป็นวัดอันซีน	 หลายคนมาถึงแล้วประทับใจ	

หลายคนมาถึงแล้วอยากแบ่งปันเพ่ือนฝูงรับรู้	 ร้อยกว่าปีจากวัดหลังแรก	 “วัด

ไม่เคยเปลี่ยนแปลง”	

	 ยงัคงมกีารประทบัอยูข่องพระ	ยงัเปน็ศนูยร์วมจติใจของบรรดาสตับรุษุ	

ยังเป็นที่ก่อเกิดศรัทธาและอัศจรรย์ทางความเชื่อมากมาย

	 สงัคมอาจเปลีย่นแปลงสิง่รอบดา้น	เงนิทองอาจทำาใหเ้ราประดบัตกแตง่

สถานที่หรือบ้านเรือนพักได้หรูหราข้ึน	 แต่วัดไม่เคยเปลี่ยนใจ	 หัวใจของวัด 

ยังคงมีการประทับอยู่ขององค์พระเยซูเจ้า
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