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พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีเอฟฟาธาและเจิมน้ำามันศีลล้างบาปแก่คริสตชนใหม่ วันที่ 4 เมษายน 2015 ที่โรงเรียน

อัสสัมชัญศึกษา 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีโปรดศีลล้างบาป  

ศีลมหาสนิทครั้งแรก ศีลกำาลัง และรื้อฟื้นคำามั่นสัญญาแห่งศีลล้างบาป แก่

นักเรียนคำาสอน ค่ายคำาสอนฤดูร้อน สังฆมณฑลนครราชสีมา ประจำาปี 2015  

เมื่อวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 4 เมษายน 2015 ที่วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระ 

หรรษทาน โคกปราสาท จ.บุรีรัมย์   

วันศุกร์

ศักดิ์สิทธิ์ 

3 เมษายน 

2015 วัด

พระ

มหาไถ่ 

ซอย

ร่วมฤดี
วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 3 เมษายน 2015 อาสนวิหารอัสสัมชัญ ใช้สถานที่โรงเรียน

อัสสัมชัญศึกษา
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ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์: สมัชชาใหญ่
พระศาสนจักรไทย 2015  

ตอนที่ 3 การประชุมสมัชชาใหญ่ 2015

ขั้นตอนและกระบวนการการดำาเนินงาน
	 กระบวนการจัดประชุมสมัชชาใหญ่	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน
1.	การเตรียมการขั้นพื้นฐาน	(PRELIMINARY	PREPARATION)
1.1	การศึกษาสภาพพระศาสนจักรและการประชุมทำาแผนอภิบาล	ค.ศ.	2000
1.2	การศึกษาเอกสารและการทำาแผนอภิบาล	ค.ศ.	2010
1.3	การนำาแผนอภิบาล	ค.ศ.	2010-2015	ไปปฏิบัติ
2.	การเตรียมความพร้อมการประชุมฯ	(IMMEDIATE	PREPARATION)
2.1	สภาพระสังฆราชรับหลักการให้จัดประชุมสมัชชาใหญ่	และปีศักดิ์สิทธิ์	ค.ศ.
2015	(มีนาคม	2011)
2.2	สาส์นอภิบาล	เร่ืองการฟ้ืนฟูชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์	เพ่ือเตรียมสู่ปีศักด์ิสิทธ์ิ	
(15	สิงหาคม	2012)
2.3	 สภาพระสังฆราชมีมติให้พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์	 โกวิทวาณิช	 เป็น
ประธานการประชุมสมัชชา	 (13	 มีนาคม	 2013)	 และสมณกระทรวงเพื่อการ 
ประกาศพระวรสารสู่ปวงชน	 ออกหนังสือที่	 4465/14	 อนุมัติการจัดประชุม
สมัชชาและแต่งตั้งประธานสมัชชา	ลงวันที่	3	พฤศจิกายน	ค.ศ.	2014
2.4	การสำารวจความคิดเห็นจากบรรดาพระสงฆ์ต่อ	10	ประเด็นสำาคัญ	(มีนาคม	– 
สิงหาคม	2013)	
2.5	การประมวลความคิดเห็นและยกร่างเอกสารเพ่ือการไตร่ตรอง	“LINEAMENTA” 
2.6	การแต่งตั้งกรรมการดำาเนินงานและกรรมการอำานวยการเตรียมสมัชชาใหญ	่
(กันยายน	2013)
2.7	การเตรียมไตร่ตรองและตอบ	LINEAMENTA	ระดับสังฆมณฑล	(กันยายน	
2013	–	พฤษภาคม	2014)
2.8	การแต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆ
3.	การประชุมสมัชชาใหญ่	(THE	PLENARY	COUNCIL)
3.1	การประชุมสมัชชาแขวง	Metropolitan	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(10-14 
พฤศจิกายน	2014)
3.2	การประชุมสมัชชาแขวง	Metropolitan	ภาคกลางและปริมณฑล	 (24-28	
พฤศจิกายน	2014)
3.3	การประชุมสมัชชาใหญ่	(20-24	เมษายน	2015)
4.	 การนำากฤษฎีกาไปสู่ภาคปฏิบัต	ิ (THE	 IMPLEMENTATION	 OF	 THE	
DECREES)
4.1	การประกาศใช้แผนอภิบาล	ค.ศ.	2015	(ธันวาคม	2015)
4.2	การรับรองและประกาศกฤษฎีกาหลังการประชุมสมัชชาใหญ่
4.3	การดำาเนินการนำากฤษฎีกาและแผนอภิบาลสู่ภาคปฏิบัติ	(ค.ศ.	2015.....)
คณะทำางาน
1.	คณะกรรมการเตรียมสมัชชาฯ	(กรรมการยกร่าง	LINEAMENTA	กรรมการ
ดำาเนินงาน	และคณะกรรมการอำานวยการ)
2.	สำานักเลขาธิการสมัชชา	(การประสานงาน	งานเลขานุการและการแปลเอกสาร)
3.	คณะอนุกรรมการดำาเนินงานประชุมสมัชชาใหญ่
4.	คณะอนุกรรมการศึกษา	7	หมวดประเด็นสำาคัญ	เพ่ือเตรียม	INSTRUMENTUM	
LABORIS
5.	อนุกรรมการเตรียมการเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์	ค.ศ.	2014-2015
6.	คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
7.	คณะอนุกรรมการพิธีกรรม
8.	องค์ประชุมสมัชชาใหญ่
ผลที่คาดหวัง
	 คริสตชนมีความเชื่อท่ีมีชีวิตชีวามากข้ึนทั้งในระดับส่วนบุคคลและใน
ชุมชนวัดทั่วไป	 มีความพร้อมที่จะเป็นประจักษ์พยานและประกาศข่าวดีใหม่ใน
สภาพสงัคมร่วมสมัย	ทั้งกับผูม้ีความเชือ่แลว้และมารว่มกลุม่ครสิตชนเป็นประจำา	
กับผู้ท่ีรับศีลล้างบาปแล้วแต่มิได้ดำาเนินชีวิตตามข้อเรียกร้องของศีลล้างบาป 
และกับผู้ท่ียังไม่รู้จักข่าวดีแห่งความรักของพระคริสตเจ้าหรือผู้ท่ีปฏิเสธพระองค์

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เรื่อง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประกาศปีศักดิ์สิทธิ์

ที่	สสท.	035/2015

 เมื่อวันที่	 13	 มีนาคม	 ค.ศ.	 2015	 ในโอกาสครบรอบ	 

ปีที่	 2	 แห่งสมณสมัยการสืบตำาแหน่งอัครสาวก	 นักบุญเปโตร 

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 พระองค์ได้มีพระดำาริและ

สมณโองการ	ประกาศ	ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา	ซึ่งจะเริ่มขึ้น 

ในวันสมโภชแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล	 ตรงกับวันอังคารที่ 8 

ธันวาคม ค.ศ. 2015 และจะไปสิ้นสุดในวันสมโภชพระเยซูเจ้า 

กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล	ซ่ึงตรงกับวันอาทิตย์ท่ี 20 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 2016 

	 สมเด็จพระสันตะปาปา	 ได้ตรัสว่า	 “พี่น้องที่รัก	 พ่อคิด

อยู่เสมอว่าจะทำาอย่างไรที่พระศาสนจักรจะทำาพันธกิจของตน

ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงการเป็นประจักษ์พยานต่อความเมตตา	 

น่ีคือการจาริกท่ีเร่ิมต้นด้วยการกลับใจของจิตวิญญาณ	 ด้วยเหตุน้ี 

พ่อได้ตัดสินใจท่ีจะเปิดปีศักด์ิสิทธ์ิในวาระพิเศษเพ่ือให้พระเมตตา

ของพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง	 นี่จะเป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม	

พวกเราต้องการที่จะดำาเนินชีวิตในปีศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ในแสงสว่าง

ของพระวาจาของพระเจ้า	 ที่ตรัสไว้ว่า	 ‘จงเป็นผู้เมตตากรุณา

ดังที่พระบิดาของท่านทรงเมตตากรุณาเถิด’	(ลูกา	6:36)”

 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยมีมติให้เรียก

ปีดังกล่าวอย่างเป็นทางการว่า	 “ปีศักด์ิสิทธ์ิแห่งเมตตาธรรม” 

(HOLY	 YEAR	 OF	 MERCY)	 ส่วนรายละเอียดต่างๆ	 ในการ

เฉลิมฉลองจะประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ	 ในเวลาที่เหมาะสม

ต่อไป

	 ประกาศ	ณ	วันที่	6	เมษายน	ค.ศ.	2015

(พระอัครสังฆราชหลุยส์	จำาเนียร	สันติสุขนิรันดร์)

พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง และ

ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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เสกน้ำามันศักดิ์สิทธิ์ (ต่อจากหน้า 20)

พิธีเสกน้ำามันศักดิ์สิทธิ์ มอบเทียนปัสกา พิธีรื้อฟื้น 

คำาสัญญาแห่งการเป็นพระสงฆ์ ฉลอง 50 ปีชีวิตสงฆ์ 

คุณพ่อจำาเนียร กิจเจริญ และคุณพ่อเปโตร อูร์บานี 

คณะปีเม ฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อปิยะชาติ  

มะกรครรภ์ คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต คุณพ่อ 

พงศ์เทพ ประมวลพร้อม คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล  

คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา คุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ 

และคุณพ่อสุรนันท์ กวยมงคล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 

2015 ที่วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม 

โดยมีพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัคร-

สังฆราชกิตติคุณแห่งกรุงเทพฯ พระอัครสังฆราช 

พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำา

ประเทศไทย พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ 

ศุระศรางค์ มงซินญอร์เจอร์มาโน เปเนโมเต้ ท่ีปรึกษา

สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำาประเทศไทย  

ร่วมกับพระสงฆ์ประมาณ 200 องค์  นักบวช 

นักเรียนคำาสอนภาคฤดูร้อน ผู้แทนจากวัดต่างๆ 

และสัตบุรุษมาร่วมพิธีจำานวนมาก

	 พระคาร์ดินัลเกรียงศักด์ิได้ให้ข้อคิดในพิธีบูชา

ขอบพระคุณว่า	“พระสงฆ์ทุกองค์มีหน้าที่ประกาศข่าวดี	

เหมือนอย่างองค์พระคริสตเจ้า	 ตามที่พระวรสารวันนี้

พูดถึง	 “พระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า	 เพราะ

พระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว	้ ให้ไปประกาศข่าวดีแก่คน

ยากจน	ประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำา”	พระสงฆ์ 

ทำาหน้าที่ประกาศข่าวดีขององค์พระคริสตเจ้าให้แก่ 

ทุกคน	 ทั้งด้วยแบบอย่างชีวิตและด้วยวาจา	 จำาเป็นที่

พวกเราพระสงฆ์ทุกองค์จะต้องหันมาให้ความสำาคัญ

อันดับแรกในเรื่องการเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตจริง

ของพวกเราพระสงฆ	์ที่จะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่พวกเรา 

ประกาศเทศน์สอนด้วยวาจา	เพราะสังคมปัจจุบัน	ผู้คน

ต้องการ	 และเรียกร้องของแท	้ ชีวิตสงฆ์แท้แบบพระ 

คริสตเจ้ามากย่ิงข้ึน	เพราะหากพวกเราพระสงฆ์แต่ละคน 

จะสำานึกว่าก่อนท่ีเราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระศาสนจักร	 ใน

การแสดงบทบาทผู้นำาชุมชนความเช่ือ	 พวกเราพระสงฆ์

ทุกคนจะต้องยืนอยู่ภายในพระศาสนจักรก่อน	 ในฐานะ

เป็นคนหน่ึงท่ีได้รับศีลล้างบาปเหมือนคริสตชนท้ังหลาย

และเจริญชีวิตสงฆ์แห่งศีลล้างบาปของตน	 คู่ขนานไป

กับการปฏิบัติหน้าที่ศาสนบริกรของพระสงฆ	์ นั่นคือ	

เป็นประกาศกที่ประกาศพระวาจาของพระเจ้าด้วยชีวิต

ก่อน	 ก่อนที่จะประกาศด้วยวาจาและการเทศน์สอน	

ตามรูปแบบสงฆ์แห่งศีลล้างบาปที่พวกเราพระสงฆ์ 

ทุกท่านมีร่วมกับบรรดาคริสตชนฆราวาสอื่น	 ๆ	 ใน

ฐานะที่พวกเราพระสงฆ	์ มิได้เพียงแต่ได้รับศีลบวชเป็น 

พระสงฆ์เท่านั้น	 แต่เราทุกคนก็ได้รับศีลล้างบาปเป็น 

คริสตชน	เป็นศิษย์พระคริสตเจ้า	เหมือนคริสตชนฆราวาส 

คนอ่ืน	ๆ	เช่นกัน	 ดังน้ัน	 เราจึงมิได้รับการยกเว้นให้ไม่

ต้องดำาเนินชีวิตเป็นศิษย์พระคริสตเจ้า	 และการเป็นศิษย์ 

ดังกล่าว	 เรียกร้องการประกาศข่าวดีด้วยชีวิต	 ด้วยการ

เป็นประจักษ์พยาน	ด้วยแบบอย่างความเชื่อด้วย”

	 หลังพิธีมิสซาพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์	 ได้มอบ

เทียนปัสกาแด่พระสมณทูต	 และผู้แทนจากวัดต่างๆ	

ที่มารับเทียนปัสกา			

 คุณพ่อพงศ์เทพ	 ประมวลพร้อม ให้สัมภาษณ์

โอกาส	25	ปีชีวิตสงฆ์	ว่า	“ถือว่าเป็นพระคุณอันสูงสุด	

ประมาณไม่ได	้ ที่พระเป็นเจ้าทรงประทานให้กับเราผู้ซึ่ง

เป็นมนุษย์ผู้ต่ำาต้อย	 แต่พระองค์ก็ทรงยกเราขึ้นมาอยู่

ในอนุกรมเดียวกันกับความเป็นมหาสงฆ์ขององค์พระ 

เยซูเจ้า	เพราะฉะนั้นความรู้สึกในวันนี้คืออยากสรรเสริญ

พระเป็นเจ้า	 ขอบพระคุณพระองค์	 และวิงวอนขอพระ

เมตตาจากพระองค์	 ขอให้พระองค์โปรดให้เราได้เป็น

พระสงฆ์ที่ดี	 รับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์ที่ดีจน

ตลอดชีวิต	 บัดนี้มาถึง	 25	 ปีถือว่าพระเป็นเจ้าทรง

อุปถัมภ์เรามาโดยตลอด	 และสำาหรับเพื่อนพระสงฆ์

ก็เช่นเดียวกัน	 พระสงฆ์รุ่นพี่ที่เลย	 25	 ปีไปแล้ว	 และ 

พระสงฆ์รุ่นน้องที่จะตามมา	ในวันนี้ถือว่าเป็น	“อนุกรม

แห่งรักของพระเยซูเจ้า”	 แม้ว่าพ่อมีโอกาสจะฉลอง	 25	

ปี	 เพื่อนสงฆ์องค์อื่นๆ	ก็เช่นกัน	จะเลย	25	ปี	หรือว่า

จะ	 25	 ปีตามมา	 เราทุกองค์ก็อยู่ในอนุกรมแห่งรักของ

พระเยซูเจ้า	 ขอให้พระเยซูเจ้าโปรดเมตตาอวยพรเพื่อน

พระสงฆ์ทุกๆ	องค์	ให้มีความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน	มี

ความรักต่อกันและกัน	 และมีกระแสเรียกที่มั่นคง	 และ

ขอพี่น้องสัตบุรุษได้สวดให้พระสงฆ์ทุกองค์ด้วย	 ให้เป็น

พระสงฆ์รับใช้พระเป็นเจ้า	 เป็นพระสงฆ์ที่ดีจนตลอด

ชีวิต”

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำารงตำาแหน่งหน้าที่

	 	 	 	 เนื่องมาจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 มีพระสงฆ์ครบวาระการทำางาน	 5	 ปี	

ตามข้อกำาหนดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 	 จะมีพระสงฆ์บวชใหม่	 	 พระสงฆ์ 

จบการศึกษาจากต่างประเทศ	และการส่งพระสงฆ์ไปศึกษาต่อต่างประเทศ		และพระสงฆ์ 

ที่สมควรเปลี่ยนแปลงหน้าที่		เพื่อความเหมาะสมจึงให้พระสงฆ์ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

พ้นจากตำาแหน่งหน้าท่ีเดิมและเข้าประจำาตำาแหน่งหน้าที่ใหม่	ดังนี้	:

1. คุณพ่อไพฑูรย์  หอมจินดา	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ

2. คุณพ่อสมโภชน์  พูลโภคผล	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชินีแห่งสันติสุข

3. คุณพ่อสุรชัย  กิจสวัสดิ์ รับการอบรมต่อเนื่อง	(Ongoing	Formation)

4. คุณพ่อวรยุทธ  กิจบำารุง	 ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายบุคลาภิบาล	อธิการศูนย์ฝึกอบรม

งานอภิบาล	“บ้านผู้หว่าน”	จิตตาภิบาลวัดประจำาอารามคาร์แมล	สามพราน

5. คุณพ่อวิทยา  แก้วแหวน	เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา	ดินแดง

6. คุณพ่อสมพร  เส็งเจริญ	 เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร	 บางภาษี	 และวัดนักบุญ

มัทธิว	ทุ่งลูกนก

7. คุณพ่อสุทธิ  ปุคะละนันท์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู	กม.	8	จิตตาภิบาล

กลุ่มคริสตชนบางนา

8. คุณพ่อสุนัย  สุขชัย	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร	บางเชือกหนัง

9. คุณพ่อสมชาย  อัญชลีพรสันต์ พักรักษาตัว		พักประจำาบ้านอับราฮัม

10. คุณพ่อสมเกียรติ  บุญอนันตบุตร	ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต	ช่วยงาน 

อภิบาลวัดพระแม่สกลสงเคราะห์	บางบัวทอง	พักประจำาอาคารคาทอลิกแพร่ธรรม

11. คุณพ่ออนุชา  ชาวแพรกน้อย ผู้รับผิดชอบศูนย์อภิบาลหลักสี่	(อาคาร	UCAN)

ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว	 ผู้จัดการแผนกผู้ประสบภัย

และผู้ลี้ภัย

12. คุณพ่อฉลองรัฐ  สังขรัตน์ ผู้อำานวยการและผู้จัดการโรงเรียนสมรรถภาพวิทยา

จิตตาภิบาลวัดน้อยประจำาโรงเรียน	(วัดนักบุญคาเบรียล)

13. คุณพ่อทนุ  เจษฎาพงศ์ภักดี	ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

14. คุณพ่อพรศักดิ์  ชื่นจิตอภิรมย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด	

บางสะแก	ผู้จัดการแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว

15. คุณพ่อสหพล  ตั้งถาวร	ผู้ช่วยอธิการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล	“บ้านผู้หว่าน”

รักษาการผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายบุคลาภิบาล	 รักษาการจิตตาภิบาลวัดประจำาอาราม

คาร์แมล	สามพราน

16. คุณพ่อธนันต์ธง  สุขสุทิพย์ เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า		พักประจำาที่วัดอัครเทวดา 

ราฟาแอล

17. คุณพ่อเอกชัย  โสรัจจกิจ	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์	ลำาไทร	จิตตาภิบาล

คณะธิดาเมตตาธรรม	ศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศ

18. คุณพ่อโชคชัย  คูรัตนสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายจิตตาภิบาลโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ผู้ช่วยจิตตาธิการวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

19. คุณพ่อวินัย  ฤทธิบุญไชย	 ศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศ	 ช่วยงาน

อภิบาลและพักประจำาที่วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

20. คุณพ่อสุพัฒน์  หลิวสิริ ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ	สามพราน

21. คุณพ่อสักรินทร์  ศิรบรรเทิง ศึกษาต่อต่างประเทศ

22. คุณพ่อวิทยา  เลิศทนงศักดิ์ ศึกษาต่อต่างประเทศ

23. สังฆานุกรกรณ์  อดิเรกวุฒิกุล	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์

24. สังฆานุกรพลาพล  ลิ้มสุธาโภชน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค	ท่าไข่

25. พระสงฆ์จากสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ	 ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ	

บางแค

26. พระสงฆ์จากวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ ดูแลรับผิดชอบวัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์

	 ทั้งนี้	 ให้พระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายเข้าประจำาตำาแหน่งหน้าที่ใหม่

ภายในวันจันทร์ที	่4	พฤษภาคม		ค.ศ.	2015

	 ประกาศ		ณ	วันศุกร์ที่	10	เมษายน	ค.ศ.	2015

พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช 

ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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(อ่านต่อหน้า 8)

500 ปีครบรอบชาตกาล
นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา
28 มีนาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l 500	 ปีมาแล้ว	 วันที่	 28	 มีนาคม	 สตรีที่มีความ

สำาคัญมากที่สุดคนหนึ่งของพระศาสนจักรได้ถือกำาเนิด

มา	 เธอผู้นั้นคือนักบุญเทเรซาแห่งอาวีลาเธอมีบุคลิกที่ 

แข็งแกร่ง	 ตอนแรกดูเหมือนเธอต่อต้านการเข้าเป็นภคินี	

หลายปีผ่านไป	 นักบุญเทเรซาเร่ิมตระหนักถึงกระแสเรียก

การเป็นนักบวช	 ในปีค.ศ.1535	 เธอเข้าอารามแห่งการ 

รับสภาพมนุษย์โดยบิดาของเธอไม่เห็นด้วย	 อย่างไรก็ตาม	

ความหย่อนยานมาตรฐานของอารามทำาให้เธอไม่ค่อย 

ชื่นชม	 เมื่อเธออาย	ุ 39	 ปี	 เธอเริ่มเห็นนิมิตและมี

พระธาตุโลหิตของนักบุญเยนนาโร

กลับเปลี่ยนเป็นของเหลว
ขณะที่พระสันตะปาปาฟรังซิส

เสด็จเยือนเมืองเนเปิลส์
21 มีนาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระธาตุโลหิตของนักบุญเยนนาโร	 องค์อุปถัมภ์ของ 

เมืองเนเปิลส์ประดิษฐานไว้ตรงกลางบริเวณด้านหน้า	 

ช่วงเวลาพบปะกับพระสันตะปาปาของเมืองชาวเนเปิลส์ 

พระสงฆ	์ ภคิน	ี นักบวชคณะต่างๆ	 ต้อนรับพระสัน- 

ตะปาปาด้วยความตื่นเต้นอย่างยิ่ง	 พระอัครสังฆราช 

ถึงกับอนุญาตให้ซิสเตอร์ในอาราม	 7	 แห่งออกมา 

ข้างนอกบริเวณอารามเพื่อร่วมเข้าเฝ้าพระองค์ได้

บรรดานักบวชรู้สึกตื่นเต้นและเบียดเสียดกันจนลืม

ความสำารวมในพระวินัยไปชั่วครู่	 แย่งกรูกันเข้าหา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นเหตุให้ดูขบขันและ

สับสนวุ่นวายอย่างน่าเอ็นดู	พระอัครสังฆราชเซเป	ต้อง

ช่วยประกาศให้ระวัง	 “ซิสเตอร์...อย่าเพ่ิงครับ...ซิสเตอร์

เด๋ียวก่อนนะครับ!”

	 แต่บรรดาซิสเตอร์ได้เข้าไปใกล้ชิดที่สุด	 หาก

พวกเขาไม่สามารถเข้าใกล้...อะไรจะเกิดขึ้น?

l อย่างที่พระองค์ทรงทำาอยู่เสมอๆ	 สมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิสทรงให้คำาแนะนำาแก่บรรดานักบวช	 เพื่อ

พวกเขาจะได้ปรับปรุงความสัมพันธ์กับพระเจ้าและ

เสริมสร้างภราดรภาพพระองค์ทรงเตือนพวกเขาว่า	ควร

จะเดินตามหนทางของพระเยซูเจ้าโดยไม่เข้าไปตกใน

การประจญล่อลวง	 พระสันตะปาปาทรงมอบข่าวสารแก่ 

บรรดาสามเณรว่า	“ถ้าพระเยซูเจ้ายังไม่ทรงเป็นศูนย์กลาง 

อย่าเพ่ิงบวช หากลูกไม่แน่ใจว่าพระเยซูเจ้าจะเป็นศูนย์กลาง

ของชีวิตลูก..จงรอไปก่อน”

l ระหว่างการปราศรัยที่ไม่มีกระดาษเตรียมพูดนั้น	พระ

สันตะปาปาทรงขอให้นักบวชหลีกเลี่ยงจากเชื้อโรคร้าย

ประสบการณ์ทางจิตที่นำาเธอไปสู่การปฏิรูป

l เธอปฏิรูปนักบวชคาร์เมไลท์เพื่อหวนคืนการนำาเข้าสู่ 

การมีชีวิตจิต	พระศาสนจักรขัดขวางเธอในเวลานั้น	เธอ 

เป็นผู้ช่วยก่อตั้งคณะนักบวชคาร์เมไลท์ไม่สวมรองเท้า	

ในขณะท่ีต้องฟันฝ่าความยากลำาบาก	 เธอคิดค้นคติพจน์

นี้	 “อดทนและนอบน้อมต่อทุกสิ่ง	 ผู้ใดมีพระเจ้าย่อม

ไม่ขาดแคลนสิ่งใด”	(“Patience	obtains	all	 things.	

Whoever	has	God	 lacks	nothing.”)	 	ข้อกังขาใน

การปฏิรูปของเธอค่อยๆ	 จางหายไป	 มีการก่อสร้าง

อารามใหม่	 17	 แห่งนักบุญเทเรซาสิ้นใจที่เมืองอัลบา	

เดอ	ตอร์เมส	ในเดือนตุลาคม	ค.ศ.	1582

l เธอได้รับสถาปนาเป็นบุญราศี	 โดยสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาเปาโล	ที่	5	ในปี	ค.ศ.	1614	และได้รับสถาปนา

เป็นนักบุญโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกร	ีที่	14	ใน 

ปี	ค.ศ.	1622		และสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล	ที่	6 

ทรงประกาศเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักรในปี	

ค.ศ.	 1970	 เธอเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับประกาศเกียรติ

นามนี้

นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา นักปราชญ์ของพระศาสนจักร

แห่งการนินทาประสาโลก	 ตอนหนึ่งว่า	 “มันเป็นการ

ก่อการร้ายด้วยคำานินทา เพราะการนินทานับเป็นผู้ก่อ 

การร้ายที่ทิ้งระเบิดทำาลายแล้วก็จากไป”

l ก่อนจะทรงจากไปพระองค์ทรงสวดภาวนาบทข้าแต่ 

พระบิดาฯ	 ทรงจูบพระธาตุของนักบุญเยนนาโรและทรง 

ถือพระธาตุตรัสอวยพร	 และพระธาตุโลหิตท่ีแข็งก็เปล่ียน

เป็นของเหลวพระคุณเจ้าเครสเซนซีโอ	 เซเป	 พระอัคร

สังฆราชแห่งเนเปิลส์	กล่าวว่า	“สัญญาณเครื่องหมายว่า

นักบุญเยนนาโรได้รักพระสันตะปาปา	 เหมือนพวกเรา

เพราะท่านทรงเป็นชาวเมืองเนเปิลส์เหมือนเรา	 โลหิต

ของท่านได้เปลี่ยนเป็นของเหลวแล้ว”

l และในเวลานั้นเอง	 พระธาตุโลหิตไม่ได้เปลี่ยนเป็น

ของเหลวทั้งหมด	 ด้วยอารมณ์ขัน	 พระสันตะปาปาจึง 

ตรัสให้ข้อคิดว่า	 “ดูเหมือนท่านนักบุญได้รักเรานิดหน่อย	

เราจำาต้องกลับใจให้มากยิ่งขึ้น	เพื่อท่านจะได้รักเราอย่าง

เต็มเปี่ยม”

l ปรากฏการณ์พระธาตุโลหิตของท่านนักบุญที่แห้ง 

แข็งเปลี่ยนเป็นของเหลว	 ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพระพักตร์

พระสันตะปาปามาตั้งแต่	 ค.ศ.	 1448	 นักบุญยอห์น 

ปอล	ที่	2	พระสันตะปาปา	และสมเด็จพระสันตะปาปา

กิตติคุณเบเนดิกต์	ที่	16	ก็ไม่ได้ทรงทอดพระเนตรการ

เปลี่ยนสภาพเช่นนี้ระหว่างที่ทั้งสองพระองค์ต่างก็เคย

เสด็จเยือนที่นี่

บรรดาซิสเตอร์ดีใจที่ได้รับอนุญาตออกจากอารามเพื่อ

เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส นำาขนมมาถวาย 

แต่รีบร้อนแย่งกันออกมาก่อนประกาศลำาดับขั้นตอน 

จึงเป็นภาพอย่างที่เห็น 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงจูบเคารพพระธาตุ

โลหิตนักบุญเยนนาโร ที่เปลี่ยนสภาพเป็นของเหลว
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บทอธิษฐานภาวนา

จงรักดังที่เรารัก
“เราสั่งท่านทั้งหลายดังนี้ว่า ท่านทั้งหลายจงรักกัน” 

(ยอห์น 15:17)

	 บุญราศีคุณแม่เทเรซา	 กล่าวในการประชุมที่ท่านได้รับเชิญไปแบ่งปัน

ประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับการดำาเนินชีวิตอุทิศแก่ผู้ยากจนว่า	“เมื่อไม่นาน 

มาน้ี	 มีคนถามชาวฮินดูผู้หน่ึงว่า	 “คริสตชนคืออะไร?”	 เขาให้คำาตอบท่ีเรียบง่าย

และน่าประหลาดใจว่า	“คริสตชนก็คือผู้ที่อุทิศตนเอง”	ตั้งแต่แรกเริ่ม	เราเข้าใจ

แล้วว่า	การเป็นคริสตชนจริงๆ	นั้น	มิใช่อะไรอื่น	นอกจากการอุทิศตนเองเพื่อ

เห็นแก่พระคริสตเจ้า	 พระเจ้าทรงรักโลก	 จนพระองค์ทรงมอบพระบุตรของ

พระองค์เองให้แก่เรา	นั่นคือการอุทิศตนเริ่มแรก	พระองค์ทรงมอบพระบุตร 

ให้แก่เรา	 เหตุว่า	 พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงเป็นหนึ่งเดียวกับเรา	

เหมือนกับเราในทุกสิ่งเว้นแต่บาป”

	 ในพระวรสารที่เรานำามาพิจารณานี	้ สอนให้เรารักกันและกัน	 แต่มี

เงื่อนไข	ช่วงท้ายมากล่าวคือ	พระเยซูเจ้าตรัสเสริมว่า	“ดังที่เรารักท่าน”	เราได้

รับการสอนให้รักดังที่พระเยซูเจ้าทรงรัก	พระองค์ทรงรักอย่างไร?	พระองค์ท่าน

รับใช้ผู้อื่น	บำาบัดรักษาเขา	หล่อเลี้ยงเขา	พระองค์ทรงช่วยให้เขาได้รับเสรีภาพ	

ทรงสอนและให้กำาลังใจแก่ประชาชน	 พระองค์ทรงอวยพรประชาชนและทรง

อธิษฐานภาวนาให้แก่พวกเขา	พระองค์ทรงรู้สึกสงสารผู้ที่สังคมรังเกียจ	และผู้

ตกขอบในสังคม	พระองค์ทรงสละพระชนมชีพด้วยความรักเพื่อทุกคน	ความ

รักของพระองค์มิได้อยู่เฉพาะในครอบครัว	แต่อยู่กับผู้ใกล้ชิดพระองค์	

	 พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เรารักผู้อื่น	“ดังที่พระองค์ทรงรักเรา”	เราได้รับ

เชิญให้มีเมตตาจิตต่อผู้ที่ต้องทรมานและเจ็บปวด	 ชำานาญในการรับฟัง	 และ

พระพรที่จะรับใช้พวกเขาได้อย่างไร	 	 และเฉลิมฉลองชีวิตรอบๆ	ตัวเรา	 ให้เรา

รักดังที่พระเยซูเจ้าทรงรัก	ทำาลายกำาแพงที่กั้น	และแยกเราจากผู้ที่อยู่ภายนอก

วงจรชีวิตของเรา	และนำาการบำาบัดรักษามาให้แก่ชีวิตที่แตกสลาย

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงประทานความเงียบ และจิตสำานึกที่จะได้

สัมผัสกับพระองค์ ผู้ทรงประทับอยู่ท่ามกลางพวกลูก และลูกตั้งมั่นที่จะรัก 

ดังที่พระองค์ทรงรัก โปรดอย่าให้ลูกเฉยเมยต่อปัญหาสังคมในสังคมของ 

พวกลูก และได้รับการดลใจจากศิษย์รุ่นแรกของพระองค์ ที่จะเป็นประจักษ์

พยานให้แก่คำาสอนของพระองค์ และคุณค่าของพระอาณาจักรด้วยเทอญ  

อาแมน

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

เส้นทางแห่งรัก

เคยเรียกว่าเดินรูปจนติดปาก
เพื่อให้ชัดเจนก็เรียกเดินรูปสิบสี่ภาค
บ้างก็เรียกให้ดูดีว่ามรรคาศักดิ์สิทธิ์
แต่จุดประสงค์นั้นเหมือนกัน
เดินไปรำาพึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าไป
ตั้งแต่ปีลาตล้างมือปล่อยให้คนนำาพระองค์ไปประหาร
ทรงรับเอากางเขนมาแบก
ตามทางทรงหกล้มครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาม
ทรงพบปะผู้คนบนเส้นทาง
พระมารดา	สตรีใจศรัทธา	เวโรนิกา	ซีโมนชาวไซรีน
กระทั่งถึงเนินหัวกะโหลกแดนประหาร
ถอดพระภูษา	ตรึงกับไม้กางเขน	สิ้นพระชนม์	
ปลดจากไม้กางเขน	ฝังไว้ในพระคูหา
บางครั้งเพื่อไม่ให้รู้สึกสิ้นหวัง
มีการเติมสถานที่สิบห้า...ทรงกลับคืนชีพ
มีการบรรยายเหตุการณ์แต่ละภาคสั้นๆ
พร้อมกับบทภาวนาขอบพระคุณ	ขอขมาโทษ	สัญญา
พร้อมความสำานึกว่าทุกอย่างเหล่านี้เพราะตนเพื่อตน
จากเดินรูปสิบสี่ภาคกลายเป็นเดินบนเส้นทางแห่งรัก
ทุกอย่างเหล่านี้เพราะรักแท้ๆ
ที่เคยทำาเฉพาะในช่วงเทศกาลมหาพรต
น่าจะทำาตลอดปี...บนเส้นทางแห่งรักทั้งปี
พระเจ้าทรงรักเราได้ถึงขนาดนี้
เหมือนคนที่รักกัน
ไม่คิดถึงไม่พูดถึงไม่บรรยายถึงความรักแค่เฉพาะเทศกาล
หากแต่ทุกวัน...เพราะทุกวันคือเส้นทางแห่งรัก
รักในคำาพูดในท่าทีในสีหน้าในหน้าที่การงานในสุขในทุกข์ยากลำาบาก
เหมือนการเดินรูปในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญยอแซฟ
ตั้งแต่เช้ามีการเตรียมรูปกางเขนกระดาษมีเลขมีรูปกำากับ
รูปแรกติดเกือบหน้าถ้ำาแม่พระติดทางถนนคอนกรีต
ในขณะที่รูปที่สองที่สาม...ติดกับต้นไม้ห่างออกไปตามทางเดิน
บ่ายสามครึ่งแดดร้อนจัดแต่คนเริ่มทยอยเข้าที่
“ไม่มีใครใช้ร่มกันแดด...เพื่อใช้โทษบาป”	คนหนึ่งชี้แจง
“สมัยก่อนถอดรองเท้าเดินกันเลยนะ...”	อีกคนเสริม
“ตอนนั้นยังเป็นถนนดิน...แต่ตอนนี้เป็นปูนเลยอนุโลม”	
กางเขนไม้สีขาวตั้งตระหง่านหน้าสถานที่หนึ่ง
พอขยับเดินก็ต้องมีคนแบกด้านหน้าหนึ่งยกด้านหลังหนึ่ง
หยุดคุกเข่ารำาพึงแต่ละสถานที่ก่อนจะก้าวเดินต่อไป
ผู้ชายกลุ่มหนึ่งเดินนำาหน้าคอยโบกรถที่สัญจรผ่านไปมา
ถนนเลี้ยวผ่านสวนมังคุดเงาะทุเรียนที่เริ่มออกดอก
เหมือนบอกย้ำาความสัมพันธ์เส้นทางแห่งรักกับชีวิตประจำาวัน
หยาดเหงื่อแรงกายคนหยาดเหงื่อหยาดเลือดพระ
แต่ละหยาดเลือดคือรัก...รักชีวิตรักครอบครัว
แต่ละหยาดเลือดคือรัก...รักมนุษย์ทุกคนแต่ละคน
ความเลื่อมใสศรัทธาจึงไม่ใช่เรื่องในวัด
หากแต่เป็นชีวิตในแต่ละวัน...เช้าจรดค่ำา
ช่วงเดินผ่านต้นไม้แต่ละต้นคนพากันมองพากันพินิจพิเคราะห์
ชี้ดอกไม้แรกแย้มชี้กิ่งยาวโยงยางสีเขียวเพราะกาฝาก
ชี้ดินชี้หญ้าชี้รากชี้โคนเหมือนคาดคะเนผลที่จะได้ปีนี้
เส้นทางแห่งรักกลมกลืนกับเส้นทางชีวิตเกษตรกร
กระทั่งมาจบลงที่หน้าวัดพร้อมพรแห่งไม้กางเขน
บวกบริการน้ำาเย็นให้ชดเชยเหงื่อที่เปียกชุ่มเสื้อผ้าตลอดเส้นทาง
ที่นี่วัดบ้านที่ทำางานกลมกลืนกันแยกไม่ออก
ศาสนาไม่ใช่เรื่องของคำาสอนเรื่องของกิจศรัทธา
หากแต่เป็นเรื่องของชีวิต...ทั้งชีวิต	
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คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

สภาแขวงประเทศไทยได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2015

แต่งตั้งสมาชิกให้รับหน้าที่ผู้อำานวยการ 

และรับการโยกย้ายหน้าที่ประจำาปีการศึกษา 2558
จึงขอส่งมอบความนอบน้อมเชื่อฟังมายังสมาชิกที่รักทุกท่าน ดังต่อไปนี้ 

สมาชิกรับหน้าที่ผู้อำานวยการโรงเรียน

1.	เซอร์มาร์กาเร็ต	รัตนาวงศ์ไชยา		 	 โรงเรียนสันติวิทยา

2.	เซอร์ปาตริส	ปรัชญาคุณ		 	 โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์

3.	เซอร์ลิลี่	นิลเขต		 	 	 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

สมาชิกรับความนอบน้อมเชื่อฟัง ไปรับหน้าที่แห่งใหม่ ในปีการศึกษา 2558

4.	เซอร์อัลฟองซ์	เดอ	เซนต์เปียร์	วรศิลป	์	 บ้านศรีแห่งชาร์ตร

5.	เซอร์อานาสตาซี	ผังรักษ์	 	 บ้านศรีแห่งชาร์ตร

6.	เซอร์มารี-เทโอฟาน	มารีย์อรเนตร	 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

7.	เซอร์เมลานี	เดอมารี	ธำารงธรรมวงศ์	 บ้านศรีแห่งชาร์ตร

8.	เซอร์มารี-ปอล	เดอ	เยซู	พิทักษ์พูลสิน	 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

9.	เซอร์เบอาทริส	มาร	ีวงศ์สวัสดิ์	 	 บ้านหลุยส์	โชเวต์

10.	เซอร์มาร์ติน	โรจนสุธี	 	 	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

11.	เซอร์อูร์ซูล	เดอ	มารี	จิมพา	 	 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

12.	เซอร์มารีอา	กอเรตตี	พานิชสุขไพศาล	 บ้านหลุยส	์โชเวต์

13.	เซอร์อลิซ	เดอ	เยซู	กิจแก้ว	 	 บ้านเซนต์ร็อค

14.	เซอร์เจมมา	ศิริธนานนท์	 	 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

15.	เซอร์ฟิลิป	วรีวงษ์	 	 	 บ้านผู้สูงอาย	ุลำาไทร

16.	เซอร์ราแชล	ศิริกรกุล	 	 	 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ	ระยอง

17.	เซอร์เทเรซา	วัชรินทร์	เกตุรัตน์		 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ	บางนา

18.	เซอร์เทแรส	วาริณี	วนาโรจน์สุวิช	 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์	แผนกหญิง

19.	เซอร์ลูเซีย	ราตรี	ภูผา		 	 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา

20.	เซอร์เทเรซิตา	วงษ์ชื่น		 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์	ลำานารายณ์

21.	เซอร์มารี-ชารลส์	พิมพ์เบ้าธรรม		 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต	์สีลม

22.	เซอร์เมรี่-เจมส์	ใสสว่าง	 	 บ้านศรีแห่งชาร์ตร	(พยาบาลประจำา)

23.	เซอร์เอมมานูแอล	ยะงาม	 	 โรงเรียนสันติวิทยา

24.	เซอร์เซซีลีอา	ประทุมเทา	 	 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ	ท่าแร่

25.	เซอร์ฟลอรา	ลือเดชกังวารไกร	 	 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

26.	เซอร์เซลิน	มณีเลิศ	 	 	 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร	์นนทบุรี

27.	เซอร์ซิลวี	แสนมุงคุณ	 	 	 โรงเรียนมารดานฤมล

28.	เซอร์เคลเลีย	ศรจันทร์		 	 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

29.	เซอร์มารี	แรน	เล็กประเสริฐ	 	 โรงเรียนวิชาชีพคนพิการ	สีเกิด

30.	เซอร์ลูซีลา	คำาแดง	 	 	 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

31.	เซอร์มารี	อองช	์พะตะวงค์	 	 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

32.	เซอร์เลโอน	ีปั้นเอี่ยม	 	 	 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ	ทิพวัล

33.	เซอร์โกแลต	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี

34.	เซอร์อักแนส	เทแรส	อุ่นวิจิตร	 	 โรงเรียนเซนต์ปอล	หนองคาย

35.	เซอร์มารีเปียร์	ปั้นเอี่ยม	 	 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ	บางนา

36.	เซอร์มารีฟรังซิส	วรสาร	 	 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

37.	เซอร์โซฟีนา	ดวงจันทร์	 	 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

38.	เซอร์อาลีน	ฤทัยหวนพนา	 	 นวกสถาน	(ผู้ช่วยนวกจารย์)

39.	เซอร์มารี-เกรส	ศิริกันต์	 	 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์	แผนกหญิง

40.	เซอร์เนลลี่	สุริยัพ	 	 	 ประเทศออสเตรเลีย

41.	เซอร์เบอร์นาดีน	สถาพรวลัยรัตน์	 ประเทศฝรั่งเศส

42.	เซอร์แชรแมน	บุญยวง		 	 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ	ศรีเพชรบูรณ์

43.	เซอร์อังเชลิกา	ตนนาชำา	 	 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

44.	เซอร์เบนิลดา	สมจันทร์	 	 ประเทศฟิลิปปินส์

45.	เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์	ไชยดวง		 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

46.	เซอร์อักเนสเซ	วงษ์ยรรยง	 	 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ	เกาะสมุย

47.	เซอร์เทเรซา	เกศแก้ว	พรรณเชษฐ์	 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

48.	เซอร์มารีย์-เซลีนา	พิชัย	 	 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ	ศรีเพชรบูรณ์

ขอให้สมาชิกทุกท่าน	เข้าประจำาหน้าที่	ภายในวันที่	10	พฤษภาคม	ค.ศ.	2015

พระเยซูเจ้าทรงรอท่านด้วยความรัก พร้อมกับพระพรของพระองค์

ประกาศ ณ วันสมโภชปัสกา 5 เมษายน ค.ศ. 2015

เซอร์ไอรีน ชำานาญธรรม

อธิการิณีเจ้าคณะแขวง

   คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  

สภาสูงสุดของคณะได้อนุมัติการแต่งตั้ง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2015

ในการต่อวาระสมาชิกให้รับหน้าที่อธิการิณี ประจำาปีการศึกษา 2558

ตามคำาเสนอของสภาแขวง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2015
จึงขอส่งมอบความนอบน้อมเช่ือฟังมายังสมาชิกท่ีรักทุกท่าน ดังต่อไปน้ี 

อธิการิณีวาระที่หนึ่ง

1.	เซอร์อัลเฟรด	เดอ	เซนต์ร็อค	วรศิลป์	โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์		 อ ธิ ก า ริ ณี  

และผู้อำานวยการ

2.	เซอร์วาเลนติน	เดอ	มารีย์	มุ่งหมาย	โรงเรียนเซนต์โยเซฟ	บางนา		 อ ธิ ก า ริ ณี

และผู้อำานวยการ

3.	เซอร์โรซา-เรจีนา	ชมไพศาล	โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์	 อ ธิ ก า ริ ณี แ ล ะ ผู้

อำานวยการ

4.	เซอร์ดอมินิก	เดอมารี	กิจเจริญ	 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์	 นนทบุร	ี อธิการิณี

และผู้อำานวยการ

5.	เซอร์สแตลลา	นิลเขต	โรงเรียนเซนต์โยเซฟ	ท่าแร่	อธิการิณีและผู้อำานวยการ

6.	เซอร์แบร์นาแด๊ต	รุนกระโทก	โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์		อธิการิณี

7.	เซอร์แคลร์	สมเนตร	โรงเรียนศีลรวี	อธิการิณีและผู้อำานวยการ

8.	เซอร์แอนน	ีสนเจริญ	โรงเรียนเซนต์โยเซฟ	นครสวรรค์	อธิการิณีและผู้อำานวยการ

9.	เซอร์เทเรซา	เกื้อกูล	รัตโนภาส	 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ	 ระยอง	 อธิการิณีและผู้

อำานวยการ

10.	เซอร์เทเรซา	สมศรี	สุเมธ	โรงพยาบาลเซนต์เมรี่	อธิการิณี

11.	เซอร์มารี-เวียนเนย์	อุปพงศ	์โรงเรียนโรซารีโอวิทยา	อธิการิณี

12.	เซอร์เทเรซา	วรรณ	ีหมั้นทรัพย์	สำานักเอกอัครสมณทูตวาติกัน	อธิการิณี

13.	เซอร์ยูเลียนา	โจหิงค์	โรงเรียนสันติวิทยา		อธิการิณี

14.	เซอร์มารีอา	โปลิน	ชูวิรัช	โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์		อธิการิณีและ

ผู้อำานวยการ

15.	เซอร์แคธรีน	งานประเทืองโสภา		โรงเรียนมารดานฤมล	อธิการิณี

16.	เซอร์มักดาเลนา	ดาวดี	บ้านหลุยส	์โชเวต์	อธิการิณี

17.	เซอร์มาร์การิตา	กิจเจริญ	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	อธิการิณี

18.	 เซอร์ชองตาล	 ตรีว่าอุดม	 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์	 แผนกหญิง	 อธิการิณีและ 

ผู้อำานวยการ

อธิการิณี วาระที่สาม

19.	เซอร์มารี-ซาเวียร์	โรซาร์พิทักษ์	โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	อธิการิณี

20.	เซอร์อังเจลิน	ผิวเกลี้ยง	บ้านสองคอน	อธิการิณี

อธิการิณี วาระที่สี่

21.	เซอร์มารี-อักแนส	บัวทรัพย์	โรงเรียนเซนต์โยเซฟ	แม่แจ่ม	อธิการิณีและผู้อำานวย-

การ

ผู้ดูแลยุวภคินีและโปสตุลองค์

22.	เซอร์เคลเลีย	ศรจันทร์		บ้านอบรมโปสตุลองค์	ผู้ดูแลยุวภคินี	/	โปสตุลองค์

ประกาศ ณ วันสมโภชปัสกา 5 เมษายน ค.ศ. 2015

เซอร์ไอรีน ชำานาญธรรม

อธิการิณีเจ้าคณะแขวง
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คนเร่ร่อน 150 คน
มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม
วัดน้อยซีสทีนเป็นพิเศษ

27 มีนาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l มันเป็นวันที่ต้องจดจำา	ด้วยความเห็นชอบจากสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส	 คนเร่ร่อนจำานวน	 150	 คน 

ได้รับโอกาสพิเศษเข้าเยี่ยมชมสำานักวาติกัน..และงาน

ศิลปะอันประมาณค่ามิได้ในนั้นท่ามกลางพวกเขา	 มูโร	

ชาวอิตาเลียนวัย	 50	 ปีผู้หลับนอนอยู่บนถนนมาราว	

6	 ป	ี กล่าว่า“เขานำาเราเข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน สวน

วาติกันและโดยทั่วไปก็เหมือนนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่าง

ครบถ้วนทุกส่วนเลยล่ะครับ”

l พิพิธภัณฑ์จึงปิดสำาหรับบุคคลภายนอกเพื่อให้กลุ่ม

เข้าชมพิเศษนี้จริงๆ	 และแน่นอนส่วนสำาคัญที่สุดก็คือ

การเข้าเยี่ยมชมวัดน้อยซีสทีน	 พร้อมด้วยแขกรับเชิญ 

พิเศษมากๆ	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสร้าง

ความแปลกใจด้วยการทรงเข้ามาทักทายพวกเขานาน

ถึง	20	นาท	ี	คนเร่ร่อนเล่าว่า	“พระสันตะปาปาทรงเดิน

เข้ามาและพอพวกเราเห็น เสียงปรบมือก็ดังขึ้นอย่าง 

พร้อมเพรียงแถมด้วยน้ำาตาแห่งความปลาบปลื้มก็ไหล

ออกมา” มูโร	 เสริมว่า	 “เป็นเรื่องงดงามมาก เฉพาะ

อย่างยิ่งสำาหรับผมซึ่งไม่เคยได้เข้ามาท่ีนี่มาก่อนเลย 

แต่ความจริงก็คือ พระสันตะปาปาทรงต้อนรับเราและ 

พวกเขาเหล่านั้นท่ีกำาลังอยู่ในช่วงยากลำาบากของชีวิต 

นับเป็นเกียรติอย่างมาก”

l พระสันตะปาปาทรงขอให้พวกเขาภาวนาสำาหรับพระองค์

หลังจากเสด็จออกไปแล้ว	พวกเขาได้รับการเลี้ยงอาหาร

เที่ยงในสำานักวาติกันนั้นเอง	 แนวคิดนี้มาจากผู้ช่วย 

พระสันตะปาปาฝ่ายกิจการกุศล	 (Papal	 Almoner)	 

พระสังฆราชคราวจิวสกี	 หลังจากได้รับอนุญาตจากพระ

สันตะปาปา	 ท่านก็ส่งคำาเชิญไปยังคนเร่ร่อนเหล่านี้	 คน

เร่ร่อนเล่าความรู้สึกว่า	 “ผมบรรยายออกมาไม่ได้เลย 

ผมรู้สึกเหมือนร้องไห้เพราะชื่นชมยินดี”

l การเข้าเยี่ยมชมเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นหลายๆ

โครงการต่อคนเร่ร่อนในพื้นที่แถบนั้น	ซึ่งโครงการติดตั้ง 

ห้องอาบน้ำาใกล้ๆ	 สำานักวาติกันก็เป็นหนึ่งในโครงการ

เหล่านี้ด้วย

กลุ่มคนเร่ร่อน 150 คนได้รับสายคล้องคอนักท่องเที่ยว

เข้าชมสำานักวาติกัน

หนังสือ   ความเชื่ออันเป็นชีวิต
บอกเล่าเรื่องราว	“คำาสอนและชีวิตที่เป็นข่าวดี”	ที่คริสตชนต้องรู้และต้องเป็น

โดย พงศ์ ประมวล  ราคา 120 บาท

ติดต่อ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

“อย่าท้อแท้ในการทำาความดี 

เพราะถ้าเราไม่หยุดทำาความดี

เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา

ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส

จงทำาความดีแก่ทุกคน”

           (กาลาเทีย 6:9-10)
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

	 คุณพ่อกาเบรียล	 	อามอร์ท	 	 เป็นผู้ไล่ผีผู้หนึ่ง

ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอิตาลี	 	ได้รับศีลบวชใน	ค.ศ.	1954		

ในคณะ	Society	of	St.	Paul				ปี	ค.ศ.	1986		ได้รับ 

แต่งตั้งให้เป็นผู้ไล่ผีประจำาสังฆมณฑลโรม			กล่าวว่า	“การ 

รบสู้กับความชั่วต้องเริ่มในครอบครัว”	 	 ปัจจุบันสาเหตุ

ที่หลายคนกลายเป็นคนเลว	 	 เพราะบ่อยๆ	 หนุ่มสาว

มากมายเจริญชีวิตโดยไม่รู้จักศาสนาในเวลาเป็นเด็ก		

ดังนั้นพวกเขาก็ไม่รู้ความหมายของการเป็นพ่อแม่ที่ดี

	 หนุ่มสาวเข้าสู่การแต่งงานโดยมีเจตนากลาย

เป็น	“กายเดียว		ใจเดียวกัน”		และที่สุดก็หย่าร้าง	“เพราะ 

ว่าถูกสิ่งยั่วยวนหลายหลากดึง		บางคู่ก็มารวมกันและก็

แยกกันอีก		แต่งใหม	่	หลายครอบครัว		หลายบ้าน		ใน

ประเทศต่างๆ	และกับลูกๆ	ที่แตกต่างกัน”

	 “การแตกแยก	(ในครอบครัว)	นำาให้เกิดการทำา

การรบสู้กับความชั่ว
ต้องเริ่มในครอบครัว

ผิดในเด็ก		ความโหดร้าย		และความชั่ว”

 พระเจ้างดงามยิ่งกว่าปีศาจ

	 อังเยโล	เด	ซีโมเน		สมาชิกคณะเดียวกัน		ได้

สัมภาษณ์และรวบรวมความคิดของพระสงฆ์ผู้ไล่ผี		

พิมพ์เป็นหนังสือชื่อว่า		พระเจ้างดงามยิ่งกว่าปีศาจ : 

พินัยกรรมด้านชีวิตจิต

	 ตามความคิดของคุณพ่ออามอร์ท	 	 ปัจจุบัน

ความสัมพันธ์กับบิดาเป็นสิ่งสำาคัญ		คุณพ่อเน้นว่า		“การ 

ขาดบิดาก็เปิดรอยแผลเจ็บปวดในเด็กๆ		ทำาให้พวกเขา 

มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน	 	 การทำาผิดในเด็ก	 	 และกิจการ

โหดร้ายจริงๆ”

	 เราจำาเป็นต้องฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพระเจ้า		

พระบิดาสวรรค์ของเรา

	 “หากพวกเขาประทับใจในความใจดีและความ

รัก		 เขาก็จะค้นพบตนเองใหม	่	แม้มีข้อจำากัด	(จะพบ)	

เอกลักษณ์และศักดิ์ศร	ี	และความศักดิ์สิทธิ์ของการเป็น

บุตรพระเจ้า”

 วิธีป้องกันอิทธิพลของปีศาจ

	 อะไรเป็นความโน้มเอียงภายในท่ีเราต้องขจัด

อิทธิพลของปีศาจออกไป	 	 คุณพ่ออามอร์ทแนะนำาว่า	

“ต้องมีความช่วยเหลือที่ค้นพบสิ่งรบกวนนั้นอยู่ภายใน

ตัวเรา”		อาจแสดงออกมาหลายรูปแบบ	เช่น		ความเศร้า 

ความโกรธ		ความรุนแรง		ความคิดขัดแย้ง		และแม้แต่

การดูหมิ่นสบประมาทศาสนา

	 “การละทิ้งพฤติกรรมที่แสดงทัศนคติเย็นเฉย		

ความไม่สนใจ		ไร้อารมณ์ในความดี		เพื่อดำาเนินชีวิตใน

สันติสุขลึกๆ	และด้วยมโนธรรมที่ดี”		คุณพ่อแนะนำาให้

ยึด	 “ความสัมพันธ์กับพระเจ้า	 	 ด้วยการละท้ิงการปฏิเสธ

พระเจ้าในด้านปฏิบัติและชีวิตในบาป”

	 ในท่ีสุดคุณพ่อแนะนำาให้มี	“ความสุภาพ		ความ

เช่ือ		การภาวนา		การรับศีลศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆ		การดำาเนิน

ชีวิตคริสตชนท่ีสอดคล้องกับพระวรสาร	 	 กิจเมตตาปรานี		

และการให้อภัยศัตรู”

	 พระเจ้ามอบพระหรรษทานที่จำาเป็น	 	ช่วยเรา 

ใหเ้ผชญิและเอาชนะปศีาจ		เพ่ือใหท้กุคนสามารถตอบโต้ 

การคุกคามของมัน	 “เราอยู่ใต้เส้ือคลุมของพระนางมารีย์		

มีอัครเทวดามีคาแอลอยู่เคียงข้าง	 	มีอารักขเทวดาคอย

ดูแลเพื่อให้ปลอดภัย		มันทำาอะไรไม่ได้”
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	 พระศาสนจักรคาทอลิกแห ่งประเทศไทย

กำาหนดวันรณรงค์เพ่ือกลุ ่มชาติพันธุ ์ในวันอาทิตย์

สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคมเป็นประจำาทุกปี	 ซึ่ง

ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่	10	พฤษภาคม	2015	สภาพระ

สังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 โดยคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อการพัฒนา	แผนกกลุ่มชาติพันธุ์	ตระหนัก

ในความจริงที่ว่า	 “ความปีติยินดีและความหวัง	 ความ

เศร้าโศกและความวิตกกงัวลของมนษุย์ในยคุนี	้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในหมู่ของผู้ยากไร้หรือผู้ทุกข์ทนไม่ทางใดก็ทาง

หนึ่ง	 สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความปีติยินดีและความหวัง	

ความเศร้าโศกและความวิตกกังวลของเหล่าสานุศิษย์

ของพระคริสตเจ้าด้วย”	 (GAUDIUM	 ET	 SPES)	

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยำ้าเตือนว่าพระศาสนจักร

คาทอลิกต้องเป็นพระศาสนจักรที่ยากจนเพ่ือคนยากจน	

พระองค์ท่านเน้นยำ้าเสมอว่าชุมชนคริสตชนใดที่อ้างว่า

อยู ่อย่างสบายสงบโดยไม่สนใจในหมู ่พี่น้องผู ้ยากไร	้

ชุมชนน้ันก็เสี่ยงต่อการล่มสลาย			ในวโรกาสที่ท้าทาย

และเชือ้เชญิให้สังคมทุกระดับได้ไตร่ตรองถึงความจริง

ของพี่น้องกลุม่ชาตพินัธุท์ีม่ทีัง้ความรำา่รวยในวัฒนธรรม 

ทีห่ลากหลายความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่พอเพียง	 ความ

สาส์นพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา 
โอกาสวันรณรงค์เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2015 

ศรัทธาในภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ความเชื่อในพระเจ้าพระ 

ผู้ศักดิ์สิทธิ์ความหวังในชีวิตผู้คนที่ดำารงอยู	่ ความรัก 

ในความเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นพี่น้องเป็นน้องที่มี

ศักด์ิศรีนั้นได้ทำาให้เราหันกลับมาพิจารณาว่าพ่ีน้อง

ชาติพันธุ ์ ท้ังหลายได้ รับการปฏิบัติเ ย่ียงมนุษย์ ท่ีมี

ศักดิ์ศรีจริงหรือไม	่	เราคงไม่ปฏิเสธได้ว่า	ความสุขของ

พี่น้องชาติพันธุ์เป็นความสุขของสังคมไทย	และปัญหา

ของพ่ีน้องชาติพันธุ์ก็เป็นปัญหาของสังคมไทยดังวลี 

ที่ว่า	 เด็ดดอกไม้หนึ่งดอกสะเทือนถึงดวงดาว	 เช่น		

ป ัญหาคนไร ้สัญชาติป ัญหาการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมปัญหาการจัดการท่ีดินทำากิน	

ปัญหาหลกัประกนัสขุภาพ	 ปัญหาการศึกษา	 ปัญหาการ

ถูกบังคับทำาให้หายตัวไป	 ปัญหาการค้ามนษุย์	 เป็นต้น		

เมือ่เราไตร่ตรองข้อท้าทายเหล่านี	้ เราก็รับรู้ได้ว่านอกจาก

พี่น้องชาติพันธุ์ต้องมีส่วนรับผิดชอบแล้ว	 ก็ต้องหัน

กลับมาพิจารณาระบบการทำางานของฝ่ายมีอำานาจ

หน้าที่จากภาครัฐ	 เราคงมีความหวังในบรรดาเจ้าหน้าที่

ที่มีอำานาจหน้าที่ดูแลทุกข์สุขพี่น้องชาติพันธุ์ตระหนัก

ในปัญหาต่าง	 ๆ	 ของพี่น้องชาติพันธุ์ได้รู้สึกเป็นห่วงใย

เข้าใจพี่น้องคนเล็กคนน้อยเหล่านี้ในวิถีชีวิตของพวก

เขาที่หลากหลายผสานกลมกลืนฉายแสงความดีงามสู่

ประเทศชาต	ิ	เราภาวนาขอพระจติเจ้าให้บรรดาผูร้บัผดิชอบ

ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาติพันธุ์	 เจ้าหน้าที่ที่มีอำานาจหน้าที	่

ผูเ้ก่ียวข้อง	 มกีารบรหิารจดัการแบบมีส่วนร่วมโดยคำานงึ

ถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์การเคารพภูมิปัญญา

ท้องถ่ินซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของศาสนาวัฒนธรรมที่ดีงาม				

ขอแม่พระแห่งสันติภาพโปรดอวยพรให้ทุกท่านประสบ

สุข	สันติทุก	ๆ	วัน	และมีอนาคตที่สดใส

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา

ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม
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ประกาศสังฆมณฑลจันทบุรี
เรื่องการแต่งตั้งพระสงฆ์ ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ

 เน่ืองจากพระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี	ได้ปฏิบัติงานครบวาระ			การรับผิดชอบ

หน้าที่ต่าง	ๆ		รวมทั้งมีพระสงฆ์เกษียณอายุงาน		ดังนั้นคณะที่ปรึกษาพระสังฆราชได้

ร่วมกันพิจารณาแต่งตั้ง	มอบหมายพระสงฆ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง	ๆ	เพื่อสานต่องานให้

เกิดความก้าวหน้า	 และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 จึงขอประกาศให้พระสงฆ์สังฆมณฑล

จันทบุรีพ้นจากตำาแหน่งเดิมและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่	ดังนี้

CURIA Diocese

1.	อุปสังฆราช		คุณพ่อยอแซฟ	ยอด	เสนารักษ์

2.	 เลขาธิการสังฆมณฑลและเลขานุการพระสังฆราช	 คุณพ่อยอแซฟ	 ธรรมรัตน	์ 

เรือนงาม	

3.	เหรัญญิกสังฆมณฑล	คุณพ่อเปาโล	ประวิช	หอมวิไลย

ผู้ช่วยพระสังฆราชตามโครงสร้างบริหาร

4.	ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายอภิบาล	คุณพ่อยอแซฟ	เฉลิม	กิจมงคล

5.	ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม	คุณพ่อยอแซฟ	เอกภพ	ผลมูล

6.	 ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาอบรม	 คุณพ่อยอแซฟ	 ชาติชาย	 

พงษ์ศิร	ิ

7.	ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสื่อสารสังคม	คุณพ่อยอห์น	อัครสาวก	เอนก	นามวงษ์

8.	ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายปกครองวัด	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	มานพ	ปรีชาวุฒิ

9.	ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการเงิน	และทรัพย์สิน	คุณพ่อเปาโล	ประวิช	หอมวิไลย	 	

10.	ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสำานักสังฆมณฑล	คุณพ่อเปาโล	ประวิช	หอมวิไลย

หัวหน้าแขวง(ด้านอภิบาลและบริหารจัดการ)

11.	แขวงจันทบุรี		คุณพ่อสเตเฟน	วัชรินทร์	สมานจิต

12.	แขวงศรีราชา	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	มานพ	ปรีชาวุฒิ

13.	แขวงหัวไผ่	คุณพ่อมาระโก	สมจิตร		พึ่งหรรษพร

14.	แขวงปราจีนบุรี	คุณพ่อยอแซฟ	สุดเจน	ฝ่นเรือง

15.	แขวงสระแก้ว		คุณพ่อดอมินิก	วีระชน		นพคุณทอง

หัวหน้า School Cluster

16.	กรุงเทพฯ-นครนายก	คุณพ่อยอแซฟ	ชาติชาย	พงษ์ศิริ

17.	ชลบุรี-พัทยา-ระยอง	คุณพ่อยอแซฟ	วิศิษฎ	์วิเศษเธียรกุล

18.	พนัสนิคม-หัวไผ่-ฉะเชิงเทรา	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	เสกสรร	สุวิชากร

19.	ปราจีนฯ-สระแก้ว-จันทบุรี	คุณพ่อยอแซฟ	ลือชัย	จันทร์โป๊

ผู้รับผิดชอบแผนกต่างๆ ตามฝ่าย

20. ฝ่ายอภิบาล

20.1)	แผนกพิธีกรรม	คุณพ่อยอแซฟ	เอกภพ	ผลมูล

20.2)	แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์	คุณพ่อเปโตร	สุรพร	สุวิชากร

20.3)	แผนกพระคัมภีร์	คุณพ่อยอห์น	อัครสาวก	เอนก	นามวงษ์

20.4)	แผนกคริสตศาสนธรรม	คุณพ่อยอห์น	อัครสาวก	เอนก	นามวงษ์

20.5)	แผนกพระสงฆ์	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	กฤษฎา		สุขพัฒน์

20.6)	แผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก		คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	กฤษฎา		สุขพัฒน์

20.7)	 แผนกเณรกลาง/ใหญ่/	 ปีฝึกงานอภิบาล/ไตร่ตรองกระแสเรียก	 คุณพ่อยอแซฟ	

ชาติชาย	พงษ์ศิริ

20.8)	แผนกครอบครัว	คุณพ่อยอแซฟ	เฉลิม	กิจมงคล

20.9)	แผนกวิถีชุมชนวัด	คุณพ่อซีมอน		เศกสม	กิจมงคล

20.10)	แผนกผู้ถวายตน	ตัวแทนคณะนักบวช

20.11)	แผนกองค์กรฆราวาส

	 1)	กลุ่มสภาฆราวาส	คุณพ่อซีมอน	เศกสม	กิจมงคล

	 2)	กลุ่มโฟโคลาเร		คุณพ่ออันตน	ทว	ี	อานามวัฒน์

	 3)	กลุ่มผู้สูงอายุ	คุณพ่อออกัสติน	กฤษณพงษ์	อติชาติธานินทร์

	 4)	กลุ่มคูร์ซิลโล	คุณพ่อยอแซฟ	พินันต์	พรประสิทธิ์

	 5)	กลุ่มวินเซนเดอปอล	คุณพ่อดอมินิก	ซาวีโอ	โสภณ	ลือดัง

	 6)	กลุ่มเซอร์ร่า	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	กฤษฎา		สุขพัฒน์

	 7)	กลุ่มพลมารีย์	 คุณพ่อเปาโล	ทรงวุฒิ		ประทีปสุขจิต

	 8)	กลุ่มพระเมตตา	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	สมภพ	แซ่โก

20.12)	แผนกเยาวชน	คุณพ่อเปโตร	นรเทพ	ภานุพันธุ์

	 1)	กลุ่มเยาวชนใน/นอกโรงเรียน	คุณพ่อเปโตร	นรเทพ		ภานุพันธุ์

	 2)	กลุ่มกองหน้าร่าเริง	คุณพ่อราฟาแอล	สมพร	มีมุ่งกิจ

	 3)	กลุ่มพลศีลฯ	คุณพ่อเปโตร	อนุสรณ์	พงศ์ศิริพัฒน์

	 4)	กลุ่ม	Y.C.S.	คุณพ่อโทมัส	อภิชิต	ชินวงศ์

	 5)	กลุ่มนิสิตนักศึกษาคาทอลิก	พระสงฆ์คณะเยสุอิต

21. ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาอบรม

21.1)	แผนกธรรมทูต/ยุวธรรมทูต	 คุณพ่อยอแซฟ	พงษ์ศักดิ์	 แซ่เตียว

21.2)	แผนกคริสตชนสัมพันธ	์คุณพ่อยอแซฟ	พงษ์ศักดิ์		แซ่เตียว

21.3)	แผนกเสวนาและวัฒนธรรมสัมพันธ	์	คุณพ่อยอแซฟ	พงษ์ศักดิ์		แซ่เตียว

21.4)	แผนกโรงเรียนคาทอลิกในสังฆมณฑล	(ร.ส.จ.)	คุณพ่อยอแซฟ	ลือชัย		จันทร์โป๊

21.5)	แผนกมรดก	และวัฒนธรรม	 คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	กฤษฎา		สุขพัฒน์

22. ฝ่ายสังคม

22.1)	แผนกพัฒนาสังคม	 	คุณพ่อยอแซฟ	เอกภพ	ผลมูล

22.2)	แผนกยุติธรรมและสันติ	คุณพ่อยอแซฟ	เอกภพ	ผลมูล

22.3)	แผนกผู้อพยพย้ายถิ่น	คุณพ่อยอแซฟ	เอกภพ	ผลมูล

22.4)	แผนกเพื่อการท่องเที่ยวและผู้เดินทะเล	คุณพ่อยอแซฟ	สุดเจน	ฝ่นเรือง

22.5)	แผนกผู้ถูกคุมขัง	คุณพ่อเบเนดิกต์	ประสาน	พงศ์ศิริพัฒน์

22.6)	แผนกสุขภาพอนามัย	พระสงฆ์คณะคามิลเลียน

22.7)	แผนกสิทธิสตรี	ซิสเตอร์คณะรักกางเขน	จันทบุรี

23. ฝ่ายสื่อสารสังคม

23.1)	แผนกสื่อมวลชน	คุณพ่อยอห์น	อัครสาวก	เอนก	นามวงษ์

23.2)	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	 คุณพ่อยอแซฟ	ธรรมรัตน์		เรือนงาม

24. ฝ่ายปกครองวัด

24.1)	แผนกอภิบาลดูแลแขวง	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	มานพ	ปรีชาวุฒิ

24.2)	แผนกสภาอภิบาลสังฆมณฑล	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	มานพ	ปรีชาวุฒิ	

25. ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

25.1)	แผนกการเงิน	คุณพ่อเปาโล	ประวิช	หอมวิไลย

25.2)	แผนกบัญช	ีคุณพ่อเปาโล	ประวิช	หอมวิไลย	

25.3)	แผนกทรัพย์สินและสิทธิประโยชน	์คุณพ่อยอแซฟ	ยอด	เสนารักษ์

26. ฝ่ายสำานักงานสังฆมณฑล   

26.1)	แผนกอำานวยการ	คุณพ่อเปาโล	ประวิช	หอมวิไลย

26.2)	แผนกบริหารงานบุคคล	คุณพ่อเปาโล	ประวิช	หอมวิไลย

26.3)	แผนกโภชนาการ	คุณพ่อเปาโล	ประวิช	หอมวิไลย

26.4)	แผนกธุรการ	สารบรรณ	คุณพ่อยอแซฟ	ธรรมรัตน์		เรือนงาม

26.5)	แผนกเลขานุการ/ตรวจหนังสือสำาคัญ	 คุณพ่อยอแซฟ	ธรรมรัตน	์	เรือนงาม

26.6)	แผนกประชาสัมพันธ์	คุณพ่อยอแซฟ	ธรรมรัตน์		เรือนงาม	

26.7)	แผนกสุขภาพอนามัยพระสงฆ์	(ส.ส.จ.)	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	มานพ		ปรีชาวุฒิ

26.8)	แผนกสวัสดิการพระสงฆ	์(ส.ส.จ.)	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	มานพ		ปรีชาวุฒิ

26.9)	แผนกกองทุนมิสซา	(ส.ส.จ.)	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	มานพ		ปรีชาวุฒิ

แขวงจันทบุรี

27.	อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล	จันทบุรี	วัดนักบุญยอห์น	อัครธรรมทูต		

มะขาม	วัดพระคริสตราชา		ปะตง	วัดแม่พระถวายองค์	มูซู	วัดประจำาอารามคาร์แมล

บ้านยอแซฟพิทักษ์		

	 เจ้าอาวาส/ผู้รับใบอนุญาต	คุณพ่อเปาโล	ทรงวุฒิ		ประทีปสุขจิต

	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	 คุณพ่อเปโตร	 สมภพ	 ประทุมราช	 คุณพ่อออกัสติน	 

กฤษณพงษ	์อติชาติธานินทร	์คุณพ่อยอห์น	วัชรพล	กู้ชาติ	

	 พระสงฆ์เกษียณพักประจำา	คุณพ่ออันตน	ปาดัว	สมศักดิ	์นามกร

28.	วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า	ขลุง	โรงเรียนศรีหฤทัย	

	 เจ้าอาวาส/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	คุณพ่อสเตเฟน	วัชรินทร์	สมานจิต

	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/ผู้จัดการ	คุณพ่อราฟาเอล	สมพร	มีมุ่งกิจ

(อ่านต่อหน้า 14)
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29.	วัดแม่พระรับสาร		ตราด	ชุมชนคริสตชนบ่อไร่และหนองบอน

	 เจ้าอาวาส	คุณพ่อยอแซฟ	ไพรัช	จักรวาลธนารักษ์

30.	 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร	 	ท่าใหม่	 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร	์ 	ท่าศาลา	 (จิตตา 

ภิบาลโรงเรียนลัมแบร์ต)

	 เจ้าอาวาส	คุณพ่อมอริส	นภา	กู้ชาติ

31.	วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร	ท่าแฉลบ	วัดอารักขเทวดา		แหลมประดู่

	 เจ้าอาวาส	คุณพ่อเปาโล	สุพจน	์นัมคณิสรณ์

32.	จิตตาภิบาลคณะรักกางเขน	จันทบุรี	คุณพ่อเปโตร	สมัคร	เจ็งสืบสันต์

แขวงศรีราชา

33.	 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์	 ระยอง	 ดูแลชุมชนคริสตชนบ้านฉาง	 มารีย์เนอส

เซอรี่

	 เจ้าอาวาส	คุณพ่อยอแซฟ	พินันต์	พรประสิทธิ์

34.วัดนักบุญเปาโลกลับใจ	ระยอง

	 เจ้าอาวาส	คุณพ่อยอแซฟ	นิคม	โยธารักษ์

35.วัดแม่พระลูกประคำา		สัตหีบ

	 เจ้าอาวาส	คุณพ่อลูกา	บรรจง	พานุพันธ์

36.วัดนักบุญนิโคลัส		พัทยา	วัดอัสสัมชัญ	พัทยา

	 เจ้าอาวาส	คุณพ่อเปโตร	สุรพร	สุวิชากร

	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	คุณพ่อยอห์นบัปติสต์	นุพันธุ์	ทัศมาลี

37.	วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า	ศรีราชา	วัดน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญ		ศรีราชา/ชุมชน

คริสตชนเขาไม้แก้ว

	 เจ้าอาวาส	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	มานพ	ปรีชาวุฒิ

	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	สังฆานุกร	ยศธร	ทองเหลือง

	 ช่วยงานอภิบาล	คุณพ่อซีมอน	เศกสม	กิจมงคล	

38.วัดแม่พระเมืองลูร์ด		บางแสน

	 เจ้าอาวาส	คณะสงฆ์เยสุอิต

39.	วัดพระนามเยซู	ชลบุรี	โรงเรียนปรีชานุศาสน์

	 เจ้าอาวาส/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	คุณพ่อเบเนดิกต	์ประสาน	พงศ์ศิริพัฒน์

	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	คุณพ่อบาร์โธโลมิว	สันติ	สุขสวัสดิ์

40.บ้านเณรพระหฤทัย		ศรีราชา

	 อธิการ	 คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	กฤษฎา	สุขพัฒน์

	 รองอธิการ	คุณพ่อเปโตร	นันทพล	สุขสำาราญ	(ช่วยงานอภิบาลวัดศรีราชา)

41.	โรงเรียนดาราสมุทร	ศรีราชา

	 ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ	คุณพ่อยอแซฟ	ยอด	เสนารักษ์

	 ผู้อำานวยการ	คุณพ่อยอแซฟ	อนุสรณ์	พงษ์สวัสดิ์

	 รองผู้อำานวยการ	 คุณพ่อเปโตร	 นันทพล	 สุขสำาราญ	 (ช่วยงานอภิบาลวัด

ศรีราชา)

42.	วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ	

	 ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ	 คุณพ่อยอแซฟ	 วิศิษฎ์	 วิเศษเธียรกุล	 

(จิตตาภิบาลโรงเรียนแมรี่อิมมาคุเลท	คอนแวนต์)

43.	มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก	พัทยา	(สถานรับเลี้ยงเด็กกำาพร้า)

	 ผู้อำานวยการ	 คุณพ่อมีคาแอล	 วีระ	 ผังรักษ์	 (ช่วยงานอภิบาลวัดนิโคลัส	

พัทยา)

		 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา	ผู้รับใบอนุญาต	คุณพ่อมีคาแอล	วีระ	ผังรักษ์

44.	วัดน้อยครอบครัวศักดิ์สิทธิ์	ดินแดง	โรงเรียนปัญจทรัพย์		ดินแดง

	 ผู้อภิบาล/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	คุณพ่อยอแซฟ	ชาติชาย	พงษ์ศิริ

	 ผู้ช่วยอภิบาล	คุณพ่อโทมัส	อภิชิต	ชินวงค์

45.	โรงเรียนปัญจทรัพย์	มีนบุรี

	 ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	คุณพ่อยอแซฟ	ชาติชาย	พงษ์ศิริ

	 ผู้อำานวยการ/ผู้จัดการ	 คุณพ่อยอแซฟ	 อนุสรณ	์ พงศ์ศิริพัฒน์	 (ช่วยงาน

อภิบาลวัดน้อยครอบครัวศักดิ์สิทธิ์)

แขวงหัวไผ่

46.	วัดนักบุญยอแซฟ		พนัสนิคม	โรงเรียนวัฒนานุศาสน์

ประกาศสังฆมณฑลจันทบุรี (ต่อจากหน้า 13) 		 เจ้าอาวาส/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	คุณพ่อมาร์โก	สมจิตร	พึ่งหรรษพร

	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	คุณพ่อเปโตร	ธีระพงษ	์ก้านพิกุล

47.	วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ	หัวไผ่	โรงเรียนประชาสงเคราะห์

	 เจ้าอาวาส/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	คุณพ่อยอห์นบัปติสต์	วิเชียร	ฉันทพิริยะกุล

	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/ผู้จัดการ	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	สมภพ	แซ่โก	

	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	คุณพ่อดอมินิก	ซาวีโอ	โสภณ	ลือดัง

48.	วัดเซนต์ปอล	แปดริ้ว	โรงเรียนสันติภาพ

	 เจ้าอาวาส/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	ชาติชาย	เวฬุรัตนกูล

49.	 วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด	 บางคล้า	 ชุมชนคริสตชนบางกระดานและบางบ่อ

โรงเรียนดาราจรัส

	 เจ้าอาวาส/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	เสกสรร		สุวิชากร

50.	วัดนักบุญอันตน		พนมสารคาม	อันตนเนอสเซอรี่

	 เจ้าอาวาส/ผู้รับใบอนุญาต	คุณพ่อยอแซฟ	ชูชาติ	ชุณหกิจ

51.	วัดนักบุญอันนา		สระไม้แดง

	 เจ้าอาวาส	คุณพ่ออันตน		ทวี	อานามวัฒน์

แขวงปราจีนบุรี

52.	วัดอารักขเทวดา		โคกวัด	โรงเรียนเทวรักษ์

	 เจ้าอาวาส/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	คุณพ่อยอแซฟ		ลือชัย	จันทร์โป๊

	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/ผู้จัดการ	คุณพ่อเปาโล	ปรีชา	สวัสดี

53.	วัดพระผู้ไถ	่เสาวภา	โรงเรียนคริสตสงเคราะห์	โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์

	 เจ้าอาวาส/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	คุณพ่อยอแซฟ	สุดเจน	ฝ่นเรือง

54.	วัดพระคริสตประจักษ	์บ้านเล่า	วัดพระมารดาพระศาสนจักร	นครนายก

	 เจ้าอาวาส	คุณพ่อยอห์น	ปอล	สุทัศน์	เภกะสุต

55.	วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินริมล	เตยใหญ่

	 เจ้าอาวาส	คุณพ่อดอมินิก	ซาวีโอ	ศักดา	เกียรติเกษม

56.	วัดอัครเทวดามีคาแอล	ปราจีนบุรี

	 เจ้าอาวาส	คุณพ่อยอห์นบัปติสต์	สมศักดิ์	พรประสิทธิ์

57.	วัดแม่พระแห่งลูกประคำา		บ้านสร้าง

	 เจ้าอาวาส	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	ประสพ		เจริญนิตย์

58.	วัดแม่พระที่พึ่งแห่งคริสตัง	แหลมโขด

	 เจ้าอาวาส	คุณพ่อยอแซฟ	เกียรติศักดิ์	รุ่งเรือง

แขวงสระแก้ว

59.	 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค	์ 	 สระแก้ว	 วัดพระจิตเจ้า	 	 บ้านทัพ	 โรงเรียน

ชุมชนพัฒนา	โรงเรียนดาราสมุทร		สระแก้ว

	 เจ้าอาวาส/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	คุณพ่อซิมปลีซีโอ	จิรพันธ์		สุจิรานุธรรม

	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	คุณพ่อเปาโล	พูนพงษ์	คูนา

60.	วัดนักบุญเบเนดิก	เขาฉกรรจ์	ศูนย์สังคมพัฒนา	สระแก้ว

	 ผู้อำานวยการ/เจ้าอาวาส	คุณพ่อยอแซฟ	เอกภพ	ผลมูล

61.	วัดนักบุญลอเรนซ์		นางาม

	 เจ้าอาวาส	คุณพ่อดอมินิก	วีระชน	นพคุณทอง

62.	วัดมารีย์สมภพ		กบินทร์บุรี	ชุมชนคริสตชนประจันตคาม

	 เจ้าอาวาส	คุณพ่อยอแซฟ	ปรีชา	สกุลอ่อน

63.	วัดราชินีแห่งสันติภาพ	อรัญประเทศ	โรงเรียนดาราสมุทร	อรัญประเทศ

	 เจ้าอาวาส/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	คุณพ่อยอแซฟ	เอนก		ธรรมนิต

64.	วัดนักบุญวินเซนต์เดอปอล	เขาน้อยพรหมสุวรรณ

	 เจ้าอาวาส	คุณพ่อเปาโล		อันเด	ไชยเผือก

หน่วยงานเต็มเวลา

65.	คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน	(นอก/ในสถานศึกษา)

	 ผู้อำานวยการ	คุณพ่อเปโตร	นรเทพ	 ภานุพันธ	์(ช่วยงานอภิบาลวัดสัตหีบ)

66.	คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคำาสอนคาทอลิก

	 ผู้อำานวยการ	คุณพ่อยอห์น	อัครสาวก	เอนก	นามวงษ์	(ช่วยงานอภิบาลวัด

ศรีราชา)

(อ่านต่อหน้า 17)
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   วัดนักบุญยอแซฟ  

ตรอกจันทน์  กรุงเทพ- 

มหานคร	 ฉลองวัดและพิธี

โปรดศีลกำาลัง	 วันศุกร์ที	่ 1	

พฤษภาคม		เวลา	10.00	น. 

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		

 วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร ฉลองวัดวันอังคาร

ที	่28	เมษายน		เวลา	10.30	น.	

 อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จ.สกล- 

นคร	 ถวายอาสนวิหารและฉลอง	 130	 ปีแห่งความเชืิ่อ 

ชุมชนท่าแร	่ วันเสาร์ที	่ 2	 พฤษภาคม	 เวลา	 10.00	 น.	

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ 

เป็นประธาน		

 วัดนักบุญอันนา หนองแสง ฉลองวัดวันเสาร์

ที	่25	กรกฎาคม	เวลา	10.00	น.

 วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม ต.สวนผึ้ง 

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 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	 วันเสาร์ที	่

23	พฤษภาคม	 เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์	เป็นประธาน	  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

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 
- คณะกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง

เดือนพฤษภาคม
- คณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิแห่งพระเยซูคริสต- 
เจ้า (สติกมาติน)
- คณะซาเลเซียน
- คณะรักกางเขนอุบลฯ

 กับรายการโทรทัศน์ 

Power of Love  “พลังรัก”
ทุกวันอาทิตย์ 

เวลา 17.00-17.30 น.
ช่อง TNN 24

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน

 วัดน้อยปลายนา (ชุมชนเดิมคริสตชนบ้านแพน) 

อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์	

วันเสาร์ท่ี	2	พฤษภาคม	เวลา	10.00	น.	คุณพ่อยอแซฟ 

ทวีศักดิ์ กิจเจริญ	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.

 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

วันเสาร์ที	่30	พฤษภาคม	เวลา	10.30	น. พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง อ.โนน-

คูณ จ.ศรีสะเกษ	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	2	พฤษภาคม	เวลา	

10.00	น.

 วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทย-

สังฆมณฑลจันทบุรี

วาเลนไทน์  ธิบดี  เยาวมาลี 
ครบ  3  ปี

วันที่  30  เมษายน  2015 

ขอ
คำา
ภาว
นา
เพื่อ
ระ
ลึก
ถึง

“พระเจ้าประทานพระหรรษทาน

ทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม

เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ” (2 โครินธ์ 9:8)
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] กำาหนดการอบรมให้ความรู้พื้นฐาน รุ่นที่ 5 ค.ศ. 

2015  (19 เมษายน - 31 พฤษภาคม)  

-	 เรื่องคริสตศาสนจักรสัมพันธ์	 	 ศาสนสัมพันธ์และ

การเข้าสู่วัฒนธรรม	(ต่อเนื่อง	6	วันอาทิตย์)				เวลา	

09.30-12.00	น.	ที่อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม	บางรัก		

กรุงเทพฯ	วันอาทิตย์ที่	19	เมษายน	2015			

1)		ทำาไมคริสตชนต้องทำาศาสนสัมพันธ์	(ตามแนวทาง 

พระศาสนจักร)		โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร 

และคณะ		วันที	่26	เมษายน	2015		

2)	 	 พระเยซูเจ้ากับงานศาสนสัมพันธ์	 โดยคุณพ่อ 

สมเกียรติ ตรีนิกร วันที่	3	พฤษภาคม	2015						

3)	 	 คริสตชนกับคำาสอนพุทธศาสนา	 	 โดยพระมหา

ปรกฤษณ์ กนฺตสีโล  และคุณพ่อสมเกียรติ บุญ-

อนันตบุตร วันที่	10	พฤษภาคม	2015				

4)	 	 คริสตชนกับคำาสอนศาสนาอิสลาม	 โดยคุณพ่อ

เสนอ  ดำาเนินสดวก 	วันที	่17	พฤษภาคม	2015			

5)		พระศาสนจักรที่ข้าพเจ้าเชื่อ		โดยคุณพ่อจำาเนียร  

กิจเจริญ 	วันที่	31	พฤษภาคม	2015				

6)	 	 คริสตศาสนจักรสัมพันธ์	 โดยคุณพ่อสมเกียรติ  

บุญอนันตบุตร        

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	 แบ่งปันพระวาจา	 วันเสาร์ที่	 9 

พฤษภาคม	 เวลา	 08.30-10.30	 น.	 ร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณ	 เวลา	 11.00	 น.	 ขอเชิญผู้สูงอายุ 

ร่วมมิสซา	 ที่วัดพระมหาไถ่	 ซ.ร่วมฤดี	 ถ.วิทย	ุ

กรุงเทพมหานคร	 คุณสงวน โทร.	 08-1908-4766	

คุณเปรม โทร.	08-4008-8789 

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก ตารางเวลาสำาหรับ	 Lectio	Divina	

ของปี	 2015	 วันพฤหัสบดีที่	 4	 มิถุนายน	 ที่โรงแรม	

Grand	 Lord	 ถนนศรีนครินทร์	 /	 วันพฤหัสบดี

ที	่ 2	 กรกฎาคม	 /	 วันเสาร์ที	่ 1	 สิงหาคม	 /	 เดือน

กันยายน	 เข้าเงียบ	 Lectio	 ที่ศูนย์คามิลเลียน	

ลาดกระบัง  เย็นวันพฤหัสบดีที	่ 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	 ติดต่อทีคุ่ณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร.	 08-

4105-8585	(รับจำานวนจำากัด)

] คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง  ศูนย์ 

ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS  และเด็กกำาพร้าที่ 

ได้ รับผลกระทบจาก  AIDS  ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ	

ร่วมเทิดเกียรติพระเป็นเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ

โอกาสฉลองบุญราศีเอนริโก	 เรบุสคีนี	 องค์อุปถัมภ์

ของหมู่คณะนักบวชคามิลเลียน	 ระยอง	 และโอกาส

ฉลองครบ	20	ปี	แห่งการก่อตั้งศูนย์ฯ	(1995-2015)	

ในวันเสาร์ที	่ 17	 พฤษภาคม	 2015	 เวลา	 10.30	 น. 

โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็น

ประธานในพิธ	ีติดต่อสอบถาม	โทร.	0-3868-5480

] 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)

] 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	 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

ที่นี่มีนัด
คือผู้แทนองค์พระคริสต์

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	

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 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีความยินดี 

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของ

สังฆานุกรเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล	 และสังฆา- 

นุกรเปโตร พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ โดยพระ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธานในพิธ	ีวันเสาร์ที่	23	พฤษภาคม	2015	

โอกาสสมโภชพระจิตเจ้า	 ที่หอประชุมนักบุญยอห์น	

ปอล	ที่	2	โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์	สามพราน	

k สังฆมณฑลจันทบุรี มีความยินดีขอเชิญ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆา- 

นุกรยอห์น ยศธร ทองเหลือง โดยพระสังฆราช

ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธ	ี วัน

เสาร์ที	่ 13	 มิถุนายน	 2015	 โอกาสฉลองบ้านเณร 

พระหฤทัยฯ	ศรีราชา	ครบ	80	ปี	

 

 

“คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ 

แต่คนป่วยต้องการ” 

(ลูกา 5:31)
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67.	คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสื่อมวลชน

	 ผู้อำานวยการ	คุณพ่อยอห์น	อัครสาวก	เอนก	นามวงษ์

68.	คณะกรรมการคาทอลิกเพื่องานธรรมทูต	คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อยุวธรรมทูต

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนสัมพันธ์	 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการเสวนา	

และวัฒนธรรมสัมพันธ์

	 ผู้อำานวยการ	 คุณพ่อยอแซฟ	 พงษ์ศักดิ์	 แซ่เตียว	 (จิตตาภิบาลโรงเรียน 

เซนต์ปอลคอนแวนต์)

69.	คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อครอบครัว

	 ผู้อำานวยการ	คุณพ่อยอแซฟ	เฉลิม	กิจมงคล	(ช่วยงานอภิบาลคริสตชนต่างชาติ)

70.	คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาฯ

	 ผู้อำานวยการ	คุณพ่อยอแซฟ	เอกภพ	ผลมูล

71.	สำานักงานวินิจฉัยคดี

	 ผู้อำานวยการ	คุณพ่อเปาโล	ทรงวุฒิ	ประทีปสุขจิต

72.	แผนกวิถีชุมชนวัด	 	 	 	

	 ผู้อำานวยการ	คุณพ่อซีมอน		เศกสม		กิจมงคล	(ช่วยงานอภิบาลวัดศรีราชา)

หน้าที่พิเศษต่าง ๆ

73.	ธรรมทูตต่างประเทศ

	 คุณพ่อเปาโล	ชัชชัย		ร่วมอร่าม	คุณพ่อยอแซฟ	บุญชอบ		พงศ์ศิริพัฒน์

	 คุณพ่อลอเรนซ์	พงษ์นิรันดร์	นัมคณิสรณ์

74.	ธรรมทูตในต่างสังฆมณฑล

	 คุณพ่อเปโตร	ประยูร		นามวงศ์	คุณพ่อยอแซฟ	สมชัย		พงศ์ศิริพัฒน์

	 คุณพ่อฟรังซิส	สมคิด		เจริญนารถ	คุณพ่อเปาโล	ประเวช		เตชะพิทักษ์ธรรม

75.	บ้านเณรแสงธรรม	และวิทยาลัยแสงธรรม

	 คุณพ่อฟิลิป	อดิศักดิ์			พรงาม	คุณพ่อยอแซฟ	ชาติชาย	พงษ์ศิริ	

	 คุณพ่อยอห์น	สมชัย			พิทยาพงศ์พร	 	

ประกาศสังฆมณฑลจันทบุรี (ต่อจากหน้า 14)
76.	ศึกษาต่อต่างประเทศ

						ศึกษาต่อด้านพระคัมภีร	์คุณพ่อเฮนรี่	สมชาย	เกษี

						ศึกษาต่อด้านกฎหมายพระศาสนจักร	คุณพ่อยอแซฟ	อังคาร		เจริญสัตย์สิริ

						ศึกษาต่อด้านอภิบาลครอบครัว	คุณพ่อยอแซฟ	ภูวนารถ		แน่นหนา

77.	พักภารกิจ	ฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ตามนโยบายสังฆมณฑล	พักประจำาที่ศูนย์สังฆมณฑล

	 คุณพ่อเปาโล	สมนึก	ประทุมราช	 	

	 คุณพ่อดอมินิก	ซาวีโอ	เอกราช		สุขชาติ

							 พักภารกิจ	ฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ตามนโยบายสังฆมณฑลทดลองชีวิตธรรมทูต

	 คุณพ่อโทมัส	ประสิทธิ	์	ตันเจริญ

78.	พักภารกิจ	ฟื้นฟูสุขภาพ

	 คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์	ประกอบ		อนนตพันธุ์	

	 คุณพ่อยอห์นบัปติสต์	เพิ่มศักดิ์		เสรีรักษ์

79.	เกษียณอายุ

	 พระสังฆราชลอเรนซ์	เทียนชัย		สมานจิต	คุณพ่อเปโตร	อาทร			พัฒนภิรมย์

	 คุณพ่อยออากิม	สง่า		จันทรสมศักดิ์		คุณพ่ออเล็กซานเดอร์	วิจิตร	ไตรภพ

	 คุณพ่อยอแซฟ	ยุทธิชัย		ปัญจทรัพย์		คุณพ่อยอแซฟ	วิโรจน์		สมหมาย

	 คุณพ่อมัทธิว		อาร	ี	วรศิลป์	คุณพ่อหลุยส์	วาณิช		คุโรวาท

	 คุณพ่ออันตน	ปาดัว	สมศักดิ์		นามกร	คุณพ่อยอห์น	บอสโก	ดำารง	กู้ชาติ

	 คุณพ่อเปโตร	แสวง		สามิภักดิ์	คุณพ่อเปโตร	สุรินทร	์	ประสมผล

	 ทั้งนี	้ขอให้พระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง	เข้าประจำาหน้าที่ใหม่			ตั้งแต่วันที่			1	

พฤษภาคม		ค.ศ.	2015	เป็นต้นไป

	 ประกาศ	ณ	วันพุธที	่1	เมษายน		ค.ศ.	2015

พระสังฆราชซิลวีโอ   สิริพงษ์  จรัสศรี

ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี

ประกาศสังฆมณฑลนครสวรรค์
เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำารงตำาแหน่งหน้าที่

	 เนื่องจากสังฆมณฑลนครสวรรค์	มีพระสงฆ์ที่สมควรเปลี่ยนแปลงหน้าที่	และ 

พระสงฆ์ท่ีไปศึกษาต่อ	 อีกท้ังมีสังฆานุกรซ่ึงจบการศึกษาจากสถาบันของพระศาสนจักร	

เพื่อความเหมาะสมสำาหรับการอภิบาลประชากรของพระเจ้าภายในสังฆมณฑล

นครสวรรค์

	 จึงให้พระสงฆ์	และสังฆานุกรดังมีรายชื่อต่อไปนี้	พ้นจากตำาแหน่งหน้าที่เดิม	

และเข้าประจำาตำาแหน่งหน้าที่ใหม่	ดังนี้

1.	คุณพ่อประเสริฐ	สิทธิ		 	 เจ้าอาวาส	วัดนักบุญนิโกลาส	พิษณุโลก	

	 	 	 	 เจ้าอาวาส	วัดนักบุญยอแซฟ	พิจิตร	

	 	 	 	 และเจ้าอาวาส	วัดแม่พระลูกประคำา	อุตรดิตถ์

2.	คุณพ่อพิทักษ์		ศิลาโคตร	 เตรียมศึกษาต่อ

3.	คุณพ่อรังสิพล		เปลี่ยนพันธุ์	 เจ้าอาวาส	วัดแม่พระรับสาร	(ตาคลี)

4.	คุณพ่อธวัช	สิงห์สา	 	 อาจารย์ประจำาสามเณราลัยแสงธรรม	

	 	 	 	 และเจ้าอาวาส	วัดพระนามกรเยซ	ู(บ้านแป้ง)

5.	คุณพ่อสุรเดช	 กิจเจริญ		 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	วัดนักบุญลูกา	(บางขาม)

6.	คุณพ่อไพศาล	ราชกิจ	 	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	วัดแม่พระลูกประคำา	อุตรดิตถ์

7.	คุณพ่อพรชัย	สิงห์สา	 	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	วัดพระนามกรเยซ	ู(บ้านแป้ง)

8.	สังฆานุกรเจริญ	บุญดวง		 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยจอห์น	ปอล

9.	สังฆานุกรเรืองฤทธิ์	ฤทธิบุญไชย		 ประจำาสำานักพระสังฆราชสังฆมณฑล

	 ทั้งนี้ให้พระสงฆ	์และสังฆานุกรที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายเข้าประจำาตำาแหน่ง

หน้าที่ใหม่ภายในเดือนพฤษภาคม	ค.ศ.	2015

	 ประกาศ	ณ	วันที	่1	เมษายน	ค.ศ.	2015

	 ณ	อาสนวิหารนักบุญอันนา	นครสวรรค์

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เราบอกความจริง

แก่ท่านว่า 

ไม่มีใครเข้าสู่

พระอาณาจักร

ของพระเจ้า 

ถ้าเขาไม่เกิดจากน�้า

และพระจิตเจ้า 

(ยอห์น 3:5)
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ให้ตาพูดบ้าง

เพราะหนังสือเล่มนี้ที่อยู่ในมือของเขาคือหนังสือของชาวพุทธอย่างผม เขาจะ

อุดหนุนหนังสือของผมด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่นั่นบ่งบอกถึงจิตใจที่เปิดกว้าง

และมีเมตตา - ขอบคุณปะการังที่เป็นสะพานเชื่อมโยง และขอบคุณพระเจ้าที่

ชักนำาให้เพื่อนมนุษย์ได้มารู้จักกัน(ข้อความลงวันที่ 4 เมษายน)”

 ผมเชื่อว่านั่นเป็นเรื่องราวและผลของงานอภิบาล ใครจะคิดเป็นอื่น 

ผมคงไม่ไปแสดงความคิดเห็นใด มิตรภาพระหว่างกันเป็นสิ่งที่งดงาม ผมชอบ

ประโยคที่เขาพูดเรื่องแววตา คนเราไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ เพราะเราสามารถอ่าน

จากดวงตา และมันจริงยิ่งกว่าถ้อยคำาที่เปล่งออกมา

 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์คนหน่ึงเคยแบ่งปันในกิจกรรมท่ี 

ให้ทุกคนได้เล่าเรื่องของตน ผมจำาได้อาจไม่ทั้งหมด เธอเล่าว่า ชีวิตที่พร้อม 

ดังคุณหนู เมื่อพ่อมีที่ดินมากมาย แต่ความพร้อมก็มากับความประมาท เงิน

ทองที่มีก็ใช้หมดไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย วันแห่งความสมบูรณ์พูนสุขหาย

ไป โชคดีที่มาพบชายคนที่รักเธอและเธอก็รักเขา แต่พายุก็กระหน่ำาอีกครั้ง เมื่อ

เธอมีบุตรกับเขา แต่เขามีรักใหม่กับคนอื่น

 เธอจากไปเพื่อจะเริ่มใหม่ วันแรกที่เธอเขามาร่วมงาน จะโดยการชักพา 

ของสิ่งใดไม่ทราบ เธอพบชายหนุ่มอีกคน เธอสัมผัสได้ว่าเขาชอบเธอ ส่วนเธอ

ก็ชอบแต่ไม่กล้าเริ่มใหม่อีกครั้ง เมื่อความสัมพันธ์เติบโต เธอเล่าให้เขาฟังถึง

อดีตที่ผ่านมา ชายที่ทิ้งเธอ และชายผู้ให้กำาเนิดเธอแต่ก็ไม่ได้ดูแลเธออย่างดี 

และบุตรของเธอซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เธอฝากความหวังสุดท้ายไว้ ชายคนนั้นจะ 

รับเธอได้แค่ไหน เธอมองเพียงว่า เขาคงไม่จริงจังอะไร เมื่อเธอเล่ามาถึงตรงนี้ 

ผมถามเธอว่า “และเขาพูดอะไรไหม?” เธอตอบทันทีว่า “เขาไม่พูด” ผม 

ผิดหวังที่ได้ยินคำาตอบนั้น แต่ก็ใจชื้นขึ้นเมื่อเธอบอกว่า “แต่เขามองหน้า” ผม

ถามคำาถามที่ออกมาแบบทันทีทันใด เช่นกัน “และในตาเขาพูดว่า...?”

 งานใด ๆ ทั้งสิ้นในฝั่งฟากของศาสนา โดยผู้นำาศาสนา ผมคิดว่า เรา

ต้องเริ่มที่สายตาอ่อนโยน อ่อนโยนไม่ได้แปลว่าไม่หนักแน่นเข้มแข็ง ท่านผู้อ่าน

ลองสังเกตภาพพระสันตะปาปาแต่ละพระองค์ สายตาอ่อนโยน มาจากหัวใจ 

ที่เข้มแข็ง การจะรักเพื่อนพี่น้อง ไม่ใช่บอกว่ารักและสั่งการ แต่ควรมอบความ

รักและยืนหยัดท่ามกลางสังคมอ่อนไหว เปราะบางด้วยกัน งานอภิบาล งาน 

แพร่ธรรมอาจไม่ได้เพียงแต่เราทำาอะไร หนึ่ง สอง สาม ตามโครงการ แต่เราได้

ส่งมอบความรักในทุกเหตุการณ์ที่เราทำา แม้ไม่ได้พูดด้วยคำาพูดก็ให้ตาพูดได้ 

อยากทราบไหมครับว่า ผู้หญิงที่ผมเล่าเรื่องของเธอ ตอบผมว่าอย่างไร “สายตา

เขาตอบว่า เขาเข้าใจ และจะอยู่เคียงข้างเรา”

บรรณาธิการบริหาร

 7-8 ปีมาแล้วที่เราเริ่มอีกครั้งกับงานที่มีคนเคยเริ่มไว้แล้ว และห่าง

หายไป จากเหตุผลทางธุรกิจ การประสานงาน หรือจะอะไรก็สุดแล้วแต ่

งานที่ผมหมายถึง คือ การออกบูธสื่อคาทอลิก หนังสือหรือสิ่งพิมพ์คาทอลิก

ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ การจัดทัพใหม่ เร่ิมด้วยการรวบรวมสำานักสื่อ

คาทอลิกทั้งหลายมาพูดคุย ความเป็นไปได้ สร้างระบบ ระดมทุน และในที่สุด

เราก็ได้ทำากิจกรรมแบบนี้อย่างสม่ำาเสมอ เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมฯ ที่

สามารถมีส่วนร่วมในการออกบูธในงานนี้ได้ ปีละ 2 ครั้ง ผลในเชิงธุรกิจเป็นอีก

เรื่องหนึ่ง แต่หน่วยงานคาทอลิกต้องประเมินผลในเชิงอภิบาลด้วย

 โดยส่วนตัวผมพยายามจะแวะเวียนไปให้ได้บ่อย ๆ แต่ด้วยเหตุผล

และข้อจำากัดใดสุดแล้วแต่ ในแต่ละครั้งผมก็ไปได้เพียงแค่ครั้งสองครั้ง การไป

ที่บูธไม่ได้แปลว่าไปดู เยี่ยมชมแต่เพียงเท่านั้น ผมยังมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมงาน 

ซึ่งมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นมุมนิทรรศการ มุมหนังสือรางวัล 

บูธต่าง ๆ ทั้งหน่วยงาน รัฐ เอกชน สำานักพิมพ์ ทั้งในและต่างประเทศ ได้ชม

กระแสของหนังสือที่ฮิตในช่วงเวลาต่างไป และที่สำาคัญถือเป็นโอกาสแวะเวียน

ญาติน้ำาหมึกทั้งรู้จักเป็นการส่วนตัว ทั้งรู้จักจากปลายปากกา

 ที่บูธเคล็ดไทย ผมเกือบจะเดินผ่านไปเฉยๆ แต่เผอิญเหลือบไปเห็น 

หนังสือและเจ้าของผลงาน เขาชื่อโดม วุฒิชัย และก็เป็นปกติ เราไปแบบ 

ไปเบา ๆ ไม่กวนใคร ไม่แสดงตน แต่คุณโดม เมื่อได้พบกัน เขานำาการพบกัน 

ครั้งนั้นของผมไปเขียนในเฟซบุ๊คของเขา ความว่า “เมื่อวานนี้มีชายหนุ่ม ร่างสูง  

รอยยิ้มและแววตาอ่อนโยน แวะมาอุดหนุนหนังสือสองเล่ม (เมฆกลางวัน 

พระจันทร์กลางคืน กับ ขอเวลาให้หัวใจเต้นแรง) บางประโยคของการสนทนา

บอกให้รู้ว่าเขาเป็นแฟนหนังสือของปะการังและต้องรู้จักกับปะการัง 

  ในที่สุดผมก็รู้ว่าเขาคือบาทหลวงชื่อ... ผมรู้สึกดีใจและตื่นเต้นเล็กน้อย 
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วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 2 เมษายน 2015 ล้างเท้าอัครสาวก วัดพระมหาไถ่ 

ซอยร่วมฤดี 

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 2 เมษายน 2015 ล้างเท้าอัครสาวก วัดนักบุญยอแซฟ 

บ้านหนองทามน้อย จ.ศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดี

ศักดิ์สิทธิ์ 

2 เมษายน 2015 

ล้างเท้าอัครสาวก 

อาสนวิหาร

พระมารดา

นิจจานุเคราะห์

อุดรธานี

วันพฤหัสบดี

ศักดิ์สิทธิ์ 

2 เมษายน 2015 

ล้างเท้าอัครสาวก 

วัดประจำา

โรงพยาบาล

คามิลเลียน

วันพฤหัสบดี

ศักดิ์สิทธิ์ 

2 เมษายน 2015 

ล้างเท้าอัครสาวก 

วัดแม่พระฟาติมา 

ดินแดง

วันพฤหัสบดี

ศักดิ์สิทธิ์ 

2 เมษายน 2015 

ล้างเท้าอัครสาวก 

วัดเซนต์หลุยส์ 

สาทรใต้
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ตอนที่ 11 เป็นผู้ใหญ่ ก็มีผู้ใหญ่ (กว่า)

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”เสกน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์ มอบเทียนปัสก�
รื้อฟื้นคำ�สัญญ�แห่งก�รเป็นพระสงฆ์

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี

บูชาขอบพระคุณวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ (อ่านต่อหน้า 4)

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เสก

น้ำามันศักดิ์สิทธิ์ รื้อฟื้นคำาสัญญาแห่งการเป็นพระสงฆ์ วันที่ 31 มีนาคม 

2015 ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี 

	 ทุกวันโลกหมุนไป	 วัยของเราก็เพิ่มขึ้น	 จะช้าจะเร็ว	 คนเรามีความ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

	 เมื่อผมสีดำา	กลับเปลี่ยนเป็นสีดอกเลา	และสีขาวตามลำาดับ	ตำาแหน่ง

ผู้อาวุโส	ก็ตกเป็นของคนที่มีอายุยืนยาว	ธรรมเนียมไทยสอนเราเรื่องการเคารพ

ผู้สูงอาย	ุความกตัญญูรู้คุณ	เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว	เราก็ยังมีผู้ใหญ่ของเราอยู่ดี	

โลกยังหมุนต่อไป	 หัวใจเราเริ่มถามหาวันหยุดพัก	 อาจเป็นวันหยุดระยะยาว	 

คำาพูดของใครคนหนึ่ง	 ผ่านเข้ามาอีกครั้ง	 “เมื่อเราอายุมากขึ้น อดีตก็กลับ

ชัดเจน อนาคตก็เลือนลาง”	 ชัดที่ว่า	 เราผ่านอะไรมา	 และเราได้บทเรียนอะไร	

เลือนลางที่ว่า	เราไม่รู้ว่าเวลาของเราจะสิ้นสุดลงเมื่อใด	แต่ต้องมีวันนั้น

	 ภาพผู้ใหญ่ที่เคารพผู้ใหญ	่ จึงสวยงาม	มันไม่ได้ถูกสร้าง	 แต่มันคงอยู่

ในเราแต่ละคน	ผู้ที่มีเด็กตัวเล็ก	ๆ	วิ่งวนเวียน	และผู้ที่มีผู้ใหญ่ตัวใหญ	่ๆ	เป็น

ตัวกำาหนดบทบาทเมื่อเราจำาเป็นต้องเติบโต	...เรายังมีคนโตกว่าเรา	
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