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พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  

อาภรณ์รัตน์ โอกาสฉลองครบ 50 ปี การบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อลอเรนซ์ ชาย ขันทะโฮม, C.Ss.R. คุณพ่อโจเซฟ ไมเออร์, C.Ss.R. และฉลองครบ 25 ปี 

ชีวิตการถวายตัวเป็นนักบวชของคุณพ่อมาระโก จักรายุทธ ปาละลี, C.Ss.R. คุณพ่อเปโตร เทียนชัย เกษสุรินทร์, C.Ss.R. เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2015  

ที่วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ  

“เทิดเกียรติคุณพ่อ 

นิโคลาส” 
คุณพ่อวีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม 

คณะวินเซนเชียน เป็นประธาน 

ใ น พิ ธี บู ช า ข อ บ พ ร ะ คุ ณ 

เทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส 

บุญเกิด กฤษบำารุง  เมื่อวันเสาร์ 

ที่ 11 เมษายน  2015 เวลา 

19.00 น.  

 

“พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพนักบวชคณะภราดาน้อยกาปูชิน” วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 พระสังฆราชยอห์น บอสโก  ปัญญา กฤษเจริญ 

เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ ของภราดาเปาโล ขวัญชัย  เกษแก้ว ภราดาอันโตนีโอ สมภพ  จงธีระธรรม  และภราดาราฟาเอล มานะ  ศรีสุทธิจรรยา 

นักบวชคณะภราดาน้อยกาปูชิน ซึ่งเป็นพระพรพิเศษในวันสมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ ที่วัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล อ.บ้านโป่ง 

จ.ราชบุรี  โอกาสนี้คุณพ่อแซร์โจ  เปเซนติ  เจ้าคณะแขวงแห่งกรุงมิลาน เป็นผู้รับคำาปฏิญาณของภราดาทั้ง 3 ท่าน  โดยมีพระสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษร่วมพิธีจำานวนมาก
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ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์: สมัชชาใหญ่
พระศาสนจักรไทย 2015  

ตอนที่ 4 บทบาทหน้าที่คณะทำางานชุดต่างๆ 

จิตตารมณ์ของคณะ กับภารกิจในสังคมไทย

คุณพ่ออภิสิทธิ์  กฤษราลัมณ์

อธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย 

 การประกาศข่าวดีกับผู้ที่ถูกทอดทิ้งที่สุด ภารกิจของคณะคือเราต้อง

พยายามมอง แสวงหาบุคคลหรือกลุ่มชนที่ถูกทอดทิ้งในสังคม ในเมืองไทยเรา 

มีงานสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่ เฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นชัดที่พัทยา มีโรงเรียน 

คนพิการ ตาบอด เด็กออทิสติก ศูนย์เมอร์ซี่ที่กรุงเทพฯ ในสลัม บ้านซาร์นิลลี 

ที่ช่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี ทำางานด้านชาวเขาที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ซึ่งเป็น

เด็กที่ถูกทอดทิ้ง กลุ่มคนเหล่านี้สังคมอาจจะไม่ได้เหลียวแลมากนัก เราก็มี 

หน้าที่ที่จะให้เขารู้สึกว่ามีศักดิ์ศรี ได้รับความรัก ความเอาใจใส่จากสังคม  นี่ถือ 

ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คณะพระมหาไถ่ในประเทศไทย พยายามที่จะประกาศข่าวดี 

เพราะการประกาศข่าวดีก็คือการทำาให้พระเป็นเจ้าเป็นที่รักและเป็นศูนย์กลาง

ของสังคม 

1. ประธานร่วม (Delegate President)
ที่มา - ได้รับแต่งตั้งจากสภาพระสังฆราชฯ
บทบาทหน้าที่
 -  ทำาหน้าที่แทนประธานสมัชชา เมื่อจำาเป็น หรือได้รับมอบหมาย
2. สำานักเลขาธิการสมัชชาใหญ่ (General Secretariat of the Plenary 
Council)
ที่มา	 -	ได้รับแต่งตั้งจากประธานสมัชชาใหญ่
บทบาทหน้าที่ของสำานักเลขาธิการสมัชชาใหญ่
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาพระสังฆราชฯ และรายงานให้
สภาฯ ทราบเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสมัชชาใหญ่
- เป็นสมาชิกสมัชชาใหญ่และเข้าร่วมประชุมสมัชชา
- ดำาเนินงาน / รับผิดชอบสำานักเลขาธิการสมัชชา
- วางแผนการประชุมสมัชชาใหญ่  ช้ีแจงทำาความเข้าใจและประสานงานผู้เก่ียวข้อง
- นำาเสนอสรุปรายงานการเตรียมสมัชชาใหญ่ให้ท่ีประชุมทราบเม่ือเร่ิมการประชุม
สมัชชา
- ลงนามรับรอง (undersigns) กิจกรรมต่างๆ ของสำานักเลขาธิการสมัชชา
- เป็นประธานเมื่อมีการประชุมสมาชิกสำานักเลขาธิการสมัชชา
-  ติดตามผลการประชุมสมัชชาสู่ภาคปฏิบัติและรายงานให้สภาพระสังฆราชฯ ทราบ 
3. หน้าที่อื่นๆ ของเลขาธิการสมัชชาใหญ่ (Secretary General)
- ส่งหนังสือเรียกประชุมสมัชชาใหญ่ พร้อมกับวาระการประชุม คำาชี้แจง เอกสาร
การประชุม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ส่งรายนามผู้เข้าประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- รายงานการประชุมทีมงานสำานักเลขาธิการสมัชชาให้สภาพระสังฆราชฯ ทราบ
- เตรียมเอกสารประกอบการประชุมแต่ละวาระ หัวข้อที่จะพิจารณาและรายชื่อ 
ผู้เข้าประชุมให้สภาพระสังฆราชฯ ทราบ / ให้การรับรอง
- ควบคุมดูแลการแบ่งงานให้สมาชิกสำานักเลขาธิการดำาเนินการระหว่างการประชุม 
สมัชชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย และตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- นำาส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
- ทำาหน้าที่อื่นๆ ตามที่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่เห็นสมควรมอบหมายให้
- รวบรวม จัดเก็บรักษาข้อกำาหนดและเอกสารต่างๆของการประชุมสมัชชาใหญ่
อย่างเป็นระบบ 
4. หัวหน้าคณะผู้จัดเตรียมข้อเสนอของสมัชชา (General Relator)
ที่มา	 -  หัวหน้าผู้จัดเตรียมข้อเสนอ ได้รับแต่งตั้งโดยสภาพระสังฆราชฯ
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าผู้จัดเตรียมข้อเสนอ
- รวบรวมประเด็นสำาคัญจากที่ประชุมใหญ่และการประชุมย่อยของทุกกลุ่ม เพื่อ 
นำามาจัดทำาร่างข้อเสนอ (Relatio ante disceptationem) และปรับแก้
ฉบับร่างตามที่ที่ประชุมเสนอ เพื่อจัดทำาข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Relatio post 
disceptationem) ให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงรับรองเป็นรายข้อในวันประชุม
สมัชชาวันสุดท้าย
- เป็นประธานการเตรียม “ข้อเสนอ” (Proposals / Propositiones) และ 
เอกสารอื่นๆ ที่ได้มาจากเลขานุการพิเศษ (ดู ข้อ 5)  เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงรับรองเป็นรายข้อในวันประชุมสมัชชาวันสุดท้าย และเป็นผู้นำาเสนอในที่
ประชุมใหญ่
5. กองเลขานุการพิเศษ (Special Secretaries)
ที่มา	 -		หัวหน้ากองเลขานุการพิเศษ ได้รับแต่งตั้งจากสภาพระสังฆราชฯ
บทบาทหน้าที่ของเลขานุการพิเศษ
- ทำาหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าผู้จัดเตรียมข้อเสนอ ในบทบาทต่างๆ
- ประสานผู้ชำานาญการในการเตรียม “ข้อเสนอ” หรือเอกสารอื่นๆ ที่จะต้องมี
การลงคะแนนเสียงโดยสมาชิกที่ประชุมสมัชชา ภายใต้การแนะนำาของหัวหน้าฯ
- พร้อมที่จะให้บริการแก่ประธานสมัชชา หัวหน้าผู้จัดเตรียมข้อเสนอ และ

(อ่านต่อหน้า	4)
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ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ (ต่อจากหน้า	3)

เลขาธิการสมัชชา ในการเตรียมเอกสารและรายงานต่างๆ 
จัดทำาข้อสรุปและคำาอธิบายเมื่อมีการขอร้อง  ตลอดจน 
ช่วยยกร่างเอกสารสำาคัญอื่นๆ (Acts of the 
Assembly)
- ในการอภิปรายหัวข้อใดระหว่างการประชุมสมัชชา 
อนุญาตให้สมาชิกสมัชชาได้รับคำาชี้แจงหรือคำาอธิบาย
จากหัวหน้าผู้จัดเตรียมข้อเสนอและเลขานุการพิเศษ 
หากประธานสมัชชาเห็นสมควร และให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ประธานฯ ได้กำาหนดไว้แล้ว 
6. คณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
(Committee for Information)
ที่มา	 -	ได้รับแต่งตั้งจากประธานสมัชชาใหญ่
บทบาทหน้าที่		
-	 กำาหนดแผนการประชาสัมพันธ์ ซ่ึงประกอบด้วยรูปแบบ 
และตารางเวลาการปลุกความตื่นตัวในหมู่คริสตชน 
พระสงฆ์ นักบวช ทุกระดับ อย่างสม่ำาเสมอตลอดปี 
2014-2015 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูความ
เชื่อ เตรียมการฉลองปีศักดิ์สิทธิ์
- ให้ความเห็นต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่และการนำาเอาผล 
ของสมัชชาใหญ่สู่ภาคปฏิบัติ
- ผลิตส่ือท่ีเหมาะสมเพ่ือกิจกรรมข้างต้น อย่างสร้างสรรค์

- ดำาเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ ติดตามผลและ
รายงานให้สภาพระสังฆราชฯ ทราบ 
- ฯลฯ
7.  คณะอนุกรรมการพิธีกรรม
ที่มา	 -	ได้รับแต่งตั้งจากประธานสมัชชาใหญ่
บทบาทหน้าที่
-	เตรียมการด้านจิตใจ 
- จัดเตรียมบทภาวนา พิธีกรรม ฯลฯ
8. คณะอนุกรรมการฝ่ายวินิจฉัย (Committee for 
controversies)
ที่มา	 -	ได้รับแต่งตั้งจากประธานสมัชชาใหญ่
บทบาทหน้าที	่	
-	 ให้คำาปรึกษาเฉพาะด้านในการเตรียมสมัชชา และ
ระหว่างการประชุมสมัชชา ตามความจำาเป็นและเหมาะสม
9.  คณะอนุกรรมการดำาเนินการประชุมสมัชชาใหญ่
(Logistics / Services Committee)
ที่มา	 -	ได้รับแต่งตั้งจากประธานสมัชชาใหญ่
บทบาทหน้าที่
-	 วางแผนการดำาเนินงานเกี่ยวกับการประชุม  โดย
ดำาเนินงานร่วมกับสำานักเลขาธิการสมัชชาในการประชุม
ด้านความพร้อมและความสะดวกต่างๆ
- ตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่ เอกสาร องค์

ประชุม อุปกรณ์ ฯลฯ
- ดำาเนินการให้กิจการต่างๆ เป็นไปตามวาระการ
ประชุมสมัชชา
- จัดเตรียมยานพาหนะรับส่งผู้เข้าประชุมจากที่พัก และ
การเดินทางไปรำาลึกเส้นทางธรรมทูต ณ อยุธยา
10. คณะอนุกรรมการ 7 หมวด ศึกษาสิ่งท้าทายจาก
สภาพสังคม / พระศาสนจักร
ที่มา - ได้รับแต่งตั้งโดยประธานเตรียมสมัชชาใหญ่ 
บทบาทหน้าที่
-	 ผู้ประสานงานแต่ละหมวดดำาเนินการร่วมกับพระ
สังฆราชประธานหมวดนั้นๆ  
-  หัวหน้าแต่ละหมวดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็น
ทีมงานให้สภาพระสังฆราชฯ อนุมัติ
-  ประชุมทีมงานในหมวดตามเห็นสมควร เพื่อศึกษา
เอกสารพระศาสนจักร / สังคมและพระศาสนจักรไทย 
ตามหมวดที่
   ได้รับมอบหมาย และเตรียมสรุปเป็นเอกสารตาม 
Format ที่กำาหนดให้ และให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 2014
 -  หัวหน้าแต่ละหมวดจะมีส่วนในคณะผู้จัด
เตรียมข้อเสนอของสมัชชาด้วย

กรุงเทพฯ l ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก (นธค.)  เป็น

เจ้าภาพจัดประชุมนักธุรกิจคาทอลิกในเอเชีย หัวข้อ 

“กระแสเรียกของผู้นำาธุรกิจสู่การประกาศข่าวดี 

แบบใหม่” (CURE our WORLD : Asian 

Conference on Vocation of The Business 

Leader on New Evangelization) ระหว่างวันที่ 

9-11 เมษายน 2015 ที่โรงแรมอโนมา โดยมี

พระคาร์ดินัลปีเตอร์ เติร์กสัน ประธานสมณสภา 

เพื่อความยุติธรรมและสันติ จากสำานักวาติกัน เป็น 

วิทยากรพิเศษบรรยายถึงท่ีมาและแนวคิดของ 

เอกสารที่ชื่อว่า “กระแสเรียกของผู้นำาธุรกิจ ข้อคิด

คำานึง” การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 15 ประเทศ

 ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก (CBEG) และกลุ่ม

นักธุรกิจคาทอลิกรุ่นใหม่ (CYES) ร่วมกับ Union 

Internationale des Associations PAtronales 

Catholiques (UNIAPAC) ซึ่งเป็นองค์กรที่รวมของ

ชมรมนักธุรกิจคาทอลิกจากประเทศต่างๆ ในยุโรป 

อเมริกาใต้ แอฟริกา และเอเชีย โดยมีชมรมนักธุรกิจ

คาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประเทศแรกที่เข้าเป็น

สมาชิก ร่วมกันเป็นภาคีในการแลกเปลี่ยน ร่วมมือ ใน

การสร้างจิตสำานึกให้นักธุรกิจท้ังหลายมองเห็นคุณค่า

ของการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมด้วยหลักธรรมา 

ภิบาล ตามคำาสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร จัด 

ให้มีการประชุมร่วมกันเป็นคร้ังแรกของบรรดานักธุรกิจ

คาทอลิกในเอเชีย โดยมีองค์ปาฐกจากภาคพื้นยุโรป 

อเมริกา มาร่วมให้มุมมองและแนวคิดในการทำาธุรกิจ

อย่างยั่งยืนตามแนวทางคำาสอนด้านสังคมของพระ

ศาสนจักร ภายใต้หัวข้อหลักของการประชุมที่ต้องการ

เน้นให้นักธุรกิจคาทอลิกทุกคนตระหนักว่าได้รับกระ-

แสเรียกให้มาทำาหน้าที่ที่สำาคัญ อันจะเอื้อประโยชน์สุข 

ต่อสังคมส่วนรวม ทุกคนต้องตระหนักถึงการเป็นสานุศิษย์

ขององค์พระเยซูคริสต์ ในการเป็นแสงสว่างส่องโลก เป็น 

เกลือดองแผ่นดิน

 ดังนั้น ในขณะที่กระแสโลกที่เต็มไปด้วยการ

เอารัดเอาเปรียบ การคอร์รัปชั่น การทุจริต การใช้

ทรัพยากรอย่างไม่คำานึงถึงผลกระทบทางด้านสภาพ

แวดล้อม นักธุรกิจคาทอลิกต้องมาร่วมกัน CURE our 

WORLD  รักษาเยียวยาให้โลกนี้เป็นโลกที่สวยงาม น่าอยู่ 

ตามเจตนารมณ์ขององค์พระผู้สร้าง โดยมีวิทยากรพิเศษ 

คือพระคาร์ดินัลปีเตอร์ เติร์กสัน ประธานสมณสภา 

เพื่อความยุติธรรมและสันติ จากสำานักวาติกัน บรรยาย

ถงึทีม่าและแนวคดิของเอกสารทีช่ือ่วา่ “กระแสเรยีกของ 

ผู้นำาธุรกิจ ข้อคิดคำานึง” ซึ่งเอกสารฉบับนี้ถือว่าเป็น

คู่มือของนักธุรกิจคาทอลิกในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน

ตามกระแสเรียกของพระ โดยไม่มีการแบ่งแยกระหว่าง

ความเชื่อกับการประกอบธุรกิจ ด้วยแนวทางที่ก่อให้

เกิดผลดีทั้งต่อตนเอง ต่อธุรกิจของตน และต่อสังคม

โดยรวมด้วย เอกสารเล่มนี้ได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ไป

ในหลายประเทศหลายภาษา 

 พระคาร์ดินัลปีเตอร์ เติร์กสัน บรรยายกระแส-

เรียกของผู้นำาธุรกิจ โดยสรุปสำาหรับผู้บริหาร ว่า “หาก

การประกอบธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของแต่ละ

ประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้อง มุ่งเน้นการ

สร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม ก็จะช่วยทำาให้สังคมเกิด

ความอยู่ดีมีสุขทั้งด้านวัตถุและด้านจิตวิญญาณ แต่จาก 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเห็นได้

ชัดเจนว่า มีความเสียหายเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของ 

ระบบธุรกิจ อันเป็นผลจากกระแสการพัฒนาในยุคนี้ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีการสื่อสาร 

และการเงินภิวัตน์ ที่แม้จะมีประโยชน์แต่ก็นำามาซึ่ง

ปัญหา เช่น การมุ่งสร้างแต่ผลกำาไร ก่อให้เกิดความ

ไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ ภาวะข้อมูลท่วมท้น ความ

ไม่มีเสถียรภาพด้านการเงิน และปัจจัยกดดันอีกหลาย

อย่างที่เป็นตัวปิดก้ันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 

แต่หากผู้นำาธุรกิจใช้หลักจริยธรรมและคุณธรรม โดยมี

พระวรสารเป็นแสงสว่างส่องนำาทางก็จะสามารถบรรลุถึง

ความสำาเร็จและสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมได้

 อุปสรรคที่เป็นตัวกีดขวางการสร้างประโยชน์

เพื่อส่วนรวมมีหลายรูปแบบ เช่น การขาดหลักนิติธรรม 

การคอร์รัปชั่น ความโลภ การใช้ทรัพยากรอย่างไร้

วิจารณญาณ แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดสำาหรับชีวิตของผู้นำา

กระแสเรียกของผู้นำ�ธุรกิจสู่ก�รประก�ศข่�วดีแบบใหม่

(อ่านต่อหน้า	7)

พระคาร์ดินัล

ปีเตอร์	เติร์กสัน

ประธาน

สมณสภา	

เพื่อ

ความยุติธรรม

และสันติ

จากสำานัก

วาติกัน



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 19 ประจำาวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2015 หน้า 5

ตอนที่ 65

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า	8)

ประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับปีศักดิ์สิทธิ์แห่งคว�มเมตต�ที่กำ�ลังจะม�ถึง

13	เมษายน	2015	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงโน้มพระองค์ลง 

คารวะต่อหน้าประตูศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิหารนักบุญเปโตร

เพ่ือประกาศสมณโองการเร่ือง “ปีศักด์ิสิทธ์ิ” พิเศษ  ใน

ระหว่างปีศักด์ิสิทธ์ิ ประตูน้ีจะเป็นเคร่ืองหมาย “ประตู

แห่งความเมตตา”และผู้แสวงบุญนับล้านคนจะก้าว

ข้ามธรณีประตูนี้เข้าไป สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ตรัสทักทายสัตบุรุษว่า “ขอพระหรรษทาน ความเมตตา 

และสันติจากพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์

พระผู้ไถ่กู้ชาวเราจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลาย”

l เพื่อการประกาศโองการปีศักดิ์สิทธิ์ พระสันตะปาปา

ทรงมอบ “เอกสารสมณโองการ” ที่มีชื่อว่า “มิเซริ

คอร์ดิเอ วุลตุส” หรือ “พระพักตร์แห่งความเมตตา” 

เนื้อหาประกอบด้วย 25 ประเด็น ซึ่งพระสันตะปาปา

ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องสำาคัญมากต่อปีศักดิ์สิทธิ์ที่กำาลังจะ

มาถึง   พระเจ้าทรงอภัยอย่างอ่อนโยนและทรงเห็นใจกรุณา 

พระสันตะปาปาตรัสว่าไม่ว่าจะอย่างไรคริสตชนควร

เป็นผู้ให้อภัยจึงสมจะได้รับการอภัยน้ีและคติพจน์ของ 

ปีศักดิ์สิทธิ์จะมีว่า “จงเมตตาดุจดังพระบิดาเจ้า”  

พระสันตะปาปาตรัสเสริมว่า “เวลาของพระศาสนจักร

มาถึงแล้วที่จะน้อมรับพระดำารัสเรียกอันน่าช่ืนชมยินดี

ให้ตระหนักถึงความเมตตาอีกครั้งหนึ่ง  นับเป็นเวลา

ที่จะหันกลับมาสู่เรื่องพื้นฐานและช่วยแบกรับความ

อ่อนล้าและพยายามดิ้นรนของพี่น้องชายหญิงของเรา  

ความเมตตานับเป็นพลังที่จะปลุกฟื้นชาวเราเข้าสู่ชีวิต

ใหม่และสั่งสมซึมซาบกำาลังใจให้มองไปยังอนาคตด้วย

ความหวัง”

l ปีศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคมปีนี้ และไป

จบลงในวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 ประเด็น

สำาคัญๆ ได้แก่

- จะมีการเชิญชวนให้ชาวคาทอลิกได้รื้อฟื้นกิจการงาน

แห่งความเมตตา

- มีคำาแนะนำาว่า ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการสารภาพบาป เป็น

ของประทานอันประเสริฐ ยอดเยี่ยม

- พระสันตะปาปาจะทรงแต่งตั้งพระสงฆ์ทุกองค์ในสังฆ- 

มณฑลให้เป็น “นักเทศน์สอนผู้เชื่อมั่นในเรื่องความ

เมตตา”และพวกท่านจะอภัยบาปหนักเฉพาะบางประการ

โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำานักวาติกัน ยกตัวอย่างเช่น 

พวกท่านจะมีอำานาจอภัยบาปการทำาทุราจารต่อศีล 

มหาสนิท

- บรรดาสมาชิกกลุ่มหรือแก๊งค์อิทธิพลก่ออาชญากรรม

จะได้รับการเรียกร้องให้กลับใจ

- จะมีการมุ่งเสวนากับชาวยิวและมุสลิม เพื่อหลีกเลี่ยง

พระสันตะป�ป�ทรงอธิบ�ย
ก�รสังห�รหมู่ช�วอ�ร์เมเนียน
ว�่เป็นก�รฆ�่ล้�งเผ�่พันธุ์ 

ประเทศตุรกีได้ทักท้วงท�งก�รทูต
13	เมษายน	2015	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l การฉลองพิธีมิสซาจัดขึ้นที่มหาวิหารนักบุญเปโตร 

แต่ก่อเกิดข่าวระดับสากล  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทรงเดินเคียงข้างไปด้วยกันกับผู้นำาสูงสุดแห่งพระ 

ศาสนจักรอาร์เมเนียนพร้อมด้วยบรรดาพระอัยกา พระ

สันตะปาปาทรงอธิบายเร่ืองการสังหารหมู่ชาวอาร์เม

เนียนมากกว่าหน่ึงล้านคนว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ว่า 

“เป็นการพิจารณากันอย่างกว้างขวางว่า ‘การฆ่าล้าง

การรังเกียจเดียดฉันท์หรืออคติเลือกปฏิบัติ

l พระสันตะปาปาทรงอธิบายว่าปีศักดิ์สิทธิ์เป็นโอกาส

สำาหรับทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่งานพิธีขององค์กรหรือ 

สถาบันเท่านั้น และทรงเสริมว่า “ทำาไมทุกวันนี้ต้องมี 

ปีศักด์ิสิทธ์ิแห่งความเมตตา?เพราะว่าพระศาสนจักร

กำาลังอยู่ในช่วงเปล่ียนแปลงอันสำาคัญของประวัติศาสตร์

จึงได้รับการเรียกร้องให้มอบประจักษ์พยานแก่โลกมาก

ยิ่งขึ้น มอบเครื่องหมายแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้า

และความใกล้ชิดของพระเจ้าต่อโลก นี่ไม่ใช่เวลาแห่ง

การทำาให้ไขว้เขวสับสนในเรื่องนี้”

- ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตา จะเฉลิมฉลองในทุก

สังฆมณฑลในโลกเพื่อประชาชนผู้ไม่มีโอกาสไปเยือน

กรุงโรมจะสามารถมีส่วนร่วมในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ได้

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ทรงมอบ	 “เอกสารการ

ประกาศปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตา”	 ชื่อว่า	 “มิเซริ

คอร์ดิเอ	วุลตุส”	แก่บรรดาพระคาร์ดินัลผู้ร่วมในพิธีกับ

พระองค์

เผ่าพันธุ์ครั้งแรกในศตวรรษที่ 20’ ได้กระทำาต่อ

ประชาชนอาร์เมเนียนของท่าน นับเป็นประเทศคริสตัง

ชาติแรกที่ถูกกระทำาดังนี้”

l ไม่ว่าจะทรงหมายดังนั้นจริงๆหรือไม่ที่ทรงใช้คำาว่า 

“ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์”ก็ได้จุดกระแสอันยากจะคาดเดา

สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1915 จนถึงค.ศ. 

1923 ชาวอาร์เมเนียนราว 1.5 ล้านคนถูกฆ่าภายใต้

จักรวรรดิออตโตมานซึ่งปัจจุบันคือประเทศตุรกี ชาว 

อาร์เมเนียนปรบมือต่อพระดำารัสของพระสันตะปาปา 

แต่ประเทศตุรกีซ่ึงปฏิเสธเร่ืองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มา

ตลอดเวลายาวนานได้โต้แย้งว่าถูกกล่าวหาจากสงคราม

ที่ไม่มีข้อพิสูจน์ พระสันตะปาปาตรัสว่า การยอมรับเป็น

ส่วนหนึ่งของการเยียวยารักษา ความตอนหนึ่งว่า “การ

ปกปิดหรือปฏิเสธไม่ยอมรับว่ากระทำาชั่วร้าย เท่ากับ

การปล่อยให้เลือดไหลออกมาไม่หยุดโดยไม่พันผ้า

รักษาบาดแผล”

พระสันตะปาปาทรงทักทายกับพระอัยกาคาเรคิน	 ที	่ 2	

ผู้นำาสูงสุดของพระศาสนจักรอาร์เมเนียน
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บทอธิษฐานภาวนา

เราได้สละทุกสิ่ง

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ข้าพเจ้าทั้งหลายสละทุกสิ่งและติดตามพระองค์แล้ว...”

(มัทธิว 19:27)

 มีคนบางคนที่เราไม่รู้สึกเบื่อที่จะฟังเขาพูด ดูเหมือนว่าเขาจะพูดถึง

สิ่งที่น่าสนใจเสมอ ในบทอ่านจากพระวรสารที่เรานำามาพิจารณาในวันนี้ เปโตร

คงจะฟังพระดำารัสของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ตรัสตอบเศรษฐีคนหนึ่งเก่ียวกับ

ชีวิตนิรันดร เปโตรทราบดีว่าชายคนนี้ได้ปฏิเสธคำาเชื้อเชิญให้ละทิ้งทุกอย่าง

เพื่อติดตามพระองค์ เปโตรภูมิใจที่จะประกาศว่าตัวเขาเองและบรรดาเพื่อน

สาวกได้ละทิ้งทุกสิ่งเพื่อติดตามพระเยซูเจ้า เราอาจอยากถามว่าเรือที่พระเยซู

เจ้าทรงใช้เป็นธรรมาสน์ท่ีพระองค์ตรัสกับฝูงชนว่า เป็นเรือของเปโตรหรือเปล่า 

และบ้านซึ่งพระเยซูเจ้าทรงใช้เพื่อรักษาแม่ยายของเขายังเป็นของเขาอยู่หรือ

เปล่า?

 คำาตอบของพระเยซูเจ้ามีคุณค่ามากในอันท่ีจะแสดงให้เห็นถึงกลุ่ม 

คริสตชนในสมัยนั้น บิดาของครอบครัวใหม่นี้คือพระบิดาเจ้าสวรรค์ที่พระเยซู

เจ้าทรงเรียกว่า “พระบิดา” ผู้ที่ติดตามพระเยซูเจ้าคือสมาชิกของครอบครัว

สวรรค์ที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ก่อนหน้านี้ในพระวรสารตามคำาบอกเล่าของ

นักบุญมาระโก กล่าวคือ “ผู้ที่ปฏิบัติตนตามพระประสงค์ของพระเจ้า” 

 บรรดาผู้แทนสมัชชาพระสังฆราชของแอฟริกาท่ีประชุมกันเม่ือ 

ค.ศ. 1994 เอาจริงเอาจังกับเรื่องการเป็นครอบครัว ในการประกาศสรุป

สมัชชาโดยเน้นว่า “พวกท่านคือครอบครัวของพระเจ้า” พระเยซูเจ้าทรง

เตือนครอบครัวใหม่ว่า พวกเขาจะไม่พ้นจากการถูกเบียดเบียน แต่เป็นการ

แสดงออกของชีวิตในพระอาณาจักรของพระเจ้าในโลกน้ี พระเยซูเจ้าพระองค์เอง

ตรัสและปฏิบัติล่วงหน้าเกี่ยวกับคุณค่าของพระอาณาจักร

 ข้าแต่พระเจ้า	 โปรดได้ทรงช่วยให้ข้าพเจ้าทราบถึงคุณสมบัติของพระ

ศาสนจักรได้ดียิ่งขึ้น	 พระองค์ทรงสั่งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่แสดงว่าพระองค์ทรง

ประทับอยู่ในโลกของข้าพเจ้า	ขอให้พระศาสนจักรแสดงออกซึ่งคุณสมบัติของ

ครอบครัวที่พวกข้าพเจ้าประทับใจในพลังและสัมพันธ์ที่น่าประทับใจ	 โปรดให้

พระศาสนจักรได้มีชัยชนะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการถูกเบียดเบียน	ทั้งนี	้เดชะ

พระบารมีพระคริสตเจ้า	พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย	อาแมน

ควันหลงสงกรานต์
ถนนหนทางยังคงเปียกชุ่มแม้ไม่มีฝน
ร่องรอยสีขาวของแป้งยังมีให้เห็น
รวมทั้งความสนุกสนานเริงร่าหรรษา
ยังจางเจืออยู่ในบรรยากาศ
ตอกย้ำาการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยที่แตกต่าง
นอกจากจะเริ่มต้นนับวันนับเวลาอวยชัยให้พรกันแล้ว
ยังอยากให้ทุกคนสุขสันต์สดใสชุ่มฉ่ำาทั้งปี
สาดน้ำาฉีดน้ำาปะแป้งเนื้อตัวเปียกปอนกว่าสามวัน
ถนนแต่ละสายที่เริ่มต้นด้วย “ข้าว” คลาคลั่งด้วยผู้คน
ในชุดพร้อมเปียกแต่ต้องดูดีดูเท่ห์
ทำาทีคอยหลบน้ำาปกป้องตัวแต่ก็เต็มใจให้เปียก
เริ่มแต่เช้าถึงเที่ยงหลบแดดเปรี้ยงตอนบ่าย
แล้วทุกอย่างดำาเนินต่อด้วยความเข้มข้นจนมืด
สามวันผ่านไปจบสงกรานต์ต้องทำางานกันต่อ
ทว่าอารมณ์เฉลิมฉลองยังคงค้างเติ่ง
แอบเสียดายกับวันเวลาที่ผ่านไปรวดเร็ว
แอบยิ้มกริ่มกับความสนุกสุขสันต์ที่กลายเป็นอดีต
พูดคุยบอกเล่าอวดโอ้แบ่งปันที่ไปมาที่ได้ทำาที่ได้พบได้เห็น
พร้อมวางแผนเสร็จสรรพที่จะทำาที่จะเที่ยวในปีหน้า
แอบสัญญาจะดูแลญาติผู้ใหญ่ผู้อาวุโสที่ได้รดน้ำาดำาหัว
อดไม่ได้ที่จะเห็นใจกับวัยที่ล่วงพ้นไปพร้อมกับวันเวลา
ส่งผลถึงรูปร่างหน้าตาเรี่ยวแรงสังขาร...จนต้องปลง
รับพรท่านไปก็ส่งใจให้พรท่านแข็งแรงสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วย
อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกให้หลานนานเท่านาน
ตามขนบธรรมเนียมยึดถือกันมาช้านาน...
 
ทว่าสงกรานต์ปีนี้มีแตกต่าง
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการจัดรดน้ำาดำาหัว
ไม่ใช่ผู้อาวุโสผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่ทำากันมา
แต่รดน้ำาดำาหัวเด็ก	เยาวชน		คนรุ่นใหม่
ไม่ใช่เพื่อขอพร
แต่ขออโหสิกรรม
อโหสิกรรมสำาหรับทุกอย่างที่ผู้ใหญ่ทำา
สำาหรับการละเลยการเอาใจใส่เลี้ยงดู
ที่เน้นเลี้ยงดูแต่กาย...อาหารการกินวัตถุสิ่งของ
ละเลยการเลี้ยงดูจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรม
 
สำาหรับการไม่ได้ให้ความรักความอบอุ่น
ไม่มีเวลาให้ลูกเพราะมัวแต่ทำามาหากิน
ไม่มีเวลาแม้จะอยู่ด้วยกัน...เป็นเพื่อนเป็นครอบครัว
สำาหรับการไม่ได้ให้คุณค่าให้ความมั่นใจให้ความปลอดภัย
พ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งรุนแรงในอารมณ์ในการแสดงออก
พ่อแม่หมดความอดทนเลิกรากันไปจนลูกขาดพ่อขาดแม่
สำาหรับการไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็นให้ลูกตระหนัก
สอนลูกอย่างทำาอีกอย่าง
กลายเป็นไม้หลักปักเลนจนลูกต้องโดดเดี่ยวในกระแสสังคม
สำาหรับสิ่งเลวร้ายที่สร้างขึ้นในบรรยากาศสังคม
เด็กๆ เติบโตขึ้นมาในบรรยากาศดูดดื่มทุกอย่างเหล่านี้
พอทำาผิดผู้ใหญ่ก็มักจะต่อว่าเด็กทุกวันนี้เหลือขอ...

หากสงกรานต์คือการฉลองวันปีใหม่ไทย
มีรดน้ำาดำาหัวทั้งผู้อาวุโสผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งเด็ก
สงกรานต์คงไม่ใช่การฉลองปีละครั้ง
แต่น่าจะเป็นการฉลองทุกวันทั้งปีอย่างต่อเนื่อง
อวยชัยให้พรขออโหสิกรรมกัน
อันเป็นส่วนหนึ่งแห่งความรักแห่งความปรารถนาดี
ให้กันและกัน...เริ่มจากบุคคลในครอบครัว  
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ธุรกิจก็คือ “เส้นแบ่ง”  ในชีวิต ระหว่างความเชื่อและ

การดำาเนินธุรกิจประจำาวันซ่ึงอาจขาดความสมดุลและ

อุทิศตนไปในทางที่ผิด อันเป็นผลจากความต้องการได้

มาซ่ึงความสำาเร็จทางโลก ทางเลือกท่ีควรเป็นบนพ้ืนฐาน

ของความเชื่อแบบคริสตชนคือการเป็น “ผู้นำาที่เป็น

ผู้รับใช้” อันจะช่วยเปิดทัศนคติมุมมองให้กว้างขึ้น และ

ช่วยจัดสมดุลความต้องการด้านต่างๆ ของโลกธุรกิจ

โดยใช้หลักจริยธรรมสังคมซึ่งสำาหรับคริสตชนจะยิ่งเห็น

ได้ชัดเจนจากการนำาทางด้วยพระวรสาร โดยมีขั้นตอน 

ดังนี้คือ การพิจารณา การวินิจฉัย และการปฏิบัติ 

(วิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน) โดยทั้งสามขั้นตอนนี้มี

ความเกี่ยวโยงเชื่อมกันอย่างลึกซึ้ง”

 นอกจากนี้ยังมีวิทยากรอีกหลายท่าน ที่มา

แบ่งปันในเรื่องของการทำาธุรกิจอย่างยั่งยืน การช่วยยก

ระดับความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ให้สามารถทำามาหากิน

ด้วยตนเองได้ รวมถึงการทำาธุรกิจอย่างมีคุณธรรมจะ

เอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันทางธุรกิจ 

 คุณประจวบ ตรีนิกร ประธานจัดการประชุม

ให้สัมภาษณ์ว่า “สมณสภาเพื่อความยุติธรรมและสันติ 

ได้ออกหนังสือชื่อ “กระแสเรียกของผู้นำาธุรกิจ ข้อคิด

คำานึง” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นคริสตชนจะต้อง

เผยแผ่ข่าวดีในชีวิตจริงๆ ของเรา สำาหรับนักธุรกิจ

ข่าวดีคือการที่เราเชื่อในรหัสธรรมการสร้างโลกของ

พระเจ้า ทุกอย่างที่เราได้มาทั้งหมดเราได้มาจากพระเจ้า 

พระเจ้าทรงให้มนุษย์ดูแล เพื่อให้โลกบริบูรณ์และส่งต่อ

ถึงลูกหลาน นี่เป็นกระแสเรียกตรงถึงนักธุรกิจที่เราไม่

ค่อยนึกถึงกัน นี่เป็นหน้าที่ของนักธุรกิจที่จะนำาเอาสิ่ง

สร้างของพระเจ้าพัฒนาขึ้นมาให้มีกินมีอยู่ มีชีวิตที่ดี

ตามที่พระเจ้าทรงปรารถนา หน้าที่ของเราคือต่อเนื่อง

รหัสธรรมการสร้างโลกของพระเจ้า ทำาอย่างไรถึงจะเป็น

นักธุรกิจที่ดี เพื่อจะช่วยคนอื่นซึ่งก็คือพี่น้องของเรา 

ให้มีจริยธรรม เคารพกฎหมาย รับผิดชอบต่อทุกคนที่

เกี่ยวข้อง ทุกอย่างต้องมีคนเป็นศูนย์กลาง เพื่อทำาให้

คนดีขึ้นกว่าเดิม เป็นบทสอนที่ดีมาก เพราะจริงๆ นัก

ธุรกิจมีกระแสเรียกที่สูงส่งมาก”

กระแสเรียก (ต่อจากหน้า	4)

“อาลัยรัก” คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท ์(ต่อจากหน้า	20)

สิริอายุรวม 102 ปี 6 เดือน ท่ามกลางความอาลัย

ของบรรดาลูกศิษย์ ที่เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียน

มาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนวาสุเทวี กรุงเทพฯ 

และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 

 สำาหรับพิธีการทางศาสนาเพ่ืออุทิศให้กับ

ดวงวิญญาณของคุณแม่บุญประจักษ์ มีการเคลื่อนร่าง

ของท่านออกจากโรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ ไปประกอบ 

พิธีมิสซา และสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ เป็น 

เวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน เวลา  

19.00 น. ที่วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ 

กรุงเทพฯ และวันที่ 18 เมษายน เวลา 09.00 น. 

มีพิธีมิสซาปลงศพ และนำาร่างของท่านไปบรรจุที่

สุสานศานติคาม อ.สามพราน จ.นครปฐม

 สำาหรับประวัติของคุณแม่บุญประจักษ์ ทรร-

ทรานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 12  

ตุลาคม ค.ศ. 1912 (พ.ศ. 2455) ท่านเป็นบุตรี

ของพระยาวิสุทธากร กับคุณหญิงพริ้ง วิสุทธากร 

ครอบครัวได้รับพระราชทานนามสกุล “ทรรทรานนท์” 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546)  

คุณแม่บุญประจักษ์เร่ิมเข้าเรียนท่ีโรงเรียนซางตาครู้ส  

ต่อมาย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

และมาเรียนต่อที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

 คุณแม่บุญประจักษ์จบการศึกษาท่ีโรงเรียน

มาแตร์เดอีวิทยาลัย ท่านได้ตัดสินใจสมัครเข้าสู่ชีวิต 

การเป็นนักบวช ท่านได้เริ่มต้นศึกษาชีวิตนักบวช

ที่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเตรียมเป็นนักบวชหญิงของ

คณะอุร์สุลิน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) และ 

ได้ปฏิญาณตนตลอดชีพในปี ค.ศ. 1937 (พ.ศ. 

2480) ภายหลังเมื่อกลับมาแล้ว คุณแม่ได้ศึกษาต่อ 

ระดับมหาวิทยาลัยท่ีคณะอักษรศาสตร์ และครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การท่ีคุณแม่เป็นสตรีไทยคนแรกที่ เป็น

สมาชิกของคณะอุร์สุลิน และเป็นผู้ที่มีความรู้ความ

สามารถ เมื่อเป็นนักบวชแล้ว มีความรู้ภาษาบาลี 

สันสกฤต ละติน ฝร่ังเศส และอังกฤษ รวมท้ังความรู้ 

ความสามารถทางด้านวิชาการมากมาย จึงได้รับ 

ตำาแหน่งสำาคัญของทางคณะนักบวชอุร์สุลินมา 

โดยตลอด เคยเป็นอธิการเจ้าคณะภาคของคณะอุร์- 

สุลินในประเทศไทย เป็นสมาชิกก่อตั้งสภาการศึกษา 

คาทอลิก (ประเทศไทย) และสมาคมครูโรงเรียน

คาทอลิก โดยคุณแม่เป็นที่เคารพในวงการการศึกษา

ของประเทศชาติ เป็นที่รู้จักและเคารพของเจ้าหน้าที่

ผู้ใหญ่กระทรวงศึกษาธิการในสมัยที่คุณแม่เป็นผู้ 

รับใบอนุญาต และครูใหญ่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

รวมท้ังมีส่วนในการบริหารงานของคณะและโรงเรียน

ในคณะ ทั้งโรงเรียนกุหลาบวัฒนา โรงเรียนเรยีนาเชลี

วิทยาลัย และโรงเรียนวาสุเทวี

 คุณแม่บุญประจักษ์ ได้รับเอาใจใส่การดูแล

สุขภาพอย่างดี จากบรรดาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็น

นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย วาสุเทวี และเรยีนา

เชลีวิทยาลัย รวมทั้งบรรดาผู้ปกครองนักเรียนที่เป็น

แพทย์ กระทั่งคุณแม่ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราในที่สุด

 ตลอดระยะเวลาที่ตั้งศพที่วัดพระมหาไถ่  

มีพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษ และลูกศิษย์

ของคุณแม่บุญประจักษ์ มาร่วมพิธีมิสซาและสวด 

ภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณแม่จำานวนมาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม 

ราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพวง

มาลาวางหน้าหีบศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดเกล้าฯ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ และพระเจ้าวรวงศ์

เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดประทานพวงมาลาวางที่หน้าหีบศพ

 พระมหากรุณาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ และพระกรุณาคุณเป็นอเนกประการ นับเป็นเกียรติยศ

สูงสุด แก่ซิสเตอร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ตลอดจนคณะอุร์สุลิน โรงเรียนในคณะอุร์สุลิน และ 

ครอบครัวทรรทรานนท์ เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม
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ประก�ศสังฆมณฑลเชียงใหม่
เรื่อง ก�รแต่งตั้งโยกย้�ยพระสงฆ์เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งหน�้ที่

 เพ่ือความเหมาะสมอันเน่ืองมาจากสังฆมณฑลเชียงใหม่    มีการเปล่ียนตำาแหน่ง 

หน้าที่ของพระสงฆ์พื้นเมือง คณะธรรมทูตไทย และคณะนักบวชบางคณะ  จึงให้ 

พระสงฆ์ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ พ้นจากตำาแหน่งหน้าที่เดิม และเข้าประจำาตำาแหน่งหน้าที่

ใหม่ ดังนี้:

1. คุณพ่อบุญเลิศ  สร้างกุศลในพสุธา  ออกจากหน้าที่เลขาธิการสังฆมณฑลและ

เลขานุการพระสังฆราช ประจำาหน้าที่อุปสังฆราช

2. คุณพ่อทูน  ประภาสสันต์  ออกจากหน้าที่เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูกประคำา

ขุนยวม  ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง

3. คุณพ่อธนัย  สุวรรณใจ  ออกจากหน้าที่เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง  ไป

ก่อตั้งกลุ่มคริสตชนที่น่าน และดูแลการก่อสร้างวัดใหม่

4. คุณพ่อประภาส  สายธารวนาวาส  ออกจากหน้าที่เจ้าอาวาสแม่พระบังเกิด

อมก๋อย  ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูกประคำา ขุนยวม

5. คุณพ่อศตวรรษ  ใฝ่หาคุณธรรม  ออกจากหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

เปโตร แม่ลาน้อย  ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย

6. คุณพ่อศรชัย  ดิพอ  ออกจากหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง  

ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย

7. คุณพ่อศศิน  โหม่โพ  ออกจากหน้าที่ผู้ช่วยจิตตาธิการซิสเตอร์แม่ปอน  ไปเป็น

เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม

8. คุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์  กระบวนศิริ  เพิ่มตำาแหน่งเป็นอธิการบ้านเณรเล็ก เมืองพาน

9. คุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง เป็นผู้จัดการและผู้อำานวยการโรงเรียนนุชนารถ 

เวียงป่าเป้า

10. คุณพ่อชาญชัย  เต็มอรุณรุ้ง  ออกจากหน้าที่เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ สะเมิง 

11. คุณพ่อชาญชัย  ศรีสุทธิจรรยา    ออกจากหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญไมเกิ้ล 

การีกอยส์ เชียงดาว ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ สะเมิง

12. คุณพ่อศราวุธ  แฮทู  เป็นเลขาธิการสังฆมณฑลและเลขานุการพระสังฆราช  

ช่วยงานอภิบาลที่วัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ เชียงดาว

13. คุณพ่อไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา  เป็นรองอธิการบ้านเณรเล็ก เมืองพาน 

14. คุณพ่อเอกพงษ์  พงษ์สูงเนิน  ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูร์ด ลำาปาง

15. คุณพ่อราฟฟาเอล  ปาเวซี  ออกจากหน้าที่เจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า แม่สรวย  

ไปเป็นผู้อำานวยการศูนย์ยอแซฟบรรเทา แพร่ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งภูเขา

คาร์แมล งาว

16. คุณพ่อวาเลรีโอ  จากผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า แม่สรวย  เป็นเจ้าอาวาส 

วัดพระจิตเจ้า แม่สรวย

17. คุณพ่อลอเรนโซ่  บราส  ออกจากหน้าที่ผู้อำานวยการศูนย์ยอแซฟบรรเทา และ 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคริสต์

แสดงองค์ ฝาง

18. คุณพ่อปฏิญญา  สิริธารารัตน์     เป็นเจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ (ศูนย์โม้งคาทอลิก) 

19. คุณพ่อสุธี  ปิยะพันธ์อุดม เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ดินขาว 

(ซึ่งจะบวชในเดือนพฤษภาคม 2015)

20. คุณพ่อรังสรรค์  ภานุรักษ์     ออกจากหน้าที่เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ เชียงของ 

ไปทำางานธรรมทูตที่ลาว

21. คุณพ่อวิบูรณ์  ลิขิตธรรม ออกจากหน้าที่อธิการบ้านเณรเล็กเมืองพาน  ไปเป็น

เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ เชียงของ

22. คุณพ่อเอกชัย  ผลวารินทร์  เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญคามิลโล เชียงราย

23. สังฆานุกรนิรุจต์  วงค์แจ่ม  ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ

24. สังฆานุกรศักด์ิชัย  บวรเดชภักดี  ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง

25. สังฆานุกรอาทิตย์  มิ่งขวัญเจริญกิจ  ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ

เชียงของ

 ขอพระเจ้าอวยพรสันติสุขปัสกาแด่พี่น้องพระสงฆ์ทุกท่าน ในโอกาสปี “ปีติ

แห่งพระคุณการุณย์ และปีนักบวช” ให้เราร่วมมือกันสร้างชุมชนวัดให้เข้มแข็ง 

“ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” 

      ทั้งนี้ ขอให้เข้าประจำาการภายในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2015

 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน  ค.ศ. 2015

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่         

l พระสันตะปาปา

ยั ง ท ร ง โ ย ง ก า รฆ่ า

ล้ า ง เ ผ่ า พั น ธุ์ ช า ว 

อาร์ เมเนียนกับการ

เบียดเบียนคริสตชน

ในปัจจุบันว่า “จาก

ความเชื่อในพระคริสต

ประกาศก (ต่อจากหน้า	5)

เจ้าของพวกเขาหรือตามชาติพันธ์ุกำาเนิดท่ีพวกเขามี ได้

ถูกจับไปฆ่าอย่างโหดร้าย ต่อสาธารณะ ถูกตัดศีรษะ 

ตรึงกับไม้กางเขน เผาทั้งเป็นหรือบังคับให้ละทิ้งถิ่นฐาน

บ้านเกิดของตน”

l ประธานาธิบดีประเทศอาร์เมเนียนร่วมพิธีมิสซา

พร้อมข้าราชการระดับสูงของประเทศและผู้ปกครอง

ทางศาสนา ไม่นานหลังจากพิธีมิสซาจบแล้ว ประเทศ

ตุรกี ได้ เรี ยกเอกอัครสมณทูตวาติกันและคณะผู้

เกี่ยวข้องจากกรุงโรมเข้ารับทราบข้อไม่เห็นด้วยของ

พวกเขา  ระหว่างพิธีมิสซาตลอด 2 ช่ัวโมงตามพิธีกรรม

แบบนิกายอาร์ เมเนียนพระสันตะปาปายังได้ทรง

ประกาศนักบุญเกรโกรี่แห่งนาแร็ก เป็นนักปราชญ์ของ

พระศาสนจักร

พระสันตะปาปากับบรรดาพระอัยกานิกายอาร์เมเนียน

โปสเตอร์ท่ีผู้จัดทำาอ้าง

ว่าเป็นภาพของผู้ รอด

ชี วิ ต จ า กก า รฆ่ า ล้ า ง	

เผ่าพันธุ์ชาวอาร์เมเนียน

ในปี	ค.ศ.1915
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คณะภคินีคาร์แมล จันทบุรี 
ร่วมกับครอบครัวกตัญญู 

มีความยินดีขอเรียนเชิญ

ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ

หิรัญสมโภชแห่งการถวายปฏิญาณตนของ

เซอร์เทเรซา เบเนดิกตา แห่งพระตรีเอกภาพ

(เทเรซา ศิริรัตน์ กตัญญูภัทรกุล)

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 

เวลา 10.30 น.

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 
เป็นประธาน

ปราสาทแห่งจิต
โดยนักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา 

หนังสือที่เป็นเสมือนคำาแนะนำาสำาหรับผู้แสวงหา
ความก้าวหน้าในชีวิตจิต และผู้ที่ปรารถนามีประสบการณ์

ความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง 
ราคา 190 บาท 

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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ประก�ศโยกย้�ยสม�ชิกคณะพระมห�ไถ่
แขวงประเทศไทย ว�ระ (ค.ศ. 2015-2018)

อธิการเจ้าคณะฯ   คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์

รองเจ้าคณะฯ   คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล

ที่ปรึกษา   คุณพ่อสุขุม ธนะสิงห์

u อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

l หมู่คณะนักบุญยอห์นนอยมันน์ มีนบุรี

คุณพ่อเจ้าคณะ / ผู้อำานวยการ    คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา (RIS) 

คุณพ่ออธิการ / เจ้าอาวาสวัดนักบุญโทมัส อไควนัส คุณพ่อมีชัย อุดมเดช

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส คุณพ่อลีโอ เทรวิส คุณพ่อวิเชียร ลิขิตธรรม คุณพ่อไวยากรณ์ 

สุขสวัสดิ์ คุณพ่อยุทธนา ศรีประภา คุณพ่อเจตนา กิจเจริญ สังฆานุกรธนาคาร 

จันทร์ลือชัย

ผู้จัดการโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา (RIS)  คุณพ่อยุทธนา ศรีประภา

มิสชั่นที่ประเทศเกาหลีใต้    คุณพ่อเจริญ เวียนสิรินันทโชติ

อธิการบ้านเณรเทวศาสตร์เมืองดาเวา ฟิลิปปินส์ คุณพ่อเดวิดเจียง เกษสุรินทร์

ศึกษาต่อต่างประเทศ                         คุณพ่อวรวุฒิ สารพันธุ์ (Belgium) 

                                                    คุณพ่อทวี สุวรรณสิน  (USA)

                                                       คุณพ่อจิตตพล ปลั่งกลาง (USA)

l หมู่คณะพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ (วัดพระมหาไถ่)

คุณพ่ออธิการ / เจ้าอาวาส /   คุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา  

ผู้อำานวยการโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส คุณพ่อโรเบิร์ต มาร์ติน คุณพ่อไพโรจน์ สมงาม คุณพ่อพล  

เนตรธรรม คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ คุณพ่อวิบูลย์ ลิมปนวุฒิ คุณพ่อจิตตพล 

ปลั่งกลาง (จนกว่าจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ) ภราดาประจบ เฮืองแก้ว ภราดา 

มนตรี อ่อนทะเล ** พระสงฆ์บวชใหม่ปี 2015

บ้านลิโกรรี่

มิสชั่นออฟฟิศ      คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์

ผู้ดูแลสมาชิกฯ ที่พักรักษาตัว               คุณพ่อวิบูลย์ ลิมปนวุฒิ

สมาชิกบ้าน     คุณพ่อฟรานซิส โกรโทร

ผู้อำานวยการศูนย์เมอร์ซี่    คุณพ่อโจเซฟ ไมเออร์

ผู้ช่วย      ภราดามนตรี อ่อนทะเล

l บ้านเณรนักบุญอัลฟอนโซ สามพราน (บ้านเณรปรัชญา)

คุณพ่ออธิการ / อธิการเณร   คุณพ่อประสิทธ์ิ เครือสุวรรณ

ผู้ช่วยอธิการเณร     คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ

สมาชิกบ้าน     คุณพ่อศิริชัย เล้ากอบกุล

u สังฆมณฑลจันทบุรี

l สามเณราลัยพระมารดานิจจานุเคราะห์ (บ้านเณรเล็ก) ศรีราชา

คุณพ่ออธิการ / อธิการเณร   คุณพ่อจักรายุทธ ปาละลี

ผู้ช่วยอธิการเณร         คุณพ่อเมธี ศรีวรกุล

                            ภราดาสังคม อำาไพพิพัฒน์ (เริ่มเดือนพฤศจิกายน 2015)

                               คุณพ่อทวี สุวรรณสิน (จนกว่าไปศึกษาต่อต่างประเทศ)

l หมู่คณะนักบุญเคลเมนต์ พัทยา

คุณพ่ออธิการ     คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล 

ผู้อำานวยการศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา  คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี

ผู้ช่วย                          คุณพ่อวันรบ บุญทอด

      ภราดาเดนนิส เจอร์เวย์

      ภราดาวิทยา รุ่งโรจน์เกษตร

สมาชิก      คุณพ่อวราศักดิ์ บูรณะพล

ทีมเทศน์มิสชั่น     คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช

                                                    * พระสงฆ์บวชใหม่

u สังฆมณฑลอุดรธานี

l หมู่คณะนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย

คุณพ่ออธิการ / เจ้าอาวาสนักบุญอัลฟอนโซ   คุณพ่อธนู กระทอง

เขตวัดไผ่สีทอง, ดอนหวาย, หนองสองห้อง, หนองแสง  คุณพ่ออินที ใสสว่าง

ผู้ช่วย                                                                คุณพ่อไมเคิ้ล เช 

                       คุณพ่อภูวนัย ตันติกุล

เขตเวียงคุก, โนนอุดม             คุณพ่อวัฒนา ศรีวรกุล

เขตโพนพิสัย, โปร่งเย็น, โนนสมบูรณ ์   คุณพ่อโจเซฟ ต่วน

ผู้ช่วยเขตวัดท่าบ่อ, ศรีเชียงใหม่    คุณพ่อโจเซฟ ขาย

บ้านซาร์นิลลี      

ผู้อำานวยการศูนย์ฯ     คุณพ่อไมเกิ้ล เช

ผู้ช่วย                 คุณพ่อภูวนัย ตันติกุล

                                                 ภราดาอธิคม บุญมณีประเสริฐ

มิสชั่นใน สปป. ลาว     คุณพ่อเทียนชัย เกษสุรินทร์

ผู้ช่วย       คุณพ่อโจเซฟ เฟือง 

l หมู่คณะนักบุญเยราร์ด ขอนแก่น

คุณพ่ออธิการ / เจ้าอาวาสวัดนักบุญเยราร์ด          คุณพ่อสุขุม ธนะสิงห์

เจ้าอาวาสเขตท่าบ่อ, ศรีเชียงใหม่, บ้านพือ, นามเมืองไทย คุณพ่อสมพงษ์ เตียว-

ตระกูล

เจ้าอาวาสเขตบ้านเมือง, บ้านชาด, น้ำาพอง       คุณพ่อประสิทธิ์ กุ๊นุ

และจิตตาธิการกลุ่มนักศึกษาคาทอลิกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

u สังฆมณฑลอุบลราชธานี

เขตวัดจ.อำานาจเจริญ    คุณพ่อประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์

จิตตาธิการคณะซิสเตอร์รักกางเขนแห่งอุบลฯ    คุณพ่อชาย ขันทะโฮม

u สังฆมณฑลเชียงใหม่

l หมู่คณะนักบุญซีลอส เชียงใหม่

คุณพ่ออธิการ     คุณพ่อเอกพล ไชยรา

ผู้อำานวยการศูนย์โม้ง    คุณพ่อปฏิญญา สิริธารารัตน์

ศูนย์อภิบาลเยาวชนเขตแม่แจ่ม 

 ป่าฝาง     คุณพ่อเอกพล ไชยรา

 ป่าตึง     คุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว

 ดินขาว     คุณพ่อณัฐพงศ์ แดงสวาท

      ภราดาสุธี ปิยพันธ์อุดม

      * พระสงฆ์บวชใหม่

ศูนย์อภิบาลเยาวชน / เจ้าอาวาสวัดเขต จ.น่าน คุณพ่อชัยนรินทร์ เหลาพรม

ผู้ช่วย      ภราดาวรุตม์ จิตจรัสอำาพัน

เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด จ.เชียงราย  คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

1

	 แก่งเอ๋ยแก่งคอย	 	สุดหงอยแสนเหงาเศร้าจิต

ไร้ญาติขาดแม่แลมิตร				 ไกลบิดรผู้ชูชนม์

ตกอยู่ในหมู่พาลา		 มุ่งคิดอิจฉากาหล

ริษยาข่มเหงเกรงเกินตน	 ชักชวนมวลชนนินทา

ในสิ่งซึ่งสิ้นหลักธรรม	 แนะนำาทางผิดอิจฉา

กลั่นแกล้งแต่งกลมารยา	 ให้มีหมู่มาเกลียดชัง

ยุยงส่งเสริมเติมต่อ	 ด่าทอกล่าวหาโอหัง

ฟ้องแม่เรียนพ่อยอให้ชัง	 ข้าแสนเคลิ้มคลั่งหทัย

ยามกินต้องกินน้ำาตา	 ยามนอนชลนาหลั่งไหล

ยามตื่นสะอื้นสะอึกใน	 ดวงใจปวดป่วนครวญคราง

น้ำาตาล้างหน้าคราตื่น	 สุดฝืนโศกเศร้าเฝ้าหมาง

ผู้ร้ายหมายฆ่ารอบทาง	 ทุกอย่างไม่มีมิตรเมตตา

เพราะหลงเชื่อพจนาพาที	 ของผีปีศาจอิจฉา

ติฉินหมิ่นประมาทพระเดชา	ของเจ้าโลกาเกรียงไกร

และถืออิสระปฏิเสธ	 ลบหลู่พระเดชจอมมหัล

ไม่น้อมยอมรับฉบับไป	 กลับประกาศตนไม่ใช่คริสตัง

วิ่งวุ่นขุ่นเคืองเรื่องร้าย	 มุ่งหมายเพราะคิดโอหัง

ข้าขอเตือนเพื่อนพ้องพี่ปองชัง	 จงประนังน้อมจิตคิดให้

ดี	

เราทุกคนเป็นบุตรเจ้าโลกา	 ต้องพึ่งพาบาทบงส์พระทรง

ศรี

และยำาเยงเกรงมหาพระบารมี	 อย่าพาทีชวนใครให้

นินทา

จากคำากลอนชาวแก่ง .. 
และเรื่องราวคริสตศาสนา

ณ แก่งคอย (สระบุรี)

 ผมเริ่มต้นด้วย “คำากลอนชาวแก่ง” จาก

เอกสารแผ่นเดียว ที่เขียนเรื่องราวคำากลอนเพื่อสอนใจ

ไม่ให้ดำาเนินชีวิตหลงลืมพระเจ้า หรือยึดเพียงตนเอง

เป็นศูนย์กลางของโลก ประมาณว่า ตัวฉันหยุดนิ่ง แล้ว

โลกทั้งใบต้องหมุนรอบตัวฉัน ประหนึ่งว่าไม่ต้องสนใจ

ความลำาบากยากแค้นของใครเลย ... ผมพบเอกสารนี้

ที่ห้องเอกสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผมรู้สึกมีความ

พิเศษทุกครั้งที่อ่าน บางทีคำากลอนที่เขียนเพื่อสื่อ และ

สอนคนยุคนั้นก็ยังมีผลถึงเราวันนี้ เราที่หลายครั้งก็ยัง

ตกเป็นทาสของผี ในหลากหลายรูปแบบ ยังไม่ใช่ผู้รับใช้

ที่สมบูรณ์แบบ เราต้องกลับใจใหม่เสมอๆ ทุกวัน 

2 

 ใครๆ อาจมองว่าแก่งคอยเป็นแค่ทางผ่าน ... 

เส้นทางที่ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ทางผ่านก็มี

ความสำาคัญยิ่ง ถ้าไม่มีทางผ่านก็ไปไม่ถึงที่หมาย	ถ้าจม

อยู่กับทางตัน	ก็ไม่ก้าวหน้า ทางผ่านในวันนั้นจึงสำาคัญ 

เพราะเป็นท่ีมาของงานแพร่ธรรมในแถบภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ... หนึ่งภาพเก่าฯ เล่าเรื่องราวกลุ่มคริสตชน 

วัดแก่งคอย ... แต่เดิมอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระแม่

มารีย์และในปัจจุบันในความพิทักษ์ดูแลของนักบุญ 

ยอแซฟ ....  วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แก่งคอย 

สระบุรี

 จากกระดาษคำากลอนแผ่นเดียว ผมขอเล่า

บางเรื่องราวของแก่งคอย.... จากรายงานประจำาปีมิสซัง 

สยาม ค.ศ. 1876 บันทึกเรื่องราวการปักกางเขนที่

แก่งคอย และคริสตศาสนาได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อร้อยกว่าปี

ก่อน 

	 “....คุณพ่อแปร์โรซ์	 และคุณพ่อโปรดอม	 เพิ่ง

สามารถปักมหากางเขน	ได้เป็นครั้งแรกที่แก่งคอย	บัดนี้

มีคริสตังนับได้	 30	 คน	 และคงจะมีมาเรียนคำาสอนกัน

มาก	หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในนาเสร็จ	การมีผู้กลับใจใหม่	

30	 คนเช่นนี้	 ที่จริงก็ไม่ใช่ความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่นัก	 แต่

เป็นกลุ่มชนรุ่นแรกที่เข้าถึงพระวรสาร	 ในดินแดนที่เคย

มีปีศาจเป็นเจ้าตลอดมา	 นับเป็นที่มั่นแรกที่ใช้เป็นฐาน	

ในการออกไปแสวงหาผู้อ่ืนท่ีพระเป็นเจ้าผู้ทรงพระทัย

ปรารถนาจะช่วยให้รอด”	(C.R. 1878) 

 และนี่เป็นข้อความแรกๆ ที่มีบันทึกเกี่ยวกับ

แก่งคอย ... วันเวลายาวนานที่กางเขน และเรื่องราวของ

ผู้เชื่อในกางเขนได้เริ่มต้นแล้ว และที่นี่เป็นฐาน และศูนย์

ของมิสชันนารี ที่ใช้เพื่อเป็นฐานสำาหรับงานแพร่ธรรม 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เมื่อปักกางเขนแล้ว ชีวิตของกลุ่มคริสตชน

ไม่ใช่ไม่พบอุปสรรคปัญหา จากรายงานประจำาปีมิสซัง

สยาม ค.ศ. 1880 บันทึกเรื่องราวความยุ่งยากที่กลุ่ม 

คริสตชนใหม่ที่แก่งคอยประสบ และที่สุดวัดก็ถูกเผา

	 “...มีโจรกลุ่มหนึ่งที่ไม่กล้าเผยโฉมหน้า	ได้ย่อง	

เข้าไปในตอนกลางคืนสู่บริเวณวัดที่สร้างด้วยไม้ด้วย

ความยากลำาบาก	 เป็นวัดของกลุ่มคริสตชนใหม่ท่ีแก่งคอย	

	 พวกเหล่าร้ายท่ีชินต่อการอาชญากรรมทุก

ประเภทมาแล้ว	 ได้จุดไฟเผาวัดซึ่งไหม้เป็นจุณลงอย่าง

รวดเร็ว”	(C.R. 1880)

 จนที่สุดก็มีการรวบรวมคริสตชนข้ึนใหม่อีก

ครั้ง ... แต่คราวนี้อยู่ในความดูแลของวัดนักบุญยอแซฟ 

อยุธยา จากรายงานประจำาปี ค.ศ. 1903 ทำาให้เราทราบ

ว่ากลุ่มคริสตชนแก่งคอย และบริเวณใกล้เคียงอยู่ในเขต

อภิบาลของวัดอยุธยา

 “....	กลุ่มคริสตชนที่อยุธยา	รวมกลุ่มคริสตชน

ย่อยอีกหลายกลุ่ม	 ได้แก่ที่ดอนผุดในพระพุทธบาท	 ที่

แก่งคอยในจังหวัดสระบุรี	.....	อาณาเขตเหล่านี้	คุณพ่อ

แบส์แรสต์	เป็นผู้ดูแล	คุณพ่อการีเอ	เป็นผู้ช่วย	จำานวน

คริสตังมีถึง	1,100	คน”
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 นอกจากเอกสารแผ่นเดียวที่บันทึกบทกลอน

สอนใจแล้ว ยังมีเอกสารอื่นที่เขียนเรื่องราวของโรงเรียน

คาทอลิก นามว่า “โรงเรียนแม่พระ” ซึ่งเอกสารฉบับ

แรกที่ค้นพบ บอกตัวเลขของปีที่เขียนว่า “ค.ศ. 1939” 

น่ันหมายความว่า กลุ่มคริสตชนมีความต่อเน่ืองมาเร่ือยๆ 

จนสร้างโรงเรียนข้ึน และภายหลังก็ปิดตัวลงเพราะปัญหา

บางประการ ... จนสมัยหลัง เมื่อคุณพ่อราแปง มา

ประจำาที่วัดสระบุรี จึงเป็นวัดน้อยในความดูแลของวัด

แม่พระเมืองลูร์ด สระบุรี จนถึงทุกวันนี้ ... ซึ่งปัจจุบัน 

คุณพ่อสำาราญ  ลออสิทธิภิรมย์ เป็นเจ้าอาวาส 
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	 เมือ่กางเขนปกัลง	ความเชือ่กบ็งัเกดิ	และเตบิโต	

ออกผลงดงาม ... ผมเชื่อเช่นนั้น และกลุ่มคริสตชน 

ในสถานที่ต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน บางทีอาจมีปัญหา 

ความยากลำาบาก ความไม่เข้าใจกันบ้าง แต่ก็ผ่านไป

ได้อย่างงดงาม และกลายเป็นตำานานของวัดนั้น ที่เล่า

ต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น ... จากคำากลอนชาวแก่ง ... เรา

มีบทเรียนสำาคัญในชีวิตของเราเสมอ ... ชีวิตที่ติดตาม

พระเจ้า ต้องกลับใจอย่างต่อเนื่องในทุกวัน การเป็น 

คริสตชนต้องเป็นเหมือนพระคริสตเจ้า ท่ามกลางสังคม 

... จากชีวิตของกลุ่มคริสตชนหนึ่งก็มีบทเรียนสำาหรับเรา 

... เมื่อผ่านความยากลำาบาก และร่วมเดินทางไปกับ 

ไม้กางเขนของพระคริสตเจ้าแล้ว เราจะพบว่า กางเขน 

ที่สิ้นสุดลงในโลกนี้ กลับกลายเป็นทางผ่านที่นำาเรา

ไปหาพระบิดา ณ สวรรค์บ้านแท้ของพระองค์เสมอ 

....

 ป.ล. ผมทิ้งท้ายด้วยคำาท้ายๆ ในคำากลอน 

ชาวแก่ง ... เพื่อเตือนใจเราทุกคน แม้กระทั่งผู้เขียนด้วย 

“จึงขอวิงวอนพี่น้องทั้งหลาย	 ได้สวดให้ผู้ปฏิเสธความ

เชื่อ	 เพื่อให้กลับใจมาเลื่อมใสศรัทธาศาสนาคริสตังที่ดี	

ด้วย” เราเป็นคนที่สวดขอให้คนอื่น หรือว่าตอนนี้ 

คนอื่นกำาลังสวดขอให้เรา .... เรามากลับใจเปลี่ยนแปลง

ชีวิตพร้อมๆ กันดีกว่า

ขอพระอวยพร
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ก�รแต่งตั้งและโยกย้�ยพระสงฆ์ในสังฆมณฑลอุดรธ�นี

ฉบับที่ 1/2015

1. คุณพ่อยอแซฟ วิชัย อ้วนเย็นดี  เจ้าอาวาสวัดเซนต์ไมเกิ้ล บ้านนาพระ*

2. คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด  ปีพักภารกิจและอบรมต่อเนื่อง

3. คุณพ่อไมเกิ้ล ประสิทธิ์ ไกรโหล เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ 

บ้านโนนสมบูรณ์ ขอนแก่น*

4. คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข   เลขานุการพระสังฆราช

ประจำาสำานักพระสังฆราช

5. คุณพ่อเปโตร วินัย แสนงาม เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร 

บ้านห้วยเล็บมือ วัดนักบุญยอห์นนอยมันส์ บ้านภูสวาท และวัดนักบุญยอห์น 

บัปติสตา บ้านโนนสา

6. คุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าชาวนาซารีน พรเจริญ 

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านสังคมพัฒนา และวัดพระคริสตวรกาย บ้านท่าสังคม

7. คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร รองอธิการสถานฝึกธรรมสันติราชา 

อุดรธานี ผู้จัดการบ้านพักคนชรา อุดรธานี

8. คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ พงษ์พันธ์ ม่วงมีรส เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ 

เมืองลูร์ด บ้านไผ่ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านไผ่

9. สังฆานุกรเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

10. สังฆานุกรเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์  

บ้านโพนสูง

11. สังฆานุกรเปาโล ประเสริฐ คุณโดน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล  

บ้านท่าบม ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ท่าบม

2. พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ (C.Ss.R.)

1. คุณพ่อยากอบ ธนู กระทอง, C.Ss.R. เจ้าอาวาสวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย

ที่ปรึกษาพระสังฆราช

2. คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R. เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยนิรมล 

แม่พระ ท่าบ่อ วัดนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก ศรีเชียงใหม่ วัดพระเมตตา 

บ้านนาเมืองไทย และชุมชนคริสตชนบ้านผือ

3. คุณพ่อโจเซฟ ขาย, C.Ss.R. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ 

วัดนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก ศรีเชียงใหม่ วัดพระเมตตา บ้านนาเมืองไทย 

และชุมชนคริสตชนบ้านผือ

4. คุณพ่อเปโตร อินที ใสสว่าง, C.Ss.R. เจ้าอาวาสวัดนักบุญโครเนลิอัส บ้านไผ่

สีทอง วัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย วัดนักบุญไอลีน บ้านหนองแสง และ 

วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ หนองสองห้อง

5. คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญโครเนลิอัส บ้านไผ่สีทอง  

วัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย วัดนักบุญไอลีน บ้านหนองแสง และ 

วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ หนองสองห้อง

6. คุณพ่อยอแซฟ ภูวนัย ตันติกุล, C.Ss.R. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญโครเนลิอัส 

บ้านไผ่สีทอง วัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย วัดนักบุญไอลีน บ้านหนองแสง 

และวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ หนองสองห้อง

7. คุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R. เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำา เวียงคุก 

และวัดนักบุญยอร์ชบ้านโนนอุดม

8. คุณพ่อโจเซฟ ต่วน, C.Ss.R. เจ้าอาวาสวัดพระศรีหฤทัย โพนพิสัย วัดนักบุญ

ยอห์น อัครสาวก บ้านโป่งเย็น วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนสมบูรณ์-หนองจอก และ 

วัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู

9. คุณพ่อเปาโล สุขุม ธนะสิงห์, C.Ss.R. เจ้าอาวาสวัดนักบุญเยราร์ด ขอนแก่น

10. คุณพ่อเรย์มอนด์ ประสิทธิ์ กุ๊นุ, C.Ss.R. เจ้าอาวาสวัดนักบุญทั้งหลาย บ้านม่วง 

วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านชาด วัดนักบุญลูเซีย นิคมน้ำาพอง บ้านคำาใหญ่ และ 

วัดน้อยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. พระสงฆ์คณะธรรมทูตจากสเปน

1. คุณพ่อวินเซนเต้ กูเตเรส เจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีสวรรค์แห่งนิกรเทวดา บ้าน

โนนยางคำา วัดนักบุญเปาโลกลับใจ เซกา วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี บ้านซ่อมกอก และ

วัดพระเมตตา บ้านโชคอำานวย

4. พระสงฆ์คณะธรรมทูตของนักบุญวินเซนเดอปอล (C.M.)

1. คุณพ่อเปโตร อุทัย ถาวร, C.M. เจ้าอาวาสวัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ และ 

วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก

5. พระสงฆ์คณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า (S.V.D.)

1. คุณพ่อบลาสิอุส ตริโนลด์ อาสา, S.V.D. เจ้าอาวาสวัดนักบุญเคลเมนต์ ชุมแพ  

และวัดนักบุญยากอบ อัครสาวก บ้านวังขอนแดง

2. คุณพ่อตรัน เท วิงห์, S.V.D. เจ้าอาวาสวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำาสีดา  

วัดบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งประเทศไทย บ้านทุ่งกว้าง และชุมชนคริสตชนบริเวณใกล้เคียง

หมายเหตุ	 *	 หมายถึงตำาแหน่งและหน้าที่เพิ่มเติม	 ขณะที่พระสงฆ์ยังคงประจำาอยู่	

ที่เดิม

“มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน มอบภารกิจให้ท่านไปทำาจนเกิดผล 

และผลของท่านจะคงอยู่” (ยน 15:16)

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

ขอให้เข้ารับตำาแหน่งและหน้าที่ใหม่ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2015

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2015

ปิดค่ายคำาสอน (ต่อจากหน้า	20)

ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

บูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกาและปิดค่ายคำาสอน

ภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลนครราชสีมา  ประจำาปี 2015 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2015 ที่วัดแม่พระคนกลาง 

แจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท ปราสาทพร 

อ.ปะคำา จ.บุรีรัมย์ โดยมีคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส  

เจ้าอาวาส และหัวหน้าฝ่ายคริสตศาสนธรรม สังฆ-

มณฑลนครราชสีมา เป็นผู้รับผิดชอบ 

 นักเรียนคำาสอนภาคฤดูร้อนมีทั้งสิ้น 221 คน 

เป็นชาย 106  คน หญิง  115  คน โดยเริ่มเรียนคำาสอน 

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - วันที่ 5 เมษายน 2015 

 จำานวนนักเรียนที่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์  ในคืนวัน

เสาร์ที่ 4  เมษายน  2015  โดยพระสังฆราชยอแซฟ  

ชูศักดิ์   สิริสุทธิ์ ดังนี้ ศีลล้างบาป 3  คน  (และเด็ก

ทารกในหมู่บ้าน  4  คน) ศีลมหาสนิท  39  คน ศีล 

มหาสนิทและศีลกำาลัง 7 คน ศีลกำาลัง  42  คน รื้อฟื้น

คำามั่นสัญญาแห่งศีลล้างบาป  20  คน

 หลังพิธีมิสซาพระสังฆราชชูศักดิ์ ร่วมแสดง 

ความยินดีกับเด็กนักเรียนคำาสอนภาคฤดูร้อน “ทุกๆ คน 

ที่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลล้างบาป ซึ่ง 

เป็นศีลที่สำาคัญที่สุด จากนั้นเราก็รับศีลมหาสนิท ศีล

กำาลัง ศีลสง่า ความจริงเป็นหน้าที่ของพระสังฆราช ที่

จะต้องดูแลเรื่องการสอนคำาสอน เรื่องงานแพร่ธรรม

และงานอภิบาล ฉะนั้น พ่อขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณ 

คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส หัวหน้าฝ่ายคำาสอนของสังฆ- 

มณฑล ท่ีเอาใจใส่ดูแลเด็กๆ ขอบคุณครูคำาสอน ขอบคุณ

อาสาสมัครทุกคนท่าน ที่มาช่วยกัน ขอขอบคุณทุกๆ 

ท่าน พ่อดีใจที่คุณพ่อคุณแม่ได้ส่งลูกๆ หลานๆ มา

เรียน มาเข้าค่ายคำาสอน ได้เลือกและให้สิ่งที่ดีกับลูกๆ 

หลานๆ ให้เขารู้ว่าเราเกิดมาทำาไม เราใช้ชีวิตไปเพื่อ

อะไร  

 ขอให้การฉลองปัสกาเป็นความหวัง และเป็น 

กำาลังใจ ตั้งเป้าเอาไว้ดีๆ ว่าเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ ต้อง

พากันเข้าสวรรค์ให้หมด พ่อแม่ปู่ย่าตายายมีหน้าที่เป็น 

แบบฉบับ เชิญลูกเชิญหลานให้มาเข้าวัด และให้รู้ว่า

สุดท้ายเราจะตามพระเยซูเจ้าไป ผ่านทรมานก็ไม่เป็นไร 

เพราะทรมานในโลกนี้ไม่ทรมานนาน ตายแล้วไม่ตายลับ 

ชีวิตคริสตชนเราไม่ได้จบที่หลุมศพ แต่ต้องกลับคืนชีพ

อันนี้สำาคัญกลับคืนชีพแล้วขอให้ได้ไปสวรรค์”
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   วัดนักบุญยอแซฟ  

ตรอกจันทน์  กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดและพิธี

โปรดศีลกำาลัง วันศุกร์ที่ 1 

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  

 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 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

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน เวลา 10.30 น. 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน (งดจำาหน่ายสินค้า)		

 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 บ้านหนองไผ่ ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 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.

สังฆมณฑลจันทบุรี

ติดต่อกองบรรณาธิการ
ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์
วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน
ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
E-mail : udomsarn@cbct.net

udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
โทรสาร 0-2681-5401
อัพเดทข่าวคาทอลิก คลิก 
www.udomsarn.com
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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  วันที่ 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  วันที่ 17 พฤษภาคม 2015   

5)  พระศาสนจักรที่ข้าพเจ้าเชื่อ  โดยคุณพ่อจำาเนียร  

กิจเจริญ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2015    

6)  คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ โดยคุณพ่อสมเกียรติ  

บุญอนันตบุตร  

] คณะภคินีคาร์แมล จันทบุรี ร่วมกับครอบครัว

กตัญญู มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมในพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณหิรัญสมโภชแห่งการถวายปฏิญาณตนของ 

เซอร์เทเรซา เบเนดิกตา แห่งพระตรีเอกภาพ  

(เทเรซา ศิริรัตน์ กตัญญูภัทรกุล) วันเสาร์ที่ 9 

พฤษภาคม 2015 เวลา 10.30 น. พระสังฆราช 

ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  เป็นประธาน

] 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.วิทยุ 

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

ที่ 2 กรกฎาคม / วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม / เดือน

กันยายน 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)

] 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) 

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2015 เวลา 10.30 น. 

โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็น

ประธานในพิธี ติดต่อสอบถาม โทร. 0-3868-5480

] 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 

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

k อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีความยินดี 

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของ

สังฆานุกรเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล และสังฆา- 

นุกรเปโตร พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ โดยพระ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธานในพิธี วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2015 

โอกาสสมโภชพระจิตเจ้า ที่หอประชุมนักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน 

k สังฆมณฑลจันทบุรี มีความยินดีขอเชิญ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆา- 

นุกรยอห์น ยศธร ทองเหลือง โดยพระสังฆราช

ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี วัน

เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2015 โอกาสฉลองบ้านเณร 

พระหฤทัยฯ ศรีราชา ครบ 80 ปี 

k สังฆมณฑลนครสวรรค์  มีความยินดีขอเชิญ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆา- 

นุกรเคลเมนต์ เทเรส นฤนาท ปานกรด สังฆา-

นุกรนิโกลาส เจริญ บุญดวง สังฆานุกรยอแซฟ  

เรืองฤทธ์ิ ฤทธิบุญไชย โดยพระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 

25 กรกฎาคม 2015 ที่อาสนวิหารนักบุญอันนา 

นครสวรรค์ 

 

 

และอุปกรณ์การสอนคำาสอน ที่ศูนย์อบรมคริสต- 

ศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน” ติดต่อโทร. 

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

nccthailand@gmail.com
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ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

“พระเจ้าประทานพระหรรษทาน

ทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม

เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ” (2 โครินธ์ 9:8)

“อย่าท้อแท้ในการทำาความดี 

เพราะถ้าเราไม่หยุดทำาความดี

เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา

ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส

จงทำาความดีแก่ทุกคน”

           (กาลาเทีย 6:9-10)
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	 คุณพ่อบอย	 คุณพ่อรุ่นน้องของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 ส่งกีต้าร์

ให้ผมก่อนจะบอกว่า	 “พ่ีขอสักเพลง”	 หลังจากได้กีต้าร์มา	 เพลงเดียวคงไม่พอ	

บรรยากาศบริเวณห้องโถงของบ้านอบรมงานอภิบาล	 ที่ชื่อ	 “บ้านผู้หว่าน”	

เปลี่ยนไปในทันใด	 เมื่อพี่น้องพระสงฆ์ต่างวัย	 หลังจากรดน้ำาดำาหัวบรรดา	

พระสงฆ์ผู้อาวุโส	เสร็จก็มาร่วมกันที่นี่	บทเพลงเชื่อมโยงเราได้จริงๆ	มากไปกว่า

นั้น	 บทเพลงยังปลุกจิตย้อมใจให้เราได้พบรอยยิ้มของกันและกัน	 ผมเชื่อว่าคน

ไม่ใช่พวกกันไม่นั่งล้อมวงลงและร้องเพลง

ร่วมกัน

	 มันเป็นช่วงเวลาแห่งการสัมมนา

พระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 ผม

ได้ฟังบทเทศน์ด	ีๆ	จากพระสงฆ์รุ่นพี่ที่อายุ	

บวชเดินทางมาถึงปีที่	 25	 แล้ว	 มีถ้อยวลี	

ที่ยังอยู่ในใจ	“ตลอดระยะเวลาที่บวชมา	ผม	

สะดุดอยู่บ่อย	ๆ	แต่ไม่เคยล้ม	 ในที่สุดพระ

เมตตาของพระเป็นเจ้าก็ดึงผมกลับมา	 ....	

ชีวิตของเราก็เหมือนกระป๋องผุ	 ๆ	 พังๆ	

ขึ้นสนิม	 วันหนึ่งพระเป็นเจ้า	 ก็หยิบขึ้นมา	

ทำาความสะอาด	 ใส่ดิน	 ใส่ปุ๋ย	 ใส่เมล็ดพันธ์ุ	

สวยงาม	 เอาไปวางไว้ตรงนู้นตรงนี้	 ให้เกิด

ผลในจุดต่าง	ๆ	ฯลฯ”	ผมคิดว่า	คำาเหล่านี้

นอกจากจะปลุกปลอบใจ	 และยังเป็นความ

จริงที่สุดที่เราต้องเตือนความเชื่อของกัน

และกัน	ไม่ว่าจะยืนอยู่ในสถานใด	ความเป็น	

คริสตชนของเราก็ต้องบังเกิดผล  	

	 เร่ืองราวของความรัก	ความสามัคคี	

ความช่วยเหลือเอ้ืออาทร	 ไม่ต้องเห็นภาพจริง

ก็พอจินตนาการออกถึงความสุขท่ีมี	 เวลา

ผมอ่านพระวาจาของพระ	 หรือพระคัมภีร์	

พระวรสาร	 ผมชอบนึกภาพตาม	 ภาพใน

จินตนาการของเราพาเราไปพบทั้งฉากความขัดแย้ง	 ความสุข	 หรือความรัก	 ที่

พระเยซูเจ้ากระทำา	 ฉากแห่งความเมตตากรุณา	 ช่วยเหลือ	 หยิบยื่นโอกาสและ

รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย	 บางทีทำาอัศจรรย์	 ผมนึกภาพตามแบบนี้มาตลอด	 จน	

วันหนึ่งวันที่ผมบอกกับตัวเองว่า	 ผมไม่ต้องนึกภาพในประเด็นนี้อีกแล้ว	 ผม

พบภาพจริง

	 คณะวินเซนเดอปอลของอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ท่ีเมืองลูร์ด	

นครราชสีมา	 พาพวกเราทีมงานสื่อมวลชนคาทอลิกฯ	 ไปยังกลุ่มงานที่เขาช่วย

สงเคราะห์	 ก่อนท่ีพระอาทิตย์จะตก	 เราเข้าบ้านชายชราคนหน่ึง	 ผมเดินเก็บภาพ	

และซึมซับกับบรรยากาศโดยรอบไปเร่ือย	ๆ 	ในท่ีสุดก็มาถึงบ้านแปลก	ๆ 	หลังหน่ึง	

ความแปลกไม่ได้อยู่ที่รูปทรงของบ้าน	 แต่อยู่ที่การจัดวางพื้นที่ของบ้าน	 เรียก

ว่า	นักออกแบบคงมึน	วิศวกรคงตกงาน	บ้านของคุณลุงและคุณป้าคู่นี	้ประดับ	

หรือแขวนไว้โดยรอบด้วยนิตยสาร	หรือสิ่งพิมพ์คาทอลิก	ถ้างงต้องกลับไปอ่าน

อีกที	แต่มันเป็นความจริงครับ

	 ชายตาบอดและหญิงผู้พิการทางสายตาใช้ชีวิตคู่กันมาตั้งแต่ยังตาดี

เคราะห์ซ้ำากรรมซ้อน	ชีวิตอับเฉา	เมื่อตาที่เคยมองเห็นกลับมืดลง	ๆ	จนในที่สุด

ก็ดับสนิท	หมอต่าง	ๆ	ไม่สามารถช่วยได้	การรักษาพยาบาลได้เกิดขึ้นครั้งแล้ว	

ครั้งเล่า	 จนคุณลุงและคุณป้ารู้สึกหมดหวัง	 แต่มีเสียงเรียกภายในว่า	 ไปเรียน	

คำาสอนและรู้จักเรา	 และในที่สุดวัดเล็ก	 ๆ	 ในหมู่บ้านก็ให้การต้อนรับลุงป้าคู่นี	้

ครูคำาสอนเป็นครูเกษียณไม่ได้มีความรู้คำาสอนแบบจบปริญญา	 แต่มีความตั้งใจ

ตาบอด (ไม่) หลงทิศ 
                

เต็มร้อย	 เธอปวารณาตัวว่า	 เมื่อมีผู้สนใจเธอก็พร้อมสละเวลา	 ลุงป้าตาบอดคือ

คู่ที่อยากเรียนเข้ารับความเชื่อและรับศีลต่าง	 ๆ	 ตามหลักคริสตศาสนา	 ความ

บกพร่องทางสายตาหาเป็นอุปสรรคไม	่เพราะหัวใจมาทั้งผู้สอนและผู้เรียน

	 ค่ำาวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์	 ลุงและป้าคู่นี้ก็รับศีลล้างบาปเข้าเป็นคริสตชน		

ตาทั้ง	 2	 คู่	 4	 ข้าง	 ของคนสองคนยังปิดสนิทอยู่	 แต่เมื่อความฝันการเป็น	

คริสตชนกำาลังเป็นจริง	 ความหวังการกลับมาใช้ตาได้ทั้ง	 2	 ข้าง	 ก็อยู่ในใจของ	

ทั้งคู่	 ในคืนรับศีลคุณลุงบนว่า	 “ขอให้ตา	

กลับมามองเห็น	 และเมื่อเห็นแล้วจะศึกษา

เร่ืองราวของความเช่ือในพระเป็นเจ้าให้มาก

ขึ้น”

	 	 ชีวิตต้องดำาเนินไป	 ความหวังริบหร่ี

แต่ไม่มืดบอด	 เม่ือมีแพทย์เคล่ือนท่ีมาให้การ

รักษา	 หลายคนตามคุณลุงคุณป้าคู่นี้ให้ไป

รักษา	 และอัศจรรย์ก็มีจริง	 เม่ือตาของคุณลุง	

มองชัดข้ึนและชัดข้ึน	 คุณลุงกลับมามองเห็น	

ได้อีกครั้งหนึ่ง	 สิ่งพิมพ์คาทอลิกที่เราเห็น

อยู่รอบบ้านคือสัญลักษณ์ของการตอบแทน

ความรักของพระ	 การศึกษาเรื่องราวของ

พระองค์ให้มากขึ้น	 ซึ่งคุณลุงบอกกับเราว่า	

ผมอ่านแทบทุกฉบับ	 วันที่เราเดินทางไปถึง

บ้านของลุง	 คุณลุงหยิบอุดมศานต์ฉบับที่

ห้อยหรือแขวนอยู่ในบ้านอธิบายได้คล่อง

ปรื๋อว่าเล่มนั้นชอบตรงนั้น	 เล่มนี้ชอบตรงนี้	

อย่างไร			นอกไปจากความรู้สึกอัศจรรย์ใจแล้ว

ยังแอบปลื้มเล็ก	ๆ	ว่าสิ่งที่เราทำามันมีคุณค่า	

โดยไม่ต้องไปอวดอ้างสรรพคุณที่ ไหน	

อัศจรรย์เกิดขึ้นได้ง่ายจริง	 ๆ	 อัศจรรย์ที	่ 1	

คือการมองเห็นของคนตาบอด	 อัศจรรย์ท่ี	 2	

คือความชื่นชมยินดีที่เกิดขึ้น	 ในความรัก

และโอกาสที่พระจัดสรรให้เราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

	 เรื่องนี้จะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีตัวละครตัวที่	3	ผมกำาลังหมายถึงคนที่สู้ทน	

ยากลำาบากเพื่อสอนคุณลุงคุณป้าตาบอดให้รู้จักพระ	 ความรักความเมตตา	 ที่

คนเราหยิบยื่นสู่กัน	ช่างมีคุณค่าและยิ่งใหญ่เสมอ	อัศจรรย์ของพระไม่ได้เกิดขึ้น	

เพราะพระเป็นเจ้าทรงกระทำาเท่านั้น	 แต่มนุษย์ต่างหากที่ปฏิบัติต่อกัน	 นำาพระ

วาจาและคำาสั่งสอนของพระไปสู่ชีวิตเพื่อนมนุษย์	

	 บางวันผมหยิบกีต้าร์ในห้องขึ้นมาเล่นคนเดียว	 ไม่มีภาพบรรดาคุณพ่อ	

ในห้องโถงชั้นล่างของบ้านอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่านอยู่ร่วมกัน	 เสียง

สรวลเสเฮฮาหายไป	คงเหลือแต่เสียงกีต้าร์ลำาพังกับลมหายใจของชีวิตในโมงยาม

ที่ต้องก้าวต่อไป	ใครบางคนเคยพูดว่า	 เหตุการณ์บางเหตุการณ์แม้เกิดเพียงครั้ง

ก็จดจำาไปได้ชั่วนิรันดร	์ ผมเชื่อว่าการมาเข้าเงียบหรือสัมมนาของเพื่อนพี่น้อง

พระสงฆ	์ ถ้าได้สิ่งจรรโลงใจและเป็นกำาลังใจให้แก่กันและกัน	 เพื่อกลับไปดำาเนิน

ชีวิตร่วมไปกับบรรดาประชาสัตบุรุษในมอบหมาย	 มอบอัศจรรย์แห่งความรักให้

กับพวกเขา	 เราก็เติมเต็มความเชื่อของกันและกัน	 เราก็ส่งสารแห่งความเมตตา

ของพระให้กับทุกชีวิต

	 หัวใจที่มองเห็นธรรม์แม้ดวงตาจะมืดมิดแค่ไหน	 คนเหล่านี้ก็เดินไป	

ถูกทาง	 แต่หัวใจที่มองไม่เห็นธรรม	์ เส้นทางที่เดินไปก็ไม่ต่างจากคนนัยตาปิด

สนิท	ซึ่งไม่รู้ว่าตนกำาลังเดินทางไปสู่ทิศใด	

บรรณาธิการบริหาร
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“มอบประกาศนียบัตร” คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธาน

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรของศูนย์ฯ รวมทั้งผู้ที่สอบผ่านใบประกอบ

วิชาชีพแพทย์แผนไทย โดยมีซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อธิการิณี โรงเรียน 

มารีย์อุปถัมภ์ จ.นครปฐม ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน  ผู้อำานวยการศูนย์

ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน คุณพ่อชุมภา คูรัตน์ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่า-

อุดม ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด ซิสเตอร์มาลัย 

วงศ์นีรนาท รองผูอ้ำานวยการ ร่วมแสดงความยินด ี ทีศ่นูย์ฝึกอาชพีหญิงตาบอด

สามพราน

“รางวัลชนะเลิศ” นายณัฐภัทร  เสริมชัยวงศ์  นักเรียนชั้น ม.4  โรงเรียน 

มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับประเทศ) ในการ

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน หัวข้อ Reaching ASEAN 

Citizenship through 12 NationalCore Values โครงการการศึกษาไทย 

ก้าวไกลสู่อาเซียน  กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2015  ที่โรงแรม

มิราเคิล แกรนด์  กรุงเทพฯ  โดยได้รับโล่พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี และศึกษาดูงานด้านวิชาการและวัฒนธรรม ที่สาธารณรัฐเกาหลี  โดย

มีคุณครูสุชาวดี  ยั่งยืน เป็นครูที่ปรึกษาดูแล และฝึกซ้อม

“ล้างบาป” คุณพ่อสมพร  เส็งเจริญ  เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร  ท่าซุง 

จ.อทัุยธาน ี ได้ทำาพธีิโปรดศลีล้างบาป เพ่ือการเป็นสมาชิกใหม่ของพระศาสนจกัร 

ให้แก่ลูซีอา แขนง  จิตชอบค้า  อายุ  76 ปี และมัทธิว แทนไท  พันธ์เสือ 

อายุ  32 ปี เมื่อวันอาทิตย์สมโภชปัสกา 5 เมษายน 2015  

“เข้าเงียบ” ชมรมกลุ่มเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (Montfort Associates)  

เข้าเงียบประจำาปีที่เซนต์หลุยส์ธรรมสถานดอยสุเทพ เชียงใหม่ โดยมีคุณพ่อ

นพินธ์ สาราจิตต์ คณะซาลาเซียน เป็นผู้เทศน์ ระหว่างวันที ่3-5 เมษายน 2015
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ตอนที่ 12 เธอคือแสง บทรำ�พึงในคืนวันเส�ร์ศักดิ์สิทธิ์

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

	 เธอคือแสง	ฉันก็ใช่ด้วย	

	 สมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรไทยเริ่มขึ้นแล้ว	 หลังจากความเชื่อได้ 

หยั่งรากลงสู่ผืนแผ่นดินไทย	 ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น	 พระเจ้าเท่านั้นที ่

จัดวาง	ในวันนั้นเธอเพียงแค่ถือเทียนเล่มน้อยไว้

	 บทเทศน์ของพระสงฆ์ทุกอาทิตย	์ และทุกวัน	 ฆราวาสที่ต้องออกไป 

เผชิญความท้าทายมากมายของชีวิตจริงและนักบวชผู้ต้องแสวงหาธรรม

ท่ามกลางสังคมเงินเป็นใหญ่	และวัฒนธรรมบริโภคเคาะถึงประตูบ้านให้ตามมา	

บางทีมันอาจจะแอบเข้าไปอยู่ด้วยซ้ำา	 ในวันนี้เราปรารถนาให้ทุกคนต่อเทียน	

และเป็นแสงสว่าง

	 เธอคือแสง	 ฉันก็ใช่ด้วย	 พวกเราเป็นพยานศิษย์พระคริสต์ที่ต้อง 

ส่องแสง	พายุแห่งโลกวัตถุนิยมอาจโหมกระหน่ำา	 ไม่ใช่มันไม่เคยมีปัญหาในยุค

ตั้งต้น	 แต่เหตุผลใดนะที่ความเชื่อยังคงอยู่	 และเราหวังว่าจะสืบต่อไป	 ในวันนี้

และตลอดไป	แสงของเธอยังฉายโชน

“อาลัยรัก” คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ “ประธานกิตติมศักดิ์มาแตร์”

ซิสเตอร์มารี โยเซฟ บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ สมาชิกคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย ประธานกิตติมศักดิ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  

ถึงแก่กรรม อย่างสงบ ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2015 ที่โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ กรุงเทพฯ (อ่านต่อหน้า 7)

ปิดค่ายคำาสอน ภาคฤดูร้อน 2015 
สังฆมณฑลนครราชสีมา

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (อ่านต่อหน้า 14)
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