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“สมัชชาพระศาสนจักรไทย คร้ังที่ 1 นับเป็นเหตุการณ์

ประวัติศาสตร์โดยได้รับการรับรองจากสันตะสำานัก” 

 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน

การประชุมสมัชชาใหญ่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดสมัชชา 

ครั้งที่ 1 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015 วันที่ 

20 เมษายน 2015 ณ วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี 

พระคาร์ดินัล พระสมณทูต พระสังฆราช พระสังฆราชกิตติคุณ พระสงฆ์  

นักบวชชาย-หญิง และฆราวาสทั่วประเทศ เข้าร่วมสมัชชา ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 

วันที่ 20-24 เมษายน 2015 ณ บ้านผู้หว่าน 

พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม
เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำาประเทศไทย
ให้โอวาทและแสดงความยินดีในพิธีเปิดสมัชชา

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และร่วมรับพระคุณ

การุณย์ ฉลอง 50 ปี สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน ฉลอง 25 ปี คณะธรรมทูตไทย (TMS)  

และบวชพระสงฆ์ 2 องค์ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2015 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมนักบุญ 

ยอห์น ปอล ที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน 

สังฆานุกรเปโตร กรณ์ สังฆานุกรเปโตร พลาพล

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บวชพระสงฆ์ใหม่

(อ่านต่อหน้า 4)
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ถ้อยแถลง
จากที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015

ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
ดำาเนินการโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

	 1.	 การประชุมสมัชชาใหญ่	 ครั้งที่	 1	 ของพระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทย		เริ่มตั้งแต่วันที่	20	เมษายน	ถึงวันที่	24	เมษายน	ค.ศ.	2015		ณ	บ้าน 
ผู้หว่าน	อ.สามพราน	 	จ.นครปฐม	สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้จัด 
ให้มีข้ึนในช่วงเวลาท่ีสำาคัญในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรสากล	และพระศาสนจักร
ท้องถ่ินในประเทศไทย		ขณะท่ีพระศาสนจักรสากลกำาลังมองไปข้างหน้าด้วยการประกาศ 
ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม	พระศาสนจักรในประเทศไทยได้มองย้อนหลังด้วยความ
กตัญญูรู้คุณที่ธรรมทูตต่างประเทศได้นำาข่าวดีแห่งความรอดพ้นมาสู่แผ่นดินสยาม	
และได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาครั้งแรกขึ้นเมื่อ	 350	 ปีที่แล้ว	 อีกทั้งยังเป็นโอกาส
ครบ	 50	 ปีของการสถาปนาพระฐานานุกรมขึ้นเป็นระดับ	 “สังฆมณฑล”	 8	 แห่งใน
ประเทศไทย	เป็นโอกาสขอบคุณพระเจ้าสำาหรับพระพรแห่งความรอดพ้น	และมองไป
ข้างหน้าด้วยความหวังในฐานะ	 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”	 ให้
บรรดาคริสตชนคาทอลิกสามารถเผชิญกับการท้าทายต่างๆ		สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย	ด้วยการเจริญชีวิตเป็นประจักษ์และก้าวออกสู่การ
ประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า
	 2.	 สภาพระสังฆราชฯ	 ได้เร่ิมกระบวนการฟ้ืนฟูความเช่ือของบรรดาคริสตชน 
อย่างจริงจัง	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2012	 โดยส่งเสริมการไตร่ตรองพระวาจาเป็นประจำา
ทุกเดือนด้วยบทเรียน	 36	 บท	 ทั้งในระดับคริสตชนกลุ่มย่อย	 และในองค์กรต่างๆ
ของพระศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศไทย	 กลุ่มพระพรพิเศษ	 หมู่คณะนักบวช	 และ
พระสงฆ์ในแต่ละสังฆมณฑล	 	 การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งนี้	 	 นับเป็นเหตุการณ์
ครั้งประวัติศาสตร์เพราะพระศาสนจักรในประเทศไทยยังไม่เคยจัดมาก่อนหน้านี้		
เนื่องจากการประชุมสมัชชาใหญ่ฯ	 (Plenary	 Council)	 ครั้งนี้มีลักษณะเป็น	 “การ
ประชุมสภาเฉพาะ”	 (Particular	Council)	ที่จัดขึ้นสำาหรับพระศาสนจักรเฉพาะถิ่น
ทั้งหมด	ที่ขึ้นต่อสภาพระสังฆราชฯ	เดียวกัน	โดยได้รับการรับรองจากสันตะสำานัก	
	 3.	 การประชุมสมัชชาใหญ่คร้ังน้ีเร่ิมด้วยการกำาหนดหัวข้อและประเด็นสำาคัญ
ต่างๆ	เพื่อนำามายกร่างเอกสารเพื่อการไตร่ตรอง	(Lineamenta)	สำาหรับให้ประชากร
ของพระเจ้าทุกระดับทั่วประเทศ	ระหว่างปี	ค.ศ.	2013	ถึงปี	ค.ศ.	2014			ได้แสดง
ความคิดเห็นในบริบทของตน	 	 แล้วนำาผลมาสรุปเขียนเป็นเอกสารประกอบการประชุม
สมัชชา	(Instrumentum	Laboris)		ในระดับสังฆมณฑลนคร
	 4.	การประชุมสมัชชาระดับสังฆมณฑลนคร	(Metropolitan)	ทั้ง	2	ภาค	ได้
มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน	ค.ศ.	2014	ผลของการประชุมสมัชชานครได้รับการนำามา
สังเคราะห์จัดทำา	“ร่างข้อเสนอก่อนการสมัชชาฯ”	(Relatio	ante	disceptationem)	
เพ่ือใช้ในการเร่ิมประชุมสมัชชาใหญ่ระหว่างวันท่ี		20-24	เมษายน	ค.ศ.	2015		ข้อเสนอ 
ที่ได้จากการอภิปรายของสมาชิกสมัชชาได้นำามาจัดทำาเป็น	 “ร่างข้อเสนอหลังการ
อภิปราย”	(Relatio	post	disceptationem)	จนในที่สุดได้	“ข้อเสนอของที่ประชุม
สมัชชาใหญ่”	 (Propositiones)	 เพื่อให้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ลงมติแต่ละข้อจนครบ
ทุกข้อในวันสุดท้ายของการประชุมสมัชชาฯ
	 5.	 เมื่อสิ้นสุดการประชุมสมัชชาใหญ่	 ครั้งที่	 1	 นี้แล้ว	 สภาพระสังฆราชฯ
จะยกร่างกฤษฎีกาจากผลการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งนี้	 โดยจะรับฟังข้อเสนอต่างๆ	
ของที่ประชุมสมัชชา	 (Propositiones)	 ทั้งหมด	 และจะประชุมพิจารณากำาหนด
แนวทางสู่อนาคตสำาหรับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย	 เพื่อนำาเสนอต่อ
สมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน	ณ	สันตะสำานัก		เมื่อได้รับการรับรอง
จากสมณกระทรวงฯ	แล้ว	จะประกาศใช้กฤษฎีกาดังกล่าวอย่างเป็นทางการ		จากนั้น
จะมีการนำากฤษฎีกาดังกล่าวไปยกร่างเป็นแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราชฯ	 และ
แผนปฏิบัติการในระดับสังฆมณฑลสำาหรับคริสตชนทุกคนเพ่ือการเจริญชีวิตในฐานะ
ศิษย์พระคริสต์และประกาศข่าวดีใหม่ต่อไป
	 6.	 ผู้เข้าประชุมสมัชชาใหญ่ระหว่างวันที่	 20-24	 เมษายน	 ค.ศ.	 2015	
ประกอบด้วย	พระคาร์ดินัล	พระสังฆราช	พระสงฆ์	 นักบวชชาย-หญิง	 และฆราวาส
จากทั้ง	 10	 สังฆมณฑลในประเทศไทยเฉพาะผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนมีจำานวน 
ทั้งสิ้น	184	ท่าน

	 7.	 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยทุกระดับตระหนักถึงชีวิตและ
พันธกิจที่ได้รับจากพระบัญชาของพระเยซูเจ้าให้	 ออกไปประกาศข่าวดี	 (เทียบ	 มก	
16:15)	 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่จึงช่วยกันแสวงหาแนวทางฟื้นฟูการเจริญชีวิตของ 
คริสตชนโดยศีลล้างบาปที่ทำาให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าให้เด่นชัด	 	 ในขณะที่กระแส
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย	 จนก่อให้เกิดสภาพของทะเลทรายของชีวิต 
ฝ่ายจิต	(Porta	Fidei	ข้อ	2)	มีความหิวกระหายลึกๆ	ในจิตใจของผู้คนในสังคม	ซึ่ง
มีเพียงพระเยซูคริสตเจ้าเท่านั้นที่จะเติมเต็มความหิวกระหายนี้ได้	 	ดังนั้นจึงจำาเป็นที่
คริสตชนทุกคนต้องเริ่มต้นด้วยการกลับใจของตนเอง	กลับใจอย่างต่อเนื่องโดยอาศัย
พระวาจา	ศีลศักดิ์สิทธิ์	 และการอธิษฐานภาวนาอย่างลึกซึ้ง	มุ่งทบทวนเปลี่ยนแปลง
ตนเอง	 ปฏิรูปชีวิต	 ปรับเปลี่ยนวิธีคิด	 วิธีปฏิบัติ	 ให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของ
พระเจ้า	 ผู้เป็นองค์ความรัก	 เป็นการตอบรับความรักของพระเจ้าจากตัวเราผู้ได้รับ
ความรักอย่างไม่มีขอบเขตของพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยใจอิสระ	 ด้วย
วิธีเช่นนี้ความเชื่อคริสตชนของเราจะเติบโตเข้มแข็งขึ้น	 จนช่วยให้เราคริสตชนแต่ละ
คนเปิดใจ	และก้าวออกสู่สังคมรอบข้าง	ยินดีและเต็มใจเข้าร่วมกระบวนการวิถีชุมชน
วัดที่พระศาสนจักรคาทอลิกไทยได้กำาหนดให้เป็นวิธีการหลักมาตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2000	
และได้รับการนำามาพิจารณาอย่างจริงจังอีกครั้งในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ 
คร้ังน้ี	 เพ่ือให้ชีวิตของเราเป็นการบอกเล่าเร่ืองความรักของพระคริสตเจ้า	 และนำาเสนอ 
พระองค์ผ่านทางชีวิตความเช่ือของเราคริสตชน	 ท้ังโดยชีวิตส่วนตัวในสังคมโลก	 และ 
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนวัด	 เห็นได้ว่าเราคริสตชนไม่ได้ก้าวเดินอย่าง
โดดเดี่ยว	 แต่พวกเราพี่น้องร่วมความเชื่อทั้งหมดกำาลังก้าวเดินไปในสังคมปัจจุบัน
ด้วยกันโดยมีพระคริสตเจ้าผู้ประทับท่ามกลางเราเป็นผู้นำาของเรา
	 8.	 การประชุมสมัชชาครั้งนี้	 สภาพระสังฆราชฯ	 คาดหวังว่าบรรดาคริสต-
ชนไทยจะมีความเช่ือท่ีมีชีวิตชีวามากข้ึนทั้งในระดับส่วนบุคคลและในชุมชนวัด
ทั่วไป	สมัชชานี้มุ่งฟื้นฟูชีวิตและพันธกิจการเป็นคริสตชนให้เข้มข้นและเข้มแข็ง	ให้ม ี
วุฒิภาวะทางความเชื่อที่ได้รับจากศีลล้างบาป	 เพื่อสามารถก้าวออกไปอย่างมั่นใจ	
เด่นชัด	 และมีประสิทธิภาพ	 เพื่อเราทุกคน	 คือ	 คริสตชนฆราวาส	 นักบวชชายหญิง	
พร้อมจะร่วมมือกับพระฐานานุกรมอันประกอบด้วยพระสังฆราช	 พระสงฆ์	 และ 
สังฆานุกร	 เป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตความเชื่อและประกาศข่าวดีใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ในสภาพสังคมร่วมสมัยแก่ผู้มีความเชื่อแล้ว	และผู้ที่รับศีลล้างบาปแล้วแต่มิได้ดำาเนิน
ชีวิตตามข้อเรียกร้องของศีลล้างบาป	 	 ตลอดจนกับผู้ที่ยังไม่รู้จักข่าวดีแห่งความรัก
ของพระคริสตเจ้าหรือผู้ที่ปฏิเสธพระองค์
	 9.	 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย	 ในฐานะเป็นเครื่องหมายและ
เครื่องมือเพื่อสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้า	 พระอาณาจักรแห่งความยุติธรรม	
ความรัก	ความเมตตา	และสันติสุข	ตระหนักถึงการท้าทายของสังคมโลกาภิวัตน์ที่นำา
ไปสู่ความมืดมนในความหวัง	 ก่อให้เกิดทะเลทรายของชีวิตฝ่ายจิตแห่งโลกิยะนิยม 
(secularism)	 	 พระศาสนจักรจะเป็นผู้ประกาศข่าวดีใหม่เรื่องความรอดพ้นอีกครั้ง
หนึ่ง	 และนำาทุกคนให้ก้าวไปสู่พุน้ำาแห่งชีวิต	 คือพระคริสตเจ้า	 ด้วยพันธกิจรักและ 
รับใช้ด้วยความรักความเมตตา	 อยู่เคียงข้างผู้ยากไร้	 ช่วยเหลือและคุ้มครองศักดิ์ศรี
และสิทธิมนุษย์	 และผู้ไม่ได้รับความยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ	 พร้อมทั้งมุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิตทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตของเพื่อนพี่น้องทุกคน
	 10.	 พระนางมารีย์ทรงเป็นสตรีแห่งความเชื่อที่ดำาเนินชีวิตและเดินในความ
เชื่อ	พระแม่ต้อนรับพระวจนาตถ์ให้ประทับอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในชีวิตของพระนาง	จน
กระทั่งยอมอุทิศชีวิตของตนเองเพื่อจะเป็นผู้รับใช้ข่าวดีของพระเจ้า	 	 เราขอวิงวอน
พระนางมารีย์ผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค	์องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักร	และดวงดารา 
แห่งการประกาศข่าวดี	 ได้เสนอวิงวอนพระเจ้าให้พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ 
ไทยมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการออกเดินทางพร้อมกับพระนางเพื่อการประกาศ
ข่าวดีใหม่ด้วยเทอญ

23	เมษายน	ค.ศ.	2015
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บวชพระสงฆ์ใหม่  (ต่อจากหน้า 2)

 สังฆานุกรเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล เกิดเมื่อวันที	่ 24	พฤษภาคม	พ.ศ.	

2525	 /	 ค.ศ.	 1982	 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน	 บิดาชื่อวินเซนต์เดอปอล  

สมศักดิ์ อดิเรกวุฒิกุล  มารดาชื่อเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ประทุมพร อดิเรก- 

วุฒิกุล เป็นบุตรชายคนโต	ในจำานวนพี่น้อง	3	คน	สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ	กรุงเทพฯ

การศึกษาอบรม

ระดับประถมศึกษา		 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา	กรุงเทพฯ

ระดับมัธยมศึกษา	(ตอนต้น)	โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา	กรุงเทพฯ

	 	 	 (ตอนปลาย)	โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์	สามพราน	นครปฐม

ระดับอุดมศึกษา	 	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	คณะมนุษยศาสตร์

	 	 	 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา	วิทยาลัยแสงธรรม	นครปฐม

	 	 	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	คณะศาสนศาสตร์

	 	 	 สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม	วิทยาลัยแสงธรรม	นครปฐม 

กระแสเรียก

	 เข้าสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ	สามพราน	ค.ศ.	1998	คุณพ่อยวง บัปติสตา 

สำารวย กิจสำาเร็จ	ผู้ส่งเข้าบ้านเณร

	 ปีการศึกษา	ค.ศ.	1998-2003	สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ	สามพราน

	 ปีการศึกษา	ค.ศ.	2003-2004	สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ	์นครราชสีมา		

	 ปีการศึกษา	ค.ศ.	2004-2012	สามเณราลัยแสงธรรม	นครปฐม

	 ค.ศ.	2009	ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์	

	 ค.ศ.	2010		ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม

	 ระหว่างปี	ค.ศ.	2012-2014	ช่วยงานอภิบาล	ที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา

เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น	และพักประจำา	ที่วัดนักบุญอันนา	ท่าจีน

	 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร	 วันที	่ 29	 มิถุนายน	 ค.ศ.	 2014	 ที่วัดนักบุญ 

ยอแซฟ	 กรุงเทพฯ	 และเป็นผู้ช่วยงานอภิบาลที่วัดนักบุญอันเดร	 บางภาษี	 และวัด 

นักบุญมัทธิว	ทุ่งลูกนก

 คติพจน์ “มิใช่ข้าพเจ้าอีกต่อไป	แต่เป็นพระคริสต์ทรงดำารงชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า” 

(กท	2:20)	

 

 สังฆานุกรเปโตร พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ เกิดวันที่	 16	 กรกฎาคม	 พ.ศ.

2527	 /	 ค.ศ.	 1984 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน	 รับศีลล้างบาปที่วัดแม่พระลูก

ประคำา	 (กาลหว่าร์) เป็นสัตบุรุษวัดแม่พระลูกประคำา	 (กาลหว่าร์) บิดาชื่อยอแซฟ 

พงษ์ศักดิ์ ลิ้มสุธาโภชน์ มารดาชื่อมารีอา พรรณี  ลิ้มสุธาโภชน์ มีพี่น้อง	 3	 คน	

เป็นบุตรคนที่	2

การศึกษาอบรม

 ประถมศึกษา	โรงเรียนกุหลาบวิทยา	กรุงเทพมหานคร

 มัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนกุหลาบวิทยา	กรุงเทพมหานคร

 มัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ	(A.C.C)

 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาปรัชญาและศาสนา	วิทยาลัยแสงธรรม

 ปริญญาโท		ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม	วิทยาลัย

แสงธรรม	

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามของวัดแม่พระลูกประคำา	(กาลหว่าร์)

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อยอแซฟ ศุภกิจ  เลิศจิตรเลขา

 บ้านเณรเล็กยอแซฟ	สามพราน	ปีการศึกษา ค.ศ.	2002-2003	สมัยคุณพ่อ

อดิศักดิ์  สมแสงสรวง เป็นอธิการ

 บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์	 นครราชสีมา	 	 ปีการศึกษา	 ค.ศ.	 2004	 สมัย 

คุณพ่อประสาท  ใหม่เพียรวงศ์ เป็นอธิการ

 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม		ปีการศึกษา	ค.ศ.	2007-2014	สมัยคุณพ่ออดิศักดิ์ 

พรงาม เป็นอธิการ

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม	 วันเสาร์ที่	 11	

สิงหาคม	ค.ศ.	2012	โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

 ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมท่ีบ้านเณรเล็กยอแซฟ	วันเสาร์ท่ี	20	กรกฎาคม 

ค.ศ.	2013	โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์

	 ได้รับการบวชเป็นสังฆานุกรที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม	 วันเสาร์ที่	 9	 สิงหาคม	

ค.ศ.	2014	โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย

 คติพจน์	 	“ข้าพเจ้าทำาทุกสิ่งได้ในพระองค์	ผู้ประทานพละกำาลังแก่ข้าพเจ้า”	

(ฟป	4:13)

 

ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิต
 

เอกสารหมายเลข	227/15/1

พระสมณกฤษฎีกา

	 ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิต	 อาศัยอำานาจที่ได้รับมอบเป็นพิเศษ

จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 พระบิดาศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสตเจ้า	 ยินดี

อนุญาตให้พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลมหานครทั้งสองท่านและ

บรรดาพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลต่างๆ	 ในประเทศไทย	 ในโอกาสฉลองปี

ปีติแห่งพระการุณย์ของพระศาสนจักรไทยและฉลองสมัชชาครบองค์ประชุม

ครั้งแรก	 ประทานพระพรของสมเด็จพระสันตะปาปา	 พร้อมกับพระคุณ

การุณย์ครบบริบูรณ์	 ซึ่งจะได้รับตามเงื่อนไขที่เคยกำาหนดไว้	 (คือการรับศีล

อภัยบาปและศีลมหาสนิท	 และการอธิษฐานภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จ

พระสันตะปาปา)	 หลังจากที่ได้ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างสง่าในวัน

และสถานที่ที่ได้เลือกไว้เพื่อคุณประโยชน์ของคริสตชนผู้มีความเชื่อทุกคน

ที่มาร่วมพิธีแล้ว	

	 บรรดาคริสตชนผู้มีความเชื่อซึ่งได้รับพระพรของสมเด็จพระ

สันตะปาปาด้วยความเล่ือมใสศรัทธาแล้ว	 แม้ว่าจะไม่ได้ร่วมพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ

โดยตรง	 ขอเพียงแต่ให้เขาร่วมจิตใจอย่างศรัทธากับพิธีกรรมที่กำาลังประกอบ

อยู่นั้นซึ่งถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์หรือวิทย	ุ เขาก็ยังอาจรับพระคุณการุณย์

ครบบริบูรณ์ได้ตามกฎเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ได้ด้วย

	 ข้อกำาหนดใดๆ	ที่ขัดกับเอกสารฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

	 ให้ไว้ที่กรุงโรม	 จากสำานักงานศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิต	 วันที่	

14	เดือนเมษายน	คริสตศักราช	2015.

	 	 	 (ลงนาม)		พระคาร์ดินัลเมารุส	ปีอาเชนซา

                  Paenitentiarius Maior

    (ลงนาม)		คริสโตเฟอร์	นีกีเอล

              Regens

ทัศไนย์ คมกฤส แปลจากต้นฉบับภาษาละติน

บ้านอับราฮัม สามพราน 22 เมษายน 2015.
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ตอนที่ 66

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 8)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงสถาปนานักบุญจำานวน 829 องค์ 

และบุญราศี 677 องค์ ในเวลา 2 ปี

11 เมษายน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ช่วงเวลาสองปีแห่งสมณสมัยของพระองค์	 สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสถาปนาบุญราศี	 677	 องค์

และนักบุญจำานวน	 829	 องค์	 จำานวนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น	

830	เมื่อมิสชันนารีชาวสเปน	ฮูนิเปโร	เซอร์รา	ได้รับการ

สถาปนาระหว่างการเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา

ในเดือนกันยายนนี้นักบุญท่ีคาดคอยกันว่าจะได้รับ

การสถาปนามากที่สุดคือสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	

ปอล	ที่	2	และยอห์น	ที่	23	เมื่อวันที่	27	เมษายน	ค.ศ.

2014	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสในวันสถาปนา

นักบุญทั้งสองว่า	 “ทั้งสองพระองค์เป็นพระสงฆ์	 พระ

สังฆราชและพระสันตะปาปาแห่งศตวรรษที่	 20	 ทั้ง

สองพระองค์มีประสบการณ์อันทุกข์โศกแต่ไม่พ่ายแพ้	

พระเจ้าทรงเข้มแข็งยิ่งกว่าในทั้งสองพระองค์ท่าน”

l ท่ามกลางการสถาปนานักบุญองค์เด่นๆ	 สมเด็จพระ

สันตะปาปาเปาโล	 ที่	 6	 ในเดือนตุลาคม	 ค.ศ.	 2014	

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสสดุดีพระองค์ท่าน 

บ่อยๆ	 ว่า	 “เมื่อเรามองดูพระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่

พระองค์นี	้ คริสตชนผู้กล้าหาญ	 อัครสาวกผู้ไม่รู้จัก

เหน็ดเหน่ือย	 เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเราไม่อาจจะกล่าว 

คำาพูดใดที่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจและสำาคัญราบเรียบ

เท่ากับคำาว่า	:	ขอขอบพระคุณพระองค์ท่าน”

l บุญราศีองค์แรกที่สถาปนาในสมณสมัยของสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นชาวสเปนคือบุญราศี 

คริสโตบัน	แห่งเซนต์แคทเธอรีน	(Cristobal	of	Saint	

Catherine)	 ชาวสเปนองค์ต่อมาคือพระอัครสังฆราช

แห่งซานซัลวาดอร์	 พระคุณเจ้าออสการ์	 โรเมโร	 ผู้ถูก

สังหารเมื่อวันที	่24	มีนาคม	ค.ศ.	1980

	 มงซินญอร์เยซ	ุ เดลกาโด	 เลขานุการของ 

พระคุณเจ้าออสการ	์ โรเมโร	 กล่าวว่า	 “สมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิสทรงมองเห็นท่านโรเมโร	ว่าเป็นพยาน 

ซื่อสัตย์ต่อสังคายนาวาติกันที	่ 2	 ท่านทำาให้การอภิบาล 

เปลี่ยนแปลงไปอย่างท่ีสังคายนาต้องการเป็นผลสำาเร็จ		

พระคุณเจ้าโรเมโรรู้ว่าจะอธิบายหัวใจของสัตบุรุษของ

ท่านอย่างไร	ท่านรู้ว่าจะอธิบายหัวใจโหยหาความยุติธรรม

ที่พวกเขามีอย่างไร	 เหนืออื่นใดท่านรู้ว่าจะทำาลายความ

เงียบงำาได้อย่างไร”

l เรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนในช่วงปีสุดท้ายก็คือ	 แม้ว่า

มีบางอย่างท่ีเกี่ยวเน่ืองกับสำานักวาติกันเตือนว่าพระ

อัครสังฆราชแห่งซัลวาดอร์เป็นผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งต่อ 

เทวศาสตร์แห่งการปลดปล่อยมากย่ิงกว่าเป็นผู้สนับสนุน

ที่เข้มแข็งต่อประชาชน

	 มงซินญอร์เยซุ	เดลกาโด	อธิบายว่า		“เทวศาสตร์ 

แห่งการปลดปล่อย	 (Liberation	 theology)	 เป็นเรื่อง

ของนักการศึกษาผู้ต้องการอธิบายความเช่ือท่ีพูดใน

นามของประชาชน	 	 แต่นี่ไม่ใช่เสียทีเดียว	 มันมีสองสิ่ง 

ที่แตกต่างกัน	 พระคุณเจ้าโรเมโรสามารถที่จะอธิบาย

ความเชื่อของประชาชน	 ความศรัทธาภักดี	 นั่นคือ

เหตุผลว่าทำาไมพวกเขาเรียกท่านว่าเป็นเสียงของผู้ไร้

เสียง	 ท่านถูกถือว่าเป็นเสียงของผู้ไม่มีเสียง	 ท่านเป็นผู้

ทำาลายความเงียบงำา	 และนี่คือบาปสำาคัญประการแรก

ของโรเมโรต่อพวกนักการเมือง	 :	 คือการมอบเสียงให้

แก่คนจน	 นี่คือบาปใหญ่ประการแรกที่ท่านอุทิศตนเพื่อ

การถูกเซ็นอนุมัติให้ต้องตาย”

l การสถาปนาพระคุณเจ้าออสการ	์ โรเมโร	 จะกระทำา

วันที่	 23	 พฤษภาคม	 อย่างไรก็ตามสมเด็จพระสันตะ 

ปาปาฟรังซิสจะไม่ทรงเป็นประธานในพิธีครั้งนี้	 นั่น

เพราะว่าตามท่ีสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์	

ที่	 16	 ได้ทรงรื้อฟื้นธรรมเนียมปฏิบัติจัดการสถาปนา

บุญราศีใหม่ได้ในสังฆมณฑลของตนสมเด็จพระสันตะ

ปาปาฟรังซิสจะทรงเป็นประธานในการสถาปนาบุญราศี

บางกรณี	 พระองค์ทรงกระทำาในการเสด็จเยือนประเทศ

เกาหลี	 และศรีลังกา	 ทั้งสองประเทศมีคาทอลิกเป็นชน

ส่วนน้อย

2 เมษายน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l วิธีจัดการกับชีวิตสงฆ์ที่เหนื่อยล้าเมื่อถึงคราวรู้สึกว่าไปต่อไม่ไหว...นี่คือแนวคิดหลักแห่งพิธีมิสซา 

บุญราศีเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 

และ

นักบุญยอห์น ที่ 23

พระสันตะปาปา

มงซินญอร์เยซุ เดลกาโด (เลขานุการของพระอัคร-

สังฆราชออสการ์ โรเมโร)

พระอัครสังฆราชออสการ์ โรเมโร

พระสันตะปาปาทรงชี้ให้เห็นด้านก้าวหน้าและถดถอยของชีวิตสงฆ์ : 

จะต้องมี “ความชื่นชมยินดี” อันเหนื่อยยาก
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บทอธิษฐานภาวนา

การเข่นฆ่า

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

จุดยืนจุดมอง

สะพานพระรามแปดยามนั้นสวยน่าทึ่ง
จะมองจากฟ้าลงมากระทบสายน้ำาไหลอ้อยอิ่ง
ก็สวยได้อย่างลงตัวราวมือวิเศษตั้งใจจับวางไว้ด้วยกัน
กลุ่มเมฆสีขาวสะท้อนลงบนผิวน้ำาเหมือนฟ้าสัมผัสวารี
คล้ายใบหน้างดงามส่องกระจกยลโฉมตนเองอยู่ในที
เรือเล็กใหญ่แล่นแหวกน้ำาลากเส้นยาวตัดผ่านเงาเมฆ
บนพื้นผิวน้ำา
บันดาลให้สายน้ำามีชีวิตชีวามากด้วยการเคลื่อนไหว
จะมองจากพื้นน้ำาขึ้นฟ้ากระทบแสงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำา
ก็ทั้งสวยทั้งตระหง่านยิ่งใหญ่สุดลูกหูลูกตา
แม่น้ำาเจ้าพระยาที่ดูใหญ่ดูลึกดูกว้าง
เล็กลงถนัดเมื่อเทียบกับฟากฟ้าที่ไร้ขอบเขต
ยิ่งมองขึ้นไปสุดสายตาก็ยิ่งให้รู้สึกถึงความห่างไกล
กระนั้นก็ยังชิดใกล้ต่อเนื่องอย่างครบวงจร
ไอเมฆกลั่นตัวเป็นหยาดน้ำาตกลงเป็นสายฝน
บันดาลแผ่นดินชุ่มฉ่ำาต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจี
น้ำาในแม่น้ำาลำาคลองระเหยขึ้นไปในบรรยากาศ
รวมตัวเป็นเมฆขาวเมฆครึ้มเมฆฝนในที่สุด
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
ขับรถผ่านสะพานพระรามแปดเป็นร้อยครั้ง
แต่ก็แค่เป็นทางผ่านแค่รีบแค่ให้ทันเวลา
แถมต้องคอยระวังรถร่วมทาง
จะเหลือบไปมองจะหันไปชมได้ก็แค่สั้นๆ
แต่จะได้ชื่นชมความงดงามจากกลางสะพานก็ครั้งนี้
เหมือนความงดงามหลายอย่างรอบข้างตัว
ที่จะได้ชื่นชมที่จะได้ซึ้งในคุณค่าก็ต้องรู้จักหยุด
ครรลองชีวิตแต่ละวันช่างรีบเร่งจนแทบไม่เห็นแทบไม่สังเกต
ทั้งคนทั้งธรรมชาติทั้งสิงสาราสัตว์...

“มองเท่าไรก็ไม่เบื่อ...”
เสียงดังมาจากด้านข้างทำาให้ตื่นจากภวังค์
ไม่รู้ว่าชายวัยกลางคนมายืนอยู่ข้างๆ	ตั้งแต่เมื่อไร
“ผมเคยมายืนอยู่ที่ตรงนี้บ่อยๆ...แบบคุณนี่แหละ”
เขารีบพูดต่อเหมือนอยากทักทายแนะนำาตัว
“ที่นี่เป็นจุดชมความงามของแม่น้ำาเจ้าพระยาที่ดีที่สุด”
เขาหันมองไกลออกไปพร้อมสูดอากาศลึกยาว
“จุดชมวิวที่งดงาม...แต่ก็น่าหวาดกลัวเวลาเดียวกัน”
เขาพูดต่อด้วยน้ำาเสียงราบเรียบราวพูดกับตนเอง
ใจคอเหมือนไม่อยากให้อีกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น
“มันขึ้นกับจิตใจคนที่ขึ้นมายืนอยู่ที่นี่
ยามจิตใจมีความสุข...ทุกอย่างที่เห็นจากจุดนี้งดงาม
ช่วยเติมเต็มใจที่เป็นสุขให้สุขยิ่งขึ้น...”
สีหน้าท่าทีประกอบการพูดเหมือนอยากให้ตระหนัก
“แต่ในยามจิตใจฟกช้ำาด้วยความทุกข์ ปัญหาที่ไร้ทางออก
ยืนอยู่ที่จุดเดียวกันนี้ช่างระทม สิ้นหวัง มืดมน
แต่ละอย่างที่เคยเห็นงดงามเป็นความลงตัวจากจุดนี้
กลายเป็นซ้ำาเติมกระแทกกระหน่ำาความรู้สึกให้ร้าวราน...”
เสียงเขาดังขึ้นเหมือนจะแข่งกับเสียงลมบนสะพานสูงขณะนั้น
“หลายคนมายืนอยู่ที่จุดนี้แล้วจากไปจิตใจเปี่ยมสุข
รักชีวิตชื่นชมชีวิตอยากมีชีวิตไปนานเท่านาน
แต่บางคนมายืนอยู่ที่จุดนี้แล้ว...ไม่คิดจะกลับก็มี...”
เสียงเขาเยือกเย็นแผ่วเบาลงแทบเป็นหนึ่งกับเสียงลม
แว้บหนึ่งอยากจะเห็นหน้าคนพูดจังๆ	ให้เต็มตา
ไหนๆ	ก็ยืนฟังปล่อยให้เขาพูดมาพักใหญ่แล้ว
แต่เขาไม่อยู่ที่นั่นแล้ว...มาเร็วไปเร็วอะไรขนาดนั้น
จะเอะใจก็ตอนนึกถึงคำาพูด	“ผมเคยมายืนที่ตรงนี้...”	

“เวลานั้นกำาลังมาถึง เมื่อผู้ที่ฆ่าท่านจะคิดว่า

ตนกำาลังถวายคารวกิจแด่พระเจ้า” (ยอห์น 16:2)

	 หากท่านเป็นแพทย์	 และมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายที่จะแจ้งให้คนไข้ 

ได้รับทราบ	มันจะเป็นส่ิงท่ีดีกว่า	หากท่านจะบอกข่าวดีให้เขาได้รับทราบเสียก่อน 

เช่นกล่าวว่า	 “โอกาสที่คุณจะหายนั้นมีมาก...	 แต่คุณต้องผ่านการผ่าตัดที่

สำาคัญเสียก่อน”	 พระเยซูเจ้าตรัสดังนี้กับพวกสาวกของพระองค์	 ก่อนอื่น

พวกเขาจะได้รับพระจิตเจ้าแห่งความจริงและเป็นประจักษ์พยานทั่วโลกให้แด่

พระองค	์ แต่พระองค์ทรงเตือนพวกเขาว่า	 “พวกเขาจะถูกเบียดเบียนหรือแม้

กระทั่งเสียชีวิตจากผู้ที่ไม่เคยรู้จักกับพระบิดา	 โดยคิดว่าสิ่งที่พวกเขาทำาเป็น

หน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระเจ้า”

	 พระเยซูเจ้าทรงพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้	บนกางเขนพระองค์ตรัส

ว่า	 “พระบิดาเจ้าข้า	 โปรดทรงให้อภัยแก่พวกเขาด้วย	 เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำา

อะไรไป”	ในพระวรสารพระเยซูเจ้าทรงแก้ตัวแทนผู้ที่กำาลังเข่นฆ่าพระองค์	โดย

ทรงคิดว่าพวกเขาทำาหน้าท่ีของเขาต่อพระเจ้า	 ในปัจจุบันยังมีผู้ท่ีคิดว่าการฆ่าผู้

อ่ืนเป็นหน้าที่ศักดิ์สิทธิ	์พระศาสนจักรเองก็มิใช่ว่าจะไร้ความผิดในเรื่องนี้	 เช่น

ในเรื่องการเบียดเบียนชาวยิว	 และใน	 “สงครามครูเสด”	 โดยผู้ที่กระทำาคิดว่า

เป็นหน้าที่ทางด้านศาสนา	แต่เมื่อไม่นานมานี้ในยุคสมัยของนักบุญยอห์น	ปอล	 

ที	่2	พระสันตะปาปา	ได้ทรงขอขมาโทษแทนบุคคลเหล่านี	้

	 เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากลำาบาก	 แต่ความจริงไม่สามารถลบล้าง

ความจริงได้	 ดังน้ัน	 พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงส่งพระจิตเจ้าแห่งความจริง

เข้ามาในพระศาสนจักร	ไม่ว่าจะยากลำาบากมากเพียงใด	แต่พระองค์ทรงเรียกร้อง

พวกเราให้เป็นประจักษ์พยาน

 ข้าแต่พระบิดาเจ้าของทุกสิ่ง 

โปรดทรงประทานพระจิตเจ้าแห่งความจริง

มายังบรรดาผู้ออกและดูแลกฎบัญญัติ 

โปรดให้ท่านได้รับการทรงนำาด้วยความปรีชาฉลาดตลอดไป 

ทั้งนี้ อาศัยพระธรรมคำาสอนของพระเยซูคริสตเจ้า 

พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
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ประกาศ 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที่ สสท 43/2015 

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัยในประเทศเนปาล

 ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนทุกแขนง	 เกี่ยวกับสถานการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง	 ที่ประเทศเนปาล	 เมื่อวันเสาร์ที่	 25	

เมษายน	 เวลา	 13.11	 น.	 (ตามเวลาในประเทศไทย)	 โดยมีแรงสั่นสะเทือนวัดได้ถึง	 7.9	 ริกเตอร์ส่งผลให้โบราณสถาน	 วัดวาอาราม	 

สถูปเจดีย์เก่าแก่	 ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก	 อาคาร	 บ้านเรือนพังถล่มเสียหายอย่างมาก	 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	 สูญหาย	 และ 

เสียชีวิตเป็นจำานวนมาก	 ระบบสื่อสารคมนาคมและการขนส่งมวลชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก	 ความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนี ้

นับว่ารุนแรงที่สุดในรอบกว่า	80	ปี	

	 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	ขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระคริสต์เจ้ากับพระศาสนจักรในประเทศเนปาล	และ

บรรดาพี่น้องชาวเนปาลที่ได้รับความทุกข์ยากจากอุบัติภัยครั้งนี้จึงขอเชิญชวนทุกสังฆมณฑล	คณะนักบวชชาย-หญิง	หน่วยงาน	องค์กร

คาทอลิก	 และพี่น้องคริสตชนผู้มีน้ำาใจดีทั้งหลาย	 ได้แสดงความรัก	 ความเอื้ออาทรต่อพี่น้องของเรา	 โดยร่วมกันภาวนาวอนขอพระเจ้า

โปรดทรงพระเมตตา	 บรรเทาใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและโปรดให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ววัน	 พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้ร่วมกัน

สมทบปัจจัยให้ความช่วยเหลือ	โดยสามารถบริจาคได้ที่กรรมาธิการฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เช็คสั่งจ่าย : มิสซังฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ (Caritas Thailand) หรือ

โอนเงิน : มิสซังฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ (Caritas Thailand)

  ธนาคารทหารไทยสาขาพัฒน์พงศ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 170-2-07187-7

 “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำาสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำาต้อยที่สุดของเรา ท่านก็ทำาสิ่งนั้นต่อเรา...”	 (มัทธิว	

25:40)	 	 ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนในน้ำาใจดีแด่ทุกท่านที่ร่วมเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องของเราที่ยากลำาบาก	

และขอพระเจ้าทรงโปรดพระเมตตาและบรรเทาใจเพื่อนพี่น้องของเราที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยครั้งนี้ด้วย

	(พระอัครสังฆราชหลุยส์		จำาเนียร		สันติสุขนิรันดร์)																																											(พระสังฆราชฟิลิป		บรรจง		ไชยรา)

	ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย																																	ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม	(Caritas	Thailand)

 

 
หมายเหต ุ- กรุณาสง่เอกสารสำาเนาการโอนเงนิมาท่ี  0-2681-3900  ตอ่  1502   (วงเลบ็  “ชว่ยเหลอืแผน่ดนิไหวเนปาล”)
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รื้อฟื้นศีลบวชของพระสงฆ์ในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธ์ิ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตระหนักว่าความ

เหนื่อยล้ามักจะมาจากการเรียกร้องและต้องการของ

สัตบุรุษต่อกระแสเรียกของพระสงฆ์	 พระองค์ตรัสว่า

พระเจ้าไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยที่จะประทับอยู่ท่ามกลาง

ประชาชน	 ตรงข้ามสิ่งนี้กลับทำาและฟื้นความสดชื่นแด่

พระองค์			พระสันตะปาปาตรัสบางตอนว่า	“บรรดาสัตบุรุษ

มักจะให้เราทำาสิ่งนั้นสิ่งนี้เสมอ	 นอกเสียจากว่าเราหลบ

ซ่อนอยู่แต่ในห้องทำางานหรือใส่แว่นกันแดดขับรถออก

ไปข้างนอก	 ไม่มีอะไรต้องทำามากสำาหรับคนที่ประพรม

น้ำาหอมราคาแพงและมองทุกสิ่งจากเบื้องบนในระยะ

ห่างๆ”

l พระองค์ทรงเสริมอีกว่ากระแสเรียกการเป็นสงฆ์ไม่ใช่

ความเพลิดเพลินกับรูปแบบชีวิตฟุ่มเฟือยแต่ต้องแสดง

ความเมตตาเห็นใจ	 คล้ายกับความชื่นชมยินดีของคู่

แต่งงานใหม่และเศร้าใจกับคนที่สูญเสียความรักแบบนี้

ไปแล้ว	 พระองค์ตรัสเสริมว่า	 “อารมณ์ความรู้สึกแบบนี้

สามารถทำาให้หัวใจของผู้อภิบาลเหนื่อยล้า	 สำาหรับพวก

เราพระสงฆ์	 อะไรที่เกิดขึ้นกับสัตบุรุษของเราไม่ใช่เพียง 

แค่ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่แค่อ่านผ่านๆ	ไปเท่านั้น”

l พระองค์ตรัสว่า	 ความรักแท้เท่านั้นที่ทำาให้เราได้รับ

การพักผ่อน	 อะไรที่ไม่ใช่ความรักแท้จริงพอกาลเวลา

ผ่านไปก็จะกลับกลายเป็นความเหนื่อยล้าและทีละ

น้อยๆ	 จะกลายเป็นเรื่องทำาร้ายตัวเราทุกคน	 ต้องระวัง

ความชั่วร้าย	ความเบื่อหน่ายและศัตรูวิญญาณ	และการ

ประจญล่อลวงจากของฝ่ายโลก	ทรงเสริมว่า	“ณ	ที่นี่เรา

กำาลังพูดกันถึงความเหนื่อยล้าที่เกี่ยวข้องกับ	 ‘ความ

อยากมีที่ไม่จำาเป็นต้องมี’	ละเว้นแล้วทุกสิ่งแต่ก็ยังอาลัย

หวนหาหม้อต้มเนื้อในประเทศอียิปต	์ จินตนาการถึง

เร่ืองเล็กน้อยไร้ค่าเพ่ือหวังว่าจะมีอะไรแตกต่างออกไป

สักเล็กน้อย”

l พระสันตะปาปายังทรงเน้นว่าพระองค์ทรงคิดถึง

และสวดภาวนาบ่อยๆ	 ให้แก่พระสงฆ์ที่เหนื่อยล้า	 โดย

เฉพาะอย่างย่ิงทรงเสริมว่าพระองค์ก็รู้สึกเหนื่อยล้าเช่น

กัน	 พิธีมิสซารื้อฟื้นศีลบวชเป็นพิธีหนึ่งที่มีความหมาย

อย่างมากในการฉลองในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์	 พิธีนี้มีการ

เสกน้ำามันศักดิ์สิทธิ์	 เพื่อจะนำาไปใช้อภิบาลศีลศักดิ์สิทธิ์

ตลอดทั้งปี

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

พระสันตะปาปาทรงเป่าลมแห่งพระจิตเจ้าในโถน้ำามัน 

คริสมา

บรรดาพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธีมิสซารื้อฟื้นศีลบวชวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์กับพระสันตะปาปา

2 เมษายน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงฉลองวันพฤหัสบดี

ศักดิ์สิทธิ์ระลึกถึงการรับประทานอาหารค่ำามื้อสุดท้าย	

ณ	 เรือนจำาเรบิบเบีย	 ในกรุงโรม	 พระองค์ทรงล้างเท้า

นักโทษ	12	คน	6คนเป็นสตรีจากประเทศอิตาลี	ไนจีรีย	

คองโก	บราซิล	และเอกวาดอร์	พระสันตะปาปาทรงจูบ

เท้าพวกเขาหลังจากล้างเท้าแล้ว	 หลายคนที่เข้าร่วมใน

พิธีมิสซากลั้นน้ำาตาไว้ไม่อยู่

l พระองค์ทรงเน้นเรื่องสำาคัญในบทเทศน์ว่าในสมัยพระ

เยซูเจ้าการล้างเท้าเป็นงานของผู้เป็นทาส	 พระองค์ทรง

เสริมว่า	 พระเยซูเจ้าทรงกระทำาเป็นแบบอย่างแก่เราก็

เพราะพระองค์ทรงต้องการเป็นทาสพวกเราทุกคน

พระสันตะปาปาทรงล้างเท้าผู้ถูกคุมขังจากหลายเชื้อชาติ รวมทั้งเท้าลูกน้อยของนักโทษสตรีด้วย

พระสันตะปาปาทรงล้างเท้านักโทษจำานวน 12 คน 6 คนเป็นสตรี

ณ เรือนจำาเรบิบเบีย ในกรุงโรม

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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“พระเจ้าประทานพระหรรษทาน

ทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม

เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ” 

(2 โครินธ์ 9:8)
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ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิต
เอกสารหมายเลข	226/15/1

ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์

	 ฯพณฯ	 หลุยส์	 จำาเนียร	 สันติสุขนิรันดร์	 พระอัครสังฆราชมหานครแห่งท่าแร่-หนองแสง	 และประธานสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย	 ขอส่งความคารวะและ

ความนอบน้อมเชื่อฟังส่วนตัวและของบรรดาเพื่อนพี่น้องพระสังฆราชมายังพระองค์จากใจจริง	 และขอกราบทูลให้ทรงทราบว่าบรรดาคริสตชนผู้มีความเชื่อชาวไทย 

กำาลังเตรียมตัวเฉลิมฉลองเหตุการณ์น่ายินดี	 3	 เหตุการณ์อย่างสมเกียรต	ิ ได้แก่	 (1)	 วาระครบรอบ	350	ปีนับตั้งแต่พระคุณเจ้าเปโตร	 ลัมแบรต์	 เดอ	ลา	ม็อตต์	 และ 

ฟรังซิส	ปัลลือ	ได้เรียกบรรดามิสชันนารีของสมณกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อมาประชุมสมัชชาที่กรุงศรีอยุธยาราชธานีแห่งอาณาจักรสยาม	และได้ประกาศข้อกำาหนดและ

คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ยิ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่ธรรมอย่างถูกต้องและบังเกิดผลในมิสซังต่างๆ	ของประเทศจีน	ตังเกี๋ย	โคชินจีน	และสยาม	เมื่อปี	ค.ศ.	1665	(2)	

โอกาสครบรอบ	50	ปีนับตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีเปาโล	ที่	6	ได้ทรงออกพระสมณสารตรา	“Qui	in	fastigio”	สถาปนาพระฐานานุกรมขึ้นในราชอาณาจักร

ไทยเมื่อวันที่	18	ธันวาคม	ค.ศ.	1965	และในที่สุด	(3)	โอกาสฉลองสมัชชาครบองค์ประชุมครั้งแรกของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยระหว่างวันที	่20	ถึง	24	

เมษายน	ค.ศ.	2015

	 เมื่อบรรดาพระสังฆราช	เปี่ยมด้วยความวางใจ	ระลึกถึงผลประโยชน์ใหญ่หลวงทางจิตใจที่ปีศักดิ์สิทธิ	์ค.ศ.	2000	ได้นำามาให้บรรดาผู้มีความเชื่อชาวไทยแล้ว	

จึงถือโอกาสการระลึกถึงเหตุการณ์ทั้งสามประการที่ได้กล่าวถึงแล้วนี้	 ประกาศการเฉลิมฉลองปีปีติแห่งพระการุณย์ตั้งแต่วันที่	 6	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 2014	 ถึง	 วันที่	 25	

ธันวาคม	 ค.ศ.	 2015	 ในอาสนวิหารของอัครสังฆมณฑลมหานคร	 ในอาสนวิหารของทุกสังฆมณฑล	 และในสักการสถานอื่นๆสำาหรับการเฉลิมฉลองนี	้ เพื่อเปิดโอกาส

อย่างกว้างขวางที่สุดให้มีการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างเหมาะสม	 ได้รับการปลุกจิตสำานึกให้ประกอบกิจเมตตาเหนือธรรมชาติต่อเพื่อนพี่น้อง	 และดังนี้การรื้อฟื้น

จิตใจทั้งในคริสตชนผู้มีความเชื่อแต่ละคน	หรือในกลุ่มต่างๆ	ในสังฆมณฑลและเขตวัดทั้งหลายจะได้รับความเข้มแข็งและก้าวหน้าต่อไปอย่างน่าพิศวงโดยพระหรรษทาน 

ของพระเจ้าอาศัยการเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่นี้

	 เพื่อบรรลุจุดหมายที่ปรารถนาอย่างยิ่งนี้	 การประทานพระคุณการุณย์ที่ได้รับการขอร้องด้วยความไว้วางใจให้เป็นพยานและข้อพิสูจน์ถึงพระทัยดีเยี่ยงบิดาของ

พระองค์นี	้ จะเป็นทั้งการส่งเสริมให้พระฐานานุกรมเข้มแข็งยิ่งขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทยและเป็นพยานยืนยันแสดงความสัมพันธ์ต่อพระองค์สมเด็จพระสันตะปาปา	 ใน

ฐานะบุตรต่อบิดาและต่อพระประมุขของตน

	 และพระเจ้า......ฯลฯ..

วันที่ 14 เมษายน 2015.

 สมณศาลเพื่อชีวิตจิต	 ตามพระบัญชาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 อนุมัติให้มีการเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระการุณย์พร้อมกับการรับพระคุณการุณย์

ครบบริบูรณ์ตามเงื่อนไขที่เคยปฏิบัติ	 (การรับศีลอภัยบาป	การรับศีลมหาสนิท	 และอธิษฐานภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา)	ซึ่งจะรับได้วันละหนึ่ง

ครั้ง โดยคริสตชนผู้มีความเชื่อที่เป็นทุกข์กลับใจโดยแท้จริงและมีความรักบันดาลใจ	 ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบรรดาพระสังฆราชของประเทศไทยกำาหนดไว้	 ทุกครั้งที่มี

การไปเยี่ยมเยียนสถานที่เหล่านี้ในรูปแบบของการเดินทางแสวงบุญและร่วมการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความศรัทธา	 หรืออย่างน้อยโดยใช้เวลานาน

พอสมควรอธิษฐานภาวนาตามที่กำาหนดไว้ในเอกสารวอนขอ	พระคุณการุณย์(ครบบริบูรณ์)นี้ยังอาจอุทิศแก่วิญญาณของผู้มีความเชื่อที่ยังอยู่ในแดนชำาระได้ด้วย

	 ผู้ชรา	 ผู้ป่วย	 และทุกคนที่มีสาเหตุสำาคัญไม่อาจออกจากบ้านได้ก็ยังมีโอกาสรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้เช่นเดียวกัน	 หากมีความเกลียดชังบาปทุกชนิด	

และมีความตั้งใจจะปฏิบัติเงื่อนไขตามปกติทั้งสามประการโดยเร็วที่สุดเมื่อทำาได้	 ถ้าเขาร่วมจิตร่วมใจกับการเฉลิมฉลองหรือการแสวงบุญสำาหรับโอกาสปีปีติแห่งพระ

กรุณานี	้โดยถวายคำาอธิษฐานภาวนาและความเจ็บปวดแด่พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาผ่านทางพระแม่มารีย์

	 ดังนั้น	 เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการอภัยโทษที่พระเจ้าประทานให้ผ่านทางอำานาจ(กุญแจ)ของพระศาสนจักรได้ง่ายขึ้นจากความรักด้านอภิบาล	 ศาลพระศาสนจักร

เพื่อชีวิตจิตแห่งนี้จึงขอร้องให้พระสงฆ์ผู้มีอำานาจอภัยบาปสงวนในสังฆมณฑล	คณะสงฆ์ประจำาอาสนวิหาร	พร้อมกับพระสงฆ์เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ที่ได้รับอำานาจตาม

กฎหมาย	ได้มีจิตใจเตรียมพร้อมและมีใจกว้างในการประกอบศีลอภัยบาปและนำาศีลมหาสนิทไปแจกจ่ายให้ผู้เจ็บป่วยบ่อยๆ

	 บรรดาผู้มีความเชื่อชาวไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศก็อาจจะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ในวันและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ	 ที่กำาหนดไว้ตามจารีตพิธีโดยความ

เห็นชอบของประมุขผู้ปกครองสังฆมณฑล

	 เอกสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตลอดปีปีติแห่งพระคุณของพระศาสนจักรในประเทศไทย	ข้อกำาหนดใดๆ	ที่ขัดกับเอกสารฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)		พระคาร์ดินัลเมารุส	ปีอาเชนซา

        Paenitentiarius Maior

       (ลงนาม)		คริสโตเฟอร	์นีกีเอล

                Regens

ทัศไนย์ คมกฤส แปลจากต้นฉบับภาษาละติน

บ้านอับราฮัม สามพราน 22 เมษายน 2015.
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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)
- คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม
- คณะธรรมทูตไทย 
- คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ
- คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่

 กับรายการโทรทัศน์ 

Power of Love  “พลังรัก”
ทุกวันอาทิตย์ 

เวลา 17.00-17.30 น.
ช่อง TNN 24

ขอเชิญพี่น้องร่วมขอบพระคุณพระเจ้า

โอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์

คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์        คุณพ่อสุรนันท์ กวยมงคล

คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา              คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม

คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล           คุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ

คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต

พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2015 เวลา 17.30 น.

(หลังพิธีมีทานเลี้ยงโต๊ะจีน)

ขอคำาภาวนาระลึกถึง
คุณพ่อยอห์น บอสโก ศักดิพัฒน์ กิจสกุล

จากไปครบ 2 ปี 
ชาตะ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1974

เกิดใหม่ในพระเจ้า 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 
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   วัดพระแม่สกลสงเคราะห์  

บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

ฉ ล อ ง วั ด วั น อ า ทิ ต ย์ ที่  

10	 	 พฤษภาคม	 เวลา 

10.30	 	 น.	 พระคาร์ดินัล 

 วัดพระศรีชุมพาบาล บ้านหนองไผ่	ฉลองวัด

วันเสาร์ที	่30	พฤษภาคม	เวลา	10.30	น. พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันตน กม.5 อ.วารินชำาราบ 

จ.อุบลราชธานี	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 23	 พฤษภาคม	

เวลา	10.00	น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระเสด็จเยี่ยม บ้านคูสว่าง อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 30	

พฤษภาคม	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา	เป็นประธาน

 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.	

 วัดคริสศิรประภา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที	่8	สิงหาคม		เวลา	10.00	น. พระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.มหาสารคาม	ฉลองวัดวันเสาร์ที	่22	สิงหาคม		เวลา	

10.00	 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.อำานาจเจริญ		ฉลองวัดวันเสาร์ที	่29	สิงหาคม		เวลา	

10.00	 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที	่24	ตุลาคม	

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน		

 รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง 

จ.นครพนม ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 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)

 วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า ต.ท่าไม้ 

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 24	

พฤษภาคม	 เวลา	 10.00	 น. พระสังฆราชยอห์น  

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	เป็นประธาน

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลเชียงใหม่

ฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช	เป็นประธาน

 วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันพุธที่	 13	 พฤษภาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 

คุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช	 เป็น

ประธาน	 เวลา	 19.00	 น.	พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน	 (เพื่อความ

สะดวกขอให้ใช้รถสาธารณะเพราะโรงเรียนมีที่จอดรถ

จำากัด งดจอดฝั่งวัด) 

 วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม	ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่		17	พฤษภาคม		เวลา	

10.00	 น.	พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์  

โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 24	พฤษภาคม	 เวลา	 10.00	น.	

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน จ.นครปฐม 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 31	พฤษภาคม	 เวลา	 10.00	น. 

 คุณพ่อยอแซฟ จำาเนียร กิจเจริญ	 เป็นประธาน	 

(ร้านค้าติดต่อคุณอภิชาติ โทร. 08-1338-3574)

 วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 13	 มิถุนายน	 เวลา	 10.30	 น. 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน	(งดจำาหน่ายสินค้า)  

 วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 

กรุงเทพมหานคร	ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	12	กรกฎาคม	

เวลา	17.00	น.	พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ  

โกวิทวาณิช 	เป็นประธาน

 วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน ดงแหลมโขด 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	16	พฤษภาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ ฉลองวัดวันเสาร์ที่	23	

พฤษภาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันทบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	6	มิถุนายน	เวลา	10.30	น.

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ.ชล- 

บุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	21 มิถุนายน	เวลา	10.30	น. 

 วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา	 ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	27	มิถุนายน	เวลา	10.30	น.

 วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง จ.ฉะเชิงเทรา 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	25	กรกฎาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

8	สิงหาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่พระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ จ.สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	22	สิงหาคม	เวลา	10.30	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

 วัดพระจิตเจ้า แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

ฉลองวัดและฉลอง	 25	 ปี	 ศูนย์พระจิตเจ้า	 วันเสาร์ที่	

23	พฤษภาคม	 เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์	เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า จ.ระนอง	ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่	21	มิถุนายน	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  เป็นประธาน 

พระสมณสาส์นเตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 2 

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

โทรสาร 0-2681-5401
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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

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2015   พระศาสนจักร

ที่ข้าพเจ้าเชื่อ  โดยคุณพ่อจำาเนียร  กิจเจริญ  

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2015    คริสตศาสนจักร

สัมพันธ์ โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร  

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อวิรัช 

อมรพัฒนา จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน / 

11 กรกฎาคม 2015 เวลา 08.30-10.30 น. ร่วม

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุ 

ร่วมมิสซา ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ 

กรุงเทพมหานคร คุณสงวน โทร. 08-1908-4766 

คุณเปรม โทร. 08-4008-8789 

] 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) 

ในวันอาทิตย์ที่ 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 

และอุปกรณ์การสอนคำาสอน ที่ศูนย์อบรมคริสต- 

ศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน” ติดต่อโทร. 

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

nccthailand@gmail.com

] สมัครสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต์ ต่ออายุ

สมาชิก โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 

 ซื้อหนังสือ สื่อคาทอลิก โทร. 0-2681-

3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-5401

] ติดต่อกองบรรณาธิการอุดมสารและอุดมศานต์ 

ลงข่าว ภาพข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์  

(คอลัมน์วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน บวช

พระสงฆ์) โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 E-mail : 

udomsarn@gmail.com, udomsarn@cbct.net

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 

เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

k สังฆมณฑลนครราชสีมา มีความยินดี 

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของ

สังฆานุกรนิโคลัส มนัสชัย ประทุมปี โดยพระ 

สังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน 

ในพิธี วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2015 เวลา  

10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด 

นครราชสีมา 

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 
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 โดย... เงาเทียน

 น้อง	 ๆ	 เยาวชนที่รัก	 เมื่อวันอาทิตย์ใบลาน 

ที่ผ่านมา	ทางแผนกเยาวชน	ได้จัดทำาและเผยแพร่	สาส์น 

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 สำาหรับวันเยาวชน

โลก	 ครั้งที่	 30	 ซึ่งต้องขอขอบคุณคุณชลอ วรรณ-

ประทีป	 ที่ช่วยแปลสาส์นของพระสันตะปาปามาเป็น

ภาษาไทยให้กับพวกเราเยาวชนได้อ่านกันนะครับ	หัวข้อ 

ของสาส์นในปีนี้คือ	 “ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข	 เพราะ

เขาจะได้เห็นพระเจ้า	 (มธ	 5:8)”	 และเนื้อหาแบ่งออก

เป็น	4	ตอนด้วยกันคือ	ตอนที่	 1	ความปรารถนาที่จะ

มีความสุข		ตอนที	่2	ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข		ตอนที่ 

3	เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า	และตอนที่	4	บนเส้นทาง

สู่คราคูฟ	 ซึ่งพี่จะนำาเนื้อหาทั้ง	 4	 ตอนนี	้ มาแบ่งปัน 

ให้น้อง	ๆ	ได้อ่านกันอย่างต่อเนื่อง	และในเสียงเยาวชน

ฉบับนี	้เราไปติดตามในตอนแรกกันเลยนะครับ

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

สำาหรับวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 30 ค.ศ. 2015

ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า 

(มธ 5:8)

เยาวชนที่รัก

 เรายังคงเดินทางฝ่ายจิตต่อไปยังเมืองคราคูฟ	 

ณ	ที่ซึ่งเราจะมีการชุมนุมเยาวชนโลกครั้งต่อไปในเดือน 

กรกฎาคม	 2016	 	 เพื่อชี้นำาการเดินทางนี้	 เราจึงเลือก 

“มหาบุญลาภ”	มาเป็นหัวข้อไตร่ตรอง		ปีท่ีแล้วเราไตร่ตรอง

กันถึงเรื่องบุญลาภสำาหรับผู้ที่มีจิตใจยากจน	 ซึ่งเป็น

บุญลาภประการหน่ึงในบทเทศน์บนภูเขาของพระเยซู 

คริสตเจ้า	 เราได้พบความหมายใหม่	 (revolutionary	

meaning)	 ของคำาว่าบุญลาภ	 และการเรียกร้องอันทรง

พลังของพระองค์ให้เราเริ่มต้นแสวงหาความสุขกันใหม่		

ปีนี้เราจะไตร่ตรองบุญลาภประการที่หก	“ผู้มีใจบริสุทธิ์

ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า”	(มธ	5:8)

1. ความปรารถนาที่จะมีความสุข

 คำาว่า	 “บุญลาภ”	 หรือ	 “ความสุข”	 มีกล่าวไว้

ถึง	 9	 ครั้งในบทเทศน์อันยิ่งใหญ่นี้ของพระเยซู	 (เทียบ	

มธ	 5:1-12)	 เป็นเหมือนกับการตอกย้ำาที่เตือนใจ	 ให้

เรารำาลึกถึงการเรียกร้องของพระเยซูให้ก้าวไปข้างหน้า

พร้อมกับพระองค์ในหนทางท่ีจะนำาไปสู่ความสุขท่ีแท้จริง	

แม้จะมีการท้าทายต่างๆ	มากมายก็ตาม

	 เยาวชนที่รัก		“ความปรารถนาที่จะมีความสุข” 

น้ื	 มนุษย์ทุกคนอยากมีด้วยกันท้ังน้ัน	 ในทุกยุคทุกสมัย 

พระเจ้าได้ทรงใส่ความปรารถนาท่ีจะมีความสุขท่ีไม่

สิ้นสุดไว้ในใจของมนุษย์ชายหญิงทุกคน	 เพื่อจะได้

สมปรารถนา	 	 เธอสังเกตหรือไม่ว่า	 หัวใจของพวกเธอ

จะไม่เคยหยุดหย่อน	 ที่จะแสวงหาสิ่งที่มีค่านี้จนกว่าจะ

พอใจ

	 หนังสือปฐมกาลบทต้นๆ	 แสดงให้เราเห็น	

“บุญลาภ”	 ที่สวยงามที่เรียกร้องให้เราม	ี 	 ซึ่งหมายรวม

ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างครบครันกับพระเจ้า		กับ

เพื่อนมนุษย	์ 	 กับธรรมชาต	ิ 	 และกับตัวเราเอง	 	 ให้เรา 

เข้าถึงพระองค์ได้อย่างอิสระ	 ให้เราพบพระองค์และ 

ใกล้ชิดกับพระองค์	 	 นี่เป็นแผนการของพระเจ้าตั้งแต่

แรกเริ่ม	 แสงสว่างของพระองค์ส่องสว่างนำาทางให้ความ

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต้ังอยู่ในความจริงและโปร่งใส	

ในยุคแรกที่ใสบริสุทธิ์	 จึงไม่มีการใส่หน้ากากเข้าหากัน	

ไม่มีการใช้กลอุบาย	 ไม่ต้องพยายามปิดบังตนเองจาก

กันและกัน		ทุกอย่างโปร่งใสและบริสุทธิ์

	 เมื่ออาดัมและเอวายอมแพ้ต่อการประจญ	และ

ทำาลายความสัมพันธ์แห่งความเป็นหน่ึงเดียวกับพระเจ้า	

บาปก็เริ่มเข้ามาสู่ประวัติศาสตร์มนุษย	์ (เทียบ	 ปฐก	 3)	

ผลร้ายบังเกิดขึ้นทันทีทั้งภายในตัวตนเอง	 ในความ

สัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันและกับธรรมชาติ		ผลร้ายที่ 

ตามมามันน่ากลัวสักเพียงใด!		ความบริสุทธิ์ดั้งเดิมของ 

เราต้องเปื้อนมัวหมอง	 	 ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา	 เราไม่

สามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอีกต่อไป	 	 มนุษย์ทั้ง

ชายและหญิงต่างหลบซ่อนตนเองเพื่อไม่ให้ใครเห็น

ความเปลือยเปล่าของตน	 เมื่อขาดแสงสว่างที่มาจาก

พระเจ้าแล้ว	 พวกเขาก็เห็นสิ่งต่างๆ	 รอบตัวแบบคน

สายตาสั้นและผิดเพี้ยนไปจากที่เป็นจริง		เข็มทิศภายใน

ที่คอยชี้ทิศทางนั้นใช้การไม่ได้	 	 แรงดึงดูดของอำานาจ		

ความร่ำารวย	 	 การมั่งมี	 	 การอยากมีความสุขไม่ว่าจะ

โดยวิธีใด		ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นำาเขาไปสู่เหวลึกแห่ง

ความทุกข์ทรมานทั้งสิ้น

	 ในบทเพลงสดุด	ี เราพบการวิงวอนอย่างจริงใจ

ที่มนุษย์ทูลต่อพระเจ้า	 “ใครจะทำาให้เราประสบความสุข

ได้?	 	 ข้าแต่พระเจ้า	 ขอให้แสงแห่งพระพักตร์ส่องสว่าง

เหนือข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด”	(สดด	4:6)			ในความดีอัน

หาขอบเขตมิได้	 พระบิดาทรงตอบสนองการทูลขอด้วย

การส่งพระบุตรของพระองค์ลงมายังโลก	 ในพระเยซู

พระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย	์ ทรงรับเนื้อหนังอนิจจังของ

มนุษย	์ มีชีวิต	 มีการตาย	 และการกลับคืนชีพ	 พระเยซู

ทรงปลดเราเป็นอิสระจากบาปและเปิดประตูให้เราเข้าสู่

ฟ้าใหม่ที่เราไม่อาจจินตนาการได้

	 เยาวชนชายหญิงท่ีรักในพระคริสตเจ้า	 พวกเธอ 

จะสมหวังในความปรารถนาที่จะมีความดีและความสุข 

ทุกประการ	 	 มีแต่พระองค์เท่าน้ันท่ีจะทำาให้แรงปรารถนา

สูงสุดของเธอสำาเร็จลุล่วงไปได้	 	 ซ่ึงบ่อยคร้ังความปรารถนา

ของพวกเธอน้ันจะถูกครอบงำาด้วยคำาสัญญาเท็จของ

โลก		นักบุญยอห์น	ปอล	ที	่2	พระสันตะปาปา	ตรัสไว้

ว่า	 “พระคริสต์เป็นความงดงามที่ดึงดูดพวกเธอเข้าไป

หา		เป็นพระองค์เอง	ที่ทรงกระตุ้นเธอให้เติมเต็มความ

กระหายหาของเธอ	 โดยที่ไม่ต้องมีการประนีประนอม	

เป็นพระองค์เองที่ทรงขอร้องให้เธอถอดหน้ากากแห่ง

ชีวิตที่ไม่เอาไหนออก	 	 เป็นพระองค์เองที่ทรงอ่านทะลุ

ดวงใจของเธอและการตัดสินใจที่ดีที่สุดของเธอ	ซึ่งเป็น 

การตัดสินใจที่คนอื่นพยายามจะยับยั้งไว้	 เป็นพระเยซู 

เองที่กระตุ้นให้เธอปรารถนาที่จะทำาอะไรให้มันยิ่งใหญ่ 

ในชีวิตของเธอ”	 (เทียบ:	 คำาปราศรัยในคืนตื่นเฝ้า 

ณ	 ตอร์	 เวอร์กาตา	 	 วันที่	 19	 สิงหาคม	 2000:		

Insegnamenti	XXIII/2,	[2000],	212).

	 น้อง	ๆ 	เยาวชนครับ	ทุกดวงใจของเราปรารถนา 

ความสุขได้	 แต่อย่าให้ความสุขของเราไปสร้างความทุกข์

ให้กับคนอื่น	   ความสุขเกิดขึ้นได้ครับ	 ถ้าเราอยู่กับคน

ที่ทำาให้เรายิ้มได้  ยึดถือคุณค่าในตัวเองยอมรับสิ่งดีๆ	ที่

เกิดขึ้นในแต่ละวัน	แม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ	น้อยๆ	ก็ตาม	

อย่าผลักไสสิ่งดีๆ	 ที่เกิดขึ้นและคิดว่าสิ่งนั้นไม่สมบูรณ์

แบบ	 ให้เรายอมรับสิ่งดีที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นสิ่งน้อยนิด

ก็ตาม	 จินตนาการถึงการประสบความสำาเร็จอย่ากลัวว่า

สิ่งที่เราคาดหวังไว้นั้นเราจะไปไม่ถึง  ทำาในสิ่งที่เรารัก	 มี

เป้าหมายในชีวิต	ผลักดันตัวเองไม่ใช่กดดันผู้อื่น	เต็มใจ

รับการเปลี่ยนแปลง	 พอใจกับชีวิตง่ายๆ	 คิดทางบวก

อยู่เสมอ	 ทำาดีกับทุกคน	 การทำาดีกับผู้อื่นจะช่วยสร้าง

ความสุขให้แก่ตัวเรา	มีความเพียงพอ	รู้จักประหยัด	ให้

เรารู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่	 ว่าเรามีเพียงพอแล้ว	 ความ

ละโมบจะทำาให้เราเกิดความทุกข์	 จากการไม่รู้จักพอ	

และที่สุดครับ	 อย่าให้ใจของเราอยู่ห่างจากพระนะครับ	

เพราะพระเจ้า	 เป็นความสุขที่แท้จริงของเรา	แล้วพบกัน

ใหม่	กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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 ผมเพิ่งจบงานหลาย ๆ งานที่ดาหน้า
กันเข้ามา ในมุมหนึ่งก็ดูท้าทายดี ในมุมหนึ่ง 
ก็ทำาให้ได้เรียนรู้ ในมุมหนึ่งก็มีจังหวะที่เหนื่อยล้า
และอยากลามือ แต่จะมุมไหนเมื่อนึกย้อนกลับ
มาทบทวนดูแล้ว นอกจากงานสื่อจะเป็นงานที่
ต้องการความฉับไว ถูกต้อง มีความสำาคัญใน
เชิงประวัติศาสตร์ งานสื่อยังให้บทเรียนอีกว่า เรา 
ทำาอะไรคนเดียวไม่ได้ จะฝีมือดีแค่ไหน จะมี
อุปกรณ์ท่ีทันสมัยปานใด จิตใจท่ีโอบอ้อม เสียสละ 
นึกถึงผู้อื่นต่างหาก ที่จะทำาให้เราเป็นนักสื่อสาร
คาทอลิกที่มีคุณภาพ พร้อมในใจที่ทดไว้ว่า เรา
ทำาทุกอย่างเพื่อพระสิริมงคลของพระ

จากสมัชชาใหญ่ มุ่งหน้าสู่อุบลฯ ถึง สกลนคร 
           	

ประทับใจใด ๆ เลย แต่ทุกเส้นทางที่คน ๆ หนึ่งก้าวเดินไป ควรจะหลงเหลือ 
เส้นรอยประทับที่หวนระลึกถึงเอาไว้ปลอบประโลมชีวิต หรือภาคภูมิว่าเราได้
เป็นส่วนเล็ก ๆ ในฟันเฟืองการขับเคลื่อนของพระศาสนจักรไทยในยุคของเรา 
เราได้ร่วมกันเผยแผ่สิ่งดีงามให้กับสังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้
 มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งถามผมกลับว่า “แล้วคุณพ่อประทับใจอะไร?” 
ตอนน้ันผมตอบว่า ผมประทับใจเร่ืองเล็ก ๆ ท่ีมันเกิดข้ึน แต่ผมพบคำาตอบของ
ผมอีกครั้งในเช้าวันจันทร์ที่กลับมาแล้วถวายมิสซามันอยู่ในบทเทศน์ของเช้า 
วันนั้น
 “ถ้าพ่อจะบอกว่า มีคุณยายคนหนึ่งชื่อ พาดี ว่องไว อายุ 92 ปี พี่น้อง 
คงรู้สึกเฉย ๆ อาจจะคิดว่าแล้วทำาไมล่ะ ถ้าพ่อจะพูดต่อไปว่า คุณยายคนนี้
ดำาเนินชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกับบุญราศีที่สองคอน ก็น่าสนใจขึ้นมาหน่อย แต่ถ้า
พ่อจะบอกว่า คุณยายคนนี้เขาเป็นพยานคนสำาคัญ และเขาคือภรรยาของตำารวจ
ลือ เมืองคง นายตำารวจคนสำาคัญที่ปลิดชีวิตของบรรดามรณสักขีทั้ง 7 แห่ง
สองคอน เราจะรู้สึกอย่างไรกับยายเฒ่าคนนี้
 คุณยายพาดี อดีตภรรยาน้อยของตำารวจลือ ที่พูดเช่นนี้เพราะตำารวจ
ลือมีครอบครัวอยู่แล้ว และเลิกรา มาถึงหมู่บ้านก็มาชอบสาวรุ่น หน้าตาดี อายุ 
17 ปี ตำารวจลือเคยมาเกี้ยวพาราสี จนในที่สุดก็ออกอุบายว่าถ้ามาเป็นภรรยา
จะไม่เบียดเบียนคาทอลิก แต่ไม่มีสัจจะในคนใจมาร 3 ปีท่ีอยู่ด้วย ไม่มีท่าทีใด ๆ 
ว่าการเบียดเบียนจะลดลง แต่ความไว้วางใจเยี่ยงสามีภรรยา คุณยายพาดีได้
เก็บจดหมายที่ซิสเตอร์อักแนสเขียนถึงตำารวจลือไว้ได้ และเอกสารชิ้นนั้นเป็น
เอกสารสำาคัญว่า มีการเบียดเบียนจริง และการมีชีวิตอยู่ของคุณยายพาดี คือ 
บทยืนยันว่า เธอทำาอะไรเพื่อพระศาสนาในยุคนั้น
 บทพระวรสารวันนี้บอกกับเราว่า สำาหรับผู้ที่รักพระเจ้า ทุกสิ่งล้วนเป็น
พระพรและน้ำาพระทัยของพระองค์ คุณยายในวันนี้แม้หูไม่ดี พูดภาษาถิ่น แต่
เราทราบดีว่า คุณยายพร้อมจะยืนยัน นั่งยัน เพื่อบอกกับเราว่า ศรัทธาของที่นี่ 
ความกล้าหาญ และการพร้อมเป็นพยานชีวิตของคนเล็ก ๆ ในสังคม เกิดขึ้น
จริง”
 ทุกใบหน้าล้วนมีเร่ืองราว ทุกเส้นทางล้วนมีความทรงจำา จากสมัชชาใหญ่
ในยุคของเราหลัง 350 ปี เราพูดคุยตกผลึกกันนานมาก เพียงเพื่อจะได้บทสรุป
เพียงไม่กี่คำา และตอกย้ำาว่า การเป็นพยานด้วยชีวิต ทำาให้พระศาสนจักรยังคงอยู่ 
สืบสาน และเติบโต ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากเบียดเบียน อาจจะก่อเกิดผู้คน
และเรื่องราวแห่งโศกนาฏกรรมแห่งความเชื่อ แต่เมื่อเลือดของความเชื่อหลั่งลง 
บนดินเมื่อใด เมล็ดพันธุ์แห่งความเจริญก็แตกก่อต่อผลมากมายเช่นกัน ผมเชื่อ 
ว่าจะเส้นทางสายใดก็ตามเรายังต้องการต่อเติมความเช่ือ เรายังต้องการเห็นชีวิต
ของผู้ที่เชื่อ ทุกใบหน้าล้วนมีเรื่องราว ใบหน้าของผู้ที่เชื่อมั่นในพระ ผมเชื่อว่า
พวกเขาจะมีแต่รอยยิ้มแห่งความสุขใจ ที่ว่าสำาหรับผู้ที่รักพระเจ้า ทุกสิ่งล้วนเป็น
พระพรและน้ำาพระทัยของพระองค์

บรรณาธิการบริหาร

 บทรำาพึงในทุก ๆ วันตั้งแต่การเปิดสมัชชาใหญ่ที่วัดนักบุญเปโตร ใน 
พื้นที่ของบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง ไล่เรียงแต่ละวัน 
ด้วยการประชุม การได้ฟังความคิดเห็นรอบด้าน จากกลุ่มบุคคลในสนามจริง
ของทุกองคาพยพของพระศาสนจักร การได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่หลาย ๆ คนที่ 
ทุ่มกายเทใจให้งานนี้สำาเร็จ เกิดเป็นถ้อยแถลง เป็นข้อสรุปที่ยกร่างรอส่งมอบ 
ให้กับทางพระศาสนจักรส่วนกลางรับรอง ผมชอบวันท้าย ๆ ท่ีมีโอกาสเดินทาง 
ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่ง ที่นั่นเราคงไปกันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ 
แต่รอบไหนก็ไม่เหมือนรอบเดิม รอบนี้ยิ่งไม่เหมือนใหญ่ เพราะเราไปใน
บรรยากาศครุกรุ่นของความเชื่อมต่อการประชุมซีโนดอยุธยา การเปลี่ยนแปลง 
ความก้าวหน้าของพระศาสนจักร โดยเฉพาะในประเทศไทยตลอดระยะเวลา
กว่า 350 ปีหลังจากวันนั้น ที่ผมบอกว่าผมชอบเพราะว่าเมื่อผมเดินทางไป 
ทำาสกู๊ป 40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล ในพื้นที่ของสังฆมณฑลทั้ง 2 อีสานล่าสุด 
ผมเห็นรอยเชื่อมต่อตรงนั้น ผมเห็นการเอาจริงเอาจังของมิสชันนารี ที่รับ 
ไม้ต่อในดินแดนอีกฝั่งฟากหนึ่งที่เรียกว่าอีสาน ซิสเตอร์รักกางเขนทั้ง 2 คณะ 
คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ และแม้กระทั่งความ 
หาญกล้าของชาวบ้านในหมู่บ้านเล็ก ๆ อย่างหมู่บ้านสองคอน เป็นการทำางาน
ต่อเนื่องยาวนานแต่สุขสงบ เพราะถ้าสมัชชาใหญ่ปูทางให้ฮึกเหิม การเดินทาง
ไปอีก 2 สังฆมณฑลก็กระชับพื้นที่ให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่า ในที่สุดแล้ว 
โลกต้องการพยานชีวิต
 หลังวันศุกร์เม่ือส้ินสุดการสมัชชา วันเสาร์ในภาคเช้าผู้ร่วมงานส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย เดินทางไปล่วงหน้าแล้ว บ่ายแก่ ๆ ของวันเดียวกันนั้น 
ผมนั่งเครื่องตามไป หลังจากเคลียร์งานบางอย่างให้แล้วเสร็จ เพราะงานนี้ไปอีก 
7 วัน เป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างสังฆมณฑลอุบลราชธานี และอัครสังฆมณฑล 
ท่าแร่-หนองแสง โปรแกรมในมือเริ่มตั้งแต่อาสนวิหารแม่พระนิรมล สัมภาษณ์
พระคุณเจ้าบรรจง ไชยรา เดินทางไปดูเรื่องวิถีชุมชนวัดที่วัดนักบุญเปาโล 
กลับใจ บ้านนาดูน จ.อำานาจเจริญ แวะกลับมาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของ 
คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ และปิดท้ายสังฆมณฑลอุบลฯ ที่วัดไม้ใหญ่ที่สุด
วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ จ.ยโสธร โปรแกรมต่อไปอีก 4 วัน เราไปกันที่
สักการสถานบุญราศีทั้ง 7 ที่สองคอน จ.มุกดาหาร ไปวิถีชุมชนวัดของท่าแร่ 
ในเขตตะวันตก ที่วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย จ.สกลนคร สัมภาษณ์พระ-
คุณเจ้าจำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ พบคุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดา
มีคาแอล ท่าแร่ ร่วมงานและพิธีถวายอาสนวิหาร และร่วมฉลอง 130 ปี แห่ง
ความเชื่อของชุมชนท่าแร่ แต่เมื่อไปจริงก็มีแถมให้ได้ตามการเยี่ยมเยือน 
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ของพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัคร 
สมณทูตวาติกันประจำาประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นที่รองอาสนวิหารนักบุญอันนา 
หนองแสง จ.นครพนม คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ ฯลฯ คืนสุดท้ายของโปรเจ็ค 
นี้ผมลองถามเพื่อนร่วมงานที่เดินทางไปร่วมกันว่าประทับใจอะไรเป็นพิเศษ
ไหม? ผมไม่ทราบหรอกว่าเขาจะประทับใจอะไรมากไปกว่ากัน หรือไม่มีความ 
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บรรยากาศในห้องประชุมสมัชชา คร้ังท่ี 1 ของพระศาสนจักรคาทอลิก 

ในประเทศไทย ในรอบ 350 ปี ของการประชุมสมัชชาแห่งสยามที่อยุธยา 

และ 50 ปี การสถาปนาพระฐานานุกรมขึ้นเป็นระดับ “สังฆมณฑล” 8 แห่ง 

ในประเทศไทย และปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์” โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้ง 10 

สังฆมณฑลในประเทศไทย เฉพาะผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนมีจำานวนทั้งสิ้น 

184 ท่าน 
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พิธีบูชาขอบพระคุณย้อนรำาลึกเส้นทางศรัทธา จาก “สมัชชาอยุธยา” สู่ “สมัชชาพระศาสนจักรคาทอลิกไทย” วันที่ 23 เมษายน 2015 ณ วัดนักบุญยอแซฟ 

อยุธยา 
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