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พิธีปลงศพซิสเตอร์เทเรซา เอลิซา คาวานา
สมาชิกคณะซิสเตอร์มารีอาบัมบีนา

 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2015 วัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า  

ได้จัดพิธีปลงศพซิสเตอร์เทเรซา คาวานา สมาชิกซิสเตอร์คณะเมตตาธรรม

แห่งนักบุญบาร์โทโลเมอา คาปิตานีโอ (อ่านต่อหน้า 8)

สำานักงานเพื่อการพัฒนามนุษย์ประชุม
ผู้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการเพื่อความยุติธรรมและสันติ

สำานักงานเพื่อการพัฒนามนุษย์ (Office for Human Development / 

OHD) จดัประชุมผูป้ฏิบตังิานในคณะกรรมการเพื่อความยุตธิรรมและสนัติ 

(ยส.) ของสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (อ่านต่อหน้า 8)

โคราชบวชพระสงฆ์ใหม่
สังฆมณฑลนครราชสีมา ขอเชิญร่วมในพิธ ี

บวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรนิโคลัส 

มนัสชัย ประทุมปี โดยพระสังฆราชยอแซฟ 

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี วัน

เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2015 เวลา  

10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ 

ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา 

(อ่านต่อหน้า 7)

ชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ 

ครั้งที่ 10/2015 
สังฆมณฑลอุดรธานี โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้สูงอายุของ
สังฆมณฑลอุดรธานี และวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อย
สามเหลี่ยม ร่วมมือกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทย จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุประจำาปี 2015 อย่าง 
ยิ่งใหญ่ ที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล / โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา 

(อ่านต่อหน้า 7)
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10 ข้อแก้ตัวหลัก เพื่อจะได้ไม่ต้องสวดภาวนา
By : Jerome Kropp ถอดความโดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R

 หากท่านเหมือนกับข้าพเจ้า ในช่วงเวลา

สองสามชั่วโมงที่ผ่านไป ท่านมีโอกาสสวดภาวนา 

แต่ท่านก็ปล่อยให้เวลานั้นผ่านไปเฉยๆ ทำาไมเราจึง

กระทำาเช่นนั้น? เรารู้ว่าในฐานะที่เราเป็นคริสตชน เรา

ได้รับเรียกให้สวดภาวนา เราได้ยินจากพระศาสนจักร 

(ในข้อคำาสอนของพระศาสนจักรมีคำาสอนเก่ียวกับเร่ือง

น้ีไม่ใช่น้อย) เราได้ยินจากบรรดานักบุญ ในช่วงพิธี

บูชาขอบพระคุณ ในบทเทศน์ แต่เหนือสิ่งอื่นใด เรา

ได้เรียนรู้ว่าพระเยซูเจ้าพระองค์เองทรงปลีกพระองค์

เพื่อทรงสวดภาวนา และทรงสอนให้บรรดาสาวกของ

พระองค์กระทำาเช่นเดียวกัน สุดท้ายแต่สำาคัญก็คือเรา 

ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้า ผู้ทรง “ประทับอยู่

ท่ามกลางเรา” ผู้ที่พระบิดาทรงบันดาลให้มาประทับอยู่

ท่ามกลางเราเพื่อทรงนำาทางเรา พระองค์ทรงจุดไฟด้วย

การทรงดลใจเราเกือบตลอดเวลา (ถูกแล้ว แม้ในเวลาที่

เจ้านายของเรากำาลังด่าว่าเรา หรือทะเลาะกับคู่สมรส

ของเรา แต่เรื่องนี้ตกอยู่ในระดับต่างๆ สำาหรับสิ่งที่เรา

จะต้องทำา)

แล้วอะไรเล่าที่เป็นอุปสรรคของเรา?

 หลายครั้งเหตุผลมิใช่เรา หรือเพราะเรามีใจ

วอกแวก เอนเอียงไปทางโลก มีความกังวลใจมาก และ

สวดภาวนาไม่ค่อยดี ในโลกของเราและในตัวเราได้รับ 

อิทธิพลจากความชั่วช้า ในโลกและในชีวิตของเราเอง 

ความชั่วที่อยากให้เราหันเหไปจากการสวดภาวนา

ตลอดไปหากเป็นไปได้ ไม่มีใครบอก จะเป็นเรื่องเล่น 

เรามีงานต้องทำาอีกมาก

 ดังนั้น ต่อไปนี้คือ “ข้อแก้ตัวหลักๆ 10 ข้อ 

ที่เราไม่สวดภาวนา ข้าพเจ้าแยกออกเป็น 10 ข้อ 

ข้าพเจ้ามิได้ข้อคิดเหล่าน้ีจากการอ่านหนังสือเทววิทยา 

หนังสือศรัทธาเด่นๆ หรือจิตวิทยาใหม่ๆ แต่ข้าพเจ้า

ค่อยๆ ทำาโดยใช้เวลาสักหน่อย ข้าพเจ้าจะเริ่มต้นจาก

ข้อ 10

10. ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหน

 ดีมาก หากท่านเก่งในการหาข้อแก้ตัว ท่านก็

ไม่ต้องการอะไรอีก ไม่ต้องเริ่มดอก น่าเสียดายที่เร่ืองน้ี

เป็นส่ิงท่ีทำาได้ไม่ยาก ท่านจงวอนขอความช่วยเหลือจาก

พระเจ้า นี่แหละคือคำาตอบ ขอให้เรากล่าวกับพระเจ้า

ว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยให้ลูกสวดภาวนา” ถูกแล้ว 

การวอนขอพระเจ้าทรงช่วยให้ท่านสวดภาวนา เป็นบท

ภาวนาที่ดีเลิศ พระเจ้าทรงรักที่จะช่วย บัดนี้ท่านรู้แล้ว

ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร ดังนั้นควรตัดเหตุผลนี้ออก

จากบรรดาข้ออ้างที่จะไม่สวดภาวนา

9. ข้าพเจ้าไม่รู้จักสวดภาวนาจริงๆ สิ่งที่ข้าพเจ้า

รู้เกี่ยวกับการสวดภาวนาก็คือ สิ่งที่ข้าพเจ้าเรียนรู้

เมื่อยังเป็นเด็กเล็กๆ เช่น บทข้าแต่พระบิดา วันทา

มารีย์ และบทสวดภาวนาเหล่านี้ผิดอย่างไร?

 ท่านจะรู้สึกว่าบท “วันทามารีย์” ง่ายเกิน

ไป บางทีไม่สมกับตัวท่านเองด้วย ข้าพเจ้าสามารถ

พูดได้ว่าไม่มีบทภาวนาบทไหนที่ต่ำาต้อยไปสำาหรับ

ตัวข้าพเจ้าเอง ตัวอย่างเช่น สิ่งที่เรียนรู้เมื่อเป็นเด็กๆ 

เช่น ครับหรือค่ะ ขอบคุณครับหรือค่ะ หนูขอโทษ สาม

ตัวอย่างนี้สามารถนำาไปใช้เป็นบทสวดภาวนาเรียบง่าย

และทุกเวลาตลอดชีวิตของเรา ดังเช่น ขอบพระคุณ

พระเจ้าข้า โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าข้า เอา

มาใช้เป็นบทภาวนาที่เรียบง่าย แต่ใช้ได้ทุกเวลาตลอด

ชีวิตของเรา เช่น “ขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าข้า” 

“โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วย” “ข้าพเจ้าขอกราบขอโทษ

พระองค์” สิ่งที่ดีเลิศสำาหรับบทภาวนาแบบนี้ก็คือ เรา

สามารถเสริมสิ่งที่จำาเป็นในช่วงเวลานั้นๆ ข้าพเจ้าไม่

จำาเป็นต้องให้ตัวอย่าง ในเวลานี้มีสิ่งที่ควรขอบพระคุณ

พระเจ้า สิ่งที่เราต้องการและสำาคัญๆ ที่เราสำานึกว่าเป็น

ความผิด ไม่มีความไม่สบายใจ ไม่มีการสวดภาวนาท่ีส้ัน

หรือเรียบง่ายเกินไป พระเจ้าทรงสดับฟังและรักคำาพูด

เหล่านี้ทุกคำา

8. ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่ามีความตั้งใจที่จะทำาสิ่งที่ดี การ 

ภาวนาวอนขอส่ิงต่างๆ เป็นเร่ืองง่ายหรือเม่ือข้าพเจ้า

หวาดกลัวและเมื่อข้าพเจ้าจนมุม แต่เราไม่ควรสวด

ภาวนาอันสืบเน่ืองมาจากความปรารถนาท่ีจะใกล้ชิด

กับพระเจ้าหรือ?

 ก่อนอื่น ท่านสามารถวอนขอพระเจ้าให้ทรง

ช่วยท่านในทุกเรื่องและทุกแห่ง “ข้าแต่พระเจ้า โปรด

ทรงช่วยข้าพเจ้าให้วอนขอพระองค์ ทรงช่วยข้าพเจ้า

เติบโตในความปรารถนาท่ีจะสวดภาวนาตามพระ

ประสงค์ของพระองค์” การทำาดังนี้นับว่าหากเรารวม

พระประสงค์ของพระเจ้าเข้าไปด้วย เป็นการกระทำาที่

ให้เราวอนขอพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วย

ข้าพเจ้าให้รู้จักพระประสงค์ของพระองค์ดีขึ้น” ท่าน

เห็นไหมว่า มันกำาลังตั้งตัวขึ้นมา เป็นหนทางที่นำาไป

สู่การสวดภาวนามากกว่าหนทางท่ีจะนำาไปสู่ความ

หายนะ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเปิดทางให้อีกทางหนึ่ง 

ท่านสามารถไว้วางใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงส่งพระจิตเจ้า

มาทรงนำาทางไปสู่การสวดภาวนาที่ลึกลงไป แม้มันจะ 

ใช้เวลามากสักหน่อย แต่ก็จะเตือนใจตัวท่านเองว่า 

พระองค์ทรงกระทำาดังนี้ตลอดมา ความไม่เต็มใจของ

เราต่างหากที่ทำาให้ทุกอย่างเชื่องช้าลง แต่เรื่องนี้คือ

ปัญหาของเรา แต่มิใช่ของพระเจ้า

 ข้อสอง มีเรื่องหนึ่งในพระวรสารที่เกี่ยวกับ

สตรีผู้หนึ่งรบกวนพระเยซูเจ้าว่า การที่พระองค์ตัดสิน

นั้นเป็นไปอย่างปราศจากความสงสาร พระเยซูเจ้าทรง

แสดงให้เห็นว่า ความเพียรและอดทนของเธอเป็นชัยชนะ

ของเธอ ไม่ว่าการสวดภาวนาของเราจะขึ้นๆ ลงๆ 

หรือบางครั้งไม่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเลย เราก็สมารถทำา

ต่อไปอย่างไม่ลดลง แล้วก็สวดเรื่องต่อไป เอาทีละข้อ

 สุดท้าย อย่ากังวลใจมากนักว่า เหตุจูงใจของ

ท่านแจ่มแจ้งเพียงใด ให้วันเวลาผ่านพ้นไป พระเจ้าจะ

ทรงจัดการให้ท่านเอง หากท่านต้องการสวดภาวนา

ด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง ใจของท่านจะให้ท่านรู้ตัวว่า

เมื่อไรท่านสวดภาวนาเพราะเห็นแก่ตัวเอง แต่ที่กล่าว

มานี้อาจจะยากเกินกว่าที่ท่านคิด หากเราเห็นแก่ตัว

เท่านั้น เราจะไม่คิดถึงพระเจ้าในการสวดภาวนา ดังนั้น

ท่านจงมุ่งหน้าสวดภาวนาไปเถิด และไว้ใจว่าพระเจ้า

จะทรงสดับฟังส่วนที่ดีที่สุดในการสวดภาวนาของท่าน 

และไว้ใจว่า พระองค์จะไม่รับฟังแต่ส่วนที่ไม่ดี

7. ข้าพเจ้าเป็นใครที่จะมาสรุปว่า พระเจ้าผู้ทรง

เนรมิตสร้างจักรวาล ทรงอยากสดับฟังจากข้าพเจ้า 

โดยเฉพาะเกี่ยวกับรายละเอียดของชีวิตของ

ข้าพเจ้า นี่มันเป็นความเย่อหยิ่งจองหองมิใช่หรือ?

 ที่สุดของความหยิ่งจองหองก็คือ การปฏิเสธ

ที่จะยอมรับว่า เราคือตัวเราเองตามที่พระเจ้าสร้างเรา

ข้ึนมา และภาพพจน์ของตัวเราคือส่ิงท่ีเราคิดว่าเราสร้าง

ขึ้นมาเอง การคิดว่าความยุ่งยากของตัวเราเอง เป็นสิ่ง

ที่พระเจ้าจะทำาอะไรไม่ได้ เราจึงพยายามปิดบังตัวเรา

เองจากความช่วยเหลือของพระเจ้า การแก้ไขที่ดีที่สุด

ในเรื่องนี้ก็คือ การกลับไปยังพระวรสาร ในพระวรสาร 

พระเยซูเจ้าทรงมีปัญหา ผู้ที่เป็นคนที่สังคมรังเกียจ ให้

เขาหันกลับไปพยายามสวด ดังนั้นเราจงมั่นใจได้ว่า

พระองค์จะทรงสดับฟังเรา แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่ว่า 

เราจะรู้สึกว่าไม่เหมาะสมเพียงใด ประตูสู่พระเจ้านั้น

เปิดไว้กว้างมาก จงเดินผ่านไปเถิด ข้าแต่พระเจ้า 

ลูกไม่เหมาะสม โปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียว แล้ว

วิญญาณของลูกก็จะได้รับการบำาบัดรักษา

 

6. พระเจ้าทรงทราบดีว่า อะไรอยู่ในใจของข้าพเจ้า 

พระองค์ไม่จำาเป็นต้องให้ข้าพเจ้ากราบทูลพระองค์

 พระเจ้าทรงรู้ว่ามีอะไรอยู่ในใจของท่าน แต่

ปัญหาก็คือท่านแน่ใจหรือว่าหัวใจของท่านเปี่ยมล้น

ด้วยความดี เสียใจในเรื่องนั้นคงไม่เป็นความจริง และ

ความเป็นตัวของท่านเองก็ตกต่ำาลงไปด้วย แม้จะไม่

ทั้งหมด แต่ก็อยู่ในสภาพที่รวมตัวไป หากเรามองตัว

เราเองอย่างจริงใจและบ่อยครั้ง เรายังมีใจที่โกรธเคือง 

หากเรามองดูตัวเราด้วยความจริงใจ เราจะยังเห็นความ

โกรธ ความอิจฉาริษยา ให้เรายอมรับเถิดว่า เราพบกับ

ความอิจฉาริษยาและความหยิ่งจองหอง ให้เรายอมรับ

เถิดว่า เราจะพบกับความเกลียดชัง ความอิจฉาริษยา 

ความไม่สบายใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เราพบในตัวเราเอง 

เป็นเหตุให้ท่านกราบขอขมาโทษจากพระเจ้า การที่เรา

รู้ว่าพระเจ้าทรงรู้เห็นสิ่งต่างๆ เหล่านี้ในตัวท่าน ท่าน
(อ่านต่อหน้า 4)
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10 ข้อแก้ตัวหลัก  (ต่อจากหน้า 3)

รู้สึกไม่สบายใจ บทภาวนาเป็นทุกข์ถึงบาป นับว่าเป็น

บทภาวนาที่ดีที่สุดของเรา กล่าวคือการวอนขอพระเจ้า

ให้ทรงรักษา “โปรดได้ทรงรักษาจิตใจข้าพเจ้า ข้าแต่

พระเจ้า ลูกมีจิตใจที่เต็มไปด้วยบาป โปรดทรงให้อภัย

ลูก โปรดประทานหัวใจที่สะอาดให้แก่ลูก” บัดนี้ เริ่มจะ

มีส่ิงที่สะอาดในจิตใจของท่านและแน่นอนที่สุดพระเจ้า

ทรงทราบดี

5. ข้าพเจ้าอยู่ในสภาพจิตใจที่ถูกต้องน้อยมาก

 หากท่านใช้ข้อแก้ตัวนี้ ท่านอาจจะได้ไปอ่าน

สิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับ “ลัทธิเชน” เทคนิคต่างๆ หรือ

เรื่องที่เกี่ยวกับหนังสือสมัยใหม่เกี่ยวกับชีวิตจิต ในขณะ

ที่ข้าพเจ้าไม่อาจกล่าวได้ว่า ไม่มีอะไรที่มีคุณค่าในสิ่ง

เหล่านี้ ข้าพเจ้าสามารถกล่าวได้ว่า อย่าเชื่อหนังสือเล่ม

ไหน หรือแม้กระทั่งข้อความจูงใจอะไรที่ช่วยให้ท่านมี

ข้อแก้ตัวท่ีจะไม่สวดภาวนา พยายามต้ังใจให้ถูกต้องแล้ว

ก็เริ่มสวดภาวนา เตือนใจตัวท่านเองว่า การอยู่ในสภาพ

จิตใจที่ดีเหมือนกับส่ิงที่ดีหลายเรื่องย่อมเป็นพระพร

ของพระเจ้า ถ้าท่านพบว่าท่านอยู่ในสภาพจิตดังกล่าว

ก็สวดภาวนาขอบพระคุณพระเจ้า พระองค์ก็คือผู้ท่ีทรง 

ประทานสภาพจิตใจเช่นน้ีแก่ท่าน ถ้าไม่มีก็วอนขอพระเจ้า 

ให้ทรงช่วยท่าน และสำานึกในใจว่าสภาพจิตที่ชัดเจน

เท่านั้นที่รู้ว่า ตัวท่านต้องการพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น

ไป

4. ข้าพเจ้ามีสิ่งรบกวนจิตใจมากมาย ซึ่งเป็นเหตุให้

ข้าพเจ้าต้องห่างไปจากการสวดภาวนา

 ถูกแล้ว เราแต่ละคนคิดเช่นนั้นจริงหรือเปล่า

ว่า ทำาไมท่านจึงมิได้ถูกรบกวนให้หยุดการสวดภาวนา? 

ส่วนมากมักจะเป็นการเลือกทำา สิ่งที่ลึกลงไปในหัวใจ

ของเรา (เราทราบจากคำาสอนของพระศาสนจักรและ 

คำาสอนของพระศาสนจักรว่าเราไม่เหมาะสม) ความ

มั่นคง ความหลงใหล การแสวงหาคำาชมเชยจากผู้อื่น 

ความสนุกสนาน สิ่งเหล่านี้แหละที่ดึงดูดความสนใจ

ของเรา คำาท่ีดีกว่าสำาหรับการฟุ้งซ่านก็คือการถูกหลงลืม 

แล้วข้อแก้ตัวต่างๆ เปลี่ยนไป “ข้าพเจ้าไม่สวดภาวนา

ก็เพราะข้าพเจ้าถูกหลอกลวง” แล้วข้อแก้ตัวนี้ก็เปลี่ยน

ไป “ข้าพเจ้าถูกล่อลวงมากเกินกว่าที่จะสวดภาวนาได้” 

ข้อแก้ตัวทำาให้จบลง แต่การประจญล่อลวงยังคงมีอยู่ต่อไป 

โชคดีท่ีการต่อสู้การประจญล่อลวงท่ีดีท่ีสุดคือสวด

ภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า อีกครั้งหนึ่งที่เรา

สามารถทำาให้สิ่งที่มาขัดขวางเราให้กลายเป็นการสวด

ภาวนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พระเจ้าทรงช่วยให้เราได้เอาชนะ

ความวุ่นวายใจและการประจญล่อลวง แต่มันจะกลับมา

อีก เราจึงต้องกลับมาหาการสวดภาวนาสืบต่อไป 

 

3. “ข้าพเจ้าเชื่อและไปวัด แต่มิใช่หนึ่งในบรรดาผู้

ศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้ามิใช่นักบุญ”

 อย่างน้อยที่คุณเชื่อและไปวัดวันอาทิตย์ ท่าน

คงปรารถนาที่จะไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ แน่นอน

ท่านคงจะปรารถนาเช่นนั้นด้วย ดังนั้นการเป็นนักบุญ

คืออนาคตของท่าน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ท่านจำาเรื่อง 

“สหพันธ์นักบุญได้มิใช่หรือ?” เรื่องนี้มิได้ให้ความคิด

อะไรแก่ท่านหรือ? ผู้ที่เราเรียกนักบุญ มิได้เป็นภาพ

นักบุญท่ีน่าหวาดกลัว มิได้ทนทุกข์ทรมานมากกว่าท่าน 

หรือสนุกน้อยกว่าท่าน พวกท่านก็คือมนุษย์ทั่วไป และ

เราแต่ละคนก็ได้รับเชิญให้เป็นนักบุญ ให้เราพยายาม

ทำาตามพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกสิ่ง และวอนขอ

ความช่วยเหลือจากพระเจ้า แล้วไม่ต้องเป็นเรื่องความ

ศักดิ์สิทธิ์ ที่เกินความสามารถของท่าน

2. ข้าพเจ้าพยายามทำาให้ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำา เป็นการ

สวดภาวนา

 เรื่องนี้นับว่า ตรงกันข้ามกับ “ข้อ 3” เราไป

จากความไม่ศักดิ์สิทธิ์นัก ถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่น่าชมเชย 

จะผ่านวันท่ีเราสวดภาวนาอย่างแท้จริง สู่วันท่ีสวดภาวนา

อย่างแท้จริง ไม่ว่าเราจะทำาอะไรก็ตามอย่างนั้นหรือ? 

หรือเราประกาศว่าทุกสิ่งที่เราทำาเป็นการภาวนา? เรามี

ความคิดที่เห็นแก่ตัว และกระทำาสิ่งที่ไร้ความรัก ที่กล่าว

มานี้มิใช่การสวดภาวนา ถ้าทุกสิ่งเป็นการสวดภาวนาก็

ไม่มีส่ิงใดท่ีเป็นการสวดภาวนา การสวดภาวนาแตกต่าง

ออกไปเป็นการหันไปหาพระเจ้า หากทุกสิ่งที่ท่านทำา

เป็นความต้ังใจจริงที่จะเข้าหาพระเจ้าก็หมายความว่า

ท่านได้เอาชนะข้อแก้ตัวต่างๆ แล้ว

1. ข้าพเจ้าไม่มีเวลา

 เราสามารถหาเวลาที่จะทำาสิ่งที่สำาคัญท่ีสุดได้

เสมอ ดังนี้การที่เราใช้ข้อนี้แก้ตัว เป็นการยอมรับว่า 

การสวดภาวนาไม่สำาคัญเพียงพอ เมื่อเราสำานึกในความ

จริงนี้แล้ว ให้เราเห็นความสำาคัญของการสวดภาวนา ใน

เมื่อสิ่งนี้เป็นการสวดภาวนา ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรา

เห็นถึงความสำาคัญของการสวดภาวนา ให้ท่านลองถาม

ตัวเราดูซิว่า ท่านจะมีเวลาสวดภาวนาครั้งต่อไปไหม? 

ขอให้ท่านพยายามเข้าใจว่า การสวดภาวนาครั้งต่อไปมี

ความสำาคัญ ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เราเป็นห่วงเรื่องเวลา 

ให้เราปล่อยให้พระเจ้าแห่งกาลเวลา เห็นว่าเรามีเวลาเพื่อ

พระองค์ ความจริงก็คือไม่ใช่ว่าท่านไม่ค่อยมีเวลาสวด

ภาวนา แต่ท่านมีเวลาที่จะต้องสวดภาวนาเสมอ!

 ขอสรุปว่า อีก 2-3 ช่ัวโมงจากน้ีไป ใครคนหน่ึง 

ในพวกเรา มีโอกาสท่ีจะสวดภาวนาอีกคร้ังหน่ึงอย่าปล่อย

ให้ผ่านไป เรายังมีความรักของพระเจ้า พระเมตตาและ

การให้อภัยแก่เรา เร่ิมขอบพระคุณพระเจ้า และส่ิงต่อไปน้ี

ท่านก็จะรู้ว่า ............

 วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2015 อัครสังฆ- 

มณฑลท่าแร่-หนองแสง และคุณพ่อวีระเดช ใจเสรี 

อุปสังฆราชและเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดา 

มีคาแอล ท่าแร่ ได้จัดพิธีถวายอาสนวิหารหลังจาก

การบูรณะครั้งใหญ่ และฉลอง 130 ปี แห่งความเชื่อ

ของชุมชนท่าแร่ โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร 

สันติสุขนิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑล เป็นประธาน 

ในพิธี พร้อมด้วยพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม 

เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำาประเทศไทย และ

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย และยังเป็น

ครั้งแรกที่พระสมณทูตมาเยือนที่อัครสังฆมณฑล 

ท่าแร่-หนองแสงอีกด้วย

 สำาหรับประวัติอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล

ท่าแร่ มีดังนี้ ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1884 หลัง

สมโภชนักบุญทั้งหลาย คุณพ่อซาเวียร์ เกโก และครู

ทัน ได้ตัดสินใจย้ายกลุ่มคริสตชนจากสกลนคร โดยจัด

ทำาแพใหญ่ทำาด้วยเรือเล็กและไม้ไผ่ผูกติดกันบรรทุก

ทั้งคนและสัมภาระลงแพ ใช้ผ้าห่มและผืนผ้าขึงแทนใบ

ให้ลมพัดไปในทิศทางที่พระเจ้าทรงประสงค์ ที่สุดพวก

ถวายอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ฉลอง 130 ปี แห่งความเชื่อของชุมชนท่าแร่

เขาสามารถข้ามไปยังอีกฟากหนึ่งของหนองหารและต้ัง

หลักแหล่งคือท่าแร่ในปัจจุบัน

 คริสตชนกลุ่มแรกที่ย้ายมามี 20 ครอบครัว 

ประมาณ 150 คน  เนื่องจากคริสตชนเหล่านั้นได้

ร้องขอความช่วยเหลือจากอัครเทวดามีคาแอลเป็นประจำา 

เม่ือสร้างวัดหลังแรกท่ีมีลักษณะเป็นโรงเรือนชั่วคราว

แล้วเสร็จจึงต้ังช่ือว่า “วัดมหาพรหมมีคาแอล หนองหาร” 

 คุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ ชาวฝรั่งเศส  

เจ้าอาวาสองค์แรก  คุณพ่อได้สร้างวัด ถือว่าเป็นหลังที่ 

2 คุณพ่อได้เอาใจใส่ชาวท่าแร่ให้ม่ันคงในความเช่ือคาทอลิก

อย่างแท้จริง ได้ตั้งโรงเรียนมหาพรหมมีคาแอล ตั้ง

อารามภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ ได้จัดวางผังหมู่บ้าน

และการตั้งบ้านเรือนตามหลักวิชาการสมัยใหม่ 

 วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965 หรือ 50 ปีก่อน 

มิสซังท่าแร่-หนองแสงได้รับการสถาปนาพระฐานา 

นุกรมเป็นอัครสังฆมณฑลและพระสังฆราชมีคาแอล

เกี้ยน เสมอพิทักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช

พระคุณเจ้าสร้างอาสนวิหารใหม่แทนวัดเก่าที่ชำารุด 

ทรุดโทรมและคับแคบตามกาลเวลา ให้มีลักษณะเป็นรูป

หัวเรือเพื่อจะได้นำาอัครสังฆมณฑลฝ่าคลื่นลมไปสู่ความ

สำาเร็จและเจริญรุ่งเรือง เสกและฉลองอย่างยิ่งใหญ่เมื่อ

วันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1971 

 ต่อมา อาสนวิหารได้รับการบูรณะมาเป็นระยะ 

เช่นต่อเติมส่วนหัวเรือให้สูงและสวยงามยิ่งขึ้น ขยาย

ระเบียงด้านหน้า ที่สุด เพราะสภาพที่ทรุดโทรมตามกาล 

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ จึงได้อนุมัติ

ให้บูรณะใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เหมาะสมถวายเกียรติแด่

(อ่านต่อหน้า 7)
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ตอนที่ 67

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 14)

27 เมษายน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l สังฆานุกร 19 องค์ได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์โดย 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในมหาวิหารนักบุญเปโตร 

เป็นธรรมเนียมแต่โบราณมากว่า 20 ปีแล้วที่จัดวันนี้ 

ให้เป็นวันกระแสเรียก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

กระตุ้นเตือนพระสงฆ์ใหม่ให้ใช้เวลาเตรียมบทเทศน์ 

ของพวกเขา ตรัสในบทเทศน์ว่า “บทเทศน์ของพวกลูก

จะต้องไม่น่าเบ่ือ บทเทศน์ของลูกจะต้องไปถึงจิตใจสัตบุรุษ 

เพราะว่ามันออกมาจากใจของลูก อะไรที่ลูกบอกกล่าว

กับสัตบุรุษในวัดก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากหัวใจของพวก

ฮูนิเปโร เซอร์ร่า 
“ผู้ประกาศพระวรสารแห่งแคลิฟอร์เนีย” 

ผู้ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

จะสถาปนาเป็นนักบุญ
21 เมษายน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ขณะที่เสด็จกลับจากประเทศศรีลังกา ในเดือน

มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

ประกาศว่าพระองค์ทรงมีแผนจะสถาปนาภราดาฮูนิ 

เปโร เซอร์ร่า เป็นนักบุญในการเดินทางเสด็จเยือน

ประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะมาถึง นักบวชฟรังซิสกัน

ชาวสเปนประกาศพระวรสารแก่ชนพื้นเมืองในแถบ

แคลิฟอร์เนียช่วงศตวรรษที่ 18

 กูซมาน คาร์ริไควรี่ เลขานุการของสมณสภา

เพื่อประเทศลาตินอเมริกา เล่าว่า “มีประจักษ์พยาน

มากมายเกี่ยวกับการปกป้องสตรีพื้นเมืองที่ถูกข่มขืน

โดยทหารหรือชาวสเปนที่เข้ามาตั้งรกราก ภราดาฮูน ิ

เปโร เป็นบิดาปกป้องผู้ยิ่งใหญ่ต่อชนพื้นเมือง ท่าน

ปกป้องศักด์ิศรีของชนพ้ืนเมืองเสมอเพราะเหตุนี้จึง

มักมีความขัดแย้งกับผู้นำากองทัพในเขตพื้นที่นั้นอยู่

บ่อยๆ”

l สำานักวาติกันได้ประกาศว่าการสถาปนาเป็นนักบุญจะ

มีขึ้นของเย็นวันที่ 23 กันยายน ในกรุงวอชิงตัน สมเด็จ

พระสันตะปาปาตรัสกับพระสงฆ์ใหม่ : 
จงแน่ใจว่าบทเทศน์ของท่านจะไม่ทำาให้ผู้ฟังเบื่อหน่าย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงบวชพระสงฆ์ 19 องค์ ในวันอาทิตย์

นายชุมพาบาลที่ดี

ลูก”

l เหนือกว่าคำาพูด ตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือการลงมือ

กระทำากิจการ คำาพูดอาจว่างเปล่าและบางทีเป็นสาเหตุ

ความเจ็บปวด พระองค์จึงทรงเรียกร้องให้พระสงฆ์ใหม่

มีความเมตตาเมื่อทำาหน้าที่โปรดศีลอภัยบาป ตรัสว่า 

“เม่ือถึงเวลาท่ีพวกเขามาสารภาพบาป ลูกอยู่ท่ีน่ันเพ่ืออภัย 

ไม่ใช่ผู้ประณาม จงเลียนแบบพระสวามีเจ้า ผู้ไม่ทรง

เหน็ดเหนื่อยที่จะให้อภัย”

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเสริมคำาแนะนำาแก่

พระสงฆ์ใหม่ โดยทรงให้คำาเตือนเฉพาะอย่างยิ่งจงระวัง

ที่จะตกในการประจญเรื่องชอบโอ้อวดแสดงออก ตรัส

ว่า “จงดำาเนินพันธกิจชีวิตสงฆ์ของพระคริสตเจ้าด้วย

ใจยินดีและด้วยความรัก จงแน่ใจว่าที่ทำานั้นเพื่อเป็นที่ 

พอพระทัยต่อพระเจ้าไม่ใช่เพ่ือตนเอง เป็นเร่ืองน่าเกลียด

เมื่อพระสงฆ์ดำาเนินชีวิตเพียงเพื่อตนเองจะได้รับคำา

ชมเชยและเพื่อโอ้อวดเท่านั้น”

l พระองค์ยังทรงเตือนพวกเขาว่าอย่าทำาพิธีมิสซาแบบ

เร่งรีบ เพราะพิธีมิสซาไม่ใช่พิธีกรรมแบบเสแสร้งจอมปลอม

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีแผนจะเสด็จเป็นประธาน

ในพิธีด้วยพระองค์เอง จากกรุงโรมเลขานุการสมณสภา 

เพ่ือประเทศลาตินอเมริกากล่าวว่าภราดาฮูนิเปโร เซอร์ร่า 

เป็นตัวแทนบางส่วนของประวัติศาสตร์ประเทศอเมริกา 

มิสชันนารีคาทอลิกเป็นพวกท่ีเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง

ผู้ตั้งรกรากยุคแรกๆในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเล่าบางตอนว่า “การระลึกถึง 

ชาวสเปนผู้อพยพมาพวกแรกๆและประวัติศาสตร์

ชาวคาทอลิกจะให้ภาพรวมท่ีครบถ้วนต่อการกำาเนิด

ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังช่วยเราให้เอาชนะกำาแพงขวาง

กั้นระหว่างเชื้อชาติแองโกล-แซกซอนจากชนพื้นเมือง

ชาวสเปน ระหว่างโปรเตสแตนท์และคาทอลิก และ

ประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศลาตินอเมริกา”

l อย่างไรก็ตาม การสถาปนานักบุญครั้งนี้ก็ยังมีการ

ถกเถียงโดยทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ความจริงก็ 

บุญราศีฮูนิเปโร เซอร์ร่า

กูซมาน

คาร์ริไควรี่

เลขานุการ

ของสมณสภา

เพื่อประเทศ

ลาตินอเมริกา
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บทอธิษฐานภาวนา

ผู้นำ�ที่ดีคือผู้รับใช้

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ผู้ใดเป็นใหญ่ จะต้องเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น” (มัทธิว 23:11)

 ภาพหนึ่งที่เรามักจะเห็นในประเทศที่ยากจนก็คือ ภาพของเด็กเล็กๆ 

นั่งทุบหินกับพ่อแม่ เพื่อช่วยพ่อแม่หาเลี้ยงครอบครัวให้มีเงินเลี้ยงครอบครัว

ไปแต่ละวัน เร่ิมแรกพ่อแม่สอนให้ลูกทำา เม่ือเขาทำาได้แล้วก็ปล่อยให้เขาทำาเอง 

แล้วพ่อแม่ก็ไปทำาท่ีจุดอ่ืน การทุบหินก้อนใหญ่ให้เป็นก้อนหินเล็ก เป็นวิธีเดียว 

ที่เด็กจะมีอาหารรับประทานในแต่ละวัน

 พระเยซูเจ้าทรงสอนเรื่องการเป็นผู้นำาว่า ผู้นำาเป็นเสมือนต้นไม้แต่

อย่าลืมราก พระเยซูเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางเรา โดยทรงเป็นผู้รับใช้ พระองค์ทรง

เห็นความต้องการและทรงตอบสนอง พระองค์ทรงเตือนผู้ที่ฟังว่า อย่าให้แบบ

ผู้มีอำานาจ ให้ประพฤติตนด้วยความจริงใจ มิใช่หน้าไหว้หลังหลอก 

 เด็กๆ ที่ทุบก้อนหินรับใช้ครอบครัวของเขา อาศัยพวกเขาครอบครัว

จึงมีอาหารรับประทาน เราสามารถช่วยเด็กๆ เหล่านี้ ด้วยการหาวิธีแก้สภาพ

ที่อยุติธรรม เราสามารถขจัดสภาพชีวิตแบบนี้ได้ นี่คือการรับใช้ นี่คือการเป็น

ผู้นำา

 ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดทรงเปิดตาของลูกให้มองเห็นความต้องการ

ของผู้อื่น โปรดให้ลูกได้เห็นว่ามีอะไรที่จะต้องทำาให้ผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ได้

ช่วยตัวเองได้ โปรดทรงสอนให้ลูกมีหัวใจที่กระหายหาความอยุติธรรม ด้วย

การทำางานเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสถานภาพที่ไร้ความยุติธรรม ทั้งนี้ ขอ

พึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

มองให้ถึงแก่น

ช่วงนี้มีผู้นำาประเทศเข้าร่วมประชุมระดับต่างๆ
ทั้งระดับเอเชียซัมมิท สุดยอดเอเชีย-แอฟริกา 
ระดับนานาชาติ
ถือเป็นงานบริหารประเทศชาติอีกอย่างหนึ่ง
ทุกวันนี้จะอยู่ลำาพังประเทศเดียวคงไม่ได้แล้ว
ถึงในชาติจะมีพร้อมทุกอย่างก็ไปไม่รอด
ผลพวงโลกาภิวัตน์ทำาให้โลกกลายเป็นหมู่บ้านเดียวกัน
ทำาอะไรมีอะไรเกิดอะไร...กระทบถึงกันหมด
ทะเลาะกันเองภายในประเทศไม่ใช่เรื่องคุณ
แต่เป็นเรื่องของเรา...ต้องเกี่ยวข้องด้วยไม่มากก็น้อย
แค่จะเปลี่ยนการบริหารแค่ปฏิรูประบบการเมือง
ก็ยังต้องคำานึงความรู้สึกของชาติอื่น
หลายครั้งต้องอึดอัด
บริบทของเราธรรมเนียมของเราเรื่องของเราแท้ๆ
แบบไทยๆ...คิดแบบไทย ทำาแบบไทย ผิดแบบไทย
ซึ่งแต่ละอย่างล้วนแตกต่าง
ยังต้องคล้อยตามความคิดเห็นข้อเรียกร้องจากชาติอื่น
ทั้งๆ ที่คนได้รับผลดีผลเสียคือคนในชาติ
คำาก็ประชาธิปไตย สองคำาก็ประชาธิปไตย
และต้องเป็นประชาธิปไตยแบบเขา...ไม่ใช่แบบเรา
เขาถือว่าเป็นต้นแบบเป็นมาตรฐานเดียว
เขาทำาอย่างไรต้องทำาอย่างนั้น
จึงถือว่าเป็นประชาธิปไตยแท้
ลอกเขามาลองผิดลองถูกมาโดยตลอด
เหมือนเด็กพยายามใส่แท่งสี่เหลี่ยมเข้าไปในช่องกลม
กว่าจะรู้ว่าที่เขาเรียกร้องให้เป็นประชาธิปไตยนั้น
หาใช่เพื่อความดีของประเทศชาติบ้านเมืองเราไม่
แต่เพื่อง่ายต่อการควบคุมให้เราเข้าทางเขา
สามารถสั่งเราซ้ายหันขวาหันได้
เป็นวิธีรักษาผลประโยชน์ของเขาว่างั้นเถอะ
พอไม่ยอมทำาตามนั้น
ก็ทั้งตักเตือนทั้งข่มขู่
ตัดเงินช่วยเหลือ
จัดเข้าอยู่ในรายชื่อประเทศต้องคว่ำาบาตร
กระทั่งยอมตามจนได้
แล้วเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าขนาดของเขาทั้งที่ตัวเราเล็กให้อึดอัด
แล้วเราก็ต้องใส่รองเท้าคนละเบอร์กับเท้าให้เดินกะเผลก
แล้วเราต้องทนกินอาหารรสชาติจืดชืดทั้งที่มีเครื่องแกงของเราเอง
เจ็ดสิบกว่าปีกว่าจะรู้ตัว
ต้องเข้าถึงแก่นแห่งประชาธิปไตย
แล้วสร้างประชาธิปไตย “ของเรา” เสียที...

เห็นภาพสุดท้ายของการประชุมผู้นำาแล้วอดขำาไม่ได้
มีการยืนเป็นแถวเรียงหน้ากระดาน
ไขว้มือหน้าท้องยื่นไปจับคนข้างซ้ายคนข้างขวา
ต้องลำาบากไม่น้อยเพราะขนาดตัวไม่เท่ากัน
สูงชะลูดเตี้ยม่อต้อผอมกะหร่องอ้วนพุงพลุ้ย
หน้าตาทำาเป็นยิ้มแย้มให้ดูดี
เหมือนจะยืนยันว่าจะยืนหยัดร่วมกันหนักแน่น
การประชุมประสบความสำาเร็จเกินคาด
ประกันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไม่ต้องสงสัย
หารู้ไม่ว่ามือสองข้างที่กอดพุงตนเอง
ก่อนจะส่งต่อไปจับมือคนข้างๆ ตามที่เห็นในรูป
ตอกย้ำาเป็นนัยหรือเปล่าว่าผลประโยชน์ของฉันอันดับแรก
แล้วนั้นจึงเป็นผลประโยชน์คุณและคุณ...
ผลที่ตามต่อจากการประชุมแต่ละครั้งนั่นแหละ...คือคำาตอบ  
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พระเจ้า ใช้เวลา 3 ปี จนสำาเร็จสมบูรณ์ดังที่เราเห็นในวัน

นี้

 งบประมาณในการบูรณะอาสนวิหารประมาณ 

18 ล้านบาท และปรับปรุงก่อสร้างภายนอกอีกประมาณ 

2 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 20 ล้านบาท ในจำานวนนี้ ได้รับ

การสนับสนุนจากสันตะสำานัก กรุงโรม จำานวน 25,000 

เหรียญ คือ 827,000 บาท

 ขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาที่ให้การสนับสนุน ขอบคุณพระสมณทูตพอล ชาง 

อิน-นัม ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมและร่วมความชื่นชมยินดีกับ

พวกเรา ขอบคุณพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  

คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ อุปสังฆราช สังฆมณฑล

อุบลราชธานี คุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราช 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม 

อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งได้มอบชุด

ถ้วยกาลิกส์และเงินอีกจำานวน 1 ล้านบาท ในนามของ

พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ขอบคุณบรรดา

พระสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษทั้งใกล้และไกล คณะ

ทัวร์ ที่มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเรา ขอบคุณลูกวัด

ท่าแร่ สภาอภิบาลวัด เทศบาล อาหารทุกโรงทาน ดนตรี

ไทยเดิม อารามรักกางเขนแห่งท่าแร่ และทุกท่านที่มีส่วน 

ในการเตรียมงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพฉลองวันนี้

 ขอบคุณลูกวัดท่าแร่ทุกคน ท่ีทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจ

เป็นหน่ึงเดียวช่วยกันบริจาค ขอขอบคุณคณะภคินีอาราม

รักกางเขนแห่งท่าแร่ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คณะ

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ นายแพทย์

ประสิทธิ์ และคุณลัดดา จันทราทิพย์  และบรรดา

สัตบุรุษผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่สนับสนุนร่วมบริจาค 

จนทำาให้โครงการนี้ดำาเนินไปได้เรื่อยๆ 

 ขอขอบคุณนายช่างประวิทย์ เจริญพงศ์ ผู้

ออกแบบขยายด้านข้างของอาสนวิหาร นายช่างสุนทร 

ตระกูลมา นายช่างสมเกียรติ งอยกุดจิก ผู้ควบคุม

การก่อสร้าง นายช่างพิเชษฐ์ สุขสง่าเจริญ และนาย

ช่างพรชัย ผู้ช่วยออกแบบและตกแต่งงานไม้ภายใน 

นายช่างปรีชา ทุพแหม่ง นายช่างรณรงค์ โกสุมภ์ ที่

ช่วยให้คำาแนะนำาปรึกษาและประสานงาน และขอบคุณ

บรรดาคนงานทั้งหลายซึ่งเป็นคนท่าแร่เกือบทั้งหมด 

จึงถือได้ว่าการบูรณะอาสนวิหารแห่งนี้เป็นฝีมือผลงาน

ของลูกหลานชาวท่าแร่โดยแท้จริง

 ถ่ายภาพ : คุณนิพัทธ์  สิริพรรณยศ บราเดอร์

โยธิน มหาโยธี คุณพิเชษฐ ศรีเกษม กองบรรณาธิการ

อุดมสาร 

ถวายอาสนวิหาร (ต่อจากหน้า 4)

 สังฆานุกรนิโคลัส มนัสชัย ประทุมปี เกิด 

วันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1984 บิดาชื่อเปาโล ปรีชา 

ประทุมปี มารดาชื่อเทเรซา สุบรรณ์ ประทุมปี มี 

พี่น้องในครอบครัว 9 คน (เป็นบุตรคนที่ 5)

ประวัติการศึกษาอบรม

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 

โนนแก้ว

 ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราช- 

ธานี

 ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณทิต สาขา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทววิทยาจริยธรรม คณะ

ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

ชีวิตกระแสเรียก

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อยอแซฟ สมชัย  

พงศ์ศิริพัฒน์

โคราชบวชพระสงฆ์ใหม่ (ต่อจากหน้า 2)
 บ้านเณรเล็ก บ้านเณรคริสตประจักษ์ อุบล- 

ราชธานี (ค.ศ. 1997-2003)

 บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นคร- 

ราชสีมา (ค.ศ. 2004)

 บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม 

(ค.ศ. 2005)

 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 13 

สิงหาคม 2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ

 รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 11 

สิงหาคม 2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  

จรัสศรี

 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 20 กรกฎาคม 

2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุข- 

นิรันดร์

 คติพจน์ : “ขนมปังห้าก้อน กับปลาสองตัว” 

(มก 6:38)

บ้านน้อยสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง 

วันที่ 24-25 เมษายน 2015 

 งานชุมนุมผู้สูงอายุประจำาปีดังกล่าว มีผู้สูงอายุ

จากสังฆมณฑลต่างๆ ทั้ง 10 สังฆมณฑล มาร่วม

งานจำานวน 1,400 คน โดยการจัดงานในปีนี้เน้น

ในหัวข้อ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทย สู่

ประชาคมอาเซียน”  กิจกรรมสำาคัญในงานประกอบ 

ด้วย
 1. พิธีบายสีสู่ขวัญ ขอพรจากผู้สูงอายุ ในเย็น 
วันที่ 24 เมษายน 2015 และตามด้วยการแสดง 
พื้นบ้านของสังฆมณฑลอุดรธานี
 2. พิธีบูชาขอบพระคุณ ขอพระพรสำาหรับสมาชิก
เครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกทั่วประเทศ
 3. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติจาก
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และใบพร
พระสันตะปาปาแก่ผู้สูงอายุตัวอย่างและลูกกตัญญู 
จากทั่วประเทศ จำานวน 32 ท่าน
 4. การแสดงของผู้สูงอายุจากทุกสังฆมณฑล 
โดยเน้นเรื่องการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของ
ไทย
 5. ออกหน่วยแพทย์-พยาบาลให้บริการตรวจ
สุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน และสัตบุรุษในพื้นที่ 
ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2015 โดยเวชบุคคล 
คาทอลิกจากสังฆมณฑลนครราชสีมา อัครสังฆมณ- 

ชุมนุมผู้สูงอายุ (ต่อจากหน้า 2) ฑลท่าแร่-หนองแสง เวชบุคคลส่วนกลาง และ 
Camillian Task Force
 งานดังกล่าวนี้ ได้รับเกียรติจากพระสังฆราช 
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดร 
ธานี  พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธาน 
กรรมาธิการฝ่ายสังคม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล  มาร่วมเป็นประธานใน 
กิจกรรมต่างๆ ร่วมด้วยบรรดาพระสงฆ์ นักบวช 
ข้าราชการในพื้นที่ก่อนจบงานชุมนุมประจำาปี ได้มี
พิธีมอบธงให้กับทางคณะกรรมการเครือข่ายผู้สูงอายุ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน
ในครั้งต่อไป
 งานชุมนุมผู้สูงอายุประจำาปีในครั้งนี้ จัดได้อย่าง
สวยงาม สมเกียรติผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นภูมิปัญญา
ของสังคม ต้องขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จ
ในครั้งนี้ คือคุณพ่อเปรม คุณโดน จิตตาภิบาล
ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี คุณพ่อ 
วิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการ 
ผู้สูงอายุระดับชาติ  คุณพ่อพรภิรมย์ บุญทรัพย์ 
เจ้าอาวาส คณะครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนพระมหาไถ่
ศึกษา (บ้านน้อยสามเหลี่ยม) คณะกรรมการสภา 
อภิบาลวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหล่ียม 
รวมไปถึงสมาชิกผู้สูงอายุท่ีได้เข้าร่วมโครงการออม
เงินวันละบาท เป็นเวลา 6 เดือน นำาเงินมาช่วยเป็น
งบประมาณในการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุประจำาปี



ปีที่ 39 ฉบับที่ 22 ประจำ�วันที่ 24-30 พฤษภ�คม 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 8

คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)

เจมส์  ดูฮาร์ต  ประกอบด้วย 4  จังหวัด

 4. สังฆมณฑลนครราชสีมา  ประกาศตั้งมิสซัง 

นครราชสีมา  วันที่ 21 เมษายน  1965  ฯพณฯ      อแลง 

วังกาแวร์  เป็นประมุข  ประกอบด้วย  3  จังหวัด

 จาก   วิกตอร์  ลาร์เก, ประวัติพระศาสนจักร

คาทอลิก ในประเทศไทย

 สำานักพิมพ์แม่พระยุคใหม่, มิถุนายน 1996/ 

2539, 332 หน้า.

 บทความน้ีผมได้แรงบันดาลใจจากคุณพ่อ 

ธีรพล กอบวิทยากุล  ที่เป็นวิทยากรแก่สมาชิกสมัชชา

ใหญ่  ไปแสวงบุญที่วัดนักบุญยอแซฟ  อยุธยา  เมื่อ 

วันที่ 23 เมษายน 2015  ว่าการแบ่งมิสซังหมายถึง

ความก้าวหน้าของงานธรรมทูต

เรื่อง Peace and Reconciliation in Asia Today 

ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2015 ที่ศูนย์อภิบาล

คามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ  การประชุมครั้งนี้ มี

ตัวแทน ยส. เข้าร่วมทั้งสิ้น 42 คน จากญี่ปุ่น ฮ่องกง 

มาเก๊า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย 

เมียนมาร์ บังคลาเทศ อินเดีย เนปาล ศรีลังกาและ

ปากีสถาน มาแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นกันถึง 

สถานการณ์ท่ีคุกคามสันติภาพและท้าทายต่อการคืนดี

กัน รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการทำางานเพื่อธำารง

สันติภาพ  โอกาสนี้ พระคาร์ดินัล Peter K.A. Turkson 

ประธานสมณสภาว่าด้วยความยุติธรรมและสันติ ได้ให้

เกียรติมาบรรยายในหัวข้อสันติและการคืนดีกันในมิติ

และคำาสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรและการทำางาน

ของพระศาสนจักรท้องถ่ินในประเทศต่างๆ ต่อการฟ้ืนฟู

สันติภาพด้วย 

 การประชุมคร้ังน้ี เป็นท้ังการทบทวนประวัติศาสตร์

ของพระศาสนจักรท่ีตระหนักถึงความสำาคัญของพันธกิจ 

ส่งเสริมสันติภาพและความยุติธรรม ที่สมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงประกาศไว้ในพระสมณสาส์น 

การพัฒนาประชาชาติ ปี 1967  ขณะเดียวกัน ผู้ร่วม 

ประชุม ได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงความเป็นจริงของสถานการณ์

ปัจจุบันในแต่ละภูมิภาค ภูมิภาคเอเชียใต้ ยังคงเผชิญ

ปัญหาความความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา และการ

แข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์  ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เผชิญปัญหาการแทรกแซงและควบคุมโดยอำานาจทหาร  

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกครอบงำาและถูกแย่ง

ชิงทรัพยากรจากบรรษัทข้ามชาติ ปัญหาแรงงานข้ามชาติ 

และการค้ามนุษย์ เสรีภาพในการนับถือศาสนาถูกควบคุม

ภายใต้รัฐชาตินิยม และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศ   

 ที่สุด ที่ประชุมได้ร่วมกันแสวงหาแนวทางการ

ทำางานเป็นเครือข่าย โดยอาศัยคำาสอนด้านสังคมของ

พระศาสนจักรคาทอลิกเป็นหัวใจและหลักเกณฑ์ในการ

ทำางาน และเสนอให้สำานักงานเพื่อการพัฒนามนุษย์ มี

บทบาทในการประสานงานเพื่อให้เกิดเวทีการพบปะ

แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ที่ทำางานด้านสังคม  และอธิบาย

คำาสอนด้านสังคมแบบง่ายๆ เพื่อทุกคนสามารถเข้าถึง

และเข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่  พร้อมกันนี้ ได้

สำานักงาน (ต่อจากหน้า 2)

มีข้อเสนอเร่งด่วนต่อการสืบทอดบุคลากรท่ีทำางานด้าน

ความยุติธรรมและสันติของพระศาสนจักรในเอเชีย ทั้ง

ในส่วนของพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส  

โดยเฉพาะจากการประชุมครั้งนี้  มีฆราวาสรุ่นใหม่จาก

ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์  กัมพูชา ปากีสถาน และ

ศรีลังกา  ที่ก้าวเข้ามาทำางานส่งเสริมความยุติธรรมและ 

สันติ ในนามของพระศาสนจักร  ซ่ึงตัวแทนจากท่ีประชุม

ครั้งนี้ ได้ร่วมตัวกันเป็นคณะทำางานเพื่อวางแผนจัด

และนักบุญวินเชนซา เจโรซาร์ หรือท่ีเรียกกันว่าซิสเตอร์

มารีอาบัมบีนา โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 

อาภรณ์รัตน์  เป็นประธาน พร้อมกับบรรดาพระสงฆ์ 

นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษจำานวนมาก โอกาสนี้พระ

สังฆราชปีเตอร์ หลุยส์  จะคือ  จากสังฆมณฑลเกตุง 

ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเคยอยู่ในการดูแลของซิสเตอร์ 

สมัยที่ซิสเตอร์ทำางานที่ประเทศเมียนมาร์ ก็ได้มา

ร่วมในพิธีด้วยพร้อมกับพ่ีน้องคริสตชนชาวเมียนมาร์

เป็นกลุ่มใหญ่

 ตอนหนึ่งของบทเทศน์พระสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ให้ข้อคิดว่า “การที่พวกเรา

ได้มาร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่ออุทิศแด่ซิสเตอร์

เทเรซาครั้งนี้ สอนเราว่า ชีวิตของเราไม่จบลงเพียงบน

โลกนี้เท่านั้น แต่เป้าหมายของเราก็คือการกลับไปอยู่กับ

พระบิดาเจ้าในสวรรค์ และจากตัวอย่างของซิสเตอร์เทเรซา 

ได้สอนเราว่า ซิสเตอร์มีความเช่ือในความรักของพระเจ้า 

ท่านจึงอุทิศตนเป็นมิสชันนารี ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

มากมาย ซึ่งความตายนี้สำาหรับคนที่ไม่มีความเชื่อนั้น

ดูเหมือนเป็นการสูญเสีย แต่สำาหรับคนที่มีความเชื่อนั้น 

พิธีปลงศพ (ต่อจากหน้า 2) การตายเป็นการเริ่มชีวิตนิรันดรใหม่ในพระเจ้า และชีวิต

ของเราแต่ละคนจะยืนยาวหรืออายุสั้นนั้นไม่สำาคัญ แต่

ที่สำาคัญคือความเชื่อในความรักของพระเจ้า และเตรียม

ตัวพร้อมเสมอที่จะกลับไปอยู่กับพระบิดาเจ้าในสวรรค์”

 ส่วนพระสังฆราชปีเตอร์ หลุยส์ จะคือ  ซึ่ง

เป็นชาวลาหู่และเคยอยู่ในหอพักอุปการะของซิสเตอร์ 

เทเรซา ท่ีประเทศเมียนมาร์ ได้กล่าวแสดงความไว้อาลัย

แด่ซิสเตอร์ว่า “ก่อนอื่นต้องขอบคุณพระสังฆราชสังฆ- 

มณฑลเชียงใหม่ซึ่งขณะนั้น เป็นสมัยที่พระสังฆราช 

ลูเซียน ลาก๊อสต์ เป็นประมุข ได้ตอบรับให้ซิสเตอร์

คณะบัมบีนาเข้ามาทำางานในสังฆมณฑลเลียงหใม่ ด้วย

การที่ซิสเตอร์ต้องออกจากประเทศเมียนมาร์ด้วย

เหตุผลทางการเมืองการปกครองในขณะนั้น ขอเป็น

กำาลังใจให้กับสมาชิกคณะที่ต้องสูญเสียบุคลากรสำาคัญ

อีกคนหนึ่ง และประทับใจในการอุทิศตนของซิสเตอร์

ในการรับใช้เพ่ือนมนุษย์โดยเฉพาะเด็กยากจนเป็น

พิเศษ เพราะซิสเตอร์มีจิตตารมณ์แห่งความรักและรับใช้ 

นั่นเอง ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับเราในการอุทิศตนรับใช้

เพ่ือคนอ่ืน และขอให้ซิสเตอร์ได้รับความสุขและพักผ่อน

กับพระองค์ในสวรรค์นิรันดร”

 ปัจจุบันซิสเตอร์คณะบัมบีนา ทำางานท่ีวัดนักบุญ 

กิจกรรมพัฒนาและสืบทอดบุคลากรในงานส่งเสริม

ความยุติธรรมและสันติ เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงการทบทวน

และก้าวไปข้างหน้าของพระศาสนจักรเอเชีย ในโอกาส 

ครบ 50 ปี ของพระสมณสาส์นการพัฒนาประชาชาติ 

ในอีกสองปีข้างหน้า 

อัจฉรา สมแสงสรวง

แผนกยุติธรรมและสันติ

 

เทเรซา เวียงป่าเป้า ร่วมงานกับ

คณะคามิลเลียน ที่วัดนักบุญ 

คามิลโล แม่จัน และเมื่อปลายปี 

ค.ศ. 2014        ได้ส่งสมาชิกคณะ 

ไปเปิดงานที่วัดนักบุญฟรังซิส

เซเวียร์ แม่ฮ่องสอน โดยมีจุด

ประสงค์เพื่อทำางานช่วยเหลือ

และร่วมอภิบาลพี่น้องคริสตชน

ชาวเมียนมาร์ที่อพยพเข้ามาอยู่

ในตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

และมีสมาชิกที่เป็นคนไทย 12 

คน ส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะ- 

ญอ และเป็นชาวลาหู่ 1 คน

 โดยคุณพ่อณรงค์ชั ย 

หมั่นศึกษา
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“พระเจ้าประทานพระหรรษทาน

ทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม

เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ” 

(2 โครินธ์ 9:8)
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การแบ่งมิสซังไทย
 ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย  เริ่ม

เมื่อ ค.ศ. 1567 มิสชันนารีโปรตุเกส  คณะโดมินิกัน  2  

องค์ มาเมืองไทย  จนวันที่  4  กรกฎาคม  ค.ศ. 1669  

กรุงโรมตั้ง  เทียบสังฆมณฑลสยาม (Apostolic  

Vicariate of Siam)    และในปี ค.ศ. 1841  กรุงโรม

ได้แบ่งมิสซังสยาม เป็น

l มิสซังสยามตะวันออก  ซึ่งรวมราชอาณาจักรไทยกับ

ลาว

l มิสซังสยามตะวันตกได้แก่ประเทศมลายู เกาะสุมาตรา

และภาคใต้ของพม่า  ท่านปัลเลอกัวซ์ เป็นประมุขมิสซัง 

ไทยตะวันออก  และท่านกูร์เวอซี  เป็นประมุขมิสซัง

ไทยตะวันตก  

 3  มิถุนายน  1899  มีการตั้งมิสซังใหม่แยก

จากมิสซังไทย  ชื่อ มิสซังลาว  อยู่ในความปกครองของ

สงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศกรุงปารีส คือพระคุณเจ้า 

มารี ยอแซฟ  กืออาส  

 แบ่งมิสซัง – ขยายงานธรรมทูต  ในสมัย

ท่านเรอเน  แปร์รอส  ได้พัฒนามิสซังกรุงเทพฯ  ให้

เจริญเติบโต  จนกระทั่งขยายออกไปเป็น  มิสซังราชบุรี 

(ค.ศ. 1930) และมิสซังจันทบุรี (ค.ศ.1944)

 ข่าวน่าช่ืนชมยินดี   สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล 

ที่ 6  โปรดให้สถาปนาพระฐานานุกรมในประเทศไทย  

ตั้งแต่วันที่ 18  ธันวาคม  1965  โดยแบ่งเขตการ

ปกครองฝ่ายพระศาสนจักรออกเป็น  2 ภาค  

 ภาคแรก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีสังฆมณฑล

ในสังกัด  คือ  ราชบุรี  จันทบุรี  และเชียงใหม่  

 ภาคสองอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  มี

สังฆมณฑลในสังกัด  คือ อุบลฯ  อุดรฯ  และนครราชสีมา  

 สภาพโดยย่อของแต่ละสังฆมณฑล

 1.  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้รับการ

ตั้งขึ้นที่กรุงศรีอยุธยา  เมื่อ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1669 

ประกอบด้วย  11  จังหวัด  

 2.  สังฆมณฑลราชบุรี  ได้รับฐานะเทียบ 

สังฆมณฑล   วันที่  3  เมษายน ค.ศ. 1941 ฯพณฯ  กาเย 

ตาโน  ปาซอตตี  ประกอบด้วย  19  จังหวัดภาคใต้

 3.  สังฆมณฑลจันทบุรี  แยกจากมิสซัง

กรุงเทพฯ วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1944  เป็นมิสซังแรก

ที่ปกครองโดยคณะสงฆ์พื้นเมือง  ฯพณฯ ยาโกเบ  แจง  

เกิดสว่าง เป็นประมุข  ประกอบด้วย  6 จังหวัด

 4.  สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่  ประกาศตัง้เปน็มิสซงั 

เม่ือ  18  พฤศจิกายน  1959   มี ฯพณฯ ลูเซียน  ลากอสต์  

เป็นประมุข  ประกอบด้วย 8  จังหวัดภาคเหนือ  (รวม

อุตรดิตถ์ด้วย)

 5. สังฆมณฑลนครสวรรค์  ประกาศเมื่อวันที่ 

25  กุมภาพันธ์ 1967  ฯพณฯ  มิแชล ลังเยร์  เป็นประมุข  

ประกอบด้วย 12 จังหวัด

 6. สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี   แยกจากสังฆ- 

มณฑลราชบุรี  เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม 1969 ฯพณฯ 

เปโตร คาเร็ตโต  เป็นประมุของค์แรก  ประกอบด้วย  

15 จังหวัด สังฆมณฑลราชบุรี  จึงเหลือ 4 จังหวัด

 ภาคอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  

 มิสซังลาว  แยกจากมิสซังกรุงเทพฯ  ปี ค.ศ. 

1899  และ  21 ธันวาคม 1950  เปล่ียนช่ือ  เป็น  ท่าแร่

 1. อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  ฯพณฯ 

มีแชล  มงคล ประคองจิต  เป็นประมุข  ประกอบด้วย 

3 จังหวัด

 2.  สงัฆมณฑลอบุลฯ   แยกจากมสิซังท่าแร ่  วันที ่

7 พฤษภาคม 1953  ประมุของค์แรก  คือ  ฯพณฯ  เกลา- 

ดิอุส บาเยต์ ประกอบด้วย  5  จังหวัด

 3. สังฆมณฑลอุดรฯ  เป็นสังฆมณฑล  เมื่อ 18 

ธันวาคม 196  ประมุของค์แรก  คือ  ฯพณฯ  คลาเรนซ์  

พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

(อ่านต่อหน้า 8)
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ปราสาทแห่งจิต โดยนักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา 
หนังสือที่เป็นเสมือนคำาแนะนำาสำาหรับผู้แสวงหาความก้าวหน้าในชีวิตจิต และผู้ที่ปรารถนามีประสบการณ์

ความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง
ราคา 190 บาท 

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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ประกาศหน้าที่ของภคินี
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 

ปีการศึกษา 2558
 เพื่อให้ภารกิจในการรักและรับใช้ประชากรของพระเจ้า โดยการร่วมมือและ
เป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรท้องถิ่น ได้บังเกิดผลและสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดีตาม 
พระประสงค์ของพระเจ้า จึงขอประกาศหน้าที่ของภคินี ดังนี้
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
1. อาสนวิหารอัสสัมชัญ ซิสเตอร์นัยนา จันทรสุขสันต์ อธิการิณี ซิสเตอร์สมลักษณ ์
มธุรสสุวรรณ ผู้อำานวยการสถานศึกษา
2. วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์ ซิสเตอร์นุชนาถ เอกตระกูล อธิการิณี ซิสเตอร์
อนุวงศ์ ประเสริฐศรี 
3. วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ ซิสเตอร์อนงค์ วาปีกัง อธิการิณี ซิสเตอร์อรุณี
สอนจันทร์
4. วัดอัครเทวดาราฟาแอล ซิสเตอร์ประสานศรี วงศ์สวัสดิ์ อธิการิณีและผู้อำานวยการ 
สถานศึกษา ซิสเตอร์วัฒนา ตรีมรรคา
5. โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ ซิสเตอร์อาภรรัตน์ เสนางค์นารถ
6. วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน ซิสเตอร์สุนันทา มั่นวงศ์วิโรจน์ อ ธิ ก า ริ ณี   
ซิสเตอร์สมศรี กิจพิทักษ์
7. วัดดวงหทัยนิรมล ปากลัด ซิสเตอร์สุรัชนี เล้าวงศ์  อธิการิณี ซิสเตอร์ลำาไพ  
เนื่องพลี ผู้อำานวยการสถานศึกษา
8. วัดแม่พระประจักษ์ บางสะแก ซิสเตอร์พรทิพย์ ตระกูลเกษมสิริ อธิการิณี  
ซิสเตอร์บุญเลื่อม สาระสุข 
9. วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง ซิสเตอร์วิภารัตน์ กู้ทรัพย ์ อธิการิณี 
ซิสเตอร์วราภรณ์  ชีวเรืองโรจน์ ผู้อำานวยการสถานศึกษา ซิสเตอร์หน่ึงฤทัย อินมียืน 
10. วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร ซิสเตอร์กฤษฎี ชื่นชมน้อย อธิการิณีและผู้อำานวยการ
สถานศึกษา ซิสเตอร์เทวา สร้างสุขดี  
11. วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก ซิสเตอร์อนงค์ สุขสุถ้อย อธิการิณี ซิสเตอร์ทัศนะ 
ทิพย์สนิท ผู้อำานวยการสถานศึกษา
12. วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ ซิสเตอร์วันเพ็ญ พิมเสน อธิการิณี  
ซิสเตอร์สุจิตรา สุขถาวร
13. วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ ซิสเตอร์นิภาพันธ์ แสงประดับ อธิการิณี ซิสเตอร์สุภาพร
จันทร์ปาน
14. บ้านหทัยการุณย์ ซิสเตอร์กรรณิการ์ เอ่ียมไธสง อธิการิณี ซิสเตอร์สุณีย์  บุญช่วย
15. วัดนักบุญเปาโล บ้านนา ซิสเตอร์สมจิตร์ ทรัพย์อัประไมย  อธิการิณี ซิสเตอร์
ธาราทิพย์ พะโกล 
16. วัดนักบุญเปโตร สามพราน ซิสเตอร์สุพิน ตระกูลเกษมสิริ อธิการิณี ซิสเตอร์
อาภาวด ีนีลวัชระ  ผู้อำานวยการสถานศึกษา ซิสเตอร์เกศินี มังกร
17. สามเณราลัยแสงธรรม ซิสเตอร์บุญช่วย ศีลประเสริฐ อธิการิณี ซิสเตอร์มาลินี 
กริชไพฑูรย์
18. สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ซิสเตอร์วนิดา ผลาผล อธิการิณี ซิสเตอร์ 
ทิพย์อาภา นีลวัชระ ซิสเตอร์นภาภรณ์ กุ๊นุ ซิสเตอร์ศศิวิมล เมืองรัตน์ 
19. บ้านพระหฤทัย สามพราน ซิสเตอร์ดรุณี ศรีประมงค์ อธิการิณีและผู้อบรม 
แอสปีรันต์รุ่นใหญ่ ซิสเตอร์เสถียร ไชยศรีมา
20. นวกสถานพระหฤทัย สามพราน ซิสเตอร์อรัญญา กิจบุญชู นวกจารย์ ซิสเตอร์
สนอง ค้าแหวน
21. วัดนักบุญอันนา ท่าจีน ซิสเตอร์มาลี เอี่ยวศิริ อธิการิณี ซิสเตอร์น้ำาทิพย์  
งามสุทธา ผู้อำานวยการสถานศึกษา
22. วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน ซิสเตอร์เอมอร แซ่เล้า อธิการิณี ซิสเตอร์แสงอรุณ
ธารีจิตร
23. วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก ซิสเตอร์สมใจ สิงห์สา อธิการิณี ซิสเตอร์จิตราพร 
ณ ขอนแก่น ผู้อำานวยการสถานศึกษา
24. วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด ซิสเตอร์อารี มั่นศิลป์ อธิการิณีและผู้อำานวย-
การสถานศึกษา ซิสเตอร์นิรมล ประสูตรแสงจันทร์ 
25. วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส อธิการิณีและผู้อำานวยการ
สถานศึกษา ซิสเตอร์สายพิน สุขสุศิลป์
26. วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ ซิสเตอร์ประเทือง ตรีมรรคา อธิการิณี  

ซิสเตอร์เยาวลักษณ์ รอดงาม ผู้อำานวยการสถานศึกษา
27. วัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง ซิสเตอร์ประกอบ ทรงหาคำา อธิการิณี ซิสเตอร์
สุชาตรี กิจประเสริฐ ผู้อำานวยการสถานศึกษา
28. ชุมชนหนองแขม ซิสเตอร์อาเมลี ธิราศักดิ์
29. สำานักงานเลขา สภาพระสังฆราชฯ ซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์
30. ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ อ ธิ ก า ริ ณี  
ซิสเตอร์จินตนา สังข์อนันต์
สังฆมณฑลราชบุรี
1. วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง ซิสเตอร์สมพร กตัญญู อธิการิณี ซิสเตอร์ลักษณา-
วดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำานวยการสถานศึกษา 
2. บ้านพระหฤทัย ดำาเนินสะดวก 1 ซิสเตอร์อุทัยวรรณ คุโรวาท อธิการิณี ซิสเตอร์
บุญชิด อินทปัทม์
3. บ้านพระหฤทัย ดำาเนินสะดวก 2 ซิสเตอร์กุหลาบ  นามวงศ์ อธิการิณี ซิสเตอร์
นารี ชินวงศ์
4. บ้านหาดหฤทัย หัวหิน ซิสเตอร์รำาพึง วิจิตรวงศ์ อธิการิณี ซิสเตอร์รำาเพียร วิจิตร-
วงษ์ 
สังฆมณฑลนครสวรรค์
1. วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง ซิสเตอร์สุรีย์พร สินประเสริฐ อธิการิณี ซิสเตอร์ 
สายทอง ธรรมสรณ์กุล
2. วัดนักบุญลูกา บางขาม ซิสเตอร์สุมาลี ชลหาญ อธิการิณีและดูแลอนุบาล  
ซิสเตอร์เพลินตา สุขชัย 
3. บ้านพระหฤทัย สวรรคโลก คุณแม่พรรณ ี ภู่เรือนหงษ์ อธิการิณี ซิสเตอร์กัญญ-
พัชร เทพสมพร
4. บ้านพระหฤทัย พิษณุโลก ซิสเตอร์ชวาลา เวชยันต์ อธิการิณี ซิสเตอร์วิภา  
วิวัฒนมนตรี ซิสเตอร์ศิริวรรณ ชินวงศ ์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
1. อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ซิสเตอร์ศรีกัลยา  เดื่อมคั้น อธิการิณี ซิสเตอร์
สุรีย์พร ระดมกิจ ผู้อำานวยการสถานศึกษา ซิสเตอร์อุไรวรรณ คูหามงคลไพศาล 
ซิสเตอร์พรทิพย์ กันทู
2. โรงเรียนอรุโณทัย ลำาปาง ซิสเตอร์วีรวรรณ กิจเจริญ อธิการิณีและผู้อำานวยการ
สถานศึกษา ซิสเตอร์รัชนก อุปพงษ์ 
3. บ้านพระหฤทัย ลำาปาง ซิสเตอร์ปรียะจิตต์ ชูนิตย์ธนกุล อธิการิณี ซิสเตอร์พลอย 
ประทุมปี ซิสเตอร์อารียา รัตนเวียงผา
4. วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แพร่ ซิสเตอร์ประทุม สิงห์มัจฉา อธิการิณี ซิสเตอร์
รัชนี ตระกูลเง็ก ผู้อำานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนของคณะ
1. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ซิสเตอร์กาญจนา สิงห์สา อธิการิณีและผู้จัดการ 
ซิสเตอร์พัชรา นันทจินดา ผู้อำานวยการสถานศึกษา ซิสเตอร์นงนภัส สุวรรณใจ  
ซิสเตอร์วิชชุดา วิจิตรวงศ์ ซิสเตอร์รภัสสา ประทุมานนท์ ซิสเตอร์สาวิตรี จินประยูร 
2. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง คุณแม่สมพิศ กตัญญู อธิการิณีและผู้จัดการ 
ซิสเตอร์อรวรรณ จันทร์ชลอ ผู้อำานวยการสถานศึกษา ซิสเตอร์ทองคูณ ประราศี  
ซิสเตอร์สุนีย์พร กตัญญู ซิสเตอร์เบญญาภา ไทยแก้วรอด ซิสเตอร์สุวารี เทวีพันธ์
3. โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ ซิสเตอร์โนรา ระดมกิจ อธิการิณีและผู้อำานวยการ
สถานศึกษา ซิสเตอร์สุภาสินี กิจทวี 
4. โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ซิสเตอร์จารุณี กิจบำารุง อธิการิณี/ผู้จัดการ ซิสเตอร์
ไพรศรี มะลิวัลย์ ผู้อำานวยการสถานศึกษา ซิสเตอร์สำาเนียง วาปีทะ ซิสเตอร์ภาวนา 
เฮงเจริญ ซิสเตอร์กฤษณา พูลสวัสดิ์ ซิสเตอร์อรุณี แซ่ฟรุ้ง ผู้อบรมเยาวนารี
5. โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์  อธิการิณีและผู้อำา- 
นวยการสถานศึกษา ซิสเตอร์วารีรัตน์ อุดมสิทธิพัฒนา  
สำานักกลาง ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา  อธิการิณี ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ รอง 
อธิการิณี ซิสเตอร์สุกัญญา  สุขชัย ผู้ช่วยอธิการิณี ซิสเตอร์ศิริลักษณ์ ศรุติการช่าง 
ผู้ช่วยอธิการิณี ซิสเตอร์มารีเอวเยน กิจสำาเร็จ ซิสเตอร์อาเมลี ธิราศักดิ์ ซิสเตอร์ 
ลือเซียน  วาปีโส ซิสเตอร์สุชาดา ศรีสุระ ซิสเตอร์เฉลิมศรี กิจสงวน ซิสเตอร์อัมพร
วิจิตรวงศ์ ซิสเตอร์สุพรรณ ี แย้มกรรณ์ ซิสเตอร์จำารัส กิจเจริญ ซิสเตอร์วรรณี ธารา-
ฉัตร ซิสเตอร์มารศรี จันทร์ชลอ ซิสเตอร์ศิริรัตน์ เหล่าวัฒนพงศ์ ผู้อบรมยุวภคินี  
ซิสเตอร์ธีรนุช จันวัฒนาวงศ์ ซิสเตอร์สุปาณ ี สุขถาวร ซิสเตอร์อัจฉราพรรณ อุ่นหล้า 
ผู้อบรมแอสปีรันต์รุ่นเล็ก (อ่านต่อหน้า 16)
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คือมีการโต้แย้งกันว่ารูปปั้นของภราดาฮูนิเปโร ในเมือง

หลวงของประเทศสหรัฐอเมริกาน่าจะเป็นรูปแบบศิลปะ

ร่วมสมัยแทนรูปป้ันโบราณของท่าน แต่ทางสำานักวาติกัน

กล่าวว่ามันจะทำาให้ผิดเพี้ยนไป เรื่องนี้   กูซมาน คาร์- 

ริไควร่ี กล่าวว่า “ส่ิงน้ีเหมือนได้พูดอะไรกับชนพ้ืนเมือง

ชาวสเปนนับล้านในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เป็นชน

ส่วนมากจำานวนมหาศาลผู้ศรัทธาต่อบุญราศีฮูนิเปโร 

เซอร์ร่า พวกคุณต้องการเพียงแค่เอาส่วนความเป็นชน

พ้ืนเมืองสเปนออกไปเท่าน้ันหรือ? ชนพ้ืนเมืองชาวสเปน

ที่บันทึกไว้ในหอประวัติศาสตร์ของประเทศ พวกเขา

พวกเดียวซึ่งไม่เป็นท่ีต้อนรับในแผ่นดินที่ประกาศว่า

เป็นแบบอย่างของความอดทนอดกลั้นต่อวัฒนธรรม

หลากหลาย”

l ปัจจุบัน 15 เปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันเป็นชนพ้ืนเมือง 

ชาวสเปน และระบุว่าเป็นคาทอลิก 24 เปอร์เซ็นต์ 

รายละเอียดน่าสนใจอื่นๆเก่ียวกับพิธีสถาปนาท่าน

นักบุญก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตัดสิน

พระทัยอนุมัติโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายอัศจรรย์อย่าง 

ที่สอง พระองค์ทรงอนุมัติเช่นนี้กับกรณีนักบุญยอห์น ที่ 

23 พระสันตะปาปา และบุญราศีโจเซ่ วาซ ในประเทศ

ศรีลังกา ภราดาฮูนิเปโร เซอร์ร่า ก็เช่นเดียวกับบุญราศี

วาซ ทั้งสองท่านเป็นผู้ประกาศพระวรสารที่ทรงพลัง ซึ่ง

เป็นคุณธรรมที่ดูเหมือนจะเพียงพอแล้วสำาหรับสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส

อดีตซูเปอร์สตาร์ฟุตบอล

ดีเอโก มาราโดนา 

เข้าร่วมโครงการ “สโคลาส” 
ของสำานักวาติกันให้การศึกษาแก่เด็กๆ

23 เมษายน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l เทคโนโลยี การกีฬา และศิลปะ จะเป็นเสาหลักโครงการ

ให้การศึกษาแก่เด็กๆโครงการ“สโคลาส”ของสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นการเริ่มที่ขยับขยายออกไป 

 ยิ่งมากขึ้นทุกวันและบัดนี้ก็มีการเข้ามาสนับสนุน 

อย่างมั่นคงจากองค์การสหประชาชาติ โฮเซ มาเรีย เดล 

คอร์รัล ผู้อำานวยการโครงการสโคลาสระดับชาติ เล่าว่า 

“หลังจากองค์การยูนิเซฟได้ศึกษาแนวทางอย่างเข้มข้น  

เราได้รับการตอบตกลงเข้าร่วมโครงการจาก 181 ประเทศ 

ท่ัวโลก เราการทำางานก้าวไปด้วยกันจากทุกประเทศด้วย

แนวทางเริ่มต้นทำาไว้ของโครงการ สโคลาส และการ

สนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ” 

 มงซินญอร์มาร์เซโล ซานเชซ โซรอนโด ผู้ดูแล 

สถาบันวิทยาศาสตร์สังคมสันตะสำานัก เสริมว่า   “ความ 

ต้องการแท้จริงคือการให้การศึกษา ดังท่ีพระสันตะปาปา

ตรัสว่าน่ีเป็นโครงการฟ้ืนฟูการศึกษาท่ีแตกสลายและทำา

อย่างกว้างขวางทั่วโลก”

l องค์การยูนิเซฟกำาลังทำางานร่วมกับโครงการ สโคลาส 

ในการพัฒนาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีซึ่งจะเชื่อมโยง

นักเรียนได้ทั่วโลกและคนระดับตำานานที่ยังมีชีวิตอยู่

อย่างดีเอโก  อาร์มันโด มาราโดนา ก็ได้มาเข้าร่วมนำาร่อง

โครงการสโคลาส เขาผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นซูเปอร์ 

สตาร์ฟุตบอลยิ่งใหญ่ตลอดกาล รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้ามา

ร่วมงานนี้กับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 มาราโดนาเล่าว่า  “เราคุยกันหลายเรื่อง เรื่อง

โครงการสโคลาสและความทุกข์จากอดอยากหิวโหย

ของเด็กๆ นักฟุตบอลทุกคนควรมาร่วมและทำาอะไรบ้าง 

เพื่อเด็กๆผู้อดอยากในพื้นที่ต่างๆทั่วโลก เราเห็นด้วย

กับทุกเรื่อง ดังที่ผมเคยบอกแล้วว่าผมเป็นแฟนคนหนึ่ง

ที่ชื่นชอบพระสันตะปาปา ผมเป็นแฟนตัวยงเลยล่ะ”

l ตั้งแต่โครงการนี้เริ่มต้น พวกนักฟุตบอลก็มีบทบาท

อย่างมากในการศึกษาทางเน็ตเวิร์ค ซึ่งช่วยให้นักเรียน

ได้แบ่งปันเรื่องคุณค่าและแนวทางด้านการศึกษาใน

ระดับนานาชาติโครงการสโคลาส ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.

ดีเอโก อาร์มันโด มาราโดนา ตำานานที่ยังมีชีวิต 

อดีตนักฟุตบอลระดับซูเปอร์สตาร์ชาวอาร์เจนตินา

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

2013 พร้อมกับนักฟุตบอลเอก 2 คน คือ ไลโอเนล 

เมสซี่ และจีอันลุยจิ บุฟฟอน พร้อมกับคุณค่าดีๆ 

ฟุตบอลได้เป็นกำาลังสำาคัญสนับสนุนด้านการเงินให้กับ

โครงการ โฮเซ มาเรีย เดล คอร์รัล ผู้อำานวยการโครงการ 

สโคลาสระดับชาติ เสริมว่า “ฟุตบอลรายการ อเมริกาคัพ 

ทำาการแข่งขันเพื่อเป็นเกียรติแก่โครงการ สโคลาส จะมี

การปลูกต้นมะกอกกันอีก และทุกๆประตูที่ทำาได้ในการ

แข่งขันจากผู้เล่นมาจากประเทศใด ก็จะมีการบริจาค 

เงินจำานวน 10,000 ดอลลาร์ให้กับโครงการการศึกษา

ในประเทศนั้นๆ”

l ในเดือนตุลาคมนี้ การแข่งขันประจำาปีรายการ “ปาร์ตี้

เพื่อสันติภาพ” จะมีขึ้นที่สนามโอลิมปิกสเตเดียม ของ

กรุงโรม ปีที่แล้วก่อเกิดรายได้ 900,000 ยูโรเพื่อนำาไป

ใช้ในโครงการการศึกษาในโรงเรียนต่างๆ การศึกษาทาง

เน็ตเวิร์ค และการจัดการด้านสังคมในที่ต่างๆทั่วโลก  

พวกเขามาเชื่อมโยงร่วมกันได้ก็ด้วยโครงการสโคลาส  

นี้เอง 

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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   วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 

เวลา 10.00 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

 วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ 

จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน เวลา 

10.00 น. 

 วัดคริสตศิรประภา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม  เวลา 10.00 น. พระ

สังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.มหาสารคาม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม  เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.อำานาจเจริญ  ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม  เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน  

 รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง 

จ.นครพนม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม เวลา 

10.00 น.

 วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า ต.ท่าไม้ 

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 24 

พฤษภาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น  

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย อ.ดำาเนิน- 

สะดวก จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดพระคริสตหฤทัย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 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 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลเชียงใหม่

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

 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. 

 วัดพระศรีชุมพาบาล บ้านหนองไผ่ ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันตน กม.5 อ.วารินชำาราบ 

จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระเสด็จเยี่ยม บ้านคูสว่าง อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30 

พฤษภาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบล-

ราชธานี ฉลองวัดวันที่ 13 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน 

สังฆมณฑลจันทบุรี

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

เดือนพฤษภาคม
- คณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิแห่งพระเยซูคริสต- 
เจ้า (สติกมาติน)
- คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม
- คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ
- คณะธรรมทูตไทย 
- คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่

เดือนมิถุนายน
- คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน
- คณะซาเลเซียน
- คณะคาร์เมไลท์
- คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

 กับรายการโทรทัศน์ 

Power of Love  “พลังรัก”
ทุกวันอาทิตย์ 

เวลา 17.00-17.30 น.
ช่อง TNN 24
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] คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง  ศูนย์ 

ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS  และเด็กกำาพร้าที่ 

ได้รับผลกระทบจาก  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

] กำาหนดการอบรมให้ความรู้พื้นฐาน รุ่นที่ 5 

ค.ศ. 2015 เร่ืองคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  ศาสนสัมพันธ์

และการเข้าสู่วัฒนธรรม (ต่อเนื่อง 6 วันอาทิตย์)    

เวลา 09.30-12.00 น. ที่อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม 

บางรัก  กรุงเทพฯ วันที่ 31 พฤษภาคม 2015 คริสต- 

ศาสนจักรสัมพันธ์ โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันต-

บุตร  

] 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 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน ที่

โรงแรม Grand Lord ถนนศรีนครินทร์ / วัน

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม / วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม / 

เดือนกันยายน เข้าเงียบ Lectio ที่ศูนย์คามิลเลียน 

ลาดกระบัง  เย็นวันพฤหัสบดีที่ 10 - เที่ยงวัน

อาทิตย์ที่ 13   / วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม / วันเสาร์ที่ 7 

พฤศจิกายน / วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585 

] 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 จนปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์

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)

] ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิแบบ WCCM กับคุณพ่อวิชัย 

โภคทวี, SJ ที่บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ทุกวันจันทร์ เวลา 17.00-18.00 น. สอบถามได้ที่ 

คุณพ่อวิชัย โภคทวี โทร. 08-1924-0102 E-mail : 

vphokthavi@yahoo.com

ที่นี่มีนัด
คือผู้แทนองค์พระคริสต์

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 สังฆมณฑลอุดรธานี มีความยินดีขอเชิญ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆา- 

นุกรเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์ และสังฆานุกร

เปาโล ประเสริฐ คุณโดน โดยพระสังฆราชยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี วันเสาร์ที่ 6 

มิถุนายน 2015 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหาร 

พระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

k สังฆมณฑลจันทบุรี มีความยินดีขอเชิญ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆา- 

นุกรยอห์น ยศธร ทองเหลือง โดยพระสังฆราช 

ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี วันเสาร์ที่  

13 มิถุนายน 2015 เวลา 10.00 น. โอกาสฉลอง

บ้านเณรพระหฤทัยฯ 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 ซิสเตอร์อาภรรัตน์ เสนางค์นารถ ซิสเตอร์รัตนา เชอมือ  
ซิสเตอร์ธิคณา แซะพะ
บ้านมาร์การิตา คุณแม่เชลียง เวชยันต์ ซิสเตอร์บังอร 
มธุรสสุวรรณ  
บ้านพระแม่ผู้ปฏิสนธินิรมล ซิสเตอร์นิภา เรืองวุฒิ-
ชนะพืช  อธิการิณี ซิสเตอร์จันทร์ตรา วัฒนานุกุลพงศ์ 
รองอธิการิณี ซิสเตอร์ราฟาแอล ผังรักษ์ ซิสเตอร์อา-
แดล มั่นใจ คุณแม่กัลลิสต์  มากสกุล ซิสเตอร์โอเรลีอา 
พงศ์ศิริพัฒน์ ซิสเตอร์วินเซนเต สำาราญชื่น ซิสเตอร์ 
เกลมองทิน ขุมเพชร ซิสเตอร์ดอนาเซียน ระดมกิจ 
ซิสเตอร์อันตัวแนต เวชยันต์ ซิสเตอร์เนลลี แซ่จัน 
ซิสเตอร์ฮูร์แบร์ ไชยยายงค์ ซิสเตอร์มารียอแซฟ รุจิพงศ์
ซิสเตอร์ปาตรีส ทรงศักดิ์ศรี ซิสเตอร์มารีเดอลูรด์ ดำาริ 
ซิสเตอร์อาร์แมล ฉายาเจริญ  ซิสเตอร์กิมหยุน แซ่โล้ว  
ซิสเตอร์ชอ้อน เวชยันต์ ซิสเตอร์สุวรรณ ประราศี  
ซิสเตอร์กฤษณา หอมสุคนธ์ ซิสเตอร์ระเบียบ  ยิ่งยืน 
ซิสเตอร์สุพรรณวดี ชาวปากน้ำา ซิสเตอร์อรพินธ์ นับ- 

เงินอนันต์
ธรรมทูตประเทศกัมพูชา พนมเปญ ซิสเตอร์จันทนา
สิริจันทนากุล อธิการิณี ซิสเตอร์นุจรา เที่ยงงามดี  
ซิสเตอร์ลาวัลย์ แสนยากุล 
ศึกษาต่อต่างประเทศ ซิสเตอร์สุพัตรา โสภณ ซิสเตอร์
มารีย์รักษ์ ไกรทองสุข ซิสเตอร์สุนันทา สถาพรวลัย-
รัตน์ ซิสเตอร์วิมลรัตน์ ศรีธรักษา
ฟื้นฟูจิตใจ ซิสเตอร์มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ซิสเตอร์
พรพิมล  วิธีธรรม

 ทั้งนี้ ขอให้ภคินีทุกท่านได้เข้ารับหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2015
 ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ค.ศ. 
2015          

     ซิสเตอร์เชลียง เวชยันต์
        มหาธิการิณี

ประกาศหน้าที่ของภคินี  (ต่อจากหน้า 13)

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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 โดย... เงาเทียน

 น้อง ๆ เยาวชนที่รักครับ เสียงเยาวชนฉบับ 
ที่ผ่านมา เราได้อ่านสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิส สำาหรับวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 30  ตอนที่ 1 
ความปรารถนาที่จะมีความสุข มาแล้วนะครับ ฉบับนี้ 
เรามาอ่านต่อ ตอนที่ 2 กันนะครับ “ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อม
เป็นสุข”  

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สำาหรับวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 30 ค.ศ. 2015
ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า 

(มธ 5:8)
ตอนที่ 2 ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข
 เวลานี้ ให้เราลองมาพยายามทำาความเข้าใจกัน 
สักนิดว่า บุญลาภนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร อาศัยดวงใจ
บริสุทธิ์  ประการแรก เราจำาเป็นต้องชื่นชอบความหมาย
ทางพระคัมภีร์ของคำาว่า “หัวใจ”  ในความคิดของชาว
ฮีบรู หัวใจคือศูนย์กลางของอารมณ์ ความคิด  และความ 
ตั้งใจของมนุษย์  เนื่องจากพระคัมภีร์สอนเราว่า พระเจ้า
มิได้ทรงมองสิ่งที่ปรากฏภายนอก แต่ทรงดูที่ใจ (เทียบ 
1 ซมอ 16:7)  เราก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่า จากใจนี่เอง
ที่เราเห็นพระเจ้า  ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ใจเป็นตัวมนุษย์ที่มี
ทั้งกายและวิญญาณซึ่งมีความสามารถที่จะรักและได้รับ
ความรัก
 แต่สำาหรับคำาจำากัดความของคำาว่า “บริสุทธิ์” 
นั้น นักบุญมัทธิวผู้นิพนธ์พระวรสารใช้คำาภาษากรีกว่า 
“katharos” ซึ่งหมายถึง สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจาก
มลทิน ในพระวรสารเราจะเห็นพระเยซูทรงปฏิเสธความ
คิดเรื่องความบริสุทธิ์ในจารีตพิธีที่เอาแต่การปฏิบัติ
ภายนอก เช่นห้ามแตะต้องสิ่งของหรือบุคคล (รวมทั้ง 
คนที่เป็นโรคเรื้อนหรือคนแปลกหน้า) ที่ถือว่าเป็นผู้ที่
ไม่บริสุทธิ์ พวกฟาริสีเช่นเดียวกับชาวยิวในสมัยนั้น จะ
ไม่ยอมรับประทานอะไรโดยมิได้ล้างมือหรือปฏิบัติตาม
ธรรมเนียมประเพณีที่เชื่อมโยงกับการล้างถ้วยชาม พระ
เยซูตรัสว่า “ไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทำาให้
เขามีมลทินได้ แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์
นั้นแหละทำาให้เขามีมลทิน  จากภายในคือจากใจมนุษย์
นั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้าย  การประพฤติผิดทาง
เพศ  การลักขโมย  การฆ่าคน  การมีชู้  ความโลภ  การ
ทำาร้าย  การฉ้อโกง  การสำาส่อน  ความอิจฉา  การใส่ร้าย 
ความหยิ่งยโส  ความโง่เขลา”  (มก 7:15, 21-22)
 เม่ือเป็นเช่นน้ันแล้ว ความสุขท่ีเกิดจากใจบริสุทธ์ิ
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง? จากรายละเอียดที่พระเยซูตรัส 
ที่ทำาให้บางคนไม่บริสุทธิ์ เราจะเห็นว่าปัญหาทุกอย่าง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรา  เราแต่ละคนต้องรู้จัก

แยกแยะว่าอะไรที่ทำาให้ดวงใจของตน “สกปรก” จาก
นั้นก็ต้องรู้จักสร้างมโนธรรมให้มีความเท่ียงตรงและ
เที่ยงธรรม เพื่อที่เราจะสามารถ “วินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็น
พระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอ
พระทัยอันสมบูรณ์พร้อมของพระองค์” (รม 12:2)  เรา
ต้องแสดงถึงการใส่ใจต่อสิ่งสร้าง  ต่ออากาศบริสุทธิ์  น้ำา  
และอาหาร  แต่เรายังมีสิ่งที่จำาเป็นมากกว่านั้น นั่นก็คือ 
การปกป้องหัวใจและความสัมพันธ์ที่มีค่ามากที่สุด ด้วย
ระบบนิเวศของมนุษย์ (human ecology) นี้ ช่วยเรา
ให้หายใจด้วยอากาศบริสุทธิ์ที่มาจากความงดงาม จาก
ความรักที่แท้จริง และจากความศักดิ์สิทธิ์
 ครั้งหนึ่งพ่อเคยถามพวกเธอว่า “ขุมทรัพย์ของ 
พวกเธออยู่ท่ีไหน?  หัวใจของพวกเธอจะพบกับการพักผ่อน 
ณ ที่ใด?”  (เทียบ การสัมภาษณ์กับเยาวชนที่ประเทศ
เบลเยี่ยม วันที่ 31 มีนาคม 2014)  ใจของเราอาจยึด
ติดอยู่กับขุมทรัพย์แท้หรือขุมทรัพย์ปลอม  อาจพบกับ
การพักผ่อนแท้จริง หรืออาจสะลึมสะลือกลายเป็นคน
เกียจคร้านเฉื่อยชา  ความดียิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะมีได้ใน
ชีวิตคือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า  พวกเธอเชื่อ
สิ่งนี้หรือเปล่า?  พวกเธอรู้หรือเปล่าว่า พวกเธอมีค่า
มากเท่าใดในสายพระเนตรของพระเจ้า?  เธอทราบไหม
ว่าพระองค์ทรงรักเธอและคอยต้อนรับเธอโดยปราศจาก
เงื่อนไข?  หากเราขาดจิตสำานึกเรื่องนี้เราที่เป็นมนุษย์ก็จะ 
กลายเป็นคนหมดคุณค่าจริงๆ  เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้า
ทรงรักเราโดยปราศจากเงื่อนไข  ประเด็นนี้แหละที่ทำาให้
ชีวิตเรามีความหมาย เธอจำาการสนทนาที่พระเยซูมีกับ
เด็กหนุ่มร่ำารวยคนนั้นได้ไหม? (เทียบ มก 10:17-22) 
นักบุญมาระโกบอกว่าพระคริสตเจ้าทรงสงสารและรัก
เขา แล้วเชิญเขาให้ติดตามพระองค์ไปเพื่อจะได้พบกับ
ความร่ำารวยที่แท้จริง เยาวชนที่รัก พ่อหวังว่าการทอด
พระเนตรด้วยความรักของพระคริสตเจ้าจะติดตามพวก
เธอทุกคนไปจนตลอดชีวิต
 วัยหนุ่มสาว เป็นช่วงชีวิตที่พวกเธออยากพบ
ความรักที่แท้จริง สวยงาม และเบ่งบานในดวงใจ  ความ
สามารถที่จะรักและถูกรักนี้ช่างมีพลังเสียนี่กระไร! อย่า
ปล่อยให้ขุมทรัพย์ประเสริฐนี้ตกต่ำา ถูกทำาลาย หรือ
เสียไปเปล่าๆ  และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใช้เพื่อนบ้าน
เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือใช้พวกเขาเป็นแค่วัตถุเพื่อ
ความสนุกของเรา ดวงใจจะแตกสลายและความเศร้าจะ
ตามมากับประสบการณ์เชิงลบเหล่านี้ พ่ออยากขอร้อง
พวกเธอว่า อย่ากลัวความรักที่แท้จริง ความรักที่พระ
เยซูสอนเราและที่นักบุญเปาโลบอกว่าต้อง “อดทน มี
เมตตา”  นักบุญเปาโลกล่าวว่า “ความรักย่อมอดทน  
มีใจเอื้อเฟื้อไม่อิจฉา  ไม่โอ้อวดตนเอง  ไม่จองหอง  ไม่
หยาบคาย  ไม่เห็นแก่ตัว  ความรักไม่ฉุนเฉียว  ไม่จดจำา
ความผิดที่ได้รับ  ไม่ยินดีในความชั่ว  แต่ร่วมยินดีใน
ความถูกต้อง  ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง 
หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง” (1 คร 13:4-8)
 เพื่อส่งเสริมพวกเธอ ให้พบความงดงามแห่ง
กระแสเรียกของความรักแล้ว  พ่ออยากขอร้องให้พวก
เธออย่าได้ไปยอมรับกระแสสังคม ที่ลดค่าของความรัก

เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย   ลดค่าลงเหลือเพียงการรักใคร่ 
เท่าน้ัน  ซ่ึงทำาให้ขาดคุณสมบัติแห่งความสวยงามท่ีสำาคัญ  
ขาดความเป็นหนึ่งเดียวกัน  ขาดความซื่อสัตย์  และ
ขาดความรับผิดชอบ เพื่อนเยาวชนที่รัก ในท่ามกลาง
กลุ่มคนที่เชื่อว่า โลกนี้ไม่มีอะไรที่ถูกต้องแน่นอนตลอด
กาล (relativism) ทุกอย่างขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ความ
เชื่อ และความรู้ของแต่ละคน ทำาให้หลายคนเทศน์สอน
ถึงความสำาคัญของ “ความยินดี/สนุก” กับปัจจุบันนี้ว่า 
การตั้งปณิธานทำาหน้าท่ีไปจนตลอดชีวิตหรือตัดสินใจ
ทำาอะไรตลอดไปนั้นมันไม่คุ้มค่า  เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ 
จะเป็นอย่างไร  แต่พ่ออยากบอกพวกเธอว่า พวกเธอ
ต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลก  ต้องว่ายทวนน้ำา  ใช่แล้ว.. 
พ่อกำาลังบอกพวกเธอให้ต้านวัฒนธรรมนี้ที่มองทุกสิ่ง
ว่าเป็นของชั่วคราว และเชื่อว่าในที่สุดแล้ว พวกเธอก็จะ
ไม่สามารถเป็นผู้รับผิดชอบอะไรได้ พวกเขาเชื่อว่าพวก
เธอไม่สามารถที่จะมีความรักที่แท้จริงได้  แต่พ่อเชื่อมั่น
ในพวกเธอ และพ่อก็อธิษฐานภาวนาสำาหรับพวกเธอ  จง
กล้าที่จะว่ายทวนกระแสน้ำา และจงกล้าที่จะมีความสุข 
(โอกาสพบอาสาสมัครวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 38 วันที่ 
28 กรกฎาคม 2013)
 พวกเธอเป็นเยาวชนนักผจญภัย ที่กล้าหาญ  
หากเธอยอมเรียนรู้คำาสอนอันม่ังคั่งของพระศาสนจักร
เกี่ยวกับความรัก เธอจะพบว่าศาสนาคาทอลิกไม่ได้
เป็นข้อห้ามที่ห้ามไม่ให้เราปรารถนาหาความสุข  แต่
ตรงกันข้าม  กลับเป็นโครงการชีวิตที่ทำาให้หัวใจของเรา
สามารถที่จะรักได้
 ติดตามอ่าน สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิส สำาหรับวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 30 ตอนที่ 3 
เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า  ในเสียงเยาวชนฉบับหน้า 
หรือติดตามอ่านบับเต็มได้ที่ http://youth.cbct.net/ 
Youth2013-Documents/Message_of_Pope/
message_of_pope.html  พบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ
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 “ในคืนวันหนึ่ง หลังการสมโภชนักบุญทั้งหลาย ค.ศ. 1884 คุณพ่อ 

เกโก และครูทัน ได้ตัดสินใจย้ายกลุ่มคริสตชนโดยจัดทำาแพใหญ่ทำาด้วยเรือเล็ก 

และไม้ไผ่ผูกติดกันบรรทุกทั้งคนและสัมภาระลงแพใช้ผ้าห่มและผืนผ้าซึ่ง 

แทนใบให้ลมพัดไปในทิศทางท่ีพระเจ้าทรงประสงค์   ท่ีสุดพวกเขาสามารถข้ามไป 

ยังอีกฟากหนึ่ งของหนองหารอย่างปลอดภัยและตั้ งหลักแหล่งที่นั่น” 

(หนังสือประกอบพิธีถวายอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และฉลอง 130 

ปี แห่งความเชื่อ

ของชุมชนท่าแร่) 

นี่คือจุดตั้งต้นของ

หมู่บ้าน “ท่าแร่” 

หรือ “ท่าแฮ” ชื่อนี้ 

เ ป็ น ท่ี รู้ จั ก ข อ ง

คนทั่วไปในฐานะ

เ ป็ น ห มู่ บ้ า น

ค า ท อ ลิ ก ที่ มี

จำานวนมากที่ สุด

ในประเทศไทย

 ผมหยิบ

ห นั ง สื อ ที่ ไ ด้ รั บ

ใน โอกาสถวาย

อาสนวิหารอัคร

เทวดามีคาแอล 

ท่าแร่ ขึ้นมาพลิก 

ไ ป พ ลิ ก ม า อี ก

ครั้ง เพื่อดูว่าสิ่งที่ 

เ ร า กำ า ลั ง เข้ า ใ จ 

อยู่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง คนกลุ่มหนึ่งล่องเรือมาโดยไม่ทราบว่าจะ

พบกับอะไรในภายภาคหน้า แถมอุปกรณ์ที่ใช้ยังเป็นผ้าห่มแทนใบเรือ ลมนั้นจะ

พัดพาไปในทิศทางใด ไม่มีใครรู้ได้ พระเจ้าเท่านั้น นี่มันความเชื่อชัด ๆ ความ

เชื่อที่แสดงออกด้วยกิจการ ความเชื่อที่เป็นชีวิต

 “พี่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดหรือครับ” ผมใช้บริการแท็กซี่ ที่สนามบิน 

ดอนเมือง จนเป็นเรื่องปกติในชีวิต แท็กซี่บางคนก็ชอบคุย ถามไถ่ บางคน 

ก็เงียบ บางทีก็หงุดหงิดมาจากไหนไม่ทราบ รู้ทางบ้างไม่รู้ทางบ้าง พาเรา 

อ้อมบ้าง เราพาอ้อมบ้างก็ว่ากันไป วันนั้นแท็กซี่ที่ขับพาผมมาส่งที่บ้านพัก 

พระสงฆ์อาสนวิหารอัสสัมชัญ ดูมีความสุข และเขาอยากเล่าเรื่องราวของเขา 

เหมือนกัน “ผมก็เพิ่งไปทำาบุญมาปีนี้ผ้าป่ายังได้ 300,000 บาท เหมือนเดิม”  

แท็กซี่บอกเล่าเรื่องราวของเขาด้วยความภาคภูมิใจ

 รายละเอียดที่ได้คุยกันต่อจากนั้นก็คือบ้านของคนขับแท็กซ่ีนั้น 

อยู่ต่างจังหวัด ทุกปีจะนำาเงินกลับไปช่วยที่วัดที่บ้านของเขา ได้มากบ้างน้อยบ้าง 

อย่างไรซะก็เป็นตัวเลข 6 หลัก วิธีการคือการเรี่ยไร ระดมทุน เชิญชวนให้ทำาบุญ 

ผมถามเขาว่า เขาทำาแบบนี้ทุกปีหรือเปล่าเขาตอบสั้น ๆ “ใช่ครับ”

 ผมมองออกไปนอกหน้าต่างรถแท็กซี่ ยังจดจำาภาพสุดท้ายก่อนที ่

ทีมงานสื่อมวลชนของเราจะกลับออกมาจากการไปร่วมบันทึกเทปของพิธีบูชา

ขอบพระคุณในโอกาสถวายอาสนวิหารวันนั้น ตั้งแต่นาฬิกาย่ำาเวลาบ่ายสองโมง 

เป็นต้นไป ผู้คนเริ่มทยอยมาที่อาสนวิหาร เสียงแห่งความสุข สรวลเสเฮฮา เริ่ม

ขึ้นอีกครั้ง หลังจากผ่านภาคเช้าที่เป็นพิธีการฉลองแบบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์

 รถขนทั้งคน และเงินเสียบใส่ต้นไม้จริงบ้าง ต้นไม้จำาลองบ้าง แต่ละกลุ่ม 

จัดวางแบงค์ยี่สิบ แบงค์ร้อย แบงค์ห้าร้อยไว้ในที่ใส่หลากหลาย บ้างเดินเท้า 

เรือลำ�ใหม่ที่ชื่อว�่ อ�สนวิห�รฯ
ฟ้อนรำา เต้นกันสนุกสนาน บางทีแดดจ้า บางทีเมฆปกคลุมคล้ายฝนจะมา แต่ 

ขบวนรถไม่มีทีท่าว่าจะน้อยลง ผมยืนคุยกับคุณแม่มหาธิการิณีของคณะรักกางเขน 

แห่งท่าแร่ คุณแม่เล่าให้ฟังว่า ประเพณีแบบนี้เราอาจจะเรียกว่าต้นเงิน ต้นทอง 

หรือชื่อภาษาถิ่นเรียกว่า ต้นเผิง ผมจำาไม่แม่นในความหมาย แต่ผมเข้าใจได้เลย

ว่า น้ำาใจของคนต่างจังหวัด ช่างประเสริฐดีแท้

 เมื่อแห่ครบ 2-3 รอบแล้ว กลุ่มคนแต่ละบ้าน แต่ละกลุ่มจะนำาต้นเงิน 

ต้ น ท อ ง เ ห ล่ า

นี้ มามอบให้กับ 

คุ ณ พ่ อ เ จ้ า วั ด 

ห ลั ง จ า ก น้ั น 

คุณพ่อจะให้ สิน 

ให้พร และอวยพร 

ในแบบคริสตชน 

ผ ม ยื น ดู ด้ ว ย

ความปลาบปลื้ม

ใจ มันเป็นเรื่อง

ของน้ำาใจคน แม้

มี ไ ม่ ม า ก แ ต่ ก็

นึ กถึ ง บ้ านของ

ตนเอง ขนเงิน 

ทองกลับมา เพื่อ 

สร้างให้บ้านของ 

ต น เ อ ง เ ติ บ โ ต 

แ ม้ จ ะ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่  

ที่ นี่ ก็ ต า ม ใ น 

ทุ ก ต ร อ ก ซ อ ก 

ซอยของเมืองหลวง มีคนจากต่างจังหวัดมาอาศัยอยู่มากมาย พวกเขาอาจคิด 

ว่าอย่างน้อยอยู่ที่นี่คงดีกว่าอยู่ที่บ้าน คงหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำาเพื่อส่งกลับไป 

เลี้ยงครอบครัว เพื่อนำาเงินไปสร้างบุญให้บ้านของตนเองเจริญเติบโตขึ้น แม ้

พวกเขาจะอยูย่ากลำาบากอยา่งไร บางคนกไ็ดด้งัหวงั หลายคนกเ็หมอืนดงัแมงเมา่ 

หลงแสงไฟ หาทางกลับไปไม่ถูกและมอดไหม้ไปกับแสงสีแห่งความเจริญที ่

หลอกตา วัฏจักรชีวิตและความท้าทายบางทีมันทำาให้เราเข้าใจคำาพระท่ีสอนเราว่า 

“ผู้ที่เชื่อเท่านั้นที่จะรอด”

 คนกลุ่มแรกของชุมชนความเชื่อที่ท่าแร่ ที่เดินทางมาทางเรือผ้าห่ม  

คงตื่นเต้นดีใจที่เห็นแผ่นดินสงบอยู่ตรงหน้า ช่วงเวลาหลังจากขึ้นฝั่งคือพลิกฟื้น

แผ่นดินผืนนั้น และตอกเสาเข็มความเชื่อ ลงรากปักฐานให้มั่นคง ข้อมูลที่สำารวจ 

ในปี ค.ศ. 2012 ที่นี่มีสัตบุรุษจำานวน 13,156 คน จำานวนนี้เป็นตัวเลข 

ตามทะเบียนวัดเท่านั้น ในจำานวนนี้เองหลายครอบครัว ได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น 

ที่อยู่ในหมู่บ้านจริง ๆ  มีประมาณ 8,000-9,000 คน แค่นี้ก็มากพอแล้วที่จะบอก 

ว่า เกิดอะไรขึ้นที่นี่ ความเชื่อไม่พอที่จะหยั่งรากเท่านั้น ต้องสานต่อและเติมเต็ม

ด้วย

 จริง ๆ แล้วเรือรำาน้อยแห่งความเชื่อนั้นไม่ได้หยุดแล่น หรือจอดสงบ 

มันเปลี่ยนมาเป็นเรือลำาใหญ่ ที่ชื่ออาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ที่จุผู้คน

แห่งความเชื่อ และฝ่ามรสุมของชีวิตและปัญหาอีกร้อยแปดเพื่อก้าวต่อไปและ

ยืนยันความเชื่อเป็นพยานชีวิตในสังคม ผมเชื่อว่าวัดทุกวัดของคริสตชนคง 

ไม่ต่างกัน

 

บรรณาธิการบริหาร
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  พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม 

เอกอคัรสมณทตูวาตกัินประจำาประเทศไทย เยีย่ม

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง (สักการสถาน

พระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน รองอาสน- 

วิหารนักบุญอันนา หนองแสง อารามคณะ 

รักกางเขนแห่งท่าแร่ บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่)

โอกาสถวายอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล  

ท่าแร่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2015
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