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จันทบุรี บวชพระสงฆ์ใหม่

(อ่านต่อหน้า 4)

สังฆมณฑลจันทบุรี คณะผู้ให้การอบรม ศิษย์เก่า และสามเณร มีความยินดี 

ขอเชิญร่วมขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองครบ 80 ปีบ้านเณรพระหฤทัย 

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ 

ของคณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย สังฆานุกรกูอีโด บำารุง ซ่ือแสนงาม, 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 ธนพงษ์  

สว่างธรรมกุล โนวิสยากอบ พีรภัทร วิจิตรวงศ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 

2015 ที่วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ

บวชพระสงฆ์ใหม่ของสังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆานุกรอันดูรว์ อาทิตย์ 

นิยมธรรม และร่วมแสดงความยินดีโอกาสครบ 25 ปีชีวิตสงฆ์ของ 

คุณพ่อณัฐพล ศรีมะณี  ครบ 50 ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อลอเรนซ์ ชาย 

ขันทะโฮม  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2015 ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมล 

อุบลราชธานี 

ศรีราชา พิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆา- 

นุกรยอห์น ยศธร ทองเหลือง ฉลอง  

25 ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโล ทรงวุฒิ 

ประทีปสุขจิต โดยพระสังฆราชซิลวีโอ  

สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี วัน

เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2015 เวลา 10.00 น. 

ท่ีศาลารวมใจ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

 สังฆานุกรยอห์น ยศธร ทองเหลือง 

สัตบุรุษวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่

คณะธรรมทูตไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมคณะธรรมทูตในเอเชีย
นนทบุรี l คณะธรรมทูตไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ (อ่านต่อหน้า 4)
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จิตตารมณ์ของคณะ กับภารกิจในสังคมไทย

คุณพ่อออกัสติน สุกิโย ปิโตโย

อธิการเจ้าคณะเยสุอิตแขวงประเทศไทย

	 นักบุญอิกญาซิโอ	ได้ตั้งคณะ

เยสุอิตกว่า	450	ปีที่แล้ว	 จิตตารมณ์

ของคณะคือการค้นพบพระเจ้าในทุกส่ิง 

ทุกอย่าง	หมายความว่าเราต้องได้เห็น 

ความรักของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่าง 

ชีวิตภายในไม่ควรแยกจากชี วิต 

ภายนอก	 ชีวิตประจำาวันของเราต้อง

มาจากชีวิตภายในคือการค้นพบ 

พระเจ้านั่นเอง	 เยสุอิตจะเอาใจใส่เรื่อง

การฝึกปฏิบัติจิตเป็นอย่างมาก	 งาน 

อื่นๆ	สำาคัญแน่นอน	เช่น	คณะเยสุอิต 

เองต้องทำาตามจิตตารมณ์ของคณะ

เยสุอิต	 	 ทำาตามจิตตารมณ์ที่ได้เห็นพระเยซูแบกไม้กางเขน	 เรากลายเป็นบุคคล

สำาหรับคนอ่ืน	 การท่ีเราได้เสียสละช่วยเหลือคนอื่น	 ตามสถานการณ์ว่าเป็นแบบ

ไหน	 อันดับแรกคือฟื้นฟูจิตใจและช่วยคนยากจนและได้เตรียมให้เยาวชนเป็น

เยาวชนที่ดีที่จะเป็นผู้นำาในอนาคตด้วย

 

 

สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา

สาส์นในโอกาสวันวิสาขบูชา
พุทธศาสนิกชนและคริสตชน : ร่วมต้านทาสแห่งยุคปัจจุบัน

เพื่อนพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่รัก
1.	สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา		ขอแสดงความปรารถนาดีมายังท่าน
ทั้งหลายในโอกาสวันวิสาขบูชา	 อันถือเป็นวันสำาคัญที่น้อมรำาลึกถึงเหตุการณ์
สำาคัญ	 3	 เหตุการณ์	 	 ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า	 คือการประสูต	ิ ตรัสรู	้ และ
ปรินิพพาน	 	 เป็นโอกาสที่จะคิดถึงบรรดาเพื่อนมนุษย์ผู้เคราะห์ร้ายและต้องทน
ทุกข์	เพื่อเราจะอุทิศตนเองนำาความบรรเทาและความสุขไปสู่พวกเขาโดยกิจการ
แห่งความรักและเมตตาธรรม
2.	ในปีนี้ขอนำาเสนอแรงบันดาลใจจาก	“สาส์นวันสันติภาพสากลปี ค.ศ. 2015”  
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 	 ในหัวข้อ	 “ไม่มีทาสอีกต่อไป เราทุกคน 
เป็นพ่ีน้องกัน”	สมเด็จพระสันตะปาปาให้ข้อสังเกตในเชิงประวัติศาสตร์ว่า	ขบวนการ
ทาสเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในช่วงเวลาหนึ่ง	และก่อให้เกิด	“การปฏิเสธผู้อื่น	การ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	 การละเมิดศักดิ์ศรีและสิทธิขั้นพื้นฐาน	 ตลอดจนความไม่
เท่าเทียมกันในสังคม”	(ข้อ	2)	ดังนั้น	“ทาสจึงถูกซื้อ-ถูกขายได้	ยกให้-รับมอบ
กันได้	ราวกับพวกเขาเป็นสินค้า”	(ข้อ	3)		แม้การเลิกทาสจะเกิดขึ้นแล้วทั่วโลก	
แต่ยังม	ี“ผู้คนนับล้าน–เด็ก	สตรีและชายทุกวัย–ที่ขาดเสรีภาพ		และถูกบังคับให้
ต้องมีชีวิตอยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างจากทาส”	(ข้อ	3)
3.	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	ทรงยกตัวอย่างประเด็นของทาสในยุคปัจจุบัน
หลายกลุ่ม	 อาทิ	 แรงงานชาย-หญิงและเด็ก	 ผู้อพยพย้ายถิ่นที่ถูกละเมิดทาง
ร่างกาย	ทางอารมณ์	และทางเพศ	ในขณะที่ต้องทำางานในสภาพงานที่น่าอับอาย	
คนที่ถูกบังคับให้ค้าประเวณ	ี 	 ซึ่งหลายคนเป็นผู้เยาว์ทั้งชายและหญิง	 	 ผู้ที่ถูก
ลักพาตัวไปโดยผู้ก่อการร้ายและถูกบังคับให้เป็นทหารในสนามรบ	 รวมถึงผู้ที่
ถูกทรมาน	 	 ทำาให้พิการหรือถูกสังหาร	 จิตใจมนุษย์พิการไปด้วยการฉ้อราษฎร์
บังหลวงและความเขลา	ตามความเห็นของสมเด็จพระสันตะปาปาแล้ว		นั่นเป็น 
ความเลวร้ายที่น่ากลัวต่อมนุษยชาติ	 เมื่อจิตใจฉ้อฉลแล้ว	 บุคคลเหล่านั้นจะ 
ไม่มองผู้อื่นเป็น	“มนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน	เป็นพี่น้องร่วมโลกเดียวกัน	แต่
กลับมองผู้อื่นเป็นเพียงวัตถุ”	(ข้อ	4)
4.	 เพื่อนพี่น้องที่รัก	 เราต่างเชื่อมั่นว่าทาสในยุคปัจจุบันและการค้ามนุษย์	 เป็น
อาชญากรรมร้ายแรง	 เป็นการเปิดบาดแผลให้กับสังคมยุคปัจจุบัน	 ในบทหนึ่ง
แห่ง	 “มรรค	 8”	 นั่นคือ	 “การเจริญชีวิตอันชอบธรรม”	 พระพุทธเจ้าประกาศ
ว่า	 การค้าสิ่งมีชีวิต รวมถึงทาสและการค้าประเวณี เป็นหนึ่งในห้าอาชีพที่ต้อง
ห้าม	 (AN	 5.177)	พระองค์ตรัสสอนว่า	ทรัพย์สมบัติต้องหามาได้ด้วยสันติวิธี 
ซื่อสัตย์ และชอบด้วยกฎหมาย ปราศจากการบังคับ การใช้ความรุนแรงหรือการ
หลอกลวง แต่ต้องได้มาด้วยวิธีที่มิได้ก่อให้เกิดอันตรายหรือความทุกข์ยากแก่
บุคคลอื่น	(เทียบ	AN	4.47;	5.41;	8.54)	ด้วยเหตุนี้	 	พุทธศาสนาจึงส่งเสริม
การให้ความเคารพต่อชีวิตและเสรีภาพของแต่ละบุคคล
5.	 ดังที่พุทธศาสนิกชนและคริสตชนล้วนมุ่งมั่นต่อการเคารพชีวิตมนุษย์	 เรา
ต้องร่วมมือร่วมใจกันขจัดภัยร้ายของสังคมนี้ให้สิ้นไป	 สมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิสทรงเชื้อเชิญเราให้เอาชนะต่อการนิ่งเฉย	การไม่รับรู้สิ่งใดๆ	ด้วยการสร้าง 
หลักประกันที่จะ	 “ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อ	 โดยช่วยให้การฟื้นฟูทั้ง 
ด้านจิตใจและการศึกษา	 และพยายามช่วยให้พวกเขามีที่ยืนในสังคมที่เขากำาลัง 
ดำาเนินชีวิตอยู่หรือในถิ่นที่พวกเขาจากมา”	(ข้อ	5)
6.	 เราขออธิษฐานภาวนาให้วันวิสาขบูชา	 เป็นช่วงเวลาที่มีแรงบันดาลใจพิเศษ
ที่จะนำาความสุขไปมอบแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมของเรา	 ขอให้เป็นช่วงเวลาที่
พิจารณาไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งถึงหนทางต่างๆ	 ที่เราจะสามารถทำางานร่วมกัน
เพื่อ	 “ไม่มีทาสอีกต่อไป เราทุกคนเป็นพี่น้องกัน”	 ดำาเนินชีวิตในภราดรภาพ	 
ในความเอื้ออาทร	และมีเมตตาจิตต่อทุกคน
	 ด้วยความปรารถนาดี	 และขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายใน
วันวิสาขบูชาด้วยเทอญ

พระคาร์ดินัล  ฌอง-หลุยส์  โตร็อง
        ประธานสมณสภาฯ
                                   บาทหลวง มิเกล อังเฮล อยุสโซ กุยซอท MCCJ
                                                       เลขาธิการฯ
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จันทบุรีบวชพระสงฆ์ใหม่  (ต่อจากหน้า 2)

จัดประชุมตัวแทนคณะกรรมการบริหาร	 คณะธรรมทูต 

ในทวีปเอเชีย	หรือเรียกว่า	อัมเซิล	(Asian	Missionary	

Society	of	Apostolic	Life-	AMSAL	2015)	ที่บ้าน

เข้าเงียบคริสตินา	 อ.ปากเกร็ด	 จ.นนทบุร	ี ระหว่างวันที	่

28-30	 เมษายน	 2015	 โดยมีหัวข้อการสัมมนาว่า	

“ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร	 และการประกาศพระ 

วรสารในเอเชีย”	 (Evangelii	 Guadium	 and	

Evangelization	in	Asia)	ของสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส	มาเป็นหัวข้อหลักในการสัมมนา

	 คณะธรรมทูต	 (Society	 of	Apostolic	 Life)	

ในพระศาสนจักรมีอยู่ประมาณ	 30	 คณะทั่วโลก	 ในทุก

ทวีป	 บางคณะขึ้นกับสันตะสำานัก	 บางคณะขึ้นกับพระ

สงัฆราชท้องถิน่	การประชมุคณะธรรมทตูระดบัโลก	ค.ศ.	

2014	 ที่ผ่านมา	 จัดที่กรุงลอนดอน	 โดยคณะมิลฮิล 

มิสชันนารี	โดยมคีุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม	เป็นตัวแทน

อธิการสูงสุด	 ไปร่วมประชุม	 และจากการประชุมกลุ่ม

ย่อยระดับทวีปเอเชีย	 ได้ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็น

เจ้าภาพ

	 คณะธรรมทูตต่างๆ	ในทวีปเอเชีย	ที่มาร่วมใน

ครั้งนี้	 มีคณะธรรมทูตนักบุญโทมัส	 อัครสาวก	 (Mis- 

sionary	Society	of	St.Thomas	the	Apostle)	จาก

อินเดีย	 คณะธรรมทูตนักบุญฟรังซิสเซเวียร	์ (Society	

of	Missionary	 of	 St.Francis	 Xavier)	 จากอินเดีย

คณะธรรมทูตเกาหลี	 (Korean	Missionary	Society)	

โรเลนโซ	รุยส์	(Lorenzo	Ruiz	Missionary	Society)

จากฟิลิปปินส	์คณะธรรมทูตทางสายน้อย	 (The	Little	

Way	Missionary	 Society)	 จากเมียนมาร	์ และคณะ

ธรรมทูตไทย	(Thai	Missionary	Society)	ยกเว้นแต่

คณะธรรมทูตฟิลิปปินส์	 ที่มีการฉลองใหญ่ครบ	 50	 ปี	

คณะ	จึงมาร่วมไม่ได้	

	 วทิยากรทีรั่บเชญิ	มพีระสังฆราชยอห์น บอส-

โก ปัญญา กฤษเจริญ ผู้แทนสภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย	 ผูร้บัผดิชอบฝ่ายงานธรรมทตูศาสตรา- 

จารย์ ยาโววี  อัตติลา	อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอูร์บา

เนียนา	 กรุงโรม	 	 คุณพ่ออัตติลิโอ เดอ บาสติสติ  

พระสงฆ์ฟีเด	โดนุม	จากปาดัว	ทำางานในเขตสังฆมณฑล

เชียงใหม่	และคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน	อธิการคณะ

ธรรมทูตไทย

	 การสัมมนาและการประชุมในครั้งนี้	มีจุดหมาย

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีกันระหว่างคณะธรรมทูต 

ที่อยู่ในทวีปเอเชีย	 ซึ่งคณะธรรมทูตน้องใหม่	 จาก 

เมียนมาร์ก็ได้รับเชิญร่วมสังเกตการณ์ในคร้ังด้วย	

เกิดเมื่อวันที่	19		สิงหาคม	ค.ศ.	 1985	 (พ.ศ.	 2528) 

เป็นบุตรคนโตในจำานวนพี่น้อง	 2	 คน	 (ชายล้วน)	 ของ 

ยอแซฟ พรศักดิ์  ทองเหลือง	 	 และเปาลา ชุมพิต  

ทองเหลือง 

การศึกษาอบรม

	 ระดับประถมศึกษา				โรงเรียนประชาสงเคราะห์		

หัวไผ่

	 ระดับมัธยมศึกษา		โรงเรียนดาราสมุทร		ศรีราชา 

	 ระดับปริญญาตรี	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วิชาปรัชญาและศาสนา	 คณะมนุษยศาสตร	์ วิทยาลัย 

แสงธรรม	 จังหวัดนครปฐม	 ระดับปริญญาโท	 ศิลป-

ศาสตรมหาบัณฑิต	 	 สาขาเทววิทยาจริยธรรม	 คณะ

ศาสนศาสตร	์วิทยาลัยแสงธรรม	จังหวัดนครปฐม

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร	์ วันที	่ 11	

สิงหาคม	ค.ศ.	2012		โดยพระสังฆราชซิลวีโอ  สิริพงษ์ 

จรัสศรี ที่สามเณราลัยแสงธรรม	สามพราน		นครปฐม

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม	 วันที่	 20	

กรกฎาคม	 ค.ศ.	 2013	 	 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์   

จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์		ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ		

สามพราน	จังหวัดนครปฐม

	 ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร	 วันที่	 9	 สิงหาคม	

ค.ศ.	 2014	 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุ-

วิสัย ที่สามเณราลัยแสงธรรม	สามพราน		นครปฐม

	 คติพจน์	 “ข้าพเจ้าทำาทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้

ประทานพละกำาลังแก่ข้าพเจ้า” (ฟิลิปป	ี4:13)

คณะธรรมทูตไทย (ต่อจากหน้า 2)

นอกจากนี้	 ยังช่วยส่งเสริมจิตตารมณ์ธรรมทูตแก่กัน

และกัน	 และการปรับประยุกต์การทำางานตามแนวทาง

ของพระศาสนจักร	 โดยเฉพาะในครั้งนี	้ ได้เลือกพระ

สมณสาส์นความช่ืนชมยนิดแีห่งพระวรสาร	 เป็นแนวทาง

ในการพิจารณา	 เพ่ือปรับประยุกต์ใช้กันในบริบทของ	

เอเชีย	 รวมทั้งมีการพูด

คุยเก่ียวกับการประกาศ 

พระวรสารในทวีปอัน

กว้างใหญ่นี้

	 ในวันสุดท ้าย	

ได้เชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา

ทุกท่าน	เข้าชมพื้นที่งาน

ธรรมทูตของ เขตวั ด

นกับญุมาระโก	ปทุมธานี	

ในเขตชุมชนแออัดและ

ยากจนที่วัดสะแก	 ซึ่ง

ทำาให้ผู้เข้าร่วมรู้จากการ

ทำางานธรรมทูตในพระ

ศาสนจักรไทยมากขึ้น	

	 การจัดประชุม

ในปีหน้า	 จะเป็นการประชมุระดบัโลก	 โดยมคีณะแม่พระ

กวัดาลปู	 เป็นเจ้าภาพท่ีประเทศเมก็ซโิกและการประชุม

คณะธรรมทตูในเอเชยี	 อกีสองปีข้างหน้าจะจดัท่ีประเทศ

ฟิลิปปินส์	
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

      

11 พฤษภาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ต้ังแต่เร่ิมเลย	 ก็ชัดเจนว่าน่ีไม่ใช่รูปแบบการพบปะกัน 

ในสำานักวาติกันที่เคยทำากันอย่างแน่นอน		คณะ	“แม็กส์” 

คือนักขับร้องเด็กสองคนที่ร้องเพลง	 “วีอาร์เดอะเวิลด์”	

ขณะที่เด็กๆ	 อีก	 7,000	 คน	 ส่งเสียงเชียร์รอพบพระ

สันตะปาปา	เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามายังหอประชุมเปาโล

ที่	 6	 ที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้	 เสียงเชียร์	 สีสัน	 และ 

ของขวัญ		พระสันตะปาปาทรงทักทายนางเอ็มมา	โบนิโน 

นักการเมืองเสรีนิยมผู้ป่วยเป็นมะเร็ง	 ด้วยจุดน้ีเองเด็กๆ	

จึงเริ่มตั้งคำาถามพระสันตะปาปาอันเป็นเริ่มการพบปะ

อย่างเป็นทางการ	 มีตัวแทนเดินถือหมวกนิรภัยสำาหรับ

เจ้าหน้าที่โรงงานมาพร้อมกับคำาถามว่า	 “พระองค์ทรง

ต้องการทำางานกับพวกหนูในโรงงานสร้างสันติภาพไหม

คะ?	พวกหนูอยู่เคียงข้างพระองค์เสมอ”	“พระองค์เป็น

หนึ่งในพวกหนู	 ยินดีต้อนรับพระองค์เข้าสู่โรงงานแห่ง

สันติภาพ”

l ทันทีพระสันตะปาปาก็ทรงกลายเป็นผู้สร้างสันติภาพ

ด้วยพิธีการนี้	 เด็กหลายคนได้ตั้งคำาถามพระองค์รวม

ทั้งหมด	13	คำาถาม		สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	ตรัส 

ตอบเด็กๆ	 ตอนหนึ่งว่า	 “ยกมือขึ้นซิ	 ใครที่ไม่เคย

ทะเลาะกับพี่น้องของตัวเองเลย	 สิ่งสำาคัญที่สุดก็คืออย่า

จบวันด้วยการไม่ได้สร้างสันติ”	 “สันติภาพไม่ใช่สิ่งของ

ที่ผลิตได้ในโรงงานแต่ต้องประดิดประดอยสร้างขึ้น

สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส

เสด็จเยี่ยมบ้านเด็กยากไร้

ข้างถนนในกรุงมะนิลา 

อันเป็นหนึ่งในโครงการ

ช่วยเหลือผู้ยากไร้

ของพระคาร์ดินัลตาเกล

อย่างปราณีตบรรจงทุกวันด้วยความรัก”

l เด็กหญิงคนหนึ่งทูลถามอย่างอายๆ	 ว่าถ้าหากมีใคร

คนหนึ่งที่ชอบขัดขวางสันติภาพอยู่เรื่อยๆ	 ทำาไมไม่ใช้ 

“พลังอำานาจ”	 ให้มากกว่านี้เพื่อสร้างสันติภาพด้วยเล่า		

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสตอบว่า	 “พ่อเอง...

หลายๆ	 ครั้งก็ต้องการความเงียบสงบ	 แต่การต้องอยู่

กับผู้คน	 พ่อก็ไม่สูญเสียความสงบหรอกนะ	 สิ่งที่มักจะ

เอาสันติไปจากเราก็คือ	 ความโลภ	 ความอิจฉา”	 “คนที่

มีอำานาจบางคนหาเงินเลี้ยงชีพด้วยการขายอาวุธ	 ด้วย 

เหตุผลน้ี	 จึงเลยมีหลายๆคนไม่ต้องการสันติภาพ	 พวกเขา

ทำากำาไรมากมายจากสงคราม”

l พระสันตะปาปาตรัสว่าอาจไม่มีคำาตอบต่อเด็กที่ต้อง 

ทุกข์ทรมานทันที	 แต่การงานท่ีทำาสำาเร็จอาจช่วยบรรเทา

ความทุกข์ของพวกเขาได้	 ทรงเสริมว่าการสร้างสันติภาพ

จำาเป็นท่ีจะต้องสอนความสำาคัญในเร่ืองการรู้จักให้

ความเคารพต่อกันและความยุติธรรม	 พระองค์ยังทรง 

พระคาร์ดินัลตาเกล: 

ประธานคนใหม่ของหน่วยงาน

“คาริตัสสากล”
15 พฤษภาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระคาร์ดินัลหลุยส์	 อันโตนีโอ	 ตาเกล	 ได้รับเลือกให้

ดำารงตำาแหน่งประธานหน่วยงาน	“คาริตัสสากล”	 	พระ

คาร์ดินัลชาวฟิลิปปินส์ผู้นี้จึงเป็นประธานคนแรกที่มา

จากทวีปเอเชีย			 ท่านกล่าวหลังจากได้รับเลือกว่า	“พ่อ

มีข้อจำากัดในความสามารถแต่พร้อมกับพวกท่านทุกคน	

พร้อมกับความรักที่พระเยซูเจ้าทรงหลั่งลงมาในดวงใจ

ของเราและในนามของประชาชนผู้ยากจนบนโลกนี	้ พ่อ

ขอน้อมรับมติการเลือกตั้งครั้งนี้

l พระคาร์ดินัลวัย	57	ปี	บวชเป็นพระสงฆ์ปี	ค.ศ.	1982	

และได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราชแห่งมะนิลา 

ในปี	ค.ศ.	2011	 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์	ท่ี	16 

ทรงแต่งต้ังท่านเป็นพระคาร์ดินัลในปีถัดมา			ท่านชัดเจน

ในเรื่องการให้ความสนใจต่อผู้ที่อยู่ชายขอบสังคม	 นี่คือ

สิ่งท่ีพระคาร์ดินัลตาเกลทูลต่อสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสขณะท่ีพระองค์เสด็จเยือนกรุงมะนิลาเม่ือปีท่ีแล้ว 

“ชาวฟิลิปปินส์ทุกคนต้องการ	 มุ่งไปพร้อมกับพระองค์...

ไม่ใช่ท่ีกรุงโรมแต่ไปยังชายขอบปริมณฑล	 ไปยังกระต๊อบ	

คุกคุมขัง	โรงพยาบาล”

l หน่วยงาน	 “คาริตัส”	 เป็นกิจการงานด้านการกุศล	 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับเด็กๆ ว่าสันติภาพ
เป็นสิ่งที่ต้องประดิดประดอยสร้างขึ้นอย่างปราณีตบรรจงทุกวันด้วยความรัก

พระสันตะปาปาทรงพบปะกับเด็กๆ ในโครงการ “โรงงานสร้างสันติภาพ” ณ หอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน

ให้เด็ก	ๆ	พูดตามซ้ำา	3	คร้ังว่า			

 “ท่ีไหนไม่มีความยุติธรรม ทีน่ัน่ไมม่สีนัตภิาพ”  

	 “ดังขึ้นอีก”	

 “ที่ไหนไม่มีความยุติธรรม ที่นั่นไม่มีสันติภาพ”  

	 “ดังอีก”		

 “ที่ไหนไม่มีความยุติธรรม ที่นั่นไม่มีสันติภาพ” 

	 “ดีมาก	จงจำาไว้ดีๆ”

l ต่อมาเด็กหลายคนได้ขึ้นมาถวายของขวัญแด่พระ

สันตะปาปาและขอพระองค์ทรงเสกของรักของพวกเขา	

มีเด็กคนหนึ่งขอพระองค์ทรงเสกถุงมือผู้รักษาประตู

ฟุตบอล

l ก่อนจะทรงจาก	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

พบปะกับเด็กที่ป่วยหนัก	มูลนิธิโรงงานสร้างสันติภาพ	มี

เครือข่ายเป็นสถาบัน	ส่ือมวลชน	องค์กรในพระศาสนจักร	

และหน่วยงานเอ็นจีโอ	เพื่อส่งเสริมสันติภาพ

ของพระศาสนจักร	 ก่อตั้งมานานกว่า	 100	 ปีและยัง

ดำาเนินกิจการอยู่ในเขตพื้นที่และประเทศต่างๆ	ว่า	200	

พระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนิโอ ตาเกล ประธานหน่วยงานคาริตัสสากลคนใหม่

ประเทศทั่วโลก
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บทอธิษฐานภาวนา

เพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าคือใคร?

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” 

(มาระโก 12:31)

	 คุณครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งถามเด็กนักเรียนว่า	 “เพื่อนมนุษย์คือใคร”	

คำาตอบรวมไปถึงประชาชนในแอฟริกา	 หรือเด็กกำาพร้าและสถานรับเลี้ยงและ

ดูแลคนชราในละแวกโรงเรียน	 เหตุผลหนึ่งก็คือโรงเรียนนี้มักจะเรี่ยไรเงินและ 

ข้าวของไปช่วยคนต่างๆ	 เหล่านี้	 ที่น่าสนใจก็คือ	 พวกเขาไม่ได้กล่าวถึง

โรงเรียนหรือผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้โรงเรียนของเขา	สำาหรับเด็กเหล่านี้	เพื่อนมนุษย์ดู

เหมือนว่าเป็นบุคคลที่อยู่ห่างไกลจากบ้านหรือโรงเรียนของพวกเขา

	 ในพระวรสารวันนี	้พวกฟาริสีถามพระเยซูเจ้าว่า	พระบัญญัติที่สำาคัญ

ที่สุดคืออะไร	พระเยซูเจ้าตรัสตอบพวกเขาว่า	มีอยู่สองข้อ	“จงรักพระเจ้าก่อน	

แล้วรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเขาเอง”	 ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้	 แสดงถึง

สิ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในหัวใจของพวกเขา	

	 ความรักพระเจ้ามักจะถูกมองดูว่าเป็นพระบัญญัติที่ง่ายกว่า	 แต่อัน

ที่จริงแล้ว	 การรักเพื่อนบ้านของเรานั่นแหละคือความรักต่อพระเจ้า	 หากเรา

ไม่เห็นพระเจ้าในเพื่อนมนุษย์ทุกคนที่เรามาสัมผัสก็หมายความว่า	 เราไม่รู้จัก

เพื่อนมนุษย์ของเรา	 การรักเพื่อนมนุษย์ในบ้านถัดไปที่เปิดวิทยุหรือโทรทัศน์

ดังเกินไป	 เราไม่ชอบ	 แต่นี่คือสิ่งที่เราถูกบัญญัติให้รัก	 “ใครคือเพื่อนมนุษย์

ของเรา”	 เป็นสิ่งที่เรานำามาพิจารณาในวันนี	้ เรารู้จักเพื่อนมนุษย์ของเราหรือ

เปล่า?	และเราประพฤติตนต่อเขาด้วยความเคารพ	ด้วยความเห็นใจ	และพอใจ

หรือเปล่า?	 การกระทำาดังกล่าวเป็นการแสดงออกว่า	 เรารักพระเจ้าอย่างเต็ม

เปี่ยม

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยให้ความรัก

เป็นจุดศูนย์กลางในความสัมพันธ์ต่างๆ 

เพื่อให้ชีวิตของลูกสะท้อนอย่างลึกซึ้งถึงความรักที่ลูกมีต่อพระองค์

และที่พระองค์ทรงมีต่อลูก 

ทั้งนี้ เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

เกินจะคิดได้ 

ตั้งแต่ไหนแต่ไร
ท่าทีที่มนุษย์มีต่อพระเจ้ายังเป็นความห่างไกล
พระเจ้าพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธิ์เกรียงไกร
มนุษย์เป็นแค่สิ่งสร้างของพระองค์
เฉกเช่นสิ่งสร้างทั้งมวล
ถึงพระองค์จะทรงสร้างให้มีพระฉายา
แต่มนุษย์ก็ยังคงเจียมเนื้อเจียมตัว
ยังไงก็ยังมีแค่สถานภาพแห่งการเป็นสิ่งสร้าง
ยิ่งเมื่อมนุษย์ผิดพลาดเลือกตามใจตนเอง
มากกว่าทำาตามพระประสงค์ของพระเจ้า
กระทั่งกลายเป็นความผิดใหญ่หลวง
เพราะอาจเอื้อมคิดจะเป็นพระเจ้าเสียเอง
คิดได้แค่ว่าทำาตามใจตนเองเมื่อไร
ก็เหมือนสถาปนาตนเป็นพระเจ้าเมื่อนั้น
ผลความผิดพลาดครั้งนั้น
เพิ่มความห่างไกลระหว่างมนุษย์กับพระอย่างสุดขั้ว
แม้จะไดัรับพระเมตตาและการให้อภัยจากพระเจ้า
ด้วยธรรมชาติพระเจ้าคือความรัก
พระองค์ไม่ทรงรักไม่ได้
พระองค์ทรงเกลียดชังพยาบาทเคียดแค้นไม่ได้
เพราะนั่นคือความขัดแย้งแห่งการเป็นพระเจ้า
ยิ่งกว่าความมืดขัดแย้งระหว่างความสว่างเสียอีก
พระองค์จึงทรงรักทั้งๆ	ที่มนุษย์ไม่น่ารัก
พระองค์จึงทรงให้อภัยทั้งๆ	ที่มนุษย์ไม่สมรับการอภัย
กระนั้นก็ดี
มนุษย์ก็ยังเจียมเนื้อเจียมตัว
จะรบกวนขอพึ่งพาพระเจ้าก็ต่อเมื่อเกินความสามารถ
จะกราบไหว้ขอพรก็ยังต้องมีของบูชาติดไม้ติดมือ
จะรู้พระคุณก็เมื่อทุกอย่างราบรื่นไร้ทุกข์ไร้กังวล
ทว่าพระประสงค์ของพระเจ้ามีมากกว่านั้น
อยากให้ความสัมพันธ์พระองค์กับมนุษย์ใกล้ชิดแนบแน่น
พร้อมทรงแสดงให้มนุษย์เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
แต่ก็จนแล้วจนรอด...ยังมีช่องว่างระหว่างพระองค์กับมนุษย์
กระทั่งวันนั้น
พระองค์เสด็จลงมาเป็นมนุษย์
บันดาลให้ความเป็นพระเจ้ากับความเป็นมนุษย์
กลายเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูเจ้า
ทรงมาร่วมชีวิตกับมนุษย์ในทุกอย่าง...เว้นแต่บาป
กินข้าวพูดคุยเดินเหินตรากตรำาทนหนาวทนร้อน
ทำาให้มนุษย์เห็นถึงความรักพระเจ้าอย่างเป็นรูปธรรม
ทำาให้มนุษย์สัมผัสความใกล้ชิดพระเจ้าอย่างจับต้องได้
ทำาให้มนุษย์รู้แจ้งว่าพระเจ้าเป็นใครสำาหรับเขา
ทำาให้มนุษย์ภูมิใจว่าเขาเป็นใครสำาหรับพระเจ้า
ทำาให้มนุษย์สำานึกเสียทีว่าทำาตามใจตนเองมีแต่เสียกับเสีย
ในขณะที่ทำาตามพระประสงค์พระเจ้ามีแต่ดีกับดี
เพราะความปรารถนาเดียวที่พระเจ้าทรงมี
ก็คือให้มนุษย์มีความสุขความเต็มเปี่ยมความเป็นอมตะ
ถึงกระนั้นก็ดี
มนุษย์ยังมีท่าทีกล้าๆ	กลัวๆ	แบ่งรับแบ่งสู้
พระเจ้าจึงทรงเข้าไปประทับในแก่นชีวิตของมนุษย์
ไม่เพียงแค่ร่วมชีวิตอยู่เคียงข้าง
โดยทางพระจิตของพระองค์
กระทั่งนักบุญเปาโลต้องคอยย้ำาคอยเตือน
“ท่านไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารที่ประทับของพระจิตเจ้า”
นั่นคือเป้าหมายสูงสุดแห่งความรักพระเจ้า
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมนุษย์ที่พระองค์ทรงรัก
“รักถึงขนาดจะกลืนกิน”...อย่างที่คนพูดกัน
แต่ก็มีแต่พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงทำาได้
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ประสบการณ์ชีวิต

คืนหนึ่งในห้องฉุกเฉินและวันต่อๆ ไปในไอซียู
โดย แบร์นาแด๊ต พรเพ็ญนรี พรหมมสุนทร บำารุงไธยน์

 วันที่	 28	 มกราคม	 2015	 (พ.ศ.	 2558)	

ดิฉันมีนัดพบแพทย์ความดัน	 แพทย์เบาหวาน	 แพทย์ 

กระดูก	 ขณะที่ไปคุยกับแพทย์กายภาพ	 คุณหมอทักว่า 

ทำาไมคุณพูดแล้วปากสั่น	ไปที่ห้องฉุกเฉินก่อน	อย่าเพิ่ง 

ไปแผนกอื่นๆ	 ดิฉันได้พบแพทย์ที่ดูแลเรื่องปอด	 จน 

ทราบว่าเป็นล่ิมเลือดอุดตัน	 คืนน้ันต้องนอนห้องฉุกเฉิน 

กลายเป็นประสบการณ์ไม่รู้ลืมอีกครั้งหนึ่ง	 ดิฉันไม่เคย

คิดว่าห้องฉุกเฉินจะรวมคนเจ็บป่วยและอุบัติเหตุไว้	 แต่

ในความเป็นจริง	 คนป่วยหนักทั้งหมดรวมทั้งอุบัติเหตุ

อยู่รวมกัน	 ห้องซึ่งปกติรับได้เพียง	 50	 เตียง	 แต่ความ

เป็นจริงรับเป็น	 100	 ดิฉันรู้สึกกลัวมาก	 หันไปหาคนที ่

ดูจะเจ็บป่วยมากที่สุด	 พร้อมทั้งสวดให้เขาผ่านภาวะนี้

ไปได้	คืนนั้นผ่านไปด้วยความยากลำาบาก

	 ผลจากการตรวจปรากฏว่า	 ออกซิเจนที่ดิฉัน

หายใจด้วยตนเองอยู่แค	่ 76-80%	 ในขณะที่คนทั่วไป

นั้น	 100%	 สาเหตุเนื่องจากลิ่มเลือดไปอุดตันที่ปอด

และเยื่อหุ้มปอด	 อาการนี้ทำาให้เสียชีวิตได้โดยฉับพลัน	

แพทย์รักษาโดยการฉีดสเตอรอยด์เข้าไป	 เพื่อสลายและ

หยุดลิ่มเลือดไม่ให้ไปที่อื่น	 ซึ่งมีความเป็นไปได้ถ้าไปที ่

หัวใจเพราะอยู่ใกล้กัน	 ถ้าไปที่หัวใจก็คือเสียชีวิต	 นั่น

เป็นการรอดตายครั้งที่	1

	 ขณะท่ีดิฉันอยู่ท่ีบ้าน	 คืนหน่ึงน้ันพยาบาลพิเศษ

ท่ีดูแล	เห็นดิฉันถ่ายออกมาเป็นจำานวนมากเป็นสีดำา	และ

มีมูกเลือดปนอยู่ด้วย	 สามีและลูกๆ	 ของดิฉันจึงรีบนำา

ดิฉันมาโรงพยาบาลเพื่อมาพบแพทย์เป็นการด่วน	 ซึ่ง

ลูกๆ	 ได้บอกดิฉันว่าดิฉันหน้าซีดเผือดมาก	 เมื่อมาถึง

โรงพยาบาล	 แพทย์ได้เข้ามาตรวจและพบว่าดิฉันอาการ

ไม่สู้ดีนัก	 และแล้วมัจจุราชชุดท่ี	 2	 ก็ปรากฏผลการตรวจ

พบว่าดิฉันเป็นแผลในกระเพาะกว่า	 10	 จุด	 ดิฉันเสีย

เลือดไปเป็นจำานวนมากจากการเป็นแผลที่กระเพาะและ

ลำาไส	้โดยแพทย์ได้ย้ายดิฉันไปห้อง	ICU	และให้เลือดถึง	

2	ถุงใหญ่ในคืนนั้นเอง

	 เช้าวันต่อมา	แพทย์ได้ทำาการตรวจอย่างละเอียด	

โดยใช้เครื่องมือกล้องขนาดเล็ก	 พร้อมสายสอดผ่าน 

ลำาคอของดิฉัน	 เพื่อไปตรวจดูสาเหตุที่ทำาให้ค่าความ

เข้มข้นเลือดของดิฉันต่ำา	และพบว่าดิฉันมีแผลท่ีกระเพาะ

อาหารและลำาไส้ใหญ่หลายจุดมาก	 นับได้เป็น	 10	 จุด	

ทางแพทย์จึงทำาการรักษาโดยการวางยาสลบ	 และเอา 

เคร่ืองมือสอดเข้าไปในลำาคออีกคร้ังเพ่ือท่ีจะยิงเส้นเลือด

ฝอยบริเวณที่เป็นแผล	 เพื่อเป็นการหยุดเลือดที่จะไหล 

ออกมาเพิ่มซึ่งต้องทำาการรักษาดังกล่าวถึง	 2	 ครั้ง	

เลือดถึงจะหยุดไหล	 หลังจากนั้น	 2	 วันดิฉันยังไม่

สามารถทานอาหารอะไรได้เลย	 ได้แต่ดื่มน้ำาได้เล็กน้อย 

ซึ่งทุกครั้งที่ดื่ม	 ดิฉันจะรู้สึกแสบและเจ็บท้องเป็นอย่าง

มาก	เหมือนมีใบมีดมากรีดอยู่ข้างในทุกครั้งที่ดื่มน้ำาเข้า 

ไป

	 มัจจุราชที	่ 3	 ในขณะนั้นดิฉันได้ย้ายมาจาก

โรงพยาบาลชั่วคราวมายังโรงพยาบาลประจำาที่ดิฉัน

รักษาตัวอยู	่ โดยย้ายกลับมาเป็นคืนแรก	 ซึ่งในคืนนั้น

เอง	 เวลาประมาณ	19.00	น.	ดิฉันก็เกิดหายใจไม่ออก	

ออกซิเจนในร่างกายของดิฉันลดลงมาจากปกติ	 จาก	

95	มาเป็น	92,	89,	86,	84	ดิฉันไม่สามารถหายใจได้

เอง	 เป็นเหตุการณ์วิกฤตที่สุดในชีวิตที่เกิดขึ้นกับดิฉัน	

เสียงโหวกเหวกโวยวาย	 เสียงเข็นรถเข็นปฐมพยาบาล 

เข้ามา	 มีแพทย์เข้ามา	 2-3	 คน	 และพยาบาลเข้ามาใน

ห้องของดิฉันนับ	 10	 คน	 เป็นความสับสนวุ่นวายมาก 

ในคืนนั้นแพทย์ได้เอาสายออกซิเจนออกจากจมูก	

และได้ใส่หน้ากากครอบหน้าดิฉันแทนโดยใช้เครื่อง 

ไบแทบ	 ท่ีมีเคร่ืองป๊ัมออกซิเจนเข้าไปในปอดของดิฉัน

เพื่อยื้อชีวิตกับมัจจุราช	 แต่ดิฉันก็ยังไม่สามารถหายใจ

ได้	 ระดับออกซิเจนยังคงอยู่ในระดับต่ำากว่าปกติเป็น

อย่างมาก	 สุดท้ายคณะแพทย์ได้ตัดสินใจสอดท่อช่วย 

หายใจเข้าไปในคอดิฉันเพ่ืออัดและปั๊มออกซิเจนเข้าไป

ในปอดของดิฉัน	เพื่อให้ช่วยการหายใจของดิฉันให้กลับ

มาหายใจได้ปกติอีกครั้ง	 โดยที่แพทย์ไม่สามารถตอบ

ได้ว่าเป็นเพราะอะไร	 ในขณะที่ดิฉันกำาลังหายใจไม่ออก	

ทั้งๆ	 ที่รู้สึกได้ถึงออกซิเจนรอบๆ	 ตัว	 แต่ไม่สามารถ

หายใจเข้าไปได้	

	 ดิฉันมาทราบเมื่อออกจากห้อง	 ICU	 ว่าทุก

องค์กรคาทอลิกระดมสวดให้ดิฉัน	เริ่มตั้งแต่อารามชีลับ

ทั้ง	4	แห่ง	คือที่คอนแวนต์	สามพราน	นครสวรรค์	และ

จันทบุรี	 ยังมีกลุ่มพระเมตตาซึ่งสวดตอนบ่าย	 3	 โมง	

กลุ่มสวดสายประคำา	 ซ่ึงรวมอยู่ในกลุ่มองค์กรต่างๆ	 เช่น	

กลุ่ม	Lectio	กลุ่มวัดฟาติมา	กลุ่ม	นธค.	ซึ่งจะสวดตอน	

3	 ทุ่ม	 ทุกกลุ่มซึ่งติดต่อกันทาง	 Line	 ระดมพลังสวด

ให้ดิฉันในหนึ่งคืน	 และอีกวันต่อมาที่ดิฉันไม่รู้สึกตัว 

ใน	 ICU	 ดิฉันรู้สึกตื้นตันใจและอยากจะกราบขอบ- 

พระคุณทุกท่านที่สวดภาวนาให้ดิฉันซึ่งหลายท่านไม่ 

รู้จักดิฉันมาก่อนเลย

	 ดิฉันถูกส่งตัวเข้าห้อง	 ICU	 อีกครั้ง	 โดยขณะ

ที่ท่อช่วยหายใจก็ยังคงต่อเข้าไปที่คอดิฉันอยู่	 3-4	 วัน	

แพทย์ลงความเห็นว่า	 โปตัสเซียมของดิฉันลดลงมา

เหลือน้อยมาก	 ซึ่งคนปกติค่าของโปตัสเซียมในร่างกาย

ของคนปกติจะอยู่ที่	 4-5	 แต่วันนั้นของดิฉันเหลืออยู่

แค	่ 1-2	 ซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากเพราะอาจทำาให้ 

เสียชีวิตได้ทันที	 เนื่องจากการที่ค่าโปตัสเซียมต่ำาขนาด

นี้จะทำาให้ระบบการทำางานในร่างกาย	 ระบบประสาท

กล้ามเนื้อ	 สมอง	 ไต	 และอื่นๆ	 ล้มเหลว	 นับเป็นการ 

รอดตายครั้งที่	3

เห็นความตายตรงหน้าคราชีพสิ้น

เห็นความหวังพังภิณฑ์สิ้นศักดิ์ศรี

เห็นลูกรักหลั่งน้ำาตาดั่งวารี

อกแม่นี้ไม่ยอมแพ้แม้ความตาย

	 การรอดตายครั้งที่	 4	 แพทย์ได้พบความผิด

ปกต	ิ จึงสอดสายพร้อมกล้องลงไปพร้อมกันกว่า	 20	

(อ่านต่อหน้า 8)



ปีที่ 39 ฉบับที่ 24 ประจำ�วันที่ 7-13 มิถุน�ยน 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 8

ประสบการณ์ชีวิต (ต่อจากหน้า 7)

สาย	 ให้กลืนเข้าไป	 เพื่อจะดูว่ามีปัญหาอะไรจะได้แก้ไข

และจะสอดเข้าไปดูหัวใจอีก	 1	 สาย	 และจะเจาะคอเพิ่ม	

ซึ่งดิฉันก็ยินยอม	 คิดแต่ว่าทำาอะไรต้องให้ถึงที่สุด	 มิ

ฉะนั้นสิ่งที่ทำามาจะเปล่าประโยชน์จะทรมานอย่างไร 

ก็จะอดทนเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงรับได้	โดยไม่แม้แต่ 

จะปริปากบ่น	 เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ	 ดิฉันเท่านั้น

ที่ทราบอยู่แก่ใจว่าเหมือนพระต้องการจะลองใจ	 ดิฉัน 

น้อมรับในพระมหาทรมานจนถึงที่สุด	 และแล้วความ 

เจ็บปวดก็ผ่านพ้นไป	 ดิฉันเป็นฝ่ายชนะ	 นั่นเป็นการ 

รอดตายครั้งสุดท้ายและแล้วทุกอย่างก็หยุดนิ่ง	 สักพัก 

เหมือนใครเปิดคัทเอาท	์ และแล้วท้องฟ้าก็ปรากฏ	ดิฉัน 

มองเห็นแม่พระและองค์พระเยซู	 มีเด็กผู้หญิงอายุประมาณ 

10	 ขวบอยู่ตรงกลาง	 หน้าของเธอเป็นแผลสีแดงจัด 

ดิฉันไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ดิฉันขอแม่พระว่า	 ขอทรง 

ดูแลดิฉันด้วย	 และแล้วดิฉันก็รู้สึกสุขใจตลอดเวลาไม่ว่า 

ตื่นหรือหลับ	 วันหนึ่งขณะที่ดิฉันมีความสุข	 ดิฉันได้มี 

โอกาสเปิดทีวีดูพิธีบูชามิสซา	เนื่องในโอกาสพระสันตะ- 

ปาปาทรงทำาพิธีแต่งตั้งพระคาร์ดินัลในวันที่	 2	 ซึ่งเป็น 

มิสซารักษาผู้ป่วย	 ก่อนจะจบมิสซาสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาทรงอวยพระพร	 นาทีนั้นดิฉันรู้สึกมือดิฉันกระตุก

สูงข้ึนอย่างแรง	 และดิฉันรับรู้ได้ถึงพลังท่ีแล่นเข้ามาในตัว	

และมีความรู้สึกในการจับต้องสิ่งของได้นับแต่นั้น	 ดิฉัน

มีความรู้สึกอิ่มเอมในจิตใจ	 รู้สึกเหมือนพระประทาน

ชีวิตใหม่ให้กับดิฉันอีกครั้ง	 ดิฉันมีความสุข	 พระให้

พระหรรษทานแก่ดิฉันตลอดเวลา	 ทุกวันดิฉันได้รับ 

พระพรไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

	 ทุกเช้าเหมือนมีกระแสเรียกที่คอยบอกให้ดิฉัน

ทำา	 มีคำาตอบที่ดิฉันถาม	 ขณะนี้ที่ดิฉันยังเดินไม่ได้	 แต่

ก็เห็นตัวเองเดินแม้ไม่มีแรง	ดิฉันเคยพูดกับพระว่า	ท่าน

ต้องให้ดิฉันเดินได้	 เพราะถ้าดิฉันเดินไม่ได้ก็ทำางานให้

ท่านไม่ได้เพราะต้องเอาแต่นอนรักษาแต่ตัวเอง	 	 จะมี

ความคิดอะไรที่จะทำาอย่างอื่น

	 ขณะนี้แพทย์ให้ดิฉันกลับบ้านได้	 แต่ดิฉันยัง

ต้องการอยู่โรงพยาบาลอีกเพราะต้องมาตรวจอีก	 ไปๆ	

มาๆ	ไม่สะดวก	และต้องรอห้องตรวจเป็นวันๆ

	 ดิฉันตั้งใจที่จะรักษาสุขภาพให้ดีที่สุด	 เพื่อให้

ตัวเองอยู่นานที่สุด	 มีเวลาทำางานให้พระศาสนจักรมาก

ที่สุด	 ทำาตัวเป็นประโยชน์ให้มากที่สุด	 เพื่อตอบแทน

พระเป็นเจ้าและแม่พระที่ให้โอกาสกับดิฉัน	 เป็นความ

กรุณาอย่างหาที่สุดไม่ได้

 ชีวิตนี้มีพระแม่อยู่เคียงข้าง 

ไม่อ้างว้างมีพระองค์ทรงศักดิ์ศรี

เป็นต้นแบบถือปฏิบัติแห่งชีวี 

ให้ลูกนี้มีแนวทางแห่งความดี

 พระองค์ทรงช่วยลูกเมื่อร้องขอ 

ทรงเมตตาต่อลูกจะหาไหน

แม้พระองค์ทรงอนุภาพเกริกเกรียงไกร 

แต่ยังไม่ลืมลูกผู้อ่อนแอ

 ทรงใส่ใจในลูกเมื่อทุกข์เข็ญ 

ทรงเป็นเช่นมารดาคราลูกเหงา

ปลอบประโลมใจลูกคราจิตเบา 

ทรงมองเข้าถึงจิตลูกด้วยผูกพัน

 นี่นะหรือคือมารดาแห่งพระเจ้า 

แม้มนุษย์เพียงแค่เถ้ายังให้ค่า

แล้วมนุษย์แค่หนอนน้อยด้อยศรัทธา 

กลับเลอค่าในสายตาของพระองค์

 เราจะตอบแทนอย่างไรให้สาสม 

ถึงความรักที่พระองค์ทรงมอบให้

ขอรับใช้พระองค์ตราบจนตาย 

ชีพมลายเป็นพยานรักในพระองค์

ร้อยกรองโดย  นางพรเพ็ญนรี  พรหมมสุนทร 

บำารุงไธยน์

บทสุดท้ายของ
แบร์นาแด๊ต พรเพ็ญนรี
ก่อนที่เธอจะจากโลกนี้
ไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระมารดามารีย์
ที่เธอสุดรักสุดบูชา

บันทึกโดย เทเรซา วิรัชนี พรหมสุนทร

 สุดท้าย	 น้องแอ๊ะได้กลับบ้านอีกครั้ง	 และ

สัปดาห์ต่อมาตรงกับวันเกิดของคุณสถิตย์ผู้เป็นสามี

เธอจึงจัดงานสังสรรค์ขึ้น	 และให้ดิฉันเชิญเพื่อนๆ	กลุ่ม 

ชมรมนักธุรกิจคาทอลิกท่ีเธอสนิทสนมคุ้นเคยมาร่วม

งาน	 ซึ่งประกอบด้วย	 ท่านประธานชมรม	 ดร.วีระชัย 

เตชะวิจิตร์ และภรรยา คุณประจวบ ตรีนิกร  

คุณประทีปและคุณชลธิชา มหากิจศิริ และอีกหลาย

ท่าน และดิฉันได้เรียนเชิญคุณพ่อนภา กู้ชาติ มานำาสวด 

วจนพิธีกรรม	 ซึ่งดิฉันเตรียมไว้เซอร์ไพรส์เธอ	 ซึ่งทำาให้ 

เธอตื่นเต้นยินดีมาก	 โอกาสนั้นเธอได้มอบเงินจำานวน	

100,000	บาท	ร่วมเป็นสปอนเซอร์จัดงาน	Cure	Our 

World	ของ	นธค.	และนั่นเป็นความปีติสุข	และโอกาส

ถวายคืนองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นคร้ังสุดท้าย		สัปดาห์ต่อมา 

แพทย์นัดให้เธอไปตรวจอาการตามปกติ	เธอไปก่อนวัน 

นัด	 3-4	 วัน	 และนอนพักที่โรงพยาบาล	 เพราะคนดูแล 

เธอลาหยุดเทศกาลสงกรานต์	 แต่หลังจากได้รับการตรวจ 

แล้ว	แพทย์พบการแพร่กระจายของมะเร็งที่ปอดและตับ 

ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ	 จึงไม่ให้เธอกลับบ้าน	 จากนั้น 

เธอมีอาการอ่อนแรงลงเรื่อยๆ	 และที่สุดเธอก็จากไป 

อย่างสงบในวันอาทิตย์ที่	3	พฤษภาคม	โดยไม่มีอาการ 

เจ็บปวดทรมานเลย	นี่คือสิ่งสุดท้ายที่พี่น้องและหลานๆ

อธิษฐานวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า	 และพระแม่มารีย์

ให้กับเธอทุกค่ำาคืน	 และพระองค์ทรงฟังคำาภาวนาของ

ลูกๆ	ของพระองค์

“จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า

เพราะพระองค์พระทัยดี

     ความรักมั่นคงของพระองค์ 

ดำารงนิจนิรันดร์”

	 หลับให้เป็นสุขเถิดแอ๊ะน้องรักของพี่	 ขอให้ 

วิญญาณของน้องได้เข้าสู่สรวงสวรรค์	 ได้เฝ้าองค์พระผู้

เป็นเจ้า	และพระแม่มารีย์ที่น้องสุดรักสุดบูชาด้วยเทอญ

ด้วยรักสุดหัวใจของพี่

เทเรซา วิรัชนี พรหมสุนทร
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การแก้ข้อขัดแย้ง
	 สวัสดีครับ		คุณอ่านบทความนี้		 เป็นโอกาสด ี

ที่อาจแสดงว่าคุณพบกับข้อขัดแย้งในชีวิต				ข้อขัดแย้ง 

(Conflict)	เป็นเร่ืองปกติ		ตราบท่ีเราอยู่กับคนอ่ืน		ย่อมมี 

ความคิดเห็น	 	 หรือกิจการที่กระทบกระแทกกันบ้าง		

บางครั้งคุณก็เพียงถอยหลังและหนีไปทางอื่น	 	 แต่ที่สุด

ก็จะพบว่าบางทีถอยเดินห่างไปไม่ได้ผล

	 มิตรภาพความสัมพันธ์เป็นเรื่องสำาคัญมากกว่า

จะเดินหนีไป		ยังมีอารมณ์เข้ามาผสมด้วยก็ยิ่งยุ่งยิ่งเจ็บ

ปวด				อันท่ีจริงผมอยากให้คุณรู้ว่าการมีข้อขัดแย้งไม่ได้แย่ 

หรือเจ็บปวดเสมอไป		หากเรารู้จักเรียนวิธีแก้ไขข้อขัดแย้ง

แบบพระเจ้า		คุณสามารถพบข้อขัดแย้งว่าเป็นโอกาส

ทำาให้มิตรภาพใกล้ชิดกันขึ้น	 	 เข้มแข็งขึ้นก็ได้	 	 การหา

พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

ทางแก้ไขเป็นเรื่องดีสำาหรับทุกคน	 	 และดีที่สุด	 ก็คือ...	

ถวายเกียรติพระเจ้า

	 ทำาไมต้องทำาให้พระเจ้าพอพระทัยและถวาย

เกียรติพระองค	์	ในประสบการณ์ชีวิต	25	ปีแรกของผม 

เป้าหมายหลัก	 	 เวลาพบข้อขัดแย้งก็เพื่อตามใจตนเอง		

เพื่อเกียรติตนเอง		เพื่อได้สิ่งที่ตนต้องการ				ไม่มีพระเจ้า

ในหัวผมเลย		ผลก็คือ		ผมไม่สนคนอ่ืน		มิตรภาพก็พังลง

	 แต่เมื่อผมยอมให้พระเยซูเจ้าเข้ามาในชีวิต

ส่วนตัวจริงๆ	 	 พระองค์ได้เปลี่ยนผมให้ความสำาคัญกับ

คนอื่นด้วย		ทำาให้ผมมีมุมมองใหม่		และสามารถติดต่อ

กับคนที่ยากๆ	ได้		ผมทำางานได้ดีขึ้น		มีเพื่อนมากขึ้น

	 พระเจ้ายังเปลี่ยนแปลงผมให้เป็นผู้สร้างสันติ

ในโรงเรียน	 	 และที่ทำางาน	 	 พระเจ้าได้ทำางานอาศัยผม

ให้นำาสันติสุขมาสู่สถานการณ์ท่ีดูเหมือนว่าเป็นไปได้

ยาก				ตั้งแต	่ค.ศ.	1982		ผมเข้าใจหลักการสร้างสันติ

ของพระเจ้า	 	 ท่ีช่วยปัญหาการหย่าร้าง		การแต่งงานใหม่	 

ฟื้นฟูมิตรภาพ	 	 สร้างเอกภาพในวัด	 	 ช่วยคดีฟ้องร้อง 

ข้ึนศาล		หรือแม้การทะเลาะระหว่างเผ่าต่างๆ	ในแอฟริกา

และเอเชีย

	 ถ้าคุณสนใจหลักการในชีวิต	 	 ถ้าสนใจจริงๆ				

ชีวิตแต่งงาน	 	 มิตรภาพ	 	 และการทำางานของคุณจะไม่

เหมือนเดิม	 	 แทนที่จะหนีข้อขัดแย้ง	 	 หรือเป็นคนที่

บ่อยครั้งทำาให้มันแย่ขึ้น		คุณสามารถเป็นคนที่คนอื่น

สนใจเข้าหา	 	นำาพาความเข้าใจกัน	 	ความยุติธรรมและ

การคืนดีกัน

 ในพระคัมภีร์		พระเจ้าทรงให้วิธีตอบข้อขัดแย้ง 

วิธีตามธรรมชาติของเรา	 	 เวลามีข้อขัดแย้งมักโฟกัสที่

เขาได้ทำากับเรา	 	 ถ้าเราพยายามแก้ไขโดยเน้นว่าเขาทำา

อะไรผิด		เราจะไม่มีทางแก้ปัญหาได้จริง

 วิธีของพระเจ้า	 คือ	 	 พยายามเข้าใจมนุษย์...		

จนทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทำาเพื่อเราบนไม้กางเขน		ตลอด 

พระวรสาร		พระเจ้าปฏิบัติต่อเราด้วยความใจดีอย่างพิเศษ		

พระองค์สอนเราให้ตอบคนอ่ืนด้วยวิธีใหม่	 	หากเราเข้าใจ

ข่าวดีที่พระเยซูเจ้าทรงเสริมศักยภาพเราให้คืนดีจริงๆ		

เราก็สามารถเรียนรู้และประยุกต์วิธีการสร้างสันติทีละ

ขั้น	 	 ไม่ยาก	 	พระเยซูเจ้าและคนอื่นสอนชัดเจนในพระ

คัมภีร์	 	 พระเจ้าทรงอธิบายสาเหตุของความขัดแย้งและ

วิธีการแก้ไข	 	การสร้างสันติ	 คือ	การประยุกต์พระวรสาร 

และหลักการของพระเจ้า		เพ่ือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำาวัน

	 ยิ่งเราใช้วิธีการของพระเจ้า		เราก็ยิ่งเชื่อฟังสิ่งที่

พระเจ้าสอน		เราก็ยิ่งขจัดความขัดแย้งกับคนอื่นอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

 แปลสรุปจากหนังสือ Resolving Everyday 

Conflict ของ Ken Sande, Pauline 2011.

 หน้า 7-14. (www.peacemaker.net)
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ข้อรำาพึงจากพระวรสาร

	 ชายคนหนึ่งรำาพึง

ถึ งคำ าสอนขององค์พระ 

คริสตเจ้า	 	 เรื่อง	 	 “การให้” 

ตามบทพระวรสารของ 

นักบุญลูกาตอนนี้คิดหนัก

ว่าจะต้องให้ถึงขนาดไหน

เทวดามาปรากฏตัว	 	 ชาย

สุขสันต์วันนี้

จงหาเวลาที่จะหัวเราะ

	 เพราะนั่นคือเพลงแห่งวิญญาณ

จงหาเวลาที่จะคิด

	 เพราะนั่นคือบ่อเกิดแห่งพลัง

จงหาเวลาที่จะเล่น

	 เพราะนั่นคือแหล่งความเยาว์ของชีวิต

จงหาเวลาที่จะภาวนา

	 เพราะนั่นคือพลังมหาศาลบนโลกนี้

จงหาเวลาที่จะรัก

	 เพราะนั่นคือพระพรอันประเสริญจากพระ

จงหาเวลาที่จะผูกมิตร

	 เพราะนั่นคือหนทางสู่ความสุข

จงหาเวลาที่จะให้

	 เพราะแต่ละวันมันสั้นเกินไปที่จะเห็นแก่ตัว

จงหาเวลาที่จะทำางาน

	 เพราะนั่นคือค่าของความสำาเร็จ

     - พระจิตเจ้า

“อย่าไปตัดสินเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน อย่ากล่าวโทษเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน 

จงให้อภัยเขา แล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่าน จงให้ แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน ท่านจะได้รับเต็มสัด 

เต็มทะนานอัดแน่นจนล้น เพราะว่าท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา พระเจ้าก็จะทรงใช้ทะนานนั้นตวงตอบแทน

ให้ท่านด้วย” (ลก 6:37-38)

ราฟาแอล

คนน้ันจึงถามเทวดาว่า		“เรามิต้องให้แก่คนอ่ืนโดยตลอดไป 

หรือ?”			.....เทวดาตอบว่า			“โอ!		เปล่าเลย	ไม่ต้องถึง 

ขนาดนั้น		เราให้แก่คนอื่นตราบเท่าที่พระยังให้ต่อเราอยู่ 

........		แค่นั้นเอง.......”

When	we	die	we	clutch	in	our	hands

only	what	which	we	gave	away	in	

	 													our	lifetime.		 	

- Jean Jacques Rousseau

     

     

   



ปีที่ 39 ฉบับที่ 24 ประจำ�วันที่ 7-13 มิถุน�ยน 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 12



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 24 ประจำาวันที่ 7-13 มิถุนายน 2015 หน้า 13

หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

1	 ผมกำาลังหาชื่อสักชื่อหนึ่งเพื่อเป็นชื่อบทความ

ในสารวัดพระนามกรเยซู	 บ้านแป้ง	 สิงห์บุรี	 ...	 วัดที่

ผมทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส	 ...	 ผมพลิกหนังสือ

อนุสรณ์สมโภช	 125	 ปี	 แห่งการก่อตั้งกลุ่มคริสตชน

ของวัดบ้านแป้ง	ก็พบภาพนี้	ที่มีชื่อป้ายด้านบนเขียนว่า	

“บ้านแป้ง สามัคคี”...	นี่แหละชื่อที่เหมาะสม	แล้วเราจะ

ค่อยๆ	 เรียงร้อยเรื่องราวของพี่น้องชาวบ้านแป้งในอดีต	

กับภาพปัจจุบันที่เรามีส่วนร่วม	 ด้วยงานเขียนธรรมดา 

ที่เน้นให้เกิดความรัก	 ความสามัคคี	 เพื่อเดินทางนำา

ความรักที่เรามีสู่ชีวิตของเพื่อนพี่น้องเสมอ...	

2		 บ้านแป้งสามัคคี	เป็นเร่ืองราวของกลุ่มนักดนตรี	

บ้านแป้งสามัคคี	 ...	 ในภาพที่พบเท่าที่ผมพอรู้จัก	 มี 

คุณพ่อยือแบง	 และครูมัทเธว ยวง อัครเรศ .... 

จากภาพและเรื่องราวเพียงเล็กน้อย	 จึงเป็นที่มาของ

บทความหน่ึงภาพเก่า	 ท่ีจะเล่าเร่ืองราวของกลุ่มคริสตชน

แห่งความเชื่อวัดพระนามกรเยซู	 บ้านแป้ง	 สิงห์บุรี	 .... 

บ้านแป้ง	 คือกลุ่มคริสตชนดั้งเดิม	 สมัยก่อนนั้นยังไม่มี

ถนนหนทาง	หมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มคริสตชน	วัด

พระนามกรเยซู บ้านแป้ง สิงห์บุรี ก็เช่นเดียวกัน	 การ

เดินทางต้องใช้เรือ	 คุณพ่อท่ีปักกางเขนท่ีกลุ่มคริสตชนน้ี 

องค์แรกคือ	 คุณพ่อลมบาร์ด	 สมัยนั้นมีคริสตชน	 2	

หลังคาเรือน	 คุณพ่อสร้างวัดไม้ไผ่ขึ้น	 ....	 พระสังฆราช 

หลุยส์	 เวย์	 เขียนในรายงานประจำาปีถึงคณะมิสซัง 

ต่างประเทศแห่งกรุงปารีสว่า	 “กำาลังเปิดกลุ่มคริสตชน

ใหม่ที่เมืองพรหม”	 แล้วจึงเรียกว่า	 “วัดเมืองพรหม”	

....	 ต่อมามีการสร้างถนน	 ไม่ใช่ถนนลาดยาง	 แต่เป็น

ถนนทางเกวียน	 รถยนต์สามารถไปได้	 จะมาวัดหลัง

นี้	 สามารถขึ้นรถสองแถวจากลพบุร	ี ไป	 สิงห์บุรี	 และมี

บ้าน
แป้ง
สา
มัค
คี

ทางแยกไปถึงวัดบ้านแป้ง	 คริสตังจึงพากันเรียกว่า	 “ไป 

บ้านแป้ง”	 ...	 ภายหลังทางกรมการปกครองจัดหมู่บ้าน

ใหม	่หมู่บ้านนี้ก็อยู่ในตำาบลโรงช้าง	แต่คริสตังก็ยังเรียก

ว่า	 “บ้านแป้ง”	 เรื่อยมา	 ...	 ทั้งๆ	 ที่บ้านแป้งจริงๆ	 คือ 

ฝั่งตรงข้ามของวัดก็ตาม	....	

	 บรรดาคริสตังของวัดมาจากไหน	....

	 1.	ก็มาจากพี่น้องที่นับถือพุทธกลับใจ	ในตอน

แรกมี	2	ครอบครัว	ต่อมาก็กลับใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	

	 2.	ครอบครัวคริสตังชาวญวน	ที่อพยพมาจาก

สามเสน	 มาจับปลาริมน้ำาลำาคลอง	 เมื่อทราบว่าคุณพ่อ

ลมบาร์ด	จะเปิดวัดที่นี	่หลายๆ	ครอบครัวจึงย้ายมาอยู่

ใกล้ๆ	วัด	

	 3.	 บรรดาครอบครัวพวกอาชญากร	 ...	 จาก

บริเวณนั้น	 ในสมัยโน้นพวกอาชญากรชุกชุม	 ในบริเวณ

หมู่บ้านต่างๆ	 เหนือวัดบ้านแป้งไปทางสิงห์บุร	ี ....	 

คุณพ่อวิกตอร์ ลาเก	 เมื่อครั้งที่ท่านมาเยี่ยมคุณพ่อ 

ยือแบง	 ท่านเล่าว่า	 ที่วัดบ้านแป้งยังไม่มีถนนหนทาง

ต้องขับรถยนต์จากสิงห์บุร	ี ไปตามทางเกวียนบ้าง	 บุก

ตามทุ่งนาบ้าง	 ถึงเวลาค่ำาแล้ว	 ก็เคยเจอพวกยามเฝ้า

หมู่บ้านทั้งคืน	หมู่บ้านละ	4	คน	นอกนั้นทุกหมู่บ้านมี

รั้วสูงๆ	ล้อมรอบ	มีทางเข้าทางเดียว	กั้นพวกอาชญากร	

...	 จนเคยมีอาชญากรหลายคนหนีการไล่ล่าของตำารวจ	

เข้ามาขอความช่วยเหลือจากพระสงฆ	์คุณพ่อเจ้าอาวาส

รับรองเขา	 รับเขาเข้ากับครอบครัวคริสตัง	 สอนคำาสอน

ให้จนกลับใจเป็นคริสตัง	....	และน่ีเป็นท่ีมาของวัดบ้านแป้ง 

.... 

3		 ผมจำาได้ว่าเมื่อวันท่ีมีการประกาศโยกย้าย	

เพื่อเข้ารับหน้าที่ใหม่ของสังฆมณฑลนครสวรรค	์ และ

ผมก็เป็นหน่ึงในน้ันท่ีถูกโยกย้ายด้วย	 พระคุณเจ้าพิบูลย์ 

วิสิฐนนทชัย	 บอกกับพวกเราพระสงฆ์ว่า	 “สิ่งแรกที่

คุณพ่อต้องทำาเมื่อถึงวัดหลังใหม่ที่คุณพ่อต้องไปประจำา

อยู่ที่นั่น คือการเข้าไปในวัด และคุกเข่าต่อหน้าศีล 

มหาสนิท ขอบคุณพระเจ้า ผ่านทางผู้ที่อยู่ก่อนหน้าเรา” 

.....

	 ผมคุกเข่าขอบคุณพระเจ้า	 ผ่านทางพระสงฆ์

หลายๆ	 องค์ที่อยู่ก่อนหน้าเรา	 ...คิดถึงอดีตของวัด

หลังนี้	 กลุ่มคริสตชนที่เริ่มต้นจาก	 2	 ครอบครัว	 ที่ 

คุณพ่อลมบาร์ด	ได้ก่อตั้งขึ้น	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1877	วัด

ไม้ไผ่หลังแรก	 ในความดูแลของพระแม่มารีย	์ จากนั้น

ในสมัยคุณพ่อดาแบง	ค.ศ.	1883	สร้างวัดไม้หลังใหม่	

และได้รับการเสกจากพระสังฆราชหลุยส์ เวย	์ จนวัดมี

ความแข็งแกร่งคงทนด้วยการสร้างวัดหลังใหม่ในสมัย

คุณพ่อแก็นตริก	 ค.ศ.	 1900	 สร้างวัดที่เป็นอิฐ	 และ

ใช้ชื่อว่า	 “พระนามกรเยซู” ...	 จนถึงสมัยคุณพ่อเฮนรี่ 

สุนทร วิเศษรัตน	์ วัดถูกไฟไหม	้ แต่ยังไม่ได้สร้างใหม	่

เพราะเศรษฐกิจไม่ด	ี ...	 วัดหลังใหม่มาสร้างในสมัย 

คุณพ่อวิเซนเต วรงค์ สุขพัฒน	์ ในปี	 ค.ศ.	 1938		

...	 คิดถึงสมัยคุณพ่อยือแบง	 เป็นเจ้าอาวาส	 ที่มีการ

สร้างบ้านพักพระสงฆ์ในปี	 ค.ศ.	 1960	 	 สนับสนุนงาน 

ด้านเกษตร	 การทำาอาชีพ	 เช่น	 การทำาปลาเค็ม	 น้ำาปลา	

ปลาร้า	 ยุคนี้ที่เรามีผู้ช่วยเจ้าอาวาส	 ที่บัดนี้เป็นพระ

คาร์ดินัลไทยองค์แรก	 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  

กิจบุญชู...	 และจัดตั้งกลุ่มนักแสดงบ้านแป้ง	 สามัคคี	

....	คิดถึงสมัยคุณพ่อเมอร์นิเอร์	ซ่อมแซมวัด	บ้านพัก

พระสงฆ์	 หอระฆัง	 	 สร้างโรงเรียน	 ส่งเสริมอาชีพ	 การ

ตัดเย็บเสื้อผ้า	 การทำาสายประคำา	 ...	 คิดถึงสมัยคุณพ่อ

ไพโรจน์ หอมจินดา	ที่สร้างวัดหลังที่	5	หลังปัจจุบัน	...	

และบรรดาคุณพ่อที่อยู่ก่อนหน้าเราทั้งหมด

4	 ผมจำาเวลาที่ เดินรอบหมู่บ้านผมมักคิดถึง

บรรดาคุณพ่อในตำานานหลายๆ	องค์ท่ีพ่ีน้องชาวบ้านแป้ง

มักพูดถึงเสมอ	 ...	 และท่านก็จากพวกเราไปแล้ว	 ไม่ว่า 

จะเป็น	 คุณพ่อประมวล  พุฒตาลศรี คุณพ่อไพโรจน์  

หอมจินดา และคุณพ่อธีรวัฒน์  เสนางค์นารถ ... 

คนที่ถูกเก็บไว้ในความทรงจำาไม่มีวันที่ใครๆ	 จะลืมได้

จริงๆ	

	 ป.ล.	ความรักเกิดผลเมื่อผู้คนเป็นหนึ่งเดียว 

กัน	 ผมพูดกับพี่น้องในวันอาทิตย์	 เพราะพวกเขาเพิ่ง

ผ่านการรับคณะแสวงบุญจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	

605	 คน	 ที่มาแสวงบุญที่วัดบ้านแป้ง	 ...	 เรามักผ่าน

เหตุการณ์ต่างๆ	 เหล่านี้	 ทั้งงานเล็กใหญ่มาได้ก็เพราะ

ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี่แหละ	 ...	 ความรักเห็นผลเมื่อ 

ทุกคนเป็นหน่ึงเดียวกัน	....	ผมจบแบบน้ีเพ่ือให้สอดคล้อง

กับช่ือด้านบนสุดของเร่ืองราวท่ีเล่ามา...	เพราะ	“บ้านแป้ง 

สามัคคี” จึงมีกลุ่มคริสตชนที่ดีจนถึงทุกวันนี้....

   ขอพระอวยพรพี่น้องทุกคน 
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พระสมณสาส์น

เตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 2 
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

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
อุดมสาร และอุดมศานต์ คลิก 

www.udomsarn.com

“พระเจ้าประทานพระหรรษทาน

ทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม

เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ” 

(2 โครินธ์ 9:8)

ปราสาทแห่งจิต โดยนักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา 
หนังสือที่เป็นเสมือนคำาแนะนำาสำาหรับผู้แสวงหาความก้าวหน้า

ในชีวิตจิต
ราคา 190 บาท 

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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 วัดเซนต์แอนโทนี 

แปดร้ิว จ.ฉะเชิงเทรา	ฉลอง 

วัดวันเสาร์ที่	 13	 มิถุนายน 

เวลา	10.30	น.พระคาร์ดนิลั 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

 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.

 วัดพระเมตตา ไทรงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 7	 มิถุนายน	 เวลา	 10.30	 น.	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธาน (สอบถามเส้นทางได้ท่ีคุณพ่อบุญส่ง หงษ์ทอง 

โทร.08-1942-0259 หรือคุณวุฒิพงษ์ (ผอ.วัด) โทร. 

08-9614-2122)

 วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย อ.ดำาเนิน- 

สะดวก จ.ราชบุรี	ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 14	มิถุนายน 

เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ	เป็นประธาน

 วัดพระคริสตหฤทัย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 28	 มิถุนายน	 เวลา	 10.00	 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญอันตน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร	ฉลองวัด 

วันเสาร์์ที่	13	มิถุนายน	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  เป็นประธาน

 วัดนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี จ.ระนอง	ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที	่14	มิถุนายน	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า จ.ระนอง	ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที	่21	มิถุนายน	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  เป็นประธาน 

 วัดนักบุญเปโตร เบตง จ.ยะลา	 ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที	่ 28	 มิถุนายน	 เวลา	 10.00	 น.	 (ฉลอง	

78	 ปี	 ของการตั้งกลุ่มคริสตชนที่เบตง	 1937-2015) 

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม จ.สุราษฎร์ธานี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 19	 กรกฎาคม	 เวลา	 10.00	 น.	

มีพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและพิธีรับศีลกำาลัง	 พระ

สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน

 (เทศน์ตรีวารเตรียมจิตใจ วันท่ี 16-18 กรกฎาคม 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
สังฆมณฑลเชียงใหม่

โกวิทวาณิช	เป็นประธาน	(งดจำาหน่ายสินค้า)  

 วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 14	 มิถุนายน	 เวลา	 10.00	 น. 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน	 (จำาหน่ายศาสนภัณฑ์ สินค้าทั่วไป ติดต่อ

คุณอรุษ โทร. 08-1612-1262)

 หมู่บ้านโปรตุเกส  จ.พระนครศรีอยุธยา ฉลอง 

วันอาทิตย์ที่	28	มิถุนายน	เวลา	10.00	น.

 วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 

กรุงเทพมหานคร	ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	12	กรกฎาคม	

เวลา	17.00	น.	พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ  

โกวิทวาณิช 	เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันทบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่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.	

 วัดนัก บุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก 

อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 20	

มิถุนายน		เวลา	10.30	น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย 

ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านห้วยสะอาด 

ต.ถ้ำาเจริญ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

27	 มิถุนายน	 เวลา	 10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบล-

ราชธานี ฉลองวัดวันที่	13	มิถุนายน	 เวลา	10.00	น.	

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน	

 วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ 

จ.ศรีสะเกษ	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 20	 มิถุนายน	 เวลา	

10.00	น.	

 วัดคริสตศิรประภา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 8	 สิงหาคม	 	 เวลา	10.00	น. พระ

สังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

สังฆมณฑลจันทบุรี

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30 น. 

 วันโมทนาคุณพระ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 

เวลา 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ แห่บุษบกแม่พระ 

เผาจดหมาย เสกพืชผลและรับพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์)

 วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี ฉลองวัด

วันเสาร์ที	่20	มิถุนายน	เวลา	10.30	น.	คุณพ่อพรชัย 

สิงห์สา	 เป็นประธาน	 (สอบถามเส้นทาง โทร. 09-

0983-3884)

 วัดนักบุญเปาโล หัวดง จ.นครสวรรค์ ฉลอง 

วัดวันเสาร์ที่	27	มิถุนายน	เวลา	10.30	น.	พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

 อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่	 ฉลอง 

อาสนวิหารและบวชพระสงฆ์วันเสาร์ที่	 13	 มิถุนายน	

เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 

อาภรณ์รัตน์	เป็นประธาน	

คณะภคินีพระหฤทัย

ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมถวายเกียรติแด่

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

ในพิธีบูชาขอบพระคุณ

โอกาสสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 

โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน 

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2015 

เวลา 17.00 น. 

ที่วัดประจำาอารามพระหฤทัย กรุงเทพฯ 

 ขอเชิญผู้ศรัทธาต่อพระหฤทัยฯ

ร่วมเตรียมจิตใจ

เพื่อสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 

ในวันเสาร์ที่	6	มิถุนายน	2015	

ตั้งแต่เวลา	08.00-16.00น.	

ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ	กรุงเทพฯ 

 

ขอเชิญผู้ศรัทธาต่อพระหฤทัยฯ	และทุกท่านที่สนใจ

ร่วมฝึกจิตภาวนาแบบพระหฤทัยฯ	

ในวันอาทิตย์ที	่7	มิถุนายน	2015	

ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัย	

เวลา	10.00-15.00	น.	

นำาโดยคุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร 

คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร 

ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และทีมงาน

(เวลา	09.00	น.	พิธีบูชาขอบพระคุณ)
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] วันอาทิตย์ที่	 7	 มิถุนายน	 2015	 พิธีบูชาขอบ- 

พระคุณคร้ังแรกของคุณพ่อเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์ 

เวลา	17.00	น.	ที่วัดดวงหฤทัยนิรมลแม่พระ	อ.ท่าบ่อ	

จ.หนองคาย

] วันอังคารที่	9	มิถุนายน	2015	พิธีบูชาขอบพระคุณ

ครั้งแรก	ของคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน	 เวลา	

10.30	 น.	 ที่วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร	

บ้านห้วยเล็บมือ	จ.บึงกาฬ

] คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซู

เจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระหฤทัย

ของพระเยซูเจ้า	 โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	 เป็นประธาน	วันศุกร์ที	่ 12	

มิถุนายน	 2015	 เวลา	 17.00	 น.	 ที่วัดประจำาอาราม

พระหฤทัย	กรุงเทพฯ	

] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง 

ขอเชิญร่วมมิสซาเทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส	 บุญเกิด 

กฤษบำารุง  วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน  ค.ศ. 2015 

เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ	 โดยคุณพ่อ

วิทยา  ลัดลอย   เป็นประธาน	

] 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.วิทย	ุ

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	 /	 วันเสาร์ที	่ 1	 สิงหาคม	 /	

เดือนกันยายน	 เข้าเงียบ	 Lectio	 ที่ศูนย์คามิลเลียน	

ลาดกระบัง  เย็นวันพฤหัสบดีที	่ 10	 -	 เที่ยงวัน

อาทิตย์ที	่ 13  	 /	วันศุกร์ที่	 9	ตุลาคม	 /	วันเสาร์ที่	 7	

พฤศจิกายน	 /	 วันเสาร์ที่	 12	 ธันวาคม	 สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585	

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ	จะจัดโครงการอบรมพระคัมภีร์สำาหรับคริสต-

ชน	ครูคำาสอน	ผู้นำาบีอีซ	ี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	หมู	่6	เพชรเกษม	ต.ท่าข้าม	อ.สามพราน	

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

E-mail	 :	 thaibible@hotmail.com ค่าลงทะเบียน	

(จำานวน	 5	 ครั้ง)	   100	 บาท (เป็นค่าอาหารว่างและ

อาหารเที่ยง)

] ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียน โคกวัด   ปราจีนบุรี    	

จะจัดฉลองครบ	50	ปี	 ตั้งแต่เปิดดูแลผู้ป่วยในชุมชน	

และละแวกใกล้เคียง	 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)

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในสภาพระสังฆราชฯ เปิด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการเล่นอิเล็กโทน

แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ	ขอเชิญผู้เล่นอิเล็กโทนตามวัด 

ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี	้เป็นผู้เล่นอิเล็กโทนในวัดหรือ

บ้านนักบวชไม่น้อยกว่า	 2	ปี	 อายุระหว่าง	 15-55	ปี 

ได้รับการรับรองจากเจ้าอาวาสหรืออธิการบ้านอบรม

รว่มการอบรมเชงิปฏบิตักิารเลน่อเิลก็โทน	โดยอาจารย ์

เรมีย์  นามเทพ	วันที	่31	กรกฎาคม	-	วันที	่1	สิงหาคม 

2015	 เวลา	 09.00-17.00	 น.	 ที่อาคารสยามกลการ	

ปทุมวัน	ค่าอบรม	2,800	บาท	(รวมอาหารกลางวันและ

เอกสารประกอบการเรียน)	รับจำานวน	20	ท่าน		หมดเขต 

รับสมัครวันที	่ 11	 กรกฎาคม	 2015	 นี้	 รายละเอียด

เพิ่มเติมติดต่อโทร.	 0-2681-3900	 ต่อ	 1407,	 08-

9108-6850	 หรือ	 E-mail	 :	 thaisacredmusic@

gmail.com

] ขอเชิญร่วมงานมารีอาโปลี วันที	่30	กรกฎาคม	-	

วันที่	1	สิงหาคม	2015	ที่วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา 

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร	์ เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม	่ วัดพระมหาไถ่	บริเวณที่จอดรถ 

ชั้น	 A	 ซอยร่วมฤดี	 โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ	 ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ 

pslohsiri@gmail.com,	 08-1781-4504	 หรือ	

ดร.สุนทรี  โคมิน	 komin.suntree@gmail.com,	 

08-9611-7940	 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา 

aungkie2002@yahoo.com,	08-9815-1953	หรือ 

คุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com,	 08-

9117-9100

] ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิแบบ WCCM	กับคุณพ่อวิชัย 

โภคทวี, SJ	 ที่บ้านเซเวียร	์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ

ทุกวันจันทร	์ เวลา	 17.00-18.00	 น.	 สอบถามได้ที่ 

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

vphokthavi@yahoo.com

] ติดต่อสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด 

กฤษบำารุง	 วันจันทร	์ -	 วันเสาร	์ 09.00-17.00	 น.	 

วันอาทิตย	์09.00-16-00	น.	มือถือ	06-2143-6599

โทรศัพท	์0-3429-2148	โทรสาร	0-3429-2149

ที่นี่มีนัด
คือผู้แทนองค์พระคริสต์

k สังฆมณฑลอุดรธานี มีความยินดีขอเชิญ 

ร่วมในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปาโล 

ประเสริฐ คุณโดน และสังฆานุกรเปโตร อุดม ดี

เลิศประดิษฐ์ โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย 

ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธ	ีวันเสาร์ที่	6	มิถุนายน	

2015	 เวลา	 10.00	 น.	 ที่อาสนวิหารพระมารดา

นิจจานุเคราะห์	อุดรธานี

k สังฆมณฑลจันทบุรี มีความยินดีขอเชิญ 

ร่วมในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น 

ยศธร ทองเหลือง โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ 

จรัสศรี เป็นประธานในพิธี	 วันเสาร์ที่	 13	มิถุนายน	

2015	เวลา	10.00	น.	โอกาสฉลองบ้านเณรพระหฤทัย	

ศรีราชา	ครบ	80	ปี	ท่ีศาลารวมใจ	โรงเรียนดาราสมุทร	

ศรีราชา

k สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีความยินดีขอเชิญ 

ร่วมในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น 

บัปติส ศักดิ์ชัย บวรเดชภักดี โดยพระสังฆราช 

ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

ในพิธ	ีวันเสาร์ที่	13	มิถุนายน	2015	เวลา	10.00	น.	

ที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่

k อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง มี 

ความยินดีขอเชิญร่วมในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของ

สังฆานุกรยวง รณฤทธิ์  เด่นไชยรัตน์ สังฆานุกร 

มีคาแอล ณัฐพงษ์  แสนสุริวงศ์ สังฆานุกรยอห์น 

ฉัตรชัย  นิลเขต สังฆานุกรยอแซฟ เมธาสิทธิ์ 

นามละคร โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร  

สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธี วันเสาร์ที่	 	 4		

กรกฎาคม	 	 2015	 เวลา	 10.00	 น.	 ที่อาสนวิหาร 

อัครเทวดามีคาแอล	ท่าแร่

k สังฆมณฑลนครสวรรค์  มีความยินดีขอเชิญ 

ร่วมในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรเคลเมนต์ 

เทเรส นฤนาท ปานกรด สังฆานุกรนิโกลาส  

เจริญ บุญดวง สังฆานุกรยอแซฟ เรืองฤทธ์ิ  

ฤทธิบุญไชย โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน	วันเสาร์ที่	25	กรกฎาคม	

2015	ที่อาสนวิหารนักบุญอันนา	นครสวรรค์	

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

“หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี

ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ” 

(1 โครินธ์ 9:16)
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 โดย... เงาเทียน

 น้อง	ๆ	 เยาวชนที่รักครับ	 	 เราได้อ่านสาส์นของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	สำาหรับวันเยาวชนโลก 

คร้ังท่ี	30		ตอนท่ี	1	ความปรารถนาท่ีจะมีความสุข		และ

ตอนที่	 2	 	 ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข	 มาแล้วนะครับ	 

ฉบับนี	้เรามาอ่านต่อกันเลยนะครับ	ในตอนที่	3	เพราะ

เขาจะได้เห็นพระเจ้า

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

สำาหรับวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 30 ค.ศ. 2015

ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข	เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า	

(มธ	5:8)

ตอนที่ 3 เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า

 เสียงเรียกของพระเจ้าจะก้องกังวานอยู่ในหัวใจ

ของชายหญิงแต่ละคนเสมอ	 “จงแสวงหาใบหน้าของเรา

เถิด”	 (สดด	 27:8)	 	 ในขณะเดียวกันเราต้องตระหนัก

เสมอว่าเราเป็นคนบาปน่าสงสาร	 	 ตัวอย่าง:	 	 เราพบใน

หนังสือเพลงสดุดีว่า	 “ใครจะขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้า

ได	้ใครจะยืนอยู่ในสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์?”	(สดด	

24:3-4)		แต่เราจะต้องไม่กลัวหรือหมดกำาลังใจ		ทั้งใน 

พระคัมภีร์และในประวัติศาสตร์ของเราแต่ละคน	 เราจะ

เห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้เร่ิมต้นก่อนเสมอ		พระองค์ทรงชำาระ 

เราให้บริสุทธ์ิเพ่ือท่ีเราจะได้สามารถเข้ามาอยู่กับพระองค์ได้		

เมื่อประกาศกอิสยาห์ได้ยินเสียงของพระเจ้าให้

พูดในพระนามของพระองค์	เขาตกใจกลัวพูดว่า	“วิบาก

กรรมแก่ข้าพเจ้า		ข้าพเจ้าตายแน่		เพราะข้าพเจ้าเป็นคน

ที่ปากไม่สะอาด”	(อสย	6:5)			แต่พระเจ้าทรงชำาระเขา

ให้สะอาด	 	 ส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่งไปสัมผัสปากของเขา

กล่าวว่า	 “ความผิดของท่านได้ถูกยกไปแล้ว	 และบาป

ของท่านก็ได้รับการอภัยแล้ว”	(อสย	6:7)		ในพระคัมภีร์

ภาคพันธสัญญาใหม่	ตอนที่อยู่ชายฝั่งทะเลเยนเนซาเรท	

พระเยซูทรงเรียกศิษย์รุ่นแรกและทรงกระทำาอัศจรรย์

ในการจับปลา	 ซีมอนเปโตรคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์

ทูลว่า	 “โปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้า	 	 เพราะ

ข้าพเจ้าเป็นคนบาป	 (ลก	5:8)	 	พระเยซูทรงตอบทันที

ว่า	 “อย่ากลัวเลย	 	 ตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหา

มนุษย์”	 (ลก	 5:10)
 
	 เมื่อศิษย์ท่านหนึ่งทูลพระองค์ว่า	

“พระเจ้าข้า		โปรดทำาให้พวกเราเห็นพระบิดาเถิด	เท่านี้

ก็พอแล้ว”	 พระเยซูตอบว่า	 “ผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดา

ด้วย”	(ยน	14:8-9)

พระเจ้าทรงเชื้อเชิญพวกเธอแต่ละคนให้ได้

พบกับพระองค์	 ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดหรือทำาหน้าที่อะไร		

“การต้ังใจท่ีจะพบกับพระเยซูคริสตเจ้าเป็นการส่วนตัว	

หรืออย่างน้อยก็เปิดใจกว้างท่ีจะยอมให้พระองค์สัมผัส

กับเธอก็พอแล้ว	 	 พ่อขอร้องให้พวกเธอปฏิบัติเช่นนี ้

ทุกวัน”	(เทียบ	Evangelii	Gaudium,	3)		เราทุกคน 

ล้วนเป็นคนบาป	จำาเป็นต้องได้รับการชำาระล้างจากพระองค์	

แต่ก็เป็นการเพียงพอแล้ว	 โดยที่ไม่ต้องทำาอะไรใหญ่โต 

สำาหรับพระเยซูเพียงแต่ต้องสำานึกว่าพระองค์กำาลัง

กางพระหัตถ์รอคอยเราอยู่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในศีล

อภัยบาป	 	 ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้พบกับพระเมตตาของ

พระองค์ผู้จะทรงชำาระมลทินและเปลี่ยนใจเราใหม่

เยาวชนที่รัก	 	 พระเจ้าต้องการพบเรา	 	 เพื่อที่

เราจะได้เห็นพระองค	์ 	 พวกเธออาจถามว่า	 “จะเห็นได้

อย่างไร?”		นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลาเกิดในประเทศสเปน 

ประมาณ	500	ปีมาแล้ว		ตอนที่ยังเป็นเด็กท่านพูดกับ 

คุณแม่ว่า		“หนูอยากเห็นพระเจ้า”		ต่อมาท่านพบวิธี 

สวดภาวนาอย่างหน่ึงท่ีเรียกได้ว่าเป็น	 “มิตรภาพใกล้ชิด 

กับพระผู้ท่ีทำาให้เรารู้สึกว่าเราได้รับความรัก”	 (อัตชีวประวัติ	

8,	5)		เพราะฉะนั้นคำาถามหนึ่งที่พ่ออยากถามพวกเธอ

คือ	 “พวกเธอสวดภาวนากันหรือเปล่า?”	 	 เธอรู้ไหมว่า

เธอสามารถพูดคุยกับพระเยซ	ู พระบิดา	 และพระจิตได ้

เหมือนท่ีเธอคุยกับเพ่ือน		และพระองค์เป็นเพ่ือนท่ีย่ิงใหญ่

และน่าไว้วางใจมากที่สุด	 	 เธอจะได้พบกับสิ่งที่สัตบุรุษ

คนหนึ่งบอกเจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ว่า	 “เมื่อตอนที่ผม

ภาวนาต่อหน้าตู้ศีล	ผมมองไปที่พระองค์แล้วพระองค์ก็

ทรงมองมาที่ผม”		(คำาสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก	

2715)

พ่อขอเชิญชวนพวกเธออีกครั้งหนึ่งให้เข้าไป

หาพระองค์ด้วยการอ่านพระคัมภีร์บ่อยๆ		หากเธอที่ยัง 

ไม่เคยอ่านพระคัมภีร	์ ขอให้เริ่มต้นที่พระวรสาร	 	 อ่าน

หนึ่งหรือสองบรรทัดทุกวัน	 	 ให้พระวาจาของพระองค์

ตรัสกับดวงใจและส่องสว่างให้แก่ทางเดินของเธอ	

(เทียบ	 สดด	 119:105)	 	 เธอจะพบว่าเธอสามารถเห็น

พระพักตร์พระเจ้าได้บนใบหน้าของพี่ๆ	 น้องๆ	 ของ

เธอเองด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ถูกลืมและไม่มีใคร 

คิดถึง	เช่น	คนจน	คนท่ีหิว	คนท่ีกระหาย		คนแปลกหน้า 

คนป่วย	 หรือคนที่ถูกจองจำา	 (เทียบ	 มธ	 25:31-

46)	 พวกเธอเคยมีประสบการณ์เช่นนี้บ้างหรือเปล่า?		

เยาวชนท่ีรัก	 เพ่ือท่ีจะได้เข้าสู่ตรรกะแห่งอาณาจักรสวรรค์	

เราจะต้องรับรู้ว่าเราเป็นคนจนที่อยู่กับคนยากจน	ดวงใจ

ท่ีสะอาดหมดจดน้ันเป็นส่ิงจำาเป็นท่ีปราศจากการปิดบัง

อำาพราง	 ดวงใจที่รู้ว่าจะต้องก้มต่ำาอย่างไร	 และแบ่งปัน

ชีวิตกับผู้คนที่อยู่ในความต้องการมากที่สุด

การพบกับพระเจ้าในการสวดภาวนา	 	 ในการ

อ่านพระคัมภีร	์ 	 และในชีวิตประจำาวันฉันพี่น้องจะช่วย

ให้เธอรู้จักพระเยซูและตนเองดีขึ้น	 เช่นเดียวกับศิษย์

สองคนที่กำาลังเดินทางไปเมืองเอมมาอูส	 (เทียบ	 ลก	

24:13-35)	 เสียงของพระคริสตเจ้าจะทำาให้หัวใจของ

พวกเธอลุกเป็นไฟภายใน	 	 พระองค์จะทรงเปิดตาของ

เธอให้เห็นถึงการประทับอยู่ของพระองค์และให้ได้พบ

กับแผนการที่พระองค์ทรงมีสำาหรับชีวิตของเธอ

บางคนในพวกเธอรู้สึกและสัมผัสได้	และบางคน 

อาจจะรู้สึกในอีกไม่ช้า	ถึงเสียงเรียกของพระเจ้าให้แต่งงาน

และสร้างครอบครัว	คนส่วนใหญ่คิดว่า	เรื่องกระแสเรียก

เป็นเรื่องล้าสมัย	 ซึ่งไม่จริงเลย	 ด้วยเหตุนี้ชุมชนพระ

ศาสนจักรจึงจัดเวลาพิเศษ	 สำาหรับการไตร่ตรองเรื่อง

กระแสเรียก	 ตลอดจนพันธกิจของครอบครัวในพระ

ศาสนจักรและในโลกปัจจุบัน	 	 พ่อจึงขอให้พวกเธอ

พิจารณาดูด้วยว่า	 เธอได้รับกระแสเรียกให้ดำาเนินชีวิต

นักบวชหรือเป็นพระสงฆ์หรือไม่			มันจะเป็นภาพท่ีสวยงาม

มากที่เห็นเยาวชนตอบรับกระแสเรียกในการอุทิศตน

ทั้งครบแด่พระคริสตเจ้าเพื่อรับใช้พระศาสนจักรของ

พระองค	์	จงสร้างความท้าทายให้กับตนเอง		ด้วยดวงใจ

บริสุทธิ์จงอย่ากลัวว่าพระเจ้าจะทรงเรียกร้องอะไรจาก

เธอ	 จากการที่เธอตอบ	 “ตกลง”	 ต่อการเรียกร้องของ

พระเจ้า		เธอจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ในพระคริสตเจ้า 

และในสังคม		อย่าลืมว่า	พระประสงค์ของพระเจ้าคือ

ความสุขของเรา!

	 ติดตามอ่าน	 สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส	 สำาหรับวันเยาวชนโลก	 คร้ังท่ี	 	 30	 ตอนสุดท้าย	

ตอนที่	 4 บนเส้นทางสู่คราคูฟ ในเสียงเยาวชน 

ฉบับหน้า	หรือติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่	http://youth.

cbct.net/Youth2013-Documents/Message_of_

Pope/message_of_pope.html	

	 พบกันใหม่ครับ	สวัสดีครับ
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 “มากไปกว่าฝ ร่ัง

แต่งตำาราไทย คือหัวใจและ 

จิตวิญญาณ ท่ีถูกวางเพ่ือผู้อ่ืน” 

ผมสลับคำาไปมา หลังจาก

ได้ความคิดรวบยอดก่อน

จะแก้คำาหลักท่ีโปรยลงบน

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของ

ภาพยนตร์ไทยเรื่องฟ.ฮีแลร์

ที่เขาเขียนไว้ว่า “ครูฝร่ังแต่ง

ตำาราไทย ให้คนไทยได้อ่าน” 

สัดส่วนท่ีลงตัวที่สุดของชีวิต 

ค ริ ส ต ช น ห รื อ บ ร ร ด า 

มิสชันนารีคือการทุ่มเท และ

อุทิศตน มากไปกว่าหน้าที่

ทำ�บุญด้วยมือคนอื่น

 หลังบทเทศน์ เด็กช่วยมิสซาถือถุงทานไปตามท่ีน่ังของสัตบุรุษ หญิงชรา

คนหนึ่งพยายามล้วงมือลงไปในกระเป๋าเสื้อ ครั้งแล้วครั้งเล่า นิ้วที่กุดหายทำาให้

เธอไม่สามารถดึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ เธอส่งสัญญาณให้เป็นหน้าที่ของเด็ก

ช่วยมิสซา เด็กหนุ่มคนนั้นล้วงลงไปยังกระเป๋าเสื้อ หยิบแบงค์ 20 หนึ่งใบออก

มา หญิงชราพยักหน้า เด็กหนุ่มใส่เงินนั้นลงไปในถุงทาน ผมเข้าใจคำาที่พระเยซู

เคยเล่าในเรื่องของหญิงหม้ายที่ทำาบุญจากทั้งชีวิตที่เธอมี แน่นอนแม้ว่ามันจะ

ทำาด้วยมือคนอื่นก็ตาม

 รถพาผมขับออกมาจากพื้นที่ของโนนสมบูรณ์ ใครนะช่างตั้งชื่อ ไม่มี

อะไรสมบูรณ์เลย ในสายตาปกติ แต่หัวใจค่อยว่ากัน ผมบอกเพื่อนที่มาด้วยกัน

ว่า วันนี้ผมมีภาพประทับใจ ผมอยากให้ชื่อภาพนั้นว่า “ทำาบุญด้วยมือคนอื่น” 

เพื่อนผมบอกว่า เขาก็มีเรื่องประทับใจเช่นกัน บางทีอาจเป็นเรื่องเดียวกัน ....

 เวลาที่เราทำาเพื่อตัวเองเราคงได้รอยยิ้มของความภาคภูมิใจ แต่ทุกครั้ง 

ที่เราทำาเพื่อคนอื่นเราได้สร้างรอยยิ้มของกำาลังใจ กำาลังใจเป็นอะไรที่เหมือนภาพ

สะท้อน มันไม่ใช่ภาพท่ีเราเห็นเม่ือส่องกระจก แต่เป็นภาพสะท้อนขององค์ความดี

สูงสุด ผมเชื่อว่าความดีนั้นยังมีอยู่ และมันเป็นความสวยงามที่เลยผ่านไปจาก

เรื่องรูปลักษณ์ภายนอก

บรรณาธิการบริหาร

การงานคือการทำาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้อื่น หรือจะเติมให้ชัดลงไปอีกก็ได้ว่า คน

เหล่านั้นที่เราหมายถึงคือผู้ยากไร้

 วันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้าตอนแรกผมอยากไปร่วมงานบวช 

พระสงฆ์ใหม่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผมดีใจทุกครั้งที่แต่ละปี ๆ เรามี

คุณพ่อรุ่นน้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาเติมเต็มและรับใช้พระศาสนจักร 

จะรู้จักสนิทชิดเชื้อ หรือเพียงแต่ชื่อยังจำาไม่ได้ ก็คงไม่เป็นไร เราไปภาวนาร่วม

กัน ให้กำาลังใจกัน ปกศีรษะขอพระจิตประทานพระพรกับพวกเขา และเมื่อ 

พวกเขารับศีลบวชแล้วเราคงมีโอกาสได้รับพรนั้น การณ์หาเป็นเช่นนั้นไหม ผม

ต้องบินด่วนเพื่อไปสะสางภารกิจที่ได้ร่วมกันไว้ทางการศึกษาและการอบรม

บุคลากร คาดว่าคงมีอีกหลายรอบทีเดียว เพราะเป็นงานสร้างคนแบบซึมซับ

คุณค่าเพื่อไปสานต่อยังเด็กนักเรียน และพันธกิจแห่งการเป็นครูบาอาจารย์ แต่

แล้วพระเป็นเจ้าก็มอบสิ่งดีๆ ให้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า

 สายของวันอาทิตย์ก่อนจะไปถึงวัดที่อำาเภอโนนสมบูรณ์ คุณพ่อเพื่อน

มักจะแวะ ร้านหมูปิ้ง ไก่ปิ้ง มีข้าวปุ้น เป็นรถเข็นเล็ก ๆ ข้างทาง ผมลงไปตาม

คำาเชื้อเชิญ ที่ร้านเล็ก ๆ นี้มีหญิงวัยกลางคนผู้เป็นแม่ และลูกชาย ดูท่าทางยัง

หนุ่มแน่น แต่เหมือนมีปัญหาเรื่องเส้นผมบนศีรษะ มีอาการหล่นร่วงไม่เท่ากัน 

เด็กหนุ่มมองหน้าผมหลายรอบก่อนจะถามว่า “ใช่คุณพ่อที่ทำาสื่อไหม” ผมยิ้มๆ 

และถามเขาว่าจำาได้อย่างไร บทสนทนาเริ่มขึ้น เราจึงพบว่า เขาต้องออกจาก

โรงเรียนกลางคันเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ก็ยังมีหวังจะกลับมาเรียนใหม ่

ความหวังเป็นสิ่งที่สวยงาม ไม่มีอะไรที่จะทำาได้ดีที่สุด คุณพ่อสวดและอวยพร

ทั้งแม่และลูกหน้าร้านหมูปิ้งริมถนน ผมขอถ่ายรูปพวกเขาเป็นที่ระลึก เป็นการ

เปิดวันได้อย่างน่าปลาบปลื้มใจ

 อำาเภอโนนสมบูรณ์ สถานที่ที่ภาครัฐเคยแยกบุคคลที่เป็นโรคเรื้อนมา

อยู่ร่วมกัน ด้วยเหตุผลว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงในสมัยนั้นและยังไม่สามารถหา

วิธีเยียวยารักษาได้ ปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นมาก แต่ก็ยังทิ้งร่องรอย 

ของผู้เจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคร้ายนี้ ที่นี่มีวัดคาทอลิกตั้งอยู่และเรากำาลังเริ่มพิธี 

มิสซาสมโภชพระจิตเจ้าร่วมกัน

 ไม่ต้องแปลกใจที่ผู้มาร่วมพิธีมิสซาในวันนี้ หลายคนอวัยวะไม่ครบ 32 

จากอาการของโรคส่งผลให้นิ้วของบางคนกุดหาย วงหน้าไม่ปกติ จมูกลีบ 

ยุบลงไป บางคนใส่ขาเทียม เดินเหินไม่ได้ปกติ ความสวยงามที่เคยมีค่อย ๆ 

หายไป ผมนึกฉากที่วันหนึ่งคนเรามองกระจกแล้วสะท้อนภาพตัวเองออกมา

แบบนั้น เขาจะคิดอะไรจะรู้สึกเช่นไร ความรู้สึกเหล่านั้นวนเวียนตลอดทั้งมิสซา 

แต่ในที่สุดแล้วผมก็พบคำาตอบ
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 เมื่อเร็วๆ นี้ โคเออร์ได้รับ
ความอนุเคราะห์บริจาคผลิตภัณฑ์ จาก 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด บริษัท 
เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์
(ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างใหญ่ไพศาล
จำากัด (มหาชน) โดยมอบข้าวสารตรา
พันดี  โอวัลติน 3 in 1 และปลากระป๋อง 
ปุ้มปุ้ย (ตามลำาดับ) เพื่อส่งต่อน้ำาใจ
ให้แก่คนชราและคนพิการยากไร้ใน 
จ.สุรินทร์ และ จ.สระแก้ว 

“ขอพรพระ” โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ  

โอกาสฉลองนักบุญยอห์น แบพติส เดอ ลาซาล องค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย

และเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 โดยมีคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข อุปสังฆราช

สังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2015

 โคเออร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

“แสวงบุญเขต 2” ชมรมฆราวาสเขต 2 แสวงบุญประจำาปี 2015 ที่

วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี และอาสนวิหารนักบุญอันนา นคร-

สวรรค์ นำาโดยคุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์ หัวหน้าเขต 2 ดร.สมยศ พงษ์ศิริ-

พัฒน์ ประธานเขต 2 คุณจักรกฤษณ์ ระงับภัย ผู้อำานวยการสภาอภิบาล 

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ประธานจัดแสวงบุญ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 

2015  
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