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เมื่อแรงบันดาลใจ จุดประกายฝัน

เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2015 ศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิก

แห่งประเทศไทย จัดค่าย “Inspire จุดประกายฝัน” (อ่านต่อหน้า 17)

เชียงใหม่ บวชพระสงฆ์ใหม่

(อ่านต่อหน้า 8)

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 50 ปีสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน ฉลอง 25 ปี  

คณะธรรมทูตไทย และพิธีบวชพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  สังฆานุกรเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล และสังฆานุกรเปโตร พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ เมื่อ 

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2015 ที่อาคารนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

สังฆมณฑลเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมใน

พิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกร 

ยอห์น บัปติสต์ ศักดิ์ชัย บวรเดชภักดี 

โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 

อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี วัน

เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2015 เวลา 

10.00 น. ที่อาสนวิหารพระหฤทัย

เชียงใหม่

 สังฆานุกรยอห์น บัปติสต์ 

ศักดิ์ชัย บวรเดชภักดี เกิดวันที่ 20 

ธันวาคม ค.ศ. 1984

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 

ขอเชิญร่วมในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ 

ของสังฆานุกรยวง รณฤทธิ์  เด่น-

ไชยรัตน์ สังฆานุกรมีคาแอล ณัฐพงษ์  

แสนสุริวงศ์ สังฆานุกรยอห์น ฉัตรชัย 

นิลเขต

ท่าแร่ฯ บวช
พระสงฆ์ใหม่

(อ่านต่อหน้า 7)
สังฆานุกรยวง รณฤทธิ์ สังฆานุกรมีคาแอล ณัฐพงษ์

  

สังฆานุกรยอห์น ฉัตรชัย สังฆานุกรยอแซฟ เมธาสิทธ์ิ 
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จิตตารมณ์ของคณะ กับภารกิจในสังคมไทย

ซิสเตอร์รุ่งเพชร พันวงษา

อธิการิณีเจ้าคณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล

	 คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล	 หรือซิสเตอร์คามิลเลียน	

ถือกำาเนิดที่ประเทศอิตาลี	 ที่เมืองลุกกา	 โดยมีคุณแม่ผู้ตั้งคณะชื่อบุญราศ ี

มารีอา	โดเมนิกา	บรุน	บาร์บันตินี	คณะถือกำาเนิดมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่

บรรดาผู้เจ็บป่วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เจ็บป่วยที่อยู่ตามบ้าน	 จิตตารมณ์หลัก 

ของคณะคือการสานต่อพันธกิจของพระเยซูเจ้าในการดูแลบรรดาคนเจ็บ	คนป่วย	

ผู้ถูกทอดท้ิง	จากเมืองลุกกา	คณะได้แผ่ขยายไปท่ัวโลก	และเม่ือวันท่ี	8	มีนาคม	

ค.ศ.	1974	คณะได้เข้ามาที่ประเทศไทย	โดยคำาเชิญของคุณพ่อคามิลเลียน	โดย

เริ่มต้นทำางานกับคณะคามิลเลียนชาย	 ที่โรงพยาบาลซานคามิลโล	 อ.บ้านโป่ง	

จ.ราชบุร	ีเมื่อจำานวนสมาชิกทวีขึ้น	คณะจึงเห็นถึงความจำาเป็นที่ต้องขยับขยาย

สถานที่ออกไป	 ปัจจุบันเรามีศูนย์กลางอยู่ที่	 “บ้านมารดาแห่งพระศาสนจักร”	

ตั้งอยู่ที	่ต.สวนกล้วย	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี	เป็นสถานที่ให้การฝึกอบรมเยาวชน

หญิงที่มีความสนใจในจิตตารมณ์แห่งความรักเมตตาของบุญราศีมารีอา	 โดเม- 

นิกา	และใน	ค.ศ.	1987	คณะได้เริ่มกิจการบ้านพักผู้สูงอาย	ุ“บ้านเบธานี”		ซึ่งเป็น

บ้านที่ให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง	 และได้ขยายไปตาม

สังฆมณฑลต่างๆ	ได้แก่	จ.ชลบุรี	จ.เชียงราย	จ.ตาก	โดยที่	จ.ตากได้เข้าไปรักษา

พยาบาลและอภิบาลคนป่วยในโรงพยาบาลแม่สอด	 และงานอภิบาลสัตบุรุษใน

เขตพื้นที่ดอย	 นอกจากงานพยาบาลที่เป็นหลักของคณะ	 ยังมีศูนย์สำาหรับเด็ก 

ที่ติดเชื้อเอชไอว	ีที่	อ.พนัสนิคม	จ.ชลบุรี	อีกด้วย

 

พบกับความสงบในโลกที่วุ่นวาย
โดย : Michael Brehl, C.Ss.R.

ถอดความโดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

	 ในช่วงท่ีเรามองล่วงหน้าถึงวันพุธรับเถ้า	และการเร่ิมต้นเทศกาลมหาพรต	

นับเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด	ที่จะแสวงหาความสงัดเงียบในโลกที่วุ่นวายของเรา	

ในวันพุธรับเถ้า	 พระเยซูเจ้าตรัสท้าทายเราโดยผ่านทางพระวรสารตามคำาบอกเล่า 

ของนักบุญมัทธิว	 (6:6)	 “จงเข้าไปในห้องส่วนตัวอธิษฐานภาวนาต่อพระบิดา

ของท่าน”	อธิษฐานภาวนาเงียบๆ	ในห้องส่วนตัวของเรา	นี่คือหัวใจของเทศกาล

มหาพรต	 ดังที่อยู่ในจิตใจของชีวิตคริสตชน	 น่าเสียดายที่การปลีกตัวจากชีวิต 

ที่วุ่นวาย	หนวกหู	และเร่งด่วนของโลก	มิได้พบกับความสงบเงียบในปัจจุบัน

	 ในพระวรสารของวันอาทิตย์แรกของเทศกาลมหาพรต	 (มัทธิว	 4:1-

11)	 กล่าวถึงพระจิตเจ้าทรงนำาพระเยซูเจ้าไปในถิ่นทุรกันดาร	ณ	 ที่นั้นพระองค์

เผชิญกับการประจญล่อลวง	 เราเริ่มเข้าสู่เทศกาลมหาพรต	 โดยระลึกว่าเราก็ 

เช่นเดียวกันที่มีพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้นำาเราไปสู่ถิ่นทุรกันดารพร้อมกับพระเยซู

เจ้า	ณ	ที่นั้นเราจะเผชิญหน้ากับการประจญล่อลวง	แต่เราก็จะได้ยินพระเจ้าตรัส

กับใจของเราในโลกปัจจุบันว่า	 การเดินทางไปสู่ถิ่นทุรกันดารมีความสำาคัญเป็น

พิเศษ	สำาหรับสาวกของพระคริสตเจ้า

	 ผู้ปกครองที่พบว่าชีวิตของลูกๆ	มีแต่การทำางานทั้งที่บ้านและที่ทำางาน	

จะเป็นท่ีบริษัทหรือโรงงานก็แล้วแต่	 เวลาว่างก็จะเต็มไปด้วยการขับรถหรือข้ึนรถ	

ไปส่งลูก-รับลูกที่โรงเรียน	 และธุรกิจอื่นๆ	 ผู้มีอายุที่เกษียณแล้ว	 กล่าวว่ามีงาน

ทำาในช่วงที่เกษียณนี้มากกว่าเวลาทำางานเสียอีก	 เราอยู่ในโลกที่มีอะไรต้องทำา

มากมาย

การอธิษฐานภาวนาและการอยู่โดดเดี่ยว

	 นักบุญอัลฟอนโซ	 สนับสนุนให้ชายหญิงที่ท่านเทศน์ให้ฟังและเขียน

หนังสือให้อ่าน	 ได้หาเวลาเพื่ออธิษฐานภาวนาเงียบๆ	 ในแต่ละวัน	 ท่านเน้นว่า	

การหาเวลาวันละ	5	นาที	ดีกว่าอาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมง	เมื่อท่านมีเวลาจะต้องทำา

อย่างไร?	 นักบุญอัลฟอนโซเตือนเราว่า	 การอธิษฐานภาวนามิใช่อะไรอื่นมากไป

กว่าการสนทนากับพระเจ้า	 เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความคิดและจิตใจของเรา	 การ

สนทนากับพระเจ้าก็เหมือนกับท่ีท่านสนทนากับเพ่ือนสนิท	 เล่าให้ฟังถึงเร่ืองต่างๆ	

ในวันนั้น	สนใจเรื่องอะไร	กังวลเรื่องอะไร	ความสุขและความคาดหวัง	เราต้องจำา

ใส่ใจว่าการสนทนาต้องมีเวลาฟังบ้าง

	 นักบุญอัลฟอนโซดำาเนินไปในทางน้ี	 ท่านให้กำาลังใจเราให้พยายามดูชีวิต

ว่า	 วิธีไหนใช้ได้สำาหรับตัวเราเอง	 พยายามหาสถานที่ที่เราสามารถอธิษฐาน

ภาวนา	ต้องจัดให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวัน	และต้องให้เป็นที่สงบ

(อ่านต่อหน้า 4)
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พบกับความสงบ  (ต่อจากหน้า 3)

เมื่อเราอธิษฐานภาวนา

	 เมื่อเราอ่านเรื่องราวต่างๆ	 ในพระวรสาร	 เรา

มักจะพบพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาเร่ืองต่างๆ	 เหล่าน้ี 

เล่าถึงประสบการณ์ต่างๆ	 ในการอธิษฐานภาวนา	 แต่มี 

อยู่สองตอนท่ีเด่นกว่าหมด	 ในตอนเช้าก่อนเวลาแดดออก 

พระเยซูเจ้ามักจะเสด็จไปอธิษฐานภาวนาในท่ีเปล่ียว	 ถ้า

คิดตามความคิดของผู้เขียน	ข้าพเจ้าพบว่าตัวอย่างน้ีของ 

พระเยซูเจ้าให้ข้อคิดแก่ข้าพเจ้าได้ดีมาก	 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ 

มาว่า	 เวลาที่ดีที่สุดเพื่ออธิษฐานภาวนา	 เวลาสำาหรับ

ข้าพเจ้าแล้ว	 การอธิษฐานภาวนาต้องมาเป็นสิ่งแรกใน

แต่ละวัน	 ก่อนท่ีจะเร่ิมจริงๆ	 ข้าพเจ้าต้ังนาฬิกาปลุกไว้ 

อย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง	 ข้าพเจ้าจะได้มีเวลาอธิษฐานภาวนา

ในขณะที่บ้านยังเงียบอยู่	 บัดนี้ข้าพเจ้ามักจะตื่นก่อน

นาฬิกาปลุก	 และได้ยินพระเยซูเจ้าเชิญให้ข้าพเจ้าอยู่กับ

พระองค์สักระยะหนึ่ง

	 บางคร้ังพระเยซูเจ้าทรงไปยังเนินเขาหลังดวง

อาทิตย์ตก	และทรงอธิษฐานภาวนา	ข้าพเจ้ารู้จักหลายคน

ที่กระทำาดังนี	้ พวกเขาไม่อยากขยับตัวลุกขึ้นจากเตียง

ในเวลานั้น	แล้วคุกเข่าลง	แต่พวกเขามีความสุขที่มีเวลา

เงียบๆ	เฉพาะพระพักตร์พระเป็นเจ้า	 ในขณะที่วันกำาลัง

สิ้นสุดลง	พวกเขานำาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งวันมากราบถวาย

แด่พระเจ้า	และเขารับฟังพระสุรเสียงของพระจิตเจ้าตรัส

กับเขาอย่างสงบในท่ามกลางลมเย็นที่พัดมา	 กล่าวอีก

นัยหนึ่งก็คือ	เขาชอบความเงียบสงัดในยามเย็น

	 แต่ไม่ว่าเราแต่ละคนจะชอบเวลาไหนก็ตาม	

เราแต่ละคนก็ได้รับผลประโยชน์จากการหาเวลาว่าง 

ที่จะมีเวลาสักระยะหนึ่งเข้าใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าใน 

จิตตารมณ์ดังกล่าว

อธิษฐานภาวนาที่ ไหน

	 การอยู่โดดเด่ียวมิใช่อยู่ในท่ีท่ีไม่มีใคร	เป็นสภาพ

ภายในจิตใจ	คริสตชนหลายคนสามารถอยู่โดดเดี่ยวและ 

อธิษฐานภาวนาบนรถไฟที่แน่นได้	 ข้าพเจ้าเคยเห็นผู้ที่

อยู่โดดเดี่ยวขณะที่นั่งอยู่ในสถานที่มีคนเดินไปมา	 แต่

หากเราฝึกอยู่โดดเดี่ยวซึ่งเปิดใจคริสตชนให้สนทนา

กับพระเจ้า	 เราจำาเป็นต้องฝึกนิสัยพบกับความโดดเด่ียว 

โดยท่ีเราสามารถไม่วอกแวก	 ดังท่ีพระเยซูเจ้าทรงแนะนำา

ให้เราเข้าไปในห้องของเราที่ลับ	ปิดประตูแล้วก็อธิษฐาน

ภาวนา

	 สำาหรับบางคนท่ีลับก็คือวัดน้อย	 เป็นท่ีท่ีเหมาะ 

ท่ีสุดท่ีจะอธิษฐานภาวนา	 หลายคนอธิษฐานภาวนาก่อน

พิธีบูชาขอบพระคุณจะเร่ิมหรือหลังพิธี	หลายวัดมีวัดน้อย 

หรือวัดน้อยที่เก็บศีลมหาสนิท	 ที่นั่นเราจะพบกับความ

สงบภายในและความสงัดเงียบ	 แต่สำาหรับหลายคนไม่

สะดวกที่จะไปวัดทุกวัน

	 ข้าพเจ้ารู้ดีว่าหลายครอบครัวมีมุมหนึ่งของ

ห้อง	 มุมอธิษฐานภาวนานี้มักจะมีพระคัมภีร	์ กางเขน	

หรือรูปพระ	 จะเป็นรูปปั้นหรือรูปวาดก็ตาม	 มีเทียน	

กระถางต้นไม้เล็กๆ	บางครอบครัวจะมารวมและอธิษฐาน

ภาวนาด้วยกันทุกวัน	สำาหรับคนอื่นมีแต่เพียงเก้าอี้ที่นั่ง

สบายๆ	ใช้เป็นที่รำาพึงภาวนาส่วนตัว	หรือการปิดประตู

ห้องก็จะช่วยให้สงบเงียบได้

	 บางคนมีแนวทางอื่นๆ	ที่คิดขึ้นมาเอง	ข้าพเจ้า

รู้จักคุณแม่ท่านหน่ึง	 เธอพบกับความเงียบในห้องซักผ้า 

เธอพูดเชิงตลกว่า	 “ที่นี่เป็นที่สุดท้ายที่ครอบครัวจะมา 

รบกวนดิฉัน	 เพราะเขาต่างกลัวว่าดิฉันจะจับเขามาช่วย 

ทำางาน”	 เพื่อนที่ดีอีกคนหนึ่งดื่มกาแฟที่หลังบ้านแม้ใน 

ช่วงฤดูหนาว	เม่ือปี	ค.ศ.	1984	คุณพ่อโยเซฟ แซมปลิน 

เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ	 “หลังประตูที่ปิด” “หนังสือ

คู่มือช่วยให้อธิษฐานภาวนา” ท่านได้ความคิดที่จะ

ตั้งชื่อหนังสือแปลกๆ	 นี้จากเพื่อนคนหนึ่งที่เน้นว่า	 เขา

อธิษฐานภาวนาได้ดีมากในห้องน้ำา	เพราะมักจะไม่มีใคร

มารบกวน

	 เราอาจพบที่เงียบสงัดได้ในที่ต่างๆ	 กัน	 เช่น

ในขณะที่ขับรถไปทำางานตอนเช้า	 ในจุดธรรมชาติที่น่า

สนใจ	 ที่บ้านหรือที่วัด	 ที่ในสวนหรือช่วงเวลาวิ่งออก

กำาลังกาย	 เพราะพระเจ้าประทับอยู่ทุกแห่ง	 พระเจ้า

ประทับอยู่ทุกแห่งและตลอดเวลา	 เราพบกับความสงบ

ที่ไหน	เราก็สามารถพบกับที่ลับและอธิษฐานภาวนาได้

อธิษฐานภาวนาอย่างไร

	 เพราะเรามีอะไรทำาอยู่เรื่อยๆ	 แม้ในเวลาที่เรา

อยู่คนเดียว	 จึงจำาเป็นที่เราจะต้องหาหนทางที่จะปิดใจ

และปล่อยให้สิ่งที่จับใจเราอยู่ให้พ้นออกไป	 ด้วยวิธีนี้เรา

จึงจะอยู่โดดเดี่ยวภายในจิตใจของเราได้	 ซึ่งจะจูงใจเรา

ให้สามารถสนทนากับพระเจ้า	 ผู้แนะนำาฝ่ายจิตวิญญาณ

ส่วนมากจะสนับสนุนให้แต่ละคนค่อยๆ	ปลีกตัวออกไป

อธิษฐานภาวนาในขณะที่ท่านนั่งหรือคุกเข่าก็ได้	 สำานึก

ในใจว่าเราอยู่ในท่ีศักดิ์สิทธิ์และพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา	

นักบุญอัลฟอนโซเรียกกิจการนี้ว่า	“บทแสดงความเชื่อ”	

“ข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์ประทับอยู่กับลูก	โปรด

ทรงช่วยให้ลูกอยู่ที่นี่จริงๆ”	 นี่คือบทภาวนาที่เรียบง่าย	

แต่ก็มีความสำาคัญมาก	 การสนทนาที่แท้จริงกับเพื่อน

ของเราเร่ิมต้นด้วยการน้อมรับอย่างอบอุ่นว่าเรากำาลัง

อยู่กับเขา	และเขาอยู่กับเรา

	 มีหลายวิธีด้วยกันท่ีสามารถจะช่วยให้เราได้

พบกับความเงียบภายใน	หลายคนพบว่าการนั่งให้สบาย

เฉยๆ	 ในท่าที่สบายแล้วหันไปสนใจกับการหายใจ	 การ

ถอนหายใจลึกลงไป	ทำาให้หัวใจของเราทำางานช้าลง	การ 

ใช้วาจาศักดิ์สิทธิ์	 เช่นพระนามพระเยซูเจ้าหรือคำาว่า	

“เชิญเสด็จมา	 พระเจ้าข้า”	 สามารถช่วยให้เราสำารวม

จิตใจ	 และปล่อยสิ่งที่ทำาให้เราขาดความสนใจ	 และเข้า

มารบกวนความตั้งใจของเราหลุดพ้นไป

	 บางคนต้องใช้เวลาสักหน่อยเพ่ือจะได้สงบลง	 

แล้วเขาจะอ่านบทความจากพระคัมภีร์ท่ีเขาเลือกไว้	

ก่อนที่จะเริ่ม	หลายคนใช้บทความจากพระวรสารสำาหรับ 

พิธีบูชาขอบพระคุณ	 บางคนก็อ่านพระวรสารตั้งแต่ต้น 

จนจบโดยใช้บทความท่ีส้ันๆ	หน่อย	พระเจ้าทรงปรารถนา

ให้มีที่พิเศษในการอธิษฐานภาวนาของเรา	 เหตุว่าอาศัย

พระวาจาเหล่านี้	 พระเจ้าตรัสกับเรา	 อาศัยพระวาจา 

เหล่าน้ีจะช่วยเราในการสนทนาได้มาก	 เพราะมิใช่เราเท่าน้ัน

ที่พูดเพียงคนเดียว

	 ในช่วงเวลาต่างๆ	ในชีวิตของเรา	พวกเราหลาย

คนพบว่าเป็นประโยชน์มากที่จะใช้วิธีที่ใช้กันมาโดย

ตลอด	 อาทิ	 การสวดสายประคำา	 ในขณะที่เม็ดประคำา

ผ่านมือเราไป	ก็ทำาให้ชีวิตของเราสงบลง	และปราศจาก

วัน-เวลา	และเราจะจำาได้ว่า	พระนางมารีย	์ และพระเยซู

เจ้าทรงร่วมเดินทางไปกับเรา

	 หลายครั้งข้าพเจ้าจะใช้เวลาสักเล็กน้อย	 (ตาม

ธรรมดาในช่วงสุดท้ายของการอธิษฐานภาวนา)	 ที่จะ 

พิจารณาสิ่งต่างๆ	 ที่กำาลังดำาเนินไปในชีวิตของข้าพเจ้า	

และการท่ีพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าโดยผ่านทางเพ่ือน

มนุษย์	 และสิ่งต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 ในขณะที่ข้าพเจ้ากำาลัง

คิดอยู่	 ข้าพเจ้าก็จำาพระมารดามารีย	์ ผู้เก็บทุกสิ่งที่

พระเจ้าตรัสกับพระนางไว้	 และทุกส่ิงท่ีพระนางได้ประสบ

พบเห็นและเก็บไว้ในหัวใจของพระนาง

“ดนตรี ความงดงาม ศิลปะและธรรมชาติ”

	 นักบุญหลายท่านสอนเราว่า	 ในขณะที่เราพบ

กับความโดดเดี่ยวในโลกที่วุ่นวายของเรา	โลกเองจะเผย 

แสดงมากข้ึนเก่ียวกับพระธรรมล้ำาลึกของพระเจ้าให้

แก่เรา	 ในศิลปะและรูปสลักในธรรมชาติและมนุษย	์ เรา

ได้ยินพระเจ้าตรัสโดยผ่านทางเสียงดนตรี	และในเสียงร้อง 

ของคนยากจน	 และเราจะโอบกอดพระเจ้าและพบกับ

ความโดดเดี่ยวตลอดทั้งวันที่วุ่นวายของเรา

	 ความโดดเดี่ยวกับพระเจ้าจะทำาให้เกิดสิ่งที่เกิด

ขึ้นกับพระเยซูเจ้าให้เกิดขึ้นกับเรา	 มันจะส่งเรากลับไป

สู่โลกและโอบกอดโลกด้วยความรักและพระเมตตาจิต

ของพระเจ้า	 จงจำาไว้ว่าเมื่อพระจิตเจ้าทรงนำาพระเยซูเจ้า

ไปยังที่โดดเดี่ยวและพระองค์ถูกประจญล่อลวง	 พระจิต

เจ้าพระองค์เดียวนั้นเองที่ทรงนำาพระองค์ไปยังเมืองและ

หมู่บ้านเพื่อรับใช้ผู้ยากจน	คนเจ็บป่วย	ผู้ที่อยู่โดดเดี่ยว	

และคนบาป	 พระจิตเจ้าพระองค์เดียวกันนี้ที่จะทรงส่ง

เราออกไปในปัจจุบัน	 และจะทรงร่วมเดินทางไปกับเรา	

ในขณะที่เรานำาข่าวดีและการบำาบัดรักษามาให้แก่โลกที่

งดงามแต่แตกสลาย
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

18 พฤษภาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ในการฉลอง	 “ปีแห่งชีวิตผู้ถวายตัว”	 สมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิสทรงให้มีการประชุมกับบรรดานักบวช

ในกรุงโรม	 พระสันตะปาปาตรัสต่อบรรดานักบวชสำาหรับ 

ช่วงเวลาอันมีค่าน้ี	 พระองค์ทรงตอบคำาถามของพวกเขา 

อย่างตรงไปตรงมา	 ตรัสอย่างจริงใจถึงความท้าทาย

บางประการต่อช่วงวันวัยในชีวิตนักบวชยุคปัจจุบันเมื่อ

ตรัสถึงกระแสเรียกของพวกเขา	 ทรงเน้นถึงแบบอย่าง 

ที่พวกเขาต้องแสดงออกถึงความรักว่าต้องไม่เป็นแบบ

นามธรรมแต่ต้องจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ตอนหนึง่

ว่า	 “รอยยิ้มของภคินีเปิดดวงใจผู้คน	 มากกว่าเพียง

ขนมปัง	 ก็คือรอยย้ิมของภคินีท่ีก่อเกิดงานอย่างมากต่อผู้

พระสันตะปาปาตรัสกับบรรดานักบวช: 
รอยยิ้มของพวกท่านช่วยผู้หิวโหย...ได้มากกว่าเพียงแค่ขนมปัง

อดอยากหิวโหย	บางคนอาจพูดว่าสัปดาห์นี้เป็นเวรของ

เธอ	 ไปแจกขนมขบเคี้ยวหรือแซนด์วิชแก่ผู้ยากไร้สัก

18 พฤษภาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับบรรดา

พระสังฆราชชาวอิตาเลียนเม่ือบ่ายวันพุธท่ี	13	พฤษภาคม	

ที่ผ่านมา	 โอกาสที่บรรดาพระสังฆราชกำาลังอยู่ในช่วง

สัมมนาประจำาปีของพวกท่าน	 หลังจากการสวดภาวนา 

เปิดประชุมแล้ว	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสถึง 

พระอัครสังฆราชออสการ์ โรเมโร

ได้รับแต่งตั้งเป็นบุญราศี

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคมนี้     
21 พฤษภาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l พระคาร์ดินัลอันเจโล	 อมาโต	 จะเป็นผู้แทนองค์

พระสันตะปาปาในพิธีสถาปนาพระอัครสังฆราช 

ออสการ์	 โรเมโร	 เป็นบุญราศี	 ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่	

23	พฤษภาคม	ณ	กรุงซันซัลวาดอร์			อย่างน้อยจะมี 

พระคาร์ดินัล	 5	 องค์มาร่วมในพิธี	 รวมท้ังพระคุณเจ้า

ออสการ์	 โรดิเกซ	 มาราดิอากา	 พระคาร์ดินัลชาว 

ครึ่งชั่วโมง	แต่มันต้องมากกว่านั้น	เป็นโอกาสของเธอที่

จะยิ้มแก่คนเหล่านั้นที่ต้องการ	อย่าลืมล่ะ”

l ก่อนจะทรงจากไป	 พระสันตะปาปาตรัสถึงความ

ซ่ือสัตย์ภักดี	 โดยทรงยกตัวอย่างของภคินีชราท่านหน่ึง

ว่า	 ภคินีผู้นี้มีอายุ	 97	 ปี	 เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ

พระองค์ตรัสว่ารอยยิ้มของเธอสะท้อนความเป็นพี่น้อง	

ความเป็นแม่และคุณยาย	 ผ่านทางภคินีท่านนี้พระองค์

ทรงขอบใจบรรดานักบวชชายหญิงอีกนับพันผู้ได้อุทิศ

ชีวิตของตนแก่พระศาสนจักรแม้ในช่วงเวลายากลำาบาก 

พระองค์ทรงเรียกร้องให้บรรดาคาทอลิกได้กระทำา 

เช่นกัน	โดยคิดถึงผู้ท่ีได้มอบชีวิตของตนแก่พระศาสนจักร

พระสันตะปาปาตรัสกับบรรดาพระสังฆราชชาวอิตาเลียน : 

ฆราวาสเขาไม่จำาเป็นต้องมีนักบินผู้ช่วย

 

ขณะเตรียมงานพิธีสถาปนาพระอัครสังฆราชออสการ์ โรเมโร 

เป็นบุญราศี พระศาสนจักรท้องถ่ินเมืองซันซัลวาดอร์จัดพิมพ์ 

รูปภาพ โปสเตอร์ และของที่ระลึกของบุญราศีองค์ใหม่ 

ในโอกาสนี้

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงทักทายซิสเตอร์ชรา

ที่มาเข้าเฝ้าพร้อมกับเพื่อนนักบวช  ณ หอประชุมเปาโล 

ที่ 6 ในกรุงโรม โอกาส “ปีนักบวช”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับบรรดาพระสังฆราชของประเทศอิตาลี โอกาสสัมมนาประจำาปีของบรรดา

พระสังฆราช

หน้าท่ีรับผิดชอบประจำาวัน	 พระองค์ทรงเน้นถึงจิตสำานึก

ของงานอภิบาลในพระศาสนจักรในความหมายที่แท้

จริงว่าคืออะไรในระดับที่ต้องลงมือปฏิบัติ	 ตอนหนึ่งว่า	

“จิตสำานึกของพระศาสนจักร	 เป็นดั่งผู้เลี้ยงแกะที่ด	ี ซึ่ง

มุ่งทำาให้เราเป็นประชากรของพระเจ้า	 ปกป้องเราจาก

การถูกครอบครองโดยลัทธิแนวคิดต่างๆ	ซึ่งฉกฉวยเอา

ตัวตนของเราและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราออก

ไป”

l พระสันตะปาปาตรัสว่า	 จิตสำานึกของพระศาสนจักร

ประกอบไปด้วยการไม่เมินเฉยต่อการทุจริตท้ังต่อ 

ส่วนรวมและชีวิตส่วนตัว	การทำาเช่นนั้น	จะทำาให้สังคม

โดยรวมเส่ือมถอย	 พระองค์ทรงเสริมว่าบรรดาพระสังฆราช

ควรอนุญาตให้ฆราวาสมีโอกาสพัฒนาบทบาทของ 

พวกเขา	 ตอนหนึ่งว่า	 “ฆราวาสที่ได้รับการอบรมแบบ 

คริสตังแท้	 พวกเขาเหล่าน้ีไม่ต้องการพระสังฆราชนักบิน 

ผู้ช่วย	หรือนักบินมงซินญอร์	หรือการต้องมีสมณะเพื่อ 

จะดูแลรับผิดชอบในทุกๆ	เร่ือง	ต้ังแต่เร่ืองการเมืองไปจน 

ถึงเร่ืองสังคม	ต้ังแต่เร่ืองเศรษฐกิจไปจนถึงเร่ืองกฎหมาย”

l พระสันตะปาปาทรงเสริมอีกว่าจิตสำานึกในพระศาสน- 

จักรสะท้อนออกมาในคณะทำางานร่วมกันและความ

เป็นหนึ่งเดียว	 ทั้งสองเรื่องนี้พระองค์ทรงเสริมว่าไม่ได้ 

ให้บทบาทอันเหมาะสมแก่พวกเขา	 	จากความแตกต่าง

อย่างมากระหว่างสังฆมณฑลร่ำารวยและสังฆมณฑล

ยากจนที่จะให้การอบรมนักบวชอ่อนวัยและนักบวช

อาวุโส	และยังต้องรับผิดชอบหน้าที่	ด้วยจำานวนคนที่

ไม่เท่ากัน

(อ่านต่อหน้า 11)
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บทอธิษฐานภาวนา

เคล็ดลับของความสุข

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ทำาทั้งที
กลายเป็นความสนใจระดับชาติ
เมื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกเลือกเข้ามา
ทำางานกันเป็นปี
พอนำาเสนอร่าง
ก็มีปฏิกิริยากันถ้วนหน้า
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
ต่างเหตุต่างผลต่างแง่ต่างมุมมอง
กระทั่งต้องทำาประชาพิจารณ์
ตัดปัญหาขัดแย้ง
ถือว่าต้องเป็นประชาธิปไตย
โดยประชาชนเพื่อประชาชน
ประชาชนจึงต้องรับรู้ต้องเห็นชอบ
เดือดร้อนต้องแก้ข้อรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยินยอมให้มีประชาพิจารณ์
ส่งผลให้โรดแมปติดขัดช้าออกไป
ภาครัฐก็กลัวคนจะว่าเอา
หาว่าวางแผนถ่วงเวลาสืบทอดอำานาจ
ภาคประชาชนก็ผิดหวัง
การเลือกตั้งที่รอคอยต้องล่าช้า
ภาคนักการเมืองก็หงุดหงิด
หาว่าพยายามสกัดดาวรุ่งสกัดดาวค้างฟ้า
ภาคต่างประเทศก็อึดอัด
ประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยเสียที...

แต่พอเข้าใจทำาใจมองด้วยใจเป็นกลาง
ก็เห็นพ้องกับการทำาอะไรต้องทำาให้ดีแม้ต้องใช้เวลา
รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่สำาคัญยิ่งยวดสำาหรับประเทศชาติ
น่าจะทำาให้ดีให้ครบถ้วนกระบวนความเสียที
ที่ผ่านมาประกาศใช้ยังไม่เท่าไร
ก็มีการฉีกทิ้งมีการแก้ไขมีการลบมีการเติม
จนรัฐธรรมนูญแทบจะหมดความขลังความศักดิ์สิทธิ์
แต่ละรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศชาติ
ถือเป็นอำานาจแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เข้าทางตน
เพื่อง่ายแก่การบริหารการได้มาซึ่งผลประโยชน์
ทั้งสำาหรับตนทั้งสำาหรับพรรคพวก
รัฐธรรมนูญที่น่าจะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
กลายเป็นกฎหมายอยู่ในกำามือของคนไม่กี่คน
จากที่รัฐธรรมนูญเพื่อความอยู่ดีกินดีของคนทั้งชาติ
กลายเป็นช่องทางให้บางคนอยู่ดีกินดีหลายคนอยู่แย่ต้องกินแกลบ
จากที่รัฐธรรมนูญธำารงไว้ซึ่งความเสมอภาคของคนทุกหมู่เหล่า
กลายเป็นตัวแปรให้เกิดความเหลื่อมล้ำาต่ำาสูงไปทั้งสังคม
ทั้งนี้และทั้งนั้น
การเขียนรัฐธรรมนูญเป็นแนวทางเพื่อความถูกต้องชอบธรรม
ซึ่งจะประกันสิทธิ์หน้าที่เท่าเทียมสำาหรับทุกคน
ซึ่งจะเอื้อให้การดำาเนินชีวิตเป็นสุขสงบมีสันติ
กลายเป็นการร่างการเขียนเพื่อไม่ให้มีช่องว่าง
หรือมีก็ให้น้อยที่สุดที่จะน้อยได้
เพื่อดักคอนักการเมืองที่ใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อผลประโยชน์
มีทั้งหัวหมอนักบาลีมีทั้งนักตีความตัวบทกฎหมาย
กระทั่งสามารถทำาผิดได้อย่างถูกรัฐธรรมนูญ
กระทั่งสามารถฉ้อราษฎร์บังหลวงได้ไม่ผิดรัฐธรรมนูญ...
ไหนๆ	ก็ลงทุนลงแรงมาขนาดนี้แล้ว
ก็น่าจะร่างจะเขียนให้รัฐธรรมนูญสมบูรณ์แบบเสียที 
อย่าให้วันเวลาเป็นตัวแปร...ไม่เช่นนั้นคงต้องเขียนแล้วเขียนเล่า	

“พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า” (มัทธิว 5:2)

	 อะไรคือเคล็ดลับของความสุข	 ทำาอย่างไรจึงจะมีความสุข	 คำาตอบนี้ 

อยู่ในจิตใจของนักวิทยาศาสตร์	 เช่น	อริสโตเต้ิล	มาจนถึงนักจิตวิทยาในปัจจุบัน	

ต่างก็แสวงหาเหตุของความหดหู	่ มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะมีความสุข	 นักบุญเปาโล

เขียนว่า	 “สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการก็คือความสุขของท่าน”	 แล้วเราจะพบความสุข

ได้อย่างไร

	 จากพระโอษฐ์ของพระเยซูเจ้าในพระวรสารที่เรานำามาพิจารณาใน 

วันนี	้ มีอยู่แปดประโยคด้วยกันเกี่ยวกับความสุข	 แต่ละประโยคลงท้ายด้วย

คำาว่า	 “ย่อมเป็นสุข”	 เราจะเอามาดูเป็นตัวอย่างสามประโยค	 พระเยซูเจ้าเริ่ม

ตรัสว่า	“ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข”	คนส่วนมากจะเห็นด้วยว่า	เงินทองมิได้

ทำาให้เรามีความสุขโดยปริยาย	 ต่อไปพระองค์ตรัสว่า	 “ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อม

เป็นสุข”	 ผู้ที่ชอบบุกรุกหาความสุขได้ยาก	 “ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข” 

การไม่สามารถให้อภัยก็ทำาลายความสุขของตัวเอง	 ทั้งหลายทั้งปวงนี้ย่อมเป็น

ความจริง	 พระวาจาของพระเยซูเจ้าเปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณ	 และช่วยให้ทั้ง 

ผู้ที่มีและไม่มีอยู่ในหัวใจ	

	 ในการแปลพระวรสารสมัยก่อนใช้คำาว่า	 “เป็นบุญของเขา”	 เหตุผล 

ก็คือในภาษากรีกเดิม	 ให้คำาว่า	 “Makarios”	 จะแปลว่า	 “เป็นสุข”	 และ	 

“เป็นบุญ”	 ดังนั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่า	 ความสุขที่แท้จริงฝ่ายจิตวิทยา	 ยิ่งเรา 

ใกล้ชิดกับพระคริสตเจ้าเพียงใด	เราก็ยิ่งจะคล้ายกับพระองค์มากขึ้น	มีบุญมาก

ขึ้น	 มีเมตตาจิตมากขึ้น	 มีสันติภาพมากขึ้น	 บริสุทธิ์มากขึ้น	 ซึ่งก็หมายความ

ว่ามีความสุขมากยิ่งขึ้น

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ลูกใกล้ชิดกับพระองค์ 

โปรดให้ลูกพ้นจากความหวาดกลัว และความเห็นแก่ตัว 

เพื่อลูกจะได้คล้ายกับองค์พระบุตรในความคิดและกิจการ 

และเปี่ยมด้วยความรักและสันติภาพ 

ทั้งนี้ เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของลูกทั้งหลาย อาแมน
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สังฆานุกรยอแซฟ เมธาสิทธิ์ นามละคร โดยพระ

อัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร  สันติสุขนิรันดร์ เป็น

ประธานในพิธี วันเสาร์ที่  4 กรกฎาคม  2015 เวลา 

10.00 น. ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

 สังฆานุกรยวง รณฤทธิ์  เด่นไชยรัตน์ เกิด

วันที่	 28	 มกราคม	 ค.ศ.	 1984	 สัตบุรุษอาสนวิหาร 

อัครเทวดามีคาแอล	 ท่าแร	่ บิดาชื่อมีคาแอล ณรงค์  

เด่นไชยรัตน์ มารดาชื่อมอนิกา ปริยา  เด่นไชยรัตน์

มีพี่น้อง	3	คน	เป็นบุตรคนที่	1

การศึกษา 

	 ระดับประถมศึกษา	โรงเรียนท่าแร่วิทยา

	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนเซนต์โย- 

เซฟ	ท่าแร่

	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนเซนต์โย- 

เซฟ	ท่าแร่

	 ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต	 	 คณะ

มนุษยศาสตร์	สาขาปรัชญาและศาสนา	วิทยาลัยแสงธรรม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		คณะศาสนศาสตร์	สาขาเทววิทยา

จริยธรรม		วิทยาลัยแสงธรรม		

กระแสเรียก  

	 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร	 คุณพ่อยอแซฟ ธีระยุทธ 

อนุโรจน์

	 บ้านเณรเล็ก	สามเณราลัยฟาติมา	ท่าแร่	 (ค.ศ.	

1997-2004)

	 บ้านเณรกลาง	สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ	์นคร- 

ราชสีมา	(ค.ศ.	2005-2006)

	 บ้านเณรใหญ	่สามเณราลัยแสงธรรม	สามพราน	

(ค.ศ.	2007-2015)

	 รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันเสาร์ที่	 13	

สิงหาคม	ค.ศ.	2011	โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา  กฤษเจริญ

 รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันเสาร์ที่	 20	

กรกฎาคม	 ค.ศ.	 2013	 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์  

จำาเนียร  สันติสุขนิรันดร์

 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันเสาร์ที่	9	สิงหาคม	

ค.ศ.	2014	โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย

 คติพจน์		“เรารู้จักความรัก	จากการที่พระองค์

ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา”	(1ยอห์น	3:16)

 สังฆานุกรมีคาแอล ณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์

เกิดวันที่		5	พฤศจิกายน	ค.ศ.	1986	สัตบุรุษวัดแม่พระ 

รับสาร	บ้านหนองเด่ิน-ดอนขาว	บิดาช่ือฟรังซิส ประภาส 

แสนสุริวงศ์  มารดาชื่อสกอลาสติกา ประภรณ์ แสน-

สุริวงศ	์มีพี่น้อง	2	คน	เป็นบุตรคนที่	1	

การศึกษา

	 ระดับประถมศึกษา	 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น-

ดอนขาว

	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนเซนต์โย- 

เซฟ	ท่าแร่

ท่าแร่ฯ (ต่อจากหน้า 2)
	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนเซนต์โย- 

เซฟ	ท่าแร่

	 ระดับอุดมศึกษา	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	 	 คณะ

มนุษยศาสตร์	สาขาปรัชญาและศาสนา	วิทยาลัยแสงธรรม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		คณะศาสนศาสตร์	สาขาเทววิทยา

จริยธรรม		วิทยาลัยแสงธรรม		

กระแสเรียก

	 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร	 คุณพ่อยอแซฟ วรวิทย์ เวียร-

ชัย

	 บ้านเณรเล็ก	สามเณราลัยฟาติมา	ท่าแร่	 (ค.ศ.	

1999-2006)

	 บ้านเณรกลาง	สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ	์นคร- 

ราชสีมา	(ค.ศ.	2007)

	 บ้านเณรใหญ่	สามเณราลัยแสงธรรม	สามพราน	

(ค.ศ.	2008-2015)

 รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร ์ วันเสาร์ที	่ 11	

สิงหาคม	ค.ศ.	2012	โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์

จรัสศรี

 รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันเสาร์ที	่ 20	

กรกฎาคม	 ค.ศ.	 2013	 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ 

จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์

 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันเสาร์ที	่9	สิงหาคม	

ค.ศ.	2014	โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

 คติพจน์		 “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า	ขอ

ให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”	(ลก	1:38)

 สังฆานุกรยอห์น ฉัตรชัย นิลเขต เกิดวันที่ 

14	ตุลาคม	ค.ศ.	1986	สัตบุรุษวัดพระเมตตาแห่งพระ

เยซูเจ้า	 โนนค้อ	 บิดาชื่อโรมานุส ประพันธ์ นิลเขต

มารดาชื่อมารีอา เทวี นิลเขต	มีพี่น้อง 3	คน	เป็นบุตร

คนที	่1

การศึกษา

	 ระดับประถมศึกษา		โรงเรียนบ้านดอนม่วย

	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น		โรงเรียนเซนต์โย- 

เซฟ	ท่าแร่	

	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนเซนต์โย- 

เซฟ	ท่าแร่	

	 ระดับอุดมศึกษา	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	 	 คณะ

มนุษยศาสตร์	สาขาปรัชญาและศาสนา		วิทยาลัยแสงธรรม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	คณะศาสนศาสตร์	สาขาเทววิทยา

จริยธรรม		วิทยาลัยแสงธรรม		

กระแสเรียก

	 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์  คัมภ์- 

ศรณ์ กาแก้ว

	 บ้านเณรเล็ก	สามเณราลัยฟาติมา	ท่าแร	่ (ค.ศ.	

1999-2006)

	 บ้านเณรกลาง	สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ	์นคร- 

ราชสีมา	(ค.ศ.	2007)

	 บ้านเณรใหญ่	สามเณราลัยแสงธรรม	สามพราน	

(ค.ศ.	2008-2015)

	 รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันเสาร์ที	่ 11	

สิงหาคม	ค.ศ.	2012	โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์   

จรัสศรี

	 รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันเสาร์ที่	 20	

กรกฎาคม	 ค.ศ.	 2013	 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ 

จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์

	 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันเสาร์ที่	9	สิงหาคม	

ค.ศ.	2014	โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

 คติพจน์ ความรัก	ไม่มีสิ้นสุด	(1คร	13:8)

 สังฆานุกรยอแซฟ เมธาสิทธิ์  นามละคร 

เกิดวันที่	 9	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 1986	 สัตบุรุษอาสนวิหาร

อัครเทวดามีคาแอล	 ท่าแร่	 บิดาชื่อเปโตร บัณฑิต  

นามละคร	 มารดาชื่อมารีอา มะลิปอง นามละคร 

(เสมอพิทักษ์)	มีพี่น้อง	5		คน	เป็นบุตรคนที่	5

การศึกษา

	 ระดับประถมศึกษา	โรงเรียนท่าแร่วิทยา	

	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนเซนต์โย-

เซฟ	ท่าแร่	

	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนเซนต์โย- 

เซฟ	ท่าแร่

	 ระดับอุดมศึกษา	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	 	 คณะ

มนุษยศาสตร์	สาขาปรัชญาและศาสนา	วิทยาลัยแสงธรรม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		คณะศาสนศาสตร์	สาขาเทววิทยา

จริยธรรมวิทยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก  

	 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร	คุณพ่ออันดรูว์ สำาราญ  วงศ์- 

เสงี่ยม

	 บ้านเณรเล็ก	สามเณราลัยฟาติมา	ท่าแร	่ (ค.ศ.	

1999-2006)

	 บ้านเณรกลาง	สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์	นคร- 

ราชสีมา	(ค.ศ.	2007)

	 บ้านเณรใหญ	่สามเณราลัยแสงธรรม	สามพราน	

(ค.ศ.	2008-2015)

 รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์	 วันเสาร์ที่	 11	

สิงหาคม		ค.ศ.	2012	โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ 

จรัสศรี

 รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม	 วันเสาร์ที่	 20	

กรกฎาคม	 	 ค.ศ.	 2013	 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ 

จำาเนียร   สันติสุขนิรันดร์

 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันเสาร์ที่	9	สิงหาคม	

ค.ศ.	2014	โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย

 คติพจน์		 “Omnia	 Vincit	 Amor:	 ความรัก

ชนะทุกสิ่ง”



ปีที่ 39 ฉบับที่ 25 ประจำ�วันที่ 14-20 มิถุน�ยน 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 8

เชียงใหม่ (ต่อจากหน้า 2)
คือผู้แทนองค์พระคริสต์

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 

บัปติสต์ 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	

สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์	 	 ห้วยบง	 	 อ.ไชยปราการ	

จ.เชียงใหม่	บิดาชื่อมัทธิว สมาน บวรเดชภักด	ีมารดา

ชื่ออังเยลา เซรา บวรเดชภักด	ีมีพี่น้อง	6	คน	เป็นคน

ที่	4	ที่อยู่	53	บ้านห้วยบง	หมู่	7	ต.ปงตำา	อ.ไชยปราการ	

จ.เชียงใหม่

 

ประวัติการศึกษา

	 ค.ศ.	1996	ประถมศึกษา		โรงเรียนบ้านห้วยบง	

ต.ปงตำา	อ.ไชยปราการ	จ.เชียงใหม่

	 ค.ศ.	 1997	 ศูนย์อบรมเด็กชาวไทยภูเขาแม่ปอน	

อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่

	 ค.ศ.	2000	มัธยมศึกษาตอนต้น		โรงเรียนศิริ-

มาตย์เทว	ีอ.พาน	จ.เชียงราย

	 ค.ศ.	2003	มัธยมศึกษาตอนปลาย	 	 โรงเรียน

ยอแซฟอุปถัมภ์	อ.สามพราน	จ.นครปฐม

	 ค.ศ.	2006	บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์	อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

	 ค.ศ.	 2010	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	 คณะมนุษย- 

ศาสตร	์สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา	วิทยาลัยแสงธรรม	

อ.สามพราน	จ.นครปฐม

	 รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์	 วันที่	 11	

สิงหาคม	ค.ศ.	2012	โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ 

จรัสศรี

	 รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม	 วันที่	 20	

กรกฎาคม	 ค.ศ.	 2013	 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ 

จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์

	 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร	 วันที่	 9	 สิงหาคม	

ค.ศ.	2014	โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

	 ค.ศ.	 2014	 มหาบัณฑิต	 คณะศาสนศาสตร์	

สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม	วิทยาลัยแสงธรรม	สามพราน 

นครปฐม

 คติพจน์ “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า”	

(ลก	1:38)

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

	 ใน	ค.ศ.	1989	พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง 

อารีพรรค ร่วมกับตัวแทนของคณะมิสซังต่างประเทศ 

แห่งกรุงปารีส	(M.E.P.)	และคณะธรรมทูตปีเม	(P.I.M.E.)	

ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างธรรมนูญดังกล่าวอีกครั้ง 

ในปีเดียวกันนี้เอง	คุณพ่อยังมารีย์ ดังโตแนล	M.E.P.	

ได้เร่ิมปลูกฝังจิตตารมณ์ธรรมทูต	กับบรรดาสามเณรใหญ่

ในสามเณราลัยแสงธรรม	สามพราน

	 วันที่	3	มิถุนายน	ค.ศ.	1990	ซึ่งเป็นวันสมโภช 

พระจิตเจ้า	 คณะธรรมทูตไทย	 ได้รับสมาชิกคนแรกคือ	

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ	 ณ	 เวลานั้น	 นับได้

ว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนที่เป็นจุดเริ่มต้นของคณะ 

ธรรมทูตไทยอย่างสมบูรณ์

	 โอกาสฉลองบุญราศีนิโคลาส	 บุญเกิด	 กฤษ-

บำารุง	วันที	่12	มกราคม	ค.ศ.	2011	ณ	สักการสถานฯ	

สามพราน	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช	 ในนามของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง 

ประเทศไทย	 ได้ประกาศรับรองธรรมนูญของคณะธรรมทูต

ไทยอย่างเป็นทางการ

	 นับตั้งแต่ป	ี ค.ศ.	 1990	 จนถึงป	ี ค.ศ.	 2015	

พันธกิจของพระคริสตเจ้า	 ผ่านทางคณะธรรมทูตไทย	

ได้ดำาเนินการมาเป็นเวลา	25	ปี

	 ปัจจุบันคณะธรรมทูตไทย	 มีสมาชิกพระสงฆ์

จำานวน	 14	 องค	์ และนักบวชหญิงจากคณะต่างๆ	 ที่

ร่วมงานด้วย	จำานวน	12	ท่าน	โดยทำางานแพร่ธรรมใน	

3	ประเทศ	6	สังฆมณฑล	คือ

	 ในประเทศไทย	 2	 สังฆมณฑลคือ	 อัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ได้แก่	วัดนักบุญมาร์โก	ปทุมธานี	

และสังฆมณฑลเชียงใหม่	ได้แก่	ศูนย์คาทอลิกเชียงของ	

ศูนย์คาทอลิกเวียงแก่น	 ศูนย์คาทอลิกแม่จัน	 ศูนย์คาทอลิก

เชียงแสน	ศูนย์คาทอลิกเชียงคำา

	 ในประเทศกัมพูชา	 3	 สังฆมณฑล	 คือ	

สังฆมณฑลพนมเปญ	สังฆมณฑลกำาปงจาม	สังฆมณฑล

บัดตำาบอง	

	 ในประเทศลาว	1	สังฆมณฑล	คือ	สังฆมณฑล

ท่าแขก

จุดประสงค์

	 เพ่ือประกาศข่าวดีแก่ผู้ท่ียังไม่รู้จักพระเยซูเจ้า	

ทั้งในประเทศไทย	 และต่างประเทศ	 ด้วยการร่วมมือ

อย่างใกล้ชิดกับพระศาสนจักรท้องถิ่น

จิตตารมณ์

	 สมาชิกคณะธรรมทูตไทย	 อุทิศชีวิตอย่างส้ินเชิง	

เพื่อทำางานประกาศข่าวดี	แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสตเจ้า	

ดำาเนินชีวิตในจิตตารมณ์ครอบครัวแบบอัครสาวก	 และ

รับใช้พระศาสนจักรท้องถิ่น

เอกลักษณ์

		 กลุ่มพระสงฆ์	ผู้อุทิศชีวิตทำางานประกาศข่าวดี 

แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้า	 ดำาเนินชีวิตในจิตตารมณ์

ความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง

สมาชิกคณะ

	 พระสงฆ	์ผู้ได้รับอนุญาตจากพระสังฆราชของ

ตน	และเข้าเป็นสมาชิกของคณะ	โดยให้คำามั่นสัญญาว่า

จะอุทิศตนเพื่องานประกาศข่าวดีตลอดชีวิต

งานธรรมทูต

	 1.	การเป็นประจักษ์พยาน	การเข้าสู้วัฒนธรรม	

การเสวนาศาสนสัมพันธ์	 งานเมตตาจิต	งานสร้างสังคม

ที่ยุติธรรมและสันติ

	 2.	 แนะนำาผู้แสวงหาโดยการอธิบายพระวาจา

ของพระเจ้า	 สอนคำาสอน	 และนำาเข้าสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ใน

พระศาสนจักร	อาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

	 3.	 ส่งเสริมจิตตารมณ์ธรรมทูตในพระศาสนจักร

ท้องถิ่น

โครงการอบรมจิตตารมรณ์ธรรมทูต

	 ทางคณะธรรมทูตไทย	 ได้จัดโครงการอบรม 

จิตตารมณ์ธรรมทูตให้กับพระสงฆ์	ซิสเตอร์	สามเณร	และ

ฆราวาสที่มีความสนใจด้านงานแพร่ธรรม	 เพื่อเตรียม 

พร้อมสำาหรับการเป็นธรรมทูตในประเทศต่างๆ

หลักสูตรการอบรมจิตตารมณ์ธรรมทูต

	 1.	เทววิทยาธรรมทูต	2.	หลักพระคัมภีร์ในการ

แพร่ธรรม	 3.	 ประวัติศาสตร์งานธรรมทูต	 4.	 จิตวิทยา

เพื่อการอภิบาล	5.	ศาสนสัมพันธ์และการประกาศข่าวด ี

6.	 สื่อมวลชน	 7.	 การแพร่ธรรมกับงานด้านสังคม	 8. 

สัมผัสชีวิตธรรมทูต

การสนับสนุนคณะธรรมทูตไทย

	 ท่านสามารถมีส่วนร่วมในงานแพร่ธรรมของ

คณะธรรมทูตไทย	 โดยเป็นอาสาสมัครทำางานในคณะฯ	

ให้การช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านคำาภาวนา	 หรือทาง

ด้านวัตถุปัจจัยอื่นๆ

25 ปีคณะธรรมทูตไทย (ต่อจากหน้า 20)
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ราฟาแอล

 “ทำาไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของ

พ่ีน้อง  แต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลย 

ท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่า  ‘ปล่อยให้ฉันเขี่ย 

เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิด’  ขณะที่มีท่อน

ซุงอยู่ในดวงตาของท่าน  ท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ย  

จงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิด  แล้ว 

จะได้เห็นชัดก่อนไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตา

ของพี่น้อง” (มัทธิว 7:3-5)

 

       

แบบอย่างเป็นครูสอนที่ดีที่สุด
	 วันหน่ึง		คุณแม่ท่ีกำาลังกลุ้มใจกับลูกสาวของตน 

พาลูกสาวมาพบมหาตมะ คานธี 	พร้อมกับกล่าวขอร้อง 

ว่า	“ท่านอาจารย์ที่เคารพรัก  กรุณาสั่งสอนลูกสาวดิฉัน

ให้ลดของหวานด้วยเถิดค่ะ  ดูซิคะ  ลูกสาวดิฉันอ้วนท้วม

จนหมดงามเลยเพราะอาหารหวานท่ีเธอทานเป็นนิจ  

ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำาให้เธอละอาหารหวานเหล่านี้

ด้วยค่ะ  ดิฉันจนปัญญาจริงๆ”

	 มหาตมะ	คานธี	 	นั่งครุ่นคิดสักครู	่ 	แล้วตอบ

คุณแม่ว่า	 	 “รออีกสามสัปดาห์แล้วค่อยพาลูกสาวกลับ

มาหาใหม่แล้วฉันจะพูดกับลูกสาวให้”

	 สามสัปดาห์ผ่านไป	 	 คุณแม่ก็พาลูกสาวมาพบ

ตามสัญญา		แล้วมหาตมะ	คานธี		ก็กล่าวสอนลูกสาวของ

สตรีผู้นี้ว่า	“อาหารหวานไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเลย 

อาหารหวานนำาโรคภัยไข้เจ็บมาสู่ตนเอง  ย่ิงถ้ารับประทาน

อาหารเหล่านี้นับแต่วัยเด็ก  เมื่อโตขึ้นนอกจากฟันจะผุ

แล้ว  ยังทำาให้เป็นโรคเบาหวานได้อีก  ซึ่งเป็นผลร้ายต่อ

สุขภาพและอายุสั้นด้วย  ขอให้เลิกรับประทานซะนับแต่

อายุยังน้อยๆ”

 ท้ังลูกสาวและหญิงผู้เป็นแม่ต่างก็ซ้ึง	และตระหนัก 

ถึงคำาแนะนำาของมหาตมะ	 คานธ	ี 	 ทั้งคู่กล่าวขอบคุณ

และอำาลา	 แต่ก่อนจากไป	 ตัวคุณแม่ก็แอบมาถามมหาตมะ 

คานธี	 ตรงๆ	 ว่า	 	 “คำาแนะนำาของอาจารย์มีประโยชน์  

แต่ฟังดูก็เป็นคำาแนะนำาท่ีพ้ืนๆ  เป็นสามัญสำานึก  ปฏิบัติ

ได้ง่าย  แต่ทำาไมอาจารย์จึงไม่แนะนำาเช่นนี้ทันทีเมื่อสาม

สัปดาห์ก่อน?”

	 มหาตมะ	คานธี		เมื่อได้ยินคำาถามตรงๆ	เช่นนี	้	

ก็ยิ้ม		แล้วตอบคุณแม่ว่า		“ก็เพราะเมื่อสามสัปดาห์ก่อน  

ฉันเองก็เหมือนลูกสาวของคุณแม่ที่ยังรับประทาน

อาหารหวานอยู่  ฉันจึงต้องการเวลาสามสัปดาห์ที่จะ

จัดการกับตัวฉันเองที่จะเลิกอาหารหวานเหล่าน้ีก่อน  

ถึงจะสามารถให้คำาแนะนำาตามที่เธอขอ  และอีกอย่าง

ฉันคงไม่กล้าให้คำาแนะนำาให้ลูกเธอเลิกอาหารหวาน

ขณะที่ฉันเองก็ยังคงรับประทานเช่นกัน  เพราะฉัน

ไม่สามารถให้ในสิ่งที่ฉันไม่มี”  

(ภาษาละติน :   Nemo dat quod non habet  
=  no one gives what he/she hasn’t  

         =  ไม่มีใครให้ในสิ่งที่ตนไม่มี) 

(จาก   100  Inspiring Anecdotes

โดย    พระสังฆราช Percival Fernandez)
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ฮอนดูรัสผู้ประกาศเม่ือสัปดาห์ท่ีแล้วว่า	ว่าท่ีบุญราศีใหม่

ออสการ์	โรเมโร	จะได้รับเกียรติเป็นองค์อุปถัมภ์ของ	

หน่วยงานคาริตัส	 เพราะคนมากมายจดจำามงซินญอร์ 

ชาวซันซัลวาดอร์	 ผู้น้ีว่าเป็นผู้ใส่ใจอย่างมากต่อประชาชน 

ทุกคน	มงซินญอร์ริคาร์โด	อูรีโอสเต	อดีตอุปสังฆราช 

ของมงซินญอร์โรเมโร	เล่าว่า			“พ่อได้ยินเร่ืองของมงซิน- 

ญอร์โรเมโร	 งานอันยิ่งใหญ่ของท่านที่ซานมิเกล	 ที่

ทุกคนต่างก็รักท่านมาก	 ท่านพูดในรายการวิทย	ุ

เทศน์สอนดีมาก	 จัดองค์การนิรนามเพื่อช่วยเหลือ 

กลุ่มผู้ติดสุราเร้ือรัง	 ใช้เวลาไปพูดคุยกับคนขัดรองเท้า

ข้างถนน	และใกล้ชิดประชาชนตลอดเวลา”

l คำาขวญัของพธิสีถาปนาทา่นเปน็บญุราศคีอื	“มรณ- 

สักขีแห่งรัก”	พระอัครสังฆราชโรเมโรถูกฆ่าตายขณะ

ถวายพิธีมิสซาเมื่อวันที่	 24	 มีนาคม	 ค.ศ.	 1980	 

เชื่อว่าถูกสังหารเพราะการที่ท่านพูดปกป้องผู้

ยากจน	ก่อนสงครามกลางเมืองจะเกิดขึ้นในประเทศ

เอล	ซัลวาดอร์

	 วัดน้อยของท่านกลับกลายเป็นสถานท่ี

แสวงบุญ	 	 และข้าวของเครื่องใช้ได้รับการเก็บรักษา

ไว้ที่นั่น	 ยังต้องกล่าวด้วยว่า	 สมเด็จพระสันตะปาปา	

ยอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 ได้เสด็จไปสวดภาวนาที่หลุมศพ	 

ณ	 อาสนวิหารท่ีฝังร่างของท่าน	 กระบวนการข้ันตอน 

พิจารณาเป็นบุญราศีดำาเนินไปสะดุดอยู่ที่กรุงโรม

หลายปี	 สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ์

ที่	 16	 ทรงรื้อฟื้นเรื่องขึ้นมาใหม่และสนับสนุนให้ 

พิจารณาต่อเน่ืองในช่วงท้ายไม่กี่เดือนก่อนสิ้นสุด

สมณสมัยของพระองค์	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทรงสรุปและอนุมัติรับรองด้วยความพอพระทัย 

อย่างยิ่ง

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5) พระสมณสาส์น

เตือนใจ เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร
สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส

แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์
ราคา 90 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

1.

 21.45 น.	คือช่วงเวลาที่ผมนั่งปั่นสารวัดฉบับ

ที่	 2	 ของปี	 2015	…	 ผมนั่งคิดว่าตั้งแต่วันเปิดเทอม

ผมเดินเข้าออกโรงเรียนเป็นว่าเล่น	 และล่าสุดก็เดินจาก

รั้วโรงเรียนหลังจากมองจากชั้น	 4-5	 …	 ไฟ	 และเสียง

เด็กๆ	 ชนเผ่าที่มาเรียนกับโรงเรียนของเราค่อยๆ	 เบา

ลง	ทั้งเสียง	และแสง	...	ผมเดินกลับจากโรงเรียนพร้อม

หนังสือเล่มเล็กๆ	 ที่บันทึกเรื่องราวของโรงเรียนที่ผม

เพิ่งเดินหันหลังมา	...	และผมก็กำาลังเขียนบางอย่างเพื่อ

เล่าเรื่องราวของ	“พระหฤทัยชัยมงคล”	....

	 ผมจำาได้ว่า	 ตอนที่เรียนที่พระวรสาร	 จังหวัด

ลพบุร	ี ....	 ผมก็ทึ่งกับบรรดาพระสงฆ์สมัยนั้น	 ที่ตั้งชื่อ

โรงเรียนว่า	 “พระวรสาร”	 เพราะว่า	 “พระวรสารบันทึก

โดยชายที่ชื่อว่า	ลูกา”	ช่างเป็นอะไรที่คล้องจองกันจริงๆ	

...	 ยังจำาได้ว่าผมได้ยินชื่อ	 “พระหฤทัยชัยมงคล”	 ก็

รู้สึกว่าชอบ	 และดูไพเราะจริงๆ	 แต่ก็ไม่ทราบว่าใครตั้ง

ชื่อนี้ขึ้นมา	....	

2.

	 ผมพลิกเรื่องราวจากหนังสือชีทเพลงที่ชื่อว่า	

“หนังสือประกอบพิธี ฉลองวัดพระนามกรเยซู เสก 

และวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนโรงเรียนพระกุมารเยซู 

สิงห์บุรี”	 ...	 พลิกย้อนอ่านเรื่องราว	 ก็มองเห็นความ

รักของพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ	 คนเราถ้าย้อนมอง

พระหฤทัยชัยมงคล
เรื่องราวของอะไรสักอย่าง	 เราจะมหัศจรรย์ใจอย่างบอก

ไม่ถูกว่า	 “พระเจ้าช่างจัดสรร”	 ให้เรื่องราวที่ผ่านมา

นั้นลงตัวเสมอ...	 และครั้งนี้ผมเล่าเรื่องราว	 “พระหฤทัย

ชัยมงคล”	....	จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีพอค้นหา

ได้เกี่ยวกับชุมชนความเชื่อแห่งนี้	 บันทึกย้อนหลัง 

กลับไป	ประมาณป	ีค.ศ.	1877	...	วัดหลังแรกที่ตำาบล

โรงช้างได้เกิดขึ้น	 โดยมีชื่อวัดว่า	 “พระแม่มารี”	 และ

จากนั้นอีก	 3	 ปี	 “พระหฤทัยชัยมงคล”	 ก็เริ่มเป็น 

โรงเรียนเล็กๆ	หลังแรกของวัด	....	จากอนุสรณ์เสกวัดใหม่ฯ	

ได้บันทึกเรื่องราวของโรงเรียนว่า	 “โรงเรียนพระหฤทัย

ชัยมงคล ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2423 เป็นโรงเรียนอนุบาล

ที่ทางวัดจัดครูมาทำาการสอนเอง โดยที่พระสังฆราช 

เรอเน แปโรส เป็นผู้อุปการะ มีนายวงษ์ นายไฮท์ และ

นายมัทเธว เป็นครูทำาการสอนมาเป็นลำาดับ ต่อมา พ.ศ.

2483 โรงเรียนนี้ได้เปลี่ยนแปลง จากโรงเรียนอนุบาล 

เป็นโรงเรียนประชาบาลชนิดประชาชนจัดตั้ง โดยใช้ชื่อ 

ว่า “โรงเรียนประชาบาลตำาบลไผ่ดำา1 (พระหฤทัยชัย- 

มงคล) โดยมีพระสังฆราชแปโรส บาทหลวงเฮนรี่  

วิเศษรัตน์ บาทหลวงเอาท์ครุฑดิน  และนายมัทเธว ยวง

อัครเรศ เป็นกรรมการเรี่ยไรเงินจากราษฎร ได้เงิน 540 

บาท สำาหรับค่าใช้จ่ายเป็นทุนของโรงเรียน ทำาพิธีเปิด 

และทำาการสอน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2483  

มีนายมัทเธว ยวงอัครเรศ เป็นครูใหญ่ และนางสาว 

เฮเลนนา เป็นครูน้อย ดำาเนินการสอนตามหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ .....และนี่เป็นเรื่องราวในช่วง

แรกๆ  ของ “พระหฤทัยชัยมงคล” ....	 โรงเรียนใน

ความรักดูแลของพระหฤทัยพระเยซูเจ้า

3.

	 โรงเรียนเข้ายุคที่ต้องยากลำาบากเรื่องการเงิน	

...	พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ที่จริงก็เพียงปีเดียวหลังจาก

เป็นโรงเรียนประชาชนจัดตั้ง	 ....	 โรงเรียนประสบปัญหา

ด้านการเงิน	 จึงขออนุมัติเปิดทำาการสอน	 เป็นโรงเรียน

ประชาบาล	 ชนิดนายอำาเภอจัดตั้ง	 ทำาพิธีเปิดในวันที่	

20	ธันวาคม	และใช้ชื่อว่า	“โรงเรียนประชาบาลตำาบล

โรงช้าง (วัดพระหฤทัยชัยมงคล)”	 โดยมีบาทหลวง

เทโอฟาน	 เป็นผู้อุปการะและทางราชการได้แต่งตั้ง	

นายโกศล สุขดี เป็นครูใหญ่	 และมนีางสาวซิวฮุ้น  

น้ำาทรัพย์ เป็นครูน้อย	...	แม้ว่าจะยกโรงเรียนให้รัฐบาล	

แต่ใช่ว่าจะยกให้ไปเลย	 ยังมีหนังสือข้อตกลงที่คุณพ่อ

เทโอฟาน หลง มีเฟื่องศาสตร์	 ได้ทำาไว้	 ซึ่งมีใจความ

ว่า	

 “เมื่อมิสซังวัดพระหฤทัย มีทุนรอน และได้รับ

อนุญาตให้ตั้งโรงเรียนได้อีก นายอำาเภอพรหมบุรี ต้อง

ยอมเวนคืนโรงเรียน และอุปกรณ์นั้นๆ ให้แก่มิสซัง 

วัดพระหฤทัย ใช้สถานที่เล่าเรียนทั้งสองหลังนี้ เพื่อ

ดำารงเป็นโรงเรียนต่อไป”  

4.

	 และนี่เป็นท่ีมาของการขอโรงเรียนคืนเพื่อให้

ทางสังฆมณฑลนครสวรรค์	 จัดตั้งโรงเรียนในความดูแล

ของวัดอีกครั้งหนึ่ง	 เพื่อง่ายต่อการอบรมศึกษา	 และ

การจัดการศึกษาแบบคาทอลิก	 ...	 โดยกระบวนการนั้น 

เริ่มต้นมานานจนที่สุดก็ขอจัดตั้งโรงเรียนได้สำาเร็จ	 ใน

ชื่อ	 “โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี”	 .....	 ผมปิด

หนังสือดังกล่าวข้างต้นอย่างปราณีต	 เพราะค้นดูแล้ว

คงจะมีเพียงเล่มเดียว	 ถ้าหายไปเรื่องราวเก่าๆ	 เหล่านี้	

คงยากที่จะเขียนขึ้นใหม่ได้ครบถ้วน	 ...	 ผมจินตนาการ

ความยาวนานต่อเนื่องจาก	 “พระหฤทัยชัยมงคล จน

มาถึง พระกุมารเยซู”	 เวลายาวนานก็พิสูจน์อะไรได้

หลายส่ิงหลายอย่าง	...	และท่ีแน่ๆ	คือพิสูจน์	“ความรัก” 

พระพรของพระเจ้าที่ทำาให้เราเดินทางมาถึงวันนี้....	

ป.ล. 

 22.37 น.	เวลาที่ผมค่อยๆ	อ่านบทความใหม่

ตั้งแต่ต้น	 ตรวจเช็คคำาผิดอีกรอบ	 ตรวจสอบปี	 พ.ศ./

ค.ศ.	 กับเอกสารต้นฉบับ	 ...	 พลันคิดถึงช่วงที่เดินไป

เยี่ยมพี่น้องตามบ้าน	 กับบางคำาพูดของคุณครูท่านหนึ่ง	

ทั้งที่เป็นศิษย์เก่า	 และก็กลับมาเป็นครูผู้สอน	 ที่บอก

ว่า	 “...ไม่อยากเห็นโรงเรียนต้องล้มไปต่อหน้าต่อตา” 

....	 เรามาสร้างสรรค์โรงเรียนของเราด้วยการสนับสนุน	

และรักโรงเรียนของเราด้วยวิธีการต่างๆ	 ร่วมมือกับทาง

โรงเรียนทุกวิถีทาง	 สนับสนุนและส่งบุตรหลานมาเรียน	

ส่งเสริมให้เขาเรียนพระธรรมคำาสอนของพระ	 ...	 และ

ที่สุดเราต้องเชื่อในความรักของพระเจ้า	 ที่เราต้องสวด

วอนขอ	และออกแรงเพื่อช่วยโรงเรียนของเราด้วย	....
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สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 (คาริตัส 

ไทยแลนด์)	 โดยทีมงานเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศ 

ไทยและแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่	

พร้อมด้วย	Camillian	Task	Force	ร่วมมือกับคุณพ่อ

คำามา อำาไพพิพัฒน์	 เจ้าอาวาสวัดนักบุญเยนอเวฟา	

บ้านนาป่าแป๋	 และผู้ดูแลเขตอภิบาลบ้านเสาหิน	ซึ่งเป็น

พื้นท่ีป่าและภูเขารอยต่อระหว่างชายแดนไทยและ 

เมียนมาร์	 ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและป่าไม้สาละวิน	

ห่างจากตัวอำาเภอแม่สะเรียง	96	กิโลเมตร	จัดโครงการ

อบรมอาสาสมัครสขุภาพให้แก่ครคูำาสอนและอาสาสมคัร

สุขภาพจากวัดต่างๆ	 จำานวน	 6	 วัด	 ในเขตอภิบาล 

บ้านเสาหิน	 ต.เสาหิน	 และ	 ต.แม่คง	 อ.แม่สะเรียง	

จ.แม่ฮ่องสอน	จำานวน	23	คน		ในระหว่างวันที่	28-30	

เมษายน	2015	ที่โรงเรือนอเนกประสงค์วัดนักบุญเยนอ

เวฟา

	 โครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพดังกล่าว 

มีจุดประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครสุขภาพมีความรู้ในเรื่อง

สุขภาพพื้นฐาน	 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 การทำาแผล	

การปฐมพยาบาลในกรณีมีกระดูกหัก	 แตก	 สัตว์มีพิษ

กัดหรือต่อย	 ฯลฯ	 	 การวัดสัญญาณชีพ	 โรคที่พบบ่อย 

ในพื้นที	่ การใช้ยาสามัญประจำาบ้าน	 ฯลฯ	 	 โดยมี	 คุณ 

สมจิตร ศักดิ์สิทธิกร	 อดีตหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	

โรงพยาบาลโพธาราม	 ประธานเวชบุคคลสังฆมณฑล

ราชบุร	ี คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ	 เป็นวิทยากรหลัก						

ร่วมด้วยคุณประภา วงศ์จอมพร	 เวชบุคคลจากสังฆ- 

มณฑลเชียงใหม	่ 	หลังจากการอบรมเสร็จ	 ได้มีการแจก

กระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ซึ่งบรรจุยาสามัญประจำาบ้าน

และเวชภัณฑ	์ เช่น	 เซททำาแผล	 เครื่องมือวัดความดัน	

ปรอท	ฯลฯ	ให้แก่				ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง	23	ท่าน	เพื่อ

นำากลับไปใช้สำาหรับให้บริการประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ	

ที่แต่ละคนสังกัดอยู่

	 นอกจากการอบรม	ทางแผนกสุขภาพยังได้จัด

ห้องปฐมพยาบาล	ที่วัดนักบุญเยนอเวฟา	เพื่อให้บริการ

ในเขตอภิบาลดังกล่าว	และเพื่อเป็นฐานในการสำารองยา

และเวชภัณฑ์แก่อาสาสมัครทั้ง	 23	คน	 ให้สามารถมา 

เบิกยาและเวชภัณฑ์ได้ตลอด	 เมื่อยาและเวชภัณฑ์ใน

กระเป๋าหมดลง		นอกจากน้ี	อปุการณ์ทีส่ำาคญัอกีอย่างหนึง่

คือ	ชุดเจาะเลือดสำาหรับตรวจมาลาเรียเบื้องต้นแบบง่าย	

เนื่องจากหมู่บ้านในพื้นที่รอยต่อชายแดนเหล่านี้	 ยังมี

ปัญหาเรื่องไข้มาลาเรีย	 เพื่อป้องกันการสูญเสียโดยไม่

จำาเป็น	 ชุดตรวจดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก คุณ

ประพันธ์ สุขสุเดช	บริษัทแล็บเฮ้าส์	(ชลบุรี)	จำากัด

	 โครงการอาสาสมัครสุขภาพดังกล่าว	มิใช่จบลง

ตรงที่การอบรมและแจกกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์	แต่เป็น

โครงการต่อเนื่อง	คือจะมีการบันทึกการดำาเนินงานของ

อาสาสมัครสุขภาพแต่ละคน	 เพื่อนำาข้อมูลต่างๆ	 ที่ 

อาสาสมคัรสขุภาพจะเป็นผูบ้นัทึก	มาประเมนิเพือ่ปรบัปรงุ

การให้บริการในพื้นที่ต่อไป	และเพื่อเป็นการวางแผนใน

เรื่อง	 ปริมาณยาสามัญและเวชภัณฑ์ที่จะต้องใช้ในแต่ละ

เดือน	จะได้สามารถจัดสำารองยาและเวชภัณฑ์ในปริมาณ

ที่เหมาะสมต่อไป	 	 ในโครงการดังกล่าวจะมีกิจกรรมที่

จะทำาต่อไปในระหว่างเดือนมกราคม	 2016	 คือการ

อบรมเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู ้ปกครองของ

“เวชบุคคล”  (ต่อจากหน้า 20)

เด็กพิการในพื้นที	่ เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของผู้พิการในพื้นที	่ ให้ได้พัฒนา/ฟื้นฟูสมรรถภาพใน

เรื่องการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำาวัน	ฯลฯ	ตาม

ศักยภาพของแต่ละคน	 โดยในระหว่าง	 6	 เดือนนี้จะ

เป็นการสำารวจข้อมูล	 เช่น	 จำานวนเด็กพิการในพื้นที	่

สภาพท่ีพักอาศัยของเด็กพิการ	ประเภทความพิการ	เพ่ือ

จะได้จัดเนื้อหาการอบรมและวิทยากรให้เหมาะสม 

ต่อไป

	 การบูรณาการงานสุขภาพอนามัยและงานทาง

ด้านสังคมใน		“ชุมชนศิษย์พระคริสต์”		ในพื้นที่ห่างไกล

โดยเฉพาะในสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้เริ่มทำามาบ้างแล้ว	

หลายกิจกรรม	 เช่น	 การร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์

เคลื่อนท่ีในโอกาสเปิดและเสกวัดหลังใหม่นักบุญเยนอ

เวฟา	เมื่อเดือนธันวาคม	2014	ที่ผ่านมา	โดยในครั้งนั้น	

ได้มีการลงพื้นที่ของหน่วยงานทางด้านสังคมพร้อมๆ

กัน	คือ	แผนกชาติพันธุ	์ 	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาต	ิและสำานักงานโคเออร์ในพื้นที่	เป็นต้น

	 ทางแผนกสุขภาพอนามัย	 ต้องขอขอบคุณ

เครือข่ายทุกเครือข่าย	 และผู้ที่มีนำ้าใจดีทุกท่าน	 ที่ร่วม

สนับสนุน	ทำาให้โครงการดีๆ	 เพื่อชุมชนศิษย์พระคริสต์

ในที่ห่างไกลสามารถเป็นไปได	้พร้อมทั้งขอเชิญชวนผู้มี

จิตอาสาร่วมกิจกรรมในครั้งต่อๆ	 ไปตามที่ได้กล่าวมา

ข้างต้น	 โดยสามารถติดต่อได้ที่แผนกสุขภาพอนามัย	

122/11	 ซอยนนทรี	 14	 ถนนนนทร	ี แขวงช่องนนทรี	

เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120
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 วัดเซนต์แอนโทนี 

แปดร้ิว จ.ฉะเชิงเทรา	ฉลอง 

วัดวันเสาร์ที่	 13	 มิถุนายน 

เวลา	10.30	น.พระคาร์ดนิลั 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

จ.ศรีสะเกษ	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 20	 มิถุนายน	 เวลา	

10.00	น.	

 วัดคริสตศิรประภา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 8	 สิงหาคม	 	 เวลา	10.00	น. พระ

สังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.มหาสารคาม	ฉลองวัดวันเสาร์ที	่22	สิงหาคม		เวลา	

10.00	 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.อำานาจเจริญ		ฉลองวัดวันเสาร์ที	่29	สิงหาคม		เวลา	

10.00	 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที	่24	ตุลาคม	

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน		

 รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง 

จ.นครพนม ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 25	 กรกฎาคม	 เวลา	

10.00	น.

 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

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า จ.ระนอง 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 21	 มิถุนายน	 เวลา	 10.00	 น.	 

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  เป็นประธาน 

 วัดนักบุญเปโตร เบตง จ.ยะลา	 ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที	่ 28	 มิถุนายน	 เวลา	 10.00	 น.	 (ฉลอง	

78	 ป	ี ของการตั้งกลุ่มคริสตชนที่เบตง	 1937-2015) 

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระแห่งพระหรรษทาน ปากจั่น 

อ.กระบุรี จ.ระนอง	ฉลองวัดวันเสาร์ที	่11	กรกฎาคม	

เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรี- 

ดารุณศีล เป็นประธาน

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม จ.สุราษฎร์ธานี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 19	 กรกฎาคม	 เวลา	 10.00	 น.	

มีพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและพิธีรับศีลกำาลัง	 พระ

สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน

(เทศน์ตรีวารเตรียมจิตใจ วันท่ี 16-18 กรกฎาคม พิธีบูชา

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา
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)

 วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด จ.พระนคร- 

ศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 20	 มิถุนายน	 เวลา	

10.30	 น.	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน	(เตรียมฉลองวันอาทิตย์ที่ 14 

มิถุนายน เวลา 09.00 น.  โดยคุณพ่อสุวนารถ กวย-

มงคล  วันจันทร์ที่ 15 - วันศุกร์ที่ 19  เวลา 19.00 น. 

โดยพระสงฆ์บวชครบ 25 ปี)

 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 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 

สังฆมณฑลจันทบุรี

ขอบพระคุณ เวลา 19.30 น. 

 วันโมทนาคุณพระ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 

เวลา 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ แห่บุษบกแม่พระ 

เผาจดหมาย เสกพืชผลและรับพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์)

 วัดนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี อ.กระบุร ี

จ.ระนอง	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 5	 กันยายน	 เวลา	 

10.00	น.	พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  

เป็นประธาน

 

 วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	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 

อาภรณ์รัตน	์เป็นประธาน	

 วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อ.หนองบัวแดง 

จ.ชัยภูมิ	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 18	 กรกฎาคม	 เวลา	

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ 	เป็น

ประธาน	(คุณพ่อสมคิด  เจริญนารถ เจ้าอาวาส  โทร. 

08-1876-4758)

พบกับ

รายการโทรทัศน์ 

Power of Love 
“พลังรัก”

ทุกวันอาทิตย์ 

เวลา 17.00-17.30 น.

ช่อง TNN 24
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] 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	 2	กรกฎาคม	 /	วัน

เสาร์ที่	1	สิงหาคม	/	เดือนกันยายน	เข้าเงียบ	Lectio	

ที่ศูนย์คามิลเลียน	 ลาดกระบัง  เย็นวันพฤหัสบดีที	่ 

10	-	เที่ยงวันอาทิตย์ที่	13 	/	วันศุกร์ที่	9	ตุลาคม	/	วัน

เสาร์ที่	7	พฤศจิกายน	/	วันเสาร์ที่	12	ธันวาคม	สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585	

] คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันประเทศไทย	 ขอ

เชิญหญิงสาวโสด		อายุ		18	-30		ปี		ที่ต้องการมีเวลา

ภาวนา	 	 ให้เวลารื้อฟื้นชีวิตคริสตชน-ความเชื่อ	 และ 

สัมผสัชวีตินกับวชแบบอรุส์ลุนิ			เขา้รว่มกิจกรรม													“บวช 

แรมวาร”	ณ	บ้านพักอุร์สุลิน			บนดอยสุเทพ					อ.เมือง		

จ.เชียงใหม	่ระหว่างวันที่		3-7	กรกฎาคม		2015		ผู้สนใจ 

ติดต่อซิสเตอร์พวงเพชร   ฮวดศิริ  โทร.	0-5327-

6062	,	08-9950-4302

] 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	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	

	 ขอประชาสัมพัน ธ์พี่ น้ องที่ มีน้ำ า ใจดี และ 

เครือข่ายภาคีกับศูนย์สงเคราะห์  	 ร่วมสนับสนุนการ 

จัดงานพร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค	 (ขอ

เรียนเชิญศิษย์เก่าคามิลเลียนร่วมฉลองด้วยนะครับ)

] ขอเชิญสมาชิกเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตกลุ่ม 3	(อดีต 

ยุวนิสผู้ฝึกหัดและอดีตภราดาคณะเซนต์คาเบรียล 

ทุกรุ่นที่เป็น	 Montfortian	 Associates)	 มาเข้าร่วม

ประชุมประจำาปีและฉลองนักบุญมงฟอร์ตที่อาคาร

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	 เลขที่	 2	 ซอยทองหล่อ	 25	

วันอาทิตย์ที	่26	กรกฎาคม	2015	เริ่มประชุม	13.30	น. 

เลือกตั้งประธาน	รายงานกิจกรรม	แบ่งปันประสบการณ์	

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและทานเลี้ยงสังสรรค์ฉันพี่น้อง	

โทรศัพท์แจ้งเข้าร่วมงานนี้ได้ที่คุณคมทวน ยันต์เจริญ 

โทร.	08-3155-9339	หรือท่ีคุณอนุสรณ์ อานามนารถ 

โทร.	08-1627-8813

] ขอเชิญร่วมงานมารีอาโปลี วันที่	 30	กรกฎาคม	 -	

วันที่	1	สิงหาคม	2015	ที่เดอะ	คาวาลี่	คาซ่า	รีสอร์ท	

139/1-2	 หมู่	 2	 ต.บ้านเกาะ	 อ.พระนครศรีอยุธยา	

จ.พระนครศรีอยุธยา	13000	รายละเอียดเพิ่มเติม	ไลน์

ไอดี	 mariapolithai,	 mariapolithai@gmail.com	

โทร.	09-5008-2825,	0-2256-6272 

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในสภาพระสังฆราชฯ เปิด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการเล่นอิเล็กโทน

แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ	 ขอเชิญผู้เล่นอิเล็กโทนตามวัด 

ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี	้ เป็นผู้เล่นอิเล็กโทนในวัดหรือ

บ้านนักบวชไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	 อายุระหว่าง	 15-55	 ปี 

ได้รับการรับรองจากเจ้าอาวาสหรืออธิการบ้านอบรม

ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเล่นอิเล็กโทน	 โดยอาจารย์ 

เรมีย์  นามเทพ	วันที่	31	กรกฎาคม	-	วันที่	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	รายละเอียดเพิ่มเติม 

ติดต่อโทร.	 0-2681-3900	 ต่อ	 1407,	 08-9108-

6850	หรือ	E-mail	:	thaisacredmusic@gmail.com

] สำานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ล้ีภัย 

(โคเออร์) ขอเชิญท่านร่วมทำาบุญลุ้นโชค	 	 ด้วยการซื้อ

บัตรการกุศล	 โดยเงินที่ได้จากการจำาหน่ายบัตรนำาไป 

เป็นค่าอาหารให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขา	 	 ที่ศูนย์ 

เยาวชนพระกุมารเยซ	ูบ้านแป้ง		อ.พรหมบุร	ีจ.สิงห์บุรี		

และซ้ือข้าวสารอาหารแห้งให้แก่คนชราและคนพิการ

ยากไร้	 ใน	 จ.สระแก้ว	 และ	 จ.สุรินทร	์ ติดต่อสอบถาม

หรือสั่งซื้อได้ที่โทร.	0-2681-3900	ต่อ	1606-1609

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ที่นี่มีนัด
ทั่วไป	 ทุกวันเสาร์	 เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่	วัดพระมหาไถ่	บริเวณที่จอดรถ 

ชั้น	 A	 ซอยร่วมฤดี	 โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ	 ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ 

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

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

08-9611-7940	 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา 

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

คุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com,	 08-

9117-9100

] ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิแบบ WCCM	กับคุณพ่อวิชัย 

โภคทวี, SJ	 ที่บ้านเซเวียร์	 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ

ทุกวันจันทร์	 เวลา	 17.00-18.00	 น.	 สอบถามได้ที ่

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

vphokthavi@yahoo.com

]มูลนิธิเซนต์มาร์ติน วัดพระแม่มหาการุณย	์69/16	

หมู่	 1	 ต.บ้านใหม่	 อ.ปากเกร็ด	 จ.นนทบุรี	 11120 

โทร.	0-2961-5878	โทรสาร	0-2583-5924	ตำาแหน่ง 	

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน	 1	 ตำาแหน่ง	 คุณสมบัติจบ

ปริญญาตรี 	(ทางด้านนักสังคมสงเคราะห์	ถ้าเป็นไปได้) 

ทั้งเพศหญิง	 และเพศชาย	 สามารถขับรถได	้ (มีใบ

ขับขี่)	เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

] ติดต่อสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด 

กฤษบำารุง	 วันจันทร์	 -	 วันเสาร์	 09.00-17.00	 น.	 

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

โทรศัพท์	0-3429-2148	โทรสาร	0-3429-2149

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

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
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ที่ค่ายดวงหทัย จังหวัดราชบุรี ชีวิตนักศึกษามักจะ 

บ่นท้อแท้กับทั้งการเรียน ความรัก และเรื่องอีก 

มากมายเอเวอรี่ติงจิงเกิลเบลล์ การไม่มีแรงบันดาล

ใจ หรือเคยมีแรงบันดาลใจแต่มันก็หายไปแล้ว เมื่อ

เรานักศึกษา 30 คน ได้อยู่ร่วมกันถึงสามวันสองคืน 

เราได้เจอคนที่เหมือนและแตกต่าง และสิ่งนี้คือสิ่งที่

ทำาให้เราได้เริ่มต้นเรียนรู้

	 เราได้ทำากิจกรรมต่าง	ๆ	 เช่น	สร้างที่รองรับไข่ 

ที่ตกลงมาจากหลังคาด้วยหลอดกับเทปกาวซึ่งเราก็

คิดว่ามันไม่มีทางสำาเร็จ	 แต่การคาดหวังว่ามันจะสำาเร็จ	

และการเต็มที่กับมัน	 ทำาให้เราเห็นผลว่าไม่มีอะไรหรอก

ที่เป็นไปไม่ได้	 ขอแค่เรามีความหวัง	 และสู้กับมันเต็มที่ 

แรงบันดาลใจของเราทุกคนก็เช่นกัน	ตอนกลางคืนเราได้

เขียนคำาถามที่เราสงสัยในทุก	ๆ 	เรื่อง	แล้วก็มาหาคำาตอบ 

ร่วมกัน	กิจกรรมนี้ทำาให้เราได้ทราบมุมมองของเพื่อนๆ	

นักศึกษา	 มุมมองของพี่แจนซึ่งเป็นรุ่นพี่นักศึกษาของ

เราที่จบไปแล้ว	มุมมองของคุณพ่อโบโวจิตตาธิการของ 

ศูนย์นักศึกษา	 ทำาให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นมันช่างน่า

เมื่อแรงบันดาลใจ (ต่อจากหน้า 2)

ค้นหา	 และบางคำาตอบของเพื่อนก็ทำาให้เราเก็บกลับไป 

คิดต่อได้อีกมากมาย	 และตอนเช้าเราได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ทั้งเรื่องของการมีแรงบันดาลใจและหมด

แรงบันดาลใจ	 คำาพูดของเพื่อน	 ๆ	 หลายคนกลับมา	

Inspire	เราได้อย่างไม่น่าเชื่อ

	 มิใช่เพียงสาระเท่านั้นที่เราได้จากค่ายครั้งนี้	แต่

มันมีความรู้สึกบางอย่างติดตัวเรากลับมาด้วย	และนี่คือ

ตัวอย่างสถานะของเพื่อน	 ๆ	 ในเฟสบุ๊ค	 ที่แชร์กันตอน

กลับจากค่ายไป	

	 “ขอบคุณค่ายครั้งนี้มาก	 ที่ทำาให้เรามาเจอกัน

สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมากมายก่ายกอง	 ถึงแม้

จะอยู่คนละที่แต่เมื่อมาเจอก็กลับเข้ากันได	้ สนุกมากๆ 

กลับมาถึงกรุงเทพฯ	แล้วนะ		แต่กลับคิดถึงที่ที่สัญญาณ 

มือถือยังเข้าไม่ถึง	 และเป็นท่ีท่ีถึงแม้มีเงินแต่ก็ไม่มีประโยชน์

อะไร	มองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม	้และภูเขา	เพิ่งกลับมา

ได้แค่แป๊บเดียว	 แต่ความคิดถึงมันก็เกิดขึ้นแล้วจะเอา 

ตัวเราเองไปอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบน้ีอีก	 สัญญา...”	

พราว แพทย์ศิริราช	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ค่ายในคร้ังน้ี	 คงไม่จบลงแค่ในวันสุดท้ายของค่าย	

แต่เราคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดำาเนินชีวิตต่อ	 แรง

บันดาลใจจะมีได้	หากมีจุดหมายที่ยิ่งใหญ	่และชัดเจน
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 ผมมองไปยังฝั่งตรงข้าม กางเขนยอดโดมสวยงาม พอจะคาดเดา 

ไม่ยากว่า ที่เห็นอยู่ไกลลิบ ๆ นั้นคือวัดคริสต์ แต่ใครจะรู้ซึ้งและชัดเจนได้เท่า

พวกเราคริสตชน ตลาดยอดพิมานอยู่ใกล้ๆ   กับตลาดดอกไม้ใหญ่ที่ขึ้นชื่อ

ระดับโลก ปากคลองตลาด ลมเย็นแห่งแม่สายน้ำาเจ้าพระยา ดับความร้อนของ

วันระอุในช่วงนี้ ผู้คนบางตา อาจจะเป็นเพราะไม่ใช่วันหยุด ร้านรวงตกแต่ง 

ดูสวยงาม และคงไว้ซึ่งบรรยากาศแบบในอดีต ตลาดยอดพิมาน ใครนะ 

ช่างตั้งชื่อ ความเจริญของเมืองใหญ่ ที่ซุกซ่อนอดีตไว้ในมุมนั้นมุมนี้ บางอดีต

ถูกประดิษฐ์ให้ดูน่าค้นหา แต่อดีตที่ปราศจากจริตก็ดูเป็นของจริงกว่า บางที

บางกอกไม่ได้เปลี่ยนไปหรอก คนต่างหากที่เปลี่ยนบางกอก 

 หนังสือเก่า ๆ 2-3 เล่มถูกวางไว้ข้างตัว “เรือรักที่จมลงในถ้วยกาแฟ” 

งานเล่มเล็ก เก๋ไก๋ ของคุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ ผมนำากลับมาอ่านอีกครั้ง ส่วน

อีกเล่มหน่ึงไม่มีต้นฉบับจริง มีเพียงฉบับถ่ายเอกสาร “ดาวผ่อง นภาดิน” ผลงาน 

ของอุชเชนี นิด นรารักษ์ การค่อย ๆ ละเลียดบทความท่ีสวยงามในการใช้ภาษา 

และลึกซึ้งในความหมายระหว่างบรรทัด พาเราจมดิ่งในโลกของภาษาก่อนจะ

เงยหน้าขึ้นมาพบกับสถานการณ์จริงที่เห็นอยู่ตรงหน้า วันเวลาพาบางคนออก

ไปจากชีวิต และสร้างบทเรียนให้กับเราในการจากและในการพบ

 ผมมีธุระต้องไปดูร้านบริการสื่อคาทอลิกซึ่งกำาลังจะเปิดในไม่ช้า ที่

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ พอดีไม่ได้นำารถมาจึงต้องติดรถไปกับคุณพ่อรุ่นพี่ ซึ่ง

คุณพ่อรุ่นพี่ท่านนั้นเราเคยร่วมงานกันอยู่ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ บัดนี้ก็

ถึงเวลาต้องเดินทางอีกคร้ัง เพ่ือไปรับหน้าท่ีใหม่ คุณพ่อกำาลังไปรับคุณพ่อรุ่นน้อง 

ออกจากโรงพยาบาล ด้วยอาการมึนศีรษะหลังจากพาบรรดาสามเณรไปพักผ่อน 

เล่นน้ำา และศีรษะชนเข้ากับขอบสระ กระทบกระเทือน ผ่านมา 2 เดือนแล้ว 

อาการเพิ่งออก ผลการผ่าตัดอาการก็ดีขึ้นเป็นลำาดับ

 ในช่วงเวลาสั้น ๆ นั้นผมผ่านห้องรักษาโรคหัวใจ จึงเข้าไปทักทาย 

เพราะคุณแม่ไปหาหมอประจำารอบ และได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี เม่ือเข้าไป 

พยาบาลถามผมว่า “วันนี้คุณพ่อมาหาหมอเป็นอะไร” ผมตอบด้วยน้ำาเสียง

จริงจัง แต่ติดตลกว่า “วันน้ีไม่ได้มาหาหมอ มาหาเร่ือง” หลังจากน้ันผมก็ขอบคุณ

พวกเขาที่ดูแลแม่อย่างดี จนท่านประทับใจ ออกมายังไม่ทันพ้นจากห้องเกิน 3 

นาที พยาบาลคนหนึ่งที่เคยทำากิจกรรมกับเขา ลักษณะภายนอกเปลี่ยนไป ศีรษะ

ถูกโกน มีรอยเย็บยาวที่บริเวณรอบศีรษะด้านซ้าย มีเพื่อนพยาบาลเดินตาม  

ผมไม่กล้าถามว่าเขาเป็นอะไรเพียงแต่บอกเขาว่า “ทนแป๊บนะ เดี๋ยวก็หาย”

 ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ผมยังได้รับข่าวการจากไปของพี่ชาย ของคุณพ่อ 

รุ่นใกล้ ๆ ที่อยู่ทางภาคใต้ และต้องนำาศพกลับมาฝังที่ จ.นครปฐม การจากไป

ของบิดาของคุณพ่อรุ่นน้องวัดที่ผมเคยเป็นเจ้าอาวาส ยังจำาได้ถึงอิริยาบถของ 

คุณลุงขณะที่ไปส่งศีลให้ในทุกศุกร์ต้นเดือน ฯลฯ ชีวิตคนเราผ่านการสูญเสีย 

ความรักไร้เสียง

การค้นพบ การจากไป และการเกิดใหม่ในพระคริสต์อยู่ตลอดเวลา 

 อาจารย์ดนู ฮันตระกูล เขียนไว้ในปกซีดีด้านในของชุดบางกอก 

“เป็นบทเพลงที่กลั่นจากความทรงจำา และความประทับใจ ครั้งที่เราเคยเรียกขาน

กรุงเทพฯ ว่า “บางกอก” เราพูดถึงคนกินหมาก และสาวสมัยใหม่ นุ่งกระโปรง

สีฉูดฉาด เรานึกถึงแขก ฝรั่ง จีน พม่า มอญ กับอาหารดั้งเดิมรสอร่อยเป็นที่สุด 

เราถวิลชีวิตและความร่ืนรมย์ ท้ังบนเวทีลีลาศ และในร้านกาแฟข้างถนน หลายคน 

พูดว่า ชีวิตในบางกอกสมัยนั้น น่าอภิรมย์กว่าชีวิตในกทม. สมัยนี้มาก น่า

เสียดายที่เราไม่รู้จักรักษาสิ่งที่ดีไว้ ข้อเปรียบเทียบนี้คงพิสูจน์ให้เห็นยาก ทว่า

ความรื่นรมย์ของบางกอกในอดีตนั้น พอถ่ายทอดให้รู้สึกกันได้ อาศัยเสียงเพลง 

ที่บรรจงประดิษฐ์ และโสตที่ตื่นไว้ต่อการยวนเย้า ท่านจะรับรสอันรื่นรมย์นั้นได้ 

ประหนึ่งต้องมนต์อันวิเศษ”

 ข่าวเด็กแว้น สก๊อย ถูกจับมากมายตามท้องถนน เพื่อประลองความเร็ว

ยามค่ำาคืน ตึกระฟ้างอกขึ้นมากมาย ที่ดินราคาแพงสูงลิ่ว เป็นต้นบริเวณที่มีข่าว

จะมาสร้างรถไฟฟ้า รถติดแบบเป็นเรื่องธรรมชาติและอากาศร้อนแบบแสบอย่าง

ประหลาด ฯลฯ จะมีสิ่งใดที่จรรโลงให้ชีวิตแบบนี้น่าอยู่ขึ้น ผมนึกถึงเรื่องของ 

“ความรักไร้เสียง”

 ในงานอบรมหนึ่งเคยมีคนเล่าให้ฟังว่า “ตั้งแต่เขาเกิดมาแม่ก็ไม่พูด 

กับเขา แม่ไม่เคยบอกรักเขาสักครั้ง แต่สิ่งที่แม่ทำาได้ดีที่สุดคือทำาให้เขารู้ว่าแม่รัก

เขาอยู่ ในวันที่เขาดีใจแค่ไหน หรือเสียใจอย่างไร แม่ก็ไม่เคยปลอบประโลม ยิ่ง

วันที่พ่อจากพวกเขาไป แม่ก็ยังไม่พูดอะไรอีก แต่แม่ไม่เคยลืมที่จะสื่อให้เขาเห็น

ว่าแม่รักเขา แม่ไม่เคยพูดกับเขาเลย จนวันหนึ่งเขาเริ่มพบว่าเขาไม่ต้องการให้

แม่พูดอีกต่อไปแล้ว มันคงเป็นไปไม่ได้ แม่เป็นคนใบ้ เขาคงต้องยอมรับ เขาจะ

อยู่กับความรักไร้เสียงแบบนี้ แต่เขาเชื่อว่าความรักไม่ไร้ซึ่งความรู้สึก”

 ความรักและความเอื้ออาทรเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตไม่ควรลืมหรือเพิกเฉย 

ที่จะมอบให้แก่กัน ผมนับถุงขนมที่หอบหิ้วมาจาก จ.ขอนแก่น มันมีจำานวน 11 

ถุง ผมเก็บไว้เองถุงหนึ่ง แยกออกเป็น 5 กอง กองละ 2 ถุง นึกถึงผู้ร่วมงาน

ที่สำานักงาน 3 ชั้น คือจุดที่เราทำางานร่วมกัน ผู้ที่มีหน้าที่จัดส่งหนังสืออีกจุด 

และข้างในโรงพิมพ์ที่ใช้พิมพ์งานหนังสือ รวมเป็น 5 จุดพอดี ได้การ บางที 

การให้ความรักเอื้ออาทร เล็ก ๆ น้อย ๆ อาจจะทำาให้การอยู่ร่วมกันมีความสุข 

และการอยู่ในโลกที่หนักหนาสาหัสสากรรจ์มิใช่น้อย ได้ผ่อนปรนความขึงตึง 

ของอารมณ์ขาดสุนทรียารมณ์ อันไม่สามารถเรียกคืนมาพร้อมวันเวลาที่เดินทาง

จากไป แต่ต้องสร้างและแสวงหาเองในมุมที่โลกรอบข้างไม่ใช่ร้อนเฉย ๆ มัน

ร้อนไป

บรรณาธิการบริหาร

 

บนโลกขาดสุนทรีย์
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คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จัดพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ 

ในชีวิตนักบวชของภคินีมารีอา ศศิวิมล เมืองรัตน์ และภคินีกลารา  

นภาภรณ์  กุ๊นุ หิรัญสมโภชการปฏิญาณตนในชีวิตนักบวชของภคินีมารีอา 

น้ำาทิพย์ งามสุทธา ภคินีอักแนส ลำาไพ เนื่องพลี ภคินียออันนา เดอ ชังตัล  

สุวารี เทวีพันธ์ และภคินีเทเรซา สุปาณี สุขถาวร เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 

2015 โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น

ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่หอประชุมอาคารหนึ่งศตวรรษฯ โรงเรียน

พระหฤทัยคอนแวนต์ 

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

E-mail : udomsarn@gmail.com, udomsarn@cbct.net 

ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป 

ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

“แฮปปี้ฟีสต์เดย์...พระคุณเจ้ายอด” วันที่ 23 เมษายน 2015 

ฉลองศาสนนามนักบุญยอร์ช มรณสักขี นามนักบุญของพระสังฆราชยอร์ช 

ยอด พิมพิสาร มีพระสงฆ์ นักบวช บรรดาพี่น้องสัตบุรุษ มาขอพร และให้

กำาลังใจพระคุณเจ้าจำานวนมาก
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ตอนที่ 14 อภิรมย์สมัย บนเรือบรรทุกความสุข

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

25 ปีคณะธรรมทูตไทย
 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 

50 ปีสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ฉลอง 25 ปี

คณะธรรมทูตไทย พิธีบวชพระสงฆ์ อัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ ที่อาคารนักบุญยอห์น ปอล  

ที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

 ในปี ค.ศ. 1987 สภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้ง “คณะธรรมทูต 

ไทย” ขึ้น หลังจากนั้น คุณพ่อโรเบิร์ต กอสเต 

M.E.P. และคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน P.I.M.E. 

ได้ร่างธรรมนูญของคณะฯ ขึ้น เพื่อยื่นต่อสภา 

  (อ่านต่อหน้า 8)

“เวชบุคคล” บูรณาการงานสุขภาพ

ลงสู่ชุมชนศิษย์พระคริสต์
แผนกสุขภาพอนามัยภายใต้กรรมาธิการฝ่ายสังคม (อ่านต่อหน้า 14)

“ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ” พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์   สิริ- 

สุทธิ์   เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ  

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองไม้ตาย ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม 2015

 เรือสำาราญ ไม่ใช่สิ คนสำาราญ บนเรือบรรทุกความสุข

 เสียงความสุขดังไปทั่วแม่น้ำาเจ้าพระยา บ้างเป็นเสียงสรวลเสเฮฮา บ้าง

เป็นเสียงเพลงร่วมสมัย ผู้คนแต่งตัวสวยงาม แสงสีดูมีชีวิตชีวาพาให้หัวใจ

คึกคัก ผู้คนครึกครื้น ผิดกับเสียงความเหงาตามตรอกซอกซอย บนรถเมล์ที่

พาคนบางคนกลับบ้าน เม็ดเหงื่อเต็มวงหน้า แต่แววตายังเปี่ยมหวัง ความสุข

ของบางคนจึงเป็นความสุขเพื่อคนอื่น

 เรือบรรทุกความสุข ไม่ใช่สิ ความสุขไม่เคยมีสูตรสำาเร็จ

 ผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา วัดคาทอลิกเป็นที่แห่ง

ความสุข เป็นจุดนัดพบของความบรรเทา มันอาจไม่ใช่ตัววัด หรือสัญลักษณ์ใด 

มันคือคนที่อยู่ร่วมกันในนั้น ในวันที่เรากำาลังจะจัดเตรียมเสื้อผ้า และแต่งตัว 

มาวัด พร้อมกับความรู้สึกที่ว่า เรากำาลังมาพบพระ พบเพื่อน และแบ่งปันสุข

ทุกข์ สู่กันและกันด้วยความเชื่อศรัทธา

 วัดแห่งความสุข ไม่ใช่สิ คนที่ดำาเนินชีวิตเพื่อผู้อื่น 
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