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พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์  

เทียนชัย สมานจิต พร้อมคณะสงฆ์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส 68 ปี

การสถาปนาเป็นนักบุญ และระลึกถึง 300 ปีแห่งมรณกรรมของนักบุญหลุยส์ 

มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียล ที่หอประชุมหลุยส์ 

ชาแนล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2015

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

และเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ในโอกาสฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระฟาติมา 

บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 

2015 โดยก่อนฉลองมีตรีวารเตรียมจิตใจ โดยมีคุณพ่อดลฐิศักด์ิ  ฉัตรบรรยงค์ 

คุณพ่อฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์  และคุณพ่อสมพงษ์  ฉัตรบรรยงค์  

พระสงฆ์ทั่วไทย ร่วมใจประกาศข่าวดีใหม่
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช (อ่านต่อหน้า 4)
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ถ้อยแถลง

สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) สำานักงานผู้รับเจิมถวายตน

จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 4 เรื่อง “ชีวิตนักบวชที่รับใช้การแพร่ธรรมใหม่ในเอเชีย”

ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา ประเทศไทย 20-25 กรกฎาคม ค.ศ. 2015
ถอดความโดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

	 ในปีนี้ซึ่งเป็นปีนักบวชสำ�หรับพระศ�สนจักรทั่วโลก	 พวกเร�จำ�นวน	 101	 คน	 ผู้แทนคณะนักบวชช�ย-หญิง	 สม�ชิกคณะฆร�ว�สสถ�บันและสังคมของ 

ผู้เผยแผ่ศ�สน�	 พระสงฆ์	 พระสังฆร�ช	 เป็นตัวแทนของ	 17	 ประเทศในเอเชียแบ่งปันประสบก�รณ์ของเร�และพิจ�รณ�เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง	 “ชีวิตนักบวชที่รับใช้ก�ร 

แพร่ธรรมใหม่ในเอเชีย”

	 จ�กก�รสอบถ�มคณะนักบวชถึงคว�มเข้�ใจและประสบก�รณ์เกี่ยวกับก�รแพร่ธรรมใหม	่ สิ่งท้�ท�ยและอุปสรรคที่พวกเข�ต้องเผชิญในเอเชีย	 ตลอดจนแหล่ง

ที่ม�และจุดเด่นและบทบ�ทของพวกเข�ในก�รแพร่ธรรม

	 เร�เห็นชัดว่�	 สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสทรงเรียกร้องให้โลกต่ืนข้ึน	 อ�ศัยคว�มร่วมมือและพันธกิจและรูปแบบส�มประก�รของก�รดำ�เนินง�นของพระศ�สนจักร	

กล่�วคือให้เป็นพระศ�สนจักรที่มีคว�มสุขและมีเมตต�จิตเป็นพระศ�สนจักรที่ย�กจนและเป็นพระศ�สนจักรที่เปิดกว�้ง

	 เร�รับฟังคำ�กล่�วของพระคาร์ดินัลจาว บราซ เด อวิซ	 (Cardinal	Braz	de	Aviz)	สมณมนตรี	ประจำ�สมณกระทรวงสถ�บันผู้ถว�ยตนและผู้แพร่ธรรมและ

พระอัครสังฆราชซาวีโอ ฮอน ไตไฟ,	SDB	(Archbishop	Savio	Hon	Tai	Fai)	เลข�ธิก�ร	สมณกระทรวงประก�ศพระวรส�รสู่ปวงชน

	 เร�รับฟังร�ยง�นจ�กแต่ละประเทศ	 พวกเร�ดีใจม�กที่ได้เรียนรู้สถ�นภ�พของแต่ละประเทศ	 รวมถึงก�รท้�ท�ยเร�ในแต่ละประเทศ	 ที่พัทย�เร�ได้ไปเยี่ยมและ

เรียนรู้เกี่ยวกับสถ�นรับเลี้ยงเด็กกำ�พร้�และผู้ย�กจน	 แต่เหนือสิ่งอื่นใดเร�รับฟังเรื่องร�วของกันและกัน	 ทำ�ให้เร�ได้เห็นถึงพระคุณคว�มดีของพระเจ�้	 และคว�มมีเมตต�	

ซึ่งเป็นจุดรวมของกระแสเรียกของเร�	 เร�ได้เป็นมิตรพิเศษกับครอบครัวหนึ่ง	 และรู้สึกว่�เป็นหนึ่งเดียวกับครอบครัวหนึ่ง	 ดังนี้	 เร�เน้นถึงกระแสเรียกให้ซื่อสัตย์	 คว�ม

สัมพันธ์และกับหน้�ที่ของเร�

1. ความซื่อสัตย์ต่อพระเยซูคริสตเจ้าและพรพิเศษของแต่ละคณะที่ได้ถวายตัวแด่พระเจ้า

	 ก�รประก�ศข่�วดีแบบใหม่เรียกร้องพวกเร�	 นักบวชช�ยและหญิงให้หันกลับไปยัง	 “ความรักแรกเริ่ม”	 ของเร�	 คือองค์พระเจ้�ในพระเยซูคริสตเจ้�ซึ่งเร� 

ได้อุทิศตนเพื่อเป็นโครงร�่งของพระองค์	 นี่หม�ยคว�มว่�เผชิญหน�้กับองค์พระบุตรใหม่	 และปล่อยให้พระจิตเจ�้เปลี่ยนแปลงเร�ให้เหมือนกับพระองค์	 เพื่อจะได้เป็น

ประจักษ์พย�นให้แก่พระองค์และพระวรส�รแก่น�น�ช�ติ	ซึ่งหม�ยคว�มว�่

 l  ต้องมีก�รอบรมที่สมบูรณ์และตลอดชีวิต	ที่เน้นก�รดำ�เนินชีวิตต�มแนวพระวรส�รอย�่งสุดขีด	ซึ่งได้รับก�รหล่อเลี้ยง	อ�ศัยชีวิตที่อุทิศให้แก่ก�รสวดภ�วน�	

มีชีวิตแบบเรียบง่�ย	ถ่อมตนและมั่นคง

 l  มีชีวิตและดำ�เนินชีวิตต�มแนวพรสวรรค์ของเร�

 l  เข�้ร่วมในขบวนก�รของก�รกลับใจซึ่งเกี่ยวพันกับตัวเร�ในฐ�นะบุคคลและหมู่คณะ	โครงสร�้งและสถ�บันของเร�

 l  สัมผัสคว�มงดง�มของชีวิตที่ถว�ยตัวแด่พระเจ�้	พร้อมกับคว�มชื่นชมยินดี	คว�มหวังและก�รท�้ท�ยของชีวิตนักบวช

 l  กล�ยเป็นผู้ประก�ศพระวจนะในก�รดำ�เนินชีวิตต�มคำ�แนะนำ�ของพระวรส�ร

(อ่านต่อหน้า 13)
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(อ่านต่อหน้า 7)

พระสงฆ์ทั่วไทย (ต่อจากหน้า 2)

คณะพระสังฆราช และพระสงฆ์จากทุกสังฆมณฑล

ทั่วประเทศ กว่า 200 องค์ ที่เข้าร่วมสัมมนา  

ในหัวข้อ “350 ปี รากฐานพระศาสนจักรคาทอลิก

ไทย: เปิดประตูสู่มิติใหม่งานประกาศข่าวดีของสงฆ์

ไทย” ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 

2015 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

	 ก�รจัดสัมมน�ระดับประเทศครั้งนี้	 นับเป็น 

ครั้งที	่30	แล้ว	ซึ่งในปีนี้สังฆมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้�ภ�พ 

จัดสัมมน�	วันแรกของก�รสัมมน�คุณพ่อธีรพล กอบ-

วิทยากุล บรรย�ยหัวข้อ	 “ย้อนรอยธรรมทูตผู้ประก�ศ

ข่�วดี	ในรอบ	350	ปี	พระศ�สนจักรไทย”	และคุณพ่อ

ขวัญ ถิ่นวัลย์ บรรย�ยหัวข้อ	 “ก�รประก�ศข่�วดีใน

ภ�คอีส�นและประเทศล�ว”	

	 คุณพ่อธีรพล	 เท้�คว�มถึงคริสตศ�สน�ในสย�ม 

ก่อนก�รเข้�ม�ของคณะมิสซังต่�งประเทศแห่งกรุง

ป�รีสว่�	

	 ในปี	ค.ศ.	1567	มิสชันน�รีคณะโดมินิกัน	เข้�

ม�ในสมัยสมเด็จพระมห�จักรพรรดิ	

	 ในปี	 ค.ศ.	 1582	 มิสชันน�รีคณะฟรังซิสกัน	

เข�้ม�ในสมัยสมเด็จพระมห�ธรรมร�ช�ธิร�ช	

	 ในปี	ค.ศ.1607	มิสชันน�รีคณะเยสุอิต	ได้เข้�

ม�ในสมัยสมเด็จพระเอก�ทศรถ	

	 ดังจะเห็นได้ว่�ผลง�นของมิสชันน�รีทั้งส�ม

คณะ	 ต้ังแต่ปี	ค.ศ.	1567-1662	เป็นช่วงสมัยท่ีป่ันป่วน

อย่�งม�ก	ไทยมีสงคร�มกับพม่�และเขมรเรื่อยม�	ทำ�ให้

มิสชันน�รีไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้เต็มที่	 และอยู่อย่�งไม่

ปลอดภัย	 และทำ�ได้เพียงดูแลช�วโปรตุเกส	 หรือช�วสเปน

ที่ม�ค้�ข�ยหรือเป็นทห�ร	และอยู่ในเมืองไทยได้ไม่น�น	

มีเพียงหมู่บ�้นโปรตุเกสเท่�นั้น	

	 จ�กน้ันคณะมิสซังต่�งประเทศแห่งกรุงป�รีส	

ได้เดินท�งเข้�ม�ถึงสย�มในวันที	่ 22	 สิงห�คม	 ค.ศ.

1662	ในสมัยสมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช	

	 คุณพ่อขวัญ	กล่�วว�่ก�รประก�ศข่�วดีในภ�ค

อีส�นและประเทศล�ว	มีคว�มพย�ย�มต้ังแต่แรกท่ีคริสต- 

ศ�สน�เข้�ม�ในประเทศสย�ม	 แต่ม�สำ�เร็จเป็นจริงสมัย

พระสังฆราชเวย์	ในปี	ค.ศ.	1881	ที่ส่งคุณพ่อโปรดม 

และคุณพ่อเกโก	 เข�้ม�แพร่ธรรมในภ�คอีส�นโดยยึด 

จ.อุบลร�ชธ�นี	 เป็นศูนย์กล�ง	 สภ�พคนอีส�นสมัยนั้น 

นับถือผีและอยู่ภ�ยใต้อิทธิพลของผี	 นอกน้ันยังมีจำ�นวน

ม�กท่ีถูกจับตัวข�ยเป็นท�ส	หรือประสบกับคว�มเดือดร้อน 

ทั้งจ�กอำ�น�จรัฐและสังคม	 และบทบ�ทของมิสชันน�รี 

ได้เข้�ไปมีส่วนในก�รไถ่ให้เป็นอิสระจ�กก�รเป็นท�ส

ของน�ยเงินและอำ�น�จของผี	 และเป็นท่ีพ่ึงของผู้เดือดร้อน

ภ�ยใต้คติที่ว่�	“ปลดปล่อย	เมตต�	และยุติธรรม”	

	 บรรด�มิสชันน�รีได้ดำ�เนินชีวิตใกล้ชิดกับช�วบ้�น	

กินอยู่	 ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกเข�	 อันเป็นก�รแพร่ธรรม

ท่ีสมถะเรียบง่�ยและเข้�ถึงช�วบ้�นอย่�งแท้จริง	 ปกครอง

แบบครอบครัวโดยรวบรวมคริสตชนให้อยู่รวมกันเป็น

ชุมชน	 และถือเป็นศูนย์สำ�หรับก�รแพร่ธรรมในหมู่บ้�น 

อื่นต่อไป	จะเห็นว่�คริสตชนรุ่นแรกม�จ�กคนที่เคยเป็น 

ท�สและอยู่ภ�ยใต้อิทธิพลของผีม�ก่อน	 ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นคนย�กจน	 และไม่ได้รับก�รศึกษ�	 ผลจ�กก�ร

ทำ�ง�นด้วยคว�มร้อนรน	 เสียสละ	 และกล้�ห�ญเด็ดเด่ียว

ของมิสชันน�รี	 ทำ�ให้เกิดคริสตชุมชนขึ้นใน	 3	 จุด

ใหญ่ๆ	คือ	อุบลร�ชธ�นี	สกลนคร	และนครพนม	ซึ่งได้

กล�ยเป็นร�กฐ�นอันมั่นคงของมิสซังล�ว

	 แม้ว่�จะเป็นคริสตชนใหม	่ แต่พวกเข�ได้ผ่�น 

ช่วงเวล�ของก�รทดสอบตลอดเวล�	 5	 ปีแห่งก�ร

เบียดเบียนศ�สน�ขณะเกิดกรณีพิพ�ทอินโดจีน	 และได้

กล�ยเป็นร�กฐ�นอันสำ�คัญของมิสซังใหม่อีก	 3	 มิสซัง 

ในเวล�ต่อม�	 คือ	 มิสซังเวียงจันทน์กับมิสซังท่�แขก 

ในประเทศล�ว	 และมิสซังท่�แร่ซึ่งครอบคลุมภ�คอีส�น 

ทั้งหมดของประเทศไทย	 จ�กเดิมทีี่ไม่มีคริสตชนเลยใน

ภ�คอีส�นและประเทศล�วก่อนปี	 ค.ศ.	 1881	 จนถึงปี	

ค.ศ.	 1950	 จำ�นวนคริสตชนได้เพิ่มเป็น	 25,466	 คน

นับเป็นพระพรของพระเจ้�อย�่งแท้จริง

		 จ�กน้ันอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 

บรรย�ยหัวข้อ	 “รูปแบบและวิธีก�รประก�ศข่�วดีในอดีต 

ซ่ึงเกิดผลดีสู่ปัจจุบัน” และอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี 

บรรย�ยหัวข้อ	“วิธีก�รแพร่ธรรมของมิสชันน�รีในอดีต”

	 อ�จ�รย์ชัยณรงค์	บรรย�ยเร่ิมจ�ก	50-350	ปีท่ี

ผ่�นม�	ซึ่งเป็นยุคสมัยของธรรมทูต	ก�รประก�ศข�่วดี 

ใหม่ นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา	ทรง

เน้นให้มีคว�มเร่�ร้อน	 กระตือรือร้น	 ต้องใหม่ในวิธีก�ร 

และต้องใหม่ในวิธีแสดงออก	

	 อ�จ�รย์ได้ยกตัวอย่�ง	 พระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ ์

นักบุญฮูนิเปโร	 เซอร์ร�่	 สงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์	 ผู้มีคว�ม

กระตือรือร้น	 และมุ่งมั่นในก�รประก�ศพระคริสตเจ้�ใน 

ช่วงเวล�ที่ผ�่นม�	 ก�รเป็นธรรมทูตคือ	 ก�รจ�กบ้�น

จ�กเมืองไปสู่แดนไกลตลอดชีวิต	 เป็นชีวิตที่ลำ�บ�ก	

ไม่มีคว�มสะดวกสบ�ยใดๆ	 ท้ังส้ิน	 และทุกคร้ังท่ีทำ�พิธี

มิสซ�เป็นมิสซ�ท่ีศักด์ิสิทธ์ิเสมอทุกมิสซ�	และต้องเตรียม 

เทศน์อย�่งดีที่สุดเสมอ	และเน้นว่�	สงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์	คือ

ผู้มีคว�มกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในก�รประก�ศพระ 

คริสตเจ�้	อันเป็นจุดเริ่มต้นจ�กตัวพระสงฆ์เองสู่มิติของ

ก�รประก�ศดีใหม่

	 ช่วงบ่�ย	เป็นก�รเสวน�	ในหัวข้อ	“ร่วมเสวน�

แลกเปลี่ยนเรียนรู	้ ประสบก�รณ์	 ก�รประก�ศข่�วดีจ�ก

อดีต”	 โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระ

อัครสังฆร�ชกิตติคุณแห่งกรุงเทพฯ	 และคุณพ่อโจเซฟ 

เตรบาออล อธิก�รเจ�้คณะมิสซังต�่งประเทศแห่งกรุง

ป�รีส	(MEP)	

	 พระค�ร์ดินัลมีชัย	ได้แบ่งปันประสบก�รณ์ต่�งๆ	

เกี่ยวกับชีวิตพระสงฆ์เมื่อครั้งที่บวชเป็นพระสงฆ์ใหม่ๆ	

ว่�	 เมื่อบวชแล้วก็ทำ�ง�นในสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 แล้ว 

ไปช่วยเทศน์เตรียมง�นฉลองวัด	 เช่น	 วัดอัสสัมชัญ	

วัดก�ลหว�่ร์	 วัดเซนต์นิโกล�ส	 (พิษณุโลก)	 และก�ร

เป็นพระสงฆ์เจ้�อ�ว�สที่วัดพระน�มกรเยซู	 บ้�นแป้ง	

จ.สิงห์บุรี	และวัดนักบุญลูก�	บ�งข�ม	จ.ลพบุรี	ด้วย	

	 พระค�ร์ดินัลยังได้เล่�ถึงง�นอภิบ�ลในด้�น

ต่�งๆ	อ�ทิ	 ถว�ยมิสซ�	 สอนคำ�สอน	สอนบทสวด	 ก�ร

ฉ�ยสไลด์เรื่องร�วในพระคัมภีร์	 ส่งเสริมอ�ชีพช�วบ้�น	

ดูแลสัตบุรุษทั้งฝ่�ยก�ยและฝ�่ยวิญญ�ณ	 เร�พย�ย�ม

ทำ�หน�้ที่พระสงฆ์อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ	ซึ่งสัตบุรุษให้ 

คว�มสนใจกันม�ก	 และพย�ย�มออกไปเย่ียมเยียนสัตบุรุษ

ต�มบ�้น	และเปิดโอก�สให้เข�เข้�ม�คุยกับเร�ที่บ้�นพัก

พระสงฆ์ด้วย	ทำ�ให้พระสงฆ์กับสัตบุรุษมีคว�มเข้�ใจกัน

ม�ก	และก�รอภิบ�ลเอ�ใจใส่ด้�นโรงเรียนและก�รศึกษ�	

ซึ่งอ�ศัยก�รศึกษ�และกิจก�รในโรงเรียนค�ทอลิกจะ

ทำ�ให้ผู้ปกครองท้ังท่ีเป็นค�ทอลิกและไม่ใช่ค�ทอลิก

ส�ม�รถเข้�ใจศ�สน�คริสต์ม�กขึ้น	 ไม่แบ่งแยกและ 

เปิดใจกว้�ง	 ทำ�ให้ก�รอภิบ�ลและประก�ศข่�วดีดำ�เนิน

ไปได้ด้วยดี

	 ก่อนจบก�รเสวน�	พระค�ร์ดินัลมีชัย	ได้กล่�ว

ว่�	 ในฐ�นะที่เร�เป็นพระสงฆ์ของพระศ�สนจักร	 ทำ�

หน้�ที่องค์พระเยซูคริสตเจ้�	ในแผ่นดินนี้	ในโลกนี	้เมื่อ

เป็นเช่นนั้น	ในภ�วะปัจจุบัน	เร�ควรจะได้ศึกษ�ติดต�ม	

สภ�พพระศ�สนจักร	 สภ�พสังคม	 ให้ทันเหตุก�รณ์

ต่�งๆ	เพื่อเร�จะได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�่งๆ	เหล่�นั้นได้อย่�ง

เหม�ะสม	และถูกต้องม�กขึ้น	

	 จำ�นวนพระสงฆ์ไทยมีเพ่ิมข้ึน	แปลว่�เร�มีบุคล�กร 

และบุคล�กรเหล่�นี้	 เมื่อรู้ว่�ต้องทำ�หน้�ที่อะไร	 พันธะ

ดังกล่�วคือก�รประก�ศพระวรส�รนั้น	 ทุกคนทร�บ

ชัดเจน	 เร�มีอุปกรณ์ต่�งๆ	 ที่จะใช้เพื่อสื่อข่�วดีนี้ใน

พระศ�สนจักร	 ไม่ว่�จะเป็นด้�นก�รศึกษ�	 จึงให้ข้อ

สังเกตว่�	 จำ�นวนนักเรียนที่เข้�ม�เรียนในโรงเรียนของ 

เครือข่�ยค�ทอลิก	 ดูเหมือนว่�มีจำ�นวนหล�ยแสนคน 

เมื่อเหตุก�รณ์และคว�มเป็นจริงประจักษ์แก่เร�ดังนี้	 เร�

น่�จะใช้โอก�สอันนี้เพื่อให้โรงเรียนของเร�เป็นสถ�น

แพร่ธรรมที่ มีประสิทธิภ�พม�กกว่�ที่ เป็นในวันนี้ 

จะเป็นสน�มประก�ศข่�วดีม�กกว่�	 มีประสิทธิภ�พ

ม�กกว่�ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้	

	 ผมคิดว่�พระเป็นเจ้�ได้ให้สิ่งต่�งๆ	 เหล่�นี้แก่

เร�	และจ�กสถ�บันก�รศึกษ�ดังกล่�วนี้มีถึง	300	กว่�

โรงเรียนในประเทศไทย	 มีจำ�นวนนักเรียนถึง	 5	 แสน

กว่�คน	 มีครูเป็นหมื่นคน	 มีบุคล�กรที่เกี่ยวกับศ�สน�

ในโรงเรียนเป็นหมื่นคน	 ทั้งที่เป็นค�ทอลิกและไม่ใช่

ค�ทอลิก	 เฉพ�ะกลุ่มน้ีเท่�น้ัน	 ผมว่�น่�จะให้คว�มสนใจ

ในมิติใหม่	ในก�รประก�ศข�่วดี	

	 อันว่�	 ส่ือส�รมวลชนมีอิทธิพลอย่�งย่ิงต่อสังคม

และวิถีของมนุษย์	 ปัจจุบันนี้	 รู้สึกว่�เร�กำ�ลังเดินหน้�

ในเรื่องนี้โดยสภ�พระสังฆร�ชฯ	 แต่ว่�เท่�ที่ทำ�อยู่ใน
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ตอนที่ 79

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 11)

ร่างของนักบุญปาเดร ปีโอ 
จะได้รับการแสดงความเคารพ
ในมหาวิหารนักบุญเปโตรเป็นครั้งแรก                   

17 กรกฎาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ต�มพระดำ�ริของสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส	 ร่�ง

ของนักบุญปีโอ	 แห่งปีเอเตรลซิน�	 หรือเป็นที่รู้จักกัน

ในน�มป�เดร	 ปีโอ	 จะตั้งแสดงไว้ในมห�วิห�รนักบุญ 

เปโตรเป็นคร้ังแรก	 ก�รเข้�แสดงคว�มเค�รพจะเร่ิมต้ังแต่

วันที่	8	กุมภ�พันธ์	ค.ศ.	2016	ไปจนจบปีศักดิ์สิทธิ์แห่ง

เมตต�ธรรม			ข้อมูลออกม�จ�กเว็บไซต์สักก�รสถ�น 

อ�ร�มนักบุญปีโอ	 กล่�วว่�	 ร่�งของท่�นจะตั้งแสดงใน

ช่วงวันพุธรับเถ้�	 (10	กุมภ�พันธ์	 	2016)	และทุกคน 

จะได้รับก�รเชื้อเชิญให้เป็น	“ธรรมทูตแห่งคว�มเมตต�”	

ในวันดังกล่�ว

l ป�เดร	 ปีโอ	 เป็นนักบุญองค์สำ�คัญผู้มีชื่อเสียงเรื่อง

โปรดศีลอภัยบ�ป	 ท�่นรู้จักนักบุญยอห์น	 ปอล	 ที	่ 2	 

พระสันตะป�ป�เป็นก�รส่วนตัว	 ก่อนที่พระองค์จะเป็น

พระสันตะป�ป�	 ซ่ึงท่ีสุดทรงกลับกล�ยม�เป็นผู้สถ�ปน�

ป�เดร	ปีโอ	ให้เป็นนักบุญไม่กี่ปีให้หลังท่�มกล�งฝูงชน

เนืองแน่นล้นเลยออกไปนอกจัตุรัสนักบุญเปโตรในวัน

สถ�ปน�	เมื่อวันที	่6	มิถุน�ยน	ค.ศ.	2002

l สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสทรงประก�ศปีศักด์ิสิทธ์ิ

แห่งเมตต�ธรรม	ในโอก�สครบสองปีแห่งสมณสมัยของ

พระองค์ท่�นเมื่อวันที่	13	มีน�คม	ที่ผ่�นม�	นี่จะเป็นปี

ที่สำ�คัญสำ�หรับคริสตชนค�ทอลิก	 พระสันตะป�ป�ตรัส

ว่�พระศ�สนจักรจะต้อง	“ฟื้นฟูกลับม�พบ”	คว�มเมต�

ของพระเจ�้ในช่วงเวล�พิเศษนี้

พระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศจีน

จะเป็นอย่างไรต่อไป?
29 กรกฎาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l แรกๆ	 ก็เป็นคำ�ถ�มต่อประเทศคิวบ�	 ต่อม�ก็เป็น

คำ�ถ�มว่�...แล้วประเทศจีนจะเป็นเช่นไร?	 ประเทศ 

คอมมิวนิสต์จะพัฒน�คว�มสัมพันธ์กับสำ�นักว�ติกัน

และเป็นหน่ึงเดียวกับพระศ�สนจักรค�ทอลิกได้หรือไม่? 

ไม่ต้องสงสัยเลย	สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสทรงผลักดัน

คว�มก้�วหน้�คว�มสัมพันธ์ในเรื่องนี้	 แต่ผู้เชี่ยวช�ญ

บ�งท่�นกล่�วว่�พวกเข�ยังไม่ค�ดหวังก�รเปลี่ยนแปลง

อะไรม�กนัก..อย่�งน้อยไม่ใช่ตอนนี้	 	 คุณพ่อแบร์น�โด	

แซร์แวลเลร�ผู้อำ�นวยก�รและผู้ก่อตั้งสำ�นักข่�วเอเชีย

นิวส์ม�หล�ยปีแล้ว	 ท่�นทำ�ง�นในฐ�นะมิสชันน�รีใน

ประเทศจีน	 จนกระทั่งท�่นถูกเชิญให้ออกนอกประเทศ

จีน	 เล่�ว่�	 “ประเทศจีนเป็นประเทศมห�อำ�น�จท�ง

เศรษฐกิจอันดับสองของโลก	 เป็นประเทศที่มีอำ�น�จ

มห�ศ�ลในเวทีก�รเมืองระดับน�น�ช�ติ	ไม่เหมือนประเทศ

คิวบ�	พวกเข�ไม่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือจ�กสำ�นักว�ติกัน

หรือจ�กที่ใดๆ	เพื่อต้องก�รที่ยืนอันมั่นคงของตน”

l กระแสจำ�นวนคริสตชนที่เพิ่มม�กขึ้นในทวีปเอเชียใน 

ปีค.ศ.	 2005	 ทำ�ให้ประเทศจีนกล�ยเป็นประเทศที่มี 

คริสตชนม�กที่สุดในทวีปเอเชีย				มีก�รท้�ท�ยสำ�คัญ 

อย่�งหนึ่งระหว่�งสำ�นักว�ติกันและประเทศจีน	ประเทศ

คอมมิวนิสต์อ้�งว่�เป็นพวกเข�เท่�น้ันท่ีดูแลพระศ�สนจักร	

และกำ�จัดข้อกำ�หนดทุกอย่�งที่ม�จ�กสำ�นักว�ติกัน

ออกหมด	 พวกเข�แต่งตั้งพระสังฆร�ชโดยพวกเข�เอง

และอ้�งถึงก�รปกครองตนเองอย่�งอิสระ			คุณพ่อแบร์น�โด 

แซร์แวลเลร�	 เล่�ต่อว่�	 “หน่วยง�นกิจก�รท�งศ�สน�

ของประเทศจีนออกข่�วส�รอย่�งต่อเนื่องว่�ต้องมีพระ

ศ�สนจักรที่เป็นอิสระจ�กที่อื่น	 พวกเข�แสดงออกโดย

ประก�ศว่�จะให้มีก�รบวชพระสังฆร�ชได้เพียงปีละ	 15	

องค์	พวกเข�อ้�งว่�มีอำ�น�จที่จะเป็นผู้นำ�พระศ�สนจักร

อิสระไม่ขึ้นกับอำ�น�จที่เป็นอยู่ของต่�งประเทศ	 ซึ่ง

หม�ยถึงสำ�นักว�ติกัน”

l แท้จริงพระสังฆร�ชท่ีถือว่�ได้รับก�รแต่งต้ังอย่�งถูกต้อง

จ�กสำ�นักว�ติกันได้ห�ยตัวไปไร้ร่องรอยอย่�งลึกลับ 

ในประเทศของพวกเข�	และหล�ยองค์ถูกส่งตัวไปที่ค่�ย 

แรงง�น		แต่ก็ยังมีข�่วดี	หล�ยๆ	พื้นที่สัตบุรุษส่วนใหญ่ 

ส�ม�รถปฏิบัติศ�สนกิจได้อย่�งเปิดเผยในประเทศจีน 

คุณพ่อแบร์นาโด แซร์แวลเลรา(ผู้อำานวยการเอเชียนิวส์) พระศาสนจักรในประเทศจีน
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บทอธิษฐานภาวนา

สิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ราฟาแอล

“เมฆปกคลุมกระโจมนัดพบ และพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า”

(อพยพ 40:34)

 เมื่อสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสทรงเขียนพระสมณส�ส์นเตือนใจ	

ชื่อ	“Evangelii	Gaudium”	พระศ�สนจักรมิใช่เป็นแต่เพียงฐ�น�นุกรม	กล่�ว

คือเป็นประช�กรที่กำ�ลังเดินแสวงบุญสู่พระเจ้�	 พระองค์ท่�นมิได้เพียงทรง

สะท้อนคำ�สอนของว�ติกันที่	2	พระองค์กำ�ลังตรัสโดยใช้พระว�จ�ของหนังสือ

อพยพจ�กพระคัมภีร	์ซึ่งเร�ได้ยินบทสรุปในวันนี้	ที่เร�ได้ยินในวันนี้	 เป็นภ�พ

ของบรรด�บุตรของอิสร�เอล	 กำ�ลังเดินท�งไปยังดินแดนที่พระเจ้�ทรงสัญญ�

จะให้แก่พวกเข�

	 ประช�ชนมิได้เดินท�งโดดเดี่ยว	 แน่นอนพวกเข�มีผู้นำ�ที่เป็นมนุษย	์

กล่�วคือโมเสส	 ในบทอ�่นในวันนี้	 มีก�รออกน�มของท่�นหล�ยครั้ง	 โมเสส

กระทำ�ทุกอย�่งที่พระเจ้�ทรงรับสั่งให้ท่�นทำ�	 แต่ท่�นมิใช่ผู้นำ�แต่เพียงผู้เดียว 

พระเจ้�ทรงเดินท�งร่วมไปกับพวกเข�ด้วย	ก�รประทับอยู่ของพระเจ้�มีเคร่ืองหม�ย

เป็นพย�นกล่�วคือก้อนเมฆ	 เมื่อเมฆเคลื่อนไหว	 ประช�กรของพระเจ�้ก็

เคลื่อนไหวด้วย	 ในบทอ่�นจ�กพระคัมภีร์เกี่ยวกับก�รอพยพกล�่วถึงก�รสร�้ง

พระแท่นเคลื่อนที่ที่เรียกว่�	 พระแท่นที่เคลื่อนที่ได	้ ซึ่งเก็บ	 “หีบพระบัญญัติ”	

เมฆเป็นสัญลักษณ์ถึงก�รประทับอยู่ของพระเจ้�	 หีบพระบัญญัตินี้ซึ่งพระเจ้�

ทรงใช้ในก�รดำ�เนินร่วมกับประช�กรของพระองค์

	 เร�พบคำ�ว่�	 “หีบพระบัญญัติ”	 ในตอนแรกของพระวรส�รต�มคำ�

บอกเล่�ของนักบุญยอห์น	 และที่นั่นเร�มองว่�	 ในพระวรส�รต�มคำ�บอกเล่�

ของนักบุญยอห์นแปลออกม�ว่�ดังนี้	“พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ 

และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา”	 (ยอห์น	 1:14)	 ในขณะที่เร�เดิน

ท�งในฐ�นะประช�กรของพระเจ้�	 เร�ได้รับกำ�ลังใจว่�	 เร�มิได้เดินท�งเพียง 

คนเดียว	 พระคริสตเจ�้ประทับอยู่กับเร�	 แสงสว่�งของพระองค์ฉ�ยแสงม�ยัง

โลกของเร�

 ข้าแต่พระบิดาเจ้า ในยามลำาบากลูกมักจะคิดว่าลูกลำาบากคนเดียว 

และถูกทอดทิ้ง ในยามที่ลูกมีชีวิต ผู้ใกล้ชิดลูกก็อยู่ในสภาพเดียวกัน ลูกเชื่อ

ในพระวาจาของพระเจ้า ในศีลมหาสนิท ในผู้อื่น โดยเฉพาะในบรรดาผู้ขัดสน 

โปรดทรงเปลี่ยนความสนใจของลูก ให้เป็นความเชื่อและความรัก เดชะ 

พระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

โรม 5:3-5

......ยิ่งกว่านั้น  เรายังภูมิใจในความ

ทุกข์  เพราะรู้ว่า  ความทุกข์ก่อให้เกิด

ความพากเพียร  ความพากเพียรก่อ

ให้เกิดคุณธรรมที่แท้จริง  คุณธรรม

ที่แท้จริงก่อให้เกิดความหวัง  ความ

หวังนี้ไม่ทำาให้เราผิดหวัง  เพราะพระ

จิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา  ทรง

หลั่งความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา

 

       

ความเมตตาอารีก้าวข้ามอุปสรรคชีวิต
	 คุณครูกำ�ลังสอนหนังสือให้กับนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งของเมือง	

Vignola		ประเทศอิต�ลี		ระหว่�งที่สอนคุณครูสังเกตว�่นักเรียนมักจะหันไปมอง 

ที่หน้�ต่�ง	 	 แรกๆ	คุณครูก็คิดว่�นักเรียนเล็กๆ	ของตนคงอย�กรู้อย�กเห็น 

จึงมองออกไปนอกห้องว่�มีอะไรกำ�ลังเกิดขึ้นนอกห้องเรียน

	 แต่ปร�กฏว่�นักเรียนส่วนใหญ่ยังมองไปที่หน้�ต่�งเสมอๆ	 จนคุณคร ู

รู้โดยสัญช�ตญ�ณว่�จะต้องมีเหตุก�รณ์อะไรนอกห้องเรียนแน่ๆ	 คุณครูจึงเดิน

ม�ที่หน�้ต่�งและเห็นเด็กช�ยตัวเล็กๆ	คนหนึ่งอ�ยุคงประม�ณ	9	ขวบ	แต่งก�ย 

ด้วยเส้ือผ้�เก่�ข�ดกะรุ่งกะร่ิงยืนหน�วส่ันเพร�ะคว�มเย็นของอ�ก�ศอยู่ข้�ง

หน�้ต�่ง

	 เม่ือเด็กช�ยคนน้ีเห็นคุณครูก็ตกใจบอกคุณครูว่�	  “ผมไม่ได้ทำาผิดอะไร

นะครับ  ผมมายืนข้างหน้าต่างนี้ เพื่อฟังวิชาที่คุณครูกำาลังสอน  เพื่อผมจะได้

เรียนรู้  ก่อนที่ผมจะไปรับจ้างที่ร้านขายของครับ  ถ้าคุณครูไม่อยากให้ผมมา

ยืนที่นี่ พรุ่งนี้ผมก็จะไม่มาครับ”

 คุณครูจึงถ�มว่�  “แล้วทำาไมหนูจึงไม่เข้าโรงเรียนมาเรียนรู้เล่า?”     

	 เด็กช�ยตอบด้วยเสียงเศร้�ๆ	ว่�	“คุณพ่อผมไม่มีเงินส่งเสียค่าเล่าเรียน

ครับ”

 คุณครูหยุดคิดสักครู่แล้วถ�มต่อว่�		“หนูสนใจการเรียนจริงจังแค่ไหน  

ลองบอกครูซิว่า เมื่อวานครูสอนอะไร และวันก่อนหน้านั้นด้วย”

	 แล้วคุณครูก็ต้องประหล�ดใจที่เด็กช�ยผู้ย�กจนคนนี้		ส�ม�รถส�ธย�ย 

เนื้อห�ที่ตนเองสอนได้หมด	 และตอบตกลงที่จะรับเด็กช�ยคนนี้เป็นนักเรียน

ของตนนับแต่วันรุ่งขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่�เล�่เรียนเลย....	 และเมื่อจบปีก�รศึกษ�

ปีนั้น		คุณครูก็ประหล�ดใจและดีใจที่เห็นนักเรียนใหม่คนนี้สอบได้คะแนนดีม�ก 

	 เด็กช�ยย�กจนที่ได้คว�มเมตต�โอบอ้อมอ�รีจ�กคุณครูท่ีเข้�ใจถึง

สถ�นก�รณ์ของครอบครัวคนนี้ก็คือ

 Ludovico Antonio Muratori (ค.ศ.	 1672-1750)	 	 ผู้เป็นนัก 

ประวัติศ�สตร์นิพนธ์	(historiographer)			ที่โดดเด่นของประเทศอิต�ลี		และ

ในปี	ค.ศ.	1695		ได้บวชเป็นพระสงฆ์ด้วย

	 เรื่องจริงของชีวิตของ	 Ludovico	 Antonio	 Moratori	 คนนี้คงเป็น 

อุท�หรณ์ให้แก่คนเร�ได้เป็นอย่�งดีว่�คว�ม		“อวิชช�”	(คว�มไม่รู้)		เป็นอุปสรรค

ตัวร้�ยของชีวิตคนเร�	 	 ที่เร�ต้องออกไปขวนขว�ยห�คว�มรู้เป็นคุณธรรมเป็น

พระพรหนึ่งที่พระเจ้�ทรงประท�นให้แก่มนุษย์ทุกคน	 	 เป็นพระจิตเจ้�	 (The	

Holy	 Spirit)	 ที่คอยจุดประก�ย	 ชี้นำ�ท�งชีวิตของเร�ที่จะให้เร�ดำ�เนินชีวิต

ประจำ�วันจ�กคว�ม	 “ไม่รู้”	 	 สู่	 	 “คว�มรู้”	 	 เพื่อจะได้รู	้ 	 “คว�มจริง”	 (The	

Truth)	ของชีวิตในที่สุด							
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พระสงฆ์ทั่วไทย (ต่อจากหน้า 4)

ปัจจุบันนี	้เร�พระสงฆ์	และชุมชนคริสตชนมีคว�มสนใจ	

และให้คว�มสนใจในภ�รกิจอันนี้ม�กพอหรือไม่	 เร�จะ 

ให้คริสตชนของเร�ได้มีคว�มรู้	 ได้ทันต่อเหตุก�รณ์ของ 

พระศ�สนจักร	 หรือของโลก	 โดยก�รอ่�นก็ดี	 โดย

ส่ือมวลชนก็ดี	 ดูเหมือนว่�ก็ยังไม่มีประสิทธิภ�พเท่�ท่ีควร 

แม้ว่�พระศ�สนจักรของเร�ไม่ใหญ่	 แต่ว่�ได้สนใจหนังสือ

ของเร�	จะเป็นส�รส�สน์	อุดมส�ร	และอุดมศ�นต์	หรือ

จะเป็นหนังสือต�่งๆ	 ของเร�ก็ดี	 ดูเหมือนว่�เร�อ�จจะ 

ต้องตำ�หนิตัวเองว�่	 บ�งทีเร�ก็ไม่อ่�น	 ตัวเร�เองไม่ได้ 

ให้คว�มสนใจ	 หรือไม่ได้ให้สัตบุรุษของเร�มีคว�มกระตือ- 

รือร้น	หรือให้โอก�ส	หรือให้คว�มสะดวกแก่เข�เหล่�นั้น 

ได้รู้จักหนังสือ	 และได้อ่�นหนังสือของฝ่�ยพระศ�สนจักร	

จะเป็นคำ�สอน	 หรือพระวรส�ร	 อุดมส�รและอุดมศ�นต์	

และหนังสืออื่นๆ	 หนังสือต่�งๆ	 ดูเหมือนว่�	 ถ้�เร�

เพิ่มคว�มตั้งใจ	มุ่งมั่น	 ในประเด็นนี	้ ก็น่�จะช่วยให้ก�ร

ประก�ศข่�วดีนี้บังเกิดผลม�กขึ้นก็ได้

	 เร�มีเคร่ืองมือโดยโครงสร้�งของพระศ�สนจักร

ปัจจุบันนี	้ และกำ�ลังจะขย�ยโครงสร้�งนี้	 ให้เป็นรูปร�่ง 

เป็นตัวตนม�กยิ่งขึ้น	 จะเป็นศ�สนสัมพันธ์ก็ดี	 จะเป็น

เรื่องอื่นใดก็ดีในภ�คสังคมต่�งๆ	 นี้	 ถ�้ห�กว่�เร�พระ

ศ�สนจักรโดยส่วนรวม	 ได้เอ�จริงเอ�จังและจริงใจจริงจัง

กับเรื่องนี	้ ผมคิดว่�ก�รที่เร�ม�สัมมน�เรื่องมิติใหม่ง�น

ประก�ศข่�วดีของพระสงฆ์ไทยนี้	 จะได้เป็นที่ประจักษ์	

ให้เห็นว่�พระศ�สนจักรเร�มุ่งมั่นเพื่อก�รประก�ศข่�วดี 

ในวันข�้งหน้�”

 คุณพ่อโจเซฟ	 เตรบ�ออล กล�่วว�่	อีก	8	วัน	

จะครบ	50	ปีในก�รทำ�ง�นที่เมืองไทย	ผมเดินท�งม�ถึง

วันที่	22	สิงห�คม	1965	เมื่อได้เรียนภ�ษ�ที่กรุงเทพฯ	 

1	 ปีแล้วได้ไปฝึกภ�ษ�และฝึกง�นท่ีวัดพระคริสตประจักษ์	

เก�ะใหญ่	 และวัดม�รีย์สมภพ	 บ้�นแพน	 	 จ�กนั้นไป 

อุบลฯ	9	เดือน	เพร�ะข�ดพระสงฆ์	และเรียนภ�ษ�ไทย

ยังไม่จบ	 จึงย้�ยม�กรุงเทพฯ	 แล้วไปเป็นปลัดอยู่ที่วัด

เซนต์หลุยส์	และสุดท้�ยไปอุบลฯ	และเวล�ไปอยู่ที่อุบลฯ	

พระคุณเจ้�ให้รับผิดชอบวัดว�รินชำ�ร�บ	(วัดนักบุญยวง 

บัปติสต�)	ซึ่งอยู่ใกล้ๆ	อุบลฯ	

	 อย�กให้พวกเร�ได้พิจ�รณ�พระวรส�รโดย 

นักบุญยอห์น	 บทที่	 10	 ได้พูดถึงผู้อภิบ�ลที่ดี	 ผมได้

พย�ย�มปฏิบัติต�มคำ�สอนน้ัน	 ผู้อภิบ�ลท่ีดี	 รู้จักลูกแกะ

ของตน	แล้วสนใจแล้วเลี้ยงมัน	

	 สิ่งแรกท่ีผมพย�ย�มทำ�ก็คือไปเยี่ยมเยียน

สัตบุรุษ	เพื่อจะได้รู้จักกันม�กขึ้น	และพวกเข�ก็ดีใจที่ได้ 

เห็นคุณพ่อไปถึงบ้�นเข�	 และมีพลม�รีย์ไปด้วย	 ผม

สังเกตเห็นว่�	 ผู้หญิงค�ทอลิกส่วนม�กแต่งง�นกับทห�ร	

เพร�ะที่นั่นมีค่�ยทห�ร	 พย�ย�มอบรมคนเหล่�นี้ทีละ

เล็กทีละน้อย	 อยู่ใกล้ชิด	 ช่วยสอนคำ�สอนให้พวกเข� 

และสอนให้เด็กๆ	ด้วย

	 พระวรส�รยังได้บอกอีกเร่ืองหน่ึงคือ	เม่ือลูกแกะ

พลัดหลง	 ผู้อภิบ�ลที่ดีก็จะต�มห�จนพบ	 เมื่อตอนอยู่

ท่ีวัดว�รินชำ�ร�บ	 ได้ยินว่�ท่ีอำ�เภอเดชอุดม	 มีคริสตชนท่ี

กระจัดกระจ�ยม�กม�ย	 พวกเข�อยู่ต�มหมู่บ้�นต่�งๆ	

แต่บ�งคนอยู่ในทุ่งน�	 และอยู่ที่นั่นน�นประม�ณ	 6	

เดือนในรอบป	ี	และโชคดีที่มีครูสอนคำ�สอน	2	คน	ซึ่ง

เข�มีประสบก�รณ์	 และคนหนึ่งเกือบได้เป็นมรณสักขี	

ซึ่งเวล�นั้นเข�เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง	 แล้ว

เวล�มีก�รเบียดเบียนศ�สน�	 เจ้�หน้�ที่ก็ให้เข�ละทิ้ง 

ศ�สน�คริสต	์แต่เข�ไม่ยอม	 เข�ถูกไล่ออกจ�กตำ�แหน่ง	

เข�ไม่รู้ไปทำ�อะไร	 เข�เป็นคนซื่อๆ	 เข�ไปเป็นคนปั่น

รถส�มล้อในเมืองว�รินชำ�ร�บ	 ผมจึงได้รับคนนี้ม�เป็น 

ครูสอนคำ�สอน	เข�ม�ทำ�ง�นกับผมน�นทีเดียว	

	 ส่วนครูคำ�สอนอีกคนหน่ึง	 เข�ช่วยในก�รต�มห� 

ลูกแกะที่กระจัดกระจ�ย	และพอจะรู้ว�่มีสัตบุรุษแยกย้�ย

กันไปอยู่ที่ไหนบ้�ง	ผมก็ไปกับเข�	เร�ใช้รถจักรย�นบ้�ง 

เดินเท�้บ้�งไปต�มทุ่งน�	 เพื่อห�ครอบครัวคริสตัง	 แล้ว

ก็พบว่�มีหล�ยๆ	 ครอบครัว	 สัตบุรุษเหล�่นั้นไม่ใช่ 

คนละทิ้งศ�สน�	 เข�ต้องออกจ�กบ้�นไปทำ�ม�ห�กิน

ที่อื่น	 เพื่อเลี้ยงชีพ	 พวกเข�ไม่มีโอก�ส	 ไม่มีพระสงฆ์	

พวกเข�ยังมีคว�มศรัทธ�	ยังมีคว�มเชื่อ	แต่เข�ห่�งจ�ก

วัดห่�งจ�กลุ่มคริสตชน	 ผมคิดว�่	 พวกเข�นี่แหละที่จะ 

เป็นคนกล�งช่วยผมในก�รติดต�มลูกแกะ	 และคน 

ต่�งศ�สน�ที่อยู่กับเข�	 ซึ่งมีหล�ยคนที่สนใจ	 และได้ 

ติดต่อกับผม	หรือกับครูคำ�สอนเพ่ือขอเรียนคำ�สอนด้วย		

	 พระวรส�รยังได้บอกว่�		สำ�หรับผู้ท่ีอยู่นอกคอก

นั้น	 เร�ต้องพย�ย�มรวบรวมเข�	 ให้มีแต่ชุมชนเดียว	

และมีแต่ผู้อภิบ�ลผู้เดียว	 ซ่ึงน่ีป็นหน้�ท่ีของเร�ทุกๆ	 คน 

มันคือง�นแพร่ธรรม	 แพร่ธรรมน�น�ช�ต	ิ เป็นหน�้ที่ 

ท่ีไม่ใช่เฉพ�ะของพระสังฆร�ช	 พระสงฆ์	 แต่เป็นหน้�ท่ี

ของเร�คริสตชนทุกๆ	 คน	 อันนี้ไม่ใช่เรื่องง่�ยใน

ประเทศไทย	 เร�ก็เห็นว�่เวล�	 350	 ปี	 ในประเทศไทย 

มีจำ�นวนค�ทอลิกไม่ม�กนัก	และส่วนม�กไม่มีคว�มรู ้

ในเรื่องศ�สน�คริสต์	 และโดยเฉพ�ะบ้�นนอก	 หรือ

แม้แต่ในเมือง

	 ผมไม่ค่อยทำ�ง�นคนเดียว	 อยู่ที่ไหนหรืออยู่

วัดใด	 ก็จะสร�้งทีมอยู่เสมอ	 เพร�ะว�่ก�รแพร่ธรรม 

ไม่เป็นก�รกระทำ�ส่วนตัวเลย	 แต่เป็นก�รปฏิบัติร่วมกับ

ชุมชนพระศ�สนจักรทั้งช�ยและหญิง	 มีผม	 มีซิสเตอร	์

มีครูคำ�สอน	 และที่สำ�คัญเร�ต้องมีก�รว�งแผนแบ่งง�น

กัน	ทั้งง�นอภิบ�ลหรือง�นแพร่ธรรม	

	 สุดท�้ย	คุณพ่อเตรบ�ออล	กล่�วว่�	เมื่อปีที่แล้ว 

พระสันตะป�ป�ตรัสถึงบทบ�ทของผู้หญิงในพระศ�สนจักร	 

ซ่ึงไม่ใช่คร้ังแรก	 ผู้หญิงเป็นผู้ท่ีสำ�คัญและเข�มีคุณสมบัติ

ม�กม�ยเป็นคนศรัทธ�	 เป็นคนอ่อนหว�น	 	 มีเมตต�จิต	

และอื่นๆ	 พระสันตะป�ป�ตรัสอีกว่�	 ทีมอภิบ�ลหรือ

ทีมแพร่ธรรม	 ที่ไม่มีผู้หญิงก็เป็นทีมที่ไร้ผล	 ผมคิดว�่ 

ถึงเวล�แล้วให้เร�มีเวล�สวดภ�วน�มีเวล�เข้�เงียบและ

อดอ�ห�รด้วย	 ให้เร�ภ�วน�วอนขอพระจิตเจ้�	 ได้โปรด 

ประท�นกำ�ลังให้เร�	 ให้ผู้ที่ร่วมง�นกับเร�	 เพ่ือจิตใจของ

คริสตชนของเร�	และคนต่�งศ�สน�ด้วย”	

 พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศร	ีประมุข

สังฆมณฑลจันทบุรี	 เจ้�ภ�พจัดสัมมน�ครั้งนี้	 ให้

สัมภ�ษณ์ว่�	 “ในปีนี้	 เป็นปีที่พระศ�สนจักรไทย	 ได้

ถือว่�เป็นปีสำ�คัญและเร�ให้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์	 และก�ร 

สัมมน�พระสงฆ์ครั้งนี้	 มีพระสงฆ์ทั่วประเทศที่ม�ร่วม 

จำ�นวน	 200	 กว่�องค์ด้วยกัน	 เร�ได้ย้อนดูอดีตเมื่อ	

350	 ปี	 ที่บรรด�ธรรมทูตได้ม�ทำ�ง�น	 ได้ม�สร�้งพระ

ศ�สนจักรของเร�จนถึงทุกวันน้ี	 เร�รู้สึกด้วยคว�มขอบคุณ

ที่ท�่นเหล่�นั้นได้สละชีวิต	 ได้สร้�งคว�มเจริญก้�วหน้�

ม�กม�ยให้กับสังคมไทย	 และท่ีสำ�คัญคือ	 ได้ให้คว�มเช่ือ

กับเร�คริสตชน”	

	 “เร�ใช้โอก�สนี้	 สำ�หรับก�รเข้�สู่มิติใหม่ของ

ก�รประก�ศข่�วดี	 โอก�สที่พระศ�สนจักรไทยของเร�

ได้รับก�รยกฐ�นะเป็น	 “สังฆมณฑลครบ	 50	 ปี”	 หลัง

จ�กที่ได้ยกฐ�นะจ�กมิสซังต�่งๆ	 ในพระศ�สนจักรไทย 

ให้เป็น	 “สังฆมณฑล”	 นั้นหม�ยถึงว่�	 เร�ได้เป็นพระ

ศ�สนจักรท้องถิ่นที่สมบูรณ	์แล้วก็เป็นโอก�สอันดี	ที่เร� 

จะได้ทบทวนก�รประก�ศข่�วดีของเร�	และให้สอดคล้อง

กับพระศ�สนจักรส�กลท่ีเร�ได้พูดถึงก�รประก�ศ

ข�่วดีใหม่ตั้งแต่สมัยนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระ

สันตะปาปา สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ 

ที่ 16	และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	ทรงประก�ศ 

เชิญชวนให้บรรด�คริสตชนในพระศ�สนจักรต่�งๆ	ร่วม

กันประก�ศข�่วดีใหม่	 ทั้งด้วยว�จ�	 ทั้งด้วยก�รปฏิบัต	ิ

และก�รเป็นพย�น	

	 เมื่อครั้งที่เร�ได้มีประชุมสัมมน�ใหญ่ครั้งแรก

ของพระศ�สนจักรประเทศไทย	 ก็ได้พูดกันถึงเรื่องศิษย์

พระคริสต	์ เจริญชีวิตประก�ศข่�วดีใหม่	 ก็เชื่อว่�นี่จะ

เป็นแนวท�งสำ�หรับเร�คริสตชนไทยทุกคน	 เพื่อจะได้

ประก�ศข่�วดีใหม่ของพระคริสตเจ้�	 ข�่วดีในรูปแบบ 

ใหม่	 ในก�รทำ�ให้สังคมที่เร�อยู่	 เพื่อนพี่น้องที่อยู่ 

รอบข้�งเร�	ได้รับฟัง	ได้ยินคว�มรักของพระเจ�้	ได้เห็น

แบบอย่�งของแห่งคว�มรักท่ีดำ�เนินชีวิตต�มพระธรรม

คำ�สอนขององค์พระเยซูคริสตเจ้�	

	 เชื่อแน่ว่�	ก�รสัมมน�พระสงฆ์ครั้งนี้	จะนำ�สิ่งดี 

ต่�งๆ	สำ�หรับบรรด�พระสงฆ์เพื่อพระสงฆ์จะได้นำ�ไปใช้

สำ�หรับก�รอภิบ�ลสัตบุรุษ	 ก�รสอน	 เตือนสัตบุรุษเพื่อ

เร�จะได้ให้พระศ�สนจักรไทยของเร�เป็นพระศ�สนจักร

แห่งก�รประก�ศข่�วดีใหม่อย่�งแท้จริง”
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เสกอาคารเรียนใหม่ (ต่อจากหน้า 19)

ผู้สถ�ปน�คณะภร�ด�เซนต์ค�เบรียล	 และโอก�สฉลอง

ครบ	 50	 ปี	 ก�รเข�้ม�บริห�รง�นของคณะภร�ด�

เซนต์ค�เบรียล	 ในสังฆมณฑลอุบลร�ชธ�นี	 ท่ีหอประชุม	

เดอ	 มงฟอร์ต	 และหลังจ�กจบพิธีมิสซ�	 มีพิธีมอบโล่ 

ให้กับผู้มีจิตศรัทธ�บริจ�คสมทบทุนก่อสร้�งอ�ค�ร

เรียนใหม่	 พิธีมอบทุนก�รศึกษ�ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

อุบลร�ชธ�นี	 	 ซึ่งเป็นทุนก�รศึกษ�ที่โรงเรียนได้จัดสรร

ให้กับนักเรียนเป็นประจำ�ทุกป	ีโดยในปีนี้มีทุนก�รศึกษ�

ทั้งหมด	7	ประเภท		จำ�นวน	178	ทุน	เป็นจำ�นวนเงิน

ทั้งสิ้น		1,383,072	บ�ท		ได้แก่

	 1.	 ทุนก�รศึกษ�สำ�หรับบุตรครู-ครูสนับสนุน

ก�รสอน		

	 2.	ทุนก�รศึกษ�สำ�หรับบุตรพนักง�น	

	 3.	ทุนก�รศึกษ�สำ�หรับนักเรียนบ�้นเณรคริสต- 

ประจักษ	์อุบลร�ชธ�น	ี

	 4.	ทุนก�รศึกษ�สำ�หรับนักเรียนเซร�ฟิน	 

	 5.	 ทุนก�รศึกษ�สำ�หรับผู้ปกครองที่มีบุตร	 3	

คนขึ้นไป	

	 6.	ทุนก�รศึกษ�สำ�หรับช่วยเหลือนักเรียนกรณี

พิเศษ	

	 7.	 ทุนก�รศึกษ�สำ�หรับนักเรียนท่ีมีคว�มส�ม�รถ

พิเศษด้�นดนตรีและกีฬ�		

	 ในง�นครั้งนี้มีบรรด�พระสงฆ์	 นักบวชช�ย-

หญิง	 ผู้ปกครอง	 คร	ู และนักเรียนเข้�ร่วมจำ�นวนม�ก		

ปัจจุบัน	ภราดาประวัติ สุทธินนท์ เป็นอธิก�รโรงเรียน

อัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี	

	 และในช่วงบ่�ย	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี	

ได้จัดแถลงข่�วคว�มร่วมมือเรื่องก�รพัฒน�คุณภ�พ

ก�รศึกษ�	เพ่ือรองรับก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน	ระหว่�ง

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นีและมห�วิทย�ลัย 

อัสสัมชัญ	 ซ่ึงเป็นสถ�บันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียล

แห่งประเทศไทย	ได้มีนโยบ�ยร่วมกันในก�รพัฒน�คุณภ�พ 

บุคล�กรของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นีเพื่อรองรับ

ก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน	 โดยยกระดับวุฒิก�รศึกษ�

ให้สูงข้ึน	 รวมท้ังพัฒน�ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเพ่ือจัดก�รเรียน

ก�รสอนและก�รปฏิบัติง�นที่มีประสิทธิภ�พ	รวมถึงก�ร

พัฒน�ด้�นวิช�ก�ร	 โดยก�รใช้เทคนิคส่ือก�รเรียนก�รสอน

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

	 ภร�ด�ประวัติ	สุทธินนท์		ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน 

อัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี	 เปิดเผยว่�	 “โรงเรียนอัสสัมชัญ 

อุบลร�ชธ�นี	 เป็น	 1	 ใน	 17	 สถ�บันของมูลนิธิคณะ

เซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย	 สังกัดสำ�นักง�นคณะ 

กรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	

ที่ได้รับใช้ด้�นก�รศึกษ�ให้กับชุมชนและผู้ปกครองของ

จังหวัดอุบลร�ชธ�นีและจังหวัดใกล้เคียงตลอดระยะ

เวล�กว่�	 50	 ปี	 ที่เร�ประสบคว�มสำ�เร็จท�งด้�นก�ร

จัดก�รศึกษ�และเป็นที่ยอมรับของสังคมม�โดยตลอด”

	 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี	 เปิดทำ�ก�รสอน

ตั้งแต่ชั้นอนุบ�ลถึงมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 โรงเรียน 

มุ่งมั่นพัฒน�เย�วชนไทยให้เป็นไปต�มเจตน�รมณ์ของ

นักบุญหลุยส์	 ม�ร	ี เดอ	 มงฟอร์ต	 ที่มีจุดหม�ยแรกเริ่ม

ที่จะสอนให้เย�วชนอ่�นออกเขียนได้	 คิดเลขเป็นและ 

มีหลักศ�สน�เป็นแนวท�งให้ประพฤติตนเป็นคนดี 

ปัจจุบันมีคว�มพร้อมในทุกด�้นทั้งอ�ค�รเรียน	 อ�ค�ร

ประกอบก�ร	รวม	13	อ�ค�ร	อ�ค�รที่พักนักเรียนประจำ�	

2	 อ�ค�ร	 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติก�รกว่�	 150	 ห้อง	 

มีครูไทยและครูต�่งช�ติกว่�	 193	 คน	 และนักเรียน 

กว่�	2,012	คน	ต่อป	ีซึ่งเป็นนักเรียนประจำ�ถึง	115	คน	

คว�มร่วมมือกับมห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญในก�รพัฒน�

บุคล�กรจะช่วยเพิ่มศักยภ�พของครูและผู้บริห�รของ

โรงเรียนให้ก้�วทันคว�มเปล่ียนแปลงในก�รเข้�สู่ประช�คม

เศรษฐกิจอ�เซียน	 เป็นก�รเพิ่มโอก�สต่อยอดสู่คว�ม

สำ�เร็จของลูกหล�นช�วอัสสัมชัญส�ยตรง	 เพื่อก�้วไปสู่

ระดับประเทศและน�น�ช�ติในอน�คตอันใกล	้

	 ด้�น	ดร.กิตติ โพธิกิตติ	คณบดีบัณฑิตวิทย�ลัย	

มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ	กล่�วว่�	“กว่�	45	ปี	ที่เอแบค

หรือมห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญยืนหยัดเป็นมห�วิทย�ลัย

เอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรน�น�ช�ติที่มีนักศึกษ�ม�ก

เป็นอันดับต้นของเมืองไทย	 ได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญใน 

ก�รเปิดโอก�สท�งก�รศึกษ�ในเมืองไทยในทุกภูมิภ�ค 

ให้ก�้วสู่ระดับสังคมโลก	 (From	 Local	 to	 Inter- 

national	 and	 to	 Globalization)	 โดยมห�วิทย�ลัย 

อัสสัมชัญจะจัดหลักสูตรสัมมน�พัฒน�ศักยภ�พของ

บุคล�กรครูด้�นภ�ษ�อังกฤษและหลักสูตรพัฒน�

ศักยภ�พคว�มเป็นผู้นำ�องค์กร	 เพื่อเตรียมคว�มพร้อม

สู่ประช�คมอ�เซียน	รวมทั้งหลักสูตรในระดับปริญญ�โท 

เพื่อเพิ่มคุณวุฒิท�งก�รศึกษ�ให้แก่ครูและผู้บริห�รของ

โรงเรียนโดยในประช�คมอ�เซียน	 รวมทั้งหลักสูตรใน

ระดับปริญญ�โทเพื่อเพิ่มคุณวุฒิท�งก�รศึกษ�ให้แก่ครู 

และผู้บริห�รของโรงเรียนโดยในโอก�สครบ	 30	 ปี	 บัณฑิต

วิทย�ลัยบริห�รธุรกิจ	 ท�งเอเเบคเปิดหลักสูตรปริญญ�โท 

ด้�นบริห�รธุรกิจ	IMBA	และหลักสูตร	MSC		Manage- 

ment		ซ่ึงเป็นหลักสูตรผสมผส�นท้ังก�รเรียนในห้องเรียน

และก�รเรียนออนไลน์ผ่�นอินเทอร์เน็ตE-Learmimg	

ซึ่งอัตร�ค่�เล่�เรียนเพียง	 50%	 ของหลักสูตรปกติที่ 

เปิดสอนที่กรุงเทพฯ”

	 นอกจ�กนี้ เอแบคยัง เตรียมขย�ยโอก�ส

ท�งก�รศึกษ�ให้นักเรียนมัธยมท่ีกำ�ลังจะเข้�มห�วิทย�ลัย

และผู้สนใจศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�โทและเอกได้รับ 

คำ�ปรึกษ�และสมัครเรียนในภูมิภ�คของตัวเองผ่�น	

ศูนย์ก�รเรียนรู้	Martin	Learning		Center	ซึ่งตั้งอยู่

ในโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นีอีกด้วย	 จะเป็นก�รให้

คว�มช่วยเหลือท้ังนักเรียนและผู้ปกครองในก�รสร้�ง

คว�มเข้�ใจและเตรียมคว�มพร้อมในก�รเข้�ศึกษ�ต่อ	

รวมทั้งก�รให้ทุนก�รศึกษ�กับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษ�

ปีที	่ 6	 ของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นีในก�รเข้�

ศึกษ�ต่อในมห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

ความหวังของพระวรสาร
พลังเปลี่ยนชีวิตที่สามารถ
รักษาสัมพันธภาพของคุณ
	 แม้เร�พบข้อขัดแย้งทุกวัน	 	 พระคัมภีร์ก็ช่วย

สิ่งที่คุณรู้สึกเหมือนจะทำ�ให้สัมพันธภ�พกลับคืนไม่ได้		

เป็นไปได้				แม้เร�จะทะเล�ะแบบย�กจะกลับคืนด	ี	พระ

เยซูเจ้�ทรงสอนให้เร�รักกันและกัน	 ดังที่ตรัสว่�	 “ถ้�

ท่�นมีคว�มรักต่อกัน		ทุกคนจะรู้ว่�ท่�นเป็นศิษย์ของเร�” 

(ยน	 13:35)	 	 พระองค์ได้ภ�วน�	 “เพื่อพวกเข�จะได้

เป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์	 	 โลกจะได้รู้ว่�พระองค์

ทรงส่งข้�พเจ้�ม�		และพระองค์ทรงรักเข�		เช่นเดียวกับ

ที่ทรงรักข้�พเจ้�”	(ยน	17:23)		เอกภ�พของเร�จะช่วย

เปิดเผยว�่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้�	(ยน	17:21)

 ทำาไมความรักจึงพิเศษเช่นน้ี		เพร�ะโลกไม่รู้จัก 

ความรักม�กนัก	 	บ�ปครอบงำ�โลกจึงเป็นโลกที่เห็นแก่

ตนเอง	 	 ผู้คนจะไม่มีประสบก�รณ์รักแท้นอกจ�กพระ 

คริสตเจ�้		พระวรส�รได้เปลี่ยนแปลงคริสตชน		คว�มรัก		

คว�มกลมกลืนกัน		และเอกภ�พ		น่�จะอยู่ในชีวิตของ

เร�	 	 แต่บ่อยๆ	 ไม่เป็นเช่นนั้น	 	 เร�แบ่งพรรคแบ่งพวก		

เมื่อใดเร�ต่อสู้กัน	 	 ไม่ว่�ที่บ้�น	 	 ในวัด	 	 ในสน�มกีฬ�		

ทุกคนก็มองและคิดว่�	“พวกเข�ก็ไม่ต่�งจ�กพวกเร�”

 เม่ือพระเยซูเจ้าทรงมีวิสัยทัศน์ให้ชีวิตของ

เรานำาสันติภาพ  อาจเหมือนพระองค์คาดหวังสิ่งที่

เป็นไปไม่ได้จากเรา		ดูเหมือนมีเหวกั้นระหว�่งปัญห�

ข้อขัดแย้งและคำ�สัญญ�สันติภ�พ	 	 ในโลกที่รู้จักแต่ก�ร

ต่อสู้		สันติภ�พจะเป็นไปได้อย�่งไร

 พระวรสารทำาให้สันติภาพเกิดขึ้นได้

	 เพียงแค่รู้จักสิ่งท่ีถูกต้องไม่มีท�งนำ�สันติภ�พ

ได้	 	 เร�ทุกคนรู้ว่�เร�ควรรัก		 เร�ทุกคนรู้ว�่เร�ควรยอม

สละสิทธิ์ของเร�	 	 แต่ทำ�ย�ก	 	ปัญห�มิได้เป็นก�รรู้สิ่งดี

ที่ควรทำ�	 	 แต่อยู่ที่ก�รมีพลังที่จะทำ�สิ่งนั้น	 	 เช่น	 	 เร�รู้

พระบัญญัติของพระเจ้�	 	 คำ�สอนในพระคัมภีร์ย่อมมี

ประโยชน	์ 	 แต่คนไม่เชื่อฟัง	 	 ดังที่นักบุญเป�โลอธิบ�ย

ว�่	 “สิ่งที่ธรรมบัญญัติทำ�ไม่ได้เพร�ะธรรมช�ติมนุษย์

เป็นเหตุให้อ่อนกำ�ลัง”	 (รม	 8:3)	 	 ดังนั้น	 เครื่องมือ

และเทคนิคทุกอย่�งในโลกไร้คว�มหม�ยห�กปร�ศจ�ก

แหล่งพลัง

 พระวรสารคืออะไร

 พระวรสาร คือ  พลังของพระเจ้าเพื่อสร้าง

สันติสุข	 	 และม�กกว่�คว�มเข้�ใจพระวรส�ร	 	 เร�ไม่

ส�ม�รถเข้�ถึงพลังของพระเจ้�ได	้ 	 พระวรส�รเป็นข�่ว

เหลือเช่ือว่�พระเยซูเจ้�ได้ต�ยบนไม้ก�งเขน		เพ่ือไถ่บ�ปเร� 

และช่วยเร�มิให้แยกจ�กพระเจ้�	 	 แต่พระองค์ได้ทรง 

กลับคืนพระชนมชีพ	 	 ทำ�ให้เร�มีชีวิตใหม่	 	 โดยอ�ศัย

คว�มเชื่อในพระเยซูเจ้�	 	 เร�คืนดีกับพระเจ้�	 	 ม�เป็น 

ครอบครัวเดียวกัน		รับพลังแห่งคว�มรักแม้ศัตรู	“พระเจ้�

ทรงรักโลกอย่�งม�ก		จึงประท�นพระบุตรเพียงพระองค์

เดียวของพระองค์	 	 เพื่อทุกคนที่มีคว�มเชื่อในพระบุตร

จะไม่พิน�ศ		แต่จะมีชีวิตนิรันดร”	(ยน	3:16)

 การเชื่อในพระเยซูเจ้ามีความหมายม�กกว่�

แค่ได้รับศีลล้�งบ�ป		ไปวัดหรือพย�ย�มเป็นคนดี				ก�รเช่ือ 

ในพระเยซูเจ้�หม�ยคว�มถึงก�รยอมรับว่�คุณเป็นคนบ�ป		

และรู้ว่�ไม่มีท�งท่ีคุณจะส�ม�รถได้รับก�รรับรองของ

พระเจ้�	 	 ด้วยกิจก�รของคุณเอง	 (ดู	 รม	 3:20	 ;	 อฟ	

2:8-9)

	 ก�รเชื่อในพระเยซูเจ้�หม�ยคว�มว่�		พระองค์

ทรงไถ่โทษบ�ปของคุณแล้ว	 	 เมื่อพระองค์ได้ต�ยบน 

ไม้ก�งเขน		พระองค์เปลี่ยนบันทึกบ�ปออกไปแล้ว		ให้เร� 

มีบันทึกดีสมบูรณ	์ 	 ซึ่งเปิดท�งเพื่อสันติสุขกับพระเจ้�	

(และกับพี่น้องของคุณ)

	 แปลสรุปจ�กหนังสือ	Resolving Everyday 

Conflict	ของ	Ken	Sande,	Pauline	2011,	หน้�	26-

30.
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ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

ข่าวสารอันอ่อนโยน 7 ข้อ
ของพระสันตะปาปาฟรังซิส

แด่ปู่ย่าตายาย
27 กรกฎาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ในวันฉลองคุณต�คุณย�ยของพระเยซูเจ้�	 นักบุญ 

ยออ�กิมและอันน�	พระสันตะป�ป�ขอให้ทุกคนปรบมือ 

ชื่นชมให้กับปู่ย่�ต�ย�ยทุกคน

1.  จงกตัญญูรู้คุณพวกท่าน  สมเด็จพระสันตะป�ป� 

ฟรังซิสตรัส	เมื่อวันที่	26	กรกฎ�คม	2015

 “พ่อปรารถนาจะขอกล่าวทักทายต่อคุณยาย 

คุณย่า คุณปู่คุณตา เพื่อขอบคุณพวกท่านเป็นพิเศษ 

ที่มีต่อคนในครอบครัวและที่ท่านมีความสำาคัญเป็น

พิเศษต่อลูกหลานคนรุ่นใหม่ที่เกิดมา”

l ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วที่พระสันตะป�ป�ทรงมีใจระลึกถึง 

ผู้สูงอ�ยุ	 ต้ังแต่พิธีมิสซ�แรกท่ีเร่ิมสมณสมัยของพระองค์		

พระองค์ทรงขอร้องให้ทุกคนเอ�ใจใส่ต่อผู้สูงอ�ยุเป็น

พิเศษเพร�ะพวกเข�มักจะจัดลำ�ดับพวกท่�นเอ�ไว้	 “ที่

ช�ยขอบของดวงใจ”	 	สองส�มเดือนต่อม�ในง�นวัน

เย�วชนโลก	 ณ	 ประเทศบร�ซิล	 พระองค์ตรัสกับพวก

เย�วชนถึงคว�มสำ�คัญของก�รตั้งใจฟังต่อผู้สูงอ�ยุ

2. วัฒนธรรมการุณยฆาต  สมเด็จพระสันตะป�ป� 

ฟรังซิสตรัส	เมื่อวันที่	25	กรกฎ�คม	2015	ตรัสว่�

	 “ในโลกแห่งโลกาภิวัตน์นี้ที่ดำาเนินไปไกลสุดกู่ 

เป็นเพราะวัฒนธรรมที่พวกเขาสร้างกันขึ้นมารอบๆ

พระเจ้าเงินตรา ซึ่งทำาให้เราสร้างแนวคิดปรัชญานำาไปสู่ 

การปฏิบัติอย่างสุดโต่งต่อชีวิตอันเป็นความหวังของ 

ทุกสังคม  คือผู้สูงอายุไม่ได้รับการใส่ใจเพราะไม่มีใครสนใจ 

ชีวิตพวกเขาและก็ยังมีวัฒนธรรมการุณยฆาต ซ่ึงไม่มีใคร

ต้องการให้พวกเขาพูดหรือกระทำาสิ่งใดๆ”

l สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสทรงทร�บว่�ปู่ย่�ต�ย�ย

ทำ�หน้�ที่สำ�คัญในชีวิตของเด็กๆพระองค์ทรงรู้จ�ก

ประสบก�รณ์ของก�รได้ขอบคุณต่อคุณย�ยโรซ�	 ที่

พระองค์ได้ทรงเล่�เรื่องนี้ในเวล�สอนคำ�สอนให้แก่

บรรด�ปู่ย่�ต�ย�ยที่ม�เข้�เฝ้�ทั่วไปประจำ�สัปด�ห์

3. แบบอย่างที่ดี  เมื่อวันที	่11	มีน�คม	2015	สมเด็จ

พระสันตะป�ป�ฟรังซิส	ตรัสว่�

 “..คำาพูดของปู่ย่าตายายมักเต็มเป่ียมไปด้วย

สิ่งพิเศษสำาหรับหนุ่มสาว และลูกหลานรู้ดี คำาพูดที่ 

คุณยายเขียนมอบให้พ่อในวันที่พ่อรับศีลบวชเป็น 

พระสงฆ์  พ่อนำาติดตัวไว้เสมอมันคั่นอยู่ในหนังสือสวด

ทำาวัตรของพ่อ พ่ออ่านมันบ่อยๆ และทำาให้พ่อรู้สึกดี

แต่ก็มีก�รกลับม�เข้มงวดกับพระสงฆ์เจ้�อ�ว�สในก�ร 

ดูแลปกครองวัดรวมท้ังควบคุมกำ�หนดเวล�ที่จะถว�ย

มิสซ�	 คุณพ่อแบร์น�โด	 แซร์แวลเลร�	 กล�่วอีกว�่ 

“นี่หม�ยคว�มว่�คุณพ่อเจ้�วัดไม่มีอิสระในก�รออก 

ไปทำ�ง�นอภิบ�ลหรือเข้�ช่วยเหลือบรรด�คนย�กไร้ 

ในหมู่บ้�นและไม่อ�จมีคว�มคิดริเร่ิมทำ�ง�นอ่ืนใดได้”				

คุณพ่อแบร์น�โด	 แซร์แวลเลร�	 สรุปว�่ท่�นไม่คิดว่�จะ

มีอะไรเกิดข้ึนพิเศษในก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

สันตะสำ�นักและประเทศจีนในอน�คตอันใกล้นี้	ท�่นเชื่อ

ว่�กระบวนก�รนี้จะดำ�เนินไปได้ก็อย่�งน้อยกินเวล�อีก

สิบปี

มากๆ”

l และนี่ทำ�ให้พระองค์ไม่เหน็ดเหนื่อยที่จะทรงประณ�ม

ต่อก�รกระทำ�เลวร�้ยต่อผู้สูงอ�ยุ	 ที่ถูกทิ้งขว้�งให้ออก

ไปช�ยขอบสังคม	 พระองค์ทรงถึงกับบอกว่�ก�รทำ� 

เช่นนี้เป็นบ�ป

4. การทิ้งให้ไปอยู่ชายขอบสังคม  สมเด็จพระสันตะ

ป�ป�ฟรังซิสตรัส	เมื่อวันที	่4	มีน�คม	2015	ว�่

 “เป็นความโหดร้ายน่าสะพรึงกลัวที่ เห็นผู้  

สูงอายุถูกทิ้งไว้ข้างนอก มันเป็นสิ่งอัปลักษณ์และเป็น

บาป”

l ผู้สูงอ�ยุมีคว�มสำ�คัญเป็นพิเศษในส�ยพระเนตรของ

พระสันตะป�ป�เพร�ะท่�นเป็นศูนย์รวมคว�มทรงจำ�

ของสังคมและเหนืออื่นใดของครอบครัว

5. ผู้ส่งผ่านความเชื่อ   สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส

ตรัส	เมื่อวันที	่11	พฤศจิก�ยน	2013	ว�่

 “เราสวดภาวนาให้แก่ปู่ย่าตายายของเรา ผู้ได้

ทำาหน้าท่ีเย่ียงวีรบุรุษวีรสตรีส่งต่อความเช่ือในยามได้รับ 

การเบียดเบียน  เมื่อพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านหรือตอนพ่อแม่ 

มีความคิดแปลกๆเพราะการเมืองในยุคสมัยเสี้ยมสอน

พวกท่าน กลายเป็นคุณยายที่ส่งผ่านความเชื่อมาให้แก่

เรา”

l แท้จริงสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสทรงคิดว่�ผู้สูงอ�ยุ

นั้นมีคว�มสำ�คัญอย่�งย่ิงเพร�ะเป็นคนแรกท่ีจัดก�ร

เรื่องร�วต�่งๆในสำ�นักว�ติกันส่งมอบแด่ท่�น	 นับเป็น

วันพิเศษและไม่ง่�ยที่สมเด็จพระสันตะป�ป�กิตติคุณ

เบเนดิกต์	 ที	่ 16	 จะปร�กฏพระองค์พร้อมกับสมเด็จ

พระสันตะป�ป�ฟรังซิส	 ผู้ที่สมเด็จพระสันตะป�ป� 

ฟรังซิสทรงเรียกว�่	“ผู้สูงวัยแห่งปรีช�ญ�ณ”

6. ปรีชาญาณ  สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสตรัส	เมื่อ

วันที	่28	กันย�ยน	2014	เพื่อทรงยกย่องชมเชยสมเด็จ 

พระสันตะป�ป�กิตติคุณเบเนดิกต	์ที่	16	ว�่

 “พ่อเคยพูดหลายครั้งแล้วพ่อดีใจที่ได้มาอยู่ 

ท่ีน่ี ท่ีสำานักวาติกันเพราะเหมือนว่าได้มีคุณปู่ท่ีเต็ม

เป่ียมด้วยปรีชาญาณอยู่ในบ้านกับเรา..ขอขอบพระคุณ

พระองค์ท่าน” แล้วก็ทรงผายพระหัตถ์ไปที่สมเด็จ 

พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

l พระสันตะป�ป�ทรงเสียใจถึงก�รหลงลืมและคว�ม 

รุนแรงที่มีต่อผู้สูงอ�ยุและทรงอธิบ�ยว่�ประสบก�รณ์

ของผู้สูงอ�ยุไม่มีสิ่งใดม�ทดแทนได้

7. ความอ่อนโยน สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส	ตรัส	

เมื่อวันที่	28	กันย�ยน	2014	ว่�

 “สิ่งหนึ่งที่งดงามที่สุดในชีวิต ในครอบครัว ใน

ชีวิตของเราคือการเอาใจใส่ต่อเด็กๆและยอมให้ตัวเอง

ได้รับการใส่ใจจากปู่ย่าตายาย”

l พระสันตะป�ป�ทรงย้ำ�พระดำ�รัสที่ตรัสออกไปด้วย

ก�รทรงภ�รกิจของพระองค	์ ในก�รทรงพบกับผู้เข้�เฝ้�

ประจำ�สัปด�ห์	ก�รประชุมหรือแม้แต่ทรงเดินท�ง	สมเด็จ 

พระสันตะป�ป�ฟรังซิสไม่ทรงพล�ดโอก�สท่ีจะทักท�ย

ผู้สูงอ�ยุหรือสดับฟังพวกเข�
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 l  ทำ�ให้คว�มสำ�นึกถึงคว�มพร้อมของพระเจ้�ที่จะให้คืนดีกันและคว�มพร้อมเสมอที่จะให้อภัย

 l สัมผัสกับพระเจ�้ในสภ�พชีวิตจริง	(อุทกภัยของธรรมช�ติหรือสิ่งที่มนุษย์สร�้งขึ้นเอง	สภ�พก�รเมือง	ฯลฯ)	ว่�เป็นแหล่งที่ม�แห่งคว�มหวังและคว�มเมตต�

2. การรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

	 ต�มคำ�แนะนำ�ของสมเด็จพระสันตะป�ป�	 ผู้ทรงแนะนำ�ให้นักบวชเป็น	 “ผู้เขียนในชีวิตร่วมกัน”	 และเป็นประจักษ์พย�น	 โดยก�รดำ�เนินชีวิตต�มแนวพระ 

วรส�ร	ให้เร�ตัดสินใจว่�จะเจริญชีวิตในคว�มรัก	เป็นหนึ่งเดียวกัน	ต�มที่พระเยซูเจ�้ทรงสอนและปฏิบัติต�ม

 l  ก�รสนับสนุน	 ก�รดำ�เนินชีวิตเป็นพี่น้องกันในอ�ร�มแต่ละแห่งของพวกเร�	 โดยเฉพ�ะเอกภ�พของก�รเป็นตัวของตัวเอง	 และพย�ย�มช่วยทุกคนให้เจริญ

เติบโตในคว�มฝันซึ่งพระเจ้�ทรงมีเกี่ยวกับตัวเข�

 l  ชื่นชมในวัฒนธรรมต่�งๆ	ว�่มีคุณค่�	มิใช่เป็นแอก	เร�ควรเรียนรู้ถึงคุณค�่ของวัฒนธรรมต�่งๆ	เรียนรู้ถึงคุณค่�ของวัฒนธรรมต่�งและที่ม�ของมนุษยช�ติ

 l  ปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมง�น	พนักง�นและคนในบ้�นเดียวกันด้วยเหตุผลว�่พวกเข�เป็นผู้ร่วมง�นที่มีคุณค่�	สร้�งบรรย�ก�ศ	และโครงสร�้งที่ดีให้แก่ฆร�ว�ส

ที่มีคว�มส�ม�รถ	ให้ร่วมง�นกับเร�อย่�งยุติธรรมและให้เกียรติแก่เข�

 l สร้�งคว�มส�มัคคีและก�รบำ�บัดรักษ�ในที่ซึ่งมีคว�มแตกแยก	คว�มมีทิฐิม�นะหรือคว�มรุนแรงต่อกลุ่ม

3. พันธกิจ

	 ในฐ�นะ	“ศิษย์ผู้ช่วยในการแพร่ธรรม” คริสตชนทุกคนโดยเฉพ�ะคณะนักบวชจะต้องออกไปสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเร�	(สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส

ตรัสกับนักบวช	เมื่อวันที	่21	พฤศจิก�ยน	2014)	ว่�เร�ได้รับก�รเรียกร้องให้ออกจ�กคว�มสะดวกสบ�ยของเร�	ไปสู่ก�รทำ�ง�นอย่�งอุทิศตน

	 ก�รแพร่ธรรมแบบใหม่ต้องกระทำ�ด้วยก�รเรียกร้องคว�มสนใจ	 มิใช่ก�รเชิญชวนให้เปลี่ยนแปลง	 (EG,	 114)	 ซึ่งหม�ยคว�มว่�เร�ทำ�พันธกิจต่อไปนี้	 โดยใช้

คว�มงดง�ม	อ�ศัยก�รรับใช้ด้วยคว�มรักที่ทำ�ให้คว�มงดง�มของพระวรส�รและคว�มเชื่อของคริสตศ�สน�ส�ม�รถสะท้อนได้

คว�มไว้ว�งใจในพระคุณของพระเจ้�ช่วยให้ก�รตอบสนองด้วยคว�มคิดสร้�งสรรค์และมีประสิทธิภ�พเร�เผชิญกับคว�มท้�ท�ยจ�กหล�ยด้�นในเอเชีย	ตัวอย่�งเช่น

 l  คว�มย�กจนม�กม�ยและก�รดูแลผู้ที่ต่ำ�ต้อย

 l  ผู้ย�้ยถิ่นฐ�น	ผู้อพยพ	และก�รค้�มนุษย์

 l  ชนท้องถิ่นและก�รอนุรักษ์วัฒนธรรม

 l  เสรีภ�พในก�รนับถือศ�สน�และก�รสร้�งสันติภ�พ

 l  ชีวิตครอบครัวและก�รเป็นพ่อแม่ที่รับผิดชอบ

 l  เย�วชนและก�รใช้สื่อมวลชนในรูปแบบใหม่

 l  ดูแลสิ่งแวดล้อมและโลก	ดังเช่นบ้�นที่เร�อยู่ด้วยกัน

	 เร�ต้องพ�กเพียรในก�รเสวน�กับคนย�กจน	กับคนที่มีวัฒนธรรมและศ�สน�อื่น	รวมทั้งเย�วชนและผู้แสวงห�คว�มเชื่อ

	 เร�ไว้ว�งใจในพี่น้องของเร�ในฐ�น�นุกรม	รวมทั้งผู้ร่วมง�นของเร�ในหมู่ฆร�ว�ส	โดยถือว�่พวกเข�มีบทบ�ทเท่�เทียมกับเร�	ในก�รตอบสนองเครื่องหม�ยแห่ง

ก�ลเวล�	เร�ต้องก�รชีวิตแห่งก�รภ�วน�ที่ฝังร�กลึก	เพื่อจะได้เห็นองค์พระคริสตเจ�้ในใบหน้�ของผู้ย�กจนและผู้ตกขอบสังคม

อุทิศตน

	 พวกเร�ช�ยและหญิงผู้ถว�ยตนกำ�ลังได้รับก�รท้�ท�ยอีกครั้งหนึ่งให้หันหน�้ไปดูโลก	“เพื่อมีส่วนร่วมในคว�มยินดีและคว�มหวัง	คว�มโศกเศร้�และคว�มห่วงใย 

ของช�ยและหญิงในยุคนี	้โดยเฉพ�ะผู้ที่ย�กจนที่ได้รับคว�มลำ�บ�ก	(มีคนรังเกียจและถูกตัดออกจ�กสังคม)”	(GS,	No.1)	สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสทรงเรียกร้องเร�	

ผู้ถว�ยตัวให้ตื่นขึ้นและฉ�ยแสงแห่งคว�มสว่�งของคว�มชื่นชมยินดี

	 เร�ต้องยอมรับว�่เร�อ�จปร�กฏตัวไร้ชีวิตชีว�	ข�ดคว�มกระตือรือร้นของผู้ที่ติดต�มพระเยซูคริสตเจ�้ที่ร้อนรน	เร�มุ่งหน้�เข้�ห�พระองค์	และปล่อยให้พระเยซู

เจ้�สัมผัสชีวิตเร�ทุกวัน	แล้วพระองค์จะเสด็จกลับม�ห�เร�อีก	จะทรงประท�นพระพรแก่เร�และจะทรงประท�นหัวใจใหม่ให้แก่เร�

	 เพื่อจะได้ซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกของเร�	 ในก�รเป็นผู้อุทิศตนเร�จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบก�รณ์กับพระเจ�้โดยตรง	 พระเจ้�ต้องเป็นรักแรกของเร�และเป็นแหล่ง

ที่ม�ของคว�มยินดีและพลังของเร�

ประกาศก:		 เป็นศิษย์ที่มั่นใจ	เป็นผู้ที่ต่อรองไม่ได้เลยเมื่อเกี่ยวกับพระวรส�รของพระเยซูเจ�้

ผู้รับใช้	:		 เป็นช�ย-หญิงที่มีคว�มรักและสุภ�พอ่อนโยน	 ให้คว�มสำ�คัญแก่คว�มสะดวกสบ�ยของผู้อื่น	 โดยสร้�งโลกที่ให้เกียรติคว�มเค�รพ	 ดูแลเอ�ใจใส่และ

เห็นอกเห็นใจแก่ผู้อื่น

	 พระเยซูเจ้�เสด็จม�ประทับอยู่ท่�มกล�งเร�ด้วยคว�มเมตต�สงส�ร	 พระองค์ได้พลังจ�กคว�มเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้�	 เสด็จดำ�เนินไปในโลกโดยไม่ทรงเลือก

ปฏิบัติ	 และทรงใช้พระอ�นุภ�พเพื่อทรงบำ�บัดรักษ�และทรงกระทำ�คว�มดี	 เร�พึ่งพระเมตต�อันอ่อนโยนของพระเจ�้	 และของกันและกัน	 และบรรด�ช�ยหญิงผู้มีจิตใจ 

ที่ดี	และเร�ต้องก�รช่วยใครก็ต�มที่ปร�รถน�จะดำ�เนินต�มแนวท�งของพระเยซูเจ�้

	 เร�ต้องก�รก�รเสนอวิงวอนเยี่ยงม�รด�ของพระน�งม�รีย	์ผู้เป็นแบบอย่�งที่ดีและเป็นด�ร�แห่งก�รแพร่ธรรมใหม	่พระน�งรับฟังพระว�จ�ของพระเจ้�	ไว้ว�งใจ

ในพระเจ�้และกล่�วว่�	“ยินดีพระเจ้�ข้�”	ต่อพระเจ้�แล้วก็รีบเสด็จไปรับใช้

ถ้อยแถลง (ต่อจากหน้า 3)
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 วัดมารีย์สวรรค์ 

ดอนเมือง กรุงเทพมหา- 

นคร	ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	15 

สิงห�คม	 เวล�	 10.30	 น.	

พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

7 องค์ เป็นประธ�น

  วัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณ 

บุรี	 ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	 22	 สิงห�คม	 เวล�	 10.30	 น.	 

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์ เป็น

ประธ�น

 วัดเซนต์หลุยส์ สาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ที่	 23	 สิงห�คม	 เวล�	 10.00	 น.	 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู	เป็นประธ�น	(งด

จำาหน่ายสินค้า)

 วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระ 

นครศรีอยุธยา	 ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	 5	 กันย�ยน  เวล� 

10.30	 น.	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์   

โกวิทวาณิช 	เป็นประธ�น	(จำาหน่ายสินค้าติดต่อ โทร. 

0-3520-1589, 0-35-21-6544)

 วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด 

วันเส�ร์ที่	12	กันย�ยน เวล�	10.30	น.	พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ  โกวิทวาณิช เป็นประธ�น	 

 วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก อ.กำาแพงแสน 

จ.นครปฐม ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	 19	 กันย�ยน	 เวล�	

10.30	 น.	 คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล และ 

คุณพ่อเปโตร พลาพล ล้ิมสุธาโภชน์ พระสงฆ์ใหม่

ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	เป็นประธ�น

 วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพมหานคร ฉลอง 

แม่พระไถ่ทาส วันพฤหัสบดีที	่ 24	 กันย�ยน	 เวล�	

18.00	น.	พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี เป็นประธ�น	

 วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันเส�ร์ท่ี	26	กันย�ยน	เวล�	10.00	น.	

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  

เป็นประธ�น

 วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์ กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ท่ี	4	ตุล�คม	เวล�	10.00	น.	

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  

เป็นประธ�น

 

 

 วัดแม่พระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ จ.สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	15	สิงห�คม	เวล�	10.30	น.	

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง	ฉลอง	

วัดวันเส�ร์ที่	5	กันย�ยน	เวล�	10.30	น.	

 วัดมารีสมภพ กบินทร์บุร ีฉลองวัดวันเส�ร์ท่ี	

12	กันย�ยน	เวล�	10.30	น.		

 วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา ฉลองวัดวันอ�ทิตย์

ที่	13	กันย�ยน	เวล�	10.30	น.	

 วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัด 

วันเส�ร์ที่	19	กันย�ยน	เวล�	10.30	น.

 วัดเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด 

วันเส�ร์ที่	26	กันย�ยน	เวล�	10.30	น.	

สังฆมณฑลจันทบุรี

 

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.มหาสารคาม	ฉลองวัดวันเส�ร์ที	่22	สิงห�คม		เวล�	

10.00	 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธ�น

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.อำานาจเจริญ		ฉลองวัดวันเส�ร์ที	่29	สิงห�คม		เวล�	

10.00	 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธ�น

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	24	ตุล�คม	

เวล�	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธ�น		

 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ที	่ 30	 สิงห�คม	 เวล�	 10.00	 น.	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธ�น

 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม	 ฉลองอ�สนวิห�รวันอ�ทิตย์ที	่ 6	

กันย�ยน	เวล�	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็นประธ�น	 (สอบถามโทร. 

0-3470-3219 โทรสาร 0-3473-0865)

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง 

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ที	่ 27 

กันย�ยน 	เวล�	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ	เป็นประธ�น

 วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วย-

กระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	 ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ที	่

4	ตุล�คม	เวล�	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ	เป็นประธ�น	(สอบถามเส้นทางได้ที่

คุณพ่อกฤติเดช รุจิรัตน์ โทร. 08-1857-4335)

 วัดนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี อ.กระบุร ี

จ.ระนอง	 ฉลองวัดวันเส�ร์ที	่ 5	 กันย�ยน	 เวล�	 

10.00	น.	พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  

เป็นประธ�น

 วัดแม่พระรับสาสน์ ตาคลี จ.นครสวรรค์ 

ฉลองวัดวันพุธที	่12	สิงห�คม	เวล�	10.30	น.

 วัดพระแม่มารีอามารดาคริสตชน อ.เมือง 

จ.สิงห์บุรี	 ฉลองวัดวันเส�ร์ที	่ 12	 กันย�ยน	 เวล�	 

10.30	น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

เป็นประธ�น

 วัดนักบุญเทเรซา แม่สอด จ.ตาก ฉลองวัด

วันเส�ร์ที	่10	ตุล�คม	เวล�	10.30	น. 

 

 วัดดวงหทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย 

ฉลองวัดวันเส�ร์ที่ 22	สิงห�คม	 เวล�	10.30	น.	พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  เป็นประธ�น

 วัดพระแม่มารีย์ กาฬสินธ์ุ อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ

ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	15	สิงห�คม		เวล�		10.30	น.	พระ

อัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ 	 เป็น

ประธ�น

 สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี 

สองคอน	 	 บ้�นสองคอน	 	 ต.ป่งข�ม	 	 อ.หว้�นใหญ่	

จ.มุกด�ห�ร	 ฉลองสักก�รสถ�นวันเส�ร์ที่	 17	 ตุล�คม		

เวล�	10.00	น.

 สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี 

สองคอน บ้านสองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ 

จ.มุกดาหาร ฉลองสักก�รสถ�นวันเส�ร์ที่	12	ธันว�คม	

เวล�		10.00	น.   

แต่อย่างน้อยเขาก็รับรู้ได้ถึงความมหัศจรรย์หรือ
ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมในระหว่างการรักษา
 ในเดือนที่ 9 นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ ผม
ได้กลับบ้าน ผมไม่ได้หมายถึงบ้านที่ผมได้อาศัยอยู่ 
แต่ผมหมายถึงบ้าน คือท่ีประทับของพระเยซูคริสตเจ้า 
เป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ผมได้หลั่งน้ำาตา ร้องไห้ตลอด
เวลาท่ีร่วมพิธีมิสซา มันเป็นความรู้สึกท่ีบรรยายไม่ถูก 
ว่าความรักของพระเป็นเจ้าสุดแสนจะยิ่งใหญ่เพียงใด 
และผมสัมผัสได้ถึงพระเมตตาของพระองค์ที่มีให้กับ
ผม ผมหมายถึงว่า พระองค์ให้เหตุการณ์ต่างๆ เกิด
ขึ้นกับเรา ถ้าเราพยายามสงบพอที่จะพิจารณาในแง่
เหนือธรรมชาติ ไม่ปล่อยให้ความคิดและความรู้สึก
ตามธรรมชาติปกติเข้ามาบดบังความจริงที่ซ่อนอยู่
เบื้องหลัง เราจะสัมผัสถึงความรัก และพระเมตตาของ
พระเป็นเจ้าได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าพระองค์จะเอา
ทรัพย์สินและตัวตนของผมฝ่ายโลกไป แต่พระองค์ได้
ให้คืนผมกลับมาซึ่งความเชื่อ ความไว้ใจ และความ
รัก ในอีกรูปแบบหนึ่งที่สูงส่งและเสถียรมากกว่าที่เคย
เป็นหรือเคยได้สัมผัส และผมวางอนาคตที่ผมเอง
ยังไม่ทราบ ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ความเชื่อที่
ทำาให้ผมมีความสุข
 แม้ว่าปัจจุบันนี้ ผมยังเดินได้ไม่ดีนัก ผมยัง
ไม่มีงานทำา ผมยังไม่มีรายได้ แต่ผมมีความรักจาก
ครอบครัวอันเป็นที่รักของผม ความรักจากญาติสนิท 
มิตรภาพอันแสนดีจากสหาย และผมก็มีความสุขมาก
และมากกว่าที่เคยมี ด้วยเหตุนี้ ผมจึงเริ่มแบ่งปัน
ประสบการณ์ความรักจากองค์พระคริสตเจ้า ผ่านทาง 
โซเชียลมีเดีย และในวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาแบ่งปัน
ความเช่ือและความรักของพระเป็นเจ้าให้กับทุกๆ ท่าน 
 ท้ายสุดนี้ ผมรู้แล้วครับว่าสิ่งที่ผมจะเสาะ
แสวงหานับจากนี้ก็คือ เมืองสวรรค์ นั่นเองครับ! 
สวัสดี...”  ( _/|\_ )
 คืนสุดท้ายหลังงานคอนเสิร์ตผมพูดกับทีม 
FOJP และทีมฝั่งคนไทยที่ร่วมงานกัน (แม้จะอยู่ 
ไม่พร้อมหน้าพร้อมตา) ว่า “ถ้าคุณจะเรียกคอนเสิร์ต 
ของคุณว่า EV Concert (คอนเสิร์ตเพ่ืองานแพร่ธรรม) 
ผมอยากเรียกคอนเสิร์ตนี้ว่า Miracle Concert   
(มหัศจรรย์คอนเสิร์ต)”
(ติดตามความมหัศจรรย์ต่อไปในฉบับหน้าครับ)
                                     บรรณาธิการบริหาร

หมายเหตุ (ต่อจากหน้า 18)
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] ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปิด 200 

ปีชาตกาลคุณพ่อบอสโก วันเส�ร์ที	่ 15	 สิงห�คม	

2015	 เวล�	 10.00	 น.	 ที่วัดนักบุญยอห์น	 บอสโก	

กรุงเทพฯ	โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดา-

รุณศีล เป็นประธ�น	

] ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านทั้ง ผู้นำาวิถีชุมชนวัด 

สมาชิกในชุมชนคริสตชนย่อย และพี่น้องสัตบุรุษ

ทุกท่านที่สนใจ	 เข้�ร่วมกิจกรรมวัน	 “รวมพลวิถี

ชุมชนวัด”	 ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2015 

(เลื่อนจ�กเดิมวันที่	 29	สิงห�คม)	ที่วัดนักบุญเปโตร 

เวล�	 09.00-15.00	 น.	 ในภ�คเช้�จะมีพิธีมิสซ�เพื่อ 

ขอพรพระเจ้�สำ�หรับง�นวิถีชุมชนวัด	และพ่ีน้องทุกท่�น 

ท่ีม�ร่วมพิธี	 โดยพระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู 

ในภ�คบ่�ยจะเป็นกิจกรรมและก�รแบ่งปันประสบก�รณ์

วิถีชุมชนวัด	 พี่น้องที่จะม�ร่วมง�นขอท่�นได้แจ้งชื่อ 

กับคุณบุญหลาย บุญทา	 โทร.	 08-7221-9725	 

ก่อนวันที่	31	กรกฎ�คมนี้

] คณะพระหฤทัยฯ ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัคร- 

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 จัดเข้�เงียบจิตภ�วน�ด้วย 

พระทัยพระเยซู	 เดือนละครั้ง	 ที่อ�ร�มพระหฤทัย 

คลองเตย	   เวล�	 10.00-15.00	 น.	 23	 สิงห�คม	   / 

20	 กันย�ยน	 /	 22	 พฤศจิก�ยน	 /	 20	 ธันว�คม	 / 

17	 มกร�คม	 เข้�เงียบประจำ�ป	ี 19-21	 กุมภ�พันธ์ 

ผู้ช่วยจิตภ�วน�	ได้แก	่คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร 

คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา 

และทีมง�น	 (มิสซ�วันอ�ทิตย์	 09.00	 น.	 ที่วัดน้อย

อ�ร�ม)

] แผนกผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ขอเชิญ

ร่วมง�นชุมนุมผู้สูงอ�ยุ	 ระดับสังฆมณฑล	 วันเส�ร์ที่	

29	สิงห�คม	2015	เวล�	08.00-14.00	น.	ที่วัดนักบุญ 

ฟรังซิสเซเวียร์	ส�มเสน	กรุงเทพมห�นคร

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ	 จะจัดค่ายพระคัมภีร์สำาหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3	จำ�นวน	2	

ครั้ง	คือ	วันที่	7-9	สิงห�คม	และ	5-7	ตุล�คม	2015 

ที่บ้�นผู้หว่�น	จ.นครปฐม		และค่ายพระคัมภีร์สำาหรับ

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 และเยาวชน 

นอกระบบโรงเรียน วันที่	 23-25	 ตุล�คม	 2015	 ที่ 

บ�้นสวนยอแซฟ	 	 จ.นครปฐม	 ค่าลงทะเบียนแต่ละ

ครั้งคนละ 500 บาท

 สนใจติดต่อได้ท่ี		ฝ่�ยจิตต�ภิบ�ลของโรงเรียน

เขตวัด	หรือที่คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ /	อาจารย์

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข  แผนกพระคัมภีร์		บ�้นผู้หว่�น 

2/4	 หมู่	 6	 ต.ท่�ข้�ม	 อ.ส�มพร�น	 จ.นครปฐม	

73110	 โทรศัพท์	 0-2429-0124	 ถึง	 33	 โทรส�ร	

0-2429-0120	E-mail:thaibible@hotmail.com	และ

ด�วน์โหลดข้อมูลได้ที่		www.catholic.or.th 

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณ- 

ฑลกรุงเทพฯ	จะจัดแข่งขันตอบคำาถามพระคัมภีร์  

สำ�หรับโรงเรียนในสังกัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	

คณะนักบวชและฆร�ว�ส	 ในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

มี	 3	 ระดับ	 คือ	 ชั้น	 ป.4-6	 ชั้น	 ม.1-3	 และชั้น 

ม.4-6	 ในวันพฤหัสบดีที่	 3	 กันย�ยน	 2015	 ที่ 

บ้�นผู้หว�่น	 อ.ส�มพร�นจ.นครปฐม	 ค่าลงทะเบียน

ทีมละ 100 บาท (ทีมละ 2 คน) สำาหรับครูและ 

ผู้ติดตามคนละ 50 บาท 

   สนใจติดต่อได้ท่ีฝ่�ยจิตต�ภิบ�ลของโรงเรียน

เขตวัด	หรือทีคุ่ณครูทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ /	อาจารย์

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข  แผนกพระคัมภีร	์ 	บ้�นผู้หว่�น 

2/4	 หมู่	 6	 ต.ท่�ข้�ม	 อ.ส�มพร�น	 จ.นครปฐม	 73110	

โทรศัพท	์0-2429-0124	ถึง	33	โทรส�ร	0-2429-0120	

E-mail:thaibible@hotmail.com	 และด�วน์โหลด 

ข้อมูลได้ที	่	www.catholic.or.th

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่	 ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้�ศีลมห�สนิท	 แบ่งปันพระว�จ�	 โดยคุณพ่อวิรัช 

อมรพัฒนา	 จิตต�ธิก�ร	 	 12	 กันย�ยน	 /	 10	 ตุล�คม	

2015	เวล�	08.30-10.30	น.	ร่วมพิธีบูช�ขอบพระคุณ	

เวล�	 11.00	 น.	 ขอเชิญผู้สูงอ�ยุร่วมมิสซ�	 ที่วัด 

พระมห�ไถ่	 ซ.ร่วมฤดี	 ถ.วิทยุ	 กรุงเทพมห�นคร	 

คุณสงวน โทร.	08-1908-4766	คุณเปรม โทร.	08-

4700-8789 

]  ฉลองอารามคาร์เมไลท์ นครสวรรค์ วันเส�ร์ที่	26	

กันย�ยน	2015	เวล�	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธ�น 

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก เดือนกันย�ยน	 เข้�เงียบ	 Lectio	 ที่

ศูนย์ค�มิลเลียน	 ล�ดกระบัง	 เย็นวันพฤหัสบดีที	่ 10	 -	

เที่ยงวันอ�ทิตย์ที	่13 	/	วันศุกร์ที	่9	ตุล�คม	/	วันเส�ร์

ที่	 7	พฤศจิก�ยน	 /	 วันเส�ร์ที	่ 12	ธันว�คม	สอบถ�ม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585	

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำ�หรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเส�ร์	 เวล�	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

ประชุมชั้น	 3	 อ�ค�รใหม่	 วัดพระมห�ไถ่	 ซอยร่วมฤด ี

โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ	 เป็นจิตต�ธิก�ร 

ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ	 pslohsiri@gmail.com,	 08-

1781-4504	หรือดร.สุนทรี โคมิน	komin.suntree@

gmail.com,	 08-9611-7940	 และคุณอังกี้ โสภิณ- 

พรรักษา aungkie2002@yahoo.com,	 08-9815-

1953	 หรือคุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.

com,	08-9117-9100

] ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิแบบ WCCM	กับคุณพ่อวิชัย 

โภคทวี, SJ	 ที่บ�้นเซเวียร์	 อนุส�วรีย์ชัยสมรภูมิ 

ทุกวันจันทร	์ เวล�	 17.00-18.00	 น.	 สอบถ�มได้ที่ 

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

vphokthavi@yahoo.com

]มูลนิธิเซนต์มาร์ติน (วัดพระแม่มหาการุณย์) ต้องก�ร 

รับสมัครเจ้�หน้�ที	่ 2	 ตำ�แหน่งดังนี	้ 1.	 เจ้�หน้�ที่ฝ�่ย

บุคคล/ธุรก�ร	 จำ�นวน	 1	 ท่�น	 คุณสมบัติ	 จบปวส.-

ปริญญ�ตร	ี ทั้งเพศช�ยและหญิง	 ใช	้ Program	Office	

ได้คล่อง	 ขับรถได้(มีใบขับขี่)	 ห�กมีประสบก�รณ์และ 

ตรงส�ยง�นจะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ	 2.	 เจ�้หน้�ที่พัฒน�

ที่นี่มีนัด
ชุมชน	 จำ�นวน	 1	 ท่�น	 คุณสมบัติ	 จบปริญญ�ตรี	

ทั้งเพศช�ยและหญิง	 ส�ม�รถขับรถได	้ (มีใบขับขี่)	

ส�ม�รถทำ�ง�นนอกเวล�ได้	 ถ้�มีประสบก�รณ์	 หรือ

วุฒิปริญญ�ตรี	สังคมสงเคร�ะห์	จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

	 สนใจกรอกใบสมัครได้ที่อ�ค�รพระคริสต-

ธรรม	วัดพระแม่มห�ก�รุณย์

] วทิยาลัยแสงธรรม ปรบัชว่งเวลาการเปิดการเรยีน 

การสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ที่

ประชุมสภ�พระสังฆร�ชค�ทอลิกแห่งประเทศไทย	

เมื่อวันที่	 4	 กันย�ยน	 2014/2557	 และที่ประชุม 

สภ�วิทย�ลัย	เมื่อวันที่	20	พฤศจิก�ยน	2557		มีมติ

เห็นชอบให้วิทย�ลัยดำ�เนินก�รเปิดก�รเรียนก�รสอน		

ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	2558	ดังนี้

-	 การจัดการศึกษาเพิ่มเติม (เทียบ Summer) 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (เริ่มเดือน

มิถุน�ยน	 2558	 สำ�หรับนักศึกษ�ส�ข�วิช�คริสต- 

ศ�สนศึกษ�	 ปี	 4	 และส�ข�วิช�เทววิทย�จริยธรรม	 

ปี	2)	

-	ภาคการศึกษาท่ี 1   ต้ังแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

- ภาคการศึกษาท่ี 2  ต้ังแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

] พระสมณสาส์น ฉบับใหม่ ของสมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิส ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า 

(Laudato Si’) เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่ 

เราอาศัยอยู่ร่วมกัน แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์  

พรฤกษ์งาม  ส�ม�รถสั่งจองได้ที่สื่อมวลชนค�ทอลิก

ประเทศไทย	โทร.	0-2681-3900	ต่อ	1801	โทรส�ร	

0-2681-5401

 

 

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

“จงเข้าประตูของพระองค์ 

พลางขับร้องขอบพระคุณ 

จงขอบพระคุณพระองค์ 

และถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์ 

เพราะพระยาห์เวห์ทรงพระทัยดี 

ความรักม่ันคงของพระองค์

ดำารงอยู่เป็นนิตย์ 

ความซ่ือสัตย์ของพระองค์คงอยู่

ทุกยุคทุกสมัย” 

(เพลงสดุดี 100:4-5)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 34 ประจำาวันที่ 16-22 สิงหาคม 2015 หน้า 17

อุดมสาร หนังสอืพมิพข์า่วคาทอลกิ รายสปัดาห ์R เจา้ของ :	สภ�พระสงัฆร�ชค�ทอลกิแหง่ประเทศไทย	R ผูอ้ำานวยการ	:	คณุพอ่อนชุ�	ไชยเดช	R บรรณาธกิารบรหิาร	:	คณุพอ่อนชุ�	ไชยเดช	R หัวหน้ากองบรรณาธกิาร	:	วชัร	ีกจิสวสัดิ	์ 

R กองบรรณาธกิาร :	เสกสรร	กองคำ�	R ฝ่ายโฆษณา :	สพุร	เล�่เรียนธรรม	R รายชือ่ผูป้ระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำาแตล่ะสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ :	คณุพอ่พงศเ์ทพ	ประมวลพรอ้ม	สงัฆมณฑลเชียงใหม่	:	คณุพอ่ณรงคช์ยั							หมัน่ศกึษ� 

สงัฆมณฑลจันทบรีุ	:	คณุพอ่เอนก	น�มวงษ	์อคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง :	คณุพอ่วีรพงศ	์						โพธิมล	สังฆมณฑลราชบุร	ี:	คณุพอ่เสนอ	ดำ�เนนิสดวก	สังฆมณฑลนครราชสมีา :	คณุพอ่เกรยีงไกร	ย่ิงยง	สังฆมณฑลนครสวรรค ์:	คณุพอ่พรชัย	สงิหส์�	 

สังฆมณฑลสรุาษฎรธ์าน ี:	คณุพอ่นท	ีธรี�นวุรรตน	์สังฆมณฑลอดุรธาน ี:	คณุพอ่เลศิอมัพร	พรหมผ�ย	สงัฆมณฑลอบุลราชธาน ี:	คุณพอ่ส�นติย	์													พลม�ก	R คา่บำารงุปลีะ 400 บาท โอนเข้าบญัช	ีธน�ค�รกรงุเทพ	ส�ข�ย่อยโอเรยีนเตล็	บญัชีสะสมทรพัย์	 

ชื่อบัญชี	ก�รพิมพ์ค�ทอลิก	เลขที่	226-0-006040	/	เช็คขีดคร่อม	สั่งจ่�ย	การพิมพ์คาทอลิก	/	ธน�ณัติสั่งจ่�ย	ป.ณ.ย�นน�ว�	10120	R สำานักงาน :	อ�ค�รเลขที่	122/11	ซ.นนทรี	14	ถ.นนทร	ีแขวงช่องนนทรี	เขตย�นน�ว�	กรุงเทพฯ	10120	

โทร.	0-2681-3900	ต่อ	1805	โทรส�ร	:	0-2681-5401	CATHOLIC	PRESS	OF	THAILAND	UCIP/SEACPA	(THAILAND)	122/11	Soi	Nonsi	 14,	Nonsi	Rd.,	Chong	Nonsi,	Yan	Nawa,	Bangkok	10120	Thailand.	Tel.	66-2681-

3900	ext.	1805	Fax	:	66-2681-5401	E-mail :	udomsarn@gmail.com,	udomsarn@cbct.net	website :	www.udomsarn.com

 โดย... เงาเทียน

 น้อง	 ๆ	 เย�วชนที่รักครับ	 ต้นเดือนสิงห�คม 
ที่ผ�่นม�	ระหว่�งวันที่	3-7	สิงห�คม	ได้มีพระสังฆร�ช	
พระสงฆ	์ และผู้ทำ�ง�นเย�วชน	 จ�กประเทศไทย	 เข้�
ร่วมประชุม	BILA	on	YOUTH	III	ทีี่ศูนย์อภิบ�ลป�เช	
เบเน	อัครสังฆมณฑลโคต�	คิน�บ�ลู	ประเทศม�เลเซีย	
สำ�หรับประเทศไทยของเร�นั้น	 พระสังฆราชสิริพงษ์ 
จรัสศรี  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชน 
ฆราวาส แผนกเยาวชน คุณพ่อนรเทพ ภานุพันธ์  
จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี คุณพัชรา ชน- 
วัฒน์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชน 
ฆราวาส แผนกเยาวชน	 และคุณไชยวัฒน์ ออเปะ 
ตัวแทนเยาวชน จากสังฆมณฑลเชียงใหม	่ เป็นตัวแทน
เข้�ร่วมประชุมในครั้งนี้	
	 เร�ม�ทำ�คว�มรู้จักกับ	ง�น	BILA	on	YOUTH	
กันสักหน่อยนะครับ “BILA” เป็นคำาย่อ ที่ย่อมาจาก 

Bishop Institute for Laity Apostolate เป็น
โอก�สประชุมของพระสังฆร�ช	 และผู้ทำ�ง�นอภิบ�ล 
ฆร�ว�ส	 โดยก�รประชุมจะจัดขึ้นในด้�นต่�งๆ	 เช่น	
ถ้�เป็นด้�นผู้หญิง	 ก็จะระบุว�่	 on	 Women	 และ
ครั้งนี	้ เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับเย�วชน	 และจัดขึ้นเป็น 
ครั้งที่	3	ครับ
	 หัวข้อของก�รประชุมในครั้งนี้คือ	 “เยาวชน
คาทอลิก - พระคริสต์และพระศาสนจักรของพระองค์
เปลี่ยนแปลงเธอแล้ว  เพื่อเธอจะนำาการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่เอเชีย” (Catholic Youth – Transformed by 
Christ and His Church, Transforming Asia” 
โดยมีวัตถุประสงค	์ดังนี้
	 เพื่อทบทวน	 ไตร่ตรองสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง	
เอ�ใจใส่เย�วชน	 ท่�มกล�งคว�มจริงของเย�วชนเอเชีย
ในปัจจุบัน	 ในบริบทของพันธกิจง�นอภิบ�ลเย�วชน		
(และแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์อภิบาล จากงาน
เยาวชนเอเชียระหว่างผู้ทำางานเยาวชน)
 เพื่อส่งเสริมพระสังฆร�ชและผู้ทำ�ง�นอภิบ�ล
เย�วชนให้มีบทบ�ทและก�รอุทิศตนในก�รเคียงข้�ง
เย�วชน	 เพื่อช่วยเย�วชนให้เจริญขึ้นในคว�มสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพระคริสตเจ้�และพระศ�สนจักรของพระองค์	
	 เพื่อส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมในก�รเอ�ใจใส่

เย�วชน	 ให้พวกเข�เป็นผู้ถ่�ยทอดพระวรส�รขณะที่
ต้องเผชิญหน้�กับสถ�นก�รณ์ด้�นลบในปัจจุบัน	 (เช่น	
สถ�นก�รณ์เรื่องสัมพัทธนิยม	เรื่องก�รกีดกั้นก�รนับถือ
ศ�สน�	 (ก�รถูกเลือกปฏิบัติ)	 เรื่องคนย�กจนที่ถูกลืม	
และเรื่องโลก�ภิวัตน์	เป็นต้น)
	 เพื่อริเริ่มและสร้�งเครือข่�ยในก�รสนับสนุน
ง�นอภิบ�ลเย�วชนในเอเชีย
	 หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	ผลของก�รประชุมในครั้งนี้ 
จะเกิดผลท่ีดีและก�รติดต�มง�นอภิบ�ลเย�วชนอย่�ง
ต่อเน่ืองจ�กผู้ทำ�ง�นอภิบ�ลเย�วชนเอง	ม�ถึงตัวน้อง	ๆ 
เย�วชนท่ีอยู่ในสังฆมณฑล	องค์กรต่�ง	ๆ 	ในประเทศไทย	
	 น้อง	 ๆ	 เย�วชนครับ	 ท่�มกล�งคว�มเจริญ
ของโลกปัจจุบัน	 พวกเร�ยังคงเป็นกำ�ลังและคว�มหวัง
ของพระศ�สนจักรเสมอนะครับ...อย่�ลืมท่ีจะเป็นผู้ 
กล้�ห�ญอยู่เสมอ	 ที่พร้อมให้พระวรส�รเติบโตขึ้นในใจ 
ของน้อง	 ๆ	 ทุกวัน	 เพื่อจะได้ถ่�ยทอดพระวรส�รไปสู่
สังคมรอบข้�งตัวเร�	 อย่�งมีชีวิตชีว�ต่อไป	 อย่�กลัว	
และกล้�ห�ญต่อไปนะครับ	แล้วพบกันใหม่กับเสียงเย�วชน
ฉบับหน�้	สวัสดีครับ
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 เด็กคนที่เล็กที่สุดในทีม FOJP ถือดอกไม้ช่อใหญ่ที่เขาเป็นตัวแทนรับ
ในคอนเสิร์ต EV Concert เดินตรงมาที่ผม ตอนนั้นคอนเสิร์ตเลิกแล้ว หลาย
คนกำาลังถ่ายรูป มีการพูดคุยทักทายตรงนั้นตรงนี้ ผู้ชมหลายคนปลาบปลื้มและ
ปีติสุขไปกับความรู้สึกที่ได้รับขณะชม ผู้แสดงคงไม่ต่างกัน เด็กน้อยตรงมายัง
ผม และพูดว่า “Thank You” ผมเองไม่ได้ตั้งรับใดๆ แต่ก็อดยิ้มอย่างปีติสุข 
ไม่ได้ เธอเขินนิดหน่อยและเดินจากไป นับก้าวได้ไม่เกิน 10 เธอหันหลัง 
กลับมาอีกครั้ง และพูดภาษาไทยแปร่งๆ ว่า “ขอบคุณค่ะ” เป็นฉากเล็ก ๆ  ที่ผม
ประทับใจหลังจบงานทุกอย่าง เราอยากขอบคุณกันและกัน
 ผมยังจำาปีที่ผ่านมาได้แม้จะไม่แม่นว่าวันไหน เดือนอะไร ผมได้รับ
โทรศัพท์สายตรงจากฮ่องกง บทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษใจความหลักคือสองเร่ืองนี ้
เรื่องที่ต้นคือในฐานะที่คุณพ่อทำาสื่อในสภาพระสังฆราชฯ อยากเชิญไปแบ่งปัน 
เร่ืองน้ีสักหน่อย และถ้าเราจะมาจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทย จะสามารถทำาได้ไหม 
อย่างไร ลักษณะคอนเสิร์ตเป็นแบบการแพร่ธรรม หรือจะเรียกว่าการแพร่ธรรม 
ด้วยวิธีใหม่ (New Evangelization) อย่างท่ีพระสันตะปาปาเชิญชวน สายฝ่ังนู้น 
ยังให้รายละเอียดอีกมากมาย ท้ังจากคำาพูดคุยสนทนา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
และการติดตามงานเป็นระยะ ๆ โจทย์นี้ไม่ง่ายเพราะมีเรื่องภาษาอังกฤษเข้ามา 
ไม่ใช่เรื่องของระดับท้องถิ่นเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีเรื่องเพลง การออกาไนซ์ 
ไม่นับรวมเรื่องงบประมาณ ซึ่งแค่คิดก็หลักหก และที่สำาคัญคือนอกจากทีม 
ในสำานักงานแล้ว ผมไม่มีวัด ไม่ใช่องค์กรใหญ่ คิดการณ์ใหญ่ถ้าไม่คำานวณ 
ทรัพย์สมบัติในมือ ความล้มเหลวก็ถามหาตั้งแต่เริ่มต้น แต่ในวันที่เหมาะสม 
พระก็ค่อย ๆ ส่งคนแต่ละคนเข้ามา
 ชายคนแรกมาพร้อมกับเพ่ือนสาวของเขา ในวันน้ันท่ีเพ่ือนสาวต้ังครรภ์
และเป็นคอลัมนิสต์ประจำาในนิตยสารอุดมศานต์ เธอต้องการเพียงจะส่งต่อไม้ผลัด 
ในคอลัมน์ของเธอ และเพื่อนชายคนนี้คือคนที่เธออยากให้เขียนแทนเธอในวัน
ที่เธอไม่พร้อม ผมพูดคุยสอบถาม มหัศจรรย์มาก ผมกำาลังต้องการคนแบบนี้ 
คนที่ร้องเพลงได้ เพราะเรื่องที่กำาลังจะทำาต่อไปคือคอนเสิร์ตมันต้องเล่นร้อง
แสดงดนตรี คุณสมบัติประการที่สองวัดที่เยาวชนคนนี้สังกัดคือวัดคาทอลิก 
ในประเทศไทยไม่กี่วัดที่ยังมีมิสซาภาษาจีน และคุณสมบัติประการสุดท้ายงานนี้ 
ต้องพูดภาษาอังกฤษ ชายหนุ่มคนนี้กำาลังจะขอทุนเพื่อไปเรียนทางด้านดนตรี 
ความอัศจรรย์ใจในแบบท่ีพระส่งคนมาให้ทำาให้เราได้เร่ิมคุยกันมากข้ึน การจัดการ
ภาคดนตรีซึ่งเป็นเรื่องหลักของคอนเสิร์ต EV Concert กับการมาพบเจอเขา
ทำาให้ผมวางเรื่องนี้ลงได้อย่างสบายใจขึ้น
 ไฮไลท์ของงานคอนเสิร์ต EV Concert คือ พยานชีวิต ผมมีคนในใจ 
2 คน คนหนึ่งเป็นคนมีชื่อเสียง แต่อีกคนหนึ่งเป็นคนคุ้นเคย ในที่สุดผมก็เลือก 
คนคุ้นเคยกว่า 9 เดือนที่รับรู้ว่าเขาประสบอุบัติเหตุ เราได้แต่คุยกันในสื่อ 
โซเชียลต่าง ๆ จนก่อนผมจะต้องเดินทางไปฮ่องกง เพื่อร่วมสัมมนาและจะใช้
วันท้าย ๆ ในการไปดูรูปแบบคอนเสิร์ตและลักษณะกลุ่มมาให้ชัด ผมได้ติดต่อ
กับเขา พลังที่มากกว่านั้นคือ ชีวิตของเขาผ่านช่วงร้าย ๆ มา และต่อจากนี้คือ
สิ่งที่เขาเขียนเพื่อแบ่งปันในวันงาน
 “ผมเร่ิมต้นชีวิตคริสตชน ในวันที่พ่อกับแม่ผมได้พาผมไปวัดเพื่อ 
รับศีลล้างบาป ผมถูกอบรมสั่งสอนให้หมั่นสวดภาวนา แก้บาปรับศีลบ่อยๆ  
ไปร่วมมิสซาในวันอาทิตย์ เมื่อผมโตขึ้น ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ 
พระศาสนจักร อาทิ กองหน้าร่าเริง พลมารีย์ และเยาวชน ผมเคยผ่านงานระดับ
นานาชาติ ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมงาน “ชุมนุมเยาวชนเอเชีย” 
ครั้งที่ 2 ที่ประเทศไต้หวัน ในปี 2001
 ตลอดเวลาผมคิดว่าผมเป็นคนที่ศรัทธา เป็นคนที่มีความเชื่อ เป็นคน
ที่ปฏิบัติศาสนกิจที่คริสตชนคนนึงพึงทำา และผมก็ได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้า 
มากมาย ผมผ่านอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต จนกระทั่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
มีหน้าที่การงานที่ดี มีตำาแหน่งงานที่สูงขึ้น และสามารถเลี้ยงดูครอบครัว ให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และตัวผมเองก็ได้เสาะแสวงหาแต่ความสุขสบาย 

EV Concert มหัศจรรย์คอนเสิร์ต

ตอนที่ 1 ดำ�รงในสิ่งที่เชื่อ ประก�ศสิ่งที่เป็น
ฝ่ า ย ข้ า ง โ ล ก แ ล ะ ก็
ลื ม ค ว า ม จ ริ ง ที่ ว่ า 
“ ค ว าม สุ ขที่ แ ท้ จ ริ ง
นั้ น มั น คื อ อ ะ ไ ร ? ” 
 จนวันนึง ผม
เดินทางกลับบ้ านใน
ค่ำ า ของวั นอาทิ ตย์ ที่  
18 พฤษภาคม ค.ศ. 
2014 (เมื่อปีที่แล้ว) ผม 
ขับรถอยู่บนทางด่วน

ด้วยความเร็วปกติ แต่ทว่ารถคันข้างหน้า ขับช้า ผมจึงตัดสินใจที่จะแซง ทันที
ที่เปลี่ยนเลนมาทางขวาและเหยียบคันเร่งขึ้น ก็พบว่ามีรถ 6 ล้อจอดอยู่ ผม
พยายามที่จะหักหลบ แต่ไม่ทัน... นับเป็นอุบัติเหตุที่ยิ ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต
ทำาให้ผมสูญเสียเกือบทุกอย่าง รถยนต์ หน้าที่การงาน เงินทองและทรัพย์สิน
ครอบครัวอันเป็นที่รัก และตัวผมเองก็เกือบสูญเสียความเชื่อ 
 ผมรู้สึกตัวอีกครั้ง ผมอยู่ที่โรงพยาบาล เสียงแรกที่ได้ยินคือเสียงของ 
พี่สาวผม เสียงนั้นก้องกังวานว่า “เยซู มารีย์ โยเซฟ ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ 
สติปัญญา และชีวิตแด่ท่าน...” จากนั้นผมก็หลับไป เมื่อได้สติอีกครั้ง ก็เห็น
ครอบครัวและเพ่ือนๆ รายล้อมอยู่ในห้อง ICU ผมพูดกับพ่ีสาวของผมด้วยเสียง
อันแผ่วเบา ว่า “ผมอยากรับศีลเจิม ช่วยโทรตามคุณพ่อที่วัดให้ที” เพียงไม่กี่
ชั่วโมงคุณพ่อก็มาถึงและได้โปรดศีลเจิมคนไข้ให้กับผม เมื่อผมได้รับศีลเจิม ได้
รับแผ่นปัง ผมสัมผัสได้ว่า ชีวิตของผมนับจากเวลานี้ไป ได้อยู่ในอ้อมพระหัตถ์
ของพระเป็นเจ้าแล้ว
 ผลร้ายจากอุบัติเหตุคร้ังน้ีมันช่างใหญ่หลวงนัก มันพรากทุกส่ิงทุกอย่าง 
ที่ผมได้เสาะแสวงหาทางฝ่ายโลก ผมได้แต่เสียใจ ร้องไห้ ทุกข์ทรมานใจ ขณะ
เดียวกัน ผมเองก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานฝ่ายกาย ความเจ็บปวดจาก
บาดแผล จากการผ่าตัดครั้งแล้วครั้งเล่า ผมได้ใช้เวลาขณะนอนพักรักษาตัว 
ที่โรงพยาบาล รำาพึง สวดภาวนา และผมก็รับรู้ได้ว่าพระเป็นเจ้ารักผมมาก 
เพียงใด ในวันนั้นถ้าพระเป็นเจ้าไม่ได้สถิตอยู่กับผม ผมคงไม่รอดชีวิต
 ผมไม่เคยกล่าวโทษพระเป็นเจ้า ว่าเพราะอะไรถึงทำาให้ผมมีสภาพเช่นน้ี  
ความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่แค่เพียงทุกข์ทรมานกายแต่ยังต้องเผชิญ 
กับปัญหาอื่นๆ ที่ตามมา คดีความ เสถียรภาพทางการเงิน หน้าที่การงาน และ
ความสุขสบายฝ่ายโลกด้วย เสียหมดทุกอย่างคุณพ่อท่านนึงกล่าวกับผมว่า “นี่
คือบททดสอบของความเชื่อ”
 ผมเร่ิมเปล่ียนแปลงตัวเองโดยการสวดภาวนามากข้ึน อ่านไบเบ้ิล ไดอาร่ี
ทุกวัน   และอธิษฐานวิงวอนขอพระเมตตาจากพระเป็นเจ้า และด้วยเหตุน้ีจึงทำาให้ 
ร่างกายและจิตใจของผมเข้มแข็งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น พระเป็นเจ้ายังทรงโปรดให้
คุณพ่อมาส่งศีลมหาสนิท อ่านพระวาจาของพระ เทศน์สอนเตือนจิตใจ ในทุกๆ
วันอาทิตย์ ตลอดระยะเวลากว่า 8 เดือน สิ่งที่คุณพ่อได้แนะนำาให้ผมทำาคือ 
ถวายความทุกข์ทรมานของผม ร่วมกับพระมหาทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า 
เพื่อชดเชยบาปของผม ของครอบครัวผม และของเพื่อนมนุษย์ และโดยการ 
กระทำานี้ ส่งผลให้ผมได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ ผลการรักษานำามา
ซึ่งความประหลาดใจให้กับคุณหมอเป็นอย่างมาก
 ด้วยผลการรักษาที่ดีขึ้นตามลำาดับ คุณหมอจิตแพทย์ท่านนึงถึงกับ
สงสัยว่า เพราะอะไรถึงทำาให้ภาวะทางด้านจิตใจของผมน้ันเข้มแข็งมากและส่งผล 
ให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ถึงกับต้องพาอาจารย์หมอ และนักศึกษาแพทย์ ต้องมา
เรียนเป็นกรณีศึกษาว่า... เพราะเหตุใด? นี่เป็นจุดเริ่มต้นการแพร่ธรรมของผม 
ผมได้แบ่งปันให้คุณหมอ อาจารย์ และนักศึกษาแพทย์รู้ว่า “เพราะว่าเชื่อ จะ
ทำาให้ข้าพเจ้ารอด” และขยายความถึงความรักและเมตตาขององค์พระคริสตเจ้า 
ให้กับเขาเหล่านั้นได้รับทราบ แม้ว่าเขาจะยังไม่เข้าใจ (อ่านต่อหน้า 15)
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เสกอาคารเรียนใหม่
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2015 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง  ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี  เป็นประธาน 

ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เสกอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญ

อุบลราชธานี โอกาสฉลองครบ 300 ปี การมรณกรรมของ 

นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (อ่านต่อหน้า 8)

“3 ศตวรรษมรณกรรมรำ�ลึก” คุณพ่อพจนารถ นิรมล-

ทินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี เป็นประธานในพิธีบูชา

ขอบพระคุณ โอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ 

มงฟอร์ต ครบ 68 ปี และครบ 300 ปีแห่งการมรณกรรมของท่าน  

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2015 ที่หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4  

อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ หลังพิธีได้มีการมอบรางวัลแก่ครู

และพนักงานที่ปฏิบัติงานนานปี 15 และ 20 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา โดยภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำานวยการ เป็นผู้มอบ

รางวัล

การประชุมประจำ าปีของ

เพื่อนนักบุญหลุยส์ มารี  

กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เมื่อ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2015 

คร้ังน้ีคุณประพจน์ รักอารมณ์ 

ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่ม 

โดยมีภราดาทินรัตน์ คม- 

กฤส เป็นจิตตาธิการ หน้าที่

ในวาระ 2 ปี
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