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เปิด-เสก วัดน.ฟรังซิสเซเวียร์
วัดคาทอลิกเหนือสุดแดนสยาม
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เปิด-เสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย วัดคาทอลิกเหนือสุดแดนสยาม โดยมีพระสงฆ์ นักบวช และ

สัตบุรุษ  ร่วมพิธีจำานวนมาก เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2017 

 พระคุณเจ้าวีระ เทศน์ให้ข้อคิดในบทเทศน์ว่า “พ่อเชื่อว่าพวกเราม ี

ความสุข ที่มาอยู่ที่แม่สาย (อ่านต่อหน้า 13)
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พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.
ผู้รับใช้แห่งพระวาจาซึ่งประทานชีวิต : 

A Servant of the Word that Gives Life

ฟังพระคุณเจ้าเล่าเรื่อง ความคิด ชีวิต การงาน กระแสเรียก
 ผู้คนและอีกมากมาย บนการเดินทางแห่งชีวิต

คุณพ่ออนุชา ไชยเดช / วัชรี กิจสวัสดิ์

“เวลาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง	แต่ความรักไม่เคยเปลี่ยนไป”	ผมทบทวนประโยคนี้

หลายรอบ	 ก่อนที่จะนึกย้อนไปถึงเรื่องราวการเดินทางของชีวิตคน	 จากเด็กน้อย 

คนหนึ่ง	 สู่วัยหนุ่ม	 และเรื่องราวแห่งการเรียนรู้	 เติบโต	 พัฒนา	 และสร้างสรรค์ชีวิต	

สร้างคุณค่าให้กับสังคม

การเดินทางไกลของชายคนหนึ่ง	 ผ่านมาถึง	 84	 ปีแห่งชีวิต	 แต่ระหว่าง 

รอยทางนั้น	 59	 ปีที่เลือกรักและรับใช้ในหนทางชีวิตสงฆ์	 ผ่านงานแทบทุกอย่าง 

ทั้งระดับท้องถิ่น	 และระดับสากล	 ฟังพระคุณเจ้าเล่าเรื่อง	 ความคิด	 ชีวิต	 

การงาน	 ฯลฯ	 ขอนำาท่านเดินทางไกลไปกับเรื่องราวชีวิตของพระคุณเจ้า	 ณ	 บรรทัด

ถัดไปจากนี้

เรื่องเล่าผ่านวันเวลาของพระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร

พระสงัฆราชยอร์ช ยอด พมิพสิาร นามนกับุญ “ยอร์ช” ของพระคณุเจ้า คณุตา

ซึง่เป็นชาวสกอ็ต เป็นผูต้ัง้ให้ คณุพ่อชือ่ช�านิ คณุแม่ชือ่สภุา มน้ีอง 4 คน ผูช้าย 3  

ผูห้ญิง 1 คณุปูเ่ป็นลกูครึง่โปรตเุกสกับไทย คณุย่าเป็นชาวญีปุ่่น คณุตาเป็นชาวสกอ็ต 

คณุยายเป็นลกูคร่ึงเยอรมนัและมอญ

พ่อเกิดในครอบครวัคนชัน้กลาง คุณพ่อเป็นบรรณาธกิาร Bangkok Chronical 

เข้าเรียนท่ีโรงเรียนอัสสัมชญั 

พระคุณเจ้าเคยเขียนไว้ในประวัติว่า ชอบดูละคร ภาพยนตร์ ทัศนคติคาทอลิก

เรื่องละคร ภาพยนตร์ในสมัยนั้นมีปัญหา มีความยากล�าบากอะไรไหม ส่งผล 

ต่อชีวิตในวันนี้อย่างไรบ้างครับ? 

ละครและภาพยนตร์ในสมัยก่อน ถ้าเปรียบกับในปัจจุบันแล้ว ไม่ค่อยจะมี

ปัญหาในเรื่องของศีลธรรมมากนัก แต่การไปดูหนังดูละครของพ่อนั้น มักจะเอา 

ตอนจบมาคดิว่าชีวติของเราเองจะลงเอยอย่างไร และมาสรุปเอาว่าเราควรใช้ชวีติให้เป็น

ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น โดยเฉพาะด้านจติวญิญาณ ซึง่ได้เหน็ตวัอย่างจากพระสงฆ์หลาย

ท่านที่รู้จัก จึงได้ตัดสินใจพูดกับพระสงฆ์ท่านหนึ่งคือคุณพ่อยอลี และได้ตัดสินใจ 

เป็นเณรคณะนักบวช ซึ่งคุณพ่อพาไปรู้จัก คือคณะพระมหาไถ่ท่ีเพิ่งเข้ามาใน

ประเทศไทย

บิดาเป็นนักเขียน ท�าให้สนใจงานด้านนี้ตั้งแต่เด็กไหม เป็นนักอ่าน หรือ 

นักเขียน ภาษาที่ใช้ได้ดีกว่ากัน ระหว่างภาษาไทย - อังกฤษ ที่บ้านพูดภาษา

อะไรครับ? 

ที่บ้านมักจะพูดภาษาไทยกัน แต่ก็มีโอกาสได้พูดภาษาอังกฤษกับคุณพ่อและ

คุณแม่บ้าง

บ่อเกิดของกระแสเรียก 

เมือ่ปลงตกจากการดหูนงัดูละครกไ็ด้ไปคยุกบัคณุพ่อยอลี ซึง่ท่านสอนค�าสอน

ให้พวกเราที่เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ท่านพาให้ไปรู้จักกับคณะนักบวช และแนะน�าว่า

ส�าหรับตัวเองเป็นผู้ที่ชอบอยู่กับเพื่อนๆ การเป็นพระสงฆ์นักบวชจะเหมาะกว่า

โรงเรียนคาทอลิกในสมัยนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ? 

โรงเรียนคาทอลิกมีความเคร่งครัดในระเบียบวินัยมาก และส�าหรับผู้ท่ีเป็น

คาทอลิก การเรียนค�าสอนนับเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง

การมาวดัสม�า่เสมอไหม ทีบ้่านเคร่งไหม พ่อเป็นคาทอลกิแม่เป็นแองกลกัีน มผีล

อะไรไหมครับ? 
(อ่านต่อหน้า	4)

 สังฆมณฑลอุดรธานี ขอแจ้งให้ทราบว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ยก 

พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. พระสังฆราชกิตติคุณ แห่ง

สังฆมณฑลอุดรธานี สู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 

ธันวาคม ค.ศ. 2017 เวลา 14.10 น. ณ โรงพยาบาลเอกอุดร อุดรธานี

 ขอพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงอยู่กับพระคุณเจ้ายอร์ช 

ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. ตลอดนิรันดร 
 บ่ายวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ได้รับแจ้งข่าวว่า

เส้นเลือดในสมองของพระคุณเจ้าแตก ท�าให้หกล้มหน้าผากแตก และถูกส่งตัวเข้า

รับการรักษาเป็นการด่วนที่โรงพยาบาลเอกอุดร แต่อาการไม่ดีขึ้น ยังมีเลือดออก 

ทางปากอยู่เสมอ ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ที่สุดได้มอบคืนดวง 

วิญญาณแด่พระเจ้า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) เวลา  

14.10 น. รวมอายุ 84 ปี
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ฟังพระคุณเจ้าเล่าเรื่อง (ต่อจากหน้า	3)

ไปวัดกับน้องๆ ทุกอาทิตย์ เป็นวัดเช้า เวลา 05.30 น. ที่อัสสัมชัญ เวลานั้น

คุณพ่อไม่ค่อยไปวัดแต่เตือนให้พวกเราไปวัดในฐานะเป็นพ่ีคนโต จึงเป็นผู้ปลุก

น้องๆ ช่วยแต่งตัวและพาไปวัดทุกอาทิตย์ เมื่อคุณพ่อยอลีมาพบคุณพ่อ และแจ้งให้

ทราบว่าลูกคนโตอยากไปบวช คุณพ่อก็เริ่มไปวัดและมีความศรัทธามากขึ้น ภายหลัง

คุณแม่ก็ล้างบาปมาเป็นคาทอลิก 

เหตุที่เลือกคณะพระมหาไถ่? 

คุณพ่อยอลีให้ข้อคิดว่าตัวเองเป็นผู้ที่ชอบอยู่กับเพื่อนๆ มาก ก็แนะให้เป็น

พระสงฆ์ในคณะนักบวช ท่านจึงพาไปพบคณุพ่อก้อตเบาท์ ได้คยุกบัคณุพ่อโกแตนท์

ด้วย จึงตัดสินใจเข้าคณะพระมหาไถ่

เลือกแล้วต้องไปเตรียมตัวอย่างไร ที่ไหน? 

ในเมื่อเป็นคนไทยคนแรก ทางคณะจึงมองดูบ้านเณรของคณะที่อยู่ใกล้เมือง

ไทย ประกอบกับคณะพระมหาไถ่เริ่มเปิดบ้านเณรเล็กที่เมือง Iloilo ฟิลิปปินส์ ทาง

คณะจึงติดต่อและเดินทางโดยทางเรือประมาณ 3 วัน เมาคลื่นเกือบตลอดทาง และ

คิดถึงบ้านมากที่สุด เพราะไม่เคยออกจากบ้านไปที่ไหนเลย

ปัญหาหรือความยากล�าบากตอนเป็นเณรเล็กของพระคุณเจ้า?

ปัญหาก็คือการปรับตัว และใช้ภาษาอังกฤษ คุณพ่อคณะพระมหาไถ่ที่ดูแล

เป็นชาวไอริช ก็เลยได้ส�าเนียงของชาวไอริชติดตัวไประยะหนึ่ง บ้านเณรแห่งนี้เป็น

โรงเรียนซ่ึงทั้งเณรและเด็กชายท่ัวไป เรื่องคิดถึงบ้านลดน้อยลง เพราะมีเพื่อน 

รุ่นเดียวกันหลายคน

บ้านเณรที่นั่นสะดวกสบายไหม หรือยากล�าบากอย่างไร? 

เมือ่เดนิทางไปอเมรกิา ได้ไปกบัคณุพ่อดฮูาร์ตและคณุพ่อก้อตเบาท์ เพราะ 

พระสงฆ์ชาวอเมริกันกลับไปเยี่ยมบ้านได้ทุก 5 ปี บ้านเณรใหญ่ที่รัฐวิสคอนซิน  

มีเณร 100 กว่าคน ปรบัตวัได้ไม่ล�าบากนกั เพราะเป็นเพือ่นรุ่นเดียวกนั และระเบยีบวินยั

เคร่งมาก แต่มคีวามสงบในใจมาก

การดูแลปกครองต่างจากการอบรมในสมัยนี้ไหม? 

การอยู่บ้านเณรใหญ่มีการอบรมและสิ่งที่ต้องปฏิบัติเคร่งครัดมาก แต่มีความ

สงบและความสบายใจจริงๆ สิ่งที่ท�าให้เป็นหนึ่งเดียวกับเณรชาวอเมริกันก็คือ จิตตา-

รมณ์ของนักบุญอัลฟอนโซ ผู้ตั้งคณะ ช่วงนี้เป็นเวลาที่มีความสุขที่สุด

เณรใหญ่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดเพื่อเตรียมตัวคืออะไร? 

สิ่งที่ส�าคัญคือเตรียมตัวให้เป็นพระสงฆ์ซึ่งมีจิตตารมณ์ของผู ้ตั้งคณะคือ 

นักบุญอัลฟอนโซ มีระเบียบวินัยที่เคร่งครัด หลงัจาก 5 ปีแล้วจึงได้รับการเป็นพระสงฆ์ 

แล้วเรยีนต่ออีก 1 ปี เมือ่จบแล้วไปฝึกงานอภบิาลทีว่ดัของคณะท่ีเมอืงเซนต์หลยุส์อีก  

1 ปี แล้วจงึกลบัเมืองไทย รวมเวลาทีอ่ยูท่ีอ่เมรกิาทัง้หมด 7 ปี

ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร และรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ มข้ีอตัง้ใจอะไรเป็นพเิศษ

ไหม? 

จ�าวันบวชเป็นสังฆานุกรไม่ได้ แต่พวกเราได้รับอนุญาตให้บวชเป็นพระสงฆ์

เพียง 2-3 เดือนหลังบวชเป็นสังฆานุกร ส่วนวันบวชเป็นพระสงฆ์คือวันที่ 24 

มิถุนายน ค.ศ. 1958 บวชด้วยกัน 15 องค์ ที่วัดคณะพระมหาไถ่ เมืองดีทรอยซ์ 

(Detroit) คุณพ่อก้อตเบาท์ไปร่วม และเป็นผู้สวมเสื้อให้ ตอนนอนราบนัน้คดิถงึ 

ค�าพดูของพ่ออธิการว่า เราเปรยีบเสมอืนหนอน เมือ่ลกุข้ึนและบวชแล้ว เราเปรียบ

เสมอืนผีเสือ้ทีง่ดงาม

ชีวิตพระสงฆ์ เริ่มงานที่ไหน? 

เร่ิมไปช่วยท่ีบ้านเณรเล็กของคณะที่ศรีราชา หลังจากนั้นเป็นผู้ช่วยที่วัด 

พระมหาไถ่ในช่วงเทอมแรก ก็ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นอธกิารท่ีบ้านเณรของคณะท่ีขอนแก่น 

เมื่อครบ 2 เทอม (6 ปี) กย้็ายไปเป็นอธกิารและเจ้าอาวาสท่ีวดัพระมหาไถ่ จนได้รบั

การแต่งตัง้เป็นพระสงัฆราช

การเป็นพระสงฆ์ไทยองค์แรกของคณะพระมหาไถ่ ได้รับคาดหวังไหมอย่างไร

ไหม? 

แม้เป็นพระสงฆ์ไทยคนแรกของคณะ แต่กม็ไิด้รูส้กึล�าบากใจทีม่คีวามคาดหวงั

มากมายอะไร ท�างานด้วยความสบายใจ เพราะมีพระสงฆ์ไทยทยอยตามมา

เมื่อเป็นพระสังฆราชได้รับมอบหมายให้ท�างานในส่วนของ “สื่อสารมวลชน” ใน

สภาพระสงัฆราชฯ ต่อจากพระคณุเจ้าวงักาแวร์ ในสมยันัน้สือ่คาทอลกิ เป็น

อย่างไรบ้าง?

ในสมัยที่เข้ามารับต�าแหน่งใหม่ๆ ทุกอย่างยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น และได้รับ

ประสบการณ์ของงานเหล่านี้ ในการประชุมระดับโลก จึงสามารถให้ผู้บริจาคช่วยเหลือ

เราในด้านงบประมาณ รู้จักงานของเรามากขึ้น ปัจจุบันทั้งงบประมาณ บุคลากร 

กิจกรรมและผลงานเป็นที่ประทับใจมาก

สิ่งไหนที่พระคุณเจ้าคิดว่าจ�าเป็นที่สุดส�าหรับ “สื่อ” ที่เรียกตัวเองว่า “สื่อมวลชน

คาทอลิก” 

สิ่งที่จ�าเป็นคือ การประชาสัมพันธ์ถึงจิตตารมณ์ของพระศาสนจักร เพื่อขจัด

ความเข้าใจผิด ซึ่งหลายครั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการไม่เป็นที่ยอมรับ เมื่อเราสามารถ

ท�าให้เกิดความเข้าใจกันได้ ปัญหาต่างๆ ก็จะผ่อนคลายไปได้

ถ้าไม่พูดถึงงานเขียนคงไม่ได้ ปัจจุบันงานเขียนของพระคุณเจ้ามีกี่เล่ม อย่างไร

บ้าง งานแปล งานเขียนเอง งานเอกสารต่างๆ 

งานส่วนมากเป็นการแปล งานเขยีนมกัจะเป็นเรือ่งสัน้ๆ ทีล่งใน “อดุมสาร” 

งานแปลท้ังหนงัสอืเล่มเลก็และเล่มใหญ่ ประมาณ 40 กว่าเล่ม จ�าได้ไม่หมด ทีช่อบมาก

คอืหนงัสือศรัทธาของนกับญุอลัฟอนโซ เล่มทีแ่ปลยากคอืบรรดาสมณสาส์นต่างๆ 

ขอให้พระคุณเจ้าฝากข้อคิดถึงผู้อ่าน “อุดมสาร” เป็นพิเศษด้วยครับ 

ขอฝากหนังสือพิมพ์อุดมสาร ซึ่งเป็นของเราคาทอลิกไว้กับผู้อ่านทุกท่าน 

หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งที่เราเก็บไว้ประจ�าบ้านได้ และเมื่อมีแขกไปใครมาเขาก็สามารถ

หยิบขึ้นมาอ่านได้ เป็นการได้รับทั้งข่าวสาร ทั้งความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมค�าสอนของ

พระศาสนจักร ซึ่งแฝงอยู่ในทุกฉบับ เป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรา และ

สมาชิกในครอบครัวของเราได้เป็นอย่างด ีช่วยพวกเราหาสมาชกิเพิม่ขึน้ เพือ่ข่าวดนีีจ้ะ

ได้แผ่ขยายออกไปมากขึ้น และขอขอบคุณผู้ที่ช่วยสนับสนุน ซึ่งนับเป็นขวัญและ 

ก�าลงัใจท่ียอดเยีย่มส�าหรับผูท่ี้ช่วยผลติสารนีใ้ห้เราได้อ่านทกุอาทติย์ตลอดทัง้ปี

“เวลาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง	 แต่ความรักไม่เคยเปลี่ยนไป”	 คำาพูดของคุณชำานิ	

บิดาของพระคุณเจ้ายอร์ช	 ยอด	 พิมพิสาร	 ผู้ได้มอบลูกชายให้กับพระเป็นเจ้า	 พระ

ศาสนจักรคาทอลิก	และบัดนี้พระคุณเจ้าเองก็ได้มอบตนให้กับพระเช่นเดียวกัน	เราจึง

มีของขวัญชิ้นที่สวยงามอีกชิ้นหนึ่งที่ถือได้ว่าคาทอลิกเราได้มอบให้กับสังคมไทย	

ด้วยชีวิตอุทิศทั้งครบของคนๆ	หนึ่งนี้

ถ้าเวลาจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้จริงแล้ว	เราก็จะไม่เสียดายเวลาเหล่านั้น	เพราะ

เราได้ทำาทุกวันด้วยความรัก	ความรักที่อยากให้สังคมที่เราอยู่สวยงาม	มีความสุข	และ

มีสันติ	 ความรักที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนไป	 แต่กลับส่งผลอันยิ่งใหญ่	 เมื่อเราได้ใช้มันเพื่อ

กันและกัน

	 กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าสำาหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้แก่อุดมสาร	

พระคุณเจ้ายังอยู่กับพวกเราเสมอ	
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า	7)

29	พฤศจิกายน	2017	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)	

l แม้เป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมา คาทอลิก

ตามท้องถนนกลับส่งเสียงให้ทุกคนได้ยินทั่วไป   คน

กลุ่มแรกที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงทักทายด้วย 

คือพระสงฆ์ ท่ามกลางการขับขานบทเพลงของพวก

เด็กๆ บางท่อนเป็นภาษาสเปนส�าหรับร้องถวายแด่พระ

สันตะปาปาว่า “พวกเรายินดีต้อนรับพระสันตะปาปา ผู้

ส่งสารแห่งสันติภาพและความรัก”

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประทานข่าวสารชัดเจน 

เรียบง่ายแก่บรรดาพระสังฆราชชาวเมียนมา –เพ่ือนบ้าน

คนแรกของพระสังฆราชคือพระสงฆ์ในสังฆมณฑล 

ตอนหนึ่งว่า “พระสังฆราชจงใกล้ชิดกับพระสงฆ์ อย่า

ลืมว่าเพื่อนบ้านที่ ใก้ลชิดที่สุดที่พระสังฆราชมีคือ 

พระสงฆ์ของสังฆมณฑล พระสงฆ์ไม่เพียงแต่รู้เช่นนี้

เท่านั้นแต่เขาต้องสามารถรู้สึกถึงความจริงข้อนี้ได้ด้วย 

ว่าพระสังฆราชเป็นดั่งบิดาของเขา”

l ประเทศเมียนมามีประชากร 52 ล้านคน พระสังฆราช 

22 องค์ พระสงฆ์พื้นเมือง 777 องค์ พระสงฆ์เหล่านี้

ต้องดูแลสัตบุรุษ 600,000 คน

l พระสันตะปาปาทรงสรุปโดยย้�าว่าพวกพระสงฆ์จะต้อง

ให้ความใส่ใจต่อการล่าอาณานิคมทางความคิดและ

วัฒนธรรม พระองค์ตรัสว่าพระศาสนจักรในประเทศ

เมียนมาจะต้องใกล้ชิดหนึ่งเดียวกับบุคคลท่ีน่าเคารพ

ของประเทศบ้านเมือง และทรงขอให้พวกเขาเดินหน้า

ปกป้องรักษาสิทธิมนุษยชน ในตอนจบการพบปะกันนี้ 

1	ธันวาคม	2017	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)	

l พระสันตะปาปาทรงจบพระภารกิจพบปะเสริมสร้าง

ศาสนสัมพันธ์ด้วยพระด�ารัสอันซาบซ้ึงแก่ชาวโรฮีนจา 

ประการแรกพระองค์ทรงขอให้พวกเขาให้อภัย ตอนหน่ึง 

ว่า “ในนามของทุกคนที่เบียดเบียนข่มเหงพวกท่าน 

ท�าร้ายท่าน และเหนืออ่ืนใด การไม่สนใจไยดีของชาวโลก 

พ่อขอลูกได้ให้อภัยแก่พวกเขา... พ่อขอโทษ”

l พระสันตะปาปาทรงให้ความมั่นใจแก่ชาวโรฮีนจาว่า 

พวกเขาเป็น “ภาพลักษณ์ของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” ที่ก�าลัง

เตือนให้หันมามองดูความทุกข์ยากในความทุกข์โศก 

อันล�าบากดังนั้นพระองค์จึงทรงขอให้โลกได้ช่วยเหลือ

พวกเขา ตอนหนึ่งว่า “จงกระท�าดีต่อพวกเขาต่อเนื่อง

ไป ช่วยเหลือ ระดมก�าลังในหมู่พวกเราเพื่อจะไม่ลืมถึง

สิทธิของพวกเขา เปิดใจของพวกเราให้กว้าง อย่าเบือน

หน้าหนีไป การประทับอยู่ของพระเจ้าทุกวันนี้มีชื่อว่า  

‘โรฮีนจา’ ”

พระสันตะปาปาตรัสกับคาทอลิก
ประเทศเมียนมา : ขอบใจที่พวกลูก
ได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการกลับคืนดี           
29	พฤศจิกายน	2017	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)	

l สัตบุรุษราว 150,000 คน ร่วมอยู่ในพิธีมิสซา

กับพระสันตะปาปาในกรุงย่างกุ้ง นับเป็นจ�านวน

ที่ต้องจดจ�าด้วยว่ามีคาทอลิกในประเทศเมียนมา 

ทั้งประเทศเพียงแค่ 800,000 คน

 พระสันตะปาปาทรงยืนอยู่บนรถขับ

เคลื่อนไปท่ัวพื้นที่เพื่อทรงทักทายอย่างใกล้ชิดกับ

ผู้คน

 ประชาชนจากรัฐคะฉิ่น พื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นคาทอลิกไม่สามารถเข้ามาร่วมในพิธี ได้ 

เนื่ องจากถูก ปิดล้อมให้อยู่ ใจกลางสงคราม 

กลางเมืองในประเทศและใช้ชีวิตอย่างผู้ลี้ภัยด้วย

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับพระสังฆราชชาวเมียนมา : 
พระสงฆ์ต้องสามารถรู้สึกได้จริงว่าพระสังฆราชเป็นดั่งบิดาของพวกเขา

พระองค์ทรงภาวนาร่วมกับพวกเขาตรัสว่า   “บัดนี้ พ่อ 

ขอเชิญพวกลูกทุกคนได้สวดภาวนาด้วยกัน –ลูกภาวนา 

ด้วยภาษาของลูก พ่อภาวนาภาษาสเปน เราสวดบท

วันทามารีย์พร้อมกัน”

พระสันตะปาปาทรงสะเทือนใจขอชาวโรฮีนจาให้อภัยแก่คนในโลก

ที่เพิกเฉยไม่ใส่ใจต่อความทุกข์ยากของพวกเขา    

l แม้ว่าพระองค์จะตรัสหลายครั้งแล้วที่กรุงโรมแต่ที่

ประเทศบังคลาเทศ นี่เป็นครั้งแรกที่พระองค์ตรัสค�าว่า 

“โรฮีนจา” ในการเสด็จทวีปเอเชียครั้งนี้  การพบปะกัน 

ครั้งนี้ พระองค์ทรงทักทายตัวแทนผู้อพยพชาวโรฮีนจา 

16 คน จาก 3 ครอบครัวที่เป็นคนมุสลิมส่วนน้อยที่ถูก

กวาดล้างขับไล่จากเพื่อนบ้านในประเทศเมียนมา
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บทอธิษฐานภาวนา

ผู้ยิ่งใหญ่

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“เพื่อนเอ๋ย จงไปนั่งในที่ที่ดีกว่านี้เถิด” (ลูกา 14:10)

มูฮัมหมัด อาลี เป็นนักมวยที่มีชื่อเสียง อาจจะไม่ใช่บุคคลแรกที่เรา

จะคิดถึง เมื่อพูดถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ต่อหน้าหนังสือพิมพ์พร้อมกับ 

ค�าพูดของผู้ที่ชื่นชอบกีฬาหมัดมวยที่ได้ยินนั้นก็คือ “ข้าพเจ้าเป็นนักมวย 

ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด” พรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านคือท่านเป็นคนที่เคลื่อนไหว

อย่างรวดเร็ว ท่านใช้พรสวรรค์เหล่านี้น�าท่านไปสู่เวทีระดับโลก ท่านต่อต้าน

ความอยุติธรรมที่ท่านได้รับและสัญญาว่าจะปกป้องสิทธิของโลก และเพื่อ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนผิวด�าและของคนที่ถูกคุมขังในทุกๆ ที่ ท่าน

สมควรที่จะถูกเรียกว่าเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะท่านพยายามที่จะเป็น

ตัวของตัวเองไม่มีอะไรมากและไม่มีอะไรน้อย

การรู้จักคุณค่าของตัวเราเอง และศักดิ์ศรีที่แท้จริงของเราที่เรารู้ว่า

พระเจ้าทรงประทานให้ และมีความส�านึกว่าเราไม่ดีกว่าผู้อื่นในโลก นี่คือการ

ถ่อมตัวที่แท้จริงของจิตใจเรา หลายคนต่อสู้ในชีวิตนี้คิดว่าตัวเองมาได้ไกล

กว่าที่เป็นอยู่ หลายคนคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นในโลก เป็นภาพลักษณ์ที่ดูดี

ในสายตาของคนอื่น 

แต่พระเจ้าทรงเน้นเรื่องนี้อย่างชัดเจนในชีวิตของเราทุกคน วิธีการที่

เราปรากฏต่อหน้าชาวโลกเป็นภาพลวงตา เพราะท่านไม่มีอะไรเลย เหตุว่าเรา

ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่พวกท่าน โดยเฉพาะในการเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น

	 ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์	 ชีวิตของลูกแต่ละคนเป็นอัศจรรย์ท่ีพระองค์ 

ทรงสร้างขึ้น	 โปรดทรงช่วยพวกลูกให้ระลึกอยู่เสมอถึงคุณค่าของลูก	 ในฐานะ

บุตรธิดาของพระองค์	 และเจริญชีวิตเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ให้เกียรตินี้

แก่ทุกคนที่ลูกได้พบด้วยเทอญ	อาแมน

พบตัวตน
 ไปต่างประเทศครั้งนี้รู้สึกดี
 แม้จะต้องเดินทางเป็นครั้งเป็นคราว
 แต่ก็มักจะเป็นประเทศเดิมๆ
 โดยภาพรวมก็รู้ๆ ว่าต้องเจอะเจออะไรบ้าง
 จะตื่นเต้นก็เมื่อเห็นมีการเปลี่ยนแปลง
 สถานที่เดิมแต่มีอะไรใหม่ให้ชื่นชม
 สถานที่เดิมแต่คนมาเที่ยวแตกต่างหลากหลาย
 ทว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรก...ประเทศนี้
 เลยตื่นเต้นไปแทบทุกอย่าง
 ชื่อประเทศชื่อเมืองคุ้นมาแต่ไหนแต่ไร
 กระทั่งได้มาเห็นได้มาสัมผัสได้มารับรู้

...อย่างเป็นรูปธรรมตามความหมายแห่งค�า
เห็นในวิถีชีวิตผู้คน
สัมผัสดินฟ้าอากาศธรรมชาติงดงาม

 พบปะพูดคุยกับคนเคยรู้จัก
 ทักทายถามไถ่คนไม่เคยรู้จักมาก่อน
 แล้วจู่ๆ	ก็มาพบตัวตนที่นั่น
 ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยพบตนเองมาก่อน
 แต่เนื่องจากพบอยู่ทุกวันจนเคยชิน
 วันๆ ก็เอาแต่ด�าเนินชีวิตท�าตามบทบาทหน้าที่
 กระทั่งได้ “แนะน�าตัว” หลายครั้งหลายครา
 ก็แต่ละครั้งแต่ละคนที่พบปะนั่นแหละ
 ตอนนี้อายุเท่าไรแล้ว
 เล่าเรียนที่ไหนสถาบันใดบ้าง
 เคยท�างานเคยรับผิดชอบอะไร
 ตอนนี้ก�าลังท�าอะไรที่ไหน
 แต่ละค�าถามแต่ละค�าตอบตามด้วยสีหน้าคู่สนทนา
 แปลกใจ...อายุขนาดนี้แล้ว ท�าไมยังดูดี...
 ท�าให้อดภูมิใจไม่ได้ที่เขาตาถึง
 อยู่กับตนเองก็ไม่ค่อยได้นับวันนับเดือนนับปี
 ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมอ
 ก็ถือว่าดีแล้วระดับหนึ่ง
 ที่ลงทุนเวลากับการออกก�าลังกายเช้าเย็นก็ก�าไรแล้ว
 ชื่นชม...เล่าเรียนมาตั้งหลายสถาบันหลายประเทศ
 ท�าให้อดมั่นใจไม่ได้ที่มีความรู้มีประสบการณ์พอตัว
 อยู่กับตนเองก็ไม่ค่อยได้ย้อนไปร�าลึกนึกถึง
 แค่ได้ใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์รับใช้ผู้คน
 ก็ถือว่าดีโขแล้ว
 ประทับใจ...ท�างานรับผิดชอบหลากหลาย
 ท�าให้อดดีใจไม่ได้ที่เป็นประโยชน์ตามอัตภาพ
 อยู่กับตนเองก็ไม่ค่อยหวนไปคิดหวนไปนับ
 แค่ท�างานที่ได้รับมอบหมายไปวันๆ ให้ดีที่สุดก็แค่นั้น
 ก็เลยต้องรอไปต่างประเทศไปแนะน�าตัว
 จริงๆ แล้วคงไม่ต้องรอ
 ตัวตนอยู่กับเราที่นี่แหละ...วันนี้ ทุกวัน
 หากรู้จักแนะน�าตัวให้แก่ตนเองบ้าง
 นอกจากจะช่วยให้รู้จักตัวตนอย่างที่เป็นโดยแท้แล้ว
 ยังท�าให้เห็นในคุณค่าแห่งตนได้ถ่องแท้อีกด้วย
 หนึ่งปีก�าลังจะผ่านพ้นไป
 คงต้องถามกันว่าได้ทักทายตนเองบ่อยแค่ไหน
	 ทักทายแล้วแนะนำาตัวให้แก่ตนเองบ้างหรือไม่
 คนที่ทักทายและแนะน�าตัวให้แก่ตนเองเท่านั้น
 จะรู้สึกว่าหนึ่งปีที่ก�าลังผ่านพ้นไปนั้นคุ้มค่า
 มีให้ต้อง “แปลกใจ” ทั้ง “ชื่นชม” ทั้ง “ประทับใจ”
 ไม่ใช่แค่หนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
 แต่เป็นหนึ่งปีแห่งความมั่งคั่ง...ชีวิตตน ชีวิตผู้อื่น 
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เหตุนี้พวกเขาจึงส่งตุ๊กตาไม้รูปชนเผ่าของพวกเขามอบ

แด่พระสันตะปาปาในพิธีมิสซาเป็นเครื่องหมายแทน

จากผู้คน    ในบทเทศน์พระสันตะปาปาทรงเตือนใจว่า 

ประชาชนมากมายในประเทศนี้ต้องแบกรับบาดแผล

ความรุนแรงไว้บนร่างกายและวิญญาณ ตอนหนึ่งว่า 

“พวกเรามักคิดว่าการเยียวยาได้มาจากการแสดง 

ความโกรธและแก้แค้น แต่กระน้ันวิธีแก้แค้นก็ไม่ใช่วิถีทาง 

ของพระเยซูเจ้า”

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนใจงานสังคมสงเคราะห์

ในท้องถิ่นและงานสังคมสงเคราะห์จากสันตะส�านัก 

ให้ช่วยแก้ปัญหาความตึงเครียด พระองค์ทรงขอบใจต่อ

พระศาสนจักรเล็กๆ ที่อยู่ในประเทศเมียนมา ซึ่งเป็น 

คนกลุ่มน้อยจ�านวนเพียงแค่หน่ึงเปอร์เซ็นต์ของประชากร 

ในสิ่งที่พวกเขาได้ช่วยเหลือผู้คนทุกเชื้อชาติสีผิว ทุก

ศาสนา   พระสันตะปาปาทรงตั้งพระทัยว่าจะไม่ตรัสค�าว่า 

โรฮีนจา เพราะจะส่งผลลบต่อชนกลุ่มน้อยนี้และอาจก่อ 

ความเกลียดชังกันมากขึ้น ตรัสตอนหนึ่งว่า “พระ

ศาสนจักรในประเทศนี้ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาย-หญิง- 

เด็กๆ- ที่นับถือศาสนาต่างๆ มากมาย หรือมีเชื้อชาติ

แตกต่างไปจากเรา พระเจ้าจะทรงประทานมงกุฎแก่

ความพยายามในการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการเยียวยา

และหันกลับมาคืนดีกันในครอบครัว หมู่คณะและสังคม

ที่กว้างไกลออกไปในประชาชาตินี้”

l จากนั้นเมื่อทรงจบบทเทศน์แล้ว ตัวแทนจากพื้นที่ใน

รัฐ 3 แห่งที่ประสบกับความรุนแรงอย่างหนักขึ้นอ่าน

ประกาศกฯ (ต่อจากหน้า	5)

บทภาวนาเพื่อมวลชน

 “เพื่อผู้น�าในประเทศเมียนมา จะได้ส่งเสริม

สันติภาพให้มั่นคงเข้มแข็ง และมีการคืนดีกันอาศัยการ

เสวนาและความเข้าใจอันดี เพื่อยุติความขัดแย้งในรัฐ

คะฉิ่น รัฐราคฮินเน และรัฐฉาน” 

l นับเป็นพิธีมิสซาที่น่าตื่นตาตื่นใจที่มีเผ่าชาติพันธุ์ 

พื้นเมืองหลายกลุ่มในประเทศเมียนมามาเข้าร่วม  

บรรดาพระคาร์ดินัลชาวเอเชียมาร่วมพิธีหลายองค์ 

เช่น จากประเทศมาเลเซีย จีน อินเดียและเวียดนาม
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

แม่พระองค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย
 ชื่อแม่พระองค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย  มาจากบทร่�า 

วิงวอนแห่งโลเรโต  พระนางมารีย์ได้ดูแลนักบุญโยเซฟ 

เวลาป่วยและส้ินใจ  ในพระวรสารมิได้กล่าวถึงรายละเอียด

เกี่ยวกับชีวิตของพระนาง  นอกจากเรื่องที่พระนางร่วม

มีส่วนในการรับสภาพมนุษย์ของพระเยซูเจ้า  อย่างไรก็ดี  

เราทราบเกี่ยวกับบุคลิกของพระนาง  ที่อุทิศชีวิตปฏิบัติ

หน้าที่ในฐานะลูกสาว  ฐานะภรรยา  และฐานะมารดา  

พระนางมีความสัมพันธ์ดีจึงรับใช้ด้วยความรักเมตตา

 นักบุญยออากิมและนักบุญอันนา  บิดามารดา

ของแม่พระ  ดูแลอบรมเธออย่างดี  แม่พระย่อมเอาใจใส่

ดูแลเวลาที่ทั้งสองป่วยและสิ้นใจ

 นักบุญโยเซฟแต่งงานกับพระนางพรหมจารี  

ทั้งสองเคารพรักกัน  แม่พระย่อมดูแลโยเซฟเวลาป่วย  

สิ้นใจ  ปลงศพ  และคิดถึงหลังจากนั้นด้วย  จนเราเรียก

แม่พระว่า “องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย”

 ในฐานะมารดาพระเจ้า  เวลาพระเยซูรับทุกข์ 

ทรมาน  สวมมงกุฎหนาม  แบกไม้กางเขน  และ

สิ้นพระชนม์  เราสวดขอให้เราสิ้นใจอย่างราบรื่นในศีล 

ในพรของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์...  มิใช่ฝ่ายร่างกายเท่านั้น  

แต่บรรลุความรอดพ้นในสวรรค์ด้วย

 ฉะนั้นพระนางมารีย์มีความรักพิเศษต่อผู้ป่วย  

พระนางเลียนแบบอย่างของพระเยซูเจ้า  พระองค์รักษา

บรรดาผู้ป่วย  ดังที่มีบรรยายในพระวรสารและกิจการ

อัครสาวก  พระองค์ทรงท�าลายบาป  ความป่วยไข้ ซึ่ง

เป็นผลของบาปก�าเนิด  พระองค์ทรงตั้งศีลเจิมผู้ป่วย  

เพื่อสุขภาพทั้งฝ่ายกายและวิญญาณ

 พระองค์ทรงสอนให้รักเพ่ือนบ้าน  เราจึงรักผู้ป่วย 

เป็นพิเศษ  ไม่ว่าเป็นคริสตชนหรือคนต่างความเชื่อ

 เราจึงมีโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ ค.ศ. 400  

โดยฟาปิโอลา  ชาวโรม

 มีโรงพยาบาลส�าหรับผู้ป่วย  เด็กก�าพร้า  คนชรา 

คนจน  เรื่อยมาทุกยุคทุกสมัย  ที่ลูร์ด (ฝรั่งเศส)  โลเรโต 

(อิตาลี)  ฟาติมา (โปรตุเกส)  และนักบุญคามิลโล เด 

แลลลิส  ได้อุทิศชีวิตเพื่อผู้ป่วย  จนได้รับขนานนามว่า 

“องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย”  เราจึงมีคณะคามิลเลียนทั้งชาย

และหญิง

 เราจึงเลียนแบบอย่างความรักของพระเยซูเจ้า

และแม่พระต่อบรรดาผู้ป่วย

 “วันทามารีย์  พระมารดาพระเจ้า  โปรดภาวนา

เพื่อเราคนบาป  บัดนี้  และเมื่อจะตาย”

 พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป

 จาก www.salvemariaregina.info

ปฏิทินคาทอลิก 2018 / 2561
มีจำาหน่ายแล้ว 

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

นำ้าผึ้งป่าแท้
จากชาวบ้านคริสตชน

บนดอยภาคเหนือ

ล็อตใหม่มาแล้ว 
ราคาขวดละ  350  บาท
(ซื้อ 3 ขวด 1,000 บาท)

จำาหน่ายที่โรงพิมพ์อัสสัมชัญ
 โทร. 0-2268-1646

เตรียมพบกับรายการ “พระเจ้าสถิตกับเรา”

ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เร็วๆ นี้

และยังสามารถรับชมผ่านทาง  

www.catholic.or.th หรือ

Youtube : รายการพระเจ้าสถิตกับเรา

หนังสือ ไปให้ถึงเส้นชัย
และตามรอยผู้ร่วมทาง

เรื่องราวความเชื่อศรัทธา 
ข้อคิดจากพระวาจา

อยู่ในหนังสือชุด 100 ปี 
นิตยสารคาทอลิกไทย (อุดมศานต์)

โดยพระสังฆราชกิตติคุณ
ยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

พิเศษเฉพาะช่วงแนะนำา 
ราคาเล่มละ 160 บาท
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ  

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801  
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เปิด-เสกวัด (ต่อจากหน้า	2)

และเป็นพิเศษที่ได้มาอยู่วัดใหม่ของเราคือ วัดนักบุญ 

ฟรังซิสเซเวียร์ ในพระคัมภีร์จากบทอ่านท่ีหน่ึง โอกาส 

วันฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ได้พูดถึงจิตตารมณ์ของ 

นักบุญเปาโลในงานธรรมทูต พ่อประทับใจท่ีมีคนเปรียบ-

เทียบว่า นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ก็ท�างานคล้ายๆ กับงาน

ธรรมทูตของนักบุญเปาโล ตามบทอ่านที่หนึ่งที่บอกว่า 

“วิบัติแก่ข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี” และยัง

สรุปชีวิตของนักบุญเปาโลที่เราทราบกันดีว่า แรกเริ่ม

ท่านก็ไม่ได้มีความศรัทธาต่อพระเยซูเจ้า แต่ว่าท่าน

เป็นชาวยิวที่มีสกุล มีการศึกษาดี และเป็นผู้ที่รู้หนังสือ 

และเวลาที่ท่านมีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้า และรู้ว่า

พระเยซูเจ้าเป็นใคร ท่านก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของท่าน ท่าน

ท�างาน ไม่ใช่เพื่อชนชาติหรือเผ่ายิวเท่านั้น แต่ว่าท่าน

ไปยังดินแดนของคนที่นับถือศาสนาอื่นๆ ท่านเขียน

จดหมายถึง 13 ฉบับ ท่านเหมือนเดินทางรอบโลกใน

สมัยนั้น ซึ่งเป็นแบบอย่างของความกระตือรือร้นใน

ชีวิตของท่าน 

 ท่านเดินทางไปเมืองเดอร์บีและเมืองลิสตรา 

ไปเทศน์สอนให้กับคนทั่วไป และสนใจชาวยิวในแถบ 

นั้นด้วย เพราะว่าชาวยิวก็เดินทางไปยังที่อื่น ซึ่งเหมือน 

พวกเราพ่ีน้องชนเผ่าหรือว่าคนไทยท่ีก็ยังไปต่างประเทศ 

เหมือนกัน ไปท�างาน ไปอยู่กับเพื่อนพี่น้อง ไปรับ 

การศึกษาอบรม 

 นักบุญเปาโลได้เป็นผู้ที่ประกาศข่าวดีให้กับ

ชนชาติอื่นๆ เดินทางไปยังที่อื่นๆ ชีวิตของเราต้อง

เลียนแบบอย่างของท่านนักบุญเปาโลคือ เป็นผู้ประกาศ

ข่าวดี และไม่ใช่แค่การประกาศข่าวดีด้วยค�าพูดเท่านั้น 

แต่ประกาศข่าวดีด้วยชีวิต ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค และ

ความยากล�าบาก

 พระเยซูเจ้าได้สั่งบรรดาอัครสาวกว่า “ออกไป”  

“จงออกไปประกาศข่าวดี” ซึ่งพวกเขามีความกระตือ- 

รือร้นมาก ท�าตามค�าสั่งที่พระองค์บอก พ่อเองคง 

ไม่สามารถไปประกาศข่าวดีทั่วโลกได้ แต่เห็นพระสงฆ์ 

นักบวช พระสงฆ์ธรรมทูต ซิสเตอร์ ครูค�าสอน (สล่า)

ผู้น�าสวดในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ก็รู้สึกอบอุ่นใจ เราท�า

สิ่งที่เราเชื่อ และเราก็ร่วมมือกัน 

 หน้าที่ที่พระเยซูเจ้ามอบหมายให้ก็คือ 1. ให้

ไปประกาศข่าวดี คนที่มีความเชื่อ เขาจะมีความเชื่อ

ได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่ได้เรียนค�าสอน หรือไม่ได้รับค�า

ประกาศของบรรดาสาวก ในพระวรสารนักบุญมัทธิว

ได้บอกว่า เมื่อเขาอยากจะเป็นศิษย์ของพระเยซู ถึงจะ

โปรดศีลล้างบาปให้ และผู้ที่เชื่ออาศัยอัศจรรย์ 2. จะ

พูดภาษาใหม่ๆ พ่อนึกถึงนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าน

เป็นชาวสเปน ต้องพูดภาษาสเปน แต่เวลาที่ท่านไปอยู่

ในประเทศอินเดีย สิ่งแรกที่ท่านปรับตัวคือ เรียนภาษา

ท้องถิ่น นี่คือภาษาใหม่ๆ เวลาที่ท่านอยู่มะละกา เวลา

อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นท่านมีเพื่อนร่วมทางที่เป็นชาวญี่ปุ่น 

พ่อเชื่อว่านักบุญฟรังซิสเซเวียร์คงจะพูดภาษาญี่ปุ่น 

และท่านมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเข้าเมืองจีน แต่

แล้วท่านเป็นไข้และเสียชีวิตลง 

 นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เป็นชาวสเปน เวลาที่พ่อ

แม่ส่งท่านไปเรียนที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ท่านเป็น

สมาชิกคณะเยสุอิตกลุ่มแรก ท่านได้รับการบวชเป็น

พระสงฆ์ ท่านเป็นพระสงฆ์ที่สนใจคนยากจน คนเจ็บไข้

ได้ป่วย ท่านได้รับเลือกให้ไปที่เมืองกัว ประเทศอินเดีย 

 ลักษณะการท�างานของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

คือ ประการที่ 1 เรียนภาษาท้องถิ่น ประการที่ 2 สนใจ

การพยาบาล และให้ก�าลังใจผู้ป่วย ท่านพยาบาลผู้ป่วย

เหมือนกับซิสเตอร์คณะคามิลเลียน “ดูแลและให้ก�าลัง

ใจ” ยิ่งเราเป็นคริสตชน เป็นครูค�าสอน เป็นพระสงฆ์ 

เราไม่ใช่ดูแลฝ่ายร่างกายเท่านั้น แต่ว่าดูแลให้ก�าลังใจ

ฝ่ายจิตใจ แล้วก็อาศัยด้านศาสนา ประการที่ 3 เทศน์

และสอนค�าสอน วิธีการของท่านไม่รู้ว่าจะมีใครกล้าท�า

ไหมในสมัยนี้นั่นคือ ขั้นแรกเดินไปตามถนน สั่นกระดิ่ง 

เด็กๆ กับแม่ก็มารวมตัวกัน เมื่อมาพร้อมแล้วท่าน

ก็พาเข้าวัด สอนค�าสอน ท่านสอนค�าสอนด้วยความ

อดทน กระตือรือร้น ด้วยความรัก ท่านจะสอนเรื่อง 

พระบิดา พระบุตร พระจิต สอนสวดบทข้าพเจ้าเชื่อ 

และบทข้าแต่พระบิดา สอนท�าเครื่องหมายส�าคัญมหา

กางเขน ท่านสอนง่ายๆ 

 นักบุญฟรังซิสเซเวียร์เคยบอกว่า “ผมให้เขา

เข้ามาทางประตูของเขา แต่ผมเห็นว่าพวกเขาออกไป

ด้วยประตูของผม” นั่นคือ ความเชื่อ พวกเขาเข้ามาก็

ความเชื่อเดิม ทัศนคติเดิม แต่ว่าเวลาที่ได้เรียนค�าสอน 

ได้พบกับความรัก ความเมตตาของท่าน พวกเขาและ

เด็กๆ ก็จะออกไป และมีทัศนคติที่ยอมรับค�าสอนและ

เชื่อในพระเยซูมากขึ้น 

 ท่านนักบุญเคยให้ข้อคิดไว้ว่า “คนเป็นล้านๆ 

คนกลับใจได้ง่าย ถ้ามีคนเทศน์มากกว่าน้ีท่ีสนใจประโยชน์

ของพระเยซูเจ้าจริงๆ ไม่ใช่สนใจประโยชน์ของตนเอง” 

พ่อเลียนแบบท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เวลาที่

พ่อเจอเด็กๆ ที่อยู่ชั้น ม.3 หรือ ม.6 พ่อจะถามเขาว่า 

หนูเรียนชั้นไหน? หนูเรียนไปท�าไม? นักบุญอิกญาซีโอ 

กับนักบุญฟรังซิสเซเวียร์เป็นเพื่อนกันและเคยถาม

กันว่า คุณจะเรียนไปท�าไม จะจบปริญญาตรีไปท�าไม? 

เพราะการจบปริญญาตรีก็จะได้เงินสูงขึ้น แล้วเมื่อได้เงิน 

จะเอาไปท�าไม? แล้วท่านบอกว่า “จะมีประโยชน์อะไร

ถ้าได้โลกเป็นก�าไร แต่ว่าต้องเสียวิญญาณไป” และ

ประทับใจข้อความของนักบุญเปาโลท่ีว่า “วิบัติแก่ข้าพเจ้า 

ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี”  

เราขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้เราคนไทย ได้มี

เสรีภาพในการนับถือศาสนา และที่ส�าคัญที่เรามารวมกัน 

ในวันนี้ มีพี่น้องนักบวชหลายคณะทั้งชายและหญิง มี

ครูค�าสอน มีพี่น้องที่มาจากสังฆมณฑล และจากวัด

อื่นๆ มาร่วมพิธี จึงขอให้ข้อความที่บอกว่า ประการ

ที่ 1 “จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราได้โลก มีสมบัติมากมาย 

แต่เมื่อเวลาที่เราเสียชีวิต เราก็เสียวิญญาณด้วย” และ

ประการที่ 2 คือ “ถ้าเราไม่ประกาศข่าวดี เราก็ประกาศ

ข่าวร้ายทั้งด้วยค�าพูดและชีวิต” จึงขอให้เราร่วมมือกัน

ประกาศข่าวดีดีกว่า เพื่อท�าให้คนในครอบครัว คนใน

หมู่บ้าน ในเผ่าของเราและเผ่าอ่ืนๆ ได้ประทับใจความรัก

และความเมตตาที่พระเจ้ามีต่อพวกเรา”

 พระคุณเจ้าวีระ ได้ให้ข้อคิดก่อนปิดพิธีว่า 

“ตอนที่พ่อมาอยู่ที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ เมื่อ 8 ปีที่แล้ว 

มีคนบอกว่า ในบริบทของสังฆมณฑลเชียงใหม่มีอยู่  

49 วัด แต่มีวัดสาขาประมาณ 550 วัด และมีหมู่บ้าน 

ท่ียังไม่มีวัดและรวมกับหมู่บ้านท่ีมีวัดแล้วประมาณ 

850 กว่าวัด แล้วบอกว่าไม่ต้องสร้างวัดเยอะ แต่ว่าหา

คนเข้าวัดดีกว่า 

 แต่ว่าในสภาพความเป็นจริง พวกเราพี่น้อง 

คริสตชนไทยก็เหมือนคนไทยทั่วไป เวลาท�าบุญก็อยาก

จะสร้างวัด ทั้งๆ ที่พ่ออยากจะสร้างครูค�าสอนมากกว่า 

ไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ 

ภาคฤดูร้อน หรือที่วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งปัจจุบันเป็น

หลักสูตร 5 ปี เทอมหนึ่งจะใช้ค่าหน่วยกิตประมาณ 5 

หมื่นบาท และค่าที่พักอาศัย ค่าอาหาร เฉลี่ยเทอมหนึ่ง 

77,000 บาท น่าจะสร้างบุคลากรมากกว่า แต่ว่าคนก็

อยากจะสร้างวัด 

 อย่างไรก็ดี เรามีวัดหลังนี้ พ่อไม่สามารถพูด

ภาษาอาข่าได้ ไม่สามารถพูดภาษาไทยใหญ่ได้ ไม่

เหมือนกับพระคุณเจ้าสังวาลย์ ศุระศรางค์ ที่จะอยู่

ในเขตของเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอน พระคุณเจ้าจะเรียน 

ภาษาปกาเกอะญอ ซึ่งมีพี่น้องปกาเกอะญอประมาณ 

60 เปอร์เซ็นต์ พี่น้องอาข่า 20 เปอร์เซ็นต์ พี่น้องม้ง 5 

เปอร์เซ็นต์ และเผ่าอื่นๆ อีกนิดหน่อย

 ในเขตนี้เม่ือก่อนคุณพ่อคณะเบธารามดูแล 

เวลานี้คุณพ่อชาญ กุ๊นุ ที่เป็นอธิการเจ้าคณะ มีคุณพ่อ 

นนทพัทธ์ มาเยอะ (คุณพ่อต้า) ซึ่งเป็นชาวอาข่า 

คนแรก 

 วันนี้เรามาเพื่อขอบพระคุณพระเจ้า ท�าให้พ่อ

นึกถึงค�าพูดของคนหนึ่งที่บอกว่า “ออกซิเจนเป็นสิ่งที่

ส�าคัญในชีวิตของเราที่เรามองไม่เห็น พระเจ้าก็เหมือน

กัน แม้เรามองไม่เห็นแต่พระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่จ�าเป็น

ส�าหรับพวกเรา ที่ท�าให้เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้”

 ในปีหน้าจะมอบหมายให้คุณพ่อบัญชา อภิ- 

ชาติวรกุล  คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ (สติกมาติน) รับ-

ผิดชอบเขตนี้ พ่อได้อ่านจากอุดมสารเวลาที่มีการอ�าลา 

คุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม ตอนที่คุณพ่ออยู่ที่ 

นครราชสีมา คุณพ่อดูแล 5 วัดๆ หนึ่งมีสัตบุรุษ

ประมาณ 100 คน แต่เมื่อมาที่นี่คุณพ่อดูแลบ้านปาง

ริมกรณ์ มีอยู่ 7 วัด ซึ่งคล้ายๆ กับพระสงฆ์ธรรมทูต 

ทุกองค์ที่มาที่นี่แล้วเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นว่า 

เมื่ออยู่ที่แล้วก็จะมีความเรียบง่าย และชีวิตของเราก็จะ

มีพระพรมากขึ้น”

(อ่านต่อหน้า	14)
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 ส�าหรับประวัติวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย 

เดิมทีเดียวคริสตชนแม่สาย  ในระยะแรกประมาณ 70 

ปีที่แล้ว ที่พี่น้องจากกรุงเทพฯ ครอบครัวของอาม่ายี่

เอง แซ่ซือ ได้มาค้าขายที่แม่สาย และด้วยชีวิตคริสตชน 

ที่ศรัทธา อาม่าและครอบครัวต้องไปวัดแม่พระองค์

อุปถัมภ์ ที่อ�าเภอพาน เพื่อร่วมมิสซา โดยอาศัยรถขาย

หมูไปปีละครั้งช่วงคริสต์มาส และเป็นการเดินทางด้วย

ความยากล�าบากและใช้เวลาหลายวัน หลังจากนั้นอีก

หลายปีมีคุณพ่อมิชชันนารีเดินทางมาถวายมิสซาให้

กับพี่น้องที่แม่สาย ที่บ้านของครอบครัวอัศวโสภี ซึ่ง

เป็นร้านขายของชั้นล่าง และชั้นบนใช้เป็นที่ประกอบ

พิธีกรรม และเมื่อมีครอบครัวคริสตชนมาอยู่ที่แม่สาย

เพิ่มขึ้น ด้วยการมารับราชการ มาค้าขาย ขายพลอย 

เปิดร้านอาหาร และเมื่อต้องการไปร่วมมิสซา ก็จะไปกัน

ที่วัดแม่พระบังเกิด เชียงราย

 จนต่อมาประมาณปี 2008 มีคุณพ่อจากวัด

แม่พระบังเกิด เชียงราย ได้มาถวายมิสซา ให้กับพี่น้อง 

ที่แม่สายที่อาคารพาณิชย์ในบริเวณท่ารถขนส่งแม่สาย 

โดยคุณปราโมทย์ ภัทรรังสรรค์ ผู้เป็นเจ้าของได้

อนุญาตให้ใช้เพื่อประกอบพิธีมิสซาตลอดมาจนถึง

ปัจจุบัน ก่อนที่จะมาเป็นวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์แห่งนี้

ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพ่อสมพร 

เส็งเจริญ คุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม คุณพ่อ

ไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์ คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์  

คุณพ่อบัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ คุณพ่ออนุรักษ์ ประจง-

กิจ และคุณพ่อประสิทธิ์ ตันเจริญ ผลัดกันมาถวาย

มิสซาให้พี่น้องทุกสัปดาห์

 จนปี 2012 คุณพ่อบัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ ได้

เรียนเชิญพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ มาเยี่ยมกลุ่ม 

คริสตชนที่แม่สาย และพบว่ามีกลุ่มคริสตชนมาร่วม

มิสซาในห้องแถวที่สถานีขนส่งจ�านวนมากขึ้น จึงได้มี 

แนวคิดในการท่ีจะช่วยกันหาท่ีดินท่ีเหมาะสมเพื่อ 

สร้างวัด

 ซึ่งต่อมาในปี 2014 คุณพ่อรชตะ ประทุม-

ตรี พระสงฆ์คณะธรรมทูตไทย มารับผิดชอบกลุ่ม 

เปิด-เสกวัด (ต่อจากหน้า	13)

คริสตชนที่วัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน ก็ได้เข้ามาดูแล 

พี่น้องที่แม่สายอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดด้วยพระเมตตา 

ของพระเจ้าผ่านทางพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ และ

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน ผืนดินแห่งนี้จึงได้รับการ

ซื้อไว้ในราคา 6,480,000 บาท และงานก่อสร้างตัวโบสถ์

พร้อมกับบ้านพักพระสงฆ์และบริเวณโดยรอบจ�านวน 

11,724,742 บาท โดยมีสัตบุรุษร่วมใจช่วยเหลือ 

เป็นเงิน 10,796,860 บาท 

 ปัจจุบันมีคุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล พระสงฆ์

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลกลุ่ม 

คริสตชนที่แม่สายแห่งนี้
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 วัดนักบุญเปาโล 

บ้านนา จ.นครนายก  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่  27  

มกราคม 2018 เวลา 

10.30 น. พระคาร์ดินัล 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ เขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10.30 น. 

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2018 เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เป็นประธาน (ร้านค้าติดต่อ

คุณสง่า	โทร.	08-9678-3050)

 

 วัดนักบุญยอห์น บอสโก จ.ราชบุรี ฉลอง

วัดวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018 เวลา 10.00 น.  

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน 

 วัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า อ.จอมบึง 

จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ เป็นประธาน 

 วัดนักบุญอักแนส จ.กระบี่ ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 13 มกราคม 2018 เวลา 10.00 น. พระสังฆราช 

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน

 วัดพระนามเยซู ชลบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่  

13 มกราคม 2018 เวลา 10.30 น. 

   วัดนักบุญอันตน พนมสารคาม ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2018 เวลา 10.30 น. 

   วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้�า จ.ระยอง  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2018 เวลา 10.30 น.

         วัดอารักขเทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุรี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10.30 น.

       วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10.30 น.

       วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน จ.ชลบุรี ฉลอง 

วัดวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10.30 น. 

        วัดธรรมมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10.30 น.   

  

 วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2018 เวลา 10.30 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ บ้านไร่ อ.บ้านไร่ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
= สุสานศานติคาม อ.สามพราน จ.นครปฐม วัน

อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018 เวลา 10.00 น. มี 

รอบเดียว ที่หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 คุณพ่อ

เทพรัตน์ ปิติสันต์ เป็นประธาน 

 ถ้ า ไม่สะดวกมาร่ วมงานในวันและ เวลา 

ดังกล่าวสามารถมาร่วมมิสซาระลึกถึงผู้ตายได้ใน 

วันอาทิตย์ที่	 28	 มกราคม	 2018	 เวลา	 16.30	 น.	 ที่ 

วัดพระเยซูเจ้าเสด็จข้ึนสวรรค์ (ร้านค้ากรุณาติดต่อโดยตรง 

ที่โทร.	 08-9693-0477,	 08-1484-7761	 ตั้งแต่บัดนี้ 

จนถึง	 30	 พฤศจิกายน	 2017	 ติดต่อสอบถามโทร.	

0-2429-0117	ถึง	8	หรือ	08-7531-4490	E-mail: 

info@santikham.com	/	www.santikham.com) 

= วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ เขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 

2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ (ในสุสาน)  เวลา 19.00 น. 

= วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนคร- 

ศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 พิธีบูชา

ขอบพระคุณ (ในสุสาน) เวลา 09.30 น.

	 	 	 หมายเหตุ	 - ทางวัดเตรียมดอกไม้/เทียนไว้บริการ

ส�าหรับพี่น้องเพื่อมอบให้ผู้ล่วงลับ

        - เสกสุสานวัดน้อยบ้านปลายนาหลังจากเสร็จมิสซา

ที่สุสานแล้ว

= วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพ- 

มหานคร วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018  เวลา 

16.30 น. พิธีมิสซาที่สุสาน  (ทางวัดมีดอกไม้และเทียน

จำาหน่าย)	

สังฆมณฑลราชบุรี
= อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก วันเสาร์ที่ 

17 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10.00 น.  

 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018 มิสซาอุทิศแด่

ผู้ล่วงลับ เวลา 19.00 น. ที่วัดน้อยในสุสาน

เสกสุสาน

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

จ.อุทัยธานี เปิด-เสกวัดใหม่ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 

2018 เวลา  10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน การเดินทางจากกรุงเทพฯ 

วิ่งเส้นทางสายสุพรรณบุรี  เลี้ยวซ้ายอ�าเภอดอนเจดีย์ 

ผ่านสระกระโจม ต่อไปอ�าเภอด่านช้าง  เข้าสู่อ�าเภอ

บ้านไร่ (ติดต่อสอบถามคุณพ่ออุดมศักดิ์ โทร.	 	 09-

5992-9466	และ	08-6019-5149)

 วัดนักบุญโฟสตินา อ.แม่สอด จ.ตาก 

เปิด-เสกวัดใหม่ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2018 เวลา  

10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

เป็นประธาน ที่ศูนย์สังคมพัฒนาเขต 3 แม่ปะ (ติดต่อ

สอบถามคุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง	โทร. 08-1883-

4559)

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ  (วัดแก้งคร้อ)  อ.

แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ    ฉลองวัดวันเสาร์ที่  27 มกราคม 

2018  เวลา 10.30  น.  พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์     

สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

สังฆมณฑลจันทบุรี

คุณสุรชัย บุญตันรัตน์ อุทิศให้

  มารีอา ลี้ บุนกุล ยอแซฟ ตัน บังฮก     500 บาท                   

คุณประภาศรี สุขสถาน                   200 บาท

คุณโอภาส คุณโสรยา สุขสกุล            200 บาท

คุณชุติมา บุญธีรวัชร                    1,000 บาท

  เพื่ออุทิศให้ ยอแซฟ หยูเต็ก แซ่ฮึง

  อันนา หนู แซ่ฮึง

  ฟรังซิสโก ค�ารณ บุญธีรวัชร

  ยอแซฟ สุชาติ บุญธีีรวัชร

  และวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 

คุณลัดดา พงษ์พูล ท�าบุญ             4,000  บาท

  

 สำาหรับท่านท่ีประสงค์จะสมทบกองทุนฯ 
เช็คส่ังจ่ายการพิมพ์คาทอลิก	 หรือโอนเงินเข้าบัญชี
ออมทรัพย์	 ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ 
ธนาคารทหารไทย	 สาขาเซนต์หลุยส์	 เลขที่บัญชี	
186-2-01976-5 (หมายเหตุ	 เมื่อท่านส่งเงินแล้ว
กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโทร.	 0-2681-3900	 ต่อ	
1801	โทรสาร	0-2681-5401	เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จ
รับเงินให้ท่านด้วยความขอบพระคุณ)

ขอเชิญร่วมฉลอง

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2018
---------------------------------

เวลา 10.00 น.   เดินรูปคุณพ่อนิโคลาส

  โดย คุณพ่อเปโตร พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์

เวลา 11.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ

  และโปรดศีลเจิมฯ แก่ผู้สูงอายุ

  โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

  ปัญญา กฤษเจริญ

เวลา 13.30 น. สวดสายประค�า 

  อวยพรศีลมหาสนิท

--------------------------------------------

เวลา 18.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ

ฉลองบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง

โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ณ สักการสถาน

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง

 (สอบถามโทร.	0-3470-3219	โทรสาร	0-34 

70-3298)

สังฆมณฑลนครสวรรค์
= วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี วันเสาร์ที่ 

17 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10.00 น. 
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ที่นี่มีนัด
] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R.  

13 มกราคม / 10 กุมภาพันธ์ / 10 มีนาคม 2018  

เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. 

ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย)  

ซ.ร่วมฤดี ถ.วทิย ุกรงุเทพมหานคร  หลงัมสิซารับศลีเจมิ 

เพื่อพละก�าลังทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณ 

สงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-

4700-8789

] คณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย ขอเชิญร่วมพิธี 

บูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการฉลองครบ 70 ปี 

คณะพระมหาไถ่ในประเทศไทย โดยพระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัคร-

สังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 13 

มกราคม 2018 เวลา 10.00 น. ที่วัดพระมหาไถ่ ซอย

ร่วมฤดี กรุงเทพฯ

] ขอเชิญชมคอนเสิร์ตเพื่อการบูรณะวัดแม่พระ

ลูกประค�า กาลหว่าร์ กรุงเทพมหานคร โอกาสครบ 

120 ปี โดยวงไหมไทยออร์เคสตรา วันเสาร์ที่ 13 

มกราคม 2018 เวลา 19.15 น. ณ ลานหน้าวัดแม่พระ 

ลูกประค�า กาลหว่าร์ รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 08- 

1488-6140, 09-7079-2027

] ฉลองสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง) 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา  วันเสาร์ที่     20  มกราคม 

2018  พิธีบูชาขอบพระคุณ  เวลา    10.30  น.  พระ

สังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

] ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสหิรัญสมโภช

การปฏิญาณตนของเซอร์เทเรซาแห่งพระเมตตา  

มารีอา ทิพวรรณ ตั้งถาวร วันเสาร์ที่  20  มกราคม 

2018   ที่อารามคาร์แมลจันทบุรี เวลา 10.30 น.

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 

ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

จดัเขา้เงียบ “จติภาวนาดว้ยดวงพระทยัพระเยซ”ู เดอืน 

ละ 2 ครั้ง  ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย 

วันพฤหัสบดีที่ 3  และอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 

10.00-15.00 น. (วันอาทิตย์มิสซาเวลา 09.00 น.)

 18 ม.ค. / 23-25 ก.พ. 2018 เข้าเงียบ 

ที่หัวหิน  

 วันอาทิตย์   17 ธ.ค. / 21 ม.ค. / 23-25 ก.พ. 

2018 เข้าเงียบที่หัวหิน 

 ผู้น�าเข้าเงียบจิตภาวนา  คุณพ่อสมชัย พิท- 

ยาพงศ์พร คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร คุณแม่เชลียง   

เวชยันต์ ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปันพระ

วาจา วันอาทิตย์ท่ี 28 มกราคม 2018 โดยคุณพ่อ 

สุวนารถ กวยมงคล เวลา 13.00 น. ท่ีตึกวันทามารีย์ 

ช้ัน 2 วัดเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร สนใจติดต่อคุณจอน 

โทร. 08-1490-9371

] คณะพลมารีย์ ขอเชิญเจ้าหน้าที่คอมิเซียมและคูเรีย 

เข้าร่วมสัมมนาระดับประเทศ วันที่ 26-28 มกราคม 

2018 ที่วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา  

ขอความกรุณาแจ้งชื่อผ่านทางผู้ประสานงานสภา 

ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2017

] จังหวัดสมุทรสงครามและองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าดรุณา- 

นารี โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ

สมุทรสงคราม และชมรมเดิน-วิ่งวังสราญรมย์ ขอ

เชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล และปั่นจักรยาน

เพื่อสุขภาพ 60 กิโลเมตร แข่งขันเปตอง โครงการ 

ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดรุณา-

นารี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 13 วันอาทิตย์ที่ 4 

กุมภาพันธ์ 2018 ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บาง 

นกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

 ติดต่อสอบถาม โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ โทร. 

08-7161-7764 (อ.วิบูลย์), คุณประสาร โทร. 09-

6919-9515,  ร้านยกกีกลการ โทร. 08-3039-5439

] ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายตาบอด 

(พระโต) วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน วันเสาร์ที่ 

10 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 19.00 น.

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM ส�าหรับผู้สนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง 

ประชุมชั้น 3 อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี 

โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ 

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

]ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสงฆ์  

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสภาอภิบาลวัด 

มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้าง สามารถโอน

เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาป่าติ้ว ชื่อบัญชี 

กองทุนสร้างวัดคริสตชนอ�าเภอป่าติ้ว เลขบัญชี 646- 

0-20756-3 ติดต่อสอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี  

เจ้าอาวาส โทร. 08-1265-9424

]ขอเชิญร่วมท�าบุญสมทบทุนก่อสร้างอาราม

นักพรตชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ท่ีบ้านโคกสะอาด 

ต.อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

 พระอัครสังฆราชหลุยส์ จ�าเนียร  สันติสุข- 

นิรันดร์  และอธิการคณะนักพรตซิสแตร์เซียน แห่งอาราม 

แม่พระแห่งสายประค�าศักดิ์สิทธิ์  พร้อมทั้งสมาชิกคณะ 

(มาจากเวียดนาม)  ขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้างอาราม

ตามจติศรทัธา (งบประมาณ  6  ลา้นบาท) สามารถโอนเงนิ 

เข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร  ชื่อบัญชี 

มิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง เลขที่บัญชี  

120-2-87666-4  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์มิสซังฯ  

โทร. 0-4271-1272

] มูลนิธิเซนต์มาร์ติน (วัดพระแม่มหาการุณย์)  

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจ�า 2 ต�าแหน่ง ดังนี้ 1. โครงการ 

บ้านแห่งความหวัง ต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีดูแลเด็กคุณสมบัติ 

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมฯ 6 ขึ้นไป เพศหญิง อายุ 

23 ขึ้นไป สามารถพักที่บ้านแห่งความหวังได้ ถ้า 

ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. โครงการพัฒนา 

ชุมชน ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามคุณสมบัติ วุฒิ- 

การศึกษา ระดับมัธยมฯ 6 ขึ้นไป เป็นคาทอลิกเพศ

ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ได้

 กรอกใบสมัครได้ที่อาคารพระคริสตธรรม  

วัดพระแม่มหาการุณย์ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. จันทร์-

เสาร์ หรือติดต่อ 0-2583-5924 Fax 0-2583-5924 

หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail :  stmartinfoun 

dation.th@gmail.com 

] ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก อุดมสารและ 

อุดมศานต์ สมัครสมาชิกใหม่ ต่ออายุสมาชิก 

เปล่ียนท่ีอยู่ โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810  

คณะภคินีคาร์แมล จันทบุรี 
และครอบครัวตั้งถาวร

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
หิรัญสมโภชแห่งการถวายปฏิญาณตน

ของ

เซอร์เทเรซาแห่งพระเมตตา  
(มารีอา ทิพวรรณ ตั้งถาวร) 

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
เป็นประธาน 

วันเสาร์ที่  20  มกราคม  2018   
เวลา 10.30 น.

ที่อารามคาร์แมลจันทบุรี  

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
kคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 

แห่งเบธาราม ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ 

ของสังฆานุกรอัลฟอนโซ ประเสริฐ พิทักษ์- 

คีรีบูน และสังฆานุกรยอห์น บอสโก สมหมาย 

โสภาโอภาส โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร ์

วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 13 

มกราคม 2018 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหาร 

พระหฤทัยเชียงใหม่

ติดตามชมรายการโทรทัศน์

Power of Love
(พลังรัก สร้างพลังคุณ)

วันอาทิตย์ เวลา 15.30-16.00 น.
ทางช่อง TNN2

โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับเพื่อน ๆ เยาวชนที่รัก เราเข้ามา 

ใกล้เทศกาลของความสุขอีกครั้งแล้วนะครับ พี่ขอใช้

โอกาสนี้อีกครั้งเพื่อร่วมกันมองให้เห็น “ความหมาย 

ทีแ่ท้จรงิของครสิตม์าส”  ขณะทีเ่ราเตรยีมรบัครสิตม์าส 

เราได้ไตร่ตรองความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส

มากน้อยแค่ไหน เราเตรียมพบกับพระกุมาร ที่เสด็จ 

ลงมาอยู่ท่ามกลางเรา เรารู้สึกชื่นชมยินดีในการประสูติ 

ของพระกุมาร พระผู้ช่วยให้รอด เราเฉลิมฉลองการ 

ประสูติของพระบุตรพระเจ้า เราชื่นชมยินดีที่จอม- 

กษัตริย์เสด็จมายังแผ่นดินโลก ประสูติในรางหญ้า และ 

ด�าเนินพระชนมชีพอย่างสมบูรณ์พร้อม

 คริสต์มาสยังเป็นเวลาที่เราใช้ประเมินชีวิตเรา

อีกครั้ง ส�ารวจความนึกคิด ความรู้สึก และการกระท�า

ของเรา เป็นเวลาของการระลึกถึง ส�านึกคุณ และเวลา

ของการให้อภัย ขอให้เวลานี้เป็นเวลาพิเศษของการ

ให้ค�าม่ันสัญญาและตั้งใจใหม่อีกครั้งว่าจะด�าเนินชีวิต

ตามพระวาจาของพระเจ้าและเชื่อฟังพระบัญญัติของ

พระองค์ โดยการท�าเช่นนี้ พี่เชื่อว่าเราได้ถวายเกียรติ

แด่พระองค์มากยิ่งกว่าที่เราเคยท�าด้วยแสงไฟ ริบบิ้น  

ของขวัญ หรืองานเลี้ยงฉลองต่าง ๆ

 คริสต์มาสช่วงเวลาของการเฝ้ารอคอยการ

เสด็จมาของพระองค์ด้วยความแน่วแน่ ถึงแม้เทศกาล

คริสต์มาสเป็นเวลาส�าหรับหวนนึกถึงและเฉลิมฉลอง

การประสูติของพระเจ้าของเรา เทศกาลนี้ยังควรจะเป็น

เวลาของการมองอนาคตควบคู่กันไป ขอให้เราตั้งตารอ 

ขอให้เราเตรียมรับวันอันเป็นพรสูงสุดนั้น เมื่อพระองค์

จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง

 มากยิ่งไปกว่านั้น คริสต์มาสยังเป็นเทศกาล

แห่งการให้ ความสุขของผู้ให้ รอยยิ้มของผู้รับ  ไม่ว่า

จะเป็นของขวัญและการ์ด ส.ค.ส.  ส่งความสุขให้แก่กัน 

ทุกคนสามารถรับของขวัญอันล้�าค่าท่ีสุดท่ีพระเจ้า

ได้ทรงประทานให้แก่มนุษย์ในโลกนี้ นั่นคือ	 “การที่

พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ได้เสด็จลงมา

ประสูติเป็นมนุษย์  และสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่

ความผิดบาปของมนุษย์ทั้งหลาย  พระองค์ได้ทรงฟื้น

คืนพระชนม์ในวันท่ีสามและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และทรง

ประทานพระสัญญาแก่มนุษย์ทุกคนว่าบรรดาผู้ท่ีเช่ือ

วางใจในองค์พระเยซูคริสต์จะได้รับชีวิตนิรันดร์” ความ

ส�าเร็จคือการให้ แล้วเราจะมีความสุข   ความสุขจะเกิด

ขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่ได้ให้

 การให้ท่ีพ่ีจะพูดถึงน้ี ไม่ใช่แค่เพียงแค่ของขวัญ 

เงินทอง สิ่งของภายนอกเท่านั้นนะครับ แต่เป็นการให้

โอกาส การให้ความรู้ การให้ความรักและให้ก�าลังใจ 

และการให้อภัย (ที่มา http://blog.vee-ra.com/การให้

คือ ความสุข)

 การให้โอกาส  คือการหวังดีต่อผู้อื่น ให้เขาได้

เจอสิ่งดีๆ ที่เราได้พบได้เจอมา  เพื่อให้ชีวิตเขาเป็นไป

ในทางที่ดีขึ้น   ในโลกแห่งความเป็นจริงจึงมีทั้งบุคคล

ที่อยากได้โอกาสแต่ขาดคนให้ และคนที่มีโอกาสแต่

ไม่เห็นคุณค่าและปล่อยให้โอกาสหลุดมือไป โอกาส

บางอย่างกลับมาเยือนครั้งที่สอง ครั้งที่สาม แต่น่า

เสียดาย บางโอกาสมาเยือนครั้งเดียว ถ้าไม่ฉวยไว้จะ

พลาดไปตลอดชีวิต การให้โอกาสเสมือนประตูเปิดทาง

สว่าง เป็นการเลือกเครื่องมือส�าคัญ เพื่อน�าทางไปสู่ 

เป้าหมายความส�าเร็จ

 การให้ความรู้    คือเหมือนการให้ทรัพย์สินที่มี

คุณค่าแก่เขาที่ไม่มีวันหมด เป็นสิ่งที่ท�าให้เขาสามารถ

น�าไปใช้แก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ราบรื่น   มีความรู้มาก

เขาจะท�างานท�าอะไรก็ง่าย ความรู้น้อยจะท�าอะไรก็ยาก

ไปหมด สาเหตุที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ก้าวหน้า ไม่เจริญ

เติบโต ก็เพราะขาดอัพเกรดความรู้  ห้ามหยุดการเรียนรู้ 

หยุดเรียนรู้จะหยุดการเจริญเติบโตทุกอย่าง  จนมีค�า

กล่าวว่า มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน เราจะต้องมี

ความรู้ ให้ทันโลกทันสมัย   มิฉะนั้นเราจะเป็นคนตกยุค 

และล�าบากแน่นอน

 การให้ความรักและให้ก�าลังใจ  ความรักเป็น

ส่วนหนึ่งในการด�ารงชีวิต มนุษย์หลาย ๆ คนที่สามารถ

ผ่านเรื่องร้าย ๆ มาได้ ก็เพราะความรัก ความรักให้คุณ

ยิ้มอยู่ตลอดเวลา  หลายคนคงสงสัยว่า ท�าไมคนมีความ

รักถึงร่าเริงอยู่ตลอดเวลา ในทางวิทยาศาสตร์ความรัก 

เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นสารแห่งความสุขให้กับร่างกาย  

ดังนั้นในเวลาที่คุณนึกถึงคนรัก คุณจึงรู้สึกมีความสุข

อยู่เสมอใช่ไหมครับ และการให้ก�าลังใจ ก็เช่นกันท�าให้

ผู้รับมีความสุขอบอุ่น มีพลังมหาศาลที่ท�าให้เขาลุกขึ้นสู้ 

เคียงข้างกับคุณ เขาจะรักและศรัทธาคุณตลอดไปครับ

 การให้อภัย คือรู้จักการให้อภัยผู้อื่น แม้ว่าเขา

จะท�าผิดมากขนาดไหนก็ตาม เมื่อคุณอภัยเขาได้ คุณจะ

รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง ท�าให้คุณมีคุณค่าเป็นอย่างมาก 

จะท�าให้คุณมีความสุขที่แท้จริง เมื่อคุณได้ให้อภัย ได้ให้

ก�าลังใจแก่ผู้อื่น  ให้เขาได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนแก้ตัวใหม่ 

การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมากเท่าไหร่ คุณก็จะได้

รับสิ่งดีๆ กลับคืนจากสิ่งที่คาดไม่ถึงมากเท่านั้น

 พี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทศกาลคริสต์มาสนี้ จะ

เป็นโอกาสให้เราได้เป็นผู้ให้บ้างนะครับ เพราะอย่างน้อย 

สิ่งหนึ่งท่ีเราม่ันใจจากแบบฉบับของพระเยซูเจ้าพระเจ้า

ของเราที่ท�าให้เรามั่นใจที่สุดครับว่า “การให้บันดาล

ความสุขมากกว่าการรับ” สุขสันต์วันคริสต์มาส และ

สวัสดีปีใหม่ 2561/2018 แล้วพบกันใหม่กับเสียงเยาวชน

ฉบับหน้า สวัสดีครับ



ปีที่ 42 ฉบับที่ 1-2 ประจำ�วันที่ 1-13 มกร�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 18

	 ผมค่อย	ๆ	แกะการ์ดส่งความสุขโอกาสวันพระคริสตสมภพและปีใหม่	

ภาพหลากหลายสวยงาม	 บางอันส่งมาสำาหรับสำานักงาน	 บางอันส่งมาอวยพร

ส่วนตัว	 ปีนี้เป็นปีที่ดูวุ่นวายไปหมด	 มารู้ตัวอีกทีก็จะจบปีซะแล้ว	 งานบางงาน

ผ่านเราไป	 งานใหม่ก็เดินทางเข้ามา	 ร่างกายพร้อม	 ใจพร้อมก็เดินต่อไป	 งาน

ใหญ่รับปลายปี	 เป็นงานแห่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่	 ทั้งของพระศาสนจักร 

ในประเทศไทย	 และพระศาสนจักรสากล	 โยงใยไปถึงระดับสังฆมณฑลและ

หน่วยงานสื่อมวลชนคาทอลิก	 นั่นคือการจากไปของพระคุณเจ้ากิตติคุณ 

ยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

	 รอยทางที่พระคุณเจ้าได้ก้าวนำา	 ทั้งจากการได้ทำางานร่วมกันในช่วง 

เวลาสั้น	ๆ	ก่อนที่พระคุณเจ้าจะเกษียณ	ผมได้รับโอกาสดีที่ได้รับความไว้วางใจ 

ให้จัดทำาหนังสือโอกาสพระคุณเจ้าบวชเป็นพระสงฆ์ครบ	 50	 ปี	 วันนั้นเรา

จึงมีหนังสือชื่อ	 “พระสังฆราชยอร์ช	 ยอด	 พิมพิสาร,	 C.Ss.R.	 ผู้รับใช้แห่ง

พระวาจาซึ่งประทานชีวิต	 :	 A	 Servant	 of	 the	Word	 that	 Gives	 Life” 

เป็นหนังสือที่พาผมไปพบกับหลายสิ่งหลายอย่างในสนามงานสื่อ	 และมากไป 

กว่านั้นคือ	 บทความต่าง	 ๆ	 ในหนังสือเล่มนี้	 ยังรวบรวมความรู้สึกนึกคิด 

ของคนอื่นต่อพระคุณเจ้า	 บทความ	 หนังสือปกต่าง	 ๆ	 ที่พระคุณเจ้าได้เขียน	

ความเชื่อความศรัทธาเป็นพิเศษต่อพระรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์	บทสัมภาษณ์	

ฯลฯ	 จนวันที่รับรู้ข่าวการจากไปของพระคุณเจ้า	 หนังสือเล่มจึงเป็นเหมือน 

ฐานแรก	 ที่ทางสังฆมณฑลอุดรธานี	 และทีมสื่อมวลชนคาทอลิกฯ	 โดยร่วมกับ

บริษัทสตาร์บูม	พยายามใช้เวลาอันน้อยนิดให้มีค่า	 เพื่อทำาหนังสือที่ระลึกขึ้นมา

ให้ท่านวันพิธีปลงศพ	คือถ้านับนิ้วดูก็ไม่เกิน	10	วัน

	 เมื่อสำารวจเส้นทางการรู้จักพระคุณเจ้ายอดแล้ว	 ผมยังเคยได้รับรางวัล

จากมือของพระคุณเจ้าเอง	 ตอนศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแสงธรรม	 และส่งบทความ

สักชิ้นหนึ่งเข้าประกวด	 ถ้าจำาไม่ผิดผมได้รับรางวัลที่	 2	 รูปนี้ถูกแยกแฟ้มไว้ 

ต่างหาก	 เป็นรูปความภูมิใจของวันวานซึ่งในวันนี้ภูมิใจไปกว่านั้นอีก	 เพราะแม้

จะมีใครมาสรุปหรือไม่ก็ตาม	 สำาหรับผมแล้ว	 พระคุณเจ้ายอด	 คือคนสื่อตัวจริง

เสียงจริงมือหนึ่งของประเทศ	ที่ทุกคนล้วนจดจำา	คนเราจดจำากันได้จากอะไร?

							 พอพระคุณเจ้าถึงวัยเกษียณ	 ทุกครั้งที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	

ผ่านไปเพื่อกระทำาภารกิจยังสังฆมณฑลอุดรธานี	 ผมมักจะแวะเข้าไปเยี่ยมเยียน	

พูดคุย	 นำาของไปให้	 หลายครั้งก็ไปเอง	 ส่วนใหญ่ก็ไปกับทีมงาน	 ก่อนจะ 

แยกย้ายพระคุณเจ้าได้พามาดูรูปที่ได้เข้าเฝ้านักบุญยอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 พระ

สันตะปาปา	 มีการกระเซ้าเย้าแหย่กัน	 แล้วเป็นรูปที่พระคุณเจ้ายิ้มอย่างเต็มร้อย	

ส่วนสมเด็จพระสันตะปาปาเองก็มีความเบิกบานเช่นกัน	ไม่แปลกใจที่ในหนังสือ

ความสุขที่ส่งมา โดยผู้ที่จากไป
      

ที่ระลึกเล่มเดียวกันนี้	 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู จึงให้คำานิยาม

พระคุณเจ้ายอดว่า	 “ผู้รับใช้แห่งความชื่นชมยินดี”	 ผมเชื่อว่าคนเราจดจำากันได้

จากรอยยิ้ม	ความชื่นชมและความดีงาม

							 งานในสนามสื่อแม้ว่าพระคุณเจ้ายอดจะเกษียณแล้ว	 ทุกปีพอถึงวัน 

สื่อมวลชนคาทอลิกเราก็จะได้รับบทแปลสาส์นวันสื่อจากพระคุณเจ้ายอด 

ตอนท่ีผมออกหนังสือของตัวเองก็ขอให้พระคุณเจ้ายอดช่วยเขียนเพ่ือเป็นขวัญ

และกำาลังใจ	 และเมื่ออุดมสารมีวาระสำาคัญ	 หรืออยากพิมพ์หนังสือ	 บทความ

ของพระคุณเจ้าในข้อคิดสะกิดใจ	 ก็มักถูกเลือกให้มารวมเล่ม	 จนมาถึง	 2	 เล่ม

ล่าสุดโอกาส	100	 ปีนิตยสารคาทอลิก	ผมต้ังช่ือด้วยความต้ังใจว่า	 ถ้าพระคุณเจ้า

จากเราไปจริง	 ๆ	 2	 เล่มนี้แหละจะเป็นหนังสือที่ระลึกอย่างดี	 “ไปให้ถึงเส้นชัย”	

“ตามรอยผู้ร่วมทาง”	เดชะบุญที่ความตั้งใจนั้นได้รับการตอบรับจากสังฆมณฑล

อุดรธานี	ได้ติดต่อไปเป็นหนังสือที่ระลึกในพิธีปลงศพด้วย

	 	 	 	 	 	 “เวลาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง	 แต่ความรักไม่เคยเปลี่ยนไป”	 คำาพูดของคุณ

ชำานิ บิดาของพระคุณเจ้ายอร์ช	ยอด	พิมพิสาร	ผมทบทวนประโยคนี้ด้วยหัวใจ

ที่ปีติสุขและพบตอนจบอย่างสวยงาม	 ซองลงวันที่	 13	 ธันวาคม	 2017	 การ์ด

ข้างในซองคือ	การ์ดอวยพรคริสต์มาสและปีใหม่	รูปด้านหน้าเป็นพระรูปแม่พระ 

นิจจานุเคราะห์ที่คุ้นเคย	 มือของผมสั่นเทา	 ก่อนที่จะค่อย	 ๆ	 อ่านข้อความ 

ในการ์ดแผ่นนั้น

	 “เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและศิษย์ที่รักยืนอยู่ใกล้	 ๆ	 จึงตรัส

กับพระมารดาว่า	“แม่	นี่คือลูกของแม่”	แล้วตรัสกับศิษย์ผู้นั้นว่า	“นี่คือแม่ของ

ท่าน”	(ยอห์น	19:25-26)

	 พ่อมีความยินดีในโอกาสนี้	 เหตุผลที่พ่อเลือกพระรูปพระมารดานิจจา- 

นุเคราะห์เป็นบัตรอวยพรเน่ืองมาจากพระดำารัสของพระเยซูเจ้าที่ทรงมอบให้กับ

ผู้ติดตามพระองค์	 ....”	 การ์ดอวยพรแผ่นนี้มีลายเซ็นต่อท้ายว่า	 พระสังฆราช

ยอร์ช	ยอด	พิมพิสาร,	C.Ss.R.

	 ขอพระคุณเจ้าผู้	 “ไปถึงเส้นชัย”	 แล้ว	 สวดภาวนาให้เราต่อไป	 เพื่อจะ

ได้ตามรอยผู้ร่วมทางไปกับเราเสมอคือองค์พระคริสตเจ้า	 และพระนางมารีอา	 

ผู้ไม่เคยมีสักครั้งที่จะไม่ปกป้องคุ้มครอง	 และโอบกอดเราดังลูกน้อย	 เพื่อทำาให้

เราผ่านวันเวลาไปอย่างอบอุ่น	 พร้อมที่จะก้าวต่อไป	 ยังเส้นชัย	 เพื่อสักวันหนึ่ง 

จะไปพบพระองค์เช่นกัน

							 ด้วยความอาลัยรัก

	 	 	 	 	 	 ในนามสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 เจ้าหน้าที่	 และคณะกรรมการ 

หน่วยงานในสังกัดงานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย		
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วันจันทร์ท่ี 11 ธันวาคม 2017 พระสังฆราช 

ฟรังซสิเซเวยีร์ วีระ อาภรณรั์ตน ์ประมขุสงัฆมณฑล

เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส

สมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย และฉลอง 25 ปี 

ชีวิตสงฆ์ ของคุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ พงษ์ศิริ  

สังวาลเพ็ชร, M.I. และคุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ  

อัครพันธ์ นันทวานิช, M.I. และฉลอง 10 ปี  

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพ่ือเด็กพิการ 

ที่วัดนักบุญเอลิซาเบ็ธ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน 

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

คุณศรินทร เมธีวัชรานนท์ ได้รับเชิญให้ไปพูดแบ่งปันในหัวข้อ ‘Jesus’ Divine 

Mercy in My Life ที่งาน VACOM III (3rd Visayan Apostolic 

Congress on Mercy ที่ Iloilo City ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 6 

ธันวาคม 2017 ตามด้วยการเซ็นหนังสือ Moving the Mountain 

มีผู้ให้ความสนใจเข้าแถวรอลายเซ็นยาวจนล้นห้องประชุม

 

ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2017 ศิษย์เก่าสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ  

รวมตัวกันเป็นครั้งที่ 2 ร่วมกับศูนย์ศิษย์สามเณราลัย มีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 

คน โดยมีกิจกรรมเล่นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และแบ่งปันข้อมูลจากรุ่นพี่ๆ

และคำานับพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสฉลอง

ศาสนนาม และได้มอบเงินบริจาคให้กับบ้านเณรจำานวน 60,000 บาท เพื่อ 

ใช้สำาหรับกิจการของบ้านเณร



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 42 ฉบับที่ 1-2 ประจำาวันที่ 1-13 มกราคม 2018หน้า 20


