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เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2017 ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส โอกาสท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนนครย่างกุ้ง ประเทศ 

เมียนมา ณ อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล (Saint Mary’s Cathedral)  

นครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

วันท่ี 26 ธันวาคม 2017 ท่ีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ผู้แทนสภาพระสังฆราช 

คาทอลิกแห่งประเทศไทย นำาโดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธ์ิ เลขาธิการ 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และคณะ จำานวน 7 ท่าน ร่วม 

ส่งความสุขในเทศกาลคริสต์มาส และอวยพรปีใหม่ ให้กับคุณมานัส ทารัตน์ใจ 

อธิบดีกรมการศาสนา และเจ้าหน้าที่ กระทรวงวัฒนธรรม

สัมมนาและประชมุใหญส่ามญัประจำาป ี

ค.ศ. 2017 ครั้งที่ 14
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ จัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี          (อ่านต่อหน้า 14)

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2018 ฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร  

บ้านห้วยเล็บมือ จ.บึงกาฬ โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุข

สังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธี พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษ 

จากท่ีต่าง ๆ เดินทางมาร่วมงานจำานวนมาก โอกาสนี้ พระสังฆราชได้โปรด 

ศีลมหาสนิทและศีลกำาลังแก่นักเรียนชาย-หญิง จำานวน 67 คน   นับเป็นพระพร

ที่พระเจ้าโปรดประทานแก่ชุมชนแห่งความเชื่อนี้เสมอมา ปัจจุบัน คุณพ่อวินัย 

แสนงาม เป็นเจ้าอาวาส

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

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

ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป 
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สาส์นวันผู้ป่วยสากล

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
โอกาสวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 26

11 กุมภาพันธ์ 2018 
มารดาแห่งพระศาสนจักร: แม่ นี่คือลูกของแม่ 
แล้วตรัสกับศิษย์ผู้นั้นว่า “นี่คือแม่ของท่าน” 

ตั้งแต่เวลานั้น ศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน
 

	 จากพระวรสารโดยนักบุญยอห์น	 นี่เป็นหัวข้อแห่งสาส์นของสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสสำาหรับวันผู้ป่วยสากล	 ครั้งที่	 26	 ที่เราจะทำาการฉลอง

วันที่	11	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	2018	ซึ่งเป็นวันฉลองแม่พระแห่งเมืองลูร์ด

	 ต่อไปนี้คือสาส์นฉบับเต็ม	 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงลงพระนาม 

เมื่อวันที่	 26	พฤศจิกายน	2017	ซึ่งตรงกับวันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่ง

สากลจักรวาล

	 มารดาแห่งพระศาสนจักร		“แม่	นี่คือลูกของแม่	แล้วตรัสกับศิษย์ผู้นั้น

ว่า	 “นี่คือแม่ของท่าน”	 ตั้งแต่เวลานั้น	 ศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของ

ตน	(ยน	19:26-27)

พี่น้องชาย-หญิงที่รัก

	 การรับใช้ของพระศาสนจักรต่อผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยต้องฟ้ืนฟู 

ความเข้มแข็งและความซื่อสัตย์ต่อไปตามพระบัญชาของพระเยซูคริสตเจ้า	

(เทียบ	ลก	9:2-6	;	มธ	10:1-8	;	มก	6:7-13)	พร้อมกับเลียนแบบฉบับของ

พระอาจารย์ผู้ทรงมีพระบัญชานี้

	 หัวข้อวันผู้ป่วยสากลปีนี้ที่ได้มาจากพระดำารัสที่พระเยซูเจ้าตรัสจาก

ไม้กางเขนต่อพระนางมารีย์มารดาของตนและต่อยอห์น:	 “สตรีเอ๋ย	 “นี่คือแม่ 

ของท่าน”	 ตั้งแต่เวลานั้น	 ศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน	 (ยน	 19: 

26-27)

	 1.	พระวาจาของพระคริสตเจ้าส่องสว่างพระธรรมล้ำาลึกแห่งไม้กางเขน

อย่างชัดเจน	 ซึ่งไม่ได้หมายถึงวิบัติกรรมที่สิ้นหวัง	 แต่กลับตรงกันข้าม	 กลับ

กลายเป็นสถานที่ซึ่งพระองค์แสดงพระสิริมงคลและความรักของพระองค์ 

จนถึงท่ีสุด	 แล้วความรักดังกล่าวก็กลายเป็นพ้ืนฐานและกฎเกณฑ์สำาหรับชุมชน 

คริสตชนและชีวิตของศิษย์แต่ละคน

	 ก่อนอื่นใดพระวาจาของพระเยซูคริสต์คือบ่อเกิดแห่งกระแสเรียกของ

แม่พระเพื่อมนุษยชาติทั้งปวง	 ที่เป็นพิเศษคือพระแม่มารีย์จะทรงเป็นมารดา

ศิษย์แห่งพระบุตรของพระแม่	 คอยดูแลเอาใจใส่พวกเขาและการเดินทางตลอด

ชีวิตของพวกเขา	 ดังที่เราทราบความเอาใจใส่ของแม่ต่อบุตรทั้งด้านจิตและ 

ด้านวัตถุต่อการเจริญเติบโตจนตลอดชีวิต

	 ความเจ็บปวดท่ีสุดแสนจะพรรณนาบนไม้กางเขนท่ิมแทงดวงวิญญาณ 

ของพระแม่มารีย์	(เทียบ	ลก	2:35)	มิได้ทำาให้พระแม่พิการ	แต่กลับตรงกันข้าม 

ในฐานะที่ทรงเป็นมารดาของพระคริสตเจ้า	 หนทางใหม่แห่งการอุทิศตนเอง 

 

พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า

	 ในโอกาสวันผู้ป่วยสากลปีนี้	 องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ได้

ทรงมอบหัวข้อในการรำาพึงคือ	 มารดาพระศาสนจักร:	 “นี่คือลูกของท่าน......

นั่นคือแม่ของเจ้า” นับตั้งแต่นั้น ศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน  

(ยน 19:26-27)

	 ในโอกาสนี้	 พ่อจึงขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกคนได้พิจารณาสาส์น 

ของสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นพิเศษเพื่อเราจะได้ร่วมฉลองวันผู้ป่วยสากล

อย่างมีความหมาย	 โดยไตร่ตรองถึงบทบาทการเป็นพระมารดาที่เปี่ยมด้วย 

ความรัก	ความห่วงใยต่อลูกๆ	ของพระนางมารีย์		บทบาทนี้ได้รับการถ่ายทอด 

มาสู่เราคริสตชนทุกคนในการให้การดูแลรับใช้เพ่ือนพ่ีน้องผู้เจ็บป่วย	 โดยเฉพาะ 

บุคคลในครอบครัวของเรา	 และบุคคลที่อยู่ในความยากลำาบาก	 ที่อาศัยอยู่ในที่ 

ที่ระบบการสาธารณสุขยังไม่พัฒนา	 หรือยังไม่สามารถเข้าถึงการสาธารณสุข 

ที่ดีได้

	 ตลอดเวลาในอดีตที่ผ่านมา	 เราคริสตชนให้ความสำาคัญต่อการบริการ

รับใช้บรรดาผู้เจ็บป่วย	 โดยเฉพาะเพื่อนพี่น้องที่อยู่ชายขอบของสังคม	 โดย 

มองดูแบบอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำาตลอดพระชนมชีพของพระองค์	 และ

ทรงมอบมนุษยชาติไว้ในความดูแลของพระนางมารีย์	 ดังนั้นขอให้เราคริสตชน 

ทุกคนได้เลียนแบบอย่างของพระนางมารีย์และบรรดาผู้ศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย 

ที่ได้ให้การดูแลรับใช้บรรดาผู้เจ็บป่วย

	 เพื่อให้การฉลองวันผู้ป่วยสากลในปีนี้ดำาเนินไปอย่างมีความหมาย	

พ่อจึงขอให้ในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณควรมีการโปรดศีลเจิมผู้ป่วยให้กับ

บรรดาผู้ป่วยและผู้สูงอายุ	 แต่ควรมีการเตรียมตัวเพื่อเข้าใจความหมายและ

ประสิทธิผลของศีลเจิมผู้ป่วยอย่างดี	 และขอให้ทุกท่านได้ออกไปพบปะกับ 

องค์พระคริสตเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ในบรรดาพี่น้องผู้สูงอายุและเจ็บป่วย	 ซึ่ง 

ไม่สามารถที่จะมาที่วัดได้	 ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสน- 

จักรที่มีพันธกิจการรับใช้ตามแบบอย่างขององค์พระคริสตเจ้า

	 พ่อขอมีส่วนร่วมเป็นกำาลังใจให้กับทุกท่าน	 ขอส่งความปรารถนาดี 

ให้กับพี่น้องที่กำาลังทุกข์ทรมานอยู่ในขณะนี้	 ขอให้ทุกท่านทราบว่า	 พระ

ศาสนจักรไม่เคยทอดทิ้งพวกท่านพร้อมเสมอที่จะอยู่เคียงข้างท่าน	 และขอ 

เป็นกำาลังใจให้กับบุคลากรด้านสุขภาพอนามัยทุกท่านท่ีกำาลังดูแลบรรดาพ่ีน้อง

ผู้เจ็บป่วยอยู่	ขอให้ท่านแต่ละคนได้รับพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า	มีแรงกาย

และแรงใจในการรับใช้บรรดาเพื่อนพี่น้องผู้เจ็บป่วยเหล่านี้ด้วย

	 ขอพระนางมารีย์ในฐานะท่ีทรงเป็นความรอดของคนไข้	 ได้เสนอวิงวอน

ต่อพระเยซูคริสตเจ้าเพื่อทรงโปรดประทานพระพรอย่างอุดมมายังทุกท่าน

ตลอดไป

       

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา

ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม

ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

พระคาร์ดินัลปีเอโตร ปาโรลิน ที่ลูร์ด วันผู้ป่วยสากล

(อ่านต่อหน้า 4)
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สาส์น (ต่อจากหน้า 3)

ได้ถูกเปิดออกต่อหน้าพระแม่	 	บนไม้กางเขนพระเยซู

ทรงแสดงความห่วงใยต่อพระศาสนจักรและมนุษยชาติ	

พระแม่ถูกเรียกให้แบ่งปันความห่วงใยดังกล่าวด้วย		

ในการกล่าวถึงการเสด็จมาของพระจิตในวันเปนเต-

กอส	 (Pentecost)	 หนังสือกิจการของอัครสาวกแสดง

ให้เราเห็นว่าแม่พระทรงเริ่มมีบทบาทในชุมชนคริสตชน 

แรกๆของพระศาสนจักร	 	ซึ่งเป็นบทบาทที่ยังดำาเนิน 

ต่อไปไม่มีวันส้ินสุด

	 2.	ยอห์นศิษย์รักคือรูปแบบของพระศาสนจักร

ซึ่งเป็นประชากรของพระผู้ไถ่					ยอห์นคงรับว่าแม่พระ 

เป็นมารดาของตน		ในการกระทำาดังกล่าวถึงเรียกร้อง 

ให้นำาแม่พระไปอยู่กับเขาท่ีบ้านเพ่ือที่พระแม่จะได้เป็น

แบบฉบับแห่งความเป็นศิษย์	 	 และให้เขาพิศเพ่งถึง

กระแสเรียกแห่งความเป็นมารดาที่พระเยซูทรงมอบให้

รวมถึงทุกสิ่งที่จะตามมา	ทรงเป็นมารดาที่ให้กำาเนิดบุตร 

มากมายซึ่งสามารถที่จะรักตามที่พระเยซูเจ้าทรงบัญชา		

นี่ เป็นเหตุผลที่กระแสเรียกแห่งการเป็นมารดาของ 

แม่พระให้ดูแลบรรดาลูกจึงถูกมอบให้กับยอห์นและ 

แก่พระศาสนจักรโดยรวม	 ชุมชนทั้งปวงแห่งศิษย์ล้วน 

รวมอยู่ในกระแสเรียกแห่งความเป็นมารดาของพระแม่ 

มารีย์	 ยอห์นผู้มีส่วนร่วมในทุกส่ิงกับพระเยซูคริสต์ทราบ

ว่าพระอาจารย์ต้องการนำาทุกคนให้ได้พบกับพระบิดา

ของพระองค์	 	 เขาสามารถเป็นประจักษ์ต่อความจริงว่า

พระเยซูไม่เพียงแต่ได้พบกับประชาชนจำานวนมากที่

ทนทุกข์จากความเจ็บป่วยฝ่ายจิตเพราะความเย่อหยิ่ง

จองหอง	(เทียบ	ยน	8:31-39)	และการเจ็บป่วยฝ่ายกาย 

เท่านั้น	(เทียบ	ยน	5:6)		พระองค์ทรงประทานพระเมตตา 

และการให้อภัยทุกคน	 และทรงบำาบัดคนป่วยให้เป็นดุจ

เครื่องหมายของชีวิตครบบริบูรณ์แห่งพระอาณาจักร	 

ซึ่งพระองค์จะทรงเช็ดน้ำาตาทุกหยดให้แห้ง	 	 เฉกเช่น

พระแม่มารีย์	สานุศิษย์ถูกเรียกร้องให้เอาใจใส่ดูแลซึ่งกัน

และกัน	แต่มิใช่แต่เพียงเท่านั้น		พวกเขารู้ว่าดวงใจของ

พระเยซูนั้นเปิดกว้างสู่ทุกคนโดยไม่ยกเว้นผู้ใด	 	 พระ 

วรสารแห่งพระอาณาจักรต้องถูกประกาศให้ทุกคน	 และ

ความรักเมตตาแห่งคริสตชนต้องแผ่ไปยังทุกคน	 เพียง

เพราะว่าพวกเขาเป็นบุคคล	เป็นบุตรของพระเจ้า

	 3.	 กระแสเรียกเยี่ยงมารดาของพระศาสนจักร

ต่อคนที่เดือดร้อนและคนป่วยมีการแสดงออกอย่างเป็น

รูปธรรมตลอดระยะเวลาสองพันปีแห่งประวัติศาสตร์

ของพระศาสนจักรซึ่งกระทำากิจกรรมท่ีน่าประทับใจ

มากมายเพื่อคนป่วย	 เราต้องไม่ลืมประวัติศาสตร์แห่ง

การเสียสละอุทิศตน	 ซึ่งยังสืบต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ 

ท่ัวโลก		ในประเทศท่ีมีระบบการดูแลสาธารณสุขเพียงพอ 

งานของคณะนักบวชและสังฆมณฑลเป็นต้นโรงพยาบาล

จะมุ่งไม่เพียงแต่จะให้การรักษาที่มีคุณภาพเท่านั้น	 แต่

ยังจะเอาตัวมนุษย์เป็นศูนย์กลางในกระบวนการของ

การเยียวยารักษา	 ในขณะเดียวกันก็ทำาการวิจัยค้นคว้า

ทางวิชาการท่ีเก่ียวกับท้ังชีวิตมนุษย์และคุณค่าเชิง 

ศีลธรรมของคริสตชน	สำาหรับประเทศท่ีระบบสาธารณสุข

ยังมีไม่เพียงพอหรือยังไม่มี	 พระศาสนจักรพยายามทำา

ทุกสิ่งเท่าที่จะทำาได้เพื่อยกมาตรฐานสาธารณสุข	 ขจัด

อัตราการเสียชีวิตวัยทารก	 และป้องกันโรคระบาดต่างๆ		

ทุกหนทุกแห่งพระศาสนจักรพยายามท่ีจะให้การดูแล

รักษาแม้ในยามที่ตนไม่สามารถที่ให้ความช่วยเหลือได้		

ภาพพจน์ของพระศาสนจักรคือการเป็น	 “โรงพยาบาล

สนาม”	ที่ให้การต้อนรับทุกคนที่ได้รับบาดแผลจากชีวิต

เป็นความจริงที่เป็นรูปธรรม	 เพราะในบางภูมิภาคของ

โลก	 ธรรมทูตและโรงพยาบาลของสังฆมณฑลเป็นเพียง

สถาบันเดียวที่ให้การพยาบาลดูแลประชาชน

	 4.	 เรื่องราวยาวนานแห่งประวัติศาสตร์ในการ 

รับใช้คนป่วยนี้ เป็นบ่อเกิดแห่งความชื่นชมยินดีใน 

ภาคส่วนแห่งชุมชนคริสตชน		โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับ 

ปัจจุบันท่ีมีผู้คนจำานวนมากดำาเนินการในพันธกิจนี้	 

แต่เราควรมองไปยังอดีตเพ่ือทำาให้เราม่ังค่ัง		เราควรเรียนรู้ 

จากบทเรียนที่สอนเราเกี่ยวกับความใจกว้างและการ 

เสียสละของผู้ตั้งสถาบันเพื่อรับใช้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วย	เรา

ต้องขอบคุณความคิดสร้างสรรค์ท่ีได้รับแรงบันดาลใจ

จากความรักเมตตาของหลายคนตลอดหลายศตวรรษท่ี

ผ่านมา	 และอีกหลายๆคนท่ีต้ังใจวิจัยค้นคว้าหาวิธีใหม่ๆ 

เพ่ือรักษาผู้ป่วย		ตำานานในอดีตสามารถช่วยเราให้มีอนาคต 

ที่ดีกว่า	 เช่น	 การปกป้องโรงพยาบาลคาทอลิกมิให้มี 

จิตตารมณ์แห่งธุรกิจซึ่งเปลี่ยนการเยียวยารักษาโรค

กลายเป็นกิจการที่แสวงหากำาไรซึ่งลงเอยด้วยการ 

พระวรสารด้วย

	 5.	 พระเยซูเจ้า 

ท ร ง ป ร ะ ท า น อำ า น า จ 

การเยียวยารักษาให้กับ 

พ ร ะ ศ า ส น จั ก ร 

“ เ ค รื่ อ ง หม า ย เ ห ล่ า นี้  

จะมีอยู่กับผู้ที่มีความเชื่อ 

. . . เข า จ ะปกมื อ เ หนื อ

คนเจ็บ	 คนเจ็บเหล่านั้น 

ก็จะหายจากโรคภัย	 (มก 
16:17-18)	 ในหนังสือกิจการอัครสาวก	 เราอ่านเรื่อง 

การที่นักบุญเปโตรรักษาโรค	 (เทียบ	 กจ	 3:4-8)	 และ 

นักบุญเปาโล	 (เทียบ	กจ	 14:8-11)	 	พันธกิจของพระ 

ศาสนจักรเป็นการตอบสนองต่อพระพรของพระ 

เยซูคริสต์เพราะพระศาสนจักรทราบดีว่าตนต้องนำา 

คนป่วยให้อยู่ภายใต้การพิศเพ่งของพระองค์	 	 ซึ่งเปี่ยม 

ด้วยความอ่อนโยนและความเมตตาสงสาร	 พันธกิจ 

การดูแลรักษาสุขภาพจึงเป็นงานที่มีความจำาเป็นและ

เป็นพื้นฐานที่จะต้องกระทำาด้วยความกระตือรือร้นที่

เร่าร้อนอยู่เสมอจากทุกคนนับตั้งแต่ชุมชนวัดไปถึง

สถาบันรักษาสุขภาพที่ใหญ่ที่สุด	 	 เราไม่อาจมองข้าม 

ความรักอันอบอุ่นและความเพียรทนของครอบครัว

เป็นอันมากในการเอาใจใส่ดูแลผู้ที่ เป็นโรคเรื้อรัง 

หรือเด็กพิการ	พ่อแม่และญาติ		การดูแลเอาใจใส่ภายใน 

ครอบครัวเป็นประจักษ์พยานพิเศษแห่งความรักต่อ 

มนุษย์	 	 จำาเป็นต้องมีการยอมรับรู้และได้รับการสนับสนุน 

ด้วยนโยบายท่ีเหมาะสม	 นายแพทย์	 พยาบาล	 พระสงฆ์	 

ผู้ถวายตัวชาย-หญิง	 อาสาสมัครครอบครัวและทุกคน 

ที่ ดู แลคนป่วยล้ วนมีส่ วนร่ วม ในพันธกิ จนี้ ของ 

พระศาสนจักร		นี่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันซึ่งทำาให้ 

คุณค่ า แห่ งก า ร รั บ ใช้ ป ร ะจำ า วั นของแต่ ล ะคนมี  

ความมั่งคั่งยิ่งขึ้น

	 6.	 เราใคร่ขอฝากทุกคนที่เจ็บป่วยทางกาย 

หรือจิตวิญญาณไว้กับพระแม่มารีย์ผู้ทรงเป็นมารดา 

ที่อ่อนโยน	 เพื่อที่พระแม่จะช่วยให้พวกเขามีความหวัง 

เราวิงวอนพระแม่ได้โปรดช่วยเราให้ต้อนรับผู้ป่วย 

ที่เป็นพี่น้องชาย-หญิงของเรา	 	 พระศาสนจักรทราบว่า 

ตนต้องการพระหรรษทานพิเศษเพื่อทำาหน้าที่ตาม 

พระวรสารในการรับใช้คนป่วย	 ขอให้คำาภาวนาของเรา 

ต่อมารดาของพระเจ้ า โปรดประทานให้ เรา เป็น 

หนึ่งเดียวกันต่อคำาขอร้องเสมอท่ีขอให้สมาชิกทุกคน 

ของพระศาสนจักรจะ เจ ริญชี วิตในความ รักต่อ 

กระแสเรียกที่จะรับใช้ชีวิตและสุขภาพ	ขอพระแม่มารีย์ 

พรหมจารีโปรดวิงวอนสำาหรับวันผู้ป่วยสากล	ครั้งที่	26 

นี้		ขอพระแม่โปรดช่วยผู้ป่วยให้มีประสบการณ์ในความ

ทุกข์โดยร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสตเจ้า	 

ขอพระแม่ โปรดสนับสนุนให้กำ าลั ง ใจแก่ผู้ที่ ดูแล 

คนป่วย	 ข้าพเจ้าขออวยพรทุกคนทั้งคนป่วย	 คนดูแล

คนป่วย	และอาสาสมัครทุกคน

 จากนครรัฐวาติกัน  

 วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017

 วันสมโภชพระเยซู เจ้ ากษัตริย์แห่งสากล

จักรวาล

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ไม่ให้ความสนใจกับคนยากจน		

องค์กรที่ฉลาดและมีความรัก 

เมตตาต้องมุ่งในจิตตารมณ์ว่า 

คนป่วยต้องได้รับความเคารพ 

ในศักดิ์ศรีของเขา	 ต้องเก็บเขา 

ไว้ท่ีศูนย์เพ่ือผ่านกระบวนการ 

เยียวยารักษา		ส่ิงน้ีควรเป็นทัศนคติ 

เดียวกันสำาหรับผู้ท่ีทำางานอยู่ใน 

โครงสร้างสาธารณะ	 	 อาศัยการ 

รับใช้ของพวกเขา	 พวกเขาถูก 

เรียกร้องให้ต้องเป็นประจักษ์

พยานท่ีมีความน่าเช่ือถือต่อ 
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 17)

2 มกราคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาทรงเริ่มปีใหม่ด้วยการถวายมิสซา

ในพระมหาวิหารนักบุญเปโตร	 พระองค์ทรงเตือนว่า 

วันนี้เรา	 “สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีของพระเจ้า”	

ในวันแรกของปีและทรงเทศน์อย่างลึกซึ้งถึงพระมารดา

ของพระเยซูเจ้า	ทรงย้ำาว่าพระเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมาสวมใส่ 

ความเป็นมนุษย์	ไม่ใช่เพียงแค่เพ่ืออยู่กับเราแต่ทรงต้องการ 

เป็นเหมือนเราด้วย	ตอนหนึ่งว่า	“จากวินาทีนั้นที่พระเจ้า 

ทรงรับมาประทับในพระครรภ์ของพระนางมารีย์	 พระองค์

ก็ทรงรับเอาความเป็นมนุษย์ไว้ตลอดกาล	 การเรียก

พระมารดาว่า	 พระชนนีพระเจ้าเตือนเราว่า	 พระเจ้าทรง 

มาใกล้ชิดกับมนุษย์แม้กระทั้งขณะเป็นทารกก็ยัง 

ใกล้ชิดกับพระมารดาในพระครรภ์ของพระนาง”

l พระสันตะปาปาตรัสว่าท่ามกลางปัญหาและความ

ทุกข์ยากต่างๆในชีวิต	 ไม่มีใครหรือสิ่งไหนสามารถเอา

ความมั่นใจที่ว่ามนุษย์ทั้งชายและหญิงล้วนต่างเป็นลูก

ของพระเจ้าและพระเจ้าทรงรักท้ังเขาและเธอไปจาก 

เราได้	 ดังนั้นพระสันตะปาปาทรงให้กำาลังใจแก่คริสตชน 

ได้สละเวลาสักครู่หนึ่งอยู่เงียบๆในแต่ละวันเพื่อรำาพึง

ถึงความจริงข้อนี้	 ตรัสว่า	 “จงหาเวลาเงียบสงบในแต่ละ

วันเพื่ออยู่กับพระเจ้า	เพื่อ	“รักษาดูแล”	วิญญาณ;		เป็น 

การ”	 ดูแลรักษา”	 อิสรภาพของเราจากการถูกกัดกร่อน

โดยลัทธิบริโภคนิยม,	เสียงอึกทึกของธุรกิจการค้า	กระแส

หลั่งไหลของคำาพูดที่ว่างเปล่า	 และจะได้มีพลังอยู่เหนือ

การสนทนาและเสียงตะโกนอันว่างเปล่าตามกระแส

คลื่นเหล่านั้น”

l ยิ่งกว่านั้นพระสันตะปาปาทูลขอต่อพระมารดาให้ทรง

ดูแลรักษาดวงใจของสัตบุรุษเพ่ือพวกเขาจะได้ไม่สูญเสีย 

ความสงบสันติ		มีเยาวชนสามคนเป็น“ดารานักขับร้อง”	

มาฉลองตามแบบชาวเยอรมันโดยแต่งตัวเป็นพญาสาม

องค์นำาเคร่ืองบูชามาถวาย		นักขับร้องเหล่าน้ีจะนำาพระพร 

ไปยังบ้านแต่ละหลังด้วยการร้องเพลงคริสต์มาสและ

บอกบุญรับความช่วยเหลือไปยังผู้ยากไร้			ตามธรรมเนียม 

ก่อนจากไปพระสันตะปาปาจะทรงจูบพระรูปพระกุมาร 

ที่ตั้งอยู่ในพระมหาวิหาร					และวันนี้ยังเป็นวันสันติภาพ

สากล	 ซึ่งปีนี้อุทิศแด่ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย	 เพื่อระลึกถึง

พระสันตะปาปาทรงจัดพิมพ์การ์ดซาบซึ้งใจ	 	 เป็นภาพ

เด็กชายรับผลจากเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูที่นางาซากิ		

กำาลังยืนรอส่งศพน้องชายท่ีตนแบกอยู่ข้างหลังเข้าสู่

กองไฟในพิธีเผาศพผู้เคราะห์ร้าย					ด้านหลังของภาพ	มี 

ลายพระหัตถ์พระนาม	 และพระสันตะปาปาทรงเขียนว่า	

“...นี่คือผลของสงคราม”

ข่าวนี้คัดมาจาก SDB-CTimes (แผนกคำาสอน ซาเล-

เซียน)

l รูปถ่ายดังกล่าวเป็นรูปของเด็กชายอายุ	10	ปี	ที่แบก

ร่างของน้องชายซึ่งเสียชีวิตไว้ด้านหลังในเหตุการณ์ 

ทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองนางาซากิ	 ประเทศญี่ปุ่น	 ในปี	

ค.ศ.	 1945	 ซึ่งนาย	 Joseph	 Roger	 O’Donnell	 ได้ 

ถ่ายเอาไว้				นาย	O’Donnell	เป็นทหารประจำาการหน่วย 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงภาวนาเพื่อสันติภาพในโลก
ในพิธีมิสซาแรกของปี ค.ศ. 2018

ทำาไมพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเผยแพร่รูปถ่ายนี้?

นาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกาในปี	พ.ศ.	2488	เมื่ออายุ	 

23	 ปี	 โดยมีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่น	 เขาเคยถูก 

ส่งให้ไปเรียนถ่ายรูป	ด้วยเหตุนี้เขาจึงได้รับคำาสั่งให้ไป 

ถ่ายรูป	 2	 เมืองที่ถูกทิ้งระเบิด	 เขาไปที่นั่นในเดือน

กันยายน	ปี	ค.ศ.	1945	ซึ่งเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือน

หลังจากการทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาเมื่อวันที่	 9	

สิงหาคม	พ.ศ.	2488	(มีผู้เสียชีวิต	140,000	คน)	และ

ที่เมืองนางาซากิ	(มีผู้เสียชีวิต	70,000	คน)

	 Joseph	 Roger	 O’Donnell	 ได้ให้สัมภาษณ์

กับสื่อ	 ว่า	 “ผมเห็นเด็กชายคนหนึ่งอายุ	 ประมาณ	 10	

ขวบ	 แบกเด็กน้อยไว้ที่หลังของเขาตลอดเวลา	 ก็ไม่ได้

คิดอะไร	 เพราะว่าในประเทศญี่ปุ่น	 เรามักจะเห็นเด็ก 

ที่แบกน้องไว้ที่หลังตัวเองเป็นปกติอยู่แล้ว	 แต่เด็กคนนี้ 

เห็นได้ชัดว่า	 มีอะไรบางอย่างท่ีแตกต่างจากเด็กคนอ่ืนๆ 

เหมือนเขามายืนอยู่ตรงนี้ด้วยเหตุผลที่ซีเรียส	 มีสีหน้า

เคร่งเครียด	 และไม่ได้สวมรองเท้า	 ส่วนเด็กน้อยที่อยู่ 

บนหลัง	หงายศีรษะข้ึน	ราวกับคนท่ีเพ่ิงจะหงายหลับไป”

	 “เด็กชายคนน้ียืนอยู่ตรงน้ัน	นานประมาณ	5-10 

นาทีเห็นจะได้	 ก็มีชายสวมหน้ากากปิดปากสีขาว	 เขา 

ไม่พูดจาอะไร	 เดินอ้อมไปท่ีเด็กแล้วอุ้มเด็กท่ีหลังเด็กชาย 

ออกมา	นั่นแหละผมถึงรู้ว่า	เด็กที่เห็นนั้นได้ตายไปแล้ว	

จากนั้นเขาก็เอาร่างของเด็กวางบนกองไฟ”

	 “เด็กชายก็ยังคงยืนดูเปลวไฟอยู่ตรงนั้น	 ไม่ไป

ไหน	 ผมดูที่หน้าเขาเห็นเขากัดริมฝีปากล่างอย่างแรง 

จนเลือดไหล	 จนกระทั่งเปลวไฟมอดลง	 ดวงอาทิตย์ 

ก็กำาลังจะตกดินแล้วเช่นกัน	 เด็กชายหันมองไปรอบๆ

ตัว	แล้วก็เดินออกไปอย่างเงียบๆ”

l ภาพหนึ่งภาพแทนคำาล้านคำาซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของ

สงคราม	 และความทุกข์ของเด็กชายกำาพร้าวัย	 10	 ปี

ในความเงียบ	 รูปถ่ายดังกล่าวนี้แม้เมื่อผ่านไป	 70	 ปี
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บทอธิษฐานภาวนา

จงขับไล่จิตชั่วร้าย
ออกไปจากชีวิต

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

พระเยซูเจ้าทรงดุปีศาจและตรัสสั่งว่า “จงเงียบออกไปจากผู้นี้” 

(มาระโก 1:25)

	 การประชุมครั้งนี้ดูเหมือนจะหนักหน่วงกว่าทุกครั้ง	 ความตึงเครียด 

ดูเหมือนจะตรงกันข้ามกับอุณหภูมิอันหนาวเย็นของห้องประชุม	 เราสามารถ

มองเห็นความคิดเห็นที่ความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มได้อย่างชัดเจน	ทั้งสอง

ฝ่ายต่างพร้อมที่จะเผชิญหน้าด้วยข้อโต้แย้งของตน	 พยายามหาเหตุผลตาม

ความต้องการของตนเอง	 จนไม่มีฝ่ายไหนยอมรับความคิดเห็นของฝ่ายตรง

ข้ามกัน	 พวกเขาต่างพากันโต้เถียง	 ซึ่งต่างฝ่ายจะพยายามเอาชนะซึ่งกันและ

กันให้ได้	มากกว่านั้นดูเหมือนว่าจะพูดจาทำาร้ายอีกฝ่ายให้พ่ายแพ้พังพินาศไป	

	 จนในที่สุด	 มีคนหนึ่งตั้งคำาถามกลางกลุ่มที่ประชุมว่า “พวกเราในที่

ประชุมนี้ แต่ละคนต่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานและความรับผิดชอบของสิ่งที่

เราแต่ละคนกำาลังถกเถียงเอาเป็นเอาตายกันทุกคนมิใช่หรือ” “ตอนนี้พวกเรา

ทุกคนกำาลังพ่ายแพ้ ไม่มีใครชนะกันเลย” “อะไรจะเกิดขึ้นถ้าพวกเราทั้งสอง

ฝ่ายต่างเดนิหนปัีญหาของกนัและกันโดยไม่ช่วยเหลอืกนั” “หลงัจากน้ีพวกเรา

จะมีแต่ความเจ็บปวดและความผิดข้องหมองใจกันตลอดไปใช่หรือไม่”

	 หลงัจากนัน้ช้าๆ	จติชัว่ร้ายแห่งความจองหองและการผดิเพ่ือประโยชน์

ส่วนตัวก็ค่อยๆ	 ออกไปจากพวกเขา	 และทำาให้เกิดข้อตกลงการทำางานได้

สำาเร็จไปตามเป้าหมายของที่ประชุม

 ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงเมตตา โปรดให้พวกลูกแสดงออกถึงความ

เมตตากรุณาต่อเพื่อนพี่น้อง โปรดให้พวกลูกพูดได้ให้เหมือนกับพระสุรเสียง

ของพระคริสตเจ้าท่ีจะขับไล่จิตที่ชั่วร้ายและปีศาจออกไปจากชีวิตของพวกลูก 

ที่เข้ามาสิงอยู่ในความคิดและหัวใจ จนทำาให้ตีตัวออกห่างจากพระองค์ ขอ

โปรดให้ลูกได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ตลอดไปด้วยเทอญ อาแมน 

วันไถ่โทษ?
 วันเด็กแห่งชาติปีนี้ผ่านไปแล้ว
	 ทุกอย่างมารวมอยู่ในวันเด็ก
	 ความสนุกสนานทุกรูปแบบ
	 กิจกรรมหลากหลายรางวัลเพียบ
	 อาหารหวานคาวของขบเคี้ยว
	 ด้วยความเอาใจใส่ของผู้ใหญ่ทุกระดับ
	 ตั้งแต่เช้าจรดเย็น...กระทั่งจบวัน
 หนึ่งวันในรอบปีที่เด็กรอคอย
 หนึ่งวันในรอบปีที่เด็กได้รับความสนใจ
 หนึ่งวันในรอบปีที่เด็กรู้สึกภูมิใจที่เป็นเด็ก
 หนึ่งวันในรอบหนึ่งปีที่ทุกอย่างมุ่งไปที่เด็ก
	 จบวันเด็ก...ทุกอย่างเหล่านี้ก็จบไปด้วย
	 เข้าสู่หมวดปกติหมวดประจำา...ตัวใครตัวเขา
 เด็กบ้าง...ผู้ใหญ่ซะส่วนใหญ่
	 จนกระทั่งวันเด็กปีหน้า...ปีหน้า...ปีหน้า
 ค่อยผู้ใหญ่บ้าง...เด็กซะส่วนใหญ่
	 แล้วนั้นความสนใจต่อเด็กลดน้อยลง
	 น้อยเท่ากับจำานวนวันเด็ก	“หนึ่งวัน”	

ในสามร้อยหกสิบสี่หกสิบห้าวัน
ก็ยังดีที่เด็กได้รับความสนใจ...แม้วันเดียว
อย่างน้อยก็ทำาให้ได้รับรู้ด้วยกัน
ว่าทุกวันนี้เด็กไทยเป็นอย่างไรบ้าง
ข้อมูลนักวิจัยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติยืนยัน
เด็กไทยเรียนหนังสือหนักที่สุดในโลก
ส่งผลให้เด็กต้องออกกลางคันปีละเก้าแสนคน
มีปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรล้านห้าแสนคน
ติดโรคเอดส์ล้านสามแสนกว่าคน
ค่าเล่าเรียนแพงจนสามแสนกว่าคน
เลือกทำาอาชีพผิดกฎหมายเพื่อหาเงินเป็นค่าเล่าเรียน
ร้อยละแปดสิบเจ็ดมีเวลาพูดคุยกับพ่อแม่วันละสิบนาที
พ่อแม่เลยแทบไม่รู้ว่าลูกอยู่โรงเรียนเป็นอย่างไร
ในระบบการศึกษาแบบ “คอขวด” สู่มหาวิทยาลัย
นักเรียนนักศึกษาวัยเจ็ดขวบถึงอายุยี่สิบ
ฆ่าตัวตายด้วยผลการเรียนตกต่ำา
หรือเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ปีละสามแสนคน...
แบบนี้วันเด็กแห่งชาติต้องเปลี่ยนเป็น	“ทุกวัน”	ทั้งปี
เพราะแม้ข้อมูลจะนำามาเผยแพร่ในวันเด็ก
แต่สิ่งที่เกิดขึ้น...เกิดขึ้นทุกวัน...ทุกวัน...ทั้งปี
แค่มาพูดมาวิเคราะห์...ในวันเด็กแห่งชาติ
ก็เหมือนกับวันนี้เห็นฝุ่นเห็นขยะในบ้าน
รีบจัดการเก็บกวาด...จบวันก็ซุกไว้ใต้พรม
ที่แย่คือปัญหาเด็กไม่ใช่ขยะ
แค่กวาดแค่เก็บจบแล้วจบเลยไม่ได้
เพราะแต่ละปัญหาโยงไปถึงชีวิตหนึ่งชีวิต
ตัวตนทั้งครบ...ทั้งกายทั้งใจ
หนึ่งปัญหากระทบอีกหนึ่งปัญหา...เป็นลูกโซ่
เหมือนอาการเจ็บป่วยของร่างกาย
ที่สื่อออกมาทางผิวหนัง...พุพองเป็นหนองเป็นสิว
จะเยียวยารักษาทีก็ต้องไล่ไปให้ครบอาการ
แค่มาแคะมาเกามาทายาหม่องปัญหาเด็กในวันเด็ก
ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากแก้อะไรไม่ได้เลย
เพราะปัญหาเด็กล้วนมาจากปัญหาผู้ใหญ่
การจะไถ่โทษไถ่บาปผู้ใหญ่ด้วยวันเด็กวันเดียว
ก็คงไถ่โทษไถ่บาปไม่ได้หมด
ซ้ำายังเป็นโทษเป็นบาปเพิ่มขึ้นหนักขึ้นอีกต่างหาก
เพราะเห็นปัญหาเด็กแล้ว...ยังไม่คิดจะลงมือแก้ไขอีก	
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 สมาชิกคณะพระมหาไถ่ ได้ปฏิญาณตนในชีวิต

นักบวช ทั้งส่วนตัวหรือชีวิตกลุ่ม เพื่องานเผยแผ ่

พระวรสารและงานเมตตาธรรม นี่คือจุดประสงค์แรกสุด

ของคณะพระมหาไถ่ (พระธรรมนูญของคณะฯ ข้อที่ 

46)

กว่าเจด็ทศวรรษแล้ว	ทีบ่รรดาธรรมทูตกลุม่แรก

ของคณะพระมหาไถ่ได ้ เดินทางออกจากประเทศ 

บ้านเกิด	 สหรัฐอเมริกา	 สู่ดินแดนแห่งตะวันออกไกล

สยามประเทศ	 คณะมิชชันนารีกลุ่มแรกได้แก่ คุณพ่อ

คลาเรนส์ ดูฮาร์ต คุณพ่อกอดเบ๊าท์ คุณพ่อลารีเวียร์ 

และคุณพ่อเอ็ดเวิร์ด เคน	สี่สงฆ์อเมริกันจากแขวงของ

คณะแม่ที่เซนต์หลุยส์	 อเมริกา	 เป็นสี่สงฆ์พระมหาไถ่ 

รุ่นบุกเบิกแห่งประเทศไทย	

ตามบันทึกพวกท่านทั้งสี่ได้ออกเดินทางจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่	 6	 มีนาคม	 ค.ศ.	 1948 

ผ่านเส้นทางทางทะเล	โดยแวะที่ญี่ปุ่นและเวียดนาม	ขึ้น

ประเทศไทยท่ีกองทพัเรือสหรฐัในวันพธุที	่19	พฤษภาคม	

ค.ศ.	1948	ร่วมการเดินทางในทะเลเป็นเวลาสองเดือน

กับอีกสามวัน	

แรกเร่ิมพวกเขาได้พกัอยู่ท่ี	“โปกือร์”	(procure)	

ณ	 ศูนย์กลางของมิสซังกรุงเทพฯ	 โดยความอนุเคราะห์

ของพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง	 ที่ให้การต้อนรับ 

คณะธรรมทูตทั้งสี่ด้วยความอบอุ่น	 ในขณะที่เตรียมตัว

ไปรับงานในเขตอีสาน	 พวกเขาก็ได้ช่วยทำามิสซาภาษา

อังกฤษให้กับชาวต่างประเทศท่ีอาสนวิหารอัสสัมชัญ

อีกด้วย	 ด้วยเหตุนี้เองคณะพระมหาไถ่จึงได้อานิสงส์

จากความสัมพันธ์กับบรรดาพระสงฆ์ต่างประเทศที่พัก

อยู่ที่โปกือร์	 รวมทั้งบรรดาสัตบุรุษที่พูดภาษาอังกฤษ	

อาทิ	 ดร.เลิศ ศรีจันทร์ และภรรยา คุณเจนนี่ 

ดร.ประเสริฐ ดร.พงษ์ และนาเน็ต ศิริสัมพันธ์	 แห่ง

เดอะลิตเติ้ลโฮม	เบเกอรี่	นับตั้งแต่แรกเริ่มที่สมาชิกของ

คณะฯ	เข้ามาในประเทศไทย

ในสมัยนั้นคณะธรรมทูตทั้งสี่ใช้เวลาเดินทาง

เป็นเวลา	 5	 วันจากกรุงเทพฯ	 ถึงตำาบลท่าแร่	 ที่เป็น

ศูนย์กลางของมิสซังในเขตอีสาน	 เพื่อรับงานกับพระ

สังฆราชเกลาดิอุส บาเยต์	 	 โดยเริ่มแรกพวกเขาต้อง

เรยีนภาษาไทยให้แตกฉานก่อน	 โดยเฉพาะภาษาท้องถ่ิน

70 ปี คณะพระมหาไถ่ กับจิตตารมณ์แห่งการแพร่ธรรม
ของอีสาน	อาจารย์ของพวกเขาหาใช่ใครอื่น	คือคุณพ่อ

เกี้ยน เสมอพิทักษ์	 (ซึ่งต่อมาได้เป็นพระสังฆราช

ปกครองสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง)	

	 หลงัจากเรียนภาษาพอสมควร	ความรับผดิชอบ

แรกของคณะฯ	 คืองานอภิบาลในเขตหมู่บ้านช้างม่ิง	

อ.พรรณานิคม	 จ.สกลนคร	 นับเป็นบ้านหลังแรกของ

คณะฯ	 และเป็นศูนย์กลางงานอภิบาลในรูปแบบนักบวช

ของคณะพระมหาไถ่แห่งแรกในเขตอีสาน	 ท่ีบรรดา

สมาชิกจะใช้ชีวิตและแบ่งหน้าที่ในงานอภิบาล	 โดยมี

คุณพ่อคลาเรนส์ ดูฮาร์ต	 เป็นอธิการบ้าน	และสมาชิก

จะออกไปทำางานอภิบาลตามที่ต่างๆ	 อาทิ	 การสอน 

คำาสอน	 เยี่ยมสัตบุรุษ	 รักษาโรค	 ฯลฯ	 ในสมัยนั้น	 

พวกเขาเดินเท้าบ้าง	ปั่นจักรยานบ้าง	ขี่ม้าบ้าง	เป็นเวลา	

8	 ปีที่คณะพระมหาไถ่ทำางานในเขตช้างมิ่ง	 ซึ่งต่อมา

พระสังฆราชได้มอบให้สมาชิกคณะดูแลเขตต่างๆ	 เพิ่ม

ขึ้น	อาทิ		ที่โพนสูง	ห้วยเซือม	ห้วยเล็บมือ	และเวียงคุก	

ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดหนองคายและอุดรธานี

	 คณะพระมหาไถ่เริ่มมีฐานที่มั่นที่กรุงเทพฯ	

ด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกัน	ประการแรกคงจะเป็น

คำาขอร้องให้สมาชกิของคณะฯ	 ช่วยดสูตับรุษุชาวต่างชาติ	

ที่ดูเหมือนจะมีจำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ	 อีกประการคือ

ทางอเมริกาก็ได้ส่งมิชชันนารีมาเพ่ิมอยู่เร่ือยๆ	 และ

ประการสดุท้าย	เป็นคุณพ่อกอดเบ๊าท์	ท่ีอาสาจะรับหน้าท่ี

นี้	 อาจเป็นเพราะเรื่องสุขภาพและความยากลำาบากที่จะ

ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในเขตอีสาน	

	 วัดพระมหาไถ่และบ้านพักพระสงฆ์ถูกสร้าง

ขึ้นในอาณาบริเวณสี่ไร่ครึ่ง	 สำาหรับสมาชิกอยู่ได้ถึง	 15 

ท่าน	 แล้วเสร็จในปี	 ค.ศ.	 1954	 ในรูปแบบแห่งการ 

ผสมผสานวัฒนธรรมไทยประยุกต์เข้าในศาสนสถาน

ชาวคริสต์หลังแรกๆ	 ในประเทศไทย	 ต่อมาในปี	 ค.ศ.	

1957	 คุณพ่อกอดเบ๊าท์	 ได้เชิญซิสเตอร์พระกุมารเยซู

มาช่วยดูแลโรงเรียนของวัด	(โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา)	

สำาหรับนักเรียนไทย	 และยังมีโรงเรียนภาคภาษาอังกฤษ

สำาหรับนักเรียนต่างชาติ	 ซึ่งต่อมาได้มีการย้ายโรงเรียน

นานาชาติไปที่เขตมีนบุรีในปี	 ค.ศ.	 1993	 ซึ่งเป็นที่ตั้ง

ของโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา	 ตราบจน

ปัจจุบัน

 

	 ร่องรอยท่ีชัดเจนท่ีสุดของคณะพระมหาไถ ่

ในประเทศไทย	 คือการถือกำาเนิดแห่งสังฆมณฑลอุดร-

ธานี	ดังที่กล่าวในข้างต้นว่า	มิสซังท่าแร่-หนองแสง	คือ

ศูนย์กลางอภิบาลในเขตอีสานทั้งหมด	 แต่ความคิดที่จะ

แบ่งเขตการปกครองและมิสซังเป็นสังฆมณฑลต่างๆ 

อยู่ในความคิดของพระสังฆราชบาเยต์อยู่แล้ว	แต่ก่อนที่

สงัฆมณฑลอดุรธานจีะเป็นเขตปกครองอย่างเป็นทางการ

ในปี	ค.ศ.	1965	ในปี	ค.ศ.	1953	คุณพ่อดูฮาร์ตได้รับ

แต่งตั้งจากกรุงโรมให้เป็นผู้ดูแลเขตอภิบาลอุดรธานี	

(Apostolic	Prefecture	of	Udonthani)	หนึ่งปีต่อมา

มีการจัดตั้งบ้านของคณะฯ	 แห่งใหม่	 ณ	 เวียงคุก	 จ. 

หนองคาย	ในปี	ค.ศ.	1954

	 ในปี	 ค.ศ.	 1957	 คณะพระมหาไถ่ได้ตัดสินใจ

ระดมสมาชิกทั้งหมด	 โดยได้ย้ายออกจากบ้านที่ช้างมิ่ง	

มาที่หนองคาย	เพื่อบุกเบิกงานอภิบาล	การสร้างวัดและ

โรงเรียนต่างๆ	 ให้กับสังฆมณฑล	 ดังเห็นได้ว่ามีชื่อ

โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษาหลายต่อหลายแห่ง	 ในเขต

สังฆมณฑลอุดรฯ	จนปัจจุบัน

	 ดังคำากล่าวที่ว่า	“แม้ตัวตาย	จิตตารมณ์ยังอยู่”	

คำากล่าวน้ีสะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าและต่อเนื่อง

ของงานของคณะฯ	ที่ทำาในผืนดินไทยแห่งนี้	 ในปี	ค.ศ.	

1959	 คณะมิชชันนารีก็เร่ิมรับเด็กหนุ่มที่สนใจเข้าอยู่

เป็นเณรของคณะฯ	 และหนึ่งในสามเณรสามคนแรกคือ	

ยอด พิมพิสาร	ซึ่งต่อมาจะเป็นผู้สืบทอดตำาแหน่งพระ

สังฆราชต่อจากพระคุณเจ้าคลาเรนส์	ดูฮาร์ต	นั้นเอง

	 ประมาณปี	 1959-1960	 คณะพระมหาไถ่ได้

เริ่มเข้าไปทำางานในเขตของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 และ

จันทบุรี	อาทิ		ดูแลวัดซอย	101	ในเขตกรุงเทพฯ	ดูแล

บ้านเด็กกำาพร้าและงานสังคมสงเคราะห์อื่นๆ	 ที่พัทยา		

และงานดูแลบ้านเณรเล็กที่ศรีราชา	

	 นับตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1990	 ที่สมาชิกของคณะฯ	

เริ่มมีความสนใจท่ีจะช่วยงานในเขตภาคเหนือของ

ประเทศไทย	 และได้ส่งสมาชิกที่เป็นคนไทยมาช่วยงาน	

ได้แต่การทำางานกับชนเผ่าม้ง	งานอภิบาลที่จังหวัดน่าน	

และในปี	 ค.ศ.	 1998 พระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์  

ศุระศรางค์	ได้มอบหมายวัดในหมู่บ้านทั้ง	60	หมู่บ้าน

ให้คณะพระมหาไถ่ดูแล	ณ	 อ.แม่แจ่ม	 จ.เชียงใหม่	 และ

ถ้าหากจะดูความก้าวหน้าของคณะฯ	 ที่ทำางานในเขต

ประเทศไทย	 คงเห็นได้จากจำานวนบ้านต่างๆ	 ทั้งแปด

แห่งของคณะดังนี้

 1.	บ้านพระมหาไถ่	กรุงเทพฯ	สร้างเสร็จปี	ค.ศ.	

1954

 2.	บ้านนักบุญอัลฟอนโซ	หนองคาย	(ย้ายจาก

บ้านที่เวียงคุก	ค.ศ.	1957)		สร้างเสร็จปี	ค.ศ.	1958

 3.	 บ้านนักบุญเยราร์ด	 ขอนแก่น	 เปิดเป็น

ทางการ	ค.ศ.	1959

 4.	บ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์	ศรีราชา	

ชลบุรี	เปิดเป็นทางการ	ค.ศ.	1959

 5.	บ้านนักบุญอัลฟอนโซ	สามพราน	(บ้านเณร

ใหญ่)	เปิดเป็นทางการ	ค.ศ.	1975

 6.	บ้านนักบุญเคลเมนต์	 ฮอฟเบาเออร์	พัทยา	

(ศูนย์คณะพระมหาไถ่	 พัทยา)	 เปิดเป็นทางการ	 ค.ศ.	

1984
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

มีความสุข คือ...
	 ข้อคิดดีๆ	ท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเทศน์ 

คุณต้องอ่านและอ่านอีกหลายๆ	ครั้งนะ...

	 “คุณมีข้อบกพร่องได้		กังวลได้		และก็โกรธได้	 

แต่อย่าลืมว่าชีวิตเป็นโครงการย่ิงใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้		

คุณเท่านั้นที่หยุดไม่ให้ล้มละลาย	 	 หลายคนพอใจคุณ		

ชื่นชม		และรักคุณ

โปรดจำาไว้ว่า		มีความสุข  

	 	 ไม่ใช่มีท้องฟ้า		โดยปราศจากพายุ

	 	 ไม่ใช่มีถนน		โดยปราศจากอุบัติเหตุ

	 	 ไม่ใช่ทำางาน		โดยไม่มีเหนื่อย

	 	 ไม่ใช่มีความสัมพันธ์	 	 โดยไม่มีความ

ผิดหวัง

มีความสุข	 ต้องพบพละกำาลัง		ในการให้อภัย

	 	 ต้องหวัง		ในการต่อสู้

	 	 มั่นคง		ในเวลากลัว

	 	 รัก		ในเวลาบาดหมาง	(ทะเลาะกัน)

	 ไม่ใช่เพียงสนุกเวลายิ้มแย้ม	แต่ต้องไตร่ตรอง

เวลาเศร้าด้วย

	 ไม่ใช่เพียงความสำาเร็จเท่าน้ัน	 แต่เรียนรู้บทเรียน

จากความล้มเหลว

	 ไม่ ใช่ เพียงรู้สึกมีความสุขกับการปรบมือ

สรรเสริญ			แต่มีความสุขเมื่อไม่มีใครรับรู้

	 มีความสุข	 มิใช่ความหายนะของโชคชะตา			

แต่เป็นความสำาเร็จสำาหรับผู้สามารถเดินทางภายใน

ตนเอง

	 มีความสุข	 ต้องหยุดการรู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อ		

และกลายเป็นผู้เขียนโชคชะตาของคุณ

	 ต้องข้ามที่เปลี่ยว	(ถิ่นทุรกันดาร)		แต่ก็สามารถ 

พบโอเอซิส	(อุดมด้วยน้ำาและพืช)	ในที่ลึกของวิญญาณ

	 เราต้องขอบคุณพระเจ้าทุกเช้า		สำาหรับมหัศจรรย์ 

แห่งชีวิต...

เป็นสุข	 มิใช่กลัวความรู้สึกของตนเอง

เป็นสุข	 ต้องสามารถสนทนาเกี่ยวกับคุณ

	 ต้องกล้าฟัง	“การปฏิเสธ”

	 มั่นใจในบรรดาผู้วิจารณ์		แม้แต่อยุติธรรม

	 ต้องโอบกอดเด็กๆ	ทำาให้ผู้ปกครองดีใจ

	 ต้องมีชีวิตในช่วงเวลาสุนทรีกับบรรดาเพื่อน

	 แม้เมื่อพวกเขาทำาให้เราเจ็บ

เป็นสุข	 ต้องยอมเจริญชีวิตสิ่งสร้างท่ีเจริญชีวิตในเรา

แต่ละคน		แบบอิสระ		ร่าเริงยินดี		และเรียบง่าย

	 ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่	 	 ที่สามารถกล่าวว่า	

“ข้าพเจ้าทำาผิด”

	 ต้องกล้ากล่าวว่า	“ข้าพเจ้าเสียใจ”

	 ต้องมีความรู้สึกไวท่ีจะกล่าวว่า	“ข้าพเจ้าต้องการ 
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 7.	 บ้านนักบุญยอห์น	 นอยมันน์	 มีนบุรี	

(โรงเรยีนร่วมฤดวีเิทศศึกษา	 และวัดนักบุญโทมสั	 อไคว- 

นัส)	เปิดเป็นทางการ	ค.ศ.	1999

 8.	บ้านบุญราศีซีลอส	เชียงใหม่	 เป ิดเป ็น

ทางการ	ค.ศ.	2005

	 หากจะกล่าวถึงคำานิยามของจิตตารมณ์ของ

คณะพระมหาไถ่	 ก็คงจะเป็นเพียงคำาพูดที่สวยหรู	 หรือ

อุดมคติอันสวยงาม	 หากแต่กล่าวถึงสไตล์การทำางาน

ของสมาชกิคณะฯ	จะเป็นรูปธรรมและจับต้องได้มากกว่า

	 เป้าหมายหลักของคณะ	 ดังชื่อของคณะฯ	 คือ

การเป็นธรรมทูตขององค์พระมหาไถ่	 เบ้ืองต้นแล้ว	

คณะพระมหาไถ่ถึงถูกส่งไปในที่ต่างๆ	 เพื่อรับใช้งาน

ของสังฆมณฑลท้องถิ่น	 เพื่อเป้าหมายแห่งความรอด

ของวิญญาณสัตบุรุษ	 งานที่สมาชิกกระทำาหรือริเริ่มจึงมี

ความหลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกลุ่มคริสตชน	 

เปิดวัด	เปิดโรงเรียน	งานด้านสังคม	ช่วยคนยากจนและ

บรรดาผู้ถูกทอดทิ้ง	 นอกจากสมาชิกจะมีจิตตารมณ์

แห่งความนบนอบอธิการแล้ว	 สมาชิกต้องนบนอบ 

พระสังฆราชท้องถิ่น	 ผู้ที่เป็นบิดาฝ่ายจิตวิญญาณของ

ท้องถิ่นนั้นๆ	 ด้วยเหตุนี้	 คณะฯ	 จึงจะได้รับความไว้

70 ปี (ต่อจากหน้า 7)

วางใจจากผู้ใหญ่ในสังฆมณฑล

	 ส่วนเร่ืองสไตล์การทำางานและอภิบาลของ

สมาชิกคณะที่ได้รับการสั่งสอนและถ่ายทอดกันในหมู่

สมาชิกคือความสุภาพและเรียบง่าย	 ทั้งในการใช้ชีวิต	

บทเทศน์	 และการปฏิสัมพันธ์กับสัตบุรุษ	 เฉกเช่นกับ

พระเยซูเจ้าที่ทรงเข้าได้กับทุกคนทุกชั้น	

	 และสิ่งท่ีจะไม่อาจกล่าวถึงได้เลยคือเร่ืองชีวิต

กลุ่มของหมู่คณะ	 หากสมาชิกทำางานคนเดียว	 จริงอยู่

งานของปัจเจกอาจจะประสบผลสำาเร็จและเจริญรุ่งเรือง	

แต่ถ้าเขาตายไป	 งานก็จบไปกับเขาด้วย	 ชีวิตกลุ่มและ

การหากระแสเรียก	จงึเป็นตวัจกัรท่ีสำาคญัและเป็นพลวตัร

ที่จะผลักดันสิ่งใหม่ๆ	หรือเป็นการต่อยอดงาน	ไม่ว่าจะ

เป็นงานอภบิาลหรือการแพร่ธรรม	เราเรียนรู้ได้จากบรรดา

มิชชันนารีแรกๆ	 ของคณะฯ	 เพียงไม่กี่ปี	 พวกเขาก็

สามารถเปิดบ้านเณร	 และหาเด็กหนุ่มเพ่ือฝึกฝนและ

อบรมพวกเขาอย่างดี	เพื่อมาต่องานของพวกเขา	

	 หากพระคุณเจ้าดูฮาร์ต	 และบรรดาคุณพ่ออีก

สามท่านท่ีมาประเทศไทยเป็นรุ่นแรก	 ได้เห็นงานของ

คณะฯ	 ที่มีการเติบโต	 ก้าวหน้า	 และต่อเนื่อง	 พวกเขา

คงจะรู้สึกภาคภูมิใจในนำ้าพักนำ้าแรง	 แต่ที่สำาคัญที่สุดคือ

นำ้าใจ	ที่มีความมุ่งมั่นเดินทางไกลมาที่ประเทศไทย	เพื่อ

สานฝันของตน	 ที่ต้องการให้คนไทยรู้จักองค์พระเยซู

คริสต์	 ผ่านทางการเทศน์	 งานอภิบาล	 และการทำางาน 

ในแบบคณะพระมหาไถ่	

	 หากได้ยินดังนี้แล้ว	 สมาชิกของคณะฯ	 จะไม่ 

รู้สึกร้อนรนในการทำางานแบบท่านเหล่านั้นบ้างหรือ

 เขียนในนามสมาชิกของคณะทุกท ่านใน

ประเทศไทย

 บาทหลวงวรวุฒิ สารพันธุ์, C.Ss.R.

พระคริสตเจ้า
ทรงเป็นทั้ง
พระอานุภาพ 

และ
พระปรีชาญาณ
ของพระเจ้า

เพราะความโง่เขลา
ของพระเจ้า

ยังฉลาดยิ่งกว่า
ปรีชาญาณ
ของมนุษย์ 

และ
ความอ่อนแอ
ของพระเจ้า
ก็ยังเข้มแข็ง
ยิ่งกว่า
พละก�าลัง
ของมนุษย์

(1คร1:24-25)
คนบางคนเข้ามาในชีวิตของท่านเพื่อเป็นพระพร 

แต่บางคนเข้ามาเพื่อเป็นบทเรียน
นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา

คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)

ให้คุณช่วย”

	 ต้องสามารถกล่าวว่า	“ข้าพเจ้ารักคุณ”

	 ขอให้ชีวิตของคุณกลายเป็นโอกาสสำาหรับ

ความสุข	

คือ	 ในฤดูใบไม้ผลิ	ขอให้เป็นคนรักความปีติยินดี

	 ในฤดูหนาว	 เป็นคนรักปรีชาญาณ

	 เมื่อทำาผิด	 ขอให้เริ่มใหม่

คุณจะพบว่า		เป็นสุข	มิได้มีชีวิตสมบูรณ์

แต่จงใช้น้ำาตากักเก็บความอดทน

จงใช้ความผิดพลาด		แกะสลักความสงบ

จงใช้ความเจ็บปวด		พอกปิดความพึงพอใจ

จงใช้อุปสรรค		เพื่อเปิดหน้าต่างสู่สติปัญญา

อย่ายอมแพ้		อย่ายอมแพ้		เพื่อผู้คนที่รักคุณ

อย่ายอมแพ้	 	 เพื่อความสุข	 	 เพราะชีวิตเป็นสิ่งงดงาม

เหลือเชื่อ”

 พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  ถอดความ

 พ่อพยายามค้นหาว่าสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส ตรัสเมื่อไร ที่ไหน ก็ไม่พบ  แต่มีการอ้างว่า 

เผยแพร่กันประมาณเดือนกันยายน ค.ศ. 2015

หน้า 11
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จ่าชาติ ฆราวาสผู้อุทิศตน (ต่อจากหน้า 20)

มาพบรักกับสาวชาวท่าแร่	 ชื่อคุณประมวล ซึมเมฆ	 ท่านเป็นพุทธโดยกำาเนิด	 เคย

บวชเรียน	 แล้วได้สมัครใจเป็นคริสต์โดยศีลล้างบาป	 จากนั้นได้เข้าสู่การวิวาห์โดย 

ศีลกล่าว	 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	 ท่านได้ดำาเนินชีวิตคริสตชนตัวอย่าง	 โดยได้เป็น

สัตบุรุษผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของทางวัดและหน่วยงานกิจการคาทอลิก

ที่ตนสามารถทำาได้อย่างเสียสละทุ่มเททั้งกายใจและพยายามเพียรทนจนถึงที่สุด

	 จนกระท่ังสามารถเป็นผู้นำาที่มีบทบาทเพื่อความดีของส่วนรวมอย่าง

เสมอต้นเสมอปลายตลอดมา ชนิดที่เราสมควรให้สมญาท่านได้ว่า	“ฆราวาสผู้อุทิศ

ตน”	 เป็นต้นแบบร่วมสมัย วันเวลาชีวิตจวบจนถึงอายุได้เกือบ	 74	 ปีเต็ม	 (ชาตะ	

16	 พฤศจิกายน	 2486	 -	 มรณะ	 29	 กันยายน	 2560)	 ถือว่าได้ใช้มาอย่างคุ้มค่า 

 ในฐานะนับถือพุทธศาสนา	การได้บวชเรียนนั้น	ชาวพุทธถือว่าเป็นคน	“สุก”	

ทางวุฒิภาวะ	 ในฐานะเป็นคริสตชนที่ได้รับศีลล้างบาป	 ท่านก็มีส่วนร่วมในสังฆภาพ

ของพระคริสต์	 เป็นศิษย์ของพระองค์ในโลกปัจจุบัน	 และเมื่อรับศีลกล่าวถือว่าท่าน 

ได้สร้างครอบครัวคริสตชนตามแบบฉบับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ บน

พื้นฐานการอบรมและเรียนคำาสอนมาอย่างดีพอในสมัยนั้น

ท่านได้แต่งงานเมื่อปี	 2010	 และสร้างฐานะให้กับครอบครัวด้วยการ 

รับราชการเป็นทหารและเคยเข้าสู่สมรภูมิเวียดนาม	 จากนั้นได้อยู่รับใช้ชาติเรื่อยมา

จนถึงเกษียณอายุ	 เป็นเวลาทั้งหมด	 42	 ปีท่านมีบุตรธิดาด้วยกัน	 4	 คนและเอาใจใส่

เลี้ยงดูจนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร

อย่างไรก็ตาม	 การช่วยเหลือด้วยจิตอาสาสาธารณะที่เสียสละต่อส่วนรวม 

ท่านไม่เพิกเฉยกับสิ่งที่ท่านทำาได้	 กลับตรงข้ามได้ใช้สรรพกำาลังของตนจากเมื่อครั้ง

เป็นทหารที่แข็งแกร่งมารับใช้บริการพ่ีน้องในวงการศาสนาและชุมชนท่ีตนอาศัย

อยู่อย่างเต็มที่	 ตามบทบาทฆราวาสผู้นำาคาทอลิกชั้นแนวหน้าอย่างเต็มภาคภูมิ	

ชนิดที่ชุมชนก็รักท่านเหมือนกับที่ท่านรักชุมชน นั่นคือ

- ท่านได้เป็นเลขาธิการและกรรมการสภาภิบาลอาสนวิหารอัครเทวดา 

มีคาแอล	ท่าแร่	มาร่วม	37	ปี

- เป็นรองประธานกองทุนหมู่บ้าน	หมู่ที่	1	ต.ท่าแร่	จนถึงปัจจุบัน	10	ปี

- เป็นเหรัญญิกกองทุนสุสานศักดิ์สิทธิ์	ท่าแร่	6	ปี

- เป็นผู้นำากลุ่มย่อยวิถีชุมชนวัด	 (BEC)	 ตั้งแต่ระยะเริ่มก่อตั้งจนถึงใน

ขณะปัจจุบัน	12	ปี

- เป็นสมาชิกกลุ่มช่วยงานด้านพิธีกรรม	10	ปี

- และยังเป็นผู้นำากลุ่มออกกำาลังกาย	แอโรบิก	ท่าเรือ	ท่าแร่	10	ปี	เช่นกัน

เมื่อมองดูวิถีชีวิตของจ่าชาติโดยภาพรวมตั้งแต่ต้นจนปลาย	(จบ-มรณะ)	แล้ว 

เราก็จะพบขุมทรัพย์แห่งคุณธรรมและน้ำาใจอันประเสริฐในเนื้อนาบุญของบุคคล 

ท่ีหายากผู้น้ี	 ซ่ึงครองรักแท้เผ่ือแผ่แก่ครอบครัวและสังคมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

สมเป็นตัวอย่างต้นแบบของฆราวาสผู้อุทิศตน

และหากจะสรุปบทเรียนบทสอนชีวิตในฐานะฆราวาสที่ มีบทบาท 

แพร่ธรรมด้วยชีวิตของจ่าชาติก็จะมีข้อสังเกตบางประการที่สำาคัญดังนี้

- คติธรรมพื้นฐานจากทั้งสองศาสนา	(พุทธ-คริสต์)	ที่ท่านได้รับปลูกฝัง 

มาอย่างมีมาตรฐานน้ัน	 ท่านได้ประยุกต์จนเกิดประโยชน์สุขต่อส่วนรวม

ได้อย่างเหมาะสม	 ในแบบฉบับของบุคคลที่สุภาพเรียบง่าย อ่อนน้อม

ถ่อมตน รู้จักปรับตัวปรับใจ เพื่อบริการรับใช้ประชาชนและเพื่อน 

พี่น้องด้วยใจเสียสละและพากเพียรอดทน

- ชีวิตครอบครัวกับชีวิตสังคม	 ท่านได้รักษาไว้ได้อย่างสมดุล	 โดย 

ต่างก็เอ้ือสนับสนุนกัน	 บุตรและภรรยาของท่าน	 เม่ือเห็นว่าท่านอุทิศตน 

ทำาดีเพื่อสังคม	 เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ไม่นำาความลำาบากหนักใจใดๆ	มา

ให้กับครอบครัว	 สมาชิกทุกคนในครอบครัวจึงให้การสนับสนุน	 โดย 

ไม่เคยบ่นเคยว่า	มีแต่คอยให้กำาลังใจ

- ความจริงใจ จริงจังและจริงแท้ของท่านจะพิสูจน์ได้จากความซ่ือสัตย์

มั่นคงอย่างสม่ำาเสมอและหนักแน่นเข้มแข็งจนถึงที่สุด ไม่ทำาอะไร

แบบจับจดแต่จดจ่อทำาจนสำาเร็จไม่ว่ากี่ปีถึงกี่ปี	 ดังที่เราเห็นได้จาก

เกียรติประวัติของท่านแล้ว

- ท่านมีความรักห่วงใยต่อลูกหลานทายาทและชนรุ่นหลังตลอดจน

สมาชิกในสังกัดและเพื่อนบ้านที่ตนอาศัยอยู่ร่วมในสังคม	 สังเกตได้

จากที่ท่านเป็นคนรักการอ่าน	แล้วมักจะบันทึกข้อคิดและคติธรรมนำาไป

แบ่งปันให้กับบุคคลที่ได้กล่าวมาข้างต้น

- และด้วยประการทั้งปวงที่ได้อ้างอิงมาพอสังเขปนี้	 ยังมีสิ่งที่สำาคัญที่สุด 

คือ ท่านจะไม่ลืมการภาวนา ไม่ว่าจะเป็นการสวดทั่วไปหรือสวด 

สายประคำา ย่ิงกว่าน้ันท่านจะไม่ลืมหรือลดละไปร่วมมิสซาสม่ำาเสมอ 

นั่นหมายความว่าหน้าที่การงานทั้งหลายของท่านเป็นการทำาตาม 

น้ำาพระทัยของพระและฝากไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เพื่อเป็น

เกียรติและสิริมงคลแด่พระเจ้าพร้อมกับแม่พระ

ในท่ามกลางสังคมยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน กระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยม

กำาลังไหลเชี่ยวกรากอย่างรุนแรงและรวดเร็ว	 ส่งผลกระทบต่อกระแสเรียก กระแส

ธรรมและจิตใจ	 ทำาให้ดูคล้ายกำาลังอ่อนแรงอ่อนล้าในหลายที่หลายแห่งของมุมโลก	

ถึงอย่างไรก็ดีจำานวนของฆราวาสยังเป็นมหาชนส่วนใหญ่ของโลกอยู่เสมอ	 แต่กระนั้น

ก็ตามเราต้องการฆราวาสแพร่ธรรมด้วยชีวิตที่มีคุณภาพและบทบาทผู้นำา	 เยี่ยง

จ่าชาติฆราวาสผู้อุทิศตนคนนี้มากขึ้น แม้จะดูยากเพียงใดก็ตาม.

- ชีพจ่าชาติ	 องอาจนำา	 ทำาเพื่อวัด  

ร่วมเร่งรัด	 พัฒนา	 	 สารพัดสิ่ง	 	

ทำาด้วยใจ	 ใฝ่เสียสละ	 เพื่อพระจริง

สมอ้างอิง	 มิ่งตัวอย่าง	 สร้างตำานาน

-	ขอพระช่วย	 อวยพรให้	 สมได้รับ

คู่ควรกับ		 สรรพสิ่งทำา	 นำาประสาน

เชื่อมโลกนี้	 ชีวิตบุญ		 หนุนบันดาล

สบสุขศานต์	 ณ	บ้านพระ	 สวรรค์นิรันดร์

คุณพ่อประยูร  พงษ์พิศ ประพันธ์

3 ตุลาคม 2017/2560
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เตรียมฉลองห้าทศวรรษ (ต่อจากหน้า 20)

จึงเหลือเวลาอีกประมาณสี่ปีครึ่งเพื่อจะถึงวันนั้น	ก่อนที่

พ่อจะกล่าวถึงการเตรียมฉลองห้าทศวรรษสามเณราลัย

แสงธรรม	 พ่ออยากจะพาพี่น้องย้อนกลับไปถึงเรื่องราว

ในวันแรกของบ้านเณรแสงธรรม	 ตามที่ได้บันทึกไว้ใน

หนังสือ	“สี่ทศวรรษสามเณราลัยแสงธรรม”	หน้า	17-18	

โดยพ่อคัดบางส่วนมาแบ่งปันกับพี่น้องดังนี้ครับ

	 “บรรยากาศของวันแรกแห่งแสงธรรม	มีบันทึก

ไว้ในอุดมสาร	 ปี	 ค.ศ.	 1972	 ถึงเรื่องราวในวันนั้นว่า	 

‘วันจันทร์ที่	29	พฤษภาคม	ประวัติศาสตร์พระศาสนจักร

ในประเทศไทยพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง...	 วันประวัติศาสตร์

ที่บรรดาพระสังฆราชพร้อมด้วยพระสมณทูตยอห์น 

มอเร็ตตี	 และพระสงฆ์อีก	 50	 องค์	 บรรดานักบวช 

ชาย-หญิง	 และสัตบุรุษ	 ร่วมขอบคุณพระเจ้าสำาหรับ 

การเปิดบ้านเณรลุกซ์มุนดี (แสงธรรม) ที่วัดนักบุญ

เทเรซา หัวหิน’

	 และเหล่านี้เป็นเรื่องราวในวันนั้น	...	พระอัคร-

สังฆราชยวง นิตโย	 เทศน์เชิญชวนให้ขอบคุณพระเจ้า

สำาหรับสถาบันแห่งนี้	 ขอพรพระเจ้าสำาหรับอาจารย์และ 

สามเณร	สำาหรับอาจารย์ขอให้เป็นแบบอย่างท่ีดีสำาหรับ 

ศิษย์	...	หน้ากระดาษในอุดมสาร	บันทึกบทเทศน์เตือนใจ 

บรรดาสามเณรว่า

 ‘ส่วนสามเณรจงต้ังหน้าใฝ่หาความศักด์ิสิทธ์ิ

สำาหรับตนหากทำาผิดพลาดเพราะใจอ่อน ความโง่เขลา 

และน้ำาใจไม่ดี ก็จงวอนขอพระตรีเอกภาพช่วยเหลือ’

 ส่วนพระสังฆราชเกี้ยน เสมอพิทักษ์ ผู้รับ-

ผิดชอบบ้านเณรใหญ่	 ในนามสภาพระสังฆราชฯ	 กล่าว

ไว้อย่างน่าชื่นใจว่า	 ‘บ้านเณรนี้อุบัติขึ้นอย่างเงียบๆ 

ทำานองพระกุมารเจ้า ท่ีทรงบังเกิดท่ีเบธเลเฮม  

บ้านเณรตกลงชื่อ “ลุกซ์มุนดี” (แสงธรรม) นับเป็น

มงคลนาม เหมาะมาก ขอสามเณรจงบำาเพ็ญตน 

ให้มีใจร้อนรน มีความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจะนำาความดี

ครบครันนั้นแผ่ไปยังผู้อื่น’

 ผู้ ให้การอบรมในบ้านเณรมีสามท่านคือ	 

คุณพ่อบรรจง	 อารีพรรค	 (อธิการ)	 คุณพ่อสมศักดิ์	

นามกร	 และคุณพ่อนรินทร์	 ศิริวิริยานันท์	 และตาม

บันทึกรายชื่อสามเณรใหญ่	 รุ่นที่	 1	 ของบ้านเณร 

แสงธรรม	มีจำานวน	31	คน

	 ที่สุดในวันที่	 1	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 1972	 มีการ

เดินทางจากหัวหินไปสู่สามเณราลัยแสงธรรม	 ตามที่

บันทึกไว้ว่า	 “ขบวนราชรถของพวกเณร	 ย้ายสัมภาระ

กลับสามพราน	แต่เกิดขัดข้อง	รถติดหล่ม	ทำาการแก้ไข 

เสร็จก็เป็นเวลา	18.00	น.	จึงทานข้าวท่ีตลาด...	21.00	น. 

ออกเดินทางจากหัวหิน	ถึงสามพราน	ตี	1	พอดี”

	 พ่ีน้องท่ีรัก	สามเณราลัยแสงธรรมจะเปิดกิจกรรม 

การมุ่งสู่ห้าทศวรรษของสามเณราลัย	 ในวันฉลองการ

ถวายพระกุมารในพระวิหาร	 ซึ่งเป็นวันฉลองสามเณรา- 

ลัยแสงธรรม	 คือ	 วันที่	 2	 กุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 2018	 นี้	

โดยจะเริ่มพิธีเวลา	10.30	น.	 โดย	พระสังฆราชซิลวีโอ 

สิริพงษ์	จรัสศรี	(ศิษย์เก่ารุ่นที่	8)	เป็นประธานพิธี	พิธีจะ

เริ่มด้วยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

มุ่งสู่ห้าทศวรรษของสามเณราลัยแสงธรรม	 โดยคุณพ่อ 

เจริญ	 ว่องประชานุกูล	 อธิการสามเณราลัย	 จากนั้น

ประธานพิธีจะนำาสวดบทภาวนาเตรียมฉลองห้าทศวรรษ

บ้านเณรแสงธรรม	 ต่อด้วยพิธีเสกเทียน	 และพิธีบูชา

ขอบพระคุณโมทนาคุณพระเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์	

อาจารย์	 ศิษย์เก่า	 นักบวชชาย-หญิง	 ศิษย์ปัจจุบัน	 

และพระสงฆ์ศิษย์เก่า	ที่ฉลอง	35	ปี	30	ปี	และ	25	ปี

แห่งสังฆภาพ	 ในภาคบ่ายมีกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ของ

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	สำาหรับกิจกรรมอื่นๆ	ระหว่าง

ปีที่เรามุ่งสู่ห้าทศวรรษของสามเณราลัยแสงธรรม	 ทาง

บ้านเณรจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทราบในโอกาส 

ต่อไปครับ	จึงขอคำาภาวนาจากพี่น้องเพื่อสมาชิกทุกคน

ของสามเณราลัยแสงธรรมด้วยครับ

 

ระหวา่งวนัองัคารที	่28	-	วันพฤหสับดทีี	่30	พฤศจิกายน	

2017	 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน	 ลาดกระบัง	 หัวข้อ	

“สูงค่าจิตเมตตา		ภูมิปัญญาผู้สูงวัย”	โดยพระสังฆราช 

สัมมนาและประชุม (ต่อจากหน้า 2)

ซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี	 ประธานคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส	 เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณ	 เปิดการสัมมนา	 และบรรยายแบ่งปัน 

ในหัวข้อ	 “กิจเมตตา	ศิษย์พระคริสต์	ชีวิตจิต	ผู้สูงวัย”	 

มคีณุพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ  บรรยายหัวขอ้	“สาระสำาคัญ

ของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิก 

ในประเทศไทย	ค.ศ.	2015”			คุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา 

หัวข้อ	“ชุมชนแบ่งปันความรักและเมตตาจิต	ภูมิปัญญา

ผู้สูงวัย”	และคุณเอ นพรัตน์ 	หัวข้อ	“Best	Practice	

โครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ”		

	 อนึ่ง	 การจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปีในคร้ังนี้	 มีคุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา	 ฐานะ

ประธาน	คณะอนกุรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สงูอาย	ุ	พรอ้ม

ด้วยคุณพ่อจิตตาภิบาล	 คณะกรรมการ	 และแกนนำา

ผู้สูงอายุจากเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับ

สังฆมณฑล	เข้าร่วมสัมมนา	รวม		78	ท่าน	
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 วัดนักบุญเปาโล 

บ้านนา จ.นครนายก  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 	 27	 

มกราคม	 เวลา	 10.30	 น. 

พ ร ะ ค า ร์ ดิ นั ล ฟ รั ง ซิ ส 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช	เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอห์น บอสโก (วัดดอนบอสโก) 

กรุงเทพมหานคร	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 27	 มกราคม	 

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน	

เวลา	18.00	น.

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ เขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 10	

กุมภาพันธ์	เวลา	10.30	น.	

 วัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่	 11	 กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.00	 น.	 พระ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  

เป็นประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดและฉลอง	25	ปี	ชีวิตสงฆ์	

วันอาทิตย์ที่	 11	 กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.30	 น. คุณพ่อ 

เปโตร เชษฐา ไชยเดช	 เป็นประธาน	 คุณพ่อเปโตร 

ธีรพล กอบวิทยากุล คุณพ่อยอแซฟ จินตศักดิ์   

ยุชัยสิทธิกุล คุณพ่อเบเนดิก ถนอมศักดิ์  เลื่อน-

ประไพ คุณพ่อยอห์น บัปติส สมเกียรติ ตรีนิกร  

คุณพ่อเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ 

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	25	กุมภาพันธ์	 

เวลา	 10.00	 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์

เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เป็นประธาน	 (ร้านค้าติดต่อ

คุณสง่า โทร. 08-9678-3050)

 

 วัดนักบุญยอห์น บอสโก จ.ราชบุรี ฉลอง

วัดวันอาทิตย์ที่	 28	 มกราคม	 เวลา	 10.00	 น.  

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน	

 วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี หาดแตง  อ.

ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 3	 กุมภา- 

พันธ์	 เวลา	 10.30	 น.	 พระสังฆราชยอห์นบอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ	เป็นประธาน

 วัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า อ.จอมบึง 

จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 18	 กุมภาพันธ์	 เวลา	

10.30	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ เป็นประธาน	

 วัดพระวิสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง จ. 

สมุทรสงคราม ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	25	กุมภาพันธ์	

เวลา	10.30	น.	

   วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ำา จ.ระยอง  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	27	มกราคม	เวลา	10.30	น.

         วัดอารักขเทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุรี ฉลอง

สังฆมณฑลนครราชสีมา

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุดรธานี

วัดวันเสาร์ที่	3	กุมภาพันธ์	เวลา	10.30	น.

       วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า	ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	10	กุมภาพันธ์	เวลา	10.30	น.

       วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน จ.ชลบุรี ฉลอง 

วัดวันอาทิตย์ที่	11	กุมภาพันธ์	เวลา	10.30	น. 

        วัดธรรมมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ	ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	24	กุมภาพันธ์	เวลา	10.30	น.   

  

 วัดนักบุญโฟสตินา อ.แม่สอด จ.ตาก 

เปิด-เสกวัดใหม่ วันเสาร์ที่	 27	 มกราคม	 เวลา	 

10.00	น.	พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

เป็นประธาน	ที่ศูนย์สังคมพัฒนาเขต	3	แม่ปะ	 (ติดต่อ

สอบถามคุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง โทร. 08-1883-

4559)

 วัดนักบุญเปาโล พนานิคม จ.เพชรบูรณ์ 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 28	 มกราคม	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย	 เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระเมืองลูร์ด เพชรบูรณ์ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	17	กุมภาพันธ์	เวลา	10.30	น.	พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด สระบุรี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	 24	 กุมภาพันธ์  	 เวลา	 10.30	 น.	 พระ

สังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน	

(สอบถามรายละเอียด คุณพ่อชวินทร์ เสงี่ยมแก้ว 

โทร. 08-7573-7415)

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ  (วัดแก้งคร้อ)  อ.

แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ    ฉลองวัดวันเสาร์ที่  27	 มกราคม 

เวลา	10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์   สิริสุทธิ์   

เป็นประธาน

 อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่ เมืองลูร์ด 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที่	 

10	กุมภาพันธ์	 เวลา	10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ 

ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

 วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร หนอง-

พลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา		ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

17	กุมภาพันธ์	 เวลา	10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ 

ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

 วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านหมันขาว อ. 

ด่านซ้าย จ.เลย	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	27	มกราคม	เวลา	

10.30  น.  พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  

เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านท่าบม ต. 

เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 3	

กุมภาพันธ์	 10.30  น.  พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย 

ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดร- 

ธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	10	กุมภาพันธ์	เวลา	10.30	น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

สังฆมณฑลจันทบุรี

 วัดนักบุญคอร์เนลิอัส บ้านไผ่สีทอง ต. 

เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 24	

กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดแม่พระถือศีลชำาระ บ้านเอือดน้อย อ.ศรี- 

เมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 3	

กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.00	 น.	 คุณพ่อวิทยา  งามวงศ์  

อุปสังฆราช	เป็นประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคู

น้อย (บ้านเหล่า)  อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร	 ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	17	กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา	เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก อ.ตระการ- 

พืชผล จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 24	

กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา	เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอห์น บอสโก โคกสะอาด  อ.กุสุ- 

มาลย์  จ.สกลนคร 	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 27	มกราคม		

เวลา	10.00	น.

 วัดนักบุญคาเบรียล ปากทวย  อ.ท่าอุเทน  

จ.นครพนม	 	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 27	 มกราคม	 	 เวลา	

10.00	น.

 วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู วนา-

สามัคคี  บ้านอุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร 	ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	27	มกราคม		เวลา	10.30	น.

 วัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ  อ. 

พรรณานิคม  จ.สกลนคร		ฉลองวัดวันเสาร์ที่	3	กุมภา- 

พันธ์		เวลา	10.00	น.

 วัดพระจิตเจ้า โนนหัวช้าง กิ่ง อ.ภูพาน  

จ.สกลนคร	 	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 3	 กุมภาพันธ์	 	 เวลา	

10.00	น.

 วัดนักบุญปีโอท่ี 10 พังขว้างเหนือ (ห้วยทราย) 

อ.เมือง จ.สกลนคร 	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	3	กุมภาพันธ์		

เวลา	10.00	น.

 วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา บ้านนาโพธิ์ อ. 

กุสุมาลย์  จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสาร์ที่	10	กุมภาพันธ์ 

เวลา	10.00	น.

 วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร 

จันทร์เพ็ญ  อ.เต่างอย จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสาร์

ที่	10	กุมภาพันธ์		เวลา	10.00	น.

 วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด น้ำาบุ้น อ.วานร- 

นิวาส จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสาร์ที่	10	กุมภาพันธ์		

เวลา	10.00	น.

 วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย อ.กุสุมาลย์  จ. 

สกลนคร	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 10	 กุมภาพันธ์	 	 เวลา	

10.00	น.

 วัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน  อ.เมือง  จ.สกลนคร 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	10	กุมภาพันธ์		เวลา	10.00	น.
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ที่นี่มีนัด
] ฉลองบ้านเณรคริสตประจักษ์ อ.เมือง จ.อุบล- 

ราชธานี วันเสาร์ที่	 27	 มกราคม	 2018	 พิธีบูชา 

ขอบพระคุณ	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม	 ขอเชิญร่วมแบ่งปันพระ 

วาจา	

	 วันอาทิตย์ท่ี	28	มกราคม	2018	โดยคุณพ่อ 

สุวนารถ กวยมงคล 

	 วันอาทิตย์ท่ี	 25	 กุมภาพันธ์	 2018	 โดย 

คุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย 

 วันอาทิตย์ท่ี	 25	 มีนาคม	 2018	 โดยคุณพ่อ

ปรีชา ย่ังยืน 

	 เวลา	 13.00	 น.	 ท่ีตึกวันทามารีย์	 ช้ัน	 2	 วัด

เซนต์หลุยส์	ถนนสาทร	สนใจติดต่อคุณจอน	โทร.	08-

1490-9371

] คณะพลมารีย์ ขอเชิญเจ้าหน้าที่คอมิเซียมและคูเรีย 

เข้าร่วมสัมมนาระดับประเทศ	 วันที่	 26-28	 มกราคม	

2018	 ที่วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์	 จ.ฉะเชิงเทรา	 

ขอความกรุณาแจ้งชื่อผ่านทางผู้ประสานงานสภา	

] 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	

	 ติดต่อสอบถามโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 

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.

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่	 ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	แบ่งปันพระวาจา		“ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน”	คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R.  

10	กุมภาพันธ์	 /	 10	มีนาคม	 /	14	 เมษายน	2018	 

เวลา	 09.00	 น.	 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	 เวลา	 

11.00	 น.	 ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา	 ท่ีวัดพระมหาไถ่ 

(วัดน้อย)	 ซ.ร่วมฤดี	 ถ.วิทยุ	 กรุงเทพมหานคร	 	 หลัง

มิสซารับศีลเจิม	 เพื่อพละกำาลังทางด้านร่างกาย	 และ

จิตวิญญาณ	 คุณสงวน โทร.	 08-1633-4766	 คุณ

เปรม โทร.	08-4700-8789

] ชมรมเวชบคุคลคาทอลกิแหง่ประเทศไทย	ขอเชญิ 

บุคลากรและนิสิตนักศึกษาทางการแพทย์และ 

สาธารณสุข	 ร่วมงานสัมมนาหัวข้อ	 “50	 ปี	 ชมรม 

เวชบุคคลคาทอลิกฯ	 ประจักษ์พยานแห่งความเชื่อ” 

โดยมีพระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบญุชู	 เป็นประธาน 

พิธีบูชาขอบพระคุณ	 และคุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล 

ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกวันเสาร์ท่ี	 10	 กุมภาพันธ์	 2018/ 

2561	 เวลา	 08.30-12.00	 น.	 ที่ห้องประชุมใหญ่	 ชั้น	

11	 อาคารรวมจิตเพียรธรรม	 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	 

ถนนสาทร	กรุงเทพฯ		

] ตาราง Lectio Divina ค.ศ. 2018 หัวข้อ “ฟื้นฟู

ชีวิตในพระจิต” วันพฤหัสบดีที่	 15	 กุมภาพันธ์	 / 

วันจันทร์ที่	 5	 มีนาคม	 /	 วันพุธที่	 4	 เมษายน	 /	 วัน

พุธที่	 16	 พฤษภาคม	 /	 วันเสาร์ที่	 2	 มิถุนายน	 ที่	 

Grand	 Lord	 Hotel	 /	 วันพุธที่	 4	 กรกฎาคม	 /	 

วันพุธที่	 8	 สิงหาคม	 /	 *6-9	 กันยายน	 (วันพฤหัส 

บดี	 -	 วันอาทิตย์)	 เข้าเงียบประจำาปีที่ลาดกระบัง	 /	 

วันพุธที่	3	ตุลาคม	/		วันพุธที่	7	พฤศจิกายน	/	วันพุธ

ที่	5	ธันวาคม

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 

ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด

เข้าเงียบ	 “จิตภาวนาด้วยดวงพระทัยพระเยซู”	 เดือน 

ละ	2	ครั้ง		ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ	คลองเตย 

วันพฤหัสบดีที่	3		และอาทิตย์ที่	3	ของทุกเดือน	เวลา	

10.00-15.00	น.	(วันอาทิตย์มิสซาเวลา	09.00	น.)

	 23-25	ก.พ.	2018	เข้าเงียบที่หัวหิน		

	 วันอาทิตย์	 23-25	 ก.พ.	 2018	 เข้าเงียบ 

ที่หัวหิน	

	 ผู้นำาเข้าเงียบจิตภาวนา	 	 คุณพ่อสมชัย พิท- 

ยาพงศ์พร คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร คุณแม่เชลียง   

เวชยันต์ ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

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	

กองทุนสร้างวัดคริสตชนอำาเภอป่าติ้ว	 เลขบัญชี	 646- 

0-20756-3	 ติดต่อสอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี  

เจ้าอาวาส โทร.	08-1265-9424

]ขอเชิญร่วมทำาบุญสมทบทุนก่อสร้างอาราม

นักพรตชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ท่ีบ้านโคกสะอาด 

ต.อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

 พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร  สันติสุข- 

นิรันดร์  และอธิการคณะนักพรตซิสแตร์เซียน	แห่งอาราม 

แม่พระแห่งสายประคำาศักดิ์สิทธิ์		พร้อมทั้งสมาชิกคณะ 

(มาจากเวียดนาม)	 	 ขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้างอาราม 

ตามจิตศรัทธา	(งบประมาณ		6		ล้านบาท)	สามารถโอน

เงินเข้าบัญชี	ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร		ชื่อ

บัญชี	มิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง	เลขที่

บัญชี	 120-2-87666-4		สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์

มิสซังฯ		โทร.	0-4271-1272

] มูลนิธิเซนต์มาร์ติน (วัดพระแม่มหาการุณย์)  

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำา	2	ตำาแหน่ง	ดังนี้	1.	โครงการ 

บ้านแห่งความหวัง	 ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก	 2. 

โครงการพัฒนาชุมชน	 ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 

สนใจติดต่อสอบถาม	 โทร.	 0-2583-5924	 โทรสาร 

0-2583-5924	หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่	 E-mail	 : 

stmartinfoundation.th@gmail.com

] ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก อุดมสารและอุดม-

ศานต์ โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810   

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
= วัดเซนต์ร็อค จ.ฉะเชิงเทรา วันเสาร์ที่	 10	

กุมภาพันธ์	 2018  เวลา	 09.30	 น.	 คุณพ่อลือชัย 

จันทร์โป๊ เป็นประธาน

= วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนคร- 

ศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่	 11	 กุมภาพันธ์	 2018  พิธี

บูชาขอบพระคุณ	(ในสุสาน)	เวลา	09.30	น.

   หมายเหตุ -	ทางวัดเตรียมดอกไม้/เทียนไว้บริการ

สำาหรับพี่น้องเพื่อมอบให้ผู้ล่วงลับ

    -	เสกสุสานวัดน้อยบ้านปลายนาหลังจากเสร็จมิสซา

ที่สุสานแล้ว

= วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่	 14	

กุมภาพันธ์	2018 เวลา	18.30	น.

= วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพ- 

มหานคร	วันอาทิตย์ที่	 18	กุมภาพันธ์	2018	 	 เวลา	

16.30	 น.	 พิธีมิสซาที่สุสาน	 	 (ทางวัดมีดอกไม้และ

เทียนจำาหน่าย) 

= วัดนักบุญอันเดร บางภาษี จ.นครปฐม วัน

อาทิตย์ที่	 18	 กุมภาพันธ์	 2018	 	 เวลา	 10.00	 น.	 

(ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจำาหน่าย) 

= วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด อ.พระ- 

ประแดง จ.สมุทรปราการ วันอาทิตย์ที่	 18	 กุมภา- 

พันธ์	 2018	 เวลา	 09.00	 น.	 (ชำาระค่าบำารุงสุสาน 

ได้ในวันเสกสุสาน) 

สังฆมณฑลราชบุรี
= อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก วันเสาร์

ที่	17	กุมภาพันธ์	2018	เวลา	10.00	น.		

	 วันศุกร์ที่	16	กุมภาพันธ์	2018	มิสซาอุทิศ

แด่ผู้ล่วงลับ	เวลา	19.00	น.	ที่วัดน้อยในสุสาน

 (สอบถามโทร. 0-3470-3219 โทรสาร 0-34 

70-3298)

= วัดพระคริสตหฤทัย (วัดเพลง) จ.ราชบุรี วันเสาร์

ที่	17	กุมภาพันธ์	2018	เวลา	16.00	น.		

สังฆมณฑลนครสวรรค์
= วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี วันเสาร์ที่	

17	กุมภาพันธ์	2018	เวลา	10.00	น.	

= วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี วันเสาร์ที่ 

17	กุมภาพันธ์	2018	เวลา	10.00	น.

เสกสุสาน
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แล้วก็ยังคงเขย่ามโนธรรม	 และสะเทือนพระทัยของ 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นอย่างมาก	 พระองค์

ทรงประสงค์ให้จัดพิมพ์รูปถ่ายดังกล่าวเป็นการ์ด	พร้อม

กับเขียนข้อความจารึกไว้ว่า	 “...นี่คือผลของสงคราม”	

และลงลายเซ็นของพระองค์	 (โรงพิมพ์ของสันตะสำานัก

แจ้งเรื่องนี้เมื่อวันที่	31	ธันวาคม	2017)

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)
l สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเขียนคำาอธิบายสั้นๆ	 หลัง

รูปเป็นภาษาสเปนเพ่ือช่วยในการเข้าใจรูปถ่ายนี้ว่า	

“ความเศร้าของเด็กคนน้ีแสดงออกด้วยการท่ีเขากัด 

ริมฝีปากล่างอย่างแรงจนเลือดไหล”

l เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2017	สมเด็จพระสันตะปาปา

ได้เข้าร่วมในการประชุมนานาชาติหัวข้อ	“มุมมองอนาคต 

สำาหรับโลกเสรีเรื่องอาวุธนิวเคลียร์และการลดอาวุธ”

l พระองค์ได้ทรงแสดงความคิดเห็นในโอกาสเข้าร่วม

ประชุมครั้งนี้ว่า	 “อาวุธทำาลายล้างสูง	 โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งระเบิดนิวเคลียร์	 ได้ทำาลายความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

และไม่เสริมสร้างพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ในครอบครัวมนุษยชาติ	 ซึ่งต้องมีที่มาจากความรักและ

ความสามัคคี”

มารีอา 

และ 

พลาโบ

7 มกราคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l นี่คือนางมารีอาและพลาโบล	 ทั้งคู่แต่งงานกันมา	 32	

ปี	ลูกคนหนึ่งเป็นพระสงฆ์	ยังมีเป็นเณรอีกคนหนึ่ง	และ

ลูกสาวคนหน่ึงเป็นซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม	 ท่ีเหลือ

แต่งงานไปแล้วสามคน	 และก็มีหลานออกมาสองคน	

แม้อะไรๆดูเหมือนจะลำาบากอยู่เหมือนกันแต่พวกเขา 

ก็ตัดสินใจมาร่วมพบปะกันทั้งครอบครัวในกรุงโรม	

เกือบทำาสำาเร็จ	มีลูกสาวเพียงคนเดียวที่มาไม่ได้			มารีอา 

เล่าว่า			“พี่สาวของฉันแนะนำาให้เรารู้จักกัน	แฟนของเขา 

เป็นเพื่อนกับพลาโบและวันหนึ่งพี่สาวก็พูดว่า	 ‘ทำาไม

ไม่มาด้วยกันกับเราละ?’	 ฉันไม่เคยไปไหนกับพี่สาวเลย 

ฉันตอบว่า	‘ได้’	เพื่อจะได้พบกับพลาโบ	แล้วเราก็เจอกัน 

และก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละ”		พลาโบ	เล่าบ้างว่า	“ผม

ชอบเธอตั้งแต่เวลานั้นเลย	 และวันต่อมาผมก็ชวนเธอ

ไปที่ร้านกาแฟ	ผมไม่รู้ว่าได้พูดอะไรกับเธออีก	แต่ในปี	

ค.ศ.	1982	เราก็ได้อยู่ด้วยกัน	คบกัน	3	ปีและแต่งงาน

กันมา	32	ปีแล้ว

l พลาโบเป็นทนายความและมารีอาเป็นนางพยาบาล	

การมีลูกทำาให้เธอต้องอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับลูก	 พูด

อีกอย่างหนึ่งเธอเป็นทั้งพยาบาล	 ครู	 และแหล่งเรียนรู้

ความเป็นคนที่เชี่ยวชาญการงาน	 24	 ชั่วโมง	 ที่สุดเธอ

เป็นแม่

	 พลาโบเสริมว่า			“มีช่วงพิเศษช่วงหนึ่งคือผม 

ต้องไปทำางานที่ชิคาโก	 มารีอาบอกผมก่อนเดินทาง 

วันเดียวว่าดูเหมือนเรากำาลังมีลูกคนที่สามนะ	 โลกของ

แต่งงานมา 32 ปี ลูกหลานรวม 11 คน : “พอมีคนที่สาม โลกผมพังทลายเลย”

ผมดูเหมือนพังทลายเลย	 ผมคิดว่าเราไม่น่าจะมีคนท่ีสาม 

หลังจากที่เรามีแล้วสองคน	 ทางออกคือเราได้พุดคุยกัน	

ในเวลามีความกังวลเพื่อจะได้ขออภัยต่อกัน	 เพื่อจะได้

รู้จักโทรถึงกัน	 ส่งข้อความในเวลายุ่งกับการงานว่า	 ผม

รักคุณ	 ผมว่ารายละเอียดเหล่านี้เป็นทางออกสำาหรับ 

ผู้หญิง”

	 มารีอา	เสริมว่า			“สำาหรับฉัน	มันยังเป็นทางออก 

เมื่อเขามอบที่ว่างให้กับฉัน	ที่ว่างสำาหรับฉันคือ	‘ฉันเลี้ยง

ลูก	 ก็อย่าเข้ามาก้าวก่ายในเรื่องนี้มากนัก’	 เขาไม่ค่อย

ได้อยู่บ้านดังนั้นให้ฉันจัดการมันตามแบบของฉัน	 ฉัน

เพียงแต่บอกเขาว่ามีอะไรเกิดขึ้น	 เขาจะได้รับฟังและรู้

ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับบ้านบ้าง		แต่ถ้าเขาไม่อยู่ที่พื้นที่ว่าง 

ตรงนั้น	 ฉันก็ไม่สามารถผ่านเรื่องนั้นไปได้หรือจะเริ่ม

กังวล”

l มีบทเรียนมากมายที่มารีอาและพลาโบสามารถมอบ

ให้กับครอบครัวจากประสบการณ์ที่ผ่านมา	 สักช่วงหนึ่ง 

ที่เราให้เขาได้ชื่นชมกับนครอันเป็นนิรันดร์	 	 ณ	 จัตุรัส

นักบุญเปโตร	 วันน้ีผู้คนจะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาประจำา 

สัปดาห์	พวกเขาไม่สามารถเห็นพระสันตะปาปาได้ใกล้ๆ

แต่บางทีพวกเขาอาจจะได้กลับมาพร้อมครอบครัวอีก

ครั้งหนึ่งและสักวันคงได้ทักทายพระสันตะปาปาดังที่

ผู้คนต่างมาเข้าเฝ้าอยู่ทุกวันพุธของสัปดาห์

ติดตามชมรายการโทรทัศน์

Power of Love
(พลังรักสร้างพลังคุณ)

วันอาทิตย์เวลา15.30-16.00น.
ทางช่องTNN2

โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

เตรียมพบกับรายการ 

“พระเจ้าสถิตกับเรา”
ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	เร็วๆ	นี้

และยังสามารถรับชมผ่านทาง  

www.catholic.or.th	หรือ

Youtube	:	รายการพระเจ้าสถิตกับเรา

ติดตามชมรายการโทรทัศน์

แสงธรรม
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

วันอังคารเว้นอังคารช่อง9
เวลา04.30-05.00น.

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร.0-2681-3900ต่อ1801
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 หัวเตียงของผมนอกจากโคมไฟ สายประคำา และหนังสือสวด มันยัง

อุดมไปด้วยหนังสือหนักๆ วางซ้อนทับกัน หนังสือหนัก ๆ ในความหมายนี้คือ 

น้ำาหนักจริง ไม่ใช่อ่านแล้วรู้สึกคลื่นเหียนเวียนศีรษะ แปลกจังทำาไมผมเลือกเอา

หนังสือหนาถึง 500 กว่าหน้ามาวางไว้หัวเตียง มีคน(ซึ่งคือใครก็ไม่รู้) เคยบอก

ไว้ว่า ก่อนนอนควรจะสำาเริงสำาราญและผ่อนพัก มากกว่ามาทำาอะไรให้สมอง

ที่ใช้มาทั้งวันไม่ได้พัก ผมไม่ปฏิเสธ แต่การได้เสพงานดี ๆ มันก็ทำาให้หัวใจ

ได้ทำางาน และความเบิกบานจะมาจากแหล่งใด ถ้าไม่ใช่จิตวิญญาณ และจิต 

ที่ปลอดโปร่งปราศจากการปรุงแต่ง

 “จดหมายถึงกนกพงศ์” หนังสือรวมจดหมายจากนักเขียนถึงนักเขียน 

พ.ศ. 2544-2549 โดยคุณขจรฤทธิ์ รักษา เขียนตอบโต้กับคุณกนกพงศ์  

นักเขียนทั้งคู่มีผลงานน่าประทับใจ และสร้างความตื่นตาตื่นใจ แรงกระเพื่อม 

อีกมากในแวดวงวรรณกรรมไทย ช่วงหลังมาน่ีผมตามอ่านงานของคุณขจรฤทธ์ิ

เพราะได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมกันด้วยส่วนหนึ่ง เขาเลยส่งหนังสือชุดหนึ่ง 

ซึ่งเป็นผลงานของเขามาให้ บวกกับนิตยสาร  Writer  แมกกาซีน ที่เพิ่งปิดตัว

ลงไป รุ่นนี้เป็นรุ่นคนทำางานรุ่นที่ 3 ซึ่งคุณขจรฤทธิ์นั้นเป็นผู้บุกเบิก สร้างทำา 

แผ้วถาง ถ้าไม่ผิดก็ 4 ปี ผมเคยอ่านตั้งแต่ยังอยู่บ้านเณรใหญ่ อ่านๆ มาก็นึก

สงสัยว่า ทำาไมคนไทยเราอ่านหนังสือน้อยลง หนังสือพิมพ์น้อยลง ขายไม่ออก 

แถมหนังสือเบอร์ใหญ่ ๆ หรือนิตยสารดี ๆ ก็ปิดตัวกันจนน่าใจหาย ในขณะ

ที่หนังสือภาษาอังกฤษก็ไม่ถึงขนาดนั้น รวมถึงซีดีเพลงต่าง ๆ ในประเทศไทย

ไม่ต้องพูดถึง แต่เพลงต่างชาติ(ซึ่งหาซื้อยากตามร้านต่าง ๆ ขึ้นทุกที) แต่การ

ผลิตก็ยังมีให้เห็น หรือฐานการส่งเสริมทางวัฒนธรรมของเราตีบตัน ตื้นเขิน 

ขาดความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจัง บางทีการพูดเยอะๆ ก็ไม่ได้

ช่วยอะไร ฟังไปฟังมาอาจรู้สึกแย่ลงด้วยซ้ำา

 เมื่อไม่นานมานี้ริมฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยา บรรยากาศยามค่ำาคืนกับสายน้ำา

ไม่มีใครไม่รู้สึกโรแมนติกไปกับมัน ค่ำาหน่ึงท่ีวัดคาทอลิกริมน้ำาท่ีช่ือว่า วัดแม่พระ 

ลูกประคำา หรือเรารู้จักในนามวัดกาลหว่าร์ ตลาดน้อย กรุงเทพฯ จัดคอนเสิร์ต

หน้าวัดในชื่อ  Rosary Night โดยมีวงไหมไทยออเคสตร้า    ที่ควบคุมวงโดย 

อาจารย์ดนู ฮันตระกูล และนักร้องรับเชิญ 2 ท่าน บรรยากาศในงานเป็นแบบ 

คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ โดยมีเทคนิค แบบ 3 ดี เข้าช่วยเพื่อนำาเสนอและ

บอกเล่าเรื่องราวของ “การสร้างวัด และชุมชนกาลหว่าร์” (ในสูจิบัตรยังมี

รายละเอียดเพิ่มเติมอีกยาว) นอกจากนั้นยังได้เชิญแขกรับเชิญอีก 3 ท่าน  

ขยายความขั้นตอนผ่านช่วงเวลาในแบบ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต บทเพลง 

ที่นำามาเล่นก็ไม่ต้องห่วง เชื่อขนมกินได้ว่า ไพเราะ

 อาจารย์ดนู ได้เขียนในสูจิบัตรบอกเล่าถึงโครงการและวิธีการต่าง ๆ 

เพื่อให้เข้าใจบรรยากาศของค่ำาคืนนี้ ผมอ่านแล้ว พบว่าคนนี้ลีลาไม่เบา ก็แน่ละ

อาจารย์ทำาหลายอย่างย่อมมีประสบการณ์ที่ดี ที่บอกว่าลีลาไม่เบา เพราะอาจารย์

ไม่ได้เขียนหนังสือตามสูตรเหมือนคนส่วนใหญ่ทำา มีเกริ่น มีเนื้อหา และสรุปจบ 

แต่อาจารย์มาแบบเริ่มแบบถ่อมตน และไปแบบทรงพลัง ผมชอบที่อาจารย์ 

เล่าเรื่องการติดต่อมาเล่นดนตรีที่หน้าวัด จากความตื่นเต้นของการติดต่อเพื่อ

ให้ได้แขกรับเชิญมาเล่น กลายเป็นอาจารย์ท่ีเป็นแขกรับเชิญเอง ต่ืนเต้น “จากน้ัน 

เรื่องที่ไม่เคยคาดคิดก็เกิดขึ้น วงไหมไทยออเคสตร้าจะได้มาเปิดการแสดง

ท่ีลานหน้าวัดกาลหว่าร์อันสวยงามสง่า ผมและคณะไหมไทยเป็นฝ่ายต่ืนเต้นบ้าง  

ขอขอบคุณอาจารย์ขจรศักด์ิ และคณะฯ ท่ีอออกแรงอย่างมากในการประสานงาน 

จนทุกอย่างสำาเร็จได้ด้วยดี ผมรู้สึกประทับใจ และหวังว่าชุมชนนี้ จะมีเสียง

ดนตรีให้คนทั้งหลาย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุได้อาศัยชะโลมจิตใจอย่าง

สม่ำาเสมอ ไม่ให้ขาดแคลนแน่นอน”

 ผมนึกถึงงานแพร่ธรรมของมิชชันนารี นอกจากกางเขนข้างกาย และ

องค์พระคริสต์ในใจแล้ว ท่านยังแบกความเจริญของคนในชาตินั้น ๆ ไว้บนบ่า

และความตั้งใจ หนังสือเล่มแรกที่พิมพ์ในประเทศไทย การดาราศาสตร์ หรือ 

การศึกษาตามโรงเรียนฝรั่ง (ที่เขาเรียกเราในอดีต) แน่นอนย่อมมีวงดนตรีเป็น

เครื่องจรรโลงใจ และสอนกันในสถาบันเหล่านี้ ดนตรียังพาอีกหลายในที่เป็น

คาทอลิกได้ร่วมรับใช้ใกล้ชิดไปกับวงอส.วันศุกร์ ผมเชื่อว่านอกเหนือไปจาก 

บทเทศน์อันให้ข้อคิดที่ดีแล้ว บทเพลง บทกวี หรืองานศิลปะใดล้วนแล้วแต่

จรรโลงหัวใจและพาเราไปหาพระได้ทั้งสิ้น

 การประชุมของสำานักงานสื่อในช่วงกลางสัปดาห์ของเดือนท่ีต้นทำาให้

ผมได้นึกย้อนถึงประสบการณ์เก่าที่ผ่านเราไปตลอด 1 ปี จะมากจะน้อย จะ

สำาเร็จไม่สำาเร็จ ดีไม่ดี มันก็ผ่านเราไปและสร้างสมประสบการณ์ให้กับทุกคนที่เรา

ใช้ชีวิตด้วย ประสบการณ์ใหม่ที่กำาลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ไม่ใช่จะเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด 

มันอาจจะเป็นสิ่งเก่าที่คิดใหม่ สิ่งใหม่ที่คิดตกตะกอน แต่มันก็คงเป็นงานที่ต้อง

ดำาเนินไป การประชุมทำาให้ทราบว่าเราอาจจะมีงานมากมายที่ต้องทำา ทำาเท่าไหร่

ก็ไม่หมดสักที แถมยังพยายามที่จะมองไปยังจุดที่ขาดพร่องอยู่ แต่มันก็สอนเรา

ด้วยเหมือนกันว่า เราเดินมาไกลได้ขนาดนี้ได้อย่างไร ถ้าเราเดินลำาพัง

 ปีนี้บรรดาพระสังฆราชคาทอลิกไทยจะไปร่วมประชุมกับสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส ประมาณเดือนพฤษภาคม ที่เรียกการประชุมนี้ว่า  Ad 

Limina ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ได้มีโอกาสรับใช้พระศาสนจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ

ด้วยการทำาวิดีทัศน์ ไปมอบให้กับผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือสรุปเร่ืองราว หรือนำาเสนอ

พระศาสนจักรในประเทศไทย ประมาณ 7-10 นาที เราคิดชื่อกันไว้แล้วครับ 

“พระศาสนจักรคาทอลิกไทย พยานชีวิต ณ ที่ขอบฟ้าใหม่แห่งความหวัง”....

บรรณาธิการบริหาร

สบตา...ประสบการณ์ใหม่-เก่า
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“พิธีบูชาขอบพระคุณส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” คุณพ่อ

วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานพิธี 

บูชาขอบพระคุณส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และได้กล่าวต้อนรับนางสาวทัศชล 

เทพกำาปนาท ผูต้รวจราชการกระทรวงวฒันธรรม และคณะ จากกรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม จำานวน 9 ท่าน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อวุฒิเลิศ 

แห่ล้อม อุปสังฆราช กล่าวเชิญนางสาวทัศชล เทพกำาปนาท ผู้ตรวจราชการฯ  

กล่าวกับพี่น้องคริสตชนคาทอลิก และกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พิธี

บูชาขอบพระคณุครัง้นีม้คีรสิตชนคาทอลกิเขา้รว่มจำานวน 400 คน เมือ่วนัที ่31 

ธันวาคม 2017 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

“พิธีต้อนรับผู้สมัครเป็นคริสตชนใหม่” คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานพิธีต้อนรับผู้สมัคร 

เป็นคริสตชนใหม่  วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017  ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ  

ซึ่งอาสนวิหารอัสสัมชัญเปิดคอร์สการเรียนคำาสอนสำาหรับผู้ใหญ่ท่ีเตรียม 

เป็นคริสตชน ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. มีผู้สนใจเรียน 

ประมาณ 35 คน

 พิธีต้อนรับท่ีจัดขึ้นให้กับบรรดาผู้เรียนคำาสอนสำาหรับผู้ใหญ่ เป็นการ 

เริ่มต้นเรียนรู้ชีวิตคริสตชนแบบจริงจัง โดยการทำาเคร่ืองหมายกางเขนท่ี 

หน้าผากและมอบพระคัมภีร์ เพื่อเป็นเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในการเร่ิมต้น

ศึกษาเรียนรู้เร่ืองราวประวัติศาสตร์แห่งความรอดและความรักขององค์พระเยซู

คริสตเจ้า ผ่านทางการเทศน์สอนของพระสงฆ์ ครูคำาสอน และจากพระคัมภีร์ 

ที่เขาได้รับ

“เสกร้าน” วันที่ 6 มกราคม 2018  คุณพ่อมนาสันต์ วงษ์วาร พระสงฆ์

คณะเยสุอิต จากวัดบ้านเซเวียร์ และสามเณรคณะเยสุอิต ทำาพิธีเสกร้านใหม่   

ร้านสเวนเซนส์ เซนต์คาเบรียล และขับร้องอวยพร
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 42 เหมือนผม
ได้ยินเสียงหนึ่ง

จ่าชาติ ฆราวาสผู้อุทิศตน
 จ่าชาติ หรือเรียกด้วยชื่อเต็มว่า จ.สอ. ยอแซฟ สมชาติ จันทร์-

กระจ่าง เป็นชายชาติทหารจากสุโขทัย (อ่านต่อหน้า 13)

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง รอบเย็น ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง หลังมิสซามีการแห่เทิดเกียรติบุญราศี  

บุญเกิด มีสัตบุรุษมาร่วมเป็นจำานวนมาก วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2018

เตรียมฉลองห้าทศวรรษสามเณราลัยแสงธรรม
รายงานโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

 พี่น้องที่รัก ในวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 สามเณราลัยแสงธรรม

จะมีอายุครบห้าทศวรรษ (อ่านต่อหน้า 14)

ริมฝั่งน้ำาสงบที่เรายืนอยู่

สายลมเอ่ือย และคล่ืนกระทบฝ่ังแผ่วเบา 

คนเรือย่อมรู้วิถีของเรือ

คีตกวี ศิลปิน นักร้องย่อมรู้เส้นทาง

พริ้วไหวของตัวโน้ต

สายลมสดับ ปรับเสียงตามลอยล่อง 

ที่พ้นผ่าน

เนื้อในเพลงกระซิบบางเบา

“ข้าฯ สวดมนต์สรรเสริญพระองค์

ขอพรดังประสงค์จักได้

ขอพระองค์โปรดรับความเชื่อของข้าฯ ขอศรัทธาจงพาข้าฯ ใกล้พระองค์ ...”

เนื้อเพลง “ภาวนา” หมุนวน จากท่อนแรก สู่ท่อนสอง สลับไปมา

ผมภาวนา ไปกับบทเพลง

เมื่อวัดไม่ได้เป็นแค่เพียง ที่สวดสรรเสริญพระเท่านั้น

วัดเป็นที่แห่งความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง เข้าด้วยกัน โลก และสวรรค์ บทเพลง

และเสียงสวดภาวนา เสียงร้องของเด็ก ไม่ได้สำาคัญน้อยไปกว่าเสียงของคนโต 

ด้วยความเคารพ ถ้าวัดได้เป็นพื้นที่ของศรัทธา อาจจะเป็นศรัทธาในสิ่งของ

ของโลก และมองไกลไปยังสิ่งของเหนือโลก

“ข้าฯ คุกเข่าภาวนาเช้าค่ำา

ขอพระองค์ทรงนำาทางข้าฯ

ขอพระองค์โปรดชักนำาพากันมา

ขอพระองค์อย่าทอดทิ้งไว้เดียวดาย”

น้ำาค้างลงหนักขึ้น

ค่ำาแล้ว เสียงเพลงสงบ

แต่เสียงบทภาวนายังดำาเนินต่อ

ที่วัดแม่พระลูกประคำา

(ริมฝั่งเจ้าพระยา กับ The Rosary Night Concert วัดแม่พระลูกประคำา 

กทม.)


