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พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ 

จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑล

จันทบุรี เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองการถวายพระกุมาร

ในพระวิหาร เสกเทียน 

ฉลอง 25 ปี 30 ปี และ 35 

ปี แห่งชีวิตพระสงฆ์ศิษย์เก่า 

และพิธีเปิดการเตรียมฉลอง 

50 ปี สามเณราลัยแสงธรรม 

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 2018 ที่วัดประจำา

สามเณราลัยแสงธรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โรงเรียนนักบุญเปโตร

5 โรงเรียนคาทอลิก ได้แก่

โรงเรียนนักบุญเปโตร โรงเรียน

อัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนเเวนต์ โรงเรียนซางตา-

ครู้สคอนแวนท์ และโรงเรียน

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

รับโล่ในงาน “100 ปี 

การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนา 

การศึกษาไทย” 

โดยศาสตราจารย์คลินิก 

นพ.อุดม คชินทร 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ เป็นประธาน 

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018 

ที่โรงแรมเซ็นทรา 

บายเซ็นทาราฯ
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(อานตอหนา 4)

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา 

“หากจะพูดถึงชีวิตภายในฝายจิต ขาพเจากําลังเดินทางกลับสูบานเกา”
 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเขียนจดหมายตอบคําถามถึง

หนังสือพิมพรายวันของอิตาลี “LA CORRIERE DELLA SERA” วันพฤหัสบดีที่ 8 

กุมภาพันธ ค.ศ. 2018

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกับสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16

 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ผูทรงเกษียณแลวตรัสเกี่ยวกับ

การเดินทาง ความกตัญู และการสวดภาวนาของพระองคในจดหมายถึงบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ “LA CORRIERE DELLA SERA” ซึ่งพิมพขอความดังกลาวเมื่อวันพุธที่ 

7 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018 ซึ่งเปนคําตอบเกี่ยวกับคําถามตางๆ วา พระสันตะปาปา

ชาวเยอรมันผูเกษียณแลว ทรงใชชีวิตของพระองคอยางไรในชวงสุดทายแหงชีวิต

“ถึง ดอกเตอรฟรังโก ที่นับถือ

 ขาพเจารูสึกตื้นตันใจอยางมากที่ผูอานหนังสือพิมพของทานอยากทราบวา

ขาพเจาใชชีวิตในบั้นปลายของขาพเจาอยางไร

 เกี่ยวกับเรื่องนี้ขาพเจาอาจกลาวไดวา สุขภาพฝายกายกําลังเสื่อมถอยลงไป 

แตสําหรับชีวิตภายในฝายวิญญาณนั้น ขาพเจากําลังเดินทางกลับสูบานเกา

 น่ีเปนพระหรรษทานย่ิงใหญท่ีในชวงปลายแหงการเดินทางน้ี  ท่ีขาพเจาไดรับ

ความรักความเมตตาอยางอบอุนชนิดที่ขาพเจาไมเคยนึกเคยฝนมากอน ซึ่งบางครั้ง

ก็นารําคาญเหมือนกัน

 ในมุมมองนี้ขาพเจาถือวาคําถามจากผูอานหนังสือพิมพของทานก็เปนเร่ือง

ที่พวกเขาใหความสนใจติดตามขาพเจาอยูเหมือนกัน ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงตองขอ

ขอบคุณทาน ขอใหมั่นใจไดวาขาพเจาอธิษฐานภาวนาสําหรับทานเสมอ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) เบเนดิกตที่ 16”

 จดหมายน้ีลงชื่อดวยลายพระหัตถของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต 

ที่ 16 ดวยพระองคเอง เปนจดหมายที่พิมพแลวจาหนาถึงนักหนังสือพิมพชาว

อิตาเลียนชื่อ ดร. มัสซีโม ฟรังโก จดหมายไปถึงสํานักพิมพที่กรุงโรมเชาวันอังคารที่ 

6 กุมภาพันธ โดยเขียนที่มุมซองวา “สงดวนดวยมือ”

 ซองจดหมายระบุที่อยูของผูสงวา จากอารามพระมารดาแหงพระศาสนจักร 

นครรัฐวาติกัน (MATER ECCLESIAE CONVENT, V- 00120 VATICAN CITY)  นี่

เปนคอนแวนตหนึ่งแหงนครรัฐวาติกันที่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต

ที่ 16 ทรงพํานัก พระองคมีพระอัครสังฆราชจอรจ แก็งสไวน (GEORG GANSWEIN) 

เปนเลขานุการสวนพระองค  บรรดาสตรีผูถวายตัว 4 คนจากสถาบัน “MEMORES 

DOMINI OF COMMUNION AND LIBERATION” ซึ่งไดรับการชวยเหลือจากเลขานุการ 

BIRGIT WANSING สตรีฆราวาสผูถวายตัวของคณะ SCHOENSTATT MOVEMENT

 คุณสมบัติพิเศษของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ที่ทราบกัน

คือ พระองคทรงโปรดดนตรี เปนมิตรกับสิ่งสรางและรักสัตว มีจิตใจงาม และเปน

นักเทววิทยา บางทานถือวาพระองคเปน “ดอกเตอรของพระศาสนจักร” และ

พระองคดําเนินชีวิตจิตที่งดงามมาก   หากเทียบกับพระสันตะปาปาองคกอนๆ เรา

อาจกลาวไดวาพระองคทรงวางพื้นฐานไวสําหรับพระสันตะปาปาพระองคตอไป 

พระองคทรงวางตนเปนกลางและตัดสินพระทัยเลียนแบบฉบับของนักบุญเทเรซา

แหงลีซีเออซ ซึ่งพระองคทรงสนับสนุนและเห็นชอบวาเปน “ดอกเตอรแหงพระ

ศาสนจักร” ซึ่งรวมถึง หนทางเล็กๆ “LITTLE WAY” ของเธอดวย เมื่อเอยถึงนักบุญ

องคอุปถัมภของยุโรปซึ่งเปนฤษีและผูตั้งคณะที่พระองคทานใชชื่อตามดวย คือ

นักบุญเบเนดิกต หลายคนมักจะกลาววางานของพระองคคือระบบของ “เบเนดิกติน” 

ก็คงจะเปนอยางหนึ่งอยางใดใน 2 รูปแบบนั่นแหละ

 พระองค “แสดงความรูสึกตั้งแตแรกวา “ขาพเจารูสึกตื้นตันใจที่ผูอาน

หนังสือพิมพของทานอยากทราบวาขาพเจาใชชีวิตอยางไรในบั้นปลาย”

 ในขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสไมเคยเลิกที่จะเชิญชวนใหขาพเจา

เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา พระองคจึงกลาวถึงหนทางของพระองควาพระองคกําลัง

เดินทางกลับไปสูบานเกา นี่เปนหนทางขากลับบาน  พระองคทรงกลาวถึง “การ

เดินทาง” แหงชีวิตภายในฝายจิต ซึ่งกําลังกายของพระองคกําลังดอยลงเรื่อยๆ  จึง

ตรัสวา “สําหรับเรื่องนี้ขาพเจาสามารถกลาวไดวา ขณะที่กําลังของรางกายคอยๆ

เสื่อมโทรม แตสําหรับชีวิตภายใน  ขาพเจากําลังเดินทางกลับสูบานเกา”

 พระองคทรงตระหนักถึงความรักที่ผูคนมีตอพระองค พระองคมิไดรับการ

เยือนและจดหมายมากมายดอกหรือ ในขณะที่พระองคทรงดําเนินชีวิตแบบนักพรต

ดวยการสวดภาวนาและศึกษา?  พระองคตรัสถึง “พระหรรษทานยิ่งใหญ” ซึ่งไมอาจ

จินตนาการไดบนหนทางนี้ “นี่เปนหนทางยิ่งใหญสําหรับชวงบั้นปลายแหงการ

เดินทางนี้ ที่ขาพเจาไดรับความรักความเมตตาอยางอบอุนชนิดที่ขาพเจาไมเคยนึก

เคยฝนมากอน ซึ่งบางครั้งก็นารําคาญเหมือนกัน”

 เมื่อ 5 ปกอน วันที่ 2 กุมภาพันธ ค.ศ. 2013 พระองคทรงกลาวยืนยัน

วาพระองคยังจะคงติดตามหนทางของพระศาสนจักรตอไปดวยคําภาวนาและการ

ไตรตรอง

 จดหมายอันมีความสําคัญยิ่งนั้นถูกนํามามอบใหในวันอาทิตยถัดมา คือ

วันที่ 11 กุมภาพันธ อันเปนวันครบ 5 ปแหงการประกาศการตัดสินพระทัยที่ลาออก

จากตําแหนงซึ่งเปนเสมือนการปฏิรูปครั้งใหญ  พระสันตะปาปารัตซิงเกอรทรงลา

เกษียณหลัง 8 ปแหงสมณสมัย ซึ่งเทากับเปนการตั้งกฎใหมสําหรับการเกษียณของ

พระสันตะปาปา

 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ในป ค.ศ. 1415 เปนพระสันตะปาปา

องคสุดทายกอนหนาสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ซึ่งเกษียณตนเองในป 

ค.ศ. 2013

 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2013 อันเปนวันสุดทายแหงสมณสมัย ขณะที่บรรดา

พระคารดินัลกําลังเขาประชุมคอนเคลฟ (CONCLAVE) พระองคทรงประกาศปฏิญญา

แหงความสงบวา “ในบรรดาพวกทานพระคารดินัลแหงที่ประชุม CONCLAVE จะมี

พระสันตะปาปาใหมอยูพระองคหนึ่ง ซึ่งขาพเจาสัญญาในวันนี้วาขาพเจาจะถวาย

ความเคารพนบนอบโดยไมมีเงื่อนไข”

 วันที่ 13 มีนาคม เดือนถัดมาคณะพระคารดินัลในที่ประชุม CONCLAVE ได

สถาปนาผูสืบตําแหนงจากนักบุญเปโตร คือพระคารดินัลชาวอารเจนตินา ชื่อ ฮอรเก

มาริโอ แบรโกลิโอ (JORGE MARIO BERGOGLIO) ซึ่งพระองคทรงเลือกพระนามวา

ฟรังซิส  พระองคไดรับเลือกตั้งขณะที่ทรงมีพระชนมายุได 76 พรรษา และขณะนี้

ทรงพระชนมายุ 81 พรรษา สวนสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกตไดรับการเลือกตั้ง

ตอนที่มีพระชนมายุได 78 พรรษา และทรงเกษียณเมื่อทรงมีพระชนมายุได 85 

พรรษา  พระองคจะทรงพระชนมายุ 91 พรรษา วันที่ 16 เมษายน 2018 นี้  การ

ปรากฏพระองคในที่ “สาธารณะ” ครั้งสุดทายคือโอกาสครบ 65 ปแหงการบวช

เปนพระสงฆของพระองควันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2016  และเมื่อไมนานมานี้ 

วันที่ 28 ตุลาคม 2017 ผูอํานวยการสํานักขาวสันตะสํานักลงเรื่องราวและภาพถาย

ของพระองคใน TWITTER ซึ่งพระองคทรงจับมือสตรีผูถวายตัว 2 คน เพื่อเปนการ

บทสัมภาษณลาสุด…  

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 
“พอกําลงัเดนิทางกลบับาน”



ปที่ 42 ฉบับที่ 11 ประจําวันที่ 11-17 มีนาคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 4

ฉลองการถวายพระกุมาร (ตอจากหนา 1)

 สามเณราลัยแสงธรรมและวิทยาลัยแสงธรรม 

เปนศูนยกลางของการอบรมผูเตรียมตัวเปนพระสงฆ

นักบวช ฆราวาสและครูคําสอน มุงเพื่อรับใชพระศาสน-

จักรคาทอลิกในประเทศไทย และกําลังเริ่มภารกิจการ

รับใชกวางออกไปยังภูมิภาคอาเซียนในปจจุบัน สถาบัน

แสงธรรมกอตั้งข้ึนโดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง

ประเทศไทย เมื่อ ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) เพื่อ

ตอบสนองตอขอเรียกรองของสภาสังคายนาวาติกัน

ที่ 2 ที่เนนใหมีระบบอบรมพระสงฆขึ้นในแตละชาติ 

โดยคํานึงถึงภูมิประเทศและชนชาติที่แตกตางกัน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงสภาพแวดลอมและลักษณะความ

ตองการของสังคม จึงกลาวไดวา สถาบันแสงธรรม

มีบทบาทและภารกิจสําคัญ ทั้งตอพระศาสนจักรและ

ตอสังคมไทย นับแตอดีตจวบจนปจจุบัน และจะมุงไปสู

อนาคตอยางไมหยุดยั้ง

 วันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 (พ.ศ. 2565) 

จะเปนวันครบรอบหาทศวรรษของการกอตั้งสาม-

เณราลัยแสงธรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ไดรับ

หลักการตามขอเสนอของคณะผูบริหารแสงธรรมใหมี

การจัดงานฉลองครบ 50 ป ของสถาบัน และใหป ค.ศ. 

2018-2021 ที่เริ่มตนแลวในวันนี้ เปนปของการเตรียม

การสูการเฉลิมฉลอง โดยทางสถาบันจะจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาระบบการอบรมผูเตรียมตัวเปนพระสงฆ ให

สอดคลองกับความตองการของพระศาสนจักรและ

สถานการณของสังคมในปจจุบัน เปดโอกาสใหศิษย

ปจจุบันและศิษยเกาที่มีพลังและเปนผูนําของสังคม

ในดานตางๆ มากมายมารวมกันพัฒนาสถาบัน ให

ความสําคัญกับงานสงเสริมการอภิบาลกระแสเรียก

ในภาวะที่กระแสเรียกสูการเปนสามเณรและผูฝกหัด

เริ่มลดนอยลง นอกจากนั้นยังมุงเพื่อการพัฒนาสถาบัน

ให เปนแหลง เรียนรูทางดานคริสตศาสนาสําหรับ

นักศึกษา ฆราวาสและบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะเรียนรู

คริสตศาสนาอยางลึกซึ้งมากขึ้น

 วิสัยทัศนของการฉลองครบ 50 ป ในครั้งนี้ คือ

การทําใหสถาบันเปน “แสงธรรมนําชีวิต นําพระคริสต

สูปวงชน”  ตั้งแตจุดเริ่มตนจนถึงปลายทางของงานนี้ 

จึงอยู ท่ีการฟนฟูใหสถาบันแสงธรรมเปนองคกรท่ีมี

พระคริสตเจาเปนศูนยกลาง และมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 

จนสามารถเปนผูนําในดานความจริง ความศักดิ์สิทธิ์ 

และรับใช ชวยชี้นําสังคมไปสูพระคริสตเจา ผูทรงเปน

ความจริง ความดี ความงามที่แทจริง ดวยเหตุนี้ การ

ฉลองในคร้ังนี้จึงจัดใหมีชวงเวลาในการเตรียมการและ

ทํางานยาวนานถึง 4 ป  โดยคาดหวังใหสมาชิกและ

ผูมีสวนเกี่ยวของกับสถาบันแสงธรรมทุกคน เริ่มตั้งแต

ผูใหการอบรม อาจารย สามเณร ศิษยปจจุบัน เจาหนาที่ 

ศิษยเกาทั้งที่เปนพระสงฆและฆราวาส มีสวนรับรูและ

มีบทบาททําใหพันธกิจอันสําคัญยิ่งนี้บรรลุถึงเปาหมาย

ที่ตั้งไว ดวยการดําเนินชีวิตแหงการเปนประจักษพยาน

ถึงแสงสวางแหงความจริง ความศักดิ์สิทธิ์ ดวยการรัก

และรับใช มุงไปยังปวงชน โดยมีบุคคลเปาหมายสําคัญ

คือ สามเณรเล็ก เด็กและเยาวชน ฆราวาส โดยเนน

ครอบครัว ผูสูงอายุ คนยากจน ผูตกทุกขไดยาก 

สถาบันการศึกษาคาทอลิก และประชาชนชาวไทยผูนับถือ

ศาสนาอื่นๆ

 พระคุณเจาสิริพงษ จรัสศรี ใหสัมภาษณถึง

ความสําคัญของกระแสเรียก วา  “คําวา กระแสเรียก ถา

พูดงายๆ สําหรับชีวิตของคนทั่วไป ก็หมายถึงเสนทาง

การดําเนินชีวิตของคนๆ หนึ่ง เขากําลังเปนอะไรอยู

หรือวาเขาอยากจะเปนอะไร แตในความหมายของเรา

คริสตชนกระแสเรียกก็มีมิติของความเชื่อที่วา พระเปน-

เจ าไดทรงวางเสนทางไวสํ าหรับมนุษยแตละคน 

กระแสเรียก คือพระเรียกแลวแตละคนตอบสนอง แลว

พระองคก็ทรงจัดเตรียมเสนทางให อยางเชนบางคน

มีกระแสเรียกการเปนพระสงฆ เปนนักบวช หรือเปน

ฆราวาส การดําเนินชีวิตในสถานภาพอยางนั้น ไมวา

การเปนพระสงฆ นักบวช หรือฆราวาส เราถือวา

อยูในเสนทางแหงกระแสเรียก อยูในพระพรของพระเจา

ที่เราไดรวมทํางาน ไดรวมเดินทาง ที่พระเจาไดเรียกเรา

 สําหรับกระบวนการ ขั้นตอนในแสงธรรม  

แสงธรรมคือบานเณรใหญของประเทศไทย ที่ฝกอบรม

สามเณรที่ไดรับการเตรียมตัว เพื่อจะไดเปนพระสงฆ 

ทํางานใหกับสังฆมณฑล  ทํางานในคณะนักบวชตางๆ 

หรือทํางานในคณะธรรมทูตก็ตาม ขั้นตอนตางๆ ของ

การอบรม ซึ่งจะมีสามเณรที่ไดรับการฝกฝนอบรมมา

สวนหนึ่งจากบานเณรเล็กของสังฆมณฑลหรือของ

คณะนักบวชตางๆ  ของสังฆมณฑลก็จะไปที่บานเณร

กลาง ของคณะนักบวชก็มีนวกภาพ แลวก็จะเขามาสู

บานเณรใหญ ซึ่งเณรจากสังฆมณฑลตางๆ ก็จะเขาสู

บานเณรใหญที่เปนบานสําหรับการฝกอบรม และใน

ขณะเดียวกันก็มีวิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งเปนสถานศึกษา 

ทางดานปรัชญา หรือเทววิทยา ที่จะตองเรียนตาม

หลักสูตร ตามกระบวนการศึกษาของทางโรมไดแนะนํา 

และท่ีเปนพ้ืนฐานการดําเนินชีวิตเพ่ือเปนพระสงฆ

ตอไป

 เพราะฉะน้ัน เราก็ใชบานเณรแสงธรรม ดานหน่ึง

เพื่อเตรียมตัวอบรมดานชีวิต และอีกดานหนึ่งที่ตอง

เตรียมควบคูกันไปคือตองเรียนอยางที่ควรจะตองเรียน 

อยางที่จะตองศึกษา ซึ่งใชเวลาทั้งหมด 7 ป  รวมทั้ง

ฝกงานอภิบาลตางๆ เพื่อใหพรอมและเหมาะสมสําหรับ

การดําเนินชีวิต”

 ในฐานะที่พระคุณเจาเปนศิษยเกาแสงธรรม

และเคยเปนอาจารยที่นี่ พระคุณเจามีความรูสึกอยางไร

ที่สถาบันแหงนี้กําลังจะมีอายุครบ 50 ปเต็ม ในป ค.ศ. 

2022 คืออีกประมาณ 4 ปขางหนา “ในฐานะที่เปน

ศิษยเกาคนหนึ่ง ก็รูสึกถึงความยินดี เพราะที่นี่ใหชีวิต 

อบรมบมตัวของเรา ใหมีวิชาความรู ดําเนินชีวิตสงฆ 

เปนขารับใชพระศาสนจักร รับใชเพื่อนพี่นอง และไดรับ

สิ่งตางๆ มากมาย โอกาสที่แสงธรรมจะมีอายุครบ 50 

ป ก็ถือวาเปนความยินดี ไมใชเฉพาะพอคนเดียว แต

สําหรับศิษยทุกคน ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน และ

ทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของ สถาบันแสงธรรมไดสรางพระสงฆ 

สรางบุคลากรทางดานศาสนาคริสตใหกับประเทศไทย 

และใหกับประเทศเพื่อนบานดวย”

 บันทึกภาพโดย: คุณจํารัส พงษพานิชนุกูล

สมเด็จพระสันตะปาปา (ตอจากหนา 3)

แก “ขาวเท็จ” วาสุขภาพของพระองคย่ําแย  ผูที่ไปเยี่ยม

พระองคตางพากันชมวาพระองคยังทรงมีความจําดี

มาก

 สุดทาย เพื่อแสดงใหเราเห็นถึงชีวิตฝายจิตของ

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16  พระองค

มักจะเชิญชวนเราทุกคนใหมีความไววางใจในพระ

คริสตเจา ชวงทายสมณสมัยในการเขาเฝาของประชาชน

วันที่ 27 กุมภาพันธ ค.ศ. 2013 พระองคตรัสวา “ใน

ปแหงความเชื่อนี้ ขาพเจาขอเชิญชวนทุกคนใหฟนฟู

ความไวใจของทานในพระคริสตเจาและสํานึกวาตน

ได รับความรักจากพระองคผูทรงแสดงความรัก

ไรขอบเขตของพระองคตอเรา  พระองคทรงชี้นําและ

สนับสนุนพระศาสนจักรของพระองคเสมอ ขอใหเราจง

อยาไดลืมมิติแหงความเชื่อ ขอใหดวงใจของทานเปยม

ดวยความมั่นใจและดวยความชื่นชมวาพระคริสตเจา

ทรงประทับอยูใกลเราและทรงคอยติดตามเราดวยความ

รัก”

 พระองคเองทรงแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรม

แหงความเช่ือดวยวิธีการใหมแหงการดําเนินชีวิต

ในการติดตามพระคริสตเจาในยามชราภาพ ณ เวลาที่

กําลังกายคอยๆ ทรุดโทรมลงดังที่พระองคทรงเคยตรัส

ไววา “หลายเดือนที่ผานมาขาพเจารูสึกวากําลังวังชา

ออนลง  ขาพเจาวิงวอนพระเจาทรงประทานความสวาง

แกขาพเจาเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจอยาง

ถูกตองเพื่อความดีของพระศาสนจักร ขอ

ขอบคุณพวกทานสําหรับความเคารพและ

ความเขาใจที่ทานแสดงออกตอขาพเจา

พระองคทรงขอใหเราสวดภาวนา

สําหรับพระองค สําหรับพระคารดินัลที่จะ

เปนผูเลือกตั้ง และสําหรับพระสันตะปาปา

ผูที่จะสืบตําแหนงตอไป “ขาพเจาขอใหทาน

รําลึกถึงขาพเจาตอพระพักตรพระเจา และอธิษฐาน

ภาวนาสําหรับพระคารดินัลซึ่งถูกเรียกมาเลือกผูท่ีจะสืบ

ตําแหนงของนักบุญเปโตรคนใหม สวดขอใหพระเจา

ชวยเหลือพระองคดวยแสงสวางและพลังของพระจิต ขอ

พระเจาทรงอวยพรทุกคน  ขอขอบคุณ”

(มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต - 

เก็บเรื่องนี้มาเพื่อการไตรตรอง

และภาวนาใหสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ท่ี 16)
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ประกาศก
ในโลกปจจุบัน

(อานตอหนา 8)

27 มกราคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 วันอาทิตยปลายเดือนมกราคมที่ผานมา พระสันตะ-

ปาปาฟรังซิสเสด็จในฐานะพระอัครสังฆราชแหงกรุงโรม

เสด็จเยี่ยมอภิบาลวัดในปกครอง  และเปนโอกาสเพื่อ

รําลึกถึงความทุกขทรมานของประชาชนชาวยูเครน ที่

ประเทศตองประสบวิกฤตละเมิดมนุษยธรรมจากการ

เขายึดคราบสมุทรไครเมียของประเทศรัสเซีย พลเมือง

ในประเทศสองลานคนไมมีที่อยูอาศัย และองคการ

สหประชาชาติไดรายงานการจับกุม ทรมานและแมแต

พระสันตะปาปาไมทรงสามารถเสด็จไปประเทศยูเครนได, 

จึงเสด็จไปยังโบสถแหงชาติยูเครนในกรุงโรม

การสังหารที่ไมถูกตองตามกฎหมาย   ในการพบกับผู-

สื่อขาว พระอัครสังฆราชเอก สวีอาทอสลาฟ เชฟชุค 

พระอัครสังฆราชเอกแหงโบสถกรีก-คาทอลิกยูเครน 

เรียกเหตุการณนี้วาเปนสงครามที่ถูกลืมเลือน ทานเลา

วา     “โศกนาฏกรรมครั้งนี้ไมมีใครพูดถึงอีกเลย สงคราม

ในประเทศยูเครนไมเปนขาวอีกตอไปแลว พอไมรูวา

ทําไม พื้นที่ที่ฆาทําลายลางดวยสงคราม  มีการตอสู

ดวยอาวุธสงครามทุกวัน ถาพอจําไมผิด โรงเรียน

สําคัญๆ ถูกทําลายหมดเลย พระสมณทูตเคลาดิโอ จู-

เกอรอตติ มาเยี่ยมพื้นที่ตรงนั้นนานๆ ครั้งและก็เศรา

สลดยิ่งขึ้นทุกครั้งเมื่อจากไป เร็วๆ นี้ประมาณชวง

คริสตมาสทานมาและพบเมืองลูฮันสกเหมือนทะเลทราย 

อพารทเมนตที่คนอาศัยเปนเพื่อนบาน 200 แหง เหลือ

อยูแคสองสามอาคาร”

 โบสถนักบุญโซเฟย เปนวิหารที่สรางขึ้นใหมแตมี

ประวัติยาวนาน นักบุญเคลเมนตที่ 4 พระสันตะปาปา 

ถูกฝงไวท่ีน่ี    ตัววิหารไดรับการสนับสนุนชวยเหลือกอสราง

จากพระคารดินัลโจซิป สลิปป ผูนําพระศาสนจักร

กรีก-คาทอลิกในประเทศยูเครนชวงที่ถูกปกครองโดย

สหภาพโซเวียต พระคารดินัลทานนี้ถูกเบียดเบียน โดย

ถูกขังอยูในคุก 18 ป

 พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เปนผูเสกวิหารนี้และ

นักบุญยอหน ปอล ที่ 2, พระสันตะปาปาเสด็จมา

เยี่ยมในป ค.ศ. 1984 พระสันตะปาปาฟรังซิสเปน

พระสันตะปาปาองคที่สามที่เสด็จมาที่นี่

 การเสด็จเยือนครั้งนี้ชวนใหรําลึกถึงพระสังฆราชซา-

เลเซียน พระคุณเจาสเตแพน ชมิล ที่ฝงไวที่นี่ พระ

สันตะปาปาทรงพบกับพระคุณเจาชมิลเมื่อพระองคยัง

ทรงเปนวัยรุนอยู พระคุณเจาชมิลตอนนั้นเปนพระสงฆ

ไดขอใหหนุมนอยแบรโกลโย(พระสันตะปาปา) มาชวย

มิสซาที่ทานถวาย ขอบคุณพระสังฆราชชมิล ที่พระ

สันตะปาปาฟรังซิสไดเรียนรูพิธีกรรมแบบยูเครนตั้งแต

วันนั้น

13 กุมภาพันธ 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ ณ อาคารนักบุญมารธา

เปนวันพิเศษอีกวันหนึ่ง พระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

พระคุณเจาสวีอาทอสลาฟ เชฟชุค พระอัครสังฆราชเอก

แหงโบสถกรีก-คาทอลิกยูเครน กับพระสันตะปาปา

ฟรังซิส

พระคารดินัลโจซิป สลิปป
พระคุณเจาสเตแพน ชมิล

พระสันตะปาปาฟรังซิสถวายพิธีมิสซาที่อาคารนักบุญมารธาอุทิศแดคริสตชนที่ถูกเบียดเบียน

พระคุณเจา

ยูสเซฟ

อับสิ 

รวมถวายพิธีมิสซา

กับ

พระสันตะปาปา

ฟรังซิส
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บทอธิษฐานภาวนา

มองเห็นตัวเองในแสงสวาง

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ผูที่ปฏิบัติตามความจริง ยอมเขาใกลความสวาง

เพื่อใหเห็นชัดวาสิ่งที่เขาทํานั้นไดทําโดยพึ่งพระเจา” 

(ยอหน 3:21)

 เธอไมเคยมองตัวเองวาสวยหรือนารักเลย  เม่ือเธอไดเปดอานนิตยสาร

ระหวางรอการทํางาน เธอรูสึกวาเธอเปนคนหนาแปลก เธอไมกลามองรูปภาพ

ของเธอเองในหนังสือ เธอไมชอบจมูกที่โคงงอขอเธอ รอยแผลเปนจากสิว

บนใบหนา รวมทั้งสัดสวนของเธอที่ดูตัวเตี้ยและผอมแหง

 แตนั่นไมใชในสิ่งที่เขาเห็น เขามองเห็นและประทับใจในรอยยิ้มของ

เธอทันทีเมื่อแรกพบ รอยยิ้มที่ทําใหเธอดูเดนขึ้นมา เสียงหัวเราะและน้ําเสียง

ที่นุมนวลของเธอนั้นทําใหเขาหลงใหลในตัวเธอ น้ําเสียงที่ทําใหเขารูสึกสงบ 

ปลอดโปรงและสบายใจอยางท่ีเขาไมเคยไดยินจากผูหญิงคนไหนมากอนเลย 

ความสัมพันธอันดีของเขาและเธอก็เติบโตขึ้น และทําใหเธอเริ่มคิดไดวา เธอ

นั้นไมไดรูปรางนาเกลียดเลย

 จากชวงเวลาที่พวกเขาไดพบกัน ทําใหเขารูวาเขากับเธอชางแตกตาง

กันเหลือเกิน เขาพยายามทํางานหนักแตฐานะและการศึกษาของเขาไมอาจจะ

เทียบเทาไดกับเธอเลย เขาพบวาเขากลับพยายามอยางหนักในการปรับตัวให

เทียบเทากับเธอ แตเขารูสึกวาเขาไมมีอะไรที่เหมาะสมกับเธอเลย

 แตน่ันไมใชในส่ิงท่ีเธอเห็น เธอชอบเขาในความถอมตัวและสนุกสนาน 

ความมีน้ําใจของเขา ความอดทนและตั้งใจฟงเรื่องราวของเธอ รวมทั้งกําลังใจ

ที่มอบใหกับเธอ ความเปนกันเองกับครอบครัวของเขา กับพื่อนและกับพี่นอง

ของเขา ทําใหเธอชอบที่จะอยูกับเขา เขาเปนผูชายที่ดูจริงใจ อยางที่เธอไมเคย

พบมากอน  เธอรูเสมอวาเขาทําเพื่อเธอทุกอยาง และทําใหเธอรูสึกวาเธอเปน

ผูหญิงที่โชคดีที่สุดในโลกที่ตื่นมามีเขาอยูขางกาย

 ขาแตพระบิดาผูทรงสรรพานุภาพสรางฟาดิน โปรดทรงชวยพวกลูก

ใหสามารถมองเห็นตัวตนของตนเอง ใหพวกลูกตระหนักถึงวา พวกลูกถูกสราง

ดวยความรักของพระองค และตามพระฉายาลักษณของพระองค มองเห็น

แสงสวางที่จะมีความยินดีในความงดงามและความดีงามที่พระองคทรง

สรางสรรคในชีวิตของพวกลูก และชวยพวกลูกดําเนินชีวิตเปนแสงวางใหทุกคน

ไดเห็นความงดงามของพระองคในตัวพวกเขาดวยเทอญ อาแมน

ผิวเผินจนหมดคุณภาพ
 กระแสความรวดเร็วทันใจยังมาแรง
 ยุคนี้อะไรเร็วคือคุณภาพ
 ยุคนี้อะไรเร็วคือจุดขาย
 ยุคนี้อะไรเร็วก็คือสุดยอด
 ตัวแปรนั้นใครก็พอเขาใจได
 ทุกวันนี้มีอะไรใหสนใจมากมาย
 แตละอยางมาพรอมคําสัญญาเปนรูปธรรม
 จะทําใหชีวิตดีขึ้นสะดวกสบายขึ้น
 จะทําใหมีความสุขความหรรษา
 จะทําใหประสบความสําเร็จดังใจอยาก
 ก็เลยสงผลใหทุกวันนี้มีเวลานอยลง
 กอนนี้ตองหาเรื่องฆาเวลาใหผานไป
 ทั้งคนรวยทั้งคนจน
 ที่รวยแลวไมรูจะทําอะไร
 ในเมื่อมีพรอมแลวทุกสิ่งทุกอยาง
 เวลาวันๆ ก็จะเชื่องชานาเบื่อ
 ที่ยังจนก็ไมรูจะทําอะไร
 มีเวลามากแตโอกาสนอย
 เวลาวันๆ ก็แสนจะเชื่องชา
 ตองลุนใหจบวันจบปญหาจบทุกข
 แตทุกวันนี้ตางออกไป
 เวลาผานไปอยางรวดเร็ว
 อยากจะยั้งอยากจะชะลอเวลา
 อยากจะตออยากจะเติมใหมากวายี่สิบสี่ชั่วโมง
 เพราะมีอะไรใหสนใจใหติดตามใหอยากได
 ทั้งคนรวยทั้งคนจนมีสิทธิเทาเทียมตามอัตภาพ
 แคเรื่องการสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดีย
 อยากจะมีมือไมทศกัณฐกันทุกคน
 กอนนี้เคยแบงเคยแยกเวลาแตละกิจกรรม
 กินขาวกินขาวทํางานทํางานนอนนอน
 แตเดี๋ยวนี้ทําไปพรอมกันไมเปนปญหา
 กินไปดูขอมูลไปนอนไปติดหูฟงไป
 เดินทางไปติดตองานไปติดตามขาวสารขอมูลไป
 ขนาดนี้แลวยังรับขอมูลไมทัน
 จนรูสึกเวลานอยลงนอยลง
 เลยใชความรวดเร็วเปนตัวแก
 ทั้งเครื่องมือสื่อสารทั้งวิธีการบริโภค
 หนักเขาคุณภาพการบริโภคก็นอยลงโดยปริยาย
 แคเห็นแครับรูแคผานตา...แคผิวเผิน
 ดูคลิปก็ดูแคตอนเริ่มตน
 และหากสนใจก็เลื่อนไปดูตอนจบ
 ที่เหลือระหวางจุดเริ่มตนกับจุดจบไมไดใสใจ 
 ทั้งๆ ที่ตอนเริ่มกับตอนจบตอเนื่องกัน
 จะเขาใจทําไมจบอยางนั้นก็ตองดูขั้นตอนดูกระบวนการ
 เหมือนจะรูคุณภาพอาหารตองดูตองรูกระบวนการผลิต
 เริ่มจากวัตถุดิบขั้นตอนการทําเครื่องปรุงที่ใส
 ลงเอยเหมือนกับการบริโภคบะหมี่สําเร็จรูป
 แกะหอใสเครื่องปรุงที่ติดมาตามดวยน้ํารอน
 แตละขอมูลที่มีการนําเสนอเปนเหมือนหนาตา
 นาสนใจก็อานตอหนอยกอนจะขามไปตอนสรุป
 การวินิจฉัยแทบไมไดทําเพราะไมรับรูที่มาที่ไป
 การตัดสินก็ยึดตอนสุดทายเปนหลัก
 แลวก็ฟนธงไปตามที่คนเสนอขอมูลชงหมอ
 คุณภาพการบริโภคขอมูลก็นอยลงไปเพราะผิวเผิน
 ชีวิตความเปนอยูการกระทําก็พลอยผิวเผินไปดวย
 คุณภาพชีวิตก็ลดลงตราบใดที่คุณภาพการบริโภคนอยลง
 ทั้งการบริโภคอาหารทั้งการบริโภคสื่อ
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5 โรงเรียนคาทอลิกรับโล (ตอจากหนา 1)

 คุณพอเดชา อาภรณรัตน เลขาธิการสภา

การศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย และคณะ เขารวมงาน

และแสดงความยินดีกับโรงเรียนคาทอลิกที่ไดรับโล

โรงเรียนเอกชน 100 ป จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก 

โรงเรียนนักบุญเปโตร 158 ป โรงเรียนอัสสัมชัญ 133 

ป โรงเรียนอัสสัมชัญคอนเเวนต 113 ป โรงเรียนซางตา-

ครูสคอนแวนท 111 ป และโรงเรียนเซนตโยเซฟ

คอนเวนต 110 ป 

 ศาสตราจารยคลินิก นพ.อุดม คชินทร ประธาน

ในพิธีกลาววา “การศึกษาภาคเอกชนมีบทบาทและมี

ความสําคัญอยางมากในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

มามากกวา 100 ป นอกจากนี้ยังเปนการแบงเบาภาระ

และชวยรัฐบาลในการจัดการศึกษาใหแก เยาวชน

อยางมีประสิทธิภาพตลอดมา 

 การกาวสูการจัดการศึกษาเอกชนในศตวรรษ

ที่ 2 ขอใหมุงมั่นพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กไทยใหเปน

พลเมืองทีีี ่ดีของประเทศ เดินหนาขับเคลื่อนโดยยึด

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่ตองสนับสนุนการจัดการ

ศึกษาแกเด็กตั้งแตอายุ 3 ขวบขึ้นไป ตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม โดยเฉพาะการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ในโรงเรียนเอกชน ซ่ึงตองบูรณาการจัดการศึกษาปฐมวัย

รวมกันระหวางรัฐและเอกชนในพื้นที่ การจัดการศึกษา

เอกชนถือวามีจุดแข็งในเร่ืองบริหารจัดการ ความคลองตัว

การกาวทันดานเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว 

สามารถปรับหลักสูตรใชสื่อการสอนกระตุนผูเรียนเพื่อ

สรางแรงจูงใจในการเรียนรูทําใหเด็ก ครู ผูปกครอง

มีความสุข

 เราจะเห็นไดชัดเจนวา โรงเรียนของภาคเอกชน

นั้น มีชื่อเสียงและเปนโรงเรียนชั้นนํา และหลายๆ เรื่อง

เชน โรงเรียนอนุบาลท่ีอยูในภาคเอกชนน้ันทําไดดีมากๆ 

รวมทั้งโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีหลายโรงเรียน

ที่มีอายุ 100 ป

 ฉะนั้น การจัดการเรื่องการศึกษาเอกชนนั้น 

ถือเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหสมาคมและ

ชมรมการศึกษาเอกชน ซึ่งในวันนี้เราจัดงานก็เพื่อให

ทุกทานไดมาแสดงศักยภาพใหปรากฏแกสาธารณชน 

วาภาคเอกชนนั้นก็มีสวนรวมดานการศึกษาของชาติ

เปนอยางมาก รวมทั้งมีการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 

และนําไปสูการขับเคลื่อนการศึกษาของไทยใหมี

ความมั่นคง และมีความเจริญกาวหนา” 

 ดาน อ.ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย กลาวถึง

การพัฒนาการศึกษาเอกชน เพื่อกาวสูศตวรรษใหม วา

“โรงเรียนแหงแรกในประเทศไทย เมื่อ 350 ปที่แลว คือ

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ เมื่อมิชชันนารีไดเขามา

ในกรุงศรีอยุธยา ไดขอสมเด็จพระนารายณพระราชทาน

ที่ดิน เพื่อสรางโรงสอน คือโรงเรียน  และโรงสวด คือวัด 

โบสถ   ซึ่งมิชชันนารีไดตั้งขึ้นมามีชื่อวาโรงเรียนเยเนรัล

คอลเลจ (General College) สอนดวยภาษาการศึกษา

ของโลกสมัยนั้น คือ ภาษาละติน ทุกวิชาเปนภาษา

ละตินหมด ผูที่เรียนมีทั้งจากในเมืองไทย จากทางราช

สํานัก  และจากประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้อีกดวย ถือ

เปนโรงเรียนนานาชาติแหงแรกของประเทศไทย 

 ผูเรียนสามารถเรียนไดดี ถาผูสอนนั้นสอนไดดี 

ดังนั้น เมื่อเขาไดรับการสอนแบบภาษาละติน เปนภาษา

การศึกษา ก็มี สมศ. มาตรวจ ซึ่ง สมศ. สมัยนั้นคือ

มิชชันนารีจากฝรั่งเศส เขาก็มาตรวจ พอเขามาตรวจ 

ก็ทําใหเรารูจากบันทึกของเขาวา เด็กไทยหรือเด็กจาก

สยามที่มาเรียนในโรงเรียนนี้ สามารถเรียนวิชาตางๆ ใน

ภาษาละตินไดดีมาก แมกระทั่งเวลาหยุดพัก เขาไปเลน

กอนอิฐกัน เขายังพูดคุยกันเปนภาษาละติน และก็มี

เด็กบางคนที่เรียนไดเกง แลวไดรับทุนไปเรียนตอไดที่

มหาวิทยาลัย ที่ประเทศฝรั่งเศส 

 เด็กเมื่อยุคศตวรรษที่แลวที่เรียนแลวเราก็ยัง

ติดใจอยูนั้น เปนเรื่องอารมณ (emotion) และสิ่งนี้เปน

สิ่งเดียวที่เราจะชนะหุนยนต   ความรักก็ดี ความสงสาร

ก็ดี การใหอภัยก็ดี หุนยนตไมมีทางทําได และตรงนี้จะ

เปนสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนจําเปนจะตองสอน อยางอื่นนั้น 

เรานําเทคโนโลยีเขามาได ผมคิดวาการสอนการเขียนได 

ยังจําเปน การสอนคณิตศาสตรยังจําเปน และอาจจะ

สอนในพื้นฐานอยางอื่น แตอยาไปวุนวายในรายละเอียด

วาอะไรตางๆ จะเขามา แตจะตองคิดใหลึกซึ้งมากขึ้น

เพื่อที่จะใหเปนประโยชนตอไป และอยาไปใชเวลากับมัน

มาก ควรไปลงหนักๆ ดานจริยธรรม ดานจิตใจ ผม

คิดวาโลกเจริญเทาไร การศึกษาที่ฝงลึกลงไปทางดาน

จิตใจที่ตองเนนมากข้ึนนอกเหนือไปจากเรื่องความเกง

ของเด็ก ผมคิดวาตรงน้ันเปนส่ิงซ่ึงไมวาจะอีกก่ีศตวรรษ

มันจะยังอยูตอไปตลอด เปนหนาที่ของผูสอน และเปน

หนาที่ของสถานศึกษา ที่จะตองรวมมือกัน”

พบกับบูธคาทอลิก
N 06 โซน C

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ 
ครั้งที่ 46 

ระหวางวันที่ 29 มีนาคม - 8 เมษายน  
เวลา 10.00-21.00 น. 

ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิร�กิติ์  

การรูจักหยุดเพ�่อขอบพระคุณพระเจา
กอนและหลังอาหาร
ขาพเจาขอเสนอใหหันกลับมา
สูความเคยชินอันงดงามนี้
และกระทําดวยความลึกซึ้ง
แมเปนชวงเวลาที่สั้นมาก
แตก็เปนการเตือนวา
ชีว�ตของเราตองข�้นอยูกับพระเจา 
พระสมณสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ขอสรรเสร�ญองคพระผูเปนเจา
Laudato Si’ ขอ 227
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ประกาศก (ตอจากหนา 5)

ถวายพิธี มิสซารวมกับพระอัยกานิกายเมลไคท -

คาทอลิกแหงอันทิโอ พระคุณเจายูสเซฟ อับสิ ผูมา

เยี่ยมเยียนพระสันตะปาปากระชับความเปนหนึ่งเดียว

ศาสนจักรของทานกับกรุงโรม    พระสันตะบิดรตรัส

ระหวางพิธีมิสซาเตือนใจความสัมพันธน้ีวาพิธีในวันนี้

เปนดั่ง “การสวมกอดของบิดาแหงพระศาสนจักร กับ

นักบุญเปโตร

 พระศาสนจักรเมลไคทกรีกคาทอลิกแหงอันทิโอก

มีเขตปกครองในเมืองดามัสกัส ประเทศซีเรีย ถึงกระนั้น

พระสันตะปาปาทรงคิดถึงคริสตชนที่ทุกขทรมานอยูใน

แถบตะวันออกกลางเปนพิเศษ พระองคตรัสตอนหนึ่ง

วา

 “เราถวายพิธีมิสซานี้เพื่ออุทิศแกคริสตชนที่

ถูกเบียดเบียนในดินแดนตะวันออกกลาง ผูสูญสิ้นชีวิต 

ขาวของ สมบัติเพราะถูกขับไลออกจากสังคม”

 สัปดาหนี้ พระสันตะปาปาทรงรวมประชุมกับพระ

สังฆราชที่พระองคทรงชื่นชมวาเปนพระศาสนจักร

เมลไคท กรีก คาทอลิกที่ดีซึ่งไดชวยเหลือคริสตชนที่

ลําบากอยางเชนในประเทศซีเรีย  บรรดาพระสังฆราช

ถวายถวยกาลิกสและจานรองแผนปง ซึ่งพวกทานไดใช

ถวายในพิธีมิสซาวันอังคารที่อาคารนักบุญมารธาแหงนี้

ดวย

งานแสดงศิลปศักดิ์สิทธิ์โลกจัดขึ้นที่กรุงโรม
2 กุมภาพันธ 2018 (โรมรีพอรทดอท

คอม) 

 กวาขาวนี้จะตีพิมพ งานคงผานไปแลว

เมื่อวันที่ 3 ถึง 6 กุมภาพันธ มีงานแสดงออก

ร า น ศิ ล ป ศั ก ด์ิ สิ ท ธิ์ โ ด ด เ ด น สํ า คั ญ

จัดขึ้นที่กรุงโรม เปดใหศิลปน สถาปนิก

นักดนตรีและนักออกแบบนําผลงาน

ศิลปศักดิ์สิทธิ์จากท่ัวโลกท่ีเก่ียวเนื่องกับ

ความเชื่อในพระเจาอันเปนกระแสนิยม

ลาสุดมาออกรานแสดง ปเอโตร ปกชิ-

เนตติ ผูอํานวยการจัดงานในกรุงโรม เลา

วา    “เปนงานครอบคลุม 360 องศา – 

ดานสถาปตยกรรม ผูผลิตศาสนภัณฑ

ในพิธี และอาภรณศักดิ์สิทธิ์... อีกทั้ง

การทองเที่ยวแสวงบุญที่นําชมเมืองหรือ

สถานที่สถาปตยกรรมศักดิ์สิทธิ์” พระ

คารดินัลริโน ฟซิสเคลา ประธานสมณสภา

เพื่อการประกาศขาวดีใหม ชี้แจงวา    “เรา

ตั้งใจจะใหวันแรกเปนการแสดงเร่ืองดนตรี

ศักดิ์สิทธิ์ วันที่สองเปนเรื่องสถาปตยกรรม

และเมืองท่ีตั้งสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม 

พระคารดินัลริโน ฟซิสเคลา

ปเอโตร ปกชิเนตติ (อานตอหนา 11)
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เปดประตู
 สูแสงธรรม

สวัสดีทานผูอานที่รักทุกทานครับ กลับมาพบ

กับ “เปดประตู สูแสงธรรม” อีกครั้งหนึ่งครับ ในชวงนี้

เปนชวงเทศกาลมหาพรต หลายๆ ทานคงไดมีโอกาส

เตรียมตัวเตรียมจิตใจอยางดีในการเขาสู เทศกาล

มหาพรตเมื่อวันพุธรับเถาที่ผานมา ที่บานเณรใหญ

แสงธรรมของเรานั้น เมื่อวันพุธรับเถาที่ผานมา คุณพอ

สมเกียรติ ตรีนิกร รองอธิการสามเณราลัยแสงธรรม 

ไดเปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถา รวม

กับคุณพอคณะผูใหการอบรมและคุณพอวิญญาณรักษ

ทุกองคในบานเณร และสามเณรใหญทุกคน ซึ่งในพิธี

มีการเสกและโรยเถาเพื่อเปนเครื่องหมายของการ 

“เปนทุกขกลับใจและเชื่อพระวรสาร” และเปนการกาว

เขาสูเทศกาลมหาพรตอยางเปนทางการดวย

 โอกาสนี้จึงขอนําสาระนารู เกี่ยวกับการจัด

พิธีกรรมและบทอานในวันอาทิตยเทศกาลมหาพรต

แบงปนโดยคุณพอเชษฐา ไชยเดช ผูใหการอบรมและ

อาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม มาแบงปนกับพี่นอง

ทุกทานซึ่งหวังวาบทความนี้จะเปนประโยชนแกพ่ีนอง

ทุกทาน เปนพิเศษในชวงเทศกาลมหาพรตนี้ครับ

การจัดพิธีกรรมและบทอานในวันอาทิตยเทศกาล

มหาพรต

คุณพอเชษฐา ไชยเดช

 สําหรับพิธีกรรมในวันอาทิตยเทศกาลมหาพรต

การจัดพระวาจาของพระเจานําเสนอเสนทางสูการ

สมโภชปสกาเปน 3 แนวดังนี้ คือ ในวันอาทิตยป A 

(ปที่แลว) เนนเรื่องศีลลางบาป, ในวันอาทิตยป B 

(ปนี้) เนนเรื่องการเดินพรอมกับพระเยซูเจาผานทาง

กางเขน เราจะพบพระสิริรุงโรจน, ในวันอาทิตยป C

(ปหนา) เนนเร่ืองการกลับใจใชโทษบาป ซ่ึงมีศูนยกลาง

อยูที่พระเมตตาของพระเจา 

 ในที่นี้ขอนําเสนออยางยอๆ ถึงความหมาย

ของพระวรสาร ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของพิธีมิสซา

วันอาทิตยเทศกาลมหาพรต ดังนี้

พระวรสารของวันอาทิตยเทศกาลมหาพรต

 ในวันอาทิตยสัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 2 

เทศกาลมหาพรต พระวรสารจะเปนเรื่องเดียวกันทุกป 

คือ วันอาทิตยสัปดาหที่ 1 เทศกาลมหาพรต จะอาน

พระวรสารเร่ืองพระเยซูเจาทรงถูกประจญ และวันอาทิตย

สัปดาหที่ 2 เทศกาลมหาพรต จะอานพระวรสารเรื่อง

การสําแดงพระวรกายอยางรุงโรจนของพระเยซูเจา

ที่ภูเขาทาบอร (ซึ่งเรื่องราวทั้งสองนี้ ในป A จะอานจาก

พระวรสารนักบุญมัทธิว ในป B จะอานจากพระวรสาร

นักบุญมาระโก และในป C จะอานจากพระวรสารนักบุญ

ลูกา) 

 พระวรสารที่พระศาสนจักรนํามาใหคริสตชน

รําพึงในวันอาทิตยสัปดาหที่ 1 และ 2 เทศกาล

(อานตอหนา 11)
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เปดประตูสูแสงธรรม (ตอจากหนา 10)

มหาพรต ใหภาพรวมของเทศกาลมหาพรต     และธรรม

ล้ําลึกปสกา ซึ่งหมายถึงการสิ้นพระชนมและการกลับ

คืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา พระวรสารเรื่องพระ

เยซูเจาทรงถูกประจญ ทําใหเราเห็นถึงการตอสูกับพลัง

ของบาปและความช่ัวราย ซ่ึงพระเยซูเจาทรงใชพระทรมาน

และการส้ินพระชนมบนไมกางเขนของพระองคกอบกู

เราใหพนบาป แสดงถึงชัยชนะเหนือบาปของพระองค 

ซึ่งชัยชนะเหนือบาปนี้ เราเห็นภาพลวงหนาแลวจาก

ชัยชนะที่พระองคทรงมีตอการประจญของปศาจ พระ

วรสารเรื่องการสําแดงพระวรกายอยางรุงโรจนของ

พระเยซูเจา สะทอนใหเห็นภาพลวงหนาถึงสิริรุงโรจน

แหงการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา ซึ่งแนนอนวาการ

จะบรรลุถึงความรุงโรจนแหงการกลับคืนชีพ ตองผาน

หนทางแหงพระทรมานและไมกางเขนกอน 

ดังนั้น อาจกลาวไดวา พระวรสารในวันอาทิตย

สัปดาหที่ 1    เทศกาลมหาพรต ชวยใหคริสตชนไดรําพึง

ถึงภาพของการตอสูกับอํานาจของบาป โดยมีชีวิตของ

พระเยซูเจาเปนแบบฉบับ และมีพระทรมานและกางเขน

ของพระคริสตเจาเปนแนวทาง สวนพระวรสารในวัน

อาทิตยสัปดาหที่ 2 เทศกาลมหาพรต ชี้ใหเห็นถึง

ผลลัพธรุงเรืองที่เกิดจากการยึดถือพระฉบับแบบของ

พระเยซูเจา และแนวทางแหงไมกางเขนของพระองค

นอกจากนี้ สําหรับคริสตังสํารองที่เตรียมตัว

จะรับศีลลางบาปในมิสซาคืนต่ืนเฝาปสกา หรือในเทศกาล

ปสกาที่จะมาถึง พระศาสนจักรยังกําหนดใหมี “พิธี

เลือกสรร” สําหรับพวกเขา ในมิสซาวันอาทิตยสัปดาห

ที่ 1 เทศกาลมหาพรต โดยใหทําพิธีนี้หลังจากบทเทศน

 ในวันอาทิตยสัปดาหที่ 3-5 เทศกาลมหาพรต 

พระวรสารจะนําเสนอเสนทางสูการสมโภชปสกา ดังนี้

วันอาทิตยสัปดาหที่ 3-5 เทศกาลมหาพรต 

ป B (ปนี้) เนนเรื่องการเดินพรอมกับพระเยซูเจา

ผานทางกางเขน เราจะพบพระสิริรุงโรจน 

วันอาทิตยสัปดาหที่ 3 เทศกาลมหาพรต ป B

อานพระวรสารของนักบุญยอหนเร่ืองพระเยซูเจา

เสด็จไปยังพระวิหารและทรงคว่ําโตะของพวกพอคา

ที่พระวิหาร (ยน 2:13-25) พวกยิวถามพระองควา 

“ทานจะแสดงอะไรเปนเคร่ืองหมายวาทานมีอํานาจ

กระทําเชนนี้ได” พระองคทรงตอบวา “จงทําลาย

พระวิหารน้ี แลวภายในสามวันเราจะต้ังข้ึนใหม” น่ัน

คือพระเยซูเจาทรงทํานายลวงหนาถึงการกลับ

คืนชีพและชัยชนะของพระองค เหนือบาปและ

ความตาย (ในวันที่ 3 หลังจากทรงสิ้นพระชนม)

วันอาทิตยสัปดาหที่ 4 เทศกาลมหาพรต ป B

อานพระวรสารของนักบุญยอหน เร่ืองการสนทนาระหวาง

พระเยซูเจากับนิโคเดมัส (ยน 3:14-21) ซึ่งในการ

สนทนานั้นพระองคตรัสวา “โมเสสไดยกรูปงูขึ้นใน

ถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรแหงมนุษยก็จะตองถูกยก

ขึ้นฉันนั้น เพื่อใหทุกคนที่เชื่อในพระองคจะไดมีชีวิต

นิรันดร” พระวาจาตอนนี้เปนการทํานายลวงหนาวา

พระองคจะถูกตรึงกางเขน 

แตก า ง เขนขอ งพร ะค ริ ส ต เจ า ไ ม ใช

เครื่องหมายแหงความอับอาย แตเปนทอธารแหง

พระพรและเคร่ืองหมายแหงความรักอันย่ิงใหญของ

พระเจาที่ทรงมีตอเรา กางเขนของพระคริสตเจาจะถูก

ยกขึ้น และคริสตชนทุกคนจะนมัสการพระคริสตเจาบน

ไมกางเขนนี้อยางสิ้นสุดจิตใจ เราเห็นภาพนี้อยางชัดเจน

ในพิธีกรรมของวันศุกรศักด์ิสิทธ์ิ และแนนอนสํานึกอันน้ี

จะคงอยูในชีวิตของคริสตชน โดยเฉพาะในเวลาที่เรา

เริ่มตนบทภาวนาและกิจกรรมสําคัญๆ ในชีวิตของเรา

ดวยเครื่องหมายสําคัญมหากางเขน

วันอาทิตยสัปดาหที่ 5 เทศกาลมหาพรต ป 

B อานพระวรสารของนักบุญยอหน  (ยน 12:20-33) 

พระเยซูเจาตรัสวา “บัดนี้ เวลาที่บุตรแหงมนุษยจะได

รับเกียรตินั้นมาถึงแลว เราขอยืนยันความจริงกับทาน

อยางเปดเผยวา ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงไปในดินและ

เปอยเนาไป ก็คงจะมีอยูเพียงเมล็ดเดียวเทานั้น 

แตถาเปอยเนาไปแลว ก็จะงอกขึ้นเก็บเกี่ยวไดผล

มากมาย” 

จะเห็นไดวาพระคริสตเจาทรงไดรับเกียรติ

จากการสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพ่ือกอบกูมนุษยให

พนบาป กิจการแหงความรักอันยิ่งใหญของพระองค 

นําพระหรรษทานนานัปการมาสูมวลมนุษย จึงเปน

แบบอยางที่ใหความมั่นใจแกคริสตชนในการดําเนิน

ชีวิตดวยความรักและเสียสละเชนเดียวกับพระเยซูเจา 

เนื่องจากพระวรสารในวันอาทิตยสัปดาหที่ 

3-5 เทศกาลมหาพรต ป A มีความหมายเปนพิเศษ

เก่ียวของกับพิธีรับเปนคริสตชนใหม จึงอาจใชพระวรสาร

เหลานี้อานในพิธีมิสซาในวันอาทิตยสัปดาหที่ 3-5  

เทศกาลมหาพรต ป B หรือป C ไดดวย โดยเฉพาะ

ในวัดท่ีมีคริสตังสํารองที่เตรียมตัวจะรับศีลลางบาป

ในคืนวันเสารศักดิ์สิทธิ์ หรือในเทศกาลปสกาที่จะมาถึง 

นอกจากนั้นพระศาสนจักรยังกําหนดใหมี 

“พิธีสอบถาม” สําหรับคริสตังสํารองที่เตรียมตัวจะรับ

ศีลลางบาปในคืนวันเสารศักดิ์สิทธิ์หรือในเทศกาลปสกา

ที่จะมาถึง ในมิสซาวันอาทิตยสัปดาหที่ 3-5 เทศกาล

มหาพรตดวย โดยใหทําพิธีนี้หลังจากบทเทศน

ประกาศก (ตอจากหนา 8)

วันที่สามเกี่ยวกับขาวของเครื่องใชในพิธีกรรมและวัน

ที่สี่ เกี่ยวกับปฏิมากรรม รูปแกะสลักปูนปน ศิลปะ

โมเสกและกระจกสี มันเปนเรื่องที่แตกตางกันแตก็เกี่ยว

เนื่องเสริมกันใหสมบูรณ”

 ผูจัดงานหวังวาจะสรางความรวมมือระหวางศิลปน

จากทุกทวีปผูที่มุงหวังแสดงความงามขององคพระ

ผูเปนเจาแกผูคนผานผลงานของพวกเขา

ผูที่ถูกเรียก
 พระองคตรัสเรียกเขาวา “อับราฮัมเอย” 

อับราฮัมทูลตอบวา “ขาพเจาอยูนี่” (ปฐมกาล 

22:1)
 เสียงขานตอบแสดงใหเห็นถึงความใสใจของผูถูกเรียกตอเสียงของผูเรียก ครั้งหนึ่งขาพเจานั่งอยูใน

มุมมืดมุมหนึ่งของหองเพื่อเรงงานบางอยางใหเสร็จ ขาพเจาไมประสงคจะพบปะผูใดในเวลาอันเรงรีบนี้ เขา

มองไมเห็นขาพเจา เขาพยายามเรียกหา แตขาพเจาไมตอบสนองตอเสียงเรียกนั้น ขาพเจารูสึกไดวาขาพเจา

ขาดความเอาใจใสตอเสียงเรียกนั้นจริงๆ เขาอาจจะมีความจําเปนเรงดวนที่ตองการใหเราชวยเหลือก็ได มัน

เปนสิ่งที่ไมดีและขาพเจาไมควรกระทําเชนนั้นเลย พระเจาทรงเรียกอับราฮัมใหกระทําในสิ่งที่ยากลําบากที่สุด 

พระองคทรงใหถวายอิสอัคบุตรชายคนเดียวที่อับราฮัมรักมาก เปนเครื่องถวายบูชาแดพระเจา อับราฮัมก็

ไมปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจาเลย ในพันธสัญญาเดิมอับราฮัมถวายอิสอัคบุตรที่แสนรักของเขา 

ในพันธสัญญาใหมพระบิดาเจามอบพระเยซูเจาเปนเครื่องบูชาไถบาปเรามนุษย พระเยซูเจาทรงถวายพระองค

เองทั้งสิ้นเพื่อชาวเรา ทรงปรารถนาใหเราเรียนรูที่จะรักและยึดพระองคเปนแบบอยางในการรูจักฟงและปฏิบัติ

ตามคําสอนของพระองค รูจักที่จะฟงเสียงเรียกของพระองคมากกวาเสียงเรียกของมารซาตาน

โดย: ผึ้งหวาน
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หนึ่งภาพเกา...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค (kamsornway.blogspot.com)

1

ผมโชคดีที่มีโอกาสรูจัก คุณพอยัง จักแมง ตั้งแต

เปนเด็กๆ ไมใชเพราะวาทานกับผมอยูในสังฆมณฑล

เดียวกันเทานั้น แตเปนเพราะเทปคาสเซ็ท ที่บันทึก

เรื่องราวอันเปนประสบการณของคุณพอ ที่ผมไดยิน

บอยๆ โดยเฉพาะเร่ืองราวในชวงเว ลาท่ีทานอยูท่ีประเทศ

จีน เปนประสบการณดานงานแพรธรรมที่นาตื่นเตน และ

ทาทายชีวิตของการเปนสงฆ ....

2 

ประวัติคุณพอยัง หลุยส ปแอร จักแมง (Jean 

Jacquemin)

 เกิดวันที่ 9  มกราคม ค.ศ. 1922 ที่ประเทศ

ฝรั่งเศส รับศีลบวชเปนพระสงฆ วันที่ 21 ธันวาคม 

ค.ศ. 1946

 วันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1947  เดินทางมา

มิสซังเซ็งกา ประเทศจีน เรียนภาษาจากนั้นดูแลวัด

ซองดิงเซียง  แลวถูกขับไลออกจากประเทศ   ค.ศ. 1952

มาประเทศไทย เรียนภาษาท่ีทาแรและเชียงยืน ค.ศ. 1953

ประจําที่นาโพธิ์ ค.ศ. 1953-1958 เปนอาจารยที่

บานเณรฟาติมา ทาแร  ค.ศ. 1958-1965 เปนอธิการ

บานเณรฟาติมา ทาแร ค.ศ. 1966-1968 รับการศึกษา

ที่ปารีส ฝรั่งเศส ค.ศ. 1969-1977 กลับมาดูแล 

การอบรมครูคําสอน และเปนจิตตาภิบาลอารามคณะ

รักกางเขนแหงอุบลราชธานี  ค.ศ. 1977-1992   เปน

อธิการแขวงคณะเอ็มอีพี  ค.ศ. 1977-1992 เปน

เจาอาวาสวัดแมพระเมืองลูรด สระบุรี จากน้ันกลับบานพัก

แด …   สงฆผูศักดิ์สิทธิ์ของพระคร�สตเจา
คุณพอยัง หลุยส ปแอร จักแมง

คณะมิสซังตางประเทศ ทานกลับไปหาพระบิดาเจา

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018 เวลา 03.10 น. ที่

โรงพยาบาลเซนตหลุยส 

 คติพจน “ขาพเจายินดีในพระเจา เพราะ

พระองคทรงเหลียวแลขารับใชผูต่ําตอยของพระองค”

ชีวิตแหงการเปนผูใหการอบรมอธิการบานเณร

ฟาติมา ทาแร ค.ศ. 1958-1965 (พ.ศ. 2501-2508)

 คุณพอยัง จักแมง เขามาเปนพระสงฆประจํา 

สามเณราลัยตั้งแต ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) เดือน

พฤศจิกายน ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) ไดรับแตงตั้ง

เปนอธิการองคที่ 3 ตอจากคุณพอบริสซอง

 เรียนดี กีฬาเดน ดนตรี(ไทย)ดัง กิจการของ

โรงเรียนวรธรรมพิทยาคารในสมัยของคุณพอยัง จักแมง

กาวหนาเปนอยางมาก เอาใจใสและรวมแรงรวมใจของ

คณะสงฆผูรวมงาน บรรดาครู ฆราวาส ครูเณร ที่ได

ชวยกันปรับปรุงกิจกรรมตางๆ ทุกดาน ไมวาเปน

การเรียนการสอน ความประพฤติ กิริยามารยาทและ

การกีฬาจนประสบผลสําเร็จ

 ในดานกีฬานั้น คุณพอยัง จักแมง ไดซื้อที่ดิน

ทางทิศตะวันตกของสามเณราลัยในป ค.ศ. 1958 (พ.ศ.

2501) (สนามฟุตบอลรุนกลางปจจุบัน) และที่ดินทาง

ทิศใตคนละฟากถนนกับสามเณราลัยในป ค.ศ. 1964

(พ.ศ. 2507) (สนามโรงเรียนเซนตโยเซฟทาแรปจจุบัน) 

เพื่อใชเปนสนามฟุตบอลของสามเณร กีฬาฟุตบอลจึง

เปนกีฬายอดฮิตของสามเณรและสรางชื่อเสียงให

สามเณราลัยมาตั้งแตอดีตภายใตชื่อ “ทีมฟาติมา” ที่

ทุกทีมตางเกรงกลัว

 นอกนั้น คุณพอยังไดจัดหาอุปกรณยิมนาสติก 

เชน บารเดี่ยว บารคู บ็อกซสแตนด หวงนิ่งตามแนวคิด

และขอเสนอของ ครูใหญประสิทธิ์ บุญยารมย ที่สําเร็จ

การศึกษาวิชาพละเอก (พ.อ.) จากกรุงเทพฯ และ

เขาดํารงตําแหนงครูใหญโรงเรียนวรธรรมพิทยาคาร

ในระหวางป ค.ศ. 1959-1965 (พ.ศ. 2502-2508) 

ทําใหการแสดงยิมนาสติก กายกรรม และยูโด กลายเปน

กิจกรรมเดนอยางหนึ่งของบรรดาสามเณรในสมัยของ

คุณพอ รวมถึงการตั้งวงดนตรีไทย ซึ่งคุณพอหลงใหล

และชื่นชอบ เพื่อแสดงในโอกาสสําคัญตางๆ เชน 

วันเด็ก วันฉลองสามเณราลัย เปนตน

 เมื่อจํานวนสามเณรเพิ่มมากขึ้น ไดมีการสราง

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น ตอจากอาคารเดิม

ไปทางทิศตะวันตกเพื่อใชเปนวัดในชั้นที่หนึ่ง ใชเปน

หองเรียนและหองพักพระสงฆในชั้นที่สองและใชเปน

หองพักพระสงฆและหองนอนสําหรับสามเณรในชั้นสาม 

จนกระทั่งการกอสรางเสร็จแลว มีพิธีเสกและเปดโอกาส

ฉลองสามเณราลัย โดยพระสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน 

เสมอพิทักษ พรอมกับใหชื่ออาคารใหมนี้วา “อาคาร

นาซาเร็ธ” 

ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) ไดสรางถังเก็บน้ํา

ใตดินขนาดใหญ 3 ถังเพื่อเก็บน้ําฝนไวดื่มตลอดป และ

ปรับปรุงอาคารฟาติมาเดิม โดยตอเติมระเบียงดานหนา

ของชั้นท่ีสองและสามเณรเพ่ิมเปนบานเกล็ดติดตั้ง

เหล็กดัดและมุงลวดในชั้นที่สามเพื่อขยายหองนอน

ทั้งสองหองใหกวางขึ้น

ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) ครูใหญประสิทธิ์ 

บุญยารมย ไดถึงแกกรรมท่ีโรงพยาบาลสกลนคร คุณพอ

ไดแตงตั้งใหครูสํานวน กายราช เปนครูใหญแทน เรื่อง

ที่นาประทับใจเกี่ยงกับครูใหญประสิทธิ์ บุญยารมย ก็

คือทานไดขอรับศีลลางบาปกอนตาย และเมื่อครบ

กําหนด 100 วันของการจากไป คุณพอพรอมกับ

คณะสงฆผูใหการอบรมและสามเณรไดจัดทําบุญใหทาน

ที่วัดใหมของสามเณราลัย มีภรรยา ลูกหลาน และญาติ

พี่นองของทานมารวมเปนจํานวนมาก

3

พวกเราพระสงฆนครสวรรค ผูกพันกับคุณพอเสมอ 

เวลาที่มีเขาเงียบประจําเดือน ทานจะมาฟงแกบาปให

พวกเรานองๆ พระสงฆบอยๆ เวนแตในชวงหลังๆ ที่

สุขภาพทานไมคอยแข็งแรง ... ผมประทับใจในคําสอน

แหงที่ฟงแกบาปของทาน ผานคําเขียนของพระสังฆราช 

ยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย ในคําไวอาลัยของทาน ... 

ซึ่งบางทีเราก็ลืมเรื่องสําคัญๆ อยางเชน ความสัมพันธ

ที่เรามีตอพระเจา การคืนดี การใหอภัย ... 

4

ปนี้เราฉลองสุวรรณสมโภชการสถาปนาสังฆมณฑล 

(50 ปสังฆมณฑล) แมวาคุณพอยัง จักแมง จะไมไดมา

รวมฉลอง แตเราก็ไดเห็นเรื่องราวของทานในชวงเวลา

เกือบ 30 ป ที่ทานอยูในสังฆมณฑลของเรา(ในหนังสือ

อนุสรณฯ) “..... หลังจากเปนเจาคณะเอ็มอีพี 15 ป 

(อานตอหนา 16)
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  วัดนักบุญยอแซฟ 

หนองรี จ.นครนายก 

ฉลองวัดวันเสารที่ 10

มีนาคม เวลา 10.30 น.

คุณพอยอแซฟ วุฒิเลิศ

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

แหลอม อุปสังฆราช เปนประธาน (ตรีวารวันอาทิตยท่ี

25 กุมภาพันธ โดยคุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร วันอาทิตย

ที่ 4 มีนาคม โดยคุณพอเชษฐา ไชยเดช วันศุกรที่ 9 

มีนาคม โดยคุณพอชวลิต กิจเจริญ)

 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ฉลองวัดวัน

อาทิตยที่ 18 มีนาคม เวลา 10.00 น. 

 

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล เขาขาด ฉลองวัด

วันเสารที่ 10 มีนาคม เวลา 10.30 น.

        วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ฉลองวัดวันเสาร

ที่ 17 มีนาคม เวลา 10.30 น.

      วัดแมพระรับสาร ตราด ฉลองวัดวันเสารที่ 24 

มีนาคม เวลา 10.30 น.

   วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ทาใหม ฉลองวัด

วันเสารที่ 28 เมษายน เวลา 10.30 น.  

 

 วัดอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข (วิเชียรบุรี)

จ.เพชรบูรณ ฉลองวัดวันเสารที่ 10 มีนาคม เวลา 

10.30 น.

 วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม อ.หนองหงส 

จ.บุรีรัมย ฉลองวัดวันเสารที่ 10 มีนาคม เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เปน

ประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ  บานหัน อ.สีคิ้ว  จ.นคร-

ราชสีมา ฉลองวัดวันเสารที่ 17 มีนาคม เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เปน

ประธาน

 วัดแมพระแจกจายพระหรรษทาน ดอนมวย

อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสารที่ 10 

มีนาคม  เวลา 10.00 น.

วัดแมพระราชินีแหงสากลโลก ดอนเชียง-

บาน  อ.เมือง  จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 10 

มีนาคม  เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู อ.พังโคน  จ.

สกลนคร ฉลองวัดวันเสารที่ 17 มีนาคม  เวลา 

10.00 น.

 วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันจันทรที่ 19 

มีนาคม  เวลา 10.00 น.

 วัดแมพระมหาการุณย หนองบก อ.คํา-

ตากลา  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันศุกรที่ 13 เมษายน

สังฆมณฑลนครราชสีมา

เวลา 10.00 น. 

วัดแมพระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ท นา-

โพธิ์นอย อ.กุสุมาลย  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสารที่ 

14 เมษายน  เวลา 10.00 น.

 

 วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ําสิงห อ.เมือง จ.ชุมพร 

ฉลองวัดวันเสารที่ 10 มีนาคม เวลา 10.00 น. พระ

สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เปนประธาน 

(สอบถาม วัด โทร. 0-7765-0137, คุณนัยนา (นก) 

โทร. 08-9487-6122)

 วัดนักบุญโยเซฟ  บานโปง จ.ราชบุรี ฉลอง

วัดวันเสารที่ 17 มีนาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ  เปนประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ บานถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดร-

ธานี ฉลองวัดวันเสารที่ 17 มีนาคม เวลา 10.30 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เปนประธาน 

สังฆมณฑลจันทบุรี

ติดตอกองบรรณาธิการ
อุดมสาร อุดมศานต

สงขาว ภาพขาว บทความ
วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด

สงลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 
E-mail : udomsarn@cbct.net

udomsarn@gmail.com
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805

สังฆมณฑลนครสวรรค

วันเพ�่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ป อุดมศานต 

นิตยสารคาทอลิกไทย 
กาวตอไปดวยใจรําลึกคุณ”

วันเสารที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พ�ธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนว�หารอัสสัมชัญ

และโรงเร�ยนอัสสัมชัญ บางรัก

พระองคประทานกําลังใจ

ในความทุกขยากตางๆ ของเรา 

เพราะเราไดรับกําลังใจจากพระเจาแลว

เราจึงใหกําลังใจผูมีความทุกขทั้งมวลได 

(2คร 1:4)

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิร�สุทธิ์ 
พรอมกับพระอัครสังฆราชหลุยส 

จําเนียร  สันติสุขนิรันดร 
และพระสังฆราชยอหน บอสโก 

ปญญา  กฤษเจร�ญ 
ในนามของกรรมาธิการฝายธรรมทูต

และการศึกษาคาทอลิก 
มีความเห็นพรองตองกัน

จะทํางานจิตอาสา 
ตามรอยเทาพอหลวง 

โครงการชวยชาวนาขายขาว 
ดังนั้น จึงขอประกาศรับอาสาสมัคร

ชวยขายขาวเปนการดวน 
ติดตอสอบถามเพ�่มเติมไดที่
1.   สํานักมิสซังโคราช โทร. 0-4425-6268  
E-mail: diokorat@hotmail.com
2.   ทางโรงเรียน ขอใหติดตอคุณพอเดชา  
อาภรณรัตน  โทร. 0-2681-3840-4

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

อานอุดมสาร อุดมศานต ออนไลน 
คลิก  

เฟซบุก อุดมสารแฟนคลับ
เว็บไซต www.udomsarn.com

ศูนยบรรเทาใจทางโทรศัพท

โรงพยาบาลเซนตเมร�่ นครราชสีมา

“สุข หร�อทุกข ใหเราเปนเพ��อนคุณ”

ใหคําปร�กษาฟร�

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ใหบร�การทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง

นํ้าผึ้งปาแท
จากชาวบานคริสตชน

บนดอยภาคเหนือ

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

จําหนายที่โรงพิมพอัสสัมชัญ
 โทร. 0-2268-1646
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ที่นี่มีนัด
 คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ ขอเชิญ

รวมเฝาศีลมหาสนิท แบงปนพระวาจา  “ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน” คุณพอวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. 

10 มีนาคม / 14 เมษายน / 12 พฤษภาคม 2018 

เวลา 09.00 น. รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 

11.00 น. ขอเชิญผูสูงอายุรวมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ 

(วัดนอย) ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพมหานคร  หลัง

มิสซารับศีลเจิม เพื่อพละกําลังทางดานรางกาย และ

จิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณ

เปรม โทร. 08-4700-8789

 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม 

แผนกสตรี ขอเชิญรวมงานเสวนาโอกาสวันสตรีสากล

2018  “สตรีในรอบ 450 ป ของคริสตศาสนา

ในประเทศไทย” วันอาทิตยที่ 18 มีนาคม 2018 

เวลา 09.00-12.30 น. ที่หองประชุมใหญบานเซเวียร 

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ

 กลุมฆราวาสแพรธรรม ขอเชิญรวมแบงปน

พระวาจา วันอาทิตยท่ี 25 มีนาคม 2018 โดยคุณพอ

ปรีชา ย่ังยืน เวลา 13.00 น. ท่ีตึกวันทามารีย ช้ัน 2 

วัดเซนตหลุยส ถนนสาทร สนใจติดตอคุณจอน โทร. 

08-1490-9371

 แผนกคริสตศาสนธรรมผูใหญ ฝายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญผูเตรียมเปน

คริสตชนในแตละวัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

เขารวม “พิธีเอฟฟาธา และเจิมน้ํามันศีลลางบาป” 

วันเสารที่ 31 มีนาคม 2018 (วันเสารศักดิ์สิทธิ์) 

เวลา 08.30-12.30 น. ที่หองประชุมอาคารเลโอ 

แปรูดอง ชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดย

พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร  เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช เปนประธาน  ติดตอสอบถามคุณจักรายุทธ 

เอี่ยมละออ แผนกคริสตศาสนธรรมผูใหญ ฝายงาน

ธรรมทูต โทร. 0-2681-3835, 08-6167-7205  

โทรสาร  0-2681-3836 หรือ E-mail: rciamis-

sionbkk@gmail.com

 ตาราง Lectio Divina ค.ศ. 2018 หัวขอ “ฟนฟู

ชีวิตในพระจิต” วันพุธที่ 4 เมษายน / วันพุธที่ 16

พฤษภาคม / วันเสารที่ 2 มิถุนายน ที่ Grand 

Lord Hotel / วันพุธที่ 4 กรกฎาคม / วันพุธที่

8 สิงหาคม / *6-9 กันยายน (วันพฤหัสบดี - 

วันอาทิตย) เขาเงียบประจําปที่ลาดกระบัง / วันพุธที่ 

3 ตุลาคม /  วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน / วันพุธที่ 5 

ธันวาคม ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถาม

คุณวันดี  เจริญพงศชัย โทร. 08-4105-8585

 โครงการฝกสมาธิแบบ WCCM สําหรับผูสนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร เวลา 09.30-11.30 น. ที่หอง

ประชุมชั้น 3 อาคารใหม วัดพระมหาไถ ซอยรวมฤดี

โดยมีคุณพอประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เปนจิตตาธิการ

ติดตอคุณพอประเสริฐ 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 นววงศ wacharan@gmail.

com, 08-9117-9100

ขอเชิญรวมบริจาคสมทบทุนกอสรางวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห ปาติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา พระสงฆ 

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสภาอภิบาลวัด

มีความยินดีขอเชิญทุกทานรวมกอสราง สามารถโอน

เงินเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาปาติ้ว ชื่อบัญชี 

กองทุนสรางวัดคริสตชนอําเภอปาติ้ว เลขบัญชี 646-

0-20756-3 ติดตอสอบถามคุณพอเสกสรร สมศรี 

เจาอาวาส โทร. 08-1265-9424

ขอเชิญรวมทําบุญสมทบทุนกอสรางอาราม

นักพรตชาย คณะซิสแตรเซียน (ซีโต) ท่ีบานโคก-

สะอาด ต.อุมจาน  อ.กุสุมาลย  จ.สกลนคร

 พระอัครสังฆราชหลุยส จําเนียร  สันติสุข-

นิรันดร  และอธิการคณะนักพรตซิสแตรเซียน แหงอาราม

แมพระแหงสายประคําศักดิ์สิทธิ์  พรอมทั้งสมาชิกคณะ
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 วัดแมพระประจักษแหงภูเขาคารแมล สอง-

พี่นอง จ.สุพรรณบุรี วันเสารที่ 10 มีนาคม 2018   

เวลา 10.00 น.  

เสกสุสาน

หนึ่งภาพเกา... (ตอจากหนา 13)

คุณพอจักแมง ยายมาประจําที่สระบุรี ยาวนานถึง 27 

ป และอยูที่สระบุรีจนถึงปจจุบัน ตอนนั้นที่เริ่มออกไป

เยี่ยมแตละครอบครัว ที่วัดแกงคอย เวลานั้นมีวัดเล็กๆ 

มีทั้งคนจน และคนรวย คนจนจริงๆ ก็มีเยอะเหมือน

กัน” .... คุณพอเนนการไปเยี่ยมชาวบาน การติดตอ

กับผูคน ใชชีวิตอยางเรียบงาย และพรอมเสมอในการ

ตอนรับผูคนอยางใจเปดกวาง” .... คุณพอยังกลาวถึง

งานแพรธรรมที่สมัยนี้กับสมัยกอนก็ตางกัน แตกอน

ออกไปติดตอกับผูคน แตสมัยนี้ปดประตู รอใหผูคน

มาหา ... และคําทายๆ ที่คุณพอฝากไว คือพระสงฆ

ตองออกจากบานไปแพรธรรม ไมปดประตูอยูบานอยาง

เดียว .... ทานสมกับเปนมิชชันนารีจริงๆ

5

คุณพอมิชชันนารี ... คุณพอผูเดินทางจากบานเกิด

เมืองนอนของตน มาดําเนินชีวิต และเกิดใหม 

(Incarnation) ในอีกวัฒนธรรม อีกภาษา ตางเชื้อชาติ 

ตางความคิด ... การเกิดใหมของพระสงฆผูแพรธรรม 

สรางสรรคพระศาสนจักร และขยายพระวาจาของพระเจา

ใหทุกคนไดรูจัก ...

 วันนี้ทานเดินทางอีกครั้ง เปนการเดินทางสู

บานแทนิรันดร บานพระบิดาเจา ที่คุณพอประกาศ

พระนามของพระองค ... ในทุกการเดินทางมีคุณคาเสมอ

... คราวนี้ก็เชนกัน มีคุณคาตอพวกเราพระสงฆรุนนอง

... ที่เราจะยึดถือทานเปนแบบอยางแหงสงฆผูศักดิ์สิทธิ์

สุภาพถอมตน สมดังคติพจนของทาน “ขาพเจายินดี

ในพระเจา เพราะพระองคทรงเหลียวแลขารับใชผู

ต่ําตอยของพระองค”

ปล. 

คุณพอยัง หลุยส ปแอร จักแมง ในชวงที่

ทานเปนอธิการบานเณรฟาติมา ทาแร ทานไดอบรม

สามเณรคนหนึ่ง และภายหลังสามเณรทานนั้นเมื่อจบ

ชั้นครู เณรแลวท านถูกส งไปศึกษาตอที่บ านเณร

โปรปากันดา ฟเด อิตาลี ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ และ

ไดรับการอภิเษกเปนพระสังฆราชแหงนครสวรรค เมื่อ 

ค.ศ. 1999 ... เปนชวงเวลาที่คุณพอยัง จักแมง พักที่

วัดสระบุรี (วัดในสังฆมณฑลนครสวรรค) ... เปนการ

โคจรมาพบกันอีกครั้งระหวางอธิการ และลูกศิษย ... 

และลูกศิษยทานนั้นก็คือ พระอัครสังฆราชหลุยส 

จําเนียร สันติสุขนิรันดร (ปจจุบันเปนพระอัคร-

สังฆราช ประมุขอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง)

เตรียมพบกับรายการ 

“พระเจาสถิตกับเรา”
ทางสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม เร็วๆ นี้

และยังสามารถรับชมผานทาง  

www.catholic.or.th หรือ

Youtube : รายการพระเจาสถิตกับเรา

ติดตามชมรายการโทรทัศน

Power of Love
(พลังรัก สรางพลังคุณ)

วันอาทิตย เวลา 15.30-16.00 น.
ทางชอง TNN2

โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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ราฟาแอล

 .....พระองคจึงตรัสกับเขาวา  “เจาคนเขลา

เอย  ใจของเจาชางเช่ืองชาท่ีจะเช่ือขอความท่ีบรรดา

ประกาศกกลาวไว  พระคริสตเจาจําเปนตองทน

ทรมานเชนน้ีเพื่อจะเขาไปรับพระสิริรุงโรจนของ

พระองคมิใชหรือ”  แลวพระองคทรงอธิบายพระ

คัมภีรทุกขอที่กลาวถึงพระองคใหเขาฟงโดยเริ่ม

ตั้งแตโมเสสจนถึงบรรดาประกาศก....

 ....ขณะประทับที่โตะกับเขา พระองคทรง

หยิบขนมปง ทรงถวายพระพร ทรงบิขนมปงและ

ยื่นใหเขา เขาก็ตาสวางและจําพระองคได แต

พระองคหายไปจากสายตาของเขา ศิษยทั้งสอง

จึงพูดกันวา   “ใจของเราไมไดเรารอนเปนไฟอยู

ภายในหรือเม่ือพระองคตรัสกับเราขณะเดินทาง

และทรงอธิบายพระคัมภีรใหเราฟง” (ลูกา 24:25-

27 ; 30-32)

 ...เพราะความเชื่อ  อาแบลจึงถวายเครื่อง

บูชาที่ดีกวาเครื่องบูชาของคาอินแดพระเจา

ทําใหเขาไดรับการยกยองวาเปนผูชอบธรรม

โดยพระเจาทรงรับรองบรรณาการของเขา  เพราะ

ความเช่ือน้ี  แมวาอาแบลลวงลับไปแลว  เขาก็ยัง

พูดอยูทั้งๆ ที่ตายแลว (ฮีบรู 11:4)

บทภาวนาเราวิงวอนเพื่อ  “ความเชื่อ”
(บนพื้นฐานคําสอนของ

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16)

o ความเชื่อ  เปดพลังภายในแหงความเขาใจที่กําลัง

รอคอยแสงสวางแหงความเจริญ  (รับ)

 +   ความเชื่อ  เปนเสียงเรียกที่ดึงดูดผูคนมา

รวมกันเปนชุมชน  (รับ)

 • ความเชื่อ  เกี่ยวของกับการใหอภัย  เราจะ

สามารถคนพบตัวเราเองไดเมื่อเรารับการใหอภัย (เมื่อ

เราทําผิด) และใหอภัย (เมื่อคนอื่นทําผิด)  (รับ)

o ความเชื่อ  ตองเติบใหญบรรลุวุฒิภาวะ (เปนผูใหญ)  

ดวยการเผชิญความยากลําบาก ทุกขทรมาน ใน

ทุกชวงของชีวิต  ในยามถูกคุกคามดวยความสงสัย  

และอํานาจที่โนมนาวสูการไมเชื่อ (unbelief)  (รับ)

 + ความเชื่อ เปดหัวใจของเราใหกวางดวย

ความหวัง และเสริมพลังใหเราพรอมเปนพยานแมถึง

แกชีวิต  (รับ)

 • ความเชื่อ ทําใหเราเปนแสงสวางแกผูอื่น  

การเปนผูที่เชื่อ  คือการหนีแรงถวงของเราเอง (หมาย

ถึง  ความลําเอียงทางบาป)  (รับ)

  -   บทภาวนาแตงโดย  

คุณพอ Peter John Cameron O.P.

 จาก  The Magnifi cat – 

Year of Faith Companion

o ในความเชื่อ ขาพเจาพบบางสิ่งที่ยิ่งใหญกวาที่ขาพเจา

จะคาดคิดขึ้นเองดวยตัวของขาพเจา......

 (รับ)  ขาพเจาเชื่อ  พระเจาขา  โปรดทวีความเชื่อ

ของเรา

  + ความเช่ือเปนคําตอบ  “ครับ/คะ”  แบบใหม  

(new “Yes”)  ที่ถูกเปลงออกมาไดเพราะพระเจาทรง

สัมผัสขาพเจา  (รับ)

 • ความเชื่อก็คือ  การไดพบพระองค (พระเจา) 

ผูทรงอดทนยอมรับความบกพรองของขาพเจา และทรง

ประทานความรักที่ไมเสื่อมสลาย  (รับ)

o ความเช่ือหมายถึง การมีชีวิตรวมกับพระองค ผูทรง

ปกปองคุมครองเรา และนําเราขามพนความตาย  (รับ)

 + ความเชื่อ คือการทลายเกราะที่กักขังตัว

ขาพเจา  (ตัวกู = I) ใหอยูโดดเดี่ยวตามลําพังในโลก

ของตัวเอง และปลอยให “ตัวขาพเจา – ที่แทจริง” (my 

true self = the one that God created us to be) 

ไดกลับเปนขึ้นมา (resurrection)  (รับ)

 • ความเชื่อ คือการถึงจุดที่เราสํานึกวาเรา

ตองการที่จะรับบางสิ่งบางอยาง (หมายถึง พระหรรษ-

ทาน/ พระพรจากพระเจา)  (รับ)

o ความเชื่อ หมายถึงการแบมือของเราดวยความวางใจ 

และรับของขวัญ (จากพระเจา)  (รับ)

 +   ความเชื่อ ครอบคลุมทุกสวนของชีวิตของ

เรา สติปญญา จิตใจ ความรูสึก ความรัก  (รับ)

 • ความเชื่อ นําชีวิตของเราจากการพึ่งพาสิ่ง

ที่เห็นได  จับตองได  สูความวางใจในสิ่งที่เห็นไมได  

(รับ)
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 นอกกระจกประตูดานขางหลังหองพัก

ชั้น 7 ของศูนยอภิบาลบานผูหวาน อ.สามพราน 

จ.นครปฐม ทองฟาเชาวันนี้สีแปลกตา  มีสีแดง

พาดที่โคงฟา เปนเสนยาว เสียงเพลงจากลําโพง

เล็ก ๆ ที่เปดทิ้งไวตั้งแตเมื่อคืน ผมเหนื่อยลา

เราตางอยูบนโลกของการเปลี่ยนแปลง

ขอเสนอแบบทดไวในใจกอน 5 ขอ ในประเด็นวา “350 ป เราระลึกถึงอะไร”

ประการแรก ผมคิดวาเราตองตระหนักและ “รูคุณ” แนนอนเราตอง

ขอบคุณพระ แตแนนอนเชนเดียวกันเรามีบุคคลตองขอบคุณ เราตองขอบคุณ

มิชชันนารี เปนตนคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส (MEP) เราตอง

ขอบคุณบรรพบุรุษทางความเชื่อ เราตองขอบคุณบรรดาผูนําในอดีต ถาคิดจาก

ฐานงาย ๆ  คงหนีไมพน บรรดาพระสังฆราชในยุคนั้น ๆ  ในภาคปฏิบัติผมเห็นวา

ทางคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีสเองก็จะมีการจัดนิทรรศการที่ประเทศ

ฝรั่งเศสเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ กําลังจะมีการจัดสรางอนุสารียอยู  หรือมีขอ

เสนอใหติดตามตนตระกูลหลัก ๆ  ที่มีฐานมาจากโปรตุเกส หรือบรรดาตระกูลกิจ

ทั้งหลาย ตนตระกูลทางฝงอยุธยา ฯลฯ ตองลองติดตามกัน

ประการที่สอง ผมคิดวาเราตองมีความรู หรือจะเรียกวา “รูความ” ก็ได 

ในภาคปฏิบัติคือการทําเอกสาร หนังสือ หรือการเผยแพรความรูในรูปแบบตาง ๆ 

แตสิ่งที่สําคัญไปกวานั้นคือ คริสตชนทุกคนควรตองรับรูและเขาใจไปในทิศทาง

เดียวกันวา 350 ปคืออะไร และสําหรับเรามีผลอยางไร

ประการที่สาม คือ “รูคา” ผมเชื่อวา คุณคาที่ผานทางการโมทนาคุณ

พระ เปนเรื่องที่สําคัญ เราอาจจะมีกิจกรรมในเชิงพิธีกรรม บทสวดบทภาวนา 

บทเพลง หรือบทเรียนจากการแบงปนในกลุมวิถีชุมชนวัด ที่กําลังทําบทเรียน

ตาง ๆ คุณคาที่สําคัญที่สุดคงผานมาทางคําภาวนา

ประการที่สี่ คือ “รูพัฒนา” สืบทอดเจตนารมณ ถาพระโปรดสังฆมณฑล

ใหมหรือสังฆมณฑลที่  11 คงถูกจัดตั้งขึ้นที่พระศาสนจักรในประเทศไทยของ

เราในชวงเวลาแหงการเฉลิมฉลองนี้ ถาเปนแบบนั้นได คงไดภาพที่สวยงาม แต

มากไปกวานั้นคือการนํากฤษฎีกาท่ีไดจากการสมัชชาลาสุดมาปรับใชใหเปนรูป

เปนรางโดยรวมมือกันอยางแทจริง ผมสังเกตวามีหลายกิจกรรมที่กําลังจะถูก

เนนขึ้น อาทิ สถาบันพัฒนาฆราวาส หรือความเขมขนในงานภาคสวนตาง ๆ

เพื่อสืบทอดเจตนารมณอันแนวแนของบรรดามิชชันนารีและบรรพบุรุษทาง

ความเชื่อ

ประการสุดทาย ผมคิดวาเราควร “รูสรางสรรค”  ผมเห็นเอกสารหรือ

เรื่องราวของเหตุการณของพระศาสนจักรเมื่อป  2000 หรืองานแพรธรรมของ

พระศาสนจักรในเอเชีย ที่จัดขึ้นในประเทศไทยที่สังฆมณฑลเชียงใหม ในปนี้

แหงการเฉลิมฉลองนี้ เราจะมีเหตุการณในแบบนั้นไหมอยางไร แตอยางนอย 

ผมก็พบวา ในกิจกรรมฉลอง 50 ปบาง 75 ปบาง หรือ 100 ป ของการระลึกถึง

เหตุการณสําคัญหรือบุคคลสําคัญในบางสังฆมณฑล ก็เปนประเด็นที่จะเชื่อมโยง

สิ่งเหลานี้ไดตอไป

“ถามีความเปลี่ยนแปลง ชีวิตจะหาทางของมันเอง” นักเขียนหนุม

คนหน่ึงไดกลาว   ความเปล่ียนแปลงจะเปนแบบคอยเปนคอยไป หรือแบบปจจุบัน

ทันดวน    เราคงหนีมันไมพน จริงๆ แลวเราไมควรกลัว แตในขณะเดียวกัน

ก็ไมควรเพียงแคตั้งรับ เรากําหนดเสนทางได  350 ปของเสนทางเดินทาง

ความเชื่อของคาทอลิกไทย คงผานรอนผานหนาวมาพอสมควร บทเรียน

เหลานั้น คง สรางทางที่ชีวิตที่ไมตองออมไปออมมาเพราะตองเรียนรูเหมือน

แตกอน แตชีวิตคงพาไปยังเปาหมายคือองคพระคริสตเจาไดแมนยํามากขึ้น กับ

เจตนารมณที่ไมเคยเปลี่ยนไป ในการประกาศองคพระคริสตดวยชีวิตของเรา

คริสตชน

บรรณาธิการบริหาร

เกินกวาที่จะลุกขึ้นไปถายภาพ มันยังเชาอยูมาก ธรรมชาติสงความสวยงามมา

ทุกเชา มันเปนอยางนี้มาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ฟาเปลี่ยนทุกวัน “ถามีความ

เปลี่ยนแปลง ชีวิตจะหาทางของมันเอง” ผมยังจําคําที่ขีดเสนใต จากหนังสือชื่อ

หวาน ที่กําลังอานอยู “หยดน้ําหวาน ในหยาดน้ําตา”

 “อําเภอสามพราน” ที่ที่เคยใชชีวิตอยูเปนสิบ ๆ ป ตํานานเบื้องหลัง

ของชื่อและที่มาที่ไปของแตละที่คงมีประวัติศาสตรที่นาสนใจ พอ ๆ กับ

“ถนนเจริญกรุง” ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญตั้งอยู นิตยสารอะเดย ฉบับที่ 208

ใชธีมของเลมวา “กลับบาน” ไดเลาไวในคอลัมน  Visionary City ในหัวขอ

Modern Bangkok  เขียนโดยผูใชนามปากกาวา  Little Thoughts 

“ในความเปน” “ถนนใหม” มันไมใชถนนที่เกิดขึ้นอีกเสนเทานั้น แตยังหมายถึง

ลักษณะของถนนที่สรางจากดินอัดและอิฐเรียงตะแคง เปนเสนแรกของสยาม 

ในเวลาตอมา ถนนที่ลากผานคลองคูพระนครชั้นใน ทอดยาวไป ถึงปลายถนนที่

บางคอแหลม(ถนนตก) และมีความกวางถึง 5 วา 2 ศอก นี้ก็ไดรับพระราชทาน

นามวา “เจริญกรุง” เพื่อใหคลองกับถนนอีกสองสายคือ “บํารุงเมือง” และ 

“เฟองนคร”

 ถนนเจริญกรุงซ่ึงตัดขนานกับแมน้ํ า เจาพระยาอันเปนเสนทาง

คมนาคมหลักนี้ กลายเปนทั้งสัญลักษณและพลวัตของการเริ่มตนสิ่งใหม ไม

เพียงธนาคารไทยพาณิชยที่ปกธงในฐานะธนาคารแหงแรกของไทยจะเริ่มตนขึ้น

ที่นี่ แตหากจะพูดใหถูก ถนนใหมสายนี้ ก็คือหลักฐานของการเกิดขึ้นสําหรับ

แทบทุกอยางที่เปน “แหงแรก”

 ในวันวางผมชอบเดินดูรองรอยในอดีต ตึกเกาๆ สวยงามมากมาย

ในบริเวณถนนเจริญกรุง กองถายหลากรายการ มักยกมาถายทําบริเวณทาเรือ 

แถวทางเขาอาสนวิหาร บางกองถึงขนาดปดถนนทางเขากันเลย วันหนึ่งผม

ขับรถเขามา ตํารวจนายหนึ่งเคาะกระจกรถขณะที่จอดรถติดกองถายเตรียมขับ

เขาบาน ตํารวจทานนั้น บอกผมวา “ตอนนี้หามเขานะครับ กําลังถายโฆษณา

อยู” ผมนิ่งไปสักพักก็จะบอกวา “คือ...ผมจะเขาบานผม” หลังจากนั้น ทุกอยาง

ก็ดําเนินไปเพื่อใหรถคันที่ผมขับไดเขาไปยังบานพักพระสงฆ เจริญกรุง  40  คือ

ซอยที่อาสนวิหารอัสสัมชัญตั้งอยู

 “หากจะสาธยายวามีอะไรเกิดขึ้นที่เจริญกรุงบางในวันนั้น ก็คงตองใช

พื้นที่กระดาษอีกหลายหนา แตประเด็นของเราอยูตรงที่วา สิ่งใหมจะเกิดขึ้นได

มันตองอยูในบรรยากาศของการเปดกวาง

            ไมมีที่ไหนในยุคนั้นจะเปดกวางไปกวาเจริญกรุงอีกแลว ไมเพียงการ

รับอารยธรรมสมัยใหมจากตะวันตก แตมันคือสังคมพหุวัฒนธรรมที่สรางขึ้น

จากผูประกอบการ และท่ีสําคัญคือแรงงานหลากสัญชาติ ตามมาดวยศาสนสถาน

หลากหลายที่ รองรับผูคนจากหลากที่มาและความเชื่อ ไมวาจะเปนโบสถ

โปรเตสแตนท โบสถคาทอลิก มัสยิด ศาลเจา หรือวัด นั่นรวมถึงโบสถ

อัสสัมชัญ” (จากนิตยสารอะเดย ฉบับที่ 208)

            ผมนึกถึงวันที่เราพูดวา “เราจะเฉลิมฉลอง 350 ป ของพระศาสนจักร

คาทอลิกในประเทศไทย” เสนทางที่ผานมาเนิ่นนานจนถึงวันนี้ หลายคนคง

สงสัยวา เราจะทําอะไรกันบาง มีอะไรใหรณรงค มีกิจกรรมอะไรบางไหม ใคร

จะทําอะไร เราจะบันทึกประวัติศาสตรหนานี้กันแบบไหน ผมลองแบงประเด็น

เพื่อใหการเฉลิมฉลองในวาระนี้มีคุณคาไว  4-5  ประเด็น โดยกรุปรวมขอมูลที่

ไดมาในกิจกรรมทั้งในสวนของสังฆมณฑล องคกร หนวยงานหรือบุคคล ผมมี
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“ฉลองนักบุญดอนบอสโก” คณุพอ่ยอหน์ บอสโก เทพรตัน ์ปิตสินัต ์

อธกิารเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแหง่ประเทศไทย เป็นประธานพิธบีชูาขอบพระคณุ

ฉลองนักบุญดอนบอสโก และบ้านเณรคณะซาเลเซียน สามพราน หลังพิธี 

มีการเคารพพระธาตุนักบุญดอนบอสโก เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2018 

“ฉลองวัดหัวตะเข้” คุณพ่อวิทยา เขียวประไพ คุณพ่อเทวฤทธิ์ สุข-

เกษม คุณพ่อวรัญญู นางาม พระสงฆ์ใหม่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ เขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018

“ฉลองพระโต” คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายตาบอด (พระโต) วันเสาร์ท่ี 10 กุมภา- 

พันธ์ 2018 ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

“อบรม” สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยคุณจิตรา  แท่นชวาล  นายก

สมาคมฯ จดัอบรมหลกัสตูร “ผูใ้หก้ารบรกิารปรึกษาทางโทรศพัทแ์ละรายบคุคล” 

รุ่นที่ 27   เมื่อวันที่ 10-11  กุมภาพันธ์ 2018  ที่ห้องประชุมอาคารวันทามารีอา 

ชั้น 1 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  กรุงเทพฯ   โดยมีคุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ  

กล่าวเปิดงานในครั้งนี้
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำานวยการ สื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2018 พร้อมด้วยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช เลขาธิการ และ 

คุณพ่อผู้รับผิดชอบงานสื่อมวลชนคาทอลิกทั้ง 10 สังฆมณฑล รวมทั้งองค์กร 

คณะนักบวช เพ่ือปรึกษาหารือและวางแผนการทำางาน อันจะเป็นประโยชน์ 

และความก้าวหน้าแก่งานสื่อมวลชนคาทอลิกฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 2018 ที่ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง 

ประเทศไทย ซอยนนทรี 14  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 23 ท่าน

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 คุณพ่อดานีโล อาโบกาโด, C.M. เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านท่าบม ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมด้วย 

พระสงฆ์ นกับวช สตับรุุษจากทีต่า่ง ๆ  และคณะนางรำาจาก 3 หมูบ่า้น (ทัง้ครสิต-์พุทธ) รว่มตอ้นรบัพระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตวุสิยั ประมขุสงัฆมณฑลอดุรธานี 

โอกาสเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดประจำาปี 2018 และพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกสำาหรับลูกหลานบ้านท่าบม จำานวน 12 คน 

 เหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวาน

 เราเดินออกไปจากหมู่บ้าน ถิ่นเกิด ใครจะเรียกว่ากล้าหาญ หรือ 

ขลาดเขลาก็ช่างใคร ใจเราย่อมรู้ใจตัวเอง

 เราเดินเข้าไปยังที่ไม่คุ้นเคย แต่ท่ีนั่นกลับเป็นบ้านหลังใหม่ บ้านท่ี

อยู่รวมกัน ใช้ชีวิตประจำาวันและเรียนรู้ มากไปกว่าวิชาการ ฝึกตน เราเรียนรู้ 

น้ำาพระทัยของพระ เราเรียนรู้กระแสเรียกของเราเอง

 เราเดนิออกไปในพืน้ทีไ่มคุ่น้เคย บา้นอกีหลงัทีใ่หญพ่อรองรบัคนในรุน่

ของพวกเขา โคราชเป็นที่ตั้ง แต่ที่ตั้งของเราทุกคนคือ มิตรภาพ ก่อนที่เราจะ

กา้วไปบา้นทีใ่หญแ่ละกวา้งกวา่นี ้เปน็บา้นหลงัสดุทา้ยกอ่นจะเปน็พระสงฆข์อง 

พระคริสตเจ้า

 เราเดนิทางมาไกล เรยีนรูม้ากขึน้ เปน็ผูใ้หญม่ากขึน้ ตดัสนิใจไดม้ัน่คง

มากขึน้ และทีส่ดุเรากพ็รอ้มทีจ่ะเปน็ศาสนบรกิรของพระองค ์เราเขยีนจดหมาย

สมัครบวช เราวางมือบนมือพระสังฆราชของเรา เราได้รับเจิม เรานอนราบลง 

กบัพืน้ ความมัน่ใจของเรามาจากไหน ถา้ไมใ่ชจ่ากความชว่ยเหลอืของพระองค์

       แม้ผ่านไป ร่วม 25 ปีแล้ว รอยยิ้มยังคงอยู่ ไม่ได้แปลว่าไม่เคยผ่าน 

ความทุกข์ ไม่ได้แปลว่าไม่เคยก้าวพลาด แต่ยังย้อนกลับคืนมายังเส้นทางเดิม 

ไม่ได้แปลว่าเชี่ยวชาญทุกอย่าง รู้ทุกเรื่อง แต่พร้อมจะเรียนรู้ต่อไป ไม่ได้แปลว่า

สมบูรณ์แล้วทุกสิ่ง แต่แปลว่ายังรอการเติมเต็มในทุกอย่าง

       ความสุขของชีวิตนักบวช ไม่ใช่มาตรวัดว่าใครจะมีความสุขกว่าใคร  

แต่ความสุขของทุกคนจะเกิดขึ้นทันที เมื่อชัดเจน เข้าใจ และติดตามชีวิต 

ตามเสียงเรียกของพระในชีวิตของตน

ตอนที่ 47 25 ปี 


