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คุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงราย

“จงแบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา” (มธ 16:24 ; มก 8:34)  
(Tolle crucem tuam et me sequere)  

สังฆมณฑลเชียงราย 
ดินแดนที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพูน เชียงราย แพร่ น่าน และ
พะเยา ค.ศ. 2013 มีคริสตชนคาทอลิก 63,273 คน และผู้สนใจ (คริสตังส�ารอง) 20,895 คน มี 47 วัด ที่รวมวัดสาขาอีก 519 แห่ง  
ใน 760 หมู่บ้านคาทอลิก มีโรงเรียนของนักบวช 8 แห่ง และฆราวาส 7 แห่ง ของสังฆมณฑล 7 แห่ง พระสงฆ์ 94 องค์ ภราดา 16 คน 
ซิสเตอร์ 158 คน ครูค�าสอน 151 คน ร่วมมือกันในการอภิบาลและธรรมทูต

การตั้งสังฆมณฑลเชียงราย มีเหตุผลและวัตถุประสงค์ คือ

1. เนื่องจาก 8 จังหวัดภาคเหนือมีพื้นที่ห่างไกล มีคริสตชนและผู้สนใจเป็นจ�านวนมากที่รอการเรียนค�าสอน จึงน่าบริหารจัดการ
แบบใหม่ เพื่อบริการ อภิบาลเยาวชนและชาวบ้านให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2. บรรดาคริสตชนมีหลายวัฒนธรรมและชนเผ่า เช่น พี่น้องปกาเกอะญอ 56% อาข่า 19% ล้านนาและอีสาน 10% ลาหู่ 6%  
ม้ง 5% ไทยใหญ่ ลีซู คะฉิ่น ละว้า ฯลฯ 4% มีกระแสเรียกพระสงฆ์และนักบวชเป็นจ�านวนมาก จึงควรมีการอภิบาลเป็นพิเศษมากขึ้น 
เพราะมีหลายเผ่า หลายภาษา หลายวัฒนธรรม

3. เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสังคม ที่รัฐบาลได้ประกาศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ฯลฯ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสังคม ความเชื่อ การปฏิบัติศาสนกิจ การด�าเนินชีวิต ผลกระทบตามมาจะเพิ่มผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน  
การคอร์รัปชั่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ปัญหาศีลธรรม และการละทิ้งศาสนา ฯลฯ พระศาสนจักรจ�าเป็นต้องส่งเสริมวิถีชุมชนวัด  
(Basic Ecclesial Community) “ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่” เพื่อส่งเสริมฆราวาสให้มีส่วนร่วมในชีวิตและ
พันธกิจของพระศาสนจักรอย่างกระตือรือร้นยิ่งขึ้น

 การแบ่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ ออกเป็น สังฆมณฑลเชียงราย จะช่วยให้ท�างานอภิบาลและธรรมทูตได้คล่องตัวมากขึ้น



ปีที่ 42 ฉบับที่ 19 ประจำ�วันที่ 6-12 พฤษภ�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์สถิติที่สนับสนุนการตั้งสังฆมณฑลเชียงราย 
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965 จนถึง ค.ศ. 2015 ครบ 50 ปี ของการสถาปนาเป็นสังฆมณฑล มีสถิติที่สนับสนุนการตั้งสังฆมณฑลใหม่ ระหว่าง

สังฆมณฑลเชียงรายและสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่เหลืออยู่ มีข้อมูลจ�านวนคาทอลิกและผู้สนใจ (คริสตชนส�ารอง) เป็นจ�านวนมากที่ตรงกับกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระ

ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015 เรื่อง การปรับโครงสร้างของพระศาสนจักรเพื่อฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ ข้อ 33 
สังฆมณฑล
เชียงราย คาทอลิก ผู้สนใจ วัด วัดสาขา พระสงฆ์ บราเดอร์ ซิสเตอร์ ครูคำาสอน

เชียงราย 12,982 5,796 11 103 22 1 35 20

แพร่ 206 24 1 2 1 1 2 3

น่าน 582 20 2 5 2 4 2

พะเยา 51 2 3 3 10

งาว (ล�าปาง) 2,187 1 20 2 10

รวม 16,008 5,840 17 133 30 2 51 35

สังฆมณฑล
เชียงใหม่

คาทอลิก ผู้สนใจ วัด วัดสาขา พระสงฆ์ บราเดอร์ ซิสเตอร์ ครูคำาสอน

เชียงใหม่ 25,542 10,331 16 224 44 10 80 64

แม่ฮ่องสอน 18,832 4,469 12 134 17 17 32

ล�าพูน 322 6 1 1 2 2

ลำาปาง 2,569 249 2 27 4 4 10 18

รวม 47,265 15,055 31 386 67 14 107 116

มีโรงเรียนสังฆมณฑลเชียงราย 4 แห่ง คือ 1. โรงเรียนสันติวิทยา 
เชียงราย 2. โรงเรียนศิริมาตย์เทวี พาน 3. โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เวียงป่าเป้า  
4. โรงเรียนเทพพิทักษ์ แพร่

โรงเรียนคณะนักบวชและฆราวาส คือ 1. โรงเรียนพระกุมารเยซู เชียงของ 
2. โรงเรียนปยิมาตย ์พะเยา 3. โรงเรียนจีน บา้นเทอดไทย 4. โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 
แพร่ 5. โรงเรียนฟรังซิสเซเวียร์ แพร่ 6. โรงเรียนมารีย์รักษ์ เชียงราย 7. ชุมชน 
การเรียนรู้เซเวียร์ (คณะเยสุอิต) แม่จัน

งานดา้นสงัคมดูแลผู้พกิาร 4 แหง่ มีคามิลเลยีนโซเชยีล เซนเตอร์ (เชยีงราย) 
ศูนย์ยอแซฟบรรเทา (แพร่) บ้านเนเมเซีย (ผาช่อ) และมูลนิธิดวงใจพ่อ (แม่สรวย)

บา้นเณร มี 4 แหง่ คอื บา้นเณรของสงัฆมณฑล (พาน) บา้นเณรคามลิเลยีน 
(เชียงราย) บ้านเณรเบธาราม (พะเยา) บ้านเณรมหาไถ่ (น่าน)

มีพระสงฆ์สังฆมณฑล 2 องค์ คณะเบธาราม คณะปีเม พระสงฆ์ 
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะคามิลเลยีน คณะธรรมทตูไทย คณะพระมหาไถ่ คณะ 
เยสุอิต คณะยารูมาล คณะสติกมาติน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และคณะ 
นักบวชหญงิ 13 คณะ ไดแ้ก ่คณะมารีอาบมับน่ีา คณะอร์ุสลุนิ คณะธรรมทตูแหง่พระหฤทยั 
พระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา (มารีนา) คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 
แห่งกรุงเทพฯ คณะศรีชุมพาบาล คณะพระกุมารเยซู คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

คณะธิดาเมตตาธรรม คณะซิสเตอร์คามิลเลียน คณะซาเวเ รียน คณะ 
รักกางเขนแห่งจันทบุรี คณะพระญาณเอื้ออาทร และคณะผู้รับใช้ดวงหทัยของ 
พระเยซูเจ้า (ชาวเกาหลีใต้)

หลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากคณะสงฆ์และสภาภิบาลของสังฆมณฑล 
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 แล้ว จึงส่งเรื่องนี้เสนอให้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จึงส่งเรื่องนี้
ให้สมณทูตวาติกันประจ�าประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2015 ในระหว่าง
ฉลอง 50 ปี ของการสถาปนา 8 สังฆมณฑลในประเทศไทย ที่สุดสันตะส�านักได้ 
เห็นชอบในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2015 เราจึงรอการสรรหาพระสังฆราช
องค์ใหม่ของสังฆมณฑลใหม่...

บัดนี้สันตะส�านักได้ประกาศแต่งตั้งพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม  
เปน็ประมขุของสงัฆมณฑลเชยีงราย วนัที ่25 เมษายน ค.ศ. 2018 / พ.ศ. 2561 โดยมี 
วดัแม่พระบงัเกดิ เชยีงราย เปน็อาสนวหิารแลว้ จึงขอเชญิพีน้่องร่วมใจในพระพรและ
สนับสนุน เพราะการแบ่งสังฆมณฑลหมายถึงความก้าวหน้าของประกาศข่าวดี

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
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คุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 
พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงราย 

พระศาสนจักรในประเทศไทยมีข่าวดีเกิดขึ้น คือ สมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาฟรังซิส ได้ทรงประกาศสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย 

เป็นสงัฆมณฑลท่ี 11 แยกจากสงัฆมณฑลเชยีงใหม ่และประกาศให้

คณุพอ่ยอแซฟ วฒุเิลิศ แห่ล้อม เปน็ประมขุปกครองสงัฆมณฑล

ใหม่นี้?

คิดว่าเป็นไปตามน�้าพระทัย ไม่ได้คิดว่าพระเป็นเจ้าจะให้ผมไปเป็น 
พระสังฆราช แต่ว่าถ้าเป็นพระประสงค์ ผมก็น้อมรับในสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และ 
ที่จะตามมา เพราะงานของพระศาสนจักรอยู่ที่ไหนก็ท�าได้นะครับ

จนถึงวินาทีนี้ ความรู้สึกโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างครับ?

ตื่นเต้นบ้าง แต่คงไม่ใช่ว ่ามากมายอะไร เพราะว่าชีวิตก็ผ่านมา 
เป็นขัน้เป็นตอนพอสมควร และทกุคร้ังทีจ่ะต้องท�าหน้าทีอ่ะไร เรากนึ็กเสมอว่า หน้าที่
ที่เราท�านั้นพระเป็นเจ้าให้เราท�า เป็นบทเรียนอันหนึ่ง ถ้าเราผ่านตรงนี้ได้ พระองค์ 
ก็มีงานให้เราท�าต่อไปในอนาคต 

ผมถือว่า ชีวิตการเป็นพระสงฆ์ เหมือนกับการศึกษาเล่าเรียน มีอนุบาล 

ประถม มัธยม อุดมศึกษา อะไรต่างๆ มันก็ไปเร่ือยๆ เราต้องพร้อมที่จะเป็น 

เครื่องมือ ทราบเรื่องประมาณ 2 อาทิตย์ แต่ทุกอย่างต้องเก็บเป็นความลับ

กระบวนการตรงนี้เป็นอย่างไรบ้าง? 

คร้ังสดุท้ายน้ัน ผ่านมาร่วม 3 ปีแล้ว ผมคดิว่า คงจะไม่ได้เป็นแคนดเิดท
แล้ว เพราะอายุก็พอสมควรแล้ว สุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีนัก และมีคนที่เหมาะสมกว่า 
วันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา พระสมณทูตเรียกผมไปพบ แล้วท่านบอกเรื่องราวต่างๆ 
ให้ฟัง ว่าทางสันตะส�านักให้ผม ก็ขอเวลาไตร่ตรอง ซึ่งช่วงน้ันเป็นช่วงที่เราก�าลัง 
สัมมนาพระสงฆ์อยู่ ผมก็ต้องกลับเย็นวันน้ัน เพราะท่านได้เรียกในวันแรก ผม 
ใช้เวลาไตร่ตรอง 2-3 วัน สวดภาวนา และร�าพึง พระสมณทูตให้ปรึกษาผู้ใหญ่ 
ได้คนหน่ึงหรือสองคน ผมได้ปรึกษาผู้ใหญ่ท่านหน่ึง ท่านชีแ้นะ และบอกว่า “ไปคดิ
ดีๆ ว่าเป็นน�้าพระทัยของพระเจ้าไหม? การที่เธอจะท�าอะไรต่างๆ นั้น ต้องตัดสินใจ 
ด้วยตัวเอง ผมก็ท�าตามน้ันนะครับ ผมเป็นพระสงฆ์ ท�าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

จนสุดความสามารถ ที่เหลือคือความเชื่อมั่นว่าพระเป็นเจ้าจะทรงดูแล 

กระบวนการที่ได้มาซึ่งสังฆมณฑลใหม่ และพระคุณเจ้าก็อยู่ 

ในกระบวนการนั้น ขอให้พระคุณเจ้าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ?

พอเรามองย้อนหลงักลบัไป ผมคดิว่า พระเป็นเจ้าคงเตรียมผมพอสมควร
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ผมไปท�างานที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ 8 ปี ตั้งแต่สมัยพระคุณเจ้า
สังวาลย์ ศุระศรางค์ จนถึงสมัยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ และที่นั่นเอง ผมก็
ท�าหน้าที่บริหารส่วนกลางของสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นอุปสังฆราช รู้จักทุกจังหวัด
ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ รู้จักเชียงราย รู้จัก 8 จังหวัดเป็นอย่างดี ก็มีความคิดว่า 
มันกว้างใหญ่ไพศาล มีสัตบุรุษจ�านวนมาก รวมๆ แล้ว 7 หมื่นกว่าคนและ 
การเดินทางล�าบาก เราเร่ิมต้นคิดกันตั้งแต่สมัยพระคุณเจ้าสังวาลย์ว่า ควรจะ 
แบ่งสังฆมณฑล และมาเป็นจริงเป็นจังสมัยที่พระคุณเจ้าวีระเข้ามารับหน้าที่ท่าน 
กพ็ยายามเสนอ และสานต่อ ค่อยๆ เป็นจริงขึน้มา ทางสงัฆมณฑลเชยีงราย มีสตับรุุษ
ประมาณ 16,000 คน ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวอาข่า ชาวม้ง และชนเผ่าอื่นๆ บ้าง  
ส่วนทางแม่ฮ่องสอน มาทางสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ 
ทางสังฆมณฑลเชียงรายมีเผ่าปกาเกอะญอบ้างแต่ไม่มาก

วนัที ่25 เมษายน ค.ศ. 2018 สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรังซสิ ได้ทรงประกาศสถาปนาสงัฆมณฑลเชยีงราย แยกจากสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ และอยูใ่นสงักดั 
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ พระองค์ทรงแต่งตัง้ให้คณุพ่อยอแซฟ วฒุเิลศิ แห่ล้อม อปุสงัฆราชแห่งอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ อาย ุ67 ปี เป็นพระสงัฆราช 

องค์แรกของสังฆมณฑลเชียงราย “อุดมสาร” ขอนำาผู้อ่านไปรู้จักกับพระสังฆราชองค์ใหม่กันเลย
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พระคุณเจ้าคิดว่า พระสังฆราชของสังฆมณฑลเชียงราย ซึ่ง

เป็นสังฆมณฑลใหม่นั้น ควรจะมีบุคลิก หรือต้องมีลักษณะ 

เป็นอย่างไรครับ?

ต้องมีพลัง เพราะว่า เป็นสังฆมณฑลที่จะต้องเดินทาง ออกเยี่ยม 
สัตบุรุษตามเขา ตามดอย และที่ส�าคัญคือ ต้องเป็นผู้ประสานงานที่ดี เพราะว่า 
พระสงฆ์ นักบวช หรือสัตบุรุษที่น่ัน โดยเฉพาะบรรดาพระสงฆ์น้ันท่านก็มาจาก 
คณะนักบวชต่างๆ เพราะฉะนั้น เราต้องประสานงานดีๆ แล้วน�าให้ทั้งหมดทุกภาค
ส่วนนั้น ร่วมมือ เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ ด้วยจิตตารมณ์เดียวกัน ซึ่งส�าคัญมาก 
และอายุก็ไม่ควรจะมากนักประมาณ 55-60 ปี แต่ตอนนี้ผมมันเกิน 60 ครับ 

พระคุณเจ้าจะใช้คติพจน์เหมือนตอนเป็นพระสงฆ์ไหมครับ?

ผมชอบเรื่องของกางเขนที่เราต้องแบก แต่ไม่ได้หมายความว่า มันเป็น
ความทกุข์ทรมาน กางเขนคือภาระหน้าทีท่ีเ่ราต้องแบก จึงเลอืกคตพิจน์ว่า “จงแบก
ไม้กางเขนของตน และติดตามเรา” (มธ 16:24 ; มก 8:34) (Tolle crucem 
tuam et me sequere)

ขอให้พระคุณเจ้าฝากข้อคิดถึงทุกท่านครับ
 ก่อนอื่นหมด ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้า ที่พระองค์โปรดให้เรามีชีวิตอยู ่
จนปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเราจะป่วยบ้าง แต่พระองค์ก็จะทรงใช้เคร่ืองมือที่ดูเหมือนว่า 

ไม่มีคุณค่าอะไร แล้วพระองค์ก็ทรงจัดสรร ปั ้นแต่ง ให้สามารถท�างานได้ 
อย่างไรก็ตามในความเป็นคริสตชน ในความผูกพันกับพี่น้องทุกๆ แห่ง ที่ผมอยู่ 
จะเป็นที่เชียงใหม่ ที่กรุงเทพฯ หรือที่วัดใด หรือแม้ไม่ได้อยู่ตามวัด ที่ผม 
ได้สัมผัส ได้พูดคุย ผมมั่นใจว่า พวกเราทุกคนก็คงจะเป็นก�าลังใจให้กันและกัน  
โดยเฉพาะเวลาน้ีที่ผมต้องรับหน้าที่ตรงน้ี ถามว่าหนักไหม? หนักครับ แต่ก็รู้ว่า 
ไม่มีอะไรที่จะเกินก�าลังถ้าหากว่าเรามีความเชื่อความไว้ใจในพระผู้เป็นเจ้า เพราะ
ฉะน้ัน ขอค�าภาวนาจากพีน้่องทกุๆ ท่าน ทัง้จากพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส เพือ่
ผมจะได้มกี�าลงักาย ก�าลงัใจ และจะได้มพีระพรต่างๆ ทีจ่ะน�าพาพีน้่องสตับรุุษในเขต
สงัฆมณฑลเชยีงราย ทีจ่ะอยูน้ี่ต่อๆ ไป เวลาเดยีวกนั กเ็หมือนกบัพี ่กบัน้อง พระคณุเจ้า
วรีะกบัผมกเ็ป็นเพือ่นกนัมาตัง้แต่เข้าบ้านเณร เรากค็งจะประสานงาน ช่วยเหลอืดูแล 
ซึ่งกันและกันต่อไป คงไม่ใช่แยก แล้วก็ตั้งก�าแพงขึ้นมาเป็นเชียงราย เชียงใหม่ 
แต่เราจะช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน เพราะฉะน้ัน พี่น้องทางเชียงใหม่น้ัน 
เราก็คุ้นเคยกันดี คงจะมีความช่วยเหลือกันและกันต่อไป และเหนือสิ่งอื่นใด คือ
ไว้วางใจในพระเป็นเจ้า และ แบกกางเขนแล้วก็ตามเรามา 

 ข่าวดีที่ทุกคนรอคอย การรอคอยก็สิ้นสุดลง ชีวิตที่เป็นจริงคือ เรามี 
สังฆมณฑลใหม่ เรามีพระคุณเจ้าใหม่ และเราจะร่วมมือกับพระศาสนจักร 
ต่อไป สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ยินดีที่จะร่วมมือ และน�าเสนอข่าวสาร 
ข้อมูล อันเป็นสาระประโยชน์ในโอกาสต่อๆ ไปนะครับ 

 คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ในฐานะพระสงฆ์สังฆมณฑลองค์แรก และ 
ลูกวัดเขตเชียงราย กล่าวถึงความรู้สึกว่า “อันดับแรกรู้สึกดีใจที่มีการแบ่งสังฆ- 
มณฑลเชียงรายเป็นอีกสังฆมณฑลหนึ่งแยกออกมาจากเชียงใหม่ และขอบคุณ 
พระเจ้าในแผนการของพระองค์ ทั้งนี้คงจะท�าให้งานแพร่ธรรมและการประกาศ 
ข่าวดีได้ใกล้ชิดท่ัวถึงและพัฒนาย่ิงๆ ข้ึน เพราะท่ีเขตเชียงรายมีความหลากหลาย 
ทั้งชนเผ่า วัฒนธรรม นอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาของประเทศเรื่อง 
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยประเทศไทย เมียนมา จีน และลาว จะ
ท�าให้เกิดความร่วมมือกันของพระศาสนจักรทั้งสี่ประเทศมีการเชื่อมสัมพันธ์กัน 
มากขึ้น 
 ส�าหรับคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชสังฆ- 
มณฑลเชียงรายนั้น รู้สึกดีใจ เพราะท่านเคยท�างานท่ีสังฆมณฑลเชียงใหม่ รู้จัก 
บริบททางภาคเหนือและเชียงรายดี ท่านมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและประสานสัมพันธ์
เก่งอยู่แล้ว ก็จะสามารถประสานกับบุคลากรพระสงฆ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธรรมทูต 
และความหลากหลายของสัตบุรุษจะท�าให้พระศาสนจักรเจริญก้าวหน้า
ยิ่งๆ ขึ้น และสังฆมณฑลแม่เช่นกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ ก็คงจะร่วมมือกัน
สนับสนุนช่วยเหลือกันทั้งด้านบุคลากรและปัจจัยให้พระศาสนจักรภาคเหนือ
สุดนี้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป”
 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เลขาธิการ 
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม 
เป็นพ่อที่ผมท�างานด้วยความสบายใจ เพราะท่านมีใจเมตตาครับ ขอพระเจ้า
คุ้มครองและประทานพรแด่ว่าที่พระสังฆราชแห่งเชียงราย”
 คุณพ่อวรยุทธ กิจบำารุง เลขาธิการ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ 
พระสงฆ์ กล่าวแสดงความยินดีว่า “คุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม” ซึ่งบัดนี้ 

ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ให้เป็น “พระสังฆราช” แห่ง
สังฆมณฑลเชียงราย เป็นสังฆมณฑลใหม่ ของประเทศไทย ด้วยวัยวุฒิ และ
คณุวฒุ ิประสบการณท์ีผ่่านมา และบคุลกิสว่นตวั ผมมัน่ใจวา่ “พระเปน็เจ้าทรง
จัดเตรียมไว้ และทรงเลือก” ส�าหรับหน้าที่นี้เป็นพิเศษจริงๆ 
 คุณพ่อมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมาก ชอบท�างานร่วมกับคน และเป็นคนที่
มองคนออก ดึงพลังความสามารถจากผู้ร่วมงาน แม้นหน้าที่ความรับผิดชอบ 
จะใหญ่ดังขุนเขา คุณพ่อก็มีวิธีจัดการ “ถ้าคิดจะเคลื่อนภูเขาเข้ามาไม่ได้ ก็เดิน
ไปหาภูเขา”
 ในฐานะเพื่อนร่วมชั้นเรียนกันมา และท�างานร่วมกันบ้าง ราว 50 ปี 
“เพือ่นๆ ทราบดวีา่”  เมือ่รับปากแลว้ ไมเ่คยผิดหวงั และไม่ตอ้งเปน็หว่ง คณุพอ่ 
เป็นคนอารมณ์ขัน ใครๆ ที่ท�างานด้วยรู้สึกสบายใจ อยู่ที่ไหน อยู่กับใคร ก็มัก
จะมีเสียงหัวเราะ และได้รับเลือกให้เป็น หัวหน้า ผู้น�า ในระหว่างเพื่อนเสมอ 
เป็นคนรู้จักคน รู้ใจคน และรู้จักงาน”
 คณุวิบลูยศ์รี วิศวพรบตุร ผู้อำานวยการ สภาภิบาลอาสนวหิารอสัสมัชญั  
และผู้อำานวยการ สภาภบิาล เขต 1 “คณุพอ่วฒุเิลศิ แหล่อ้ม เปน็พระสงฆท์ีอ่บอุน่ 
วางตัวง่ายๆ ให้ความเป็นกันเองกับสัตบุรุษทุกคน ท�าให้เราอยากพูดคุยด้วย 
เป็นผู้มีอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี ไม่สร้างความขัดแย้งแตกแยก ในโอกาส 
ที่คุณพ่อได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาให้ไปด�ารงต�าแหน่ง 
พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงรายในคร้ังน้ีเราชาวอัสสัมชัญรู้สึกดีใจกับคุณพ่อ 
เปน็อยา่งมาก แตก่ใ็จหายวา่ตอ่จากน้ีไปพวกเราคงมโีอกาสพบคุณพอ่น้อยลง แต่
ก็จะภาวนาเพื่อให้คุณพ่อท�างานของพระผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ขอแม่พระ
โปรดอวยพระพรให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรง มีปรีชาญาณในการท�างานส�าคัญ
ครั้งนี้ให้ส�าเร็จด้วยดี
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วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018 
สปัดาหท่ี์ 2 เทศกาลปัสกา (ฉลองพระเมตตา)

วัดแม่พระลูกประคำ� ก�ลหว่่�ร์ 

วัดเซนต์หลุยส์ ส�ทร
วัดร�ชินีแห่งสันติสุข สุขุมวิท 101

วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ป�กลัด

วัดพระมห�ไถ่ ซอยร่วมฤดี กรุงเทพมห�นคร

ค่ายผู้นำาวายซีเอส 
ระดบัชาติ ครัง้ที ่39
วายซีเอสประเทศไทย จัด

คา่ยผูน้ำาวายซเีอส ระดับชาต ิ 

ครั้ งที่  39  เพื่ อ เพิ่ มพูน 

ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใ จ ใ น 

หลักการของวายซีเอส และ

สร้างผู้นำากลุ่มวายซีเอส ใน

โรงเรยีน โดยมผีูน้ำาวายซเีอส  

พร้อมทั้งจิตตาภิบาล จาก 

(อ่�นต่อหน้� 15)
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(อานตอหนา 7)

GAUDETE ET EXSULTATE
(จงชื่นชมยินดีเถิด)

สมณลิขิตเตือนใจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เกี่ยวกับการเรียกสูความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปจจุบัน ซึ่งเผยแพรเมื่อ

วันจันทรที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2018 

 สมณลิขิตเตือนใจ ชื่อ “จงชื่นชมยินดีเถิด” (มธ 5:12) มี 6 ภาษา 

คือ เยอรมัน อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส อิตาเลียน และโปรตุเกส ไมใชเอกสาร

แบบวิชาการ หรือขอความเช่ือ  เปาหมายคือ เสนอการเรียกสูความศักด์ิสิทธ์ิ

ในแงปฏิบัติสําหรับยุคของเรานี้ มี 5 บท คือ

 1. การเรียกสูความศักดิ์สิทธิ์ (ขอ 3-34)

 2. ศัตรู 2 ประการของความศักดิ์สิทธิ์ (ขอ 35-62)

 3. ในแสงสวางของพระอาจารย (ขอ 63-109)

 4. เคร่ืองหมายของความศักด์ิสิทธ์ิในโลกปจจุบัน (ขอ 110-157)

 5. การตอสูดานจิตวิญญาณ  เราตองตื่นเฝาและรูจักไตรตรอง

แยกแยะ (ขอ 158-177)

 สมณลิขิตเตือนใจของสมเด็จพระสันตะปาปาน้ีถือวาเปน

เอกสารที่มีความสําคัญยิ่งถัดจากสมณลิขิตฉบับอื่นๆ ที่สมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิสไดทรงออกสมณลิขิตเตือนใจ มาแลว 2 ฉบับคือ

 “Evangelii Gaudium” (ความชื่นชมยินดีแหงพระวรสาร) ในป 

ค.ศ. 2013

 และ “Amoris Laetitia” (ความปติยินดีแหงความรัก) เกี่ยวกับ

ความรักในครอบครัว ในป ค.ศ. 2016

(มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต - เก็บขาวเรื่องนี้มาเลา)

วันอาทิตยแหงพระเมตตา (อาทิตยที่ 2 เทศกาลปสกา)
บทเทศนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

“เพ�่อที่จะมีประสบการณกับความรัก 
เราจําเปนตองยอมใหตนไดรับการอภัย”

วันอาทิตยที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2018
ตอไปน้ีเปนบทเทศนของสมเด็จพระสันตะปาปาในพิธีบูชาขอบพระคุณ

โอกาสวันอาทิตยแหงพระเมตตา วันอาทิตยที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2018

 ในพระวรสารวันนี้เราไดยินคําวา “เห็น” บอยๆ  บรรดาศิษยตางพากัน

ดีใจเมื่อพวกเขาเห็นพระคริสตเจา (ยน 20:20) พวกเขาบอกโทมัสวา “เราได

เห็นพระคริสตเจา” (วรรค 25) แตพระวรสารไมไดบอกวาพวกเขาเห็นพระองค

อยางไร ไมไดมีการอธิบายถึงพระเยซูคริสตผูเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ มีแต

พูดถึงรายละเอียดไวครั้งเดียววา “พระองคทรงแสดงพระหัตถและสีขางให

พวกเขาเห็น” (วรรค 20) เหตุการณนี้เกิดขึ้นเชนเดียวกับโทมัส    เขาเองก็

อยากเห็น “รอยตะปูที่ฝามือของพระองค” (วรรค 25) และเมื่อเห็นแลว เขาจึง

เชื่อ (วรรค 27)

 แมวาเราอาจขาดความเช่ือเราก็ยังตองขอบคุณโทมัส เพราะเขาไมพอใจ

ที่เพียงแตไดยินไดฟงจากคนอื่นวาพระเยซูคริสตยังทรงมีชีวิตอยู เขาตองการ

ที่จะเห็นพระองคดวยตาของตนเอง  เขาตองการเห็นภายใน ตองเอามือสัมผัส

กับบาดแผลของพระองคซ่ึงเปนเคร่ืองหมายแหงความรัก  พระวรสารเรียกโทมัส

วา ดิดีมุส (Didymus) (วรรค 24) หมายถึงแฝด และสําหรับเรื่องนี้เขาเปน

คูแฝดที่แทจริงของเรา  เพราะวาเราก็เชนเดียวกัน  ซึ่งไมพอเพียงที่จะทราบวา

พระเจามีอยู พระเจาที่เสด็จกลับคืนชีพขึ้นมาแตอยูหางไกล และมิไดทําให

ชีวิตของเรามีความสมบูรณ แมน่ีคือพระเจาสูงสงแตไมดึงดูดความสนใจของเรา

เลยดอกหรือ ไมวาพระองคจะมีความยุติธรรมและศักดิ์สิทธิ์แคไหน มิใช

เชนนั้นเลย เราเองก็ตองจําเปนที่จะ “เห็นพระเจา”  เพื่อที่จะไดสัมผัสพระองค

ดวยมือของเราและเพ่ือท่ีจะทราบวาพระองคไดทรงกลับคืนพระชนมชีพแลว

เพื่อพวกเรา

 เราจะเห็นพระองคไดอยางไร?  ก็เฉกเชนอัครสาวกโดยอาศัยบาดแผล

ของพระองค  เมื่อมองไปยังบาดแผลเหลานั้นบรรดาสาวกเขาใจถึงความล้ําลึก

แหงความรักของพระองค

 พวกเขาเขาใจวาพระองคไดทรงอภัยใหพวกเขาแลว  แมวาบางคนจะ

ปฏิเสธพระองคหรือละทิ้งพระองคไป  เพื่อที่จะเขาไปใหถึง “บาดแผล” ของ

พระเยซูคริสต เราตองพิศเพงความรักอันหาขอบเขตไมไดที่หลั่งไหลออกมา

จากดวงพระทัยของพระองค  นี่เปนวิธีเดียว  คือตองตระหนักวาดวงพระทัย

ของพระองคนั้นเตนอยูเพื่อฉัน เพื่อทาน เพื่อพวกเราแตละคน  พี่นองชายหญิง

ที่รัก  เราอาจถือวาเราเปนคริสตชน เรียกตัวเราวา “คริสตชน” และสามารถ

กลาวถึงคุณคาท่ีสวยงามมากมายของความเช่ือ  แตเฉกเชนอัครสาวกเราจําเปน

ตองเห็นพระเยซูดวยการสัมผัสพระองค มีแตดวยการทําเชนนี้เทานั้นเราจึงจะ

GAUDETE 
ET EXSULTATE 

(จงชื่นชมยินดี
เถิด)



ปที่ 42 ฉบับที่ 19 ประจําวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 4

โอกาสที่จะมีงานวันเยาวชนโลก เดือนมกราคม ค.ศ. 2019 ณ ประเทศปานามา 

ซึ่งจะมีเยาวชนไทยเขารวมดวย โดยมีคุณพออนุชา ไชยเดช ผูอํานวยการ 

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ใหการตอนรับและรวมสัมภาษณ พรอมดวย

คุณพัชรา ชนวัฒน คุณสิริกัญญา มากุลวนิชยนัน เจาหนาที่แผนกเยาวชน 

ณ สํานักเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ชั้น 2

Mrs. Maria del  Carmen Martinez  เอกอัครราชทูตปานามาประจํา

ประเทศไทย กลาววา “ขาพเจาอยากใหคนไทยรูจักประเทศปานามา และรูวาปานามา

อยูที่ไหน ขาพเจาเคยไปหลายจังหวัดในประเทศไทย เชน เชียงใหม เชียงราย 

นครศรีธรรมราช ชลบุรี สุรินทร สําหรับขาพเจาแลวขาพเจาอยากจะไปเยี่ยมชม ดู

ธรรมชาติในเมืองไทย ทุงนา ไรสวนของประเทศไทย สวนทะเลที่ปานามาเองก็มีทะเล

ที่สวยงามมากมายอยูแลว ขาพเจาจึงสนใจธรรมชาติมากกวา และถามีโอกาสจะไป

เยี่ยมชมอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ตามคําเชิญของพระเจา

สิริพงษดวย

สําหรับอากาศที่ประเทศปานามาในชวงเดือนมกราคมที่จะจัดงานเยาวชน

โลกนั้นกําลังดีเลยทีเดียวเพราะไมมีฝน ถือเปนฤดูรอนของปานามา สวนฤดูหนาว

จะเปนชวงที่มีเวลาฝนตกมากกวาอากาศเย็น ประเทศปานามาจะมีสองฤดูคือ ฤดู

รอนกับฤดูหนาว”

พระคุณเจาสิริพงษ: ขอใหทานชวยอธิบายเกี่ยวกับประเทศปานามาวาเปนอยางไร
บางครับ?

ดานประชากร

ประเทศปานามามีประชากรประมาณ 4 ลานกวาคน มีประชากรจากประเทศ

เพื่อนบานเขามาอยูอาศัยดวยจากประเทศเวนเนซูเอลา โคลอมเบีย และกลุมชาวจีน 

และมีผูสูงอายุตางชาติเลือกประเทศปานามาเปนบานสําหรับเกษียณอายุ

ดานศาสนา

มีประชาชนนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกประมาณ 90 เปอรเซ็นต

ของจํานวนประชากร พวกเขามีความเชื่อที่มั่นคงและมีศรัทธาอยางลึกซึ้งในปฏิบัติ

ศาสนกิจและกิจศรัทธาของพวกเขา (เปนพิเศษสําหรับครอบครัวของทานทูตเองก็มี

ศรัทธาดวยเชนกัน)

พระคุณเจาสิริพงษ: พวกเราคนไทยรูจักประเทศปานามาเพราะคลองปานามาที่
เปนศูนยกลางของทวีปอเมริกา ที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

ประเทศปานามามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันดับที่สองตอจากประเทศชิลี 

และคาดวาในป 2020 ที่กําลังจะถึงนี้ประเทศปานามาจะเปนประเทศอันดับหนึ่งทาง

ดานเศรษฐกิจในแถบลาตินอเมริกานี้ ซึ่งมีการพัฒนาเพราะมีการขุดคลองปานามา

ข้ึน และลาสุดมีการขุดคลองเพิ่มที่จะทําใหเศรษฐกิจของประเทศปานามาดีขึ้นอีก

ตามลําดับ

พระคุณเจาสิริพงษ: การขุดคลองปานามานี้ทําใหประชาชนระหวางสองฝงคลองนี้
รูสึกวาถูกแบงประเทศกันหรือไม?

ไมเลย พวกเขาไมรูสึกวาถูกแบงแยกเลย พวกเขาคิดวาเปนแมนํ้าและมี

สะพานขามหาถึงกันได มีการแบงเพียงฝงตะวันออกกับฝงตะวันตกเทานั้น เราไมได

รูสึกวาแบงแยกกัน เพราะประเทศเราเปนหนึ่งเดียวกัน รัฐบาลที่ผานมาสนใจการ

พัฒนาประเทศไมใชแคเพียงเมืองหลวงปานามา แตรวมถึงเมืองตางๆ ดวย รัฐบาล

ตองการใหประชาชนทุกคนมีชีวิตที่ดีไมใชแคประชาชนที่อยูในเมืองหลวงเทานั้น ซึ่ง

สิบปที่ผานมีความพยายามที่จะพัฒนาทั้งประเทศ และมีการวางแผนที่จะสรางคลอง

เพิ่มอีกหนึ่งเปนสามคลอง เพื่อท่ีจะพัฒนาประเทศอีกและตองการท่ีจะชวยเหลือ

ประชาชนที่อยูตางจังหวัดดวย

การเมืองการปกครอง

ประเทศปานามาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มี

ประธานาธิบดีเปนประมุข และหัวหนารัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก

ประชาชน และแนนอนทานประธานาธิบดีเปนคาทอลิก

สัมภาษณเอกอัครราชทูตปานามา (ตอจากหนา 20) พระคุณเจา
สิริพงษ: ใน
ฐ า น ะ ท่ี
ป ร ะ เ ท ศ
ปานามาจะ

เปนเจาภาพในการจัดงานเยาวชนโลก ระหวางวันท่ี 27-29 มกราคม 2019 
ทานมีความภาคภูมิใจอยางไรบาง?

ประเทศปานามายินดีอยางย่ิงท่ีไดรับเปนเจาภาพในการจัดงานเยาวชนโลกน้ี 

และเปนเกียรติอยางย่ิงท่ีไดต อนรับการเสด็จเยือนประเทศปานามาของพระ

สันตะปาปาอีกดวยดวย เพราะพระองคทานเปนพระสันตะปาปาจากลาตินอเมริกา

พระคุณเจาสิริพงษ: ขอใหทานชวยเช้ือเชิญใหเยาวชนท่ีจะมารวมงานเยาวชน
ในปหนานี้

นี่เปนโอกาสพิเศษสําหรับคาทอลิกในประเทศไทยที่รวมงานเยาวชนโลก 

ขาพเจาอยากจะเชิญพี่นองทุกกลุม ทุกชุมชนในประเทศไทย ไมใชเพียงคนท่ีเปน

คาทอลิกเทานั้น และเยาวชนทุกคน มาเยี่ยมเยือนประเทศปานามาและเปนพยาน

ในงานชุมนุมเยาวชนโลกที่จะจัดขึ้นนี้ ที่จะแสดงใหเห็นถึงความเชื่อและศาสนาของ

ชาวปานามา และเปนพิเศษในการรวมรับเสด็จมาขององคสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิสในงานนี้

พระคุณเจาสิริพงษ: ตั้งแตทานไดรับตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
ทานมีความรูสึกอยางไรกับประเทศไทยและคนไทยครับ?

ขาพเจามีความสุขและมีความยินดีที่ทานประธานาธิบดีไดแตงตั้งใหขาพเจา

ไดมาประจําเปนตัวแทนของประเทศปานามาอยูที่ประเทศที่มีความมหัศจรรยและ

นาอยูอยางประเทศไทยแหงนี้ ซึ่งกอนหนานี้ขาพเจาไมรูจักประเทศไทยมากนัก แต

เมื่อไดรับการแตงต้ังใหมาประจําที่ประเทศไทยจึงศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทย 

ตั้งแตกอนที่จะมาประจําขาพเจาทราบอยูบางวาคนไทยเปนคนใจดีและชอบยิ้ม และ

เมื่อมาประจําอยูที่เมืองไทยก็เปนอยางนั้นจริงๆ แมวาพวกเขาจะไมเขาใจในสิ่งท่ี

ขาพเจาพูด พวกเขาก็ยังยิ้มอยู ซึ่งทําใหขาพเจารูสึกปลอดภัยและสบายใจเมื่ออยูกับ

พวกเขา ความใจดีคือที่สิ่งดีและประสบการณที่ขาพเจาไดรับจากรัฐบาล ขาราชการ 

เจาหนาที่และจากคนไทย ซึ่งไมทําใหขาพเจารูสึกวาเปนตางชาติแตเปนเสมือนมิตร

สหาย และนั่นทําใหขาพเจาไดมีโอกาสไดมีเพื่อนคนไทยที่ดีอีกดวย พวกเขาเปนมิตร

ที่ดีแกขาพเจาในขณะที่ขาพเจาจากบานเกิดเมืองนอน ทุกโอกาสที่ขาพเจาไดแนะนํา

ประเทศปานามาก็จะเชื้อเชิญคนไทยใหไปเยี่ยมประเทศปานามา และเชิญชาวปานามา

ใหมาประเทศไทยดวยเชนกนั ซึง่ตอนนีข้าพเจากาํลังเตรยีมขอมลูเกีย่วกบัประเทศไทย

เพื่อใหชาวปานามารูจักประเทศไทยมากขึ้น 

สิ่งที่นาสนใจคือประเทศไทยกับประเทศปานามามีความคลายคลึงกัน แมจะ

ไมใชดานภาษาหรือวัฒนธรรม แตเปนสภาพอากาศ ธรรมชาติ และพืชพันธุตางๆ 

เชนเราปลูกขาวเหมือนกัน เรามีดอกไมเหมือนกัน มีทะเลที่สวยงามเหมือนกัน แม

กระทั่งปาเขาในภาคเหนือ ขาพเจารูสึกวาประเทศของเราทั้งสองเหมือนกัน

เวลาของประเทศปานามากับประเทศไทยตางกัน 12 ชั่วโมง ขาพเจามักพูด

เสมอวา ถาเวลาของคุณเปนตอนกลางคืนเวลาของฉันคือตอนกลางวัน ถาเวลาของ

คุณเปนตอนกลางวันเวลาของฉันคือตอนกลางคืน

พระคุณเจาสิริพงษ: ทานกลับบานบอยไหมครับ?
ปละครั้ง ครั้งละหนึ่งเดือน เพราะวาใชเวลาเกือบหรือมากวา 24 ชั่วโมง

ในการเดินทางไปประเทศปานามา ขาพเจาจะใชเวลาอยูกับครอบครัว แมของขาพเจา

ยังมีชีวิตอยู ขาพเจามีลูกชายสองคน คนโตอยูที่ประเทศปานามาและลูกชายคนเล็ก

อยูกับขาพเจาที่ประเทศไทยนี้

ขาพเจาหวงัวาพวกเราจะมกีารติดตอสือ่สารทีด่ตีอกนัตอไป ซึง่ทางสถานทตู

ยินดีที่จะใหขอมูลและความชวยเหลือตางๆ ที่จะใหคน ไทยที่รวมงานงานเยาวชนโลก

มีประสบการณที่ดีในการไดไปเยือนประเทศปานามาในปหนานี้



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 19 ประจําวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2018 หนา 5

ตอนที่ 198

ประกาศก
ในโลกปจจุบัน

26 กุมภาพันธ 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม)

 พระสังคายนาวาติกันที่ 2 ไดสนับสนุนใหบรรดา

สัตบุรุษมีสวนรวมอยางแข็งขันในพิธีกรรมดวยวิธี

สะดวกมากข้ึนโดยจัดพิมพบทประจําพิธีมิสซาฉบับแปล

ขึ้นมา   อยางไรก็ตาม การตัดสินใจมิใชเรื่องงายที่จะนํา

มาใชปฏิบัติเพราะคําแปลอาจทําใหความหมายงาย

ตอการคลาดเคลื่อนจากตนฉบับเดิม ฮวน โฆเซ ซิล-

แวสเตร ผูเชี่ยวชาญพิธีกรรม อธิบายวา

 “ตั้งแตป ค.ศ. 1969-2001 คําแนะนําพูดวา

ผูเขารวมพิธีมีความสําคัญมากยิ่งกวาขาวสาร หากผู

เขารวมไมเขาใจขาวสาร ก็ไมมีประโยชนอะไร นี่จึงเปน

เหตุวาทําไมในการแปล ผูเขารวมพิธีเปนผูอยูเหนือ

ขาวสาร เปนเหตุใหการแปลเปนภาษาทองถิ่นไมมีความ

เหมือนภาษาละตินเลย  เพราะวาการแปลภาษาละติน

ตามตัวอักษรกอความเขาใจให เ กิดความคิดและ

ทําไมพระสันตะปาปาทรงใหสภาพระสังฆราช
ใสใจรับผิดชอบตอการแปลบทประจําพิธีมิสซา

ความคิดนี้สะทอนออกมาไดในภาษาที่ใชอยูทุกวันนี้ 

“การรับผิดชอบแปลตัวบทพิธีกรรมจึงเปนหนาที่ของ

สภาพระสังฆราช จากสํานักวาติกันโดยสมณสภาเพื่อ

การนมัสการพระเจา รับรองการแปลมาจนถึงป ค.ศ.

2001 ในปน้ันเน่ืองจากมีคําแปลท่ีผิดพลาดมาก สมณสภา

จึงเขามามีบทบาทมากขึ้น  16 ปตอมา พระสันตะปาปา

ฟรังซิสไดมอบคืนหนาที่นี้แกประเทศนั้นๆดวยอํานาจ

สวนพระองค (Proprio Motu) ที่เรียกวา “Magnum 

Principium.”

 ฮวน โฆเซ ซิลแวสเตร ผูเชี่ยวชาญพิธีกรรม  

อธิบายตอวา    “พระองคทรงแสวงหาสิ่งใด? การคืนกลับ

ไปสูสถานการณเชนนี้ทําใหเราคนพบตัวเองหลังจาก

พระสังคายนาวาติกันที่ 2 หรือพูดอีกอยางหนึ่ง 

สภาพระสังฆราชตองรับผิดชอบตอคําแปลตัวบทเหลา

น้ี เพราะวาสมณสภามีหนาที่เพียงการอนุมัติเห็นชอบ”

ดวยอาศัยอํานาจสวนพระองค (Proprio Motu) พระ

สันตะปาปาไดกําหนดใหสมณสภาเพื่อการนมัสการ

พระเจาจะไมตองตรวจตราคําแปลใหละเอียดถ่ีถวนเพื่อ

อนุมัติ เปนเพียงการอนุมัติเห็นชอบ ไมใชการมาสํารวจ

อยางถี่ถวนลึกลงไป เพราะวาความรับผิดชอบนี้เปน

ของสภาพระสังฆราช

25 มกราคม 2018 

( โรมรีพอรทดอท

คอม) 

 สํานักวาติกัน

เสนอขอคําสอนเพื่อ

เตรียมสําหรับการ

ประชุมครอบครัว

โ ล ก ที่ จ ะ มี ขึ้ น ใ น

วันท่ี 21-26 สิงหาคม

นี้ ที่กรุงดับลิน  เขา

ร วมแถลง เนื้ อหา

ของขอคําสอนเหลา

นี้

 พ ร ะคา ร -

การประชุมครอบครัวโลกที่กรุงดับลิน
จะพูดคุยกันเรื่องการลวงละเมิดตอผูเยาว

พระสังคายนาวาติกันที่ 2

ชวยเหลือพวกเขาใหมีโอกาสเขาสูการเสวนาพูดคุย

เนื้อหาพระสมณสาสน ‘ความชื่นชมยินดีแหงความรัก’ 

(Amoris Laetita)”    พระคารดินัลพูดถึงคําสอนวานํา

เราใหไตรตรองถึงความรักท่ีแทจริงในการแตงงาน 

เปนสิ่งที่ตองการจําเปนอยางยิ่งในทุกวันนี้เพราะการ

หยารางดูเหมือนเพิ่มขึ้นเปนเรื่องปกติ พระคารดินัล

ฟารแรลเตือนวาพระสันตะปาปาย้ําอยางหนักแนนถึง

เรื่องการลวงละเมิดตอผูเยาวจากพระสงฆ ในการเสด็จ

ดินัลเควิน ฟารแรล ประธานสมณสภาเพื่อฆราวาส 

ครอบครัวและชีวิตเขารวมแถลงเน้ือหาของขอคําสอน

เหลานี้ วา

 “ขอคําสอน 7 ขอไดรับการอธิบายแถลง

ลวงหนาวาเปนการเชื้อเชิญประชาชน โดยเฉพาะคู

แตงงาน ใหมารวมกันในสังคมบริเวณบานของพวกเขา

หรือในเขตวัดที่เขาสังกัด ในเขตสังฆมณฑลของเขา

เพื่อจะไดพูดคุยกันเรื่องการแตงงานและครอบครัว และ

เยือนประเทศชิลีเมื่อเร็วๆ นี้

 ดังนั้น พระคารดินัลฟารแรลมั่นใจวาการประชุม

ครอบครัวโลกครั้งนี้ที่ประเทศไอรแลนดก็จะมีการ

บรรยายในประเด็นเหลานี้ และเหยื่อบางรายจะมารวม

แบงปนและเปนประจักษพยานในเรื่องเหลานนี้ดวย 

ทานเสริมวา    “จะมีการสัมมนาเก่ียวกับการปกปองเด็กๆ 

แมเร่ืองนี้ไมใชประเด็นหลักในงานประชุมที่กรุงดับลิน  

แตพอมั่นใจวาในทุกกิจกรรมของพระศาสนจักร

ในทุกวันนี้ เราจะใสใจตอการปกปองและเคารพตอ

ผูเยาวเสมอ”

 ผูที่จะมารวมในการเผชิญปญหาครอบครัวประกอบ

ดวยศิลปนนักรองขับเคลื่อนจิตใจ อันเดรีย โบเชลลิ 

จะมารวมในภาคดนตรี  พระคารดินัลเควิน ฟารแรล 

กลาวท้ิงทายวา“ศิลปะก็เปนสวนสําคัญเพราะเรากําลัง

เดินผานหวงจิตใจ ...นั่นคือความรักในดวงใจ”

 พระคารดินัลฟารแรล ยังย้ําความสําคัญของการมา

รวมกันในครั้งน้ีเพื่อประกาศวาครอบครัวเปนภาพ

สะทอนใหเห็นสังคมและจะตองสรางบนรากฐานมั่นคง

แหงความรัก

พระคารดินัลเควิน ฟารแรล

ติดตอ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 
แผนกสมาชิกอุดมสาร และอุดมศานต  สมัครสมาชิก ตออายุ เปลี่ยนที่อยู  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
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บทอธิษฐานภาวนา

ชัยชนะของทุกคน
“นี่คือบทบัญญัติของเรา ใหทานทั้งหลายรักกัน 

เหมือนดังที่เรารักทาน” (ยอหน 15:12)

 ชายชาวอเมริกันคนหนึ่งได เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนท่ีประเทศ

แทนซาเนีย เมื่อเขาไดเขาไปในบาน เขาไดยินเสียงพูดคุยกันอยางสนุกสนาน

มีชีวิตชีวาจากหองนั่งเลน เขาเดินเขาไปตามเสียงหัวเราะนั้นและพบวาเพื่อน

ของเขากับแขกอีกสามคนกําลังเลนเกมตอคําภาษาอังกฤษ (Scrabble) กัน

อยางมีความสุข

 เขาถามเพื่อนวาใครกําลังจะชนะหรือคะแนนนําคนอื่นอยู แตเพื่อน

เขาตอบวาไมรูเพราะวาเขาไมไดนับคะแนนกันเลย ซึ่งในความจริง พวกเขา

สามคนตางชวยเหลือกันและกันในการตอคําศัพทหรือคนใดคนหนึ่งคิด

คําศัพทไมออก ชวยกันแลกเปลี่ยนตัวอักษรของกันและกัน หรือแมกระทั่ง

เปดหนังสือดูคําศัพทที่จะเปนไปไดอีกดวย ชายชาวอเมริกันสงสัยตั้งคําถาม

กับบรรดาผูที่เลนเกมวา “อะไรคือกฎของเกมนี้”

 บรรดาผูเลนเกมอธิบายวา พวกเขาไมสนคะแนนของแตละคนวาใคร

จะชนะเกมนี้ และกฎของพวกเขาคือ พวกเขาจะมีคะแนนรวมกันอยางไรที่จะ

มากกวาเกมที่แลวไดอยางไร พวกเขาไมไดเลนเพื่อใครคนใดคนหนึ่งจะชนะ 

แตพวกเขาตองการท่ีจะใหไดคะแนนมากที่สุดโดยใชคําศัพทที่ใหคะแนน

เยอะ ๆ และการเลนเกมแบบนี้ชวยใหเขาเรียนรูคําศัพทใหมในภาษาอังกฤษ 

ซึ่งเปนภาษาที่สามหรือที่สี่ของพวกเขา

 ขาแตพระเยซูเจาขา พระบัญญัติของพระองคทรงสั่งใหพวกลูกรัก

ซึ่งกันและกัน ไมใชเพื่อรักตนเอง มองเห็นแตชัยชนะของตนเอง แตเปน

ความรักและชัยชนะดวยกันของเพื่อนพี่นอง  ความรักที่พระองคทรงแสดง

ใหพวกลูกเห็นนั้นคือการเสียสละ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหอภัยตอกัน นี่คือ

บทบัญญัติที่ลูกควรยึดมั่นและปฏิบัติกับเพื่อนพี่นองเสมอไป  อาแมน

สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส

ทรงเขียนหนังสือเด็ก
(สถานีวิทยุวาติกัน)  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตอบคําถามเด็กๆ 

ในหนังสือซึ่งไดรับการตีพิมพเมื่อเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2016  ในชื่อเรื่อง 

“ความรักตอโลก”

 สํานักพิมพโลโยลาไดจัดพิมพหนังสือชื่อ  “Love before the World”   

ซึ่งแปลจากชื่อในภาษาอิตาเลียนชื่อ  “L’amore prima del mondo”   เนื้อหา

เปนคําตอบที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตอบจดหมายเด็กๆ จากทั่วโลกที่

เขียนถามพระองค  เชน  

 พระเปนเจาทรงทําอะไรกอนที่พระองคจะทรงสรางโลก? 

 ความรักของพระเปนเจา เหตุใดบางครั้งพอแมถึงทะเลาะกัน?  

 พวกเขาตางเปนมนุษย

 คําถามเหลานี้เปนขอสงสัยที่เด็กๆ อายุระหวาง 6-13 ป จาก 26 

ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศแอลเบเนีย  จีน  ไนจีเรีย และฟลิปปนส  ถาม

พระองค

 คุณพออันโตนีโอ  สปาดาโร  สังกัดคณะนักบวชเยสุอิต  ผูอํานวยการ

สํานักพิมพ La Civilta Cattolica  ซึ่งไดพบสมเด็จพระสันตะปาปา  ณ บาน

นักบุญมารธา หลายครั้งเมื่อเดือนกอน  และไดตั้งคําถามเหลานั้นใหพระสันตะ-

ปาปาทรงตอบแกเด็กๆ

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแยมพระพักตร  ตรัสวา “คําถาม

เหลานี้ชางเปนคําถามที่ตอบยากจัง”

 ภาพวาดประกอบคําถามของเด็กๆ 31 คนไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพ

ในหนังสือ ซึ่งเด็กๆ ที่เขียนเปนผูนําไปถวายแดสมเด็จพระสันตะปาปา เมื่อ

วันที่ 22  กุมภาพันธ ค.ศ. 2016

 หนังสือ “ความรักตอโลก” มีประจําหิ้งที่หองสมุดในประเทศอิตาลี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ ค.ศ. 2016  กอนจะมีประจําหองสมุดตางๆ ทั่วโลก 

ในวันที่ 1 มีนาคม

 เปนหนังสือที่วางขายตอจากหนังสือ “พระเปนเจาทรงเปนองคความ

รัก”   ประพันธโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 คุณวีณา โกวิทวานิชย



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 19 ประจําวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2018 หนา 7

เขาถึงหัวใจแหงความเชื่อ และดุจอัครสาวกเราจะพบกับสันติสุขและความชื่นชมยินดี 

(เทียบ วรรค 19-20) โดยไมตองสงสัยอีกเลย

 หลังจากที่ไดเห็นรอยแผลของพระเยซูคริสตเจาแลว โทมัสรองอุทานวา 

“ขาแตพระคริสตเจา พระเจาของขาพเจา” (วรรค 28)  ขาพเจาใครที่จะไตรตรอง

คุณศัพทที่โทมัสอุทาน “ของขาพเจา” นี่เปนคุณศัพทแสดงการเปนเจาขาวเจาของ  

เมื่อเราเอามาคิดดูเหมือนจะไมเหมาะสมที่จะใชคํานี้กับพระเจา พระเจาจะเปนของฉัน 

ไดอยางไร   ขาพเจาจะทําใหพระผูทรงสรรพานุภาพเปนของขาพเจาไดอยางไรกัน?

ความจริงคือวาดวยการกลาววา ของขาพเจา เราไมไดกลาวผิดตอพระองค แตถวาย

พระพรแดพระเมตตาของพระองค  เพราะพระองคทรงปรารถนาที่จะเปนของเรา 

เหมือนกับเรื่องนิยายรัก เรากลาวกับพระองควา “พระองคทรงประสูติมาเปนมนุษย

เพื่อขาพเจา ทรงสิ้นพระชนมและเสด็จกลับคืนชีพขึ้นมาเพื่อขาพเจา เพราะฉะนั้น

พระองคไมเปนเพียงแตพระเจาทั่วไป แตยังทรงเปนพระเจาของขาพเจาดวย พระองค

ทรงเปนชีวิตของขาพเจา ขาพเจาไดพบกับความรักในพระองคที่ขาพเจาตามแสวงหา

ซึ่งเปนอะไรที่มากไปกวาที่ขาพเจาจะคาดคํานึงได”

 พระเจาไมทรงถือสาที่พระองคทรงเปน “ของเรา”  เพราะความรักเรียกรอง

ความไวเนื้อเชื่อใจ และความเมตตาเรียกรองความไวใจ พระบัญญัติสิบประการเริ่มตน

ดวย “เราเปนพระเจาของเจา” (อพย 20:2)  พรอมกับยืนยันวา “เราผูเปนพระเจา

ของเจาเปนพระเจาที่รูจักอิจฉา” (วรรค 5)  ตรงนี้เราจะเห็นวาพระเจาทรงแสดงตน

เปนผูรักที่อิจฉาซึ่งเรียกพระองคเองวา “พระเจาของเจา”  จากหวงลึกแหงหัวใจของ

โทมัสมีเสียงขานรับออกมาวา “ขาแตพระคริสตเจา พระเจาของขาพเจา”  ในขณะที่

วันนี้เราเขาสูพระธรรมล้ําลึกของพระเจาโดยอาศัยรอยแผลของพระคริสตเจา  เราจึง

ตระหนักวาพระเมตตานั้นไมใชเปนเพียงคุณสมบัติประการหนึ่งในบรรดาคุณสมบัติ

ทั้งหลายของพระเจา แตเปนการเตนแหงดวงพระทัยของพระองค  และก็เฉกเชน

โทมัสมิไดดําเนินชีวิตดุจอัครสาวกอีกตอไป ไมแนใจ ความเชื่อ ศรัทธา แตสั่นคลอน 

เราก็ตกลงในหลุมรักกับพระคริสตเจาเชนเดียวกัน เราตองไมกลัวตอคําพูดเหลานี้: 

ตกลงในหลุมรักกับพระเยซูคริสตเจา

 เราจะสามารถลิ้มรสกับความรักนี้ไดอยางไร?  วันนี้เราจะสัมผัสพระเมตตา

ของพระเยซูดวยมือของเราเองอยางไร?  พระวรสารไดใหความคิดนี้ไวเชนเดียวกัน

ซึ่งย้ําเตือนเหตุการณในค่ําของวันปสกา (เทียบ วรรค 19)  หลังจากที่เสด็จกลับเปน

ขึ้นมา  พระเยซูคริสตทรงเริ่มดวยการประทานพระจิตเพื่อการอภัยบาป  เพื่อที่จะมี

ประสบการณกับความรัก เราจําเปนตองเริ่มตนดวยการยอมที่ใหตนเองไดรับการอภัย  

ขาพเจาขอรองตนเองและทานทุกคนวา เรายอมใหตนเองไดรับการอภัยหรือไม?  

“แตพอครับ/พอคะ การไปแกบาปดูเหมือนจะยากลําบาก...”  ตอพระพักตรพระเจา

เราดูเหมือนวาจะถูกประจญอยางอัครสาวกในพระวรสาร คือปดกั้นตนเองในหองที่

ลงกลอนประตู พวกเขาทําไปเพราะความกลัว แตเราก็อาจที่จะกลัวไดเชนเดียวกัน  

มีความอายที่จะเปดใจของเราแลวสารภาพบาป  ขอพระคริสตเจาประทานพระหรรษ-

ทานใหเราเขาใจการอับอายขายหนา ไมใชซอนตัวอยูแตในหองปดประตูลงกลอน  แต

ใหถือวาเปนกาวแรกสูการสัมผัสกับพระเยซู  เมื่อเรารูสึกอาย เราควรรูสึกตองกตัญู 

นี่หมายความวาเราไมยอมรับความชั่วซึ่งเปนสิ่งที่ดี  การอับอายเปนการเชื้อเชิญอยาง

ลับๆ ของดวงวิญญาณที่ตองการพระคริสตเจาเพื่อที่จะเอาชนะปศาจ  หายนะอยูตรง

ที่เราไมรูสึกอับอายตออะไรเลย  ขอใหเราจงอยาไดกลัวที่จะรูสึกอาย  ขอใหเราผาน

จากความอายไปสูการไดรับการอภัย จงอยากลัวที่รูสึกอาย จงอยากลัว

 แตยังมีอีกประตูหนึ่งที่ปดตายสําหรับการใหอภัยของพระเยซู  นั่นคือประตู

แหงการยอมแพ  การยอมแพเปนเปนประตูปดแบบสนิท  บรรดาศิษยมีประสบการณ

ในวันปสกาเม่ือพวกเขาเขาใจดวยความผิดหวังวาทุกสิ่งดูเหมือนจะถอยหลัง

กลับไปเปนเหมือนกับสิ่งที่เคยเปนมากอน  พวกเขายังอยูในกรุงเยรูซาเล็ม หมด

กําลังใจ พระเยซูคริสตผูทรงเปนชีวิตของพวกเขาดูจะจบสิ้นแลว และหลังจาก

พระองคทรงใชชีวิตเปนเวลาชานานกับพวกเขา ดูเหมือนวาไมเห็นมีอะไรเปลี่ยนไป

ในตัวฉัน  ฉันก็ยังคงทําบาปเดิมๆ อยูเสมอ” แลวในความหมดกําลังใจพวกเราก็

ไมสนใจในพระเมตตา  แตพระเยซูคริสตเจายังคงทาทายพวกเรา “ทานไมเชื่อหรือ

วาพระเมตตาของเรายิ่งใหญกวาความนาสงสารสมเพชในตัวของทาน?   ทานไม

ยอมที่จะทิ้งนิสัยเดิมหรือ? ถาอยางนั้นก็ไมตองทิ้งนิสัยเดิมแลวขอพระเมตตา แลวดู

ซิวาใครจะเปนผูชนะ” ไมวาในกรณีใด ไมวาใครก็ตามที่คุนกับศีลอภัยบาปจะทราบดี

วันอาทิตยแหงพระเมตตา (ตอจากหนา 3)

ในประสบการณ  ไมเปนความจริงที่วาทุกอยางก็เปนอยางที่เคยเปน ทุกครั้งที่เรา

ไดรับการอภัยบาปเราจะมีความม่ันใจและมีกําลังใจ เพราะในแตละคร้ังเรามีประสบการณ

มากขึ้นเกี่ยวกับความรัก ความเมตตาและไดรับความเอ็นดูจากพระบิดาเจามากขึ้น

และเมื่อเราตกไปในบาปอีก ก็เพราะวาเราไดรับความรัก เราจึงมีประสบการณกับ

ความเสียใจที่เพิ่มมากขึ้น อันเปนความเสียใจทรงคุณคาที่จะคอยๆ ทําใหเรา

หลุดพนจากบาป  แลวเราก็พบวาอํานาจแหงชีวิตคือการไดรับการอภัยของพระเจา

และกาวหนาตอไปจากการใหอภัยแลวใหอภัยอีกอยูร่ําไป ชีวิตจะตองดําเนินไปอยาง

นี้ จากความอายสูความอาย จากการไดรับการอภัยสูการไดรับการอภัย  นี่คือชีวิตของ

คริสตชน

 นอกจากความอายและการยอมจํานนยังมีอีกหนึ่งประตูที่ปด  บางครั้งประตู

นั้นถูกคาดดวยเหล็กตอกย้ําไวเลย นั่นคือบาปของเรานั่นเอง บาปเกาซ้ําๆ ซากๆ 

เมื่อฉันทําบาปหนัก ดวยความสัตยจริงหากฉันไมตองการที่จะใหอภัยตนเอง เพราะ

เหตุใดพระเจาจึงควรที่จะใหอภัยแกฉัน?  ประตูนี้ใสกลอนเพียงดานเดียว คือดานใน

ของเรา  แตสําหรับพระเจาไมมีประตูใดที่ปดตายอยางสิ้นเชิง  อยางที่พระวรสารบอก

เราวาพระองคปรากฏพระองคเขามาภายในหองนั้น  อยางที่เราไดยิน “โดยทางประตู

ที่ปด” เมื่อทางเขาทุกทางดูเหมือนจะปดกั้นไวหมด พระเจาทรงกระทําอัศจรรยของ

พระองคเชนนั้น พระองคไมเคยคิดที่จะทอดทิ้งพวกเรา เรานั่นแหละที่ไมยอมให

พระองคเสด็จเขามา  แตเมื่อเราไปสารภาพบาป จะมีบางสิ่งที่เราไมเคยไดยินเกิดขึ้น 

เราจะพบวาบาปท่ีทําใหเราเหินหางจากพระเยซูคริสตเจานั้นกลายเปนสถานที่ซึ่งเรา

สัมผัสกับพระองค  ตรงนี้แหละองคพระเจาที่ถูกทําใหมีบาดแผลเพราะความรัก

เสด็จมาพบกับบาดแผลของเรา  พระองคทรงทําใหบาดแผลอันเลวรายของเรากลาย

เปนบาดแผลแหงพระสิริรุงโรจนของพระองค  นี่คือการเปลี่ยนแปลง แผลรายของฉัน

กลายเปนบาดแผลแหงพระสิริรุงโรจนของพระเจา  เพราะวาพระองคทรงเปนองคแหง

พระเมตตาและทรงทําอัศจรรยตอสิ่งเลวรายในตัวของเรา  ดุจโทมัสที่ใหตัวอยางกับเรา

ในวันนี้  วิงวอนพระหรรษทานที่ยอมรับพระเจาของเรา ที่จะพบกับความชื่นชมยินดี

ในการใหอภัยของพระองค และใหไดพบกับพระเมตตาของพระองคในความหวังของ

เรา

(มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต - เก็บบทเทศนเรื่องพระเมตตานี้

มาเพื่อการไตรตรอง)



ปที่ 42 ฉบับที่ 19 ประจําวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 8

สังสรรควันปสกา (ตอจากหนา 1)

 ศาสนาจารย ดร.วีระชัย โกแวร  ประธาน

สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย อธิษฐานภาวนาเปดงาน

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธาน

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือศาสนสัมพันธและคริสต-

ศาสนจักรสัมพันธ กลาวตอนรับและกลาวเปดงาน คุณ

เกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม มอบโล “คริสตชนตนแบบ” จํานวน 

23 รางวัล 

 จากนั้น มีการเสวนาหัวขอ “พระหัตถของ

พระเจาทรงพลานุภาพ” (เทียบ อพยพ 15:16)

 หัวขอที่ 1 ทานตองรักคนแปลกหนาเสมือน

รักตนเอง (เลวีนิติ 19:33-34) โดย ศาสนาจารย

ดร.ประสาทพงษ ปนสวย ผูแทนสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทย 

 เมื่อคนตางดาวอาศัยอยูกับเจา ในแผนดิน

ของเจา อยาขมเหงเขา คนตางดาวที่อาศัยอยูกับเจานั้น

ก็เหมือนกับชาวเมืองของเจา เจาจงรักเขาเหมือนกับ

รักตนเอง เพราะวาเจาเคยเปนคนตางดาวในแผนดิน

อียิปต เราคือ พระยะโฮวา พระเจาของเจา

 ปจจุบันพลเมืองของโลก มีประมาณ 7,600 

ลานคน และอาจจะมากกวานั้น สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให

พวกเราไดคิดใครครวญคือ คนที่ไรสัญชาติ คนไรราก

เหงา หรือคนที่ไรภาวะตัวตนนั้นมีมากมาย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งแถบชายแดนของประเทศเรา เชน ทางเมียนมา 

หรือตามตะเข็บชายแดนไทย มีประมาณ 8,670 กวาคน 

 ในฐานะท่ีเราเปนคริสตชน เราคิดอยางไรในเร่ือง

เหลานั้น อาจจะดูเหมือนวาเปนเรื่องที่ไกลตัวเรา อาจ

จะเปนเรื่องที่ไมไดอยูในสายตาของเรา แตแทจริงแลว

พี่นองเหลานี้เปนฉายาของพระเจา 

 ในหนังสืออพยพ บทที่ 15 ขอที่ 16 บอกกับ

เราวา “ความรูสึกเสียวสยอง และความตกใจกลัวอุบัติ

ขึ้นในใจของเขา เนื่องดวยฤทธานุภาพแหงพระกรของ

พระองค เขาหยุดนิ่งอยูเหมือนกอนหิน ขาแตพระเจา 

จนประชากรของพระองคผานพนไป จนชนชาติซึ่ง

พระองคทรงไถไวแลวผานไป” พระหัตถของพระเจา

ทรงฤทธานุภาพ และพระองคปรารถนาที่จะสรางความ

ตระหนักรูบนชีวติของเรา เหมือนกอนหินท่ีหนักอ้ึงอยู

ในชีวิตของเรา ท่ีจะหยิบย่ืนความรักของเราไปยังพี่นอง

ที่ตกทุกขไดยากรอบๆ ชีวิตของเรา 

 หัวขอที่ 2 นิทานเปรียบเทียบเรื่องชาว

สะมาเรียผูใจดี (ลูกา 10:25-37) โดย ศาสนาจารย

ดร.วีระชัย โกแวร ประธานสหกิจคริสเตียนแหง

ประเทศไทย

 ครั้งหนึ่งมีผูเชี่ยวชาญทางบทบัญญัติคนหนึ่ง 

ยืนขึ้นทดสอบพระเยซู โดยทูลถามวา ทานอาจารย

ขาพเจาจะตองทําอยางไร จึงจะไดชีวิตนิรันดร พระองค

ตรัสวา หนังสือบทบัญญัติเขียนไวอยางไร ทานอานได

วาอยางไร เขาทูลวา จงรักองคพระผูเปนเจา พระเจา

ของทาน อยางสุดใจ สุดจิต สุดกําลัง และสุดความคิด

ของทาน และจงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง พระเยซู

ตรัสวา ทานตอบถูกแลว จงไปทําอยางนั้น แลวทานจะ

ไดชีวิต 

 แตคนนั้นอยากจะพิสูจนวาตนเองถูกตอง จึง (อานตอหนา 14)

ทูลถามพระเยซูวา แลวใครคือเพื่อนบานของขาพเจาเลา

พระเยซูตรัสตอบวา ชายคนหนึ่งถูกโจรปลนระหวาง

เดินทาง จากกรุงเยรูซาเล็มไปเมืองเยรีโค พวกโจร

ชิงเอาเสื้อผาจากเขา ทุบตีเขาปางตาย แลวจากไป 

ปุโรหิตคนหนึ่งบังเอิญผานมาทางนั้น เมื่อเห็นชายคน

นั้น ก็เลี่ยงไปอีกฟากหนึ่ง ฝายเลวีก็ทําเชนกัน เมื่อมา

ถึงที่นั่น เห็นเขาก็เลี่ยงไปอีกฟากหนึ่ง แตชาวสะมาเรีย

คนหนึ่ง เดินทางมาถึงที่ที่คนนั้นอยู เมื่อเขาเห็นจึง

สงสาร เขาเขาไปเอาเหลาองุนกับน้ํามันเทใสแผล และ

พันแผลให แลวประคองชายผูนั้นขึ้นขี่ลาของตน พามา

ที่โรงแรมและดูแลเขา วันรุงขึ้นเขามอบเงิน 2 เหรียญ

ใหกับผูดูแลโรงแรม พรอมกับกลาววา ชวยดูแลเขาดวย

และเมื่อขาพเจากลับมา จะคืนคาใชจายสวนที่เกินกวานี้

ให ทานคิดวาสามคนนี้คนไหนคือเพ่ือนบานของชาย

ที่ถูกปลน ผูเชี่ยวชาญทางบทบัญญัตินั้นทูลตอบวา คน

ที่เมตตาเขา พระเยซูตรัสกับเขาวา จงไปทําเชนเดียวกัน

 ถาเปนฉากการแสดง จะมีบุคคลอยู 3 กลุม

ฉากแรกคือ โจรที่แยงชิง ทําราย ทําลาย ทําใหเกิด

บาดแผล ฉากที่สองคือ นักบวช นักศาสนา นักศาสน-

ศาสตร ที่เมื่อมองเห็นผูที่ถูกโจรปลน เขาไปมองดูแลว

ก็เดินจากไป ฉากที่สามคือ ชาวสะมาเรีย เมื่อเห็นก็มีใจ

เมตตา เขาไปเยียวยารักษา และชวยชีวิตของคนนั้น 

 ทั้งสามกลุมก็มีปรัชญาของตนเอง โจรก็มี

ปรัชญาของเขา คือ “อะไรที่เปนของฉันก็เปนของฉัน 

อะไรที่เปนของเธอก็เปนของฉัน” กลุมที่สอง นักบวช 

นักธรรม นักปรัชญา นักศาสนา ปรัชญาคือ “อะไรที่เปน

ของฉันก็เปนของฉัน อะไรที่เปนของคุณก็เปนของคุณ 

ไมตองมายุงกัน” กลุมที่สามคือ ชาวสะมาเรีย ปรัชญา

คือ “อะไรที่เปนของฉัน ฉันตองการแบงปน” 

 ถาจะแบงออกเปน 3 ประเภท 3 บุคคล คือ 

ประเภทที่ 1 โจร เปนบุคคลที่ทําราย ทําลายโอกาสของ

คนอื่น ประเภทที่ 2 ไมไดทําราย ไมไดทําลาย แตทิ้ง

โอกาส แทนที่จะชวย เขาไดศึกษาเลาเรียนศาสนธรรม 

รูหลักศาสนาอยางดี แตวาศาสนาก็เปนแตเรื่องเปลือก

นอก เปนเพียงแตหลักขอคิด ไมไดอยูในหัวใจ ดังนั้น

เขาจึงไมไดใชโอกาสดี ประเภทที่ 3 ชาวสะมาเรีย เมื่อ

เขาเห็น และเขาไปชวย เขาเปนบุคคลท่ีฉวยโอกาส ใช

โอกาส ในการกระทําการดี 

 ในประเทศไทยของเรา มีคนที่บาดเจ็บทางดาน

จิตใจ รางกาย มีความทุกข สิ้นหวังมากมาย ที่เกิดขึ้น

จากการกระทําของโจร ทําลายอนาคตของพวกเขา เรา

ไมอยากจะเปนเหมือนนักศาสนา พวกเลวี ปุโรหิต ที่รู

ดีวา นาจะทํา แตก็เมินหนา อยากใหเราเปนเหมือนชาว

สะมาเรีย ที่ใชมือของเขาโอบอุม นี่คือพระหัตถของ

พระเจา คริสตชนควรที่จะเปนพระหัตถของพระเจา 

พระเยซูคริสตไมมีมืออื่นนอกจากมือของเรา ที่จะรักษา

บาดแผล พระองคไมมีริมฝปาก นอกจากริมฝปากของ

เรา ที่จะใหการเยียวยา ที่จะใหกําลังใจ และเกื้อหนุนใจ 

 หัวขอที่ 3 จงรักษาสิทธิของคนต่ําตอยและ

คนสิ้นหวัง (สดุดี 82) โดย พระสังฆราชยอแซฟ

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ

ศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ 

 อํานาจท้ังหลายนั้นมีตนกําเนิดมาจากพระเจา 

เราแตละคนเกิดมา เราไมมีอะไร เราไมไดเปนอะไร แต

เมื่อเราอยูไปๆ เราก็มีความรูสึกวา เราเปนอะไร หรือ

บางทีเราก็ยิ่งใหญที่สุดในโลกจักรวาลแหงนี้ และเราใช

อํานาจของเราตามอําเภอใจซึ่งไมถูกตอง ฉะนั้นเราตอง

สํานึก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ทําหนาที่เปนผูปกครอง 

และผูพิพากษา ซ่ึงจะอํานวยความยุติธรรมใหคนหมูใหญ 

แลวเราก็เรียกรองเรื่องของยุติธรรมนี้มากมาย 

 ถาถามวาชีวิตเรามีเพื่ออะไร? ถาชีวิตเรามีเพื่อ

ที่จะอยูไปวันๆ เพื่อจะมีกิน มีอยู มีใช ชีวิตของเราก็

ไมมีคุณคาอะไรพิเศษ แตถาเราจะทําใหชีวิตของเรามี

คุณคามากขึ้น สิ่งเหลานี้แหละเปนหนาที่ของเราแตละ

คนที่จะตองทํา 

 เราไมตองไปแสวงหาคนที่เราจะไปชวยเขา 

ท่ีไหนไกล แตเขาเหลาน้ันอยูรอบตัวเรา เราตองต้ังคําถาม

กับตัวเราเองวา สิ่งที่เราทํากับคนอื่นนั้น ยุติธรรมไหม 

เราเอาอะไรเปนตัวตัดสิน ถาตัดสินโดยผลประโยชน

ของตัวเราเอง อันนั้นไมยุติธรรม แตถาเราตัดสินโดย

เอาสวนรวมเปนที่ตั้ง หรือประโยชนสุขของประชาชน

สวนใหญ อันน้ันจะเปนการตัดสินท่ีถูกตองและยุติธรรม 

แลวเราจะตองตรวจสอบ ไตรตรองตัวเราเสมอวา ไมวา

อะไรที่เราจะตองตัดสินใจ เราตัดสินใจเพื่อใคร 

 ขอใหเราสรางความยุติธรรม แลวอยาใหเรา

เฉลิมฉลองปสกาดวยมือเปลา การสรางอาณาจักรของ

พระเจานั้น พระองคสิ้นสุดบนไมกางเขน เพื่อวาชีวิตนั้น

ก็คือ การเสียสละ พระเจาเสียสละลงมาเพื่อมนุษย ทรง

เสียสละชีวิตความสุขเพื่อเรา ตอไปนี้เราจะตองเสียสละ

ชีวิตตามแบบอยางของพระองค ไมมีวิถีทางอื่น ชีวิต

คริสตชนเปนหนทางแหงไมกางเขน เราจะตองเดินหนา 

เรื่อยไป ไมวาจะตองลมลุกคลุกคลานเพียงใด หนาที่ของ

เราคือ ทําใจของเราใหสอดคลองกับแนวทางไมกางเขน

ขององคพระเยซูคริสตเจา เพราะฉะนั้นไมตองไปตําหนิ

ติเตียน ไมตองนอยอกนอยใจ หรือทอแท ในสิ่งที่เรา

ไมสะดวกสบาย

 ขอใหพวกเราอยาไดเปนคนตาบอด หูหนวก 

ใหเราทําอยางที่ชาวสะมาเรียไดทําคือ อยูเพื่อจะแบงปน 

และเสียสละ นี่คือวิถีทางหนึ่งที่จะทําใหเรามีความสุข

 หัวขอท่ี 4 จงเฝาระมัดระวังความโลภทุกชนิด

(ลูกา 12:13-21) โดย ศาสนาจารยทรงฤทธิ์ เดช-

วิญญา ศิษยาภิบาลคริสตจักรจีนเซเวนธเดยแอด-

เวนตีสแหงประเทศไทย

 พระเยซูเสด็จมาบนโลกนี้ เพื่อใหชีวิตของ

พระองค สละชีวิตของพระองค เพื่อไถคนใหรอดพน

จากความบาป พระองคใชชีวิตอยูทุกวันทามกลางผูคน 

เพื่อชวยเหลือคนอื่นตลอดเวลา ไมวาสังคมไหน หรือวา 

ที่ไหน พระเยซูย้ําขอความวา “จงระวังและเวนเสียจาก

การโลภทุกประการ” ดวยการยกตัวอยางเศรษฐีคนหนึ่ง 

เขามีไรนาออกพืชผลมากมาย แลวเขาก็คิดวาจะเอาไป

เก็บไวที่ไหน ในที่สุด เขาก็เปนคนฉลาดในมุมมองของ

ตัวเขาเอง ซึ่งเปนมุมมองของมนุษย เขารื้อยุงฉางและ

สรางใหม ทําใหใหญกวาเดิม แลวเอาขาวของของเขา

ที่มีเก็บรวบรวมไว แลวเขาก็พูดกับจิตใจของตัวเองวา 

จิตใจเอย เจามีทรัพยสมบัติมากเก็บไวพอหลายป จง

อยูสุขสบาย กิน ดื่ม และรื่นเริงเถิด นี่เปนมุมมองของ

มนุษยในโลกนี้ 
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เปดประตู
 สูแสงธรรม
คร�สตสรางสรรค พลังรักเพ�่อสังคม

คามิลโล พรสรร

 สวัสดีทานผูอานคอลัมน “เปดประตูสูแสงธรรม”

ทุกทานครับ... เชื่อวาหลายทานคงจะไดใชบริการสื่อ

สังคมออนไลนหรือ “โซเชียลมีเดีย” (Social Media) 

กันบางไมมากก็นอยนะครับ ไมวาจะเปน Facebook 

Instagram Twitter YouTube หรือแอปแชทยอด

นิยมอยาง LINE... ซึ่งหลายครั้งเรามักจะพบเจอโพสต

ขอความที่ “ไมสรางสรรค” อยูบอยครั้ง

 บางคนแชรขาวจริงบาง ไมจริงบาง เกินจริง

บาง... บางคนจะไปไหน มาไหน จะกินอะไร จะทําอะไร ก็

ตองคอยโพสตบอกคนอื่นอยูตลอดเวลา... หรือบางคน

เขียนระบาย ตัดพอตอวา บน หรือประชดประชัน

กันลงโซเชียลมีเดียของตัวเองเปนประจํา พลอยทําให

เพื่อนที่เขามาอานหงุดหงิดไปตามๆ กัน... โดยที่ไมได

ตระหนักวา แทจริงแลวไมมีพ้ืนท่ีสวนตัวบนโลกโซเชียล

แตอยางใด เพราะเพียงแคมีคนเห็นโพสตของเราเกิน

หนึ่งคน โพสตนั้นก็ไดกลายเปนเรื่องสาธารณะไปแลว

ซึ่งอาจจะถูกนําไปแชรตอ คุยกันสนุกปากในทางที่

ไมดี หรือกระจายไปอยางรวดเร็วเกินกวาที่เราคาดคิด

ไวก็เปนได

 เราเห็นแลววาโซเชียลมีเดียมี “พลัง” อยาง

มากมาย ทั้งดานบวกและดานลบ ขึ้นอยูกับเราวาจะ

ใชงานอยางสรางสรรค มีสติ และมีวุฒิภาวะมากนอย

เพียงใด... แลวทําไมเราถึงไมใช “พลังดานบวก” ของ

โซเชียลมีเดีย ใหเกิดประโยชนและคุณคาสูงสุดตอการ 
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ติดตามชมรายการโทรทัศน

Power of Love
(พลังรัก สรางพลังคุณ)

วันอาทิตย เวลา 15.30-16.00 น.
ทางชอง TNN2

โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ศูนยบรรเทาใจทางโทรศัพท

โรงพยาบาลเซนตเมร�่ นครราชสีมา

“สุข หร�อทุกข ใหเราเปนเพ��อนคุณ”

ใหคําปร�กษาฟร�

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ใหบร�การทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง

เปดประตูสูแสงธรรม (ตอจากหนา 10)

“พระเจาสถิตกับเรา”
ทางสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม เร็วๆ นี้

และยังสามารถรับชมผานทาง  

www.catholic.or.th หรือ

Youtube : รายการพระเจาสถิตกับเรา

นํ้าผึ้งปาแท
จากชาวบานคริสตชน

บนดอยภาคเหนือ

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

จําหนายที่โรงพิมพอัสสัมชัญ
 โทร. 0-2268-1646

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

ขอสรรเสร�ญองคพระผูเปนเจา
Laudato Si’ ขอ 227

ติดตามชมรายการโทรทัศน
แสงธรรม

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
วันอังคารเวนอังคาร 

เวลา 04.30-05.00 น. 
ชอง 9 MCOT

เตรียมพบกับรายการ 

“ประกาศขาวดีเรื่องพระเยซูเจา” แกเพื่อน ๆ ในแวดวง

สังคมออนไลนของเรากันบางละครับ?

 เราอาจจะเขียนบอกเลาคําสอนของพระเยซูเจา

แบบงาย ๆ แชรบทอานพระวาจา หรือขอคิดสอนใจ

สั้น ๆ จากพระคัมภีร เพื่อเปนแนวทางการดําเนินชีวิต

ประจําวันอยางดีสําหรับเพื่อน ๆ... หรือโพสตแบงปน

เรื่องราวขอคิดดีๆ ขอความใหกําลังใจเพื่อนพี่นองของ

เรา หรือชื่นชมผูคนที่เราพบเจอในแตละวัน... เพราะ

แมวานั่นจะไมใชเรื่องราวทางศาสนา แตก็เปนการสราง

แรงบันดาลใจ เสริมพลังดานบวก ใหกับเพื่อน ๆ ได

หันมาใสใจ “สรางสรรคสังคมใหม” ที่เต็มเปยมไปดวย 

“ความรัก” และ “สันติสุข” ตามแนวทางที่พระคริสตเจา

ไดมอบใหแกเราคริสตชนและมนุษยทุกคนครับ

 Facebook Page “คริสตสรางสรรค” (Face-

book.com/CreativeThaiCath) เปนอีกหน่ึงชองทาง

ในการประกาศขาวดีและความรักของพระเจา ในฐานะ 

“สื่อสรางสรรคพลังรักเพื่อสังคม” ดวยการนําเสนอ

พระวาจาและขอคิดประจําวัน ประวัตินักบุญตนแบบ

ชีวิตคริสตชน ขาวสารแวดวงคาทอลิกไทยและสากล

ที่สําคัญ ตลอดจนพาทุกทานไปสัมผัสกับศาสนาคริสต

ในมุมมองใหม รวมถึงภารกิจรักของพระศาสนจักรและ

องคกรคาทอลิกตาง ๆ ที่มีตอสังคมไทยปจจุบัน ใน

รูปแบบของบทความ รายการวาไรตี้ และรายการไลฟ

ทอลก... ดวยการรวมพลังกันของกลุมสามเณรใหญ

หลากคณะหลายสังฆมณฑลที่ชวยกันจัดทําเพจนี้ขึ้น 

เพื่อใหพี่นองคริสตชนและผูที่สนใจสามารถติดตามอาน 

รับชม และรับฟง ผานทางคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟน

ไดทุกที่ทุกเวลาที่ตองการครับ

 ขอเชิญชวนพี่นองทุกทานกด Like ติดตาม

เพจ “คริสตสรางสรรค” และมารวมกันเปน “แนวรวม

คริสตสรางสรรค” ดวยการเปนคอลัมนิสตประจําหรือ

เฉพาะกิจ โดยเขียนบทความ บันทึกภาพวิดีโอ หรือ

ไลฟสดแบงปนเรื่องราวดีๆ เขามาเผยแพรบนหนาเพจ

ตามรูปแบบและเนื้อหาที่ทานถนัดและสนใจเพื่อ

สรางสรรค “สังคมใหมในองคพระคริสต” ดวยกัน

นะครับ

สั่งจองลงโฆษณาปฏิทินคาทอลิก 
2019 / 2562 

สอบถามไดที่ แผนกโฆษณาและการตลาด 
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813
โทรสาร  0-2681-5401 
E-mail: adudomsarn1@gmail.com, 
adudomsarn@cbct.net

ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2018

แกไขขอมูลปฏิทินคาทอลิก 
2019 / 2562 

ขณะนี้กองบรรณาธิการ แผนกการพิมพ
คาทอลิก กําลังปรับแกไขขอมูล ชื่อ ที่อยู 
ใหเปนปจจุบัน วัด หนวยงาน องคกรใด 
มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลรบกวนแจงไดที่ 
E-mail: udomsarn@cbct.net
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805

ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2018
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หนึ่งภาพเกา...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค (kamsornway.blogspot.com)

ตาม .. บุพเพสันนิวาส (2)  

0

ออเจานับถือในพระผูเปนเจา พระองคสอนถึงเรื่อง

ความรัก แมกระทั่งความรักกับศัตรู .... แตนี่เขาเปน

ถึงผัวของออเจา บางทีความรักอาจชวยลดความ

เหอเหิมในใจของเขาได 

ผมเริ่มตนดวย คําพูดจากบทสนทนาระหวาง

แมหญิงการะเกด กับ ทาวทองกีมา ซึ่งเปนภรรยาของ

คอนสแตนติน ฟอลคอน .... ในละครอิงประวัติศาสตร มี

ตัวละครที่มีจริงในประวัติศาสตร และตัวละครที่แตงขึ้น

มาเอง ... การะเกด ก็เปนตัวละครหนึ่งที่แตงขึ้นมาเอง

ไมมีอยูจริงในประวัติศาสตร .... 

ผมจึงสมมุติตอจาก “รอมแพง” นักเขียน 

“บุพเพสันนิวาส” วา แมหญิงการะเกดในขณะที่อยู

พิษณุโลก อาจจะไดเรียนคําสอน หรือไดยินเรื่องราว

อันเปนหลักธรรมของคริสตศาสนาไมมากก็นอย อยาง

นอยก็สามารถท่ีจะกลาวถึงหลักธรรมอันเปนแกนแท

ของศาสนาคริสตได .... แตก็เปนการสมมุตินะครับ ....

แตเรื่องที่ผมจะเลา ไมใชเรื่องสมมุติ ... แตเปน

เรื่องราวของเมืองพิษณุโลก ตามเอกสารที่ถูกบันทึกไว

จริงๆ โดยบรรดาสงฆคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุง

ปารีส .... ที่เลาเรื่องราวคริสตศาสนาแหงเมืองสองแคว 

1

พิษณุโลก เปนเมืองที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตรอยางมาก ชาวตางชาติในสมัยกรุงสุโขทัย

และอยุธยาท่ีเขามาในประเทศสยาม มักจะเรียกพิษณุโลก

วา ปูรเซอลุก (pourcelouc) อาจเปนไปไดที่พวกเขา

ไมสามารถออกเสียงไทยไดชัดเจน แลวเพี้ยนไปเปนคํานี้ 

ชาวเมืองพิษณุโลกเปนที่ชื่นชอบของพระสังฆราชลาโน 

เพราะทานกลาวชมวา “เปนคนซ่ือๆ วานอนสอนงาย”1 

พิษณุโลกเปนเขตแดนที่มีผูคนนับถือคริสตศาสนา

แลว อีกทั้งยังมีเอกสารที่ยืนยันถึงความเจริญรุงเรืองซึ่ง

สมัยนั้นมีทั้งวัด โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก และ

โรงพยาบาล และที่สุดเมื่อเกิดภาวะสงครามระหวางไทย

กับพมาจึงทําใหสิ่งท่ีเคยมีขึ้นเหลานี้กระจัดกระจาย 

ที่สุดก็หายไปในที่สุด และในสมัยหลังเมื่อ 90 ปที่แลว

จึงมีการสรางวัดนอย ในสมัยคุณพออังเดร พลอย  

โรจนเสน2 
1 อาเดรียง โลเน, บาทหลวง, ประวัติมิสซังกรุงสยาม ค.ศ. 

1662-1811, (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : 2003) หนา 29
2 เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน 1880 สัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิส

2

ความเปนมาของชุมชนความเชื่อพิษณุโลก ในฐานะ

ที่เปนศูนยกลาง และการขยายงานแพรธรรมในเขต

ภาคเหนือ

 ค.ศ. 1671 สยามไดรับสถาปนาใหเปนมิสซัง 

โดยมีคณะสงฆมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส (Mis-

sions  Etrangeres de Paris)3 เปนผูดูแล ดังนั้นจึง

เห็นวาควรที่จะทํางานแพรธรรมในเมืองตาง ๆ ที่อยู

หางไกลจากกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเปนราชธานี ขณะนั้น

พระสังฆราชลังแบรต เดอ ลาม็อต เดินทางไปเยี่ยม

มิสซังโคชินจีน จึงไดตกลงที่จะสงพระสงฆผูแพรธรรม

(Missionary) องคหนึ่ง พระสงฆที่ไดรับเลือกก็คือ 

คุณพอลาโน (ซ่ึงภายหลังไดรับแตงต้ังใหเปนพระสังฆราช

องคแรกท่ีดูแลมิสซังสยาม) ซ่ึงทานเปนผูท่ีมีความรอบรู

เรื่องภาษาสยาม และภาษาบาลี (ซึ่งเปนภาษาของพุทธ

ศาสนา) จึงทําใหทานมีความเหมาะสมที่จะไดรับงานนี้ 

ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1671 คุณพอลาโน เลือกเดินทาง

ไปเมืองพิษณุโลก เปนเมืองที่อยูหางจากกรุงศรีอยุธยา

ไปทางเหนือประมาณ 300 กวากิโลเมตร คุณพอลาโน

ไดพักอาศัยอยูที่นั่น เพราะคุณพอเห็นวาชาวเมืองที่นี่

เปนคนซื่อ ๆ และวานอนสอนงาย ซึ่งทําใหทานไดรับ

ประสบการณมากมายจากการมาพิษณุโลกในครั้งนั้น

 พิษณุโลกจึงมีความสําคัญเพราะเปนการ

เปดงานแพรธรรมแหงใหมนอกเมืองอยุธยา และคุณพอ

ลาโน เมื่อทานมาแพรธรรมที่นี่ทําใหมองเห็นโครงการ

ในอนาคตสําหรับมิสซังสยามมากมาย เราจะทราบใน

ภายหลังวา มีงานเขียนที่เกี่ยวกับงานแพรธรรม และ

การจัดทําคูมือในการแนะนํามิชชันนารี รวมทั้งหนังสือ

คําสอนเกี่ยวกับพระศาสนจักรสําหรับคนไทยก็ลวนเกิด

ขึ้นมาจากการเดินทางมาพิษณุโลกของคุณพอลาโน ซึ่ง

เปนสถานที่ที่ทําใหทานไดเรียนรูจักคนไทย และสังคม

ไทย

 เมื่ออยูที่พิษณุโลกนั้นคุณพอลาโน ไดรับการ

ตอนรับอยางดี จากบรรดาขุนนางและประชาชนทั่วไป 

ซ่ึงสวนมากเปนคนลาว พวกเขามีความเอาใจใสและสนใจ

การเทศนสอนของมิชชันนารีกวาผูคนในกรุงศรีอยุธยา 

แมวาจะมีความสนใจในการเรียนศาสนาและความเชื่อ

แบบคริสตัง แตคุณพอลาโน ก็ไมไดเรงรีบในการ

โปรดศีลลางบาปใหใครจนกวาจะมั่นใจในความเชื่อ และ

ความพากเพียรของเขาที่จะเปนคริสตชนจริง ๆ เพราะ

คุณพออยากใหมั่นใจวาเขาไดเชื่อจริง ๆ ประสบการณ

เหลานี้ทําใหมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการรวบรวม

และจัดทําหนังสือบทภาวนา และหนังสือคําสอนเลมเล็ก ๆ

เซเวียร สามเสน  บวชเปนพระสงฆวันที่ 19 ธันวาคม 1913 

มรณะเมื่อวันที่ 6 เมษายน 1971 ศพฝงที่สุสานอาสนวิหาร

นักบุญอันนา นครสวรรค
3 คณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส เปนคณะพระสงฆ

จากประเทศฝรั่งเศสเขามาในสยามเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 

ค.ศ. 1662 

คร�สตศาสนาในเมืองของ
แมหญิงการะเกด 

เมืองสองแคว พ�ษณุโลก 
หร�อปูรเซอลุก (pourcelouc) 

เปนภาษาสยาม เพราะทานพบปญหาที่ตองอธิบายเรื่อง

ขอความเชื่อเบื้องตนใหกับชาวบานไดฟง และตองใช

ภาษา หรือคําบางคําที่ตองมีศัพทศาสนาที่เหมาะสม 

แตถึงกระนั้นทานก็ยังไดพิสูจนดวยการสอนใหกับ

ชาวบานดวยวิธีการที่ เขาใจงายและเหมาะสําหรับ

ชาวบานวา “มีศาสนาที่เที่ยงแทเพียงศาสนาเดียวคือ

ศาสนาคริสต นอกจากศาสนานี้ ไมมีหวังจะไดรับ

ความรอดนิรันดร” น่ีเปนวิธีการท่ีจะทําใหผูคนในสมัยน้ัน

ไดรูจักศาสนาคริสต (และในสมัยตอมามิชชันนารีก็ได

ใชกับการแพรธรรมใหกับคนพุทธในสยาม)

 คุณพอลาโนสอนเรื่องขอความเรื่องการสราง 

พระตรีเอกภาพ และมังสาวตาร (การบังเกิดเปนมนุษย

ของพระเยซูเจา) จากนั้นคุณพอลาโนก็ไดอธิบายเรื่อง

ศีลธรรม สัญลักษณแหงความเชื่อ และศีลศักดิ์สิทธิ์

ตาง ๆ  กอนที่ทานจะเดินทางออกจากพิษณุโลกเพื่อกลับ

มากรุงศรีอยุธยา คุณพอไดใหกําลังใจคนที่สนใจศาสนา

คริสต ใหมีความพากเพียรในการปฏิบัติตามพระบัญญัติ 

และทานก็สัญญาวาจะกลับมาอีก 

 เม่ือทานกลับมาถึงเมืองหลวง ทานคิดวา จําเปน

ตองเรียนภาษาไทย(สยาม) และภาษาบาลีตอไป โดยเฉพาะ

ภาษาบาลีนั้นเปน “ภาษาที่มีความจําเปนที่ตองเรียนเพื่อ

ใหมีความรูเกี่ยวกับศาสนาของชาวสยามอยางถองแท 

และทานก็ยังหวังวา บรรดามิชชันนารีรุนหลัง ๆ (ที่

เดินทางมาจากประเทศหางไกล) จะไดรับพระบรมราชา

นุญาตใหเทศนสอนศาสนาอยางเสรีภาพได ท่ัวท้ัง

อาณาจักร และนี่อาจเปนการคาดคะเนเหตุการณที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต เพราะมีการเบียดเบียนขึ้นในสมัย

หลัง ๆ  และดวยความมุงหวังที่ทานจะชวยธรรมทูตที่จะ

เขามาทํางานในสยาม คุณพอไดแตงหนังสือไวยากรณ 

และพจนานุกรมภาษาสยามและบาลี แปลบทภาวนา 

และคําสอนคริสตังเปนภาษาสยาม และเขียนตําราเลม

เล็ก ๆ เปนภาษาสยาม แบงออกเปน 4  ภาค กลาวถึง

การมีอยูของพระเจา พระตรีเอกภาพ และมังสาวตาร 

(การบังเกิดมาเปนมนุษยของพระบุตร) นอกจากนั้นยัง

มีเรื่องเครื่องหมายแหงพระศาสนาเที่ยงแท ทานยังเขียน

หนังสืออีกหนึ่งเลมเกี่ยวกับ “วิธีโตแยงขอผิดพลาดที่มี

อยูในศาสนาของชาวสยาม”

 ซึ่งในขณะนั้น 

 “กรุงศรีอยุธยา ละโว พิษณุโลก ตะนาวศรี 

มะริด.. เปนชุมชนคริสตังที่เริ่มขยายตัวมากขึ้น”4

 หลังจากท่ีคุณพอลาโนกลับไปแลว เมืองพิษณุโลก

ก็ไมมีพระสงฆดูแลจนถึงป 1673 เมื่อคุณพอลาโน 

ไดรับการแตงต้ังใหเปนพระสังฆราชองคแรกของมิสซัง

สยาม เปนเวลาเดียวกันกับท่ีสมเด็จพระนารายณมหาราช 

(พระมหากษัตริยแหงกรุงสยาม) แตงต้ังเจาเมืองพิษณุโลก

ซ่ึงเปนชาวโปรตุเกส และเปนเพ่ือนกับพระสังฆราชลาโน 

เมื่อเปนดังนี้ พระคุณเจาลาโนจึงถือโอกาสสงคุณพอ

ลังกลัวส พรอมกับสามเณรอีก 4 คน ไปที่พิษณุโลก

เพื่อจัดตั้งศูนยแพรธรรมขึ้น 

ป 1676 พระสังฆราชลาโน เดินทางไป

แพรธรรมที่พิษณุโลกอีกครั้ง และสงพระสงฆมิชชันนารี

อีกองคหนึ่งถูกสงไปสมทบที่พิษณุโลกเพราะที่นั่น

4 ด., หนา 125
(อานตอฉบับหนา)

sions  Etrangeres de Paris)
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สังสรรควันปสกา (ตอจากหนา 8)

 บางคนอาจจะมุงที่จะเชื่อฟงบุคคล จนกระทั่ง

ลืมพระผูเปนเจา บางคนฟงสามี บางคนฟงแตลูก เห็น

แกลูก เอาใจใสลูก แลวลืมพระเปนเจา ไมจัดเวลาชีวิต

ใหพอเหมาะ วานี่เปนเวลาสําหรับครอบครัว สําหรับ

งาน สําหรับสังคม สําหรับพระผูเปนเจา แตเขามุงใช

ชีวิตกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบางคนใชชีวิตกับดารา 

เกม พวกนี้เปนรูปเคารพทั้งนั้น เหลานี้เปนความโลภ

หรือบางทีแมแตการศึกษา บางคนก็นาสงสารเขามุงไป

แตดานการศึกษา โดยไมสนใจใคร ไมสนใจพระผูเปนเจา

ไมไปโบสถ อางวาตองไปเรียนหนังสือ พอเรียนจบแลว

ก็บอกวา เรียนตออีก เขาจึงไมมีโอกาสไดใชชีวิตที่เปน

รูปแบบใหองคพระผูเปนเจาพอพระทัย

 หัวขอที่ 5 พระองคทรงทําลายกําแพงที่

แบงแยก (เอเฟซัส 2:13-19) โดย ศาสนาจารย

สมเกียรติ วรรณศรี ผูแทนสหคริสตจักรแบบติสต

ในประเทศไทย

 ความหมายของการเปนหนึ่งเดียวกัน หรือ

ความหมายของการที่องคพระผูเปนเจา เปนผูทําลาย

กําแพงแหงความแบงแยก หรือกีดกั้นเราทั้งสอง หรือ

หลายฝายออกไปนั้น คงไมใชความหมายที่เราจะไปผสม

กับความเชื่ออื่น จนเราเสียจุดยืนของการเปนคนของ

องคพระผูเปนเจาไป

 สิ่งที่เปนกําแพงระหวางเรา ทําใหเราเขากัน

กระโดดโลดเตน หรือทําใหคนตายกลับเปนข้ึนมา พระองค

ไมไดขอใหเราอยูในโลกนี้อยางผูวิเศษ แตพระองคขอ

ตอพระบิดาเจา “เพื่อเราทั้งหลายจะเปนหนึ่งเดียวกัน” 

เพราะเมื่อเราทั้งหลายเปนหนึ่งเดียวกัน เมื่อนั้นทั้งโลก

ก็จะรูวาพระองคเปนผูทรงชัย พระเยซูไดขอตอพระบิดา

ใหเราผูที่เชื่อในพระองคเปนหนึ่งเดียวกัน บงบอกวา

พระเยซูเปนผูที่ถูกพระบิดาทรงใชมาในโลกนี้ ถาเรายัง

แตกแยกกัน โลกก็จะสงสัยวา ตกลงพระเยซูมาในโลกนี้

เพื่ออะไรกัน หรือวามาจริงหรือเปลา การไถของ

พระองคมีความหมายไหม แตถาเมื่อใดก็ตาม เรารัก

ซึ่งกันและกัน คนทั่วไปก็จะรูวาเราเปนผูติดตาม เราเปน

สาวกของพระองค และเม่ือใดท่ีเราเปนหน่ึงเดียวกัน เมื่อ

นั้นก็จะรูวาพระเยซูใหปสกาไดเกิดขึ้นในทามกลางเรา 

เพราะพระองคเปนผูที่ทําใหเราเปนหนึ่งเดียวกัน

 สุดทายผูนํา 5 องคการคริสต จุดเทียน

เปดงานสังสรรคปสกา ภาวนาเทเซ ตัดเคกรวมกัน 

ไมได ไมวากับพระเจา หรือในระหวางกันและกัน นั่นคือ

ความบาป บาปเกิดขึ้นเมื่อใด ไมเพียงแตมีปญหา

ระหวางเรากับองคพระผูเปนเจาผูบริสุทธิ์  บาปนั้น หาก

มีอยูในทามกลางเรา และเราทําตัวทําใจสบายๆ โดย

ไมสนใจอะไร เรายังคงทําบาปนี้ร่ําไป 

 มนุษยมีความพยายามใหมเสมอ เราก็มีความ

พยายามที่จะยึดถืออะไรของเราที่มีความแปลกและ

แตกตางไปกวาคนอื่น โดยใชสิ่งนั้นเปนจุดยืนของเรา

 พระหัตถของพระองค หรือพระเจาเองไดทรง

กระทําดวยชีวิตและดวยพระโลหิตของพระองค ทําลาย

และรื้อกําแพงออกไปสิ้นแลว พระเยซูคริสตพระองค

ไดทรงใหคําท่ีเปนดังพระมหาบัญชา ท่ีนอกเหนือไปจาก

การที่สั่งใหเราออกไปประกาศใหชนทุกชาติมาเปน

สาวกของพระองค พระองคตรัสสั่งใหเราทั้งหลายรัก

ซึ่งกันและกัน ถาทานรักกันและกัน คนทั้งหลายก็จะ

รูวาทานเปนสาวกของเรา 

 การที่เรามองขามขอที่แตกตางจากเรา และ

ยอมรับความแตกตางระหวางเราท่ีมีรวมกันนั้นบงบอก

ไดถึงวาเรามีวุฒิภาวะความเปนผูใหญแลว

 พระเยซูทรงสอนใหเรารักซึ่งกันและกัน และ

มากยิ่งกวานั้น ในคําอธิษฐานที่พระองคไดขอตอ

พระบิดานั้น พระองคไมไดขอใหเราที่อยูในโลกนี้ ใน

ฐานะที่เปนเศรษฐี มั่งมีศรีสุข มีเวลาเยอะ พระองค

ไมไดขอใหเราอยูบนโลกน้ี และทําอัศจรรยใหคนเดินไมได
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 วั ด นั ก บุ ญ

ยอแซฟ ตรอกจันทน 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด

แ ล ะ พิ ธี โ ป ร ด ศี ล กํ า ลั ง  

วันอังคารที่  1  พฤษภาคม 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย 

ศุระศรางค พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลเชียงใหม 

เปนประธาน (ฉลองภายใน วันจันทรที่ 30 เมษายน เวลา 

19.00 น. คุณพอเดชา อาภรณรัตน เปนประธาน) 

 วัดนอยปลายนา (ชุมชนเดิมคริสตชน

บานแพน) อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ฉลองแมพระ

วันเสารที่ 5 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. (ติดตอ

สอบถามเสนทาง โทร. 08-6744-0625 คุณครูสมพร 

โทร. 08-1726-1042 คุณรังสรรค)

 วัดแมพระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 13 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. 

คุณพอวุฒิเลิศ แหลอม อุปสังฆราช เปนประธาน 

เวลา 19.00 น. พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ 

โกวิทวาณิช เปนประธาน 

 (มิสซาตรีวารฉลองวัด เวลา 09.00 น.  วัน

อาทิตยที่ 22 เมษายน คุณพอธีระ กิจบํารุง เปน

ประธาน วันอาทิตยที่ 29 เมษายน คุณพอสานิจ สถะ-

วีระวงส เปนประธาน วันอาทิตยที่ 6 พฤษภาคม 

คุณพอสํารวย กิจสําเร็จ เปนประธาน)

 วัดพระแมสกลสงเคราะห (บางบัวทอง) 

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 13 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. 

พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช 

เปนประธาน

 วัดพระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรค อ.สามพราน 

จ.นครปฐม  ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 13 พฤษภาคม 

เวลา 10.00 น. พระสงฆบวชครบ 25 ป ของอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปนประธาน

สังฆมณฑลนครสวรรค

สังฆมณฑลราชบุรี

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

 (มิสซาตรีวารกอนฉลองวัด เวลา 09.00 น. 

วันอาทิตยที่ 22 เมษายน คุณพอสมชาย   อัญชลีพร-

สันต วันอาทิตยที่ 29 เมษายน คุณพอสุรศักดิ์ อัม-

พาภรณ วันอาทิตยที่ 6  พฤษภาคม คุณพอเดชา   

อาภรณรัตน)

 วัดแมพระองคอุปถัมภ กรุงเทพกรีฑา 

ฉลองวัดวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม เวลา 19.00 น. 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน เปน

ประธาน

 วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน จ.นครปฐม 

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. 

พระสงฆบวชครบ 25 ป ของอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ เปนประธาน

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรี-

ธรรมราช ฉลองวัดวันเสารที่ 26 พฤษภาคม เวลา

10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

เปนประธาน

 วัดนักบุญดอมินิกซาวีโอ รอนพิบูลย จ.

นครศรีธรรมราช ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 10 มิถุนายน 

เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญโทมัส ปาละอู ฉลองวัดวันเสารที่ 

16 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญอันตน ทาแซะ ฉลองวัดวันเสารที่ 

23 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

 วัดพระหฤทัยพระเยซูเจา ระนอง ฉลองวัด

วันอาทิตยที่ 24 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญเปโตร เบตง ฉลองวัดวันเสารที่ 30 

มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

 วัดพระหฤทัย ทุงลุง ฉลองวัดวันเสารที่ 7 

กรกฎาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดแมพระฟาติมา บานแสงอรุณ จ.ประจวบ-

คีรีขันธ ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 15 กรกฎาคม เวลา 

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

โรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศมารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ระหวางวันที่ 10-13 มีนาคม 2018 ที่ศูนยวิชาการ

และนันทนาการเซนตคาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี

 ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล จิตตาธิการ

วายซีเอส ระดับชาติ พรอมกับจิตตาภิบาลและผูนําหลัก 

(Key Leader) ซึ่งเปนสมาชิกจากโรงเรียนตางๆ รวม

กันจัดคายผูนําวายซีเอสครั้งนี้ขึ้น กิจกรรมประกอบ

ดวย การทําความเขาใจในหลักการของวายซีเอส คือ 

AWARENESS - REFLECTION - ACTION  หรือ 

SEE - JUDGE - ACT (ตื่นตัว - ไตรตรอง - ตอบโต 

หรือมองดู - วินิจฉัย - ปฏิบัติ) โดยคุณพอเฉลิม 

กจิมงคล จติตาธกิารวายซีเอสนอกโรงเรยีน เปนวิทยากร 

ตอดวยการเปลีย่นแปลงตนเองทีท่าทายผูนาํ โดยภราดา

ชัยพร กิจมงคล และคณะ กิจกรรมเสริมสรางภาวะผูนํา 

โดยภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล การสงเสริมบุคลิกภาพ

ผูนํา โดยวิทยากรรับเชิญ วจนพิธีกรรมแสงสวาง โดย

คายผูนําวายซีเอส (ตอจากหนา 2)

ภราดาศราวุธ ยุชมภู นอกจากนี้ สมาชิกคายผูนําฯ 

ยังไดไปสัมผัสชีวิต ที่บานแหงความหวัง มูลนิธิเซนต-

มารติน และโรบินสัน ศรีสมาน เพ่ือสังเกตและเขาใจ

ถึงชีวิตท่ีแตกตางกันของผูคนในสังคม และเยี่ยมชม

วดัพระแมมหาการณุย ซึง่มคีวามเปนมาจากการรวมมอื

กันของผูคนหลายศาสนาในพื้นที่แหงนี้อีกดวย

 ในวันที่ 13 มีนาคม 2018 ซึ่งเปนวันสุดทาย

ของคาย คุณพอเฉลิม กิจมงคล เปนประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณปดคายผูนําวายซีเอส ระดับชาติ ครั้งที่ 39 

และฉลอง 5 ปแหงสมณสมยัของสมเด็จพระสนัตะปาปา

ฟรังซิส ภายหลังพิธีมิสซา ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล 

จิตตาธิการวายซีเอส ระดับชาติ มอบวุฒิบัตรแกสมาชิก

คายผูผานการอบรม และผูนําหลักวายซีเอส ท่ีเปน

แกนนําในการจัดคายผูนําครั้งนี้ พรอมทั้งแตงตั้งคณะ

กรรมการนักเรียนวายซีเอส ระดับชาติ เพื่อเปนคณะ

ทํางานรวมกันกับจิตตาธิการในการจัดกิจกรรมตางๆ 

ของวายซีเอส   

10.00 น. 

 วัดแมพระฟาติมา หวยคลุม อ.สวนผึ้ง 

จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 13 พฤษภาคม เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา 

กฤษเจริญ เปนประธาน (ติดตอคุณพอสุเทพ ภูผา 

โทร. 08-1012-3192)

 วัดนักบุญสเตเฟน หวยดอกเกี๋ยง อ.แม-

ระมาด จ.ตาก ฉลองวัดวันเสารที่ 12 พฤษภาคม เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย 

เปนประธาน 

“ในการอธิษฐานภาวนาทุกครั้ง
ขาพเจาวอนขอพระพร

เพ�่อทุกทานอยูเสมอดวยความชื่นชม
…  เพราะขาพเจามีทานอยูในใจ”  

(ฟ�ลิปป 1:4, 7)



ปที่ 42 ฉบับที่ 19 ประจําวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 16

ที่นี่มีนัด
 คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ ขอเชิญ

รวมเฝาศีลมหาสนิท แบงปนพระวาจา  “ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน” คุณพอวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. 

12 พฤษภาคม / 9 มิถุนายน / 14 กรกฎาคม 2018 

เวลา 09.00 น. รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. 

ขอเชิญผูสูงอายุรวมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ (วัดนอย) 

ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพมหานคร  หลังมิสซารับศีล

เจิม เพื่อพละกําลังทางดานรางกาย และจิตวิญญาณ 

คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-

4700-8789

 ขอเชิญรวมเรียนรูแนวทางพันธกิจดานศาสน-

สัมพันธ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ   หลักสูตร

พ้ืนฐาน   วันเสาร เวลา 09.00-12.00 น. ท่ีหองประชุม

ชั้น 2  อาคารคาทอลิกแพรธรรม  บางรัก ติดตอ

สอบถาม สํารองที่นั่งดวน ที่แผนกศาสนสัมพันธ  

ฝายงานธรรมทูตฯ โทร. 0-2681-3835 / 08-4332-

0836  หรือ Email: ird_ecum@catholic.or.th

 1) วันเสารที่ 12 พฤษภาคม   หัวขอ  “ความ

เชื่อในชีวิตคริสตชน... เพื่อศาสนสัมพันธ” โดยคุณพอ 

วุฒิเลิศ แหลอม 

 2) วันเสารที่ 19 พฤษภาคม หัวขอ “ศาสน-

สัมพันธกับงานแพรธรรม” โดยคุณพอสมเกียรติ 

บุญอนันตบุตร   

 3) วันเสารที่ 26 พฤษภาคม หัวขอ  “350 ป  

การประกาศขาวดี และมิติดานศาสนสัมพันธ”  โดย  

อาจารยพุฒิพงศ  พุฒตาลศรี  

 4) วันเสารที่ 2 มิถุนายน หัวขอ “ศาสน-

สัมพันธดวยชีวิต  มุมมองดานสังคม”  โดยคุณพอ 

ยอดชาย   เล็กประเสริฐ 

 5) วันเสารที่ 9 มิถุนายน หัวขอ  “คริสต-

ศาสนจักรสัมพันธ” ระหวางคริสตชนตางนิกาย โดย                                                

คุณพอสมเกียรติ บุญอนันตบุตร   

 6) วันเสารที่ 16 มิถุนายน หัวขอ “วิถีปฏิบัติ

ของศาสนิกชนตางความเชื่อที่คริสตชนควรทราบ”

โดยคุณพอดาเนียล  มาซซา  และคุณพอสมเกียรติ 

บุญอนันตบุตร   

 ตาราง Lectio Divina ค.ศ. 2018 หัวขอ “ฟนฟู

ชีวิตในพระจิต” วันพุธที่ 16 พฤษภาคม / วันเสารที่ 

2 มิถุนายน ที่ Grand Lord Hotel / วันพุธที่ 4 

กรกฎาคม / วันพุธที่ 8 สิงหาคม / *6-9 กันยายน

(วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย) เขาเงียบประจําปที่

ลาดกระบัง / วันพุธที่ 3 ตุลาคม /  วันพุธที่ 7 

พฤศจิกายน / วันพุธที่ 5 ธันวาคม ตารางนี้อาจ

มีการเปลี่ยนแปลง สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ

ชัย โทร. 08-4105-8585

 คณะพระมหาไถแขวงประเทศไทย ขอเชิญรวม

พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีบวชพระสงฆใหม ฉลอง

ครบรอบการปฏิญาณตนเปนนักบวชของคุณพอ

แอนโทนี ศิริชัย เลากอบกุล, C.Ss.R. (50 ป) 

คุณพอเจมส ธนู กระทอง, C.Ss.R. (50 ป) คุณพอ

ออกัสติน เดวิดเจียง เกษสุรินทร, C.Ss.R. (25 ป)

และฉลอง 25 ป แหงการบวชเปนพระสงฆของคุณพอ

ไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R. โดยพระสังฆราช

ฟลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. เปนประธาน วันเสาร

ที่ 26 พฤษภาคม 2018 เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญ

โทมัส อไควนัส มีนบุรี

 กลุมฆราวาสแพรธรรม ขอเชิญรวมแบงปน

พระวาจา วันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม โดยคุณพอ

สมเกียรติ ตรีนิกร เวลา 13.00 น. ที่ตึกวันทามารีย 

ชั้น 2 วัดเซนตหลุยส ถนนสาทร สนใจติดตอคุณจอน

โทร. 08-1490-9371

 คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ปราจีนบุรี จัด

ฉลองนักบุญคามิลโล เด แลลลิส องคอุปถัมภผูปวย

หิรัญสมโภช 25 ป ชีวิตนักบวช คุณพอเอกชัย  ผล-

วารินทร โดยพระสังฆราชซิลวีโอ  สิริพงษ  จรัสศรี

ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี  เปนประธาน วันเสารที่  14 

กรกฎาคม 2018  เวลา 10.30 น. ที่ศูนยสงเคราะห

คามิลเลียน โคกวัด (รวมบริจาคงานฉลอง อาหารและ

สิ่งของ) ติดตอธุรการโทร. 08-5276-4086

 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

(มาจากเวียดนาม)  ขอเชิญทุกทานรวมกอสรางอาราม

ตามจิตศรัทธา (งบประมาณ  6  ลานบาท) สามารถโอน

เงินเขาบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร  ชื่อ

บัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกทาแร-หนองแสง เลขที่

บัญชี  120-2-87666-4  สอบถามเพิ่มเติมไดที่ศูนย

มิสซังฯ  โทร. 0-4271-1272

 มูลนิธิเซนตมารติน (วัดพระแมมหาการุณย)

รับสมัคร เจาหนาที่ดูแลเด็ก จํานวน 2 ตําแหนง  

คุณสมบัติ 1. เพศชาย อายุ 20-40 ป 2. สามารถ

ขับรถได มีใบขับขี่  3. วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป 

คือผูแทนองคพระคริสต
 คณะพระมหาไถแขวงประเทศไทย
ขอเชิญรวมพิธีบวชพระสงฆของสังฆานุกรยอหน 

กอเกียรติ ดีศรี, C.Ss.R. โดยพระสังฆราชฟลิป 

บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. เปนประธาน วันเสารที่ 

26 พฤษภาคม 2018 เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญ

โทมัส อไควนัส มีนบุรี

4. สามารถพักอาศัยที่มูลนิธิได

 สนใจติดตอ คุณพอเปาโล โทร. 09-0112-

5657 เริ่มงาน 1 พฤษภาคม 2018 เปนตนไป

 ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-

2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร 0-2681-5401

 ติดตอแผนกทะเบียนสมาชิก อุดมสารและ

อุดมศานต สมัครสมาชิกใหม ตออายุสมาชิก 

เปล่ียนท่ีอยู โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810  

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

อุดมสาร หนังสือพ�มพคาทอลิกรายสัปดาห

คาสมาชิก 400 บาท / ป 

อุดมศานต  นิตยสารคาทอลิกรายเดือน

คาสมาชิก 400 บาท / ป

แผนกทะเบียนสมาชิก โทร. 0-2681-3900 
ตอ 1810

“จงรูเถิดวาเราอยูกับทานทุกวัน

ตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” 

(มัทธิว 28:20)
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 ศีลอภัยบาป คือ  ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่คริสตชน 

ได รับการสวมกอดจากพระเปนเจาดวยความรัก  

สํานักขาววาติกันรายงานวา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 

2018  ระหวางพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดนอยซานตา 

มารธา   ภายในสํานักวาติกัน  สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิสตรัสวา  “ศีลอภัยบาป ไมอาจเปรียบไดกับการ

ซักผาเพื่อขจัดสิ่งสกปรก  แตเปนการไดรับการสวมกอด

จากพระเปนเจาดวยความรัก”

 พระองคตรัสเสริมแกผูรวมพิธีวา  “พระเปนเจา

ศีลอภัยบาปมิใช “เครื่องซักผาอัตโนมัติ”
ทรงซื่อสัตยและไมทรงลืมเรา  และทรงประทานความ

ชื่นชมยินดีและความหวังแกเราเสมอ”

 พระองคทรงอ างถึ งบทอ านจากหนังสือ

ปฐมกาล  ทรงเตือนใหระลึกถึงพันธสัญญาที่พระเปนเจา

ทรงประทานแกอับราฮัม  ความรักที่พระเปนเจาประทาน

แกเรา เปรียบไดกับความรักที่บิดามารดามอบแกลูกๆ 

ของเขา

 สมเดจ็พระสนัตะปาปาทรงเนนวา  “พระเปนเจา

ไมทรงปฏิเสธพระองค  ไมทรงปฏิเสธเรา  ไมทรงปฏิเสธ

ความรักของพระองค  และไมทรงปฏิเสธประชากรของ

พระองค  เพราะพระองคทรงรักเรา  และนี่คือความ

ซื่อสัตยของพระเปนเจา

 พระองคทรงอธิบายวา  “แมเราไมซื่อสัตย  พระ

เปนเจายังคงรักเรา  พระองคไมทรงลืมเรา และสิ่งนี้นํา

ความช่ืนชมยินดีและปติสุขแกเรา  ดวยเหตุน้ีการสารภาพ

บาปจึงมีคุณคามากกวาเปนการขจัด “ความสกปรก”

 “เราไปรับศีลอภัยบาป เพื่อไดรับความรักที่

พระเปนเจาผูทรงซื่อสัตย และทรงรอคอยเราเสมอๆ”

 คุณวีณา   โกวิทวานิชย

 เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและการทํา

หนาที่สงฆ จึงขอใหพระสงฆดังมีรายชื่อตอไปนี้ พนจากตําแหนงหนาที่เดิม 

และเขาประจําตําแหนงหนาที่ใหม ดังนี้

1. คุณพอประสาร คูรัตนสุวรรณ  เจาอาวาสวัดนักบุญบารโธโลมิว 

     อัครสาวก

2. คุณพอพงษเกษม สังวาลยเพ็ชร เจาอาวาสวัดนักบุญคลารา 

     เดิมบางนางบวช

3. คุณพอศักดิ์ชัย ทรัพยอัประไมย เจาอาวาสวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจาเจ็ด

4. คุณพอศุภศิลป สุขสุศิลป  เจาอาวาสวัดนักบุญหลุยสมารีฯ บางแค

5. คุณพอประทีป สุทธินาวิน  เจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ 

     ตรอกจันทน

6. คุณพอสุวนารถ กวยมงคล  เจาอาวาสวัดพระบิดาเจา  

     พักประจําที่วัดพระกุมารเยซู กม.8

7. คุณพอสุรนันท กวยมงคล  เจาอาวาสวัดพระคริสตประจักษ 

     เกาะใหญ

8. คุณพอสุนัย สุขชัย   ผูชวยเจาอาวาสวัดมารียสมภพ 

     บานแพน

9. คุณพอสมชาย อัญชลีพรสันต  เจาอาวาสวัดพระชนนีของพระเปนเจา 

     รังสิต

10. คุณพอถิรลักษณ วิจิตรวงศ  ผูชวยเจาอาวาสวัดซางตาครูส

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แตงตั้งโยกยายพระสงฆเขาดํารงตําแหนงหนาที่

11. คุณพอชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร  ผูชวยเจาอาวาสวัดพระชนนี

     ของพระเปนเจา รังสิต

12. คุณพอเทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์  รับการอบรมตอเนื่อง

13. คุณพอนิพนธ สิริวราวุธ  ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญเปโตร

      สามพราน

14. คุณพอเอกชัย โสรัจจกิจ  ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระประจักษ

     เมืองลูรด หัวตะเข

15. คุณพอพรชัย แกวแหวน  ผูชวยเจาอาวาสวัดเซนตหลุยส

16. คุณพอวรพจน วิสิฐนนทชัย  ผูชวยเจาอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส 

     ลําไทร

17. คุณพอเชษฐดนัย ไชยเผือก  ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ   

     ตรอกจันทน

18. คุณพอสักรินทร ศิรบรรเทิง  ผูชวยเจาอาวาสวัดธรรมาสนนักบุญ

     เปโตร บางเชือกหนัง

19. คุณพอวิทยา เขียวประไพ  ผูชวยเจาอาวาสวัดอัครเทวดา

     ราฟาแอล ปากน้ํา

20. พระสงฆจากสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ชวยงานอภิบาล

      วัดนักบุญหลุยสมารีฯ บางแค

 ทั้งนี้ ใหพระสงฆที่ไดรับการแตงตั้งโยกยายเขาประจําตําแหนงหนาที่ใหม

ภายในวันเสารที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

 ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2018

  พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

   ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 หัวขอภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปา

ประจําเดือนเมษายนแดผูที่รับผิดชอบดานเศรษฐกิจ 

“เราจงภาวนาพรอมกัน เพ่ือวอนขอพระพรความกลาหาญ

แดนักเศรษฐศาสตรที่จะคัดคานเศรษฐกิจท่ีผิดตอ

จริยธรรม และเรียนรูที่จะเปดหนทางใหมสูเศรษฐกิจที่

เปนธรรม”    

 เศรษฐกิจไมอาจมุงเพื่อเพิ่มผลกําไรดวยการ

ลดกําลังคนเพื่อลดตนทุนคาแรงงาน  ในทางตรงขาม

บรรดาผูนําดานธุรกิจ  นักการเมือง นักการศึกษา และ

ผูนําในสังคม จําเปนตองใหความสําคัญแกมนุษยเปน

อันดับแรก  และทําทุกส่ิงท่ีเปนไปไดเพ่ือใหม่ันใจวาทุกคน

จะมีโอกาสที่เหมาะสมและทํางานอยางมีศักดิ์ศรี  

 คุณวีณา   โกวิทวานิชย

ภาวนาเพื่อผูรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ
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ไปรายงานไกลในตางแดน 
ตอนที่ 2 ไทยพลัดถิ่น

 เมื่อรูสึกวาลอของเครื่องบินแตะพื้น อาการโลงใจก็บังเกิด ผมทํา
สําคัญมหากางเขนเหมือนทุกครั้ง ใจหนึ่งคือขอบคุณพระที่มาถึงอยางปลอดภัย 
ใจหนึ่งคือขอพระองคนําทางในทุกวัน ไมใชทุกวันไมไดทํา แตการเดินทางมา
ตางบานตางเมือง หนทางไมคุนเคย ผูคนไมคุนใจ ปรับตัวใหไวอาจไมพอ การ
เดินทางตางแดนไมใชเรื่องใหม แตการเดินทางมาในครั้งนี้ เปนกิจกรรมที่ใหม
มาก ความรับผิดชอบที่แบกไวไมเพียงเหมือนหลาย ๆ ครั้งคือ มากับประเทศ
ของตนเองที่จากมา แตรอบนี้มากันแบบทั้งทวีป ผมกําลังเริ่มงานในฐานะ
ประธานซิกนิสเอเชีย ที่เมืองบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม ที่นี่สํานักงานกลาง
ขององคกรซิกนิสตั้งอยู
 แมการเดินทางในครั้งนี้จะรูตัวลวงหนาพอสมควร การเตรียมตัวที่วา
ซ้ือหนังสือมาอาน ศึกษาเสนทาง ท่ีนาสนใจท้ังสวนของการประชุม หรือบางวัน
ที่พอมีเวลาจะไดเดินทางภายในประเทศเปน ออกไปใชชีวิตเหมือนคนบานนี้
เมืองนี้กันบาง เอาเขาจริง ๆ เวลาที่วาเหลานั้นก็ผานไปไวราวพริบตา มารูตัว
อีกที ก็เข็นกระเปาเขาสนามบิน เช็คอิน ผานขั้นตอนตาง ๆ เขามาเตรียม
เดินทางไกลอีกครั้ง ครั้งนี้นั่งกันเบาะ ๆ  รวม 12 ชั่วโมง ผมแอบขําตัวเองที่เมื่อ
วันกอนการเดินทาง ยังตองประชุมแบบเปลี่ยนหมวกแทบไมทัน กับการเตรียม
คอนเสิรตปลายป ซึ่งจะเกิดจริงหรือไมเกิด ยังไมทราบแนชัด เพียงแตมีความ
ตั้งใจของกลุมองคกรหนึ่งเกิดขึ้น แลวสื่อมวลชนคาทอลิกฯ ก็มีประสบการณ
อยูบาง แตทุกประสบการณก็เชื่อมโยงชีวิตไดไมยาก กิจกรรมนี้ทําใหผมพบ
ตัวจริงเสียงจริงของคนเขียนคอลัมนบทเพลงยุคป 60 ท่ีใชนามปากกาวา “สีลม” 
คุณพี่นําหนังสือที่เขียนมาให คุนมาก ผมเคยมีไวครอบครอง หรือแมจะเปนการ
ประชุมสรุปทัวรแบบออเจา กอนที่ออเจาจะลาจากละครชอง 3 ในแบบเรตติ้ง
ถลมทลายพลิกวงการกูความเปนชองเบอรตน ๆ กลับมา ฯลฯ แตจะเปลี่ยน
หมวกไว หรือหลายใบแคไหน ผมก็เชื่อวา พระเปนเจาคงเปนคนหยิบหมวก
ใบเหลานั้น เปลี่ยนใหเรา แลวกระซิบเบา ๆ วา “ไปเลย สวมบทบาทเหลานี้ให
เต็มที่เลย เราจะอยูกับเจา”
 อากาศเย็นในแบบเมืองยุโรป ทําใหการเดินทางดูไมเหนื่อยลาจนเกิน
ไป เสื้อหนาพอใหอุน ผมมีคนไทยที่รูจักมารับ เปนการรูจักแบบไลยาก เปนคน
คูที่นารัก ฝายหญิงเปนนักรองโอเปรา อยูบานนี้เมืองนี้ เปนคนไทย ฝายชาย
เปนคนทําหนัง ชาวเบลเยี่ยม เรารอกันไปรอกันมาไมนาน รถยี่หอเกียรคันสีขาว 
กะทัดรัด ก็มุงหนาตรงไปยังโรงแรมที่พักที่ทางผูจัดไดเปนธุระไวให ตอนแรก
เราไดพักอีกโรงแรมหนึ่ง ผมเสิรชขอมูลในอินเทอรเน็ต พบวา โรงแรมที่ใหพัก
ที่แรก ดูโอโถงกวา แตไมใชประเด็น เขาจัดไวอยางไรเราก็พักอยางนั้น จะวาไป
ผมก็ไมใชคนเรื่องเยอะ ตราบใดที่มีความเปนหองพักครบครัน จะเฟอรนิเจอร
หรูหรา จะมีองคประกอบตาง ๆ ใหมากและสบายเขาไว นั่นก็ไมใชเหตุผลที่จะ
ตองตะเกียกตะกาย พิชิตหองที่ดีที่สุดใหได หองที่ดีที่สุดคือหองที่พรอมใน
แบบของมัน แนนอนเมื่อผมมาถึงที่พัก คําตอบจากประชาสัมพันธโรงแรมก็คือ 
“เราจะเก็บของๆ คุณที่จะฝากไวขางลางกอน ทางโรงแรมจะเปดใหเขาตั้งแต
บาย 2 โมงเปนตนไป” เวลาที่เพิ่มไมไดเปนปญหาสําหรับทีมของเรา ผมหลับ
มาเพียงพอแลวในเครื่อง เจาบานที่มารับเราก็พรอมที่จะใชวันหยุดกับเราแมวา
จะเชาไปหนอย 07.30 น. คือเวลาที่เราถึงแผนดินเบลเยี่ยม ขณะนี้ลวงเลยมา
เปนชั่วโมงแลว การสํารวจเมืองบรัสเซลสกอนการประชุมก็เริ่มขึ้น
 ภาสกร ชื่อภาษาไทย ของนักทําหนังชาวเบลเยี่ยมมารับผม ผมนึกขํา
ที่เมื่อเขาเฉลยชื่อภาษาอังกฤษคือ ปสกาล (Pascal) ผมถามเขาวาชื่อนี้แปลวา
ปสกานี่ ผมไลศัพทตามความรูที่มีอยู เขาไมปฏิเสธ เขาทราบดีวา ชื่อเขามี
ความหมายเชนไร สองคนบอกกับผมวา “คุณพอชางโชคดีจัง เรื่องแรกคือที่
จอดรถ บานนี้เมืองนี้ ถามีที่ขอแนะนําใหไปทําที่จอดรถ ที่จอดรถหายากมาก 
จอดเกะกะก็ไมได โดนอีก แตโรงแรมที่พอพัก ณ เวลานี้ มีที่จอดรถ 1 ที่พอดี 
และที่สําคัญไปกวานั้น ที่ตองบอกวา พอโชคดีคือ “อากาศวันนี้”
 เราไดเรียนรูวา ที่ประเทศคาทอลิกแบบนี้ ในชวงปสกา จะเปนวันหยุด 
ในฝงยุโรปแบบนี้จะหยุด 2 อาทิตยเปนตนบรรดาเด็กนักเรียน เชาวันนั้นผม

วาอากาศดีจริง ๆ เพราะ
กอนหน าการ เ ดินทาง
ผมพยายามเช็คอุณหภูมิ
ตลอด บางทีเห็นตัวเลข
ก็ตกใจนี่เราจะตองเผชิญ
อากาศติดลบ โชคชวยอํานวยพร  วันนี้เปนวันแรกในรอบเกือบปที่อากาศแบบ
แดดออก สดใส ผูคนออกมาทานอาหารบนถนนหนทาง คงไมเพียงแตอาหาร
ข้ึนช่ือเทาน้ัน ท่ีน่ีเบียรก็ข้ึนช่ือ และผลิตจากท่ีน่ีอยูหลายย่ีหอเหมือนกัน วาฟเฟล 
เฟรนฟรายด เบียร ช็อคโกแลต ลวนแตอวดโฉมของตนในรานรวงและตามถนน
หนทาง เจาถิ่นพาเราเดินเรื่อยเปอยแบบแนะนําจุดตาง ๆ ตลอดสองขางทาง 
แตจุดที่เราจําแมนคือ จัตุรัสกรองดปลาซ
 จากขอมูลจากหนังสือทองเที่ยว ของบริษัทเที่ยวรอบโลกไดเลาไววา
“กรองดปลาซแหงนี้เปนจัตุรัสกลางเมืองที่ยกยองกันวาสวยงามและมีเสนห
ที่สุดในยุโรป...ในสมัยยุคกลางราวศตวรรษที่ 14 กรองดปลาซเปนที่ตั้งของ
ตลาดตามแบบเมืองยุโรปทั่วไป ชื่อถนนโดยรอบกรองดปลาซทุกวันนี้ยังบงบอก
สถานการณเปนตลาด เพราะมีชื่อถนนรานขายเนื้อ ถนนเนย ถนนตลาด
ขายไก...อาคารสไตลบารอกที่เราเห็นอยูรอบกรองดปลาซในเวลานี้ เปนอาคาร
ที่สรางขึ้นหลังจากการโจมตีทําลายของฝรั่งเศส ภายใตการบัญชาของพระเจา
หลุยส ที่ 14 เมื่อป ค.ศ. 1695 ....”
 เรายังผานเจาหนูยืนปสสาวะ ที่ชื่อ เมนเนเกน พิส ที่มีคนบอกวามี
ชุดเปลี่ยนมากมาย เจาหนูนอยคนนี้เจาบานบอกวา เขาไมไดเลนตัว แตมีคนมา
ขอถายรูปกับเขามากมาย เรามาเชา ๆ แบบนี้ ถายรูปงายหนอย กอนมาเจอเจา
หนูนอยนี้ ก็เจออีกรูปปนหนึ่งที่มีความหมายในเชิงศาสนาที่เปนรูปหลอบรอนซ 
มีชื่อวา Everard’t Serclass ตามกําแพงยังมีตัวการตูนขึ้นชื่ออยางแตง แตง 
ซึ่งสมัยนิตยสารคาทอลิกเกา ๆ มีตัวการตูนนี้แปลเปนภาษาไทยดึงดูดนักอาน
ในสมัยนั้นกันงอมแงม หรือแมกระทั่งตัวสเมิรฟ ก็กอกําเนิดขึ้นที่นี่ ผมอัศจรรย
ใจกับเมืองบรัสเซลสที่ดูไมพ็อพมากนักในสายเมืองทองเที่ยวฝงยุโรป แตกลับ
เปนตนกําเนิดมากมาย ใหกับประวัติศาสตรของโลกใบนี้
 เราเดินตอไปเจอไชนาทาวน รานกาแฟในโรงแรมสวย และวัดนักบุญ
นิโคลาส ที่สุดก็มาจอมอยูรานชิลริมถนน มีมุมใหมองเห็นโบสถคาทอลิกลิบๆ 
อากาศรอนขึ้น แตลมยังเย็นเชนเคย ความเหน่ือยลาจากการเดินทางเริ่ม
สงสัญญาณแลว เวลาบายสองใกลเขามา ผมนาจะกลับที่พักและลงทะเบียน
เขาโรงแรมไดแลว
 การประชุมกรรมการซิกนิสโลกเร่ิมข้ึนเบาๆ พรอมกับมิสซาเปด คุณพอ
หลุยส กาเซีย คณะเยสุอิต ชาวเม็กซิโก จิตตาธิการ เปนประธาน ที่นี่เราไดพบ
ดร.สิขเรศ ศิรากานต รองประธานกลุมซิกนิสนานาชาติ ที่มาจากประเทศไทย
เหมือนกัน และอีกหลาย ๆ คนที่เคยรูจักกันและเพิ่งรูจักกัน มิสซาวันอาทิตย
ในแบบกลุมองคกรเริ่มขึ้น อาจดูไมสมบูรณนักในแงการจัดการแบบเลนใหญ 
แตก็ใหความหมายของมิสซาไมขาดตกบกพรองอะไร คุณพอดูใจดี และ
เปนกันเอง การทักทายหลังมิสซาเริ่มขึ้นอยางออกรส และเราพากันมาทานขาว
เย็นที่รานใกล ๆ  ที่พัก อาหารแบบยุโรป พรอมเสิรฟดวยไวนแดง มีเวลาการทาน
แบบเหลือเฟอ ในธรรมเนียมแบบฝงยุโรป กวาจะถึงเมนคอรสและขนมหวาน 
ไมนับกาแฟอีก นานครับ แตจะบนไปไย เรามาบานเขา เราก็ตองใชชีวิตแบบเขา 
สังคมมีความหลากหลาย การเคารพซึ่งกันและกันนํามาซึ่งสิ่งดีงามเสมอ
 ค่ํานั้นผมนาจะหลับสนิท มีความกังวลอยูบาง เพราะวันรุงขึ้นคงตอง
รายงาน ความเปนไปของซิกนิสในทวีปเอเชีย ไมเปนไรอานมาหลายรอบ ขอมูล
ก็เตรียมเอง ไมมีอะไรที่เปนไปไมไดถาเปนน้ําพระทัยของพระ มากกวานี้ ยังเปน
ไปไดมาแลวเลย ... แตอยาเพิ่ง ความมั่นใจเกินไป อาจทําใหเกิดสิ่งที่ไมคาดคิด
ได?....
 (อานตอฉบับหนา)

บรรณาธิการบริหาร
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สังสรรค์วันปัสกา ครั้งที่ 15 
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธ์ิ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้น�าองค์การคริสต์  
ร่วมงานสังสรรค์วันปัสกา ครั้งท่ี 15 เม่ือวันจันทร์ท่ี 9 เมษายน 2018  
ท่ีห้องนมัสการ ชั้น 4 สภาคริสตจักรในประเทศไทย และเสวนาหัวข้อ  
“พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงพลานุภาพ” (เทียบ อพยพ 15:16) 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ให้เกียรติเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ร่วมกับคุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ 

และบรรดาพระสงฆ ์สมโภชปสักา พรอ้มกบัสตับรุษุจำานวนมาก รวมถงึบรรดา

สามเณรเล็กของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ท่ีวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ 

อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 53 
ดอกไม้สวย

ทุกที่

สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตปานามาประจ�าประเทศไทย ประเทศเจ้าภาพงานเยาวชนโลก 2019
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2018 Mrs. Maria del  Carmen Martinez  เอกอัครราชทูตปานามาประจ�าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พระสังฆราชซิลวีโอ  

สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน (อ่านต่อหน้า 4)

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองวดันกับญุยอแซฟ บ้านหนั จ.นครราชสมีา และพธิโีปรดศลีกำาลงัแกน่กัเรยีน 

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018  

วันท่ี 24 มีนาคม 2018 พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็น

ประธานพธิบีชูาขอบพระคณุ และพธิอีาชแีอสของพลมารีย ์คเูรียนครสวรรค ์และ

พิษณุโลก ร่วมกับคุณพ่อจิตตาธิการคูเรียท้ังสอง และคุณพ่อจิตตาธิการเปรสิเดียม  

มีพลมารีย์ประจำาการ และสนับสนุนมาร่วมพิธีประมาณ 120 คน ที่อาคาร 

Bonus Pastor นครสวรรค์

 ผมถามเขา ว่า 

ดอกไม้เหล่านี้ชื่ออะไร

 เขาตอบผมว่า 

“แมกโนเลีย”

 ผ ม ไ ม่ รู้ จั ก

ดอกไม้มากนัก 

 แต่ ไม่ เคย เห็น

ดอกไม้ชนิดใดไม่สวย

 บางชนิดอาจมี

กลิ่นฉุนเกินไป

 บางชนิดอาจมีหนาม

 แต่ก็มีความสวยงามไม่ต่างกัน

 เราเดินผ่านม่านดอกไม้เข้าไปในตึกเก่าที่เคยเป็นบ้านเณร

 เณรจาก 100 คนขึ้นไป ปัจจุบันเหลือไม่ถึง 5 คน บ้านหลังใหญ่ 

ถูกเปลี่ยนไปเป็นที่ประชุม

 ความงดงามในอดีตถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์

 ใครบางคนบอกว่า น่าเสียดาย

 แต่ใครบางคนบอกว่า เราไม่สามารถหนีความเปลี่ยนแปลง

 ดอกไม้ทิ้งตัวเองลงสู่พื้นดิน ไม่เคยละทิ้งความสวยงาม

 เพียงแต่เปลี่ยนไป

 ตามห้วงเวลา ตามการกำากับของผู้สร้างมัน

 ความเปลี่ยนแปลงมีความห่วงหา

 แต่ไม่เคยไม่สวยงาม

 (ภาพดอกไม้บริเวณบ้านเณรสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ท่ี 13  

เมือง Leuven เบลเยี่ยม)


