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คณะพระมหาไถ่บวชพระสงฆ์ใหม่

(อ่านต่อหน้า 16)

ค ณ ะ พ ร ะ ม ห า ไ ถ่ แ ข ว ง

ประเทศไทย ขอเชิญร่วมพิธี 

บู ช าขอบพระ คุณและพิ ธี  

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกร

ยอห์น ก่อเกียรติ ดีศรี, C.Ss.R. 

ฉลองครบรอบการปฏิญาณตน 

เ ป็ น นั ก บ ว ช ข อ ง คุ ณ พ่ อ 

แอนโทนี ศิริชัย เล้ากอบกุล, 

C.Ss.R. (50 ปี) คุณพ่อเจมส์ 

ธนู กระทอง, C.Ss.R. (50 ปี)

คุณพ่อออกัสติน เดวิดเจียง 

เกษสุรินทร์, C.Ss.R. (25 ปี)  

และฉลอง 25 ปี แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา  

ศรีวรกุล, C.Ss.R. โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. เป็น

ประธาน วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2018 เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญโทมัส 

อไควนัส มีนบุรี

 

พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตวุสิยั ประมขุสงัฆมณฑลอดุรธาน ีเปน็ประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงการจากไปครบ 100 วันของพระสังฆราชยอร์ช 

ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี

คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  

สามเสน และคุณพ่อ Guillaume Lepesqueux โปรดศีลเจิมฯ แก่ผู้สูงอายุ 

โอกาสวันผู้สูงอายุ วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018 ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ 

สามเสน

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018 พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์  

พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ และฉลองพัชรสมโภช 60 

ปี ชีวิตพระสงฆ์ ของคุณพ่อเปโตร ศวง ศุระศรางค์ โอกาสนี้นายอำาเภอเสนา  

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกระโดงทอง และโต๊ะอิหม่ามมาร่วมยินดีโอกาสปัสกาด้วย  

ที่วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา

 คุณพ่อศวง ศุระศรางค์ ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 16 มีนาคม  

ค.ศ. 1958 โดยพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง เป็นผู้บวช ที่วัดแห่งนี้
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วิธีการใหม่สำาหรับ “visita ad limina apostolorum” 
และการถวายรายงานต่อสมเด็จพระสันตะปาปา

ของบรรดาพระสังฆราชท้องถิ่นประจำาสังฆมณฑล
	 ความหมายของ	“Quinquennial	visita	ad	limina	apostolorum”	คือ	

การปฏิบัติที่ไม่อาจละเลยได้	ที่ทุกๆ	5	ปี	บรรดาพระสังฆราชประจำาสังฆมณฑลของ

แต่ละประเทศหรือแต่ละสภาพระสังฆราชฯ	 จะต้องไปกรุงโรมเพื่อเยือนหลุมศพของ

อัครสาวกเปโตร	 และอัครสาวกเปาโล	 และถวายรายงานอย่างเป็นทางการต่อสมเด็จ

พระสันตะปาปา	 เกี่ยวกับสถานภาพการอภิบาลของแต่ละสังฆมณฑล	 ธรรมเนียม

ปฏิบัติเช่นนี้มีมานานเกือบ	 450	 มาแล้ว	 (ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

วางแนวทางไว้ชัดเจน มาตรา 399 และ 400) 

	 เพื่อส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกัน	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเพิ่ม

วาระการประชุมตามปกติข้ึนอีกหน่ึงวาระ	 คือให้บรรดาสมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงฯ	

หรือสมณสภาฯ	 ต่างๆ	 เข้าร่วมประชุมและพบปะกับบรรดาพระสังฆราชประจำาแห่ง

สังฆมณฑลในช่วงเวลาการเยือน	ad	limina

	 ดังที่กล่าวข้างต้น	 ad	 limina	 apostolorum	 หรือ	 “การเยี่ยมหลุมศพ 

ของอัครสาวกเปโตรและเปาโล”	 เป็นการเยือนและหารือของคณะพระสังฆราชจาก

ภูมิภาคต่างๆ	ทั่วโลก	และถวายรายงานต่อพระสันตะปาปาทุกๆ	5	ปี		ซึ่งตามปกติ

ในโอกาสเยือนดังกล่าวบรรดาพระสังฆราชจะไปถวายบูชาขอบพระคุณ	 ณ	 หลุมศพ

ของนักบุญเปโตรและเปาโล

	 รูปแบบของ	 ad	 limina	 visit	 ยุคก่อนสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส	 ได้มีการปฏิบัติ	 ตามขั้นตอนคือก่อนที่พระสังฆราชจะเข้าเฝ้าถวายรายงาน 

ต่อพระสันตะปาปา	 พระสังฆราชจากประเทศหนึ่งประเทศใดหรือภูมิภาคใดจะไป 

เยี่ยมสมณกระทรวงฯ	 หรือสมณสภาต่างๆ	 ในวาติกัน	 	 ซึ่งโอกาสนั้นสามารถขอพบ 

เป็นการส่วนตัวกับสมณมนตรีของแต่ละกระทรวงฯ	 หรือแต่ละสมณสภาฯ	 เพื่อ

ปรึกษาหารือขอคำาแนะนำาในปัญหาพิเศษอะไรบางประการได้

	 ในช่วงของการเยือนดังกล่าวสภาพระสังฆราชจะเตรียมรายงานสำาหรับ

แต่ละกระทรวงโดยอธิบายถึงสภาพแห่งพระศาสนจักรในประเทศหรือภูมิภาคของตน

	 ในการเข้าเฝ้าของบรรดาพระสังฆราชกับพระสันตะปาปาจะมีการแลก 

คำาปราศรัยต่อกันและกัน	 	 ประธานสภาพระสังฆราชจะรายงานเกี่ยวกับสถานภาพ

แห่งภูมิภาคตน	 และพระสันตะปาปาจะปราศรัยแนะนำาการอภิบาลและเรื่องที่มีความ

สำาคัญลำาดับต้นๆ

	 หลังจากการปราศรัยของทั้งสองฝ่ายจบแล้ว	 พระสันตะปาปาจะทรงมีการ

สนทนาสั้นๆ	กับพระสังฆราชแต่ละองค์	และถ่ายภาพร่วมกัน

	 ตั้งแต่เริ่มสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส		พระองค์ทรงเลือกวิธีการ 

ใหม่	 คือลักษณะการสนทนาแบบเปิดกว้างกับพระสังฆราชทั้งกลุ่ม	 พระสังฆราช 

ทุกองค์สามารถตั้งคำาถามได้แบบเปิดเผย	 ตรงไปตรงมา	 แล้วพระสันตะปาปาจะทรง

ตอบทันที

	 พระสันตะปาปาจะทรงมีคำาปราศรัยแบบเป็นทางการท่ีเตรียมไว้แล้วด้วย	

และจะแจกสำาเนาให้พระสังฆราชทุกองค์

	 สังเกตได้ว่าบ่อยครั้งสมเด็จพระสันตะปาปายกเลิกคำาปราศรัยท่ีเคยเตรียม

ไว้ล่วงหน้าของพระองค์	 เพราะคล้ายๆ	 เป็นการเขียนคำาหรูและเป็นสูตร	 “formal-

ity”	 พระสันตะปาปาจะไม่อ่านข้อความแบบทางการลักษณะพิธีการทางการทูต	 ดังน้ัน 

บรรดานักข่าวหรือสำานักข่าวจะไม่ทราบเร่ืองราวท่ีสนทนาหรืออภิปรายกัน 

ในระหว่างบรรดาพระสังฆราชและพระสันตะปาปา	 พวกเขาทราบเพียงกว้างๆ	 การ

เยือนจากพระสังฆราชประเทศโน้นประเทศนี้	เท่านั้นเอง

	 เมื่อไม่นานมานี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเปลี่ยนวิธีของ	 ad	 limi- 

na	 visit	 อีกเล็กน้อย	 กล่าวคือ	 ระหว่างการเข้าเฝ้าหารือกับบรรดาพระสังฆราช	 

พระสันตะปาปาประทับเป็นองค์ประธาน	 พร้อมกับเชิญสมณมนตรีของกระทรวง	

หรือสมณสภาต่างๆ	แห่งวาติกันให้เข้าร่วมอยู่ด้วย

	 แต่ไม่ใช่สมณมนตรีของทุกสมณกระทรวงฯ	 หรือของทุกสมณสภาฯ	 จะเข้า

ร่วมประชุมด้วย		มีแต่เฉพาะสมณกระทรวงฯ	และสมณสภาฯ	ที่มีความเกี่ยวข้องกับ 

การอภิบาล	หรือที่เกี่ยวกับประเด็นที่มีปัญหาสำาคัญบางประการในภูมิภาคของพระ 

สังฆราชที่ไปเยือนเท่านั้น

	 ขอยกตัวอย่าง	 พระสังฆราชผู้ช่วยแห่งอัครสังฆมณฑลมอนทรีออล	 แคนาดา

แบ่งปันกับเราว่า	 “นี่เป็นครั้งแรกกับกลุ่มของเราที่พระสันตะปาปาทรงพบกับเรา 

สองครั้ง	พวกเราได้เข้าเฝ้าพระองค์ก่อนในช่วงแรก		และอีกช่วงคือเข้าเฝ้าพระองค์

ร่วมกับสมณมนตรีกระทรวงต่างๆ	 จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 

สมณมนตรีกระทรวงต่างๆ	ซึ่งใช้เวลาประมาณ	2	ชั่วโมง”

	 พระสังฆราชผู้ช่วยอธิบายว่า	 นี่เป็นลักษณะ	 ad	 limina	 visit	 แบบใหม่

เหมือนการประชุมเพื่อการประสานงาน	 ซึ่งรวมถึงผู้แทนจากสำานักเลขาธิการแห่งรัฐ		

สมณกระทรวงเพื่อนักบวช	 	จากสมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่	 และ

สมณสภาเพื่อฆราวาส	ครอบครัว	และชีวิต

	 ทางหน่วยงานของสันตะสำานักขอบคุณท่ีมีการแปลภาษาและทำาข้อสรุป 

ในการรายงานของแต่ละสังฆมณฑลซึ่งทำาให้พระสันตะปาปา	บรรดาสมณมนตรี	และ 

พระสังฆราชมีการ	 “แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับพระศาสน- 

จักรในภูมิภาคและความต้องการของพระศาสนจักรเหล่านั้น		พวกเราได้รับคำาแนะนำา

จากโรมันคูเรีย	 เรามอบความคิดเห็นของเราให้กับพวกเขา	 แล้วเจ้าหน้าที่ในโรมัน	 

คูเรียก็ให้ความคิดเห็นแก่เรา”	 แล้ว	 “พระสันตะปาปาก็ทรงรับฟังความคิดเห็นจาก

พวกเราทุกประเด็น	จากนั้นพวกเราก็ดื่มกาแฟด้วยกันเมื่อจบการพบปะกัน”

	 พระสังฆราชผู้ช่วยแห่งนครมอนทรีออลเสริมว่า	 “โดยหลักๆ	 แล้วพระสัน- 

ตะปาปาตรัสว่า	‘เราต้องการฟังจากพวกท่านเกี่ยวกับสถานการณ์ของพวกท่าน	ช่วย

เล่าประสบการณ์ของท่านให้เราทราบด้วย’	 สมณกระทรวงต่างๆ	 ได้เตรียมข้อคิดต่างๆ	

ซึ่งได้มาจากพ้ืนฐานของรายงานที่ส่งไปยังสันตะสำานักก่อนที่จะมีการเยือนกรุงโรม	

อัด	ลีมีนา	-	ad	limina”

	 “บางสมณกระทรวงฯ	 หรือบางสมณสภาฯ	 ได้อ่านรายงานต่างๆ	 ที่บรรดา

สังฆราชท้องถิ่นส่งไปให้ล่วงหน้า	และข้อเสนอต่างๆ	ที่ได้ตระเตรียมไว้	 แต่ส่วนใหญ่

ไม่ได้อ่านมาก่อน	แต่อย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำาหรือตัวแทนจากสมณกระทรวงจะตอบ

คำาถามต่างๆ	จากประสบการณ์	เมื่อมีการหยิบยกประเด็นขึ้นมาพูดในการอภิปราย”

	 ในช่วงที่บรรดาพระสังฆราชท้องถิ่นพบปะกับสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส	พระองค์ทรงตั้งใจฟังด้วยความสนใจทุกๆ	หัวข้อในการอภิปราย		จากนั้น

พระองค์จะทรงมีพระดำารัสตอนจบ	 เพื่อสรุปประเด็นการอภิปรายและให้คำาแนะนำา

แบบหลักการกว้างๆ	เพื่อนำาไปปฏิบัติ

	 ขอยกตัวอย่าง	การเยือน	“อัด	ลีมีนา”	ของบรรดาพระสังฆราชแห่งประเทศ

เปรู	เมื่อเดือนพฤษภาคม	ค.ศ.	2017	พร้อมกับมีการประชุมและอภิปรายพิเศษดังที่

ได้กล่าวไว้

	 พระอัครสังฆราชโฮเซ	 อันโตนีโอ	 เอกูเร็น	 อัลเซลมี	 แห่งปีอูรา	 (Jose	An-

tonio	 Eguren	 Anselmi	 of	 Piura)	 ได้เล่าให้ฟังว่า	 ในการเยือน	 “อัด	 ลีมีนา”	 

ที่ผ่านมา	มีการพบปะกับสมเด็จพระสันตะปาปาสองช่วง		ช่วงแรกพบพระองค์พร้อม

กับสมณมนตรีกระทรวงบางสมณกระทรวงฯ	 จากนั้นช่วงที่สองพระสันตะปาปาพบ

กับบรรดาพระสังฆราช	 และ	 “เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่เป็นอย่างมากต่อ

พระศาสนจักรท้องถิ่น	 เราใช้เวลา	 4	 ชั่วโมงกับพระสันตะปาปา”	 อาจเป็นเพราะเรา
(อ่านต่อหน้า 11)

ภาพตัวอย่างพระสังฆราชแห่งแอลเบเนียพบสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่วาติกัน 

วันที่ 30 มีนาคม 2017
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ตอนที่ 199

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

16 เมษายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

	 ในการเสด็จเยี่ยมเยียนอภิบาลเขตกรุงโรม 

ณ	 ที่วัดซานเปาโล	 แดลลาโครเช	 อา	 คอร์วิอาเล	 

พระสันตะปาปาฟรังซิสตอบคำาถามเด็กๆ	ท่ีมาฟังคำาสอน 

จากพระองค์	 แต่เหตุการณ์น่าประทับใจก็เกิดขึ้นโดย 

บังเอิญ	 เม่ือเด็กคนหน่ึงออกมาถามคำาถามแต่พูดไม่ออก 

และเริ่มร้องไห้ต่อหน้าเพื่อนๆ	 และคุณพ่อเจ้าวัด	 	 พระ

สันตะปาปาจึงทรงอนุญาตให้เขาเข้ามาถามใกล้ๆ	พระองค์

ไม่ต้องพูดผ่านไมโครโฟน	 เขาจึงเดินขึ้นไปกระซิบถาม 

คำาถามที่พระกรรณของพระสันตะปาปาอย่างน่าเอ็นดู 

และร้องไห้ไปขณะที่ถามคำาถามนั้น	 หลังจากเดินลงมา 

แล้ว	 นี่เป็นคำาตอบที่พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสตอบ

หนูน้อย

	 “บางทีพวกเราน่าจะได้ร้องไห้เหมือนเอมมา- 

นูเอล		 เมื่อเรามีความเจ็บปวดในหัวใจ	 เขาร้องไห้ให้กับ 

พ่อของเขาที่ตายไปและมีความกล้าหาญที่จะร้องไห้ 

ต่อหน้าพวกเราเพราะความรักที่มีอยู่ในหัวใจ	 เขาเน้น

ว่าพ่อของเขาเป็นคนไม่นับถือพระเจ้าแต่ก็ยังให้ลูก	 4	

คนมารับศีลล้างบาป	 เขาต้องเป็นคนดี	 เป็นเรื่องงดงาม 

ที่ลูกชายพูดว่าพ่อเขาเป็นคนดี	 ถ้าชายคนหนึ่งสามารถ

ทำาให้ลูกเขาพูดเช่นนั้นได้เขาต้องเป็นคนดี	 พระเจ้าทรง

ภูมิใจในบิดาของเขา	 พระเจ้าทรงมีพระทัยดุจบิดา	 พ่อ

ของลูกเป็นคนดีเขาจะต้องอยู่บนสวรรค์กับพระองค์	

พ่อมั่นใจ	 พระเจ้าทรงมีพระทัยดุจบิดาและต่อหน้าพ่อ 

ผู้ไม่มีความเชื่อผู้สามารถให้ลูกรับศีลล้างบาปได้ถึง	 4	

คน	 พระเจ้าจะทรงทอดทิ้งเขาได้หรือ?	 ....(เสียงเด็กๆ

ตอบว่าไม่...)		ตอบดังขึ้นอีก...	พระเจ้าทรงภูมิใจในพ่อ

ของลูกอย่างแน่นอน	 เพราะมันง่ายท่ีจะเป็นผู้มีความเช่ือ 

และเอาลูก	 4	 คนมาล้างบาป	 ง่ายกว่าคนไม่มีความเชื่อ

แต่ให้ลูกมารับศีลล้างบาปทุกคน	 จงสวดภาวนาให้พ่อ

ของลูก	พูดกับเขา	นี่คือคำาตอบ”

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปลอบใจหนูน้อยผู้ถามว่า

พ่อของเขาซึ่งไม่มีความเชื่อจะได้เข้าสวรรค์หรือไม่

27 มีนาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l การแจ้งเตือนจะกระทำากันทุกปี	 เพราะเป็นสิ่งที่ต้อง 

ไม่ลืม	 ว่าเงินถุงทานจากพิธีกรรมในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 

ของทุกวัดจะมุ่งนำาไปใช้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน 

ศักดิ์สิทธิ์				พระคาร์ดินัลเลโอนาโด	ซานดริ	ประธาน

สมณสภาเพื่อพระศาสนจักรตะวันออก	 	 อธิบายว่า 

วันดังกล่าวน้ีไม่มีจุดประสงค์จะตั้งเป็นกองทุนแต่ตั้งใจ 

กระทำาเพื่อเผยแผ่จิตสำานึกให้แก่คริสตชนทั่วโลก 

เพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่พระคริสตเจ้าทรงพระดำาเนิน	

พระคาร์ดินัลซานดริ : เงินบริจาคเพื่อแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
เป็นโอกาสให้เราหยุดพูดและเริ่มต้นช่วยเหลือผู้ต้องทุกข์ทรมาน

พระคาร์ดินัลเลโอนาโด ซานดริ

เหนือ อ่ืนใดเ พ่ือประกันว่าคริสตชน 

ทุกคนจะสามารถมายังสถานที่แห่งนี้ 

ได้		ท่านกล่าวว่า	“เงินถุงทานเพื่อแผ่นดิน 

ศั กดิ์ สิ ทธิ์ ก็ จ ริ ง แต่ เพื่ อก้ อนอิ ฐ ท่ีมี  

ชีวิต	 ผู้เป็นพี่เป็นน้องของเรา	 ไม่ว่าจะ 

เป็นคริสตชนหรือไม่ใช่	 พระเมตตาของ 

พระ เจ้ า มี เ พ่ื อทุ กคนและ ง านของ 

พระศาสนจักรก็ เพื่อพี่น้องชายหญิง

ของเราทุกคน	 เพื่อสนับสนุนโรงเรียน	

โรงพยาบาลและโครงการช่วยเหลือ 

ต่างๆ	ท่ีได้รับการสนับสนุนจากเงินถุงทาน 

นี้”

l ความช่วยเหลือเหล่าน้ีมีเพ่ือประชาชน 

ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ความเชื่อที่ รับมอบมาจากบรรดาอัครสาวกและ 

พระศาสนจักรยุคแรกเริ่ม”

l ในท่ามกลางโศกนาฏกรรม	ยังคงมีแสงแห่งความหวัง

ส่องมา	 ดังเช่นที่ราบนินะเวห์ในประเทศอิรักที่ได้รับ

อิสรภาพและตอนนี้กำาลังบูรณะขึ้นใหม่				ความเร่งด่วน 

เหล่านี้ก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการ

ความช่วยเหลือกับสิ่งที่เราจัดหาส่งมอบเข้าไป	 ดังนั้น

มากยิ่งกว่าแต่ก่อน	 ที่ความพยายามเหล่านี้จะสามารถ

ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการมากที่สุด

	 พระคาร์ดินัลเลโอนาโด	 ซานดริ	 กล่าวท้ิงท้าย 

ว่า	“มันง่ายมากท่ีจะพูดคุยกันเร่ืองสงคราม	การเบียดเบียน 

การแบ่งแยก	การอพยพ	ต้องลี้ภัย	แต่เงินถุงทานวันศุกร์

ศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถมอบโอกาสให้ผู้คนได้พูดว่า	 ‘เลิก

เอาแต่พูดเถอะ’	 และมาทำากิจเมตตาที่เป็นรูปธรรม	 มี

ประสิทธิภาพ	 ก่อประสิทธิผลต่อผู้ทุกข์ทรมานโดยผ่าน

ทางโรงพยาบาลและสถาบันอื่นๆ	ที่ช่วยเหลือพี่น้องชาย

หญิงของเราในประเทศเหล่านี้”

l เงินถุงทานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งพี่น้อง 

คริสตชนและไม่ใช่คริสตชนทั่วแผ่นดินปาเลสไตน์	 ที่ซึ่ง

คริสตศาสนาได้ก่อร่างขึ้น	 เช่นกรุงเยรูซาเล็ม	 ประเทศ

ปาเลสไตน์	อิสราเอล	จอร์แดน	ซีเรีย	เลบานอน	อียิปต์	

เอธิโอเปีย	เอริเทรีย	ตุรกี	อิหร่านและประเทศอิรัก

ในเรื่องการศึกษา	 ศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขอนามัย 

ทุนการศึกษา	 เพื่อบรรดาสามเณร	 การจ้างงาน	 แม้แต่ 

ที่พักอาศัยเพื่อครอบครัว	 หรือคู่สมรสที่เพิ่งแต่งงาน

ในราคาช่วยเท่าท่ีเขาจ่ายได้	 จุดหมายก็เพ่ือปกป้องไม่ให้ 

คริสตชนในแผ่นดินศักด์ิสิทธิ์ต้องอพยพกระจัดกระจาย

ไปยังแผ่นดินอื่น			พระคาร์ดินัลเลโอนาโด	ซานดริ	เสริม 

ว่า	 “เงินบริจาคนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเหล่านี้	 มิใช่ 

เพื่อแต่พื้นแผ่นดิน	 ทำาไม...	 ก็เพื่อเยียวยา	 สร้างชีวิต 

ให้มั่นคงและยังคงมีอยู่ของบรรดาผู้ปกปักรักษา (อ่านต่อหน้า 6)
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บทอธิษฐานภาวนา

จิตวิทยาประยุกต์ 
(ภาคปฏิบัติ)

“โปรดบันดาลให้เขาศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยความจริง” 

(ยอห์น 17:17)

	 ขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งกดกริ่งหน้าประตูห้องและ 

ส่งพิซซ่าให้กับเจ้าของห้องผู้แสนตระหนี่	 และเขาก็ถามนักศึกษาคนนั้นว่า	

“ปกติได้ค่าทิปเท่าไหร่”

  “โอเครครับ” นักศึกษาตอบและกล่าวต่อว่า	 “นี่คือการส่งพิซซ่า 

ครั้งแรกของผม แต่คนที่เคยมาส่งครั้งก่อนบอกว่าถ้าผมสามารถได้เงินค่าทิป

จากคุณแล้ว นั่นแสดงว่าผมทำางานได้ดีมากครับ”

  “อ้าวอย่างนั้นหรือ”	 	 เจ้าของห้องพูดอย่างแปลกใจ	 แล้วก็ตอบว่า	

“ถ้าเป็นอย่างนี้ ผมให้คุณสิบเหรียญเป็นค่าทิปครั้งแรกของคุณก็แล้วกัน”

  “ขอบคุณครับ”	นักศึกษากล่าวขอบคุณแล้วยื่นใบเสร็จให้เจ้าของห้อง 

แล้วเขาตอบว่า	 “นี่จะเป็นความช่วยเหลือครั้งใหญ่สำาหรับผมและสำาหรับที่

โรงเรียน”

	 ลูกค้าถาม	“แล้วเธอกำาลังเรียนอะไรอยู่หล่ะ”

 “จิตวิทยาประยุกต์ครับ”

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกได้มองเห็นความจริง แม้ว่าความจริงน้ัน

มันจะแสนยากลำาบากที่ลูกยอมรับมันได้ในบางครั้ง หรือแม้กระทั่งลูกพยายาม

ท่ีจะปฏิเสธความจริงน้ันด้วย  โปรดให้ลูกยอมรับส่ิงน้ันได้ด้วยเถิด ข้าแต่พระองค์

ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ โปรดทรงประทานความเข้มแข็งและปรีชาญาณ 

ในการเข้าใจความจริงนั้น โปรดบันดาลให้ลูกศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยความจริง 

โดยความรักและแสงสว่างขององค์พระจิตเจ้าด้วยเทอญ อาแมน

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแนะนำา
พระสงฆ์มิสชันนารีเมตตาธรรม : 
จงเป็นดุจคนเกิดใหม่และมีชีวิตร่วมกันในสังคม

10 เมษายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงถวายพิธีมิสซาส่วนพระองค์ในพระมหาวิหารนักบุญ

เปโตรร่วมกับบรรดาพระสงฆ์มิสชันนารีเมตตาธรรม	 ซึ่งมาประชุมร่วมกันในกรุงโรม

ตั้งแต่วันที่	8-11	เมษายน						ในขณะที่มีพระสงฆ์	550	องค์จากจำานวนพระสงฆ์มิสชัน- 

นารีเมตตาธรรม	 1,000	 องค์	 ที่มาร่วมอยู่ในพิธี	 พระสันตะปาปาทรงมอบคำาชี้แนะ 

ให้แก่พวกเขา	 2	 ประการในการประกอบพันธกิจโปรดศีลอภัยบาปที่สงวนไว้แก่ผู้คน

ทั่วโลก	ตอนหนึ่งว่า

	 “ความจริงสองด้านที่แยกจากกันไม่ได้	:	การเกิดใหม่ของบุคคลนั้น	และการ 

มีชีวิตร่วมกันในสังคม	 ดังนั้นจึงเป็นคำาที่มอบแด่พวกท่าน	 พี่น้องที่รักยิ่ง	 พ่อคิดว่า 

พันธกิจท่ีพวกลูกจะต้องปฏิบัติสืบต่อเน่ืองไปต้ังแต่ปีศักด์ิสิทธ์ิแห่งเมตตาธรรมมาแล้ว	

พันธกิจที่เคลื่อนไปในทิศทางทั้งสองนี้	เพราะว่า	พวกเขา	‘เกิดใหม่จากเบื้องบน’	และ

เป็นการรับใช้สังคมหมู่คณะ	 ดังนั้นพวกเขาจึงมีชีวิตด้วยบทบัญญัติแห่งความรัก

ด้วยความยินดีและเชื่อมโยงต้องกัน”

l พระองค์ยังตรัสต่อว่าพระสงฆ์แต่ละองค์จะต้องเติมเชื้อเพลิงชีวิตด้วยความรักของ

พระเจ้าและสามารถ	“ยกแบกไม้กางเขนแห่งความรอดพ้น”	อันเป็นต้นธารการกลับใจ

ของพระศาสนจักรท้ังมวล				พระสันตะปาปายังทรงเตือนพระสงฆ์แต่ละองค์อีกเร่ืองหน่ึง 

ว่า

	 “จงระวัง	 :	 มันมิใช่เรื่องของการกลับกลายเป็น	พระสงฆ์	 ‘กร่าง’	 เหมือนดัง

ว่าพวกลูกเป็นเจ้าของพระพรพิเศษบางประการ	 	 ไม่ใช่เลย	 แต่เป็นพระสงฆ์ธรรมดา	 

ราบเรียบ	 อ่อนโยน	 มีสมดุล	 แต่ก็ยังประคองตนเองให้มั่นคงรื้อฟื้นชีวิตใหม่โดยองค์

พระจิตเจ้า	 เชื่อฟังพลังของพระองค์	 มีอิสระเสรีภายในเหนือทุกสิ่งในตัวตน	 –	 เพราะ

ว่า	‘ลม’	แห่งพระจิตเจ้าย่อมพัดไปในที่ที่ทรงต้องการ”

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงจบบทเทศน์โดยทรงย้ำาว่าทรงประทานหน้าที่	 “พระสงฆ์

มิสชันนารีเมตตาธรรม”	 แก่บรรดาพระสงฆ์เหล่านี้และขอให้ออกไปในโลกแบ่งปัน

ความชื่นชมยินดีแก่พวกเขา

พระสงฆ์ไทยที่เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจพระสงฆ์มิสชันนารีเมตตาธรรมในครั้งนี้ด้วย

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)
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กลุ่มภาษาอังกฤษ	 ฟังบรรยายคำาสอน	 เรื่อง	 “บาปและ 

ความเมตตา	ในชีวิตพระสงฆ์”	 	 (Sin	and	Mercy	 in	 

the	 Life	 of	 Priest)	 โดยพระอัครสังฆราชอาร์เธอร์ 

โรเช	เลขาธิการสมณสภาเพื่อการนมัสการและกฎเกณฑ์ 

ประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์	มีการตั้งศีลมหาสนิท 	เฝ้าศีลฯ 

บรรดาพระสงฆ์ไปรับศีลอภัยบาปจากเพื่อนพระสงฆ์ 

อวยพรศีลมหาสนิท	และจบด้วยพิธีมิสซาฉลองพระนาง

มารีย์รับแจ้งสารฯ

 	 วันที่สี่	 10	 เมษายน	 2018	พระสงฆ์ธรรมทูต

แห่งเมตตาธรรมเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ณ	 หอ

ประชุมรีเจีย	 อยู่ด้านข้างในพระมหาวิหารนักบุญเปโตร	

เริ่มด้วยการบรรยายเรื่อง	“พระสงฆ์ธรรมทูตแห่งเมตตา-

ธรรม	 ตามดำาริของพระสันตะปาปาฟรังซิส”	 (The	

Missionary	of	Mercy	According	to	Pope	Francis)	

โดยพระอัครสังฆราชรีโน	ฟิสซิเคลลา	ประธานสมณสภา

เพ่ือการประกาศข่าวดีใหม่	 และโครงการพระสงฆ์ธรรมทูต 

แห่งเมตตาธรรม	ก็อยู่ในการดูแลของท่านนี่เอง  

	 จบแล้วพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปราศรัย

เรื่องสำาคัญเกี่ยวกับหน้าที่พระสงฆ์ธรรมทูตแห่ง

เมตตาธรรมกับพระสงฆ์ทุกองค์	 เมื่อตรัสจบแล้วเป็น

ธรรมเนียมว่าก่อนจะทรงลาพวกเราพระองค์จะทรง 

เดินทักทายกับบรรดาพระสังฆราชหรือพระสงฆ์ที่น่ัง

แถวหน้า	 เมื่อพระอัครสังฆราชรีโน	 ฟิสซิเคลลา	 กล่าว 

สรุปว่าวันน้ีคงมีเวลาไม่พอที่พระองค์จะทรงทักทาย 

พวกเราเพราะจะต้องเตรียมตัวไปถวายมิสซาแล้ว	 แต่

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสขึ้นมาว่า	“มี...วันนี้มีเวลา..” 

เท่ านั้น เองพระสงฆ์ทุกองค์ต่ างปรบมือและมิ ใช่  

มีเวลาจับมือกับบรรดาพระสังฆราชหรือพระสงฆ์ที่

นั่งแถวหน้าอย่างที่ทรงเคยทำาเท่านั้น	 วันนั้นพระองค์

ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์แต่ละองค์	 ราว	 550	 องค์ 

ได้ออกไปจับมือทักทายกับพระองค์ทุกองค์	 นับเป็น 

โอกาสพิเศษซึ่งไม่เคยมีเช่นนี้ในสำานักวาติกันมาก่อน 

สร้างความปลื้มปีติแก่บรรดาพระสงฆ์อย่างสุดจะ

บรรยาย	 จากนั้นพระสันตะปาปาจึงทรงเป็นประธาน

พระสันตะปาปาฟรังซิส (ต่อจากหน้า 4)
ถวายมิสซาส่วนพระองค์หน้าแท่นน้อยตรงพระรูป

พระจิตเจ้าหลังพระแท่นใหญ่ในพระมหาวิหารนักบุญ 

เปโตรกับพระสงฆ์ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม

	 วันสุดท้าย	 11	 เมษายน	 2018	 พระสงฆ์ 

ธรรมทูตแห่ง เมตตาธรรมกลับไปยั งหอประชุม

มหาวิทยาลัยลาเตรัน	 เพื่อฟังบรรยายเรื่อง	 “แนวทาง

อภิบาลการโปรดศีลอภัยบาป”	 (Pastoral	 indication	

on	 the	 sacrament	 of	 Reconciliation)	 โดยพระ

อัครสังฆราชออกตาวีโอ รูอิซ อารีนาส เลขาธิการ

สมณสภาเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่	 และจบการประชุม 

ครั้งนี้ด้วยการเดินเท้าจากมหาวิทยาลัยลาเตรันไปยัง

พระมหาวิหารยอห์น	 ลาเตรัน	 วัดแม่แห่งอัครสังฆ- 

มณฑลโรม	 ซึ่งอยู่ใกล้ๆ	 และถวายมิสซาขอบพระคุณ

พระเจ้า	 โดยมีพระอัครสังฆราชรีโน	 ฟิสซิเคลลา	 เป็น 

ประธานพร้อมพระสงฆ์ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม	 เป็น

เครื่องหมายถึงการผูกพันระหว่างพระสังฆราชแห่งโรม

คือพระสันตะปาปาและพระสังฆราชจากทุกสังฆมณฑล

ที่พระสงฆ์ทุกองค์จากมา	 

หมายเหตุ.. 

	 “พ่อครับ	 ลูกผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อ”	 แผ่น

ทองเหลืองขนาด	 5x6	 นิ้ว	 เป็นรูปหนึ่งในจำานวน	 16 

รูป	 ที่อยู่บนบานประตูปีศักดิ์สิทธิ์หน้าพระมหาวิหาร 

นักบุญเปโตร	 กรุงโรม	 รูปเรื่องราวบิดาผู้ใจดีต่อลูก 

ล้างผลาญ	 (ลก	 15:11-32)	 นี้	 จำาลองขึ้นเพื่อมอบ

เป็นท่ีระลึกจากพระสันตะปาปาฟรังซิสแก่พระสงฆ์ 

ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมท่ีไปร่วมฟื้นฟูจิตใจและ

แบ่งปันประสบการณ์ตามคำ า เชิญของพระองค์    

ตั้งแต่ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม	 (ค.ศ.	 2015-2016)	

“โครงการพระสงฆ์ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม”	ได้ดำาเนิน 

ไปอย่างต่อเนื่อง	 โดยแต่ละสังฆมณฑลทั่วโลกได้ส่ง 

พระสงฆ์เข้าร่วมรับการแต่งตั้งจากพระสันตะปาปา 

เพ่ือจะปฏิบัติหน้าท่ีคล้ายเป็นเชื้อแป้งประกาศและ

แสดงพระเมตตาของพระเจ้าในสังคมของตน	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในศีลอภัยบาปซ่ึงเป็นท่ี ท่ีพระเมตตาของ

พระเจ้าปรากฏชัดแจ้งที่สุด	 เพื่อเป็นเครื่องหมายนี้พระ 

สันตะปาปาจึงได้มอบอำานาจยกบาปที่สงวนไว้ต่อ 

พระสันตะปาปาเพียงพระองค์เดียว	 แก่บรรดาพระสงฆ์ 

ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมเหล่าน้ี	 แต่เหนืออ่ืนใดพระสงฆ์ 

ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมเหล่านี้จะต้องแสดงความ 

เมตตาของพระเจ้าให้ประจักษ์แก่บรรดาคริสตชนและ 

มวลมนุษย์ เพื่ อพวกเขาจะได้สัม ผัสและแล เ ห็น

พระพักตร์แห่งความเมตตาของพระเจ้าในศาสน- 

บริการต่างๆ	 ของศาสนบริกรของพระเจ้า  พระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสตรัสกับบรรดาพระสงฆ์ธรรมทูตแห่ง

เมตตาธรรมว่า	“พระสงฆ์ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมไม่ใช่

เรื่องแนวคิดทฤษฎี	 แต่เป็นประสบการณ์ในงานอภิบาล

สัตบุรุษ”	(หอประชมุรเีจยี	10	เมษายน	2018)	พระองค์ทรง

เน้นโดยให้ภาพลักษณ์ว่า	 พระศาสนจักรเปรียบเหมือน 

สนามงานโรงพยาบาล	พื้นที่นี้มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่เข้ามา 

รับการรักษาเพื่อพบการเยียวยาและความบรรเทาใจ 

ดังนั้นพระสงฆ์จะต้องเดินไปหาผู้ป่วยเพื่อรักษาและ 

ใส่ใจต่อพวกเขา	โดยเฉพาะทางด้านวิญญาณ

 รายงานโดย คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

ถึงเวลาต้องร่วมมือกันมากขึ้น
ต่อสู้การค้าทาสสมัยใหม่

  UCANews  6 เมษายน 2018
Fr.Shay  Cullen มะนิลา

สตรี	และเด็กๆ	ในชุมชนยากจน...		กลายเป็น
เหยื่อของการค้ามนุษย์	

การต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์กลายเป็น 
งานใหญ่เรื่องหนึ่งของพระศาสนจักรคาทอลิกในหลายปี
ที่ผ่านมา		

กันยายน	 2017	 	 เจ้าหน้าที่วาติกันได้พบกับ 
หลายกลุ่มจากประเทศต่างๆ	เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์
วิธีต่อสู้กับหายนะนี้

ความร่วมมือเช่นน้ีจำาเป็นมาก		เพ่ือหาทางแก้ไข
ที่มีประสิทธิภาพระดับสากล	 และกิจการระดับท้องถิ่น

ช่วยเหยื่อ		และตอบอาชญากรรมนี้
การค้ามนุษย์มีอยู่ ท้ังในประเทศพัฒนาแล้ว		

และประเทศที่ยากจน		รวมทั้งยุโรปตะวันออก		ที่มีเหยื่อ 
มากมายของการค้าทาสสมัยใหม่

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเรียกว่ามัน 
เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ	 	 และทรงมอบให้พระ
คาร์ดินัล	Vincent		Nichols		ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มซางตา
มาร์ธา	หาความร่วมมือแก้ไขเรื่องนี้

พระศาสนจักรถือเป็นเร่ืองสำาคัญสูงสุดประการ
หนึ่ง		พร้อมกับปัญหาบรรดาผู้อพยพ	และผู้ลี้ภัย	หลาย
แสนคนที่ต้องการที่ลี้ภัย	 	 จากความรุนแรง	 	 การกดขี่
ข่มเหง		และความหิว

เหย่ือของการค้าทาสสมัยใหม่	อาจเป็นคนบริการ 
เคร่ืองด่ืมในบาร์		พนักงานทำาความสะอาดห้องในโรงแรม		
ทำางานในทุ่งนา	หรือ	โรงงานบางแห่ง

ปัจจุบัน	คาดว่ามีการค้ามนุษย์	 	ประมาณ	42	
ล้านคนทั่วโลก		ทั้งชาย	หญิง	และเด็กที่ต้องทนในสภาพ 
แย่ๆ		และไม่ได้รับค่าตอบแทนแรงงาน

พวกเขาถูกโกง		ถูกหลอก	กลายเป็นลูกหนี้	ที่
ไม่มีทางชำาระได้	 	 บางคนถูกหลอกใช้ยา	 	 และก็ติดหนี้		
ถูกขู่ให้เงียบ			และกลัว

มีเด็กๆ	 มากกว่า	 	 1	 ล้านคนเป็นเหมือนทาส		
หลายคนตกอยู่ในอุตสาหกรรมทางเพศ		แม้เราชาวคริสต์
ก็ไม่สนใจ		ไม่เป็นห่วง	และเย็นเฉย

เด็กๆ	หลายคน	 (ร้อยละ	70)	 	ถูกคนในบ้าน
ตนเองกระทำา	 	 ทำาให้ต้องหนีไปเป็นเด็กจรจัดข้างถนน		
หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐบาลอนุญาต

ให้เปิดบาร์ค้ากามได้		แม้การโสเภณีผิดกฎหมาย
สิ่งแรกเพื่อต่อสู้การค้ามนุษย์	 	 คือ	 	 ส่งเสริม

การศึกษาแบบป้องกัน	 	 ให้ประชาชนตระหนักถึงภัย
อันตรายของการไว้ใจผู้ค้ามนุษย์		ผู้หาแรงงาน

การรณรงค์ให้การศึกษา		ปลุกมโนธรรม		และ
ให้สาธารณชนว่องไวต่อเรื่องนี้

จำาเป็นต้องมีศูนย์บำาบัด		บ้านพัก		ที่ปลอดภัย		
ให้กำาลังใจ	 	 และการช่วยเหลือด้านกฎหมาย	 ต้องการ
ตำารวจ		อัยการ		และศาลยุติธรรม	ช่วยเหยื่อ	

ถึงเวลาที่เราต้องร่วมมือกันยุติสิ่งเลวร้ายนี้
เมื่ออ่านบทความนี้แล้ว	 	 ทำาให้พ่อคิดถึงคณะ

นักบวชหญิงในประเทศไทยที่พยายามทำางานเรื่องนี้	คือ	
ทาลิธาคุม	(Talitha	cumi	arise	-	มก	5:41	พระเยซูเจ้า 
ทรงปลุกบุตรหญิงของไยรัสให้คืนชีพ	 “ทรงจับมือเด็ก	
ตรัสว่า	 ‘ทาลิธาคุม’	 แปลว่า	 ‘หนูเอ๋ย	 เราสั่งให้หนูลุก
ขึ้น’”)		พวกเราต้องสนใจร่วมมือกับนักบวชหญิงจริงจัง
มากกว่านี้

(ปล.คุณพ่อ	Shay		Cullen,	ssc.	ชาวไอริช		ตั้ง	
Preda		Foundation	ใน	Olongapo	City	ฟิลิปปินส์		
ค.ศ.	1974		ส่งเสริมสิทธิมนุษย์		สิทธิเด็ก		เป็นพิเศษ
เหยื่อจากการทำาผิดทางเพศ)

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป
7 เมษายน ค.ศ. 2018
จาก https://www.ucanews.com/news/

time-to-take-stronger-stand-against-modern-
slavery/81996
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วิธีการใหม่ (ต่อจากหน้า 3)

มาจากลาตินอเมริกา	 ใช้ภาษาสเปน	 และเรามีจำานวน

ประมุขสังฆมณฑลหลายท่าน	 และเป็นช่วงเตรียมการ

เสด็จเยือนประเทศเปรู

	 อย่างไรก็ตาม	 บรรดาพระสังฆราชท้องถิ่นจาก

สภาพระสังฆราชจากประเทศต่างๆ	 ใช้ระยะเวลาในการ

พบกับพระสันตะปาปาที่แตกต่างกันเพราะสถานการณ์

แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน	 บ้างก็สองชั่วโมง	 บ้างก็ 

สามหรือสี่ชั่วโมง

	 เนื่องจากคณะพระสังฆราชไทย	 ประมุขเขต

ปกครองทั้ง	 10	 สังฆมณฑล	 กำาลังจะไปกรุงโรม	 เพื่อ

การ	“visita	ad	limina	apostolorum”	ในการเข้าเฝ้า

ถวายรายงานต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ซึ่งมี

กำาหนดการ	วันพฤหัสบดีที่	3	พฤษภาคม	ค.ศ.	2018	

ตามปกติบรรดาพระสังฆราชท้องถิ่นของแต่ละสภา 

พระสังฆราช	 ต้องเยือนกรุงโรมเพื่อการนี้ทุกๆ	 5	 ปี	 

การเยือน	 “อัด	 ลีมีนา”	 ของบรรดาพระสังฆราชไทย 

ในครั้งที่แล้ว	 คือ	 ปี	 ค.ศ.	 2008	ซึ่งตามกฎเกณฑ์การ

เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาแบบหมู่คณะนี้น่าจะเป็น	ปี	ค.ศ.	

2013	 แต่เนื่องจากในช่วงนั้นได้มีการเปลี่ยนสมณสมัย

ผู้นำาสูงสุดของพระศาสนจักรคาทอลิก	 และพระพันธกิจ

เร่งด่วนมากมายของสมเด็จพระสันตะปาปา	 ดังนั้นการ

เยือนกรุงโรมดังกล่าวจึงถูกเลื่อนมาเป็น	ปี	ค.ศ.	2018	

ซึ่งเป็นเวลาเนิ่นนานถึง	 10	 ปี	 นับจากการเยือนครั้ง

สุดท้าย

(มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บเรื่องนี้

มาเล่าเพื่อขอคำาภาวนาจากทุกภาคส่วน

ในพระศาสนจักรคาทอลิกท้องถิ่นในประเทศไทย

ของเรา ขอพระจิตเจ้าโปรดนำาทางให้พันธกิจ

ดังกล่าวบรรลุผลที่ดีงาม)  

อ่านอุดมสาร อุดมศานต์ ออนไลน์ 
คลิก 

เฟซบุ๊ก อุดมสารแฟนคลับ
เว็บไซต์ www.udomsarn.com

ถ้าแผนการและกิจการของเขามาจากมนุษย์ 
แผนการและกิจการนั้นก็จะสลายไปเอง แต่
ถ้ามาจากพระเจ้า ท่านท้ังหลายจะทำาลายเขา 
ไม่ได้ ยิ่งกว่านั้น ท่านจะกลับเป็นผู้ต่อสู้กับ
พระเจ้าเสียเอง (กิจการ 5:38-39)
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

ตาม .. บุพเพสันนิวาส (2)  

มีงานมาก	คุณพ่อลังกลัวส์	เป็นผู้ที่ถูกส่งไปประจำาที่นั่น	

ท่านถือว่าพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ 

ดีมาก	 และเมืองนี้อาจเป็นศูนย์กลางในการขยายงาน

แพร่ธรรมไปยังประเทศลาว	 และพม่า	 (ซึ่งขณะนั้นเป็น

ส่วนหนึ่งของมิสซังสยาม)	 นอกจากนี้แล้วยังเป็นเมือง

ที่มีอากาศดีกว่ากรุงศรีอยุธยา	 ซึ่งอยู่ห่างไกลกับราช-

สำานัก	 ไม่มีชาวต่างชาติ	 ที่นี่จึงเป็นสถานที่เหมาะสม

เป็นสถานที่ท่ีดีที่สุดท่ีจะตั้งบ้านเณรสำาหรับชาวสยาม	

ชาวมอญ	 และชาวลาว	 ที่ต้องแยกออกจากเวียดนาม	

ตามคำาขอร้องของมิชชันนารีแห่งตังเกี๋ย	 บางทียังอาจ

จะสร้างบ้านเข้าเงียบสำาหรับมิชชันนารีที่นี่ด้วย	 ขณะที่

อยู่พิษณุโลก	 คุณพ่อลังกลัวส์ได้สร้างโรงพยาบาลขึ้น	 2	

แห่ง	

	 ต่อมาปี	 คุณพ่อโมแนสจีเยร์	 ถูกส่งไปทำางาน

แทนคุณพ่อลังกลัวส์	 ท่านได้เพื่อนร่วมงาน	 2	 คน	 คือ	

คุณพ่ออังเยโล	(นักบวชคณะฟรังซิสกัน	ชาวอิตาเลียน)	

และคุณพ่อกรอส	 ทั้งสามได้ทำางานแพร่ธรรมด้วยความ

กระตือรือร้น	 พวกท่านมีความตั้งใจที่จะเปิดเส้นทาง

ไปสู่อาณาจักรล้านช้าง	 แต่มีปัญหาระหว่างอาณาจักร 

ล้านช้างซึ่งเป็นประเทศราชของพม่า	 กับ	 สยาม	 จึง

บังคับให้คุณพ่อทั้งสามต้องหยุด	 และพำานักอยู่ที่เมือง

สุโขทัย	 และที่เมืองนี้เองคุณพ่อกรอสถูกผีปีศาจทุบตี	

เพราะโกรธที่ทำาให้มันเดือดร้อนในเมืองนี้	 แต่เมื่อท่าน

ได้สิ้นใจแล้ว	 ก็ได้เกิดอัศจรรย์หลายอย่างเมื่อสัมผัส 

สายประคำาของท่าน	

ขณะท่ีคุณพ่ออังเยโลพักอยู่ท่ีสุโขทัยระยะหน่ึง 

คุณพ่อโมแนสจีเยร์	 ก่อสร้างวัดใหญ่	 2	 แห่งในเขต

พิษณุโลกโดยได้รับความช่วยเหลือจากคริสตังใหม่	

แม้ว่าการแพร่ธรรมจะเริ่มต้นด้วยความยากลำาบาก	 แต่

ก็มีผู้ที่กลับใจมากขึ้นเรื่อยๆ	 มีผู้ที่เรียนคำาสอนใน	 5	

หมู่บ้านและจำานวนผู้รับศีลล้างบาปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เป็นร้อยคน	 หมู่บ้านเล็ก	 ๆ	 บางแห่งเป็นคริสตังเกือบ

ทั้งหมู่บ้าน	 ในจำานวนนี้มีหมู่บ้านที่สำาคัญ	 คือ	 บ้านวัง 

แม่แดง มีวัดนักบุญมีคาแอล	และบ้านน้ำาเย็นมีวัดชื่อ 

วัดนักบุญเทเรซา	ด้วย	...	นอกจากนั้นแล้วที่พิษณุโลก	

คุณพ่อลังกลัวส์ ยังได้สร้างสถานสงเคราะห์เด็ก 

เล็ก ๆ บ้านพักพระสงฆ์ ถูกใช้เป็นโรงเรียนสำาหรับ

สอนอ่านเขียน และเรียนภาษาละติน เพื่อเตรียม 

ครูคำาสอน และพระสงฆ์ของมิสซังอีกด้วย

ในช่วงนั้นเกิดมีโรคระบาดขึ้น	 น้ำาเสกถือเป็น

สิ่งที่สำาคัญ	 เพราะเมื่อใช้น้ำาเสกทุกอย่างก็กลับเป็นปกติ	

เมื่อเห็นดังนี้แล้ว	 หมอผี	 ลูกเขยของเขา	 และบุคคล 

ในครอบครัวอีก	 4	 คน	 ก็ได้ขอกลับใจเป็นคริสตชน

ด้วย5	เป็นที่น่าชื่นชมในผลงานของพระจิตเจ้ายิ่งนัก

บรรดาพระสงฆ์ผู้แพร่ธรรม	 ไม่ได้พบแต่ความ

สำาเร็จอย่างเดียวเท่านั้น	 ท่านประสบกับความผิดหวัง

ด้วย	 ที่นครไทย	 (เส้นทางที่ไปลาว)	 การเทศน์สอน

ศาสนาไม่ได้ผล	 การต้อนรับมิชชันนารีไม่ใช่เพราะเขา

อยากมีความเชื่อ	 ความศรัทธา	 แต่เขาต้องการน้ำาเสก	

คุณพ่ออังเยโล	 เล่าว่า	 น้ำาเสกสามารถรักษาวัว	 ควาย	

และช้างได้	 ..	 ไม้กางเขนที่ปักลงบนที่นายังช่วยให้เกิด

ความอุดมสมบูรณ์อีก

การทำางานของพระคุณเจ้าลาโน	 และมิชชัน-

นารีในสมัยช่วงนั้น	 เป็นการตระหนักถึงความเข้าใจต่อ

การศึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเป็นอย่างดี	

3

เบียดเบียนศาสนา – ถูกทำาลายจนราบคาบ

 ค.ศ. 1688	 เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่	 หลังจาก 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคต	 พระเพทราชา

ก็ขึ้นครองราชย์	 ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง	 พระเพทราชา 

มีเหตุผลในการไม่ชอบชนชาติฝร่ังเศส	 และมีการต่อต้าน

สิ่งที่เป็นของชนต่างชาตินั้น	 และคริสตศาสนา	 และรวม

ถึงคริสตชน	 ท่ีชนต่างชาติน้ันเผยแผ่ก็ถูกทำาลายไปด้วย	

และนี่เป็นเพียงบางสิ่งที่เกิดขึ้นกับมิชชันนารี	 และ

คริสตัง

	 พระสังฆราชลาโน	 ถูกจับเป็นตัวประกัน	 มีคน

กระชากแหวนประจำาตำาแหน่ง	 กางเขน	 และหมวกของ

ท่านไป	ท่านถูกแตะ	ต่อย	ถูกลากลงไปในโคลนตม	ถูก

มัดมือมัดเท้า	 ถูกใส่ขื่อ	 และต้องทรมานกับเครื่องมือ 

ในการลงโทษนักโทษ	 จากน้ันก็ถูกขังในคุก	 และภายหลัง

ท่านก็ได้ถูกขังไว้ในบ้านของคุณพ่อคณะเยสุอิต	ซึ่งดูแล

พระคุณเจ้าอย่างดี	แต่ก็ถูกกักบริเวณ	และมียามคอยเฝ้า

ตลอดเวลา	 ..	 ไม่เพียงแต่พระสังฆราชเท่านั้น	 พระสงฆ์	 

สามเณร	และชาวฝรั่งเศส	ก็ถูกทำาร้ายด้วยเช่นกัน	ซึ่งมี

ผู้บรรยายเกี่ยวกับคุกในสมัยนั้นว่า	

“คุกเป็นสถานที่สกปรก ผู้ถูกจำาจองเรียกว่า 

นรก เท้าต้องแช่อยู่ในดินโคลน ต้องหายใจอากาศที่

เหม็นมาก นักโทษต้องหุงข้าวกินเองในคุก ทุกคนต้อง

ถูกล่ามโซ่และใส่ขื่อคา ถูกทุบตีและถูกทารุณกรรมเสมอ  

.. พวกนักโทษต้องทำางาน ล้างส้วม ขนดินขนไม้ 

เนื่องจากผู้ดูแลไม่ค่อยให้อาหาร พวกเขาจึงต้องไปขอ 

รับบริจาค ผู้คนจึงถือโอกาสดึงหนวดเคราของมิชชัน-

นารี” 

	 สภาพของคริสตังก็ถูกเบียดเบียนไม่ต่างจาก

กลุ่มพระสงฆ์	 สามเณร	 คริสตังถูกเฆี่ยนทารุณเพื่อให้ 

ทิ้งศาสนา	 ถูกด่าว่านับถือศาสนาของคนต่างชาติ	 แต่ 

คำาพูดของคริสตังเหล่านี้กลับแสดงออกถึงความเชื่อ

คริสตศาสนาในเมืองของ
แม่หญิงการะเกด 

เมืองสองแคว พิษณุโลก 
หรือปูร์เซอลุก (pourcelouc) 

ของเขา	 เขากล่าวว่า	 “เราไม่ได้นับถือศาสนาของคน 

ต่างชาติ	 แต่เรานับถือพระเจ้าเที่ยงแท้	 ผู้ทรงสร้างฟ้า

และแผ่นดิน	 และพวกเราไม่เคยละทิ้งประเพณีของ 

บ้านเมือง	และไม่ได้เลิกเป็นชาวสยาม”6

	 แล้วเหตุการณ์หลังจากน้ีมีการเบียดเบียน

ศาสนาเป็นระยะต่อเนื่อง	 จนในที่สุดเมื่อพม่าได้เผากรุง

ศรีอยุธยา	 จนเกิดความเสียหายอย่างมากมายทั้งที่เป็น

พระราชวัง	 อาคารบ้านเรือน	 นอกจากนั้นยังเผาตำารา	

จนแทบไม่หลงเหลืออะไรเลย	เห็นแต่เพียงร่องรอยความ

เจริญรุ่งเรืองที่เคยมี	ไม่เว้นแม้กระทั่งวัดคาทอลิกก็ได้รับ

ผลกระทบด้วย	 เหลือเพียงไม่กี่ที่เท่านั้นที่ยังเหลืออยู่คือ

ที่	 จันทบุรี	 ภูเก็ต	 และ	 พิษณุโลก	 เพราะที่นี่มีข้าหลวง 

จัดกำาลังป้องกันเมืองอย่างเข้มแข็ง7 

	 ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 ขึ้น

เป็นพระมหากษัตริย์	 พระองค์ทรงมีนโยบายที่จะสร้าง

เมืองหลวงแห่งใหม่เพ่ือทดแทนเมืองหลวงเก่าท่ีได้รับ

ความสูญเสียหลังจากการเผาเมืองของพม่าเม่ือคร้ัง 

เสียกรุงครั้งที่สอง	จึงได้เกณฑ์ผู้คนจากเมืองต่าง	ๆ 	เพื่อ 

ให้เข้ามาอยู่ที่กรุงธนบุรี	 เมืองหลวงใหม่ของพระองค	์

และประชาชนจากเมืองพิษณุโลกก็ได้อพยพเข้ามาที่

เมืองหลวงแห่งนี้	 และมีรายงานว่า	 คุณพ่อกรอสได้

โปรดศีลล้างบาปให้เด็กที่มาจากเมืองพิษณุโลก	 และ

นครราชสีมา	ประมาณ	400	คน8

 เรื่องราวเก่ียวกับคริสตังที่เมืองพิษณุโลก 

ก็สูญหายไป	แม้จะไม่มีการจดบันทึก	แต่ก็เชื่อว่ามีความ 

พยายามที่จะรวบรวมคริสตัง	 และตั้งเป็นกลุ่มคริสตชน

อยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่สำาเร็จ

4

แม้เรื่องราวจะยาวเหยียด	 แต่เป็นเรื่องจริงที่ถูกบันทึก

ไว้ในประวัติศาสตร์	 แม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อ

หลายร้อยปีที่แล้ว	 แต่อย่างน้อย	 “ร่องรอย”	 แห่งความ

เติบโต	 ทีละก้าวของคริสตศาสนา	 ก็หล่อหลอม	 และ

ค่อยๆ	สั่งสมความเชื่อเรื่อยๆ	จากรุ่นสู่รุ่น	...

	 ผมปิดหนังสือประวัติศาสตร์	 มองพิษณุโลก 

ในปัจจุบัน	 กลุ่มคริสตชนที่ถูกรวบรวมขึ้นอีกครั้งหลัง

เมื่อร้อยกว่าปีก่อน	 ในปี	 ค.ศ.	 1920	 คุณพ่ออังเดร 

พลอย โรจนเสน	 เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำาโพ	 ท่านได้

รวบรวม	 รื้อฟื้น	 และตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้นที่พิษณุโลก 

อีกครั้ง	....			

ปล.	

“เรียนพระคุณเจ้า ด้วยเม่ือไม่นานท่ีผมมาถึงค่ำา 

ได้พบกับช่างไม้ พูดจากับเขาจะตกลงกันถึงเที่ยงคืน 

เช้าถึงได้ทำาสัญญากันเหมาเสร็จ 1,650 บาท เขาจะ

ซื้อไม้สักที่กรุงเทพฯ ไม้ที่นี่ราคาเท่าที่ตกลงมา เขาไม่

ยอมรับเพราะจะขาดทุน เสร็จแล้วผมนำาเขาไปดูที่เห็น 

ว่าไม่เหมาะไม่กล้าจะปลูกลงไป เพราะถ้าคนไทยจะแกล้ง

เอาคอกควาย หรือคอกหมูมาปลูกหน้าวัดแล้วจะอึดอัด

เต็มที่ ผมตกลงจะซื้อที่ติดต่อกับคลอง ถ้าสำาเร็จจะดี 

ทีเดียวขอรับ ในการที่จะซื้อที่นี่ผมจะไม่ทำาให้เดือดร้อน

ถึงพระคุณเจ้า .... เย็นนี้ผมจะล้างบาปยายแก่ไทอายุ 80 

เศษ คนหนึ่ง แกจะตาย ลูกหลานแกจะเข้า เวลาผมแปล

(อ่านต่อฉบับที่แล้ว)

(อ่านต่อหน้า 14)
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หนึ่งภาพเก่า... (ต่อจากหน้า 13)

คำาสอน ลูกหลานแกมานั่งรับฟังดูดีอกดีใจ”9 

และวัดน้อยก็ถูกสร้างข้ึน	จากจดหมายของท่าน

ที่เขียนถึงพระสังฆราชเรอเน	แปรอส	แสดงถึงการว่าจ้าง	

และสั่งซื้อไม้	สำาหรับสร้างวัด	และยังมีการล้างบาป	รวม

ถึงการสอนคำาสอนด้วย	

การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ	 อีกครั้ง	 ไม่ใช่เรื่องง่าย	

หากแต่การเริ่มต้นนั้นยังผลถึงปัจจุบันที่คงทนถาวร	 คง

มีความสุขใจที่แท้จริง	 ...	 และนี่คงถึงเวลาที่เราจะต้อง

ขอบพระคุณพระเจ้าในพระทัยดีของพระองค์เสมอ	

5	 โรแบต์	 โกสเต,	 บาทหลวง,	 ประวัติการเผยแพร่ 

คริสตศาสนาในสยามและลาว.	 (กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์

อัสสัมชัญ,	2549),	หน้า	119-123.
6	 โรแบต์	 โกสเต,	 บาทหลวง,	 ประวัติการเผยแพร่ 

คริสตศาสนาในสยามและลาว.	 (กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์

อัสสัมชัญ,	2549),	หน้า	189-192.
7	ด.,หน้า	259-261

8	 โรแบต์	 โกสเต,	 บาทหลวง,	 ประวัติการเผยแพร่ 

คริสตศาสนาในสยามและลาว.	(กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์

อัสสัมชัญ,	2549),	หน้า	269
9 จดหมายของคุณพ่ออังเดร พลอย  โรจนเสน ถึง

พระสังฆราชแปร์รอส เขียนที่พิษณุโลก ลงวันที่  8 

กรกฎาคม ค.ศ. 1919, ห้องเอกสารอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ.	กล่องที่	41	แฟ้ม	5

 

ระหว่างการทำางานไปได้มาก	ที่สำาคัญการสื่อสารระหว่าง

กันต้องเป็นการส่ือสารในทางบวก	 เป็นการช้ีแนะแนวทาง	

เพื่อหาทางออกร่วมกัน	อย่างมีความหวังว่าจะทำาได้	แต่

อยู่บนพื้นของความเป็นจริง	 ไม่ใช่การว่ากล่าวบุคคล	

หรือพยายามเอาชนะซึ่งกันและกัน	 สิ่งที่สำาคัญในการ

ทำางานอีกอย่างหนึ่งคือการรับฟัง	 เนื่องจากการประชุม

คร้ังนี้เป็นการประชุมที่เป็นการแสดงความคิดเห็นของ

แต่ละคน	 ทุกคนมีหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็น	 แต่

ต้องรับฟังคนอื่นๆ	เพื่อนำากลับไปปรับใช้ในส่วนของตน

เช่นเดียวกัน

	 อีกด้านที่สำาคัญของการทำางานคือการทำางาน

ร่วมกันระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่	 ซึ่งในงานนี้เห็นได้ชัด 

ว่าไม่มีปัญหาของช่องว่างระหว่างวัยของเยาวชนกับ

ผู้ใหญ่เลย	 เพราะทุกคนเคารพในการทำางานซึ่งกันและ

กัน	 ทุกคนเปิดใจซึ่งกันและกัน	 ผู้ใหญ่ไม่ถืออำานาจ 

ในการควบคุม	 ส่วนเยาวชนก็มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี 

ของตนเอง	 ทำาให้ได้รับแรงสนับสนุนและแรงผลักดันจาก 

ผู้ใหญ่	และพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากเยาวชน

	 มิตรภาพที่ดีตลอดการเดินทาง	 ครั้งนี้เป็นการ

เดินทางไปต่างประเทศคนเดียว	 และก็ต้องพบเจอกับ 

คนแปลกหน้าหลายคน	 หลายชาติ	 หลายภาษา	 แต่

ก็ได้รับมิตรภาพที่ดีตลอดการเดินทาง	 โดยเฉพาะในที่

ประชุมที่ทุกคนเป็นมิตรมาก	 อาจเพราะพวกเรามากัน

ประเทศละคนสองคน	 จึงไม่มีเพื่อนกันมาตั้งแต่ต้น	 จึง

ต้องเปิดตัวเองในการรับคนอื่น	 ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 และ

ก็อาจจะเป็นเสน่ห์ของงานเยาวชนอย่างหนึ่งก็เป็นได้	 ที่

สามารถทำาให้ทุกที่มีชีวิตชีวา	 สนุกสนานและครื้นเครง	

จึงทำาให้การสร้างมิตรภาพเป็นไปได้ง่ายขึ้น

	 และการเดินทางก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ค่ะ	 แต่

สิ่งที่ไม่สิ้นสุดคือการเดินทางของงานเยาวชนที่หากเรา

เสียงเยาวชน (ต่อจากหน้า 17) รู้แนวทางอย่างนี้แล้ว	 และได้รับการร่วมมือกันระหว่าง

หลาย	 ๆ	 ภาคส่วน	 ทั้งเด็กและผู้ใหญ่	 โดยเห็นความ

สำาคัญของเยาวชนเป็นที่ตั้ง	 ธัญเชื่อว่างานเยาวชน

ในประเทศไทยจะมีประสิทธิภาพ	 และทำาให้เยาวชนมี 

ความรัก	 ความเชื่อที่มั่นคงต่อพระ	 มีความเข้มแข็งใน

การดำาเนินชีวิต	 และใช้ความสามารถของตนเองให้มี

ประโยชน์กับผู้อื่นมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

 ขอบคุณน้องธัญมาก ๆ นะครับที่แบ่งปัน

ประสบการณ์นี้ให้กับพวกเรา น้อง ๆ เยาวชนลอง 

ค่อย ๆ อ่านดูนะครับ จากประสบการณ์ของน้องธัญ

อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เราทำาอะไรดีๆ สักอย่างเพื่อ

สังคมและคนรอบข้างตัวเราบ้างนะครับ แล้วพบกันใหม่

กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า สวัสดีครับ
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 วั ด แ ม่ พ ร ะ 

ฟาติมา ดินแดง กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่	 13	 พฤษภาคม	

เวลา	 10.00	 น.	 คุณพ่อ 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช	 เป็นประธาน	 เวลา	

19.00	 น.	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ 

โกวิทวาณิช	เป็นประธาน	

 (มิสซาตรีวารฉลองวัด เวลา 09.00 น.  วัน

อาทิตย์ที่ 22 เมษายน คุณพ่อธีระ กิจบำารุง เป็น

ประธาน วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน คุณพ่อสานิจ สถะ- 

วีระวงส์ เป็นประธาน วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม  

คุณพ่อสำารวย กิจสำาเร็จ เป็นประธาน)

 วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ (บางบัวทอง) 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 13	พฤษภาคม	 เวลา	 10.30	น.	

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน

 วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม	 	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 13	 พฤษภาคม	

เวลา	 10.00	น.	พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี ของอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน

 (มิสซาตรีวารก่อนฉลองวัด เวลา 09.00 น. 

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน คุณพ่อสมชาย   อัญชลีพร- 

สันต์ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน คุณพ่อสุรศักดิ์ อัม-

พาภรณ์ วันอาทิตย์ที่ 6  พฤษภาคม คุณพ่อเดชา   

อาภรณ์รัตน์)

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา  

ฉลองวัดวันพฤหัสบดีที่	24	พฤษภาคม	เวลา	19.00	น.	 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น

ประธาน

 วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน จ.นครปฐม 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 27	พฤษภาคม	 เวลา	 10.30	น.	 

พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี ของอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ เป็นประธาน

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลราชบุรี

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศานต์ 

นิตยสารคาทอลิกไทย 
ก้าวต่อไปด้วยใจรำาลึกคุณ”

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร อุดมศานต์

ส่งข่าว ภาพข่าว บทความ
วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด

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

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

 วัดแม่พระกุหลาบทิพย์  ลาดพร้าว 124 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 8	 กรกฎาคม		

เวลา	 17.00	น.	พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี ของอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง สมุย 

จ.สุราษฎร์ธานี เสกและเปิดวัดใหม่	 วันพฤหัสบดีที่	

24	พฤษภาคม	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชโยเซฟ 

ประธาน ศรีดารุณศีล	เป็นประธาน

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรี- 

ธรรมราช	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 26	 พฤษภาคม	 เวลา 

10.00	น.	พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

เป็นประธาน

 วัดนักบุญดอมินิกซาวีโอ ร่อนพิบูลย์ จ. 

นครศรีธรรมราช	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 10	 มิถุนายน	

เวลา	10.00	น.	

 วัดนักบุญโทมัส ป่าละอู ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

16	มิถุนายน	เวลา	10.00	น.	

 วัดนักบุญอันตน ท่าแซะ	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

23	มิถุนายน	เวลา	10.00	น.	

 วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ระนอง	 ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่	24	มิถุนายน	เวลา	10.00	น.	

 วัดนักบุญเปโตร เบตง	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	30	

มิถุนายน	เวลา	10.00	น.	

 วัดพระหฤทัย ทุ่งลุง ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 7	

กรกฎาคม	เวลา	10.00	น.	

 วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 15	 กรกฎาคม	 เวลา	

10.00	น.	

 วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม อ.สวนผึ้ง 

จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 13	 พฤษภาคม	 เวลา	

10.30	 น.	 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา  

กฤษเจริญ	 เป็นประธาน	 (ติดต่อคุณพ่อสุเทพ ภูผา 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

โทร. 08-1012-3192)

 วัดนักบุญสเตเฟน ห้วยดอกเกี๋ยง อ.แม่- 

ระมาด จ.ตาก ฉลองวัดวันเสาร์ที่	12	พฤษภาคม	เวลา	

10.00	น.	พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

เป็นประธาน	

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แก่งคอย จ. 

สระบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 26	 พฤษภาคม	 เวลา	 

10.30	น.	พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุข-

นิรันดร์ เป็นประธาน	 (สอบถามรายละเอียด คุณพ่อ 

ชวินทร์ เสงี่ยมแก้ว โทร. 08-7573-7415)

คณะพระมหาไถ่ (ต่อจากหน้า 2)

	 สังฆานุกรยอห์น	ก่อเกียรติ	ดีศรี,	C.Ss.R.	เกิด

วันที่	23	สิงหาคม	ค.ศ.	1986	(พ.ศ.	2529)	ภูมิลำาเนา 

อ.เมือง	 จ.ชลบุรี	 สัตบุรุษวัดพระนามเยซู	 อ.เมือง	 

จ.ชลบุรี	เป็นบุตรคนที่	7		ในจำานวนพี่น้อง	7	คน	ของ

โยเซฟ บุญล้อม และมารีอา สุดจิตต์ ดีศรี

ประวัติการศึกษา 

	 ประถมศึกษา	 1-6	 โรงเรียนปรีชานุศาสน์	

จ.ชลบุรี	

	 มัธยมศึกษา	1-6	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	

จ.ชลบุรี	

	 ปริญญาตรี	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา	วิทยาลัยแสงธรรม	

กระแสเรียก 

	 ค.ศ.	 2000-2006	 เป็นสามเณร	 ที่บ้านเณร

พระมารดานิจจานุเคราะห์	จ.ชลบุรี	

	 ค.ศ.	 2007	 ฝึกงานอภิบาล	 ที่วัดนักบุญ 

อัลฟอนโซ	จ.หนองคาย	

	 ค.ศ.	 2008-2011	 ศึกษาปรัชญา	 ที่วิทยาลัย

แสงธรรม	จ.นครปฐม	

	 ค.ศ.	 2012	 เป็นนวกชน	 ที่นวกสถานคณะ 

พระมหาไถ่	เมืองลิปา	ประเทศฟิลิปปินส์	

	 ค.ศ.	 2013-2018	 ศึกษาเทววิทยา	 ที่	 Saint	

Alphonsus	 Theological	 and	 Mission	 Institute	

เมืองดาวาว	ประเทศฟิลิปปินส์	

	 ปฏิญาณตนครั้งแรก	 วันที่	 24	 พฤษภาคม	

2013	ที่วัดนักบุญอัลฟอนโซ	อ.เมือง	จ.หนองคาย	

	 ปฏิญาณตนตลอดชีวิต	 และรับศีลบวชเป็น

สังฆานุกร	 วันที่	 20	 พฤษภาคม	 2017	 ที่วัดนักบุญ 

แก้ไขข้อมูลปฏิทินคาทอลิก 
2019 / 2562 

ขณะนี้กองบรรณาธิการ แผนกการพิมพ์
คาทอลิก กำาลังปรับแก้ไขข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ 
ให้เป็นปัจจุบัน วัด หน่วยงาน องค์กรใด 
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรบกวนแจ้งได้ที่ 
E-mail: udomsarn@cbct.net
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2018

โทมัส	อไควนัส	มีนบุรี	กรุงเทพมหานคร

  คติพจน์ “ใจของท่านทั้งหลายจงอย่าหวั่นไหว

เลย	จงเชื่อในพระเจ้า	และเชื่อในเราด้วย”	(ยอห์น	14:1) 

“Do	not	let	your	hearts	be	troubled.	Believe	in	

God,	believe	also	in	me”	(John	14:1)



ปีที่ 42 ฉบับที่ 20 ประจำ�วันที่ 13-19 พฤษภ�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

ที่นี่มีนัด
] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่	 ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	แบ่งปันพระวาจา		“ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน”	คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R.  

12	พฤษภาคม	/	9	มิถุนายน	/	14	กรกฎาคม	2018	 

เวลา	09.00	น.	ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	เวลา	11.00	น.	

ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา	 ท่ีวัดพระมหาไถ่	 (วัดน้อย)	

ซ.ร่วมฤดี	ถ.วิทยุ	กรุงเทพมหานคร		หลังมิสซารับศีล

เจิม	 เพื่อพละกำาลังทางด้านร่างกาย	 และจิตวิญญาณ	

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

4700-8789

] ขอเชิญร่วมเรียนรู้แนวทางพันธกิจด้านศาสน-

สัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์   หลักสูตร

พ้ืนฐาน   วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. ท่ีห้องประชุม 

ชั้น 2  อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม  บางรัก	 ติดต่อ

สอบถาม	 สำารองที่นั่งด่วน	 ที่แผนกศาสนสัมพันธ์		

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

0836		หรือ	Email:	ird_ecum@catholic.or.th

	 1)	วันเสาร์ที่	12	พฤษภาคม			หัวข้อ		“ความ

เชื่อในชีวิตคริสตชน...	เพื่อศาสนสัมพันธ์”	โดยคุณพ่อ  

วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

	 2)	วันเสาร์ที่	19	พฤษภาคม	หัวข้อ	“ศาสน-

สัมพันธ์กับงานแพร่ธรรม”	 โดยคุณพ่อสมเกียรติ  

บุญอนันตบุตร   

	 3)	วันเสาร์ที่	26	พฤษภาคม	หัวข้อ		“350	ปี		

การประกาศข่าวดี	 และมิติด้านศาสนสัมพันธ์”	 	 โดย		

อาจารย์พุฒิพงศ์  พุฒตาลศรี  

	 4)	 วันเสาร์ที่	 2	 มิถุนายน	 หัวข้อ	 “ศาสน-

สัมพันธ์ด้วยชีวิต	 	 มุมมองด้านสังคม”	 	 โดยคุณพ่อ 

ยอดชาย   เล็กประเสริฐ 

	 5)	 วันเสาร์ที่	 9	 มิถุนายน	 หัวข้อ	 	 “คริสต- 

ศาสนจักรสัมพันธ์”	 ระหว่างคริสตชนต่างนิกาย	 โดย																																																

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร   

	 6)	วันเสาร์ที่	16	มิถุนายน	หัวข้อ	“วิถีปฏิบัติ

ของศาสนิกชนต่างความเชื่อที่คริสตชนควรทราบ” 

โดยคุณพ่อดาเนียล  มาซซ่า 	และคุณพ่อสมเกียรติ 

บุญอนันตบุตร   

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

ชีวิตในพระจิต” วันพุธที่	16	พฤษภาคม	/	วันเสาร์ที่	 

2	 มิถุนายน	 ที่	 Grand	 Lord	 Hotel	 /	 วันพุธที่	 4	 

กรกฎาคม	 /	 วันพุธที่	 8	 สิงหาคม	 /	 *6-9	 กันยายน 

(วันพฤหัสบดี	 -	 วันอาทิตย์)	 เข้าเงียบประจำาปีที่

ลาดกระบัง	 /	 วันพุธที่	 3	 ตุลาคม	 /	 	 วันพุธที่	 7	

พฤศจิกายน	 /	 วันพุธที่	 5	 ธันวาคม	 ตารางนี้อาจ 

มีการเปลี่ยนแปลง	 สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์

ชัย โทร.	08-4105-8585

] คณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย	 ขอเชิญร่วม

พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่	ฉลอง 

ครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคุณพ่อ 

แอนโทนี ศิริชัย เล้ากอบกุล, C.Ss.R. (50 ปี)  

คุณพ่อเจมส์ ธนู กระทอง, C.Ss.R. (50 ปี) คุณพ่อ

ออกัสติน เดวิดเจียง เกษสุรินทร์, C.Ss.R. (25 ปี) 

และฉลอง	25	ปี	 แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อ

ไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R.	 โดยพระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R.	 เป็นประธาน	 วันเสาร์

ที่	26	พฤษภาคม	2018	เวลา	10.00	น.	ที่วัดนักบุญ 

โทมัส	อไควนัส	มีนบุรี

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม	 ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา	 วันอาทิตย์ที่	 27	 พฤษภาคม	 โดยคุณพ่อ 

สมเกียรติ ตรีนิกร เวลา	 13.00	 น.	 ที่ตึกวันทามารีย์	

ชั้น	2	วัดเซนต์หลุยส์	ถนนสาทร	สนใจติดต่อคุณจอน 

โทร.	08-1490-9371

] ภคินีคณะคาร์เมไลท์ แห่งกรุงเทพฯ ขอเชิญ

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	 โอกาส	 25	 ปีชีวิตสงฆ์	 ของ 

คุณพ่อเบเนดิก ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ คุณพ่อ 

ยอแซฟ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล คุณพ่อเปโตร ธีร-

พล กอบวิทยากุล คุณพ่อเปโตร เชษฐา ไชยเดช  

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร คุณพ่อ 

เปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ วันอังคารที่	29	พฤษภาคม	

2018	(วันวิสาขบูชา)	เวลา	10.00	น.	ที่อารามคาร์แมล	

สีลม	กรุงเทพฯ	

] คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี จัด 

ฉลองนักบุญคามิลโล	 เด	 แลลลิส	 องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย

หิรัญสมโภช	25	ปี	ชีวิตนักบวช	คุณพ่อเอกชัย  ผล-

วารินทร์	 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ  สิริพงษ์  จรัสศรี

ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี		เป็นประธาน	วันเสาร์ที่		14	

กรกฎาคม	 2018	 	 เวลา	 10.30	 น.	 ที่ศูนย์สงเคราะห์

คามิลเลียน	 โคกวัด	 (ร่วมบริจาคงานฉลอง	 อาหารและ

สิ่งของ)	ติดต่อธุรการโทร.	08-5276-4086

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร์	 เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

ประชุมชั้น	 3	 อาคารใหม่	 วัดพระมหาไถ่	 ซอยร่วมฤดี 

โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ 

ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ	 pslohsiri@gmail.com,	 08- 

1781-4504	 หรือดร.สุนทรี โคมิน	 komin.suntree 

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

พรรักษา aungkie2002@yahoo.com,	 08-9815-

1953	 หรือคุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.

com,	08-9117-9100

]ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา	 พระสงฆ์	 

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี	 และสภาอภิบาลวัด 

มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้าง	 สามารถโอน

เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ	 สาขาป่าติ้ว	 ชื่อบัญชี	

กองทุนสร้างวัดคริสตชนอำาเภอป่าติ้ว	 เลขบัญชี	 646- 

0-20756-3	 ติดต่อสอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี  

เจ้าอาวาส โทร.	08-1265-9424

]ขอเชิญร่วมทำาบุญสมทบทุนก่อสร้างอาราม

นักพรตชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ท่ีบ้านโคก-

สะอาด ต.อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

 พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร  สันติสุข- 

นิรันดร์  และอธิการคณะนักพรตซิสแตร์เซียน	แห่งอาราม 

แม่พระแห่งสายประคำาศักดิ์สิทธิ์	 	พร้อมทั้งสมาชิกคณะ 

(มาจากเวียดนาม)	 	 ขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้างอาราม 

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลราชบุรี ขอเชิญร่วมพิธีบวช

พระสงฆ์ของสังฆานุกรวาเลนติโน ปฏิคม วิริยะ-

สมบัติ และสังฆานุกรยอห์น บัปติสต์ กฤษฎา 

ลิ้มเฉลิม	โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ	เป็นประธาน	วันเสาร์ที่	19	พฤษภาคม	

2018	เวลา	10.00	น.	ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด	

บางนกแขวก	

k คณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย 
ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น 

ก่อเกียรติ ดีศรี, C.Ss.R.	 โดยพระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง ไชยรา, C.Ss.R.	 เป็นประธาน	 วันเสาร์ที่	

26	พฤษภาคม	2018	เวลา	10.00	น.	ที่วัดนักบุญ

โทมัส	อไควนัส	มีนบุรี

ตามจิตศรัทธา	(งบประมาณ		6		ล้านบาท)	สามารถ

โอนเงินเข้าบัญชี	ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร  

ชื่อบัญชี	 มิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง 

เลขที่บัญชี	  120-2-87666-4	 	 สอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ศูนย์มิสซังฯ		โทร.	0-4271-1272

] มูลนิธิเซนต์มาร์ติน (วัดพระแม่มหาการุณย์)  

รับสมัคร	 เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก	 จำานวน	 2	 ตำาแหน่ง		

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

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

4.	สามารถพักอาศัยที่มูลนิธิได้

	 สนใจติดต่อ	คุณพ่อเปาโล	 โทร.	09-0112-

5657	เริ่มงาน	1	พฤษภาคม	2018	เป็นต้นไป

] ติดต่อส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0- 

2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-5401

 ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก อุดมสารและ 

อุดมศานต์ สมัครสมาชิกใหม่ ต่ออายุสมาชิก 

เปล่ียนท่ีอยู่ โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810  

 ติดต่อกองบรรณาธิการ อุดมสาร และ 

อุดมศานต์ ส่งข่าว ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์  

ฉลองวัด เสกสุสาน โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

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

gmail.com   

นำ้าผึ้งป่าแท้
จากชาวบ้านคริสตชน

บนดอยภาคเหนือ

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

	 สวัสดีน้อง	ๆ	 เยาวชนทุกคนครับ	การประชุม 

สมัชชา	 คือการประชุมของพระสันตะปาปา	 และพระ

สังฆราชทั่วโลก	 เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ	 ที่พระศาสนจักร

ให้ความสำาคัญ	 เพื่อที่จะสามารถใกล้ชิดกับคริสต- 

ศาสนิกชนได้มากยิ่งขึ้น	 และในปีนี้สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิส	 ได้ประกาศหัวข้อการประชุมสมัชชา	

2018	 ว่าเป็นเรื่องของ	 “คนหนุ่มสาว:	 ความเชื่อ	 และ

การไตร่ตรองทางเลือกกระแสเรียก”	 (Young	 People,	

the	Faith	and	Vocational	Discernment)	ซึ่งการ

ประชุมสมัชชา	 2018	 จะเป็นไปได้ด้วยดีนั้น	 จะต้องมี

ข้อมูลความคิดเห็นของเยาวชนท่ีมีต่อพระศาสนจักร

อย่างแท้จริง	 ซึ่งก็มีการดำาเนินงานมาหลายขั้นตอน	 ไม่

ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูล	 การทำา	 Survey	 ที่ส่งไป

ทั่วโลก	และการสรุปผลต่าง	ๆ	ดังนั้น	การประชุม	Pre-

Synod	 คือขั้นตอนต่อไปของการรวบรวมข้อมูล	 โดย

การนำาตัวแทนเยาวชนของแต่ละประเทศ	 ไปประชุม 

ที่กรุงโรม	ประเทศอิตาลี	 วันที่	 19–24	มีนาคม	2018	

เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคิดเห็น	 ปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่

เยาวชนต้องเผชิญ	 และศาสนาจะเข้ามามีส่วนร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งกับเยาวชนได้อย่างไร	ในโลกที่เปลี่ยนไป

 นางสาวอภิญญา หิรัญญะเวช (น้องธัญ) 

เป็นผู้แทนเยาวชนไทยที่ได้มีโอกาสไปร่วมประชุม	Pre-

Synod	 ที่กรุงโรม	 ประเทศอิตาลี	 ในครั้งนี้	 พี่จึงขอนำา

สิ่งที่น้องธัญได้มีประสบการณ์จากการไปร่วมประชุม 

มาแบ่งปันครับ

	 การประชุมครั้ งนี้ทำ าให้มองเห็นภาพงาน

เยาวชนเปลี่ยนไป	 เพราะเยาวชนเป็นวัยที่แรง	 มีพลัง	

มีความคิดสร้างสรรค์	 มีความฝัน	 และพร้อมที่จะให้ 

พละกำาลังของตนเองที่มีในการทำางานเพื่อสิ่งที่เขาให้ค่า	

ให้ความสำาคัญ	 แต่นั่นต้องเริ่มจากการทำาให้เขามีตัวตน	

มีที่ที่จะสังกัด	 เพื่อให้เขาสามารถสร้างกลุ่ม	 สร้างความ

สัมพันธ์กับคนอื่น	 ๆ	 ได้	 เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่เขา

สบายใจที่จะมาเข้าร่วม	 และเขาจะสามารถใช้ศักยภาพ

ของเขาร่วมกันได้อย่างเต็มที่ในปัจจุบัน

	 เยาวชนต้องการพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ

ของตน	 จะเป็นการดีหากพระศาสนจักรมีพื้นที่ที่เปิด

รับเยาวชน	 ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 และเป็นผู้นำา 

ในบางเรื่อง	โดยไว้วางใจให้เยาวชนได้ลงมือทำา	และเป็น

เพียงเพื่อนร่วมทาง	 คอยแนะนำา	 ไม่ใช่เป็นผู้นำา	 ปัญหา

ส่วนใหญ่ของงานเยาวชนที่เกิดขึ้นทั่วโลก	 คือเยาวชน

ได้ถูกมองว่าไม่มีประสบการณ์และไม่สามารถทำางานได้	

และยังเด็กเกินไป	 ทำาให้ได้ใช้ประสิทธิภาพของตนเอง

อย่างไม่เต็มที่	 และเมื่อพวกเขาถูกตัดสินว่าทำางานไม่ได้	

เขาก็ไม่มาเข้าร่วม	หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นๆ	อีก

	 เยาวชนต้องการเพ่ือนร่วมทางท่ีดีท่ีไม่ได้

เป็นแบบอย่าง	 หรือสั่งสอนเท่านั้น	 แต่เป็นเพื่อนที่คอย 

ร่วมทางเดินกับเขา	 เป็นผู้ฟังอย่างใจเย็น	 ไม่ตัดสิน	 

เปิดใจ	 และเชื่อมั่นในตัวพวกเขา	 มีความเป็นมนุษย์ที่

ทำาผิดพลาดเหมือนกัน	 แต่มีการปรับปรุงตัวและได้รับ

การให้อภัยจากคนอื่น	 เป็นคนที่คอยแนะนำาแนวทางให้ 

พวกเขาเห็นความรักของพระผ่านทางสิ่งต่าง	ๆ 	รอบตัว	 

ซึ่งไม่จำาเป็นต้องเป็นนักบวชหรือผู้ใหญ่อาจจะเป็น

เพื่อน	หรือคนวัยเดียวกันกับเขาก็ได้

	 เยาวชนกับกระแสเรียก	เยาวชนผูกคำาว่ากระแส- 

เรียกไปกับชีวิตนักบวช	 และไม่มีความเข้าใจที่เพียงพอ 

ต่อการไตร่ตรองกระแสเรียก	 เพราะในโลกที่วุ่นวาย 

การไตร่ตรองแยกแยะกระแสเรียกอาจต้องใช้ความเงียบ 

เพื่อให้ได้พูดคุยกับพระเป็นเจ้าด้วยตนเอง	 เยาวชน 

ต้องการพี่เลี้ยงท่ีคอยช้ีแนะแนวทางในการไตร่ตรอง

กระแสเรียกของพวกเขา

	 เยาวชนกับศาสนา	 ภาพของคำาว่าศาสนาด ู

ไม่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน	 แต่เยาวชนก็ยังมีความเชื่อ

ความศรัทธาอยู่	ที่ไม่น่าสนใจเป็นเพราะเยาวชนไม่เข้าใจ

ถึงความหมายของพิธีกรรมต่างๆ	ที่จะต้องเข้าร่วม	 เรา

สามารถดึงความน่าสนใจผ่านทางความสนุกสนาน	หรือ

สิ่งท่ีเยาวชนให้ความสนใจเข้ามาอยู่ในร่วมกับศาสนา

เพื่อให้เยาวชนเปิดใจรับ	 และพร้อมที่จะเรียนรู้ศาสนา

ให้ลึกซึ้งมากขึ้นไปอีก	 เช่น	 เพลงที่ดึงดูดเยาวชนในพิธี

มิสซา	หรือจัดมิสซาเฉพาะสำาหรับเยาวชน

	 เยาวชนรู้สึกว่าศาสนาเป็นสิ่ งที่อยู่สูงและ 

มีมาตรฐานที่เอื้อมไม่ถึง	 เช่น	 ชีวิตของพระสงฆ์และ

นักบุญต่างๆ	 การมีระเบียบแบบแผนที่เคร่งครัดทำาให้

เยาวชนรู้สึกห่างไกลกับพระศาสนจักร	 เยาวชนอยากให้

พระศาสนจักรเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น	 และเข้า

มาในพื้นที่ที่ในชีวิตประจำาวันพวกเขาอยู่	 เช่น	 โรงเรียน	

มหาวิทยาลัย	หรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่ไม่เป็นทางการ	อย่าง 

ร้านกาแฟ	เป็นต้น	เยาวชนต้องการพ้ืนท่ีในการแลกเปล่ียน

ความเชื่อ	 ตอบคำาถามศาสนาที่ตนสงสัย	 ด้วยคำาตอบ

ที่มีหลักการ	 มีเหตุและผล	 ไม่ใช่เพียงการบังคับ	 ให้เชื่อ

หรือทำาตามแต่ไม่มีคำาอธิบาย

	 ในส่วนของโลกดิจิทััลก็ควรได้รับความสนใจ

จากพระศาสนจักรเช่นเดียวกัน	 เยาวชนอยากเห็นพระ

ศาสนจักรท่ีเข้าถึงได้ผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์	

และพื้นที่ดิจิทัลอื่นๆ	 ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของพระ

ศาสนจักร	 คำาสอนต่างๆ	ด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่าย	 เหมาะ

กับยุคสมัยในปัจจุบัน	 	 ในโลกที่มีการใช้เทคโนโลยีมาก

ขึ้น	 พระศาสนจักรสามารถใช้สื่อนี้ในการเข้าถึงผู้คนได้

เป็นจำานวนมาก

	 นอกเหนือจากมุมมองของเยาวชน	 สิ่งที่ได้รับ

จากการเดินทางครั้งนี้คือประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำาค่าจน 

ไม่สามารถบรรยายออกมาได้หมด	 ประสบการณ์ด้าน

ความเชื่อ	 การได้พบพระสันตะปาปา	 และการได้อยู่

ร่วมกับคนที่มีความเชื่อเหมือนๆ	 กัน	 เป็นการเติมพลัง 

ในด้านความเชื่อได้อย่างมากทีเดียว	 การได้แลกเปลี่ยน

ในเรื่องความเชื่อ	 ความศรัทธา	 แม้อยู่ในบริบทของ

วัฒนธรรม	 และสังคมที่ต่างกัน	 แต่การพูดคุยเรื่อง

เดียวกันก็ทำาให้เราเชื่อมต่อกันได้อย่างรวดเร็ว	 และการ

พูดคุยเร่ืองความเช่ืออาจจะไม่ต้องพูดถึงเร่ืองท่ียากหรือ

ไกลตัว	 แต่เป็นเรื่องราวธรรมดาๆ	 ในชีวิต	 	 ที่เราพบ 

ว่าเป็นความรักของพระที่ทำาให้เราได้พบกับสิ่งเหล่านั้น 

การที่เราได้มาร่วมประชุม	การที่เรารับมิตรภาพที่ดี	การ

ได้ทานอาหารที่อร่อย	 หรือเป็นการที่เราได้ไปเที่ยวหลัง

ทำางานหนักมาทั้งวัน	 เป็นต้น	 เวลาได้อยู่ร่วมกับคน 

ที่มีความเชื่อเหมือนกัน	 ทำาให้การพูดถึงเรื่องศาสนา

ไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย	 หรือน่าเบื่อ	 แต่เป็นการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์เชิงลึก	ซึ่งก็ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน

	 ประสบการณ์ด้านการทำางาน	 การทำางานใน 

ระดับนานาชาตินั้นก็ทำาให้ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการ

ทำางานกับคนหมู่มาก	 ที่สื่อสารกันด้วยคนละภาษาซึ่ง 

ทำาให้การทำางานยากขึ้นไปอีก	 จึงต้องจัดรูปแบบการ

ทำางานให้เป็นไปอย่างเรียบง่าย	 และคนทำางานต้องมี

ความรับผิดชอบในการทำาหน้าที่ของตนเอง	 ถ้าทุกคน 

ทำาหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด	 จะทำาให้ลดปัญหา
(อ่านต่อหน้า 14)
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ไปรายงานไกลในต่างแดน 

 จากที่พัก ถ้าเราเดินออกจากประตูเลี้ยวซ้ายเดินไปไม่เกิน 5 นาทีจะถึง

ห้องประชุม ถ้าเลี้ยวขวาไม่เกิน 7 นาทีจะเจอสำานักงานของซิกนิส เดินไปอีก

หน่อยจะเจอวัด ถ้าจำาไม่ผิดชื่อวัดพระนางมารีย์ เช้าวันนั้นผมเลี้ยวซ้าย

 อากาศบรัสเซลส์มีความหนาวเย็น แต่ผมก็ชอบนะ ผมเลือกที่นั่ง

ที่คิดว่าจะมีส่วนร่วมในการประชุมได้ดี มันเป็นตรงกลาง ที่นั่งถูกจัดไว้  4 ที่  

ที่เหลือเป็นที่นั่งด้านข้าง ผมเอาเอกสารรายงานทวีปเอเชียที่ดูเวอร์วังกว่า 

นานาผู้แทนจากทวีปต่าง ๆ  วางไว้บนโต๊ะ หลังจากนั้นนำาส่วนที่เหลือไปวาง 

ไว้ด้านหลังสำาหรับแจก การประชุมกำาลังจะเริ่ม ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนั้นมากัน 

เกือบครบแล้ว แต่ปรากฏว่าที่นั่งที่ผมเอาของไปวางเป็นของท่านประธาน 

ซิกนิสโลก ผมหยิบของออกแทบไม่ทัน พลางรำาพึงเบา ๆ นึกแล้ว (ฮา)

 การประชุมเริ่มขึ้นด้วยการแนะนำาตัว การแนะนำาตัววนไปตามที่นั่ง 

และหลังจากนั้นหัวข้อของการประชุมทั้ง 14 หัวข้อก็ถูกแจกจ่ายให้ทุกคนเข้าใจ

ตรงกันว่า วินาทีต่อจากนี้เตรียมจริงจังกับกลุ่มสาระทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น ผม

สังเกตว่า เขาไม่แจกเอกสารการประชุมสำาหรับทุกคน แบบว่าให้ปริ๊นท์มากันเอง 

หรือดูจากอุปกรณ์ที่แต่ละคนมี การประชุมเริ่มขึ้น และอีกไม่นานการรายงาน

กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละทวีปก็จะเริ่มขึ้นด้วย ผมประหวั่นเล็กน้อยกับคำาถาม 

ที่อาจจะเกิดขึ้นกับการรายงานในครั้งนี้ และมันก็เกิดขึ้น

 ทวีปแอฟริกาได้สิทธิ์ในการรายงานก่อน ลำาดับถูกจัดเรียงตามหมวด

อักษร เอเชียต่อแอฟริกาเอาละช่วงเวลาแห่งความจริงมาแล้ว ผมเริ่มรายงาน

ไปตามเอกสารที่มี อ่าน ตัด และเสริมบ้างในช่วงที่เหมาะสม เน้นบางจุด และ

เสริมบางจุด จบการรายงาน พร้อมความตื่นเต้นที่ลดลงตามลำาดับ ไม่ผิดหวัง 

Magali รองประธานซิกนิสยุโรป ดูแล Cinema Desk สาวฝรั่งเศส บ้านอยู่ 

แถวเมืองโปรวองต์ ผมว่าจริงๆ แล้วเธอเป็นอีกคนหน่ึงท่ีชอบแสดงความคิดเห็น 

เธอยกมือ และกล่าวชื่นชมกับเอกสารและเรื่องราวที่เอเชียได้ตระเตรียมไป 

ในการรายงานครั้งนี้ ผมคิดว่าเธอจะถามอะไร ผิดคาด เธอแค่อยากจะชื่นชม 

คำาชมที่ออกมาจากใจ มันก็ต่อเติมพลังได้เหมือนกัน และมากไปกว่านั้นมัน

ทำาให้เราพบว่า เราไม่ควรทำาอะไรแบบไม่เต็มที่ เพราะมีคนมองสิ่งที่เราทำาอยู่

 คำาถามไปตกที่คุณพ่อ  Walter ประธานซิกนิสแอฟริกา พระสงฆ์

ชาวไนจีเรีย โปรไฟล์งานและประสบการณ์ยาวทีเดียว คุณพ่อถามผมว่า “การ

ทำา  Data Base ของการเก็บงานสื่อในเอเชีย  คิดว่าจะทำาแบบไหน”  และยังมี

คำาถามจากคุณพ่อ Paul รองประธานซิกนิสโลก ปัจจุบันทำางานอยู่กับ Radio 

Vatican คุณพ่อสนใจเรื่องการเปลี่ยนผ่านระบบของ Radio Veritas สถานี

วิทยุคาทอลิกของเอเชียที่ตั้งอยู่ที่ฟิลิปปินส์ ผมรับปากว่าผมจะตามเรื่องนี้ให้

หลังจากการประชุม FABC-OSC ที่จะจัดการประชุมงานสื่อในสภาพระสังฆราช

แห่งเอเชียทุกปี หลังจากคำาถามแล้ว ยังมีประเด็นเล็กๆ ย่อยๆ ตามมา แต่ผม

ก็ไม่ต้องมีความกังวลแล้ว เพราะการรายงานหลักผ่าน ที่เหลือก็คืองานในสาขา  

Digital Desk ที่มีเลขาฯ ดูแลจัดการให้อยู่แล้ว การรายงานสถานการณ์ของ

ทวีปต่าง ๆ ค่อยๆ เป็นไปอย่างน่าสนใจสำาหรับผมเพราะเป็นครั้งแรก ผม

ลองเอาเอกสารประเทศสมาชิกที่เขาบอกว่ามีเป็น 100 องค์กร  เอามาบวกลบ 

คูณหารดู 100 องค์กร จริง ๆ ด้วย ซึ่งสามารถแจกแจงได้ดังนี้

 ทวีปแอฟริกาและหมู่เกาะอินเดีย  19           ประเทศ

 ทวีปเอเชีย    17           ประเทศ

 ทวีปยุโรป    24           ประเทศ

 ทวีปลาตินอเมริกา   15           ประเทศ

 ทวีปนอร์ทอเมริกา   6       กลุ่ม

 แปซิฟิก                                                 6           ประเทศ

 สมาชิกนานาชาติ                                9            องค์กร

 วันแรกในช่วงบ่ายการประชุม

ถูกพักไป เราพอมีเวลา  2 ชั่วโมง ผม

เลือกที่จะเข้าไปในเมือง เวลาที่มีไม่เยอะ 

เราไม่สามารถทำาอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอัน 

ผมเลือกเดินดูบรรยากาศ โชคดีที่สถานี

รถรางที่เราลงเป็นวัดและเป็นร้านหนังสือ

 ร้านนี้ ไม่น่า เป็นร้านหนังสือ

อย่างเดียว มีสินค้าวางปะปนเหมือน

ร้านเซเว่นบ้านเรา ผมเตะตากับหนังสือ 

2  ปก ปกหนึ่งเลือกรูปพระสันตะปาปา 
มาลงปก อีกปกหนึ่ง เป็นรูปกระจกสี นิตยสารทั้งสองฉบับเป็นภาษาฝรั่งเศส

 Le Point ฉบับวันที่ 5 เมษายน 2018 ขึ้นปกสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส พร้อมกับคำาโปรยประมาณว่า บรรดาผู้นำาโลกเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น

ทรัมป์ ปูติน หรือประธานาธิบดีเกาหลี ฯลฯ สมเด็จพระสันตะปาปาคิดอะไร

อยู่? ข้างในมีเรื่องราวนี้เป็นสกู๊ปหลัก น่าเสียดายถ้าอ่านได้คงน่าสนใจเหมือนกัน 

ส่วน  Classica  เป็นนิตยสารทางดนตรีคลาสสิค ฉบับเดือนเมษายน เล่นเรื่อง

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ การออกนอกพื้นที่สร้างเรื่องราวแบบนี้เสมอ ๆ เราสามารถ

พบเห็นสิ่งที่เราทำาปกติด้วยมุมมองต่างไป เราสามารถพบเห็นสิ่งผิดปกติไปจาก

สายตาของเรา

 เย็นนั้น ผู้กำากับสารคดีตอนใหม่ล่าสุดเรื่อง Romero พระอัครสังฆราช

ชาวเอลซัลวาดอร์ ผู้ถูกลอบยิงขณะถวายมิสซา ตอนนี้เป็นบุญราศีแล้ว กำาลัง

เข้าสู่ขั้นตอนการประกาศเป็นนักบุญ บุญราศี Romero นี้เอง เป็นองค์อุปถัมภ์

ของหน่วยงานซิกนิส สารคดีตอนล่าสุดชูประเด็นว่า “สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส กับ บุญราศีโรเมโร” ตัวแทนซิกนิสจากฝั่งลาตินอเมริกา ทราบดีว่า 

ทั้งสองเป็นคนในทวีปเดียวกัน แต่เป็นคนละยุคกันและเกี่ยวอะไรกัน ผมนั่งดู

สารคดีประมาณ  1 ชั่วโมงครึ่ง มีความง่วงในระดับกลางถึงมาก แต่ช่วงสำาคัญ

และบทเฉลยว่า ตกลงแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมีความสัมพันธ์เก่ียวข้อง 

หรือสำาคัญอย่างไรต่อการสถาปนาบุญราศีโรเมโรให้เป็นนักบุญในไม่ช้า

 ผมถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับมุมมองและความประทับใจต่อบุญราศี 

ท่านนี้ วันนั้นผมพูดว่า “ผมเคยชมภาพยนตร์เรื่อง  Romero  มานานละ  และ

ก็คิดว่า  เป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคุณพ่อท่านหนึ่งที่เสียสละ  และถูกฆาตกรรม 

โดยการยิงในขณะถวายมิสซา

 เมื่อเติบโตและเรียนรู้  ชื่อของ  Romero  ก็ไม่เพียงแต่ภาพยนตร์ที่น่า 

ตื่นตาตื่นใจเท่านั้น  เพราะ Romero  มีชีวิตจริงในประวัติศาสตร์ของเอล 

ซัลวาดอร์ ของสารบบบุญราศี 

  เมื่อมาทำางานในสนามสื่อ  แรงบันดาลใจจากงานสื่อที่ได้รับจากท่าน

ไม่ใช่ภาพในภาพยนตร์เท่านั้น  แต่งานเขียน  บทเทศน์  บทบันทึก  ฯลฯ  ท่าน 

ไม่เพียงแต่สร้างงานสื่อ  แต่ท่านสร้างมันด้วยชีวิต  และยืนยันความจริงด้วย 

ความตาย  ความตายของท่านกำาลังส่งเสียง  ด้วยกระบวนการการแต่งตั้งเป็น

นักบุญในไม่ช้า”

 การประชุมจัดโอกาสให้เราไปร่วมงานสำาคัญอีกงานหนึ่งที่ เมือง 

Louven เขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองการศึกษา มีพระสงฆ์ นักบวช คนไทย 

หลายท่านมาเรียนที่นี่  ที่นี่ยังมีวัดที่สวยงาม เราจะใช้เวลาที่นั่นหนึ่งวันเต็ม ๆ  

ผมนึกภาพไม่ออกว่าจะเป็นอย่างไร แต่เม่ือต้องเดินทางไป เราก็ไม่มีความจำาเป็น

จะต้องปิดกั้นประสบการณ์ดี ๆ ที่เราจะได้รับ ผมเชื่อว่ามันรอเราอยู่...

 (อ่านต่อฉบับหน้า)

บรรณาธิการบริหาร

ตอนที่ 3 วิชาชีวิต ไม่มีหลักสูตรตายตัว
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วันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2018  วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จัดค่ายคำาสอน  

เพื่อให้เด็กๆ เยาวชน ได้ร่วมพิธีกรรมในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ได้ทบทวน 

คำาสอน  ใชช้ว่งเวลาปดิภาคเรยีนใหเ้กดิประโยชน ์ ฝกึการเปน็ผูน้ำาและผูต้ามทีด่ ี 

ในปีน้ีมีเด็กๆ และเยาวชน 92 คนร่วมเข้าค่าย พ่ีเลี้ยง ครูคำาสอน ซิสเตอร์  

คุณพ่อ 25 คน มีผู้ได้รับศีลล้างบาป 5 คน  รับศีลมหาสนิทครั้งแรก-รื้อฟื้น 

ศีลล้างบาปและรับศีลมหาสนิทอย่างสง่า 38 คน 

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2018 คุณพ่อผู้รับผิดชอบงานคำาสอนเขต 2 ได้จัดกิจกรรม “วันรวมพลังนักเรียนคำาสอนภาคฤดูร้อน 2018” ขึ้น ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง  

วันศุกร์ที่ 9  มีนาคม 2018 ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร แผนกครอบครัว 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เข้าพบพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรยีงศักด์ิ  โกวทิวาณิช ประธานสภาพระสังฆราชฯ เพ่ือปรึกษาและขอคำาแนะนำา 

การดำาเนินงานของแผนกครอบครัว และปรึกษาเร่ืองการปรับปรุงหลักสูตร 

เตรียมบ่าวสาวสู่กระแสเรียกสมรสและดำาเนินชีวิตครอบครัวระยะใกล้ชิด  ที่ห้อง

ประชุมสำานักมิสซังอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

โดยมีกิจกรรมฐานให้ความรู้และเกมเบ็ดเตล็ดจากบราเดอร์ 

สามเณรใหญ่กรุงเทพฯ ซึ่งมีนักเรียนคำาสอนภาคฤดูร้อน 

ตลอดจนเยาวชนและครคูำาสอน เขา้ร่วมกจิกรรมกวา่ 200 คน 

มาจากวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ 

สามเสน วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ วัดอัครสาวก 

ยูดาห์ ชินเขต วัดเซนต์หลุยส์ สาทร วัดนักบุญยอแซฟ  

ตรอกจันทน์ วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี วัดซางตาครู้ส  

กุฎีจีน และวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

เมื่อวันศุกร์ท่ี 9 มีนาคม 2018 นายไพรัช  มโนสารโสภณ รองนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนา  

จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ  ตามหลักสูตร “ไม่ลืม ไม่ล้ม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย”  

ที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลสวนกล้วย อบต.ตำาบลสวนกล้วย อำาเภอบ้านโป่ง  

จังหวัดราชบุรี  ซ่ึงมีคุณนฤชัย  เสนางค์นารถ  ประธานฝ่ายศาสนาและส่ือสัมพันธ์  

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง  เป็นผู้อำานวยการโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2018 กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต จำานวน  21  คน จัด 

เข้าเงียบที่วัดนักบุญยออากิมและอันนา วังน้ำาเขียว  
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 54 แม่พระล่องเรือ
ผมมักใช้เวลาว่างจากการประชุมในต่างแดน 

เพื่อสำารวจชีวิตผู้คน

ความเป็นอยู่ การบริโภคสื่อ และความเชื่อศรัทธา

ผมพบพระรูปแม่พระนี้ในวัดย่าน Soblon ประเทศเบลเยี่ยม 

ผมเชื่อว่าต้องมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจ

ที่มาที่ไปแบบนี้บางทีก็น่าอัศจรรย์ใจ

บางคนเชื่อถือ บางคนส่ายหัวปฏิเสธ 

แถมด้วยคำาว่า งมงาย

ไม่ผิดไม่ถูกถ้าเราไม่ตัดสิน

เราก็แค่เอาหัวใจเราวัดดูว่า

เมื่อเราเดินจากมาแล้ว

เรารู้สึกรักพระมากขึ้นหรือเปล่า

มีอะไรหลงเหลือในใจของเรา

เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2018 วันภาษาและวัฒนธรรม ได้มา

รวมจัดงานวันภาษาและวัฒนธรรมและการรณรงค์กองบุญข้าว

ประจำาปี 2018 ที่เปียงหลวง ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

โดยมีคุณพ่อสถิต สะอิ เป็นเจ้าอาวาส โอกาสนี้ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มาเยี่ยมและเป็นกำาลังใจให้กับสัตบุรุษในเขตวัดด้วย  

การจัดงานครั้งนี้มีบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์หลายท่าน มาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกองบุญข้าว Taj wif meiz taj geiz 

pgaz K’nyau (ข้าวอร่อย คนดี มีคุณธรรม) สำาหรับกองบุญข้าวที่ได้ในการจัดงานครั้งนี้จะนำาไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป 

พระคาร์ดินัลวอลเตอร์ กัสเปอร์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ บวช 

สังฆานุกรคณะเยสุอิต จำานวน 16 คน ในจำานวนน้ีมีคนไทย 1 คน คือ 

บราเดอร์ชาร์ล นพรัตน์ เรือนกูล (บราเดอร์บี๋) วันอังคารที่ 3 เมษายน 2018 

ที่วัดพระเยซู กรุงโรม ประเทศอิตาลี  


