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พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง  

50 ปี และ 25 ปี การปฏิญาณตนในชีวิตนักบวช 

ของภคินีคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง

กรุงเทพฯ ร่วมด้วยพระอัครสังฆราชพอล 

ชาง อิน-นัม พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์  

ศุระศรางค์ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  

อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย  

ธาตุวิสัย คุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม  

อุปสังฆราช ที่หอประชุมอาคารหนึ่งศตวรรษฯ 

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ วันเสาร์ที่ 21 

เมษายน 2018

50 ปีชวีิตนักบวช ซิสเตอร์มารีอา ประทุม สิงห์-

มัจฉา ซิสเตอร์อันนา สุมาลี ชลหาญ

25 ปีชีวิตนักบวช ซิสเตอร์เทเรซา วิชชุดา  

วิจิตรวงศ์ ซิสเตอร์เทเรซา สมลักษณ์ มธุรส- 

สุวรรณ ซิสเตอร์อันนา ทัศนะ ทิพย์สนิท

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2018 คณะภคินี 

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จัดพิธีฉลองครบรอบ 

การปฏิญาณตนของสมาชิกคณะ โดยพระ

คาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วย พระอัคร-

สังฆราชพอล ชาง อิน-นัม พระสังฆราช  

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชฟรังซิส 

เซเวยีร ์วรีะ อาภรณร์ตัน์  พระสงัฆราชยอแซฟ  

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุ วิสัย พระสังฆราชลอเรนซ์ 

เทียนชัย สมานจิต และพระสังฆราช 

ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ที่หอประชุม 

ทรินิตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

พัชรสมโภช เซอร์มาร์เกอริต-มารี อมรพัฒนา เซอร์คริสตินา  กิจสงวน เซอร์มารี มาเดอแลน บุญทองมาก  สุวรรณสมโภช  เซอร์แบร์นาแด๊ต  รุนกระโทก  

เซอร์อานน์-มารี  รัตนสุต เซอร์แคลร์  สมเนตร เซอร์มารีโลด  สกุลทอง เซอร์เอลีส  ผิวเกลี้ยง เซอร์โยวิตา  สกุลทอง เซอร์แอนนี  สนเจริญ

หิรัญสมโภช เซอร์เซราฟิน  บุญกัณฑ์ เซอร์เลโอนี  ปั้นเอี่ยม เซอร์โฟสตินา  ป้องศรี เซอร์โกแลต  พรหมสาขา ณ สกลนคร เซอร์คาโรลีน  พันวิลัย 

ปฏิญาณตนตลอดชีพ เซอร์เออเชนี  จำาปาพยุง เซอร์เบนจามิน  กุหลาบคีรีไพร

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน 

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองครบรอบแห่ง

การปฏิญาณตนของสมาชิก คณะภคินีผู้รับใช้ 

ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ วันอังคารที่ 24 

เมษายน 2018 ที่หอประชุมโรงเรียนนารีวิทยา 

จ.ราชบุรี

 ครบ 70 ปี ซิสเตอร์เรยีนา แจ่มฟ้า 

ประสูตรแสงจันทร์ ซิสเตอร์อาคาทา ประไพ  

ทศไพสนธิ ซิสเตอร์เทเรซา อุไร ทัพศาสตร์  

 ครบ 60 ปี ซิสเตอร์มารีอา อรุณี  

พึง่ฮ้ัว ซสิเตอร์เปรเซเดส บญุเรือน หมัน้ทรัพย์ 

 ครบ 50 ปี ซิสเตอร์มารีอา พวงผกา 

ราชธน ซิสเตอร์โรซา ลัดดา ทะนุผล 

 ครบ 25 ปี ซิสเตอร์มารีอา กัลยา  

ฉัตรบรรยงค์ 
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 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้า 

ถวายรายงานต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

“อัด ลีมีนา” (Ad Limina Visit)  ซึ่งตามปกติ

จะต้องเข้าเฝ้าทุกๆ 5 ปี โดยครั้งล่าสุดที่ผ่านมา 

คือปี 2008 ซึ่งครั้งถัดไปน่าจะเป็นปี 2013 แต่

ช่วงนั้นมีการเปลี่ยนสมณสมัย ดังนั้นการเข้าเฝ้า 

จึงเลื่อนมาปีนี้ 

	 พระสังฆราชที่เข้าเฝ้าถวายรายงานประกอบ

ด้วย	พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท- 

วาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 พระอัคร-

สังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุข

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง	 พระสังฆราชโยเซฟ  

ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ 

ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ 

สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา	พระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา	ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี	

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 

ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่	พระสังฆราชซิลวีโอ สิริ- 

พงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี	พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย	 ประมุขสังฆมณฑล

นครสวรรค์	 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี	และพระสังฆราชยอแซฟ 

วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย	 	 โดยมี 

มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์	 รองเลขาธิการ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 ทำาหน้าที่	

เป็นล่าม	 ซิสเตอร์วิมลรัตน์ ศรีธรักษา ถวายแจกัน

ดอกไม้แด่สมเด็จพระสันตะปาปา	

	 มงซินญอร์วิษณุ	 ให้สัมภาษณ์อุดมสาร	 ว่า	

“ความหมายของการเข้าเฝ้าถวายรายงาน	 “Ad	 Li- 

mina	Visit”	คือ	การปฏิบัติที่ไม่อาจละเลยได้	ที่ทุกๆ	

5	 ปี	 บรรดาพระสังฆราชประจำาสังฆมณฑลของแต่ละ

ประเทศหรือแต่ละสภาพระสังฆราชฯ	จะต้องไปกรุงโรม

เพื่อเยือนหลุมศพของอัครสาวกเปโตร	 และอัครสาวก

เปาโล	 และถวายรายงานอย่างเป็นทางการต่อสมเด็จ

พระสันตะปาปา	 เกี่ยวกับสถานภาพการอภิบาลของ

แต่ละสังฆมณฑล	 ธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้มีมานาน

เกือบ	 450	 มาแล้ว	 (ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร

คาทอลิกวางแนวทางไว้ชัดเจน	มาตรา	399	และ	400)	

เพื่อส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกัน	 สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสทรงเพ่ิมวาระการประชุมตามปกติขึ้น 

อีกหน่ึงวาระ	คือให้บรรดาสมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงฯ	 

หรือสมณสภาฯ	 ต่างๆ	 เข้าร่วมประชุมและพบปะกับ

บรรดาพระสังฆราชประจำาแห่งสังฆมณฑลในช่วงเวลา

การเยือน	Ad	Limina

	 ดังที่กล่าวข้างต้น	 Ad	 Limina	 Visit 

หรอื	“การเยีย่มหลมุศพของอคัรสาวกเปโตรและเปาโล” 

เป็นการเยือนและหารือของคณะพระสังฆราชจาก

ภูมิภาคต่างๆ	ทั่วโลก	และถวายรายงานต่อพระสันตะ-

ปาปาทุกๆ	5	ปี	 	ซึ่งตามปกติในโอกาสเยือนดังกล่าว 

บรรดาพระสังฆราชจะไปถวายมิสซา	 ณ	 หลุมศพของ

นักบุญเปโตรและเปาโล

สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ (ต่อจากหน้า 1)

	 รูปแบบของ	 Ad	 Limina	 Visit	 ยุคก่อน 

สมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ได้มีการปฏิบัติ	

ตามขั้นตอนคือก่อนที่พระสังฆราชจะเข้าเฝ้าถวาย

รายงานต่อพระสันตะปาปา	พระสังฆราชจากประเทศหน่ึง

ประเทศใดหรือภูมิภาคใดจะไปเยี่ยมสมณกระทรวงฯ	

หรือสมณสภาต่างๆ	ในวาติกัน	 	ซึ่งโอกาสนั้นสามารถ

ขอพบเป็นการส่วนตัวกับสมณมนตรีของแต่ละ 

กระทรวงฯ	 หรือแต่ละสมณสภาฯ	 เพื่อปรึกษาหารือ 

ขอคำาแนะนำาในปัญหาพิเศษอะไรบางประการได้

	 ในช่วงของการเยือนดังกล่าวสภาพระสังฆราช

จะเตรียมรายงานสำาหรับแต่ละกระทรวงโดยอธิบาย 

ถึงสภาพแห่งพระศาสนจักรในประเทศหรือภูมิภาค 

ของตน

	 ในการเข้าเฝ้าของบรรดาพระสังฆราชกับ

พระสันตะปาปาจะมีการแลกคำาปราศรัยต่อกันและกัน		

ประธานสภาพระสังฆราชจะรายงานเกี่ยวกับสถานภาพ

แห่งภูมิภาคตน	 และพระสันตะปาปาจะปราศรัยแนะนำา

การอภิบาลและเรื่องที่มีความสำาคัญลำาดับต้นๆ

	 หลังจากการปราศรัยของท้ังสองฝ่ายจบแล้ว	

พระสันตะปาปาจะทรงมีการสนทนาส้ันๆ	กับพระสังฆราช 

แต่ละองค์	และถ่ายภาพร่วมกัน

	 ต้ังแต่เริ่มสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส	 พระองค์ทรงเลือกวิธีการใหม่	 คือลักษณะ 

การสนทนาแบบเปิดกว้างกับพระสังฆราชทั้งกลุ่ม		

พระสังฆราชทุกองค์สามารถตั้งคำาถามได้แบบเปิดเผย	

ตรงไปตรงมา	แล้วพระสันตะปาปาจะทรงตอบทันที

	 พระสันตะปาปาจะทรงมีคำาปราศรัยแบบเป็น

ทางการที่เตรียมไว้แล้วด้วย	 และจะแจกสำาเนาให้พระ

สังฆราชทุกองค์

	 สังเกตได้ว่าบ่อยครั้งสมเด็จพระสันตะปาปา

ยกเลิกคำาปราศรัยท่ีเคยเตรียมไว้ล่วงหน้าของพระองค์	

เพราะคล้ายๆ	 เป็นการเขียนคำาหรูและเป็นสูตร	 “for-

mality”	พระสันตะปาปาจะไม่อ่านข้อความแบบทางการ 

ลักษณะพิธีการทางการทูต	 ดังนั้นบรรดานักข่าวหรือ

สำานักข่าวจะไม่ทราบเรื่องราวที่มีสนทนาหรืออภิปราย

กันในระหว่างบรรดาพระสังฆราชและพระสันตะปาปา	

พวกเขาทราบเพียงกว้างๆ	 การเยือนจากพระสังฆราช

ประเทศโน้นประเทศนี้	เท่านั้นเอง

	 เมื่อไม่นานมานี้สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงเปล่ียนวิธีของ	Ad	Limina	Visit	อีกเล็กน้อย	 

คือ	 ระหว่างการเข้าเฝ้าหารือกับบรรดาพระสังฆราช	

พระสันตะปาปาประทับเป็นองค์ประธาน	พร้อมกับเชิญ 

สมณมนตรีของกระทรวง	 หรือสมณสภาต่างๆ	 แห่ง

วาติกันให้เข้าร่วมอยู่ด้วย

	 แต่ไม่ใช่สมณมนตรีของทุกสมณกระทรวงฯ	

หรือของทุกสมณสภาฯ	จะเข้าร่วมประชุมด้วย	 	มีแต่ 

เฉพาะสมณกระทรวงฯ	 และสมณสภาฯ	 ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับการอภิบาล	 หรือที่เกี่ยวกับประเด็นที่มี 

ปัญหาสำาคัญบางประการในภูมิภาคของพระสังฆราช 

ที่ไปเยือนเท่านั้น

	 เมื่อเดินทางไปถึงกรุงโรม	 คณะพระสังฆราช

ได้ทำากิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

	 วันที่	1	พฤษภาคม	2018	คณะพระสังฆราช

ได้ไปถวายมิสซาโอกาสฉลองนักบุญโยเซฟกรรมกร	 ท่ี

มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำาแพง	 	 พร้อมกับพระสงฆ์	

นักบวช	ที่ศึกษาอยู่ที่กรุงโรม

	 วันที่	 2	 พฤษภาคม	 2018	 เวลาเช้าได้ไป 

ถวายมิสซา	 ณ	 หลุมฝังศพของนักบุญเปโตร	 ที่มหา-

วิหารนักบุญเปโตร	กรุงโรม			พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์		

โกวิทวาณิช	เป็นประธานมิสซา	ระลึกถึงบทบาทหน้าที่

พระสังฆราช	สืบต่อจากนักบุญเปโตร

	 วันที่	3		พฤษภาคม	2018	บรรดาพระสังฆราช	

ร่วมถวายมิสซาเช้ากับพระสันตะปาปา	 ซึ่งนับว่าโชคดี	 

เพราะเราเป็นคนกลุ่มน้อย		พระสังฆราช	ซิสเตอร์	และ 

ผม	 รวม	 13	 ท่าน	 ขอสรุปบทเทศน์สั้นๆ	 ที่สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส	เทศน์ในมิสซาเช้าวันนี้	

	 พระองค์ตรัสว่า	 “การถ่ายทอดความเชื่อนั้น	

ไม่ใช่แค่นั่งอ่านหนังสือคำาสอน	อ่านๆ		แล้วไปล้างบาป	 

และก็จบ	 แต่การถ่ายทอดความเชื่อนั้นต้องเกิดจาก

จากบรรพบุรุษ	 จากหัวใจในความเชื่อความผูกพันที่มี

ต่อพระเยซูคริสต์	นี่คือความท้าทายของพระศาสนจักร	

กล่าวคือ	 ต้องเป็นแม่ที่บังเกิดบุตร	 ต้องให้กำาเนิดบุตร

ในความเชื่อต่อพระเจ้า”

(อ่านต่อหน้า 4)
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สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ (ต่อจากหน้า 3)

มากรุงโรม... เข้าพบพระคาร์ดินัล
2 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

	 เช้าวันนี้	(07.15	น.)		พระสังฆราชไทย		บรรดาพระสงฆ์		ซิสเตอร์		คุณพ่อ

เกลาดิโอ	กอร์ตี		คุณพ่อราฟาแอล	ปาเวซี		คณะปีเม		และกลุ่มแสวงบุญนำาโดยคุณพ่อ

เชษฐา	ไชยเดช		มาถวายมิสซา	ณ	หลุมฝังศพของนักบุญเปโตร	ในมหาวิหารนักบุญ

เปโตร	กรุงโรม			พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์		โกวิทวาณิช	เป็นประธานมิสซา		ระลึกถึง

บทบาทหน้าที่พระสังฆราช	สืบต่อจากนักบุญเปโตร

	 เวลา	10.00	น.	เราเดินทางไปสำานักงานสมณกระทรวงประกาศข่าวดีสู่ปวงชน		 

เข้าพบพระคาร์ดินัลเฟอร์ดินันโด	ฟีโลนี		สมณมนตรีและผู้ร่วมงานสมณองค์กรสนับสนุน

งานแพร่ธรรม	(PMS)	อีก	4	องค์

	 หลังจากพระคาร์ดินัลฟีโลนีได้แนะนำาทีมงานของสำานักงาน		พระคาร์ดินัล

เกรียงศักดิ์ได้แนะนำาพระสังฆราชไทย		เราได้รับสายประคำาธรรมทูต	คนละ	1	สาย		ให้

ภาวนาเพื่อการประกาศข่าวดี

	 พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ได้กล่าว	 (20	 นาที)	 ในนามของประธานสภาพระ

สังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	เกี่ยวกับเรื่อง

	 1.	สมัชชาใหญ่	2015

	 2.	สถาบันพัฒนาฆราวาส

	 3.	การอบรมสามเณร		ครูคำาสอน		และธรรมทูตไทย	(TMS)

	 4.	การปกป้องคุ้มครองเด็ก

	 5.	การประกาศข่าวดีในประเทศ

	 6.	 ฉลอง	 350	 ปี	 มิสซังสยาม	 (ค.ศ.	 1669-2019)	 	 ฉลอง	 100	 ปี	 ของ

เอกสาร	Maximum	Illud

	 7.	สังฆมณฑลเชียงราย

	 พระคาร์ดินัลฟีโลนีได้กล่าวตอบและเปิดโอกาสให้สนทนา		จนถึงเที่ยง		มอบ

ของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

	 เป็นคร้ังแรกของพ่อท่ีมีโอกาสเช่นน้ี		ท่ีเราร่วมมือประกาศข่าวดีสร้างอารยธรรม

แห่งความรักของพระองค์

รายงานโดย : พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์

ถ่ายภาพโดย : คุณพ่อสมชาย เกษี

	 พ่อขอเล่าประสบการณ์การเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 พร้อมกับ

บรรดาพระสังฆราช	 เพราะเป็นประสบการณ์ที่พวกเราพระสังฆราชมีความสุขใจกัน

มากครับ

	 บ่ายวันที่	1	พฤษภาคม	2018	เป็นวันฉลองนักบุญโยเซฟกรรมกร	พวกเรา 

ได้ไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกรุงโรม	 นอกจากบรรดา

พระสังฆราชท้ัง	 11	 องค์จากประเทศไทยแล้ว	 บรรดาพระสงฆ์ท่ีกำาลังเรียนอยู่ท่ีกรุงโรม 

ประมาณยี่สิบกว่าองค์	พร้อมซิสเตอร์คณะซาเลเซียน	คณะผู้รับใช้ฯ	คณะพระหฤทัยฯ	

และฆราวาส	2-3	คนร่วมมิสซาด้วย	พระคุณเจ้าโยเซฟ	ประธาน	ศรีดารุณศีล	ในฐานะ

รองประธานสภาฯ	เป็นประธานพิธี

	 ก่อนพิธี	บรรดาพระสังฆราช	และพระสงฆ์	รวมนักบวช	ที่เรียนอยู่ที่กรุงโรม	 

ได้ไปร่วมรับประทานอาหารจีนแบบบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารที่อยู่ใกล้ๆ	 มหาวิหาร	 

อาหารดี	อุดมสมบูรณ์	และบรรยากาศที่สนุกสนาน

	 เช้าวันที่	 2	 พฤษภาคม	 พวกเราได้ไปร่วมถวายมิสซาที่หน้าหลุมศพของ 

นักบุญเปโตรใต้มหาวิหารนักบุญเปโตร	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์	 เกรียงศักดิ	์ 

โกวิทวาณิช	 เป็นประธาน	 บรรดาพระสงฆ์ที่เรียนอยู่ที่โรมมาร่วมพิธีด้วย	 พี่น้อง

สัตบุรุษที่อยู่ที่โรมก็ได้มาร่วมพิธีด้วย	หลายคนแต่งชุดไทยมาด้วย	สร้างสีสันตามแบบ

ออเจ้าทั้งหลาย

	 ตอนเย็นบรรดาพระสังฆราช	 ได้ไปร่วมรับประทานอาหาร	 ณ	 สถานทูตไทย

ในกรุงโรม	บรรยากาศน่ารักมาก	ท่านทูตและภริยา	รวมทั้งเจ้าหน้าที่สถานทูต	ให้การ

ต้อนรับอย่างอบอุ่นจริงๆ

	 เช้าวันที่	 	 3	 	 พฤษภาคม	 พวกเราบรรดาพระสังฆราชได้ขอร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณกับพระสันตะปาปาในวัดซางตามาร์ธา	 นอกจากพวกเราบรรดาพระ

สังฆราชแล้ว	 มีพระสงฆ์บางองค์จากท่ีอ่ืนท่ีฉลองครบรอบวันบวชเข้าร่วมด้วย	 นอกน้ัน 

มีบรรดาสัตบุรุษจำานวนหน่ึงท่ีเป็นชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธี	 ในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฆราวาสสตรี	2	คนได้รับเชิญให้อ่านบทอ่านและบทรับสั้น	สุภาพบุรุษ	2	ท่าน	ทำาหน้าท่ี

ช่วยจารีตยกน้ำาและเหล้าองุ่น	ไปท่ีพระแท่นให้สมเด็จพระสันตะปาปา

	 เม่ือจบพิธีบูชาขอบพระคุณ	 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงภาวนาโมทนาคุณพระ

สักครู่	 แล้วจึงออกไปยืนข้างนอกหน้าวัดน้อย	 ให้พระสังฆราชแต่ละองค์เข้าพบเพื่อ

ทักทายและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

	 เวลา	11.00	น.	บรรดาพระสังฆราชทั้ง	 11	องค์	พร้อมกับบรรดาพระสงฆ์ 

ที่เรียนอยู่ในกรุงโรมจำานวนหนึ่ง	 ได้รับอนุญาตเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาด้วย	 โดยการ

ช่วยเหลือของพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์	 เกรียงศักดิ์	 ติดต่อเป็นพิเศษให้บรรดา 

พระสงฆ์เหล่านี้ได้เข้าเฝ้า	ทุกคนมีความยินดีกันทั่วหน้า	

	 เม่ือถึงเวลาเข้าเฝ้า	 พระสันตะปาปาทรงรอพวกเราอยู่ในห้องสมุดของพระองค์	

พระสังฆราชแต่ละองค์เดินเข้าไปทีละองค์พร้อมกับพระสงฆ์ที่ติดตาม	 และแนะนำาตัว

ทีละคน	 หลังจากนั้น	 สมเด็จพระสันตะปาปาถ่ายภาพพร้อมกับบรรดาพระสงฆ์	 เมื่อ

เสร็จแล้ว	 บรรดาพระสังฆราชได้รับเชิญให้ไปน่ังท่ีเก้าอ้ีท่ีได้ถูกจัดไว้เป็นรูปตัวยู	 สมเด็จ

พระสันตะปาปาทรงประทับอยู่บนเก้าอี้ที่ถูกจัดไว้ตรงกลาง	 มีล่ามคอยนั่งแปลให้กับ 

พระองค์อยู่ทางขวา	 ส่วนทางด้านซ้าย	 มงซินญอร์วิษณุ	 ทำาหน้าที่เป็นล่ามให้กับ 

พวกเราที่ไม่เข้าใจภาษาอิตาเลียน		เราได้เตรียมเครื่องฟังสำาหรับการแปลไปด้วย

	 พระสันตะปาปาทรงขอให้เราพูดคุยในบรรยากาศอิสระมากที่สุด	 ใครอยาก

พูดอะไรก็พูดได้โดยอิสระ	 พระสันตะปาปาตรัสว่า	 “ใครอยากวิพากษ์วิจารณ์พระ

สันตะปาปาก็ได้นะ	เพียงแต่ว่าขอให้วิพากษ์วิจารณ์ได้ในห้องนี้เท่านั้นนะ”	

	 คำาแรกที่พระสันตะปาปาตรัสคือ	 “พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล	 มีชัย	 เป็นอย่างไร

บ้าง?”	 พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ก็รายงานให้พระองค์ได้ทราบ	 พวกเรารู้สึกประทับใจ 

ที่พระองค์ทรงมีพระทัยเมตตาถามไถ่ถึงพระคาร์ดินัลไมเกิ้ลที่รักของเรา

	 ต่อจากนั้น	 พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์กล่าวแนะนำาพระสังฆราชแต่ละองค์	 

โดยมีแผนที่ประเทศไทยทั้ง	11	สังฆมณฑล	ที่มงซินญอร์วิษณุ	และซิสเตอร์วิมลรัตน์

เตรียมมา	พระองค์ทรงติดตามด้วยความสนพระทัยเป็นอย่างยิ่ง

	 ต่อจากนั้น	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์	 เกรียงศักดิ์	 ได้พูดถึงสถานการณ์
(อ่านต่อหน้า 11)

เก็บมาไตร่ตรองจากการเข้าเฝ้าถวายรายงาน
ต่อพระสันตะปาปา รายงานโดย : พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล
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ตอนที่ 201

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 14)

28 เมษายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระคาร์ดินัลคาร์ลอส	 อากุยอาร์	 มาที่กรุงโรม	 เมื่อ

เร็วๆ	 นี้	 นับเป็นการมาครั้งแรก	 หลังจากที่ท่านเริ่มงาน 

ในฐานะพระอัครสังฆราชของอัครสังฆมณฑลที่ใหญ่

มากอัครสังฆมณฑลหนึ่งในโลก	 คือกรุงเม็กซิโกซิตี	้

ท่านกล่าวว่างานลำาดับแรกของท่านคือ	“เปิดพ้ืนท่ีกว้างๆ”	

เพื่อทุกคนจะได้สามารถเข้ามาร่วมมือกันได้	 ตอนหนึ่ง

ว่า

	 “เราควรที่จะเปิดพื้นที่ให้กว้างเพื่อจะได้เกิด

ความร่วมมือจากสถาบันผู้ถวายตัวจะได้สามารถเข้ามา

ใช้ความรู้ความสามารถในการร่วมงานอภิบาลสัตบุรุษ	

แต่ยังคงสามารถอยู่ในบรรยากาศของพวกเขาแต่เพื่อ

เราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน	 เราไม่ต้องการเพียงแค่การมา 

เป็นหนึ่งเดียวทางประสิทธิผลนั่นคือการรักตัวเราและ

รักผู้อ่ืน	 แต่เราต้องการความเป็นหน่ึงเดียวในทางปฏิบัติ	 

คือลงมือปฏิบัติและเดินไปด้วยกัน”

l หนึ่งในการตัดสินใจลำาดับแรกของท่านคือแต่งตั้ง

สตรีให้เป็นโฆษกของหน่วยงาน	 ในสังฆมณฑลอื่นๆ	

พระคาร์ดินัลคาร์ลอส อากุยอาร์ : พ่อวางสตรีไว้ในตำาแหน่งที่สูง

เพราะพวกเธอสร้างมุมมองที่แตกต่างออกไป                           

ท่านยังยึดเอาสตรีเป็นผู้ร่วมงานที่ไว้ใจได้	 ตัวอย่างเช่น 

พันธกิจด้านกระแสเรียก	ท่านเสริมว่า

	 “พ่อเข้าใจบุคลิกลักษณะต่างๆ	 ที่สตรีทุกคนมี	 

คือความสนับสนุนช่วยเหลือ	 แต่ผลดีที่มีสตรีมาช่วย

คือพวกเขาช่วยให้มุมมองที่คุณมองไม่เห็น	 ที่คุณมักจะ 

ไม่ชื่นชอบและที่สามัญสำานึกของคุณไปไม่ถึง	 แต่พวก

29 เมษายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ผู้จัดการ	 2	 ท่านที่ประสาน	 “งานประชุมระดับโลกที่

สำาคัญที่สุดในศตวรรษที่	21”	ได้เขียนผลงานกรณีศึกษา 

เธอมี”

l พระคาร์ดินัลคาร์ลอส	 วัย	 68	 ปี	 เป็นประธานสภา 

พระสังฆราชทวีปลาตินอเมริกามาตั้งแต่	 ค.ศ.	 2011	

ถึง	2015	และในปี	ค.ศ.	2016	พระสันตะปาปาฟรังซิส 

แต่งตั้งท่านเป็นพระคาร์ดินัล

กรณีศึกษางานวันเยาวชนโลกที่เมืองคราคูฟ
เป็นแนวทางวางแผนงานอื่นที่กำาลังจะตามมา                     

ที่บรรจุประสบการณ์ในงานวันเยาวชนโลก	 2016	 เธอ

ทั้งสองคือ	เปาลีนา	กุสิค	และ	เซซีลีอา	โอไรย์ลี	เป็นสอง

ในทีมงานเจ็ดคนที่เตรียมงานนานนับเดือน	 ทำางาน	 

กว่า	20	ชั่วโมงต่อวันเพื่อมั่นใจว่างานทุกอย่างจะดำาเนิน 

ไปอย่างราบรื่น

l บัดน้ีท้ังสองได้แบ่งปันบทเรียนท่ีได้เรียนรู้มาในหนังสือ 

“WYD	 2016	Krakow.”	 (งานวันเยาวชนโลก	 2016	

เมืองคราคูฟ)	เปาลีนา	กุสิค	ผู้เขียนร่วม	หนังสือ	“WYD	

2016	 Krakow.”	 เล่าว่า	 	 “เราคิดว่าจำาเป็นต้องเขียน 

ประสบกา ร ณ์ เหล่ า น้ี ไ ว้ เ พ่ื อ เร า จ ะ ไ ด้ถ่ า ยทอด 

ความรู้ให้แก่ประเทศปานามาและผู้ประสานงานคนอ่ืน 

มาก่อนและนี่เป็นงานระดับใหญ่มาก”

l การจัดเตรียมรับมือคนราว	 2.5	 ล้านคนไม่ใช่งาน

ง่ายๆ	 ทั้งสองมุ่งกล่าวถึงงานวันเยาวชนโลกที่ประเทศ

ปานามา	 2019	 และงานประชุมครอบครัวโลก	 เดือน

สิงหาคม	 2018	 ที่จะถึงนี้	 งานเหล่านี้จะได้ประโยชน์

จากคำาแนะนำาในหนังสือนี้	เฉพาะอย่างยิ่งการจะประชา- 

สัมพันธ์งานอย่างไรทางสื่อสารสังคมยุคปัจจุบันนี้ 					 

เปาลีนา	 กุสิค	 เสริมว่า	 	 “ฉันอยากจะใช้คำาพูดของ 

คุณพ่อเฟเดริโก	 ลอมบาร์ดี	 ผู้เขียนคำานำาหนังสือเล่มนี้	

พูดอย่างกว้างๆ	 หนังสือเล่มนี้จะช่วยเหลือการจัดงาน

ระดับใหญ่ในพระศาสนจักรวงกว้าง	 ทั้งผู้ต้องทำางาน

สื่อสารสังคมและเป็นผู้ประสานการจัดงาน	 ดังนั้นนี่จึง

เป็นคำาอธิบายอย่างครอบคลุมที่ท่านมีให้กับหนังสือ 

เล่มนี้	 แต่ก็เป็นความจริง	 คุณสามารถนำาไปใช้กับงาน

ใหญ่ๆ	ในพระศาสนจักรได้เลย”

l นักเขียนทั้งสองยังนำาเสนอแก่ผู้นำาที่จะวางแผนงาน

วันเยาวชนโลก	 เดือนมกราคมนี้ขณะที่พวกเขาอยู่ที่ 

กรุงโรม				เซซีลีอา	โอไรย์ลี	สรุปว่า		“เราส่งหนังสือนี้ไป 

ยังเอกอัครราชทูตประเทศปานามา	 คล้ายเป็นมรดก

ตกทอดจากงานวันเยาวชนโลกที่เมืองคราคูฟ	 และท่าน

ก็ยินดีอย่างยิ่งเพราะมันเป็นเหมือน	 แหล่งความรู้ที่

ใครบางคนเพิ่งจะผ่านประสบการณ์และได้เรียนรู้อย่าง

มากมายและมีข้อมูลต่างๆ	 อันทรงค่าที่ฉันจะได้ศึกษา

จากข้อมูลเหล่านี้”

l ในขณะที่สื่อสารสังคมกำาลังเปลี่ยน	 โครงงานต่างๆ	ก็

คงจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการสื่อสาร	กรณีศึกษา

เรื่องนี้เขียนข้ึนจากประสบการณ์ของคนยุคมิเลนเนียม

สองคน	 นี่จึงเป็นแหล่งข้อมูลคำาแนะนำาต่องานระดับ

ใหญ่ๆ	อื่นๆ	ต่อไปได้
เปาลีนา กุสิค เซซีลีอา โอไรย์ลี

ใช้ ในการศึกษาและประสบ 

ความสำาเร็จ	 และพวกเขาจะได้

เรียนรู้จากความผิดพลาดของ

พวกเรา”	 ส่วนเซซีลีอา	 โอไรย์ลี	 

ผู้เขียนร่วม	 เล่าว่า	 	 “เหล่านี้คือ

สิ่งที่ดิฉันเรียนรู้	 ขอให้ดิฉันได้

ช่วยเหลือ	ส่วนพวกคุณก็อาจจะ 

ไปทำาพลาดในส่วนของคุณเอง	 

แ ต่ อ ย่ า ง น้ อ ย ใ ห้ ดิ ฉั น ไ ด้ ชี้  

ให้เห็นถึงความผิดพลาดท่ีฉัน

ได้ทำา		จะได้ไม่ไปทำาพลาดซ้ำาอีก	 

ความจริ งก็ คือว่ าทุก เมืองที่  

รับเป็นเจ้าภาพคร้ังใหม่จัดงาน

วันเยาวชนโลกต่างก็ไม่เคยจัด
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บทอธิษฐานภาวนา

...เมื่อพระเจ้าประทับอยู่ในนั้น
“จงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” 

(มัทธิว 28:20)

	 หญิงชราคนหน่ึง	 ได้ทุ่มเทชีวิตกับการทำางานแห่งความเมตตาช่วยเหลือ 

ผู้อื่นอยู่เสมอ	 เป็นที่น่าประหลาดใจว่าแม้เธอได้ช่วยเหลือผู้คนมากมาย	 แต่

เธอเองเป็นผู้ที่มีรายได้หรือมีเงินสะสมเพียงเล็กน้อย	 เธอใช้ชีวิตอย่างสมถะ 

แต่เธอสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างน่าอัศจรรย์		ในแต่ละวันเธอจะไม่ค่อย 

มีเวลาว่างท่ีจะใช้เวลาส่วนตัวเลย	 เพราะเธอจะออกไปช่วยเหลือบรรดาผู้ตกทุกข์

ได้ยาก	โดยการไปช่วยเหลือเขา	ไปอยู่เป็นเพื่อนเขา	เพราะเธอเชื่อเสมอว่า	แม้

จะเป็นสิ่งเล็กน้อย	แต่มันก็จะมีมากมาย	เมื่อพระเจ้าทรงประทับอยู่ในนั้น

	 เป็นสิ่งที่อาจจะดูเล็กน้อยแต่มันจะยิ่งใหญ่เสมอถ้ามีความรักอยู่ 

ในนั้น	 ความรักที่สามารถทำาให้เรามีพละกำาลังในการทำางานหรือพันธกิจของ

พระเจ้า	 เป็นที่แน่นอนว่าองค์พระเยซูคริสตเจ้าทรงล่วงรู้สิ่งนี้	 พระองค์ทรง

กระทำาให้พวกเราได้เห็น	 แม้จะเป็นการกระทำาเล็กน้อย	 การพูดเล็กน้อย	 

ท่าทางแสดงออกมาเล็กน้อย	 รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเพียงเล็กน้อย	 การ 

ช่วยเหลือเล็กน้อย	หรือการมีเวลาเพียงเล็กน้อย	แต่สิ่งเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	เหล่านี้

สามารถทำาให้ความมืดมิดกลับกลายเป็นแสงสว่างได้	 ดั่งที่หญิงชราผู้เล็กน้อย

ผู้นี้ได้แสดงความรักอันยิ่งใหญ่ให้เห็น

 ข้าแต่พระตรีเอกภาพ โปรดให้ลูกสามารถเลียนแบบความรักของ

พระองค์ โปรดช่วยลูกให้สามารถแสดงความรักของพระองค์ต่อเพื่อนพี่น้อง 

ผู้ตกทุกข์ได้ยาก โปรดสถิตอยู่ในชีวิตของลูก เพื่อให้ลูกจะได้นำาความรักของ

พระองค์ และการประทับอยู่ของพระองค์ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวของ 

ลูกเองให้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา และสันติสุขในพระองค์

อย่างมากล้นอย่างบริบูรณ์ อาแมน

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ที่มาของความเลวร้าย
 แวดวงความสวยความงามกระเทือนหนัก
	 เมื่อผลิตภัณฑ์เสริมสร้างความสวย
	 เมื่อผลิตภัณฑ์เน้นหุ่นเน้นผอม
	 ให้โทษมากกว่าให้คุณ
	 หลายคนที่ฉวยโอกาสกระแส
	 สร้างผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
	 ยังไม่พอ
	 ส่งผลกระทบสุขภาพในภาพรวม
	 แม้กระทั่งชีวิต
	 เพียงเพื่อได้เงินได้ผลกำาไรง่ายๆ
	 ไร้ซึ่งสำานึกแห่งจรรยาบรรณ
	 ก็อย่างที่พูดๆ	กัน
	 เงินไม่เข้าใครออกใคร
	 มันเป็นการฉกฉวยโอกาส
	 คนหน้าตาไม่ดี
	 คนรูปร่างไม่ดี
	 จะเอาเงินเขาทั้งที
	 ก็น่าจะช่วยเสริมช่วยเติมช่วยแต่ง
	 ด้วยผลิตภัณฑ์ด้วยผลผลิตที่มีคุณภาพ
	 มากน้อยตามสนนราคาค่างวด
	 ให้ยุติธรรมให้ได้กับได้
	 คนผลิตได้คนซื้อผลผลิตได้
	 กลายเป็นคนผลิตได้กับได้
	 ในขณะที่คนซื้อผลผลิตมีแต่เสียกับเสีย
	 เสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพ
	 เสียความรู้สึก
	 เสียชีวิต...
	 เพราะความมักง่ายแท้ๆ
	 คนผลิตมักง่าย
	 ไม่คิดจะเน้นคุณภาพ
	 คิดจะสนองตัณหากิเลสคนเป็นหลัก
	 แล้วใช้เป็นจุดอ่อนเพื่อหลอกล่อ
	 ลงทุนเอาดารานำาเสนอสินค้า
	 ขโมย	อย.	น้ำาปลามาประกัน	
	 เปลี่ยนฐานะจาก	“ผู้ผลิต”
	 มาเป็น	“ขโมย”	โดยพฤตินัย
	 หลอกลวงเอาเงินคนอื่น
	 ในเครื่องแบบคนผลิตคนค้าคนขาย
	 ผู้บริโภคมักง่าย
	 อยากสวยอยากงามอยากหุ่นดี
	 ซึ่งก็เป็นความชอบธรรมระดับหนึ่ง
	 แต่อยากได้มาง่ายๆ	ราคาถูก
	 แทนที่จะเอาใจใส่บำารุงรักษาสิ่งที่แม่ให้มา
	 กลับอยากเป็นเหมือนคนอื่นเป็น
	 ทั้งๆ	ที่ต้นทุนต่างกัน
	 คนอื่นแม่ให้มาแค่บำารุงรักษาก็งดงามแล้ว
	 ในเมื่ออยากได้อยากเป็น...ให้ได้
	 พอมีการเสนอผลิตภัณฑ์ก็รีบคว้า
	 พร้อมฝันหวานจะได้เหมือนคนสวยคนงาม
	 คนสวยคนงามอยู่แล้วค่อยสวยค่อยงามตามวัย
	 แต่นี่คิดจะสวยจะงามชั่วข้ามวันข้ามคืน
	 ผลที่ตามมาจากความมักง่ายก็อย่างที่เห็นๆ
	 จะว่าไปแล้ว
	 ความทุจริตการฉ้อราษฎร์บังหลวงการหลอกลวง
	 ล้วนมาจากความมักง่ายทั้งนั้นทั้งสิ้น
	 อยากให้สังคมสุจริตอยากให้สังคมไร้คอรัปชั่น
	 คงต้องปลูกฝัง	“ความมักยาก”	ทุกระดับ
	 ทั้งส่วนตัวทั้งส่วนรวมทั้งสังคมทั้งประเทศ	 
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วันที่	 1	 	 พฤษภาคม	 2018	 สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จไปยั ง	

สักการสถาน	Castel	di	Leva		ในกรุงโรม		 

เพื่อสวดภาวนาสายประคำาเบื้องหน้า 

พระรูปแม่พระในโอกาสทำาพิธีเปิดเดือน

สายประคำา	 พระอัครสังฆราชอันเยโล

สมเด็จพระสันตะปาปา

เปิดเดือนแม่พระ

แห่งโดนาติส	พระสังฆราชผู้ช่วยในเขตใต้		มงซินญอร์เอนริโก   เฟอร์รอย		อธิการ

สักการสถาน	คุณพ่อลูซีอาโน  ชากัส  คอสตา พระสงฆ์ประจำาสักการสถาน		คุณพ่อ 

ยอห์น แฮรี่  แบร์เมโอ ซานเชส 	อธิการสามเณราลัยแห่งความรักของพระเป็นเจ้า		 

คุณพ่อวินเซนต์ พาลลิปปาเดน		พระสงฆ์นักบวชคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมลให้การ 

ต้อนรับ				โดยมีคุณพ่อโดมินีโก ปาร์รอตตา 	อำานวยการวงดนตรี	บรรเลงเพลง		“ท่าน 

คือศิลา”		(Tu		es		Petrus.)

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ทรงนำาสวดภาวนาสายประคำาหน้าสักการสถาน

แม่พระแห่งอัศจรรย์	เพื่อเปิดเดือนแห่งสายประคำา		สมเด็จพระสันตะปาปาทรงภาวนา

เพื่อสันติภาพโลก	และสันติภาพในประเทศซีเรีย

	 หลังพิธีสวดสายประคำา	 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบปะกับพระสงฆ์ 

คณะนักบวชคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมลผู้มีหน้าที่อภิบาลคริสตชนประจำาสักการ-

สถาน	 	 จากนั้นเป็นพิธีพรมน้ำาเสกศพของคุณพ่ออัมแบร์โต	 เตเรนซี	 	 อธิการคนแรก

และพระสงฆ์ผู้ก่อต้ังคณะนักบวช	 	 ก่อนจะพบปะกับผู้สูงอายุในชุมชนซ่ึงคุณพ่ออธิการ

องค์แรกเป็นผู้โปรดศีลล้างบาปให้				สักการสถานแห่งนี้มีบ้านพักสองหลัง		หลังแรก 

ชื่อ		Home	of	Divine	Love		เป็นที่พักของผู้สูงอายุเกิน		64			ปี	ที่ยังแข็งแรงพอ 

ที่จะดูแลตัวเองได้	 รับสมาชิกได้ไม่เกิน	 24	 คน	 ส่วนอีกหลังดูแลโดยนักบวช 

คณะ	The	Daughters	of	Divine	Love			รับเด็กๆ	ได้เพียง	6		คน		และผู้เยาว์อีก	

2		คน

	 คุณพ่อยอห์น	 กล่าวทิ้งท้ายว่า	 	 “นอกนั้นสมเด็จพระสันตะปาปา	 ทรงเสก

บ้านพักในชุมชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณสักการสถานแม่พระ		รวมถึงทรงหยุดเพ่ือสวดภาวนา

บริเวณจัตุรัสหน้าสักการสถานหลังเก่า	 	 ก่อนจะสวดสายประคำาพร้อมกันภายในวัด 

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์	 	 คริสตชนที่มาร่วมพิธีได้สวดภาวนาพร้อมกับสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปา		ภาวนาเป็นพิเศษแด่ผู้สูงอายุและผู้ป่วย”

 สักการสถานพระแม่มารีย์แห่งความรักของพระเป็นเจ้า  (Santuario 

della Madonna del Divino Amore or the shrine of Our Lady of Divine 

Love)			เป็นสักการสถานคาทอลิกซึ่งถวายพระเกียรติแด่พระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล 

มีวัดสองหลังในบริเวณสักการสถาน		หลังแรกสร้างเมื่อ	ค.ศ.	1745		ก่อนจะสร้างอีก

หลังหนึ่งใน	 ค.ศ.	 1999	 	 ซึ่งวัดหลังนี้เป็นหนึ่งในวัดเจ็ดหลังที่นักบุญยอห์น ปอล  

ที่ 2 พระสันตะปาปา ทรงกำาหนดให้เป็นวัดแห่งการแสวงบุญระหว่างปีศักดิ์สิทธิ์ 

ใน	ค.ศ.	2000

พระวาจานำาหนทางชีวิต
วันที่	 	 29	 เมษายน	 	 2018	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสแก่ประชาชน

ที่มาเฝ้าพระองค์	 ณ	 ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรว่า	 “พระวาจาของพระ- 

เป็นเจ้ายังคงชี้ให้เราเห็นหนทางและเงื่อนไขท่ีจำาเป็นเพ่ือช่วยให้มนุษย์ร่วม 

เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนมชีพ”

	 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเสริมว่า			พระเยซูเจ้าตรัสว่า		“ต้นองุ่นเป็นต้นไม้ 

ที่บังเกิดผลสมบูรณ์เมื่อผลองุ่นยึดติดกับลำาต้น			ความสัมพันธ์นี้เป็นเคล็ดลับของ 

การดำาเนินชีวิตคริสตชน		ซึ่งนักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสารเลือกใช้คำากริยา		

“ยึดติด”		หรือ		“ดำารงอยู่”			ว่า			“ท่านทั้งหลายดำารงอยู่ในเรา		และวาจาของเรา 

ดำารงอยู่ในท่าน”		(ยน	15:7)		โดยข้อความในพระวรสารประจำาวันนี้กล่าวคำากริยา 

นี้ซ้ำาถึงเจ็ดครั้ง”

	 พระองค์ทรงอธิบายว่า		พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องเราให้		“กล้าหาญที่จะ

ออกจากตัวของเรา”	 	 และก้าวออกจากความสะดวกสบายและการปลอดภัยจาก

อันตราย			ซึ่งจำาเป็นที่เราจะต้องกล้าหาญและมองเห็นความขาดแคลนสิ่งจำาเป็น

ในเพื่อนพี่น้อง

	 “เมื่อเราดำารงอยู่ในพระเป็นเจ้า		เช่นที่ผลองุ่นยึดติดกับกิ่งก้าน				ความ

สัมพันธ์เช่นนี้สามารถบังเกิดผลเป็น	ชีวิตใหม่		ความเมตตา	ความยุติธรรม			และ

สันติภาพ						ผลจากการฟื้นคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า			ดังแบบอย่าง 

ของบรรดานักบุญท้ังหลายที่ดำาเนินชีวิตคริสตชนอย่างครบครันในการเป็นพยาน

ในงานเมตตากิจเพราะท่านเหล่านั้นเป็นกิ่งก้านท่ีแท้จริงของต้นองุ่นในสวน 

องุ่นของพระเป็นเจ้า”

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	ทรงย้ำาเตือนประชาชนว่า		“เราไม่จำาเป็น

ต้องเป็นพระสังฆราช	พระสงฆ์	หรือนักบวชเพื่อที่จะยึดติดกับกิ่งก้าน			เพราะเรา

ทุกๆ	คน	ได้รับกระแสเรียกให้เป็นนักบุญเช่นกัน”

พิจารณาแต่งตั้ง “นักบุญ” 
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6   

เมื่อวันที่  3    พฤษภาคม	 ค.ศ.  2018    สันตะสำานักได้ประกาศว่า    “ใน

วันที่  19    พฤษภาคม	 ค.ศ.    2018    เวลา  10.00    น.	 ณ	 หอประชุมคอนซิสตอรี 

ซึ่งใช้เป็นหอประชุมเพื่อเลือกตั้งพระคาร์ดินัล  ภายในสำานักวาติกัน   สมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาฟรังซิสจะทรงเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  เพื่อสถาปนาแต่งตั้งนักบุญ   

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6,   พระสังฆราชโรเมโร,  พระสงฆ์ชาวอิตาเลียน 

2  องค์,  รวมถึงซิสเตอร์อีก 2 คน  ซึ่งเป็นชาวเยอรมนี	และชาวสเปน  ตามรายนาม

ดังนี้

-	 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล	ที่ 6  (โจวานนี  แตติสตา  มอนตินี)

-	 พระอัครสังฆราชออสการ์  อาร์นูลโฟ  โรเมโร  กัลดาเมส   พระอัครสังฆราช

แห่งซานซัลวาดอร์   มรณสักขี

-	 คุณพ่อฟรานเชสโก    สปิเนลลี    พระสงฆ์สังฆมณฑล    ผู้ก่อตั้งคณะซิสเตอร์

แห่งศีลมหาสนิท Sisters	Adorers	of	the	Most	Holy	Sacrament

-	 คุณพ่อวินเซนโซ  โรมาโน  พระสงฆ์สังฆมณฑล

-	 ซิสเตอร์มาเรีย  คัทธารีน  คาสเปอร์  ผู้ก่อตั้งคณะ Institute	of	the	Poor	

Handmaids	of	Jesus	Christ

-	 บุญราศีนาซาเรีย    อิกนาเซีย    มาร์ช	 เมซา    (10  มกราคม  1889	 -	 6   

กรกฎาคม    1943)    เกิดที่สเปน    มรณภาพที่อาร์เจนตินา	 นักบุญยอห์น	 ปอล	ที่  2     

พระสันตะปาปา	 ทรงสถาปนาเป็นบุญราศี	 เมื่อวันที่  27  กันยายน	 ค.ศ.  1992     

ณ    ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร	กรุงโรม    อิตาลี    ผู้ก่อตั้งคณะ	Congregation	 

of	the	Missionary	Crusaders	of	the	Church  	    

พระพรแห่งศีลล้างบาป
ข้อรำาพึงเตือนใจเรา   ทุกๆ ครั้ง ที่ทำาสำาคัญมหากางเขน

	 “การทำาสำาคัญมหากางเขน			เครื่องหมายแสดงความตั้งใจที่จะดำาเนิน 

ชีวิตตามธรรมล้ำาลึกของชีวิตใหม่และชีวิตนิรันดรในพระเป็นเจ้า			ซึ่งจำาเป็น 

ต้องปฏิเสธปีศาจและกิจการของปีศาจ	 	 ขณะเดียวกันก็ประกาศความเชื่อใน

พระตรีเอกภาพ”

ข้าพเจ้าขอเพียงสิ่งเดียวจากพระยาห์เวห์ สิ่งเดียวนี้ข้าพเจ้าแสวงหา คือ 

การได้พำานักอยู่ในพระเคหาของพระยาห์เวห์ทุกวันตลอดชีวิต เพ่ือชมความงาม

ของพระยาห์เวห์ และคอยเฝ้าอยู่ในพระวิหารของพระองค์ (สดุดี 27:4)
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

ตุลาคมเดือนแห่งการธรรมทูตพิเศษ
	 จากจดหมาย	 วันที่	 3	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 2017		

ข้าพเจ้าเขียนอีกครั้ง	 เรื่อง	 ความริเริ่มงานธรรมทูต 

ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงได้ประกาศ	 เมื่อ 

วันที่	 22	ตุลาคม	ค.ศ.	 2017	 	 ให้เดือนตุลาคม	ค.ศ.	

2019	 	 เป็นเดือนธรรมทูตพิเศษ	 	 ฉลอง	 100	 ปี	 

สมณลิขิต	 Maximum	 Illud	 ของสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาเบเนดิกต์	 ที่	 15	 	 ช่วยปลุกความกระตือรือร้น

สำาหรับพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้า	 	 การฟื้นฟูการ 

ประกาศพระวรสาร	 	 ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเน-

ดิกต์ทรงเน้นหลายปีมาแล้ว		ตั้งแต่วันที่	20	พฤศจิกายน	

ค.ศ.	1919		ยังสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน	

	 เป้าหมายด้านเทววิทยา		อภิบาล		และชีวิตจิต		

ของเดือนแห่งการธรรมทูตพิเศษ		ประกอบด้วย		

l พันธกิจนี้ต้องเป็นแบบของชีวิตและงานของพระ

ศาสนจักรทั้งมวลยิ่งขึ้น

l เพื่อเราสามารถดำาเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ	 	 กลับใจ	

ในฐานะศิษย์ธรรมทูต		พระจิตเจ้าทรงกระตุ้นเราให้ออก

ไปในสังคม	 	 ประกาศพระคริสตเจ้าผู้ถูกตรึงและกลับ

คืนชีพ

l ถือว่า	พันธกิจสู่ปวงชน	เป็นศูนย์กลางชีวิตของพระ

ศาสนจักร		และตระหนักว่าพันธกิจของพระเยซูเจ้าช่วย

เราให้ค้นพบใหม่ถึงความสัมพันธ์ท้าทายว่า	 	 พระเจ้า

ทรงสร้าง		ทรงไถ่กู้		และทรงรักโลก	(เทียบ	ยน	17,	อฟ	

1)

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตั้งหัวข้อสำาหรับ

เดือนตุลาคม	 ค.ศ.	 2019	 	 ว่า	 ได้รับศีลล้างบาปและ 

ถูกส่ง:	พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้ามีพันธกิจในโลก	

(Baptized	 and	 sent:	 the	 Church	 of	 Christ	 on	

Mission	in	the	world)

การภาวนา	 	 การไตร่ตรอง	 	 และกิจการจะ 

ช่วยเราให้ดำาเนินชีวิตตามมิติเดือนแห่งธรรมทูตนี้	 	 ใน

อันที่จริง	“โดยอาศัยศีลล้างบาป		เราถูกจุ่มตัวในท่อธาร 

ชีวิตมิรู้เหือดแห้ง		ซึ่งเป็นการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู- 

เจ้า		เป็นกิจการแห่งความรักย่ิงใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์

ทั้งหมด		เราขอบคุณความรักนี้ที่เราสามารถดำาเนินชีวิต

ใหม่		ไม่เดินตามความชั่ว		บาป	และความตาย		แต่ใน

สัมพันธ์กับพระเจ้าและพี่น้องชายหญิงของเรา”	 (สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส	พุธที่	1	มกราคม	ค.ศ.	2014)		

เราได้รับเชิญให้ยืนยันเอกลักษณ์แห่งศีลล้างบาป...	 และ

เป็นประจักษ์พยานในโลก	(...)

สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน

ขอเสนอ

1.	จัดฉลองในระดับสังฆมณฑลหรือระดับชาติ		

มีการเปิดเดือนแห่งการธรรมทูตพิเศษ	 ตุลาคม	 ค.ศ.	

2019

2.	มีการตื่นเฝ้า	 (คืนวันที่	30	กันยายน	ค.ศ.	

2019)	โดยเน้นหัวข้อที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงมอบ

ให้เรา

3.	 มีพิธีมิสซาระดับสังฆมณฑลในวันอาทิตย์

แพร่ธรรมสากล	(21	ตุลาคม)

4.	 เสนอให้กลุ่มหรือครอบครัวรวมกันในบ้าน

สวดสายประคำา		เพื่องานธรรมทูตของพระศาสนจักร

5.	จัดแสวงบุญไปสักการสถานแม่พระ		นักบุญ		

หรือมรณสักขีธรรมทูต

6.	 รวบรวมเงินทำาบุญสนับสนุนงานธรรมทูต		

(อ่านต่อหน้า 11)
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คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)

และการอบรมธรรมทูต

7.	จัดกิจกรรมสาธารณะ		ให้เยาวชนมีส่วนในการประกาศพระวรสาร

8.	สังฆมณฑล	หรือระดับชาติ		จัดปิดเดือนพิเศษตุลาคมแห่งธรรมทูต	ค.ศ.	

2019

...	ขอบใจทุกคนที่มีส่วนส่งเสริมงานสำาคัญนี้		พร้อมกับพระแม่มารีย์ราชินีแห่ง

คณะอัครสาวก...	 ให้เราร่วมภาวนาเพื่อผลพิเศษของพระจิตเจ้าแห่งวันเปนเตกอสเต 

 นครรัฐวาติกัน 8 เมษายน ค.ศ. 2018     

 พระคาร์ดินัลเฟอร์นันโด  ฟีโลนี สมณมนตรี

ของพระศาสนจักรในประเทศไทยให้พระองค์ทราบ	 7	 หัวข้อ	 พระองค์ทรงฟังด้วย

ความสนพระทัยเป็นอย่างมากครับ

	 ต่อจากนั้น	 พระองค์ตรัสกับเราว่า	 “ใครอยากจะพูดอะไรก็พูดได้ตามสบาย	

ทุกเรื่องที่อยากจะพูด”

	 พ่อเป็นคนแรกที่ยกมือ	เรียนถามพระองค์ว่า	“พระองค์ทรงมีปัญหาเยอะแยะ	

มีคนต่อต้าน	 วิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะ	 แต่พระองค์ก็บอกให้เรามีความหวัง	 ความยินดี	

ขอเรียนถามพระองค์ว่า	อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พระองค์ทรงทำาเช่นนั้นได้	พระองค์

ได้พลังมาจากไหน”

	 พระองค์ทรงตอบว่า	 “ที่ทำาได้	 เพราะพระเจ้าทรงช่วย	 หากพระองค์ไม่ช่วย	

พ่อก็ทำาไม่ได้แน่นอน	 	พ่อไม่ได้ขอเป็นพระสันตะปาปา	บรรดาพระคาร์ดินัลเป็นผู้

เลือกพ่อขึ้นมา	จึงเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า	ดังนั้น	พระองค์ต้องช่วยพ่อ

	 การวิพากษ์วิจารณ์ย่อมมีอยู่เสมอ	 แต่พ่อก็ไม่เคยเสียสันติในจิตใจเลยแม้แต่

วินาทีเดียว	

	 พ่อให้ความสนใจกับคนยากจน	 คนด้อยโอกาส	 คนเจ็บป่วย	 คนที่อยู่ 

ชายขอบของสังคม	ผู้อพยพ	ต่อไป	เพราะนี่คือพระวรสาร”

	 พ่อรู้สึกได้กำาลังจากคำาตอบของพระองค์มาก	ในการทำาหน้าที่ของพ่อต่อไป

	 เนื่องจากในวันที่	 3	 เป็นวันฉลองนักบุญฟิลิปและยากอบ	 เป็นนามชื่อของ

พระคุณเจ้าบรรจงแห่งอุบลราชธานี		ท่านจึงเดินเข้าไปหาพระสันตะปาปาขอพรพิเศษ 

สำาหรับท่านในโอกาสฉลองศาสนนาม	 พระองค์ทรงอวยพรให้ท่านบรรจงด้วยความ

ยินดียิ่ง

	 พระคุณเจ้าปัญญาแห่งราชบุรี	 เรียนว่าดีใจที่ซิสเตอร์อานา	 โรซา	 ญาติของ

พระองค์ทำางานในสังฆมณฑลของท่าน	ทำาให้มีความผูกพันกับพระองค์เป็นพิเศษ

	 พระสันตะปาปาทรงเล่าให้ฟังว่า	 ซิสเตอร์อานา	 โรซา	 ตอนนี้อยู่อาร์เจนตินา	 

ไปเยี่ยมครอบครัว	 ก่อนไปได้แวะมารับประทานอาหารด้วยกัน	 และในวันที่เราเข้าเฝ้า 

ซิสเตอร์ก็จะเดินทางไปตุริน	 เพื่อเข้าคอร์สอบรมที่ทางคณะจัดให้	 ก่อนกลับประเทศ 

ไทยก็จะแวะมารับประทานอาหารด้วยกัน	พระองค์ทรงเล่าซื่อๆ	ในบรรยากาศที่น่ารัก

มาก

	 ต่อจากนั้น	 พระคุณเจ้าปัญญาเล่าให้ฟังถึงกิจการช่วยเหลือแรงงานเมียนมา	

ที่มาทำางานในเขตสังฆมณฑลของท่าน	 อาศัยความร่วมมือกับพี่น้องพระสังฆราช 

เมียนมาได้ช่วยเหลือคนมากกว่า	500	คนให้มีงานทำา	มีรายได้อย่างดี

	 พระสันตะปาปาทรงถามว่า	 “เรื่องงานคำาสอนเป็นอย่างไรบ้าง”	 พระคุณเจ้า

วีระแห่งเชียงใหม่ที่รับหน้าที่ด้านคำาสอนเป็นผู้อธิบายงานคำาสอนในพระศาสนจักร

ประเทศไทยให้พระองค์ฟัง	พระองค์ทรงสนพระทัยมาก

	 ต่อจากนั้น	มงซิญอร์วิษณุได้เตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานต่อต้านการค้ามนุษย์	

ที่หน่วยงาน	 “ทาลิธาคุม”	 ที่ทางคณะนักบวชหญิงกำาลังเป็นผู้นำาในด้านนี้	 พร้อมทั้ง

ถวายแฟ้มเอกสาร	 ภาพถ่ายที่ท่านนำาติดตัวมอบให้กับพระองค์	 พระสันตะปาปาทรง

รับไปเปิดดูด้วยความสนพระทัย	แล้วมอบหนังสือให้เลขาฯ	เก็บไว้

	 พระคุณเจ้าพิบูลย์แห่งนครสวรรค์	 ได้เรียนให้พระสันตะปาปาฟังเร่ืองสถานการณ์

อพยพในประเทศไทย	 ท่านได้เกริ่นถึงงานช่วยเหลือผู้ยากไร้เหล่านี้ที่มีอยู่ในทุกสังฆ- 

มณฑล	พระสันตะปาปาทรงติดตามด้วยความสนพระทัยยิ่ง

	 พระสังฆราชยอแซฟ	 วุฒิเลิศ	 ได้ขอให้พระสันตะปาปาอวยพรเป็นพิเศษ	

เพราะท่านจะได้รับการอภิเษกในวันเสาร์ที่	7	กรกฎาคม		พระสันตะปาปาทรงอวยพร

ให้อย่างศรัทธา	 ภายหลังท่านวุฒิเลิศเล่าให้พ่อฟังว่า	 พระสันตะปาปาทำาเครื่องหมาย

กางเขนใหญ่ที่หน้าผากของท่าน	 ท่านบอกว่า	 “ได้รับกำาลังใจมาก	 และได้รับพระพร

เต็มเปี่ยม”	วันนั้นท่านยิ้มทั้งวัน	

	 พระสันตะปาปาทรงถามเรื่องสถานการณ์กระแสเรียกในประเทศไทย	 และ

ตรัสกับเราว่า	ก่อนหน้านี้	พระองค์ทรงต้อนรับพระสังฆราชจากเวียดนาม		ซึ่งรายงาน 

พระองค์ว่า	พวกเขามีเณรใหญ่ถึง	4,000	คน	จำานวนต่างกันมากทีเดียวกับบ้านเรา

	 พระคุณเจ้าสิริพงษ์แห่งจันทบุรีได้เรียนพระองค์ถึงผลกระทบจากครอบครัว 

ที่มีบุตรน้อย	ทำาให้กระแสเรียกลดลงอย่างมาก

	 พระคุณเจ้าชูศักดิ์แห่งนครราชสีมา	 เรียนให้พระองค์ฟังถึงสถานการณ์เรื่อง

ศาสนสัมพันธ์	และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์	และเรียนพระองค์ว่า	ระหว่างวันที่	14-16	

เดือนนี้	ท่านจะนำาคณะพระภิกษุจำานวน	40		รูปมาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา

	 พวกเราได้เรียนเชิญพระองค์มาเย่ียมประเทศไทย	 เรียนพระองค์ว่า	 มีหลายคน 

ประสงค์จะพบพระองค์	 รวมทั้งข้าราชการ	 และประชาชน	 พระองค์ตรัสว่า	 “ตอนพ่อ

ไปเมียนมา	พ่อก็ได้ยกมืออวยพรประเทศไทยแล้วนะ		ถ้าใครอยากพบพ่อ	ก็ขอให้เขา

มาที่โรม	แล้วก็จะได้พบ”	พระองค์ตรัสสนุก	แฝงไว้ด้วยอารมณ์ขันทำาให้เราหัวเราะกัน

	 พระองค์ทรงขอบใจที่เรามาเฝ้าพระองค์	ตรัสว่า	“พ่อรู้สึกมีความสุขมากที่ได้

พูดคุยกับพวกท่าน”

	 สุดท้าย	 เราได้มอบของที่ระลึกแด่สมเด็จพระสันตะปาปา	 เป็นสลักดุน 

วัฒนธรรม	4	ภาค	และพระองค์ทรงประทานสายประคำาและรูปพระแก่เรา

	 พ่อเองได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาสองครั้ง	 ครั้งแรกเฝ้าสมเด็จพระ 

สันตะปาปาเบเนดิกต์	ที่	16	และครั้งนี้เฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

	 การเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสครั้งนี้	 เรารู้สึกผ่อนคลาย	 เป็น

กันเองแบบพ่อลูก	 ก่อนพูดคุยกัน	 พระองค์ทรงชี้ไปที่ขวดน้ำา	 ตรัสว่า	 “น้ำา”	 อยู่นั่น	

ใครอยากดื่มก็ดื่มได้	 และทรงชี้ไปที่ประตู	 ตรัสว่า	 “ห้องน้ำา”	 อยู่โน่น	 แล้วพระองค์ 

ทรงหัวเราะ	ตรัสว่า	“เราทุกคนเป็นมนุษย์”	น่ารักมากจริงๆ

	 การเข้าเฝ้าครั้งนี้	 พระสันตะปาปามิได้มีเอกสารมอบให้พระศาสนจักรใน

ประเทศไทยต้องปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด	 แต่พวกเราพระสังฆราชทุกคนล้วนมี 

ความสุข	และมีกำาลังใจในการทำางานของพระให้ลุล่วงไปด้วยดี

	 พระสันตะปาปามีพระชนมายุมากกว่าเรา	 สุขภาพพระองค์ก็ไม่ดี	 คุกเข่า 

ไม่ได้	 เวลาจะนั่ง	 พระองค์ต้องถอยหลังชิดเก้าอี้แล้วก็ทิ้งตัวนั่งลงเลย	 เดินก็ไม่ค่อย

คล่อง	แต่พระองค์ก็ทรงทำางานเต็มที่		เราจะไม่มีสิทธิ์บ่นด้วยประการทั้งปวง	

	 พระสันตะปาปาทรงขอสิ่งเดียวครับคือ	“สวดให้พ่อด้วยนะ”

 เราจะภาวนาเพื่อพระองค์ทุกวันจริงๆ นะครับ

เก็บมาไตร่ตรอง (ต่อจากหน้า 4)

“เราเป็น
ผู้เลี้ยงแกะที่ดี  

เรารู้จักแกะของเรา 
และแกะของเรา

ก็รู้จักเรา” 

(ยอห์น 10:14)
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

1

		 เราสั่งท่านทั้งหลายดังนี้ว่า	 ท่านทั้งหลายจงรัก

กัน	…	ชีวิตคริสตชน	ดำาเนินเดินตามเสียงเรียกของพระ

เยซูเจ้า	 และดำาเนินเดินตาม	 “คำาสั่ง”	 ของพระองค์	 ..	

ท่านทั้งหลาย	จงรักกันและกัน	ชีวิตคริสตชนจึงเป็นผู้นำา

ความรัก	..	ผู้ประสานให้เกิดความรัก	และผู้ที่ดำาเนินใน

หนทางแห่งความรัก	ที่พระเยซูเจ้า	 เป็นแบบอย่างให้เรา

ในพระกาย	 และพระโลหิต	 เหมือนที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า	

“กายของเรามอบให้ท่าน	 และโลหิตของเราก็เช่นกัน”	

...	 ชีวิตสงฆ์	 ก็เช่นกัน	 เป็นชีวิตที่ประสานความรัก	 นำา

ความรัก	ก่อให้เกิดความรัก	ในมวลหมู่พี่น้อง	...

2

		 คุณพ่อยอห์น	สัญญา	สิงห์สา	...	พี่น้องของเรา	 

หนึ่งในสมาชิกคณะสงฆ์แห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์	

....	 สำาหรับผมแล้ว	คุณพ่อเหมือนพี่ของผม	 ...	คุณพ่อ

เกิด	 และล้างบาปที่นครสวรรค์	 คุณพ่อเติบโตในกลุ่ม

คริสตชนวัดนักบุญลูกา	 บางขาม	 เข้าเรียนที่โรงเรียน

พระวรสาร	 และมาศึกษาต่อที่โรงเรียนลาซาลโชติรวี

นครสวรรค์	จากนั้นเข้าบ้านเณร	...	และที่สุดได้รับศีลบวช 

เ ป็นพระสงฆ์ในโอกาสหิรัญสมโภชบ้านเณรใหญ่ 

แสงธรรม	 (25	 ปีแสงธรรม)	 ปีนี้คุณพ่อจะมีอายุบวช

ครบ	21	ปี	 ...	คุณพ่อทำางานอภิบาลในหลายที่	 ...	ที่ที่

ผมได้ใกล้ชิดท่านมากที่สุดคือ	“ที่บ้านเณรจอห์น	ปอล”	

ในช่วงที่ท่านเป็นรองอธิการ	 เวลาที่เณรป่วย	 ท่านจะ

ขับรถพาไปหาหมอด้วยตนเอง	 ...	 ดูแล	 อบรมพวกเรา	 

เหมือนพี่น้อง	และในช่วงท้ายๆ	ในชีวิตของท่าน	...	ท่าน

มาประจำาที่วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ	โคกยาว	แม้ว่าจะ

เป็นวัดเล็กๆ	 แต่ผมได้ยินพระคุณเจ้าพิบูลย์	 เรียกงาน

อภิบาลของท่านว่า	“โคกยาวโมเดล”	วัดเล็กๆ	แต่คุณพ่อ 

รวบรวมผู้คนมาทำากิจกรรมตามโอกาส	 ไม่ว่าจะเป็น

วันสงกรานต์	 วันเด็ก	 ...	 นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมรวม

กลุ่มเด็ก	 เยาวชน	 เพื่อไปเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน	 ...	

เหล่านี้คืองานที่มองเห็นได้	จนกลายเป็นโมเดลของงาน

แด่ คุณพ่อยอห์น สัญญา สิงห์สา ... พี่น้องของเรา
อภิบาล	ที่ไม่หวงตัวเองแต่ภายในวัด	แต่เปิดวัดต้อนรับ

ผู้คนมากมาย	 ...	 เปิดวัด	 จึงเท่ากับเปิดใจ	 เพื่อให้ใคร 

ต่อใครเข้ามาสัมผัสความรักของพระเยซูเจ้า	.....

3

		 พระเยซูเจ้าทรงสำาแดงองค์	 แก่อัครสาวกทั้ง

สิบเอ็ด	 ตรัสกับเขาว่า	 “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก	

ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง”	

		 ภาพพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์	 ต่อหน้าบรรดา

ศิษย์	 เป็นภาพสุดท้ายที่คุณพ่อส่งมาในข้อความเฟซบุ๊ก	 

ในวันที่	25	 เมษายน	2018	 ...	ทุกๆ	 เช้า	ผมจะได้รับ

ภาพและพระวาจาประจำาวันเสมอๆ	 แต่ไม่คิดว่า	 “ภาพ

นี้จะเป็นภาพสุดท้าย”	 หลังจากนั้นคุณพ่อล้มป่วยที่

อุดรธานี	 ..	 และในวันที่	 1	พฤษภาคม	2018	พวกเรา

พาพ่อกลับมานครสวรรค์	 และไม่คิดว่าวันนั้นจะเป็น

สุดท้ายในชีวิตของพ่อบนโลกนี้	...	หากเราประมวลชีวิต 

ของท่านเรื่อยมาตั้งแต่ท่านเกิด	 เติบโต	 เป็นพระสงฆ์	

ทำางานอภิบาล	 และจนท่านสิ้นชีวิต	 ..	 เราจะเห็นภาพ

ของสงฆ์	 ผู้ประสานความรัก	 แบบที่พระเยซูเจ้าทรง 

สั่งไว้	 “ท่านทั้งหลายจงรักกันและกัน”	 และแสดงออก

จนกลายเป็นชีวิตของท่าน	 หลายคนอาจบอกว่า	 “พ่อ

พูดไม่ไพเราะ	แต่ทุกคำาที่พ่อพูดจริงใจเสมอ”	เราย้อนมา

มองดูชีวิตเราเอง	 บางทีเราอาจสวมหน้ากาก	 ไม่แสดง

ความจริงใจกับเพื่อน	 พี่	 น้อง	 หรือปฏิเสธที่จะดำาเนิน

ชีวิตอย่างจริงใจกับคนอื่น	 ...	 บทเรียนที่สำาคัญในการ

ประสานความรักต่อเพื่อนพี่น้องจึงเป็นบทเรียนแห่ง

ความจริงใจต่อกัน	 ...	 ไม่เสแสร้ง	 แกล้งทำาดีเฉพาะหน้า	

หรือเฉพาะผลประโยชน์เพียงเท่านั้น	...

4

		 ภาพสุดท้ายในเฟซบุ๊กของพ่อ	ยังเขียนอีกว่า	

		 “บรรดาศิษย์ก็แยกย้ายกัน	ออกไปเทศนาส่ังสอน 

ทั่วทุกแห่งหน	 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำางานร่วมกับเขา	

และทรงรับรองคำาสั่งสอนโดยอัศจรรย์ที่ติดตามเขา”	...

ภาพสุดท้ายของพ่อ	 บ่งบอกชีวิตและกิจการของพระ

เยซูเจ้า	 ที่เราต้องสานดำาเนินงานต่อ	 และแบบอย่าง

ของพ่อ	 ที่ดำาเนินชีวิต	 “จริงใจ”	 กับใครต่อใคร	 ก็เป็น 

แบบอย่างที่จะนำาให้เราแยกย้ายกันออกไปทำาหน้าที่ของ

แต่ละคน	 ตามบทบาท	 หน้าที่	 ตามสถานภาพของชีวิต	

...	ที่จะจริงใจต่อกัน

	 ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของคุณพ่อ

ยอห์น	 สัญญา	 สิงห์สา	 พี่น้องของเราในพระเมตตาของ

พระองค์
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ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

5 พฤษภาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l  สำานักวาติกันต้อนรับกลุ่มเอกภาพเพ่ือการเยียวยารักษา 

ที่มาสัมมนากันเป็นครั้งที่	 4	 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ

เวชบุคคลจากท่ัวโลกเพ่ือพูดคุยกันในเรื่องเภสัชการ 

ในอนาคต

l ตลอดการสัมมนา	 3	 วัน	 หัวข้อหลักคือมุมมองจาก

พระสันตะปาปาฟรังซิสได้รับการนำามาอ่านพิจารณา	

เช่น	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ยาเพื่อป้องกันโรคและ

การดูแลรักษาต่อผู้คนซึ่งมีคุณค่ามากที่สุด	การพูดคุยนี้ 

ก่อให้มีโอกาสพิเศษสำาหรับการเสวนาอันมีประโยชน์ 

ในเรื่องสุขภาพอนามัย : ขอบเขตของเราอยู่ตรงไหน, ใครจะเป็นผู้ออกกฎบังคับใช้?                                

2 พฤษภาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l หลังจากได้พบปะทีละคนกับทั้งสามคน	 ณ	 อาคาร

นักบุญมาร์ธา	 และอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันทั้งสามคน	 

พวกเขาได้เข้าเฝ้ากับพระสันตะปาปาเล่าเกี่ยวกับ 

ความทุกข์ทรมานที่พวกเขาต้องรับเนื่องมาจากการ 

ถูกล่วงละเมิด	จากพระสงฆ์ชาวชิลี	คุณพ่อเฟอร์นานโด	 

คาราดิมา	 เหยื่อทั้งสามได้เล่าถึงการได้พบปะกับพระ

สันตะปาปาฟรังซิส	 	 	ฮาเมส	ฮามิลตัน	 (เหยื่อผู้ถูกล่วง

ละเมิด)	แถลงว่า						“เราได้พบกับใบหน้าแห่งมิตรภาพของ 

พระศาสนจักรระหว่างวันเหล่าน้ันแตกต่างไปอย่างส้ินเชิง

กับที่เราเคยพบเจอมาก่อน	 พระสันตะปาปาทรงขอโทษ

อย่างเป็นทางการต่อเราเพื่อให้อภัยในนามของพระองค์

และในนามพระศาสนจักรสากลทั้งมวล”

l ฮวน	 คาร์ลอส	 ครูซ,	 ฮาเมส	 ฮามิลตัน	 และ	 โฆเซ่	

อันเดรส	 มูริลโล	 (เหยื่อผู้ถูกล่วงละเมิด)	 มั่นใจต่อ

ในการดำารงไว้และพัฒนาต่อชีวิต				ดอกเตอร์	โรบิน	สมิธ	 

ประธานมูลนิธิคูรา	 (Cura	 Foundation)	 เล่าว่า	 

“พวกเรามีทั้งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ป่วยและผู้นำา 

ทางศาสนา	และเราได้ยินได้ฟังมุมมองแตกต่างกันออกไป 

ว่าพวกเขามองดูเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไรพวกเขามอง 

เร่ืองการมีอายุยืนยาวและความสามารถท่ีจะดำารงชีวิต 

หากสามารถไปถึงซึ่งช่วงเวลาเหล่านั้นได้อย่างไรและมัน 

มีความหมายอย่างไร...ต่อความเชื่อในพระเจ้าและ 

แม้แต่คำาสอนบางข้อของพระศาสนจักรที่มีผลต่อ 

เรื่องสุขอนามัยด้วยเช่นกัน”

l บรรดาผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้ข้อมูลการรักษาท่ีทันสมัย 

ที่สุดสำาหรับเยียวยาและป้องกันเชื้อโรคร้ายที่ยังรักษา 

ไม่ได้เท่าที่มีอยู่	 8,000	 ชนิด

อย่างไรก็ดี ด้วยการพัฒนาใหม่ๆ	

เช่นการตัดต่อพันธุกรรมกลับเข้า 

มาเกี่ยวข้องกับเรื่องศีลธรรมอย่าง

มากมายหลายประการ

	 ดอกเตอร์โรบิน	 สมิธ	 ยก

ประเด็นข้อคิดน่าสนใจว่า	 “สิ่งที่

น่าตระหนกก็คือเราจะขีดเส้นแบ่ง

ตรงไหน?	 เรามีความสามารถที่จะ

เลือกสีผมเมื่อเกิดมาได้ในทุกวันนี้	

ดอกเตอร์โรบิน สมิธ

เหยื่อของคาราดิมา : พระสันตะปาปาทรงขอโทษ, 

แต่เราอยากให้พระองค์ทรงดำาเนินการเรื่องนี้
พระสันตะปาปาว่าทรงรู้สึกจากห้วงลึกในจิตใจท่ีทรง

ขอโทษ	 หลังจากเข้าเฝ้าพระองค์แล้วพวกเขารู้ได้เลยว่า

พระองค์ได้รับข้อมูลมาผิดๆ	 กรณีของคุณพ่อคาราดิมา				 

ฮวน	 คาร์ลอส	 ครูซ	 ย้ำาว่า	 “ข้อสรุปของผมก็คือ 

พระสันตะปาปาทรงได้รับข้อมูลมาไม่ถูกต้องอย่าง

แน่นอน”

l พวกเขายังได้พูดคุยกับพระสันตะปาปาเรื่องพระ

สังฆราชชาวชิลีท่ีพวกเขาใช้คำาแข็งกร้าว	 พวกเขาต้องการ

ให้มีระบบที่ยุติธรรมตรวจสอบพระคาร์ดินัลทั้งสองนี้

	 ฮาเมส	 ฮามิลตัน	 เล่าว่า	 	 “เราพอใจแบบนั้น	

เร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อพระคาร์ดินัล	 แอร์ราซูริซ	 ผู้ที่

เราเชื่อว่าปกปิดเรื่องการล่วงละเมิดเอาไว้	 และทุกวันนี้ 

เรายิ่งมั่นใจในการกระทำาอาชญากรรมของท่าน	 เช่น

เดียวกับพระคาร์ดินัล	เอ็ซซาติ	เราพอใจมากกว่าที่จะส่ง

ทั้งสองท่านเข้าคุก”					ฮวน	คาร์ลอส	ครูซ	เสริมว่า		

“ผมทูลพระสันตะปาปาว่าไม่เพียงแต่มงซินญอร์ฮวน	 

บาร์รอส	 แต่ทั้งพระสังฆราชโฮราซิโอ	 เวเนซูเอลา	 

พระสังฆราชอันเดรส	 อาร์เตียกา	 และพระสังฆราช 

โทมิสลาฟ	 โคลจาติก	 แตะต้องสัมผัสและล่วงละเมิด 

ต่อเยาวชน	 พระสันตะปาปาทรงรับข้อมูลเหล่านั้น”			 

โฆเซ่	 อันเดรส	 มูริลโล	 เสริมอีกว่า	 “ทุกวันนี้	 บรรดา 

พระสังฆราชเข้าแทรกแซงบงการกันอย่างมโหฬารเพื่อ

ช่วยเหลือพวกเขาจากมือของพระสันตะปาปา”

	 ส่วน	 	 ฮวน	คาร์ลอส	ครูซ	 	พูดความในใจว่า		

“พระสันตะปาปาทรงขอโทษในนามของพระศาสนจักร

สากลโลก	 แต่สภาพระสังฆราชแห่งชิลีไม่รู้จักที่จะพูด 

คำาว่าขอโทษ”

l บรรดาเหยื่อพอใจต่อผลความรัก	 ความสนใจ	 และ

เหนืออื่นใด	 คำาขอโทษจากพระสันตะปาปาเพื่อให้ 

พวกเขาให้อภัย	 แต่พวกเขา	 อยากให้มีการดำาเนินการ

เรื่องนี้ตามมา	 คำาร้องของพวกเขาชัดเจนและตรงไป 

ตรงมา	 	 	 โฆเซ่	 อันเดรส	มูริลโล	สรุปว่า	 	 “เราทูลถาม

พระสันตะปาปาตรงๆ	 ซึ่งพระองค์ไม่ทรงอ้ำาอึ้งกับเหล่า

บุคคลที่พระองค์จะต้องทรงพิจารณา	 เพราะไม่ใช่ความ

ผิดจากบาปเท่านั้น	 แต่ผิดในทางอาชญากรรมและคอ- 

รัปชั่นร้ายแรงที่สุดที่พบได้ในสังคม”

l พวกเขาทั้งสาม	 กล่าวว่า	 พระสันตะปาปาฟรังซิส 

ให้คำามั่นแก่พวกเขาว่าพระองค์จะทรงดำาเนินการ	จากนี้

ไป	สิ่งแรกที่จะดำาเนินการ	คือการพูดคุยกับผู้ถูกกล่าวหา	 

พระสันตะบิดรบัดนี้จะต้องทรงรับฟังอีกด้านหนึ่งจาก

บรรดาพระสังฆราชชาวชิลี	 ผู้ซึ่งจะเดินทางมายัง 

กรุงโรมเพื่อเล่าเรื่องราวในด้านที่เกี่ยวข้องกับพวกท่าน

สีดวงตาและสมองอัจฉริยะในลูกๆ	 ของเรา	 เราจะทำา

ไหม?	นั่นเป็นสิ่งที่สมควรทำาต่อความเป็นมนุษย์หรือไม่	

และจะก่อผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร?	

เราสามารถรู้ถึงขอบเขตของเราว่าน่าจะอยู่ตรงไหน 

และใครควรจะออกข้อกำาหนดบังคับใช้เหล่านี้?”

l ประเด็นเหล่านี้จะต้องนำามาพูดคุยอย่างแน่นอนใน

การสัมมนาที่จะตามมา	สิ่งที่เราแน่ใจแน่นอนก็คือสำานัก

วาติกันจะร่วมมือติดตามพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน 

สุขอนามัยเพ่ือม่ันใจว่าท้ังต่อโลกและผู้อาศัยบนดาว

ดวงนี้ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมทั้งสองส่วน

อ่านอุดมสาร อุดมศานต์ ออนไลน์ 
คลิก เฟซบุ๊ก อุดมสารแฟนคลับ
เว็บไซต์ www.udomsarn.com
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 วั ด พ ร ะ ต รี -

เอกภาพ หนองหิน จ. 

นครปฐม ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 

เวลา 10.30 น. พระสงฆ์

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

บวชครบ 25 ปี ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

เป็นประธาน

 วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

คุณพ่อยอแซฟ ประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย เป็นประธาน 

(จำ�หน่�ยศ�สนภัณฑ์ ติดต่อคุณอรุษ โทร. 08-1612-

1262)

 วัดเซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เป็น

ประธาน (ร้�นค้�ติดต่อ คุณวีระวัฒน์ ศรีจำ�รัส โทร. 

08-9159-3659)

 วัดแม่พระกุหลาบทิพย์  ลาดพร้าว 124 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม  

เวลา 17.00 น. พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี ของอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร  

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

(ท่�นที่ม�จ�กกรุงเทพฯ เลยสี่แยกมห�ชัยแล้วให้ชิดซ้�ย 

ดูป้�ยไปท่�ฉลอม ข้�มแม่น้ำ�ท่�จีน 100 เมตร เลี้ยว

ซ้�ยตรงไป 3 กิโลเมตร ท่�นที่ม�จ�กแม่กลอง 

จ.สมุทรสงคร�ม กลับรถใต้สะพ�นแม่น้ำ�ท่�จีน  เลี้ยว

ซ้�ยตรงไป 3 กิโลเมตร)

 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. 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศานต์ 

นิตยสารคาทอลิกไทย 
ก้าวต่อไปด้วยใจรำาลึกคุณ”

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แก่งคอย จ. 

สระบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม เวลา  

10.30 น. พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุข-

นิรันดร์ เป็นประธาน (สอบถ�มร�ยละเอียด คุณพ่อ 

ชวินทร์ เสงี่ยมแก้ว โทร. 08-7573-7415)

 วัดนักบุญเปาโล หัวดง จ.นครสวรรค ์ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

(สอบถ�มคุณพ่อพรชัย สิงห์ส� โทร. 08-4547-6998)

 วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน (สอบถ�ม

คุณพ่อกุลบุตร ตรีมรรค� โทร. 08-1829-5994)

 อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ถวาย

อาสนวิหาร วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็น

ประธาน 

 วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า จ.กาญจนบุรี 

ฉลองวัดอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดพระเมตตา ไทรงาม ฉลองวัดวันอาทิตย์

ที่ 3 มิถุนายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น  

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย อ.ดำาเนิน- 

สะดวก จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน  

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา  

กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญเบเนดิกต์ โป่งยอ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน ดงแหลมโขด 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม เวลา 10.30 น.

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน เวลา 10.30 น. 

 วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 23 

มิถุนายน เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่  21 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดดวงหทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ จ.หนอง- 

คาย  ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน เวลา 10.30 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ บ้าน

โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี จ.อุดรธานี  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก อ.ศรี- 

เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 28 กรกฎาคม 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

เป็นประธาน

 

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง อ.บัว- 

ลาย จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  

เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก อ.ห้วยแถลง 

จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน เวลา 

10.30  น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน

 วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ 

จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบล- 

ราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน เวลา 10.00 น.  

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ   อ.วาริน- 

ชำาราบ   จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 16 มิถุนายน 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา 

เป็นประธาน

สังฆมณฑลนครสวรรค์
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ที่นี่มีนัด
] ขอเชิญร่วมเรียนรู้แนวทางพันธกิจด้านศาสน-

สัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์   หลักสูตร

พ้ืนฐาน   วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. ท่ีห้องประชุม 

ชั้น 2  อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม  บางรัก	 ติดต่อ

สำารองที่นั่งด่วน	 ที่แผนกศาสนสัมพันธ์	 	 ฝ่ายงาน 

ธรรมทูตฯ	 โทร.	 0-2681-3835	 /	 08-4332-0836		

หรือ	E-mail:	ird_ecum@catholic.or.th		

	 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   

] 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

] คณะนักบวชคามิลเลียนแขวงประเทศไทย ขอเชิญ 

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสบวชสังฆานุกรของ 

บราเดอร์เปาโล ศุภกร ขันธรักษา โดยพระสังฆราช 

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์	 เป็นประธาน	วันเสาร์ที่	26 

พฤษภาคม	2018	 เวลา	 10.00	น.	ที่วัดน้อยนักบุญ

คลารา	บ้านผู้สูงอายุราชสีมา	จ.นครราชสีมา

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม	 ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา	 วันอาทิตย์ที่	 27	 พฤษภาคม	 โดยคุณพ่อ 

สมเกียรติ ตรีนิกร / วันอาทิตย์ที่	 24	 มิถุนายน	 /	 

วันอาทิตย์ที่	 29	 กรกฎาคม	 โดยคุณพ่อเอกมัย  

เหลือหลาย	 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	

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

ชีวิตในพระจิต” วันเสาร์ที่	 2	 มิถุนายน	 ที่	 Grand 

Lord	 Hotel	 /	 วันพุธที่	 4	 กรกฎาคม	 /	 วันพุธที่	 8 

สิงหาคม	/	*6-9	กันยายน	(วันพฤหัสบดี	-	วันอาทิตย์)	

เข้าเงียบประจำาปีที่ลาดกระบัง	 /	 วันพุธที่	 3	 ตุลาคม	 /		 

วันพุธที่	 7	 พฤศจิกายน	 /	 วันพุธที่	 5	 ธันวาคม	 

ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง	 สอบถามคุณวันดี  

เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585

] คณะพระหฤทัยฯ โดยฝ่ายอภิบาลและประกาศ

ข่าวดี  ขอเชิญสัตบุรุษผู้ศรัทธาต่อพระหฤทัยฯ	ทุกท่าน	

ร่วมสัมมนาฟื้นฟูจิตใจเพื่อเตรียมฉลองพระหฤทัยฯ	 วัน

เสาร์ที่	 2	 มิถุนายน	 2018	 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	

07.30	น.	เป็นต้นไป	ที่ห้องประชุมอาราม		สำารองที่นั่ง

ได้ที่ฝ่ายอภิบาลและประกาศข่าวดี	 โทร.	 09-8258-

7649,	08-1685-2826,	08-9699-8055

] ขอเชิญร่วมสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า	วันศุกร์ 

ที่	8	มิถุนายน	2018	ที่วัดน้อยอารามฯ	คลองเตย		พิธี

บูชาขอบพระคุณ	 เวลา	 17.00	 น.	 โดยพระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช	เป็นประธาน

] สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ 

จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง	การกุศล	ภายใต้โครงการ	“Run	For	

Hope”	 ครั้งที่	 1	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 	 เพื่อนำารายได้มา

ใช้ในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ	 รวมถึงการส่งเสริม 

สุขภาพผ่านการออกกำาลังกาย	วันอาทิตย์ที่	10		มิถุนายน 

2018	 ตั้งแต่เวลา	 05.30	 น.	 เป็นต้นไป	 ที่สวนหลวง	 

ร.9	 สามารถสมัครวิ่งได้ที่	 http://www.berving.com	 

หรือบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ	โทร.	0-2360-7852,	 

09-2708-0708	Line	ID:	@camillianhome

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่	 ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	 แบ่งปันพระวาจา	 	 “ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน”	 คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R.  

9	มิถุนายน	/	14	กรกฎาคม	/	11	สิงหาคม	2018	เวลา	

09.00	น.	ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	เวลา	11.00	น.	ขอเชิญ 

ผู้สูงอายุร่วมมิสซา	ท่ีวัดพระมหาไถ่	(วัดน้อย)	ซ.ร่วมฤดี	 

ถ.วิทยุ	 กรุงเทพฯ	 	 หลังมิสซารับศีลเจิม	 เพื่อพละกำาลัง

ทางด้านร่างกาย	และจิตวิญญาณ	คุณสงวน โทร.	08-

1633-4766	คุณเปรม โทร.	08-4700-8789

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  

ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 		จัด

ฝึกภาวนาให้ฆราวาส	 “เข้าเงียบจิตภาวนาด้วยพระทัย 

พระเยซู”		เดือนละ	2	คร้ัง		ท่ีห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ	 

คลองเตย	 	 วันพฤหัสบดีที่	 3	 	 และอาทิตย์ที่	 3	 ของ 

ทุกเดือน	เวลา	10.00-15.00	น.		(พิธีบูชาขอบพระคุณ

เวลา	09.00	น.)

	 พฤหัสบดี	:	21	มิ.ย.	/	19	ก.ค.	/	16	ส.ค.	/	

20	ก.ย.	/	25	ต.ค.	/	15	พ.ย.	/	20	ธ.ค.	/	17	ม.ค./		

22-24	ก.พ.	2019	เข้าเงียบที่หัวหิน		

	 อาทิตย์				:	17	มิ.ย.	/	15	ก.ค.	/	19	ส.ค.	/	

16	ก.ย.	/	21	ต.ค.	/	18	พ.ย.	/	16	ธ.ค.	/	20	ม.ค.	/	

22-24	ก.พ.	2019	เข้าเงียบที่หัวหิน

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
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

ผู้นำาเข้าเงียบจิตภาวนา	 :	 คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร  

คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร  คุณแม่เชลียง  เวช-

ยันต์ ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน 

	 วันที่	 	26-30	พ.ย.	2018		 เข้าเงียบ	5	วัน	

สำาหรับผู้ผ่านการฝึกจิตภาวนา	นาน	2	ปีขึ้นไป	ที่ศูนย์

ภาวนาทาบอร์		โดยคุณพ่อชีวิน		สุวดินทร์กูร		

] คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี จัด 

ฉลองนักบุญคามิลโล	 เด	 แลลลิส	 องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย	 

25	ปี	ชีวิตนักบวช	คุณพ่อเอกชัย  ผลวารินทร์	โดย 

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุข

สังฆมณฑลจันทบุรี	 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 

ตามจิตศรัทธา	(งบประมาณ		6		ล้านบาท)	สามารถ

โอนเงินเข้าบัญชี	ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร  

ชื่อบัญชี	 มิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง 

เลขที่บัญชี	  120-2-87666-4	 	 สอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ศูนย์มิสซังฯ		โทร.	0-4271-1272
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4 ข้อเสนอสำาหรับปี 2018  “สุขยินดีที่ไม่เหือดหาย”

สารสำาหรับการประชุมในบาเซลของผู้นำาในพระศาสนจักร และองค์กรนานาชาติ  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.taize.fr 

	 แล้วเราจะพูดเกี่ยวกับความสุขยินดีของเด็กๆ	อย่างไรกันดี		เมื่อไม่นานนี้ข้าพเจ้าได้เห็นชีวิตเด็ก	ๆ 	บางคนในแอฟริกาแม้พวกเขาจะอยู่ในค่ายอพยพที่เต็มไปด้วยเรื่องราว 
โศกนาฏกรรมมากมายจนทำาให้ชีวิตของพวกเขาต้องแตกสลาย	แต่พวกเขาใช้พลังที่มีร่วมกันเปลี่ยนแปลงชีวิตแตกสลายนั้นให้กลายเป็นต้นกล้าในเรือนเพาะชำาที่เปี่ยมด้วย 
คำาปฏิญาณ	หากพวกเขาได้รู้ว่าพลังของพวกเขาได้ช่วยพวกเราให้ยังคงมีความหวังอยู่	มากขนาดไหน!	ความสุขที่มีชีวิตชีวาของพวกเขาคงจะเปล่งประกายยิ่งขึ้น	
	 ดังนั้น	ตลอดปี	2018	พวกเราจะรู้แจ้งเห็นจริงดังตัวอย่างเหล่านี้ได้		ด้วยการรำาพึงไตร่ตรองเกี่ยวกับความสุขยินดี	ซึ่งเป็น	1	ในจิตตารมณ์	3	ประการ	-	ความเรียบง่าย	
และความเมตตา	-	ที่ภราดาโรเจอร์ได้ให้ไว้เพื่อเป็นหัวใจของชีวิตหมู่คณะของพวกเราที่เทเซ่

****************************
	 ข้าพเจ้าพร้อมกับภราดากลุ่มหนึ่งได้ไปที่จูบาและรุมเบ็คในประเทศซูดานใต้	แล้วเดินทางไปต่อที่เมืองคาร์ทูมเมืองหลวงของซูดาน	เพื่อเข้าใจสถานการณ์ของสองประเทศ
นี้ให้ดีขึ้น	และเพื่อภาวนาเคียงข้างหญิงและชายผู้อยู่ท่ามกลางผู้ที่ทุกข์ยากลำาบากที่สุดในสมัยของเรา
	 พวกเราได้ไปเยี่ยมโบสถ์ต่างๆ	 และเห็นงานของพวกเขา	 ตั้งแต่งานสอน	 งานสร้างการร่วมเป็นหนึ่งเดียว	 งานด้านการดูแลคนเจ็บป่วยและคนที่ถูกกีดกัน	 เราได้เข้าไป 
ในค่ายของผู้พลัดถิ่น	พบเห็นเด็กๆ	มากมายที่สูญเสียพ่อแม่จากเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น	
	 ข้าพเจ้าประทับใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาสตรีที่เป็นมารดาซึ่งส่วนใหญ่ยังสาวๆ	 แต่ต้องแบกรับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสอันเกิดจากการใช้ความรุนแรง	 
หลายคนต้องหลบหนีออกจากบ้านอย่างเร่งรีบ	กระนั้น	พวกเธอยังคงทำาหน้าที่ดูแลชีวิตอื่นๆ	ด้วย	ความกล้าหาญและความหวังของพวกเธอช่างไม่ธรรมดาจริงๆ	
	 การเยี่ยมครั้งนั้นยังทำาให้เราใกล้ชิดกับผู้ลี้ภัยหนุ่มๆ	จากประเทศซูดานที่เราเคยให้การต้อนรับในเทเซ่เมื่อกว่าสองปีที่แล้ว
	 ก่อนหน้านี้	ข้าพเจ้ากับภราดาอีกสองคนอยู่ในอียิปต์เป็นเวลา	5	วันในโอกาสงานชุมนุมคนหนุ่มสาว	ณ		หมู่คณะอนาโฟรา	ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	1999	โดยพระสังฆราช 
นิกายออร์โธดอกซ์คอปติก	 เราใช้เวลาในการภาวนา	 ในการรู้จักซึ่งกัน	 เรียนรู้	 และเข้าใจธรรมเนียมประเพณีที่อุดมและยาวนานของพระศาสนจักรในอียิปต์	 งานชุมนุมนี้มี 
ผู้เข้าร่วม	100	คนจากยุโรป	อเมริกาเหนือ	เอธิโอเปีย	เลบานอน	แอลจีเรีย	และอิรัก	พวกเขาได้รับการต้อนรับจากคอปติกหนุ่มสาวร่วมร้อยซึ่งมาจากไคโร	อเล็กซานเดรีย	และ
อียิปต์ตอนเหนือ
	 มรดกของมรณสักขีแห่งพระศาสนจักรคอปติก	 และรากของการเป็นฤๅษีนักพรตซึ่งเรียกร้องให้มีชีวิตที่เรียบง่ายอย่างไม่หยุดหย่อน	 ดึงดูดความสนใจของพวกเราเป็น
พิเศษ	ข้าพเจ้าและภราดาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพระสันตะปาปาทาวาดรอส	ที่	2	ประมุขแห่งพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์คอปติก

****************************
	 ช่วงที่กลับจากแอฟริกา	 พวกเราได้พูดกับตัวเองว่า	 ผู้คนช่างให้ความสนใจน้อยนิดกับเสียงเพรียกของบรรดาผู้อยู่ในการทดลองอันเจ็บปวดเช่นนั้น	 ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่
ใกล้หรือไกลจากพวกเรา	 เสียงของพวกเขาราวกับหายวับไปในความว่างเปล่า		ฉะนั้น	แค่ได้ยินผ่านทางสื่อคงไม่พอ	แล้วเราจะตอบต่อเสียงร้องเหล่านั้นในชีวิตของเราอย่างไร
บ้าง?
	 ข้อเสนอต่อไปนี้เป็นแนวทางสำาหรับปี	2018	เพื่อจุดประกายการเป็นส่วนหนึ่งของคำาถามเบื้องต้นนี้

(ภราดา อลุยส์)

ข้อเสนอแรก
ขุดลึกลงในพุน้ำาแห่งความสุขยินดี
 พระยาห์เวห์ตรัสว่า “เรารักท่านด้วยความรักนิรันดร ดังนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อท่านตลอดไป” (เยเรมีย์ 31:3)
 พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ในเจ้า ทรงพระอานุภาพและทรงช่วยให้รอดพ้น พระองค์จะทรงยินดีเพราะเจ้า จะทรงฟื้นฟูเจ้าด้วยความรัก จะทรงโห่ร้องด้วยความ
ยินดีเพราะเจ้า (เศฟันยาห์ 3:17)
 จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิด ข้าพเจ้าขอย้ำาอีกว่า จงชื่นชมเถิด (ฟิลิปปี 4:4)
	 ทุกเย็นวันเสาร์	 ในโบสถ์ที่เทเซ่สว่างไสวด้วยเทียนเล็กๆ	ที่ทุกคนถืออยู่ในมือ	ทำาไมจึงทำาให้เกิดบรรยากาศของการเฉลิมฉลอง?	นั่นก็เพราะการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระคริสตเจ้าเป็นเหมือนความสว่างในใจของความเชื่อคริสตชน	 เป็นแหล่งเร้นลับแห่งความสุขยินดีที่ใจของเราซึ่งไม่สามารถจะเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์	 การดื่มจากพุน้ำานี้ทำาให้
เรา	“รับความสุขยินดีภายใน	เพราะเรารู้ว่าในที่สุดแล้วการกลับคืนพระชนมชีพจะเป็นคำาตอบสุดท้าย”	(โอลิเวียร์	เคลเมนท์	–	นักเทวศาสตร์ออร์โธดอกซ์)
	 ความสุขยินดีมิได้เป็นความรู้สึกที่พองโต	หรือเป็นความสุขส่วนตัวที่ตัดตัวเราออกจากผู้อื่น	แต่เป็นความเงียบสงบที่เป็นประกันว่าชีวิตมีความหมาย
	 ความสุขยินดีแห่งพระวรสารมาจากความเชื่อวางใจว่าพระเจ้าทรงรักเรา	 แล้วทำาให้เราไวต่อความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นมากขึ้น	 ซึ่งไม่ใช่การแยกตัวเราให้ห่างออก
จากสิ่งที่ท้าทายต่างๆ	เหล่านั้น
l ในความมั่นใจว่าเราเป็นของพระเจ้านั้น	 เบื้องต้นให้เราพบเจอความสุขยินดีของเราเสียก่อน	 คำาภาวนาของนักบุญนิโคลัสแห่งเฟลอ	 ผู้เป็นพยานถึงองค์พระคริสตเจ้าใน
ศตวรรษที่	15	สนับสนุนความคิดนี้	ท่านได้ภาวนาว่า	“องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า	และพระเจ้าของข้าพเจ้า	โปรดขจัดสิ่งที่ทำาให้ข้าพเจ้าห่างไกลจากพระองค์ไปจากข้าพเจ้า
เสีย	องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า	และพระเจ้าของข้าพเจ้า	 โปรดประทานแก่ข้าพเจ้าทุกสิ่งที่นำาให้ข้าพเจ้าชิดสนิทกับพระองค์	องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า	และพระเจ้าของ
ข้าพเจ้า	โปรดให้ข้าพเจ้าออกจากตัวเอง	และมอบตัวตนทั้งสิ้นแด่พระองค์”	(นักบุญนิโคลัสแห่งเฟลอ)
l ความสุขยินดีของเราได้รับการหล่อเลี้ยงเมื่อเราภาวนาด้วยบทเพลงร่วมกัน	 ตามที่ภราดาโรเจอร์ได้เสนอไว้	 	 “จงขับร้องเพลงถวายแด่พระเจ้าจนกว่าท่านจะพบความสุขสงบ	
และชื่นชมยินดี”	 การขับร้องร่วมกับคนอื่นๆ	 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทั้งแบบส่วนตัวกับพระเจ้า	 และสร้างสัมพันธ์หนึ่งเดียวกับผู้อื่น	 ความสวยงามของสถานที่ภาวนา	
พิธีกรรม	และบทเพลง	นับว่าเป็นเครื่องหมายแห่งการกลับคืนชีพ	การภาวนาร่วมกันสามารถปลุกสิ่งที่คริสตชนทางตะวันออกเรียกว่า	“ความสุขยินดีแห่งสวรรค์	ณ	แผ่นดิน”	
ขึ้นมา
l เช่นเดียวกัน	 เราสามารถค้นพบภาพสะท้อนความรักของพระเจ้าได้ในความสุขยินดีของมนุษย์ซึ่งถูกปลุกขึ้นโดยบทกลอน	 ดนตรี	 ขุมทรัพย์แห่งศิลปะ	 ความงามในสิ่งสร้าง
ของพระเจ้า	ความลึกซึ้งแห่งความรักและมิตรภาพ																																																																																							(โปรดติดตามอ่านต่อในฉบับที่ 24 นะครับ)

 เมื่อปีที่แล้วมีหญิงสาวที่ป่วยมากคนหนึ่งพูดกับข้าพเจ้าว่า	 “ลูกรักชีวิต”	 ข้าพเจ้ายังคงซาบซึ้งใจกับความสุข
ภายในที่เปี่ยมล้นของเธอแม้ว่ากำาลังป่วยหนัก	 รู้สึกตื้นตันใจไม่ใช่แค่จากคำาพูดของเธอเท่านั้นแต่จากการแสดงออก
ที่งดงามบนใบหน้าของเธอด้วย



ปีที่ 42 ฉบับที่ 22 ประจำ�วันที่ 27 พฤษภ�คม - 2 มิถุน�ยน 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 18

	 หนังสือที่ผมติดมือมาด้วยเรียกเมืองนี้ว่า	 “ลูเว็น”    จากตัวสะกดของ

เมืองแบบนี้	Leuven	ในหนังสือเล่าว่า	“ลูเว็น...ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรุงบรัสเซลส์ออกไปไม่ไกล	 เมืองนี้มีจุดกำาเนิดมาจากอดีตป้อมปราการชาว

โรมันตั้งแต่สมัยจูเลียต	 ซีซาร์	 (Julius	 Ceasar)  ในสมัยกลางเป็นเมืองที่มั่งคั่ง 

จากการเป็นศูนย์กลางการค้าผ้า

	 ในปี  1425  สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ติน ที่  5  และท่านเคานต์ 

จอห์น ออฟบราบันต์	 ได้ร่วมกันก่อตั้งมหาวิทยาลัย	 ลูเว็น	 จึงกลายเป็นเมือง

มหาวิทยาลัยที่สำาคัญของเบลเยี่ยม	 จนถึงทุกวันนี้”	 (จากหนังสือ	 “ใครๆ	 ก็ไป

เที่ยวเบเนลักซ์”	อดิศักดิ์	จันทร์ดวง ; เรื่องและภาพ)

	 จากข้อมูลทำาให้เราเข้าใจว่าทำาไมที่น่ีถูกเรียกเป็นเมืองการศึกษา	

หน่วยงานท่ีจัดประชุมพาเรามาถึงเมืองน้ีแต่เช้า	 หลังจากมิสซาประจำาวัน	 วันน้ี 

เรามีโปรแกรมหลักคือ	 ร่วมงานครบ	 90	 ปีขององค์กรซิกนิส	 โดยให้ชื่องาน

ว่า	 “Pionneers	 of	 Catholic	 communications	 ซึ่งหมายถึงการระลึกถึงบุคคล

สำาคัญของวงการสื่อคาทอลิกทั้ง	 3	 คนได้แก่	 Canon	 Abel	 BROHEE,	 Mgr.	 

Jean	 BERNARD  และ	 Mgr.	 Jacques	 HAAS  และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 

ให้กับนักสื่อมวลชนคาทอลิกอีกท่านหนึ่ง	 งานจะมีในช่วงเย็น	 ดังนั้นภาคเช้า

จึงเป็นการชื่นชมบรรยากาศของเมืองลูเว็น

	 ไกด์สาวมาดักพบกลุ่มเราที่เขตเมืองเก่า	ที่นั่นเป็นจุดศูนย์รวมสถานที ่

ท่องเท่ียว	 เริม่ด้วยศาลาว่าการเมือง	 ดูงานก่อสร้างอลงัการทเีดียว	 มีรายละเอยีด

เพียบ	 ไกด์เล่าให้ฟังว่า	 ศาลาน้ีสร้างระหว่างปี	1439-1463	ในสไตล์โกธิค	

ประดับรอบ	 ๆ	 ด้วยรูปปั้นนักบุญและลวดลายการแกะสลักทุกตารางน้ิว	 

บ่งบอกถึงความมั่งคั่งของยุคกลาง	เมื่อเราได้มีโอกาสเดินทางไปหลาย	ๆ	เมือง

ในเบลเยีย่ม	 เรายงัพบบรรยากาศในแบบยคุกลางอกี	 เป็นต้นเมอืงทีไ่ม่ถกูทำาลาย

จากสงคราม	 ถัดไปมีโบสถ์เซนต์ปีเตอร์	 ไกด์เล่าว่าโบสถ์นี้ใช้เวลาสร้างนาน

กว่า	200	ปี	 นับตั้งแต่ปี	1420	ภายในมีจุดที่น่าสนใจมากมาย	 และที่สำาคัญวัด

ต่าง	 ๆ	 ในเบลเยี่ยมจะเก็บงานศิลปะ	 หรือภาพวาดทางศาสนาของคริสต์ของ

จรงิ	 ของศิลปินท่ีมีชือ่เสียง	 และเป็นชาวเบลเยีย่ม	 เช่นท่ีนีจ่ะมภีาพ	Last	 Supper	

(1468)	และ	Martyrdom	 of	 St.Erasmus	 (1458)	ผลงานของ	Dirk	 Bouts	 

(1415-1475)	 แต่หมู่คณะในโปรแกรมไม่ได้เปิดโอกาสให้เข้าชม	 ได้แต่เดินดู

บรรยากาศด้านนอก	 ผมแอบเสียดาย	 แต่ก็คิดในใจว่า	 ไม่เป็นไร	 การไปกับ 

หมู่คณะมักจะมีเรือ่งให้เสียดายเสมอ	 แต่ใครมาถงึเบลเยีย่มกันแล้ว	 กข็อแนะนำา 

ว่า		อย่าพลาดหาเวลาชื่นชมงานศิลปะ	 และงานทางศาสนา	 ที่สวยงาม	 ชวน

ศรัทธา	และมีที่มาที่ไป

	 เรายังมีโอกาสได้แวะเวียนไปยังจุดต่าง	 ๆ	 ของเมืองอีกหลายๆ	 จุด	 

บางจุดเป็นเหมือนอารามเก่า	 ที่กินพื้นที่พอสมควร	 ปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็น 

บ้านพักให้เช่า	 หรือย่านกำาแพงเมืองโบราณ	 ที่แสดงการอนุรักษ์กำาแพงไว ้

แบบสุดๆ	 ด้วยการทำาฐานคำ้ายัน	 หรืออีกจุดที่ผมชอบบรรยากาศคือเขตอาราม

เก่าที่เปิดเป็นศูนย์เด็กเล็ก	 และมีห้องให้เด็กเล่นกิจกรรม	 ที่นั่นมีสนามกีฬา	 มี

ห้องเหมือนสตูดิโอให้เด็ก	 ๆ	 และเยาวชนมาทำากิจกรรมได้	 ความคิดรวบยอด

สำาหรับการเดินชมบรรยากาศและจุดต่าง	 ๆ	 ของเมืองยามเช้าทำาให้พบว่า	 

ร่องรอยของศาสนา	 และกลิ่นของความเป็นศิลปะ	 โรยปกคลุมไปทั่วเมือง	 

มันถูกพิสูจน์ที่ร้านขายซีดีเพลงในย่านจัตุรัสเก่า	Oude	Markt

	 ภาคเช้าไกด์พาเรามาจบที่จัตุรัสเก่า	 ที่ประชุมลงความเห็นว่า	 เรามี

เวลาประมาณ 30 นาที	ใครอยากไปทำาอะไรก็ทำา	หลังจากนั้นเราจะไปทานข้าว

กัน	 ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง	 เป็นการทานข้าวแบบแลกคูปอง	 ผมสังเกตว่า

ผู้คนส่วนใหญ่ก็นั่งจ่อมอยู่ตรงจัตุรัสนั้นแหละ	 เพราะมีร้านรวงขายเบียร์และ

ไปรายงานไกลในต่างแดน 

ตอนที่ 4 โปรดเรียกชื่อข้าว่า “ลูเว็น”
อากาศกำาลังดี	 ส่วนผมเดินย้อนกลับไปร้าน  2  ร้านที่ตั้งใจเล็งไว้นานแล้ว	 คือ

ร้านหนังสือการ์ตูนและร้านเทป

แน่นอนว่า	 ทุกการเดินทางไม่ว่าใกล้หรือไกลในและนอกประเทศ	

ร้านหนังสือจากทุกมุมโลกจะกวักมือเรียกผม	 และผมไม่เคยปฏิเสธการแวะเวียน 

เข้าไปเยี่ยมชม	 ผมถามตัวเองอยู่บ่อย	 ๆ	 ช่วงที่ใช้เวลาอยู่ในร้านหนังสือว่า	 

ตกลงแล้ว	 หนังสือในยุคนี้จะเดินไปในทิศทางใด	 ยังมีคนอ่านอยู่ไหม	 ยังขาย

ได้อยู่หรือเปล่า	 เราคงต้องยอมรับว่าสำาหรับประเทศไทย	 อยู่ในสถานการณ์ที่ 

น่าห่วง	แต่บางประเทศไม่	อุตสาหกรรมการพิมพ์	หนังสือ	หรืออะไรที่เกี่ยวกับ

กระดาษยังดำาเนินต่อไปได้อย่างสง่างาม	 เบลเยี่ยมได้ให้กำาเนิดตัวการ์ตูนที่เป็น

ตำานานมากมาย	และที่โลกรู้จักกันดีคือ	ตินติน	(Tin	Tin)	หรือ	แต็ง	แต็ง

ตินติน	 เป็นเรื่องราวของนักหนังสือพิมพ์ที่ชื่อเดียวกันนี้	 เดินทางไป

ทั่วโลก	ได้พบเจอสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากมาย	โดยมีคู่หูคือ	สโนวี	(Snowy)	

เจ้าหมาตัวเล็กสีขาวที่วิ่งไว	ไม่แพ้ตินติน	ตัวการ์ตูนตัวนี้	ผู้ให้กำาเนิดคือ George	

Remi  หรือนามปากกา  Herge  งานของเขาถูกเปลี่ยนเป็นภาพยนตร์	 สินค้า 

ต่าง	ๆ	จากผลิตภัณฑ์ของการ์ตูนเรื่องนี้ขายได้ทุกอย่าง	ผมจำาได้ว่า	ในนิตยสาร

คาทอลิกบางเล่มในอดีตก็นำาการ์ตูนเรื่องของตินตินนี้  มาแปลไว้	 ให้เป็นที่

ติดตามถูกอกถูกใจของคนในยุคนั้น   ที่ลูเว็นนี้มีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อว่า Musee	

Herge	 แม้เราไม่ได้ไป	 แต่ก็น่าภูมิใจแทน	 ในร้านหนังสือการ์ตูนที่ผมเข้าไป	 มี

การ์ตูนภาพเล่มใหญ่	ๆ	 เรื่องราว	มีแทบจะทุกแนว	ผมไม่ถนัดการอ่านหนังสือ

การ์ตูนพวกนี้	แต่ก็ไม่ปิดกั้น	ทุกอย่างย่อมเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัว

	 ส่วนร้านซีดีเพลง	 ผมเดินเรื่อยเปื่อยเข้าไปด้วยเจตนา	 อยากหาเพลง

ท้องถิ่นมาฟัง	 ขณะที่ตัดสินใจจะซื้อชุดบรรเลงแอคคอเดียน	 นักดนตรี	4	 คน	 

ในเพลงพื้นบ้าน	 เจ้าของร้านก็เปิดเพลงแสนไพเราะ	 เสียงนักร้องผู้หญิง 

ได้บรรยากาศแบบโฟล์ค	 ผมถามเจ้าของร้านว่านี่งานของใครหรือ	 เจ้าของร้าน

ตอบผมด้วยท่าทีปกติมาก	 แต่ผมอึ้ง	 ก็ผู้หญิงคนนั้นที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร ์

เมื่อสักครู่	 เธอมาขายเพลงของเธอ	 วันหลังผมเล่าเรื่องนี้ให้คนเบลเยี่ยมฟัง	 เขา

ตอบผมว่า	ศิลปินในประเทศเรา	กพ็อๆ	กบัร้านอาหารในบ้านคุณน้ันแหละ	(ฮา)

	 ก่อนเข้างาน  90	 ปีซิกนิส	 เราได้ไปเยี่ยมชมโรงงานเก็บเอกสารเก่า	 

ซึ่งมีการจัดระบบได้อย่างน่าทึ่ง	 ตั้งแต่กระบวนการการรวบรวม	 แยกประเภท	

และสืบค้น	 ข้อสังเกตคือ	 อีกหน่อยอะไรที่เกี่ยวกับสื่อ	 กระดาษ	 หนังสือ	

เอกสาร	 จดหมาย	 เทป	 ซีดี	 วิดีโอ	 กล้อง	 ฯลฯ	 มันเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว	 

การตระหนักถึงสมบัติทางความรู้	 ร่องรอยทางประวัติศาสตร์	 ยิ่งตระหนักเร็ว	

ผมว่ายิ่งเห็นคุณค่าเร็ว	 และยิ่งควรจะต้องหาวิธีเก็บรักษา	 ก่อนที่ความเก่าของ

มันจะเป็นเพียงของเหลือใช้

																งาน	90	 ปี	 พาเราพบกับผู้บรรยายหลากหลาย	 ทุกคนเล่าเรื่องของ

บุคคลสำาคัญของสื่อ	 การเดินทางทั้งวันอาจทำาให้เราเหนื่อยล้า	 แต่ชีวิตที่ทุ่มเท

ที่เราได้ฟัง	 ของพระสงฆ์และฆราวาส	 ที่มีคุณูปการแก่งานสื่อในระดับสากล	

ทำาให้เราพบว่า	 ส่ิงที่เราทำา	 แม้เหน่ือยยากแค่ไหน	 ผู้ผ่านทางมาก่อนเรา	 

เหน็ดเหนื่อย	หนัก	ไม่ต่างกัน	คนวางรากอาจจะเหนื่อยกว่าซะด้วยซำ้า

	 รถบัสบรรจุผู้โดยสารที่มาประชุมซิกนิสเวิลด์จากทั่วโลก	 กลับไปยัง 

เมืองบรัสเซลส์	 ฝนอ่อน	 ๆ	 ทักทาย	 บรรยากาศที่เย็นอยู่แล้ว	 เริ่มเย็นขึ้นอีก	

วันรุ่งขึ้น	 เนื้อหาการประชุมจะพาเราไปวางแผนยาวไป  4	 ปี	 ผมยังสุขภาพดี	

ยิ้มสยามยังประดับอยู่สองแก้ม

	 (ติดตามตอนต่อไป	 ก่อนปิดแฟ้มประชุม	 และเส้นทางสู่พระธาต ุ

พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์)

บรรณาธิการบริหาร
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คุณพ่อวุฒิไกร  ชินทร์นลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนักบุญอันนา ท่าจีน ได้มอบ

เกียรติบัตรผู้สูงอายุตัวอย่าง และลูกกตัญญูตัวอย่าง ของมูลนิธิโคเออร์ คณะ

กรรมการกลางอาสาโคเออร์ และคณะอาสาสมัครคาทอลิกสงเคราะห์ (อาสา 

โคเออร)์ ใหแ้กผู้่ท่ีไดรั้บเลอืกและยกยอ่งโดยคณะอาสาโคเออรแ์ละชมรมผูอ้าวโุส

ของวัด พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากไร้ในชุมชน เมื่อวันอาทิตย์ 

ที่ 29 เมษายน 2018 ที่วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร

สำานักเลขาธิการคาริตัสไทยแลนด์ จัดเวทีพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์

สังคมพัฒนาและหน่วยงานคาทอลิกในแต่ละสังฆมณฑล ในการพัฒนาแผนงาน

และโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน เน้นการพัฒนาอาชีพ 

สร้างรายได้ โดยความร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ที่ศูนย์อภิบาล

คามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2018

วันที่ 7 เมษายน 2018 ผู้สูงอายุเขต 1 ได้จัดพิธีศีลเจิมผู้สูงอายุขึ้น ท่ีวัด 

แมพ่ระปฏิสนธนิิรมลแหง่เหรยีญอศัจรรย ์(โรงหม)ู พรอ้มทัง้มอบประกาศนยีบตัร

ให้กับลูกกตัญญูต่อบุพการีและผู้สูงอายุตัวอย่าง โดยคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ 

เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม 220 ท่าน พระสงฆ์ 8 องค์

เขตปกครองอุดรธาน ีของสงัฆมณฑลอดุรธาน ีจัดคา่ยคำาสอน “ศษิยแ์ท้พระเยซ”ู 

ระหวา่งวันท่ี 16-20 เมษายน 2018 ทีศ่นูยค์รสิตศาสนธรรม สงัฆมณฑลอุดรธาน ี

และสถานฝึกธรรมสันติราชา ซ่ึงเป็นการสอนคำาสอนในระดับพื้นฐานความรู้ 

ในเรื่องความเชื่อ บาป พระหรรษทาน และเกี่ยวกับพิธีบูชาขอบพระคุณ 

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2018  คุณพ่อเปาโล โอสถ ลือเรื่อง เป็นประธานพิธี 

บูชาขอบพระคุณ ฉลองครบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อ และฉลองชุมชนแห่ง 

ความเช่ือวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้  ก่อนเร่ิมพิธีมีขบวนแห่พระสงฆ์ 

ฉลองสังฆภาพ และภาคบ่ายมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลซ่งแย้คลับ ที่วัด 

อัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
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สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  เข้าเฝ้าถวายรายงานต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  วันที่  3 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 


