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“ถวายสาส์นวันวิสาขบูชา” มงซินญอร์  

ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้า

ถวายสาส์นจากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่าง

ศาสนาแห่งสันตะสำานัก แด่สมเด็จพระอริย-

วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล 

มหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) โอกาส

เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา (อ่านสาส์นหน้า 3)

ตามรอยประวตัศิาสตร์คริสตศาสนาในประเทศไทย “350 ปี มิสซังสยาม”
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จัดกิจกรรมตามรอยประวัติศาสตร์คริสตศาสนาในประเทศไทย “350 ปี มิสซังสยาม”

“พาออเจ้าไปฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์(คาทอลิก)” ที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2018
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สาส์นจากสมณสภาเพื่อการเสวนา
ระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำานัก 

นครรัฐวาติกัน
แดพ่ีน่อ้งศาสนกิชนชาวพุทธโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบชูา 

พ.ศ. 2561 / ค.ศ. 2018
“คริสตชนและพี่น้องชาวพุทธช่วยกันป้องกันและกำาจัดคอรัปชั่น”

พี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เคารพ

	 ในนามของสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำานัก	

นครรัฐวาติกัน		เราขอร่วมแสดงความยินดีและขอมอบความปรารถนาดีมายัง 

ท่านทั้งหลายในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา	 ขอให้การเฉลิมฉลองนี้นำาความ

ชื่นชมยินดีและสันติสุขมายังท่าน	 ครอบครัว	 และเพื่อนศาสนิกชนชาวพุทธ 

ทุกคนทั่วโลก

	 ปีนี้เราขอเชิญชวนร่วมกันไตร่ตรองถึงความจำาเป็นเร่งด่วนในการ 

ส่งเสริมวัฒนธรรมทางสังคมที่ปราศจากการคอรัปชั่น	 คอรัปชั่นหมายถึงการลุ 

แก่อำานาจในตำาแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตัวทั้งในวงการภาครัฐและวงการ

เอกชนซึ่งทำากันจนกลายเป็นสิ่งท่ีปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในโลกเราทุกวันนี้	 

จนกระทั่งองค์การสหประชาชาติต้องกำาหนดให้วันที่	 9	 ธันวาคมของทุกปี 

ให้เป็นวันปราบคอรัปชั่นสากล	 	 เพื่อขอให้นานาชาติทุกองค์กรยับยั้งคอรัปชั่น	

และขอให้ประชาชนทั่วโลกร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อตรง 

ซึ่งมีอยู่ในตัวบทกฎหมายและกฎแห่งความโปร่งใส

	 ความตั้งใจในการอธิษฐานภาวนาประจำาเดือนกุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 2018	

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 คือ	 “ต้องกล้าบอกว่าไม่ทนต่อไปอีกแล้ว 

สำาหรับการคอรัปชั่น”		ในการปฏิเสธ	“บาปแห่งการคอรัปชั่น”	พระองค์ตระหนักดี 

ว่า	 คอรัปชั่นนั้นมีอยู่ทั่วโลกในหมู่นักการเมือง	 นักธุรกิจ	 ข้าราชการ	 องค์กร

เอกชน	ไม่เว้นแม้แต่วงการสงฆ์		สุดท้ายผู้ที่ต้องจ่ายราคาแพงให้กับการคอรัปชั่น 

ก็คือคนยากจน	 	 เมื่อระลึกถึงพระดำารัสของพระเยซูคริสต์	 “หากผู้ใดอยาก 

เป็นใหญ่ในพวกท่าน	 เขาจะต้องเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น”	 (มธ	 20:26)	 สมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวยืนยันว่า	 “หนทางเดียวที่จะขจัดคอรัปชั่นคือการ

รับใช้	เพราะคอรัปชั่นเกิดจากความเย่อหยิ่งจองหอง	ทนงตน	จากความฟุ้งเฟ้อ	

และพวกเขาถือว่าการรับใช้เป็นการทำาให้ตนต่ำาลง	 	 แต่พระองค์เห็นว่า	 เพราะ

ความรักเมตตาทำาให้เราสุภาพในการช่วยเหลือผู้อื่น”	

 (การรำาพึงตอนเช้าที่ Domus Sanctae Marthae วันที่ 16 มิถุนายน 

ค.ศ. 2014)

พี่น้องที่เคารพรัก	 	 ในฐานะที่เป็นชาวพุทธท่านถือว่าคอรัปชั่นเป็นการ

กระทำาผิดศีล	 	ก่อให้เกิดสภาพสังคมที่เจ็บป่วย	 	 ยาพิษที่ร้ายแรงมีอยู่	 3	อย่าง		

คือ	ความโลภ	ความโกรธ	และความหลง	ซึ่งเป็นต้นกำาเนิดแห่งทุกข์ที่ต้องกำาจัด

ให้สิ้นไปเพื่อความดีของทั้งปัจเจกบุคคลและสังคม		ธรรมะของพระพุทธเจ้า

คือ	 “ห้ามเอาของผู้อื่นโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้”	 คำาสอนและหลักการปฏิบัติ

ของชาวพุทธยึดถือธรรมะซึ่งนอกจากไม่เห็นด้วยกับคอรัปช่ันแล้วยังจะต้อง

พยายามที่จะขจัดความคิด	 ความตั้งใจ	 และพฤติกรรมผิดๆ	 ของคนในสังคม

ด้วย

แม้ว่าคำาสอนทางศาสนาของเราทั้งสองต่างปฏิเสธการคอรัปชั่น	 แต่

ศาสนิกของเราบางคนก็ยังทำาการคอรัปชั่นกันอยู่ซึ่งเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อ 

การปกครองที่ดี	 มีการติดสินบนกันอย่างมโหฬารและมีการปล้นทรัพย์ของ

แผ่นดินกันอย่างไร้ยางอาย	 คอรัปชั่นทำาให้ชีวิตของประชาชนตกอยู่ในความ

เสี่ยง		ทำาให้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจช้าลง	มีการลงทุนน้อยลง	ทำาให้เกิด

ภาวะเงินเฟ้อ	ค่าเงินต่ำาลง	การศึกษาแย่ลง	โครงสร้างไม่ได้มาตรฐาน	และทำาให้

ธรรมชาติเสื่อมโทรม		นอกจากนี้แล้วมันยังเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพและความ

ปลอดภัยต่อทั้งปัจเจกบุคคลและสังคมอีกด้วย		

เรามีความเช่ือว่าคอรัปชั่นไม่อาจตอบได้ด้วยการนิ่งเฉยและการมี

ความตั้งใจดีเท่านั้น	ซึ่งไม่เป็นการเพียงพอเลยนอกเสียจากว่าจะลงมือกระทำา	

และการกระทำาดังกล่าวเป็นสิ่งจำาเป็นเพ่ือที่จะถอนรากถอนโคนคอรัปชั่น 

ให้หมดไป		เราชาวพุทธและชาวคริสต์	ต้องร่วมมือกัน	ดังนี้

1)	 ในการกระตุ้นศาสนิกชนของเราให้เจริญเติบโตขึ้นในคุณธรรม	 จิต 

สำานึกแห่งความชั่วดี	 และความซื่อตรงต่อหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของ

เรา

	 2)	 ในการป้องกันและเปิดเผยพฤติกรรมคอรัปชั่นโดยการสร้างความ

ตระหนักให้กับสังคม	

	 3)	 ในการสอนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

นักการเมืองและข้าราชการให้ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา	 ใช้

กฎหมายบังคับเรียกคืนทรัพย์สมบัติของชาติที่ถูกคอรัปชั่นไป

พี่น้องที่เคารพรัก	 ขอให้เราปวารณาตนเองอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริม

ความซื่อตรงภายในครอบครัวของเรา	 สังคม	 การเมืองและสถาบันศาสนา	 ซึ่ง

บรรยากาศที่ปลอดการคอรัปชั่นโดยการดำาเนินชีวิตที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม	

ในจิตตารมณ์นี้เราขอส่งความชื่นชมยินดีและสันติสุขมายังท่านอีกครั้งหนึ่ง 

ในโอกาสวันวิสาขบูชา!

พระคาร์ดินัลฌอง-หลุยส์ โตร็อง

ประธานสมณสภาฯ

                                                

บิช็อปมิเกลอังเกล อายูโซ่ กวีโซ่

เลขาธิการฯ
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ตามรอยประวัติศาสตร์ (ต่อจากหน้า 1)

โดยเดินทางด้วยรถบัส 3 คัน รถตู้ 1 คัน ออกจาก
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ถึงวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะ-
ใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่แรก มีผู้ 
แสวงบุญประมาณ 200 คน ระหว่างการเดินทาง 
บนรถ มีการบรรยายให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ 
โดยคุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำารุง คุณพ่อวุฒิกรณ์ พันธุ์- 
ยิ่งยก และคุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต คณะคามิลเลียน 
จิตตาธิการประจำารถบัส
	 การแสวงบุญตามรอยประวัติศาสตร์คริสต-
ศาสนาในประเทศไทยครั้งนี้	 จัดขึ้นเนื่องจากวันที่	 4	
กรกฎาคม	ค.ศ.	2019	จะครบ	350	ปี	แห่งการสถาปนา	
“มิสซังสยาม”	 ขึ้นอย่างเป็นทางการในราชอาณาจักร
สยาม	 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองที่บรรดา 
ผู้ทำางานประกาศข่าวดีจำานวนมากได้ทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจเพื่อชาวไทยและชนชาติอื่นท้ังหลายในราช-
อาณาจักรสยาม	 ดังที่พระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือ 
ได้เขียนไว้ในจดหมายของท่านตอนหนึ่งว่า	 “เราได้เริ่ม
ทอดสะพานระหว่างยุโรปกับเอเชีย	 ข้าพเจ้ายินดีมาก 
ทีเดียวที่จะถวายร่างกายและกระดูกของข้าพเจ้า	 รวม
ทั้งของลูกที่รักของข้าพเจ้า	(บรรดามิชชันนารีทั้งหลาย)	
ใช้เป็นเสาค้ำายันสะพานนั้นให้แข็งแรง	 เปิดทางให้บรรดา
ธรรมทูตผู้มีใจกล้าหาญในอนาคตจะได้เดินทางผ่าน
ข้ามต่อไป”
	 คณะแสวงบุญได้แวะชมสถานที่	4	แห่ง	คือ	1.	
วัดพระคริสตประจักษ์	 เกาะใหญ่	 2.	 หมู่บ้านโปรตุเกส	
ชุมชนคริสตชนแรกในกรุงศรีอยุธยา	3.	วัดนักบุญยอแซฟ	
อยุธยา	4.	วัดไชยวัฒนาราม	
 คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย	 เจ้าอาวาส
วัดพระคริสตประจักษ์	 เกาะใหญ่	 	 เป็นประธานพิธีบูชา
ขอบพระคุณ	 ต้อนรับผู้แสวงบุญ	 กล่าวว่า	 “การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์นับเป็นสิ่งที่ดี	 เพราะเราได้เรียนรู้ถึงความ
เป็นมาของเรา	 เราได้เรียนรู้ถึงความเชื่อ	 และจริงๆ	 เรา
จะพบว่าพระพรของพระเป็นเจ้าและพระญาณเอื้ออาทร
ของพระองค์นั้นอยู่กับเรามาตั้งแต่ในประวัติศาสตร์	 ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งไม่ดี	 ให้กลายเป็นสิ่งดีสำาหรับ
ปัจจุบันและสำาหรับเราได้	 ขอเพียงเรามีความเชื่อมั่น	
และเรียนรู้ด้วยใจเปิดกว้าง	 และมองให้เห็นถึงพระพร
และแสงสว่างของพระจิต	 และเราจะซาบซึ้ง	 สามารถ
พบพระจิตเจ้าที่ทำางานอยู่กับเราตั้งแต่รากฐานในอดีต	
และยังคงทำางานอยู่กับเราในปัจจุบัน	 นี่เป็นสิ่งที่เราจะ 
ต้องขอบพระคุณพระเป็นเจ้า	 วัดนี้จริงๆ	 ไม่ได้อยู่ใน
กระแสของประวัติศาสตร์	เพราะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่า
ปีที่แล้ว	 จากบันทึกของคุณพ่อจากวัดสามเสนที่มาดูแล
ที่นี่	ประมาณ	165	ปี	ยังไม่ถึงสมัยอยุธยา	แต่ก็เป็นเพียง
จุดเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง	การปกครอง	และอีก
หลายๆ	 อย่าง	 และวัดหลังปัจจุบันเป็นวัดหลังที่สาม	
มีอายุ	60	กว่าปีบูรณะเมื่อประมาณปีที่แล้ว”
	 ภาคบ่ายมีการเสวนา	 “350	 ปี	 มิสซังสยาม”	
ที่วัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 โดยมีคุณพ่อสุรชัย ชุ่ม-
ศรีพันธุ์ คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล และอาจารย์
พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี นักประวัติศาสตร์คาทอลิก เป็น
วิทยากร	 คุณพ่ออนุชา ไชยเดช	 เป็นผู้ดำาเนินรายการ	
โอกาสนี้	คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ	เจ้าอาวาสวัดนักบุญ
ยอแซฟ	 อยุธยา	 มอบมาลัยกรต้อนรับและร่วมยินดี
กับ	 พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม	 ประมุข
สังฆมณฑลเชียงราย	ด้วย	

คุณพ่อสุรชัย	 ชุ่มศรีพันธุ์	 กล่าวว่า	 “พระ
ศาสนจักรไทยเกิดขึ้นมาได้เพราะคณะสงฆ์มิสซัง 
ต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	 (MEP)	 ฉะนั้นเมื่อเราฉลอง	
350	ปี	บุคคลแรกที่เราควรจะต้องระลึกถึงและขอบคุณ	
คือพระสงฆ์	 MEP	 ทุกองค์ที่เคยเข้ามาในประเทศไทย	
มรดกล้ำาค่าที่คณะสงฆ์	MEP	มอบให้คริสตชนไทย	คือ	
1.		พระศาสนจักรไทย	2. บ้านเณร บ้านเณรคือคำาสั่งแรก	 
ที่พระสันตะปาปาสั่งบรรดามิชชันนารีว่า	 สิ่งแรกที่ต้อง
ทำาเม่ือมาถึงดินแดนมิสซังคือสร้างบ้านเณร	ผลิตพระสงฆ์
พื้นเมืองขึ้นให้ได้	 ถ้าไม่มีบ้านเณรใหญ่ในประเทศของ
ตัวเอง	ก็ไม่มีพระสงฆ์ซึมซับวัฒนธรรม	รู้จักคนของตน	
และใช้ภาษาของตน	 ในการประกาศพระวรสาร	 ให้แก่ 
คนไทยด้วยกัน	 3.	 วัดอยุธยา	 4.	 การศึกษา	 5.	 การ
แพทย์	การพยาบาล	โรงพยาบาล	

เรามีคณะรักกางเขน	 เป็นคณะพื้นเมืองคณะ
แรกของโลก	 คณะรักกางเขนเป็นความภาคภูมิใจ	 ของ
คณะ	MEP	 ตามจิตตารมณ์	 โดยพระคุณเจ้าลัมแบรต์ 
เดอ ลาม็อต	และพระคุณเจ้าลาโน	ทั้ง	2	ท่าน	พยายาม
สร้างจิตตารมณ์ของการรับใช้พระศาสนจักร	 รับใช้สังฆ- 
มณฑล”

คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล	กล่าวว่า	“มิชชัน-
นารีเข้ามาประเทศไทยเพื่อให้เรารู้จักพระเจ้า	 ในพระ 
วรสารนักบุญมัทธิว	 พระเยซูเจ้าตรัสว่า	 พวกท่านจงไป
ส่ังสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา	และทำาพิธีล้างบาป
ให้เขา	 เดชะพระนาม	 พระบิดา	 พระบุตร	 และพระจิต	
แต่ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่พึ่งเกิดขึ้น	 แต่เกิดขึ้นเมื่อ	 2000	 ปี
ที่แล้ว	 ตั้งแต่พระเยซูเจ้าสั่งให้พวกศิษย์ออกไป	 เพราะ
ฉะนั้น	 บรรดาคริสตชน	 พระสงฆ์	 นักบวช	 หรือบรรดา
ใครต่อใคร	 ต้องไปประกาศศาสนาอยู่แล้ว	 อยู่ทุกที่	 
ทุกเวลา		และประกาศอยู่เรื่อยมา	จนกระทั่งเมื่อ	500	ปี
ที่แล้วก็ยังคงทำากันอยู่	เพราะฉะนั้น	คริสตศาสนาเข้ามา 
ในบ้านเราเมื่อประมาณ	 500	 กว่าปีที่แล้ว	 มีหลักฐาน 
ในปี	1567	
	 การท่ีพระศาสนจักรสากลจัดแบ่งพ้ืนท่ีใน
การเผยแผ่ศาสนาว่า	 มี	 2	 ประเทศ	 ที่เป็นมหาอำานาจ 
ในยุโรปเวลานั้นคือ	 ประเทศสเปนและโปรตุเกส	 รวมถึง
การตัดสินใจของพระสันตะปาปาเพราะเกิดการขัดแย้ง 
ในพื้นที่การเผยแผ่ศาสนา	 จึงให้แยกกันไปประกาศ
ศาสนา	 ให้โปรตุเกสไปทางทิศตะวันออก	 และสเปน 
ไปทางทิศตะวันตก	 เพราะว่าเมื่อ	 500	 ปีที่แล้ว	 คน
สมัยนั้นเชื่อว่า	 โลกแบน	จึงให้ไปคนละทางจะได้ไม่ต้อง
เจอกัน	 พระอาทิตย์ขึ้นทางไหนโปรตุเกสก็ไปทางนั้น	
พระอาทิตย์ตกทางไหนสเปนก็ไปทางนั้น	 ผลปรากฏว่า 
พวกเราซ่ึงอยู่ทางตะวันออก	 ในทวีปเอเชีย	ชาวโปรตุเกส
จึงได้มาประกาศศาสนาทางบ้านเรา	
	 และสำาหรับประเทศเรา	 เราก็พบว่า	 มีหลักฐาน
การเข้ามาของคริสตศาสนาในสยาม	 ประมาณปี	 1511	
นั้น	 เพราะมีข้อความจากจดหมายของท่านนักบุญ 
ฟรังซิสเซเวียร์	 ที่เขียนถึงงานการประกาศศาสนาโดย
ท่านตั้งใจที่จะไปประกาศศาสนาในเมืองจีน	 โดยบอกว่า	
ท่านจะไปเมืองจีน	โดยผ่านทางแผ่นดินสยาม	คือ	ผ่าน
อยุธยา	และเลยขึ้นไป	ท่านเขียนอย่างนี้ถึง	3-4	ครั้ง	แต่
ปรากฏว่า	ท่านนักบุญเสียชีวิตก่อน	

ดังนั้น	 เมื่อคณะดอมินิกัน	 เข้ามาทำางาน	 เรา
มีหลักฐานบอกถึงการเข้ามาในปี	 1567	 มีชื่อของ 
คุณพ่อที่เข้ามา		ต่อจากนั้นมาเรามีหลักฐานว่า	ยังมีคณะ 
ฟรังซิสกัน	 และออกุสติเนียน	 ที่เข้ามาด้วย	 แต่หาชื่อ 

ไม่ได้	 	 และมีอีกคณะหนึ่งที่สนใจก็คือ	 คณะเยสุอิตซึ่ง 
เข้ามาในประเทศไทยด้วย	 และคณะเยสุอิตเป็นคณะหน่ึง
ที่มีความสำาคัญ	ซึ่งอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง	 แต่
สิ่งที่สำาคัญคือ	 เวลานั้นอยุธยามีความสัมพันธ์กับชาว
ต่างชาติมาก	 และในบรรดาชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ใน 
กรุงศรีอยุธยา	 มีหลายคนเป็นคริสตชนเป็นคาทอลิก	
เพราะฉะนั้น	 บรรดาคุณพ่อที่เข้ามาทำางานก็ทำางานกับ
พวกคาทอลิกท่ีเข้ามาในประเทศไทยหรืออยุธยานั้น	
และในเวลาเดียวกันก็ได้ประกาศศาสนากับคนไทยด้วย	

ฉะนั้นงานแพร่ธรรมจึงมี	 2	 ส่วน	 คืองาน
อภิบาลคนท่ีเป็นคริสตชนอยู่แล้ว	 และงานประกาศข่าวดี
ให้กับคนไทยที่ยังไม่ได้เป็นคริสตชน	คณะนักบวช	3-4	
คณะที่ได้กล่าวมานั้น	ก็ทำางานทั้งสองนี้	จนถึงช่วงที่เกิด
สงครามระหว่างไทยกับพม่า	 ทำาให้การประกาศศาสนา
ไม่ค่อยได้ผล	 มิชชันนารีก็อยู่อย่างไม่ปลอดภัย	 และ
ต้องดูแลกลุ่มคริสตชนท่ีเข้ามาค้าขายหรือที่เป็นทหาร		
เรามีหลักฐานคือมีหมู่บ้านโปรตุเกส	 เรามีคริสตชนอยู่
มาตั้งแต่ตอนนั้น	 แล้วก็ทำางานดูแลอภิบาลคริสตชน 
มีการประกาศศาสนาให้กับคนไทยประมาณปี	 1662	
ด้วยเหตุผลจากสงคราม	 การล่าอาณานิคม	 ทำาให้กลุ่ม
ประเทศทางด้านตะวันออกท้ังหมดตกเป็นเมืองข้ึน	
โดยถูกเมืองประเทศราชของสเปนเข้าไปตี	 จึงทำาให้ 
ไม่สามารถทำางานแพร่ธรรมได้อย่างเต็มที่	รวมถึงปัญหา
ของมิชชันนารีบางคนไปยุ่งเรื่องค้าขาย	 การทหาร	 การ
ล่าอาณานิคม	 ฉะนั้นการแพร่ธรรมก็ไม่ได้ผล	 และ 
ไม่ยอมเรียนภาษาของคนพื้นเมือง	 ด้วยเหตุผลเหล่านี้	
ทำาให้พระสันตะปาปาต้องตัดสินใจส่งมิชชันนารีคณะ
มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	(MEP)	เข้ามา”
 อาจารย์พุฒิพงศ์	พุฒตาลศรี	กล่าวว่า		“มิชชัน- 
นารีท่ีเข้ามาท่ีกรุงศรีอยุธยาในช่วงแรกนั้นเป็นสิ่งท่ี 
น่าสนใจ	 แต่ว่าเรามักจะไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่	 กลุ่ม
ที่สำาคัญที่เข้ามาและมีความต่อเนื่องกับพระศาสนจักร 
ในประเทศไทย	 คือกลุ่มของมิชชันนารีฝรั่งเศส	 หรือ
คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	

เริ่มมีการแบ่งแยกตัวออกจากพระศาสนจักร	
โดยบรรดากลุ่มโปรเตสแตนท์	 พระศาสนจักรจึงเล็งเห็น
ถึงปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 และรวมถึงการมองกลับมา
ที่ตนเองด้วยว่า	 สิ่งที่พระศาสนจักรกำาลังสอน	 กำาลัง
ทำานั้น	 มีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหน	 และคราวใด 
ที่พระศาสนจักรมีการจัดสังคายนา	 นั่นหมายถึงกำาลัง
ถูกตั้งคำาถาม	 และกำาลังตั้งคำาถามกับตัวเองว่า	 สิ่งที่
ตัวเองสอน	 และสิ่งที่ตัวเองปฏิบัตินั้นถูกต้องหรือเปล่า	
หรือกำาลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแนวคิดที่มี 
ผลกระทบต่อความเชื่อหลักของพระศาสนจักร

สิ่งที่ออกมาจากสังคายนาแห่งเมืองเตรนท์	 มี
ความสำาคัญต่อพระศาสนจักรคาทอลิกมาก	 ในหลายๆ	
ประเด็น	เช่น	เรื่องพิธีกรรม	เรื่องของพระสังฆราชที่ต้อง
อยู่ใกล้ๆ	 อาสนวิหาร	 และเรื่องการตั้งบ้านเณร	 เพราะ
พระศาสนจักรมองว่าการต้ังบ้านเณรเป็นการสร้าง
บุคลากรที่สำาคัญให้กับพระศาสนจักร	

สิ่งสำาคัญหลังจากการตั้งบ้านเณรแล้ว	 พระ
ศาสนจักรเล็งเห็นว่า	 สิ่งที่พระศาสนจักรพึงนำากลับมา
สู่อำานาจของตัวเองนั่นคือ	 การแพร่ธรรม	 เนื่องจากมี
ระบบสิทธิอุปถัมภ์ในการดูแลการแพร่ธรรมของพระ
ศาสนจักร	และพระศาสนจักรไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
แพร่ธรรมในดินแดนที่ห่างไกลได้	ด้วยหลายๆ	ประเด็น	

(อ่านต่อหน้า 13)
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l หลังจากนานกว่าหนึ่งเดือนก่อนจะได้รับฟังศาลแห่ง

เมืองเมลเบิร์นได้ตัดสินใจเปิดคดีกรณีพระคาร์ดินัล	

จอร์จ	แพล	ในเร่ืองท่ีเป็นไปได้ในการกระทำาการล่วงละเมิด 

อย่างไรก็ดี	กฎหมายของประเทศออสเตรเลียไม่อนุญาต

ให้ผู้อื่นได้ทราบถึงข้อกล่าวหาพิเศษ	 	 ศาลได้ตัดข้อ

กล่าวหาออกครึ่งหนึ่ง	 ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาร้ายแรง	 ซึ่ง

รวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่าเคยสัมผัสผู้เยาว์ในช่วงทศวรรษ	

’70	 และได้ทำาร้ายต่อเด็กชายนักขับร้องที่มาจากอาสน-

วิหารเมืองเมลเบิร์นช่วงทศวรรษ	 ’90	 อย่างไรก็ตาม 

ข้อกล่าวหาอย่างน้อย	10	กรณีได้ถูกเก็บไป

l หลังจากได้รับฟังการสรุปนี้	 พระคาร์ดินัลก็ประกาศ

อย่างเป็นทางการด้วยตัวท่านเองอีกครั้งหนึ่งว่า	 “ไม่มี

ความผิด”	 ในสถานะเช่นนี้	 พระคาร์ดินัลจอร์จ	 แพล	 

ได้ย้ำาเตือนว่า	 “ท่านได้ให้ความร่วมมือเต็มที่ทุกเวลา

ต่อสถานีตำารวจวิกตอเรียและยืนยันมั่นคงหนักแน่น 

พระคาร์ดินัลแพลจะถูกดำาเนินคดีกรณีล่วงละเมิด, 
ผูพิ้พากษายกฟ้องข้อกลา่วหารา้ยแรงทีส่ดุ

ว่าท่านบริสุทธิ์	 ท่านได้เดินทางกลับไปยังประเทศออส- 

เตรเลียโดยสมัครใจเพ่ือพบกับบรรดาผู้กล่าวหาเหล่าน้ัน”

l พระคาร์ดินัลเป็นพระอัครสังฆราชแห่งเมลเบิร์น	 จาก

นั้นแห่งซิดนีย์	 และสุดท้ายเป็นเลขาธิการด้านเศรษฐกิจ

ของสำานักวาติกัน	ท่านเคยดำารงตำาแหน่งท่ีปรึกษาในคณะ	

9	คนของพระสันตะปาปา	แต่พระสันตะปาปาทรงขอให้

ท่านลาพักจากหน้าท่ีจนกว่าการดำาเนินทางคดีฟ้องร้อง 

จะเสร็จสิ้น			เมื่อท่านปรากฏตัวรับฟังข้อกล่าวหาในเดือน 

มิถุนายน	 ค.ศ.	 2017	 พระคาร์ดินัลปรากฏตัวต่อหน้า

หนังสือพิมพ์เล่าว่าท่านจะเดินทางกลับไปยังประเทศ

ออสเตรเลียเพ่ือแก้ต่างข้อกล่าวหาท่ีมีต่อท่าน	 ตอนหน่ึง

ว่า

	 “เร่ืองราวเหล่านี้ยังอยู่ในช่วงสอบสวนและ

บัดนี้ก็เป็นเวลาสองปีแล้ว	 แต่มีข่าวเล็ดลอดออกไปยัง 

ส่ือสารมวลชน	 จึงมีท่าทีแข็งกระด้างต้องการฆ่าประหาร

กัน	พ่อบริสุทธ์ิต่อการกล่าวหาน้ี	พวกเขาผิดในความคิด 

ทั้งหมดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศอันเป็นเรื่อง 

น่ารังเกียจที่พวกเขามีต่อพ่อ”	(พระคาร์ดินัลจอร์จ	แพล,	

วันที่	29	มิถุนายน	2017)

l ในปี	 ค.ศ.	 2016	 พระคาร์ดินัลตอบคำาถามที่มาจาก

คณะกรรมการไต่สวน		โดยพระคาร์ดินัลแพลยอมรับว่า

ได้ให้ความน่าเชื่อถือต่อบรรดาพระสงฆ์มากกว่าบรรดา

ผู้ที่อ้างว่าพวกเขาถูกล่วงละเมิด

13 พฤษภาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ความขัดแย้งระหว่างพระศาสนจักรคาทอลิกกับคอม- 

มิวนิสต์ตะวันตกบางทีอาจเห็นได้ชัดเจนท่ีเมืองโบโลญ่า	

ประเทศอิตาลี	 	 	ความตึงเครียดกำาลังพุ่งขึ้นสูง	แต่พระ

คาร์ดินัลเกียโคโม	แลร์กาโร	เรียนรู้ที่จะเคารพครอบครัว

ชนชั้นกรรมกรด้วยการลงมาติดดินใกล้ชิดพวกเขา				

ในขณะที่สถานการณ์กลุ่มคอมมิวนิสต์มาแรง	 ท่านก่อ

ตั้งเขตปกครองวัดในแถบชายขอบสังคมนอกเมือง	

ท่านยังดัดแปลงสำานักงานที่พักของท่านให้กลายเป็น

สวรรค์อันปลอดภัยแก่เยาวชน				มงซินญอร์เออร์เนสโต	 

แวคคี	 เลขานุการของพระคาร์ดินัลเกียโคโม	 แลร์กาโร 

เลา่วา่				“ทา่นใช้สอยทุกสว่นของพืน้ทีเ่พ่ือตอ้นรบัเยาวชน 

มีราว	 70	 คน	ตอนเช้า	 ท่านจะไปปลุกพวกเขา	ท่านมี

บุคลิกเหมือนพ่อของพวกเขาและบ่อยๆ	 ก็รับพวกเขา

ว่าเป็นครอบครัวของท่าน	 พระคาร์ดินัลมอนตินี	 (พระ

สันตะปาปาเปาโล	 ที่	 6...ผู้แปล)	 ไปเยี่ยมท่านครั้งหนึ่ง

และถามว่า	‘ท่านจัดการเรื่องเหล่านี้อย่างไร?’		ท่านตอบ 

ว่า	‘พอตกค่ำาผมก็ผ่อนคลายด้วยเพลงคลาสสิค’		เสียง

ของเยาวชนเป็นเหมือนดนตรีคลาสสิคสำาหรับผม’”	

l	 ความสำาเร็จยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านแม้ว่าท่านไม่เคย

ต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์เลย	 แต่ด้วยการพูดและเข้า 

สมคบกับคนเหล่ านั้ นที่ ปราบพิชิตคอมมิวนิสต์ 	

ท่ามกลางความแตกต่างที่ยังคงอยู่	 ท่านได้เคารพและ

เข้าใจต่อนายกเทศมนตรีเมืองในขณะนั้น	นายจุยเซปเป้	

ดอซซา

l การเผยเรื่องราวเหล่านี้เด่นชัดออกมาในสารคดีที่ชื่อ	

“ดำาเนินตามพระจิตเจ้า”	(‘Secondo	lo	Spirito’)	โดย

ผู้กำากับชาวอิตาเลียน	นายลอเรนโซ	สตานซานิ

	 นายลอเรนโซ	สตานซานิ	ผู้กำากับสารคดี	เรื่อง 

‘Secondo	 lo	 Spirito’	 เล่าว่า	 “ผมตัดสินใจทำาสารคดี

แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ : น่าตื่นใจที่คริสตชนจากทั่วโลก

มารื้อฟื้นศีลล้างบาปในแม่น้ำาจอร์แดน

พระคาร์ดินัลจอร์จ แพล

พระคาร์ดินัลเกียโคโม แลร์กาโร : พระสังฆราชผู้ยึดการเสวนากับพวกคอมมิวนิสต์

เกีย่วกบัพระคารด์นิลัแลรก์าโร	เพราะเปน็เรือ่งราวงดงาม 

ที่สามารถสอนเราทุกคนในบางสิ่งบางอย่าง	 ผมเป็นคน

ไม่เช่ือในพระเจ้า	แต่ผมคิดว่าโลกทุกวันน้ีบอกเราว่ากำาลัง

ต้องการชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ”

l ทุกสิ่งไม่ราบรื่นเสมอไปสำาหรับพระคาร์ดินัลแลร์กาโร	

สไตล์ของท่านนำามาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง	

บางคนเชื่อว่าการรับเรื่องเหล่านี้ของท่านไม่ได้		นำามาซึ่ง 

การลาจากหน้าที่ของท่านในปี	ค.ศ.	1968				บางทีฟาง 

เส้นสุดท้ายอาจเป็นคำาปราศรัยตรงไปตรงมาท่ีท่านพูด

หลังจากประเทศสหรัฐอเมริกาโจมตีทางอากาศอย่าง

หนักต่อประเทศเวียดนาม		นับเป็นคำาปราศรัยที่สัมผัสใจ 

ใน	50	ปีให้หลัง	ต่อพระสันตะปาปาฟรังซิส	ระหว่างการ

เสด็จเยือนเมืองโบโลญ่า	 พระสันตะปาปาตรัสย้ำาว่าพระ

ศาสนจักรไม่สามารถวางเฉยต่อความชั่วร้าย

พระคาร์ดินัลเกียโคโม แลร์กาโร

15 เมษายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l อากาศค่อนข้างเย็นและมีฝนตกแต่ผู้แสวงบุญก็มากันไกลเกินกว่าจะไม่ทำาพิธีร้ือฟ้ืนคำาสัญญาแห่งศีลล้างบาป

ของพวกเขาในแม่น้ำาสายเดียวกันกับที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากนักบุญยอห์น	บัปติสต์		เพราะสำาหรับ

คนเหล่านี้	 นี่อาจจะเป็นเพียงครั้งเดียวในชีวิตที่จะมีโอกาสเช่นนี้	 พวกเขาเดินทางมาแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เพื่อย่ำา

ตามรอยพระบาทของพระคริสตเจ้าซึ่งครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเคยดำาเนินย่ำาไป	 นับเป็นโอกาสที่จะเริ่มใหม่อีก 

ครั้งหนึ่ง
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บทอธิษฐานภาวนา

บทกลอนแห่งชีวิต

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา” (มาระโก 14:22)

ซีมุส เฮอเนย์ นักกวีชาวไอริชในสมัยปัจจุบัน	 ได้ประพันธ์เรื่องราว

สะท้อนถึงความสัมพันธ์ในชีวิตจิตอย่างน่าสนใจระหว่างสิ่งสร้างของพระเจ้า

และจิตวิญญาณของชาวไอริช	

ในหลายปีก่อน	 เฮอเนย์ถูกขอให้ร่วมประพันธ์บทกวีลงในหนังสือ

เกี่ยวกับชีวิตฝ่ายจิตในฐานะที่เป็นพื้นฐานความคิดทั้งศาสตร์และศิลป์	 เขาได้

ตอบรับด้วยกระดาษแฟกซ์	 	 2	 แผ่น	 เขาเริ่มต้นด้วยการขอบคุณสำาหรับการ

เชื้อเชิญในครั้งนี้และตามด้วยการแสดงความขอโทษ	 เขาตอบว่าชีวิตจิตเป็น

ส่วนหนึง่ในชีวติของเขา	 และรูส้กึว่าเขาไม่สามารถอธบิายอย่างเข้าใจอย่างลกึซึง้

ได้

ในกระดาษแผ่นที่สอง	 เป็นบทกลอนสั้น	ๆ	ของเขา	 เฮอเนย์กล่าวว่า

อาจจะเป็นสิง่ท่ีใช้ในหนงัสือทีจ่ะจัดพมิพ์นีไ้ด้บ้าง	 บทกลอนน้ีเป็นประสบการณ์

ของเขาเมื่อได้ร่วมมิสซาในหมู่บ้านของเขาว่า

	 	 เหมือนกันกับ	ผู้อื่น	ก้มลงกราบ	

	 	 ศิโรราบ	ในขณะ	เมื่อเสกศีล

	 	 ในแผ่นปัง	เหล้าองุ่น	ได้ดื่มกิน	

	 	 ได้ยลยิน	สุดสายตา	มองจ้องดู

	 	 ข้าฯ	เชื่อว่า	สองสิ่ง	ได้แปลงเปลี่ยน	

	 	 ก้มลงเศยีร	รับศลีพระ	ประทบัอยู่

	 	 อิ่มเอิบใจ	ได้รับพร	ได้เรียนรู้	 	

	 	 ลุกขึ้นสู้	ชีวิตใหม่	ในอีกครา

 ข้าแต่พระเยซูเจ้าผู้ประทับอยู่ในศีลมหาสนิท โปรดเป็นพลังทรงช่วย

ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง โปรดทรงเป็นอาหารท่ีหล่อเลี้ยงชีวิตของลูกให้มี

กำาลังใจ ที่จะต่อสู้กับอุปสรรคมากมายในชีวิตของลูกด้วยเทอญ  อาแมน

เริ่มที่ตัวตน
 การซื้อหาสินค้าสะดวกขึ้นทุกวัน
	 ก่อนนี้ซื้อทีต้องไปตลาด
	 ใกล้ตลาดก็ถือว่าโชคดี
	 ไกลตลาดก็ไม่ถือว่าโชคร้าย
	 ถึงอย่างไรก็ต้องซื้อหาสิ่งต้องกินต้องใช้อยู่แล้ว
	 ขอให้มีเงิน	ขอให้มีของ
 ต่อมาก็มีตลาดเคลื่อนที่
	 รถตลาดเข้าถึงหมู่บ้านถนนตรอกซอย
	 นำาของสดมาเสนอให้ถึงหน้าบ้าน
	 จะแพงนิดก็ถือว่าจ่ายค่าความสะดวก
	 ไม่ต้องตรากตรำากรำาแดดกรำาฝนไปตลาดแบบก่อน
	 ถึงตัวเลือกจะไม่มากเหมือนตลาด
	 แต่ก็ยังต่อราคาขอของแถมได้เป็นกันเอง
	 การซื้อการขายจึงเป็นของคู่กัน
	 พ่อค้าแม่ขายก็ใช่จะขายอย่างเดียว
	 ต้องหาซื้อมาเพื่อขายต่อ
	 ได้กำาไรใช้เป็นทุน
	 คนซื้อใช่จะเอาแต่สะดวกเอาแต่ได้อย่างเดียว
	 ต้องเข้าใจต้องเห็นอกเห็นใจคนขาย
	 win	ทั้งคนขาย	win	ทั้งคนซื้อ
 “การซื้อการขายก็ต้องมีใจบ้าง...”
	 เพื่อนนักธุรกิจแบ่งปันมุมมอง
 “บางอย่างแพงไปบ้างก็ต้องเข้าใจ
 จะต่อว่าแพงเกินจริงแพงกว่าเจ้าอื่น
 ก็ต้องคำานึงถึงคุณภาพของสินค้านั้นๆ
 สดกว่าสุกกว่าหวานกว่าฉำ่ากว่า...
 แล้วก็ต้องคำานึงถึงแหล่งที่มาวิธีได้มา
 ไกลกว่าค่าขนส่งสูงกว่าหาได้ยากกว่า...”
	 เพื่อนนักธุรกิจแจงให้เห็นเป็นประเด็น
 “ที่ต้องคำานึงมากกว่าอื่นใด
 คนขายคนผลิตต้องมีกำาไรไว้ต่อทุน
 ค้าขายแล้วเสมอทุนใครจะทำาให้เสียแรง
 ที่ปั่นราคาจนเกินจริงจนน่าเกลียดก็คงมีอยู่แล้ว
 ก็ขึ้นอยู่กับเราจะตัดสินจะเลือก
 ซื้อขายกันไปนานๆ หรือแค่ครั้งสองครั้งจบ...”
	 วิสัยนักธุรกิจมองรอบด้านมองครบองค์
 จากตลาดเคลื่อนที่กลายเป็นตลาด one stop 
	 ห้างที่เป็นตลาด	ตลาดที่เป็นห้าง
	 ไปที่เดียวซื้อได้ทุกอย่าง
	 จะซื้อมากจะซื้อน้อยมีพร้อมบริการ
	 ร้านเล็กร้านใหญ่ตลาดเล็กตลาดใหญ่กระเทือน
	 นอกจากจะแย่งลูกค้าขาประจำาแล้ว
	 ยังกำาหนดราคาสินค้าแต่ละอย่างพร้อม
	 เดือดร้อนถึงพ่อค้าแม่ขายรายย่อย
	 สู้ทุนสู้ราคาไม่ไหวก็ต้องถอยโดยปริยาย
 “ผมไม่ซื้อของจากห้างที่เดียว...”
	 เพื่อนนักธุรกิจยืนยันในหลักการ
 “ผมจะซื้อที่ห้างส่วนหนึ่ง
 และซื้อจากพ่อค้าแม่ขายอีกส่วนหนึ่ง
 เช่นนี้พ่อค้าแม่ขายอยู่ได้
 ห้างก็ไม่สามารถผูกขาดกำาหนดราคาสินค้าตามใจชอบ...”
	 ครั้นจะใช้มาตรการก็คงยาก
	 เพราะเป็นเรื่องของกลไกลการค้าการขายการทำาธุรกิจ
	 แต่หากเริ่มต้นทำาหนึ่งคนสองคนสามคน...ทำานองเดียวกัน
	 ก็น่าจะได้ผลน่าเกิดกระแสน่าจะกลายเป็นพลัง
	 จะว่าไปแล้ว	
	 หากต้องการแก้ไขปัญหาโลกปัญหาสังคม
	 ต้องลงมือแก้ที่ตนเอง...ก่อนอื่นหมด		 	
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วันที่		26		เมษายน		ค.ศ.		2018		 

พระคาร์ดินัลปีเอโตร  ปาโรลิน		เลขาธิการ 

รัฐวาติกัน		เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

โอกาสครบ	 750	 ปี	 อาสนวิหารแห่ง 

มอนเรเอล				รว่มกบัพระคารด์นิลัโรโดลโฟ 

พระศาสนจักร
แห่งการพึ่งพา

กรอสปาร์มิ  	พระสังฆราชแห่งอัลบาโน	และผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์  

ที่ 4   ผู้ก่อตั้งอาสนวิหารหลังนี้เมื่อวันที่		25		เมษายน	ค.ศ.	1267		

บทเทศน์ของพระคาร์ดินัลปาโรลิน	โอกาสสมโภชอาสนวิหาร	ดังนี้

“ข้าพเจ้าขอขอบใจและยินดีท่ีได้รับเชิญให้มาร่วมพิธีสำาคัญน้ี		ซ่ึงนำาความช่ืนชม 

ยินดีแก่สมาชิกทุกคนในชุมชน			ข้าพเจ้ากล่าวทักทายทุกท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี ้

ด้วยความรัก					โอกาสเดียวกันน้ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	ทรงส่งความปรารถนาดี 

และคำาอวยพรมายังท่านทั้งหลาย

ด้วยความกตัญญูรู้คุณต่อพระเป็นเจ้าในผลงานอันยิ่งใหญ่นี้		เพื่อแสดงออก

ถึงความเชื่อศรัทธาและพระปัญญาคุณของพระผู้สร้างสูงสุด				จึงเป็นเหตุผลดีที่เรา 

ร่วมยินดีแด่พระอัครสังฆราชเปนนิซิ 	 ในโอกาสครบปีที่ห้าที่ท่านได้ปกครองและ

อภิบาลดูแลอาสนวิหารแห่งนี้

ความงดงามของอาสนวิหารหลังนี้	 	ที่ปรากฏต่อสายตาของผู้เชื่อศรัทธา 

ในคริสตศาสนา		และผู้ที่ยึดปฏิบัติความเชื่อของตน	ต่างชื่นชมในความงดงามและ 

ความกลมกลืนในศิลปกรรมของอาสนวิหาร		และพระรูปป้ันพระเยซูคริสตเจ้าผู้ประทาน

พระพรที่ประดับประดาด้วยทองคำา				ความยิ่งใหญ่		ความสงบเงียบ	และพระสิริรุ่งโรจน์ 

ท่ีผู้เช่ือศรัทธาต่างเข้ามารำาพึงภาวนาภายในอาสนวิหารหลังน้ี				ผู้เช่ือศรัทธาจำานวนมาก 

ประทับใจในผลงานสร้างที่งดงาม	 	 รวมถึงนายโรมาโน  กัวอาร์ดินิ นักเทววิทยา 

ชาวเยอรมัน	 ซึ่งได้บรรยายงานศิลปะชิ้นนี้ว่า	 	 “เป็นสมบัติล้ำาค่าที่น่าอัศจรรย์ใจ”			

นอกเหนือจากความชื่นชมของศิลปินท่านอื่นๆ		

ใน	ค.ศ.	987	บรรดาเอกอัครราชทูตผู้แทนจากเจ้าชายวลาดิมีร์ แห่งเคียฟ   

ได้เสด็จร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณของพระศาสนจักรตะวันออกแห่งกรุงคอนสแตน 

ติโนเปิ้ล	 	ซึ่งถวายรายงานแด่กษัตริย์ว่าบรรยากาศภายในอาสนวิหารเปรียบดั่งสวรรค์ 

บนแผ่นดิน	 ความงดงามของอาสนวิหารที่ประดับประดาด้วยโมเสอิค	 ผนวกกับ

โครงสร้างของอาคารที่ดูมีชีวิตชีวา	 เมื่อผู้เชื่อศรัทธาที่มาร่วมพิธีกรรม	 ได้แลเห็น 

ความสมานสามัคคีเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันของพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีและประชา

สัตบุรุษที่ร่วมระลึกถึงการถวายองค์เป็นบูชาของพระเยซูคริสตเจ้าในพิธีมิสซา	 

เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อศรัทธาที่ดียิ่ง			ความโอ่อ่าของสถานที่นำาผู้ร่วมพิธี 

ระลึกถึงประวัติศาสตร์ของการไถ่กู้ให้รอดพ้น	 	 สอดคล้องกับอัศจรรย์ของพิธีบูชา 

ขอบพระคุณประจำาวันท่ีพระสงฆ์ถวายบนพระแท่น	 เพ่ือเป็นอาหารหล่อเล้ียงจิตวิญญาณ

ของบรรดาคริสตชน

การได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณภายในพระวิหารน้ี	 เป็นเวลาท่ีบรรดาคริสตชน 

ได้สัมผัสกับประสบการณ์ของเวลา	 	 และสถานที่ซึ่งมนุษยชาติรอคอยชีวิตนิรันดร			

ได้สัมผัสกับพระผู้สร้าง	 และได้ฟังพระสุรเสียงของพระเป็นเจ้า	 บ่อเกิดของพระ 

หรรษทานและความบรรเทาใจ				ศีลมหาสนิทที่หล่อเลี้ยงชีวิตเรา		ช่วยเราให้ดำารงชีวิต 

เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน		ด้วยการก้าวเดินไปพร้อมๆ	กัน			และสามารถเอาชนะความ

เห็นแก่ตัว

ความโอ่โถงงดงามของอาสนวิหารก่อให้เกิดความเช่ือศรัทธาแก่บรรดา 

คริสตชน		ศิลปะท่ีย่ิงใหญ่และการเป็นประจักษ์พยานของบรรดามรณสักขีท่ีเป็นแบบอย่าง 

ของความเชื่อที่แท้จริง			เป็นการยืนยันว่าพระเยซูคริสตเจ้ามิได้เป็นบุคคลในอดีต		แต่ 

เป็นพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงกลับฟื้นคืนพระชนมชีพ

ด้วยคุณค่าด้านจิตวิญญาณและพระศาสนจักร	 อีกทั้งคุณค่าด้านศิลปกรรม

ของอาสนวิหารในเชิงประวัติศาสตร์					เราทุกคนต่างมีหน้าที่รักษาปกป้องอาสนวิหารนี้ 

ให้คงคุณค่าความงดงามมีชีวิตชีวา	เป็นเกียรติแด่บุคลากรของทุกยุคสมัยที่ก่อตั้งและ 

ผดุงให้คงคุณค่าเสมอมา		อาสนวิหารแห่งมอนเรเอลอันทรงคุณค่าแห่งนี้ยังเป็นความ

ภาคภูมใจประจำาเมือง	 	 ประจำาสังฆมณฑล	 และของชาวซิซิลีทุกคน	 	 เป็นสมบัติคง

คุณค่าของความเชื่อศรัทธา	 	 ประดับประดาด้วยโมเสอิค	 	 เอกลักษณ์ของชาวซิซิลี

ต่อพระศาสนจักรของเขาซึ่งจำาเป็นต้องรักษาไว้อย่างดี	 	 และร่วมกันเอาใจใส่ดูแลด้วย

ความตั้งใจ

หินเล็กๆ	 	 เรืองแสงสุกใสซึ่งใช้ปูทางเดินช่วยเสริมคุณค่าความงดงามแก่ 

อาสนวิหารท่ีสร้างขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชากรของพระเป็นเจ้าที่มาร่วม

ชุมนุมกัน			ความงดงามของภายนอกอาคารสะท้อนให้เห็นความงดงามด้านจิตวิญญาณ

ของผู้เชื่อศรัทธาที่มาร่วมพิธีภายในอาสนวิหารต่างได้รับพระพรและพระหรรษทาน

ผ่านศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นพิธีบูชาศีลมหาสนิท				พิธีรับศีลอภัยบาป		ที่ช่วย

เราซึ่งเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรให้มีส่วนในพระกายของพระเยซูคริสตเจ้า

นักบุญเปโตรได้เตือนใจเราในเร่ืองคำาสอนด้านจิตวิญญาณท่ีอยู่บนพ้ืนฐาน

ความรักไว้ว่า		“ท่านเป็นเหมือนศิลาที่มีชีวิตกำาลังก่อสร้างขึ้นเป็นวิหารของพระจิตเจ้า 

เป็นสมณตระกูลศักดิ์สิทธิ์	 เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายจิตซึ่งเป็นที่สบพระทัยพระเจ้า

เดชะพระเยซูคริสตเจ้า”			(1ปต		2:5)		จิตวิญาณที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงไถ่กู้ให้รอด		

มีองค์พระจิตเจ้าทรงนำาทางสู่พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า		เป็นผลงานช้ินเอกท่ีย่ิงใหญ่

ที่สุด	 ส่งผลให้อาสนวิหารมีความงดงาม	 	 ส่องประกาย	 	 และเป็นผลงานที่ดีซึ่งสร้าง 

บนพื้นฐานของความมั่นคง

สิ่งสำาคัญที่สุดมิใช่เป็นกำาแพงที่ประดับประดาให้งดงามด้วยหินโมเสอิค	 	 แต่

เป็นประชากรของพระเป็นเจ้าท่ีตระหนักในความจริงว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นดัง

ศิลาหัวมุม	และทรงเป็น	“ศิลาอันทรงชีวิต”	มีคุณค่าด้านจิตวิญญาณ			ที่สะท้อนให้

เห็นความศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามซึ่งหินประดับไม่อาจสะท้อนให้เห็นได้ดีเทียบเท่า				แต่เรา 

ไม่อาจเป็นดัง	 “ศิลาทรงชีวิต”	 ที่อยู่โดดเดี่ยวตามลำาพังเพียงผู้เดียว	 	 ไม่เข้าไปมี 

ส่วนร่วมในชุมชน			แบ่งปันพระพรของพระเป็นเจ้าให้แก่บรรดาสมาชิกในชุมชน		เรา

มิได้ดำารงชีวิตในพระศาสนจักรตามลำาพังโดยไม่ขึ้นกับผู้ใด		เพราะเราแต่ละคนต่าง

มีสัมพันธภาพกับพระเป็นเจ้า		องค์พระผู้สร้างและพระผู้ไถ่กู้มนุษย์			องค์พระจิตเจ้า 

ทรงรวบรวมเราให้เป็นหน่ึงเดียวกัน	 	 เป็นสมาชิกท่ีมีชีวิตร่วมกับสมาชิกอ่ืนๆ	 ในชุมชน

เดียวกัน		ดังนั้นจึงจำาเป็นที่เราต้องสร้างความสมัครสมานกลมเกลียวกันในหมู่สมาชิก		

เป็นดังเพลงประสานเสียงเพื่อให้วงดนตรีมีความไพเราะ		เป็นพละกำาลังและก่อให้เกิด

คุณประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง

กลไกพื้นฐานท่ีช่วยให้เราเข้าใจข้อคำาสอนนี้เป็นบทอ่านจากหนังสือกิจการ

อัครสาวก		ซึ่งแสดงให้เราเห็นถึงความสำาคัญของเสาหลักของพระศาสนจักรในยุคแรก

เริ่มก่อตั้ง	 	 ผลจากการที่สมาชิกในชุมชนปฏิบัติตนตามข้อคำาสอนของพระศาสนจักร				

แสดงออกถึงความพากเพียร		การดำารงชีวิตร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท	์	

และเหนือสิ่งอื่นใด	 	 ร่วมเป็นประจักษ์พยานความรักด้วยการแบ่งปันด้านจิตวิญญาณ

และด้านวัตถุเป็นสำาคัญ

เสาต้นแรก	คือ	บทสอนของบรรดาอัครสาวก				จากการเป็นประจักษ์พยาน

ด้วยการกระทำาที่เป็นแบบอย่างผ่านองค์พระเยซูคริสตเจ้า	 	 	 เสาต้นที่สอง	 ได้แก่

ความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันแสดงออกด้วยการแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่	 	 เพื่อยืนยันถึงความ

ปรองดองด้านจิตวิญญาณของผู้เชื่อศรัทธา	 ซึ่งได้รับเรียกให้	 “มีหัวใจเดียวและจิต

วิญญาณเดียว”		ดังกล่าวในหนังสือกิจการอัครสาวก		“กลุ่มผู้มีความเชื่อดำาเนินชีวิต

เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน	 	 ไม่คิดว่าสิ่งที่ตนมีเป็นกรรมสิทธิ์ของตน	 	 แต่ทุกสิ่งเป็นของ

ส่วนรวม”		(กจ	4:32)			ความเป็นหนึ่งเดียวเป็นเครื่องหมายรับรองว่าไม่มีผู้ใดขาด

สิ่งใดที่จำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิต			ดังนั้น	ผู้ยากไร้อาจพึ่งพาอาศัยความเป็นพี่น้อง

กันและความใจกว้างของผู้มั่งมีที่จะแบ่งปันเพื่อผู้อื่น			ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นสาวกของ

พระเยซูเจ้าจำาเป็นต้องให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้

ดังคำากล่าวของอัครสาวกยอห์น	 	 “เราอย่ารักกันแต่ปาก	 เพียงด้วยคำาพูด

เท่าน้ัน		แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำาและด้วยความจริง”		(1ยน		3:18)			ศาสนาคริสต์	

หมายถึง	 การเลียนแบบการกระทำาของพระเยซูคริสตเจ้าทำากิจกุศลแก่ทุกคนโดยเฉพาะ

แก่ผู้ยากไร้			ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตนดังกล่าวคือผู้ที่ลืมว่า		“พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า 

ของเรา	 	 แม้ทรงร่ำารวย	 	 พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่เรา		

เพื่อเราจะได้ร่ำารวยเพราะความยากจนของพระองค์”		(เทียบ	2คร	8:9)		

เสาต้นที่สาม  คือ	การร่วมพิธีบิขนมปังพร้อมกับเพื่อนพี่น้องทั้งหลาย		ด้วย

ความชื่นชมยินดีและด้วยหัวใจที่เรียบง่าย				ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน		มีส่วนร่วม 

ในความชื่นชมยินดี	ความเศร้าโศก	ของสมาชิกในชุมชน		ยึดพิธีกรรมเป็นจุดกำาเนิด

(อ่านต่อหน้า 11)
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

“ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา	ก็จงเลิกนึกถึงตนเอง 

จงแบกไม้กางเขนของตนทุกวันและติดตามเรา”	(ลก	9: 

23)	 เป็นพระวาจาที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม	 สังฆมณฑล 

อุบลราชธานี	 ได้นำามาใช้เป็นจิตตารมณ์ในโครงการ 

ค่ายอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน	ประจำาปี	2018	

ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่	3-12	เมษายน	2018		ที่สามเณ-

ราลัยคริสตประจักษ์	 และศูนย์คริสตศาสนธรรม	 อุบลฯ	

ซึ่งโครงการนี้จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ	 ปี	 เพื่อให้

เด็กคาทอลิกชาย-หญิง	 ที่กระจัดกระจายหรืออยู่ไกลวัด	 

ไม่มีโอกาสได้เรียนคำาสอน	 ได้มาสัมผัสคุณค่าแห่งพระ 

อาณาจักรสวรรค์ของพระเป็นเจ้าในการเจริญชีวิต 

อยู่ด้วยกัน	 และส่งเสริมความเชื่อที่เป็นผู้ใหญ่ให้แก่กัน

และกัน	เพื่อเป็นการประกาศข่าวดีและการเป็นพยานถึง

พระเยซูเจ้าในชีวิตประจำาวัน	

ค่ ายคำ าสอนนี้ เป็นภารกิจหลักในช่วงปิด

เทอมใหญ่ของสามเณรกลางและเป็นต้นสามเณรใหญ่

อุบลฯ	 ซึ่งสามเณรกลางและสามเณรใหญ่ทุกคนจะได้รับ 

มอบหมายเป็นตัวหลักในการทำาหน้าท่ีต่างๆ	 โดยร่วมมือ

กับเจ้าหน้าที่ศูนย์คำาสอน	 ในปีนี้มีสามเณรใหญ่	 8	 คน	

และสามเณรกลาง	5	คน	

ซึ่งในปีนี้	 มีเด็กที่มาเข้าค่ายจำานวนมากกว่า

ทุกๆ	ปีที่ผ่านมา	มีจำานวนถึง	219	คน	บุคลากรในค่าย 

ซึ่งประกอบไปด้วย	 คุณพ่อ	 ซิสเตอร์	 บราเดอร์	 ครู 

คำาสอน	 และเจ้าหน้าที่	 จำานวน	 38	 คน	 รวมสมาชิก 

ค่ายคำาสอนภาคฤดูร้อนในปี	2018	นี้ทั้งสิ้น	257	คน			

สามเณรใหญ่ได้รับมอบหมายให้ เป็นผู้นำา 

ในทุกแผนกในค่ายคำาสอน	 ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่

สามเณรใหญ่ทุกคนจะได้ฝึกฝนตนเองในด้านต่างๆ	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการได้ฝึกฝนเพ่ือจะได้เป็นผู้สอน 

คำาสอนที่ดีในอนาคต	ซึ่งสามเณรใหญ่ทุกคนจะได้รับ 

มอบหมายให้ทำาหน้าที่สอนคำาสอนให้กับเด็กๆ	 ตาม

กลุ่มระดับศีลศักดิ์สิทธิ์	 ดังนี้	 1.	 กลุ่มเตรียมรับศีล 

ล้างบาปและล้างบาปแล้ว	2.	กลุ่มเตรียมรับศีลมหาสนิท	 

3.	 กลุ่มหลังรับศีลมหาสนิท	 4.	 กลุ่มเตรียมรับศีลกำาลัง		

5.	 กลุ่มเตรียมรับ	 3	 ศีล	 และ	 6.	 กลุ่มอนุชน	 (ฟื้นฟู) 

จัดเป็นห้องเรียนทั้งหมด	9	ห้อง	ซึ่งกลุ่มเด็กที่เตรียมรับ

ศีลกำาลังมีจำานวนมากที่สุด	 ซึ่งในแต่ละห้องมีสามเณร 

ใหญ่และบุคลากรสองถึงสามคนเป็นครูผู้สอนและเป็น

พี่เลี้ยงดูแลเด็กในกลุ่มนั้นๆ	 ตลอดค่ายในทุกๆ	 เรื่อง	 

ไม่ว่าจะเป็นการนำาเด็กทำาความสะอาดหรือเก็บรักษา 

ทรัพย์สินของเด็กในกลุ่มน้ันๆ	เป็นต้น	สำาหรับบรรยากาศ

ในค่ายนั้น	 ในช่วงวันแรกๆ	 เด็กๆ	 ส่วนมากไม่ค่อยได้

อยู่ห่างจากพ่อแม่	 ก็จะมีการร้องไห้คิดถึงบ้านบ้างเป็น

ธรรมดา	 แต่เมื่อมีโอกาสได้อยู่กับเพื่อนๆ	 และได้ร่วม

กิจกรรมในค่าย	 จากเสียงร้องไห้ก็กลายเป็นเสียงหัวเราะ	

จากใบหน้าที่เศร้าหมองก็กลายเป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วย

รอยยิ้ม	

สามเณรใหญ่ทุกคนใส่ใจเป็นพิเศษต่อการ

อบรมคำาสอน	 ปลูกฝังความเชื่อคาทอลิก	 ให้แก่เด็ก 

คำาสอนตามวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	 ให้เด็กม ี

โอกาสได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความเช่ือในพิธีกรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีบูชาขอบพระคุณ	 เพื่อให้เด็ก 

คำาสอนมั่นคงในความเชื่อ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรยา- 

กาศที่อยู่ห่างไกลวัดและกลุ่มคริสตชน

ซึ่ งท้ายที่ สุดทุกคนในค่ายคำาสอนทั้ ง เด็ก

และโดยเฉพาะสามเณรใหญ่จะได้เรียนรู้และแบ่งปัน

ประสบการณ์ชีวิตของพระเยซูเจ้าให้แก่กันและกัน	 โดย

แสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน	มีความสุข	มีความ

ยินดี	 มีความสามัคคีกันในการทำางาน	 การภาวนา	 และ

ด้วยการเจริญชีวิตด้วยกันฉันพี่น้อง
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ของเมตตากิจเพื่อเลียนแบบอย่างองค์พระเยซูเจ้า		ศีลมหาสนิทจึงเป็นแหล่งกำาเนิด

และเป็นศูนย์รวมของชีวิตคริสตชน		ท่ีก่อให้เกิดกิจเมตตาปรานีด้วยการเลียนแบบอย่าง

ของพระเยซูคริสตเจ้า	

ความเพียรพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของการสวดภาวนาในพระ

วิหาร	 คือเสาต้นที่สี่	 	 เป็นพิเศษสำาหรับการภาวนาในช่วงเวลาที่สำาคัญในชีวิตของ

ชุมชนคริสตชน	 	 การร่วมชุมนุมเพื่อสวดภาวนาของผู้เชื่อศรัทธา	 	 เป็นเครื่องหมาย

อัศจรรย์ที่น่าพิศวงที่พระเป็นเจ้าประทานพละกำาลังแก่พวกเขา		ให้บังเกิดผลงดงาม 

เป็นความชื่นชมยินดีของชีวิต		และเพื่อที่จะเผชิญกับความยากลำาบากในชีวิต				เป็น 

การมีส่วนร่วมในความยินดีแห่งปัสกา	 	 เป็นความหวังที่ไม่สิ้นสุดกับองค์พระเป็นเจ้า	

พร้อมกับพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลและบรรดานักบุญทั้งหลาย		

พระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญยอห์น	 	 ในบทที่	 4	 	 เรื่องพระเยซูเจ้า 

กับชาวสะมาเรีย			“แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามความจริง	ย่อมเข้าใกล้ความสว่างเพื่อให้เห็นชัด 

ว่าส่ิงท่ีเขาทำาน้ันได้ทำาโดยพ่ึงพระเจ้า”	(ยน	3:21)		และข้อ		23		“แต่จะถึงเวลา	คือเวลาน้ี	 

เมื่อผู้นมัสการแท้จริงจะนมัสการพระบิดาเจ้า	 เดชะพระจิตเจ้า	 และตามความจริง	

เพราะพระบิดาทรงแสวงหาผู้นมัสการพระองค์เช่นนี้”		(ยน	4:23)	

ไม่มีกำาหนดว่าจะนมัสการพระเป็นเจ้าในสถานที่ใด		แต่มีกำาหนดให้นมัสการ

พระองค์ผ่านการวอนขอต่อองค์พระจิตเจ้าด้วยมโนธรรมที่ชัดเจน				ความสง่างามของ 

พระวิหารและของจารีตพิธีกรรมเพื่อให้จิตวิญญาณได้รับพระหรรษทานของพระ 

เป็นเจ้า	 	 เบื้องหน้าพระวิหารที่งดงามผู้เชื่อศรัทธาจำาเป็นต้องมีจิตใจที่งดงาม	 	 ที่รัก

พระเป็นเจ้าและรักเพื่อนพี่น้อง			ร่วมเตรียมจิตใจพร้อมต้อนรับพระเป็นเจ้าในทุกขณะ

โอกาสวันสมโภชอาสนวิหารมอนเรเอล	 และการระลึกการสถาปนาอัครสังฆ- 

มณฑล		เราสามารถกล่าวคำาสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของการกลับคืนพระชนมชีพของ 

พระเยซูคริสตเจ้าว่า	 	 “จงชื่นชมยินดีเถิด	 	ขอพระมารดาแห่งพระศานจักร	จงชื่นชม

ยินดีในแสงแห่งพระสิริรุ่งโรจน์	 	 เราจงร่วมกันภาวนาวอนขอพระหรรษทานแด่อาสน-

วิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องอวยชัยของประชาสัตบุรุษ”

ขอพระหรรษทานอันบริบูรณ์ท่ีพระเป็นเจ้าประทานในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ 

แด่คริสตชนทุกครอบครัว	 	 รวมถึงพระศาสนจักรและประชาสัตบุรุษทั้งมวล	 	 ขอ 

พระแม่มารีย์		พระมารดาของพระเป็นเจ้าอันเป็นพระนามอุปถัมภ์ของอาสนวิหาร	

พร้อมกับเหล่านักบุญองค์อุปถัมภ์ของอัครสังฆมณฑล		ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับนักบุญ

โรซาเลีย		นักบุญอากาทา	และบุญราศีคุณพ่อยูเซฟเป			ปีโน		ปูกลิซิ		ร่วมกันวอนขอ 

ต่อพระเป็นเจ้า		โปรดประทานสิ่งที่ดีงาม		ความบรรเทาใจ	และพระหรรษทานแก่ทุกๆ	

ท่านเทอญ

พระศาสนจักรแห่งการพึ่งพา (ต่อจากหน้า 7)

ความชื่นชมยินดีนิรันดร
	 ระหว่างมิสซาเช้า		ภายในวัดน้อยซางตามาร์ธา	 สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิสทรงแบ่งปันความคิดของพระองค์ในเรื่องการดำาเนินชีวิตคริสตชนอย่างดี 

ในชีวิตบนโลกนี้เพื่อก้าวเข้าสู่สวรรค์ในชีวิตหน้า

	 พระองค์ตรัสว่า		“สวรรค์		คือสถานที่แห่งความชื่นชมยินดีนิรันดร		อัน

ได้แก่สถานที่ซึ่งต้อนรับเราและสถานที่ที่เราจะได้พบกับพระเยซูคริสตเจ้า”

	 ในบทอ่านที่หนึ่งของพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญยอห์น	 

อัครสาวก		นักบุญเปาโลได้บอกแก่ชาวยิวว่า				ประชาชนที่อาศัยในกรุงเยรูซาเล็ม 

และแก่บรรดาผู้นำาศาสนาจำาพระเยซูเจ้าไม่ได้		และได้สังหารพระองค์			แต่หลังจาก 

ที่พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนกางเขน		พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความ

ตาย

	 สมเด็จพระสันตะปาปาประทานกำาลังใจแก่บรรดาคริสตชนให้ดำาเนิน

ชีวิตยึดมั่นพระสัญญาของพระเป็นเจ้าในจิตใจเราเสมอ			พระองค์ตรัสว่า		“เรา 

เช่นเดียวกัน		เรากำาลังก้าวเดินบนหนทางท่ีนำาเราไปสู่สวรรค์			บางคนอาจต้ังคำาถาม 

ว่า		“สวรรค์อยู่ที่ไหนหรือ?”					ทำาให้เราต่างเริ่มไม่แน่ใจในคำาตอบ		เราไม่รู้แน่ชัด 

ว่าจะให้คำาจำากัดความของคำาว่า		“สวรรค์”	อย่างไร?

	 “บางคนอาจคิดว่า			หากสวรรค์คงอยู่ชั่วกัลปาวสาน	หรือได้แก่ที่สุด 

แห่งระยะเวลากัลป์หนึ่งจริง	 	 จะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหรือไม่?	 	 สิ่งนี้ไม่ใช่สวรรค์	 

เราก้าวเดินสู่สวรรค์	 	 สถานที่ซึ่งเราจะได้พบพระเยซูคริสตเจ้า	 	 ดังนั้น	 	 สวรรค์	

คือสถานที่ซึ่งเราได้พบกับพระเยซูคริสตเจ้า	นั่นเอง

“พระเจ้าทรงเป็นความรัก ผู้ใดดำารงอยู่ในความรักย่อมดำารงอยู่ในพระเจ้า 

และพระเจ้าย่อมทรงดำารงอยู่ในเขา” (1ยน 4:16)
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 23 ประจำาวันที่ 3-9 มิถุนายน 2018 หน้า 13

 คณะกรรมการคาทอลิก เพื่ อพิธีกรรมซ่ึงดำ า เ นินการภายใต้สภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้แปลบทพิธีศีลบวชพระสังฆราช	พระสงฆ์ 

และสังฆานุกร	จากภาษาละตินฉบับทางการ	(editio	typica	altera)	ค.ศ.	1990	 

โดยแปลเสร็จในปี	ค.ศ.	2013	(พ.ศ.	2556)	และส่งไปให้สภาพระสังฆราชคาทอลิก 

แห่งประเทศไทยลงมติรับรองในปี	 ค.ศ.	 2015	 แล้วจึงส่งไปยังสมณกระทรวง

พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์	กรุงโรม	เพื่อขอการอนุมัติให้ใช้	และในวันที่	7	พฤษภาคม	

ค.ศ.	 2018	 ทางสมณกระทรวงพิธีกรรมฯ	 ก็ได้ออกกฤษฎีกายืนยันความถูกต้อง 

คำาแปลบทพิธีศีลบวชพระสังฆราช	พระสงฆ์และสังฆานุกร	ภาษาไทย	 

 

สูตรที่จำาเป็นสำาหรับพิธีศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร 

	 ในพิธีบวชสังฆานุกร	 พระสังฆราชปกมือเงียบๆ	 เหนือผู้รับศีลบวช 

แต่ละคน	หลังจากนั้นจะสวดบทภาวนามอบถวาย	 ในบทภาวนามอบถวายนี้มีสูตร

ที่จำาเป็นเพื่อไม่ให้พิธีเป็นโมฆะ	คือ	

 “โปรดเถิด พระเจ้าข้า  โปรดส่งพระจิตเจ้ามายังเขา เพื่อเขาจะได้รับ

พระหรรษทานเจ็ดประการ  มีกำาลังเข้มแข็งในการปฏิบัติศาสนบริการอย่าง

ซื่อสัตย์ด้วยเถิด”

 (ภาษาละติน)

	 Emitte	in	eos,	Domine,	quaesumus,	

	 Spiritum	Sanctum,	

	 quo	in	opus	ministerii	fideliter	exsequendi

		 munere	septiformis	tuae	gratiae	roborentur.

 

	 ในพิธีบวชพระสงฆ์	 พระสังฆราชปกมือเงียบๆ	 เหนือผู้รับศีลบวชแต่ละคน 

หลังจากนั้นจะสวดบทภาวนามอบถวาย	 ในบทภาวนามอบถวายนี้มีสูตรที่จำาเป็น

เพื่อไม่ให้พิธีเป็นโมฆะ	คือ	

 “ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอ

พระองค์ได้โปรดประทานตำาแหน่งสงฆ์แก่บรรดาผู้รับใช้ผู้นี้  โปรดฟื้นฟูจิตใจ

เขาให้มีความศักดิ์สิทธิ์อาศัยพระจิตเจ้า  ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้เขาได้รับ

ตำาแหน่งสงฆ์รองจากพระสังฆราช  ดำาเนินชีวิตไร้ตำาหนิเป็นตัวอย่างแก่ทุกคน”

   (ภาษาละติน)

	 Da,	quaesumus,	omnipotens	Pater,

	 in	hos	famulos	tuos	Presbyterii	dignitatem;

	 innova	in	visceribus	eorum	Spiritum	sanctitatis;

	 acceptum	a	te,	Deus,	secundi	meriti	munus	obtineant,

	 censuramque	morum	exemplo

	 suae	conversationis	insinuent.

	 สุดท้าย	ในพิธีบวชพระสังฆราช		พระสังฆราชผู้เป็นประธานปกมือเงียบๆ	

เหนือผู้รับศีลบวช	 หลังจากนั้นจะสวดบทภาวนามอบถวาย	 ในบทภาวนามอบ

ถวายนี้มีสูตรที่จำาเป็นเพื่อไม่ให้พิธีเป็นโมฆะ	คือ	

 “บัดนี้  ขอโปรดหลั่งพระจิตเจ้า พละกำาลังที่มาจากพระองค์ลงเหนือ

ผู้รับเลือกสรรนี้  พระจิตเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดอำานาจปกครอง พระองค์เคย

ประทานพระจิตเจ้านี้แก่พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรสุดที่รักของพระองค์  พระ 

คริสตเจ้าได้ประทานพระจิตเจ้านี้แก่บรรดาอัครสาวกผู้ศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งได้ก่อตั้ง 

พระศาสนจักรไว้ในสถานที่แต่ละแห่ง ให้เป็นสักการสถานของพระองค์ เพื่อ

ถวายพระเกียรติและคำาสรรเสริญแด่พระนามพระองค์ ตลอดไปไม่มีวันส้ินสุด”

 (ภาษาละติน)

	 Et	nunc	effunde	super	hunc	electum

	 eam	virtutem,	quae	a	te	est,

	 Spiritum	principalem,

	 quem	dedisti	dilecto	Filio	tuo	Iesu	Christo,

	 quem	ipse	donavit	sanctis	Apostolis,

	 qui	constituerunt	Ecclesiam	per	singula	loca,

	 ut	sanctuarium	tuum,

	 in	gloriam	et	laudem	indeficientem	nominis	tui.

	 ดังน้ัน	 เม่ือสมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักด์ิสิทธ์ิได้ให้การอนุมัติคำาแปล 

ภาษาไทยพิธีศีลบวชแล้ว	 คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือพิธีกรรมจะดำาเนินการจัดพิมพ์ 

หนังสือพิธีศีลบวชฉบับทางการให้แก่ทุกสังฆมณฑลและคณะนักบวชชายซ่ึงมี

การบวชสมาชิกให้เป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์	 โดยก่อนที่หนังสือนี้จะพิมพ์เสร็จ	 

หากสังฆมณฑลหรือคณะนักบวชชายคณะใดมีความจำาเป็นต้องประกอบพิธี 

ศีลบวช	 สามารถติดต่อขอบทพิธีศีลบวชได้จากคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือพิธีกรรม	

สำาหรับพิธีบวชพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงราย	 จะใช้พิธีบวชที่ได้รับการ

รับรองนี้เป็นครั้งแรก	 รวมทั้งพิธีบวชพระสงฆ์และสังฆานุกรที่จะมีในปีนี้ก็จะใช้พิธี

บวชที่ได้รับการรับรองแล้วเช่นเดียวกัน

 

สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ได้อนุมัติเห็นชอบ
ให้ใช้คำาแปลพิธีศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร ภาษาไทย 

จะด้วยเงิน	 หรือบุคลากรในพระศาสนจักร	 และในสมัยนั้นคนที่จะเดินทางไปเป็น 
มิชชันนารีส่วนใหญ่เกือบ	 100	 เปอร์เซ็นต์เป็นนักบวช	 หมายถึงสังกัดคณะนักบวช 
ทั้งสิ้น

หลังจากการประชุมสังคายนาแห่งเมืองเตรนท์	 ส้ินสุดลง	 ซ่ึงตรงกับสมณสมัย
ของสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 5	 ทรงกระตุ้นว่างานมิชชันนารีมีความสำาคัญ
ในการประกาศพระศาสนจักรให้กว้างไกลออกไป	 และต้องไปหาคนที่อยู่ห่างไกล	
เพราะในยุโรปอิ่มตัวแล้ว	 ซึ่งก็คือ	 อเมริกา	 เอเชีย	 ลาตินอเมริกา	 คือเป้าหมายสำาคัญ	
นอกจากที่จะต้องไปหาคนมาทดแทนพวกโปรเตสแตนท์ที่สูญเสียไปแล้ว	 พระองค์
ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนาอย่างจริงจังและ 
จากความพยายามนั้นจึงนำาไปสู่การสถาปนาสมณกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อ	(Propa-
ganda	Fide)	โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 15	ในวันที่	6	มกราคม	1622	
และจากจุดนี้เองที่คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	 (MEP)	 ได้ถือกำาเนิดมา 
เพื่อช่วยพระศาสนจักรในงานประกาศข่าวดีอย่างแข็งขัน	 สมาชิกกลุ่มแรกของคณะนี้ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช	 เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้แทนของพระสันตะปาปาใน
แดนธรรมทูต

สมณกระทรวงนี้ตั้งขึ้นด้วยผลของการสังคายนาแห่งเมืองเตรนท์	 ที่ต้องการ
ให้สร้างพระศาสนจักรท้องถิ่น	 โดยการสร้างบ้านเณร	 ต้องการให้มีพระสงฆ์พื้นเมือง	
เพราะเมื่อใดที่ชาวพื้นเมืองบวชเป็นพระสงฆ์	 หมายถึง	 ต้องเรียนและมีความรู้	 และ 
มีอิทธิพล	 ไม่ใช่เพียงแต่มีความรู้เท่านั้น	 แต่ยังสามารถที่จะควบคุมความเชื่อของคน 
ในดินแดนนั้นๆ	และนั่นจะนำาไปสู่การเรียกร้องอิสรภาพ	อันนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการ
เป็นชาติอาณานิคม

เมื่อสมณกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อ	 เล็งเห็นแล้วว่าต้องทำาการเปิดประเทศ	
และประเทศเหล่านั้นต้องไม่อยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุเกส	ดังนั้นจึงมองไปที่
อเมริกา	และได้กำาหนดพื้นที่ที่เรียกว่า	มิสซัง	เป็นพื้นที่ขึ้นมา	และคนที่ดูแลคือ	ผู้แทน
สมเด็จพระสันตะปาปา	

ต่อมามีการแต่งตั้งพระสังฆราชไปปกครองอินเดีย	 แต่ไม่สำาเร็จ	 เพราะเกิด
ปัญหาของระบบสิทธิปาโดรอาโด	การทับซ้อนของอำานาจ	 	 และการไม่ยอมรับผู้แทน 
พระสันตะปาปาในพื้นที่	 ซึ่งเมื่อเกิดปัญหามากมาย	 จึงมีบุคคลหนึ่งปรากฏขึ้นมา 
ในหน้าประวัติศาสตร์ของเราคือ	 คุณพ่ออเล็กซานเดอร์ เดอ โรดส์ ซึ่งเป็นมิชชัน-
นารีที่เวียดนาม	 ท่านเป็นคณะเยสุอิต	 คุณพ่อถูกส่งไปทำางานที่เวียดนาม	 และเข้าๆ	
ออกๆ	 เพราะเวียดนามสมัยนั้นเกิดการเบียดเบียนศาสนา	 คุณพ่อท่านนี้ได้เข้าพบ 

ตามรอยประวัติศาสตร์ (ต่อจากหน้า 4)

(อ่านต่อหน้า 17)
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ประกาศการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ ประจำาปีการศึกษา 2018/2561
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ธมอ.)

หมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง	 64	ถนนหน้าสถานี	 ต.บ้านโป่ง	 อ.บ้านโป่ง	 จ.ราชบุรี		
70110		โทร.		0-3221-1675,		0-3221-1175			แฟกซ์		0-3230-1038		
1.	ซิสเตอร์รัตนา	 	 ระดมกิจ		 อธิการิณี
2.	ซิสเตอร์สุภาวรรณ		 โชติผล	 	 รองอธิการิณี
3.	ซิสเตอร์วิภา				 ปิ่นนพเกล้า	 เหรัญญิก/ที่ปรึกษา
4.	ซิสเตอร์นิพา		 	 กู้ทรัพย์	 	 ผู้จัดการ/ที่ปรึกษา
5.	ซิสเตอร์ศิริรัตน์				 อนุวัฒน์ประกิจ	 ผู้อำานวยการ/ที่ปรึกษา
6.	ซิสเตอร์จันทรา				 โคตรกำากับ	 สอนคำาสอน/ดูแลนักเรียนประจำา
7.		ซิสเตอร์สำารอง	 จิตอุทัศน์	 สอนคำาสอน
8.		ซิสเตอร์มาเรียนันท์			 อิมมิยืน		 โภชนาการ
9.	ซิสเตอร์สายทอง	 ใจสะอาด	 สอนคำาสอน/ดูแลนักเรียนประจำา
10.	ซิสเตอร์จันทรา		 กอหะสุวรรณ	 อภิบาลซิสเตอร์อาวุโส
11.	ซิสเตอร์ทิพวรรณ		 จารุวิภาค	 ดูแลผู้ฝึกหัด/ที่ปรึกษา
12.	ซิสเตอร์อาเมเดอา		 กินี	 	 อภิบาลซิสเตอร์อาวุโส
13.	ซิสเตอร์โรซาลีอา	 เจนผาสุก	 พัก/ภาวนา/รักษาตัว
14.	ซิสเตอร์มาเรีย	 สปาดาโฟรา	 พัก/ภาวนา/รักษาตัว
หมู่คณะ “มารีย์อุปถัมภ์” หาดใหญ่ 	 5	 ถนนสวนศิริ	 	 ต.หาดใหญ่	 	 อ.หาดใหญ่		
จ.สงขลา		90110		โทร.		0-7423-2052,		0-7423-4731-2				แฟกซ์			0-7423-
9522
1.	ซิสเตอร์ทองอยู่	 กิจสกุล	 	 อธิการิณี
2.	ซิสเตอร์อมรินทร์		 ฤทัยคงถาวร	 รองอธิการิณี
3.	ซิสเตอร์พรพิมล		 ออนไถล		 เหรัญญิก
4.	ซิสเตอร์ขวัญเรือน	 โอนากุล		 ผู้จัดการ/ที่ปรึกษา
5.	ซิสเตอร์ศรีสุดา			 สุทธิรัตนากร	 ผู้อำานวยการ/ที่ปรึกษา
6.	ซิสเตอร์มุกดา									 ศิริวรศิลป์	 สอนคำาสอน
7.	ซิสเตอร์วารี	 	 อาคมทน	 สอนคำาสอน/ดูแลนักเรียนประจำา
8.	ซิสเตอร์มะลิวัลย์	 ตันสิงห์	 	 สอนคำาสอน/ดูแลนักเรียนประจำา
9.	ซิสเตอร์นิรมล		 เจียมศิริ	 	 สอนคำาสอน
หมู่คณะ “พระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน”		129	หมู่ที่	1	ซอยบ้านหนองบัว	
ถนนนิตโย	 	 ต.หมากแข้ง	 	 อ.เมือง	 	 จ.อุดรธานี	 	 41000	 	 	 โทร.	 0-4222-1346,		
0-4222-2458	แฟกซ์		0-4224-0155,		0-4232-3577
1.	ซิสเตอร์ยุพดี	 	 จารุวิภาค	 อธิการิณี
2.	ซิสเตอร์อานา	โรซา			 ซิโวริ	 	 รองอธิการิณี
3.	ซิสเตอร์จินตนา		 อิ่มรุ่งเรื่อง	 เหรัญญิก
4.	ซิสเตอร์ฉวีวรรณ		 เกษทองมา	 ผู้จัดการ/ที่ปรึกษา
5.	ซิสเตอร์อุษณีษ์						 ธีระพัชรรังษี	 ผู้อำานวยการ/ที่ปรึกษา
6.	ซิสเตอร์ปรียา												อาจณรงค์	 สอนคำาสอน/ดูแลศูนย์ฝึกอาชีพ
7.	ซิสเตอร์บานเย็น	 ดวงมาลา	 โภชนาการ/สอนคำาสอน
8.	ซิสเตอร์นุจรินทร์		 บุดดา	 				รับผิดชอบแผนกอนุบาล/ผู้ดูแลกลุ่มผู้ฝึกหัด
9.	ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ	 กิ่งแก้วเพชร	 สอนคำาสอน/ดูแลนักเรียนประจำา
10.	ซิสเตอร์สุรนารี	 วิเจียร	 	 สอนคำาสอน/ดูแลนักเรียนประจำา
หมู่คณะ “มารีย์อุปถัมภ์” สามพราน		42/72		หมู่ที่	5	ซ.	ศรีเสถียร	1	ถ.เพชรเกษม		
ต.ไร่ขิง		อ.สามพราน		จ.นครปฐม		73210	โทร.	0-2429-0414,		0-2429-0789		
แฟกซ์		0-2812-6306		
1.	ซิสเตอร์สายสวาท					 ระดมกิจ		 อธิการิณี
2.	ซิสเตอร์เทเรซา									 น้ำาสมบูรณ์		รองอธิการิณี/ผู้อำานวยการศูนย์ฝึกตาบอดหญิง 
3.	ซิสเตอร์สายสมร		 ศิริรัตนกูล	 เหรัญญิก
4.	ซิสเตอร์พรพิรุณ			 จันทร์เด่นดวง	 ผู้จัดการ/ที่ปรึกษาบ้าน
5.	ซิสเตอร์กุลธิดา	 แก้วอุดร		 ผู้อำานวยการ/ที่ปรึกษาบ้าน
6.	ซิสเตอร์เยโนเวฟา					 กอประเสริฐถาวร	สอนคำาสอน
7.	ซิสเตอร์สุพิศ	 	 กิจสงวน		 สอนคำาสอน
8.	ซิสเตอร์นิตยา		 ยอแชฟ	 	 โภชนาการ/สอนคำาสอน
9.	ซิสเตอร์ศิริภัทร์	 ระดมกิจ		 สอนคำาสอน
10.	ซิสเตอร์ละมัย	 โซเพกา	 	 โภชนาการ/สอนคำาสอน
11.	ซิสเตอร์รุจิรา		 เจริญรัตน์	 งานอนุบาล/ที่ปรึกษาบ้าน

12.	ซิสเตอร์วิรินทิพย์		 อินทรแย้ม	 ฝ่ายสื่อสารมวลชน/ที่ปรึกษาบาน
13.	ซิสเตอร์ศรีอุทัย	 โสทน	 	 ศูนย์ฝึกตาบอดหญิง
หมู่คณะ “เอาซีลีอุม” ศาลาแดง	124		ถนนศาลาแดง	แขวงสีลม			เขตบางรัก	กรุงเทพฯ 
10500				โทร.	0-2233-3430,			0-2632-2636				แฟกซ์			0-2234-7908
1.	ซิสเตอร์มาร์การีตา	 เปเรซ	 	 อธิการิณีหมู่คณะ
2.	ซิสเตอร์มาลัย			 วิสิทธิ์ศิลป์	 รองอธิการิณี/ผู้ช่วยเลขาฯ	แขวง
3.	ซิสเตอร์อุดม			 ศรีดารุณศิลป์	 เหรัญญิก/ผู้ดูแลนักศึกษา
4.	ซิสเตอร์แอลดา	 บารัตติโน	 เลขาแขวง
5.	ซิสเตอร์กรรณาภรณ์	 โสทน	 	 เหรัญญิกแขวง
6.	ซิสเตอร์เอสเตรีนา	 ปรันโด	 	 พัก/ภาวนา/รักษาตัว
7.	ซิสเตอร์วันเพ็ญ	 จุ้ยเย็น	 	 พยาบาลซิสเตอร์อาวุโส
8.	ซิสเตอร์นาเดีย		 แฟร์โร	 	 พัก/ภาวนา/รักษาตัว
9.	ซิสเตอร์เทเรซีนา		 อันเดรออตตี	 พัก/ภาวนา/รักษาตัว
10.	ซิสเตอร์สิริกานต์	 ศรีเผลา	 	 พยาบาลซิสเตอร์อาวุโส
11.	ซิสเตอร์วนิดา	 มาลาวาลย์	 อยู่นอกคณะ	(ดูแลคุณแม่อาวุโส)
12.	ซิสเตอร์มาลี			 ดวงมาลา	 อยู่นอกคณะ	(ดูแลคุณแม่ป่วย)
13.	ซิสเตอร์วรรณี	 ฉัตรสุภางค์	 ศูนย์ซีซี
หมู่คณะ “ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” โพนสูง	 	 200	 หมู่ที่	 1	 ถ.อุดร-สกล	 	 ต.โพนสูง		
อ.บ้านดุง		จ.อุดรธานี		41190			โทร.		0-4227-3417	แฟกซ์			0-4227-3416
1.	ซิสเตอร์ลับ	 	 สมจันทร์		 อธิการิณี
2.	ซิสเตอร์จินตนา		 จันทร์ประสิทธิ์	 เหรัญญิก
3.	ซิสเตอร์กาญจนา	 เดชาเลิศ		 ผู้อำานวยการ
4.	ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ	 คิ้มแหน		 ผู้จัดการ
หมู่คณะ “นักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล” 		78	หมู่ที่	7		ถ.พ้นทุกข์ภัย		ต.วิสิทธิ์		 
อ.เมืองบึงกาฬ	จ.บึงกาฬ		38000	โทร.		0-4249-1215			แฟกซ์		0-4249-1930
1.	ซิสเตอร์มารีอา		 ตอวิเชียร	 อธิการิณี/ผู้จัดการ
2.	ซิสเตอร์ศุภวรรณ	 เดื่อมทั้น		 เหรัญญิก
3.	ซิสเตอร์ดาริณี		 หมั้นทรัพย์	 ผู้อำานวยการ
หมู่คณะ “มารีย์อุปถัมภ์” ดอยสะเก็ด	 155	 หมู่	 1	 	 ต.ป่าป้อง	 	 อ.ดอยสะเก็ด	
จ.เชียงใหม่	50220	โทร.	0-5349-5302		แฟกซ์			0-5349-5302
1.	ซิสเตอร์อาเดไลเด		 ซูแปร์ติโน	 อธิการิณี
2.	ซิสเตอร์วินาภร					 กิจสวัสดิ์		 เหรัญญิก
3.	ซิสเตอร์วิไลพร		 เต็มอรุณรุ้ง	 ผู้ดูแล
4.	ซิสเตอร์มาลัย			 วงศ์นีรนาถ	 ผู้ดูแล
หมู่คณะ “มารีย์นิรมล” หัวหมาก 58	ซอยรามคำาแหง	22	 	 แขวงหัวหมาก	 	 เขต
บางกะปิ		กรุงเทพฯ		10240		โทร.	0-2314-7538		แฟกซ์		0-2718-7333
1.	ซิสเตอร์นิตยา			 เยาวสังข์		 อธิการิณี
2.	ซิสเตอร์มารีอันนา					 แมร์โร	 	 เหรัญญิก
3.	ซิสเตอร์ผกามาศ	 มาสอน	 	 ผู้ดูแลนักศึกษา
4.	ซิสเตอร์ระพีพรรณ	 เจริญรัตน์	 พักรักษาตัว
5.	ซิสเตอร์อรุณี	 	 โลกวิทย์		 โภชนาการ
6.	ซิสเตอร์บุญมี	 	 จิตอุทัศน์	 สอนคำาสอน
หมู่คณะ “มารีย์นิรมล” สามพราน	42/403		หมู่ที่	5	ซ.ศรีเสถียร	1		ถ.เพชรเกษม		
ต.ไร่ขิง	อ.สามพราน		จ.นครปฐม		73210		โทร.	0-2812-6320					แฟกซ์			0-2812-
5663			
1.	ซิสเตอร์เนาวรัตน์	 ธีระพัชรรังษี	 อธิการิณีหมู่คณะ
2.	ซิสเตอร์อันนา		 กราสซี	 	 รองอธิการิณี
3.	ซิสเตอร์อันนา	มาเรีย	 โมเซเร	 	 พัก-ภาวนา
4.	ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์	 คิ้มแหน		 ดูแลกลุ่มเยาวชน
ศึกษาต่อต่างประเทศ 
1.	ซิสเตอร์พรรณี		 จารุวิภาค	
2.	ซิสเตอร์ปัจจนีย์		 ไทยลำาภู 
3.	ซิสเตอร์โยธิกา		 บุญธาตุ	
4.	ซิสเตอร์มัลลิกา	 ด้านซอม	
	 ประกาศมา	ณ	วันที่	12	มีนาคม	2018	ขอให้เข้ารับหน้าที่ใหม่ภายในวันที่		
5	พฤษภาคม	2018

 ซิสเตอร์อักเนส นิภา ระงับพิษ

อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 23 ประจำาวันที่ 3-9 มิถุนายน 2018 หน้า 15

 วัดศีลมหาสนิท 

ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 10	

มิถุนายน	 เวลา	 10.00	 น. 

คุณพ่อยอแซฟ ประวิทย์ 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

พงษ์วิรัชไชย	 เป็นประธาน	 (จำาหน่ายศาสนภัณฑ์ 

ติดต่อคุณอรุษ โทร. 08-1612-1262)

 วัดเซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	16	มิถุนายน	เวลา	10.30	น.	พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช	 เป็น

ประธาน	(ร้านค้าติดต่อ คุณวีระวัฒน์ ศรีจำารัส โทร. 

08-9159-3659)

 วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 23	 มิถุนายน	 

เวลา	 10.30	 น.	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช	เป็นประธาน

 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.	

(ท่านที่มาจากกรุงเทพฯ เลยสี่แยกมหาชัยแล้วให้ชิดซ้าย 

ดูป้ายไปท่าฉลอม ข้ามแม่น้ำาท่าจีน 100 เมตร เลี้ยว

ซ้ายตรงไป 3 กิโลเมตร ท่านที่มาจากแม่กลอง 

จ.สมุทรสงคราม กลับรถใต้สะพานแม่น้ำาท่าจีน  เลี้ยว

ซ้ายตรงไป 3 กิโลเมตร)

 วัดนักบุญดอมินิกซาวีโอ ร่อนพิบูลย์ จ. 

นครศรีธรรมราช	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 10	 มิถุนายน	

เวลา	10.00	น.	

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรี- 

ธรรมราช ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	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.	

 วัดนักบุญเปาโล หัวดง จ.นครสวรรค ์ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 9	 มิถุนายน	 เวลา	 10.30	 น.	พระ

สังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

(สอบถามคุณพ่อพรชัย สิงห์สา โทร. 08-4547-6998)

 วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี ฉลองวัด

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลเชียงใหม่

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

วันเสาร์ที่	23	มิถุนายน	เวลา	10.30	น.	พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน	(สอบถาม

คุณพ่อกุลบุตร ตรีมรรคา โทร. 08-1829-5994)

 อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ถวาย

อาสนวิหาร	 วันเสาร์ที่	 28	 กรกฎาคม	 เวลา	 10.00	น.  

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 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

 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		7 กรกฎาคม	เวลา	10.30	น.	

 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 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

“ในการอธิษฐานภาวนาทุกครั้ง
ข้าพเจ้าวอนขอพระพร

เพื่อทุกท่านอยู่เสมอด้วยความชื่นชม
...เพราะข้าพเจ้ามีท่านอยู่ในใจ”  

(ฟิลิปปี 1:4, 7)
ขอพระพรของพระเยซูเจ้า สถิตในใจทุกท่าน 

ทรงคุ้มครองดูแลท่านให้อยู่ในพระพร
ของพระองค์เสมอไป

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

 อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ฉลอง 

อาสนวิหาร	 และพิธีบวชพระสงฆ์	 2	 องค์	 วันเสาร์ท่ี	 9	

มิถุนายน	 เวลา	 10.00	น.	พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  

วีระ อาภรณ์รัตน์	เป็นประธาน	

สังฆมณฑลนครสวรรค์



ปีที่ 42 ฉบับที่ 23 ประจำ�วันที่ 3-9 มิถุน�ยน 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

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		

	 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” 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	 ทุก

ท่าน	 ร่วมสัมมนาฟื้นฟูจิตใจเพื่อเตรียมฉลองพระ

หฤทัยฯ	วันเสาร์ที่	2	มิถุนายน	2018	เริ่มลงทะเบียน

ตั้งแต่เวลา	07.30	น.	เป็นต้นไป	ที่ห้องประชุมอาราม		

สำารองที่นั่งได้ที่ฝ่ายอภิบาลและประกาศข่าวดี	 โทร.	

09-8258-7649,	08-1685-2826,	08-9699-8055

] ขอเชิญร่วมสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า	 วัน

ศุกร์ที่	8	มิถุนายน	2018	ที่วัดน้อยอารามฯ	คลองเตย		

พิธีบูชาขอบพระคุณ	เวลา	17.00	น.	โดยพระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ  โกวิทวาณิช	เป็นประธาน

] สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพ่ือเด็กพิการ 

จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง	 การกุศล	 ภายใต้โครงการ	 “Run 

For	Hope”	คร้ังท่ี	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:	@camil-

lianhome

] 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

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		

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม	 ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา	 วันอาทิตย์ที่	 24	 มิถุนายน	 /	 วันอาทิตย์ที่	 

22	 กรกฎาคม	 โดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย	 เวลา	

13.00	 น.	 ที่ตึกวันทามารีย์	 ชั้น	 2	 วัดเซนต์หลุยส์	 

ถนนสาทร	สนใจติดต่อคุณจอน	โทร.	08-1490-9371

] 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	

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลเชียงใหม่ ขอเชิญร่วม

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า	 โอกาสฉลอง 

อาสนวิหารพระหฤทัย	 	 พิธีบวชพระสงฆ์ของสัง- 

ฆานุกรคริสโตเฟอร์ อภินันท์ สมศักดิ์ และสัง- 

ฆานุกรมาระโก ประยูร ปันมณีกุล โดยพระ

สังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์	 เป็น

ประธาน	 วันเสาร์ที่	 9	 มิถุนายน	 2018	 เวลา	 

10.00	น.	ที่อาสนวิหารพระหฤทัย	เชียงใหม่

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

ติดตามชมรายการโทรทัศน์

Power of Love
(พลังรัก สร้างพลังคุณ)

วันอาทิตย์ เวลา 15.30-16.00 น.
ทางช่อง TNN2

โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

โปรดบันดาลให้เขาศักดิ์สิทธิ์ 
โดยอาศัยความจริง พระวาจาของ

พระองค์คือความจริง (ยอห์น 17:17)
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เคน กราเวส ผู้แสวงบุญมายังแม่น้ำาจอร์แดนกล่าวว่า 

“เป็นเรื่องที่บรรดาสัตบุรุษระลึกว่าเขาได้ตาย

ต่อตัวตนเก่าไปแล้ว	 ถูกฝังไว้พร้อมกับพระคริสตเจ้า	

เรามองดูน้ำาในสำานึกแบบนี้ว่าเป็นหลุมฝังศพ	 และกลับ

มามีชีวิตใหม่ดังท่ีมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์...พระคริสตเจ้า

ทรงเป็นส่ิงสร้างใหม่	 ทุกส่ิงผ่านพ้นไปและทุกส่ิงกลับกลาย

เป็นชีวิตใหม่	เป็นการฝังร่างกายเก่าของเราท้ิงไว้เบ้ืองหลัง”

แอนดี คอลลิน ผู้แสวงบุญมายังแม่น้ำาจอร์แดน

กล่าวว่า

“ผมรู้สึกน่ามหัศจรรย์	 ผมรู้สึกเหมือนได้รับ 

การสร้างขึ้นใหม่	 เหมือนทิ้งตัวตนเก่าออกไปและมี

ความหวังมั่นคงสำาหรับอนาคตที่ดี	 ที่นี่เป็นที่ที่พระผู้ไถ่ 

ของเราได้รับพิธีล้าง	คือพระเยซูเจ้าพระองค์เองเลย	กว่า	 

แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์: (ต่อจากหน้า 5) การแสวงบุญอย่างสมบูรณ์ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์	 ชาว

คาทอลิกกลุ่มนี้มาจากเมืองเซบู	ประเทศฟิลิปปินส์

มงซินญอร์ดาเนียล ซานิโก ผู้ช่วยพระสังฆราชแห่ง

เซบู ฟิลิปปินส์ พาคริสตชนมาแสวงบุญที่แม่น้ำา

จอร์แดนกล่าวว่า

	 “พ่อรู้สึกถึงว่า เราทุกคนเป็นพ่ีน้องกันใน 

พระนามของพระเยซูเจ้าผ่านทางการกระทำาอันยอดเย่ียม

น้ี	 พ่อคิดว่าไม่แต่สำาหรับคริสตชนเท่านั้นแต่ทุกคน

ด้วยเพราะเรารู้สึกถึงว่าพระเจ้าในความรักและความ

กรุณาของพระองค์ได้ทรงเรียกเราให้เข้ามาเป็นหนึ่ง

เดียวกัน”

มารีอา ปารีเดส ผู้แสวงบุญกล่าวสรุปว่า

	 “สำาคัญมากท่ีมาท่ีนี่เพราะเป็นการเสริมสร้าง

ความเชื่อและสามารถท่ีจะเดินบนหนทางซึ่งพระเยซู

เจ้าทรงเดิน	 และสามารถมาอยู่ในสถานที่ที่พระองค์และ

บรรดาสานุศิษย์	ได้เทศน์สอนพระวาจาพระเจ้า		เป็นสิ่ง

ที่เต็มเปี่ยมล้นยินดี”

l น้ำานี้เป็นเครื่องหมายถึงชีวิตใหม่จากพันธสัญญาเดิม	 

ต้ังแต่โมเสส	โยชูวาได้รับมอบหมายหน้าท่ีให้พาประชากร 

ชาวอิสราเอล	 เข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาโดยข้ามแม่น้ำา 

จอร์แดน	 ดังนั้นการได้รับศีลล้างบาปที่นี่จะประทับรอย

บนดวงใจของผู้แสวงบุญทุกคนและคำาสัญญาถึงการ 

เริ่มต้นใหม่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เสมอ

2000	 ปีมาแล้ว	 พระองค์ทรงประทับในแม่น้ำาสายนี้	 

ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้ว”

l คริสตชนจากทุกกลุ่มนิกายมายังแม่น้ำาสายนี้เพื่อจบ

พระสันตะปาปาและรายงานถึงสิ่งต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 และ 
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 10 รู้สึก 
สนพระทัยในเรื่องของการแพร่ธรรมในเอเชียมาก	 จึง
เรียกคุณพ่ออเล็กซานเดอร์	 เข้าไปถามไถ่ว่าเราควร
ทำาอย่างไรให้พื้นที่ เหล่านี้มีการประกาศพระวรสาร 
ที่เข้มข้นมากขึ้น	 คุณพ่อจึงแจ้งว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหา	
คือพระสงฆ์ท่ีอยู่ภายใต้ระบบปาโดรอาโด	 ไม่บวชพระสงฆ์ 
พื้นเมือง	 จึงทำาให้พระศาสนจักรท้องถิ่นไม่เจริญ	 พระ
สันตะปาปาทรงถามว่าแล้วเราจะต้องทำาอย่างไร	คุณพ่อ
อเล็กซานเดอร์เรียนพระสันตะปาปาว่า	 ก็ต้องแต่งตั้ง
พระสังฆราชเพื่อเข้าไปบวชพระสงฆ์พื้นเมือง	

ดังนั้น	 ทางสันตะสำานักจึงเริ่มสนใจในดินแดน
แถบบ้านเรานี้	เช่น	จีน	ญี่ปุ่น	เวียดนาม	ซึ่งจริงๆ	สยาม
นั้นแทบจะไม่ได้อยู่ในสายตาของศาสนาเราเลย	เมื่อเป็น
เช่นนั้น	 คุณพ่ออเล็กซานเดอร์	 	 ได้รับเชิญจาก	คุณพ่อ
คณะเยสุอิต	 ให้ไปที่ฝรั่งเศส	 คุณพ่อเป็นอาจารย์ที่สอน
ในมหาวิทยาลัย	 แล้วในขณะนั้นมีกลุ่มพระสงฆ์และ
ฆราวาส	 ที่มีความปรารถนาอย่างมากที่ต้องการจะเป็น
มิชชันนารีในดินแดนเอเชียนี้	 ดังนั้นคุณพ่ออเล็กซาน-
เดอร์จึงได้เริ่มคุยกัน	 และแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ	
มากมายให้กับบรรดาพระสงฆ์หนุ่มเหล่านั้น	

วันที่	29	กรกฎาคม	ค.ศ.	1658	สมเด็จพระ
สันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 7	ทรงแต่งตั้งพระสังฆ-
ราชฟรังซัวส์	 ปัลลือ	 เป็นผู้แทนพระองค์เพื่อปกครอง 
มิสซังตังเกี๋ย	อีกทั้งดูแลบางแคว้นในประเทศจีน	รวมถึง
อาณาจักรลาว	และในวันที่	17	สิงหาคม	ค.ศ.	1658	ได้
ทรงแต่งตั้งพระสังฆราชปิแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลาม็อต 
เป็นผู้แทนพระองค์เพื่อปกครองมิสซังโคชินจีน	 	 และ

ดูแลแคว้นทางตอนใต้ของประเทศจีน
พระสังฆราชลังแบรต์	 เดอ	 ลาม็อต	 ได้เดินทาง 

มาถึงกรุงศรีอยุธยาในวันที่	 22	 สิงหาคม	 ค.ศ.	 1662	
นับเป็นพระสังฆราชท่านแรกที่ เดินทางมาถึงราช-
อาณาจักรสยาม	 โดยท่านได้บันทึกถึงสภาพความเป็น
ไปของศาสนาคริสต์ในอาณาจักรสยาม	ณ	เวลานั้นไว้ว่า	
ค.ศ.	1662	มีพระสงฆ์คาทอลิกในกรุงศรีอยุธยาจำานวน	
11	ท่าน	 เป็นเยสุอิต	 4	 ท่าน	 โดมินิกัน	 2	 ท่าน	ฟรัง- 
ซิสกัน	2	ท่าน	กับพระสงฆ์ที่มิใช่นักพรต	3	ท่าน

พระสังฆราชฟรังซัวส์	 ปัลลือ	 และคณะได้ 
เดินทางมาสมทบที่กรุงศรีอยุธยาราว	 2	 ปีถัดมา	 รวม
ทั้งสิ้น	 9	 คนเท่านั้น	 เสียชีวิตระหว่างการเดินทางไป	 8	
คน	 จากผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด	 17	 คน	 เมื่อเดินทาง
มาถึงบรรดามิชชันนารีได้จัดประชุมสมัชชาขึ้นท่ีกรุง
ศรีอยุธยาในปี	 ค.ศ.	 1664	 โดยมีพระสังฆราชลังแบรต์	
เดอ	ลาม็อต	เป็นประธานการประชุม	ร่วมกับพระสังฆ-
ราชฟรังซัวส์	 ปัลลือ	 พระสงฆ์	 5	 ท่าน	 และฆราวาส	 1	
ท่าน	ผลลัพธ์จากการสมัชชาดังกล่าวมีอยู่หลายประการ	
แต่ที่สำาคัญมีอยู่	 3	 ประการคือ	 การก่อตั้งบ้านเณรเพื่อ
ผลิตบาทหลวงชาวพื้นเมือง	 อันเป็นจุดมุ่งหมายสำาคัญ
ของสมณกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อ	 โดยพระสังฆราช 
ลังแบรต์ได้ขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระ
นารายณ์ในการจัดตั้งบ้านเณรและประสบผลสำาเร็จ 
ในปี	 ค.ศ.	 1665	 ประการที่สองคือเรื่องจิตตารมณ์ของ
พระสงฆ์ผู้แพร่ธรรม	 โดยกำาหนดหลักปฏิบัติรวมถึง
ชีวิตฝ่ายจิตสำาหรับบรรดามิชชันนารีท่ีจะมาทำางาน 
ในตะวันออกไกล	ประการท่ีสามคือเร่ืองการจัดต้ัง	 “คณะ 
รักกางเขน”	 ขึ้นในวันที่	 7	 กันยายน	 ค.ศ.	 1672	 เป็น
คณะนักบวชพื้นเมืองเพื่อช่วยมิชชันนารีในการประกาศ
ข่าวดีและอภิบาลประชากรคาทอลิก

	ในปี	ค.ศ.	1667	พระสังฆราชฟรังซัวส์	ปัลลือ 
ได้เดินทางกลับไปกรุงโรมเพื่อเข้าเฝ้าและขอคำาแนะนำา
จากสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 9	 และขอ
อนุมัติในหลายประเด็น	 ประเด็นสำาคัญท่ีสุดท่ีได้รับอนุมัติ
คือ	 การประกาศตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นมิสซังสยามขึ้น
อย่างเป็นทางการ	 ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1669 
โดยมอบมิสซังใหม่นี้ให้อยู่ภายใต้อำานาจการปกครอง
ของพระสังฆราชที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมณกระทรวง
เผยแผ่ความเชื่อ	ในเวลาต่อมา	โดยอาศัยอำานาจที่ได้รับ 
จากสันตะสำานัก	 พระสังฆราชฟรังซัวส์	 ปัลลือ	 และ
พระสังฆราชลังแบรต์	 เดอ	 ลาม็อต	 ได้คัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและประกาศให้	คุณพ่อหลุยส์	ลาโน	 
พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	 ผู้ซึ่งได้
เดินทางเข้ามายังสยามพร้อมกับพระสังฆราชฟรังซัวส์	
ปัลลือ	 ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้แทนของพระสันตะปาปา
แห่งมิสซังสยาม	 และได้มีพิธีบวชเป็นพระสังฆราช	 เมื่อ
วันที่	25	มีนาคม	ค.ศ.	1674	ณ	กรุงศรีอยุธยา	นับว่า
ท่านเป็นประมุขมิสซังสยามท่านแรก

“เราคือความหวังอันแท้จริงของชีวิต”	 เชื่อ
เหลือเกินว่าบรรดามิชชันนารีท่ี เดินทางเข้ามาใน 
ดินแดนที่ตนเองไม่รู้จักนั้น	 และเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อเวลา
ผ่านพ้นไป	350	ปี	450	ปี		หรือ	500	ปี		คงเป็นเวลา
ที่เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองดูว่า	 บรรดามิชชันนารี 
ที่มาสร้างความเชื่อในดินแดนนี้	 ซึ่งมีสิ่งเดียวที่ยึดเกาะ
เอาไว้ก็คือ	พระเป็นเจ้า	แล้วเรายังยึดสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่า	
หรือเราให้ความสำาคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าสิ่งนี้ที่ เป็น
รากฐานของชีวิตอยู่หรือเปล่า	 ในโอกาส	 350	 ปี	 ที่เรา
เฉลิมฉลองระลึกผู้ที่มีบทบาททางความเชื่อของเรา”

ตามรอยประวัติศาสตร์ (ต่อจากหน้า 13)
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บ้านแรก ฉบับพิเศษ
ต้องพิเศษจริง ๆ  ไม่ได้มาเพียงคั่นรายการ (2)

 บทบรรณาธิการฉบับที่แล้วผมทิ้งท้ายไว้แบบนี้
 “ครั้งหน้าเริ่มเดาใจตัวเองไม่ออกแล้วว่า จะเล่าเรื่องไปรายงานไกล 
ในต่างแดนต่อ หรือเล่าเรื่องกิจกรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อร่วมเรียงร้อยชีวิต 
คริสตชนในโอกาสเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการก่อตั้งมิสซังสยามกันดี กิจกรรม
ที่ว่านี้มีชื่อว่า “พาออเจ้าไปฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์(คาทอลิก)”  ให้สายลมพัด
พาหัวใจและความคิดไปนะครับ แล้วรอติดตามกัน”
 แล้วในที่สุด	 สายลมก็พัดพาผมมาเล่าเรื่องไปอยุธยา	 ผมเคยพูดไว้ว่า	
ถ้างาน	 “พาออเจ้าไปฟังเร่ืองเล่าประวัติศาสตร์(คาทอลิก)”	 คร้ังน้ี	 มีคนประทับใจ 
เพียง	 1	 คน	 ก็ถือว่าประสบความสำาเร็จ	 แต่ความจริงไม่ใช่แค่เพียงคนเดียว	 มี
หลายคนเขียนเข้ามาช่ืนชม	 มีหลายคนได้ความรู้	 มีหลายคนประทับใจการทำางาน	
ความเสียสละ	 มีหลายคนประทับใจกับโปรแกรม	 ฯลฯ  ความประทับใจเป็น 
ส่วนหนึ่ง	 (ซึ่งผมคงหาโอกาสเล่าให้ยาวกว่านี้	 ในวาระต่อไป)	แต่ครั้งนี้	ผมเจอ
คนเดียวคนนั้นแล้ว	 คนเดียวคนนั้นไม่ใช่คนที่ประทับใจเพียงคนเดียว	 แต่เป็น
คนที่เริ่มเกิดคำาถาม	 เริ่มสนใจเรื่องราวของบ้านแรกของเรา	 เธอเขียนคำาถาม 
เข้ามาแบบนี้ครับ
 “มีคำาถามช่วงแรกค่ะคุณพ่อ (หลังจากการอ่านบ้านแรก ที่ได้รับแจกไป
แล้วถึงหน้า  79 ค่ะ)  คำาถามอาจจะดูตลกในสายตาคุณพ่อแต่ก็ไม่ทราบคำาตอบ
จริงๆ ค่ะ
 1. คุณพ่อปัลเลอกัวซ์ ซึ่งเป็นอุปสังฆราช หน้า 28 คำาถาม: อุปสังฆราช
แตกต่างจากสังฆราชอย่างไรคะ
 2. พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์  เห็นว่าวัดนี้ควรเป็นวัดแก้ศีลบน หน้า 28  
คำาถาม: วัดแก้ศีลบน คืออะไรคะ 
 3. คุณพ่อลาร์โนลีเป็นผู้เปิดบัญชีศีลศักดิ์สิทธิ์ของวัดอยุธยา หน้า 29   
คำาถาม:  (1) บัญชีศีลศักดิ์สิทธิ์ คืออะไรคะ  (2) เปิด มีนิยามว่าอย่างไรคะ
 4.  การโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ได้จดรวมในบัญชีของวัดอยุธยาจนถึง  ค.ศ.
1893 หน้า 32 คำาถาม: จดรวมในบัญชี หมายถึงอะไรคะ
  5. วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ได้รับงบประมาณ สำาหรับบูรณะซ่อมแซม
ศาสนสถาน  ประจำาปีงบประมาณ  2555 จำานวน  9,389,000.00  บาท  (เก้า
ล้าน..) กรณีประสบอุทกภัย ปี 2554 หน้า 47 คำาถาม: งบประมาณที่ได้รับเป็น
เงินของรัฐบาลหรือของมิสซังคะ
  6. พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสังฆราชกิตติคุณแห่ง
เชียงใหม่ คำาถาม: พระสังฆราชกิตติคุณ เป็นอย่างไรคะ
  7.  วัดนักบุญยอแซฟได้รับการประกาศให้เป็นวัดแสวงบุญของอัครสังฆ- 
มณฑลกรุงเทพฯ  หน้า  48  คำาถาม:   (1)  นิยามคำาว่า  วัดแสวงบุญ  (2)  ใน
ประเทศไทยมีกี่วัด ที่ตรงกับนิยามคำาว่า วัดแสวงบุญ 
  8.  ได้มีการเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์  ในวันที่  19  มีนาคม  ค.ศ. 2016   
คำาถาม: ประตูศักดิ์สิทธิ์ คือ ประตูบานไหน มีความหมายแฝงไหมคะ
	 แล้วโดยคำาถามเหล่านั้น	 คุณวัชรี บก. ของเราก็ได้ประสานงาน

เราทุกคนอยากรู้จักบ้านแรกของเรา               
อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี หนึ่งในวิทยากรวันนั้น	ไขข้อกระจ่างดังต่อไปนี้
	 1.  อุปสังฆราชเป็นตำาแหน่งที่พระสงฆ์คนใดคนหนึ่งถูกเลือกมาเพื่อทำา
หน้าที่เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชในการบริหารงานสังฆมณฑล
	 2.  วัดแก้ศีลบนเป็นคำาเก่า  มาจากคำาว่า  Votive	 church  หมายถึงวัด 
ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้าในสิ่งท่ีผู้สร้างวัดได้วิงวอนขอต่อพระเป็น
เจ้าและภายหลังได้รับตามที่วอนขอ จึงสร้างวัดขึ้นตามคำาสัญญาต่อพระเจ้า
	 3.	3.1 บัญชีศีลล้างบาป เป็นสมุดบันทึกรายชื่อและรายละเอียดส่วนตัว
ของผู้มารับศีลล้างบาปของแต่ละวัดซึ่งผู้เป็นคาทอลิกทุกคน  (ทั่วโลก)  จะมีราย
ละเอียดบันทึกเอาไว้ที่วัดซึ่งตัวเองเข้ารับพิธีล้างบาป
  	   	   	   	 3.2  เปิดคือการเริ่ม  ส่วนใหญ่จะใช้สำาหรับวัดที่สร้างใหม่  จึงเริ่มมีบัญชี 
ศีลล้างบาป ซึ่งเปรียบเสมือนสำามะโนประชากรของวัดนั้นๆ
	 4.  การจดรวมกันนี้คือ  ในกรณีที่เป็นวัดใหญ่ๆ  จะมีวัดเล็กๆ	 ที่ไม่มี 
พระสงฆ์ประจำาอยู่  (ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ในสมัยโบราณ)  ซึ่งไม่สามารถเปิดบัญชี
ศีลล้างบาปของวัดตัวเองได้  เนื่องจากประชากรของวัดอาจจะมีไม่มากพอ  เวลา
ที่มีการล้างบาปที่วัดเล็กๆ	นั้น จึงต้องเอารายชื่อไปบันทึกในบัญชีของวัดใหญ่ๆ
ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลกัน
	 5.  งบประมาณนี้น่าจะได้รับจากรัฐ  และอาจจะได้รับจากมิสซังด้วย ซึ่ง
ผู้ตอบไม่มีข้อมูลในส่วนนี้
	 6.  พระสังฆราชกิตติคุณ  คือ  Emeritus	 Bishop  เป็นคำาเรียกพระ 
สังฆราชที่เกษียณจากตำาแหน่งประมุขของสังฆมณฑลใดสังฆมณฑลหนึ่งแล้ว 
	 7. 7.1	วัดแสวงบุญคือ วัดที่มีความสำาคัญซึ่งพระศาสนจักรสากล หรือ
พระศาสนจักรท้องถิ่นกำาหนดให้สัตบุรุษเดินทางไปประกอบกิจศรัทธา  เพื่อรับ 
พระคุณการุณย์ตามที่พระศาสนจักรกำาหนด  โดยมีระยะเวลากำาหนด  ซึ่งต้อง 
เป็นปีหรือช่วงเวลาพิเศษเท่านั้น  และต้องได้รับการอนุมัติจากสันตะสำานักด้วย 
สมมุติเช่น  ตลอดปี  2019	 ในโอกาสครบ  350  ปี  มิสซังสยาม  เป็นต้น 
โดยพระคุณการุณย์นี้  คือ  การขอพระพรจากพระเป็นเจ้าสำาหรับตัวเราเองและ 
ผู้ที่ตายไปแล้ว  โดยผู้ขอต้องปฏิบัติตามที่พระศาสนจักรกำาหนด  สมมุติเช่น 
ในโอกาสตลอดปี	 2019	 ให้เดินทางไปยังวัดนักบุญยอแซฟ  อยุธยา  โดยร่วม
มิสซา รับศีล แก้บาป และสวดบทภาวนาตามที่พระศาสนจักรกำาหนด และจะได้
รับพระคุณการุณย์ เป็นต้น
	 7.2  ในช่วงเวลาปกติเช่นปัจจุบันนี้  วัดที่เป็นวัดสำาหรับการแสวงบุญมี
เช่น  สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี  สองคอน  และสักการสถานบุญราศี 
นิโคลาส บุญเกิด สามพราน นครปฐม ที่เป็นเช่นนี้ ไม่ใช่เพราะเป็นช่วงเวลาพิเศษ
แล้วกำาหนดสองวัดน้ีข้ึนมา  แต่สองวัดน้ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือเป็น  “สถานท่ีแสวงบุญ”   
อยู่แล้ว แต่ถ้าจะเป็น “วัดแสวงบุญ” ในกรณีที่หนังสือเขียนไว้นั้น ต้องรอปีพิเศษ
ให้พระศาสนจักรประกาศเท่านั้น
	 8.	 ประตูศักดิ์สิทธิ์เป็นประตูหลักของวัดที่ถูกกำาหนดให้เป็นสถานที่ 
แสวงบุญ  ตามคำาอธิบายในข้อ  7  ซึ่งในกรณีของประตูศักดิ์สิทธิ์นั้น  จะมีเพียง
เฉพาะปีที่ถูกกำาหนดให้เป็น  “ปีศักดิ์สิทธิ์”  เท่านั้น  โดยนัยยะของประตูนี้ 
หมายถึง การเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า หรือความรอดพ้นที่มาจากการ
ไถ่บาปของพระเยซูเจ้า”
	 ผมรู้สึกอย่างไรบอกไม่ถูก	มันเป็นความรู้สึกที่ประมวลไม่ได้	ชื่นชมก็ใช่	 
ปลาบปลื้มก็ไม่ผิด	 ผมว่าการจัดอะไรก็แล้วแต่	 ถ้ามันส่งผลให้คนลุกขึ้นมา 
ตั้งคำาถาม	 อยากเรียนรู้มากขึ้น	 และเมื่อเขาเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้ว	 เขาก็จะแม่นยำา
การก้าวไปของเขามากขึ้นในการใช้ชีวิต	 คนเดียวก็พอแล้วจริงๆ	 แต่เรื่องของ
เรื่องมันใช่แค่คนเดียวล่ะสิครับ...

บรรณาธิการบริหาร
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พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ  

คุณพ่อยอห์น สัญญา สิงห์สา พระสงฆ์สังฆมณฑลนครสวรรค์ วันจันทร์ที่ 7 

พฤษภาคม 2018

คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระวัดน้อย

ปลายนา ชุมชนเดิม วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2018

คุณพอ่อมัรนิทร ์พนัธว์ไิล จิตตาภบิาลเยาวชนสงัฆมณฑลนครราชสมีา ประชมุ

ผูน้ำาเยาวชนประจำาปี เพือ่รบัปฏทินิปฏิบัตงิานประจำาป ีค.ศ. 2018 แผนกเยาวชน

สังฆมณฑลนครราชสีมา พบปะ พูดคุย แบ่งปัน กิจกรรมเยาวชนของแต่ละวัด 

สรุปกิจกรรมเยาวชนที่ทำาร่วมกันตลอดปี ค.ศ. 2017 ที่ห้องประชุมสำานักมิสซัง

นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2018

แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (งานยุวธรรมทูต) นำา

โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร และคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ จัด

โครงการอบรมพี่เลี้ยงยุวธรรมทูตประจำาวัด (Animator) วันที่ 4-6 พฤษภาคม 

2018 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำานวน 20 คน จาก 8 วัด 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกลับไปสร้างเด็กๆ ในเขตวัดเป็นธรรมทูตของพระเยซู

เจ้าได้ ผ่านขั้นตอนการประชุมกลุ่มคือ รู้ รัก รับใช้ ก้าวไปด้วยกัน



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 42 ฉบับที่ 23 ประจำาวันที่ 3-9 มิถุนายน 2018หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 1 โปรดเตรียมให้พร้อมก่อนเข้าชม
	 ยุโรปได้ชื่อว่าเป็นถิ่นฐานของศิลปินนามเอกอุระดับโลก	มีพิพิธภัณฑ์

ตั้งอยู่มากมายในประเทศต่าง	 ๆ	 ท่ีน่ีเนเธอร์แลนด์	 เมืองอัมสเตอร์ดัม	 ผมพา 

ตัวเองมาท่ีตึกอิฐสีแดงท่ีสร้างตามสถาปัตยกรรมนีโอกอทิก	 จากข้อมูลพบว่า

สถาปนิกท่ีน่ีคือ	 พีแอร์เร	 ไคเพอร์ส	 ซึ่งเป็นคนเดียวกันที่ออกแบบสถานีรถไฟ

ของเมืองนี้ด้วย

	 พิพิธภัณฑ์ที่นี่	 จัดแสดงวัตถุภาพศิลปะต่าง	 ๆ	 มากมาย	 ภาพวาด 

เหล่านี้มีอายุเวลา	และการเล่าเรื่องแยกเป็นปีต่าง	ๆ 	ตั้งแต่	ค.ศ.	1100-2000	มี

แยกห้อง	แยกจุดมากมาย	มีงานศิลปะของศิลปินดัง	ๆ	มากมาย	อย่างแวนโก๊	 

เรมบรัสดท์	 (ค.ศ.	 1606-1669)	ฟรันส์	 ฮัลส์	 (ค.ศ.	 1580-1666)	 แฟร์เมียร์	

(ค.ศ.	1632-1675)	หรือยอม	ชเตน	(ค.ศ.	1626-1679)	ฯลฯ

			 ท่ีน่าอัศจรรย์ใจคือ	 งานหลายๆ	 ชิ้น	 อุดมสาร	 หรือสื่อคาทอลิก	 

เคยนำามาขึ้นปก	ทำาปฏิทินกัน	หรือผมเชื่อว่าเราน่าจะผ่านตากันบ้าง	หลังจาก 

นี้แล้ว	 ผมจะค่อยๆ	 นำาภาพท่ีถ่ายกลับมาทยอยลงให้อ่านกัน	 ภาพท่ีถ่ายมา

อาจจะห่างชั้นความสวยจากของจริง	 แต่อย่างน้อยผมเช่ือว่าเราจะสัมผัสความ 

ยิ่งใหญ่จากมัน	ไม่ใช่เพียงงานศิลป์	มันเป็นความศรัทธาของคนที่สร้างงานด้วย

 หมายเหตุแห่งภาพ บริเวณถนนก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์ Rijksmuseum 

อัมสเตอร์ดัม

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมูเซียม)

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒเิลิศ แหล้่อม ประมขุสงัฆมณฑลเชียงราย	เปน็ประธาน 

พิธีบูชาขอบพระคุณ	วันอาทิตย์ที่	6	พฤษภาคม	2018	สัปดาห์ที่	6	เทศกาล 

ปัสกา	 ที่อารามคาร์แมล	 กรุงเทพฯ	 ได้ร่วมถ่ายภาพกับมาเซอร์และสัตบุรุษ 

ที่มาร่วมพิธีในวันนี้	 เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายที่พระคุณเจ้ามาถวายมิสซาแทน

จิตตาธิการ

	 ปกติพระคุณเจ้าจะมาถวายมิสซาที่อารามแห่งนี้เป็นประจำา	เดือนละ	1	

ครั้ง	ตลอด	6	ปี	ทำาให้เสมือนเป็นครอบครัวหนึ่งของพระคุณเจ้า	

คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์, C.Ss.R. อธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่	 เป็น

ประธานพธิบีชูาขอบพระคณุฉลองวัดพระศรชีมุพาบาล		บา้นดอนหวาย	อ.เมอืง	

จ.หนองคาย	วนัเสารที์	่28	เมษายน	2018	ปจัจุบนัคณุพอ่อนวุฒัน ์อาศยัรตัน์,  

C.Ss.R.	เป็นเจ้าอาวาส

พระคาร์ดินัล
ฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ 
โกวิทวาณิช 

เป็นประธานพิธี
บูชาขอบพระคุณ
ฉลองวัดพระแม่
สกลสงเคราะห์ 
บางบัวทอง 
พร้อมด้วย

พระสังฆราช
ยอแซฟ สังวาลย์ 

ศุระศรางค์ 
วันอาทิตย์ที่ 13 

พฤษภาคม 2018


