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“บวชพระสงฆ์ราชบุรี” พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆมณฑล 2 องค์  

ได้แก่ สังฆานุกรวาเลนติโน ปฏิคม วิริยะสมบัติ และสังฆานุกรยอห์น บัปติสต์ กฤษฎา ลิ้มเฉลิม วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018 เวลา 10.00 น. ที่ 

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ร่วมในพิธี 

โดยมีสัตบุรุษมาร่วมจำานวนมาก

“บวชพระสงฆ์มหาไถ่” พระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. ประมุข

สังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นประธาน

พิธีบวชพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่แขวง

ประเทศไทย สังฆานุกรยอห์น ก่อเกียรติ 

ดีศรี, C.Ss.R. วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 

2018 เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญโทมัส  

อไควนัส มีนบุรี พร้อมด้วยพระสังฆราช 

ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราช

กิตติคุณแห่งจันทบุรี ร่วมในพิธี 
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“ร่วมประชุมคณะสงฆ์เชียงราย” (ต่อจากหน้า 1)

	 เริ่มต้นด้วยการภาวนาทำาวัตร	 	แนะนำาตัว	 	พิจารณาข้อมูลวัดทั้ง	19	

แห่ง	 	 แบ่งหน้าที่จัดเตรียมงานตั้งสังฆมณฑล	 	 บวชพระสังฆราชและเตรียม

ฉลอง	350	ปีมิสซังสยาม

 คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช 	จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ช่วยรับผิดชอบ 

พิธีกรรม		

	 พระคุณเจ้าวีระ	 เทศน์ให้ข้อคิดว่า	 “ในเดือนแม่พระ	 เดือนพฤษภาคม	

พวกเราน่าจะคิดถึงแม่พระแห่งฟาติมา	ขอให้เราทำาพลีกรรม	หรือว่าสวดภาวนา

สวดสายประคำามากขึ้น	ขอให้เราได้ตั้งใจว่า	เราจะทำาสิ่งที่ดี	คนละหนึ่งอย่าง	ขอ

พระเจ้าโปรดอวยพรพวกเราทุกคน	 ที่มาร่วมงานกันในวันนี้	 นับเป็นฤกษ์ที่ดี

ของสังฆมณฑลเชียงรายของเรา	จะได้อยู่ในพระพรของพระผู้เป็นเจ้า”

	 หลังพิธี	 พระคุณเจ้าวีระ	 มอบพระคัมภีร์คาทอลิก	 ฉบับสมบูรณ์	 ให้

แก่พระคุณเจ้าวุฒิเลิศ	 จากนั้นคุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์, C.Ss.R. 	 มอบ 

ช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่พระคุณเจ้าวุฒิเลิศ	 และพระคุณเจ้าวุฒิเลิศ	 มอบ

ช่อดอกไม้ต่อให้กับคุณพ่อวินัย เปลี่ยนบำารุง คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์	 (สติก- 

มาติน)	เจ้าอาวาส	อาสนวิหารแม่พระบังเกิด	เชียงราย	

	 โอกาสนี้	 พระคุณเจ้าวุฒิเลิศ	 กล่าวว่า	 “ขอคำาภาวนามากเป็นพิเศษ

สำาหรับบรรดาเพื่อนๆ	และจากคุณพ่อทั้งหลาย	เพื่อผมจะได้ทำาหน้าที่ที่จะต้อง

รับผิดชอบดูแล	 พร้อมกับพวกเราทุกคนนั้น	 เราต้องทำาให้ชีวิตของเราเข้มแข็ง	

และชีวิตของพี่น้องสัตบุรุษเข้มแข็ง	มั่นคงขึ้น	ท่ามกลางโลกทุกวันนี้ที่มีกระแส

ของสิ่งต่างๆ	 มากมาย	 หวังว่าเราจะภาวนาให้ซึ่งกันและกัน	 ผมก็จะภาวนา 

ให้บรรดาคุณพ่อทุกคณะทุกท่าน	 ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน	 และร่วมมือกัน	 ที่จะ

เข้าใจและมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในความหลากหลาย	 ทั้งนิสัยใจคอ	 ทั้ง 

เรื่องราวต่างๆ	 ผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้า	 เป็นสิ่งที่แม่พระจะประทานให้

กับเรา

	 และขอขอบคุณทุกท่านสำาหรับการมาพบกันในวันนี้	 คิดว่าเราจะได้

พบกัน	และอยู่ด้วยกัน	ขอบคุณคุณพ่อทุกๆ	ท่านอีกครั้งหนึ่ง	ผมมาที่นี่	มาอยู่

ด้วยใจจริงๆ	ทั้งตัวทั้งใจของผมมาอยู่ที่นี่	ตามกฎหมายพระศาสนจักร	ก็ไม่ได้

สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 แล้ว	 ออกจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 โดย	

อัตโนมัติ	 โดยกฎหมาย	มาสังกัดสังฆมณฑลเชียงราย	 เป็นคนของสังฆมณฑล

เชียงรายเต็ม	100	 เปอร์เซ็นต์	 จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ที่เป็นที่ที่เคยอยู่

เท่านั้น	 ตอนนี้ย้ายออกมาจากกรุงเทพฯ	 แล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้ว	 เพราะฉะนั้นขอ 

พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกัน	 ขอพวกเราได้ก้าวไปด้วยกัน	 ในการนำาทางของพระ

จิตเจ้า”

	 ภาคบ่ายพระคุณเจ้าและคณะไปดูสถานท่ีเพ่ือเตรียมจัดงานบวช 

พระสังฆราช	 	 วันที่	 7	 กรกฎาคม	 2018	 ณ	 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย		ซึ่งอยู่ห่างจากอาสนวิหารแม่พระบังเกิด		เพียง	15	นาที

	 อนึ่ง	 ขอเชิญร่วมฉลองการสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย	 พิธีบวช 

พระสังฆราชยอแซฟ	 วุฒิเลิศ	 แห่ล้อม	 และเตรียมฉลอง	 350	 ปี	 มิสซังสยาม	 

(4	 กรกฎาคม	 1669-2019)	 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธาน

พิธี	วันเสาร์ที่	7	กรกฎาคม	2018	เวลา	10.00	น.	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

ประวัติความเป็นมาของวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง

	 เมื่อประมาณ	 40	 กว่าปีที่ผ่านมา	 “เฉวง”	 ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่หลังเขา	

เป็นแหล่งทุรกันดาร	 ไม่มีไฟฟ้า	 น้ำาประปา	 หรือถนนคอนกรีต	 ความเจริญ 

มีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ	 “หน้าทอน”	 ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ

ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำาเภอ	 สถานีตำารวจ	 การไฟฟ้า	 การประปา	 และ

ธนาคาร	การสัญจรไปมาระหว่างคนในหมู่บ้านเฉวง	และหน้าทอน	ผู้คนมักจะ

เดินทางโดยรถสองแถวเพียงอย่างเดียว	 ซึ่งมีไม่มากนัก	 โดยรถสองแถวจะมี 

วันละประมาณ	2–3	เที่ยวเท่านั้น

	 ความเป็นอยู่ของคนสมุยในสมัยนั้น	 จะมีอาชีพเพียงอย่างเดียวคือ	 

ทำาสวนมะพร้าว	 และใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง	 อาหารที่ใช้รับประทานจึงมัก

เป็นของที่ปลูกขึ้นเอง	 ชาวบ้านใช้ตะเกียงส่องสว่างในตอนกลางคืน	 ทำาให้

การทำางานของคนในเฉวงต้องเริ่มแต่เช้ามืด	 และกลับบ้านก่อนค่ำากันทุกบ้าน	 

บางครั้งก็ทำาให้เกิดความลำาบากในการใช้ชีวิต	 โดยเฉพาะเมื่อเกิดการเจ็บป่วย	

อีกทั้งในสมัยนั้นเกาะสมุยมักได้รับผลกระทบบ่อยครั้งในราวเดือนธันวาคม	ซึ่ง

มักจะมีพายุ	ฝนตกหนัก	ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 นายส้อง สมชื่อ	 ในสมัยนั้น	 เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่	 2	 (ปัจจุบันเป็น

หมู่ที่	 3	 และหมู่ที่	 6)	 เห็นว่าทางคุณพ่อในศาสนาคริสต์เป็นผู้ที่ช่วยเหลือ 

ชาวบ้าน	 และตนรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาคริสต์	 จึงได้บริจาคที่ดินที่เฉวง 

ให้กับมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี	 จำานวนประมาณ	 3	 ไร่	 3	 งาน	 โดยมี 

พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต	 เป็นประธานมูลนิธิฯ	 ซึ่งขณะนั้นได้สร้างวัด

คาทอลิกที่หน้าทอนคือ	วัดนักบุญอันนา	เรียบร้อยแล้ว

	 ทางมูลนิธิฯ	 จึงเริ่มดำาเนินการก่อสร้างสถานพยาบาลมารีย์อุปถัมภ์		

เมื่อปี	พ.ศ.	2519		โดยได้รับทุนจากองค์การเมมีซา		ประเทศฮอลแลนด์		และ

ได้รับบริจาคที่ดินจาก	นายทองดุล  ธัญญวุฒิ  คุณอรนงค์  ซื่อเพียรธรรม 

(นามสกุลเดิม	ตั้งเพียรธรรม)	นายชัยวัฒน์  โชคคณาพิทักษ์และภรรยา		เพื่อ

สร้างทางเข้าจากถนนใหญ่ไปสู่สถานพยาบาล	 	 จำานวนประมาณ	 60	 ตารางวา		

รวมเป็นที่ดินทั้งสิ้นประมาณ	3		ไร่		360	ตารางวา		โดยมีคุณพ่อนาตัลมาเน  

เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างจนเสร็จและได้เปิดสถานพยาบาลมารีย์อุปถัมภ์ 

เมื่อวันที่		20		กรกฎาคม	พ.ศ.	2520		และในวันเดียวกันนี้เอง		คุณพ่อยอแซฟ   

ฟอร์ลัสซินี 	 มารับหน้าที่ตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา	 หน้าทอน	 แทน 

คุณพ่อนาตัลมาเน

	 เม่ือเปิดสถานพยาบาลมารีย์อุปถัมภ์	 ได้มีพยาบาลคนแรกท่ีเป็นคนสมุย 

คือ	คุณเคลือวัลย์ เจียงสุขใส (ศรีแสง)	และนายแปลก แดงทับ	เป็นแพทย์

ประจำาตำาบล	รักษาคนในพื้นที่	ทำาให้ชาวบ้านมีความสะดวกสบายมากขึ้น	เมื่อ

เจ็บป่วยก็ไม่ต้องเดินทางไปหน้าทอน	 พร้อมทั้งยังเปิดผดุงครรภ์ให้กับผู้หญิง	 

ซึ่งมีผู้มารับบริการทุกวันโดยมิได้คิดมูลค่าบริการแต่อย่างใดเว้นแต่ค่ายา 

ถ้าสามารถจ่ายได้		ทำาให้ชาวบ้านเกิดความคุ้นเคย	และมีอัธยาศัยที่ดีต่อคุณพ่อ 

ของศาสนาคริสต์	 (ซึ่งจากเดิมไม่เป็นที่รู้จักของชาวบ้าน)	 และเริ่มเปิดกว้างต่อ

ศาสนาคริสต์	ที่สามารถอยู่ร่วมกับคนท้องถิ่นที่นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด

	 คุณพ่อยอแซฟ		ฟอร์ลัสซินี	 ได้สังเกตเห็นว่า	บริเวณคลินิกมีเด็กๆ	

(อ่านต่อหน้า 13)
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อาลัยรัก (ต่อจากหน้า 20)

อดตีมหาธกิาริณ ีคณะภคนีิพระหฤทัยของพระเยซูเจา้ 

แห่งกรุงเทพฯ พร้อมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ  

สงัวาลย์ ศุระศรางค์ พระสงัฆราชกติตคิณุแหง่เชยีงใหม ่ 

คุณพ่อชุมภา คูรัตน์ คุณพ่อสมศักดิ์  ธิราศักดิ์   

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2018 เวลา 16.00 น. 

ที่อารามพระหฤทัยฯ คลองเตย กรุงเทพฯ 

	 คุณแม่อาคาทา	 กัลลิสต์	 (ธีรา)	 มากสกุล	 เกิด

เมื่อวันที่	 14	 ตุลาคม	 ค.ศ.	 1918	 เดิมชื่อ	 เพิ่ม	 เกิด

ที่ชุมชนแพรกหนามแดง	 ตำาบลยี่สาร	 อำาเภออัมพวา	

จังหวัดสมุทรสงคราม	ท่านเป็นบุตรของนายพรหม	และ 

นางมารีอา ทองดี มีพี่น้อง	 6	 คน	 ท่านเป็นบุตรคนที่	 

4	 ของครอบครัว	 มีพี่สาว	 2	 คน	 พี่ชาย	 1	 คน	 และ 

น้องสาว	2	คน

ชีวิตวัยเด็ก

	 คุณแม่กัลลิสต์	 เกิดในครอบครัวที่นับถือพุทธ-

ศาสนา	 แต่มารดาของท่านได้เห็นแบบฉบับที่ดีจาก

ครอบครัวคาทอลิกครอบครัวหนึ่งที่วัดพระคริสตหฤทัย	

วัดเพลง	 จึงทำาให้มารดาของท่านสนใจที่จะเรียนคำาสอน	

และได้อนุญาตให้ลูกๆ	 ได้เรียนคำาสอนด้วย	 ท่านได้เริ่ม

เรียนคำาสอนที่วัดเพลงกับคุณพ่อยาโกเบ แจง เกิดสว่าง  

(ซึ่งภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช)	 ต่อมาเมื่อ

คุณพ่อย้ายไปประจำาที่วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ	หัวไผ่	 

จังหวัดชลบุรี	 ท่านได้ติดตามคุณพ่อไปเรียนคำาสอนต่อ

ที่วัดหัวไผ่	 และได้รับศีลล้างบาปที่วัดแห่งนี้	 เมื่อวันที่	 

1	 มิถุนายน	 ค.ศ.	 1928	 หลังจากนั้นท่านกลับมาที่

วัดเพลงเพื่อเรียนหนังสือต่อจนอายุได้	15	ปี	

	 ท่านได้เห็นแบบอย่างของเพื่อนคนหนึ่งที่มี

ความเชื่อ	 ความศรัทธา	 และเอาจริงเอาจัง	 ที่มาวัดเพื่อ

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนาอย่างสม่ำาเสมอ	

ท่านรู้สึกประทับใจและทำาให้ท่านมีความรักพระมากข้ึน

ไปด้วย	 และอยากที่จะถวายตัวเพื่อรับใช้พระเป็นเจ้า 

ในชีวิตนักบวช	 ท่านจึงได้ตัดสินใจเข้าอารามเมื่อวันที	่ 

12	พฤษภาคม	ค.ศ.	1934	หลังจากที่เข้าอารามแล้วจึง

ได้รับศีลกำาลังที่วัดแม่พระลูกประคำา	 กาลหว่าร์	 โดยมี

คุณแม่เซราฟิน เป็นแม่ทูนหัว

ชีวิตนักบวช

	 วันที่	22	กันยายน	ค.ศ.	1935	รับไม้กางเขน	

(ได้ชื่อนักบวช	“กัลลิสต์”)

	 วันที่	 28	 เมษายน	 ค.ศ.	 1940	 สวมเสื้อยาว	

(เข้านวกภาพ)

	 วันที่	 3	พฤษภาคม	ค.ศ.	 1942	ปฏิญาณตน

ครั้งแรก

	 วันที่	 27	 เมษายน	 ค.ศ.	 1953	 ปฏิญาณตน

ตลอดชีพ

	 วันที่	 2	 พฤษภาคม	 ค.ศ.	 1959	 ฉลองครบ 

25	ปี	(นับตั้งแต่วันเข้าอาราม)

	 วันที่	11	เมษายน	ค.ศ.	1992	ฉลองครบ	50	

ปี	(นับตั้งแต่วันปฏิญาณตนครั้งแรก)

ภารกิจตามวัด

	 ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ

ร่วมมือกับพระสงฆ์ในงานแพร่ธรรมของวัด	โดยทำาหน้าท่ี 

เป็นครูผู้สอนเรียน	 สอนคำาสอน	 ดูแลพิธีกรรมของวัด 

และดูแลเด็กๆ	ตามวัดต่างๆ	ดังนี้

	 ค.ศ.	 1935	 วัดดวงหทัยนิรมล	 ปากลัด	

(ระหว่างฝึกหัดตัว)

	 ค.ศ.	1943-1945	วัดนักบุญเปโตร	สามพราน

	 ค.ศ.	 1945-1958	 อาสนวิหารพระหฤทัย	

เชียงใหม่

ภารกิจที่สำาคัญในคณะพระหฤทัยฯ

	 ท่านเป็นสมาชิกคณะพระหฤทัยฯ	 ที่มีบทบาท

สำาคัญ	 ทั้งต่อสมาชิกและต่อคณะฯ	 เป็นอย่างมาก	 โดย

ท่านได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่สำาคัญๆ	 ของคณะ	

ดังนี้

	 ค.ศ.	1958-1970	ทำาหน้าที่นวกจารย์ของคณะ 

	 ค.ศ.	 1970-1973	 ทำาหน้าที่อธิการิณีสำานัก

ศูนย์กลาง

	 ค.ศ.	1973-1979	มหาธิการิณี	สมัยที่	1	(ได้

รับเลือกวันที่	8	ธันวาคม	ค.ศ.	1973)

	 ค.ศ.	1979-1985	มหาธิการิณี	สมัยที่	2	(ได้

รับเลือกวันที่	14	ธันวาคม	ค.ศ.	1979)

	 ค.ศ.	1985-1990	ที่ปรึกษาที่	5	และอธิการิณี

สำานักศูนย์กลาง

	 ค.ศ.	1990-1995	มหาธิการีณี	สมัยที่	3	(ได้

รับเลือกวันที่	14	ธันวาคม	ค.ศ.	1990)

	 ค.ศ.	 1996-2011	 อธิการิณีบ้านสวนดำาเนิน 

สะดวก

	 ค.ศ.	 2011-2018	 พักภารกิจและรักษาตัว 

ที่บ้านพระแม่ผู้ปฏิสนธินิรมล

	 วันที่	12	เมษายน	ค.ศ.	2018	ท่านต้องเข้ารับ

การรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์อีกครั้ง	 หลังจาก 

ท่ีเกิดอาการติดเช้ือและมีไข้สูง	 จนทำาให้ร่างกายของท่าน 

อ่อนแรงลงและร่างกายค่อยๆ	 ขาดการตอบสนอง	 และ

ที่สุดพระเป็นเจ้าได้เสด็จมารับผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ไปอยู่กับ

พระองค์วันที่	29	เมษายน	ค.ศ.	2018	เวลา	13.30	น.	 

ด้วยโรคชรา	 รวมอายุ	 99	 ปี	 6	 เดือน	 และปฏิญาณ 

ถวายตัวแด่พระเป็นเจ้าเป็นเวลา	76	ปี

 ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย คุณไชโย กิจไกร-

ลาศ
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

“ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตน

เพื่อมิตรสหาย” (ยน 15:13)

	 พระคัมภีร์ประโยคดังกล่าวนี้จะผุดขึ้นในใจ 

ทุกครั้งเมื่อนึกถึงนักบุญแม็กซิมิเลียน	โกลเบ	ที่เราฉลอง 

รำาลึกถึงท่านในวันนี้	(14	ส.ค.)		ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลย 

ที่พระสันตะปาปาตรัสประโยคน้ีเป็นประโยคแรกในวัน 

สถาปนาท่านเป็นบุญราศี			นักบุญแม็กซิมิเลียน	โกลเบ

ถูกจับในประเทศโปแลนด์	เดือนกุมภาพันธ์	ค.ศ.	1941	

และเดือนพฤษภาคมท่านก็ถูกส่งตัวไปที่ค่ายกักกัน

มรณาเอาชวิทซ์	 ในฐานะนักโทษหมายเลขประจำาตัว	 #	

16670	 	 ท่านยอมมอบชีวิตตายแทนเพื่อนนักโทษใน

วันที่	14	สิงหาคม	ค.ศ.	1941	ในขณะที่มีอายุเพียงแค่	

47	ปี

	 เม่ือนักโทษแหกคุกหนีในปลายเดือนกรกฎาคม	

ของปีนั้น	 คนที่เหลือต้องชดใช้	 นักโทษ	 10	 คนถูก 

สุ่มตัวออกมาทรมานจนถึงแก่ความตายด้วยการอด

อาหาร	 ให้เห็นเป็นการลงโทษและมิให้คนอื่นทำาผิดอีก	

คุณพ่อแม็กซิมิเลียนสมัครใจขอรับโทษแทนคนหนึ่ง 

ใน	 10	 คนนั้น	 ฟรานซิสเซ็ค	 กาโจว์นิซเซ็ค	 ผู้ร้อง

คร่ำาครวญว่าอย่าเอาเขาไปเพราะเขายังมีครอบครัว 

รออยู่	ทำาให้พระสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้อาสารับโทษแทนเขา

	 	 	 	 	 สัปดาห์หนึ่งต่อมาด้วยความโหดร้ายที่ไม่อาจ

จินตนาการได้	 ในขณะที่นักโทษได้รับความเจ็บปวด

จากภาวะขาดน้ำาและอดอาหาร	 แต่ท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้

มิได้สมัครมาเพื่อรับความทรมานเท่านั้น	ท่านแพร่ธรรม

ต่อเพื่อนๆ	ทุกคนด้วย	สามสัปดาห์ผ่านไปมีนักโทษ	4	

คนเท่านั้นที่ยังรอดชีวิตอยู่	 เป็นวันนี้เองในปีค.ศ.1941	

ก่อนที่พระศาสนจักรจะสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติ

ยกขึ้นสวรรค์อันเป็นพระมารดาผู้ปฏิสนธินิรมลที่รัก

อย่างที่สุดของนักบุญแม็กซิมิเลียน	 โกลเบ	 วันที่คุณพ่อ

โกลเบและเพื่อนนักโทษอีก	3	คนถูกฆ่าถึงแก่ความตาย

ด้วยการฉีดยาพิษกรดคาร์บอลิคเข้าสู่เส้นเลือด

	 ปลายทศวรรษ	 ’40	 	 เรื่องของคุณพ่อโกลเบ	

ก็ได้รับการเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้งเป็นบุญราศี	 ท่าน

ได้รับแต่งตั้งเป็นบุญราศีจากพระสันตะปาปาเปาโล	ที่	6	

ค.ศ.	 1971	 และรับการสถาปนาเป็นนักบุญโดยนักบุญ

ยอห์น	ปอล	ที่	2		พระสันตะปาปา	ในปี	ค.ศ.	1982

	 สำาหรับผู้ รู้ เรื่องราวเพียงเล็กน้อยจากราย

ละเอียดอันมหาศาลของวันสุดท้ายแห่งความน่าสะพรึง 

กลัวและการเข้าสู่เกียรติมงคลของพระเจ้าของท่าน

นักบุญ	ข้าพเจ้าขอแบ่งปันความจริงที่ท่านควรจะได้รู้	9	

ประการ

 1. พระนางมารีย์ประจักษ์มาหาท่านในวัยเด็ก

	 เมื่อรับศีลล้างบาปท่านได้รับนามว่า	 ไรมุนด์	

โกลเบ	ท่านนักบุญของเราเป็นเด็กธรรมดา	ไม่มีร่องรอย

ความผิดปกติใด	 ดังที่	 แฟลนเนอร์รี	 โอ	 คอนเนอร์พูด

ว่ามักจะมีในเรื่อราวพิเศษของเด็กที่เคร่งครัดในศาสนา	

(แมรี	แฟลนเนอรี	โอคอนเนอร์	เป็นนักเขียนแนวเซาเทิร์น 

กอทิกชาวอเมริกัน	 ผลงานของเธอมักมีฉากในชนบท	

นักบุญแม็กซิมิเลียน โกลเบ 
(8 มกราคม ค.ศ. 1894 - 14 สิงหาคม ค.ศ. 1941)

มีตัวละครที่แปลกประหลาดและสะท้อนถึงศรัทธา 

ในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก	 รวมถึงการตั้งคำาถาม 

ในด้านศีลธรรมและจริยธรรม	เกิดเมื่อวันที่	25	มีนาคม	

2468,	ซาวานนาห์,	รัฐจอร์เจีย,	อเมริกา			เสียชีวิตเมื่อ

วันที่	 3	 สิงหาคม	 2507,	 Milledgeville,	 รัฐจอร์เจีย,	

อเมริกา)

	 ถึงกระนั้นก็ยังมีเรื่องน่าประหลาดใจ	 คืนหนึ่ง

ในวัยเด็กของโกลเบ	 พระมารดาประจักษ์มาในฝันของ

โกลเบ	มีมงกุฎสีแดง	และมงกุฎสีขาว	อยู่ในมือแต่ละข้าง

ของพระนาง	ซึ่งท่านเล่าต่อมาในภายหลังว่าพระนางขอ

ให้ท่านเลือกเอามงกุฎไปอันหนึ่ง	 ถ้าเลือกอันสีขาวท่าน

จะดำารงอยู่ในความบริสุทธิ์ตลอดไป	 และถ้าเลือกเอา

อันสีแดงท่านจะได้เป็นมรณสักขี	 และท่านตอบกลับไป

ว่าท่านต้องการรับไว้ทั้งสองอัน	 “แม้ว่านักบุญแม็กซิมิ-

เลียน	 โกลเบจะมีชีวิตวัยเด็กที่ปกติเหมือนเด็กทั่วไปแต่

ก็มีความแตกต่างอย่างชัดเจนในเคร่ืองหมายน้ีท่ีจะบ่งช้ี

หนทางเดินไปตลอดชีวิตของท่าน”

 2. ท่านต้องการเสมอที่จะเป็นทหาร

 ขณะเป็นนักเรียน	 ไรมุนด์ยอดเยี่ยมมากใน 

การศึกษาที่เราทุกวันนี้เรียกว่า	สายวิทย์	(คือวิชาวิทยา- 

ศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรมและคณิตศาสตร์)	 ท่าน

ยังหลงใหลในทุกสิ่งที่เกี่ยวกับกองทัพ	 ความฝันวัยเด็ก

ท่ีจะเป็นพระสงฆ์ดูเหมือนจะหายไปให้แก่นักรบกู้ชาติ

ที่กระตือรือร้นผู้มีหัวใจทหาร	 ท่านหวังว่าจะมีอาชีพ 

เป็นนายทหารเพื่อปกป้องประเทศโปแลนด์อันเป็น

ที่รัก	 ความป่วยไข้ทำาให้ท่านเลิกหนทางนี้และเข้าเป็น

ผู้สมัครนักบวชคณะฟรังซิสกันปลาย	 ค.ศ.	 1910	 และ

ได้รับศีลบวชในปี	 ค.ศ.	 1918	 ท่านยังคงมีหัวใจของ

ทหาร	แต่บัดนี้มุ่งไปที่การรบฝ่ายจิตวิญญาณ	พร้อมกับ

เพ่ือนท่ีมาสมทบเร่ือยๆท่านก่อต้ังกองทัพรูปแบบใหม่	

กองทัพแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล	 กองทัพที่

ทำางานกลับใจคนบาปและนำาทุกคนมารักต่อพระนาง 

มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

 3. ท่านก่อตั้งกลุ่มนักบวชที่มีจุดมุ่งไปยัง

การประกาศพระวรสาร

	 ในช่วยต้นของวัยเพียง	 30	 ปี	 คุณพ่อโกลเบ 

ก่อตั้งบ้านนักบวชใกล้กับกรุงวอร์ซอว์			ชื่อ	Niepoka- 

lanów	 –	 นครแห่งผู้ปฏิสนธินิรมล	 เพื่อจะพยายามแผ่

ขยายงานการประกาศพระวรสาร	 เริ่มต้นก็มีนักบวช

จำานวนไม่มาก	 แต่ผ่านไป	 10	 ปี	 กลับมีนักบวชถึง	

1,000	คน	ท่านกับเพื่อนนักบวชเดินทางไปถึงประเทศ

ญี่ปุ่น	และเปิดบ้านที่เมืองนางาซากิ

 4. ท่านเป็นอาจารย์ของส่ือสารสังคมยุคใหม่

	 คุณพ่อโกลเบเป็นพระสงฆ์ในยุคสมัยของท่าน

และเลยไปยังยุคใหม่ของการแพร่ธรรม	 บรรดานักบวช

รู้จักใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่จัดตั้งยุทธศาสตร์

เผยแผ่เนื้อหาข่าวสารใหม่ล่าสุดในสงครามของกองทัพ

แห่งจิตวิญญาณได้อย่างกว้างขวาง			พวกท่านได้ก่อตั้ง 

สถานีวิทยุและคุณพ่อโกลเบยังมีแผนที่จะทำาสตูดิโอ

สร้างภาพยนตร์

 5. ท่านมีรูปอนุสาวรีย์อยู่ท่ีอารามเวสมินสเตอร์ 

 นักบุญแม็กซิมิเลียน	โกลเบ	เป็นหนึ่งในนักบุญ

ยุคใหม่	 20	 องค์จากทั่วโลก	 ที่ได้รับเกียรติตั้งรูปของ

ท่านที่หน้าตึกอารามเวสมินสเตอร์	 พระสงฆ์ท่านนี้ผู้ซึ่ง

ปฏิบัติคำาสอนตามพระวรสารว่าไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่

กว่าการพลีชีวิตตนเองสามารถมองเห็นรูปอนุสาวรีย์
(อ่านต่อหน้า 8)
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บทอธิษฐานภาวนา

ความหวังของวงซิมโฟนี่

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้” 

(มาระโก 3:24)

ผูน้ำาวงซิมโฟนีผู่โ้ด่งดงัได้ไตร่ตรองสะท้อนให้เหน็ถงึการเปลีย่นแปลง

ของสภาพสังคม	ผ่านทางการประพันธ์บทเพลงว่า

“วงซิมโฟนี่ออร์เคสตราหรือการรวบรวมของอุปกรณ์ดนตรีอย่าง 

น่ามหัศจรรย์	 เพราะมีเครื่องดนตรีที่แตกต่างหลายหลากในหนึ่งวงแต่บรรดา

นักดนตรีได้ร่วมเล่นด้วยกัน	 เพื่อจะเล่นเพียงบทเพลงอันเดียวกัน	 เป้าหมาย

ของวงออร์เคสตรานี้ไม่ได้มีเพื่อที่จะเอาชนะกัน	 แต่เป้าหมายหลักคือการทำา 

ให้ทุกเสียงจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิดได้ยินกันหมด	ถ้าทั้งทรัมเป็ตและวิโอล่า

จะบรรเลงในบทเพลง	 ทรัมเป็ตจะต้องฟังเสียงของวิโอล่าเพราะว่าทรัมเป็ต

เสียงดังกว่ามาก	 การเล่นวงออร์เคสตรานี้เรียกร้องการฝึกฝนด้วยกันอย่าง

พร้อมเพรียง	และฟังกันและกันเป็นอย่างมาก

ในปัจจุบันเราอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน	 มีหนึ่งประเทศ

ที่เจริญเติบโตแต่อีกหลายประเทศด้อยพัฒนา	เราจำาเป็นต้องเข้าใจว่าเราจำาเป็น

จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 นี่คือรูปแบบของวงซิมโฟนี่ออร์เคสตรา	 และ

เป็นรูปแบบเดียวของการสร้างสรรค์ของการมองโลกในแง่ดีอย่างชาญฉลาด	ที่

สร้างความเป็นไปได้ให้กับพวกเขาและทุกคนที่อยู่รอบตัวพวกเขาด้วย”

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงสร้างการคืนดีและการให้อภัยกับโลกของเรา 

บ้านของเรา ครอบครัวของเรา ให้พวกเราได้ฟังเสียงของกันและกัน  ที่จะร่วม

สร้างโลกของเรา ปรับปรุงบ้านของเรา ให้เป็นครอบครัวแห่งความรัก ความ

เข้าใจ และความเป็นหนึ่งเดียวกัน อาแมน

เลือกเป็นสุข
 ขณะที่คนไทยกำาลังจะหมดความสุข
	 สุขที่รัฐบาลทหารสัญญาคืนให้มั่นเหมาะ
	 แต่ต้องพากันผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า
	 สัญญากันมาสี่ปีคงได้แต่รอได้แต่หวัง
	 ทำาท่าจะได้ลิ้มชิมความสุขด้านนี้
	 ด้านนั้นกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเฉยๆ
	 แก้ปัญหาด้านนั้นยังไม่ทันจะเสร็จสิ้นดี
	 ด้านโน้นกลายเป็นปัญหา
	 อย่างที่พูดๆ	กัน
 ความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรก
	 เลยต้องฝันค้างไปจนเริ่มชิน
	 จะว่าไปแล้ว
	 บ้านเมืองเราตอนนี้เหมือนเรือนหลังคารั่ว
	 บ้านเจิ่งด้วยน้ำาฝนผ่านรูเล็กรูใหญ่
	 อุดรูนี้รั่วรูนั้น
	 จะบอกคนไทยกำาลังหมดความสุขก็คงไม่ถูก
	 หากยังไม่	“มี”	ก็คงไม่มีจะ	“หมด”
	 เลยต้องทำาใจ
	 “แค่ไม่ทุกข์ก็ถือว่าสุขแล้ว”
	 ทั้งๆ	ที่ไม่ทุกข์ก็คือไม่ทุกข์
	 สุขก็คือมีความสุข
	 เคราะห์ดีที่มีตัวแปรอื่นๆ	มาช่วยโดยตลอด
 ทำาให้ทุกข์น้อยลง
 ทำาให้ลืมปัญหาได้ชั่วครั้งชั่วคราว
	 ละครโทรทัศน์บุพเพสันนิวาสบ้าง
	 กีฬาบ้างมวยบ้างวันหยุดบ้างท่องเที่ยวบ้าง
	 โชคดีที่คนไทยรู้จักแยกแยะ
	 สุขก็สุข	ทุกข์ก็ทุกข์
	 ตอนนี้สุขก็สุขให้เต็มที่
	 มีเงินก็ใช้กินใช้ดื่มให้สุดๆ
	 หมดแล้วค่อยอดอยากค่อยปากแห้ง
	 วันนี้มีความสุขก็สนุกสนานให้เต็มเหวี่ยง
	 มัวแต่เศร้ามีแต่ทุกข์มีแต่กังวลอยู่ทำาไม
	 ถึงเวลาแล้วค่อยเครียดค่อยระกำาค่อยทน
	 ชีวิตเลยมีสีสันได้ในทุกสถานการณ์
	 แต่เพื่อนผมคนนี้ต่างไป
	 จะมีจุดยืนไม่เหมือนใคร
	 คนอื่นดูกีฬาแต่ละครั้งต้องลุ้น
	 ยิ่งมีทีมไทยเข้าไปเกี่ยวข้อง
	 ซึ่งอาจจะชนะอาจจะแพ้ประสากีฬา
	 แต่อยากให้ชนะ...ต้องชนะให้ได้
	 ดูกีฬาแต่ละครั้งจึงไม่ได้สนุกไม่ได้เพลิน
	 ลืมเพลง	“กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ...”	ไปเสียสนิท
	 จบการแข่งขันทีก็เหนื่อยก็เมื่อยยิ่งกว่าลงไปแข่งเอง
	 แถมถ้าแพ้...ก็เสียอารมณ์เสียความรู้สึก
	 พาลต่อว่าต่อขานตำาหนิวิพากษ์วิจารณ์ผู้เล่น
	 ถ้าชนะ...ก็ดีอกดีใจเหมือนลงเล่นเอง
	 ชื่นชมยกย่องผู้เล่นราวเป็นญาติสนิท
	 เพื่อนผมคนนี้เลือกดูการแข่งขัน...ที่ผ่านไปแล้ว
	 ดูย้อนหลังเฉพาะเมื่อทีมไทยชนะเท่านั้น
 แบบนี้เลือกชนะได้ตลอด
 แบบนี้เลือกความรู้สึกดีเลือกอารมณ์หรรษาได้ตามต้องการ
	 ในเมื่อต้อง	“อกหัก”	กับสัญญาคืนความสุข
	 ก็คงต้องหาวิธีสร้างสุขให้กับชีวิตตนเอง
	 ในเมื่อ	“พึ่ง”	คนอื่นเพื่อเป็นสุขไม่ได้เสมอไป
	 ก็คงต้องพึ่งตนเอง...	“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”
	 เพราะความสุขแท้เริ่มจากใจตน...ก่อนอื่นหมด	
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญชวนคริสตชนทั่วโลกให้ร่วมกัน

สวดภาวนาเพื่อผลสำาเร็จ     ในพันธกิจของคริสตชน	ของการมีส่วนร่วมช่วยงานพระ 

ศาสนจักรและการเผชิญกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก 

ในยุคปัจจุบัน

คุณพ่อจอคอป    บ๊อดดิกเคอร์	 สังกัดคณะนักบวชเยสุอิต	 ซึ่งรับศีลบวช 

เป็นพระสงฆ์เมื่อเดือนมิถุนายน	ค.ศ. 2017  ปัจจุบันคุณพ่ออภิบาลคริสตชนในชุมชน 

นักบุญฟรังซิส	ทางตอนใต้ของมลรัฐดาโกต้า	ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้เขียนบทความ

ดังต่อไปนี้

“ท่านทั้งหลายเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า  แต่ละคนต่างก็เป็นอวัยวะของ

พระกายนั้นในพระศาสนจักร      ได้แก่	 การเป็นอัครสาวก      เป็นประกาศก    และเป็น

ครูอาจารย์  นอกนั้นยังมีผู้มีอำานาจทำาอัศจรรย์  ผู้รักษาโรค  ผู้ช่วยเหลือ  ผู้ปกครอง	 

และผู้พูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจ”  (1คร	12:27-28)

จงพิจารณาผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้ติดตามพระองค์เป็นคนแรกๆ    ไม่ว่า 

จะเป็นชาวประมง   คนเก็บภาษี     ผู้เชื่อศรัทธาที่กระตือรือร้น     ยังมีบรรดาคริสตชน

ฆราวาสอีกจำานวนมากที่ดำาเนินชีวิตตามแบบอย่างท่านนักบุญ    ท่านทั้งหลายได้รับ

ศีลล้างบาปในองค์พระเยซูคริสตเจ้า    บรรดาท่านนักบุญจำานวนมากรับใช้พระเยซูเจ้า 

และฟังพระสุรเสียงของพระองค์ให้ดำาเนินชีวิตติดตามพระองค์ด้วยการเป็น	 “เกลือ

ดองแผ่นดิน”      ดังพระวรสารว่า    “ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน    ถ้าเกลือจืด

ไปแล้ว	จะเอาอะไรมาทำาให้เค็มอีกเล่า  เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร  นอกจากจะ

ขอคริสตชนคาทอลิกและพุทธศาสนิกชนเป็นประจักษ์พยานในคุณค่าของ 

ความยุติธรรม สันติภาพ และร่วมปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

	 วันที่	18		พฤษภาคม	ค.ศ.	2018		ก่อนการพบปะกับประชาชน	ณ	จัตุรัส

หน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร		สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงพบกับคณะผู้แทน

พุทธศาสนิกชนไทย	ณ	หอประชุมเปาโล	ที่	 6	 	 ภายในสำานักวาติกัน	 	พระองค์ตรัส

ทักทายผู้มาเฝ้า	ดังนี้

	 “ข้าพเจ้าขอต้อนรับทุกๆ	ท่านด้วยมิตรไมตรีอันดี		และขอบใจสำาหรับคัมภีร์

พระมาลัยอักษรขอม	 (บาลี-ไทย)	 ของข้อคำาสอนในพุทธศาสนาที่แปลโดยคณะสงฆ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร	หรือวัดโพธิ์				นับเป็นของขวัญล้ำาค่า		 

เป็นเครื่องหมายของความมีน้ำาใจดีและมิตรภาพที่เรามีต่อกันและกันเป็นเวลา

ยาวนาน		

	 ข้าพเจ้าระลึกถึงการพบปะที่สำานักวาติกัน	 ระหว่างบุญราศีสมเด็จพระสัน- 

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงต้อนรับผู้แทนพุทธศาสนิกชนไทย
ตะปาปาเปาโล ที่ 6		และท่านเจ้าคุณสมเด็จพระวันรัต  (คือสมเด็จพระอริยวงศา 

คตญาณ (ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช) ซึ่งภาพของท่านได้แขวนอยู่

บริเวณทางเข้าของสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา			สถานที่ที่ท่านทั้งหลายได้

มาเยือนในครั้งนี้

	 ข้าพเจ้าปรารถนาให้พุทธศาสนิกชน	และคริสตชนคาทอลิก	 	มีสัมพันธภาพ 

ที่ดีต่อกันเพิ่มมากขึ้น	มีความรอบรู้เกี่ยวกับศาสนาของกันและกัน				และเคารพนับถือ 

ให้เกียรติต่อกันตามธรรมเนียมปฏิบัติด้านจิตวิญญาณ	 	 และร่วมเป็นประจักษ์พยาน

แก่ชาวโลกในคุณค่าของ	ความยุติธรรม	สันติภาพ		และการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์

	 ด้วยความยินดีในการพบปะครั้งนี้	 	 ข้าพเจ้าวอนขอพระพรแห่งความชื่นชม

ยินดีและสันติภาพแด่ท่านทั้งหลาย

บทบาทคริสตชนฆราวาส
ถูกทิ้งให้เหยียบย่ำา  ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก  เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูก

ปิดบัง”  (มธ 5:13-14)

คริสตชนทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาป	 ต่างมีส่วนร่วมในพันธกิจการไถ่กู้ให้

รอดพ้นขององค์พระเยซูคริสตเจ้า      เป็นพันธกิจที่ค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละวัน    เป็น

กิจการที่ไม่มีใครเห็น      เป็นงานเล็กน้อยที่กระทำาด้วยความรักและความซื่อสัตย์จงรัก

ภักดีที่ยิ่งใหญ่    ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเลี้ยงดูบรรดาบุตรธิดาให้เติบโตเป็นคนดี    การ

ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบแต่ละวันด้วยความตั้งใจจริง    การแสดงความเมตตา

ต่อคนแปลกหน้า    เป็นผู้ถวายเครื่องบูชาเพื่อกันและกันโดยไม่โอ้อวด	 ฯลฯ	 “ท่าน

เป็นเหมือนศิลาที่มีชีวิตกำาลังก่อสร้างขึ้นเป็นวิหารของพระจิตเจ้า  เป็นสมณตระกูล

ศักดิ์สิทธิ์	 เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายจิตซึ่งเป็นที่สบพระทัยพระเจ้าเดชะพระเยซูคริสต

เจ้า”  (1 ปต 2:5)   ท่านเช่นกันเป็นศิลาที่ก่อสร้างพระศาสนจักร  มิใช่ในความหมาย 

ของก้อนอิฐที่ก่อเป็นกำาแพง  แต่เป็นแรงงานที่ร่วมแรงร่วมใจเป็นศูนย์รวมของพระ

ศาสนจักร   ขณะท่ีความเค็มของเกลือช่วยรักษาอาหารให้เก็บไว้คงสภาพดีเป็นเวลานาน 

ดังเช่นท่ีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยให้ความสว่างแก่ห้องท่ีมืดมิด    ดังเมืองบนภูเขาท่ีแลเห็น

ได้จากระยะไกลโดยรอบ   เพื่อเราแต่ละคนจะได้ติดตามและรับใช้พระเยซูคริสตเจ้า 

ในบทบาทที่เราสามารถกระทำาได้  ด้วยการดำาเนินชีวิตคริสตชนในความเชื่อศรัทธา 

ในโลกนี้ในฐานะที่เป็นดังทูตผู้เจริญทางราชไมตรีขององค์พระเยซูคริสตเจ้า   

“ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่ทรงเลือกสรรไว้    เป็นสมณราชตระกูล    เป็นชนชาติ

ศักดิ์สิทธิ์    เป็นประชากรที่เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระเจ้า	 เพื่อจะประกาศพระ

ฤทธานุภาพของพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านจากความมืดสู่ความสว่างน่าพิศวงของ

พระองค์”  (1ปต  2:9)

 

ติดต่อกองบรรณาธิการ
E-mail : udomsarn@cbct.net

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

“เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี  เรารู้จักแกะของเรา 
และแกะของเราก็รู้จักเรา” 

(ยอห์น 10:14)

อ่านอุดมสาร อุดมศานต์ ออนไลน์ 
คลิก เฟซบุ๊ก อุดมสารแฟนคลับ

เว็บไซต์ www.udomsarn.com
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ของท่านได้ที่ประตูด้านตะวันตกของอาราม	 ตั้งติดกับ 

ดิเอทริช	 บอนฮอฟเฟอร์	 มาร์ติน	 ลูเธอร์	 คิง	 จูเนียร์	 

และผู้ศักดิ์สิทธิ์อีก	17	ท่านเรียงกันไป

 6. คุณสามารถขอรับพระธาตุของนักบุญ

แม็กซิมิเลียน โกลเบได้

	 แม้ว่าร่างกายของนักบุญแม็กซิมิเลียน	 โกลเบ

จะถูกเผาเป็นเถ้าถ่านที่คุกเอาชวิทซ์	 ก็ยังมีพระธาตุ 

ช้ันที่หนึ่งสำาหรับผู้ต้องการแสดงความเคารพต่อท่าน	

หนึ่งปีก่อนที่ท่านนักบุญจะสิ้นชีวิต	 ช่างตัดผมผู้หยั่งรู้

ท่านหน่ึงในกลุ่มของพวกนักโทษเริ่มเก็บเศษผมที่ตัด

จากศีรษะและเคราของคุณพ่อโกลเบ	 ตามวัดต่างๆ

สามารถขอรับพระธาตุชั้นที่หนึ่งนี้เพื่อการเคารพใน

ที่ชุมชนสาธารณะได้ที่	 Niepokalanów	 –	 นครแห่ง 

ผู้ปฏิสนธินิรมล	 ที่นั่นสามารถให้บริการมอบพระธาต ุ

ชั้นที่สองและแผ่นกระดาษบทภาวนาที่มีพระธาตุช้ันท่ี

สองติดอยู่แก่ทุกท่านที่ต้องการ

 7. นักโทษที่คณพ่อแม็กซิมิเลียน โกลเบ 

ยอมตายแทนได้มาร่วมในพิธีสถาปนาท่านเป็น

นักบุญ

 มีบุคคลพิเศษท่านหนึ่งที่ เข้าร่วมอยู่ ในพิธี

ประกาศคุณพ่อแม็กซิมิเลียน	โกลเบ	เป็นนักบุญ	นาย	ฟ

รานซิสเซ็ค	 กาโจนีซเซ็ค	 	 แม้ว่าจะรอดมาได้จากการ

นักบุญแม็กซิมิเลียน (ต่อจากหน้า 5)
ลงโทษให้อดอาหารในเหมืองถ่านหิน	กาโจนีซเซ็ค	ก็ยัง 

ต้องรับทุกข์ทรมานอย่างมาก	 เขาถูกขังที่คุกเอาชวิทซ์	 

นานกว่า	 5	 ปีและบุตรชายของเขาไม่อาจมีชีวิตได้เห็น 

หน้าพ่อหลังจากออกจากคุกแล้ว	 นักโทษคนอื่นที่รัก 

คุณพ่อโกลเบปฏิบัติอย่างเย็นชาต่อกาโจนีซเซ็คโดย

ตำาหนิเขาว่าเป็นต้นเหตุแห่งความตายของคุณพ่อ

โกลเบผู้เป็นเพื่อนที่รักของนักโทษทุกคน	แต่เขาก็ได้รับ 

การปลอบประโลมใจในปี	 ค.ศ.	 1982	 ที่จัตุรัสนักบุญ 

เปโตรเมื่อชายผู้ยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อฟรานซิส-

เซ็คได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นนักบุญ

 8. มีสักการสถานนักบุญแม็กซิมิเลียน โกลเบ  

แม้แต่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 Niepokalanów	 –	 นครแห่งผู้ปฏิสนธินิรมล	

ยังคงเจริญรุ่งเรือง	มีพิพิธภัณฑ์ที่ผู้แสวงบุญเข้าเยี่ยมชม 

จำานวนมาก	 ถ้าคุณอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาคุณไม่ต้อง

เดินทางไปประเทศโปแลนด์ก็ได้	 คุณสามารถวางแผน

ไปที่สักการสถานแห่งชาตินักบุญแม็กซิมิเลียน	 โกลเบ	

ที่แมรีทาวน์	 ในเมืองลิเบอร์ตี้วิล	 มลรัฐอิลลินอยส์	 ห่าง

จากชิคาโกไปทางเหนือเพียงสามสิบไมล์

 9. ผู้คนยกท่านให้เป็นองค์อุปถัมภ์แห่ง

ศตวรรษที่ 20

 นักบุญแม็กซิมิเลียน	 โกลเบ	 เป็นองค์อุปถัมภ์

ของครอบครัว	นักหนังสือพิมพ์	นักโทษการเมือง	ผู้ติด

ยาเสพติด	 และองค์กรส่งเสริมชีวิต	 นักบุญยอห์น	 ปอล

ที่	2	พระสันตะปาปา	ประกาศท่านให้เป็น	“องค์อุปถัมภ์

ของประเทศยากจน”	 ผีปีศาจที่ทำาให้ศตวรรษที่	 20	 

ยากลำาบาก	 จะไม่สามารถติดตามมาด้วยในขณะที่เรา

เคลื่อนเข้าสู่ศตวรรษที่	21

	 ให้เรายืนหยัดเสนอวิงวอนต่อท่านนักบุญ

และยืนหยัดติดตามมาถึงองค์พระเยซูเจ้าผ่านทาง

พระมารดาของพระองค์	พระนางมารีย์	ผู้ปฏิสนธินิรมล

 (แปลจาก 9 THINGS TO KNOW ABOUT 

ST. MAXIMILIAN KOLBE)

 เขียนโดย  Ellyn von Huben  (August 14, 

2014)
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

วันพิเศษในชีวิตพระสังฆราชองค์หนึ่ง
	 ในหนังสือ	 พิธีการของพระสังฆราช	 (Cere- 

monial	 of	 Bishops)	 ฉบับภาษาอังกฤษ	 The	

Liturgical	Press,	Minnesota	1989		ภาคที่	7	เรื่อง	

วันพิเศษในชีวิตพระสังฆราชองค์หนึ่ง	 	 มีกล่าวถึงดัง 

ต่อไปนี้

หัวข้อที่	1		การเลือกพระสังฆราช	(ข้อ	1129-1132)

l เมื่อพระศาสนจักรท้องถิ่นได้รับแจ้งเรื่องพระสังฆราช

ใหม่	 	 ผู้รับผิดชอบควรจัดพิธีขอบพระคุณและภาวนา

เพ่ือผู้ได้รับเลือกเป็นพระสังฆราช	 	 ในวันเวลาท่ีเหมาะสม 

ในอาสนวิหาร

l ถ้าพระสังฆราชผู้ได้รับเลือกอยู่ในกรุงโรมเวลาที่ได้รับ

เลือก		ต้องไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา		หรือถ้าไม่

ได้อยู่ในกรุงโรม	 	 ให้ส่งจดหมายแสดงถึงความเคารพ 

ผูกพันต่อสมเด็จพระสันตะปาปา		และต่อพระศาสนจักร

l พระสังฆราชผู้ได้รับเลือกต้องประกาศยืนยันความเชื่อ	 

และปฏิญาณจงรักภักดีต่อสมเด็จพระสันตะปาปา

l ต้องไปเยี่ยมคารวะพระสังฆราชเมโทรโปลีตัน	 	 หรือ

พระสังฆราชอาวุโสของสังฆมณฑลนคร		เพื่อรับรายงาน

ฐานะของสังฆมณฑล	 	และตัดสินใจเรื่องวันอภิเษกเป็น

พระสังฆราช

l ต้องลาออกจากหน้าที่ที่รับผิดชอบ		เพื่อภาวนา		รำาพึง	 

เตรียมรับหน้าที่ใหม่

l ท่านจะแต่งชุดพระสังฆราช	 	และตราประจำาตำาแหน่ง

ตั้งแต่วันบวชเท่านั้น

หัวข้อที่	 2	 	 การอภิเษกพระสังฆราช (ข้อ	 1133-

1137)

l ภายใน	3	เดือน	จากวันที่ได้รับจดหมายแจ้ง		ต้องจัด

พิธีอภิเษกพระสังฆราช

l ควรจัดพิธีในอาสนวิหาร	 	 จะเหมาะสมที่สุด	 	 และมี

การอ่านจดหมายแต่งตั้ง

l เพื่อแสดงถึงหมู่คณะพระสังฆราช	 	 การอภิเษกพระ

สังฆราชต้องมีพระสังฆราช	3	องค์

l ผู้อภิเษกหลักเป็นพระสังฆราชนคร	 	 ยกเว้นสมเด็จ

พระสันตะปาปามีกำาหนดอย่างอื่น

หัวข้อที่	 3	 	 การเข้ารับตำาแหน่งในสังฆมณฑล (ข้อ	

1138-1140)

l นับต้ังแต่วันรับจดหมายสมณทูต		ต้องเข้าปฏิบัติหน้าท่ี

ภายใน	4	เดือน		หรือหลังจากพิธีอภิเษกแล้วภายใน	2	

เดือนต้องเข้าประจำา

ถ้าได้รับการอภิเษกในอาสนวิหารตนเอง		ต้อง

มีพิธีเข้าสังฆมณฑลต่อจากพิธีอภิเษก		โดยแสดงจดหมาย 

แต่งตั้ง		อ่าน		และผู้รับแต่งตั้งขึ้นอาสนะ

หัวข้อที่	 4	 	 การต้อนรับพระสังฆราชในอาสนวิหาร

ของตน (ข้อ	1141-1147)

l ถ้าผู้ได้รับเลือกย้ายมาจากสังฆมณฑลอื่น		หรือไม่ได้

รบัการอภเิษกในอาสนวหิารของตน		ชมุชนครสิตชนของ 

สังฆมณฑลให้การต้อนรับ		และมีมิสซาเมื่อพระสังฆราช

มายังอาสนวิหารครั้งแรก

l เจ้าอาวาสต้อนรับพระสังฆราชท่ีประตูวัด		มอบไม้กางเขน 

ให้จูบ		และพรมน้ำาเสกแก่สัตบุรุษ		และอาจไปที่ตู้ศีลมหา- 

สนิท	 	 คุกเข่าสวดครู่หนึ่ง	 	 และไปที่ห้องซาคริสตีเพื่อ

แต่งอาภรณ์สำาหรับพิธีมิสซา

l เมื่อเคารพพระแท่น		พระสังฆราชเดินไปที่อาสนะ		เมื่อ 

จบเพลงเริ่มพิธี		ทักทายสัตบุรษ		แล้วนั่ง		สวมมาลาสูง		

สังฆานุกรหรือพระสงฆ์อ่านจดหมายแต่งต้ังท่ีบรรณฐาน		

เมื่ออ่านจบให้ทุกคนรับว่า	 “ขอขอบพระคุณพระเจ้า”		

หรือขับร้องอื่นที่เหมาะสม

	 สมาชิกสงฆ์สังฆมณฑล		สมาชิกสัตบุรุษ		ผู้แทน 

บ้านเมืองไปแสดงคารวะยินดีต่อพระสังฆราช

	 งดบทแสดงความทุกข์	 และบทพระเจ้าเมตตา

(อ่านต่อหน้า 11)
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เทอญ		ขับร้องเพลงพระสิริรุ่งโรจน์

l นับตั้งแต่วันที่พระสังฆราชเข้ารับตำาแหน่งในสังฆมณ- 

ฑล	 	 บรรดาพระสงฆ์ผู้ถวายมิสซาสวดอ้างชื่อของท่าน

ในบทอนุโมทนาด้วย		

ในวันครบรอบวันอภิเษกพระสังฆราช	 	 ใน

อาสนวิหาร	 	 ทุกวัดและทุกชุมชน	 	 ควรภาวนาให้ท่าน

ด้วย	(ข้อ	1167)

 พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์  สรุป

คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)

“ในการอธิษฐานภาวนาทุกครั้ง
ข้าพเจ้าวอนขอพระพร

เพื่อทุกท่านอยู่เสมอด้วยความชื่นชม
...เพราะข้าพเจ้ามีท่านอยู่ในใจ”  

(ฟิลิปปี 1:4, 7)

ติดตามชม
รายการโทรทัศน์
แสงธรรม

ผลิตโดย
สื่อมวลชน
คาทอลิก

ประเทศไทย
วันอังคาร
เว้นอังคาร 

04.30-05.00 น. 
ช่อง 9 MCOT

 l เหมือนกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงกันแสงกับการตายของลาซารัสเพื่อนของพระองค์	

(ยอห์น	 11:35)	 ให้เรากล้าที่จะร้องไห้กับความทุกข์ยากของมนุษย์	 เราสามารถนำา

ผู้คนที่ทุกข์ยากไว้ในหัวใจของเราโดยการมอบถวายพวกเขาไว้ในพระหัตถ์พระเจ้า	เรา

ไม่ได้ละทิ้งพวกเขาไว้กับโชคชะตาที่มืดบอด	 และชะตากรรมที่ไร้ความปรานี	 แต่เรา

มอบถวายพวกเขาไว้กับพระเจ้าผู้ทรงเมตตาสงสาร	ผู้ทรงรักมนุษย์ทุกคน

 l ด้วยการมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการอยู่เคียงข้างผู้ทุกข์ยาก

และร่วมร่ำาไห้กับพวกเขานี้	 จะช่วยเสริมกำาลังใจให้เรามีความกล้าที่จะประณามความ 

อยุติธรรม	ปฏิเสธการข่มขู่ทำาลายชีวิต	และแสวงหาทางออกที่ดีกว่า

ข้อเสนอที่ 4

ท่ามกลางกลุ่มคริสตชนต่างๆ  จงสุขยินดีในพระพรของผู้อื่นเถิด

พระองค์ทรงเผยให้เรารู้พระประสงค์เร้นลับของพระองค์ ซึ่งพอพระทัยดำาริ

ไว้ล่วงหน้าในพระคริสตเจ้า พระองค์จะทรงกระทำาตามแผนการนี้ เมื่อถึงเวลากำาหนด 

โดยทรงนำาทุกสิ่งทั้งที่อยู่บนสวรรค์ และบนแผ่นดิน ให้มารวมกันอยู่ใต้ปกครองของ

พระคริสตเจ้า พระประมุขแต่เพียงพระองค์เดียว (เอเฟซัส 1:9-10)

เป็นการดีและน่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่จะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง (สดุดี 133:1)

พระเจ้าทรงส่งพระคริสต์มาในโลกเพื่อรวบรวมจักรวาล	 สิ่งสร้างทั้งปวงให้ 

เป็นหนึ่งเดียว	 เพื่อรวมทุกสิ่งไว้ในพระองค์	 พระเจ้าทรงส่งพระองค์มาเพื่อนำา

มนุษยชาติมารวมกันเป็นครอบครัวเดียว	 หญิงและชาย	 เด็กและคนชรา	 ผู้คนจาก 

ทุกพื้นเพ	ทุกภาษา	วัฒนธรรม	และแม้แต่ชาติที่ต่อต้านกัน

หลายคนปรารถนาให้คริสตชนกลุ่มต่างๆ	 กลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วย

สารแห่งสัมพันธภาพสากลที่พระคริสตเจ้าทรงนำามา	 ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีม่านขวางกั้น

เพราะความแตกแยกระหว่างพวกเขาอีกต่อไป	 มิควรหรือที่ความเป็นหนึ่งเดียวแบบ 

พี่น้องชาย-หญิงนี้	จะเป็นเครื่องหมาย	เป็นการลิ้มรสความเป็นหนึ่งเดียวล่วงหน้า	และ

สันติภาพท่ามกลางมวลมนุษยชาติ?

 l ในฐานะคริสตชนนิกายต่างๆ	 เราควรกล้าหันกลับไปหาพระคริสตเจ้าด้วยกัน	

โดยไม่ต้องรอให้เทวศาสตร์ของเรามีการปรับให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อ	 “รวม

เราให้อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน”		เราจงฟังคำาเรียกร้องของพระสงฆ์ฤาษีนักพรตนิกาย 

ออร์โธดอกซ์	 คอปติกท่านหนึ่งที่เขียนว่า	 “แก่นสำาคัญยิ่งของความเชื่อคือพระ 

คริสตเจ้า	ไม่มีคำาอธิบายใดสามารถให้คำาจำากัดความนี้ได้			ดังนั้น	จึงจำาเป็นที่เราต้อง

เริ่มการเสวนาด้วยการต้อนรับพระคริสตเจ้า	 ผู้ทรงเป็นหนึ่ง	 ...	 เราต้องเริ่มโดยการ

ดำาเนินชีวิตร่วมกันด้วยแก่นของความเชื่อเดียว	โดยไม่ต้องคอยให้ข้อตกลงในถ้อยคำา

ของเนื้อหาบรรลุผลสำาเร็จ	 เพราะแก่นของความเชื่อคือองค์พระคริสตเจ้าที่ตั้งอยู่บน

ความรัก	และพระองค์เองทรงเป็นของขวัญและพระพรสำาหรับพวกเรา”	(คุณพ่อมัตตา	

เอล	มัสกีน,	1919	–	2006)		

 l  ในกระบวนการนี้เราสามารถเริ่มด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าสำาหรับพระพร

ต่างๆ	ที่อยู่ในผู้อื่น	ในการไปเยี่ยมเยียนที่ลุนด์	(สวีเดน)	โอกาสฉลองครบ	500	ปีของ

การปฏิรูป	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงภาวนาว่า				“ข้าแต่พระจิตเจ้า	โปรด 

ให้พวกลูกสำานึกด้วยความสุขยินดีในพระพรท่ีมาสู่พระศาสนจักรผ่านทางการปฏิรูป

นี้”	โดยแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจนี้	ขอให้เราใส่ใจยอมรับคุณค่าที่พระเจ้าประทาน

ให้แก่พวกเขาขณะที่เราอาจไม่มี	 เราจะพยายามรับความแตกต่างของพวกเขาซึ่งช่วย 

ทำาให้เราสมบูรณ์ขึ้น	 รวมทั้งแง่มุมความคิดที่แยกเราออกจากกันได้หรือไม่?	 เรา

สามารถพบความสุขยินดีใหม่ในพระพรของผู้อื่นได้หรือไม่?

เสียงเยาวชน (ต่อจากหน้า 17)
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เป็นจำานวนมาก	 ที่พ่อแม่ออกไปทำางานนอกบ้าน	 และ

เห็นเด็กๆ	 วิ่งเล่นอยู่ที่บ้าน	 ท่านจึงได้รวบรวมเด็กๆ	

บริเวณวัดเฉวง	 ให้มาทำากิจกรรมที่สนุกสนาน	 เล่นเกม	

พร้อมทั้งเรียนคำาสอนไปด้วย	 โดยมีบราเดอร์ชาญชัย 

ชื่นพระแสง	และบราเดอร์ยอห์น (คุณพ่อยอห์น ตา-

มาโย) เป็นครูคำาสอนรุ่นแรก

	 ต่อมาทางคณะเซนต์ปอล	 เดอ	 ชาร์ตร	 ได้ส่ง

มาเซอร์มาประจำาที่คลินิก	 ทำาให้เด็กๆ	 ได้เรียนคำาสอน

จากมาเซอร์ด้วย	 และบางครั้งคุณพ่อได้เชิญบราเดอร์

จากสุราษฎร์ฯ	 มาจัดกิจกรรม	 และสอนคำาสอนในช่วง

เย็น	และวันเสาร์–อาทิตย์เพิ่มขึ้นด้วย	โดยบราเดอร์ที่มา

สอนคำาสอนต้องเดินทางไป-กลับ	ระหว่างหน้าทอนและ

เฉวงทุกวัน	เด็กๆ	จะคอยบราเดอร์อยู่บริเวณหน้าประตู

รั้วของคลินิกในทุกๆ	วัน

	 จากที่สร้างอาคารหนึ่งหลังไว้สำาหรับเป็นคลินิก	

และที่พักของพยาบาล	 มาเซอร์รวมทั้งเด็กๆ	 ที่มาเรียน

คำาสอนแล้วไม่อยากกลับบ้านจึงขอค้างคืนที่คลินิก

ด้วย	 นอกจากนี้มีห้องสำาหรับรักษาผู้ป่วย	 ห้องจ่ายยา	 

ห้องพักคนไข้	 (ถ้ามีความจำาเป็นต้องรักษา	 และพัก 

ค้างคืน)	โดยใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟ	พร้อมทั้งได้สร้าง	

“วัดน้อย”	อีกหนึ่งห้อง	ทำาให้เด็กๆ	รู้จักการรักษาความ

เงียบ	เมื่อมาสวดในวัด

	 เมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสม	 คุณพ่อยอแซฟ		

ฟอร์ลัสซินี	 และมาเซอร์จะถามความสมัครใจของเด็กๆ	

และผู้ใหญ่ที่มาเรียนคำาสอนว่า	 สมัครใจ	 และมีความ

พร้อมในการรับศีลล้างบาปหรือไม่?	 ถ้าเป็นเด็กๆ	 ต้อง

ได้รับการยินยอมจากพ่อแม่	ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้เกิดกลุ่ม

คาทอลิกของเฉวงขึ้นเป็นกลุ่มแรก	 มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่	

มีการโปรดศีลล้างบาป	 คุณพ่อได้เชิญครูคาทอลิกจาก

โรงเรียนธิดาแม่พระ	 สุราษฎร์ธานี	 มาเป็นพ่อ-แม่ทูนหัว	

โดยพิธีรับศีลล้างบาปจะจัดที่วัดนักบุญอันนา	หน้าทอน	

บางรุ่นก็มีท่านนายอำาเภอเกาะสมุยมาร่วมเป็นสักขี

พยานในวัดด้วย

	 หลังจากที่ผู้ใหญ่ส้อง		สมชื่อ		บริจาคที่ดินแล้ว	

ก็ได้เรียนคำาสอน	พร้อมรับศีลล้างบาปด้วยในเวลาต่อมา	

และยังได้นำาลูกๆ	 ให้มาเรียนคำาสอนกับมาเซอร์	 ซึ่งต่อ

มาลูกทุกคนได้นับถือศาสนาคริสต์

	 ต่อมาผู้ใหญ่ส้อง	 	 สมชื่อ	 เห็นว่าการให้ที่ดิน

เกิดผลประโยชน์ต่อชาวบ้านอย่างแท้จริง	 ทั้งยังทำาให้

ชาวบ้านมีความรัก	 ความสามัคคีมากข้ึน	 รวมท้ังสุขภาพ

ที่ดี	 เสียค่าใช้จ่ายไม่มากนัก	 จึงได้เชิญคุณพ่อยอแซฟ		

ฟอร์ลัสซินี	ให้ร่วมกันสร้างเขื่อนดิน	(ปัจจุบันคือบริเวณ

ค่ายมวยเพชรบัญชา)		ได้ระดมทุนจากต่างประเทศ	เพื่อ 

สร้างเข่ือนที่เช่ือมกันระหว่างชาวบ้านเฉวงฝั่งเกาะฟาน	

กับชาวบ้านเฉวงฝ่ังชายทะเล	 ซ่ึงชาวบ้านจะต้องเดินทาง 

ในที่นา		และมีความลำาบากมากในฤดูน้ำามาก	ในฤดูฝน

ชาวบ้านต้องใช้เรือพายในการติดต่อกัน	บางคนไม่มีเรือ	

ก็เดินลุยน้ำาข้ามมา	 บางคนก็ไม่สามารถผ่านได้	 เพราะ

น้ำาลึกมาก	คุณพ่อยอแซฟ		ฟอร์ลัสซินี	จึงได้สร้างเขื่อน

ขึ้นในปี	พ.ศ.	2522	(ค.ศ.	1979)	ทำาให้ชาวบ้านทั้ง	2	

ฝั่งเดินทางได้สะดวกมากขึ้น

	 ในปี	พ.ศ.	2522	 (ค.ศ.	1979)	พระสังฆราช

เปโตร		คาเร็ตโต	ได้โอนสถานพยาบาลนี้ให้อยู่ในความ

ประวัติความเป็นมา (ต่อจากหน้า 3)

ดูแลของคณะภคินีเซนต์ปอล	 เดอ	 ชาร์ตร	 	 วันที่	 14	

กรกฎาคม	พ.ศ.	2522		คณะมาเซอร์รุ่นแรกที่มาทำางาน

แพร่ธรรมที่เกาะสมุยมีดังนี้คือ	 เซอร์โกลติลด์ 	 เป็น 

อธิการิณี	เซอร์โรซารี  เซอร์ฮองรี ดอมินิก เซอร์แคร์  

ในยุคแรกเร่ิมสมัยบุกเบิกน้ัน		คณะมาเซอร์มีความลำาบาก

และเต็มไปด้วยอุปสรรค	 ไฟฟ้าก็ไม่มีใช้	 น้ำาก็ต้องลง

ไปตักที่บ่อ	 (ปัจจุบันบ่อน้ำายังคงอยู่ข้างๆ	 อาคารมารีย์

อุปถัมภ์)	มีความพากเพียร	มานะ		อดทน	อุทิศตน

	 วันที่	 29	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2522	 เป็นวัน

ฉลองวัดนักบุญอันนา	 หน้าทอน	 พระสังฆราชเปโตร	 

คาเร็ตโต	 เป็นประธานในพิธีโปรดศีลล้างบาปแก่เด็ก	ๆ	 

และในช่วงบ่าย	 สัตบุรุษและผู้มาร่วมพิธีมิสซา	 ร่วมพิธี 

เปิดเขื่อนที่บ้านเฉวงใหญ่ชาวบ้านทุกคนต่างร่วมมือ 

ร่วมแรงกันเลี้ยงอาหารแขกท่ีมาในงานนี้ด้วยความ 

ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง

		 คุณพ่อยอแซฟ	ฟอร์ลัสซินี	ได้ชื่อว่าเป็นคุณพ่อ

นักพัฒนาให้กับชุมชนชาวเฉวงอย่างแท้จริง	ท่านช่วยเหลือ	 

เยี่ยมเยียนครอบครัวต่างๆ	 ที่มีความยากจน	 และรัก

เด็กๆ	 มาก	 ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ	 และเป็นที่

รู้จักของคนทุกรุ่น	 ใครที่มีความทุกข์ยากลำาบาก	 ท่าน

สามารถช่วยเหลือได้	 ท่านจะช่วยเหลือเท่าเทียมกัน	 

โดยเฉพาะเด็กๆ	 ในสมัยนั้นถือว่าท่าน	 และมาเซอร์ 

เป็นผู้จุดประกายให้เด็กๆ	 รู้จักการเรียนหนังสือ	 ได้เห็น

โลกทัศน์ที่กว้างขึ้น

	 ต่อมาคุณพ่อเห็นว่าทางคลินิก	 มีคนมารักษา

มากขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืน	 สถานที่จึงไม่เพียงพอ	 

และไม่สะดวกต่อการพักอาศัยของพยาบาล	 และมาเซอร์ 

ท่ีอยู่ภายในอาคารเดียวกันท่ีเป็นผู้หญิงจึงได้ขออนุญาต

สร้างอาคารอีก	1	หลัง	(บ้านมาเซอร์หลังปัจจุบัน)	และ

รับผู้ช่วยพยาบาลอีก	1	คนคือ	นางสาวมะลิ  สมหวัง 

พร้อมทั้งย้าย	 “วัดน้อย”	 ในคลินิก	 มาไว้ที่ด้านล่างของ

บ้านพัก	 ซึ่งขณะนั้นคาทอลิกเฉวงมีประมาณ	 20	 คน	

คุณพ่อจะทำามิสซาให้กับคาทอลิกเฉวงทุกๆ	 วันอาทิตย์

โดยขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามถนนดินลูกรัง	 ซึ่งบางครั้งท่าน

ก็ได้รับอุบัติเหตุจากรถล้มบ้าง	 แต่คุณพ่อก็ไม่เคยขาด

การทำามิสซาให้กับเด็กๆ	 ในเวลาต่อมาชาวบ้านจึงให้

ความเคารพต่อท่านมาก	 ชาวบ้านสามารถเข้ามาพูดคุย	

และทำากิจกรรมร่วมกับเด็กๆ	ได้อย่างมีความสุข		ชาวบ้าน 

จึงเรียกคลินิกนี้ว่า	“โรงคริสต์”

	 วันอาทิตย์ที่		1		มิถุนายน		พ.ศ.	2523		ได้มีการ

เสกวัดน้อยของบ้านเฉวง	 ซึ่งอยู่ในบ้านพักของมาเซอร์	

และยังคงใช้อยู่จนกระทั่งเริ่มมีการก่อสร้างวัดใหม่	 	 (ได้

รื้อทิ้งไปเมื่อปี	พ.ศ.	2559		ปัจจุบันคือบริเวณที่จอดรถ)	

เซอร์คริสตีน่า	 และเซอร์เอลิส	 ก็ยังคงดำาเนินงานอยู่	 

โดยการสอนคำาสอนและออกเยี่ยมชาวบ้าน	 	 ในเดือน 

กันยายน	พ.ศ.	2527		ได้มีการปรับปรุงสิ่งต่าง	ๆ		และ

เร่ิมมีไฟฟ้าใช้เป็นคร้ังแรก		และในปลายปีน้ีเอง	บ้านสำาหรับ 

เยาวชนก็ได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย		

ในปี	พ.ศ.	2533		นั้นทั้งจำานวนเด็กและคนไข้เพิ่มมาก

ขึ้น	เพราะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมาก		อุบัติเหตุเกิด

ขึ้นบ่อยครั้ง	 สถานพยาบาลจึงมีงานทำาทั้งกลางวันและ

กลางคืน

	 ในวันที่		21		พฤศจิกายน		พ.ศ.	2533	เป็น

เหตุการณ์ที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ที่ได้เกิด

ขึ้นนั่นก็คือ	 	 เครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

ตกที่เกาะนี้ซึ่งห่างจากสถานพยาบาลประมาณ	1		กิโล- 

เมตร		มีผู้เสียชีวิตถึง	38		ชีวิต	มีพิธีทางศาสนาคริสต์		

ศาสนาพุทธ	 และศาสนาพราหมณ์	 เพื่อระลึกถึงดวง

วิญญาณ		38		ดวง		ซึ่งส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวชาว

ต่างชาติ

		 ปัจจุบันวัดคริสต์ท่ีเฉวงนี้ได้รับความสนใจจาก

ชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก	 เยาวชนที่เป็นคาทอลิกก็มี

การแยกย้ายถิ่นฐานไปทำางานในที่ต่างๆ	 ความเจริญ

เข้ามาสู่หมู่บ้านเฉวงอย่างรวดเร็ว	 จากชาวบ้านที่เป็น

ชาวสวน	 ปัจจุบันก็เปลี่ยนมาทำาธุรกิจ	 การท่องเที่ยว	

ชาวบ้านดั้งเดิมบางคนขายที่ดินให้นายทุน	 เพื่อไปสร้าง

สวนในแผ่นดินใหญ่	บางคนย้ายกลับมาทำาธุรกิจโรงแรม	

คลินิกเฉวงจึงไม่ค่อยมีชาวบ้านมารักษา	 (ปัจจุบันมีคน

ต่างถิ่นมาอาศัยมากขึ้น)	 คลินิกเฉวงจึงถูกปิดลง	 และ

มาเซอร์ได้เปิดสถานเลี้ยงเด็กขึ้นเพื่อมาทดแทน	 และ	

“วัดคริสต์”	 ที่เฉวงก็เป็นงานอภิบาลให้แก่นักท่องเที่ยว

นานาชาติ	 และคาทอลิกที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่เกาะสมุย		

ทำาให้วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์	 (อาคารเดิม)	 มีบริเวณ 

ไม่เพียงพอ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสำาคัญ	ๆ

	 พระสังฆราชโยเซฟ	 ประธาน	 ศรีดารุณศีล	 จึง

ได้ระดมทุนหาผู้มีจิตศรัทธามาสนับสนุนในการสร้างวัด

ใหม่ซึ่งมีคุณขจิตพรรณ  อภิชาตธนพัฒน์ ได้บริจาค

เงินก้อนแรกให้พระสังฆราช	 	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

คุณอรนงค์	 	 ซื่อเพียรธรรม	 และครอบครัว	 ที่ได้ให้ทุน 

ในการสร้างอาคารโบสถ์		และรวมถึงผู้มีจิตศรัทธา	และ 

ผู้สนับสนุนอีกหลายท่านที่ได้บริจาคในดำาเนินการสร้าง

วัดหลังใหม่นี้	ได้มีการวางศิลาฤกษ์	ในวันที่	8	กันยายน	

พ.ศ.	2559	และดำาเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ	โดยใช้ 

ชื่อว่า	 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์	 เฉวง	 และได้ทำาการเปิด

และเสกวัดในวันที่	 24	พฤษภาคม	พ.ศ.	 2561	 โดยมี

พระสังฆราชโยเซฟ	ประธาน	ศรีดารุณศีล	 เป็นประธาน

ในพิธีฯ	 พร้อมด้วยพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย 

สมานจิต พระสังฆราชกิตติคุณแห่งจันทบุรี	 นักบวช

ชาย-หญิง	และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ	อย่างมากมาย 

 รายงานโดย คุณครูสุภา จันทร์สุข



ปีที่ 42 ฉบับที่ 24 ประจำ�วันที่ 10-16 มิถุน�ยน 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 14



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 24 ประจำาวันที่ 10-16 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

 วัดแม่พระประจักษ์แห่งภู เขาคาร์แมล 

สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 14	

กรกฎาคม	เวลา	10.30	น.	พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  

เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เป็นประธาน	 (ฉลองภายใน 

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม เวลา 17.00 น.)

 วัดนักบุญโธมัส อัครสาวก ซอยนนทรี 14 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	15	กรกฎาคม	

เวลา	10.30	น.	คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์-

รัตน์ เป็นประธาน	

 วัดนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

บางแค กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 	 28		

กรกฎาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 คุณพ่อยอห์น บัปติสต์  

สมเกียรติ  ตรีนิกร  อุปสังฆราช	เป็นประธาน

 วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล จ.สมุทรปราการ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 28	 	 กรกฎาคม	 เวลา	 10.30	 น.	 

คุณพ่อเปโตร บัญชา ศรีประมงค์ 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)

 วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก ดอนตาล 

จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 25	 สิงหาคม	 เวลา	

10.30	น. (สอบถามโทร. 0-3544-0330)

 วัดนักบุญดอมินิกซาวีโอ ร่อนพิบูลย์ จ. 

นครศรีธรรมราช	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 10	 มิถุนายน	

เวลา	10.00	น.	

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรี- 

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

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

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 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.	

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 บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบล- 

ราชธานี	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	23	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 24 ประจำ�วันที่ 10-16 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 

สำารองท่ีน่ังด่วน	ท่ีแผนกศาสนสัมพันธ์		ฝ่ายงานธรรมทูตฯ 

โทร.	0-2681-3835	/	08-4332-0836		หรือ	E-mail:	 

ird_ecum@catholic.or.th		

	 5)	 วันเสาร์ที่	 9	 มิถุนายน	 หัวข้อ	 	 “คริสต- 

ศาสนจักรสัมพันธ์”	 ระหว่างคริสตชนต่างนิกาย	 โดย																																																

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร   

	 6)	วันเสาร์ที่	16	มิถุนายน	หัวข้อ	“วิถีปฏิบัติ

ของศาสนิกชนต่างความเชื่อที่คริสตชนควรทราบ” 

โดยคุณพ่อดาเนียล  มาซซ่า 	และคุณพ่อสมเกียรติ 

บุญอนันตบุตร   

] 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.	ขอเชญิ 

ผู้สูงอายุร่วมมิสซา	ท่ีวัดพระมหาไถ่	(วัดน้อย)	ซ.ร่วมฤดี	 

ถ.วิทยุ	กรุงเทพฯ		หลังมิสซารับศีลเจิม	เพื่อพละกำาลัง

ทางด้านร่างกาย	และจิตวิญญาณ	คุณสงวน โทร.	08-

1633-4766	คุณเปรม โทร.	08-4700-8789

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  

ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

จัดฝึกภาวนาให้ฆราวาส	 “เข้าเงียบจิตภาวนาด้วยพระ 

ทัยพระเยซู”	 	 เดือนละ	 2	 คร้ัง	 	 ท่ีห้องประชุมอาราม 

พระหฤทัยฯ	คลองเตย		วันพฤหัสบดีที่	3		และอาทิตย์ 

ที่	3	ของทุกเดือน	เวลา	10.00-15.00	น.		(พิธีบูชา

ขอบพระคุณเวลา	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 สุว- 

ดินทร์กูร  คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร  คุณแม่เชลียง  

เวชยันต์ 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

] วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร ขอ

เชิญร่วมฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์	 วันเสาร์ที่	 30	 

มิถุนายน	เวลา	16.00	น. พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ 

แห่ล้อม	 ประธาน	 (มีแห่แม่พระและถวายช่อดอกไม้) 

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

ชีวิตในพระจิต” 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

] 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- 

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

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

] ติดต่อส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0- 

2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-5401

 ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก อุดมสารและ 

อุดมศานต์ สมัครสมาชิกใหม่ ต่ออายุสมาชิก 

เปล่ียนท่ีอยู่ โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810  

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 

พระวาจาของพระองค์คือความจริง 
(ยอห์น 17:17)
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ข้อเสนอที่ 2

ยินเสียงร้องของผู้เปราะบางที่สุด

โปรดทรงเงี่ยพระกรรณฟังข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ โปรดทรง

ตอบข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ไปจากข้าพเจ้า ยามข้าพเจ้าอยู่ 

ในความทุกข์ยาก (สดุดี 102:2-3)

พระเยซูเจ้าทรงปลาบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้า ตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา

เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ท่ีพระองค์ทรงปิดบังเร่ืองเหล่าน้ีจากบรรดา 

ผู้มีปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำาต้อย ถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้า พระองค์

พอพระทัยเช่นนั้น (ลูกา 10:21)

อย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะเมื่อต้อนรับแขกแปลกหน้า 

บางคนได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว จงระลึกถึงผู้ท่ีถูกจองจำาประหน่ึงว่าท่านกำาลัง

ถูกจองจำาร่วมกับเขาด้วย จงระลึกถึงผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะท่านก็มีร่างกายเช่นเดียวกัน 

(ฮีบรู 13:2-3)

ทำาไมผู้คนจำานวนมากตกอยู่ในการทดลองมากมาย	เป็นต้น—การถูกกีดกัน	

ความรุนแรง	 ความหิวโหย	 ความเจ็บป่วย	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ—และเสียงของ 

พวกเขาไม่ค่อยมีใครได้ยิน?	

เขาเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือทั้งเรื่อง—ที่พักอาศัย	 อาหาร	 การศึกษา	

อาชีพการงาน	 และการรักษาพยาบาล—กระนั้น	 มิตรภาพคือสิ่งที่สำาคัญสำาหรับ 

พวกเขายิ่งกว่า	 เพราะการยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นอาจเป็นความอัปยศอดสู

ของพวกเขา		การมีมิตรไมตรีต่อกันช่วยผูกสัมพันธ์	ผูกมัดสัมผัสจิตใจทั้งของผู้รับที่

ขัดสนและของผู้ให้ซึ่งแสดงน้ำาใจร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขา

การได้ยินเสียงร้องของบุคคลที่มีบาดแผล	 การมองทะลุผ่านเข้าไปในดวงตา

ของพวกเขา	 การฟังหรือการสัมผัสผู้ทนทุกข์ทรมาน	 คนชรา	 คนเจ็บป่วย	 คนถูก

จองจำา	คนไร้บ้าน	คนพลัดถิ่น	...	การพบปะพวกเขาด้วยตนเองเช่นนี้ทำาให้เราค้นพบ

ศักดิ์ศรีของเขา	 และทำาให้เราสามารถรับบางสิ่งบางอย่างจากเขาเพราะแม้คนขัดสน

ที่สุดก็มีบางสิ่งที่ให้ได้

คนที่เปราะบางที่สุดไม่สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งความเป็นพี่

เป็นน้องได้มากขึ้นหรือ?	พวกเขาเผยให้เราเห็นความเปราะบางของเราเอง	และเพราะ

สิ่งนี้จึงช่วยให้เรามีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น

 l เราไม่เคยลืมว่าในการบังเกิดเป็นมนุษย์	 พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียว

กับมนุษย์ทุกคน	 พระองค์ประทับอยู่ในแต่ละคน	 โดยเฉพาะในผู้ที่ถูกทอดทิ้งมาก

ที่สุด	 (ดู	มธ	25:40)	 เมื่อเราเข้าไปหาผู้ที่มีบาดแผลชีวิตเราก็เข้าใกล้องค์พระเยซูเจ้า

มากขึ้น	พระองค์เป็นผู้ขัดสนท่ามกลางผู้ขัดสน	พวกเขานำาเราเข้าชิดสนิทกับพระองค์

ย่ิงข้ึน	 “จงอย่ากลัวท่ีจะร่วมส่วนในการถูกทดลองของผู้อ่ืน	 อย่ากลัวความทุกข์ทรมาน	

เพราะบ่อยครั้งที่ความสุขยินดีที่สมบูรณ์แบบในส่วนลึกท่ีสุดของเหตุการณ์เลวร้าย

เหล่านั้นได้ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้า”	(พระวินัยของ

เทเซ่)

 l  โดยการพบปะกับพวกเขาด้วยตนเอง	 ช่วยให้พบวิธีช่วยเหลือคนที่ยากจน

ขัดสนโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน	 ให้ความเอาใจใส่ในการรับสิ่งที่พวกเขาปรารถนาจะ

แบ่งปันกับเรา	ด้วยวิธีนี้เรายอมให้ใจเราเปิดกว้างขึ้น	

 l  โลกของเราก็เปราะบางด้วยเช่นกัน	โลกบาดเจ็บลึกมากขึ้นเรื่อยๆ	จากมนุษย์

4 ข้อเสนอสำาหรับปี 2018  “สุขยินดีที่ไม่เหือดหาย”

สารสำาหรับการประชุมในบาเซลของผู้นำาในพระศาสนจักร และองค์กรนานาชาติ  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.taize.fr 

(ต่อจากฉบับที่ 22)

ที่ใช้อย่างไม่ถูกต้อง	 เราจำาเป็นต้องฟังเสียงร้องของโลก	 เราจำาเป็นต้องดูแลรักษา	 เรา

ควรเปลี่ยนแปลงวิถีการดำาเนินชีวิตของเรา	ต่อสู้กับการทำาลายที่ก้าวหน้าขึ้น

ข้อเสนอที่ 3

ร่วมส่วนในความเจ็บปวด และความสุขยินดี

จงร่วมยินดีกับผู้ที่ยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ (โรม 12:15)

ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน (มัทธิว 

5:4)

อย่าเศร้าใจเลย เพราะความยินดีจากพระยาห์เวห์เป็นพละกำาลังของท่าน (เน- 

หะมีย์ 8:10)

หลังการกลับคืนพระชนมชีพ	 พระเยซูเจ้ายังมีรอยตะปูที่ถูกตอกตรึงบน

ไม้กางเขน	 (ดู	 ยอห์น	 20:24-29)	 นั่นคือการกลับคืนพระชนมชีพรวมกับการทุกข์

ทรมานบนกางเขนไว้ด้วยกัน	 สำาหรับเราผู้เดินตามรอยเท้าขององค์พระเยซู	 ความสุข

ยินดีกับความเจ็บปวดดำารงอยู่คู่กันได้	สองสิ่งนี้รวมเข้าด้วยกันและเอื้อหนุนกัน

ความสุขยินดีภายในไม่ทำาให้ความเป็นหน่ึงเดียวกันกับผู้อ่ืนลดลง	 แต่หนุนนำา

กัน	 และเร่งเร้าเราให้ก้าวข้ามออกไปเพื่อร่วมทุกข์กับผู้ที่กำาลังอยู่ในความยากลำาบาก	

และทำาให้ความพยายามอุทิศตนเองดำาเนินต่อไปอย่างซื่อสัตย์

ในกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิพิเศษซึ่งได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี	 มีการศึกษาดี	 และ 

ได้รับการดูแลอย่างดี	 บางครั้งความสุขความชื่นชมยินดีก็เหือดหายไป	 เหมือนเป็น 

กลุ่มคนที่หมดเรี่ยวแรงและท้อแท้กับชีวิตที่น่าเบื่อของพวกเขา

การพบปะกับคนที่ยากจนขัดสนคนหนึ่ง	 สื่อความสุขความชื่นชมยินดีมา

ให้ได้	 ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน	บางทีมันอาจดูเหมือนเป็นเพียงการจุดประกาย 

ความสุขยินดีแต่ก็เป็นความสุขยินดีที่แท้จริง

 l  เราจำาเป็นต้องจุดความกระหายหาความสุขความชื่นชมยินดีที่หยั่งรากลึกอยู่

ในเราขึ้นใหม่เสมอ	มนุษย์ถูกสร้างให้มีความสุขยินดี	ไม่ใช่โศกเศร้า	และความสุขยินดี

ก็มิใช่เพื่อเก็บไว้สำาหรับตนเองผู้เดียว	แต่เพื่อแบ่งปัน	กระจายออกไป	เฉกเช่นพระนาง

มารีย์หลังจากรับสารจากทูตสวรรค์			พระนางออกเดินทางไปเยี่ยมนางเอลิซาเบธ 

ญาติของพระนางและร่วมร้องเพลงสรรเสริญกับเธอ	(ลูกา	1:39-56)
(อ่านต่อหน้า 11)
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 เมื่อการรายงานของแต่ละทวีป และการรายงานงานในกลุ่มสาขางาน

ต่าง ๆ ของซิกนิสโลกสิ้นสุด ก็มาถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องวางแผนกันในการ

ทำางาน ตลอดทั้งสมัยของทีมบริหารเราคือ 4 ปี ซึ่งจะไปสิ้นสุดในการประชุม 

ซิกนิสโลก ซึ่งในการประชุมนี้เราจะมาสรุปกันด้วย

 การวางแผนสำาหรับการประชุมครั้งนี้เราได้วิทยากรที่ชื่อ Perry ผม

ยอมรับว่า Perry เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงจากผลงานที่เขาได้ทำาการวางแผน

เพื่อองค์กรศาสนา หรือในองค์กรทั่วไป เขาเริ่มด้วยเรื่องเล่าที่น่าสนใจ เขาเริ่ม

ด้วยตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Alice in Wonder Land ของวอลดีสนีย์ แม้ว่า

จะอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ แต่ตัวเอกของเรา “ไม่รู้จะเดินไปในที่แห่งใด” การ

วางแผนร่วมกัน ทำาให้เราเดินไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันทั้งนี้ต้องแม่นยำาเรื่อง

พันธกิจซึ่งส่วนใหญ่แล้วคือตัวตนของคุณหรือองค์กรและวิสัยทัศน์ ที่เพ่งมอง

ไปยังอนาคต

 เขายกตัวอย่าง “ถ้ามีวัดใหญ่เก่าแก่แห่งหนึ่งในชิคาโก ตอนนั้นมีคน

เข้าวัดอยู่ 4 ครอบครัว พวกคุณจะทำายังไง?” “ปิด” คือคำาตอบที่ฟังดูง่ายและ

เหมาะที่สุด

 สงฆ์ผู้อภิบาลหนุ่มคนหนึ่งไม่คิดแบบนั้น เขาเริ่มสร้างที่พักให้คนวัยเริ่ม 

ทำางาน ซึ่งมีรายได้ไม่มาก กับที่พักราคาถูกมาอยู่รอบๆ วัด ได้ผลคนหนุ่มสาว

เหล่านั้น เพิ่งก่อร่างสร้างตัว หลังจากนั้น คุณพ่อเริ่มจัดรายการวิทยุเพื่อสื่อสาร

กับทุกบ้านในช่วงเวลาก่อนพวกเขาจะไปทำางาน และหลังเลิกงาน ครอบครัว

ของผู้เช่าบ้านเหล่านั้น เริ่มมาเข้าวัด วัดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลักคิดนี้

ขยายต่อไปยังมลรัฐต่างๆ ของอเมริกา นอกจากวัดจะไม่ต้องปิดแล้ว ปัจจุบัน 

มีกิจการแบบนี้ใน 4 ทวีป ทั่วโลก มีครอบครัวอยู่กับบรรยากาศแบบนี้ 4,000 

ครอบครัว มีบ้านทั้งหมด 150,000 หลัง

 “ปิด” ชักไม่ใช่คำาตอบซะแล้ว หลักคิด การต่อสู้ มุมมอง และวิสัยทัศน์

ต่างหาก ที่พาเราผ่านความท้าทายที่ดูเหมือนยากลำาบากในตอนต้น เขาตบท้าย

ประเด็นนี้ว่า ให้มองสัญญาณแห่งกาลเวลาเป็นสำาคัญ

 ผมเขียนเรื่องนี้ไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวและตบท้ายว่า “มุมมองเป็นเรื่อง 

ท่ีดี แต่จะทำาอย่างไรให้คนในองค์กรของเรา มองไปในทิศเดียวกัน ด้วยเป้าหมาย

เหมือนกัน เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว ความสำาเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม” ผมเชื่อว่า 

ไม่ง่าย การกระตุ้นด้วยการรับฟังอาจจะเป็นส่ิงท่ีทำาให้เราตระหนักถึงการก้าวเดิน

ร่วมกัน

 Perry ยังพาพวกเราทำากิจกรรมอย่างมากมาย แต่มักเป็นกิจกรรม 

ที่เสนอความคิดจากผู้เข้าร่วม มีบทสรุปและตั้งทีม เพื่อทำาให้เป้าประสงค์  

วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นจริง มากไปกว่าความเป็นจริงที่เราจะพากันไปให้ถึง 

ผมเชื่อว่าการได้ทบทวนก็สำาคัญ และในที่สุดกิจกรรมก็เดินทางมาถึงช่วงเวลา

สุดท้าย คือการตัดสินใจเลือกเจ้าภาพการประชุมซิกนิสในระดับโลก และสถานที่ 

ประชุมในครั้งถัดไป

 เมื่อพูดถึงการประชุมซิกนิสระดับโลก ถ้าคนที่เคยเข้าร่วมไม่มีใคร 

ไม่นึกถึงช่วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ (ประมาณปี 2009) ตอนนั้นเรา

จัดที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ บางคนบอกว่าเหมือนเมืองสวรรค์ คณะกรรมการ 

ไม่ชื่นชมเปล่า ยังบอกว่า เป็นการจัดที่เป็นแบบอย่างมาก เพราะนอกจากจะ 

ไม่ขาดทุนแล้ว ยังกำาไรอีก คนไทยน่าทึ่งเสมอ ในการเสนอครั้งนี้ การประชุม 

ในระดับโลกมี 2 ประเทศ ที่นำาเสนอเข้ามาคือ เกาหลีและบราซิล คะแนน 

ส่วนใหญ่ตกเป็นของเกาหลี เพราะมีการพูดไว้บ้างแล้ว ในการประชุมระดับโลก

ที่แคนาดา ก่อนการสรุปเรื่องเจ้าภาพ ประธานซิกนิสจากทวีปลาตินอเมริกา 

ได้พูดถึงการถูกเบียดเบียน เข่นฆ่าของนักข่าวในแถบประเทศในทวีปของตน 

ที่ประชุมสรุปให้ส่งสารแสดงความเสียใจและเป็นหนึ่งเดียวในความยากลำาบาก

นั้น นักสื่อมวลชนยังโดนเบียดเบียน โจมตี ลอบทำาร้ายและสังหารอยู่เป็นระยะ 

ไปรายงานไกลในต่างแดน 

ตอนที่ 5 ปิดการประชุม เปิดภารกิจที่ต้องสานต่อ

สนามสื่อไม่ได้สวยหรูเท่านั้น มีมุมมืดและเรื่องราวที่ต้องต่อสู้อดทน

 ที่สุดการประชุมในครั้งต่อไปมีข้อเสนอว่าให้ไปท่ีประเทศเจ้าภาพ 

ซิกนิสโลกที่จะจัดในปี 2021 แต่ที่สุดแล้ว ผู้อาวุโสท่านหนึ่งก็กล่าวว่า พวกเรา 

ส่วนใหญ่อยู่ที่ยุโรป มายุโรปดีกว่า แต่ขอเปลี่ยนเดือนจากหลังปัสกา มาเป็น

ก่อนเปิดปีการศึกษา สักประมาณเดือนมิถุนายน หรือกรกฎาคม ผมไม่ติดใจ

อะไร เพราะมองว่า ถ้าเป็นหน้าที่ก็ต้องทำา แต่ผมมักจะพ่วงเวลาสำาหรับการ

ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนวัด หาประสบการณ์งานสื่อ หรือทำาสกู๊ปดี ๆ กลับมา

ฝาก และแน่นอนครับ หลังจากการประชุมนี้แล้ว ผมจะเริ่มออกเดินทางไปยัง 

เมืองที่ไม่ได้เป็นเมืองหลวงทางสังคมในปัจจุบัน แต่เป็นเมืองที่สำาคัญในอดีต

ของเบลเยี่ยม เมืองมรดกโลก เมืองแห่งยุคกลางที่มีอัศวิน และแน่นอน ศาสนา 

ซึ่งมีอิทธิพลซึมซาบ และสอดแทรกอยู่ในแทบจะทุกอณูของชีวิต งานศิลปะ 

ชิ้นสำาคัญที่ถูกเก็บไว้ในวัด หรือมหาวิหาร เรื่องราวของพระธาตุพระโลหิต บ้าน

ของสตรีฆราวาส ที่บรรดาผู้ชายต้องไปรบและล้มตาย และจะได้มีโอกาสใช้เวลา

เพียงสั้น ๆ เพื่อข้ามไปประเทศข้างเคียง ที่มีเรื่องของงานศิลปะ งานหนังสือ 

ในแบบเป็นตำานานอย่างบันทึกของ Anna Frank หรือพิพิธภัณฑ์ในแบบงาน 

ศาสนากว่าครึ่ง

 ปิดการประชุม บอกลาเพื่อนร่วมงาน และเปิดประตูบานใหม่ สู่การ

ผจญภัยในอีก 2-3 วันที่เหลือ พบกันฉบับหน้า พาไปค้นเสน่ห์เมืองทางฝั่ง 

ประเทศเบเนลักซ์ กับร่องรอยทางศาสนา ที่ยังมีอยู่อีกเพียบ …

บรรณาธิการบริหาร
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“อบรมหลักสูตรผู้นำาศาสนสัมพันธ์ รุ่น 19”  วันที่ 17-20 

เมษายน 2018 ท่ีบ้านผู้หว่าน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ จัด

อบรมหลักสูตรผู้นำาศาสนสัมพันธ์ เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เข้าใจมุมมอง 5 

ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

และซิกข์ ด้านหลักปฏิบัติและมุมมองศาสนสัมพันธ์  ในการเป็นประจักษ์พยาน 

ในฐานะ “ศิษย์พระครสิตเ์จริญชวิีตประกาศขา่วดใีหม่” เพ่ือสอดคลอ้งกบักฤษฎีกา

สมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015  

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ปดิการอบรมฯ และมอบเกยีรตบัิตรแกผู่จ้บการอบรมหลกัสตูรผูน้ำาศาสนสมัพนัธ ์

รุ่น 19 จำานวน 70 คน

โคเออร์ขอขอบพระคุณสี “ตราวูดเทค” โคเออร์ขอขอบพระคุณ 

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำากัด ที่ได้กรุณาสนับสนุนผลิตภัณฑ์สี “ตรา 

วดูเทค” เพือ่ใชใ้นกิจกรรมคา่ยเยาวชนตน้แบบ “อาสาทาสโีรงพยาบาลด่านมะขาม

เตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี”   ของชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 

ส่ิงแวดลอ้ม (ชมรมวีเสด) ระหว่างวันที ่1-3 มถุินายน 2018 โดยกจิกรรมดงักลา่ว

มวัีตถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชนไดเ้รยีนรูน้อกหอ้งเรยีนดว้ยการลงมอืปฏบิตั ิ

และเพื่อสร้างสาธารณกุศลโดยการทาสีรอบนอกอาคารผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

“ด้วยรักและอาลัย” คุณพ่อชุมภา คูรัตน์ เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ 

เซลีนา่ จามร ีลมิปชิยั มารดาอาจารยศ์รินทร์ จินตนเสรี  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 

2018 ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน หลังพิธีเคลื่อนศพไปบรรจุท่ีสุสาน 

วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2018 แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ  

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการ

แผนก จัดสัมมนาบุคลากรผู้ทำางานผู้สูงอายุ ที่บ้านผู้หว่าน หัวข้อ “ความศรัทธา

ของผู้สูงอายุ” วิทยากรโดยคุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม หัวข้อ “บทบาทของ 

ผูสู้งอายกุบัครอบครวั” วทิยากรโดยคณุพอ่ชมุภา ครัูตน ์หวัขอ้ “ศิษยพ์ระครสิต ์ 

ดำาเนินชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” วิทยากรโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล มี 

ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 95 ท่าน
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 2 พระเยซูคริสตเจ้า จ�าต้องจากพระมารดา

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมูเซียม)

	 ผมชอบความรู้สึกของภาพนี้นะ	 พระเยซูจำาต้องจากพระมารดา	 ใน

ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์เล่าว่า	“ภาพนี้เป็นผลงานของ	Cornels	Engebrechtsz		

ในราวปี	 ค.ศ.	 1462-1527	 ภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพชุดเกี่ยวกับพระนาง 

มารีย์พรหมจารี	 ในภาพเราจะเห็นพระเยซูคริสต์จำาต้องจากแม่	 ในความหมาย

ของการวิงวอนให้พระเยซูเจ้าอย่าเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม”

	 ไมแ่ปลกใจท่ีเราอาจจะเคยไดย้นิคำาวา่	ภาพแทนคำา	ผมมองภาพพระเยซู

และความห่วงหาของมารดา	มันเหมือนภาพตอนที่จากบ้านไปสู่บ้านเณร	บางที

จากวัดหนึ่งไปสู่วัดหนึ่ง	จากงานอภิบาลหนึ่งไปสู่งานอภิบาลหนึ่ง	

	 ในภารกิจนั้นแม้ว่าแม่พระจะไม่ปรารถนาให้เป็นไป	 แต่ถ้าเป็น 

น้ำาพระทัยของพระแล้ว	พระนางก็ยอมรับ

	 แม้ว่าไม่ปรารถนาให้ไปกรุงเยรูซาเล็ม	 แต่ที่สุดแล้ว	 ที่เชิงกางเขน

พระมารดาก็ตามไปอยู่ด้วยจนวาระสุดท้ายของชีวิต

คณะภคินีคาร์เมไลท์ แห่งกรุงเทพฯ จัดฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ แด่ 

คุณพ่อเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร  

อุปสังฆราช คุณพ่อเปโตร เชษฐา ไชยเดช คุณพ่อเปโตร ธีรพล กอบ- 

วิทยากุล คุณพ่อยอแซฟ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล คุณพ่อเบเนดิก ถนอม-

ศักดิ์ เลื่อนประไพ  วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2018 ที่อารามคาร์เมไลท์

กรุงเทพฯ โดยคุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ จิตตาธิการอาราม เป็นประธาน

อาลยัรกัคุณแมอ่าคาทา กลัลสิต ์มากสกลุ อดีตมหาธกิารณิคีณะพระหฤทยัฯ
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพคุณแม่อาคาทา กัลลิสต์ (ธีรา) มากสกุล (อ่านต่อหน้า 4)


