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“ฉลองวัด” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง วันอาทิตย์ที่ 13 

พฤษภาคม 2018

“ฉลองวัด” พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แก่งคอย  

จ.สระบุรี วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2018 

“ฉลองวัด” พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 

2018 ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา

“รับศีลมหาสนิทครั้งแรก” วัดพระมหาไถ่ ได้จัดพิธีรับศีลมหาสนิท 

ครั้งแรกให้กับเด็กนักเรียนคำาสอนภาคภาษาอังกฤษ (CCD)  โอกาสสมโภช 

พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018
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 คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ ซึ่งมีพระราชรัตน-

สุนทร (เจ้าคุณวินัย) และพระราชปริยัติมุนี (เจ้าคุณ 

เทียบ) 2 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็น 

ผู้แทนคณะสงฆ์ไทย ทำาพิธีถวาย “คัมภีร์พระมาลัย 

อักษรขอม (บาลี-ไทย)”  สมัยรัชกาลที่ 7 ปริวรรต 

(แปล) แล้วเสร็จอย่างเป็นทางการ แด่สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส ณ นครรัฐวาติกัน ประเทศ

อิตาลี ตามสมณประสงค์เพื่อนำาไปจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ์วาติกัน ให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 

ชม และเตรียมนำาไปแปลเป็นภาษาอื่นๆ อีก 7 

ภาษา  

	 เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	2018	เวลา	09.00	น.	 

ตามเวลาท้องถิ่นนครรัฐวาติกัน	ประเทศอิตาลี	นาย 

วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 

ในฐานะ หัวห น้าคณะ ผู้แทนหน่วยงานภาค รัฐ 

ร่วมพิธีถวายคัมภีร์	 พระมาลัยอักษรขอม	 (บาลี-ไทย)	

ที่ปริวรรตแล้วเสร็จแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	

พระประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก	

องค์ท่ี	 266	 อย่างเป็นทางการ	 โดยมีพระราชรัตนสุนทร	

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช

วรมหาวิหาร	 พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ	

คณะสงฆ์ผู้ปริวรรตคัมภีร์	 กระทรวงการต่างประเทศ	

(กต.)	 อธิบดีกรมการศาสนา	 คณะสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย	 โดยการนำาของพระสังฆราช 

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการฯ	 และประธาน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสต- 

ศาสนจักรสัมพันธ์	 มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญ-

อนันต์	 รองเลขาธิการ	 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย	 และผู้เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน	 ร่วม 

พิธีถวายคัมภีร์	ณ	นครรัฐวาติกัน	

	 พระราชปริยัติมุนี	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระ 

เชตุพนฯ	หัวหน้าคณะทำางานปริวรรตพระคัมภีร์	กล่าว

ว่า	 “ร่วม	 2	 ปีตั้งแต่	 พ.ศ.	 2559	 ที่คณะสงฆ์ไทย 

โดยวัดพระเชตุพนฯ	 ได้ดำาเนินการปริวรรตคัมภีร์พระ

มาลัยอักษรขอม	 (บาลี-ไทย)	 	 จนแล้วเสร็จและได้นำา

ขึ้นถวายแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 อาตมภาพ

ขอกราบขอบคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณ	

พระเทพวีราภรณ์	 เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ	 ที่มอบ-

หมายให้อาตมภาพและคณะสงฆ์วัดโพธิ์ทำางานชิ้นนี้		 

และก่อนทีี่จะเดินทางมาถวายพระคัมภีร์	 คณะสงฆ์ 

วัดพระเชตุพนฯ	 ได้รับความเมตตาอย่างสูงสุด	 จาก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร) สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก	 ให้เข้าเฝ้า

ถวายรายงานการทำางานและกราบบังคมทูลลา	 เพื่อไป 

ปฏิบัติหน้าที่	 ณ	 นครรัฐวาติกัน	 ประเทศอิตาลี	 ซึ่ง

อาตมภาพได้ถวายการรายงานว่า	 เมื่อครั้งพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เสด็จ

เยือนนครรัฐวาติกัน	ได้นำาพระคัมภีร์เล่มหนึ่ง	ไปถวาย 

แด่สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 11	 เมื่อปี	 พ.ศ.	

2477	 ณ	 วันนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 พระ

ประมุขแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก	 มีสมณประสงค์

ที่จะจัดแสดงคัมภีร์พระมาลัยเล่มดังกล่าว	 จึงได้นิมนต์

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ	 เป็นผู้ปริวรรตคัมภีร์จนแล้ว

เสร็จและได้นำาขึ้นถวายพระองค์ท่าน	 เมื่อวันที่	 16	

พฤษภาคม	ที่ผ่านมา	

	 พระคัมภีร์ดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระปก- 

เกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	7)	เสด็จเยือนนครรัฐวาติกัน

และได้นำาพระคัมภีร์ เล่มหนึ่ งไปถวายแด่สมเด็จ 

พระสันตะปาปาปีโอ	 ที่	 11	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2477	 หรือ

เมื่อ	84	ปีที่ผ่านมา	ซึ่งเป็นคัมภีร์เขียนด้วยอักษรขอม	

(บาลี-ไทยโบราณ)	 ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น	 เป็น

หนังสือสมุดไทยขาวหรือสมุดข่อยสีขาว	 มีความกว้าง	

13	เซนติเมตร	ยาว	66	เซนติเมตร	มีเนื้อหา	6	ตอน	

นับจำานวนหน้าสมุดรวมทั้งหมด	 186	 หน้า	 ด้านใน

มีภาพวาดประกอบ	 สีสันสวยงาม	 ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์

แห่งนครรัฐวาติกัน	 ไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถอ่าน 

หรือปริวรรตคัมภีร์เล่มดังกล่าวได้	

	 และเมื่อปี	 พ.ศ.	 2515	 สมเด็จพระวันรัต  

เจ้าอาวาสแห่งวัดพระเชตุพนฯ	 ก็ได้เดินทางไปเข้าเฝ้า

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6	 โดยทางวาติกัน

ได้มีการบันทึกภาพและวาดภาพการเข้าเฝ้าในครั้งนั้น

จัดแสดงไว้	ณ	สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา	

	 ต่อมา	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 จึง 

มอบหมายให้มงซินญอร์	 ดร.วิษณุ	 ธัญญอนันต์	 และ 

คณะเข้าพบพระเทพวีราภรณ์	 เจ้าอาวาสวัดพระเชตุ- 

พนฯ	 ปรึกษาหารือและขอความร่วมมือในการปริวรรต

คัมภีร์ดังกล่าว	 ซึ่งพระเทพวีราภรณ์	 เจ้าอาวาสวัด

พระเชตุพนฯ	จึงจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการปริวรรตคัมภีร์ 

ฉบับนี้	 เพื่อถวายแด่สมเด็จพระสันตะปาปา	 ตาม 

สมณประสงค์และเพ่ือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 

คริสตศาสนากับพระพุทธศาสนาจนปริวรรตคัมภีร์

แล้วเสร็จ	 เนื้อหาคัมภีร์มีทั้งหมด	 6	 ตอน	 ได้แก่	 

ตอนที่	 1	 บทสวดอภิธรรม	 7	 คัมภีร์	 ตอนที่	 2-5	 

เรื่องราวพระมาลัยกลอนสวด	 เริ่มจากพระมาลัยไป 

โปรดสัตว์	 นรก	 สวรรค์	 สนทนากับพระอินทร์และ 

พบกับพระโพธิสัตว์	 ที่จะมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าองค์

ต่อไป	 หรือที่เรียกว่า	 พระศรีอาริย์	 และตอนที่	 6	 บท

สวดแจงภาษาบาลี	 (ขึ้นต้นด้วย	 ยนฺเตน	 ภควตา					

ชานตา	ปสฺสตา	อรหตา...)	แต่งด้วยฉันทลักษณ์ที่เรียก

ว่า	 “กลอนสวด”	 ประกอบด้วยกาพย์ชนิดต่างๆ	 อาทิ	

กาพย์ยานี	กาพย์ฉบัง	กาพย์สุรางคนางค์	ฉันท์	เป็นต้น

	 หลังจากนี้	 ทางสำานักวาติกันจะมีการนำาไป

แปลเป็นภาษาอื่นๆ	อีก	7	ภาษา	

	 มงซินญอร์	 ดร.วิษณุ	 ธัญญอนันต์	 กล่าว

ว่า	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ทรงรู้สึกปลื้มปีติ

เป็นอย่างยิ่งท่ี่ได้รับมอบคัมภีร์โบราณจากประเทศไทย	 

พระองค์ท่านทรงให้ความเมตตาอย่างสูงสุด	 ต้อนรับ

คณะสงฆ์ไทยเพื่อทำาพิธีถวายพระคัมภีร์อย่างเป็น

ทางการและทรงเปิดพิพิธภัณฑ์วาติกันเป็นการ 

ส่วนพระองค์เพื่อให้คณะสงฆ์ไทยได้เยี่ยมชมความ

งดงามของพิพิธภัณฑ์	 และเยี่ยมชมการทำางานของ 

เจ้าหน้าที่วาติกันอย่างใกล้ชิด

คณะสงฆว์ดัพระเชตพุนฯ ถวายคมัภรีโ์บราณพระมาลัยแดส่มเดจ็พระสนัตะปาปา
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 ต่อไปนี้เป็นบทเทศน์ของสมเด็จพระสัน- 
ตะปาปาฟรังซิสในช่วงพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) 
ณ วัดนักบุญโมนีกาแห่งออสเตีย (เมืองท่าเก่า 
ชานกรุงโรม) วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018 ซึ่งเป็น
วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า 
(Corpus Domini)
 พระวรสารท่ีเราได้ฟังในวันนี้พูดถึงอาหารค่ำา
มื้อสุดท้าย	 แต่ที่น่าแปลกใจคือ	 ให้ความสำาคัญไปกับ
การเตรียมมากกว่าอาหารค่ำาเสียอีก		เราจะได้ยินคำาว่า	 
“เตรียม”	บ่อยๆ	เช่น	ศิษย์ถามว่า	“พระองค์มีพระประสงค์ 
ให้เราจัดเตรียมการเลี้ยงปัสกาที่ไหน?”	 (มก	 14:12)				
พระเยซูคริสต์สั่งพวกเขาอย่างชัดเจนให้เตรียมส่ิงจำาเป็น
แล้วพวกเขาก็พบ	 “ห้องใหญ่ชั้นบนปูพรมไว้เรียบร้อย”	
(วรรค	 15)	 บรรดาศิษย์ต่างพากันไปเพื่อเตรียมห้อง
แต่พระอาจารย์ได้ทรงตระเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วด้วย
พระองค์เอง
	 สังเกตว่ามีอะไรทำานองนี้เกิดขึ้นหลังการเสด็จ 
กลับฟื้นพระชนมชีพเมื่อพระเยซูทรงประจักษ์มายังศิษย์
ครั้งที่สาม	 	ขณะที่ศิษย์กำาลังทำาการประมงอยู่	พระองค์
ทรงรอพวกเขาที่ชายฝั่ง	 ซึ่งพระองค์ทรงเตรียมขนมปัง
และปลาไว้สำาหรับพวกเขาแล้ว	 ถึงกระนั้นพระองค์ทรง
บอกเขาให้นำาปลาที่พวกเขาจับได้ซ่ึงพระองค์ทรงสอน
วิธีจับปลาให้พวกเขา	(เทียบ	ยน	21:6	;	9-10)	พระเยซู 
ได้ทรงตระเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วและพระองค์
ทรงขอร้องให้ศิษย์ร่วมมือกับพระองค์	 อีกครั้งหนึ่งก่อน
งานเลี้ยงปัสกาพระเยซูตรัสกับบรรดาศิษย์ของพระองค์
ว่า	 “เรากำาลังไปเตรียมที่ให้ท่าน...	 เพื่อว่าเราอยู่ที่ใด	 
ท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วย”	(ยน	14:2-3)				พระเยซูทรง 
เป็นผู้ตระเตรียม	 แต่ก่อนงานเลี้ยงปัสกาพระองค์ทรง
ขอร้องอย่างเร่งด่วนด้วยการเตือนและนิทานเปรียบเทียบ
ให้เราเตรียมพร้อมอยู่เสมอ	 (เทียบ	 มธ	 24:44	 ;	 ลก	
12:40)
	 แล้วพระเยซูก็ตระเตรียมสำาหรับเราและทรงขอ
ให้เราเตรียมพร้อม	 พระองค์ทรงเตรียมอะไรไว้ให้เรา?		
สถานที่หนึ่งและการเลี้ยงครั้งหนึ่ง	 เป็นสถานที่ซึ่งมีค่า
มากกว่าห้องท่ีจัดไว้พร้อมในพระวรสารมาก	 เป็นสถานท่ี
กว้างใหญ่ไพศาลในโลกนี้ซึ่งได้แก่พระศาสนจักร	 ณ	 ที่
ซึ่งมีสถานที่สำาหรับทุกคน		แต่พระองค์ยังสงวนที่ไว้เป็น
พิเศษในสวรรค์	 เพื่อที่เราจะได้สามารถอยู่กับพระองค์
และอยู่พร้อมกับเพื่อนบ้านของเราตลอดชั่วนิรันดร		
“จงรับไปกินให้ทั่วกันเถิด	นี่คือกายของเรา”	(เทียบ	มก	
14:22)	 ซึ่งของขวัญสองสิ่งนี้	 คือสถานที่และอาหาร	
หมายถึงสิ่งจำาเป็นสำาหรับชีวิตของเรา	 อันเป็นห้องที่อยู่
สูงสุดของเรา	 เราได้รับของขวัญทั้งสองอย่างในศีลมหา-
สนิท
	 พระเยซูคริสต์เตรียมสถานที่ไว้ให้เราในโลก 
นี้ไว้ล่วงหน้าเพราะศีลมหาสนิทเป็นหัวใจของพระ
ศาสนจักร		ทำาให้พระศาสนจักรเกิดแล้วเกิดอีก		รวบรวม 
ทุกคนในพระศาสนจักรให้เป็นหนึ่งเดียวกันและทรง
ประทานพละกำาลังให้	 	 เป็นสิ่งที่มาจากสวรรค์	 	 เป็นสิ่ง
เดียวในโลกนี้ที่ลิ้มรสถึงความนิจนิรันดร์	 	 เป็นปังที่จะ 

บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

เสด็จมา	แม้กระทั่งบัดนี้ทำาให้เราได้ลิ้มรสสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุด
ที่เราพึงหวังได้ในอนาคต	 	 เป็นปังที่ทำาให้ความหวัง
ของเราอิ่มหนำาและหล่อเลี้ยงความฝันที่สวยงามของเรา		
พูดคำาเดียวคือ	นี่เป็นพันธสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร	ไม่ใช่
แค่คำาสัญญา	 แต่เป็นหลักประกัน	 เป็นการคาดการณ์
ล่วงหน้าท่ีเป็นรูปธรรมถึงส่ิงท่ีกำาลังรอเราอยู่		ศีลมหาสนิท
เป็นการ	 “สำารองล่วงหน้า”	 สำาหรับงานเลี้ยงในสวรรค์		
พระเยซูเจ้าเองทรงเป็นอาหารสำาหรับการเดินทางของ
เราสู่ชีวิตและความสุขนิรันดร
	 ในแผ่นปัง ท่ี เสกแล้วพร้อมกับสถานท่ีซึ่ ง 
พระเยซูคริสต์เตรียมไว้ให้เป็นอาหารสำาหรับหล่อเลี้ยง 
เรา	 	 ในชีวิตเราต้องการอาหารเสมอเพื่อชุบเลี้ยงชีวิต 
ไม่ใช่ด้วยอาหารฝ่ายกายแต่อย่างเดียว		แต่ต้องประกอบ 
ด้วยสถานที่และความรัก	 พร้อมความหวังและความ
ปรารถนาต่างๆ	 	 เรากระหายที่จะได้รับความรัก	 	 แต่
สิ่งน่าชื่นใจที่สุด	 คือของขวัญที่เลิศสุด	 ซึ่งเทคโนโลยี
ก้าวไกลท่ีสุดไม่อาจทำาให้เราพอใจได้อย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด	 
ศีลมหาสนิทเป็นอาหารที่เรียบง่ายเช่นขนมปัง	 แต่ว่า
เป็นอาหารแต่อย่างเดียวที่จะทำาให้เราพึงพอใจได้มาก
ที่สุด	 เพราะว่าไม่มีความรักใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีก
แล้ว			ในศีลมหาสนิทเราได้พบกับพระคริสตเจ้าอย่าง
แท้จริง	 เรามีส่วนร่วมในชีวิตและเรารู้สึกได้กับความรัก
ของพระองค์				ในศีลมหาสนิทพวกเราทราบดีว่าการ
สิ้นพระชนม์และการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพนั้นก็เพื่อ
พวกเรา	 	 และเมื่อเรานมัสการพระองค์ในศีลมหาสนิท 
เราก็จะได้รับพระจิตของพระองค์	 แล้วเราก็จะรู้สึกม ี
สันติสุขและมีความชื่นชมยินดี	 	 พี่น้องที่รักทั้งหลาย	
ขอให้เราเลือกอาหารแห่งชีวิตเถิด!	 ขอให้เราเลือกบูชา
มิสซาเป็นสิ่งสำาคัญประการแรกของเรา!	 ขอให้เราได้มี
การนมัสการศีลมหาสนิทในชุมชนของเรา!	 ขอให้เรา
วิงวอนขอพระหรรษทานให้เรากระหายในพระเจ้าด้วย
ความปรารถนาไม่มีท่ีสิ้นสุดท่ีจะรับสิ่งท่ีพระองค์ทรง
เตรียมไว้สำาหรับเรา
	 พระองค์ปฏิบัติกับศิษย์ของพระองค์เช่นไร	 วันน้ี 
พระองค์ก็ทรงขอร้องเราเช่นเดียวกัน	 คือให้เราเตรียมตัว		
ให้เราถามพระองค์เฉกเช่นศิษย์ของพระองค์ว่า	 “ข้าแต่
พระอาจารย์	 พระองค์ทรงต้องการให้เราไปเตรียมตัว
ที่ไหน?”	 	ที่ไหนหรือ...	พระเยซูไม่ทรงต้องการสถานที่
พิเศษ	หรือสถานที่เฉพาะใดๆ		พระองค์มองหาสถานที่
ซึ่งความรักไปไม่ถึง	สถานที่ซึ่งไร้ความหวัง		สถานที่ซึ่ง
ไม่มีความสะดวกสบายเหล่านั้นคือที่ซึ่งพระองค์อยาก
ไปและพระองค์ทรงขอให้เราเตรียมทางไว้ให้พระองค์	 มี
ผู้คนก่ีมากน้อยซึ่งขาดที่อยู่อาศัยท่ีเหมาะสมหรือขาด
อาหารรับประทาน		เราทุกคนต่างรู้จักคนท่ีอยู่อย่างสันโดษ 
เผชิญปัญหาต่างๆ	 และมีความต้องการต่างๆ	 นานา		
พวกเขาเป็นเสมือนตู้ศีลที่ไม่มีใครเหลียวแล	 เราที่ได้รับ 
ที่พักและอาหารจากพระเยซูต้องเตรียมอาหารและ
สถานที่สำาหรับเขาเหล่านั้นซ่ึงเป็นพี่น้องของเราผู้ที่
กำาลังเดือดร้อนมีความต้องการความช่วยเหลือ	 	 พระ
เยซูกลายเป็นขนมปังท่ีถูกหักเพ่ือเรา	 ในทำานองเดียวกัน	
พระองค์ทรงขอร้องให้เรามอบตนเองแก่ผู้อื่นด้วย	ไม่ให้ 

เราดำาเนินชีวิตแต่เพื่อตนเองอย่างเดียว	 แต่เพื่อกันและ
กันด้วย		อาศัยวิธีน้ีเราก็จะดำาเนินชีวิตใน	“ศีลมหาสนิท”	
โดยแผ่ความรักไปยังโลกที่เราได้รับมาจากพระวรกาย
ของพระเยซู	 	 ศีลมหาสนิทกลับเปลี่ยนเป็นชีวิตเมื่อเรา
ก้าวข้ามตนเองไปสู่ผู้คนที่อยู่รอบตัวเรา
	 พระวรสารบอกเราว่าบรรดาศิษย์ต่างพากัน
เตรียมตัวทันทีโดยที่พวกเขารีบ	 “ออกเดินทางไปยังหัว
เมือง”	 (วรรค	 16)	 วันนี้พระอาจารย์เจ้าทรงเรียกร้อง
ให้เราเตรียมตัวต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์ไม่ใช่
ด้วยการอยู่ห่างๆ	 แต่โดยการเข้ามาในเมืองของเรา	 นั่น
หมายถึงเมืองนี้ด้วยที่ชื่อว่าออสเตีย	(Ostia)	อันแปลว่า
ทางเข้าหรือประตู	 	 ข้าแต่พระอาจารย์เจ้า	 พระองค์ทรง
ต้องการให้เราเปิดกี่ประตูสำาหรับพระองค์?	 	 พระองค์
ต้องการให้เราเปิดกลอนกี่กลอนที่ลั่นดาลอยู่?	 ทรง
ต้องการให้เราทุบกำาแพงทิ้งสักกี่แห่ง?				พระเยซูทรง 
ต้องการให้เราทุบกำาแพงแห่งความไม่รู้จักร้อนรู้จัก
หนาว	 การเงียบเฉย	 การกดขี่ข่มเหง	 และการโอ้อวด
ฟุ้งเฟ้ออย่างสิ้นเชิง	 รวมถึงถากถางเสี้ยนหนามเพื่อได้
มาซึ่งความยุติธรรม	ความเป็นพลเมืองดี	และบ้านเมือง
ที่มีขื่อมีแป	 ชายทะเลกว้างใหญ่ไพศาลแห่งเมืองนี้บอก
เราว่าสถานที่นี้ช่างงดงามเสียนี่กระไรในการเปิดใจกว้าง
แล้วเริ่มต้นในหนทางใหม่แห่งชีวิต		แต่ว่าเราต้องแก้ปม
เสียก่อนซึ่งมัดเราติดอยู่กับความกลัวและการสิ้นหวัง		
ศีลมหาสนิทเชื้อเชิญเราให้ถูกพัดพาไปในกระแสของ
พระเยซู	 ไม่ให้ถูกทอดสมอติดอยู่กับชายหาดโดยหวัง
ว่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น	แต่ให้เราแล่นเรือออกไปยัง
ที่ลึกอย่างเป็นอิสระ	กล้าหาญ	และเป็นหนึ่งเดียวกัน
	 พระวรสารจบลงด้วยการบอกเราว่าศิษย์	 “หลัง
จากขับร้องเพลงสรรเสริญแล้วก็จงออกไป”	 (วรรค	 26)	
ตอนจบพิธีบูชาขอบพระคุณเราก็จะออกไปด้วย	 	 เราจะ 
ออกไปพร้อมกับพระเยซูผู้ทรงจะดำาเนินผ่านไปตาม
ถนนในเมือง	พระเยซูทรงต้องการท่ีจะประทับอยู่ท่ามกลาง 
พวกเรา		พระองค์ทรงต้องการท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงแห่งชีวิต 
ของเรา	ที่จะเข้าไปในบ้านของเราแต่ละคน	ที่จะประทาน
พระเมตตาไถ่กู้ให้แก่เรา	 และที่จะประทานพระพรและ
การบรรเทาแก่เรา	 	 เราเคยมีประสบการณ์กับสภาพที่ 
เจ็บปวด	 พระคริสตเจ้าต้องการที่จะอยู่อย่างใกล้ชิดกับ
พวกเรา	 	 ขอให้เราเปิดประตูให้กับพระองค์พร้อมกับ
กล่าวว่า:

	 พระเจ้าข้า	โปรดเสด็จมาเยี่ยมลูกเถิด
พวกลูกขอต้อนรับพระองค์มายังดวงใจของลูก
ครอบครัวและเมืองของลูก
ขอขอบคุณพระองค์เพราะพระองค์ได้เตรียมไว้
สำาหรับลูก
ซึ่งอาหารแห่งชีวิตและสถานที่ในพระอาณาจักรของ
พระองค์
โปรดประทานให้ ลูกขยันขันแข็งในการเตรียม
หนทางสำาหรับพระองค์
ให้ลูกมีความชื่นชมยินดีในการนำาพระองค์ผู้ทรงเป็น
หนทางสำาหรับผู้อื่น
พร้อมกับนำาภราดรภาพ	ความยุติธรรม	และสันติสุข
ไปสู่ผู้คนตามถนหนทางด้วยเทอญ		อาแมน

(มงซินญอร์	ดร.วิษณุ	ธัญญอนันต์	เก็บบทเทศน์นี้
มาเพื่อการไตร่ตรอง)
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16 พฤษภาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาทรงจบการสอนคำาสอนเร่ืองศีลล้างบาป

ร่วมกับผู้มาเข้าเฝ้าที่กระตือรือร้นในสัปดาห์นี้	 ก่อนจะ

ทรงสอนคำาสอน	พระองค์ทรงหยุด	ทักทายกับกลุ่มที่มา

จากเมืองเอาโสเนีย	ประเทศอาร์เจนตินาว่า				“พ่อเคย 

อยู่ที่เมืองเอาโสเนีย	 ในปี’59	 ตอนนั้นพ่อเพิ่งอายุ	 22	 

เอง”			ช่วงสอนคำาสอนพระสันตะปาปาตรัสถึงความสำาคัญ 

ของเสื้อขาวที่เราสวมเมื่อรับศีลศักดิ์สิทธิ์	 พระองค์ตรัส 

ว่าน่ีแสดงถึงชีวิตใหม่ถึงส่ิงสร้างท่ีสะท้อนพระสิริรุ่งโรจน์

ของพระเจ้า	พระองค์ยังทรงอธิบายสัญลักษณ์ของเทียน

ที่รับในพิธีล้างบาป	ว่าจุดมาจากเปลวไฟแห่งเทียนปัสกา	 

ทรงอธิบายว่าไฟแห่งความเชื่อถูกส่งผ่านมาจากพ่อแม่

ทูนหัวของเด็กที่รับศีลล้างบาป	 พระองค์ทรงสอนว่า

เราต้องรักษาเปลวไฟนี้และเติมเต็มไฟนี้ให้ลุกอยู่ตลอด

ไป	ตอนหนึ่งว่า		“เป็นหน้าที่ของบิดามารดาและพ่อแม่

ทูนหัว	ที่จะใส่ใจและเติมเต็มเปลวไฟแห่งพระหรรษทาน

แก่ลูกน้อยของเขา	ช่วยเขาให้รักษาความเชื่อ	การศึกษา

แบบคริสตชนนั้นเหมาะสมกับเด็กๆ...	

l พระสันตะปาปาทรงแสดงความเจ็บปวดของพระองค์

เกี่ยวกับสงครามในปัจจุบัน	ทรงพูดสิ่งนี้เมื่อทรงทักทาย

กับกลุ่มทหารผ่านศึกในสงครามโลกครั้งที่สองที่มา 

เข้าเฝ้าด้วย

		 “พร้อมกับความเศร้าใจ	พ่อยังจำาสงครามที่เกิด 

ขึ้นได้ในศตวรรษที่ผ่านมา	มีสองครั้งใหญ่ๆ	ถึงกระนั้น

พระสันตะปาปาทรงวอนขอเพื่อสันติภาพในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ : 

“เราไม่เคยเรียนรู้จดจำา ขอพระเจ้าทรงช่วยเราด้วย”

เราก็ไม่เรียนรู้จดจำา	ขอพระเจ้าทรงช่วยเราด้วย”

l แต่พระสันตะปาปาก็มิได้ทรงหยุดเพียงเท่านั้น	 ใน

ตอนท้ายของการเข้าเฝ้าทั่วไป	 พระองค์ทรงส่งเสียง

ร้องขอสันติภาพเพื่อแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์	ตอนหนึ่งว่า

	 “พ่อรู้สึกกังวลและเจ็บปวดจากการเพ่ิมระดับ

ความตึงเครียดความขัดแย้งในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และ

ตะวันออกกลาง	 และเกลียวคลื่นความรุนแรงเพิ่มขึ้น

ผลักดันให้ออกห่างจากหนทางแห่งสันติ	การเสวนาและ

การต่อรอง	พ่อขอแสดงความรู้สึกเจ็บปวดต่อผู้เสียชีวิต

และได้รับบาดเจ็บ	 และพ่อขอเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนที่

ทุกข์ทรมานในคำาภาวนาของพ่อ	พ่อขอกล่าวซ้ำาอีกครั้ง

ว่าการใช้ความรุนแรงไม่เคยนำามาซึ่งสันติภาพ	 สงคราม

เรียกหาสงคราม	 ความรุนแรงเรียกหาความรุนแรง”			

พระสันตะปาปาฟรังซิสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ในความขัดแย้งและทุกหมู่คณะระดับชาติได้รื้อฟื้น 

คำาสัญญาว่าจะเสวนา	และยึดสันติภาพมาก่อนอ่ืนใดหมด	 

ช่วงท้ายของการเรียกร้องพระองค์ทรงนำาภาวนา 

บทวันทามารีย์พร้อมกันกับผู้แสวงบุญเพื่อวอนขอ

พระเจ้าตามจุดประสงค์ที่กล่าวมานั้น

17 พฤษภาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ในปีนี้จะมีการฉลองอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ

วันฉลอง	 “พระนางมารีย์มารดาแห่งพระศาสนจักร”	 

ประกาศโดยพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ซ่ึงฉายาของพระนาง 

นามนี้สืบมาจากพระสังคายนาวาติกันที่		2		มงซินญอร์ 

อาเธอร์	 โรเช	 เลขาธิการสมณสภาเพื่อการนมัสการและ 

กฎเกณฑ์ปฏิบัติศีลศักดิ์สิทธิ์					“นับเป็นวันฉลองที่สำาคัญ 

เพราะพระฉายาที่ว่า	 ‘พระมารดาแห่งพระศาสนจักร’	 

ได้รับการประกาศโดยพระสันตะปาปาเปาโล	 ที่	 6 

ในตอนปิดพระสังคายนาวาติกันที่	 2	 เพื่อเตือนมนุษย์ 

ทุกคนว่า	 เรามีผู้เสนอวิงวอนที่ยิ่งใหญ่อยู่กับเรา	 จาก 

ทรรศนะทางเทววิทยาบ่งช้ีว่า	 พระมารดาเป็นภาพลักษณ์

ที่พระศาสนจักรจะต้องไปให้ถึงความสมบูรณ์นั้น”

l เลขาธิการสมณสภาเพื่อการนมัสการและกฎเกณฑ์

ปฏิบัติศีลศักดิ์สิทธิ์	 เล่าว่าพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

ประกาศวันฉลองนี้เพื่อระลึกเป็นพิเศษ	 ถึงบทบาท

ความเป็นมารดา	 ไม่เพียงแต่องค์พระเยซูเจ้าเท่านั้นแต่

มารดาแห่งพระศาสนจักรทั้งมวล			มงซินญอร์อาเธอร	์ 

โรเช	เสริมว่า		“นับเป็นการให้กำาลังใจเพราะบ่งชัดว่า		สตรี 

มีสำานึกเอาใจใส่ดูแลผู้อื่น	 สตรีผูกมัดตนเองกับสิ่งนี้ซึ่ง 

พระนางมารีย์ มารดาแห่งพระศาสนจักร : 
วันฉลองใหม่ที่ย้อนกำาเนิดมาจากพระสังคายนาวาติกันที่ 2

พ่อคิดว่าในรูปแบบพิเศษ	 เป็นการใส่ใจดูแลที่ทุ่มเท

กล้าหาญไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายกายของลูกๆ	 แต่เพื่อพัฒนา 

การฝ่ายจิตวิญญาณลูกๆ	ของเธอ	เพ่ือจะเข้าเป็นส่วนหน่ึง 

ในพระศาสนจักร	 ในพระวรกายของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็น

บทบาทสำาคัญในครอบครัว”

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศกำาหนดนี้	 เมื่อ

วันที่	11	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	2018	ซึ่งเป็นวันครบ	160	

ปี	 ที่แม่พระประจักษ์มาที่เมืองลูร์ด	 และเพราะการ

สมโภชพระจิตเจ้าจะเคลื่อนวันไปทุกปี	 แม้จะไปตกใน

วันฉลองพิธีกรรมวันอื่น	 วันฉลองแม่พระนี้ก็จะยังคง 

ฉลองในวันที่กำาหนดเป็นลำาดับแรก”		มงซินญอร์อาเธอร์	 

โรเช	 สรุปว่า	 	 “เราจะฉลองวันดังกล่าวนี้ในวันจันทร์

หลังสมโภชพระจิตเจ้าทันที	 เพื่อพระศาสนจักรจะจดจำา

ได้ถึงความสำาคัญที่พระนางมารีย์เป็นผู้ช่วยเหลือเราให้

รู้จักสวดภาวนาเช่นไร	 และยังสวดภาวนาเพื่อพวกเรา 

ด้วย	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการเสด็จมาขององค์พระจิตเจ้า” 

เพื่อความสะดวก	 วันฉลองนี้ได้บันทึกไว้ในปฏิทิน

พิธีกรรมเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีท่ีแล้วพร้อมมีคำาภาวนา

เฉพาะในพิธีมิสซาฉลอง	 เป็นการรำาลึกอยู่เสมอถึง

ธรรมชาติแห่งความเป็นแม่ของพระนางมารีย์ท่ีมีต่อ

พระศาสนจักร	 แต่บัดนี้ที่แตกต่างออกไปก็คือจะไม่

สามารถละเลย		ไม่ฉลองไม่ได้

มงซินญอร์อาเธอร์ โรเช
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บทอธิษฐานภาวนา

ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทุกวัน

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“พระอาณาจักรเปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ด”	(มาระโก		4:31)

สำาหรับคณุแล้ว	 การมคีรอบครวัท่ีอบอุน่	 มภีรรยาทีเ่อาใจใส่ครอบครวั	

คุณมองเห็นเขาเลี้ยงดูลูกของคุณด้วยความรัก	 เธอตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อ

เปลีย่นผ้าอ้อมให้ลกู	 อาบนำา้ทาแป้งและเล่นกบัลกูอย่างมคีวามสขุนีคื่อความสขุ

ท่ีคณุพบในครอบครัวเลก็ๆ	ของคณุ	เป็นปาฏหิารย์ิทีเ่กดิขึน้ได้ในชวีติประจำาวนั

เมื่อเร็ว	ๆ	นี้คุณเพิ่งรู้ว่าสถานที่ที่คุณโปรดปรานที่สุดบนโลกก็คือโลก

ใบนี้นี่เอง		ไม่ว่าจะเป็นกระถางท่ีมีขนาดใหญ่พอท่ีระเบียงบ้านอพาร์ทเมนต์

แห่งแรกของคณุ	 หรือสวนทีต่ดัออกไปในลานหลงับ้านหลงัปัจจบุนัของคุณเอง	

คุณจะได้พบกับความสุขในการทำาสิ่งต่าง	ๆ	ให้เติบโตขึ้น	และส่วนที่ดีที่สุดคือ

การแบ่งปันความสุขนี้กับคนที่คุณรัก	 การแบ่งปันสิ่งต่าง	 ๆ	 ให้กับพวกเขา	

ทำาให้โลกเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์

มีความต้องการมากมายเรียกร้องจากเวลาของคุณ	 ถ้าเกิดไม่มีอะไร	

คุณสามารถใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นโครงการและงานใหม่	 ๆ	 ใน

แต่ละสัปดาห์	 และบางทีอาจจะมีเวลานอนหลับเพ่ิมข้ึนเป็นช่ัวโมงหรือสอง

ชั่วโมง	 แต่คุณใช้ช่วงบ่ายหรือเย็นยามว่างของคุณ	 เพื่อสอนพิเศษนักเรียนที่

ต้องการศึกษาเพิ่มเติม	เพื่อจะเข้าเรียนในชั้นที่สูงขึ้น	คุณรู้ว่ามีหลายคนชื่นชม

คุณท่ีมีเวลาให้กับพวกเขา	 	 แต่คุณรู้ว่านั่นเป็นการสร้างปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้น

ได้ในทุกวัน

 ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดให้พวกลูกสามารถตระหนักถึงปาฏิหาริย์ที่เกิด

ขึ้นได้ในทุกวัน จากบุคคลรอบข้างและจากพวกลูกเอง พระองค์ทรงเป็น

ปาฏิหาริย์ของพวกลูกในทุกวัน โดยการประทับอยู่ท่ามกลางพวกลูกโดยมิได้

หนีจากไปไหนเลย อาแมน

เล่นตามบทบาท
 กว่าจะเข้าใจได้
	 ก็ต้องเจอเรื่องราวมัวหมอง
	 เสียทั้งความรู้สึกเสียทั้งความศรัทธา
	 ศาสนาเป็นเรื่องฝ่ายจิตใจ
	 ปรุงแต่งใจคนให้งดงามสูงส่ง
	 ทั้งด้วยพระธรรมทั้งด้วยคำาสอน
	 ทั้งด้วยพิธีกรรมทั้งด้วยศาสนกิจ
	 พอจิตใจคนสูงส่ง
	 พฤติกรรมการกระทำาก็ดีงามไปด้วย
	 ในเมื่อคนมีทั้งมิติกายทั้งมิติจิตใจ
 ส่วนกายนั้นมีสัญชาตญาณขับเคลื่อน
	 ทุกอย่างตามครรลองแห่งธรรมชาติ
	 ทั้งคนทั้งสัตว์ตามชนิดพันธุ์
 ส่วนจิตใจต่างหากที่ทำาให้คนแตกต่าง
	 ในขณะที่สัตว์มีแค่สัญชาตญาณ
	 เพียงเพื่อมีชีวิตเพียงเพื่ออยู่รอด
	 ตามกลไกธรรมชาติที่กำาหนดไว้ตายตัว
	 คนมีจิตวิญญาณควบคุมชี้แนะ
	 ไม่เพียงเพื่อมีชีวิตไม่เพียงเพื่ออยู่รอด
	 แต่เพื่อมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
	 สูงส่งทั้งมิติกายสูงส่งทั้งมิติจิตใจ
	 ได้ชื่อว่า	“สัตว์ประเสริฐ”	
	 ใจประเสริฐบันดาลกายประเสริฐ
	 และจะประเสริฐอยู่ได้
 ตราบใดที่กายและใจเล่นตามบทบาท
	 ทันทีที่สับสนบทบาทจนแยกไม่ออก
	 เมื่อนั้นความประเสริฐก็หายไป
	 สัญชาตญาณรวบอำานาจสิทธิขาด

ทั้งควบคุมทั้งสั่งทั้งโน้มน้าวทั้งชี้บอก
ความสูงส่งที่เคยมีก็หายไปต่อหน้าต่อตา
ฉันใดก็ฉันนั้น
ตราบใดที่ฝ่ายศาสนาและฝ่ายโลกเล่นตามบทบาท
หลักศาสนาหลักธรรมหลักคำาสอนจรรโลงจิตใจ
จิตใจคนสูงส่งโลกรอบด้านก็สูงส่งด้วย
สังคมมากด้วยคนดีคนซื่อสัตย์คนมีน้ำาใจ
เพราะจิตใจคนได้รับการค้ำาจุนมีสติ
แต่ทันทีที่สับสนบทบาทจนแยกไม่ออก
เมื่อนั้นความเสื่อมความเสียหายก็เกิดขึ้น
ความบริสุทธิ์ความสูงส่งของหลักศาสนาต้องมัวหมอง
ด้วยวัตถุสิ่งของเงินทองกิเลสตัณหาฉุดลากให้ตกต่ำา
ยิ่งในกระแสสังคมที่สับสนและเปลี่ยนแปลงแบบนี้
การข้ามพื้นที่การก้าวก่ายบทบาทยิ่งมีมากขึ้น
มิติจิตใจกับมิติร่างกายมิติศาสนากับมิติโลก
ความถูกความผิดความดีความชั่วแยกไม่ออก
จาก	“ผิด”	หรือ	“ถูก”	เหลือแค่	“เสีย”	หรือ	“ได้”	ผลประโยชน์
จาก	“ผิด”	หรือ	“ถูก”	เหลือแค่	“ผิดใจ”	หรือ	“ถูกใจ”
ฉันชอบอะไรคือความดี
จะผิดจะถูกเป็นเรื่องของกฎหมาย
ฉันทำาอะไรได้ตามใจชอบคือความถูก
จะผิดจะถูกแล้วแต่จะคิดกันเอง
จะว่าไปแล้ว
ทั้งจิตใจมนุษย์สูงส่งทั้งศาสนาสูงส่ง
แต่ขาดพลัง
หากตัวคน หากศาสนิกชน ไม่เล่นด้วย
แถมยังปล่อยให้กายปล่อยให้วัตถุเข้าครอบคลุมครอบงำา
ทุกอย่างเลยเป็นอย่างที่เห็นกันอยู่นี้	
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อย่าท้อแท้ที่จะร่วมสร้างเอกภาพ   
	 				วันที่		11		พฤษภาคม	ค.ศ.	2018		สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 	ทรงต้อนรับการเสด็จเยือนของ 

พระอัครสังฆราชพรีซอฟ  แห่งพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์ แห่งสาธารณรัฐเช็คและสโลวาเกีย		เป็นการเสด็จ

เยือนสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นครั้งแรกหลังทรงได้รับการเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเมื่อเดือนมกราคม		ค.ศ.	2014					

	 ขณะพำานักในกรุงโรม	 ระหว่างวันที่	 9-12	 	 พฤษภาคม	 	 พระอัครสังฆราชพรีซอฟได้มีโอกาสพบปะกับ 

พระคาร์ดินัลเคริต  ค๊อช  ประธานสมณสภาเพื่อเอกภาพคริสตชน		และเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ	ณ		หลุม

ฝังพระศพนักบุญซีริล	ภายในมหาวิหารนักบุญเคลเมนต์

	 พระศาสนจักรออร์โธดอกซ์	 แห่งสาธารณรัฐเช็คและสโลวาเกีย	 	 เป็นหนึ่งในสิบสี่นิกายของพระศาสนจักร 

ออร์โธดอกซ์จารีตไบแซนไทน์					มีต้นกำาเนิดจากการประกาศข่าวดีของอาณาจักรโมราเวีย	ซึ่งก่อตั้งโดยนักบุญซีริล 

และนักบุญเมโธดิส			ปัจจุบันได้แก่ดินแดนในสาธารณรัฐเช็ค		สโลวาเกีย	โปแลนด์	และฮังการี		

	 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าวในคำาปราศรัยตอนหนึ่งว่า		“ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง	ที่ได้ต้อนรับ

คณะผู้แทนพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์	 และเล็งเห็นคุณค่าของ	 “ความผูกพันด้านจิตวิญญาณที่รวมเราทั้งสองให้

เป็นหนึ่งเดียวกัน	 	 และยังหนุนนำาใจกันส่งเสริมคำาสอน

ด้านศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อแสวงหาสันติภาพร่วม

กัน”		

	 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า		การเสด็จเยือน

มหาวิหารนักบุญเคลเมนต์สถานท่ีฝังพระศพนักบุญ 

ซีริล	 อัครสาวกแห่งชนชาติสลาฟในครั้งนี้	 	 และได้ร่วม

เคารพหลุมฝังพระศพนักบุญซีริลผู้ได้ประกาศข่าวดี 

ในพันธกิจของพระศาสนจักรตะวันออกสู่บรรดาคริสตชน

ที่อาศัยในดินแดนตะวันตก		“เป็นพระพรที่จะกระชับ

มิตรภาพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	 	 อีกทั้งยังเสริมพลังความ

ผูกพันด้านจิตวิญญาณที่มั่นคงถาวรสืบไป”		

	 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า		“แบบอย่างชีวิต 

ของนักบุญซีริลเป็นแรงบันดาลใจแก่ข้าพเจ้าให้ 

แบ่งปันภราดรภาพแก่พระอัครสังฆราชพรีซอฟ  

แห่งพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์ และคณะด้วยเหตุผล

สามประการ” 

	 ประการแรก	 	 ตามตำานานที่เล่าสืบต่อกันมา			 

คุณพ่อซีริลและคุณพ่อเมโธดิสเดินทางมาจากเมือง 

เธสะโลนิกา	 เพื่อนำาพระราชสาส์นของสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาเฮเดรียน ที่ 2 	 และพระธาตุของนักบุญ 

เคลเมนต์ซึ่งเป็นพระสังฆราชแห่งกรุงโรมองค์หนึ่ง	 	 ซึ่ง

สิ้นพระชนม์ในเหตุการณ์สู้รบนำาโดยจักรพรรดิตราจัน		 

นักบุญซีริลและนักบุญเมโธดิส เป็นเครื่องหมาย

เตือนใจบรรดาคริสตชนให้ระลึกถึงมรดกแห่งความ

เช่ือศรัทธาและความศักด์ิสิทธิ์ท่ียิ่งใหญ่ซ่ึงตกทอด

จากบรรพบุรุษ และเราจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องแบ่งปัน 

ความเช่ือเหล่าน้ันสู่ลูกหลานต่อไป		“ในบรรดาประจักษ์-

พยานจำานวนมาก	 	 มรณสักขีจำานวนนับไม่ถ้วนได้

ปฏิบัติตนจงรักภักดีต่อพระเยซูคริสตเจ้าในหลายร้อยปี

ที่ผ่านมา		 เช่น	 	นักบุญเคลเมนต์	 	แต่เมื่อไม่นานมานี้

เช่นกัน	 	 มีคนจำานวนไม่น้อยถูกสังหารเพราะไม่เชื่อใน

พระเป็นเจ้าในประเทศของท่านทั้งหลาย	

	 “ในบรรดาประจักษ์พยานมากมาย	 	 มรณสักขี

นับไม่ถ้วนได้ยืนยันความซ่ือสัตย์และความจงรักภักดี 

ของเขาต่อองค์พระเยซูคริสตเจ้าในหลายศตวรรษ 

ที่ผ่านมา		เช่น	นักบุญเคลเมนต์		นอกนั้นในระยะเวลา

ไม่นานเช่นกัน	 	 ในเหตุการณ์การสังหารคนจำานวนมาก

ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเป็นเจ้าจริง	 อันมีผลกระทบต่อนานา

ประเทศของท่านท้ังหลาย	 	 แม้ในทุกวันน้ีพ่ีน้องชายหญิง

จำานวนมากที่ยอมสละชีวิตเพื่อยืนยันความเชื่อในพระ 

วรสาร	 เป็นกรณีสำาคัญที่กระตุ้นและท้าทายให้ผู้คน

แสวงหาเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวให้มากยิ่งขึ้น		ขอ 

แบบอย่างของท่านนักบุญซีริล	 และนักบุญเมโธดิส	 ได้ 

ช่วยเราให้เพ่ิมพูนคุณค่าในมรดกแห่งความเช่ือท่ีได้ 

รวมเราเป็นหนึ่งเดียวกัน”			

	 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสเสริมอีกว่า	 	 “สาระ

สำาคัญประการท่ีสองท่ีเตือนใจเราถึงอัครสาวกผู้ศักด์ิสิทธ์ิ

ชาวสลาฟเกี่ยวเนื่องระหว่างการประกาศข่าวดีและ

วัฒนธรรม”		

	 “ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไบแซนไทน์		

ท่านนักบุญทั้งสองผู้กล้าหาญ  ได้แปลเนื้อหาของ 

ข้อคำาสอนของพระเยซูเจ้า ในภาษาพื้นถิ่นเพื่อให้คน 

ในชุมชนสามารถเข้าใจหลักคำาสอนและยึดปฏิบัติ  

ด้วยการนำาข้อคำาสอนผสมผสานและบูรณาการเข้ากับ

วัฒนธรรมพื้นถิ่น				อัครสาวกนักบุญซีริลและนักบุญ 

เมโธดิส	ผู้ซึ่งนักบุญยอห์น  ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

ทรงประกาศให้เป็นองค์อุปถัมภ์ร่วมของทวีปยุโรป 

ยังเป็นแบบอย่างของการประกาศข่าวดีแก่บรรดา 

คริสตชนในทุกวันนี้”   

	 “การประกาศถึงองค์พระเยซูเจ้ายังไม่เพียงพอ 

ที่จะยืนยันได้ว่า เป็นแบบแผนการประกาศข่าวดี 

ในอดีต	 	 เรายังจำาเป็นต้องฟังเสียงขององค์พระจิตเจ้า		

ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจของแนวทางใหม่และวิธีการ 

ที่กล้าหาญที่จะประกาศข่าวดีแก่คนในยุคสมัย			องค์พระ

จิตเจ้าทรงกระทำาดังกล่าวในทุกวันน้ี		แม้ในบรรดาประเทศ 

คริสตชนท้ังหลายท่ีละเลยการปฏิบัติตามข้อคำาสอนและ

อยู่ภายใต้อำานาจปกครองของภาครัฐ”					

	 แนวคิดประการสุดท้ายของสมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิส	 เกี่ยวกับนักบุญซีริลและนักบุญเมโธดิส	

คือการเอาชนะความแตกแยกระหว่างชุมชนคริสต-

ชนที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและประเพณีที่

ปฏิบัติสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ  	พระองค์ตรัสว่า	ใน

ความหมายนี้	เราอาจกล่าวได้ว่าเขาเหล่านั้นคือ		“ผู้นำา

ที่แท้จริงของการเสวนาเพื่อความปรองดองฝ่าย

ศาสนา”   

	 “เนื้อหานี้เตือนใจเราเพื่อว่า	 เอกภาพ จะไม่ได้ 

หมายถึง การปฏิบัติแบบเดียวกัน  แต่หมายถึง  การ

ปรับเปลี่ยนความแตกต่างภายใต้การดลใจขององค์

พระจิตเจ้า  อันก่อให้เกิดความปรองดองของหมู่คณะ”  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ทรงกล่าวสรุปด้วย

คำาภาวนาว่า	 	 “ขอให้การเป็นประจักษ์พยานของท่าน 

นักบุญซีริลและท่านนักบุญเมโธดิส	 ก้าวเดินไปพร้อมๆ 

กับเรา		เพื่อมุ่งสู่เอกภาพที่แท้จริง		ขอท่านโปรดประทาน 

กำาลังใจแก่เราให้ดำาเนินชีวิตท่ีแตกต่างในหนทางแห่ง

การประนีประนอม		และอย่าได้ท้อแท้ต่ออุปสรรคใดๆ	

ท่ีขวางก้ันเรา	 	 เพราะเราต่างได้รับเรียกให้ดำาเนินชีวิตด้วย 

ความชื่นชมยินดีตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า

เสมอ”			

ภาวนาเพื่อผู้ประสบเคราะห์กรรมจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย 
	 หลังสวดบทภาวนา	 	 วันทาพระราชินีในเวลาเที่ยงวัน	 	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 เชิญชวน 

คริสตชนราว	45,000		คน	ที่มาเฝ้าพระองค์หน้าบริเวณลานหน้าจัตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร	ให้ร่วมภาวนา 

เพื่อผู้ประสบเคราะห์กรรมจากเหตุการณ์ใช้ระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีวัดสามแห่ง	 ณ	 เมืองสุราบายา	 เมืองใหญ่ 

เป็นอันดับที่สองในประเทศอินโดนีเซีย			

	 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า		“ข้าพเจ้าสวดภาวนาเป็นพิเศษเพื่อชาวอินโดนีเซีย		โดยเฉพาะคริสต-

ชนในชุมชนสุราบายา		ที่ถูกโจมตีอย่างหนักภายในสักการสถานที่สวดภาวนา”		

	 “ขา้พเจา้ถวายคำาภาวนาแกผู่ป้ระสบเคราะหก์รรมและบรรดาญาตพิีน่อ้งของเขา			ใหเ้รารว่มกนัวอนขอ 

สันติภาพจากพระเป็นเจ้า	 	 เพื่อว่าพระองค์จะทรงบันดาลให้เหตุการณ์ความรุนแรงนี้สิ้นสุดลง	 	 เพื่อว่าดวงใจ

ทุกดวงจะได้รับความบรรเทา	 	 และเป็นจิตใจที่ปราศจากความเกลียดชังและความรุนแรง	 	 แต่เต็มเปี่ยมด้วย

ความปรองดองและความรักกันฉันพี่น้อง			ให้เราภาวนาเงียบๆ	เป็นการส่วนตัว”	

(อ่านต่อหน้า 17)

เมื่อ  
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15 พฤษภาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l กรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ทั้ง	 3	 ฤดู	 ไม่สนใจ

ว่าเป็นช่วงใดของปี	 จะร้อนหรือหนาวก็ยังคงศักดิ์สิทธิ์

เหมือนเดิม	นับศตวรรษท่ีดึงดูดชักนำาผู้คนให้มาพิจารณา

สถานที่ประดุจอู่เปลนอนแห่งจิตวิญญาณทางความเชื่อ

ของพวกเขา	 	 นั่นเป็นเหตุผลที่มันยังคงตั้งอยู่ในขณะ

ที่สิ่งอื่นๆ	 ที่เข้ามาก็ล้วนลาจากไป	 อันประกอบด้วย 

กาลเวลา	 ความศิวิไลซ์	 สงคราม	 ความขัดแย้งทาง 

การเมืองที่กำาลังต่อรองกันว่าจะแบ่งแยกหรือยึดครอง

l จากเนินเขามะกอกเทศ	ไปถึงวัดแห่งพระคูหาศักด์ิสิทธ์ิ	

ก็ยังเต็มไปด้วยผู้แสวงบุญ	 เป็นสถานที่	 3	 วัฒนธรรม

มาอยู่รวมกันและท่ีซึ่งผู้มาเยี่ยมเยียนได้พบเจอสิ่งที่เขา

แสวงหาอยู่

	 มงซินญอร์รามอน	 อาร์กูแยส	 พระสังฆราช 

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ : สันติภาพเริ่มต้นที่ไปกันได้กับเพื่อนบ้านของคุณ

ผู้ช่วยแห่งบาตังกัส	 ประเทศฟิลิปปินส์	 ผู้มาแสวงบุญ	

กล่าวว่า

	 “เมื่อคุณมาท่ีนี่...ความเชื่อของคุณก็เพิ่มมาก

ขึ้น”

	 มารีนา	โซรีอาโน	ผู้แสวงบุญ	อีกผู้หนึ่งกล่าวว่า	

“มันอธิบายไม่ได้	ที่จริงมันเหมือนฝันที่เป็นจริง	ฝันที่ได้

รับการเติมเต็ม	 ฉันฝันว่าจะได้มาเดินในที่ที่พระเยซูเจ้า

ทรงเดินเพราะฉันชิดสนิทกับพระเยซูเจ้าและพระมารดา

มารีย์	 ฉันต้องการมีประสบการณ์ในที่ที่พระเยซูและ 

แม่พระทรงดำาเนินชีวิต”			จอย	โกเอล	ผู้แสวงบุญ	อีก

ท่านหนึ่งกล่าวว่า

	 “ฉันรู้สึกเหมือนได้รับพร	 ฉันเป็นมะเร็งเต้านม 

เมื่อปีท่ีแล้วและรับการรักษาแต่ฉันรู้สึกต้องการไปยัง

แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลขอและสวดภาวนาเพื่อให้

พระองค์รักษาครบถ้วนทั้งหมด	 ฉันสามารถรู้สึกถึงการ

ประทับอยู่ของพระองค์และของพระนางมารีย์ได้ท่ีนี่	 

ฉันรู้สึกขอบคุณท่ีได้อยู่ท่ีน่ี”	 	 ผู้แสวงบุญและคนท้องถ่ิน 

ให้ความมั่นใจว่าเยรูซาเล็มเป็นสถานท่ีปลอดภัยที่ 

เปิดประตูแก่ทุกคนและมีที่พักแก่พวกเขา

	 มารีอา	 เลารา	 โดมินเกซ	 ผู้แสวงบุญชาว

อาร์เจนตินากล่าวว่า			“ฉันไม่เคยรู้สึกกลัวอันตราย	ตรงข้าม 

ที่จริงฉันรู้สึกสะดวกสบายและปลอดภัยที่นี่ยิ่งกว่า 

ในประเทศอาร์เจนตินา”

	 โจนาทาน	 ชานัป	 มัคคุเทศก์ท่องเที่ยว	 แสดง

ความคิดเห็นบ้างว่า

	 “ที่ไร้สาระก็คือที่นี่ควรจะเป็นศูนย์กลางแห่ง

สันติภาพและไม่มีสงคราม	 มันเป็นดุจสถานที่สำาคัญ

สำาหรับทุกศาสนาและเราสามารถอยู่ร่วมกัน	 ในความ

เป็นจริงประชาชนเขาก็อยู่ด้วยกัน	 แต่การเมืองกลับไป

สร้างความขัดแย้ง”

l สำาหรับคริสตชน	ชาวยิวและมุสลิมท่ีเป็นเจ้าของกิจการ	

หลั่งไหลเข้ามาอย่างสม่ำาเสมอนั้นสำาคัญต่อการก่อสร้าง

อนาคตในบ้านเกิดของพวกเขา

	 บาแซล	 เจ้าของร้านค้าในเยรูซาเล็ม	 กล่าวว่า			 

“คนจำานวนมาก	 ผู้แสวงบุญมากมายมาเยี่ยมเยียน 

สถานที่สำาคัญมากที่นี่	 และก็ยังสำาคัญต่อทั้งประเทศ

เพราะการท่องเที่ยวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ”

l นับเป็นประเทศท่ีมีผู้อพยพเข้ามาเพ่ิมจำานวนข้ึนเร่ือยๆ	

เฉพาะอย่างยิ่งแถบชายฝั่งเช่น	ยาโฟ	ส่วนหนึ่งของเมือง

เทล	 อาวิฟ	 การมาอยู่ของพวกเขาเพิ่มความลำาบากที่

มีอยู่แล้วที่จะทำาให้ดินแดนของพระคริสตเจ้าเป็นของ 

ทุกคนจริงๆ				พระสงฆ์ชาวโปแลนด์	คุณพ่ออาโปลินารี	 

สเว็ด	อาศัยอยู่ที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์	26	ปีแล้ว	กล่าวอย่าง

ไม่หมดหวัง	ท่านเชื่อว่าสันติภาพเป็นไปได้				“พ่อคิดว่า 

เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ	ก้าวเล็กๆ	นั้นสำาคัญ 

ตัวอย่างเช่น	พ่อสามารถทำาเช่นนี้กับเพื่อนบ้านได้	ไม่ใช่
ทำาได้กับทุกคนเพราะ

พ่อไม่สามารถไปพบ

ทุกคนได้	 พ่อคิดว่า

ป ร ะสบกา รณ์ ขอ ง 

ทุกคนที่ นี่ บอก เร า 

ว่าเป็นไปได้	 ถ้าเรา 

สามารถใกล้ชิดสนิท 

กับใครบางคนมันแปล

ว่าคนอื่นก็สามารถ 

ทำาเช่นนี้ได้	แต่จำาเป็น

ที่จะต้องทำา”

l นี่เป็นหนทางเดียว

ท่ีจะก่อเกิดสันติภาพ

ในอนาคตและอยู่ร่วม

กันในเมืองศักดิ์สิทธิ์

ที่มีผู้อาศัยและผู้มา

แสวงบุญเพื่อค้นหา

รากเหง้าแห่งความ

เชื่อของพวกเขา
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(อ่านต่อหน้า 11)

เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

ค่ายสิบปลาวาฬ
	 เส้นทางแห่งประวัติศาสตร์	 ตามรอยคุณพ่อ 

มิชชันนารี	 	 เส้นทางที่มิได้สะดวกสบายของพวกเรา 

ชาวเมืองเท่าใดนัก	 หน้าผาอันสูงชัน	 ตามไหล่เขาที่ถูก

เกลี่ยให้กลายเป็นถนนสู่หมู่บ้านอันห่างไกล	 ชาวบ้าน

ปกาเกอะญอละแวกนั้นเรียกผืนดินแห่งนี้ว่า	ทีคึ	หรือใช้

ชื่อภาษาไทยว่า	หมู่บ้านห้วยน้ำาเย็น	 ผมเดินทางมาถึง

หมู่บ้านห้วยน้ำาเย็นในช่วงบ่ายกับครูเณรสิรายุ(ท๊อป)

ด้วยความเหนื่อยล้า	 แต่ได้รับการต้อนรับอย่างดีทำาให้

ความเหนื่อยล้าทุเลาเบาบางลง	 ข่าวดีที่เราได้รับเป็น 

ข่าวแรกที่ไปถึงหมู่บ้านแห่งนี้คือ	 มีช้างป่ามาบุกทำาลาย

พืชผลผลิตของชาวบ้าน	 ที่น่าเศร้าคือช้างป่าได้ทำาลาย 

แผงโซล่าเซลล์ที่ ใช้ในการสูบน้ำาจากลำาห้วยมาใช้ 

ในหมู่บ้าน	 ทำาให้พวกเราสองคนร่วมรับชะตากรรมกับ

ชาวบ้านในการอดใช้น้ำา	อดอาบน้ำาตั้งแต่วันแรก	แต่นั่น

ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำาหรับเรา	 เพราะหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่า	 

ห้วยน้ำาเย็น	 และเย็นสมชื่อ	 แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเดือน

เมษายน	ที่มีอากาศที่ร้อนอบอ้าว	แต่ที่หมู่บ้านนี้กลับเย็น

สบาย	 จนหนาวเหน็บในช่วงเวลาใกล้ฟ้าสาง	 	 วันรุ่งขึ้น 

เราเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดค่าย		

เด็กๆ	 และผู้ปกครองมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกัน

ค่อนวัด	 ทุกปีที่ผ่านมาเด็กๆ	 ในหมู่บ้านจะให้ความ

สนใจในค่ายคำาสอนภาคฤดูร้อนเป็นอย่างยิ่ง	 จะมาร่วม

กันทั้งหมู่บ้าน	โดยทุกปีจะมีทีมงานขึ้นมากันยกทีม	ทั้ง

มาเซอร์	 ซิสเตอร์	 บราเดอร์	 ครูคำาสอนหมู่บ้าน	 แต่ปีนี้

พิเศษกว่าปีไหนๆ	 ที่มีเฉพาะผมและครูเณรท๊อปเพียง

สองคน	ทางคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดจึงได้เลือกเฟ้นเอาเพียง 

เฉพาะเด็กท่ีต้องการจะรับศีลศักด์ิสิทธ์ิเท่าน้ัน	จึงมีตัวแทน 

เด็กมากันถึง	 22	 คน	 หมู่บ้านห้วยน้ำาเย็นแห่งนี้มี

ครอบครัวไม่ต่ำากว่าร้อยหลังคาเรือน	 เป็นคาทอลิกกว่า	

60	 หลังคาเรือน	 นอกนั้นจะนับถือศาสนาพุทธโดยมี	 

ตู้หม่อเอ เป็นผู้ดูแลและอยู่ประจำาวัดพุทธประจำาหมู่บ้าน

แห่งนี้	ส่วนทางคาทอลิกเราจะมีคุณพ่อประพันธุ์  กลัม- 
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เปิดประตูสู่แสงธรรม (ต่อจากหน้า 10)

พัก	 เป็นผู้ดูแล	 ทำาให้เด็กๆ	 เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับ

วัดและโรงเรียน	 และมาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดอยู ่

เสมอๆ	 ในค่ายนี้ก็เช่นกัน	 เด็กๆ	 มีความกระหายที่

อยากจะเรียนรู้เร่ืองราวของพระเจ้า		ต้องช่ืนชมครูคำาสอน 

ประจำาหมู่บ้านและคุณครูประจำาโรงเรียนที่ช่วยกันอบรม

สั่งสอนเด็กๆ	 ให้รับรู้เรื่องราวความรักของพระเจ้าอยู่

เสมอ	 เด็กๆ	 สามารถที่จะเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์

แห่งความรอดได้ตามความเข้าใจของพวกเขา	 เด็กๆ

สามารถท่ีจะท่องบทภาวนาต่างๆ	 ท้ังภาษาไทยและภาษา

ปกาเกอะญอ		ซึ่งเป็นภาษาถิ่นของที่หมู่บ้านแห่งนี้	อีก

ทั้งในค่ายยังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของ

ชาวปกาเกอะญอ	โดยการเชิญ      ต่าบาโค๊ะ		หรือหัวหน้า 

คริสตชน มาให้ความรู้และสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้สืบสานกันต่อไป	 ผมมีความ

ประทับใจในหลายสิ่งหลายอย่างในหมู่บ้านแห่งนี้	 ทั้ง

ชาวบ้านท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี	 เด็กๆ	 ท่ีสนใจในเร่ืองราว

ของพระเจ้า	 	 ผมขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทาน

โอกาสอันดีงามนี้ให้แก่ผม	 ให้ผมได้มาที่หมู่บ้าน	 ห้วย

น้ำาเย็น แห่งนี้

 บราเดอร์ณัฐพงษ์	พรหมทอง

หนึ่งภาพเก่า... (ต่อจากหน้า 13)

ทุกอย่าง	 ผมยังหาครูใหญ่มาประจำาที่โรงเรียนไม่ได้เลย	

คุณพ่อกาสตัลและผมเองต้องช่วยกันสอนหนังสือ

เด็กๆ ที่โรงเรียน จริงอยู่ สิ่งนี้เป็นงานที่ดี แต่ก็ทำาให้

งานอื่นหยุดชะงักทั้งๆ ที่เป็นงานที่สำาคัญเช่นกัน แต่

ก็จำาต้องชะงักงันไปด้วยความจำาเป็นบังคับ

	 ค ริสตั งของ เราปฏิญาณตนทำ าพิ ธีฉลอง 

นักบุญร็อกเป็นเวลา	 3	 ปี	 นับตั้งแต่พิธีปฏิญาณ 

เป็นต้นมา	 คริสตังของเราก็ไม่มีใครเป็นอหิวาต์กันอีก	

ซิสเตอร์พื้นเมือง	 ซึ่งเป็นผู้ช่วยล้ำาค่ายิ่งของเราในการ

ปฏิบัติงานของพระเป็นเจ้า	 ก็ป่วยเป็นโรคนี้เช่นกัน	 นับ

เป็นการสูญเสียสำาหรับการร่วมกันทำางานโดยทั่วไป	

กระนั้นก็ดี	 หากอุปสรรคเหล่านี้ พระญาณเอื้ออาทร

ของพระเป็นเจ้าเป็นผู้ทรงกำาหนดแล้ว ก็ย่อมเป็น 

สิ่งที่ดีสำาหรับเรา

	 ที่จริง	นอกจากปัญหาทั้งหลายที่กล่าวมานี้แล้ว	

ก็มีสิ่งน่าพอใจเกิดขึ้นเช่นกัน	มิชชันนารีของเราสบายใจ

ขึ้น	 เมื่อคริสตังของเราที่อยู่ห่างไกล	 กลับใจศรัทธามาก

ขึ้น	 ในการปฏิบัติตนเป็นคริสตังเรื่องการมาวัด	 คริสตัง

ประมาณ	 30	 คนที่อยู่ใกล้วัดเชื่อฟังเรา	 และเริ่มรับศีล

มหาสนิทบ่อยขึ้น	 บางคนถึงกลับรับศีลมหาสนิททุกวัน

ก็มี	 ขอให้พวกเขาทุกคนรักษาวิถีทางเดินที่ปลอดภัยนี้

ตลอดไป	 และเป็นที่พอพระทัยของดวงหฤทัยของพระ

เยซูเจ้า

	 ความยินดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในรอบปี	 คือ

การรับศีลมหาสนิทของเด็กๆ	 นับเป็นความปลาบปลื้ม

สำาหรับพระสงฆ์ผู้พิทักษ์ดวงวิญญาณ	 เมื่อมีโอกาส

ให้อาหารทิพย์ของพระผู้เป็นสหายยิ่งใหญ่ของเด็กแก่ 

พวกเขาที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่หรือยังไม่รู้จักทำาผิด

มากนัก	 เด็กเหล่านี้หลายคนเข้าใจดีในพระประสงค์ของ

สมเด็จพระสันตะปาปา	 และมารับศีลมหาสนิทสัปดาห์

ละหลายครั้ง	 โดยการสนิทชิดใกล้กับอาหารนี้	 เด็ก 

หลายคนมีความประพฤติดีขึ้น	 และเจริญเติบโตขึ้น 

เช่นเดียวกับต้นไม้น้อยๆ	 ที่กำาลังเจริญเติบโตโดยได้รับ

พลังจากดวงอาทิตย์

	 เราเหลือเรื่องที่จะกล่าวถึงอีกเรื่องหนึ่ง	 คือ	

อนาคตอันสดใสของดินแดนท่ีกว้างใหญ่ทางภาคเหนือ	

ซึ่งขณะนี้แทบจะไม่มีการประกาศพระศาสนาคริสตัง

เลย	 อาณาเขตที่กว้างใหญ่จริงๆ	 เราไม่อาจกลั้นการ

ถอนใจได้	 เมื่อเราอ่านชื่อเมืองต่างๆ	 ในเขตประเทศ

และลาว	 ซึ่งอยู่ในอาณาบริเวณนี้ได้แก่	 พิษณุโลก	 เมือง

แพร่	 เมืองน่าน	 เมืองเถิน	 ระแหง	 นครลำาปาง	 และ 

โดยเฉพาะเชียงใหม่...	เมื่อไรหนอเราจะสามารถประกาศ

พระศาสนาที่นี้ได้?	 ข้าวในนามีมาก	 แต่...	 อนิจจา	 

ขณะนี้	 เราก็สามารถต่อประโยคที่ขาดนี้ได้ครบแล้ว	 นี่

คือดินแดนใหญ่ที่จะต้องมีการเปิดประตูเสียที”

		 (รายงานประจำาปี	 เล่ม	 2	 ปี	 1908-1932	 

มิสซังสยาม	ชุดหลักฐาน	เล่ม	2)

4

	 ผมไม่รู้ว่าหน้ากระดาษอุดมสารจะเพียงพอ

ไหม	 เพียงแต่อยากเล่าเรื่องให้จบในตอนเดียวคงยาก	

และภาพที่นำามาเป็นภาพใบหน้าที่มองลงไปอาจเข้าใจ

บุคลิกภาพของคุณพ่อการ์ตอง	...

ปล.

พบกันฉบับต่อไป	 เพราะหลังจากนั้นไม่นาน	

วัดบนเกาะญวน	 ได้ย้ายขึ้นบก	 และภาพของคุณพ่อ 

ฮั่วเซียง	 (พระคุณเจ้ามีชัย)	 ที่เดินทางมาฉลองวัด 

ปากน้ำาโพ	...	จนที่สุดกลายเป็นอาสนวิหารนักบุญอันนา	

จนถึงทุกวันนี้
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ	สวรรค์	(kamsornway.blogspot.com)

1

ดินแดนปากน้ำาโพ	 นครสวรรค์	 ไม่ใช่เพียง

โด่งดังในเรื่องแห่มังกร	 และขนมโมจิเท่านั้น	 แต่คริสต-

ศาสนาในดินแดนแถบน้ีก็เป็นที่ยอมรับของผู้ชนมาช้า

นาน	...	แต่เดิมแรกเริ่มนั้น	กลุ่มคริสตชนตั้งบนเกาะกลาง 

แม่น้ำาเจ้าพระยา	...	จนผู้คนทั้งปากน้ำาโพ	ต่างเรียกขาน 

เกาะนั้นว่า	“เกาะญวน”	ซึ่งมีคริสตชนกลุ่มแรกที่อพยพ 

ย้ายถิ่นฐานจากวัดอื่น	 ซึ่งมีเชื้อสายของชาวเวียดนาม	

มาทำามาหากิน	 มาจับปลาที่นี่	 ได้ตั้งวัด และโรงเรียน 

2 แห่ง...	 ตราบจนทุกวันนี้คริสตศาสนาในนครสวรรค์	

เป็นที่รู้จักสำาหรับผู้คนที่นี่	ในนามของวัดคาทอลิก หรือ

อาสนวิหารนักบุญอันนา	 ...	 ที่นครสวรรค์	 มีโรงเรียน

ของคณะนักบวช	 2	 โรงเรียน	 คือโรงเรียนลาซาล 

โชติรวีนครสวรรค์ และโรงเรียนเซนต์โยเซฟนคร- 

สวรรค์	 สองโรงเรียนรวมกันมีนักเรียนกว่า	 8,000	 คน	

คริสตศาสนายังเป็นท่ีรู้จักในนามของมูลนิธิคาทอลิก

นครสวรรค์ ท่ีพระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ต้ังข้ึน 

ทำางานด้านสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นชุมชนต่างๆ	 เกือบ	 20	

ชุมชน	 งานผู้สูงอายุ	 แรงงานข้ามชาติ	 เยาวชน	 คน 

เก็บของเก่า	 ฯลฯ	 และนี่คือเรื่องราวแห่งการเริ่มต้น 

คริสตศาสนา 

คริสตศาสนา	ณ	ปากน้ำาโพ

2

	 เราไม่ทราบแน่ชัดว่ากลุ่มคริสตชนที่นี่	 ใคร

เป็นคนแรก	 มาเมื่อไร	 แต่ที่แน่ชัดคือ	 ค.ศ. 1878  

พระสังฆราชหลุยส์	 เวย์	 ได้ให้คุณพ่อลมบารด์	 สำารวจ

แม่น้ำาเจ้าพระยา	 และเทศน์สอนคริสตศาสนาตั้งแต่

อยุธยา	จนถึงพิษณุโลก	ซึ่งผ่านปากน้ำาโพ	แน่นอน

	 ต่อมา	 จากรายงานประจำาปีคณะมิสซัง 

ต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ค.ศ. 1890	 รายงานว่า	

“ในปีที่ผ่านมานี้ มีการตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้น 4 กลุ่ม 

... เฉพาะกลุ่มที่	 4	 นี้สมควรจะได้รับความเอาใจใส่ 

เป็นพิเศษ เป็นกลุ่มสำาคัญมากทีเดียว กลุ่มนี้อยู่ที่

ปากน้ำาโพ	 บนเกาะที่อยู่ทางใต้ของบริเวณที่ลำาน้ำา

สองสายมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำาเจ้าพระยา อันได้แก่ 

ลำาน้ำาที่มาจากพิษณุโลก และจากกำาแพงเพชร ปากน้ำา-

โพเป็นเมืองที่มีการค้าที่สำาคัญอยู่แล้ว และในอนาคต

อันใกล้จะกลายเป็นศูนย์ที่สำาคัญของไทย หลายปี

มาแล้วท่ีเราต้องการจะตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้นในดินแดน 

แถบนี้ ปัจจุบัน กลุ่มคริสตชนก็มีขึ้นที่นี้แล้ว คุณพ่อ

แก็นตริกหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากเบื้องบน 

ท่านได้ก้าวไปข้างหน้า สำาหรับดินแดนที่ตั้งขึ้นเป็นกลุ่ม 

คริสตชนน้ี ประกอบด้วยครอบครัวคริสตังไม่ก่ีครอบครัว

ท่ีถูกความยากจนเบียดเบียนไปไกลถึงทิศเหนือนี้”  

(รายงานประจำาปี	 เล่ม	 1	 ปี	 1873-1907	 มิสซังสยาม	

ชุดหลักฐาน	เล่ม	1)

		 และในปี	 ค.ศ. 1894  	 คุณพ่อจึงได้ซื้อที่ดิน

ที่ริมฝั่งต้นแม่น้ำาเจ้าพระยาซึ่งเป็นที่แม่น้ำาปิงและน่าน

บรรจบกัน 	และต่อมาเนื่องจากกระแสน้ำาไหลเชี่ยวกราด

มากในฤดูฝน  	ทำาให้น้ำาตัดขาดบริเวณที่ดินนี้กลายเป็น

เกาะกลางน้ำา  	 ซึ่งเรียกกันมาติดปากชาวปากน้ำาโพว่า  	

“เกาะญวน”  	 และเกาะญวนนี้เองถูกสายน้ำาพัดหายไป 

ในที่สุด  	 แต่ได้มีที่ดินงอกมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้

สร้างเขื่อนภูมิพล  	 จังหวัดตาก  	 แต่น่าเสียดายที่ที่ดิน 

ผืนนี้ได้ยกให้สาธารณประโยชน์ไปแล้ว 	ในสมัยพระคุณ-

เจ้าหลุยส์ 	โชแรง	  

	 ในปีต่อมาปี	ค.ศ.	1895 	คุณพ่อแก็นตริก 	ผู้

ที่มีความสามารถในการสร้างวัด  	 (ในประวัติของท่าน  	

ท่านได้สร้างวัดบ้านแป้งหลังที่สองขึ้นด้วย)  	 ก็ได้สร้าง

วัดน้อยที่บนเกาะญวนขึ้นพร้อมกับโรงเรียนขึ้นอีก  

2 หลัง 	ทั้งหมดทำาด้วยไม้ 	

จากรายงานประจำาปีคณะมิสซังต่างประเทศ

แห่งกรุงปารีส ค.ศ. 1895	 รายงานว่า	 “วัดที่ปากน้ำา-

โพสร้างเกือบเสร็จแล้ว คุณพ่อแก็นตริกใช้ความสามารถ

ด้านสถาปัตยกรรมทั้งหมดที่มีเพื่อสร้างวัด ครอบครัว

คริสตังยากจนที่กรุงเทพฯ หรือจากจังหวัดต่างๆ ทาง

ภาคใต้พากันมาตั้งหลักทำามาหากินที่ปากน้ำาโพ โดย

หวังว่าจะหาเลี้ยงชีพได้สะดวกขึ้นกว่าเดิม การตั้งกลุ่ม

คริสตชนขึ้นที่นี่นับเป็นอีกก้าวหนึ่ง ที่จะขยายมิสซัง

ไปทางทิศเหนือ ซึ่งในอดีตไม่สามารถทำาการเผยแพร่

พระศาสนาได้เพราะไม่มีมิชชันนารีเพียงพอ”	 (รายงาน

ประจำาปี	 เล่ม	 1	 ปี	 1873-1907	 มิสซังสยาม	 ชุด 

หลักฐาน	 เล่ม	 1)	 	 และนี่คือเรื่องราวแรกเริ่มของวัด

นักบุญอันนา...	 คุณพ่อได้เป็นเจ้าอาวาส	 2	 วัดคือทั้ง

บ้านแป้งและปากน้ำาโพพร้อมกัน 	จนถึงปี 	1907 	พระ

ก็เรียกท่านกลับไปหาพระองค์  	 ร่างของท่านถูกฝังไว้ที่

วัดอยุธยานับเป็นผู้ที่คริสตชนปากน้ำาโพควรคิดถึงท่าน

มาก	ๆ	 ในฐานะผู้นำาคนแรกของพระศาสนจักรปากน้ำา-

โพ

3

	 เม่ือผมศึกษาประวัติอาสนวิหารนักบุญอันนา	

นครสวรรค์	 ...	 ใจหนึ่งอยากตัดทอนให้สั้นลง	แต่เมื่อได้

อ่านเรื่องราวของคุณพ่อการ์ตอง	ผมกลับตัดไม่ลง	 และ

น่าอัศจรรย์ในความเชื่อของท่าน	ในปี 1907		 เรื่องราว

เหล่านี้คือ	หลังจากคุณพ่อแก็นตริกได้จากไปแล้ว		พระ

สังฆราชได้ส่งคุณพ่อมอริส  การ์ตอง	 	 มาเป็นเจ้าวัด 

ที่บ้านแป้งและดูแลวัดน้อยที่ปากน้ำาโพ		ดังนั้นคงไม่ม ี

พระสงฆ์อยู่ประจำาแต่คุณพ่อคงมาค้างและประจำา 

เป็นช่วง	 ๆ	 สลับกับที่วัดบ้านแป้ง	 	 ในสมัยของท่านได้

เกิดโรคระบาดร้ายแรง	 	 (กาฬโรคและอหิวาต์ติดต่อกัน)		

ทำาให้ครูใหญ่ที่ดีที่สุดในสมัยนั้น	 	 พร้อมกับซิสเตอร์ 

พื้นเมืองต้องเสียชีวิตเพราะโรคระบาดนั้นด้วย	 	 คุณพ่อ

และปลัด	คุณพ่อกาสตัล		จึงเข้าทำาการสอนแทน		ซึ่งมี

บันทึกว่าท่านเสียดายผู้จากไป	 	 การจากไปของครูใหญ่

และซิสเตอร์พื้นเมือง	 	 ทำาให้การแพร่ธรรมต้องหยุด

ชะงักลง				และในสมัยคุณพ่อมอริส		การ์ตอง		นี้เอง 

วัดนักบุญอันนาก็มีสมุดบันทึกศีลล้างบาปเล่มแรก

ของวัด	 	 โดยบันทึกการล้างบาปของคุณพ่อเรย์มอนด	์	 

ลงวันที่		13		เมษายน		ค.ศ.	1907		ชื่อคริสตังที่บันทึก

มีนามนักบุญอันนา	 บุตรนายดองและนางใจ	 เป็นเลขที่

หนึ่ง

จากรายงานประจำาปีคณะมิสซังต่างประเทศ

แห่งกรุงปารีส	ค.ศ.	1911	คุณพ่อการ์ตอง ผู้ปกครอง

ดูแลเขตปากน้ำาโพ-บ้านแป้ง	 เขียนถึงว่า	 “ถ้าคิดกัน

ตามประสามนุษย์แล้ว	 ปีนี้นับเป็นปีที่ค่อนข้างลำาบาก	

ตั้งแต่เดือนมกราคม	เกิดกาฬโรคระบาด	นำาความหวาด

วิตกสำาหรับประชาชนที่อยู่ในจังหวัด	อย่างไรก็ตาม	พระ 

ญาณเอ้ืออาทรทรงคุ้มครองคริสตังของเราไว้	 ไม่มีคริสตัง 

สักผู้เดียวเลยที่ป่วยด้วยโรคนี้	 กาฬโรคระบาดยังไม่เห็น 

จะสิ้นสุดดี	 ก็เกิดอหิวาต์ระบาดอีก	 มีคริสตังป่วยเป็น

โรคนี้ด้วย	 ครูใหญ่ของเราซึ่งเป็นผู้ช่วยที่มีค่ามาก	 ก็

ล้มป่วยและเสียชีวิตในไม่กี่ชั่วโมงต่อมา	 ผมจำาต้องปิด 

โรงเรียน	 ก่อนหน้านี้ผมใช้ความพยายามมากในการ

ชวนชาวจีนกลุ่มหนึ่งมาตั้งรกรากที่นี่	 พวกเขาเป็น

คริสตังเดิม	 ที่ผมคิดว่าจะนำามาอยู่ที่นี่เพื่อเป็นฐานการ

ประกาศพระศาสนาในถิ่นนี้	พอเกิดอหิวาต์ระบาด	พวก

เขาก็หวาดกลัว	 จึงแยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่น	 มิหนำาซ้ำา 

ยังชวนคนแปลคำาสอนที่ผมพยายามอย่างยิ่งท่ีจะให้อยู่

กับผมไปด้วย

	 ดูสิ	 โรคร้ายได้ทำาลายงานที่กำาลังเริ่มต้น

ของเราจนราบไปหมด	 ในปัจจุบันต้องเริ่มต้นกันใหม่ 

ณ ปากน�้าโพ
อาสนวิหารนักบุญอันนา 

นครสวรรค์ (1)

(อ่านต่อหน้า 11)
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 วัด เซนต์ แอน- 

โทนี ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน เวลา 

10.30 น. พระคาร์ดินัล 

ฟ รั ง ซิ ส เ ซ เ วี ย ร์  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เป็นประธาน (ร้านค้าติดต่อ 

คุณวีระวัฒน์ ศรีจำ�รัส 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 

 วัดบ้านเซเวียร์  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม เวลา 

10.00 น. คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล 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)

 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. 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 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. 

 วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน (สอบถาม

คุณพ่อกุลบุตร ตรีมรรค� โทร. 08-1829-5994)

 อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ถวาย

อาสนวิหาร วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็น

ประธาน 

 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

 วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี ฉลองวัดวัน 

อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม เวลา 10.00 น.

 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม เวลา 10.00 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. 

 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.  

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก อ.ศรี- 

เชียงใหม่ จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 28 กรกฎาคม 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

เป็นประธาน

 

 วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก อ.ห้วยแถลง 

จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน เวลา 

10.30  น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน

 วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า หนองบัวแดง 

จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม เวลา  

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน

  

 วัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ   อ.วาริน- 

ชำาราบ   จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 16 มิถุนายน 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา 

เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบล- 

ราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน เวลา 10.00 น.  

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา เป็นประธาน

 

ติดต่อกองบรรณาธิการ
E-mail : udomsarn@cbct.net

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

สังฆมณฑลนครสวรรค์

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศานต์ 

นิตยสารคาทอลิกไทย 
ก้าวต่อไปด้วยใจรำาลึกคุณ”

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

“ในการอธิษฐานภาวนาทุกครั้ง
ข้าพเจ้าวอนขอพระพร

เพื่อทุกท่านอยู่เสมอด้วยความชื่นชม
...เพราะข้าพเจ้ามีท่านอยู่ในใจ”  

(ฟิลิปปี 1:4, 7)
ขอพระพรของพระเยซูเจ้า สถิตในใจทุกท่าน 

ทรงคุ้มครองดูแลท่านให้อยู่ในพระพร
ของพระองค์เสมอไป
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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		

	 6)	วันเสาร์ที่	16	มิถุนายน	หัวข้อ	“วิถีปฏิบัติ

ของศาสนิกชนต่างความเชื่อที่คริสตชนควรทราบ” 

โดยคุณพ่อดาเนียล  มาซซ่า 	และคุณพ่อสมเกียรติ 

บุญอนันตบุตร   

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่	 ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	แบ่งปันพระวาจา		“ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน”	คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R.  

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  

จัดฝึกภาวนาให้ฆราวาส	 “เข้าเงียบจิตภาวนาด้วย 

พระทัยพระเยซู” 	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

	 วันอาทิตย์ที่สามของทุกเดือนหลังเข้าเงียบ

จิตภาวนา	เวลา	15.00-17.00	น.	ขอเชิญผู้สนใจ	เข้า

ฝึกคอร์สโยคะภาวนาเพื่อรักษาสุขภาพ	 โดยซิสเตอร์ 

สุทธิรักษ์ บรรทร	ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ

	 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

] อารามคณะนักพรตหญิงพระมหาไถ่ อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา	 ฉลองอารามวันเสาร์ที่	 21	 กรกฎาคม	

2018	 เวลา	 10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา	เป็นประธาน	

] โคเออร์ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนบัตรการกุศล	

ทำาบุญลุ้นโชค	 2561	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น 

ค่าอาหารให้แก่	 ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซูบ้านแป้ง	 อ. 

พรหมบุรี	 จ.สิงห์บุรี	 และโครงการสงเคราะห์คนชราและ

คนพิการ	 จ.สระแก้ว	 เริ่มจำาหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้	 และ

จะทำาการจับรางวัล	 ที่อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย	ในวันที่	22	ตุลาคม	2018	ร่วมทำาบุญ 

ด้วยการซื้อบัตรราคาใบละ	 30	 บาท	 ท่านสามารถ 

ลุ้นรับรางวัลต่างๆ	 มากมายมูลค่าของรางวัลกว่า	

300,000	 บาท	 (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม	 0-2681-

3900	ต่อ	1606-1609	ในวันและเวลาทำาการ)

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร์	 เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

ประชุมชั้น	 3	 อาคารใหม่	 วัดพระมหาไถ่	 ซอยร่วมฤดี 

โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ 

ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ	 pslohsiri@gmail.com,	 08- 

1781-4504	 หรือดร.สุนทรี โคมิน	 komin.suntree 

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

พรรักษา aungkie2002@yahoo.com,	 08-9815-

1953	 หรือคุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.

com,	08-9117-9100

]ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา	พระสงฆ์	 

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี	 และสภาอภิบาลวัด 

มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้าง	 สามารถโอน

เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ	 สาขาป่าติ้ว	 ชื่อบัญชี	

กองทุนสร้างวัดคริสตชนอำาเภอป่าติ้ว	เลขบัญชี	646- 

0-20756-3	 ติดต่อสอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี  

เจ้าอาวาส โทร.	08-1265-9424

]ขอเชิญร่วมทำาบุญสมทบทุนก่อสร้างอาราม

นักพรตชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ท่ีบ้านโคก-

สะอาด ต.อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

 พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร  สันติสุข- 

นิรันดร์  และอธิการคณะนักพรตซิสแตร์เซียน	แห่งอาราม 

แม่พระแห่งสายประคำาศักดิ์สิทธิ์		พร้อมทั้งสมาชิกคณะ 

(มาจากเวียดนาม)		ขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้างอาราม 

ตามจิตศรัทธา	(งบประมาณ		6		ล้านบาท)	สามารถ

โอนเงินเข้าบัญชี	ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร  

ชื่อบัญชี	 มิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง 

เลขที่บัญชี	  120-2-87666-4	 	 สอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ศูนย์มิสซังฯ		โทร.	0-4271-1272 

ติดตามชมรายการโทรทัศน์

Power of Love
(พลังรัก สร้างพลังคุณ)

วันอาทิตย์ เวลา 15.30-16.00 น.
ทางช่อง TNN2

โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โปรดบันดาล

ให้เขา

ศักดิ์สิทธิ์ 

โดยอาศัย

ความจริง 

พระวาจา

ของพระองค์

คือ

ความจริง 

(ยอห์น 

17:17)
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	 เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม	 2018	 	 สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญคณะพระสังฆราช

ประชุม	 ณ	 หอประชุมเปาโลที่	 6	 เพื่อทรงมอบหมาย	

“ความรับผิดชอบแด่พระสังฆราชแต่ละองค์”	 และทรง 

ร่วมตัดสินใจใน	“การเปลี่ยนแปลง”	ที่จำาเป็นเพื่อปกป้อง 

ผู้เยาว์จากการถูกกระทำาทารุณทางเพศ	

	 ในโอกาสเดียวกัน	 สมเด็จพระสันตะปาปาทรง

ประกาศแต่งตั้งพระสังฆราชท้องถ่ินและพระสังฆราช 

ผู้ช่วยรวม		31	องค์	และพระสังฆราชเกียรตินามอีก	2		

องค์		ทั้งนี้	พระคาร์ดินัลมาร์ค อูลเล็ต	ผู้ดำารงตำาแหน่ง

ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อทวีปลาตินอเมริกา	 ได้เข้า

ร่วมในพิธีนี้ด้วย		

	 จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้ผู้ร่วมประชุม

ได้พิจารณาไตร่ตรอง	 “เบื้องพระพักตร์พระเป็นเจ้า”	 

ในความรับผิดชอบและการเปลี่ยนแปลงที่จำาเป็น			 

“เป้าหมายของการประชุมสภาพระสังฆราชที่มีขั้นตอน 

มากมายนี้	 เพื่อเปิดโอกาสให้คณะพระสังฆราชได้ร่วม 

ไตร่ตรองพร้อมๆ	 กัน	 	 ถึงหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละ 

องค์ต่อผลกระทบของความเสียหายเหล่านี้	 	 ขณะเดียว 

กันเพื่อร่วมระดมความคิดวิธีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มี

ประสิทธิภาพและคงอยู่ถาวร		โดยจะไม่เกิดซ้ำาแล้วซ้ำาอีก 

ในอนาคต”				

ปกป้องผู้เยาว์จากการทารุณทางเพศ   
 

	 การประชุมในวันน้ีสืบเน่ืองจากผลการประชุม

สมัยวิสามัญของคณะพระสังฆราชชิลี	 เมื่อวันที่	 	 8	

เมษายน	 เกี่ยวกับกรณีของการใช้อำานาจในทางที่ผิด		

การล่วงละเมิดทางเพศ	 และจิตสำานึกของการรู้สึกผิด

ชอบชั่วดีซึ่งเกิดขึ้นในประเทศชิลีเมื่อทศวรรษก่อน	

“สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเล็งเห็นความจำาเป็น

ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียด	 	 ถึงสาเหตุและ

ผลกระทบของการกระทำานั้นๆ			อีกทั้งเหตุผลของแต่ละ 

กรณีที่นำาไปสู่การปกปิดความผิด	 และละเลยผู้ประสบ

เคราะห์กรรมไม่ให้ได้รับการเยียวยาด้านมนุษยธรรม”			

	 ทั้งนี้	 ในท้ายรายงานของ	 “ประจักษ์พยาน”		

สมเด็จพระสันตะปาปา	 ทรงสรุปว่า	 “ตลอดการประชุม

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดงความคิดเห็น 

ส่วนพระองค์ในแต่ละกรณี	 โดยทรงมอบหมายให้ 

พระอัครสังฆราชชาร์ลส  สซิสลูนา แห่งมอลต้า	และ 

คุณพ่อจอร์ด บาร์โธโลมิว		ประจำาสมณกระทรวงเพื่อ

ความเชื่อ	จัดทำาเอกสารการให้คำาเป็นพยานทั้งด้วยวาจา 

และเอกสารหลักฐาน	เพื่อเก็บเป็นข้อมูล

	 สันตะสำานักได้เน้นย้ำาความสำาคัญของการดูแล

เยียวยาผู้ประสบเคราะห์กรรม	อีกทั้งให้การดูแลปกป้อง

ไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดขึ้นอีก

	 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า	 “เป็นความ

จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อพระศาสนจักร

โดยให้มีผู้บริบาลที่ดี	 	 ด้วยการเป็นประจักษ์พยานด้วย

ชีวิตตามเสียงเรียกของนายชุมพาบาลที่ดี	 	 เพื่อเขาจะ

สามารถเดินเคียงข้างผู้ประสบเคราะห์กรรมที่ทนทุกข์

ทรมาน		และกระทำาทุกวิถีทางโดยไม่เห็นแก่ความเหน่ือย

ยากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดซ้ำาอีก”

	 “สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสขอบใจบรรดา 

พระสังฆราชท่ีตั้งใจรับฟังพระองค์ด้วยความอ่อนน้อม

ถ่อมตนต่อองค์พระจิตเจ้า	 	 และพระองค์ทรงขอให้ 

คริสตชนชาวชิลีภาวนาเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องเพื่อว่า

จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น”

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

“ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อ

แม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข” (ยอห์น 20:29)         

และเพิม่พนูความรูค้รสิตชน วนัเสาร์ท่ี 19 พฤษภาคม  

และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 ที่บ้านผู้หว่าน 

อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยเชิญคริสตชนใหม่ 

ป ี2018 และผู้ทีร่บัศีลล้างบาปปีท่ีแล้ว (2017) พร้อม

พ่อแม่อุปถัมภ์ รวมถึงคริสตชนท่ีมีความสนใจจาก 

วัดต่างๆ ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เข้าร่วม

จำานวนทั้งสิ้น  90 ท่าน 

	 มีการบรรยายหัวข้อ	 “การพิจารณามโนธรรม 

ในศีลอภัยบาป”	โดยคุณพ่อสมหมาย		มธุรสสุวรรณ

	 เยี่ยมชมอารามคณะคาร์ เมไลท์	 ชายและ

หญิง	 สามพราน	 เยี่ยมชมสักการสถานบุญราศีนิโคลาส	 

บุญเกิด	 กฤษบำารุง	 และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	 โดย 

คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร	เป็นประธาน

	 การบรรยายหัวข้อ	 “จงติดตามพระจิตเจ้า”	

โดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล	 การบรรยายหัวข้อ	 

“แกน่แทข้องชวีติครสิตชน”	และรว่มพธิบีชูาขอบพระคณุ	

สมโภชพระจิตเจ้า	 โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจ- 

บุญชู	 เป็นประธาน	 ที่วัดเซนต์ไมเกิ้ล	 	 วัดประจำาบ้าน 

ผูห้ว่าน	ระหว่างพธิมีีการรือ้ฟืน้คำาสญัญาแหง่ศลีลา้งบาป	

สำาหรับผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาปปี	2017	รวมถึงคริสตชน

ที่รับศีลล้างบาปตั้งแต่เกิด

 ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย	 คุณนิพัทธ์	 สิริ-

พรรณยศ	

อ่านอุดมสาร และอุดมศานต์ ออนไลน์  คลิก เฟซบุ๊ก อุดมสารแฟนคลับ  เว็บไซต์ www.udomsarn.com

ชุมนุมคริสตชนใหม่ (ต่อจากหน้า 20)
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 ผมไล่หาเบอร์โทรของเจ้าหน้าที่ประสานงานคนหนึ่งของสภา 

การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย เบอร์นี้เชื่อขนมกินได้เลยว่า ถ้าไม่รับ 

อีกไม่นานเธอจะโทรกลับ และทุกคร้ังไม่มีน้ำาเสียงอิดออด พร้อมติดตาม

ประสานงานในทุกเรื่องราว ฝากอะไรมักไม่พลาด อาจล่าช้าบ้างเพราะงานเยอะ 

แต่บุคลิกอย่างเธอ นิสัยอย่างเธอ สำาหรับผมมันเป็นการทำางานท่ีทำาให้ผู้ร่วมงาน 

มีความสุข เสียงตอบมาในสายคือ “หมายเลขที่ท่านเรียก ... ไม่สามารถติดต่อ

ได้ในขณะนี้”

 เป็นธรรมดาของงานในสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย กันไปแล้ว 

พอจบงานใหญ่ ๆ หรือกิจกรรมอะไรที่ไม่ใช่งานในชีวิตประจำาวันแบบทำา

หนังสือพิมพ์ ทำารายการทีวี เราก็มักใช้เวลาหลังจากนั้น ประชุมเพื่อเตรียม 

งานใหม่ที่กำาลังจะมา เป็นอย่างนี้จนรอบชีวิตประมาณเกือบครบโหลสำาหรับ

ผมแล้ว จึงเริ่มจับจังหวะได้ไม่ยาก แต่ความเข้มข้นของงานกับยุคสมัยที่เปลี่ยน

ไป และจังหวะที่ยิ่งทำา งานยิ่งเพิ่ม ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมก็ทำาให้การจัดเวลา

เป็นสิ่งที่ต้องจัดให้ดีที่สุด

 เดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่  6 ของปี  เราก้าวเดินมาเกือบครึ่งปี

แล้ว เดือนนี้มีงานอบรมสื่อศึกษา พร้อมกันถึง  3 สถาบันด้วยกัน มีโรงเรียน 

ที่เชียงรายหนึ่งโรง โรงเรียนของคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 

ท่ีจังหวัดนนทบุรีอีกหน่ึงโรง และผู้รับผิดชอบงานส่ือในคณะของโรงเรียนในเครือ

ธมอ. อีกหนึ่งสถาบัน เวลามีงานอบรมแบบนี้ สิ่งที่ผมทำาการบ้านทุกครั้งคือ 

การตระเตรียมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันท่ีสุดเท่าท่ีพอทำาได้ บวกกับแนวทางคำาส่ังสอน

ของพระศาสนจักรท่ีว่าด้วยเร่ืองส่ือ และท่ีมากกว่าน้ันคือ ไม่ได้อบรมให้ความรู้  

แต่เพียงถ่ายเดียว เพราะเรื่องสื่อเป็นเรื่องของสำานึก และการเลือกด้วย ยิ่งเรา

เตรียมเท่าไหร่ ก็ยิ่งพบว่า เรื่องสื่อเป็นพลวัตจริง ๆ มันมีการเคลื่อนไปข้างหน้า  

และเม่ือได้อ่านข้อมูลมากข้ึน ก็เข้าใจมากข้ึนถึงผลกระทบผมเช่ือว่าแรงกระเพ่ือม

มันมากกว่าสึนามิซะอีก เพียงแต่มันค่อย ๆ สาดซัดฝั่งชีวิต โดยไม่รู้ตัว เพราะ

เราไม่สนใจจะมอง จะทำาความเข้าใจ และอาจจะโดยไม่รู้ตัวอีกเช่นเคย คลื่น 

สึนามิลูกนั้นก็ค่อย ๆ ทำาลายความดีงามดังเดิม ความละเอียดอ่อนของชีวิต 

ศิลปะ วิธีคิด การดำาเนินชีวิตแบบมีจิตวิญญาณ ไปสู่ความโบ๋กลวง ว่างเปล่า

 คุณทิวา	 สาระจูฑะ แห่งนิตยสารสีสัน และรางวัลทางศิลปะที่ได้รับ

ความเชื่อถือ นับถือ จากบุคคลทั่วไป ในตัวรางวัลอย่างสีสันอวอร์ด ได้เขียน

ไว้ในบทบรรณาธิการนิตยสารสีสันฉบับล่าสุดในตอนท้ายว่า “ที่เขียนมานี้ไม่ได้ 

มองโลกในแง่ร้าย แต่มองจากความจริงที่เกิดขึ้นแล้ว และจะเกิดขึ้นต่อไป ผม

ยังสงสัยว่า อิทธิพลของโซเชียลมีเดีย จะยิ่งทำาให้มนุษย์ขาดความละเอียด

ในการใช้ชีวิต หรือตัดสินใจมากขึ้นหรือเปล่า ความใจเร็วด่วนได้ และการ 

ไม่อดทนรอคอยที่จะรับฟังข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้ครบถ้วน อาจจะสร้างปัญหา

สังคมมากขึ้น เรื่องราวหรือสิ่งที่มีคุณค่าอีกมากมายจากอดีตก็จะถูกละเลย ถึง 

ที่สุด สังคมก็จะบรรจุไว้ด้วยผู้คนที่ว่างเปล่าจำานวนมหาศาล ดำาเนินไปใน 

วิถีชีวิตท่ีอาจจะไม่ถึงกับแพ้พ่าย แต่ยอมจำานน” (บทบรรณาธิการ นิตยสารสีสัน

เดือนมิถุนายน 2018)

 พอหลุดจากเดือนมิถุนายนไป สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ก็จะ 

ไปร่วมด้วยช่วยกันกับงานสถาปนาสังฆมณฑลใหม่ในช่วงต้นเดือน และต่อด้วย 

การกลับมาของรายการ  Power of Love ในโปรเจ็ค ในอาเซียน ปีนี้เราเลือก

เดือนกรกฎาคมที่จะไปถ่ายทอดเรื่องราวทางความเชื่อของคาทอลิก ยังประเทศ

หมายเลขที่ท่านเรียก...
(ไม่)สามารถติดต่อได้ในขณะนี ้              

มาเลเซีย ที่ตั้งใจไปในเดือนนี้ เพราะทางสื่อมวลชนเองทราบว่า คาทอลิกไทย  

ชอบไปแสวงบุญท่ีวัดนักบุญอันนา เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงการฉลองใหญ่ 

จะตรงกับเดือนกรกฎาคม นอกจากนั้นยังมีเร่ืองราวที่น่าสนใจของ General 

College  (สถาบันการศึกษาคาทอลิกแห่งแรกท่ีเตรียมผู้จะเป็นพระสงฆ์คาทอลิก 

ในระดับนานาชาติถือกำาเนิด ที่ จ.อยุธยา) จากจุดตั้งต้นที่อยุธยา ไหงไปปิดจบ

ที่ปีนัง รวมทั้งเรื่องราวของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ที่มะละกา สถานที่จริงที่ท่าน 

นักบุญได้มาขึ้นท่าเรือที่นี่ ข้อมูลเกี่ยวกับศพของท่าน หรือมิชชันนารีคณะ 

ดอมินิกันสมัยอยุธยาที่ข้อมูลเล่าว่า นำาศพไปฝังที่มะละกา รวมทั้งมาเลเซีย

ประเทศมุสลิม แล้วผู้นับถือคริสต์ล่ะ มีความสัมพันธ์ทางศาสนากันอย่างไร ฯลฯ 

ผมว่าน่าสนนะครับ กลางเดือนหนักมาทางปลาย เราจะไปนำาข้อมูลมาฝากกัน

 และเดือนสิงหาคม กับงานใหญ่ที่รอเราอยู่เช่นกัน การประชุม  Signis 

Asia Assembly    2018 ครั้งแรกหลังจากปี 2009 ที่เราเป็นเจ้าภาพประชุม 

ซิกนิสโลก ที่เชียงใหม่ การกลับมาอีกครั้งหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพงานระดับเอเชีย 

ส่วนหัวข้อในครั้งนี้ “Fake News and Communicators of Peace” (ข่าวเท็จ 

กับ นักสื่อสารมวลชนเพื่อสันติสุข) หัวข้อร่วมสมัย ผู้บรรยายหรือผู้ให้ข้อมูล

จากประเทศไทยก็ใช่ย่อย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชัยณรงค์	 มนเทียรวิเชียรฉาย  

ขาเก๋าที่นักสื่อคาทอลิกทั่วโลกถามถึง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

(เอแบค) คุณพ่อท่ีดูแลศูนย์วิจัยงานส่ือสารและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย น้องเยาวชน

คาทอลิกไทยที่เคยผ่านเวทีโลกเพื่อร่วมเตรียมข้อมูลสำาหรับซีโนดในหัวข้อ

เยาวชน เธอจะมาให้ข้อมูลว่า เยาวชนพูดถึงสื่ออย่างไร และวาติกันใช้วิธีอย่างไร

ในเชิงเทคโนโลยี เพื่อรวบรวมข้อมูลและแนวคิดเยาวชนจากทั่วโลก ไม่ธรรมดา 

เพราะมีผู้ตอบแบบสอบถามร่วม  15,000  คน ส่วนเนื้อหาว่าน่าสนใจแล้ว 

การพาไปเยี่ยมชมกิจการสื่อในประเทศไทย เบอร์ต้น ๆ ถูกเลือกให้ผู้เข้าร่วม 

ได้ไปรับชม รับฟัง เรียนรู้ และการต้อนรับ ดูแล หรือการนำาเสนอวัฒนธรรมไทย 

ในโอกาสที่เหมาะสม หลายสถาบันคาทอลิกขานรับ ร่วมด้วยช่วยกัน งานจะมี

ระหว่างวันที่  13-17 สิงหาคม 2018 โปรดติดตาม และส่งพลังให้กำาลังใจกัน 

เพราะสื่อคาทอลิกไทย ทำาในนามพระศาสนจักรและคาทอลิกไทยแน่นอน

 จนผมลืมไปแล้วว่าผมควรจะโทรกลับเธออีกสักครั้ง เพื่อขอข้อมูล  

เช้าวันรุ่งขึ้น เมื่อเริ่มมองโทรศัพท์ ข่าวการจากไปของผู้หญิงคนนั้นก็ปรากฏ 

ผมไม่อยากให้มันเป็นความจริง ข้อมูลเริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ จนในที่สุด เรา

ก็ต้องยอมรับความจริง เธอจากไป ในวัยที่เรียกว่า ยังไม่สมควร ด้วยอาการ 

หัวใจวายเฉียบพลัน ผมวนเวียนในความคิดตลอดทั้งวัน จนในที่สุด ความ

สำาคัญไม่ได้อยู่ที่ว่า เขาสิ้นใจเมื่ออายุเท่าไหร่ และอย่างไร ความสำาคัญอยู่ที่ว่า 

เขาใช้ชีวิตแบบไหนต่างหาก

 หมายเลขที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ .... แต่ความดีของ

ชีวิตคน ๆ หนึ่งที่จากเราไป ยังตามติดอยู่ในความทรงจำาของเราเสมอ ยังติดต่อ

กันได้โดยไม่มีสัญญาณใดรบกวน

บรรณาธิการบริหาร

 ขออุทิศคำาภาวนาและความอาลัยให้กับการจากไปของ นางสาวนันธิยา	

มั่งมี	 ผู้ประสานงานระหว่างสื่อมวลชนคาทอลิกฯ กับสภาการศึกษาคาทอลิกฯ 

อย่างดีเสมอมา ขอพระรับไว้ในอ้อมกอดของพระองค์นิรันดร์
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คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า 
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2018 

คุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา  ณ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

คุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง
ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน

คุณพ่อศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง
ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม
ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร

คุณพ่อณรงค์
รวมอร่าม

ณ วัดพระแม่
สกลสงเคราะห์ 

บางบัวทอง

คุณพ่ออนุรัตน์ 
ณ สงขลา

ณ วัดแม่พระ
ปฏิสนธินิรมล

แห่งเหรียญ
อัศจรรย์
ท่าเรือ

คลองเตย
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 3 นางซาโลเมและศีรษะของยอห์น บัปติสต์
            

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ชุมนุมคริสตชนใหม่ 
เพิม่พนูความรูค้รสิตชน
แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ นำาโดยคุณพ่อ

สมหมาย มธุรสสวุรรณ  จัดงานชมุนมุครสิต- 

ชนใหม่ (อ่านต่อหน้า 17)

	 ภาพนี้ดูจะโหดร้ายสักหน่อยในสายตาของคนปกติ	 แต่ในความ

เป็นศิลปะ	 คงส่ืออารมณ์ได้ไม่เบา	 ข้างใต้ภาพที่พิพิธภัณฑ์มีคำาอธิบายว่า	 

“นางซาโลเม	ไดเ้ตน้รำา	จนนำาความพอใจมาสูก่ษตัรยิเ์ฮโรด	และนางไดข้อรางวลั

ตอบแทน	 หล่อนได้แสดงความปรารถนาโดยผ่านทางคำาแนะนำาของมารดา	

นางซาโลเม	 จึงขอศีรษะของยอห์น	 บัปติสต์	 ซ่ึงได้เคยวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรม 

ไม่เหมาะสมของนางเฮโรเดียส	ซึ่งเป็นชู้กับกษัตริย์	ในภาพซาโลเม	แสดงรางวัล 

ของนางใหก้บัผูช้ม	คอืศรีษะของนกับญุยอห์น....ผลงานของ	Jacob	Cornelisz	

van	Oostsanen,	alias	Jacob	War	van	Amsterdam	ในชว่งป	ีค.ศ.	1472	/	 

หรือก่อน	1533)

												บทจบของคนที่ยืนยันความถูกต้อง	สายตาของนางซาโลเม	ดูเย็นชา	

กับศีรษะที่ถือมาในถาดใบนั้น	แม้ว่าวันนั้น	เธอจะได้รางวัลที่ปรารถนา	แต่วันนี้ 

ผู้ที่ได้รางวัลนิรันดร	 กลับสลับกันเป็นคนท่ีมีศีรษะอยู่ในถาด	 ท่ีสุดแล้ว	 

รางวัลแห่งความดี	เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาคาดหวังในโลกนี้

“ฉลองวัด” คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ	อดีตเจ้าอาวาสท่านแรกของ 

วดัพระเยซเูจา้เสดจ็ขึน้สวรรค	์เปน็ประธานพธิบีชูาขอบพระคณุ	รว่มกบัคณุพอ่

เชษฐา ไชยเดช คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ และ

คณุพอ่สมเกยีรติ ตรีนิกร	โอกาสฉลองวัดพระเยซูเจา้เสดจ็ขึน้สวรรค	์สามพราน	

วันอาทิตย์ที่	13	พฤษภาคม	2018	




