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“มิสซาแรก” คุณพ่อยอห์น ก่อเกียรติ ดีศรี, C.Ss.R. ถวายมิสซาแรก 

ที่วัดพระนามพระเยซู ชลบุรี วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

งานเมาลิดกลางแหง่ประเทศไทย ฮ.ศ. 1439
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2018 เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์บริหารกิจการ

ศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ  

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อหน้า 4)

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2018 เวลา 17.00-20.30 น. ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์

วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

งานรอมฎอนสมัพนัธ ์(งานเลีย้งละศีลอด) 

ประจำาปี ฮ.ศ. 1439

(อ่านต่อหน้า 4)

“บุพเพสนันิวาส พาเราพบกันในวยัเด็ก” เพือ่นซางตาครูส้ศกึษา 

รุ่น 4 ในงานพบปะสังสรรค์ และกระชับความสัมพันธ์ เพื่อระลึกถึงวันเก่า ๆ  

ที่ห้องอาหารเทเวศน์รำาลึก สโมสรกองทัพบก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 

2018

“สมโภชพระหฤทัยฯ” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิท-

วาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า วัน

ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2018 ที่วัดประจำาอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย  
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“เสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นหน่ึงเดียว 

กัน........”     นี่คือ       คำาท้าทายที่สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส ตรัสในช่วงเช้าของการเสด็จเยี่ยมลอพ- 

เปียโน ศูนย์กลางนานาชาติของคณะโฟโคลาเร 

(อิตาลี) 

สืบเนื่ องมาจากสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส ทรงมีพระประสงค์ที่จะเสด็จเยี่ยมกลุ่ม และ

องค์กรต่างๆ ในพระศาสนจักรในสมณสมัยของพระองค์  

ในช่วงต้นปีท่ีผ่านมา พระองค์ปรารถนาท่ีจะเสด็จเย่ียม

กลุ่มที่มีชื่อว่า นอมาเดลเฟีย (Nomadelfia) ที่อยู่ใกล้

เมืองฟลอเรนซ์เป็นกลุ่มท่ีทำางาน เพ่ือให้ความช่วยเหลือ

เด็กๆ และเยาวชนที่ขัดสน ยากไร้ และทรงปรารถนา

เสด็จเย่ียมเมืองลอพเปียโนท่ีเป็นสถานอบรมนานาชาติ 

และมหาวิทยาลัยโซเฟียในสังกัดของคณะโฟโคลาเร

ด้วย

ดังนั้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2018  

สมเด็จพระสันตะปาปาได้เสด็จไปเยี่ยมกลุ่มนอมา- 

เดลเฟีย (Nomadelfia) ก่อนในช่วงเช้า หลังจากนั้น  

เสด็จถึงเมืองลอพเปียโน เวลา 10.00 น. โดย

เฮลิคอปเตอร์ พระองค์ทรงได้รับการต้อนรับจากมาเรีย 

โวเช่  (Maria Voce) ประธานของคณะโฟโคลาเร  

เยซุส โมราน (Jesús Morán) ประธานร่วมของคณะ 

และพระคุณเจ้ามาริโอ เมรินี (Mario Meini) ประมุข

สังฆมณฑลฟิเอโซเล (Fiesole) พร้อมกับเสียงเพลง

ของวงดนตรีนานาชาติของเจนแวร์เด (Gen Verde) 

ของคณะโฟโคลาเร พระองค์ทรงเข้าไปในโบสถ์แม่พระ 

มารดาพระเจ้า (Maria Theotokos) แห่งลอพเปียโน  

ซึ่งเคียร่า  ลูบิค ผู้ก่อตั้งคณะโฟโคลาเร ได้มอบหมาย

ให้สร้างโบสถ์หลังนี้ขึ้น เพื่ออุทิศถวายแด่แม่พระ พระ 

มารดาของพระเจ้า ในสักการสถานนี้  พระองค์ทรง

ถวายดอกไม้ และทรงหยุดภาวนาต่อหน้าภาพวาดของ 

พระแม่มารีย์ที่อุ้มพระกุมารเยซู ภาพนี้วาดโดยจิตรกร

ชาวฮินดู ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเสวนาศาสน-

สัมพันธ์อันเป็นลักษณะพิเศษของลอพเปียโน 

หลังจากนั้น พระองค์เสด็จออกมาพบกับ 

พลเมืองของลอพเปียโน 850 คน จาก 65 ประเทศ 

และสมาชิกจากหลายที่ในประเทศอิตาลี ประมาณ 

6,000 คน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกและผู้ที่ให้การ

สนับสนุนคณะโฟโคลาเร นับเป็นครั้งแรกที่ทางสันตะ-

สำานักได้เยี่ยมเยียนลอพเปียโน “เมืองเล็กๆ” แห่งนี้  

ดังที่ มาเรีย โวเช่ (Maria Voce) ได้กล่าวในรายงาน

ต่อพระองค์ท่านว่า 

	 “ลอพเปียโน	 เป็นเมืองเล็กๆ	 ที่ปรารถนาที่

จะเป็นด่ังห้องทดลองของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์	

เป็นเหมือนร่างของโลกที่เป็นหนึ่งเดียวกัน	 และเป็น 

ประจักษ์พยานว่า	 สังคมจะเป็นอย่างไร	 หากการดำารง

ชีวิตวางพ้ืนฐานอยู่บนความรักซึ่งกันและกันดังที่ 

พระเยซูเจ้าตรัสในพระวรสาร...  ลอพเปียโนเป็นห้อง 

ทดลองชีวิต	 เป็นสนามฝึกฝน	 เพื่อสร้างเอกภาพ 

ในความหลากหลาย...ความปรารถนาของเราคือ 

ใครก็ตามท่ีผ่านมาเย่ียมเมืองน้ีจะพบบ้าน	พบครอบครัว	

พบคุณแม่	นั่นคือ	พระแม่มารีย์”  

ประธานของคณะฯ ได้แนะนำากลุ่มอาสาสมัคร

ของพระเจ้าทั้งชายและหญิง “ผู้ซึ่งมารับการอบรมเพื่อ

เปลี่ยนแปลงสังคมจากภายใน” และสถานที่อบรมที่

เปรียบเสมือนโรงเรียนอีก 10 แห่งในลอพเปียโน รวม

ทั้ง “มหาวิทยาลัยโซเฟีย” ที่โดดเด่นอีกด้วย สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับสมาชิกพลเมืองของ

ลอพเปียโน และทุกคนที่ให้การต้อนรับพระองค์ว่า

	 “ขอบคุณสำ�หรับก�รต้อนรับของคุณ	 พ่อ

รู้สึกยินดีเป็นอย่�งยิ่งที่ได้ม�อยู่ท่�มกล�งทุกท่�น 

ที่ลอพเปียโน		เมืองเล็ก	ๆ 	แห่งนี้	ที่รู้จักกันดีทั่วโลก 

เพร�ะเปน็เมอืงทีเ่กดิม�จ�กพระวรส�ร	และตอ้งก�ร 

หล่อเลี้ยงเจริญชีวิตตนด้วยพระวรส�ร	 ด้วยเหตุนี้ 

พวกเข�จึงให้เมืองนี้เป็นเหมือนบ้�นเกิด	 และเป็น

เหมือนบ่อเกิดแห่งแรงบันด�ลใจของหล�ยคน 

ที่เป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์	 รวมทั้งของพี่น้อง

ศ�สน�อื่นและคว�มเชื่ออื่น	 ในลอพเปียโน	 ทุกคน

รู้สึกเหมือนอยู่บ้�น	เหมือนกลับม�บ้�น”	

พระองค์มิเพียงแต่ตรัสต่อหน้าพลเมืองของ

ลอพเปียโน และผู้คนท่ีต้อนรับพระองค์หน้าโบสถ์แม่พระ 

มารดาพระเจ้าเท่านั้น แต่ตรัสกับสมาชิกทุกคนในโลก  

การสนทนาแบบเปิดและตรงไปตรงมาโดย 

พลเมืองลอพเปียโนได้ตั้งคำาถาม เป็นคำาถามที่สัมผัส

ถึงแนวคิดเร่ืองความท้าทายชีวิตของคริสตชนในความ

ทันสมัยจากมุมมองต่างๆ พระสันตะปาปาทรงให ้

กำาลังใจไม่ให้ “ซ่อนตัวในชีวิตที่สงบสุขในความดีงาม 

หรือแม้กระทั่งในความเจ้าเล่ห์ที่อ่อนละมุน (...) แต่จง

มีชีวิตอยู่ด้วยความจริงใจ และความกล้าหาญในความ

รักและในความจริง” ในการเผชิญกับความยากลำาบาก 

“ให้มีคว�มหนักแน่น	สงบ	คิดบวก	จินตน�ก�ร	 ...	 

รวมท้ังอ�รมณ์ขันอีกด้วย	 ขอให้พระคุณของอ�รมณ์

ขันเป็นทัศนคติของมนุษย์ที่ ใกล้ เคียงที่สุดกับ

พระคุณของพระเจ้�”

ประธานร่วมของโฟโคลาเร เยซุส โมราน 

(Jesús Morán) ได้มอบของขวัญที่เป็นสัญลักษณ์

แด่พระองค์ท่าน นั่นคือ “สัตยาบัน”  ซึ่งลงนามโดย 

พลเมืองของลอพเปียโน โดยให้คำามั่นที่จะอุทิศตน

เจริญชีวิต เพื่อให้ลอพเปียโนเป็นสถานที่ที่เป็นพี่น้อง 

กันและรักซึ่งกันและกัน เมื่อได้รับคำาเชิญให้สมัคร

เป็นสมาชิก “สัตยาบันของลอพเปียโน” สมเด็จพระ

สันตะปาปาทรงเข้าร่วมและทรงลงนามด้วยความ

ชื่นชมยินดีท่ามกลางเสียงปรบมือของทุกคนที่อยู่  

ณ ที่นั้น

จากประเทศไทยของเรามีพระภิกษุสงฆ์ไทย 8 

รูป และพี่น้องพุทธศาสนิกชนอีก 7 ท่าน โดยการนำา

ของพระมหาทองรัตน์ รตนวณโน และพระครูพิพิธ

สุตาธร (พระมหาบุญช่วย ดูใจ) ท่านทั้งสองได้รู้จัก

กับคณะโฟโคลาเรมากว่า 20 ปี  นอกจากการเข้าเฝ้า

สมเด็จพระสันตะปาปาแล้ว คณะพระภิกษุสงฆ์ไทยยัง

ได้เยี่ยมชมเมืองลอพเปียโน และมหาวิทยาลัยโซเฟีย 

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของคณะโฟโคลาเร ที่เปิดมา 10 

ปี  ทำาการสอนระดับปริญญาโท เอก และหลักสูตร 

หลังปริญญาเอก เป็นพื้นที่แห่งการเสวนาของศาสตร์

สาขาต่างๆ บนพื้นฐานของวัฒนธรรมแห่งความเป็น

หนึ่งเดียว เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ความเป็นพี่น้อง

สากล”   ในโอกาสนั้น ท่านอธิการบดี คณบดี และ

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยร่วมแลกเปลี่ยนกับคณะ

สงฆ์ไทยอย่างใกล้ชิด อันจะนำามาซึ่งความร่วมมือทาง

วิชาการของทั้งสองศาสนาอีกด้วยในอนาคต

พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยม ลอพเปียโน ศูนย์กลางนานาชาติของคณะโฟโคลาเร
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คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร  ซิสเตอร์วิมลรัตน์ 

ศรีธรักษา และคณะ จำานวน 7 ท่าน เป็นผู้แทนสภา 

พระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ประเทศไทย เขา้รว่มงานเมาลดิ 

กลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1439 โดย นายอาศิส 

พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานอำานวยการ

จัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำาปีฮิจเราะห์

ศกัราช 1439 และนายสมาน อาดมั เป็นประธานจัดงาน

 สำาหรับงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยนั้น 

เป็นงานที่สำาคัญของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่ได้จัดข้ึน

ประจำาทุกป ีโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รำาลกึถึงเกียรตปิระวัต ิ

งานเมาลิดกลาง (ต่อจากหน้า	2)

อันประเสริฐ พระจริยวัตรอันงดงามและการน้อมนำา 

คำาสอนของท่านศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ

ซัลลัม บรมศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม เพื่อนำามาเป็น 

แบบอย่างในการดำาเนินชีวิตท่ีถูกต้องและดีงาม และ

เป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความเป็นน้ำาหนึ่งใจ

เดียวกันของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งประเทศไทย โดย

มีแนวคิดคำาขวัญ คือ “มุฮัมมัดศาสดาผู้เมตตาธรรม 

นำาสัจธรรมสู่สังคม” การจัดงานครั้งนี้เน้นการนำาเสนอ

หลักธรรมท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ในการเผยแผ่หลัก 

คำาสอนการอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีมีความ

หลากหลายในเชื้อชาติ ศาสนา และขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่สามารถใช้ชีวิตอยู่รวมกันได้อย่างสันติสุข 

โดยยึดหลักเมตตาธรรมเป็นสรณะในการดำาเนินชีวิต 

ในสังคมปัจจุบัน

งานรอมฎอนสัมพันธ์ (ต่อจากหน้า	2)

ร่วมกับสำานักจุฬาราชมนตรี และสมาคมคุรุสัมพันธ์

อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัด 

งานรอมฎอนสัมพันธ์(งานเลี้ยงละศีลอด)ประจำาปี 

นั้น ท่านมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ได้

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายประสาน ศรีเจริญ 

ผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี ได้กล่าวให้โอวาท 

 สุดท้าย อาจารย์อับดุลฮากีม วันแอเลาะ 

นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ขอพร (ดุอาอ์) 

ฮ.ศ.1439 โดยมงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์  

รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย และคณะฯ จำานวน 3 ท่าน เข้าร่วมงาน 

ในเวลา 18.41 น. ร่วมละศีลอด 

 หลงัจากนัน้พ่ีนอ้งมสุลมิทุกท่านทำาการละหมาด

มักริบ และเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการดังนี้ เวลา 19.10 น. 

เริ่มด้วยการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน หลังจาก
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ตอนที่ 205

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

30	พฤษภาคม	2018	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)	

l พระสันตะปาปาทรงถือเป็นวาระสำาคัญในการพบปะ

กับผู้แทนจากพระอัยกาออร์โธดอกซ์แห่งมอสโคว์ 

ซึ่งนำาโดย พระคุณเจ้าฮิลารีออน แห่งโวโลโคลัมสค์ 

ประธานหน่วยงานสัมพันธ์กับพระศาสนจักรภายนอก 

พระอัยกาแห่งมอสโคว์เป็นท่านหนึ่งที่ลังเลต่อการ

เสวนากับกรุงโรม แต่พระสันตะปาปาทรงต้อนรับพวกเขา

ด้วยอ้อมแขนเปิดกว้าง ตรัสตอนหนึ่งว่า

  “ต่อหน้าพวกท่าน พ่อปรารถนาจะยืนยัน 

ประการแรกสุดต่อหน้าพวกท่านทุกคนพี่น้องท่ีรักย่ิง 

ต่อพวกท่านทุกคนว่าพระศาสนจักรคาทอลิกจะไม่ยอม 

ให้มีทัศนคติของการแบ่งแยกเกิดขึ้นในพระศาสนจักร 

เราจะไม่ยอมให้มี พ่อไม่ต้องการสิ่งนี้   ในมอสโคว์ ใน

รัสเซียมีพระอัยกาเพียงหนึ่งเดียวของพวกท่าน เราจะ

ไม่มีใครอีก”

พระสันตะปาปาตรัสกับผู้แทนจากมอสโคว์ : 
พระศาสนจักรคาทอลิกจะไม่เข้าไปก้าวก่ายในกิจการของพวกท่าน

l นอกนั้นพระองค์ทรงขอให้ชาวคาทอลิกอย่าได้

แทรกแซงเร่ืองราวภายในของพระศาสนจักรรัสเซีย 

ออร์โธดอกซ์ ตรัสอีกตอนหนึ่งว่า

  “พระศาสนจักรคาทอลิก ไม่ควรจะเข้าไปยุ่ง

กับกิจการภายในของพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย 

ไม่ยุ่งแม้แต่เรื่องการเมือง นี่เป็นจุดยืนของพ่อและจุดยืน

ของสันตะสำานักในปัจจุบันนี้ ใคร

ท่ีเข้าไปแทรกแซงเป็นผู้ไม่นบนอบ

เชื่อฟังต่อสันตะสำานัก”

l เป็นท่าทีที่ดีงามที่แสดงออกโดย

พระสันตะปาปาต่อพระอัยกาแห่ง

มอสโคว์ ซ่ึงชาวออร์โธดอกซ์ส่วนใหญ่ 

ขึ้นอยู่กับท่าน  พระสันตะปาปา 

ฟรังซิ สทรง เ ช้ื อ เชิญพระอั ยกา 

คริสตชนทุกคน มาร่วมใจภาวนา

5	มิถุนายน	2018	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)	

l นักบวชคณะฟรังซิสกันได้เข้ามาปักหลักทำางานใน

แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ 800 ปีมาแล้ว พวกเขามิได้เพียงแค่

อนุรักษ์สถานที่ที่พระเยซูเจ้าและอัครสาวกของพระองค์

ดำาเนินผ่านไปเท่านั้นแต่ทำางานกับผู้อยู่อาศัยที่นั่น ไม่

ว่าจะเป็นคริสตชนหรือไม่ก็ตาม

l ดังนั้น คุณพ่ออิบราฮิม อัลซาบักห์ ชาวซีเรีย คุณพ่อ 

เจ้าอาวาสในเมืองอาเลปโป คณะฟรังซิสกัน ก็มิได้ 

ทอดท้ิงเมืองของท่านไปช่วงเกิดสงครามและถูกยึด

ครองนาน 4 ปี  บัดนี้ท่านกำาลังบูรณะขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่

การฟื้นฟูเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่พังพินาศไปราวๆ 70 

เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งการขาดแคลนน้ำา ไฟฟ้า ความ

ท้าทายใหญ่หลวงกว่านี้อีก ท่านเล่าว่า

เพื่อสันติภาพในวันที่ 7 กรกฎาคม ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง 

บารี ประเทศอิตาลี ซึ่งไม่เป็นที่ชัดเจนว่าพระคุณเจ้าคีริล 

พระอัยกาแห่งมอสโคว์จะเข้าร่วมด้วยหรือไม่

คุณพ่อเจ้าอาวาสในเมืองอาเลปโป : ในท่ามกลางซากหักพังประเทศซีเรีย 

เราช่วยบูรณะความเป็นมนุษย์ของเมืองนี้ขึ้นใหม่

  “เมื่อมองดูไปรอบๆ เราเข้าใจเลยว่าการสร้าง

บ้านแปลงเมืองในประเทศของเราขึ้นใหม่ ไม่ใช่แค่สร้าง

บ้านเรือนหรือหางานให้คนทำา เราต้องจัดการกับการฟ้ืนฟู

อย่างลึกซึ้งในจิตใจของผู้คน ซึ่งส่วนลึกในเขาหรือเธอ

เหล่าน้ันได้ถูกทำาลายศักด์ิศรี ได้กลับมามีชีวิตแบบมนุษย์

อย่างแท้จริง”

l คุณพ่ออิบราฮิม ได้บันทึกประสบการณ์เป็นหนังสือ

และเดินทางไปยังกรุงโรมเพ่ือเสนอแด่พระสันตะปาปา

ฟรังซิส ซึ่งเล่ารายละเอียดเรื่องราว อันเป็นเครื่องหมาย

แห่งความหวังที่มีชื่อว่า “Viene il Mattino” หรือ  

“วันพรุ่งนี้กำาลังมาถึง” ท่านเล่าอีกว่า

  “ในท่ามกลางความไร้ระเบียบวุ่นวายสับสน 

พระศาสนจักรที่นั่นฝากชีวิตความหวังไว้กับชีวิตของ

ทุกผู้คน มันไม่อาจมาหยุดอยู่ที่มงกุฎใบไม้ชัยชนะ หรือ

มาร้องไห้กับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เป็นความรับผิดชอบ ซึ่ง

ต้องช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความวุ่นวายสับสน 

ไร้ระเบียบที่กำาลังทวีขึ้นตรงนั้น”

l เมื่อมองดูซากปรักหักพังทั่วไปนั้น ไม่ทำาให้สิ้นหวัง

เพราะว่ายังคงมีผลดีเป็นประจักษ์พยานในทางบวกคือ

บ้าน 1,200 หลัง ได้สร้างขึ้นใหม่เสร็จแล้ว และการเงิน

อีก 400 โครงการย่อยของ 96 เปอร์เซ็นต์ได้ก้าวหน้า

มาก ต่อผู้ที่ถามว่าจะช่วยเหลือเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไร

 คุณพ่ออิบราฮิม อัลซาบักห์ ตอบว่า   “ประการ

แรก ให้เราช่วยสวดภาวนา เรามีความเชื่ออย่างมากใน

คุณค่าคำาภาวนา จากนั้นให้แต่ละคนได้ทำาอะไรก็ได้ที่มี

แรงบันดาลใจในจิตใจ แน่นอนว่าพระจิตเจ้าจะทรงดลใจ

ให้ทำาในสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์สูงสุด”

l เจ้าอาวาสชาวซีเรียในเมืองอาเลปโปมิได้จำากัดขอบเขต

ความช่วยเหลือ ท่านกล่าวว่าปัญหาในประเทศซีเรีย

กว้างไกลเลยเขตแดนประเทศ และถ้าความขัดแย้ง 

เหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขก็จะส่งผลในช่วงเวลามืดมน 

ต่อมวลมนุษยชาติ    เป็นเรื่องเดียวกันกับที่พระสันตะ- 

ปาปาทรงแสดงความรู้สึกเร็วๆ นี้ว่าพระองค์กลัวว่าจะมี

สงครามโลกครั้งใหม่

คุณพ่ออิบราฮิม	อัลซาบักห์
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บทอธิษฐานภาวนา

เมื่อยืนยันที่จะ “ไม่”

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ม�รด�ของเด็กค้�นว่�	“ไม่ได้	เข�จะต้องชื่อยอห์น”	(ลูก�	1:60)

 เกือบ 740 คนในเมืองควิเบกได้ทำาอะไรบางอย่าง ที่ไม่ค่อยได้เห็น 

ในกลุ่มแพทย์สมัยใหม่ หรือในสาขาวิชาชีพอื่นใดเลย สำาหรับเรื่องนี้:

 พวกเขาปฏิเสธการเพิ่มเงินเดือน

 เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมาแพทย์ประจำาการและนักศึกษาแพทย์

ร้องเรียนรัฐบาลท้องถิ่นควิเบกใช้เงินค่าใช้จ่ายท่ีจะเพ่ิมเงินเดือนพวกเขามา

เพิ่มรายได้ให้กับพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล เพราะพวกเขากำาลังเผชิญกับ

ปริมาณงานที่มากขึ้นและบุคลากรที่มีจำากัด

 การจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพียงไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์

 แต่แพทย์กลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในควิเบกเชื่อว่า แค่การเปลี่ยน

ระบบการแพทย์ที่มีการหมุนเวียนแพทย์และโรงพยาบาลก็เพียงพอสำาหรับ 

ใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยและการบริการ แพทย์กลุ่มนี้เรียกค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น 

“อย่�งไม่เหม�ะสม” แม้พวกเขาจะรู้ถึงปัญหาที่เพิ่มขึ้น ในปัญหาการจ่ายเงิน 

และภาระหน้าที่อันหนักในหมู่พยาบาลควิเบก ที่ถูกบังคับให้ทำางานล่วงเวลา

ซ้ำา ๆ หรือบางครั้งบังคับให้ทำางานเนื่องจากการขาดบุคลากร

 ในจดหมายคำาร้องต่อรัฐบาลของแพทย์ส่วนใหญ่นั้นได้เขียนว่า:

 “การเพ่ิมข้ึนเหล่านี้เป็นเรื่องท่ีน่าตกใจมากเพราะเจ้าหน้าที่พยาบาล

ของเรา และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ต้องเผชิญกับสภาวะการทำางานที่แสนยาก

ลำาบาก ในขณะที่ผู้ป่วยของเราขาดการบริการอย่างดีที่จำาเป็นเนื่องจากการ 

ลดลงของพยาบาลในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา พวกเร�ขอยกเลิกก�รเพ่ิมเงินเดือน

ให้กับแพทย์	 และให้นำ�เงินงบประม�ณนั้นไปใช้จ่�ยให้ก�รบริก�รท�ง 

ก�รแพทย์แก่ผู้ป่วยให้ดีข้ึน	เพ่ือเป็นประโยชน์สำ�หรับสุขภ�พของประช�ชน	

และเพื่อให้บริก�รด้�นสุขภ�พที่คุ้มค่�กับช�วควิเบก”

 ข้าแต่พระเจ้า	 โปรดให้ลูกกล้าประกาศยืนยันและหยัดยืนอยู่ในความ

ถูกต้องและประโยชน์สุขของส่วนรวม	โปรดให้ลูกทุ่มเทชีวิตของลูกในการประกาศ 

ถึงความรักของพระองค์	 ให้ลูกสามารถยืนยันความถูกต้องให้กับสังคมโลก

ของเราด้วยเทอญ	อาแมน

ไม่ใช่แค่นั้น
 ต้องหดหู่ใจกันอีกครั้ง
 กับข่าวการทุจริตอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
 จนพากันถาม...จิตใจทำาด้วยอะไร
 หาผลประโยชน์จากเด็ก
 อาหารกลางวันมีแต่ขนมจีนกับนำ้าปลา
 หากเป็นจริงตามข่าวนำาเสนอ
 คงต้องเศร้าแทนเด็กๆ วัยกินวัยนอน
 ไหนจะเดินทางมาโรงเรียน
 ไหนจะกิจกรรมการเรียนการสอน
 แทบจะรอเวลาอาหารเที่ยงไม่ไหวแล้ว
 นำ้าปลาขนมจีน...ขนมจีนนำ้าปลา
 เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้
 ก็คงต้องกินต้องอิ่มท้องไว้ก่อน
 คุณค่าด้านโภชนาการไม่ต้องพูดถึง
 เพราะถึงอย่างไรคนจัดอาหารไม่เคยคิด
 ไม่เคยคิดด้วยซำ้าว่ากำาลังเลี้ยงดูอนาคตของชาติ
 ที่ต้องการอาหารครบหมู่ครบเหล่า
 เพื่อเติบโตร่างกายแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์
 ส่งผลไปถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้
 พร้อมทั้งกายทั้งใจทั้งสติปัญญา...สู่อนาคต
 คิดได้อย่างเดียวเท่านั้นจริงๆ
 ผลประโยชน์ของฉัน
 จนมองข้ามได้ทุกอย่าง
 ...คุณธรรมจรรยาบรรณ...
 เหลือแค่ตำาแหน่งให้ใช้คดโกง
 ในสถานที่ให้การศึกษาให้การอบรมสั่งสอน
 หล่อหลอมนักเรียนให้เป็นเด็กดีวันนี้
 พลเมืองซื่อตรงของชาติในวันหน้า
 คิดตื้นๆ...เด็กคงไม่รู้เรื่อง
 แถมไม่มีปากมีเสียง
 วางอะไรข้างหน้าก็กินหมด
 ของฟรีจะเรียกร้องอะไรมากมาย
 มีให้กินมีให้อิ่มท้องก็บุญแล้ว
 ผลประโยชน์ที่ยักยอกถือเป็นค่าแรงค่าดูแล
 กลับบ้านไปพ่อแม่ก็ต้องดูแลหุงหาให้กินอยู่แล้ว
 ยังไงก็แค่เด็กๆ แถมไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลาน
 โกงเล็กโกงน้อย...ใครมีโอกาสก็ทำากันทั้งนั้น
 ทว่าในความเป็นจริงแล้ว
 นั่นไม่ใช่โกงเล็กโกงน้อยอย่างที่เหมาเอาเอง
 แต่เป็นการโกงทั้งหนักทั้งยาวนาน
 การโกงเด็กถือว่าผิดหนักหนา
 เป็นการเอาเปรียบเด็กอย่างไม่มีทางสู้
 เพราะเป็นเด็กผู้ใหญ่จึงมีหน้าที่ต้องรักต้องดูแล
 แต่นี่แทนที่จะรักแทนที่จะดูแลแทนที่จะปกป้อง
 กลับทำาร้ายทำาลายเอาเปรียบฉกฉวยประโยชน์
 การโกงถือว่าผิดอยู่แล้ว
 แต่นี่โกงเด็กถือว่าผิดมหันต์
 การโกงเด็กถือว่าผิดยาวนาน
 เพราะเด็กกำาลังอยู่ในวัยเติบโตพัฒนา
 ผลกระทบจากความผิดจึงไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นจบลงเดี๋ยวนั้น
 แต่ส่งผลต่อเนื่องทางร่างกายทางจิตใจไปตลอด
 วัยเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยผู้ใหญ่วัยชรา
 หากมองให้กว้างมองให้บูรณาการ
 โกงเด็กก็คือโกงครอบครัวโกงสังคมโกงประเทศ
 โกงเด็กคือโกงโลกโกงมนุษยชาติ
 โกงเด็กคือโกงลูกพระ...คือโกงพระนั่นเอง 
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มงซินญอร์อัลโมเนอร์	 	 คอนหร�ด	 คร�เชฟสกี้	หนึ่งในบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์อีก	 12	 	 องค์ 

ซึ่งจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัล		วันที่		29		มิถุนายน	ค.ศ.	2018		กล่าวว่า	“พ่อมั่นใจอย่างมากว่าสมเด็จ

พระสันตะปาปาทรงมีจุดมุ่งหมายในการคัดเลือกพระคาร์ดินัล	เพื่อผู้ยากไร้”

ในบทสัมภาษณ์แก่สำานักข่าววาติกัน	 ทันทีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ	 พระสังฆราช

คราเชฟสกี้	ชาวโปแลนด์	กล่าวว่า		“สมเด็จพระสันตะปาปาทรงมีพระประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้		มิได้เป็น 

คุณความดีของพ่อแต่ประการใดเลย			พ่อเองไม่เคยคาดหวังว่าจะได้รับเลือกให้เป็นพระคาร์ดินัล”

“การแต่งตั้งครั้งนี้มิใช่เพื่อพ่อ			พ่อเพียงปฏิบัติตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา			ไม่ใช่เป็น 

เรื่องส่วนบุคคล		พ่อได้รับมอบหมายงานการรับใช้ผู้ยากไร้ผ่านองค์กรเมตตากิจในองค์สมเด็จพระสันตะปาปา”

พระคาร์ดินัลคอนหราด	 เกิดที่เมืองโลดซ์	 ในประเทศโปแลนด์	 	 เมื่อวันที่	 25	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.	 1963	 

(พ.ศ.	2506)		บวชเป็นพระสงฆ์	วันที่	11		มิถุนายน	ค.ศ.	1988			ใน	ค.ศ.	1990		คุณพ่อได้เดินทางไปศึกษาต่อ

สาขาพิธีกรรมที่กรุงโรม		ณ	มหาวิทยาลัยนักบุญแอนเซล์ม		และมหาวิทยาลัยนักบุญโทมัส

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแต่งตั้งพระคาร์ดินัล  “เพื่อผู้ยากไร้”

มงซินญอร์อัลโมเนอร์		คอนหราด	คราเชฟสกี้	

คุ ณพ่ อ เ ดิ น ท า ง ก ลั บ ม า อ ภิ บ า ล ง า นที่

สังฆมณฑลของท่านใน ค.ศ. 1995   ทำาหน้าที่เป็น 

นายจารีตประจำาอัครสังฆมณฑล และเป็นอาจารย์สอน

วิชาพิธีกรรมในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง  และที่สถาบัน

การศึกษาในกรุงวอร์ซอ  ก่อนจะเดินทางกลับไปยังกรุงโรม 

เพื่อดูแลงานด้านพิธีกรรมในองค์สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปา

วันที่ 12  พฤษภาคม ค.ศ. 1999 คุณพ่อ 

ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งนายจารีตในองค์สมเด็จ

พระสันตะปาปา   ต่อมาในวันที่ 3  สิงหาคม ค.ศ. 2013  

เพียงไม่กี่เดือนก่อนเข้ารับตำาแหน่ง  สมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาฟรังซิสทรงแต่งตั้งท่านเป็นพระอัครสังฆราช  

งานในความรับผิดชอบของพระคุณเจ้า คือดูแลผู้ไร้ท่ีอยู่ 

ในกรุงโรมในนามของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

ด้วยการจัดหาที่พักอาศัย สถานที่อาบน้ำา การตัดผม 

แพทย์รักษาโรค ร่มกันแดดและฝน  ฯลฯ  พระคุณเจ้ายัง

เป็นผู้ประกอบพิธีมิสซาเพื่อปลงศพของผู้ไร้บ้านรอบๆ 

วาติกัน  หน้าท่ีสำาคัญอีกประการเป็นการเดินทางในฐานะ 

ผู้แทนพระสันตะปาปาเพื่อบรรเทาใจและให้ความ 

ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเคราะห์กรรมจากภัยธรรมชาติ 

เช่นน้ำาท่วม  ไฟไหม้ หรือแผ่นดินไหวในอิตาลี  เป็นต้น

พระเป็นเจ้าทรงรักเราและประทับอยู่ท่ามกลางเรา

พระวรสารประจำาวันที่ 27 พฤษภาคม สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า “พระเป็นเจ้าไม่ทรง

ประสงค์จะเปิดเผยพระองค์แก่เรา  แต่ทรงยืนยันเสมอ

ว่า พระเป็นเจ้าประทับอยู่กับเรา พระเจ้าผู้ทรงรักเรา

และเฝ้าดูแลเราทุกคน โดยเฉพาะผู้ต่ำาต้อยที่สุดและผู้ที่

ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์มากที่สุด”

พระสันตะปาปาตรัสว่า  “พระเป็นเจ้าไม่เพียง

ประทับอยู่บนสวรรค์  แต่พระองค์ยังประทับบนแผ่นดิน

เช่นเดียวกัน”

พระสันตะปาปาทรงยกตัวอย่างพระวรสารโดย

นักบุญเปาโลที่เขียนถึงชาวโรม (รม 8:14-17) นักบุญ

เปาโลได้สัมผัสพระเป็นเจ้าในฐานะ  “บิดา”  มากเสียกว่า 

“พระเป็นเจ้าผู้อยู่ห่างไกล”

พระเป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ทรง

สัญญาที่จะประทับอยู่กับเราตลอดไป “จงรู้เถิดว่า เราอยู่

กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”  (มธ 28:20)   

การประทับอยู่ของพระองค์และการนำาทางขององค์ 

พระจิตเจ้า จะช่วยให้เราสามารถทำาพันธกิจที่พระองค์

ทรงมอบหมายให้สำาเร็จลุล่วงได้ดี  และยังเป็นการกระชับ 

สายสัมพันธ์กับพระองค์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”

พ่อขอเชิญชวนทุกคนที่อยู่ ณ ลานมหาวิหาร

นักบุญเปโตรแห่งนี้ว่า  “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอน

นานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา  ทำาพิธีล้างบาปให้เขา

เดชะพระนาม  พระบิดา  พระบุตร และพระจิต” (มธ 

28:19)

 

 พระศาสนจักรสากลภาวนาและอยู่เคียงข้างลูก  

เพ่ือความรักกันฉันพ่ีน้องและการเป็นหนึ่ง

เดียวกันอย่างแท้จริงกับพระศาสนจักรในกรุงโรม  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสส่งความปรารถนาดี 

แก่คริสตชนคาทอลิกในประเทศจีน  เพื่อภราดรภาพ 

มิตรภาพ ความปรองดอง และเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน

กับพระศาสนจักรในกรุงโรม  สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสตรัสแก่ประชาชนที่มาเฝ้าพระองค์ ณ จัตุรัส 

หน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรว่า  “โอกาสวันสมโภชพระแม่ 

มารีย์องค์อุปถัมภ์ของบรรดาคริสตชน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 

2007 เป็นต้นมา  สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ        

เบเนดิกต์ ที่ 16   ทรงริเริ่มให้วันที่ 24  เดือนพฤษภาคม 

ของทุกปีเป็นวันภาวนาเพื่อพระศาสนจักรในประเทศ

จีน  พ่อจึงขอเชิญชวนทุกๆ ท่านร่วมภาวนาเป็นหนึ่ง

เดียวกับคริสตชนคาทอลิกในประเทศจีน  และวอนขอ

พระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลเพ่ือให้พวกเขาดำาเนินชีวิต

เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อศรัทธาและด้วยจิตใจเปี่ยมสุข  

เพื่อให้พวกเขาได้เข้าถึงภราดรภาพอย่างแท้จริง  พร้อม

ที่จะปรองดองและคืนดีในการดำาเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียว

กับพระศาสนจักรสากล”

สม เด็ จพระสันตะปาปาทรงย้ำ า เตื อน ว่ า  

“สมาชิกพระศาสนจักรในประเทศจีนที่รักทุกท่าน  พระ

ศาสนจักรสากลส่งใจภาวนาร่วมกับท่านและภาวนา 

เพื่อท่านเสมอ  เพื่อว่าท่ามกลางความยากลำาบากท่าน

จะยังคงดำาเนินชีวิตในความเชื่อเข้มแข็ง และมอบความ

วางใจในการทำาตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า   ผ่าน

การวอนขอความช่วยเหลือจากพระแม่มารีย์  ผู้ทรง

ปกป้องคุ้มครองท่านในความรักของพระแม่เสมอ”

“บรรดาพี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย  ให้เรา 

ร่วมกันภาวนาวอนขอความช่วยเหลือจากองค์พระ 

จิตเจ้า ผู้ทรงสอนเราและประทานสติปัญญาให้ เรา 

ได้เข้าใจในความจริงเรื่ององค์พระคริสตเจ้า  ขอให้เรา

วอนขอองค์พระจิตเจ้าเสมอๆ เพื่อพระองค์จะทรงนำา

เราสู่หนทางแห่งความจริงในการดำาเนินชีวิตเป็นศิษย์

ของพระเยซูคริสตเจ้าอย่างแท้จริง”

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเชญิชวนภาวนาเพือ่สนัตภิาพ

ในการพบปะคริสตชนที่มาเฝ้าพระองค์ประจำา

สัปดาห์ในวันพุธ  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

เชิญชวนบรรดาเยาวชน  ผู้เจ็บป่วย  ผู้สูงอายุ  และ 

คู่สมรสใหม่ว่า  “เดือนพฤษภาคมกำาลังจะผ่านพ้นไป  

เดือนซึ่งบรรดาคริสตชนได้อุทิศตนภาวนาเป็นพิเศษ

วอนขอพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล  สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสทรงเชื้อเชิญบรรดาคริสตชนให้สวด 

สายประคำาเพื่อสันติภาพของโลก”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าวทักทาย

บรรดาเยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วย และคู่สมรสใหม่ ถึง  

“คณุคา่” ของการสวดสายประคำา   เปน็การภาวนาวอนขอ 

ความช่วยเหลือจากพระแม่มารีย์เพื่อว่าพระเป็นเจ้าจะ

ทรงประทานสันติภาพและพระเมตตาต่อพระศาสนจักร

และต่อมวลมนุษยโลก”

แม้ข้อความที่บรรยายใต้ภาพไม่กี่บรรทัด  
“คุณพ่อกาเบรียล แวร์นิแอร์ เจ้าอาวาส กล่าวขอบคุณ 
บรรดาพระสงฆ์ นักบวช และผู้ที่มาร่วมในพิธี ฉลอง
วัดนักบุญอันนา ปากน้ำาโพ นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 
26 กรกฎาคม 1962” หนึ่งในพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธีคือ  
คุณพ่อฮ่ัวเซ้ียง หรือพระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู  
ซึง่ขณะนัน้เปน็เจา้อาวาสวดันกับญุลกูา บางขาม ( 1962- 
1965) แม้ไม่กี่บรรทัด แต่ก็เป็นภาพความทรงจำาที่มี
คุณค่า และน่าภูมิใจ 

หนึ่งภาพเก่า... (ต่อจากหน้า	13)
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จัดค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบ

ในเครือชมรม VESD ในกิจกรรม 

ค่ายเยาวชนพัน ธ์ุกล้ าอาสาทา สี  

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย โดยมี 

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม ไดแ้กค่ณะนกัเรยีน 

ครู ในเครือคาทอลิก ครู 21 คน  

นักเรียน 66 คน รุ่นพี่มหาวิทยาลัย 

10 คน  และเจ้าหน้าที่โคเออร์ 6 คน 

จำานวน 103 คน  

 สำาหรับโรงเรียนคาทอลิกท่ี

เข้าร่วม จำานวน 11 โรงเรียน ได้แก่ 

1. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 2. 

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมอืง 3. โรงเรียน

พระหฤทยันนทบรีุ 4. โรงเรียนพระหฤทยั

พัฒนเวศม์ 5. โรงเรียนอัสสัมชัญ 6.  

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 7. โรงเรียน

อัสสัมชัญศึกษา 8. โรงเรียนยอแซฟ 

กรุงเทพฯ 9. โรงเรียนเซนต์เทเรซา 

หนองจอก 10. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 

11. โรงเรียนนักบุญยอแซฟ สามพราน 

กิจกรรมอาสาทาสีโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย (ต่อจากหน้า	19)

 กิจกรรมน้ีทุกคนมาด้วยความเต็มใจ มีใจจิตอาสาในการทำาความดี และยึดม่ันในการทำาความดี  

กิจกรรมชมรมวีเสดนี้เน้นการฝึกเยาวชนเพื่อเป็นต้นแบบและนำาไปบอกต่อการพัฒนาช่วยเหลือสังคม  

สิ่งแวดล้อม และมีความเป็นผู้นำา กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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(อ่านต่อหน้า	11)

พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

การตั้งสังฆมณฑลใหม่
 อันดับแรก  ให้ตระหนักว่านี่ไม่ใช่เป็นเรื่อง

เกี่ยวกับการตั้งสังฆมณฑลใหม่เท่านั้น   แต่ยังเกี่ยวกับ

การกำาหนดเขตในแผนที่ต่างๆ อย่างแน่นอน  ยกระดับ

เท่ากับสังฆมณฑล  ซึ่งประมวลกฎหมายพระศาสนจักร

มาตรา 368  ระบุไว้ชัดเจน

 ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 373  

กำาหนดว่า “ผู้ทรงอำานาจสูงสุดแต่ผู้เดียวเท่านั้น  มี

อำานาจจัดตั้งพระศาสนจักรเฉพาะถิ่น  เมื่อได้ตั้งขึ้น

อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  พระศาสนจักรเฉพาะถ่ิน

ก็เป็นนิติบุคคลโดยตัวบทกฎหมายเอง”

 สมณกฤษฎีกาว่าด้วยหน้าที่ของพระสังฆราช

ในการอภิบาลสัตบุรุษ (CHRISTUS  DOMINUS, nn. 

22-24)  ของสภาสังคายนาวาติกันท่ี 2  กำาหนดกฎเกณฑ์ 

เพื่อการฟื้นฟูเขตต่างๆ ของพระศาสนจักร  ในเอกสาร 

Motu  Proprio “ECCLESIAE  SANCTAE”  (12§1)  

ได้ยืนยันระเบียบการปฏิบัติแบบเดียวกัน  กฎเกณฑ์

บางส่วนเหล่านี้ใช้สำาหรับการตั้งแขวงใหม่ของพระ

ศาสนจักรด้วย   

 ในประมวลกฎหมายของพระศาสนจักรมาตรา 

431 วรรค 1  ระบุว่า: “พระศาสนจักรเฉพาะถิ่นที่อยู่ 

ใกล้กัน  ต้องรวมกันเป็นแขวงของพระศาสนจักรอันมี 

กฎเกณฑ์ที่แน่นอน  เพื่อกิจการด้านการอภิบาลร่วมกัน

ของสังฆมณฑลที่อยู่ใกล้กัน  เพื่อจะได้รับการสนับสนุน

ตามสภาพของบุคคลและสถานที่  และเพื่อส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างพระสังฆราชสังฆมณฑลด้วย

กันเองให้ดียิ่งขึ้น” วรรค 3  ของมาตราอันเดียวกันนี้   

ระบุว่า “ผู้ใหญ่สูงสุดของพระศาสนจักรแต่ผู้เดียว  มี

อำานาจการตั้ง  การยุบ  หรือ  การเปลี่ยนแปลงแขวง

ของพระศาสนจักร  หลังจากที่ได้ฟังความคิดเห็นของ

พระสังฆราชที่เกี่ยวข้องแล้ว”

 การนำาเสนอมิใช่เพียงความคิดแบบลอยๆ 

หรือปราศจากการไตร่ตรองอย่างละเอียดเก่ียวกับเรื่องนี้ 

เท่านั้น  แต่จะต้องอธิบาย  หรือให้คำาชี้แจงแบบที่เป็น 

รูปธรรมด้วย  เราสามารถกล่าวว่า  สันตะสำานักยินดี

รับข้อเสนอของบรรดาพระสังฆราชเสมอ  เพื่อการ

พิจารณาและการรับหลักการ  ต่อเมื่อผู้นำาเสนอต้อง

ดำาเนินตามเงื่อนไข  อันสรุปได้ดังต่อไปนี้
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คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า	10)

 ก) จำาเป็นที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง  ได้มีโอกาส

แสดงความเห็นเรื่องดังกล่าวด้วย

 ข) จำาเป็นต้องถือตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้

ในเอกสารข้างต้น 

 ค) เป็นพิเศษต้องมีจำานวนพระสงฆ์พอสมควร

เพื่อจะอภิบาลสัตบุรุษให้ดำาเนินไปอย่างดี

 ง) บุคลากรที่ทำางานทั้งในด้านอภิบาล  ในด้าน

การอบรม  และในด้านการสงเคราะห์  ของสังฆมณฑลแม่  

และของเขตใหม่  ต้องแบ่งเท่าเทียมกันโดยให้คำานึงถึง

สถานะตามความเป็นจริงทุกประการ

 จ) จำาเป็นต้องแบ่งบรรดาสามเณรใหญ่ด้วย  

ซึ่งตามปกติให้ถือหลักว่าเขาเหล่าน้ันต้องอยู่ในเขตซึ่ง

เป็นภูมิลำาเนาของตนเอง

 ฉ) อย่างไรก็ตาม  เงื่อนไขที่สำาคัญที่สุดเพื่อ

การตั้งสังฆมณฑลใหม่ คือ การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพระสังฆราช (คนแรก) 

ของสังฆมณฑลใหม่  แน่นอนเขาจะต้องมีความสามารถ

ดูแลฝูงแกะ  และจัดการในสิ่งที่จำาเป็นต่างๆ อย่างพิเศษ

แน่นอนในเรื่องการตั้งสังฆมณฑลใหม่น้ีต้องได้รับการ

รับรองและแสดงความคิดเห็นจากบรรดาพระสังฆราช

สมณทูต) นั้นต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบรรดา

พระสังฆราชท้องถิ่น  เพื่อจะได้สามารถแนะนำาในสิ่งที่

เอื้อประโยชน์แก่ศาสนจักรท้องถิ่น  และท่านต้องแสดง

ความคิดเห็นของท่านเอง  ต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องของ

สันตะสำานัก

 มงซินญอร์วิษณุ		ธัญญอนันต์	เสนอต่อ

ท่ีประชุมคณะสงฆ์และสภ�ภิบ�ลสังฆมณฑลเชียงใหม่	

13	มีน�คม	ค.ศ.	2014

ในสภาพระสังฆราชของประเทศนั้น  เพราะถ้าปราศจาก

การสนับสนุนและความช่วยเหลือของท่านเหล่านั้น  ผู้มี 

อำานาจสูงสุดของสันตะสำานักไม่สามารถที่จะตัดสิน

อย่างเด็ดขาดได้  ส่วนผู้แทนพระสันตะปาปา (พระ

ติดตามชมรายการโทรทัศน์

Power of Love
(พลังรัก สร้างพลังคุณ)

วันอาทิตย์ เวลา 15.30-16.00 น.
ทางช่อง TNN2

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

1
 ปากน้ำาโพ ในเวลานั้นเป็นฐานในการประกาศ
ข่าวดี และเตรียมสำาหรับสังฆมณฑลใหม่ คือสังฆมณฑล
ทางภาคเหนือในปัจจุบัน และนอกจากน้ันยังบอกชัดเจน 
ว่า “น่ีคือดินแดนใหญ่ท่ีจะต้องมีการเปิดประตูเสียที” 
และถ้อยคำาที่พบแสดงความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าของ
คุณพ่อการ์ตอง ที่ว่า “หากอุปสรรคเหล่านี้ พระญาณ
เอื้ออาทรของพระเป็นเจ้าเป็นผู้ทรงกำาหนดแล้ว ก็
ย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำาหรับเรา” เมื่อมิชชันนารีออกเดินทาง 
อาวุธของเขาจึงเป็นความไว้วางใจในพระญาณเอื้ออาทร
ของพระเจ้า
 
2
 หลังจากสมัยคุณพ่อการ์ตอง เป็นเจ้าอาวาส 
คุณพ่อเปรูดอง เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1912 จาก 
คุณพ่ออังเดร พลอย โรจนเสน เป็นเจ้าอาวาส ค.ศ. 1916 
คุณพ่อพยายามรวบรวมกลุ่มคริสตชนต่างๆ ที่เขาดิน 
(ปัจจุบันคือวัดนักบุญเปาโล หัวดง) ท่านพยายามรวบรวม 
กลุ่มคริสตชน หลังจากที่เคยมีการรวบรวมเมื่อปี ค.ศ. 
1913 จากรายงานประจำาปีคณะมิสซังต่างประเทศแห่ง
กรุงปารีส  ค.ศ. 1926 “คุณพ่อซีมอน	กำาลังจัดการสร้างวัด 
หลังหนึ่งที่บางขาม	 ห่างจากกลุ่มคริสตังของบ้านแป้ง
ไปไม่กี่ชั่วโมงเรือ	 ที่นั่นมีคริสตังอยู่กลุ่มหนึ่งแล้ว	 ส่วน
มากเป็นชาวประมง	ทางเหนือปากน้ำาโพขึ้นไป	ที่เขาดิน	
คุณพ่ออังเดร	พลอย	 เพียรพยายามตั้งสามปีมาแล้ว	 ไม่
ประสบผลสำาเร็จดังปรารถนา	 น้ำาพักน้ำาแรงและความ
เหน็ดเหนื่อยของท่าน	 ดูเหมือนว่าเสียเปล่าตามประสา
มนุษย์	 แต่พระผู้ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่าง	 ทรงทราบ
ถึงการเสียสละ	 และความร้อนรนของคุณพ่อดี	 และจะ
ประทานให้เมื่อถึงเวลา”	 (รายงานประจำาปี เล่ม 2 ปี 
1908-1932 มิสซังสยาม ชุดหลักฐาน เล่ม 2) 
 ที่พิษณุโลกก็เช่นเดียวกัน ท่านได้รวบรวมกลุ่ม
คริสตชน และรื้อฟื้นกลุ่มคริสตชนแห่งนี้ หลังจากภัย
สงครามที่ทำาให้ความรุ่งเรืองของกลุ่มคริสตชนแห่งนี้
สูญหายไป ท่านรวบรวมกลุ่มคริสตชนที่พิษณุโลก ค.ศ. 

คริสตศาสนา ณ ปากน�้าโพ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ (2)
1920 

หลังจากคุณพ่ออังเดร พลอย ... คุณพ่อเฮนรี่ 
(ค.ศ. 1928) คุณพ่อเรมองโด (ค.ศ. 1929) คุณพ่อ 
วินเซนเต (ค.ศ. 1941) และสมัยคุณพ่อเทโอฟาน 
หลง มีเฟื่องศาสตร์ เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1945 ...  
ท่านได้ดำาเนินการย้ายวัดจากบนเกาะญวน ข้ึนมาท่ีฝ่ัง
โดยสร้างอยู่บนถนนปัจจุบันหน้าบ้านของคุณพเยาว์  
ช้อยพลอย  ด้านหน้าวัดหันไปยังถนนสวรรค์วิถี  วัด
สร้างด้วยไม้ท่ีย้ายจากวัดเก่ามา  มีระเบียงข้างหน้าสำาหรับ
ให้หญิงท่ีมีเด็กอ่อนนั่งเลี้ยงเด็กพร้อมร่วมมิสซาได้  
ส่วนบรรดาสัตบุรุษนั้นมีไม่กี่ครอบครัวที่มาอยู่ด้วย

ในสมัยนั้นยังมีซิสเตอร์คลองเตยมาประจำาวัด
ด้วย  ซิสเตอร์ทำาหน้าที่ช่วยพ่อในเรื่องอาหาร  หารายได้ 
เข้าวัดด้วยการเลี้ยงหมู  ทำาขนม  ซึ่งมีเด็กหญิงหลายคน 
ได้ความรู้ทำาขนมอร่อย ๆ   คุณพ่อเทโอฟานได้สร้าง
บ้านพักพระสงฆ์บริเวณโรงรถโรงเรียนเซนต์โยเซฟ
นครสวรรค์ในปัจจุบัน  เป็นบริเวณที่ใครเดินผ่านไปมา
ก็เห็นหมด  ดังนั้นในช่วงนั้นใครไปไหนคุณพ่อจะคอย
ถามไถ่เสมอ  คุณพ่อได้ดูแลปกครองคริสตังจนท่านป่วย 
เป็นมะเร็งที่ท้อง ท่านได้ไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ ที่โรง- 
พยาบาลเซนต์หลุยส์  แต่ถูกนำาตัวไปผ่าตัดท่ีโรงพยาบาล 
ศิริราช  แต่ไม่สามารถเยียวยาได้ จึงได้สิ้นใจที่กรุงเทพฯ  
วันที่  22  พฤษภาคม  1958  ศพท่านได้ฝังไว้ที่วัด
อัสสัมชัญ

ท่านได้เป็นเจ้าอาวาส  ถึงเดือนมีนาคม ปี  1958   
รวมเวลาการเป็นเจ้าอาวาส 13 ปี  หลังจากที่คุณพ่อ 
เทโอฟานได้รับการยกจากพระเป็นเจ้าไปแล้ว  ในระหว่าง
ท่านไม่อยู่ไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ 

 
3

คุณพ่อกาเบรียล  แวร์นิแอร์   เจ้าอาวาส
องค์ที่ 9
     เดือนพฤษภาคม ปี 1958  หลังจากที่ทราบ
แน่นอนแล้วว่า คุณพ่อเทโอฟานคงไม่หายจากการป่วย
เป็นมะเร็ง  พระสังฆราชหลุยส์  โชแรง  จึงได้แต่งตั้งให้  

คุณพ่อกาเบรียล  แวร์นิแอร์  เข้ารับตำาแหน่งเจ้าอาวาส
แทน
       คุณพ่อแวร์นิแอร์  เป็นคนไม่พูดมากแต่ใจร้อน
ค่อนข้างดุ  ในช่วงที่คุณพ่อแวร์นิแอร์เข้ามารับตำาแหน่ง
เจ้าอาวาส  คุณพ่อก็มีโครงการที่จะสร้างวัดหลังใหม่แต่
ไม่สำาเร็จ  แต่คุณพ่อได้ทำาการวางท่อประปาจากถนนใหญ่
มาในหมู่บ้าน  และเพราะมาทำาท่อน้ำาให้ชาวบ้านนี้เอง
ก็เกิดหกล้ม  ขาจึงไม่แข็งแรงในเวลาต่อมา
 ในช่วงระยะเวลาที่คุณพ่อเป็นเจ้าอาวาส  ที่วัด 
นักบุญอันนาก็กลายเป็นศูนย์กลางของเขตน้ี ได้มีคุณพ่อ 
หลายท่านได้เข้ามาเพื่อช่วยงาน   เช่น  คุณพ่อเสวียง		
ศุระศรางค์	 	 คุณพ่อทัศไนย์	 	 	 คมกฤส	 	 คุณพ่อปีแอร์		 
ลาบอรี		คุณพ่อโรแบร์		ฮาสอ์		คุณพ่อมิแชล		กูตังค์															
      ส่วนบ้านพักพระสงฆ์ที่รื้อไปแล้วนั้น  เป็นบ้าน
ที่พระสังฆราชในสมัยพระคุณเจ้าหลุยส์ โชแรง  ได้มีการ 
ตกลงในเรื่องการแลกเปล่ียนระหว่างซิสเตอร์คณะ 
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  ทางซิสเตอร์ได้สร้างบ้านพักให้
เพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินโรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ บางส่วน   
ส่วนที่ดินก่อสร้างโรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ ในปัจจุบันได้
มีการซื้อขาย  ระหว่างพระสังฆราชกับทางคณะในสมัย
น้ัน  โดยตัดจากท่ีดินประมาณ 40 ไร่  ท่ีคุณพ่อเทโอฟาน
ได้จัดหาในสมัยของท่าน

4
 คุณพ่อเสวียง  ศุระศรางค์   เจ้าอาวาสองค์ที่ 
10
   คุณพ่อแวร์ดิแอร์  ได้อยู่เป็นเจ้าอาวาสจนถึง
ต้นปี 1963  คุณพ่อเสวียง  ศุระศรางค์   จึงเข้ามารับ
ตำาแหน่งแทน คุณพ่อเพิ่งเรียนที่บ้านเณรปีนังจบ  จึงเป็น 
พระสงฆ์หนุ่มที่ร่าเริง  ชอบยิงนกตกปลาเป็นชีวิต  และ
ชอบไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านกินข้าวกินปลากับชาวบ้าน  
จึงเป็นที่สนิทสนมกับชาวบ้านมากในสมัยนั้น

คุณพ่อเรอเน  บริสซอง  เจ้าอาวาสองค์ที่ 11 
 พอเดือนกุมภาพันธ์  ปี 1965  คุณพ่อเสวียง
ก็พ้นจากตำาแหน่งเจ้าอาวาส  คุณพ่อเรอเน บริสซอง  ก็
เข้ามารับตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์    ในระยะนี้
โครงการที่เคยคิดกันว่าจะสร้างวัดใหม่   ให้เป็นอาสน-
วิหารประจำามิสซังคุณพ่อก็ได้เห็นเค้ากัน  คุณพ่อบริสซอง 
ได้สั่งให้สัตบุรุษที่อยู่ในบริเวณท่ีวัดจะสร้างได้ย้ายบ้าน
ออกในเนื้อที่ปลูกวัดปัจจุบัน  ทำาการปรับเนื้อที่  ได้หา
ช่างออกแบบวัด  และได้ตระเตรียมวัสดุก่อสร้างเพื่อ
ก่อสร้างอย่างเต็มที่  แต่ไม่ทราบด้วยเหตุผลประการใด  
วันหนึ่งคุณพ่อได้ออกจากวัดแต่เช้ามืดเดือนตุลาคม  ปี 
1968  และมาประจำาที่มิสซังกรุงเทพฯ  จนกระทั่งเสีย-
ชีวิต

นี่คือเรื่องราวแรกเริ่มจนกระทั่งถึงก่อนช่วง
เวลาสถาปนาเป็นสังฆมณฑลนครสวรรค์ ปี ค.ศ. 1967

ปล.
 ภาพเก่าในครั้งนี้จึงสะท้อนความจริงแห่งยุค 
หากเรามองภาพบุคคล และพิจารณายุคสมัย เทียบวัน
ปีที่เกิดเหตุการณ์ คิดย้อนอดีต มองสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และมองไปข้างหน้า ... แม้อดีตจะเป็นบาดแผล
ในบางเรื่องราว แต่แฝงไปด้วยอุดมการณ์ท่ีจะสืบสาน
พระราชัยของพระเจ้า และประกาศเรื่องราวความรักของ
พระองค์ ... (อ่านต่อหน้า	7)



ปีที่ 42 ฉบับที่ 26 ประจำ�วันที่ 24-30 มิถุน�ยน 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 14



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 26 ประจำาวันที่ 24-30 มิถุนายน 2018 หน้า 15

 วั ดนั ก บุญยว ง

บัปติสตา เจ้าเจ็ด จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน  

เวลา 10.30 น. พระ

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน

 สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก 

ณ หมู่บ้านโปรตุเกส วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน เวลา 

10.00 น. คุณพ่อยอห์น วิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็น

ประธาน (ผู้ที่แต่งชุดย้อนยุคลงนามรับรางวัลที่โต๊ะ

อำานวยการ)

 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)

 

 วัดนักบุญอันตน ท่าแซะ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

23 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

 วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ระนอง ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญเปโตร เบตง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

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. 

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน (ตรีวาร

เตรียมจิตใจ	วันที่	18-20	กรกฎาคม	เวลา	19.30	น.	/	 

วันโมทนาคุณ	วันเสาร์ที่	21	กรกฎาคม	เวลา	19.30	น. 

พิธีบูชาขอบพระคุณแห่แม่พระ	เผาจดหมาย	เสกพืชผล

และรับพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์)

 วัดนักบุญอันนา เกาะสมุย ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 29 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.

 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ. 

สมุทรสงคราม ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน เวลา 

10.00 น.

 วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน เวลา 10.00 น.

 

 วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 23 

มิถุนายน เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ ฉลองวัด 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ที่  7 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

4 สิงหาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

8 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา จ.ชลบุรี ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน เวลา 10.30 น. 

 

 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี จ.อุดรธานี  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.  

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 21 กรกฎาคม 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

 

สังฆมณฑลนครสวรรค์

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศานต์ 

นิตยสารคาทอลิกไทย 
ก้าวต่อไปด้วยใจร�าลึกคุณ”

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
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ที่นี่มีนัด
] 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  

ขอเชิญร่วมฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ วันเสาร์ที่  

30 มิถุนายน เวลา 16.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ 

วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประธาน (มีแห่แม่พระและถวาย 

ช่อดอกไม้)

] 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  

] 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 14 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 ท่านสามารถลุ้นรับ

รางวัลต่างๆ 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 

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลจันทบุรี ขอเชิญร่วมพิธี 

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น บัปติสต์ ศิร- 

วิชย์ มารีย์พัฒนกิจ โดยพระสังฆราชซิลวีโอ  

สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 21 

กรกฎาคม 2018 เวลา 10.00 น. ที่วัดอารักข-

เทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุรี



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 26 ประจำาวันที่ 24-30 มิถุนายน 2018 หน้า 17

อดุมสาร หนังสอืพมิพข์า่วคาทอลกิ รายสปัดาห ์R เจา้ของ : สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ประเทศไทย R ผูอ้ำานวยการ : คณุพอ่อนชุา ไชยเดช R บรรณาธกิารบรหิาร : คณุพอ่อนชุา ไชยเดช R หวัหน้ากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัดิ ์ 

R กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำา R รายชื่อผู้ประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจำาแต่ละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม สังฆมณฑลเชียงใหม่ : คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา สังฆมณฑลจันทบุรี :  

คุณพ่อเอนก นามวงษ์ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง : คุณพ่อวิมานใจ นาแว่น สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพ่อศิริศักดิ์ ยอแซฟ สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพ่อชาญชัย ประทุมปี สังฆมณฑลนครสวรรค์ : คุณพ่อพรชัย สิงห์สา สังฆมณฑล 

สุราษฎร์ธานี : คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี สังฆมณฑลอุดรธานี : คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพ่อปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว R ค่าบำารุงปีละ 400 บาท โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย การพิมพ์คาทอลิก R สำานักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805  

โทรสาร :   0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND 122/11 Soi Nonsi 14, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com,  

udomsarn@cbct.net website : www.udomsarn.com

 โดย... เงาเทียน

สวัสดีน้อง ๆ เยาวชนทุกคน เราพบกันอีกครั้ง 

นะครับ วันนี้พี่ขอนำาเสนอข้อคิดดีๆ มีประโยชน์กับ

น้องๆ ที่เริ่มทำางาน หรือกำาลังทำางานอยู่ “จงสร้าง 

ความสุขในการทำางาน” โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ประจำาบัณฑิตวิทยาลัย 

ม.พิษณุโลก นักพูดและนักเขียน  www.drsuthichai.

com (ที่มา http://oknation.nationtv.tv/blog/mar-

kandtony/ 2018/04/23/entry-1)

ชีวิตของคนเราทุกคน ช่วงเวลาในการทำางาน

หรือชีวิตในวัยทำางาน ถือว่ามีความยาวนานที่สุดและ

ถือว่าสำาคัญที่สุด ดังนั้น จงทำางานอย่างมีความสุข 

สำาหรับบทความน้ีจะพูดถึงเทคนิคในการสร้างความสุข

ในการทำางาน ซึ่งมีดังนี้  

1. จงเริ่มต้นที่การมีมนุษยสัมพันธ์  เราต้อง

ยอมรับว่าในการทำางานทุกวันนี้ เราต้องร่วมทำางาน 

กับคน  ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล

ในที่ทำางานจึงมีความสำาคัญต่อความสุขในการทำางาน 

เพราะถ้ามีเรื่องขัดแย้งกัน ทะเลาะกัน ก็จะเกิดปัญหา

ในเรื่องของความสัมพันธ์ขึ้น ก็จะทำาให้การทำางานไม่มี

ความสุข  แต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 

เราก็อยากที่จะทำางานร่วมกัน ซึ่งจะทำาให้งานของเรา

เกิดความราบรื่น

2. จงเริ่มงานด้วยความสดใส สดชื่น แจ่มใส  

การเริ่มต้นทำางานทุกๆ วัน ควรทำาจิตใจให้สดชื่น คิด

บวก พยายามไม่คิดลบ เพราะถ้าคิดลบ เราก็จะมอง 

ทุกอย่างในแง่ร้าย ซ่ึงเม่ือจิตใจเราเกิดความคิดร้าย ความ

เศร้า ความเฉยชา ก็จะเกิดขึ้นกับความสุขในการทำางาน

ของเรา ดังนั้น จงเริ่มต้นการทำางานอย่างกระตือรือร้น 

ทำาอารมณ์ให้แจ่มใส เบิกบานใจ  

3.  จงทำางานอย่างสุขใจ ถ้าเราทำางานที่เรารัก 

เราชอบก็จะทำาให้เราทำางานได้อย่างสุขใจ แต่ตรงกันข้าม 

ถ้าเราไม่ชอบงานที่เราทำา เกลียดในการทำางานนั้นๆ เรา

ก็จะไม่มีความสุขในการได้ทำางานนั้นๆ ฉะนั้น จงค้นหา

งานที่เรารัก หรืองานที่เราชอบ แล้วลงมือทำามัน

4. จงฝึกฝนและพัฒนาเรื่องของการสื่อสาร 

ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียน เพราะ

การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการประสานงานในการ

ทำางาน  ซึ่งส่วนใหญ่เรามักเกิดปัญหาขึ้นภายในองค์กร 

ก็เนื่องจากว่า เรามีปัญหาในการสื่อสารกัน จึงเกิด 

ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ การเข้าใจผิดขึ้นภายใน

องค์กรหรือหน่วยงาน  เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งก็จะ

ทำาให้เราทำางานอย่างไม่มีความสุข

5. จงสนใจในงานที่ตนเองทำา  หลายคนไม่รู้ว่า 

ตนเองชอบหรือรักในงานอะไร  แต่ก็มีงานทำาหรือบางคน

ได้ทำางานในงานที่ตนเองไม่ชอบ ดังนั้น ทัศนคติและ

ความคิดจึงเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ ตัวอย่าง เราอาจจะ

ไม่ได้ใช้ชีวิตคู่กับคนที่เรารัก แต่เราอาจได้แต่งงานกับ

คนที่เราไม่รักแต่ต้องใช้ชีวิตร่วมกัน  การปรับทัศนคติ

และความคิดจึงมีความจำาเป็นในการใช้ชีวิตร่วมกัน  

เช่นกัน การที่เราได้ทำางานที่ตนเองไม่ได้รัก แต่ก็ต้องทำา 

เราก็จะเกิดความเบื่อหน่าย สิ่งที่เราจะทำาได้ก็คือ ต้อง 

ทำาใจให้รักมัน ชอบมัน แล้วเราก็จะเกิดความสุขขึ้น 

ในการทำางาน

6. จงสร้างบรรยากาศในห้องทำางาน โต๊ะ 

เก้าอี้ แฟ้มเอกสาร หนังสือ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ 

ในการทำางาน ควรเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และ

ควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการทำางานเพ่ือ

ให้การทำางานทำาได้อย่างรวดเร็ว ลดความผิดพลาด 

ในการทำางาน เกิดความสะดวกสบาย

7. จงขยันทำางานโดยใช้หลักการสม่ำาเสมอ 

ดีกว่าทำางานหนักในช่วงแรกแล้วหยุดพัก  เพราะบางคน

ทำางานหนักเพียงแค่วันสองวัน แล้วหยุดยาว ตรงกันข้าม  

การทำางานอย่างสม่ำาเสมอ ต่อเนื่อง จะได้ผลงานที่ 

มากกว่า ดังตัวอย่างนิทาน เต่ากับกระต่าย  เต่าเดิน

อย่างสม่ำาเสมอ  แต่กระต่ายวิ่งแล้วนอนพัก เป็นต้น

8. จงวางแผนหรือจงบริหารเวลาอย่างมี

ประสิทธิภาพ บุคคลที่ประสบความสำาเร็จควรสร้าง

ความสมดุลในเรื่องของการใช้เวลาไปกับสิ่งต่างๆ ไม่ให้ 

มีมากไปหรือน้อยไป เช่น แบ่งเวลาให้กับการทำางาน 

แบ่งเวลาให้แก่ครอบครัว แบ่งเวลาให้กับสังคม แบ่งเวลา

สำาหรับการพักผ่อน ฯลฯ

น้อง ๆ เยาวชนครับ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็น

ปัจจัยในการทำางานอย่างมีความสุข  ถ้าเรานำาเอาไปใช้  

ปรับปรุงพัฒนาตนเอง เชื่อว่า ความสุขในการทำางานก็

จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของน้อง ๆ อย่างแน่นอน แล้ว

พบกันใหม่กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า สวัสดีครับ
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 คุณพ่อจินตศักดิ์	 ยุชัยสิทธิกุล	 อธิการบ้านเณรสังฆมณฑลเชียงใหม่	

ส่งกีตาร์ให้ผม	และบอกว่า	“ตัวนี้นี่ซื้อมาให้เป็นของขวัญตัวเอง	วันบวชเลยนะ	 

มันผ่านมา  25	 ปีแล้ว”	 ผมค่อย	 ๆ	 บรรจงวางกีตาร์ตัวนั้นไว้ที่ตัก	 จับคอร์ดดี	 

มันเป็นคอร์ดประจำาที่พลิกเล่นลีลาสลับเส้นเพื่อให้เสียงหวาน	 ๆ	 ได้ไม่ยาก	

วันนั้นคุณพ่ออยากให้ผมพูดกับน้องเณรสังฆมณฑลเชียงใหม่	 หลังจากที่หัวข้อ

สนทนาในมื้อเย็นวันนั้นเป็นเรื่องของชีวิตเณรเล็ก	 เพื่อน	 ๆ	 ชาวเขา	 ชาวดอย	

ที่มาจากสังฆมณฑลเชียงใหม่

	 หลายคนตอนพบกับผม	 ชอบทักทายเรื่องการเดินทาง	 บางคนบอก

ว่าบางวันไปโผล่ตรงนั้น	 ตรงนี้	 ผมก็น้อมรับ	 เพราะเรื่องที่นำามาเขียนส่วนใหญ่ 

ก็มาจากการเดินทางนั่นแหละ	 แต่ชีวิตจริงทุกครั้งของการเขียนหรือการเตรียม

อะไรก็ต้องนั่งลง	มีเวลา	มีสมาธิ	และก็นั่งนึกระลึกชาติกลับไปในเรื่องราวที่เกี่ยว

เก็บเป็นประสบการณ์	 บางอันเป็นการทำางาน	 แต่บางเรื่องก็เป็นการใช้ชีวิต	 ผม

ไม่เชื่อว่า	 คนเราจะต้องทำางานทั้ง  24	 ชั่วโมง	 งานเป็นส่วนหนึ่งในนั้น	 แต่การ 

ใช้ชีวิตให้มาต่อยอดกับงานได้ก็ไม่เลว	 รอบนี้ผมเดินทางขึ้นเหนืออีกครั้ง	 ใน

ช่วงไม่ถึงเดือนก่อนที่จะมีพิธีฉลองการสถาปนาสังฆมณฑลใหม่	 และการบวช

สังฆราชใหม่ที่จังหวัดเชียงราย

	 เย็นวันก่อนงานบวชพระสงฆ์ใหม่ของสังฆมณฑล	 ผมอยู่บนดาดฟ้า

ของโรงแรมหนึ่งบนถนนนิมมานต์เหมินต์	 ถนนที่ได้ชื่อว่า	 เป็นย่านหรูแห่งหนึ่ง

ในจังหวัดเชียงใหม่	เชียงใหม่วันนี้ดูหงอยผิดปกติ	ทั้ง	ๆ	ที่เป็นเย็นของวันศุกร์	

เพื่อนผมอัปเดตข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่ให้ฟังว่า	 เด๋ียวนี้คนมาเที่ยวน้อยลง	

เราคุยกันถึงความบ้าในวัยเด็ก	 เมื่อตอนจบมัธยม  6	 แล้วจัดโครงการไปเที่ยว

ร่วมกันก่อนแยกย้าย	 และเราก็บ้าได้ใจที่เลือกมาเที่ยวถึงจังหวัดเชียงใหม่    ด้วย

รถสองแถวใหญ่	 ฉากที่จดจำาได้แม่นคือ	 อธิการเอาเงินไปให้เจ้าของรถและ

บอกว่า	 ไม่ต้องพาไอ้พวกนี้ไป	แต่คนขับรถก็ไม่รับ	ช่วงเวลาที่เราไปที่เชียงใหม่	

อธิการก็เล่าวันที่กลับมาว่า	 เขาอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน	 และหวังว่า	 อุบัติเหตุ

จะไม่เกิดกับพวกเรา	 แปลกในวันนั้นเราไม่คิดอะไรเลย	 คงคะนองไปตามเรื่อง 

ตามวัย	 แต่เหตุการณ์ในวันนั้นก็กดตราประทับว่า	 เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่เรา

ประทับใจ	วันนี้เชียงใหม่จะเปลี่ยนไปแค่ไหน	เราก็คงไม่เลิกรัก

	 เช้าวันที่อยู่เชียงใหม่	 ผมตื่นมาท่ามกลางอากาศที่สัมผัสได้ว่า	 สดชื่น	

น่าแปลกที่เราไม่รู้สึกแบบนี้ขณะที่เราอยู่กรุงเทพฯ	 งานบวชดำาเนินไปอย่าง

เรียบร้อย	ผู้คนมากหน้าหลายตา	ล้วนแล้วแต่มีสีหน้าชื่นบาน	มีความสุข	ทุกคน

พูดถึงอีกงานหนึ่งในไม่ช้า	ด้วยแววตาแห่งความหวัง	ผมยังพอมีเวลาอีกหน่อย

ในเช้าวันอาทิตย์กับการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อนผมจึงพาไปยัง	 “ศูนย์เรียนรู้	 

ไม้แกะสลัก	 พิพิธภัณฑ์บ้านทิพย์มณี”	 เจ้าของศูนย์ฯ	 ได้พาผมชมบริเวณ 

โดยรอบ	 งานฝีมือจากช่างล้านนาที่อยู่ในร้านนี้	 ดูละเอียดสวยงาม	 ไม่พอแค่

สองข้างทาง 
ที่เราไม่เคยมองผ่าน

นั้น	ในบริเวณที่ตั้งที่ชื่อว่าบ้านถวาย	ยังเป็นจุดแห่งงานไม้ที่หลากหลาย	สวยงาม	

และธำารงไว้ถึงงานศิลป์เมืองเหนือ	 และศิลปะสยามได้อย่างหาที่เปรียบยาก	

บางทีผมก็คิดว่า	เราโชคดีจัง	ที่ได้เกิดเป็นคนไทย

	 ผมกรีดนิ้วลงไปบนสายทั้ง  6	 ของกีตาร์อายุ	 25	 ปี	 ที่อยู่กับคุณพ่อ 

จินตศักดิ์	 เล่นเพลงที่ชื่อว่า	 “เหงา”	 เพลงนี้เป็นเพลงเก่าแล้ว	 มันอยู่ในชุดแรก

ของพงษ์สิทธิ์	 คำ�ภีร์	 ในชื่อชุดว่า	 เสือตัวที่  11	 ผมเชื่อว่าในชุดนี้มีเพลงดัง 

กว่าน้ี	 2	 เพลง	 แต่เพลงน้ีก็ไม่ใช่ไม่ดัง	 ผมเลือกเล่นเพลงน้ีให้น้องเณรเชียงใหม่ฟัง	

เพราะมันตรงใจที่สุด	“เหงา”

	 ผมเล่าให้เณรฟังว่า	 ตอนแรกที่พ่อเข้าบ้านเณร	 คำานี้แหละที่สัมผัสได้	 

มันเหงา	 มันคิดถึงบ้าน	 ร้องไห้ไปเลย	 เป็นเดือน	 เมื่อเพื่อนที่ร้องไห้ด้วยกัน 

มีน้อยลง	 เราต้องแอบร้องไห้คนเดียวในห้องน้ำา	 ในห้องนอนตอนกลางคืน	 มี

เสียงสะอื้น	พอให้ได้ยินจากเตียงข้าง  ๆ	ในบางค่ำาคืน	ยิ่งคืนฝนตก	เหงาจับจิต

จับใจทีเดียว	จนเมื่อมีคนหยิบยื่นกีตาร์ตัวหนึ่งให้	ความเหงาไปลงตรงกีตาร์	และ 

ขยายไปเป็นหนังสือ	 ไปเป็นกีฬา	 ไปเป็นกิจกรรม	 ไปเป็นเพื่อน	 ๆ	 แต่ละคน	 

ที่เป็นคนดี	มีความตั้งใจดี	และเติบโตมาพร้อมๆ	กัน

	 ภาพอดีตกลับมาชัดเจนไปพร้อมกับการเล่าเร่ืองต่าง	ๆ	ให้น้องเณรได้ฟัง	

ผมบอกพวกเขาว่า	พ่อไม่ได้เล่าเรื่องตัวเองนะ	แต่อยากให้เรื่องของตัวเอง	บอก

เล่าเรื่องราวของการใช้ชีวิต	 เพื่อเป็นประสบการณ์และเป็นกำาลังใจ	 วันนั้นผม 

ตบท้ายเรื่องสุดท้ายที่บ้านเณรใหญ่ในขณะที่เรามองไปยังพี่	 ๆ	 ปี  7	 ในวันหลัง

จากบวชสังฆานุกร	ทุกคนเก่งหมด	บางคนเล่นดนตรี	 บางคนเล่นกีฬา	บางคน

เรียน	บางคนนำากิจกรรม	ฯลฯ	 เราลุ้นว่า	 เมื่อพี่	ๆ	 เขาเทศน์เขาจะพูดเรื่องอะไร	

มีประสบการณ์สนุก	 ๆ	 มาเล่าเสมอ	 แต่เมื่อถึงคิวพี่ที่มาจากเชียงใหม่	 เรานึก 

ไม่ออกว่าพี่เขาเก่งอะไร	 พูดก็ไม่ชัด	 หน้าตาก็ดูอาวุโสกว่าวัยที่ควรจะเป็น	 แต่

เมื่อเราฟังเรื่องนี้จากปากของเขา

	 “พวกเราเคยฟังนิทานกระต่ายกับเต่าไหม	 การแข่งขันที่ดูเหมือน 

ปิดประตูชนะตั้งแต่แรก	 ผมเป็นเต่าครับ	 ดูเหมือนว่า	 แม้ผมจะคลานช้า

ต้วมเตี้ยม	แต่ผมคลานครบรอบ....”

	 ความอดทน	 และเรียนรู้ต่างหากที่สร้างคน	 การเรียนรู้มีอยู่ตลอดสอง

ข้างทาง	ผมปิดท้ายวันก่อนกลับด้วยเรื่องราวที่เชียงรายอีกนิดหน่อย	โบกมือลา

บริเวณที่กำาลังจะกลายเป็นอาสนวิหารของสังฆมณฑลเชียงราย	 นึกถึงเร่ืองราว

มากมายในช่วง  4-5  วันที่ผ่านมา	 พบตัวเองอีกครั้งก็เมื่อรถติดอยู่บนทางด่วน	

และเร่ืองราวของชีวิตปัจจุบันต้องดำาเนินต่อไป	 ไม่มีอะไรมากไปกว่าขอบคุณพระ 

ที่ยังมีลมหายใจ	และมีพื้นที่เล็ก	ๆ	ให้เราได้คำานึงถึงกัน

บรรณ�ธิก�รบริห�ร
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“รบัศลีมหาสนิทครัง้แรก” นกัเรยีนคาทอลกิโรงเรยีนรว่มฤดวีเิทศศกึษา 

(RIS) จำานวน 9 คน รับศีลมหาสนิทครั้งแรก โดยคุณพ่อเลโอ แทรวิส, C.Ss.R. 

และคุณพอ่ยุทธนา ศรีประภา, C.Ss.R. ในวันสมโภชพระจติเจา้ วนัอาทิตยท่ี์ 20 

พฤษภาคม 2018 ที่วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

“ปฏิญาณตนครั้งแรก” พิธีปฏิญาณตนครั้งแรก คณะพระมหาไถ่ ของ 

บราเดอร์ทิโมธี นิคม พงษ์วิสุทธิ์สกุล, C.Ss.R. บราเดอร์เจมส์ ศรัณยู  

กายราช, C.Ss.R. บราเดอร์โทมัส พีรพัฒน์ ขันละ, C.Ss.R. โดยมีคุณพ่อ

อภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์ อธิการเจ้าคณะแขวงคณะฯ เป็นผู้รับคำาปฏิญาณและ

ประธานในพิธี พร้อมด้วยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. วันที่ 25 

พฤษภาคม 2018 ที่วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการ E-mail : udomsarn@cbct.net 

“ค่ายเยาวชนสมานฉันท์” กรมการศาสนาร่วมกับองค์การศาสนา 5 

ศาสนา จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2018 

ที่สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(องค์การมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเรียนรู้ความ 

แตกต่างหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ของแต่ละศาสนา เกิด

จิตสำานึกในสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นคนดีมีคุณธรรม

จริยธรรม เรียนรู้และน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ 

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม โดยทางโรงเรียนพระหฤทัย

นนทบุรี จำานวน 13 คน เป็นผู้แทนสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

เข้าร่วมกิจกรรม  และนางสาววรินทร  เหมะ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำางาน และ

เป็นวิทยากรหลักดำาเนินรายการกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ในครั้งนี้

วันท่ี 1-3 มิถุนายน 2018 มูลนิธิโคเออร์ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อราษฎรและ

นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร (มรท) 

กิจกรรม

อาสาทาสี 
โรงพยาบาล

ด่าน
มะขามเตี้ย

(อ่านต่อหน้า 8)
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 4 ภาพงานทั้ง 7 แห่งความเมตตา (1) 
  เปิดภาพแรก

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

“ฉลองวัด” พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย อ.ดำาเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

“ฉลองภายใน” คุณพ่อชุมภา คูรัตน์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ

ฉลองภายในวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 

2018

พระคุณเจ้ายอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย  

กับซิสเตอร์น้อย ในวันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า วันศุกร์ที่ 8 

มิถุนายน 2018 ที่อารามพระหฤทัยฯ คลองเตย 
ถ่ายภาพโดย : คุณอภิชาต เหล่าสุขสันติวงศ์ 

ภาพพัก
ตา

 ผมหยุดอยู่ตรงภาพชุดน้ี สะดุดอยู่ตรงคำาว่า Mercy (เมตตา) เรา

เพ่ิงผ่านปีศักด์ิสิทธิ์แห่งเมตตาธรรมไปเมื่อปี 2016 แต่คุณธรรมความเมตตา 

ชว่ยเหลอื สงเคราะห ์อปุถมัภ ์และดแูลคนตกทกุขไ์ด้ยาก ยงัเป็นหวัใจหลกัของ

เรา เสมอกาล                 

 ภาพชุดน้ีช่ือว่า งานทั้ง 7 แห่งความเมตตา ผลงานของ Alkmaar  

ในช่วงปี 1490-1510 มีคำาอธิบายเกี่ยวกับภาพชุดนี้ว่า “เมืองของชาวดัตช์

และชวีติประจำาวันเปน็ฉากหลงั เพือ่แสดงวา่การเปน็ครสิตชนทีด่คีวรชว่ยเหลอื 

ผู้ท่ีต้องการความเมตตา องค์พระเยซูคริสตเจ้าได้เป็นศูนย์กลางและแบบอย่าง

แหง่กจิการเมตตาในภาพเหลา่นัน้ท้ังหมด ฉากในภาพเปน็สงัคมในชว่งป ี1500 

งานเหล่านี้ได้รับความเสียหายบ้างในช่วงปี 1566 ซึ่งเป็นช่วงที่วัดคาทอลิก 

ส่วนใหญ่และงานศิลปะได้รับการทำาลายโดยพวกโปรเตสแตนท์”

 ยังมีภาพในชุดนี้อย่างน้อย อีก 6 ภาพ เดี๋ยวค่อย ๆ เล่า ที่สำาคัญใน

รา้นหนงัสอืของพพิธิภัณฑแ์หง่นี ้มีหนงัสอืเลม่นอ้ย พดูเรือ่งภาพเขียนชดุนีด้ว้ย 

เราค่อย ๆ เปิดอ่านกันนะครับ


