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จันทบุรีบวชพระสงฆ์ใหม่

(อ่านต่อหน้า 4)

สังฆมณฑลจันทบุรี ขอเชิญร่วมพิธี 

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น 

บัปติสต์ ศิรวิชย์ มารีย์พัฒนกิจ โดย 

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 

เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 

2018 เวลา 10.00 น. ที่วัดอารักข-

เทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุรี 
 สังฆานุกรยอห์น บัปติสต์ ศิรวิชย์ 

มารีย์พัฒนกิจ (เก็งพานิชย์) เป็นสัตบุรุษ

วัดอารักขเทวดา โคกวัด ปราจีนบุรี เกิด

วันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1988 บิดาชื่อเบเนดิกต์ สมพงษ์ มารีย์พัฒนกิจ

มารดาชื่อมารีอา ประมวลศรี มารีย์พัฒนกิจ มีพี่น้อง 2 คน เป็นบุตรคนที่ 1  

และมีน้องชาย 1 คน คือ เด็กชายปรวิศน์ มารีย์พัฒนกิจ ศึกษาที่โรงเรียน 

มารีวิทยา กบินทร์บุรี

เชียงใหมไ่ด้พระสงฆใ์หม่เพิม่ 2 องค์
โอกาสฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ประจำาปี วันที่ 9 

มิถุนายน 2018 และเป็นธรรมเนียมของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่จะจัดพิธี

บวชพระสงฆ์ด้วย ในกรณีที่มีสังฆานุกรที่ได้รับการอนุมัติให้บวชได้ และ 

ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ถือเป็นพระพรของสังฆมณฑลเชียงใหม่ (อ่านต่อหน้า 4)

“มอบสาส์นวันวิสาขบูชา” คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ หัวหน้าแผนก

ศาสนาและวัฒนธรรมสัมพันธ์สังฆมณฑลอุบลราชธานี พร้อมคณะ แสดงความ

ยินดีโอกาสวันวิสาขบูชา โดยการนำาสาส์นในนามของสมณสภาเพื่อการเสวนา

ระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำานัก นครรัฐวาติกัน เพื่อมอบแด่พระราชธรรมโกศล 

เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ต้ือและเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) 

และพระเทพวราจารย ์เจ้าอาวาสวัดมณวีนาราม (วัดปา่นอ้ย) และเจา้คณะจงัหวัด

อุบลราชธานี (มหานิกาย) ในนามของคริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี วันท่ี  

28 และ 29 พฤษภาคม 2018 
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สาส์นจากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา

คริสตชนและมุสลิม :
“จากการแข่งขัน กลับมาสู่ความร่วมมือกัน”

สาส์นโอกาสสิ้นสุดเดือนรอมฎอน
ฉลอง “อีดิลฟิตริ” ปีฮิจเราะห์ศักราช 1439/ค.ศ. 2018

พี่น้องมุสลิมที่รักทั้งหลาย

 ในพระญาณเอ้ืออาทรของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงประทานโอกาส 

ให้ท่านได้ถือศีลอดในเทศกาลรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการเฉลิมฉลอง 

“อีดิลฟิตริ”

 สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาขอแสดงความชื่นชมต่อความ

สำาคัญของเดือนอันสำาคัญยิ่งนี้ตลอดจนความพยายามอันน่านับถือของพี่น้อง

มุสลิมทั่วโลกในการถือศีลอด การสวดภาวนา และแบ่งปันสิ่งของให้กับคน

ยากจน

 พี่น้องมุสลิมที่เคารพรัก ความคิดที่เราขอนำาเสนอกับท่านในโอกาสนี้

เกี่ยวกับมิติสำาคัญแห่งความสัมพันธ์ระหว่างคริสตชนและพี่น้องมุสลิม คือเป็น

ความจำาเป็นท่ีเราต้องขับเคล่ือนจากการแข่งขันกันแล้วหันไปหาความร่วมมือกัน

 บ่อยคร้ังท่ีจิตตารมณ์แห่งการแข่งขันกันทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่าง 

คริสตชนและมุสลิมในอดีตมีผลลบซึ่งส่งผลร้ายอย่างชัดเจนอยู่หลายประการ 

ไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาริษยา การใส่ร้ายซึ่งกันและกัน และความตึงเครียด  

ในบางกรณีก็นำาไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อศาสนา

ถูกนำาไปใช้เป็นเครื่องมือ ที่สำาคัญก็เพื่อผลประโยชน์ฝ่ายตนและเหตุผลด้าน

การเมือง

 การแข่งขันด้านศาสนาดังกล่าวเป็นผลร้ายต่อศาสนาและศาสนิกชน 

ของทั้งสองศาสนา ได้ส่งเสริมกรอบความคิดที่ว่าศาสนามิใช่เป็นบ่อเกิดแห่ง

สันติสุข  หากแต่เป็นต้นตอแห่งความตึงเครียดและการใช้ความรุนแรง

 เพื่อป้องกันและเอาชนะต่อผลลบเหล่านี้ จึงเป็นความสำาคัญอย่างยิ่ง

ว่าเราบรรดาคริสตชนและมุสลิมต้องคำานึงถึงคุณค่าของศาสนาและศีลธรรม 

ท่ีเรามีร่วมกันและยอมรับความแตกต่างของเรา  อาศัยการยอมรับส่ิงท่ีเรานับถือ

ร่วมกันและอาศัยการให้ความเคารพในความแตกต่างท่ีชอบธรรมระหว่างเรา 

เราจะสามารถปูรากฐานได้อย่างมั่นคงในความสัมพันธ์ที่มีสันติ โดยขับเคลื่อน

จากการแข่งขันไปสู่การร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความดีส่วนรวม 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเราจะหันไปช่วยผู้ที่มีความต้องการมากที่สุดซึ่งจะทำาให้เรา 

กลายเป็นประจักษ์พยานที่น่าเชื่อถือต่อความรักของพระผู้เป็นเจ้าท่ีมีต่อ 

มวลมนุษย์ทุกคน

 เราทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการเป็นประจักษ์พยานต่อพระผู้มี

อำานาจสูงสุดที่เรานมัสการ พร้อมกับแบ่งปันความเชื่อของเรากับผู้อื่น ในขณะ

เดียวกันเราก็ให้ความเคารพต่อศาสนาและศรัทธาของพวกเขา

 เพื่อที่เราจะได้มีสันติและความสัมพันธ์ฉันพี่น้องของเราแน่นแฟ้น 

ยิ่งขึ้น ขอให้เราทำางานร่วมกันและให้เกียรติต่อกันและกัน  อาศัยการกระทำา 

เช่นนี้เราจะได้ถวายพระสิริมงคลแด่พระผู้เป็นเจ้าพร้อมกับส่งเสริมความ

สมานฉันท์ในสังคมซึ่งนับวันยิ่งจะมีชนเผ่า ศาสนา และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ

 เราขอสรุปด้วยการส่งความปรารถนาดีให้การถือศีลอดของท่าน

บังเกิดผลดีและมีการเฉลิมฉลองอย่างสมเกียรติพร้อมกับความเอ้ืออาทร 

ต่อกันในการร่วมจิตใจสวดภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า

 จากนครรัฐวาติกัน  วันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2018

                  พระคาร์ดินัล ฌ็อง-หลุยส์ โตร็อง

                             ประธานสมณสภาฯ

                                   บิช็อป มีเกล อังเกล อายูโซ่ กวีโซ่   

                                           เลขาธิการสมณสภาฯ                                                                              

                           

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด 

อบรมการใหค้วามรู้หลกัสตูรพลเมอืงดวีถิปีระชาธปิไตย แกค่ณุคร ูนกัเรยีน  

โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 260 คน 

ประกอบด้วยคุณครูสังคมศึกษา 90 คน นักเรียนมัธยมศึกษา 170 คน  

จาก 29 โรงเรียน โดยคณะวิทยากรจาก กกต. จำานวน 18 คน วันเสาร์ที่ 

16 มิถุนายน 2018 ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

 สืบเนื่องจากวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 ณ สำานักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง ถนนแจ้งวัฒนะ มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

ระหวา่ง กกต. โดยพนัตำารวจเอกจรุงวทิย ์ภุมมา รองเลขาธกิารคณะกรรมการ 

การเลือกตัั้ง รักษาการแทนเลขาธิการ กับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการ 

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 ได้มีการประชุมคณะทำางานที่เป็นผู้แทน 

ของทั้งสองฝ่าย ณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อหารือแนวทาง

ในการดำาเนินงานตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ สรุปผลการประชุม 

มีดังนี้ 

 1. กกต. จะสนับสนุนวิทยากร และเอกสารที่ใช้ในการอบรมสัมมนา 

สำาหรับครูและนักเรียน ที่ทางสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ร้องขอ 

 2. หนว่ยงานท่ีจดัอบรมสมัมนารบัผดิชอบในการจดัผูเ้ขา้รบัการอบรม

สัมมนา สถานที่และอาหาร 

 3. หลกัสตูรทีจ่ะใชใ้นการอบรมสมัมนาในระยะเริม่ตน้ จะเปน็หลกัสตูร

ระยะสั้นที่ใช้เวลา 1 วัน (5-6 ชั่วโมง) 

 4. การจัดอบรมสมัมนาของโรงเรยีนหรอืหนว่ยงานในสว่นภมิูภาค ทาง

สำานักงาน กกต. ส่วนกลางพร้อมเป็นผู้ประสานสั่งการ กกต. ในส่วนภูมิภาค

ให้  

 5. สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ตกลงจัดอบรม (นำาร่อง) หลักสูตร 

พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียนฝ่ายการศึกษา 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในเดือนมิถุนายน 2018 ครูผู้เข้ารับการอบรมได้แก่

ครูสังคมศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 6. กกต. จะพจิารณาในการจดัหางบประมาณของกกต. มาสนบัสนนุการ

จัดกิจกรรม ร่วมกับทางสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ต่อไป 

 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์  กล่าวให้ข้อคิดว่า  “วันนี้เป็นวันสำาคัญ 

วันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการศึกษาแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผ่านทาง 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง ที่เราต้องการให้การเมืองบริสุทธิ์ เราต้องการสร้างพลเมืองดี 

ของประเทศชาติ จึงทำาให้เกิดความร่วมมือกัน ระหว่าง กกต. กับสภา 

พระสังฆราชคาทอลิกฯ 

 วันนี้อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนก่อนใน 

ส่วนกลางท่ีจะทำาให้คุณครูและผู้ เรียนนั้นเป็นพลเมืองดีของประเทศ  

ก็เป็นโครงการหนึ่ง เราเคยร่วมมือกับนิด้าในโครงการ “โตไปไม่โกง” เราร่วมกับ 

โรงเรียนคุณธรรม ในการทำาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีศีลธรรม ส่วนการศึกษา 

คาทอลิกท่ีเราได้เร่ิมและดำาเนินมาตามเป้าหมายของกฤษฎีกาสมัชชา 

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมมือกกต. (ต่อจากหน้า 20)

(อ่านต่อหน้า 14)
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จันทบุรี (ต่อจากหน้า 2)

การศึกษา 

 ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทวรักษ์ โคกวัด ปราจีน- 

บุรี

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนดาราสมุทร 

ศรีราชา ชลบุรี

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดารา-

สมุทร ศรีราชา ชลบุรี

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษย-

ศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม

 จบการศึกษาระดับปริญาโท  คณะศาสนศาสตร์ 

สาขาเทววิทยาจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม

เหตุจูงใจในการเข้าบ้านเณร 

 ตอนเด็กๆ มีความสนใจในการร้องเพลง เวลา

ที่เห็นบรรดาพี่ๆ สามเณรลูกวัดกลับมาพักผ่อนที่บ้าน 

พวกเขามีความสามารถหลายๆ อย่าง ขับร้องเพลงที่

ไพเราะ ทำากิจกรรมเก่ง และช่วยเหลืองานวัดเสมอๆ 

แต่งตัวเรียบร้อย พูดจาไพเราะ อีกทั้งเห็นแบบอย่าง 

จากคุณพ่อเจ้าอาวาส ที่ขยันทำางานและรักงานอภิบาล

เข้ากับสัตบุรุษได้อย่างดี จึงเกิดแรงจูงใจในกระแสเรียก 

ที่สนใจจะไปเป็นตามแบบอย่างของคุณพ่อเจ้าอาวาส

และแบบอย่างของสามเณรรุ่นพี่ๆ

 คุณพ่อผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อสตีเฟ่น 

วัชรินทร์ สมานจิต 

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 2  

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 โดยพระสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 13 

สิงหาคม ค.ศ. 2016 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์

 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 12 สิงหาคม 

ค.ศ. 2017 โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐ- 

นนทชัย ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม   

 คติพจน์  “เพราะความรักมาจากพระเจ้า”  

(1ยน 4:7)

เชียงใหม่ (ต่อจากหน้า 2)

ที่มีพระสงฆ์บวชใหม่อีก 2 องค์ คือ คุณพ่อคริสโต-

เฟอร์ อภินันท์ สมศักดิ์ และคุณพ่อมาระโก ประยูร 

ปันมณีกุล โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 

อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน คุณพ่อทั้งสองเป็นชาว

ปกาเกอะญอ และก่อนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณได้มี

พิธีเสกถ้ำาแม่พระหลังจากที่ได้ทำาการบูรณะปรับปรุง

ใหม่ให้สวยงามและชวนศรัทธา

 ส่วนประวัติความเป็นมาของกระแสเรียกของ

คุณพ่อทั้งสองเป็นดังนี้ 

 คุณพ่อคริสโตเฟอร์ อภินันท์ สมศักดิ์ เป็น

สัตบุรุษวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  

เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1987 เป็นบุตรของ

นายสมจิต  และนางนันทาศิริ สมศักดิ์ ได้รับศีล 

ล้างบาปที่วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน 

เป็นบุตรคนโตในจำานวนพี่น้อง 10 คน หลังบวชแล้ว 

ประจำาที่วัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ

ประวัติการศึกษา

 ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านแม่ปอน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรง เรี ยนอมก๋อย

วิทยาคม 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม

 ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะ

มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัย 

แสงธรรม ศาสนศาสตรบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขา

วิชาเทวจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก 

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร  คุณพ่อ RODRIBGUEZ 

SAIZCARLOS

 บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ 

สามพราน จ.นครปฐม (มาสเตอร์เณร)

 บ้านเณรกลาง  สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ 

นครราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่  ส า ม เณ ร า ลั ย แ ส ง ธ ร ร ม 

สามพราน จ.นครปฐม

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์  วันที่ 2  

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  

วีระ อาภรณ์รัตน์ ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน 

นครปฐม

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 13 

สิงหาคม ค.ศ. 2016 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์ ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 12 สิงหาคม 

ค.ศ. 2017 โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐ- 

นนทชัย ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม   

 คติพจน์  “จงอยู่อย่างสันติกับทุกคน” (รม 

12:17)

 คุณพ่อมาระโก ประยูร ปันมณีกุล เป็น

สัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอแซฟ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  

เป็นบุตรของยอแซฟ ส่วยคำา และมารีอา มักดาเลนา 

แอ๊ะแหละ  ปันมณีกุล เกิดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  

ค.ศ.  1965  ได้รับศีลล้างบาปที่วัดแม่พระลูกประคำา  

(โรซารีโอ) บ้านปางตอง จ.แม่ฮ่องสอน   เป็นบุตรคน

ที่ 7 ในจำานวนพี่น้อง 11 คน หลังบวชแล้วประจำาที่ 

วัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย 

ประวัติการศึกษา

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปางตอง

ประชาสรรค์  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านแม่แว  

อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ 

อุปถัมภ์ สามพราน

 ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะ

มนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสง-

ธรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขา

เทวจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามของวัดนักบุญยอแซฟ 

สะเมิง

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อการ์โลส โรดริเกซ ไซซ์ 

 บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ 

สามพราน 

 บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ จ. 

นครราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันอังคารที่  

2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 โดยพระสังฆราชฟรังซิส

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ที่สามเณราลัยแสงธรรม 

สามพราน นครปฐม  

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันเสาร์ที่ 13 

สิงหาคม ค.ศ. 2016 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์ ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 12 สิงหาคม 

ค.ศ. 2017 โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐ- 

นนทชัย ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม  

 คติพจน์ “ท่านรักเราไหม?” (ยน 21:17)

 รายงานข่าวโดย คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่น-

ศึกษา 

 ถ่ายภาพโดย คุณไชโย กิจไกรลาศ



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 27 ประจำาวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2018 หน้า 5

ตอนที่ 206

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

3 มิถุนายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปรอบๆ ลานพระ 

มหาวิหารพร้อมเมฆปกคลุมครึ้ม แต่ไม่ทำาให้บรรดา 

ผู้แสวงบุญรู้สึกบุญหม่นมัวแต่อย่างใด    ทันทีที่รถขับ 

เคล่ือนหยุดพระองค์ทรงเข้าไปพบเด็กนักเรียนกลุ่ม 

ที่สวมหมวกสีเหลือง และทรงพาพวกเขาเดินขึ้นไปบน

เวทีพร้อมพระองค์ พร้อมวงดุริยางค์ที่ตั้งแถวบรรเลง

เพลงต้อนรับพระองค์   พระองค์ทรงเร่ิมสอนคำาสอนหัวข้อ 

ใหม่เรื่องพระบัญญัติสิบประการ โดยทรงเกริ่นนำาว่า

  “ในการเรียนคำาสอนครั้งนี้ เราจะพิจารณาแผ่น

ศิลาทั้งสองแผ่นของโมเสสในฐานะคริสตชน โดยยึดจับ

พระหัตถ์ของพระเยซูเจ้าเดินผ่านภาพลวงตาวันวัยแห่ง

เยวชนเข้าสู่ทรัพย์สมบัติซึ่งอยู่ในเมืองสวรรค์ ติดตาม

พระองค์ไป เราจะค้นพบในพระบัญญัติแต่ละประการ 

ว่าเก่าแก่แต่มีปรีชาญาณแฝงอยู่และประตูเปิดออกให้

แก่เราโดยองค์พระบิดาเจ้า”

l พระองค์ทรงไตร่ตรองถึงอันตรายใหญ่หลวงที่สุดของ

ผู้คนเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาวัยรุ่น พระองค์ตรัสว่ามัน

การเข้าเฝ้าประจำาสัปดาห์ :  อันตรายใหญ่ที่สุดของเยาวชนคือ

ไม่ดีไม่เลว เอาแค่กลางๆ พอผ่านและความขี้ขลาด

ไม่ใช่ปัญหาท่ีเป็นรูปธรรมจนทำาให้พวกเขารู้สึกเครียด

แต่กลายเป็นรูปแบบอื่น ตอนหนึ่งว่า

  “อันตรายสำาคัญที่สุดในชีวิตคือจิตชั่วร้ายที่มา

ในรูปแบบท่ีไม่ใช่ความอ่อนโยนหรือความถ่อมตนแต่

เป็นคนครึ่งๆ กลางๆ และขี้ขลาด มันเป็นความขี้ขลาด 

คนหนุ่มสาวที่มีความขี้ขลาดเป็นเยาวชนที่มีอนาคต 

หรือไม่? “ฝูงชนตอบว่า “ไม่” พระสันตะปาปาตรัส

ว่า “พ่อไม่ได้ยิน..” คราวนี้ผู้เข้าเฝ้าตอบเสียงดังขึ้นว่า  

“ไม่” พระองค์จึงตรัสต่อว่า   “ไม่...พวกเขายังคงอยู่ตรง 

นั้น ไม่เติบโต ไม่ประสบความสำาเร็จ... การทำาอะไร

แค่พอดีครึ่งๆ กลางๆ ความขี้ขลาด เยาวชนเหล่านั้น 

ผู้กลัวทุกสิ่งทุกอย่าง   อย่า ถ้าลูกชอบแบบนั้น เยาวชน

แบบนี้จะไม่ก้าวไปข้างหน้า”

l นอกนั้นพระองค์ทรงส่งความปรารถนาดีโอกาสฉลอง 

ศาสนนามแก่คนที่มีนักบุญอันตนเป็นองค์อุปถัมภ์ 

พระองค์ยังตรัสถึงเยาวชนชาวอิตาเลียนบุญราศีปีแอร์ 

จอร์จิโอ ฟรัสสาติ ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน 

ตอนหนึ่งว่า    “บุญราศีปีแอร์ จอร์จิโอ ฟรัสสาติ กล่าวว่า 

เราต้องมีชีวิต อย่าถูกลบออกไป  เหล่าคนผู้ซึ่งทำาอะไร

ครึ่งๆ กลางๆ จะถูกลบออกไป แต่ที่บ้าน ในครอบครัว

ของเราเมื่อเราเห็นใครนั่งอยู่เฉยๆทั้งวันแบบนี้ พ่อแม่

ของเขาจะคิดอย่างไร? เด็กที่เป็นเช่นนี้ป่วยไข้ มีปัญหา

ต้องนำาเขาไปหาหมอ ใช่มั้ย? ชีวิตของคนหนุ่มสาวเป็น

ชีวิตที่ต้องก้าวไปข้างหน้า ไม่หยุดนิ่ง กระตือรือร้น

อย่างมีสุขภาพที่ดี เป็นความสามารถที่จะไม่พอใจกับ

ชีวิตที่ไม่มีความงามไม่มีสีสัน คนหนุ่มสาวเหล่านั้น 

ไม่กระหายที่จะมีชีวิตแท้จริงที่ซึ่งความเป็นคนต้องมุ่ง

ไปดอกหรือ?”

l พระองค์ทรงสรุปโดยหวังว่าทุกคนที่มีส่วนเข้าร่วม 

ในมหกรรมฟุตบอลโลกท่ีประเทศรัสเซียจะเป็นโอกาสที่

จะเสวนาและอยู่ร่วมกันแบบภราดรภาพ 

3 มิถุนายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l จากประมาณการขององค์การสหประชาชาติ ชีวิต

ทารกราว 1.4 ล้านคนควรจะได้รับน้ำานมแม่เป็นอาหาร 

องค์การฯ ชี้ให้ตระหนักว่าทารกในช่วงเดือนแรกๆ ของ

บุญราศีปีแอร์ จอร์จิโอ ฟรัสสาติ

“น้ำานม” : สารคดีเปิดเผยวิกฤตอันเนื่องมาจากบริษัทจำาหน่ายอาหารทารก

ชีวิตที่ได้รับน้ำานมจากอกแม่จะมีโอกาสมีชีวิตรอด 6 

เท่าของทารกในประเทศที่แม่ไม่มีน้ำานมให้ลูก นี่เป็น

สาเหตุแห่งชีวิต หรือความตาย ดังที่ปรากฏในสารคดี

เรื่อง “น้ำานม” โดยผู้กำากับ โนเอมี ไวส์ เล่าว่า

  “แม่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ ฉันเดินทางไป 

ทั่วโลกทำาสารคดีเรื่องนี้เป็นพิเศษเพื่อรวบรวมความ

เป็นแม่สากลจักรวาลเข้าเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นแม่

ในทวีปเอเชีย หรือทวีปอเมริกาเหนือ ต่างก็ขาดแคลน

ความช่วยเหลือจากสังคม และรัฐบาลในเรื่องสุขภาพ

ส่วนบุคคลเมื่อพวกเขาเข้าสู่ความเป็นแม่”

l สารคดีพบการจัดการที่ผิดพลาดระหว่างประสบภัย

(อ่านต่อหน้า 17)

โนอามี ไวส์ ผู้กำากับเรื่อง “น้ำานม” 
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บทอธิษฐานภาวนา

เด็กช่วยมิสซากลับบ้าน

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ถ้าฉันเพียงได้สัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้น

ฉันก็จะหายจากโรค” (มาระโก 5:28)

เมื่อตอนอายุ 8 ขวบ เด็กชายโจอยากเป็นเด็กช่วยมิสซา กระทั่งเขา

ยังมีความคิดที่จะเป็นนักบวช ในช่วงฤดูร้อนปี 1958 โจเพิ่งจบเกรดที่สาม 

เขาจดจำาทุกบทตอบรับในมิสซาภาษาละตินได้ เขาฝึกฝนวิธีการช่วยมิสซา

เป็นอย่างดี จนถึงวันที่เขาจะได้ช่วยมิสซาเป็นครั้งแรก

นี่คือความภาคภูมิใจอย่างมากของเด็กอายุเพียง 8 ขวบ แต่ความ

โชคร้ายก็เกิดขึ้นในขณะท่ีโจได้หยิบหนังสือพิธีกรรมที่แสนหนักจากด้านหนึ่ง

ไปวางไว้ทีพ่ระแท่น เขาสะดุดชายเสือ้ช่วยมิสซาและล้มลงไปกับหนงัสอืพิธกีรรม 

คุณพ่อหยุดประกอบพิธีมิสซาด้วยใบหน้าที่กริ้วโกรธแล้วบอกกับโจว่า “เกิด

อะไรขึ้น” และกล่าวด้วยเสียงดังว่า “ออกไปจากพิธีและอย่ามาช่วยมิสซาอีก

ต่อไป” เขาวิ่งจากพระแท่น  ฉีกเสื้อช่วยมิสซา และเขาก็ไม่เคยกลับไปที่โบสถ์

อีกเลย

30 ปีต่อมา โจกลับมายังโบสถ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาและครอบครัว 

เคยขับรถมาหลายคร้ังตอนท่ียังเป็นเด็ก เขาเดินเข้าไปในที่ซ่ึงเขาได้คุยกับ 

คุณพ่อท่านหนึ่ง ขณะที่พวกเขาพูดถึงความสวยงามของโบสถ์ที่สวยงาม เขา

เล่าให้คุณพ่อฟังถึงเรื่องราวประสบการณ์อันแสนเศร้าในวัยเด็ก ที่เขาไม่เคยเล่า

มาก่อน คุณพ่อฟังอย่างตั้งใจและก็ตอบเขาว่า “พระสงฆ์ไม่ได้ทำาทุกอย่าง 

ถูกต้องเสมอไป...โปรดยกโทษให้เราด้วย” นำ้าตาของเขาก็ไหลและคุณพ่อก็

ปลอบเขา และนี่คือการเริ่มต้นของการกลับมาบ้านครั้งแรกบนถนนที่

ขรุขระและแสนยาวไกล 

 ข้าแต่พระเยซเูจ้า สมัผัสทีพ่วกลกูได้รบัจากพระองค์นัน้ ทำาให้พวกลกู

สามารถมีพละกำาลังในการดำาเนินชีวิตของพวกลูกต่อไปได้ ด้วยพลังแห่ง 

พระเมตตาของพระองค์ช่วยให้ลูกสามารถสัมผัสความรักและการอภัยจาก

พระองค์ ขอโปรดให้ลูกนำาความรักนี้ส่งต่อไปยังผู้ต้องการสิ่งเหล่านี้ด้วยการ

เห็นอกเห็นใจ และเข้าใจในเพื่อนพี่น้องด้วยเทอญ อาแมน

ผิดคนถูกคน
 ฟังเรื่องราวการหย่าร้างแต่ละครั้งแล้ว
 ให้รู้สึกเป็นห่วง
 ชายกับหญิงคบหาเป็นแฟน
 รักใคร่ห่วงใยดูแลเอาใจใส่
 มากถึงมากที่สุด
 กระทั่งหวงแหนหึงหวง
 ซึ่งก็เป็นธรรมชาติแห่งรัก
 รักเดียวใจเดียว...ผูกขาดกันและกัน
 ทุ่มเทให้เท่าไรก็ยังรู้สึกไม่พอ
 ด้วยอยากให้คนรักเต็มอิ่มจนเอ่อล้น
 ทั้งที่รู้แก่ใจ
 คนถูกสร้างมาไม่มีขีดจำากัด
 ทุกสิ่งที่จำากัดไม่สามารถเติมเต็มใจคนได้
 ก็อย่างที่พูดๆกัน “ใจคนถมเท่าไรก็ไม่รู้จักเต็ม”
 เฉพาะใจเท่านั้นที่ถมใจได้
 สิ่งของเงินทองจึงเป็นได้แค่ตัวช่วย
 แต่พอเปลี่ยนตัวช่วยให้เป็นตัวหลัก
 ความรักก็มีอันต้องเปลี่ยนไป
 ก่อนนี้รักด้วยใจ
 ตอนนี้รักด้วยสิ่งของเงินทอง
 พอข้าวของเงินทองพร่อง
 ใจมีอันต้องลดลงเป็นอัตราส่วน
 ก่อนนี้รักได้ในความยากลำาบาก
 ตอนนี้ลำาบากคือหมดรัก
 ที่เคยมองความยากลำาบากเป็นการท้าทาย
 กลายเป็นมองว่ารักผิด
 ก่อนนี้รักได้ในความแตกต่าง
 ตอนนี้มองแตกต่างเป็นแตกแยก
 คิดต่างเห็นต่างถือว่าขัดแย้ง
 เข้ากันไม่ได้อยู่ด้วยกันยาก
 ก่อนนี้รักได้ในความบกพร่อง
 ตอนนี้มองบกพร่องเป็นสันดาน
 สันดอนขุดง่ายสันดานขุดยาก
 จะอยู่กันตลอดไปแบบนี้คงไม่ไหว
 ก่อนนี้รักได้ไม่คาดหวัง
 ตอนนี้เรียกร้องสารพัด
 ไม่ได้ก็ผิดคาดไม่ถูกใจก็ผิดหวัง
 น่ากลัวจะเลือกคนผิดเสียแล้ว
 ใช่...เลือกผิดคนจริงด้วย
 แต่ “ผิดคน” ไม่ใช่คนที่ “ถูกเลือก”
 แต่ “ผิดคน” อยู่ที่ตัว “คนเลือก” นั่นแหละ
 เลือกที่จะรักใครถือเป็นการเลือก “ถูกคน”
 เขา/เธอคนนั้นคือคนสมบูรณ์แบบ
 ในความเป็นตัวเขาในความเป็นตัวเธอ
 ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
 คนที่เลือกรักเขารักเธอต่างหากที่ “ผิดคน”
 เพราะไม่เลือกเขา/เธออย่างที่เขา/เธอเป็น
 แต่เลือกเขา/เธออย่างที่ “ตัวเอง” ต้องการ
 แล้วคาดหวังเรียกร้องกดดัน
 ให้เขา/เธอเป็นตามที่ต้องการ
 พอไม่ได้ดั่งใจก็ฟันธง...เลือกผิดคนรักผิดคน
 ซึ่งก็รัก “ผิดคน” จริงด้วย
 เพราะไม่ได้รักอีก “ฝ่ายหนึ่ง” แม้แต่น้อย
 แต่รัก “ตัวเอง” หลง “ตนเอง” มาโดยตลอด
 แล้วหาเรื่องหาเหตุเลิกรากันไปในที่สุด
 ตราบใดที่ยังไม่รักให้ “ถูกคน”...ก็คงลงเอยแบบนี้  
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 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัส

ว่า  “ในชีวิตคริสตชน เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า 

เราจำ า เป็นต้องมองย้อนอดีตและระลึกถึง

พระคุณของผู้ที่นำาเราให้รู้จักพระเยซูคริสตเจ้า  

และจดจำาบุคคลจำานวนมากท่ีมีส่วนช่วยเราให้

ได้รับความเชื่อคริสตชนที่แท้จริง”

สำานักข่าววาติกันรายงานว่า  สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นความสำาคัญ

ของพระวรสารประจำาวันท่ีนักบุญเปาโลได้ 

แนะนำาทิโมธีให้  “ระลึกถึงพระเยซูคริสตเจ้า”  โดยช้ี

ให้เห็นว่า  ความทรงจำาของคริสตชนเปรียบเสมือน 

เกลือดองแผ่นดิน

ระลึกถึงพระคุณของผู้อบรมความเชื่อแก่เรา

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า  “เพื่อแสวงหา

พละกำาลังและสามารถที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า จำาเป็นที่

เราคริสตชนต้องระลึกถึงประสบการณ์ของความทรงจำา

ที่นำาเราให้ได้รู้จักกับพระเยซูเจ้าเป็นครั้งแรก”

“ความทรงจำาของคริสตชนเปรียบเสมือนเกลือ

แห่งชีวิต  หากปราศจากความทรงจำาเราไม่อาจก้าวเดิน

ต่อไปได้  เมื่อเราได้พบกับคริสตชนที่ ‘หลงลืม’ เราจะ

สามารถเห็นได้ในทันทีทันใดว่าเขาเหล่านั้นได้สูญเสีย

เอกลักษณ์ของชีวิตคริสตชน  และที่สุดก็ดำาเนินชีวิต

ปฏิบัติตามบทบัญญัติเพียงการกระทำา  โดยบัญญัติเหล่าน้ัน 

ไม่ได้ลึกซึ้งในจิตสำานึกด้านจิตวิญญาณแต่อย่างใด”

สมเด็จพระสันตะปาปาสังกัดคณะนักบวช 

เยสุอิต ตรัสว่า  “สถานการณ์สามประการที่เราทุกคน

ได้พบกับพระเยซูคริสตเจ้า เริ่มตั้งแต่เราได้รับความเชื่อ

คริสตชนจากการอบรมของบรรพบุรุษด้วยการดำาเนิน

ชีวิตถือตามคำาสอนของพระศาสนจักร

สมเ ด็จพระสันตะปาปาทรงยกตัวอย่ าง

ขอ้ความจากจดหมายถงึชาวฮบีร ู  “ใหเ้ราระลกึถงึวนัแรก 

เมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจ้า  และระลึกถึง 

เหตุการณ์ที่เราดำาเนินชีวิตในความเชื่อที่เราได้รับ”  และ

พึงตระหนักว่าชีวิตของเราแต่ละคนมีเวลาที่เรา “ได้

สัมผัสกับองค์พระเยซูเจ้า และเป็นประจักษ์พยานถึง

ความเชื่อที่เราได้รับมา”

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสเสริมว่า “จงจดจำา

และไตร่ตรองถึงเหตุการณ์สำาคัญนั้น จงมองย้อนกลับ

ไปในอดีต  ทบทวนความทรงจำาเหล่านั้นเสมอๆ  เพราะ

เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้พบกับพระ

เยซูคริสตเจ้า”

“เป็นความจริงท่ีว่า  เราแต่ละคนมีประสบการณ์

การพบกับพระเยซูคริสตเจ้าในเหตุการณ์ประจำาวัน  

เมื่อเราได้รู้จักพระองค์  เมื่อพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลง

ชีวิตของเรา  เมื่อพระเป็นเจ้าทรงแสดงให้เราได้เห็น

กระแสเรียกที่พระองค์ทรงเรียกเราแต่ละคนให้ปฏิบัติ

ตามกระแสเรียก  เมื่อพระเป็นเจ้าทรงเผยพระองค์แก่เรา 

ในปัญหาต่างๆ ที่เราเผชิญในชีวิต  เราแต่ละคนมี

ประสบการณ์ที่ทำาให้จดจำาในส่วนลึกของจิตใจ  ขอให้เรา 

รำาพึงถึงเหตุการณ์เหล่านั้น”

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า  “พระเยซูคริสตเจ้า 

ทรงเป็นบ่อเกิดของเราคริสตชน พระองค์ทรงมอบหมาย

พันธกิจต่างๆ และทรงเป็นพละกำาลังให้เราสามารถทำา 

สิ่ ง ท่ีพระองค์ทรงมอบหมายตามกระแสเรียกของ 

แต่ละคน”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงระลึกถึงบรรพบุรุษ

ของแต่ละคน ที่ได้ส่งมอบความเชื่อแก่เราแต่ละคน   

พระองค์ทรงยกตัวอย่างข้อความจากพระวรสาร   “จง

ระลึกถึงความเชื่อ คริสตชนที่บรรพบุรุษได้ส่งมอบแก่

ท่าน”   

“เราไม่ได้รับความเช่ือท่ีส่งถึงเราทางไปรษณีย์  

แต่เป็นความเชื่อท่ีบรรพบุรุษของเราได้ส่งมอบให้แก่ 

ลูกๆ หลานๆ   ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ความเชื่อของบรรพบุรุษ 

ก็เป็นความเชื่อของเราด้วยเช่นเดียวกัน  ให้เราระลึกถึง 

ประจักษ์พยานมากมายและนำาพลังเหล่านั้นที่ช่วยให้

ความเชื่อของเราเข้มแข็ง”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชิญชวนผู้ เชื่อ

ศรัทธาให้ไตร่ตรองว่า ความเชื่อที่บรรพบุรุษส่งมอบ

แก่เรา “ได้ฝังรากลึก” หรือ เป็นเพียง “ศาสนกิจที่เรา

ปฏิบัติในปัจจุบัน”

“ผู้มีความเชื่อพึงตั้งคำาถามแก่ตนเองว่า  ราก

แห่งความเชื่อศรัทธาได้ฝังลึกเป็นความเชื่อที่เข้มแข็ง  

หรือเป็นเพียงความเช่ือท่ีปฏิบัติและอาจถอนรากได้   

หากเป็นเช่นนี้ให้เราวอนขอพระหรรษทานจากพระ 

เป็นเจ้าเพื่อกลับสู่รากเหง้าที่ฝังลึกในดิน  และให้เราระลึก 

ถึงบรรพบุรุษของเราท่ีได้ส่งผ่านความเช่ือสู่ลูกหลาน

ของตน”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงยกข้อพระวรสาร 

“อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด  พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า

ของเรา  พระยาห์เวห์มีเพียงพระองค์เดียว”  (ฉธบ 6:4)

“ท่านจะต้องรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน 

สุดจิตใจ  สุดวิญญาณ และสุดกำาลังของท่าน  และท่าน 

จะต้องพร่ำาสอนบรรดาบุตรของท่านด้วยถ้อยคำา 

เหล่านี้”

“ฉันเป็นคริสตชนถือตามบทบัญญัติหรือไม่  

บางครั้งเราคริสตชนหรือแม้แต่บรรดานักบวช ก็พบ

ความยากลำาบากที่จะยึดปฏิบัติบทบัญญัติด้วยจิตใจ 

เช่นกัน”

  เพื่อท่ีจะจดจำาพระเยซูคริสตเจ้าเราจำาเป็นต้อง 

“เพ่งสายตาจ้องมองที่พระพักตร์พระเยซูเจ้าเสมอ”  

ระลึกถึงเหตุการณ์ที่เราได้พบปะพระองค์จะช่วยเราให้

ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดี   ความทรงจำาและความหวัง

เป็นสองสิ่งที่จำาเป็นต้องมีควบคู่กันไป  

“ขอให้เราจดจำาองค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้เสด็จมา   

ผู้มอบชีวิตพระองค์เป็นสินไถ่ และผู้จะเสด็จกลับมา

อีกครั้งหนึ่ง  พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความทรงจำา  

ทรงเป็นองค์ความหวังของเรา”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวสรุป  

ด้วยการเตือนใจคริสตชนแต่ละคนล้วนได้ รับการ 

เชื้อเชิญให้ระลึกถึงความทรงจำาท่ีเราได้พบกับพระเยซู 

คริสตเจ้า  ระลึกถึงพระคุณของผู้ส่งผ่านความเชื่อคริสต- 

ชนนี้แก่เราแต่ละคน  และให้เราได้ทบทวนข้อความเชื่อ

และความทรงจำาเหล่านั้นเสมอๆ

จงอย่าได้กลัวที่จะส่งต่อความเชื่อ

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสแก่ผู้มาเฝ้าพระองค์หน้าจัตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตรว่า  “จง

อย่าได้กลัวหรือลังเลใจที่จะส่งต่อความเชื่อที่เราได้รับจากองค์พระจิตเจ้า”

“พี่น้องคริสตชนที่รักทั้งหลาย  ไม่มีผู้ใดที่จะรับศีลกำาลังเพียงเพื่อตน  แต่เพื่อความก้าวหน้าทางด้าน

จิตวิญญาณของผู้อื่นด้วย  ทั้งนี้เพราะพระพรต่างๆ ที่พระเป็นเจ้าประทานแก่เรา ก็เพื่อให้เราได้ส่งต่อพระพร

นั้นๆ แก่เพื่อนพี่น้อง  เพื่อว่าผู้ได้รับพระพรเหล่านั้นจะแบ่งปันพระพรแก่ผู้อื่นๆ อีกเช่นเดียวกัน

  ดังนั้น จงอย่าได้กลัวที่จะส่งต่อพระพรที่เราได้รับให้แก่บุคคลอื่นผ่านทางองค์พระจิตเจ้า   ด้วยการ

ดำาเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์ในการเป็นประจักษ์พยาน  และเผยแผ่พระวาจาทรงชีวิตให้แก่พี่น้องชายหญิงที่เราได้พบ 

เห็นเสมอ”

ที่เราได้รับจากพระจิตเจ้า
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เสื้อที่ระลึกจำาหน่ายในงาน
บวชพระสังฆราชเชียงราย

และฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม
ราคาตัวละ 350 บาท 

รายได้สมทบค่าใช้จ่ายงานฉลองฯ

สนใจติดต่อที่
คุณพ่อวินัย เปลี่ยนบำารุง เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย 
โทร. 08-1892-6316 
หรือ ANNA DESIGN โทร. 09-2929-5391



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 27 ประจำาวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2018 หน้า 9



ปีที่ 42 ฉบับที่ 27 ประจำ�วันที่ 1-7 กรกฎ�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 10

ขอเชิญร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัล 

“วรรณศิลป์อุชเชนี ปี ๒๕๖๑”

“เพียงแค่เม็ดทราย”
ในระดับนักเรียน และระดับประชาชน

ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประเภทกลอนสุภาพ ความยาว ๖-๑๐  บท  

ประเภทความเรียง  ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า A๔

ขั้นตอนการจัดประกวด

 เปิดโครงการอุชเชนีปี ๒ และรับผลงาน ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

 เปิดรับผลงาน ๒๔ พฤษภาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 คณะกรรมการคัดกรองผลงาน ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

 วันอุชเชนี ๖ กันยายน ๒๕๖๑

 คณะกรรมการตัดสินผลงาน ๑-๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 ตัดสินและประกาศผลผู้เข้ารอบทางเว็บไซต์ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

 มอบรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

รางวัล

 รางวัลชนะเลิศ

 ประเภทละ ๑ รางวัล โดยมีการประกวดใน  ๒ ระดับ

 เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทาน

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

และใบประกาศเกียรติคุณ

 รางวัลชมเชย

 ประเภทละ ๒ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ

 เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 ขั้นตอนการส่งผลงาน

 ๑. Download ใบสมัครได้ที่ http://www.eugenieawards.

com

 ๒. ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ได้ที่

  ๒.๑ ทาง E-mail : info@eugenieawards.com

       เป็น File Microsoft Word หรือ PDF

  ๒.๒ ทางจดหมาย หรือด้วยตนเอง โดยพิมพ์เป็นเอกสาร

 

 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ชั้น ๘ อาคารสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย ๑๒๒/๑๑ ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวง

ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

 อนุญาตให้ส่งต้นฉบับลายมือเขียนได้เฉพาะประเภทกลอนสุภาพ

  ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
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ติดตามชมรายการโทรทัศน์

Power of Love
(พลังรัก สร้างพลังคุณ)

วันอาทิตย์ เวลา 15.30-16.00 น.
ทางช่อง TNN2

โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

อ่านอุดมสาร 
อุดมศานต์ 

ออนไลน์ 
คลิก 

เฟซบุ๊ก 

อุดมสารแฟนคลับ

เว็บไซต์ 

www.udomsarn.com

แก้ไขข้อมูลปฏิทินคาทอลิก 2019 / 2562 
ขณะนี้กองบรรณาธิการ แผนกการพิมพ์คาทอลิก กำาลังปรับแก้ไขข้อมูล  
ชื่อ ที่อยู่ ให้เป็นปัจจุบัน วัด หน่วยงาน องค์กรใด มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
แจ้งได้ที่ E-mail: udomsarn@cbct.net โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2018

ติดตามชมรายการโทรทัศน์ 

แสงธรรม
 ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
วันอังคารเว้นอังคาร เวลา 04.30-05.00 น.   

ช่อง 9 MCOT 
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

คริสตศาสนา 
ณ ปากนำ้าโพ 
อาสนวิหาร

นักบุญอันนา 
นครสวรรค์ (3)

1

ภาพบางภาพอาจให้ความรู้สึกมากกว่าเป็น

ความทรงจำา นั่นหมายถึงความผูกพัน ที่เมื่อเห็นภาพ

นั้นทีไร ก็ยิ่งต้องขอบคุณในห้วงเวลาที่ผ่านมา ที่เราได้

เคยผ่านเรื่องราวเก่าก่อน และคิดถึงผู้ที่เป็นรากฐาน

ความเชื่อของเรา ... ผมเริ่มด้วยคำาไม่กี่คำา กับภาพ 

อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ หลังเก่า ก่อนที่

จะบูรณะใหม่ กับคำาที่บันทึกในภาพ “สิ่งชวนปลื้ม ลืม 

ไม่ลง อยู่กับท่าน นิรันดร” 25 กรกฎาคม 2513 

(1970)  และมีลายเซ็นของพระสังฆราชมิเชล ลังเยร์ ....  

ไม่น่าเชื่อว่าใน ค.ศ. 2017 ที่มีการบูรณะอาสนวิหาร 

ทางคณะกรรมการดำาเนินงานไม่ได้ตัดสินใจทุบตัววัด

เดิม แต่ซ่อมแซม บูรณะ บนรากฐานจากของเดิมที่มีอยู่ 

2

 ข่าวน่าชื่นชมยินดี

 การสถาปนาสังฆมณฑลใหม่ ... สังฆมณฑล

นครสวรรค์ 

 จากสารของพระอัครสังฆราชยวง นิตโย ที่

ลงสารสาสน์เมื่อปี ค.ศ. 1967 บันทึกวันที่สถาปนา

สังฆมณฑลไว้เป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 1967 แต่เดิม

เราเชื่อกันว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาสังฆมณฑล แต่เมื่อ

สืบค้นข้อมูลเพิ่มขึ้น วันนี้กลับไม่ตรงกับเอกสารอื่นใด 

วันที่เกี่ยวข้องกับสังฆมณฑลมีดังนี้

 1. วันประกาศที่กรุงโรม ในเอกสารเกี่ยวกับ

การตั้งสังฆมณฑลนครสวรรค์ ที่ขึ้นต้นว่า “Distractis 

nonnuliis territoriis a Sede Bangkokensi, novo 

quaedam diocesis Nakhornsavanensis nomine”   

เป็นเอกสารที่บอกถึงการแบ่งสังฆมณฑลใหม่ ที่แยก

ออกจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลใหม่

นี้ชื่อว่า “สังฆมณฑลนครสวรรค์” มีทั้งหมด 12 จังหวัด 

(ไม่รวมอุตรดิตถ์) โดยมีวัดนักบุญอันนา เป็นอาสน-

วิหาร ... เอกสารนี้ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 1967

2. วันบวชพระสังฆราชมิเชล ลังเยร์ วันที่ 

13 เมษายน 1967 โดยมีคติพจน์ “ด้วยความสุภาพ

และอ่อนโยน”

3. วันที่สถาปนาและขึ้นรับตำาแหน่งที่ปะรำา 

พิธีในพื้นที่วัดนักบุญอันนา ... วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 

1967

3

เมื่อพระสังฆราชมิเชล ลังเยร์ เป็นประมุข

ปกครองสังฆมณฑล ท่านเป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารด้วย

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  1968  เจ้าวัดใหม่ซึ่งเป็นทั้ง

พระสังฆราชและเจ้าวัด  ก็คือ  พระคุณเจ้ามิเชล  ลังเยร์  

พระคุณเจ้าลังเยร์เกิดที่เขตจังหวัดนอร์มังดี  ฝรั่งเศส  

เข้าสมัครเป็นมิชชันนารีในบ้านเณรของคณะเอ็มอีพี   

ในปี 1944  บวชเป็นพระสงฆ์เมื่อ 21 ธันวาคม  1946  

หลังจากนั้นได้เป็นมิชชันนารีที่เมืองจีน  จนมีการเปลี่ยน 

การปกครองเป็นคอมมิวนิสต์  พระคุณเจ้าพร้อมกับ

ชาวต่างประเทศทุกคนจึงถูกรัฐบาลจีนบังคับให้ออก

นอกประเทศ  คุณพ่อได้พักรักษาตัวที่ฮ่องกงอยู่ชั่วระยะ 

หนึ่ง จากนั้นจึงเดินทางมาที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  29  

พฤศจิกายน  1951

เนื่องจากคุณพ่อมีความรู้จักมักคุ้นกับคนจีน

มากและมีความรู้เก่ียวกับภาษาจีน  ดังน้ันจึงเข้าประจำาวัด

ท่ีมีคริสตังเป็นชาวจีน  เช่น  วัดบ้านนา หนองรี  กาลหว่าร์   

รวมทั้งวัดหลังใหม่ในสมัยนั้นคือวัดเซนต์หลุยส์ด้วย

           หลังจากนั้นคุณพ่อได้มาประจำาวัดที่วัดนักบุญ

อันนา นครสวรรค์  และรับตำาแหน่งพระสังฆราชองค์แรก 

ของมิสซังนครสวรรค์  

          สิ่งท่ีเป็นอนุสรณ์ท่ีคริสตังนครสวรรค์ได้รับ 

คือ  วัดหลังปัจจุบันน้ีเอง  ในสมัยท่าน  ท่านได้ขยาย 

การแพร่ธรรมไปทั่วสังฆมณฑลกับชาวเขาทางตะวันตก

กับชาวอีสานทางเพชรบูรณ์  ส่วนทางใต้ก็ได้ปรับปรุง

โรงเรียน  การแพร่ธรรมกับคนไทยภาคกลางด้วยการ 

ปรับปรุงบ้านพักพระสงฆ์ วัด และโรงเรียน  ในทุก

จังหวัด

พระคุณเจ้าได้ย้ายออกจากวัดนักบุญอันนาไป

อยู่วัดเพชรบูรณ์ในปี 1977  และเข้าบ้านพระสงฆ์ชรา 

ที่สระบุรี  ในเวลาต่อมา และมรณะเมื่อวันที่  30  เมษายน  

1989    ด้วยโรคหลายโรคในช่องท้อง    และร่างของท่าน 

ฝั่งที่สุสานวัดนักบุญอันนา นครสวรรค์

 สมัยพระคุณเจ้าลังเยร์ได้เร่ิมมีคริสตชนจาก 

บางพระหลวง  จากหัวดง  เริ่มอพยพมาเช่าที่ดินของวัด

บ้างแล้วโดยมายึดอาชีพจับปลา หอย และค้าขายไก่

4

พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค   

พระสังฆราชสังฆมณฑลนครสวรรค์  องค์ที่ 2

วันที่  24  พฤษภาคม  1976  พระคุณเจ้า 

บรรจง  อารีพรรค  ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช

ประจำาสังฆมณฑลนครสวรรค์  22  กรกฎาคม 1976 ได้

ทำาพิธีรับตำาแหน่งที่อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์  

ซึ่งก่อนนั้นท่านเป็นอธิการบ้านเณรใหญ่ สามพราน  โดย

ความเห็นชอบจากคณะสงฆ์และพระสันตะปาปา  ใน

ช่วงน้ีพระคุณเจ้าบรรจงได้มาทำาหน้าท่ีเจ้าวัดบ้างแทน

พระคุณเจ้าลังเยร์  เพราะยังหาคุณพ่อมาแทนพระคุณเจ้า 

ลังเยร์ไม่ได้  จึงมีคุณพ่อเฉลิม  กิจมงคล  มารับหน้าที่

ช่วยทำางาน

คุณพ่อชัยศักดิ์   ศรีทิพย์อาสน์   เจ้าอาวาส

องค์ที่ 13

       ในปี 1977  คุณพ่อชัยศักดิ์  ศรีทิพย์อาสน์  ได้

เข้ารับตำาแหน่ง  ทำาให้หมดปัญหาพ่อเจ้าวัดไป  คุณพ่อ 

ได้ย้ายมาจากสังฆมณฑลราชบุรี   คุณพ่อชัยศักดิ์  เป็น 

ชาวสังฆมณฑลราชบุรี  เข้าบ้านเณรใหญ่ท่ีปีนัง  มาเลเซีย  

และบ้านเณรปูนามัลลี ประเทศอินเดีย  หลังจากได้บวช

เป็นพระสงฆ์แล้วได้ประจำาที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด  

บางนกแขวก  สมุทรสงคราม  และมาที่สังฆมณฑล

นครสวรรค์  ด้วยความสมัครใจ

     คุณพ่อเป็นคนใจร้อนรนชอบทำางาน  โดยเฉพาะ 

งานที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านการกินการอยู่  โดย

มีความคิดว่าการพัฒนาให้ชาวบ้านมีการกินดีอยู่ดี  จะ

ทำาให้เขามีเวลาเข้าวัดเข้าวามากขึ้น  เป็นคริสตชนที่ด ี

ต่อไป และสามารถทำาให้ผู้อื่นเห็นความดีของการเป็น

คริสตชนได้  ในช่วงนั้นนับว่าประสบผลทันตาเห็น   

คริสตชนจากตำาบลเขาดิน  ตำาบลบางพระหลวง  ซึ่ง

ปกติมีอาชีพจากการจับปลา  เลี้ยงหมู  ทำาเกษตรกรรม

เล็ก ๆ  น้อย ๆ   ขาดความรู้การศึกษาที่ทำามาหากินแบบ

คนเมือง  ก็ได้โยกย้ายเข้ามาทำามาหากินกับไก่  เพราะ

มีรายได้ดีกว่า  จึงทำาให้เกิดการโยกย้ายอย่างใหญ่จาก

ตำาบลบางพระหลวง  มาขอเช่าอยู่ในเขตที่ดินของวัด  

ทำาให้ที่ของวัดที่มีประมาณ 30 ไร่ ใจกลางเมืองแน่นขึ้น

อย่างถนัดใจ และทำาอาชีพค้าขายไก่ตั้งแต่เวลานั้นจนถึง

ปัจจุบัน

 คุณพ่อประเสริฐ  สิทธิ   เจ้าอาวาสองค์ที่ 14

     ปี 1984  ได้มีคุณพ่อหนุ่มจากปักษ์ใต้  คุณพ่อ 

ประเสริฐ  สิทธิ  ได้ขอสมัครมาทำางานในสังฆมณฑล

นครสวรรค์  คุณพ่อประเสริฐ  เป็นคนพื้นเพวัดนักบุญ

(อ่านต่อหน้า 17)
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สภาการศึกษาคาทอลิกฯ (ต่อจากหน้า 3)

ใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย  

คริสตศักราช 2015 พูดถึงเป้าหมายสูงสุดคือ เราต้องการ 

ผลิตคนดีออกสู่สังคม และคนดีของเรานั้นต้องอยู่บน 

พื้นฐานของค่านิยมพระวรสาร รัก รับใช้ เมตตา ซื่อสัตย์ 

ซื่อตรง เป็นมาตรฐานหนึ่งที่เราตั้งใจทำาสืบๆ ไป

 ขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ได้ส่ง 

ทีมวิทยากรมาให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่คุณครูสังคม 

ศึกษา และนักเรียนกลุ่มที่เป็นสภานักเรียน ที่จะนำา 

ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน 

ของตัวเอง ขอบคุณโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่ได้ส่งครู  

และตัวแทนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนมาเข้าร่วม 

กิจกรรม พ่อหวังว่า เป้าหมายหลักที่สำาคัญก็คือ ขอให้ 

พวกเราเป็นคนดีออกไปสู่สังคม และคนดีมีรูปแบบหนึ่ง 

ที่เป็นตัวชี้วัดได้ คือ การเป็นพลเมืองดีที่จะต้องทำา 

ตามสิทธิและหน้าที่ของความเป็นคนไทย”

ดร.ประวิช รัตนเพียร คณะกรรมการการเลือกต้ัง  

หรือกกต. รับผิดชอบด้านกิจการการมีส่วนร่วม กล่าวว่า 

“ในบรรดาบ้านเมืองทั้งหลายในโลกนี้ 200 กว่าประเทศ 

ที่รวมกันอยู่ในประชาคมโลก วันนี้เกือบทั้งหมดทั่วโลก  

คนท่ีมาทำาหน้าท่ี ในกลไกหน่ึง ท่ีเราบอกว่า ประชาธิปไตย

ต้องมีการเลือกตั้ง เขาไม่ทำาโดยหน่วยงานของรัฐ  เขา

ไม่เอาหน่วยงานของรัฐ ถามว่า เมืองไทยเคยใช้หน่วยงาน 

ของรัฐไหม? การจัดการเลือกตั้งใช้มาตลอด เราขอให้ 

กระทรวงมหาดไทย เป็นคนจัดการเลือกต้ังมาโดยตลอด 

พี่น้องประชาชนตั้งแต่ 2475 เป็นต้นมาหย่อนบัตร 

เลือกตั้งเมื่อไหร่ เป็นหน่วยงานของรัฐมาจัด ไม่ว่าจะ 

เลือกสส. สว. หรือเลือกนายกรัฐมนตรี แต่มาเมื่อ 20  

ปีที่แล้ว รัฐธรรมนูญ ปี 2540 และปีนี้เอง กกต.  

เพิ่งครบ 20 ปี วันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมานี้ 20 ปีนี้ 

เป็นปีที่ประเทศไทยปฏิรูปใหญ่ มีการเขียนรัฐธรรมนูญ 

ขึ้นมาเรียกว่า รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน แล้วทำาเหมือน 

กับประเทศอื่นๆ 100 ประเทศ โดยการให้คนที่มา 

จัดการเลือกตั้ง เพื่อให้คนเข้าไปทำาหน้าที่แทนพี่น้อง 

ประชาชน ไม่เป็นราชการอีกต่อไป ให้มามีองค์กรหน่ึง 

เป็นองค์กรท่ีเรียกว่า องค์กรอิสระ รับหน้าท่ีในการดูแล 

ทั้งหมด คำาถามมีเรื่องเดียวเท่านั้นเองว่า ทำาไมจึงต้อง 

ให้มีองค์กรอิสระ มาทำาหน้าที่แทนราชการ ซึ่งเขาจัด 

อยู่เดิม เหตุผลของทั้งโลกนี้คือต้องการให้ไม่มีข้อครหา 

ใดๆ ทั้งสิ้น ว่าคนที่ได้รับเลือกไปใช้สิทธิ ซึ่งเป็นสิทธิ 

ของประชาชนในการปกครองตนเอง ต้องไม่มีข้อสงสัย 

ใดๆ ว่า เป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ ได้รับการเอื้อโดยฝ่ายนั้น 

ฝ่ายนี้ เพราะถ้ายังเป็นหน่วยงานราชการอยู่ รัฐบาล

ก็ยังรักษาการอยู่ เขาก็ยังควบคุมอยู่ ด้วยเหตุนี้โลก

ทั้งโลกจึงตกลงใจเหมือนกันว่า ต้องเป็นองค์กรอิสระ  

แล้วบ้านเมืองเราก็ปรับตามกระแสโลก กระแสโลกาภิวัตน์  

องค์กรนี้จึงให้มีคนเข้ามาบริหารสูงสุด เป็นตัวแทน

ของพี่น้องประชาชนในรูปแบบหนึ่ง และมาทำาหน้าที่

เป็นอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกับราชการอีกต่อไป โดยให้มี

คนทั้งหมด 5 คน มาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ครูเป็น 

1 ใน 5 คนนั้น ตั้งแต่เริ่มต้นมาปี 2540 จนถึงวันนี้ มี 

4 ชุด ชุดนี้คือชุดที่ 4 ซึ่งกำาลังจะหมดวาระ และกำาลัง 

มีการสรรหาชุดที่ 5 เข้ามาแทน

ในเวลาที่ตั้งหน่วยงานนี้ เขาไม่ได้บอกว่า ให้

หน่วยงานนี้ ทำาเรื่องๆ เดียว คือ การจัดการเลือกตั้ง  

เพราะการเลือกตั้งสำาคัญมาก ต้องโปร่งใส เที่ยงธรรม 

สุจริต ตรวจสอบได้ อยู่ที่การมีส่วนร่วมของพี่น้อง

ประชาชน ถ้าการเลือกตั้งไม่ได้อยู่ในสายตาของพี่น้อง

ประชาชนแล้ว ไม่มีที่ไหนเขารับได้หรอกครับ เพราะ

ฉะนั้นด้วยเหตุนี้ในกฎหมายจึงเขียนมาตลอดว่า กกต. 

ทำาหน้าที่จัดการเลือกตั้ง และเมื่อจัดการเลือกตั้งแล้ว 

ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

ที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นบทบาทเรื่องนี้น้อย

เพราะกกต. เวลาทำาหน้าที่จัดการเลือกตั้ง ไม่ได้ทำา

เฉพาะ เลือกสส. หรือสว. แล้วจบ แต่กกต. ต้องทำา

หน้าที่ในการเลือกตั้งทั้งหมด ยกเว้น 2 ตำาแหน่ง 

ในบ้านเมืองเท่านั้น ที่กกต.ไม่ได้ทำา คือ กำานันกับ

ผู้ใหญ่บ้าน ยังอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย

สมาชิกอบต. สมาชิกอบจ. นายกอบจ. เทศบาล 

ทั้งหมด กกต.เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้น

ทั่วประเทศ สูตรที่จะพูดกันเสมอๆ ว่าประเทศเรามี

ขนาดอย่างไร มีองค์กรกี่แห่ง ขอให้จำาไว้ว่า เจ็ดหมื่น 

หมู่บ้านทั่วประเทศ เจ็ดพันตำาบล เจ็ดร้อยอำาเภอ จริงๆ  

แล้วเกินกว่านี้อีกนิดหน่อย แต่นี่เป็นตัวเลขที่จำาง่ายๆ 

ว่า บ้านเมืองเราเป็นอย่างไร ปกครองกันอย่างไร ใน 

บรรดาทั้งหมดมีการเลือกตั้ง ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา 

และต้องอยู่ในภาระหน้าที่ของกกต. 

ในวันเลือกตั้งจะต้องเห็นสิ่งหนึ่งเสมอๆ คือ 

มีโต๊ะ  เวลาเราเดินเข้าไป แม้ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  

แต่เราคงเคยเห็นบ้าง เริ่มต้นมาจะมีกระดาน 1 กระดาน  

ตรวจสอบรายชื่อว่าคุณมีสิทธ์ิไหมในการท่ีจะใช้สิทธิ์  

จะมีลูกเสืออาสากกต. คอยให้ความช่วยเหลือคนเฒ่า 

คนแก่ และผู้ไปใช้สิทธิ์ จริงๆ แล้วทุกบ้านจะได้รับ 

จดหมายจากกกต. 1 ฉบับอยู่แล้ว ว่าท่านจะต้องไป

เลือกตั้งที่ไหน เลือกใครได้บ้าง เลือกอย่างไร มีเขียน

แนะนำาหมด มีข้อกฎหมายเรียบร้อย แต่พอมาถึง 

ต้องดู ดูเสร็จเดินไปท่ีโต๊ะแรก บอกเบอร์ เช็คช่ือถูกต้อง  

เซ็นชื่อ รับบัตร เดินไปที่คูหา 

การเลือกต้ัง มีหลักอยู่ว่า ทุกคร้ังด้วยการแสดง 

ออกด้วยเจตจำานงว่าเลือกใคร ต้องไม่ให้มีอิทธิพลใดๆ 

เข้ามากดดันคนที่ไปใช้สิทธ์ิ นี่เป็นสิทธิพื้นฐานสำาคัญ

ที่สุดเพราะฉะน้ันการเลือกต้ังจะเห็นว่าไม่ใช่เป็นโต๊ะ

เฉยๆ ต้องมีกล่อง มีฉากกั้น ลงคะแนนต้องเป็นความลับ 

ถ้าไม่เป็นความลับเขาอาจจะถูกกดดันได้ หลักสำาคัญ 

ของการเลือกต้ังเสมอ คือ ต้องเป็นความลับ เมื่อกาเสร็จ 

แล้วก็ไปหย่อนที่กล่อง

การเลือกตั้งที่ชอบโดนล้อเลียนมาตลอดว่า 

ประชาธิปไตย 4 วินาที คือ การเดิน ได้รับบัตร เดิน

มากา  หย่อนบัตร ใช้เวลา 4 วินาทีเท่านั้นเอง แล้ว

หลังจากนั้นอำานาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนก็ 

ถูกส่งไปที่ตัวแทน แต่จริงๆ แล้ว แม้กระบวนการมีเท่านี้  

ก็ไม่ได้จบลงแค่นี้ ความยุ่งยากอยู่ตรงไหน ผมมาทำา 

หน้าท่ีเป็นกกต. เม่ือปี 2556 และปีน้ันไม่มีการเลือกต้ัง 

ด้วยเหตุท่ีมีการเลือกต้ังก่อนหน้า ทุกคร้ังท่ีมีการเลือกต้ัง 

ก็จะมีข้อร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ซึ่งเป็นสิทธิ 

พื้นฐานต้องทำาได้ กฎหมายให้ทำาได้ เนื่องจากมีการ 

เลือกตั้งหลายพันแห่งมากทั่วประเทศ สิ่งที่เกิดตาม 

ข้ึนมา คือ ต้องมาตัดสินคดีความ ต้องมาให้คำาวินิจฉัย 

ว่าใครร้องมาถูกต้องหรือไม่ ให้ความเป็นธรรม สิ่งต่างๆ 

เหล่านี้ไม่ได้จบลงที่ว่า หย่อนบัตรเสร็จแล้ว ตกเย็น 

ก็ขานคะแนน เช่น บัตรดีหมายเลขหน่ึง บัตรเสีย

หมายเลขสอง แล้วก็ไปนบัรวมคะแนน 

เวลาพูดถึงการเลือกตั้ง ไม่ใช่แค่ไปหย่อนบัตร 

4 วินาทีแล้วจบ เรื่องสำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือกกต. 

มีคนทั้งหมดทั่วประเทศ 2,000 คน เราเอา 77  

จังหวัดหาร จะเหลือแต่ละจังหวัดประมาณ 20 คน  

ที่เหลือก็จะเป็นนักกฎหมาย นักบริหารต่างๆ อยู่ข้างใน 

ประมาณ 400-500 คน ในหนึ่งจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ 

กกต. ประมาณ 10 คน แต่เวลามีการเลือกตั้งทั่ว

ประเทศ ไม่ใช่ใช้คน 100 คน ไม่ใช่ 1,000 คน ไม่ใช่ 

10,000 คน เฉพาะหน่วย 100,000 หน่วยทั่วประเทศ 

แต่ละหน่วยจะต้องมีกรรมการ 10 คน แต่ก่อนนี้นั้น 

ประชาชน 1 ท่าน มีสิทธิ์ลงได้ 2 บัตร บัตรหนึ่งเลือก

คน บัตรหนึ่งเลือกพรรค แต่รัฐธรรมนูญใหม่นี้ 1 ท่าน 

ลงบัตรเดียว 

 สมมุติว่า หน่วยหนึ่งใช้คน 10 คน เรามีทั้งหมด 

1 แสนหน่วย เท่ากับทำางานพร้อมกันทั่วประเทศ 1 

ล้านคน เรายังไม่พูดถึงประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ เรา

ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ครั้งสุดท้าย

ประมาณ 3 พันกว่าล้านบาท และทุกประเทศต้องจ่าย

แบบนี้หมด และประเทศเราจ่ายถูกที่สุดแล้ว   เวลามีการ 

เลือกตั้ง มีความเกี่ยวข้องกับคนจำานวนมาก และ

เกี่ยวข้องกับเงินจำานวนมาก เพราะฉะนั้น เราจะปล่อย

ให้เงินภาษีอากร แม้แต่สตางค์เดียว เสียไปโดยเปล่า

ประโยชน์ไม่ได้

ด้วยเหตุนี้การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน 

ที่จะต้องเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่ง ในเรื่องของการดูแล

ทุกบาท ทุกสตางค์ ทุกเวลา ในการเลือกคนที่ดีที่สุด 

เข้าไปทำาหน้าที่แทนเราจึงมีความสำาคัญเหลือเกิน  

บ้านเมืองจะไปทางไหน เราจะมีการศึกษาที่ดีหรือไม่ มี 

การสาธารณสุขท่ีดีหรือไม่ มีสวัสดิการท่ีดีหรือไม่ ท้ังหมด

นี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพี่น้องประชาชน” 

 ดร.ประวิช รัตนเพียร กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า  

“การเปิดอบรมหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

ให้กับครูสังคมศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ของโรงเรียนในฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

เ พ่ือปลูกฝังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

เลือกตั้งที่จะมีขึ้นทั้งระดับท้องถิ่นและการเลือกตั้ง 

ใหญ่ที่จะมีขึ้นในปีหน้า เพราะกติกาใหม่ที่มีการเปลี่ยน- 

แปลงจากเดิมไม่เหมือนการเลือกตั้งเดิมที่ใช้ระยะ 

เวลารณรงค์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจไม่นาน”



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 27 ประจำาวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2018 หน้า 15

 สม โภช นั ก บุญ 

เปโตรและเปาโล อัคร-

สาวก ณ หมู่บ้านโปรตุเกส 

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 

เวลา 10.00 น. คุณพ่อ

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

ยอห์น วิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธาน (ผู้ที่แต่งชุด

ย้อนยุคลงนามรับรางวัลที่โต๊ะอำานวยการ)

 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)

 วัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช จ.สุ-

พรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม เวลา  

10.30 น. คุณพ่อยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็น

ประธาน

 วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ สังวาลย์  ศุระศรางค์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก ดอนตาล 

จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 

10.30 น. (สอบถามโทร. 0-3544-0330)

 

 วัดนักบุญเปโตร เบตง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30 

มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

 วัดพระหฤทัย ทุ่งลุง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

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.

  

 อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ สุวรรณ 

สมโภชสังฆมณฑลนครสวรรค์ และถวายอาสนวิหาร 

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน 

 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. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 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.

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง จ. 

ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน เวลา  

10.00 น.

 

 วัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ ฉลองวัด 

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. 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 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 ฉลองวัดวันศุกร์ท่ี 27 กรกฎาคม 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

เป็นประธาน

 

 วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า หนองบัวแดง 

จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม เวลา  

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน

“เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี  เรารู้จักแกะของเรา 
และแกะของเราก็รู้จักเรา”

(ยอห์น 10:14)

สังฆมณฑลนครสวรรค์

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศานต์ 

นิตยสารคาทอลิกไทย 
ก้าวต่อไปด้วยใจรำาลึกคุณ”

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร อุดมศานต์

ส่งข่าว ภาพข่าว บทความ
วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด

ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
E-mail : udomsarn@cbct.net

udomsarn@gmail.com
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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ที่นี่มีนัด
] 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 / 8 กันยายน 2018 เวลา 

09.00 น.  ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น.  

ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) 

ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ  หลังมิสซารับศีลเจิม เพื่อ

พละกำาลังทางด้านร่างกาย 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 :  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    : 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 

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม โดยคุณพ่อ

เอกมัย เหลือหลาย เวลา 13.00 น. ที่ตึกวันทามารีย์ 

ชั้น 2 วัดเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร สนใจติดต่อคุณจอน 

โทร. 08-1490-9371

] 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

k สังฆมณฑลอุดรธานี ขอเชิญร่วมพิธี 

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปโตร วันฉลอง บุราณ 

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธาน วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 เวลา 

10.00 น. ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

อุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้กำาหนดจัดการประชุมสัมมนาประจำาปีการศึกษา 

2561 ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 19 ถึงวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561   ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี         

ในหัวข้อ “การศึกษาคาทอลิกเสริมสร้างความรักและความรู้สู่ Thailand 4.0” สำาหรับผู้บริหาร 

การศึกษาคาทอลิกในระดับต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อนำาแนวทางพระสมณลิขิตเตือนใจ ความปีติยินดีแห่งความรัก ไปสู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรมในการจัดการศึกษา

 2. เพื่อสร้างความตระหนักในมิติต่างๆ ของ Thailand 4.0 และบูรพาภิวัตน์ ในการจัดการ

ศึกษา

 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความสำาคัญอันยิ่งยวดของ “ความรักแบบพระคริสต์”       

ในการศึกษาคาทอลิก

 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามวัน เวลาและสถานที่

ดังกล่าวโดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับพร้อมชำาระค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสัมมนาตาม 

รายละเอียด เพื่อความสะดวกในการจองห้องพักให้กับท่าน (กรุณาส่งแบบตอบรับและชำาระเงินภายใน 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561) ในการลงทะเบียนครั้งนี้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.

catholic-education.or.th/2015/ หรือส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนามาทาง E-mail หรือทาง

โทรสาร โดยให้เลือกส่งได้ทางใดทางหนึ่ง

 สอบถามอาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ โทร. 08-1649-2880, คุณภัทรภา โทร. 08-9749-0813
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โปรดบันดาลให้เขาศักดิ์สิทธิ์ โดยอาศัย
ความจริง พระวาจาของพระองค์

คือความจริง (ยอห์น 17:17)

ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ  ได้สมัครเข้าเป็น

สามเณรนักบวชคณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ  ได้รับการศึกษา 

ที่บ้านเณรปีนัง  เคยเป็นครูอยู่พักหนึ่งที่โรงเรียนเซนต์- 

คาเบรียล กรุงเทพฯ  และสมัครเข้าเรียนเป็นพระสงฆ์ต่อ 

ที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน  และที่สุดได้รับ 

ศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในปี 1980

หลังจากได้ รับบวชแล้วได้ทำ างานในเขต

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  ที่วัดแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้น 

สวรรค์ จ.ภูเก็ต และได้ขอย้ายการทำางานมาที่สังฆ-

มณฑลนครสวรรค์  ในช่วงนั้นไม่มีพระสงฆ์ประจำาวัด 

ที่วัดนครสวรรค์  ดังนั้นคุณพ่อจึงเข้ามาทำางานในช่วง

เวลานี้พอดี

            สิ่งแรกที่คุณพ่อได้รับการต้อนรับคือชาวบ้าน 

มีความดีใจที่มีพระสงฆ์มาประจำาวัด  และเป็นกำาลังใจ 

แต่เวลาเดียวกันดูเหมือนคุณพ่อก็ต้องการกำาลังใจ 

เอามาก ๆ ด้วย  เพราะสภาพวัดที่ขาดการเอาใจใส่ดูแล

เป็นเวลานาน มีสภาพเหมือนผ้าที่ถูกขยุ้มไว้  อยู่ในมุม

บ้านช่องสกปรกทรุดโทรม   บริเวณรอบวัดรกรุงรัง  

  ดังนั้นในช่วงแรกคุณพ่อจึงรับภาระหนักที่สุด  

แต่ด้วยความสามารถเฉพาะตัวในการพูดจา  และมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  คุณพ่อจึงเริ่มงานบูรณะอย่างใหญ่  

ทางด้านจิตใจคุณพ่อได้ทำาการเชิญชวนคนมาวัดมาก

ขึ้น  ปรับปรุงบริเวณวัดให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้น่าดู

และเรียบร้อย  ทำาการถมดินปลูกต้นไม้  จัดทำาถ้ำาแม่พระ  

จัดการถมดิน มีระเบียบมากยิ่งขึ้น  ส่วนบ้านพักก็ได้มี

การดัดแปลง  ทำาให้ดูน่าอยู่ขึ้น คุณพ่อประเสริฐ  ได้ 

พยายามทำางานซ่อมแซมพระวิหารของพระเจ้าด้วย

ความอุตสาหะ  และซ่อมแซมสภาพจิตใจของคริสตชน

นครสวรรค์ดีขึ้นตามลำาดับ  เดือนพฤษภาคม  1988  

คุณพ่อได้ย้ายจากวัดนักบุญอันนา นครสวรรค์ไปประจำา

อยู่ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จ.ตาก            

 ในช่วงปี 1988  นั้นมีการโยกย้ายอย่างใหญ่  

ซึ่งมีสาเหตุจากพระสงฆ์มีไม่เพียงพอ  ประมาณปลาย

เดือนพฤศจิกายน 1987  คุณพ่อยอแซฟ  กลอริโอ   

ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่เพชรบูรณ์  ปลายเดือน

เมษายน 1988  คุณพ่อวินัย  วิเศษเธียรกุล  เจ้าอาวาส 

วัดพิษณุโลกเสียชี วิตในตอนกลางคืนในห้องโดย 

หนึ่งภาพเก่า... (ต่อจากหน้า 13)
ไม่ทราบสาเหตุชัดเจน  แต่เข้าใจว่าเกิดจากโรคตับอักเสบ

และการทำางานหนักและเหนื่อยเกินไปจึงทำาให้หัวใจ 

ล้มเหลว  และพระสงฆ์ที่จากไปแต่ยังมีชีวิตอยู่  คือ  

คุณพ่อมิแชล  บรูซ  เจ้าอาวาสวัดตาก  ซึ่งขอลากลับไป

ประเทศฝรั่งเศส  คุณพ่อสมโภชน์  พูลโภคผล  ย้ายกลับ

ไปอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ทำาให้มีการขาดแคลน 

พระสงฆ์ที่มีความสามารถในสังฆมณฑลอย่างมาก

 ดังนั้นจึงได้มีการสับเปลี่ยนพระสงฆ์ดังนี้    

คุณพ่อประเสริฐ  สิทธิ  รับผิดชอบที่ตากแทนคุณพ่อ 

มิแชล  บรูซ   คุณพ่อไพฑูรย์  หอมจินดา  ซึ่งกำาหนด

มาเพื่อวัดนักบุญอันนา นครสวรรค์  มีอันต้องย้ายอย่าง

กะทันหัน  ไปรับผิดชอบวัดพิษณุโลก คุณพ่อปรีชา  รุจิ- 

พงษ์  เข้ารับผิดชอบวัดสันติสุข  เพชรบูรณ์  ซึ่งได้มี

การโยกย้ายอีกครั้งในเวลาไม่กี่เดือนต่อมา

 คุณพ่อประจวบโชค   ตรีโสภา   คุณพ่อ 

เจ้าอาวาสรักษาการ

   ส่วนวัดนักบุญอันนา นครสวรรค์ ซึ่งไม่มีใคร

มารับผิดชอบ ทางผู้ใหญ่เห็นว่าแถบแม่สอดมีพระสงฆ์

มาก  จึงให้พระสงฆ์จากแม่สอดมารับผิดชอบวัดนักบุญ

อันนา  โดยแต่งต้ังให้คุณพ่อท่ีทำางานกับชาวเขาเผ่าอาข่า   

คือ คุณพ่อประจวบโชค  ตรีโสภา  มาเป็นเจ้าอาวาส 

วัดนักบุญอันนา ชั่วคราวหนึ่งปี ในปี 1988 จนกว่าจะ

ได้มีการหาพระสงฆ์ใหม่ได้ในปีหน้า

    คุณพ่อประจวบโชค  มีถิ่นกำาเนิดดั้งเดิมจาก 

วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน  แต่พ่อแม่ได้ย้ายมาทำามาหากิน 

ในกรุงเทพฯ  ครอบครัวจึงอยู่ใกล้วัดแม่พระฟาติมา 

ดินแดง  เมื่อคุณพ่อเรียนจบชั้นประถม 5 ที่โรงเรียน

แม่พระฟาติมาแล้ว  พ่อแม่จึงได้นำาไปหาคุณพ่อมอริส 

ยอรี  เพื่อส่งเข้าบ้านเณรเล็กยอแซฟ สามพราน  เรียน

จบหลักสูตรบ้านเล็ก  และเณรใหญ่ในปี 1980 ได้รับ 

การบวชเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 1981  พร้อมกับเพื่อน

อีก 10 องค์ หลังจากนั้นพระคาร์ดินัลมีชัย  กิจบุญชู  

ได้ส่งมาทำางานที่สังฆมณฑลนครสวรรค์ทันที  ดังนั้นจึง

เป็นพระสงฆ์ที่ไม่เคยทำางานที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

อย่างเป็นทางการเลย  แต่ยังสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

อยู่

 คุณพ่อได้รับงานอยู่  อ.แม่สอด จ.ตาก  ทำางาน

ด้านชาวเขาเหมือนกับพระสงฆ์ที่อยู่แม่สอดทุกองค์  

ต้ังแต่ปี 1981-1988  จึงได้มาอยู่กับชาววัดนักบุญอันนา   

ทำาหน้าที่รักษาการ

 คุณพ่ออุดมศักดิ์   วงษ์วุฒิพงษ์   เจ้าอาวาส

องค์ที่ 15

     เดือนมิถุนายน 1989 คุณพ่ออุดมศักดิ์  วงษ์-

วุฒิพงษ์  เจ้าอาวาสเพชรบูรณ์  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์  แทนคุณพ่อประจวบโชค  ตรี-

โสภา  ซึ่งกลับไปทำางานที่แม่สอดอย่างเดิม

     คุณพ่ออุดมศักดิ์  เป็นเชื้อสายชาวจีน  บ้านเกิด 

อยู่ท่ีวัดลำาลูกกา  ปทุมธานี  ได้สมัครเข้าอยู่ในสังฆมณฑล 

นครสวรรค์ ในสมัยเป็นเณรใหญ่แสงธรรม  

    หลังจากคุณพ่อได้รับการบวชแล้วคุณพ่อ 

ได้ทำางานแถบหล่มสัก เพชรบูรณ์มาตลอด  เมื่อมาอยู่ที่

วัดนครสวรรค์ งานที่เด่นคือการหล่อพระรูปพระหฤทัย  

สำาหรับประดิษฐานที่หน้าวัดโดยนางม่วย      ราชกิจ  และ 

บุตรหลานได้ให้ทุนทรัพย์เป็นจำานวน 200,000 บาท  

เป็นค่าใช้จ่าย  เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับเกลเมลเต จรูญ  

ราชกิจ  ผู้ล่วงลับ   และคุณพ่อยังได้ถมที่ดินที่ว่างเปล่า

ทั่วไป  สร้างรั้วกันบริเวณที่วัด

วันที่  30  เมษายน 1981  คุณพ่อได้ไปเข้า

รับการอบรมพระคัมภีร์ที่กรุงเยรูซาเล็ม  และพ้นจาก

ตำาแหน่งเจ้าอาวาส  โดยสร้างสวนนักบุญอันนาที่ข้างตึก 

ยอแซฟไว้เป็นที่ระลึก  และต้นเดือนเมษายน 1992   

คุณพ่อได้กลับมาจากการอบรม ได้รับการแต่งตั้งเป็น 

เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร อ.พบพระ จ.ตาก 

ดูแลคริสตชนชาวเขาเผ่าอาข่าแทนคุณพ่อมนัส  ศุภ-

ลักษณ์

ปล.

 ภาพบางภาพเปน็ความทรงจำา และความผกูพนั 

ถาวร ภาพอาสนวิหาร และคำาไม่กี่คำา ก็ยังถาวรอยู่ในสมัย

ของเราต่อไป แม้ว่าอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป  

แต่วันนี้สิ่งที่ถาวรไม่ใช่เพียงวัดเดิมตั้งแต่สมัยพระ 

คุณเจ้าลังเยร์ แต่ที่ถาวร คงทน คือความเชื่อที่สืบทอด

กันมา และจะถาวรต่อไปเรื่อยๆ

พิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนที่กระหน่ำา

ประเทศฟิลิปปินส์ในปี ค.ศ. 2013   บริษัทใหญ่บริจาค

นมผงแก่ทารก แม่ก็เลยหยุดให้นมจากทรวงอกแก่ทารก 

และเมื่อนมผงหมดลง บรรดาผู้เป็นแม่ก็ไม่อาจสร้าง

น้ำานมเองต่อไปได้และไม่รู้จะซื้อจากแหล่งใด ประเทศ

ฟิลิปปินส์จึงประสบปัญหาการให้อาหารทารกผิดพลาด

อันเป็นภัยพิบัติต่อเน่ืองแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออก    

“น้ำานม” (ต่อจากหน้า 5) โนเอมีเชื้อเชิญให้เรานำาเสนอสารคดีของเธอให้กับ

สำานักวาติกัน เธอได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาและพระองค์

ทรงให้การสนับสนุนเธอ เธอเล่าว่า    “ดิฉันได้รับคำาเชิญ 

จากพระสันตะปาปาฟรังซิสและเข้าเฝ้าพระองค์เมื่อ

เดือนกันยายนที่ผ่านมา ในแนวคิดที่สนับสนุนให้สตรี

ได้เลี้ยงลูกด้วยนมจากอกแม่ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตรัส

เสมอว่า “พระเยซูเจ้าทรงดื่มนมจากอกแม่ ดังนั้นอย่า

รู้สึกไม่ดีที่จะให้ลูกได้กินนมจากอกแม่เช่นเดียวกัน มัน

เตือนใจฉันว่าเราทุกคนล้วนเปราะบาง”

l เพราะว่าสารคดีเรื่อง “น้ำานม” ได้เผยโฉมหน้าผู้เป็น

มารดา 11 คนจากสังคมและสถานการณ์วัฒนธรรม

ที่แตกต่างกันซึ่งกลับมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ด้วย

เพียงสิ่งเดียวเท่านั้น...ความเป็นแม่
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 ผมรอวันนั้น และที่สุดการรอคอยก็จบสิ้นลง

	 คนที่โตมาในครอบครัวคาทอลิก	 เคยสงสัยไหมว่า	 เรารู้จักความ

เป็นคาทอลิกด้วยตัวของเราเองตอนไหน	 ความทรงจำาที่แม่เล่าให้ฟังเสมอ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ	 ครอบครัวเราเป็นคนต่างจังหวัด	 เมื่อมีที่พักอยู่ใน

กรุงเทพฯ	 เราก็คิดว่าน่าจะมีวัดคาทอลิกใกล้ๆ	 บ้านที่เราพัก	 สมัยนั้นไม่มี

กูเกิ้ลแมพให้เราหา	 ไม่มีหมุดให้เราปักหรือถามไถ่จากแอปพลิเคชันบางตัว	 

เราต้องออกเดิน	 และเมื่อเราเดินไปตามทางรถไฟ	 ทีละก้าวทีละก้าว	 ที่สุด

เราก็เห็นวัดคาทอลิกเล็ก	 ๆ	 วัดหนึ่ง	 ที่ที่เราจะปลูกฝังความเชื่อที่นั่น	 

รับศีลศักดิ์สิทธิ์	 เติบโตในความเป็นคริสตชนและที่สุดก็ได้รับการบวชเป็น

พระสงฆ์ในนามของวัดนั้น	“วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด”

 เมืองลูร์ด ชื่อนี้ช่างไกลจากความฝันที่จะเดินทางไป แต่ที่สุด

เราก็พบกัน

 ผมเชื่อว่าคริสตชนส่วนใหญ่คงคิดในใจว่า	 สักครั้งถ้าได้มีโอกาส

เดินทางไปต่างประเทศและเป็นพิเศษถ้าเลือกได้	สถานท่ีประจักษ์ของแม่พระ 

ที่ขึ้นชื่อ	 ไม่ฟาติมา	 ก็ลูร์ด	 หรือที่ใดก็ได้ที่มีชื่อเสียงว่าแม่พระประจักษ์มา	 

ย่อมเป็นที่ที่ถูกเลือกจากคริสตชนเป็นเบอร์ต้น	 ๆ	 แน่	 วันหนึ่งโดยไม่ 

คาดคิด	 ผมก็ได้รับเกียรติให้เดินทางร่วมไปกับคณะผู้ใหญ่ของอัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ	ในโอกาสสำาคัญของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	

(MEP)	ซึ่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ตระหนักและเชื่อมั่นว่า	คณะนี้ทำาให้

พระศาสนจักรในประเทศไทย	 ก่อร่างสร้างตัว	 และเติบโตมาจนทุกวันนี้	

เราจึงเดินทางไปกันที่ประเทศฝรั่งเศส	 และเมื่อมาถึงที่นี่สักที	 “เมืองลูร์ด	

สถานท่ีท่ีแม่พระประจักษ์มา	 จึงเป็นความต้ังใจของบรรดาคณะทัวร์แสวงบุญ

ในวันนั้น	ซึ่งมันไม่ได้ทำาให้ผมได้ไปอย่างเดียว	แต่มันทำาให้การรอคอยของ

ผมจบสิ้นลง	ในวันที่เราได้พบกัน	

 ลูร์ด ในวันที่เราพบกัน

 เป็นหนังสือส่งเสริมศรัทธา	 ที่เกี่ยวกับพระนางมารีอาอีกเล่มหนึ่ง	 

เรียบเรียงโดยบาทหลวงเชษฐา ไชยเดช	 โดยส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศ 

ไทย	 ภูมิใจที่ได้ผลิตหนังสือเล่มนี้	 ออกสู่สายตาผู้อ่าน	 ก่อนหน้านี้เราเคย

มีหนังสือ	 “เมื่อแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด”	 ออกมาก่อนหน้านี้ราว	 10	 ปี	 ซึ่ง 

ได้รับความสนใจจากพี่น้องนักอ่าน	 จนหนังสือขาดตลาด	 และในวาระที่

สำาคัญของการฉลองครบรอบ	 160	 ปีของการประจักษ์ของพระนางมารีอา 

ที่ลูร์ดในปี	 2018	 นี้	   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกประกาศ 

ในวันที่	 11	 กุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 2018	 ถึงการเริ่มฉลอง	 “พระนางมารีอา	 

มารดาแห่งพระศาสนจักร”	 ซ่ึงจะจัดฉลองในวันจันทร์หลังสมโภชพระจิตเจ้า

ทุกปีต่อจากนี้ไป	

มงซินญอร์อาเธอร์ โรเช	 เลขาธิการสมณสภาเพื่อการนมัสการ

และกฎเกณฑ์ปฏิบัติศีลศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวเสริมว่า	 “เพื่อพระศาสนจักรจะ 

จดจำาได้ถึงความสำาคัญที่พระนางมารีอาเป็นผู้ช่วยเหลือเราให้รู้จัก 

สวดภาวนาเช่นไร	 และยังสวดภาวนาเพื่อพวกเราด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในการเสด็จมาขององค์พระจิตเจ้า”

ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดที่แม่พระเสด็จมาพบกับมนุษย์	 แม่พระไม่เคย

ไม่ชวนเชิญเราให้	“สวดภาวนา”

เหตุการณ์

การประจักษ์ของ

พระนาง เรื่องราว 

ก่ อ น แ ล ะ ผ ล ที่

ดำาเนินต่อไป 

ห นั ง สื อ	

“ลูร์ด	 ในวันที่เรา

พบกัน”	ไม่ได้เล่าถึง 

เ ห ตุ ก า ร ณ์ ก า ร

ป ร ะ จั ก ษ์ เ ท่ า นั้ น	

แ ต่ ยั ง พู ด ถึ ง

เ รื่ อ ง ร า ว ก่ อ น ที่

เหตุการณ์นี้จะเกิด

ขึ้น	 ครอบครัวของ

ท่ านนั ก บุญแบร์ -

นาแด๊ต	 สถานที่	

ในวันที่เราพบกัน

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย	 ที่ทำาให้เราต้องฉุกคิดถึงเบื้องหลังชีวิตที่พระเป็นเจ้าได้ 

ทรงเตรียมตัวของเราแต่ละคนไว้เช่นกัน	 เหตุการณ์การประจักษ์ในแบบ

ไตร่ตรอง	 สถานที่แสวงบุญ	 หรือเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่เป็นผลของการประจักษ์ 

ครั้งนั้นที่ยังดำาเนินต่อไป	

ผมชอบคำาที่ท่านนักบุญแบร์นาแด๊ต	ได้กล่าวเมื่อมีคนมาถามท่าน

ว่า	 อะไรทำาให้ท่านมีความสุขมากกว่ากันระหว่างการรับพระเยซูเจ้าในศีล

มหาสนิท	 หรือการเห็นแม่พระประจักษ์	 ท่านตอบว่า	 “หนูไม่ทราบค่ะ	 ทั้ง

สองอย่างนี้เป็นคู่กัน	 และจะเปรียบเทียบกันไม่ได้	 แต่หนูทราบว่า	 หนูมี

ความสุขมากมายทั้งสองคราวนี้”	 ผมเชื่อว่านี่คือคำาตอบของคริสตชนเวลา

ที่มีคนสงสัยว่า	 ที่สุดแล้วเราจะศรัทธาต่อแม่พระมากเกินไปจนหลงทาง	

มองข้ามความสำาคัญสูงสุดไป

ผมรอวันนั้น และที่สุดการรอคอยก็จบสิ้นลง

ผมคงไม่อาจหาญพอที่จะบอกว่า	 ท่านผู้อ่านไม่จำาเป็นต้องไปที่ถึง

เมืองลูร์ดก็ได้	ถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้	ผมคงจะพูดว่า	ที่ใดก็ตามที่เรารู้สึกและ

สัมผัสได้ว่า	 มีพระอยู่ที่ตรงนั้น	 มีแม่พระอยู่ข้างๆ	 เราก็ได้พบพระองค์แล้ว	

การรอคอยก็จบสิ้น	 ความปีติสุขก็บังเกิด	 และความชื่นชมยินดีก็ไม่เคย

เสื่อมสูญ	....	ในวันที่เราพบกัน	

บาทหลวงอนุชา ไชยเดช

ผู้อำานวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

บรรณาธิการบริหาร
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“ฉลองวัดพระตรีเอกภาพ” คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระตรีเอกภาพ ฉลองวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน  

จ.นครปฐม และฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ พร้อมด้วยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร 

อุปสังฆราช คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล คุณพ่อ

จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ วันอาทิตย์ท่ี 27 

พฤษภาคม 2018 

“เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา” คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ เป็นประธาน 

พิธีบูชาขอบพระคุณเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา พร้อมด้วยคุณพ่อสมเกียรติ  

ตรีนิกร อุปสังฆราช คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล  

คุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล และคุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ วันพุธที่ 

13 มิถุนายน 2018 ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

“โปรดศีลกำาลัง” พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา เป็นประธานพิธี

บูชาขอบพระคุณ และพิธีโปรดศีลกำาลังให้กับเด็กนักเรียนคำาสอนภาคภาษา

อังกฤษ(CCD) ในวันสมโภชพระจิตเจ้า วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 ที่ 

วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

E-mail : udomsarn@gmail.com, udomsarn@cbct.net 

ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป 

ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

“ฟ้ืนฟูจิตใจ” คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จัดฟื้นฟูจิตใจ

เตรยีมฉลองพระหฤทยัฯ ครัง้ท่ี 18  วนัเสาร์ท่ี 2 มิถุนายน  2018   ใหกั้บผู้ศรัทธา

ต่อพระหฤทัยฯ  ในหัวข้อ “การภาวนาด้วยพระทัยพระเยซูในทุกกิจการ”  โดยมี 

คุณแม่อรัญญา  กิจบุญชู  ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ “การดำารงชีวิตด้วยจิตตารมณ์ 

พระหฤทัยฯ” ในครั้งนี้ สัตบุรุษได้มีโอกาสฝึกการภาวนาในกิจการโดยใช้ 

คำา-ประโยคจากพระคัมภีร์  มีผู้เข้าร่วมจากวัดต่างๆ จำานวน  129  คน  
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 5 ภาพงาน
ทั้ง 7 

แห่งความเมตตา (2) 
ให้ความบรรเทา
แก่ผู้หิวกระหาย

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมมือกกต.
เปิดอบรมหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เพื่อการเลือกตั้งที่โปร่งใส
คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการ (อ่านต่อหน้า 3)

	 มี ห นั ง สื อ เ ล่ ม น้ อ ย ๆ	

หลาย เล่ ม 	 	 เหมื อน เป็ นคู่ มื อ

เ พ่ือให้ เราเข้ าใจงานบางงานใน

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ	 Rijksmu- 

seum	 (ไรค์สมิวเซียม)	 หนึ่งในนั้น 

เป็นเล่มท่ีว่าด้วยงานทั้ง	 7	 แห่ง 

ความเมตตา	ผลงานของ	Alkmaar

												ในหน้าแรกหนังสือได้อธิบายหลักคิดว่า	งานทั้ง	7	แห่งความเมตตานี้	 

มาจากคำาสอนในพระคัมภีร์ท่ีว่า	 “จงมีใจโอบอ้อมอารีแก่ผู้ยากไร้	 และพระเจ้า 

จะทรงเมตตาทา่น”	และ	“จงใหอ้าหารและเครือ่งดืม่แก่ผู้ยากไรแ้ละท่านจะไดร้บั

ตอบแทนเป็นร้อยเท่าพันทวี”	ซึ่งถ้าเราได้เห็นภาพนี้เต็ม	ๆ	กรอบล่างของภาพ

ที่เลือกมาให้ชมในฉบับนี้จะปรากฏคำาเขียนนี้

												ในยคุกลางตอ้งถอืว่าคำาสอนนี	้เปน็คำาสอนท่ีนำาพาถงึชวีติท่ีสมบรูณแ์บบ

ของคริสตชน	 คำาสอนนี้บางทีในยุคนั้นยิ่งใหญ่กว่าเรื่องการให้อภัยของพระเจ้า 

ต่อคนบาป	 เพราะมุ่งเน้นไปที่กิจเมตตาปรานีมากกว่า	 นักเทววิทยาได้ตั้ง 

ข้อสังเกตว่า	งานทั้ง	7	แห่งความเมตตานี้	 เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้	จับต้องได้	และ

ยืนยันความเชื่อในศาสนาท่ีตนนับถือ	 ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่า	 งานจาก 

หลกัคดินี	้นำาไปสูก่ารวาดภาพ	หรอืศลิปนิตา่ง	ๆ 	ไดแ้สดงออกมาทางงานศลิปะ

ที่ตนเองถนัด	และนำาไปสู่งานมาสเตอร์พีซ	เช่นงานชุดนี้ของ	Alkmaar

	 ผมจำาได้ว่าในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้	ภาพชุดที่ผมหยุดมองอยู่นานที่สุดคือ	

ภาพทั้ง	7	ในชุดนี้


