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“ฉลองวดั” คณุพอ่ประวทิย์ พงษว์รัิชไชย เปน็ประธานพธิบูีชาขอบพระคณุ

ฉลองวัดศีลมหาสนิท ตล่ิงชัน และพิธีเคารพศีลมหาสนิท โดยคุณพ่อสมเกียรติ 

ตรีนิกร อุปสังฆราช วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

“ฟ้ืนฟูจิตใจ” ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก จัดงานฟื้นฟูจิตใจหัวข้อ “นธค. 

กับกฤษฎีกาฯ 2015”  วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2018 ที่สำานักมิสซังกรุงเทพฯ  

โอกาสนี้ทางชมรมได้จัดงานเลี้ยงฉลองแด่พระคุณเจ้าวุฒิเลิศ แห่ล้อม ที่ได้รับ 

แต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงราย ที่ร้านอาหารเสวย

“ฉลองวัด” พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 

2018 ปัจจุบันมีคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เป็นเจ้าอาวาสวัด มีสัตบุรุษจำานวน 

100 ครัวเรือน “ฉลองวัด” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดเซนต์แอนโทนี แปดร้ิว พร้อมด้วย 

พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2018
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(อ่านต่อหน้า 4)

พระคุณเจ้ายอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย แยก

จากสังฆมณฑลเชียงใหม่ และอยู่ในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทรงแต่งตั้ง 

คุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อายุ 67 ปี  

เป็นพระสังฆราชองค์แรกของสังฆมณฑลเชียงราย วันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2018

ชีวิตวัยเด็กของพระคุณเจ้าวุฒิเลิศ แห่ล้อม
 พ่อเกิดวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1951 / พ.ศ. 2494  เป็นสัตบุรุษ 

วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร คลอง 12  มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน พ่อเป็นคนสุดท้อง คนที่ 

8   บิดาของพ่อเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนาม พ่อเรียกบิดาของพ่อว่า “จา” ส่วนแม่

มีเชื้อสายมอญ เป็นพุทธ เมื่อมาแต่งงานกับบิดาของพ่อ จึงมาล้างบาปเป็นคาทอลิก 

ปรากฏว่าแม่เป็นคนศรัทธา มีความเชื่อในพระเป็นเจ้า ในความรู้สึกของพ่อ แม่เคร่ง

กว่าบิดาเสียอีก 

 พ่อเติบโตมากับพวกพี่ๆ และเนื่องจากเป็นคนเล็ก พ่ีๆ จึงดูแลเอาใจใส่  

พาไปโรงเรียน ช่วยเหลือทุกอย่าง พ่อจะรักแม่มากและสนิทกับแม่เป็นพิเศษ   

 ส่วนหน้าที่ที่บ้าน เนื่องจากอาชีพที่บ้านคือรับจ้าง บิดาของพ่อเป็นช่างไม้ 

พวกพี่ๆ เป็นครูบ้าง ค้าขายบ้างเล็กๆ น้อยๆ  รับจ้างบ้าง เนื่องจากเป็นครอบครัว 

ที่ค่อนข้างจะยากจนก็ว่าได้ พวกเราจึงต้องช่วยเหลือกัน 

 ตอนเลก็ๆ   ไปวัดชว่ยมสิซา คณุพ่อเจ้าวัดกม็ขีนมใหท้าน  ตามประสาเดก็ๆ 

พ่อเรียนโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร  ตั้งแต่ชั้น ป.1 จนถึง ป.4 พอจบ ป.4 ตั้งใจ

ว่าจะเข้าบ้านเณร จะต้องไปเข้าบ้านเณรที่ศรีราชา เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีบ้านเณร 

ยอแซฟ บังเอิญปีนั้นทางศรีราชาไม่รับแล้ว เพราะว่า เป็นช่วงที่บ้านเณรยอแซฟ กำาลัง 

แยกออกมา พอ่จงึตอ้งเรยีน ป.5 ทีโ่รงเรยีนพระวสิทุธวิงส ์ลำาไทร อกีปหีนึง่ จนกระท่ัง

จบ ป.5 แล้วก็ไปเข้าชั้น ป.6 ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ที่บ้านเณรยอแซฟ พ่อเป็น 

รุ่นแรกทีเ่ขาสรา้งบา้นเณรขึน้ แตก่ไ็ม่ไดห้มายความว่าพอ่เปน็รุน่ทีโ่ตทีส่ดุ เพราะรุน่โต

ที่สุดนั้นเขาย้ายมาจากศรีราชา แล้วพ่อเข้าไปตอนนั้นก็เข้าไปเรียนชั้น ป.6 

ทำาไมถึงสนใจเข้าบ้านเณร
 มันก็มีเหตุนะ เพราะเล็กๆ นั้น อยู่ชั้น ป.3-ป.4 พอรับศีลมหาสนิทแล้ว ก็ไป

ช่วยมสิซามาตลอด ไดเ้หน็รุน่พี่ๆ  ทีไ่ปบ้านเณรทีศ่รรีาชา พอปดิเทอมกลับมาเรยีบรอ้ย 

แบกกางเขนขึ้นเขา เข้าเชียงราย (ต่อจากหน้า 20) ดูดี ดูมีสง่าราศี และก็รู้ข่าวว่า ที่บ้านเณรเขามีเล่นฟุตบอล มีกิจกรรมต่างๆ เราก็ชอบ 

จึงตัดสินใจว่าจะไปบ้านเณรดูสิว่ามันจะเป็นอย่างไร ตอนนั้นก็ไม่คิดมากมายเกี่ยวกับ

กระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ แต่หลักๆ คืออยากจะไป อยากจะเป็นแบบพวกพี่เขา  

คิดแค่นั้นนะ

ตอนนั้นคุณพ่อท่านใดเป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณร
 คุณพ่ออาแบล เก่ง พานิชอุดม  เป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณร ตอนนี้ท่านเสียชีวิต

ไปแล้ว คุณพ่ออาแบล ท่านอยู่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร นานมาก น่าจะประมาณ 30 

ปี ตอนนั้นพ่ออายุประมาณ 12-13 ปี  ในปีนั้นมีคนที่เข้าไปบ้านเณรด้วยกันเยอะมาก  

สามเณรวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร เยอะพอๆ กับสามเณรวัดนักบุญเปโตร สามพราน 

วัดลำาไทรมี 24 คน สมัยก่อนเวลาเราเป็นเณร เราต้องไปนอนวัด  บ้านของคุณพ่อ 

เจ้าวัดสมัยก่อน จะมีระเบียงรอบๆ นอนกางมุ้ง สนุกดีตอนเป็นเณร

อธิการบ้านเณรตอนนั้น
 อธิการบ้านเณรองค์แรก ตอนที่พ่อเข้าไปบ้านเณรยอแซฟ คือคุณพ่อทองดี   

กฤษเจริญ ท่านเป็นอธิการประมาณ 3-4 เดือน ก็เสียชีวิต คุณพ่อทองดีเสียชีวิต  

คุณพ่อเสวียง ศุระศรางค์ ก็รักษาการ ประมาณ 2-3 เดือน ผู้ท่ีมาเป็นอธิการ 

องค์ต่อมาก็คือ คุณพ่อฮั่วเซี้ยง กิจบุญชู หรือ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  

พ่อก็อยู่สมัยอธิการท่านนี้ คือ คุณพ่อฮั่วเซี้ยง มาตลอด จนกระทั่งคุณพ่อฮั่วเซี้ยง ได้

เป็นพระสังฆราช 

ความประทับใจชีวิตในบ้านเณรเล็ก บ้านเณรกลาง 
 บ้านเณรกลางสมัยพ่อยังไม่มี  บ้านเณรกลางเกิดข้ึนมาจากพวกเรา คือพ่อ

และเพื่อนๆ ที่เป็นครูเณร ซึ่งครูเณรก็คือ เรียนจนกระทั่ง จบ ม.ศ.3 หรือ  ม.ศ.5  พอ

จบ ม.ศ.5 ก็ต้องเป็นครูเณร อยู่ที่บ้านเณรอีก 2 ปี ในระหว่างที่เป็นครูอยู่ 2 ปี ก็มี 

ครูเณรจากกรุงเทพฯ จากจันทบุรี จากราชบุรี เราประชุมกันมีความเห็นร่วมกันว่า  

ก่อนท่ีจะไปบ้านเณรใหญ่น้ัน ควรจะให้เณรมารวมกัน มันเป็นความคิดที่พวกเราที่ 

เป็นครูเณรประชุมตกลงกัน  มีคุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร รุ่นเดียวกับพ่อ เขาเป็น 

ครูเณรของทางราชบุรี และก็มีครูเณรจากจันทบุรี ก็ตกลงกัน แล้วก็ไปเสนอผู้ใหญ่ว่า 

น่าจะมีบ้านเณรกลาง ก็เป็นความคิดท่ีทางพระสังฆราชรับไปพิจารณา จึงมีบ้านเณร

กลาง เพราะฉะนั้น พ่อไม่เคยผ่านบ้านเณรกลาง ส่วนเวลาที่มา
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ที่บ้านเณรใหญ่นั้น เราจบ ม.ศ.5 แล้ว และเป็นครูเณร 2 ปี แล้วก็เข้าบ้านเณรใหญ่

ชีวิตในบ้านเณรใหญ่ 
 บ้านเณรใหญ่ ปีแรกที่เข้าไปนั้น  คุณพ่อบรรจง อารีพรรค (พระสังฆราช

ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค)  เวลานั้นท่านเป็นอธิการ พ่อเป็นรุ่นที่ 3  ของแสงธรรม  

รุ่นที่ 1 คือคุณพ่อไพฑูรย์ หอมจินดา (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) ส่วนรุ่นที่ 2 คือ 

คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) คุณพ่อสมชัย (สังฆมณฑล

จันทบุรี) รุ่นที่ 3 คือ คุณพ่อชีวิน  สุวดินทร์กูร (สังฆมณฑลราชบุรี) คุณพ่อ 

กติตศิกัด์ิ กาญจนธานนิทร์ คณุพ่อชยัยะ กจิสวสัดิ ์ (อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ) ฯลฯ 

ชีวิตพระสงฆ์ วันที่ได้รับศีลบวชเป็นผู้แทนองค์พระคริสต์อย่างสมบูรณ์
 พ่อได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  

ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 3 สิงหาคม 1980 ที่หอประชุมวัดนักบุญ 

เปโตร สามพราน  เพราะว่าวัดถูกไฟไหม้ จึงใช้หอประชุม เม่ือ 38 ปีแล้วจำาได้ว่า  

ชาวบ้านตัดไม้ไผ่มาทำาเป็นร้าน แล้วก็เอาทางมะพร้าวมาทำาเป็นเต็นท์ แบบสมัย

โบราณ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นพ่อบวชพร้อมกัน 7 องค์  คือ คุณพ่อสมโภชน์  

พูลโภคผล คณุพ่อชัยยะ กจิสวสัดิ ์คณุพ่อกติตศิกัดิ ์กาญจนธานนิทร ์คณุพอ่ไพรนิ 

เกิดสมุทร คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ คุณพ่อบรรจบ โสภณ และตัวพ่อเอง

เริ่มต้นชีวิตสงฆ์ กับงานอภิบาลประชาสัตบุรุษ
 ตอนเริม่ตน้นัน้ มหีลายแหง่ ตอนแรกเลยผูใ้หญก่ำาหนดใหเ้ปน็ผูช้ว่ยเจา้อาวาส

วัดนักบุญเปโตร สามพราน แต่จริงๆ คือไม่ได้ไป เพราะว่า คำาสั่งต่อมาให้เป็นผู้ช่วย 

เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ ยังไม่ทันได้จัดข้าวของอะไร ประมาณกลางเดือน

กันยายน วันเทิดทูนไม้กางเขน  14 กันยายน ค.ศ. 1981  ก็ได้รับคำาสั่งให้ย้ายไปอยู่

ที่วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก เพื่อไปดูแลโรงเรียน เพราะว่าตอนนั้นท่ีโรงเรียนไม่มี

ครูใหญ่ แล้วพ่อสอบได้วุฒิครู  ทางผู้ใหญ่จึงให้ไปเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนเซนต์เทเรซา  

หนองจอก ก็สนุก เป็นทั้งครูใหญ่ด้วย ดูแลวัดด้วย ตอนนั้นไปอยู่กับคุณพ่อยอลี  

ท่านน่ารัก เป็นมิชชันนารีอาวุโส เป็นคนใจดี แต่ท่านอยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือน 

พอสิ้นปีท่านก็เกษียณ พ่อจึงต้องรับผิดชอบทั้งวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก และ 

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ ทั้งสองวัดนี้มีความสุขมาก ตอนนั้นยังหนุ่ม 

ทำางานไปก็สนุก มีเพ่ือนๆ มีเยาวชนที่มาเล่นฟุตบอล เล่นบาสเกตบอล ก็เป็นชีวิต 

ที่ดี ได้อยู่กับซิสเตอร์ที่เป็นเหมือนแม่ของพ่อ คือ ซิสเตอร์อาลิส ประพันธ์ สุจิตรา- 

นันท์ (โหน่ย) คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ท่านเสียชีวิตไปแล้ว 

ตอนอายุ 103 ปี พ่อก็ติดตามและมีความเคารพรักท่าน ท่านเลี้ยงดูพ่อมาตั้งแต่

สมัยที่เป็นเณรเล็ก เพราะท่านเคยอยู่ที่วัดลำาไทร พ่อไปอยู่บ้านเณรใหญ่ ท่านก็ไปอยู่ 

ที่นั่น พ่อย้ายไปอยู่ท่ีวัดหนองจอก ท่านก็ไปเป็นอธิการท่ีนั่น ซิสเตอร์เป็นคนใจดี  

รักเณร รักพระสงฆ์เหมือนลูก ท่านก็ดูแลเอาใจใส่ ที่หนองจอกเราได้อะไรๆ เยอะ 

ในชีวิต ได้รู้จักกับพี่น้องที่เป็นพุทธ และโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นมุสลิม ที่หนองจอก มี 

3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม  คริสต์มีน้อย มุสลิมมีเยอะ ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์  

ก็มีความสุขดี แล้วพ่อมาช่วยที่วัดหัวตะเข้บ้าง มีคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ (พ่อเล็ก)  

และคุณพ่อวรยุทธ กิจบำารุง ที่ไปช่วยงานด้วย

 พ่ออยู่ที่หนองจอก 4 ปีครึ่ง มีคำาสั่งโยกย้าย พ่อก็ย้ายมาที่วัดแม่พระฟาติมา 

มาเป็นครูใหญ่และเป็นเจ้าอาวาสด้วย ที่วัดแม่พระฟาติมามีคุณพ่อผู้ช่วย คือ คุณพ่อ

เอกพร นิตตะโย และคุณพ่อคมสันท์ ยันต์เจริญ อยู่วัดแม่พระฟาติมาได้ 4 ปีครึ่ง 

ก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านเณรยอแซฟ ไปเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 6 ปี จึงย้ายมา

เป็นเจ้าอาวาสที่วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์ วัดกาลหว่าร์ปกติจะเป็นวัดที่คุณพ่อ 

พูดภาษาจีนได้ พ่อพูดไม่ได้ แต่ก็สนุกดี สัตบุรุษที่วัดกาลหว่าร์น่ารักดี มีความศรัทธา 

และเคารพพระสงฆ์ ที่นั่นพ่อต้องถวายมิสซาภาษาจีน เวลาจะถวายมิสซาภาษาจีน 

ก็ต้องให้ซินแส มาอ่านให้ฟัง แล้วพ่อก็จดเป็นภาษาไทย และเอามาถวายมิสซา ที่ 

วัดกาลหว่าร์วันแรก นับเป็นเรื่องที่สนุกสนานมาก พอมาถึงเขาให้พ่อถวายมิสซา  

ตอนนั้นพ่อถวายมิสซาภาษาไทย พอจบมิสซาออกมานอกวัด อาม่าคนหนึ่ง มายืน

อยู่หน้าวัด พูดภาษาไทยไม่ได้ แต่พ่อก็พอจะรู้ภาษาจีนอยู่บ้างนิดหน่อย อาม่าถาม

ว่า “อาเส่งหู ลื้อโหง่วจับหวั่ว” (คุณพ่อ ลื้ออายุ 50 เท่าไหร่แล้ว) ซึ่งตอนนั้นพ่อยัง 

ไม่ถึง 50  (หัวเราะ) พ่อก็เลยบอกอาม่าไปว่า ยังไม่ถึง 50 แค่ 40 กว่า จริงๆ คือ

พ่ออายุ 45 ปี  พ่อก็เลยขำา บอกอาม่าไปอย่างนั้น ตอนอยู่ที่กาลหว่าร์ รู้สึกดี สนุก  

ได้รู้จักพี่น้องสัตบุรุษ พวกเขามีน้ำาใจดี 

 ตอนที่พ่ออยู่ที่กาลหว่าร์  พ่อได้ไปอยู่ที่อาคารกาลหว่าร์ (แฟลต)  เพราะว่า

ตอนนั้นทางวัดกำาลังปรับปรุงบริเวณท้ังหมดเพื่อสร้างบ้านพักพระสงฆ์ บ้านซิสเตอร์ 

บ้านพักพนักงาน  พ่อจึงมาเช่าห้องอยู่บนอาคารกาลหว่าร์ ทำาให้รู้จักมักคุ้นกับพี่น้อง

ชาวกาลหว่าร์ที่อาศัยอยู่ด้วยกันในอาคารนั้น 

 จากนั้นทางผู้ใหญ่มอบหมายให้ไปเป็นอธิการบ้านผู้หว่าน  4 ปี แล้วก็ได้ไป

ช่วยงานที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ 

ช่วยงานพระศาสนจักรท้องถิ่นแห่งล้านนา สังฆมณฑลเชียงใหม่
 พ่ออยู่ที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ 8 ปี ทำางานกับพระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์  

ศุระศรางค์ ทำาหน้าท่ีดูแลสังฆมณฑล เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย และ 

อุปสังฆราช ดูแลช่วยเหลือเยี่ยมเยียนวัดต่างๆ ในสังฆมณฑล 5 ปี และทำางานกับ 

พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 3 ปี และในช่วงงานวันบวชพระคุณเจ้า

วรีะ พอ่กเ็ปน็แมง่าน ชว่ยจัดเตรยีมสิง่ตา่งๆ ใหพ้ระคณุเจา้วรีะ พอ่แซวพระคณุเจา้วรีะ

ว่า  “เมื่อ 9 ปีที่แล้วผมจัดงานให้พระคุณเจ้า มาคราวนี้ต้องถูกเอาคืนแล้ว พระคุณเจ้า

ต้องจัดงานให้ผมบ้าง”

กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ณ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 ทำาหน้าที่ที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ครบ 8 ปี แต่จริงๆ ต้อง 9 ปี จึงจะครบ 3 

วาระ แต่พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ขอตัวให้พ่อกลับมา

กรุงเทพฯ พ่อขอพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ว่า ผมขอไม่ทำางานบริหารแล้ว ขอไปทำางาน

อยู่วัดเล็กๆ วัดอะไรก็ได้แถวๆ กรุงเทพฯ นี้ พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ บอกว่า  เดี๋ยวจะ

ดูให้ เสร็จแล้วก็ประกาศออกมาว่า วัดเล็กกว่านี้ไม่มีแล้ว ก็คือวัดที่สำานักพระสังฆราช

นั้นเล็กสุดแล้ว ให้ไปช่วยงาน พ่อก็ยินดี 

 พ่ออยู่กรุงเทพฯ เป็นอุปสังฆราช 6 ปี ช่วยดูแลรับผิดชอบต่างๆ ถามว่า 

เหนือ่ยไหม กเ็หนือ่ยนะ เพราะวา่เปน็อคัรสงัฆมณฑลใหญ ่มีคนจำานวนมาก มีเรือ่งราว

ต่างๆ มากมาย ที่จะต้องดูแล จัดการ บริหารหนักพอสมควร

ผ่านชีวิต  ผ่านประสบการณ์มากมาย 
ความท้าทายที่ทำาให้ชีวิตความเป็นสงฆ์มีความสุขที่สุด และทุกข์ที่สุด 
 ความสุขที่สุดในชีวิต งานที่ทำาแล้วรู้สึกสบายใจคืองานอภิบาล งานที่ทำาอยู่

กับชาวบ้าน อยู่กับสัตบุรุษ ไปเยี่ยมบ้านโน้น ไปเยี่ยมบ้านนี้  แล้วก็ไปดูแลเขาในเรื่อง

ตา่งๆ ซึง่กม็เีรือ่งทีเ่ขาเดอืดรอ้นบา้ง ไปชว่ยเขากร็ูส้กึมคีวามสขุ งานเทศน ์ถวายมสิซา  

งานอภิบาล เหล่านี้รู้สึกว่ามีความสุข พอมาทำางานออฟฟิศ พ่อบอกเสมอว่า งาน

ออฟฟิศ มันไม่ตรงกับเรา นั่งไม่ค่อยติด นั่งไม่ทน  แต่ชอบทำาไปเรื่อยๆ สนุกสนาน 

ไปเรื่อยๆ  แต่ถ้าถามว่า ทำาได้ไหม ก็ทำาได้ ถ้าจะให้ทำา เราก็ต้องพยายามทำาให้ดีที่สุด

เท่าที่จะทำาได้ ส่วนว่าจะได้แค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง  

 ความทุกข์ที่สุดในชีวิต  บางทีเราติดกับปัญหา แก้ปัญหาไม่ได้ มันถึงทุกข์ 

งานบริหาร เวลาที่เกิดปัญหาขึ้นแล้วเราไม่สามารถแก้ปัญหา หรือแก้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

หรอืจะทำาใหห้ลายๆ คนต้องมคีวามทุกข์มากข้ึน หรือมีความยากลำาบาก  มันแก้ปญัหา

ไมไ่ด ้และไมเ่ปน็ไปตามทีเ่ราคดิ กม็คีวามทกุข ์แตว่า่ตอ้งทำาใจวา่ เราไมส่ามารถทีจ่ะไป

แก้อะไรได้ทุกอย่าง  แต่เราก็พยายามสุดความสามารถ ทำาให้เต็มที่เท่าที่เราทำาได้ แล้ว

ส่วนที่เหลือพระเป็นเจ้าก็จะมีแผนการของพระองค์

จากชีวิตพระสงฆ์ สู่ชีวิตพระสังฆราช สังฆมณฑลเชียงราย 
 สังฆมณฑลเชียงราย  ความจริงมีความคิดที่จะแยกสังฆมณฑล ตั้งแต่สมัย

ที่พ่อเป็นอุปสังฆราชที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ในสมัยพระคุณเจ้าสังวาลย์ ศุระศรางค์ 

ก็มีความคิดในท่ีประชุมบ้าง แต่ว่ายังไม่เป็นรูปเป็นร่าง จนกระท่ังมาในสมัยพระคุณเจ้า

วีระ อาภรณ์รัตน์ ท่านก็เอาจริงเอาจังที่จะพยายามเก็บข้อมูล  แล้วเสนอไปที่พระ 

สมณทูต แล้วพระสมณทูตก็เสนอไปที่สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน  

(โปรปากันดา ฟีเด) กรุงโรม จนกระทั่งสันตะสำานักอนุมัติ  ก็ต้องหาผู้ที่จะมาดูแลคือ

พระสังฆราช 

แบกกางเขนขึ้นเขา เข้าเชียงราย (ต่อจากหน้า 3)

(อ่านต่อหน้า 5)
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 ตอนน้ัน คนก็คิดว่าพ่อต้องมาเป็นพระสังฆราชท่ีน่ี แล้วพ่อก็มีความรู้สึก

ว่า ไม่ใช่แล้ว เราอายุมากพอสมควรแล้ว มันน่าจะเลยไปแล้ว แล้วพ่อก็ได้รับรายช่ือ 

ที่พระสมณทูตเสนอไป พ่อก็เสนอคนนั้นคนนี้ไป   และเสนอว่า ควรจะเป็นผู้ที่อายุสัก

ประมาณ 55 ไม่เกิน 60 ปี มีกำาลังวังชา เพราะสังฆมณฑลเชียงรายมีคณะมิชชันนารี 

คณะนักบวช จำานวนมาก ที่ต้องทำางานร่วมกัน เข้าใจกัน รู้ใจกัน พ่อคิดว่าพ่อไม่ผ่าน

 พอผ่านไป 2 ปี พ่อยิ่งแน่ใจว่า พ่อคงไม่ต้องมารับภาระตรงนี้ ที่สุดแล้ว เมื่อ

วันที่ 9 เมษายน 2018 มาเซอร์จากสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันโทรศัพท์

มาหาพ่อ ขอให้พ่อไปพบพระสมณทูตพอล ชาง อิน-นัม ที่สถานเอกอัครสมณทูต

นครรัฐวาติกัน ประมาณ 16.00 น. ซ่ึงตอนน้ันพ่ออยู่ที่สามพราน กำาลังสัมมนา 

พระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันแรกพอดี 

 พ่อไปพบพระสมณทูต ท่านได้แจ้งให้ทราบว่าสมเด็จพระสันตะปาปาได้แจ้ง

มาว่าจะแต่งตั้งให้พ่อทำาหน้าที่พระสังฆราช พ่อก็ตกใจ เงียบไปพักหนึ่ง ตอนนั้นในใจ 

คิดว่าจะเป็นไปได้อย่างไร ไม่น่าจะเป็นเรา พ่อเรียนถามพระสมณทูตว่า ผมมีเวลา 

กี่วันที่จะตัดสินใจ โดยปกติพ่อจะเป็นคนที่ไม่ได้ต่อรองอะไรกับคำาส่ังของผู้ใหญ่ 

ต้ังแต่สมัยเป็นเณร เป็นพระสงฆ์ก็ไม่ต่อรอง แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก เป็นเรื่องสำาคัญ  

เรื่องใหญ่ ท่านบอกว่าให้เวลาอีกวันสองวัน  พระสมณทูตให้พ่อไปสวดภาวนาขอ 

พระจิตเจ้า และพ่อเรียนถามท่านว่าผมจะปรึกษาใครได้ไหม ท่านก็บอกว่าได้ 1-2 

ทา่น พ่อกไ็ปปรึกษาผูใ้หญ่ทา่นหนึง่ทีพ่อ่เคารพนบัถอื ท่านกบ็อกวา่มนัเปน็เรือ่งท่ีเธอ 

จะต้องตัดสินใจ เพราะฉะนั้นเธอจะต้องไปสวดภาวนาขอพระจิตเจ้า และท่านก็บอก

ว่าเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของเราที่ผ่านมานั้น เป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าที่ 

ได้เตรียมเราสำาหรับเรื่องนี้ไหม

 พ่อได้ไปสวดภาวนา ระหว่างนั้นสัมมนาอยู่ที่บ้านผู้หว่าน ผ่านไป 2 วัน ถึง

เวลาที่ต้องไปสถานทูตวาติกัน พ่อก็โทรศัพท์ไปสถานทูตบอกว่าผมยังสัมมนาไม่เสร็จ 

ขออีกวันได้ไหม ความจริงคือยังไม่อยากไป พระสมณทูตก็บอกว่าไม่เป็นไรมาค่ำาๆ 

ก็ได้ หกโมงก็ได้ หนึ่งทุ่มก็ได้ แต่ให้มาวันนี้ เพราะต้องรีบดำาเนินการ สรุปพ่อก็ไปพบ 

พระสมณทูต และตอนนั้นก็ตัดสินใจแล้ว ว่าถ้าเป็นน้ำาพระทัยพระที่จะเลือกเราแล้ว 

ก็ไม่ปฏิเสธ แม้สุขภาพไม่ค่อยดีนัก อายุมากแล้ว การเดินทางลำาบาก น่าจะมีคนที่ 

เหมาะสมกว่าเรา หนุ่มกว่าเรา เข้มแข็งกว่าเรา และด้วยความเชื่อและความไว้ใจ 

ในพระเป็นเจ้า และผู้ใหญ่ท่ีพ่อไปปรึกษาหารือก็บอกว่าต้องระลึกว่าเราเป็นเคร่ืองมือ

ที่พระองค์ทรงเรียก พระองค์ทรงมีพระพรให้เราทำาหน้าท่ีตามน้ำาพระทัยของพระองค์ 

เพราะเราจะทำาอะไรด้วยตนเองก็คงไม่ได้  เหมือนกับพระสังฆราชทุกองค์ คือไม่ต้อง

กงัวล พอ่จงึตอบรบั และทกุอยา่งตอ้งเปน็ความลบั จนถงึวนัที ่25 เมษายน (วนัฉลอง

นักบุญมาระโก) วันที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากวาติกัน

วางแผนการทำางานในสังฆมณฑลเชียงราย
 พ่อเข้าใจในบริบทของพี่น้องที่อยู่สังฆมณฑลเชียงราย  พวกเขาเป็นชนเผ่า 

สงัฆมณฑลเชียงใหม่สว่นใหญจ่ะเป็นชาวปกาเกอะญอ มสีภาพสงัฆมณฑลอีกแบบหนึง่ 

หลังจากแยกสังฆมณฑลแล้ว เชียงใหม่ยังเหลือ 50,000 กว่าคน 4 จังหวัด เชียงใหม่ 

แมฮ่อ่งสอน ลำาปาง ลำาพนู สว่นเชยีงรายจะมปีระมาณ 20,000 คน สงัฆมณฑลเชยีงราย

จะมีพี่น้องชนเผ่า ส่วนใหญ่จะเป็นเผ่าอาข่า ม้ง ไทยใหญ่ ฯลฯ ในส่วนท่ีพ่อจะต้อง 

ไปดูแลก็มีเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา และอำาเภองาว ในจังหวัดลำาปาง ส่วนใหญ่แล้ว

มีคุณพ่อที่เป็นคณะนักบวช ประมาณ 10 คณะซิสเตอร์ 14 คณะ ของกรุงเทพฯ  

ที่ส่งไปช่วยมีคุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล คุณพ่อธนากร เลาหบุตร 

 สังฆมณฑลเชียงรายนั้นมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ มีอาข่ามากท่ีสุด ม้ง ลีซอ  

ไทยใหญ่ ฯลฯ แน่นอนเมื่อทำางานกับชนเผ่า ก็เรื่องภาษา แต่ก็สบายใจขึ้นมาคือ  

เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่นั้นเข้าใจภาษาไทย พูดภาษาไทยได้พอสมควร สำาหรับวิธี

การทำางานคงไม่แตกต่างอะไรจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ เพราะว่าเวลาท่ีอยู่เชียงใหม่ 

พ่อก็มาแถวเชียงรายบ่อย มาเยี่ยมบ้านนั้นบ้านนี้ แต่สิ่งสำาคัญก็คือ เร่ืองชีวิตของคน  

เป็นชีวิตที่เขาจะต้องเจริญชีวิต และมีความเชื่อในพระเป็นเจ้า อันนี้แหละสำาคัญ  

เพราะว่าเขาจะอยู่ท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่อ ต่างศาสนา 

 เดี๋ยวนี้มีทั้งพี่น้องพุทธ มุสลิม คริสเตียนอะไรต่างๆ ที่อยู่ด้วยกัน ในหมู่บ้าน

เดียวกัน เพราะฉะนั้น ก็ต้องให้ผู้ท่ีเป็นคาทอลิกที่เราดูแลนั้นให้เขามั่นใจ พร้อมที่จะ

เจริญชีวิตด้วยความเชื่อที่แท้จริง ที่ถูกต้อง แล้วก็ต้องเป็นประจักษ์พยานด้วย เราก็จะ

แบกกางเขนขึ้นเขา เข้าเชียงราย (ต่อจากหน้า 4)

พยายามที่จะขอให้พระสงฆ์ผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นซิสเตอร์ เป็นฆราวาสต่างๆ ก็ตาม 

ได้ช่วยกันในเรื่องนี้เป็นหลักอันดับแรก 

 ส่วนเรื่องการที่จะต้องมาสร้างวัตถุ สร้างวัด สร้างอะไรต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่จะ

ตามมา ถา้เราสร้างวัดท่ีสวยงามใหญ่โต แตว่า่ไมม่คีนเข้าวดั มนักไ็มใ่ชส่ิง่ทีเ่ราปรารถนา 

แต่ถ้าเกิดเรามีชุมชนที่เข้มแข็ง มีชุมชนที่มีความเชื่อ วัดนั้นจะมาเอง จะเป็นวัดเล็ก

วดันอ้ย มนัเปน็วดัทีม่ชีวีติชวีา เพราะฉะนัน้ งานของพระศาสนจกัร ทีส่ภาพระสงัฆราช

คาทอลิกฯ เน้นเป็นเรื่องของบีอีซี (BEC)  พ่อว่ามันเป็นทิศทางท่ีถูกต้อง แม้จะอยู่

ตามแนวทาง แต่เราพยายามที่จะปรับเร่ืองนี้ให้เข้ากับชีวิต การนำาชุมชนย่อย ชุมชน 

ศิษย์พระคริสต์ บีอีซี   ให้เข้ามาให้ได้ ชุมชนเหล่านี้ก็จะสามารถหล่อเลี้ยงความเชื่อ

ต่างๆ พ่อจะเน้นเช้ือเชิญคนที่จะแพร่ธรรม  โดยเฉพาะครูคำาสอน ที่จะนำาชีวิตและ 

นำาการดำาเนินชีวิตของพี่น้องคริสตชน 

สิ่งที่ท้าทาย ในสังฆมณฑลใหม่
  ปจัจบุนัสิง่สำาคญักค็อื เราจะตอ้งรณรงคก์นั เรือ่งชวีติคน มากกวา่วตัถ ุเพราะ

ว่า ในความเป็นจริง เราไปให้ความสำาคัญในเรื่องวัตถุมากเกินไป คนก็จะไปติดยึด

กับวัตถุมากไป เพราะฉะนั้นในใจ คือ อยากจะขอเสนอความคิดให้กับผู้ร่วมงาน คือ 

คุณพ่อคณะต่างๆ ซิสเตอร์ ครูคำาสอน ให้ช่วยกันดูแลพี่น้องสัตบุรุษ หรือว่าพี่น้องที่

ยังไม่รู้จักพระเจ้า เพราะเป็นเรี่องของการประกาศพระเยซูเจ้าด้วย ให้เข้าใจถึงชีวิตของ

การประกาศถงึความเชือ่ทีแ่ทจ้รงิ การปฏิบตัตินในฐานะเปน็ลกูพระเจา้ ศษิยพ์ระครสิต ์

เหมือนกับกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ 2015 ของเรา ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศ

ข่าวดีใหม่ จะทำาอย่างไรให้ชีวิตของคริสตชนเข้มแข็งขึ้น เมื่อชีวิตเข้มแข็งขึ้น วัดหรือ

อะไรต่างๆ ก็จะมีชีวิตชีวา พ่อคิดแบบนี้ ก็น่าจะรณรงค์ และอันนี้เป็นอันดับแรก เป็น

เรื่องสำาคัญอันดับต้นๆ ต้องทำาให้ชีวิตของคริสตชนเพิ่มความเชื่อความศรัทธาให้เป็น

รูปธรรม ปฏิบัติให้เห็นจริงในชีวิตประจำาวัน เพราะฉะนั้น เรื่องที่รณรงค์กัน ไม่ว่าจะ

เป็นวิถีชุมชนวัด ชุมชนศิษย์พระคริสต์ ชุมชนคริสตชนย่อยเป็นส่ิงสำาคัญ ฯลฯ เป็น 

ประจักษ์พยานถึงคำาสอน ถึงความรักของพระองค์ เราจะทำาอย่างไรก็ต้องช่วยกันคิด

ช่วยกันทำา (อ่านต่อหน้า 7)
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บทอธิษฐานภาวนา

การตัดสินใจเพื่อความหวัง

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยามนอกจากในถิ่นก�าเนิด  

ท่ามกลางวงศ์ญาติ และในบ้านของตน”  (มาระโก 6:4)

พระเจ้าทรงทราบดีว่าวันนี้มีเหตุผลเพียงพอสำาหรับการที่จะถูกดูถูก

เยาะเย้ย หลายคนรู้สึกว่ามีหลายคน หมู่คณะ หรือองค์กรที่เราคิดว่าเรา

สามารถไว้วางใจได้ แต่ถ้าเราถูกทรยศ เราอาจจะรู้สึกผิดหวัง เสียใจ และโกรธ

มากเพราะเพียงแค่หวังกับสิ่งเหล่านั้นมากไป

ความหวังคือ ทางเลือกทั้งทางจิตวิญญาณและทางศาสนา ความหวัง

ไม่ได้เป็นความรู้สึกแต่มันคือการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการตัดสินใจเพื่อความหวัง

ที่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเชื่ออย่างลึกซึ้ง ทั้งที่เกี่ยวกับโลกในปัจจุบันและสิ่งที่เป็น

อนาคต ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณ

พระวรสารตอนนี้ บรรดาผู้ฟังคำาเทศน์สอนของพระเยซูคริสตเจ้า 

ไม่สามารถเชื่อใน “ภูมิปัญญา” ของพระองค์ได้ พวกเขาไม่สามารถรับฟังถึง

ความยุติธรรมและสันติสุขที่พระเยซูตรัสสอนไว้ได้ ดูเหมือนว่าความหวังอยู่

ไกลเกินเอื้อมพวกเขา และพวกเขาปฏิเสธพระเยซูเจ้าด้วยความรังเกียจและ

เยาะเย้ย พระเยซูเจ้าเรียกเรา ให้มีความกล้าหาญ ให้มีความหวัง สามารถ

ตัดสินใจอย่างถูกต้อง ในการประกาศยืนยันและเปลี่ยนทัศนคติของเรา เพื่อที่

จะตระหนักถึงความเป็นไปได้ในการสร้างพระอาณาจักรแห่งสันติภาพและ

ความเมตตาของพระเจ้าสำาหรับบรรดาลูกๆ ของพระองค์ทุกคน

 ข้าแต่องค์พระเจ้าแห่งความหวัง โปรดให้ลูกทุกคนสามารถเปิดใจ 

รับฟังค�าสั่งสอนของพระเยซูเจ้า และยิ่งไปกว่านั้นให้ลูกสามารถข้าใจในพระ

วาจานั้นเป็นอย่างดี ขอพระองค์ได้โปรดให้ลูกสามารถน�าข้อค�าสอนเหล่านั้น

มาปฏิบัติ และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกลูกด้วยเทอญ อาแมน

มิติแห่งรัก
 โดยแก่นแห่งธรรมชาติมนุษย์แล้ว
 ความรักคือชีวิต ชีวิตคือความรัก
 ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตจนถึงจุดจบชีวิต
 จะว่าไปแล้ว
 แต่ละชีวิตที่ถือกำาเนิดมา
 ก็คือความรักของพระเจ้าที่รับเอากาย
 เป็นตัวเป็นตนเป็นเนื้อเป็นเลือด
 ผ่านทางความรักของพ่อและแม่
 เติบโตขึ้นมาในความรัก

เอาใจใส่ดูแลทะนุถนอมเพราะรัก
ยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม
รับรู้สัมผัสซึมซับความรักของพ่อแม่
กระทั่งกลายเป็นความรักต่อตนเอง
มั่นใจในคุณค่าที่ตนเองมี
พร้อมให้การดูแลเอาใจใส่
ก่อนที่ความรักจะหลุดเลยตัวตน
ไปเป็นความรักคนอื่น
เพราะนั่นคือวิถีแห่งรัก
รักสมบูรณ์แบบเมื่อทวีคูณ
หากความรักหยุดอยู่แค่ตัวตน
ความรักกลายเป็นความหลงตน
ครรลองความรักมีอันต้องชะงักงัน
ที่คิดว่ารักตัวเองเต็มเปี่ยม

 หาได้เต็มเปี่ยมอย่างที่คิดไม่
 เพราะคนต้องมีคนช่วยเติมเต็ม
 มิติสังคมคือส่วนหนึ่งแห่งความเป็นมนุษย์
 ยิ่งถ้าพูดถึงความรัก
 ความรักยิ่งต้องมีสองมิติชัดเจน
 รักและเป้าหมายแห่งรัก...คนที่รักและคนที่ถูกรัก
 ในเวลาเดียวกัน
 ตัวคนที่รักก็มีสองมิติแห่งรัก
 ฉันให้ความรักและฉันอยากได้ความรัก
 ฉันรักคุณและฉันอยากให้คุณรักฉัน
 ในความเป็นจริงแล้ว
 ถึงจะแยกออกเป็นสองมิติ
 แต่ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 จะขาดมิติใดมิติหนึ่งไม่ได้

เพื่อจะเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบ
ความรักเป็นชีวิต ชีวิตที่เป็นความรัก
เพราะพอขาดไปหนึ่งมิติ
อีกมิติหนึ่งก็หายไปโดยปริยาย
หากเหลือแค่มิติ “ฉันรักตัวฉัน”
ฉันอยากและฉันต้องการให้ “คุณรักฉัน”
ความรักก็ไม่ใช่ความรักอีกต่อไปแล้ว
ที่พูด “ฉันรักคุณ” ก็คือ “ฉันรักฉันในตัวคุณ”
พฤติกรรมก็พลอยเป็นไป
ครอบครอง หึงหวง เรียกร้อง ข่มขู่
พออีกฝ่ายหนึ่งรู้ทันรู้แท้
ความรุนแรงก็ตามมา
ถึงขนาดเอาเป็นเอาตาย
ตรงข้ามกับคำาว่ารักโดยสิ้นเชิง
ช่างต่างกับความรักแรกเริ่มของชีวิต
ความรักของพระ ความรักของพ่อแม่
ทั้งๆ ที่ รักคือชีวิต ชีวิตคือรัก
รักใดที่ไม่เอื้อชีวิตคงไม่ใช่รัก
หากแต่เป็นแค่ “ความเห็นแก่ตัว” 
ที่แฝงตัวอยู่เบื้องหลังคำาว่า “รัก”...นั่นเอง 
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 ผู้เชี่ยวชาญประจำาสันตะสำานักต่างเห็นพ้องต้องกันว่า “สันติภาพเริ่มต้นที่บ้านโดยอาศัยการอบรมเลี้ยงดู 

ที่ดีจากพ่อแม่” สิ่งนี้เป็นเนื้อหาหลักของการประชุมของสันตะสำานัก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2018 ร่วมกับองค์การ

สหประชาชาติ และสหพันธ์สันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อ “ผลดีต่อเด็กๆ และสังคม อันเกิดจากการอบรมดูแลลูกๆ 

อย่างดีของบิดามารดาตั้งแต่วัยเยาว์ เป็นพื้นฐานสำาคัญที่พ่อแม่ปลูกฝังจากบ้านส่งผลให้สังคมเข้มแข็ง”

 พระอัครสังฆราชแบร์นาร์โด ออซา ผู้สังเกตการณ์ถาวรของสันตะสำานักประจำาองค์การสหประชาชาติ 

ได้เน้นย้ำาความสำาคัญของบทบาทของพ่อแม่ที่ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพที่บ้าน ซึ่งเป็นเสาหลักสำาคัญต่อ

เด็กๆ ในชุมชนให้เติบโตขึ้นด้วยการแสวงหาสันติภาพอันเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยกำาหนดอนาคตของโลก

 พระอัครสังฆราชแบร์นาร์โด กล่าวว่า “การอบรมดูแลลูกๆ มีความสำาคัญเพื่อเสริมสร้างความหวังแก่สังคม

ในระดับสากล เพราะอนาคตของโลกส่งผ่านครอบครัวต่างๆ เยาวชนที่จะเติบโตเป็นพ่อแม่ในอนาคต จำาเป็นต้อง

ได้รับการเตรียมตัวอย่างถูกวิธี ได้รับการส่งเสริมและให้กำาลังใจเพื่อพ่อแม่จะปฏิบัติตามบทบาทของตนอย่างดี”

 ลินน์ วอลช์ ผู้อำานวยการสหพันธ์สันติภาพสากลแห่งครอบครัว กล่าวว่า “ความเจริญของครอบครัวเป็น

เรื่องของระเบียบปฏิบัติตามข้อกำาหนด ไม่ใช่เป็นข้อยกเว้นของระเบียบปฏิบัติ”

ผู้เชี่ยวชาญของสันตะสำานักเน้นการอบรมของพ่อแม่เพื่อช่วยสร้างสันติภาพ
 

 ทาเกลดิน ฮาเม็ด รองประธานกรรมการ

บริหาร ได้ให้ข้อมูลของความเป็นมาของวันบิดามารดา 

เน้นความสำาคัญของพ่อแม่ต่อศาสนาหลักของโลก ซึ่ง

เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องพระเป็นเจ้า

ผู้ทรงเป็นบิดา

 ดร.แพท ฟาแกน ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย

เร่ืองการแต่งงานและศาสนา ประจำามหาวิทยาลัยคาทอลิก

ในสหรัฐอเมริกา เน้นความสำาคัญของบทบาทของพ่อ 

ในฐานะเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง ผู้เลี้ยงดูเอาใจใส่ลูกๆ ได้

ให้ข้อคิดบางประการของบทบาท “พ่อในอุดมการณ์” 

ท่ีเล้ียงดูลูก ผลการวิจัยพบว่า “ส่ิงสำาคัญท่ีสุดท่ีจะปฏิบัติ 

ตามบทบาทพ่อที่ดี คือการให้เวลาแก่ลูกๆ และ

ครอบครัว”

 “เงินทองและเวลาไม่อาจทำาแทนกันได้ ขอให้ 

ตรึกตรองว่าสิ่งใดสำาคัญกว่าสำาหรับครอบครัว ควรให้

เวลาหรือเงินแก่ลูกๆ มากกว่ากัน หากท่านเลือกให้

เวลา ลูกๆ จะชื่นชมยินดี แต่หากท่านเลือกให้เงิน ลูก

อาจตำาหนิท่านได้”

 เชลลี่ ล๊อคกี้ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องบทบาทของแม่

เน้นความสำาคัญของความรักความผูกพันของมารดา

ต่อลูกๆ ในวัยทารกว่ามีผลต่อพัฒนาการด้านสมอง 

โดยเฉพาะสมองด้านขวาซึ่งควบคุมอารมณ์มนุษย์

 ในวัยทารกเด็กเรียนรู้ความเห็นอกเห็นใจของ

พ่อแม่ที่มีต่อลูก และมีผลช่วยบ่มเพาะนิสัยและความ

สามารถของลูกที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความเห็นอก

เห็นใจไม่เพียงก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกๆ แต่ยัง

ช่วยให้สัมพันธภาพต่อผู้คนรอบข้างอีกด้วย

 เอกอัครราชทูต กาตาบิน ผู้แทนถาวรของ

ประเทศฮังการีประจำาองค์การสหประชาชาติกล่าวว่า 

ประเทศฮังการีเชื่อว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานสำาคัญของ

สังคม ก่อให้เกิดความมั่นคงต่อบุคคลและชุมชน ด้วย

เหตุนี้ประเทศฮังการีมีนโยบายส่งเสริมครอบครัว พ่อแม่

และลูกๆ โดยให้พ่อแม่ที่มีบุตรหยุดพักเลี้ยงลูกได้นาน

ถึงสามปี

 ครอบครัวที่ดีส่งเสริมให้ลูกๆ เติบโตในสภาพ

แวดล้อมที่ดี และเราเชื่อว่าคุณค่าของเด็กๆ ขึ้นอยู่กับ

คุณค่าพื้นฐานของครอบครัว และครอบครัวที่เข้มแข็ง

จะนำาสันติภาพสู่เด็กๆ และบรรดาเยาวชน

 ประเทศท่ีประสบกับวิกฤตทางการเมือง พ่อแม่

ไม่อาจได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลส่งผลเสียต่อเด็กๆ

 ดร.ริมา ซาเลห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำา

ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเด็ก สังกัดคณะแพทยศาสตร์แห่ง

มหาวิทยาลัยเยล เน้นความสำาคัญของการปลูกฝัง

ลักษณะนิสัยตั้งแต่วัยเด็ก โดยเฉพาะเด็กประมาณ 250 

ล้านคนท่ีอาศัยในสภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงในประเทศ 

ที่ครอบครัวมีรายได้ต่ำาและรายได้ปานกลาง ประเทศ

ที่ไม่มีความมั่นคงทางการเมือง ประเทศยากจน และ

ประเทศที่มีเด็กๆ ไม่ได้รับการศึกษาที่เพียงพอ ใน

จำานวนนี้ 50 ล้านคนเป็นผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพ อีก 40 

ล้านคนอยู่ในสภาพแวดล้อมครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง

 ดร.ริมา กล่าวว่า “เด็กๆ ที่เติบโตท่ามกลาง

สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครอง 

เป็นหน้าท่ีของครอบครัวและหน้าท่ีของพ่อแม่ท่ีจะ

ให้การปลูกฝังสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยเพื่อ 

เป็นภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เป็นบทบาทของพ่อแม่ที่จะเสริม

สร้างสภาพแวดล้อมที่มีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม  

ยกเว้นในเด็กท่ีอยู่ ในสภาพท่ีบ้านเมืองมีสงคราม 

สภาพยากจนหรือไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ใน

สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันตก  

ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรือง แต่ปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหา

สงครามกลางเมืองและการคอร์รัปชั่น กลุ่มสตรีผู้เป็น 

มารดาและเคยมีประสบการณ์อยู่ในประเทศท่ีมีภัย

สงคราม ได้ร่วมมือกันเปิดสถานอบรมเด็กๆ ที่มีสภาพ

ความเป็นอยู่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง เด็กๆ จะได้รับ 

การอบรมเล้ียงดูในเร่ืองสันติภาพ และยังสร้างสัมพันธภาพ

ของความปรองดองในครอบครัว ระหว่างชนเผ่าท่ีอาศัย

อยู่ร่วมกัน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งครอบครัวเป็นสุข

แก่เด็กๆ”

 “เราไม่ได้ดำาเนินชีวิตท่ีเต็มไปด้วยความขัดแย้ง

เช่นในอดีต ประชาชนหลายเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์อยู่

รวมกัน ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ เด็กๆ 

อยู่ในสภาพสังคมที่มีความปลอดภัย”

 ดร.ริมา ได้ร้องขอต่อประชาคมโลกในระดับ

นานาชาติให้ร่วมส่งเสริมสถาบันครอบครัวและเด็กๆ ที่

อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคง โดยขอความร่วมมือ 

สร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพตามนโยบายสันติภาพ 

ค.ศ. 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตามแถลงการณ์

เรื่องผู้อพยพและผู้ลี้ภัยท่ีร่วมกันลงนามความร่วมมือ  

ณ กรุงนิวยอร์ก

 เมื่อความขัดแย้งในอดีตที่เกิดขึ้นทั่วโลกมี

เป้าหมายที่ชัดเจน จึงมีความเป็นไปได้ที่สังคมแห่ง

สันติภาพจะเกิดข้ึนได้อาศัยความร่วมมืออย่างจริงใจ

ของผู้เกี่ยวข้อง

 ดร.เมลิซา มอสเชลลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ด้านจริยธรรมแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ได้ร่วมปรึกษา

หารือแก่คณะกรรมการระดับนานาชาติในความสำาคัญ

ของผู้ที่พึงรับผิดชอบต่อการปลูกฝังสันติภาพแก่เด็กๆ 

และยืนยันว่า ความรับผิดชอบดังกล่าวควรเป็นบทบาท

ของครอบครัว ไม่ใช่รัฐบาล “ผู้ปลูกฝังเด็กๆ ในเรื่อง

จริยธรรมและสันติสุข ควรเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เพื่อ

เสริมสร้างเด็กๆ ให้เติบโตเป็นคนดี บทบาทของภาครัฐ

เป็นเพียงเรื่องสิทธิมนุษยชน และสันติภาพสากล”

 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่สำานักงานใหญ่

ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม

ประมาณ 150 คน

 “เมื่อชีวิตเข้มแข็งขึ้น วัดหรืออะไรต่างๆ ก็จะมีชีวิตชีวา” ถ้อยค�าสะกิดใจ ความต้ังใจสะกิดวิถีชีวิต 

ให้พวกเราแต่ละคนได้ร่วมแรง ร่วมมือ ร่วมใจ หลังจากวันแห่งความยินดีน้ันแล้ว (คือวันฉลองการสถาปนา

สังฆมณฑลใหม่ และวันบวชพระสังฆราชใหม่ แห่งสังฆมณฑลเชียงราย) ชีวิตจริงคงต้องด�าเนินไป แม้กางเขน

จะเป็นคติพจน์ของท่าน (จงแบกกางเขนของตนและตามเรามา) พวกเราจะสวดภาวนาให้เป็นพิเศษ และ 

ร่วมแรงร่วมใจในกจิการตา่งๆ ของสงัฆมณฑลใหมน่ี ้ใหเ้จรญิกา้วหนา้ทางความเชือ่ เปน็นอ้งใหมท่ีเ่ปลง่ประกาย

เจิดจรัส เดินร่วมทางไปเผยแสดงความรักขององค์พระคริสตเจ้าสืบต่อไป

 ที่สุดแม้กางเขนจะเป็นเครื่องหมายแห่งความทุกข์ทรมาน แต่ก็ยังเป็นเครื่องมือแห่งความรอดนิรันดร 

เชน่กนั และท่ีปลายทางนัน้ มคี�าสญัญาหนึง่ท่ีกอ้งดงัเสมอ “แอกของเราออ่นนุม่ และภาระของเรากเ็บา” ทีส่�าคญั

เราเดินไปกับพระเป็นเจ้า

แบกกางเขนขึ้นเขา เข้าเชียงราย (ต่อจากหน้า 5)
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

พระสันตะปาปามอนตีนี่ 
และพระอัครสังฆราชโรเมโร 

จะเป็นนักบุญ
 ในระหว่างการประชุมพระคาร์ดินัล  วันเสาร์ที่  

19 พฤษภาคม ค.ศ. 2018  สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสได้ประกาศว่า จะมีการสถาปนาบุญราศีสมเด็จ

พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 (พระนามเดิมคือ ยอห์น 

บัปติสตา มอนตีนี่)  พระอัครสังฆราชออสการ์  โรเมโร   

และผู้ตั้งคณะนักบวชชายหญิง รวม 6 องค์  เป็นนักบุญ

ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2018  ในระหว่าง

สมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 15 หัวข้อ “เยาวชน  ความ

เชื่อ  และการไตร่ตรองกระแสเรียก” (3-28 ตุลาคม) ที่

กรุงโรม

 ยังมีพระสงฆ์อิตาเลียน 2 องค์ และซิสเตอร์

ชาวยุโรป 2 องค์ คือ

 1. คุณพ่อฟรังซิสโก  สปิเนลลี่  จากแคว้น 

ลอมบาร์เดีย (ภาคเหนือของอิตาลี)  ผู้ตั้งสถาบันซิสเตอร์  

Adorers of the Blessed Sacrament

 2. คุณพ่อวินเซนโซ  โรมาโน  จากแคว้นคัมปา- 

เนีย (ตอนใต้ของอิตาลี)

 3. ซิสเตอร์มารีย์  แคเธอรีน  กัสเปอร์  ชาว

เยอรมัน  ผู้ตั้งคณะ The Poor Handmaids of Jesus 

Christ

 4. ซิสเตอร์นาซาเรีย  อิ๊กญาเซีย  แห่งนักบุญ 

เทเรซาแห่งพระเยซูเจ้า  ชาวสเปน  ผู้ตั้งคณะ Mis- 

sionary Crusaders of the Church

ความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

ในประวัติศาสตร์เป็นที่น่าสังเกตว่า  ตั้งแต่

ปลายปี 1500  สันตะสำานักมีการปกครองรวมศูนย์กลาง 

และกำาหนดกระบวนการแต่งตั้งนักบุญ  มีการแต่งตั้ง

(อ่านต่อหน้า 11)
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สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นนักบุญน้อยมาก  แตกต่าง

จากในหกศตวรรษแรก  ที่ผู้สืบตำาแหน่งต่อจากนักบุญ

เปโตร  เป็นประเพณีได้รับการเคารพเป็นนักบุญ  จนถึง

สมัยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี่ ผู้ยิ่งใหญ่  (ค.ศ. 

540-604) ได้ตั้งกฎเกณฑ์รูปแบบพระสังฆราช

สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 (ค.ศ. 1876-

1958) ได้ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ 

ที่ 10 เป็นบุญราศี (ค.ศ. 1951) และเป็นนักบุญ (ค.ศ. 

1954) และสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ 

ที่ 11 เป็นบุญราศี (ค.ศ. 1956)

ในสมัยสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 (ค.ศ. 1963-

1965) ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง  สมเด็จพระสันตะปาปา

เปาโล ที่ 6 ได้ตัดสินใจเริ่มการพิจารณาสถาปนานักบุญ  

จึงมีการสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9  และ

ยอห์น ที่ 23 เป็นบุญราศี ในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 

2000  และสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 

เป็นบุญราศี ในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2011

สถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23  

และยอห์น ปอล ที่ 2 เป็นนักบุญ ในวันที่ 24 เมษายน 

ค.ศ. 2014  และ 6 เดือนต่อมาสถาปนาสมเด็จพระ 

คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10) สันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เป็นบุญราศี วันที่ 19 ตุลาคม 

ค.ศ. 2014

ปจัจบุนันีพ้ระศาสนจกัรสอนวา่  การเปน็ครสิต- 

ชน  เป็นสมเด็จพระสันตะปาปา  พระสังฆราช  พระสงฆ์   

นักบวช  และฆราวาสทั้งชาย หญิง  เหมือนกัน ต้อง

เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเน้นว่า  

รากแห่งความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน คือ เป็นประจักษ์

พยานถึงพระคริสตเจ้า

จาก L’Osservatore Romano ภาษาอังกฤษ 

 ฉบับที่ 21 (25 พฤษภาคม ค.ศ. 2018) 

หน้า 1, 12.

ติดตามชม
รายการ
โทรทัศน์

แสงธรรม
ผลิตโดย

สื่อมวลชน
คาทอลิก

ประเทศไทย
วันอังคาร
เว้นอังคาร 

04.30-05.00 น. 
ช่อง 9 

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

คริสตศาสนา ณ ปากนำ้าโพ
อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ (4)
1

ผมเล่าเรื่องราวของอาสนวิหารนักบุญอันนา 

นครสวรรค์ ตั้งแต่รวบรวมกลุ่มคริสตชน ก่อตั้งวัดบน

เกาะกลางแม่น้ำาเจ้าพระยา จนใครๆ ต่างเรียกเกาะนั้น

ว่า “เกาะญวน” จนถึงทุกวันนี้ กาลเวลาผันเปลี่ยนวัด

บนเกาะประสบปัญหาเร่ืองน้ำาท่วม และตล่ิงถูกกัดเซาะ 

จนที่สุดก็ย้ายขึ้นมาบนบก สร้างวัดด้วยไม้ สร้างใหม่

ในฐานะท่ีเป็นอาสนวิหาร และเร่ิมทำาการซ่อมแซมบูรณะ 

และจะได้รับการถวายอาสนวิหารในปลายเดือน

กรกฎาคมนี้ และนี่คือเรื่องราวในยุคสมัยที่อยู่ในความ

ทรงจำาของเรา

2

 คุณพ่อประจวบโชค   ตรีโสภา   เจ้าอาวาส

องค์ที่ 16   

      คุณพ่อประจวบโชค  ตรีโสภา  ได้ย้ายมาเป็น

เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์รอบสอง  โดยมาเป็นเจ้าอาวาส

เต็มตำาแหน่งไม่เหมือนกับครั้งแรกที่มาชั่วคราว  ดังนั้น

หลายคนจึงพูดว่าไม่เหมือนเดิม  คุณพ่อยึดนโยบายเดิม 

ในการทำางาน  คือ ไม่ยุ่งกับปัญหาปากท้องชาวบ้าน

มากนักเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมา จึงได้เน้นการทำา 

ให้ชาวบ้านแก้ปัญหาตนเองด้วยตนเองมากขึ้นใน 

ทุกด้าน  แทนการที่ทางพ่อหรือวัดจะเข้าแก้ปัญหาให้  

แต่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง  

นอกจากนี้ได้พยายามท่ีจะทำาให้บริเวณวัด 

น่าอยู่ดีขึ้น  ด้วยการรักษาดูแลสิ่งที่ดีเดิม ๆ ให้คงอยู่  

และปรับปรุงเท่าที่กำาลังทรัพย์ของผู้บริจาคจะมีมา  และ

ที่สุดได้ร่วมกับชาวบ้านวัดนักบุญอันนา นครสวรรค์  

ร่วมกันรวบรวมทุนทรัพย์สำาหรับการสร้างอนุสรณ์ 

เตือนใจให้ระลึกถึงการเป็นวัดนักบุญอันนาด้วยการ

สร้างหอระฆัง  

        ซ่ึงในวันที่ 23-24 ตุลาคม  1992  จึงเป็น

เวลาที่คริสตชนวัดนักบุญอันนา นครสวรรค์  ได้มี

ความภาคภูมิใจที่ได้ฉลอง 100 ปี  ร่วมกับการฉลอง

การสถาปนาสังฆมณฑลนครสวรรค์ครบ 25 ปี  และ

การบวชพระสงฆ์ใหม่ 3 องค์  พร้อมกับคริสตชน 

ทุกวัดของสังฆมณฑล

3

 คุณพ่อวิศิษฏ์    หริพงศ์    เจ้าอาวาสองค์ที่ 17    

 คุณพ่อวิศิษฏ์ หริพงศ์ ได้ย้ายมาจากวัด 

เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก  มาเป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหาร

นักบุญอันนา นครสวรรค์ ปี ค.ศ. 2001  เป็นเวลา 1 ปี  

และย้ายกลับไปอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

 คุณพ่อไพฑูรย์   หอมจินดา   เจ้าอาวาส

องค์ที่ 18    

     คุณพ่อไพฑูรย์   หอมจินดา   ได้ย้ายมาจาก 

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  จ.ตาก  มาเป็นเจ้าอาวาส 

อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ปี ค.ศ. 2002   

เป็นเวลา 1 ปี  และย้ายกลับไปอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 คุณพ่อพิทักษ์    ศิลาโคตร   เจ้าอาวาสองค์

ที่ 19

     คณุพ่อพิทักษ ์   ศลิาโคตร    ไดย้า้ยมาจากเขตแพร่- 

ธรรม แม่ระมาด  จ.ตาก  มาเป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหาร

นักบุญอันนา นครสวรรค์ ปี ค.ศ. 2003-2005   เป็น

เวลา 2 ปี  

4

 คุณพ่อศิริชาญ  เอียงผาสุข   เจ้าอาวาสองค์

ที่ 20

คุณพ่อศิริชาญ  เอียงผาสุข ได้ย้ายมาจาก

วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี    มาเป็นเจ้าอาวาส

อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10  

เมษายน  2005  จนถึงปัจจุบัน … ในสมัยของท่าน

ได้ปรับปรุงอาคารยอแซฟ ให้เป็นศูนย์อบรม ชื่อว่า 

ศูนย์อบรมโบนุสปาสตอร์ และทำาการบูรณะซ่อมแซม

อาสนวิหาร โดยไม่ได้ทุบโครงสร้างเก่า ซ่อมแซม 

ในส่วนที่เป็นจุดอ่อน คือบริเวณหลังคาที่รั่ว และมีมูล

นกจำานวนมาก ... คุณพ่อรับผิดชอบงานหลักๆ ของ

สังฆมณฑล และเป็นเจ้าอาวาส ที่ประสานความเป็น

หนึ่งเดียวให้กับชุมชนวัด ... ประสานความร่วมมือกับ

นักบวช ไม่ว่าจะเป็นคณะภราดาลาซาล แห่งโรงเรียน

ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และคณะเซนต์ปอล เดอ 

ชาร์ตร แห่งโรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์ เมื่อเวลา

ที่อาสนวิหารมีงานสำาคัญๆ ไม่ว่าจะระดับวัด เขต หรือ 

สังฆมณฑล ทั้งสองโรงเรียนก็เข้ามาช่วยอย่างสม่ำาเสมอ 

... ในสมัยของท่าน ... นอกจากนั้นยังประสานความ

ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และองค์กรฆราวาสต่างๆ เช่น  

สภาอภิบาล พลมารีย์ วินเซนเดอปอล เยาวชน  

คูร์ซิลโล ผู้สูงอายุ (จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่เป็น 

รูปแบบ มีระบบ มีหลักสูตรชัดเจน) ... พระคุณเจ้า

พิบูลย์ จะกล่าวถึงคุณพ่อเสมอๆ ว่า “ท่านได้ทำาให้ 

คริสตศาสนาเป็นที่รู้จักของชาวนครสวรรค์”

5

 นี่คือยุคของเรา

 ยุคที่ เราต้องสืบสานความรักของพระเจ้า 

ในชีวิตของเรา

 ทำาให้คริสตศาสนาเป็นที่รู้จัก ในอุดมการณ์

ของพระเยซูเจ้า “ความรัก” ที่พยุงสังคมเราไว้ ชุมชน

คริสตชนเข้มแข็ง เป็นแสงแห่งการประกาศข่าวดี ... 

คำาท่ีพวกเราชาวสังฆมณฑลนครสวรรค์คิดไว้เพ่ือให้

สอดคล้องกับกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสจักร

คาทอลิกประเทศไทย ปี 2015 ... เราเน้นความเป็น

ชุมชน ที่ต้องเป็นชุมชนแห่งไมตรีจิต ความรัก ความ

เป็นหนึ่งเดียว ... ชุมชนอาสนวิหารนักบุญอันนา 

นครสวรรค์ และคริสตชนในสังฆมณฑลนครสวรรค์ 

ผ่านช่วงเวลาที่ดีงาม ที่น่าเศร้าใจ ที่มีทั้งความทุกข์  

มีความสุข แต่ทุกเหตุการณ์ล้วนแต่มีพระเจ้าที่อำานวย

พระพร ให้เราเติบโตขึ้นได้เสมอ 

ปล.

เชิญชวนพี่น้องคริสตชน ร่วมพิธีมิสซา

โอกาสสุวรรณสมโภชสังฆมณฑลนครสวรรค์ 

และพิ ธี ถ ว ายอาสนวิ ห า รนั ก บุญอั นนา 

นครสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2018 

เวลา 10.00 น. ... 
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 วั ด แ ม่ พ ร ะ

กุหลาบทิพย์  ลาดพร้าว 

124 กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 8 

กรกฎาคม  เวลา 17.00 น.  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี ของอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ 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. 

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน 

(ท่านที่มาจากกรุงเทพฯ เลยสี่แยกมหาชัยแล้วให้ชิดซ้าย 

ดูป้ายไปท่าฉลอม ข้ามแม่น้�าท่าจีน 100 เมตร เลี้ยว

ซ้ายตรงไป 3 กิโลเมตร ท่านที่มาจากแม่กลอง 

จ.สมุทรสงคราม กลับรถใต้สะพานแม่น้�าท่าจีน  เลี้ยว

ซ้ายตรงไป 3 กิโลเมตร)

 วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม  

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม เวลา 10.00 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน 

(ฉลองภายใน วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม เวลา 19.00 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็น

ประธาน)

 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

 วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (วัดปากลัด) 

จ.สมุทรปราการ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 

เวลา 10.30 น. พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

ที่บวชครบ 25 ปี เป็นประธาน

 วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก ดอนตาล 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 

10.30 น. (สอบถามโทร. 0-3544-0330)

 

 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.

  

 อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ สุวรรณ 

สมโภชสังฆมณฑลนครสวรรค์ และถวายอาสนวิหาร 

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน 

 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 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

“เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี  เรารู้จักแกะของเรา 
และแกะของเราก็รู้จักเรา” (ยอห์น 10:14)

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 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

สังฆมณฑลนครสวรรค์

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศานต์ 

ด้วยใจระลึกคุณพระคาร์ดินัล”
(ผู้ก่อตั้งกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์)

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
] 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  

 ติดต่อสอบถาม โทร. 08-1904-2138, 08-

1685-2826, 09-8258-7649

] 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

] กลุ่มเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (Montfortian As-

sociates) ขอเชิญชวนอดีตภราดาผู้ฝึกหัด และยุวนิส   

ได้มาร่วมฉลองนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  

องค์อุปถัมภ์ผู้ก่อตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล และ 

ประชุมสังสรรค์ประจำาปีโดยพร้อมเพรียงกัน วันอาทิตย์

ที่ 22 กรกฎาคม 2018 เวลา 13.30 น. ที่อาคารมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25 ยืนยันเข้าร่วมงาน 

ได้ที่คุณจรูญ แก้วมีค่า โทร. 08-1614-6461 หรือ 

คุณอนุสรณ์ อานามนารถ โทร. 08-1627-8813

] 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 

] รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำา ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแล

เด็กประถมชาย คุณสมบัติ อายุ 25-40 จบการศึกษา

ระดับมัธยม 6 ขึ้นไป เพศชาย สามารถพักอาศัย 

ที่บ้านพักเด็กได้เลย หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณา 

เป็นพิเศษ สนใจร่วมงานติดต่อที่มูลนิธิ โทร. 0-2583-

5924 หรือติดต่อโดยตรงที่บาทหลวงเปาโล ซาลา-

โมเน่ โทร. 09-0112-5657 ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 

08.00-17.00 น.

] สมัครสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต์ ต่ออายุ 

สมาชิก ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก โทร. 0-2681-

3900 ต่อ 1810

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

อ่านอุดมสาร อุดมศานต์ ออนไลน์ 
คลิก เฟซบุ๊ก อุดมสารแฟนคลับ
เว็บไซต์ www.udomsarn.com
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับ น้อง ๆ เยาวชนที่รัก มีเรื่องราวดีๆ 

มาแบ่งปันอีกแล้ว เรียงความของเด็ก ป.4 คนหนึ่ง ใน

หัวข้อ “ผมอยู่นี่ครับ”  ผู้เขียนได้อ่านเรียงความเรื่องนี้ 

และนำามาแบ่งปัน .... เมื่อคืนได้มีโอกาสอ่านเรียงความ

แผ่นหน่ึงของเด็กช้ัน ป.4 ตัวอักษรท่ีร่ายเรียงมีความยาว 

หลายบรรทัด ผมเจอตัวอักษรยาว ๆ ในภาษาญี่ปุ่นทีไร  

มันลดสมาธิในการอ่านของผมไปพอสมควร แต่เรียงความ

ฉบับน้ี ชวนติดตามไปจนถึงบรรทัดสุดท้าย เป็นเร่ืองราว

ความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่ง

  ผมทำาอาหารไม่เป็น แต่ผมจำารสชาติอาหารฝีมือแม่ 

ได้ดี  ดังนั้น แม่ทำาอาหาร ส่วนผมจะเป็นคนปรุงรสให้เอง เราทำา

อาหารด้วยกันก็ได้ “เดี๋ยวผมเป็นคนปรุงรสให้เอง มาท�าอาหาร 

ด้วยกันนะแม่”  แม่แปลกใจเล็กๆ สำาหรับข้อเสนอของผม แต่

ก็ตอบตกลงผมในทันที “งั้นเรามาทำาเมนูปลาบุริเทริยากิกัน 

มั้ย?” แม่พูดอย่างนั้น

  เมนูปลาบุริเทริยากิเป็นเมนูโปรดของครอบครัว

ผม ย่างปลาจนหนังกรอบ หลังจากนั้นก็ผสมน้ำาราดปลาตาม 

ส่วนผสมที่กำาหนดไว้ แม่จะทำาอาหารจนถึงตรงนี้ หลังจากนั้น 

ผมจะต้มปลาในน้ำาราด   และปรุงรสชาติให้ได้รสชาติที่คนใน

ครอบครัวชอบ  พอได้ชิมรสชาติน้ำาราดอีกครั้ง “นี่แหละ

รสชาติประจ�า” หลังจากผมพูดประโยคนี้แม่ก็กลับมายิ้มได้

อีกครั้ง

  หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา แม่และผมก็ทำาอาหารร่วมกันมาโดยตลอด มี 

บางครั้งที่พ่อเข้ามาร่วมวงทำาอาหารด้วย ผมตื่นเร็วขึ้น 1 ชั่วโมงในทุก ๆ เช้า เพื่อมา

ทำาอาหาร 

  แม่ของผมไม่อยากเป็นภาระของครอบครัว อะไร ๆ ก็ทำาด้วยตัวเอง

  แต่แม่ครับ ผมอยู่ตรงนี้ครับ

 

  ผมเข้มแข็งกว่าที่แม่คิดมาโดยตลอด ดังนั้น แม่จะพึ่งผมมากกว่านี้ก็ได้นะ

ครับ ผมจะอยู่ตรงนี้  ความคิดนี้วนเวียนอยู่ในใจผมตลอด พร้อมไปกับคำาขอพรเพื่อ

ให้แม่หายป่วยจากโรคนี้ สักวันหนึ่ง

   น้องโมริตะครับ พ่ีเช่ือว่า น้องจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายครอบครัว 

ไม่เฉพาะในประเทศน้อง แต่คือแรงบันดาลใจสำาหรับคนทั้งโลก ขอให้แม่น้องหายไวๆ 

และน้องก็เป็นกำาลังใจให้แม่ต่อไปนะครับ  (ผู้เขียน-JapanSalaryman) 

  ผมมีอีกช่องทางการสื่อสารผ่าน instagram นะครับ คลิกเพื่อติดตามได้ 

ที่นี่ Instagram.com/japansalaryman Credit รูป จาก   http://musojuku.jp/

bifu-blog/?p=58229 

 

  น้อง ๆ เยาวชนครับ เราเคยรู้สึกว่า “เราอยู่ตรงนี้” เพื่อใครไหมครับ...เรา

ที่เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว ในที่ทำางาน ในกลุ่ม ในสังคม ในประเทศไทย ในโลก  

เราเคยคิดจะทำาอะไรมากกว่าเดิมเพื่อให้ที่ที่เราอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับ ฝากไว้

ให้ทบทวนกัน แล้วพบกันใหม่กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า สวัสดีครับ

ความห่วงใยของลูกที่มีต่อคุณแม่ ค่อย ๆ อ่านไปพร้อม ๆ กันนะครับ 

 

“ผมอยู่นี่ครับ”  โดย ด.ช. Morita นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนประถมฟุตทซึ จังหวัดชิบะ 

  แม่กลับมาแล้ว! แม่ของผมที่นอนโรงพยาบาลมาเกือบ 1 เดือนกลับมาที่

บ้านแล้ว วันที่แม่ออกจากโรงพยาบาล ผมไม่นัดเล่นกับเพื่อนคนไหน และระหว่าง

ทางกลับบ้านไม่แวะที่ใด ๆ เพื่อที่จะได้กลับถึงบ้านให้เร็วที่สุด อยากจะพูดคุยกับแม่

ที่ไม่ได้เจอกันมานาน ให้มากที่สุด มีเรื่องที่อยากคุยมากจริงๆ 

  เมื่อผมกลับไปถึงบ้าน ก็ได้กลิ่นหอมลอยมาจากในครัว นี่เป็นกลิ่นของโปรด

ของผมนี่ Hotcake ราดน้ำาผึ้ง แม่ยืนอยู่ในครัว ดูผอมลงไปนิด  แต่เมื่อเห็นแม่ยังดู

แข็งแรงดี ผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นมา “กลับมาแล้วหรือจ๊ะ?” วันนั้นผมได้ยินเสียงของแม่

ชัดมากเป็นพิเศษ  และ Hotcake ที่ราดไปด้วยน้ำาผึ้งก็อร่อยมากๆ  สภาพครอบครัว

ของผมกลับมาเป็นเหมือนแต่ก่อนแล้ว ก่อนที่แม่จะเข้าโรงพยาบาล

  แต่ทว่า..หลังจากแม่กลับมาได้ระยะหนึ่ง ผมพึ่งสังเกตเห็นว่าอาการของแม่

แตกต่างไปจากเดิม รสชาติของซุปมิโสะที่แม่ทำามีรสชาติข้นไป บางครั้งก็ไปในทาง

ตรงกันข้าม  ผมจึงเผลอพูดออกไปว่า “ช่วงนี้ รสชาติมิโสะแปลกไปเนอะ” ทันใดนั้น  

สีหน้าแม่ก็เปลี่ยนไปเหมือนเจอปัญหาอะไรบางอย่าง “จริงๆ แล้วนะลูก หลังจากแม่

ผ่าตัดมา แม่ก็ไม่รู้รสชาติอาหาร และไม่รับรู้กลิ่นแล้ว ดังนั้น แม่ไม่สามารถปรุงรส

อาหารได้เหมือนเดิมอีกแล้ว” แม่พูดประโยคนี้เสร็จก็ถอนหายใจ

  พอได้ยินดังนั้นผมก็นึกได้ว่า ก็จริงนะ เพราะช่วงนี้แม่ไม่ค่อยทานข้าวเลย  

แล้วกับข้าวที่ทำา ก็เป็นกับข้าวที่ไม่ต้องปรุงรสเป็นส่วนใหญ่

  เวลาผ่านไป ภาพแม่ที่เคยเข้าครัวอยู่บ่อย ๆ ก็เริ่มจางหายไป กลายเป็น

กับข้าวส่วนใหญ่มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ ๆ บ้าน เมื่อเห็นสถานการณ์ดังนั้นผมก็มี
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 “จุดเทียนทั้งปลายทั้งโคน” เป็นชื่อ

หนังสือของวรพจน์ พันธุ์พงศ์ ผมมีหนังสือ

ของเขาเกือบทุกปก หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ปกล่าสุด

ของผลงานของเขา แต่แนวการเขียนความเรียง

ในแบบวรพจน์ ผมว่าอยู่เหนือกาล ผมเปลี่ยน

ความคิดเรื่องการอ่านหนังสือหลังจากท่ีได้พูด

คุยกับคุณพ่อท่านหนึ่ง ในวันที่คุณพ่อท่านนั้น

ถือหนังสือปรัชญาชื่อนักเขียนอ่านยาก และ

แนวคิดที่ลุ่มจนลึก ลึกจนเราด�างมลงไปไม่เจอ 

แต่คุณพ่อท่านนั้นกลับบอกผมว่า ผมไม่ได้อ่าน

เพื่อเข้าใจ ผมอ่านเพื่อลับสมอง

ความรักสำาคัญกว่าหมด

 ผมชอบใช้วันว่างในการเสพงานศิลป์ เรื่องนี้ผมพูดอยู่บ่อย ๆ หอศิลป์ 

กรุงเทพฯ เป็นอีกสถานท่ีหน่ึงใกล้บ้านท่ีผมมักไปเดินร้านหนังสือ ไปดูนิทรรศการ

บางอย่างท่ีน่าสนใจ ไปชมกิจกรรมบางอย่างท่ีบางทีอาจไม่ได้ต้ังใจไปชมไปทัศนา

แต่วันน้ันก็มีให้ดูชมกันเพราะความเป็นสถานท่ีท่ีสร้างขึ้นมาเพ่ือจัดงานเร่ือง

พวกนี้อยู่แล้ว ไปหยิบหนังสือแจกมาอ่านบ้าง บางวันมีผลงานหนังสั้นของเด็ก

รุ่นใหม่ มีดนตรีของนักดนตรีฝีมือจัดจ้าน แต่งานไม่ได้ขายได้มาก สิ่งเหล่านี้

ในฐานะคนท�างานศิลปะเหมือนกัน ผมว่ามันหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณได้ดี เพราะ

เราก�าลังมองเข้าไปยังความคิดของเขา ไม่ต้องตีความให้ถูกตามท่ีศิลปินเหล่าน้ัน

ตั้งใจ แต่ตีความตามใจเราที่พบเจอเรื่องราวแบบไหนมาต่างหาก ในมุมหนึ่ง

ศาสนาก็น�างานศิลปะเข้ามาอธิบายเรื่องยาก ๆ ได้อย่างมีชั้นเชิงเหมือนกัน

 สังคมไทยมักไม่ค่อยชอบอะไรที่ยาก ๆ มันท้าทายความเหน่ือยยาก

เกินไป บางทีเรามองงานศิลปะแค่ความบันเทิงจะมายากอะไรอีก ดังนั้นเพลง 

ดี ๆ หนังสือดี ๆ หรือแม้แต่ภาพยนตร์ดี ๆ ใช่ว่าจะขายได้อย่างดี พูดง่าย ๆ 

คือ ใช่ว่าจะมีคนดู มีค�าพูดปลอบประโลมให้ได้ยินเหมือนกัน ถ้าดีจริงเดี๋ยว 

ก็ต้องมีคนสนใจ ผมไม่เชื่อทฤษฎีนี้เท่าไหร่ ศิลปะดี ๆ หลายครั้งจึงต้องออก

เดินทางค้นหา สื่อปัจจุบันท�าให้สิ่งเหล่านี้ง่ายขึ้น

 “เปาโล อัครสาวกของพระคริสต์” (Paul, Apostle of Christ)  เป็น

ภาพยนตร์อิงศาสนา ความเชื่อและพระคัมภีร์เต็ม ๆ จริงๆ แล้วเป็นภาพยนตร์

อีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจว่า เข้าไทยเมื่อไหร่ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จะได้

จัดกิจกรรมในแบบฟังหนังดูสาระ 2018 อีกสักครั้งหนึ่ง เมื่อรู้ข่าวการเข้ามา 

ก็ชื่นใจ แต่ดูแล้วบรรยากาศหน้าหนังถ้าจะไม่แรง แฟนเพจ Catholic Thai 

Subtitle ของน้อง ๆ โปรเตสแตนท์ที่รู้จักกันจากสนามงาน และกิจกรรม 

ท่ีร่วมกันอยู่บ้าง ไฟแรงจริง ๆ เม่ือมีภาพยนตร์ในแบบน้ี น้อง ๆ กลุ่มน้ีก็หาเวลา  

รวบรวมบรรดาพันธมิตรผู้สนใจ และจัดกิจกรรมแบบดูหนัง และพูดคุย บรรยาย

หรือแบ่งปันความเชื่อศรัทธากันไป ผมเคยไปร่วมกิจกรรมแบบนั้นกับพวกเขา

บ้างเหมือนกัน สิ่งที่ยอมรับคือ ไฟที่ไม่มอด ความไวในการสรรหาภาพยนตร์ 

ความรู้ความสามารถ และที่ส�าคัญการจัดแต่ละครั้ง คนเต็มโรง มีผู้สนใจชนิดท่ี

เรียกว่า ไม่ต้องลุ้นตัวโกร่ง ไม่ต้องเกณฑ์กันมา ไม่ต้องมากันแบบเกรงใจ พลาง

นึกไปถึงงานในแบบของฝั่งฟากคาทอลิกเรา บางทีเราอาจจะมีคนเก่งเยอะไป

หน่อย

 ภาพยนตร์บอกเล่าประวัติของนักบุญเปาโล ซึ่งเป็นการเล่าที่ทรงพลัง 

แต่ผมต้องสารภาพตรงน้ีก่อน 15 นาทีแรกน่ีชวนหลับเอามาก ๆ หนังไม่หวือหวา  

แถมฉากท่ียัดความต่ืนเต้นเร้าใจเข้าไปได้ก็ไม่ท�า น่ีมันหนังอะไรกัน หนังเปิดฉาก

ในบรรยากาศการถูกเบียดเบียนของบรรดาคริสตชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มลับ ๆ 

ในปี ค.ศ. 67 กษัตริย์เนโร เผาเมืองและยัดเยียดความผิดให้คริสตชน ตอนนั้น

เขาไม่เรียกว่าคริสตชน เขาเรียกผู้ที่เป็นสาวกของคนที่ชื่อเยซู

 ความอยู่ยากของคนกลุ่มที่ติดตามค�าสั่งสอนของเยซู ค่อย ๆ ขมึง

เกลียวแน่นขึ้นเรื่อย ๆ ความตาย การสูญเสีย ความมั่นใจ พวกเขาถูกเผาไฟ 

ทั้งเป็น และน�าตัวติดไว้ตามเสาเมืองเพื่อให้แสงสว่าง พวกเขาถูกเป็นเหยื่อให้กับ

สิงโตที่ดุร้ายและหิวกระหาย ในสนามกีฬาของพวกโรมัน พวกเขาได้ข่าวการถูก 

จับกุมของนักบุญเปาโล และศิษย์ที่ติดตามรักใคร่ใกล้ชิด อย่างลูกา ตาต่อตา 

ฟันต่อฟันเม่ือการส่งเด็กน้อยคนหน่ึงไปเจรจากับผู้มีอันจะกินชาวโรม แต่เด็กน้อย

คนนั้นถูกจับได้ พวกโรมันฆ่าเด็กน้อยคนนั้นอย่างโหดร้าย ศพไร้ซึ่งลมหายใจ 

นั้นส่งเสียงร้องว่าหนทางเดียวคือ การแก้แค้น และลุกฮือขึ้นต่อต้านโรม แต่เมื่อ

เรื่องนี้ไปถึงเปาโล ค�าพูดนี้ก็เกิดขึ้น “ท่านจะตอบโต้ความรุนแรงของพวกเขา

ด้วยความรุนแรงดุจเดียวกันหรือ เยซูท่ีท่านติดตามไม่เคยสอนแบบน้ัน ความรัก 

ต้องอดทนนาน ความรักไม่อิจฉา ไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจ�าความผิด....” ค�าสอน

เรื่องความรักในจดหมายของนักบุญเปาโล มาในจังหวะที่ความแค้นปะทุ ผม

ถามตัวเองในใจ เชื่อได้ไหมนี่ มันพอเหมาะพอเจาะขนาดนี้เลยหรือ ผมยังถาม

ค�าถามต่อไป แต่ในใจผมสัมผัสได้ว่า “พระวาจาของพระ มีพลัง”

 ภาพยนตร์ยังเล่นกับถ้อยความในพระคัมภีร์ ท่ีเราได้อ่านจากบทจดหมาย

ต่าง ๆ ของนักบุญเปาโล อย่างตีแสกหน้า และกระชากใจ จนเมื่อบทข้าแต่ 

พระบิดา บทภาวนาบทเดียวที่พระเยซูเจ้าได้สอนบรรดาอัครสาวก ถูกภาวนา 

ต่างพื้นที่ แต่ด้วยเหตุผลเดียวกัน คือ ขอความมั่นใจและความเชื่อมั่นจาก

พระองค์ ในกลุ่มคนที่ก�าลังเป็นเหยื่อสัตว์ร้ายในสนามกีฬาของพวกโรม ใน 

กลุ่มคนที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อเติมความเชื่อของกันและกัน และก�าลังจะพบ

ทางออก หรือในห้องขังจองจ�าของท่านนักบุญเปาโล ฉากนี้ผมสัมผัสได้ว่า “บท

ภาวนาที่พระเยซูเจ้าทรงสอน ท�าให้เราพบทางออก มันมีมากกว่าค�าว่าพลัง”

 เปาโล อัครสาวกของพระคริสต์ ไม่ได้เป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ 

ที่บอกเล่าเรื่องของคน ๆ หนึ่งได้อย่างน่าตื่นเต้น ไม่เลือกเล่าเหตุการณ์ที่ 

น่าตื่นเต้นให้มีสีสัน แต่กลับฉายให้เห็นถึงพลังของค�าสอนของเปาโล เปาโล

ตัวเอกของเรื่องที่ไม่ได้มีความหล่อเหลาชวนมองใด ๆ ศีรษะล้าน เดินเหมือน

คนขาเจ็บตลอดเรื่อง ไม่มีความสง่า ไม่มีรอยยิ้มหรือความรู้สึกใดปรากฏ มีแต่

เพียงค�าพูดสอน ที่สรุปได้เกือบทั้งชีวิตว่า “ส�าหรับข้าพเจ้าแล้ว การมีชีวิตอยู่ 

ก็เพื่อพระคริสตเจ้า” พลังของพระวาจา มาจากชีวิตที่เป็นอย่างนั้นอย่างแท้จริง 

ที่ส�าคัญมันพิสูจน์ว่า “ท�าได้”

 หนังสือ “จุดเทียน ทั้งปลายทั้งโคน” ของวรพจน์ พันธุ์พงศ์ ได้เลือก

ค�าโปรยปกหลังว่า “ความรักเป็นเส้นทางของการเติบโต เป็น “วิถีร่วม” ท่ีบ่มเพาะ 

ให้เรารู้จักคนอ่ืน แคร์คนอ่ืน ท�าเพ่ือคนอ่ืน ไม่มีบทเรียนใดในโลกท่ีจะสอนคนเรา 

ให้เข้าใจชีวิตได้ลึกซึ้งเท่าความรัก ความรักเท่านั้นที่เปิดดวงตามนุษย์ ให้มอง

เห็นความละเอียดอ่อน” .... ทุกอย่างนั้นส�าคัญ แต่ความรักส�าคัญกว่าหมด ค�า

สอนที่ติดอยู่ในห้วงความรู้สึกเสมอ มันลอยมาอีกครั้งในมโนส�านึก บางเบา และ

ร่องรอย  ละเอียดอ่อน แต่กลับชัดถ้อยชัดค�า “ความรักส�าคัญกว่าหมด”

 บรรณาธิการบริหาร
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“ศาสนเสวนา : สันติวิธีในวิถีชีวิต ในแง่มุม 3 ศาสนา” วัน

ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2018 มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมอภิปรายในหัวข้อ ศาสนเสวนา : 

สันติวิธีในวิถีชีวิต ในแง่มุม 3 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาคริสต์ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า โดยสำานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ได้

จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่สำาคัญและจำาเป็นต่อการส่งเสริมกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน มีนักศึกษาท้ังส้ิน 90 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง

จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำาศาสนา มีเวลาเรียนประมาณ 9 เดือน

“ฉลองวัด” พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธี 

บูชาขอบพระคุณฉลองวัดพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ บ้านโนนสมบูรณ์ 

อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น และโปรดศีลกำาลังและศีลมหาสนิทให้กับนักเรียนชาย-

หญิง จำานวน 7 คน วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2018 ปัจจุบันคุณพ่อพงษ์พันธ์ 

ม่วงมีรส เป็นเจ้าอาวาส และมีมิสซาทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.

“ฟื้นฟูจิตใจ” สมาชิกคูร์ซิลโล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ฟ้ืนฟูจิตใจ 

ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2018 โดยคุณพ่อ

วิชชุกรณ์ เกตุภาพ จิตตาธิการคูร์ซิลโล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมด้วย 

คุณพ่อฟรังซิส ตาร์โจ เข้าร่วม

“อาลัยรัก” คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ

มารดา โรซา ประไพ หอมประทุม วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018 ที่วัดนักบุญ

ยอแซฟ อยุธยา

 โรซา ประไพ หอมประทุม ถึงแก่กรรมวันที่ 14 มิถุนายน 2018
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 6 
ภาพงานทั้ง 7 

แห่งความ
เมตตา (3)
ร่วมฝังศพ

ผู้จากไป 
	 ภาพ	 “ร่ วม

ฝังศพผู้จากไป”	 หนึ่ง

ในภาพชุด	 งานทั้ง	 7	

แห่งเมตตา	 มีหลักคิด

มาจากหนั งสื อพระ

คัมภีร์ภาคพันธสัญญา

เดิม	คือหนังสือ	โทบิต	 

( โทบิต 	 1 :16 -17 )	

“ข้าพเจ้าได้ให้การดูแล

แกพ่อ่แมญ่าตพิีน่อ้งอยา่งท่วมท้น	และไดใ้หข้นมปงัแกผู่ห้วิโหย	ได้ใหเ้สือ้ผา้แก ่

ผู้เปลือยเปล่า	ถ้าผู้ใดสิ้นใจลง	...ข้าพเจ้าได้นำาเขาไปฝัง”

	 ตัวเลข	7	ยังถูกนำามาใช้ในงานหรือคำาสอนต่าง	ๆ	ของพระศาสนจักร

ด้วย	อาทิ	ศีลศักดิ์สิทธิ์	7	ประการ	แม่พระมหาทุกข์	7	ประการ	หรือแม้กระทั่ง

บาปต้น	7	ประการ	ภาพงานทั้ง	 7	แห่งเมตตา	บางศิลปินไม่ได้วาดแค่ภาพนี้	

เชน่	ภาพทีถ่กูเกบ็ไวท้ีเ่มอืง	Antwerp	ประเทศเบลเยีย่ม	จะมภีาพการพพิากษา

ไว้ด้านบน	 และภาพชุดนี้ไว้ด้านล่างเพื่อขับเน้นถึงกิจกรรมทั้งหมดแห่งชีวิต	 

จะถูกส่งผลในวาระสุดท้ายของชีวิตเรา

	 ผมเช่ือว่าเวลาท่ีคนทุกข์ระทมใจที่สุดเวลาหนึ่ง	 คือเวลาที่คนรัก 

จากเราไป	 แม้ทำาอะไรไม่ได้เลยในวันเวลาเหล่านั้น	 ก็	 “ร่วมไป”	 กับทุกข์ของ 

ผู้สูญเสีย

 ท่ามกลางการรอคอยอันเนิ่นนาน ถ้านับให้นานไปกว่าปี 2 ปี ก็

ต้องบอกว่า เป็นสิบปี เมื่อจำานวนคาทอลิกเริ่มมีสถิติมากขึ้นปีต่อปี เมื่อระยะ 

การเดินทางของงานอภิบาลดูจะไกล หลากหลาย และปกครองไม่ท่ัวถึง เมื่อ

ความพร้อมของพื้นที่ บุคลากร การตระเตรียมต่าง  ๆ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างและ

ลงตัว ไม่ใช่พื้นที่ที่ไม่เคยมีนายชุมพาบาล หรือการปักรากฐานของความเชื่อ

ลงไว้มาก่อน แต่เป็นการขยับให้แน่นกระชับ และดูแลกันอย่างท่ัวถึงมากข้ึน 

“สังฆมณฑลเชียงราย” จึงเปิดบันทึกหน้าหนึ่ง พร้อมกับผู้นำาฝูงชุมพาบาล  

ตัวจักรสำาคัญแห่งการขับเคลื่อน

 บัดนี้ท่านถือกางเขนไว้ในมือแล้ว รอผู้ร่วมทาง และฝูงชุมพา มาฟัง

ถ้อยคำาจากปากของพระสังฆราชองค์ล่าสุดของเรา 

 

แบกกางเขนขึ้นเขา เข้าเชียงรายไปกับ
พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

(อ่านต่อหน้า 3)


