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ฉลอง 75 ปี มรณกรรมบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด

และพิธีบวชพระสงฆ์คณะธรรมทูตไทย
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 75 ปี มรณกรรมบุญราศี  

นิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง และพิธีบวชสังฆานุกรยอแซฟ  

อภิชาติ นามวงษ์ คณะธรรมทูตไทย เป็นพระสงฆ์ โดยม ี

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา (อ่านต่อหน้า 7)

ซาเลเซียนบวชพระสงฆ์ใหม่ 
คุณพ่ออันตน อนุสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ
วันที่ 19 มกราคม 2019 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธานพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่คณะซาเลเซียน คือ คุณพ่ออันตน อนุสิทธ์ิ  

จันทร์เพ็ญ ที่วัดนักบุญเทเรซา (อ่านต่อหน้า 17)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 7 ประจำาวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2019 หน้า 3

ร่องรอยของการเดินทางแสวงบุญ ประเทศมาเลเซียวันแรก 
Power of Love in Malaysia เชื่อมโยง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018  ตอนที่ 5

จัดโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  แบ่งปันโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

ประวัติบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง

	 สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน	 เชิญชวนพี่น้อง

ร่วมรำาพึงถึงประวัติของบุญราศีผู้ศักดิ์สิทธิ์	 คุณพ่อ 

นิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง 

	 คุณพ่อเกิดวันที่	31	 มกราคม	 ค.ศ.	1895	 

รับศีลล้างบาปท่ีวัดนักบุญเปโตร	 ได้รับช่ือนักบุญศีลล้าง- 

บาปว่า	  “เบเนดิกโต”	คุณพ่อมีพี่น้อง	  5	คน	 ผู้หญิง 

2	 คน	ผู้ชาย	  3	คน	 คุณพ่อเป็นบุตรหัวปี	   เริ่มเรียน

หนังสือที่โรงเรียนประชาบาลนักบุญเปโตร

 คุณพ่อแฟร์เลย์   	 เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร

ขณะนั้น	   ได้ส่งคุณพ่อนิโคลาสเข้าบ้านเณรเล็กบางช้าง	   	

และเรียนที่นั่นเป็นเวลา	 8	ปี	 	เป็นครูสอนหนังสือตาม

วัดอีก	4	ปี	 จึงไปศึกษาต่อที่บ้านเณรปีนัง	6	ปี	 (ค.ศ.	

1920-1925)	ในสมัยที่อยู่บ้านเณรปีนัง	 คุณพ่อปาแชส  

ผู้ดูแล	 ได้เขียนรายงานถึงพระสังฆราชแปร์รอส	 บอก

ว่าคุณพ่อนิโคลาสมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี	 เป็นคน

ศรัทธา	มีความประพฤติเรียบร้อย	 มีความมานะอดทน	

ไม่กลัวความยากลำาบาก	 เป็นคนไม่ฟุ้งเฟ้อ	 	มีความพอใจ 

ในสิ่งเล็กๆ	น้อยๆ	ที่ตนมีอยู่	   	 เป็นคนค่อนข้างหัวดื้อ	

โกรธง่ายในบางครั้ง	   แต่เมื่อถูกคุณพ่ออธิการตักเตือน

ท่านก็รับฟัง	 และพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองจนเป็น 

ที่พอใจแก่คุณพ่ออธิการ

	 คุณพ่อได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์	 เมื่อวันที่	

24	 มกราคม	ค.ศ.	 1926	 ท่ีวัดอัสสัมชัญ	 	โดยพระสังฆราช 

แปร์รอส	 พร้อมกับเพื่อนพระสงฆ์อีก	 4	 องค์	 เมื่อ 

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์	 คุณพ่อได้รับชื่อว่า	 “คุณพ่อ 

นิโคลาส”	 เนื่องจากว่ามีคุณพ่อเบเนดิกโตอยู่องค์หนึ่ง

แล้วในสมัยนั้น	 ส่วนชื่อตัวคือ	ชุนกิม	ภายหลังได้เปลี่ยน 

เป็น	“บุญเกิด”	 ในช่วงสงคราม	ตามนโยบายของรัฐบาล 

และตามความนิยมในสมัยนั้น

	 คุณพ่อเริ่มต้นชีวิตพระสงฆ์โดยเป็นคุณพ่อ

ปลัดที่วัดบางนกแขวก	 จากนั้นย้ายไปพิษณุโลก	   ไป 

แพร่ธรรมทางภาคเหนือ	 ที่ลำาปาง	 	เชียงใหม่	และกลับมา 

เป็นเจ้าอาวาสวัดโคราช	 และเป็นเจ้าอาวาสวัดโนนแก้ว

เป็นวัดสุดท้าย	 ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีใจร้อนรน	และยอม

เสียสละตนเองเพื่อการประกาศพระวรสาร	 เอาใจใส่งาน

อภิบาลเป็นอย่างดี	   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำามิสซา	หรือ

การโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์	 	 ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีพรสวรรค์

ในการเทศน์	 และเทศน์ได้น่าฟัง	 สามารถเทศน์ตลอดวัน

โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือย	 ท่านเอาใจใส่คริสตังท้ังทางด้าน 

วิญญาณและด้านร่างกาย	 ท่านได้ช่วยเหลือคริสตังใน 

เรื่องการทำามาหากิน	 โดยเฉพาะคนยากจน	 โดยไม่เลือก 

ว่าเป็นคริสตังหรือไม่	   แม้แต่คนต่างศาสนาท่ีมาขอความ

ช่วยเหลือ	   ท่านก็ช่วยด้วยความเมตตา	 นอกจากเป็น

นักเทศน์แล้ว	ท่านยังเป็นนักเขียนอีกด้วย	 	ในขณะที่ 

ทำางานแพร่ธรรมในที่ต่างๆ	 ท่านมักจะเขียนรายงานต่อ

พระสังฆราชเสมอ

	 ค.ศ.	 1939	   มีการเรียกร้องดินแดนคืนจาก

ฝรั่งเศส	 ทางราชการและคนไทยชาตินิยมมีความคิดว่า	 

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของฝรั่งเศส	   ดังนั้น	  พวกเขา

จึงกลัวว่า	พวกคริสตังจะพากันเข้าข้างฝรั่งเศส	  ทาง

ราชการจึงเร่ิมส่ังปิดโรงเรียนคาทอลิก	 	และพยายามทำาให้ 

พวกคริสตังละทิ้งศาสนา	  คุณพ่อนิโคลาสได้เดินทาง 

จากโนนแก้วมาท่ีโคราช	 เพ่ือจะมารับคุณพ่อเจ้าวัดโคราช	

คือคุณพ่อเลโอนาร์ด	 เพื่อเดินทางไปเข้าเงียบด้วยกัน 

ที่กรุงเทพฯ	 แต่คุณพ่อได้หลบภัยไปที่วัดหัวไผ่แล้ว	 

คุณพ่อนิโคลาสจึงไปที่วัดนักบุญยอแซฟ	 บ้านหัน	 เพื่อ

ไปพบคุณพ่ออัมบรอซีโอ	หรือคุณพ่อเต้ีย	จะได้เดินทาง 

ไปด้วยกัน	 ปรากฏว่าคุณพ่อไม่อยู่แล้วเช่นเดียวกัน	ดังน้ัน	

เย็นวันที่	 11	มกราคม	ค.ศ.	 1941	คุณพ่อนิโคลาสจึง 

ตีระฆังเรียกสัตบุ รุษมาสวดภาวนาค่ำาด้วยกันท่ีวัด 

บ้านหัน	   และแจ้งให้มาร่วมมิสซาในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็น

วันอาทิตย์	   ขณะที่คุณพ่อนิโคลาสกำาลังก่อสวดบทเร้า

วิงวอนแม่พระ	 และสัตบุรุษก็ตอบรับว่า	 “ช่วยวิงวอน

เพ่ือข้าพเจ้าท้ังหลายน้ีเถิด”	 สมาชิกคณะเลือดไทยคนหน่ึง 

ได้ไปรายงานนายอำาเภอสีคิ้วและเจ้าหน้าที่ตำารวจว่า	 

คุณพ่อนิโคลาสก่อสวดเรียกชื่อใครต่อใครก็ไม่ทราบ	 

แต่ให้พวกคริสตังรับเป็นเสียงเดียวกันว่า	 “ขอให้ฝรั่งเศส 

ชนะไทยนี้เถิด”

	 ในวันที่	 12	 มกราคม	 ค.ศ.	 1941	 คุณพ่อ 

นิโคลาสได้ถูกตำารวจจับกุมพร้อมกับหัวหน้าครอบครัว

คริสตัง	 จำานวน	   9	   คน	 ในข้อหาเป็นกบฏภายนอก 

ราชอาณาจักร	 เป็นแนวที่	5	พวกเอาใจช่วยฝรั่งเศส	และ

ถูกตัดสินจำาคุก	15	ปี	ตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในคุก	ท่าน

ได้รับความลำาบากมาก	ห้องขังสกปรก	คับแคบ	อยู่กัน

อย่างแออัด	แต่ท่านไม่เคยบ่นถึงความยากลำาบาก	ท่าน

มีความอดทน	 และคอยให้กำาลังใจพวกที่ถูกจับด้วยกัน	

นอกจากนั้น	 ท่านยังได้สอนคำาสอนให้กับนักโทษทั้งที่

เป็นคริสตังและคนต่างศาสนา	 เมื่อมีคนมาเยี่ยมและนำา

อาหารมาให้	 ท่านก็แบ่งปันให้กับนักโทษคนอื่นๆ	ด้วย

ความเมตตา	การที่ท่านถูกขังอยู่ในห้องสกปรก	 อากาศ

ไม่ดี	 	ท่านจึงป่วย	และถูกนำาตัวไปตรวจ	 	ทางเรือนจำา 

แจ้งว่าท่านป่วยเป็นวัณโรค	 ขณะที่อยู่ในคุกคุณพ่อสอน

คำาสอน	และช่วยดูแลนักโทษท่ีป่วย	 	ได้โปรดศีลล้างบาป 

ให้แก่นักโทษโดยเฉพาะคนใกล้ตายจำานวน	   68	   คน	

ขณะท่ีท่านอยู่ในคุกท่านเขียนจดหมายถึงพระสังฆราช

บอกว่า	 สิ่งที่ทำาให้ท่านมีความอดทน	 คือ	 การสวด

ภาวนา	สวดสายประคำา	และสวดตามหนังสือที่พระสงฆ์

ต้องสวด	ถึงแม้ท่านจะไม่ได้ทำาผิดตามที่ถูกกล่าวหา	แต่ 

ท่านน้อมรับโทษนี้ตามน้ำาพระทัยของพระเพื่อชดเชย

ความบาปผิดของท่าน	และยังได้สวดขอพระโปรดยกโทษ 

ให้กับผู้ที่เป็นพยานเท็จและผู้ที่ใส่ร้ายท่านอีกด้วย	 และ

นี่คือเงื่อนไขสำาคัญที่ทำาให้ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็น 

บุญราศี

	 คุณพ่อนิโคลาสได้เสียชีวิตท่ีเรือนจำาบางขวาง

เมื่อวันที่	12	มกราคม	ค.ศ.	1944	หลังจากถูกจำาคุกได้

เพียง	3	ปี	รวมอายุ	49	ปี	ศพของท่านถูกนำาไปฝังไว้ที่

วัดบางแพรก	 ซึ่งเป็นวัดพุทธที่อยู่ใกล้เรือนจำา	 หลังจาก

นั้นประมาณ	2	 เดือน	  พระสังฆราชแปร์รอสได้ให้ญาติ

พี่น้องของท่านไปขุดศพจากวัดบางแพรก	 เพื่อนำาไปฝัง 

ไว้ในอุโมงค์ใต้พระแท่นวัดอัสสัมชัญ	   ผู้ที่ไปขุดศพเล่า

ว่าศพของท่านถูกฝังอยู่ในดิน	 ซึ่งขุดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ	

มีลักษณะคุดคู้	 ไม่มีโลง	 ไม่มีอะไรห่อศพเนื้อหนังและ

เส้นผมยังมีอยู่	 แต่ไม่มีกลิ่น	   ท่านบวชเป็นพระสงฆ์ได้	

18	ปี

	 คุณ พ่อนิ โคลาส ได้ รั บการสถาปนา เป็น 

บุญราศี	 โดยพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2	 เมื่อ

วันที่	   5	   มีนาคม	 ค.ศ.	 2000	 ณ	 มหาวิหารนักบุญ 

เปโตร	 กรุงโรม	 ประเทศอิตาลี	 หลังจากที่ท่านเสียชีวิต

แล้ว	 56	   ปี	 นับเป็นพระสงฆ์ชาวไทยองค์แรกที่ได้รับ

การสถาปนาเป็นบุญราศี

	 เพ่ือให้เกียรติแด่ท่าน	 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	

ได้จัดสร้างสักการสถานบุญราศีนิโคลาส	บุญเกิด	กฤษ-

บำารุง	 พระสงฆ์และมรณสักขี	 ขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์	 สำาหรับบรรจุอัฐิของท่านและใช้เป็นสถานที ่

แสดงความเคารพสักการะของคริสตชนทั่วไป	 รูปทรง

ทางด้านสถาปัตยกรรมของสักการสถานแห่งนี้ได้รับการ

ออกแบบอย่างเหมาะสม	 สวยงาม	 ท้ังในด้านรูปลักษณ์

และความหมาย	ภายนอกมีลักษณะเป็นอาคารแปดเหล่ียม

อันหมายถึง	 บุญลาภ	 8	 ประการ	 มีหลังคาเป็นระดับ

สามชั้น	 หมายถึงพระตรีเอกภาพ	 ตรงกลางเป็นยอด 

มีลักษณะเป็นหอสูงและมีกางเขนประดับอยู่ที่ยอด

สูงสุด	 ภายในอาคารใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม

ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สวดภาวนาสำาหรับผู้มาแสวงบุญ	

สามารถจุคนได้ราว	 300	 คน	 ตรงกลางเป็นพระแท่น

บูชา	มีรูปของท่านบุญราศีอยู่ทางด้านขวาของพระแท่น	

นอกจากนี้ยังมีอาคารประกอบนี้ตั้งอยู่ถัดไป	 ลักษณะ

ของอาคารจะโอบล้อมด้านหลังของอาคารหลักโดยมี

หลังคาเล่นระดับอย่างสวยงาม

 ข้าแต่บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง  

ช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อลูกทุกคนด้วยเทอญ อาแมน

 ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า
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สาส์นองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
โอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 27     

11 กุมภาพันธ์ 2019
“ท่านทั้งหลายได้รับมาเปล่าๆ....ก็จงให้ไปเปล่าๆ ด้วย” (มธ 10:8)

บรรดาพี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย 

	 “ท่านทั้งหลายได้รับมาเปล่าๆ....ก็จงให้ไปเปล่าๆ ด้วย”	(มธ	10:8)	ถ้อยคำา

เหล่านี้คือ	 ถ้อยคำาที่องค์พระเยซูคริสตเจ้าได้ตรัสไว้	 เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงส่งบรรดา

อัครสาวกออกไปประกาศข่าวดีของพระเจ้า	 เพื่อทำาให้พระอาณาจักรของพระองค์ 

แพร่หลายกระจายไป	โดยผ่านทางกิจการแห่งความรักแบบให้เปล่านี้

	 ในโอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่	 	 27	 ซ่ึงจะจัดการเฉลิมฉลองในวันท่ี	 11	

กุมภาพันธ์	ค.ศ.	2019	ที่เมืองกัลกัตตา	ประเทศอินเดียนี้	พระศาสนจักร	«ในฐานะ

มารดาของลูกๆ โดยเฉพาะบรรดาผู้เจ็บป่วย»	 ยำ้าเตือนเราว่า	 กิจการแห่งความรัก

แบบให้เปล่า	แบบเดียวกับที่ชาวสะมาเรียผู้ใจดีได้แสดงออกนั้น	เป็นแนวทางของการ 

ประกาศพระวรสารที่เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด	 การดูแลผู้เจ็บป่วยเรียกร้องความเป็น

มืออาชีพและความอ่อนโยน	 การมีท่าทีของการช่วยเหลือแบบให้เปล่าที่ตอบสนอง

แบบทันท่วงทีและแบบง่ายๆ	 เฉกเช่นการโอบกอดอีกบุคคลหนึ่งด้วยความรู้สึกว่าเขา

คือ	“คนรักของฉัน”

	 ชีวิตคือของประทานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า	 ดังที่ท่านนักบุญเปาโลได้กล่าว

ว่า	“ท่านมีอะไรที่ไม่ได้รับมาหรือ?” (1คร 4:7) เพราะแท้จริงแล้ว	นี่คือของประทาน

จากพระเจ้า	 ชีวิตมนุษย์ไม่สามารถถูกลดทอนคุณค่าลงเป็นแค่กรรมสิทธิ์ส่วนตัว 

หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือต้องเผชิญกับความสำาเร็จทาง 

การแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพท่ีสามารถนำาพามนุษย์ให้ยอมจำานนต่อการล่อลวง

ของ	“ต้นไม้แห่งชีวิต”	(ปฐก	3:24)

	 ท่ามกลางวัฒนธรรมแห่งการสูญเปล่าและความเย็นชา	 ข้าพเจ้าอยากจะชี้ให้

พวกท่านได้เห็นว่า	“ของประทาน”	นั้นเป็นกระบวนทัศน์ที่ท้าทายความเป็นปัจเจกชน 

และการกระจายตัวทางสังคมร่วมสมัย	 เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ใหม่และรูปแบบ 

ที่แตกต่างของความร่วมมือกันระหว่างมนุษย์และวัฒนธรรม	 การเสวนาซึ่งเป็นข้อ 

เรียกร้องของ	“ของประทานนี้”	ได้เปิดพื้นที่สัมพันธ์สำาหรับการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

และการพัฒนาที่สามารถเอาชนะแนวทางการรวมพลังอำานาจในสังคม	 การให้นี้มี 

ความหมายมากกว่าแค่การให้สิ่งของ	 ซึ่งมันหมายถึงการมอบตัวเองซึ่งไม่สามารถ 

ลดคุณค่าลง	 เป็นเพียงแค่การถ่ายโอนทรัพย์สินหรือวัตถุ	 “ของประทาน”	 นี้แตกต่าง

จากการให้ของขวัญเพราะว่ามันเป็นของขวัญในตัวตนเองและเป็นความปรารถนาที่

จะสร้างความสัมพันธ์	 เหนือสิ่งอื่นใดเลย	 “ของประทาน”	 คือการยอมรับซึ่งกันและ

กัน	ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ขาดไม่ได้ของความผูกพันทางสังคม	 ใน	 “ของประทาน”	นี้	

มีภาพสะท้อนของความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า	ซึ่งมีอยู่ในการเสด็จมาบังเกิดในโลก

นี้ขององค์พระเยซูคริสตเจ้าและในการประทานองค์พระจิตเจ้า

	 มนุษย์ทุกคนเป็นผู้ยากจน	 มีความปรารถนาและความต้องการ	 เมื่อเราเกิด

มาเราจำาเป็นต้องได้รับการดูแลโดยบิดามารดาของเรา	 เพื่อที่จะสามารถดำารงชีวิตอยู่

ได้	 และในทุกช่วงวัยของชีวิต	 มนุษย์เราก็หลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องพึ่งความช่วยเหลือ

จากผู้อื่น	 มนุษย์เรารับรู้อยู่เสมอถึงข้อจำากัดของตัวเราแต่ละคน	 ต่อหน้าผู้คนและ 

สิ่งต่างๆ	 ในฐานะที่เราเป็น	 “สิ่งสร้าง”	 การยอมรับความเป็นจริงนี้ช่วยเราให้สุภาพ 

ถ่อมตนและกระตุ้นเราให้ใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกัน	 ซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมที่ขาดเสีย 

ไม่ได้ในการดำารงชีวิตอยู่ในโลกนี้

	 การยอมรับน้ีนำาเราให้ดำาเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบในการส่งเสริม 

คุณงามความดีทั้งในระดับส่วนตัวและส่วนรวม	 ถ้าเพียงเรามองเห็นตัวตนเอง	 ไม่ใช่

แค่เพียงส่วนหนึ่งของโลกเท่านั้น	 แต่ในความสัมพันธ์ฉันน้องพี่กับบุคคลอื่นๆ	 เรา

จะสามารถช่วยพัฒนาการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในสังคมให้ไปถึงระดับ

จิตสำานึกสาธารณะได้	 เราไม่ควรกลัวที่จะคิดว่าตนเองเป็นผู้ขัดสนหรือต้องอยู่ใน

ภาวะพึ่งพิงผู้อ่ืน	 เพราะว่าโดยตัวเราเองแต่ละคนและความพยายามของเราเองแล้ว	

ไม่สามารถที่จะเอาชนะข้อจำากัดของเราเองได้	 ดังนั้นเราจึงไม่ควรกลัวที่จะยอมรับ 

ข้อจำากัดต่างๆ	 เหล่านั้น	 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า	 ในองค์พระเยซูคริสตเจ้าเอง	

“พระองค์ก็ได้ถ่อมองค์ลงรับสภาพดุจทาส เป็นมนุษย์ดุจเรา”		(เทียบ	ฟป	2:8)	และ 

พระองค์ยังคงกระทำาเช่นนั้นต่อไป	 ในความขัดสนของเรา	 พระองค์ก็เสด็จมา 

ช่วยเหลือเราและมอบของประทานเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้

	 ในการเฉลิมฉลองสมโภชวันผู้ป่วยสากลที่ประเทศอินเดีย	 ข้าพเจ้าปรารถนา

จะรำาลึกถึงด้วยความยินดีและชื่นชมในแบบอย่างของท่านนักบุญคุณแม่เทเรซา 

แห่งกัลกัตตา	 บุคคลตัวอย่างแห่งกิจเมตตารัก	 ซึ่งทำาให้เราเห็นถึงความรักที่มองเห็น

ได้เป็นรูปธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อผู้เจ็บป่วยและคนยากจน	 ดังท่ีข้าพเจ้า 

ได้ยืนยันมาแล้วในการสถาปนาคุณแม่เทเรซาเป็นนักบุญว่า	 “ในทุกแง่มุมชีวิตของ 

คณุแม่เทเรซา ท่านเป็นผูแ้จกจ่ายพระหรรษทานแห่งเมตตารัก ท่านเป็นผู้ทีพ่ร้อมเสมอ 

ส�าหรับทุกคน โดยท่านได้ต้อนรับและปกป้องชีวิตมนุษย์ ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ถือก�าเนิด

มา ผู้ท่ีถูกทอดท้ิงและถูกละเลย....คุณแม่เทเรซาได้โน้มตัวลงต่อหน้าผู้ที่ถูกทอดท้ิง

ให้ต้องตายอยูข้่างถนน โดยมองเหน็ถงึศกัดิศ์รขีองพระเจ้า  ในตวัของพวกเขา คณุแม่ 

เทเรซาท�าให้เสียงของคุณแม่ได้ยินไปทั่วในมวลหมู่ผู้มีอ�านาจบนแผ่นดินนี้ เพื่อท�าให้

พวกเขาต้องตระหนักถึงความผิดของเขาต่ออาชญากรรมที่พวกเขาได้ก่อขึ้น

 ....อาชญากรรมเหล่านี้! ต่อปัญหาความยากจนท่ีพวกเขาได้สร้างข้ึนมา  

ส�าหรับคุณแม่เทเรซาแล้ว ความเมตตาก็คือ ‘เกลือ’ ซึ่งปรุงแต่งรสชาติของการท�างาน

ของคุณแม่ เป็น ‘แสงสว่าง’ ซึ่งฉายแสงในความมืดมิดในชีวิตของหลายๆ คนที่ไม่มี

น�้าตาสักหยดส�าหรับร้องไห้ให้กับความยากจนและความทุกข์ทรมานของพวกเขา 

พันธกิจที่คุณแม่เทเรซาได้กระท�าตามแนวชนบทและตามเขตชานเมืองยังคงตราตรึง

อยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงความใกล้ชิด ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ทรงมีต่อผู้ที่ยากจนที่สุดในบรรดาคนยากจนทั้งหลาย” (บทเทศน์ของสมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิส	4	กันยายน	ค.ศ.	2016)

 นักบุญคุณแม่เทเรซาช่วยเราให้เข้าใจว่าบรรทัดฐานเพียงอย่างเดียวของการ 

กระทำาของเราจะต้องเป็นความรักที่ไม่นึกถึงตนเองเพื่อมนุษย์ทุกคนโดยไม่แยกแยะ

ความแตกต่างด้านภาษา	 วัฒนธรรม	 เช้ือชาติหรือศาสนา	 แบบอย่างของคุณแม ่

เทเรซายังคงนำาทางเราโดยการเปิดโลกทัศน์แห่งปีติและความหวังสำาหรับมนุษยชาต ิ

ที่ต้องการความเข้าใจและความอ่อนโยน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับผู้ท่ีต้องทนทุกข์

ทรมาน	“การให้โดยไม่หวังสิง่ใดตอบแทน” คอื						แรงกระตุน้ในการดำาเนินกจิกรรมต่างๆ	 

ของบรรดาอาสาสมัคร	 ผู้ซึ่งมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในโลกแห่งสุขภาพอนามัยและ

ผู้ที่ทำาให้วิถีจิตตารมณ์แห่งชาวสะมาเรียผู้ใจดีนี้	 เป็นจริงข้ึนมาอย่างมีความหมาย	

ข้าพเจ้าขอขอบคุณและขอสนับสนุนบรรดาองค์กรอาสาสมัครท้ังหลายที่จัดการด้าน

การขนส่งและการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย	และขอขอบคุณผู้ท่ีได้บริจาคโลหิต	บริจาค

เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ	 หนึ่งในบทบาทเฉพาะท่ีการมีอยู่ของพวกท่านได้แสดงถึง

การดูแลและการมีอยู่ของพระศาสนจักรก็คือ	 การปกป้องสิทธิของผู้ป่วย	 โดยเฉพาะ 

ผู้ที่ทนทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ	ท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยไม่ลืม

ถึงเรื่องความตระหนักและงานป้องกัน	 สำาหรับงานอาสาสมัครที่กระทำาภายในองค์กร

ด้านสขุภาพอนามยัและการดแูลสขุภาพทีบ้่าน	 การให้การสนบัสนนุมิตฝ่ิายจิตวญิญาณ 

นับว่ามีความสำาคัญอย่างยิ่งยวด	 มีบุคคลนับไม่ถ้วนท่ีกำาลังเจ็บป่วย	 รู้สึกโดดเดี่ยว	 

เป็นผู้สูงอายุ	 มีความเปราะบางด้านจิตใจหรือร่างกาย	 ซึ่งได้รับประโยชน์จากการ

ให้บริการของบรรดาอาสาสมัครเหล่านี้	 ข้าพเจ้าขอกระตุ้นให้พวกท่านยังคงดำาเนิน

กิจกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ของการมีอยู่ของพระศาสนจักรในโลกใบนี้ต่อไป	 การเป็น 

อาสาสมัครคือ	 การอยู่เป็นเพ่ือนให้กับผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งสามารถจะแบ่งปันความคิดและ

(อ่านต่อหน้า 14)
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ตอนที่ 232

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

27 มกราคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พิธีมิสซาปิดงานวันเยาวชนโลกเร่ิมข้ึนในเช้าวันอาทิตย์

อันสดใส	 ฝูงชนเปล่งเสียงดังกระหึ่มบทเพลงเก่าแก่ที่

ร้องกันมานาน	 “พระเยซูคริสต์	 พระองค์ทรงเป็นชีวิต

ของพวกเรา”	 แสดงถึงความกระตือรือร้นของพวกเขา

หลังจากที่หลับนอนกันกลางสนามนักบุญยอห์น	 ปอล

ที่	 2	 ตลอดคืนที่ผ่านมา	 	 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรง 

ให้กำาลังใจแก่เยาวชน	ทรงบอกพวกเขาว่าเวลาของพระเจ้า 

คือบัดนี้แล้ว	 พระองค์ตรัสว่าไม่มี	 “ชั่วขณะหนึ่ง”	 แต่

ความรักของพระเจ้าเท่านั้นที่ทำาให้เราพร้อมที่จะเข้าไป

ในดวงใจของทุกคน	คำาตรัสตอนหนึ่งว่า

		 “พวกลูก	เยาวชนท่ีรักท้ังหลาย	ลูกไม่ใช่อนาคต	

เราอยากจะบอกว่า	 ‘ลูกเป็นอนาคต’	 แต่พวกลูกไม่ใช่

อนาคตของพระเจ้าเท่านั้น	ลูกยังเป็นเวลา	ณ	บัดนี้ของ

พระเจ้า	 พระองค์ทรงเชื้อเชิญลูกและทรงเรียกลูกให้เข้า

มาในหมู่คณะ	 ทรงเรียกลูกให้เข้ามาในเมืองเพื่อออกไป

และค้นหาปู่ย่าตายายให้เจอ	ยืนหยัดเคียงข้างและพร้อม

กับพวกท่านบอกเล่าออกมาถึงความฝันและตระหนัก

ได้ว่าเป็นความฝันที่พระเจ้าทรงวาดฝันนั้นเพื่อพวกลูก

ทุกคน”	

l พระองค์ยังทรงพูดย้ำาอีกหลายครั้งว่า	 บางทีพวก

ผู้ใหญ่	อาจจะเป็นคนยับยั้งความฝัน	พลังและพันธกิจที่

พระเจ้าประทานแก่พวกเขา	ตอนหนึ่งว่า

		 “ดังเช่นความสุข	 ‘จงเชื่อในพระเจ้า’	 ในงานนี้	 

พระสันตะปาปาตรัสในพิธีมิสซาปิดวันเยาวชนโลก : 
หากเราไร้ซึ่งความทะยานอยากแห่งรักเราก็ไม่มีอะไรเลย 
พระเจ้าจะทรงทำาให้เราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก!

เรา	 ‘ทำาให้ลูกสงบ’	 เราทำาให้ลูกเป็น

เหน็บชา	 เพื่อลูกจะไม่ก่อรำาคาญจน

มากเกินไป	 เพื่อทั้งลูกจะไม่ถามหรือ

ถามคำาถามต่อเรา	:	เพื่อทั้งลูกจะไม่ตั้ง

พระสันตะปาปา
ตรัสกับอาสาสมัคร
งานวันเยาวชนโลก : 
ขอบใจที่ทำาให้การทวีคูณ

ความหวังนี้เป็นไปได้

สนามยอห์น ปอล ที่ 2 เยาวชนนอนกันที่นี่ทั้งคืนก่อนรุ่งเช้าพิธีมิสซา 

ปิดงานวันเยาวชนโลก

คำาถามหรือตั้งคำาถามกับพวกผู้ใหญ่	 ใน	 ‘ชั่วขณะเวลา’	

นั้น	 ความฝันของลูก	 ‘ลอยเคว้ง’	 มันถูกกลบหลับใหล	

กลายเป็นเรื่องเล็กๆ	และเป็นฝันอันแสนเศร้า”	

l พระสันตะปาปาทรงบอกให้เยาวชนแสวงหาความ 

ทะยานอยากแรงกล้าเพ่ือจะทำาให้ชีวิตเต็มเปี่ยมด้วย

ความพิศวง	ความยินดีและความสำานึกบุญคุณต่อทุกสิ่ง

ที่ได้รับมา	 นี่คือพันธกิจของพวกเขา	 :	 การแสวงหาว่า

อะไรจะทำาให้เราตกหลุมรัก	ตอนหนึ่งว่า

		 “อะไรก็ตามที่ลูกตกหลุมรักในสิ่งนั้น	 มันจะมี

ชัยชนะไม่เพียงแค่จินตนาการของลูกเท่านั้นแต่จะก่อ

ผลสัมฤทธิ์ในทุกสิ่ง	 เยาวชนที่รัก	 หากเราไร้ซึ่งความ 

ทะยานอยากแรงกล้าแห่งความรัก	 เราจะไม่มีอะไรเลย	

เราจงขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราตกหลุมรัก!”	

l ในตอนจบพิธีมิสซา	ช่วงน่าต่ืนเต้นคือเสียงร้องบทเพลง

และไชโย	 เมื่อพระคาร์ดินัลเควิน	 ฟาร์แรล	 ประธาน 

สมณสภาเพื่อฆราวาส	ครอบครัวและชีวิต	ประกาศว่า 

งานวันเยาวชนโลกคร้ังต่อไปจะมีข้ึนท่ีประเทศโปรตุเกส!

(อ่านต่อหน้า 11)

28 มกราคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับอาสาสมัคร

ชาวปานามานับพันคนท่ีช่วยงานวันเยาวชนโลก 

ซึ่งทำางานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้งานระดับ

โลกประสบความสำาเร็จ			อาสาสมัครก็เหมือนกับ 

พระสันตะปาปายังคงมีอะไรอีกมากท่ีจะต้อง

มอบตัวตนเองออกไปในตารางเวลาอันแน่นขนัด

ในช่วงวันเหล่านั้น	 	 พระสันตะปาปาทรงฟังการ
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บทอธิษฐานภาวนา

ลูกฉันบนอินสตาแกรม
“จงแล่นเรือออกไปที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิด” (ลูกา 5:4)

ความรักต่อลูกสาวอายุ	 15	 ปีทำาให้ฉันไม่สบายใจได้	 จากเด็กหญิง 

ตัวเล็ก	 ๆ	 ที่ฉันใช้เวลากว่าสิบปีในการเลี้ยงดูเอาใจใส่	 คอยป้อนนมป้อนข้าว	

ช่วยในการทำาการบ้าน	ถักเปียผม	จับมือเพื่อข้ามถนน	

แต่ตอนนี้เธอยุ่งอยู่กับโรงเรียนและโครงงานกลุ่ม	 เมื่อเธอมีเวลาว่าง	

เธออยากออกไปเท่ียวกับเพื่อน	 ฉันได้ยินเธอพูดคุยเสียงดังกับเพื่อน	 เสียง

หัวเราะ	 เสียงเพลงอันน่าหนวกหู	 เธอไม่ฟังฉันเลย	 ฉันรู้สึกว่าฉันกำาลังสูญเสีย

เธอไป

	วันหนึ่งเพื่อนบ้านที่ชื่อแมดดี้ถามฉันว่า	“คุณเห็นโพสต์บนอินสตา-

แกรมของเธอหรือยัง”

ฉันเริ่มตื่นตกใจ	 สิ่งที่ฉันคิดได้ก็คือพ่อแม่คนอื่น	 ๆ	 ที่พูดกับผู้ที่ฟีด

ของลูกสาวของฉัน	 อาจจะเต็มไปด้วยภาพถ่ายท่ีไม่ค่อยดี	 และมีหลายคน 

เข้ามาดูและคอมเมนต์ในทางเสียๆ	หายๆ

 “ไม่”	ฉันตอบและถามต่อว่า	“ท�าไม?”

  “มันน่าทึ่งมาก”	 แมดดี้กล่าว “เธอเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยม เธอมี 

ผู้ติดตามกว่าพันคน”

ฉันตกตะลึงคิดในใจว่า	“ผู้ติดตามนับพัน!” 

ในคืนนั้นฉันพยายามพูดกับลูกของฉันว่าจะติดตามเธอบนอินสตา-

แกรมได้ไหม	 และเป็นที่น่าอัศจรรย์	 เธอตอบว่า	 “ได้”	 และยักไหล่ขณะที่เธอ

เดินขึ้นบันไดไปที่ห้องของเธอ	 ฉันจึงรีบคว้าโทรศัพท์และทันใดนั้นเองฉันกด

ติดตามและเข้าไปดูในอินสตาแกรมพบว่า	 มีภาพสีดำาและสีขาว	 สีเต็มทุกสี	 

ลกูฉนัถ่ายภาพและมมีมุมองสวยงาม	 แปลกใหม่ในแบบเรยีบง่าย	 ความอศัจรรย์

ที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน

ฉันเขียนว่า:	“[ผ่านการถ่ายภาพของลูก] แม่สามารถอยู่กับลูกในโลก

อีกครั้งเพื่อดูสิ่งที่ลูกเห็น ได้ยืนแทบจะอยู่ข้างลูก ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของ

ลูก แม้ไม่ได้อยู่ในบทบาทการตรวจสอบแบบผู้ปกครอง แต่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยม

ที่สุดที่จะเข้าใจลูกมากขึ้น”

“...มีภาพถ่ายที่ลูกโพสต์ภาพตัวเอง เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ในฤดู

ใบไม้ร่วงสวมกระโปรงตาหมากรุกชุดรัดรูปสีชมพูและท็อปส์ซูสูงสีเขียว” “ฉัน

ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ”	เป็นคำาบรรยายใต้ภาพ

ฉันตอบว่า	“ลูกไม่เป็นอย่างนั้นแค่คนเดียว	แม่ก็เป็นด้วย”

 พระเจ้าผู้พระทัยดี โปรดให้ลูกมองเห็นความงดงามในตัวตนของลูก

อีกครั้ง และความสวยงามของผู้คนรอบข้าง เพื่อจะได้สรรเสริญพระองค ์

ด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความปีติยินดีด้วยเทอญ อาแมน

 สามวันต่อมา มีงาน

สมรสท่ีหมู ่บ้านคานาในแคว้น 

กาลลิ ีพระมารดาของพระเยซเูจ้า 

ทรงอยู่ในงานนั้น  พระเยซูเจ้า

ทรงได้รับเชิญพร้อมกับบรรดา

ศิษย์มาในงานนั้นด้วย  เมื่อเหล้า 

องุ่นหมด พระมารดาของพระ

เยซูเจ ้าจึงมาทูลพระองค ์ว ่า  โดย ราฟาแอล

“เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว”  พระเยซูเจ้าตรัสว่า  “หญิงเอ๋ย ท่านต้องการสิ่งใด 

เวลาของเรายังมาไม่ถึง”  พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแก่บรรดา

คนรับใช้ว่า  “เขาบอกให้ท่านท�าอะไร ก็จงท�าเถิด”  ที่นั่นมีโอ่งหินตั้งอยู่

หกใบ เพื่อใช้ช�าระตามธรรมเนียมของชาวยิว แต่ละใบจุน�้าได้ประมาณ

หนึ่งร้อยลิตร  พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาคนรับใช้ว่า  “จงตักน�้าใส่โอ่งให้

เต็ม”  เขาก็ตักน�้าใส่จนเต็มถึงขอบ แล้วพระองค์ทรงสั่งเขาอีกว่า  “จงตัก

ไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงเถิด”  เขาก็ตักไปให้ ผู้จัดงานเลี้ยงได้ชิมน�้าที่เปลี่ยน

เป็นเหล้าองุ่นแล้ว ไม่รู้ว่าเหล้านี้มาจากไหน แต่ผู้รับใช้ที่ตักน�้ารู้ดี ผู้จัด

งานเล้ียงจงึเรียกเจ้าบ่าวมาพูดว่า   “ใครๆ เขาน�าเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน 

เมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้ว จึงน�าเหล้าองุ่นอย่างรองมาให้ แต่ท่านเก็บ

เหล้าอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้”  (เทียบ ยอห์น 2:1-10)

 แล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่า  “วันสับบาโตมีไว้เพื่อมนุษย์  มิใช่

มนุษย์มีไว้เพื่อวันสับบาโต  ดังนั้น  บุตรแห่งมนุษย์จึงเป็นนายเหนือ แม้

กระทั่งวันสับบาโตด้วย (มาระโก 2:27)

	 ในพิธีศีลสมรสในวัดเล็กๆ	 แห่งหนึ่งในประเทศอิตาลี	 	 คู่บ่าวสาวขอ

อนุญาตคุณพ่อเจ้าวัด	 	 ที่จะจัดงานเลี้ยงหน้าวัดหลังพิธีแต่งงานของตน	 	 ซึ่ง 

คณุพ่อกอ็นุญาตให้ด้วยด	ี	ในวนัพธิคีณุพ่อเจ้าวดัไม่อยู	่	คณุพ่อปลดัทำาหน้าท่ีแทน 

หลังพิธีศีลสมรสจบลง	 	 เกิดฝนตกไม่สามารถจัดงานเลี้ยงกลางแจ้งหน้าวัดได้		 

คุณพ่อปลัดหนุ่มด้วยความเข้าใจดีถึงเหตุการณ์ดินฟ้าอากาศที่ไม่เป็นใจ		จึง

อนุญาตให้จัดในวัดเลย....		คุณพ่อเจ้าวัดกลับจากธุระมาเห็นเข้า		ก็แสดงความ

ไม่พอใจ		ต่อว่าคุณพ่อปลัดเป็นยกใหญ่	

	 คุณพ่อปลัดให้เหตุผลว่า	 	องค์พระเยซูเจ้าขณะที่ยังมีชีวิต	 	พระองค์

ยังไปพิธีฉลองแต่งงานที่คานาเองเลย		แถมทำาอัศจรรย์เปลี่ยนนำ้าเป็นเหล้าองุ่น

ด้วย

	 คุณพ่อเจ้าวัดสวนกลับทันทีว่า	 	 “คุณพ่อ	 (หมายถึง	 คุณพ่อปลัดที่

อนุญาตให้จัดงานเลี้ยงในวัด)	 	 ไม่เห็นหรือว่า	 ตอนนั้นพระเยซูไม่ได้อยู่ในวัด		

และตอนนั้นไม่มีศีลมหาสนิทด้วย....?!”

	 เหตุผลที่คุณพ่อเจ้าวัดให้แก่คุณพ่อปลัดคงเป็น	 paradox	 ไปในตัว 

สภาพเหตุการณ์เช่นนี้เป็นอุทาหรณ์ให้แก่เรา	ได้เป็นอย่างดี	 	 บ่อยครั้งเราก ็

เสียศูนย์	 perspective	 ในการพิจารณาตัดสินใจในชีวิตประจำาวันของเราได้

ง่ายๆ	เพราะกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ	ที่มนุษย์เราเองได้วางไว้เป็นกรอบ

	 ในสมัยคานา	 	 องค์พระเยซูคริสต์ทรงดำารงชีพ	 ทรงดำาเนินชีวิตเป็น

มนุษย์แท้		และในขณะเดียวกันเป็นพระเจ้าแท้	พระบุคคลที่สองนี้ลงมาบังเกิด

เป็นมนุษย์		(incarnated)	เป็น	Emmanuel	พระเจ้าทรงสถิตกับเรา		พระองค์

เป็นพระองค์เอง	 อย่างเช่นทีพ่ระองค์ทรงเป็นในขณะน้ีในศลีมหาสนทิ	 สำาหรับ

เรา	ผู้อยู่ในศตวรรษ	21	ความศักดิ์สิทธิ์มีเท่ากัน		อยู่ที่มนุษย์เราต่างหากที่	

perceived	สำานึกตระหนักต่างกัน

	 และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรเตือนตนเองเสมอ		ที่จะให้	perspective	ให้

ศูนย์ของการดู	มองดู	ฟัง	วินิจฉัย	ตัดสินใจ	(discernment)	นั้นว่า		กฎต่างๆ	

นั้นมีเพื่อมนุษย์		ไม่ใช่มีมนุษย์เพื่อกฎ........			แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้อง

ซื่อสัตย์กับตนเองที่จะพิจารณาอะไรถูกอะไรผิด	 	 โดยไม่ลำาเอียงเข้าข้างตัวเอง 

อัศจรรย์เปลี่ยนน�้าเป็นเหล้าองุ่น
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กฤษเจริญ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อา- 

ภรณ์รัตน์ พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซนิ อธกิารเจ้าคณะธรรมทตู 

ไทย ร่วมในพิธี วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 ที่

สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง 

อ.สามพราน จ.นครปฐม

	 สังฆานุกรอภิชาติ	 นามวงษ์	 เกิดวันที่	 20	

กรกฎาคม	 ค.ศ.	 1986	 เป็นสัตบุรุษวัดพระหฤทัยแห่ง

พระเยซูเจ้า	 ขลุง	 จ.จันทบุรี	 สังกัดคณะธรรมทูตไทย 

ในนามสังฆมณฑลเชียงใหม่	 บิดาชื่อยอห์น บัปติสต์ 

จิตรกร นามวงษ์	 มารดาชื่อ	 อันนา ไพ วรรณทอง  

มีพี่น้อง	2	คน	เป็นบุตรคนที่	2	

การศึกษา

	 ระดับประถมศึกษา	 โรงเรียนศรีหฤทัย	 ขลุง	

จ.จันทบุรี

	 ระดับมัธยมศึกษา	โรงเรียนดาราสมุทร	ศรีราชา	

จ.ชลบุรี	

	 ระดับอุดมศึกษา	วิทยาลัยแสงธรรม	สามพราน	

จ.นครปฐม

กระแสเรียก

	 เข้าบ้านเณรในนามของวัดพระหฤทัยแห่งพระ

เยซูเจ้า	ขลุง	

	 คุณพ่อผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่ออาดรีอาโน 

เปโลซิน 

	 บ้านเณรเล็ก	 บ้านเณรพระหฤทัย	 ศรีราชา	

จ.ชลบุรี	

	 บ้านเณรกลาง	บ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์	จ.นคร- 

ราชสีมา

	 บ้านเณรใหญ่	 บ้านเณรแสงธรรม	 สามพราน	

จ.นครปฐม

		 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์	 วันที่	 13	

สิงหาคม	2016	ที่สามเณราลัยแสงธรรม		โดยพระสังฆ- 

ราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม	 วันที่	 13	

สิงหาคม	2016	ที่สามเณราลัยแสงธรรม		โดยพระสังฆ- 

ราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

 ได้รับการบวชเป็นสังฆานุกร	วันที่	18	สิงหาคม 

2018	 ที่สามเณราลัยแสงธรรม	 โดยพระอัครสังฆราช

หลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์

 คติพจน์ “ข้าพเจ้าทำาทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้-

ประทานพละกำาลังแก่ข้าพเจ้า	(ฟป	4:13)

ความในใจพระสงฆ์ใหม่ ขอขอบพระคุณจากใจ

 ขอขอบพระคุณ	 “พระเจ้า”	 ที่ได้ประทาน

ครอบครัวท่ีมีความเช่ือม่ันคงในพระองค์	ขอขอบพระคุณ	

“จาและแม่”	 ที่ได้ปลูกฝังความเชื่อในพระเจ้า	 และเป็น 

แบบอย่างที่ดีสำาหรับการดำาเนินชีวิตของผม	 ในช่วง 

วัยเด็กตั้งแต่ผมจำาความได้	 ผมรู้จักพระเจ้าผ่านทาง 

การดำาเนินชีวิตของจาและแม่ของผม	 จาเป็นคนที่ม ี

ความเชื่อและศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างมาก	 ท่านจะให้

ครอบครัวหยุดทำางานทุกวันอาทิตย์และวันฉลองสำาคัญ

ฉลอง 75 ปี (ต่อจากหน้า 2) ตามพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์	 แม้ช่วงนั้นเราจะประสบ

ปัญหาด้านการเงินในครอบครัวก็ตาม	 แต่เรื่องการไป

ร่วมมิสซานั้นสำาคัญกว่า	 ท่านมักจะบังคับผมให้ไปวัด	

บังคับให้ร้องเพลง	 สวด	 ยืน	 คุกเข่า	 และดุตลอดเวลา	

ทำาให้ผมไม่ค่อยชอบนั่งกับท่าน	 จึงมักหลีกเลี่ยงด้วย

การไปช่วยพิธีกรรมบนพระแท่น	 นอกจากนี้	 ท่านยังให้

ทุกคนในครอบครัวมาสวดภาวนาพร้อมกันเป็นประจำา

ก่อนนอนทุกคืน	 ส่วนแม่เป็นคนที่ขยันทำางานและสอน

ให้ผมอดทน	 ไม่ย่อท้อ	 มีน้ำาใจ	 และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่

เสมอ	 เวลาที่ท่านขายของที่บ้าน	 ท่านไม่เคยเอาเปรียบ

ลูกค้าแถมยังขายราคาถูกและให้ปริมาณมากด้วย	 ผม

เคยทักท้วงแม่หลายครั้งเรื่องราคาอาหาร	 แต่ท่านมัก

จะบอกเสมอว่าเราขายราคานี้เพื่อคนยากจนจะได้ซื้อ

อาหารทานได้	 โดยแบบอย่างที่ท่านได้สอนผ่านชีวิตที่

ยากลำาบากของท่าน	 ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับ

ผมได้เติบโตและเรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

	 ผ่ านทางประสบการณ์ชี วิ ต ในวั ย เด็ ก ท่ี

ครอบครัวได้พยายามปลูกฝังให้แก่ผม	 ก็เพื่อที่จะสอน

ให้ผมมีความเชื่อมั่นคงและวางใจในพระเจ้าเสมอ	 ซึ่ง

แม้เวลานั้นผมจะรู้สึกเหมือนถูกบังคับก็ตาม	 แต่เมื่อ

ผมเติบโตขึ้นและได้ทบททวนไตร่ตรองแล้ว	 ผมเชื่อว่า 

พระเจ้าทรงตระเตรียมสิ่งเหล่านี้ผ่านทางครอบครัวของ

ผม	 โดยความเชื่อนี้เองจะช่วยให้ผมสามารถฝ่าฟัน

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไปได้ด้วย

ดี	 เช่นเดียวกับความทุกข์ยากลำาบากที่ครั้งหนึ่งเคยเกิด

ขึ้นกับครอบครัวของผม	จาและแม่ก็ผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้น

มาได้โดยไม่คิดจะละทิ้งพระเจ้า	 ทำาให้ผมมีกำาลังใจที่จะ

ก้าวหน้าต่อไปในกระแสเรียกของการเป็นพระสงฆ์

	 ขอขอบพระคุณ	“คุณพ่อผู้ให้การอบรม”	ทุกท่าน 

ตลอดระยะเวลาที่ผมได้รับการฝึกอบรมมากว่า	 19	 ปี	

ตั้งแต่บ้านเณรเล็ก	 บ้านเณรกลาง	 และบ้านเณรใหญ่	

แม้ชีวิตเณรของผมจะต้องพบเจอกับความทุกข์และ

อุปสรรคมากมาย	 แต่บรรดาคุณพ่อเหล่านั้นก็คอยช่วย-

เหลือและเป็นกำาลังใจแก่ผมเสมอมา	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	

“คุณพ่ออาดรีอาโน	 เปโลซิน”	 อธิการเจ้าคณะธรรมทูต

ไทยและยังเป็นคุณพ่อวิญญาณรักษ์ที่คอยให้กำาลังใจผม

ในการตัดสินใจเลือกวิถีทางดำาเนินชีวิต	 พร้อมทั้งช่วย- 

เหลือผมในช่วงเวลาที่ผมประสบกับวิกฤตกระแสเรียก	

ซึ่งคำาพูดหนึ่งของคุณพ่อได้ย้ำาเตือนผมอยู่เสมอคือ	

“พระเจ้าทรงรักบราเดอร์คิน	 พร้อมกับบาปของบราเดอร์ 

คินด้วย”	แม้จะเป็นเพียงคำาพูดสั้นๆ	แต่ผมสัมผัสได้ถึง

พลังอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้ผมสามารถลุกขึ้น	 และเดินหน้า

ต่อไปในหนทางกระแสเรียกท่ีดูเหมือนว่ากำาลังมืดดับลง	

ให้กลับมีชีวิตชีวาขึ้นใหม่อีกครั้ง

	 คำาพูดประโยคนี้ทำาให้ผมกลับมาทบทวน

ไตร่ตรองอีกคร้ังหนึ่งระหว่างท่ีผมกำาลังเข้าเงียบท่ีสวน

เจ็ดริน	 จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อเตรียมตัวบวชเป็นสังฆา- 

นุกร	 โดยผมมักคิดว่าตนเองไม่เหมาะสมและมีคนอื่น

ที่เหมาะสมมากกว่า	 ซึ่งเมื่อผมได้พบกับ	 “คุณพ่อ 

สายชล คันยุไล, S.J.”	ผู้ให้คำาปรึกษาแนะนำาด้านชีวิต

ฝ่ายจิต	 ท่านได้แนะนำาให้ผมทบทวนประสบการณ์

ในอดีตที่ผ่านมา	 เพื่อค้นหาเครื่องหมายของการรับรอง

จากพระเจ้าว่า	 การตัดสินใจของผมเกิดความสุขสันติ 

อย่างแท้จริงหรือไม่	 โดยสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้และเข้าใจ 

ก็คือการยอมรับ

และอยู่บนพ้ืนฐาน 

ข อ ง ค ว า ม จ ริ ง 

ทำ า ใ ห้ ผ ม เ ป็ น 

อิสระจากทุกสิ่ ง 

ผมรู้ ว่ าพ ร ะ เจ้ า 
สถิตอยู่กับผมตลอดเวลา	 พระองค์ไม่ทรงรอให้ผมเป็น 

คนดีอย่างสมบูรณ์แล้วจึงรักผม	 แต่ความรักของพระองค์ 

มีพร้อมอย่างสมบูรณ์ในความไม่สมบูรณ์ของผม	 เพราะ 

ในขณะที่ผมเป็นคนบาป	 พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อ 

ผมและทรงรักผมพร้อมกับบาปของผมด้วย	 ซ่ึงในความ

อ่อนแอและความบกพร่อง	 พระเจ้าทรงเข้ามาเติมเต็มเพ่ือ 

เปิดเผยน้ำาพระทัยและพระเมตตาของพระองค์ว่า	

พระองค์ทรงเรียกและเลือกคนประเภทนี้อย่างตั้งใจ

	 ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงเรียกและเลือก

ผมให้มาเป็น	“ข้ารับใช้พระองค์”	และการรับใช้พระองค์

นี้คือ	 ความสุขสันติอย่างแท้จริง	 และมีคุณค่ามากที่สุด

สำาหรับชีวิตของผม	 ดังเช่นที่มีบันทึกไว้ในบทจดหมาย

นักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์	 ฉบับที่	 1	 บทที่	

1	ข้อ	27-29	ว่า	“แต่พระเจ้าทรงเลือกสรรคนโง่เขลาใน

สายตาของโลกเพื่อทำาให้คนฉลาดต้องอับอาย	 พระเจ้า

ทรงเลือกสรรคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำาให้ผู้แข็งแรง

ต้องอับอาย	 และพระเจ้าทรงเลือกสรรสิ่งต่ำาช้าน่าดูหมิ่น

ไร้คุณค่า	 ในสายตาของชาวโลกเพื่อทำาลายสิ่งที่โลกเห็น

ว่าสำาคัญ	 ทั้งนี้	 เพื่อมิให้มนุษย์โอ้อวดเฉพาะพระพักตร์

ของพระเจ้าได้”

	 ชีวิตที่ผ่านมาของผมได้รับการแก้ไข	 ปรับปรุง	

และเปลี่ยนแปลงทีละเรื่อง	 อาศัยพระเจ้าทรงช่วยเหลือ

ในสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหมด	 พระองค์ประทานการให้อภัย	 

พระองค์รักษาผมให้หายจากความละอายในบาป 

ทุกอย่าง	 และประทานพระพรซ้อนพระพรของพระองค์

อย่างมากมายต่อกระแสเรียกในการเป็นธรรมทูต 

ของผม	 อีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้พบหนทาง

แห่งความจริงของกระแสเรียกพิเศษนี้	 นั่นก็คือ	 คำาว่า	

“ความรัก”	 ซึ่งเป็นประสบการณ์ความเชื่อที่ผมมีต่อ

พระเจ้า	 เพราะหากผมไม่เข้าใจความรักแท้ที่ปราศจาก

เง่ือนไขของพระเจ้าเช่นน้ี	 และไม่ได้ตระหนักว่าผมได้รับ 

การอภัยจากพระเจ้ามากมายเพียงใด	 ผมจะสามารถ

รับใช้เพื่อนพี่น้องและรักผู้อื่นอย่างถูกต้องได้อย่างไร?	

ในขณะที่พระเยซูเจ้าทรงรักและยอมรับผู้ที่เข้ามาหา

พระองค์ในแบบที่เขาเป็น	 พระองค์ทรงให้อิสระแก่เขา 

ที่จะรับความรักจากพระองค์	 ทรงให้เสรีภาพแก่เขาที่จะ

ดำาเนินชีวิตกับพระองค์ด้วยความจริง	 และทรงเปลี่ยน

ชีวิตของเขาด้วยชีวิตของพระองค์เอง	 เพราะทรงตระหนัก 

ดีว่าหากใครคนหนึ่งได้สัมผัสกับความรักแท้ของ

พระองค์	 เขาจะตกหลุมรักพระองค์	 และตอบสนอง

ความรักนั้นด้วยสิ้นสุดจิตใจของเขาอย่างแน่นอน

	 สุดท้ายนี้	ผมขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน	สำาหรับ

คำาภาวนาและกำาลังใจที่ได้มอบให้ผมเสมอมา	 ทำาให้ผม

ได้เรียนรู้และเข้าใจว่า	 กระแสเรียกของการเป็นธรรมทูต

ไม่ใช่พระพรพิเศษที่พระเจ้าประทานให้ผมเพียงผู้เดียว	

แต่เป็นพระพรพิเศษท่ีพระเจ้าประทานผ่านมายังพี่น้อง

ทุกท่านด้วยเช่นกัน	 ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำาใจดีของ 

พี่น้องทุกท่านเสมอครับ
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม
ชมรมอภิบาลและแพร่ธรรม
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม
	 สวัสดีผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวบ้านเณร 

และคอลมัน์นีต้ลอดนะครบั	 ในปีน้ีสามเณราลยัแสงธรรม 

ได้เตรียมการฉลองครบรอบ	 50	 ปี	 การก่อตั้งบ้านเณร

ในปี	 ค.ศ.	 2022	 ซ่ึงในบ้านเณรมีกิจกรรมมากมาย 

ที่ได้ทำา	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชีวิตของสามเณรเพื่อ 

เตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้อภิบาลในอนาคต	 และได้ปรับ- 

ปรุงพัฒนาสถานที่เพื่อให้เหมาะแก่การรำาพึงภาวนาและ

อบรมสามเณรอย่างดี		และในแต่ละปีนั้นก็ได้จัดให้แต่ละ

ชมรมนั้นได้มีกิจกรรมที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนของ

ระบบการอบรมไปในทิศทางเดียวกัน	 นั่นคือ	 การมุ่งไป

เพื่อเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้า	 และประกาศข่าวดี

การเป็นผู้ให้	 ผู้เสียสละ	 และร่วมดำาเนินชีวิต

เพื่อฝึกฝน	 อบรมตนเองให้เป็นผู้ที่เตรียม

พร้อมที่จะก้าวเข้าไปสู ่การเป็นผู้อภิบาล 

ที่ดี	ซึ่งมีโครงการหลักๆ	อยู่	2	โครงการ	คือ	

โครงการกระปุกมหาพรต	 และโครงการ

กองทุนสะมาเรีย	ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ได้ตั้ง

ข้ึนเพ่ือช่วยเหลือบุคคลอื่นท่ีกำาลังขาดแคลน

สิ่งของ	 ปัจจัย	 และยังทำาให้บรรดาสามเณร

ได้รู้จักจิตตารมณ์ของการเป็นผู้ให้อีกด้วย	

 โครงการแรก คอื กระปกุมหาพรต 

ทางชมรมของเรา นั้นจะ รับบริจาคเงิน 

จากบรรดาบราเดอร์ในทุกวันศุกร์สิ้นเดือน 

เพื่อจะเก็บเงินส ่วนน้ีไว ้ส ่งไปช่วยเหลือ 

ตามที่ต่างๆ	 ที่กำาลังขาดแคลน	 และรอคอย

(อ่านต่อหน้า 11)

ของพระองค์แก่

บ ร รดา เ พื่ อน พี่

น้อง	เช่นเดียวกัน

ทางชมรมอภิบาล

และแพร ่ ธ ร รม

ของเรานั้นก็เป็น

อีกชมรมที่ทาง

บ้านเณรจัดตั้งขึ้น

เพ่ือส่งเสริมการ

มีจิตตารมณ์แห่ง

การช่วยเหลอื		และในบางครัง้เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีฉ่กุเฉนิ	

เช่น	 ไฟไหม้	 นำ้าท่วม	 ทางชมรมของเรานั้นก็จะขอ 

รับบริจาคสมทบทุนเพ่ือนำาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือให้กับ

บรรดาพี่น้องท่ีกำาลังประสบปัญหาในขณะนั้น	 ในปีที่

ผ่านมานี้ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราได้ประสบปัญหา

นำ้าท่วมบ้านเรือน	 จากการที่เขื่อนพังทลาย	 ทางชมรม

ของเราได้รับบริจาคปัจจัยจากบรรดาบราเดอร์	และคณะ

ผู้ให้การอบรม	 เพื่อส่งไปช่วยเหลือผ่านทางสภาพระ

สังฆราช	 ซึ่งอาจจะเป็นเงินจำานวนไม่มากแต่การที่ทาง

ชมรมได้จัดทำาโครงการน้ีข้ึนมาก็เพ่ือฝึกจิตตารมณ์ของ

การเป็นผู้ที่รู้จักการเสียสละ	 การแบ่งปัน	 การช่วยเหลือ	
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การออกจากตัวเองมองเห็นความต้องการของคนอื่น 

ในสังคม	

 โครงการที่สอง คือ กองทุนสะมาเรีย	 เป็น 

การรับบริจาคสิ่งของ	 เสื้อผ้า	 หรือสิ่งต่างๆ	 ที่จะเกิด

ประโยชน์กับบุคคลที่กำาลังขาดแคลน	 ซึ่งโครงการนี้ได้

นำาเสื้อผ้า	 และสิ่งของที่ได้รับบริจาคนี้ส่งไปตามที่ต่างๆ	

ทั้งทางภาคเหนือ	ภาคอีสาน	หรือศูนย์อพยพในที่ต่างๆ	

ที่กำาลังต้องการเสื้อผ้า	หรือสิ่งของ	และในทุกๆ	ปี	จะมี

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน	ชมรมของเรา

นั้นได้จัดเสื้อผ้า	 และสิ่งของ	 ให้กับค่ายอาสาพัฒนาอีก

ด้วย

		 ในปีนีก้เ็ช่นกนัจะมี	“โครงการค่ายอาสาพฒันา 

จรยิธรรมชมุชน ซึง่จะจดัค่ายทีส่งัฆมณฑลนครสวรรค์ 

วัดนักบุญเปาโล ห้วยทรายเหนือ  เขตแพร่ธรรม 

เข็กน้อย  อ�าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก”  ในวันที่  

17-24 มีนาคม ค.ศ. 2019 ซึ่งกิจกรรมที่จะไปจัด 

มีดังนี้	

	 1.	 สัมผัสชีวิตชาวบ้านโดยให้นักศึกษาไปอยู่

ตามบ้านเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ

	 2.	 จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนคำาสอน	 และ 

ชาวบ้าน

	 3.	ออกเยี่ยมเยียนตามบ้านเพื่อฟื้นฟูความเชื่อ	 

และเป็นการตามหาผู ้ ท่ีห ่างหายจากวัดและพูดคุย 

ให้กำาลังใจ

	 4.	 ช่วยกิจกรรมต่างๆ	 ที่ทางวัดและหมู่บ้าน 

จัดขึ้นในช่วงจัดค่ายอาสาฯ

	 5.	ต่อเติมหลังคาศาลาอเนกประสงค์		

	 6.	ทำาความสะอาดรอบๆ	วัด	และหมู่บ้าน	จัด

ซื้ออุปกรณ์ทำาความสะอาด	 จอบ	 คราด	 ไม้กวาดทาง

มะพร้าว	และเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	

	 7.	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านพักพระสงฆ์	

	 ทางชมรมอภิบาลและแพร่ธรรมพร้อมกับ

ชมรมสังคมพัฒนาของวิทยาลัยแสงธรรม	 ได้จัดหา

กองทุนเพื่อสมทบการจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา

จริยธรรม	 ครั้งที่	 19	 นี้	 โดยมีการจำาหน่ายเสื้อคอกลม	 

มีทั้งสีขาว	และสีนำ้าตาล	เป็นเสื้อ	350	ปี	การแพร่ธรรม 

มิสซังสยาม	 กิจกรรมทั้งของบ้านเณร	 และวิทยาลัย 

แสงธรรมซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้เป็นการฝึกฝน

อบรมสามเณรให้มีจิตตารมณ์แห่งการแพร่ธรรมและ 

มีจิตอาสาในการช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องเสมอ	 ซึ่งเป็น 

ส่วนหนึ่งของการฝึกฝนเณรเพื่อเป็นพระสงฆ์ในอนาคต

ท่ีดี	 จึงขอคำาภาวนาเพ่ือความเป็นหน่ึงเดียวกัน	 และ

กจิกรรมต่างๆ	 ของแต่ละชมรมของบ้านเณรด้วยนะครบั	

ขอพระพรของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องเสมอไป

 สามเณรดอมินิก ศุภวัฒน์ วงศ์มาแสน

 (ประธานชมรม)

เล่าเร่ืองประจักษ์พยานจากอาสาสมัครบางคน	 พวกเขา 

ต้องตระเตรียมงานกันนานนับเดือนก่อนงานวัน

เยาวชนโลกมาถึง			พวกเยาวชนมอบของขวัญแด่พระ 

สันตะปาปา	 เป็นการแสดงประยุกต์เร่ืองทูตสวรรค์แจ้งข่าว

แก่พระนางมารีย์				แล้วพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเร่ิมต้น 

ปราศรัยโดยขอบใจในการเสียสละตนเองรับใช้และ 

ความอุทิศตน	ตอนหนึ่งว่า

		 “การอุทิศตนทำาให้เราเติบโต	 สิ่งนี้ทำาให้เรา

ไม่ใช่เล็กน้อย	 พวกลูกให้สิ่งที่ดีที่สุดในตัวเองเพื่อทำาให้

ปาฏิหาริย์แห่งการทบทวีคูณเพิ่มขึ้นเป็นไปได้	 ไม่ใช่แค่

ขนมปังแต่เป็นความหวัง	 ในการให้สิ่งดีที่สุดจากตัว

ตนเอง	 โดยยอมอุทิศตนเอง	 พวกลูกได้แสดงให้เห็นถึง

พระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 5)

เปิดประตูสู่แสงธรรม (ต่อจากหน้า 10)

ปาฏิหาริย์การทวีคูณความ

หวัง	 เราต้องการการทวี

ความหวัง	 ขอบใจสำาหรับ 

สิ่งนี้”

l พระสันตะปาปายังทรง

เสริมว่าอาศัยงานของพวก

เขา	 พวกเขาได้หว่านความ

เป็นไปได้ท่ีจะลดทอนความ

สนใจส่วนตนเพื่อประโยชน์

ของผู้อื่น	ตอนหนึ่งว่า

	 “ ทุ ก ค ร้ั ง ท่ี เ ร า

ละเว้นอะไรบางอย่างที่เรา

ชอบเพื่อเห็นแก่ความดีของผู้อื่น	 และโดยเฉพาะผู้ที ่

ขาดแคลนมากที่สุดหรือเพื่อรากเหง้าของเรากรณีของ

ปู่ย่าตายายและผู้สูงอายุ	 พระเจ้าทรงตอบแทนคืนแก่เรา

จนเต็มล้น	 พระองค์ทรงตีสอนเราในเรื่องความใจกว้าง

เพราะไม่มีใครสามารถไปตีสอนพระองค์ในเรื่องความ 

ใจกว้างขวางได้	 ไม่มีใครสามารถเลยเหนือพระองค์ไป

ได้ในเรื่องความรัก”

l สุดท้าย	 พระสันตะปาปาทรงเชิญพวกเขาให้เล่า

ประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครมิใช่ด้วยคำาพูดเท่านั้น

แต่ด้วยท่าทีราบเรียบธรรมดา	 “ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงและ

ฟื้นฟูแต่ละโมงยามในแต่ละวัน”
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เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพสังฆานุกรยอแซฟ  

ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์ สมาชิกคณะธรรมทูตไทย สังกัด

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีพระสังฆราชซิลวีโอ  

สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชโอลีเวียร์ ชมิตต์เฮาส์-

เลอร์ จากมิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา คุณพ่อ 

อาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย 

(TMS) คุณพ่อยอแซฟ ธีระ กิจบ�ารุง ร่วมพิธีปลงศพ 

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019 ที่วัดนักบุญเปโตร  

สามพราน ทั้งนี้พระสงฆ์มาร่วมกว่า 100 องค์ 

สัตบุรุษกว่า 2 พันคน

  สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์	 เกิด

วันที่	 13	 ตุลาคม	 ค.ศ.	 1980	 รับศีลล้างบาปที่วัด

แม่พระฟาติมา	 ดินแดง	 กรุงเทพมหานคร	 เป็นสัตบุรุษ

วัดแม่พระฟาติมา	 ดินแดง	 กรุงเทพมหานคร	 บิดาชื่อ

นายธวัชชัย ธีรานุสนธิ์	 มารดาชื่อเทเรซา บุญสาย  

ธีรานุสนธิ์ มีพี่น้อง	2	คน	เป็นบุตรคนที่	2

การศึกษา  

 ระดับประถมศึกษา	 โรงเรียนพญาไท	 ราชเทวี	

กรุงเทพมหานคร

	 ระดับมัธยมศึกษา	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	ปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร		โรง เรี ยน

เตรียมอุดมศึกษา	กรุงเทพมหานคร

	 ระดับอุดมศึกษา	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม- 

เกล้า	เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	วิทยา- 

ลัยแสงธรรม	สามพราน	จ.นครปฐม

กระแสเรียก  

 เข้าบ้านเณรในนามวัดแม่พระฟาติมา	 ดินแดง	

กรุงเทพมหานคร

	 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร	คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

	 บ้านเณรใหญ่	สามเณราลยัแสงธรรม	อ.สามพราน	

จ.นครปฐม

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์	 วันที่	 2	 

กุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 2016	 โดยพระสังฆราชฟรังซิส 

อาลัยรัก (ต่อจากหน้า 20) เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่	 13	

สิงหาคม	ค.ศ.	2016	โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์

 ได้รับศลีบวชเป็นสงัฆานกุร	วนัท่ี	18	สงิหาคม	

ค.ศ.	 2018	 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จ�าเนียร 

สันติสุขนิรันดร์

 คติพจน์  “ความยำาเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็น

บ่อเกิดแห่งปรีชาญาณ”	(บสร	1:14)

การให้ค�ามั่นสัญญาต่อคณะธรรมทูตไทย (TMS)

 ให้คำามัน่สญัญาครัง้แรก	วนัเสาร์ท่ี	30	มกราคม	

ค.ศ.	2016

	 ให้คำามั่นสัญญาครั้งที่สอง	 วันอาทิตย์ที่	 16	

มกราคม	ค.ศ.	2017

	 ให้คำามั่นสัญญาตลอดชีพ	 วันอาทิตย์ท่ี	 14	

มกราคม	ค.ศ.	2018

ความในใจสังฆานุกรชัยธวัช ธีรานุสนธิ์

ความรู้สึกและความตั้งใจของข้าพเจ้า 

 “ขอรับใช้ ชีวิตข้าขอรับใช้ ชีวิตข้าขอมอบให้ 

โอข้าเป็นของพระองค์ ของพระองค์...”

	 ตั้งแต่ผมยังเป็นเด็ก	 ทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้	 ก็

จะมีความรู้สึกพิเศษบางอย่าง	 แม้จะไม่เข้าใจว่าความ

รู้สึกนี้คืออะไร	แต่ก็ชอบเพลงนี้

	 พอเริ่มเป็นผู้ใหญ่	 และอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่สนใจ

เรื่องความเชื่อและชีวิตฝ่ายจิต	 พวกเราก็รวมกลุ่มกัน

สวดภาวนา	อ่านพระคัมภีร์	และร่วมกิจกรรมต่างๆ	ของ

พระศาสนจักร	 ก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตด้านความเชื่อมีอะไร

มากกว่าที่คิด	 แต่เราก็คงทำาได้แค่เพียงชื่นชมคนอื่น	 

คนที่เป็นคนดี	 ศักดิ์สิทธิ์	 มีความรู้	 ความสามารถ	 

ส่วนตัวเราไม่มีอะไรเลย	 ชีวิตก็ดำาเนินมาเรื่อยๆ	 จนได้

มาเข้าเงียบกับคุณพ่ออาดรีอาโน	 คุณพ่อได้สอนให้ผม

สวดภาวนา	 ให้วางใจในความรักของพระเจ้า	 ให้เข้าใจ

จริงๆ	 ว่า	 พระเยซูเจ้าทรงรับโทษบาปแทนเรา	 และรับ

โทษบาปแทนมนุษย์ทุกคน	 พระองค์ทรงอภัยบาปของ

ผม	 และอภัยบาปของผู้ที่เคยทำาร้ายผมด้วย	 สิ่งนี้นับ

เป็นการเริ่มต้นชีวิตความเชื่อที่จริงจังของผม

	 หลายครั้งท่ีผมไม่แน่ใจว่าพระเจ้าเรียกผมให้

เป็นพระสงฆ์	 เป็นธรรมทูตจริงๆ	 หรือ	 ทั้งๆ	 ที่ผมรู้สึก

บ่อยๆ	ว่า	ผมไม่ได้มีความดี	ความสามารถ	หรือความ

กล้าหาญอะไรเลย	ผมก็เป็นแค่	“คนบาปคนหนึ่ง”

	 ทุกครั้งที่ผมทบทวนตัวเอง	 ผมจะพบความ 

ไม่ดี	 ความไม่เหมาะสมต่างๆ	 นานา	 แต่ที่มากกว่านั้น 

ก็คือ	 ผมได้พบกับความรักและความย่ิงใหญ่ของพระเจ้า	

พระองค์ทรงจัดเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างไว้สำาหรับผม	

ทรงให้อภัยและโอกาสผม	 แม้ว่าผมจะทำาผิดซ้ำาแล้ว 

ซ้ำาอีก	 ทรงเรียกผมให้มารับใช้พระองค์	 ทั้งๆ	 ที่ผม 

ไม่คู่ควรที่จะอยู่ใกล้ชิดพระแท่นของพระองค์เลย	 ความ

รักและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้น	 เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธ

ไม่ได้เลยจริงๆ

	 สำาหรับผม	 การเป็นพระสงฆ์และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเป็นธรรมทูต	 จึงไม่ใช่ความดีหรือความ

สามารถของตัวผมเองเลย	 แต่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่

ของพระเจ้าที่ทรงเรียกผมให้มารับใช้พระองค์	 สิ่งที่ผม

ทำาได้ก็คือ	 พยายามเดินตามและดำาเนินชีวิตให้เหมาะสม

กับท่ีพระองค์ทรงเรียก	 อาศัยพระหรรษทานและพระญาณ 

เอื้ออาทรคอยช่วยเหลือ	 เพราะผมรู้ดีว่า	 ตัวผมไม่ดีพอ 

และไม่มีความเหมาะสมเลย	 ดังนั้น	 ผลงาน	 ความดี	 

และความสำาเร็จทุกอย่างล้วนมาจากพระเป็นเจ้าทั้งสิ้น	

ขอให้ผมซึ่งเป็นเพียงเครื่องมือชิ้นเล็กๆ	 ที่พระองค์

ทรงเมตตาสร้างขึ้น	 ได้รับใช้พระองค์	 ได้มีส่วนร่วม 

ในงานของพระองค์	 ให้ทุกสิ่งเริ่มต้นที่พระองค์	 ดำาเนิน

ไปโดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระองค์	 และสำาเร็จไป 

ในพระองค์	 ขอให้เครื่องมือชิ้นเล็กๆ	 นี้ได้ร่วมเทิด 

พระเกียรติมงคลของพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้น



ปีที่ 43 ฉบับที่ 7 ประจำ�วันที่ 10-16 กุมภ�พันธ์ 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 14

สาส์นองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (ต่อจากหน้า 4)

อารมณ์ส่วนตัวของเขาได้	 การฟังด้วยความอดทนของอาสาสมัคร	 สามารถทำาให้ 

ผู้ป่วยก้าวข้ามผ่านจากการเป็นผู้รอรับความช่วยเหลือแบบไร้ความหวัง	 ให้เป็นผู้ท่ี 

มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความสัมพันธ์ซึ่งสามารถฟื้นฟูให้มีความหวังและสร้าง

แรงบันดาลใจในการเปิดใจรับการรักษาได้	 งานของอาสาสมัคร	 ส่งต่อคุณค่าแห่ง

พฤติกรรมและวิถีการดำาเนินชีวิตที่เกิดจากความปรารถนาอย่างลึกซึ้งท่ีจะมีนำ้าใจ	

นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่มีมนุษยธรรมมากขึ้น

	 มิติของการช่วยเหลือแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนนี้ควรเป็นแรงบันดาลใจให้กับ

องค์กรคาทอลิกทั้งหลายในที่ทำางานด้านสุขภาพอนามัย	 เพราะมันเป็นแนวความคิด

แห่งพระวรสาร				ที่ทำาให้งานของพวกเขามีคุณภาพ	ทั้งในพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าพัฒนาแล้ว 

และในพื้นที่ที่ต้องการการพัฒนา	 องค์กรคาทอลิกทั้งหลายถูกเรียกร้องให้แสดงออก 

ถึงความหมายของ	 “ของประทาน การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและความรักที่เป็น

หนึ่งเดียวกัน”	 เพื่อตอบโต้ต่อแนวความคิดเรื่องการแสวงหาผลกำาไรในด้านราคา	 

การให้เพื่อได้กลับคืน	 และการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ได้มองเห็นถึงมิติแห่งความ

เป็นบุคคล

	 ข้าพเจ้าขอให้พี่น้องทุกท่าน	 ในทุกระดับได้ส่งเสริมวัฒนธรรมของ	 “การให้

โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และเรื่องของประทานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า”	 นี้	 ให้เป็น 

สิ่งจำาเป็นที่ขาดเสียไม่ได้ในการเอาชนะต่อวัฒนธรรมเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์

และการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์	 องค์กรคาทอลิกด้านสุขภาพอนามัยไม่ควรตกอยู่

ในวงัวนธรุกจิ	 แต่ต้องปกป้องการดแูลความเป็นบคุคลมากกว่ามคีวามเหน็แก่ได้ทาง

ผลประโยชน์เท่านั้น	 พวกเรารู้ว่าการมีสุขภาพอนามัยที่ดีนั้นคือความสัมพันธ์กัน	 ซึ่ง

ขึน้อยูก่บัการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่และต้องการความไว้วางใจ	 มติรภาพและความเป็น 

นำ้าหนึ่งใจเดียวกัน	 มันเป็นการดีที่จะสามารถมีความสุข	 “ที่เต็มเปี่ยม”	 ได้	 หาก 

มีการแบ่งปันซึ่งกันและกัน	 ความชื่นชมยินดีใน	 “ของประทานที่ได้มาเปล่าๆ”	 คือ	 

ตัวบ่งชี้แห่งการมีสุขภาพดีของคริสตชน

	 ข้าพเจ้าขอฝากทุกท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระนางมารีย์	 องค์อุปถัมภ์ของ

ผู้ป่วย		(Salus	Infirmorum)	ขอพระนางทรงช่วยพวกเราทุกคนให้รู้จักแบ่งปัน	“ของ 

ประทาน”	 ที่ได้รับมานี้	 ในจิตตารมณ์แห่งการเสวนาและการต้อนรับซึ่งกันและกัน	 

ในการดำารงชีวิตฉันพี่น้องที่ให้ความสนใจต่อความต้องการของกันและกัน	 ในการให้

ด้วยใจยินดีและในการเรียนรู้ถึงความยินดีของการรับใช้ผู้อื่นโดยไม่นึกถึงตนเอง

	 ข้าพเจ้าขอระลึกถึงทุกท่านด้วยความรักเมตตาในคำาภาวนาของข้าพเจ้า

เสมอ	พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขออำานวยพรศักดิ์สิทธิ์มายังพวกท่านทุกคนด้วย

	 วาติกัน,	25	พฤศจิกายน	2018

	 โอกาสสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

(แปลโดย คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย)

สาส์นวันผู้ป่วยสากล
พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า

      สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมอบสาส์นโอกาสวันผู้ป่วยสากล 

ครั้งที่ 27	ในหัวข้อที่ว่า	“ท่านทั้งหลายได้รับมาเปล่าๆ....ก็จงให้ไปเปล่าๆ ด้วย” 

(มธ 10:8) เพือ่เชญิชวนเราครสิตชนทุกคนให้ตระหนักถงึบทบาทท่ีเราทุกคนได้รับมา 

ผ่านทางศีลล้างบาป	นั่นคือ หน้าที่การเป็นประกาศกในการประกาศข่าวดีให้แก่มนุษย์

ทุกคน	 นี่เป็นหัวข้อไตร่ตรองสำาหรับเราทุกคน	 ที่จำาเป็นต้องน้อมนำาพระดำารัสของ

องค์พระเยซูคริสตเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตของเรา	 เฉกเช่นเดียวกับที่บรรดาอัครสาวกได้

น้อมนำามาปฏิบัติในการออกไปประกาศถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้

	 ในโอกาสนี้	 พ่อจึงขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกคนได้ร่วมกันพิจารณา

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นพิเศษ	 เพื่อเราจะได้ร่วมฉลองวันผู้ป่วยสากล

อย่างมีความหมาย	พระพรพิเศษที่เราได้รับตามความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคล	คือ	

“ของประทาน”	 จากองค์พระผู้เป็นเจ้า	 ที่เราได้รับมาแบบเปล่าๆ	 เพราะพระองค์ทรง

รักเราแต่ละคน	 	 ดังนั้น	การดูแลรับใช้เพื่อนพี่น้องผู้เจ็บป่วย	 โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ใดๆ	คือ	การใช้	“ของประทาน”	นี้	เพื่อตอบสนองต่อความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่

ทรงมีต่อเราแต่ละคน	อีกทั้งยังเป็นการถวายเครื่องบูชาโดยอาศัยชีวิตของเราแต่ละคน 

ด้วย	 ซ่ึงน่ีเป็นพันธกิจที่เราสามารถปฏิบัติตามพระดำารัสขององค์พระเยซูคริสตเจ้า 

ในการประกาศข่าวดีแก่ทุกคน	 เพื่อทำาให้ทุกคนได้ตระหนักว่า	 พระอาณาจักรสวรรค์

อยู่ท่ามกลางพวกเราแล้ว

	 ครสิตชนทกุคนควรให้ความสำาคญัต่อการรับใช้บรรดาผู้เจบ็ป่วย	 โดยเฉพาะ 

การรับใช้เพื่อนพี่น้องที่อยู่ชายขอบของสังคม	 ผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้าน 

สุขภาพจากภาครัฐและผู้ที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกละเลยการเอาใจใส่ด้านสุขภาพอนามัย	

โดยขอให้เราใช้พระพรพิเศษตามความสามารถของเราซึ่งเป็น	 “ของประทาน”	 จาก

องค์พระผู้เป็นเจ้านี้เพื่อรับใช้เพื่อนพี่น้องผู้เจ็บป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ	 เพื่อ

ทำาให้พวกเขาได้สัมผัสถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อพวกเขาผ่านทาง 

การรับใช้ของเราทุกคน

	 เพื่อให้การฉลองวันผู้ป่วยสากลในปีนี้ดำาเนินไปอย่างมีความหมาย	 พ่อจึง 

ขอให้ในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันผู้ป่วยสากล	 ควรมีการโปรดศีล

เจมิผู้ป่วยให้กบับรรดาผูป่้วยและผู้สงูอายุ	 แต่ควรมกีารเตรยีมตวัเพือ่เข้าใจความหมาย

และประสิทธิผลของศีลเจิมผู้ป่วยอย่างดี	 และขอให้ทุกท่านได้ออกไปพบปะกับองค์

พระคริสตเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ในบรรดาพ่ีน้องท่ีผู้สูงอายุและเจ็บป่วย	 ซึ่งไม่สามารถ

ที่จะมาที่วัดได้	 ทั้งนี้	 เพื่อแสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรท่ีมีพันธกิจ 

การรับใช้ตามแบบอย่างขององค์พระคริสตเจ้า

	 พ่อขอมีส่วนร่วมเป็นกำาลังใจให้กับทุกท่าน	 โดยเฉพาะผู้ท่ีปฏิบัติงานใน

การรับใช้ผู้ป่วยไม่ว่าจะอยู่ในสถานพยาบาลของภาครัฐ	ภาคเอกชนหรือผู้ที่เป็นอาสา- 

สมัครในการเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน	 ขอให้ท่านแต่ละคนได้รับพระพรขององค์พระผู้

เป็นเจ้า	 มีแรงกายและแรงใจในการรับใช้บรรดาเพื่อนพี่น้องผู้เจ็บป่วยต่อไป	 นอกนั้น												

พ่อขอส่งความปรารถนาดีให้กับพี่น้องที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้	 ขอให้ทุกท่านทราบว่า	

พระศาสนจักรไม่เคยทอดทิ้งพวกท่านพร้อมเสมอที่จะอยู่เคียงข้างท่าน

	 ขอพระนางมารีย์	 องค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วย	 ได้เสนอวิงวอนต่อพระเยซู 

คริสตเจ้าเพื่อทรงโปรดประทานพระพรอย่างอุดมมายังทุกท่านตลอดไป

   

(พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม)

ผู้รับผิดชอบ	คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม

แผนกสุขภาพอนามัย
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 วัดแม่พระประจักษ์

เมืองลูร์ด หวัตะเข้ กรุง- 

เทพมหานคร ฉลองวัด 

วันเสาร์ที	่9	กุมภาพนัธ์	เวลา	

10.30	น.	

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

 วดัพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี ฉลองวัด 

วนัอาทติย์ที	่ 10	 กุมภาพนัธ์	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน

 วดัแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก กรุง- 

เทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทติย์ที	่ 10	 กุมภาพนัธ์ 

เวลา	 10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย	เป็นประธาน

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง  

กรุงเทพมหานคร  ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 17	 กุมภา- 

พันธ์	 เวลา	 10.00	 น.	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	 เป็นประธาน (ร้านค้าติดต่อ

คุณสง่า โทร. 08-9678-3050) 

 

 วัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า จ.ราชบุรี ฉลอง

วัดวันอาทิตย์ที่	 17	 กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.30	 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 17	 มีนาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	9	กุมภาพันธ์		เวลา	10.30	น.	

 วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน จ.ชลบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	10	กุมภาพันธ์		เวลา	10.30	น.	

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	23	กุมภาพันธ์		เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล เขาขาด	ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	2	มีนาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่	16	มีนาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่พระรับสาร ตราด	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

23	มีนาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ 	 ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	27	เมษายน	เวลา	10.30	น.

 วัดนักบุญเทเรซา บ้านห้วยแล้ง อ.เวียงแก่น 

จ.เชียงราย ฉลอง	25	ปีวัด	วันเสาร์ที่	16	กุมภาพันธ์	

เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

เป็นประธาน	 (สอบถามคุณพ่อเทพประสิทธิ์ ทอแสง-

ธรรม โทร. 08-4919-8388)

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ จ. 

สงขลา	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 9	 กุมภาพันธ์	 เวลา	 

10.00	น.	

 วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ตะกั่วป่า 

จ.พังงา ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 24	 	 กุมภาพันธ์	 เวลา	 

10.00	น.

 วัดพระราชินีแห่งสันติภาพ พัทลุง	ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	2	มีนาคม	เวลา	10.00	น.	

 วัดนักบุญยอแซฟ ถ�้าสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 9	 มีนาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 พระ

สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล	 เป็นประธาน	

(สอบถามโทร. วัด 0-7765-0137, คุณนัยนา 08-

9487-6122)

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ จ.ชุมพร ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	23	มีนาคม	เวลา	10.00	น.	

 วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล ภูเก็ต	 ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่	24	มีนาคม	เวลา	10.00	น.

 วัดอัครเทวดาคาเบรียล ปัตตานี	 ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	30	มีนาคม	เวลา	10.00	น.

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.บ้านไผ่ จ. 

ขอนแก่น  ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 16	 กุมภาพันธ์	 เวลา 

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธาน

 วัดพระมหาไถ่ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 23	 กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญโครเนลิอัส บ้านไผ่สีทอง ต. 

เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

2	 มีนาคม	 เวลา	 10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านท่าบม ต. 

เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

9	 มีนาคม	 เวลา	 10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วดันกับุญยอแซฟ บ้านถิน่ ต.บ้านธาต ุอ.เพญ็ 

จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 16	 มีนาคม	 เวลา	 

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธาน

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ นางรอง จ. 

บุรีรัมย์ ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 	 23	 	 กุมภาพันธ์	 	 เวลา	

10.30	น.	 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 	เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด เพชรบูรณ์ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	9	กุมภาพันธ์	เวลา	10.30	น.	พระ

สังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 	เป็นประธาน

 วดัพระมารดานจิจานเุคราะห์ เข็กน้อย เพชร- 

บูรณ์ ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 16	 กุมภาพันธ์	 เวลา	 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลราชบุรี

เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

V วัดพระวิสุทธิวงส์ ล�าไทร จ.ปทุมธานี 

วันเสาร์ที่	9	กุมภาพันธ์	2019	 เวลา	09.30	น.	

(ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจ�าหน่าย)

V วัดนักบุญอันเดร	วันอาทิตย์ที่	10	กุมภาพันธ์	 

2019	เวลา	10.00	น.

V วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่	3	มีนาคม	2019	พิธี

มิสซาในสุสาน	เวลา	10.00	น.

หมายเหตุ		-	ทางวัดเตรียมดอกไม้/เทียนไว้บริการ

สำาหรับพี่น้องเพื่อมอบให้ผู้ล่วงลับ

	 -	 เสกสุสานวัดน้อยบ้านปลายนาหลังจาก

เสร็จมิสซาที่สุสานแล้ว

สังฆมณฑลเชียงราย

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลนครสวรรค์

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย  

เป็นประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด สระบุรี ฉลอง 

วัดวันเสาร์ที่	 23	 กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระสงัฆราชยอแซฟ พบิลูย์ วสิฐินนทชยั 	เป็นประธาน	

(ติดต่อสอบถาม คุณพ่อชวินทร์ เสงี่ยมแก้ว โทร. 08-

7573-7415)

  

  

 วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย  ต.กุสุมาลย์  อ.กุสุ- 

มาลย์  จ.สกลนคร	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 9	 กุมภาพันธ์	

เวลา		10.00	น.		

 วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร 

จันทร์เพ็ญ  ต.จันทร์เพ็ญ  อ.เต่างอย  จ.สกลนคร

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	9	กุมภาพันธ์	เวลา		10.00	น.		

 วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง ต.ช้างมิ่ง  อ. 

พรรณานคิม จ.สกลนคร	ฉลองวดัวนัเสาร์ท่ี	9	กุมภาพันธ์	

เวลา		10.00	น.		

 วัดพระคริสตราชา นาจาร  ต.หนองสนม  

อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	9	กุม- 

ภาพันธ์	2019	เวลา		10.00	น.	

 วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์  ต.นา-

โพธิ์  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร	ฉลองวัดวันพฤหัสบดีที่	

14	กุมภาพันธ์	เวลา		10.00	น.	

 วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว  ต.หนองแวง   

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 16	

กุมภาพันธ์	เวลา	10.00	น.

 วัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน  ต.เชียงเครือ  

อ.เมือง  จ.สกลนคร	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	16	กุมภาพันธ์	

เวลา		10.00	น.		

 วัดนักบุญอันดรูว์ หนองแซง ต.วังตามัว  

อ.เมือง  จ.สกลนคร	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	16	กุมภาพันธ์	

เวลา		10.00	น.		

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ดอนเชียงคูณ  ต. 

เชียงเครือ  อ.เมือง  จ.สกลนคร	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

16	กุมภาพันธ์	เวลา		10.00	น.		

(อ่านต่อหน้า 17)
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] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่	 ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา	 	 “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน”	 

คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. จิตตาธิการ		วันที่	 

9	 กุมภาพันธ์	 /	 9	 มีนาคม	 2019	 เวลา	 09.00	 น.	 

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	 เวลา	 11.00	 น.	 ขอเชิญ 

ผู้สูงอายุร่วมมิสซา	ท่ีวัดพระมหาไถ่	(วัดน้อย)	ซ.ร่วมฤดี	 

ถ.วิทยุ	 กรุงเทพฯ	 หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละกำาลัง

ทางด้านร่างกาย	และจิตวิญญาณ	คุณสงวน โทร.	08-

1633-4766	คุณเปรม โทร.	08-4700-8789		

] ภคินีคณะคาร์เมไลท์ แห่งกรุงเทพฯ	ขอเชิญร่วม

พัชรสมโภช	(60	ปี	แห่งการปฏิญาณตน)	เซอร์มารีย์ 

เซลิน แห่งนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู, ocd 

(ลูซีอา สมศรี ศรีอ่อน)	 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ  

สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน	วันเสาร์ที่	9	กุมภาพันธ์	

2019	เวลา	10.00	น.

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ 

ค.ศ. 2019	 วันพุธที่	 20	 กุมภาพันธ์	 /	 วันพุธ

ที่	 13	 มีนาคม	 /	 วันอังคารที่	 23	 เมษายน	 /	 วันพุธ

ที่	 15	 พฤษภาคม	 /	 วันพุธที่	 19	 มิถุนายน	 จัดที่

โรงแรม	Grand	Lord	ศรีนครินทร์	 /	วันจันทร์ที่	15	 

กรกฎาคม	 /	 วันพุธที่	 14	 สิงหาคม	 /	 วันพุธที่	 11	

กันยายน	 /	 วันพุธที่	 16	 ตุลาคม	 /	 วันพฤหัสบดี

ที่	 7	พฤศจิกายน	 /	 วันพุธที่	 18	 ธันวาคม	ตารางนี้ 

อาจมีการเปลี่ยนแปลง	 สอบถามคุณวันดี  เจริญ- 

พงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585

] 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	 :	 	 22-24	 ก.พ.	 2019	 เข้าเงียบ 

ที่หัวหิน		

	 อาทิตย์				:		22-24	ก.พ.	2019	เข้าเงียบ 

ที่หัวหิน

	 วันอาทิตย์ที่สามของทุกเดือนหลังเข้าเงียบ 

จิตภาวนา	 เวลา	 15.00-17.00	 น.	 ขอเชิญผู้สนใจ	 

เข้าฝึกคอร์สโยคะภาวนาเพ่ือรักษาสุขภาพ	โดยซิสเตอร์ 

สุทธิรักษ์ บรรทร	ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ

	 ผู้นำาเข้าเงียบจิตภาวนา	 :	 คุณพ่อชีวิน สุว- 

ดินทร์กูร  คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร  คุณแม่เชลียง  

เวชยันต์ ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน 

 สอบถาม	โทร.	08-1904-2138,	08-1685-

2826,	09-8258-7649	

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม	 ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา	วันอาทิตย์ที่	24	กุมภาพันธ์	2019 คุณพ่อ 

สหพล ตั้งถาวร 	/	วันอาทิตย์ที่	24	มีนาคม	คุณพ่อ 

ประเสริฐ โลหะวิริยศิริ	 เวลา	 13.00	 น.	 ที่ชั้น	 2	 

ตึกวันทามารี	 วัดเซนต์หลุยส์	 ติดต่อคุณจอน	 โทร.	

08-1490-9371

] ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายตาบอด 

(พระโต) วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์	 สามเสน	 วันเสาร์ที่	 

2	มีนาคม	2019		เวลา	19.00	น.

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	สำาหรับผู้สนใจท่ัวไป

ทุกวันเสาร์	เวลา	09.30-11.30	น.	ที่ห้องประชุมชั้น	3	

อาคารใหม่	 วัดพระมหาไถ่	 ซอยร่วมฤดี	 โดยมีคุณพ่อ 

ประเสริฐ โลหะวิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ	 ติดต่อคุณพ่อ

ประเสริฐ	 pslohsiri@gmail.com	 โทร.	 06-5249-

5964	 หรือ	 ดร.สุนทรี โคมิน โทร.	 08-9611-7940	

และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา	 โทร.	 08-9815-1953	

หรือคุณวัชรา นววงศ์ โทร. 08-9117-9100	

] ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา	 พระสงฆ์	 

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี	 และสภาอภิบาลวัด 

มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้าง	 สามารถโอนเงิน 

เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ	 สาขาป่าติ้ว	 ชื่อบัญชีกองทุน 

สร้างวัดคริสตชนอำาเภอป่าติ้ว	 เลขบัญชี	 646-0-207 

56-3	 สอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี เจ้าอาวาส โทร.	

08-1265-9424

]ขอเชิญร่วมท�าบุญสมทบทุนก่อสร้างอาราม 

นักพรตชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ที่บ้านโคก 

สะอาด ต.อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร พระ

อัครสังฆราชหลุยส์ จ�าเนียร  สันติสุขนิรันดร์ และ

อธิการคณะนักพรตซิสแตร์เซียน	 แห่งอารามแม่พระแห่ง

สายประคำาศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งสมาชิกคณะ	 (มาจาก 

เวียดนาม)	 	 ขอเชิญร่วมก่อสร้างอารามตามจิตศรัทธา 

(งบประมาณ	 6	 	 ล้านบาท)	 สามารถโอนเงินเข้าบัญชี	 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร ช่ือบัญชี	 มิสซัง 

โรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง	 เลขที่บัญชี	120-2-

87666-4	สอบถาม	โทร.	0-4271-1272

] ประกาศรับสมัครงาน	1.  เจ้าหน้าที่ทำางานชุมชน	 ใน

โครงการประกาศข่าวดี	จำานวน	1	ตำาแหน่ง	คุณสมบัติ	

เพศชาย/หญิง	อายุ	20-40		ปี	นับถือศาสนาคริสต์	นิกาย 

โรมันคาทอลิก	 (ถ้ามีความรู้เรื่องคำาสอนจะพิจารณาเป็น

พิเศษ)	สามารถขับรถยนต์ได้	มีใบขับขี่	 วุฒิ	ม.6	หรือ	

ปวช.	 ขึ้นไป	 2.	 เจ้าหน้าที่ทำางานบริการ	 ในโครงการ 

บ้านแห่งความหวัง	จำานวน	1	ตำาแหน่ง	คุณสมบัติ	เพศ 

ชาย/หญิง	 อายุ	 20-40	 	 ปี	 สามารถขับรถยนต์ได้	 มี

ใบขับขี่แล้วเท่านั้น	 มีใจรักงานบริการ	 เสียสละ	 กล้า

แสดงออก	 วุฒิ	 ม.6	 หรือ	 ปวช.	 ขึ้นไป	 มูลนิธิฯ	 มีค่า

ตอบแทนและสวัสดิการ	ดังนี้	 1.	ทดลองงาน	 เป็นเวลา	

120	 วัน	 (4	 เดือน)	 ระหว่างทดลองงาน	 จะได้รับค่า

ตอบแทน	ดังนี้	1.1	เงินเดือน	(ตามวุฒิการศึกษา)		โดย

ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำาในจังหวัดนนทบุรี	 1.2	 สวัสดิ- 

การประกันสังคม	 โดยลูกจ้างจ่าย	 5%	 ของเงินเดือน	

นายจ้างจ่ายสมทบให้	5%	2.	บรรจุเป็นพนักงานประจำา		

จะได้รับค่าตอบแทน	 ดังนี้	 2.1	 เงินเดือน	 (ตามวุฒิ 

การศึกษา)	 โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำาในจังหวัด

นนทบุรี	 	 2.2	 สวัสดิการประกันสังคม	 โดยลูกจ้างจ่าย	 

5%	 ของเงินเดือน	 นายจ้างจ่ายสมทบให้	 5%	 2.3 

สวัสดิการเงินสะสม	โดยลูกจ้างสะสม	5%		ของเงินเดือน 

และมูลนิธิฯ	 (วัดพระแม่มหาการุณย์)	 จ่ายสมทบให้อีก 

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลอุดรธานี ขอเชิญร่วมพิธี 

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปโตร สดใส จันทร์- 

โลมา สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์	 บ้านโพนสูง	

อ.บ้านดุง	จ.อุดรธานี โดยพระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน	 วันเสาร์ที่	 9	

กุมภาพันธ์	 2019	 เวลา	 10.00	 น.	 ที่อาสนวิหาร

พระมารดานิจจานุเคราะห์	อุดรธานี

k คณะนักบวชคามิลเลียนแขวง

ประเทศไทย ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของ 

สังฆานุกรเปาโล ศุภกร  ขันธรักษา สัตบุรุษ 

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด	 นครราชสีมา	

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ 	 วัน

เสาร์ที่	9	กุมภาพันธ์	2019		 เวลา	10.00	น.	 	ที่

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด	นครราชสีมา

 
5%	 2.4	 สวัสดิการสงเคราะห์ค่าครองชีพและการศึกษา 

บุตร	 ตั้งแต่แรกเกิด	 ถึงอายุ	 18	 ปีสวัสดิการอื่น	 ๆ 

เจ้าหน้าที่ทำางานชุมชน	 ในโครงการประกาศข่าวดี	 มี 

สวัสดิการเพิ่ม	 คือ	 สวัสดิการค่าเช่าบ้าน	 เจ้าหน้าที่ 

ตำาแหน่งดูแลเด็ก	 ในโครงการบ้านแห่งความหวัง	 มี 

สวัสดิการเพิ่ม	 คือ	 1.	 ค่าทำางานล่วงเวลาเหมาจ่าย	 

เดือนละ	 1,500	 บาท	 2.	 มีสวัสดิการอาหาร	 ให้ 

ในเวลาทำางาน		3.	มีสวัสดิการที่พักให้	(อยู่ในบ้านพัก 

ของเด็ก)	 สามารถติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่ 

ฝ่ายสำานักงานวันจันทร์-วันเสาร์	 ตั้งแต่เวลา	 08.00-

17.00	น.	 โทร.	 	 0-2583-5924	หรือติดต่อคุณพ่อ

เปาโล  ซาลาโมเน่  โทร.	 09-0112-5657	หรือส่ง

ใบสมัครได้ที่	 E-mail	 :	 stmartinfoundation.th@

gmail.com

] สำาหรับคริสตชนที่อยู่บนบริเวณถนนลาดพร้าว	และ 

บริเวณใกล้เคียง		ทางวัดแม่พระกุหลาบทิพย์	มีมิสซา	

ภาษาอังกฤษ	ทุกวันอาทิตย์	เวลา	11.30	น.		สามารถ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดแม่พระกุหลาบทิพย์	

โทร.	0-2539-4263

] ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิกอุดมสาร และอุดม-

ศานต์	สมัครสมาชิก	ต่ออายุสมาชิก	โทร.	0-2681-

3900	ต่อ	1810	โทรสาร	0-2681-5401	

 อุดมสาร รายสัปดาห์ ค่าบำารุง	400	บาท

ต่อปี	อุดมศานต์ รายเดือน	ค่าบำารุง	400	บาท	ต่อ

ปี	

] ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	ซื้อหนังสือ	

สื่อคาทอลิก	โทร.	0-2681-3900	ต่อ	1801	
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ซาเลเซียนบวชพระสงฆ์ (ต่อจากหน้า 2)

อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีคุณพ่อเทพรัตน์   

ปิติสันต์  อธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน พร้อมด้วย 

สมาชิกซาเลเซียน  สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน   

พระสงฆ์  นักบวช  ญาติพี่น้องและสัตบุรุษที่มาร่วม

แสดงความยินดีและเป็นก�าลังใจให้กับพระสงฆ์ใหม่

 คุณพ่ออันตน อนุสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ, ซดบ.

เกิดวันที่	 1	 มีนาคม	 ค.ศ.	 1985	 สัตบุรุษวัดนักบุญ

เบเนดิ๊กโต	 โป่งยอ	 อ.บ้านโป่ง	 จ.ราชบุรี	 (ขึ้นกับวัด

นักบุญโยเซฟ	 บ้านโป่ง)	 เป็นบุตรของเบเนดิ๊กโต 

สามารถ จันทร์เพ็ญ และมารีย์ มักดาเลนา เอ็นดู 

จันทร์เพ็ญ เป็นบุตรคนโต	มีน้องชาย	1	คน	คือ โยเซฟ 

ธนากร จันทร์เพ็ญ

	 ผู้ ส่ ง เข้ า รับการอบรมในบ้ านอภิรติกชน  

คุณพ่อแฟรงค์ เดอ ลอเรนซี, ซดบ.

 คติพจน์    “เราอยู่กับท่าน	 ทุกวันตลอดไป”	

(มธ	28:20)

การศึกษา

 ระดับประถมศึกษา	โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหัวหินวิท- 

ยาลัย

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โรงเรียนสารสิทธิ์

พิทยาลัย

 ปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม

 เทววิทยา	 Catholic	 Theological	 College,	

University	 of	 Divinity	 กรุงเมลเบิร์น  ประเทศ

ออสเตรเลีย

การอบรม

	 ค.ศ.	1998-2001	อภิรติกชน	บ้านอภิรติกชน

ซาเลเซียน	หัวหิน

	 ค.ศ.	 2001-2004	 อภิรติกชน	 บ้านนาซาเรท	

บ้านโป่ง

	 ค.ศ.	 2004-2005	 เตรียมนวกภาพปีที่	 1	

บ้านนาซาเรท

	 ค.ศ.	 2005-2006	 เตรียมนวกภาพปีที่	 2	 

บ้านซาเลเซียน	สามพราน

	 ค.ศ.	 2006-2007	 เข้านวกภาพ	 บ้านซาเล-

เซียน	สามพราน 

	 วันที่	5	พฤษภาคม	2007	ปฏิญาณตนครั้งแรก	

ที่บ้านซาเลเซียน	สามพราน 

	 ค.ศ.	 2007-2010	 รับอบรมหลังนวกภาพ	

บ้านซาเลเซียน	สามพราน

	 ค.ศ.	 2010-2012	 ผู้ดูแลอภิรติกชน	 บ้าน 

อภิรติกชนซาเลเซียน	หัวหิน

	 ค.ศ.	 2012-2013	 ผู้ดูแลนักเรียนประจำา

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก	กรุงเทพฯ

	 วันที่	24	พฤษภาคม	2013	ปฏิญาณตนตลอด

ชีวิต	ที่วัดนักบุญยอห์น	บอสโก	กรุงเทพฯ

	 ค.ศ.	2013-2014	รับประสบการณ์ด้านธรรม-

ทูต	ท่ีโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก		กรุงพนมเปญ 	  	 	 	 	ประเทศ 

กัมพูชา

	 ค.ศ.	 2014	 เข้าคอร์สภาษาอังกฤษ	 ที่	 Aus- 

tralian	Catholic	University  	กรุงเมลเบิร์น  ประเทศ

ออสเตรเลีย

	 ค.ศ.	 2015-2018	 รับการอบรมเพื่อเตรียมสู่

การบวชเป็นพระสงฆ์	ที่  Don	Bosco	House, Clifton	

Hill  กรุงเมลเบิร์น	ประเทศออสเตรเลีย 

	 วันที่	 21	 เมษายน	 2016	 ได้รับแต่งตั้งเป็น 

ผู้อ่านพระคัมภีร์	โดย	Rev. Fr. Gregory Chambers 

SDB. อธิการเจ้าคณะแขวงออสเตรเลีย	-	แปซิฟิก

	 วันที่	12	พฤษภาคม	2017	ได้รับแต่งตั้งเป็น 

ผู้ช่วยพิธีกรรม	 โดย	 Rev. Fr. Bernie Graham 

SDB. รองอธิการเจ้าคณะแขวงออสเตรเลีย	-	แปซิฟิก

	 วันที่	 2	 ธันวาคม	 2017	 ได้รับศีลบวชเป็น 

สังฆานุกรโดย	 Archbishop Timothy Costelloe 

SDB. พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลเพิร์ท ที่ St.	

John	the	Baptist	Church	Clifton	Hill	กรุงเมลเบิร์น  

ประเทศออสเตรเลีย

	 ปัจจุบันคุณพ่อประจำาที่ โรงเรียนสารสิทธิ์

พิทยาลัย	 อ.บ้านโป่ง	 จ.ราชบุรี	 โดยรับผิดชอบงาน

อภิบาลเยาวชนของโรงเรียนและดูแลแผนกนักเรียน

ประจำา

 

ความในใจคุณพ่ออนุสิทธิ์ถึงทุกคน

	 “ด้วยความกตัญญรู้คุณในความรักของพระเจ้า	

ผมขอขอบพระคุณพ่อแม่	 ครอบครัว	 และญาติพี่น้อง

ของผม	ขอบคุณคุณพ่อเจ้าคณะและคณะผู้ใหญ่ทุกท่าน

ที่ได้อบรมพร่ำาสอน	 ขอบคุณเพื่อนพี่น้องสมาชิกซาเล- 

เซียนที่คอยให้กำาลังใจและหยิบยื่นมิตรไมตรีที่จริงใจ 

ให้ผมเสมอ	 ทำาให้ผมรู้สึกอบอุ่นมากในครอบครัวใหญ่น้ี	 

ผมขอขอบคุณเพื่อน	ๆ	 และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านที่ได้ 

ให้กำาลังใจ	 สนับสนุน	 และภาวนาให้ผมเสมอ	 ในช่วง

เวลาน้ี	 พระศาสนจักรเน้นเร่ืองความร่วมมือของฆราวาส

ในการทำาพันธกิจของพระศาสนจักร	 ผมจึงหวังเป็น

อย่างยิ่งว่า	 พี่น้องทุกท่านจะร่วมมือกับพระสงฆ์และ

นักบวชในการเผยแผ่พระอาณาจักรแห่งความรักและ

การให้อภัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า	 ขอพี่น้องทุกท่านได้

ภาวนาเพ่ือผมต่อไป	 ช่วยสอนผม	แนะนำาผม	ให้กำาลังใจ	

ให้โอกาส	 และให้อภัยเมื่อผมอาจผิดพลาดไป	 เพื่อผม

จะได้เป็นสงฆ์และทำาหน้าที่นี้อย่างดีตามแบบอย่างของ

พระคริสตเจ้า	พระผู้อภิบาลที่ดี”

เสกสุสาน (ต่อจากหน้า 15)

	 -	 ติดต่อจองพื้นที่ขายสินค้า	 โทร.	 08-1726-

1042	คุณรังสรรค์ 

V วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพ- 

มหานคร วันอาทิตย์ที่	10	มีนาคม	2019		เวลา	16.30	

น.	 พิธีมิสซาที่สุสาน	 	 (ทางวัดมีดอกไม้และเทียน

จ�าหน่าย)  

V วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด  

วันอาทิตย์ที่	10	มีนาคม	2019	เวลา	09.00	น.	คุณพ่อ

สุรพันธ์ ดาวพิเศษ	เป็นประธาน

สังฆมณฑลราชบุรี
V วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดใน วันศุกร์ที่	 8	 

มีนาคม	 2019	 เวลา	 19.00	 น.	 ที่วัดน้อย 

ในสุสาน	

V อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม วันเสาร์ที่	 9	 มีนาคม	 2019	 เวลา	

10.00	 น.	 (สอบถามโทร. 0-3470-3219 โทรสาร 

0-3470-3298)

สังฆมณฑลนครสวรรค์
V วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี วัน

เสาร์ท่ี	9	กุมภาพันธ์	2019	เวลา	10.30	น.	

V วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี วันเสาร์ท่ี	9	

กุมภาพันธ์	2019	เวลา	10.00	น.

ติดต่อกองบรรณาธิการ
E-mail : udomsarn@csct.or.th
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“ปฏิญาณตนตลอดชีพ” คุณพ่อเจอร์รี่ เดลอส เรเยส, OMI อธิการคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมลกิ่งแขวงไทย	 ลาว	 เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ	 

ของบราเดอร์ยอห์น บัปติสต์ ธงชัย ทองรส	สัตบุรุษวัดนักบุญเปาโลกลับใจ	บ้านหนองรุง	จ.ศรีสะเกษ	บราเดอร์อันตน วุฒิชัย แก้วพวง	สัตบุรุษวัดนักบุญเปาโล

กลับใจ	บ้านหนองรุง	จ.ศรีสะเกษ	วันเสาร์ที่	5	มกราคม	2019	ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล	สะพานใหม่	ในระหว่างพิธีปฏิญาณตน	มีบทรำ่าวิงวอน	อวยพร	เสกและมอบ

กางเขนธรรมทูต	เสกและมอบเหรียญพระแม่พรหมจารี	มอบหนังสือธรรมนูญและวินัย	และการประกาศรับเข้าคณะอย่างถาวร

“ฉลองบ้านเณรสติกมาติน 2019” คุณพ่อวัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล	อธิการเจ้าคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์	 (สติกมาติน)	เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ	ฉลอง 

คู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์	 และวันครอบครัวสมาชิกกองทุนสนับสนุนบ้านเณร	 พิธีรับกางเขนโปสตุลันต์ของบราเดอร์กุลธวัช สังขรัตน์	 ที่บ้านเณรสติกมาติน	 อ.สามพราน	

จ.นครปฐม	วันเสาร์ที่	19	มกราคม	2019	

คุณพ่อยอห์น วิชชุกรณ์ เกตุภาพ	เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ	ยวง บัปติสตา 

ผ่อน เหยื่อแสวง	อดีตผู้อำานวยการ	โรงเรียนแม่พระประจักษ์	สองพี่น้อง	ร่วมด้วย	 
คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ คุณพ่อวิศิษฏ์ หริพงศ์	และคุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ	ที่วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล	อ.สองพี่น้อง	

จ.สุพรรณบุรี	วันอังคารที่	15	มกราคม	2019	
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

ตอนที่ 4
พาพระกุมารเยซู 

ยังพระวิหาร 2 
ภาพโคลสอัพ

อาลัยรักสังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์
พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม (อ่านต่อหน้า 13)

“เสกสสุานศานตคิาม” พระสังฆราชยอแซฟ วฒุเิลศิ แห่ล้อม	ประมุข 

สังฆมณฑลเชียงราย	 เป็นประธานพิธีมิสซาเสกสุสานศานติคาม	 วันอาทิตย์ที่	 

20	 มกราคม	 2019	 โดยมีสัตบุรุษมาร่วมรำาลึกถึงผู้ล่วงลับในสุสานแห่งนี้ 

เป็นจำานวนมาก

	 ตอนท่ีแล้วเรามีโอกาสได้ชมภาพการพาพระกุมารเยซูมายังพระวิหาร	 

แบบภาพรวม	 ในวันที่ผมเดินเตร็ดเตร่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้	 ผมเลยสังเกต 

เห็นว่า	 ถ้าเราเจาะภาพนี้เข้าไปที่บางมุม	 ในแต่ละมุมมีรายละเอียดให้เห็นไม่เบา

เลยทีเดียว

	 ในวันที่ผมกลับมาแล้ว	 เปิดอ่านหนังสือคู่มือพิพิธภัณฑ์ในหน้า	 35	 

ได้ให้คำาอธิบายถึงภาพนี้ว่า	เป็นภาพที่ใช้โทนสีฟ้า	เป็นการยืนยันถึงความสำาคัญ

ของงาน	 และได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า	 การจัดวางภาพได้ทำาอย่างลงตัว	 บุคลิก

ของบุคคลในภาพมีความลงตัว

	 เมื่อเราซูมภาพเข้าใกล้	 เราจะเห็นพระนางมารีอามองไปท่ีพระกุมาร

ด้วยสีหน้าห่วงกังวล	 ในขณะท่ีชายมีหนวดท่ีมองเร็ว	ๆ	อาจทำาให้นึกถึงท่าน

นักบุญโยเซฟ	แต่ถ้าดูที่รัศมีกับคำาด้านหลังที่เขียนไว้คือ	ผู้เฒ่าสิเมออน	หรือแม้

กระทั่งภาพของพระกุมารเยซูเอง	 ถ้ามองผ่านๆ	 เราจะไม่เห็นกริยาอาการของ

พระองค์ท่านนั่นคืออากัปกริยาแบบเด็กเล็ก	ๆ	คือการอมนิ้วมือ

	 ภาพชีวิต	 ภาพศิลปะ	 มีสิ่งที่ซ่อนไว้คือการตีความ	 จากการตีความ	

ศิลปินได้ตีความมาแล้วในมุมของเขา	 ผู้เสพหรือผู้ชมก็ตีความต่อไป	 ข้อคิด 

ที่น่าสนใจต่อไปอีกก็คือ	 ศิลปินไม่ได้บันทึกประวัติศาสตร์	 ศิลปินเพียงแต่ทำาให้

ประวัติศาสตร์มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง




