
“100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก” อ.ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2562 เป็นวาระ 100 ปี ชาตกาล “อุชเชนี” หรือ ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) คณะกรรมการ 

รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี จัดกิจกรรมเพื่อร�าลึกถึงอาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา นักเขียนนามปากกา “อุชเชนี” และ “นิด นรารักษ์” ผู้สร้าง 

แรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่รักงานวรรณศิลป์ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2562 (อ่านต่อหน้า 4)

เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�าการศึกษาคาทอลิก รุ่นที่ 5
อาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดอบรมหลักสูตร  

“การพัฒนาภาวะผู้น�าการศึกษาคาทอลิก” ส�าหรับผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารที่เป็นฆราวาส รุ่นที่ 5 จ�านวน 45 คน (อ่านต่อหน้า 14)
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“100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก” วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 

ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม “100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารักสัญจร” ที่โรงเรียนลาซาล

โชติรวีนครสวรรค์ วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 และเสวนา “100 ปี  

ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก” 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ น�าครูค�าสอน ผู้เรียนพระคัมภีร์  

และสัตบุรุษผู้สนใจ 54 คน แสวงบุญอิสราเอล วันที่ 8-14 กันยายน 2019

บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ

ฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 8 

กันยายน 2019

วันอาทิตย์ท่ี 22 กันยายน 2019 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน 

สังฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรมแบ่งปันเกี่ยวกับสมณลิขิต “พระคริสตเจ้าทรง

พระชนม์” เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมีคุณครูภูวดล กลิ่นสวัสดิ์ 

และคุณครูศิริลักษณ์ เบญจภุมริน เป็นวิทยากร ที่วัดนักบุญอันตน ดอนมด- 

ตะนอย จ.ราชบุรี โอกาสนี้มีเยาวชนจากวัดต่างๆ ในสังฆมณฑลราชบุร ี

เข้าร่วมจ�านวน 52 ท่าน



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 43 ประจำาวันที่ 20-26 ตุลาคม 2019 หน้า 3

ส�ส์นของสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส
สำ�หรับวันผู้อพยพและผู้ลี้ภัยส�กล ครั้งที่ 105 

ประจำ�ปี ค.ศ. 2019
(วันอ�ทิตย์ที่ 29 กันย�ยน ค.ศ. 2019)
“นี่ไม่ใช่เพียงแค่ผู้อพยพเท่�นั้น  แต่...”

พี่น้องชาย-หญิงที่รักทั้งหลาย

 ความเชื่อท�าให้เรามั่นใจว่าในวิถีที่เร้นลับพระอาณาจักรของพระเจ้าประทับ

อยู่ในโลกนี้แล้ว (เทียบ สมณกฤษฎีกา สภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ความยินดีและ

ความหวัง Gaudium et spes, ข้อ 39) กระนั้นก็ดีในช่วงยุคสมัยของเรา  เรารู้สึก

เป็นทุกข์เสียใจที่ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความขัดแย้งมากมาย ความขัดแย้งที่

ใช้ความรุนแรงและสงครามอันโหดร้ายยังคงด�าเนินต่อไปท่ีท�าให้มวลมนุษย์แตกแยก

ออกจากกัน ปรากฏการณ์แห่งความอยุติธรรมและการรังเกียจสีผิวยังคงเกิดซ้�าแล้ว

ซ้�าเล่า ความเหลื่อมล้�ากันในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและสากล

มีความยากล�าบากที่จะแก้ไข และที่ส�าคัญก็คือ คนที่ยากจนที่สุดในบรรดาคนยากจน 

และคนที่ด้อยโอกาสมากที่สุดกลายเป็นบุคคลที่ต้องจ่ายราคาชีวิต คือผู้รับเคราะห์

 สังคมที่มีความเจริญด้านเศรษฐกิจมากที่สุดก�าลังท�าให้เราเห็นแนวโน้มท่ี

ก�าลังเพิ่มขึ้นสู่ปัจเจกนิยมประกอบกับยึดหลักที่เอาแต่ได้ข้างเดียว อีกทั้งเสริมด้วย

สื่อสารมวลชนก�าลังก่อให้เกิด “โลกาภิวัตน์แห่งความเพิกเฉย” ในบริบทนี้ผู้อพยพ  

ผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นและเหยื่อของการค้ามนุษย์กลายเป็นกลุ่มชนที่ถูกตัดขาดออกไป

จากสังคม นอกเหนือไปจากความทุกข์ยากที่พวกเขาตกอยู่ในสภาพดังกล่าว บ่อย

ครั้งพวกเขาจะถูกมองว่าเป็นต้นตอแห่งความเลวร้ายของสังคม  ทัศนคติดังกล่าว

เป็นเสียงระฆังเตือนภัยถึงความเสื่อมโทรมของจริยธรรมที่เราต้องเผชิญ  หากเรายัง

ปล่อยให้มีพื้นที่ส�าหรับวัฒนธรรมแบบกินทิ้งกินขว้าง  ความจริงหากสภาพเช่นนี ้

ยังด�าเนินต่อไป บุคคลใดก็ตามท่ีไม่สังกัดอยู่ภายใต้มาตรฐานท่ียอมรับกันในการกินดี 

อยู่ดีฝ่ายกาย ฝ่ายปัญญา และฝ่ายสังคมล้วนเสี่ยงที่จะถูกโดดเดี่ยวและถูกตัดออก

จากสังคม

 ด้วยเหตุนี้การเห็นผู้อพยพและผู้ลี้ภัยปรากฏอยู่ทั่วไป – และผู้ที่อ่อนแอเพิ่ม

ขึ้นอย่างดาษดื่น - จะต้องเป็นการเชื้อเชิญให้เราค้นหามิติที่ส�าคัญบางประการแห่ง

ความเป็นคริสตชนและความเป็นมนุษย์ของเรา ซึ่งเสี่ยงที่จะถูกมองข้ามในสังคมที่ 

เจริญรุ่งเรือง นี่คือเหตุผลที่ ไม่ใช่เป็นแค่ผู้อพยพย้ายถิ่น  เมื่อเราแสดงความห่วงใย

ต่อพวกเขา เราก็แสดงความห่วงใยต่อตัวเราเองด้วย เพราะในการดูแลพวกเขา เราก็

พลอยที่จะเจริญเติบโตไปด้วย ในการฟังพวกเขาเราก็ให้เสียงในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของเราที่เราอาจเก็บซ่อนเอาไว้ได้ เพราะว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครเขาสนใจระหว่างกัน

 “ท�าใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย” (มธ 14:27) นี่ไม่ใช่เพียงแค่ผู้อพยพ แต่ยัง

เกี่ยวกับความกลัวของเราด้วย  เครื่องหมายแห่งความใจจืดใจด�าที่เราเห็นรอบตัวเรา

เพิ่มด้วย “ความกลัวของเราต่อผู้อื่น” คนที่เราไม่รู้จัก คนที่อยู่โดดเดี่ยว คนต่างชาติ 

... ทุกวันนี้เราสังเกตเห็นกันมากเป็นพิเศษ ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยมาเคาะที่ประตูบ้านของ

เราขอความคุ้มครอง ความปลอดภัย และอนาคตที่ดีกว่า ในมุมมองหนึ่งความกลัว

ดังกล่าวก็มีความชอบธรรม เพราะไม่มีการเตรียมตัวส�าหรับเหตุการณ์เช่นนี้” (บท

เทศน์ที่ซาโกรฟาโน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019) แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเราสงสัย 

หรือกลัว แต่อยู่ที่การท�าให้ความคิดและการกระท�าของเรามีเงื่อนไขจนถึงจุดที่ท�าให้

เราหมดความอดทน ปิดกั้นตัวเอง และโดยที่เราไม่รู้ตัวกระทั่งกลายเป็นคนที่รังเกียจ

เชื้อชาติไป โดยวิธีนี้ความกลัวจะท�าให้เราขาดความปรารถนาและความสามารถที่จะ 

เผชิญหน้ากับผู้อื่น คนที่แตกต่างจากเรา ซึ่งท�าให้ตัวฉันไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัส

กับพระเจ้า (เทียบ บทเทศน์พิธีบูชาขอบพระคุณ วันผู้อพยพและผู้ลี้ภัยสากล วันที่ 

14 มกราคม ค.ศ. 2018) 

 “ถ้าท่านรักแต่คนที่รักท่าน ท่านจะได้รับบ�าเหน็จรางวัลอะไรเล่า บรรดาคน

เก็บภาษีมิได้ท�าเช่นนี้ดอกหรือ” (มธ 5:46)  นี่ไม่ใช่แค่ผู้อพยพ แต่เกี่ยวกับความรัก

เมตตา  อาศัยงานแห่งความรักเมตตาเราจะแสดงถึงความเชื่อของเรา (เทียบ ยก 2: 

18) และรูปแบบของความรักที่ดีที่สุดคือการแสดงต่อผู้ที่ไม่สามารถจะตอบแทนเรา

หรือแม้กระทั่งจะขอบคุณเพื่อตอบแทนเรา นี่ยังเกี่ยวกับใบหน้าที่เราต้องการมอบให้

กับสังคมของเราและเกี่ยวกับคุณค่าแห่งชีวิตมนุษย์แต่ละคน... ความเจริญก้าวหน้า

แห่งประชากรของเรา... ท่ีส�าคัญข้ึนอยู่กับการเปิดใจกว้างของเราในการท่ีได้รับการสัมผัส

และขับเคลื่อนจากผู้ที่มาเคาะประตูบ้านของเรา ใบหน้าของพวกเขาทุบท�าลายพระ 

เท็จเทียมเหล่านั้นที่เข้ามาแทนที่ความจริงและท�าให้ชีวิตของเราตกเป็นทาสพระ 

เท็จเทียมที่ให้สัญญาความสุขที่หลอกลวงและแบบชั่วคราว ซึ่งท�าให้ชีวิตของเรา 

บอดมืดและสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่น. (ค�าปราศรัย ที่คาริตัสระดับสังฆมณฑลแห่ง

กรุงราบัต 30 มีนาคม ค.ศ. 2019)

 “แต่ชาวสะมาเรียคนหนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้ๆ เห็นเขาก็รู้สึกสงสาร” (ลก 

10:33) นี่ไม่ใช่แค่ผู้อพยพ แต่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของเรา  ความสงสารเป็นแรง

บันดาลใจให้ชาวสะมาเรียซ่ึงส�าหรับชาวยิวแล้วเป็นคนแปลกหน้าไม่เดินผ่านไปเฉยๆ  

ความสงสารเป็นความรู้สึกท่ีไม่อาจอธิบายได้ด้วยระดับของเหตุผลล้วนๆ  ความสงสาร

จุดประกายให้กับเส้นประสาทที่มีความรู้สึกไวที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์ของเรา ซึ่งส่ง

กระแสให้เราเป็น “เพื่อนบ้าน” กับทุกคนที่เราพบเห็นว่าก�าลังตกอยู่ในความทุกข์ยาก 

เฉกเช่นที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนเรา (เทียบ มธ 9:35-36 ; 14:13-14 ; 15:32-37)  

การเห็นอกเห็นใจหมายถึงการตระหนักถึงความทุกข์ของผู้อื่นและลงมือกระท�าทันที

เพ่ือบรรเทาความทุกข์ดังกล่าว ท�าการเยียวยาและช่วยให้รอด เพ่ือแสดงถึงความเห็นอก

เห็นใจหมายถึงหาพ้ืนท่ีเพื่อแสดงความอ่อนโยนซึ่งสังคมทุกวันนี้บ่อยคร้ังขอให้เรา 

งดการแสดงหรือจัดฉาก  “การเปิดใจกว้างให้กับผู้อื่นไม่ได้ท�าให้เรายากจนลง ตรง

กันข้ามเป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับเรา เพราะว่านี่จะสามารถท�าให้เรามีความเป็น

มนุษย์เพิ่มขึ้น ให้ยอมรับว่าเราเป็นผู้มีส่วนร่วมในสังคมที่ใหญ่กว่าและให้เข้าใจว่าชีวิต 

ของเราเป็นของขวัญส�าหรับผู้อื่น ให้เราเห็นเป้าหมาย ไม่ใช่ผลประโยชน์ของเรา  

แต่เป็นความดีของมนุษยชาติ” (ค�าปราศรัย ที่มัสยิดฮีดาร์ อาลีเยฟ ณ กรุงบาคู  

2 ตุลาคม ค.ศ. 2016) 

 “จงระวังให้ดี อย่าดูหม่ินคนธรรมดาๆ เหล่าน้ีคนใดเลย เราบอกท่านท้ังหลาย 

ว่า ทุกขณะในสวรรค์ ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิต 

ในสวรรค์” (มธ 18:10) นี่ไมใช่แค่ผู้อพยพ แต่เป็นเรื่องของการที่ต้องดูว่าจะ 

ไม่มีผู้ใดถูกตัดออกไป  โลกของเราทุกวันนี้ยิ่งวันยิ่งจะเป็นโลกของคนผู้ดีมีตระกูล

แล้วก็เหี้ยมโหดต่อผู้ที่ถูกตัดออกจากสังคมมากขึ้นทุกที ประเทศที่พัฒนาแล้วใช ้

ทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์เพื่อประโยชน์ของการตลาดที่มีอภิสิทธิ์เหนือผู้อื่น

เพียงไม่กี่แห่ง  แม้ว่าสงครามมีผลกระทบต่อบางภูมิภาคของโลกเท่านั้น  แต่มีการ

ผลิตอาวุธสงครามส�าหรับขายให้กับภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ีดูเหมือนจะไม่เต็มใจต้อนรับผู้ล้ีภัย 

ที่เกิดจากความขัดแย้งเหล่านั้น  ผู้ที่ต้องรับเคราะห์คือเด็ก คนยากจน และคนที ่

อ่อนแอซึ่งถูกห้ามมิให้นั่งร่วมโต๊ะอาหาร พวกเขาต้องเก็บเศษขนมปังที่หล่นจากโต๊ะ 

มากิน (เทียบ ลก 16:19-21)  “พระศาสนจักรที่ต้อง ก้าวออกไปข้างนอก… สามารถ

ก้าวออกไปอย่างกล้าหาญด้วยความคิดริเริ่มเพื่อไปหาผู้อื่น แสวงหาผู้ที่หลุดออกไป 

ยืนที่สี่แยกคอยต้อนรับผู้ที่ต่�าต้อยเหล่านั้น” (สมณสาส์นเวียน Evangelii Gaudium, 

ข้อ 24)  การพัฒนาที่เป็นเชิงลบคือการตัดบางคนหรือบางกลุ่มออกไปอันท�าให้

คนรวยก็ร่�ารวยมากขึ้นและคนยากจนก็จนลงไปอีก ตรงกันข้ามการพัฒนาที่ดีต้อง

รวมมนุษย์ชายหญิงทุกคนในโลกส่งเสริมการเจริญเติบโตแบบองค์รวมของพวกเขา

แล้วแสดงความห่วงใยต่อชนรุ่นหลัง

 “ผู้ใดท่ีปรารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องท�าตนเป็นผู้รับใช้ผู้อ่ืน และผู้ใดท่ีปรารถนา

จะเป็นคนที่หนึ่งในหมู่ท่าน ก็จะต้องท�าตนเป็นผู้รับใช้ทุกคน” (มก 10:43-44)  นี่

ไม่ใช่แค่ผู้อพยพ แต่เกี่ยวกับการนำาเอาคนที่อยู่ปลายแถวมาไว้ที่ต้นแถว  พระเยซู 

คริสตเจ้าสอนเราไม่ให้ใช้ตรรกะของโลกท่ีสร้างความชอบธรรมให้กับความอยุติธรรม

ต่อผู้อื่นเพื่อประโยชน์ฝ่ายตนหรือพรรคพวกของตน  “ฉันต้องมาก่อน แล้วคนอื่นๆ

ค่อยตามมาทีหลัง!”  ตรงกันข้าม คติธรรมที่แท้จริงของคริสตชนควรที่จะเป็น “คน

สุดท้ายจะกลายเป็นคนที่หนึ่ง”  “จากสถานภาพที่เห็นแก่ตัวจะเป็นดินอุดมส�าหรับ

การเจริญเติบโตของการเพิกเฉยต่อเพ่ือนบ้านซึ่งน�าไปสู่การมองพวกเขาในมุมมอง

แห่งเศรษฐกิจล้วนๆ ขาดความห่วงใยต่อความเป็นมนุษย์ของพวกเขา จนในที่สุด

แล้วจะก่อให้เกิดความรู้สึกกลัวและการดูถูกดูหมิ่นถากถางผู้อื่น  นี่ไม่ใช่ทัศนคติที่เรา

มีต่อคนยากจน คนที่อยู่ตามชายขอบสังคม และคนที่ “ต่�าต้อยที่สุด” ของสังคมดอก

หรือ? แล้วเรามีคนที่ “ต่�าต้อยที่สุด” เหล่านี้ในสังคมของเราสักเท่าไร!  ในพวกเขา

เหล่านั้นข้าพเจ้าคิดถึงพวกผู้อพยพเป็นพิเศษซึ่งมีภาระและความทุกข์ยากมากมาย
(อ่านต่อหน้า 17)



ปีที่ 43 ฉบับที่ 43 ประจำ�วันที่ 20-26 ตุล�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 4

“100 ปี ชาตกาลอุชเชนี...” (ต่อจากหน้า 1)

 วนัศกุร์ที ่6 กันยายน ณ อาสนวหิารอสัสัมชัญ 

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุข

สังฆมณฑลเชียงใหม่  เป็นประธานพิธีมิสซา “100 ปี  

ชาตกาลอุชเชน ีกวขีองกวทีีเ่รารกั” ซึง่ตรงกบัวนัคล้าย

วันเกิดของอาจารย์ โดยมีคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์-

สุวิช เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ คุณพ่ออนุชา 

ไชยเดช คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อวรยุทธ 

กิจบ�ารุง คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร คุณพ่อภฤศ  

ทิพย์ทอง คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ร่วมในพิธี 

โอกาสนี้ คุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริม

วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งศิลปินแห่ง

ชาติ และนักเขียน ได้มาร่วมพิธีด้วย

 พระคุณเจ้าวีระให้ข้อคิดว่า “ตามปกติวันที่ 8 

กันยายน เป็นวันที่เราคริสตชนคาทอลิกถือว่าเป็นวัน

ฉลองแม่พระบังเกิด และทุกวันศุกร์ต้นเดือน ของแต่ละ

เดือน บรรดาลูกๆ ในโรงเรียนอัสสัมชัญทั้ง 3 โรงเรียน 

จะมาร่วมพธิมีสิซา และขอพรพร้อมกัน วันน้ีเป็นโอกาส

พิเศษที่เราคิดถึงคุณงามความดีของศิลปินแห่งชาติ 

อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ให้เราตระหนัก

ว่า พระเจ้าทรงรักเราทุกคน และให้เราแต่ละคนเกิดมา

เพื่อท�าหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุด ด้วยความภูมิใจของ

ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติบ้านเมืองของเรา

 พ่อต้องขอบใจบรรดาเด็กนักเรียนที่รักทุกคน  

ของโรงเรยีนไตรอสัสมัชัญ คอื โรงเรยีนอัสสมัชญั บางรกั 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญ

ศึกษา ที่ทุกวันศุกร์ต้นเดือน พวกเรามีมิสซาร่วมกัน  

เวลา 08.00 น. แต่ครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษ ที่พวกเรา

ร่วมใจกันฉลองวันคล้ายวันเกิดตรงวัน คือวันที่ 6 

กันยายน ของอาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา เพราะ

ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็จะมีอายุครบ 100 ปีในวันนี้

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสว่า ให้

ชีวิตของเราจงชื่นชมยินดี ค�าสอนของพระเยซูเจ้า ให้

เรารักพระเจ้าสุดดวงใจ สุดก�าลัง สุดปัญญา และจงรัก

เพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง และในพระคัมภีร์พระ

เยซูเจ้าได้สอนถึง “ความสุขแท้ 8 ประการ” ว่าใครที่มี

จิตใจยากจนย่อมเป็นสุข ใครที่แสวงหาความยุติธรรม 

ใครที่มีความเมตตา ใครที่เป็นทุกข์โศกเศร้า ใครที่อ่อน

โยน ใครที่มีใจบริสุทธิ์ ใครที่เป็นผู้สร้างสันติ ใครที่ถูก

เบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุข 

เพราะว่าอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายที่

ถูกข่มเหงใส่ร้ายต่างๆ นานา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะ

ว่าบ�าเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก

 ชีวิตของอาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา 

เป็นชวิีตทีเ่ป็นแบบอย่าง ท่านรกัและเห็นใจผูอ้ืน่ อาจารย์

เกิดในครอบครัวกรองทอง อาจารย์มีครอบครัวที่น่ารัก 

มีลูกมีหลาน ถ้าพ่อไม่บวชเป็นพระสงฆ์ พ่อก็ตั้งใจว่า จะ

เป็นครู  การเป็นครูที่ดี ไม่ใช่การสอนให้นักเรียนท่องจ�า

เท่านัน้ การเป็นครทูีด่ต้ีองสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัลูกศษิย์ 

ช่วยปลอบโยนเวลาที่ท้อใจ เช่นเดียวกับอาจารย์ประคิณ 

ชุมสาย ณ อยุธยา พ่อมีโอกาสรู้จักอาจารย์ประคิณ 

ศิลปินแห่งชาติ เพราะคุณพ่อเพื่อนของพ่อชวนมาเขียน

คอลัมน์ในหนังสือพิมพ์อุดมสาร ตอนนั้นอาจารย์อายุ

ประมาณ 70 กว่าปี ความดีของคนเรานั้นอาจจะใช้เวลา

นานกว่าที่คนจะรับรู้ และโดยเฉพาะในเรื่องบทกวี

  หลังพิธีมิสซา คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 

ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ โครงการประกวด

วรรณกรรม “รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี” มอบหนังสือ 

ที่ระลึก “100 ปี อุชเชนี กวีที่เรารัก” ให้กับผู้มีพระคุณ

ส�าหรับการจัดงานในวันนี้  ดังนี้ บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขของสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

ประธานพิธีมิสซา คุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริม

วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผู้สนับสนุนงบประมาณ

โครงการ “100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก” 

คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาส อาสนวิหาร 

อัสสัมชัญ และมอบหนังสือผลงานอุชเชนีแก่ห้องสมุด

โรงเรียนไตรอัสสัมชัญ ได้แก่  เซอร์มารี อักแนส บัว-

ทรัพย์ รองผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  

ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้อ�านวยการ 

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ภราดาศักดา สกนธวัฒน์  

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ 

 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการ สภา

การศึกษาคาทอลกิแห่งประเทศไทย มอบหนงัสอืท่ีระลกึ 

“100 ปี อุชเชนี กวีที่เรารัก” แด่คุณหญิงปัทมา ลี-

สวัสดิ์ตระกูล ประธานจัดงาน

 หลังพิธีมิสซามีกิจกรรมเสวนา ณ ห้องสมุด

โรงเรียนอัสสัมชัญ คณะนักขับร้องวงพิกุลของโรงเรียน

อัสสัมชัญคอนแวนต์ และวง  East wind Chorus  

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้ร่วมขับร้องประสานเสียง

เพลง “น�้าจากพระทัย” ซึ่งเป็นผลงานประพันธ์ของ 

อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา โดยมี อ.ชลัชนัย 

ซื่อเกียรติขจร และเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ เป็น 

ผู้อ�านวยเพลงและฝึกซ้อม เพลง “อุชเชนี กวีผู้เป็น 

แรงบันดาลใจ” ประพันธ์โดยคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร 

  จากน้ัน เป็นการอ่านบทกว ี โดยคุณพบิลูศกัด์ิ 

ละครพล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจ�าปี 

พ.ศ. 2560 คุณไพวรินทร์ ขาวงาม ศิลปินแห่งชาติ 

สาขาวรรณศิลป์ ประจ�าปี พ.ศ. 2558 และ อ.ชมัยภร 

บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจ�าปี 

พ.ศ. 2557

 การเสวนา “100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของ

กวีที่เรารัก” โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช อาจารย์ชมัยภร 

บางคมบาง คุณพิบูลศักดิ์ ละครพล และคุณไพวรินทร์ 

ขาวงาม ด�าเนินรายการโดย คุณณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดา-

รัตน์ (ปะการัง)

 “เพียงแต่มนุษย์จะรู้จักตายอย่างมีประโยชน์ 

ตายเพื่อจะอยู่อย่างอมตะ แทนการอยู่ที่ไร้ความหมาย 

เสมือนตายแล้วทั้งเป็น” นี่คือค�ากล่าวของอุชเชนี จาก

หนังสือ “เพียงแค่เม็ดทราย” 

 วันนี้วันที่ 6 กันยายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของ

อาจารย์อุชเชนี ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็จะมีอายุครบ 100 

ปีในวันนี้ แต่น่าเสียดาย ที่ท่านจากพวกเราไป เมื่อ 3 ปี

ก่อน ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ ก็เป็นการพิสูจน์ว่า ตาย

เพื่อจะอยู่อย่างอมตะนั้นเป็นอย่างไร?

 คณุพ่ออนชุา กล่าวว่า อุชเชนท่ีานเป็นคาทอลกิ 

มีนามนักบุญองค์อุปถัมภ์ คือเออเชนี มีพรสวรรค์ใน

การเขียนหนังสือ ถึงแม้จะไม่มาก แต่มีพลัง สร้างแรง

บันดาลใจ และในที่สุดก็มีผู้คนสนใจอ่านและติดตาม จน 

ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ในอีกมุมหนึ่งคือ

โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี 

เราได้รับความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือมากมาย 

 ส�าหรับอาจารย์ชมัยภร ในมุมของวรรณกรรม 

อาจารย์อุชเชนีเป็นกวีท่ีมีชื่อเสียง และอยู่บนถนน

วรรณกรรม ยุค 2490 ช่วงนั้นเราเรียกว่าเป็นยุคของ 

“วรรณกรรมก้าวหน้า” คนที่มีความคิดว่า จะท�าอะไร

ให้สงัคมจะรวมตัวกนัแล้วก็เขยีนหนงัสอื แต่บงัเอญิช่วง 

2490 ถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองจะเห็นว่า 

ความขัดแย้งสูง อาจารย์อุชเชนีอยู่ในกลุ่มนักเขียน 

ก้าวหน้า

 คุณพิบูลศักดิ์ กล่าวว่า คนเล็กๆ อย่างผม ไม่ 

อาจเอือ้มทีจ่ะไปพดูถงึอาจารย์อชุเชน ีซ่ึงท่านเป็นสิง่ทีสู่ง  

ผมจะเรียกท่านว่า “คุณยาย” เรียกตามลูกสาวของผม 

ผมได้พบกับอาจารย์ในชีวิตจริงๆ ในวรรณกรรม ตอนนี้ 

ผมก�าลังท�าหนังสือเล็กๆ ให้อาจารย์ที่ผมเคารพรัก ที่

ชื่อ “คือแสงทองท่ีส่องมายังเรา” ส�าหรับบทกวีของ 

อาจารย์เป็นบทกวทีีท่รงพลงัอย่างมาก และจะมีลกัษณะ

ของวรรณศิลป์ ที่ทรงอิทธิพลต่อผมมาก คือใช้ความ

อ่อนหวาน ไพเราะ ด้วยถ้อยค�าครอบคลุมเนื้อหา 

เหมือนใช้ขนมหวานหุ้มบอระเพ็ด งานของอาจารย์จึง 

จับใจ สิ่งท่ีผมเทิดทูนบูชาก็คือ ผลงานของอาจารย ์

เป็นหนึ่งเดียวกับตัวตนของอาจารย์ ถ้าตามหลักของ

พุทธศาสนาก็คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อาจารย์

จะมีทั้งหมดนี้ และเป็นจริง 

 คุณไพวรินทร์ ในบรรดากวีร่วมสมัยที่มีชีวิตอยู่ 

ที่ผมเกิดทันมีท่านเดียวที่ผมไม่เคยพบตัวจริงเลย แต่

ในวิถีของคนชอบบทกลอน หรือกวีนิพนธ์นั้น หนังสือ

ของอุชเชนี เป็นเหมือนคัมภีร์ที่ผมจะพกติดตัวเดินทาง

ไปในที่ต่างๆ แล้วก็พร้อมที่จะหยิบมาอ่าน ครั้งแล้ว 

ครั้งเล่า มันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่ง ทั้งที่งานของ

ท่านส่วนใหญ่แล้ว คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 โดยเฉพาะ

ขอบฟ้าขลิบทอง แต่งในปี พ.ศ. 2495 เป็นปีเดียวกับ

ที่ นายผี แต่งเรื่องปีศาจ  มีหลายบทกวีของอาจารย์ 

อุชเชนี ที่เอ่ยค�าว่า “กับเธอฉันแหงนดูฟ้า ที่ว่าบ่มีน�้า

เลย” แสดงว่า อาจารย์อุชเชนีกับนายผีนั้น ท่านมีแรง

บันดาลใจให้แต่ง 

 คุณพ่ออนุชา สรุปงาน “100 ปี ชาตกาลอุช-

เชนี” ชีวิตของคนๆ หนึ่ง ถ้าเราใช้อย่างดี พบพรสวรรค์

ของตนเอง แล้วก็มีทัศนคติในเชิงบวก ก้าวต่อไป ด้วย

ชีวิตที่ดีจนลมหายใจสุดท้าย แม้ว่าเราจะปิดตา ลาโลก

ไป แต่สิ่งดีๆ ของเรายังคงอยู่ ท�าให้เรานั่งอยู่กันตรงนี้ 

เพื่อร�าลึกถึง และเราคงไม่ได้เพียงแต่ร�าลึกถึงแค่คนๆ 

หนึ่งเท่านั้น ค�าว่า “กวีที่เรารัก” จริงๆ มาจากค�าเต็มที่ 

อ.เนาวรัตน์ ได้แต่งขึ้น  “อุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก” 

ไพเราะและมีความหมายมาก เพราะว่าค�าสอนหลักของ

คริสตศาสนา อย่างที่พระคุณเจ้าวีระได้ให้ข้อคิดในบท

เทศน์ เรื่องบัญญัติใหม่ที่สมบูรณ์ ก็คือ ความรัก เรารัก

สิ่งที่สูงสุด และเรารักซึ่งกันและกัน วันนี้จึงเป็นโอกาสดี  

ที่ไม่ใช่เพียง 100 ปี ชาตกาล กวีคนหนึ่งที่เรารัก แต่

ความรักในตัวของเขา กับความชื่นชมในแง่มุมต่างๆ ที่

เรานั่งอยู่นี้ และเป็นพยานชีวิตที่เห็นได้ ก็จะถูกส่งต่อใน

ชีวิตของเรา และพรสวรรค์ของเราเช่นเดียวกัน 

(อ่านต่อหน้า 17)
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ตอนที่ 262

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

17 กันยายน 2019

l การพบปะกันครั้งล่าสุด (17 กันยายน 2019) ระหว่าง

พระสันตะปาปากับพระอัยกาแห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล

แสดงถึงความสัมพันธ์ด้านบวกระหว่างทั้งสองพระองค์    

ผู้น�าแห่งศาสนจักรกรีกออร์โธดอกซ์ เดินทางมายัง

กรุงโรมเพื่อขอบคุณพระสันตะปาปาส�าหรับของขวัญ

ท่ีได้รับคือพระธาตุช้ินส่วนกระดูกของพระสันตะปาปา

พระองค์แรก, นักบุญเปโตร   พระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทรงกระท�าสิ่งนี้เพื่อส่งเสริมเอกภาพในหมู่คริสตชน 

พระองค์ทรงน�านักบุญเปโตรกับน้องชายนักบุญอันดรูว์ 

ผู้สืบอ�านาจต่อคือพระอัยกาแห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล 

ผู้น�าเอกในคริสตจักรกรีกออร์โธดอกซ์เข้าชิดสนิทกัน

l พระอัยกามอบถ้วยกาลิกส์ และชุดถ้วยกาแฟแด่พระ

สันตะปาปาขณะที่พระสันตะปาปาทรงมอบเอกสาร

เก่ียวกับสันติภาพกับมวลมุสลิมท่ีทรงลงพระนามของ

พระองค์และหนังสือท่ีพระองค์ทรงเขียนในสมณลิขิต

ฉบับต่างๆ และได้ทรงลงพระนามเป็นที่ระลึกเช่นกัน

l พระอัยกาทรงช่ืนชมในของขวัญพระธาตุนักบุญเปโตร 

อย่างมากซึ่งก่อเกิดท่าทีมุ่งสู่เอกภาพอย่างเป็นรูปธรรม

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับพระคุณเจ้าบาร์โธโลมิว,

พระอัยกาแห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล

กล่องบรรจุพระธาตุชิ้นกระดูกของนักบุญเปโตร

กระดูกนักบุญเปโตรที่ขุดพบโดยบังเอิญใต้พระแท่นที่เชื่อว่าเป็นที่ฝังศพของท่าน

พระธาตุชิ้นกระดูกที่พระสันตะปาปาฟรังซิสมอบให้พระอัยกาบาร์โธโลมิว

กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม
โดย

ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา
ราคา 350 บาท 

จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

เรามีพลังอ�านาจใดอยู่
“พระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่เขาโดยเร็ว” (ลูกา 18:8)
 พวกเราส่วนใหญ่มี “พลังอ�านาจ” บางอย่างเม่ือเราได้แสดงออก

เหนือผู้อื่น หรือแม้ในขณะท่ีคนอื่นใช้พลังอ�านาจของพวกเขาแสดงออกมา 

เหนือเรา อ�านาจดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และมีความส�าคัญส�าหรับ

เรา อ�านาจนั้นอาจจะจ�าเป็นส�าหรับพ่อแม่ท่ีมีต่อลูกของพวกเขา อาจเป็น

อ�านาจของต�ารวจต่อพลเมือง อธิการที่มีอ�านาจเหนือสมาชิก เป็นต้น เรา

เปิดใจยอมรับอ�านาจเหล่านี้ได้หรือไม่ เราจะปลดแอกจากความอยุติธรรมได้

อย่างไร ถ้าเราเองที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากอ�านาจนั้นๆ

 มี “พลังอ�านาจ” อันความดีงามและมีความสามารถ มีพลังอ�านาจ

ของผู้ที่สามารถพูดภาษาแปลกๆ ของมนุษย์และเทวดาได้ มีพลังอ�านาจแห่ง

การท�านายทายทัก มีความเข้าใจในสิ่งเร้นลับ และมีพลังอ�านาจ เคลื่อนย้าย

ภูเขาได้ 

 ไม่มีพลังอ�านาจใดที่จะถูกยึดคืนไปได้ทั้งในทางปฏิบัติหรือในทาง

ศีลธรรม ไม่ว่าเราจะมีพลังอ�านาจอะไรก็ตาม สิ่งที่เราสามารถท�าได้ก็คือ การ

แกล้งท�าเป็นคนไร้พลังอ�านาจ 

 สิ่งท่ีวุ่นวายเกี่ยวกับพลังอ�านาจคือ เราสามารถลุ่มหลงและใช้พลัง

อ�านาจในทางท่ีผิด ถึงกระนั้นพลังอ�านาจของเราและของผู้อื่นจะทรงพลัง

อันยิ่งใหญ่หากพลังอ�านาจนั้นเป็น ความเมตตา ความรัก และความเอื้อเฟื้อ 

เผื่อแผ่

 อธิการสถาบันท่านหนึ่งไตร่ตรองว่า “เมื่อผมเป็นอธิการ ผมคิด 

ว่างานท่ีท�านั้นจะเป็นเร่ืองของการใช้อ�านาจหน้าที่  จากนั้นผมก็พบว่างาน 

ท้ังหมดนั้นคือการบริการ และผมก็พบว่าผมอยากจะดูแลสมาชิกของผม 

อย่างดีที่สุด”

 เราไตร่ตรองได้ว่า เราใช้พลังอ�านาจอะไรในชีวิตของเราแสดงออก

ต่อผู้อื่น เราใช้พลังอ�านาจของเราในการบริการรับใช้ผู้อื่นหรือไม่ เราใช้อ�านาจ

ของเราในการเสริมสร้างชุมชนและเตรียมจัดหาให้ส�าหรับผู้ท่ีทุกข์ยากหรือไม่  

บ่อยครั้งที่เราตระหนักว่าเราเป็นผู้พิพากษาใช้อ�านาจตัดสินสิ่งถูกผิด แต่เรา 

ไม่ค่อยแสดงออกถึงกิจการแห่งความยุติธรรม เราน้ันมีพลังอ�านาจอันใดอยู่

กันแน่

 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า อาศัยพระแบบฉบับของพระองค์ โปรดให้ลูก

มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่กำาลังทนทุกข์ ให้ลูกได้ดูแลช่วยเหลือและบริการ

รับใช้เพื่อนพี่น้อง ดังที่องค์พระเยซูทรงสั่งสอนและปฏิบัติเป็นแบบอย่างใน

การรับใช้ผู้อื่น ขอพระองค์ประทับอยู่กับลูกในทุกกิจการและการกระทำา เพื่อ

ให้ลูกสามารถช่วยเหลือและคอยสนับสนุนเพื่อนพี่น้องได้ด้วยเทอญ  อาแมน

นี่หรืออารยธรรม
 เป็นใครก็คงอดสะท้อนใจไม่ได้
 เห็นข่าวคราวช่วงนี้
 เคยคิดว่าความก้าวหน้าน�าเรามาไกล
 ช่วงล่าอาณานิคมช่วงสงครามผ่านไปแล้ว
 พร้อมกับความโหดเหี้ยมโหดร้าย
 ชีวิตคนต้องถูกสังเวยให้แก่ผลประโยชน์
 ...เมืองขึ้นชัยชนะทรัพยากรธรรมชาติ...
 คนถูกมองเป็นข้าวของให้ใช้ให้ล่า
 เพื่อแลกกับผลประโยชน์ด้านวัตถุ
 คนถูกใช้เป็นทาส
 ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้
 ไม่ต่างกับสัตว์เลี้ยงสัตว์ใช้งาน
 คนถูกถือเป็นความสนุกความบันเทิง
 ราวกับเครื่องเล่นสนองตัณหา
 กว่าจะผ่านยุคนั้นไปได้
 ชีวิตผู้คนต้องถูกเหยียบย�่าไม่เหลือศักดิ์ศรี
 ย้อนกลับไปคิดย้อนกลับไปศึกษาทีไร
 ให้รู้สึกปวดร้าวใจต้องสลาย
 พระเจ้าทรงต้องโศกเศร้ามากกว่าใคร
 พ่อเห็นลูกที่ทรงสร้างมากับมือ
 ให้มากด้วยศักดิ์ศรีขนาดเป็นลูกพระ
 ถูกลูกๆ ด้วยกันท�าร้ายท�าลายเอารัดเอาเปรียบ
 จนทรงต้องกันแสงครั้งแล้วครั้งเล่า
 ยุคที่เลวร้ายเหมือนจะผ่านพ้นไปแล้ว
 ในขณะที่มนุษยชาติก้าวสู่อารยธรรม
 มีการเรียกร้องศักดิ์ศรีคนมีการรณรงค์ความเท่าเทียมสตรีเพศ
 คนเรียนรู้ที่อยู่ร่วมสังคมร่วมชาติร่วมโลก
 โดยมีสิทธิและหน้าที่เป็นจุดยืน
 มีการให้เกียรติให้ความเคารพในความเป็นปัจเจก
 สังคมน่าอยู่น่าเจริญชีวิต...จากภายนอกจากที่เห็น
 ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นแทบทุกด้าน
 ทั้งในแง่พื้นฐานทั้งในแง่ความสะดวกสบาย
 สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 ทั้งในแง่รูปร่างหน้าตาทั้งในแง่เสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่
 จนแทบจะลืมฝันร้ายแห่งยุคอดีตที่ผ่านไป
 แต่แล้วก็ยังต้องท�าใจ
 ที่เคยเป็นฝันร้ายนั้นยังคงร้ายไม่เปลี่ยนแปลง
 จะเปลี่ยนก็แค่รูปแบบวิธีการ
 ที่เคยเป็นสงครามเผชิญหน้าเข่นฆ่ากันสยอง
 มาเป็นสงครามเย็นสงครามเศรษฐกิจ
 มีคนตายคนบาดเจ็บคนสูญเสียไม่น้อยกว่ากัน
 ที่เคยเป็นการล่าอาณานิคมยึดดินแดนฉกฉวยทรัพยากร
 มาเป็นล่าอาณานิคมด้านความคิดทัศนคติกระแสสังคม
 มีคนตกเป็นเชลยกลายเป็นเมืองขึ้นไม่แพ้กัน
 ที่เคยใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ช่วงชิงพื้นที่
 มาเป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยึดพื้นที่ข้อมูล
 ที่เคยเป็นการค้าทาสเป็นการใช้คนเพื่อความสนุกสนาน 
 มาเป็นการค้ามนุษย์ในหลากหลายรูปแบบ
 แม้จะใช้ชื่อหรูใช้ภาษาต่างประเทศ
 “โมเดลลิ่ง” “พริตตี้” “นางแบบ” “ดารา”
 อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวให้เห็นแทบทุกวัน
 จนอดไม่ได้ที่จะคิด
 เราผ่านเข้าสู่อารยธรรมจริงๆ แล้วหรือยัง
 หรือยังต้องท�าใจยังต้องสะท้อนใจต่อไปอีก
 ถ้าเช่นนั้น...พระเจ้ายังทรงต้องกันแสงหนัก 
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ชีวประวัติพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1 (ตอนที่ 1)

(บทสัมภาษณ์โดย มาร์โก รอนคาลลี...30  สิงหาคม ค.ศ. 2019)

 วันที่ 26 สิงหาคม เดือนที่แล้ว  ตรงกับวันครบรอบที่พระคาร์ดินัลอัลบิโน ลูชีอานี ได้รับเลือกตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1 พระองค์ได้รับสมญานามว่า “สมเด็จพระสันตะปาปาผู้ทรงมี

รอยยิ้มอยู่เสมอ”   และทรงด�ารงต�าแหน่งพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1 เพียง 33 วัน หลังทรงได้รับการเลือกตั้ง 

อย่างเป็นทางการ  ส�านักข่าวซีนิต จึงขอน�าเสนอบทสัมภาษณ์ข้อมูลที่ได้จากห้องเก็บเอกสารส�าคัญ เพื่อช่วยให ้

ผู้อ่านได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระองค์  

 กรุงโรม, วันที่ 20  สิงหาคม ค.ศ. 2012 (ส�านักข่าวซีนิต)  บทสัมภาษณ์ นายมาร์โก  รอนคาลล ี 

ผู้บันทึกประวัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1  เป็นคนแรก  โอกาสครบรอบ 

34  ปี ตั้งแต่ทรงได้รับการเลือกตั้ง (วันที่ 26  สิงหาคม), และครบรอบวันสิ้นพระชนม์ (วันที่ 28 กันยายน) และ

ครบหนึ่งร้อยปีชาตกาลของพระองค์ (วันที่ 17  ตุลาคม) 

 เดือนสิงหาคม,  กันยายน และตุลาคม  สาม

เดือนที่ตรงกับวันครบรอบท่ีส�าคัญต่อเรื่องราวชีวิตของ 

อัลบิโน ลูชีอานี ได้แก่ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 

ปอล ที่ 1 ผู้ซึ่งในวันที่  26  สิงหาคม ศกนี้ จะครบรอบ 

ปีที่ 34 ที่ได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งสมเด็จ 

พระสันตะปาปา  ต่อมาในวันที่  28  กันยายน  พระองค์

สิ้นพระชนม์อย่างปัจจุบันทันด่วน และในวันที่ 17 

ตุลาคม  เป็นวันครบรอบ 100 ปี ชาตกาลของพระองค์  

 เนื่องจากโอกาสวันครบรอบที่ส�าคัญดังกล่าว 

โดยเฉพาะครบรอบ 100 ปี ชาตกาล นี้เอง  คริสตชน

คาทอลิกมากมายจนนับไม่ถ้วนทั้งในอิตาลีและจาก

ต่างประเทศต่างกระตือรือร้นที่จะเฉลิมฉลองเหตุการณ์

ส�าคัญๆ  อัลบิโน ลูชีอานี เกิดในครอบครัวยากจนจาก

ชุมชนคานาเล ดากอร์โด ในจังหวัดเบลลูโน ในแคว้น

เวเนโตทางตอนเหนือของอิตาลี ตั้งแต่วัยเด็ก และเมื่อ

เป็นพระสงฆ์และพระสังฆราช พระองค์ขี้อาย สุภาพ

เรียบร้อย และสงบเสงี่ยม  ไม่มีใครคิดเลยว่าพระองค์จะ

ได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปา

เมื่ออายุเพียง 66 ชันษา  

 บคุคลผู้ซึง่พระเจ้าทรงก�าหนดให้ด�ารงต�าแหน่ง

พระสันตะปาปาเพียง 33 วัน และสิ้นพระชนม์กะทันหัน  

ช่างเป็นเหตุการณ์ที่น่าฉงน เป็นที่มาของเสียงอื้ออึงที่

เต็มไปด้วยความสับสน บ้างก็คาดเดาว่า หรือพระองค์

จะถูกฆาตกรรม? แม้จะเป็นเรื่องลึกลับแต่ก็ไม่เคยได้รับ 

ค�าอธิบายถึงที่มาที่ไปอย่างชัดเจน  ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ก็ไม่สามารถลบเลือนความทรงจ�าของประชาชนท่ีระลึก

ถึงพระองค์ในคุณลักษณะของพระสันตะปาปาผู้ทรงมี

รอยยิ้มร่าเริง  ผู้สร้างประวัติศาสตร์ “พระสันตะปาปา

ผู้ทรงยิ้มแย้มเสมอ” และบุรุษผู้เรืองนามว่าด�าเนินชีวิต

ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประจักษ์ชัดพระองค์หนึ่ง

 รอนคาลล ีนักประวตัศิาสตร์และผูเ้ขยีนบทความ

อาชีพ ได้เขียนหนังสือชีวประวัติของอัลบิโน ลูชีอานี  

เนื้อหาให้ข้อมูลท่ีเป็นเรื่องจริงและประจักษ์แจ้งเกี่ยวกับ

ชีวิตของ   อัลบิโน ในคุณสมบัติของการด�าเนินชีวิต 

คริสตชนที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

 ผูป้ระพนัธ์หนังสอืนีไ้ด้ใช้เวลานานห้าปี มีโอกาส

ได้พูดคุยกับผู้ที่รู ้จักลูชีอานีดี  ผู้ร่วมงานของลูชีอานี  

ได้เดินทางไปศกึษาข้อมูลจากห้องสมุดต่างๆ โดยเฉพาะ

หนังสือของส�านักพิมพ์ Saint Paul Publishers ที่ให้

รายละเอียดในเรื่องข่าว เหตุการณ์ส�าคัญๆ และเนื้อหา 

ท่ีไม่เคยได้รับการตีพิมพ์  ท�าให้ได้รู้ว่าเหตุใดสมเด็จ 

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1 ผู้มีอารมณ์ดี จึงได้ชื่อ

ว่าเป็น “พระสันตะปาปาผู้มีรอยยิ้มเสมอ” ซึ่งเป็นบุคลิก

ดีที่เด่นชัดของพระองค์  ทั้งยังทรงเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์

ของพระศาสนจักร  ทรงยืนหยัดและปกป้องหลักธรรม

ค�าสอนอย่างแน่วแน่และมัน่คง  ขณะเดยีวกนัทรงอ่อนโยน 

และมอบความรักแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู ้ประสบ

เคราะห์กรรม  พระองค์ทรงเป็นบุรุษแพร่ธรรมผู้ยิ่งใหญ่

ของพระศาสนจักรผู้ซ่ึงอยู่ระหว่างการด�าเนินเรื่องให ้

ได้รับการแต่งตั้งท่านเป็นนักบุญ

 เพราะพระองค์อยู่ในสมณสมัยเพียง 33 วัน จึง

ยังไม่มีโอกาสได้ท�าสิ่งที่ส�าคัญเพ่ือเสนอเป็นกรณีแต่งตั้ง

นักบุญ  ผู้ด�าเนินการจัดเตรียมจึงต้องหาข้อมูลอ่ืนๆ 

ก่อนที่พระองค์จะได้รับเลือกตั้งเป็นพระสันตะปาปา

แทน

 ช่างเป็นงานที่ยากมาก  แต่ในชีวิตจริง อัลบิโน  

ลูชีอานี มีนิสัยขี้อาย เก็บตัว และหวงแหนความเป็น

ส่วนตัว  ผู้ด�าเนินเรื่องพิจารณาแต่งตั้งนักบุญจึงจ�าเป็น

ต้องท�างานหนัก  อย่างไรก็ตาม  เป็นความโชคดีและ

เป็นเร่ืองน่าช่ืนชมท่ีได้พบว่า สมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น ปอล ที่ 1 ทรงเป็นบุรุษผู้ด�าเนินชีวิตด้านจิต

วิญญาณอย่างลึกซึ้งอย่างเหลือเชื่อ อัลบิโน เป็นบุตร 

คนโตของนายโจวานนแีละนางบอร์โตลา  คู่สามภีรรยา

ที่ยากจนและมีความอดทน  โจวานนี พ่อม่ายอายุ 40 

ปี มีลูกๆ ห้าคนจากภรรยาคนแรก  ลูกชายสามคน 

เสียชีวิตในวัยเด็ก และลูกสาวสองคนหูหนวกมีญาติๆ 

คอยดูแล ขณะอายุได้ 11 ขวบ เขาอพยพย้ายไป 

หางานท�าในหลายประเทศในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา  

ความยากล�าบากและความทรมานส่งผลให้เขาเป็นคน

ใจกระด้าง ไม่นิ่มนวล  เขาเข้าสังกัดพรรคสังคมนิยม

เช่ือในอุดมการณ์ว่าทรัพย์สินท้ังหลายควรเป็นของ 

ส่วนรวม  และลมืความเช่ือศรัทธาในศาสนาท่ีบดิามารดา

ได้ปลูกฝังมาตลอด

 บอร์โตลา  อายุ 31 ปี ต้องใช้ชีวิตห่างจากบ้าน

เพ่ือท�างานหาเลี้ยงชีพ และได้พบกับโจวานนีท่ีเมือง

เวนิส ขณะเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหาร  ท้ังสอง

แต่งงานกันใน ค.ศ. 1911 บอร์โตลาเป็นสตรีศรัทธา 

ที่ยึดปฏิบัติศาสนกิจเคร่งครัด  ด้วยคุณลักษณะของ

ความเมตตาปรานี ช่วยให้สามีกลับมาปฏิบัติศาสนกิจ

อีกครั้ง

 โจวานนีเป็นชื่อที่บิดาตั้งให้กับลูกชายสามคน

ที่เสียชีวิตหลังภรรยาคนแรกได้คลอดพวกเขา  ทั้งนี้

เพราะโจวานนีเป็นชื่อเพื่อนรักที่เสียชีวิตในวัยหนุ่มจาก

อุบัติเหตุ   ขณะท�างานก่อสร้าง  ชื่อนี้จึงเตือนใจเขาถึง 

ความเหนื่อยยากที่เขาได้เผชิญตามที่ต่างๆ ทั่วโลก  

ต่อจากอัลบิโน พ่อแม่ได้ให้ก�าเนิดลูกๆ อีกสามคน แต่

สองคนเท่านั้นที่รอดชีวิต

 ในวัยเด็ก อัลบิโนมีชีวิตที่ยากแค้น ซึ่งส่งผล

ให้เขาหนักแน่นมั่นคงด้านจิตใจ  เขาเติบโตโดยไม่มีพ่อ 

อยู่ด้วย   ใน ค.ศ. 1913 ขณะอายุเพียงขวบเดียว พ่อ

ท�างานอยู่ที่ประเทศอาร์เจนตินา ก่อนจะกลับมาบ้าน

ระหว่าง ค.ศ. 1915-1918 เพื่อท�าสงคราม และจาก

บ้านไปอีกครั้ง  มารดาจึงมีบทบาทส�าคัญในการเลี้ยงดู

ให้การศึกษา และอบรมคุณค่าของความเชื่อศรัทธาใน 

คริสตศาสนาให้แก่เขา  ลูชีอานีจ�าได้ว่า “แม่ของผมเป็น

ครูค�าสอนคนแรกที่สอนผมให้รู้จักพระเจ้า”

 ชีวิตความเป็นอยู่ที่เมืองเวเนโต อิตาลี ยาก

ล�าบากมาก  เอ็ดเวิร์ด น้องชายของเขาเล่าว่า “อาหาร

หลักเป็นเพียงสมุนไพรและรากไม้ต้ม  นานๆ ครั้งจะ 

ได้กินขนมปังสักชิ้นเล็กๆ  อัลบิโนจึงมีรูปร่างผอม เพราะ 

ชวีติความเป็นอยูท่ีแ่ร้นแค้น  เขาถกูส่งเข้าสถานพยาบาล

เพือ่รักษาตวัครัง้หนึง่ และต้องพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล

อีก 8  ครั้ง ในจ�านวนนี้ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดถึง 4 

ครั้ง

 ในวัยเด็กอัลบิโน เรียนโรงเรียนประถมที่บ้าน

เกิด ก่อนจะเข้าเรียนที่สามเณราลัย  เขาเป็นคนเรียนดี   

เป็นคนรักการอ่าน พระสงฆ์หลายองค์จึงให้หรือให้ยืม 

หนังสือมาอ่าน  เขาเป็นผู้มีพรสวรรค์ในการเขียน  ขณะ

อยู่ชั้นประถมสี่  เขาเขียนบทภาวนาบทหนึ่งซึ่งบ่งบอก 

ชดัเจนถงึตวัตนท่ีโตเกนิวัยไว้ว่า  “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์

รู้ทุกสิ่งและสามารถท�าทุกสิ่ง  ขอพระองค์ให้ลูกมีชีวิต  

ลูกเป็นเด็กชายเล็กๆ คนหนึ่ง  ไม่มีความรู้  ยากจน แต่

ลูกอยากรู้จักพระองค์ครับ  เพราะตอนนี้ลูกไม่รู้เลยว่า

พระองค์เป็นใครกัน และยังไม่รู้อีกด้วยว่าพระองค์รักลูก

หรือเปล่า   ลูกชอบบทภาวนา “ข้าแต่พระบิดาของเรา”  

และบทภาวนา “วันทามารีย์” มากๆ  ลูกสวดเพื่อให้ตาย 

อย่างดีและสวดให้ทุกๆ คนท่ีลูกรัก โปรดช่วยให้ลูก 

มีความเข้าใจ  ลูก คือ อัลบิโน ลูกของพระองค์ อาแมน”

(อ่านต่อหน้า 11)
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ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

มารีอา สุจินต นวชาตโฆษิต
(ครบ 11 ป)

เกิดใหมในพระเจา 23 ตุลาคม ค.ศ. 2008
“ขาแตพระเจา ผูศักดิ์สิทธิ์ ผูทรงฤทธิ์ และผูมิรูตาย 

ขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลาย
และชาวโลกทั้งมวลเทอญ”

พิธีเสกสุสาน ประจำป 2019

วันจันทรที่ 4 – วันศุกรที่ 8 พ.ย.2019
 - เวลา 19.00 น.  ภาวนาใหผูลวงลับ
 -  เวลา 19.30 น.  พิธีมิสซาอุทิศใหผูลวงลับ

วันเสารที่ 9 พ.ย.2019
 -  เวลา 10.00 น.  มิสซาอุทิศใหผูลวงลับ 
               หลังมิสซา มีพรมน้ำเสกตามหลุม
 - เวลา 19.30 น.  มิสซาอุทิศใหผูลวงลับ

วันอาทิตยที่ 10 พ.ย.2019
 -  เวลา 06.30 น.  มิสซาอุทิศใหผูลวงลับ
 -  เวลา 10.00 น.  มิสซาอุทิศใหผูลวงลับ
หลังมิสซา 10.00 น. มีโยนกำยานและพรมน้ำเสกตามหลุม

งด..  มิสซาภาษาอังกฤษ และมิสซาค่ำ

วัดพระหฤหัยฯ ศรีราชา
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จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว
(มธ  5:39)

อากง โทมัส จูเทง แซเซียว

พระเยซูเจาตรัสวา 
“เราเปนการกลับคืนชีพ และเปนชีวิต ใครเชื่อในเรา แมตายไปแลว
ก็จะมีชีวิต  และทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเรา จะไมมีวันตายเลย” 

(ยน 11:25-26)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

อามา อันนา จูเง็ก แซลิ้ม
พักผอนในพระเจา

21 ตุลาคม ค.ศ. 1998
ครบรอบ 21 ป

พักผอนในพระเจา
11  กรกฎาคม  ค.ศ.1964

ครบรอบ 55 ป

เปาโล ทองอยู  มีขันทอง
มารีอา ดารา   มีขันทอง
ฟลิป ทวี   มีขันทอง
เซซีรีอา จินดา  มีขันทอง
อันเดร สมจิต  มีขันทอง
เปโตร  สาคร  มีขันทอง
อังเยลา โสภี  ทับทิมทอง

อุทิศใหกับผูลวงลับ

 ดวยเทคโนโลยียุคดิจิตอล จากอิตาลี ผสมผสาน กับ
การออกแบบภายนอกอยางสวยงาม การใชงาน อันแสน
เรียบงาย ไมยุงยากใดๆ ไดนำพวกเรายอน กลับสูความ
เปนคาทอลิกอยางแทจริง 
 ผานเสียงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ ที่ใหทั้งความ
สงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่ไมมีเครื่อง
ดนตรีอ่ืนใดจะทดแทนได ผลิตท้ังหลังจากอิตาลี ภายใต
บริษัทระดับโลก Consoli Pipe Organ และViscount 
Organs, Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด

สนใจติดตอ
 บริษัท 101 เปยโนแอนดสตริง จำกัด 
อาคารศุภาลัย ปารค ศรีนครินทร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ 

โทร. 097-428-9665, 02-361-9411
รับประกันเครื่อง 2 ป มีการอบรมการเลนใหฟรีถึงสถานที่

"New Pipe Organ from Italy"

พักผอนในพระเจา 27 ตุลาคม 2008
ครบรอบ 11 ป

พักผอนในพระเจา 27 ตุลาคม 2008
ครบรอบ 11 ป
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เปาโล กาวฮวด แซแพ
26 กันยายน 2017

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

มารีอา จีระ แซแพ
3 ธันวาคม 2011

มารีอา เดอนีส ยุพา สรรเพชร
10 พฤศจิกา 2012

มารีอา มักดาเลนา รัชชนี สรรเพชร
25 มกราคม 2015

พัก

ผอน

ใน

พระ

เจา

ดวย

อา

ลัย

รัก

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

นักบุญยอหน สุวิทย กุลชัยพานิช
 พักผอนในพระเจ้า 21 ตุลาคม 2007

อายุ 63 ป ครบ 12 ป
ด้วยความอาลัยรักจากลูกๆ

นักบุญยอหน สุวิทย กุลชัยพานิช
 พักผอนในพระเจ้า 21 ตุลาคม 2007

อายุ 63 ป ครบ 12 ป
ด้วยความอาลัยรักจากลูกๆ

บทภ�วน�พระจิตเจ้�
ข้�แต่พระจิต พระผู้ประท�นให้ลูกมองเห็น 
และแสดงให้ลูกได้พบกับหนท�งที่จะบรรลุ 

ถึงคว�มปร�รถน�ของลูก ผู้ประท�นพระหรรษท�น
สำหรับก�รยกโทษและลืมคว�มผิดบกพร่องต่�งๆ 

ทั้งเปนแบบอย่�งสำหรับชีวิตของลูก
ในบทภ�วน�สั้นๆ นี้ ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ 
สำหรับทุกสิ่งทุกอย่�ง และลูกขอกล่�วย้ำอีกว่� 
ลูกไม่ต้องก�รที่จะแยกจ�กพระองค์ ไม่มีอะไร

สำคัญไปกว่�คว�มปร�รถน�นี้ 
ลูกต้องก�รเปนหนึ่งเดียวกับพระองค์ 

และคว�มรักของลูกเพื่อพระองค์เท่�นั้น
อ�แมน

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÑÊÊÑÁªÑÞ 
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

เงียบสงบ เปนสวนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง
หองประชุม-สัมมนา ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ
 วัดนอย.............เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา
   และศาสนพิธี ตางๆ  
 หองพัก.............พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุน
   โทรทัศนผานดาวเทียม
 มุมสุขภาพ........สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส
   สนามวอลเลยบอล
 การเดินทาง.......สะดวกดวยรถไฟฟาบีทีเอส แอรพอรตลิงก
   ใกลขนสงเอกมัย และที่จอดรถในรม

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
กรุณาติดตอโดยตรงที่...

โทรศัพท 0-2712-9010 ตอ 2110  โทรสาร 0-2712-7975
E-mail: pdcrsvn@gmail.com

E m a i l :  a i r c l u b i n t e r @ h o t m a i l . c o m

º ÃÔ ÉÑ · à à Í Ã� ¤ ÅÑ º Ï  

โปรดติดตอ คุณวีรชาติ / คุณสุจิตรา
โทร. 0 2451 7341 และ 08 1816 7661

โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206

 
22-31 
ตุลาคม

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ

อิสราเอล  

จอรแดนเพทรา

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

ง่ายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดส่งความอร่อย
ถึงงานคุณอย่างรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

http://www.ponmaree.com / Line@ponmaree

02 291 3750-4

ท า น เ ป็ น ข อ ง พ ร ะ เ ย ซู ค ริ ส ต เ จ า แ ล ว  
เ พ ร า ะ พ ร ะ อ ง ค ท ร ง เ รี ย ก
(รม 1:6)
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม
 อาจกล่าวได้ว่าปีการศกึษาใหม่ของบ้านเณรใหญ่

แสงธรรม  เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาปิดเรียนปลายภาคของ 

สามเณร  เนือ่งจากมกีจิกรรมหลายอย่างทีผู่ใ้ห้การอบรม

ต้องท�างานร่วมกันเพื่อเตรียมการส�าหรับปีการศึกษา 

ถดัไป เริม่ต้นด้วยการสมัมนาภาคฤดูร้อนผูใ้ห้การอบรม

ในบ้านเณรและของคณะนักบวชต่างๆ  การสัมมนาจัด

ข้ึนในหัวข้อ “ความท้าทายและโอกาสของการอบรม

พระสงฆ์คาทอลิกไทยในยุค 4.0”  ระหว่างวันที่ 1-4 

เมษายน 2562 โดยมุ่งน�าผลจากการประชุมมาเป็น

แนวทางจัดท�าคู่มือการอบรมในระดับชาติให้สอดคล้อง

กับคู่มือการอบรมพระสงฆ์ฉบับใหม่ของพระศาสนจักร

สากล  การสัมมนาแบ่งเป็น 2 ช่วง เริ่มด้วยการแบ่งปัน 

ประสบการณ์และความรู้จากวิทยากรในหลากหลาย 

มุมมอง ทั้งจากผู้ที่เป็นพระสงฆ์นักบวช ได้แก่ คุณพ่อ 

ประเสริฐ โลหะวิริยะศิริ คุณพ่อเคลาดิโอ เบร์ตุซอ 

คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล และฆราวาส คือ รศ.ดร.  

รัตติกรณ์ จงวิศาล อาจารย์ด้านจิตวิทยาองค์กรจาก 

มศว. มกีารน�าเสนองานวิจยัและส�ารวจความคดิเห็นเรือ่ง 

“ความท้าทายและแนวทางการอบรมพระสงฆ์ในสังคม

ปัจจุบัน” โดยคุณพ่อธวัช สิงห์สา และคณะท�างาน

ของบ้านเณรเล็กทุกบ้านเณร ที่ต่างทุ่มเทท�างานตลอด

ปีท่ีผ่านมาเพ่ือศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการอบรมพระสงฆ์และนักบวช 

จ�านวนมาก การสัมมนาช่วงที่ 2 เป็นการประชุม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อน�าสิ่งท่ีได้รับจากการศึกษาเอกสาร 

ของพระศาสนจักร และจากการแบ่งปันประสบการณ ์

ของวทิยากร งานวิจยัต่างๆ   มาใช้เพือ่ระดมความคิดเหน็ 

และก�าหนดแนวทางการท�างานในอนาคต ในวนัสดุท้าย 

ของการสัมมนา พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียง- 

ศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ 

พระสงฆ์และผู้ถวายตัว เป็นประธานในพิธีบูชาขอบ- 

(อ่านต่อหน้า 11)
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วันเวลา...ทำใหลืมหลายสิ่งหลายอยาง แตวันเวลา...จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของ พอ แม ญาติพี่นอง คนที่รัก ฯลฯ

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกันกับทาน เปนการทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”
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 ความตั้งใจอยากเป็นพระสงฆ์มีอยู ่ภายในใจ

ตั้งแต่วัยเด็ก  เขาอยากเข้าคณะนักพรตฟรังซิสกัน หรือ 

คณะนักบวชเยสุอิต  แต่พระสงฆ์ประจ�าชุมชนแนะน�า

ให้เข้าเรียนในสามเณราลัย เพื่อเรียนรู้ก่อนตัดสินใจให้

รอบคอบเมื่อมีอายุมากขึ้น  เขาเข้าเรียนในสามเณราลัย 

เฟลแตร์ (Feltre Seminary) เมื่ออายุได้ 11  ปี   ขณะ

เป็นพระสังฆราช พระองค์เขียนว่า “เมื่อเราได้รับเรียก  

เรารู้ว่าการเรียกนั้นชัดเจนมาก   เมื่อพระเจ้าทรงเรียก

มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้น  สิ่งส�าคัญคือ เป็นเสียงกระซิบ

เบาๆ ที่ล�้าลึกถึงจิตวิญญาณ”

 นอกนั้น เขายังสนใจในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิด

ขึ้นในโลก  แม้อยู่ที่สามเณราลัย      เขาเรียนรู้เรื่อง การเมือง 

ศาสนา และแนวคิดด้านวัฒนธรรม จากอาจารย์ผู้สอน 

อัลบิโน ลูชีอานี  ท�าตัวเหมือนฟองน�้า  เขาฟัง ไตร่ตรอง 

และส�าคัญกว่านั้น นอกจากหนังสือเกี่ยวกับศาสนา เขา

ยังอ่านวรรณคดี ซึ่งไม่ค่อยพบในห้องสมุดของสาม-

เณราลัย  เมื่อใดที่มีเงิน เขาจะซื้อ หรือสั่งโดยตรงจาก

วัดที่บ้านเกิด 

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1  เกิด

ที่แคว้นเบลลูโน ในแคว้นเวนีโต ทางตอนเหนือของ

ประเทศอิตาลี  มีประชากรอาศัย 1,230 คน  ณ บ้าน

เกิดน้ีผู ้ว ่าการเมืองได้สร้างพิพิธภัณฑ์เพ่ือระลึกถึง

พระองค์ในชือ่  พิพธิภณัฑ์สมเดจ็พระสันตะปาปาลชูอีานี  

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 อยู่ใน

สมณสมัยปกครองระหว่าง ค.ศ. 1978  ถึง ค.ศ. 2005  

พระองค์ทรงสถาปนานักบุญจ�านวนมาก คือมากกว่า

จ�านวนนักบุญท่ีพระสันตะปาปาท่ีปกครองก่อนหน้า

พระองค์ตลอด 400 ปี ได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสัน-

ตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงได้รับการสถาปนาเป็น

นักบุญ  ในวันอาทิตย์ที่ 2 เดือนเมษายน ค.ศ. 2011 

ซึ่งตรงกับวันสมโภชพระเมตตา  ระยะเวลานาน 6 ปี

หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ 

ชีวประวัติ (ต่อจากหน้า 7) ส�านักพิมพ์ หากเป็นไปได้ก็ขอยืมมาอ่าน

 ระหว่างปิดภาคเรียน อัลบิโน ลูชีอานี อาสา

จัดห้องสมุดของวัดให้เป็นระเบียบ และรวบรวมหนังสือ

จากห้องใต้หลงัคาวดัไว้ในห้องสมดุ  จดัท�าบตัรยืมหนงัสอื 

ถึงกว่า 2,000 เล่ม ให้รายละเอียด ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ 

วันเวลาและสถานที่ตีพิมพ์  จดบันทึกด้วยลายมือกว่า 

100 หน้า ซึ่งยังคงเก็บรักษาไว้ในปัจจุบัน

 นักบุญลีโอโพลด์ แมนดิค (St. Leopold 

Mandic) นักพรตภราดากาปชิูน คณุพ่อเป็นผูฟั้งแก้บาป

และคุณพ่อวิญญาณรักษ์ประจ�าสามเณราลัย เป็นผู้มี

บทบาทส�าคัญที่ให้ค�าแนะน�าแก่สามเณรลูชีอานี  ตลอด

ชีวิตสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1 ทรงเก็บ

ภาพคุณพ่อลีโอโพลด์ ในกระเป๋าสตางค์เคียงข้างกับ 

รูปคุณแม่ของท่าน

 หนุ่มน้อยลูชีอานีไม่เพียงสนใจในวรรณคดี แต่

สนใจในภาพยนตร์ งานศิลปะ และงานด้านวารสาร-

ศาสตร์ อีกด้วย

เปิดประตูสู่แสงธรรม (ต่อจากหน้า 10)

พระคุณพระเจ้าพร้อมกับให้ข้อคิดและก�าลังใจในการ 

ท�าหน้าที่ของบรรดาผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ 

 ข ้อสรุปบางประการที่คณะผู ้ ให ้การอบรม 

บ้านเณรใหญ่แสงธรรมได้รับไว้ และเห็นว่าเป็นแนวทาง

ที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ทันที คือ การเปิด

รับความคิดเห็นและร่วมเดินทางไปกับบรรดาสามเณร

อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมทั้งระดับบ้าน 

กลุ่มชั้นปี กลุ่มชีวิตและกลุ่มสังฆมณฑล  ซึ่งแม้ในทาง 

ปฏิบัติเป็นสิ่งที่ได้กระท�ากันมาอย่างต่อเนื่องจนเป็น

เหมือนวัฒนธรรมของครอบครัวแสงธรรมอยู ่แล ้ว 

อย่างไรก็ตามผู้ให้การอบรมเห็นว่าควรให้ความส�าคัญ

กับสิ่งนี้เพิ่มขึ้น สิ่งต่อมาที่ได้ริเริ่มในปีการศึกษาแรกนี้

คือ การให้สามเณรในระดับชั้นปรัชญามีโอกาสฝึกงาน 

อภิบาลสุดสัปดาห ์ กับคนต ่างความเชื่อทั้ งที่ เป ็น 

คนเจ็บป่วย คนพิการ และผู้ถูกทอดทิ้ง ซึ่งเป็นโอกาส

ให้สามเณรท�างานจิตอาสาเป็นเบื้องต้น เพื่อพร้อมรับ 

เอาหัวใจของพระเยซูเจ ้ามาเป็นของตนเองในงาน

อภิบาล (cf. Ratio 89) ทั้งนี้สามเณรฝึกอภิบาลตาม

สถานที่และลักษณะงานที่แตกต่างกันไป เช่น การออก

เยี่ยมและอภิบาลผู้ป่วยของสามเณรชั้นปี 2 โดยร่วมงาน 

กับคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จากศูนย์อภิบาลสุขภาพ 

หลุยส์ โชเวต์ สามเณรชั้นปี 3 ร่วมงานอภิบาลผู้พิการทาง

สายตาที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดกับซิสเตอร์คณะ

ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  และสามเณรชั้นปี 4 มีโอกาส

ลงชุมชนที่หนองแขมและใกล้เคียงร่วมกับซิสเตอร์คณะ

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ การประกาศ

ข่าวดีใหม่ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการเฉลิมฉลอง 350 ปี  

มิสซังสยาม จึงเป็นช่วงเวลาส�าคัญที่บ้านเณรส่งบรรดา

สามเณรออกไปฝึกฝนพันธกิจของการเป็นธรรมทูต 

ผู้ประกาศข่าวดี โดยการเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิต 

(cf. Ratio 61-62) เป็นปีของการเดินตามรอยเท้าบรรดา 

มิชชันนารีที่ออกไปยังดินแดนที่ตนเองไม่รู ้จักและ

ไม่มีความคุ้นเคย วิถีชีวิตที่ได้รับการฝึกฝนโดยอาศัย

ประสบการณ์เช่นนี้ เป็นสิ่งที่คาดหวังว่าจะกลับกลาย

เป็นวิถีชีวิตของสามเณรต่อไป

 เอกลักษณ์ท่ีส�าคัญของสามเณรแสงธรรมคือ 

การเป็นผู้น�าทางความเชื่อและจิตวิญญาณ สามเณรจึง

ต้องได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความรักของ

นายชุมพาบาลตามแบบบอย่างพระคริสตเจ้า อัตลักษณ์

ที่จ�าเป็นต้องปลูกฝังให้เป็นคุณลักษณะหรืออุปนิสัย

ประจ�าตัวของสามเณร คือ ความเอาใจใส่ในทุกมิติของ

การอบรม  ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะอุทิศตนเอง 

และพร้อมที่ร่วมงานการช่วยผู้อื่นให้ได้รับความรอด

ของพระคริสตเจ้า สามเณรย่อมต้องมีความเชี่ยวชาญ 

ในหน้าที่ของผู้อภิบาล และมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์

ต่อพันธกิจและหน้าที่สงฆ์ผู้อภิบาลดังกล่าว “ชัดเจน

ว่าเป็นเรื่องง่ายกว่าที่จะท�าให้แง่มุมใดแง่มุมหนึ่งของ

การอบรมประสบความส�าเร็จ เช่น ด้านการศึกษาหรือ

การถือระเบียบวินัย แต่เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับสามเณร 

รวมถึงบรรดาพระสงฆ์ด้วยที่เขาจะต้องเป็นบุคคลท่ี 

สมบูรณ์แบบ คนที่สมบูรณ์แบบในที่นี้หมายถึงทุกแง่มุม 

ในชีวิตของเขาด�าเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือการอุทิศ 

ชีวติท้ังครบเพ่ือพระคริสตเจ้า ผูรั้บใช้และนายชุมพาบาล

ที่ดีโดยให้พระองค์เป็นต้นแบบหรือแม่พิมพ์ในชีวิต 

ของเขา กระบวนการนีจ้ะบรรลุผลอย่างค่อยเป็นค่อยไป” 

(Jorge Calos Patron Wong, Archbishop Secre-

tary for Seminaries Congregation for the Cler-

gy)

 สามเณรใหญ่บ้านเณรแสงธรรมในปีการศึกษา

นี้ มีจ�านวนทั้งสิ้น 72 คน โดยมีสามเณรชั้นปี 1 จ�านวน 

19 คน ในจ�านวนนี้เราได้ต้อนรับสามเณรจากกัมพูชา

เป็นปีแรกจ�านวน 3 คน สามเณรที่กลับจากปีอภิบาล

เข้ารับการศึกษาต่อในชั้นเทววิทยา มีจ�านวน 8 คน ขอ

ค�าภาวนาและการสนับสนุนจากพี่น้องคริสตชนทุกคน  

ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรของพระศาสนจักร เพื่องาน

อภิบาลกระแสเรียก ให้พระศาสนจักรไทยมีพระสงฆ ์

ผู้อภิบาลตามแบบอย่างของพระคริสตเจ้าผู ้ทรงเป็น 

นายชุมพาบาลที่ดี สงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ และประกาศกที่ 

แท้จริงสืบต่อไป 

 คุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล

 อธิการบ้านเณรใหญ่แสงธรรม
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 “ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์เพราะฉันทำาตาม

หน้าที่ที่ต้องทำาเท่านั้น” (ลูกา 17:10)

 เม่ือกล่าวถึงค�าว่าผู้รับใช้  ข้าพเจ้าก็เปิดหาค�าแปล 

ในพจนานุกรมออนไลน์พบว่าผู้รับใช้ แปลว่า ผู้มีหน้าที่ 

รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย  เมื่อกล่าวถึงผู้รับใช้

ที่อาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย ข้าพเจ้าคิดไปถึงทาสในสมัย

อดีตกาล ทาส ซึ่งหมายถึง บุคคลซึ่งถูกนับสิทธ์ิเสมือน

สิ่งของของผู้อื่น ไม่มีอิสระในการด�ารงชีวิต และมีหน้าที่ 

รับใช้ผู้อื่น โดยมิได้รับการตอบแทนจากเจ้าของหรือ

นายทาส ข้าพเจ้าเคยชมละครย้อนยุคเร่ืองหน่ึง ท่ีในเรือน

ยังมีทาสเดินกันขวักไขว่ เจ้าของเรือนมีบุตรสาวหน้าตา

งดงาม และบุตรสาวของบรรดาเจ้าขุนมูลนายก็ต้องมี

แม่นม ที่คอยดูแลปรนนิบัติรับใช้ทุกฝีก้าว ทุกกระเบียด

นิ้ว ครั้งหนึ่งเมื่อบุตรสาวกระท�าผิด และจ�าต้องถูก

ลงโทษ แม่นมก็จะคอยท�าหน้าที่ออกรับหน้าแทนด้วย

ความรักนายเยี่ยงชีวิต ทาสในสมัยก่อนแสดงออกต่อ 

นายตนด้วยความซ่ือสัตย์ จงรักภักดียอมถวายตัวถวายหัว 

โดย ร�ฟ�แอล

 “ท่านไม่รู้หรือว่า  คนที่วิ่งแข่งในสนามกีฬา  ทุกคนวิ่งก็จริง  แต่มีเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัล  ท่าน 

จงวิง่เช่นนัน้ด้วยเพือ่ชงิรางวลัให้ได้  นกักฬีาทกุคนทีเ่ข้าแข่งขนัย่อมบงัคบัตนเองอย่างเคร่งครดัเพือ่จะได้รบั 

มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้ แต่เราท�าเช่นนี้เพื่อจะได้รับมงกุฏที่ไม่มีวันร่วงโรย  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงวิ่งแข่งอย่าง 

มีจุดหมาย  ข้าพเจ้ามิได้ชกอย่างคนชกลม  แต่ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้อ�านาจ 

ของข้าพเจ้า  ด้วยเกรงว่าหลังจากที่ได้เทศน์สอนคนอื่นแล้ว ข้าพเจ้าอาจถูกตัดสิทธิ์เพราะผิดกติกา”

1โครินธ์ 9:24-27

คว�มพย�ย�มอยู่ที่ไหน  คว�มสำ�เร็จอยู่ที่นั่น

 ในเดือนกันยายน  Diana Nyad  เป็นสตรี 

คนแรกทีว่่ายน�า้ข้ามทะเลระหว่างกรงุฮาวานา เมืองหลวง 

ของคิวบา และคีย์เวสต์ รัฐฟลอริดา ของสหรัฐอเมริกา

ได้  เธอท�าสถิติโดยใช้เวลาไม่ถึง 53 ชั่วโมง  และที่

ส�าคัญกว่านั้นคือไม่ต้องใช้กรงเหล็กกันฉลามล้อมรอบ

ตัวเธอขณะว่ายน�้าข้ามช่องแคบนั้น

 เหตกุารณ์ทีน่่าประทบัใจ  ไม่ใช่อยู่ท่ีความส�าเร็จ

ของการว่ายข้ามทะเลนี้ของเธอ  แต่อยู่ที่ความพยายาม

ของ Diana Nyad  เพราะก่อนที่เธอจะท�าส�าเร็จในครั้ง

นี้  เธอได้พยายามมาก่อนถึง 4 ครั้งในระยะเวลาถึง 30 

ปี

 Diana พยายามครั้งแรกเมื่ออายุเพียง 30 ปี  

แต่ไม่สามารถว่ายข้ามทะเลส�าเร็จ  เธอพยายามใหม่อีก 

3 ครัง้ในช่วง 3 ทศวรรษ  ทีไ่ม่ส�าเร็จปัญหาอยูท่ีภ่มูอิากาศ

ไม่เอื้ออ�านวยและภัยจากแมงกะพรุนพิษ  แต่อย่างไร

ก็ตามความล้มเหลวแต่ละครั้งกลับท�าให้เธอมุมานะ 

มุ่งมั่นมากกว่าเดิม  จนในที่สุดเธอก็ท�าส�าเร็จเมื่อเธอ

อายุ 64 ปี

 Diana Nyad กล่าวขณะรับรางวัลว่า  “ดิฉัน

ไม่อยากถึงบั้นปลายของชีวิต  โดยไม่ได้ท�าให้ทุกวัน 

ในชีวิตของดิฉันเต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าที่พระเจ้ามอบให้”

ผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์
....................................................................................................................................................น้ำาผึ้งหวาน
 เมื่อภัยก�าลังจะย่างกรายมาถึงนายตน ด้วยทาสในสมัย

เก่าก่อน เห็นนายเป็นเจ้าชีวิต ถูกนายนับสิทธิ์ว่าเป็น

เพียงส่ิงของท่ีซ้ือขายกันได้ แลกเปล่ียนกันได้เม่ือไม่พึงใจ 

แต่ค�าว่าผู้รับใช้ ได้รับการแปลความให้คงคุณค่าบางอย่าง

ไว้ว่า การท�าหน้าที่ผู้รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย

ในขณะที่ทาสอาศัยอยู่ในเรือนทาสต่างหาก และแยกกัน

อย่างชัดเจน ในขณะที่ผู้รับใช้ยังคงสามารถใช้ หยิบจับ 

สิ่งของ ร่วมกับเจ้านายได้บ้าง น้องชายว่าจ้างสาวใช้ 

คนหนึ่งเพื่อมาช่วยดูแลบุตรชายตัวน้อยของตน และ

ช่วยแบ่งเบาภาระของภรรยาในการดูแลท�าความสะอาด

บ้าน สาวใช้ได้รับสิทธิ์ในการพักห้องหนึ่งในบ้าน และ 

ใช้ห้องน้�าได้ร่วมกัน รวมไปถึงอาหารการกินในแต่ละมื้อ

ก็เป็นอาหารประเภทเดียวกัน เมื่อสิ้นปี  น้องชายเห็นว่า

สาวใช้คนนี้ท�างานดีมาก จึงมอบสร้อยทองเส้นหนึ่งให้

เป็นของขวัญปีใหม่และถือว่าเป็นสินน้�าใจ ต่อการปฏิบัติ

งานที่เอาใจใส่อย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา สาวใช้ไม่ได้เรียก

ร้องสิ่งใดนอกจากเงินเดือนของตนรายเดือนท่ีเธอรับ 

เธอยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ และในบางเวลาเธอ

ก็ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าท่ีด้วย เช่น   บางคร้ังเจ้านาย 

กลับดึกดื่น เธอก็จัดเก็บข้าวของในบ้านรอเจ้านายกลับ 

มา ไม่มือไวใจเร็วหยิบฉวยสิ่งที่ไม่ใช่ของตน ทั้งๆ ที่

สิ่งของมีค่านั้นวางไว้อย่างเปิดเผย ข้าพเจ้ายังนึกชื่นชม

สาวใช้คนนี้ท่ีจะว่าไปเขาใส่ใจรายละเอียดของคนในบ้าน 

นายตน มากกว่าข้าพเจ้าท่ีเป็นถึงน้องของนายเขาเสียอีก 

ผู้รับใช้ที่ดี ต้องปรนนิบัติรับใช้นายของตนด้วยความ 

เอาใจใส่ทุกรายละเอียด 

 อันที่จริงแบบอย่างของผู้รับใช้ที่ดีก็มีมากมาย 

ในพระคัมภีร์หลายตอน แต่แบบอย่างหลักๆ ที่สอนใจ 

ข้าพเจ้ามาตลอด ก็เห็นจะเป็นเหตุการณ์ในพระคัมภีร์

ช่วงคืนอาหารค่�ามื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้านั่นเอง  

ในค่�าคืนนั้นพระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าอัครสาวก และสอน 

ให้อัครสาวกกระท�าเช่นเดียวกันนี้กับผู้อื่นด้วยทรงสอน 

ให้ลูกๆ ของพระองค์รู้จักท่ีจะปรนนิบัติรับใช้ผู้อ่ืน เพราะ 

ทุกครั้งที่เรารับใช้ผู้อื่น ก็เหมือนเราก�าลังรับใช้พระเจ้า

เช่นกัน ในขณะที่สังคมโลกก�าลังหล่อหลอมให้เรามอง

ตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลก การแสดงตนเป็นผู้รับใช้ 

จึงถูกมองว่าเป็นภารกิจที่ต่�าต้อยด้อยค่า การยื่นมือ

เข้าไปท�างานเล็กๆ น้อยๆ จึงถูกมองว่าเป็นงานไร้สาระ  

ไม่ได้สร้างอ�านาจ บารมี หรือความเจริญก้าวหน้าให้ 

ผู้กระท�าเลย แต่พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เราเป็นผู้รับใช ้

ที่ดี เพื่อให้การเจริญชีวิตตามกระแสโลกของเราที่อาจ 

จะท�าให้เราลืมตนเองไปว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ 

ที่ต้องเจริญชีวิตตามแบบอย่างพระคริสตเจ้าของเรา 

และกระแสโลกอาจจะท�าให้เลือนรางในชีวิตฝ่ายจิต

ของเราไปบ้าง แต่เมื่อเรายังคงยึดพระคริสตเจ้าเป็น

ศูนย์กลางชีวิต เราจะไม่หลงทางไปไกลเกินกว่าจะเดิน

กลับมาได้เลย 

“เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา

และเราเป็นประชากรที่ทรงเลี้ยงดูดุจฝูงแกะ

ที่ทรงนำาไปยังทุ่งหญ้า” (สดุดี 95:7)
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เปิดอบรมหลักสูตร (ต่อจากหน้า 1)

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2019 ห้องประชุมชั้น 8 

อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สภาการศึกษา

คาทอลิกแห่งประเทศไทย

 พระคุณเจ้าจ�าเนียรกล่าวให้ข้อคิดว่า “ต้อง

ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเราได้มีโอกาสมารับการอบรม

เพิ่มเติม รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 5 แล้ว ขอบคุณคณะกรรมการ

บริหารที่ได้มองเห็นถึงความจ�าเป็น ในการศึกษานั้น 

เราจะไม่มีการหยุดยั้ง และบอกว่าเพียงพอ แต่เราจะมี

การเปิดใจส�าหรับจะพัฒนาไปเรื่อยๆ เป็นต้นว่าในสังคม

ปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นสังคมที่พวกเราบอกว่าเป็นสังคม AI 

(ปัญญาประดิษฐ์) ซึ่งจะส่งผลร้ายมาให้แก่คนทั่วไปและ

ในเรื่องของการศึกษาด้วย 

 เวลาที่เราบอกว่าการศึกษานั้น ต้องประกอบ

ไปด้วย 3 ส่วน  ผู้ที่เรียนจะต้องมีบวร คือ บ้าน วัด และ

โรงเรียน ต้องมีความสัมพันธ์กัน เพื่อจะได้พัฒนาเด็ก

ของเราให้เจริญเติบโตในทุกด้าน แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว 

บ. คือ บ้าน แต่ตอนนี้มีตัว อ. เข้ามา คือ อินเทอร์เน็ต 

และอินเทอร์เน็ตตัวนี้มีบทบาทส�าคัญกว่าทุกอย่างด้วย

ซ้�าไป ฉะนั้นตอนนี้ก็เป็น บ. อ. และก็ วร แล้ว

 พวกเราที่อยู่ในวงการศึกษา ตระหนักดีว่า 

การติดสื่อ มีทั้งดีและเสีย ที่ดีก็คือฉลาดขึ้น บางทีด้าน

วิชาการอาจจะเก่งกว่าครูของเราอีก เพราะว่าเขาค้นหา 

แสวงหา แล้วพบสิ่งดีๆ ที่บางทีก็เลยความรู้ที่ครูสอน

ด้วยซ้�าไป แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อให้เด็กของเราใช้

สื่อให้เป็น  เพราะฉะนั้น บ. อ. วร นั้นจ�าเป็นแล้ว  เรา

ต้องพยายามที่จะสอนลูกศิษย์ ให้ใช้ค�าว่า อินเทอร์เน็ต

ในขอบเขตที่ช่วยเขามากกว่าที่จะท�าลายเขาเอง 

 พระศาสนจักรคาทอลิกภูมิใจเหลือเกินที่ได้

เป็นผู้เริ่มต้นของการศึกษาในยุโรปเมื่อหลายร้อยปีมา

แล้ว และจากนั้นก็ขยายออกไปจนถึงทั่วโลก การศึกษา

มีฐานอยู่ที่ความรัก ความห่วงใย ที่เรามีต่อเด็ก พระเยซู

เจ้าตรัสว่า เราทุกคนเป็นเกลือ ท�าให้สังคมของเราไม่

เน่า ไม่เปื่อย เราทุกคนเป็นแสงสว่างที่ปิดไม่ได้ เพราะ

ตัวอย่างของพวกเราแต่ละคนนั้นบอกทุกอย่างว่าเรา

เป็นใคร 

 แสงสว่างท่ีแท้จริงน้ันคือ การท่ีบรรดาครูท้ังหลาย 

ประพฤติตัวถูกต้อง แล้วเดินไปข้างหน้าเด็กๆ ท�าให้

เด็กๆ เห็นว่า ยังมีรอยเท้าของครูอยู่ ค�าพูดของเรา  

1,000 ค�านั้น มันไม่สู้กับตัวอย่างที่ดีของเรา 1 ตัวอย่าง 

ที่เมื่อบรรดาเด็กๆ เห็นแล้วจ�า และจ�าไปตลอดชีวิต

 พระเยซูเจ้าให้เราเป็นเกลือ นั่นเป็นเกียรติที่

สูงสุด การเป็นครูคือการสร้างสังคมที่ดีที่สุด หน้าที่ของ

ครูแม้บางครั้งจะถูกมองข้ามว่า เป็นอาชีพที่มีเงินเดือน

น้อยกว่าอาชีพอื่น แต่มันเป็นเกียรติอันสูงสุด ที่พวกเรา

มีจากพระเป็นเจ้า 

 เราก�าลังสร้างเกลือ ให้ขยายออกไปในวงการ

ของเรา ซึ่งในขณะนี้ โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย 

มีประมาณ 350 โรง และเด็กที่อยู่ในโรงเรียนของเรามี

เกือบ 6 แสนคน เด็กเหล่านี้คือบุคคลที่เราก�าลังจะปั้นเขา 

ให้เป็นดาวในอนาคต ให้เขาเป็นเกลือที่ช่วยท�าให้สังคม

ดีข้ึน ให้เขาเป็นแสงสว่างท่ีจะส่องทางให้คนอ่ืนท่ีหลงทิศ

หลงทาง

 ฉะนั้น พระศาสนจักรในประเทศไทย มีความ

ภูมิใจ ที่ขณะนี้มีนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนของเรามากมาย 

ดังนั้น เมื่อเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ก็ขอให้พวกเรา 

จับมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

พวกเราที่เป็นครูที่อยู่ในโรงเรียนคาทอลิก  เรา

มีจุดยืน เราไม่ตามคนอื่น แม้บางครั้งคนอื่นจะมอง

เราว่าล้าสมัย แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ล้าสมัยก็คือ ศีลธรรม 

คุณธรรม ที่พวกเรามอบให้แก่บรรดาเด็ก และเป็นที่

บรรเทาใจแก่บรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครองทั้งหลาย”

คุณพ่อเดชา   อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภา 

การศึกษาคาทอลิกฯ กล่าวต้อนรับ ชี้แจงสถานที่ 

คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ ชี้แจงวัตถุประสงค์

ของการเรียนการสอน

อ.ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน ชี้แจงการเรียน 

การศึกษาดูงาน 

คุณพ่อสุกีโย ปิโตโย เป็นผู้สอนเนื้อหาแรก 

ของการเรียนการสอน คือ ภาวะผู้น�าแบบพระเยซูคริสต์ 

(Christ’s Leadership) 

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร  “การพัฒนา

ภาวะผู้น�าการศึกษาคาทอลิก” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5 

กันยายน - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2019 จ�านวน 45 คน 

ดังนี้ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 18 คน สังฆมณฑล

นครราชสีมา 2 คน สังฆมณฑลจันทบุรี 6 คน 

สังฆมณฑลราชบุรี 2 คน คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี 

2 คน คณะอุร์สุลิน 4 คน คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

6 คน สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย 1 คน โรงเรียน

พระหฤทัยดอนเมือง 3 คน คณะซาเลเซียน 1 คน 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 1. นางปรียารัตน์  

ศรจันทร์ กุหลาบวิทยา 2. นางปุลพร โนนน้อย เซนต์- 

ราฟาแอล 3. นางสาวสมนึก ส�าอางค์ อัสสัมชัญ

ศึกษา 4. นางสาวประสาร ศรีมาฤทธิ์ อัสสัมชัญศึกษา  

5. นางสาวชูศรี มธุรสสุวรรณ อัสสัมชัญศึกษา 6. 

นางสาวนิรมล ต้นเรือง แม่พระฟาติมา 7. นางสาว

วราภรณ์ บุญทองมาก พระมารดานิจจานุเคราะห์ 8. 

นางสาวชื่นนภา กันพร้อม พระมารดานิจจานุเคราะห์ 

9. นางสาวหทัยรัตน์ เพชรมณี พระมารดานิจจา- 

นุเคราะห์ 10. นางสาวปภัสรา ขันธิกุล โยนออฟ-

อาร์ค 11. นางสาวสุนธิรา ทรัพย์ประสานสุข โยน- 

ออฟอาร์ค 12. นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์ ซางตา-

ครู้สศึกษา 13. นางสาวศิริพร กิจเจริญ เซนต์ปีเตอร์ 

ธนบุรี 14. นางวิไลวรรณ ปักใคหัง เซนต์เทเรซา  15. 

ศิริกัญญา ทองประพันธ์ มารดานฤมล 16. นางสาว

ณัฐภัสสร บุญมีประเสริฐ เซนต์แอนดรูว์ 17. นางสาว 

วิธิภรณ์ พรหมแก้ว บอสโกพิทักษ์ 18. นางสิริพันธ์  

วุฒิพงศ์ อันนาลัย 

สังฆมณฑลนครราชสีมา 19. นางสาววลัย-

ภรณ์ ลังกะสูต มารีย์วิทยา 20. นางสาวกรรณิการ์  

โกจินอก มารีย์วิทยา 

สังฆมณฑลจันทบุรี 21. นางสาวญาณิพา 

โชติกมาศ ปัญจทรัพย์ ดินแดง 22. นางสาวรัตติยา 

แก้วละมุล ปัญจทรัพย์ ดินแดง 23. อังคณา ก�าเหนิด-

โทน อนุบาลโสตพัฒนา 24. มยุรา สุภาพิชัย วัฒนา- 

นุศาสน์ 25. ปรัตถกร รติฤทยาวงศ์ ศรีหฤทัย 26.  

ศิวาพร วงษ์มา ปัญจทรัพย์ มีนบุรี

คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี 27. นางรัชฏา- 

ภรณ์ เจริญสุข สตรีมารดาพิทักษ์ 28. นางสาวศุภ-

วรรณ นุชนาคา สตรีมารดาพิทักษ์ 

คณะอุร์สุลิน 29. นางนิลวรรณ เจตวรัญญู 

มาแตร์เดอีวิทยาลัย 30. นางสาวชญานุช ชูชาติ  

มาแตร์เดอีวิทยาลัย 31. นางสาวอนงค์  รักยิ่งงาม  

วาสุทวี 32. นางสาวปาริชาต  ภาษี วาสุทวี

คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 33. นางสาว

พัชราพร นนทกานันท์ เซนต์โยเซฟ บางนา 34. นาง

ศิริพร ร่างสง่า เซนต์โยเซฟ บางนา 35. นางสาว 

สิริกรานต์ ค้าแหวน เซนต์ปอลคอนแวนต์ 36. นางสาว 

นงลักษณ์ ปันค�า เซนต์ปอลคอนแวนต์ 37. นางสาว

นีรนุช เหลือสมัย อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 38. นาง

พิกุลทอง มณีอ่อน อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย 39. นางสาว 

สุณีย์ สัจจานุรักษ์ พระแม่มารี 

โรงเรียนพระหฤทัยฯ 40. นางสาวปรางค์แก้ว 

สุภาดา พระหฤทัยดอนเมือง 41. นางสาวปานทิพย์ 

เกษมวงศ์ราช พระหฤทัยดอนเมือง 42. นางรุ่งรัตน์ 

ใจยะเสน พระหฤทัยดอนเมือง 

คณะซาเลเซียน 43. นายธานินทร์ ใหม่พิมพ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก   

สังฆมณฑลราชบุรี 44. นางสาววิชุตา เหนือ-

กฤตสกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 45. นาย 

ดิศพงษ์ จิตร์บ�ารุง วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลี- 

เทคนิค

อนึ่ง การจัดอบรมหลักสูตร ระหว่างวันที่ 5  

กันยายน - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2019 สัปดาห์ละ  

3 วัน คือ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ วันละ  

6 ชั่วโมง รวม 10 สัปดาห์
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 วัดอัครเทวดารา

ฟาแอล  ปากน้�า จ.สมุทร- 

ปราการ ฉลองวัดวันพุธที่ 

23 ตุลาคม เวลา 10.00 น.

บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิ-

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น. บิชอป

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดร- 

ธานี ฉลองอาสนวิหาร และบวชพระสงฆ์ 2 องค์ วัน

เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. บิชอปยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์  

จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล 

จ.เลย ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งประเทศไทย บ้านทุ่ง-

กว้าง จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน  

เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา อ.ปาย จ. 

แม่ฮ่องสอน ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 

10.30 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 

เป็นประธาน

 วัดพระตรีเอกภาพ และนักบุญยอห์น ปอล 

ที่ 2 เทอดไทย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 

10.00 น. 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย จ.เชียง- 

ราย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็น

ประธาน (ติดต่อสอบถาม คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล 

เจ้าอาวาส  โทร. 08-1874-1989)

 วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก พะเยา ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม  เวลา 10.00 น. 

 วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด เขาใหญ่ จ. 

นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น.

 วัดพระคริสตกษัตริย์ ปูแป้ จ.ตาก ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ใหม่

สังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี ฉลอง

ชุมชนแห่งความเชื่อ 109 ปี และร่วมยินดีโอกาส 60 ปี 

ชีวิตสงฆ์ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู วันเสาร์

ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  

มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

สิฐนนทชัย เป็นประธาน (งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดแม่พระฟาติมา บางวัว จ.ฉะเชิงเทรา 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส 

เคารพศีลมหาสนิท วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น. 

 ชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส เคารพศีลมหา- 

สนิท

 เวลา 08.30-09.00 น. ตั้งศีลและน�าเฝ้าศีลฯ 

โดยคณะพระเมตตา เทเรเซียน

 เวลา 09.00-09.30 น. น�าเฝ้าศีลฯ โดยคณะ

อัศวินแห่งศีลมหาสนิท เซอร์ร่า คูร์ซิลโล วินเซนเดอ-

ปอล

 เวลา 09.30-10.00 น. น�าเฝ้าศีลฯ โดยคณะ

พลมารีย์ แพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

 เวลา 10.00 น. พิธีอวยพรศีลมหาสนิท

 วัดนักบุญลูกา อู่ทอง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 

พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระสายประค�า หลักห้า ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม เวลา 10.00 น. บิชอปยอห์น 

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดมารดาพระศาสนจักร นครนายก ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระลูกประค�า บ้านสร้าง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วดันกับญุกาสปาร์แบร์โทนี ล�าเลียง จ.ระนอง 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญมาร์ติน เดอ ตูรส์ จ.พังงา ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านค�าสีดา อ.ทุ่งฝน  

จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วดันกับุญวนิเซนเดอปอล บ้านโคกซ ีจ.อุดร- 

ธานี ฉลองวัดวันพุธที่ 23 ตุลาคม เวลา 10.30 น. 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลเชียงใหม่

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
kสังฆมณฑลอุดรธานี ขอเชิญร่วมพิธี 

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเยราร์ด ชนะสิทธิ์ 

ศิลาโคตร สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง 

อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี สังฆานุกรสเตเฟน วุฒิชัย 

จันทรักษ์ สัตบุรุษวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย 

จ.หนองคาย โดยบิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุ-

วิสัย เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 

2019 เวลา 10.00 น. และฉลอง 350 ปี แห่ง

การสถาปนามิสซังสยามของสังฆมณฑลอุดรธานี 

ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.เมือง 

จ.อุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลเชียงราย

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

รับสมัครเจ้าหน้าที่

ศูนย์คอมมูนิต้า อินคอนโทร
ต.ล�าไทร อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กชาย/เด็กหญิง 

ระดับชั้น ป.1 - ม.6 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง   2. อายุ 20-40 ปี 

3. ท�างาน 6 วัน/ สัปดาห์ 

4. มีใจรักงานบริการ ร่าเริง ใจเย็น

มีความรับผิดชอบ รักและดูแลเด็กได้ดี

5.วุฒิการศึกษา จบม.6 ขึ้นไป

มีที่พัก (พักที่บ้านพักของเด็ก)

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

สอบถาม คุณพ่อเทวฤทธิ์ สุขเกษม

โทร. 08-6759-4339 

หรือซิสเตอร์อาภรรัตน์ เสนางค์นารถ 

โทร. 08-8299-3998

ติดต่อกองบรรณาธิการ

อุดมสารและอุดมศานต์

ส่งข่าวฉลองวัด ประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว บทความ

E-mail : udomsarn@csct.or.th
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ค่าบ�ารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 

สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 

เลขที่ 226-0-006040

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 
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ที่นี่มีนัด
] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม คุณพ่อมานะชัย  

ธาราชัย / วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน คุณพ่อเอกมัย 

เหลือหลาย เวลา 13.00 น. ที่ชั้น 2 ตึกวันทามารีย์  

วัดเซนต์หลุยส์ / วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม เวลา  

14.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสพระคริสตสมภพ 

และปีใหม่ ที่วัดแม่พระลูกประค�า กาลหว่าร์ ตลาดน้อย 

ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-9371

] บ้านเณรเล็ก ราชบุรี 60 ปี มีครั้งเดียว วันอาทิตย์ 

ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 รวมพลคนรักบ้านเณร 

มินิมาราธอน  บ้านเณรเล็กราชบุรี ขอเชิญผู้มีใจรัก 

ในการวิ่งและ “ลูกขาว-ฟ้า” ทุกท่าน มาวิ่งไป 

พร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 โรงเรียน 

ดรุณาราชบุรี เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ระยะทาง 

3 กิโลเมตร / 5 กิโลเมตร / 10.5 กิโลเมตร 

 ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2019 ค่าลง

ทะเบียน 10.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ราคา 400 

บาท, 3 กิโลเมตร ราคา 300 บาท โอนเงินที่ธนาคาร

กรุงเทพ ชื่อบัญชี : นายปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์  เลขที่

บัญชี  530-7-04701-8 

 สอบถามโทร. 09-1814-1260 หรือ 08-

2469-3406 (ครูดรีม) VIP ท�าบุญ 3,000 บาทขึ้นไป

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน / วันพุธที่ 18 ธันวาคม

ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามคุณวันดี  

เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อ 

วิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R. จิตตาธิการ  9 พฤศจิกายน /  

14 ธันวาคม เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 

เวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซาที่วัดพระ- 

มหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ  

หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละก�าลังทางด้านร่างกาย

และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 

]  วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์   โมทนาคุณพระ ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิ- 

กายน 2019  เวลา 10.00 น. ติดต่อโทร.  06-3212-

4220 เฉพาะเวลาราชการ

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และ 

สถาบันพัฒนาฆราวาสคาทอลิกฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้า 

ร่วมฝึก “ส�ารวมจิตภาวนา ด้วยพระทัยพระเยซู” ทุก

วันอาทิตย์และพฤหัสบดีที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 

09.00-15.00 น. ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ  

คลองเตย โดยคุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร คุณพ่อ 

สมชัย พิทยาพงศ์พร ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และ 

ทีมฆราวาส add Id line: เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก 

วันพฤหัสบดี :                      วันอาทิตย์ :

- 21 พฤศจิกายน               - 17 พฤศจิกายน 

- 19 ธันวาคม                     - 15 ธันวาคม 

- 16 มกราคม                     - 19 มกราคม 

 หมายเหตุ เฉพาะวันอาทิตย์หลังฝึกส�ารวม 

จิตภาวนา มีฝึกโยคะภาวนา โดยซิสเตอร์สุทธิลักษณ์  

บรรทร เวลา 15.00-16.00 น. ผู้สนใจเรียนให้น�า 

อุปกรณ์ส่วนตัวมาพร้อมกับชุดที่เหมาะสม สอบถาม  

โทร. 08-1904-2138, 08-1685-2826 

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM ส�าหรับผู้สนใจ

ท่ัวไปทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้องประชุม 

ชั้น 3 อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี โดยมี 

คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อ

คุณพ่อประเสริฐ 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

] ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างบ้านเณรจอห์น ปอล 

พิษณุโลก ชื่อบัญชี นายสันติ ปิตินิตย์นิรันดร์ (เพื่อ

สร้างบ้านเณรจอห์น ปอล พิษณุโลก) เลขบัญชี 549-0-

70094-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนเรศวร หรือชื่อ

บัญชี Mr. SANTI PITINITNIRUN (For Building 

JOHN PAUL SEMINARY) เลขบัญชี 503-6-14014-

5 ธนาคารธนชาต สาขาพิษณุโลก ในกรณีส่งจาก 

ต่างประเทศ THBKTHBK 503-6-14014-5 Mr. 

SANTI PITINITNIRUN (For Building JOHN PAUL 

SEMINARY) โทร. 08-6927-2233 คุณพ่อสันติ ปิติ- 

นิตย์นิรันดร์ อธิการบ้านเณร

] ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ แผนกยุติธรรมและ

สันติ (ยส.) ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา 

สังคม

        เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ด�าเนินงานภายใต้สภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีความประสงค์

รับเจ้าหน้าที่เลขานุการส�านักงาน  1 ต�าแหน่ง ผู้สนใจ 

เขียนใบสมัครและประสบการณ์ พร้อมแนบหลักฐาน

การศึกษาและภาพถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จ�านวน 1 ภาพ 

ส่งมาที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและ

สันติ 114 (2492) ซอยประชาสงเคราะห์ 24 ถนน

ประชาสงเคราะห์ แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

โทร. 0-2277-4625, 0-2275-7783 แฟกซ์ 0-2692- 

4150 หรือที่ E-mail : ccjpthai@gmail.com 

 

เสกสุส�น
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

V วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก วันเสาร์ที่ 2 

พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.

V วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก จ.พระนครศรี- 

อยธุยา วนัอาทติย์ที ่3 พฤศจกิายน เวลา 10.00 น.

V วัดนักบุญเปาโล บ้านนา วันอาทิตย์ที่ 3 

พฤศจิกายน 

เวลา 09.00 น. รับศีลอภัยบาปและเริ่มสวดภาวนา

เพื่อวิญญาณพี่น้องผู้ล่วงลับ

เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ

 ทางวดัมกีารจัดเตรียมดอกไม้ เทียน อาหาร  

ไว้บริการ ติดต่อโทร. 09-2585-6113

V วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน จ.นครปฐม 

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. 

V วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี จ.นครนายก  

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน  เวลา 10.00 น.

V สุสานศานติคาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020 เวลา 10.00 น.  

มีรอบเดียว ที่หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 

บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน  

ถ้าไม่สะดวกมาร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว

สามารถมาร่วมมิสซาระลึกถึงผู ้ล่วงลับได้ในวัน

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020 เวลา 16.30 น. ที่

วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน (ติดต่อ

จองร้านตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2019 เท่านั้น สอบถามโทร. 0-2429-0117 ถึง 

8 หรือ 08-7531-4490 อีเมล info@santikam.

com หรือ www.santikam.com) 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
V วัดนักบุญอันนาหนองแสง  

 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม  เวลา 17.00 น.  

พิธีมิสซาที่สุสานสนามบิน (กูบา)

 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น.  

พิธีมิสซาที่สุสานท่าควาย

 วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น.  

พิธีมิสซาที่สุสานหลังโบสถ์

 หมายเหตุ เงินทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้

บรรพชนผู้ล่วงลับทั้งหมดสมทบเข้าในโครงการ

บูรณะวัดนักบุญอันนาหนองแสงหลังปัจจุบัน 

โอกาสครบ 50 ปี ในปี ค.ศ. 2022 (พ.ศ. 2565)

สงัฆมณฑลสรุาษฎร์ธานี
V วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์ วันเสาร์ท่ี 16  พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.

ไม่มีสรรพสิ่งใดๆ จะพร�กเร�ได้จ�ก
คว�มรักของพระเจ้� ซึ่งปร�กฏใน

พระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้�ของเร� 
(โรม 8:39)

“พระบิดาเจ้าข้า 
โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด
เพราะเขาไม่รู้ว่าก�าลังท�าอะไร” 

(ลูกา 23:34)
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โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2562
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
ดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่ www.assumption.ac.th สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2630-7111-25 
• สำนักผูอำนวยการ ตอ 422 - 423  • ฝายวิชาการ ตอ 425 - 427  • ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตอ 131 - 132

สิ่งที่ตาไม่เคยเห็น หูไม่เคยได้ยิน 
และจิตใจของมนุษย์คิดไม่ถึง  
คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้
สำาหรับผู้ที่รักพระองค์  

(1คร  2:9)

เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพ่ืออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

ท่ า น อ ยู่ กั บ เ ร า . . . ใ น บ ท ภ า ว น า เ ส ม อ
ส่ื อ ก ล า ง ป ร ะ ส า น ใ จ . . . ท ด แ ท น ค ว า ม รั ก แ ล ะ คิ ด ถึ ง
โ ท ร .  0 - 2 6 8 1 - 3 9 0 0  ต ่ อ  1 8 1 3  e - m a i l s : a d u d o m s a r n 1 @ g m a i l . c o m  &  a d u d o m s a r n @ c b c t . n e t

คุณบุบผา พิมเจริญ (คุณตุม)
089-524-0602

ผูบริหาร รานบุบผา เว็ดดิ้ง (คุณนิว) 

BUBPHA WEDDING STUDIO
สำนักงาน : ถนนจักกะพาก ปากน้ำ สมุทรปราการ

02-701-6871, 02-701-6873, 085-090 9549 (คุณน้ำ)
087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA WEDDING DRESS
สำนักงาน : ถนนเพชรบุรีตัดใหม-ตัดแยกเอกมัยเหนือ กรุงเทพฯ

02-716-6551-2, 081-758-5119 (คุณนิว)

BUBPHA WEDDING
สำนักงาน : ถนนสุขุมวิท (สายเกา) รสทิพย (ตำหรุ) สมุทรปราการ

02-323-1055, 087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA  WEDDING

เว็บไซด : www.bubpha-wedding.com
E-mail : bubpha-wedding@hotmail.com
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ในขณะที่พวกเขาแสวงหาทุกวันซึ่งสถานที่ที่จะพักพิงโดยสันติสุขและมีศักดิ์ศรี และ

บ่อยครั้งก็ต้องผิดหวัง” (ค�าปราศรัยต่อคณะทูตานุทูต, 11 มกราคม ค.ศ. 2016)  ใน

ตรรกะแห่งพระวรสารคนสุดท้ายจะเป็นคนแรก แล้วเราต้องท�าตนเป็นผู้รับใช้พวกเขา

 “เรามา เพื่อให้แกะมีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์” (ยน 10:10)  นี่ไม่ใช่

แค่ผู้อพยพ แต่เกี่ยวกับบุคคลทั้งครบ เกี่ยวกับทุกคน  ในพระวาจาของพระเยซูคริสต์ 

เราพบกับหัวใจแห่งพันธกิจของพระองค์ เพื่อทุกคนจะได้รับของขวัญแห่งชีวิตใน 

ความบริบูรณ์ตามน้�าพระทัยของพระบิดา ในพฤติกรรมการเมืองทุกชนิด ในแผนการ

ทุกอย่าง ในงานอภิบาลทุกรูปแบบเราต้องยึดหลักบุคคลเป็นศูนย์กลางเสมอในหลายๆ  

มิติของชีวิตรวมถึงมิติของจิตวิญญาณด้วย  และนี่หมายถึงทุกคนซึ่งเราต้องตระหนัก 

ถึงความเท่าเทียมกันข้ันพ้ืนฐานของทุกคน  ผลท่ีตามมาคือ “การพัฒนาไม่อาจจะจ�ากัด 

อยู่แค่การพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่เพียงด้านเดียว  เพื่อจะให้การพัฒนามนุษย์มีความ 

สมบูรณ์จ�าเป็นต้องเป็นแบบครบวงจร ต้องส่งเสริมการพัฒนาแต่ละบุคคลทั้งชายและ 

หญิง” (สมณสาส์นนักบุญเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา, เรื่อง Populorum Progressio, 

ข้อ 14)

 “ท่านจึงไม่เป็นคนต่างด้าวหรือผู้มาขออาศัยอีกต่อไป แต่เป็นเพื่อนร่วมชาติ

กับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า” (อฟ 2:19)  นี่ไม่ใช่แค่ 

ผู้อพยพ แต่เป็นการสร้างเมืองของพระเจ้าและเมืองของมนุษย์  ในยุคสมัยของเรานี้ 

อาจเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการอพยพ ผู้บริสุทธ์ิเป็นอันมากต้องตกเป็นเหย่ือของ “กลลวง” 

ของการพัฒนาเทคโนโลยีและบริโภคนิยมที่ปราศจากขอบเขต (cf. สมณสาส์นเวียน 

Laudato Si’, ข้อ 34) ผลที่ตามมาคือ พวกเขาก�าลังเดินทางสู่ “สวรรค์บนดิน” ซึ่ง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการทรยศต่อความคาดหวังของพวกเขา  บางครั้งพฤติกรรมของ 

พวกเขาท�าลายความเจริญที่สร้างประโยชน์ให้กับเพียงบางคนซ่ึงเป็นการเอารัด 

เอาเปรียบกับคนส่วนใหญ่  “เราต้องมองเห็น แล้วช่วยผู้อ่ืนให้เห็นว่าผู้อพยพและผู้ล้ีภัย 

ไม่ใช่เป็นปัญหาที่ต้องแก้ แต่เป็นพี่เป็นน้องของเราที่เราต้องให้การต้อนรับให้ความ 

เคารพและความรัก  นี่เป็นพระญาณสอดส่องของพระเจ้าที่ส่งพวกเขามาให้เราเพื่อที่ 

จะช่วยกันสร้างสังคมที่มีความชอบธรรมกว่าเดิม ประชาธิปไตยที่ครบครันมากกว่า

เดิม ประเทศชาติที่เป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าเดิม โลกที่เป็นพี่น้องกันมากว่าเดิม และ

ท�าให้เราเปิดใจกว้างย่ิงข้ึนและเป็นชุมชนคริสตนแห่งพระวรสาร” (สาส์นเพ่ือวันผู้อพยพ

และผู้ลี้ภัยสากล ค.ศ. 2019)

 พ่ีน้องชาย-หญิงท่ีรัก  การตอบสนองของเราต่อการท้าทายท่ีเกิดจากการอพยพ

ในยุคร่วมสมัยสรุปได้ด้วยสี่ค�า: ต้อนรับ ปกป้อง ส่งเสริม และผนึกให้เข้าในสังคม  แต่

ค�าเหล่านี้ต้องไม่หมายความถึงแต่ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยเท่านั้น แต่หมายถึงพันธกิจของ

พระศาสนจักรต่อทุกคนที่อยู่ตามชายขอบสังคม ที่ต้องการการต้อนรับ การปกป้อง 

การส่งเสริม และการผนึกทุกคนทุกสิ่งให้เข้ามาอยู่ในสังคม หากเราปฏิบัติตามสี่ค�านี้

เราจะช่วยสร้างเมืองของพระเจ้าและเมืองของมนุษย์  เราจะส่งเสริมการพัฒนามนุษย์

แบบองค์รวม เราจะช่วยชุมชนโลกให้เข้าใกล้กับเป้าหมายของการพัฒนายั่งยืนที่ตั้ง

เป้าเอาไว้ และถ้าหากขาดซึ่งแผนการนี้ก็จะยากที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย

 ขอพูดเพียงค�าเดียวคือนี่ไม่ใช่ผู้อพยพที่เป็นปัญหา ไม่ใช่แต่พวกเขาเท่านั้น 

แต่เกี่ยวกับตัวเราเช่นเดียวกัน และเกี่ยวกับครอบครัวมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ผู้อพยพโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอที่สุดช่วยเราให้อ่าน “สัญญาณแห่งกาลเวลา” โดยอาศัย

พวกเขาพระเจ้าเรียกร้องให้เราต้องกลับใจ ให้เป็นอิสระต่อการยึดเอาแต่พวกตนเอง 

ต่อการเพิกเฉย และต่อวัฒนธรรมกินทิ้งกินขว้าง โดยอาศัยพวกเขาพระเจ้าทรงเชื้อ

เชิญให้เราด�าเนินชีวิตคริสตชนอย่างบริบูรณ์และมีส่วนให้ความช่วยเหลือตามสภาพ

กระแสเรียกของแต่ละคนเพื่อสร้างโลกที่ยิ่งวันยิ่งจะเป็นไปตามแผนของพระเจ้า

 ในการแสดงความหวังนี้และโดยอาศัยการวอนขอของพระแม่พรหมจารีพระ

แม่แห่งหนทางชีวิต ข้าพเจ้าวอนขอพระพรอันอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าได้โปรดหลั่ง

มาสู่ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในโลกทุกคนและสู่ทุกคนท่ีเฝ้าติดตามพวกเขาไปในการเดิน

ทางของพวกเขา

จากนครรัฐวาติกัน  วันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2019

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

(มงซินญอร์ ดร. วิษณุ ธัญญอนันต์ เก็บสาส์นนี้มาไตร่ตรองและปฏิบัติ)

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 3)

 พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มอบของท่ีระลึกแก่ผู้ร่วมเสวนา และ 

ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (ศิษย์อัสสัมชัญ) รวมทั้ง  

อ.ชลัชนัย  ซ่ือเกียรติขจร  ผู้อ�านวยเพลง และคุณพ่ออนุสรณ์ ผู้แต่งเพลง อุชเชนี  

กวีผู้เป็นแรงบันดาลใจ

 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน มีกิจกรรม “100 ปี ชาตกาลอุชเชนี” ณ อาคาร 

มหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาคเช้า ประกอบ

ด้วยกิจกรรมการอ่านบทกวีจาก “กวีรุ่นใหม่ แรงบันดาลใจจากอุชเชนี” การเสวนา  

“คิดถึงอุชเชนี กวีที่เรารัก” โดย รศ.ดร. วไล ณ ป้อมเพชร คุณอดุล จันทรศักดิ์  

และคุณปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา ภาคบ่าย มีการอ่านบทกวีร�าลึกถึงอุชเชนี โดย  

คุณพิบูลศักดิ์ ละครพล คุณไพวรินทร์ ขาวงาม อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง  

และอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

 การเสวนาและเปิดตัวหนังสือ “100 ปี อุชเชนี กวีที่เรารัก” โดยอาจารย์ 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง และคุณพ่ออนุชา ไชยเดช  

ด�าเนินรายการโดยคุณณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ 

 ปิดท้ายด้วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งปันถึงอุชเชนี คุณหญิงปัทมา ลี- 

สวัสดิ์ตระกูล ประธานโครงการวรรณศิลป์อุชเชนี มอบของที่ระลึกแด่วิทยากร

 อนึ่ง นอกจากกิจกรรมนี้แล้ว ยังมีกิจกรรมสัญจรตามโรงเรียน ไปยังโรงเรียน

ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. 

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563  โดยมีกลุ่ม 

เป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ครูภาษาไทย ครูที่สนใจวรรณกรรม และ

ครูในโรงเรียนเครือข่าย จ�านวน 150 คน  รวมทั้งได้มอบหนังสือผลงานอุชเชนีแก่

ห้องสมุดของโรงเรียนที่ไปจัดกิจกรรม

 กิจกรรม “100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารักสัญจร” ที่โรงเรียนลาซาล

“100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก” (ต่อจากหน้า 4)

โชติรวีนครสวรรค์ วันจันทร์ที่ 23 กันยายน และเสวนา “100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวี

ของกวีที่เรารัก” โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ภราดาประภาส ศรีเจริญ อธิการโรงเรียน

ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์  

ปี 2559 และคุณปะการัง ด�าเนินรายการ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าร่วมจ�านวน 200 คน และคุณครูภาษาไทยจ�านวน 20 ท่าน รวมทั้งคุณครูที่สนใจ

งานวรรณศิลป์ 

 ภราดาประภาส กล่าวว่า ประทับใจบทเพลง “น�้าจากพระทัย” ที่อาจารย์ 

อุชเชนีประพันธ์  มีความหมายที่ดีที่ทุกคนจะต้องมีความรักซึ่งกันและกัน เวลาที่เรา 

มีความทุกข์ มีความเศร้า หรือมีความกังวล ก็จะหายไปทันที จากประโยคที่ว่า “น�้า

จากพระทัย พราวใสกว่าเพชรล�้าค่า คือน�้าจากพระเมตตา หยาดจากฟ้ามาดิน น�้าจาก

พระทัย หลั่งไหลล้างโทษเราสิ้น เสกความใหม่ให้ชีวิน โบยบินตามพระองค์ไป น�้าจาก

พระทัย คือความชื่นใจสุขศานต์ อมฤต อมตะ พระประทาน ตลอดกาลชีวันนิรันดร” 

นอกจากนั้นอาจารย์อุชเชนีสอนในแบบของผู้หญิงให้พวกผู้หญิงเข้าใจในเรื่องของ

ความรัก โดยท่านสอนว่าอย่าไปหลงรักใครแต่เพียงแค่ค�าพูด ซึ่งตรงนี้มันมีค่ามาก 

งานวันนี้บราเดอร์อยากจะน�านักเรียนมานั่งฟังสัก 1,000 คน  แต่พื้นที่ไม่มี อยาก

จะบอกว่าทุกคนต้องไปหาอ่าน ทุกคนต้องไปเรียนรู้ บทกวีต่างๆ เหล่านี้ยังมีคุณค่า 

ในด�าเนินชีวิตต่อไป

นางสาวศิิริรัตน์ อดทน ม.6/4 และนายศุภกฤต สัมโย ม.4/1 อ่านบทกวีของอุชเชนี 

ที่ชื่นชอบ และแต่งบทกวีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากบทกวีของอุชเชนี
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ตอนที่ 4 พลังของผู้มีความเชื่อ 

บันทึกเส้นทางเตรียมรับเสด็จสันตะบิดร 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เยือนประเทศไทย

 สิ่งที่ยากอาจจะไม่ใช่ภาระงาน เราไม่เก่ง เราทำาไม่ได้ ก็ใช้คนที่เก่ง  

ใช้คนที่ทำาได้ สิ่งที่ยากกว่าคือ “ภาวะทางอารมณ์”

 ท่ามกลางทั้งรอยยิ้ม และความสุขที่ได้ยินข่าวการมาของสมเด็จพระ 

สันตะปาปาที่จะเสด็จเมืองไทย ก็มีทั้งข่าวปล่อยก่อนและข่าวหลุด ไม่ว่าอะไร 

จะเกิดขึ้น ในแง่ของการทำางานสื่อของพระศาสนจักรคาทอลิกก็ปฏิเสธความ 

รับผิดชอบไม่ได้ จะดีจะร้าย จะถูกวิจารณ์จับจ้อง จริงบ้าง เข้าใจผิดกันไปบ้าง 

สิ่งที่หล่อเลี้ยงการทำางานด้านนี้ของผมเสมอนอกจาก “สติ” แล้ว ก็ต้องสะกด 

จิตตัวเองให้ใจเย็น และหันไปเพิ่งหนทางที่นำาความบรรเทาทางจิตวิญญาณมาก

ท่ีสุด อย่าหาว่าผมเวอร์นะ ในสถานการณ์แบบน้ีก็น่ังอยู่ในวัดสงบๆ ช่วยได้จริงๆ

 ข่าวการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ถูกปล่อยออก 

มาตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2019 หลัง 16.00 น. (ซึ่งแน่นอนเป็นข่าวไม่ยืนยัน

จากสำานักข่าวใด) เป็นเพียงการได้ยินมาและบอกต่อ ในช่วงเวลาหลังจากนั้น

การเช็คข่าวเป็นไปอย่างอุตลุต ผมก็ต้องเช็คเหมือนกัน เพราะช่วงเวลานั้น

เพียงได้ข่าวมา วิธีเช็คที่ง่ายที่สุดคือย้อนกลับไปยังการปล่อยข่าว คำาตอบก็คือ 

“ได้ยินมา” มาตรฐานแบบนี้คงใช้ไม่ได้ในสื่อทางการ แต่สิ่งที่เราสัมผัสได้ตรงกัน 

ก็คือ ในแง่ของสื่อมวลชนข่าวนี้อยู่ในความสนใจ ในแง่ของความชื่นชมยินดี 

คงไม่มีใครปฏิเสธ แต่ในแง่การข่าวถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมา ข่าวที่ถูกปล่อย

แบบนี้ก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อการเสด็จมาเท่าไหร่นัก บางคนอาจจะสงสัยว่า ทำาไม

ละ ลองนึกภาพง่ายๆ ว่าเราจะไปเยี่ยมบ้านใครเราไม่บอกก็คงเสียมารยาท นั่น

คือระดับบ้านๆ แต่นี่คือระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีเรื่องศาสนาเข้ามา

ให้ละเอียดอ่อน แล้วถ้าเราคิดแบบไม่เข้าข้างใคร ถ้าเรื่องนี้ยังไม่ประกาศทางการ 

ยิ่งถ้าการแจ้งว่า รัฐบาลเป็นฝ่ายเชิญ คนเชิญยังไม่ทันพูดอะไร คนที่จะมาที่ขึ้น

กับการข่าว หรือรัฐบาลของวาติกัน ยังไม่พูดอะไรทางการเช่นกัน ผมว่าแค่นี้เรา

ก็ไปไม่ถูกแล้วว่า เราจะรีบแจ้งกันในฐานะอะไร นอกจากความรู้สึกที่ผมบอกไว้ 

แต่แรก “ความชื่นชมยินดี” ถ้าเราเอาความชื่นชมยินดี บวกกับสติ เราก็จะมี 

คำาตอบว่า ที่สุดแล้ว เราควรยืนอยู่ตรงไหนและทำาอะไร

 ผมบันทึกไว้ว่า สักวันที่ 26 มิถุนายน ผู้ใหญ่ได้เรียกผมเข้าไปคุย เพื่อ

แจ้งให้รับผิดชอบเรื่องงานสื่อสารมวลชนในช่วงการเสด็จของสมเด็จพระ

สันตะปาปา พร้อมกับคุณพ่ออีก 2 ท่าน คือส่วนของการประสานงานกับทุกฝ่าย 

และฝ่ายพิธีกรรม หลังจากนั้นคือวันที่ 1 กรกฎาคม เราจะเริ่มประชุมกับทีมงาน

จากวาติกัน และภาครัฐ เรื่องบางเรื่องผมคงไม่สามารถลงรายละเอียดได้ ไม่ใช่ 

ไม่อยากเปิดเผย แต่อะไรที่เป็นความลับที่ทางผู้รับผิดชอบบอกผม ผมก็คงต้อง

ให้เกียรติและยอมรับข้อกำาหนดเหล่านั้น เพราะเป็นเรื่องของมารยาท และถ้าเรา

จะใช้คำาว่าการเป็นมืออาชีพ ก็คงไม่ผิด

 ขั้นตอนการทำางานของวาติกันน่าสนใจมาก การมาดูงาน และการ

กำาหนดมาตรการของเขา ทำาให้เราเห็นสิ่งที่น่าสนใจและมุมมองในแบบคนที่มี

ประสบการณ์มากมาย มีสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำาให้ผู้ร่วมงานเกิดความสะดุดใจ แต่ก็

เป็นความสะดุดใจในเรื่องดี

 แน่นอนว่าการเดินทางมาของสมเด็จพระสันตะปาปาเราคงนึกถึงท่ีพัก 

ผู้ติดตาม หรือการจัดวางการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ตอนที่เราเตรียมเรื่อง

ที่พัก แถวสาทรที่พักล้วนแล้วแต่ขึ้นชื่อเรื่องราคาทั้งสิ้น ตอนแรกผู้ที่มาเตรียม

ได้เตรียมในที่ที่คิดว่าเหมาะสม ทางประเทศไทยก็เห็นพ้องต้องกันว่า เหมาะ 

แล้ว ส่วนองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเองก็มีโรงแรมระดับห้าดาว หกดาว เสนอตัว 

เข้ามา เพราะทุกคนย่อมทราบดีว่า เมื่อวันเวลาผ่านไป ทุกอย่างล้วนเป็น

ประวัติศาสตร์ของผู้คนและสถานท่ี น่าแปลกท่ีคนท่ีมาเตรียมท่ีพักบอกว่า “พระองค์

ขอให้พักในที่ที่ไม่หรูหรา โรงแรมระดับ  3 ดาวก็คงพอ”  แล้วก็ได้โรงแรมตาม

มาตรฐานนั้นสมใจสำาหรับผู้ติดตาม ส่วนสื่ออาจจะตั้งศูนย์และพักที่ที่ราคาแพง

กว่าหน่อย เพราะคนเหล่านี้ที่มากับพระสันตะปาปาพวกเขาก็ลงทะเบียนมา

กันเอง

 แค่แนวคิดเล็กๆ ก็สร้างพลังให้กับผู้ร่วมงาน พี่น้องข้าราชการที่มา

ร่วมปฏิบัติงานมีทั้งคำาถามทางกายภาพ และสีหน้าที่ดูมึนงง กับการเลือกที ่

ไม่เอามาตรฐานราคา หรือความสะดวกเป็นที่ตั้ง แต่เลือกมาตรฐานของความ

พอประมาณ ความพอเพียง ผมเชื่อว่า ใครก็ตามที่ร่วมไปกับเส้นทางทั้งก่อน

การเสด็จมา การเตรียมงาน รวมทั้งช่วงที่พระองค์เสด็จมา และจะเสด็จผ่านเรา

ไปเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น ขอให้พยายามมีสมาธิ รักษาบรรยากาศ

ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจ แน่นอนว่าเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เรา

ต้องการมาไว้ในมือ แต่เราไม่สูญเสียแน่ถ้าเรารู้และมองให้พบว่า น้ำาพระทัยของ

พระกับเรานั้น วางไว้ตรงไหน

 การต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่สื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทยทำาเท่านั้น งานในช่วงปลายปีแบบนี้ก็คงต้องดำาเนินต่อไป

อย่างปกติ การต้อนรับพระองค์ไม่ได้เตรียมในเชิงกายภาพเท่านั้น เราจำาต้อง 

เตรียมจิตใจด้วย ฝ่ายพิธีกรรมจึงได้เชิญชวนให้เราได้ร่วมกันใช้  เดือนตุลาคม

ซึ่งเป็นเดือนแม่พระแห่งสายประคำา เชิญชวนคริสตชนชาวไทยร่วมใจกันสวด

สายประคำาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางพระนางมารีย์ ทั้งโดยการภาวนา

ส่วนตัว ในครอบครัว และในชุมชนคริสตชนที่วัดของตน ในการสวดสายประคำา

แต่ละครั้งตลอดเดือนนี้ ขอเชิญพี่น้องทุกท่านสวดสายประคำา  10  เม็ด (1  ทศ) 

เพื่อเป็นช่อดอกไม้ฝ่ายจิตถวายแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสที่

พระองค์จะเสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่  20-23  พฤศจิกายน  2019  นี้ 

 “พระนางมารีย์ทรงเป็นประตูสวรรค์ ณ ธรณีประตูสวรรค์ พระนาง

กำาลังรอคอยเราท่ีจะบรรลุถึงบ้านเท่ียงแท้ของเรา และทุกคร้ังท่ีเราสวดสายประคำา 

แต่ละสาย เรากำาลังก้าวไปสู่เป้าหมายนั้น” (บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ค.ศ. 2019)

 ความร่วมมืออาจเป็นเรื่องสำาคัญ แต่การเอาใจมาร่วมก็เป็นเรื่องสำาคัญ

ไม่ต่างกัน ไม่มีใครตัดสินใครได้ เพียงแต่ว่าใจของแต่ละคนจะให้คำาตอบที่หัวใจ

ของเขาเองได้ดีและชัดเจนที่สุด

บรรณาธิการบริหาร
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โรงเรยีนพระกมุารมหาสารคาม ไปมอบถงุยังชพีให้พีน้่องชมุชนวดัแม่พระเสดจ็เย่ียม 

บ้านคสูว่าง อ.วารนิชำาราบ และวัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   

วันที่ 20 กันยายน 2019 

รวมนำ้�ใจไทยช่วยพี่น้องผู้ประสบภัย
 ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2019 เป็นต้นมา ท�าให้เกิดน�้าท่วม ประชาชนได้รับ

ความเดือดร้อน ในเขตสังฆมณฑลอุบลราชธานี ประมวลภาพบางส่วนของความ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 14  กันยายน 2019 บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา พร้อมด้วยซิสเตอร์ 

คณะนกับญุยอแซฟแห่งการประจกัษ์ ออกเยีย่มพ่ีน้องในชมุชนวดัแม่พระเสดจ็เย่ียม

บ้านคูสว่าง พร้อมกับมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนำ้าท่วม

ทีมคุณแม่คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ 

นำาโดยคุณแม่โยวานนา วนิดา ถาวร  

มหาธิการิณี จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อ

มอบให้กับพี่น ้องผู ้ประสบภัยท่ีติด

เกาะในโซนชุมชนมูลน้อยและพื้นที่

ใกล้เคียง

บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี พร้อมกับคุณพ่อ

ประดับสิน ด้วงทอง ผู้อำานวยการฝ่ายสังคม คุณพ่อบุญเลิศ พรหมเสนา  

เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี คุณพ่อสุพจน์ สายเสมา คุณพ่อ 

ปลัด พร้อมด้วยทีมงานจิตอาสาทุกท่านมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยนำ้าท่วม

ในเขตชมุชนอาสนวหิารแม่พระนริมล อบุลราชธาน ีเพือ่บรรเทาใจพีน้่องผูป้ระสบภัย

นำ้าท่วม

คณะคามลิเลยีนนำาโดยคณุพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ นำาคณะ ไปมอบความช่วยเหลอื

ที่ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานี

ผู้แทนสหพันธ์นักบวช และฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ลงพ้ืนท่ี 

เยี่ยมเยียนให้กำาลังใจ พี่น้องที่หมู่บ้านทัพไทย อุบลราชธานี วันที่ 16 กันยายน 

2019
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

คำ�สอนสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส

ตอนที่ 11 กระแสเรียก เย�วชน

 พระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่า การช่วยเยาวชนไตร่ตรองกระแสเรียก

ของพวกเขาเป็นงานที่ยากล�าบากซึ่งเรียกร้อง “ความอดทนและความสามารถ 

ที่จะต้องรับฟังอย่างมาก”

 

 “นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ท่านไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยความเข้าใจ

ที่ผิดๆ ว่าเป็นเรื่องการบังคับทางความเชื่อล้วนๆ ตามที่ท่านเข้าใจว่า “ต้องท�า

อย่างนี้” พระสันตะปาปาตรัส “ในความหมายที่ถูกต้องในการแสวงหากระแส-

เรียก คือ ท่านจะต้องติดตาม ต้องแนะน�า และต้องให้ความช่วยเหลือ เพื่อที่จะ

ท�าให้บรรดาเยาวชนาพบและท�าให้เขาเห็นว่าเส้นทางของชีวิตของเขาคืออะไร”

 (การประชุมสมัชชาเพื่อการอภิบาลกระแสเรียกในยุโรป ประชุม ณ กรุง

โรม  7 มิถุนายน 2019)

   Photo by EvandroInetti

กิจกรรม “100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารักสัญจร” ที่โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 และเสวนา “100 ปี ชาตกาลอุชเชนี 

กวีของกวีที่เรารัก” 

“ฉลองวัด” บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณฉลองวัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง จ.บึงกาฬ วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 

2019

คุณพ่อนรเทพ ภานุพันธ์ ผู้อ�านวยการแผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี 

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันเยาวชนสากล ตามโครงการส่งเสริม

ความเข้าใจด้านสังคมของพระศาสนจักรที่จัดขึ้นเป็นประจ�าของวัดพระเยซูเจ้า

เสด็จขึ้นสวรรค์ อ.สามพราน จ.นครปฐม และเทศน์แบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับ

ภารกิจของพระศาสนจักรในการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนคาทอลิก เมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019




