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ชีวิตของการเป็นพระสงฆ์เร่ิมต้นจากการเป็นสามเณร และการเป็นสามเณรเร่ิมต้นจากการ
มาวัด ผมได้เป็นเด็กช่วยมิสซาในช่วงวัยเด็กซ่ึงเป็นวัยท่ีชอบเล่น รักสนุก ชอบป่ันจักรยาน เล่น
กับเพ่ือนท่ีวัด ไปเล่นฟุตบอล จนได้เข้าไปคลุกคลีกับพระสงฆ์ท่ีวัด โดยมักจะรวมตัวกันของ 
บรรดาเพ่ือนๆ เด็กช่วยมิสซา เม่ือเราเล่นกันตามประสาเด็กแล้ว ก็ถึงเวลาเข้าวัด ไปทำาหน้าท่ียืน
ข้างพระแท่น ช่วยมิสซา ผิดๆ ถูก คุยเล่นยุกยิกบนพระแท่นบ้าง จนบางคร้ังพระสงฆ์ก็ว่าและ 
ตักเตือนในทุกคร้ัง เม่ือกลับถึงบ้านก็คิดถึงบรรยากาศสนุกๆ ท่ีวัด จึงทำาให้อยากกลับมาเล่น
ท่ีวัดทุกๆ วัน ทำาให้กิจวัตรประจำาวันคือ ต้องมาเล่นท่ีวัด และจบด้วยการช่วยมิสซาทุกคร้ังไป

"เมื่อเข้าสู่ครอบครัวสงฆ์กรุงเทพฯ" 

ผมชื่อ อันเดร ธนบูรณ์ พูนผล เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญอันเดร บางภาษี คุณพ่อที่ส่ง 

ผมเข้าบ้านคือ คุณพ่อหลุยส์ ธนันชัย กิจสมัคร ผมมาจากครอบครัวท่ีต่างคนต่างถือ  

คือคุณพ่อของผมเป็นพุทธศาสนิกชน ส่วนคุณแม่เป็นคาทอลิกล้างบาปตั้งแต่เด็ก 

เชื่อว่า เด็กหลายคนคงจะเคยมีประสบการณ์ที่คล้าย 
กบัผมเช่นกัน เช่ือไหมครบัวา่ ดเูหมอืนจะเป็นเรือ่งธรรมดา
ตามประสาวัยเด็กที่จะต้องมีเล่น ตั้งแก๊งค์ หรือเป็นเด็ก
ช่วยมิสซาธรรมดาๆ เข้าออกบ้านพักพระสงฆ์ หารู้ไม่ว่า 
หน่ึงในเด็กกลุ่มน้ัน เมื่อโตมา เขาจะได้เป็นพระสงฆ์ 
ผมเองก็คาดไม่ถึงเช่นกัน จากเด็กตัวดำาๆ บ้านนอกๆ 
เรียนก็ได้ที่โหล่ ชอบขโมยของเล่นตามงานฉลองวัด จนได ้
เปน็พระสงฆใ์นวนันี ้กระแสเรยีกของแตล่ะคนนัน้แตกต่าง 
กนัออกไป บางคนเปน็คร ูบางคนเป็นหมอ หรอือาจจะเปน็ 
พลมารีย์ ผมเช่ือว่า ดังที่ผมได้กล่าวมานั้น ล้วนแต่เป็น 
กระแสเรียก ซึ่งเป็นการเรียกจากพระเป็นเจ้า เป็นพระพร 
ท่ีพระได้ประทานให้แต่ละคนแตกต่างกันออกไป การท่ี 
เรียกผมมาเป็นสามเณรก็เช่นกัน จวบจนตอนนี้ ผมได้เป็น 
พระสงฆ์ เป็นพระพรของพระเป็นเจ้า หากปราศจาก 
พระองค์แล้วลำาพังตัวเอง คงเป็นได้แค่ เด็กตัวดำาๆ ขี้ขโมย 
คนเดิม พระหรรษทานของพระเป็นเจ้าเพียงพอสำาหรับ 
เรามนุษย์เสมอ เราสามารถเห็นตัวอย่างได้ในชีวิตของ 
พระเยซูเจ้า ที่พระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์ ท้ัง 12 ของ 
พระองค์ ซึ่งแต่ละคนล้วนแต่มีบาดแผลในชีวิต เป็นคน 

ไม่สมบูรณ์แบบ เป็นคนที่หลายคนตราหน้าว่าเป็นคนบาป  
เป็นชาวประมง บางคนปฏิเสธพระองค์ ทรยศพระองค์ 
หารู้ไม่ สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นกับตัวของผม 
เองเช่นกัน นั่นก็คือ พวกเขาได้เป็นหนึ่งในอัครสาวก สิบสอง
คนของพระเยซูเจ้า หนึ่งในนั้นเป็นผู้นำาพระศาสนจักร เป็น
มรณสักขี จากคนบาปกลับกลายเป็นนักบุญ 

ชีวิตของคนเราก็เช่นกัน พระเป็นเจ้าทรงเรียก 
เรามาเป็นคริสตชน เป็นลูกของพระองค์ นี่เป็น
สิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต เป็นของขวัญล้ำาค่าที่ 
พระเป็นเจ้าได้มอบให้กับเรา ผม...จากเด็กช่วยมิสซา 
มาเป็นสามเณร และจากสามเณรมาเป็นพระสงฆ์  
ผมเช่ือมั่นว่า พ่ีน้องเองก็พบประสบการณ์ที่ดีที่ 
พระเป็นเจ้าได้มอบให้แต่ละคนเช่นกัน เพราะ
พระองค์ทรงรักเราดุจเเก้วตาดวงใจของพระองค์

สังฆานุกร ยอแซฟ ณัฐชัย อิ่มไพร

สังฆานุกร อันเดร ธนบูรณ์ พูนผล

ชวีติในการเปน็เณรของผมเรยีบงา่ยเปน็ไปตามระบบ เมือ่จบ 
จากบ้านเณรเล็กยอแซฟ จึงไปเณรกลางต่อด้วยบ้านเณรใหญ่ 

ถามว่ามีวิกฤติในกระแสเรียกไหม ยอมรับว่ามีบ้าง ผมสวดขอพระว่าหากพระองค์ประสงค์ 
ให้ลูกเดินทางต่อในกระแสเรียกนี้ ขอให้ลูกปรับตัวกับบ้านเณรกลางได้ปรากฏว่าผมชอบมาก 
ช่วงที่อยู่บ้านเณรกลางพยายามไตร่ตรองตลอดว่าอยากเป็นพระสงฆ์ไหม เพราะอะไร 
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สวัสดีครับพ่ีน้องท่ีรักทุกท่าน ผมช่ือ ยอห์น บอสโก รัฐพล งามอัชฌา เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร 
สามพราน เส้นทางกระแสเรียกของผมเร่ิมต้นจากตอนเด็กๆ ผมได้เห็นแบบอย่างของคุณพ่อท่าน
หน่ึงท่ีมาประจำาวัดอยู่ในช่วงเวลาน้ัน เห็นถึงความรัก ความใจดีของคุณพ่อ ให้โอกาสและช่วยเหลือ 
เด็กทุกๆ คนท่ียากจนในชุมชนของวัด และผมเห็นถึงความเช่ือ ความศรัทธาของคุณพ่อ หลังมิสซา 
ท่านจะพาเด็กช่วยมิสซาเดินสวดสายประคำารอบวัดเป็นประจำา ทำาให้ผมรู้สึกประทับใจคุณพ่อท่าน 
น้ันมากๆ ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นบ่อเกิดกระแสเรียกท่ีอยากเป็นพระสงฆ์เหมือนคุณพ่อท่านน้ันและ 
ตัดสินใจเข้ามาอบรมในบ้านเณรเพ่ือเป็นพระสงฆ์ในอนาคตต่อไป ผมจึงอยากจะแบ่งปันพระวาจา 

สังฆานุกร ยอห์น บอสโก รัฐพล งามอัชฌา

ของพระเจ้าส้ันๆ จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ 
ฉบับท่ีสอง ท่ีว่า “เพราะความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเรา” 
(2คร 5:14) เพราะว่าผมรู้สึกประทับใจข้อความน้ีท่ีเป็นคติพจน์ 
ในการทำางานของคณะธรรมทูตซาเวเรียน ผมจึงนำามาเป็นข้อ 
เตือนใจเวลาเจออุปสรรคในกระแสเรียกของผม และเพ่ือช่วย
กระตุ้นในการทำาหน้าท่ีศาสนบริกรของพระเจ้าได้ดีอีกด้วย

พี่น้องที่รักครับ หลังจากที่ผมได้ฝึกฝนอบรมจากบ้านเณร
มาเป็นเวลานานหลายปี ผมได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองในหลายๆ 
อย่าง แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมรักและให้คุณค่ามากๆ ก็คือ พิธีบูชา
ขอบพระคุณ และงานอภิบาล ผมได้มีประสบการณ์ในการออก
เยี่ยมพี่น้องในชุมชนคลองเตยซึ่งมีหลายชุมชนมาก และส่วน
ใหญ่เป็นคนต่างศาสนา คนยากจน เป็นเด็กด้อยโอกาสโดย
เฉพาะทางการศึกษา ทำาให้ผมนึกถึงพระวาจาของพระเยซูเจ้า 
ที่บอกว่า “คนยากจนนั้นอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอ แต่เราจะไม่
อยูก่บัทา่นตลอดไป” (ยน 11:8) ซ่ึงเปน็พระวาจาท่ีเปน็ความจรงิ 
เสมอมา ทุกๆ ครั้งในการทำาหน้าที่เป็นผู้อภิบาลของผม ทำาให้
ผมได้มองเห็นพระเยซูเจ้าในตัวของพวกเขาชัดเจนมากขึ้น 

เป็นพระสงฆ์เพื่ออะไร และทำาไมต้องเป็นพระสงฆ์ เมื่อเข้าบ้านเณรใหญ่ 
ชีวิตผมทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี ทุกอย่างอาศัยการสวดภาวนาผ่านไป 
ด้วยดีเสมอ สิ่งที่ชอบเป็นพิเศษในงานอภิบาลคืองานเกี่ยวกับองค์กร 
ฆราวาส เป็นพิเศษสำาหรับพลมารีย์มีความต้ังใจว่า เมื่อเป็นพระสงฆ์แล้ว 
จะพยายามส่งเสริมงานต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรฆราวาส เสริมกำาลังใจ  

ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน เพราะคริสตชน 
เหล่านี้  อุทิศตนและทำางานช่วยงาน 
อภิบาลต่างๆ ของวัดอย่างดี หากสามารถ
เพิ่มจำานวนและคุณภาพ จะเป็นการฟื้นฟู 
ชีวิตคริสตชนให้มีความเชื่อได้อย่างดี    

ท้ายที่สุด ขอสรรเสริญพระเป็นเจ้า  

อาศัยความเชื่อในพระองค์ทำาให้ลูก 

มีอยู่ทุกวันนี้ และอาศัยความศรัทธา 

ภักดีต่อพระนางมารีย์ในฐานะพลมารีย์ 

ที่ เ ป็ น เข็ ม ทิ ศ ใ นก า รดำ า เ นิ น ชี วิ ต 

ความเชื่อ และขอบคุณผู้มีพระคุณ 

ทุกคนที่ เข้ามาในชี วิต ผู้ เ ป็นทั้ ง 

ผู้ ช่ วยเหลือและแบบอย่างของผม 

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

และมันยังสะท้อนกระแสเรียกของผมตั้งแต่แรกที่ผมตั้งใจ
เข้าบ้านเณร เพราะอะไร ภาพของคุณพ่อท่านน้ันที่ให้โอกาส 
เดก็ๆ ในวดัของผมกลับมาอกีครัง้ และทำาใหอ้ยากเปน็พระสงฆ์
เหมือนคุณพ่อท่านนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เป็นคำาตอบ
อย่างดี ว่าผมบวชมาเพื่ออะไร? บวชมาทำาไม? บวชมารับใช้
ใคร? จึงทำาให้ผมได้มีการไตร่ตรองก่อนที่จะได้รับศีลบวชนี้ ว่า
ชีวิตพระสงฆ์นั้นเป็นชีวิตธรรมทูต เป็นชีวิตที่ต้องอุทิศตนเอง 
สวดภาวนาโดยเฉพาะการถวายมิสซา ทำางานรับใช้พระเจ้า  
พระศาสนจักร และประกาศข่าวดีให้แก่มวลสัตบุรุษ โดย
อาศัยพระเจ้าคอยช่วยเหลือ และทำาให้ผมรับรู้ว่า การที่ผม
ได้ฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นพระสงฆ์นั้น เป็นความรักของ 
พระคริสตเจ้าผลักดันให้ผมทำาหน้าท่ีของพระสงฆ์ได้อย่างดี  
มีคุณค่าและมีความหมายต่อไป

สุดท้ายนี้โอกาสที่ผมได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ผม
อยากขอบพระคุณพระเป็นเจ้า ขอบคุณบรรดาคุณพ่อ
และพ่ีน้องสัตบุรุษทุกท่านที่มีส่วนเก่ียวข้องในการที่
ทำาให้ผมเติบโตในเส้นทางกระแสเรียกของการเป็นสงฆ์
ด้วยดีตลอดมา และขอคำาภาวนาเพ่ือกระแสเรียกของ
ผม เพื่อที่จะได้มีความเข้มแข็งในการทำาหน้าที่เป็นผู้
อภบิาลทีด่ตีอ่ไป พฒันาชวีติสงฆใ์นทกุๆ วนั ขอพระเจา้
อวยพรและสถิตอยู่กับพี่น้องทุกท่านเสมอไปครับ
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เด็กน้อย สามเณร สู่การเป็นสงฆ์แห่งรักและรับใช้ 
โดย คุณพ่อมัทธิว สาโรช เมธีพิทักษ์กุล

ผ่านมาแล้วกว่า 20 ปี จากเด็กน้อยคนหนึ่งที่โตจนรู้ความ ตอบรับคำามั่นสัญญาแห่ง
ศีลล้างบาปว่าจะถือซื่อสัตย์และเชื่อม่ันในพระคริสตเจ้าตลอดชีวิต ทุกคร้ังท่ีคิดคำานึงถึง
เร่ืองราวที่ผ่านเข้ามา มักทำาให้ผมคิดถึงช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ ตอบรับเสียงเรียกของ
พระเป็นเจ้า ซ่ึงค่อยๆ ชัดเจนและมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเลือกเด็กน้อยคนหน่ึงให้เติบโตขึ้น 
เพื่อเป็นพระสงฆ์ ผู้ที่รักและรับใช้ทุกคน

ผมเองจำาได้ว่า เมื่อครั้งตัดสินใจเข้าบ้านเณร เพราะ
บ้านเณรเป็นสถานท่ีฝึกอบรมเด็กชายให้เติบโตเพื่อเป็น
พระสงฆ์ มีความรู้สึกแบบเด็กๆ ว่าคุณพ่อ พระสงฆ์ดูดี 
เท่และที่สำาคัญคือรู้สึกว่าพระสงฆ์เป็นสุภาพบุรุษและ 
ใจดีมากๆ แต่ที่มากกว่านั้นคือ มีความประทับใจในบรรดา
พี่ๆ สามเณรเพราะพวกเขามีทักษะด้านกีฬาและดนตรี
เก่งมาก สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจแรกที่ทำาให้อยากเข้า
บ้านเณร เมื่อเวลาผ่านไป ผมค่อยๆ เรียนรู้ถึงการเรียกของ
พระเป็นเจ้า เริ่มเข้าใจถึงกระบวนการการอบรมและค่อยๆ 
เปลี่ยนมุมมองของตนเองทีละเล็กทีละน้อย จนถึงช่วงเวลา
ที่ต้องตัดสินใจว่าจะก้าวหน้าต่อไปในการเป็นพระสงฆ์หรือ
เลือกเส้นทางกระแสเรียกอื่นๆ ที่อาจเหมาะสมกับตนเอง  
ยิ่งในช่วงเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเพื่อนๆ 
หลายคนตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางของตนเอง สำาหรับผม
ตอนนั้นย่อมเป็นช่วงเวลาที่หวั่นไหวและท้าทายอย่างมาก 
เพราะเพื่อนสนิทหลายๆ คนในบ้านเณรเวลานั้นเริ่ม 
ตัดสินใจและเปลี่ยนกระแสเรียกในเส้นทางอื่นไปแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ในตอนนั้นเอง ผมมีความตั้งใจว่าอยาก
จะเรียนรู้จักชีวิตของผู้อภิบาลให้มากกว่านี้ จึงตัดสินใจ 
ศึกษาต่อตามกระบวนการการอบรมต่อไป

ตลอดระยะเวลาหลายปี ผ่านบ้านเณรเล็ก บ้าน
เณรกลางและเข้าสู่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม แต่ละปีก็มี
การทบทวนตนเองถึงกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ และ
ค่อยๆ ไตร่ตรองถึงความรักของพระเป็นเจ้าที่ทรงเลือกผม 

ผ่านทางการมีประสบการณ์แห่งความรักกับเพ่ือนพี่น้อง
สัตบุรุษในงานอภิบาล ทำาให้ผมรู้สึกมีความสุขและรู้สึก
ว่าอยากที่จะเป็นพระสงฆ์เพื่อรักและรับใช้ทุกคน ผมรู้สึก
วา่การเรยีกของพระเปน็เจา้นัน้คอ่ยๆ ชดัเจนขึน้ในแตล่ะปี 
และชัดเจนมากที่สุดเมื่อครั้งไตร่ตรองตนเองอย่างดีใน
ปีพัก (จบชั้นปี 4) เกิดความมุ่งมั่นว่าจะตั้งใจทำาหน้าที่
ของตนเองอย่างดีในชีวิตสามเณร เพื่อเตรียมความพร้อม
สำาหรับการเป็นพระสงฆ์ ความมุ่งมั่นนี้เป็นกำาลังใจในการ
ทำาหน้าท่ีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน้าที่ในการเรียนเพื่อนำาไป
ใช้ในงานอภิบาลสัตบุรุษ หน้าที่ในการสวดภาวนาอย่าง
ซือ่สตัยเ์พือ่จะไดไ้มล่มืตัววา่ตนเองเปน็ผู้รบัใชข้องพระเจ้า 
หน้าที่ในการอยู่เคียงข้างและรับฟังผู้อ่ืน เพื่อเข้าใจความ
ยากลำาบากและความท้าทายที่แตกต่างกันในชีวิต สิ่ง
เหล่านี้เป็นความตั้งใจและทุกครั้งที่มองกลับไปก็ขอบคุณ
พระเป็นเจ้าเสมอ เพราะพระองค์ทรงเปล่ียนแปลงชีวิต
และจิตใจของผมให้เลียนแบบชีวิตของพระคริสตเจ้า ให้
เป็นพระสงฆ์ที่มีความสุขในพิธีบูชาขอบพระคุณ ในงาน
อภิบาล เพื่อรักและรับใช้ทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข

สังฆานุกร มัทธิว สาโรช เมธีพิทักษ์กุล

ในท้ายสุดนี้ ผมอยากจะแบ่งปันกับพ่ีน้องว่า
พระเจ้าทรงมีแผนการณ์สำาหรับชีวิตของเราแต่ 
ละคน ดังน้ันเราจึงควรเปิดใจเพื่อรับฟังเสียงของ
พระเจ้า ให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเราและค่อยๆ 
เปลี่ยนแปลงตัวตนของเราให้เป็นเหมือนพระองค์ 
แต่ละคนอาจใช้เวลามาก บางคนอาจใช้เวลาน้อย 
แต่ส่ิงที่สำาคัญคือขอให้เราแสวงหาน้ำาพระทัยของ
พระเป็นเจ้าในชีวิตของเรา นั่นคือการตอบรับเสียง
เรียกของพระองค์ รักและรับใช้กันและกันเพื่อจะ
ได้เข้าใจเป้าหมายในชีวิตของตน เพื่อให้ชีวิตของ
เราเหมาะสมกับความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา  
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
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บทคว�ม โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม

ในพระดำ�รัสเรื่อง Global  

Compact on Education สมเด็จ

พระสนัตะป�ป�ทรงให้คว�มสำ�คญัตอ่ 

กระบวนการจัดการศึกษา กล่าวคือ 

กระบวนการศึกษาที่จะต้องช่วยให้

ทุกคนสนใจ และเอาใจใส่ ไม่ใช่แค่ 

เพียงความรู้และทักษะในวิชาต่างๆ 

เท่านั้น แต่จำาเป็นต้องสนใจและ

เอาใจใส่ เรื่ องจิต วิญญาณของ 

ผู้เรียนให้ได้รับการอบรมสั่งสอน

ให้เป็นคนดี และกระตุ้นให้ทุกคน 

ใส่ใจปัญหาต่างๆ ในสังคมโลกด้วย 

เพร�ะว่�ก�รศึกษ�เป็นกิจก�รที่เป็น

เมล็ดพันธุ์แห่งคว�มหวัง เพร�ะเป็น 

ก�รกระทำ�ที่เรียกร้องให้เร�ร่วมมือ 

กันเปลี่ยนคว�มแห้งแล้งและก�ร 

เพิกเฉย ไม่คิด ไม่ทำ�สิ่งใดๆ ให้ 

กลับเป็นวิธีคิดแบบใหม่ที่ยอมรับ 

ก�รพ่ึงพ�ซึ่งกันและกัน ก�รผนึก 

กำ�ลังเป็นหน่ึงเดียวกันระหว่�งวัย 

(Intergenerational Solidarity) และ 

สร้�งคุณค่�แห่งธรรมอันประเสริฐ 

(Value of Transcendence) ซึ่ง

ส�ม�รถก่อให้เกิดอ�รยธรรมใหม่ ซ่ึง

สมเดจ็พระสันตะปาปาฟรงัซสิตรัสไวว้�่ “พนัธ

กิจด้านการศึกษาถือเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำาคัญของ

พระศาสนจักร” โรงเรียนค�ทอลิกจึงต้องให้คว�ม

สำ�คญักบัก�รจดัก�รศกึษ� เพือ่พฒัน�คว�มเปน็มนษุย์

ของนักเรียนในทุกมิติ ต�มมนุษยวิทย�แบบค�ทอลิก 

โดยมีพระคริสตเจ้�เป็นศูนย์กล�งของก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอน ดังที่นักบุญฟรังซิส เดอ ซ�ลส์ กล่�วว่�  

“ก�รศกึษ�วชิ�ทัง้หมดในโรงเรียน จะเปน็คณุประโยชน์

อะไรเล่� ถ้�มิได้ช่วยนักเรียนให้ประพฤติตนศักด์ิสิทธิ์ 

และทำ�ตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม”

ก็คืออ�รยธรรมแห่งคว�มรัก ที่ทุกคนร่วมกันสร้�งสังคมแห่งสันติและคว�ม

ยุติธรรม คว�มง�มและคว�มดี ดังนั้น ก�รศึกษ�จึงเป็นดังย�ส�มัญแก้ 

พษิร�้ยของวัฒนธรรมปจัเจกนยิม (Individualistic Culture) ซึง่บ�งครัง้กเ็สือ่ม

ถอยลงจนเป็นค่�นิยมเห็นแก่ตัวเอง (Cult of the Self) และให้คว�มสำ�คัญ

เปน็อนัดบัแรกกบัก�รว�งเฉย (Primacy of Indifference) อน�คตของเร�ตอ้ง

ไม่เป็นอน�คตของก�รแบ่งแยกหรือก�รลดทอนคว�มคิดเห็นของผู้อื่น

เหตุน้ีเอง พระองค์ทรงเชิญชวนให้มีก�รระดมสรรพกำ�ลัง โดยให้

ทุกภาคส่วนของโลกเข้าร่วมในคำามั่นสัญญา ซึ่งมุ่งเน้นม�ที่เรื่องก�ร

ศึกษ� เป็นการศึกษาที่ให้มนุษยชาติเป็นศูนย์กลาง พวกเร�ทุกคนจึง

ควรตระหนักว่� จะต้องทำาให้การเป็นสนาม และฐานแห่งการประกาศ

ข่าวดีในโรงเรียนของเราเป็นรูปธรรม และขยายเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

เพื่อให้การศึกษาเป็นความหวังในการช่วยขจัดปัญหาที่เลวร้ายต่างๆ  

ในสังคมปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในสากลโลก 

และเป็นสังคมที่ดีกว่าเดิม

พระองค์ยังตรัสอีกว่� เพื่อจะให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ จำาเป็นต้องลงมือ

ด้วยความมุ่งมั่นอย่างกล้าหาญ (Parrhesía) ที่จะสลัดทิ้งแนวทางการ

ศกึษาทีผ่วิเผนิ ตอ้งกล้�ห�ญในก�รสร้�งกระบวนก�รทีท่ำ�ง�นด้วยจติสำ�นกึ

ทีจ่ะเอ�ชนะก�รแตกแยก และคว�มขดัแยง้ซึง่ยิง่ทยีิง่ม�กขึน้ กล�่วคอืเร�ตอ้ง 

กล�้ห�ญ ทีจ่ะฟืน้ฟสู�ยสมัพนัธใ์หม ่เพือ่ประโยชนข์องมนษุยช�ตใิหอ้ยูร่่วม

กันและพูดภ�ษ�เดียวกันในเรื่องภร�ดรภ�พ (Fraternity) ก�รประเมินคุณค่�

ของก�รจัดก�รศึกษ�ไม่ได้อยู่ที่ผลก�รสอบม�ตรฐ�นเพียงเท่�นั้น แต่วัด 

จ�กคว�มส�ม�รถในก�รสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนในสังคมและ

ช่วยก่อกำ�เนิดวัฒนธรรมใหม่ โลกใหม่ที่แตกต่�งจ�กเดิม
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 บอกข่าวเล่าสาร
ส่ือมวลชนคาทอลิกกรุงเทพฯ ฉลอง “นายชุมพาบาลที่ดี" อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา
วันอังค�รที่ 24 พฤษภ�คม 2022 เวล� 19.00 น. พิธีบูช�ขอบพระคุณ โอก�ส

ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑ� โดย พระสังฆราช วุฒิเลิศ แห่ล้อม 
ประมุขแห่งสังฆมณฑลเชียงร�ย เป็นประธ�น

วันอ�ทิตย์ที่ 8 พฤษภ�คม 2022 พิธีบูช�ขอบพระคุณ สัปด�ห์ท่ี 4 เทศก�ลปัสก� ฉลองน�ยชุมพ�บ�ลท่ีดี และฉลอง 25 ปี  
ชีวิตสงฆ์ของ คุณพ่ออดิศักดิ์ กิจบุญชู, คุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี, คุณพ่อธนากร เลาหบุตร, คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์, คุณพ่อ
ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร และคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ณ อ�สนวิห�รอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

ฉลองวัด "พระแม่สกลสงเคราะห์" 
บางบัวทอง

วันเส�ร์ที่ 7 พฤษภ�คม 2022 เวล�  
10.00 น. พิธีบูช�ขอบพระคุณเทิดเกียรติ 
แม่พระ โอก�สฉลองวัดพระแม่สกล
สงเคร�ะห ์บ�งบวัทอง, พธิโีปรดศลีกำ�ลงั, พธิ ี
รับศีลมห�สนิทคร้ังแรก และขอบคุณคณะ
เซอร ์เซนต ์ปอล เดอ ช�ร์ตร สำ�หรบัพันธกจิ 
ที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคร�ะห์ ตลอด
ระยะเวล� 50 ปี โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล 
มีชัย กิจบุญชู เป็นประธ�นในพิธีมิสซ�

ฉลองวัด "แม่พระฟาติมา" ดินแดง รอบค่ำา
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภ�คม 2022 พิธีมิสซ�ฉลองวัดแม่พระฟ�ติม� ดินแดง ช่วงเช้� 

โดย พระอัครสังฆราชวีระเดช ใจเสรี พระอัครสังฆร�ชแห่งอัครสังฆมณฑล 
ท่�แร่-หนองแสง และพิธีมิสซ�ฉลองวัดแม่พระฟ�ติม� ช่วงค่ำ� โดย พระคาร์ดินัล
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธ�น

อบรมความปิติยินดีแห่งความรักสำาหรับเยาวชน
วันเส�ร์ท่ี 7 พฤษภ�คม 2022 แผนกเย�วชน ฝ�่ยง�น 

อภิบ�ล อัครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ นำ�โดยคณุพอ่สรุศกัด์ิ 
อัมพาภรณ์ ผู้จัดก�รแผนกฯ จัดอบรมเย�วชนหัวข้อ 
“คว�มปติยินิดแีหง่คว�มรกั” วจนพธิกีรรมเปดิก�รอบรม
โดยคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง ผู้ช่วยพระสังฆร�ช 
ฝ่�ยง�นอภิบ�ลฯ มีเย�วชนเข้�ร่วมจำ�นวน 70 คน  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ส�มพร�น, อบรมช่วงที่ 1 ชีวิตครอบครัวของเย�วชน (ศีลสมรส) โดยคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง  
ต่อด้วยกิจกรรมสันทน�ก�ร, อบรมช่วงที่ 2 กระแสเรียกในก�รถือโสด โดยภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล และพิธีบูช�ขอบพระคุณปิดก�ร
อบรมโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพ�ภรณ์ โอก�สนี้ ทีมง�นเย�วชนกรุงเทพฯ กล่�วคำ�นับ คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพ�ภรณ์ โอก�สเข้�รับหน้�ที่ใหม่ 
เป็นผู้ช่วยพระสังฆร�ชฝ่�ยง�นอภิบ�ล และกล่�วต้อนรับ คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ที่ได้รับหน้�ที่เป็นผู้จัดก�รแผนกเย�วชนกรุงเทพฯ
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พิธีโปรด "ศีลกำาลัง" เขต 1
วันเส�ร์ที่ 30 เมษ�ยน 2022 พิธีบูช�ขอบพระคุณ พิธีโปรดศีลกำ�ลัง แก่นักเรียน

คำ�สอนภ�คฤดูร้อน เขต 1 โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธ�น
ในพิธีมิสซ� ณ อ�สนวิห�รอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

สาส์นสัมพันธ์ศาสนสัมพันธ์วัดโพธิ์
วนัจนัทรท์ี ่22 พฤษภ�คม 2022 เวล� 10.20 น. 

คุณพ่อเสนอ ดำาเนินสะดวก เลข�ธิก�รคณะ
กรรมก�รค�ทอลิกเพื่อศ�สนสัมพันธ์ ภ�ยใต้สภ�
ประมุขบ�ทหลวงโรมันค�ทอลิกแห่งประเทศไทย 
นำ�คณะศ�สนสัมพันธ์จำ�นวน 15 ท่�น เข้�กร�บ
นมัสก�รสมเด็จพระมห�ธีร�จ�รย์ กรรมก�รมห�

พิธีมิสซาปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน (บิดาของคุณพ่อสุขุม กิจสงวน)
วันอังค�รท่ี 17 พฤษภ�คม 2022 พิธีบูช�ขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน (บิด�ของคุณพ่อสุขุม กิจสงวน)  

ณ วัดนักบุญเปโตร ส�มพร�น

นักเรียนคำาสอนจากวัดพระวิสุทธิวงส์
ลำาไทร แสวงบุญสักการสถานคุณพ่อ 
นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง

วันพุธท่ี 4 พฤษภ�คม 2022 คณะ
นกัเรยีนคำ�สอนจ�กวดัพระวิสทุธวิงส ์ลำ�ไทร 
นำ�โดยบร�เดอร์ ซิสเตอร์ ครูคำ�สอน พร้อม
ดว้ยนกัเรียนคำ�สอนกว�่ 40 คน ม�แสวงบญุ 
และเรียนรู้ชีวิตแห่งคว�มเชื่อศรัทธ�ของ 
คุณพอ่นิโคล�ส บญุเกิด กฤษบำ�รุง เพือ่เปน็
แรงบันด�ลใจในก�รเติบโตเป็นคริสตชนท่ี
ดีต่อไป ขอท่�นบุญร�ศีฯ ภ�วน�เพื่อเร�
ด้วยเทอญ ณ สักก�รสถ�นบุญร�ศีคุณพ่อ 
นิโคล�ส บุญเกิด กฤษบำ�รุง

คอร์สการอบรมคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน ค.ศ.2022
วันศุกร์ท่ี 29 เมษ�ยน 2022 ท�งศูนย์อบรมคริสตศ�สนธรรม ระดับช�ติ  

ได้จัดมอบวุฒิบัตรสำ�หรับนักศึกษ� รุ่นที่ 34 จำ�นวน 22 คน และภ�คสมทบหลักสูตร
ก�รอบรมคริสตศ�สนธรรม ภ�คพิเศษ ปี ค.ศ.2020 ณ ศูนย์นักบวชหญิง จำ�นวน  
7 คน โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ณ วัดน้อยคณะพระมห�ไถ่

เถรสม�คม เจ้�อ�ว�สวัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร เพื่อนำ�ส�ส์นโอก�สเฉลิมฉลองวันวิส�ขบูช�จ�กสมณสภ� 
เพือ่ก�รเสวน�ระหว�่งศ�สน�แห่งสนัตะสำ�นักนครรัฐว�ตกินัม�ถว�ยและรว่มแสดงมทุติ�สกัก�ระเนือ่งในโอก�สเจรญิอ�ยวุฒันมงคล
สมเด็จพระมห�ธีร�จ�รย์ ครบ 85 พรรษ� 24 พฤษภ�คม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร
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บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

เดือนนี้พระศ�สนจักรท้องถ่ินของเร�

มีคว�มยินดี เชิญพี่น้องร่วมในพิธีมิสซ�

และพิธีบวชสงฆ์ใหม่ ของอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ จำ�นวน 4 องค์ ซึ่งได้ถูกเลื่อน

วันบวชพระสงฆ์เป็นวันท่ี 25 มิถุนายน 

2022 อันเนื่องม�จ�กสถ�นก�รณ์ 

โควิด-19 เพื่อคว�มปลอดภัย และคว�ม

เหม�ะสมต�มสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้น

สิ่งที่ เราได้เรียนรู้ คือ การ

เปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด

เวลา โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง สภ�พแวดล้อม

รอบตัวที่อยู่เหนือก�รควบคุมของเร� เช่น 

เร�เคยมีประสบก�รณ์ก�รเลื่อนกิจกรรม

ต่�งๆ ของครอบครัว, ชุมชน, วัด ตลอด

จนต�ร�งก�รทำ�ง�น จ�กก�รประก�ศ

ของภ�ครัฐ และเหตุก�รณ์ท�งสังคม อัน

เป็นผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์โควิด-19 

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่�นม� 

ก�รเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่�งๆ ยังคง 

เกิดขึ้นต�มยุคสมัยของก�ลเวล� เช่น 

ประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดสด

ช่องทาง รับชม www.catholic.or.th

สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

catholic bkk

คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี ตลอดจนก�รสื่อส�รต่�งๆ ที่มีคว�ม 

รวดเร็ว ฉับไว ผ่�นท�งเครื่องมือสื่อส�รต่�งๆ จนบ�งครั้งเร็ว 

จนเกินไป จนเร�ตั้งรับแทบไม่ทัน เป็นต้น

แต่สำ�หรับชีวิตคริสตชนน้ัน ถึงแม้มีก�รเปล่ียนแปลงในสภ�พ

แวดล้อมรอบตัวเร� แต่สิ่งที่พระเจ้า และพระศาสนจักรสอน 

ทำาให้ชวีติและจติวญิญาณของเรามัน่คง ไดแ้ก ่การดำาเนินชวีติ

ในความรัก ความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้า ท่�มกล�ง

คว�มผันแปรของสถ�นก�รณ์ในโลกปัจจุบันรอบตัวเร�

เดือนนี้จึงเป็นโอก�สดี ที่เร�มีคว�มยินดีที่พระศ�สนจักร

ท้องถ่ินของเร� มีพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์ เชิญชวนเร�คริสตชนไป

ร่วมมิสซ�และพิธีบวชพระสงฆ์ เพื่อร่วมกันโมทน�คุณและขอพร

พระเจ้� และเป็นพิเศษสวดภ�วน�เป็นพิเศษ เพื่อพระสงฆ์ใหม่ 

4 องค์ จะได้มีพละกำ�ลังที่เข้มแข็งทั้งก�ยและใจ ในก�รทำ�หน้�ท่ี

ศ�สนบริกรสงฆ์ ในก�รเป็นคนง�นของพระเจ้�และเพื่อนพี่น้อง 

ในพระศ�สนจักรต่อไป 

ทัง้นีท้�ง สือ่ฯ กรงุเทพฯ จะจดัทำาคลปิ “หนึง่วนักบัพระสงฆ ์

ใหม่”  ม�นำ�เสนอแก่พี่น้องในเดือนหน้� ท�งร�ยก�รพระเจ้�สถิต

กับเร� ช่วงน�น�ส�ระ เชิญพี่น้องติดต�มและรับชมเพื่อรู้จักชีวิต

ของคุณพ่อใหม่ม�กข้ึนและยังส�ม�รถรู้จักคุณพ่อทั้ง 4 องค์ผ่�น

ท�งก�รแบ่งปันสั้นๆ ของบรรด�คุณพ่อ จ�กส�รอัครสังฆมณฑลฯ 

ฉบับนี้


