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สังฆานุกร ยอแซฟ ณัฐชัย อิ่มไพร
ชีวติ ของการเป็นพระสงฆ์เริม่ ต้นจากการเป็นสามเณร และการเป็นสามเณรเริม่ ต้นจากการ
มาวัด ผมได้เป็นเด็กช่วยมิสซาในช่วงวัยเด็กซึง่ เป็นวัยทีช่ อบเล่น รักสนุก ชอบปัน่ จักรยาน เล่น
กับเพื่อนที่วัด ไปเล่นฟุตบอล จนได้เข้าไปคลุกคลีกับพระสงฆ์ท่วี ัด โดยมักจะรวมตัวกันของ
บรรดาเพือ่ นๆ เด็กช่วยมิสซา เมือ่ เราเล่นกันตามประสาเด็กแล้ว ก็ถงึ เวลาเข้าวัด ไปทำ�หน้าทีย่ นื
ข้างพระแท่น ช่วยมิสซา ผิดๆ ถูก คุยเล่นยุกยิกบนพระแท่นบ้าง จนบางครัง้ พระสงฆ์กว็ า่ และ
ตักเตือนในทุกครั้ง เมื่อกลับถึงบ้านก็คิดถึงบรรยากาศสนุกๆ ที่วัด จึงทำ�ให้อยากกลับมาเล่น
ทีว่ ดั ทุกๆ วัน ทำ�ให้กจิ วัตรประจำ�วันคือ ต้องมาเล่นทีว่ ดั และจบด้วยการช่วยมิสซาทุกครัง้ ไป
เชื่อว่า เด็กหลายคนคงจะเคยมีประสบการณ์ที่คล้าย
กับผมเช่นกัน เชือ่ ไหมครับว่า ดูเหมือนจะเป็นเรือ่ งธรรมดา
ตามประสาวัยเด็กที่จะต้องมีเล่น ตั้งแก๊งค์ หรือเป็นเด็ก
ช่วยมิสซาธรรมดาๆ เข้าออกบ้านพักพระสงฆ์ หารู้ไม่ว่า
หนึ่งในเด็กกลุ่มนั้น เมื่อโตมา เขาจะได้เป็นพระสงฆ์
ไม่สมบูรณ์แบบ เป็นคนที่หลายคนตราหน้าว่าเป็นคนบาป
ผมเองก็คาดไม่ถึงเช่นกัน จากเด็กตัวดำ�ๆ บ้านนอกๆ
เป็นชาวประมง บางคนปฏิเสธพระองค์ ทรยศพระองค์
เรียนก็ได้ที่โหล่ ชอบขโมยของเล่นตามงานฉลองวัด จนได้
หารู้ไม่ สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นกับตัวของผม
เป็นพระสงฆ์ในวันนี้ กระแสเรียกของแต่ละคนนัน้ แตกต่าง
เองเช่นกัน นั่นก็คือ พวกเขาได้เป็นหนึ่งในอัครสาวก สิบสอง
กันออกไป บางคนเป็นครู บางคนเป็นหมอ หรืออาจจะเป็น
คนของพระเยซูเจ้า หนึ่งในนั้นเป็นผู้นำ�พระศาสนจักร เป็น
พลมารีย์ ผมเชื่อว่า ดังที่ผมได้กล่าวมานั้น ล้วนแต่เป็น
มรณสักขี จากคนบาปกลับกลายเป็นนักบุญ
กระแสเรียก ซึ่งเป็นการเรียกจากพระเป็นเจ้า เป็นพระพร
ชีวิตของคนเราก็เช่นกัน พระเป็นเจ้าทรงเรียก
ที่พระได้ประทานให้แต่ละคนแตกต่างกันออกไป การที่
เรามาเป็นคริสตชน เป็นลูกของพระองค์ นี่เป็น
เรียกผมมาเป็นสามเณรก็เช่นกัน จวบจนตอนนี้ ผมได้เป็น
สิ่ ง ที่ ป ระเสริ ฐ ที่ สุ ด ในชี วิ ต เป็ น ของขวั ญ ล้ำ � ค่ า ที่
พระสงฆ์ เป็นพระพรของพระเป็นเจ้า หากปราศจาก
พระเป็นเจ้าได้มอบให้กับเรา ผม...จากเด็กช่วยมิสซา
พระองค์แล้วลำ�พังตัวเอง คงเป็นได้แค่ เด็กตัวดำ�ๆ ขี้ขโมย
มาเป็นสามเณร และจากสามเณรมาเป็นพระสงฆ์
คนเดิม พระหรรษทานของพระเป็นเจ้าเพียงพอสำ�หรับ
ผมเชื่ อ มั่ น ว่ า พี่ น้ อ งเองก็ พ บประสบการณ์ ที่ ดี ที่
เรามนุษย์เสมอ เราสามารถเห็นตัวอย่างได้ในชีวิตของ
พระเป็ น เจ้ า ได้ ม อบให้ แ ต่ ล ะคนเช่ น กั น เพราะ
พระเยซูเจ้า ที่พระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์ ทั้ง 12 ของ
พระองค์ทรงรักเราดุจเเก้วตาดวงใจของพระองค์
พระองค์ ซึ่งแต่ละคนล้วนแต่มีบาดแผลในชีวิต เป็นคน

สังฆานุกร อันเดร ธนบูรณ์ พูนผล
"เมื่อเข้าสู่ครอบครัวสงฆ์กรุงเทพฯ"
ผมชื่อ อันเดร ธนบูรณ์ พูนผล เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญอันเดร บางภาษี คุณพ่อที่ส่ง
ผมเข้าบ้านคือ คุณพ่อหลุยส์ ธนันชัย กิจสมัคร ผมมาจากครอบครัวที่ต่างคนต่างถือ
คือคุณพ่อของผมเป็นพุทธศาสนิกชน ส่วนคุณแม่เป็นคาทอลิกล้างบาปตั้งแต่เด็ก
ชีวติ ในการเป็นเณรของผมเรียบง่ายเป็นไปตามระบบ เมือ่ จบ
จากบ้านเณรเล็กยอแซฟ จึงไปเณรกลางต่อด้วยบ้านเณรใหญ่
ถามว่ามีวิกฤติในกระแสเรียกไหม ยอมรับว่ามีบ้าง ผมสวดขอพระว่าหากพระองค์ประสงค์
ให้ลูกเดินทางต่อในกระแสเรียกนี้ ขอให้ลูกปรับตัวกับบ้านเณรกลางได้ปรากฏว่าผมชอบมาก
ช่ ว งที่ อ ยู่ บ้ า นเณรกลางพยายามไตร่ ต รองตลอดว่ า อยากเป็ น พระสงฆ์ ไ หม เพราะอะไร
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สังฆานุกร ยอห์น บอสโก รัฐพล งามอัชฌา
สวัสดีครับพีน่ อ้ งทีร่ กั ทุกท่าน ผมชือ่ ยอห์น บอสโก รัฐพล งามอัชฌา เป็นสัตบุรษุ วัดนักบุญเปโตร
สามพราน เส้นทางกระแสเรียกของผมเริ่มต้นจากตอนเด็กๆ ผมได้เห็นแบบอย่างของคุณพ่อท่าน
หนึง่ ทีม่ าประจำ�วัดอยูใ่ นช่วงเวลานัน้ เห็นถึงความรัก ความใจดีของคุณพ่อ ให้โอกาสและช่วยเหลือ
เด็กทุกๆ คนทีย่ ากจนในชุมชนของวัด และผมเห็นถึงความเชือ่ ความศรัทธาของคุณพ่อ หลังมิสซา
ท่านจะพาเด็กช่วยมิสซาเดินสวดสายประคำ�รอบวัดเป็นประจำ� ทำ�ให้ผมรูส้ กึ ประทับใจคุณพ่อท่าน
นั้นมากๆ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นบ่อเกิดกระแสเรียกที่อยากเป็นพระสงฆ์เหมือนคุณพ่อท่านนั้นและ
ตัดสินใจเข้ามาอบรมในบ้านเณรเพือ่ เป็นพระสงฆ์ในอนาคตต่อไป ผมจึงอยากจะแบ่งปันพระวาจา
ของพระเจ้าสั้นๆ จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ และมั น ยั ง สะท้ อ นกระแสเรี ย กของผมตั้ ง แต่ แรกที่ ผ มตั้ ง ใจ
ฉบับทีส่ อง ทีว่ า่ “เพราะความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเรา” เข้าบ้านเณร เพราะอะไร ภาพของคุณพ่อท่านนั้นที่ให้โอกาส
(2คร 5:14) เพราะว่าผมรูส้ กึ ประทับใจข้อความนีท้ เ่ี ป็นคติพจน์ เด็กๆ ในวัดของผมกลับมาอีกครัง้ และทำ�ให้อยากเป็นพระสงฆ์
ในการทำ�งานของคณะธรรมทูตซาเวเรียน ผมจึงนำ�มาเป็นข้อ เหมือนคุณพ่อท่านนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เป็นคำ�ตอบ
เตือนใจเวลาเจออุปสรรคในกระแสเรียกของผม และเพื่อช่วย อย่างดี ว่าผมบวชมาเพื่ออะไร? บวชมาทำ�ไม? บวชมารับใช้
กระตุน้ ในการทำ�หน้าทีศ่ าสนบริกรของพระเจ้าได้ดอี กี ด้วย
ใคร? จึงทำ�ให้ผมได้มีการไตร่ตรองก่อนที่จะได้รับศีลบวชนี้ ว่า
ชีวิตพระสงฆ์นั้นเป็นชีวิตธรรมทูต เป็นชีวิตที่ต้องอุทิศตนเอง
สวดภาวนาโดยเฉพาะการถวายมิสซา ทำ�งานรับใช้พระเจ้า
พระศาสนจักร และประกาศข่าวดีให้แก่มวลสัตบุรุษ โดย
อาศัยพระเจ้าคอยช่วยเหลือ และทำ�ให้ผมรับรู้ว่า การที่ผม
ได้ฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นพระสงฆ์นั้น เป็นความรักของ
พี่น้องที่รักครับ หลังจากที่ผมได้ฝึกฝนอบรมจากบ้านเณร พระคริสตเจ้าผลักดันให้ผมทำ�หน้าที่ของพระสงฆ์ได้อย่างดี
มาเป็นเวลานานหลายปี ผมได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองในหลายๆ มีคุณค่าและมีความหมายต่อไป
อย่าง แต่มีส่ิงหนึ่งที่ผมรักและให้คุณค่ามากๆ ก็คือ พิธีบูชา
สุดท้ายนี้โอกาสที่ผมได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ผม
ขอบพระคุณ และงานอภิบาล ผมได้มีประสบการณ์ในการออก
อยากขอบพระคุณพระเป็นเจ้า ขอบคุณบรรดาคุณพ่อ
เยี่ยมพี่น้องในชุมชนคลองเตยซึ่งมีหลายชุมชนมาก และส่วน
และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่
ใหญ่เป็นคนต่างศาสนา คนยากจน เป็นเด็กด้อยโอกาสโดย
ทำ�ให้ผมเติบโตในเส้นทางกระแสเรียกของการเป็นสงฆ์
เฉพาะทางการศึกษา ทำ�ให้ผมนึกถึงพระวาจาของพระเยซูเจ้า
ด้วยดีตลอดมา และขอคำ�ภาวนาเพื่อกระแสเรียกของ
ที่บอกว่า “คนยากจนนั้นอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอ แต่เราจะไม่
ผม เพื่อที่จะได้มีความเข้มแข็งในการทำ�หน้าที่เป็นผู้
อยูก่ บั ท่านตลอดไป” (ยน 11:8) ซึง่ เป็นพระวาจาทีเ่ ป็นความจริง
อภิบาลทีด่ ตี อ่ ไป พัฒนาชีวติ สงฆ์ในทุกๆ วัน ขอพระเจ้า
เสมอมา ทุกๆ ครั้งในการทำ�หน้าที่เป็นผู้อภิบาลของผม ทำ�ให้
อวยพรและสถิตอยู่กับพี่น้องทุกท่านเสมอไปครับ
ผมได้มองเห็นพระเยซูเจ้าในตัวของพวกเขาชัดเจนมากขึ้น

เป็นพระสงฆ์เพื่ออะไร และทำ�ไมต้องเป็นพระสงฆ์ เมื่อเข้าบ้านเณรใหญ่
ชีวิตผมทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี ทุกอย่างอาศัยการสวดภาวนาผ่านไป
ด้วยดีเสมอ สิ่งที่ชอบเป็นพิเศษในงานอภิบาลคืองานเกี่ยวกับองค์กร
ฆราวาส เป็นพิเศษสำ�หรับพลมารีย์มีความตั้งใจว่า เมื่อเป็นพระสงฆ์แล้ว
จะพยายามส่งเสริมงานต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรฆราวาส เสริมกำ�ลังใจ
ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน เพราะคริสตชน
เหล่ า นี้ อุ ทิ ศ ตนและทำ � งานช่ ว ยงาน
อภิบาลต่างๆ ของวัดอย่างดี หากสามารถ
เพิ่มจำ�นวนและคุณภาพ จะเป็นการฟื้นฟู
ชีวิตคริสตชนให้มีความเชื่อได้อย่างดี

ท้ายที่สุด ขอสรรเสริญพระเป็นเจ้า
อาศั ย ความเชื่ อ ในพระองค์ ทำ � ให้ ลู ก
มีอยู่ทุกวันนี้ และอาศัยความศรัทธา
ภักดีต่อพระนางมารีย์ในฐานะพลมารีย์
ที่ เ ป็ น เข็ ม ทิ ศ ใ น ก า ร ดำ � เ นิ น ชี วิ ต
ความเชื่ อ และขอบคุ ณ ผู้ มี พ ระคุ ณ
ทุ ก คนที่ เ ข้ า มาในชี วิ ต ผู้ เ ป็ น ทั้ ง
ผู้ ช่ ว ยเหลื อ และแบบอย่ า งของผม
ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ
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สังฆานุกร มัทธิว สาโรช เมธีพิทักษ์กุล
เด็กน้อย สามเณร สู่การเป็นสงฆ์แห่งรักและรับใช้
โดย คุณพ่อมัทธิว สาโรช เมธีพิทักษ์กุล
ผ่านมาแล้วกว่า 20 ปี จากเด็กน้อยคนหนึ่งที่โตจนรู้ความ ตอบรับคำ�มั่นสัญญาแห่ง
ศีลล้างบาปว่าจะถือซื่อสัตย์และเชื่อมั่นในพระคริสตเจ้าตลอดชีวิต ทุกครั้งที่คิดคำ�นึงถึง
เรื่องราวที่ผ่านเข้ามา มักทำ�ให้ผมคิดถึงช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ ตอบรับเสียงเรียกของ
พระเป็นเจ้า ซึ่งค่อยๆ ชัดเจนและมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเลือกเด็กน้อยคนหนึ่งให้เติบโตขึ้น
เพื่อเป็นพระสงฆ์ ผู้ที่รักและรับใช้ทุกคน
ผ่านทางการมีประสบการณ์แห่งความรักกับเพื่อนพี่น้อง
สัตบุรุษในงานอภิบาล ทำ�ให้ผมรู้สึกมีความสุขและรู้สึก
ว่าอยากที่จะเป็นพระสงฆ์เพื่อรักและรับใช้ทุกคน ผมรู้สึก
ว่าการเรียกของพระเป็นเจ้านัน้ ค่อยๆ ชัดเจนขึน้ ในแต่ละปี
และชัดเจนมากที่สุดเมื่อครั้งไตร่ตรองตนเองอย่างดีใน
ปีพัก (จบชั้นปี 4) เกิดความมุ่งมั่นว่าจะตั้งใจทำ�หน้าที่
ของตนเองอย่างดีในชีวิตสามเณร เพื่อเตรียมความพร้อม
ผมเองจำ�ได้ว่า เมื่อครั้งตัดสินใจเข้าบ้านเณร เพราะ สำ�หรับการเป็นพระสงฆ์ ความมุ่งมั่นนี้เป็นกำ�ลังใจในการ
บ้านเณรเป็นสถานที่ฝึกอบรมเด็กชายให้เติบโตเพื่อเป็น ทำ�หน้าที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน้าที่ในการเรียนเพื่อนำ�ไป
พระสงฆ์ มีความรู้สึกแบบเด็กๆ ว่าคุณพ่อ พระสงฆ์ดูดี ใช้ในงานอภิบาลสัตบุรุษ หน้าที่ในการสวดภาวนาอย่าง
เท่ แ ละที่ สำ � คั ญ คื อ รู้ สึ ก ว่ า พระสงฆ์ เ ป็ น สุ ภ าพบุ รุ ษ และ ซือ่ สัตย์เพือ่ จะได้ไม่ลมื ตัวว่าตนเองเป็นผู้รบั ใช้ของพระเจ้า
ใจดีมากๆ แต่ที่มากกว่านั้นคือ มีความประทับใจในบรรดา หน้าที่ในการอยู่เคียงข้างและรับฟังผู้อื่น เพื่อเข้าใจความ
พี่ๆ สามเณรเพราะพวกเขามีทักษะด้านกีฬาและดนตรี ยากลำ�บากและความท้าทายที่แตกต่างกันในชีวิต สิ่ง
เก่งมาก สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจแรกที่ทำ�ให้อยากเข้า เหล่านี้เป็นความตั้งใจและทุกครั้งที่มองกลับไปก็ขอบคุณ
บ้านเณร เมื่อเวลาผ่านไป ผมค่อยๆ เรียนรู้ถึงการเรียกของ พระเป็นเจ้าเสมอ เพราะพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิต
พระเป็นเจ้า เริ่มเข้าใจถึงกระบวนการการอบรมและค่อยๆ และจิตใจของผมให้เลียนแบบชีวิตของพระคริสตเจ้า ให้
เปลี่ยนมุมมองของตนเองทีละเล็กทีละน้อย จนถึงช่วงเวลา เป็นพระสงฆ์ที่มีความสุขในพิธีบูชาขอบพระคุณ ในงาน
ที่ต้องตัดสินใจว่าจะก้าวหน้าต่อไปในการเป็นพระสงฆ์หรือ อภิบาล เพื่อรักและรับใช้ทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข
เลือกเส้นทางกระแสเรียกอื่นๆ ที่อาจเหมาะสมกับตนเอง
ในท้ายสุดนี้ ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องว่า
ยิ่งในช่วงเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเพื่อนๆ
พระเจ้ า ทรงมี แ ผนการณ์ สำ � หรั บ ชี วิ ต ของเราแต่
หลายคนตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางของตนเอง สำ�หรับผม
ละคน ดังนั้นเราจึงควรเปิดใจเพื่อรับฟังเสียงของ
ตอนนั้นย่อมเป็นช่วงเวลาที่หวั่นไหวและท้าทายอย่างมาก
พระเจ้า ให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเราและค่อยๆ
เพราะเพื่ อ นสนิ ท หลายๆ คนในบ้ า นเณรเวลานั้ น เริ่ ม
เปลี่ยนแปลงตัวตนของเราให้เป็นเหมือนพระองค์
ตั ด สิ น ใจและเปลี่ ย นกระแสเรี ย กในเส้ น ทางอื่ น ไปแล้ ว
แต่ละคนอาจใช้เวลามาก บางคนอาจใช้เวลาน้อย
อย่างไรก็ตาม ในตอนนั้นเอง ผมมีความตั้งใจว่าอยาก
แต่สิ่งที่สำ�คัญคือขอให้เราแสวงหาน้ำ�พระทัยของ
จะเรียนรู้จักชีวิตของผู้อภิบาลให้มากกว่านี้ จึงตัดสินใจ
พระเป็นเจ้าในชีวิตของเรา นั่นคือการตอบรับเสียง
ศึกษาต่อตามกระบวนการการอบรมต่อไป
เรียกของพระองค์ รักและรับใช้กันและกันเพื่อจะ
ตลอดระยะเวลาหลายปี ผ่านบ้านเณรเล็ก บ้าน
ได้เข้าใจเป้าหมายในชีวิตของตน เพื่อให้ชีวิตของ
เณรกลางและเข้าสู่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม แต่ละปีก็มี
เราเหมาะสมกั บ ความรั ก ที่ พ ระเจ้ า ทรงมี ต่ อ เรา
การทบทวนตนเองถึงกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ และ
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
ค่อยๆ ไตร่ตรองถึงความรักของพระเป็นเจ้าที่ทรงเลือกผม
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บทความ โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสไว้วา่ “พันธ
กิจด้านการศึกษาถือเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำ�คัญของ
พระศาสนจักร” โรงเรียนคาทอลิกจึงต้องให้ความ
สำ�คัญกับการจัดการศึกษา เพือ่ พัฒนาความเป็นมนุษย์
ของนักเรียนในทุกมิติ ตามมนุษยวิทยาแบบคาทอลิก
โดยมีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียน
การสอน ดังที่นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ กล่าวว่า
“การศึกษาวิชาทัง้ หมดในโรงเรียน จะเป็นคุณประโยชน์
อะไรเล่า ถ้ามิได้ช่วยนักเรียนให้ประพฤติตนศักดิ์สิทธิ์
และทำ�ตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม”
ในพระดำ � รั ส เรื่ อ ง Global
Compact on Education สมเด็จ
พระสันตะปาปาทรงให้ความสำ�คัญต่อ
กระบวนการจัดการศึกษา กล่าวคือ
กระบวนการศึกษาที่จะต้องช่วยให้
ทุกคนสนใจ และเอาใจใส่ ไม่ใช่แค่
เพียงความรู้และทักษะในวิชาต่างๆ
เท่านั้น แต่จำ�เป็นต้องสนใจและ
เอาใจใส่ เ รื่ อ งจิ ต วิ ญ ญาณของ
ผู้ เรี ย นให้ ไ ด้ รั บ การอบรมสั่ ง สอน
ให้เป็นคนดี และกระตุ้นให้ทุกคน
ใส่ใจปัญหาต่างๆ ในสังคมโลกด้วย
เพราะว่าการศึกษาเป็นกิจการที่เป็น
เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง เพราะเป็น
การกระทำ � ที่ เรี ย กร้ อ งให้ เราร่ ว มมื อ
กั น เปลี่ ย นความแห้ ง แล้ ง และการ
เพิกเฉย ไม่คิด ไม่ทำ�สิ่งใดๆ ให้
กลั บ เป็ น วิ ธี คิ ด แบบใหม่ ที่ ย อมรั บ
การพึ่ ง พาซึ่ ง กั น และกั น การผนึ ก
กำ � ลั ง เป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น ระหว่ า งวั ย
(Intergenerational Solidarity) และ
สร้ า งคุ ณ ค่ า แห่ ง ธรรมอั น ประเสริ ฐ
(Value of Transcendence) ซึ่ง
สามารถก่อให้เกิดอารยธรรมใหม่ ซึ่ง

ก็คืออารยธรรมแห่งความรัก ที่ทุกคนร่วมกันสร้างสังคมแห่งสันติและความ
ยุติธรรม ความงามและความดี ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นดังยาสามัญแก้
พิษร้ายของวัฒนธรรมปัจเจกนิยม (Individualistic Culture) ซึง่ บางครัง้ ก็เสือ่ ม
ถอยลงจนเป็นค่านิยมเห็นแก่ตัวเอง (Cult of the Self) และให้ความสำ�คัญ
เป็นอันดับแรกกับการวางเฉย (Primacy of Indifference) อนาคตของเราต้อง
ไม่เป็นอนาคตของการแบ่งแยกหรือการลดทอนความคิดเห็นของผู้อื่น
เหตุน้ีเอง พระองค์ทรงเชิญชวนให้มีการระดมสรรพกำ�ลัง โดยให้
ทุกภาคส่วนของโลกเข้าร่วมในคำ�มั่นสัญญา ซึ่งมุ่งเน้นมาที่เรื่องการ
ศึกษา เป็นการศึกษาที่ให้มนุษยชาติเป็นศูนย์กลาง พวกเราทุกคนจึง
ควรตระหนักว่า จะต้องทำ�ให้การเป็นสนาม และฐานแห่งการประกาศ
ข่าวดีในโรงเรียนของเราเป็นรูปธรรม และขยายเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้การศึกษาเป็นความหวังในการช่วยขจัดปัญหาที่เลวร้ายต่างๆ
ในสังคมปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในสากลโลก
และเป็นสังคมที่ดีกว่าเดิม
พระองค์ยังตรัสอีกว่า เพื่อจะให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ จำ�เป็นต้องลงมือ
ด้วยความมุ่งมั่นอย่างกล้าหาญ (Parrhesía) ที่จะสลัดทิ้งแนวทางการ
ศึกษาทีผ่ วิ เผิน ต้องกล้าหาญในการสร้างกระบวนการทีท่ �ำ งานด้วยจิตสำ�นึก
ทีจ่ ะเอาชนะการแตกแยก และความขัดแย้งซึง่ ยิง่ ทียงิ่ มากขึน้ กล่าวคือเราต้อง
กล้าหาญ ทีจ่ ะฟืน้ ฟูสายสัมพันธ์ใหม่ เพือ่ ประโยชน์ของมนุษยชาติให้อยูร่ ว่ ม
กันและพูดภาษาเดียวกันในเรื่องภราดรภาพ (Fraternity) การประเมินคุณค่า
ของการจัดการศึกษาไม่ได้อยู่ที่ผลการสอบมาตรฐานเพียงเท่านั้น แต่วัด
จากความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนในสังคมและ
ช่วยก่อกำ�เนิดวัฒนธรรมใหม่ โลกใหม่ที่แตกต่างจากเดิม
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บอกข่าวเล่าสาร

สือ่ มวลชนคาทอลิกกรุงเทพฯ

ฉลอง “นายชุมพาบาลที่ดี" อาสนวิหารอัสสัมชัญ

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022 พิธีบูชาขอบพระคุณ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ฉลองนายชุมพาบาลที่ดี และฉลอง 25 ปี
ชีวิตสงฆ์ของ คุณพ่ออดิศักดิ์ กิจบุญชู, คุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี, คุณพ่อธนากร เลาหบุตร, คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์, คุณพ่อ
ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร และคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

ฉลองวัด "แม่พระฟาติมา" ดินแดง รอบค่ำ�
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2022 พิธีมิสซาฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ช่วงเช้า
โดย พระอัครสังฆราชวีระเดช ใจเสรี พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑล
ท่าแร่-หนองแสง และพิธีมิสซาฉลองวัดแม่พระฟาติมา ช่วงค่ำ� โดย พระคาร์ดินัล
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
ฉลองวั ด "พระแม่ ส กลสงเคราะห์ "
บางบัวทอง
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2022 เวลา
10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณเทิดเกียรติ
แม่ พ ระ โอกาสฉลองวั ด พระแม่ ส กล
สงเคราะห์ บางบัวทอง, พิธโี ปรดศีลกำ�ลัง, พิธี
รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และขอบคุณคณะ
เซอร์ เซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร สำ�หรับพันธกิจ
ที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ตลอด
ระยะเวลา 50 ปี โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล
มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีมิสซา

ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2022 เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส
ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา โดย พระสังฆราช วุฒิเลิศ แห่ล้อม
ประมุขแห่งสังฆมณฑลเชียงราย เป็นประธาน

อบรมความปิติยินดีแห่งความรักสำ�หรับเยาวชน
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2022 แผนกเยาวชน ฝ่ายงาน
อภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำ�โดยคุณพ่อสุรศักดิ์
อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดอบรมเยาวชนหัวข้อ
“ความปิตยิ นิ ดีแห่งความรัก” วจนพิธกี รรมเปิดการอบรม
โดยคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง ผู้ช่วยพระสังฆราช
ฝ่ายงานอภิบาลฯ มีเยาวชนเข้าร่วมจำ�นวน 70 คน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน, อบรมช่วงที่ 1 ชีวิตครอบครัวของเยาวชน (ศีลสมรส) โดยคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง
ต่อด้วยกิจกรรมสันทนาการ, อบรมช่วงที่ 2 กระแสเรียกในการถือโสด โดยภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล และพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการ
อบรมโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ โอกาสนี้ ทีมงานเยาวชนกรุงเทพฯ กล่าวคำ�นับ คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ โอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่
เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาล และกล่าวต้อนรับ คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดการแผนกเยาวชนกรุงเทพฯ
6 สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 20 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2022

สาส์นสัมพันธ์ศาสนสัมพันธ์วัดโพธิ์
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2022 เวลา 10.20 น.
คุณพ่อเสนอ ดำ�เนินสะดวก เลขาธิการคณะ
กรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ ภายใต้สภา
ประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
นำ�คณะศาสนสัมพันธ์จำ�นวน 15 ท่าน เข้ากราบ
นมัสการสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหา
เถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อนำ�สาส์นโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาจากสมณสภา
เพือ่ การเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำ�นักนครรัฐวาติกนั มาถวายและร่วมแสดงมุทติ าสักการะเนือ่ งในโอกาสเจริญอายุวฒ
ั นมงคล
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ครบ 85 พรรษา 24 พฤษภาคม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

พิธีโปรด "ศีลกำ�ลัง" เขต 1
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2022 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีโปรดศีลกำ�ลัง แก่นักเรียน
คำ�สอนภาคฤดูร้อน เขต 1 โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
ในพิธีมิสซา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

คอร์สการอบรมคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน ค.ศ.2022
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2022 ทางศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ
ได้จัดมอบวุฒิบัตรสำ�หรับนักศึกษา รุ่นที่ 34 จำ�นวน 22 คน และภาคสมทบหลักสูตร
การอบรมคริสตศาสนธรรม ภาคพิเศษ ปี ค.ศ.2020 ณ ศูนย์นักบวชหญิง จำ�นวน
7 คน โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ณ วัดน้อยคณะพระมหาไถ่

นั ก เรี ย นคำ � สอนจากวั ด พระวิ สุ ท ธิ ว งส์
ลำ�ไทร แสวงบุญสักการสถานคุณพ่อ
นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2022 คณะ
นักเรียนคำ�สอนจากวัดพระวิสทุ ธิวงส์ ลำ�ไทร
นำ�โดยบราเดอร์ ซิสเตอร์ ครูคำ�สอน พร้อม
ด้วยนักเรียนคำ�สอนกว่า 40 คน มาแสวงบุญ
และเรี ย นรู้ ชี วิ ต แห่ ง ความเชื่ อ ศรั ท ธาของ
คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง เพือ่ เป็น
แรงบันดาลใจในการเติบโตเป็นคริสตชนที่
ดีต่อไป ขอท่านบุญราศีฯ ภาวนาเพื่อเรา
ด้วยเทอญ ณ สักการสถานบุญราศีคุณพ่อ
นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง

พิธีมิสซาปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน (บิดาของคุณพ่อสุขุม กิจสงวน)
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2022 พิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน (บิดาของคุณพ่อสุขุม กิจสงวน)
ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน
สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 20 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2022 7

บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร
เดือนนี้พระศาสนจักรท้องถิ่นของเรา
มีความยินดี เชิญพี่น้องร่วมในพิธีมิสซา
และพิธีบวชสงฆ์ใหม่ ของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ จำ�นวน 4 องค์ ซึ่งได้ถูกเลื่อน
วันบวชพระสงฆ์เป็นวันที่ 25 มิถุนายน
2022 อั น เนื่ อ งมาจากสถานการณ์
โควิด-19 เพื่อความปลอดภัย และความ
เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
สิ่ ง ที่ เราได้ เรี ย นรู้ คื อ การ
เปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด
เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพแวดล้อม
รอบตัวที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา เช่น
เราเคยมีประสบการณ์การเลื่อนกิจกรรม
ต่างๆ ของครอบครัว, ชุมชน, วัด ตลอด
จนตารางการทำ�งาน จากการประกาศ
ของภาครัฐ และเหตุการณ์ทางสังคม อัน
เป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ยังคง
เกิดขึ้นตามยุคสมัยของกาลเวลา เช่น

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนการสื่อสารต่างๆ ที่มีความ
รวดเร็ว ฉับไว ผ่านทางเครื่องมือสื่อสารต่างๆ จนบางครั้งเร็ว
จนเกินไป จนเราตั้งรับแทบไม่ทัน เป็นต้น
แต่สำ�หรับชีวิตคริสตชนนั้น ถึงแม้มีการเปลี่ยนแปลงในสภาพ
แวดล้อมรอบตัวเรา แต่สิ่งที่พระเจ้า และพระศาสนจักรสอน
ทำ�ให้ชวี ติ และจิตวิญญาณของเรามัน่ คง ได้แก่ การดำ�เนินชีวติ
ในความรัก ความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้า ท่ามกลาง
ความผันแปรของสถานการณ์ในโลกปัจจุบันรอบตัวเรา
เดือนนี้จึงเป็นโอกาสดี ที่เรามีความยินดีที่พระศาสนจักร
ท้องถิ่นของเรา มีพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์ เชิญชวนเราคริสตชนไป
ร่วมมิสซาและพิธีบวชพระสงฆ์ เพื่อร่วมกันโมทนาคุณและขอพร
พระเจ้า และเป็นพิเศษสวดภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อพระสงฆ์ใหม่
4 องค์ จะได้มีพละกำ�ลังที่เข้มแข็งทั้งกายและใจ ในการทำ�หน้าที่
ศาสนบริกรสงฆ์ ในการเป็นคนงานของพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง
ในพระศาสนจักรต่อไป
ทัง้ นีท้ าง สือ่ ฯ กรุงเทพฯ จะจัดทำ�คลิป “หนึง่ วันกับพระสงฆ์
ใหม่” มานำ�เสนอแก่พี่น้องในเดือนหน้า ทางรายการพระเจ้าสถิต
กับเรา ช่วงนานาสาระ เชิญพี่น้องติดตามและรับชมเพื่อรู้จักชีวิต
ของคุณพ่อใหม่มากขึ้นและยังสามารถรู้จักคุณพ่อทั้ง 4 องค์ผ่าน
ทางการแบ่งปันสั้นๆ ของบรรดาคุณพ่อ จากสารอัครสังฆมณฑลฯ
ฉบับนี้
คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม
(สื่อมวลชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

ประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดสด
ช่องทาง รับชม
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