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NEWSLETTER

เมษายน-มิถนุ ายน พ.ศ.2547 / ค.ศ.2004
บทบรรณาธิการ
สุขสันตวนั ปสกาแดพระคุณเจา และบรรดาคุณพอทีเ่ คารพรักทุกทาน
“ชีวิตสงฆเราคือปสกา” เมื่อเราถวายตัวเราแดพระเปนเจาในวันบวช เราไดนอน
ราบกับพืน้ เพือ่ เปนเครือ่ งหมายถึงการสละละทุกสิง่ ทีเ่ ปน “เทรนด” ของโลก เหมือนตายจาก
ตัวเอง เมือ่ ลุกขึน้ มา เหมือนเกิดใหมในพระเปนเจา สวมใสจติ วิญญาณของพระคริสตเจา เพือ่
จะไดคดิ พูด ทำเหมือนอยางทีพ่ ระองคทรงกระทำ เปนภาพลักษณของพระเยซูเจาทีเ่ ห็นได
บนแผนดินนี้
นี่เปนอุดมคติสูงสุดของพระสงฆเราทุกคน
วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธิ์ วันสำหรับพระสงฆเราเปนพิเศษอีกดวย เราไดรอื้ ฟน คำมัน่
สัญญา ทีไ่ ดเคยสัญญาไวกบั พระสังฆราช หรือผใู หญของคณะ ทีจ่ ะถือความนอบนอมเชือ่
ฟง ความบริสทุ ธิ์ ความยากจน ซึง่ เปนฐานสำคัญของชีวติ สงฆ นักบวช
“ครับ” คำตอบทีต่ อ งดังกองคางคาอยใู นใจและในชีวติ ประจำวันเสมอ
วันบวช เปนวันทีอ่ ยใู นความทรงจำและกำลังใจของเราทุกวันทุกคน
ไมมีใครจะสามารถรับรูถึงความประทับใจในวันที่เราถวายตัวแดพระในวันบวช
วันนัน้ ได บรรดาพระสงฆ ญาติพนี่ อ ง สัตบุรษุ ตางยินดีกบั เราทุกคน และพรอมทีจ่ ะเปนกำลัง
ใจใหเราเดินกาวหนาตลอดไป
“เรายังจำและรำลึกไดไหม?”
“The Passion of The Christ” ภาพยนตรทสี่ ะทอน
ใหเห็นถึงพระมหาทรมานของพระเยซูคริสตเจา
“ทุกขนี้เพราะรัก”
“พระองคทรมานมากเกินไปหรือเปลา? จริงไหม?
ทำไมถึงตองขนาดนี้!”
“ใครผิด ? ใครฆาพระเยซูเจา?”
เปนคำถามทายเปด!
เราไดเห็นบทบาทของ “แมพระ” ทีร่ ว มทนทุกขกบั
พระเยซูเจา อยูเคียงขางพรอมกับมารีมักดาเลนา และ
นักบุญยอหน ณ วาระสุดทาย ตลอดเสนทาง ถึงบนไม
กางเขน
“ในฐานะพระสงฆ (คนทีด่ แู ลว) รสู กึ อยางไร? คิดอยางไร?”
ดูแลวเราไดขอ คิดสำหรับชีวติ สงฆ งานอภิบาลมากนอยขนาดไหน?
แนนอนวา เปนภาพยนตรเกี่ยวกับพระเยซูเจาอีกเรื่องหนึ่ง แตผูสรางพยายามที่
จะสะทอนใหผคู นวันนี้ ไดสมั ผัสอดีต รำลึกและรำพึงถึงพระทรมานของพระองค
แลว พระสงฆเราแตละวัน เราตองทำใหพระมหาทรมานของพระเยซูเจาเปนจริง
ในชีวิตในตัวเรา
และนีแ่ หละคือ “The Passion of The Priest”
คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง
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นอกชานบานเพือ่ นสงฆ ....
คุณพอสมพร อุปพงศ

“เอ็งกลาทำหรือเปลา”

ปริญ.
ผมคิดอยูนานวาจะเขียนอะไร
ผมวารุนพี่คนนี้ก็แผลงๆ ดี จะวาชอบก็ไมชอบ
ทีส่ ดุ ก็ตดั สินใจเอาเรือ่ ง “ความสุข” จาก
หนังสือ Walking on Water โดยคุณพอ เพราะไมไดสนิทกันนักหนา แตเอาเปนวาคนเราตางคนก็ตา งวิธี ดูทผี่ ลลัพธกแ็ ลวกัน
เมือ่ ไมไดเจอมานาน รนุ พีค่ นนีม้ เี รือ่ งราวมากมายไวเบือ้ งหลัง เรามีโอกาส
Anthony de Mello, SJ. นำมาเล า สู
“เพื่อนสงฆ” ฟง เพราะความจริงแลว คุยกันตามสภาพตามวันเวลาทีเ่ ราจากกัน แลวก็ตามเนือ้ งานทีเ่ ราไดสมั ผัส
“พระเยซูเจานี่สุดยอดจริง”
ทุ ก คนต า งแสวงหาความสุ ข กั น และ
“ยังไงเรอะพี”่ ผมถามดวยความแปลกใจทีเ่ ขาฉีกแนวพูดเรือ่ งพระ เพราะเพิง่
พระสงฆคือผูนำความสุขไปสูผูอื่น หรือ
ชวยผูอื่นใหพบความสุข แตความสุขนั้น คุยเรือ่ งตกปลาดีๆ
“พีไ่ ปอยกู บั พวกโรคเอสด แลวก็ไดอยแู บบจริงๆ มีโอกาสอาบน้ำใหพวก
คืออะไร และจะไดมาอยางไร
มีเรื่องเลาวา “หญิงชราคนหนึ่ง ทีเ่ ปนขัน้ รุนแรง”
“ยังไงครับ”
ภาวนาขอหลายสิง่ หลายอยางจากพระเจา
“ไอนองเอย เอ็งคิดถึงคนที่มีแผลเนา กลิ่นคลุง มองก็ไมอยากมองแลว
เสมอ จนพระเจาตรัสวา ฉันทนรำคาญ
หญิงชราคนนีต้ อ ไปไมไดแลว เพราะนาง เราตองไปอาบน้ำใหเขา จางเปนลานก็ไมทำหรอก เอ็งกลาทำมัย้ ”
“อาว แลวพีไ่ ปทำทำบาอะไร”
มารบกวนเสมอ จึงตกลงจะใหตามทีน่ าง
“เอ็งจำไวเลย พีก่ เ็ ขาใจครัง้ นีแ้ หละ เพราะพระเยซูเจาจริงๆ ใครทีท่ ำกับคนที่
ขอ 3 อย า งเท า นั้ น เธอดี ใ จสุ ด ขี ด รี บ
ขออยางแรกทันที คือ ชวยขจัดสามีคนนี้ ต่ำตอยทีส่ ดุ ก็เทากับทำกับเรา พีย่ อมทำเพราะเห็นแกพระเยซูเจาจริง”
ที ทนไมไดอีกแลว ! พระเจามองหนา
วันนั้นผมมองสายตาที่จริงจังของรุนพี่คนนั้นอยางชื่นชม ผมเสียใจกับอดีต
เธอ... แต ต อ งให เ พราะได ลั่ น วาจา ตางๆ ทีผ่ มมองพระสงฆรนุ พีค่ นนัน้ ในแงทไี่ มดมี ากมายไปหมดเลย
แล ว ....ที่ สุ ด สามี เ ธอก็ สิ้ น ใจ พิ ธี ส วด
อยางนอยพระสงฆรุนพี่ทานนั้นไดสอนสิ่งดีๆ ที่ตนเองยืนยันความเชื่อใน
ภาวนาหนาศพก็เริ่มขึ้น ลูกๆ และญาติ พระเยซูเจาใหกบั ผมอยางเปนรูปธรรม แมวนั นีร้ นุ พีท่ า นนัน้ ไดเสียชีวติ ไปแลวก็ตาม
พี่นองตางรำพึงรำพันดวยความเศราโศก
ที่เขาตองจากไป และพูดถึงความดีตางๆ
มากมายทีเ่ ขาไดทำ เปนเชนนีอ้ ยหู ลายวันกอนวันปลงศพ
มีเรือ่ งเลาวา “ศิษยคนหนึง่ ไปปรึกษาอาจารยวา บานผมมี
หองเดียว เราอาศัยอยดู ว ยกันทัง้ ภรรยาและลูกๆ พรอมพอตา แมยาย
หญิ ง ชราคนนั้ น เริ่ ม
ดวย รสู กึ อึดอันทนไมไหวแลว ดูเหมือนตกนรกทัง้ เปน อาจารยให
รู สึ ก ตั ว ว า ตนเองได คิ ด ผิ ด ไป
ศิษยสาบานวาจะตองทำตามที่อาจารยแนะนำ ศิษยตอบตกลง
แลว.....จริงๆ สามีของเธอก็เปน
อาจารยจงึ ตอบวา ดีมาก เจามีสตั วกตี่ วั ศิษยตอบวามีววั ตัวหนึง่ มี
คนดี ทำสิง่ ทีด่ งี ามแกลกู ๆ และ
แพะตัวหนึง่ และไกอกี 6 ตัว อาจารยบอกวา เจาจงกลับไป เอาสัตว
ครอบครัวหลายอยาง....เธอรีบ
เปลี่ยนใจขอตอพระเจาครั้งที่สองวา ขอพระองคประทานชีวิตคืน ทุ ก ตั ว เข า ไปอยู ใ นห อ งด ว ย หลั ง จากนั้ น สามวั น ค อ ยกลั บ มา
มาใหสามีของเธอ แลวพระเจาก็ประทานตามที่เธอขอรองดวย พบอาจารย เขากลับบานตองทำตามทีอ่ าจารยแนะนำทุกอยาง.....
สามวันตอมาเขากลับมาพบอาจารย ทาทางโทรม และ
ความยินดี ทีส่ ดุ เธอคิดไดวา สามารถขอไดอกี เพียงครัง้ เดียวเทานัน้
อิดโรยมาก “ผมจะบาแลวแนๆ ไหนจะสกปรก ไหนจะกลิน่ เหม็น...
จึงคิดหนักและใชเวลานานวาจะขออะไรดี มีคนอื่นมาแนะนำให
ทนตอไปอีกไมไหวแลว ! ......” อาจารยสงั่ วา จงกลับไปแลวเอาสัตว
ขอเงินขอทอง ขอใหร่ำรวย บางคน บอกวาขอใหกจิ การงานเจริญ ออกไป ศิษยคนนัน้ รีบวิง่ กลับบานอยางรวด เร็วรีบนำสัตวเหลานัน้
รุงเรืองและอื่นๆ ..... เธอเกิดลังเลใจมากวาจะขออะไรดี จึงทูล ออกไป รีบทำความสะอาดหอง จัดหองใหมใหนา อยกู วาเดิม หอง
ขอพระเจาวา “โปรดชวยแนะนำหนอยวาควรขออะไรดี” พระเจา นั้นกลับเปนสวรรคอีกครั้งหนึ่งสำหรับเขาและสมาชิกทุกคนใน
ตอบวา ตกลงจะบอกให “เจาจงขอใหมีความสุขไมวาจะอยูใน ครอบครัว
สภาพใด ไมวา จะเกิดอะไรขึน้ กับชีวติ ของเธอซิ !” ..... หลังจากที่
ขอสรุปจากเรื่องเลานี้คือ “การไมยึดเอาตัวเองเปนศูนย
เธอคนพบเคล็ดลับของชีวติ เชนนี้ เธอจึงมีความสุขกับสามีและลูกๆ กลาง” คือเคล็ดลับของความสุข
จนถึงบัน้ ปลายชีวติ ของเธอ...”
ขอใหเพือ่ นสงฆทกุ คนมีความสุขเยอะๆ ครับ
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ลำดับ/ชื่อ

โดย

รายชือ่ ศิษยเกา โปรปากันดา ฟเด โรม
(Coll. Propaganda Fide Rome)
มหาวิทยาลัย อูรบ านีอานา กอตัง้ ป ค.ศ.1622
วันบวช

พระคารดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู
พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลือ่ น หมัน้ ทรัพย
พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค
พระสังฆราชยออากิม พเยาว มณีทรัพย
พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค
พระสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสขุ นิรนั ดร
คุณพอยอหน บัปติสต ชัชวาลย แสงแกว
คุณพอราฟาแอล สมบูรณ แสงประสิทธิ์
คุณพอยอหนมารีย เวียนเน ทัศไนย คมกฤส
คุณพออันตน เสงีย่ ม ดีศรีวรกุล
คุณพอยอแซฟ ยุทธิชยั ปญจทรัพย
คุณพอยอแซฟ วิโรจน สมหมาย
คุณพออันตน สมศักดิ์ นามกร
คุณพอยอหน บอสโก วงศสวัสดิ์ แกวเสนีย
คุณพอยอหน ชุมภา คูรตั น
คุณพอมีคาแอล อดุลย คูรตั น
คุณพอยอหน บัปติสต นรินทร ศิรวิ ริ ยิ านันท
คุณพอยอหน บอสโก วิจติ ร สัตยสมบูรณ
คุณพอยอแซฟ ประวิทย พงษวริ ชั ไชย
คุณพอยอหน บัปติสต เพิม่ ศักดิ์ เสรีรกั ษ
คุณพออันดรูว สำราญ วงศเสงีย่ ม
คุณพอชารลส ปยะ โรจนะมารีวงศ
คุณพอลูกา บรรจง พานุพนั ธ
คุณพอเอากุสติน ประดิษฐ วองวารี
คุณพอยอแซฟ อติญาณ พงศหวาน
คุณพอยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจนสวุ ชิ
คุณพอยอหน สุเทพ พงษวริ ชั ไชย
คุณพอฟรังซิส เซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
คุณพอฟรังซิส เซเวียร ประกอบ อนนตพันธุ
คุณพอยอแซฟ บุญชอบ พงศศริ พิ ฒ
ั น

อัครสังฆมณฑล
สังฆมณฑล

20 ธันวาคม ค.ศ.1959
21 ธันวาคม ค.ศ.1951
22 ธันวาคม ค.ศ.1956
23 พฤศจิกายน ค.ศ.1958
22 ธันวาคม ค.ศ.1962
17 พฤษภาคม ค.ศ.1970
21 ธันวาคม ค.ศ.1952
22 ธันวาคม ค.ศ.1956
21 ธันวาคม ค.ศ.1960
20 ธันวาคม ค.ศ.1961
22 ธันวาคม ค.ศ.1962
22 ธันวาคม ค.ศ.1962
19 ธันวาคม ค.ศ.1964
16 เมษายน ค.ศ.1966
16 ธันวาคม ค.ศ.1966
29 มิถนุ ายน ค.ศ.1968
25 กรกฎาคม ค.ศ.1968
4 พฤษภาคม ค.ศ.1969
17 พฤษภาคม ค.ศ.1970
17 พฤษภาคม ค.ศ.1970
19 มีนาคม ค.ศ.1971
27 มีนาคม ค.ศ.1971
27 มีนาคม ค.ศ.1971
6 มกราคม ค.ศ.1973
1 เมษายน ค.ศ.1973
17 มีนาคม ค.ศ.1974
15 ธันวาคม ค.ศ.1974
11 กรกฎาคม ค.ศ.1976
25 มกราคม ค.ศ.1977
24 พฤศจิกายน ค.ศ.1979

กรุงเทพฯ
ราชบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
กรุงเทพฯ
ทาแรฯ
กรุงเทพฯ
ราชบุรี
กรุงเทพฯ
ทาแรฯ
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ราชบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ทาแรฯ
ราชบุรี
กรุงเทพฯ
จันทบุรี
ทาแรฯ
กรุงเทพฯ
จันทบุรี
ราชบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
จันทบุรี
จันทบุรี

สถิตจิ ำนวนสามเณรทุกระดับ ปการศึกษา 2003-2004
อร ป

1

อร ป

2

สังฆมณฑล/ชั้น ม.1

ม.2 ม.3

ม.4 ม.5 ม.6

1. กรุงเทพฯ
2. จันทบุรี
3. เชียงใหม
4. ทาแรฯ
5. นครราชสีมา
6. นครสวรรค
7. ราชบุรี
8. สุราษฎรธานี
9. อุดรธานี
10.อุบลราชธานี

23
20
34
3
5
9
10
9
15

18
14
20
2
3
11
3
7
8

30
7
10
20
5
2
9
1
4
7

29
13
9
9
5
4
4
5
4
5

26
13
10
14
2
8
3
4
7
4

20
6
10
7
3
2
1
1
4
4

7
6
4
1
1
1

196
92
43
135
23
31
46
30
43
56

130 128

86

95

87

91

58

18

695

รวม

43
13
30
3
7
9
5
8
12

มาสเต

มาสเต

รวม

รายชือ่ ศิษยเกา โปรปากันดา ฟเด โรม
(มรณภาพ)
(Coll. Propaganda Fide Rome)
มหาวิทยาลัย อูรบ านีอานา
กอตัง้ ป ค.ศ.1622
1. พระสังฆราชมีเชล มงคล (ออน) ประคองจิต
มรณะ 18 มกราคม ค.ศ.1958 (อายุ 53 ป)
กรุงเทพฯ
2. พระสังฆราชฟรังซิสโก สงวน สุวรรณศรี
มรณะ 24 กรกฎาคม ค.ศ.1983 (อายุ 74 ป)
จันทบุรี
3. พระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย
มรณะ 2 ตุลาคม ค.ศ.1998 (อายุ 90 ป)
กรุงเทพฯ
4. พระสังฆราชมีคาแอล เกีย้ น เสมอพิทกั ษ
มรณะ 16 ตุลาคม ค.ศ.1998 (อายุ 78 ป)
ทาแร-หนองแสง
5. คุณพอดาเนียล ธานี วงศพานิช
มรณะ 24 มิถนุ ายน ค.ศ.1997 (อายุ 76 ป)
กรุงเทพฯ
6. คุณพอวิลเลียม ตัน
มรณะ 24 กันยายน ค.ศ.1999 (อายุ 83 ป)
กรุงเทพฯ
7. คุณพอเปาโล เทพศิริ (แหวน) ศิรโิ รจน
มรณะ 16 มกราคม ค.ศ.2003 (อายุ 76 ป)
จันทบุรี

สถิตสิ ามเณรใหญแสงธรรม
และบานเณรกลางพระวิสทุธวิ งศ
ป 2545/2002
สังฆมณฑล

บานเณรกลาง บานเณรแสงธรรม
จำนวน (คน) จำนวน (คน)

1. กรุงเทพฯ
2. จันทบุรี
3. เชียงใหม
4. ทาแรฯ
5. นครราชสีมา
6. นครสวรรค
7. ราชบุรี
8. สุราษฎรธานี
9. อุดรธานี
10.อุบลราชธานี
รวม



7
4
3
6
1
5
3
1
1
1

31
15
26
24
6
6
13
7
12
8

32

148

“ลูกรัก ไมวา ลูกจะทำอะไร เปน
อะไร ลูกจะรูสึกดีใจหรือเสียใจ สมหวัง
หรือผิดหวัง จงระลึกวันทีล่ กู ตัดสินใจอยาง
อิสระดวยตัวเอง นอนราบลงกับพืน้ ในวัน
นั้น วันที่ลูกไดยอมศิโรราบ ยอมทุกอยาง
เหมือนเปนการยอมตายแลวมิใชหรือ เพื่อ
จะลุ ก ขึ้ น มาเป น คนใหม มี ชี วิ ต พระใน
ตัวลูก”....................

4

⌫

- คุณพอโยแซฟ อภิสทิ ธิ์ กฤษราลัมณ
เกิดวันที่ 19 มกราคม ค.ศ.1959
ถวายตัวเมือ่ ป ค.ศ.1979

    ⌫
   

- คุณพอยอแซฟ ลีโอ แทรวิส
เกิดวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ.1928
บวชวันที่ 29 มิถนุ ายน ค.ศ.1954
เดินทางมาประเทศไทยวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.1956
- คุณพอริชารด ทิลลี่
เกิดวันที่ 17 กันยายน ค.ศ.1927
บวชวันที่ 29 มิถนุ ายน ค.ศ.1954
เดินทางมาประเทศไทยวันที่ 27 กันยายน ค.ศ.1956
- คุณพอยวงบัปติสตา ชูชาติ ศรีวชิ ยั รัตน
เกิดวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.1951
บวชวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ.1979

- คุณพอเปโตร อินที ใสสวาง
เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1957
ถวายตัวเมือ่ ป ค.ศ.1979
คณะพระมหาไถจัดฉลองเมื่อ
วันเสารที่ 27 มีนาคม 2004
ณ วัดพระมหาไถ
โดยพระคุณเจายอด พิมพิสาร เปนประธาน

แตงตัง้ - โยกยาย
ภาพ : อุดมสาร

- คุณพอยอหน สมพงษ เตียวตระกูล
เกิดวันที่ 2 มิถนุ ายน ค.ศ.1952
บวชวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ.1979

- คุณพอมีคาแอล พิชาญ ใจเสรี
เกิดวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ.1958
ถวายตัววันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ.1979

ลำดับพระสังฆราชตามปเกิด
1. พระอัครสังฆราชลอเรนซ คายน แสนพลออน
เกิดวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ.1928
อภิเษกเปนพระสังฆราช วันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ.1980
2. พระคารดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู เกิดวันที่ 24 มกราคม ค.ศ.1929
อภิเษกเปนพระสังฆราช วันที่ 3 มิถนุ ายน ค.ศ.1973
รับแตงตัง้ เปนพระคารดนิ ลั วันที่ 5 มกราคม ค.ศ.1983
3. พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลือ่ น หมัน้ ทรัพย เกิดวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1929
อภิเษกเปนพระสังฆราช วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.1976
4. พระสังฆราชยออากิม พเยาว มณีทรัพย เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ.1929
อภิเษกเปนพระสังฆราช วันที่ 3 กันยายน ค.ศ.1977
5. พระสังฆราชลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต
เกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.1931
อภิเษกเปนพระสังฆราช วันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1971
6. พระสังฆราชยอรช ยอด พิมพิสาร เกิดวันที่ 19 มกราคม ค.ศ.1933
อภิเษกเปนพระสังฆราช วันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ.1975
7. พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค เกิดวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.1935
อภิเษกเปนพระสังฆราช วันที่ 6 มกราคม ค.ศ.1987
8. พระสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสขุ นิรนั ดร
เกิดวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.1942
อภิเษกเปนพระสังฆราช วันที่ 23 มกราคม ค.ศ.1999
สวนพระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค ลาเกษียณอายุ เมือ่ ค.ศ.1998
และพระสังฆราชยอหน บอสโก มนัส จวบสมัย ลาเกษียณ ค.ศ.2003

พระคารดินัลโคซโลวิคสกี (Cardinal Kozlowiecki in
Zambia) เกิดวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1911 ไดรับแตงตั้งเปน
พระคารดนิ ลั วันที่ 21 ทีโ่ รม อายุมากทีส่ ดุ 87 ป เปนชาว
โปแลนด ไดเขาไปเปนมิสชันนารี ค.ศ.1942 เขาไปนานกวา
50 ปแลว (14 เมษายน ค.ศ.1942)
ไดเลาใหฟง วา เมือ่ แรกเริม่ ทีอ่ ธิการเจาคณะเรียกไปเพือ่
จะส ง คุ ณ พ อ ไปเป น มิ ส ชั น นารี ที่ แ ซมเบี ย แทนคุ ณ พ อ
เลโดโชสกี้ (Ledochowki) มรณะ ค.ศ.1942 ไดถามวาอยาก
จะไปเปนมิสชันนารีที่อัฟริกาไหม?
คุณพอตอบอธิการไปวา “คุณพอถามผิด ‘ถาคุณพอถาม
ผมวาจะไปอัฟริกาไหม? คำตอบคือ ไม’
แตถาคุณพอบอกผมวา ‘ผมอยากใหคุณพอไปอัฟริกา
ผมจะไป’ ”
(อินไซด วาติกัน มีนาคม 1998 หนา 16)


คุณพอยัง จักแมง
(MEP.)
โอกาสฉลอง
และเสก
วัดนักบุญยอแซฟ
อยุธยา
20 มีนาคม 2004

คุยกับ ดอกเตอรประวัตศิ าสตร

(ตอจากหนา 8)

ผมตัง้ คำถามแบบตรงๆ วา “ในฐานะทีค่ ณ
ุ พอเปน
ชาวฝรัง่ เศส เปนนักประวัตศิ าสตร คุณพอมองเหตุการณกรณี
ทีร่ ฐั บาลฝรัง่ เศสยึดแผนดินไทยไป เชนลาว เขมร อยางไร?”
ผมมองว า เป น เรื่ อ งของคนฝรั่ ง เศส ที่ ม าอยู ใ น
อินโดจีนมากกวา ทีจ่ ะเปนเรือ่ งรัฐบาลฝรัง่ เศส และในเรือ่ ง
นี้ พระสังฆราชหลุยส เวย เปนคนหนึ่งที่เขามาพยายามที่
จะเจรจาขอรอง ไมใหรุนแรง เรื่องเหลานี้ผูใหญสูงสุดใน
บานเมืองทราบดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี ได เ คยเสด็ จ ไปที่ บ า นของคณะเอ็ ม อี พี . เพื่ อ
ดูเอกสารตางๆ ทีบ่ า น
สมัยนัน้ ผมอยแู ละดูแลหองเอกสารเหลานัน้ ไดรบั
เสด็จฯ และไดถวายรายงานวา ตามที่ไดอานเอกสารตางๆ
ของประเทศไทย ไม มี ข อ ความหรื อ เรื่ อ งราวใดที่ ไ ม ดี
เกี่ยวกับประเทศไทย
วันนั้นผมไดนำเอาคำแปลซึ่งคุณพออันเดร ลออ
สังขรัตน แปลจากภาษาฝรัง่ เศสเปนภาษาไทย มาใหคณ
ุ พอ
ลังฟงตชวยตรวจดูกับภาษาฝรั่งเศสอีกครั้ง
ภายในหองมีหนังสือเกาที่เขาปกหนังอยางดี 7-8
เลม บางเลมเปนลายมือเขียน และบางเลมพิมพ ดูทาทาง
“หาคามิได”
“ใช มันหาคามิได เปนหนังสือตัง้ แตศตวรรษที่ 17”
“เล ม นี้ เดนิ แ อร (Deniere) อาจารย ข องท า น
ลังแบรต เดอลามอตต สมัยที่ยังไมไดเปนนักบวช เปน
คนเขียน เขาเปนฆราวาส เปนคนศรัทธา มีฐานะ มีความรู
ดานเทววิทยาดี และเขาก็เปดบานของเขาเปนบานสำหรับ
สอน และเขาเงียบ ในปจจุบันนี้ ฆราวาสที่เรียนทางดาน
เทววิทยาเกงก็มีมากและเปดบานสอนเหมือนกันกับสมัย
กอนโนน
คุณพอลังฟงต เกิด วันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1928 บิดา
ชือ่ เรมอนด และคุณแมชอื่ เยอรแมน เปนคนที่ 2 ใน 3 คน
บวชวันที่ 28 กันยายน ค.ศ.1951 ที่วัดเซนตร็อค
ฝรั่งเศส ปจจุบันพักและยังทำงานอภิบาลคนปวยที่โรง-พยาบาลเซนตหลุยส หอง 8501 กำลังศึกษาเรื่องพระญาณ
สอดสองของพระเปนเจา
สุขภาพและความจำยังแมนยำ และเมื่อแปดปที่
แลว ผาตัดตอมลูกหมาก เมื่อไมนานมานี้ ก็รูสึกเจ็บๆ ที่
บริเวณแผลขึ้นมาบาง คุณหมอใหยามาทาน ตอนนี้ไมมี
ปญหาแลว
วันนั้นหลังจากที่ผมไดพบกับคุณพอแลว รูสึกอิ่ม
สมอง และรสู กึ วาในสมองมีขมุ ทรัพยแหงปรีชาญาณอีกมาก
และทำใหเห็นวา “โอย...ในสมองของผมมันยังมีทวี่ า งอีกแยะ”

5

ในแวดวงสงฆ

โดย : ตะวันรอน

“แฮปป อีสเตอร” พบกันอีกเชนเคยนะครับ บรรดาคุณพอพี่นอง
เพื่อนสงฆที่เคารพรักทุกทาน... พบกันในชวงเทศกาลสำคัญคือ “มหาพรต”
และ “ป ส กา” ไม ต อ งบอกว า มี ค วามหมายสำหรั บ ชี วิ ต ของพวกเราอย า ง
ไร...เพราะทุกทานทราบดี  ชวงเวลาทีผ่ า นมา...มีสถานการณนา เปนหวงอยู
มากๆ ก็คอื เหตุการณใน 3 จังหวัดภาคใต ทีเ่ ปนหวงก็คอื ไมรวู า “เพือ่ นสงฆ”
ทีป่ ระจำอยบู ริเวณดังกลาวจะปลอดภัยดีแคไหน...ขอเปนกำลังใจใหเต็มรอย...
 ที่เปนหวงอีกก็คือ บรรดาพระคุณเจาของเราทั้งหลาย โดยเฉพาะองคที่
สุขภาพไมสจู ะดีนกั ตองเจ็บไขไดปว ย...สามวันดีสวี่ นั ไข...อะไรทำนองนีน้ นั่
แหละ...และไอโรคภัยไขเจ็บของพระสังฆราชนีน่ ะทีม่ นั ไมธรรมดาๆ มันเปน
อาการนาเปนหวงระดับสังฆราชเลยเชียวแหละ... เอา ชวยกันดูแลเอาใจ (ใส)
กันหนอยนะ เพราะสังฆราชนั้น เขาบอกวาหายากจริงๆ (ไมมีใครอยากเปน
ก็ใครที่อยากเปนก็อดเปนซะนี่...เรื่องนี้เขาบอกวา “ไมเชื่ออยาลบหลู!!!”)
 ป นี้สภาพระสังฆราชฯ ใหเรา “รณรงค” “รื้อฟน” เรื่องของครอบครัว
คริสตชนใหเดนชัด พัฒนาใหกาวหนา ดวยวิธีการตางๆ มากมาย แลวแต
สังฆมณฑล แลวแตกลุม แลวแตเขต ...ผมก็เลยคิดวายังไงๆ ก็อยาลืมฟนฟู
พัฒนา “ครอบครัวสงฆ” ของเราใหแข็งแกรง มีคุณธรรม สมศักดิ์ศรีดวย
นะครับ เพราะสัตบุรุษกำลังดูอยูวา “แลวครอบครัวสงฆของเรา...เปนอยาง
ไร...???”  ระหวางนี้หลายๆ ทานก็คงจะตองปรับตัวปรับใจกันอยูบาง
เหมือนกัน เพราะตองยายทีอ่ ยู เปลีย่ นหนาที่ มอบงานเกา รับงานใหม แนนอน
จะมีดใี จ เฉยๆ ไมสจู ะยินดีนกั ฯลฯ เปนเรือ่ งธรรมดาของปุถชุ น แตหวังวาพวก
เรา “สงฆไทย” ใจเกินรอย คงจะแข็งแกรงพอทีจ่ ะรับกับทุกสถานการณไดไม
ยากนัก... ขอใหมีความเชื่อ ความวางใจในน้ำพระทัยของพระเปนเจาก็พอ...
ผมชอบคำของคณะซิสเตอรคณะหนึง่ ทีเ่ ขาเรียกวันประกาศโยกยายวา “วันรับ
น้ำพระทัย”  สืบเนือ่ งจากการโยกยาย... ผมขอฝากขอคิดหนึง่ วา เราตองอยู
ไดในทุกแหง ทำไดทกุ อยางทีผ่ ใู หญมอบหมาย สวนจะทำไดแคไหน อยไู ดนาน
เพียงไร...เปนอีกเรือ่ งหนึง่ ... ขอใหอยใู หดี ทำใหดที สี่ ดุ ก็แลวกัน อยาถือมัน่ ยึด
มัน่ ติดกับสถานที่ เพราะทุกแหงคือบานของเรา จะไปอยทู ไี่ หน ขอใหใจเย็นๆ
“ดูตามาตาเรือ” ใหดๆี หากมีเวลา โทรหาเพือ่ นๆ ทีไ่ มคอ ยไดตดิ ตอกันบาง เพือ่
เปนกำลังใจใหกัน และที่สำคัญ คิดถึงกันในบูชามิสซาและคำภาวนาเสมอ
 กอนจาก ผมขอเปนกำลังใจใหทกุ ทาน และขอทุกทานจงเปนกำลังใจตอกัน
และกัน... อยางไรเสียเราก็ “เลือดสีเดียวกัน” รักกันไวเถิด เราเกิดรวมศักดิส์ งฆ
เดียวกัน หนักนิดเบาหนอย ถอยทีถอ ยอาศัย อภัยใหกนั ...จริงใจตอกัน... นัน่
คือยอดปรารถนาของ “ครอบครัวสงฆ” ของเรา...แมนบ ??!!!

เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2004 พระคุณเจาพเยาว มณีทรัพย ทำพิธบี วช
คุณพอยอหนบอสโก ศักดิพฒ
ั น กิจสกุล คณะรอยแผลศักดิส์ ทิ ธิ์
ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน
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คุณพอสมชัย พิทยาพงศพร
ฝายชีวติ จิต

“ทานจึงไมเปนคนตางดาวหรือผูอาศัยอีกตอไป แตเปนเพื่อนรวมชาติกับ
บรรดาผศู กั ดิส์ ทิ ธิ์ เปนสมาชิกในครอบครัวของพระเจา ถูกสรางขึน้ เปนอาคารโดยมี
บรรดาอัครสาวกและประกาศกเปนรากฐาน มีพระคริสตเยซูทรงเปนศิลาหัวมุม
ในพระคริสตเจา ทานทัง้ หลายก็เชนกันกำลัง ถูกกอสรางรวมกันขึน้ เปนทีป่ ระทับของ
พระเจาเดชะพระจิตเจา” (อฟ2:19-22)
นักบุญเปาโลบอกขาวดีกบั เราวา เมือ่ เรารับศีลลางบาปเราไดเขาเปนสมาชิก
ในครอบครัวของพระเจา เปนบุตรของพระเจามีพระเจาเปนบิดา มีพระเยซูคริสตเปน
พี่ใหญ โดยอาศัยความรักของพระจิตเจา และเราเปนหนึ่งเดียวกับบรรดาคริสตชน
ทุกคน (อฟ1:5;2 คร6:18; รม8:29)
พระเยซู เ จั า ได ท รงเรี ย ก
อัครสาวกสิบสองคนทีม่ ภี มู หิ ลัง
แตกตางกัน ใหมาเรียนรูและ
เจริญชีวติ หมคู ณะเปนหนึง่ เดียว
กั น โดยเจริ ญ ชี วิ ต ตามคุ ณ ค า
พระวรสาร รักและรับใชเพื่อน
พีน่ อ ง รจู กั ใหอภัยและคืนดีกนั
และกอนที่พระเยซูเจาจะทรง
สิน้ พระชนม พระองคทรงอธิษฐานภาวนาตอพระบิดาเพือ่ บรรดาศิษยและผมู คี วามเชือ่
ในพระองคทกุ คน “เพือ่ ใหทกุ คนเปนหนึง่ เดียวกัน” (ยน17:21)
บรรดาคริสตชนสมัยแรกเจริญชีวติ หมคู ณะเปนหนึง่ เดียวกัน ทางความเชือ่
และศีลลางบาป ปฏิบตั ศิ าสนกิจของคริสตชนรวมกัน รวมฟงพระวาจา พิธบี ขิ นมปง
และอธิ ษ ฐานภาวนา ร ว มแบ ง ป น แก ป ญ หา เป น พยานและประกาศข า วดี
(กจ2:41-47;4:32-37;1:15-26;5:1-11;6:1-7)
สำหรับคริสตชนสมัยปจจุบัน สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
กลาววา “สิ่งทาทายในสหัสวรรษใหมคือ การทำใหพระศาสนจักรเปน “บานและ
โรงเรียนแหงความเปนหนึ่งเดียว” คือ สะทอนชีวิตธรรมล้ำลึกแหงพระตรีเอกภาพ
ผปู ระทับในพระศาสนจักรและในตัวเรา ชีวติ จิตแหงความเปนหนึง่ เดียวหมายถึงความ
สามารถทีจ่ ะเปนหนึง่ เดียวกับพีน่ อ งในความเชือ่ มีสว นในความยินดีและความเจ็บปวด
รับรแู ละตอบสนองความตองการเหลานัน้ มีมติ รภาพและจริงใจตอกัน สามารถเห็น
สิง่ ดีและพระพรของพระเจาในผอู นื่ รจู กั มีทสี่ ำหรับพีน่ อ ง และแบงเบาภาระของกัน
และกัน” (กท6:2) กอนจะวางโครงการใดๆ ในทางปฏิบตั ิ เราจำเปนตองสงเสริมสราง
จิตสำนึกความเปนหนึง่ เดียวกอน และทำใหโครงสรางของพระศาสนจักรทุกระดับ ทุก
หนวยงานมีชวี ติ จิตแหงความเปนหนึง่ เดียวกัน (N.M.I.43-45)
สำหรับพระสงฆโดยทางศีลบรรพชาทำใหเปนหนึ่งเดียวกับพระสังฆราช
และเพือ่ นพระสงฆ คือมีสว นรวมในสังฆภาพเดียวกันของพระคริสตเจา พระคริสตเจา
ทรงมาในโลกเพื่อสรางความเปนหนึ่งเดียว ระหวางพระเจากับมนุษยและระหวาง
มนุษยดว ยกัน พระศาสนจักรสืบสานพันธกิจของพระคริสตเจา พระสงฆกเ็ ชนเดียวกัน
มีจติ สำนึกของผรู บั ใชพระคริสต รับใชพระศาสนจักรและรับใชมนุษยทกุ คน เพือ่ ให
ทุกคนเปนหนึง่ เดียวกัน



โทนี่ ไทยแลนด

ตลกสองชั้น
ครั้ ง หนึ่ ง เมื่ อ พระสั น ตะปาปา
จ ะ เ ส ด็ จ เ ยื อ น ป ร ะ เ ท ศ เ ซ อ ร เ บี ย
เฮอรเซโกวีนา ซึง่ เปนดินแดนสีชมพู
พระอั ค รสั ง ฆราชจอห น โฟเลย
(John Foley) ประธานสมณสภาสื่อ-สารมวลชนของวาติ กั น และมั ก จะ
เป น ผู ติ ด ตามไปด ว ยทุ ก ครั้ ง ที่ เ สด็ จ
ตางประเทศ ไดมีโอกาสกลาวกับพระ
สั น ตะปาปาถึ ง “ความปลอดภั ย ” ใน
ดินแดนนี้ กอนทีพ่ ระองคจะถึงวันเสด็จฯ
“พระองค ไ ม ก ลั ว เหตุ ร า ยๆ เมื่ อ
จะเสด็จไปซาราเจโวหรือ?”
หลั ง จากที่ ต รั ส เป น ห ว งถึ ง ความ
ปลอดภั ย ของประชาชนที่ จ ะมาเฝ า
พระองคแลว ทรงเสริมวา “ที่เดียวที่พอ
ถูกทำรายคือที่จัตุรัสเซนตปเตอร!”
“The only place I’ve been hurt is
in St.Peter Square!”
I would like to acknowledge the
courage, zeal and tenacity of priests who
exercise their ministry in conditions that are
often very difficult and in a society that does
not recognize them properly. May they not be
discouraged but find in Christ the daring to
carry out the mission entrusted to them!
‘Ad limina Apostolorum’ :
Bishops’ Conference of France - 4
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“สงฆอีสาน” พระคุณเจาบุญเลื่อน หมั้นทรัพย พระคุณเจาพเยาว
มณีทรัพย พระคุณเจายอด พิมพิสาร และพระสงฆ 4 สังฆมณฑล
อีสาน ประมาณ 80 องค รวมสัมมนาสงฆอีสาน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่
19-23 มกราคม 2004 ทีโ่ รงแรม เลยพาเลซ จ.เลย

⌫

  
คุณพอนภา กูชาติ ประธานอนุกรรมการเรื่องงานเขาเงียบ
(DR.) ไดกำหนดวันกับทางบานสวนเจ็ดริน เชียงใหม ไวดงั นี้
- ครัง้ ที่ 1 วันจันทร 14 - วันอังคารที่ 22 มิถนุ ายน 2004
- ครัง้ ที่ 2 วันจันทรที่ 15 - วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2004
ครัง้ ละ 10 องค ใชเวลา 8 วัน
คาใชจา ย 4,000 บาท (สีพ่ นั บาท) ชำระทีเ่ ชียงใหม
** สนใจติดตอที่ **
โทร. 0-3831-2708 มือถือ 0-1809-0822
โทรสาร 0-3832-3577
(สังฆมณฑลจันทบุรี มีผูสมัครแลวจำนวนหนึ่ง)

สถิตจิ ำนวนพระสงฆทบี่ วชในชวง 5 ปลา สุด
ป 1999 2000

2001

2002

2003

รวม

สังกัด
กรุงเทพฯ
ราชบุรี
จันทบุรี
เชียงใหม
นครสวรรค
สุราษฎรฯ
ทาแรฯ
อุบลฯ
โคราช
อุดรฯ

1
2
1
1
-

4
3
4
1
2
2
3
1
-

5
2
2
3
3
1

5
3
2
2
2
2
2
-

5
2
1
1
1
1

20
8
9
6
2
3
7
9
4
2

รวม
นักบวช

5
5

20
9

16
9

18
3

11
8

70
34

รวม
ทั้งหมด

10

29

25

21

19

104

ที่มาขอมูล : คณะอนุกรรมการฯ

พอโยง & พอเตีย้

ยังไงก็ยาย!!!.......

ตะอน
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พักภารกิจฟน ฟูชวี ติ สงฆ รนุ ที่ 5
คุ ณ พ อ สมเกี ย รติ ตรี นิ ก ร
ประธานอนุกรรมการฯ ไดแจงให
ทราบวากำหนดการคราวๆ ปนี้ คือ
เริ่ ม ต น เดื อ นสิ ง หาคม กั น ยายน
ถึงกลางตุลาคม ค.ศ.2004 สำหรับ
พระสงฆ ทั้ ง สั ง ฆมณฑลและ
นักบวช ทีอ่ ายุบวชประมาณ 10-20
ป รั บ จำนวน 20 คน รี บ สมั ค ร
ได ตั้ ง แต บั ด นี้ เ ป น ต น ไป ที่ บ า น
ผหู วาน สามพราน นครปฐม
โทร. 0-2429-0124

1.

The Five ‘C’ of an
Effective Homily

Catch: Begin with a compelling ‘hook.’
You have a 20-second window to grab the
congregation’s attention.
2. Connect: Now connect God’s Word to their
lives with a comment, question or story. Use the
connection to invite them into your message so
they know it is directed to each of them.
3. Create: Be interesting, personal or timely.
Believe in what you say, and let it show.
4. Center: Throughout your homily, refocus
on your central message. Your congregation will
have minimal time for mental wandering.
5. Conclude: Now end your homily. End
strongly by asking a question, providing a
challenge or using a story.
จดหมายและเสียงสะทอนถึง “เพือ่ นสงฆ”
คือตัวชี้บง และบัดนี้เปนตนไป “ตู ป.ณ. เพื่อน
สงฆ” เปดรอตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
สงที่ บ.ก. เพือ่ นสงฆ
122-122/1 ซอยนาคสุวรรณ
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรสาร 0-2681-5409
หรือ E -mail:thcatcom@loxinfo.co.th


“อยู ..ย...ย..ไมใชงา ยนะ”
คุยกับ ดอกเตอรประวัตศิ าสตร
โทนี่ ไทยเลนด

เสียงแสดงความรูสึกพรอมทา
ทางยกไหล ส องข า งขึ้ น พร อ มทั้ ง ยก
มื อ สองข า งขึ้ น เมื่ อ กล า วถึ ง หนั ง สื อ
“Divinisation par Jesus-Christ” แปลจาก
ภาษาลาติน มาเปนภาษาฝรัง่ เศส ผเู ขียน
คือ พระคุณเจาหลุยสลาโน (มรณะวันที่
16 มีนาคม ค.ศ.1696) ผแู ปลคือ คุณพอ
ยอหน ปอล ลังฟงต ค.ศ.1987
คุณพอ ลังฟงต (เอ็มอีพ.ี ) อายุ
75 ป พระสงฆที่ผานรอนผานหนาวมา
ในชี วิ ต สงฆ ก ว า 50 ป สำหรั บ ทำงาน
แพรธรรมในประเทศไทย เดินทางมา
พร อ มกั บ เพื่ อ นรุ น เดี ย วกั น 3 คน คื อ
พระคุณเจาแบรทอลด (มรณะวันที่ 21
กุ ม ภาพั น ธ 1994) และคุ ณ พ อ บู เ ชอร
อแลง (Boucher Alain) เกิดอุบตั เิ หตุ และ
กลับไปรักษาตัวทีฝ่ รัง่ เศส เดินทางมาถึง
ประเทศไทยวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1953
คุ ณ พ อ ลั ง ฟ ง ต ได ฉ ลอง 50
ป บ วชอย า งน า ประทั บ ใจ ค.ศ.2001
“ผมได บ อกกั บ คุ ณ พ อ เตรบาออล
เจาคณะวา คณะจะจัดอะไรก็แลวแต แต
ผมไมอยฉู ลองนะครับ ผมขอไปเขาเงียบ
สวนตัวเพียงลำพัง และไดใชเวลา 8 วัน
โดยคุณพอศรีปราชญ ผิวเกลีย้ ง เปนผจู ดั
เรื่องสถานที่ให”
“โอ...ดีมากทีเดียว”
การแปลหนังสือเลมนี้ คุณพอ
ใชเวลาคิดแลวประมาณ 9 เดือน โดยแปล
วันละ 4 หนา และตองอานอยางนอย 3
ครัง้ เพือ่ ทำความเขาใจ และบางครัง้ อาน
ครั้งหนึ่ง แลวก็หยุดไว และมาอานใหม
และไมไดแปลทุกวัน เพราะหนังสือเลม
นี้ ภาคแรกมาจากพระคัมภีร พระวรสาร
มีเนื้อหาดานเทววิทยา และคำสอนของ

1. เพื่อเผยแพรขาวสาร ความรูแกพระสงฆอยางตอเนื่อง 2. เพื่อพัฒนาชีวิตสงฆและงานอภิบาลของพระสงฆ
3. เพื่อสรางความสัมพันธและกำลังใจแกพระสงฆ 4. เพื่อแบงปนความคิด ความรู ประสบการณชีวิตสงฆ

ปตาจารย และแตละประโยคคอนขาง
ยาว บางคำตองไปคนดูคำภาษากรีกที่
แปลเปนฝรั่งเศส และตองใชชวงเวลาที่
อยูฝรั่งเศส คนควา เพราะในประเทศ
ไทย หนังสือคนความีไมมากนัก”
คุ ณ พ อ ลั ง ฟ ง ต กลั บ ไปอยู ที่
บานศูนยกลางของคณะและทำงานหอง
เอกสารฯ อยู 6 ป และเมือ่ ครบวาระ จึง
ขอกลับมาประเทศไทย
เอกสารทีบ่ า นคณะมีมาก เชน
จีน อินเดีย เพราะเปนประเทศใหญ
“สมั ย อยู ที่ วั ด สะพานใหม
ประมาณ 10 ป เป น วั ด ห อ งแถวไม มี
สตางค ผมก็ ไ ด ไ ปสมั ค รเป น อาจารย
สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส วรรณคดีเปรียบ
เที ย บ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
เป น อาจารย ป ระจำ และที่ นี้ เ องได มี
โอกาสพบสมเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ ซึ่งไปสอนวิชา
ภาษาฝรัง่ เศสดวย (ทรงสอนทีจ่ ฬุ าลงกรณ-มหาวิทยาลัย และธรรมศาสตรดว ย)
คุ ณ พ อ จบปริ ญ ญาเอกด า น
ประวัตศิ าสตร และวิทยานิพนธไดศกึ ษา
เกี่ยวกับนักบุญอีเรนีอุส ซึ่งเปนชวงวาง
ระหวางวัฒนธรรมกรีก และละติน ในยุค
แรกๆ ของพระศาสนจักร
(อานตอหนา 5)
 

“พระสงฆมงุ บรรลุความดีพรอม”

จดหมายขาว “เพื่อนสงฆ” (THE PRIEST)
ผู รั บ ผิ ด ชอบ : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ (คพส.)
คณะผู จั ด ทำ : ที่ ป รึ ก ษา พระคาร ดิ นั ล ไมเกิ้ ล มี ชั ย กิ จ บุ ญ ชู
บรรณาธิการ : คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง
กองบรรณาธิการ : คุณพอวัชรินทร สมานจิต, คุณพอประธาน ศรีดารุณศีล, คุณพอสมพงษ เตียวตระกูล, คุณพอไพฑูรย หอมจินดา,
คุณพอนภา กูชาติ, คุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร, คุณพอสมชัย พิทยาพงศพร, คุณพอชัยยะ กิจสวัสดิ์, อาจารยสุมิตรา พงศธร นักเขียนรับเชิญ : พระคุณเจาสังวาลย ศุระศรางค/คุณพอขวัญ
ถิ่นวัลย พิมพที่ : โรงพิมพอสั สัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0-2233-0523 โทรสาร 0-2235-1405 สำนักงาน : อาคารเลขที่ 122-122/1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-5401 ถึง 8 โทรสาร 0-2681-5409 E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th / บานผูหวาน 2/4 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2429-0120 E-mail : phuwaan@yahoo.com สงบทความทาง E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th

 1

LETTER
OF THE HOLY FATHER

POPE JOHN PAUL II
TO PRIESTS
FOR HOLY THURSDAY 2004

LIBRERIA EDITRICE VATICANA
VATICAN CITY

Dear Priests!
1. It is with great joy and affection that I write
you this Holy Thursday Letter, following a
tradition which began with my first Easter as the
Bishop of Rome twenty-five years ago. Our
annual encounter through this Letter is a
particularly fraternal one, thanks to our common
sharing in the Priesthood of Christ, and it takes
place in the liturgical setting of this holy day
marked by its two significant celebrations: the
morning Chrism Mass, and the evening Mass in
Cena Domini.
I think of you first as you gather in the
cathedrals of your different Dioceses around your

respective Ordinaries for the renewal of your priestly
promises. This eloquent rite takes place following
the consecration of the Holy Oils,
especially the Chrism, and is a most fitting part
of the Chrism Mass, which highlights the image
of the Church as a priestly people made holy by
the sacraments and sent forth to spread
throughout the world the good odour of Christ
the Saviour (2Cor 2:14-16).
At dusk I see you entering the Upper Room for
the beginning of the Easter Triduum. It is
precisely to that “large room upstairs” (Lk 22:12)
that Jesus invites us to return each Holy
Thursday, and it is there above all that I most
cherish meeting you, my dear brothers in the
priesthood. At the Last Supper, we were born as
priests: for this reason it is both a pleasure and a
duty to gather once again in the Upper Room
and to remind one another with heartfelt
gratitude of the lofty mission which we share.
2. We were born from the Eucharist. If we can
truly say that the whole Church lives from the
Eucharist (“Ecclesia de Eucharistia vivit”), as I
reaffirmed in my recent Encyclical, we can say
the same thing about the ministerial priesthood:
it is born, lives, works and bears fruit “de
Eucharistia”(cf. Council of Trent, Sess. XXII, canon 2:
DS 1752). “There can be no Eucharist without the
priesthood, just as there can be no priesthood
without the Eucharist” (cf. Gift and Mystery. On the
Fiftieth Anniversary of My Priestly Ordination, New York,
1996, pp.77-78).

The ordained ministry, which may never be
reduced to its merely functional aspect since it
belongs on the level of “being”, enables the priest
to act in persona Christi and culminates in the
moment when he consecrates the bread and wine,
repeating the actions and words of Jesus during
the Last Supper.
Before this extraordinary reality we find ourselves amazed and overwhelmed, so deep is the
humility by which God “stoops” in order to unite
himself with man! If we feel moved before the
Christmas crib, when we contemplate the
Incarnation of the Word, what must we feel before the altar where, by the poor hands of the
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priest, Christ makes his Sacrifice present in time? Eucharistic Bread and to break it as food for the
We can only fall to our knees and silently adore People of God on their pilgrim way through time
this supreme mystery of faith.
towards our heavenly homeland.
4. The Eucharist, like the priesthood, is a gift
from God “which radically transcends the power
of the assembly” and which the assembly
“receives through episcopal succession going
back to the Apostles” (Encyclical Ecclesia de
Eucharistia, 29). The Second Vatican Council
teaches that “the ministerial priest, by the
sacred power that he enjoys ... effects the
Eucharistic Sacrifice in the person of Christ and
offers it to God in the name of all the people”
(Dogmatic Constitution Lumen Gentium, 10).
The assembly of the faithful, united in faith and
in the Spirit and enriched by a variety of gifts,
even though it is the place where Christ “is present
in his Church, especially in her liturgical
Here we touch on what I have called the celebrations (Constitution Sacrosanctum
“apostolicity of the Eucharist” (cf. Encyclical Concilium, 7), is not by itself able to celebrate the
Ecclesia de Eucharistia, 26-33). The sacrament Eucharist or to provide the ordained minister.
of the Eucharist-like the sacrament of
Reconciliation-was entrusted by Christ to the Quite rightly, then, the Christian people gives
Apostles and has been passed down by them and thanks to God for the gift of the Eucharist and
their successors in every generation. At the be- the priesthood, while praying unceasingly that
ginning of his public life, the Messiah called the priests will never be lacking in the Church. The
Twelve, appointed them “to be with him” and number of priests is never sufficient to meet the
sent them out on mission (cf. Mk 3:14-15). At the constantly increasing demands of evangelization
Last Supper, this “being with” Jesus on the part and the pastoral care of the faithful. In some
of the Apostles reached its culmination. By cel- places of the world the shortage of priests is all
ebrating the Passover meal and instituting the the more urgently felt since today the number of
Eucharist, the divine Master brought their priests is dwindling without sufficient
vocation to its fulfilment. By saying “Do this in replacements from the younger generation. In
memory of me”, he put a Eucharistic seal on their other places, thank God, we see a promising
mission and, by uniting them to himself in spring-time of vocations. There is also a
sacramental communion, he charged them to growing awareness among the People of God of
the need to pray and work actively to promote
perpetuate that most holy act in his memory.
vocations to the priesthood and to the
As he pronounced the words “Do this...” Jesus’ consecrated life.
thoughts extended to the successors of the
Apostles, to those who would continue their 5. Vocations are indeed a gift from God for which
mission by distributing the food of life to the we must pray unceasingly. Following the
very ends of the earth. In some way, then, dear invitation of Jesus, we need to pray the Lord of
brother priests, in the Upper Room we too were the harvest to send out labourers into his
called personally, each one of us, “with harvest (cf. Mt 9:37). Prayer, enriched by the sibrotherly love” (Preface of the Chrism Mass), lent offering of suffering, remains the first and
to receive from the Lord’s sacred hands the most effective means of pastoral work for
3. “Mysterium fidei”, the priest proclaims after
the consecration. The Eucharist is a mystery of
faith, yet the priesthood itself, by reflection, is
also a mystery of faith (cf. ibid., p.78). The same
mystery of sanctification and love, the work of
the Holy Spirit, which makes the bread and wine
become the Body and Blood of Christ, is at work
in the person of the minister at the moment of
priestly ordination. There is a particular
interplay between the Eucharist and the priesthood, an interplay which goes back to the Upper
Room: these two Sacraments were born together
and their destiny is indissolubly linked until the
end of the world.
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vocations. To pray means to keep our gaze fixed
on Christ, confident that from him, the one High
Priest, and from his divine oblation, there will
be an abundant growth, by the work of the Holy
Spirit, of the seeds of those vocations needed in
every age for the Church’s life and mission.
Let us pause in the Upper Room and
contemplate the Redeemer who instituted the
Eucharist and the priesthood at the Last Supper.
On that holy night he called by name each and
every priest in every time. He looked at each one
of them with the same look of loving
encouragement with which he looked at Simon
and Andrew, at James and John, at Nathanael
beneath the fig tree, and at Matthew sitting at
the tax office. Jesus has called us and, along a
variety of paths, he continues to call many
others to be his ministers.
From the Upper Room Christ tirelessly seeks and
calls. Here we find the origin and the perennial
source of an authentic pastoral promotion of
priestly vocations. Let us consider ourselves, my
brothers, the first ones responsible in this area,
ready to help all those whom Christ wishes to
associate to his priesthood to respond generously
to his call.
First, however, and more than any other effort
on behalf of vocations, our personal fidelity is
indispensable. What counts is our personal
commitment to Christ, our love for the
Eucharist, our fervour in celebrating it, our
devotion in adoring it and our zeal in offering it
to our brothers and sisters, especially to the sick.
Jesus the High Priest continues personally to call
new workers for his vineyard, but he wishes from
the first to count on our active cooperation.
Priests in love with the Eucharist are capable of
communicating to children and young people
that “Eucharistic amazement” which I have
sought to rekindle with my Encyclical Ecclesia
de Eucharistia (cf. No. 6). Generally these are
the priests who lead them to the path of the priesthood, as the history of our own vocations might
easily show.

6. In the light of this, dear brother priests, I would
ask you, among other initiatives, to show
special care for altar servers, who represent a
kind of “garden” of priestly vocations. The group
of altar servers, under your guidance as part of
the parish community, can be given a valuable
experience of Christian education and become a
kind of pre-seminary. Help the parish, as a
family made up of families, to look upon the
altar servers as their own children, like “olive
shoots around the table” of Jesus Christ, the
Bread of Life (cf. Ps. 127:3).
With the help of the families most involved and
catechists, be particularly concerned for the
group of servers so that, through their service at
the altar, each of them will learn to grow in love
for the Lord Jesus, to recognize him truly present
in the Eucharist and to experience the beauty of
the liturgy. Initiatives for altar servers on the
diocesan or local level should be promoted and
encouraged, with attention to the different age
groups. During my years of episcopal ministry
in Krakow I was able to see the great benefits
which can accrue from a concern for their
human, spiritual and liturgical training. When
children and young people serve at the altar with
joy and enthusiasm, they offer their peers an
eloquent witness to the importance and beauty
of the Eucharist. Thanks to their own lively
imagination and the explanations and example
given by priests and their older friends, even very
young children can grow in faith and develop a
love for spiritual realities.
Finally, never forget that you yourselves are the
first “Apostles” of Jesus the High Priest. Your
own witness counts more than anything else.
Altar servers see you at the regular Sunday and
weekday celebrations; in your hands they see the
Eucharist “take place”, on your face they see its
mystery reflected, and in your heart they sense
the summons of a greater love. May you be for
them fathers, teachers and witnesses of
Eucharistic piety and holiness of life!
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7. Dear brother priests, your particular mission in
the Church requires that you be “friends” of Christ,
constantly contemplating his face with docility at the
school of Mary Most Holy. Pray unceasingly, as the
Apostle exhorts (cf. 1Th 5:17), and encourage the
faithful to pray for vocations, for the perseverance
of those called to the priestly life and for the
sanctification of all priests. Help your communities
to love ever more fully that unique “gift and mystery”
which is the ministerial priesthood.

8. I entrust each of you and your daily ministry to
Mary, Mother of Priests. During the
recitation of the Rosary, the fifth mystery of light
leads us to contemplate with Mary’s eyes the
gift of the Eucharist, to marvel at the love that
Jesus showed “to the end” (Jn 13:1) in the
Upper Room, and at his humble presence in every tabernacle. May the Blessed Virgin obtain
for you the grace never to take for granted the
mystery put in your hands. With endless
gratitude to the Lord for the amazing gift of his
In the prayerful setting of Holy Thursday, I would Body and Blood, may you persevere faithfully
recall once again some invocations of the Litany of in your priestly ministry.
Jesus Christ Priest and Victim
Mary, Mother of Christ our High Priest, pray
(cf. Gift and Mystery, pp.108-114), which I have that the Church will always have numerous and
recited for many years with great spiritual profit:
holy vocations, faithful and generous ministers
of the altar!
Iesu, Sacerdos et Victima,
Iesu, Sacerdos qui in novissima Cena formam Dear brother priests, I wish you and your
sacrificii perennis instituisti,
communities a Holy Easter and to all of you I
Iesu, Pontifex ex hominibus assumpte,
affectionately impart my blessing.
Iesu, Pontifex pro hominibus constitute,
Iesus, Pontifex qui tradidisti temetipsum
From the Vatican, on 28 March, the Fifth
Deo oblationem et hostiam,
Sunday of Lent, in the year 2004, the twentymiserere nobis!
sixth of my Pontificate.
Ut pastores secundum cor tuum populo tuo
providere digneris,
ut in messem tuam operarios fideles mittere
digneris,
ut fideles mysteriorum tuorum dispensatores
multiplicare digneris,
Te rogamus, audi nos!

   
   



สมณลิขิตของ

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ถึงบรรดาพระสงฆ
เนือ่ งในวันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธิ์ ค.ศ.2004

โดยเฉพาะน้ำมันคริสมา และนับวาเปนสวนที่เหมาะสม
อยางยิ่งของพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณแหงการเสกน้ำมัน
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเนนภาพลักษณของพระศาสนจักรในฐานะ
ประชากรสงฆ ซึ่งไดรับความศักดิ์สิทธิ์อาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์
และไดรับการมอบหมายใหออกไปเผยแพรกลิ่นอันหอม
หวลของพระคริสตเจา องคพระผไู ถใหแผขยายออกไปทัว่
โลก (2 คร 2:14-16)
เมือ่ ถึงเวลาพลบค่ำ ขาพเจามองเห็นพวกทานเขาไปในหอง
ชั้นบน เพื่อเริ่มตนตรีวารแหงปสกา “หองใหญชั้นบน”
(ลก 22:12) นีเ้ องทีพ่ ระเยซูเจาทรงเชิญใหเราหวนกลับเขา
มาระลึกถึงในแตละวันพฤหัสศักดิส์ ทิ ธิ์ และ ณ ทีน่ นั้ มาก
กวาที่อื่นใด ที่ขาพเจามีความยินดีที่สุดที่ไดพบพวกทาน
พีน่ อ งทีร่ กั ในสังฆภาพ เราไดบงั เกิดเปนพระสงฆ ในการ
รับประทานอาหารมื้อสุดทาย ดวยเหตุนี้จึงเปนทั้งความ
ชืน่ ชม และเปนทัง้ หนาที่ ทีจ่ ะมาชุมนุมกันอีกครัง้ หนึง่ ใน
หองชัน้ บน และเตือนกันและกันดวยหัวใจทีเ่ ปย มดวยความ
กตัญูถงึ พันธกิจอันสูงสงทีเ่ รามีรว มกัน

2. เราไดบงั เกิดมาจากศีลมหาสนิท ขาพเจาปรารถนาใหเรา
พูดดวยความจริงใจวา พระศาสนจักรทัง้ ครบเจริญชีวติ อัน
สืบเนื่องมาจากศีลมหาสนิท (“Ecclesia de Eucharistia
vivit”) ดังทีข่ า พเจาไดเนนในสมณสาสนทอี่ อกเมือ่ เร็ว ๆ นี้
เราสามารถกลาวเกีย่ วกับสังฆภาพทีใ่ หบริการไดเชนเดียว
กั น เหตุ ว า สั ง ฆภาพนี้ ดำเนิ น ไปได แ ละบั ง เกิ ด ผลได
บรรดาพระสงฆที่รัก
“ก็เนื่องมาจากศีลมหาสนิท” (de Eucharistia) “จะมีศีล
1. ขาพเจาเขียนจดหมายเนื่องในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ฉบับนี้ มหาสนิ ท ไม ไ ด ห ากไม มี สั ง ฆภาพ เช น เดี ย วกั บ ที่ จ ะมี
ถึงพวกทานดวยความชืน่ ชมยินดี และดวยความรักเปนอยาง สังฆภาพมิไดโดยปราศจากศีลมหาสนิท” (ดู Gift and
ยิง่ โดยปฏิบตั ติ ามธรรมเนียมทีไ่ ดเริม่ ดวยการเขียนจดหมาย Mystery)
ปสกาฉบับแรกของขาพเจาในฐานะพระสังฆราชแหงกรุง
โรมเมือ่ 25 ปมาแลว การพบกันทางจดหมายในแตละปนนี้ บั การไดรบั การบวชเปนพระสงฆ ซึง่ ไมอาจมองดูแตเฉพาะ
วาเปนการพบกันฉันพีฉ่ นั นอง อาศัยการมีสว นรวมเปนหนึง่ ในแงมุมของการทำหนาที่เทานั้น เหตุวามันเปนเรื่องของ
เดียวกันในสมณภาพแหงองคพระคริสตเจา และจะเกิดขึ้น “การดำเนินชีวิต” ซึ่งเปนเหตุใหพระสงฆประกอบหนาที่
ในพิธีกรรมแหงวันอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ซึ่งมีการเฉลิมฉลองที่ ในพระนามของพระคริสตเจา (in persona Christi) และถึง
สำคัญสองประการ กลาวคือ พิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณเสก จุดสุดยอดเมือ่ ทานเสกปงและเหลาองนุ โดยกลาวคำทีพ่ ระ
น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ในตอนเชา และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เยซูเจาพระองคเองไดทรงใช เมือ่ ทรงรับประทานอาหารมือ้
ตอนเย็น เพื่อระลึกถึงการรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดทาย สุดทาย
ขององคพระผเู ปนเจา (Cena Domini)
เรารูสึกประหลาดใจและตื้นตันใจตอหนาความจริงซึ่งไม
ขาพเจาระลึกถึงพวกทาน ในขณะที่พวกทานมารวมกันที่ ธรรมดานี้ ความถอมตนของพระเจาผูทรง “กมต่ำลงมา”
อาสนวิหารในแตละสังฆมณฑล ลอมรอบพระสังฆราชของ เพื่อทรงทำพระองคใหเปนหนึ่งเดียวกับมนุษยนั้นชางลึก
พวกทาน เพือ่ รือ้ ฟน คำมัน่ สัญญาแหงการเปนสงฆของทาน ซึ้ ง ยิ่ ง นั ก หากเรารู สึ ก ตื้ น ตั น ใจต อ หน า ถ้ำ ประสู ติ ใ น
จารีตที่มีความหมายนี้มีขึ้นหลังจากการเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ เทศกาลพระคริสตสมภพ เมื่อเรารำพึงถึงการที่วจนาตถ
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ทรงรับเอากาย เราจะรูสึกอยางไร เมื่อเราอยูตอหนาพระ
แทนบูชา ในเมือ่ พระคริสตเจาทรงบันดาลใหการถวายบูชา
ของพระองค ม าอยู ใ นป จ จุ บั น อาศั ย มื อ อั น ต่ำ ต อ ยของ
พระสงฆ สิ่งที่เราทำไดก็คือ คุกเขาลงและนมัสการพระ
ธรรมล้ำลึกแหงความเชือ่ นีใ้ นความเงียบ
3. “พระธรรมล้ำลึกแหงความเชือ่ ” (Mysterium fidei) นีค่ อื
คำประกาศของพระสงฆหลังการเสกศีล ศีลมหาสนิทคือ
พระธรรมล้ำลึกแหงความเชือ่ แตหากเรามาพิจารณาดูแลว
สังฆภาพเองก็เปนพระธรรมล้ำลึกแหงความเชือ่ เชนเดียวกัน
เปนพระธรรมล้ำลึกแหงการบันดาลใหศกั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละความ
รักเปนพระราชกิจของพระจิตเจาซึง่ บันดาลใหปง และเหลา
องุนเปลี่ยนเปนพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา
พระองคทรงประกอบพระราชกิจของพระองคในตัวของ
พระสงฆ เมื่อไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ มีความเชื่อม
สัมพันธพเิ ศษระหวางศีลมหาสนิทและพระสงฆ ความเชือ่ ม
สัมพันธที่ยอนหลังกลับไปยังหองชั้นบน ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง
สองนีเ้ ริม่ ตนดวยกัน และมีจดุ หมายปลายทางเชือ่ มโยงกัน
อยางไมเสือ่ มสลายตราบจนสิน้ พิภพ
เมือ่ ถึงตรงนีเ้ ราก็มาถึงจุดทีข่ า พเจาเรียกวา “การสืบเนือ่ งมา
จากอั ค รสาวกของศี ล มหาสนิ ท ” (apostolicity of the
Eucharist) (ดู “พระศาสนจักรแหงศีลมหาสนิท” 26-33)
ศี ล มหาสนิ ท เช น เดี ย วกั บ ศั ล อภั ย บาป เป น ศี ล ที่ พ ระ
คริสตเจาทรงมอบใหกับอัครสาวก และใหพวกทานและผู
สืบตำแหนงของทานถายทอดตอมาทุกยุคทุกสมัย เมือ่ องค
พระเมสสิยาหทรงเริ่มตนชีวิตอยางเปดเผย พระองคทรง
เรี ย กบุ ค คลสิ บ สองคน ทรงแต ง ตั้ ง ให พ วกเขา “อยู กั บ
พระองค” และทรงสงพวกเขาไปกระทำพันธกิจ (ดู มก
3:14-15) ในการกินเลีย้ งครัง้ สุดทายนัน้ การอยกู บั พระเยซู
เจาของพวกอัครสาวกถึงจุดสุดยอด การทีอ่ งคพระอาจารย
เจาทรงเฉลิมฉลองการรับประทานอาหารปสกาและการที่
ทรงตัง้ ศีลมหาสนิทนัน้ พระองคทรงบันดาลใหกระแสเรียก
ของพวกท า นเป น จริ ง ขึ้ น มา การที่ พ ระองค ต รั ส ว า
“จงกระทำดังนี้ เพือ่ ระลึกถึงเรา” พระองคทรงประทับตรา
แหงศีลมหาสนิทเหนือกระแสเรียกของพวกทาน และดวย
การรวมพระองคเองเปนหนึ่งเดียวกับพวกทานอาศัยศีล
มหาสนิท พระองคกไ็ ดทรงมีพระบัญชาใหพวกทานกระทำ
กิ จ การอั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ยิ่ ง ในความทรงจำของมนุ ษ ย นี้ ไ ด
คงดำรงคงอยตู อ ไป

ในขณะที่พระเยซูเจาตรัสวา “จงทำดังนี้...” ความคิดของ
พระองคไดครอบงำไปถึงบรรดาผูสืบทอดตำแหนงของ
อัครสาวก ไปถึงบรรดาผทู จี่ ะสานตอพันธกิจของพวกทาน
ด ว ยการแจกจ า ยอาหารที่ บั น ดาลชี วิ ต ไปจนสุ ด ปลาย
แผนดิน พีน่ อ งสงฆทกุ ทาน ทีห่ อ งชัน้ บนนัน้ เราก็ไดรบั การ
เรียกทีเ่ ฉพาะเจาะจง “ดวยความรักฉันพีน่ อ ง” เพือ่ จะไดรบั
ปงแหงศีลมหาสนิทจากพระหัตถอนั ศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระองค
และนำไปบิ อ อกเพื่ อ เป น อาหารสำหรั บ ประชากรของ
พระเจาในชวงการเดินทางจาริกแสวงบุญของพวกเขา ผาน
กาลเวลาไปสสู วรรคบา นแทของเรา
4. เชนเดียวกับสังฆภาพ ศีลมหาสนิทคือรางวัลจากพระเจา
“ซึ่งอยูเหนือพลังของชุมชนโดยสิ้นเชิง” และที่ชุมชน
“ไดรับมาจากการถายทอดโดยพระสังฆราชไปยังบรรดา
อัครสาวก” (พระศาสนจักรแหงศีลมหาสนิท,29) สภา
พระสังคายนาวาติกันที่ 2 สอนวา “พระสงฆผูใหบริการ
อาศัยอำนาจอันศักดิส์ ทิ ธิข์ องทาน” ทำใหบชู าขอบพระคุณ
บังเกิดขึน้ ในพระนามของพระคริสตเจา และถวายแดพระ
เจาในนามของประชาชนทัง้ มวล” (Lumen Gentium,10) ที่
ชุมชนของสัตบุรษุ ซึง่ เปนหนึง่ เดียวกันในความเชือ่ และใน
จิตใจ และเปย มดวยสิง่ พระราชทานหลากหลาย แมจะเปน
ที่ซึ่งพระคริสตเจา “ทรงประทับอยูในพระศาสนจักรของ
พระองค โดยเฉพาะในการเฉลิ ม ฉลองพิ ธี ก รรม”
(Sacrosanctum Concilium,7) ก็ยงั ไมสามารถเฉลิมฉลองพิธี
บู ช าขอบพระคุ ณ เอง หรื อ จั ด ให มี ผู บ ริ ก ารที่ บ วชเป น
พระสงฆได
จึงเปนการถูกตองแลวที่คริสตชนจะขอบพระคุณพระเจา
สำหรับพระพรแหงศีลมหาสนิทและสังฆภาพ ในขณะที่
อธิษฐานภาวนาอยางไมหยุดยัง้ ขออยาใหมกี ารขัดสนพระ
สงฆในพระ ศาสนจักร จำนวนพระสงฆนนั้ ไมเพียงพอเลย
ที่จะตอบสนองการเรียกรองใหทำการแพรธรรมและการ
อภิบาลดูแลสัตบุรุษ บางแหงในโลกไดรับผลกระทบจาก
ขาดแคลนพระสงฆมาก เหตุวา ในปจจุบนั จำนวนพระสงฆ
ลอยหลอลงไปมาก โดยไมมรี นุ นองเขามาแทนที่ ในพืน้ ที่
อื่นเราตองขอบพระคุณพระเจาที่เราพอจะมองเห็นกระแส
เรียกที่เพิ่มมากขึ้น มีความสำนึกมากขึ้นในหมูประชากร
ของพระเจา ถึงความจำเปนทีจ่ ะอธิษฐานภาวนา และมีสว น
รวมอยางจริงจังในการสนับสนุนใหมกี ระแสเรียกเปนพระ
สงฆและนักบวช



5. กระแสเรียกนัน้ นับวาเปนพระพรจากพระเจาอยางแทจริง
พระพรซึง่ เราตองอธิษฐานวอนขออยางไมหยุดยัง้ จากการ
เชิ ญ ชวนของพระเยซู เ จ า เราต อ งอธิ ษ ฐานภาวนาวอน
ขอพระผูทรงเปนเจาแหงการเก็บเกี่ยวไดทรงสงคนเขามา
ชวยในการเก็บเกีย่ วของพระองค (ดู มธ 9:37) การอธิษฐาน
ภาวนาซึ่ ง มี คุ ณ ค า มากขึ้ น ด ว ยการถวายความเจ็ บ ปวด
ทรมานอยางเงียบ ๆ ยังนับวาเปนหนทางแรกและหนทางที่
มีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในการอภิบาลเพือ่ ใหมกี ระแสเรียก
การอธิษฐานภาวนาคือการมงุ ไปยังพระคริสตเจาดวยความ
มั่นใจวา อาศัยองคพระมหาสมณะ และจากการทูลถวาย
ของพระองค เมล็ดพันธแหงพระกระแสเรียกซึง่ มีความตอง
การในทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย แห ง ชี วิ ต และพั น ธกิ จ ของพระ
ศาสนจักร จะไดเจริญเติบโตขึน้ อาศัยพระจิตเจา

การรวมมืออยางจริงจังตั้งแตแรก พระสงฆที่มีความรักตอ
ศีลมหาสนิท สามารถสื่อใหบรรดาเด็กๆ และเยาวชนได
ทราบถึง “ความอัศจรรยใจในศีลมหาสนิท” ซึ่งขาพเจา
พยายามปลุ ก จิ ต สำนึ ก ในสมณสาสน ข องข า พเจ า เรื่ อ ง
“พระศาสนจักรแหงศีลมหาสนิท” (ดู ขอ 6) โดยทัว่ ไปแลว
พระสงฆเหลานี้ มักจะเปนผทู นี่ ำพวกเขาไปสกู ารเปนพระ
สงฆ ดังทีป่ ระวัตกิ ระแสเรียกของเราเองคงจะชีใ้ หเห็นได
6. พีน่ อ งสงฆทรี่ กั ดวยความคิดดังนี้ ขาพเจาจึงใครจะขอรอง
พวกทานในบรรดาจุดริเริ่มทั้งหลายใหสนใจเปนพิเศษกับ
เด็กชวยพิธกี รรมซึง่ เปรียบเสมือน “สวน” แหงกระแสเรียก
ใหเปนพระสงฆ กลมุ เด็กชวยพิธกี รรมภายใตการดูแลของ
ทาน อันเปนสวนหนึง่ ของกลมุ คริสตชนในเขตวัดสามารถ
ไดรับประสบการณอันล้ำคาแหงการศึกษาคริสตศาสนา
และกลายเปนที่เตรียมตัวเขาสูบานเณร ชวยใหเขตวัดของ
ทานในฐานะที่เปนครอบครัวซึ่งประกอบดวยหลายครอบ
ครัวใหมองดูเด็กที่ชวยพิธีกรรมซึ่งเปรียบเสมือนเปนลูก
หลานของเขาเอง ดังเชน “กิง่ กานองนุ ” รอบๆ พระแทนของ
พระเยซูคริสตเจาผทู รงเปนปงอันบันดาลชีวติ (ดู สดด127:3)

ใหเราหยุดทีห่ อ งชัน้ บน เพือ่ รำพึงถึงองคพระผไู ถ ผทู รงตัง้
ศีลมหาสนิทและสังฆภาพในการกินเลีย้ งมือ้ สุดทาย ในคืน
นัน้ พระองคทรงเรียกชือ่ ของพระสงฆทกุ องค ตลอดทุกยุค
ทุกสมัยพระองคทรงมองดูเขาแตละคนดวยการมองที่ให
กำลั ง ใจอัน เปย มดวยความรั ก ซึ่ งทรงมองดูซีโมนและ
อันดรูว ยากอบและยอหน นาธานาแอลที่อยูใตตนมะเดื่อ
และมัทธิวทีน่ งั่ อยใู นหองเก็บภาษี พระเยซูเจาทรงเรียกเรา ดวยความชวยเหลือจากครอบครัวที่มีสวนรวมและบรรดา
และพระองคยงั ทรงเรียกคนอีกเปนจำนวนมาก ใหมาเปนผู ครูคำสอน ขอใหทานไดใหความสนใจกับกลุมเด็กผูชวย
รับใชใหบริการดวยหนทางทีแ่ ตกตางกัน
จารีตพิธีกรรม เพื่อวา อาศัยการรับใชแทบพระแทนบูชา
พวกเขาแตละคนจะไดเรียนรูในอันที่จะเติบโตในความรัก
จากหองชั้นบนพระคริสตเจาทรงแสวงหาและทรงเรียก ตอพระเยซูองคพระผเู ปนเจา ใหเขาไดรวู า พระองคประทับ
ตรงนี้เราจะไดพบกับจุดเริ่มตนและแหลงที่มาแหงการ อยใู นศีลมหาสนิทอยางแทจริง และไดมปี ระสบการณเกีย่ ว
สงเสริมกระแสเรียกสกู ารเปนพระสงฆในเชิงอภิบาลทีแ่ ท กับความงดงามของพิธีกรรม กิจกรรมนำรองสำหรับเด็ก
จริง พีน่ อ งทัง้ หลายใหเราถือวาเราแตละคนเปนบุคคลแรก ชวยพิธีกรรมในระดับสังฆมณฑลและในระดับวัดควรได
ทีต่ อ งรับผิดชอบในเรือ่ งนี้ และพรอมเสมอทีจ่ ะชวยบรรดา รับการเผยแพรและสนับสนุน โดยใหความสนใจกับกลมุ วัย
ผทู พี่ ระคริสตเจาทรงมีพระประสงคจะใหมคี วามเกีย่ วพันธ ตางๆ ในชวงทีข่ า พเจาเปนพระสังฆราชที่ คราคูฟ ขาพเจา
กั บ สั ง ฆภาพของพระองค ให ต อบสนองการเรี ย กของ ไดเห็นผลอันยิง่ ใหญทอี่ าจเกิดขึน้ ได จากการใหความสนใจ
พระองคดว ยจิตใจทีก่ วางขวาง
กับการอบรมพวกเขาในดานมนุษยธรรม ดานจิตวิญญาณ
และด า นพิ ธี ก รรม เมื่ อ เด็ ก ๆ และเยาวชนที่ ช ว ยจารี ต
แตในอันดับแรก และเหนือกวาความพยายามอืน่ ใดในการ พิธีกรรมดวยความยินดี และความรอนรนที่พระแทนบูชา
สนับสนุนกระแสเรียกนัน้ ความซือ่ สัตยของตัวเราเองนับวา พวกเขาสามารถเปนประจักษพยานอยางดีใหแกเพื่อนรวม
เปนสิง่ ขาดมิได สิง่ ทีส่ ำคัญก็คอื การอุทศิ ตนของเราแดองค รุน ถึงความสำคัญและความงดงามของพิธีกรรม ทั้งนี้สืบ
พระคริสตเจา ความรักทีเ่ รามีตอ ศีลมหาสนิท ความรอนรน เนือ่ งมาจากมโนภาพอันมีชวี ติ ของพวกเขาเอง ตลอดจนการ
ในการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ความศรัทธาของเรา อธิบายและแบบอยางของพระสงฆและเพื่อนๆ ที่อาวุโส
ในการนมัสการศีลมหาสนิทและความกระตือรือรนของเรา ของเขา แมเด็กเล็กๆ ก็สามารถเติบโตในความเชือ่ และเริม่
ในการมอบศีลมหาสนิทใหแกพนี่ อ งชายหญิงของเรา โดย มีความรักตอเรือ่ งฝายจิตวิญญาณได
เฉพาะผูที่เจ็บปวย พระเยซูเจาองคพระมหาสมณะยังทรง
เรี ย กคนงานใหม ๆ ให เ ขามาทำงานในสวนองุ น ของ
พระองคดวยพระองคเอง แตพระองคทรงปรารถนาใหมี
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ในที่สุด อยาลืมวาเหนือสิ่งอื่นใดตัวทานเองคือ “อัคร
สาวก” แรกของพระเยซูเจาองคพระมหาสมณะ การเปน
ประจักษพยานของทานมีคณ
ุ คามากกวาสิง่ อืน่ ใด เด็กผชู ว ย
พิธีกรรมเห็นพวกทานเปนประจำในการเฉลิมฉลองพิธี
บูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย และในวันธรรมดา พวกเขา
เห็นศีลมหาสนิท “ปรากฏ” ในมือของทาน พวกเขาเห็น
พระธรรมล้ำลึกของศีลมหาสนิทสะทอน และอยใู นหัวใจ
ของทาน พวกเขารูสึกมีการเรียกรองใหมีความรักมากยิ่ง
ขึน้ ขอใหทา นเปนทัง้ บิดา อาจารย และประจักษพยานแหง
ความศรัทธาตอศีลมหาสนิท และชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ ใหแก
พวกเขา
7. พี่นองสงฆทั้งหลาย พันธกิจที่เฉพาะเจาะจงของพวก
ทานในพระศาสนจักรบังคับใหทา นเปน “มิตร” ของพระ
คริสตเจา และเพงรำพึงพระพักตรของพระองคดวยความ
ซื่ อ สั ต ย ที่ โ รงเรี ย นของพระนางมารี ย ผู ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
จงอธิษฐานภาวนาโดยไมหยุดหยอน ตามทีท่ า นอัครสาวก
เรียกรอง (ดู 1ธส 5:17) สนับสนุนใหสตั บุรษุ ภาวนาเพือ่
พระกระแสเรียก เพือ่ ความพากเพียรของผทู ไี่ ดรบั เรียกไป
สชู วี ติ สงฆ และเพือ่ ความศักดิส์ ทิ ธิข์ องบรรดาพระสงฆทกุ
องค ชวยใหชุมชนของทานรัก “พระพรแหงพระธรรม
ล้ำลึก” ที่โดดเดน กลาวคือสังฆภาพที่บริการใหมีมาก
ยิง่ ขึน้

ขอทรงพระกรุณาทวีจำนวนผูแจกจายธรรมล้ำลึกของ
พระองคอยางซือ่ สัตยใหมมี ากขึน้
ขาพเจาทัง้ หลายวิงวอน โปรดสดับฟงเทอญ
8. ขาพเจาขอมอบตัวทานและภารกิจประจำของทานแด
พระนางมารีย พระมารดาแหงพระสงฆในชวงการสวด
สายประคำนั้น พระธรรมล้ำลึกแหงความสวางบทที่หา
ช ว ยให เ ราเพ ง รำพึ ง พระพรแห ง ศี ล มหาสนิ ท ด ว ยสาย
ตาของพระนางมารีย ชวยใหเราประทับใจในความรักซึง่
พระเยซูเจาทรงสำแดง “จนถึงทีส่ ดุ ” (ยน 13:1) ในหอง
ชั้นบน และในการประทับอยางถอมพระองคอยูในตูศีล
ขอใหพระนางพรหมจารีย จงวอนขอพระหรรษทานใหแก
ทาน เพือ่ ทานจะไดไมเมินเฉยตอพระธรรมล้ำลึกทีอ่ ยใู น
มือของพวกทาน ขอใหทา นจงมีความพากเพียรดวยความ
ซือ่ สัตยในหนาทีส่ งฆของทาน ดวยใจกตัญูอนั หาทีส่ ดุ
มิไดตอ องคพระผเู ปนเจา
ขาแตพระนางมารีย พระมารดาพระคริสตเจา องคพระ
มหาสมณะ โปรดภาวนาใหพระศาสนจักรมีกระแสเรียก
มากมายและศักดิส์ ทิ ธิเ์ สมอ กระแสเรียกทีซ่ อื่ สัตยและมีใจ
กวางขวางแหงพระแทนบูชา

พี่นองสงฆที่รัก ขาพเจาอวยพรใหทานและกลุมชนของ
ทานไดรบั พระพรปสกาและขาพเจาขอสง พรของขาพเจา
ในบรรยากาศแหงการภาวนาในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์นี้ ใหแกทา นทุกคนดวยความรัก
ขาพเจาขอทบทวนบทภาวนาจากบทเราวิงวอนของพระ
เยซูคริสเจาพระสงฆและเครือ่ งบูชาอีกครัง้ หนึง่ (ดู “พระ
พรและพระธรรมล้ำลึก” หนา 108-114) ที่ขาพเจาเองได
สวด โดยไดรบั ผลประโยชนฝา ยจิตวิญญาณอยางมากมาย

ขาแตพระเยซูเจา พระสงฆและเครือ่ งบูชา
ขาแตพระเยซูเจา พระสงฆซงึ่ ทรงตัง้ รูปแบบการถวายบูชา
นิรนั ดรในการเลีย้ งอาหารค่ำมือ้ สุดทาย
ขาแตพระเยซูเจา มหาสมณะที่พระเจาทรงยกยองขึ้นมา
จากมวลมนุษย
ข า แต พ ระเยซู เ จ า มหาสมณะที่ พ ระเจ า ทรงแต ง ตั้ ง ไว
สำหรับมวลมนุษย
ขาแตพระเยซูเจา มหาสมณะซึ่งถวายพระองคเปนของ
ถวายและเปนเครือ่ งบูชา ทรงพระเมตตาเทอญ
ขอทรงพระกรุณาจัดใหมีผูอภิบาลประชากรของพระองค
ตามพระประสงค
ขอทรงพระกรุณาสงคนงานที่ซื่อสัตยมาเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในทงุ นาของพระองค

จากวาติกนั วันที่ 28 มีนาคม
วันอาทิตยที่ 5 เทศกาลมหาพรต ค.ศ. 2004
เปนปที่ 26 ในสมณสมัยของขาพเจา

   
   
   

