สารขอบคุณ
การปฏิบัตหิ นาที่ชุมพาบาล – หลักในการดําเนินชีวิตและทํางาน
โอกาสสุวรรณสมโภชสมณาภิเษก
(3 ต.ค. 1971 – 3 ต.ค. 2021)
ใหเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา แมพระ ทูตสวรรคและนักบุญทั้งหลายที่โปรดประทาน
พระพรความชวยเหลือตาง ๆ ทั้งฝายกายและวิญญาณแกลูกคนหนึ่งผูต่ําตอยของพระองคทาน โดยใหเกิดมามี
ชีวิตในโลกนี้และเกิดใหมเปนลูกของพระองคทาน เปนคริสตชน ยิ่งกวานั้น ไดรับเรียกและเลือกสรรเปน
พระสงฆ และเปนบิชอปของพระองคทาน เปน ALTER CHRISTUS (พระคริสตเจาอีกองคหนึ่ง) ทั้ง ๆ ที่ไม
เหมาะสม รอดตายมาหลายครั้ง ทั้งในอุบตั ิเหตุจักรยานยนต รถยนต และดวยโรคติดเชื้อเขากระแสโลหิตตอง
อยูในหอง ICU ตลอดเวลา 1 เดือน และในหองพิเศษอีก 3 เดือน มีอายุยืนยาว 90 ป (28 พ.ย. 2021) มีโอกาส
ฉลองหิรัญสมโภชและสุวรรณสมโภชเปนพระสงฆ และฉลองหิรัญสมโภชและสุวรรณสมโภชสมณาภิเษกเปน
บิชอป (3 ต.ค. 2021)
บิชอปยาโกเบ แจง เกิดสวาง ปกครองดูแลสังฆมณฑลจันทบุรีเพียง 7 ป (1945 – 1952) บิชอป
ฟรังซิสเซเวียร สงวน สุวรรณศรี ปกครองดูแลสังฆมณฑลจันทบุรี 17 ป (1953 – 1976) บิชอปลอเรนซ เทียนชัย
สมานจิต ปกครองดูแลสังฆมณฑลจันทบุรี 37 ป (1971 – 2008) เพราะบิชอปทุกองคตองเกษียณอายุเมื่อมีอายุ
75 ป ฉะนั้น เปนบิชอป 50 ป ปกครองดูแลสังฆมณฑลจันทบุรีเพียง 37 ป และปกครองดูแลสังฆมณฑลราชบุรี
พรอมกัน 1 ปกวา
ตลอดเวลา 37 ป ก็พยายามปฏิบัติตามคติพจนที่เลือกไวในวันอภิเษกเปนบิชอปคือ “UT OMNES
UNUM SINT” (เพื่อใหทุกคนเปนหนึ่งเดียวกัน) เปนบทภาวนาของพระเยซูเจา (ยอหน 17:21) ก็ไดผลบาง คง
ตองทําตอไป พระเยซูเจาทรงอธิษฐานภาวนาไวเมื่อ 2000 กวาปมาแลว มนุษยก็ยังแตกแยกกันอยู ในระดับ
ตาง ๆ ของงานพระศาสนจักรซึ่งพระเยซูเจาทรงมอบให แบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดังนื้คือ 1) งานอภิบาล
คืองานบริการคริสตชน หรือแกะที่อยูในคอกแลว 2) งานธรรมทูต คืองานบริการผูที่ยังไมเปนคริสตชน หรือแกะ
ที่ยังอยูนอกคอก (หรือ AD GENTES: นานาชาติ) ดังที่พระเยซูเจาเคยตรัสวา “เรายังมีแกะอื่น ๆ ซึ่งไมอยูใน
คอกนี้ จะมีแกะฝูงเดียวและผูเลี้ยงเพียงคนเดียว” (ยอหน 10:16) แตพระศาสนจักรในเอเชีย ในประเทศไทย
และในสังฆมณฑลจันทบุรีของเรา พระศาสนจักรยังใชเวลาสวนใหญทํางานอภิบาล บริการคริสตชนซึ่งเปนชน
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สวนนอย ทั้งประเทศมีไมถึง 2 % ทั้ง ๆ ทีม่ โี รงเรียน 300 กวาโรง ซึ่งครูและนักเรียนก็เปนคนตางศาสนา AD
GENTES หรือแกะที่ยังอยูนอกคอก ไมไดรบั การดูแลเอาใจใสสนใจเทาทีค่ วร ปหนึ่ง ๆ ในโรงเรียนของเรามีครู
และนักเรียนตางศาสนาหรือในเขตวัดของเรามีคนตางศาสนาเปลี่ยนใจรับศีลลางบาปกันกี่คน? นับวานอยมาก!
จํานวนคริสตชนกี่ป ๆ ก็แทบเหมือนเดิม เราคริสตชนตองพิจารณาตนมากขึ้น ตองถามตนเองวา จนปานนี้
1

เราไดทําใหกี่คนเปลี่ยนใจมาเปนคริสต รับศีลลางบาป จะเปนลูกเขยหรือลูกสะใภ หรือแตงงานกับคนตาง
ศาสนา แทนที่จะเปนแบบอยางที่ดีชักชวนฝายตางศาสนามาเปนคริสต กลับไปถือตามคนตางศาสนา หรือ
ปจจุบันอนุโลมใหแตงงานกับคนตางศาสนาไดแบบตางคนตางถือ กลายเปนตางคนตางไมถือ ลูกหลานก็ไมถือ
กลายเปนคนไมมีศาสนาไปเลย คนแบบนี้ยิ่งวันยิ่งมีจํานวนมากขึน้ ซึ่งเปนผลไมดีตอสังคม ตองรีบแกไขดวน
ตลอดเวลา 37 ปที่เปนบิชอปปกครองดูแลสังฆมณฑลจันทบุรี ซึ่งแตกอ นมี 7 จังหวัด ปจจุบันมี 8
จังหวัด เนื่องจากภาคตะวันออกนี้มีบรรดาผูอพยพมาจากที่อื่นมากขึ้น มีวัดใหม ๆ เพิ่มขึ้น พระสงฆ นักบวช
ชาย-หญิงก็มีมากขึ้น ก็ตองขอขอบคุณพอแมพี่นองทั้งหลายที่สนับสนุนใหลูกหลานไปบวชเปนพระสงฆและ
นักบวช จนเรามีพระสงฆและนักบวชไปชวยทํางานในสังฆมณฑลอื่นหรือในระดับชาติ
ในการทํางานอภิบาลหรืองานธรรมทูต เราก็มีพระสงฆ นักบวช และฆราวาสทํางานเต็มเวลา มี
งบประมาณให มิฉะนั้นงานไมเดิน มีคณะกรรมการตาง ๆ ขึ้น
1. ฝายอภิบาลคริสตชน
- สํานักงานวินิจฉัยคดี
- คริสตศาสนธรรม พระคัมภีร คําสอน
- พิธีกรรม
- พระสงฆ, ผูถวายตัว
- ฆราวาส: เยาวชน, นิสิต, Y.C.S., พลศีล, กองหนา, วิถีชุมชนวัด, โฟโคลาเร, ผูสูงอายุ, สตรี,
คูรซิลโล, วินเซนต เดอ ปอล, เซอรรา, พลมารีย, กลุมพระเมตตา
2. ฝายธรรมทูตและการศึกษา
- คณะกรรมการธรรมทูต: ศาสนสัมพันธ, วัฒนธรรมและมรดก
- คณะกรรมการการศึกษา: ร.ส.จ.
3. ฝายสังคม
- คณะกรรมการพัฒนาสังคม: ยุติธรรมสันติ, สุขภาพอนามัย
- คณะกรรมการอภิบาลสังคม: อพยพยายถิ่น, เดินทางทะเล, ผูถูกคุมขัง
4. ฝายสื่อสารสังคม: สื่อมวลชน, เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ฝายปกครองวัด
- แขวงจันทบุรี, แขวงศรีราชา, แขวงหัวไผ, แขวงปราจีนบุรี, แขวงสระแกว
- สภาอภิบาล
6. ฝายการเงิน ทรัพยสิน และสิทธิประโยชน
- คณะกรรมการฝายสํานักงาน: แผนกเลขานุการ, ประชาสัมพันธ, สารสนเทศ, แผนก
โภชนาการ
7. สวัสดิการพระสงฆ
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สังฆมณฑลจันทบุรีแยกจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พรอมกับบิชอปไทยองคแรกและคณะสงฆไทย
ตอมาก็มีคณะนักพรตตาง ๆ เขามาทํางานในสังฆมณฑล ก็ตองขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ เพราะนําความเจริญมา
ใหสังฆมณฑลไมนอย
1. จะเปนโรงเรียนวจนคาม ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนเซนตปอล ศรีราชา และโรงเรียนเซนต
โยเซฟ ระยอง ดําเนินการโดยเซอรคณะเซนตปอล
2. โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ซึ่งใหการอบรมศึกษาแกสามเณรของเราหลายสิบป และโรงเรียน
อัสสัมชัญ ระยอง ดําเนินการโดยภราดาคณะเซนตคาเบรียล
3. โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตที่ชลบุรี ดําเนินการโดยซิสเตอรคณะพระกุมารเยซู
4. ตอมาก็มีนักพรตคณะคามิลเลียนเขามาเริ่มนิคมโรคเรื้อนที่โคกวัด จ.ปราจีนบุรี หลายป จนหมด
คนโรคเรื้อน ปจจุบันเปดเปนศูนยชวยผูทุพพลภาพและสงเคราะหผูยากไรอนาถา ดําเนินการโดย
นักพรตคณะคามิลเลียน ทีจ่ นั ทบุรีก็มี ทีร่ ะยองก็ดูแลศูนยเอดส ที่มาบตาพุดก็มีศูนยเอดสสําหรับ
เด็ก และทีส่ วนเอเดนก็มี
5. ศูนยพระผูไถ โรงเรียนคนพิการ มูลนิธิคณ
ุ พอเรยที่พัทยา ดําเนินการโดยนักพรตคณะพระผูไถ
6. ศูนยธารชีวิตที่พัทยา ดูแลเด็กยากไรและหญิงบริการ ดําเนินการโดยนักพรตศรีชุมพาบาล
7. ศูนยเกิดใหมหญิง บําบัดหญิงที่ติดยาเสพติด ที่บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา ดําเนินการโดยนักพรต
แมพระแหงพระตรีเอกภาพ
8. ศูนยซีนาปส (บานลอเรนโซ) ที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดูแลเด็กกําพราที่ติดเชื้อ HIV ดําเนินการโดย
นักพรตคณะภคินีผูรับใชคนปวยคณะคามิลเลียน
นอกจากนี้ เรายังมีบานสงเคราะหเด็กกําพราที่พัทยา 100 กวาคน ซึ่งทหารอเมริกันสรางอุทิศให มี
คุณพอเรย เบรนเนิ่น คณะพระผูไถอาสาสมัครดูแลใหเปนเวลาหลายสิบป รวมทั้งวัดนักบุญนิโคลัส เดอ ฟลือ
ที่พัทยาเรามีวัดใหม อัสสัมชัญ ซึ่งศิษยเกาจบโรงเรียนอัสสัมชัญสรางให
ที่ศรีราชามีที่ดินชายทะเล 17 ไร ใหคนเชาก็ไดเงินไมเทาไร จึงขายไปไดเงิน 17 ลาน เอาเงินจํานวนนี้
ไปซื้อที่ดินใหมได 300 กวาไร ในอําเภอตาง ๆ อําเภอละ 40 ไร เผื่อสรางวัดสรางโรงเรียนในอนาคต
นอกจากดานวัตถุแลว สังฆมณฑลมุงสรางคน สงพระสงฆไปฟนฟูจิตใจที่ EAPI ฟลิปปนสทุก ๆ ปเปน
เวลาหลายป ไดนําจิตตารมณคณะโฟโคลาเรมาเจริญชีวิต นําพระวาจาทรงชีวิตมาปฏิบัติ เนนความรัก ความ
เปนหนึ่งเดียว ไดจัดงาน MARIAPOLI ครั้งแรกในประเทศไทยที่บานเณรพระหฤทัย ศรีราชา ไดสงเณรกอนบวช
ไปที่ฟลิปปนสเจริญชีวิตโฟโคลาเร บวชเปนพระสงฆแลวก็สงไปเขาโรงเรียนพระสงฆที่กรุงโรม 6 เดือน สวนตัว
เปนบิชอปแลว ทางคณะโฟโคลาเรก็จัดใหไปฟนฟูจิตใจกับเพื่อน ๆ บิชอปทุก ๆ ป ก็ไดรับประโยชนมาก
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หลักในการดําเนินชีวิต
1. พระเยซูคริสตเจาประทานบทบัญญัติแกเรา
“ใหทานทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักทาน”
(ยอหน 15:12) นั่นคือ ใหเราใชความรักของพระเจาในการรักผูอื่น พระรักมนุษยทั้ง ๆ ที่ไมนารัก เปนคนบาป
เปนศัตรู ใหอภัยและลืม (forgive & forget)
2. เรามีชีวิตอยูในโลกนี้ เพื่อเตรียมตัวสําหรับโลกหนา ตองทําดี หนีชั่ว
3. พระเยซูคริสตเจา เสด็จมาบังเกิดเปนมนุษยในโลกนี้ มีชีวิตยากไร ทนทุกขลําบาก ถูกตอกตรึงกับ
ไมกางเขน รูสกึ วาพระบิดาทรงทอดทิ้งพระองค จริง ๆ แลวพระบิดาไมทรงทอดทิ้งพระองค แตทรงปลอยให
พระองคตองทนทุกขลําบากเพื่อเปนแบบอยางแกเรา ใหเรามองดูรูปพระองคทรงถูกตรึงกับไมกางเขนบอย ๆ
จะไดมีความอดทนเหมือนพระองค
4. ความศักดิ์สิทธิ์ คือ คุณภาพหรือระดับความสัมพันธกับพระและมนุษย
5. โลกปจจุบันมีปญหามากมาย ทําใหคนเราโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไขวเขว หลงทาง เห็นผิดเปน
ชอบ เชน วัตถุนิยม บริโภคนิยม เสรีนิยม สบายนิยม อเทวนิยม (ไมนับถือพระเจา) ไมเชื่อในสวรรค นรก ปลอย
ตัวตามราคะตัณหา อบายมุข ทําบาป... เราตองมีภูมิตานทาน มีจุดยืน ตกน้ําไมไหลถูกไฟไมไหม ไมตามสังคม
อยูเหนือสังคม เปนเชื้อแปงเปลี่ยนสังคม
6. มนุษยเรามีรางกายและจิตวิญญาณ มีปจจัย 4 ใหรางกาย ตองไมลืมปจจัยสําหรับจิตวิญญาณดวย
หลักในการทํางาน
1. ยึดถือหนาทีเ่ ปนเรื่องสําคัญ ปฏิบัติดวยความซื่อสัตยและรับผิดชอบ คํานึงถึงความถูกตองมากกวาถูกใจ
2. ยึดหลักการโดยคํานึงถึงความดีสวนรวมมากกวาสวนตัว ไมทุจริต คดโกง การเงินโปรงใส
3. ยึดหลักการปกครองดวยพระคุณมากกวาพระเดช
4. ยึดหลักการรักษาดุลยภาพในการปกครองระหวางคนกับงาน ไมใชมุงงานอยางเดียวไมเอาคน
หรือมุงคนอยางเดียวไมเอางาน ใชคุณธรรม ความรัก ความเมตตา และความเปนหนึ่งเดียวเปนสําคัญ
5. ยึดหลักในการสรางคนและชุมชน มากกวาวัตถุ
6. ยึดหลักประชาธิปไตย ไมเผด็จการ ใหทกุ คนมีสวนรวม ฟงเสียงผูรวมงาน
ขอพระเจาอํานวยพรทุกทาน ทุกครอบครัว และทุกหมูคณะ ทั้งในโลกนี้และในโลกหนา
ใหเราภาวนาเพื่อกันและกันตอไป
อวยพรมาดวยความรัก

+ พระคุณเจา ลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต
50 ปแหงการรับใช
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