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จันทบุรี  • เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม  ค.ศ. 2009 พระสังฆราช
ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี
เป็นประธานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลอง 300
ปีชุมชน ฉลอง 100 ปีอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ
นิรมล จันทบุรี ร่วมด้วยพระคาร์ดินัลยอห์น บัปติสต์
ฟาม  มินห ์  หมาง  จากเวยีดนาม  พระอัครสังฆราช
ซลัวาตอเร เปนนกัคีโอ  เอกอคัรสมณทตูวาตกัินประจำ
ประเทศไทย  พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุข--
นิรันดร์ พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสังฆราชยอแซฟ
ชูศักดิ ์ สิริสุทธิ ์ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ
อาภรณรั์ตน ์พระสงัฆราชยอแซฟ พบิลูย์ วิสฐินนทชยั
พระสังฆราชเปโตร บัค พระสังฆราชลอเรนซ ์เทียนชัย
สมานจิต พระสังฆราชมีคาแอล
บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ พระสังฆราช
ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค โดยมี
พระสงฆ์  พระภิกษุ  นักบวชชาย-หญิง
และสัตบุรุษ 10,000 คน นายพูลศักด์ิ
ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัด
จันทบรีุ มาร่วมในพธีิคร้ังนีด้้วย

คุณพ่อยอด  เสนารักษ์  เจ้าอาวาส
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
ได้ต้อนรับและมอบมาลัยกรให้กับคณะ
พระคุณเจ้าที่เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
จากนั้นเป็นขบวนแห่พิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคณุ  โดยพระคณุเจา้สริิพงษ์
จรัสศรี  เป็นประธานพิธีเสกอนุสาวรีย์
พระแม่บริเวณลานหน้าอาสนวิหาร

พระคุณเจ้าสิร ิพงษ์ กล่าวใน
บทเทศน์ว่า “จากเหตุการณ์ในอดีต
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 300 ปี ความรัก
ของพระเจ้าได้ปรากฏแก่เราอย่างชัดเจน
จากชุมชนเล็กๆ ได้กลายเป็นชุมชนใหญ่โต ดังพระวาจา
ที่กล่าวว่า เมล็ดซีนาปีสเป็นเมล็ดที่เล็กที่สุดในบรรดา
พืชพรรณทั้งหลาย แต่เมื่อเพาะปลูกขึ้นมาก็เป็นต้นไม้
ใหญ ่ทีน่กเกาะพกัอาศยัได้

ชุมชนคริสตชนจันทบุรีบัดนี้เปรียบเสมือนต้นไม้
ใหญ่ท่ีให้ร่มเงาและผลผลิตมากมาย พระสังฆราช พระสงฆ์
นักบวชชาย-หญิง และฆราวาสจำนวนมาก ซึ่งเป็น
ลูกหลานของชุมชนแห่งนี้ ได้รับใช้พระศาสนจักร
และตอบแทนคณุแผ่นดินไทยด้วยการทำคณุประโยชน์
อย่างอเนกอนันต์ต่อสังคมและชาติบ้านเมือง

จึงเหมาะสมอย่างยิ ่งที ่จะขอบพระคุณพระเจ้า
สำหรับความรักยิ่งใหญ่ที่มีต่อประชากรของพระองค์
และขอพระพรสำหรับการสืบทอดความเชื่อต่อไปใน
อนาคต

วันนี้ยังเป็นวันฉลองอาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏสินธนิริมล มอีายคุรบ 100 ป ีอาสนวหิารแหง่นีไ้ด้
รับการฟื้นฟูบูรณะใหม่ ให้สวยสดงดงามด้วยศิลปะที่

เต็มไปด้วยคุณค่าทางศาสนา และซ่อนไว้ด้วยความเช่ือ
ศรัทธาทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง ทำให้อาสนวิหาร
สมกับเป็นที่ประทับของพระเป็นเจ้า เป็นศูนย์กลาง
แห่งชีวิตศาสนาและสญัลักษณ์ของความเชือ่คริสตชน

เราลืมไม่ได้ท่ีจะขอบคุณบรรดามิสชันนารี เป็นต้น
คณะสงฆมิ์สซังต่างประเทศแหง่กรุงปารสี

วัดหรือวิหารถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็น
บ้านหรอืท่ีประทบัของพระเจา้ ประกอบกจิกรรมของ
คริสตชน ก่อให้เกดิเปน็ชุมชนของความเชือ่ พวกทา่น
เปน็พระวหิารของพระเจา้ และพระจติของพระเจา้ได้
พำนักอยู่ในท่าน คำสอนนี้บอกเราว่า เมื่อเราได้รับ
ศีลล้างบาป เรากลับกลายเป็นพระวิหารและที่พำนัก
ของพระจิตเจ้า”

หลังพิธีมิสซาพระสมณทูตซัลวาตอเร  เปนนักคีโอ

ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบถ้วยกาลิกส์เงินซึ่ง
ประทานจากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16
โอกาสสมโภช 100 ปีอาสนวิหาร  หลังจากน้ันเป็นการ
แห่เทิดพระเกียรติและถวายดอกไม้แด่แม่พระ

พระคาร์ดินัลยอห์น บัปติสต์ ฟาม มินห์ หมาง
กล่าวแสดงความยินดีโอกาสสมโภช 300 ปีชุมชน
คริสตชน และ 100 ป ีอาสนวหิาร ว่า “พระศาสนจกัร
คาทอลิกที่เวียดนามและพระศาสนจักรไทย ที่ความ
สมัพนัธใ์กลชิ้ดกนั มคีวามสขุมาก และอยากขอบคณุ
ที่ได้เชิญพระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ และ
ซสิเตอร ์ มารว่มงาน

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ใกล้ชิดกันระหว่างพระศาสนจักร
ไทยและเวียดนาม คือพระคุณเจ้าลังแบรต์ เดอ
ลาม็อตต์ ท่ีได้แพร่ธรรมท่ีเวียดนาม งานของพระคุณเจ้า
ลังแบรตยั์งมผีลมาจนถงึทกุวันนี้

การท่ี 130 คน ได้สร้างกลุ่มคริสตชนทีเ่ข้มแขง็น้ัน
ไมไ่ดม้าจากพวกเขาเอง แตเ่ปน็เพราะพระหรรษทาน

และพระพรของพระเป็นเจ้า ที่ได้อวยพรพวกเขาและ
คนไทย ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นเหมือนเรือของ
โนอาหซ่ึ์งเปน็ทีป่ลอดภยัให้คนตา่งชาตสิามารถพกัอาศยั
และปฏิบัติความเช่ือของเขา และทำให้พระศาสนจักรไทย
พัฒนาเจรญิกา้วหนา้จนถงึทกุวันนี้

ขอขอบคุณพระศาสนจกัรท้องถ่ิน และพระศาสนจกัร
ไทยที่ได้ต้อนรับคนเวียดนามที่ได้อพยพในสมัยต่างๆ
จนถงึทกุวนันี ้ทีม่คีนเวยีดนามอาศยัอยู่ในประเทศไทย”

ชุมชนความเช่ือคาทอลิกจันทบุรี  เป็นชุมนุมคริสตชน
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของพระศาสนจักรในประเทศไทย
เป็นชุมชนคริสตชนที่มีการเจริญเติบโตและก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่องและเป็นปึกแผ่น  นับตั้งแต่ ค.ศ. 1709 ที่
กลุ่มคาทอลิกประมาณ 130 คน อพยพหนีภัยจากการ
เบียดเบียนศาสนาในโคชินจีน  ประเทศเวียดนาม มาตั้ง
ภูมิลำเนาท่ีจันทบุรี  ปัจจุบันมีคริสตชนประมาณ 8,500 คน
มีพระสงฆ ์63 องค ์และนกับวชชาย-หญงิอกีจำนวนมาก
นี่เป็นเครื่องหมายแห่งความเชื่อที่มั่นคง เป็นเวลา 300

ปีแล้ว ที่ชุมชนแห่งนี้สามารถดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่าง
แห่งความเชื่อ  ความร้อนรน และยืนหยัดในความเชื่อนี้
มาอยา่งดต้ัีงแตบ่รรพชนจนถงึปจัจบัุน

และนับเป็นโอกาสดีที ่คริสตชนคาทอลิกจันทบุรี
ได้แสดงความกตัญญูต่อพระเจ้า  ต่อพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล องค์อุปถัมภ์ชุมชนความเชื ่อ สำหรับ
พระพรแห่งความเชื่อที่บรรพชน ปู่ย่า ตายาย รวมทั้ง
บรรดามิสชันนารี พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง
ที่สืบสานความเชื่อมาจนถึงวันนี้ จึงได้มีการจัดฉลอง
ชุมชนแห่งความเชือ่คาทอลิกจันทบุรี พร้อมท้ังจัดสมโภช
อาสนวิหารแห่งนี้ เป็นวัดหลังที่ 5 ของชุมชน ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางชวิีตครสิตชนของชมุชน  รวมทัง้เปน็ศนูย์กลาง
ของสงัฆมณฑลจนัทบรีุดว้ย  มอีายคุรบ 100 ป ี นบัตัง้แต่
การเสกเม่ือวันท่ี 10 มกราคม ค.ศ. 1909  โดยมีคุณพ่อเอมิล
กอลมเบต์  เป็นประธานในพธีิเสกในครัง้น้ัน  เพ่ือเป็นการ
โมทนา  สรรเสรญิ  ขอโทษและขอบคณุพระเจา้

  ⌫
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(อ่านตอ่หนา้ 4)
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อนึ่ง อาสนวิหารได้จัดงาน “เปิดประตูกาลเวลา
เปิดตำนาน 300 ปี ชุมชนชาวคริสต์ เมืองจันท์”  และ
สมโภช 100 ปี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
จนัทบรีุ  ในคนืวนัศกุรท์ี ่11 ธนัวาคม  ไดจ้ดัพธิมีสิซา
บชูาขอบพระคณุ  โดยมพีระคณุเจา้เทยีนชยั  สมานจติ
พระสังฆราชกิตติคุณสังฆมณฑลจันทบุรี  ได้มาเป็น
ประธาน  หลังจากพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณได้มีการแห่
พระรูปองค์แม่พระประดับพลอยไปรอบๆ วัด   และการ
แสดง แสง  สี  เสียง  ม่านนำ้ดนตร ี ซ่ึงไดรั้บความสนใจ
จากพี ่น ้องคริสตชนและพี ่น ้องต่างความเชื ่อเป็น
อย่างมาก

ชุมชนความเชื่อที่มีอายุยาวนานถึง 300 ปี และ
100 ปีอาสนวิหาร มีคุณย่าทวดเวช อานามนารถ อายุ
98 ปี ที ่มีอายุเกือบจะเท่าอาสนวิหาร คุณย่าทวด
มีบรรพบุรุษเป็นชาวเวียดนาม และปัจจุบันยังคง
สวดภาษาญวน ร้องเพลงภาษาญวนไดอ้ย่างคล่องแคล่ว

ท่ีสำคญัคุณย่าเวชยังแขง็แรงและเดนิเหินได ้คุณย่าทวด
มีลูกหลานและเหลน ซึ่งสืบเชื้อชายต่อมาอีกสองสาม
รุ่นแลว้ในปจัจบุนั

ถ้านับตามอายุของอาสนวิหาร คุณย่าเกิดและ
เติบโตมาพร้อมกับอาสนวิหาร ที่ฉลองครบ 100 ปี
ในปีนี้เลยทีเดียว

คุณย่าเวชได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทุกด้านตั้งแต่
การเริ ่มต้นและเปลี่ยนไปในหลายอย่าง แม้หูจะฟัง
ได้ลำบากมากขึ้นตามอายุขัย แต่ความฝันที่อยากเห็น
การอนุรักษ์ภาษาญวนให้อยู่กับคนรุ่นใหม่ ยังคงอยู่
กับคุณย่าเวชตลอดมาไม่เปลี่ยนแปลง

“อยากให้ลูกหลานพูดภาษาญวน อยากให้อนุรักษ์
ภาษาญวนเอาไว้” นี่คือถ้อยคำที่คุณย่าเวชพูดไว้ ซึ่ง
ในชีวิตจริง ภาษาที่เราไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวัน
เริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลา คนรุ่นใหม่อาจจะสนใจ
ภาษาของบรรพบุรุษน้อยลง

คุณวนิดา เปล่ียนศรี อายุ 58 ปี ลูกสาวของคณุย่าเวช

ฉลอง 300 ปีชุมชน (ตอ่จากหนา้ 3)
เล่าให้ฟังว่า “ลูกหลานฟังภาษาญวนได้ แต่พูดไม่ค่อยได้
เพราะเราไม่ได้ใช้ประจำ”

ปัจจุบัน คุณย่าเวชจะพูดภาษาญวนกับคุณวนิดา
และสื่อสารกันทั้งภาษาไทยและภาษาญวน ซึ่งนับเป็น
การสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นต้นกำเนิดมา
อย่างต่อเนื่องยาวนานนับหลายร้อยปี

คุณวนิดาพูดไว้อย่างน่าคิดว่า “อยากให้อนุรักษ์
ภาษาญวนเอาไว ้คนรุ่นเก่าๆ คงอยากคุยเร่ืองบรรพบุรุษ
ให้คนรุ่นใหม่ฟัง แต่คนรุ่นใหม่อาจจะสนใจประวัติต่างๆ
น้อยไปบ้าง เราเป็นชุมชนญวน จำนวนอาจจะไม่เยอะ
แต่ก็อยากรู้ว่าที่จริงแล้วเรามาจากไหน ต้นตระกูลเรา
เป็นอย่างไร ที่นี่เป็นชุมชนคนญวน เวลาทักทายกัน
กเ็ปน็ภาษาญวน ทกุวนันีใ้ชภ้าษาญวนบา้ง แตก่น็อ้ยลง
คนญวนเราเปน็จดุเริม่ตน้ของการทำพลอยของจนัทบรีุ
พี่น้องและญาติก็เป็นคนทำพลอย คนญวนสมัยเก่าๆ
ก็ตายจากไป เหลือแต่คนรุ ่นเก่า การใช้ภาษาญวน
ก็น้อยลง”

โดย ราฟาแอล

ยอห์น 20:20-22
ตรสัดงันีแ้ลว้ พระองคท์รงใหบ้รรดาศษิยด์พูระหตัถแ์ละดา้นขา้งพระวรกาย เมือ่เขาเหลา่นัน้เหน็องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ กม็ี

ความยินดี พระองค์ตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่าน
ทัง้หลายไปฉนันัน้” ตรสัดงันีแ้ลว้ พระองคท์รงเปา่ลมเหนอืเขาทัง้หลายตรสัวา่ “จงรบัพระจติเจา้เถดิ”

กาลาเทยี 5:22-26
สว่นผลของพระจติเจา้กค็อืความรกั  ความชืน่ชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจด ีความซือ่สตัย ์ความ

อ่อนโยน และการรูจ้กัควบคมุตนเอง เรือ่งเหลา่นีไ้มม่ธีรรมบญัญตัใิดหา้มไวเ้ลย ผู้ทีเ่ปน็ของพระครสิตเยซ ูกต็รงึธรรมชาติ
ของตน พร้อมกับกิเลสตัณหาไว้กับไม้กางเขนแล้ว  ถ้าเรามีชีวิตเดชะพระจิตเจ้าแล้ว เราจงดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าด้วย
อย่าอวดดียั่วยุผู้อื่น หรืออิจฉาริษยากันและกัน

ข้อคิด/ข้อรำพึง “ปีพระสงฆ์”
- นบัแตเ่ปน็พระสงฆ ์ผู้โปรดศลีศกัดิส์ทิธิ์
- เปน็บดิา เปน็คณุพอ่ของเราจรงิๆ ตามชือ่ทีเ่ขาเรยีก
- เปน็เพือ่น ผู้ใหค้ำปรกึษา คำแนะนำ ปญัหาชวิีต
- เปน็ผู้จัดการ กิจการ กิจกรรม การจดัการดา้นตา่งๆ
- เปน็คณุคร ูคอยสอน ใหค้วามรู้
- เปน็นกัสงัคมสงเคราะห ์ช่วยเหลอืผู้อ่ืน
- เป็นผู้ให้ให้ทุกอย่างที่ถูกขอร้อง

เร่ืองเลา่ตอ่ไปนี ้ เปน็เรือ่งทีเ่ราประสบในชวิีตจรงิบอ่ยครัง้เหตกุารณท์ีม่แีต ่แพ ้กบั แพ้
หันขวากม็ปีญัหา  หันซา้ยกม็ปีญัหา ออกหวักท็กุข ์ออกกอ้ยกล็ำบาก

เป็นเรื่องของชายลูกครึ่งที่ปู่ของเขาเป็นชาวยิว  เขาถูกข้อหาเป็นคนร้ายแบบถูกป้ายสี
ถูกใส่ร้าย   เขาปฏิเสธอย่างไร   ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เช่ือ แต่ผู้ใหญ่บ้านให้โอกาส  โดยบอกว่า  ให้จับสลาก
โดยใบหนึ่งเขียนว่า “ผู้บริสุทธิ์” อีกใบเขียนว่า “ผู้ผิด” ถ้าเขาบริสุทธิ์จริง ก็คงจับได้
ใบ “ผู้บริสุทธิ์” และจะให้กลับบ้านโดยไม่ถูกลงโทษ แต่ชายคนนี้ รู้ตัวว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้
ไม่ชอบตัวเขา และไม่ชอบครอบครัวเขาด้วย   อย่างไรๆ  เขาก็คงจับได้ใบ  “ผู้ผิด” แน่ๆ กระดาษ
สลากคงเขียนว่า “ผู้ผิด  guilty”  ทั้ง 2 ใบ ไม่ว่าเขาจะจับสลากใบไหน เขาก็ไม่รอด และ
เหตกุารณก์เ็ปน็เชน่นัน้จรงิๆ  เพราะผูใ้หญบ่า้นเขยีนวา่ “ผู้ผิด” ท้ัง 2 ใบจรงิ แล้วม้วนสลาก
ทัง้ 2 ใบลงในขนั  เพือ่ใหช้ายหนุม่คนนีจ้บั

ชายหนุ่มเชื้อสายยิวคนนี้ก็คิดสักครู่หนึ่ง แล้วเขาก็ยิ้ม เพราะเขาหาทางออกได้แล้ว
เขาก็หยิบสลากใบหนึ่งที่ม้วนอยู่ในขันโดยไม่ต้องเสียเวลาเลือกเลย แล้วใส่เข้าปากเคี้ยว
ผู้ใหญ่บ้านกป็ระหลาดใจ ถามว่าทำไมทำอยา่งนัน้ ชายหนุ่มกลับตอบสวนไปวา่ ให้ผู้ใหญ่บ้าน
เปิดสลากอีกใบที่เหลืออยู่ในขัน และดูว่าเขียนว่าอย่างไร ผู้ใหญ่บ้านลังเลใจ แต่ก็ต้องหยิบ
ออกมาคลีอ่่านวา่ “ผู้ผิด” ชายหนุม่ผูถู้กกลา่วหากรี็บบอกวา่ ถ้าอยา่งนัน้สลากในปากผมกต้็อง
เขยีนวา่ “ผู้บรสิทุธ์ิ” ซ ิ เขาจงึรอด ถูกปลอ่ยตวักลบับา้นได้

จากแพ ้ 100%  มาเปน็ ผู้ชนะ 100%
เรื่องเล่านี้ให้ความหมายว่า เราก็ต้องอาศัย “ความปรีชาญาณของพระจิตเจ้า”  นำเรา

ในการทำงาน หาทางออกจากปญัหา ออกจากสถานการณท์ีแ่ยท่ีส่ดุ ไปสูท่างออกทีด่ทีีส่ดุโดย
พระพรของพระเจ้า
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นักบุญยอห์น เล่าในพระวรสารของทา่นว่า ท่าน
กับเพื่อนเป็นลูกศิษย์ของยอห์น บัปติส มาก่อน แต่
พออาจารยเ์หน็พระเยซเูจา้ จงึชีแ้กพ่วกเขาวา่ “นีค่อืลูก
แกะของพระเจ้า” ทั้งสองก็ละนักบุญยอห์น ผู้อาจารย์
และตามพระเยซูเจ้าไป พระเยซูเจ้าทรงเริ่มเมตตาต่อ
ทั้งสองก่อนโดยตรัสถามว่า “ท่านต้องการสิ่งใด?” ทั้ง
ยอห์นกับเพ่ือนก็ตอบกลับไม่ตรงคำถามว่า “พระอาจารย์
พระองค์ทรงพำนักอยู่ท่ีไหน?” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “มาดูซิ”
“เขาจึงไปดูเห็นที่ประทับของพระองค์และพักอยู่กับ
พระองค์ในวันนั้น ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่าย
ส่ีโมง” (ยน 1:35-39) อาการตอบไม่ตรงคำถามของยอห์น
และเพ่ือน เป็นเร่ืองปกติสำหรับเรามนุษย์ทุกคน เราไม่รู้
หรอกว่า ที่เรากำลังแสวงหาอยู่นั้นเป็นอะไรจริงๆ เรา
พอจะรูเ้พยีงเลาๆ ว่า อยากอยูใ่กลพ้ระอาจารย ์ทัง้สอง
ไดรั้บความรูม้าจากอาจารยค์นเกา่ (น.ยอห์น บัปตสิ) ว่า
ท่านผู้น้ีเป็น “พระชุมพาน้อย” แต่ท่ีท้ังสองกำลังแสวงหา
อยากไดจ้ากพระองคจ์ริงๆ ก็ไมชั่ดเจนอะไรหรอก
สามเณรเล็กชั้น ม.1 ตอบคำถามผู้ไปถามว่า ทำไมจึง
อยากเป็นคุณพ่อและเข้าบ้านเณร เขาตอบว่า “ตอน
ผมอยู่ท่ีวัด ผมเห็นคนยกสำรับกับข้าวให้คุณพ่อบนบ้าน
ในถาดอาหารมีกล้วยหอมลูกใหญ่น่ากินมากเลยครับ
ผมคิดว่าถ้าผมได้บวชเป็นคุณพ่อ ผมก็จะมีโอกาสได้กิน
กล้วยหอมลูกใหญ่ๆ  แบบนีบ้้าง”

อะไร?” ได้สำเร็จ โดยค่อยๆ เรียนรู้ว่าในองค์พระเยซูเจ้า
มีคุณค่าเพียงใด ที่เราตักตวงไปครอบครองดื่มกินได้
ไม่สงสัยเลยที่ทุกวันนี้เราร่วมมิสซาสม่ำเสมอ แต่เรา
ก็ยังไม่ค่อยรู ้เลยว่า “พระประสงค์ของพระองค์คือ
อะไร?” “ท่านต้องการสิ่งใด” เป็นคำถามของพระองค์
ที ่ทรงถามเพื ่อให้เราพิจารณาว่า สิ ่งที ่เราต้องการ
เป็นสิ่งเดียวกันกับที่พระองค์จะทรงประทานให้แก่เรา
จริงๆ หรือ? เราจึงน่าจะทูลถามพระองค์ทุกวันด้วย
คำถามเดียวกันว่า “พระองค์ต้องการสิ่งใด?” ไม่ใช่
“เราต้องการอะไร?” หลังจากที่ยอห์นและเพื่อนอีก
คนหนึ่งซึ่งพระวรสารเล่าต่อมาว่าชื่ออันดรูว์ ได้พักอยู่
กับพระองค์ในวันนั้นแล้ว อันดรูว์ก็กลับบ้านไปบอก
พ่ีชายคือ เปโตร ว่า “เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว” และก็พา
พี่ชายมาพบพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเปลี่ยนชื่อเขาจาก
ซโีมน เปน็ เคฟาส แปลวา่ “เปโตร” หรือ “ศลิา” (ยน
1:41-42) พวกเขาพักอยู่กับพระเยซูเจ้าเพียงวันเดียว
ก็กลับไปบอกพี่ชายว่าได้พบ “พระเมสสิยาห์” หรือ
“พระผู้ไถ่” แล้ว พระเยซูเจ้าคงมีพระบุคลิกที่พิเศษ
น่าประทับใจมาก การได้มาพักอยู ่กับพระองค์เป็น
หนทางเดียวท่ีจะได้สัมผัสช่ืนชมพระบุคลิกอันน่าประทับใจ
นี ้เพือ่จะไดต้อบพระองคไ์ดต้รงคำถามวา่ “ลูกตอ้งการ
อยู่ในที่ที่พระองค์ประสงค์ให้ลูกอยู่ ลูกต้องการเป็น
ในสิ่งที่พระองค์ประสงค์ให้ลูกเป็น...พระเจ้าข้า”

พอเขาอยู่ช้ัน ม.6 คนถามก็ไปถามคำถาม
เดิมอีก คราวนี้เขาตอบว่า “เพราะผมอยาก
ช่วยวิญญาณให้รอด” คนถามเดินจากไป
และคดิในใจวา่ “เณรคนนี ้จำคำของคนอืน่
มาพดู เขาไมรู้่และไมเ่ขา้ใจถอ่งแทห้รอกวา่
‘ช่วยวิญญาณใหร้อด’ แปลว่าอะไร?” บางที
อาจเป็นได้ว่า เขาร่วมมิสซาทุกๆ เช้า สวด
ทุกวัน อ่านประวัตินักบุญและหนังสือศรัทธา
เวลาเฝ้าศีลมหาสนิทตามที่พระวินัยกำหนด
ได้ฟังคำเทศน์หลายปีเข้า คำตอบไพเราะ
เช่นวันนี้ก็เลยซึมซับเข้าไปในหัว “เพื ่อ
ช่วยวิญญาณให้รอด” คราวนี ้พอเขาเข้า
บ้านเณรใหญถึ่งช้ันปีท่ี 4 และหยุดพักไปฝึก
งานอภบิาล 1 ป ีไดอ้ยู่กบัคณุพอ่ประจำทีวั่ด
จริงๆ ได้ทานขา้วกับคุณพ่อและแนน่อนเขาไดกิ้นกล้วย
หอมลูกใหญ่ๆ เกือบทุกวันจนออกจะเบือ่ ได้เห็นคุณพ่อ
เตรียมเทศน์สอนคำสอน ถวายมิสซา ได้ยินสัตบุรุษ
บางคนนินทาด่าว่าคุณพ่อ ได้เห็นภาพท่ีเม่ือทุกคนกลับบ้าน
หมดแล้ว คุณพ่อก็กลับเข้าไปในห้องทำงานเงียบๆ
คนเดยีวทุกวันและตืน่เช้าข้ึนมาสวดทำวตัร-ถวายมิสซา
ทุกเช้าไม่มีวันหยุด พอจบปีเขากลับเข้าบ้านเณรและ
บอกกบัคณุพอ่อธิการวา่ “ผมคดิว่าผมจะขอลาออกจาก
การเป็นเณร ไม่กลับเข้าเรียนในชั้นปีที่ 5 ในปีใหม่นี้
ผมได้เห็นชีวิตจริงๆ ของคุณพ่อแล้วเป็นชีวิตที่ดี แต่
คงไม่เหมาะกับผม ผมคิดว่าผมคงเทศน์สอนไม่ไหว
เพราะผมไมช่อบพูดและต้องเตรียมอย่างหนัก อะไรๆ ท่ี
ผมเห็นในวัดท่ีผมอยู่เป็นชีวิตท่ีผมไม่ยากจะรับมือกับส่ิง
เหล่านั้น อีกอย่างผมคิดว่าผมได้พบเจอคนที่ผมชอบ
และอาจมีความสุขกว่า ถ้าในอนาคตผมจะมีครอบครัว
เล็กๆ ท่ีอบอุ่นเหมือนพ่อ-แม่ของผม และหลายๆ ครอบครัว
ที่ผมเห็นที่วัดนี้” พระเยซูเจ้าตรัสถามเราว่า “ท่าน
ต้องการส่ิงใด?” เราทำได้ก็เพียงแต่เข้าไปใกล้ๆ พระองค์
พักอยู่กับพระองค์และค่อยๆ เรียนรู้พระประสงค์ของ
พระองค ์ค่อยๆ สมัผัสคณุคา่แหง่พระอาณาจกัรสวรรค์
ของพระองค์ คำตอบของเราครั ้งแรกก็เลยไม่ตรง
คำถามแบบนกับญุยอหน์กบัเพือ่นในบา่ยวนันัน้ เพราะ
ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าท่านจะตอบตัวเองได้ว่า “ต้องการ
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บ.สันติสุข
www.salit.org

บทอธิษฐานภาวนา

คุณพอ่อังร ีนเูวน นกัเขยีนหนงัสอืศรทัธาลอืชัย เลา่เรือ่งของชายคนหนึง่ที่
นั่งรำพึงอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแกนเยสของอินเดีย เขาเห็นแมงป่องลอยมากับสายน้ำ
เชี่ยว และไปติดอยู่ที่รากไม้ ริมฝั่งแม่น้ำ เขาจึงยื่นมือไปช่วย แต่ทุกครั้งที่เขา
จับตัวมัน มันก็จะต่อยเขา คนที่ผ่านมาเสนอให้เขาฆ่าแมงป่องตัวนั้น แต่
ชายคนนั้นตอบว่า “ในเมื่อเป็นธรรมชาติของแมงป่องที่จะต่อย ฉันจะต้อง
สลัดธรรมชาตขิองฉนัทีจ่ะชว่ยเหลือ ท้ิงไปทำไม?”

 ในบทอ่านจากพันธสัญญาเดิม ที่เรานำมาพิจารณานี้ เป็นตัวอย่างที่ดีถึง
พระธรรมชาตขิองพระเจา้ทีจ่ะทรงชว่ยใหร้อดพน้นัน้ ไมม่วัีนสิน้สดุลง แมว่้า
ประชาชนจะยดึม่ันอยู่กับธรรมชาตท่ีิจะกระทำบาป และกระทำผดิต่อพระองค์
ประชาชนเรียกร้องให้มีกษัตริย์ แม้ประกาศกซามูเอลจะไม่เห็นด้วย พระเจ้า
ทรงสั่งให้ซามูเอลมอบกษัตริย์ให้แก่พวกเขา แม้ว่าการขอร้องครั้งนี้เป็น
เคร่ืองหมายท่ีแสดงให้เห็นว่า พวกเขากำลงัปฏิเสธพระองค ์หากเราอยู่ในสภาพ
ดังกล่าว เราคงคิดท่ีจะปล่อยพวกเขาให้กระทำส่ิงท่ีเขาต้องการ แต่พระธรรมชาติ
ของพระเจ้า มิได้เป็นเช่นนั้น พวกเขาต้องการกษัตริย์ พระองค์ทรงจัดให้กับ
พวกเขา แม้เราหลงไปจากหนทางของพระเจ้า พระเจ้าก็ยังทรงสนพระทัย
และทรงแนะนำเรา

  เรื่องนี้อาจเป็นกำลังใจให้แก่เรา ธรรมชาติของมนุษย์มักจะไปไม่ถึง
มาตรฐานของพระเจา้ ไม่ว่าเราจะพยายามมากสกัเพียงใด แต่เราก็จะได้รับความ
ม่ันใจว่า พระธรรมชาติของพระเจ้าคือการให้อภัย ย่ิงไปกว่าน้ัน พระองค์ยังทรง
ช่วยเราให้ได้รอดพ้น และฟ้ืนฟูจิตใจของเรา ให้เราขอบพระคณุพระเจา้สำหรับ
ความรักอันเปี ่ยมด้วยความอดทนของพระเจ ้า และตั ้งใจแน่วแน่ว่าเรา
จะตอบสนองพระประสงคข์องพระเจา้ด้วยความจรงิใจ

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงพระทัยเมตตา ลูกขอบพระคุณ
พระองค์ที่มิได้ทรงทอดทิ้งลูก เมื่อลูกหลงทางและ
แหวกแนวไปจากหนทางของพระองค์ โปรดทรง
ประทานอภัยโทษแก่ลูก โปรดทรงฟ้ืนฟูลูก เดชะพระจิต
ของพระองค์ โปรดทรงประทับอยู่กับลูกอย่างใกล้ชิด
ตลอดชีวิตของลูก เดชะพระบารมีของพระคริสตเจ้า
ด้วยเทอญ อาแมน

 “เมื่อซามูเอลเห็นซาอูล พระเจ้าตรัสกับเขาว่า “นี่คือบุคคลที่เรา
กล่าวไว้กับท่าน เขาจะปกครองประชากรของเรา” ”  (1ซามเูอล 9:17)

พระเจ้าทรงสนพระทยั
ผู้ท่ีทรยศต่อพระองค์
พระเจ้าทรงสนพระทยั
ผู้ท่ีทรยศต่อพระองค์

ปฏิทินใหม่
ปีใหม่ทีก็ชีวิตใหม่ที
สามร้อยหกสิบห้าวันใหม่สด
พร้อมวันเวลาและโอกาสเป็นใจให้
ทำอย่างไรให้แต่ละวันคุ้มค่า
ทัง้ชวิีตทัง้อาชพีการงานทัง้ฐานะทัง้บทบาทหนา้ที่
ต่างคนต่างวางแผนวางมาตรการวางยุทธศาสตร์
ถึงรูปแบบวิถีชีวิตหน้าที่การงานจะเหมือนเดิม
แต่ด้วยใจใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ด้วยแรงบันดาลใจใหม่
อะไรก็ใหม่ได้อะไรก็เหมือนครั้งแรกได้
เริม่ตัง้แตเ่ปดิดปูฏทินิปใีหมน่ัน่แหละ
คนทีช่อบสนกุกบัชวิีต
ต้องรีบคำนวณวันนักขัตฤกษ์วันหยุดชดเชย
ได้หยุดงานได้เที่ยวได้เฮฮากี่วันปีนี้
คนตอ้งทำงานหาเลีย้งชีพ
อดไมไ่ด้ท่ีจะนัง่นับวันทำงาน
บวกลบคูณหารรายได้รายจ่ายชักหน้าให้ถึงหลัง
นักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์นักการภารโรง
นับวันเรยีนวันหยุดวันสอบกจิกรรม
จัดตารางเรียนตารางสอนตารางทำงาน
ไมลื่มแทรกวนัสนกุวันกจิกรรมจะไดไ้มเ่ครยีดเกนิ...

รัฐบาลดูจะเป็นใจ
ยังไม่ทันสิ้นปีเก่าก็มีประกาศออกมาแล้ว
เพิม่วนัหยดุราชการใหต้อ่เนือ่งยาวสมใจอยาก
ปีหนา้วันหยดุรวมเสารอ์าทิตย์หนึง่ร้อยย่ีสิบสองวนั
เหมือนจะใหข้องขวัญปีใหม่คนไทยทัง้ชาติ
พร้อมกบับอกเปน็นยัว่าชวิีตมอีะไรมากกวา่งาน
ท้ังชีวิตตนทัง้ชีวิตผู้อ่ืน
น่าเสียดายที่ไม่ใช่ทุกคนทำได้
ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีต้องตรากตรำทำงาน
แมวั้นทีค่นอืน่หยดุคนอืน่เทีย่วคนอืน่พกัผอ่น
กยั็งตอ้งคา้ขายยงัตอ้งบรกิารยงัตอ้งอำนวยความสะดวก
ถึงจะเจียดเวลาหยุดงานให้รางวัลตนเอง
แต่ก็ไม่ได้บรรยากาศไม่ได้เพื่อนฝูงคนรักคนรู้ใจพร้อมหน้า
ไดพั้กงานแตไ่มไ่ดพั้กใจอยูดี่...

ปีใหม่ทีก็มีการอวยชัยให้พรมอบของขวญั
บตัรส.ค.ส.มใีหเ้ลอืกหลากหลายรปูแบบ
คำอวยพรมมีากใหส้รรหาไดต้รงกบัใจอยาก
อ่านแล้วซึ้งอ่านแล้วกินใจทั้งคนให้และคนรับ
ไม่ต้องพูดถึงส่ิงของทีเ่สนอเปน็ของขวญัให้คนรู้ใจ
สอดรับระดับความสมัพันธ์สอดรับระดับราคา
แทบไม่ต้องออกแรงคิดไม่ต้องเสียเวลาหา
ทวา่บตัรอวยพรและของขวญัมบีทบาทแค ่“สื่อ” ใจสือ่ชีวิต
แตจ่ะไมใ่ช ่“แทน” ใจ “แทน” ความรูสึ้ก “แทน” ความปรารถนาดี
ไมเ่ช่นนัน้กเ็ปน็แคช่ั่วครู่ช่ัวยามตามเทศกาล
ราคาค่างวดก็แค่เงินที่จ่ายไป
ทว่า พรแท้จริงของขวัญล้ำค่ากว่าหมดคือชีวิต
ชีวิตฉนัทีเ่ปน็พรสำหรบัชวิีตคณุ
ชีวิตคณุเปน็ของขวญัสำหรบัชีวิตฉนั
เป็นพรเป็นของขวัญท่ีให้ได้ท้ังปี
เปน็พรเปน็ของขวญัทีทุ่กคนอยากได้
เป็นพรเปน็ของขวญัท่ีไม่มีขายหาซือ้ไม่ได้
เป็นพรเป็นของขวัญท่ีทำให้เป็นปีใหม่
เป็นพรเปน็ของขวญัท่ีทำให้ทุกอย่างใหมต่ลอดปี
ปฏทินิใหมแ่ตล่ะหนา้แตล่ะวนัแตล่ะเดอืน
ล้วนเปน็ของขวญั...แม้ไม่ใช่วันหยุดวันนักขัตฤกษ์
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(อ่านตอ่หนา้ 17)

อุดมสารให้ประโยชน์กับผู้อ่านในหลากหลายมิติ
ด้วยกัน หน่ึงน้ันได้แก่การท่องเท่ียวแสวงบญุ ซ่ึงข้าพเจ้า
ไดป้ระโยชนจ์ากคอลมันน์ีม้า 3 ครัง้แลว้  คดิวา่ขา้พเจา้
ได้เพลิดเพลินกับจุดท่องเท่ียวต่างๆ อย่างน่าพอใจ ได้รู้จัก
ผูกมิตรกับพ่ีน้องคาทอลกิด้วยกันหลายๆ ท่าน พร้อมกับ
“อิ่มบุญ” หลังจากการท่องเที่ยวแสวงบุญในแต่ละครั้ง
ครั ้งนี ้คณะทัวร์ของเราใช้เวลา 3 คืนที ่สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี และอกี 3 คนืทีเ่วยีดนามเหนอื

เราเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียแต่เช้าตรู่มุ่งสู่
เมืองฮานอย แล้วเที่ยวทันทีด้วยการเข้าเยี่ยมชมจัตุรัส
บาดิง สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพัก
และพิพิธภันฑ์โฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดี ่ยว วิหารแห่ง
วรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ วัดงอกเซิน อาสนวิหาร
นักบุญยอแซฟ ชมการแสดงการเชิดหุ่นกระบอกน้ำ
ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลก นี่ว่าไปตามรายการท่องเที่ยว
นะครับ ผู้เขียนไม่ได้ไปกับคณะ เพราะตกเคร่ืองท่ีกรุงเทพฯ
ต้องซ้ือต๋ัวใหม่ตามไปชว่งค่ำ แต่บริษัทนำเทีย่วเขากใ็จดี
อุตส่าห์ส่งเจ้าหน้าท่ีมารอรับท่ีสนามบินแล้วส่งไปสมทบ
กับคณะที่โรงแรม

วันรุ่งขึ้นหลังจากร่วมมิสซา ถวายโดยคุณพ่อไชโย
กิจสกุล จิตตาภิบาลของคณะ รถบัสขนาดใหญ่ก็นำเรา
ออกเดินทางไปชายแดนเวียดนาม-จีน เข้าสู่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ประมาณ 4 ช.ม.) โดยมีไกด์ชาวจีน
มาคอยต้อนรับ จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถบัสจีนมุ่งหน้าไป
หนานหนิง-กุ้ยหลิน ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สายใหม่ล่าสุด
ของจีนที่สร้างอย่างทันสมัยไว้ต้อนรับกีฬาโอลิมปิก
เมื ่อปี 2008 หลังอาหารเที ่ยงเราขึ ้นเขาซิ่งซิ ่วซาน
เพือ่ชมทวิทศันอั์นสวยงามของเมอืงหนานหนิง ซึง่เปน็
เมืองหลวงของมณฑลกวางสี ชมเจดีย์ 9 ชั้น และวัด
มิตรภาพไทย-จีน ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์อันเหนียวแน่น
ของเมืองหนานหนิง-ขอนแก่น และชมวัดไทยท่ีสร้างข้ึน
โดยพี่น้องชาวขอนแก่น จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง
กุ้ยหลิน ดินแดนมหัศจรรย์แห่งขุนเขาและสายนำ้ กว่าจะ
เดนิทางถงึกค็ำ่ เปน็อนัวา่หมดไปอกี 1 วัน

เราเริ่มวันใหม่ด้วยมิสซาเช่นเคย พร้อมกับความ
ตืน่เตน้ทีจ่ะไดช้มสิง่สรา้งธรรมชาตอัินเปน็เครือ่งหมาย
บง่บอกถงึความยิง่ใหญข่องพระเจา้ จากนัน้กเ็ริม่ตน้ชม
สิ่งสร้างอันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้า โดยเริ่มต้นด้วยการ
ไปชมเขางวงช้าง เนื่องจากภูเขามีลักษณะคล้ายช้าง
ท่ีเอางวงด่ืมน้ำในแม่น้ำหล่ีเจียง  อัศจรรย์ท่ีสองของพระเจ้า
คือ ถำ้ขลุย่อ้อ เปน็ถำ้ทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาตหิลายพนัปี
มาแลว้ ช่างใหญโ่ตและอลงัการเหลอืเกนิ แบง่ออกเปน็
3 ถ้ำใหญเ่ช่ือมตดิตอ่ถึงกนัหมด หินงอกหนิย้อยประดบั
ด้วยแสงไฟช่างวิจิตรตระการตาสุดท่ีจะพรรณนาได้ ถ้ำน้ี
ใช้เป็นท่ีรับรองแขกบ้านแขกเมือง แม้แต่สมเด็จพระพ่ีนางฯ
ก็ทรงเคยเสด็จมาชมถ้ำนี้แล้วด้วย ผู้ที่มีความเชื่อจะนึก
คิดเป็นอย่างอื ่นไปไม่ได้นอกจากพิศวงและชื ่นชม
ในความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ เพราะมแีตพ่ระองคเ์ทา่นัน้
ท่ีจะสร้างส่ิงมหัศจรรย์เช่นน้ีข้ึนมาได้  ช่วงค่ำหลังอาหาร
เราไปชมโชว์กายกรรมกุ ้ยหลินที ่มีชื ่อว่า หลี ่เจียง

ไปสมัผสัอศัจรรยข์องพระเจา้
ท่ีกุ้ยหลนิและเวยีดนามเหนอื (ตอนที ่1)

เหมอืนฝนั หรือ “Dreamlike Lijiang”  มโหฬารอยา่ง
อธบิายไมถู่ก

วันถัดมาเราเร่ิมด้วยมิสซา อาหารเช้า แล้วออกเดินทาง
ไปขึ้นเขาเหยาซานโดยกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car)
ระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์เมืองกุ้ยหลิน
ในมุมสูง เราเห็นขุนเขาใหญน้่อยนับพันรูปร่างแปลกตา
สวยงามจนแยกไม่ออกว่าเป็นเมืองในหุบเขา หรือขุนเขา
อยู่ในเมืองกันแน่  พออิ่มตาอิ่มใจในสิ่งสร้างอันเป็น
ผลงานของพระเจ้าแล้วเราก็เดินทางต่อไปยังเมือง
หยางซ่ัว (ซ.โซ่ ไม่ใช่ ช.ช้าง)  เมืองเล็กท่ีมีเสน่ห์โอบล้อม
ด้วยทิวทัศน์ภูเขาสวยงาม เราล่องเรือไปตามลำแม่น้ำ
หลี่เจียงที่สวยและสะอาดที่สุดในประเทศจีน ในใจ
อดจินตนาการไม่ได้ถึงฝีพระหัตถ์การสร้างธรรมชาติของ
พระเจ้า  จากนั้นเราไปเยี่ยมชมเมืองลับแล “ซื่อไว่เถา
หยวน” เป็นความงามของกุ้ยหลินในระดับพื้นที่ราบ
ชมหมูบ่า้นวฒันธรรมทียั่งรกัษาวถีิชีวิต ประเพณ ีความ
เปน็อยูแ่บบดัง้เดมิของบรรดาเผา่ หรือชนกลุม่นอ้ยทียั่ง
อยู่ในกุ้ยหลิน เช่นชนเผ่าจ้วง เผ่าเย้า เผ่าม้ง ชนกลุ่มน้อย
เหล่านี้ยินดีต้อนรับแขกด้วยเหล้าข้าวเหนียว และมี
การโยนลูกจ้วง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและ
ไมตรจีติ  ชายใดทีรั่บลกูจว้งไดม้สีทิธิท์ีจ่ะไดห้ญงิสาว
ผู้โยนลูกจ้วงเป็นภรรยา แต่มีเง่ือนไขว่า ต้องช่วยฝ่ายสาว
ทำนา 3 ปจีงึจะรบัเจา้สาวไปอยูด่ว้ยได้

วันทีห้่าคณะเราออกเดนิทางไปถำ้เงนิ (ถ้ำเปดิใหม)่
ที่มีความสวยงามอลังการของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ
อันเป็นมหาสมบัติทางธรรมชาติที่น่าทึ่งอีกแห่งหนึ่ง
ภายในถ้ำมีน้ำตกและลำธารใสเต็มไปด้วยปลาต่างๆ
แหวกว่ายไปมาเข้าออกในถ้ำมากมาย ชมปราสาท
พระจันทร์และเงาสะทอ้นในน้ำเปรียบประดุจกระจกใส
มเีสาสงูเดน่ประดบัดว้ยไขม่กุอนัลำ้คา่ และหนิครสิตลั
สะท้อนแสงแวววาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “ถ้ำเงิน” นี่
ก็เป็นส่ิงสร้างมหัศจรรย์ของพระเจ้าอีกช้ินหน่ึง! จากน้ัน
เราเดินทางต่อไปยังเมืองหนานหนิง เมืองหลวงของ
มณฑลกวางส ีท่ีกำลงัเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็และเปน็
เมอืงปกครองตนเอง กวา่จะถงึกค่็ำมดืพอด ี เราแรมคนื
ท่ีเมอืงหนานหนงิเปน็คนืสดุทา้ยกอ่นทีจ่ะเดนิทางเขา้สู่
ประเทศเวียดนามในเช้าวันรุ่งขึ้น

ไกด์บอกว่าขณะน้ีประชากรจีนมีเกือบ 1,400 ล้านคน
คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แต่ความจริงแล้ว

พวกเขามักจะไม่นับถือศาสนากัน
เช่นตวัไกดเ์องกไ็มนั่บถือศาสนา มี
แต่การกราบไหว้บรรพบุรุษ  ส่วน
ภิกษุนั้นคนที่จะเป็นภิกษุต้องสอบ
ให้ผ่านและยอมรับว่าจะไปเจริญ
ชีวิตในปา่ ต้องทำนาหาเลีย้งชีพเอง
ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีคนไปบวชเป็น

ภิกษุกัน  ตลอด 3 วันเต็ม เราไม่เห็นภิกษุหรือแม่ชีพุทธเลย
และเราก็ไม่พบวัดคาทอลิกเลยเช่นกัน เพราะเป็น
พระศาสนจกัรใต้ดิน

เร่ืองการบังคับให้คู่สามีภรรยามีลูกได้เพียงคนเดยีว
น้ันยังมีผลบังคับอยู่ เราจึงไม่ได้เห็นสตรีต้ังครรภ์กันเลย
ประเด็นนี้ทำให้ข้าพเจ้าคิดเลยเถิดไปว่า หากประเทศ
ไทยมกีฎหมายเชน่นี ้หรือหากเราบงัเอญิเกดิเปน็คนจนี
เราจะทำอยา่งไรกัน  หากภรรยาเกดิต้ังท้องลูกคนท่ีสอง
แล้วทางการบงัคับให้ทำแทง้ เราจะทำอยา่งไร?  ผู้รู้ช่วย
ตอบผา่นหนา้อุดมสารหนอ่ยไดไ้หม?

แม้จะมีปัญหาข้างต้น พระคาร์ดินัลเพลแห่ง
ออสเตรเลียได้กล่าวในคำปราศรัยต่อการประชุมเรื่อง
การประกาศพระวรสารสู ่ชาวจีน “4th Worldwide
Overseas Chinese Pastoral and Evangelization
Convention” (WICOEC) ซึง่จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่11-15
ตุลาคม 2009 ว่า ประเทศจีนกำลังมีสัญญาณว่าจะเปิดกว้าง
ให้กับการนับถือศาสนา เพราะนักการเมืองหลายท่าน
ถือว่าศาสนาคาทอลิกเป็นพลังสำคัญที่จะสร้างความ
เป็นหนึ่งเดียวกันได้ หัวข้อที่ใช้ในการประชุมคือ “เรา
ต้องมอบขมุทรัพย์แห่งความเชือ่ท่ีเราไดรั้บมาตอ่ไปให้
ลูกหลาน”   ท่านอ้างถึงสถิติที่ผู ้รู ้บอกไว้ว่าขณะนี้
คริสตชนในสาธารณรฐัประชาชนจีนมีราว 130 ล้านคน
(แม้ทางราชการจะประมาณว่ามีราว 21 ล้านคนในปี
ค.ศ. 2006)

มีผู้ชำนาญการทำนายไว้ว่าเม่ือถึงปี 2050 สาธารณรัฐ
ประชาชนจนีจะมศีาสนกิชนคริสต์และมุสลิมมากทีสุ่ด
ในโลก พระคาร์ดินัลเพลกล่าวว่า “นักการเมืองระดับสูง
หลายท่าน ตระหนักดีว่าจีนจำเป็นต้องมีกฎระเบียบ
ด้านศีลธรรมเพื่อที่จะสามารถสร้างสังคมสมานฉันท์
เมื่อเดือนตุลาคม 2007 ท่านประธานาธิบดี หู จิ่นเทา
เห็นชอบท่ีจะให้มีการปรับเปล่ียน รัฐธรรมนูญพร้อมกับ
เตือนให้บรรดาสมาชิก “รวบรวมศาสนิกชนผู้มีความเช่ือ
ให้ม ีส ่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”
ในปี 2002 นักเศรษฐศาสตร์ ทีม่ช่ืีอว่า เฉา เซีย่ว ไดเ้ขยีน
ตำราเล่มหน่ึงช่ือว่า “เศรษฐศาสตรก์ารตลาดทีด่ำเนินไป
ด้วยกันกับพระศาสนจักร” พร้อมกับการสรุปว่า
สหรัฐอเมรกิาประสบความสำเรจ็ด้านการพาณิชย์ไม่ใช่

ว. ประทปี
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ต.รุ่งโรจน์ต.รุ่งโรจน์ต.รุ่งโรจน์
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื ่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝ้าเพดาน-ทีบาร์-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุ้งลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผ้าม่าน, วอลล์เปเปอร์, พรม, ฉากกั้นห้อง
มู่ลี ่ และรับซักผ้าม่านทุกชนิด

ผลิตและจำหน่ายสายประคำ หินสีและแก้วคริสตัล
http://www.mary-lamb.com

บริการทุกท่านด้วยจิตตารมณ์คริสตชน
ติดต่อ คุณสามารถ  ฮีมินกูล โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ์ 02-598-4879
คุณวนัด ี ฮีมินกลู โทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ์ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

อู่ศักดิ์ชายเซอร์วิสอู่ศักดิ์ชาย
ซอ่มรถยนต ์ ตดิตัง้เครือ่งยนต์
หวัฉีดเบนซนิ – ดเีซล  เบรก  คลัช  ช่วงลา่ง
ซ่อมโช้คอัพรถยนตเ์ก่าใหเ้หมือนใหม่
ยกสงู  โหลดเตีย้  อัดลกูหมาก
โดยชา่งผูช้ำนาญ          (คาทอลกิลดพเิศษ)
ศกัด์ิชาย กิจประเสรฐิ

1797 ซ.ศรสีมติร ถ.เทพารกัษ ์อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270
  02-383-7656-7,  081-921-9575

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

“จงวางใจพระเจา้ของท่านเถิด แล้วพวกท่านจะยืนหยัดอยู่ได้”  (2พศด 20:20)

โยเซฟนิ สวุมิล
ทรัพย์เย็น

เกิดใหมใ่นพระเจา้ 10 ตุลาคม 2547
ครบ 5 ปี

เปาโล สมนกึ
ชาวปากน้ำ
เกิดใหม่ในพระเจ้า

20 ธันวาคม ค.ศ. 1999
ครบรอบ 10 ปี

กาทารีนา แสงเดือน
ชาวปากน้ำ
เกิดใหม่ในพระเจ้า

3 มกราคม ค.ศ. 1999
ครบรอบ 11 ปี

ขอคำภาวนา
เพื่อระลึกถึง

1) อิสราเอล - อียิปต ์- จอรแ์ดน
(18 ก.พ. - 1 ม.ีค.)

2) แผน่ดนิศกัดิส์ทิธ์ิ  คณะพเิศษ
สำหรบัพระสงฆ ์(23 ก.พ. - 1 ม.ีค.)
โปรดติดต่อ คุณวีรชาติ 081-816-7661

มกราคม เดอืนแหง่ชวิีตใหมข่องพอ่และแม่
ฟรังซสิเซเวยีร์ ชอบ มณีน้อย

(อดตีนายกสมาคมหนงัสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทย)
มารอีา ประสาน มณนีอ้ย

ขอความดีความรักอันศักดิ์สิทธิ์
โปรดตามติดชั่วฤดีชีวีข้าฯ
เข้าพำนักในนเิวศน์มโหฬาร์

แห่งพระเจ้าจอมราชาตลอดกาล

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุคาทอลิก
คุยกันเจ็ดวันหน

ทุกวันอาทิตย์ โดย ทีมงานคาทอลิก
บนคลืน่ FM 98.75 MHz เวลา 07.00 - 09.00 น.

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารีอา ถนอม มานูแอล
ลูซีอา นวมศรี มานูแอล

มารีอา เนียม ขุนหม่ืน (ครบ 6 ปี)
เบเนดิกโต สท้าน นันทวิจิตร (ครบ 8 ปี)

“เราคือหนทางความจรงิและชีวิต”  (ยอห์น 14:6)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
เปโตร สีเทียน  สุระเสียง

เกดิใหมใ่นพระเจา้
16 กนัยายน 2546 (ครบ 6 ปี)
มารีอา ทองมา สุระเสียง

เกดิใหมใ่นพระเจา้
1 กนัยายน 2547 (ครบ 5 ปี)

ระลึกถึงท่านในคำภาวนาระลึกถึงท่านในคำภาวนาระลึกถึงท่านในคำภาวนาระลึกถึงท่านในคำภาวนาระลึกถึงท่านในคำภาวนา

วิญญาณสมาชกิอุดมสารและอดุมศานตผู้์ล่วงลับทุกดวง
วิญญาณในไฟชำระและวญิญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง

“จงละความกระวนกระวายทัง้หมดของทา่นไวกั้บพระองค์
เพราะพระองค์ทรงหว่งใยท่าน” (1เปโตร 5:7)
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พระคณุเจ้าวรีะ อาภรณรั์ตน์

เริ่มปีใหม่ บทเรียนแรกที่ผมขอมอบ
ให้เป็น ส.ค.ส. คือ การร่วมมือกัน
(Cooperation) หมายความถึง แต่ละคน
ร่วมมือกันด้วยจิตหนึ่งใจเดียว ตามหนทาง

ของพระเจ้า และถ้าเราได้คำตอบชัดเจน... เราจะแสวงหาแต่พระประสงค์ของ
พระเจ้า “พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีพระจิตเจ้าพระองค์เดียว มีหน้าที่
หลายอยา่งตา่งกนั แตม่อีงคพ์ระผูเ้ปน็เจา้เพยีงองคเ์ดยีว กจิการมหีลายอยา่ง  แตม่ี
พระเจา้พระองคเ์ดยีวผู้ทรงกระทำทกุอย่างในทกุคน”  (1คร 12:4-6)

การร่วมมือกัน มิได้หมายความแค่แต่ละคนพยายามทำงานกับคนอื่นเท่านั้น
แต่หมายความถึง เราต้องต้ังใจกำหนดตารางเวลา แรงจูงใจ และความปรารถนา เพ่ือ
ให้พระเปน็เจา้สามารถใชเ้รา เปน็ช่องทางแหง่พระพรให้แกบ่างคน

พลงัของการรว่มมือ จะชว่ยพลิกสถานการณ ์และสิง่แวดลอ้มปจัจบุนัใหเ้กดิ
ส่ิงมหัศจรรย์ หากเราแต่ละคน พร้อมใจกันทำไปในทิศทางเดียวกัน มีทัศนคติเดียวกัน
แม้ขั้นแรกอาจจะเข้าใจยาก ว่าแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก  ความคิด
ความรูส้กึ และกจิกรรมตา่งๆ มผีลกระทบตอ่ผู้อ่ืน

หากเราไม่ร่วมมือกัน สังคมจะเกิดความแตกแยก ไม่กลมเกลียว เกิดความ
วุ่นวาย ฯลฯ

แต่ความร่วมมือทำให้เกิดสันติภาพ สันติภาพทำให้เกิดความเข้าใจ และความเข้าใจ
ทำให้เกิดการรอบรู้ และความสำเร็จ

เราต้องรับผิดชอบตนเอง เหมือนดังต้องรับผิดชอบส่ิงท่ีเราแบ่งปันให้แก่สังคม
ทกุความคดิ ทกุความปรารถนา ทกุกจิการทีเ่รากระทำไป ย่อมมผีลกระทบตอ่ผู้อ่ืน

อาศัยการร่วมมือกัน แสดงว่าเราตระหนกัถึงความเกีย่วพันกับผู้อ่ืน การร่วมมือกัน
ทีแ่ทจ้รงิ มใิชเ่พือ่ผลประโยชนส์ว่นตวั แตเ่ปน็ผลประโยชนแ์กส่ว่นรวมมากกวา่
การรว่มมือกัน ในฐานะเปน็รปูแบบของการตระหนกัรู้ (awareness)

ภายในแตล่ะคน มรูีปแบบของความสมบรูณท์ีก่ำลงัหลบันิง่อยู ่เพยีงรอคอย
ความปรารถนาของตนเองปลกุให้ต่ืน ถ้าเราเปดิจิต เปิดหัวใจ และเปิดวิญญาณ ให้
กลายเป็นช่องทางแห่งพระพร ความกลมเกลียว และการร่วมมือกัน ก็เท่ากับเรา
แสวงหาคลืน่จิตให้ตรงกัน

พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลก ทรงเปิดเผยให้เรากลับไปสนใจต้นกำเนิดชีวิต
พระองค์ทรงเปิดเผยพันธกิจแก่เรา คือ เสริมสร้างพระอาณาจักรแห่งความรัก
ความยุติธรรม และสันติ ทรงเชิญเราให้ร่วมมือรับใช้ช่วยเหลือกัน ด้วยความรัก
เมตตาที่ปราศจากเงื่อนไข
เราจะร่วมมือกันอย่างไร

ก่อนอ่ืน หากเราพยายามตระหนกัรู้ตัวเสมอ ก็จะเกิดบรรยากาศแหง่สันติภาพ
ความกลมเกลยีว และความเขา้ใจกนั

หากเราพยายามคดิถงึความตอ้งการของผูอ่ื้น กอ่นความตอ้งการของตน
หากเราพยายามสนใจคนอื่น ก็เป็นโอกาสดีที่สุด ที่เราสามารถเห็นความ

อ่อนแอ และพลงัของตน
ในความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น เมือ่เราเลอืกสนใจความดขีองผูอ่ื้นกอ่นของตนเอง

กจ็ะบงัเกดิความรว่มมอืเปน็ผลตามมา เราจะรูตั้ว สมคัรใจบรกิาร ช่วยเหลือ และ
เสียสละ
หากเราทำใจยากกับบางคน จะเริ่มต้นอย่างไร

เราควรฝึกคิดแง่บวก พยายามเลิกมอง เลิกคิดถึงศัตรูตอนร้ายๆ พยายาม
คดิถงึสว่นดขีองเขา พยายามพดูดถึีงเขา

พยายามออกจากทางของเรา ไปกระทำความดีกับคนที ่กำลังต้องการ
ความชว่ยเหลอื เราจงึจะพบสนัตภิายใน

ถ้าหากเราอยากมีเพื่อน เราต้องประพฤติตนเป็นเพื่อนกับเขาก่อน
ถ้าเราปรารถนาให้มีคนรัก เราต้องทำตัวให้น่ารัก
ท่านปรารถนาให้คนอ่ืนทำอย่างไรกับท่าน ท่านต้องต้ังใจทำเช่นน้ันให้คนอ่ืนก่อน
ทา่นจะพบ ความปตี ิและสนัตสิขุแท ้โดยการบรกิารรบัใชเ้ทา่นัน้ ใหเ้ราเริม่

แสวงหาแกน่แหง่ความรว่มมอืกนั ตามทีพ่ระเปน็เจา้ทรงใสไ่วใ้นเราแตล่ะคน
(สรปุจาก 12 บทเรียนในชวิีตจิต ของ เควนิ โทเดสก ี1997, 1-10)

การร่วมมือกันการร่วมมือกัน
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ใกล้ถึงวันพระคริสตสมภพ หรือ “วันคริสต์มาส” ของ
ทุกปี เราจะเห็นห้างสรรพสินค้าและร้านรวงต่างๆ ประดับ
ตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยไฟหลากสีระยิบระยับ มีภาพชายแก่
หนวดเครายาวสีขาวพุงพุ้ยในชุดสีแดงสดใสพร้อมถุง
ของขวัญบนล้อเลื่อนมีกวางลากจูง คลอด้วยบทเพลง
คริสต์มาสในจังหวะสนุกๆ เพื่อดึงดูดผู้คนที่ผ่านไปมา
ให้หันมาสนใจและจบัจ่ายเลือกซ้ือสินค้าในร้านของตน

บรรยากาศเชน่น้ีมีให้เห็นท่ัวไปตามเมอืงใหญ่ท่ัวโลก
ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย แต่ในอีกมุมหน่ึงของหมู่บ้าน
คาทอลิกในภาคอีสานของประเทศไทยดูจะต่างออกไป
โดยเฉพาะในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงซ่ึงครอบคลุม
พื้นที่ 4 จังหวัดคือสกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์และ
มุกดาหาร จะมีบรรยากาศของความสมัครสมานกลมเกลียว
แบบพี่น้อง ที่ร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมฉลองคริสต์มาส
ด้วยการทำดาวและถำ้พระกุมาร ช่วยกันประดับตกแต่งวัด
ประจำหมู่บ้านให้สวยงาม รวมถึงบ้านเรือนของตนเพื่อ
เฉลิมฉลองการประสูติมาของพระเยซูเจ้า ซึ่งพวกเขา
ได้สืบสานความเช่ือศรัทธาน้ีมามากกว่า 100 ปีจนกลายเป็น
ประเพณีในคืนวันท่ี 24 ธันวาคม ของทุกปี

การทำดาวและประเพณีแห่ดาวมีความเป็นมาและ
ความหมายอย่างไร นี่คือความมุ่งหมายของบทความนี้
เพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวการเฉลิมฉลองคริสต์มาสของคริสตชน
ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ท่ีหลายคนอาจไม่เคย
ได้รับรู้มาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีแห่ดาวของ
จังหวัดสกลนครจากทุกหมู่บ้านมากกว่า 200 ดวง ซ่ึงกล่าวกัน
ว่ามีเพียงแห่งเดียวในโลก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบสาน
งานประเพณีน้ีอย่างถูกต้องและย่ังยืนสืบไป
1. ความหมายและที่มาของการแห่ดาว

คำว่า “ดาว” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2545 ได้ให้คำจำกัดความเอาไว้ว่า “สิ่งที่เห็นเป็นดวง
มีแสงระยิบระยับในท้องฟ้าเวลามืดนอกจากดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์” นอกน้ันยังเป็นคำท่ีใช้เรียกบุคคลท่ีเด่นดัง
ในทางใดทางหนึง่ ดาวจึงหมายถึง ดวงไฟท่ีส่องแสงระยิบ
ระยับบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนทำให้ท้องฟ้าแลดูสว่าง
สุกใส ด้วยเหตุน้ีจึงอุปมาคนท่ีมีช่ือเสียงดี มีหน้าตาหล่อเหลา
สวยงามและความสามารถโดดเดน่ เป็นเหมือนดาวบนฟ้าท่ี
ส่องประกายเจิดจ้ายามค่ำคืน อย่างท่ีเรียกนักแสดงว่า “ดารา”

ชาวตะวันออกเช่ือกันว่าทุกคนเกิดมามีดาวประจำตัวโดย
เฉพาะบคุคลสำคญัท่ีมีบุญญาบารม ีดาวประจำตวัจะสว่าง
สุกใสกว่าปกติสังเกตเห็นได้ง่าย  จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกเวลาท่ี
พระเยซเูจา้ประสติู จะปรากฏดาวประจำพระองคใ์ห้พวก
โหราจารย์หรือนักปราชญ์จากทิศตะวันออกได้เห็น  พวกเขา
ได้ออกเดินทางตามดาวดวงนั้นไปเพื่อไหว้นมัสการและ
ถวายของขวญัตามทีมี่บันทึกไว้ในพระคมัภีร์ (มธ 2:1-12)
ดังนั้น ดาวในคริสตศาสนาจึงเป็นสัญลักษณ์หมายถึง
การบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าและเป็นสื่อนำทางพวก
โหราจารย์ให้ได้พบกับพระกุมารเยซูในถ้ำเลี ้ยงสัตว์

ในการทำดาวและประดับประดารถบุษบกถ้ำพระกุมารท่ีใช้
ในขบวนแห่ โดยเร่ิมแห่จากศาลากลางจังหวัดสกลนครไป
ยังบริเวณโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ก่อนที่จะมีพิธี
เฉลิมฉลองคริสต์มาส

เป็นธรรมดาอยู่เองท่ีการริเร่ิมทำส่ิงใหม่ท่ีไม่มีใครทำมา
ก่อน ย่อมมีอุปสรรคปัญหาและความยากลำบาก เช่นเดียวกับ
การแห่ดาวท่ีสกลนคร ในปีแรกมีดาวจากหมู่บ้านต่างๆ มา
ร่วมขบวนแห่จำนวนไมม่าก และไม่ได้รับการยอมรับจาก
ชาวสกลนครเท่าใดนัก รวมถึงผู้ร่วมงานบางคนท่ีมองว่าเป็น
การตำน้ำพริกละลายแม่น้ำส้ินเปลืองโดยใช่เหตุ แต่พระคุณเจ้า
คายน์ แสนพลอ่อน ยังคงยืนหยัดที่จะจัดให้มีประเพณี
แห่ดาวน้ีเร่ือยมาและพยายามปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึนในแต่ละปี
ต่อมาได้จัดให้มีการประกวดดาวทำให้มีจำนวนดาวจาก
หมู่บ้านต่างๆ มาร่วมแข่งขันและขบวนแห่เพ่ิมมากข้ึน

หลังจากจัดแห่ดาวที่สกลนครติดต่อกันหลายปี ชาว
สกลนครจงึเร่ิมยอมรับและกลา่วขวัญถึง บางปไีม่ได้จัดท่ี
สกลนครเช่นในปี ค.ศ. 1999  (พ.ศ. 2543) ย้ายไปจัดท่ีหมู่บ้าน
ท่าแรเ่พือ่สมโภชการเปดิป ี“ปีตมิหาการญุ คริสตศกัราช
2000” เร่ิมมีเสียงเรียกร้องให้จัดท่ีสกลนครทุกปี จนกระท่ัง
เม่ือปี ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) นายปรานชัย บวรรัตนปราน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขณะน้ัน ร่วมกับการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย ได้บรรจุประเพณีแห่ดาวให้เป็นงานส่งเสริม
การทอ่งเทีย่วงานหนึง่ของจงัหวัด เพ่ือดึงดดูนกัทอ่งเทีย่ว
ให้มาเท่ียวชมและร่วมงานคริสต์มาสท่ีสกลนคร
3. คุณคา่ของประเพณแีหด่าวในปจัจบุนั

ปัจจุบัน ประเพณีแห่ดาวเทศกาลครสิต์มาสของอัคร--
สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นส่วนหนึ่งของงาน
ประเพณีประจำจังหวัดสกลนครที่จัดขึ้นในคืนวันที่ 25
ธันวาคมของทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
สว่นราชการและหนว่ยงานตา่งๆ ในแตล่ะปจีะมดีาวจาก
หมู่บ้านตา่งๆ ท่ัวสังฆมณฑลฯ มารว่มขบวนแหม่ากกวา่
200 ดวง แต่ละดวงได้รับการออกแบบตามจนิตนาการและ
ประดับตกแต่งด้วยไฟฟ้าอย่างสวยงามตระการตา

จากงานแห่ดาวธรรมดาที่จัดเพื่อถวายเกียรติแด่พระ
กุมารเยซู ผู้ประสูติมาในเทศกาลครสิต์มาสและเปน็ท่ีรู้จัก
ในวงแคบในหมูค่ริสตชน  ไดก้ลายมาเปน็ประเพณท่ีีเปน็
หน้าตาของจังหวัดและเป็นท่ีรู้จักในระดับประเทศ ความเช่ือ
ศรัทธาและจิตตารมณ์ของคริสต์มาสที่แสดงออกผ่าน
ประเพณีแห่ดาว ได้รับการโฆษณาและนำเสนอผ่านส่ือต่างๆ
สะท้อนให้เห็นความจริงท่ีว่า ส่ิงท่ีไร้ค่าเปล่าประโยชน์ใน
ยุคหน่ึงสมัยหน่ึง อาจกลายมาเป็นส่ิงท่ีมีค่าข้ึนมาได้เม่ือกาล
เวลาเปล่ียน

หลักปรัชญาท่ีว่า “ความเปล่ียนแปลงของสรรพสิง่คือ
นิรันดร์” ยังคงเป็นจริงอยู่เสมอ เช่นเดียวกับคุณความดีของ
พระคุณเจ้าคายน์ แสนพลอ่อนท่ีได้ริเร่ิมประเพณีแห่ดาวน้ี
จนกลายมาเป็นงานประเพณีหน่ึงของจังหวัดสกลนครและ
ประเทศไทย ควรอย่างยิ่งที่อนุชนรุ่นหลังจะศึกษาเรียนรู้
คุณค่าและบทเรียนต่างๆ เพ่ือธำรงส่งเสริมและรักษาไว้สืบไป

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย ์
วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย

15 ธนัวาคม 2009

ท่ีเมืองเบธเลเฮม ประเทศปาเลสไตน์
ส่วนประเพณีแห่ดาวในเทศกาลครสิต์มาส มีมาต้ังแต่

เมือ่ไรไมป่รากฏหลกัฐานแนชั่ด แต่เขา้ใจวา่คงมมีาตัง้แต่
แรกเร่ิมท่ีคริสตศาสนาเขา้มาในภาคอสีานในป ีค.ศ. 1881
(พ.ศ. 2424) โดยการนำของคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ โปรดม
(Jean PRODHOMME) และคุณพอ่ซาเวยีร์ เกโก (Xavier
GEGO) ธรรมทูตรุ่นบุกเบิกคณะมิสซังต่างประเทศแห่ง
กรุงปารีส (MEP) ท่ีสอนให้คริสตชนทำดาวประดบัวัดใน
เทศกาลครสิต์มาส ประกอบกบัธรรมชาตขิองคนอสีานที่
ร่าเริงสนุกสนานมีงานประเพณีแห่แหนตลอดทั้งปี การ
ประยกุตป์ระเพณทีำดาวประดบัวัดในเทศกาลครสิตม์าส
มาเป็นประเพณีแห่ดาวรอบวัดหรือชุมชนจึงเป็นเรื่องที่
ทำได้ง่าย ก่อนจะกลายมาเป็นประเพณีนิยมของทุกวัด
ท่ีกระทำกันในคืนวันท่ี 24 ธันวาคมของทุกปี

การทำดาวประดับวัดของหมู่บ้านคาทอลิกในอัครสังฆ--
มณฑลทา่แร-่หนองแสง ก็เหมอืนกบัการทำถำ้พระกมุาร
และการประดับต้นคริสต์มาสของชุมชนคาทอลิกท่ัวโลก แต่
การทำดาวของวัดต่างๆ ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ดูจะมีชีวิตชีวาและวิวัฒนาการมากกว่า เห็นได้จากการ
ประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถ่ินและวิถีชีวิตของชุมชน
จากการทำดาวประดับวัดธรรมดาได้พัฒนาไปเป็นการทำดาว
ประดับบ้านเรือน การแห่ดาวและการประกวดดาว เพื่อ
สืบสานความเชื่อศรัทธาอย่างมีสีสัน อันแสดงออกถึง
ความช่ืนชมยินดีของชุมชนตามจิตตารมณ์ของคริสต์มาส
2. ประเพณแีหด่าวทีส่กลนคร

ประเพณีแห่ดาวท่ีสกลนคร เกิดข้ึนและเก่ียวข้องโดยตรง
กับพระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน อดีต
ผู้ปกครองอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงระหว่างปี
ค.ศ. 1980-2004 (พ.ศ. 2523-2547) ท่ีมีความประสงค์จะให้
หมู่บ้านคาทอลิกในเขตปกครองได้นำดาวที่ใช้แห่ในคืน
วันที ่ 24 ธันวาคมเพื ่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของ
พระเยซูเจ้าในหมู่บ้านของตน มาร่วมแห่อีกคร้ังท่ีตัวเมือง
สกลนครเพื่อสนับสนุนกลุ่มคริสตชนวัดพระหฤทัยฯ
สกลนครซ่ึงยังมีจำนวนน้อยอยู่

การแห่ดาวท่ีสกลนครเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 25
ธันวาคม ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) หลังจากพระคณุเจ้าคายน์
แสนพลอ่อน สร้างสำนักมิสซังแห่งใหม่ที่สกลนครและ
ย้ายมาประจำที่สำนักใหม่แล้ว โดยมอบหมายให้ชุมชน
ท่าแร่ หมู่บ้านคริสตชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและ
ศูนย์กลางของอคัรสงัฆมณฑลทา่แร-่หนองแสง เปน็ผู้นำ

ประวัติการแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส
ของจังหวัดสกลนคร
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นนท์เพ็ชร์
ในที่สุด พระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ในหมวดที่ 1 สิทธิและหน้าที่

ด้านสขุภาพ มาตรา 12 ท่ีกล่าวถึงสทิธกิารตายหรอืสิทธิ
ในวาระสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วยตามที่ก่อนหน้านั้นได้
พูดคุยกันในคอลัมน์ Prolife น้ีมาพอสมควร บัดน้ี พ.ร.บ.
มาตรานี ้ก ็ได ้ม ีมต ิเห ็นชอบในหลักการจากคณะ
รัฐมนตรี ตามท่ี “ผู้จัดการออนไลน์” ฉบับวันท่ี 9 ธันวาคม
2552 ได้รายงานข่าวว่า นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึง
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการ
ร ่างกฎกระทรวงกำหนดหล ักเกณฑ์และว ิธ ีการ
ดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ
สาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสดุท้าย
ของชีวิตหรือเพื ่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยที ่
ออกตามมาตรา 12 ของพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติว่า หลังจากน้ี
คาดว่าหลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว
จะมีผลบังคับใช้ประมาณ ก.พ.-มี.ค. 2553 สำหรับเน้ือหา
ของร่างกฎกระทรวงนี้ เป็นการทำหนังสือแสดงความ
จำนงของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่จะปฏิเสธการรักษาเพื่อ
ยื้อชีวิต เป็นลายลักษณ์อักษร โดยหนังสือขอปฏิเสธ
การรักษานี้ ไม่ใช่หนังสือขอให้หมอทำให้ตาย แต่

เป็นความต้องการของผู้ป่วยระยะสุดท้ายขอให้ยุติ
การรักษาไม่ย้ือชีวิตเป็นลายลักษณ์อักษร เปิดช่องให้หมอ
ทำได ้น่ันหมายความวา่  เปดิช่องใหห้มอยุติการรกัษา
ตามเจตนาคนไข ้ ผู้ปว่ยทีอ่ยู่ในวาระสดุทา้ยของชวิีต
สามารถแสดงความประสงค์ที่จะไม่รับบริการทาง
การแพทย ์เชน่ การใชเ้ครือ่งมอืทางการแพทยท์ีเ่ปน็ไป
เพื ่อยืดความเจ็บป่วยทรมานโดยไม่จำเป็น หากแต่
ผู้ปว่ยยังคงไดรั้บการดแูลจากแพทย ์พยาบาลตามความ
เหมาะสมเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและอาการต่างๆ

นายแพทย์อำพล ยังกล่าวอีกว่า หนังสือดังกล่าว
ท่ีผู้ป่วยทำไว้เพ่ือขอปฏิเสธการรกัษาน้ัน ไม่ใช่นิติกรรม
ผูกพันทางมรดก แต่เป็นแค่หนังสือแสดงเจตนาของ
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
มกีารพดูคยุมากขึน้

อย่างไรก็ตาม คงต้องตอกย้ำกันอีกครั้งเพื่อ พ.ร.บ.
ฉบับน้ีจะไดป้ระกนั คุณค่า ศักด์ิศรีแห่งชีวิตอย่างจรงิจัง

สิ่งที่เป็นคำประกาศของแพทยสมาคมโลกเกี่ยวกับ
“การเจ็บป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต”  (World Medical
Association Declaration on Terminal Illness) ซึง่แปล
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์ และนาย
ไพศาล ลิ้มสถิต ยังต้องได้รับการพิจารณาอย่างยิ่งยวด
เพื่อความดีและประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย รวมทั้ง

ผ่านมติเห็นชอบ พ.ร.บ. มาตรา 12
เรือ่งสทิธกิารตาย  ตอนหนึ่ง

ความงดงาม ทางศีลธรรมของนักวิชาชีพท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง
กับชีวิตของผู้หน่ึง ณ จุดน้ัน เวลาน้ัน ท่ีเป็นจุดเวลาสำคัญย่ิง
ของชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะคำประกาศนี้เน้นไว้หนึ่ง
ในหลายข้อว่า หน้าที ่ของแพทย์คือการเยียวยาเพื ่อ
บรรเทาความทกุขท์รมานของผูป้ว่ยเทา่ทีจ่ะทำได ้และ
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย จึงไม่มีข้อยกเว้น
สำหรับหลักการข้อนี้แม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่อาจรักษา
ให้หายขาดได้ก็ตาม

ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ความรับผิดชอบ
สำคัญของแพทย์คือ การช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีที่สุดด้วยการควบคุมอาการต่างๆ และคำนึงถึง
ความต้องการทางจิตใจและสังคม และจะต้องช่วยให้
ผู้ป่วยตายอย่างสงบและมีศักดิ์ศรี  แพทย์ควรแจ้งให้
ผู ้ป่วยทราบถึง ความเป็นไปได้ ประโยชน์และผล
ที่จะเกิดขึ้นจากการดูแลแบบประคับประคอง

โดย เงาเทยีน

สวัสดีครับ เพื ่อนๆ เยาวชนที ่ร ัก ก่อนอื ่น
คงต้องกล่าวคำว่า สวัสดีปีใหม่ 2010 ก่อนนะครับ...
ปีใหม่แล้วครับผม  ก็อย่างที่คนอื่นเขาพูดกันอ่ะ...
ปีหนึ่งผ่านไปแล้ว...เวลาช่างผ่านไปไวจริงๆ นะครับ
วางแผนไว้ล่วงหน้าทุกๆ หนึ่งปี แต่ละปีคุณจะทำ
อะไร...ฉบับน้ี ขอแบ่งปันส่ิงดีๆ จากการอ่านมาแบ่งปัน
ให้ก ันอ่านต่อแล้วก ันนะขอร ับ . . .ใส่ใจว ัยเยาว ์
เก็บเอามาฝาก...

“เมื่อก่อนเวลาที่ฉันได้สิ่งดีๆ โดยบังเอิญ ฉันจะ
รู้สกึวา่ ขนาดไมไ่ดต้ัง้ใจนะเนีย่ ยังไดด้ขีนาดนีเ้ลย

แต่ตอนนั ้นเรากลับไม่นึกให้ดีว ่า และถ้าเรา
วางแผนล่ะ สิ่งที่เราเจอและเราว่าดีนั้น มันจะดีกว่านี้
ขนาดไหน...”

สมัยก่อนชอบทำอะไรปุบปับ นึกจะทำก็ทำ นึก
จะไปไหนก็ไป ท่ีจริงนิสัยแบบน้ีติดมาตอนเรียนหนังสือ
นิสัยแบบทำอะไรตามสบายใจฉัน เพราะตอนเรียนนึก
จะไปไหน  แค่โทรบอกเพื่อนปุ๊บ ก็ได้ไปไม่มีปัญหา
คราวนี้เลยได้ใจไม่มีการวางแผนอะไรทั้งนั้น ไปแบบ
ฟลุคๆ เทีย่วแบบฟลคุๆ บางครัง้ยงัสอบแบบฟลคุๆ อีก
ทำอะไรไมมี่แพลนในชีวิตเลย...ช่วงหลังๆ เม่ือโตข้ึนมา
อีกนดิ ชีวิตไดพ้บเหน็อะไรมากขึน้ ฉนัจงึไดรู้้ว่า ไมว่่า
จะทำอะไรกต็าม ถ้าต้ังใจมากแคไ่หน มันก็จะตอบแทน
เรามามากเท่านั้น ฉันจะวางแผนล่วงหน้าปีต่อปี ว่าปีนี้
จะทำอะไรหรอืตอ้งทำอะไรบา้ง คดิไวแ้คน่ัน้ แลว้ไมม่ี
การคิดต่อไปเรื่อยๆ ให้ฟุ้งซ่าน หรือคิดมากเป็นฉากๆ
คือแพลนแล้วจบ แล้วดำเนินการตามแผนสมมุติว่ามี
อะไรผดิพลาดคอืบางสิง่บางอยา่งไมไ่ดด้ัง่ใจ นัน้หมาย
ถึงเราตอ้งตามเกบ็ หรือแกตั้วใหมใ่นปหีนา้ หรือว่าตาม
เก็บไปในแตล่ะปีๆ ไป แต่ถ้าเราคดิต่อในหลายๆ ปีติดๆ
กัน คิดล่วงหน้าไปก่อน มันก็จะถมๆ กัน กลายเป็น
คนฟุง้ซา่น สดุทา้ยแลว้กท็ำอะไรไมไ่ดเ้รือ่ง ไมเ่ปน็ชิน้
เป็นอันสักอย่างอีกตามเคย อย่างที่บอก ไม่มีอะไรที่
จะไดม้างา่ยๆ หรือไดด้ัง่ใจไปหมดทกุอยา่ง เพราะชวิีต
มปีจัจยัแทรกซอ้นอยูเ่สมอ ทีค่ดิวา่จะทำในปนีียั้งไมไ่ด้
ทำเลย ติดนั่นติดนี่สารพัด เรื่องที่จะคิดต่อไปอีก 2 ปี
3 ป ีหรือ 5 ปนีัน้ เปน็สิง่ทีเ่ปน็ไปไมไ่ดเ้ลย

ถ้าเราวางแผนไวใ้นแตล่ะป ีเวลาทีเ่ดนิมาเจอปญัหา
ไม่ว่าจะปัญหาชีวิต หรือปัญหาในการทำงาน เราจะ
ไม่ท้อ หรือใจเร็วเดินหนี แต่เราจะมีสติ และพยายาม

เดินผ่านปัญหา เพราะจะมีความรู้สึกบางอย่างยึดเหน่ียว
ค้างคาอยู่ในใจ ว่าคุณถอยไม่ได้นะ ภารกิจของคุณ
ยังไม่เสร็จ คุณยังไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการเลย คุณ
จะเดนิกลบัมาตวัเปลา่ไดอ้ย่างไร คณุจะมแีรงอดทน
ผ่านเรื่องแย่ๆ ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าหรือ

“วางแผนระยะสั้นในแต่ละช่วงปี จะช่วยให้คุณ
คาดการณอ์นาคตใหต้วัเองได ้ในแตล่ะชว่งชวิีต คณุ
จะรูว่้าตอนนีชี้วิตคณุแขง็แรงแคไ่หน ชีวิตเดนิมาถงึ
ตรงไหนแลว้ และสมควรจะทำอะไรตอ่ไป”....

คัดมาจากหนังสือ “ก้าวข้ามความล้มเหลว” สำนัก
พิมพ ์ใยไหม โดย CARTOON

ปี 2010 ปีใหม่แล้ว วางแผนชีวิต วางแผนการ
ทำงาน ไว้ก็ดีนะครับเราจะได้มีเป้าหมายไว้เดินไป
ให้ถึงท่ีชัดเจน ทำตามแผนไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อย่างน้อย
เรากยั็งรูว่้าเราจะเดนิไปไหน สง่ทีพ่ลาดในปนีีก้เ็กบ็
เป็นประสบการณ์ เป็นบทเรียนในปีต่อไป..ครับ...
ก้าวไปด้วยกันต่อนะครับ...เจริญชีวิตศีลมหาสนิท
แบ่งปันชีวิตพระวาจา...Come together, Share
the Word, Live the Eucharist...
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ชีวประวัติ
พระสงัฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตวิุสัย
แห่งสังฆมณฑลอุดรธานี

หลังจากข่าวลือเก่ียวกับพระสังฆราชองค์ล่าสุดของ
ประเทศไทยเกดิข้ึนเป็นระลอกครัง้แล้วคร้ังเล่า ในท่ีสุด
วันทีห่ลายคนรอยคอยกม็าถงึ เมือ่สมเดจ็พระสนัตะปา
ปา เบเนดกิต์ ท่ี 16 ทรงแตง่ต้ังคุณพ่อยอแซฟ ลือชัย ธาตุ
วิสยั เปน็ประมขุองคใ์หมข่องสงัฆมณฑลอดุรธาน ีตอ่
จากพระสงัฆราชยอรช์ ยอด พิมพิสาร ซ่ึงไดเ้กษยีณอายุ
การแต่งต้ังคร้ังน้ีได้รับการประกาศอยา่งเป็นทางการใน
หนังสือพิมพ์ L’Osservatore Romano ฉบับวันเสาร์ท่ี 14
พฤศจิกายน 2009 เวลาเที่ยงตรงที่กรุงโรม ซึ่งตรงกับ
เวลา 18:00 น. ในประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป
สัตบุรุษ วัดพระวสุิทธวิงศ ์ต.โพนสงู อ.บ้านดงุ

จ.อุดรธานี
วัน เดอืน ปีเกิด วันที ่2 ธนัวาคม ค.ศ. 1962
บิดา มคีาแอล แถว ธาตวิุสยั
มารดา ริตา้ ทรงศร ีธาตวิุสยั
รับศีลล้างบาป วันที ่2 ธนัวาคม ค.ศ. 1962
รับศีลมหาสนิท วันที ่8 เมษายน ค.ศ. 1971
รับศีลกำลัง วันที ่29 มนีาคม ค.ศ. 1976

โดยพระสงัฆราชยอรช์ ยอด พิมพสิาร
พ่ีน้อง 4 คน

1. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
2. นาย เยรารด์ ไพโรจน ์ธาตวิุสยั
3. ด.ต. เปโตร วิรุฬห์ (สมชาย) ธาตุวิสัย
4. นาย อัลฟอนโซ สมหมาย ธาตวิุสยั

ที่อยู่ 1 หมู่ท่ี 3 ต. โพนสูง อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี
ชีวิตด้านการศึกษา
1968-1975 ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ท่ีโรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง
1976-1977 มธัยมศกึษาปทีี ่1-2 ทีโ่รงเรยีนบา้นดงุ

วิทยา บา้นดงุ อุดรธานี
1978-1981 มัธยมศึกษาปีที ่ 3-5 ที ่โรงเรียน

เซนตโ์ยเซฟ ท่าแร ่สกลนคร
1983-1986 ปริญญาตรีสาขาปรัชญา ที่วิทยาลัย

แสงธรรม (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง)
1987-1989 ปริญญาตรีสาขาเทววิทยา ที่วิทยาลัย

แสงธรรม (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง)
1992 เรียนภาษาเพ่ือเตรียมศึกษาต่อต่างประเทศ

ณ วิทยาลัย แสงธรรม

1993-1997 ปริญญาโทสาขาการตีความพระ
คัมภีร์ (S.S.L.) ที ่Pontificium
Institutum Biblicum กรุงโรม
ประเทศอติาล ี(Cum Laude)

2000-2006 ปริญญาเอกสาขาเทววิทยาด้าน
พระคัมภีร์ (S.T.D.) ที่ Institut
Catholique de Paris กรุงปารีส
ประเทศฝรัง่เศส (Cum Laude)

ชีวิตด้านกระแสเรยีก
1978-1981 บ้านเณรเล็กฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
1982 บ้านเณรกลางพระว ิส ุทธ ิวงศ ์

นครราชสมีา
1983-1989 บา้นเณรใหญแ่สงธรรม รุ่นที ่11

พิธแีตง่ตัง้-บวชสงัฆานกุร-บวชพระสงฆ์

ผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที ่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1986
ท ี ่ บ ้ า น เณร ใหญ ่ แส งธ ร รม
โดยพระส ั งฆร าชม ี ค า แอล
บญุเลือ่น หมัน้ทรพัย์

ผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1987 ที่
บ ้ านเณรใหญ ่แสงธรรมโดย
พระสงัฆราชยอหน์ บอสโก มนสั
จวบสมัย

สังฆานุกร วันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1989 ที่
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์
โดยพระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร

พระสงฆ์ วันที ่24 พฤษภาคม ค.ศ. 1990 ที่
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์
โดยพระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร

คตพิจน ์: OMNIA PRO JESU (ทุกอย่าง
เพื่อพระเยซูเจ้า)

ชีวิตสงฆแ์ละงานอภบิาล
1990-1991 ผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย

ขอนแก่น และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
แม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ บ้านไผ่

1997 สมัผสังานอภบิาลที ่St. Philip the
Apostle Church, Pasadena, USA

1998-2000 อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม
2007-2009 อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม

และผูอ้ำนวยการแผนกพระคมัภีร์
2009 เลขาธกิารคณะกรรมการคาทอลกิ

เพ่ือคริสตศาสนธรรม
การแต่งต้ังและการอภิเษกเป็นสังฆราช
ได้รับการแต่งต้ัง วันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009

โดยสมเด ็จพระส ันตะปาปา
เบเนดิกต์ที่ 16

ไดรั้บการอภเิษก วันที ่ 6 กมุภาพนัธ ์ค.ศ. 2010 ที่
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์
อุดรธานี โดยพระคุณเจ้ายอร์ช
ยอด พิมพิสาร

คตพิจน ์: A CRUCE SALUS  (ความรอดพ้น
มาจากกางเขน)

ความหมายของตราประจำตำแหนง่
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ตามประเพณขีองพระศาสนจกัรโรมันคาทอลิก ตราประจำ
ตำแหน่งของพระสังฆราชประกอบดว้ย

โล่กับสัญลักษณ์ประจำตระกูล มีความหมายเกี่ยวข้องกับ
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ศาสนา ประวัติศาสตร์ และ/หรือกับนามชื่อ
ของพระสังฆราช

กางเขนทองสำหรบัแห่ ไมข้วางหมายถงึตำแหนง่ของพระ
สังฆราช ยึดติดกับไม้ต้ังซ่ึงอยู่ด้านหลังของตวัโล่

หมวกเขียว มีภู่ห้อยสิบสองช่อ ด้านละหกเรียงกันสามชั้น
ช้ันบนหน่ึงช่อ ช้ันสองสองช่อ และช้ันสามสามชอ่

ม้วนหนงัสอืจารกึคตพิจน์ เขยีนดว้ยสดีำอยูล่่างสดุ

คำบรรยายตราพระสังฆราช
พืน้หลงั เปน็โล่สีทอง เจด็แฉก
สว่นบน มดีวงดาวสฟีา้หา้แฉกหา้ดวง
ส่วนล่าง มีลูกแกะปัสกายืนอยู่บนหนังสือพระคัมภีร์ท่ีกำลัง

เปิดอยู่โดยเท้าด้านขวาเกี่ยวธงสีขาวตรงกลางมีกางเขนสีแดงไว้

คติพจน์
“A Cruce Salus” หมายความว่า “ความรอดพ้นมาจาก

กางเขน”
กางเขนไม่เพียงเผยแสดงให้เห็นถึงความรัก (รม 5:8) และ

ปรีชาญาณที่ล้ำเลิศ (1 คร 2:6-9) ของพระเจ้า รวมทั้งความสุภาพ
ถ่อมตนจนถึงท่ีสุดของพระคริสตเจ้า (ฟป 2:8) เท่าน้ัน แต่สำหรับ
ผู้มีความเชื่อแล้ว กางเขนยังเผยแสดงให้เห็นถึงความรอดพ้นที่
ครอบคลมุไปถงึการปลดปลอ่ยให้เป็นอิสระจากการเปน็ทาสใน
ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างจากการเป็นทาสของธรรมบัญญัติ (กท
2:19-20) และบาป (รม 6:6) อีกด้วย

ความหมายของตราพระสังฆราช
โล่ หมายถึงการปกป้องคุ้มครอง (สดด 3:3) ความโปรด

ปราน (สดด 5:12) และความซื่อสัตย์ (สดด 91:4) ของพระเจ้า
รวมทั้งความเชื่อของคริสตชน (อฟ 6:16) ในเขตสังฆมณฑล
อุดรธานีด้วย สีทองเป็นสีแห่งศักด์ิศรีและเกียรติรุ่งโรจน์ เจ็ดแฉก
หมายถึงความครบบรบูิรณ์ของสัญลักษณ์ดังกล่าว

ดวงดาวสีฟ้า หมายถงึพระนางพรหมจารมีารย์ี ผู้ทรงเปน็
แบบฉบับของบรรดาคริสตชน ทั้งในเรื่องความนบนอบเชื่อฟัง
พระประสงคแ์ละการดำเนนิชวิีตตามพระวาจาของพระเจา้ (ลก
1:38) ย่ิงกว่าน้ัน ดวงดาวหา้ดวงยงัเปน็สัญลักษณแ์ทนหา้จังหวัด
ซ่ึงอยู่ในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี กล่าวคือ อุดรธานี ขอนแก่น เลย
หนองคาย และหนองบวัลำภอีูกดว้ย

ลูกแกะปัสกาท่ียืนอยู่ หมายถึงพระเยซูเจ้าผู้ทรงส้ินพระชนม์
และกลับคืนชีพแล้ว พระองค์ทรงเป็นเสมือนลูกแกะที่ถูกฆ่า
ถวายเป็นเครื่องบูชา (วว 5:6) เพื่อช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้น
จากบาปอาศยัพระโลหิตท่ีไหลหล่ังของพระองค ์(วว 7:14)
ธงสีขาว หมายถึงชัยชนะ ด้ามธงที่เป็นกางเขนสีดำและรูป
กางเขนสีแดงหมายความว่าพระเยซูเจ้าทรงได้รับชัยชนะเหนือ
ความตายและบาปโดยผ่านทางการสิ้นพระชนม์ของพระองค์
บนกางเขน

หนังสือพระคัมภีร์ ซ่ึงเป็นพระวาจาของพระเจา้ท่ีตรัสด้วย
ภาษาของมนุษย์เพื่อความรอดพ้นของเรา เป็นสัญลักษณ์ของ
งานธรรมทูต เพราะพระคัมภีร์เป็นข่าวดีท่ีต้องประกาศและแบ่งปัน
ให้กับคนอ่ืน อน่ึงพระคัมภีร์ยังหมายถึงหน้าท่ีสำคัญอันหน่ึงของ
คริสตชนในเขตสังฆมณฑลอุดรธานีด้วย นั่นคือ การรู ้จัก
พระคริสตเจ้า ทั้งนี้เพราะการไม่รู้จักพระคัมภีร์คือการไม่รู้จัก
พระครสิตเจา้ (นักบุญเยโรม) ตรงกันข้าม ยิ่งเรารู้จักพระคัมภีร์
เรากย่ิ็งรู้จักพระครสิตเจา้มากขึน้ แล้วเรากย่ิ็งจะรกัพระองค ์และ
เต็มใจทีจ่ะรับใช้พระองคม์ากขึน้ด้วย
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10.00 น. - เดนิรปูคณุพอ่นโิคลาส  โดย คณุพอ่สรุชัย   ชุ่มศรพัีนธุ์
11.00 น. - พิธมีสิซาบชูาขอบพระคณุ (ศลีเจมิผูป้ว่ยใหแ้กผู้่สงูอาย)ุ

  โดย อุปสงัฆราชเปโตร สานจิ  สถะวรีะวงส์
12.00 น. - รับประทานอาหารเทีย่ง
14.00 น. - กิจกรรม “ สงฆผู้์ศกัดิส์ทิธ์ิ   อุทิศชวิีตเพือ่งานแพรธ่รรม”
18.00 น. - พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  โดย
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ ์ โกวิทวาณิช

   (หลังมิสซามแีห่พระธาต)ุ

     หมายเหต ุ  มบีรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง และเยน็ (กอ่นมสิซาและหลงัมสิซา)

เชญิพีน่อ้งมาแสวงบญุ สวดภาวนา ณ สกัการสถานบญุราศ ีนโิคลาสไดท้กุวนั
มสิซาวนัอาทติย ์เวลา 11.00 น. มสิซาเทดิเกยีรตบิญุราศ ี นโิคลาส

ทกุวนัเสารท์ี ่2  ของทกุเดอืน  เวลา 19.00 น.

พี่น้องสามารถทำบุญถวายสักการสถานโดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน นครปฐม

ช่ือบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (สักการสถานบุญราศี)
เลขที่ 525-2-08194-7
ประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ดขูอ้มูลสกัการสถาน บญุราศ ีนโิคลาส ใน www.catholic.or.th
และ  http://nicolasbunkerd.catholic.or.th
โทรศพัท ์  0-3429-2148 โทรสาร 0-3429-2149
ทางสักการสถานยกเลิก เบอร์โทรศัพท์ 0-81007-9183

หมายเหต ุเนือ่งจากถนนซอยวดัโรมนัอยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง
ขอแนะนำใหใ้ชเ้สน้ทางวทิยาลยัแสงธรรม - วัดเทยีนดดั

แผนท่ีการเดินทาง

อัครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ
มีความยินดีขอเชิญร่วมฉลองสักการสถาน

บญุราศนีโิคลาส บญุเกดิ กฤษบำรงุ
พระสงฆแ์ละมรณสกัขี
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ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 1-2 ª√–®”«—π∑’Ë 1-16 ¡°√“§¡ 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

«—¥æ√–™ππ’¢Õßæ√–-

‡ªìπ‡®â“ √—ß ‘µ ª∑ÿ¡∏“π’

©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 1 ¡°√“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-

 — ß ¶ √ “ ™ ø √— ß ´‘   ‡ ´ ‡ «’ ¬ √å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å ≈“¥æ√â“« 124

¢Õ‡™‘≠√à«¡»÷°…“ çæ√–§—¡¿’√å‡æ◊ËÕ™’«‘µé ‚¥¬§ÿ≥æàÕ

™—¬¬– °‘® «— ¥‘Ï ∑ÿ°«—π‡ “√å∑’Ë 2 ·≈– 4 ¢Õß‡¥◊Õπ

‡«≈“ 16.00-17.30 π. µàÕ¥â«¬¡‘ ´“‡¬Áπ ‡«≈“

18.00 π. ∑’Ë«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å  Õ∫∂“¡‚∑√.

0-2539-4211

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡‚¡∑π“§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“ ‚Õ°“ ©≈Õß

§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï Õß§åÕÿª∂—¡¿å∫â“π‡≥√°≈“ß

æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å π§√√“™ ’¡“ ·≈–‚Õ°“ §√∫ 35 ªï

∫â“π‡≥√°≈“ß «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 ¡°√“§¡ 2553/2010

æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 18.30 π. ‚¥¬

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π √à«¡°—∫æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’

æ√âÕ¡¥â«¬∫√√¥“Õ∏‘°“√œ ·≈–ºŸâ„Àâ°“√Õ∫√¡∑—ÈßÕ¥’µ

·≈–ªí®®ÿ∫—π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ÿ‡∑æ «πæß»å∑‘æ“°√

‚∑√. 08-6261-0055 §ÿ≥æàÕ ¡∫—µ‘ ª√–∑ÿ¡ªï

‚∑√. 08-0722-7958)

����� Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß æ√– ß¶å·≈–

¡√≥ —°¢’ «—πÕ—ß§“√∑’Ë 12 ¡°√“§¡ 2010  æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 18.00 π. ∑’Ë —°°“√ ∂“π

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß ‚¥¬æ√–Õ—§√-

 —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™

‡ªìπª√–∏“π (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

10.00 π. ‡¥‘π√Ÿª§ÿ≥æàÕπ‘‚§≈“  ‚¥¬§ÿ≥æàÕ

 ÿ√™—¬ ™ÿà¡»√’æ—π∏ÿå

11.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ (»’≈‡®‘¡

ºŸâªÉ«¬„Àâ·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿ) ‚¥¬§ÿ≥æàÕ “π‘®  ∂–«’√–«ß å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ‡°“–„À≠à Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 9 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ∫â“ππ“ ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·° °∑¡.

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.00 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑-

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.00 π.

¡’æ‘∏’‚ª√¥»’≈°”≈—ßπ—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘° ‡¢µ 3 æ√–Õ—§√-

 —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπ

ª√–∏“π («—π‡ “√å∑’Ë 20 ©≈Õß¿“¬„π‡«≈“ 19.00 π.)

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✝ ‡ ° ÿ “π
 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

❈ «—¥æ√–π“¡°√‡¬´Ÿ ∫â“π·ªÑß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π.

(¿“§∫à“¬¡’°‘®°√√¡Õ‘Ë¡∫ÿ≠∑’Ë‚√ß‡√’¬πæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❈ «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß

°∑¡. «—π‡ “√å∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 09.00 π.

(∑“ß«—¥®—¥∫√‘°“√¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

❈ «—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬ («—¥‡æ≈ß) ®.√“™∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 19 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 19.00 π.

«—π‡ “√å∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 16.00 π.

✝

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ∫â“π‡≈à“ ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 2 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9

¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å

®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥¡“√’ ¡¿æ °∫‘π∑√å∫ÿ√’ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

‡ªî¥·≈–‡ °«—¥„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡°√“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ æπ¡ “√§“¡ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

23 ¡°√“§¡  ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ª“°πÈ” ®.√–¬Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 30 ¡°√“§¡  ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å Õ.‡¡◊Õß ®.π√“∏‘«“ 

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 2 ¡°√“§¡  ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå ™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-

7884)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  ®.°√–∫’Ë ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23

Õÿª —ß¶√“™

14.00 π. °‘®°√√¡ ç ß¶åºŸâ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï Õÿ∑‘»™’«‘µ

‡æ◊ËÕß“π·æ√à∏√√¡é

18.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑-

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’Õ¿‘‡…°æ√– —ß¶√“™„À¡à §ÿ≥æàÕ

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

«—π‡ “√å∑’Ë 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

�����‚§√ß°“√ çæ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ§√‘ µ™πé (¢—Èπ∑’Ë 1)

‚¥¬°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬Õ¿‘∫“≈§√‘ µ™π §≥–°√√¡°“√

§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§√‘ µ™π¶√“«“ √à«¡°—∫§≥–°√√¡°“√

Õ◊ËπÊ „π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

«—π∑’Ë 9-10 ¡°√“§¡ 2010 À—«¢âÕ °“√

ª√–°“»¢à“«¥’ (·∫∫µ—«µàÕµ—«) ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá

°ƒ…‡®√‘≠ / «—π∑’Ë 6-7 °ÿ¡¿“æ—π∏å À—«¢âÕ ∑”Õ¬à“ß‰√

‡æ◊ËÕ„Àâ»“ π‘° —¡æ—π∏å ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ πÕ ¥”‡π‘π ¥«°

‡«≈“ 08.30-15.30 π.  π„®µ‘¥µàÕ√—∫„∫ ¡—§√

‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‡®â“«—¥ À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ëµπ —ß°—¥

 ∂“π∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡µ÷°«—π∑“¡“√’Õ“ ™—Èπ 3

«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√„µâ

 Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1301, 1308

‚∑√ “√ 0-2681-5369-70 Õ’‡¡≈å cla@cbct.net

����� ¢Õ‡™‘≠‡¢â“™¡‡«Á∫‰´µå ç ÿ “π»“πµ‘§“¡é

www.santikham.com ‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

„π°“√À“¢âÕ¡Ÿ≈·≈–§âπÀ“µ”·Àπàß∑’Ëµ—ÈßÀ≈ÿ¡»æ

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  §≥–´“‡≈‡´’¬π ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫«™

æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√°“‡∫√’¬≈ ¡≥±≈

‚√®π ÿ∑—»πå°ÿ≈ «—π‡ “√å∑’Ë 30 ¡°√“§¡ 2010

æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ‡´ø ∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπ

ª√–∏“π

¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.  æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–π“¡°√‡¬´Ÿ ∫â“π·ªÑß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 9 ¡°√“§¡  ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ®. √–∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

30 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ

 ”√“≠ ‚∑√. 08-9065-8802 «—¥ 0-3621-1923)

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° Õ.‡¡◊Õß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 31 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“π («—¥Õ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“√“™∫ÿ√’ ‚√ß‡√’¬π

¥√ÿ≥“√“™∫ÿ√’æ≥‘™¬°“√ ‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“√“™∫ÿ√’·ºπ°

 Õß¿“…“·≈–∫â“π‡≥√‡≈Á°√“™∫ÿ√’)

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ·ÀàßÕ—  ’́́ ’ À“¥·µß Õ.»√’ «— ¥‘Ï

®.°“≠®π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.30 π. §ÿ≥æàÕ‡Õ“°ÿ µ‘π ª√–¥‘…∞å «àÕß«“√’ Õÿª-

 —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ÿ‡∑æ ¿Ÿº“

‚∑√. 08-1012-3192, 08-1628-2430)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

Õ—æ‡¥∑¢à“«§“∑Õ≈‘°§≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“«©≈Õß«—¥ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ ‡ ° ÿ “π ≈à«ßÀπâ“

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ  àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805
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เรียน ท่านสมาชกิท่ีนับถือ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจ และติดตามข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์คาทอลิกของเรา ด้วยดีตลอดมา บัดน้ีสมาชิกหลายท่าน
สนใจและต้องการเป็นสมาชิกอีกในปีต่อไป สำหรับการต่อสมาชิกท่านสามารถ
ติดต่อชำระได้โดยทาง• ธนาณัติ ในนาม ซิสเตอร์ศรินทิพย์ กิจสวัสดิ์ สั่งจ่าย ป.ณ.ยานนาวา

(จ่าหน้าซองถึงการพิมพ์คาทอลิก 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี
แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120)

• โอนเขา้บญัช ีธนาคาร กรงุเทพ สาขา ย่อยโอเรยีนเตล็ บญัชสีะสมทรพัย์
ช่ือบัญชี การพิมพ์คาทอลิก  เลขท่ี 226-0-006040  (ส่งสำเนาการโอนพรอ้ม
ระบช่ืุอ สมาชกิ และรหสัสมาชกิ (ถ้าทราบ) ทางโทรสาร 0-2681-5401 /
หรือแจง้ทางโทรศพัท ์0-2681-3900 ต่อ 1810)

• เช็คขีดครอ่ม สัง่จา่ย การพมิพค์าทอลกิ

ข้อมูลสมาชิก
    รหัสสมาชิก................................  ช่ือ/นามสกุล ................................................
จำนวนรับ
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คงไม่ต้องบรรยายเหตุการณ์คริสต์มาสครั้งแรก
ในประวติัศาสตรม์นุษยชาต ิหรือย้ำถึงข้อความเชือ่และ
รหัสธรรมน้ีในชีวิตคริสตชน ท่ีรับการถ่ายทอดมาถึงเรา
ผ่านรูปแบบและบุคคลต่างๆ แต่ก็อยากให้เราได้
พิจารณาถึงความหมายแก่นแท้ของคริสต์มาส และนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
มาบงัเกดิเปน็มนษุย์และอยู่ท่ามกลางเรา พระองคเ์ข้ามา
มีส่วนร่วมในวิถีชีวิตของเรา มาให้ความหมายและ
เปา้หมายทีแ่ทจ้รงิของชวิีต มารกัษาบาดแผล ร่วมทกุข์
ร่วมสุขและปัญหาต่างๆ มาชี้แนะแนวทางใหม่ พร้อม
ฝากภารก ิจคนละไม ้คนละม ือให ้ร ่วมก ันสร ้าง
พระอาณาจักรของพระเจ้าบนโลกนี้ เป็นพระองค์เอง
ที่ยังเข้ามาในโลกและในชีวิตของเราตลอดเวลา

หากเรามองข้ามสาระสำคัญของคริสต์มาสนี้ไป
การเฉลิมฉลองก็คงไร้ค่าและไม่เหลืออะไรให้เป็น
แกน่สารทีแ่ทจ้รงิใหก้บัชวิีต หากครสิตชนเราสาละวน
เร่งรีบกับการจบัจ่ายใช้สอยวัสดุอุปกรณ์ ท่ีต้องมีต้องใช้
ในคริสต์มาสนี้ วุ่ ่นวายกับการประดับตกแต่ง สร้าง
บรรยากาศ สีสันและความรื่นเริงภายนอก โดยมิได้

หยุดคิดและเข้าถึงหัวใจของคริสต์มาส
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะความรัก การแบ่งปัน
การกลับคืนดีกับพระเป็นเจ้า และเพื่อน
พี่น้อง ไปมุ่งเน้นความบันเทิงและเห็น
เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งที่มาแล้วก็ผ่านไป

อยากให้เราบูรณาการคร ิสต์มาส
เข้ามาในชีวิตในช่วงสิ้นปีนี้เพื่อรับปีใหม่
ทั้งการฉลองและเข้าถึงข่าวประเสริฐของ
คริสต์มาส (Message) ตามความเช่ือด้ังเดิม
ประเมินตนเอง พร้อมทั้งจริงใจที่จะปรับปรุงวิถีชีวิต
และคุณภาพชีวิต เพ่ือจะได้เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว
หมู่คณะและของสังคม ตระหนักว่าพระเจ้าอยู่กับเรา
เราเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของพระองค์ รู้จักประเมิน
และวางแผนภารกิจการงานตามภาระหน้าท่ีตามจิตตารมณ์
คริสต์มาส คิดถึงการมีส่วนสร้างสรรค์ความดีงาม
ให้กับส่วนรวม มีส่วนสร้างความยุติธรรม สันติภาพ
ความปรองดอง สมานฉันท์ มีส่วนคืนกำไรให้กับ
ส่วนรวม และให้สิ่งที่เป็นมงคลแก่บุคคลที่เราสัมผัส
และติดต่อ

นี ่คือการฉลองคริสต์มาสที่เป็นจริง ยั ่งยืนและ
ต่อเนื่องในชีวิต นี่คือจิตตารมณ์ของเราคริสตชนผู้ที่
เขา้ใจครสิตม์าส และมสีว่นรว่มเกบ็รกัษาประเพณแีละ
ความเชื่อนี้ให้ยืนนาน นี่คือพันธกิจร่วมกันของบรรดา
คริสตชนที่มีน้ำใจดีและเป็นที่โปรดปรานของพระผู้ไถ่
(ลูกา 2:14) ขออธษิฐานภาวนาและระลกึถงึพี่ๆ  เพือ่นๆ
น้องๆ สมาชิกอุดมสารเป็นพิเศษในเทศกาลแห่งความ
ชื่นชมยินดีนี้ ให้ทุกคนเปี่ยมด้วยสันติสุข ความเจริญ
สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตและภารกิจการงาน อีกทั้งให้มี
สุขภาพพลานามยัท่ีสมบรูณ์ท้ังกายและใจเสมอไป

คริสต์มาสของเราปีนี้
โดย ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา

เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการเงิน
ท่ีเข้มแข็ง หรือเทคโนโลยีท่ีดี หากแต่เป็น
เพราะความร่วมมือของศาสนจักรต่างๆ
ท่านยอมรับว่าระบบเศรษฐกิจการตลาด
บังคับไม่ให้ผู้คนเกยีจคร้าน แต่มันก็อาจ
ผลักดนัใหค้นเราโกหกจนกลายเปน็การ
ทำร้ายผู้อ่ืนได้  ดังน้ันจึงจำเป็นต้องมีฐาน
ของศีลธรรม เพ่ือเป็นตัวท่ีจะมาคอยควบคุม
เศรษฐกิจ “มีแต่อาศัยความเชื่อเท่านั้น
ท่ีเศรษฐกิจการตลาดจะมวิีญญาณได้”

เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2007 กรรมการ
บริหารพรรคคอมมิวนิสต์ทั ้ง 23 คน
มีการสัมมนากันท้ังวันเก่ียวกับคริสตศาสนา
สุดท้ายทุกคนมีความเห็นพ้องกันว่า
คริสตศาสนาสามารถช่วยเช่ือมประเทศชาติ
ให้เป็นหน่ึงเดยีวกันได ้ น่าแปลกใจไหม
ที่รัฐบาลอเทวนิยมที่เคยต่อต้านศาสนา
กำลังคิดที ่จะนำเอาศาสนามาเติมเต็ม
ให้กับช่องว่าง  พระคาร์ดินัลสรุปตอนท้าย
ว่า “บางครั้งชีวิตก็แปลกและสวยงาม
กว่านวนิยาย”

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2009 สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ท่ี 16 ทรงดำริ
ให้มีการจัดนิทรรศการครบ 400 ปีแห่ง
การมรณภาพของคุณพ่อเยสุอิตที ่ชื ่อ
มัตเตโอ ริกชี (1552-1610) พระสงฆ์ต่างชาติ
คนแรกที่จักรพรรดิจีนมอบที่ดินให้เป็น

ท ี ่ฝ ังศพ น ิทรรศการจ ัดข ึ ้นท ี ่จ ัต ุร ัส
เซนต์ปีเตอร์ ซึ่งจะแสดงให้ผู้คนเข้าชม
ไปจนถึงวันท่ี 24 มกราคม 2010

มัตเตโอ ริกชี พร้อมกับเพื่อนจำนวน
14 คนเดินทางออกจากประเทศอติาลีพร้อม
กับการอวยพรของสมเด็จพระสนัตะปาปา
เกรโกรี ท่ี 8 เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 1577
ตอนท่ียังไม่ได้บวชเป็นพระสงฆ์ เขาได้รับ
ศีลบวชท่ีเกาะกัว (อินเดีย) ในปี 1580 ปี 1583
ท่านเดินทางไปปฏิบัต ิงานอยู ่จ ังหวัด
กวางดอง ท่านเป็นคนท่ีเขียนแผนท่ีประเทศ
จีนพร้อมกับประเทศต่างๆ ในโลกเป็น
คนแรก ซึ่งทำให้ชาวจีนรู ้ว่า นอกจาก
ประเทศจีนแล้วยังมีประเทศอื่นๆ ในโลก
ด้วย  โรมให้เกียรติท่านว่าเป็นคนแรกท่ีสร้าง
สะพานเชือ่มวัฒนธรรมตะวนัตกให้เข้ากับ
วัฒนธรรมจีน ท่านถึงแก่กรรมวันที่ 11
พฤษภาคม 1610 ที่ปักกิ่ง การสถาปนา
ขอแต่งต้ังท่านเป็นบุญราศีเร่ิมต้นเม่ือปี 1983

ทุกวันในมิสซาและการสวดสายประคำ
ตอนบ่าย คุณพ่อจิตตาภิบาลจะนำให้เรา
ภาวนาสำหรับพระศาสนจักรในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนพร้อมกับข้อเตือนใจท่ีประทับ
ใจมาก

(ขอต่อภาค 2 ฉบับหน้า เกี ่ยวกับ
อัศจรรย์ของพระเจ้าในประเทศเวียดนาม
ครับ!)

ไปสัมผัสอัศจรรย์ (ตอ่จากหนา้ 7)
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ละลานตาไปกับภาพปกอุดมสารในปีท่ีผ่านมา
2009 จากหน้าปกอุดมสารฉบับที่ 1-2 ประจำวันที่
1-16 มกราคม 2010 ในก้าวเดินสู ่ปีที ่ 34 ของ
หนังสือพิมพ์คาทอลิกผมอยากจะเรียกความรู้สึก
เหล่านี้คล้ายๆ กับว่า “มองย้อนเส้นทางเดิม อย่าง
ไมเ่สยีดายเวลาทีผ่า่นมา”

ผมจำคำบน่ของรุน่พี ่รุ่นเพือ่น รุ่นนอ้ง หรือแม้
กระทั่งรุ่นพ่อ รุ่นลุงเลยทีเดียว คำบ่นที่จำได้ก็คือ
“ถ้ามีเวลาอีกสักหน่อยคงจะทำได้ดีกว่าน้ี” ความหมาย
กค็อื ไมม่เีวลานัน่เอง แตห่ลายๆ ครัง้เมือ่เรานัง่นิง่ๆ
ทบทวนความจริงทั้งหมดเราอาจจะพบคำถามใหม่
ไดว่้า “แลว้ทีม่เีวลานัน้ เราใชม้นัอยา่งไร?”

ผมชอบคำบ่น คำปรารภ คำถาม หรือบางทีอาจจะ
เป็นคำติติงกันบ้าง แต่ผมจะชอบไปกวา่น้ัน ถ้าสัมผัส
ได้ว่า เป็นของจริง คือถ้าจะบ่น จะตำหนิติติงกัน
เป็นต้นอุดมสาร ก็ขอให้ได้อ่านแล้วจริงๆ ได้
ไตร่ตรองแล้ว ได้พยายามคิดใคร่ครวญมาแล้ว
ในระดับหน่ึง มันมีค่าแน่นอน เพราะมันมาจากคนท่ีรัก
และปรารถนาดีต่อกัน โลกหาคนแบบนี้ได้ยาก
จะตายไป

เมื ่อเราได้มองย้อนอดีต โดยทันทีเราก็ได้มี
โอกาสทบทวนถึงบทเรียนของมัน จะขม จะหวาน
จะเจ็บปวด หรือสร้างรอยแผล ฝังเป็นความทรงจำ
ทุกครั้ง  คราหวนกระหวัดกลับมาดู ผมคิดว่าเรา
ไม่ควรมาน่ังเสียดาย หรือเศร้าซึม เพราะชีวิตต้องเดิน
ต่อไป เก็บสิ่งประทับใจ ประทับไว้ในใจ เริ่มกับ
สิ่งใหม่ในแต่ละวัน ที่ท้าทาย กับเข็มนาฬิกาชีวิต
ท่ียังไม่หยุดน่ิง

หนงัสอืจเีอม็ ฉบบัสดุทา้ยของป ีเดอืนธนัวาคม
ในคอลัมน์ Pop Culture ของนันทขว้าง สิรสุนทร ได้
พูดถึงเทรนด์เด่นของปี 2009 ท่ีกำลังจะผ่านเลย ไม่ว่า
จะเป็นร้านกาแฟ หนังสือทำมือ หนังสั ้นทำเอง
รักษ์โลกร้อน กระเป๋าย่าม ฟุตบอลอังกฤษ Citizen
Reporter ฯลฯ ผมนึกถึงเทรนด์ของศาสนา คงน่าสนใจ
เหมือนกัน ถ้าเราลองนึกเล่นๆในมุมของศาสนา ว่า
ปี 2010 จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในศาสนาคาทอลิก
เป็นต้นในประเทศไทยของเรา

1. ได้เวลาของความนิง่สงบหลงัจากการอภเิษก
พระสงัฆราชใหม่ๆ  ในชว่งป ี2009 ท่ีผ่านมา

เราได้ยินการประกาศ การอภิเษกพระสังฆราช
เป็นต้นในประเทศไทยของเรา จนบางคนพดูติดตลก
ว่า ปีพระสงฆ์ของพระศาสนจักรสากล ปีพระสังฆราช
ของพระศาสนจกัรไทย และการอภิเษกพระสังฆราช
องค์ล่าสุดของสังฆมณฑลอุดรธานีในวันที ่ 6
กุมภาพันธ์น้ี คงเป็นองค์ท้ายสุดท่ีทำให้สภาพระสังฆราชฯ
ขับเคลือ่นไปดว้ยความสงบนิง่อีกครัง้หนึง่ หลังจาก
ผ่านพ้นช่วงเปลี่ยนผ่านของยุคหนึ่ง สู่อีกยุคหนึ่ง
ความนิ่งสงบและชัดเจนในกระบวนการจัดการ
อาจจะทำให้เราเห็นแนวทาง วิถีปฏิบัติที่ขับเคลื่อน
ไปข้างหน้าได้ชัดเจนขึ้น ทั้งคนทั้งงาน ทั้งกิจการ
ตา่งๆ ช่วงเวลาตอ่จากนี ้จงึเปน็เวลาทีค่รสิตชนไทย
หลังจากเฝ้าถาม เฝ้าดู เฝ้าเรียนรู้กับยุคสมัยและ

ปรากฏการณ์การอภิเษกพระสังฆราชอย่างเด ือน
ชนเดอืน คงตอ้งเขยบิตวั และหวัใจ เพ่ือร่วมแรง ร่วมใจ
ร่วมมือกับทุกกิจกรรมที่จะพาพระศาสนจักรไทยของ
เราเดินหน้าต่อไป ให้เข้าใกล้พระอาณาจักรของ
พระครสิตบ์นแผน่ดนินีใ้หม้ากทีส่ดุ

2. งานแพร่ธรรมที่ปรับตัวเข้าสู ่ความเป็นแมส
มากขึ้นและหลากหลายน่าสนใจได้อีก

ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในงานแพร่ธรรมของ
พระศาสนจักรทีผ่มสังเกตเห็น อย่างน้อยการจัดอาร์ตเวร์ิค
ของโปสเตอร์ฉลองวัด งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ นิตยสาร
หรือหนังสือเล่ม ฯลฯ แนวโน้มของความเป็นสากล
มีให้เห็นมากข้ึน มีความหลากหลายน่าสนใจ มีงานไอเดีย
ผุดขึ้นมาให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ การทำงานศาสนาแบบ
อุตสาหกรรมในครอบครัวเริ่มเปลี่ยนไป การทำงาน
แบบมเีงนิ แตค่ดินอ้ยไปหนอ่ย เริม่ถกูแทนทีด่ว้ยคำวา่
มีเงินไม่พอต้องมีหัวคิดด้วย งานทุกงานมีค่าใช้จ่าย
งานศาสนาก็หนีไม่พ้นสิ่งที่ต้องเสียไป กับสิ่งที่ได้มา
เป็นเร่ืองท่ีควรจะถูกคิดมากข้ึน ผมคิดว่าในปีน้ี คงมีงาน
แพรธ่รรมเปน็ตน้สือ่ศาสนาทีป่รบัสูค่วามเปน็แมส คอื
สากล และความหลากหลายนอกจากจะดำเนนิต่อไปแล้ว
ยังคงมีให้เห็นมากขึ้นไปอีกด้วย งานประกวดหนังสั้น
งานเสวนาโต๊ะกลม (การพบกันระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์
กับสื่ออินเตอร์เน็ต) การรวมตัวกันของเว็บไซต์วิทยุ
คาทอลิก การส่งต่อพระวาจาผ่านทางกรุป๊อีเมล์ เว็บไซต์
ต่างๆ ทั้งของหน่วยงานทางการของพระศาสนจักร
องคก์ร หรือแมก้ระทัง่ครสิตชนในระดบัสว่นบคุคล ยัง
มพ้ืีนทีใ่หร่้วมกนัเผยแผข่า่วดอีีกมากครบั

3. งานครบรอบเหตกุารณ์สำคญัอกีหลายงาน การ
เดินทางมาถึงปีสุดท้ายของปีพระวาจาในพระศาสนจกัร
ไทย ปิดปพีระสงฆ์และแผนทศิทางงานอภบิาลในอกี 5
หรอื 10 ปีข้างหนา้

ในปีนี้อย่างน้อยที่คิดได้ทันทีในระดับประเทศเรา
จะมีงานครบ 50 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างนครรัฐ
วาตกินักบัประเทศไทย เราจะมงีานครบ 150 ปขีองการ
จากไปของคณุพอ่บอสโก ผู้กอ่ตัง้คณะซาเลเซยีน และ
ยังเปน็ชว่งครบปทีี ่90 ของอดุมศานต ์ฯลฯ อาจจะยงัมี
งานครบรอบอีกหลายเหตุการณ์ที่ผมคิดไปไม่ถึง หรือ
ยังไม่ทราบข้อมูล แต่วันเวลาเหล่านี้ย่อมบ่งบอกถึง
กิจกรรมรองรบัทีจ่ะเกดิขึน้

ปี 2010 ปีสุดท้ายของปีพระวาจาของพระศาสนจกัร
คาทอลกิไทยแลว้ มอีะไรทีท่ำไปแลว้ ยังไมไ่ดท้ำ และ
จะจัดทำต่อไป หน่วยงานท่ีรับผิดชอบคงออกมารายงาน
ให้พวกเราได้ทราบในโอกาสต่อไป แต่สำหรับเรา
แต่ละคนแล้ว พระวาจาแปรเปล่ียนเป็นชีวิตในภาคปฏิบัติ
จริงหรือยัง นอกจากนัน้ในเดือนมิถุนายนท่ีกรุงโรมจะมี
ปิดปีพระสงฆ์ ปีหน้าจะเป็นปีอะไรน้ันคงต้องติดตามกัน
ต่อไป ปีพระสงฆ์สอนอะไรพวกเราและทิ้งบทเรียน
อะไรไวยั้งมเีวลาใหท้บทวน ส่ือมวลชนคาทอลกิแผนก
การพิมพ์มีหนังสือมานำเสนอไม่ขาดระยะ คาดว่าภายใน
เดอืนเมษายนจะไดพ้บกบัหนงัสอืปพีระสงฆอี์ก 1 เลม่
ผลงานของใครโปรดรอ ไมผิ่ดหวังชัวร์

แผนทศิทาง 10 ปขีองพระศาสนจกัรคาทอลกิไทย

กำลังจะหมดลงในป ี2010 เรากำลังต้องมอง
กนัลว่งหนา้ไปอกี 10 ป ี(หรือ 5 ป ีเพราะ 10
ป ีดนูานไป สงัคมเปลีย่นแปลงรวดเรว็ การ
ทำแผนทลีะ 5 ป ีอาจจะเหมาะกวา่ นีก่เ็ปน็
อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องคุยกันต่อไป) ถ้ามี

ช่องทางไหนที่จะช่วยกันมอง ผมคิดว่าทีมงานต่างๆ
คงปรารถนาความคดิ มมุมอง ทา่ทอัีนเปน็ประโยชน์
ต่องานอภิบาลในอนาคตต่อไป

4. วิถีก้าวเดินจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามตอ่ไป
อย่างมีส่วนร่วม

ผมสังเกตว่าคณะนักบวชคณะต่างๆ เริ่มหันมา
จบังานนอกเหนอืไปกวา่การศกึษา ไมว่่าจะเปน็เรือ่ง
งานแพร่ธรรมในต่างแดน การทำงานสงเคราะห์กับ
คนชายขอบ ไม่มีท่ีอยู่ ไม่มีบัตรประชาชน มีพ้ืนท่ีของ
การหากระแสเรียกเพื ่อมาแทนสมาชิกในคณะที่
ลดน้อยถอยลงไป การเข้ามาของคณะอีกบางคณะ
ที่สนใจงานแพร่ธรรมในประเทศของเรา สิ่งเหล่านี้
ตอ้งตดิตามกนัตอ่ไป

การช่วยเหลือคนที ่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน การพูด ค่อยๆ ก่อร่างสร้างฐานจนชัดเจน
มากยิ่งขึ ้น งานสื่อศึกษาของสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย กำลังเน้ือหอมมากข้ึน ท่ามกลางการเข้ามา
ของ 3G ในเมืองไทยและผลกระทบอย่างรุนแรง
ของการใช้สื ่อเพื ่อผลประโยชน์ของตนเองอย่าง
ไม่เคยมียุคใดเป็นมาก่อน สื่อศึกษากำลังเป็นคำถาม
และคำตอบว่า ถึงเวลาแล้วใช่ไหมที่คนไทยจะรู้จัก
คำวา่ สือ่ศกึษามากขึน้

อุดมสาร/อุดมศานต์ นอกจากจะพรอ้มรับใช้และ
เป็นดังสะพาน เชื ่อมโยงและเผยแผ่เรื ่องราวของ
พระศาสนจักรอย่างมีประสิทธิภาพ ยังมีหนังสือเล่ม
อีกหลายเล่มที ่รออยู ่บนแท่น รอการจัดพิมพ์อยู ่
ในขณะเดียวกันเราก็อยากเห็นผู ้ที ่อยู ่ในแวดวง
และทำงานด้านการขีดเขียน ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน
คาทอลิก นักหนังสือพิมพ์คาทอลิก หรือนักแปล
นกัเขยีนหนา้ใหม ่ฯลฯ ไดม้โีอกาสรวมตวักนั พูดคยุ
แลกเปลี่ยนทัศนคติอันจะเป็นสาระประโยชน์ต่อ
งานพมิพข์องพระศาสนจกัรตอ่ไป ฯลฯ

วิถีก้าวเดินจะเป็นอย่างไร คงมีอีกหลายเรื่อง
ที ่จะเกิดขึ ้น ขอเพียงเราโปรดติดตามตอนต่อไป
อย่างมีส่วนร่วม เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีเราติดตามกันไป
ด้วยการตระหนักถึงการเป็นเจ้าของ เราคงจะดูแล
ทุกอย่างให้ดีที่สุด

ผมย่ิงมองปกอดุมสารทีล่ะลานตาอยูบ่นหนา้ปก
ของหนังสือพิมพ์อุดมสารฉบับนี้ ยิ่งทำให้พบว่า
มันไม่เพียงแต่สวยงามและมีรสนิยมเท่านั้น มันยัง
บอกเล่าเร่ืองราวของวันวานท่ีผ่านมา โดยส่วนตัวแล้ว
นึกออกเกือบจะทุกปกของเร่ืองท่ีเกิดข้ึน ของร้อนหนาว
ที่ผ่าน ตั้งแต่การคิด คัดเลือก ตัดสินใจ และเมื่อมัน
ออกมาปรากฏตัวต่อสาธารณะ ไม่มีคำพูดว่า ถ้ามีเวลา
อีกสกัหนอ่ยคงทำไดด้กีวา่นี ้ เราทำไดแ้คน่ีจ้รงิๆ

ขอให้พวกเราตั้งหลักในวันเริ่มต้นของปีให้ดี
เพื่อว่าเมื่อวันเวลาผ่านไป เราจะไม่พูดว่า ถ้ามีเวลา
มากกว่านี ้คงดี บางทีชีวิตก็ไม่เปิดโอกาสให้พูด
แบบนัน้ ชีวิตบอกกบัเราเพยีงวา่ “เมือ่มเีวลาแคไ่หน
กน็า่จะทำแคน่ัน้ใหด้ทีีส่ดุ”

บรรณาธิการบริหาร

มองย้อนเส้นทางเดิม
อย่างไมเ่สียดายเวลาทีผ่่านมา
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