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เร่ือง ลูกของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่น
พ่ีน้องชาย-หญิง คริสตชนทีรั่กท้ังหลาย

วันนี้ทั่วโลกจัดรำลึกอีกครั้งหนึ่งถึงผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่น  จึงเป็นโอกาสที่พระศาสนจักรจะแสดง
ความห่วงใยถึงวิถีชีวิตของบุคคลเหล่านี้  การอพยพได้กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจ
เพราะเกีย่วขอ้งกบัคนจำนวนมาก และมผีลกระทบทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง ศาสนา และวฒันธรรม  ต้ังแต่
ระดบัชาต ิจนถงึระดบัสากล  ณ ทีน่ี ้พระศาสนจกัรขอประกาศยนืยนัหลกัธรรมคำสอนของศาสนาอกีครัง้หนึง่  ว่า “มนษุย์ทกุคน มีเกยีรติและศกัดิศ์ร ีทีไ่ดรั้บมา
แตก่ำเนดิ  ซึง่ทกุคนตอ้งใหค้วามเคารพ  ไมว่่าเขาจะอยูใ่นสถานการณใ์ดๆ”

หัวข้อประเด็นที่พระศาสนจักรมีความสนใจพิเศษในปีนี้คือ  ลูกของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่น  เนื่องจากพระคริสตเจ้าได้ทรงเตือนสติบรรดาคริสตชน
ให้คำนึงถึงการพิพากษาโลกครั้งสุดท้าย  พระองค์จะใช้หลักการที่ว่า ใครที่ละเลยผู้ต่ำต้อย  ก็คือละเลยพระเป็นเจ้า  และใครที่ปฏิบัติต่อผู้ต่ำต้อย ก็คือปฏิบัติ
ตอ่พระองคเ์อง (มธ 25:40-45) ดงันัน้ผูต้ำ่ตอ้ยของยคุนี ้ คอื บรรดาลกูผูล้ี้ภัยและผูอ้พยพย้ายถิน่  พวกเขาเปน็เหมอืนพระกมุารเยซ ูทีต่อ้งลีภั้ยไปอยู่ประเทศอยิีปต์
ทัง้ๆ ทียั่งเปน็ทารกอยู ่ เพือ่หนกีารตามลา่ของเฮโรด  พระองคล้ี์ภัยทีน่ัน่พรอ้มกบัแมพ่ระและนกับญุยอแซฟ (มธ 2:14)

ปฏญิญาวา่ดว้ยสทิธิเดก็  ข้อ 3.1  เขยีนวา่  รัฐตอ้งคุม้ครองดแูลความอยูด่กีนิดขีองเดก็  และตอ้งรบัรูส้ทิธขิองเขาเทา่เทยีมกบัของผูใ้หญ ่  แมใ้นหลายแหง่
ยังไมไ่ดป้ฏิบัติข้อน้ีก็ตาม

ปัจจุบันสาธารณชนมจิีตสำนึกในการปกป้องสิทธิเด็ก แต่ยังมีเด็กอีกจำนวนมากทีถู่กละเลย และถูกเอารัดเอาเปรียบ สมเด็จพระสันตะปาปายอหน์ ปอล ท่ี 2
ได้ปราศรัยในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 1990  ในคราวประชุมเวทีโลก  เรื่องสิทธิเด็ก  พระองค์ตรัสว่า  “ข้าพเจ้าได้เห็น ด้วยหัวใจ
ท่ีแตกสลาย  เด็กเป็นจำนวนล้านล้านคน  อยู่ในภาวะลำบากมากทีสุ่ด  และท่ีร้ายกว่าน้ัน เสียงร้องของเขาไม่ถูกได้ยินจากบุคคลใดเลย” มาในวันน้ี พ่อมีความหวังว่า
พวกเราจะมีความสนใจต่อลูกผู้อพยพที่มีความต้องการทางสังคม สิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมพวกเขา ให้มีสุขภาพดี วัฒนธรรมดี มีจิตใจและศีลธรรมที่พัฒนาแล้ว
พวกเราต้องเข้าใจว่า เด็กๆ ท่ีอาศัยในต่างประเทศ  ท่ีไม่มีใครช่วยเหลือ  ย่อมทำให้พวกเขามีชีวิตอยู่รอดด้วยความยากลำบากมาก  เป็นต้น บรรดาเด็กท่ีกำพร้าพ่อแม่

เด็กที่เกิดในต่างประเทศ หรืออีกกรณีหนึ่งเด็กที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่  เนื่องจากการอพยพในช่วงที่เป็นทารกอยู่  พวกเขากลายเป็นคนสองวัฒนธรรม
แม้บางทีด้านหนึ่ง อาจจะเป็นประโยชน์ที่ได้สัมผัสกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม  แต่อีกด้านหนึ่ง ก็เป็นปัญหาไม่น้อย ที่จะต้องปรับตัวเอง ให้เข้ากับ
สองสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน   ขอใหเ้ราเปดิโอกาสใหเ้ดก็เหลา่นี ้  ไดม้โีอกาสเขา้โรงเรยีน และมงีานทำเมือ่จบการศกึษาแลว้  เพือ่พวกเขาจะสามารถเตบิโตขึน้
เปน็คนทีค่รบสมบรูณ์

ยังขอให้พ่ีน้องคริสตชน ให้ความอนุเคราะห์เป็นพิเศษต่อบรรดาลูกผู้ล้ีภัย  ซ่ึงมีจำนวนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  ขอให้พวกเขาไดรั้บการปกปอ้ง  ให้ได้รับความปลอดภยั
เท่าท่ีควร สรุปโดยภาพรวม  ขอให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้ทบทวนและร่วมมือกันอย่างสม่ำเสมอ  เพ่ือหามาตรการในการปอ้งกัน  ปกป้องและต้อนรับบรรดาเด็กเหล่าน้ี
ตามขอ้ตกลงของปฏญิญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็  ขอ้ 22

ต่อไปนี้พ่อขอเรียกร้องมายังวัดคาทอลิก และองค์กรศาสนาของเรา ซึ่งได้รับการดลใจจากจิตตารมณ์ความเชื่อและความรัก ขอให้ช่วยดูแลความต้องการ
ของเด็กเหล่านี้ทั้งชายและหญิง ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีน้ำใจดี ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมา ขอให้เชื้อเชิญคริสตชนอื่นๆ สนใจในการอภิบาลลูกผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ
ย้ายถิน่ใหม้ากขึน้

ทีส่ดุ ทกุคนทราบดว่ีา บคุคลทีส่ามารถทำงานเหลา่นีไ้ด ้เขาตอ้งมคีวามเชือ่และไดรั้บพระพรสนบัสนนุจากเบือ้งบน  ดว้ยเหตผุลนีเ้อง ทกุคนจงึรว่มมอืเปน็
น้ำหน่ึงใจเดียวกัน  ในการต้อนรับคนต่างแดน  เป็นต้น บรรดาเด็กๆ ท้ังหลาย  และเม่ือเราทำดังน้ีได้ กิจการเหล่าน้ีกลายเป็นการประกาศพระวรสาร  ท่ีสอนให้ทุกคน
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ศาสนาของเราสามารถประกาศ  อธิบายคำสอนข้อนี้ได้ ก็ต่อเมื่อทุกคนอ้าแขนต้อนรับสิทธิของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่นอย่างแท้จริง
พร้อมๆ กนันัน้ ขอใหท้กุคนชว่ยกนั  โนม้นำจติใจผูน้ำสหประชาชาตทิีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบองคก์รนานาชาต ิ ใหห้าโอกาสสง่เสรมิสนบัสนนุเดก็เหลา่นีอ้ย่างแทจ้รงิ

ขอพระแม่มารีอา ผู้เป็นพรหมจารี โปรดพิทักษ์คุ้มครองพี่น้องทั้งหลาย โปรดช่วยทุกคนให้สามารถเข้าใจความทุกข์ยากลำบากของบรรดาเด็กๆ
ทีอ่ยู่ห่างไกลบา้น  และขอรว่มใจภาวนา อวยพรใหท้กุๆ คน  ทีท่ำงานชว่ยเหลอืผู้ล้ีภัยและผูอ้พยพย้ายถิน่

จาก นครรฐัวาตกัิน
16  ตลุาคม  2009

Benedictus PP, XVI

แปลและเรียบเรียง โดย พระสงัฆราชยอแซฟ พบิลูย์  วิสฐินนทชยั

สาส์นวันผู้ล้ีภัยและ
ผู้อพยพย้ายถ่ินปี 2010

วันอาทิตย์ท่ี 17 มกราคม  2010



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 34 ฉบบัที ่3 ประจำวนัที ่17-23 มกราคม 2010หน้า 4

เฉลิมศกสังฆภาพ (ต่อจากหนา้ 20)

นครรัฐวาติกัน • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 2009
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ท่ี 16 ทรงลงพระนาม
อนุมัติให้สถานะของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น
ปอล ท่ี 2 ในกระบวนการพิจารณาเป็นบุญราศี เปล่ียนจาก
“ผู้รับใช้ ของพระเจา้” (SERVANT OF GOD) มาเปน็
“ผู้ที่น่าเคารพ” (VENERABLE) เป็นที่เรียบร้อยแลว้
โดยเปน็ตำแหนง่สดุทา้ย กอ่นทีพ่ระองคจ์ะไดรั้บการ
ประกาศให้เป็น “บุญราศี” (BLESSED) นอกจากนี้
“สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ท่ี 12” ก็ได้รับการอนุมัติ
ให้เล่ือนสถานะดว้ย

สำหรับการอนุมัติในคร้ังน้ี มี “ผู้รับใช้ของพระเจ้า”
10 ท่าน ท่ีได้รับการอนุมัติจากพระสันตะปาปา นอกจาก
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 และสมเด็จ
พระสนัตะปาปาปโีอ ที ่ 12 ทีใ่กลจ้ะไดรั้บการแตง่ตัง้
เป็นบุญราศีแล้ว ยังมี “ซิสเตอร์แมรี่ แม็คคิลล็อป”
จากออสเตรเลยี รวมอยูด่ว้ย

อน่ึง จากการท่ีข่าวน้ีถูกประกาศออกมา ส่ือมวลชน
คาทอลิกต่างประเทศแทบทุกสำนัก ต่างมั ่นใจว่า
ค.ศ. 2010 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
น่าจะได้รับการประกาศเป็นบุญราศีอย่างแน่นอน

  ⌫ 


พร้อมด้วยพระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนักคีโอ
เอกอัครสมณทตูวาตกัินประจำประเทศไทย พระอคัร--
สังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราช
ฟรงัซสิเซเวยีร์ เกรียงศกัดิ ์ โกวทิวาณชิ  พระสงัฆราช
ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
วีระ อาภรณรั์ตน ์พระสงัฆราชซลิวีโอ สริิพงษ ์จรสัศรี
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย พระสังฆราช
ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชยอแซฟ
สังวาลย์ ศุระศรางค์ คุณพ่อลือชัย ธาตุวิสัย พระสังฆราช
สังฆมณฑลอุดรธานี  โดยมีพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง
สัตบุรุษ และเยาวชนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มารว่มพธีิจำนวนมาก เม่ือวันที ่19 ธันวาคม ค.ศ. 2009
ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

ก่อนพิธีมิสซาเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประมาณ 200 คน ต้อนรับพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กจิบญุช ูจากบา้นอบัราฮมั เขา้สูบ่รเิวณงาน

 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงส่ง
สาส์นแสดงความยินดีแก่พระคาร์ดินัล ความว่า “ท่าน
ภราดรที่นับถือ บ่อยครั้ง เหตุการณ์ในอดีตทั้งใกลแ้ละ
ไกลย่อมเข้ามาในจิตใจและความทรงจำของท่าน
เปน็พิเศษ โดยเฉพาะเมือ่ท่านกำลงัยินดรีะลึกถึงโอกาส
ครบ 50 ปีการบวชเป็นพระสงฆ์ของท่าน เราจงึเอาใจใส่
ใช้จดหมายฉบับนี้ร่วมฉลองสุวรรณสมโภชกับท่าน
ในโอกาสนีด้ว้ย เพือ่ยกยอ่งการงานศาสนบรกิารทีท่า่น
ได้ประกอบตลอดเวลาหลายต่อหลายปีเพ่ือผลประโยชน์
ของบรรดาครสิตชน

ท่านได้เร่ิมปฏิบัติงานอภิบาลแพร่ธรรมเป็นคร้ังแรก
ในพระศาสนจักรท้องถิ่นแห่งกรุงเทพฯ บ้านเกิด ท่าน
ได้เอาใจใส่ใช้พลังในวัยหนุ่มเพื่อให้พระศาสนจักร
ท้องถ่ินแห่งน้ีได้รับพระพรฝ่ายจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ต ่อมาโดยพระดำร ิและพระประสงค ์ของสมเด ็จ
พระสนัตะปาปาเปาโล ท่ี 6 ผู้ทรงดำรงตำแหนง่กอ่นเรา
ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสืบต่อจากบรรดา
อัครสาวก เป็นประมุขปกครองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เพื่อว่าบรรดาคริสตชนที่นั่นจะได้รับความช่วยเหลือ
ปกปอ้งดแูลมากยิง่ขึน้ และไดรั้บผลความรอดพน้อยา่ง
เต็มที่

มีหลักฐานมากมายแสดงให้เห็นภารกิจงานแพร่ธรรม
ของท่านในด้านต่างๆ ทั้งในการสั่งสอนความเชื่อและ
ในการริเร่ิมงานเมตตากจิ รวมท้ังการเป็นพยานประกาศ
พระวรสารในหมู่คนต่างศาสนา เราทราบว่าการงานเหล่าน้ี
ได้เกิดผลประโยชน์ไม่น้อย แก่ประชากรคาทอลิก
ในสังฆมณฑล บรรดาสมเด็จพระสันตะปาปาซึ่งทรง
ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าเรา ได้เห็นความโดดเด่นและ
ความขยนัขนัแขง็ของทา่น เห็นว่าทา่นเปน็ศาสนบรกิร
ที่ซื ่อสัตย์อยู ่เสมอของพระศาสนจักร ทั้งยังมีความ
กระตือรือร้นเอาใจใส่ต่อประชากรซ่ึงเป็นประดุจฝูงแกะ
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย เราจึงใช้จดหมายฉบับนี้
ประกาศให้การงานเหล่านี้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เป็นดัง
ผู้ประกาศความดีความชอบของท่าน งานเหล่านี้ยัง
ปรากฏชัดเจนย่ิงข้ึนจากตำแหน่งพระคาร์ดินัลอันทรงเกียรติ
เมือ่สมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน์ ปอล ท่ี 2 ผู้น่าเคารพ
ซ่ึงทรงดำรงตำแหน่งก่อนหน้าเรา ทรงปรารถนาให้ท่าน
ได้เข้าอยู่ในคณะพระคาร์ดินัล

ดังนั้น เมื่อวันฉลองสำคัญนี้และการระลึกถึงวัน

บวชเป็นพระสงฆ์ครบ 50 ปีของท่าน เราจึงรีบเร่ง
ส่งความปรารถนาดีของเราให้แก่ท่านพร้อมกับบรรดา
สัตบุรุษ ซึ่งท่านได้อุทิศความสาละวนทั้งหมดในงาน
อภิบาลของท่านให้เขา เราวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงพระกรุณาล้นเหลือได้ทรงตอบแทนการงานของ
ทา่นอยา่งอดุมบรบิรูณ ์ขอพระองคท์า่นซึง่ทรงอปุถมัภ์
ค ้ำจ ุนท่านตลอดมาจนถึงบัดนี ้ได ้ทรงช่วยเหลือ
ท่านตลอดไป ในที่สุด ท่านภราดรที่นับถือ ในฐานะ
พระสันตะปาปา เราขออวยพระพรท่านเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะ และยังขอฝากพระพรเหล่านี้ด้วยความรัก
มายงัสตับรุุษทกุคนของทา่นดว้ย”

หลังพธีิมสิซาพระสมณทตูซลัวาตอเร  เปนนกัคโีอ
ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที ่ระลึกแด่
พระคาร์ดินัล ต่อด้วยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร

สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย  พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตามลำดับ

อน่ึง อัครสังฆมณฑลกรงุเทพฯ ได้จัดงาน “เฉลิมศก
สงัฆภาพ สวุรรณสมโภชพระคารด์นิลั” ตัง้แตวั่นที ่17-
20 ธันวาคม 2009 โดยวันที่ 17 เข้าเงียบและเปิดปี
พระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑล วันที่ 18 ชุมนุมเยาวชน
และต่ืนเฝ้า วันท่ี 19 ฉลอง 50 ปีชีวิตสงฆ์ของพระคาร์ดินัล
พิธีศีลอภัยบาป ในวันน้ีได้มีอนุญาตให้พระสงฆ์สามารถ
โปรดบาปที่สงวนไว้สำหรับพระสังฆราชเท่านั้นที่จะ
อนุญาตให้ได้ วันท่ี 20 ให้แต่ละวัดถวายมิสซาสุขสำราญ
แด่พระคาร์ดินัลตามวัดต่างๆ ในอัครสังฆมณฑล และ
พิธีเคารพศลีมหาสนทิ
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ถ้าจะถามวา่ “อ่านหนังสือแล้วมีความสุขตรงไหน?”
เรากอ็าจจะตัง้สมมตุฐิานคำตอบไว ้2 แนว

(1) ตรงที่ได้ความรู้ เอาไปรับใช้ในหน้าที่การงาน
เอาไปทำรายงาน หรือเอาไปประกอบคำบรรยาย เมื่อ
การงานประสบความสำเร็จเราก็มีความสุข แต่แค่การ
อ่านหนังสือเพ่ือจะค้นคว้านำความรูไ้ปรับใช้ในการงาน
เหล่าน้ีก็อาจจะเป็นความเบ่ือหน่ายเอาได้ เพราะการค้นคว้า
น่ีก็เปน็งานหนกัชนดิหนึง่ทเีดยีว

(2) หากการอ่านไม่ใช่เพียงแค่การค้นคว้าเพื่อไป
รับใชง้านของเราเทา่นัน้แตก่ารอา่นเปน็ “วิธีการดำเนนิ
ชวีติทีด่”ี (a good life style) เพราะการอา่นรวมเอา

1. - การพกัผอ่นอนัรืน่รมย ์(rest, hobby, pleasure)
2. - การแสวงหาความรู ้(knowledge)
3. - การฝกึฝนสมาธ ิ(comcentration)
4. - การมีความสงบสนัติ (serenity)
5. -  การช่ืนชมในศิลปะ สาขาการประพันธ์ สุนทรียศาสตร์

(literature, aesthetics etc.)
6. - การฝกึฝนสตปิญัญา ซึง่ประกอบดว้ยไหวพรบิ

(Quiz), ปัญญา (Intellect), ปรีชาญาณ (Wisdom),
โลกทัศน์ (Attitude), วิสัยทัศน์ (Vision), ความคิดสร้างสรรค์
(Creativity), จนิตนาการ (Immagination)

ความสุขจากการอ่านในแบบที่ (2) หรือ “วิธีการ
ดำเนินชีวิตท่ีดี” น้ี แท้จริงเราไม่เพียงแต่ “อ่านออกเขียนได้”
เท่านั้น แต่ยังต้อง “ฝึกฝนวิธีใช้ชีวิตที่จะมีความสุขกับ
การอ่านหรือเขียนหนังสือ” เพราะถ้าเราทำได้วิถีชีวิต
แบบนี้จะสนองตอบคืนแก่เราซึ่งความสุขและความ
สามารถอยา่งนอ้ย 6 มติ ิทีก่ลา่วมาแลว้ในขอ้ (2) และนี่
คือ สาเหตุว่าทำไมหนว่ยงานต่างๆ จึงพยายามรณรงคใ์ห้
คนอ่านหนังสือมากข้ึน

“การอ่านออกเขียนได้” จึงเป็นคนละเรื่องกับ “วิถี
ชีวิตการอ่านอย่างมีความสุข” “วิถีชีวิตการอ่านอย่างมี
ความสุข” ต่างหากท่ีสังคมพยายามจะรณรงค์ให้เราฝึกฝน
จากการอ่านหนังสือ มิใช่แค่ให้เด็กอ่านหนังสือออก

เท่านั้น แต่การจะอ่านอย่างมีความสุขประกอบด้วย
ปจัจยั 2 ประการคอื

1) ตอ้งรูจ้กัเลือกอ่าน ทีจ่รงิ “การเลอืก” เปน็ศลิปะ
ชั ้นสูงในการดำเนินชีวิต “การเลือก” แทรกอยู ่
ทุกขั้นตอนของการดำเนินชีวิต เราต้องตัดสินใจอยู่
ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจรดค่ำ

- ไมเ่ลอืกทำเชน่นี ้กต็อ้งทำเชน่นัน้
- ไมส่ัง่อาหารจานนี ้กต็อ้งกนิแบบนัน้  บางทสีัง่มา

แล้วไม่ดีเท่าเพ่ือนท่ีมาด้วยกัน ของท่ีเขาส่ังมาน่ากินกว่า
ของเรา

- ไม่ซ้ือหนังสือเล่มน้ี ก็ต้องซ้ือเล่มน้ัน แต่จะซ้ือเล่ม
ไหนละ? ที่อ่านแล้วจะได้ไม่ต้องมาเสียดายเวลา และ
เสียใจในภายหลัง เราคงต้องเริ่มต้นด้วยการชี้แนะจาก
โรงเรยีน คร ูพ่อแม ่ผู้รู้ นกัวจิารณห์นงัสอื นกัเขยีน เขา
เหล่านี้คงแนะนำหนังสือที่น่าอ่านแก่เราได้ เพราะเขา
อ่านมามาก มีประสบการณชี์วิต และเขา้ใจโลกมากกวา่
เรา ย่ิงปัจจุบันในโรงเรียนจะมีหนังสืออ่านประกอบการ
เรยีนดีๆ  แนะนำแกเ่ดก็ๆ

ในวิชาวรรณกรรมก็เรียนรู้จักวรรณคดีเร่ืองสำคัญๆ
ที่มีคุณค่า เมื่อเขามีรสนิยมที่ถูกต้องแล้วว่าหนังสือที่
ดีเป็นเช่นไร เขาจะมีวิจารณญาณสามารถไปเลือกเล่ม
อ่ืนๆ ในโลกวรรณกรรมมาอา่นอย่างไม่ถูกปิดก้ันต่อไป
ได้เองในอนาคต

(2) ต้องสร้างวัฒนธรรมการอ่านและการเขียน
เด็กบางคนเท่านั้นที่มีพรสวรรค์พิเศษ แม้สภาพ

แวดล้อมไม่อำนวย แต่พวกเขาเกิดมาพิเศษสามารถ
รักท่ีจะอ่านและเขียนได้อย่างดีเย่ียม เหมือนมีสมรรถนะ
เหล่านี้ติดตัวมาแต่กำเนิดและนำออกมาใช้ได้เลย แต่
โดยท่ัวไป ผมเห็นว่าเป็นเร่ืองน่าขันท่ีสังคมรณรงค์ให้เด็ก
รักการอ่านการเขียน แต่ผู้ใหญ่ในสังคมไม่ช่ืนชมนักเขียน
และส่งเสริมการพิมพ์วรรณกรรมเป็นงานสำคัญ
ในลำดับท้ายๆ เราทุ่มเทงบประมาณมากมายเพือ่ให้เด็ก
รักท่ีจะอ่่านและเขยีนหนังสือ แต่เราเหมือน “คนท่ีกำลัง
เทศนาในสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อ” ทำให้เราไม่มีวัฒนธรรม
การอา่นและเขยีนในสงัคมและไมย่อมสรา้งขึน้มา

เด็กหลายคนโตขึ้นแล้วสมัครเข้าบ้านเณร มีความ
ใฝ่ฝันจะเป็นพระสงฆ์ท่ีดี เพราะพ่อแม่ของเขาช่ืนชมชีวิต
ของพระสงฆ ์ใหค้วามเคารพ และพดูถงึชวิีตพระสงฆ์
ในแง่ดี เล่าถึงความสามารถ ความศักดิ์สิทธิ์ร้อนรน
ที่น่าเลื ่อมใสศรัทธา ที่คุณพ่อปฏิบัติหน้าที่อภิบาล
สัตบุรุษให้ลูกชายของเขาฟังทุกวัน จนลูกเขามีค่านิยม
อยากดำเนินชีวิตในทางนั้นและคลำทางกระแสเรียก
ที่พระเป็นเจ้าประทานมาให้จนพบในชีวิต นี่เพราะ
ครอบครัวมีวัฒนธรรมช่ืนชมพระสงฆม์อบแก่ลูกๆ

ภาษิตที่ว่า “สิ่งที่เขียนก็คงอยู่ วาจานั้นโบยบิน”
(VERBA VOLANT,SCRIPTA MANANT) จะเป็นเพียง
ทรรศนะคับแคบทันที และยังมีท่าทีขู ่เด็กให้กลัวที่
จะเขียนหนังสือ (แทนท่ีจะสอนใหเ้ขียนอย่างรอบคอบ)
หากผูใ้หญยึ่ดเพยีงดา้นความหมายผดิๆ ทีว่่า อย่าเขยีน
อะไรเด๋ียวจะกลายเป็นหลักฐานมัดตนเองภายหลัง แท้จริง
ภาษิตข้อน้ียังแปลได้ว่า “วาจายังลอยเล่ือน จารึกสิอยู่คง”
ไมเ่ช่นนัน้เราจะม ี“พระคัมภีร์” ท่ีถือเปน็พระวาจาของ
พระเป็นเจ้าอ่านกันได้อย่างไร หากไมมี่ลูกหลานมนษุย์
คนใดเขียนความจริงลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะ

“90 ปี อุดมศานต์ ...
... การอา่น การเขยีนของเรา”

มัวแต่กลัวว่าเด๋ียวจะมาเล่นงานเราภายหลังอย่างเห็นแก่ตัว
โดยไม่สำนึกถึงความดีของสังคมโลก บางทีภาษิตนี้
ยังถูกนำมาเป็นเครื่องมืออ้างเพื่อปกปิดการขี้เกียจเขียน
หรือไม่กล้าที่จะยืนยันความจริงที่เชื่อในชีวิตของตน
อีกท้ังยังใช้ขู่เด็กๆ ไม่ให้เขียนเพราะความอิจฉาเด๋ียวจะเด่น
เกินตน การเขียนคงต้องค้นคว้า หากเราไม่กล้าเขียน
เพราะไม่รู้จริง ก็ยังคงต้องกล้าเขียนความจริงที่เราเชื่อ
ในจิตใจอยู่ดีนอกเสียจากว่า เราไม่มีแม้ความจริงที่
เที ่ยงตรงในจิตใจ มีแต่การลู ่ไปด้วยแรงลมตาม
สถานการณ์ น่ีก็เป็นขบวนการทำลายวัฒนธรรมการอ่าน
และการเขียนอย่างชัดเจน (อสย 29:11-13) (ยรม 36:1-32)

สังคมไทยพบวิกฤติ “คนไทยอ่านหนังสือน้อย” อาจ
เปน็พราะเราเขา้ใจเรือ่งการอา่นหนงัสอืเปน็เพยีง “การ
อ่านออกเขียนได้” หรือแค่เรื ่อง “อ่านเพียงเพื่อจะ
ไม่ตกข่าวตกยุคสมัย” แต่ความจริงแล้ว “การรักจะอ่าน”
เป็นเรื ่องที่แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบและแสวงหา
“วิถีชีวิตที่ดี” นี้ด้วยตัวตนเอง ไม่ใช่เรื่องการเรียกร้อง
ยัดเยยีด บบีบงัคบั

เดก็ๆ กระหาย แสวงหา ปรารถนาจะอา่นโดยทีเ่รา
ไมต้่องพยายามรณรงคใ์ดๆ เลย หากสงัคมเลกิ “เทศนา
สิง่ทีต่วัเองไมเ่ช่ือ”

“สังคม เช่ือใน การอ่าน และการเขียน จริงหรือไม่?”
เราปฏิบัติต่อนักเขียน และชื่นชมวรรณกรรมที่เขา
สร้างข้ึนอย่างไร เด็กๆ ในบ้านของเรา ปฏิบัติต่อการอ่าน
และการเขียนอย่างไร ก็ข้ึนกับว่าเราช่วยกันสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรม การอ่านและเขียนให้แก่พวกเขาและสังคม
มากน้อยเพียงใดนั่นเอง

1 ใน 97 ตอนทีพ่ระคมัภีร์พดูถงึคำวา่ “บนัทกึ”
“อยากให้บันทึกถ้อยคำของข้าไว้
เขียนไว้ในหนังสือม้วน
ใช้เครื่องมือเหล็กจารึกไว้บนแผ่นตะกั่ว
หรือสลักลงบนศิลาให้ถาวรเป็นนิตย์
ข้ารู้ว่าพระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่
และรูว่้าในทีสุ่ดพระองคจ์ะทรงประทบัยืน
บนแผน่ดนิโลก (โยบ 19:23-25)”

9 ใน 80 ตอนทีพ่ระคมัภีร์พดูถงึคำวา่ “อ่าน”
- พวกทา่นยงัไมไ่ดอ่้านหรอื (มธ 12:3)
- ท่าน...ไมไ่ดอ่้านในธรรมบญัญติัหรือ (มธ 12:5)
- พวกทา่นยงัไมเ่คยอา่นหรอืว่า (มธ 21:16)
- ทา่น...ยังไมไ่ดอ่้านในพระคมัภร์ีหรือ (มธ 21:42)
- เรือ่ง... ทา่น... ยังไมไ่ดอ่้านหรอื (มธ 22:31)
- อ่านพระคมัภร์ีตอนนีแ้ลว้มใิชห่รือ (มก 12:10)
- ทา่นไดอ่้านเขา้ใจอยา่งไร (ลก 10:26)
-  ครัน้อา่นแลว้ตา่งกม็คีวามชืน่ชมยนิด ี(กจ 15:31)
- ใหเ้ขาอา่นอยูเ่สมอตลอดชวิีต (ฉธบ 17:19)

*พระคมัภร์ีมคีำวา่ “เขียน”  228 แห่ง
*พระคมัภร์ีมคีำวา่ “คำเขยีน”    29 แห่ง
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บทอธิษฐานภาวนา

        ความคดิเหน็เกีย่วกบั “ความนบนอบ” เปน็เรือ่งทีม่ปีญัหามากในสงัคม
ที่เห็นแก่ตัวของเรา แต่ก็ยังมีที่สำหรับความนบนอบ และเป็นเรื่องที่ซิสเตอร์
โยอัน พูลส์ ของคณะฟรังซิสกัน รู ้สึกลำบากใจ ความคิดของท่านก็คือ
ความนบนอบ คอืกระแสเรยีกทีน่ำไปสูค่วามจรงิ ทา่นเขยีนไวว่้า “เสรภีาพคอื
การนบนอบโดยสิ้นเชิง กับสิ่งที่วางเป็นกฎเกณฑ์ไว้แล้ว...ความนบนอบ
โดยสิ้นเชิงคือการมุ่งไปสู่ความจริง มิใช่ความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
หรือความรู้ แต่เป็นความจริงที่ครบถ้วน และความนบนอบโดยสิ้นเชิงกับ
กระแสเรียก และการเรียกร้องของความรัก”

ในบทอ่านจากหนังสือซามูเอล จากพันธสัญญาเดิม ประกาศกซามูเอล
เตือนกษัตริย์ซาอูลให้นบนอบต่อกระแสเรียกให้เป็นกษัตริย์ของท่านโดย
สิน้เชงิ ไมว่่าจะยากหรอืลำบากเพยีงใด ในบางกรณกีต็าม ซาอลูไมส่งัหารชวิีต
ของกษัตริย์อากัก ในขณะที่ซามูเอลท้าทาย กษัตริย์ซาอูลก็ปกป้องตนเอง แต่
ก็ไร้น้ำหนัก

ขอบคุณพระเจ้า ที่เราคงไม่ต้องเผชิญกับสถานภาพที่น่ากลัวและทารุณ
ดังเร่ืองในพนัธสญัญาเดมิ แต่ก็เปน็การเตอืนเราวา่ การนบนอบตอ่กระแสเรยีก
ของเรา อาจจะรุนแรงมาก วิธีเดียวที่เราควรปฏิบัติก็คือ การเปิดจิตใจของเรา
เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และปล่อยให้พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่เป็นไปตาม
พระประสงค์ของพระองค์ในตัวเรา ด้วยวิธีการดังกล่าว เราจึงจะสามารถเป็น
ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงมพีระประสงคใ์ห้เราเปน็ได้

“แม้ท่านจะรู้สึกว่า ในสายตาของตัวท่านเองนั้น ท่านอาจจะต่ำต้อย
แต่พระเจ้าทรงเจิมท่านให้เป็นกษัตริย์เหนือชาวอิสราเอล”  (1ซามูเอล 15:17)

ข้าแตพ่ระเจา้ เมือ่ใดทีลู่กเกบ็ซอ่นอะไรไว้
หรือหาข้อแก้ตัวซึ ่งฟังไม่ขึ ้น โปรดได้ทรง
เตือนลูกว่า เสรีภาพของลูกนั ้นล้วนเป็นผล
ที่มาจากความนบนอบ และช่วยให้ลูกสนใจ
ในกระแสเรียกที ่แท้จริงของลูกในพระนาม
ของพระองค ์ อาแมน



บ.สันติสุข
www.salit.org

หน่ึงปีข้างหน้า
ยังไมท่นัจะหายเหนือ่ย
หลังจากเฉลมิฉลองปใีหม่กันข้ามปี
ไหนจะกนิเล้ียงแลกของขวญันับถอยหลัง
ไหนจะเดนิทางขา้มเมอืงข้ามจังหวัดรถติดท้ังไปทัง้กลับ
กำลังตั้งท่าตั้งหลักเริ่มปีใหม่เป็นเรื่องเป็นราว
ก็มีบรรดาโหรบ้านโหรเมืองพากันออกมาทำนายทายทัก
ดวงบา้นดวงเมอืงดวงโลกดวงจกัรวาล
แมจ้ะแตกตา่งกนัไปตามถนดัตามศาสตร์
แต่ไม่พ้นความหายนะความสูญเสียความแตกหัก
กระทัง่ปเีสอืดนูา่กลวันา่ขนลกุขนพองไปถนดั
คำพยากรณ์แต่ละอย่างล้วนเลวร้าย
ว่ากันเป็นรายเดือนเหมือนเห็นด้วยตา
สะกดิตอ่มสญัชาตญาณโนม้เอยีงไปในทางเรือ่งเลวรา้ย
แทบไม่มีเรื่องดีเรื่องงามให้หวังเลย
และถึงลงเอยด้วยการชี้แจง
เผื่อทำนายผิดหรือกลัวคนจะวิตกหวาดหวั่นเกินเหตุ
“ขอเตอืนทุกคนวา่อย่าหลงเชือ่จนงมงาย
เพราะวชิาโหราศาสตรเ์ปน็เพยีงทฤษฎท่ีีกำหนดขึน้
เพ่ือใช้เปน็หลักในการใหค้ำพยากรณ์
และการพยากรณก์เ็ปน็เพยีงความคาดคะเน
ซ่ึงอาจจะเกดิหรือไม่เกิดข้ึนเลยก็ได้...”
แต่บรรยายแต่ละขั้นแต่ละตอนไว้ละเอียดยิบ
ปัน่กระแสนา่กลวันา่สยองไมต่า่ง prophets of doom...
จะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงตามที่พยากรณ์ไม่มีใครรู้
รู้แตว่่าเปน็การชีน้ำเปน็การชีท้างอยา่งไมต่อ้งสงสยั
ท้ังสำหรบัคนทีเ่ก่ียวข้องท้ังสำหรบัคนประสงคร้์าย
ในเมือ่มกีารบอกลว่งหนา้ไวอ้ย่างนัน้
การลงมอืกระทำจงึเขา้ทางไปหมด
ทำแล้วก็แก้ตัวได้ว่ามันเป็นเรื่องดวงบ้านดวงเมือง
ถึงอย่างไรก็ต้องเกิดต้องเป็นไปอยู่แล้ว
เหมือนกับว่าต้องยอมรับทุกอย่างโดยดุษฎี
ไมส่ามารถเปลีย่นอะไรไดท้ัง้นัน้
ราวกับเป็นพลังเป็นอำนาจที่คนได้แต่จำยอม
ทัง้ทีใ่นความเปน็จรงิแลว้
คนสามารถบันดาลดวงบ้านดวงเมืองได้
แม้พลังความชั่วร้ายดูจะโหดร้าย
ทว่าพลังความดีพลังกุศลสามารถสยบได้เสมอ
เปน็พลงัของคนดทีีอ่ยู่เบือ้งหลงั
แม้ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวทัดทานต่อต้าน
แต่ความดีและกุศลที่แต่ละคนสร้างไว้
มากเกินพอให้ความดีชนะความชั่วมาโดยตลอด
อีกทัง้ไมย่อมใหพ้ลังช่ัวร้ายมาเปน็ตวักำหนด
ไมว่่าจะโหรบา้นโหรเมอืงจะทายทกัอยา่งไร...
เร่ิมต้นปีใหม่ท้ังที
น่าจะมีอะไรดีอะไรงดงามอยู่ต่อหน้าต่อตา
ให้แต่ละวันมีความคาดหวงัต่ืนตาตืน่ใจ
ชีวิตจงึนา่อยูน่า่ภริมยน์า่ลุน้
แม้วิถีรูปแบบหน้าที่การงานผู้คนจะเหมือนเดิม
หากแต่ใจนั่นแหละคือตัวกำหนด
โดยมีความดีและกุศลเป็นตัวตั้ง
แม้แต่ละความดีแต่ละกุศลดูจะเล็กน้อย
หากแต่เมื่อรวมตัวกันเข้า
ของฉนัรวมกบัของคนอืน่เปน็ของเรา
ของเรารวมกับองค์ความดีเป็นของมนุษยชาติ
เหมอืนสายนำ้ลำธารคลองคเูลก็ใหญ่
รวมตัวเป็นแมน้่ำเปน็ทะเลเปน็มหาสมทุร...ในทีสุ่ด
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วันที่ 16 พฤศจกิายน ค.ศ. 2009
ผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 62 คน แยกเป็นผู้เข้าร่วม

ประชมุจำนวน 48 คน ผู้บรรยายในหวัขอ้ตา่งๆ จำนวน
5 คน ผู้บรรยายพเิศษจำนวน 1 คน พระสงัฆราชสมาชกิ
ของคณะกรรมการจำนวน 4 คน และฝ่ายเลขานุการ
จำนวน 4 คน ลงทะเบียนท่ีบ้านฟ้ืนฟูจิตใจ คณะซาเลเซียน
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โดยคุณพ่อเทพรัตน์ ปีติสันต์
อธิการเจ้าคณะนักบวชซาเลเซียน แขวงประเทศไทย
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ในนามของพระสังฆราช
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑล
สุราษฎร์ธานี

วันที ่17-18 พฤศจกิายน ค.ศ. 2009
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดการประชุม โดย

พระอัครสังฆราชออร์เลนโด
เควเวโด (Archbishop Orlando
Quevedo, OMI) เลขาธิการ
สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่ง
เอเชยี เปน็ประธาน พร้อมกบั
พระสังฆราชปอล ตัน ประธาน
คณะกรรมการเพื ่อสถาบัน

ผู้ถวายตัว พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี กรรมการ
บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และผู้ถวายตัวหญิง
และชาย จาก 14 ประเทศทั่วเอเชีย จากนั้นพระคุณเจ้า
เควเวโด กล่าวคำปราศรัยพิเศษโดยกล่าวว่า “มนุษย์ทุกคน
อาศัยอยู ่ในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง ซึ่งส่งต่อ
จากคนช่วงอายุหนึ่งไปอีกช่วงอายุหนึ่ง ผ่านทางภาษา
พิธกีรรม สถาบนัตา่งๆ กฎหมาย ศลิปะ หรือเครือ่งมอื
ทางการสื่อสารในสังคม วัฒนธรรมของชาวเอเชียที่
คล้ายคลึงกันและมีคุณค่าอย่างย่ิงคือ การดำรงชีวิตเรียบง่าย
ความกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งสร้าง การไม่ยึดติด
การทำงานอย่างขยันขันแข็ง การไม่ใช้ความรุนแรง
การแสวงหาความสงบทางจิตวิญญาณ ฯลฯ สิ่งต่างๆ
เหล่านี้กระตุ้นให้คนเอเชียจำนวนหนึ่งยังคงสนใจกับ
กระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และการเป็นผู้ถวายตัว
(นักบวช) อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมก่อให้เกิดปัญหาหลายประการตามมา อาทิ
เช่น ครอบครัวที่เคยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ต้อง
พลัดพรากจากกนั อันเนือ่งมาจากความจำเปน็ตอ้งปรบั
ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั และความยากจนทาง
ทรัพย์สิน จึงเป็นที่มาของปัญหาการลดจำนวนลงของ
ผู้สมัครเข้าสู่กระแสเรียกพระสงฆ์และนักบวช ทำให้
พวกเขายังยึดติดอยู่กับการช่วยเหลือครอบครัวและ

(ต่อจากหนา้ 20)
สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย ไม่สามารถละทิ้งไปได้ นอกจากนั้น กระแสวัตถุนิยม

บริโภคนิยม และความก้าวหน้าทางการสื ่อสาร
และเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการต่อต้านคุณค่าทาง
พระวรสารและการอุทิศตนทั้งต่อชีวิตการแต่งงาน
และชีวิตนักบวช”

การบรรยายในหวัข้อหลัก 5 เร่ือง ไดแ้ก ่ภราดาวารจิ์ส
เทคกานัท ชาวอินเดยี คณะเซนตค์าเบรยีล เร่ือง “ผลกระทบ
ด้านความยุติธรรมทางสังคม” คุณพ่อวีมาล ทิริมานนา
ชาวศรีลังกา สงฆ์คณะพระมหาไถ่ เรื ่อง “ผลกระทบ
ด้านการเปล่ียนแปลงทางศีลธรรม” คุณพ่อโรเบิร์ต เอสโทรีโน
ชาวอเมริกัน คณะธรรมทตูแมร่ีโนลล์ เร่ือง “การส่ือสารทาง
สังคมท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตนักบวช” ซิสเตอร์จูเด็ต กัลลาเรส
ชาวฟิลิปปนิส ์คณะซสิเตอรเ์ซนาเคลิ เร่ือง “ผลกระทบดา้น
ชีวิตจิต” และดอกเตอร์แชร์แมน กีก ชาวมาเลเซีย เรื่อง
“ผลกระทบท่ีมีต่อชีวิตนักบวชในมุมมองของฆราวาส”

การบรรยายแต่ละหัวข้อให้ความกระจ่างแก่ผู้เข้า
ประชุมในมุมมองหลากหลาย ซึ่งทำให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตของชุมชนในปัจจุบัน เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการดำเนินชีวิตของบรรดานักบวชอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ นักบวชทั้งหลายจึงจำเป็นต้องให้ความสนใจ
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ และนำประโยชน์จาก
สิ่งที่เกิดขึ้นเข้ามาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตแบบผู้ที่

ถวายตนแด่พระเจ้าตามพระพรพิเศษของแต่ละคณะ
หากวัฒนธรรมในสมัยปัจจุบันทำให้วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของผู ้ต ั ้งคณะคณะนักบวชถูกบดบังจาก
ความเป็นจริงไปเสีย นักบวชในปัจจุบันนี้มีหน้าที ่
พิจารณาให้ถี่ถ้วนถึงชีวิตความเป็นอยู่และหันกลับมาสู่
ความต้ังใจด้ังเดิมของการกอ่กำเนิดคณะ ในอันท่ีจะเป็น
ของขวัญของพระศาสนจักร และเป็นเครื่องหมายแห่ง
พระอาณาจักรของพระเจ้าท่ามกลางโลก

วันที ่19-21 พฤศจกิายน ค.ศ. 2009
ผู้เข้าประชุมพิจารณาไตร่ตรองหัวข้อต่าง  ๆการบรรยาย

จากผู้ทรงคุณวุฒิ การแบ่งปันในกลุ่มย่อย และการสัมผัส

ชีวิตประชาชนชาวไทย ช่วยทำใหผู้้เขา้ประชมุมองเหน็
ทิศทางของการก้าวต่อไปในชีวิตนักบวชไม่ว่าจะอยู่
ส่วนใดของโลก และช่วยเพิ่มคุณค่าของชีวิตแห่งการ
อุทิศตนเพื่อพระศาสนจักรและเพื่อนมนุษย์

คณะกรรมการจัดงาน ได้นำเสนอรายการพิเศษ
“พิณแก้ว: ดนตรีเพื่อการประกาศพระวรสาร” โดย
คุณวีระพงศ์ ทวีศักดิ์ ในฐานะฆราวาสผู้มีส่วนร่วม
ที่แข็งขันของพระศาสนจักรไทยประเทศเจ้าภาพ ซึ่ง
ได้รับความชื่นชมและความประทับใจจากผู้เข้าประชุม
เป็นอย่างมาก

การรายงานและเอกสารแถลงการณ ์หลังการ
ประช ุมจะนำออกเผยแพร ่แก ่คณะน ักบวชและ
พระศาสนจกัรในโอกาสตอ่ไป

อน่ึง การประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย
โดย คณะกรรมการเพื ่อสถาบันผู ้ถวายตัวครั ้งแรก
หัวข้อ “กระแสเรยีกในเอเชยี : การอบรมสูก่ารถวายตวั
อย่างสิ้นเชิง” จัดขึ้นที่บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม วันท่ี 22-27 ตุลาคม ค.ศ. 2007

เซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง
เลขาธิการ สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย

รายงาน

ภราดาวารจิ์ส

คุณพ่อวีมาล

ผู้เข้าประชุมจากชมรมนักบวชหญิงประเทศไทย

ประชุมกลุ่มย่อย

ประชุมกลุ่มย่อย ประเทศในเขตตะวันออกเฉียงใต้

พระสังฆราชเควเวโด
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“ปพีระสงฆ”์     ความรูส้กึสว่นตวัและโอกาส

คุณพ่อวัชรินทร์ ต้นปรึกษา เลขาธิการสภาสงฆ์
อัครสังฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง กล่าวความในใจวา่
“ในปีของพระสงฆ์ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาทรง
ประกาศนี ้ ผมรู ้ส ึกภาคภูมิใจและดีใจที ่สมเด็จ
พระสนัตะปาปาทรงหว่งใยชวิีตของพระสงฆ ์ทำให้
ผมมีกำลังใจและคิดว่าจะนำความภาคภูม ิใจนี ้
ไปทำใหชี้วิตของผมดขีึน้ครบั”

คุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล คณะรอยแผล
ศักดิ์สิทธิ์ฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ให้ข้อคิด
เกี่ยวกับปีพระสงฆ์ว่า “เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่
ยิ่งใหญ่พอสมควร คิดว่าพระศาสนจักรโดยผ่านทาง
องค์สมเด็จพระสันตะปาปาได้พูดถึงกิจกรรมต่างๆ
ปตีา่งๆ ความหมายในหลายๆ แงม่มุ อย่างเชน่ลา่สดุ
ปีนักบุญเปาโล ปีนี้ได้ให้เกียรติกับพระสงฆ์มากๆ

เพราะผมยอมรับว่าเวลาที่ได้ยินเรื่องนี้แล้ว รู้สึกเหมือนกับเราได้รับรางวัลใหญ่
เป็นเวลาของเราโดยเฉพาะพระสงฆท่ี์จะให้เวลากบัตัวเองดว้ย ปีน้ีเป็นปีพิเศษของเรา
หนึง่ป ีกค็งจะตอ้งยอ้นกลบัไปถามวา่ บางคนก ็5 ป ี10 ป ี20 ป ี25 ป ีไดอ้ะไรมาบา้ง?
ทำอะไรมาบ้าง? บางครั้งมีความรู้สึกว่าบวชมาหลายปีแล้วนะ ทำงานให้พระเจ้า
คุม้คา่หรอืยัง? เปน็คำถามทีค่อยกระตุน้ตวัเองใหก้ระฉบักระเฉง และอยากจะทำงาน
ให้มากๆ แตปี่น้ีเปน็ปท่ีีสมเดจ็พระสนัตะปาปาทรงใหโ้อกาสกบัพวกเรา เพ่ือให้เวลา
กับตัวเองพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่า ความหมายที่องค์พระเยซูเจ้าสื่อโดยผ่านทางชีวิต
ทั้งชีวิตของพวกเรามนุษย์ธรรมดาๆ ให้นำพาตัวเอง นำพาพี่น้องที่อยู่รอบข้างไปสู่
พระเป็นเจ้า”

คุณพ่อณัฐพล  ศรีมะณี สังฆมณฑลอบุลราชธานี
เลขาธิการสงฆ์ 4 สังฆมณฑลอีสาน กล่าวแสดง
ความรู ้ส ึกส่วนตัวว่า “เมื ่อทราบข่าวว่าสมเด็จ
พระสันตะปาปาทรงประกาศใหปี้น้ีเป็น ‘ปีพระสงฆ์’
ก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้น ไม่นึกไม่ฝันว่าสมเด็จพระ
สันตะปาปาจะทรงคดิถึงพระสงฆเ์ป็นพิเศษ แสดงว่า
พระองค์มีพระสงฆ์อยู่ในพระทัย โดยส่วนตัวแล้ว
รู้สกึมกีำลงัใจและอยากทำหนา้ทีส่งฆ ์ เปน็พระสงฆ์

ใหด้ขีึน้ กระตอืรือร้นยิง่ขึน้กบัหนา้ทีง่านอภบิาลและประกาศขา่วด”ี

คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี พระสงฆ์คณะพระมหาไถ ่แสดงความรูสึ้กส่วนตัวในโอกาส
ปพีระสงฆว่์า “ไมค่ดิวา่สมเดจ็พระสนัตะปาปาจะทรงประกาศใหป้นีีเ้ปน็ปพีระสงฆ์
นะครับ ความรู้สึกแรกก็คือดีใจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับพระสงฆ์มาก

พระสงฆ์สมัยน้ีจะต้องเป็นผู้ท่ีพยายามดำเนินชีวิตของ
พระเยซูเจ้าท่ามกลางคนในโลกสมยัปัจจุบันของเรา”

ซิสเตอร์อรัญญา กิจบุญชู คณะพระหฤทัย
แห่งพระเยซูเจ้าฯ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและชื่นชม
ยินดีก ับพระสงฆ์ที ่พระศาสนจักรหรือสมเด ็จ
พระสันตะปาปาให้ความสำคัญกับชีวิตพระสงฆ์
เพราะในแต่ละปีพระศาสนจักรก็เวียนไปเรื ่อยๆ
ว่าปีนี้จะให้ความสำคัญกับใครเป็นพิเศษ หรือกับ
เรื ่องใดเป็นพิเศษ รู ้สึกชื ่นชมยินดีและดีใจด้วย
ที ่พระสงฆ์ซึ ่งเป็นบุคคลที ่พิเศษมากๆ สำหรับ
พระศาสนจักร เป็นตัวแทนของพระคริสตเจ้า เป็น
ตัวแทนของพระศาสนจักรที่อยู่ในโลก ที่ทำงานให้
กับพระเยซูเจ้าในโลกนี้ เป็นผู้ที่ทุ่มเทและเสียสละ
มากๆ แตใ่นขณะเดยีวกนั หลายครัง้เราอาจจะไมไ่ด้
นึกถึงท่านและไม่ได้ให้ความสำคัญกับท่านมากนัก

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงใหโ้อกาสน้ีเป็นโอกาสพิเศษจริงๆ ท่ีเราจะคดิถึงพระสงฆ์
ทั้งในแง่ชีวิตและการงาน กระแสเรียกของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสเรียกของ
พระสงฆใ์นพระศาสนจกัรดว้ยท่ีเราตอ้งคดิถึง”

ซสิเตอรส์มปอง ทับปงิ อธกิารเจา้คณะผูรั้บใชฯ้
อดีตประธานชมรมนักบวชหญิงในประเทศไทย
คุณแม่กล่าวถึงความรู ้สึกว่า “รู ้สึกดีใจที ่สมเด็จ
พระสนัตะปาปาทรงประกาศ ‘ปพีระสงฆ’์ แสดงวา่
พระสงฆ์มีบทบาทสำคัญ เป็นคนสำคัญในพระศาสนจักร
ทั้งระดับโลก ระดับท้องถิ่น เราพูดกันบ่อยๆ ว่า
พระสงฆ์เจ้าอาวาส เห็นภาพชัดเจนเมื ่อสมเด็จ
พระสันตะปาปามีพระดำรัสว่า นักบุญยอห์น มารีย์
เวียนเนย์ เป็นพระสงฆ์จริงๆ ไม่ใช่ความคาดหวัง

แต่เป็นการภาวนาให้พระสงฆ์ทุกองค์มีจิตตารมณ์แห่งการเป็นพระสงฆ์จริงๆ สามารถ
เป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการช่วยเหลือบรรดาสัตบุรุษ เราต้องการมากๆ เป็นต้น
ในยุคปัจจุบัน ต้องการผู้นำ ต้องการผู้ที่จะดูแล เพื่อให้สามารถเป็นคริสตชนที่ดี
แต่ละแห่งท่ีพระสงฆ์แต่ละองค์อยู่น้ัน จะได้รับอานิสงส์จากบรรดาพระสงฆ์ จากกิจการ

ที่พระสงฆ์ทำ จากชีวิตของพระสงฆ์ในแต่ละชุมชน
ด้วย”

คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการบา้นผู้หว่าน เป็นพระสงฆท่ี์ได้
รับศีลบวชพร้อมกับเพื่อนๆ ทั้ง 23 องค์ จากสมเด็จ
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เมื ่อเสด็จเยือน

ปีพระสงฆ ์กบัพระสงฆต์วัจรงิ
ความคดิและความรูสึ้ก หลากหลาย

โทนี ่ไทยแลนด์  สัมภาษณ์  จารุวรรณ ศรีวรกุล  ถอดเทปและเรยีบเรยีง

พระสงฆคื์อมนุษย์ธรรมดาคนหนึง่ท่ีพยายามดำเนนิชีวิตสู่ความศกัด์ิสิทธ์ิ ขณะเดยีวกันก็นำท้ังวิญญาณของตวัเองและของผูอ่ื้น ปีน้ีสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงให้ความสำคัญเป็นพิเศษ หลายครั้งที่ท่านเหล่านั้นถูกลืมไป เพราะบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความศักดิ์สิทธิ์คือ
พวกท่าน จึงอยากเชิญชวนเราใหร้ะลึกถึงท่านเหล่าน้ันเป็นพิเศษในปน้ีี โดยเฉพาะพระสงฆท่ี์โปรดศีลล้างบาปใหเ้รา บางคนอาจมองวา่ท่านทำไป
เพราะหน้าท่ี แต่น่ันคือพระประสงค์ของพระเจ้าท่ีทำให้เราได้กลายเป็นคริสตชนโดยผ่านทางศีลศักด์ิสิทธ์ิน้ี โดยพระสงฆ์ผู้เป็นท่อธารแห่งพระหรรษทาน
จากพระเปน็เจ้า

“อุดมสาร” มีโอกาสพบกับบรรดาคุณพ่อและซิสเตอร์ท่ีมาประชุมเก่ียวกับ “ปีพระสงฆ์” จึงขออนุญาตพูดคุยถึงความรู้สึก ความคิดเห็น ในฐานะ
ท่ีแต่ละท่านเป็นผู้แทนจากสังฆมณฑล สถาบัน และองค์กร มีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีสำคัญ เพ่ือเราจะได้สัมผัสถึงมุมมองท่ีหลากหลายเก่ียวกับปีพระสงฆ์

(อ่านตอ่หนา้ 17)
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มกราคม เดอืนแหง่ชวิีตใหมข่องพอ่และแม่
ฟรังซสิเซเวยีร์ ชอบ มณีน้อย

(อดตีนายกสมาคมหนงัสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทย)
มารอีา ประสาน มณนีอ้ย

ขอความดีความรักอันศักดิ์สิทธิ์
โปรดตามติดชั่วฤดีชีวีข้าฯ
เข้าพำนักในนเิวศน์มโหฬาร์

แห่งพระเจ้าจอมราชาตลอดกาล

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารีอา ถนอม มานูแอล
ลูซีอา นวมศรี มานูแอล

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

“เราคือหนทางความจรงิและชีวิต”  (ยอห์น 14:6)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

“จงวางใจพระเจา้ของท่านเถิด แล้วพวกท่านจะยืนหยัดอยู่ได้”  (2พศด 20:20)

โยเซฟนิ สวุมิล
ทรัพย์เย็น

เกิดใหมใ่นพระเจา้ 10 ตุลาคม 2547
ครบ 5 ปี

สำหรับในเขตกรงุเทพฯ และปริมณฑล
โทร. 083-845-4675, 086-571-4813

ฮานะ ซชิู เซต็
ทางเลือกใหม่สำหรับอาหารกล่อง
บริการซูชิ (ข้าวปั้นห่อสาหร่าย)

จัดเป็นกล่อง พร้อมขนมญ่ีปุ่นอร่อยๆ และเคร่ืองด่ืม
สำหรับงานประชุมสัมมนา งานเลี้ยง

งานแต่งงาน งานศพ
ผลิตใหม ่สด ทุกวัน

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!

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

ปีพระสงฆ์คาทอลิก
สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ์ที ่16 ทรงประกาศให้
วันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2009 - 19 มิถุนายน ค.ศ. 2010
เป็นปีพระสงฆ์คาทอลิก ทางสายการบินแอล อัล อิสราเอล

และ บรษิทั อับรอด อินเตอร ์จำกดั
ขอเชิญร่วมแสวงบญุดินแดนแหง่พันธสญัญา....อิสราเอล.....

23 กุมภาพนัธ ์ – 2 มีนาคม 2553
และ 2 – 9 มีนาคม 2553  5 คืน 8 วัน

เพียงแค่ 2 กรุ๊ปเท่านั้นในราคาพิเศษสำหรับพระสงฆ์
รีบจองดว่น! หมดเขตวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2553

ติดต่อเบอร์ 02 – 2498818  – 9 , 02 – 6714645 – 6 , 086 – 5296714
คุณปุณนภา สายการบินแอล อัล อิสราเอล

Email :   elalbkk.sales@gmail.com , gsabkk.sales@elalbkk.com
ติดต่อเบอร์ 081-8458122  คุณนวลฉวี , 081-8677877 คุณเทวี

บริษัท อับรอด อินเตอร์ จำกัด
Email : nual_abroad@hotmail.com, abroadtours@hotmail.com

พ่ีน้องท่ีสนใจขอเชิญติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี
02-912-3339 (แฟกซ์ 02-585-1012)

081-899-7470, 086-541-2772

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2010 อภิเษกพระสังฆราชใหม่แห่งสังฆมณฑลอุดรธานี
คือคุณพ่อยอแซฟ  ลือชัย ธาตุวิสัย  ท่ีอาสนวิหาร
พระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานีเช่นกัน

วันที่ 20 มีนาคม 2010 ขอเชิญสมาชิกร่วมฉลองนักบุญยอแซฟ
วัดพนัสนิคม จ. ชลบุรี  และไปต่อวัดแม่พระมหาชัย
ที่เนินของต้นตระกูลยุ่นประยงค์

ขอขอบคณุทกุทา่นทีร่ว่มแสวงบญุกบัสภุาทวัร ์  ชราทวัรค่์ะ

 
เร่ิมศักราชใหม่ 2010  สุภาทัวร์  แสวงบุญ ขอสุขสันต์วันคริสตมาส
และสวัสดีปีใหม่  ย้อนหลังและเชิญชวนสมาชิกร่วมแสวงบุญ

ขาย หรือใหเ้ช่า
สวนผสมขนาด 50 ไร ่ปลูกไผ่เศรษฐกิจและสักทอง 30  ไร่
ที่ว่างอีก 20 ไรพ่ร้อมบ้านพักขนาดใหญ่ มีบ้านคนงานและ
โรงรถ ทีส่วยตดิถนนและคลองชลประทาน เหมาะสำหรบั
ทำฟาร์ม สวนเกษตร รีสอร์ท หรือโรงงาน อยู่ในอำเภอขาณุฯ
จ.กำแพงเพชร สนใจตดิตอ่ 084-822-4295,085-866-0038

ขอเชิญรบัฟงัรายการวทิยุคาทอลกิ  คุยกันเจด็วันหน
ทุกวันอาทติย ์โดย ทีมงานคาทอลกิ

บนคลืน่ FM 98.75 MHz เวลา 07.00 - 09.00 น.

ระลึกถึงท่านในคำภาวนาระลึกถึงท่านในคำภาวนาระลึกถึงท่านในคำภาวนาระลึกถึงท่านในคำภาวนาระลึกถึงท่านในคำภาวนา

วิญญาณสมาชกิอุดมสารและอดุมศานตผู้์ล่วงลับทุกดวง
วิญญาณในไฟชำระและวญิญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง

“จงละความกระวนกระวายทัง้หมดของทา่นไวกั้บพระองค์
เพราะพระองค์ทรงหว่งใยท่าน” (1เปโตร 5:7)
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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
   อุดมสาร 400 บาท/ปี จำนวน.............................................ฉบับ

   อุดมศานต์ 400 บาท/ปี จำนวน.............................................. เล่ม
    เป็นเงินรวม..................................................................................................บาท

เปิดประตู
สู่แสงธรรม

พี่น้องที่เคารพทุกท่าน วัน
พระคริสตสมภพเป็นเทศกาลแห่ง
การเฉล ิมฉลองการบ ังเก ิดของ
พระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่พระผู้ทรง
เป็นด่ังความหวงั (ท่ีเรารอคอย)  ทรง
เป็นของขวัญที ่พระเจ้าพระบิดา
ได้ทรงประทานให้กับเรามนุษย์
ทุกคน  แล้วเราจะชื่นชมพระกุมาร
ผู้นีอ้ยู่แตเ่พยีงผูเ้ดยีวหรือ? เชญิชวน
พวกเราคร ิสตชนทุกคนเป ็นด ั ่ง
ดาวดวงนั้นที่นำบรรดาโหราจารย์
มาพบองค์สันติราชา  ให้เราได้นำ
พวกเขาที ่มิได้รู ้จ ักพระคริสตเจ้า
นำทางพวกเขามาหาพระองค์  เมื่อ
เขาได้พบพระกุมารพวกเขาจะมี
ความยินดีและสันติสุขภายใน

ขอให ้ว ันพระคร ิสตสมภพ
ในปน้ีี พ่ีน้องทุกท่านไดพ้บองคแ์ห่ง
ส ันต ิท ี ่ทรงบ ังเก ิดภายในจ ิตใจ
ของเรา และนำสันติที ่ได้ร ับนี ้
แจกจ่ายแก่คนรอบข้าง ให้เขา
ได ้ส ัมผ ัสถ ึงส ันต ิส ุขท ี ่พระเจ ้า

“บรรดาโหราจารย์เดนิทางตามดวงดาว  เม่ือเห็นดาวนัน้อีกคร้ังหน่ึงบรรดาโหราจารย์
มีความยินดียิ่งนัก  เขาเข้าไปในบ้าน  พบพระกุมารกับพระนางมารีย์พระมารดา
จงึคกุเข่าลงนมสัการพระองค์”   (มธ 2:10-11)

ทรงบงัเกดิ และประทบัในจติใจเราอยา่งแทจ้ริง สุขสนัตวั์นพระครสิตสมภพ
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หัวข้อเพื่อการเข้าเงียบสำหรับพระสงฆ์นานาชาติซึ่งจัดที่เมืองอาร์ส ระหว่าง
วันที ่27 ก.ย. - 3 ต.ค. 2009 มว่ีา “ความปตียิินดขีองพระสงฆ ์คอื รับการบวชมาเพือ่
ความรอดของโลก” พระสงฆ์มิได้เป็นพระสงฆ์เพื ่อตนเอง แต่เป็นพระสงฆ์
เพือ่มนษุยชาต ิ(สมณลขิติ) เมือ่เราครสิตชนพดูถงึพระสงฆ ์เราจะเชือ่มโยงพระสงฆ์
ไว้กับพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ซ่ึงก็ควรเป็นเช่นน้ัน เพราะพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
เป็นหัวใจและชีวิตจิตของพระสงฆ ์(สมณกระทรวงเพือ่พระสงฆ์) ปีพระสงฆ์จึงทำให้
เราคริสตชนต้องหันกลับมามอง “ชีวิตมิสซาบูชาขอบพระคณุ” ของเราอย่างจริงจัง เรา
ฆราวาสท่ัวไปมักจะเข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเฉพาะในวันอาทิตย์ และต้องนำ
บูชาขอบพระคุณน้ีไปเป็นชีวิตในสังคมตลอดสัปดาห์ การร่วมในการถวายบูชาขอบพระคุณน้ี
จึงมีความสำคัญอย่างย่ิงยวดสำหรับชีวิตของเรา เพ่ือยัญบูชาอันศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูเจ้า
จะบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้เราจนสามารถดำเนิน “ชีวิตมหาสนิท” กับพระองค์ได้
ทั้งสัปดาห์ เป็นพยานและเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่บิดเบือน หรือบิดเบือนน้อยที่สุด
ของพระครสิตเจา้ต่อหน้าชาวโลก เป็นอวัยวะท่ีแข็งแรงสมบรูณ์ของพระกายทพิย์ คือ
พระศาสนจักร เพราะ “ศีลมหาสนิท เป็นแหล่งท่ีมาและจุดสุดยอดของชีวิตเรา” (EE ข้อ 1)

ทรงบิขนมปัง
ในคืนที่ทรงถูกทรยศนั้นเอง พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปัง ขอบพระคุณ แล้ว

ทรงบอิอก (1คร 11:23-24) การ “บขินมปงั” ทีพ่ระเยซเูจา้ทรงกระทำในวนันัน้ กลาย
เป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งในชีวิตของบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์ตั้งแต่นั้นมา ทุกครั้งที่
พวกเขาประชุมกันในพระนามของพระองค์ เขาจะทำตามที่พระองค์ทรงสั่งให้ทำ
ด้วยการทำเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงทำ จนกิจกรรม “การบิขนมปัง” กลายเป็นชื่อ
พิธกีรรมทีค่รสิตชนเรยีกกนัจนตดิปากวา่ “พิธบีขินมปงั” (กจ 2:46)

การบิขนมปังมีความหมายมาก ที่เราคริสตชนต้องนำมาไตร่ตรองในการ
ดำเนินชีวิตประจำวันของเรา เราจะได้ไม่ละเลยแก่นแท้ของการกระทำนี้ “ทำไม

พระเยซูเจ้าจึงบิขนมปัง ?” คำตอบหนึ่งที่เรามักได้ยินคำอธิบายคือ “เพื่อแบ่ง” และ
ก็เป็นคำอธิบายท่ีดี เพราะศีลมหาสนิทท่ีเรารับทุกคร้ัง ก็เพ่ือเราจะแบ่งต่อ เรารับพระเยซูเจ้า
มาเปน็ชีวิต ยอมให้พระองคป์รับเปลีย่นเราใหเ้ป็นเหมอืนพระองค ์แล้วยอมถูกบิออก
เพื่อแบ่งต่อให้ผู้อื่น นักบุญโฟสตินาบันทึกไว้ว่า “ดวงใจข้าพเจ้าเป็นที่ประทับถาวร
ของพระเยซเูจ้า...ข้าพเจ้ารับเอาพระเจา้เข้ามาไว้ในข้าพเจ้า เพ่ือจะสามารถนำพระองค์
ไปมอบใหวิ้ญญาณของผูอ่ื้นได”้ (บนัทกึพระเมตตา ขอ้ 193)

แม้คำถามว่า “ทำไมพระเยซูเจ้าจึงบิขนมปัง?” จะสำคัญและน่ารำพึงในชีวิต
ของเรา แต่คำถามว่า “พระเยซูเจ้าทรงบิอะไร?”  เป็นคำถามท่ีเป็นพ้ืนฐานและสำคัญกว่า
เพราะ “พระเยซูเจ้าทรงบิตัวพระองค์เอง” จึงหมายความว่า พระองค์ทรงยอมเอา
ตัวพระองค์เองเป็นเคร่ืองบูชายัญ ถวายแด่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ด้วยตัวพระองค์เอง เป็น
การมอบถวายอย่างหมดส้ิน และด้วยความรักเต็มใจ เพ่ือมนุษยชาติจะได้รับความรอดพ้น
ดังที่ประกาศกอิสยาห์ทำนายไว้ก่อนหน้าแล้วว่า “พระองค์ถูกบาดเจ็บ (บิออก)
เพราะความทรยศของเราทั้งหลาย พระองค์ฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา” (อสย
53:5) พระบุตรของพระเจ้านิรันดร ลงมารับสภาพมนุษย์ ทรง “บิ” ตัวพระองค์เอง
ดว้ยการ “สละพระองคจ์นหมดสิน้ ทรงรบัสภาพดจุทาส เปน็มนษุยด์จุเรา ทรงแสดง
พระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับยอมรับแม้ความตาย เป็น
ความตายบนไมก้างเขน” (ฟป 2:7-8) น่ีคือความนบนอบจนถงึท่ีสุด ซ่ึงเป็นเคร่ืองบูชา
ท่ีพระเจ้าทรงพอพระทัย ดังท่ีพระคัมภีร์กล่าวว่า “ข้าพเจ้ามาเพ่ือปฏิบัติตามพระประสงค์
ของพระองค์” (ฮบ 10:7) การบิตัวพระองค์เองของพระเยซเูจ้าน้ี จึงเป็นท้ังการประกาศ
และการนำมนุษยชาติกลับมาสู่สภาพแท้จริงที ่มนุษย์ได้รับการเนรมิตสร้างมา
เพราะมนุษย์เป็นอยู่ได้ก็ในพระเจ้าเท่านั้น แต่มนุษย์ได้ละเมิดสิทธิของพระเจ้า
ด้วยการทำบาป ปฏเิสธความเปน็เจา้ชวิีตของพระองค ์  การ “บ”ิ ตัวพระองคเ์องของ
พระเยซูเจ้า จึงเป็นการประกาศความเป็นเจ้าชีวิตหนึ่งเดียวของพระเจ้า และเป็นการ
นำมนษุยก์ลบัมาสู ่“ชีวิตนรัินดร”์

เราอาจมองความนบนอบจนถึงกับยอมรับความตายของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็น
“ยัญบูชา” ว่ากระด้างหู โหดร้าย รับยาก ทำไมต้องนบนอบถึงกับยอมรับความตาย
ทำไมตอ้งเอาชวิีตเปน็เดมิพนั และทำไมตอ้งทัง้ชวิีต แตน่ีแ่หละคอืความยิง่ใหญข่อง
ความรกัทีพ่ระเจา้ทรงรกัมนษุย ์ “ไมม่ใีครมคีวามรกัยิง่ใหญก่วา่การสละชวิีตของตน
เพื่อมิตรสหาย” (ยน 15:13)  การกระทำของพระองค์กลายเป็นความรักที่สุภาพ
อ่อนโยนท่ีสุด ซ่ึงเราไม่มีโอกาสจะรับจากใคร หรือท่ีไหนได้อีกเลย ขนมปังท่ีพระเยซูเจ้า
ทรงบ ิเปน็พระกายของพระองคเ์อง เปน็ขนมปงัแหง่ความนบนอบตอ่พระบดิา ดงัที่
พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “พระเจ้าไม่มีพระประสงค์เครื่องบูชาและของถวายอื่นใด
พระองคจ์งึทรงเตรยีมรา่งกายไวใ้หข้า้พเจา้... ขา้พเจา้จงึทลูว่า ขา้พเจา้อยู่ทีน่ี ่ขา้พเจา้
มาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์” (ฮบ 10:5-10) และพระเยซูเจ้าเองทรง
ตรสัวา่ “อาหารของเราคอืการทำตามพระประสงคข์องพระบดิา” (ยน 4:34)

ทุกคร้ังท่ีเราร่วมในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เราร่วมในการ “บิตัวพระเยซูเจ้า”
เราจงึตอ้งทำเชน่เดยีวกบัพระองค ์คอื “บติวัเรา” ซึง่หมายถงึ ตายตอ่ตนเอง นบนอบ
พระเจ้าอย่างสิ้นเชิงด้วยความรักหมดหัวใจ ตอบ “ครับ/ค่ะ” เหมือนพระแม่มารีอา
ของเราว่า “จงเป็นไปตามพระวาจาเถิด” เราร่วมในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณด้วยสำนึก
ที่ชัดเจน เหมือนนักบุญเอากุสติน ว่า “ธรรมล้ำลึกที่เราร่วมเฉลิมฉลองบนพระแท่น
เป็นธรรมล้ำลึกของชีวิตเราด้วยในเวลาเดียวกัน” เราจึงทำเช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้า
ทรงทำในคนืน้ัน

“รับขนมปงั ขอบพระคณุ แลว้บอิอก” (เทยีบ 1คร 11:23-24)

(ประชาสมัพันธ ์ : ชุมชนหรอืกลุ่มทีส่นใจ Lectio Divina เชิญตดิตอ่  08-1899-7866)

พระวาจาของพระเจ้า : ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น
พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร ทรงบิขนมปัง
ประทานใหบ้รรดาศษิย ์ (มธ 26:26)

บิขนมปงั         โดย ผศ. อารมณ์ พูลโภคผล
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• โรงเรียนเปิดสอนวิชาเลขานุการมานานกว่า 40 ปี
• ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการเรียนการสอน
• ครูมีคุณวุฒิ และ พูดภาษาอังกฤษ
• หลักสูตรประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาต่าง

ประเทศสมัยใหม่ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ วิชาคณิตศาสตร์
วิชาธุรกิจการพาณิชย์ วิชาจริยศึกษา และ วิชาพิมพ์ดีด

• โรงเรียนร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เปิดสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

• นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
• ผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ได้รับการบรรจุ

เข้าทำงานทันทีในบริษัท และองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ
• โรงเรียนเปิดขายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนใหม่
ระหว่างวันท่ี 4 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2553
คุณสมบัติของผู้สมัคร : สำเร็จช้ัน ม.3 หรือเทียบเท่า
ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม : โทรศัพท์  0-2311-1546, 0-2741-8550
โทรสาร 0-2741-8220   Website : http://www.ijconvent.ac.th

⌫⌫

“ซ่ือสัตย์ในคุณธรรม และเข็มแข็งในหน้าท่ี”

763 สุขุมวิท ซอย 101
พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

“มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  คุณธรรม และ

ความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน”
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1993-1997 ปริญญาโทสาขาการตีความพระคัมภีร์
(S.S.L.) ทีP่ontificium Institutum
Biblicum กรงุโรม ประเทศอติาลี
(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

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

ท่ีอยู่ 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
พ้ืนท่ีโฆษณา



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 34 ฉบบัที ่3 ประจำวนัที ่17-23 มกราคม 2010

ไปสมัผสัอศัจรรยข์องพระเจา้
ท่ีกุ้ยหลนิและเวยีดนามเหนอื (ตอนจบ) ว. ประทปี

หนา้ 14

วันนัน้เปน็วันทีห่กของการทวัร์แสวงบญุและเปน็
วันอาทิตย์ด้วย  หลังมิสซาและอาหารเช้าแล้วคณะเรา
ก็ออกเดินทางจากหนานหนิงสู่เวียดนามไปเมืองไฮฟอง
เพ่ือมุ่งสู่ฮาลองเบย์ ท่ีได้รับสมญานามว่าเป็น “กุ้ยหลินแห่ง
เวียดนาม”  ระหว่างทางเราแวะเย่ียมชมงานฝีมือหัตถกรรม
ของคนพิการจากผลของสงครามเว ียดนาม-สหรัฐฯ
ทีโ่ดนพษิของระเบดิ “ฝนเหลือง” ฝีมอืประณตีสวยงามดี
แต่ราคาค่อนข้างสูง วันนี้หลังอาหารค่ำพวกเราออกไป
เดินช้อปป้ิงตลาดกลางคืน คนไทยเราน้ีแปลกอยู่อย่างหน่ึง
คือชอบช้อปป้ิง แวะท่ีไหนเป็นต้องมองหาซ้ือของกันทุกที
จนเป็นที่เลื่องลือว่าเป็น “เสี่ยมตือ” พอเจ้าของร้านเห็น
คนไทยมากนัเปน็กลุ่มจะยิม้แย้มต้อนรับพลางกลา่วกันว่า
“เสีย่มตอืไล้เหลีย่ว” (หมสูยามมาแลว้!)

วันถัดไปเป็นวันที่เราตั้งหน้าตั้งตารอโปรแกรมนี้คือ
การไปลอ่งเรอืในอ่าวฮาลอง หรืออ่าวตงัเกีย๋ทีอ่ยู่ในทะเล
จีนใต้ ซ่ึงได้รับการประกาศจากองคก์าร ยูเนสโก ให้เป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติวิทยาในปี 1994 ฮาลองเบย์
เป็นทะเลที่มีทิวทัศน์สวยสดงดงาม มีภูเขาหินปูนนับพัน
เสียดตัวขึ้นเหนือน้ำทะเลสีเขียวมรกต มีหน้าตาต่างๆ
บนเกาะแหง่หนึง่มถ้ีำมหศัจรรย ์หรือถำ้เดาโก ๋ มีห้องโถง
กวา้งขวางถงึ 5,000 ตรม. ดารดาษไปดว้ยหินงอกหนิยอ้ย
เป็นรูปร่างต่างๆ ตามแต่ท่านจะจินตนาการ นี่ก็เป็น
ฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าอีกชิ้นหนึ่ง หลักจากชมถ้ำแล้ว
เราก็พากันลงเรือหัวมังกรลอยลำในอ่าวที ่เง ียบสงบ
เราร่วมมิสซาพร้อมกับรับประทานอาหารเทีย่งซีฟู้ดในเรือ
ทำให้นึกถึงตอนที่พระเยซูทรงประทับในเรือพร้อมกับ
อัครสาวก ผิดกนัตรงทีพ่วกเราไมเ่จอพายเุทา่นัน้

ช่วงบ่ายเราออกเดินทางต่อไปยังเมืองชวนหงอก
สังฆมณฑลบุย่จู เปน็สังฆมณฑลเกา่แก ่มีวัดสวยงามและ
บริเวณกว้างขวางกลายเปน็สถานท่ีท่องเท่ียว พระสังฆราช
ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี เฉพาะสังฆมณฑล
บุย่จแูหง่เดยีวมสีตับรุุษ 230,000 คน พระสงฆ ์ 159 องค์
ซิสเตอร์ 704 ท่าน นวกเณรี 75 คน ที่รอเข้าอาราม 500
คน มีเณรใหญ ่45 คน กำลังรอคิวอีก 62 คน  บ้านเณรใหญ่
เพิง่จะสรา้งเสรจ็สงู 5 ช้ัน ยาว 80 เมตรจะทำการเปดิอยา่ง
เป็นทางการปีหน้านี้ เพียงสังฆมณฑลเดียวก็เกือบจะเท่า
ประเทศไทยทั้งประเทศแล้ว เวียดนามมีด้วยกันทั้งหมด
16 สังฆมณฑล คณะนักบวชชายที ่ปฏิบัติพันธกิจ
ในสังฆมณฑลนี้ได้แก่คณะเยสุอิต คณะโดมินิกัน และ
คณะซาเลเซยีน  ส่วนคณะนักบวชหญิงมีคณะ Dominican,
Holy Rosary, Visitation และคณะรักกางเขน ซึ่งเป็น
เครือเดียวกันกับคณะรักกางเขนในประเทศไทยของเรา
ท่ีน่าประทับใจและชวนศรัทธาย่ิงเป็นพิพิธภัณฑ์มรณสักขี
43 องค ์เขาทำหุน่ขีผ้ึ้งของมรณสกัขทีัง้ 43 องค ์ซึง่สงักดั
สงัฆมณฑลบุย่จ ู  ตรงกลางมพีระสงัฆราช 6 องคแ์ตง่ตวั
เต็มยศ นอกน้ันนอนเรียงรายรอบ ทุกองค์นอนในโลงแกว้
คล้ายที ่สองคอนของเรา ต่างกันที ่ประเทศไทยเรามี

มรณสกัขทีีเ่ปน็พระสงฆ ์ซสิเตอร ์และฆราวาส แต่
ยังไม่มีพระสังฆราช

ขณะที่รถบัสพาเราออกจากประเทศจีนพุ่งหัว
ลงใต้สู่ประเทศเวียดนาม เราจะพบกับวัดคาทอลิก
มากมายแทบจะทกุๆ 2 กโิลเมตร ล้วนเปน็วดัเกา่ที่
สร้างข้ึนสมัยมิสชันนารีแรกๆ สไตล์โกธิคมีโดมสูง
เหน็ไดอ้ย่างชดัเจนเหนอืหมูบ่า้นตลอดรมิทาง  แต่
ท่ีน่าประทบัใจมากทีสุ่ดคอือาสนวหิารหินฟัดเดยีม
จังหวัดนิงห์บินท์ อยู่ทางตอนใต้ของกรุงฮานอย
ประมาณ 130 ก.ม. เปน็วดัเกา่แกท่ีม่อีายกุวา่ 500 ปี
สร้างด้วยศิลปะแบบจีน มีหลังคา 4 ทิศ มีเสาไม้
ภายใน 52 ตน้ แตล่ะตน้สงู 12 เมตร นำ้หนกัตน้ละ
7 ตัน ต้องใชส้องคนถงึจะโอบรอบ พอเหน็เสาของ
วัดนีแ้ลว้ ทำใหค้ดิถงึวดัซง่แยข้องไทยเรา ทีส่ำคญั
คือพระสงฆ์พ้ืนเมืองท่านหน่ึงเป็นผู้สร้างใช้เวลา 24
ปี (1875-1899) ถือได้ว่าท่านได้นำเอาวัฒนธรรม
สัมพันธ์มาใช้ก่อนที่สังคายนาวาติกันจะนำเสนอ
ต้ังหลายศตวรรษ ณ อาสนวิหารน้ีพวกเราได้ร่วมใน
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณภาษาไทยโดยคุณพ่อ
จิตตาธิการพร้อมกับสวดภาวนาให้พระศาสนจักร
ในเวียดนาม

จากน้ันเราเดินทางไปเย่ียมแสวงบุญแห่งสุดท้าย
ท่ีวัด Cua Bac กลางกรุงฮานอย วัดน้ีมีอายุเก่าแก่กว่า
300 ปี มีการเฝ้าศีล สวดภาวนาร่วมกัน และขอพรพระ
ก่อนบอกลาประเทศเวียดนาม

ในคณะทัวร์ของเรามีคุณป้าคนหนึ่งอายุ 70 ปี
สนใจในศาสนาคาทอลิกมานานแล้ว การมาทัวร์
แสวงบุญครั้งนี้ทำให้คุณป้าตัดสินใจที่จะล้างบาป
เมื่อกลับไทย  มีสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานกันโดย
ไม่ได้ทำพิธีในวัด ท้ังสองบอกว่ากลับไปไทยคราวนี้
จะจัดการทำพิธีในวัดให้เรียบร้อย นอกนั้นก็ยังมี
พี่น้องชาวพุทธอีก 4-5 ท่านที่เกษียณราชการแล้ว

ขอเดินทางมาแสวงบุญด้วย  พวกเขาต่างรู้สึกประทับใจ
มาก และบอกว่าหากจัดทัวร์แสวงบุญคราวหน้าขอให้
บอกพวกเขาด้วย เพราะพวกเขาอยากมากบัคณะทัวร์
นี้อีก สมณสภาเพื่อการท่องเที่ยวแห่งสันตะสำนัก
บอกว่า การท่องเที ่ยวต้องเป็นการแพร่ธรรม
ชนิดหน่ึงด้วย

ขณะน้ีพระศาสนจักรในเวียดนามกำลังเตรียมตัว
ที ่จะทำการฉลองสมโภช 350 ปีแห่งการกำเนิด
พระศาสนจักรคาทอลิกในเวียดนาม สมเด็จพระสันตะ-
ปาปาเกรโกรี ท่ี 7 ทรงแต่งต้ังมิสซัง Dang Ngoai (Tonkin)
และ Dang Trong (Cochinchine)  เม่ือวันท่ี 9 กันยายน
1659  โดยมอบให้พระสงัฆราชฟรงัซวั ปัลลือ และ
พระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลาม็อตต์ เป็นประมุข
ทั้งสองท่านเป็นสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่ง
กรุงปารีส และทั้งสองท่านนี้ได้มาทำการเผยแผ่
ศาสนาในประเทศไทยของเราด้วย

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 1960 บุญราศี
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ทรงสถาปนา
พระฐานานุกรมของพระศาสนจักรขึ้นในประเทศ
เวียดนามโดยการยกฐานะมิสซังฮานอย เว้ และ
ไซ่ง่อน (ปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิต้ี) เป็นอัครสังฆมณฑล
การสมโภชครบ 350 ปีจะเร่ิมต้นวันท่ี 24 พฤศจิกายน
จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2011 ซึ่งเป็นวันสมโภช
มรณสกัข ี117 องค ์ที่สมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน์
ปอล ท่ี 2 ทรงสถาปนาในป ี1988

จุดเด่นของการสมโภชจะเป็นช่วงระหว่างวันที่
21-25 พฤศจิกายน ซึ่งพระศาสนจักรในเวียดนาม
จะจดัให้มีการประชมุสมชัชา โดยจะมผู้ีแทนจำนวน
200 คนทีม่าจากชมุชนตา่งๆ ท่ัวประเทศ  ประชากร
คาทอลิกมีจำนวน 7 เปอร์เซ็นต์ของจำนวน
ประชาชนทัง้หมด 87 ล้านคน
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ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 3 ª√–®”«—π∑’Ë 17-23 ¡°√“§¡ 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

«—¥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

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

����� §≥–°“¬¿“æ∫”∫—¥ «‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

¢Õ‡™‘≠ºŸâ π„®‡¢â“Õ∫√¡ ç‚§√ß°“√π«¥‰∑¬‡æ◊ËÕ

°“√∫”∫—¥é √–À«à“ß«—π∑’Ë 11-13 ¡°√“§¡ §à“

≈ß∑–‡∫’¬π ∫ÿ§§≈¿“¬πÕ° 1,500 ∫“∑ ºŸâ‡¢â“Õ∫√¡

§√∫∑—Èß 3 «—π ®–‰¥â√—∫„∫ª√–°“»π’¬∫—µ√  ∂“π∑’Ë

Õ∫√¡ ‚§√ß°“√®—¥µ—Èß§≥–°“¬¿“æ∫”∫—¥ Õ“§“√

∏π“§“√‰∑¬æ“≥‘™¬å ™—Èπ 3 ·≈– 4 «‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

 Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2675-5304-12 µàÕ 61102 À√◊Õ

63110-1

����� —¡¡π“ ß¶åÕ’ “π ( —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ Õ—§√-

 —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß) √–À«à“ß«—π∑’Ë 11-15

¡°√“§¡ 2010 ∑’Ë‚√ß·√¡ ∫“¬‚Œ‡µÁ≈ π§√√“™ ’¡“

����� 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—§√-

«—¥π—°∫ÿ≠‚∑¡—  Õ‰§«π—  ¡’π∫ÿ√’ ∂.√“¡§”·Àß

´Õ¬ 184 (‚√ß‡√’¬ππ“π“™“µ‘ RIS) °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 23 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

31 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 18.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡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

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â °∑¡.

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π.

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡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.)

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

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

✝ ‡ ° 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

❈ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â °∑¡.

«—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 17.00 π. §ÿ≥æàÕ

∑«’»—°¥‘Ï °‘®‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

❈ «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë 6

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.00 π.

❈ «—¥∏√√¡“ 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—¥

‡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.

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

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

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ ‡¢“¢“¥ ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 6 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ®.µ√“¥ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À“¥„À≠à ®. ß¢≈“

©≈Õß«—¥·≈–æ‘∏’‚ª√¥»’≈°”≈—ß «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 °ÿ¡¿“-

 —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

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’

�����¢Õ‡™‘≠‡¬“«™π 4 Õ’ “π ‡¢â“§à“¬ºŸâπ”‡¬“«™π 4

 —ß¶¡≥±≈Õ’ “π §√—Èß∑’Ë 4 À—«¢âÕ ç‡®√‘≠™’«‘µ

»’≈¡À“ π‘∑ ·∫àßªíπ™’«‘µæ√–«“®“é  —ß¶¡≥±≈

Õÿ∫≈œ ‡ªìπ‡®â“¿“æ √–À«à“ß«—π∑’Ë 22-26 ¡’π“§¡

2010  π„®µ‘¥µàÕ»Ÿπ¬åª√– “πß“π‡¬“«™πÕÿ∫≈œ

‚∑√. 08-2141-7188

�����¢Õ‡™‘≠√—∫øíß√“¬°“√«‘∑¬ÿ§“∑Õ≈‘°  —ß¶¡≥±≈

Õÿ∫≈√“™∏“π’ √“¬°“√ ç ◊ËÕ “√√—°é §≈◊Ëπ FM 1 ª≥.

102 MHz Õÿ∫≈√“™∏“π’ ∑ÿ°«—π®—π∑√å-Õ“∑‘µ¬å ‡«≈“

11.30-12.00 π.

 —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

æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-7424-

5195)

«—¥·¡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

 ”√“≠ ≈ÕÕ ‘∑∏‘¿‘√¡¬å ‚∑√. 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√’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’
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(อ่านตอ่ฉบบัหนา้)

ประเทศไทย กล่าวแสดงความคิดเห็นและร่วมยินดี
โอกาสปีพระสงฆ์ว่า “เวลานั้นไม่เคยนึกว่าพระองค์
จะเสด็จมาประเทศไทยและจะมาบวช สมัยก่อนเมื่อ
คนหนึ่งไปเรียนที่กรุงโรม จบที่นั่นแล้วได้รับการบวช
ถือว่าเป็นสิ ่งที ่พิเศษมาก แต่เมื ่อสภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ ประกาศว่าสมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จ
เยือนประเทศไทย และดูเหมือนเป็นความบังเอิญ หรือ
เป็นพระพร หรือเป็นอัศจรรย์ ก็มองไดทุ้กมุม ซ่ึงเกดิกับ
รุ่นของผมทีก่ำลงัเรยีนอยูพ่อด ีผมเปน็หนึง่ในจำนวนที่
ได้รับศีลบวชในวันนั้น รู้สึกเป็นทั้งอัศจรรย์และเป็น
พระพรทีพ่ระเปน็เจา้ประทานให ้แตค่วามยากลำบากที่
สุดคอื เมือ่พระองคบ์วชใหแ้ล้วเราจะทำอยา่งไรทีจ่ะให้
พระพรขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาปรากฏในชีวิต
ในการทำงานของเราและไปสู่คนยุคปัจจุบัน และเป็น
ภาพหน่ึงท่ีเป็นข้อต้ังใจ และเป็นความหวัง ซ่ึงจะพยายาม
ทำให้สำเร็จด้วย”

คุณพ่อกำจัด เสาะก่าน
ส ั งฆมณฑลอ ุดรธาน ี
กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเช่นกัน
ดีใจที่พระศาสนจักรให้
ความสำคัญเป็นพิเศษกับ
พระสงฆ์ โดยเฉพาะให้ปีน้ี
เป็นปีเริ่มต้นปีพระสงฆ์
ไปจนถึงปีหน้า ผมคิดถึง

ชีวิตพระสงฆข์องตนเองตลอด 19 ปทีีผ่่านมา ดเูหมอืน
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว จนถึงจุดนี้เราผ่านมาได้อย่างไร?
แต่ที ่สำคัญมากกว่านั ้นคือ ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น
โดยสว่นตวัขอบคณุพระเปน็เจา้ทีไ่ดด้แูลคนทีพ่ระองค์
ทรงเรียกและเลือกให้เป็นพระสงฆ์ ตลอด 19 ปีนั้น
ไม่มีวิกฤติอะไรในชวิีต เพราะเปน็ความตัง้ใจตัง้แตแ่รก
อยู ่แล้วว่า เมื ่อเลือกชีวิตพระสงฆ์ ก็ตั ้งใจเสมอว่า
จะพยายามทำหนา้ทีใ่ห้ดีท่ีสุด”

คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์
อดีตอธกิารวทิยาลยัแสง--
ธรรม แสดงความรู้สึกว่า
“โดยส่วนตัวรู ้สึกดีใจที่
ทราบว่าพระศาสนจักร
ประกาศให้ปีนี้เป็นปีของ
พระสงฆ์ พระศาสนจักร
ได ้ให ้ความสำค ัญของ

พระสงฆ์ และคิดว่าปีนี ้จะเป็นปีที ่บรรดาพระสงฆ์
จะรื้อฟื้นชีวิตความเป็นพระสงฆ์ของตัวเอง อย่างน้อย
ได้หันมาสำรวจตรวจตราตัวเองว่าได้ทำหน้าที่เป็น
พระสงฆ์อย่างดีมากน้อยเพียงใด? ผมบวชมาเป็นปีที่
17 แล้ว มีพระสงฆ์รุ่นเดียวกันบางคนมีปัญหา มีอุปสรรค
อะไรต่างๆ บ้างในชีวิต มีวิกฤติบ้าง อันนี้จะเป็นการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้นเรื ่องการฟื้นฟูชีวิต
พระสงฆ์ของเรา เพื่อว่าเราจะได้ก้าวหน้าในปีต่อๆ ไป
ในฐานะพระสงฆท่ี์ดีของพระครสิตเจา้”

ปีพระสงฆ์ (ต่อจากหนา้  8)

นนท์เพ็ชร์

อย่างไรก็ตาม คำประกาศของแพทยสมาคมโลกเกีย่วกับ “การเจ็บป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต”
(World Medical Association Declaration on Terminal Illness) ยังคงใหค้วามสำคญัอยา่งยิง่กบัคณุคา่
ทางจรยิธรรม และยงัคงเนน้ไปทีผู้่ปว่ยเปน็จดุศนูยก์ลาง

คำประกาศเหลา่นี ้อาจจะเปน็เครือ่งมอืหนึง่ทีจ่ะชว่ยเตอืนสตหิลายฝา่ยในการใช ้พ.ร.บ. มาตรา 12
อย่างรอบคอบ อย่างระมดัระวงัและอยา่งรดักมุ

 “...ห้ามมิให้แพทย์ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยฆ่าตัวตายซึ่งขัดต่อจริยธรรม รวมถึงห้ามการรักษาพยาบาล
แบบประคับประคองใดๆ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับ (ตามความเห็นของแพทย์)ไม่คุ้มค่ากับผลข้างเคียง
ทีจ่ะเกดิขึน้  แพทยจ์ะตอ้งไมใ่ชวิ้ธกีารใดๆ ทีไ่มเ่ปน็ประโยชนต์อ่ผู้ปว่ย”

“แพทย์ควรพยายามทำความเข้าใจและคำนึงถึงความต้องการทางจิตสังคมของผู้ป่วยของตน
โดยเฉพาะในกรณทีีส่ิง่เหลา่นีม้เีกีย่วเนือ่งโดยตรงกบัอาการทางกายภาพของผูป้ว่ย แพทยค์วรพยายาม
เตรียมความพร้อมด้านจิตใจและจิตวิญญาณให้แก่ผู้ป่วยและคนในครอบครวั เพ่ือช่วยให้พวกเขาสามารถ
จดัการกบัความตืน่ตระหนก ความกลวั และความเศรา้โศกเสยีใจในการปว่ยระยะสดุทา้ย”

การจัดการทางคลินิกในเรื่องความปวดของผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดในการ
ลดความทุกข์ทรมาน แพทย์และแพทยสมาคมของแต่ละประเทศควรสนับสนุนการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการจัดการกับความปวด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแพทย์ทุกคนที่ดูแล
ผู้ป่วยระยะสดุท้ายสามารถเขา้ถึงแนวปฏบัิติท่ีดีและวิธีการรักษาทีทั่นสมยัท่ีมีอยู่ในปจัจุบัน  แพทย์ควร
ที่จะสามารถใช้การจัดการกับความปวดขั้นรุนแรงอย่างเหมาะสม โดยปราศจากความกลัวว่าจะทำผิด
กฎเกณฑห์รือไดรั้บผลกระทบดา้นกฎหมาย

นัน่เปน็สว่นหนึง่ของคำประกาศของแพทยสมาคมโลก อย่างไรกต็าม ความศกัดิส์ทิธิข์องชวิีตมใิช่
ขึ้นอยู่กับสิทธิที่มีหรือไม่มี  สิทธิเป็นเพียงเครื่องประกันว่าชีวิตมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีเท่านั้น แต่ชีวิต
เป็นคุณค่า เป็นศักด์ิศรีและเป็นความศักด์ิสิทธ์ิในตัวมันเองอยู่แล้ว ดังน้ัน จึงไม่มีอำนาจใดทีจ่ะทำให้ใคร
ก็ได้มาใช้สิ่งที่เรียกว่าสิทธิที่จะมาบงการชีวิตทั้งของตนเองหรือของผู้อื่นให้เป็นไปอย่างไรก็ได้ตาม
ที่ตนเองต้องการ  การเคารพต่อชีวิตทั้งของตนและของผู้อื่นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนัก
นั่นหมายความว่า นอกจากจะคำนึงถึงการตรวจวินิจฉัยโรคแล้ว ในเวลานั้น อย่าลืมที่จะคำนึงถึง
การวินิจฉัยทางมโนธรรมดว้ย

ผ่านมติเห็นชอบ พ.ร.บ. มาตรา 12
เรื่องสิทธิการตาย

ตอนสอง-ตอนสุดท้าย



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 34 ฉบบัที ่3 ประจำวนัที ่17-23 มกราคม 2010หนา้ 18

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

“ใช่เธอหรือเปล่า ความเหงาสั่งให้มาถาม ผู้จะพาใจบอบช้ำ ฝ่าโมงยาม
แห่งความเหน็บหนาว” ไม่น่าเชื่อว่าเนื้อหาข้างต้นมาจากเสียงร้องของน้าแอ๊ด
คาราบาว ศิลปินเพ่ือชีวิตประเภทฮารด์คอ เพลงน้ีมีช่ือเพลงว่า “ใช่เธอหรือเปล่า”
แทรคสุดท้ายในชุด บาว-ปาน รีเทิร์น ร้องคู่กันกับนักร้องสาวเสียงดี ช่ือปาน ธนพร
การกลบัมารว่มงานกนัอีกครัง้ของสองคา่ยเทปใหญท่ี่เคยประสบความสำเรจ็ไป
ทั่วเมืองมาครั้งหนึ่งแล้ว จากชุด หนุ่มบาว สาวปาน แต่การกลับมาอีกครั้ง
เพื่อมาทวงถามความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ก็เหมือนกับหนังภาคต่อ ทำดีเสมอตัว
แต่ถ้าทำแย่ลงเมื่อไรไม่ต้องตอบจะดีกว่า

ในบทเพลงชุดนี้ยังมีบทเพลงหนึ่งที่ผมฟังแล้วต้องย้อนกลับไปฟังอีกรอบ
“ตีนกาทำให้น่าสงสัย มองไกลไกลไม่รู้ว่าโกรธหรือยิ้ม ย่างเท้าวัยปริ่มปริ่ม
ดหูนงัสอืพิมพ ์ตอ้งเหยยีดแขนด”ู เปน็ไงละ่ครบั แคท่อ่นแรกกส็ะทอ้นเรือ่งราว
ของคนที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยชรา เนื้อเรื่องที่เหลือเป็นเรื่องของรักต่างวัย จนมาถึง
ท่อนฮุคหมัดเด็ดที่บอกว่า “พบไม้งามเมื ่อยามขวานบิ่น เจอะปลาซาร์ดีน
แตเ่ปดิปอ๋งไมไ่ด ้กลวัคดไีมเ่จยีมบอดีไ้มเ่จยีมวยั บงัอาจจอดใจ ในทีห้่ามจอด”
บทเพลงน้ีช่ือว่า “ลายคราม” ครับ ผมชอบคำว่า “จอดใจ ในท่ีห้ามจอด” มันพาเรา
ให้คิดถึงเร่ืองราวได้สารพัน ประเด็นท่ีต้นผมคิดถึงเร่ือง “การมีชีวิต และการดำรงอยู่
ของชีวิต”

คำถามท่ีพบบ่อยท่ีสุดในเช้าวันจันทร์ท่ีเปิดทำงานวันแรก ไม่ต้องตามโพลไหน
มาทำนะครบั ผมวา่เปน็กนัทัว่ไปหมด คำถามนีค้รบั “ปใีหมไ่ปเทีย่วไหนมา?”
ปใีหมน่ีต่อ้งไปเทีย่วเลย ถ้าเกดิใครอยูบ่า้น หรืออยู่เฉยๆ อาจดตูกเทรนด ์บรรดา
คุณพ่อที่อยู่ตามวัดคงยากหน่อยเพราะช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา ยังมีวันเสาร์-
อาทิตย์ ยังมีวันสำคัญที่ต้องทำมิสซา อวยพรสัตบุรุษ เรียกได้ว่ายาวแค่ไหน
ก็ไม่มีผล ผมเองแม้ไม่ได้รับผิดชอบวัด เพียงแต่ไปช่วยก็หนีความรับผิดชอบ
แบบนีไ้ปไมพ้่น พอมเีวลาอยูบ่า้งจงึจดัใหต้วัเองไดม้โีอกาสออกตา่งจงัหวดั แต่
เป็นการเดินทางเพ่ือไปเย่ียมเยือน “ศูนย์การเรียนรู้ลาซาล” มันต้ังอยู่ท่ี อ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี ท่ีน่ันมีเด็กๆ ชาวพม่า ปกาเกอะญอ (กะเหร่ียง) และมอญ ชนกลุ่มน้อย
ไร้การศึกษา ขาดหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต ผมตามเขาไปในเช้าวันจันทร์
หลังจากช่วยงานคริสต์มาสตามวัดเสร็จแล้ว จุดมุ่งหมายเพียงได้ไปพบ เป็นกำลังใจ
และรว่มสง่ความสขุใหก้บัเดก็ๆ เหลา่นัน้

สิง่ทีผ่มพบคอื เดก็ๆ กลุม่หนึง่และผูป้กครองทีม่คีวามยากลำบาก บราเดอร์
วิกตอร์ กิล มูโน๊ส ท่ีข้ึนไปดูแลอยู่ท่ีน่ัน เดือนละ 2 อาทิตย์ทำหน้าท่ีจัดการทุกอย่าง
ใหก้บัพวกเขา โดยรว่มกบัคณุครอูาสาสมคัรอกี 5-6 ทา่น เดก็ๆ สือ่กบัเราไมค่อ่ย
รู้เร่ือง แต่ภาษารัก และน้ำใจท่ีหยิบย่ืนให้พวกเขายอ่มสัมผัสได้ เราไดฟั้งเร่ืองราว
ของชีวิตผู้คนในพื้นที่เสี่ยงนั้น ปัญหายาเสพติด การค้าเด็ก การขาดสุขอนามัย
ท่ีดี ฯลฯ ตกดึกแถวน้ันไฟยังเข้าไม่ถึง ผมท่ึงกับห้องพักของบราเดอร ์มันเป็นเพียง
ห้องเก็บของเทา่น้ัน

มบีราเดอรท์า่นหนึง่มาจากมอลตา้ ช่ือบราเดอรม์ารโิอ ้บราเดอรเ์ดนิทางไป
พร้อมกับเรา แต่บราเดอร์กลับทีหลัง ภาษาไทยยังไม่แข็งแรง รุ่งขึ้นผมเห็น
บราเดอร์กำลังรดน้ำท่ีแปลงผักท่ีปลูกในศูนย์การเรียนรู้น้ัน ผมรู้สึกอายเหมือนกัน
เม่ือได้พบกับจิตวิญญาณของผูแ้พร่ธรรมตัวจริง แต่ก็ไม่ได้คิดถึงขนาดวา่ แล้วส่ิง
ท่ีเราน่ังอยู่ท่ีออฟฟิศติดแอร์เย็นสบาย ทำงานท่ีมีคนรู้จัก นับหน้าถือตา หรือคุณพ่อ
ที่อยู่ตามวัด ตามโรงเรียนใหญ่ๆ สามารถสั่งจ่ายเงินทองได้มากมาย มีคุณครู
ผู้ปกครอง นักเรียน คนงานมากมายทีพ่ร้อมจะเช่ือฟังคำส่ัง ฯลฯ เราทำงานในพ้ืนท่ี
ตา่งกนั แตหั่วใจทีม่ ีเราไมต่า่งกนั

“การมชีีวิตอยู่ และการดำรงอยูข่องชวิีต” ตอ้งการหวัใจของคนทีรู้่ตวัว่าเขา
กำลังทำอะไร ทำไปทำไม และทำไปเพื่อใคร ผมไม่เชื่อหรอกว่างานขุดดิน
ยากกว่างานเฝ้าคอยดูหนังเพื่อมาวิจารณ์และเขียนคอลัมน์ หรืองานกวาดถนน
ง่ายกวา่การเอาเชค็ไปเขา้ธนาคาร เราตอ้งถามใจตวัเองเสยีก่อนว่า เราพรอ้มและ
เราเข้มแข็งพอหรือเปล่ากับงานท่ีเราทำอยู่ ณ เวลาน้ี กับหน้าท่ีท่ีเราต้องรับผิดชอบ
จะอาสาสมัคร หรือทำเป็นอาชีพ จะโดยตำแหน่งแต่งให้ หรือโดยการเชื้อเชิญ

ให้มาช่วยเหลือดูแล ถ้าคนทำหนังสือคนหนึ่งจะมาบ่นว่าฉันทำงานยากจัง
เหน่ือยอ่อน ลำบากเหลือทน ก็น่าจะไปหาอย่างอ่ืนทำ เพราะงานหนังสือไม่ง่ายแน่ๆ
แตน่า่จะบน่ใหมว่่างานหนงัสอืยาก เหนือ่ย ลำบาก แตท่ีเ่ราผา่นมนัไปได ้กเ็พราะ
เราได้ออกแรงนั่นแหละ และที่สำคัญก็คือ เรายังมีอีกหลายคนที่ร่วมทางไปด้วย
การมีชีวิตอยู่ และการดำรงอยู่ของชีวิต ต้องการความถูกท่ีถูกทางของชีวิตท่ีดำเนินไป
กับหัวใจของผูท่ี้ต้องทำหนา้ทีน้ั่นๆ

ปีนี้เป็นปีเสือ แค่ฟังชื่อก็ดุแล้ว เราไม่ต้องเปลี่ยนเสือให้เป็นแมว หรือหลอก
ตวัเองวา่ เสอืใจด ีเสอืแอบ๊แบว๊ เสอืกค็อืเสอืนัน่แหละครบั เพยีงแตว่่าคนตอ้งรูว่้า
เขากำลังอยู่กับเสือ ดำเนินชีวิตไปพร้อมกับมันอย่างรู้ตัว รู้เท่าทัน เหมือนกับรู้ว่า
ถ้าชีวิตต้องดำเนินไปพร้อมกับเสือ อย่าเสียเวลาท่ีจะหาท่ีหลบเสือ ถามหัวใจตัวเอง
ดกีวา่ ว่ามนัอยูใ่นทีท่ีค่วรอยูห่รือยัง เปน็ในสิง่ทีค่วรเปน็ และทำในสิง่ทีค่วรจะทำ
เข้มในส่วนท่ีควรจะแข็ง และโอนอ่อนในส่วนท่ีควรจะยืดหยุ่น จอดหัวใจไว้ในท่ีท่ี
ควรจอด อย่าประมาทจนขับชนไฟแดงเสียก่อนล่ะ ข้อสำคัญ อย่าลืมทำสำคัญ
มหากางเขนกอ่นออกเดนิทางทกุครัง้นะครบั

บรรณาธิการบริหาร

จอดหัวใจ
ในที่ห้ามจอด
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(¿“æ¢«“)  çøóôπøŸ®‘µ„®π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°é ‚√ß‡√’¬πªí≠®∑√—æ¬å   ¥‘π·¥ß

®—¥‚§√ß°“√øóôπøŸ®‘µ„®π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28  æƒ»®‘°“¬π 2009  ∑’Ë

‚√ß‡√’¬πªí≠®∑√—æ¬å  ¥‘π·¥ß  „πÀ—«¢âÕ ç§ÿ≥∏√√¡µ“¡·∫∫Õ¬à“ßπ—°∫ÿ≠¡“√–‚°é

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡Õπ° π“¡«ß…å ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë®“°»Ÿπ¬å§” Õπ®—π∑∫ÿ√’ ‡ªìπ«‘∑¬“°√

¡’π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°‡¢â“√à«¡  65  §π

çøóôπøŸ®‘µ„®§√Ÿ§“∑Õ≈‘°é §ÿ≥æàÕ∫√√®ß  æ“πÿæ—π∏å Õ∏‘°“√‚√ß‡√’¬π

ªí≠®∑√—æ¬å ¥‘π·¥ß ®—¥‚§√ß°“√øóôπøŸ®‘µ„®§√Ÿ§“∑Õ≈‘°¢÷Èπ √–À«à“ß«—π∑’Ë 9-10

µÿ≈“§¡ 2009  ∑’Ë∫â“π ·µ≈≈“ ¡“√‘  ®.√–¬Õß „πÀ—«¢âÕ ç§ÿ≥∏√√¡¢Õßπ—°∫ÿ≠

¡“√–‚°é ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡Õπ° π“¡«ß…å  ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë®“°»Ÿπ¬å§” Õπ®—π∑∫ÿ√’ ‡ªìπ

«‘∑¬“°√ ¡’§√Ÿ§“∑Õ≈‘°‡¢â“√à«¡∑—ÈßÀ¡¥ 30 ∑à“π



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 3 ª√–®”«—π∑’Ë 17-23 ¡°√“§¡ 2010Àπâ“ 20

‡©≈‘¡»° —ß¶¿“æ        ÿ«√√≥ ¡‚¿™æ√–§“√å¥‘π—≈
π§√ª∞¡ ● Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ß“π ç‡©≈‘¡»° —ß¶¿“æ  ÿ«√√≥ ¡‚¿™æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿé  ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

 Àæ—π∏å ¿“æ√– —ß¶√“™·Ààß‡Õ‡™’¬
ª√–™ÿ¡π“π“™“µ‘    §√—Èß∑’Ë     2

çº≈°√–∑∫¢Õß«—≤π∏√√¡¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π
∑’Ë¡’µàÕ™’«‘µπ—°∫«™„πæ√–»“ π®—°√é
ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ●  √–À«à“ß«—π∑’Ë 16-21 æƒ»®‘°“¬π §.». 2009  Àæ—π∏å

 ¿“æ√– —ß¶√“™·Ààß‡Õ‡™’¬ ª√–™ÿ¡π“π“™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 2  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

çµâÕπ√—∫ª√–∏“π ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°é

§ÿ≥æàÕ«√¬ÿ∑∏ °‘®∫”√ÿß ºŸâÕ”π«¬°“√

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ æ√âÕ¡

ºŸâ∫√‘À“√·≈–‡®â “Àπâ“∑’Ë „Àâ°“√µâÕπ√—∫

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈

ª√–∏“π ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°œ §π„À¡à 8

∏—π«“§¡ 2009 ∑’Ë™—Èπ 10  ¿“æ√– —ß¶√“™œ

(¢Õß°”π—≈®“°·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „πªïæ√–«“®“ 2007-2010)

µÕπ∑’Ë 43 ª–-µ‘¥-ª–-µàÕ

‡¡◊ËÕ‡√“§àÕ¬Ê ¥Ÿ¿“æ·µà≈–¿“æ®“°∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿœ º¡À«—ß«à“‡√“®–§àÕ¬Ê æ∫

æ√–‡ªìπ‡®â“ æ∫‡√◊ËÕß√“«¢Õß§«“¡‡™◊ËÕ §«“¡‡¡µµ“ §«“¡√—° æ∫æ√–æ—°µ√å

¢Õßæ√–Õß§å ºà“π¿“æ¢Õß ∂“π∑’Ëµà“ßÊ  ºŸâ§π À√◊Õ¢âÕ§‘¥∑’Ë‰¥â√—∫ º¡ª–-µ‘¥-

ª–-µàÕ ‡√◊ËÕß√“«‡À≈à“π’ÈÕ’°§√—Èß„πªïπ’È ‡æ◊ËÕ√à«¡©≈Õßªïæ√–«“®“ªï ÿ¥∑â“¬¢Õß

æ√–»“ π®—°√‰∑¬ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâÕà“πæ∫ ·≈–√à«¡∂“¡µπ‡ÕßÕ’°§√—Èß«à“ „™àÀ√◊Õ‰¡à

·∑â®√‘ß·≈â« ¿“æ™’«‘µ¢Õß‡√“·µà≈–§π §◊Õ¿“æ‡≈Á°Ê ‡æ◊ËÕ©“¬æ√–æ—°µ√å¢Õß

æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“

(¿“æ·√°¢Õßµâπªï 2010 ¿“ææ√–æ—°µ√å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ „π≈—°…≥–

¿“æ·∫∫‚¡‡ Õ‘° ‡ªìπ¿“æª°¢Õß‚∫™—«√å·π–π” ∂“π∑’Ë∑’Ë™◊ËÕ¡“¥“∫“)
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