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ประกาศ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที ่สสท. 012/2010

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใกล้กรุงปอร์โตแปรงซ์ เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐเฮติ ซึ่งเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่บนเกาะฮิสปัน
โยลาในทะเลแครบิเบยีน  วัดแรงสัน่สะเทอืนได ้7.0 ริกเตอร์ เมือ่เวลาประมาณ
05.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2010  ตามเวลาในประเทศไทย ส่งผลให้อาคาร
สถานที่ราชการ โรงพยาบาล วัด บ้านเรือนพังถล่ม มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สูญหาย
และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

เพ่ือแสดงถึงความเป็นหน่ึงเดียวกันในองค์พระคริสตเจ้า สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกสังฆมณฑล  คณะนักบวชชาย-หญิง
หน่วยงาน  องค์กรคาทอลิก และพ่ีน้องคริสตชนผู้มีน้ำใจดีท้ังหลาย ได้แสดงความรัก
ความเอื้ออาทรต่อพี่น้องของเราที่ประสบกับความทุกข์ยากลำบาก “เราบอก
ความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู ้ต่ำต้อยที่สุดของเรา
ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา.....” (มธ 25:40)  โดยร่วมกันอธิษฐานภาวนาระลึกถึง
พี่น้องชาวเฮติที่ได้รับบาดเจ็บ สูญเสียญาติพี่น้อง ไม่มีที่อยู่อาศัย และต้องการ
ความช่วยเหลือ และขอเชิญชวนบริจาคทรัพย์สนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่
พ่ีนอ้งของเรา ตามกำลงัความสามารถของทา่น  โดยสามารถดำเนนิการดงันี้

เช็คสัง่จา่ย : สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
โอนเงนิ  : มิสซงัฯ สภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ (บรรเทาสาธารณภัย)

ธนาคารทหารไทย   สาขาพฒันพ์งศ์
บญัชอีอมทรัพย ์  เลขท่ี  170-2-08597-6

โดยสภาพระสังฆราชฯ จะรวบรวมงบประมาณท่ีได้ท้ังหมด ส่งไปให้ความ
ช่วยเหลือในนามของพระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทย  จึงหวังเป็นอย่างย่ิง
ว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องทุกท่าน เพื่อช่วยผู้ประสบภัยเหล่านี้
ให้ได้รับความช่วยเหลือและความบรรเทา

ขอพระเจ้าองค์แห่งความรักและเมตตา โปรดประทานพระพร และตอบแทน
นำ้ใจดขีองทกุทา่นเสมอไป

ขอพระเจ้าอำนวยพร

(พระอัครสงัฆราชหลยุส์ จำเนยีร  สันตสุิขนรัินดร)์
ประธานสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ประเทศไทย

พระศาสนจักรในเฮติ (ต่อจากหนา้ 20)

ภายใต้สภาพระสังฆราชสหรัฐอเมริกา ได้รับมอบหมาย
จากสมณกระทรวง Cor Unum ให้ทำหน้าที ่ เป็น
ผู้ประสานความชว่ยเหลือกับองค์กรต่างๆ ของคาทอลิก
ทั ่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกับองค์กรการีตัสของ
ประเทศต่างๆ และคณะอัศวินแห่งมอลต้า อีกทั้งยัง
ได้จัดส่งเจ้าหน้าที ่กว่า 300 คนที ่มีประสบการณ์
ในการช่วยเหลือผู ้ประสบภัยไปยังเฮติแล้วในวัน
หลังเกิดแผ่นดินไหว

อาคารบ้านเรือนแทบทั้งเมืองปอร์โตแปรงซ์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเฮติ ได้รับ
ความเสียหายอย่างหนัก เมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดความรุนแรงสูงถึง 7 ริกเตอร์
เมือ่คนืวนัองัคารที ่ 12 มกราคม โดยทีศ่นูยก์ลางของแผน่ดนิไหวอยูห่่างจากใจกลาง
เมืองหลวงเพียงประมาณ 15 กิโลเมตร มีผู้ถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคาร
และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ์ที ่ 16 ทรงแจง้ดว้ยว่า
ในบรรดาผู้เสียชีวิตจำนวนมากนั้น มีพระอัครสังฆราชโยเซฟ แซร์จ มิโอต์ ซึ่งเป็น
พระอคัรสงัฆราชแหง่อคัรสงัฆมณฑลปอรโ์ตแปรงซร์วมอยูด่ว้ย

พระอัครสังฆราชโยเซฟ วัย 61 ปี เป็นชาวเฮติ และได้รับแต่งตั ้งให้เป็น
พระอัครสังฆราชของปอร์โตแปรงซ์ในปี 1997 มีผู้พบร่างไร้ชีวิตของพระคุณเจ้า
ในซากอาคารอันเป็นที่พำนักของท่านในเช้าวันรุ่งขึ้น

อาสนวิหาร วัดและโรงเรียนคาทอลิกทุกแห่งในเมืองหลวง สำนักงานการีตัส
และสามเณราลยั ตลอดจนอาคารสำนกังานสหประชาชาต ิและทำเนียบประธานาธบิดี
ได้รับความเสียหายอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำเฮติ

ไม่ได้รับความเสียหาย
นอกจากกระจกแตก
และตู้ศีลตกลงพื้น

พระอัครสังฆราช
แบร์นาดิโต เอาซัส
เ อ ก อ ั ค ร ส มณท ู ต
ประจำเฮติ แจ้งว่า
พระอัครสังฆราช ของ
ปอร์โตแปรงซ์ เสียชีวิต
เพราะแรงสั่นสะเทือน
อ ย ่ า ง ร ุ น แ ร ง ข อ ง
แผ่นดินไหว ได้เหวี่ยง
ท ่ า น ต ก ล ง ม า จ า ก
ระเบียงที่พัก นอกนั้น
ยังมีพระสงฆ์ นักบวช
และสามเณรจำนวนมาก
เสียชีวิตด้วย บ้านของ
พน ักงานเจ ้าหน ้าท ี ่

(อ่านตอ่หนา้ 4)
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ห้าสิบแปดบาทถ้วน)
จากน้ันเดือนมิถุนายน  คุณพ่อ

เกลาดีโอ โกร์ตี ถวายพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณคร้ังแรกสำหรับวัดใหม่
แห่งน้ี และขนานนามวัดน้ีว่า “วัด
นักบุญเคลเมนต์ พระสันตะปาปา”

2 ปีที ่ผ ่านมา จากวันที ่ม ี
ว ัดใหม่ประจำหมู ่บ ้านปางใน
มีคุณพ่อหลายองค์มาถวายพิธี

มิสซาบูชาขอบพระคุณแด่พระเป็นเจ้า ที่วัดเคลเมนเต
แห่งนี ้อาทิ คุณพอ่อันตน ธงชัย วิวัฒน์เชาว์พันธ์ และ
คุณพ่อกาเบรียล พรชัย สุขใจ มาถวายพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณถวายมิสซาครั ้งแรก โอกาสบวชเป็น
พระสงฆ์ใหม่  นอกจากน้ี คุณพ่ออากีเล คุณพ่อชาวไทยใหญ่
จากสังฆมณฑลเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์ และ
คุณพอ่โฟซาต ีคณะปเีม ทีอ่ยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา
ผู้ซึ่งติดต่อทุนสนับสนุนการจัดสร้างวัดจากสัตบุรุษ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ปัจจุบัน สัตบุรุษหมู่บ้านปางในมี 17 ครอบครัว
จำนวน 75 คน รับศลีล้างบาปจำนวน 66 คน

เชียงใหม่ (ต่อจากหนา้ 20)

โดยมีครูคำสอนและสัตบุรุษเขตวัดฝางมาร่วมงาน
และเป็นกำลังใจแก่ลูกวัดนักบุญเคลเมนต์ บ้านปางใน
อย่างมากมาย

แรกเริ่ม คริสตชนคาทอลิกชาวไทยใหญ่จากเมือง
“มอนปิน” สังฆมณฑลเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์ เข้ามา
พำนักอยู่ในประเทศไทย ณ หมู่บ้านหินแตก อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย ต่อมา ย้ายมาสรา้งหลักปักฐานอยูใ่นหมู่บ้าน
ปางใน อ.แมอ่าย จ.เชยีงใหม ่ในปจัจบุนั

ค.ศ. 1995  ตวัแทนครสิตชนคาทอลกิชาวไทยใหญ่
จากหมู่บ้านปางใน ติดต่อคุณพ่อเขตวัดฝาง เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกทั้งต้องการรับศีลศักดิ์สิทธิ์
ซึ ่งคริสตชนคาทอลิกกลุ่มนี้เกือบทั้งหมดได้รับการ
โปรดศีลล้างบาปจาก คุณพ่อเคลเมนเต วิสมาร์รา
สงฆ์คณะปีเม ซ่ึงสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ท่ี 2
แต่งตั้งคุณพ่อเคลเมนเต วิสมาร์รา เป็น “เวเนราบีเล”
หมายความถงึ

“ผู ้ที ่พร้อมรับการแต่งตั ้งเป็นนักบุญ” ถือเป็น
ข้ันตอนแรกของการแต่งต้ังเป็นนักบุญของพระศาสนจักร
คาทอลิก

ช่วงเวลานัน้ บรรดาคณุพอ่ และครคูำสอนจากเขต
วัดฝาง ข้ึนมาเย่ียมให้กำลังใจ สอนคำสอน และถวายพิธี

มิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นระยะ โดยใช้บ้านของสัตบุรุษ
เป็นวัดน้อย

ต่อมา ค.ศ. 2004   ซิสเตอร์ซาโลเม  โจเซฟ และทีมงาน
เร่ิมสอนคำสอนในหมูบ้่านปางใน เป็นประจำทกุวันพุธ
และเมื่อสิ้นปี ค.ศ. 2004 คุณพ่อซานโดร โบรดินอน
โปรดศลีล้างบาปเดก็และผูใ้หญ ่จำนวน 6 คน

ค.ศ. 2007 สัตบุรุษหนึ่งท่าน บริจาคที่ดินสร้างวัด
จำนวน 1 แปลง

ค.ศ. 2008 เดือนกุมภาพันธ์  สัตบุรุษบ้านปางใน
พร้อมคุณพ่อเขตวัดฝางเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ
จัดสร้างวัดใหม่ ต่อมา เดือนพฤษภาคม วัดคาทอลิก
ประจำหมูบ้่านปางใน จัดสร้างแล้วเสร็จ โดยมีค่าใช้จ่าย
ทัง้สิน้ 359,158 บาท (สามแสนหา้หมืน่เกา้พนัหนึง่รอ้ย

สถานทูตได้รับความเสยีหายเป็นจำนวนมาก ญาติพ่ีน้อง
ของหลายคนเสียชีวิต พร้อมกล่าวเสริมว่า ทั่วทั้งเมือง
เต็มไปด้วยเสียงร้องระงมของผู ้ได้รับบาดเจ็บและ
ผู้ที่โศกเศร้าอันเกิดจากการสูญเสียญาติพี่น้อง

อน่ึง ดร. ซิลดา อาร์น นิวมาน ซ่ึงเป็นผู้บรรยายหลัก
คนแรกหล ั งพ ิ ธ ี เป ิ ด
การประชุมซิกนิสโลกที่
เชียงใหม่เมื ่อวันที ่ 18
ตุลาคม 2009 ก็ได้เสียชีวิต
ในเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ทีเ่ฮตดิว้ย ซลิดา นวิมาน
กำล ังอย ู ่ระหว ่างการ
เดินทางเย ือนประเทศ
ต่างๆ ที ่เป็นหมู ่เกาะ
ในแถบทะเลแคริบเบียน
เพือ่งานอภบิาลเดก็ และ

เธอได้อยู่ท่ีปอร์โตแปรงซ์ขณะท่ีเกิดแผ่นดินไหวท่ีสร้าง
ความเสยีหายทัง้ชีวิตและทรพัย์สินอย่างมากมาย

กรมสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า
คนไทยในเฮต ิ4 คน ปลอดภยัด ีแตด่เูหมอืนยงัไมท่ราบ
ชะตากรรมของอกีคนหนึง่

รายงานข่าวแจ้งว่า มีคนไทยอยู่ในเฮติจำนวนหนึ่ง
ในจำนวนนี้มีซิสเตอร์คณะคามิลเลียนหญิง 2 ท่าน
ได้แก่ ซิสเตอร์ฉวีวรรณ อินธิเสน และซิสเตอร์ทิพยวัลย์
เภาลิม้ ทัง้สองอยูใ่นวยัประมาณ 40 ป ีและไดส้มคัรใจ
ไปทำงานเป็นธรรมทูตอยู ่ที ่เฮติ หลายปีแล้ว เพื ่อ
ช่วยเหลอืงานของพระสงฆค์ณะคามลิเลยีน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานดูแลอภิบาลผู้ป่วยเอดส์ ซิสเตอร์ทั้งสอง
ได้ปฏิเสธที่จะขอเดินทางกลับเมืองไทย แต่ต้องการอยู่
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่นั่นต่อไป

ในขณะเดียวกัน สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์
ที่ 16 ทรงแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว
และญาติพี ่น้องของผู ้เสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง
พระศาสนจักรในเฮติ และเชิญชวนคริสตชนสวดภาวนา
เพื่อวิญญาณของผู้เสียชีวิต และเพื่อพละกำลังแก่ผู้ที่
รอดชวิีตใหไ้ดก้ลบัคนืสูชี่วิตทีป่กตโิดยเรว็วัน

นอกเหนือจากคำภาวนา พระศาสนจักรคาทอลิก
ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย ได้เชิญชวน
คริสตชนบริจาคปัจจัยเพ่ือนำส่งไปช่วยเหลือพระศาสนจักร
ที่เฮติโดยรีบด่วน

พระคาร์ดินัลโยเซฟ คอร์เดส ประธานสมณสภา
Cor Unum ได้แจ้งที่สำนักวาติกันว่า ทุกครั้งที่เกิด
ภัยพิบัติร้ายแรง ประสบการณท่ี์ผ่านมาสอนเราวา่ ความ
ช่วยเหลอืควรแบง่เปน็สองขัน้ตอน ขัน้ตอนแรก คอืจดั
ความช่วยเหลือทุกรูปแบบอย่างรีบด่วนเพื่อการรักษา
พยาบาลและช่วยชีวิตของผู้ประสบภัย เช่น น้ำ อาหาร

พระศาสนจักรในเฮติ (ต่อจากหนา้ 3) “รำลึกถึงคุณพ่อการ์โล” (ต่อจากหนา้ 2)

คุณพอ่ Cosimo  Semararo (อาจารยป์ระวตัศิาสตร์
มหาวิทยาลัยซาเลเซียน) คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์
(อธิการเจ้าคณะซาเลเซียน)  คุณพ่อบรรจง  สันติสุข--
นิรันดร์ (Vice Postulator)  คุณพ่อยอห์น ตามาโย  และ
คุณพอ่สรุชัย  กิจสวสัดิ์

การจัดพิธีกรรมรำลึกถึง ข้ารับใช้พระเจ้า  คุณพ่อ
การ์โล  เดลลา โตร์เร น้ี เพ่ือเป็นการรำลึกถึงคุณความดี
ของท่านที่ปรากฏเด่นชัดในการดำเนินชีวิตอย่าง
ศกัดิส์ทิธิ ์ในดา้นความเชือ่  ความไวใ้จ และความรกั
ต่อพระเป็นเจ้า และความรักศรัทธาภักดีต่อพระแม่
มารีอาผ่านทางการสวดสายประคำ  พร้อมกับการให้
การศึกษาอบรมแก่เยาวชนไทย

ชื่อของท่านได้ถูกเสนอให้เข้าสู่กระบวนการ
“การดำเนินเรื ่องแต่งตั้งเป็นบุญราศีและนักบุญ”
วีรกรรมแห่งชีวิตศักด์ิสิทธ์ิของท่านไดรั้บการยกยอ่ง
จากพระศาสนจกัรใหเ้ปน็  “ข้ารับใชพ้ระเจา้”

ยารักษาโรค ที่พักอาศัยชั่วคราว ฯลฯ ขั้นตอนที่สอง
เปน็ความชว่ยเหลอืระยะยาว ไดแ้ก ่การกอ่สร้างอาคาร
สถานทีใ่หใ้หม ่เชน่ วัด โรงเรยีน บา้นเณร อาราม และ
สำนกังานตา่งๆ รวมทัง้ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นจติใจแก่
ผู้รอดชีวิต เด็กกำพร้า และผู้ที่สูญเสียกำลังหลักของ
ครอบครัว พระศาสนจักรคาทอลิกมุ่งมั่นดูแลเอาใจใส่
ผู้ประสบภัยระยะยาวเสมอ ถึงแม้องค์กรต่างๆ อาจยุติ
ความช่วยเหลือไปแล้วก็ตาม

อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย  รายงาน
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ยอห์นได้รับศีลบวชเป็นสงัฆานกุรและทีส่ดุไดร้บั
ศีลบวชเป็นพระสงฆ ์ เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 1815 และ
ได้ถวายมิสซาครั้งแรกในวันรุ่งขึ้น ก่อนวันแม่พระ
รับเกียรตยิกข้ึนสวรรค ์....

ท่านไดถ้วายตวัท้ังครบแดพ่ระเป็นเจ้า แม้บวชแล้ว
แต่ท่านยังไม่ได้รับอนุญาตให้ฟังแก้บาป เพราะมีความรู้
ในดา้นเทวศาสตรน์อ้ยเกินไป ช่างตรงขา้มกบัชวิีตของ
ท่านในอนาคตอย่างสิ้นเชิง เพราะจะมีคนมาแก้บาป
กับท่านจำนวนมากมาย ทั้งจากประเทศฝรั่งเศส และ
จากประเทศอื ่นๆ พระเป็นเจ้าทรงเตรียมคนของ
พระองค์อย่างดีที่สุด เกินกว่าที่มนุษย์คนใดจะสามารถ
ทำไดเ้หมอืนพระองค์

เมื่อได้อ่านเรื่องของท่านแล้ว เราอาจจะสงสัยว่า
ทำไมพระสงฆ์องค์หนึ่ง ที่มีความรู้ทางด้านเทววิทยา
น้อยมาก จนไม่ได้รับอนุญาตให้ฟังแก้บาป ต้องรอนานถึง
สามปี แต่สามารถช่วยวิญญาณสัตบุรุษจำนวนหลาย
หม่ืนคน ให้สามารถมารับศีลอภัยบาป คืนดีกับพระเป็นเจ้า
ขณะท่ีพระสงฆ์อีกจำนวนมาก ไม่สามารถทำได้อย่างท่าน
แม้จะมีความรู้และความสามารถมากกว่าท่าน ช่างเป็น
พระพรพิเศษจริงๆ สำหรับวัดของท่าน แต่พ่ีน้องอย่าลืมว่า
กว่าที ่ท่านทำได้อย่างนี้ ท่านจะต้องมีอะไรที่พิเศษ
ในชวิีตของทา่นอยา่งแนน่อน ความพเิศษนัน้กคื็อ ท่าน
ซ่ือสัตย์ต่อกระแสเรียก และติดตามกระแสเรยีกการเป็น
พระสงฆ์ด้วยความอดทน ท่านใฝ่ฝันจะเป็นพระสงฆ์
เราควรใฝ่ฝันจะเป็นที ่พอพระทัยของพระเป็นเจ้า
ด้วยกันทุกคน

ปีพระสงฆ์เป็นปีที่มีความหมายอย่างมากสำหรับ
ทุกคน เพราะพระสงฆ์มีความผูกพันกับสัตบุรุษตั้งแต่
เกดิจนตาย นัน่คอื เดก็ทีเ่กดิมากไ็ปรบัศลีล้างบาปทีวั่ด
พอมอีายรูุ้ความจงึเริม่เรยีนคำสอน เพือ่เตรยีมตวัรับศลี

ความเรียบง่าย
ท่ีเราตอ้งไม่มองข้าม

อภัยบาปและรับศีลมหาสนิท และเพื่อทำให้วิญญาณ
เข้มแข็งจึงรับศีลกำลัง พอโตข้ึนแต่งงานก็ได้รับศีลกล่าว
หรือบางคนต้องการบวชเป็นพระสงฆ์ก็รับศีลบวช
และสุดท้ายเมื่อเจ็บป่วยก็รับศีลเจิมคนไข้ ตลอดเวลา
ของช่วงจังหวะชีวิตพระสงฆ์และสัตบุรุษจะมีความ
ผูกพันกัน จนเราสามารถกล่าวได้ว่า “สัตบุรุษต้องการ
พระสงฆ์ฉันใด พระสงฆ์ก็ต้องการสัตบุรุษฉันน้ัน”

นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ เป็นพระสงฆ์ชาว
ฝรั ่งเศส ที่ใช้ชีวิตอภิบาลสัตบุรุษด้วยความอดทน
อุตสาหะ เสียสละ และเหนือส่ิงอ่ืนใดด้วยความศักด์ิสิทธ์ิ
จนได้รับสมญานามว่า “เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์” ได้
ช่วยเหลือวิญญาณจำนวนมาก กลับมาหาพระเป็นเจ้า

โดยอาศัยศีลอภัยบาป ชีวิตในวัยเด็กของท่านเป็น
ระยะเวลาที่ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในระยะเวลาของการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง และผลของการเปลีย่นแปลง
ก็คือ ได้มีการเบียดเบียนศาสนาอย่างรุนแรง โดยมี
จุดประสงค์ทำลายความเชื่อของสัตบุรุษให้หมดสิ้น
บรรดาพระสงฆ์ต้องหลบซ่อน เพราะถ้าถูกจับได้ก็
หมายถึงการถูกฆ่าตาย

ความเดิมจากฉบับที่แล้ว

ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ (ค.ศ. 1786-
1859) เป็นลูกชาวนาคนหนึ่ง ที่อยาก
บวชเป็นพระสงฆ์ ชอบไปวัดพร้อมกับ
บิดามารดา และรกัการสวดภาวนา แต่
สิ่งที่ขาดคือไม่มีความรู้พอที่จะเรียน
หนังสือ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับ
คนที่ต้องการบวชเป็นพระสงฆ์ แต่
แผนการของพระเป็นเจ้า เป็นส่ิงท่ีลึกลับ
เกินกว่าสติปัญญาของมนุษย์จะเข้าใจได้
มนุษย์คิดอย่างหนึ่ง แต่พระเป็นเจ้า
กลับคิดอีกอย่างหนึ ่งเหมือนอย่าง
ที ่ท่านนักบุญเปาโลเคยเขียนไว้ว่า
“พ่ีนอ้งทัง้หลาย จงพจิารณาดเูถดิ เมือ่
พระเป็นเจา้ทรงเรยีกท่านนัน้มีน้อยคน
ท่ีฉลาดตามมาตรฐานของมนุษย์ น้อยคน
ที ่มีอิทธิพล น้อยคนที ่มีตระกูลสูง
แต่พระเจ้าทรงเลือกสรรคนโง่เขลา
ในสายตาของโลก เพือ่ทำใหค้นฉลาด
ต้องอับอาย พระเจ้าทรงเลือกสรรคนที่

โลกถือว่าอ่อนแอ เพ่ือทำให้ผู้แข็งแรงต้องอับอาย” (1คร
1:27) ดูเหมือนว่าสำหรับพระเป็นเจ้าแล้วความโง่เขลา
ไมใ่ชอุ่ปสรรคในการทำงานรบัใชพ้ระองคเ์ลย

*คำพดูซือ่ๆ ของเดก็
เม่ือได้รับแต่งต้ังให้เป็นเจ้าอาวาสครัง้แรก ณ ตำบล

อารส์ ชาวบา้นไดท้ำพธิตีอ้นรบัทา่นอยา่งเปน็ทางการ
“วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 1818 มีพิธีต้อนรับเป็นทางการ

ลูกวัดเกือบทุกคนมาพร้อมกัน ต่างแปลกใจคุณพ่อ
เจ้าวัดองค์ใหม่ หน้าตาไม่สง่างาม ท่าทางซื่อๆ ร่างสูง
ปานกลาง สวมเสือ้หล่อเกา่ รองเทา้ใหญส่น้เหลก็

แตเ่ดก็ช่วยมิสซากลา่วว่าทา่นถวายมสิซาดว้ยกิริยา
อาการสำรวม สวดภาวนาด้วยความร้อนรน แล้วต่าง
กพู็ดกนัวา่ “เรามวัีดจนๆ แตมี่เจา้วดัทีศ่กัดิส์ทิธ์ิ”

* คัดตัดตอนและนำมาเรยีบเรียงจาก
- บทความ “พบกันเดือนละคร้ัง”  เขียนโดย คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ :

หนังสือ “พลมารีสาร” ฉบับเดือนกันยายน และตุลาคม 2009
- หนังสือ “ชีวประวัตินักบุญชัง บัปติสต์ มารี เวียนเนย”์

ของ “สำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่”
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บทอธิษฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

รายงานเกี่ยวกับสถิติของพระศาสนจักรในยุโรป อาจทำให้ผู้ที ่ยัง
ซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติพันธกิจแห่งความเชื่อหมดกำลังใจได้ มีวัดหลายแห่ง
ต้องถกูปดิ โรงเรยีนคาทอลกิสญูเสยีสญัลกัษณข์องโรงเรยีนคาทอลกิ จำนวน
พระสงฆ์ลดน้อยลงอย่างน่าใจหาย เหล่านี้เป็นข่าวคราวที่เราคุ้นหู แต่ก็อาจ
ทำให้เราหมดกำลงัใจได ้ดูเหมือนว่าพันธกิจของพระศาสนจกัรได้ประสบกบั
ความลม้เหลว แตท่ัง้หมดนีข้ึน้อยูก่บัความหวงัของเราวา่ พระศาสนจกัรควร
เติบโตอย่างไร

พระวรสารของนกับุญมาระโก ช่วยมิให้เราแปลกใจกบัรายงานเหลา่น้ี
ใน 3 บทแรก นักบุญมาระโกกล่าวถึง การที่พระเยซูเจ้าทรงพยายามที่จะ
จัดต้ังพระอาณาจักรของพระเจ้า บางคนตอบสนองการเทศนส์อนของพระองค์
แต่มีอีกหลายคนที่ต่อต้าน พระศาสนจักรในปัจจุบันก็เผชิญกับปัญหา
ในทำนองเดียวกัน นิทานเปรียบเทียบเร่ืองผู้หว่านช่วยให้เราเข้าใจว่า การเจริญ
เติบโตนัน้ข้ึนอยู่กับการตอบสนองดว้ยใจกวา้งขวาง “ความหว่งใยถึงเร่ืองราว
ของชาวโลก และการหลอกหลวงของความร่ำรวย เป็นเหตุมิให้มีความ
ก้าวหน้า แต่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่า เมื่อใจเปิดแล้ว การเจริญเติบโตจึงจะ
เกิดขึ้นได้ แม้กระทั่งการเจริญเติบโตถึงร้อยเปอร์เซ็นต์

เรามกัจะคาดหวงัใหพ้ระอาณาจกัรเจรญิเตบิโต ดังเชน่ธรุกิจทีป่ระสบ
ความสำเร็จ กล่าวคือ ใหญ่ขึ้นและดีขึ้น นิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้า
กล่าวถึง ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการถูกต่อต้าน ซ่ึงจะช่วยให้เราเข้าใจถึงการสูญเสีย
และความสำเรจ็ในประวติัศาสตร์ของพระศาสนจกัรในช่วงท่ีตกต่ำ จะช่วยให้
เราได้เห็นชัดเจนถึงความจริงที่ว่า เราต้องตอบรับคำสอนของพระคริสตเจ้า
ด้วยความเสียสละ และเมื่อนั้นจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน
ตามพระสัญญาของพระองค์

ข้าแต่พระเยซูเจ้า อาศัยนิทานเปรียบเทียบ ซึ่ง
พระองค์เล่าให้บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ได้รับฟัง
เพ่ือจะได้เข้าใจว่า พระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้ว
โปรดได้ทรงประทานพระหรรษทาน ให้ลูกน้อมรับ
ความผิดพลาด และมีความมั่นใจว่า ในการเก็บเกี่ยว
ครั้งสุดท้ายนั้น พระองค์จะทรงนำมาซึ่งความสำเร็จ
อาแมน

“ผู้ท่ีฟังพระวาจาแลว้รับไว้ จึงเกดิผล
สามสบิเทา่ หกสบิเทา่และรอ้ยเท่า” (มาระโก 4:20)

วิถีพระเจา้ (1)
อ่านทีไรประทับใจทุกครั้ง
แมจ้ะอา่นจะไดยิ้นอ่านมานบัครัง้ไมถ้่วน
แต่ก็ไม่วายรู้สึกซาบซึ้งใจ
ความรักและพระทัยดีของพระเจ้าช่างยิ่งใหญ่
เกินกว่าที่คาดคิดคาดหวัง
เห็นได้ชัดเห็นได้เป็นรูปธรรม
ในแตล่ะอยา่งทีพ่ระเยซเูจา้ทรงทำ
อย่างเหตุการณ์ที่หมู่บ้านคานาวันนั้น
ท่ีงานมงคลสมรสเกอืบจะล่ม
อาจจะผิดพลาดด้านการคำนวณ
แขกเหรื่อที่มาร่วมงานกับอาหารการกิน
จำนวนวนังานกบัเหล้าองุ่นท่ีมีสำรอง
เริม่งานกม็กีารนำเหลา้องุน่ชัน้ดมีาใหล้ิ้มลอง
อย่างที่มักจะทำกันเป็นประเพณี
ชื่อเสียงระดบัเจ้าภาพขึ้นอยู่กับเหล้านำบริการช่วงแรกนี่แหละ
ตอนทีล้ิ่นยังรับรู้รสรับรู้ดีกรีรับรู้พันธุต้์นองุน่
จะชมจะยกยอมากนอ้ยก็ช่วงแรกนีท้ั้งนัน้
หลังจากดื่มจนเข้าที่แล้ว
เหล้าองุ่นที่นำมาบริการเริ่มลดคุณภาพลง
ชนดิไหนกไ็ดข้อใหมี้แอลกอฮอลเ์ปน็ใชไ้ด้
แตแ่ลว้เหลา้องุน่ (อย่างวา่) หมดลงกลางงาน
และนั่นหมายถึงความอับอายขายหน้าของเจ้าภาพ
บา่วสาวคงตอ้งหลบลีห้นหีนา้แขกเหรือ่
พูดแกต้วัอย่างไรกฟั็งไมข่ึน้
งานมงคลอาจจะต้องกลายเป็นงานอัปมงคลไปโดยปริยาย
พร้อมกบัความทรงจำคอยกดักนิจติใจไปตลอด
ท้ังบ่าวสาวท้ังพ่องาน...
แต่แล้วพ่องานต้องงงเป็นไก่ตาแตก
จู่ๆ คนรบัใชน้ำเหลา้องุน่มาใหชิ้ม
พร้อมยืนยันหนา้ตาเฉยวา่ยังมอีีกหกโอง่หินเตม็ปริม่
สถานการณพ์ลิกผนัจากหนา้มอืเปน็หลงัมอืในบดัดล
เจ้าภาพแอบเก็บเหล้าองุ่นไว้สำรองก็ไม่บอกสักคำ
เล่นเอาแทบต้องถอดใจเลิกอาชีพพ่องาน
ทวา่ ยังไมท่นัหายใจหายใจควำ่
ก็ต้องสะอึกแทบจะพ่นเหล้าคำแรกจากปาก
เพราะขนาดลิ้นชามาตั้งแต่เริ่มงาน
ยังรับรู้ได้อย่างไม่ผิดพลาดว่าเป็นเหล้าดีที่สุดที่เคยชิมมา
จนต้องไปต่อว่าต่อขานเจ้าภาพยกใหญ่
ฐานทำผิดประเพณีอย่างไม่น่าให้อภัย
เก็บเหล้าองุ่นชนิดเลิศไว้จนถึงบัดนี้...
น่าจะเป็นเช่นนั้น
เพราะเหล้าองุ่นล่าสุดไม่ผ่านมือคน
หากแต่เป็นเหล้าที่พระเจ้าทรงบันดาลให้
ด้วยความรกัความเมตตาความสงสารความเปน็ห่วง
เหล้าองุ่นชนิดเดียวครั้งเดียวในประวัติศาสตร์มนุษย์
ตั้งแต่เริ่มแรกเรียนรู้การทำเหล้าองุ่นเป็นต้นมา
เบือ้งหลงัเหตกุารณน์ีม้สีาสน์แหง่ขา่วดชัีดเจน
พระเจ้าทรงกระทำทุกอย่างด้วยความรัก
ทรงให้เรามากกว่าที่เราขอเราคาดคิดเราคาดหวัง
ทรงให้แต่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอ
และนี่คือความแตกต่างชัดเจน
ความรักของพระเจ้ากับความรักของเรามนุษย์
มีแต่เรามนุษย์เสียอีก
ที่คอยกำหนดขีดจำกัดให้แก่ความรักพระเจ้า
อยากได้แค่นี้อยากได้แบบนี้อยากได้เท่านี้
แค่ดูวิธีการแค่ดูเนื้อหาบทภาวนาที่เราสวด...ก็เห็นได้แล้ว
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สังฆมณฑลเชยีงใหม่

อัครสังฆมณฑลทา่แร-่หนองแสง

ขอแสดงความเสยีใจและเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัว
ของมาสเตอร์ปรีชา วิจิตรพร ที่อาซ้อ มารีอา วิภาดา
วิจิตรพร ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 มกราคม ขอพระองค์
โปรดรับดวงวิญญาณของท่านกลับไปรับการพักผ่อน
ตลอดนิรันดรกับพระองค์ในสวรรค์ด้วยเทอญ ในช่วง
วันคาบเกี่ยวระหว่างส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่
ท่ีผ่านมาน้ัน ทางอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ในฐานะ
วัดศูนย์กลางของสังฆมณฑลฯ จัดพิธีเฝ้าศีลเวลา 10.00 น.
ของวนัที ่31 ธนัวาคม  และมพิีธีมิสซาบชูาขอบพระคณุ
เวลา 23.00 น. เพ่ือเป็นการโมทนาพระคุณพระองค์ จากน้ัน
วันท่ี 1 มกราคม  มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.
เพื่อเป็นการขอพระพรจากพระองค์อีกครั้งหนึ่ง โดย
พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และหลังมิสซา
มีพิธีคำนับและสวัสดีปีใหม่แด่ผู้ใหญ่ทางพระศาสนจกัร
ครับ เมือ่วันที ่2 มกราคม คุณพอ่สมพงษ ์ กัมพลกลู
ได้จัดฉลองคริสต์มาสและฉลองปีใหม่ ท่ีหมู่บ้านแม่แพม
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านชาวปกาเกอะญอ อยู่ใน
เขตพ้ืนท่ีบุกเบิกงานแพร่ธรรมใหม่ อยู่ในความดแูลของ
คณุพอ่สมพงษ ์กมัพลกลู ปจัจบุนัมคีรอบครวัคาทอลกิ
6 ครอบครัว ท่ีได้มาจากหมู่บ้านอ่ืนเข้ามาแต่งงานในหมู่บ้าน
แมแ่พมนี ้และไมม่โีอกาสรว่มมสิซามาแลว้หลายสบิปี
และในโอกาสที่ได้จัดฉลองคริสต์มาสครั้งนี้ทำให้มี
ครอบครัวพี่น้องชาวปกาเกอะญอสมัครเข้าเป็นคริสตัง
สำรองเพิ่มขึ้นอีก 1 ครอบครัว มีจำนวนสมาชิก 4 คน
และยังมีอีกหลายครอบครัวที่สนใจและกำลังศึกษาอยู่
นอกจากนั้นมีพี่น้องสัตบุรุษจากหมู่บ้านเมืองงาม มา
ร่วมงานกวา่ 50 คน หลังพิธีมิสซาบชูาขอบพระคณุแลว้
คุณพ่อสมพงษไ์ด้แจกผา้ห่มท่ีได้รับบริจาคใหแ้ก่ทุกคน
ในหมู่บ้านน้ี หลังจากน้ันเป็นการแสดงของกลุม่แม่บ้าน
จากหมู่บ้านเจ้าภาพ และของพ่ีน้องไทยใหญ่ท่ีมาร่วมงาน
ในคร้ังน้ี รวมท้ังมีศิลปินเพ่ือชีวิตท่ีเป็นชนเผ่ามาขับกล่อม
สร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้กับพ่ีน้องท่ีมาร่วมงานด้วย

แม้จะเป็นค่ำคืนที ่อากาศหนาวเย็นก็ตามแต่ทุกคน
ต่างอยู่ร่วมงานจนจบและต่างบอกว่ามีความสุขและต่ืนเต้น
ท่ีมีงานคริสต์มาสคร้ังแรกในหมู่บ้านน้ี ทำให้เป็นท่ีสนใจ
แก่พี่น้องต่างความเชื่อได้มากทีเดียวปัจจุบันหมู่บ้าน
แม่แพมนี้มีจำนวน 80 ครอบครัว ระหว่างวันที่ 1-3
มกราคม เขตวัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง จัดฉลองวัด
ประจำป ีโดยภาคเช้าของวันท่ี 1 มกราคม เป็นการอบรม
เตรียมจิตใจสัตบุรุษที่ลงมาจากดอยตามหมู่บ้านต่างๆ
จากนั้นภาคกลางคืนหลังมิสซาฉลองคริสต์มาสแล้ว
มีการแสดงวัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้านของแต่ละ
ชนเผา่เชน่ ลาหู ่อาขา่ และไทยใหญ ่ เปน็ตน้ มจีำนวน
รายการแสดงกวา่ 20 รายการ ซ่ึงถือเปน็การเฉลมิฉลอง
ปีใหม่ประจำปีของเขตวัดฝางด้วย จากนั ้นวันที ่ 2
มกราคม เวลา 10.00 น. มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
เพื ่อเป็นการโมทนาคุณพระเจ้าในโอกาสฉลองวัด
พระคริสต์แสดงองค์อย่างเป็นทางการ โดยพระคุณเจ้า
วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน วันท่ี 3 มกราคม  ได้เดินทาง
ไปยังหมู่บ้านแม่ปางใน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพ่ือเสกวัดใหม่
ชื่อวัดนักบุญเคลเมนต์ เป็นหมู่บ้านคริสตชนไทยใหญ่
วันที่ 4 มกราคม ทีศ่นูยโ์มง้คาทอลกิ เชยีงใหม ่มพิีธี

มิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อเป็นการขอบคุณคุณพ่อ
ไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์ ในโอกาสที่ได้ไปเป็นเจ้าอาวาส
วัดแมพ่ระบงัเกดิ เชยีงราย อย่างเปน็ทางการ หลังจากที่
คุณพ่อได้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์โม้งคาทอลิก
และเป็นเจ้าอาวาสดแูลงานแพรธ่รรมและอภิบาลเขตมง้
น้ีมานานหลายปี และพร้อมกันน้ีทางศูนย์โม้งได้ต้อนรับ
คุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว ท่ีเข้ามารับหน้าท่ีเป็นผู้อำนวยการ
ศูนย์และเป็นเจ้าอาวาสทำงานแพร่ธรรมกับพี่น้องม้ง
อย่างเป็นทางการต่อจากคุณพ่อไวยากรณ์ คุณพ่อ
ชาคริตเป็นคุณพ่อชาวม้งองค์แรกของประเทศไทย
สังกัดคณะสงฆ์พระมหาไถ่ ในโอกาสนี้พระคุณเจ้า
วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ
ร่วมกับคุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล อธิการเจ้าคณะสงฆ์
พระมหาไถป่ระเทศไทย มาใหก้ำลงัใจในครัง้นี้ 

ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของอักแนส สมจีน
กาแก้ว มารดาของคุณพ่อคัมภ์ศรณ์ กาแก้ว โดยพระคุณเจ้า
จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ และพ่ีน้องสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษ
ร่วมให้กำลังใจ คุณพ่อทรงฤทธ์ิ นาแว่น คุณพ่อวัฒนา
สอนนุชาติ และคุณพอ่วรวุธ สงัขรตัน์ ถือเปน็จอมยทุธ
ผู ้กล้าในการนำกิจกรรมยุวธรรมทูตได้เป็นอย่างดี

จะมีการจัดงานวันไหนขอให้บอก แล้วคุณพ่อทั้งสาม
ก็จะติดตามไปแบง่ปันและให้กำลังใจแผนกยวุธรรมทูต
อย่างแน่นอน ก่อนการฉลองบุญราศี เมื ่อวันที ่
4 ธันวาคม คุณพ่อธีระยุทธ อนุโรจน์ ได้รับหน้าที่
เป็นประธานมสิซาคืนเอกวารไดน้ำหัวข้อการเทศนด้์วย
คำว่า “สติและสัจจะ” ทำให้พ่ีน้องสัตบุรุษท่ีมาได้ต้ังสติและ
พบสัจจะทีคุ่ณพ่อนำมาแบง่ปันให้ข้อคิดก่อนการฉลอง
ต้องบอกไดว่้า “สะกิดจิตสำนึก” จิตใจเราดแีท้ๆ ส่วน
งานฉลองบญุราศแีหง่สองคอน วันที ่5 ธนัวาคม  มกีาร
เร่ิมตน้ถวายพระพรชยัมงคลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้
อยู่หัว ตัดริบบิน้ปลอ่ยผ้าแพรลกูโปง่ อันเปน็สญัลักษณ์
หมายถึงคำภาวนาที่ล่องลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นภาพ
ประทับใจเช่นทุกครั้งที่มีการฉลอง ทีแรกหลายคน
ก็เกรงว่าจะมีพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมงานฉลองกันไม่มาก
แต่ความเชื่อศรัทธาของพี่น้องก็ไม่เคยลดลง มาร่วม
ฉลองกันมากเกินความคาดหมาย ขอบคุณพระองค์ที่มี
พระประสงค์ที่เราไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าจะเป็นเช่นไร
ในอนาคต นอกจากจะเริม่ปรับปรุงท่ีพักอาศัยในบ้าน
ซีเมออนแลว้ คุณพ่อวีระชัย อุตะมะชะ ยังได้มีโครงการ
ปรับปรุงบริเวณรอบๆ ท่ีพักให้น่าอยู่ย่ิงข้ึน วันท่ี 6 ธันวาคม
ได้เชิญพระคุณเจ้าจำเนียรมาทำการเสกถ้ำแม่พระที่
ไดรั้บการสนบัสนนุจากผูมี้น้ำใจด ีจึงทำใหมี้ถ้ำแมพ่ระ
ไว้ให้ผู้คนที่แวะเวียนมาเยี่ยมได้สวดภาวนาต่อแม่พระ
เสร็จจากเสกถำ้แม่พระ พระคุณเจ้าก็มีภารกิจเดินทาง

ไปเป็นประธานมิสซาฉลองวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล
สวนป่าพนาวัลย์ โดยมีคุณพ่อกมล เสมอพิทักษ์ เจ้าอาวาส
พร้อมกับท่านนายกไพรัช ยงคำชา นายกเทศบาลตำบล
ท่าแร่มาให้การต้อนรับพระคุณเจ้า งานประชุมพลมารี
ประจำปีก็ย่ิงใหญ่เหมือนเช่นทุกปี งานน้ีคุณพ่อจิตตาธิการ
คุณพอ่ประสทิธ์ิ เครือตาแกว้ มาเปน็ประธานพธิมีสิซา
ให้ข้อคิดแบ่งปันและเสริมกำลังใจให้พลมารีมีพลัง
ต่อไปในคำภาวนาและการดำเนินชีวิต ต้องบอกว่า
งานน้ีย่ิงใหญ่เกินคาดจริงๆ สมโภช 125 ปี ของความเชือ่
และการแพร่ธรรมของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ที่มีผู้คนมามากไม่ว่าจากสถาบันโรงเรียน วัด ทุกเพศ
ทุกวัยมาทำให้บรรยากาศงานคึกคัก อาสนวิหารดูแคบ
ไปถนดัตา หลังจากไดข้อบพระคณุพระเจา้ผา่นทางพธิี
มิสซาบูชาขอบพระคุณแล้ว ในภาคบ่ายน้ันก็ย่ิงเห็นผู้คน
หนาตามากกว่าตอนเช้าเสียอีก มีการเดินสวนกันไปมา
จนต้องคอยดูกันให้ดีๆ เพราะมีสัตบุรุษสวมชุดหล่อเป็น
คุณพ่อหรือชุดซิสเตอร์ (ในเคร่ืองแบบทียื่มมาใส)่ ท่ีเดิน
ไปมาจนหลายคนไม่กล้ายกมือไหว้เพราะไม่แน่ใจว่า

(อ่านตอ่หนา้ 8)
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ใช่คุณพ่อหรือซิสเตอร์ตัวจริงๆ หรือเปล่า ขบวนแห่
ก็ยิ่งใหญ่ตระการตา หลายวัดยอมทุ่มสุดตัวไม่ห่วง
เรือ่งลำดบัที ่มสีิง่เดยีวคอืหัวใจทีต่อ้งการมารว่มเปน็
หนึ่งเดียวแห่งความเชื่อคริสตชนเท่านั้น น่าชื่นชม
มากๆ ต้องขอปรบมือดังๆให้กับประธานในการจัดงาน
และคณะกรรมการทุกท่าน รวมท้ังพ่ีน้องสัตบุรุษทุกคน
ที่ช่วยกันทำให้งานนี้สำเร็จลงไปอย่างน่าประทับใจ
จริงๆ งานประเพณแีห่ดาวประจำปน้ีีก็ไมย่ิ่งหย่อน
กว่ากัน คุณพ่อวัชรินทร์ ต้นปรึกษา ประธานการจัดงาน
พร้อมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ แม้เหน็ดเหนื่อย
แต่ก็ภูมิใจที่ได้สืบสานงานประเพณีแห่งความเชื่อ
เราคริสตชนให้ผู้คนได้รับรู้กว้างออกไปย่ิงข้ึนในระดับ
ของจังหวัด (อะเมซซิง่ไทยแลนดด้์วยก็ว่าได้) ขอพระ
อวยพรผู้อ่านทุกท่านในการทำงานและการทำหน้าที่
ต่างๆ เสมอไป พบกนัใหมโ่อกาสหนา้ 

อัครสังฆมณฑลทา่แร-่หนองแสง
(ต่อจากหนา้ 7)

นครปฐม • วัดนกับญุเปโตร สามพราน เม่ือวันที ่9
ธันวาคม 2009 เวลา 10.00 น. คุณพอ่ธนนัชยั กิจสมคัร
เป็นประธานมสิซาปลงศพ ยวง ชำนาญ กิจสมคัร อายุ
75 ปี บิดาของภราดาสุจินต์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
ร่วมด้วยคุณพอ่ชวลิต กิจเจรญิ คุณพอ่จำเนยีร กิจเจรญิ
คุณพอ่วสนัต ์วิรุฬหว์งศ ์ คุณพอ่ศริิศกัดิ ์ยอแซฟ และ
พระสงฆ์อีกหลายท่าน โดยมีภราดาคณะเซนตค์าเบรียล
ซิสเตอร์ และสัตบุรุษมาร่วมอาลัยเป็นจำนวนมาก

ยวง ชำนาญ กจิสมคัร สมรสกบั บญุยง (กิจเจรญิ)
กิจสมัคร มีบุตร 3 คน ได้แก่ น.ส.พานี กิจสมัคร
ทำงานอยู่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ น.ส.มยุรี
กิจสมัคร ทำงานบริษัทซันยาง อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
(โรงงานปลาหมกึเตา่ทอง)  และภราดาสจิุนต์ กิจสมัคร
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์

คุณพ่อธนันชัยให้ข้อคิดในบทเทศนว่์า “เม่ือวันเสาร์
ที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา พ่อได้รับโทรศัพท์หลายสาย
ด้วยกนั ทัง้จากลกูสาวของยวง ชำนาญ และญาตพ่ีินอ้ง
คนอ่ืนๆ โทรมาบอกว่า เจ็กโล หรือยวง ชำนาญ กิจสมัคร
ได้ตายแล้ว เม่ือเวลาประมาณบ่ายสองโมง ทันทีท่ีได้ข่าว
ก็ตกใจและเสียดาย ท้ังๆ ท่ีทราบว่า ยวง ชำนาญ ได้เจ็บป่วย
มาเป็นเวลานานก็ตาม แต่ก็ยังทำใจไม่ได้อยู่ดี ทุกครั้ง
ที่ได้รับทราบข่าวการจากไปของบุคคลที่เรารัก บุคคล
ท่ีเรารู้จัก ทำให้เกิดความคิด และคำถามมากมายหลายอย่าง
อาท ิชีวิตคอือะไร ชีวิตเกดิมาเพือ่อะไร ชีวิตควรดำเนนิ
ไปอย่างไร และความตายมีความหมายอะไร เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้ได้คิดได้รำพึงถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้
ชีวิตคืออะไร

สำหรับผู้มีความเช่ือ ชีวิตคือพระพรของพระเปน็เจ้า
เป็นพระพรที่สัมผัสได้ ดังนั ้นชีวิตจึงเป็นสิ่งสร้าง
ศักดิ ์สิทธิ ์ที ่ผู ้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ ทุกคนที่เกิดมา
ล้วนเป็นพระพรที่เราต้องเคารพ จากจุดนี้ ลูกๆ ทุกคน
ของยวง ชำนาญ ต้องขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ให้ชีวิต
แก่บิดา กำเนดิมาในโลกตามแผนการของพระองค ์ชีวิต
ของบดิาคอืพระพรอันย่ิงใหญข่องลกูๆ ทุกคน

ชีวิตเกดิมาเพือ่อะไร เช่นเดยีวกัน ผู้ท่ีเช่ือในพระเจา้
จะให้คำตอบว่าชีวิตเกิดมาเพื่อสะท้อนความดีงามของ
พระเปน็เจา้ ชีวิตจะมคีา่กต็อ่เมือ่ชีวิตนัน้ไดท้ำใหผู้้ทีอ่ยู่
รอบขา้งมองเหน็ความดแีละสริิมงคลของพระองค ์นัน่
หมายความว่าชีวิตของเขาต้องเปี่ยมด้วยความดีงาม น่า
นับถือ ดึงดูดใจผู้พบเห็น แสวงหาความจริง ซื่อสัตย์
ยุติธรรม ละเว้นสิ่งชั่วร้ายอันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ
ความดีงามของพระเจ้า เหล่านี้คือคำตอบต่อคำถามที่
ชีวิตเกดิมาเพือ่อะไร ในชวิีตของยวง ชำนาญ เชือ่ว่าเรา
เห็นคุณสมบัติที่ดีงามในการดำเนินชีวิตของเขาได้ แม้
จะไม่ครบบริบูรณ์หรือมีข้อบกพร่อง แต่ท่ีสำคัญคือชีวิต
ของเขามีเป้าหมาย คือพยายามสะท้อนความดีงามของ
พระเป็นเจ้า

ชีวิตควรดำเนินไปอย่างไร คนเราควรดำเนินชีวิต
ตามบทบาทหน้าที่และพระพรที่ได้รับมาให้มากที่สุด
ดีที่สุด ซื่อสัตย์ต่อมโนธรรมของตนเองมากที่สุด หาก
ทำเช่นนี ้แล้ว จะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง คำว่า

‘ถูกตอ้ง’ คำวา่ ‘ด’ี แมจ้ะเปน็คำทีไ่มชั่ดเจน กำกวม แต่
ก็เป็นส่ิงท่ีสังคมยอมรับได้ตามมาตรฐานของสงัคมน้ันๆ
ยวง ชำนาญ กจิสมคัร ไดพ้ยายามทำหนา้ทีต่ามบทบาท
ที่พระมอบหมายให้อย่างดี ท่านได้พยายามเป็นบิดา
ที่ดีที่สุด ทำทุกอย่างเพื่อลูกๆ เป็นสามีที่ดี เป็นบิดาที่ดี

และเป็นคริสตชนท่ีดีตามมโนธรรมทีท่่านเช่ือว่าถูกต้อง
ที่สุด พ่อเชื่อว่าชีวิตที่เป็นมาของยวง ชำนาญ นั้น มีค่า
ที่สุดแล้ว และท่านได้เดินทางถูกทางแล้ว จนบั้นปลาย
ของชีวิต

คำถามสุดท้าย ความตายคืออะไร? คงมีคำนิยาม
มากมาย หากมองในสายตาของผู้เชื่อมั่นในพระเจ้าว่า
พระองคค์อืเจา้ของชวิีตแลว้ เราคงนยิามไดด้งันี้

ความตาย คอื การปดิฉากชวิีตบนโลก เพือ่กลบัไป
หาเจ้าของชีวิตแท้ คือพระเป็นเจ้า

ความตาย คือ การข้ามผ่านมิติหนึ่งไปสู่อีกมิติหนึ่ง
ที่วิญญาณจะเข้าใจตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

ความตาย คือ การสิ้นสุดของเวลาแห่งการทดลอง
ในโลกนี้

ความตาย คือ เวลาแห่งการประกาศผลว่าคนนั้นๆ
ได้ดำเนินชีวิตมาอย่างไร

ความตาย คือ กระจกสะท้อนคุณค่าของชีวิตในอดีต
ความตาย คอื การเริม่ตน้ชวิีตใหมใ่นพระเจา้ ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่พ่อได้พยายามคิดรำพึงเมื่อมี
บคุคลอนัเปน็ทีเ่คารพรกั ตอ้งลาจากไป พ่อเชือ่ว่า ยวง
ชำนาญ กจิสมคัร ไดด้ำเนนิชวิีตอยา่งมคีณุคา่ทีส่ดุ ตาม
ที่พระองค์ผู้เป็นเจ้าชีวิตต้องการแล้ว บัดนี้ เวลาที่ท่าน
ต้องต่อสู้ในโลกนี้ได้จบสิ้นลงไปแล้ว ท่านคงจะรู้สึก
เบาใจ เพราะทา่นไดพ้บพระองคผู้์เปน็เปา้หมายในชวิีต
ท่ีท่านรอคอยมานานถึง 75 ปี ขอท่านช่วยอ้อนวอนพระเจ้า
เพื่อพวกเราทุกคนให้เข้าในความหมายของชีวิตให้ดี
ยิ ่งขึ้น เพื่อพวกเราสามารถเดินในแนวทางที่ถูกต้อง
มีคุณค่าและมีความหมายอย่างแท้จริง ตามท่ียวง ชำนาญ
กจิสมคัร ไดเ้ดนิผา่นมาแลว้”

ในตอนทา้ยของพธิ ีภราดาศกัดา กิจเจรญิ ไดก้ล่าว
ขอบคณุแขกผูมี้เกยีรติ และญาตพ่ีิน้องทีม่ารว่มอาลัยรัก
ยวง ชำนาญ กิจสมัคร ว่า ขอบคุณคุณพ่อ ภราดา ซิสเตอร์
และพี่น้องทุกๆ ท่าน ที่มาร่วมภาวนา และมาร่วมพิธี
ในวนันี ้ขอพระเปน็เจา้ตอบแทนนำ้ใจดขีองทกุคนดว้ย

ก ท่าข้าม รายงาน

⌦

สำหรับท่านท่ีประสงค์จะสมทบกองทุนฯ โปรดส่งธนาณัติ ส่ังจ่ายในนาม “ซิสเตอร์
ศรินทิพย์ กิจสวัสดิ์” ป.ณ. ยานนาวา 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คส่ังจ่าย “การพิมพ์คาทอลิก” หรือโอนเงินเข้า
บัญชีออมทรัพย์ ช่ือบัญชี “กองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนต์
หลุยส์ เลขท่ีบัญชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ:เมื ่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้เราทราบด้วยทางแฟกซ์
0-2681-5401 หรือ 0-2681-5409 เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วย
ความสำนึกในพระคุณ

คุณวณีา โกวทิวานชิย์ 24,000 บาท
ลูซีอา อาสนวิหารอัสสัมชัญ 2,000 บาท
คุณสมสวิง โกกิลานนท์ 200 บาท
ร้านยง่เซง่ฮวด  ชลบรีุ 2,400 บาท
คุณปญัจนารถ เรียงเครอื ทำบญุกองทนุครบรอบ

5 ปี สนึาม ิแดคุ่ณวนิยั จนัทรน์อ้ย 200 บาท
คุณพิชิต ลีละพันธ์เมธา 500 บาท

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

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

มกราคม เดอืนแหง่ชวิีตใหมข่องพอ่และแม่
ฟรังซสิเซเวยีร์ ชอบ มณีน้อย

(อดตีนายกสมาคมหนงัสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทย)
มารอีา ประสาน มณนีอ้ย

ขอความดีความรักอันศักดิ์สิทธิ์
โปรดตามติดชั่วฤดีชีวีข้าฯ
เข้าพำนักในนเิวศน์มโหฬาร์

แห่งพระเจ้าจอมราชาตลอดกาล

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เปโตร
ประเสริฐ ยังนึก
เกิดใหม่ในพระเจ้า
25 มกราคม 2548

ระลึกถึงท่านในคำภาวนาระลึกถึงท่านในคำภาวนาระลึกถึงท่านในคำภาวนาระลึกถึงท่านในคำภาวนาระลึกถึงท่านในคำภาวนา
วิญญาณสมาชกิอุดมสารและอดุมศานตผู้์ล่วงลับทุกดวง

วิญญาณในไฟชำระและวญิญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง
“จงละความกระวนกระวายทัง้หมดของทา่นไวกั้บพระองค์

เพราะพระองค์ทรงหว่งใยท่าน” (1เปโตร 5:7)

“ให้มีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเสมอ”

เปาโล บุญเลีย้ง
จิรวัฒนาพันธ์
เกิดใหม่ในพระเจ้า

23 กุมภาพนัธ์ 2550

ครบ 3 ปี

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

ขอเชิญรบัฟงัรายการวทิยุคาทอลกิ  คุยกันเจด็วันหน
ทุกวันอาทติย ์โดย ทีมงานคาทอลกิ

บนคลืน่ FM 98.75 MHz เวลา 07.00 - 09.00 น.
.....เราไม่ท้อถอย  แม้ว่าร่างกายภายนอกของเรากำลงั
เสือ่มสลายไป  จติใจของเราทีอ่ยู่ภายในกไ็ดรั้บการ
ฟ้ืนฟขูึน้ในแตล่ะวนั  ความทกุขย์ากลำบากเลก็นอ้ย
ของเราในปัจจุบันนี้ กำลังเตรียมเราให้ได้รับสิริ
รุ่งโรจน์นิรันดรอันย่ิงใหญ่หาท่ีเปรียบมิได้  เราจึงไม่
มุ่งม่ัน ในส่ิงท่ีแลเห็นได้ แต่มุ่งม่ันในส่ิงท่ีแลเห็นไม่ได้
ส่ิงท่ีแลเห็นได้เป็นส่ิงท่ีคงอยู่ช่ัวคราว  แต่ส่ิงท่ีแลเห็น
ไม่ได้คงอยู่นิรันดร.....

2 โครนิธ ์4:16-18

ให้กำลังใจ

ขอเชญิรว่มแสวงบญุดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์...อิสราเอล และ อียิปต.์..
ในราคาพิเศษจากสายการบนิแอล อัล อิสราเอล และบริษัท อับรอด อินเตอร์
จัดกรุ๊ปพิเศษเดนิทางแสวงบญุจากประเทศอสิราเอลสูป่ระเทศอยิีปต์และนำทา่น
ร่วมพิธีศักด์ิสิทธ์ิและเข้าร่วมเดินขบวนแห่ใบลาน ณ กรุงเยรูซาเล็มในวันท่ี….

22 มีนาคม – 1 เมษายน 2553   8 คืน 11 วัน
เพียงแค่กรุ๊ปเดียวเท่านั้น

ในราคาพเิศษสำหรบัทุกท่านทีส่นใจในการเดนิทางครัง้นี้
รีบจองดว่น  หมดเขตวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2553

ติดต่อเบอร์ 02 – 2498818-9, 02-6714645-6, 086-5296714
คุณปุณนภา และเจา้หน้าท่ีสายการบนิแอล อัล อิสราเอล
Email : elalbkk.sales@gmail.com , elalbkk.sales@hotmail.com

ติดต่อเบอร์ 081 – 8458122  คุณนวลฉวี,  081 – 8677877  คุณเทวี
บริษัท อับรอด อินเตอร์

Email : nual_abroad@hotmail.com, abroadtours@hotmail.com

ปีพระสงฆ์คาทอลิก
...อิสราเอล และ อียิปต.์..

พ่ีน้องท่ีสนใจขอเชญิติดต่อสอบถามรายละเอยีดได้ท่ี
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

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีร่วมแสวงบุญกับสุภาทัวร์  ชราทัวร์ค่ะ

 
เร่ิมศักราชใหม่ 2010  สุภาทัวร์  แสวงบุญ ขอสุขสันต์วันคริสต์มาส
และสวัสดีปีใหม่  ย้อนหลังและเชิญชวนสมาชิกร่วมแสวงบุญ
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เปิดประตู
สู่แสงธรรม

• 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
ต้ังแต่วันท่ี 4 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
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”

ถา้คนเราอยูใ่นความมดืสนทิ หรืออยู่ในหอ้งทีม่ดื
สนิทไร้แสงสว่างโดยส้ินเชิง คร้ังใดท่ีปรากฏแสงสว่าง
ท่ีปลายอุโมงค์ หรือคร้ังใดประตูของห้องท่ีแสนมืดมิด
น้ันเปดิออก ทันใดนัน้ความมดืมิดของหอ้งน้ันจะถกู
ทำลายไปโดยทันที จากท่ามกลางความมืดที่ดวงตา
ไม่สามารถแลเห็นอะไร เม่ือประตูห้องน้ันเปิด ดวงตา
จะสามารถแลเห็นคนรอบข้าง สภาพแวดล้อม หรือ
ความงดงามของห้องที่เคยมืดมิดนั้น และสามารถ
เห็นตัวเจ้าของดวงตาที่ก่อนหน้านี้มืดมิดสนิทไป
อย่างชัดเจน

ประสบการณ์จากพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม
จากประกาศกอิสยาห์ พระเจ้าตรัสว่า “ชนชาติที่
ดำเนินในความมืด จะได้เห็นความสว่างยิ ่งใหญ่
บรรดาผู ้ที ่อาศัยอยู ่ในแผ่นดินแห่งเงาความตาย
แสงสว่างจะไดส่้งมายังเขา” (อสย 9:2) ประวัติศาสตร์
แห่งความรอดยืนยันว่า มนุษย์ที่เดินในความมืดมน
แห่งความตายและความส้ินหวังซ่ึงการมีชีวิตนิรันดรน้ัน
ในที่สุด พระเจ้าได้ส่งพระบุตรสุดที่รักแต่องค์เดียว
ของพระองค์ให้มาประทับอยู่ท่ามกลางเรา ให้รับ
สภาพมนุษย์ดุจเรา รับแม้กระทั่งความตายบนไม้
กางเขน (เทยีบ อฟ 2 และเทยีบ ยน 3:16) หลังจาก

แสงสวา่งแทแ้หง่ชวิีต หรือกลา่วไดว่้า ไดพ้บความ
จริงขององค์พระเยซูคริสตเจ้า องค์แสงสว่างแท้
แห่งความเชือ่ ความรกั และความหวงัของโลก

การเปิดประตูสู่แสงธรรมในโอกาสนี้ ที่อยู่
ในบรรยากาศของการฉลองบา้นเณรแสงธรรม วัน
ทีส่องกมุภาพนัธ ์เปน็วนัฉลองทีน่ำมาจากขอ้ความ
จากทา่นผูเ้ฒา่สเิมโอน คือ เมือ่ท่านไดอุ้้มพระกมุาร
ขึ้นในพระวิหารท่านได้ประกาศว่า “พระองค์ทรง
เปน็แสงสวา่ง” (เทยีบ ลก 2:32) และเปน็การฉลอง
ในโอกาสปพีระสงฆน้ี์ ดังน้ัน จึงจำเปน็ไม่ใช่หรือท่ี
นับจากน้ีไป การเปิดประตูสู่แสงธรรม จะทำให้ทุกท่าน
ได้พบแสงสว่างแท้แห่งพระคริสตเจ้าในชีวิต
ของบรรดาสามเณร พระสงฆ์ผู ้ให้การอบรม
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่ของแสงธรรมทุกคน
เราปรารถนาที ่จะทำให้ประตูแสงธรรมที ่เปิด
ได้นำแสงสว่างแท้แห่งความรักและชีวิตออกไป
เพื่อขจัดความมืด ความสิ้นหวังทั้งหลายทางด้าน
ศีลธรรม สังคม และในทุกๆ มิติของประเทศไทย
จึงเชิญชวนทุกท่านไม่ลืมท่ีจะเปิดประตูสู่แสงธรรม
บ้านแห่งการอบรมนี้เสมอ และเราสมาชิกบ้าน
แสงธรรมทุกคนปวารณาตนเองท่ีจะเป็นแสงสว่างแท้
ของพระคริสตเจ้าเพ่ือพระศาสนจกัรและสังคมไทย
ตลอดไป

“วันฉลองของชาวแสงธรรม”
ทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์นั้น ในวันที่สามพระองค์
ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความมืดสนิทแห่งความตาย
และพระคูหาท่ีปิดสนิทถูกเปิดออก สู่แสงสว่างแห่งการ
กลับคืนพระชนมชพีและเสดจ็สู่สวรรค์ อันเปน็ชัยชนะ
ของแสงสว่างย ิ ่งใหญ่แห่งการกลับคืนชีพเหนือ
ความตายอนัมดืมดินัน้เอง

พระคริสตเจ้าองค์น้ีเองท่ีเป็น “แสงสว่างแท้แห่ง
ชีวิต ความเชือ่และความหวงัของมนษุย์” (True Light of
Life) พระองคท์รงเปน็ “แสงสวา่งสอ่งนานาชาต”ิ อัน
สามารถกลา่วไดว่้า พระองคค์อื “แสงแหง่ธรรม” หรือ
เปน็ “แสงสวา่งแทส้อ่งโลก” (Lux Mundi) นัน่เอง

ปี 2009-2010 พระศาสนจักรประกาศให้เป็น
ปีพระสงฆ์ และน่าประทับใจที่สุดที่ประเทศไทยของ
เรามบ้ีานเณรใหญใ่นสภาพระสงัฆราชเพยีงแห่งเดยีวท่ี
มีนามชื่อว่า “แสงธรรม” (Lux Mundi) การเปิดประตู
สู่แสงธรรมตามชือ่ของคอลัมน์น้ีจึงควรเป็นสมช่ือจริงๆ
ที่ว่า การเปิดประตูสู่แสงธรรมนี้ต้องไม่เป็นเพียงชื่อ
แต่เป็นความจริงในภาคปฏิบัติ นั ่นหมายความว่า
บา้นเณรแสงธรรมตอ้งกลบักลายเปน็แสงสวา่งแทข้อง
พระศาสนจกัรและสงัคมไทย ชีวิตของบรรดาสามเณร
และคณะผู ้ให้การอบรม อีกทั ้งเจ้าหน้าที ่ผู ้มีส่วน
เกีย่วข้องทกุชีวิตโดยรวมจะตอ้งเปน็ “แสงธรรม” ท่ีผู้ท่ี
เปิดประตูสู่แสงธรรมสามารถไดรั้บแสงสว่างแห่งธรรม
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ช่วยผู้ประสบภยัในเฮติ

ปอร์โตแปรงซ์ เฮติ • (ซีนิต) สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรง
ร้องขอนานาประเทศให้ส่งความช่วยเหลือ
เร่งด่วนไปยังผู้ประสบเคราะหก์รรมจาก
แผ่นดินไหว ในเฮติวัดได้ 7 ริกเตอร์ และ
มีศ ูนย์กลางห่างจากปอร ์โตแปรงซ ์
ประมาณ 10 ไมล์

พระสันตะปาปาทรงเชญิชวนผู้มาเฝ้า
ให้ร ่วมกันภาวนาเพ ื ่อวอนขอความ
บรรเทาใจแก่ชาวเฮติที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อสองสาม
ชั่วโมงที่แล้ว ทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ
ไร้ที่อยู่ และสูญหายจำนวนมาก ซึ่งแม้
ยังไม่ทราบจำนวนผูไ้ด้รับผลกระทบของ
แผน่ดนิไหวในครัง้นี ้ คาดวา่มผู้ีเสยีชีวิต
ประมาณ 50,000 คน  สว่นผูบ้าดเจบ็และ
ไร้ท่ีอยู่มีไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน  ขณะเดียวกัน
ทรงเชิญชวนผู้มีน้ำใจดีให้รีบส่งความ
ช่วยเหลอืไปชว่ยผู้ประสบภยัในเฮติ

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ท่ี 16
ตรัสว่า “พระศาสนจักรคาทอลิกจะส่ง
ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปยังเฮติ
เช่นกัน โดยผ่านทางองคก์รงานเมตตากจิ
ของพระศาสนจักร และขอร้องทุกท่าน
ให้บริจาคด้วยใจกว้างเพื่อพี่น้องที่กำลัง
ต้องการความช่วยเหลือจากนานาประเทศ”

วันเดียวกัน  สมณสภา กอร์ อูนุม เพ่ือ
งานเมตตากิจของพระศาสนจักรสากล
ได ้มอบหมายให ้องค ์กรคาทอล ิก
ช่วยเหลือผู ้ประสบภัย ภายใต้สภา
พระสังฆราชแห่งอเมริกาเร่งประสาน
ช่วยบรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยัพิบัติในเฮติ

สภาพระสังฆราชอเมริกัน แถลงว่า
“ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานเมตตากิจ
กว่า 300 คน ในพ้ืนท่ี ซ่ึงให้ความช่วยเหลือ
ชาวเฮติมาโดยตลอด ประสบการณ์
ที ่ผ่านมาองค์กรคาทอลิกเพื ่อบรรเทา
ผู้ประสบภัย สามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนชาวเฮติได้ทันการอย่างเป็น
รูปธรรม   และในครัง้น้ีได้เปิด Web Page
ขอร ับบร ิจาคเพ ื ่อช ่วยผ ู ้ประสบภัย

แผ่นดินไหว ท่ี Catholic Relief Services:
http://crs.org/”

เพียงไม่กี่ชั ่วโมงหลังแผ่นดินไหว
คุณพ่ออันเดร ซิโอฮาน ธรรมทูตชาว
ฝรั ่งเศส คณะเซนต์ชาร์ค ส่งอีเมล์
แจ้งข่าวไปยังสำนักข่าวธรรมทูตสากลว่า
“เราต่างคุกเข่าลงสวดภาวนา และรุ่งเช้า
จึงได้เข้าไปในเมือง แวะเย่ียมบ้านนักบวช
ในบริเวณนั้นซึ่งถูกทำลายหมด และมี
ผู้ประสบภัยหลายพันคน มันน่ากลัวจริงๆ”

“บริเวณที ่เก ิดเหตุ เต็มไปด้วย
เสียงกรีดร้อง เสียงร้องไห้ เป็นสถานการณ์
ท่ีน่าสลดใจอยา่งมาก”

คุณพ่ออันเดร กล่าวว่า “สมาชิกในบ้าน
ของคณะปลอดภยั  แตยั่งไมพ่บสามเณร
จำนวนหน่ึง บางคนก็บาดเจ็บ แต่เป็นไปได้
ว่าบางคนจะเสยีชีวิต”

รายงานแจ้งว่า “ใต้ซากปรักหักพัง
จากแผ่นดินไหว มีผู้พบศพพระอัครสังฆราช
โยเซฟ แซร์จ มิโอต์ แห่งอัครสังฆมณฑล
ปอร์โตแปรงซ์ ชาวเฮติ อายุ 61 ปี
พระคุณเจ้าปกครองอัครสังฆมณฑล
ต้ังแต่ ค.ศ. 1997 แต่ยังไม่พบร่างมงซินญอร์
เซกวริานโน  เบนวัต ์อุปสงัฆราช”

เราน ึกภาพว่าจะมีส ักก ี ่คนที ่ย ัง
ติดอยู่ใต้ซากหิน  เม่ืออาสนวิหารท้ังหลัง
พังลงมา  รวมถึงพระราชวัง  และตึก 5 ช้ัน
ขององคก์ารสหประชาชาติ

คุณพ่อปีแอร์  เลอ เบลเลอร์ ธรรมทูต
คณะเดียวกัน อดีตเคยช่วยงานธรรมทูต
ในเฮตินาน 30 ปี ปัจจุบันประจำในฝร่ังเศส
ให้สัมภาษณ์ว่า “ขณะนี้เพื่อนสมาชิก
คนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสามเณร เพื่อนๆ
และประชาชนในชุมชนปากอต กางเต็นท์
พักในสวนที ่บ้านของคณะซึ ่งได้รับ
ความเสียหายจากแผ่นดินไหวเช่นกัน
พวกเราคาดว่าผ ู ้ได ้ร ับบาดเจ ็บจะมี
จำนวนมาก”

คุณพ่อปีแอร์ อธิบายว่า “สภาพ
โรงพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้
การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
เป็นความจำเป็นเร่งด่วน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “คุณพ่อปีแอร์
ต้องหยุดการสัมภาษณ์ชั่วขณะ เมื่อถาม
ถึงความเสียหายของศูนย์การิตัสท่ีคุณพ่อ
ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเด็กเร่ร่อน”

ธรรมทูตคณะเซนต์ชาร์ค (St. Jacques

Society) ก่อต้ังใน ค.ศ. 1966 โดยพระอัคร--
สังฆราชฟรองซวัส์ ปัวรีเอร์ อดีตประมขุ
อัครสังฆมณฑลปอร์โตแปรงซ์ คณะมี
สมาชกิ  20 องค ์ช่วยงานธรรมทตูในเฮติ
และสามเณรอกี 20 คน

คุณพ่ออันเดรกล่าวว่า “สวดให้
พวกเราด้วย”

(สาธารณรัฐเฮติ  เมืองหลวง คือ
ปอร์โตแปรงซ์  ได้แก่บริเวณตะวันตก
ของเกาะฮิสแปนิโอลา  หรือเกาะไฮติ ส่วนทาง
ตะวันออกได้แก่สาธารณรัฐโดมินิก ัน

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดคิวบา ตะวันออก-
เฉยีงเหนอืติดมหาสมทุรแอตแลนตกิ ทิศใต้
ติดทะเลแคริบเบียน ทิศตะวันออกติด
ประเทศเปอร์โต ริโก และตะวนัตกเฉยีงใต้
ติดเกาะจาไมกา  เฮต ิเคยเปน็อาณานคิมของ
สเปนและฝร่ังเศส  ได้รับเอกราชใน ค.ศ. 1804
และเปน็ประเทศทีย่ากจนทีสุ่ดประเทศหนึง่
ประชากร 8.3 ล้านคน นับถือศาสนาคาทอลิก
80%, ศาสนาโปรเตสแตนท์ 16%, ศาสนาอ่ืนๆ
3% และไม่นับถือศาสนาใดอีก 1%…. World
Desk Reference)

คริสตชนเปดิใจคืนดี
กับพี่น้อง
นครรัฐวาตกัิน • (ซเีอน็เอส) สมเดจ็พระสนัตะปาปา
เบเนดิกต์ ที่ 16 ตรัสแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
พระศาสนจักรส่วนกลาง และคณะพระคาร์ดินัล

ในกรุงโรม ขอให้คริสตชนได้เป็นผู ้เริ ่มเปิดใจคืนดีเพื ่อให้เกิดสันติสุขแก่
เพือ่นพีน่อ้ง  ทัง้นีร้วมถงึการยอมรบัในความผดิตา่งๆ ทีไ่ดท้ำไปดว้ย

พระสันตะปาปาตรสัว่า  “เร่ิมศักราชใหม่เป็นโอกาสดท่ีีเราจะไดไ้ตร่ตรอง
ความผิด อย่าได้เข้าใจว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์เสมอ เราควรเรียนรู้ที่จะอดทน และ
เปลี่ยนแปลงตนเอง โดยวอนขอพระเมตตาจากพระเป็นเจ้าประทานพละกำลัง
และความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลง”

“เพราะพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์และสิ้นพระชนม์
เพื ่อไถ่บาปมนุษย์ทุกคน ทรงเป็นแบบอย่างของการส่งเสริมสันติภาพและ
การคนืดซ่ึีงครสิตชนควรปฏบัิติตาม”

ผู้นำศาสนาเยี่ยมผู้ต้องขัง
คอมป๊อต  กัมพชูา • (ยูแคน)  คุณพอ่อัน สอน เจา้อาวาสวดัคอมปอ๊ต เชญิผูแ้ทน
ศาสนา และฆราวาสจากศาสนาตา่งๆ และเจ้าหน้าท่ีกระทรวงการศาสนาและลทัธิ
ความเชือ่ต่างๆ จำนวน 30 ทา่น ร่วมเยีย่มใหก้ำลงัใจผูต้้องขงัในเรอืนจำ จำนวน
347 คน

คุณพ่ออัน กล่าวว่า “ฆราวาสคาทอลกิจัดกจิกรรมเยีย่มผู้ต้องขงัในเรอืนจำ
ตัง้แต ่ค.ศ. 2003 ครัง้นีเ้ปน็ครัง้แรกทีเ่ราเชญิผูแ้ทนศาสนาอืน่ๆ และเจา้หนา้ทีรั่ฐ
เข้าร่วมในกจิกรรมนี ้ และเชือ่ว่ากิจกรรมครัง้น้ีไม่เพียงเปน็ประโยชนแ์ก่ผู้ต้องขัง
แต่ยังสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีต่อกันของศาสนกิชนทีมี่ความเชือ่แตกตา่งกนั”

พระภิกษุซัม ชาน  กล่าวว่า “เป็นความจำเปน็ท่ีควรให้กำลังใจผู้ต้องขัง เพ่ือ
พวกเขาสามารถชว่ยเหลอืสงัคมหลงัจากพน้โทษแลว้”

นายลี อาสห์ แมต ผู้แทนมุสลิม กล่าวว่า “เป็นโอกาสดีท่ีศาสนิกต่างศาสนา
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันบนพื้นฐานความเชื่อของตน  เราควรเมตตาต่อ
ผู้ที่ขาดแคลนมากที่สุด”

ชู แอน คาทอลิกคนหนึ่งกล่าวว่า “แม้เป็นเวลาเพียงเล็กน้อย แต่ก็มี
ความหมายมาก ผู้ตอ้งขงับางคนดใีจจนนำ้ตาซมึ”
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คณะซาเลเซยีน
ขอเชญิเยาวชนชาย จบชัน้ ป.5 - ม.3

เข้ารว่มคา่ยมติรภาพ
ระหวา่งวนัที ่22-29 มนีาคม 2010

ทีค่า่ยเยาวชน ดอนบอสโก เขาตะเกยีบ

อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีีขันธ์

สอบถามรายละเอยีดที่

โทร. 0-3220-0117
08-6757-5987

http://sym.iamsit.net

เข้ารว่มคา่ยมติรภาพ

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
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โดย ราฟาแอล

1. พระพรแห่งความสุขสำหรับผู้มีจิตใจยากจน
- ผู้ทีเ่หน็บาปแหง่ความอยตุธิรรมในโลก
ผู้ที่ยอมรับหน้าที่รับผิดชอบที่จะแก้ไขความอยุติธรรมนี้
แตส่ารภาพวา่ลำพงักำลงัตนเอง  ไมส่ามารถจะเอาชนะมนัได้
ผู้ท่ีฟังพระวาจาของพระองคด้์วยหัวใจสุภาพ
เพ่ือพระองคจ์ะไดแ้สดงหนทางสำหรบัพันธกิจเพ่ือความยติุธรรม

- เพราะพระอาณาจักรจะเป็นของเขา
2. พระพรแห่งความสุขสำหรับผู้ที่อ่อนโยน

- ผู้ที่อุทิศตนเองมุ่งมั่นที่จะทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จ
ผู้ที่ต่อสู้กับอำนาจด้วยการรับใช้
ผูท้ีต่อ่สูก้บัความอยากไดเ้ปน็เจา้ของโดยการใชส้ิง่ของเหลา่นัน้สำหรบัคนจน
ผู้ที ่ต่อสู้กับความมีชื ่อเสียงโดยการละเว้นการแสดงออก และการปฏิเสธ
ตำแหนง่

- เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
3. พระพรแห่งความสุขสำหรับผู้ที่ตรอมตรม/ เศร้าใจ

- ผู้ทีเ่หน็ความแตกหกั  และการกดีกนัในสงัคม
เหน็ลทัธวัิตถนุยิม บรโิภคนยิม ทีเ่ปน็เหตใุหค้รอบครวัแตกแยก
เห็นความลุ่มหลงท่ีเห็นผิดเป็นชอบในการทำลายชีวิตมนุษย์และทำลายส่ิงแวดล้อม
ผู้ทีต่รอมตรมเศรา้ใจทีเ่หน็ความลำเอยีงไมเ่ปน็ธรรม  ความกลวั
เสยีงมโนธรรมตเิตยีน  ความเจบ็ปวดที ่แบง่แยกมนษุยอ์อกจากกนั
ผู้ที่รู้สำนึกถึงความต้องการการรักษา

- เพราะเขาจะได้รับการบรรเทา
4 พระพรแห่งความสุขสำหรับผู้ที่หิวกระหายความยุติธรรม

- ผู้ท่ีไม่สมใจจนกวา่จะไดรั้บประสบการณชี์วิตพระเจา้  อำนาจแหง่การไถกู้่และ
ความรกั เอาใจใสข่องพระองค์
ผู้ที่ภาวนาเพื่อความยุติธรรม
ผู้ทีแ่สวงหา อำนาจของความยตุธิรรม
ผูท้ีเ่คาะประตเูสมอจนกวา่ พระเจา้และอำนาจปลดปล่อยของพระองค์
จะเป็นที่ยอมรับแก่ทุกคนและแก่โลก

- เพราะเขาจะไดรั้บความสมหวงัพึงพอใจ
5. พระพรแหง่ความสขุ  สำหรบัผู้ท่ีแสดงความเมตตาอารี

- ผู้ทีใ่หอ้ภัยในความผดิพลาด ความเจบ็ปวด บาป
ผู้ทีแ่สดงความเมตตาเอาใจใส ่ แกผู้่ทีย่ากไร ้ ต้องการความชว่ยเหลือ
ผู้ทีเ่สรมิสรา้งคน กลุม่คน ชุมชน และโลกทัง้โลก
ผู้ทีถื่อว่า มนษุยท์กุคนเปน็ภาพลกัษณข์องพระเจา้

- เพราะเขาจะได้รับความเมตตาอารีดุจกัน

6. พระพรแห่งความสุขสำหรับผู้มีใจบริสุทธิ์
- ผู้ท่ีแสดงความเอาใจใสอ่ย่างบรสุิทธ์ิใจ
ผู้ทีน่ิง่สงบ และรูว่้าพระเจา้คอื  “พระผูท้ีส่ถติกบัเรา” และ พระองค์ทรงเอาใจใส่
ดูแลเราทุกคน
ผู้ท่ีฟังเสียงและตอบรับเสียงเรียกร้องต่างๆ เสียงเรียกร้องให้เราเอาใจใสดู่แลของ
พระเจ้าด้วย

- เพราะเขาจะได้พบเห็นพระเป็นเจ้า
7. พระพรแห่งความสุข สำหรับผู้สร้างสันติ

- ผู้ที่ยอมรับและยืนยันถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน
ผู้ที่รู้ว่าทุกคนมีคุณค่าในสายตาพระเจ้า
ผู้ทีด่ิน้รนทีจ่ะคนืดกีบัทกุคน
ผู้ท่ีดำเนนิชีวิต และมคีวามสมัพันธกั์บทกุคนดว้ยจิตตารมณแ์ห่งพระวรสาร

- เพราะเขาจะไดช่ื้อว่าเปน็ บตุร/ ธดิา ของพระเจา้
8. พระพรแหง่ความสขุสำหรบัผูท่ี้ถกูเบยีดเบยีน  เพราะประเดน็แหง่ความยตุธิรรม

- ผู้ท่ีทุกข์ทรมาน ถูกกีดกันต่อต้าน เพราะหัวใจเขาเปีย่มด้วยพระวาจาของพระเจา้
และสำนกึถงึความยติุธรรมและความรกัของพระองค์
ผู้ที่ถูกกีดกันต่อต้าน เมื่อเขาพยายามแบ่งปันข่าวดีกับเพื่อนพี่น้อง
ผู้ท่ีถูกเรยีก และไดรั้บช่ือว่า เป็น “เกลือดองแผน่ดิน”  และ “แสงสวา่งส่องโลก”

- เพราะเขาจะได้รับพระราชัยของพระเจ้า

จาก Definition of the Kingdom
หนังสือ Throw Fire

โดยคุณพ่อ John Fullenbach SVD
Logos Publishing Inc., Manila; 1998

The Beatitudes - พระพรแหง่ความสขุ

ทา่นทัง้หลายยอ่มเปน็สขุ เมือ่ถูกดหูมิน่
ข่มเหง และใส่ร้ายต่างๆ นานา เพราะเรา
จงชื ่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัล
ของทา่นในสวรรคน์ัน้ยิง่ใหญน่กั  เขาไดเ้บยีดเบยีนบรรดาประกาศกทีอ่ยู่กอ่นทา่นดงันีด้ว้ยเชน่เดยีวกนั

มธ 5:1-12
พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย  จึงเสด็จขึ้น

บนภูเขา  เม่ือประทับแล้ว  บรรดาศิษย์เข้าห้อมล้อมพระองค์  พระองค์
ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
ผู้มีใจยากจน ย่อมเปน็สขุ  เพราะอาณาจกัรบนสวรรคเ์ปน็ของเขา
ผู้เป็นทุกข์โศกเศรา้ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะไดรั้บการปลอบโยน
ผู้มใีจออ่นโยน ย่อมเปน็สขุ เพราะเขาจะไดรั้บแผน่ดนิเปน็มรดก
ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเปน็สขุ เพราะเขาจะอิม่
ผู้มีใจเมตตา ย่อมเปน็สขุ เพราะเขาจะไดรั้บพระเมตตา
ผู้มีใจบรสุิทธิ ์ย่อมเปน็สขุ เพราะเขาจะไดเ้ห็นพระเจา้
ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะไดช่ื้อว่าเป็นบุตรของพระเจา้
ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะ
อาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

  ข้อคิด/ข้อรำพึง “ปีพระสงฆ์”
และผู้ที่ประกอบพิธีกรรมเหล่านี้ ก็คือ “คุณพ่อ” นั่นเอง “คุณพ่อ”

ได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์นิรันดรตามสังฆภาพขององค์พระเยซูคริสต์
เป็นพระคริสต์อีกองค์หนึ่ง” (Alter Christus) เป็นผู้ประกอบพิธีมิสซา
บูชาขอบพระคุณ อันเป็นพิธีกรรมศาสนาที่สูงสุด นั่นคือการรื้อฟื้นการ
ส้ินพระชนมข์ององคพ์ระเยซคูริสต์ท่ีไถ่บาปมนษุยชาต ิมิสซาเปน็การบชูา
นมัสการพระเป็นเจ้าร้องสรรเสริญพระองค์ขออภัยพระองค์ในความผิด
ต่างๆ ของมนุษย์ และการร่วมเป็นหน่ึงเดียวกับพระองค์โดยทางศีลมหาสนิท
ซึ่งพระสงฆ์เป็นผู้เสกปังให้เป็นพระกาย และเหล้าองุ่นให้เป็นพระโลหิต
ขององคพ์ระเยซคูรสิตใ์นนามของพระองคเ์อง (in Persona Christi)
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ร่วมสมทบทุนบริจาคเงนิได้ท่ี
พระคณุเจา้ยอแซฟ ชูศักดิ ์สิริสุทธิ์
โทร. 0-4425-6268
และคณุพ่อเปรมปร ีวาปีโส
โทร. 0-8994-96556

สังฆมณฑลนครราชสมีา
ขอเชญิรว่มบรจิาคเงนิสมทบทนุสรา้งสกัการะสถาน

บุญราศ ีนโิคลาส บุญเกดิ กฤษบำรงุ
ณ วัดนกับญุยอแซฟ บ้านหนั อ.สีคิว้ จ.นครราชสมีา

ขณะนีก้ำลงัเริม่ดำเนนิการกอ่สรา้ง และจะเปดิเสกในโอกาสฉลองวดั
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ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 5 ª√–®”«—π∑’Ë 31 ¡°√“§¡ - 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

°∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 31

¡°√“§¡ ‡«≈“ 18.00 π.

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬ å ππ∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

7 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√  “π‘®

 ∂–«’√–«ß å Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬

 ‘π§â“)

«—¥·¡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.)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π (¡‘ ´“µ√’«“√ «—πæÿ∏∑’Ë

10 ·≈–«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 11 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.00 π.

«—π»ÿ°√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.30 π. (·Àà·¡àæ√–)

§ÿ≥æàÕªî¬–™“µ‘ ¡–°√§√√¿å ‡ªìπª√–∏“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.

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

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

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. §ÿ≥æàÕæ‘∑—°…å »‘≈“‚§µ√

‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ”√“≠ ≈ÕÕ ‘∑∏‘¿‘√¡¬å

‚∑√. 08-9065-8802 «—¥ 0-3621-1923)

✝ ‡ ° 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

❈ «—¥‡´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)

❈ «—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ «—π‡ “√å

∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.30 π. §ÿ≥æàÕ«ÿ≤‘‡≈‘»

·Àà≈âÕ¡ ‡ªìπª√–∏“π (∑“ß«—¥®—¥∫√‘°“√¥Õ°‰¡â

·≈–‡∑’¬π)

❈ «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π °∑¡.

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 16.30 π.

¡‘ ´“„π ÿ “π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

❈ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ «—π»ÿ°√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡

‡«≈“ 16.00 π. §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ ·°â«·À«π ‡ªìπ

ª√–∏“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.

❈ Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

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

10.00 π. ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-3219)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

❈ «—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ ®.π§√π“¬°  «—π‡ “√å∑’Ë

13 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 08.30 π. æ√– —ß¶√“™

≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ ‡ªìπª√–∏“π

❈ «—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

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

10.30 π.

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.30 π.

✝

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ (º“‡¥ä–) Õ.·¡à Õ¥ ®.µ“° ©≈Õß

·≈–‡ªî¥‡ °«—¥ «—π‡ “√å∑’Ë 30 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ Õ.‡¡◊Õß ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å

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

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

 Õ∫∂“¡‚∑√. 08-1929-7674

«—¥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)

Õ “   π «‘ À “ √ · ¡à æ √ – ª √ – ®— ° …å ∑’Ë ‡ ¡◊ Õ ß ≈Ÿ √å ¥

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 13 °ÿ¡¿“-

æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ∫â“π

ÀπÕßæ≈«ß Õ.ª√–∑“¬ ®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‚ππß‘È« Õ.Àâ«¬·∂≈ß

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

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

ª√–∏“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

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

����� ¢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‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ 

§√∫  90 ªï·Ààß°“√°àÕµ—Èß‚√ß‡√’¬π‡´πµå§“‡∫√’¬≈

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

‚¥¬§ÿ≥æàÕ “π‘®  ∂–«’√–«ß å Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπ

ª√–∏“π

����� ¢Õ‡™‘≠©≈Õßæ√–√Ÿªæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß√—°…“

§πµ“∫Õ¥ (æ√–‚µ) «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π

°∑¡. «—π‡ “√å∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010 ‡«≈“

19.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–∑’ª °’√µ‘æß»å

‡ªìπª√–∏“π

�����§≥–´“‡≈‡´’¬π ¢Õ‡™‘≠‡¬“«™π™“¬ ®∫™—Èπ

ª.5-¡.3 ‡¢â“√à«¡§à“¬¡‘µ√¿“æ √–À«à“ß«—π∑’Ë 22-29

¡’π“§¡ 2010 ∑’Ë§à“¬‡¬“«™π ¥Õπ∫Õ ‚°

‡¢“µ–‡°’¬∫ Õ.À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å  Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-3220-0117 http://sym.iamsit.net

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 àß¢à“« E-mail : udomsarn@gmail.com
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และผู้รวบรวม คุณพิเชษฐ รุ้งลาวัลย์ หาซ้ือได้ตามแผงหนงัสือช้ันนำ
เชน่รา้นซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์สนนราคา 200 บาทถว้น

เล่มที่ 3 “The Christ” ผลงานของคาโรล โรเบอร์สัน เล่มนี้
เปน็ภาษาองักฤษ รูปเลม่เบาสบายนา่อา่น ของกำนลัหนึง่ของผมเอง
ในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ ไม่แน่ใจว่ามีขายท่ีไหน  แต่ท่ีชอบ
ขึ้นไปอีกคือ ซีดีเพลงประกอบที่บรรจุมาในหนังสืออีก 17 เพลง
ฟังสบาย ทว่งทำนองเรยีบงา่ย ไพเราะ

ไม่มีอะไรจะเป็นความสุขสำหรับคนที่รักหนังสือและใฝ่รู ้
เท่ากับการได้ท่องไปในโลกอักษรและแทะเล็มแต่ละบรรทัด
อย่างละเมียดละไม ว่างๆ อ่านหนังสือเล่มไหนรู้สึกดีๆ มาแนะนำ
ผู้อ่านแบบ บ.ก.บา้งจกัเปน็พระคณุ

คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจรญิ
สนามความคิด
งานแพรธ่รรม
(ใครมีกิจกรรมดีๆ เขียนมาแบ่งปันกันได้ท่ี “สนามความคิด”  อุดมสาร
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หรือ  watchasin_k@hotmail.com)

แห่พระกุมารไปตามหอ้งเรียน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ ท่าน

อธิการได้จัดให้คุณพ่อนำพระกุมารไปอวยพรนักเรียน
ตามห้องเรียนทุกห้อง โดยจัดวจนพิธีกรรมสั ้นๆ
และการพรมน้ำเสกให้นักเรียนทุกคนเป็นการนำ
พระพรของพระกุมารไปมอบให้ครูและนักเรียน
โครงการนี้ทำให้ครูและนักเรียนมีความสุขใจและ
รอคอย โดยที ่ก่อนหน้านั ้นคุณครูได้ให้นักเรียน
แต่ละห้องจัดเตรียมถ้ำพระกุมาร ฝึกร้องเพลง
คริสต์มาส และจัดบอร์ดให้ความรู้เก่ียวกับความหมาย
และความสำคัญของวันคริสต์มาสเพื่อเป็นการให้
ความรู้ก่อนถึงวันอันสำคญัน้ี

ชอบความสะอาดของวดั
“ดฉินัมาเปน็คาทอลกิเพราะสาม ี เดมิทถืีอศาสนา

อ่ืนมากอ่น สามบีอกวา่ถา้ไมท่ำพธิแีตง่งานเขาจะเปน็
บาปและดิฉันก็จะเป็นบาปด้วย ดิฉันคิดว่าไม่ว่าศาสนา
ไหนก็สอนให้เป็นคนดี...และไม่เสียดายเลยที่มาเป็น
คาทอลิก เพราะดิฉันเองชอบศาสนานีม้าต้ังแต่เด็กแล้ว

เพราะญาติโยมศึกษาที่อัสสัมชัญกันมาทั้งนั้นก็เลย
ผูกพันกับศาสนาครสิต์มานาน และเห็นว่าศาสนาครสิต์
คาทอลิกไม่ยุ่งยากอะไรและที่สำคัญดิฉันชอบมากคือ
ความสะอาดของสถานที่ ไม่มีสุนัขหรือแมว ขอบคุณ
สถานทีศั่กด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีท่ียินดีต้อนรับดิฉัน”

(คุณจรยิา กทม.)

รู้จักศาสนาครสิต์จากทีวี
“จริงๆ รู้จักศาสนาคริสต์ตั้งแต่เด็กๆ แล้ว เคยดูทีวี

สมัยเด็กก็จะเห็นเรื ่องราวเกี ่ยวกับพระเยซู และ

แมก้ระทัง่ตอนเรยีนทีอ่เมรกิา กม็เีพือ่นๆ พูดถงึศาสนา
น้ีตลอด จนกระทัง่ได้แต่งงานกบัคาทอลกิก็ทำให้เข้าใจ
ศาสนานี้มากขึ้น...ที่ตัดสินใจมาเป็นคาทอลิกเพราะได้
พูดคุยกับคุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ (สมัยนั้น) ท่านได้
แนะนำและรวมถึงครอบครัวของสามีที ่ม ีค ุณแม่
เป็นคนเคร่งครัดและปฏิบัติย ึดหลักคำสอน จึง
เกดิศรทัธา และตดัสนิใจมาเรยีนคำสอนดว้ยตนเอง”

(คณุสดุาพร กทม.)

เฮต ิ(Haiti) หรือช่ือทางการคอื สาธารณรฐัเฮต ิ(Republic of Haiti
หรือ Republique d’Hait) เป็นประเทศหนึง่ในทวปีอเมรกิาเหนอื ต้ังอยู่
บนเกาะฮิสปันโยลาในทะเลแคริบเบียนมีพื้นที่ 10,714 ตารางไมล์
(27,750 ตารางกิโลเมตร) มีเมืองหลวงคือกรุงปอร์-โต-แปรงซ์
(Port-au-Prince)    กลา่วกนัวา่ แมเ้ฮตเิปน็ประเทศเกา่แก ่แต่กเ็ปน็ชาติ
ท่ียากจนทีสุ่ดในซกีโลกตะวนัตก

ณ เมืองหลวงท่ีช่ือว่า กรุงปอร์-โต-แปรงซ์ น่ีเอง ได้เกิดแผ่นดินไหว
นำความหายนะทัว่เมอืงหลวงครัง้รนุแรงทีส่ดุในรอบ 200 ปทีีผ่่านมา
เหตุร้ายแรงที่นำความหายนะอย่างใหญ่หลวงนี้เกิดเมื ่อตอนเย็น
ประมาณเกือบห้าโมงตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคารที่ 12 มกราคม
พ.ศ. 2553 หรือตรงกับเกือบตีห้าของเช้าวันพุธท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2553
ตามเวลาประเทศไทย โดยศูนย์กลางแผน่ดินไหวห่างจากกรงุปอร์-โต-
แปรงซ์ ไปราว 25 กิโลเมตร หรือ 16 ไมล์ ขนาดความรุนแรงวัดได้
7.0 ตามมาตราริกเตอร์ ระยะเวลาประมาณนาทีกว่าๆ หลังจากนั้นมี
อาฟเตอรช็์อกอกีเปน็ระลอกมากกวา่ 20 คร้ัง

ณ วันนี ้คาดกนัวา่ มผู้ีเสยีชีวิตจากภยัครัง้นีม้ากกวา่แสนคน
นานาประเทศกำลังส่งความช่วยเหลือไปอย่างเร่งด่วน แม้จะ

ยากลำบากในการตดิตอ่ส่ือสาร แมจ้ะตอ้งใชเ้วลาในการประสานงาน
แม้จะลำเลียงของช่วยเหลือจะยาก แม้ความช่วยเหลือจะต้องผ่านทาง
ประเทศอ่ืนท่ีใกล้เคียงก็ตาม แต่ไม่มีอะไรท่ีจะมาขัดขวางความรกั และ

ความเมตตาที่อยู ่ในหัวใจคนทั้งโลกได้ ทุกวิถีทางและทุกหนทาง
แห่งความช่วยเหลือกำลังทยอยเข้าไปอย่างรวดเร็ว เพราะแต่ละชีวิต
มิอาจรอช้าได้

องค์กรส่งเสริมชีวิตประเทศไทยขอร่วมเสียใจในทุกความสูญเสีย
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและร่วมมีส่วนในความทุกข์ทรมานที่ชาวเฮติ
กำลังได้รับ  เราม่ันใจว่า ด้วยพลังความรักในรูปแบบของความชว่ยเหลือ
ต่างๆ จากผูค้นในโลกจะนำรอยยิม้ใหก้บัชาวเฮตกิลับคนืมาอกี

เพื่อนพี่น้องนักบวชคนไทยส่วนหนึ่งที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เป็น
ธรรมทูตตั้งแต่ก่อนหน้านั้นที่นั ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งซิสเตอร์คณะ
คามิลเลียนชาวไทยสองท่าน ร่วมกับธรรมทูตคณะอื่นๆ และจิตอาสา
กลุ่มอื่นๆ  หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหว ยังคงปักหลักช่วยเหลือผู้คน
ชาวเฮติโดยไม่คิดที่จะกลับมาประเทศของตนแม้ทางการจะเปิดโอกาส
ให้กลับมาบ้านก็ตาม ขอร่วมส่งเป็นกำลังใจด้วยความจริงใจและ
ด้วยความชื่นชมไปยังซิสเตอร์และทุกท่านที่กำลังทำหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทีเ่ฮตอิยู่ขณะนี้

แผ่นดินไหว ภัยพิบัติ และความเปลี ่ยนแปลงของมวลอากาศ
ยังคงเปน็สญัญาณแหง่กาลเวลา ดจุดงัเสยีงเตอืนใหผู้้คนเลกิทะเลาะกนั
เลิกเห็นแก่ตัว  หันกลับมามองดูรอบๆ และสนใจที่จะ “รักกันและ
รักษโ์ลก” ให้มากขึน้ มากขึน้อย่างจรงิจงัและจรงิใจ

ณ ปอร-์โต-แปรงซ ์“เพยีงนาทกีว่าๆ”
 �                         �



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที ่34 ฉบบัที ่5 ประจำวนัที ่31 มกราคม - 6 กุมภาพนัธ ์2010หนา้ 18

   

ส่ือใหม่  (New Media)  คือ การรวมตัวของส่ือมวลชน
เดิมอันได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เป็นสื่อกลางในการ
ทำงาน ซ่ึงตอ้งใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการผลติ
ตดัตอ่ นำเสนอ (แหลง่ขอ้มลูจาก oknation.net)

ภาพเดก็รุ่นใหมใ่ช้โทรศัพท์มือถือประเภทตา่งๆ
ไม่ว่าจะเป็นบีบี หรือที่เรียกชื่อเต็มว่า แบล็ค เบอร์รี่
(Black Berry) ผมลองถามความนา่สนใจจากเดก็ทีใ่ช้
เหลา่นัน้ เดก็ๆ เพยีงตอบวา่ ออนเอม็ไดท้ัง้วนั จะรบั
แบบเป็นคำสนทนา หรือพ่วงเสียงมาด้วยก็ยังได้
สง่รปู ลงรปู คา่บรกิาร 300 บาทตอ่เดอืน เหมอืนเรา
มโีทรศพัท ์กล้องถ่ายรูป วิทยุ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ อยู่ใน
เคร่ืองเดียวกัน สะดวกพก และราคาไมแ่พง หรือแม้แต่
ไอโฟน ที่รวบรวมสิ่งเหล่านี้ไว้เช่นเดียวกัน แต่มี
ลูกเล่นด้วยการเพิ่มโปรแกรมต่างๆ ที่ผู้สนใจอยาก
จะโหลดมาใช ้นียั่งไมน่บัรวมโปรแกรมตา่งๆ ทีเ่ปน็
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกัน หรือบางทีเราเรียกว่า
สังคมเน็ตเวิร ์คเช่น การทำบล็อก (Blog) Hi5
Facebook Twitter Multiply ฯลฯ ช่องทางเหล่านี้
รวมทัง้ศพัทท์ีถู่กใชใ้นบรรทดัทีผ่่านมา ทา่นผูอ่้านที่
มีอายุ 50 กว่าปีขึ ้นไปคงเริ่มรู้สึกและมีคำถามว่า
“มนัอะไรกนัเนีย่” แตส่ำหรบัวยัรุ่นยคุอะไรกชิ็ว ชิว
คงรู้สึกธรรมดามากๆ

ความเจรญิเตบิโตของสือ่ใหม ่หรือสือ่สมยัใหม่
พาบางคนเดนิทางไปดวงจนัทร์ แต่บางคนยงัคงย่ำอยู่
กับท่ี ในขณะทีสั่งคมอีกด้านหนึง่กำลังเจรญิก้าวหน้า
อย่างไมส่ามารถหยดุยัง้ได ้สงัคมอกีดา้นหนึง่ยงัขาด
สาธารณปูโภคทีจ่ำเปน็อยู่เลย พระศาสนจกัรเราควร
มองเรือ่งนีอ้ย่างไร?

บางทีผมชอบทดสอบทฤษฎีความเชื่อของผม
กับเด็กๆ ที่ผมมีโอกาสได้สอนคำสอนพวกเขา วิชา
คำสอนหรือจริยะ แค่ได้ยินชื่อก็ถามหาหมอนแล้ว
ย่ิงโรงเรยีนทีใ่ช้วิชาการนำหนา้ การแขง่ขนัในตลาด
ความรู้น่าจะรุนแรงกว่าตลาดความดี คนที่มีหน้าที่
ปลกูฝงัคณุธรรมคงตอ้งคดิมากหนอ่ย ผมมคีวามเชือ่
ของผมวา่ เม่ือเราพูดภาษาเดียวกับเขา ทำให้เขารู้สึกว่า

จะเป็นศาสนาหรือจริยะก็เถอะ มันก็คือชีวิตทุกวันของ
คณุอยูด่ ีวันหนึง่ทีผ่มเขา้ไปสอนคำสอน จงึพกเอกสาร
ท่ีว่าด้วยเร่ืองราวของขอ้มูลแนะนำเกีย่วกับอินเตอรเ์น็ต
ในโลกของคาทอลิก

ข้อมูลที่ว่านี้เช่น 10 อันดับเว็บไซต์คาทอลิกที่มี
ผู้เข้าชมสูงสุด ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้ไม่นับรวมเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยคาทอลิก โดยเป็นข้อมูลที ่ได้จาก
alexa.com ได้แก่
  1. vatican.va มีผู้เขา้ถึง 12,515  คน
  2. catholic.net มีผู้เขา้ถึง 17,882 คน
  3. ewtn.com มีผู้เขา้ถึง 21,702  คน
  4. catholic.org มีผู้เขา้ถึง 25,760  คน
  5. catholic.com มีผู้เขา้ถึง 25,931  คน
  6. newadvent.org มีผู้เขา้ถึง 30,992  คน
  7. usccb.org มีผู้เขา้ถึง 33,707 คน
  8. catholicmatch.com มผู้ีเขา้ถงึ 36,778  คน
  9. zenith.org มีผู้เขา้ถึง 43,698  คน
10. fisheaters.com มีผู้เขา้ถึง 58,491  คน

นอกจากนั้นยังแยกประเภทเว็บไซต์คาทอลิกตาม
ประเด็นต่างๆ เช่น สื่อใหม่ ความถูกต้องของชีวิต
ปีพระสงฆ์ สำนักงานหลักของสันตะสำนัก ชีวิตจิต
คาทอลิกทั่วๆ ไป ครอบครัว การศึกษา กระแสเรียก
ความรักและการแต่งงาน พระคัมภีร์ คำถาม-คำตอบ
มุมมองเรือ่งเพศศกึษา ฯลฯ เปน็ตน้

ผมเล่ามาถึงตรงนี้เด็กนักเรียนยังรู้สึกว่าธรรมดา
มาก ผมจึงถามว่า รู้จักไอโฟนใช่ไหม ท่ีมันมีแอพพิเกช่ัน
ต่างๆ เคยได้ยินคำนี้ไหม iBreviary เด็กนักเรียนงง
กับศัพท์ที่ไม่คุ ้น ผมถามต่อว่า เคยเห็นพระสงฆ์ถือ
หนังสือสวดทำวัตรไหม ไอ้น่ีแหละโปรแกรมสวดทำวัตร
ในไอโฟน เด็กเริ่มตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อผมบอกว่า ยังมี
iConfess การเรียนรู้เรื ่องบาป ศีลอภัยบาป และการ
ทำความเข้าใจเพื ่อจะได้แก้บาป นอกจากนั ้นยังมี
แอพพเิกชัน่ของพระคมัภร์ี การสวดสายประคำ นกับญุ
องคอุ์ปถมัภ ์รวมทัง้การจดัพธิกีรรม สำหรบัมสิซาหรอื
โอกาสต่างๆ

น่ียังไม่นับรวมบล็อกท่ีน่าสนใจของคาทอลิกอีกเพียบ

ปลายปท่ีีผ่านมาผมมหีนังสืออ่านช่วงข้ามปี
3 เลม่ดว้ยกนั

เล่มท่ี 1 “2010 น้ำทิพย์ เชิญจิบ” น่ารับประทาน
กว่า 2012 วันสิ้นโลกเป็นไหนๆ (ฮา) หนังสือ
ของราฟาแอล เป็นบทรำพึงใคร่ครวญห้วงปี
ที ่ผ ่านมา น่าสนใจไปกว่านั ้นด้วยการทำ
อย่างต่อเนื ่องมาตลอดปีนี ้ เรามีหนังสือจาก
ราฟาแอลตอนต้นปีเป็นของกำนัลทุกปี สนใจ
หนังสือเล่มน้ี ติดต่อราฟาแอล โทร. 0-2224-5551

เลม่ที ่2 “จาก...เศษ หิน ดิน ทราย” หนังสอื
ดีจากสำนักพิมพ์อัลเลลูยา (วิทยาลัยแสงธรรม)

สือ่ใหม่อะไรใหม่?
ทวติเตอรค์าทอลกิอกีมากมายเชน่กนั

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต์ ท่ี 16
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2009  ได้ตรัส
กับผู้เข้าร่วมประชุมของสมณสภาสื่อสาร
สังคมที่นครรัฐวาติกัน ตอนหนึ่งว่า “การ

ประกาศพระวรสารในวัฒนธรรมสมัยใหม่ ส่ือมวลชน
จัดว่ามีอิทธิพลอย่างมาก ดังนั้นมันจึงไม่เพียงพอแน่
ท่ีจะใช้ส่ือรูปแบบเดิมๆ ประกาศสารของพระคริสตเจ้า
และคำสัง่สอนเทีย่งแทข้องพระศาสนจกัร มนัจำเปน็
อย่างยิ่งที่เราต้องผสมผสานสารของพระคริสตเจ้า
ให้เข้ากับวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ เราทำสิ่งนี้ได้โดย
อาศัยการสื่อสารที่ทันสมัยในยุคนี้...ทั้งหมดล้วนเป็น
ความท้าทายสำหรับพระศาสนจักร ซึ่งถูกเรียกให้มา
ประกาศพระวรสารแก่มนุษยชาติในสหัสวรรษท่ีสาม…
เราต้องใช้สิ่งเหล่านี้รับใช้มนุษยชาติให้บังเกิดผล
ท่ีสุด”

“อุดมสาร”  ฉบับน้ีนำเสนอปกดว้ยรูปพระพักตร์
ของพระเยซูเจ้า ผมจำได้ว่าเป็นรูปที่ซื้อมาจากร้าน
ใกล้ๆ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ไม่มีเหตุผลอ่ืนนอกจากว่า
สวยดี และมองภาพรวมๆ แล้วเหมือนพระเยซูเจ้า
เป็นผู้ที่ร่วมสมัยกับเรา งานแพร่ธรรมเป็นสิ่งที่ทำ
กับคนรว่มสมยั ด้วยรูปแบบชวิีตในยคุของเขา ปัญหา
ร่วมสมัย วิวัฒนาการและก้าวเดินไปพร้อมกัน แบบ
ไม่ตกยุค แต่คงความเป็นเอกลักษณ์แห่งความรัก
อันเปน็คำสอนเอก และการรบัใชเ้พือ่นมนษุย์

สื่อใหม่ในวันนี้สักวันก็คงจะมีสื่อใหม่ (กว่า)
มาแทนที่จนได้ ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์
บางทีคำว่าร่วมสมัยอาจฟังดูใช่กว่า การสอนคำสอน
การเจริญชีวิตความเชื่อไปกับยุคสมัย ช่องทางที่มาก
ข ึ ้นเป ิดโอกาสให ้ เราเผยแผ ่ความร ักของพระ
ได้มากข้ึน แต่ท่ีสำคัญไปกว่าน้ันคือ เรากล้าท่ีจะเปิดรับ
ส่ิงใหม่เหล่าน้ีแค่ไหน บางทีเราไม่ได้อยากเข้าไปหามัน
เท่าใดนัก มันมารอเราอยู่ทุกวันต่างหาก จะสื่อเก่า
ส่ือใหม่ หรือส่ือใหม่กว่า เราสามารถทำใหทุ้กช่องทาง
นั้น เผยแสดงพระพักตร์ของพระเป็นเจ้า และทำให้
โลกและคนรอบข้างเข้าใจได้ว่า ศาสนาเป็นเร่ืองใกล้ตัว
ร่วมสมัย และสามารถเป็นคำตอบต่อทุกคำถาม
คำตอบต่อความสุขที่แท้จริงของชีวิตนี้และความสุข
นิรันดรในชวิีตหน้า

บรรณาธิการบริหาร

(อ่านตอ่หนา้ 17)

โอกาสครบ 50 ปีบ้านเณรราชบุรี เป็น
เรื่องราวของศิษย์เก่าสามเณรที่ได้ดิบได้ดี
และมีชื ่อเสียงจนเป็นที ่รู ้จักในวงกว้าง
อาทิ อาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล กับตำนาน
โรงเรียนในเครือสารสาสน ์สนธิ สารธรรม
นักเขียนผู ้คร่ำหวอด  กับเรื ่องราวของ
นอสตราดามุส วงอินโนเซ้นท์ วีเจสอง ฯลฯ
รวมทัง้สิน้ 16 ชีวิต ใหเ้ครดติกบัคนตน้คดิ

อ่านหนังสือข้ามปี
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çÕ“≈—¬√—°é æ√–§ÿ≥‡®â“«’√– Õ“¿√≥å√—µπå æ√âÕ¡°—∫ ¡“™‘°∫â“π»Ÿπ¬å¡‘ ´—ßœ

·≈–‡®â“Àπâ“∑’ËÀπà«¬ß“πµà“ßÊ ¢Õß¡‘ ´—ßœ √à«¡ «¥¿“«π“Õÿ∑‘»·°à¥«ß«‘≠≠“≥

¢Õß¡“√’Õ“ «‘¿“¥“ «‘®‘µ√æ√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 6 ¡°√“§¡ 2010

ç¥â«¬§«“¡Õ“≈—¬é æ√–§ÿ≥‡®â“®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

¡‘ ´“ª≈ß»æ Õ—°·π   ¡®’π °“·°â« ¡“√¥“¢Õß§ÿ≥æàÕ§—¡¿å»√≥å °“·°â« ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

19 æƒ»®‘°“¬π 2009 ∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈∑à“·√à  °≈π§√ ‚¥¬¡’

§≥– ß¶å π—°∫«™™“¬-À≠‘ß ·≈–æ’ËπâÕß§√‘ µ™πÀ≈“¬∑à“π√à«¡æ‘∏’

ç√à«¡¬‘π¥’é §ÿ≥æàÕÕπÿ»—°¥‘Ï °‘®∫”√ÿß ∂à“¬¿“æ√à«¡°—∫ºŸâ∑’Ë‡¢â“æ‘∏’ªØ‘≠“≥µπ

¢Õß°≈ÿà¡ºŸâ√—°æ√–§—¡¿’√å «—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” °“≈À«à“√å

ç»“ π —¡æ—π∏åé §ÿ≥æàÕ‡ πÕ  ¥”‡π‘π ¥«°  ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√

§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ —¡æ—π∏å √à«¡ß“π∂«“¬æ√–æ√æ√–∫“∑

 ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ 82 æ√√…“ ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“

Àâ«¬°√–∫Õ° Õ.∫â“π‚ªÉß  ®.√“™∫ÿ√’ ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  29 æƒ»®‘°“¬π  2009

‚¥¬¡’π“¬°‘µµ‘ ∑√—æ¬å«‘ ÿ∑∏‘Ï √ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’ ¡“‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

ç àß§«“¡ ÿ¢é §ÿ≥æàÕ‡Õ°™—¬ ™‘≥‚§µ√ §ÿ≥æàÕæ—≤π–™—¬ Õ‘π∑‘√∂ π”§≥–§√Ÿ

π—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π√ÿàßÕ√ÿ≥«‘∑¬“ ‰ª¡Õ∫§«“¡ ÿ¢‚Õ°“ «—π§√‘ µå¡“ ·≈–ªï„À¡à

∑’Ë‡√◊Õπ®”∑—≥± ∂“π‡°…µ√Õÿµ “À°√√¡‡¢“æ√‘° Õ. ’§‘È« ®.π§√√“™ ’¡“ ‡¡◊ËÕ

«—π∑’Ë 7 ¡°√“§¡ 2010

ç©≈Õß§√‘ µå¡“ é  “¡‡≥√„À≠àÕ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß √à«¡

®—¥°‘®°√√¡‚Õ°“ ©≈Õß«—πæ√–§√‘ µ ¡¿æ·≈–©≈Õß«—¥·¡àæ√–‡À√’¬≠Õ—»®√√¬å

∫â“π¥ß§”‚æ∏‘Ï µ.ª≈“‚À≈ Õ.«“√‘™¿Ÿ¡‘ ®. °≈π§√ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«—≤π“   Õππÿ™“µ ‘

‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈ ∫√√¬“°“»‡µÁ¡‡ªïò¬¡‰ª¥â«¬§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’§«“¡ ÿ¢·≈– πÿ° π“π

√–À«à“ß«—π∑’Ë 27-29 ∏—π«“§¡ 2009

 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß ∫.°. çÕÿ¥¡ “√é  E-mail : udomsarn@gmail.com
‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª  àß·≈â«‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805
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(¢Õß°”π—≈®“°·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
„πªïæ√–«“®“ 2007-2010)

µÕπ∑’Ë 45 ¢â“·µàæ√–∫‘¥“ (2)

‡¡◊ËÕ‡√“µâÕß «¥‰¡à‡À¡◊Õπ‡¥‘¡
¢â“·µàæ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ ¢â“·µàæ√–∫‘¥“¢Õß¢â“æ‡®â“∑—ÈßÀ≈“¬

æ√–Õß§åÕ¬Ÿà «√√§å æ√–Õß§å ∂‘µ„π «√√§å

Õ“À“√ª√–®”«—π¢Õª√–∑“π·°à‡√“«—ππ’È ¢Õª√–∑“πÕ“À“√ª√–®”«—π·°à

¢â“æ‡®â“∑—ÈßÀ≈“¬„π«—ππ’È

‚ª√¥¬°Àπ’È¢Õß‡√“ ‚ª√¥¬°‚∑…¢â“æ‡®â“

Õ¬à“ª≈àÕ¬„Àâ‡√“·æâ°“√ª√–®≠ Õ¬à“ª≈àÕ¬„Àâ¢â“æ‡®â“∂Ÿ°ª√–®≠

·µà™à«¬‡√“„Àâæâπ¿—¬ ·µà‚ª√¥™à«¬„Àâæâπ¿—¬

∫∑¿“«π“¢â“·µàæ√–∫‘¥“À≈“°À≈“¬√Õ∫«—¥ ¡’µ—Èß·µà¿“…“ª°µ‘

®πµ—«Õ—°…√‡∫√≈≈å ”À√—∫§πµ“∫Õ¥  ”À√—∫¿“…“‰∑¬ ∫∑¿“«π“∫∑π’È

∂Ÿ°æ—≤π“‰ªµ“¡°“√æ—≤π“·Ààß¿“…“·≈–Õ—°…√ ·µà§«“¡À¡“¬µà“ßÀ“°∑’Ë¬—ßÕ¬Ÿà

§√∫∑ÿ°ª√–°“√ çæ√–‡ªìπ‡®â“ ‡ªìπ∫‘¥“¢Õß¡πÿ…¬å∑ÿ°§πé

ç‡¡◊ËÕ∑à“πÕ∏‘…∞“π¿“«π“ ®ßÕ¬à“æŸ¥´È”‡À¡◊Õπ§πµà“ß»“ π“ ‡¢“§‘¥«à“

∂â“‡¢“æŸ¥¡“°æ√–‡®â“®–∑√ß ¥—∫øíß Õ¬à“∑”‡À¡◊Õπ‡¢“‡≈¬ ‡æ√“–æ√–∫‘¥“¢Õß

∑à“π∑√ß∑√“∫·≈â««à“∑à“πµâÕß°“√Õ–‰√°àÕπ∑’Ë∑à“π®–¢Õ‡ ’¬Õ’°é (¡∏ 6:7-8)

‡™’¬ß„À¡à ‡ °«—¥„À¡à ç«—¥π—°∫ÿ≠‡§≈‡¡πµåé
‡™’¬ß„À¡à ●  ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 ¡°√“§¡ §.». 2010 æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ‘∏’‡ °·≈–‡ªî¥

«—¥π—°∫ÿ≠‡§≈‡¡πµå ∫â“πª“ß„π Õ.·¡àÕ“¬ ®.‡™’¬ß„À¡à ´÷Ëß‡ªìπÀ¡Ÿà∫â“πæ’ËπâÕß

™“«‰∑¬„À≠à„π‡¢µ«—¥æ√–§√‘ µå· ¥ßÕß§åΩ“ß  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

æ√–»“ π®—°√„π‡Œµ‘
‡ ’¬À“¬Àπ—°æ√– —πµ–ª“ª“«‘ß«Õπ∑—Ë«‚≈°™à«¬‡À≈◊Õ

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 ∑√ß«‘ß«Õπ¢Õ„Àâ∑—Ë«‚≈°

™à«¬‡À≈◊Õæ’ËπâÕß∑’Ëª√– ∫¿—¬®“°·ºàπ¥‘π‰À«Õ¬à“ß√ÿπ·√ß∑’Ëª√–‡∑»‡Œµ‘

·≈–„ÀâÕß§å°√§“∑Õ≈‘°µà“ßÊ ‡¢â“™à«¬‡À≈◊ÕÕ¬à“ß√’∫¥à«π „π¢≥–∑’Ë

°“™“¥ “°≈·®âß«à“ „π‡∫◊ÈÕßµâπ¡’ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ‰¡àµË”°«à“ 5 À¡◊Ëπ§π ·≈–

Õ’°ª√–¡“≥ 3 ≈â“π§π‰¥â√—∫∫“¥‡®Á∫ „π¢≥–∑’Ë∑“ß°“√‡Œµ‘ª√–¡“≥«à“

πà“®–¡’ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ∂÷ßª√–¡“≥ 2 · π§π

Õß§å°“√ Catholic Relief Services (CRS)  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)
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