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พระสงัฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตวิุสัย
“สำรวจเสน้ทางชวีติ จากเดก็ธรรมดา สูบ่ลัลงัก์สงัฆราชา”

โดย คุณพอ่อนชุา ไชยเดช และวชัรี กิจสวสัดิ์

หลังจากที่มีการประกาศพระสังฆราชตามสังฆมณฑล
ต่างๆ ไปแล้ว ยังเหลือเพียงสังฆมณฑลอุดรธานีแห่ง
สุดท้าย ในฐานะที่ในตอนนั้นพระคุณเจ้าเป็นพระสงฆ์
ท่านหนึ ่งของสังฆมณฑลอุดรธานี พระคุณเจ้า
มีความคิดเห็นอย่างไร หรือพระสงฆ์ในสังฆมณฑล
มีการพดูเกีย่วกบัเรือ่งนีอ้ย่างไรบา้ง

ในชว่ง 2 ปทีีผ่่านมา พระคณุเจา้ยอด พิมพสิาร ได้
ลาเกษยีณเนือ่งจากอายคุรบ 75 ป ีทางสถานทตูไดอ้อก
จดหมายเพื่อสอบถามความเห็นพระสงฆ์สังฆมณฑล
อุดรธาน ีและพระสงฆน์กับวชทีท่ำงานในสงัฆมณฑล
โดยให้บรรยายสถานการณข์องสงัฆมณฑลในขณะนัน้
และเสนอชื่อผู ้ที ่เหมาะสม 3 รายชื ่อ พ่อเองได้รับ
จดหมายฉบบันีเ้หมอืนกนั เมือ่สง่จดหมายกลบัไปแลว้
ประมาณ 3 เดือนต่อมา พระสมณทูตได้ให้จดหมาย
อีกฉบับหนึ่งเพื ่อให้แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับผู้ที ่
ถูกเสนอชือ่ 2 คน พ่อเองกรู้็ตวัว่าถกูเสนอชือ่ดว้ยเพราะ
มีคนบอกมา และมีพระสงฆ์มิสชันนารีบางท่านบอก
เป็นนัยๆ เหมือนกัน แต่ตนเองไมไ่ด้คิดอะไรมาก เพราะ
ไม่คิดจะเป็นอยู่แล้ว และได้เสนอชื่อคนอื่นที่เคยเป็น
ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังฆมณฑลและมีความช่ำชองในงาน
อภิบาลมากกว่าในตอนนั้น แต่ก็มีการพูดในแวดวง
พระสงฆ์เหมือนกันว่าอยากได้คนที่เคยทำงานในเขต
สังฆมณฑลมาเป็นพระสังฆราชมากกว่าคนอ่ืน แต่จะเป็นใคร
พ่อก็ยินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้ว ในท่ีสุดก็มาเป็นพ่อเอง
ซึ่งได้รับจดหมายจากพระสมณทูตเป็นฉบับที่ 3 เมื่อ
ต้นเดือนพฤศจิกายน 2009 ตอนแรกที่ได้รับจดหมาย
ต้องยอมรับว่ากังวลใจเหมือนกัน กลัวว่าจะเป็นเรื่องนี้
เพราะเวลาผ่านไปนานมากแล้ว จึงยังไม่กล้าเปิดจดหมาย
ทันที หลังจากสวดภาวนา เฝ้าศีลมหาสนิทแล้วจึงมา
เปิดจดหมาย และก็เป็นจริง ตอนนั้นพ่อรู้สึกกังวลใจ
มากขึ้นเพราะเป็นงานที่หนักและไม่ได้เตรียมตัวมา
ในด้านนี้ด้วย บอกตรงๆ ว่าไม่พร้อมที่จะรับงานนี้ แต่
ด้วยความเช่ือ พ่อม่ันใจว่า เม่ือพระเลือกพ่อให้มาทำหน้าท่ีน้ี
พระจะช่วยเหลือพ่อ และพ่อเป็นเพียงเคร่ืองมือของพระ
เป็นท่อธารของพระหรรษทานให้กับคนอื่นเท่านั้นเอง
คนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังจริงๆ เป็นพระ เมื่อคิดแบบนี้
พ่อก็รู้สึกสบายใจ

“สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศแต่งตั้งคุณพ่อยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ให้เป็นประมุข
องค์ล่าสุดของสังฆมณฑลอุดรธานี สืบต่อจากพระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร” เม่ือคำประกาศถูกเผยแพร่ออกไป
คำถามกเ็ริม่ขึน้ “ใครเหรอ?”

ไมน่า่แปลกกบัคำถามนัน้ เพราะชวิีตของพระคณุเจา้ใหมข่องเรากบัอายบุวช 20 ป ี   11 ปใีชชี้วิตอยูต่า่งแดน
จนจบปริญญาเอก เป็นด็อกเตอร์ของวิชาพระคัมภีร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นวิชาที่หินที่สุดในการเรียนเพราะต้องเรียนรู้
หลายภาษารวมทัง้ในเมอืงไทย มีผู้จบด้านน้ีจนถึงปริญญาเอกเพยีง 2 คนเทา่น้ัน ส่วน 9 ปีท่ีเมืองไทย ชีวิตส่วนใหญ่
คือการเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยแสงธรรม

“ใครเหรอ?”  อย่าท้ิงคำถามใหค้าใจ บทสมัภาษณน้ี์จะพาทา่นผู้อ่านร่วมสำรวจเสน้ทางชวิีตพระสงัฆราชใหม่
จากเดก็ธรรมดาคนหนึง่ สูวิ่ถีชีวิตตอ่ไปทีธ่รรมดาไมไ่ดอี้กแลว้

เส้นทางกระแสเรียกของพระคุณเจ้า
พ่อเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ ่ง เกิดเมื ่อวันที ่ 2

ธนัวาคม ค.ศ. 1962 เปน็ลกูคนโต อยู่ทีห่มูบ่า้นโพนสงู
ซึ่งเป็นหมู่บ้านคริสตชนที่ใหญ่ที่สุดในสังฆมณฑล
อุดรธานี  99% ของคนในหมู่บ้านเป็นคาทอลิก ตอนท่ีแม่
คลอดพ่อ เม่ือคลอดเสร็จแล้วท่านก็เป็นลมไป เขาเกรงว่า
พ่อจะไม่รอดด้วย จึงเชิญคุณพ่อมาล้างบาปให้ วันเกิด
กับวันล้างบาปของพ่อจึงเป็นวันเดียวกัน เมื่ออายุถึง
เกณฑ์การศึกษา พ่อเข้าเรียนที่โรงเรียนประจำหมู่บ้าน
ซึง่เดมิเปน็ของรฐับาล ตอนนัน้ยงัไมไ่ดโ้อนใหวั้ด เมือ่
พ่อขึ้น ป.5 ทางรัฐบาลได้โอนให้เป็นโรงเรียนของวัด
แล้วจึงมีซิสเตอร์จากท่าแร่เข้ามาบริหาร ในช่วงที่เป็น
นักเรียนได้ไปช่วยมิสซาแทบทุกวัน เนื ่องจากเด็ก
คาทอลิกมีเยอะจึงต้องแย่งกันเพื่อช่วยมิสซา พ่อเอง
มคีวามสนใจอยากเปน็พระสงฆ ์เมือ่จบ ป.7 กม็โีอกาส
ไปสมัผัสชีวิตเณรทีอุ่ดรฯ เม่ือกลับมากข็อคณุพ่อเจ้าวัด
เพื่อเข้าเป็นเณร แต่ตอนนั้นคุณพ่อคงเห็นว่าเรายังเด็ก
ยังไม่พร้อมจึงยังไม่ให้เข้าเป็นเณร จากน้ันจึงไปเรียนต่อ
ม.ศ.1-ม.ศ.2 ที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียน
ประจำอำเภอ หลังจากจบ ม.ศ.2 แล้วพ่อมีโอกาสไป
สมัผสัชวิีตเณรอกีครัง้หนึง่ เมือ่กลบัมาจงึไปขอคณุพอ่
เจ้าวัดสมัครเข้าบ้านเณร คุณพ่อเจ้าวัดในขณะนั้น
เห็นดีด้วย พ่อจึงเรียน ม.ศ.3 จนจบ ม.ศ.5 ที่บ้านเณร
ฟาติมา ท่าแร่ เนื่องจากสังฆมณฑลอุดรธานียังไม่มี
บ้านเณรเล็ก เมื่อปี ค.ศ. 1982 พ่อจึงเข้าบ้านเณรกลาง
โดยไม่ต้องเป็นครูเณรเหมือนคนอื่นๆ จากนั้นปี ค.ศ.
1983-1989 พ่อศึกษาอยู ่ที ่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม
จนจบปทีี ่7 ซึง่ขณะนัน้ยงัไมม่ปีฝึีกงานอภบิาล

แรงบันดาลใจของการเข้าบ้านเณร
เนื่องจากหมู่บ้านของพ่อเป็นหมู่บ้านคาทอลิกและ

เป็นบ้านนอกไมมี่ไฟฟ้า จุดสนใจของเดก็ๆ ในขณะนัน้
จึงอยู่ท่ีวัด เพราะมีสนามให้เล่น และประทับใจความใจดี
ของคุณพ่อเจ้าวัด ท่านเป็นมิสชันนารีจากต่างประเทศ
คือ คุณพอ่เลโอ เทรวิส เปน็คณุพ่อมิสชันนารท่ีีใจดแีละ
ศรัทธามาก เป็นคนล้างบาปให้แม่ซึ่งเป็นพุทธมาก่อน
ตอนเดก็ๆ กค็ลกุคลกีบัทา่น ทา่นเปน็แบบอยา่งทีด่แีละ

สร้างความประทับใจกับพ่อมาก แบบอย่างที่ดีของ
มิสชันนารี ความใจดีของท่าน ทำให้พ่อสนใจกระแสเรียก
การเป็นเณร ท่านเป็นเหมือนวีรบุรุษของพ่อ ชีวิต
ตอนเปน็เณรกเ็รยีบง่าย ไมห่วือหวาอะไร เมือ่ย้อนกลบั
ไปดูเหตุการณ์เม่ือตอนจบ ป.7  คุณพ่อเจ้าวัดในตอนนัน้
ไม่ใช่คุณพ่อเทรวิสเป็นองค์อ่ืนท่ีมาแทน ท่านยังไม่ให้เรา
เข้าบ้านเณร อาจเป็นแผนการของพระที่ต้องการให้พ่อ
มีความมั ่นใจมากขึ ้นหรือเปล่าไม่ทราบ ตอนแรก
ก็เสียใจที่ไม่ได้ไปพร้อมกับเพื่อนๆ อย่างไรก็ตาม 2 ปี
ผ่านไป ส่วนใจก็อยากไปอยู่  คิดว่าเป็นแผนการของ
พระทีต่อ้งการเรยีกรอ้งใหพ่้อมัน่ใจยิง่ขึน้ และเมือ่ผ่าน
จุดนี้ไปและได้เข้าบ้านเณร พ่อรู้สึกมีความมั่นใจมาก
ย่ิงขึน้ บางคนทีไ่ปกอ่นกก็ลบัมาเพราะคดิถงึบา้น เรือ่ง
การตัดสินใจบวชเป็นพระสงฆ์ พ่อคิดว่ามันเป็น
กระบวนการต่อเน่ือง ทุกช่วงชีวิตท่ีผ่านมาพ่อมีความม่ันใจ
ขึ้นมาเรื่อยๆ เมื่อจะรับพิธีบวชสังฆานุกรพร้อมกับ
เพื่อนอีก 3 คน พ่อรู้สึกมีความมั่นใจมากว่าพ่อเดินมา
ถูกทางแล้วและนี่คือกระแสเรียกของพ่อ หลังจาก
ทำหน้าท่ีสังฆานุกรได้ระยะหน่ึง พ่อก็ได้รับศีลบวชเป็น
พระสงฆ์พร้อมกับคุณพ่อกำจัด เสาะก่าน ณ อาสนวิหาร
พระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี โดยพระคุณเจ้า
ยอด พิมพิสาร

เมื่อบวชแล้วงานแรกคือ เป็นผู้จัดการโรงเรียน
มหาไถ่ศึกษาชาย ขอนแก่น และเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ทีบ่า้นไผด่ว้ย ซึง่หา่งจากขอนแกน่ 40 กโิลเมตร ทำงาน
โรงเรียนและงานอภิบาลไปพร้อมกนั ประมาณเกือบปี
จึงกลบัไปเปน็ผู้ช่วยเจา้อาวาสอยูท่ี่โพนสงูและอยูท่ี่น่ัน
3 เดือน จากนั้นพ่อมาอยู่ที่บ้านเณรแสงธรรมเพื่อเรียน
ภาษากรกีและภาษาฮบีรูกับคุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส และ
เรียนภาษาอิตาเลียนกับคุณพ่อวอลเตอร์ พระสงฆ์
คณะกาปูชิน ส่วนภาษาละตินทบทวนเอง มีปัญหา
ก็ไปถามคุณพ่อทัศไนย์บ้าง หรือคุณพ่อบางคนที่อยู่ที่
บา้นเณรใหญใ่นขณะนัน้

ตอนทีเ่ป็นเณร คิดหรอืไม่ว่าจะเปน็อาจารย์
ขณะทีเ่รียนอยู่ช้ันปีท่ี 5 คุณพ่อวงศ์สวัสด์ิ แก้วเสนีย์

(อ่านตอ่หน้า 4)
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อธิการบ้านเณรในสมัยน้ันได้เรียกพบและแจ้งให้ทราบว่า
ทางบ้านเณรตอ้งการให้เรียนต่อเพ่ือเป็นอาจารย์ ก็ทราบ
ตัง้แตต่อนนัน้ ตอนแรกจะใหไ้ปเรยีนวชิาปติาจารย ์แต่
เน่ืองจากพระคุณเจ้ายอดท่านสนใจเร่ืองพระคัมภีร์อยู่แล้ว
จึงปรึกษาทางแสงธรรมว่า ให้ไปเรียนด้านพระคัมภีร์
ได้หรือไม่ ทางแสงธรรมตกลงจึงส่งพ่อไปเรียนพระคัมภีร์
ในปี 1993-1997 ที่กรุงโรม ในระดับปริญญาโท เมื่อ
จบแล้วพ่อได้ขออนุญาตพระคุณเจ้ายอดไปสัมผัส
ประสบการณ์งานอภิบาลที่วัดนักบุญฟิลิป อัครสาวก
พาซาเดน่า ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1997 อยู่ที่นั่น
11 เดือน เหตุผลอันหนึ่งที ่พ่อมาอยู ่ที ่วัดแห่งนี ้คือ
พระคุณเจ้ายอดรู้จักคุณพ่อเจ้าวัดเป็นอย่างดีและท่าน
เคยส่งพระสงฆ์บางคนไปที่นั่นด้วย อีกทั้งสถานที่ก็มี
ความเหมาะสม วัดและวทิยาลยัทีพ่่อเรยีนภาษาองักฤษ
อยู่ใกล้กันด้วย เมื่อกลับจากสหรัฐอเมริกา พ่อสอนที่
วิทยาลยัแสงธรรมเลย ในป ี1998-2000 สอนพระคมัภร์ี
เปน็เวลา 2 ป ีจากนัน้จงึตดัสนิใจไปเรยีนเทววทิยาดา้น
พระคัมภีร์ ท่ีประเทศฝร่ังเศส ในปี 2000-2006 การศึกษา
ของพ่อท่ีฝร่ังเศสและท่ีอิตาลีต่างกันเล็กน้อย
ที่อิตาลีเป็นเรื่องการตีความพระคัมภีร์ แต่
ท่ีฝร่ังเศสเปน็เร่ืองเทววิทยาด้านพระคมัภีร์
ที่อิตาลีพระคัมภีร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างหิน
เพราะต้องรู้ทั้งภาษากรีก ฮีบรู อาราเมอิก
ละติน และภาษาตะวันออกอีกหนึ่งภาษา
ด้วย พ่อเลือกเรียนภาษาอาหรับเพราะ
ท้าทายดี นอกจากภาษาโบราณดังกล่าว
แล้วพ่อยังต้องเลือกภาษาสมัยใหม่นอกจาก
ภาษาอังกฤษและอิตาเลียนอีกสองภาษา
พ่อเลือกเรียนภาษาเยอรมันและฝรั่งเศส
ส่วนที่ฝรั่งเศสหลักสูตรส่วนใหญ่จะเป็น
สัมมนาและงานเขียนมากกว่า เมื ่อจบ
ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคาทอลิก
แห่งกรงุปารสีแลว้ พ่อกลับมาสอนทีวิ่ทยาลยัแสงธรรม
อีกครัง้หนึง่ตัง้แตป่กีารศกึษา 2007 ถึงปจัจบุนันี้

ความเชื ่อของคริสตชนในประเทศไทยแตกต่างจาก
ความเชื ่อของคริสตชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
มากน้อยแค่ไหน

ในช่วงเวลาที่พ่ออยู่ที่นั่น เท่าที่ได้สัมผัส พ่อคิดว่า
ความเชือ่ของครสิตชนในสหรฐัอเมรกิาเตบิโตมากกวา่
ของคนไทย สัตบุรุษมีความรู้มากกว่า หลายคนเรียน
พระคัมภีร์จนถึงระดับด็อกเตอร์และสอนในมหาวิทยาลัย
คาทอลิกด้วย ระบบการให้ความรู้เรื่องศาสนาของเขา
ค่อนข้างกา้วหน้ากว่าของเรา เขามผู้ีรู้และสือ่หลายอย่าง
สำหรับประเทศไทยเรื่องของศาสนายังเป็นเรื่องของ
พระสงฆ์นักบวชมากกวา่สัตบุรุษ แต่เวลาน้ีสัตบุรุษของ
เราเริ่มตื่นตัวในเรื่องศาสนาและมีโอกาสได้เข้าร่วม
อบรมและสัมมนาเกี ่ยวกับหลักคำสอนทางศาสนา
มากขึ้นด้วย วิทยาลัยแสงธรรมเองได้เปิดโอกาสให้
สัตบุรุษเข้ามาศึกษาแล้วตอนนี้ พ่อคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้
ไปเรื่อยๆ อีกไม่นานความเชื่อทางศาสนาของคริสตชน
ในประเทศไทยของเราจะเติบโต เทียบเท่ากับของพวกเขา
เหมอืนกนั

หน้าที่ในบ้านเณรและสังฆมณฑลอุดรธานี
คงเป็นพระประสงค์ของพระที ่ให้พ่อมารับใช้

พระองค์ในสถาบันแสงธรรมแห่งนี ้ พ่อพยายาม
ทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด แบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้มาให้กับ
นกัศกึษา พยายามชว่ยเขาใหเ้ขา้ถงึพระคมัภร์ีไดง้า่ยขึน้
สำหรับพ่อแล้ว พระคัมภีร์เป็นขุมทรัพย์ล้ำค่าที่ต้อง
แบ่งปันให้คนที่พ่อรู้จัก ในส่วนงานของสังฆมณฑล
พ่อไมไ่ดรั้บหนา้ทีอ่ะไรพเิศษ เพยีงแตไ่ดรั้บมอบหมาย
ให้เป็นที่ปรึกษาสามเณรใหญ่ของสังฆมณฑลในช่วงที่
พวกเขาอยูแ่สงธรรม เมือ่กลบัไปทีส่งัฆมณฑลพอ่กไ็ป
ช่วยอบรมเรื่องพระคัมภีร์บ้าง งานหลักอยู่ที่แสงธรรม
และช่วยดูแลคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม
แผนกพระคมัภีร์ของสภาพระสงัฆราชฯ ด้วย

เหตุการณ์ในวันท่ีได้รับแต่งต้ังจากสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดกิต ์ท่ี 16

เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 พ่อได้รับจดหมาย
จากพระสมณทูตซ่ึงแจ้งให้ทราบว่าสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ทรงแต่งตั้งพ่อให้เป็นพระสังฆราช

องค์ใหม่ของสังฆมณฑลอุดรธานี และให้พ่อติดต่อ
กลับไปหาพระสมณทตูโดยด่วน เม่ือได้รับจดหมายแล้ว
พ่อไม่สามารถปรกึษาใครไดใ้นตอนนัน้ เพราะทกุอย่าง
ต้องเก็บไว้เป็นความลับ ตอนบ่ายของวันต่อมาพ่อจึง
ตัดสินใจติดต่อกลับไปหาพระสมณทูตเพื่อนัดหมาย
วันท่ีจะเข้าพบท่าน ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ่อจึงไปพบท่าน
และท่านเองมีวิธีการพูดแบบทูตท่ีทำให้พ่อไม่รู้สึกกังวลใจ
มากนัก เม่ือท่านถามเก่ียวกับส่ิงท่ีแจ้งให้ทราบในจดหมาย
พ่อบอกท่านตรงๆ ว่าพ่อไม่พร้อม แต่เม่ือเป็นพระประสงค์
ของพระ พ่อก็ยินดีรับตำแหน่งนี้ และเพื่อแสดงความ
สมัครใจครั ้งนี ้ ท่านให้พ่อเขียนจดหมายถึงสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ท่ี 16 ฉบบัหนึง่ จากนัน้ทา่น
และที่ปรึกษาจึงคุยกับพ่อเกี ่ยวกับเรื ่องวันประกาศ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งก็ได้วันที่ 14 พฤศจิกายน
2009 ดังที่เราทุกคนทราบแล้ว

คติพจน์ของพระคุณเจ้า
“A Cruce Salus” หมายความว่า “ความรอดพ้น

มาจากกางเขน” พ่อคิดว่าคติพจน์น้ีเป็นสัจธรรมของชีวิต
ไม่ใช่ในแง่ศาสนาเท่านั้น แต่ทางโลกด้วย กางเขนซึ่ง
เป็นบ่อเกิดแห่งความรอดพ้นของเรา สรุปประวัติศาสตร์

ของมนษุยชาตทิัง้มวล สำหรบัเราครสิตชน พระเยซเูจา้
ทรงเป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ทั้งก่อนและหลังพระองค์ต่างมุ่งไปหาพระองค์ เมื่อ
พระเยซูเจ้าเสด็จมา ยุคแห่งการพิพากษาก็ผ่านไปและ
ยุคแห่งความรอดพ้นได้เริ ่มขึ ้น พระเยซูเจ้าได้นำ
ความรอดพ้นมาสู ่มวลมนุษย์ผ่านทางกางเขนของ
พระองค์ สำหรับพ่อแล้ว กางเขนบ่งบอกถึงความรักและ
ปรีชาญาณล้ำเลิศของพระเป็นเจ้า ความสุภาพถ่อมตน
จนถงึทีสุ่ดของพระเยซคูริสตเจา้ และความรอดพน้ของ
มวลมนุษย์ด้วย ด้วยเหตุนี้ พ่อจึงเลือกคติพจน์อันนี้
อนึ่ง ในทางโลกแล้ว เส้นทางแห่งความสำเร็จในชีวิต
ของเรามนุษย์ก็ไม่ได้ปูด้วยกลีบกุหลาบ แต่ต้องผ่าน
ความทุกข์ยากลำบากและอุปสรรคมากมายด้วยกัน
ทั้งนั้น ถ้ากางเขนเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งเหล่านี้ เราต้อง
พร้อมทีจ่ะเผชญิหนา้กบัมนัเพือ่ความสำเรจ็ของชวิีต

ความหมายของตราประจำตำแหน่ง
หนังสือพระคัมภีร ์ เนื ่องจากพ่อเป็นอาจารย์

สอนพระคัมภีร์และพระคุณเจ้ายอดทำงานพระคัมภีร์
อยู ่แล้ว พ่อจึงเลือกหนังสือพระคัมภีร์เป็น
สัญลักษณ์อันหนึ่งเพื่อเป็นการสานต่องานจาก
ท่านด้วย อนึ่งสำหรับพ่อ พระคัมภีร์ ซึ่งเป็น
พระวาจาของพระเจา้ทีต่รัสดว้ยภาษาของมนษุย์
เพื่อความรอดพ้นของเรา เป็นสัญลักษณ์ของ
งานแพรธ่รรมดว้ย เพราะพระคมัภร์ีเปน็ขา่วดทีี่
ต้องประกาศและแบ่งปันให้กับคนอื่น ในที่นี้
พระคัมภีร์ยังหมายถึงหน้าที่สำคัญอันหนึ่งของ
คริสตชนทุกคนในเขตสังฆมณฑลอุดรธานีด้วย
นั่นคือ การรู้จักพระคริสตเจ้า ทั้งนี้เพราะการ
ไม่รู้จักพระคัมภีร์คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า
(นักบญุเยโรม) ตรงกนัขา้ม ย่ิงเรารูจั้กพระคมัภีร์
เราก็ยิ่งรู้จักพระคริสตเจ้ามากขึ้น แล้วเราก็ยิ่ง
จะรักและเต็มใจที่จะรับใช้พระองค์มากขึ้นด้วย

ย่ิงกวา่นัน้ หนงัสอืพระคมัภร์ีและลกูแกะปสัการวมกนั
เป็นสัญลักษณ์หมายถึงพันธกิจสำคัญของประมุข
สงัฆมณฑลอดุรธาน ีกลา่วคอื การหลอ่เลีย้งชวิีตฝา่ยจติ
ของคริสตชนดว้ยอาหาร “ท้ังจากโตะ๊พระวาจาและจาก
โตะ๊พระกายพระครสิตเจา้” (DV 21)

โล่ หมายถึงการปกป้องคุ้มครอง (สดด 3:3) ความ
โปรดปราน (สดด 5:12) และความซือ่สตัย ์(สดด 91:4)
ของพระเจ้า รวมทั้งความเชื่อของคริสตชน (อฟ 6:16)
ในเขตสงัฆมณฑลอุดรธานีด้วย สีทองเป็นสีแห่งศักด์ิศรี
และเกยีรติรุ่งโรจน ์ เจ็ดแฉกหมายถงึความครบบรบิรูณ์
ของสญัลักษณดั์งกลา่ว

ดวงดาวสีฟ้า หมายถึงพระนางพรหมจารีมารีย์ ผู้ทรง
เป็นแบบฉบับของบรรดาคริสตชน ทั้งในเรื่องความ
นบนอบต่อพระประสงค์และการดำเนินชีว ิตตาม
พระวาจาของพระเจ้า (ลก 1:38) ย่ิงกว่าน้ัน ดวงดาวห้าดวง
ยังเป็นสัญลักษณ์แทนห้าจังหวัดซ่ึงอยู่ในเขตสังฆมณฑล
อุดรธานี กล่าวคือ อุดรธานี ขอนแก่น เลย หนองคาย และ
หนองบวัลำภูอีกดว้ย

ลูกแกะปัสกาที่ยืนอยู่ หมายถึงพระเยซูเจ้าผู้ทรง
สิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพแล้ว พระองค์ทรงเป็น
เสมือนลูกแกะที่ถูกฆ่าถวายเป็นเครื่องบูชา (วว 5:6)

(อ่านตอ่หน้า 5)

ร่วมฉลอง 50 ป ีสงัฆภาพ พระคารดิ์นลัไมเกิล้ มชัีย กจิบญุชู
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หน้า 5

เพ่ือช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นจากบาปอาศยัพระโลหิตท่ี
ไหลหลัง่บนกางเขนของพระองค ์ (วว 7:14) ย่ิงกวา่นัน้
ลูกแกะปัสกายังเป็นสัญลักษณ์หมายถึงศีลมหาสนิท
อันเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตของคริสตชนอีกด้วย

ธงสขีาว หมายถงึชัยชนะ ดา้มธงทีเ่ป็นกางเขนสดีำ
และรูปกางเขนสีแดงหมายความว่าพระเยซูเจ้าทรง
ได้รับชัยชนะเหนือความตายและบาปโดยผ่านทาง
การสิน้พระชนมข์องพระองคบ์นกางเขน

ทัศนคตเิก่ียวกับการดำเนนิชีวิตของพระสงฆแ์ละความ
ประทับใจในชีวิตสงฆ์

ชีวิตสงฆ์ของพ่อส่วนใหญ่คลุกคลีอยู่กับหนังสือ
และนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ งานอภิบาลสัตบุรุษค่อนข้าง
นอ้ย บวชมา 19 ปีกว่า อยู่ต่างประเทศ 11 ปี
อยู่เมืองไทยมาแค ่ 9 ปี และส่วนใหญ่อยู่ที่
แสงธรรม ความประทับใจคือ การได้รับใช้พระ
ในฐานะผู้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับพระวาจา
ทรงชีวิตแก่คนอื่นและผู้ช่วยเหลือคนอื่น
ให้เข้าถึงขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าหาที่เปรียบมิได้
ในพระคัมภีร์ พ่อคิดว่าแค่นี้ก็เป็นเกียรติ
สูงส่งท่ีสุดสำหรับพ่อแล้ว

แนวทางการบริหารสังฆมณฑล
ช่วงเวลานี ้พ่อยังไม่คิดวางแผนงาน

อะไรเป็นพิเศษ แต่คิดว่างานแรกหลังจาก
รับตำแหน่งแล้วคือการเยี่ยมเยียนสัตบุรุษ
คณะนักบวชท่ีทำงานในสังฆมณฑล และวัด
ต่างๆ ส่วนงานอ่ืนๆ จะสานต่อนโยบายของพระคุณเจ้ายอด
ไปก่อน จากน้ัน พ่ออยากจะทำสมัชชาของสังฆมณฑล
สักครั ้งหนึ ่ง เพื ่อเป็นการทบทวนงานในอดีตและ
วางแผนงานสำหรบัอนาคตรว่มกนั

จุดแข็งของสังฆมณฑลอุดรธานี หรือจุดเด่นในงาน
อภิบาลคืออะไร

ณ เวลานี้ พ่อคิดว่าสังฆมณฑลอุดรธานีมีจุดเด่น
ในงานอภิบาลหลายอย่างเหมือนกัน เรามีคณะนักบวช
ที่มาช่วยทำงานของพระในดินแดนแห่งนี้หลายคณะ
ไม่ต่างจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เท่าใดนัก ด้วยเหตุน้ี
สัตบุรุษของเราจึงมีโอกาสได้สัมผัสกับพระพรของ
พระเป็นเจ้าท่ีหลายหลาก ซ่ึงล้วนเป็นผลดีและประโยชน์
แก่ชีวิตฝ่ายจิตของพวกเขา ยิ่งกว่านั้น นอกจากเราจะมี
วัฒนธรรมไทยที่ล้ำค่าแล้ว เรายังมีวัฒนธรรมอีสานซึ่ง
เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราที่ร่ำรวยด้วยปรัชญาชีวิต
ไม่ด้อยกว่าวัฒนธรรมอืน่ๆ ในโลกนี ้คำสอนหลายอยา่ง
ที ่ เราพบในผญาอีสานคล้ายกันและสอดคล้องกับ
หลักคำสอนทีเ่ราพบในพระคมัภีร์ของเรา ส่ิงน้ีทำให้พ่อ
มองเห็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่พระเป็นเจ้าได้ทรง
หว่านไว้ในแผ่นดินอีสานแห่งนี้ และที่สำคัญที่สุด
พ่อคิดว่า ความเชื ่อที ่เข้มแข็งของบรรดาคริสตชน
ที่ได้รับการปลูกไว้โดยบรรดาธรรมทูตในดินแดน
แห่งนี้เป็นต้นทุนที่สำคัญและยิ่งใหญ่สำหรับพ่อและ
ผู้ร่วมงานทุกคนที่สืบสานต่องานอภิบาลจากพวกท่าน
เหล่านั้น

พระคุณเจ้าคร่ำหวอดอยู่กับพระคัมภีร์ ปีน้ีเป็นปีสุดท้าย
ของปีพระวาจาของพระศาสนจักรไทย พระคุณเจ้าคิด
อย่างไรกับเรื ่องราวของการเผยแผ่พระคัมภีร ์ใน
ประเทศไทย  หรือการพัฒนาเรื่องความรู้ความเข้าใจ
เรื่องพระคัมภีร์แก่สัตบุรุษ

อันที่จริงในประเทศไทยพระศาสนจักรคาทอลิก
ของเราใช้พระคัมภีร์เป็นประจำอยู่แล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งในพิธีกรรมซึ่งเป็นการนำพระคัมภีร์มาใช้
ในภาคปฏบิตั ิเปน็การเขา้ใจผดิทีค่ดิวา่คาทอลกิของเรา
ไม่ได้สนใจพระคัมภีร์เหมือนกับพี ่น้องคริสตชน
กลุ่มอ่ืน เพียงแต่วิธีการใช้เราอาจจะแตกตา่งจากพวกเขา
เท่าน้ันเอง เราได้ยินพระวาจาของพระเจ้าในมิสซาทุกวัน
พิธีกรรมทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ของเราล้วนมีพื้นฐาน
อยู่ในพระคัมภีร์ ยิ่งกว่านั้น เราถือว่าพระคัมภีร์เป็น
พื้นฐานของเทววิทยาทุกสาขา เพียงแต่เราไม่ได้เน้น

ท่องจำพระคัมภีร์และอาจนำใช้ในชีวิตประจำวัน
ค่อนข้างน้อยเมื ่อเทียบกับพี ่น้องคริสตชนกลุ่มอื ่น
เท่าน้ันเอง เพราะฉะน้ัน ในปีน้ีซ่ึงเป็นปีสุดท้าย พ่อคิดว่า
สิง่ทีเ่ราน่าจะทำมากเป็นพิเศษ คือส่งเสริมและปลุกเร้าใจ
คาทอลิกของพวกเราให้พยายามนำพระคัมภีร์มาเจริญชีวิต
ให้เป็นรูปธรรมจริงๆ ไม่ใช่แค่ฟังพระวาจาในวัดแล้ว
ออกจากวัดก็จบไป แต่นำส่ิงท่ีพระสงฆ์อธิบายในวัดในมิสซา
มาดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระวาจาที่เราได้ฟัง
ส่วนบรรดาพระสงฆ์ นักบวช ท่ีมีหน้าท่ีแบ่งปันพระวาจา
จะต้องให้ความสำคัญในเร่ืองการเตรียมเทศน์เพ่ือสัตบุรุษ
จะสามารถเขา้ใจพระคัมภีร์ได้ง่ายย่ิงข้ึน อันท่ีจริงในช่วง
4 ปีท่ีผ่านมาพระศาสนจักรของเรารณรงค์ ในเรื่องนี้มาก
พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะให้สัตบุรุษของเรา
เขา้หาพระคมัภีร์ไดง่้ายย่ิงขึน้ ไมว่่าจะเปน็เรือ่งการแปล
พระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก และในเรื่องการอธิบายต่างๆ
ท่ีเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตเราก็ทำกันมาก แต่ละสังฆมณฑล
มีกิจกรรมหลายอย่างเพื ่อสัตบุรุษของตนได้เรียนรู ้
และเข้าใจพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นในปีพระวาจา ถ้าเราทำ
ส่ิงเหล่าน้ีต่อไปเร่ือยๆ แม้ว่าปีพระวาจาจะผ่านไป พ่อคิดว่า
คาทอลกิของเราจะมคีวามรูใ้นพระคมัภีร์มากขึน้เรือ่ยๆ
ยิ่งรู ้พระคัมภีร์มาก ก็ยิ ่งจะรักพระและเต็มใจรับใช้
พระองคม์ากยิง่ข้ึน

พระคุณเจ้ามีความหวังอยากเห็นสังฆมณฑลอุดรธานี
เป็นอย่างไรบา้ง

พ่ออยากเห็นสังฆมณฑลอุดรธานีเป็นกลุ่มคริสตชน

ท่ีมีความเป็นหน่ึงเดียวกันในพระคริสตเจ้า มีพระคริสตเจ้า
เป็นศูนย์กลางของชีวิต เพ่ือจะบรรลุถึงเป้าประสงค์อันน้ี
พ่อคิดว่ากลุ่มคริสตชนแห่งนี้ต้องรู้จักพระคริสตเจ้า
เสียก่อนและที่พวกเขาจะสามารถเรียนรู้จักพระองค์
ได้ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงก็คือในพระคัมภีร์น่ันเอง เม่ือพวกเขา
รู้จักพระองค์แล้ว พวกเขาจะรักและพร้อมที่จะรับใช้
พระองค์และเพ่ือนมนุษย์ท่ีอยู่รอบข้าง น่ีคือสังฆมณฑล
อุดรธานใีนอุดมคตขิองพ่อ

พระคุณเจ้ามีความปรารถนาจะบอกหรือฝากอะไร
ถึงพระสงฆ์และสัตบุรุษสังฆมณฑลอุดรธานี

สำหรับบรรดาพระสงฆ์และพ่ีน้องสัตบุรุษท่ีรักทุกคน
ในฐานะประมุขคนใหม่พ่ออยากจะบอกพวกท่านว่า
พ่อไม่สามารถทำงานในสังฆมณฑลของเราโดยลำพัง
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของพวกท่านทุกคนที่จะต้องให้

ความร่วมมือและเป็นหนึ ่งเด ียวกับพ่อ
ในภารกิจต่างๆ ท่ีพ่อได้รับมอบหมาย เราต้อง
เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อพระนามและพระสิริ
รุ่งโรจน์ของพระเป็นเจ้า จะกระจายออกไป
ให้ทุกคนทีอ่ยู่รอบขา้งเราไดรู้้จักและสมัผัส
ความรักของพระองค์ที ่มีต่อพวกเขาด้วย
เหมอืนกนั

ฝากความปรารถนาดี ความรู้สึกถึงพระคุณเจ้า
ยอด พมิพสิาร

พ่อในฐานะลูกคนหนึ่งที่ได้รับศีลบวช
เป็นพระสงฆ์จากพระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร
พ่อรู้สึกประทับใจในความเป็นบิดาของท่านมาก
สำหรับพวกเราพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง

และพ่ีน้องสัตบุรุษของสงัฆมณฑลอดุรธานทุีกคน ท่าน
เป็นวีรบุรุษและนายชุมพาบาลท่ีดีของพวกเรา พวกเรามี
ความภาคภูมิใจในตวัท่านมาก และแนน่อนท่านจะคงอยู่
ในดวงใจของพวกเราตลอดไป

ดอกไม้งามมากมาย บนทุ่งแห่งความเชื่อของชีวิต
คริสตชน พระเป็นเจ้าทรงเลือกดอกไม้ธรรมดาๆ ดอกหน่ึง
ในทุ่งชนบทห่างไกล ค่อยๆ ชุบเลี้ยงให้เป็นดอกไม้ที่
ทรงคุณค่า และเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม ด้วยสายพระเนตร
เฉียบคมของพระเป็นเจ้า ดอกไม้ดอกนี้ก็ถูกจัดวางไว้
บนตำแหน่งอันสูงศักดิ์ ผู้นำแห่งสังฆมณฑลอุดรธานี
พระสังฆราช ประมุขผู้ถือไม้เท้าค้ำยันความเช่ือ แห่งการ
เป็นนายชุมพาบาลเพื ่อนำฝูงแกะคือสมาชิกทุกคน
ในสงัฆมณฑลใหก้า้วหนา้ในความศกัดิส์ทิธิส์บืไป

“ความรอดพ้นมาจากกางเขน : A Cruce  Salus”
คติพจน์ท่ีพระคุณเจ้าลือชัยเลือกเพ่ือตอกย้ำว่าบนกางเขน
นั้นมีความสมบูรณ์ชัดเจน เป็นคำตอบของทุกคำถาม
เป็นหนทางให้เราก้าวเดิน และติดตามต่อไปเพื่อไปสู่
ความรอดนรัินดร ขอบคณุพระเปน็เจา้ทีไ่ดใ้หบ้ทเรยีน
ชีวิตกับเราคริสตชนชาวไทยอีกบทหนึ่ง ด้วยการเลือก
เด็กธรรมดาๆ คนหนึ่ง เพื่อก้าวขึ้นสู่บัลลังก์สังฆราชา
ถ้าจะถามวา่ “พระเปน็เจา้เลือกใครเหรอ?” พระเปน็เจา้
เลอืกผูท้ีเ่ลอืกพระองคใ์หเ้ปน็ผูน้ำทางชวิีต ผู้ทีแ่สวงหา
น้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าเสมอๆ  ผู้ที่ตระหนักชัดว่า
แท้จริงแล้ว ความรอดพ้นมีที่มาจากแหล่งกำเนิดเดียว
คือบนเสน้ทางกางเขนของพระครสิตเจา้น่ันเอง

ทีวั่ดประจำบา้นเณรใหญ ่แสงธรรม
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บทอธิษฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

เป็นระยะๆ เราจะได้ยินข่าวที่นักกีฬาถูกจับได้ว่าเป็นผู้ใช้ยาเสพติด เพื่อ
ช่วยกระตุ้นให้เขาประสบความสำเร็จ เมื่อมีข่าวเช่นนี้ออกมา อาชีพนักกีฬา
ของเขาก็ถูกทำลายโดยสิ้นเชิง ความสำเร็จของการเล่นกีฬาไม่มีทางลัด
ยาเสพติดเอามาแทนความสามารถและการฝึกฝนตนเองอย่างจริงจังไม่ได้

ในเรื ่องเกี ่ยวกับชีวิตจิตก็เช่นเดียวกัน การจำศีลอดอาหาร หรือการ
ประกอบกิจศรัทธาในตัวของมันเอง ไม่อาจทำให้เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้
ในพระวรสารวนัน้ี พระเยซูเจ้าตรัสว่า การรับประทานอาหารทีถู่กต้องหรือผิด
มิได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตจิตวิญญาณของเรา มิได้เป็นเครื่องวัดว่า บุคคลผู้นั้น
เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ หากแต่ว่าเป็นที่ดลใจบุคคลนั้นต่างหาก อาศัยการ
ประพฤตตินตามฤทธิก์ศุลตา่งๆ การหมัน่อธษิฐานภาวนา การอา่นพระคมัภร์ี
และการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเดชะความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระองค์เอง
เราจงึจะสามารถเริม่กระทำตนใหเ้ปน็ผูติ้ดตามพระครสิตเจา้ ภายในตวัเราเอง
เราอาจตอ่ตา้นสิง่ชัว่ร้าย แตไ่มม่ทีางลดั หากเราคดิวา่ม ีและดำเนนิตามทางนี้
เพื่อ “บรรลุถึงสวรรค์” เรากำลังเผชิญกับการปล่อยให้ความชั่วมัดตัวเราไว้
ปล่อยให้ตัวเราเผชิญกับความเลวทรามต่ำช้า

พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงอาการของความชั่วสิบสองประการ ในต้นฉบับ
ภาษากรกี หกประการแรกเปน็กจิการทีช่ั่วช้า และอกีหกประการ เปน็ความชัว่
ด้านศีลธรรม เราอาจตกเป็นเหยื่อของความผิดเหล่านี้ หากพระเจ้าไม่ทรง
ช่วยเหลือเรา หากเราไม่ปฏิบัติตามฤทธิ ์กุศล เราอาจตกเป็นเหยื ่อของ
สิ่งเหล่านี้ได้ พระเยซูเจ้าทรงเน้นว่า ลึกลงไปในใจของเรา เราปล่อยตัวเรา
ให้เป็นอย่างไร น่ันแหละคอืส่ิงท่ีสำคญัท่ีสุด

ข้าแตพ่ระเจา้ผูส้ถตินรัินดร และทรงเปีย่มดว้ย
ความรัก ลูกวอนขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้พระจิตเจ้า
ทรงควบคมุดแูลความคดิ วาจาและการกระทำของลกู
โปรดให้ลูกทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณงามความดี เพื่อลูก
จะได้เสริมสร้างพระอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์
และองคพ์ระผูไ้ถข่องลกูดว้ยเทอญ อาแมน

วิถีพระเจา้ (2)
ในสังคมท่ีเน้นความยุติธรรมเปน็ใหญ่
เม่ือตนเองตอ้งได้ต้องมีผลประโยชน์
ก็มักจะเรียกร้องความยุติธรรมแบบตราชั่ง
ลงทุกรายละเอียดเอาทุกแง่ทุกมุม
ว่าไปตามเนื้อผ้าใจไม่เกี่ยว
เสียเล็กเสียน้อยจะถือว่าไม่ยุติธรรม
แตถ้่าตนเองตอ้งเสยีคนอืน่ได้
ก็มักจะเน้นการรอมชอมการยืดหยุ่น
เล็กๆ น้อยๆ ยอมๆ กนัไป
แล้วก็ลงเอย...ความยตุธิรรมหาไมไ่ดใ้นโลกนีห้รอก...

ในสงัคมทีเ่น้นหน้าท่ีเป็นหลัก
หากเปน็หน้าท่ีคนอ่ืน
ก็ไมต่่างกบัความยติุธรรมนกั
เรียกร้องสิทธิกันให้ขรม
แตห่ากเปน็หนา้ทีต่นตอ้งทำ
หากเลี่ยงหากหลบไม่ได้
ก็ทำตามหน้าที่เฉพาะที่ลายลักษณ์อักษรระบุ
ไมม่ากเกนิ นอ้ยเกนิหากทำได.้..

สังคมแบบนีค้งไม่ต่างจากงานมงคลสมรสทีค่านา
แขกเหรื่อมาร่วมงานสำนึกในความยุติธรรมและหน้าที่
ทีเ่จา้ภาพเจา้บา่วเจา้สาวพงึมพึีงปฏบิตัิ
ไมค่ำนงึวา่จะขาดจะเหลอือะไรในงานบา้ง
ดีท่ีไม่รู้เร่ืองเหล้าองุ่นหมดกลางงาน
ไมเ่ช่นนัน้คงตอ้งเรยีกร้องความสำนกึใหล่ั้นงาน
ไมยุ่ตธิรรม ไมรู้่จกัหนา้ที ่ผิดธรรมเนยีมประเพณี
มีเฉพาะแขกรว่มงานสองคนทีคิ่ดแตกตา่ง
พระแม่มารีย์พร้อมเปลี่ยนบทบาท
จากแขกมาเป็นเจ้าภาพในสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวาน
ยอมไมไ่ด้ท่ีจะเหน็งานมงคลลม่กลางคนั
ไมค่ดิแคเ่หลา้องุน่หมด
แต่มองเลยไปถึงความเสียหายที่ตามมา
จนต้องร้อนใจไปหาพระเยซูเจ้า
“เหล้าองุ่นหมดเกล้ียง”
แล้วรีบรุดไปกำชับคนรับใช้
“รีบทำตามทีลู่กฉันจะบอก...”
ไม่กี่คำแต่มากด้วยความรู้สึกแบบคนรู้ใจ
พระเยซูเจ้าพลอยต้องเปลี่ยนบทบาททันใด
จากแขกมาร่วมงานกลายเป็นผู้จัดงาน
จัดหาเหล้าองุ่นชั้นเลิศมาบริการแขกเหรื่อ
เติมเต็มบรรยากาศงานจนเต็มอิ่ม...

ท่ีใดมคีวามรกัความเมตตาความสงสาร
ที่นั่นมีความเข้าใจความเห็นอกเห็นความพร้อมช่วย
เลยหน้าที่กำหนดเกินความยุติธรรมเรียกร้อง
เพราะไม่เพียงรับรู้รับฟังรับเห็น
หากแต่เป็นการอิงเข้าไปเต็มๆ
ทัง้ความคดิความรูส้กึความวติกความกงัวล
เหมือนเป็นเรื่องเป็นกรณีเป็นสถานการณ์ของตน
กระทั่งเกิดอัศจรรย์แห่งรัก
สามารถเปลีย่นนำ้เปน็เหลา้องุน่ช้ันเลศิได้
สามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้
สามารถเปลีย่นความทกุขเ์ปน็ความสขุใจได้
สามารถเปลีย่นความสิน้หวังให้เป็นความหวงัได้
สามารถเปลีย่น “ธรุะของคณุ” เปน็ “ธรุะของเราได”้
ไมเ่พียงทีเ่มอืงคานา...แตทุ่กแหง่...ไดเ้สมอ

⌫⌫⌫⌫⌫
“สิ่งที่ออกจากภายในมนุษย์นั้นแหละทำให้เขามีมลทิน”

(มาระโก 7:20)
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โศกนาฏกรรมที่สาธารณรัฐเฮติ
เมือ่วันที ่12 มกราคม เวลา 16.53 น. เวลา
ท้องถิ่น ในประเทศไทยตรงกับวันที่ 13
มกราคม เวลา 04.53 น. ใกล้เวลาตีห้า
บ้านเรา ทำให้มีผู้ตายถึงประมาณ 50,000-
100,000 คน และไม่มีท่ีอยู่อาศัยอีก 3 ล้าน
ความเสียหายจากทรัพย์สินอีกมากมาย
มหาศาล ทีป่ระเมนิคา่มไิด้

บ้านเมอืงพังพินาศราบคาบ (Totally
Devasted)

สาธารณรัฐเฮติมีประชากรทั้งหมด
8.5 ล้านคน

เน่ืองจากการจัดการให้ความช่วยเหลือ
ที่ไม่พร้อม ไฟฟ้า น้ำประปา สนามบิน
ถนนหนทาง ยิ่งซ้ำเติมให้ภัยพิบัติครั้งนี้ รุนแรงหนัก
ย่ิงขึน้ไปอกี

ประชาชนทัว่โลกตา่งจบัสายตา และเอาใจไปชว่ย
เฮติกัน ทั้งเห็นใจ สงสารและส่งความช่วยเหลือไปยัง
ผู้ประสบภัยครั้งนี้กันทั่วโลก เพื่อมนุษยธรรม และ
มนุษยชาติ พ่ีน้องร่วมโลก ท้ังๆ ที่เขาอยู่ห่างไกลและไม่
ได้ เปน็ญาตพ่ีินอ้ง

นับว่าเป็นการแสดงออกท่ีย่ิงใหญ่ ถึงน้ำใจท่ีมนุษย์เรา
มีต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก รวมทั้งประเทศไทยด้วย รวมทั้ง
ตามวัดคาทอลิกต่างๆ ผ่านทางสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย โดย “การิตัส ไทยแลนด์” เป็นผู้รับหน้าท่ี
รวบรวม

ภัยพิบตัคิรัง้นี ้และทกุๆ ครัง้ทีผ่่านมา มแีตด่า้นลบ
เลวร้ายด้านเดียวเท่านั้นหรือ

มันมีด้านบวกไหม?
มีบทเรียน บทสอนเตือนใจที่ต้องคิดกันต่อไปอีก

บ้างไหม?
ช่วงนี้ ผู้คนพูดกันถึงวันสิ้นโลก ถึงธรรมชาติ

จะกลับมาทำลายล้างมนุษย์ เรื ่องโลกร้อน เรื ่องน้ำ
ทว่มโลก เรือ่งนำ้มนัจะหมดโลก คดิถงึพลงังานจากนำ้
จากแสงอาทติย ์แรงลม ฯลฯ

หลายอย่างล้วนมาจากน้ำมือของมนุษย์เองท่ีทำโดย
ไมรู้่ คดิไมถึ่ง ไมเ่ขา้ใจ ไมฉ่ลาด!

สำหรับผ ู ้ม ีความเช ื ่อศร ัทธาต ่อพระเป ็นเจ ้า
ความเชื่อว่าพระเป็นเจ้าทรงสร้างโลก สร้างสรรพสิ่ง
ท้ังไม่มีชีวิตและมีชีวิต เพ่ือมนุษย์ และให้มนุษย์เป็นนาย
เป็นผู้บริหารจัดการ

พระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาลักษณ์
ของพระองค ์มีสติปัญญาและเสรภีาพ ฯลฯ ถือว่ามนุษย์
เปน็สิง่สรา้งชิน้เอกทีพ่ระเปน็เจา้ทรงสรา้งมา

แตด่เูหมอืนมนษุยไ์มเ่หน็คณุคา่ ศกัดิศ์ร ีความเปน็
มนุษย์ ความเป็นพี่น้องกัน ความเจริญก้าวหน้าและ
กาลเวลาที่ผ่านไป แทนที่มนุษย์จะยิ่งสำนึกด้วยความ
กตัญญูต่อพระเป็นเจ้าผู้ทรงสร้าง และผู้ประทานส่ิงเหล่าน้ี
ใหแ้กเ่รา กลบัยิง่ดเูหมอืนอกตญัญย่ิูงขึน้ซะอกี

กลายเปน็มนษุยผู้์จองหอง!

ทรพัยากรทีม่อียู่ในโลกนี ้มนษุยก์ลบัใชอ้ย่างลา้งผลาญ
ฟุ่มเฟือย ท่านมหาตมะ คานธี ได้เคยกล่าวด้วยความ
สำนึกว่า “ทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกนี้ มีเพียงพอสำหรับ
มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ แต่ก็ยังไม่พอสำหรับคนโลภ
เพียงคนเดียว”

มนุษย์ท่ีพระเจ้าทรงสร้างมาอย่างพิเศษ น่ามหัศจรรย์
มสีตปิญัญา และเสรภีาพ เปน็พีน่อ้งกนั ควรทีจ่ะรกักนั
เป็นคุณค่าชีวิต แต่กลับไม่ แบ่งแยกสีผิว เกลียดชัง
แบง่ชนชัน้ แบง่ฝกัแบง่ฝา่ย ทำลายกนัและกนั ตอ่สูก้นั
เหมือนเป็นคนป่า มีสติปัญญา เหตุผลมี แต่ไม่ใช้  ใช้เพียง
สัญชาตญาณดบิๆ

โลกท่ีพระเจ้าทรงสร้างมา มนุษย์บนโลกน้ี กลับมอง
ไม่เห็นคุณค่า แต่กลับปรารถนาโลกอื่น ดวงดาวที่อยู่
ไกลโพ้น และเหยียบย่ำทำลายโลกนี้

แม้นภัยพิบัติ มีความเสียหายเกิดขึ้น เป็นด้านลบ
ต่อมนษุย์

แต่อีกด้านหนึ่ง ความทุกข์ยากลำบาก เป็นโอกาส
ให้มนุษย์ได้เห็นจิตใจดีงาม ท่ีมีต่อกันและกัน  แม้นบางคน
อาจจะคดิถงึเพยีงความยตุธิรรม ทำดตีอ้งไดด้ ีแตง่านนี้
ดเูหมอืนคนดไีดรั้บทกุข ์ ทำไมถงึเปน็อยา่งนี?้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มักจะมีแง่มุมมองได้หลายมุม
บางคนอาจจะมองดา้นวทิยาศาสตร ์ธรณวิีทยา ศาสตร์
แห่งชีวิตและจิตใจ เป็นส่ิงท่ีต้องมองให้ครบหลายๆ ด้าน
แต่มิติด้านศาสนา เป็นส่ิงท่ีมนุษย์ต้องอ่าน “เคร่ืองหมาย
แหง่กาลเวลา” (Sign of the Time)

ความรักของพระ ยิ่งใหญ่กว่าความยุติธรรมนัก
เหตกุารณค์รัง้นีพ้ระคมัภร์ีใหค้ำตอบไวแ้ลว้ “ไมใ่ชค่น
ที่ตาย เขาเป็นคนบาปหนักกว่าคนอื่น หรือเป็นเพราะ
บาปของเขา”

“แต่..ถ้าคนที่ได้รู ้ได้ยินได้เห็นแล้ว ไม่กลับใจ
ใช้โทษบาป ก็จะถูกลงโทษมากกวา่คนเหลา่น้ันเสียอีก”

คนทีไ่มรู้่ไมเ่หน็ ทำผดิกเ็รือ่งหนึง่
แต่คนท่ีท้ังรู้เห็นอยู่ต่อหน้า ตำหูตำตา แต่ไม่รู้จักคิด

ไม่สนใจ มิหนำซ้ำยังดูหมิ่นดูแคลนสิ่งที่คนเขาพูด
เขาเตือนให้สติ เพื่อให้กลับใจใช้โทษบาป คนเหล่านี้
สมควรจะไดรั้บโทษมากกวา่

ขณะที่มนุษย์ต่างพูดกันว่า ทุกวันนี้ มนุษย์เรา
เจริญก้าวหน้ามาก มีความสามารถจะเนรมติ สร้างสรรค์
สิ่งที่เหลือเชื่อ ก็ยังทำได้ เชื่อมั่นในความสามารถของ
มนุษย์มากข้ึน และลดบทบาทของพระเจ้าลงๆ จนกระท่ัง
บางคนกล้าปฏิเสธพระเจ้า หรือมีก็ไม่เก่ียวข้องกับตัวเอง

ถ้าจะเปรียบเหมือนเรื่องในครอบครัว
ท่ีพ่อแม่พยายามเล้ียงลูกๆ ให้มีพร้อมทุกอย่าง
เรื่องเงินทอง ความเป็นอยู่ เรื่องการเรียน
การศกึษา เพ่ือให้ลูกไดเ้จรญิกา้วหนา้ เปน็
คนที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนที่มี
ช่ือเสียงสารพัด

แตวั่นหนึง่ เมือ่เขามสีิง่เหลา่นี ้เขากลบั
ประกาศวา่ “พ่อแมไ่มเ่คยชว่ยเหลอืเขา เขา
ไม่มีพ่อไม่มีแม่!”

เราจะรู ้สึกอย่างไร กับคนที่พูดและ
ทำตัวอย่างเช่นน้ัน?

ความจริงคือความรู้ความสามารถของ
มนุษย์เป็นเพียงน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทร
เป็นเพียงเม็ดทรายเม็ดหนึ่ง บนชายหาด
เทา่นัน้ และเทา่นัน้จรงิๆ

เพยีงแคอ่าย ุกส็ัน้นกั!
เจ็บป่วยนิดหน่อยก็ร้อง “โอย..โอ่ย โอ้ย..โอ๊ย..โอ๋ย

แล้ว”
ย่ิงสตปัิญญาของเราสามารถทำอะไรไดม้ากเทา่ไร

เราก็ยิ่งน่าจะต้องยอมรับว่า ผู้ที่ทำให้มนุษย์มีสมอง มี
สติปัญญา ย่ิงเปน็ผู้น่าทึง่ ย่ิงใหญย่ิ่งนกั

ทกุวนันี ้เราทราบดว่ีา จกัรวาลนัน้ยิง่ใหญน่กั และ
ในธรรมชาต ิมีระบบ ระเบยีบของมนัเองอยา่งนา่พิศวง
เป็นกฎธรรมชาติท่ีย่ิงใหญ่ ย่ิงเราค้นพบและรู้จักธรรมชาติ
มากเท่าไร เราก็ย่ิงน่าจะช่ืนชม สรรเสริญผู้สร้าง

รวมทั้งชีวิตมนุษย์เราแต่ละคน มีความละเอียด
สลับซับซ้อน มหัศจรรย์ ประเสริฐท่ีสุดในบรรดาส่ิงสร้าง
ทัง้หลาย

เราเชื่อในหลักความจริงที่ว่า “มีผล ต้องมีเหตุ”
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น และเป็นไป มันมีสาเหตุปัจจัยที่ทำให้
เกิดข้ึน เพียงแต่ว่ามนุษย์เราจะรู้หรือไม่ จะเข้าใจหรือไม่
ทุกส่ิงไม่มีบังเอิญ

มาวันน้ี หลายคนเร่ิมเห็นชัดเจนข้ึนแล้วว่า มนุษย์เรา
ทำงาน มีอาชีพ ทำธุรกิจ เพ่ือพัฒนาตนเอง เป็นผู้จัดการ
นักบริหารโลกน้ีอย่างไร?

เราเป็นผู้สร้างหรือผู้ทำลาย?
เหตุการณ์คร้ังน้ี “มนุษย์จะอ่าน ตีความ เคร่ืองหมาย

แห่งกาลเวลา” ออกมาอย่างไร?
เราเร่ิมต้นทำ “ธุรกิจ”  แต่ทุกวันน้ี กลายเป็น “ทุรกิจ!”
ภัยพิบัติท่ี “เฮ..ติ” น่าจะทำให้มนุษยชาติ หันกลับมา

“ร่วมกัน.. ติ..เพื ่อก่อ ต่อความผิดพลาด บกพร่อง
เพื่อแก้ไขให้ดีขึ้น ก็จะเป็นบทเรียนที่มีค่ายิ่งนัก แต่ถ้า
ไดแ้ต ่“เฮ..ฮา”  กค็งจะพดูไดเ้พยีง

“ขอให้เขาไดพั้กผ่อนในสนัติสุขเทอญ... อาเมน.!”

หมายเหตุ : การิตัสไทยแลนด์ (Caritas Thailand) ภายใต้สภา
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้รวบรวมเงินบริจาค
ช่วยเหลือ ชาวเฮติ  จากตามวัด และโรงเรียน ขอบคุณ

บทเรยีน ความเมตตาตอ่มนษุย์
“เครือ่งหมายแหง่กาลเวลา” ท่ีต้องอา่น

คุณพอ่วรยทุธ กิจบำรงุ

• ภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

‘เฮติ’
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และสัตบุรุษมากมายมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธี
มิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ
องค์อุปถัมภ์ของสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง)
และร่วมเฉลิมฉลองการก่อตั้งบ้านเณรกลางครบ 35 ปี

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์  ประธานในพิธี ได้
นำตวัอย่างครอบครวัศักด์ิสิทธ์ิ มาเปน็ข้อคิดข้อเตือนใจ
ในบทบาทแห่งความเป็นพ่อ แม่และลูก ในครอบครัว
คริสตชนว่าจุดสำคัญควรยึดเอาตัวอย่างของครอบครัว
ศักดิ์สิทธิ์มาดำเนินชีวิตแต่ละวัน โดยแต่ละท่านนั้นได้
กระทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าเป็นที่ตั้งไม่ใช่
นำ้ใจของตนเอง เชน่เดยีวกบัเราครสิตชน โดยรปูแบบ
ของครอบครัวที่มีความรักกันและกัน มีพระเป็นเจ้า
เป็นศูนย์กลางของชีวิต

อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นตัวแทน
คณะเซอร์ร่าและตัวแทนสัตบุรุษทุกท่านกล่าวแสดง
ความยนิดีและใหข้้อคิดทีผู้่ท่ีเปน็ฆราวาสควรมบีทบาท
ส่งเสรมิกระแสเรยีก เปน็ตน้ลูกหลานในครอบครวัของ
ตนเอง

คุณพอ่สเุทพ วนพงศทิ์พากร อธกิารคนปจัจบุนัได้
กล่าวขอบพระคุณบรรดาพระสังฆราช คณะสงฆ์ นักบวช
และพี่น้องทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือบ้านเณรมาตลอด
ทั้งในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และเป็นที่น่ายินดี
อย่างยิ่งที่วันนี้อดีตอธิการทั้ง 5 ท่านได้มาร่วมฉลอง
ในวันน้ีด้วย

จากนั้นคุณพ่อสุรินทร์ ประสมผล อธิการคนแรก
ของบ้านเณรกลางได้เล่าเรื ่องราวการก่อตั้งบ้านเณร

และการที่ท่านได้รับเลือกมารับผิดชอบบ้านเณรกลาง
คนแรก (เรยีกไดว่้า หากไมบ่อกกไ็มม่ใีครรู)้  ทำใหไ้ด้
รับรู ้ว่าในครั้งแรกบ้านเณรเป็นเพียงแค่ตึกธรรมดา
ท่ีมีผ้าใบกันฝนและลมเพียงผืนเดียวทำให้มีความลำบาก
ยิ่งนักในเรื่องความเป็นอยู่

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี กล่าวในฐานะ
ศิษย์เก่าบ้านเณรรุ่นที่สองว่ารู้สึกภูมิใจดีใจที่ได้เติบโต
ณ ที ่แห่งนี ้ซึ ่งเป็นที ่ที ่ต ้องทบทวนและไตร่ตรอง
พร้อมทั้งการมีชีวิตกลุ่มในหมู่คณะ เราอยู่กันอย่าง
เรียบร้อยจนชาวบ้านรอบข้างต่างแปลกใจคิดว่าเรา
เป็นครอบครัวตระกูลสูงศักดิ์เพราะมีป้ายหน้าบ้านว่า
“บ้านพระวิสุทธิวงศ์”

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ กล่าวในฐานะอธิการ
คนที่สองของบ้านเณรกลางว่า เป็นที่ที่มีเรื่องราวให้
จดจำมากมายเกี่ยวกับความรักความผูกพันกับบ้านเณร
การทำงานด้านอบรมและอภิบาลกับสังฆมณฑล
นครราชสมีา

หลังจากนั ้นพระคุณเจ้าชูศักดิ ์ กล่าวในฐานะ
ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาว่าบ้านเณรกลางได้
ช่วยเหลืองานต่างๆ ของวัดในสังฆมณฑลเสมอใน
โอกาสฉลองวัดและโอกาสพิเศษต่างๆ ทำให้พี่น้องรัก
และช่วยกันสนับสนุนกระแสเรียกที่มาร่วมฉลองกัน
อย่างมากมาย “แม้ว่าบ้านเณรกลางจะไม่มีอะไรเป็น
ของตนเองเลย แต่วันนี้ทุกอย่างสวยงามได้ด้วยน้ำจิต
น้ำใจจากพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านช่วยเหลือบ้านเณร”

จากน้ันคุณพ่อสุเทพ อธิการและตัวแทนสามเณรกลาง
ได้มอบของที่ระลึกให้แด่บรรดาพระสังฆราช และ
อดีตผู้ให้การอบรมทุกท่าน

พระสังฆราชประธานในพิธีและบรรดาพระสังฆราช
ได ้ร ่วมก ันอวยพร  ถวายกำยานและดอกไม ้แด ่
พระวิสุทธิวงศ์

นอกจากนั้น พระสังฆราชทั้งสามยังได้ปลูกต้นไม้
เป็นที่ระลึกร่วมกัน หลังจากพิธีกรรมเสร็จสิ้นก็มีการ
รับประทานอาหาร และชมดนตรจีากคณะสามเณรกลาง
อีกทั้งยังมีการจับสลากแจกรางวัล ส่งความสุขโอกาส
คริสต์มาสและปีใหม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
และเสยีงหัวเราะดว้ยความสนกุสนาน

สำหรับบ้านเณรกลางในปีการศึกษานี้เป็นรุ่นที่ 35
มีสมาชิกสามเณร 17 คน จาก 10 สังฆมณฑลทัว่ประเทศ
ไทย ขอขอบคุณอดีตอธิการคุณพ่อสุรินทร์ ประสมผล
พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ ์ โกวิทวาณิช คุณพ่อประยูร
พงษ์พิศ คุณพ่อไชโย กิจสกุล คุณพ่อประสาท
ใหม่เพียรวงศ์ รวมทั้งคุณพ่ออดิศักดิ ์ พรงาม อดีต
รองอธิการฯ ซึ ่งปัจจุบันเป็นอธิการบ้านเณรใหญ่
แสงธรรม และผู ้ให้การอบรมทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ให้บ้านเณรกลางแห่งนี้เป็นสถานฝึกอบรมชายหนุ่ม
ใหไ้ดเ้ขา้ใจมติขิองกระแสเรยีกของตนอยา่งชดัเจนและ
ถ่องแทย่ิ้งข้ึน จนสามารถตดัสินใจ และกา้วหน้าสู่ระบบ
การอบรมในความเปน็สงฆใ์นบา้นเณรใหญต่อ่ไป

ในโอกาสที่วันนี้บ้านเณรกลางได้เดินทางมาครบ
35 ปี แต่ภารกิจของพระครสิตเจา้ยังคงตอ้งดำเนนิต่อไป
ดังพระวาจาทีว่่า “ข้าวท่ีจะเก็บเก่ียวน้ันมีมาก แต่คนงาน
ยังมีน้อยจงสวดวอนขอเจา้ของนาส่งคนงานมาเก็บเก่ียว
เถิด” ขอคำภาวนาสำหรับกระแสเรียกของบรรดาสามเณร
ทั้งหลายด้วย

ฉลอง 35 ปี บ้านเณรกลาง (ต่อจากหนา้ 2)

นนท์เพ็ชร์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ของทุกปี อันเป็นวันฉลอง
แมพ่ระประจกัษเ์มอืงลร์ูด  พระศาสนจกัรคาทอลกิตัง้ให้
เป็นวันผู้ป่วยสากล โดยมีเป้าหมายมิใช่เพ่ือผู้ป่วยเป็นพิเศษ
เท่าน้ัน แต่เพ่ือใครก็ตามทีเ่ข้าเก่ียวข้องกับผู้ป่วย เก่ียวข้อง
กับความเจ็บป่วย และเกี่ยวข้องกับความทุกข์ทรมาน
ซึง่แนน่อน ย่อมหมายถงึเราทกุๆ คน นัน่เอง

ในระดับพระศาสนจักรสากลจะจัดการฉลอง
วันผู้ป่วยสากลอย่างเป็นทางการทุกๆ 2 ปี การฉลอง
อย่างเป็นทางการทุก 2 ปีนี้เพิ ่งมาเริ ่มในสมัยสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ์ท่ี 16  ซึง่กอ่นหนา้นัน้ในสมยั
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ท่ี 2 ฉลองเป็นทางการ
ทุกๆ ปี

พระสันตะปาปาจะทรงออกสารวันผู้ป่วยสากล
ทุกครั้งที่ฉลองเป็นทางการ พร้อมทั้งกำหนดสถานที่
จัดการฉลองด้วย ซึ่งในปีนี้ วันผู้ป่วยสากลจะจัดฉลอง
ท่ีวาติกัน ท่ีจัดท่ีวาติกันก็เพราะเน่ืองจากเป็นโอกาสสำคญั
โอกาสหนึ่ง คือ การฉลองครบ 25 ปีแห่งการก่อตั ้ง
สมณสภาเพื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอนามัย (หรือเพื่อ

วันผู้ป่วยสากล
11 ก.พ.

การอภิบาลสุขภาพอนามัย) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกระทรวงสำคัญกระทรวง
หน่ึงในวาตกัินท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในโลกของสขุภาพอนามยัโดยตรง

เนื้อหาของสารวันผู้ป่วยสากลโดยทั่วไป พระสันตะปาปาทรงเป็นกำลังใจ
ให้กับทุกคน ทุกหน่วยงานที่กำลังปฏิบัติงานในโลกสุขภาพอนามัย ทรงกล่าวถึง
ความสำคัญของพันธกิจแห่งการรับใช้ผู้เจ็บป่วยหรือผู้ทุกข์ทรมาน โดยในปีนี้
พระองค์ยกคำอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรยีใจดีเป็นแบบฉบบัของการรบัใช้ และน้อมรับ
เอาแบบฉบับของพระเยซูที ่ทรงถ่อมตนลง “ล้างเท้าอัครสาวก”  นอกจากนี้
พระสันตะปาปายังทรงกล่าวถึงคุณค่าและความหมายของความทุกข์ทรมาน
โดยอ้างอิงจากพระโอวาทของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เรื ่อง
“ความหมายของความทุกข์ทรมานแห่งมนุษย์จากแง่ของคริสตชน” ซึ่งเป็น
พระโอวาททีถู่กกลา่วอา้งองิเสมอในสารวนัผูป้ว่ยสากลทีผ่่านมา

เน่ืองจาก กำลังอยู่ในช่วงของปีพระสงฆ์ ในสารฉบับน้ี สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงกล่าวถึง พระสงฆ์เป็นพิเศษ โดยทรงตอกย้ำว่า พระสงฆ์
เปน็ศาสนบรกิรรบัใชผู้้ปว่ย  ใจความตอนหนึง่วา่ “ข้าพเจา้ขอเชือ้เชิญทา่น บรรดา
พระสงฆ์ที่รัก ไม่ควรสงวนท่าทีของตนเองในการให้การดูแลเอาใจใจใส่และ
บรรเทาใจพวกเขา เวลาทีถู่กใช้ไปในการอยูเ่คียงข้างผู้ท่ีอยู่ในความทกุข์ยากลำบาก
เผยแสดงในตัวมันเองถึงพระหรรษทานอันอุดมสำหรับทุกมิติอ่ืนๆ ของการอภิบาล”
พระดำรัสที่น่าประทับใจอีกตอนหนึ่ง คือ การเชิญชวนให้ผู้ป่วยสวดภาวนา เพื่อ
พระสงฆ ์“บรรดาผูป้ว่ยทีรั่ก ขา้พเจา้ขอใหท้า่นสวดภาวนาและยกถวายความทกุข์
ทรมานของท่านสำหรับบรรดาพระสงฆ์เพื่อพวกเขาจะได้ซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียก
และเพื่อศาสนบริการของพวกเขาจะได้เกิดผลมั่งคั่งทางชีวิตฝ่ายจิต ทั้งนี้เพื่อ
ความดขีองพระศาสนจกัรทัง้มวล”

ทุกคร้ัง ช่วงก่อนจะจบสารในแต่ละฉบับ พระองค์จะทรงระลึกถึงและอ้อนวอน
พระนางมารย์ีในฐานะทีเ่ปน็ “ความรอดของผูป่้วย” (Salus infirmorum) ให้ปกปอ้ง
เยีย่งมารดาแกท่กุคน พร้อมทัง้ทรงอวยพรมายงัทกุคนดว้ย
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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
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ต.รุ่งโรจน์ต.รุ่งโรจน์ต.รุ่งโรจน์
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื ่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝ้าเพดาน-ทีบาร์-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุ้งลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผ้าม่าน, วอลล์เปเปอร์, พรม, ฉากกั้นห้อง
มู่ลี ่ และรับซักผ้าม่านทุกชนิด

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

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

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

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

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

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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เปโตร
ประเสริฐ ยังนึก
เกิดใหม่ในพระเจ้า
25 มกราคม 2548

“ให้มีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเสมอ”

เปาโล บุญเลีย้ง
จิรวัฒนาพันธ์
เกิดใหม่ในพระเจ้า

23 กุมภาพนัธ์ 2550

ครบ 3 ปี

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

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.์..

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

081-899-7470, 086-541-2772

วันที ่ 5-7  กุมภาพนัธ ์ 2010 อภิเษกพระสังฆราชใหม่แห่งสังฆมณฑลอุดรธานี
คือคุณพ่อยอแซฟ  ลือชัย ธาตุวิสัย  ท่ีอาสนวิหารพระมารดา
นิจจานุเคราะห์อุดรธานีเช่นกัน

วนัที ่20  กุมภาพนัธ ์ 2010 นำคณะแสวงบุญไปให้กำลังใจฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมาร
บ้านหนองพลอง อ. ประทาย  จ.นครราชสีมา

วันที่ 12  มีนาคม 2010 เชิญสมาชิกไปฉลองนักบุญยอแซฟท่ีวัดอยุธยาวัดแรกของ
กรุงสยาม

วันที่ 20  มีนาคม 2010 เชิญสมาชิกร่วมฉลองวัดนักบุญยอแซฟ วัดพนัศนิคม จ.ชลบุรี
และไปสวดพระเมตตาทีวั่ดแม่พระประจักษ์ บางแสน
จากน้ัน ไปฉลองวัดแม่พระมหาชัย ท่ีหัวไผ่ เนินกลม
เป็นวัดของต้นตระกูล “ยุ่นประยงค์”

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสวงบุญกับสุภาทัวร์  ชราทัวร์ค่ะ

 

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุคาทอลิก
คุยกันเจ็ดวันหน

ทุกวันอาทติย์
 โดย ทีมงานคาทอลกิ

บนคลืน่ FM 98.75 MHz
เวลา 07.00 - 09.00 น.

ระล ึกถึงท ่านในคำภาวนาระล ึกถึงท ่านในคำภาวนาระล ึกถึงท ่านในคำภาวนาระล ึกถึงท ่านในคำภาวนาระล ึกถึงท ่านในคำภาวนา

นายปริวัต ราชกิจ วิญญาณสมาชิกอุดมสาร
และอุดมศานต์ผู้ล่วงลับทุกดวง

วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
“จงละความกระวนกระวายทัง้หมดของท่านไว้กับพระองค์

เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่าน”  (1เปโตร 5:7)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
ยวงปสัตสิตา ก๊กเคีย้ง แซแ่พ้

เกิดใหม่ในพระเจ้า
25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2527

(ครบรอบ 26 ปี) จากลกูๆ หลานๆ
“จงดำเนินชีวิตโดยสวมพระเยซูคริสตเจ้าเป็นอาภรณ์
แต่อย่าทำตามความต้องการของเนื้อหนัง (รม 14:14)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยอห์น บัปติสต์
สุวัฒน์

ซื่อเพียรธรรม
ครบรอบ 10 ปี

ในวันที่ 9 มกราคม
เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตน

(ยน 10:11)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

อนันา หยิว่
ผิวเกลี้ยง
เกิดใหม่ในพระเจ้า
7 มกราคม 2000
ครบรอบ 10 ปี

เปโตร หลอย
แซ่ว่อง

เกิดใหม่ในพระเจ้า
22 มิถุนายน 1972
ครบรอบ 37 ปี
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พระคณุเจ้าวรีะ อาภรณรั์ตน์

เควนิ โทเดสกี ้ เขยีนหนงัสอื “12
บทเรียนในชีวิตจิตส่วนบุคคล” ผมได้
สรุปไปแล้วเร่ือง การร่วมมือ การรู้จัก
ตนเอง และคร้ังน้ีเร่ือง อุดมคติ (ideals)

การดำเนินชีวิตให้ประสบผลสำเร็จ เราต้องมีอุดมคติ
หรืออุดมการณ์ ซ่ึงช่วยเราให้ตอบเสียงเรียกภายใน

พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ให้นิยามดังน้ี
อุดมการณ์ คือ อุดมคติอันสูงส่งท่ีจูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึง
อุดมคติ คือ จินตนาการ ท่ีถือเป็นหลักแห่งความดี ความงาม และความจริง ท่ีมนุษย์

ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิต
อุดมคติ เป็นอิทธิพลผลักดันเราให้กระทำอย่างต้ังใจ มีเหตุผล มิใช่เป็นเป้าหมายท่ี

เราพยายามบรรลุถึงเท่าน้ัน แต่เป็นพลังผลักดันนำชีวิตของเรา แม้บางคนอาจไม่รู้ตัว
เหตุผลท่ีบางคนพบปัญหาวุ่นวายในชีวิต เพราะเขาไม่เคยต้ังอุดมคติท่ีรู้ตัว แต่ปล่อย

ชีวิตไปเร่ือยๆ ซ่ึงบางคร้ังเราต้องเลือก ตัดสินใจ และต้องเร่ิมในวิถีเชิงบวก
หากเรามีอุดมคติท่ีรู้ตัว เราจะคิด พูด และกระทำอย่างมีหลัก เช่น ความรัก สำหรับ

กิจการต่างๆ เราอาจต้ังคำถาม 5 ข้อดังต่อไปน้ี
1.  ในท่ีทำงาน ผู้ร่วมงานท่ีน่ารัก เป็นอย่างไร
2.  ในครอบครัว สมาชิกท่ีน่ารัก เป็นอย่างไร
3.  ในหมู่บ้าน เพ่ือนบ้านท่ีน่ารัก เป็นอย่างไร

4.  ในสังคม บุคคลท่ีน่ารัก มีคุณค่า น่ายกย่อง เป็นอย่างไร
5.  ในเขตวัด สัตบุรุษท่ีน่ารัก เป็นอย่างไร
คำถามเหล่าน้ี มิใช่อยากให้กำลังใจเท่าน้ัน แต่ปรารถนาช่วยเราให้ตระหนักถึงพลัง

ของอุดมคติ ท้ังด้านบวก และด้านลบ
หากถามว่าทำไมอุดมคติในชีวิตจึงสำคัญต่อชีวิตจิต น่าจะตอบได้ 3 ประการคือ
*  อุดมคติ ช่วยนำชีวิตจิตของเรา
*  อุดมคติ ช่วยเราให้รู้จักตนเอง
* อุดมคติ ช่วยเราให้จัดการกับความยุ่งยาก และช่วยให้เรามีเสรีภาพในการ
    เลือกได้ดีข้ึน
อุดมคติในชีวิตประจำวัน จงรู้จักอุดมคติของตน ไม่ใช่ส่ิงท่ีท่านอยากให้คนอ่ืนเป็น

แต่เป็นอุดมคติของคุณเอง มันจะสัมพันธ์กับผู้อื ่น เพราะผู้ที ่ยิ ่งใหญ่ที่สุดคือ
ผู้รับใช้ทุกคน พระเยซูเจ้าระหว่างอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ทรงล้างเท้าให้อัครสาวก
และส่ังว่า “ท่านต้องล้างเท้าให้กันและกันด้วย” (ยอห์น 13:14) หมายถึง การรับใช้กัน
ด้วยความรัก และความถ่อมตน

บัดนี้คุณทดลองเขียนอุดมคติส่วนตัว 3 ขั้น เช่น อุดมคติด้านจิตวิญญาณ
(ความอดทน...ให้อภัย) ทัศนคติ (ความเมตตา...การเปิดใจ) และกิจการ (อย่าพูดว่า
ฉันทำไม่ได้)

อุดมคติที่รู้ตัว ช่วยเราให้มีจุดประสงค์ของกิจการต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
หากปราศจากแรงจูงใจ เราก็ทำไปไร้ทิศทางชัดเจน หากไม่มีอุดมคติ เราจะทำไปตาม
ความต้องการ หรือความกลัว หรือเพราะเคยชิน เราจะพลาดส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตัวเรา

แม้บางคนอาจมีความคิด แผนการ หรือเป้าหมายที่แตกต่างกัน เราก็สามารถ
แบ่งปันส่ิงท่ีเหมือนร่วมกันได้ สามารถนำมนุษยชาติมารวมกันได้

มนุษย์มีความคิดแตกต่าง ทุกคนอาจมีอุดมคติเหมือนกันได้ คือ รักพระเจ้าสุดดวงใจ
และรักผู้อ่ืนเหมือนรักตนเอง น่ีเป็นคำตอบเพ่ือสภาพแวดล้อมของเราทุกวันน้ีจะดีข้ึน
“จงมีความรู้สึกนึกคิด เช่นเดียวกับท่ีพระคริสตเยซูทรงมีเถิด” (ฟิลิปปี 2:5)

(สรุปจาก “12 บทเรียนในชีวิต” ของเควิน โทเดสก้ี 1997, หน้า 30-42)

อุดมคติ
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ปอร์โตแปรงซ์ เฮติ • (ซีนิต) พระคาร์ดินัล
โจเซฟ คอร์เดส ประธานสมณสภากอร์
อูนุม กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวซีนิตว่า “แม้การ
ติดต่อในขณะนี้ยังเป็นไปด้วยความยาก
ลำบาก  แตต่วัแทนหนว่ยงานคาทอลกิที่
ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัย
รายงานว่าคาร ิต ัสสากลได้ส ่งความ
ช่วยเหลือเข ้าไปย ังเฮต ิผ ่านองค ์กร
เมตตากิจของพระศาสนจักรอย่างต่อเน่ือง”

“เรายังได้รับรายงานว่าเอกอัครสมณ--
ทูตวาติกันประจำสาธารณรัฐ ซานโต
โดมิงโก ได้ส่งอีเมล์ถึง พระอัครสังฆราช
แบร์นาร์ดิโต โอซา  เอกอัครสมณทูต
วาตกินัประจำเฮต ิซึง่ทา่นทตูไดร้ายงาน
ความเสียหายอย่างละเอียด”

พระอัครสังฆราชโอซา กล่าวว่า
“พระอัครสังฆราชโจเซฟ แซร์จ-มีโอต์
แห่งปอร์โตแปรงซ์ ซึ ่งมรณภาพใน
เหตุการณ์นี้ เป็นคนดีและยิ้มแย้มเสมอ

สมณสภา กอร ์อนูมุ เร่งประสานฟืน้ฟเูฮติ
นอกนั้นยังมีพระสงฆ์  นักบวช และ
สามเณรอกีอยา่งนอ้ย 9 คน ท่ีถูกฝงัใตส่ิ้ง
ปรักหักพัง”

พระอคัรสงัฆราชโอซา ไดอ้อกเยีย่ม
บรรเทาใจผู้ประสบภัย  แสดงความเสียใจ
ต่อการสูญเสีย และยืนยันว่า สมเด็จ
พระสันตะปาปาและพระศาสนจ ักร
ห่วงใยพวกเขาอย่างมาก

พระคารดิ์นัลคอร์เดส กล่าวว่า “จาก
ประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติท่ีผ่านมา เช่น สึนามิ หรือ
คาตรินา ความช่วยเหลือควรแบ่งเป็น 2
ส่วน  ไดแ้ก ่ระยะสัน้เปน็ความชว่ยเหลือ
ด้านเจ้าหน้าที ่กู ้ภัยเพื ่อช่วยชีวิต และ
ให้ความช่วยเหลือพ้ืนฐาน เช่น น้ำ อาหาร
ที่พักชั่วคราว การป้องกันโรค และการ
จัดระเบียบสังคม  ส่วนระยะยาวเปน็เร่ือง
การกอ่สรา้ง  การเยยีวยาดา้นจติวิญญาณ
และจิตวิทยา ซึ่งเป็นช่วงที่ความสนใจ
ของสือ่ลดนอ้ยลงแลว้”

“ขณะนี้ผู ้แทนองค์กรคาริตัสจาก
ประเทศตา่งๆ ไดแ้ก ่เยอรมน ี ไอรแ์ลนด์
สวิตเซอร์แลนด์  ฝร่ังเศส  ออสเตรีย ได้ส่ง
ความช่วยเหลือเข้าไปในเฮติ และรายงาน
ความเป็นไปให้สมณสภากอร์ อูนุม
ได้ทราบทุกวัน”

พระคาร์ดินัลคอร์เดส กล่าวว่า “ภัย
พิบัติคร้ังน้ีทำให้ผู้คนจำนวนมากเสยีชีวิต
และทรัพย์สิน คงใช้เวลานานหลายๆ ปี
ที่จะฟื้นฟูประเทศ ทั้งด้านร่างกายและ
จิตวิญญาณ ด้วยเหตุนี ้พระศาสนจักร
จะอยู่เคียงข้างผู้ประสบภัยเสมอ หากมอง
ในแง่ดีเหตุการณ์ครั ้งนี ้ทำให้ชาวโลก
ได้รับรู้ถึงความยากจนที่สุดของเฮติ ซึ่ง
เป็นประเทศในซีกโลกตะวันตก ที่กำลัง
ประสบความทุกข์ยากและไม่มีผู้ใดให้
ความชว่ยเหลอื  เรายงัเรยีนรูว่้าเราจำเปน็
ต้องพึ ่งพากันและกันและใส่ใจช่วย
ผู้ตกทุกข์ได้ยาก เช่นเดียวกับเหตุการณ์
สึนามิและเฮอร์ริเคนคาตรินา”

พระสังฆราชปีแอร์-อังเดร ดูมาส แห่ง
สังฆมณฑลอันเซ-อา-โว และมิราโกอาเน
ประธานองค์กรคาริตัสเฮติ  กล่าวว่า
“แผ่นดินไหวในเฮติที่ทำลายเมืองหลวง
ปอร์โตแปรงซ์ เป็นโอกาสที่จะสร้าง
บ้านพักอาศัยที่ดีกว่าเดิมสำหรับชาวเฮติ
แม้ปัจจุบันจะเป็นการให้ความช่วยเหลือ
เร่งด่วน แต่การฟ้ืนฟูเมืองหลวงจะตามมา
อย่างแน่นอน”

พระสังฆราชดูมาสเล่าว่า “ขณะเกิด
แผ่นดินไหว ข้าพเจ้าเพิ่งกลับจากการ
เยี่ยมสัตบุรุษได้เพียง 10 นาที  บ้านพัก

พระศาสนจักร
ช่วยผู้อพยพ
โฮจิมินห์ ซิตี้ เวียดนาม •
(ยูแคน) พระศาสนจักร
ทั่วประเทศ ประกอบด้วย
พระสงฆ์ และนักบวช 70  องค์

จาก 26 สังฆมณฑล ร่วมพิจารณาแผนอภบิาลแห่งชาติ
เพื่อช่วยแรงงานผู้อพยพคาทอลิกชาวเวียดนามใน
ประเทศและต่างประเทศ ที ่อารามคณะนักบวช
ฟรันซิสกันในโฮจมิินห์ ซิต้ี

พระคาร์ดินัลยอห์น บัปติสต์ ฟาม มินห์ มาน แห่ง
โฮจิมินห์ เสนอให้ผู้อพยพคาทอลิกมีบัตรประจำตัว
มรีายละเอยีด ช่ือ-สกลุ วันรบัศลีล้างบาป และขอ้มลูที่
จำเป็นอื ่นๆ เพื ่อให้สังฆมณฑลที ่พวกเขาสังกัด
สามารถให้ความช่วยเหลือได้ดีขึ้น   เช่น “คู่สมรส
บางคู่ต้องเข้ารับการอบรมเตรียมตัวแต่งงานอีกครั้ง
แม้จะผ่านการอบรมจากสังฆมณฑลที่ย้ายไปทำงาน
แล้ว”

คุณพ่อพอล ฟาห์ม ตรึง ด่อง คณะกรรมาธิการเพ่ือ
ผู้อพยพย้ายถ่ินประจำสังฆมณฑล กล่าวว่า “สังฆมณฑล
ควรจัดหลักสูตรคำสอนพื้นฐานแก่ผู้อพยพ และให้

ก็พังลง ประชาชนวิง่ออกมายงัทอ้งถนน
ข้าพเจ้าโทรหาเจ้าหน้าที่เพื่อให้แน่ใจว่า
พวกเขาปลอดภัย ให้กำลังใจพวกเขาว่า
ความรุนแรงครั ้งนี ้เป็นโอกาสให้เรา
ได้ช่วยเหลือกันเพื่อแสดงความรักกัน
ฉันพ่ีน้อง”

“นอ้งเขยและหลานสาวอาย ุ2 เดอืน
ของข้าพเจ้าเป็นหน่ึงในจำนวนผูเ้สียชีวิต
ช่างเป็นระยะเวลาแห่งความเจ็บปวดที่
พวกเราตอ้งเผชิญ และผ่านการทดลองนี้
ดำเนินชีวิตแต่ละวันด้วยความเช่ือ  ขอให้
เราช่วยเหลือกันด้วยใจกว้าง”

“สมณสภากอร์ อูนุม ยืนยันว่า หน่วยงาน
พระศาสนจักรคาทอลิกกำลังเร ่งให้
ความช่วยเหลือฟื้นฟูเมืองหลวง โดย
มีองค์กรด้านมนุษยธรรมภายใต้สภา
พระสังฆราชแห่งอเมริกาเป็นแกนนำ
ร่วมประชุมกับสภาพระสังฆราชเฮติ และ
เอกอัครสมณทูต และตัวแทนจากหน่วยงาน
สงเคราะห์ของพระศาสนจักร เพื่อให้
ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการ
ของผูป้ระสบภยั ซึง่ในระยะแรกเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ำด่ืม เสือ้ผ้า
ท่ีพัก และยารักษาโรค โดยมีการประสาน
ให้ความช่วยเหลือจากศูนย์ชั ่วคราว
ตัง้ตามจดุตา่งๆ ถึง 12 แหง่”

การตอ้นรบัพวกเขา  ปจัจบุนัยงัพบวา่พระสงฆบ์างองค์
มองวา่ผู้อพยพเปน็ภาระ  ท้ังๆ ท่ีผู้อพยพเหล่านีน้ำขา่วดี
เร่ืองพระเยซูเจ้าไปประกาศแก่เพ่ือนร่วมงานต่างศาสนา”

คุณพ่อจอห์ส เหงียน วาห ตี คณะซาเลเซียน
ประเมินว่ามีผู้อพยพชาวเวียดนามในประเทศประมาณ
8 ล้านคน และอกี 4 ล้านคนไปทำงานตา่งถิน่

ผู้ได้รับเสนอช่ือรับรางวัลโนเบล
เสียชีวิตท่ีเฮติ
ปอร์โตแปรงซ์ เฮติ • (ซีนิต) นางซิลดา อาร์น นิวมาน
ผู้ได้รับเสนอชื่อพิจารณารับรางวัลโนเบล เสียชีวิต
ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเฮติ

นางซิลดา กุมารแพทย์ชาวบราซิล อายุ 75 ปี
เดินทางไปเฮติเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยการ
ลดอัตราการเสียชีวิตในวัยทารก ซึ่งประสบผลสำเร็จ
ท่ีสุดโครงการหนึง่

นางซิลดา เป็นบุตรคนที่ 12 ใน จำนวน 13  คน
 เป็นน้องสาวของพระคาร์ดินัลเปาโล อีวาริสโต อาร์น
พระสังฆราชเกษียณแห่งเซาเปาโล ประเทศบราซิล
ซึง่เปน็หนึง่ในจำนวนพีน่อ้ง 5 คน ทีม่กีระแสเรยีกเปน็
พระสงฆ์หรือนักบวช

นางซิลดาเป็นม่ายตั้งแต่ ค.ศ. 1978 จากนั้น
เธออทิุศตนทำงานเมตตากจิของพระศาสนจกัร  และ
ค.ศ. 1983 เธอรับผิดชอบโครงการอภิบาลเด็กของ
พระศาสนจ ักรบราซ ิลตามคำเช ิญของสภา - -
พระสงัฆราชแหง่บราซลิ

ปัจจุบันมีอาสาสมัครจำนวน 261,000 คน
ส่วนใหญ่เป็นสตรี เพ่ือดูแลเด็กๆ กว่า 1.8 ล้านคน อายุ
แรกเกิดถึง 6 ปี  และสตรีตั้งครรภ์อีก 95,000 คน
ในกว่า 42,000 ชุมชน และ 4,066 เมืองใหญ่ ส่วนใหญ่
เป็นคนที่ได้รับการศึกษาไม่มากนัก อาสาสมัคร
รับผิดชอบให้ความรู้ด้านสุขอนามัยในเด็ก อาหาร
ของสตรต้ัีงครรภ ์ การใหน้มบตุร ฯลฯ

นางซิลดา ยังช่วยงานอภิบาลผู้ป่วยเอดส์ ซึ่ง
ปัจจุบันมีผู้ป่วยในโครงการ 100,000 คน มีอาสาสมัคร
ช่วยดูแล 12,000 คน ใน 579 เมือง ใน 141 สังฆมณฑล
จาก 25 รัฐของประเทศบราซลิ

(โอกาสประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก SIGNIS World
Congress ทีเ่ชยีงใหม ่ระหวา่งวนัที ่17-21 ตลุาคม ค.ศ. 2009
ดร.ซิลดา เป็นวิทยากรหลักให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ด้วย….บ.ก.)
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โรงเรียนอัสสัมชัญ (ต่อจากหนา้ 2)

ภราดาอานันท์  ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญ กล่าวว่า “ในโอกาสท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบ
125 ปี โรงเรียนมีการพัฒนาการศึกษาที่เต็มรูปแบบ
โดยเพิม่ประสทิธิภาพและประสทิธิผล ตามจดุมุ่งหมาย
การจัดการศึกษาแรกของโรงเรียน นักเรียนที่จะจบ
การศึกษาจากน้ีไป จะต้องมีผลการศึกษาท่ีดี โดยเฉพาะ
ในวชิาหลกั คอื วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์คอมพวิเตอร์
ประกอบกับต้องมีพลานามัยท่ีแข็งแรง ทุกคนต้องเล่นกีฬา
และดนตรีเป็น อย่างน้อยหนึ่งประเภทเพื่อให้บรรลุ
การจัดการศึกษาในอนาคต โรงเรียนจะดำเนินการ
พัฒนาครูเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะเรื่องวิธีการสอน
วิธีคิด เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ โรงเรียนมีความจำเป็น
ต้องดำเนนิการ โครงการอสัสมัชญั แคมปสั พระราม 2
ให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว จัดสร้างองค์ประกอบหลัก ด้านกีฬา
โดยเฉพาะในปีการศึกษานี้ จะจัดสร้างโรงยิมเนเซียม
สนามกีฬาอ่ืนๆ โครงการ English Program จะดำเนินการ
ต่อไป อัสสัมชัญ ในปี 125 เป็นต้นไป จะเน้นที ่
กระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติ เน้น
กระบวนการสอนศิษย์ ให้เป็นนักเรียนท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม”

ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและ
ครูฯ กล่าวว่า “ทางสมาคม มีนโยบายส่งเสริมโครงการต่างๆ
เพื ่อครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ในโอกาส
125 ปี โดยจัดโครงการกัลยาณมิตร ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเฉพาะด้าน
ให้กับนักเรียนอัสสัมชัญ จากอาจารย์ที ่ม ีความรู ้
ความชำนาญ โครงการประกนัสขุภาพคร ูการประกาศ
เกียรติค ุณนักเร ียนปัจจุบันที ่ม ีผลการเร ียนดีเด ่น
ในดา้นตา่งๆ ในวนัที ่16 กมุภาพนัธ ์2010 วันครบรอบ
125 ปี รวมทัง้จะสง่เสรมิและสนบัสนนุการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างเต็มที่”

ดร.วัลลภ  เจียรวนนท์ นายกสมาคม กล่าวว่า “วันท่ี 16
กุมภาพันธ์  ซ่ึงนับว่าเป็นวันแรกแหง่การกอ่ต้ังโรงเรียน
อัสสัมชัญ เป็นปีท่ี 125 โดยท่ัวไปในทางสากล ทุก 25 ปี
ถือว่าเปน็การฉลองสมโภช ด้วยเหตุน้ีเหล่าศิษย์เก่าหรือ
อัสสัมชนิก จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจัดงาน
เฉลิมฉลอง ในปีที่โรงเรียนทำหน้าที่สอนสั่งลูกหลาน
ให้เป็นคนดี มีความรู้  และดำเนินชีวิตท่ีเป็นประโยชน์สุข
ทัง้ตอ่ครอบครวั  ชุมชน  สงัคม  และประเทศชาต ิโดย
ในส่วนของศิษย์เก่าหรืออัสสัมชนิก ได้รำลึกถึงผู้สร้าง
ผู้ให้ ผู้อบรมบ่มนิสัย และยังเช่ือม่ันว่าโรงเรียนอัสสัมชัญ
เป็นสถานศึกษาหน่ึงของประเทศทีเ่ป็นแหล่งผลิตบุคลากร
ท่ีดี และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างต่อเน่ือง
พวกเราจึงได้กำหนดเป็นประเด็นการเฉลิมฉลองว่า
โรงเรียนอัสสัมชัญ...ท่ีน่ี...มี ประ-หวัด-ติ-สาด”

คุณศักดิ์ชัย  จิราธิวัฒน์ ประธานจัดงานคืนสู่เหย้า
กล่าวว่า “กิจกรรมช่วงเช้า  จะเปน็กิจกรรมของโรงเรยีน
อัสสัมชัญและนักเรียนรุ่นปัจจุบัน มีพิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณ
ของคุณพ่อกอลมเบต์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน เจษฎาจารย์
ฟ.ฮีแลร์ และคณะเจษฎาจารย์ ที่ได้มาเป็นผู้สร้าง และ
ให้ความรู้แก่พวกเรา  ตั้งแต่ยุคบุกเบิกจนถึงปัจจุบัน
ส่วนช่วงสายจะมีพิธีกรรมทางศาสนาทั้ง 4 ศาสนาคือ
คริสต ์ อิสลาม  ซิกข ์และพทุธ  เพ่ืออุทิศสว่นกศุลใหแ้ก่

ผู้สร้าง ผู้ให้ และบรรดาอัสสัมชนิก ที่ได้ทำคุณูปการ
และล่วงลับไปแล้ว ภาคบ่ายจะมีอัสสัมชนิกในแวดวง
อาชีพต่างๆ มาเลา่เรือ่งราวถงึอาชพีท่ีน่าสนใจใหน้้องๆ
นกัเรยีนชัน้มธัยมตน้และมธัยมปลาย เพือ่เปน็แนวทาง
ในการตดัสนิใจเรือ่งอาชพีในอนาคต

ส่วนกิจกรรมช่วงเย็นนั้น จะเป็นงานคืนสู่เหย้า
เอ.ซี.125 ปี งานเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยพวกเรา
ศิษย์เก่าจะร่วมกันรำลึกถึงคุณพ่อกอลมเบต ์เจษฎาจารย์
ฟ.ฮีแลร์ และคณะเจษฎาจารย์ซึ่งมีพระคุณต่อพวกเรา
รวมทั้งร่วมแสดงมุทิตาจิตและคารวะคุณครูอาวุโส
ในโอกาสนีด้้วย

ภาคสังสรรค์ในเวลาประมาณ 19.00 น. ถือเป็น
ช่วงเวลาสำคัญคือ เราจะเชิญแขกผู ้ม ีเก ียรติและ
อัสสัมชนิก เข้าร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง ซึ่งถือเป็น
วันแรกแห่งปีท่ี 125 ของการก่อต้ังโรงเรียนอัสสัมชัญ  และ
หลังจากนัน้จะมกิีจกรรมการแสดงตา่งๆ อีกมากมาย”

สำหรับโครงการกอ่สร้างโรงยิมเนเซยีม ท่ีโรงเรียน
อัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 ถนนเจษฎาวิถี อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกาศเกียรติคุณ
โรงเรียนอัสสัมชัญ โอกาสครบ 125 ปี แห่งการก่อตั้ง
ในป ีค.ศ. 2010 และเพือ่เปน็อนสุรณแ์ละเกยีรตปิระวตัิ
แก่ ภราดาหลุยส์ ชาแนล อดีตอธิการโรงเรยีนอัสสัมชัญ
และอสัสมัชนกิอาวโุส ซ่ึงแนวคดิในการออกแบบ เปน็
อาคารขนาดใหญ ่ความสงู 2 ช้ัน ขนาดกวา้ง 70 เมตร x
ยาว 80 เมตร สงู 16 เมตร รูปทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ ขนาด
พื ้นที ่โดยรวม 9,826 ตารางเมตร สามารถใช้เป็น

สถานที่จัดการเรียนการสอนกีฬาในร่มทุกประเภท
และจัดการแข่งขันบาสเกตบอลได้ 2 สนาม แข่งขัน
วอลเลย์บอลได ้2 สนาม แข่งขันแบดมนิตันได ้6 สนาม
แข่งขันเทเบิลเทนนิสได้ 10 โต๊ะ แข่งขันตะกร้อได้ 6 สนาม
และจัดการแข่งขันฟุตซอล ได้ 1 คู่ ในเวลาเดียวกัน พร้อม
ติดต้ังระบบอำนวยความสะดวกสำหรบัการแข่งขัน กีฬา
ในรม่ทกุชนดิ ตดิตัง้ระบบปรบัอากาศ มเีวทกีารแสดง
เพื่อจัดแสดงละคร การแสดงคอนเสิร์ต การจัดเลี้ยง
สังสรรค์ พร้อมจัดนิทรรศการหรือการแสดงสินค้า
ต่างๆ ได้ โดยสามารถจุผู ้เข้ารับชมบนอัฒจรรย์ได้
5,000 ทีน่ัง่

พ้ืนทีใ่ชส้อย แบง่ออกเปน็ ช้ันที ่ 1 ลานกฬีาในรม่
ขนาด 2,000 ตร.ม. เวทกีารแสดง ขนาด 280 ตร.ม. ห้อง
เกบ็อุปกรณกี์ฬา จำนวน 1 ห้อง ขนาด 36 ตร.ม. ห้อง
เกบ็อปุกรณส์นาม จำนวน 1 ห้อง ขนาด 40 ตร.ม. ห้อง
พักกรรมการ จำนวน 1 ห้อง ขนาด 47 ตร.ม. ห้อง
พยาบาล จำนวน 1 ห้อง ขนาด 102 ตร.ม. สำนักงาน
จำนวน 2 ห้อง ขนาด 130 x 28 ตร.ม. ห้องจำหน่ายสินค้า
และของที่ระลึก จำนวน 2 ร้าน ขนาด 152 ตร.ม.
ห้องน้ำ จำนวน 8 ห้อง ขนาด 25 ตร.ม. 1 ห้อง ห้องอาบน้ำ
และ Locker จำนวน 2 ห้อง ขนาด 150 ตร.ม. 1 ห้อง
ทางเดินโดยรอบสนาม ส่วนชั ้นที ่ 2 เป็นที ่นั ่งชม
การแขง่ขนักฬีา จำนวน 5,000 ทีน่ัง่ คาดวา่จะแลว้เสรจ็
ประมาณเดอืนกมุภาพนัธ ์ค.ศ. 2011 คา่กอ่สรา้งทัง้สิน้
กวา่ 200 ล้านบาท ไมร่วมคา่ตกแตง่ภายใน
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«—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.

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå ‡¢“©°√√®å ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ À—«‰ºà Õ.æ“π∑Õß

®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààß§√‘ µ—ß ¥ß·À≈¡‚¢¥ Õ.‡¡◊Õß

®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“π‚æπ Ÿß„À≠à Õ.∫â“π¥ÿß

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

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬

‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ∫â“πÀâ«¬-

‡≈Á∫¡◊Õ Õ.∫ÿàß§≈â“ ®.ÀπÕß§“¬ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  ∫â“πÀâ«¬‡´◊Õ¡ Õ.∫÷ß°“Ã

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

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬

‡ªìπª√–∏“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)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∂È” ‘ßÀå Õ.‡¡◊Õß ®.™ÿ¡æ√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π (µ√’«“√ «—π∑’Ë 17-18 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 20.00 π.

·≈–«—π∑’Ë 19 ‡«≈“ 19.30 π.) µâÕß°“√∑’Ëæ—°µ‘¥µàÕ

§ÿ≥æàÕ “¡—§§’ ™—¬æ√–§ÿ≥ ‚∑√. 08-1929-4410,

0-7765-0137 ·≈– 08-9487-6122

«—¥·¡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≠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)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ß‡¬≈“ ´Õπµâ“ ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ

‡Õ“°ÿ µ‘π ª√–¥‘…∞å «àÕß«“√’ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘™—¬ ‡æÁ≠§” ‚∑√. 08-1879-

7780)

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‰∑√∑¡ Õ.ÀπÕßÀß å

®.∫ÿ√’√—¡¬å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ∫â“πÀπÕßÀà“ß

Õ.∫—«≈“¬ ®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀπÕß‰¡âµ“¬ µ.ÀπÕßæ≈«ß

Õ.ª√–∑“¬ ®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8

æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å π“∫—« Õ.«“π√π‘«“ 

®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢-

π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ™â“ß¡‘Ëß Õ.æ√√≥“π‘§¡

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

10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢-

π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ¡ÿ°¥“À“√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

14 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å

®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å π‘√¡—¬ Õ.°ÿ ÿ¡“≈¬å ®. °≈π§√

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

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë≈Ÿ√å¥ πÈ”∫ÿâπ Õ.«“π√π‘«“ 

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

10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢-

π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ∫â“ππ“¥Ÿπ Õ.≈◊ÕÕ”π“®

®.Õ”π“®‡®√‘≠ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀπÕßø“π¬◊π Õ.‚æ∏‘Ï‰∑√

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß·≈–‡ °«—¥„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë 27

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß

‰™¬√“ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“πÀπÕß§Ÿ Õ.‡ π“ß§π‘§¡

®.Õ”π“®‡®√‘≠ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∫â“π‚ππ «à“ß Õ.‚ππ§Ÿ≥

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π. §ÿ≥æàÕ·Õπ¥√Ÿ«å «‘∑¬“ ß“¡«ß»å Õÿª —ß¶√“™

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀπÕß∑“¡πâÕ¬ Õ.°—π∑√“-

√¡¬å ®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‡´´àß Õ.ªÉ“µ‘È« ®.¬‚ ∏√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ·Õπ¥√Ÿ«å  «‘∑¬“ ß“¡«ß»å Õÿª — ß¶√“™

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

www.udomsarn.com
Õ—æ‡¥∑¢à“«§“∑Õ≈‘°§≈‘°



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 6 ª√–®”«—π∑’Ë 7-13 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

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

124 ¢Õ‡™‘≠√à«¡»÷°…“ çæ√–§—¡¿’√å‡æ◊ËÕ™’«‘µé ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ™—¬¬– °‘® «— ¥‘Ï ∑ÿ°«—π‡ “√å∑’Ë 2 ·≈– 4

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

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

‚∑√. 0-2539-4211

����� ¢Õ ‡™‘≠√à «¡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

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ ‡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

�����¢Õ‡™‘≠‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√Ωñ°Õ∫√¡¶√“«“ ºŸâπ”

ª√–°“»¢à“«¥’ √ÿàπ∑’Ë 2 Parish Missionary Groups:

PMG ∑’Ë∫â“π§√‘ µ‘π“ ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’

√–¬–‡«≈“°“√Ωñ°Õ∫√¡ 5 §√—Èß

§√—Èß∑’Ë 1 «—π∑’Ë 12-14  °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010

§√—Èß∑’Ë 2 «—π∑’Ë 19-21 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010

§√—Èß∑’Ë 3 «—π∑’Ë 26-28 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010

§√—Èß∑’Ë 4 «—π∑’Ë 12-14 ¡’π“§¡ 2010

§√—Èß∑’Ë 5 «—π∑’Ë 19-21 ¡’π“§¡ 2010

À¡“¬‡Àµÿ: ‡√‘Ë¡∑ÿ°‡¬Áπ«—π»ÿ°√å ®∫‡∑’Ë¬ß«—πÕ“∑‘µ¬å

¶√“«“ ∑à“π„¥∑’Ë π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ µ‘¥µàÕ

‚¥¬µ√ß∑ ’ Ë§ÿ≥ ÿ¥À∑—¬ π‘¬¡∏√√¡ ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ 57 ´.‚Õ‡√’¬π‡µÁ≈

‡®√‘≠°√ÿß 40 ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æœ 10500 ‚∑√. 08-

7981-2455

✝ ‡ ° ÿ “π
 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

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

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

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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❈ «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß

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

(∑“ß«—¥®—¥∫√‘°“√¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π)

❈ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

«—π‡ “√å∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 08.00 π.

§ÿ≥æàÕ ÿ‡∑æ æß…å«‘√—™‰™¬ ‡ªìπª√–∏“π

❈ «—¥¡“√’¬å ¡¿æ ∫â“π·æπ ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.30 π.

❈ «—¥§Õπ‡´Áª™—≠  “¡‡ π °∑¡. «—πæÿ∏∑’Ë 17

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 18.00 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“¬)

❈ «—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 17.00 π.

❈ «—¥æ√–·¡à °≈ ß‡§√“–Àå Õ.∫“ß∫—«∑Õß

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

10.00 π. §ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ µ√√°‡«»¡å ‡ªìπª√–∏“π

❈ «—¥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)

❈ «—¥π—°∫ÿ≠¡“√å°“√‘µ“ ∫“ßµ“≈ ®.√“™∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

 —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.

❈ «—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë

20 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.30 π.

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

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

✝

ª√–°“»

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

®“°‡Àµÿ°“√≥å·ºàπ¥‘π‰À«„°≈â°√ÿßªÕ√å‚µ·ª√ß´å ‡¡◊ÕßÀ≈«ß¢Õß “∏“√≥√—∞‡Œµ‘ ´÷Ëß‡ªìπª√–‡∑»

„π∑«’ªÕ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ µ—ÈßÕ¬Ÿà∫π‡°“–Œ‘ ªíπ‚¬≈“„π∑–‡≈·§√‘∫‡∫’¬π  «—¥·√ß —Ëπ –‡∑◊Õπ‰¥â 7.0 √‘°‡µÕ√å

‡¡◊ËÕ‡«≈“ª√–¡“≥ 05.00 π. «—π∑’Ë 13 ¡°√“§¡ 2010  µ“¡‡«≈“„πª√–‡∑»‰∑¬  àßº≈„ÀâÕ“§“√

 ∂“π∑’Ë√“™°“√ ‚√ßæ¬“∫“≈ «—¥ ∫â“π‡√◊Õπæ—ß∂≈à¡ ¡’ºŸâ‰¥â√—∫∫“¥‡®Á∫  Ÿ≠À“¬ ·≈–‡ ’¬™’«‘µ‡ªìπ®”π«π¡“°

‡æ◊ËÕ· ¥ß∂÷ß§«“¡‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—π„πÕß§åæ√–§√‘ µ‡®â“  ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ‡™‘≠™«π∑ÿ° —ß¶¡≥±≈  §≥–π—°∫«™™“¬-À≠‘ß  Àπà«¬ß“π  Õß§å°√§“∑Õ≈‘° ·≈–æ’ËπâÕß§√‘ µ™π

ºŸâ¡’πÈ”„®¥’∑—ÈßÀ≈“¬ ‰¥â· ¥ß§«“¡√—° §«“¡‡Õ◊ÈÕÕ“∑√µàÕæ’ËπâÕß¢Õß‡√“∑’Ëª√– ∫°—∫§«“¡∑ÿ°¢å¬“°≈”∫“°

ç‡√“∫Õ°§«“¡®√‘ß·°à∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬«à“ ∑à“π∑” ‘Ëß„¥µàÕæ’ËπâÕßºŸâµË”µâÕ¬∑’Ë ÿ¥¢Õß‡√“ ∑à“π°Á∑” ‘Ëßπ—ÈπµàÕ‡√“.....é

(¡∏ 25:40)  ‚¥¬√à«¡°—πÕ∏‘…∞“π¿“«π“√–≈÷°∂÷ßæ’ËπâÕß™“«‡Œµ‘∑’Ë‰¥â√—∫∫“¥‡®Á∫  Ÿ≠‡ ’¬≠“µ‘æ’ËπâÕß

‰¡à¡’∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ·≈–µâÕß°“√§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–¢Õ‡™‘≠™«π∫√‘®“§∑√—æ¬å π—∫ πÿπ„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ

·°àæ’ËπâÕß¢Õß‡√“ µ“¡°”≈—ß§«“¡ “¡“√∂¢Õß∑à“π  ‚¥¬ “¡“√∂¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È

‡™Á§ —Ëß®à“¬ :  ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‚Õπ‡ß‘π  : ¡‘ ´—ßœ  ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°œ (∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬)

∏π“§“√∑À“√‰∑¬    “¢“æ—≤πåæß»å

∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å  ‡≈¢∑’Ë  170-2-08597-6

‚¥¬ ¿“æ√– —ß¶√“™œ ®–√«∫√«¡ß∫ª√–¡“≥∑’Ë‰¥â∑—ÈßÀ¡¥  àß‰ª„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ„ππ“¡¢Õß

æ√–»“ π®—°√§“∑Õ≈‘°„πª√–‡∑»‰∑¬  ®÷ßÀ«—ß‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß«à“®–‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ√à«¡„®®“°æ’ËπâÕß

∑ÿ°∑à“π ‡æ◊ËÕ™à«¬ºŸâª√– ∫¿—¬‡À≈à“π’È„Àâ‰¥â√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·≈–§«“¡∫√√‡∑“

¢Õæ√–‡®â“Õß§å·Ààß§«“¡√—°·≈–‡¡µµ“ ‚ª√¥ª√–∑“πæ√–æ√ ·≈–µÕ∫·∑ππÈ”„®¥’¢Õß∑ÿ°∑à“π‡ ¡Õ‰ª

¢Õæ√–‡®â“Õ”π«¬æ√

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√   —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

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

 ”π—°‡≈¢“∏‘°“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1201
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ผู้เช่ียวชาญ...ชีวิต
เสยีงเพลงของ Roberto Alagna ขับกลอ่ม

เป็นเพื่อนผมในห้องพักที่บ้านพักพระสงฆ์
อาสนวิหารอัสสัมชัญ มันเป็นเช้าหลังมิสซา
วันธรรมดา โดยร่วมกับพี่น้องพระสงฆ์ที ่
ทำงานอภบิาล และพกัอยูบ่รเิวณนีอี้ก 2 ทา่น
เสียงของ Roberto Alagna ฟังดูไพเราะดี
ดนตรีออกแนวตื ่นเต้นเร้าใจ คลอไปกับ
เครื่องดนตรีประกอบนานาชนิด มีหางเครื่อง
ฝรั ่งเต้นประกอบบทเพลงพอให้ดูมีคลาส
แตบ่อกกนัตรงๆ เลยนะครบั ผมไมรู้่หรอกวา่
บทเพลงแตล่ะบทนัน้มนัมคีวามหมายวา่อยา่งไร อ้อ! แตผ่มกลบัไมรู้่สกึวา่ตอ้งรูไ้ปหมด ตอ้งเขา้ใจใหถ่้องแท้
เราเพียงอยากสัมผัสกับความใหม่ ความแปลก ความท้าทาย การได้ผจญภัยและเรียนรู้บ้าง บางครั้งกลับสร้าง
บทเรียนบทใหม่ที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยว่า เหลี่ยมมุมอันหลากหลายของโลก แท้จริงคือความสวยงาม
ความไม่ลงตัว และการก้าวเดินออกไปเผชิญโลกในแบบที่ไม่คุ้นชิน กับสร้างปรากฏการณ์ใหม่ กับหัวใจ
ดวงเดิม และความเชือ่ ณ จดุทีท่ำใหพ้บวา่ พระเจา้ยงัอยูใ่กล้ๆ  เรา

ผมเลอืกเอาวนัเวลากลางเดอืนมกราคม สกัหนึง่อาทติยห์ลังจากทีเ่คลยีร์งานไดใ้นระดบัทีไ่มต่อ้งเปน็หว่ง
หรือไม่ทำให้ใครเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจนเกนิไป จัดกระเป๋าพร้อมเพ่ือนอีก 2-3 คนมุ่งสู่ประเทศฝร่ังเศส
จุดมุ่งหมายคอืเมืองอาร์ส วัดท่ีท่านนกับุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์  องค์อุปถัมภ์ของพระสงฆพ้ื์นเมอืง  เคยใชชี้วิต
และในปีนี้เองซึ่งเป็นโอกาสครบ 150 ปีของการเป็นนักบุญของท่าน องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์
ท่ี 16 เมือ่ประกาศปพีระสงฆแ์ล้วจึงไดเ้ชิญชวนใหม้องไปทีป่ระจกัษพ์ยานชวิีตของทา่นเปน็พิเศษ นอกจากนัน้
จุดหมายรองยังได้แก่โบสถ์คาทอลิกมากมายในฝรั่งเศสนั่นเอง เป็นการเดินทางโดยไม่ต้องง้อทัวร์ แต่ต้อง
ทำการบ้านมาให้ดีพอสมควร แม้ในที่สุดแล้วก็อาจจะมีลุ้นหน้างานอีกมากมาย แต่การเผชิญโลกและผจญภัย
เหล่านี้ ในห้วงเวลาที่ชีวิตยังพอรับได้กับความท้าทาย ผลประโยชน์ก็ตกเป็นก้อนตะกอนชีวิต และในฐานะ
บรรณาธิการ มีหรือจะหลงลืมผู้อ่านและเก็บเรื่องราวดีๆ เหล่านี้ไว้ในลิ้นชัก อีกไม่นานของกำนัลเหล่านี้
จะถกูเสร์ิฟให้ชิมกอ่นทีจ่ะจบปพีระสงฆกั์นซะกอ่น

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก แม้เสียง
คร่ำครวญรอบโลกท่ีดังระงมในตอนน้ีคือโศกนาฏกรรม
ท่ีสาธารณรัฐเฮติ คอลัมน์หลายๆ คอลัมน์ท้ังก่อนหน้าน้ี
และในฉบบัน้ีได้ถูกเขียนในแง่มุมต่างๆ การช่วยเหลือ
ยังคงต้องดำเนินต่อไป หลังจากแผ่นดินไหว และ
อาฟเตอร์ช็อกแล้ว กรุณาและมุทิตาจิตต้องถูกสานต่อไป
พระศาสนจักรสากลและพระศาสนจักรไทย ร่วมกับ
มนุษยชาติทั ่วโลก พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
จนสุดความสามารถ  แม้ว่าความเศร้าโศกจะกลบ
รอยย้ิมของพวกเราไปบา้ง แต่พระศาสนจกัรคาทอลกิ
ในประเทศไทย ได้ร่วมชื่นชมยินดีกันอีกครั้ง เป็น
พิเศษกับสังฆมณฑลอุดรธานี ที่ได้มีพระสังฆราช
องค์ใหม่ เป็นพระสงฆ์พื้นเมืองของสังฆมณฑลเอง
พระคุณเจ้ายอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย สืบต่อจากประมขุ
องค์เดิมพระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร  ด้วยคติพจน์
ของท่าน “A Cruce Salus : ความรอดพ้นมาจาก
กางเขน” ไม่มีกางเขนใดไม่มีความเจ็บปวด และ
ความทุกข์ยาก แต่สิ่งเหล่านั้นก็นำมาซึ่งความรอด
เหตุการณ์ต่างๆ ของโลก ของชีวิตที ่ผ่านมาแล้ว
กำลังดำเนินไป และกำลังจะเกิดขึ ้นคงหนีไม่พ้น
สัจธรรมนีเ้ช่นกนั

ผมชักไม่แน่ใจว่าเสียงเพลงของ Roberto เงียบไป
ตั้งแต่เมื ่อไร แต่การผจญภัยในชีวิต ความท้าทาย
การเรียนรู้กับความไม่ลงตัว และความแปลกใหม่
ในเรื่องราวที่ต้องพบเจอ ฯลฯ จริงหรือเปล่าว่า ที่แท้
แล้วคือความสวยงาม ปรากฏการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้หลอมหัวใจดวงเดิมให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้น
ได้สร้างคนๆ หน่ึงให้เป็นผู้เช่ียวชาญ...หรืออาจเรียกได้ว่า
ชีวิตกำลังค่อยๆ สร้างผู้เช่ียวชาญ ผู้เช่ียวชาญ  (การใช้) ชีวิต

บรรณาธิการบริหาร

“ข้าพเจ้าขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ดนตรีที่แท้จริงนั้นคือภาษาสากลอันงดงาม ซึ่งสามารถหลอมรวม
ประชากรทุกหมู่เหล่า ผู้มีน้ำใจดีบนแผ่นดินน้ี ให้หันหน้าเข้าหากัน” พระดำรัสขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต์ ท่ี 16 ที่กรุงโรม ในวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2007 เป็นคำเขียนในปกซีดีชุด “บทเพลงจากนครรัฐ
วาติกัน อัลมา มาแตร์ พร้อมเสียงพระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16” (Music from the
Vatican ALMA MATER feature the voice of POPE BENEDICT XVI)

หลังจากไดอ่้านขา่วเรือ่งซดีเีพลงทีท่างวาตกินัไดท้ำออกมาจำหนา่ยชดุลา่สดุ ในชือ่ชุด “อัลมา มาแตร์”
จากบล็อกข่าวพระศาสนจักรภาคภาษาไทยในคาทอลิกเวิลด์ทัวร์แล้ว เมื่อใดก็ตามที่ผ่านแผงเทปเป็นต้อง
คอยสอดส่องสายตามองหาชุดนี้อยู่ และเมื่อรู้ว่าจะมีใครไปที่โรมได้เฝ้าเพียรพยายามฝากไปตามดูมา
ใหห้นอ่ย จนเมือ่ความตัง้ใจถดถอยกพ็บซดีเีพลงชดุนีจ้นได ้อา...แตไ่มใ่ชท่ีเ่มอืงไทยครบั

เพลงชุดนี้ขับร้องเป็นภาษาละติน แนวบทเพลงเกรโกเรียน ท่วงนำนองสง่า การเรียบเรียงดนตรีและ
การขับร้องยอดเยี่ยม บทเพลงแต่ละบทคัดสรรที่ขับร้องสรรเสริญแม่พระ ในปกซีดีมีคำอธิบายทั้งภาษา
อิตาเลยีนและภาษาองักฤษ ความนา่สนใจอกีประการหนึง่คอื บทเทศนข์องพระสนัตะปาปาเกีย่วกบัแมพ่ระ
มีภาษาองักฤษแปลไวพ้อให้เขา้ใจได ้แตด่นตรเีปน็ภาษาสากลจรงิๆ ครับ ฟังเพลงของแม ่ไดยิ้นเสยีงของพอ่
อบอุ่นหัวใจในแบบคริสตชนดี พยายามหาซ้ือกันต่อไปนะครับ (ไม่รู้จะแนะนำให้ไปซ้ือท่ีไหนจริงๆ) จะติดต่อ
ใหร้้านใหญ่ๆ  ประเภทนำเขา้ลองสัง่เขา้มากอ็าจเปน็ไปได้

ฟังเพลงแม่ – ฟังเสียงพ่อ
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ç¢Õ∫§ÿ≥é §ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ §Õπµ“√‘π π”‡¥Á°æ‘°“√∫â“π§“¡‘≈‡≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß

‡¢â“‡¬’Ë¬¡ ‡æ◊ËÕ¢Õ∫§ÿ≥§ÿ≥À¡Õª√– ‘∑∏‘Ï·≈–§ÿ≥≈—¥¥“ ®—π∑√“∑‘æ¬å ∑’Ë∫â“π “∑√

„π‚Õ°“ ∑’Ë§ÿ≥À¡Õ‰¥â π—∫ πÿπ´◊ÈÕ√∂µŸâµ‘¥≈‘ø∑å„Àâ§πæ‘°“√‚¥¬‡©æ“– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

5 ∏—π«“§¡ 2009
ç‡¬’Ë¬¡„Àâ°”≈—ß„®é  ¿√“¥“»‘√‘™—¬ øÕπ´’°“ ·≈–§≥–¿√“¥“∫â“π»Ÿπ¬å°≈“ß§≥–œ

‡¬’Ë¬¡§π™√“ ‚Õ°“ «—πªï„À¡à∑’Ë∫â“πæ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å Õ.≈”≈Ÿ°°“ ®.ª∑ÿ¡∏“π’

ç‡ «π“é §ÿ≥æàÕ ‘√ππ∑å  √√‡æÁ™√å ®‘µµ“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡™’«‘µ

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (Pro-Life) ®‘µµ“¿‘∫“≈‚√ßæ¬“∫“≈´“π§“¡‘≈‚≈ ∫â“π‚ªÉß

√“™∫ÿ√’ ‡ «π“‡√◊ËÕß ç§«“¡»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï¢Õß™’«‘µé ‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√∑’Ë 29 ∏—π«“§¡ 2009

∑’Ë»‘√‘√“™æ¬“∫“≈ ‚¥¬¡’·æ∑¬å»‘√‘√“™æ¬“∫“≈ §◊Õ  º».π.æ.‚√®πå√ÿàß  ÿ«√√≥ ÿ∑∏‘

º».æ.≠.°«‘«—≥≥å «’√°ÿ≈  ».π.æ. ÿ√æ≈  ÿ«√√≥°Ÿ≈ ‡¢â“√à«¡‡ «π“ º».π.æ.«√«ÿ≤‘

®√√¬“«≥‘™ ª√–∏“π™¡√¡‡«™∫ÿ§§≈§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπ

ºŸâ¥”‡π‘π°“√‡ «π“ ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡°…“π ®“µ‘°«π‘™

ç√—∫¡Õ∫é ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29 æƒ»®‘°“¬π 2009 π—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

¡À“«‘∑¬“≈—¬√“¡§”·Àß  “¢“«‘∑¬∫√‘°“√‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘®—ßÀ«—¥ª√“®’π∫ÿ√’

(MBA 12) ®”π«π 30 §π ‰¥â∫√‘®“§‡ß‘π-¡Õ∫ªí®®—¬ ‡§√◊ËÕßÕÿª‚¿§∫√‘‚¿§

·≈–‡≈’È¬ßÕ“À“√°≈“ß«—π·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿ∑’Ë§“¡‘≈‡≈’¬π ‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å ª√“®’π∫ÿ√’

ç‚§√ß°“√‡¡µµ“∏√√¡é   ‚√ß‡√’¬πæ√–°ÿ¡“√√âÕ¬‡ÕÁ¥ π”‚¥¬´‘ ‡µÕ√å ÿ¥“æ√

∫—«®Ÿ¡ ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬π ´‘ ‡µÕ√å»√’ ÿ¥“ ª√–º“≈“ ºŸâ™à«¬ºŸâÕ”π«¬°“√·ºπ°

ª∞¡«—¬ √à«¡°—∫§≥–§√Ÿ π—°‡√’¬π·ºπ°Õπÿ∫“≈·≈–¡—∏¬¡»÷°…“ √à«¡°‘®°√√¡

‡¡µµ“∏√√¡ Ÿà™π∫∑ ®—¥∑’Ë‚√ß‡√’¬π À “¡—§§’ ‚√ß‡√’¬π„π°≈ÿà¡‡§√◊Õ¢à“¬‡¡◊Õß

æ—π™“µ‘ ‚¥¬¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“  ‘Ëß¢Õß ªí®®—¬∑“ß°“√»÷°…“·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å

®”π«π 1 ÀâÕß ‡ªìπ ‘Ëß¢Õß„π°“√∫√‘®“§ ‚¥¬¡’§ÿ≥ ¡“π ‰™¬ªí≠≠“ ºŸâÕ”π«¬°“√

‚√ß‡√’¬π À “¡—§§’‡ªìπµ—«·∑π√—∫¡Õ∫§√—Èßπ’È ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ∏—π«“§¡ 2009

Õ“®“√¬å«‘√‘¬– π“¡»‘√‘-

æß»åæ—π∏ÿå ·≈–∑’¡ß“π

ç¬‘È¡ Ÿâé ¡“∂à“¬«‘¥’‚Õ

 —¡¿“…≥å§ÿ≥≈Õπ —π

‚À≈à§” (µÕππ’È

≈Õπ —π‰ªæ—°Õ¬Ÿà∫â“π

∑’Ë‡¡◊Õß‡≈¬) ª°µ‘‡¢“®–

¡“∂à“¬∑”™’«‘µ¢Õß

≈Õπ —π ·µà≈Õπ —π

∫Õ°°—∫∑’¡ß“π«à“

ç™’«‘µ¢Õßº¡®–¡’«—ππ’È

‰¡à‰¥âÀ“°¢“¥∫ÿ§§≈

ºŸâÀπ÷Ëß §◊Õæ√–§ÿ≥‡®â“

¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√é

∑’¡ß“π®÷ß¬°°Õß∂à“¬

¡“∑’Ë∫â“πæ√–§ÿ≥‡®â“

§«“¡¿Ÿ¡‘„®¢ÕßæàÕ

·≈–§«“¡°µ—≠êŸ

¢Õß≈Ÿ° (¥Ÿ‰¥â®“°¿“æ)
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