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พีน่องชายหญงิทีร่กัทัง้หลาย
ทกุปในโอกาสเทศกาลมหาพรต  พระศาสนจกัร

เชื้อเชิญทุกคนใหทบทวนชีวิตอยางจริงจังเสียใหมโดย
ยดึเอาคำสอนของพระวรสารเปนแสงสวางนำทาง  ปนี้
ก็เชนเดียวกัน เราใครเสนอขอคิดบางประการเกี่ยวกับ
เรือ่งความชอบธรรม โดยเริม่ตนจากคำสอนของนกับญุ
เปาโลทีว่า “ความชอบธรรมของพระเจาปรากฏใหเหน็
โดยอาศยัความเชือ่ในพระเยซคูรสิตเจา”

ความชอบธรรม : “จงคนืสิง่ทีเ่ปนของเขาใหแกเขาไป”
กอนอื่นเราอยากทำความเขาใจกับความหมาย

ของคำวา “ความชอบธรรม” เสียกอน ซึ่งตามธรรมดา
ทั่วไปหมายความวา “คืนสิ่งที่เปนของเขาใหเขาไป”
ตามคำจำกดัความของนกักฎหมายชาวโรมนัในศตวรรษ
ที ่3 ทีช่ือ่วา อลุเปยน  แตความจรงิแลว คำจำกดัความ
ทีว่านีม้ไิดระบวุาอะไรคอื “สิง่ทีเ่ปนของเขา” ทีจ่ะตอง
คนืใหแกแตละเจาของ  กฎหมายไมไดใหหลกัประกนั
อะไรไวเลยกบัคนวาสิง่ทีม่นษุยตองการมากทีส่ดุนัน้คอื
อะไร  เพือ่คนเราจะเจรญิชวีติไดอยางบรบิรูณครบรปูแบบ
มอีะไรทีล่้ำลกึภายในบางอยางทีส่ำคญัและจำเปนอยางยิง่
ซึง่เราจะไดเปนสิง่ประทานในรปูแบบแหงของขวญัเทานัน้
เราอาจกลาวไดวาคนเรามีชีวิตอยูไดก็ดวยความรักนั้น
ซึง่มแีตพระเจาเทานัน้ทีจ่ะประทานใหได  พระองคทรง
สรางมนษุยตามพระฉายาลกัษณและความละมายคลายกนั
กบัพระองค  เรือ่งอำนวยความสะดวกฝายวตัถตุางๆ นัน้
มีประโยชนและเปนสิ่งจำเปนแนนอน แมพระเยซูเอง
ก็ไดทรงเปนหวงเปนใยและทำการรักษาผูปวยใหหาย
จากโรค เลีย้งอาหารฝงูชนทีต่ดิตามพระองค แลวยงัทรง
สาปแชงความไมรจูกัรอนจกัหนาวทีแ่มกระทัง่ทกุวนันี้
สงผลใหผูคนอดอยากลมตายเปนรอยๆ ลานคนเพราะ
ขาดอาหาร น้ำดืม่ และหยกูยา  ดงันัน้ความชอบธรรม
ในเรือ่งของ “การแบงปน” กนันัน้ไมไดมอบ “สิง่ทีเ่ปน
ของเขา” ใหเขาเลย  มนุษยตองการขาวกินฉันใด
มนษุยยิง่จะมคีวามตองการพระเจามากยิง่ขึน้ไปกวาขาว
อีก  นักบุญเอากุสติโนบอกวา หาก “ความชอบธรรม
เปนคณุธรรมทีม่อบสิง่ทีเ่ปนของเขาใหแกมนษุยแตละ
คน... แลวความชอบธรรมของมนษุยไปอยทูีไ่หน  เมือ่
เขาทอดทิ้งพระเจาผูทรงเปนความจริงถองแทเลา?”
De civitate Dei, XIX, 21)

อะไรคือตนเหตุของความไมชอบธรรม?
มาระโกผนูพินธพระวรสาร  รายงานคำพดูของ

พระเยซทูีส่อดแทรกอยใูนการโตวาทใีนตอนนัน้เกีย่วกบั
เรือ่งทีว่าอะไรบรสิทุธิอ์ะไรไมบรสิทุธิ ์ทานรายงานดงันีว้า
“ไมมสีิง่ใดเลยจากภายนอกของมนษุยทำใหเขามมีลทนิ
ได แตสิง่ทีอ่อกมาจากภายในของมนษุยนัน่แหละทำให

เขามมีลทนิ ...  จากภายใน คอืจากใจมนษุยนัน้เปนทีม่า
ของความคิดชั่วราย” (มก 7:14-15, 20-21)  นอกจาก
ปญหาเรื่องอาหาร เราอาจสังเกตไดจากปฏิกิริยาของ
พวกฟารสิทีีช่ีใ้หเหน็ถงึการประจญตลอดกาลภายในตวั
มนุษย นั่นคือการสรุปวาตนตอของความชั่วเกิดจาก
ปจจยัภายนอก  หากจะวากนัไปแลวอดุมการณสวนใหญ
ในยุคสมัยนี้มักยึดถือเอาทฤษฎีนี้เปนหลัก เพราะความ
ไมชอบธรรมเกดิจาก “ปจจยัภายนอก” ดงันัน้เพือ่จะให
ความชอบธรรมกลับคืนมา เปนการเพียงพอที่จะขจัด
ปจจัยภายนอกออกไป เพราะมันเปนตนเหตุของความ
ไมชอบธรรม  พระเยซเูตอืนวา ความคดิแบบนีไ้มฉลาด
และมองแบบคนสายตาสัน้  ความไมชอบธรรมอนัเปน
ผลของความชั่วนั้นไมไดมีรากเหงามาจากภายนอก
แตเพยีงอยางเดยีว  ตนตอของมนัอยทูีใ่จมนษุย ซึง่หวัใจ
มนุษยนี้มีเชื้อประหลาดที่ใหความรวมมือกับความชั่ว
ผูแตงบทเพลงสดุดีตระหนักถึงเรื่องนี้ดวยความขมขื่น
“ใชแลว ขาพเจามคีวามผดิตัง้แตเกดิ เปนคนบาปตัง้แต
มารดาตั้งครรภ”   (สดด 51:5)  อันที่จริงแลว มนุษย
ถกูทำใหเปนคนออนแอจากอทิธพิลมหาศาล ซึง่ทำลาย
ความสามารถของเขาในการเขาไปสูสายสัมพันธกับ
ผูอื่น

มนษุยโดยธรรมชาตมิกัเปดใจกวางทีจ่ะแบงปน
กบัผอูืน่ไดอยางเสรอียแูลว  แตมนษุยกลบัพบในตวัเอง
วามีพลังประหลาดที่เปนตัวถวงโนมนำทำใหเขาหยุด
ชะงักเหมือนเตาหดหัวเขากระดอง แลวคิดวาตนเอง
เหนือกวาผูอื่นและตั้งตัวเปนอริกับคนภายนอกทุกคน
นีค่อืการเหน็แกตวัอันเปนผลของบาปกำเนดิ  อาดมัและ
เอวาเมื่อถูกลอลวงดวยการโกหกคำโตจากซาตาน
ฉกเอาผลไมลึกลับมารับประทานขัดคำสั่งของพระเจา
เขาเปลีย่นความคดิจากความไววางใจในพระเจามาเปน
ความสงสัยและการชิงดีชิงเดนอยากเปนใหญ เปลี่ยน
จากความคดิแหงการยอมรบัและความวางใจในพระเจา
มาเปนการทำตามอำเภอใจตนเอง (เทียบ ปฐก 3:1-6)
ผลที่ตามมาคือ เขาเกิดรูสึกไมสงบและความไมแนใจ
ขึน้มาทนัท ี มนษุยเราจะเปนอสิระจากอทิธพิลทีเ่หน็แกตวั
และเปดใจสูความรักไดอยางไร?

ความชอบธรรมและความเทีย่งตรง
ณ ศูนยกลางแหงปรีชาญาณของชนชาติ

อสิราเอล เราจะพบไดกบัความสมัพนัธทีล่้ำลกึระหวาง
ความเชือ่ในพระเจา ผทูรง “เชดิชผูยูากไรจากกองเถาถาน”
(สดด 113:7) กับความชอบธรรมตอเพื่อนบาน ศัพท
ภาษาฮบีรทูีแ่สดงใหเหน็ถงึฤทธิก์ศุลแหงความชอบธรรม
คือ ความเที่ยงตรง ซึ่งบงบอกถึงความหมายนี้ไดเปน
อยางดี  อันที่จริงแลวในมุมมองหนึ่ง ความเที่ยงตรง
หมายถึงการนอมรับน้ำพระทัยพระเจาดวยความเต็มใจ

สวนอีกมุมมองหนึ่งนั้นหมายถึง ความเทาเทียมกัน
ในความสัมพันธกับเพื่อนบาน (เทียบ อพย 20:12-17)
โดยเฉพาะกบัคนยากจน คนแปลกหนา เดก็กำพรา และ
หญงิหมาย (เทยีบ ฉธบ 10:18-19)  แตสองความหมายนี้
ตางเชื่อมโยงเขาดวยกัน เพราะการมอบสิ่งของใหกับ
คนยากจนสำหรบัชนชาตอิสิราเอลแลวมใิชใดอืน่นอกจาก
เปนการคืนสิ่งที่เปนของพระเจาใหกับพระเจา ผูทรง
เมตตาสงสารประชากรของพระองค  มนัไมใชเปนเหตุ
บังเอิญที่แผนศิลาจารึกพระธรรมบัญญัติซึ่งถูกนำมา
มอบใหกับโมเสสบนภูเขาซีนายนั้น เกิดขึ้นหลังจาก
ที่ชนชาติอิสราเอลขามทะเลแดงไปแลว  การสดับฟง
พระธรรมบัญญัติหมายถึงการมีความเชื่อในพระเจา
ผูทรงเปนผู “รับฟงเสียงเรียกรองแหงประชากร” ของ
พระองคกอน แลวพระองคก็ “ทรงเสด็จมาเพื่อชวย
พวกเขาใหรอดพนจากเงื้อมมือของชาวอียิปต” (เทียบ
อพย 3:8)   พระเจาทรงเอาใจใสและคอยฟงเสยีงรองของ
คนยากจน และในขณะเดียวกันก็ทรงขอรองใหรับฟง
พระองคดวย  พระองคทรงเรยีกรองความชอบธรรมให
กบัคนจน (เทยีบ บสร 4:4-5, 8-9)  คนแปลกหนา (เทยีบ
อพย 22:20) และทาส (ฉธบ 15:12-18)    เพือ่ทีจ่ะเขาสู
ความชอบธรรม จึงเปนสิ่งจำเปนที่จะตองหลีกเลี่ยง
ภาพลวงตาและความพึงพอใจในตัวเองทั้งสิ้น รวมถึง
การปดตัวเองอยางแนนหนา ซึ่งเปนตนตอแหงความ
ไมชอบธรรม  พดูอกีอยางหนึง่คอื สิง่ทีต่องการมากกวานัน้
ไดแกการทำใจใหเปนอสิระ ซึง่กฎระเบยีบในตวัมนัเอง
ไรอำนาจที่จะทำใหเปนจริงขึ้นมาได  แลวมนุษยเรามี
ความหวงัอะไรบางไหมทีจ่ะมคีวามชอบธรรม?

พระคริสตเจาเปนความชอบธรรมของพระเจา
ขาวดีของคริสตชนตอบสนองไดอยางเปน

รูปธรรมตอความกระหายความชอบธรรม เฉกเชนที่
นักบุญเปาโลกลาวยืนยันไวในจดหมายถึงชาวโรมวา
“แตบัดนี้ความเที่ยงธรรมที่พระเจาทรงชวยใหรอดพน
ตามที่หนังสือธรรมบัญญัติและประกาศกเปนพยานถึง
นัน้ปรากฏใหเหน็แลว  นอกเหนอืธรรมบญัญตั ิ... ความ
เที่ยงธรรมที่พระเจาทรงชวยใหรอดพน ซึ่งพระองค
ประทานใหทุกคนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสตเจา
ไมมีความแตกตางใดๆ อีก ทุกคนกระทำบาปและขาด
พระสิริรุงโรจนของพระเจา แลวทุกคนก็ไดรับความ
ชอบธรรมเปนของประทานโดยทางพระหรรษทาน
อาศยัการไถกเูราใหเปนอสิระในพระครสิตเยซ ู พระเจา

สาสนของ
สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
โอกาสรณรงคจติตารมณมหาพรต ประจำป ค.ศ. 2010
“ความชอบธรรมของพระเจา  ปรากฏใหเหน็โดยอาศยัความเชือ่  ในพระเยซคูรสิตเจา”

(เทยีบ รม 3:21-22)

(อานตอหนา 4)
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ทรงสถาปนาพระเยซูเจาเปนเครื่องบูชาชดเชยบาปโดย
อาศัยความเชื่อและโดยอาศัยการหลั่งโลหิต เพื่อจะได
สำแดงความเที่ยงธรรมของพระองคโดยอดกลั้นไมลง
โทษบาปในอดตี” (รม 3:21-25)

ถาเชนนั้นแลว  อะไรคือความชอบธรรมของ
พระครสิตเจา?  เหนอืสิง่ใดทัง้สิน้มนัคอืความชอบธรรม
ที่มาจากพระหรรษทาน  ซึ่งไมใชมนุษยที่ทำการ
เปลีย่นแปลง รกัษาตนเองหรอืรกัษาผอูืน่ ความจรงิทีว่า
“การชดเชยบาป” เกดิจาก “พระโลหติ” ของพระครสิตเจา
หมายถงึการบชูาทีท่ำใหหลดุพนจากน้ำหนกัแหงความผดิ
ของเขา แตการกระทำดวยความรักของพระเจาผูทรง
เปดพระองคออกกวางจนถึงที่สุด แมกระทั่งยอมให
พระองคเองถกู “สาปแชง” จากมนษุย เพือ่ทีจ่ะประทาน
“พระพร” ซึง่เปนของพระเจาเทานัน้ใหกบัเรา (เทยีบ กท
3:13-14)  แตนีจ่ดุประกายขอขดัแยงขึน้มาทนัท ี  นีม่นั
เปนความชอบธรรมแบบไหนกนั  ทีผ่ชูอบธรรมสละชวีติ
เพื่อคนผิด แลวคนผิดกลับไดรับพระพร  ซึ่งควรเปน
พระพรสำหรบัผชูอบธรรม? นีไ่มไดหมายความหรอืวา
แตละคนไดรับสิ่งที่เปนของตรงกันขามกับสิ่งที่ควร
จะเปนของตน?  ความจรงิแลวนีแ่หละทีเ่ราพบกบัความ
ชอบธรรมของพระเจา  ซึ่งแตกตางกันอยางลึกลับจาก

พวกเราชาวพารา  พระเจาไดทรงจายแทนเราโดยทาง
พระบุตรของพระองค  ซึ่งเปนราคาที่มากมายใหญโต
สดุทีจ่ะคำนวณได  ตอหนาความชอบธรรมแหงไมกางเขน
มนษุยอาจยงัมกีารขบถไมซือ่กบัพระองค  ประเดน็นีส้ือ่
ใหเห็นวามนุษยไมใชเปนผูที่พึงพอใจในตัวเอง แต
ตองการผูยิ่งใหญอื่น เพื่อจะไดตระหนักถึงตัวเองได
อยางเตม็เปยม  การกลบัใจหนัหนาเขาหาพระครสิตเจา
การเชื่อในพระวรสาร ในที่สุดแลวหมายความวาเรา
ตองออกไปจากภาพลวงของการพงึพอใจในตวัเอง เพือ่
จะไดสามารถพบและยอมรับความตองการของตน
นัน่คอื ความตองการผอูืน่ ความตองการพระเจา ความ
ตองการการใหอภัยของพระองค และความตองการ
มติรภาพของพระองค

ดงันัน้  เราจงึเขาใจวาความเชือ่นัน้แตกตางอยาง
สิ้นเชิงจากความจริงตามธรรมชาติ  และความรูสึกที่ดี
จำเปนตองมีความสุภาพ  เพื่อที่จะยอมรับวา ขาพเจา
ตองการผอูืน่ทีย่ิง่ใหญในการปลดปลอยขาพเจาใหเปนไท
จาก “สิง่ทีเ่ปนของขาพเจา” เพือ่พระองคจะไดใหเปลา
“สิ่งที่เปนของพระองค”  สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไดโดยเฉพาะ
ในศลีอภยับาปและศลีมหาสนทิ  ตองขอบคณุการกระทำ
ของพระคริสตเจาที่ทำใหเราสามารถกาวเขาสูความ
ชอบธรรมที่ “ยิ่งใหญที่สุด” ซึ่งไดแกความรักนั่นเอง
(เทยีบ รม 13: 8-10)  ความชอบธรรมทีต่ระหนกัตนเอง

ดีในทุกกรณี  ที่สำนึกวาตนเปนลูกหนี้มากกวาเปน
เจาหนี ้ เพราะวาตนเองไดรบัมากกวาทีต่นเองจะคาดหวงั
เปนไหนๆ

เมือ่ไดรบัพลงัจากประสบการณนีแ้ลวครสิตชน
จำตองเคลือ่นตวัเองใหกลายเปนผมูสีวนในการผลกัดนั
ใหเกดิสงัคมทีม่คีวามชอบธรรม  ณ  ทีซ่ึง่ทกุคนจะไดรบั
สิง่จำเปนเพือ่ทีจ่ะดำรงชวีติตามศกัดิศ์รทีีค่คูวรแกความ
เปนมนุษย และความชอบธรรมดังกลาวไดรับการ
จรรโลงจากความรัก

พีน่องทีร่กัทัง้หลาย  เทศกาลมหาพรตมจีดุสดุยอด
ที่ตรีวารปสกา ซึ่งปนี้เราจะทำการเฉลิมฉลองความ
ชอบธรรมของพระเจากันเปนพิเศษ  ซึ่งเปนความ
บรบิรูณแหงความรกัเมตตา  ของกำนลั  และความรอด
ขอใหเทศกาลทีเ่ราทำการใชโทษบาปนี ้ เปนเวลาสำหรบั
คริสตชนทุกคนที่จะกลับใจอยางแทจริงและตระหนัก
อยางดีถึงรหัสธรรมของพระคริสตเจาผูเสด็จมาเพื่อ
ทำใหความชอบธรรมทกุอยางสำเรจ็ลลุวงไป  พรอมกนันี้
เราขอสงความปรารถนาดีและการอวยพรมายังพี่นอง
ทุกทาน

จากนครรัฐวาติกัน
30  ตลุาคม  2009

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16

สาสนของสมเดจ็พระสนัตะปาปา (ตอจากหนา 3)

บัดนี้วันเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงไดมาถึงแลว
สภาพระสงัฆราชคาทอลกิประเทศไทย เปนคนรนุใหม
ยคุ “มลิเลนเนยีม” (Millennium) พรอมหนาทกุองคแลว

พระสงัฆราชซึง่ไดรบัอภเิษกยคุ ค.ศ. 1975 เรยีกวา
ยุค “ดอมิโน”(Domino) ซึ่งเปนชวงที่คอมมิวนิสต
กำลังบุกเขามายึดครองอินโดจีนทีละประเทศๆ จนรุก
เขามาประชิดติดประเทศไทย   พระศาสนจักรใน
ประเทศไทยสมัยนั้น ตองขยับปรับเปลี่ยนตัวจากฝรั่ง
ตางชาต ิเปนคนพืน้เมอืงกนั

ตลอดระยะเวลากวา 30 ปทีผ่านมา เปนยคุทีย่าวนาน
และเปลีย่นแปลงอยางมากมาย ในแวดวงพระศาสนจกัร
กไ็ดจดัระบบ ระเบยีบโครงสรางการบรหิารจดัการ และ
นำความเจริญกาวหนามาอยางมาก  จนเห็นเปนที่
ประจักษชัด

ดานวตัถภุายนอก ไดมกีารสรางวดัใหเหมาะสมขึน้
จากสภาพที่ทรุดโทรม กลายมาเปนอาคารถาวร แม
ไมใหญโตหรหูรา แตกเ็หมาะสมกบัสภาพและเปาหมาย
นอกจากนั้นโรงเรียนหลายแหงก็ไดรวมกลุมกัน
ชวยเหลอืกนั พฒันาอาคารสถานที ่เนือ้หาวชิาการ เพือ่
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เพื่อให
เยาวชนไทยไดเติบใหญ รับใชชาติบานเมืองอยางมี
คุณภาพ

การปกครองและการบริหารตางๆ ก็ไดจัดไวอยาง
เหมาะสมกับสภาพความเปนอยูของไทยเราและระดับ
เอเชีย

เรยีกไดวา “เหมาะสมและชอบแลว!”

พระสงัฆราชยอรช ยอด พมิพสิาร ไดกลาวในวนั
อภเิษกพระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตวุสิยั องคลาสดุ
วา “ตอจากนีไ้ป งานตางๆ ของสงัฆมณฑลกจ็ะอยใูนมอื
ของพระคณุเจาใหมของเรา แต...การจะทำอะไร ถาตบมอื
ขางเดยีวกไ็มดงั กต็องอาศยัความรวมมอืจากทกุๆ คน”

คำกลาวนีน้าจะตองนำไปคดิทบทวนกนัใหเขมขึน้
ทุกคน โดยเฉพาะผูที่อยูในตำแหนงหนาที่รับผิดชอบ
ตามลำดับ

แตละสังฆมณฑล มีพระคุณเจาเปนประมุขสูงสุด
มทีีป่รกึษา มกีรรมการบรหิาร มฝีายฯ มแีผนกฯ มหีนวยงาน
ตางๆ เปนโครงสรางที่จัดแบงไวอยางเหมาะสม มี

พระสงฆ นักบวช และผูแทนฆราวาสรวมกันทำงาน
เปนการเปดโอกาสใหมีสวนรับผิดชอบรวมกัน เพราะ
แตละสงัฆมณฑลกม็ขีนาดใหญ งานกม็าก สลบัซบัซอน

สมยักอนไมมสีวนรวมกบ็นวา “คนอืน่ไมรไูมเหน็!”
แตมาวันนี้เปดโอกาสใหมีสวนรับผิดชอบรวมกัน

กลายเปน“ผใูหญไมเหน็ทำอะไร!”
บางคนกลบัปดห ูปดตา ปดปาก ยนืกอดอก ไมรบัรู

เรือ่งราวอะไรทัง้นัน้ ทำตนเปนคนพกิารไป
พระสงฆนกับวชเองเปนผรูวมงานใกลชดิพระคณุเจา

เปนผูนำชุมชน ตองตบมือกันใหดัง ตบมือกันให
พรอมเพรยีงกนักอน

บรรดาฆราวาสเอง ถาไดเห็นพระสงฆนักบวช
ตบมอืกนั เปนแบบอยางชดัเจน กค็งตองเหน็ดเีหน็งาม
และอยากรวมตบมือดวย

สวนใหญก็เปนคนรุนใหม ยังหนุมแนน ยังมีพลัง
และอนาคต

และถือไดวาพระคุณเจากิตติคุณและพระสงฆ
อาวุโสทั้งหลาย ไดทำหนาที่รับผิดชอบมาอยางดีแลว
ไดวิง่มาจนถงึทีส่ดุแลว

บดันี ้ได “สงไม” มอบใหไวในมอืของคนรนุใหม
เรียบรอยแลว

ขอใหรบัไมไว จบัใหมัน่ จบัใหแนนๆ และตัง้หนา
ตั้งตาวิ่งใหเต็มที่ ปฏิบัติตามกฎกติกาอยางเครงครัด
เพราะสองขางทาง บนอัฒจรรยมีคนดูอยูมากมาย และ
มีกลองถายภาพ ทั้งระยะไกล และ “ซูม” ไดอยาง
ใกลชิดจนเห็นทุกขุมขนทีเดียว

ทีผ่านๆ มา คนทีช่อบสงเสยีงดงัๆ มกัจะมอีย ู2 กลมุ
คือ ประเภทชอบดูอยูขางสนามเพื่อเอามันส และอีก
ประเภทหนึง่ดไูป เปนกรรมการดวย

สวนบางคนยงัไมทนัไร กม็องหาไมเทาแลว!

สงไมเปลี่ยนมือ
คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ
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แ

หนา 5

“รือ้รัว้กำแพงและสรางสะพานขึน้แทน”

  ละพอมคีนจะชวยออกมากล็กุไมไดเสยีแลว ไดแตชำเลอืงมองความฝนตางๆ ใน
ชีวิตเลยผานไปพนสายตา ควันจากปลองไฟเรือลอยมาตรงเสนขอบฟามารับคุณแลว
แตคุณกลับขยับไมได ถาจะเยียวยาก็ตองเลาถึงบาดแผลหนหลังในชีวิตออกมา

นอกจากระบบการศึกษาที่ลมเหลว การสื่อสารที่บิดเบือนสัมพันธภาพกับ
ผคูนแบบฉาบฉวยจอมปลอมอนัเปนกำแพงทีล่อมขงัเราอยใูนคอกแลว บาดแผลจติใจ
ในวัยเด็กหรือในอดีต อันเนื่องมาจากสงครามที่เด็กคนหนึ่งตองสูญเสียบิดาผูไปรบ
ในสงครามที่ไรเหตุผลของความผิดปกติทางจิตใจผูนำชาติซึ่งตัดสินใจพลาด
เพียงคนดียว ก็เปนอิฐบนกำแพงอีกกอนหนึ่งกักขังเราอยางเย็นชาเรื่อยมาตลอด
ชวงเวลาอนัยาวนานของชวีติเลยทเีดยีว อนัเลาไวในเพลง “เฮ ย”ู (Hey You)

นีค่ณุ...ขางนอกนะมนัหนาว เหงา และมแีตแกลง...
คณุรสูกึถงึฉนัไหม?

นี่คุณ...ยืนอยูในซอกแถวเกาอี้นั่งดวยเทาที่เปอยคัน
ไดแตยิม้แหงๆ...คณุรสูกึถงึฉนัไหม?

นีค่ณุ...ไมตองไปชวยเขาเรงฝงกลบแสงสวางกไ็ด
อยายอมโดยไมตอกรอะไรเลย

นีค่ณุ...ขางนอกตามลำพงั เอาแตเปลอืยนัง่โทรศพัท
และปลอยหนอนแทะสมอง นัน่จะสมัผสัฉนัไดหรอื?

นีค่ณุ...เอาหแูนบกำแพง คอยใครสกัคนเพือ่ตะโกนออกมา
แลวจะไดสมัผสัฉนัไหม?

นีค่ณุ...ชวยฉนัยกหนิออกส ิเปดใจเถอะ ฉนักลบัมาบานแลว
แตทั้งหมดก็แคภาพฝนเฟองฟุงซานไปเอง
กำแพงมนัสงูเกนิอยางทีค่ณุเหน็ ไมวาเขาจะ
พยายามสกัเทาใด กไ็มอาจพงัมนัลงมาเพือ่อสิรภาพได
แลวหนอนกแ็ทะกนิสมองในทีส่ดุ

นีค่ณุ...ขางนอกบนถนน คณุผทูำตามๆกนัจากทีไ่ปรบัรมูา
คณุชวยฉนัไดไหม?

นีค่ณุ...นอกกำแพงไกลออกไป ทีก่ำลงัขวางขวดดวดกนัในงานเลีย้งฉลอง
คณุชวยฉนัไดไหม?

นีค่ณุ...อยามาบอกฉนัวา หมดหวงัสิน้เชงิอยเูลย
มกีนัเรายนื หากแยกจาก เรามแีตลมสลาย

โอกาส 20 ป แหงการทำลายกำแพงเบอรลินในป ค.ศ. 2009 นิตยสารและ
หนังสือพิมพทั่วโลกไดเสนอขาวเปนการระลึกถึงกันอยางเอิกเกริก รวมทั้งพูดถึง
คอนเสริต “เฑอะ วอล” ของวง “พงิค ฟลอยด” ในชวงเวลาดงักลาวนีด้วย ผมคดิวา
“รือ้รัว้กำแพงและสรางสะพานขึน้แทน” เปนคำสอนของพระเยซเูจาตัง้แตครสิตกาล
แลว พระองคเสดจ็ลงมาบงัเกดิเปนมนษุยเปนดงัสะพานเชือ่มเรากบัพระบดิา พระองค
ทรงทำลายกำแพงทีอ่าดมั และเอวากอขึน้มาลอมรอบตวัเองของมวลมนษุยชาต ิและ
ทรงสรางสะพานใหแกเราสำเรจ็เสรจ็สิน้เปนแบบฉบบัแกเรากวาสองพนัปแลว...

“จงระลึกเถิดวา เวลานั้นทานอยูหางจากพระคริสตเจา ถูกกีดกันมิใหเปน
ประชากรอสิราเอล เปนคนตางดาว ไมมสีวนในพระสญัญาและในพนัธสญัญา อยใูน
โลกนีโ้ดยไมมคีวามหวงั และไมมพีระเจา แตบดันีใ้นองคพระครสิตเยซ ูทานทัง้หลาย
ซึง่ในอดตีเคยอยหูางไกลไดเขามาอยใูกล เดชะพระโลหติของพระครสิตเจา พระองค
คอืสนัตขิองเราทรงกระทำใหทัง้สองฝายเปนหนึง่เดยีว โดยทรงทำลายกำแพงทีแ่บง
แยกคอืการเปนศตัรกูนั ทรงลมเลกิธรรมบญัญตัพิรอมกบัขอบงัคบัและขอหามตางๆ
เมือ่ทรงรบัรางกายเปนมนษุยเพือ่สรางสนัต ิทำใหทัง้สองฝายกลบัเปนมนษุยคนใหม
คนเดยีวในพระองค โดยทางไมกางเขน ทรงทำใหทัง้สองฝายกลบัคนืดกีบัพระเจารวม
เปนกายเดียว และทรงขจัดการเปนศัตรูกันเดชะพระองค พระองคเสด็จมาประกาศ
สนัต ิเปนขาวดสีำหรบัทานทัง้หลายทีอ่ยหูางไกล และประกาศสนัตเิปนขาวดสีำหรบั
ผทูีอ่ยใูกล เดชะพระองคเราทัง้สองฝายจงึเขาไปเฝาพระบดิาไดในพระจติเจาองคเดยีว
กนั...” (อฟ 2 :12-18)

HEY YOU
-Pink Floyd-

- Hey you! Out there in the cold
Getting lonely, getting old, can you feel me
Hey you! Standing in the aisles
With itchy feet and fading smiles, can you feel me
Hey you, don’t help them to bury the light
Don’t give in without a fight
- Hey you! Out there on your own
Sitting naked by the phone would you touch me
Hey you! With your ear against the wall
Waiting for someone to call out, would you touch me
Hey you! Would you help me to carry the stone
Open your heart, I’m coming home
* But it was only fantasy
The wall was too high, as you can see
No matter how he tried he could not break free
And the worms ate into his brain.
- Hey you! Out there on the road
Always doing what you’re told, can you help me
Hey you! Out there beyond the wall
Breaking bottles in the hall, can you help me
Hey you! Don’t tell me there’s no hope at all
Together we stand, divided we fall.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
*หมายเหต ุ: ยอดจำหนายอลับมั “เฑอะ วอล” ทัว่โลกกวา 20 ลานชดุ และจดัอยใูนกลมุอลับมัคยูอดขายสงูสดุเสมอมา ขึน้ตารางเพลงฮติอนัดบัหนึง่ตดิตอกนั 15 สปัดาหชวง ค.ศ.1980 ในสหรฐัอเมรกิา และ

ทีน่ีท่ีเ่ดยีวกข็ายไดถงึ 11.5 ลานชดุ  กอนอฐิประดษิฐทีน่ำมากอกำแพงในคอนเสริตมจีำนวน 340 กอน กอเปนกำแพงยาว 160 ฟตุ สงู 35 ฟตุ และคอนเสริตทีเ่บอรลนิ ป ค.ศ.1990 เพิม่เปน ยาว 501 ฟตุ สงู 80 ฟตุ เพือ่
สนองตอผชูมทีเ่ขาชมจำนวน 300,000 ถงึ 500,000 คน
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ผมชอบเพลง “คอมฟอรทเทบิล นัมบ”(Comfortably Numb)*1

คลายวาหลังจากที่เรากักขังตัวเอง อยูในกำแพงนานจนไมรตูวัวากำลงัถกูกกัขงัอยนูัน้ เราถกู
ทำใหกลายเปนคนทีร่สูกึพอใจ คนุชนิและมคีวามสขุกบัอาการเหนบ็ชา เฉือ่ยชา และเอาแตนัง่
อยอูยางนัน้จนเปนกจิวตัรนสิยั

ความเดิมจากฉบับที่แลว

*1 ฉบบัทีแ่ลวเขยีนผดิ ทีถ่กูตองตามนีค้รบั

ตอนที ่67



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 21-27 กุมภาพันธ 2010

“การเมอืง” แบบไทยๆ
ในขณะทีห่มอดดูวง “ฟนธง” สิง่ทีท่ำนาย
แมจะเปนจรงิหรอืไมเปนจรงิยงัหาสบิหาสบิ
เพราะเปนเรือ่งของอนาคตยากจะหยัง่ได
แตก็ยังทำเหมือนแมนยำดวยการ “ฟนธง”
ซึ่งอาจจะมีความหมายหลากหลายแลวแตจะตีความ
“ฟนธง” วาไดทำนายทายทกัแลว
จะผิดจะถูกแลวแตผลที่จะออกมา
แตที่แนคือ “ไดพูดทำนายไปแลว”
จรงิกโ็ชคดไีปไมจรงิกท็ำไงได
ในเมื่อเปนศาสตรแหงการคาดคะเน
โดยใชดวงดาวเปนตัวประกอบ
ทุกอยางเปลี่ยนไปไดพรอมกับวิถีโคจรดวงดาว
หรอื “ฟนธง” วาเรือ่งอยางนีต้องทำใจ
ในเมือ่ไมมอีะไรในอนาคตรไูดแนนอน
อยางนอยฉนัยงัอตุสาหคำนวณคาดคะเนให
จะเชื่อก็ไดจะไมเชื่อก็ไมวากัน
เผื่อไวหนอยไมนาจะเสียหาย
ไมเชื่อก็อยาไดลบหลู...

ทวาหลายเรือ่งทีแ่มนยำไมตองรอพสิจูน
กลบัไมมกีาร “ฟนธง” ใหชดัเจน
โดยเฉพาะในเรือ่งผดิ-ถกูด-ีชัว่
ที่เปนขาวเปนคราวใหเห็นตำตาอยูในสังคม
ทั้งในแงจริยธรรมทั้งในแงจรรยาบรรณ
ไมตองคาดคะเนไมตองลนุจรงิไมจรงิ
เพราะมีสามัญสำนึกหลักคุณธรรมหลักศาสนาหลักศีลธรรมค้ำประกันให
อยางเรื่องผูนอยที่ออกมาดาทอผูใหญ
คำพดูคำจากกัขฬะดถูกูดหูมิน่ดแูคลนสามหาว
ทัง้ทีอ่ยใูนสถานะทีค่วามเคารพเชือ่ฟงคำสัง่ผบูงัคบับญัชา
เปนกฎเหลก็เปนจรรยาบรรณทีม่วีนิยัมโีทษประกนัความศกัดิส์ทิธิ์
แตแลวทุกอยางก็เงียบหายไป
เหมอืนกระแสทกุขาวทีแ่รงมานมุนิม่ไป
แลวกโ็ยนกองเขาไปในหมวด “การเมือง”
พรอมกบัสรปุเอางายๆ... “เปนการเมอืง”
ราวกบัวาใน “การเมอืง” ทกุอยางทำไดหมด
จะผดิจะถกูจะจรงิจะเทจ็
พอโยงเขา “การเมอืง” มาตรฐานทกุอยางหายหมด
เหลอืแคชงิไหวชงิพรบิ
เหลือแคผลประโยชน
เหลือแคไดเปรียบ
เหลอืแคคะแนนเสยีง...
ทัง้ทีโ่ดย “ธาตแุท” ของ “การเมอืง”
เปนเรือ่งความดขีองชาตบิานเมอืงเปนหลกั
ความอยดูมีสีขุของประชาชนเปนผลประโยชน
ความเจรญิกาวหนาพฒันาของบานเมอืงเปนทีต่ัง้
กลายเปนวา “การเมอืง” เปนทีซ่องสมุของผรูายไปโดยปรยิาย...

พอแมผูปกครองครูบาอาจารยคงตองเหนื่อยอีกแลว
พร่ำสอนลูกหลานสอนศิษยปากเปยกปากแฉะ
สัมมาคารวะมารยาทผูดีจริยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
แตคนในสงัคมในบานเมอืงกลบัปฏบิตัไิปคนละทาง
แถมยังไดรับการชมการสรรเสริญการยกยอง
จนเดก็จนเยาวชนตองสบัสน
แลวลงเอยถอืเปนเรือ่งเทเปนเรือ่งกึน๋เปนเรือ่งเกง
จึงไมแปลกที่เด็กแปดสิบกวาคนไมลังเลใจซื้อยาขายในรานเกม
ที่อวดสรรพคุณวากินแลวกลาราเริงครูตีไมเจ็บ
จนตองหามเขาโรงพยาบาลลางทอง...แทบไมทนั

หนา 6

บทอธษิฐานภาวนา

ภาพลกัษณของผนูำ

ÊÔè§·Õè·Ø¡¤¹àËç¹ä Œ́ªÑ´ àÁ×èÍÁÍ§ Ù́ÁËÒÇÔËÒÃ¹Ñ¡ºØ-à»âµÃ·ÕèâÃÁ¡ç¤×Í ¤Ó·Õè
¨ÒÃÖ¡äÇŒÇ‹Ò “·‹Ò¹¤×ÍÈÔÅÒ áÅÐº¹ÈÔÅÒ¹Õé àÃÒ¡ç¡‹ÍµÑé§¾ÃÐÈÒÊ¹ Ñ̈¡Ã¢Í§àÃÒ”
¾ÃÐàÂ«Ùà Œ̈ÒµÃÑÊ Ñ́§¹Õé¡Ñºà»âµÃ«Öè§à»š¹¼ŒÙ¹Ó¢Í§ºÃÃ´ÒÊÒ¹ØÈÔÉÂ•¢Í§¾ÃÐÍ§¤•
àÃÒ¾Íã¨ã¹¼ŒÙ¹Ó·Õè Ṍ àËµØÇ‹Ò·‹Ò¹à·Ô´·Ù¹¤ÇÒÁÃŒÙÊÖ¡¢Í§àÃÒ ·‹Ò¹ãËŒ¡ÓÅÑ§ã¨
á¡‹àÃÒà¾×èÍ¨Ðä Œ́ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ áÅÐ¹ÓàÍÒÊÔè§·Õè́ ÕÁÒ¨Ò¡µÑÇàÃÒáµ‹ÅÐ¤¹
ËÒ¡»ÃÒÈ¨Ò¡¼ŒÙ¹Ó Ñ́§¡Å‹ÒÇ àÃÒ¡çÍÒ¨¨Ð¡ÅÒÂà»š¹¼ŒÙà¡ÕÂ¨¤ÃŒÒ¹ ËÒ¡¼ŒÙ Ù́áÅ
ã¨äÁ‹¶Ö§¡ÒÃÃÔàÃÔèÁ·Õè ṌáÅÐ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Åã¨àÃÒ¡çÍÒ¨¨ÐÅÐÅÒÂËÒÂÊÙ-ä»

¾ÃÐàÂ«Ùà Œ̈Ò·Ã§à»š¹¼ŒÙ¹Ó·Õèà¡‹§¡ÅŒÒ ¾ÃÐÍ§¤•·Ã§´Åã¨½Ù§ª¹ Œ́ÇÂ
¾ÃÐ¸ÃÃÁ¤ÓÊÍ¹¢Í§¾ÃÐÍ§¤• áÅÐ·Ã§ªÑ¡¨Ù§¨Ôµã¨¢Í§¤¹ËÅÒÂ¤¹ãËŒµỐ µÒÁ
¾ÃÐÍ§¤• ºÃÃ´ÒÊÒ¹ØÈÔÉÂ•·Õè¾ÃÐÍ§¤•½ƒ¡ÊÍ¹ ª‹ÇÂãËŒ¾ÃÐÇÃÊÒÃ¢Í§¾ÃÐÍ§¤•
á¼‹¢ÂÒÂä»ÂÑ§âÅ¡¢Í§ªÒÇâÃÁÑ¹ã¹ÊÁÑÂâ¹Œ¹ àÁ×èÍ¶Ö§àÇÅÒ¾Ç¡à¢Ò¡ç¨ÐµŒÍ§
àÅ×Í¡¼ŒÙ¹Ó àÃÒÂÑ§áÊÇ§ËÒÍØ´Á¤µÔã¹ºÃÃ´Ò¼ŒÙ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ŒÙÍ×è¹
à»âµÃ¡Å‹ÒÇ¡Ñº¾Ç¡à¢Ò´Ñ§àª‹¹¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒªã¹»̃¨¨ØºÑ¹ ã¹¢³Ð·Õè·‹Ò¹»ÃÒÈÃÑÂ
¡Ñº¼ŒÙ·Õè·‹Ò¹ä Œ́ÁÍºËÁÒÂãËŒ¡ÃÐ·ÓË¹ŒÒ·Õèµ‹Ò§æ ã¹¡Å‹ØÁ¤ÃÔÊµª¹

¼ŒÙ¹Ó·Õè́ Õ¹Ñé¹ à¢Ò·Ó§Ò¹ÁÔãª‹à¾ÃÒÐà¢Ò¶Ù¡ºÑ§¤Ñº áµ‹à¾ÃÒÐà¢ÒàµçÁã¨·ÓáÅÐ
ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó à¢ÒÁÕ¤ÇÒÁºÒ¡ºÑè¹ ÁÔãª‹à¾ÃÒÐà¢ÒÍÂÒ¡ä Œ́à§Ô¹·Í§ áµ‹
à»š¹à¾ÃÒÐà¢ÒÁÕ¤ÇÒÁ¡ÃÐµ×ÍÃ×ÍÃŒ¹ áÅÐÍØ·ÔÈµ¹ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§ à¢ÒãªŒÍÓ¹Ò¨
ÁÔãª‹à¾ÃÒÐà¢Òà»š¹¼ŒÙ·ÕèÃÑ¡ÍÓ¹Ò¨ áµ‹à¾ÃÒÐà¢ÒàËç¹¤Ø³¤‹Ò¢Í§áººÍÂ‹Ò§·Õè Ṍ
à»âµÃà»š¹¹ÒÂªØÁ¾ÒºÒÅ ¼ŒÙà¤Âà»š¹»ÃÐ Ñ̈¡É•¾ÂÒ¹áË‹§¾ÃÐ·ÃÁÒ¹¢Í§
¾ÃÐ¤ÃÔÊµà Œ̈Ò áÅÐÁÕ¤ÇÒÁäÇŒÇÒ§ã¨ã¹¤ÇÒÁÃ‹Ø§àÃ×Í§·ÕèÃÍÍÂ‹Ùã¹ÀÒÂÀÒ¤Ë¹ŒÒ
àÃÒÍ Ô̧É°Ò¹ÀÒÇ¹Ò¢ÍãËŒ¾ÃÐÈÒÊ¹ Ñ̈¡ÃÁÕ¼ŒÙ¹Ó·ÕèàËÁ×Í¹¡Ñº·‹Ò¹àÊÁÍ

ขาแตพระเจา พระองคไดทรงพิสูจนใหเห็นแลว
วา ทรงเปนผูนำและนายชุมพาบาลของประชากรของ
พระองค และพระองคทรงแตงตั้งใหนักบุญเปโตร เปน
ฐานแหงพระอาณาจักรของพระองค ลูกวอนขอพระองค
ไดทรงแสวงหานายชุมพาบาลที่ดีและเหมาะสม เพื่อ
จะไดสานตอพระพันธกิจของพระองคในทามกลาง
พวกลูกทั้งหลาย ลูกวอนขอ เดชะพระบารมีของ
พระครสิตเจา พระเจาของลูกทั้งหลาย อาแมน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“จงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจาที่อยูในความดูแลของทาน”
(1เปโตร 5:2)
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อุดรธานี • พระสังฆราชยอรช ยอด พิมพิสาร  เปน
ป ร ะ ธ านพิ ธี มิ ส ซ า บู ช า ข อบพร ะคุ ณ อภิ เ ษ ก
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  เปนประมุข
สังฆมณฑลอุดรธานี พรอมดวยพระอัครสังฆราช
ซัลวาตอเร  เปนนักคีโอ เอกอัครสมณทูตวาติกัน
ประจำประเทศไทย  และพระอัครสังฆราชหลุยส
จำเนียร  สันติสุขนิรันดร  รวมกับพระสังฆราช
ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
พระสังฆราชกิตติคุณ พระสังฆราชตีโต หอประยงค
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวม
พระสังฆราช 16 องค โดยมีพระสงฆ 240 องค
นักบวชชาย-หญิง 300 ทาน และสัตบุรุษมารวมพิธี
จำนวน 3,500 คน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ  ค.ศ. 2010
ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห อุดรธาน ี

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรง
แตงตัง้คณุพอยอแซฟ ลอืชยั ธาตวุสิยั เปนพระสงัฆราช
แหงสังฆมณฑลอุดรธานี  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2009
     “เนื่องจากมีความจำเปนตองจัดใหสังฆมณฑล
อดุรธานมีปีระมขุปกครอง หลงัจากทีต่ำแหนงนีว้างลง
เมือ่ ฯพณฯ ยอรช ยอด พมิพสิาร C.Ss.R. ภราดรทีน่บัถอื
ของเรา ไดขอลาจากหนาที่ปกครองดูแลสังฆมณฑล
เราซึ่งปฏิบัติหนาที่อันหนักยิ่งในฐานะผูอภิบาลสูงสุด
ของประชากรคริสตชน ซึ่งเปนเสมือนฝูงแกะขององค
พระผูเปนเจา ไดรับฟงความเห็นของสมณกระทรวง
ประกาศพระวรสารสูปวงชนและเห็นวาทาน ลูกที่รัก
เปนพระสงฆทีม่คีณุธรรมเดนชดั มคีวามรทูางเทววทิยา
และเปนความหวังที่ดียิ่งสำหรับอนาคต เหมาะสม
จะปกครองสงัฆมณฑลนี ้ดงันัน้ อาศยัอำนาจสงูสดุของ
ผูสืบตำแหนงจากบรรดาอัครสาวก เราจึงแตงตั้งทาน
ใหเปนพระสงัฆราชแหงสงัฆมณฑลอดุรธาน ีพรอมกบั
สิทธิและหนาที่ทุกประการของตำแหนงนี้ เราอนุญาต
ใหทานรับการบวชเปนพระสังฆราชไดนอกกรุงโรม
จากพระสังฆราชคาทอลิกองคใดไมวา โดยปฏิบัติตาม
จารตีของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิ ์แตกอนพธิบีวชทานจะตอง
ประกาศแสดงความเชื่อคาทอลิก และสาบานตน
แสดงความซือ่สตัยตอเราและผสูบืตำแหนงพระสนัตะปาปา
ตอจากเรา ตามทีป่ระมวลกฎหมายพระศาสนจกัรกำหนดไว
นอกจากนี ้เรายงัสัง่ทานไดจดัใหอานสารแตงตัง้ฉบบันี้
แกคณะสงฆและบรรดาสัตบุรุษของสังฆมณฑล

รับทราบดวย เราขอเตือนเขาเหลานี้ทุกคนใหเต็มใจ
ตอนรับทานและรวมมือกับทานอยางใกลชิดตลอดไป
ในที่สุดลูกที่รัก อาศัยความชวยเหลือจากพระพรของ
พระจติเจาพระผบูรรเทา ทานจงปฏบิตัหินาทีพ่ระสงัฆราช
เพือ่ใหบรรดาครสิตชนผมูคีวามเชือ่ทีท่านไดรบัมอบหมาย
ใหปกครองดูแล ไดพัฒนาเจริญขึ้นทุกวันในความเชื่อ
ความหวงัและความรกั พรอมเสมอทีจ่ะปลกูฝงขาวดซีึง่
นำความรอดพนนีไ้วในชวีติของตนในแวดวงครอบครวั
อาชีพการงานและสังคมมนุษย (เทียบ คำสั่งสอน XV,
1977, p. 906 ของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6)
ขอใหสันติภาพของพระคริสตเจา อาศัยคำวอนขอของ
พระแมมารยีพรหมจารอียตูลอดไปกบัทาน และกบักลมุ
คริสตชนของสังฆมณฑลอุดรธานีนี้ในประเทศไทย
ซึ่งเปนที่รักยิ่งของเรา”

คุณพอสมนึก สุทธิ พระสงฆของสังฆมณฑล
นำบรรดาพระสงฆ ผูแทนนักบวช และผูแทนฆราวาส
ของสงัฆมณฑลอดุรธาน ีแสดงความนอบนอมและกลาว
ในนามของสงัฆมณฑลอดุรธาน ีเพือ่ตอนรบัพระสงัฆราช
ยอแซฟ ลอืชัย ธาตวิุสยั

จากนั้นพระสมณทูตกลาวในนามของสมเด็จ
พระสันตะปาปาและมอบถวยกาลิกสเปนที่ระลึกแก
พระคุณเจาลือชัย

พระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบญุช ูกลาวในนาม
ของพระศาสนจกัรคาทอลกิและครสิตชนในประเทศไทย

พระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร สนัตสิขุนรินัดร
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
กลาวแสดงความยินดีและมอบของขวัญพรอมดวย
พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ
เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ

พระคณุเจายอด พมิพสิาร กลาวในนามพระสงัฆราช
กติตคิณุแหงสงัฆมณฑลอดุรธาน ี ความวา “ตอจากนีไ้ป
งานตางๆ ของสงัฆมณฑลกจ็ะอยใูนมอืของพระคณุเจา
ใหมของเรา แตการจะทำอะไร ถาปรบมอืขางเดยีวกไ็มดงั
กต็องอาศยัความรวมมอืจากทกุๆ คน หลงัจากนี ้คงได
ใชเวลาสำหรับการภาวนามากขึ้น สำหรับงานตางๆ
ถาสามารถชวยไดก็จะชวยสุดความสามารถ แตจะเปน
ผตูาม ใหพระคณุเจาใหมนัน้เปนผนูำ”

สุดทายพระคุณเจ าลือชัยกลาวขอบคุณวา
“ขอโมทนาคุณพระเจาเปนพิเศษที่ทรงเลือกขารับใช
ผตู่ำตอยผนูีใ้หมารบัใชพระองคในฐานะประมขุสงัฆมณฑล
อดุรธาน ีแมผมจะรตูวัดวีา ในฐานะมนษุยคนหนึง่ ตนเอง
ไมตางจากภาชนะดินเผาที่เปราะบางและไมพรอมที่จะ
รับแบกกางเขนชิ้นนี้ แตเมื่อสิ่งนี้เปนพระประสงคของ
พระเจาและกางเขนซึ่งผมรับแบกไวจะเปนสวนหนึ่ง
ทีน่ำความรอดพนมาสปูระชากรของพระองค ผมเตม็ใจ
ทีจ่ะเปนเครือ่งมอืของพระองคเพือ่แผนการแหงการไถกู
อันนี้จะสำเร็จไป ทั้งนี้ดวยความมั่นใจในความรักและ
การประทับอยูของพระองคในสังฆมณฑลแหงนี้ ขอ

พระนามของพระองคจงเปนทีเ่คารพสกัการะในดนิแดน
แหงนีต้ลอดไป

ขอขอบพระคุณ พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กจิบญุช ูทีใ่หเกยีรตมิารวมในพธิแีละกลาวแสดงความ
ยนิดใีนนามครสิตชนชาวไทยในวนันี ้ขอขอบพระคณุ
พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนักคีโอ สำหรับ
ความเปนกันเอง  กำลังใจ  คำแนะนำ  และความ
ชวยเหลือในเรื่องตางๆ เพื่องานวันนี้จะสำเร็จลุลวงไป
ดวยดี และที่สำคัญสำหรับการใหเกียรติมาเปนผูรวม
อภเิษกในวนันีด้วย ขอขอบพระคณุ พระอคัรสงัฆราช
หลยุส จำเนยีร สนัตสิขุนรินัดร ทีก่ลาวตอนรบัในนาม
สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ และที่ใหเกียรติมาเปน
ผูรวมอภิเษกในวันนี้เชนเดียวกัน ขอขอบพระคุณ
บรรดาพระสังฆราชทุกองคที่ใหเกียรติมารวมพิธีและ
มาใหกำลงัใจนองใหมในวนันี ้ในฐานะนองใหมผมขอ
ฝากตวัไวกบัพี่ๆ  ทัง้หลาย และอยากจะบอกวาผมพรอม
นอมรับคำแนะนำและเต็มใจรวมมือทุกอยางเพื่อ
พระเกียรติมงคลและความรักของพระเจาจะเปนที่รูจัก
มากยิ่งขึ้นในประเทศไทยของเรา

ขอขอบพระคุณเปนพิเศษคือ พระคุณเจายอด
พิมพิสาร บิดาที่เคารพรักยิ่งของเรา ซึ่งเปนผูอภิเษก
ในวันนี้ พระคุณเจาไดโปรดศีลกำลังใหผมที่วัดพระ--
วิสุทธิวงศโพนสูง  13 ปถัดมาพระคุณเจาไดบวชผม
เปนสังฆานุกรที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห
และในปตอมาพระคุณเจาไดบวชผมเปนพระสงฆใน
สถานทีเ่ดยีวกนัน้ี และวนันีพ้ระคณุเจาไดทำพธิอีภเิษก
ผมใหเปนผสูบืตำแหนงตอจากพระคณุเจา พระคณุเจา
ครบั ผมขอขอบพระคณุพระคณุเจาสำหรบัทกุสิง่ทกุอยาง
โดยเฉพาะอยางยิ่งความรักเยี่ยงบิดาที่พระคุณเจามี
ใหผมเสมอมา สำหรับโอกาสในการศึกษาระดับสูง
ซึ่งทำใหผมไดเรียนรูจักความรักของพระเจาและรัก
พระองคมากยิ่งขึ้น ผมสัญญาวาจะพยายามสุดความ
สามารถเพือ่ทำใหพนัธกจิทีพ่ระคณุเจามอบใหผมสานตอ
นี้สำเร็จลุลวงไปตามพระประสงคของพระเจา และ
ในนามของพระสงฆ นกับวชทัง้ชายและหญงิ และพีน่อง
สัตบุรุษทุกคนในเขตสงัฆมณฑลอดุรธาน ี  ผมขอขอบ
พระคณุพระคณุเจาสำหรับความเสียสละทั้งกายและใจ
ทีพ่ระคณุเจาไดทมุเทใหกับสังฆมณฑลอุดรธานีตลอด
ระยะเวลา 34 ปของการเปนนายชมุพาบาลของพระคณุเจา
พระคุณเจาทำใหเราทุกคนทราบวาพระเจาทรงรักเรา
ไมนอยกวาประชากรอื่นๆ ของพระองคในโลกนี้
พระคณุเจาอยแูละจะอยใูนใจของพวกเราตลอดไป เพือ่
แสดงออกถงึความกตญัทูีม่ตีอพระคณุเจายอดของเรา

ขอขอบคุณคุณพอและคุณแมที่มอบถวายผม
ใหมารับใชพระเจาในฐานะพิเศษนี้ดวยความเต็มใจ
ขอขอบคุณญาติพี่นองตระกูลธาตุวิสัยทุกคนสำหรับ
กำลงัใจและคำอธษิฐานภาวนาทีม่ใีหผมเสมอมา

(อานตอหนา 13)
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พืน้ทีช่มุน้ำถอืเปนระบบนเิวศนทีส่ำคญัทีเ่กดิ
จากแหลงน้ำทัง้แหลงธรรมชาตแิละแหลงน้ำทีม่นษุย
สรางขึน้เอง ทัง้ทีเ่ปนแหลงน้ำนิง่และน้ำทัง้ทีเ่ปนน้ำจดื
น้ำกรอย และน้ำเคม็ รวมไปถงึพืน้ทีช่ายฝงทะเล และ
พืน้ทีข่องทะเล ในบรเิวณซึง่เมือ่น้ำลดลงต่ำสดุมคีวามลกึ
ของระดบัน้ำไมเกนิ 6 เมตร เปนบรเิวณทีป่กคลมุดวย
พื้นน้ำบางสวนหรือทั้งหมดอยางถาวรหรือชั่วคราว
เปนระยะๆ  จึงเปนลักษณะระบบนิเวศนที่ เปน

สวสัดคีรบัพีน่อง เพือ่นเยาวชนทีร่กัทกุทาน หลงัจาก
ทีก่ลมุเยาวชนไทยของเราไดรบัการอบรมเพือ่เตรยีมตวั
เขารวมงาน “จารกิความวางใจบนแผนดนิ” ณ กรงุมะนลิา
ประเทศฟลิปปนส ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 3-7
กุมภาพันธ ค.ศ. 2010 แลวเมื่อวันที่ 19-20 มกราคม
โดยมีคณุพอสราวธุ อมรดษิฐ  ศาสนาจารยยคุกา  เฮลเล
ชวยในการนำการไตรตรอง และเจาหนาทีแ่ผนกเยาวชน
ชวยแบงปนขอมูลตางๆ ที่จำเปนสำหรับการเดินทาง
ในครัง้นี้

จาริกความวางใจในครั้งนี้ มีบราเดอรมารโก
ผูรวมงานกับคณะพระสงฆปเม เปนผูนำกลุมเยาวชน
คาทอลกิ โดยมผีปูระสานงานเยาวชน 2 คน และเยาวชน
หญิงอีก 4 คน และนอกจากนั้นยังมีกลุมเยาวชนจาก
สภาครสิตจกัรลเูธอรแรนในประเทศไทย ซึง่ศาสนาจารย
ยคุกา เปนผนูำกลมุ โดยมเียาวชนชาย 1 คน และเยาวชน
หญงิ 2 คน ซึง่จะรวมเดนิทางจารกิดวยกนั ภายใตหวัขอ
งานนีท้ีว่า “We are pilgrims, on the way with Christ”
...เราเดินทางจาริกกับพระคริสตเจา...ขอใหทุกคน
เดินทางปลอดภัยและไดรับสิ่งดีๆ กลับมาเพื่อแบงปน
กนัตอไปนะครบั

ชวงเวลาของเดอืนกมุภาพนัธ มเีหตกุารณสำคญั
ทีร่อคอยเราอยูเหมอืนกนันะครบั เริม่จาก...วนัแหงความรกั
...วนัวาเลนไทน...และวนัพธุตอมากเ็ปนวนัพุธรับเถา...
เริ่มตนเขาสูเทศกาลมหาพรต ใกลๆ กันเลยครับ...

เทศกาลความรกั เขาสเูทศกาลมหาพรต เสนทางแหงรกั
ที่พระคริสตเจาทรงมีตอเรา...ที่ เรารักพระองคได
กเ็พราะพระองคทรงรกัเรากอน เชญิชวนนองๆ เยาวชน
เขาสูเทศกาลแหงความรักดวยถอยคำของ “เคียรา”
นะครับ... “จงรักพระองคผูทรงเปนองคความรัก”
ขอแบงปนเนื้อหาจดหมายฉบับหนึ่งที่ไดอานจาก
จุลสารโฟโคลาเร ฉบับที่ 34 ที่เคียราไดเขียนขึ้นถึง
เดก็สาวคนหนึง่ในป 1944 ทานไดกลาวถงึความรกัของ
พระเจาไวอยางนาฟงวา “เปนพระเจาเองที่ทรงสราง
สายสมัพนัธรวมกนัระหวางเรา เปนสมัพนัธทีท่รงพลงั
มากกวาความตาย ไมมวีนัแตกสลาย ยิง่ใหญ ไมรสูิน้สดุ
ออนหวาน ไมยอมจำนน เปนอมตะ ไมรูจักตาย เชน
ความรักของพระเจา เปนองคความรักที่ทำใหเราเปน
พี่นองกัน  เปนองคความรักที่ เรียกรองเราใหรัก”
ความรกัของพระเจาเปนอยางนีน้ีเ่อง...เปนพลงัมหาศาล
ทีท่ำใหทกุคนรวมกนัเปนหนึง่เดยีว...แลวทำอะไรทีด่ีๆ
รวมกนัได

นองๆ เยาวชนที่รัก...เรามาทบทวนความหมาย
ของความรักกันอีกสักครั้งนะครับ จากจดหมายของ
นักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร ฉบับที่ 1 บทที่ 13 ขอที่
4-7 “ความรกัยอมอดทน มใีจเอือ้เฟอ ไมอจิฉา ไมโออวด

ตนเอง ไมจองหอง  ไมหยาบคาย ไมเหน็แกตวั ความรกั
ไมฉนุเฉยีว ไมจดจำความผดิทีไ่ดรบั  ไมยนิดใีนความชัว่
แตรวมยินดีในความถูกตอง  ความรักใหอภัยทุกอยาง
เชื่อทุกอยาง หวังทุกอยาง อดทนทุกอยาง”...ถาในวัน
เหลานี้ . . . เรามาเริ่มตนจากตัวเราเองกอน  ปฏิบัติ
ความรกั รกัตวัเอง รกัผอูืน่ แบบทีพ่ระครสิตเจาทรงรกัเรา
ฝกที่จะอดทนตออุปสรรคตางๆ แมวาในเรื่องเล็กนอย
คงจะไมหนกัเกนิไปกวาทีพ่ระครสิตเจาทรงอดทน ยอมรบั
ทนทรมานแบกไมกางเขนเพือ่เราไมใชเหรอครบั ฝกทีจ่ะ
ชื่นชมยินดีกับเพื่อนพี่นองรอบขางที่เขาประสบความ
สำเร็จ ฝกที่จะรวมทุกขกับเขาเหลานั้นเมื่อเขาพบกับ
ความทกุขยากลำบาก ฝกทีจ่ะใหอภยั ฝกทีจ่ะรกั และรกั
ใหมากขึ้นและมากขึ้นทุกวัน...กวาจะเดินทางผาน
เทศกาลมหาพรต 40 วันนี้...เราคงจะพบกับความรักที่
ยิง่ใหญไมมากกน็อยนะครบั...อยางนอย เรากจ็ะเขาใจวา
พระเจารกัเราแคไหน...ถาเราฝกทีจ่ะรกัใหมากขึน้ โลก
ของเราคงนาอยนูะครบั ถาเรา 1 คน แสดงความรกัตอ
กันและกันอยางนอยที่สุด 1 ครั้ง ใน 1 วัน...นอกจาก
จะปลูกตนไมชวยลดภาวะโลกรอนกันแลว...เชิญชวน
เราปลูกตนรัก...สรางโลกใหนาอยูดวยนะครับ...แลว
พบกนัใหมครบั....

ทั้งบกและน้ำอยูดวยกันในพื้นที่เดียวกัน จึงถือไดวา
พืน้ทีช่มุน้ำมคีวามอดุมสมบรูณมากทีส่ดุ มอีทิธพิลตอ
วิถีชีวิตชุมชนและชนบท เพราะเปนแหลงทรัพยากร
ธรรมชาต ิเปนแหลงน้ำสำหรบัอปุโภคบรโิภค การเกษตร
การเลี้ยงสัตว ตลอดจนสำหรับนันทนาการ มีความ
หลายหลากของพืชและสัตวน้ำเพราะพื้นที่ชุมน้ำ
เกอืบทกุแหงเปนถิน่ทีอ่ยหูากนิ ทีว่างไขและเลีย้งลกูออน
ของปลานานาชนิด หากหมดหนาน้ำ ก็ยังมีหญาออน
ขึน้เตม็ไปหมด   อกีทัง้ยงัเปนแหลงกกัน้ำ ปองกนัน้ำทวม
ฉบัพลนั ลดการพงัทลายหนาดนิ ชวยปองกนัมใิหน้ำเคม็
ไหลเขามาในแผนดนิ พืน้ทีช่มุน้ำชวยรกัษาความสมดลุ
ของธรรมชาติอยางดีเยี่ยม

พื้นที่ชุมน้ำจึงมีความสำคัญอยางมากตอระบบ
นิเวศนที่มีอิทธิพลอยางยิ่งตอคน พืช สัตว และระบบ
ธรรมชาตทิัง้หมด ดวยเหตนุี ้นานาชาตจิงึใหความสำคญั
และหวงแหนพื้นที่ชุมน้ำอยางจริงจัง มีการตกลงกัน
ทีจ่ะรวมกนัรกัษาระบบนเิวศนไวใหคงอย ูโดยนานาชาติ
ไดรวมยกรางและลงนามในการรับรอง “อนุสัญญา
วาดวยพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระหวางประเทศ

โดยเฉพาะเปนแหลงทีอ่ยขูองนกน้ำ” ขึน้ใน วนัที ่2
กุมภาพันธ 2514 ณ เมือง Ramser ประเทศอิหราน
อนุสัญญาเปนที่รูจักในนามอนุสัญญาแรมซาร
โดยกำหนดใหวนัที ่2 กมุภาพนัธของทกุปเปนพืน้ที่
ชมุน้ำโลก

ประเทศไทยไดตกลงเข ารวมเปนภาคี
อนสุญัญาวาดวยพืน้ทีช่มุน้ำ หรอือนสุญัญาแรมซาร
และปฏบิตัติามพนัธกรณเีมือ่วนัที ่13 กนัยายน พ.ศ.
2541 เปนลำดบัที ่110 โดยเสนอพืน้ทีช่มุน้ำพรคุวน
ขีเ้สีย้น เขตหามลาสตัวปาทะเลนอย จงัหวดัสงขลา-
พทัลงุเปนพืน้ทีช่มุน้ำทีม่คีวามสำคญัระดบันานาชาติ
นอกจากนี ้ยงัมอีกี 9 แหง ทีไ่ดรบัการประกาศวาเปน
พืน้ทีช่มุน้ำ คอื เขตหามลาสตัวปาบงึโขง หนองคาย,
ดอนหอยหลอด สมุทรสงคราม, ปากแมน้ำกระบี่,
เขตหามลาสตัวปาหนองคาย เชยีงราย, เขตรกัษาพนัธุ
สตัวปาเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
(พรโุตะแดง) นราธวิาส, หาดเจาไหม เขตหามลาสตัวปา
หมูเกาะลิบง ปากแมน้ำตรัง ตรัง, อุทยานแหงชาติ
แหลมสน-ปากแมน้ำกระบุรี-ปากคลองกะเปอร
ระนอง, อทุยานแหงชาตหิมเูกาะอางทอง สรุาษฎรธาน,ี
อทุยานแหงชาตอิาวพงังา จงัหวดัพงังา

จงึเชญิชวนใหชวยกนัรกัษาธรรมชาต ิโดยเฉพาะ
พืน้ทีช่มุน้ำ เพือ่ชวีติคน ชวีติพชื ชวีติสตัว และความ
สมดลุของธรรมชาตติอไป

เวท็แลนด  (Wetland)
“พื้นที่ชุมน้ำ”

นนทเพช็ร

โดย เงาเทยีน



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 21-27 กุมภาพันธ 2010 หนา 9

“อยาอวดความเกงกลา เมือ่เวลาอยกูบัเหลา
เพราะคนเมาฉบิหายมามากแลว” (บสร 31)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เปโตร
ประเสรฐิ ยงันกึ
เกิดใหมในพระเจา
25 มกราคม 2548

“ใหมีความซื่อสัตยตอพระเจาเสมอ”

เปาโล บญุเลีย้ง
จริวฒันาพนัธ
เกิดใหมในพระเจา

23 กมุภาพนัธ 2550

ครบ 3 ป

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

ขอเชญิรบัฟงรายการวทิยคุาทอลกิ  คยุกนัเจด็วนัหน
ทกุวนัอาทติย โดย ทมีงานคาทอลกิ

บนคลื่น FM 98.75 MHz  เวลา 07.00 - 09.00 น.

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากกั้นหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

ผลิตและจำหนายสายประคำ หินสีและแกวคริสตัล
http://www.mary-lamb.com

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ตดิตอ คุณสามารถ  ฮีมินกูล โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ 02-598-4879
คณุวนัด ี ฮมีนิกลู โทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิตัง้เครือ่งยนต
หวัฉดีเบนซนิ – ดเีซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมอืนใหม
ยกสงู  โหลดเตีย้  อดัลกูหมาก
โดยชางผชูำนาญ          (คาทอลกิลดพเิศษ)
ศกัดิช์าย กจิประเสรฐิ

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

“การที่ใครคนหนึ่งยอมทนทุกขทรมาน
อยางอยุติธรรมเพราะคำนึงถึงพระเจา

ก็เปนพระหรรษทาน”  (1ปต 2:19)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

อันนา
สุรีรัตน

กิติศักดิ์กุล
ครบรอบ 10 ป

ในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ

ถาเรารวมเปนหนึ่งเดียวกับพระองคในการสิ้นพระชนม
เราก็จะรวมเปนหนึ่งในการกลับคืนพระชนมชีพดวยเชนกัน

(รม 6:5)

พีน่องทีส่นใจขอเชญิตดิตอสอบถามรายละเอยีดไดที่
02-912-3339 (แฟกซ 02-585-1012)

081-899-7470, 086-541-2772

วนัที ่20  กมุภาพนัธ  2010 นำคณะแสวงบญุไปใหกำลงัใจฉลองวดัแมพระถวายพระกมุาร
บานหนองพลวง  อ.ประทาย  จ.นครราชสมีา

วนัที ่27  กมุภาพนัธ  2010 เชญิรวมฉลองเปดและเสกวดัแมพระลกูประคำ  อตุรดติถ
โดย พระคณุเจายอแซฟ พบิลูย  วสิฐินนทชยั

วันที่ 13  มีนาคม 2010 เชญิสมาชกิไปฉลองนกับญุยอแซฟทีว่ดัอยธุยาวดัแรก
ของกรงุสยาม

วันที่ 20  มีนาคม 2010 เชญิสมาชกิรวมฉลองวดันกับญุยอแซฟ วดัพนสันคิม จ.ชลบรุี
และไปสวดพระเมตตาทีว่ดัแมพระประจกัษ บางแสน
จากนัน้ ไปฉลองวดัแมพระมหาชยั ทีห่วัไผ เนนิกลม
เปนวดัของตนตระกลู “ยนุประยงค”

ขอขอบคุณทุกทานที่รวมแสวงบุญกับสุภาทัวร  ชราทัวรคะ

 

ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 02-451-7341-42 โทรสาร 02-451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดตดิตอ คณุวรีชาต/ิสจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 081-816-7661

1. อียิปต-จอรแดน-อิสราแอล 25 เม.ย. - 4 พ.ค.
2. ยุโรป -พิธีแหพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ 7 – 16 พ.ค.

(มลิาน - ตรุนิ ชมผาตราสงั - น. ยอหนเวยีนเนย - น. แบรนาแดต
-ปารีส - แหพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ที่เบลเยี่ยม - แมพระประจักษ
แหงสากลโลก - ฮอลแลนด - สวนทวิลปิ - ลองคลองอมัสเตอรดมั)

3. แผนดินศักดิ์สิทธิ์ 15-20  มิ.ย.
   * (มีราคาพิเศษสำหรับพระสงฆทุกคณะ)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
ยวงบปัตสิตา กกเคีย้ง แซแพ

เกิดใหมในพระเจา
25 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2527

(ครบรอบ 26 ป) จากลกูๆ หลานๆ
“จงดำเนินชีวิตโดยสวมพระเยซูคริสตเจาเปนอาภรณ
แตอยาทำตามความตองการของเนื้อหนัง (รม 14:14)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 21-27 กุมภาพันธ 2010หนา 10

หนทางทีพ่ระเจาเผยแสดงพลงัสรางสรรค
ความเชื่อ  เปนคุณลักษณะภายใน  ที่สามารถ

แสดงออกในทุกกิจการและความคิด
ความเชือ่  เปนการตระหนกัรภูายในวา  มพีระเปนเจา

ผสูรางสรรคสรรพสิง่
บางครั้งเราอาจเขาใจผิด  คิดวา  ความมั่นใจ

(Confidence)  คอื  ความเชือ่  ความมัน่ใจสมัพนัธกบั
โลกวตัถ ุ เชน  เชือ่ในสิง่ของหรอืผลลพัธ  ความมัน่ใจ
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความรู  และบอยครั้งเกี่ยวกับ
ทศันคตขิองตน  ในขณะทีค่วามเชือ่เปนความสมัพนัธกบั
พระเปนเจา  ความเชือ่ผลบิานและเตบิโตตามกจิการทีเ่รา
กระทำ  เหมือนพลังแหงความรักที่เราเติมเวลาติดตอ
สมัพนัธกบัผอูืน่  เปนทรรศนะทีเ่ปด  ไววางใจ

ในประวัติศาสตร  มนุษยชาติผูกพันความเชื่อ
กบัสจัธรรมทางศาสนา  พธิกีรรม  และวฒันธรรม

ความเชือ่เปนพลงัสากล  ชวยสรางสรรค  ตระหนกัวา
เราเปนบตุรพระเจา  เราเปนพีน่องกนั  ตองรวมมอืกนั
ทำงาน  มคีวามสมัพนัธทีด่ตีอกนั  ความเชือ่ตองประกอบ
ดวยการกระทำความดี “หากไมมีการกระทำ  ก็เปน
ความเชือ่ทีต่ายแลว” (ยากอบ  2:17)

ความเชือ่เปนความตระหนกัรทูีเ่ตบิโต
ความกาวหนาของชีวิตฝายจิตวิญญาณ  ก็เปนการ

พฒันาความเชือ่  ความเชือ่เปนการตระหนกัรทูีส่ามารถ
เพาะปลกูใหตนเองได  ชวยใหเรามสีต ิ ความเชือ่ชวยเรา
ใหมีประสบการณ  และรูแงมุมชีวิตที่มิอาจแลเห็นได
เพราะฉะนัน้  การพฒันาแรงจงูใจฝายจติวญิญาณ  หรอื
อดุมคต ิ  เปนกาวสำคญัของการเปดเผยความเชือ่

ประสบการณความเชือ่ในพระเจา  ความเชือ่ในผอูืน่
และความเชื่อในเราเอง

บอยครัง้ทีเ่ราอาจแยกประสบการณความเชือ่  3  แบบ
คอื  ในพระเจา  ในผอูืน่  และในเราเอง  เราอาจลมืฝก
ความเชื่อในพระเจา  บางครั้งเราขาดความเชื่อในผูอื่น
และบางครั้งเราสูญเสียความเชื่อเราเอง

เชือ่ในพระเจา  เราตองรจูกัพระองค  และสนทนา
กบัพระองคบอยๆ เราตองเดนิกบัพระองคตอนกลางคนื
กลางวนั  ไปทกุแหง  ใหพระองคนำเราไป

“อยากงัวล... จงแสวงหาพระอาณาจกัรของพระเจา
และความชอบธรรมของพระองคกอน  แลวพระองค
กจ็ะทรงเพิม่ทกุสิง่เหลานีใ้ห”  (มทัธวิ  6:33)

มไิดหมายความวา  ใหเรานัง่รอเฉยๆ แตหมายความวา
ชวีติฝายจติจำเปนกอนสิง่ของฝายโลก  ใหเราเปนชองทาง
แหงความรกัของพระเจาในสงัคม  มคีวามเชือ่เตม็เปยม
วาพระองคประทับกับเรา  เราเปนลูกของพระองค
พระองคทรงเปนพระเจาของเรา

ความเชือ่เปนเสาหลกัของคณุธรรมและความเขาใจ

(จากหนงัสอื  12  บทเรยีนในชวีติจติฯ  หนา  46-53)

ผมไดอานหนังสือ  12  บทเรียนในชีวิตจิต
สวนบคุคล  เขยีนโดย  เควนิ  โทเดสกี ้  1997  รสูกึ
ประทบัใจ  จงึเรยีบเรยีงลงทลีะหวัขอ  เรือ่ง  การรวมมอืกนั
การรจูกัตนเอง  อุดมคติ  และวันนี้เรื่อง  ความเชื่อ
(Faith)

“ความเชื่อ  คือ  ความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว
เปนขอพสิจูนถงึสิง่ทีม่องไมเหน็”  (ฮบีร ู 11:1)

ความเชื่อเปนการยอมรับหรือปฏิเสธ  โดย
ปราศจากหลกัเหตผุล  หรอือยเูหนอืประสาทรบัรทูัง้  5
(รปู  รส  กลิน่  เสยีง  สมัผสั) หากปราศจากความเชือ่
เราจะไมมกีารพฒันาขัน้สงูสดุในดานวตัถ ุ หรือดาน
จิตวิญญาณ  เพราะเมื่อใครไมเชื่อในสิ่งที่ไมเห็น
เขาจะสรางแรงบันดาลใจใหผูอื่นเชื่อไดอยางไร

ความเชือ่เปนคณุลกัษณะของวญิญาณ  ทีย่อมให
พระจิตของพระเจาทำงานอาศัยเรา

ความเชื่อ  เปนพลังขับเคลื่อนที่ชวยเราใหพบ

ความเชื่อ

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน
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โรม  (ซีนิต)  ใครกนัทีเ่หน็วาพระศาสนจกัรไมทนัสมยั
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16  ทรงแนะนำ
พระสงฆใหสื่อสารกับบรรดาเยาวชนผานเครื่องมือ
สื่อสารแบบดจิติลั

พระสันตะปาปาตรัสวา “ในโลกของการสื่อสาร
แบบดิจิตัลที่มีประสิทธิภาพไรพรมแดน  ชวยเรา
ใหตระหนักถึงคุณคาของคำกลาวของนักบุญเปาโล
ทีว่า ‘วบิตัแิกขาพเจา หากขาพเจาไมประกาศพระวรสาร’

มูลนิธิครอบครัวไคเซอร ไดแสดงใหเห็นถึงความ
สำคัญของการที่พระศาสนจักรจำเปนตองขานรับ
การพัฒนาอยางรวดเร็วของอุปกรณสื่อสารรูปแบบ
ตางๆ แหงยคุ“ปจจบุนัเดก็อายรุะหวาง 8-18 ป ใชเวลา
เฉลี่ยประมาณ 7 ชั่วโมง 38 นาที กับเครื่องอุปกรณ

สือ่สารทีท่นัสมยัในยคุปจจบุนั  หรอืประมาณ 53 ชัว่โมง
ตอสัปดาห  ขอมูลนี้ยังไมรวมถึงอุปกรณสื่อสาร
รูปแบบอื่นๆ ที่เยาวชนใชในเวลาเดียวกัน  หากแยก
ประเภทของอปุกรณสือ่สารทีเ่ยาวชนใช  ตวัเลขจะอยทีู่
ประมาณวันละ 10 ชั่วโมง 45 นาท”ี

ขอมูลขางตนเปนผลสำรวจประจำป ค.ศ. 2002
ของเดก็นกัเรยีนประถมศกึษาปที ่ 3  ขึน้ไป อายรุะหวาง
8-18 ป เปรียบเทียบกับผลสำรวจของมูลนิธิครอบครัว
ไคเซอรประจำป ค.ศ. 2004 พบวาปริมาณเวลาที่
เยาวชนเสพสื่อเพิม่มากขึน้ประมาณ 1 ชัว่โมง 17 นาที
และเปนผลใหเวลาที่เยาวชนใชอานหนังสือลดนอยลง

ผลสำรวจชี้วา “20% ของผูบริโภคสื่อเลือกใช
บรกิารผานโทรศพัทมอืถอื”  การบรโิภคสือ่ของวยัรนุ
มากขึ้นเพราะเด็กสวนใหญมีอุปกรณสื่อสารสวนตัว
ในหองนอน   ผลสำรวจชีว้า เยาวชนอายรุะหวาง 8-18 ป
ไมนอยกวา 71% มีโทรทัศนในหอง  ในจำนวนนี้
ครึ่งหนึ่งมีเครื่องเลนวิดีโอเกมส หรือเคเบิ้ลทีวี และ
หนึ่งในสามมีเครื่องคอมพิวเตอร และสามารถตอ
อินเตอรเน็ตในหองของตนได

ในชวง 5 ป ที่ผานมา วัยรุนที่มีแล็ปทอปเพิ่มขึ้น
จาก 12%  เปน 29%  สวนโทรศพัทมอืถอืเพิม่จาก 39%
เปน 66%  ขณะที่มีเครื่อง iPod หรือเอ็มพี 3 เพิ่มจาก

บญุราศยีอหน ที ่23
ไดรบัเสนอชือ่รบัรางวลั
โนเบลสาขาสนัตภิาพ

นายบารจุ  ทเีนมบาอมุ ผกูอตัง้มลูนธินิานาชาติ
ราอลู  วอลเลน็เบริก ซึง่เคยไดรบัรางวลัโนเบลสาขา
การเสวนาเพือ่ความปรองดองฝายศาสนาในสมณสมยั
สมเด็จพระสนัตะปาปาเปาโล ที ่ 6 ไดใหสมัภาษณแก
สำนักขาวซีนิตวา “สมเด็จพระสันตะปาปายอหน

ที ่23 เปนหนึง่ในรายชือ่ผไูดรบัการพจิารณาวาพระองค
ไดทำประโยชนอยางใหญหลวงแกมนษุย”

นายทีเนมบาอุม เปนชาวยิวเชื้อสายอารเจนตินา
กลาววา “มูลนิธิวอลเล็นเบิรก มุงคนหาบุคคลผูทำ
คณุประโยชนในการชวยชวีติมนษุยดวยความกลาหาญ
โดยเฉพาะในเหตุการณการฆาลางเผาพันธุชาวยิว
โดยทหารนาซรีะหวางสงครามโลกครัง้ที ่2”

“จากการคนควาหลักฐานทางเอกสาร  พบวา
พระคารดินัลอัลเยโล รอนคาลลี (อนาคตสมเด็จพระ--
สนัตะปาปายอหน ที ่ 23) ไดเสีย่งอนัตรายเพือ่ชวยชวีติ
ชาวยิวจำนวนมาก”

นายทเีนมบาอมุ กลาววา “เรารสูกึซาบซึง้ใจอยางมาก
ทุกครั้งที่เราระลึกถึงพระสันตะปาปาชาวอิตาเลียน
ผดูำเนนิชวีติเรยีบงาย และถอมพระองค”

(สมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ที ่23 ไดรบัสถาปนา
เปนบญุราศ ีวนัที ่3 กนัยายน ค.ศ. 2000.... บ.ก.)

เบเนดิกต ที่ 16 ตรัสถึงเปาหมาย 3 ประการที่พระ-
ศาสนจกัรจดัฉลองวนันกับวชสากล  วนัที ่2 กมุภาพนัธ
ของทุกปี  ตรงกับวันฉลองการถวายพระกุมารใน
พระวหิาร ตามพระประสงคของสมเดจ็พระสนัตะ--
ปาปายอหน ปอล ที ่2 และปนีเ้ปนปที ่14

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา
“จุดประสงค 3 ประการของการฉลองวันนักบวช
สากล คอื เพือ่สรรเสรญิและโมทนาพระคณุพระเปนเจา
สำหรับพระพรแหงกระแสเรียกนักบวช  เพื่อให
ประชากรของพระเปนเจาไดรบัรแูละรวมชืน่ชมยนิดี
และประการสุดทายเพื่อเชิญชวนผูที่อุทิศตนเพื่อ
พระวรสารไดตระหนักถึงสิ่งนาพิศวงที่พระเปนเจา
ทรงกระทำในพวกเขา”

พระสันตะปาปาตรัสวา “ชีวิตผูถวายตนเปน
ประจักษพยานถึงความรักที่ยิ่งใหญของพระเยซูเจา
ผูทรงพลีพระชนมชีพเพื่อไถมวลมนุษยชาติ  ดวย
ความวางใจและความขอบพระคุณใหเราไดฟนฟู
เครือ่งหมายของการถวายตนของเราพรอมกบัพระแมมารยี
ที่ไดรับยกยองวาเปนผูถวายตนที่สมบูรณแบบ
คนแรกขณะที่พระแมถวายพระกุมารในพระวิหาร”

18% เปน 76%
ผลสำรวจระบุวา วัยรุนอายุระหวาง 11-14 ป ใช

อุปกรณสื่อสารที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นมากที่สุด ระยะเวลา
ที่เยาวชนใชไปกับอุปกรณสื่อสารของยุคสมัยเปนเรื่อง
นาเปนหวง  เพราะเยาวชนไดใชเวลาทีค่วรออกกำลงักาย
ทำใหรางกายไมแขง็แรงเมือ่เทยีบกบัเยาวชนอายเุทากนั
ที่ใชเวลากับอุปกรณสื่อสารนอยกวา

ดานผลการเรียนพบวา  เด็กมากถึง 47% ที่ใช
เวลามากกับอุปกรณสื่อสารทันสมัยจะมีผลการเรียน
ในเกณฑต่ำหรอืพอใช  แมผทูำวจิยัไมสามารถยนืยนัวา
ผลการเรียนที่ต่ำเปนผลจากการบริโภคสื่อหรือไม

ผทูำวจิยัพบวา ครอบครวัจำนวนมากเปดโทรทศัน
ระหวางรับประทานอาหารพรอมกัน แมไมมีสมาชิก
ในครอบครวัคนใดสนใจดรูายการนัน้

แบบสอบถามตั้งคำถามวา พอแมตั้งกฎเกณฑ
การบรโิภคสือ่ของลกูๆ หรอืไม?  เดก็สวนใหญตอบวา
พวกเขามอีสิระทีจ่ะใชอปุกรณสือ่สารตางๆ ไดตามความ
พอใจ  มเีพยีง 52% ตอบวา มขีอแมเพยีงประการเดยีว
ที่พวกเขาจะสามารถใชคอมพิวเตอรทำอะไรไดบาง?
เชน เดก็ 46% ไดรบัอนญุาตใหดทูวีไีด   30%  เลนวิดโีอ-
เกมสได  และ 26% ฟงเพลงได

พระศาสนจกัรใชสือ่ดจิติลักบัเยาวชน

ฉลอ ง ก า ร ถ ว า ยพ ร ะ กุ ม า รฉ ล อ ง ก า ร ถ ว า ยพ ร ะ กุ ม า รฉ ล อ ง ก า ร ถ ว า ยพ ร ะ กุ ม า รฉ ล อ ง ก า ร ถ ว า ยพ ร ะ กุ ม า รฉ ล อ ง ก า ร ถ ว า ยพ ร ะ กุ ม า ร
ใ น พ ร ะ วิ ห า รใ น พ ร ะ วิ ห า รใ น พ ร ะ วิ ห า รใ น พ ร ะ วิ ห า รใ น พ ร ะ วิ ห า ร
นครรัฐวาติกัน  (ซีนิต)  สมเด็จพระสันตะปาปา
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คาทอลกิรวมจดักจิกรรม (ตอจากหนา 20)

ขอขอบคุณพระสงฆ นักบวชทั้งชายและหญิง
รวมทั้งฆราวาสแพรธรรมที่ เคยทำงานและกำลัง
ทำงานอยใูนเขตสงัฆมณฑลอดุรธานทีกุคน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพระสงฆคณะพระมหาไถ และหนึ่งในบุคคล
เหลานี้ที่ยังคงอยูในหัวใจของพวกเราตลอดเวลาอยาง
ไมมีวันลืมเลือน  คือพระคุณเจาคลาเรนซ  เจมส
ดูฮารต ประมุของคแรกของเรา พวกเราสำนึกอยูเสมอ
วาทานทั้งหลายเปนผูนำและวางรากฐานความเชื่อใน
ดินแดนแหงนี้ สิ่งที่เรามีและเราเปนในเวลานี้ลวนเปน
ผลสบืเนือ่งมาจากความเสยีสละทัง้แรงกายและแรงใจที่
ทานทั้งหลายทุมเทใหกับสังฆมณฑลของเราตลอด
ระยะเวลา 60 กวาปที่ผานมา และหวังเปนอยางยิ่งวา
พวกทานจะอยูเคียงขางพวกเราตอไป

ขอบคุณพระสงฆคณะมิสซังตางประเทศ
แหงกรุงปารีส แมวาเวลานี้ไมมีสมาชิกทำงานใน
เขตสังฆมณฑลอุดรธานี แตก็เคยมาหวานเมล็ดพันธุ
แหงความเชื่อไวที่นี่ และไดใหผมมีโอกาสศึกษา
พระคัมภีรจนจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคาทอลิก
แหงกรุงปารีส วันนี้มีหลายคนที่ผมรูจักมารวมพิธีดวย
รวมทั้งคุณพอ Georges Mansuy เลขาธิการของคณะ
ซึ่งเดินทางมาจากกรุงปารีส นาเสียดายที่คุณพอยัง
ดงัโตแนล อธกิารเจาคณะคนปจจบุนั ไมสบายจงึไมสามารถ
มารวมพธิไีด”

ศจ .ดร .เสรี  หลอกัณภัย เลขาธิการสมาคม
พระครสิตธรรมไทย เขารวมพธิแีละไดมอบพระคมัภรี
พระคริสตธรรมแกพระคุณเจาลือชัย ใหสัมภาษณวา
“พระคุณเจาองคใหมมีความรูความสามารถมาก
ซึ่งทางคาทอลิกและโปรเตสแตนทไดทำงานรวมกัน
มานาน โดยพระคณุเจายอดไดเปนกรรมการอำนวยการ
ของสมาคมพระครสิตธรรมไทย และพระคณุเจาลอืชยั
คงจะเปนกรรมการอำนวยการแทนพระคุณเจายอด
ที่จริงก็ไดมีการพบปะกันหลายครั้ง  คาดหวังวา
การรวมมือและการทำงานระหวางคาทอลิกและ
โปรเตสแตนทคงดำเนนิตอไป โดยเฉพาะทานไดสำเรจ็
มาทางดานพระคัมภีร ยิ่งจะทำใหเราทำงานตอเนื่องได
ดยีิง่ขึน้”

คุณยายสมศรี คำออ อายุ 67 ป สัตบุรุษวัด
พระวิสุทธิวงศ โพนสูง บานอยูใกลๆ กับบานของ
พระคุณเจาลือชัย  กลาววา  “พระคุณเจาเปนคนดี
น้ำใจดี เอื้อเฟอเผื่อแผทุกคน ตอนเด็กๆ ไดเลี้ยงเขา
ดูแลเขาตั้งแตเด็ก ดีใจกับพระคุณเจาที่ไดรับตำแหนง
ดีใจจนพูดไมออก พระคุณเจาอยากเปนพระสงฆ
มาตั้งแตเด็ก อยากเปนคุณพอ เขาก็ไดเปนจริงๆ คิดวา
พระคณุเจาคงทำงานใหชาวบานและพระเจาไดอยางด”ี

บันทึกภาพพิธีอภิเษกโดย : บราเดอรเอกพงษ
สวุชิากร บราเดอรยทุธนา วทิยานลุกัษณ บราเดอรชนภทัร
ศุขะเนตร วิทยาลัยแสงธรรม  / ศักดา จุลสุคนธ แผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ /
วชัร ีกจิสวสัดิ์ กองบรรณาธกิารอดุมสาร

“ความรอดพนมาจากกางเขน” (ตอจากหนา 7)

เพื่อแกไขปญหายาเสพติดแพรระบาดในชุมชน
คณะกรรมการองคกรเครือขาย ป.ป.ส. ภาค

ประชาชน กรุงเทพมหานคร รวมกับเครือขายองคกร
ภาค ีจดังานมหกรรมวนัเดก็เครอืขายเยาวชนคณุพมุ โดย
เนนเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
มีเยาวชนและผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 4,000 คน
ที่ลานกิจกรรมใตสะพานพระราม  8 เมื่อวันที่ 17
มกราคม ค.ศ. 2010

งานครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กและเยาวชน
จากชุมชนตางๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไดมารวม
กิจกรรมดวยกัน โดยมีการแสดงและกิจกรรมดาน
ศลิปวฒันธรรมพืน้บานของเยาวชน  กจิกรรมสนัทนาการ
ทีใ่หความรพูรอมความสนกุสนาน โดยองคกรเครอืขาย
ประสานงานกับฝายสังคมพัฒนา  ซิสเตอรคณะ
พระหฤทยัของพระเยซเูจาแหงกรงุเทพฯ และบราเดอร
จากวทิยาลยัแสงธรรมรวมจดักจิกรรมในครัง้นี้

นายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม ประธานเปดงานมหกรรมเครือขาย
เยาวชนคณุพมุ กลาววา การจดังานดงักลาวเพือ่ตองการ
สรางพื้นที่ใหเยาวชนไดมีกิจกรรมการแสดงออกที่
สรางสรรคและเพือ่แกไขปญหายาเสพตดิทีม่กีารระบาด
ในชุมชน โดยหลังติดตามปญหาการแพรระบาดของ
ยาเสพติดพบวายาเสพติดยังแพรระบาดในทุกพื้นที่
อยางตอเนื่อง แมจะมีการจับกุมไดบอยครั้งก็ตาม ซึ่ง
จากการติดตามพบวาหลังจากมีการลำเลียงยาเสพติด
จากรั้วชายแดนเขาประเทศแลว จุดที่สำคัญที่สุดคือ
ภายในชมุชน ดงันัน้ในปนีเ้ตรยีมจดัโครงการสายตรวจ
ในชมุชนโดยเนนการมสีวนรวมของประชาชนในชมุชน
แกไขปญหายาเสพตดิ ซึง่จะมสีำนกังานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รวมแกไข
ปญหาดวย เชื่อวาจะสามารถลดปริมาณยาเสพติด
ในชุมชนได ซึ่งในปที่ผานมาเจาหนาที่ตำรวจและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของสามารถจบักมุทลายแหลงยาเสพตดิ
รายใหญไดมลูคาสงูนบัพนัลานบาท

คุณบรรจง แซอึ้ง ผูนำชุมชนหนองแขม ทำงาน
รวมกับศูนยสังคมพัฒนาฯ และเปนประธานเครือขาย
ป.ป.ส. ภาคประชาชน กรุงเทพมหานคร กลาววา
“กิจกรรมในครั้งนี้ถือเปนความรวมมือในการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด แมเราจะเห็นวามีการจับกุม
และปราบปรามยาเสพตดิอยางตอเนือ่ง แตกต็องยอมรบั
วาปญหายาเสพตดิยงัคงแพรระบาดอยใูนชมุชน ดงันัน้
การที่มีเครือขายประชาชน และเครือขายเยาวชนจาก
สวนตางๆ เขามามสีวนรวมชวยกนัสอดสองดแูลในชมุชน
พรอมคอยปลูกฝงเยาวชนใหหางไกลจากยาเสพติด
ถือเปนการชวยเหลือใหการทำงานของเจาหนาที่
มคีวามสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพมากขึน้”

ซิสเตอรโนรา ระดมกิจ ผูจัดการและครูใหญ
โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันเวศม รบัผดิชอบงานดานสงัคม
ของคณะพระหฤทยัฯ และเปนผรูวมจดักจิกรรมตอตาน

ยาเสพตดิมาแลวหลายครัง้ กลาววา “ครัง้นีใ้นสวนของ
คณะพระหฤทัยฯ มีทั้งซิสเตอร ผูฝกหัด คุณครู และ
นกัเรยีนเขารวมเกอืบ 100 คน ปจจบุนันีป้ญหายาเสพตดิ
มเีพิม่ขึน้เรือ่ยๆ และยงัไมหมดไปจากสงัคม เยาวชนคอื
กลุมเสี่ยงที่เขาสูวงจรยาเสพติดไดงาย เราเปนผูใหญ
เลยอยากจดักจิกรรมใหเขามารวมกลมุในเชงิสรางสรรค
สามคัคแีละสนกุสนานรวมกนั มารจูกัเพือ่นๆ จากชมุชน
ตางๆ และสนับสนุนใหเขาใชเวลาในการสรางสรรค
ใหสงัคม เปนแรงจงูใจใหเขาหนัมาทำแตสิง่ทีด่ีๆ  ดกีวา
หลงเขาไปในวงัวนของยาเสพตดิ”

กฤษเจริญ  พระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี ใหดำรง
ตำแหนงผูอำนวยการองคกรสนับสนุนงานแพรธรรม
ของสนัตะสำนกั (The Pontifical Missionary Society)
ประจำประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ.
2009 เปนตนไป โดยมีวาระ 5 ป สืบตอจากคุณพอ
วีรศักดิ์ วนาโรจนสุวิช ที่ไดปฏิบัติหนาที่นี้ตั้งแต
ค.ศ. 2000 เปนตนมา
     ผูอำนวยการสนับสนุนงานแพรธรรมของ
สันตะสำนัก (PMS) มีหนาที่ประสานงาน สนับสนุน
สงเสรมิ และชีแ้นะงานแพรธรรมของสนัตะสำนกัทีอ่ยู
ในประเทศ และรวมมือกับสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทยในงานแพรธรรมทุกประเภท
อยางใกลชิด

คุณพอวีรศักดิ์ วนาโรจนสุวิช เปนผูที่ใหการ
สนับสนุนงานแพรธรรมของสันตะสำนักและของ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยดวยดี
เสมอมา คุณพอเปนผูที่วางรากฐานงานยุวธรรมทูต
โดยการจัดทีมงานออกไปใหความรูและการฝกอบรม
ใหกับผูรับผิดชอบตามสังฆมณฑลตางๆ จัดพิมพ
เอกสารและจดัทำอปุกรณทีจ่ำเปนสำหรบัการดำเนนิงาน
ยวุธรรมทตู ปลกุจติสำนกึสงัฆมณฑลและคณะนกับวช
ใหมีสวนรวมในงานแพรธรรมโดยการบริจาคเงิน
เพือ่รวมโครงการตางๆ ของสนัตะสำนกั จดัพมิพเอกสาร
ที่สำคัญเรื่องการแพรธรรมของพระศาสนจักร ประวัติ
นักบุญ พระคัมภีรสำหรับเด็ก และอื่นๆ อีกมากมาย
ผลงานสำคัญของทานคือการรับผิดชอบการจัดงาน
ชุมนุมเพื่อการแพรธรรมระดับทวีปเอเชีย (Asian
Mission Congress) ทีจ่ดัขึน้ทีเ่ชยีงใหม เมือ่เดอืนตลุาคม
2006 ทีผ่านมา

ติดตามงานเขียน ประวัตินักบุญ บทเทศน
พิธีเสกและอวยพร  ขอคิดสอนใจและบทภาวนา
เพื่อมวลชนประจำสัปดาหของคุณพอไดที่ www.shb.
or.th

สำนกัวาตกินัแตงตัง้ (ตอจากหนา 20)

“จงชืน่ชมยนิดใีนความหวงั
จงมคีวามอดทนตอความทกุขยาก

จงพากเพยีรในการภาวนา”  (รม 12:12)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 21-27 กุมภาพันธ 2010หนา 14

ขอขอบพระคุณ
บรรดาพระสงัฆราช พระสงฆ นกับวช

พีน่องสตับรุษุ และแขกผมูเีกยีรตทิกุทาน
ที่ไดใหเกียรติและเสียสละเวลาอันมีคาของทาน

มารวมในพธิอีภเิษกพระสงัฆราช
ยอแซฟ ลอืชยั  ธาตวุสิยั
เมือ่วนัเสารที ่6 กมุภาพนัธ 2010

วอนขอพระเปนเจาโปรดอวยพระพรแดทุกทาน
และหากมีขอบกพรองใดๆ
ทางสังฆมณฑลอุดรธานี
กราบขออภัยทุกทาน

มา ณ ทีน่ีด้วย

โรงเรียนพระมหาไถวิเทศศึกษา
(Redeemer International School, Thailand)

คณุพอลโีอ เทรวสิ ผชูวยครใูหญโรงเรยีนรวมฤดวีเิทศศกึษา ไดรบัรางวลัในฐานะโรงเรยีนดเีดน
ดานความสัมพันธและบริการชุมชนจาก จาก ม.จ. จุลเจิม ยุคล ประธานงาน World Education
& Kids Covery EXPO เมือ่ตนเดอืนมกราคม ทีผ่านมา ณ เซน็ทรลัเวริด

คณุพอสมพงษ เตยีวตระกลู ผอูำนวยการโรงเรยีนพระมหาไถวเิทศศกึษา (Redeemer
International School, Thailand) ไดรับใบประกาศเกียรติคุณผูบริหารการศึกษาดีเดน
ในโอกาสที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
กบั Western Association of Schools and Colleges (Accrediting Commission for Schools)
ไดรบัรองมาตรฐานการศกึษาขัน้สงูสดุ
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«— ¥ · ¡à æ √ – ª √ – ®— ° …å

‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·° °∑¡.

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë  20

°ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.00 π.

æ√–Õ— §√ — ß¶√“™ø√— ß´‘  

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡´‡«’¬√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)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈

‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“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.

«—¥·¡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

«—¥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∫∂“¡‚∑√. 08-1626-0358

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” Õÿµ√¥‘µ∂å ‡ªî¥·≈–‡ °«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥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)

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å (·æ√°Àπ“¡·¥ß) µ.¬’Ë “√

Õ.Õ—¡æ«“ ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.  §ÿ≥æàÕ‡Õ“°ÿ µ‘π ª√–¥‘…∞å

«àÕß«“√’ Õÿª —ß¶√“™ ‡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

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

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’
 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

®.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’

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ‡™‘≠™«π∑ÿ° —ß¶¡≥±≈

§≥–π—°∫«™™“¬-À≠‘ß

Àπà«¬ß“π  Õß§å°√§“∑Õ≈‘°

·≈–æ’ËπâÕß§√‘ µ™π

∫√‘®“§∑√—æ¬å π—∫ πÿπ„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ

·°àæ’ËπâÕß™“«‡Œµ‘∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ

®“°·ºàπ¥‘π‰À« 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·≈–§«“¡∫√√‡∑“

 Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë   ”π—°‡≈¢“∏‘°“√
 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬
‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1201
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✝ ‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❈ «—¥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)

❈ «—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ‡°“–„À≠à ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“

«—π»ÿ°√å∑’Ë 19 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 17.00 π.

§ÿ≥æàÕª√–¬ÿ∑∏ »√’‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.00 π.

§ÿ≥æàÕ∫—≠™“ »√’ª√–¡ß§å ‡ªìπª√–∏“π

(∑“ß«—¥∫√‘°“√¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π)

❈ «—¥À∑—¬π‘√¡≈¢Õß·¡àæ√– (ª“°≈—¥) Õ.æ√–ª√–·¥ß

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

09.00 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≠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.

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

‡«≈“ 16.00 π. §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ ·°â«·À«π ‡ªìπª√–∏“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)

❈ «—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” À≈—°Àâ“ Õ.¥”‡π‘π –¥«°

®.√“™∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.00 π.

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

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

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

®.™≈∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 08.30 π.

‚∑√. 0-3829-4558

❈ «—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë 20

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.30 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.

 àß¢à“«©≈Õß«—¥ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ ‡ ° ÿ “π

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

�����§ÿ≥æàÕ‡Õ°æ≈ ‰™¬√“ §ÿ≥æàÕ¡’™—¬  Õÿ¥¡‡¥™

§ÿ≥æàÕø√—ß´‘  ‚°‚∑√ §ÿ≥æàÕ«—≈≈¿ ®”Àπà“¬º≈

·≈– “¡‡≥√ ¢Õ‡™‘≠√à «¡©≈Õß∫â “π ‡≥√‡≈Á°

§≥–æ√–¡À“‰∂à »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’ («—π§√Õ∫§√—«

¡À“‰∂à) «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 ¡’π“§¡ 2010 æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡æß…å

‡µ’¬«µ√–°Ÿ≈ ‡ªìπª√–∏“π

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß∫â“π‡≥√π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø

 “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14 ¡’π“§¡

2010 ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™ Ÿ ‡ªìπª√–∏“π (¿“§∫à“¬¡’ª√–™ÿ¡ºŸâª°§√Õß

 “¡‡≥√)

�����§≥–´“‡≈‡´’¬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

�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—«

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 125 «—π»ÿ°√å∑’Ë 19-21 ¡’π“§¡ ∑’Ë∫â“π

 «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 126 «—π»ÿ°√å∑’Ë 14-16 æƒ…¿“§¡ ∑’Ë

∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 127 «—π»ÿ°√å∑’Ë 16-18 °√°Æ“§¡ ∑’Ë

∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 128 «—π»ÿ°√å∑’Ë 17-19 °—π¬“¬π ∑’Ë∫â“π

 «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 129 «—π»ÿ°√å∑’Ë 19-21 æƒ»®‘°“¬π ∑’Ë

∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

¢Õ‡™‘≠§Ÿà “¡’-¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

www.thaicatholicradio.com
‡«Á∫‡¥’¬« øíß«‘∑¬ÿ§“∑Õ≈‘°‰¥â∑—Ë«‚≈°!

Õ—æ‡¥∑¢à“«§“∑Õ≈‘°§≈‘°

www.udomsarn.com

§ÿ≥™—™™—¬  —ß¶∑‘æ¬å ‚∑√. 08-6546-2856 À√◊Õ

0-2681-3837 E-mail : flp_bkk@hotmail.com

µ‘¥µ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë  http://

flpbkk2008.multiply.com/ (‰¡à¡’§à“„™â®à“¬„¥Ê/

√—∫√ÿàπ≈–‰¡à‡°‘π 15 §Ÿà) §ÿ≥ °ÿ≈™—¬ À∑—¬π‘√¡≈  1,200 ∫“∑

 “¡’·≈–≈Ÿ°Ê Õÿ∑‘»·¥à

¡“√’Õ“  ¡„® ®—π∑√ ÿ¢ —πµå 500 ∫“∑

§ÿ≥ª√–¡ÿ¢ ‚§¡‘π 400 ∫“∑

 ”À√—∫∑à“π∑’Ëª√– ß§å®– ¡∑∫°Õß∑ÿπœ ‚ª√¥

 àß∏π“≥—µ‘  —Ëß®à“¬„ππ“¡ ç´‘ ‡µÕ√å»√‘π∑‘æ¬å °‘® «— ¥‘Ïé

ª.≥. ¬“ππ“«“  122/11 ´.π“§ ÿ«√√≥ ∂.ππ∑√’

·¢«ß™àÕßππ∑√’ ¬“ππ“«“ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 10120

‡™Á§ —Ëß®à“¬ ç°“√æ‘¡æå§“∑Õ≈‘°é À√◊Õ‚Õπ‡ß‘π

‡¢â“∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ™◊ËÕ∫—≠™’ ç°Õß∑ÿπ°“√æ‘¡æå

 √â“ß √√§åé ∏π“§“√∑À“√‰∑¬  “¢“‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 186-2-01976-5

À¡“¬‡Àµÿ ‡¡◊ËÕ∑à“π àß‡ß‘π·≈â«°√ÿ≥“·®âß„Àâ∑√“∫

¥â«¬∑“ß‚∑√ “√ 0-2681-5401 ‡æ◊ËÕ®–‰¥â àß

„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π„Àâ∑à“π¥â«¬§«“¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥
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กจิกรรมจติอาสา จากเยาวชนวดัราชนิแีหงสนัตสิขุ
สขุมุวทิ 101 แบงกลมุกนัทำหนงัสอืเสยีงเพือ่หองสมดุ
คนตาบอด และผูดอยโอกาสทางสื่อสิ่งพิมพแหงชาติ
มูลนิธิคนตาบอดแหงประเทศไทย ตั้งแตเดือนตุลาคม
ผานมา 4 เดอืนไดหนงัสอืมเีสยีงมา 4 เลม ไดแก หนงัสอื
ประวัติยอนรอยวัดราชินีแหงสันติสุข หนังสือนักบุญ
เทเรซา  แหงลีซิเออซ หนังสือเดินทางไกลไปกับ
พระคารดินัล  และหนังสือสอนใจ . . .ดวยเรื่องเลา
คุณธรรม

หนังสือเสียงเหลานั้น ถูกทำเปนแพคเก็จสวยงาม
พรอมสงมอบใหกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ โดยประสานงาน
กับคุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ ผูอำนวยการองคกร
สนับสนุนงานแพรธรรมของสันตะสำนัก (PMS) และ

ผมกวาดสายตาไปรอบๆ  หลังจากอานบท
พระวรสารจบลง เพื่อเมื่อสัตบุรุษนั่งลงเรียบรอย
แลวจะไดเริ่มเทศน การกวาดสายตาไปรอบๆ
จุดมุงหมายเพยีงประเมนิผคูนคราวๆ วารอบนีค้นทีม่า
เขาวดัสวนใหญเปนคนรนุใด เปนมสิซารอบที ่2 ของ
วนัแลว บทเทศนคงใกลเคียงกับของเดิม คงไมตอง
เปลีย่นอะไร เพราะรอบนีค้นไมนาซ้ำกบัรอบทีผ่านมา
ในบทเทศนผมคดิวาคงอางองิถงึงานสือ่มวลชนทีท่ำ
นิดหนอย ฉับพลันสายตาผมก็ไปปะทะเขาอยางจัง
กบัเสือ้ยดืสขีาวของชายหนมุคนนัน้ อกัษรสดีำเขยีน
ไวทีห่นาอกวา “ไมแครสือ่” (อาว...ซะงัน้)

หลงังานอภเิษกพระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตวุสิยั
ประมขุองคลาสดุแหงสงัฆมณฑลอดุรธาน ีเยน็แลว
ที่สนามบินนานาชาติอุดรธานี วันนั้นทั้งพระสงฆ
นักบวช ฆราวาส หลายๆ ทาน นั่งรอเครื่องอยู
ที่ เดียวกัน  เพื่อนพระสงฆรุนพี่ของผมคนหนึ่ง
แนะนำวา “ไปถายรปูคนนัน้ส ิ เธอกำลงัเอาอดุมสาร
ขึ้นมาอานเลย” ผมเหลือบไปมองตามคำชี้ชวน
คนรูจักนี่ ทีนี้แทนที่จะถายรูปเก็บไว จึงเปลี่ยนเปน
เขาไปทกัทาย“การเดนิทางเปนหนาตางของคนเขยีน
หนังสือ” นักเขียนทานหนึ่งเคยพูดไว สำหรับผม
การเดนิทางในหลาย  ๆครัง้ ทำใหพบวามคีนอานหนงัสอื
ทีเ่รามสีวนรวม มนัมกีำลงัใจครบั

การเดินทางไปรวมงานในครั้งนี้ ผมไปตั้งแต
เย็นวันพฤหัสบดี จึงพอมีเวลาไดพูดคุยกับเพื่อนๆ
หลายคนที่เรียนมารุนราวคราวเดียวกัน ตอนอยู
บานเณรเลก็บาง บานเณรกลางบาง และทีส่ดุกม็าอยู
บานเณรใหญพรอมๆ  กนั บางคนกบ็วชในรนุเดยีวกนั
บางคนก็ฝกวิทยายุทธนานหนอย ปลอยใหเพื่อน
นำไปกอน คอยบวชทหีลงั บางคนเปลีย่นกระแสเรยีก
ไป แตก็ยังคงวนเวียนรับใชพระศาสนจักรตามแต
เวลาและหนาทีจ่ะเอือ้อำนวยตอกนั แตทีแ่นๆ  เรายงั

เปน “เพือ่น” ทีด่ตีอกนั ผมพบวามติรภาพเมือ่เกดิขึน้แลว
คงยากทีจ่ะถกูทำลาย การไปรวมงานในครัง้นีน้อกจาก
จะรวมงานแลว ยงัมคีวามรสูกึดีๆ  มากมายทีเ่กดิขึน้ดวย

ในพิธีอภิเษกพระสังฆราช เมื่อพิธีกรรมขั้นตอน
ตางๆ ดูเหมือนวากำลังจะจบลง สิ่งที่มักถูกปฏิบัติ
ในตอนทายก็คือ การใหโอวาท การกลาวแสดงความ
ชืน่ชมยนิด ีการกลาวขอบคณุ หรอืการแสดงความในใจ
ตางๆ ผมเองทำหนาทีอ่ยทูางดานซายของวดั ทีต่รงนัน้
เจาหนาที่จากแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของฝายงาน
อภิบาลและธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พูดให
งายไปกวานั้นก็คือ ทีมถายทอดสดผานทางเว็บไซต
คาทอลิก  นั่งประจำอยูรวมกับทีมของสื่อมวลชน
คาทอลกิประเทศไทย ผมนัง่บรรยายในการถายทอดสดนัน้
ชวงที่รูสึกประทับใจที่สุด  คงเปนคำกลาวของ
พระสังฆราชยอรช ยอด พิมพิสาร อดีตประมุข
สังฆมณฑลอุดรธานี  ทานกลาววา  “หลังจากนี้

คงไดใชเวลาสำหรับการภาวนามากขึ้น สำหรับ
งานตางๆ ถาสามารถชวยไดกจ็ะชวยสดุความสามารถ
แตจะเปนผูตาม ใหพระคุณเจาใหมนั้นเปนผูนำ”
ความสภุาพนารกัของผหูลกัผใูหญไดใจผมเสมอ

เรื่องราวสารพันในชีวิตคนถาไมควบคูไปกับ
ความเชื่อแลว ชีวิตจะมีแกนสารใด ค่ำวันกอนงาน
ผมกลบัมาทีพ่กั เปดทวีเีอาไวเปนเพือ่น ยงัไมทนัหลบัดี
สายตาก็เหลือบไปเห็นซิสเตอรทานหนึ่ง แตชุด
เหมือนซิสเตอรคามิลเลียน หนาตาเหมือนคนไทย
เธออยใูนจอทวีคีรบั กรณุาอยาคดิเปนอืน่

ซสิเตอรไทย 2 ทานทีท่ำงานอยทูีส่าธารณรฐัเฮติ
กำลังใหสัมภาษณสื่อมวลชนจากประเทศไทย
ที่ไปทำขาว นักขาวถามวา “มาอยูที่นี่นานหรือยัง
มาอยูทำไม แลวเหตุการณเกิดขึ้นแบบนี้คิดจะกลับ
เมืองไทยไหม?” ผมประมวลคำถามไดประมาณนี้
ซสิเตอรตอบคำถามเหลานัน้ดวยทาทจีรงิใจ แตสภุาพ
ออนโยน “ซิสเตอรตั้งใจจะมาชวยที่นี่ และยิ่งเกิด
เหตุการณแบบนี้ ซิสเตอรยิ่งจะตองอยูชวยตอไป”
เด็ดเดี่ยวแตไดใจ อะไรเปนแรงจูงใจใหซิสเตอร
ทัง้ 2 ทานยงัอยตูรงนัน้ตอไป ถาไมใชความรกัตอพระ
ผานทางเพื่อนมนุษยผูยากแคน

ความเชื่อในพระเปนเจา และการเจริญชีวิตตาม
ความเชื่อนั้นนำมาซึ่งบทเรียนและเรื่องราวอันเปน
พลังผลักดันทั้งชีวิตของตนเองและชีวิตของบุคคล
รอบขางที่พบเห็น ที่แทแลวชีวิตตอชีวิตกลับสื่อถึง
พระเปนเจาไดอยางมพีลงั คนๆ หนึง่เพยีงหยบิหนงัสอื
ศาสนาขึน้มาอาน สงตอและเผยแพร คนอกีคนหนึง่
อาจเพียงทำเดชะพระนามกอนและหลังรับประทาน
อาหาร คนๆ หนึง่อาจเพยีงหยดุทกุอยางในวนัอาทติย
เพื่อไปรวมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ หรือเพียง
ยิม้แยมแจมใส ประกอบธรุกจิหนาทีด่วยความซือ่สตัย
สจุรติ ฯลฯ มมุเลก็ๆ ในชวีติของเรา แคเพยีงทำใหดี
ที่สดุ ทำตามคำสัง่สอนของพระเยซเูจา อนันีไ้มตอง
แครสือ่ เพราะแนทีเดียว คุณกำลังทำหนาที่สื่อดวย
ตวัคณุเองอยแูลว สือ่ชวีติพระครสิตเจา

บรรณาธิการบริหาร

ที่ปรึกษาชมรมคนหูหนวกคาทอลิกแหงประเทศไทย
นบัเปนตวัอยางผลงานของคนรนุใหมทีใ่สใจผดูอยโอกาส
กวาตน

ทำหนังสือใหมีเสียงไมยากครับ มีคอมพิวเตอร
ลงโปรแกรมทีเ่กีย่วของ  มไีมคตดิคอมพวิเตอรนดิหนอย

ฟ งคำแนะนำจากผูที่ รับผิดชอบมูลนิธิ
คนตาบอดแหงประเทศไทย  หาหนังสือ
สักเลมหนึ่ง ถายิ่งเปนหนงัสอืศาสนาของเรา
ยิ่งดี เพราะจะเปนการเผยแผศาสนาอีก
ชองทางหนึ่ง จะทำเปนสวนบุคคลหรือกลุม
ก็ได เสร็จแลวก็อาน อาน อาน จนจบ เช็ค
ความถูกตอง ไรทใสแผน เมื่อเสร็จแลวเรา
ก็ไดหนังสือมีเสียงอีกเลมหนึ่ง นับเปนงาน
แพรธรรมเลก็ๆ จติอาสาหนอยๆ ทำใหประโยค
ทีว่า “งานแพรธรรมไมยากอยางทีค่ดิ” เปนจรงิ

สือ่มวลชนคาทอลกิฯ  แผนกสิง่พมิพ มี
หนังสือที่พรอมจะเปนหนังสือมีเสียงมากมาย สนใจ
รวมอาสากันเขามา

ไมแครสื่อ

    “หนงัสอืมเีสยีง”
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ç©≈Õß«—¥∫â“ππ“é æ√–§ÿ≥‡®â“™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„®  ∫â“ππ“  π§√π“¬° ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 23

¡°√“§¡ 2010

ç∂«“¬æ√–æ√é §≥–°√√¡°“√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‡¢µ 1 √à«¡≈ßπ“¡∂«“¬æ√–æ√

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈»‘√‘√“™ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20 ¡°√“§¡ 2010

ç√à«¡¬‘π¥’é §ÿ≥À≠‘ßªí∑¡“ ≈’ «— ¥‘Ïµ√–°Ÿ≈ ¡Õ∫™àÕ¥Õ°‰¡â· ¥ß§«“¡¬‘π¥’

·°àπ“ß “««√‘»√“ Õ¿‘√—°…å ·≈–π“ß “«≈≈‘µ «√‡∑æπ‘µ‘π—π∑å π—°‡√’¬π®“°«‘∑¬“≈—¬

¥ÿ√‘¬“ß§»‘≈ªá ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ ∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈™π–‡≈‘»„π°“√·¢àß¢—π¢—∫√âÕß

‚Õ‡ª√à“„π√“¬°“√ Barry Alexander International Vocal Competition 2010 ·≈–

‰¥â√—∫‡™‘≠‰ª· ¥ß∑’Ë§“√å‡π°’ŒÕ≈≈å ¡À“π§√π‘«¬Õ√å° ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“

‚¥¬¡’ Principal Jenning Colleen ·≈– Professor Yoshimi Matsushima

√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’ ∑’Ë‚√ß·√¡Õ‚π¡“

ç§”π—∫æ√–§ÿ≥‡®â“é
√–À«à“ß«—π∑’Ë  15-20

¡°√“§¡ 2010  —µ∫ÿ√ÿ…

«—¥¡“√’¬å «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õß

‡¢â“‡¬’Ë¬¡§“√«–æ√–§ÿ≥‡®â“

«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ∑’Ë

 ”π—°¡‘  —́ß‡™’¬ß„À¡à  ‡æ◊ËÕ

∂«“¬‰¡â°“ß‡¢πª√–¥‘…∞“π

∫πæ√–·∑àπ«—¥µà“ßÊ 5 «—¥

·≈–‡¥‘π∑“ß‰ª‡¬’Ë¬¡«—¥

„π‡¢µ ®.·¡àŒàÕß Õπ 8

«—¥ ∑’Ë —µ∫ÿ√ÿ…‰¥â∂«“¬

‰¡â°“ß‡¢π·¥àæ√–§ÿ≥‡®â“

¡“°àÕπ·≈â«‡¡◊ËÕ©≈Õß«—¥

ªï∑’Ë·≈â« ‚Õ°“ ∑’Ëæ√–§ÿ≥‡®â“¡“‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’ «—¥∑—Èß·ª¥∑’Ë∂«“¬‰¡â°“ß‡¢π‰¥â·°à

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ·¡à –‡√’¬ß «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ·¡à≈“πâÕ¬ «—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ

∫—ªµ‘ µå ·¡à‚∂ «—¥π—°∫ÿ≠‡´´’≈’Õ“ Àâ«¬µâππÿàπ «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

«—¥æ√–∑√ß∫—ß‡°‘¥ ª“¬ «—¥æ√–§√‘ µ√“™“ «—¥·¡àæ√–√—∫ “√

§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡ ‡®â“Õ“«“ «—¥¡“√’¬å «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õß

∂«“¬¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ √à«¡°—∫ —µ∫ÿ√ÿ…«—¥π—°∫ÿ≠‡´´’≈’Õ“ Àâ«¬µâππÿàπ

Õ.¢ÿπ¬«¡ ®.·¡àŒàÕß Õπ æ√âÕ¡°—∫æ’ËπâÕß∑’Ë‡¥‘π∑“ß‰ª∂«“¬‰¡â°“ß‡¢π §◊π«—πÕ“∑‘µ¬å

∑’Ë 17 ¡°√“§¡ 2010
æ’ËπâÕß∑’Ë‰ª∂«“¬

‰¡â°“ß‡¢π∂à“¬¿“æ

√à « ¡ °— ∫ æ’Ë πâ Õ ß

«— ¥π—°∫ÿ≠ ‡´´’≈’ Õ “

Àâ«¬µâππÿàπ ∑’Ë¡“ àß

 — µ∫ÿ √ÿ … «— ¥ ¡ “ √’ ¬å -

 «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õß

‡™â “«—πÕ”≈“ 18

¡°√“§¡ 2010

ç√◊ÈÕøóôπ§” —≠≠“·Ààß»’≈≈â“ß∫“ª (»’≈
 ßà“)é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 ¡°√“§¡ 2010 «—¥π—°∫ÿ≠

¬Õ·´ø ∫â“π‚ªÉß ®—¥æ‘∏’√◊ÈÕøóôπ§” —≠≠“·Ààß

»’≈≈â“ß∫“ª„π™à«ß°àÕπ ‘Èπªï°“√»÷°…“¢Õßπ—°‡√’¬π

™—Èπ ª.6  ¡.3 ·≈– ¡.6 ®”π«π 67 §π ‡æ◊ËÕ„Àâ

π—°‡√’¬π‰¥âµ√–Àπ—°∂÷ß°√–· ‡√’¬°·Ààß°“√‡ªìπ

§√‘ µ™π∑’Ë¥’ ”À√—∫π—°‡√’¬π™—Èπ ¡.3 ·≈– ¡.6

‡ªìπ°“√¬È”‡µ◊Õπ„Àâπ—°‡√’¬π‰¥â√—°…“·π«∑“ß„π°“√

¥”‡π‘π™’«‘µ§√‘ µ™π À≈—ß®“°∑’Ë®∫®“°‚√ß‡√’¬π

∑’Ë¡’°“√¥Ÿ·≈‚¥¬π—°∫«™À√◊Õ¶√“«“ §√‘ µ™π
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(¢Õß°”π—≈®“°·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „πªïæ√–«“®“ 2007-2010)

µÕπ∑’Ë 48 «‘À“√¢“« ·Ààß§«“¡ºŸ°æ—π
„πÕ¥’µ¡’§«“¡‡™◊ËÕ°—π«à“ ∫àÕ¬Ê §√—Èß∑’Ë ‡ ’¬ß¢Õßæ√–‡®â“ºà“π¡“

∑“ß§«“¡Ωíπ ‰¡àµâÕß·ª≈°„®∑’Ë„π™à«ß‡«≈“∑’Ë°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥  —Ëß„Àâª√–À“√‡¥Á°

∑’Ë¡’Õ“¬ÿ 2 ªï≈ß¡“ ‡æ◊ËÕÀ¡“¬®–¶à“‡æ’¬ß∑“√°πâÕ¬Àπ÷Ëß‡¥’¬«§◊Õæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ‡®â“

„π§«“¡Ωíπ‡∑«¥“®÷ß·®âß„Àâ¬Õ·´øπ”æ√–°ÿ¡“√·≈–æ√–·¡à¡“√’Õ“Àπ’‰ª

ª√–‡∑»Õ’¬‘ªµå

®“°µ”π“π‰¥â‡≈à“«à“ §√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï‰¥âÀπ’ÕÕ°®“°‡¡◊Õß‡∫∏‡≈‡Œ¡ ·≈–

æ—°Õ¬Ÿà∑’Ë∂È”‡≈Á°Ê ‰¡àÀà“ß®“°∑’Ë°”‡π‘¥ ¢≥–π—Èπ‡Õß·¡àæ√–°”≈—ß‡≈’È¬ßæ√–°ÿ¡“√‡®â“

´÷Ëß‡ªìπ∑“√°·√°‡°‘¥ πÈ”π¡¢Õßæ√–¡“√¥“‰¥âÀ¬¥≈ßæ◊Èπ ∫√‘‡«≥π’È®÷ß‡µÁ¡‰ª

¥â«¬ ’¢“«·ÀàßπÈ”π¡ ‡¢“®÷ß‡√’¬°∫√‘‡«≥π’È«à“ ç∂È”·ÀàßπÈ”π¡é (The Milk Grotto)

‡ªìπÕ’°‡√◊ËÕß√“«Àπ÷Ëß´÷Ëß‡√“‰¡à§ÿâπ‡§¬„π‡™‘ßª√–«—µ‘»“ µ√å·≈–¢âÕ¡Ÿ≈

„πæ√–§—¡¿’√å ·µà„π à«π¢Õßµ”π“π‡≈à“¢“πµàÕÊ °—π¡“§ß‡ªìπÕ’°¡ÿ¡§«“¡§‘¥Àπ÷Ëß

·≈–‡¡◊ËÕ¡“À¬ÿ¥µàÕÀπâ“«—¥∑’Ë √â“ß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ√”æ÷ß∂÷ß‡Àµÿ°“√≥åπ’È°Áæ“≈„Àâπ÷°∂÷ß

 “¬„¬√—°§«“¡ºŸ°æ—π√–À«à“ß·¡à°—∫≈Ÿ° ·¡àºŸâ„Àâ°”‡π‘¥·≈–‡≈’È¬ß¥Ÿ¥â«¬πÈ”π¡

÷́Ëß°≈—Ëπ®“°‡≈◊Õ¥·≈–™’«‘µ¢Õßµπ §«“¡¬“°≈”∫“°∑—Èß°“√„Àâ™’«‘µ ·≈–√—°…“™’«‘µ

«‘À“√À≈—ß ’¢“«™«π„Àâπ÷°∂÷ß§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õß™’«‘µ ∫∑√”æ÷ß·ÀàßπÈ”π¡

¬—ßÀ«π∂÷ß§à“¢Õß™’«‘µ∑’Ë∂Ÿ°„Àâ ®“°„§√§πÀπ÷Ëß∑’Ë‰¥â™◊ËÕ«à“ ç¡“√¥“é

‡¡◊ËÕ∫√√¥“‚À√“®“√¬å°≈—∫‰ª·≈â« ∑Ÿµ «√√§å¢ÕßÕß§åæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“

¡“‡¢â“Ωíπ‚¬‡´ø °≈à“««à“ ç®ß≈ÿ°¢÷Èπ æ“æ√–°ÿ¡“√·≈–æ√–¡“√¥“Àπ’‰ª
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