


Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 9 ª√–®”«—π∑’Ë 28 °ÿ¡¿“æ—π∏å - 6 ¡’π“§¡ 2010Àπâ“ 2

ç«“ß·ºπæ—≤π“«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡é §≥–°√√¡°“√®—¥∑”·ºπ√–¬–¬“«

15 ªï «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‰¥â°√“∫‡√’¬π‡™‘≠æ√–§ÿ≥‡®â“‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™

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

§≥–°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬Õ¿‘∫“≈§√‘ µ™π ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ

æ√– ß¶å·≈–ºŸâ∂«“¬µ—« ·≈–æ√–§ÿ≥‡®â“™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï „π∞“π–ª√–∏“π

§≥–°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬∏√√¡∑Ÿµ·≈–°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°‰¥â°√ÿ≥“„Àâ·π«∑“ß

§«“¡µâÕß°“√·≈–‡®µπ“√¡≥å¢Õßæ√–»“ π®—°√§“∑Õ≈‘°„πª√–‡∑»‰∑¬∑’Ë¡’µàÕ

 ∂“∫—π/«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡/∫—≥±‘µ ( ß¶å) ¢Õß«‘∑¬“≈—¬„π¥â“π§ÿ≥≈—°…≥–

∑’Ëæ÷ßª√– ß§å ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20 ¡°√“§¡ 2010 ∑’ËÀâÕß‚ µ∑—»πåœ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡

‡æ◊ËÕπ”¢âÕ¡Ÿ≈¡“«‘‡§√“–Àå Ÿà°“√®—¥∑”·ºπæ—≤π“«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡µàÕ‰ª

çªî¥§Õ√å é §≥–°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬Õ¿‘∫“≈§√‘ µ™π ªî¥§Õ√å °“√®—¥Õ∫√¡

À≈—° Ÿµ√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ§√‘ µ™π (¢—Èπ∑’Ë 1) ‚¥¬À—«¢âÕ ÿ¥∑â“¬¢Õß°“√Õ∫√¡

§◊Õ ç∑”Õ¬à“ß‰√‡æ◊ËÕ„Àâ»“ π‘° —¡æ—π∏åé æ√–§ÿ≥‡®â“™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–§ÿ≥æàÕ

 ¡‡°’¬√µ‘ ∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ √–À«à“ß«—π∑’Ë 6-7 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010

∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡™—Èπ 3 Õ“§“√«—π∑“¡“√’Õ“ «—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  ·≈–¡’æ‘∏’¡Õ∫«ÿ≤‘∫—µ√

·°àºŸâ‡¢â“Õ∫√¡„π«—ππ—Èπ¥â«¬

ç§√‘ µå¡“ ∫π¥Õ¬ ·¥àπâÕßπâÕ¬¥âÕ¬‚Õ°“ é §ÿ≥æàÕÕπÿ™“  ™“«-

·æ√°πâÕ¬ √à«¡°—∫Õ“ “ ¡—§√‚§‡ÕÕ√å«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø µ√Õ°®—π∑πå  Õ“ “ ¡—§√

‚§‡ÕÕ√å«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π  ‰¥â®—¥°‘®°√√¡ àß¡Õ∫§«“¡ ÿ¢«—π§√‘ µå¡“ 

„Àâ·°à‡¥Á°™“«‡¢“ ∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π·¡à≈“º“‰À« Õ.·¡à≈“πâÕ¬ ®.·¡àŒàÕß Õπ √–À«à“ß«—π∑’Ë

29-30 ∏—π«“§¡ 2009

ç«—πºŸâªÉ«¬ “°≈é §ÿ≥æàÕ ‘√ππ∑å  √√‡æÁ™√å ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥«—πºŸâªÉ«¬ “°≈ ·≈–‚ª√¥»’≈‡®‘¡„Àâ·°àºŸâªÉ«¬·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ «—¥π—°∫ÿ≠

¬Õ·´ø ∫â“π‚ªÉß ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010

çÕ∫√¡é »Ÿπ¬å àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

®—¥Õ∫√¡ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—« (øø.1) √ÿàπ∑’Ë 152 ·≈–√à«¡ ¡‚¿™ 125 ªï

·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ·≈–°“√·æ√à∏√√¡¢ÕßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈œ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ÿæ≈  ¬ß∫√√∑¡

·≈–§ÿ≥æàÕ«’√æß…å  ¡—ß°“¬ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ 16 §√Õ∫§√—« 32 §π

√–À«à“ß«—π∑’Ë 22-24 ¡°√“§¡ 2010 ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√àœ

®. °≈π§√

çµ√ÿ…‡«’¬¥π“¡é §ÿ≥æàÕ°ƒ…Æ“   ÿ¢æ—≤πå  ‡®â“Õ“«“ «—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈— 

æ—∑¬“ ®—¥æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥¿“…“‡«’¬¥π“¡ ‚Õ°“ «—πµ√ÿ…‡«’¬¥π“¡

„Àâ·°à°≈ÿà¡™“«‡«’¬¥π“¡´÷Ëß∑”ß“π∑’Ëæ—∑¬“ ¡’ ‘́ ‡µÕ√å·≈–™“«‡«’¬¥π“¡®“°

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√¡“√à«¡¥â«¬ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡©≈‘¡  °‘®¡ß§≈ ‡ªìπª√–∏“π √à«¡°—∫

§ÿ≥æàÕπ‘§¡  ‚¬∏“√—°…å



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่34 ฉบบัที ่9 ประจำวนัที ่28 กมุภาพนัธ - 6 มนีาคม 2010 หนา 3

เดชะพระนามพระบดิา และพระบตุร และพระจติ
อาแมน  ขอใหทานจงไดรบัพระหรรษทานของพระเยซู
คริสตเจา ความรักของพระบิดาและความสัมพันธกับ
พระจติ สตับรุษุตอบรบัพระสงฆวา ขอใหทานจงไดรบั
ดวยเทอญ คือคำทักทายและอวยพรกันและกันของ
พระสงฆและสัตบุรุษในการเริ่มถวายสักการบูชาของ
องคพระบตุรแดพระตรเีอกภาพ ทกุมสิซาบชูาขอบพระคณุ
เปนเหตกุารณยิง่ใหญของการสิน้พระชนมและการกลบัคนื
พระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจาเพื่อไถกูมนุษยชาติ
ไมมบีชูามสิซาใดใหญหรอืเลก็กวากนั ไมวาจะถวายใน
วัดนอยหรือในมหาวิหารอันโอฬาร (EE 8) ทุกบูชา
ขอบพระคุณ เปนพระเยซูเจาเอง ซึ่งเปนศีรษะของ
พระศาสนจักร ทรงเปนทั้งเครื่องสักการะและผูถวาย
สักการบูชาพรอมกับพระกายทิพย คือ พระศาสนจักร
ทั้งครบ พระองคทรงทำให “ทุกคน” มีสวนรวม
ในยัญบูชาหนึ่งเดียวของพระองค  ดวยคำเชิญวา
“จงรับไป...ใหทั่วกัน” คือ -ทานทุกคน – all of you-
ดังนั้นเมื่อเรามารวมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เราจึง
เปนสวนหนึ่งในเหตุการณยิ่งใหญที่พระเยซูคริสตเจา
ทรงกระทำ และนี่มิใชเปนธรรมล้ำลึกของความรัก
อนัเปยมดวยความเมตตาอนัสดุจะหยัง่ไดหรอื!

พระเยซคูรสิตเจา
บูชาขอบพระคุณทำใหการสิ้นพระชนมและการ

กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจาเปนจริงในโลก
ตลอดทุกวันทุกเวลา บันดาลใหโลกซึ่งมาจากพระเจา
แตไดปฏิเสธพระองค หันกลับมาหาองคพระผูสราง
ในสภาพทีไ่ดรบัการไถกแูลว (EE 8) ในบชูาขอบพระคณุ
พระเยซคูรสิตเจาทรงเปนผถูวายบชูา และเปนเครือ่งบชูา
ในเวลาเดียวกัน เปนเวลาที่นาอัศจรรยใจอยางยิ่งเมื่อ
พระเยซคูรสิตเจาทรงเชือ่มสวรรคและแผนดนิไวดวยกนั
บนพระแทนโลก (EE 8) ทกุบชูาขอบพระคณุจงึทำใหเรา
ผูมารวมในบูชานิรันดรนี้ตองตื่นตัวเขาไปอยูใน

เหตกุารณ “สปัดาหศกัดิส์ทิธิ”์ ทกุครัง้ พระเยซคูรสิตเจา
มิไดมาเพื่อ “แสดงละครใหเราดู” แตพระองคมาและ
เชญิเรา “ทกุคน - all” มารวมเปนหนึง่เดยีวกบัพระองค
ในการสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพของพระองค
คริสตชนมิไดมาวัดวันอาทิตยเพียงเพื่อปฏิบัติตาม
พระบัญญัติ  มิไดมาอยูในวัดเพียงเพื่อนั่งหรือยืน
เพือ่ตอบรบัพระสงฆวา “และสถติกบัทานดวย” หรอืตอบ
“อาแมน” แตเปนพระเยซคูรสิตเจาเองทีท่รงเชญิ “ทกุคน”
ใหมารวมเปนหนึ่งเดียวกับพระองค ในพระองค และ
โดยทางพระองค “เปนผถูวายและเปนเครือ่งบชูาถวาย”
ในมสิซาบชูาขอบพระคณุ

พระสงฆ
       ระหวางอาหารค่ำมื้อสุดทาย พระเยซูเจาทรง
ประกาศอยางสงา  แตงตั้งอัครสาวกใหทำกิจการ
ที่พระองคทรงกระทำวา “จงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเรา”
พระสงฆดวยศลีบวช ทานได “รบัสวนในพระหรรษทาน
รวมกบัอคัรสาวก” (ฟป 1:7) ทานไดรบัเจมิมาเปนพเิศษ
เพื่อถวายบูชาขอบพระคุณในพระบุคคลของพระเยซู
คริสตเจา เพื่อความรอดของโลก เพื่อโลกจะสามารถ
สัมผัสดวยความยินดีกับพระสัญญาซึ่งสำเร็จและเปน
จริงอยู เสมอที่วา “จงรู เถิดวา เราอยูกับทานทุกวัน
ตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ (มธ 28:20, EE 1) ในบูชา
ขอบพระคณุ พระสงฆที่เรามองเห็นไดดวยตา สัมผัส
ไดดวยมือ ฟงเสียงของทานไดดวยหู และรับรูบุคลิก
ของแตละทานไดอยางที่ทานเปน ไดมอบตัวทานเพื่อ
ทำกิจการยิ่งใหญที่สุดในพระบุคคลของพระเยซูเจา
เพือ่นำโลกกลบัไปยงั “ตรวีารปสกา”  (EE 3) ทานจงึเปน
ทั้งผูถวายและเครื่องบูชาถวายบนพระแทน (EE 29)
จนดูประหนึ่งวาทานเปนผูมีอำนาจมาก จนสามารถ
บีบเวลาและสถานที่ของเหตุการณที่เกิดขึ้นบนเนิน
กลัวารโีอ มาใหเปนปจจบุนั (EE 59) บนพระแทนในวดั
ของเรา

สัตบุรุษ
“ทานทุกคน - all of you” เปนคำเชิญที่นุมนวล

ออนหวาน  เต็มเปยมดวยพระเมตตาของพระเยซู
คริสตเจาตอเราทุกคน เพื่อเราจะสามารถมีชีวิตเพราะ
พระองคได (ยน 6:57) ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
ประชาสัตบุรุษรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระสงฆ ในองค
พระเยซคูรสิตเจา ถวายสกัการบชูาแดพระเจา และมอบ
ตนเองเปนเครื่องสักการบูชาดวยในเวลาเดียวกัน
พระสงฆโดยศลีบวช ทานทำหนาทีก่อใหเกดิพธิมีสิซา
บชูาขอบพระคณุ กระทำไปในพระบคุคลของพระครสิตเจา
(EE 29) รวมกบัประชาสตับรุษุ ซึง่โดยทางศลีลางบาป
ไดรวมสวนอยูในความเปนสงฆของพระเยซูคริสตเจา
ทุกบูชาขอบพระคุณ พระสงฆและมวลประชาสัตบุรุษ
จงึรวมเปนหนึง่เดยีวกบัพระครสิตเจา ผเูปนสงฆสงูสดุ
และเปนเครื่องบูชาศักดิ์สิทธิ์ หนึ่งเดียว ซึ่งเปนที่
พอพระทยัของพระเจา ถวายเครือ่งสกัการบชูา และเปน
เครือ่งสกัการบชูาถวายแดพระบดิาเจาสวรรค ดงันีแ้หละ
ที่ทำใหบูชาขอบพระคุณเปนคารวกิจสูงสุด เปนทั้ง
แหลงกำเนิดและสุดยอดของชีวิตคริสตชน และยังเปน
ตนแบบของความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตจิตคริสตชนดวย
ในเวลาเดียวกัน

ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ พระสงฆกลาว
ประโยคเดยีวกนักบัทีพ่ระเยซเูจาทรงกลาว “จงรบัไปกนิ
ใหทัว่กนั นี่เปนกายของเรา... รับถวยนี้ไปดื่มใหทั่วกัน
นี่เปนถวยโลหิตของเรา....” เปนชวงเวลาที่เราตอง
มุง “จิตใจจดจอ เปนหนึ่งเดียวกับพระสงฆ”  ผูกำลัง
กลาวคำนี ้สำรวมใจดวยสำนกึในความรกัอนัเปยมดวย
ความเมตตาอยางลนเหลือของพระเจา ที่ทรงโปรดให
เราสามารถเขารวมสวนอยใูนพระองค อยใูนประวตัศิาสตร
แหงความรักและความรอดที่พระองคทรงกระทำให
มนษุยชาต ิซึง่พระองคเทานัน้ทีท่รงฤทธานภุาพกระทำได
ชางเปนธรรมล้ำลึกที่นาอัศจรรยใจจริงๆ ทั้งในสวรรค
บนแผนดนิ ใตพภิพ ในทะเล ตองซองสาธกุารสรรเสรญิ
วา พระองคผปูระทบับนพระบลัลงักและลกูแกะ จงได
รบัคำถวายพระพร พระเกยีรตยิศ พระสริริงุโรจน และ
พระอำนาจปกครองตลอดนิรันดรเทอญ อาแมน
(วว 5:13) ณ เวลานี้เองที่มนุษยชาติและสากลจักรวาล
ถกูนำกลบัมาสเูปาหมายแทจรงิทีไ่ดรบัการเนรมติสรางมา
แผนการของพระเจาและพระประสงคของพระองค
เปนอันสำเร็จไป ไมมีอำนาจใดจะสามารถชนะไดเลย
เวลานี้เอง ที่สิ่งสรางทั้งหลายกมลงกราบนมัสการดวย
ความรกัอยางพรอมเพรยีงกนั เหตวุา พระเยซคูรสิตเจา
เมื่อพระองคทรงมอบตัวพระองคแดพระบิดา และรับ
กลบัมาแลว ทรงมอบตวัพระองคใหเรามนษุย เพือ่มนษุย
จะสามารถมอบตนเองแดพระบิดา เจ าสวรรค
ในพระองคไดอยางสมควร แลวรับของขวัญของการ
“เปนบุตรสุดที่รัก” ตลอดนิรันดรกลับมา จึงเปนการ
เหมาะสมอยางยิ่งที่คริสตชนจะ “เงยหนาขึ้นมองดู
“แผนศลี” และ “ถวยพระโลหติ” ทีพ่ระสงฆยกชขูึน้”
ดวยดวงใจที่เต็มเปยมดวยความรัก ความกตัญู  และ
ขอบพระคุณอยางสุดซึ้ง ดวยสำนึกรูวา พระองคเปน
“องคพระเจาผูยิ่งใหญ ทำสิ่งมหัศจรรย โอ...พระเจา
ทรงอำนาจยิง่ใหญ” แลว “กมลงกราบมนสัการ” อยาง

พระวาจาของพระเจา  :  พระเยซูเจาทรงหยิบขนมปง ตรัสถวายพระพรทรงบิขนมปงประทาน
ใหบรรดาศษิย ตรสัวา จงรบัไปกนิเถดิ นีเ่ปนกายของเรา แลวพระองคทรงหยบิถวยตรสัขอบพระคณุ
ประทานใหเขาเหลานัน้ ตรสัวา ทกุทาน จงดืม่จากถวยนีเ้ถดิ นีเ่ปนโลหติของเรา โลหติแหงพนัธสญัญา
ทีห่ลัง่ออกมาเพือ่อภยับาปสำหรบัคนจำนวนมาก   (มธ 26:26-28)

ทานทกุคน
ผศ. อารมณ พลูโภคผล

(อานตอหนา 7)
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พระคุณเจาชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑล
นครราชสมีา ประธานเปดการสมัมนาพระสงฆ ไดกลาววา
“ครั้งนี้  เรามีธงพระสงฆ  4 สังฆมณฑลอีสาน
เปนสัญลักษณเปนครั้งแรก ในปพระสงฆ ธงนี้จะเปน
เครื่องหมายวา เราพระสงฆอีสานชูธง เราจะเอาจริง
เอาจงัแลว เอาจรงิเอาจงักบัชวีติและงานอภบิาลของเรา”

คุณพอเฉลียว วาปกัง ประธานจัดการสัมมนา ได
กลาวถงึเนือ้หาการสมัมนาวา “เนือ่งจากเปนปพระสงฆ
คณะกรรมการจึงได เลือกที่จะพูดกันถึงชีวิตของ
พระสงฆเอง โดยเฉพาะพระสงฆทีท่ำงานในภาคอสีาน
ทัง้สงัฆมณฑลและนกับวช”

นอกจากนี้ ในการประชุมกลุมเชิงปฏิบัติการ
ไดเลือกศึกษา “วิถีเชิงบวก”(Appreciative Inquiry)
ซึ่ ง เ ป น วิ ธี ก า รหนึ่ ง ที่ สำนั กนโยบ า ยของสภ า
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ไดใชเพื่อ
ประเมินแผนทิศทางงานอภิบาลที่ผานมาและเตรียม
สำหรบัแผนงานอภบิาลอกี 5 ป ทีก่ำลงัจดัทำกนัอย ูเพือ่
ใหเกิดความเขาใจรวมกันทุกระดับ และจะไดนำไปใช
ในชวีติสงฆแตละองคเองและงานของสงัฆมณฑลดวย”

คุณพอเฉลียวไดพูดถึงการสัมมนาครั้งนี้วา “รูสึก
ดีใจที่ไดเห็นความรวมมือจากคุณพอทุกๆ องค เวลา
เลนกีฬารวมกันที่บานเณรกลาง ทุกคนรวมใจ ทั้ง
พระคณุเจา พระสงฆอาวุโส และกีฬาแตละประเภทก็
จดัใหทกุคนรวมอยางสนกุ และเวลาทีร่บัศลีอภยับาปก็มี
บรรยากาศด ีและอกีอยางหนึง่คอื การไปแสวงบญุทีว่ดั
บานหัน ไดฟงเรื่องอัศจรรยที่ชาวบานไดรับอัศจรรย
มาเลาใหฟง”

พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร
ประมุขอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง ไดเสนอ
ภาพรวมของพระศาสนจกัร ไดนำเสนอตวัเลขของพระสงฆ
ทัว่โลก ซึง่มอียปูระมาณ 4 แสนคน และในประเทศเอเชยี
ของเรา และสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ที่ไดประกาศปพระสงฆ  เพื่อให
พระสงฆไดตระหนักถึงศักดิ์สงฆ ถึงความสำคัญของ
หนาที่งานอภบิาล แมจะมบีางองคทำใหพระศาสนจกัร
เศราใจ แตกม็พีระสงฆทีด่ ีนำพระพรมาสพูระศาสนจกัร
อีกมากมายและพระองคมักจะเชิญชวนคริสตชน
ใหรวมกันสวดภาวนาเพื่อพระสงฆบอยๆ นอกจากนี้
พระคุณเจาจำเนียรยังไดเนนถึงบทบาทของฆราวาส
ที่ตองมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของพระศาสนจักร
และในวดัตางๆ ดวย

คณุพอชาย ขนัทะโฮม สงฆคณะพระมหาไถ ลกูวดั
ชางมิง่ พดูถงึ “ชวีติจติของพระสงฆ” โลกปจจบุนัตองมี
ชวีติจติ มจีติตารมณแบบธรรมทตู คนทีถ่กูเรยีก ถกูเลอืก
และถูกสงไปประกาศขาวดี

คุณพอชายไดกลาวถึงลักษณะชีวิตของพระสงฆ
ซึง่มนีกัเขยีนไดศกึษาจากชวีติของนกับญุฟรงัซสิเซเวียร

คือ 1. ตองเปนผูหลงใหล เหมือนสะกดดวยความรัก
ของพระเปนเจา (Fastination) สาละวนอยแูตพระเปนเจา
ในพระเยซูเจา  2. ความเปนหนึ่งเดียวกับพระเปนเจา
เปนความศกัดิส์ทิธิส์วนตวั และตองแสดงออกมาในชวีติ
ประจำวัน ความรัก อภัย ความอดทนในงานอภิบาล
ชีวิตทีเ่ปนพยานความเชือ่ 3. ไวใจในพระเปนเจามากกวา
ไวใจในตนเอง และ 4. รบัใชผอูืน่ดวยความรกัและสภุาพ
ถอมตน

นอกจากนี ้ชวีติจติของพระสงฆ ตองมชีวีติเหมอืน
นักบุญยอหนและนักบุญเปาโล  เปนชีวิตของการ
ประทบัอยขูองพระเปนเจาอยกูบัเราเสมอ ถาเรามสีำนกึ
มสีต ิรตูวัอยางนีอ้ยเูสมอ ความเปนหนึง่กบัพระเปนเจา
จำตองเปนพลงัทีแ่สดงออกมาภายนอก ในชวีติ ในความ
สมัพนัธกบัผอูืน่ กบัเพือ่นพีน่องทัง้หลาย

ถาพระสงฆเรามหีวัใจเปนอยางนี ้อาณาจกัรพระเจา
มาถึงแลว

คุณพอสุพล ยงบรรทม  จากอัครสังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง วิทยากรแบงปนประสบการณสิ่ง
ทาทายชวีติสงฆอสีานคอื 1. ความซือ่สตัยตอคำปฏญิาณ
สาบานตอพระเปนเจาในวันที่เราบวช 2. เรื่องความ
นอบนอมเชือ่ฟงตอผใูหญ  3. การถอืพรหมจรรย  พระสงฆ
ตองรกัเดยีวใจเดยีวตอพระอยางสิน้สดุจติใจ 4. ความยากจน
ชวีติสมถะ ชวีติทีพ่อเพยีง สิง่ทีเ่กนิความจำเปนทัง้สวนตวั
การใชชวีติตองใหเปนตวัอยาง  และคณุพอไดเนนอยถูงึ
3-4 ครัง้เรือ่งความสภุาพถอมตน และการเคารพเชือ่ฟง
ผูใหญ ใหเกียรติผูอื่นวา พระสงฆควร “ทำตัวใหต่ำ
ทำใจใหสงู”

คณุพอสพุลไดพดูถงึทีม่าทีไ่ปของการสมัมนาสงฆ
อสีานใน 4 สงัฆมณฑล ในฐานะทีเ่ปนกรรมการสมัมนา
พระสงฆมากวา 30 ป  “วัตถุประสงคที่ยิ่งใหญ คือ
ตองการใหพระสงฆในอีสานมีความเปนหนึ่งเดียวกัน
เดี๋ยวนี้ไมคอยรูจักกัน  ถาไมรูจักกัน ความรัก ความ
รวมมอืกไ็มม ีแตถาเรารจูกั  เขาใจ รกักนั กร็วมมอืกนั
งาย”
     “แตกอนเคยเนนวิชาการหนักๆ คนไมคอยมา
หลายคนตองการใหบรรยากาศสบายๆ สนุกๆ เพราะ
ชวีติประจำวนัมนัเครยีด หนกัอยแูลว”

“ในอดตี 4 สงัฆมณฑลอสีานเรามบีานเณรเดยีวกนั
ทีท่าแร เรารจูกักนั ใกลชดิเปนหนึง่เดยีวกนัแนนเหนยีว
เมือ่แตละสงัฆมณฑลมบีานเณรของตนเอง กแ็ยกออกไป
อบุลฯ แยกไป อดุรฯ แยกไป นครราชสมีาแยกไป กท็ำให
ไมรจูกักนั คดิวาอนันี ้มสีวนสำคญั”

“สมยันัน้มคีวามคดิเพยีงวา อยากใหเณรของตนเอง
ติดดิน ใกลชิดกับพื้นที่ บรรยากาศของตน ความจริง
อสีานเรากไ็มไดตางกนันกัหนา มนักค็ลาย  ๆกนันัน่แหละ”

คุณพอประสงค วงษวิบูลยสิน คณะธรรมทูต
แหงมารีนิรมล (โอเอ็มไอ.) ไดพูดถึงสิ่งทาทายวา

ชวีติสงฆอสีาน (ตอจากหนา 20) “1. ผูคนมีความเชื่อ ความศรัทธานอยลง  2. แตละคน
ยึดถือความเปนตัวตนเอง มีลักษณะปจเจกนิยมมาก
3. พระสงฆมงีานลนมอื และกเ็หนือ่ยลากบัหนาทีแ่ตละวนั
มีเวลาสวดภาวนานอยลง 4. สังคมตองการพระสงฆ
ที่มีความรูดานชีวิตจิตที่ลึกซึ้ง เพื่อจะสามารถเปน
ประจักษพยานความเชื่อ ศรัทธาที่นาเคารพนับถือ
ของสงัคม เปนทีพ่ึง่ดานจติใจของสงัคมได”

คณุพอรงัสรรค ภานรุกัษ บวชเปนพระสงฆมานาน
19 ป สมคัรเขาคณะธรรมทตูไทย (Thailand Missionary
Society) ซึ่งทำงานอยูศูนยเชียงของ จังหวัดเชียงราย
พรอมกับซิสเตอรเอเมลดา ราชจำป คณะรักกางเขน
แหงทาแร   พรอมกับผูนำอีก  2 คน  มาแบงปน
ประสบการณการทำงานแพรธรรม  งานสวนใหญกเ็ปน
คนตะเขบ็ชายแดนไทย  สอนคำสอน เปดบานอบรมผนูำ
และเสวนากบัคนตางศาสนา ดวยสำนกึวา ชวีติเราเปน
เหมอืน “ดาว” ทีน่ำนกัปราชญมาพบพระเยซกูมุารทีถ่้ำ
เลีย้งสตัว

ซิสเตอรเอเมลดาไดเลาวาเมื่อไดไปรวมงานที่
เชยีงของ เริม่ตนไมรเูราจะทำอะไร   กไ็ดแตสวดภาวนา
แตแลวก็เกิดความรูสึก หรือเสียงในใจวา “เจาไมใช
คนทำ แตเปนเราเองทีเ่ปนผทูำ” ทำใหรสูกึเลยวา เบาใจ
และเราเปนเพียงเครื่องมือของพระเทานั้น พยายาม
ทำในสวนของเรา แลวแตพระองค เราเปนเพยีงเครือ่งมอื
ของพระเทานัน้ และไปไหนกอ็าศยัสายประคำ และเปน
พยานดวยชีวิตของเราเอง

หลายครั้งก็เกิดเรื่องดีๆ บางเรื่องก็คิดวาไมนาเปน
ไปได แตก็เรียบรอยดี

คุณพอเอกชัย ชิณโคตร ได เปนผูนำเสนอวิถี
เชงิบวก (Appreciative Inquiry) ใหแกทีป่ระชมุ ซึง่เปน
วธิกีารทำงานทีส่อดคลองกบัชวีติสงฆ ในงานประจำวนั
และในเวลาเดียวกัน ใหสอดคลองกับระดับประเทศ
สำนกันโยบายฯ ซึง่กำลงัประเมนิแผนทศิทางฯ 10 ป ที่
ผานมาและเตรยีมยกรางแผนใหม อกี 5 ป (ค.ศ. 2010-
2015) ซึ่งในเดือนเมษายนนี้ จะยกรางรวมกัน และ
ประกาศใชเดอืนสงิหาคมนี้

ในการประชุมกลุมแตละสังฆมณฑล เพื่อระดม
ความคิดในทามกลางพระสงฆ หัวขอชีวิตสงฆที่ควร
จะเปนหรอืเปน “ชวีติสงฆในฝน” สรปุเปนแนวคลายกนั

“สงฆผศูกัดิส์ทิธิ ์มชีวีติสมถะ  เปนหนึง่เดยีวกบัหมคูณะ
ประกาศพระวาจา อทุศิตนในงานอภบิาล”
    การสมัมนาครัง้นี ้พระคณุเจาบญุเลือ่น หมัน้ทรพัย
พระสังฆราชกิตติคุณ (Emeritus) อายุ 80 ป คุณพอ
เปาโล ปาแซก อายุ 80 ป ผูอาวุโสก็เขารวมประชุม
ตลอดเวลา คุณพอกิลแมง และคุณพอโรแบรต โกสเต
ไมสบาย

สำหรบัธงสงฆอสีานมตีวัอกัษร P หมายถงึ Priests
พระสงฆ และตัว X เปน ภาษากรีก ตัวคี ชื่อยอของ
พระเยซคูรสิต (Christ) หมายถงึพระเยซคูรสิต เขยีนดวย
รูปแคน เครื่องดนตรีพื้นบานของอีสาน และมีชื่อ
สงัฆมณฑลทัง้สี ่คอื นครราชสมีา ทาแรฯ อดุรฯ อบุลฯ
แผนศีล และถวยกาลิกส ซึ่งเปนสัญลักษณหมายถึง
พระสงฆ ผถูวายบชูา

พระคุณเจาชูศักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการ
อำนวยการพระสงฆอีสานตอจากพระคุณเจาพเยาว
มณีทรัพย และคุณพอณัฐพล ศรีมะณี เปนเลขาธิการ
สำหรับปหนาอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
เปนเจาภาพ
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*1 ฉบบัทีแ่ลวเขยีนผดิ ทีถ่กูตองตามนีค้รบั

 
หลายปมาแลว เมือ่ผคูนยงัเชือ่ในอำนาจของความฝน

ไอแซคบุตรของอารอนอาศัยอยูในเมืองคราคอฟ
ประเทศโปแลนด เขาทำงานหนักทุกวัน เพื่อหาเลี้ยง
ครอบครวั ตกค่ำเขาหลบัสนทิทัง้คนืเพราะความเหนือ่ยลา

คืนหนึ่งไอแซคฝนวา ขณะที่เขาเดินขามสะพาน
ในเมอืงปราก ซึง่อยหูางไกลออกไป เขาไดยินเสียงบอก
ใหมองลงไปในน้ำ ซึง่มขีมุทรพัยคามหาศาล

ความฝนชางเหมือนจริง จนเขาสามารถมองเห็น
หบีสมบตัวิางอยใูนน้ำทีใ่สเหมอืนกระจก คนืแลวคนืเลา
เขาฝนแบบเดียวกัน

หลงัจากสองอาทติยทีเ่ขาตองนอนไมเตม็อิม่ ไอแซค
ใชเวลา 3 วันเดินทางไปเมืองปราก เพื่อลองคนหา
สิ่งที่เขาเห็นในความฝน สิ่งแรกที่เขาเห็นคือสะพาน
ขณะที่เขาเริ่มมองหาสิ่งของใตสะพานตำรวจจับตัวเขา
และพาไปในเมืองเพื่อสอบปากคำ

ในหองไตสวน มชีายรางใหญสามคนสอบสวนเขา
คนหนึ่งถามเขาวา

“เจาเปนยิว แตมาทำอะไรใตสะพานในที่ของ
ชนตางศาสนา”

ไอแซคระเบิดเสียงออกมาดวยความทอแทผิดหวัง
วา เขากำลงัหาขมุทรพัยทีเ่หน็ในความฝน

“เจาเปนยวิทีโ่งเขลาจรงิๆ” ตำรวจทีจ่บักมุตะโกน
“เจาเชือ่ความฝนหรอื�เจาชางงมงายเหลวไหล เมือ่สอง
สปัดาหกอนหนานี ้ขาเองกฝ็นวาในเมอืงคราคอฟ ทีบ่าน
ของชาวนาคนหนึ่ งชื่ อไอแซคบุตรของอาราน
มขีมุทรพัยซอนอยใูตเตาไฟในครวั ไมเหน็หรอืวา ขายงั
ไมเสียเวลาไปตามหาคนที่ไมมีตัวตน และสิ่งที่ไมมีอยู
จรงิๆ เลย”

ตำรวจอีกสองคนหัวเราะลั่น และจับไอแซคโยน
ออกไปที่ถนน “กลับบานไปซะ เจานักฝนหนาโง”
ตำรวจตะโกนไล

ไอแซคบตุรของอารอนปดฝนุออกจากตวั แลวเดนิ
กลับบานที่คราคอฟ  เมื่อไปถึงบานเขาก็รื้อเตาในครัว
เขาพบขมุทรพัยฝงอยทูีน่ัน่จรงิๆ เขาใชชวีติอยางสบาย
และมคีวามสขุไปอกีนาน

เมือ่เราคนหาขมุทรพัยทีแ่ทจรงิ ซึง่ซอนอยใูนตวัเรา
ในครอบครัว ในที่ทำงาน ในแตละคน ที่เราสัมผัส
หรือพบปะ เราก็จะร่ำรวยมหาศาล

(จากหนงัสอื “เมลด็พนัธแุหงปรชีาญาณ เลม 4” หนา 10
ของคณะเซนตปอล เดอ ชารตร)

 ⌫
ดูเหมือนเรื่องเลาจะสรุปประเด็นที่วา ขุมทรัพย

แทจรงิซอนอยใูนตวัเรา ในครอบครวั และชวีติประจำวนั
ของเรา  แตขอสรุปตอมาของพอก็คือวา  “คนเรา
ตองตดิตามฝนของเขา อยาลมเลกิ และเลกิรากลางคนั”
เอาเขาจริงๆ คนไมลุกออกไปติดตามฝนของตน ก็คือ
ตำรวจผูฝนถึงไอแซคและสมบัติใตเตาไฟบานเขา
แมไดพบตัวไอแซคในชีวิตจริงแลว ยังหัวเราะเยาะ
ความฝนของตนนั้นเสียอีก คนเลาเรื่องนี้เขาใจชีวิต
อยางยอดเยี่ยม เขาตองการบอกกับเรามนุษยในโลกวา
“จงมคีวามฝนใฝทีด่ ีและอยาทอดทิง้ฝนของเรา” ไมวา
ชีวิตของเราจะเส็งเคร็งเฮงซวยอยางไรก็จงฝนถึง
สิง่ทีด่งีาม และออกตดิตามความดงีามนัน้ไป ในเสนทาง
ชวีติ ใครทีไ่มยอมมคีวามใฝฝน หรอืใครทีฝ่นถงึความดี
อะไรในชวีติแลวดถูกูตวัเองวาไมมทีางจะบรรลฝุนนัน้ได
เขากล็มเหลวอยกูบัการยอมแพชวีติทีส่ิน้หวงั ณ บดันัน้
แลว

ตำรวจในเรื่องเปนตัวแทนของคนสวนใหญ
ในโลกที่ไมกลาฝนใฝดีงาม และเมื่อละทิ้งความฝน
นั้นแลวก็คอยหัวเราะเยาะเด็กๆ และเยาวชน หรือ
ผูที่มีความฝนซึ่งเชื่อในความดีงาม ที่ตัวเองใฝฝน
ใหกลายเปนคนเพอเจอ เปนคนโงทีแ่สวงหาความดี
ในโลกที่ เลวราย  มัวหาสมบัติ เพชรนิลจินดา
ทามกลางกองขยะและสิง่ปฏกิลู

 
ความจรงิในขอ (2) นี ้ไดรบัการตแีผอยางหมดจด

ในเรื่อง “ดอน กีโฮเต : วีรบุรุษแหงลามันชา” (Don
Quixote Man of La Mancha) (1605-1615) นวนิยาย
คลาสสกิกองโลกของนักประพันธชาวสเปนนาม มิเกล
เด เซรบานเตส  (1547-1616) และนำมาแพรหลาย
เปนที่รูจักของคนทั่วโลกในรูปแบบของละครเพลง
โดย เดล วาสเซอรมนั ชาวอเมรกินั ในป ค.ศ.1959

ดอน กีโฮเต อัศวินบา กับ ซันโช ปานซา ผูรับใช
ตวัอวนเตีย้ บคุลกินาเปนตวัตลกคณะละครสตัวมากกวา
จะมาเปนผูรับใชคูใจของอัศวิน แม ดอน กีโฮเต เอง
ผูเปนนายก็ใชวาจะไมตลกนอยไปกวา ซันโช ผูรับใช
ทาทางของชายชราผอมโกรก หนวดเคราแหลมยาว
บนใบหนาแกมตอบ พรอมเสื้อเกราะเศษเหล็ก กับมา
ผอมโซ  ชวนหวัเราะตอผพูบเหน็พรอมมตทิีส่รปุตรงกนั

ตอนที ่68

“สฝูนอนัยิง่ใหญ”

วาทัง้คเูปน “คนบา” มากกวา “อศัวนิ” ผสูรางโลกทีด่งีาม
ตามที่ ดอน กีโฮเต ประกาศวาเขาเปนตอหนาทุกคน
แต ดอน กีโฮเต ไมสนใจคำครหานินทา และเสียดเยย
จากผพูบเหน็ แถมยงัใหกำลงัใจแกสหายผรูบัใช ซันโช
วาจะตองมีชีวิตที่ดีกวา เมื่อเรารวมกันปราบอธรรม
เหลาราย และอสรูใหหมดไปจากสงัคมแลว แลว ซันโช
ก็เริ่มมีหวังในชีวิตที่ดีกวาแมจะยังแคลงใจอยูบาง
กย็งัดกีวาเปนคนอวนเตีย้มปีมดอย และชวีติกไ็มมอีะไร
ไปกวานี ้รวมทัง้ อัลดอนซา หญงิบรกิารที ่ดอน กโีฮเต
ยกเปนนางในดวงใจที่อัศวินทุกคนตองมีเพื่อเปน
แรงบันดาลใจไปตอกรกับเหลาอธรรม นางดาวา ดอน
กโีฮเต อยางสาดเสยีเทเสยีวาเลกิบาเสยีท ีนางไมมอีะไรดี
ในชีวิตอีกแลว สูญสิ้นคุณคาในชีวิตที่กำลังเปนอยูนี้
หยดุเพอเจอเสยีท ีแตพอ ดอน กโีฮเต จากไป นางกไ็ด
เริม่คดิ “หรอืชวีติเรามคีากวาทีเ่ปนอยนูีจ้รงิๆ ทีเ่รายอม
จมปลักพายแพ  และไมใฝฝนความดีกับชีวิตอีก
หรือเรามีคาพอเปนนางในดวงใจไดสำหรับเขาจริงๆ”
และความใฝฝนความดีในชีวิตก็เริ่มสองแสงเรืองๆ
ในชวีติ จนในทีส่ดุอลัดอนซา กเ็ริม่ชวีติใหม และกลบัไป
บอกขาวดีน้ีแก  ดอน กโีฮเต ผลูมปวยอยทูีบ่าน เพราะ
สังขารไมอำนวยตอการเดินทางทองไปแบบอัศวิน
ทามกลางคำเยาะเยยถากถาง และกำลังจะยอมแพ
ตอโลกที่หัวเราะเยาะเขาอยู...ชวีติใหมของ อลัดอนซา
ปลกุวรีบรุษุแหงลามนัชา ลกุขึน้มากระปรี้กระเปรากบั
ความฝนอันยิ่งใหญของเขาอีก... “ซันโช!!...เอา
เสือ้เกราะมา...หมวกขา...หอก... และมาคใูจ...เราจะไป
ปราบอธรรมกนัอกี ขาคอือศัวนิแหงลามนัชา!”

(อานตอฉบบัหนา)
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

 “ชาวนีนะเวหไดกลับใจเมื่อไดฟงคำเทศนของประกาศกโยนาห
แตที่นี่มีผูยิ่งใหญกวาโยนาหอีก” (ลูกา 11:32)

หนงัสอืโยนาหนบัเปนเรือ่งสัน้ทีย่ิง่ใหญฉบบัหนึง่ของโลก เปนเรือ่งของ
ประกาศกทีไ่มนบนอบตอพระเจาของเขา เปนเรือ่งเกีย่วกบัลกูเรอืทีเ่ชือ่เรือ่งราว
ไรสาระถึงกับโยนเขาลงไปในทะเล เปนเรื่องของกษัตริยที่ออกกฎหมาย
ใหมีการอดอาหาร แมกระทั่งสัตวก็ตองปฏิบัติตามดวย เปนเรื่องของพระเจา
ผูทรงเปลี่ยนพระทัย

เมื่อพระเจาทรงเรียกทานเปนครั้งที่สอง  โยนาหก็นบนอบและ
ไดทำนายเรื่องที่นาประหลาดใจอยางยิ่ง ในบรรดาประกาศกทั้งหลาย
“ทุกคนในนีนะเวหอันกวางใหญไพศาล  ตั้งแตกษัตริยจนถึงบรรดา
สิงสาราสัตวนอมรับ และกลับใจไมดำเนินตามทางอันชั่วชาของพวกเขา”
พระเจาทรงพอพระทัย จนถึงกับทรงเปลี่ยนพระทัย เหตุวาพระองคทรงเปน
พระเจา ผูทรงปรารถนาที่จะทรงสำแดงออกซึ่งพระเมตตากรุณา แทนที่
จะทรงใชความยตุธิรรมอนัเครงครดั

หนังสือเกี่ยวกับนีนะเวห ยอนหลังไปประมาณ 400 ปกอนคริสตกาล
ไดทาทายใหผูอานไดทบทวนภาพลักษณของตนเกี่ยวกับพระเจา วาทรงเปน
พระเจามใิชของพวกเขาเทานัน้ แตทรงเปนพระเจาของนานาชาต ิยิง่ไปกวานัน้
ชนตางชาติเหลานี้ นอมรับเรื่องนี้อยางจริงจังมากกวาประชากรของพระเจา
เสียอีก เมื่อพระเยซูเจาตรัสกับฝูงชนที่กาลิลี ซึ่งยอมรับการเตือนใหกลับใจ
ของพระองค พระเยซูเจาทรงเตือนความทรงจำของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่อง
ของชาวนีนะเวห ผูตอบสนองสาสนของโยนาหในเทศกาลมหาพรตนี้ เรา
ก็ไดรับการเตือนใจใหสำนึกผิด และเชื่อในพระวรสาร หากเรารูเรื่องของ
ประกาศกโยนาห  และจดจำใสใจไว  เราก็จะพบวามันมิใช เปนสิ่งที่
ยากลำบากเลย

ขาแตพระเจา โปรดไดทรงเปดหูของลูก
เพื่อรับฟงพระวาจาของพระองค และเปดใจลูก
ใหรับสารนี้ โปรดสอนใหลูกเขาใจวาพระองคคือ
พระเจาผูทรงเปยมดวยพระเมตตาและเจริญชีวิต
ตามพระฉบับแบบที่พระองคไดทรงประทานไว
ในองคพระบุตร ลูกวอนขอในพระนามของ
พระครสิตเจา พระเจาของลกูทัง้หลาย อาแมน

ประกาศกโยนาหประกาศกโยนาห

เสนแบงสขุกบัทกุข
เขารานอาหารญีป่นุ “โอเอช”ิ ทไีร
ตองมีการเตรียมกายเตรียมใจใหพรอม
จะตัง้ใจหรอืไมตัง้ใจกต็าม
ในเมื่อคาอาหารราคาเทากันเปนรายหัว
ทานมากทานนอยจายเงินเทากัน
นอกจากจะสั่งเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
ในเวลาเดียวกันอาหารก็มากจนลานตา
เหน็อะไรกน็าชมินาลองไปหมด
คนที่เขารานบอยก็รูแผนผังชนิดอาหารขึ้นใจ
แมจะนัง่โตะตางกนัไปทกุครัง้
แตลำดับอาหารกินกอนกินหลังมีไวในใจเรียบรอย
วางขาววางของเขาที่แลวก็เริ่มไดทันที
เดินไปหยิบอยางสองอยางมาอุนเครื่อง
ทานไปลิม้รสอาหารไปชาๆ ทาทหีนกัแนนมัน่คง
ดวยรูแกใจวาอาหารมีไมขาดหมดเมื่อไรเติมใหมเมื่อนั้น
คนทีน่านๆ เขารานทตีองเดนิสำรวจเปนอนัดบัแรก
ตามองอาหารแตละชนิดหัวคิดวางแผนไป
จะจัดอันดับอยางไรใหทานไดอรอยทานไดมากทานไดคุม
ทานไปจัดเนื้อที่ในกระเพาะไป
ถวัเฉลีย่แบงสนัปนเนือ้ทีใ่หลงตวัตามใจอยากปากแนะให
อาหารโปรดเรียงรายอยูตอหนากะจังหวะกะเนื้อที่กระเพาะ
ระยะถีข่องการลกุเดนิลำเลยีงอาหารใหมคอยๆ หางออกไป
ที่เคยหลากหลายชนิดเต็มจานเริ่มเหลืออยางสองอยาง
ความสุขกับรสชาติเริ่มแรกเจือจางลงเหลือกินเพราะอยาก
จากนีไ้ปเปนเรือ่งของความสมดลุทางกายทางใจ
ทองเต็มใจพอคือตัวแปรความสุข
หากกายเต็มอิ่มแตใจยังอยากก็เริ่มเกิดอาการ
ทานยงัไมคมุกบัเงนิทีจ่ายเลย
มอีาหารอกีหลายอยางยงัไมไดลองชมิ
นาจะทานไดมากกวานี.้..เสยีดาย
ตามดวยอาการเสียใจที่ทานนั่นมากไปทานนี้นอยไป
รสชาติอาหารที่ลิ้มลองมาแตแรกหายวับไปกับตา
ความอรอยเปลีย่นเปนความเสยีดาย
รสชาติอาหารเปลี่ยนเปนจำนวนที่อยากกินอีก
ความอิม่กายกลายเปนความหวิใจ
อาหารเปลี่ยนเปนตัณหา
เดินออกจากรานทองกางแตใจโหวงเหวง
ขาเขารานทั้งหิวทั้งอยากกาย
ขาออกจากรานทั้งอยากทั้งหิวใจ...อยางบอกไมถูก
ขนาดเขาออกรานอาหารญี่ปุนไมบอย
ยังเกิดอาการกายขัดแยงใจไดขนาดนี้
สาอะไรกบัการเขาออก “สงัคมโอเอช”ิ ทกุวนั
สงัคมทีม่ขีองสารพดัใหมองใหเลอืกใหซือ้หา
เนนแตสิง่ที ่“ยงัไมม”ี มากกวาสิง่ที ่“มแีลว”
เนน “ความอยาก” มากกวา “ความจำเปน”
ตั้งแตของบริโภคไปถึงเครื่องใชไมสอยเครื่องประดับกาย
ราคาคางวดมีใหจับจายไดทุกระดับกระเปาเงิน
ราคาถูกเหมือนไดเปลาไปถึงราคาเงินเดือนทั้งเดือนแทบไมพอ
ดวยเงื่อนไขเดียวกัน
นั่นคือความสมดุลกายกับใจ
ตอนเขาตอนออก “สงัคมโอเอช”ิ
อนัเปนตวัแปรของความสขุใจหรอืความทกุขจติ
กลับเขาบานไดแคนี้มีเทานี้ก็พอใจแลว
พรอมยนืยนัมัน่ใจวามอีกีหลายอยางไมตองมกีส็ขุได
หรือนามีนี่อยากไดนั่นจนใจทุรนทุรายจนไรสุข
พรอมตอกย้ำพร่ำพิไรวาถามีถาไดคงจะเปนสุขกับเขาซะที
และนีค่อืตวัแปรความสขุความทกุขแหง “สงัคมโอเอช”ิ...ทกุวนันี้
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สดุจติสดุใจรวมกบัพีน่องทีช่มุนมุอยดูวยกนั พรอมกบั
ระลึกถึงครอบครัวของเรา  ญาติ  พี่นองของเรา
มติรสหาย ผทูีเ่ราตองการภาวนาใหผทูีเ่ราจะพบปะดวย
มวลมนุษยชาติ และสิ่งสรางทั้งปวง เปนที่นายินดี
ทีก่ารปฏบิตัดิงักลาวไดรบัการเนนย้ำในพระศาสนจกัร
ตลอดเวลาที่ผานมา มีระบุไวอยางชัดเจนวา ให
พระสงฆชแูผนศลีทีเ่สกแลวใหสตับรุษุเหน็ และชถูวย
ใหสัตบุรุษเห็น (ORDO MISSAE) นักบุญเอากุสติน
เทศนสอนวา “ประชากรที่ไดรับการไถกูทั้งหมด

ถวายบูชาแดพระเจาผานทางพระมหาสมณสูงสุด
พระองคทรงถวายตัวพระองคเองเพื่อเราในรูปของ
ผูรับใช เพื่อเราจะกลับกลายเปนรางกายของ “ศีรษะ”
คอืพระองคเอง  พระศาสนจกัรเฉลมิฉลองธรรมล้ำลกึนี้
ดวยศีลศักดิ์สิทธิ์บนพระแทน ซึ่งประชาสัตบุรุษรูดี
ในชีวิตของเขาวา เมื่อใดที่พระศาสนจักรถวายบูชานี้
พวกเขากไ็ดรวมถวายอะไรดวย”
       ดงันีท้กุครัง้ทีเ่รารวมอยใูนพธิมีสิซาบชูาขอบพระคณุ
เราซึง่รวมกนัเปนประชากรของพระเจา เปนพระศาสนจกัร
เปนพระกายทิพยของพระเยซูคริสตเจา พรอมกัน
ถวายตัวเราแดพระเจาในองคพระคริสตเยซู เราถือ

กำเนิดมาจากศีลมหาสนิท เปนพระศาสนจักรแหง
ศีลมหาสนิท ชีวิตจิตของเราตั้งอยูอยางมั่นคงบน
ศีลมหาสนิท คริสตชนมิใชเปนเพียงผูมารวมพิธี
มิสซาบูชาขอบพระคุณ และรับศีลมหาสนิทเทานั้น
แตตองเปนชวีติแหงศลีมหาสนทิทีแ่ทจรงิ

จงรับไปกินเถิด...ทุกทาน จงดื่มจากถวยนี้เถิด
(มธ 26:26-27)

(ประชาสัมพันธ : ชุมชนหรือกลุมที่สนใจ Lectio Divina
เชิญติดตอ 08-1899-7866)

ทานทกุคน (ตอจากหนา 3)

นนทเพช็ร

เมือ่วาเลนไทน 14 กมุภาพนัธ ทีผ่านมา  สำนกังาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) และเสถียร--
ธรรมสถาน รวมกบัองคกรภาคจีติอาสา 16 องคกร
มหาวทิยาลยั 9 สถาบนั เครอืขายโรงพยาบาล 14 แหง
และศิลปนจิตอาสา  เชิญชวนคนหนุมสาวและ
ผูมีความรักในหัวใจรวมงาน ‘เติมหัวใจใหสังคม
ภาวนากับความรัก : จากปฏิสนธิจิต จนคืนชีวิต
สธูรรมชาต’ิ เพือ่รวมภาวนากบัความรกัในทกุชวงวยั
ของชีวิตดวยการเรียนรูกับความจริงอยางมีกรุณา
แหงหัวใจ  ใหคนเห็นความเปนคนของคนอื่น
ดวยการใชหัวใจของความเปนมนุษยในทุกมิติ
ของการครองชวีติและการทำงาน รวมทัง้การปนนํา้ใจ
ถึงพี่นองชาวเฮติ ดวยการชมคอนเสิรตการกุศล
‘เพลงรกั ซบันํา้ตา ปนนํา้ใจ ใหเฮต’ิ โดยจดังานตัง้แต
เชาจนค่ำ ณ เสถยีรธรรมสถาน

ภาคเชาเริม่ดวยการพดูคยุกนัเสมอืนเปนเพือ่นทกุข
ผานรายการวิทยุสาวิกา...สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและ
เปนอิสระ ในหัวขอ “ภาวนากับความรัก ตั้งแต

ปฏสินธจิติ จนคนืชวีติสธูรรมชาต”ิ ตามดวยการเสวนา
ประสาวงศาคณาญาต ิเรือ่ง ‘จติอาสาดวยสต ิกรณพีบิตัภิยั
ในเฮต ิสนึามใินประเทศไทย และนารกสีในพมา’

ภาคบาย กอนทีจ่ะมกีารแสดงคอนเสริตในตอนเยน็
และค่ำวันนั้น  มีการจัดเสวนาในหัวขอ “เยียวยา
ดวยหัวใจ” ผูเขียนไดรับเชิญไปรวมเสวนาในหัวขอนี้
โดยมีผูรวมวงเสวนาดวย คือ พระไพศาล วิสาโล
เครือขายพุทธิกา  พระปพนพัชร อโรคยศาล วัด

คำประกาศเจตนารมณ
เติมหัวใจใหสังคม : เยียวยาดวยหัวใจ

พวกเราทุกคนตระหนักวา “ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย” เปนสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับมนุษยชาติ ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเกิดและติดตัวไปกับมนุษยทุกหน
ทุกแหง ไมมีผูใดมาพรากไปได “สทิธผิปูวย” คอื “ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย” ทีผ่ปูวยจะกำหนดชะตาชวีติของตนเองไดตราบจนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต  โดยการ
สนบัสนนุทีเ่หมาะสมจาก ครอบครวั ญาตมิติร สงัคม และบคุลากรสาธารณสขุและระบบสาธารณสขุ
     เราทัง้หลายตระหนกัวา การทำความเขาใจเรือ่ง “การบรกิารสาธารณสขุทีม่หีวัใจของความเปนมนษุย”  นัน้เปนเรือ่งสำคญัยิง่  มคีวามจำเปนทีต่องทำความเขาใจ
กบัศาสตรหลายสาขา  จำเปนทีต่องการเรยีนรทูศันคต ิความคดิของแตละสาขา  เปนการศกึษาแบบเปนสหสาขาวชิา
     ดงันัน้พวกเราทกุคนจงึเหน็ควรทีจ่ะรวมกนัสรรคสราง และพฒันาองคความรเูผยแพรความรแูละความเขาใจแกสงัคมเกีย่วกบั  “การบรกิารสาธารณสขุทีม่หีวัใจ
ของความเปนมนษุย”  เพือ่ให “ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย สทิธผิปูวย” ความเปนกลัยาณมติรระหวางแพทยและผปูวย ธำรงอยตูราบนานเทานานในสงัคม

 ประกาศ  ณ เสถยีรธรรมสถาน เมือ่วนัที ่ 14 กมุภาพนัธ  2553

“เตมิหวัใจใหสงัคม ภาวนากบัความรกั :
จากปฏสินธจิติ จนคนืชวีติสธูรรมชาติ”””””

คำประมง จงัหวดัสกลนคร ผแูทนจากโรงพยาบาล
และเครือขาย Palliative Care และผูแทนจาก
ศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร  ดำเนินรายการโดยนายแพทยชาตรี
เจริญศิริ และคุณกนกวรรณ กนกวนาวงศ  นักจัด
รายการวทิยชุือ่ดงั บรรยากาศของการเสวนาเตม็ไปดวย
บรรยากาศของการแบงปนและความรัก นับวาเปน
ชวงเวลาแหงความหมายและคณุคา โดยเฉพาะอยางยิง่
ทุกคนที่อยูที่นั่นไดรวมจุดเทียนหัวใจอันเปนแสง
แหงความรัก พรอมประกาศเจตนารมณรวมกัน
ในการที่จะเสริมสรางชีวิตโดยเคารพคุณคาใน
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และ “การบริการ
สาธารณสุขที่ มีหั วใจของความเปนมนุษย”
โดยสวนตวัแลว ผมขอชืน่ชมกบัการจดังานในครัง้นี้
และชื่นชมกับ เจตนารมณที่ประกาศออกมา
อยางชดัเจน เราชาวผสูงเสรมิชวีติทกุคนควรยดึเอา
เจตนารมณนี้ไวเปนหลักเชนเดียวกัน และนี่คือ
คำประกาศเจตนารมณขององคกรภาคีที่เปนทั้ง
จิตอาสา มหาวิทยาลัย เครือขายโรงพยาบาล และ
ทกุคนทีม่ารวมงานในวนัที ่14 กมุภาพนัธ ณ เสถยีร--
ธรรมสถาน
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ประสานคว ามร วมมื อ ร ะหว า ง ค าทอลิ ก และ
โปรเตสแตนทมานานกวา 30 ปกลาววา “ความแตกแยก
ระหวางคาทอลกิกบัโปรเตสแตนทนัน้เปนผลมาจากอดีต
สมยัมารตนิ ลเูธอร ทีไ่มสามารถแกไขได ทำใหทัง้ 2 ฝาย
ตางมีอคติซึ่งกันและกัน และฝงรากลึกลงไปในจิตใจ
ของทั้งสองฝาย ตางฝายก็ยึดถือวาความเชื่อของตนเอง
คือสิ่งที่ถูกตองที่สุด โดยดูถูกวาอีกฝายหนึ่งเปนของ
เทจ็เทยีม ทัง้ๆ ทีเ่ราตางกใ็ชพระคมัภรีเลมเดยีวกนั ทำให
เกิดความขดัแยงระหวาง 2 นกิาย ซึง่เปนเรือ่งทีไ่มควร
เกดิขึน้”
     “เราควรตองหันกลับมาทบทวนและเรียนรูในขอ
แตกตางของกนัและกนั เพือ่นำสิง่ดีๆ  ของแตละนกิายมา
สงเสริมกันในการชวยเหลือสังคมโลกใหมีสันติภาพ
มีความรักโดยไมคำนึงถึงเชื้อชาติและศาสนา ซึ่งถือวา
เปนภารกจิทีม่คีวามทาทายอยางมากตอทัง้ 2 นกิาย”

     ศาสนาจารยนันทิยา
เพชรเกต ุหวัหนาฝายวชิาการ
โรงเรยีนครสิตศาสนศาสตร
กรงุเทพฯ กลาววา “ความ
ขั ดแยงระหวางนิกายที่
เกดิขึน้นัน้ บอยครัง้เกดิจาก
การแขงขันกันเอง  เชน

นิกายโปรเตสแตนทคณะตางๆ มีการประกาศขาวดี
ทบัซอนในพืน้ทีเ่ดยีวกนั จนถงึกบัมกีารแยงสมาชกิกนั
จนเกิดการใสรายซึ่งกันและกัน นำความเสื่อมเสีย
มาใหกบัครสิตชนโดยรวม”
     “ความจรงิแลวพวกเราทกุนกิายควรจะจบัมอืรวมกนั
ทำงานใหมากขึ้น เพราะถาเรารวมมือกันจะเกิดพลังที่
ยิ่งใหญและสามารถใชเปนเครื่องมือในการสรางความ
ถูกตองชอบธรรมใหเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยได เชน
สามารถเปนผูนำของสังคมในการรวมออกกฎหมาย
ตานการทำแทง และการใหคำแนะนำแกสังคมในดาน
จรยิธรรม เปนตน”

คณุพอเสนอ ดำเนนิสดวก
เลขาธิการคณะกรรมการ
คาทอลกิเพือ่ศาสนสมัพนัธ
และคริสตศาสนสัมพันธ
กลาววา “สภาพระสงัฆราช
คาทอลิกฯ เห็นถึงความ
สำคัญในการรวมมือกัน
ประกาศข า ว ดี ร ว ม กั บ

โปรเตสแตนทมานานแลว และไดเปนผูริเริ่มจัดงาน
เสวนาศึกษาขอความเชื่อระหวางนิกายคาทอลิกและ
โปรเตสแตนทมาตั้งแตป 2547 โดยจัดขึ้นปละ 1 ครั้ง
โดยมีการนำขอความเชื่อตางๆ ทั้งที่เหมือนกันและ
แตกตางกนันำมาใหนกัศกึษาของวทิยาลยัแสงธรรมและ
นกัศกึษาทีเ่ตรยีมตวัเปนศาสนาจารยของโปรเตสแตนท
ไดรวมกนัทำความเขาใจซึง่กนัและกนั เรยีนรถูงึขอความเชือ่
ของกนัและกนั อนัจะนำไปสกูารเคารพในความแตกตาง
ของกันและกัน”
     “การเสวนารวมกันในครั้งแรกๆ ที่จัดนั้นมีปญหา
พอสมควร เพราะแทนทีจ่ะหาความรวมมอืรวมกนักลบักลาย
เปนการถกเถยีงกนัวาใครดกีวาใคร แตหลงัจากผานไป

ไดสักระยะหนึ่งก็เริ่มมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น
เพราะไดมกีารเตรยีมตวักนัอยางด ี เขาใจถงึวตัถปุระสงค
ของงานที่จัดขึ้นวาตองการใหเกิดความรวมมือ ไมใช
เปนเวทสีำหรบัการเอาชนะกนั” คณุพอเสนอกลาว

สำหรับการเสวนาในปนี้จัดขึ้นในวันที่ 15-17
มกราคม ค.ศ. 2010 ทีบ่านผหูวาน สามพราน โดยมกีาร
เสวนาทำความเขาใจในขอความเชือ่ตางๆ ของคาทอลกิ
และโปรเตสแตนท เชน ความเชื่อเรื่องพระแมมารีย
ความเชื่อเรื่องสหพันธนักบุญ และแนวทางในการ
สรางเสริมคริสตศาสนสัมพันธ เปนตน นอกจากนั้น
ยังมีการออกเยี่ยมศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
ทีด่แูลผสูงูอาย ุและเยีย่มอารามชลีบั คณะกาปชูนิ โดยมี
ผเูขารวมทัง้พระสงฆของคาทอลกิ และศาสนาจารยของ
โปรเตสแตนท และนักศึกษาซึ่งเปนบราเดอรชั้นป 4
และ 7 จากวทิยาลยัแสงธรรม และนกัศกึษาทีเ่ตรยีมตวั
เปนศาสนาจารยของฝายโปรเตสแตนท รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 150 คน

สังฆานุกรสิริชัย พุทธาสวรรค จากสังฆมณฑล
เชียงใหม กลาววา การเสวนาครั้งนี้มีประโยชนมาก
สำหรับ เข า เพราะได เ รี ยนรู และ เข า ใจ เพื่ อนๆ
ชาวโปรเตสแตนทมากยิง่ขึน้ เพราะบนดอยทีเ่ชยีงใหม
นั้นมีโปรเตสแตนทอยูมาก ทำใหไดเกิดการประสาน
ความรวมมือระหวางกัน กอนหนานี้มักจะมองวา
พวกโปรเตสแตนทชอบทำอะไรโอเวอร หลังจากนี้จะ
รวมมือกันทำงานอภิบาลชวยคนยากจนโดยเฉพาะ
คนบนดอยรวมกนัใหมากยิง่ขึน้

สังฆานุกรวชิระ สิงหเจริญ จากคณะนักบวช
คามิลเลียน กลาววา “การไดเขารวมเสวนาครั้งนี้ทำให
เปนการกำจัดทัศนคติที่ไมดีตางๆ ของกันและกัน
ออกไปจนหมด แตกอนพวกเรามัวแตคิดวาระหวาง
คาทอลิกกับโปรเตสแตนทนั้นใครจะดีกวา เกงกวา
ซึ่งการคิดแบบนั้นเปนความคิดที่ไมถูกตอง เราตอง
รวมมือกันทำงานเพื่อผลประโยชนจะไดตกอยูกับ
ประชาชนอยางแทจริง”
     “คณะคามิลเลียนมีโรงพยาบาลเชนเดียวกับ

ของโปรเตสแตนท ในอนาคตอยากจัดใหมีการ
ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่รวมกันในพื้นที่ที่เราทำงาน
รวมกันเพราะจะเปนผลดี ทั้งในแงความเปนเอกภาพ
และในแงของการแบงปนทรัพยากรบุคคล ชวยให
ประหยดังบประมาณไดอกี ไดประโยชนรวมกนัทกุฝาย”

คณุมานะ ชาลพฤกษา นกัศกึษาชัน้ป 4 จากสถาบนั
คริสตศาสนศาสตร กรุงเทพฯ กลาววา “ไดเขาใจใน
ความเชือ่ของคาทอลกิมากขึน้ และเกดิความเคารพและ
ยอมรับในความแตกต างในบาง เรื่ อ งที่ ต า งกับ
โปรเตสแตนท ซึ่งความแตกตางนั้นไมเปนปญหา
อะไรเลยกับการรวมมือกันชวยเหลือผูดอยโอกาส
ในสังคมไทย ทั้งสองนิกายสามารถทำงานรวมกันได
เพราะมีภารกิจหลายอยางที่เหมือนกัน เชน การสังคม
สงเคราะห และงานดานการศึกษา อยากใหมีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรรวมกัน เพื่อแบงปนประสบการณ
ในการทำงานกับคนยากจน  ซึ่งเรื่องนี้ เห็นวาฝาย
คาทอลิกมีบุคลากรที่มีประสบการณมากกวา และ
จะเปนประโยชนตอเพื่อนโปรเตสแตนทได”

คณุนชุวรรณ ลอเฒา นกัศกึษาชัน้ป 4 จากสถาบนั
ครสิตศาสนศาสตร กรงุเทพฯ กลาวหลงัการประชมุวา
“ทีผ่านมาสมาชกิของโปรเตสแตนทจำนวนมากมคีวาม
เขาใจและทศันคตทิีผ่ดิๆ ตอชาวคาทอลกิ แตหลงัจากได
รวมการเสวนาครั้งนี้ทำใหไดรับรูวาคาทอลิกนั้นมี
สิ่งที่ดีๆ มากมาย ทั้งเรื่องของความเชื่อ เรื่องงานดาน
ชวยเหลือสังคม เปนตน และในอนาคตถาไดเปน
ศาสนาจารยแลวกจ็ะสอนใหชาวโปรเตสแตนทไดรบัรู
ในสิ่งที่ถูกตองเกี่ยวกับชาวคาทอลิก และอยูรวมกัน
อยางพี่นอง และรวมมือกันชวยเหลือผูดอยโอกาสทาง
สงัคมอยางเตม็ความสามารถ”

     ดร.บรรจง ชมพวูงษ
รองประธานสภาครสิต-
จักรแหงประเทศไทย
กลาววา “การพัฒนา
ความรวมมือระหวาง
ค าทอลิ ก แ ล ะ โป ร -
เตสแตนทเกิดผลดีขึ้น
เรือ่ยๆ เรามกีารอธษิฐาน
ภาวนารวมกัน จัดงาน

คริสตมาสรวมกัน และในอนาคตเราจะรวมมือกัน
เพื่อใหเกิดความแนนแฟนมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาไปสู
ภารกิจรวมกันในการชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม
ที่มีอยูมากมายในประเทศไทย”

ปณธิาน กจิสกลุ รายงาน

คาทอลกิประสานความรวมมอื (ตอจากหนา 20)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่34 ฉบบัที ่9 ประจำวนัที ่28 กมุภาพนัธ - 6 มนีาคม 2010

วันที่   6-10  มีนาคม 2010 เชญิสมาชกิขึน้เหนอื ขามฝงไปพสิจูน มารตอีงคแรกของ
เชยีงตงุ ชมวดัทีส่วยงามแบบฝรัง่เศสบนดอยดอกเหมย
-และชมแมพระฟาตมิา- ทีแ่ปลก มอีงคเดยีวทีเ่ชยีงตงุ และอืน่ๆ

วันที่ 13  มีนาคม 2010 เชญิสมาชกิไปฉลองนกับญุยอแซฟทีว่ดัอยธุยา
วดัแรกของกรงุสยาม

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

วันที่ 10  เมษายน 2010 เชญิสมาชกิรวมอภเิษกพระสงัฆราชใหมทีท่าแขก อาสนวหิาร
นกับญุหลยุส ส.ป.ป.ลาว

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

081-899-7470, 086-541-2772

 

หนา 9

“การที่ใครคนหนึ่งยอมทนทุกขทรมาน
อยางอยุติธรรมเพราะคำนึงถึงพระเจา

ก็เปนพระหรรษทาน”  (1ปต 2:19)

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เขม็กลดั  โลตางๆ
เหรยีญกฬีา  หวัเขม็ขดั  กระดมุ  เครือ่งหมายตางๆ
เขม็ตดิไท  รปูภาพเรซิน่  สติก๊เกอร
ยนิดรีบัสัง่ทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เสือ้,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกยีรตบิตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูทีร่ะลกึตางๆ  หลากสสีวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสขุ เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

ของที่ระล
ึก

ของที่ระล
ึก

ของที่ระล
ึก

ของที่ระล
ึก

ของที่ระล
ึก

ตามวาระแล
ะโอกาสตาง

ๆ

ตดิตอ มารอีาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

ยากอบ จงัหวดั แซเฮง
อกัแนส จำเพาะ แซเฮง

นโิคลาส ประพจน (หม)ู วงศแหลมมจัฉา
มารอีา มจัฉา ยวง แหลม กจิสกลุ

ญาตพิีน่อง วญิญาณในไฟชำระ และไมมใีครคดิถงึ

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

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!

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
ยวงบปัตสิตา กกเคีย้ง แซแพ

เกิดใหมในพระเจา
25 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2527

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

ตดิตอ : คณุแสงจนัทร สรุยีสอง
08-1372-5674, 0-2286-9771

 7 มนีาคม 2553
      - ฉลองพระมารดานจิจานเุคราะห บานเณรพระมหาไถ ศรรีาชา จ.ชลบรุี
 19-23 มนีาคม 2553

      - คณุพอชชัชยั รวมอราม ขอเชญิรวมอภเิษกพระสงัฆราชใหม ณ กรงุพนมเปญ
(ณ โรงเรยีนดอนบอสโก พนมเปญ) รวมเปดและเสกวดัใหม วดัแมพระ พรอมทองเทีย่ว
โบสถ วดั ปราสาท ฯลฯ
 27 มนีาคม 2553

       - คณุพอเปรมปร ีวาปโส ขอเชญิรวมเปดและเสกสกัการสถานใหม
          คณุพอนโิคลสั บญุเกดิ กจิบำรงุ ณ บานหนั จ.นครราชสมีา
 9-15 เมษายน 2553

       - รวมอภเิษกพระสงัฆราชใหม ณ สกัการสถานทีท่าแขก ประเทศลาว แวะเยีย่มคารวะทีบ่าน
สองคอน ทองเทีย่วเวยีดนาม พรอมเยีย่มแมพระลาวาง

แสงจันทรแฟมิลี่ทัวรแสงจันทรแฟมิลี่ทัวรแสงจันทรแฟมิลี่ทัวรแสงจันทรแฟมิลี่ทัวรแสงจันทรแฟมิลี่ทัวร

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

(มลิาน - ตรุนิ ชมผาตราสงั - น. ยอหนเวยีนเนย - น. แบรนาแดต
-ปารสี - แหพระโลหติศกัดิส์ทิธิท์ีเ่บลเยีย่ม - แมพระประจกัษ
แหงสากลโลก - ฮอลแลนด - สวนทวิลปิ - ลองคลองอมัสเตอรดมั)

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

มารอีา เนีย้ม แซตัง้
สูออมพระหัตถพระเจา
5 มีนาคม พ.ศ. 2544

จากลูก : เกษมศรี ดวงใจ จันทรา นิทัศนา วิชัย จิตรา
สมเดช ปทมา วิสิทธิชัย และหลานๆ

“ลกูเอยความเชือ่ของเจา ชวยเจาใหรอดพนแลว” (มก 5:34)

ดอมนีโิก ไทฟกุ แซโก
สูออมพระหัตถพระเจา
31 สิงหาคม พ.ศ. 2505

ขอเชญิรบัฟงรายการวทิยคุาทอลกิ
คยุกนัเจด็วนัหน

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

เปดประตู
สูแสงธรรม

ชวงนี้ ถาใครแวะหรือผานมาที่แสงธรรม ก็คง
จะพบกบัความสวยงามของตนซากรุะเมอืงไทย หรอื
ตนชมพูพันธุทิพย ที่กำลังบานสะพรั่งเต็มตนเลย
ทเีดยีว สำหรบัพวกเราเณรใหญ อาจบอกไดวา นีค่อื
สัญญาณแหงกาลเวลาที่จะพบไดในทุกๆ  ปชวง
ปลายปการศึกษา ที่บอกกับพวกเราวา ใกลจะ
ปดเทอมแลว จะวาไปเวลาปๆ หนึ่งก็ผานไปเร็ว
เหลอืเกนิ เผลอนิดเดียวก็จะปดปการศึกษาอยูแลว
     ปใหมนีม้เีหตกุารณสำคญัๆ นบัตัง้แตงานฉลอง
บานเณรของพวกเรา ในวนัที ่2 กมุภาพนัธ โดยปนี้
พวกเราไดรับเกียรติจากพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กิจบุญชู มาเปนประธาน การฉลองผานไปดวยดี
สงางาม และยิง่ใหญ สมเกยีรตกิบัทีเ่ราทำการ “ฉลอง
การถวายพระกมุารในพระวหิาร” อยางแทจรงิ พวกเรา
ยงัมโีอกาสรวมยนิดกีบัพระคณุเจา ในโอกาสเฉลมิฉลอง
การเปนพระสงฆครบ 50 ป นอกจากนี้พวกเรา
ยังไดรับขาวอันนายินดียิ่งอีกประการหนึ่งดวย คือ
คณาจารยของพวกเราอีก 3 ทานไดดำรงตำแหนง
ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในตำแหนง  “ผูชวย
ศาสตราจารย (ผศ.)” อกี 3 ทาน คอื คณุพอทศัไนย
คมกฤส คณุพอวชัศิลป กฤษเจรญิ และคณุพอไพยง
มนิราช

     เสรจ็จากงานฉลองบานเณรกเ็ปนการแขงขนักฬีาสี
ของวทิยาลยั บรรยากาศนารกัอบอนุฉนัพีน่องกม็ใีหเหน็
อยางเคย แตที่จะไมเหมือนเดิมบาง ก็คงจะเปนบรรดา
ผเูขารวมแขงขนั ซึง่บราเดอรหลายๆ ทานจากทีเ่คยฟตๆ
วิง่กนัอตุลดุไลลกูบอลลกูเดยีวในสนาม  ปนีห้ลายทาน
กก็ลายเปนผชูมทีด่ ีหลายทานกเ็ปนกองเชยีร สวนบางทาน
กผ็นัตวัเองไปเปนโคชกม็ ีอยางไรกด็สีิง่ทีไ่มเคยเปลีย่นไป
คอื ความรกักนัฉนัพีน่องตามแบบฉบบัของชาวแสงธรรม
นั่นเอง

จากนั้น ในวันเสารที่ 6 กุมภาพันธ พวกเราก็ได
มโีอกาสเดนิทางไปรวมพธิอีภเิษกพระสงัฆราชยอแซฟ
ลอืชยั ธาตวุสิยั ทีส่งัฆมณฑลอดุรธาน ีซึง่พวกเราสวนหนึง่
ก็ไดมีโอกาสรวมขับรองในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
โอกาสนีด้วย

แมดเูหมอืนวา จะมกีจิกรรมตางๆ มากมายทีพ่วกเรา
เณรใหญจะตองกระทำ แตผมมั่นใจวา เราไมเคยลืมวา

หนาที่หลักของเราที่อยูที่นี่คืออะไร  การ
แตกยอดสะพรั่งของดอกชมพูพันธุทิพย
ไดทำใหเราตองยอนคิด  และไตรตรอง
เชนเดียวกันวา เมื่อกำลังจะจบปการศึกษา
ในแตละปนั้น เราไดกาวหนาเติบโตมากขึ้น
แคไหน? ในฐานะของผตูดิตามพระครสิตเจา
เพื่อจะเปนประกาศกแท ผูอภิบาลที่ดี และ
สงฆผูศักดิ์สิทธิ์ เพราะแมแตตนไมยังให
ผลิดอกออกใบใหเราไดชื่นชมกับความงาม
ของมนั แลวเราละเกดิดอกออกใบมากแคไหน?

การวัดและประเมินผลไมวาจะเปนจากทางวิทยาลัย
หรือทางบานเณรเองก็ดี จึงเปนสิ่งที่จำเปนเพื่อเรา
จะไดทราบวา เรามีคุณสมบัติ (Quality) ใกลเคียงกับ
พระคริสตเจามากแคไหน?
     ผมยังจำไดดีถึงสิ่งที่พระคุณเจาเทศนสอนเรา
ในโอกาสการฉลองบานเณรทีผ่านมาวา “เหตแุหงความ
ชื่นชมยินดีของผูเฒาสิเมโอน คือ ทานไดเห็นองค
พระเปนเจา ผทูรงเปนองคความสวางแทสำหรบันานาชาติ
เชนเดียวกันกับแบบอยางของพระเยซูเจา พระเจาทรง
เรียกรองใหเราไดเปนแสงสวางในวาจาและกิจการ
แกกันและกันดวย ดังนี้แหละเราจะเปนแสงสวางของ
พระองคดวย” ทำใหพวกเราที่นี่ตองตระหนักดวย
ถึงหนาที่ที่จะตองตรวจสอบและประเมินตนเองบอยๆ
ดวยเชนกนั เพือ่จะปรบักระบวนทศัน และพฒันาตนเอง
อยางตอเนื่อง ใหพรอมที่จะเปนผูรับใชตามแบบอยาง
พระเยซูเจาองคความสวางแทแตผูเดียวของเรา
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รำลึกนักบุญ
เปาโลเรือลม
นครรัฐวาติกัน  (ซีนิต)
สำนกัขาววาตกินัรายงานวา
สมเด็จพระสันตะปาปา

เบเนดกิต ที ่16 มกีำหนดเสดจ็เยอืนมอลตา วนัที ่17-18
เมษายน เพื่อระลึกถึงเหตุการณเรือที่นักบุญเปาโล
โดยสารไปยังกรุงโรมอับปางที่เกาะมอลตา ครบ
1950 ป นบัตัง้แต ค.ศ. 60  ขณะนกับญุเปาโลเดนิทาง
ไปกรงุโรมครัง้ที ่2

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 จะทรงเปน
ประธานพธิมีสิซา ทีจ่ตัรุสักราเนโร (Granero Square)
ทีเ่มอืงฟลอรอิานา (Floriana) ในวนัที ่18 เมษายน เวลา
10.00 น. เวลาบายจะเสด็จไปยังลา วาลเล็ตตา
(Valletta) เมืองทาและเมืองหลวงของเกาะมอลตา
และจะทรงพบประธานาธบิดจีอรจ อาเบลา  แหงมอลตา
และปราศรัยกับนักบวชและเยาวชน การเสด็จเยือน
มอลตาของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
จะเปนการเสดจ็เยอืนตางประเทศครัง้ที ่ 14 และเปน
ครัง้ที ่3 ทีเ่สดจ็เยอืนหมเูกาะในทะเลเมดเิตอรเรเนยีน
หลังจากสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
เสดจ็เยอืนใน ค.ศ. 1990 และ ค.ศ. 2001

มอลตาไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักร ค.ศ.
1964 มีประชากรกวา 410,000 คน ในจำนวนนี้เปน

คาทอลิกถึง 98%  มอลตาเปนสมาชิกสหภาพยุโรป
เมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม ค.ศ. 2004

กลุมสตรีจัดเสวนาดาน
ศาสนา
สงิคโปร  (ยแูคน)  ซสิเตอรมาเรยี เลา  แหงคณะพระกมุาร
เยซู รวมกับองคกรเสวนาเพื่อความปรองดองระหวาง
ศาสนา และศนูยฮารโมน ีซึง่เปนองคกรอสิลาม รวมกนัจดั
กิจกรรมเพื่อความเปนหนึ่งเดียวกันของพี่นองจาก
ศาสนาบาไฮ  พทุธศาสนา   ครสิตศาสนา  ศาสนาอสิลาม
และลัทธิความเชื่อเตา

นางซซู ีหวอง อาย ุ42 ป นบัถอืศาสนาบาไฮ กลาววา
“ดิฉันมารวมกิจกรรมนี้เปนครั้งแรก เปนมิตรภาพที่
อบอนุกนัเอง  พวกเราไดเรยีนรวูาประสบการณความเชือ่
ที่แตกตางของผูรวมเสวนาเปนแนวทางใหเราเขมแข็ง
ที่จะเผชิญปญหาไดอยางไร?”

นางหลี ่ คาทอลกิคนหนึง่ กลาววา “รสูกึดทีีไ่ดมโีอกาส
พบกบัสตรตีางศาสนา  แตละคนไมไดพยายามใหคนอืน่
เปลี่ยนความเชื่อ  แตพวกเขาแบงปนประสบการณวา
ความเชื่อของพวกเขามีสวนชวยใหเขาดำเนินชีวิต
ที่มีความสุขทามกลางความยากลำบากไดอยางไร?”

ผูรวมเสวนาไดมีโอกาสเรียนรูถึงบทบาทสตรี
ตอสงัคม  พวกเขาจะทำตนใหเปนประโยชนตอสงัคมได

อยางไร?  นอกจากไดแบงปนประสบการณ ยงัสราง
ความเขาใจที่ดีตอกันและกันดวย

23 วนัหลงัแผนดนิไหว
เซาเปาโล  บราซลิ  (ซนีติ)  คณุพอมานแูอล รเิวโร
อธิการแขวงคณะนักบวชโดมินิกันในเฮติบอกเลา
ความเปนไปหลงัแผนดนิไหวได 3 อาทติย   คณุพอ
ริเวโร กลาววา “พวกเรายังตองนอนเต็นทที่กาง
อยนูอกอาคาร เพราะแรงสัน่สะเทอืนหลงัแผนดนิไหว
ที่เกิดขึ้นเปนระยะๆ ทำใหพวกเรารูสึกไมปลอดภัย
ที่จะเขาพักภายในอาคาร”

คุณพอริ เวโร  เดินทางมาประชุมที่บราซิล
เพื่อรวมพิจารณาสงความชวยเหลือแกชาวเฮติ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  คุณพอไดใหขอมูล
เบื้องตนวา  “สภาพทัว่ไปในปจจบุนั จำนวนเต็นท
เพียงพอรองรับผูไรที่อยู  แตปจจัยพื้นฐานในเรื่อง
อาหารและยารักษาโรคยั งคง เปนที่ ตองการ
อันดับแรกๆ สิ่งที่ควรคำนึงถึงเปนพิเศษไมใชเพียง
เงนิชวยเหลอื แตเปนเรือ่งจติวญิญาณของผปูระสบภยั
พอดีใจที่พบวา ชาวเฮติไมสิ้นหวัง  พวกเขาสวด
ภาวนาวอนขอพระเมตตาจากพระเปนเจา  พอเชือ่วา
มิตรภาพและความเปนพี่นองกันนำความหวัง
แกพวกเขา”

นครรฐัวาตกินั  (ซนีติ) เมือ่วนัที ่8 กมุภาพนัธ  วนัแรก
ของการประชมุ ของสมณสภาเพือ่ครอบครวัซึง่ใชเวลา
3 วัน พระคารดินัลเอ็นนิโอ อันโตเนลลี ประธาน
สมณสภาฯ ไดกราบทลูสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต
ที ่16 ถงึโครงการปรบัปรงุหนงัสอืคมูอืเตรยีมตวัคสูมรส

พระคารดินัลอันโตเนลลี กราบขอบพระคุณ
พระสันตะปาปา “ที่ทรงเปนประธานที่ประชุม  ทรง
ประทานกำลังใจ ความยินดี และแรงบันดาลใจแก
สมาชิกสมณสภา เพื่อสงเสริมงานดานครอบครัวของ
พระศาสนจกัรทัว่โลก”

หนังสือพิมพ ลอสแซรวาตอเร  โรมาโน  ตั้งขอ
สงัเกตวา “สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ทรง
เอาพระทัยใสและใหความสำคัญตอปญหาครอบครัว
เปนพเิศษ”  เหน็ไดจากการทีพ่ระองคทรง  “มพีระดำรสั
แสดงความหวงใยบอยครัง้และในจดุยนืทีเ่ดด็ขาด  และ

ทรงใหคำแนะนำวธิแีกปญหาทีด่บีอยครัง้”
ในพระดำรัสที่พระสันตะปาปาทรงมีถึงบรรดา

สมาชิกสมณสภาเพื่อครอบครัว  พระองคทรงเนนถึง
ความจำเปนที่คูเตรียมตัวสมรสควรไดรับการอบรม
ขอคำสอนมากพอสมควร  เพื่อวาศีลสมรสจะเปนดัง
“พระพรสำหรบัพระศาสนจกัรทัง้มวล  พระพรซึง่แจกจาย
เพื่อความเจริญกาวหนาดานจิตวิญญาณ”

“ยิ่งไปกวานั้น  การแลกเปลี่ยนประสบการณ
ของบรรดาพระสังฆราชเปนสิ่งที่ดี  เพื่องานอภิบาล
ครอบครวัซึง่มคีวามสำคญันี ้ และยงัแสดงความเอาใจใส
เปนพิเศษ เพื่อวากระแสเรียกของคูสมรสจะเปนผลดี
ตอชุมชนคริสตชน โดยเฉพาะในสภาพสังคมปจจุบัน
เพื่อรวมประกาศพระเยซูเจา”

โอกาสเดยีวกนันี ้พระคารดนิลัอันโตเนลล ีไดถวาย
รายงานใหพระสันตะปาปาทรงทราบถึงกิจกรรมที่ได
จดัขึน้ในการชมุนมุครอบครวัสากล ครัง้ที ่6 ทีเ่มก็ซโิก
ซติี ้เมือ่เดอืนมกราคม ค.ศ. 2009

พระคารดนิลัอนัโตเนลล ีกลาววา “บทสรปุสำคญั
ของการประชุมครอบครัวสากลที่เม็กซิโก ซิตี้ เนน
ความสำคัญของบทบาทครอบครัวคริสตชน มีความ

จำเปนเรงดวนทีค่รอบครวัจะเปนสถาบนัประกาศขาวดี
เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม  ซึ่งโครงการ
อภิบาลครอบครัวจำเปนตองชวยเสริมครอบครัวให
เขมแข็งขึ้น”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงรับ
ทราบถึงโครงการตางๆ  ซึ่งกำลังดำเนินงานโดย
สมณสภาเพื่อครอบครัวที่มุงปลุกจิตสำนึกในคุณธรรม
พืน้ฐานของครอบครวั เพือ่ชวีติของพระศาสนจกัรและ
ของสงัคม  โครงการเดนๆ 2 โครงการ ไดแก “สถาบนั
ครอบครัว หนวยงานการประกาศพระวรสาร” เปน
แหล งขอมูล เกี่ ยวกับประสบการณงานอภิบาล
ครอบครัวในระดับโลก   เพื่อใหครอบครัวเปน
แรงบันดาลใจและกำลังใจแกเยาวชนในอนาคต  และ
โครงการ “ครอบครัวในฐานะทรัพยากรของสังคม”
มุงใหสาธารณชนไดรับรูถึงคุณประโยชนที่สถาบัน
ครอบครัวมีตอสังคมในเรื่ องความสามัคคีและ
การพฒันา
     สมณสภาเพือ่ครอบครวั กำลงัเตรยีมจดังานชมุนมุ
ครอบครัวสากล ครั้งที่ 7 กำหนดจัดที่ เมืองมิลาน
ประเทศอติาล ีใน ค.ศ. 2012

อบรมเตรียมคูสมรส
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ขอขอบพระคุณ
บรรดาพระสงัฆราช พระสงฆ นกับวช

พีน่องสตับรุษุ และแขกผมูเีกยีรตทิกุทาน
ที่ไดใหเกียรติและเสียสละเวลาอันมีคาของทาน

มารวมในพธิอีภเิษกพระสงัฆราช
ยอแซฟ ลอืชยั  ธาตวุสิยั
เมือ่วนัเสารที ่6 กมุภาพนัธ 2010

วอนขอพระเปนเจาโปรดอวยพระพรแดทุกทาน
และหากมีความขาดตกบกพรองใด

ทางสังฆมณฑลอุดรธานี
กราบขออภัยทุกทาน

มา ณ ทีน่ีด้วย
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2 ซสิเตอรไทย (ตอจากหนา 20)
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ซึง่อาจารยชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย ไดรายงานไปแลว
“อุดมสาร” พยายามหาทางติดตอกับซิสเตอรสุจิตรา
งามวงศ อธกิารณิเีจาคณะคามลิเลยีน เพือ่หาทางตดิตอ
กับทางเฮติ  ก็ไดติดตอไป แตก็ยังเงียบ แตไดรับเมล
จากทางซิสเตอรสุจิตรา  จึงขอนำมาลงเพื่อใหพี่นอง
ชาวไทยไดรับรูความคืบหนาและความเปนไปอีก
แงหนึ่ง และหากไดรับขาวคืบหนาก็จะไดนำเสนอ
ใหทราบ

“ซิสเตอรไดรับจดหมายจากซิสเตอรทิพวรรณ
ทานบอกวาอานอีเมลเปนภาษาไทยได แตตอบไมได
เพราะไมมแีปนภาษาไทย กระนัน้กด็ซีสิเตอรทานตอบวา
ทานไมคอยมีเวลาที่จะเขียน เพราะกลางวันตองรับใช
คนปวยที่รอดชีวิต  ซึ่งเวลานี้มีคนปวยที่ตองการ
การผาตัดมาก และคนที่เปนพิการมีมากเชนกัน  และ
เวลากลางคืนไปนอนที่บานอบรมซึ่งไมมีอินเตอรเน็ต
แตทานก็บอกจะเขียน เรื่องรูปถายบอกวาไมมีเลย
เพราะระยะแรก ฉกุเฉนิไมตองคดิถงึการถายรปู เวลาที่
รับใชคนปวยก็ไมมีใครถายให  หรือคนที่ถายภาพ
เขาก็ไมไดใหรูปไว เวลานี้เปนชวงที่ชีวิตกําลังคอยๆ
ฟนฟู และเดินหนาตอไป ถึงเมื่อวานนี้ยังมีการพบคน
มีชีวิตอยูใตซากปรักหักพังอยู พวกทานนั้นตื้นตันใจ
สําหรับความเปนหนึ่งกับพวกเขา ที่บรรดาพี่นอง
คนไทยไดแสดงออก ทานขอบคณุจรงิๆ สาํหรบัลกูโซ
แหงความเปนหนึง่ความใกลชดิฉนัพีน่อง”

“นี่ละคะคุณพอ เนื้อหาที่ซิสเตอรพอสรุปไดจาก
จดหมายของซสิเตอรทพิวรรณ สงมาวนัที ่26  มกราคม”

ซิสเตอรทิพวรรณ เทาลิ้ม เปนสัตบุรุษวัดนักบุญ
ยอแซฟ  ถ้ำสิงห จ .ชุมพร  ไดเดินทางไปทำงานที่
สาธารณรฐัเฮต ิค.ศ. 2001 อยมูา 9 ปแลว

ซิสเตอรฉวีวรรณ  อินธิเสน สัตบุรุษ
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ทาแร
จ.สกลนคร ไดเดนิทางไปครัง้แรก  ค.ศ. 2004
และครัง้ที ่2 เมือ่ ค.ศ. 2009 รวมเวลา 4 ป

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ
ค.ศ. 2010  สถานีโทรทัศน ทีวีไทย  โดย
ทีมนักขาว นายชัยรัตน ถมยา ไดเดินทาง
ไปทำขาวแผนดินไหวที่เฮติ  ไดสัมภาษณ
ซสิเตอรทพิวรรณ เทาลิม้ ซสิเตอรฉววีรรณ
อินธิเสน  คณะคามิลเลียน  ในเนื้อขาวได
สมัภาษณซสิเตอรทัง้สอง

ซิสเตอรทิพวรรณ ไดกลาววา “วันแรกที่ เกิด
แผนดนิไหว บรเิวณลานใชเปนทีน่อนพกัรกัษาตวั ในตกึ
ไมมใีครกลาเขาไปอย ู เพราะกลวั”

“และตัง้ใจทีจ่ะอยทูำงานชวยเหลอืผปูระสบภยัทีน่ีต่อ
เพราะยังมีงานอีกมากที่ตองทำ ซิสเตอรยังมั่นใจและ
ยืนยันอยางหนักแนนวาจะอยูตอไป”

ซิสเตอรฉวีวรรณ กลาวแกผูสื่อขาวไทยทีวี วา
“แรกๆ เดนิอยแูลวหกลมลง แตไมรวูาเกดิแผนดนิไหว
จนมคีณุปาคนหนึง่ทีท่ำงานอยดูวย มาฉดุและพาออกไป
ขางนอก”

“ซสิเตอรขอผใูหญมาอยทูีเ่ฮต ิและอยากทำงานทีน่ี่
ตอไป ยังไมกลับ ทางบานที่ประเทศไทย ก็โทรศัพท
มาถามวาเปนอยางไร ดวยความเปนหวง แตก็บอกวา
ไมเปนไร และจะยงัไมกลบั ซสิเตอรรกัคนผวิดำ อยาก
ชวยเหลือพวกเขาตอไป”

“อุดมสาร” ไดติดตอซิสเตอรครั้งสุดทายวันที่ 10
กุมภาพันธ ค.ศ. 2010 ทางอีเมล  ซิสเตอรทิพวรรณ
รับปากวา จะพยายามเขียนเลาเรื่องราวมาใหพี่นอง
ผานทาง “อุดมสาร” ไดทราบดวย แตก็มีงานมาก

“แตละวันมีเรื่องราวมากมายในสภาฯ ผานไป
มีรองรอยใหติดตามเสมอ บางอยางก็จากไปแบบ
ไรรองรอย” สภาพระสงัฆราชฯ นดัประชมุทัง้ 4 ฝาย
วนัที ่24-25 กมุภาพนัธ ทีบ่านผหูวาน เพือ่กลัน่กรองเรือ่ง
เสนอตอไป อะไรทีต่ดัสนิใจไดในระดบัฝาย ไมตองสง
เรื่องขึ้นไปใหยุงยาก  บรรดาพระคุณเจาแตละฝาย
จงึตองทำงานกนัหนกัในรอบนี้

พระคุณเจาจำเนียร สันติสุขนิรันดร ประธาน
และพระคุณเจาเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช รองประธาน

พระคุณเจาพิบูลย วิสิฐนนทชัย เหรัญญิก และ
พระคุณเจาปญญา กฤษเจริญ เลขาธิการ รวมกันเปน
กรรมการบรหิาร (บูโร) ประชุมกันทุกเดือน สวนสภา
พระสังฆราชฯ ประชุมกันปละ 2 ครั้ง นอกจากนั้น
เปนเรื่องแตละคณะกรรมการวากันไป

ปพระสงฆ วันที่ 16 กุมภาพันธ แผนกพระสงฆ
ประชุมกรรมการอำนวยการ ที่สำนักมิสซังกรุงเทพฯ
พธิปีดปพระสงฆ ใหจดัในระดบัสงัฆมณฑลฯ เพือ่จะได
กระจายการมีสวนรวมและกวางขวางยิ่งขึ้น สวน
กรงุเทพฯ กำหนดวนัเสารที ่12 มถินุายน ตัง้ธงไวแลว

พระคุณเจาลือชัย ธาตุวิสัย นองใหมในสภาฯ
หลังอภิเษกงานเขาคิวยาวขึ้นทุกที  สวนในสภาฯ
ก็เปดพระคัมภีรรอไวแลว

พระคณุเจายอด พมิพสิาร หลงัจากทมุเทใหกบังาน
สือ่มวลชนคาทอลกิฯ มานานกวา 30 ป คนสือ่มวลชน
จัดงานกตัญุตา ขอบพระคุณแดพระคุณเจาวันที่ 26
กุมภาพันธ ค.ศ. 2010 แบบเล็ก ตอนรับพระคุณเจา
ประธาน   ศรีดารุณศีล และแสดงความยินดีกับ

เด็กสาธุฯ

ขอเชิญรวมพิธีอภิเษกพระสังฆราชของประเทศลาว
“คุณพอปรีดา อินทิราช”

ทีอ่าสนวหิารนกับญุเทเรซา ทาแขก แขวงคำมวน สปป.ลาว
วนัที ่9-11 เมษายน 2010

ยอนรอยการแพรธรรมพระศาสนจักรในเอเชียตะวันออก
ที่สาธารณรัฐเกาหลีใต-มาเกา

                     9 – 15 พฤษภาคม 2010 (7 วัน 6 คืน)
สังฆมณฑลมาเกา-โซล-คังวันโด-เกาะนามิ-ชุนชอน-นัมซาน-

มรดกโลกซูวอน
 (มคีณุพอจติตาภบิาลประจำคณะ)

ตดิตอเรา วนันี้ ดวน ทีโ่ทร:  080-449-2819 ,
081-383-8137 , 02- 580-6766  Fax: 02-580-6766
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พระคณุเจาเกรยีงศกัดิ ์ โกวทิวาณชิ ไดรบัแตงตัง้เปน
สมาชิกสมณสภาสื่อสารสังคม  และรวมแสดง
ความยินดีกับอาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย
“อัศวินถือไมโครโฟน แทนดาบ นั่งหนากลองแทน
หลังมา” ไดรับรางวัลนักสื่อมวลชนดีเดน จากงาน
ประชุม “ซิกนิสเวิลด คอนเกรส 2009” ที่เชียงใหม
เสรจ็แลวประชมุตอในภาคบาย ทีโ่รงแรมอโนมา

คุณพอจำเนียร กิจเจริญ พนจากอุปสังฆราช
กรงุเทพฯ แลว ยงัทำงานดานบญัญตัศิพัทอย ูและสภาฯ
ไดมอบหมายใหชำระการแปลสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่ 2 ดวย เรียกวา “งานเขาแลว” สวนคุณพอ
ทัศไนย คมกฤส อาจารยพระคัมภีร  ปนี้ฉลอง
“50 ปชีวิตสงฆ” วนัที ่ 21 ธนัวาคม ลกูศษิยทัง้หลาย
ทำตวัใหวางไว

เทศกาลมหาพรต “สวดภาวนา พลีกรรม และ
บริจาค” เพื่อพี่นองผูยากไร  และทำตัวใหมีสติ
แมสตางคจะมมีากหรอืไมกต็าม

สวสัดคีรบั

ในชวงนี้
ขอสงกำลังใจไปถึงซิสเตอรดวย สิ่งที่ซิสเตอร

ทั้งสองทำ “ยามตกทุกขไดยากนี่แหละจะเห็นใคร
เปนเพื่อนมนุษยอยางแทจริง” เปนเสมือนแทนเรา
คนไทยทั้งประเทศดวยนะครับ
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ราฟาแอล

⌫
อาจารยกลุมหนึ่งนั่งคุย เลาแบงปนประสบการณ

การสอนของตน อาจารยคนแรกพดูถงึนกัศกึษาประเภท
ทีเ่ปรยีบเสมอืนทอน้ำ  นกัศกึษากลมุนีไ้มวาจะสอนอะไร
เขารับไดหมด แตก็จะถายออกหมดเหมือนกัน เหมือน
ทอน้ำที่ใหน้ำไหลผาน แตไมสามารถเก็บน้ำไวไดเลย
สอนเทาไรก็เขาหูขวา ออกหูซาย

อาจารยคนทีส่อง  เลาถงึกลมุนกัศกึษาประเภทตะแกรง
ที่ใชตักของลอยจากแมน้ำ นักศึกษากลุมนี้ตอนแรก
อาจารยดีใจที่พวกเขารูจักชอนของที่เปนชิ้นเปนอัน
เปรยีบเสมอืนหวัใจของเนือ้หาของวชิาทีเ่รยีน แตเสยีดาย
ที่เมื่อเขาตักสิ่งของที่ลอยน้ำมาแลว เขากลับคว่ำของ
ทีต่กัไดไวบนฝง และไมแยแสกบัมนั หมายถงึเขาไมศกึษา
ถึงแกนแทของวิชาที่เขาชอนขึ้นมา มัวแตใชตะแกรง
ชอนสิง่ของชิน้ใหญๆ  ทีล่อยตามน้ำชิน้ตอไป แลวชอน
ขึ้นฝงคว่ำทิ้งไวขางแมน้ำเหมือนชิ้นแรกๆ นักศึกษา
ประเภทนี ้ชอบเรยีนรเูรือ่งใหมๆ  แตรเูฉพาะหวัขอ ไมรซูึง้
ถึงแกนแท

อาจารยคนที่สาม เลาถึงประเภทที่สามวา เปน
เหมอืนฟองน้ำทีเ่มือ่ใชซบัน้ำแลว มนักอ็มุน้ำไวหมด แต
ไมรจูกับบีสลดัน้ำออกลงในจานในถงัใหแหง  เพือ่จะได
ไปซบัน้ำใหม (หมายถงึ รบัความรใูหม) มหินำซ้ำ น้ำเกา

ที่ซับไวแตแรกเมื่อชุมอิ่มตัวฟองน้ำนั้นก็กลับหยด
เลอะเทอะเปรอะเปอนพืน้ไปทัว่หอง  (หมายถงึ กระจาย
ความรขูัน้แรกๆ ทีย่งัอยใูนระดบัประถม ยงัไมลกึซึง้พอ)
ประเภทนี้ ตองเตรียมถังใหเขารูจักบีบน้ำเกาที่ซับไว
ครัง้กอนออก เพือ่จะไดซบัน้ำใหมได (หมายถงึ ฝกให
รูจักเรียนรูลึกซึ้งขึ้น)

เมื่อมาถึงอาจารยคนที่สี่ที่จะแบงปน เขาก็ยิ้ม
กลาววา เขามปีระสบการณการสอนทีด่กีบักลมุนกัศกึษา
ที่เรียกวาเปน “กระชอน” กลุมนี้เขารับการสอนแลว
ตปีระเดน็ใหแตกยอยออกมา แลวพจิารณาหาประเดน็เอก
หาขอคิดเอก หาความจริงเอก หาทางออก/ทางแกไข
(solutions) เอก เพื่อนำไปใชในชีวิต เปรียบเสมือน
เอาผงดนิทรายทีข่ดุจากพืน้ดนิใสในกระชอน ตดีนิทราย
ที่ เกาะเปนกอนๆ  ใหแตกเปนผง  แลวเขยาไปมา
ใหผงดินทรายผานกระชอนรวงลงไป แลวปลอยให
เหลือกอนทอง กอนแร เพชร พลอย ที่ตนตองการหา
จากพืน้ดนิ

    (จาก    Matthew:  The Book of Mercy
    โดย    Megan McKenna

          New City Press, New York; 2002)
ขอคิดแหงชีวิต และเราละเราจะเลือกเปน “ลูกศิษย”
ประเภทไหน? ทีจ่ะตดิตามองคพระเยซคูรสิตเจา

ขอคดิ/ขอรำพงึ “ปพระสงฆ”
     คุณพออมาลาดอส สงฆเยสุอิต เปนอีกทานหนึ่ง
ที่กลาวถึงบริบทความเปนเอเชีย (Asianness) ของ
ศาสนาคาทอลิกของเรา ในพระสมณสาสน “พระ--
ศาสนจักรในเอเชีย” ไดแสดงความคิดเห็นของตน
ในบทความอกีบทหนึง่วา..... “พระเยซทูรงบงัเกดิในทวปี
เอเชยี อคัรสาวกสวนใหญนำความเชือ่ พระธรรมคำสอน
เผยแผไปทางทศิตะวนัตก ไปยงัดนิแดนภายใตอทิธพิล
วัฒนธรรมของกรกี โรมนั และตอไปทัว่ทวปียโุรปแลว
ถกูนำกลบัมายงัทวปีเอเชยีภายใต “เสือ้ผา” ของถิน่นัน้.....
ถาหากอคัรสาวกจะยอนศร กลับมาทางทิศตะวันออก
มายงัประเทศอนิเดยีและ (ประเทศอืน่ๆ) ในทวปีเอเชยี
แล วองคพระเยซูคริสตและชุมชนคริสตชนจะมี
ภาพลักษณ (image) อยางไร?” ในบริบทของคำถามนี้
ทำใหเราคิดตอไปไดวา  และเราละจะสามารถมี
“เทววิทยาไทย” (Thai Theology) อยางไร?.....
คุณพอคารล ราหเนอร  ไดกลาวไววา..... “theology is
anthropology  –  เทววทิยา กค็อื มนษุยวทิยา นัน่เอง”

มทัธวิ 4:19-22
     พระองคตรสัสัง่วา  “จงตามเรามาเถดิ  เราจะทำใหทานเปนชาวประมงหามนษุย”  เปโตรกบัอนัดรวูกท็ิง้แหไว  แลวตาม
พระองคไปทันที เมื่อทรงดำเนินไปจากที่นั่น  พระองคทอดพระเนตรเห็นพี่นองอีกสองคนคือ ยากอบบุตรของเศเบดี และ
ยอหนนองชาย  กำลงัซอมแหอยใูนเรอืกบัเศเบดผีบูดิา  พระองคทรงเรยีกเขา  ทนัใดนัน้  เขากท็ิง้เรอื และบดิาแลวตามพระองค
ไป
มทัธวิ 9:9
     ขณะทีพ่ระเยซเูจาทรงดำเนนิไปจากทีน่ัน่  ทรงเหน็ชายคนหนึง่ชือ่มทัธวิกำลงันัง่อยทูีด่านภาษ ี จงึตรสัสัง่เขาวา  “จงตาม
เรามาเถดิ” เขากล็กุขึน้ตามพระองคไป
มัทธิว 19:20-22
     ชายหนมุผนูัน้ทลูถามวา  “ขาพเจาปฏบิตัติามบทบญัญตัเิหลานีท้กุขอแลว ยงัขาดอะไรอกีหรอื”  พระเยซเูจาตรสัตอบเขา
วา  “ถาทานอยากเปนคนดอียางสมบรูณ  จงไปขายทกุสิง่ทีม่ ี มอบเงนิใหคนยากจน  และทานจะมขีมุทรพัยในสวรรค  แลว
จงตดิตามเรามาเถดิ”  เมือ่ไดยนิพระวาจานีช้ายหนมุผนูัน้จากไปดวยความทกุข  เพราะเขามทีรพัยสมบตัมิากมาย

รถยนตกแ็พรธรรมได
มีนักทองเที่ยวกลุมหนึ่งมาเยี่ยมชมอาสนวิหาร

แมพระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ถามผม
วา “จะหาสายประคำสวยๆ ติดหนารถยนตไดที่ไหน
เพราะเห็นรถของชาวคาทอลิกมีติดไวแทบทุกคัน”

สายประคำมิใชของขลังหรือมีเวทมนตร หรือ
เปนแฟชั่น แตสายประคำชวยทำใหเราคิดถึงพระเจา
ไดอยางไมรูจักเบื่อหนาย

หลายคนอัญเชิญรูปพระในลักษณะตางๆ มาติด
ไวในรถของตนเอง ซึ่งเปนเครื่องหมายเพื่อเตือนใจ
ใหคิดถึงพระเจาตลอดเวลาที่เราใชรถเพื่อประกอบ
กจิการตางๆ นัน้

รูปพระยังบงบอกถึงความเชื่อความศรัทธา

ที่เจาของรถมีอยูในใจดวย
นอกจากนั้นยังเปนโอกาสที่ทำใหเราไดประกาศ

ขาวดแีหงความเชือ่ใหกบัผทูีส่นใจอยากรเูรือ่งทีเ่กีย่วกบั
พระเจาอีกดวย

สำหรับครั้งนี้มีกิจกรรมพิเศษสำหรับผูที่โชคดี...
ใครสามารถบอกไดวารถตุกตุกคันนี้ เปนของใคร
5 ทานแรกจะไดรับรางวัล และเจาของรถก็จะไดรับ
รางวลัเชนกนั

สงคำตอบมารวมสนกุไดที ่คอลมัน “สนามความคดิ”

คณุพอวชัศลิป  กฤษเจรญิ
สนามความคิด
งานแพรธรรม
(ใครมกีจิกรรมดีๆ  เขยีนมาแบงปนกนัไดที ่“สนามความคดิ”  อดุมสาร
122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรอื  watchasin_k@hotmail.com)

อุดมสาร 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวง
ชองนนทร ีเขตยานนาวา กทม. 10120
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©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 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√–≈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·´ø Àâ«¬„À≠à ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬

‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 08-1626-0358)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ®.æ‘®‘µ√ ©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß 25

ªï™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ «—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.30 π. §ÿ≥æàÕ‡∫‡π¥‘° »‘√‘™“≠ ‡Õ’¬ßº“ ÿ¢

Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π (‡∑»πåÕ∫√¡®‘µ„®‚¥¬

§ÿ≥æàÕªï·Õ√å ≈“∫Õ√’)

«—¥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

«—¥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

«—¥·¡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‰∑√

®.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“§¡ ‡«≈“

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“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

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

 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

Õ—æ‡¥∑¢à“«§“∑Õ≈‘°§≈‘°

www.udomsarn.com



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 9 ª√–®”«—π∑’Ë 28 °ÿ¡¿“æ—π∏å - 6 ¡’π“§¡ 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

�����§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 ‡ªìπ

ª√–∏“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≈

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ ‡®√‘≠°√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“§¡ 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 126 «—π»ÿ°√å∑’Ë 14-16 æƒ…¿“§¡ 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 127 «—π»ÿ°√å∑’Ë 16-18 °√°Æ“§¡ 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 128 «—π»ÿ°√å∑’Ë 17-19 °—π¬“¬π 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 129 «—π»ÿ°√å∑’Ë 19-21 æƒ»®‘°“¬π 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

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

§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)

����� ∫â“π‡≥√§≥–√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï √—∫ ¡—§√

‡¬“«™π™“¬ºŸâ π„®‡ªìπ “¡‡≥√§≥–√Õ¬·º≈

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

§ÿ≥ ¡∫—µ‘

1. ‡ªìπ‡¬“«™π™“¬§“∑Õ≈‘° ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘¥’

2. ‡ªìπ∫ÿµ√¢Õß§√Õ∫§√—«∑’Ë¡’§«“¡»√—∑∏“

3. ®∫°“√»÷°…“™—Èπ ª.6 À√◊Õ ¡.3

4. ¡’ µ‘ªí≠≠“¥’ º≈°“√‡√’¬π‡©≈’Ë¬ 2.50 ¢÷Èπ‰ª

5. ¡’∫ÿ§≈‘°¿“æ¥’∑—Èß°“¬·≈–„®

6. ¡’ ÿ¢¿“æ¥’ ‰¡à‡ªìπ§π∑ÿææ≈¿“æ ‰¡à¡’‚√§

ª√–®”µ—«

 π„®µ‘¥µàÕ

∫â“π‡≥√√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï  95 À¡Ÿà  6

´.«—¥‡∑’¬π¥—¥ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73110

‚∑√. 0-2429-0615,   0-2812-5503  08-1909-

2191

✝ ‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❈ «—¥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√’

❈ «—¥·¡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.

✝

 ‘Ëß∑’Ëµ“‰¡à‡§¬‡ÀÁπ·≈–ÀŸ‰¡à‡§¬‰¥â¬‘π
·≈–®‘µ„®¢Õß¡πÿ…¬å§‘¥‰¡à∂÷ß
§◊Õ ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“∑√ß‡µ√’¬¡‰«â

 ”À√—∫ºŸâ∑’Ë√—°æ√–Õß§å

(1‚§√‘π∏å 2:9)
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     แสงวบิวบัแหงราตรกีรงุเทพฯ เมือ่มองจากนานฟา
เบื้องสูง เครื่องบินคอยๆ ปรับระดับ เตรียมลงสู
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผมยังจำไดวา ผมเพิ่งพูด
กับนักเรียนจากโรงเรียนเซนตโยเซฟ เกาะสมุย
ในชวงทายๆ ของการปจฉิมนิเทศวา “กรุงเทพฯ
เปนเมืองที่ไมเคยหลับ ความสงบของชีวิตบนเกาะ
คงเปรียบเทียบไมไดเลยกับชีวิตในเมืองหลวง
ในความเจริญยอมมีมุมมืด การใชชีวิตดวยความ
ระมัดระวังและรูตัวเปนเกราะกำแพงอันหนึ่ง
ทีจ่ะทำใหเราแตละคนผานมนัไปได การมจีดุยดึเหนีย่ว
ในชวีติจะไมทำใหคนหลงทางไปงายๆ”

เวลาทีถ่กูเชญิใหไปพดู บรรยาย แบงปน อบรม
หรือนำกิจกรรม ไมวาโอกาสใด สถานที่ใด ถาจัด
เวลาไดผมมักจะไมปฏิเสธ ไมเคยคิดเรื่องเชิญงาย
เชิญยาก ไมมีการเลนตัวใดๆ ทั้งสิ้น หรือในทาง
ตรงกนัขามกไ็มใชจะรบัคำเชญิจนไมตองทำงานหลกั
กันไปเลย การเดินทางออกไปปะทะกับโอกาสและ
ผูคนนอกเหนือไปจากการเรียนรูซึ่งกันและกันแลว
ยังเปนชวงเวลาที่เราจะขยับขยายมุมมอง โลกทัศน
แตเหนอืไปกวานัน้ ผมวามนัเปนหนาทีห่นึง่ในชวีติ
พระสงฆของเรา คำพูดหรือคำบรรยายนอกไปจาก
เรือ่งราวทีแ่บงปนแลว มนัคอื “เสยีงแหงชวีติ”

สัปดาหที่ผานมาผมเดินทางจากกรุงเทพฯ สู
จ.ภูเก็ต จาก จ.ภูเก็ต สูเกาะสมุย และจากเกาะสมุย
กลับมากรุงเทพฯ และตกเย็นก็ไปที่สามพราน
จ.นครปฐม  ไมตองแปลกใจนะครับ ที่อานมา
นัน่แหละ ผมไปมาภายในสปัดาหเดยีวจรงิๆ

การเดนิทางไปภเูกต็ เปนการเดนิทางรวมไปกบั

บรรดาพระสงฆของอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ทีท่ำงาน
ในเขต 1 และเขต 6 แถมพกไปกับคุณพอที่ทำงาน
นอกสงัฆมณฑลอกี 2-3 ทาน การเดนิทางครัง้นี ้เราไป
พกัผอนครบั คำถามทีพ่ีน่องสตับรุษุอาจจะถามไดกค็อื
ชวีติพระสงฆนีเ่หนือ่ยมากเลยใชไหม? หรอืบางคนอาจ
จะถามแบบวา ชวีติพวกเราทำงานหนกักวายงัไมมเีวลา
ไปพักผอนเลย? ผมใชเวลาไตรตรองความรูสึกและ
คำถามเหลานี้เหมือนกันเวลาอยูที่ภูเก็ต ผมคิดวาถา
จะตอบวาเหนือ่ยคงไมผดิ ชวีติของคนสชูวีติและจรงิจงั
กบัมนั ไมมใีครไมเหนือ่ยหรอกครบั เหนือ่ยกพ็กั สวน
โอกาสในชีวิตคนนี่มันไมเทากันหรอก  แตเมื่อไร
หรือวันใดที่ใครจะบอกวา เออ...พักไดแลวนะ ถาเรา
ไมจดัเวลาใหกบัตวัเอง การพกัผอนของพระสงฆกม็วีถิี
ในแบบพระสงฆนั่นแหละครับ  และวิถีที่วานี้คือ
“การใชชวีติรวมกนั”

ความรูสึกหลักของการไปพักผอนรวมกันกับ
บรรดาพระสงฆสำหรับผมคำตอบคือ “การใชชีวิต
รวมกัน” ตางหาก เราเดินทาง เลนกีฬา รับประทาน
อาหาร พูดคุย ตลกโปกฮา แบงปนเรื่องราวในชีวิต
บางทแียกยายกนัไปทำงานในหนาทีข่องตนเอง  แตกตาง
แตไมแตกแยก ประสบการณจากรนุพี ่ความนารกัของ
กันและกัน ผมวามันเปนพลังที่จะกลับไปทำงาน มัน
เปนการพักผอนที่ไมใชทรมานบันเทิง หรือการมา
ใชเวลา ใชเงินทอง ใชทรัพยากรอยางไมรูคา เพราะ
แนนอนคาที่ไดมา เปนราคาของชีวิตคน ชีวิตของผูนำ
ทีต่องการพลงังานเพือ่ใชตอไปกบัฝงูชมุพาของพวกเขา

สวนการเดินทางไปเกาะสมุย ผมเดินทางไปเพื่อ
ทำกจิกรรมปจฉมินเิทศใหกบันกัเรยีนทีน่ัน่ แปลกดคีรบั
ผมไมมีความรูพื้นฐานอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนหรือผูคน
ที่นั่นมากนัก  เตรียมเนื้อหาและกิจกรรมไปแบบ

ไมตาย คือเรื่องตัวของเขาเอง เรื่องพื้นฐานที่สำคัญ
ในชวีติ กจิกรรมเกีย่วกบัเพือ่น ทบทวนเรือ่งราวของ
โรงเรียนของพวกเขาที่พวกเขากำลังจะจากไป
กจิกรรมของคนืสดุทาย สงัคมทีก่ำลงัจะตองออกไป
เผชิญ และความกตัญูตอพอแม ผูปกครอง คนที่
ทำใหพวกเขามีวันนี้ และตบทายดวยคลิปสั้นๆ
เกีย่วกบั “ความรกั”

การเดนิทางของสปัดาหนีไ้ปสิน้สดุลงทีส่กัการสถาน
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน
จ.นครปฐม เปนการแหพระธาตปุระจำเดอืน ทีค่ณุพอ
ผูดูแลไดเชิญใหผมไปเปนประธานพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณ คุณพอบอกวาวันนี้คนอาจจะนอย
เพราะชวงกลางวันมีมิสซาเสกสุสานไปแลว

ผมจำไดวาเมื่อตนเดือนมกราคม ที่มีโอกาส
เขาเงียบประจำปและมาที่นี่ ผมคุกเขาอยูดานหลัง
นึกวาในเดือนกุมภาพันธที่จะตองมาเปนประธาน
จะเทศนอะไร บดันีม้นัถงึวนันัน้แลว เวลาผานเราไป
อยางรวดเรว็ แตความดไีมเคยผานเราไป มนัคงอยแูละ
ดำรงไวจนเมือ่วนัหนึง่มคีนเหน็คาของมนั และคณุคา
ของมันก็คอยๆ ปรากฏเดนชัดขึ้น ชัดขึ้น เหมือน
ความดขีองคณุพอทานหนึง่ทีห่ลายปทีแ่ลวกำเนดิขึน้
ที่นี่ คุณพอนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ
และมรณสกัข ีจรงิๆ แลว ผมไมสนใจเรือ่งจำนวนคน
ผมมีความสุขที่ไดไปทำมิสซาที่นี่โอกาสปพระสงฆ

“คุณเชื่อ...ในความรักหรือเปลา?” ผมเชื่อนะ
เพราะความรักฉุดดึงใหเราออกเดินทาง ไปรับและ
สงมอบความรักใหกับผูคน ที่ไหนก็ตามถาคุณเชื่อ
ในความรัก คุณตองไมกลัววา พระเปนเจาจะไมอยู
กบัคณุ เพราะแทจรงิพระเปนเจาเปนองคแหงความรกั

บรรณาธิการบริหาร

ไมบอยนักที่ผมจะยอมขึ้นปกหนังสือ แตหนังสือ
เลมนี้ผมยอมครับ “ไตรตรองชีวิตสงฆ จดหมายถึง
สงฆหนมุ” หนงัสอืสนบัสนนุปพระสงฆจากสือ่มวลชน
คาทอลกิประเทศไทย ผลงานของคณุวณีา โกวทิวานชิย
คอลมันสิต และนกัแปลคบูญุของสือ่มวลชนคาทอลกิฯ
ของเรา หนังสือเลมนี้นาจะเปนลำดับที่ 18 แลวของ
ผลงานของนักแปลคนเกงคนนี้

“ไตรตรองชวีติสงฆฯ” แปลจากจดหมายทีเ่ขยีนขึน้
โดยพระคารดินัลฟรันซิส  อารินเซ ชาวไนจีเรีย
ทวีปแอฟริกา โอกาสรับศีลบวชครบ 50 ป ทานกลาว
ไวในบทนำวา “พีน่องพระสงฆทีร่กั ขาพเจาขอตอนรบั
ทกุทานเขาสศูกัดิส์งฆ เนือ้หาของหนงัสอืนี ้เปนแนวคดิ
ของขาพเจาเกีย่วกบังานอภบิาลของพระสงฆหลงัจากที่
ขาพเจารับศีลบวชครบ 50 ป บางทีแนวคิดบางอยาง

อาจเปนประโยชน ชวยใหเดนิตามกระแสเรยีกไดอยาง
ปลอดภัย”

แมดูเหมือนวาจุดมุงหมายของหนังสือจะเนนไปที่
ตวัพระสงฆ แตสำหรบัเราครสิตชน นกับวชชาย-หญงิ
ที่รวมงานกับบรรดาพระสงฆของเรา อานไดครับ
รวมทั้งแมจะชื่อจดหมายถึงสงฆหนุม สงฆอาวุโส
ก็อยาไดคิดวาฉันเลยวัยไปแลว เรื่องราวกลมกลอม
กระชับ ไดใจความ ครอบคลุม ไมเพียงแตเนื้อหาจาก
ประสบการณของผเูขยีนเทานัน้ ภาคภาษาไทยยงัไดรบั
การตรวจเช็คความถูกตองเรื่องภาษาอีกครั้งหนึ่งจาก
คณุพอทศัไนย คมกฤส โดยมีพระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั
กิจบุญชู รวมเขียนคำนิยมและบอกไวที่ยอหนาสุดทาย
วา “ใครๆ ก็ตามที่ตองการรูจักสงฆ-เขาใจสงฆ”
หนงัสอืเลมนีค้อืคำตอบ

   

คณุเชือ่...ในความรกัหรอืเปลา?

“ไตรตรองรวมไปกบัพระสงฆของเรา”

สนใจติดตอไดที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ราคาเลมละ 120 บาท ถาซื้อจำนวน 50 เลมขึ้นไป
รบัสวนลดทนัที

สวนปกหนาทีผ่มยอมลงทนุขึน้ปกดวยตนเอง พอดี
เขาขอถายเฉพาะมอืครบั (ไมเอาหนาตา) กเ็ลยคดิวาทาน
ผอูานคงพอรบักนัได (ฮา)
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§¥’ ®—¥Õ∫√¡ºŸâ·∑π

 ™§. ·≈–¶√“«“ 

®“°«—¥µà“ßÊ „π —ß¶-

¡ ≥ ± ≈ ®— π ∑ ∫ÿ √’

®”π«π 50 §π

‚Õ°“ ©≈Õß«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® √–¬Õß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 30 ¡°√“§¡ 2010 ‡æ◊ËÕ

‡µ√’¬¡ ”√«®·≈–„Àâ°“√Õ¿‘∫“≈·°à§Ÿà ¡√ ∑’Ë¬—ß‰¡à∑”æ‘∏’∂Ÿ°µâÕßµ“¡«—¥µà“ßÊ

ç ÿ¢ —πµå«—π«‘«“Àåé æ√–§ÿ≥‡®â“æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥¡ß§≈ ¡√  √–À«à“ß¬«ß ∫—ªµ‘ µ“ °ƒ…¥“ ®ÿ≈ ÿ§π∏å ∫ÿµ√¢Õß

‡ª“‚≈ æ’√– ·≈–¡“√’Õ“ ‡√’¬¡ ’  ®ÿ≈ ÿ§π∏å  °—∫‡∑‡√´“  —≠»π’¬å  ∫ÿ≥¬®‘π¥“√—µπå

∫ÿµ√’¢Õß‡ª“‚≈ ∑»æ≈ ·≈–‚¬‡´øïπ“  ÿ√“ß§å ∫ÿ≥¬®‘π¥“√—µπå  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9  ¡°√“§¡

2010 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß

ç°‘®°√√¡∑”§«“¡¥’é
π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°™—Èπ ¡.6

‚√ß‡√’¬π‡´πµå§“‡∫√’¬≈ ‰¥â√à«¡°—π

‡¬’Ë¬¡‡¬’¬πºŸâ¬“°‰√â ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ 

ºŸâªÉ«¬ §πæ‘°“√

µ“¡‡®µπ“√¡≥å¢Õßπ—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å

¡“√’ °√’≠Õß ‡¥Õ ¡ßøÕ√åµ

Õß§åÕÿª∂—¡¿å¢Õß

§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈ √–À«à“ß«—π∑’Ë

15-17 ∏—π«“§¡ 2009

çª√–‡¡‘π§√Ÿ¥’‡¥àπé »Ÿπ¬åæ—≤π“«‘™“™’æ§√Ÿ ΩÉ“¬°“√»÷°…“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ®—¥¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘π§√Ÿ¥’‡¥àπªï°“√»÷°…“ 2552  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 ¡°√“§¡

2010 ∑’ËΩÉ“¬°“√»÷°…“œ Õ“§“√·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å  ‚¥¬¡’§√ŸºŸâ‡¢â“√—∫

°“√ª√–‡¡‘π®“°‚√ß‡√’¬π¢ÕßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®”π«π 24 ‚√ß‡√’¬π

®—¥· ¥ßº≈ß“π‡æ◊ËÕ√—∫°“√ª√–‡¡‘π®“°§≥–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ¡’§√Ÿ‡¢â“√—∫

°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ª∞¡«—¬ ®”π«π 20 §π §√Ÿ√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 4-6 ®”π«π

22 §π

ç¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµé §ÿ≥æàÕ‡ ° √√  ¡»√’ ®‘µµ“∏‘°“√¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ —ß¶¡≥±≈

Õÿ∫≈√“™∏“π’ √à«¡°—∫‚√ß‡√’¬π¡“√’¬åπ‘√¡≈ ®—¥«—π√«¡æ≈§π¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ  —ß¶¡≥±≈

Õÿ∫≈√“™∏“π’  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 ¡°√“§¡ 2010 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π¡“√’¬åπ‘√¡≈ ‚¥¬

æ√–§ÿ≥‡®â“∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·≈–«®πæ‘∏’°√√¡

ªî¥ß“π  ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡®”π«π 174 §π §√Ÿ 49 ∑à“π



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 9 ª√–®”«—π∑’Ë 28 °ÿ¡¿“æ—π∏å - 6 ¡’π“§¡ 2010Àπâ“ 20

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

µÕπ∑’Ë 49 ‡√◊ËÕß√“«„µâæ√–·∑àπ :

¡À“æ√µ¢Õßæ√–§√‘ µå ¡“À“™’«‘µ¢Õß‡√“

‡√“¬—ßÕ¬Ÿà∑’Ë∂È”·ÀàßπÈ”π¡ º¡æ“∑à“πºŸâÕà“π≈ß¡“¬—ßæ√–·∑àπ¥â“πÀ≈—ß

‡Àπ◊Õæ√–·∑àπ¡’µŸâ»’≈ ¢â“ß´â“¬·≈–¢«“‡ªìπ·∑àπ«“ß√Ÿª‡∑«¥“ ·µà¿“æ∂à“¬π’È

‡ªìπ¿“æ√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë‡™‘ß∫√√≥∞“π¢Õßæ√–·∑àπ∑’Ë„™âª√–°Õ∫æ‘∏’

√Ÿª·≈–‡√◊ËÕß√“«∑—Èß 5 µÕπ∑’Ë‰≈à‡√’¬ßµ—Èß·µà°“√·µàßß“π¢Õß¬Õ·´ø·≈–

¡“√’Õ“ ‡∑«∑Ÿµ∂◊Õ “√¡“·®âß·°à·¡àæ√– ‡Àµÿ°“√≥å°“√∫—ß‡°‘¥ °“√¡“‡¬◊Õπ¢Õß

æ≠“ 3 Õß§å ·≈–°“√Õæ¬æ Ÿà¥‘π·¥πÕ’¬‘ªµå ‡√◊ËÕß√“«·Ààß°”‡π‘¥·≈–

«—¬∑“√°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ‡ªìπ§π Ÿâ™’«‘µµ—Èß·µà‡°‘¥¡“‡≈¬∑’‡¥’¬«

º¡π÷°∂÷ßæ√–·∑àπ∑’Ë„™âª√–°Õ∫æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ∫πæ√–·∑àπ

∑’ËπÈ”Õßÿàπ‡ª≈’Ë¬π‡ªìπæ√–‚≈À‘µ ·≈–·ºàπªíß‡ª≈’Ë¬π‡ªìπæ√–°“¬ §«“¡»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

·≈–Õ—»®√√¬å∑’ËÕ¬ŸàµàÕÀπâ“‡√“∑ÿ°§√—Èß∑’Ë√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“ ‡√◊ËÕß√“«∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ´È”·≈â«

´È”‡≈à“ ‡√◊ËÕß√“«¢Õß§π∑’Ë¬÷¥¡—Ëπ·≈–»√—∑∏“„πæ√–‡®â“ ‡√◊ËÕß√“«¢ÕßºŸâ∑’Ëøíß

πÈ”‡ ’¬ß®“° «√√§åÀ√◊ÕπÈ”æ√–∑—¬¢Õßæ√–‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°·≈–°â“«µ“¡ ‡√◊ËÕß¢Õß

°“√‡¬’Ë¬¡‡¬◊Õπ·∫àßªíπ ·≈–∑’Ë ÿ¥‡√◊ËÕß¢Õß§π‰√â∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬

‡√◊ËÕß√“«„µâæ√–·∑àπ¬—ß‡ªìπ‡√◊ËÕß√“«∑’ËÕ¬Ÿà„µâæ√–·∑àπµàÕ‰ª À√◊Õ®–‡ªìπ

‡√◊ËÕß√“«∫π™’«‘µ¢Õß‡√“ ∑’Ë¥”‡π‘πµ“¡·∫∫Õ¬à“ß™’«‘µ¢Õßæ√–°ÿ¡“√ ·¡àæ√–

·≈–π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ‡ªìπµâπ „π‡∑»°“≈·Ààß°“√¬Õ¡√—∫§«“¡¬“°≈”∫“°¢Õßµπ

‡æ◊ËÕ¡’ à«π„πæ√–∑√¡“π ¡À“æ√µ¢Õßæ√–§√‘ µå ¡“ Ÿà™’«‘µ¢Õß‡√“

™’«‘µ ß¶åÕ’ “π
øóôπøŸ ™Ÿ∏ß ß¶åÕ’ “π
ç§◊Õ...‡Õ“®√‘ß‡Õ“®—ß!é
π§√√“™ ’¡“ ●  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11-16 ¡°√“§¡ §.». 2010 æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π‡ªî¥°“√ —¡¡π“ª√–®”ªï À—«¢âÕ

ç ß¶åÕ’ “πé §√—Èß∑’Ë 20  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“‡ªìπ‡®â“¿“æ ∑’Ë‚√ß·√¡

 ∫“¬ ‚§√“™ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ —¡¡π“∑—ÈßÀ¡¥ 110 Õß§å  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

§“∑Õ≈‘°ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ
‚ª√‡µ ·µπ∑å

§“∑Õ≈‘°·≈–‚ª√‡µ -

·µπ∑å § « √À— π¡ “ „Àâ

§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π ‡§“√æ

´÷Ëß°—π·≈–°—π ‡æ◊ËÕ

ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥®–‰¥â

‡°‘¥·°àª√–™“™π ·≈–

‡ªìπ°“√ √â “ ß „Àâ ‡ °‘ ¥

 —πµ‘¿ “æ¢÷È π∫π‚≈°

¡πÿ…¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●

§ÿ≥æàÕ´‘°¡ÿπ¥å ≈“‡™π °’,

‡Õ .‡®. ºŸấ ÷Ëßæ¬“¬“¡∑”ß“π

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

2 ´‘ ‡µÕ√å‰∑¬
¢ÕÕ¬Ÿà™à«¬™“«‡Œµ‘

À≈—ß®“°∑’Ë‰¥â∑√“∫«à“¡’´‘ ‡µÕ√å§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π§π‰∑¬ 2 ∑à“π ®“°¢à“«

çÕÿ¥¡ “√é ©∫—∫∑’Ë 5

´‘ ‡µÕ√å∑‘æ«√√≥å ‡∑“≈‘È¡ ´‘ ‡µÕ√å©«’«√√≥ Õ‘π∏‘‡ π

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)
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