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สิ่งที่ดิฉันจะเลาครั้งนี้ออกจะเปนเรื่องที่แปลก
แตก็เกิดขึ้นจริงในเวลา 4 ปเห็นจะได ปกติแลวดิฉัน
เปนคนแทบจะไมมีความสามารถอะไรเลยในทุกดาน
แตมันก็แปลกที่จูๆ  ดิฉันไดมาวัดประจำและเกิด
ความคิดขึ้นมาเฉยๆ วา เปนพระสงฆนี่ดูๆ แลวก็ไมมี
อะไรยากและถาดฉินัเปนผชูาย ถาสมองดมีากๆ   ดฉินั
จะเปนพระสงฆ ฉะนัน้เวลาพระสงฆองคไหนมพีฤตกิรรม
ทีอ่อกจะไมทนัใจ ดฉินักจ็ะคดิตำหนใินใจทนัท ีความที่
ดิฉันตองออกจากงานมานานหลายปเมื่อไมมีอะไรทำ
ก็อยากจะทำอะไรสักอยางใหพระศาสนจักร ความ
จองหองหลงตัวเองเพราะเคยสวดสายประคำประจำ
มานาน 10 กวาป ทำใหดิฉันวาดโครงการอันสวยหรู
พอควรวาอยากจะทำอะไรบาง สวดภาวนา ริเริ่ม
พลกีรรม อานหนงัสอืศรทัธา ระวงันสิยับางอยางใหดขีึน้
พรอมกับคิดวานี่นะเราจะทำอยางนี้ละและถาเรา
เปนผชูายกเ็ทากบัเราเปนพระสงฆได และดฉินักเ็ริม่ตน
ตรีะฆงั...เปง...ยกแรกทนัที

แตนาเสียใจ...ดิฉันไมไดคุยเรื่องนี้ใหพระเปนเจา
หรอืแมพระฟงสกัคำเดยีว ดฉินัคดิเองตัง้ใจเอง และทีส่ดุ
ยกแรกดิฉันก็พบวาตนเองลมลงอยางไมเปนทาทันที
เริ่มแตการสวดที่ไมสามารถตอตานความขี้ เกียจ
วอกแวกสารพัดได การพลีกรรมที่ปฏิเสธแบบสุดๆ
อานหนงัสอืศรทัธาจรงิแตไมรเูรือ่ง ดฉินัพบปญหากบั
คนรอบขางในดานตองแสดงคุณธรรมของความรัก
ปรากฏวาพงัพนิาศ ดฉินับนวา หงดุหงดิ ไมยอมรบัสภาพ
ตัง้คำถามกบัพระและบางครัง้ตอวาพระองคอกีตางหาก
ดฉินัตกในบาปหนกัประจำทัง้ทีพ่ยายามสวดภาวนาทกุวนั
นบัเปนเวลา 2 ปกวาทีอ่ยใูนสภาพบาป และตัง้คำถามกบัพระ
อยางมากมาย ดฉินัคดิบอยๆ วาดฉินัโชครายทีเ่กดิมาและ
ตองถกูเลอืกมาเปนคาทอลกิ ทีส่ดุดฉินัจงึไดยนิเสยีงกระซบิ
ภายในใจวา อยาวาแตจะเปนพระสงฆเลย เอาเพียงแค
เปนฆราวาสทีไ่มมภีาระอะไรดฉินักย็งัเปนคนดไีมได
     ดิฉันเองก็แปลกใจตนเองวาอีทาไหนถึงจองหอง
ขนาดคิดวาถาตนเปนผูชายก็สามารถเปนพระสงฆได
แตกเ็ถอะเหตกุารณทีเ่กดิขึน้ในความลมเหลว 2 ปกวานี้
ทำใหดิฉันมองเห็นปญหามุมหนึ่งของพระสงฆอยาง
ชัดเจน ปกติแตไหนแตไรมาเมื่อเกือบ 20 ปกอนดิฉัน
จะสวดสายประคำและแบงบางทศใหพระสงฆองคหนึง่
ที่ทานขอไวเปนประจำ จนเมื่อวันเวลาผานมาสัก 9 ป
กค็อยๆ เพิม่สวดใหพระสงฆองคอืน่ๆ จนเดีย๋วนีก้ส็วด
เปนกิจลักษณะ ถาถามวาทำไมหรือคิดยังไงถึงสวดให
พระสงฆอยางเปนเรือ่งเปนราว กอ็ยากจะวาเพราะดฉินั
พบกับความเลวรายความพลาดพลั้ง ความผิดหวัง
ในตนเองมากมายในฐานะที่ตนเองถูกเลือกใหเกิดมา
เปนคาทอลิกและไมสามารถเปนคาทอลิกที่ดีไดก็เลย
พอจะเขาใจวา...บรรดาคณุพอทีถ่กูเลอืกใหเปนพระสงฆ
ก็ไมใชของงายเสยีแลวอยางทีใ่ครๆ มองเหน็กนั และยิง่
ไดยนิจากหูตนเองเวลาใครตำหนิพระสงฆใหฟงก็ยิ่ง

เขาใจพระสงฆมากขึ้นวาทำไมหลายครั้งพระสงฆ
ถงึไมมกีำลงัใจและมพีลงัทีร่กัอยางทีใ่ครๆ ตองการ

หลงัจาก 2 ปกวาทีล่มเหลวดฉินักส็ำนกึผดิอยางมาก
ที่จองหองหลงตัวเอง  นาอับอาย  นี่ถาหัวสมองดี
หนาที่การงานดีก็ไมเทาไร แตมีสมองและการงาน
ที่ต่ำตอยมาก มันก็นาสมเพชและสำนึกผิดมาก
ออกจะเปนบาปแรกทีเ่สยีใจมากดวยใจจรงิ ไมทราบวา
พระเปนเจาตักเตือนคนอื่นแบบดิฉันบางหรือเปลา

ดิฉันคอยๆ เขาใจพระสงฆในมุมที่ตองรับผิดชอบ
ในการภาวนา  พลีกรรม ขวนขวายหาความรูจาก
หนงัสอืศรทัธาใหสม่ำเสมอ และตรงนีเ้องทีง่านอืน่ๆ ได
ขโมยเวลาไปใชจนเหนื่อยออนเกินไปที่จะเริ่มและ
จบเวลาในการภาวนาอันยาวนานใหคงที่ได ดิฉันอยาก
บอกวาเพราะดิฉันลมเหลวในการภาวนาและบางครั้ง
แทบหมดกำลงัใจฉนัใด พระสงฆเองซึง่เปนมนษุยเทากนั
ทกุอยางกล็มเหลวและหมดกำลงัใจ พลัง้เผลอกบัอะไรๆ
ไดเทาๆ กนัฉนันัน้ ดฉินัคดิเอาเองวาคนบาปกลบัใจและ
สำนึกผิดไดเทานั้นที่จะเขาใจพระสงฆแมเพียงบางมุม
เทานั้น พูดแบบนี้ไมไดหมายถึงเขาใจวาพระสงฆ
ชอบทำผิดพลาด แตเขาใจความรูสึกสองจิตสองใจ
จะทำดีไหม รูสึกเบื่อมองเห็นผลยากเหลือเกิน เลย
ไมคอยอยากทำ รูสึกเหนื่อยไมอยากสวดเลย รูสึก
ตองพลีกรรมอีกแลวหรอื และทำไมตองมาเลอืกฉนัดวย
รสูกึนอยใจทำดแีทบตายไมเหน็มใีครมองเหน็เลย อยาก
ไดความรักความเขาใจบางแตทำไมคนนั้นคนนี้มีแต
จะเรยีกรองใหทำโนนทำนีต่ลอดเวลา ฆราวาสสวนมาก
มกัมองพระสงฆวาตองเหนอืกวาตองดกีวาตองทำใหได
ดิฉันไดยินกับหูตนเองวาบางคนใชคำพูดวาถูกเลือกมา
แลวตองทำใหได ซึ่งคนที่พูดจะเห็นชัดวามีนิสัยที่
หลงตนเอง คิดวาตนเองดีหาขอบกพรองแทบไมได
และที่ เห็นชัดมากที่สุดคือมักเปนคนที่ทำผิดแลว
ไมยอมรบัผดิ ซึ่งคนประเภทนี้จะเปนคนที่ชอบตำหนิ
พระสงฆมากกวาคนประเภทอืน่

ดิฉันอยากจะบอกวาในชีวิตดิฉันมีสามอยาง
ทีเ่พิง่สงัเกตเหน็ เวลาดฉินัมคีวามสขุจะมคีนรวมสขุดวย
หนึง่อยาง อยางทีส่องเวลามทีกุขกม็คีนชวยเหลอืแตหวงั
ผลตอบแทน อยางทีส่ามคอื...พระสงฆเทานัน้ทีเ่ปนสิง่เดยีว
ทีร่วมทกุขดวยกนัตลอดเวลา แตเวลามคีวามสขุบางไมเคย
มคีวามสุขกับพระสงฆเลย ไมทราบวาตอนมีความสุข
พระสงฆหายไปไหน และเมือ่กลบัมามคีวามทกุขอกีครัง้
จะพบวาพระสงฆกจ็ะกลบัมายนืเคยีงขางปดเปาความทกุข
สองทางใหคลายกังวลไดทุกครั้ง และเปนอยางนี้จริงๆ
ถาถามวามนัเปนไปในลกัษณะไหน กค็อืการเลาใหฟงบาง
การเขยีนจดหมายบาง การฟงเทศนบาง การอานหนงัสอื
ศรทัธาบาง การปลอบโยนทกุครัง้พระเปนเจาจะประทาน
ใหผานพระสงฆแทบทัง้หมด บทเรยีนของความเลวราย
กพ็ระสงฆเทานัน้ทีพ่ดูเตอืนสอน ดฉินัไมคดิวาพวกทาน
สอนพดูเพยีงเพราะเปนหนาที ่แตเพราะความรสูกึจรงิใจ

มากกวา พอแมญาติพี่นองเพื่อนฝูงอาจรักเราหนักไป
ทางดานฝายโลกที่มีวันจบสิ้น แตพระสงฆรักเรา
หนักไปในทางดานฝายวิญญาณซึ่งเราจะถวายแด
พระเปนเจาและมผีลชัว่นรินัดร นาเสยีใจอยอูยางเดยีวคอื
เวลาพระสงฆเปนทุกขดิฉันไมมีโอกาสปลอบโยนเลย
ที่ทำไดก็เพียงสวดใหเทานั้นซึ่งก็มองเห็นยากวามัน
ทำใหทกุขนอยลงบางไหม หรอืวาดฉินัเองทีเ่ปนคนทำให
พระสงฆเปนทกุขในสิง่ทีไ่มเคยตัง้ใจ ปกตแิลวดฉินัจะมี
นสิยัตามทีเ่พือ่นๆ และใครๆ วจิารณวาเปนคนไมรรูอน
รูหนาว แตก็จริงดิฉันไมคอยจะเสียใจหรือผิดหวัง
กบัอะไรเพราะไมคอยคาดหวงักบัอะไรในชวีติ เหมอืน
จะเขาใจดีแลววาพระเปนเจาตองการอะไรจากดิฉัน
เปนการสวนตัว และก็มีพระสงฆเทานั้นในชวงระยะนี้
ทีค่อยบอกวาควรจะคอยๆ ทำอะไร

ประสบการณของการตกในบาปชนิดนี้ทำใหดิฉัน
พอจะเขาใจพระสงฆมากขึน้แมจะไมทัง้หมด ดฉินัรสูกึ
ลกึๆ ในใจวาพระเปนเจาอยากจะบอกสิง่นีเ้ปนการสวนตวั
แกดฉินั ในชวีติดฉินัมแีตพระสงฆจรงิๆ เทานัน้ทีไ่มเคย
เรยีกรองอะไรจากดฉินัเลย ไมวาจะเปนความรกั ความ
เขาใจ หรือคาตอบแทนของการชวยเหลือซึ่งดิฉัน
มกัจะออกปากอยบูอยครัง้ ดฉินัจะรสูกึเสมอวาหลายครัง้
ที่พระสงฆสวดภาวนาใหเปนการสวนตัวปญหาของ
ดฉินัจะคลีค่ลายทนัท ีพวกทานจงึเปนไดทัง้พอ พี ่นอง
และเปนเพื่อนที่เห็นไดชัดเจนมากกวาคนอื่น

ถาฆราวาสคนไหนมีโอกาสอานสิ่งที่ดิฉันเขียน
กอ็ยากใหหยดุคดิอะไรๆ ทัง้หมด และนัง่มองพระสงฆ
ของเราอยางจริงจัง พวกทานเปนบุคคลที่ถูกเรียกรอง
จากพระเปนเจาใหทำความดี ใหเหนือคนอื่นๆ ใหได
ซึ่ง เปนสิ่งที่หนักมาก  อยากใหลองเปดหนังสือ
พระวรสารดแูละลงมอืทำตามแบบทำจรงิๆ ไมใชทำไป
อยางแกนๆ  แตวาทำโดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมของ
ความรักตามแบบพระเยซูเจา  แลวคุณจะรู เองวา
การเปนพระสงฆไมงายอยางที่คิด ดิฉันโดนกับตัวเอง
ถงึรแูละเปนสิง่ทีพ่ระองคสอนดวยชวีติของดฉินัเองจรงิๆ

ขอบคณุพระเปนเจาทีป่ระทานพระสงฆมาใหพวกเรา
ขอบคุณพระสงฆทุกองคที่รักเราเสมอแมวา

บางคนอาจจะไมเคยพยายามมองสิง่นีก้นัเลย
คดิถงึในคำภาวนา... ขวญักมล

“จดหมายจากผอูาน  กำลงัใจสำหรบัพระสงฆ”

เกดิเปนคาทอลกิ...เกดิเปนพระสงฆ
ผมไดรบัจดหมายฉบบัหนึง่เปนจดหมายสงมาทีก่องบรรณาธกิาร  อยากจะลงใหผอูานไดลองสมัผสัความรสูกึ

ของครสิตชนคนหนึง่ นาจะเปนมมุมองทีเ่ปนกำลงัใจใหกบัพระสงฆของเราในโอกาสปพระสงฆครบั
บรรณาธิการบริหาร



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่34 ฉบบัที ่11 ประจำวนัที ่14-20 มนีาคม 2010หนา 4
เสวนาวชิาการ (ตอจากหนา 20)

โดยสำนักวิปสสนากรรมฐาน วัดพระธาตุศรีจอมทอง
วัดร่ำเปง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม มหาวิทยาลัย
จฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชยีงใหม คณะโฟโค--
ลาเร (องคกรในพระศาสนจักรคาทอลิก) และองคกร
ในพระพทุธศาสนา รโิชโกเชไก ประเทศญีป่นุ รวมกนั
เปนเจาภาพ สำหรับการจัดเสวนาทางวิชาการครั้งนี้
มีพิธีเปดอยางเปนทางการของบายวันที่  1 กุมภาพันธ
เริ่มดวยพระธรรมมังคลาจารย (ทอง สิริมงคโล)
เจาอาวาสวดัพระธาตศุรจีอมทองวรวหิาร กลาวตอนรบั
ผูเขารวมประชุม และนำจุดเทียนสันติภาพโดยผูแทน
พทุธศาสนาเถรวาท ผแูทนพทุธศาสนามหายาน  และผแูทน
ศาสนาคริสต โดยคณะโฟโคลาเรเปนตัวแทนจุดเทียน
ซึ่งหมายถึงแสงสวางนำทางและนำสันติสุขและ
สันติภาพ จากนั้นพระเทพโกศล อดีตรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชยีงใหม กลาวเปดการเสวนา ตอดวยผแูทนของผวูา--
ราชการจังหวัดเชียงใหมไดกลาวตอนรับแขกในนาม
ของจังหวัดเชียงใหม จากนั้นเปนการอานสาสนของ
แตละศาสนา  ในสวนของผูนำฝายของคาทอลิก
มงซินญอรอันดรูว วิษณุ ธัญญอนันต เลขาธิการ
สมณสภาระหวางศาสนา สำนกัวาตกินั เปนผแูทนของ
พระคารดินัลฌอง-หลุยส โตร็อง ประธานสมณสภา
เสวนาระหวางศาสนาไดมารวมเสวนาและกลาวคำปราศรยั
ในนามของคาทอลิก พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร
เปนนกัคโีอ เอกอคัรสมณทตูวาตกินัประจำประเทศไทย
กลาวคำปราศรยัในนามของพระสมณทตูวาตกินัประจำ
ประเทศไทย และพระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัดิ ์สริสิทุธิ์
ประธานคณะกรรมการคาทอลกิเพือ่ศาสนสมัพนัธและ
ครสิตศาสนสมัพนัธกลาวในนามของสภาพระสงัฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย และปดดวยการอานสาสน
ของประธานคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ จังหวัด
เชยีงใหม  นอกจากนัน้พระอคัรสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร
เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  ประมุขอัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ พระสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน
ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม คุณพอวุฒิเลิศ แหลอม
ในนามของผูชวยพระสังฆราชฝายงานศาสนสัมพันธ
สังฆมณฑลเชียงใหม ภราดามีศักดิ์ วองประชานุกูล
ผูอำนวยการโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย และพระสงฆ
ซิสเตอร อีกจำนวนหนึ่งในนามของคาทอลิกเขารวม
เปดงานและเสวนาครั้งนี้ดวย
     การจดัเสวนาทางวชิาการระหวางพระพทุธศาสนา-
คริสตศาสนานี้จัดขึ้นครั้งแรกที่หอประชุมกัสแตล
กนัดอลโฟ กรงุโรม อติาล ีจดัโดยคณะโฟโคลาเร ในหวัขอ
“ธรรมะกับพุทธกรุณา-คริสเตียนอากาเป” ครั้งที่ 2
จัดขึ้นที่ศูนยริชโชโกไซไก กรุงโอซากา ญี่ปุน จัดโดย
คณะรชิโชโกไซไก คณะเทนได และคณะนจิเิรน ญีป่นุ
เปนเจาภาพ ในหัวขอ “ธรรมะและความเมตตากรุณา
แบบชาวพทุธ-ความรกัแบบครสิตชน” ครัง้ที ่3 จดัขึน้ที่
หอประชุมกัสแตลกันดอลโฟ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
โดยคณะโฟโคลาเร อิตาลี เปนเจาภาพ ระหวางวันที่
24-27 เมษายน ค.ศ. 2008 โดยใชหวัขอเดมิจากครัง้ที ่2
สวนครัง้ที ่4 นีป้ระเทศไทยเปนเจาภาพ โดยหวัขอหลกั
ในการเสวนาคอื การขานรบัของศาสนาตอความทาทาย
ของโลกาภวิตัน โดยมปีระเดน็สำคญัของการเสวนาครัง้นี้

เชน การพังทลายของคุณคาครอบครัว เยาวชน สื่อ
ความทกุขของชายหญงิในโลกปจจบุนัวกิฤตทิางการเงนิ
และการกระจายความมั่งคั่งที่ไมเสมอภาคกัน โดยมี
จดุมงุหมายของเสวนาคอื การแสวงหาจดุรวม แบงปน
ประสบการณจากมมุมองของแตละศาสนาในการขานรบั
ความทาทายของโลกาภวิตัน ตามวถิชีวีติจติแหงความเปน
พีน่องสากล
     ในโอกาสนี้พระคุณเจาชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธาน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธและคริสต--
ศาสนสัมพันธกลาวในนามของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทยวา “โลกของเราในขณะนี้
กำลังพัฒนาอยางรวดเร็วและเกิดการเปลี่ยนแปลง
มากมาย ทำใหมนุษยทั้งที่อยูในเมืองและในที่หางไกล
ตองปรับตัวใหทันตอสิ่งที่กำลังเปลี่ยนไปเพื่อการดำรง
ชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงมิใช
เปนเรื่องแฟชั่นเพื่อจะเปนผูนำในสังคม หากแตเปน
ความจำเปนที่มาพรอมกาลเวลาและสภาพการณ
ของสังคม ซึ่งทุกคนทุกองคกรของสังคมตองพยายาม
ปรับตัวเองใหสามารถอยูไดอยางเหมาะสมในกระแส
การเปลี่ยนแปลงนั้น”

“การพัฒนาในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดชวยสงเสริมชีวิตมนุษยและไดสรางสิ่งอำนวย
ความสะดวกสบายใหแกมนษุยอยางมากมาย แตในเวลา
เดยีวกนัก็ไดสรางปญหาและความสับสนในเรื่องคุณคา
และคานิยมในการดำรงชีวิตทั้งในระดับปจเจกชนและ
ในสังคมมิใชนอย แตโดยภาพรวมแลวมนุษยกำลัง
ไขวควา และเทดิทนูความทนัสมยัและเสรภีาพสวนบคุคล
จนกลายเปนเขตแดนตองหาม เปรยีบประดจุสิง่ศกัดิส์ทิธิ์
ทีใ่ครจะลวงละเมดิมไิด สิง่ตางๆ เหลานีเ้องกำลงัทาทาย
บทบาทของศาสนามากทีส่ดุในหนาหนึง่ของประวตัศิาสตร
ศาสนา หลายคนกำลังคิดวาขนบธรรมเนียมประเพณี
และศาสนาเปนเรื่องเกาแกลาสมัย ไมมีความจำเปน
ตอชวีติมนษุยสมยัใหมอกีตอไป หลายคนกร็กัษาศาสนาไว
เพื่อเปนสื่อในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณี
เพื่อความสบายใจเทานั้น  สถานการณดังกลาวนี้
เรียกรองใหศาสนาตองปรับตัวใหเหมาะสมและ
มคีำตอบตอปญหาชวีติของคนในยคุปจจบุนั”

“ปญหาของคนและสังคมในวันนี้มีมากขึ้นและ
ซบัซอนกวาเมือ่วาน ดงันัน้การใหคำตอบแกผทูีแ่สวงหา
จะใชคำตอบซือ่ๆ งายๆ ตามกรอบประเพณทีีเ่คยเลาขาน
สืบตอกันมานั้นไมเพียงพอตอไปอีกแลว จำเปนตอง
พิจารณาไตรตรองและระดมความคิดของผูรูทั้งหลาย
เพื่ อจะไดคำตอบที่ ดี กว าและตรงประ เด็นกว า

ในการสมัมนาในครัง้นีเ้ปนการคดิตอบโจทยทางสงัคม
รวมกนัระหวางผนูำทางศาสนาพทุธ-ครสิต ซึง่เปนสิง่ทีด่ี
และเปนประโยชนรวมกัน เปนการมองจากหลายมุม
และกวางขวางขึน้ ซึง่จะเปนการจดุประกายของมติใิหม
ทางศาสนาดวย นั่นคือศาสนาตางๆ เปนพันธมิตรกัน
ศัตรูรวมของศาสนาที่แทจริงคือวัตถุนิยม บริโภคนิยม
และปจเจกนิยม”

“ในขณะที่เรามองดูจากฝายของศาสนาออกไป
เราเห็นปญหาตางๆ ในสังคม รวมทั้งความขัดแยง
ความไมมสีนัตสิขุในสงัคม ทำใหเราอยากชวยดบัทกุข
ของสงัคม แตเรากต็องไมลมืวาศาสนามคีวามแตกตางกนั
และในอดีตบางครั้งความแตกตางนี้ไดกลับกลายเปน
ความขัดแยงและรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นประหัต
ประหารเอาชีวิตกันและกัน ถึงขั้นทำสงครามกัน
ดวยเหตุนี้เราจึงตองสังวรไววา ศาสนาเองนั่นแหละ
อาจกลายเปนสาเหตุของความขัดแยง และการบอน
ทำลายความสงบสขุของประชาชน แทนทีจ่ะชวยสราง
ความสงบสุขใหแกสังคม ทางออกของปญหาอยูที่
ผูนำศาสนาทั้งหลายนั่นแหละ การที่ผูนำศาสนาคิดดี
คดิชอบตอศาสนาอืน่ และแสดงออกทางวาจา การรวมมอื
กนัทำประโยชนแกสงัคม ไมเปนหวัขบวนในการสราง
ความรุนแรงเสียเอง  รวมทั้งไมปลอยใหผูใดอาง
เอาความเชื่อศรัทธาของศรัทธาชนในศาสนาไปเปน
ผลประโยชนของตนเอง เพือ่ใหไดมาซึง่อำนาจ เกยีรตยิศ
และทรัพยสินเงินทอง ความดีงามและสรางสรรคแบบ
ศาสนสัมพันธนี้จะชวยใหประชาชนรูสึกอบอุนใจและ
เริ่มทำงานใกลชิดกันมากขึ้น”

“ขาพเจาในฐานะเปนผูรับผิดชอบงานสรางความ
สัมพันธระหวางศาสนา เปนประธานคณะกรรมการฯ
ภายใตการดูแลของสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย ขอแสดงความชืน่ชมยนิดตีอทกุคนที่
ไดริเริ่มและจัดการเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้ และ
ขอขอบคณุผเูขารวมการเสวนาทกุทาน ซึง่คงตระหนกัดี
ถงึคณุคาของการเปนพนัธมติรกนัของศาสนา อนัจะสง
ผลดีตอการชวยกันไตรตรองและตอบปญหาของคน
ในสังคมตามประเด็นที่เราจะพิจารณากันตามหัวขอ
ที่นำเสนอ การมาพบปะสังสรรคกันระหวางผูนำพุทธ
และครสิตในครัง้นี ้จะชวยทำใหผคูนอกีหลายคนทีก่ำลงั
ทำงานสรางศาสนสมัพนัธและสรางสนัตสิขุ มกีำลงัใจ
มากขึ้น  ขาพเจาขอภาวนาสำหรับความสุขและ
ความสำเร็จในการเสวนาครั้งนี้ ขอพระเจาประทานพร
แดทุกทาน”
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ตอนที ่69 “พระสงฆผูมีพรวิเศษ”

ใน  “ปพระสงฆ” (ค.ศ. 2009-2010) ทีก่ำลงัดำเนนิ
อยนูี ้ผมคดิถงึคณุพอองคหนึง่ คอื คณุพอยอหน มารยี
เวียนเนย บากอง (ค.ศ. 1905-1989) ใครที่ไมรูจักทาน
ก็คงจะไมใชสัตบุรุษลูกหมอของวัดนักบุญยอแซฟ
ตรอกจันทน เพราะทานเปนผดูแูลคมุการกอสรางวดันกั
บญุยอแซฟหลงันีน้ัน่เอง ยกเวนเดก็ๆ รนุหลงัมากทเีดยีว
แตถึงกระนั้นก็ยังนาจะรูจักทานอยูดีเพราะมีอนุสาวรีย
รูปปนของทานตั้งอยูทางเขาโรงเรียนเปรมฤดีศึกษา
อนัเปนโรงเรยีนของวดัมาแตแรกเริม่เมือ่สรางวดั (ค.ศ.
1957-1963)

คณุพอบากอง ชาวฝรัง่เศส ใจด ีมเีมตตา เปนพระสงฆ
มสิชนันารคีณะมสิซงัตางประเทศแหงกรงุปารสี ทำงาน
แพรธรรมในประเทศจนีมากอน เมือ่เกดิปฏวิตั ิบรรดา
คอมมิ วนิสตขับไลพระสงฆต า งชาติออกนอก
ประเทศหมดและหามนับถือศาสนา แทนที่จะเนรเทศ
คณุพอ คอมมวินสิตจีนกลบัจองจำคณุพอในคกุ ทานได
ทานน้ำขาว 1 ถวยตอวัน แตที่สุดทานก็ออกจากคุก
เดนิเทา วายน้ำ และเดนิทางเขามาประเทศไทย ชวงทีผ่ม
พบเห็นทานทานก็มีกระเพาะผิดปกติแลว เพราะ
ถูกตัดออกไปครึ่งหนึ่ง เนื่องจากโรคกระเพาะอาหาร
ทีถ่กูทรมานในประเทศจนี อาหารทีท่านทานจงึเปนซปุ
และผกักาดดองตมซีโ่ครงหมู

ใครๆ  ก็รักคุณพอ  เหมือนที่คุณพอรักทุกคน
ทั้งผูใหญและโดยเฉพาะเด็กๆ “ไอขี้ริ้ว” เปนคำอุทาน
ของทานเพือ่ตำหนเิวลาเราทำอะไรไมด ีทำอะไรใชงาน
ไมได แตเราไมโกรธทานเลย เพราะจะแฝงไวดวยน้ำเสยีง
ทีเ่มตตาหวงัดตีอเราเสมอ บางททีานกแ็หยทกัทายเดก็ๆ
ดวยคำนี้เชนกัน

คุณพอชอบขี่จักรยานตรวจตราวัดและโรงเรียน
ครศูลิปะจะเอาสมีาเขยีนตรงเหลก็หมุสายโซจกัรยานวา
“สงิหหนมุบากอง” เพราะดทูานไมเคยแกเลย คณุพอมี
จักรยานอยางดีจากประเทศฝรั่งเศสสวยงามมาก แตถูก
จิ๊กโก และหัวขโมยแถวซอยหมอผัน ติดกับวัดไผเงิน
โชตนารามแอบมาขโมยไปอยเูสมอๆ และกต็องซือ้ใหม
มาทดแทนเปนประจำจนพักหลังๆ ทานก็ไมซื้อของดี
เชนนั้นจากประเทศฝรั่งเศสอีกแลว แตซื้อที่ทำใน
ประเทศไทยเรานี่แหละ เพราะหายอยู เปนประจำ
ปทายๆ ในชวีติมสีตับรุษุซือ้สงิโตไมแกะสลกัมาตัง้ตรง
หัวมุมระเบียงบานที่ทานชอบนอนพักผอนบนเตียง

ผาใบ และจงใจเอาสขีาวมาเขยีนตรง
ดานขางสิงโตตัวนั้นวา “สิงหหนุม
บากอง” เพราะขี้ เกียจเขียนบน
จกัรยานอกีแลว ผมเคยถามคณุพอวา
“รถจักรยานของคุณพอหายไปกีค่นั
แลวครบั?” “14 คนั” คณุพอตอบอยาง
ราบเรยีบ และดเูหมอืนไมตดิใจอะไร
ทัง้กบัจกัรยานและหวัขโมยทัง้หลาย
ที่มายกเอาไป เพราะทานใหความ
ชวยเหลือผูขัดสนที่มาขอจากทาน
มากยิ่งกวานั้นอีก  คราวหนึ่งสัตบุรุษเดือดรอน
มาขอความชวยเหลือจากทาน และทานไมมี ทานเรียก
สามลอเครื่องไปที่บานศูนยกลางคณะแอม เออ เป
(MEP) ที่สีลม และเบิกเงินคาใชจายของทานลวงหนา
เอามาชวยสัตบุรุษที่เดือดรอนเดี๋ยวนั้นเลย สัตบุรุษ
คนนัน้รบัเงนิแลวเดนิเขาไปคกุเขาสวดในวดัตอหนารปู
แมพระ รองไหและซาบซึ้งในความชวยเหลือของ
พระเปนเจา และพระนางมารีอาผานทางคุณพอ

คุณพอชอบยิงนกพิราบ ทานเคยเปนทหารมากอน
ที่จะมาเปนพระสงฆ มีปนยาวลูกกรดสวยแบบเรียบๆ
อยกูระบอกหนึง่ ถามนีกพริาบมาเกาะหลงัคาวดัเมือ่ใด
ทานจะยิงตกไดในการเหนี่ยวไกเพียงครั้ ง เดียว
อยางแมนยำ และพวกเราเด็กชวยมิสซาก็จะขึ้นไปทาง
หอระฆังวัด เอาศพนกพิราบลงมาดู รูกระสุนเขาทาง
หนาอกทะลอุอกขางลำตวั รนุพี่ๆ  หรอืพวกคนงานกจ็ะ
ขอเอาไปทำกิน คนไมเขาใจชอบพูดวาคุณพอฆาสัตว
ตัดชีวิต แตคุณพอเคยบอกวา นกมันมาอุจจาระ
ใสหลงัคาวดั และมเีมลด็พชืในมลู โตเปนตนไมฝงราก
ลงในปูนทำใหปูนซีเมนตหลังคาวัดแตกราว และ
เสียหาย ทานไมไดยิงนกเพราะสนุกมือ หรือเพื่อ
บันเทิงใจอะไรเลย

สมยัผมเปนเดก็ชวยมสิซาม ี2 อยาง ทีผ่มชอบทาน
มากๆ คือ เวลาเดินเขาไปในหองคุณพอหยิบปนมาให
เวลาทานจะยิงนก หรือตอนเอาเขาไปเก็บในตู กลิ่น
ใบยาเสนที่คุณพอสูบกลองยานั้นมันหอมอบอวล
ไปทั่วหองตลอดเวลา ผมไดกลิ่นเชนนี้อีกครั้งก็ตอนที่
ผมเขาบานเณรนักบุญยอแซฟ แลวมีหนาที่ เขาไป
ทำความสะอาดหองพระคุณเจายวง นิตโย เปนกลิ่น
แบบเดียวกันที่ผมคุนเคยสมัยที่อยูวัดตรอกจันทน
ในหองคณุพอบากอง

อยางทีส่องทีผ่มประทบัใจมากคอื วนัหนึง่มเีถาแก
โรงงานยอมผาไหมจาก อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา
ขับรถมาที่ วัดตรอกจันทนขอพบคุณพอบากอง
เพราะเขาอานเรื่องคุณพอจากหนังสือพิมพบางกอก
โพสตวามพีรสวรรคหา “ตาน้ำใตดนิ” ได จงึมาขอคณุพอ
ชวยเขาหาตาน้ำที ่อ.ปกธงชยั จะไดตัง้โรงยอมผาได คณุ
พอบอกใหผมไปตัดกิ่งไมเปนรูปอักษร “Y” ในภาษา
อังกฤษ เอากิ่งใหญพอที่มือทั้งสองของคุณพอสามารถ
กำปลาย 2 ขางขณะแขนแนบขางลำตัว และปลายกิ่งที่
3 ชีอ้อกไปขางหนายาวประมาณ 1 ฟตุ ผมไปตดักิง่ชบา
เพราะรอบๆ  วัดจะมีตนชบา  ปลูกไวจำนวนมาก
ใสถุงเอามาใหคุณพอสิบกวากิ่ง แลวคุณพอก็ใหผมไป

อ.ปกธงชัยดวยกันกับทานและเถาแก (เขาเอารถมารับ
คุณพอ) นั่นไมใชครั้งแรกที่ผมเห็นคุณพอใชกิ่งไม
หาตาน้ำใตดนิ คณุพอทำเชนนีใ้หพวกเราเดก็ชวยมสิซา
ดูที่วัดหลายครั้งอยางนาอัศจรรย เวลาคุณพอเอามือ
ทั้งสองกำปลายไมดานละขางและปลายกิ่งที่ชี้ออกไป
มวนตัวลงดินขณะที่คุณพอเดินไปพบน้ำใตดินที่กำลัง
ไหลแตเรามองไมเห็น ที่ อ.ปกธงชัย คุณพอเดินไป
ไมกีก่าว ปลายไมกช็ีล้งดนิ แลวมวนขึน้หมนุชีล้งมาอกี
จนบางกิ่งฉีกขาดเพราะปลายอีก 2 ขางนั้น คุณพอ
กำไวแนนในอุงมือ เรายังไปที่ทุงเขาหลวง จ.ราชบุรี
(จอมบึง) ไปหาตาน้ำใหบานของซิสเตอรคณะอุรสุลิน
ที่ศูนยเกิดใหม บางทีคุณพอก็ใชขวดยาเล็กๆ ใสน้ำ
ผกูเชอืกยาวสกั 2 ฟตุ แลวจบัปลายใหขวดใสน้ำทิง้ตวั
ลงนิง่ๆ ในแนวดิง่ แตพอเดนิไปพบตาน้ำใตดนิตรงไหน
ขวดแกวใสน้ำก็จะเริ่มแกวง และหมุนเปนวงแรงขึ้น
เรือ่ยๆ อยางนาตืน่เตน บางคนวาคณุพอจงใจแกวงเชอืก
แตพอขุดดินลงไปไดสักเมตรกวาๆ ก็พบน้ำใตดิน
พุงขึ้นมาอยางนาอัศจรรย เราปกไมทำเครื่องหมายไว
เตรยีมขดุเปนบอสบูน้ำขึน้มาใชดืม่กนิตอไป

“คุณพอ” คือบุคคลที่พระเปนเจาทรงเลือก
ประทานพรพิเศษใหแกทาน และเรียกทาน มาทำงาน
ใหพระองคพรอมพรสวรรคพิเศษนั้น เราเด็กๆ วัดนัก
บญุยอแซฟ ตรอกจนัทน พากนัมาเขาบานเณรเพือ่เปน
พระสงฆ มิใชเพราะเขาใจเทววิทยาลึกซึ้งอะไรใน
หนังสือศรัทธา เราไปบานเณรอยากเปนคุณพอ เพราะ
เราตองมนตสะกดใน “สิ่งพิเศษ” ที่คุณพอทำกับเรา
แสดงออกตอสตับรุษุและเชือ้เชญิเราใหเขามามสีวนใน
พรสวรรคของทาน เหมอืนเราเดก็ๆ เปนแขกพเิศษของ
ทาน ทานไมเคยทำรายเราเลย ทานรักเราและปลอยให
เราพศิวงในตวัทาน แตกเ็พือ่พาเราผานพรสวรรคเหลา
นัน้ไปพบพระเปนเจา ไมวาเราจะสนกุสนาน หรอืตาม
ทานไปที่ใด ตกเย็นเราก็เขาไปแตงชุดชวยมิสซาที่ทาน
ถวาย รองเพลง วิง่เลนกนัอยแูถวๆ วดันัน่ ดพูวกพี่ๆ  เลน
ดนตร ีซอมเพลงวดั เตะบอล แลวเรากล็วงวยัเดก็มาอยาง
มคีวามสขุ ปลอดภยั ทีว่ดันกับญุยอแซฟ ตรอกจนัทน กบั
คณุพอยอหน มารยี เวยีนเนย บากอง ผมูเีมตตา อนัเปน
พรสวรรคสำคัญยิ่งกวา พบตาน้ำใตดิน กับกลิ่นใบยา
ที่เราประทับใจเสียอีก

ผมถายภาพคณุพอบากองเตรยีมทำหนงัสอื
ฉลอง 50 ป ชวีติพระสงฆของทาน (ค.ศ. 1984)
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บทอธษิฐานภาวนา

 “เจาคดิวาเราชืน่ชมทีเ่หน็คนชัว่ตายหรอื?” พระเจารบัสัง่ถาม
“เราตองการเห็นเขากลับใจและมีชีวิตอยูมากกวา” (เอเสเคียล 18:23)

ความรบัผดิชอบของแตละคนความรบัผดิชอบของแตละคน

เรามกัจะโยนความผดิไปใหผอูืน่ ในสวนเอเดนกเ็ชนเดยีวกนั เมือ่พระเจา
ทรงเรยีกอาดมัใหรายงานการละเมดิพระดำรสัของพระองค อาดมักโ็ยนความผดิ
ไปใหกบัเอวา และเอวากโ็ยนความผดิไปใหกบัง ู เมือ่ชาวอสิราเอลถกูเนรเทศ
ไปอยูที่กรุงบาบิโลน พวกเขาไมยอมรับวาพวกเขาเปนฝายผิด พวกเขา
โยนความผิดไปใหกับบรรพบุรุษ และการกระทำบาป ซึ่งเปนเหตุใหพวกเขา
ตองถกูเนรเทศ

ประกาศกเอเสเคียลกลาวแกผูที่ฟงทานวา พระเจาทรงคิดอยางไรกับ
ทัศนคติเชนนี้ พระเจาทรงตำหนิติเตียนประชากรของพระองค โดยผานทาง
ประกาศกผูนี้ ที่พวกเขาปฏิเสธไมยอมรับผิดชอบในการกระทำของพวกเขา
ทานประกาศกกลาวถึงการประพฤติตนของคนสองคน และกลาวถึงผล
ทีจ่ะเกดิขึน้อยางตรงไปตรงมา คนผดิทีก่ลบัใจและละทิง้การกระทำผดิของเขา
และหนัมากระทำสิง่ทีถ่กูตอง จะไดรบัรางวลัจากพระเจา ความตายจะเปนการ
ลงโทษของคนดีที่ละทิ้งสิ่งที่ดีและถูกตอง ไปดำเนินชีวิตตามแบบอยาง
ของคนชัว่ แตละคนจะตองรบัผดิชอบในการกระทำของตนเอง ชาวอสิราเอล
ที่ถูกเนรเทศใหไปอยูที่บาบิโลนจะกระทำใหพระเจาทรงพอพระทัย ดวยการ
เลือกเอาหนทางแหงการกระทำความดีและหนทางแหงชีวิต

ในบทเทศนบนเนินเขา พระเยซูเจาก็ทรงสอนถึงความรับผิดชอบ
ของแตละคน พระองคทรงอธิบายใหบรรดาสาวกฟงวา ความหมายที่แทจริง
ของพระบญัญตัทิีว่า “จงอยาฆาคน” นัน้ หมายความวาอยางไร หากเขากำลัง
ถวายเครือ่งบชูาทีพ่ระแทน และในจติใจยงัมอีคตติอพีน่อง พวกเขาตองไปคนืดี
กับพี่นองเสียกอน หากเขาทำลายความสัมพันธที่ดี เขาตองชดใชเสียกอน
แทนที่จะกระทำดังเชนอาดัมและเอวา ดวยการโยนความผิดไปใหผูอื่น
ในเทศกาลมหาพรตนี้ เราแตละคนไดรับเชิญใหรับผิดชอบในสิ่งที่เรากระทำ

ขาแตพระบิดาเจา โปรดใหลูกมีมโนธรรม
ที่ถูกตอง  เพื่อลูกจะไดพรอมเสมอที่จะเลือก
สิ่งที่ดีแทนสิ่งที่ชั่ว และเรียนรูที่จะละเวนสิ่งที่
จะเปนเหตใุหลกูหลงทาง ซึง่จะเปนเหตใุหลกูมไิด
ดำเนินชีวิตที่จะนำไปสูชีวิตนิรันดร ลูกวอนขอ
ทัง้นี ้เดชะพระบารมขีองพระครสิตเจา อาแมน

มวยรองมวยรองมวยรองมวยรองมวยรอง
ดนิฟาอากาศอณุหภมูริอนขึน้ทกุวนั
ขนาดยังไมเขาหนารอนก็ยังรอนไดขนาดนี้
ยิง่มอีณุหภมูกิารบานการเมอืงรมุรอนแทรกเสรมิ
คนไทยเลยตองรอนกายรอนใจไปตามๆ กนั
ครัน้รอนกายกย็งัพออาบน้ำพึง่เครือ่งดืม่แชเยน็ใหทเุลาได
แถมธรรมชาติเปนใจใหชวงเชาอากาศเย็นชวงค่ำดินฟาสดชื่น
ชีวิตความเปนอยูแตละวันจึงไมถึงขนาดเหลือทน
ไมมีเครื่องปรับอากาศที่บานก็ยังพอไปผึ่งแอรในหาง
เดินดูขาวดูของใหเมื่อยจนงวงแลวกลับบานนอน
มีพัดลมคูทุกขคูยากชวยเปาใหอากาศเคลื่อนไหว
ถงึจะเปนลมรอนสลบัทีไ่ปมาในหองกย็งัดี
ในแงจติวทิยากย็งัใหรสูกึในจนิตนาการวาเยน็
แตรอนใจนีส่ปิญหาใหญ
เพราะนอกจากจะไปเพิ่มอุณหภูมิกายแลว
ยงัมผีลขางเคยีงรายๆ อกีนบัไมถวน
ถงึจะนัง่จะนอนในหองแอรเยน็ฉ่ำจนกระจกฝากเ็ถอะ
ก็ยังใหรูสึกรอนรุมอึดอัดยากจะบรรยาย
หนักเขาถึงขนาดไมอยากกินอาหารไมยอยถายไมคลอง
กระทัง่เครยีดหนกัจนมะเรง็ถามหา...
ในความเปนจริงแลว
หากมานั่งนึกนั่งพิจารณาที่มาความรอนใจดวยใจเปนกลาง
คอยๆ ไลไปทลีะเปราะสองเปราะ
ยอนความทรงจำกลับไปทีละอยางดวยใจละเอียด
ก็จะพบที่มาที่ไปของความเครียดแตละอยาง
สวนใหญแลวเปนเรือ่งคนอืน่ทัง้นัน้
ทัง้คนใกลตวัรอบขางไมกีค่น
ที่ดำเนินชีวิตรวมชายคากินรวมวงกับขาว
แลวตองกระทบกระทัง่ทางความรสูกึทางความคดิเหน็
ทัง้คนไกลตวัไมรจูกัมกัจีเ่ปนการสวนตวัคอนขางมาก
เพียงแตรับรูเรื่องราวทางขาวสารขอมูล
แรกๆ กแ็คตดิตามดวยความมกัรมูกัเหน็
พอเลนขาวกันตอเนื่องยาวนานเขา
พรอมกบัการเตมิสสีนัใสไขของนกัขาวตามถนดั
จากการรับรูขาวสารกลายเปนหมกมุนกัดไมปลอย
แลวเริ่มเทใจเทความรูสึกคอยลุนคอยกำกับอยูเงียบๆ
หนกัเขาเริม่ตดัสนิฟนธงตามขอมลูทีร่บัมาดานเดยีว
ลงเอยดวยการถือขางประสาคนเชียรมวยรอง
เนนความสงสารเปนหลกัจนมองขางความเปนกลาง
เนนความเหน็อกเหน็ใจมากกวาความเปนธรรม
เนนคนทำผิดมากกวาความไมถูกตองของการกระทำ
ทีส่ดุกน็บัญาตโิดยไมตองคำนงึสายพนัธุ
ถือวาเรื่องเขาเปนเรื่องเราทุกขเขาเปนทุกขเราไปโดยปริยาย
บางพอมเีงนิเขามาเชือ่มมาโยงแทนสายเลอืด
กพ็รอมจะทำใหไดทกุอยางไมรสูกึเหนด็รเูหนือ่ย
แคเสียงนกหวีดก็ถือเปนบัญชาสวรรคแลว
ในขณะทีค่นสวนมากเทใจใหโดยตองมเีงนิเปนตวัแปร
กลายเปนกระแสใหแตกแยกเปนฝกเปนฝาย
ถือฝายตรงขามเปนศัตรูทั้งที่ไมเคยมีเรื่องมีราวกัน
จนตองห้ำหัน่ทางความคดิทางวาจายงัไมพอ
ถงึขนาดลามไปทีว่ตัถสุิง่สรางสถาบนั
กระทั่งความเปนความตายของประเทศชาติในที่สุด
ในสถานการณที่อุณหภูมิการบานการเมืองรอนระอุขึ้นทุกวัน
การมีสติเปนทางออกหนึ่งเดียวสำหรับปญหาทุกอยาง
เพราะจะเปนการดงึตวัตนกลบัมาสตูน...แตละตน
หลังจากที่ขาวสารความรูสึกอารมณพาเตลิดเปดเปงไปไกล
จนแทบไมรตูวัตนจำตนเองไมได...

บ.สันติสุข
www.salit.org
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มรณภาพดวยโรคมะเรง็ เมือ่เวลา 00.20 น. ของวนัที ่23
กุมภาพันธ ค.ศ. 2010 ที่โรงพยาบาลเซนตหลุยส
มีพิธีมิสซาปลงศพและฝงวันที่  26 กุมภาพันธ
ค.ศ. 2010 ทีว่ดันกับญุเปโตร สามพราน

คุณพอยัง ปอล ลังฟงต  เกิดวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.
1928 ที่เมืองเซนตเอเทียน ประเทศฝรั่งเศส เปนบุตร
คนที ่2 ในจำนวนพีน่อง 3 คนของเรมอนด และเยอรแมน

การเรียนเขาบานเณรอิสซี แล มูลีโน ที่กรุงปารีส
แลวมาเขาบานเณรใหญของคณะมิสซังตางประเทศ
แหงกรงุปารสี ค.ศ. 1947

บวชเปนพระสงฆ วนัที ่22 กนัยายน ค.ศ. 1951
วนัที ่8 ตลุาคม ค.ศ. 1953 เขามาถงึเมอืงไทยพรอมกบั

เพื่อนรวมรุนอีก 2 คน คือ พระคุณเจาแบรทอลด ซึ่ง
มรณภาพไปแลว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ ค.ศ. 1994
และคุณพอบูเชอร อแลง เรียนภาษาไทยที่วัดบานนา
และที่โรงเรียนโชติรวีนครสวรรค

ค.ศ. 1956-1959 เปนผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญ
ฟรงัซสิเซเวยีร สามเสน

ค.ศ. 1959-1960 เปนผูชวยเจาอาวาสวัดเซนต--
แอนโทน ีแปดริว้

ค.ศ.1960-1971 เปนเจาอาวาสวัดเซนตแอนโทนี
แปดริ้ว

ค.ศ. 1971-1972 กลับไปศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส
ค.ศ. 1973-1983 เปนเจ าอาวาสวัดอัครเทวดา

มีคาแอล สะพานใหม และเปน

อาจารยที ่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
ค.ศ. 1983-1984 กลับไปศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส
ค.ศ. 1984-1987 เปนอาจารยที่สามเณราลัยนักบุญ

ยอแซฟ และแสงธรรม สามพราน
ค.ศ. 1987-1992 เปนผู จัดการหอจดหมายเหตุ

คณะมสิซงัตางประเทศแหงกรงุปารสี
ค.ศ. 1993-2001 เปนจิตตาธิการโรงพยาบาล

เซนตหลยุส
และในป 2001 นีเ้อง คณุพอไดฉลองครบ 50 ปของ

การบวชเปนพระสงฆ
ค.ศ. 2002 .............. พักเกษียณที่โรงพยาบาล

เซนตหลยุส
วนัที ่23 กมุภาพนัธ ค.ศ. 2010 เสยีชวีติทีโ่รงพยาบาล

เซนตหลยุส เวลา 00.20 น. ดวยโรคมะเรง็
หอจดหมายเหตอุคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ไดเพิม่เตมิ

รายละเอียดเล็กนอยในประวัติยอนี้ คุณพอลังฟงตเปน
นกัประวตัศิาสตรทีน่าทึง่ คณุพอเปนผจูดัการหอจดหมายเหตุ
คณะมสิซงัตางประเทศแหงกรงุปารสี (MEP) อยถูงึ 6 ป
เปนผรูเิริม่นำขอมลูทางประวตัศิาสตรของประเทศตางๆ
ที่คณะสงฆ MEP ไปทำงานเผยแผความเชื่อลงใน
คอมพิวเตอร พรอมทั้งจัดระบบเอกสารใหทันสมัย
แนนอนทีส่ดุ ทานไดจดัระบบเอกสารทัง้ปวงของมสิซงั
สยามดวย ขอมูลทางประวัติศาสตรพระศาสนจักรของ
มสิซงัสยามทีส่ำคญัๆ หลายอยาง รวมทัง้สำเนาเอกสาร
จากหอจดหมายเหต ุMEP ทีค่ณุพอลงัฟงตกรณุาถายทอด
ใหแกพวกเรานั้น นับวามีคุณคาและประโยชนอยางยิ่ง

นอกจากนี ้คณุพอลงัฟงตยงัใหคำแนะนำหลายประการ
ในการจดัตัง้หอจดหมายเหตอุคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ

ผลงานชิน้สำคญัของคณุพอทีม่ตีออคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ ก็คือ คุณพอเปนประธานอนุกรรมการ
ดานประวัติศาสตรในกรณีเสนอคุณพอนิโคลาส
บญุเกดิ กฤษบำรงุ เปนบญุราศ ีคณุพอเปนผตูรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารทั้งหมดในเชิงประวัติศาสตร
ในที่สุดสมณกระทรวงวาดวยเรื่องนักบุญไดรับรอง
เอกสารทัง้หมดตามทีท่านไดพจิารณารบัรองไวแลวนัน้
ทานเอาใจใสในเรือ่งนีอ้ยางจรงิจงัมาก

ในระหวางที่คุณพอเปนผูจัดการหอจดหมายเหตุ
MEP คุณพอไดมีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพ--
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และไดกลาว
ถวายรายงานเกี่ยวกับเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ประเทศไทย

คุณพอลังฟงต เปนคนที่มีความจำดี เยี่ยมและ
สามารถเลาเรื่องตางๆ ไดอยางนาทึ่ง นอกจากนี้
ยังสามารถใชภาษาไทยไดอยางดีและลึกซึ้ง ใชคำและ
เลนคำไดอยางไมนาเชื่อ ทานเปนคนที่มีอารมณดี
อยูเสมอ ทานบวชเปนพระสงฆทั้งหมด 59 ป ทานใช
ชีวิตสงฆสวนใหญอยูในประเทศไทย และโดยเฉพาะ
อยางยิง่ในอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ

คุณพอปวยเปนมะเร็ง และมีอาการไมสูดีตั้งแต
คืนวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ ค.ศ. 2010 ที่สุด
คุณพอมรณภาพที่โรงพยาบาลเซนตหลุยส เวลา
00.20 น. ของวนัที ่23 กมุภาพนัธ  รวมอายไุด 82 ป

คณะซาเลเซยีน (ตอจากหนา 20)

เปนประธานพิธีบวชพระสงฆใหมคณะซาเลเซียน
สังฆานุกรกาเบรียล มณฑล โรจนสุทัศนกุล รวมกับ
พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ
พระสงัฆราช Timothy Castelloe, SDB พระสงัฆราช
ผูชวยแหงเมลเบิรน ออสเตรเลีย และคุณพอเทพรัตน
ปตสินัต อธกิารเจาคณะแขวงซาเลเซยีนแหงประเทศไทย
รวมดวยคณะสงฆซาเลเซยีน นกับวช และสตับรุษุกวา
1,000 คน ที่วัดนักบุญโยเซฟ บานโปง  เมื่อวันที่ 30
มกราคม ค.ศ. 2010

คุณพอมณฑล โรจนสุทัศนกุล สัตบุรุษวัดนักบุญ
เปโตร สามพราน จ.นครปฐม เปนบุตรคนสุดทอง
ในจำนวนพีน่อง 3 คนของยากอบ วลัลภ  และเทเรซา
สมยั โรจนสทุศันกลุ เกดิเมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม ค.ศ. 1977

เนื่องดวยคณะนักบวชซาเลเซียนมีภารกิจหลัก
เกี่ยวกับการดูแลอบรมเยาวชน ซึ่งปจจุบันปญหาของ
เยาวชนมคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ โดยมสีาเหตสุำคญัคอื
การบรโิภคสือ่ โดยขาดวจิารณญาณอยางเพยีงพอ รวมทัง้
ปญหาตางๆ ที่มาจากอินเตอรเน็ต ไมวาจะเปนในเรื่อง
ของความรุนแรง ปญหาเกี่ยวกับเพศ คุณพอเทพรัตน
ปติสันต กลาวกับ “อุดมสาร” วา สิ่งสำคัญในปจจุบัน
สำหรับซาเลเซียนตอปญหาดังกลาวคือ การที่เราตอง
สามารถเขาใจความรสูกึ และความตองการของเยาวชน
และอยูทามกลางเยาวชนเหลานั้นอยางเปนมิตร

ปญหาทีม่าจากอนิเตอรเนต็ เราไมสามารถไปปดกัน้ได
แตสิ่งที่ เราทำไดคือการใหการอบรม เพื่อเปนการ
ปองกันและเปนการใหความรู นอกจากนี้เรายังมีการ
เผยแพรสือ่ทีด่ตีางๆ ลงในเวบ็ไซตของเราเองดวย และ

ในอนาคตอนัใกลนี ้คณุพอมณฑลกจ็ะตองออกไปชวยเหลอื
และใหการอบรมเยาวชนเหลานั้นดวยตัวเอง

พระคณุเจาประธาน คณะซาเลเซยีน กลาวถงึความ
ทาทายสำหรบัพระสงฆซาเลเซยีนในยคุปจจบุนั โดยเฉพาะ
พระสงฆใหมวา สิง่ทาทายทีส่ำคญัทีส่ดุคอืการนำระบบ
ปองกนัของคณุพอบอสโก ซึง่มอีย ู3 ประการคอืการใช
เหตผุล การใชหลกัศาสนา และการมคีวามใจดกีบัเดก็ๆ
ซึง่ถาสามารถนำระบบปองกนัทัง้ 3 ขอนีม้าประยกุตใช
ในสถานการณจริงไดก็จะทำใหเยาวชนเปนคนที่มี
คณุภาพ และการทำงานอบรมเยาวชนนัน้สิง่สำคญัทีส่ดุ
อีกอยางหนึ่งคือการใชชีวิตรวมกับเขา กาวไปดวยกัน
และรับฟงปญหาของเขา และชวยใหเยาวชนเหลานั้น
ไดหลดุพนจากปญหานัน้ได และซาเลเซยีนมคีณุลกัษณะ
สำคัญอยางหนึ่งคือ เด็กอยูที่ไหน ซาเลเซียนอยูที่นั่น
ไมวาจะเปนในหองเรียน ในวัด หรือแมแตในสนาม
ฟตุบอล ซึง่คณุสมบตัเิหลานีจ้ะทำใหซาเลเซยีนใกลชดิ
กับเยาวชนและสามารถนำพวกเขาไปสูทางที่ถูกตอง
ในชวีติของพวกเขา

คุณพอมณฑลกลาวถึงแนวทางในการดำเนินชีวิต
สงฆที่เปนคติพจนของคุณพอที่วา “สำหรับพระเจา
ทกุอยางเปนไปได” (มธ 19:26) ซึง่คดัมาจากพระวรสาร
ของนักบุญมัทธิว ตอนที่เศรษฐีหนุมเขามาถามพระเยซู
วา “เราตองทำอยางไรถึงจะมีชีวิตนิรันดร?” และ
พระเยซูเจาทรงตอบกลับไปวา “จงขายขาวของและ
ทรัพยสินทุกอยางที่มีและติดตามเรา” และทายที่สุด
เศรษฐีหนุมคนนี้ก็ตองเดินคอตกกลับไป  เพราะเขา
ไมอาจละทิง้ทรพัยสมบตัทิีเ่ขามไีด ชายคนนีไ้มอาจละทิง้
สิง่ทีเ่ปนความมัน่คงในชวีติของตนเองได ไมเหมอืนกบั
เรือ่งเปรยีบเทยีบทีพ่ระเยซเูจาทรงสอนทีว่า ชายคนหนึง่

ทีค่นพบสมบตัใินทงุนา เขาจงึขายทรพัยสนิทัง้หมดทีม่ี
เพื่อซื้อนาผืนนั้น วันนี้พระองคไดใหความมั่นใจ และ
ทรงมอบหนทางที่เราแตละคนจะไดมีทรัพยสมบัติแท
และชวีตินรินัดรในสวรรคกบัผทูีพ่รอมทีจ่ะใหพระเจา
เขามาอยูในชีวิต ใหพระองคเปนคนสำคัญอันหนึ่ง
ในชวีติ และอยเูหนอืทรพัยสนิเงนิทอง ชือ่เสยีง ความ
โดงดัง  ฯลฯ  สิ่งนี้อาจฟงดูแลวเปนเรื่องไรสาระ
ดูเหมือนเปนไปไมได แตสำหรับพระเจาแลวทุกอยาง
เปนไปได พระวาจาของพระเจาประโยคนี้ ไดให
กำลังใจกับคุณพอเสมอมา ในการติดตามกระแสเรียก
มันเปนเหมือนหลักประกันในชีวิตของคุณพอวา
ทายทีส่ดุแลว พระเจาเทานัน้ทีจ่ะเปนทกุอยางในชวีตินี้
และชวีติหนา

นอกจากนั้นคุณพอมณฑล ยังกลาวถึงปญหาของ
เยาวชนรนุใหมทีค่ณุพอตองมหีนาทีใ่นการอบรมในอนาคต
ในฐานะสงฆซาเลเซียนวา ปญหาของเยาวชนรุนใหม
สวนหนึ่งเกิดจากการขาดความสมดุลในครอบครัว
เนือ่งจากสงัคมปจจบุนัอยใูนยคุของทนุนยิม พอแมตอง
ทำงานหนกัโดยขาดการตดิตอสือ่สารกนัภายในครอบครวั
ทำใหลูกๆ ขาดความอบอุน ทำใหมีโอกาสสูงที่จะ
คบเพือ่นไมด ีหนัไปหายาเสพตดิ ตดิเกมสอนิเตอรเนต็
ที่เนื้อหามีแตความรุนแรง สงผลใหเกิดปญหาตามมา
อีกมากมาย

หลังจากบวชแลวคุณพอมณฑลจะทำหนาที่
ที่หัวหินจนกระทั่งปลายเดือนเมษายน เพื่อรอโยกยาย
ของคณะเดือนพฤษภาคม

ปจจุบันคณะซาเลเซียนแขวงประเทศไทยมี
สมาชกิทัง้สิน้ 89 ทาน บางสวนเดนิทางไปปฏบิตัภิารกจิ
ในประเทศลาว และกมัพชูา

อาลยัรกัคณุพอยงั ปอล ลงัฟงต (ตอจากหนา 20)
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“เพราะแสวงหา
มิใชเพราะรอคอย
เพราะเชี่ยวชาญ
มใิชเพราะโอกาส
เพราะสามารถ
มใิชเพราะโชคชวย”
ดงันีแ้ลว “ลขิติฟา
หรอืจะสมูานะตน”

มีโอกาสไปชมภาพยนตรเรื่องราวของสุดยอด
นักปรัชญาเมธีตะวันออกที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน
นั่นคือ  ภาพยนตรเรื่อง  ขงจื๊อ  (Confucius)
อันเปนภาพยนตรที่สรางเพื่อเปนเกียรติใหกับการ
ครบรอบวันเกิดของขงจื๊อ ปที่ 2560 และเปนการ
เฉลิมฉลองครบ 60 ป ของการกอตั้งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  แมภาพยนตรจะไมยิ่งใหญสมดังที่
บางคนคาดหวังไวทั้งๆ ที่ลงทุนประมาณ 700
ลานบาทก็ตาม  อยางไรก็ตามสองชั่วโมงกวาๆ ที่
ภาพยนตรสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับขงจื๊อ  ถึงแม
ไมทั้งหมด แตก็ทำใหผูชมอยางผมตองทึ่งและ

รซูึง้กบั “ความเปนตวัตน ชวีติ และคำสอนของขงจือ๊”
ไดอยางนาประทับใจ

ทันทีที่ขงจื๊อไดรับการเรียกตัวจากเจานครหลู
ซึ่ งรูสึกประทับใจการทำหนาที่ผูสำ เร็จราชการ
ของขงจื๊อ ใหมาเปนที่ปรึกษาพิเศษ และมอบหมาย
ใหเขาเปนผูสำเร็จราชการหลวงและตอมารับตำแหนง
สำคัญๆ ที่แควนหลู  สิ่งแรกที่ขงจื๊อ ไดกระทำก็คือ
การชวยเหลือทาส  ที่ไมตองการถูกฝงทั้งเปน
ไปพรอมกับเจานายที่เสียชีวิต  แมจะตองเผชิญกับ
ความขัดแยงหลายประการตามมา แตชีวิตของคนยอม
ประเสรฐิกวายิง่นกั สมควรทีจ่ะไดรบัการปกปอง

หลายครั้งที่ภาพยนตรใชคำพูดอยู 4 คำ ที่ออกมา
จากวาทะของขงจื๊อบอยๆ  คือ จริยธรรม ดนตรี
มนษุยธรรม และสนัตสิขุ   ยอมรบัวา ขงจือ๊  เปนยอด
นักคิดและนักการศึกษาที่ ยิ่ ง ใหญในปลายสมัย
ชนุชวิและเปนผกูอตัง้สำนกัปรชัญา “หยเูจยี” หรอืสำนกั
ปรัชญาขงจื๊ อนั่น เอง   ท านไดรับการยกยองว า
เปนปรมาจารยแหงจริยธรรมผูยิ่งใหญ แตสุดทายแลว
ขงจือ๊กอ็ยากเหน็บานเมอืงสงบ ผคูนมจีรยิธรรม ศลีธรรม
และยึดประเพณีดีงาม

หากจะกลาวกัน
แลว ปรชัญาขงจือ๊ ถอื
เปนปรัชญาชีวิตเพื่อ
ชีวิต  คุณธรรม  8
ประการทีข่งจือ๊สอน
แม จ ะ ไ ม ป ร า ก ฏ
ในภาพยนตรเรื่องนี้
มากนัก แตอยาก
นำเสนอ  ณ  ที่นี้
เพราะอันเนื่องจากเปนคุณคาคูควรแกการปฏิบัติ
ชัดเจนโดยไมตองตีความอะไรมากมาย นั่นคือ
ประการแรก กตัญู ถือเปนคุณธรรมอันดับแรก
เปนตนกำเนิดของความดีงาม ขาดความกตัญู
เหมอืนตนไมไมมรีาก เหมอืนน้ำไมมตีนน้ำ ประการ
ทีส่อง  พีน่องปรองดอง  ประการทีส่าม ซือ่สตัย จงรกั
ภักดี ประการที่สี่ ความสัตยจริง ประการที่หา
จริยธรรม ประการที่หก มโนธรรม  ประการที่เจ็ด
สจุรติธรรม  ประการทีแ่ปด ละอายตอความชัว่

เด็กสาธุฯ

 “ทกุวนันี ้แตละคนตองตัง้สตกินัใหดีๆ  ระหวางขอมลู
ขาวสารที่ไดรับ  แตละคนก็คนไทยดวยกัน  เปน
พีเ่ปนนองกนัมาแทๆ  แตมมีอืทีส่ามมาพดู ทำใหบานแตก
เปนเรื่องเหลือเชื่อ แตละคนแตละฝาย ก็บอกวาจริงๆ
ทั้งนั้น แตการทำใหคนแตกแยก และเกลียดชังกันนี้
ตองระวงั สกัวนัหนึง่ น้ำตานองหนา เลอืดอาบแผนดนิ
คนที่ตีกัน  จะยืนยิ้มเยาะ  และเมื่อนั้นเราจะรูวา
“โดนสนตะพาย” ถารกักนัไมไดกอ็ยาเกลยีดชงักนั

 เรือ่งนารเูกีย่วกบัพระคณุเจาและคณุพอทัว่ประเทศ
ขอมูล ขาวสาร วันเกิด วันบวช ฉลองศาสนนาม และ
วันมรณภาพ ฯลฯ  เว็บไซต http://thaipriest.cbct.net

ปพระสงฆตองเก็บไวเลยครับ เวลานี้หมายเลข เกือบ
33333 คนแลวที่คลิกเขามาดู

 นอกจากนี้ เว็บไซต www.catholic.or.th ทีมงาน
5-6 คน ทัง้ขอมลู ทัง้คนทำงาน “แนนปก” ถายทอดสด
ทุกครั้งพลาดไมได และลาสุด “เว็บใหญ” http://
assumptioncathedral.catholic.or.th ชือ่ยาวเปนไมล แต
เนือ้หานาสนใจ คณุพอสรุสทิธิ ์ชมุศรพีนัธ ุ“พอใหญ”
เจาอาวาส ดแูลเอง และเมือ่วนัพธุรบัเถาเปดถายทอดสด
เวลามสิซาใหชมไดแลว

 คณุพอวชิยั โภคทวี ขึน้เวทอีอกทวี ีวนัวาเลนไทน
คูกับพระภิกษุ ฟงดูแลวรูสึกดีครับ ตอดวยเรื่องราว
ความเปนมา บานเซเวียร ศูนยสรางสำนึกบัณฑิต
ใหรบัใชสงัคม จากอดตีจนกระทัง่วนันี้

 ภราดาอานนัท ปรชีาวฒุ ิอธกิารโรงเรยีนอสัสมัชญั
บางรัก ฉลอง 125 ป ที่โรงเรียนไดกอตั้งขึ้นมา สมัย
คณุพอเอมลิ กอลมเบต ทกุวนัที ่16 กมุภาพนัธ ของทกุป
ปนี้มี งานทั้ งวัน  ภราดาศิริชัย  ฟอนซีกา อธิการ
เจาคณะทั้งในฐานะศิษยเกาและอธิการเจาคณะดวย

  ปดปพระสงฆ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ กำหนด
ไวแลว วนัที ่10-11 มถินุายน เปนวนัเขาเงยีบพระสงฆ
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และวนัเสารที ่12 มถินุายน เปนวนัฉลองปดปพระสงฆ
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ   อัครสังฆมณฑลทาแรฯ
คณุพอวชัรนิทร ตนปรกึษา แจงวาพฤษภาคมมพีธิบีวช
พระสงฆ 5 องค โอกาสพิเศษ สังฆมณฑลสุราษฎรฯ
เดือนมิถุนายน บวชพระสงฆ 1 องค บราเดอรอมรกิจ
พรหมภกัดี รอใหอาสนวหิารใหมเสรจ็มนัชาไป กลวัวา
ถารอวัดเสร็จ คนจะเสร็จซะกอน คุณพอยุทธการ
ยนปลดัยศ อาสนวหิารขึน้ชัน้ 2 แลว กวาจะถงึยอดโดม
ตองใชเวลาอีกนาน

 สวนเชยีงใหมพระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน นำทวัร
พระสงฆทีบ่วชเกนิ 10 ป ยงัไมเคยไปแผนดนิศกัดิส์ทิธิ์
จำนวน 12 องค  ออกเดนิทาง 22 กมุภาพนัธ นอกจากนี้
สงัฆมณฑลอืน่ๆ จะทยอยยอยมาฝากครบั

 คุณพอเฉลียว  วาปกัง ประธานจัดประชุม 4
สังฆมณฑลอีสาน เสร็จงานนานแลว แตยังเก็บกวาด
เรื่องเอกสารใหเรียบรอย ตองใชเวลาอีกนาน

 เทศกาลมหาพรต เหมือนเปนเวลาเขาเงียบฟนฟู
จติใจพระศาสนจกัรทัว่โลก

 สวสัดคีรบั

ขงจือ๊ (CONFUCIUS)
นักปรัชญาเมธีชีวิตเพื่อชีวิต
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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!

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)

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 วนันี ้ดวน ทีโ่ทร:  080-449-2819 ,
081-383-8137 , 02- 580-6766  Fax: 02-580-6766

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

***********************************************

***********************************************

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

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

081-899-7470, 086-541-2772

 
วันที่ 20 มีนาคม 2010 เชญิสมาชกิรวมฉลองวดันกับญุยอแซฟ วดัพนสันคิม

จ.ชลบรุแีละไปสวดพระเมตตาทีว่ดัแมพระประจกัษ
บางแสนจากนัน้ ไปฉลองวดัแมพระมหาชยั ทีห่วัไผ
เนนิกลมเปนวดัของตนตระกลู “ยนุประยงค”
ขอเชญิลกูหลานตระกลูนีม้ากนัครบ  ๆนะคะ รนุที ่1
พระเพิง่ยกไปเปนคนสดุทาย รนุที ่2 กใ็กลแลว

วันที่ 9-11 เมษายน 2010 เชญิสมาชกิรวมอภเิษกพระสงัฆราชใหมทีท่าแขก
 อาสนวหิารนกับญุหลยุส ส.ป.ป.ลาว และสองคอน
เทีย่วในลาวดวย
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ยุคของการใชสื่อสารมวลชนอยางเขมขน
คงกะพรบิตาไมไดในชวงนี้

มีสื่อทางเลือกมากมายใหเลือกรับ ทั้งในดาน
ความบนัเทงิ เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ครบทกุ
รสชาติ

ขอทบทวนเรือ่งกระบวนการสือ่สารสกัเลก็นอย
เพือ่ความเขาใจทีต่รงกนั งายๆ คอื กระบวนการสือ่สาร
จะเกิดขึ้นไดนั้น มีองคประกอบอยู 4 ปจจัยหลัก
ไดแก ผูสงสาร สาระหรือเนื้อหา สื่อหรือชองทาง
และผูรับสาร ถาขาดปจจัยใดปจจัยหนึ่งการสื่อสาร
คงไมเกิด

และที่เราเรียกวา “การสื่อสาร” นั้น มาจาก
ธรรมชาติของคนเราที่ตองสรางและคนหาชองทาง
หรือหาเครื่องมือที่เปน “สื่อ” เพื่อสงเนื้อหาสาระที่
ตองการไปยังกลุมเปาหมาย และใหเกิดผลตามที่
ตองการได

พดูงายๆ คอื คนสวนใหญในสงัคมเขาถงึสือ่ กอน
ทีจ่ะคำนงึถงึสาระทีต่ามมา

บริษัทเอเจนซี่ใหญๆ ตลอดจนบริษัทเอกชน
ผูบริหารสื่อของรัฐ จึงไมรูจักคำวาขาดทุนเลย

ตรงกันขามทุกปกลับมีรายไดเพิ่มมากขึ้นตามภาวะ
เศรษฐกิจ

เมื่อปลายป 2552 คงจำไดถึงกรณีศึกษาเรื่อง
ปฏิทินเพนทตัวนางแบบของเครื่องดื่มน้ำเมายี่หอหนึ่ง
ที่วางขายทั่วไปในสังคมไทย ผานมาชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ผรูบัสารหลายคนอาจมองเปนเรือ่งปกตไิปแลว ทัง้ๆ ที่
ไมปกติ

ทกุวนันี ้ไมแนใจวาจะมสีกักีบ่านหรอืรานคาทีแ่ขวน
ปฏทินิฉบบันัน้ หรอืจะมสีกักีค่นทีย่งัตอตานการใชสนิคา
ประเภทนัน้อย ูประเดน็อาจไมใชอยทูีป่ฏทินิโดยตรง แต
อยทูีก่ระบวนการและขัน้ตอนการใชสือ่เพือ่การโฆษณา
สินคา ทั้งๆ ที่โดยเนื้อหาแลวขัดแยงกับวัฒนธรรม
ประเพณ ีและศลีธรรมอนัดขีองคนไทยเรา

แตเอเจนซี ่ตะแบงฝนกระแสสงัคม ทำเรือ่งผดิปกติ
ใหเปนเรือ่งปกต ิทำเปนขาวใหผคูนสนใจไดเกอืบทกุวนั
ในชวงเวลานัน้ เขาทำนองทีว่า ขาวรายลงฟร ีขาวดเีสยีตงัค

ที่จริงไมใชเรื่องแปลกที่ทุกปในสังคมไทยจะมี
ปฏทินินงุนอยหมนอย เฉพาะกลมุทีส่นใจ

มใิชใหนางแบบ แถลงขาวบอกกบัทกุคนวา ถอดเสือ้ผา
ระบายสีที่เรือนราง เพื่อเปนของขวัญปใหมสรางงาน
ศลิปะใหกบัคนไทยด ูแตไมไดบอกวาคาตอบแทนทีไ่ดรบั
มากขนาดไหน สอดคลองกบัทีบ่างคนวจิารณวา เงนิมา
ผาหลดุ เงนิสะดดุผากห็ยดุ เปนตน

กลายเปนกระแสของสังคม สำหรับ
เด็กสาววัยรุนที่อยากรวยทางลัด ที่ให
ผลประโยชนมคีณุคามากกวาศกัดิศ์รขีองตน

ใหผูคนกลาวไดวา เปนคนสวยแตไมฉลาด เงิน
สามารถปดปากและซื้อไดทุกอยาง

มองในมุมของ CSR (Corporate Social
Responsibility) การลงทุนผลิตปฏิทินดวยตนทุน
ที่มหาศาล สังคมไทยไดรับอะไรกลับคืนมาบาง
สงผลตอภาพลักษณของสินคาที่ตองพึ่งปฏิทิน
ดังกลาวในการขายของ

ถามองในแงบวกเราไดงานศิลปะขึ้นมาอีก
หนึง่ชดุ สงัคมไดบทเรยีนในการโตเถยีงถงึความถกูตอง
เหมาะสมของขาวและสื่อโฆษณาที่ใชเพียงเพื่อขาย
สินคา แตไมไดมองถึงผลกระทบโดยภาพรวมที่
เกิดขึ้น

ถามองในแงลบไปเลยเราไดขยะทางความคิด
เพิม่ขึน้ พรอมกบัการกระตนุตอกย้ำแนวคดิของผชูาย
บางกลมุทีม่องศกัดิศ์รขีองผหูญงิทีส่ามารถซือ้ไดดวย
เงนิ... เปนเหมอืนสนิคาประเภทหนึง่

ในฐานะผูบริโภคหรือผูรับขาวสาร เรามีพลัง มี
สิทธิ มีอิสระ มีกำลังซื้อ เปนผูเลือกที่สามารถชี้นำ
สังคมได มิใชหลงไปกับการโฆษณาชวนเชื่อ
ในรูปแบบตางๆ

นี่... เปนเพียงตัวอยางในชีวิตประจำวันของ
อทิธพิลสือ่ทีน่ำสารมาสชูาวเรา

หากคดิมากไป... ขออภยัมา ณ โอกาสนีด้วย !!!

สือ่มากอนสาร...
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เตรยีมจติใจเทศกาล
มหาพรต
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดกิต ที ่ 16 ทรงเริม่ตนเทศกาลมหาพรต ทรงมอบ
พระองคในความคุมครองของพระแมมารียพรหมจารี
วอนขอพระแมเพื่อใหเทศกาลมหาพรตดำเนินไดดวย
“ความยินดีและบังเกิดผล”

“พระเยซูคริสตเจาเสด็จมาบังเกิดในสภาพมนุษย
เพื่อไถเราใหรอดพนจากบาป  การรับทนทรมานของ
พระเยซเูจาตลอดพระชนมชพีจนถงึเชงิไมกางเขน เปน
แบบอยางสอนเราวา  โลกจะดขีึน้ไดเริม่ตนทีเ่ราแตละคน
เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหดีขึ้นอาศัยการวอนขอ
พระหรรษทานจากพระเปนเจา”

พระสนัตะปาปาทรงเชญิชวนครสิตชนใหยดึมัน่ใน
“ความเชือ่ฟงและปฏบิตัติามพระประสงคของพระเปนเจา
เปนพื้นฐานในการดำเนินชีวิต  ขอคำสอนเบื้องตนคือ
หากเรายึดพระวาจาของพระเปนเจาดวยชีวิตและจิตใจ
จนพระวาจาเปนชวีติของเรา เราจะสามารถปฏเิสธทกุสิง่
ที่อาจนำเราไปสูหนทางแหงความชั่วได”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา
“เทศกาลมหาพรตอาจเปนการเขาเงียบระยะเวลานาน
ซึ่งเราจะพิจารณาตัวเรา เพื่อคนพบตัวเอง และฟง
พระสุรเสียงของพระเปนเจาเพื่อเอาชนะการประจญ
อาจกลาวไดวาเปนเวลาแหงการตอสูดานจิตวิญญาณ
ดำ เนินชี วิ ตติ ดตามพระ เ ยซู เ จ ามิ ใช ด ว ยความ
หยิ่งจองหองและความทะนง แตใชความเชื่อเปนอาวุธ
ไดแก การภาวนา  การฟงพระวาจาของพระเปนเจา และ
การพลีกรรมใชโทษบาป”

“การกระทำเชนนี ้ชวยเราใหสามารถสมโภชวนัปสกา
อยางแทจรงิ และพรอมยนืยนัสญัญาแหงศลีลางบาป”

ภาวนาเพือ่ผปูระสบภยั
ในชลิี
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ทรงภาวนาเพือ่ผูประสบภยัแผนดนิไหว

ความรุนแรงถึง 8.8
รกิเตอร ในประเทศชลิี
       พระสนัตะปาปา
ทรงเชญิชวนครสิตชน
ที่ ม า เฝ าพระองค
ณ จัตุรัสมหาวิหาร
นกับญุเปโตรวอนขอ
พ ร ะ เ ม ต ต า จ า ก
พระเปนเจาเพื่อชาว
ชลิวีา “ขาพเจาภาวนา
เพื่อประชาชนชิลีที่

สูญเสียชีวิตและทรัพยสินจากเหตุการณแผนดินไหว
ขอพระเปนเจาทรงบรรเทาใจและประทานความกลาหาญ
เพือ่เผชญิความทกุขยาก  ขาพเจาเชือ่วาพวกเขาจะไดรบั
ความชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม โดยเฉพาะผานทาง
องคกรคาทอลิกของพระศาสนจักร”

รายงานลาสดุแจงวา มผีเูสยีชวีติถงึ 708 คน  และ
ประชากร 1.5 ลานคน ไดรบัผลกระทบจากแผนดนิไหว
ในครั้งนี้  โดยบาน 500,000 หลัง ไดรับความเสียหาย
อยางหนกั

(สาธารณรัฐชิลี ประเทศในทวีปอเมริกาใต มีเนื้อที่
ตดิชายฝงทะเลยาวระหวางเทอืกเขาแอนดสี กบัมหาสมทุร
แปซฟิก ทศิตะวนัออกตดิกบัประเทศอารเจนตนิา ทศิตะวนั-
ออกเฉยีงเหนอืตดิโบลเิวยี และทศิเหนอืตดิเปร ูชลิมีดีนิแดน
ในมหาสมุทรแปซิฟก รวมถึงหมูเกาะควนแผรนันเดซ
เกาะซาลาอโีกเมซ  หมเูกาะเดสเบนตรูาดสั และเกาะอสิเตอร
มีเมืองหลวงชื่อ ซานติอาโก ใชสกุลเงินเปโซชิลี ซึ่ง 1
เหรียญสหรัฐ = 460 เปโซ  และใชภาษาสเปนเปนภาษา
ราชการ ประชากร 15.8 ลานคน นับถือศาสนาโรมัน
คาทอลกิถงึ 80%  ศาสนาอืน่ๆ รวมทัง้ผไูมนบัถอืศาสนาใด
อกี 20%)

สถติคิาทอลกิทัว่โลก
เพิ่มขึ้น
นครรฐัวาตกินั (ซนีติ)   หนงัสอืรายงานประจำปของ
สันตะสำนักประจำ ค.ศ. 2010  แสดงสถิติคริสตชน
คาทอลกิ รวมถงึพระสงฆและสามเณร เพิม่จำนวนมากขึน้
ทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปเอเชียและแอฟริกา

พระคารดินัลทารชีซีโอ แบรโตเน เลขาธิการ
รัฐวาติกัน  และพระอัครสังฆราชเฟอรนานโด ฟโลนี
ผูรับผิดชอบงานทั่วไป

มงซินญอรวิตตอริโอ ฟอรเมนติ ผูอำนวยการ
สำนักสถิติของพระศาสนจักร กลาววา “ค.ศ. 2008
มจีำนวนผรูบัศลีลางบาปทัว่โลก 1.166 พนัลานคน  เพิม่ขึน้
17 ลานคน หรือ 1.7% หากเปรียบเทียบกับจำนวน
ประชากรโลกเพิม่ขึน้ 6.7 พนัลานคน จำนวนครสิตชน
คาทอลิกจะเพิ่มเปน 17.33%-17.40%

รายงานชีว้า จำนวนพระสงัฆราชเพิม่ขึน้จาก 4,946
องค จาก ค.ศ. 2008 เปน 5,002 องค หรือประมาณ 1.13%

เปนสัดสวนของทวีปแอฟริกา 1.83% ทวีปอเมริกา
1.57% ทวปีเอเชยีเพิม่ 1.09% และทวปียโุรปเพิม่ 0.70%
ขณะทีจ่ำนวนพระสงัฆราชในทวปีโอเชเนยีลดลง 3%

ระหวาง ค.ศ. 2000-2008  พระสงฆสงัฆมณฑลและ
พระสงฆคณะนกับวชเพิม่ประมาณ 1% คอื ค.ศ. 2000
มพีระสงฆ 405,178 องค เพิม่เปน 409,166  องคใน ค.ศ.
2008

จำนวนพระสงฆในแตละทวปี เรยีงตามลำดบัดงันี้
ทวปียโุรป 47.1%  ทวปีอเมรกิา 30%  ทวปีเอเชยี 13.2%
ทวปีแอฟรกิา 8.7%  และทวปีโอเชเนยี 1.2%

จำนวนสามเณรทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 115,919 คน
ใน ค.ศ. 2007 เปน 117,024 คน ใน ค.ศ. 2008 หรอืเพิม่
ประมาณ 1% โดยทวปีแอฟรกิามสีามเณรเพิม่ขึน้ 3.6%
ทวปีเอเชยี เพิม่ขึน้ 4.4% และทวปีโอเชเนยี เพิม่ 6.5%
ทวีปยุโรปจำนวนสามเณรลดลง 4.3% สวนสามเณร
ในอเมรกิามจีำนวนคงที่

พระศาสนจักรจีนเนน
เยาวชน
ฮองกง (ยแูคน)  ผนูำศาสนา 6 ศาสนา ในจนี รวมกนั
ออกสารโอกาสปใหม  ซึ่งตรงกับปขาล วันที่ 14
กมุภาพนัธ เนนความสำคญัของการอบรมศลีธรรมใหกบั
เยาวชนเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับเยาวชนที่เพิ่มขึ้นมาก

เนื้อหาของสารวันขึ้นปใหม แสดงความกังวลตอ
เยาวชนซึง่ในปจจบุนั “ดำเนนิชวีติเหน็แกตวั  ใหความ
เคารพบิดามารดา และอาจารย ลดนอยลง  ทั้งยังขาด
คณุธรรมยดึเหนีย่วจติใจดวย”

ผนูำศาสนา 6 ศาสนา ไดแก พระสงัฆราชคาทอลกิ
จอหน ตง ฮอน แหงฮองกง พระสงัฆราชนโิคลสั ไต โฮ-ไฟ
ลทัธลิเูธอรนั ประธานสภาครสิตจกัรฮองกง  พรอมกบั
ผนูำศาสนาพทุธ ลทัธขิงจือ๊ ศาสนาอสิลาม และลทัธเิตา
ไดรวมลงนามมติที่ประชุมซึ่งลงความเห็นวาปจจัย
สำคญั 3 ประการ เปนสาเหตขุองปญหาดานสงัคมในกลมุ
เยาวชนในฮองกง ไดแก ยาเสพตดิ เพศสมัพนัธกอนวยั
และนัดกันฆาตัวตายผานอินเตอรเน็ต

“อัตราอาชญากรรมและการกอคดีของเยาวชน
ในสังคมที่เพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญเพราะเยาวชนปจจุบัน
ไมยึดปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ดีของบรรพบุรุษ และ
ไมไดรับการอบรมดานศลีธรรมเพยีงพอ   มตทิีป่ระชมุ
ยงัเรยีกรองใหเนนการอบรมดานคณุธรรม  ความกตญัู
ตอบดิามารดา  ความซือ่สตัย  ความสภุาพถอมตน และ
การใหอภัย”

ขอมูล ค.ศ. 2009 จากกรมตำรวจพบวาเยาวชน
อายตุ่ำกวา 21 ป  ตดิยาเสพตดิสงูเกอืบสองพนัคน  เปน
ชาย 1,145 คน  และหญงิ 652 คน  สวนจำนวนเยาวชน
ฆาตวัตายหมกูเ็พิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในระยะสองสามปทีผ่านมา
แตไมพบสถิติเยาวชนหญิงที่ใหบริการทางเพศแมจะมี
ตัวเลขเพิ่มขึ้นเปนสองเทาก็ตาม
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เรยีน ทานสมาชกิทีน่บัถอื
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความสนใจ และติดตามขาวสารที่เปน

ประโยชนจากหนงัสอืพมิพคาทอลกิของเรา ดวยดตีลอดมา บดันีส้มาชกิหลายทาน
สนใจและตองการเปนสมาชกิอกีในปตอไป สำหรบัการตอสมาชกิทานสามารถ
ติดตอชำระไดโดยทาง• ธนาณัติ ในนาม ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์ สั่งจาย ป.ณ.ยานนาวา

(จาหนาซองถึงการพิมพคาทอลิก 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี
แขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120)

• โอนเขาบญัช ีธนาคาร กรงุเทพ สาขา ยอยโอเรยีนเตล็ บญัชสีะสมทรพัย
ชือ่บญัช ีการพมิพคาทอลกิ  เลขที ่226-0-006040  (สงสำเนาการโอนพรอม
ระบชุือ่ สมาชกิ และรหสัสมาชกิ (ถาทราบ) ทางโทรสาร 0-2681-5401 /
หรอืแจงทางโทรศพัท 0-2681-3900 ตอ 1810)

• เชค็ขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ

ขอมูลสมาชิก
    รหสัสมาชกิ................................  ชือ่/นามสกลุ ................................................
จำนวนรับ
   อดุมสาร 400 บาท/ป จำนวน.............................................ฉบบั

   อดุมศานต 400 บาท/ป จำนวน.............................................. เลม
    เปนเงนิรวม..................................................................................................บาท



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่34 ฉบบัที ่11 ประจำวนัที ่14-20 มนีาคม 2010หนา 14



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 11 ª√–®”«—π∑’Ë 14-20 ¡’π“§¡ 2010 Àπâ“ 15

«—¥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 (¡‘ ´“

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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 ‡ªìπ

ª√–∏“π)

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

«—π‡ “√å∑’Ë 13 ¡’π“§¡  ‡«≈“ 10.00 π. (‰¡à„™à

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

‡ªìπª√–∏“π

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

«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

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

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

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

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

10.30 π.

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

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

10.30 π.

«—¥æ√–®‘µ‡®â“ ∫â“π∑—æ Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ®â“ ¢≈ÿß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥ª√–®”∫â“π‡≥√æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 17 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 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

«—¥Õ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈ Õ.‡¡◊Õß ®.ªíµµ“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 17 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

§ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå ™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)

«—¥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¥‘°µå »‘√‘™“≠ ‡Õ’¬ßº“ ÿ¢

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

§ÿ≥æàÕªï·Õ√å ≈“∫Õ√’)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈ ∫â“π —πµ‘ ÿ¢ ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ¡πµ√’ ‡æ’¬√√ÿàß‡√◊Õß ‚∑√. 08-216-

8527)

«—¥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“πÀ—π ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—¥·≈–‡ªî¥‡ ° —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“ 

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 27 ¡’π“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π √à«¡°—∫æ√–Õ—§√ —ß¶√“™´—≈«“µÕ‡√

‡ªππ—°§’‚Õ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ‡ª√¡ª√’ «“ªï‚  ‚∑√. 08-9949-

6556)

«—¥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 ∫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

«—¥π—°∫ÿ≠‚¬‡´ø ∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’
 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

æ∫°—∫Àπ—ß ◊Õ¥’
 ◊ËÕ§“∑Õ≈‘°

‰¥â∑’Ë∫Ÿ∏ S26
„πß“π

 —ª¥“ÀåÀπ—ß ◊Õ·Ààß™“µ‘
§√—Èß∑’Ë 38

·≈–Àπ—ß ◊Õπ“π“™“µ‘
§√—Èß∑’Ë 8

26 ¡’π“§¡
∂÷ß 6 ‡¡…“¬π 2010

»Ÿπ¬å°“√ª√–™ÿ¡
·Ààß™“µ‘ ‘√‘°‘µ‘Ï

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈

‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“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¶√“™œ

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1201



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 11 ª√–®”«—π∑’Ë 14-20 ¡’π“§¡ 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡¡‘ ´“‡∑‘¥‡°’¬√µ‘∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“ 

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

«—π‡ “√å∑’Ë 13 ¡’π“§¡  2010 §ÿ≥æàÕ∏√√¡√—µπå

‡√◊Õπß“¡ ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 10 ‡¡…“¬π 2010 §ÿ≥æàÕ™—™«“≈

»ÿ¿≈—°…≥å ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 8 æƒ…¿“§¡ 2010 §ÿ≥æàÕ Àæ≈

µ—Èß∂“«√ ‡ªìπª√–∏“π

∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

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

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

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

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

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

‚∑√. 0-2539-4211

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈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 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“§¡ 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∞¡

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ ¢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)

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡ ¡∑∫∑ÿπ°àÕ √â“ß —°°“√ ∂“π

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—¥π—°∫ÿ≠

¬Õ·´ø ∫â“πÀ—π‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‡ª√¡ª√’ «“ªï‚  ‡®â“Õ“«“ 

‚∑√. 08-9949-6556 ®–¡’æ‘∏’‡ªî¥·≈–‡ °«—π‡ “√å∑’Ë

27 ¡’π“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π.

�����§≥–∏‘¥“æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬ºŸâπ‘√¡≈ (æ√–·¡à¡“√’)

¢Õ‡™‘≠ ¡“™‘°Õ“ “ ¡—§√ «¥ “¬ª√–§” √à«¡

™ÿ¡πÿ¡æ√âÕ¡°—π „π«—π‡ “√å∑’Ë 10 ‡¡…“¬π 2010

‡«≈“ 08.00-19.00 π. ∑’Ë‚√ß‡√’¬πæ√–·¡à¡“√’ “∑√

°∑¡. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ∫√√®ß  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ·≈–Õ“®“√¬å

™—¬≥√ß§å ¡π‡∑’¬√«‘‡™’¬√©“¬ ‡ªìπ«‘∑¬“°√  π„®

µ‘¥µàÕ ‘́ ‡µÕ√å»—°¥‘Ï»√’ ß“¡«ß»å ‚∑√. 08-7751-0040

�����¢Õ‡™‘≠©≈Õßæ√–‡¡µµ“ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 ‡¡…“¬π

2010 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈

¥Õπ°√–‡∫◊ÈÕß ®.√“™∫ÿ√’ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‰æ¬ß ¡π‘√“™

‡ªìπª√–∏“π (¢Õ‡™‘≠π”æ√–√Ÿªæ√–‡¡µµ“®“°∫â“π

¡“‡ °„πæ‘∏’¥â«¬)

�����§≥–æ√–‡¡µµ“Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ

‡™‘≠√à«¡

ç©≈Õßæ√–‡¡µµ“é «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 ‡¡…“¬π 2010

14.30 π.  «¥ “¬ª√–§”æ√–‡¡µµ“

15.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥·≈–

∂«“¬™àÕ¥Õ°‰¡â·¥àæ√–√Ÿª ∑’Ë

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” °“≈À«à“√å

çπæ«“√æ√–‡¡µµ“é ‡µ√’¬¡©≈Õß

14.30 π. µ—Èß·µà«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 ∂÷ß«—π‡ “√å∑’Ë

10 ‡¡…“¬π 2010 ∑’Ë

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” °“≈À«à“√å

�����§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π√à«¡°—∫ Àæ—π∏åÕ∏‘°“√‡®â“§≥–

π—°∫«™„πª√–‡∑»‰∑¬ ®–®—¥„Àâ¡’°“√Õ∫√¡ ”À√—∫

ºŸâ∑”ß“π„Àâ°“√Õ∫√¡„π∫â“π‡≥√·≈–∫â“πÕ∫√¡¢Õß

§≥– „πÀ—«¢âÕ çIntegral Religious Formation -

a modern approaché ‚¥¬«‘∑¬“°√ §◊Õ Rev. Law-

rence Pinto Ph.D. (Clinical Psychology)

æ√– ß¶å™“«Õ‘π‡¥’¬ „π√–À«à“ß«—π∑’Ë 23-28 ‡¡…“¬π

2010 ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈§“¡‘≈‡≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß

ºŸâ π„® “¡“√∂ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ

™—¬»—°¥‘Ï  ‰∑¬ π∏‘ ‚∑√. 0-2812-7374 À√◊Õ 08-

1929-2519 À√◊Õ E-mail : chaisakt@hotmail.com

����� ∫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¡’§«“¡»√—∑∏“
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ชายสองคนนั่งอยูที่สวนสาธารณะ  ใกลๆ
บริ เวณนั้นมีสวนสำหรับเด็กเลน  สองคนนั้น
ไมไดนั่งที่สวนสาธารณะแหงนี้เพื่อตัวเอง เขา
กำลังดูแลลูกของเขากันอยู

ชายคนแรกชี้ชวนใหชายคนที่สองดูวา “นี่ไง
ลกูผม” ชายคนทีส่องมองไปตามทีช่ายคนแรกบอก
“ลกูคณุนารกัจงั” เดก็ชายวยัสองขวบกำลงัเพลนิกบั
กองทราย และเครือ่งเลนมาหมนุอยางเพลนิอารมณ
ไมมขีอจำกดัของเวลาใหตองวติก ไมมหีนาทีอ่ะไร
ทีต่องทำตอ วยัเดก็สวยงาม และความนารกัของเดก็
กพ็บไดเสมอ

“ลกูคณุคนไหนละ” ชายคนแรกถามชายคนทีส่อง
เพราะเดก็ทีส่นามในวนันัน้มมีากเหลอืเกนิ “พอครบั
ผมขอเลนตออีก 5 นาทีไดไหมครับ” ยังไมทัน
จะแนะนำ เด็กชายวัย 5 ขวบ ก็ตรงเขามาที่ชาย
คนที่สองและขออนุญาตตอเวลาสำหรับการเลน
ในสายของวันนั้น “ไดสิลูก” ชายคนที่สองบอก
“คณุใจดอียางนี้เสมอๆ ไหม เมื่อตะกี้เพิ่งไดยินวา
คุณบอกวาตองกลับไปทำงานที่เหลืออยูที่บานนี่
ลกูคณุตดิคณุแจ และมคีวามสขุในความใจดขีองคณุ”
ชายคนที่สองเงียบไป เสียงถอนหายใจราบเรียบ
แตสหีนาสอแวววติก และใครครวญ

“เมื่อปที่แลว ผมเคยพาลูกมาเลนที่นี่ คือเขา
กับพี่ชายของเขา เมื่อความสนุกของการเลนจบลง
ความเศราอันเปนนิรันดรก็เดินทางเขามาหาผม
รถคันหนึ่งไดพรากลูกผมไปชั่วนิรันดร ความใจดี
ของผมไมไดเปนเรื่องที่ปฏิบัติยากอะไร เพียงแต
ผมอยากใหเวลากับเขามากขึ้นเทานั้นเอง ถาผม
เรียกเวลาคืนกลับมาได ผมคงพยายามจะใชอยางดี
ทีส่ดุ เวลาของพวกเราสัน้นกั”

สายลมเบาๆ พดัมาปะทะใบหนาของชายทัง้สอง

ความเงยีบปกคลมุ ไมรวูาในใจของพวกเขาคดิอะไรกนัอยู
“พอเรากลบักนัเถอะ”

บางทผีมรสูกึวา เราทำเวลาในชวีติของเราหลนหาย
จริงๆ มันไมไดหายไปไหน เราจับจายมันไปกับชีวิต
ที่ยุงตลอดทั้งวัน จนอาจจะหลงลืมไปวา ที่สุดแลว
เราควรใชเวลาใหกับอะไรมากที่สุด ครอบครัว คนรัก
พระ ศาสนา หนาทีก่ารงาน เครือ่งมอืสือ่สารสมยัใหม
ที่เปดชองทางใหเราไดติดตอกันมากขึ้น ที่สุดแลว
เราพูดคุยกับคนมากขึ้น เขาใจคนอื่นมากขึ้น หรือเรา
ยิง่อยกูบัตวัของเราเอง

ผมไดมีโอกาสอานถอยแถลงจากการประชุมวา
ดวยชวีตินกับวช ครัง้ที ่2 ซึง่จดัขึน้ทีห่วัหนิ ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 16-21 พฤศจิกายน ปที่ผานมา ในหัวขอ
“ผลกระทบของวัฒนธรรมปจจุบันตอชีวิตนักบวช”
จัดขึ้นโดยสหพันธสภาพระสังฆราชแหง เอเชีย
สำนักงานเพื่อชีวิตนักบวช มีถอยคำหนึ่งที่ผมสนใจ
และรสูกึวาจรงิ “เราผเูปนนกับวชในทวปีเอเชยี รสูกึได
อยางแนชัดถึงผลกระทบ ทั้งดานบวกและดานลบของ
วัฒนธรรมปจจุบันตอชีวิตของเราในหลายๆ ทาง และ
ในระดบัตางๆ กนั ความนาเชือ่ถอืของเราในพระศาสนจกัร
ไดรับผลกระทบบาง โดยเฉพาะในสายตาของฆราวาส
และชุมชนในวงกวาง” บวกอีกคำหนึ่งที่ปรากฏอยู
ในแทบทุกการประชุมเวลาพูดถึงผลกระทบตองาน
ของพระศาสนจกัรคำนีเ้ลย “ทาทาย”

ปพระสงฆเดินทางมาเกินครึ่งทางแลว เราอยูใน
เดือนมีนาคม หลายคนเปรียบเทียบระหวางปพระสงฆ
กับปนักบุญเปาโลเมื่อปที่แลววา ปไหนคึกคักกวากัน
หลายคนอยากรูวา  ทำไมพระสันตะปาปาใหปนี้
เปนปพระสงฆ พระองคปรารถนาใหสัตบุรุษเห็น
ความสำคัญของพระสงฆ หรืออยากใหพระสงฆ
เห็นความสำคัญของตนเอง และดำเนินชีวิตที่สามารถ
เปนประจักษพยานของพระตอโลกใบนี้ได  หรือ

ทีส่ดุแลว ศลีลางบาปทีเ่ราไดรบั ทำใหเรามสีวนรวม
ในความเปนสงฆของพระครสิตเจา หนาทีน่ีต้างหาก
ทีต่องถกูทำใหชดัเจนขึน้ในปพระสงฆ

ความทาทายของโลกสมัยใหม ทำใหเราตอง
เรียนรูและปรับตัวกันแบบหัวทิ่มหัวตำ วันเวลา
ที่มีนอยอยูแลว ไมเปดโอกาสใหเรามีเวลาใหเลือก
และตัดสินใจมาก พระศาสนจักรจึงคิดกอนและ
ยื่นขอเสนอใหกับเรา ดวยการจำลองรูปแบบและ
สถานการณในชีวิตของพระเยซู เทศกาลมหาพรต
ที่พาเราไปหาพระอยางแยบยลดวยวิธีมากมาย
ปพระสงฆเพื่อชวนเราทั้งพระสงฆตัวจริง และ
พระสงฆทางศีลลางบาป ไดเห็นคุณคาของตัวเรา
แตละคนและการติดตามพระเปนเจาในชีวิตของเรา
อุดมสารเลือกปกคุณพอยอหน มารีย เวียนเนย
อีกครั้งหนึ่ง แตครั้งนี้นำขวบปของทานเทียบเคียง
กับพระสันตะปาปาในอดีตและปจจุบัน ถาพระ--
สนัตะปาปาเปนภาพหนึง่ของการประทบัอยขูองพระ
บนโลกนี้ ก็ขอใหเราเขาใจไดเลยวา ไมมียุคใด
ทีพ่ระเปนเจาหนหีางเราไป  พระองคอยกูบัหวงเวลา
แหงความทาทายนี ้เพือ่จะไดเหน็พยานชวีติครสิตชน
จากทุกมุมของโลก จากทุกอาชีพและรูปแบบชีวิต
หลากหลาย คอืเราครสิตชนแตละคน ทีจ่ะนำคำสอน
ของพระองคมาทำใหบังเกิดผล ในเวลาที่จำกัด
บนพืน้โลกใบนี้

“ถาเราเรียกคืนเวลากลับมาได เราคงพยายาม
ใชมันอยางดีที่สุด แตถาเราเรียกมันคืนกลับมา
ไมไดแลว ทำไมเราไมใชเวลาที่เหลือใหดียิ่งขึ้นไป
กวาเดิม” เหมือนผมเพิ่งไดยินบทสนทนาของ
ชายสองคนนัน้เมือ่ไมนานมานีเ้อง

บรรณาธิการบริหาร

“เขาบอกวา เวลาไมเคยคอยใคร”

   
90 ปอดุมศานต
กบัวาระหนงัสอืแหงชาติ

90 ปแลวสำหรับการเดินทางของหนังสือ
จากสิง่พมิพคาทอลกิประเทศไทย “อดุมศานต”
หนังสือจากจุดกำเนิดเดียวกันกับ “อุดมสาร”
โปสการดสวยงาม  อีกหนึ่งคอลเล็คชั่น
ซีกบนสำหรับเก็บสะสม  แทนคำขอบคุณ
ซีกลางสำหรับรวมกันใหขอมูลเพื่ออุดมศานต
ของเรา รอนไปตั้งแตตนเดือนกุมภาพันธแลว
ประวงิเวลาอกีสกัหนอยจะไดสรปุผลใหชมกนั

นอกจากโปสการดแลวกิจกรรมตางๆ ยัง

เดินหนาตอไปเพื่อรวมฉลองปที่
90 นี้ และแนนอนปลายเดือน
มีนาคมนี้  สำหรับงานสัปดาห
หนงัสอืแหงชาต ิณ ศนูยการประชมุ
แหงชาติสิริกิติ์ ระหวางวันที่ 26
มีนาคม - 6 เมษายนนี้ ที่บูธ S26 ในหัวขอ “การอาน
ทำใหเปนคนโดยสมบรูณ” (Reading make a full man)
มาชวยกนัเตมิเตม็คนเขมชวีติกบัสิง่พมิพจากทัว่ประเทศ
และสิ่งพิมพสรางสรรคของสื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย  และสำนักสื่อคาทอลิกทั่วประเทศ
ในโอกาสปที ่90 ของอดุมศานตและงานสปัดาหหนงัสอื
แหงชาตขิองป 2010 นี้
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(À¡“¬‡Àµÿ : §ÿ≥®√‘¬“ π„® àß¿“æª√–°«¥‚Õ°“ ªïæ√– ß¶å ·µà≈◊¡‰ª«à“À¡¥‡¢µ‡¡◊ËÕ‰√

æ¬“¬“¡µ‘¥µ“¡¢à“«ª√–™“ —¡æ—π∏å«à“®–¡’·®âß„Àâ∑√“∫Õ’°‰À¡ ®π§âπ‡®ÕÕÿ¥¡ “√©∫—∫‡°à“Ê ®÷ß

√Ÿâ«à“À¡¥‡¢µ àß·≈â« ‡ ’¬¥“¬‚Õ°“  ·µà àß¡“‡æ√“–Õ¬“°„ÀâºŸâÕà“π√à«¡√—∫√Ÿâ∂÷ß§«“¡ª√–∑—∫„®

µàÕæ√– ß¶å)

§«“¡ ÿ¢®“°°“√Õà“π  (Õÿ¥¡ “√)

çøÿµ´Õ≈‡™◊ËÕ¡§«“¡ —¡æ—π∏åé ‚√ß‡√’¬πª√–™“π“∂ ®—¥·¢àß¢—πøÿµ´Õ≈

‡™◊ËÕ¡§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß‡¬“«™π‚√ß‡√’¬πª√–™“π“∂·≈–‡¬“«™π‚√ß‡√’¬π

∑’Ë¡‘„™à§“∑Õ≈‘° √«¡ 6 ‚√ß‡√’¬π ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕµâÕß°“√„Àâ‡¬“«™π√—°°“√°’Ã“

µàÕµâ“π¬“‡ æµ‘¥·≈–‡ªìπ°“√√à«¡»“ π —¡æ—π∏å√–À«à“ß‚√ß‡√’¬π ‚¥¬æ‘∏’

‡ªî¥°“√·¢àß¢—π ¥√.«√æ—π∏å Õµ‘°“√∫¥’ ‰¥â àßµ—«·∑π¡“‡ªìπª√–∏“π ·≈–

π“¬ °≈  ÿ«√√≥√—µπå Õ¥’µ‡∑»¡πµ√’‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ√–ª√–·¥ß‰¥â¡Õ∫

∂â«¬√“ß«—≈„Àâ·°àºŸâ™π– „π«—πªî¥æ‘∏’

çªí®©‘¡œé ‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø ‡°“– ¡ÿ¬ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’ ®—¥°‘®°√√¡

ªí®©‘¡π‘‡∑»„Àâ·°àπ—°‡√’¬π™—Èπ ¡.3 √ÿàπ∑’Ë 20 √–À«à“ß«—π∑’Ë 11-12 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2010 ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™ ‡ªìπºŸâ„Àâ°“√Õ∫√¡

ç ¡√ é æ√–§ÿ≥‡®â“¬Õ¥

æ‘¡æ‘ “√ ·≈–æ√–§ÿ≥‡®â“≈◊Õ™—¬

∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ¡√  √–À«à“ß

¡“√–‚° ≥√ß§å ‡∂“«å‡°µÿ ∫ÿµ√¢Õß

¬Õ·´ø ‡®‘Ë¡ ·≈–¡“√’Õ“ ‡æ’¬√-

∂πÕ¡ ¡—ß∂– °—∫Õ—ππ“  ‘√‘°“≠¥“

∏π“ ÿ«√√≥ ∫ÿµ√’¢Õß ‡ª‚µ√

∂“«√ ·≈–Õ—ππ“ «‘‰≈ ∏π“ ÿ«√√≥ ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 26 ∏—π«“§¡ 2009

∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 11 ª√–®”«—π∑’Ë 14-20 ¡’π“§¡ 2010Àπâ“ 20

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

µÕπ∑’Ë 51 æ√–‡¬´Ÿ-

‡ ®â “  ‘È π æ √ – ™ π¡å

(Õ’°§√—Èß) ∫π‰¡â -

°“ß‡¢π
æ√–«√ “√∑—È ß ’Ë

Õ ∏‘ ∫ “ ¬ ‡ √◊Ë Õ ß ° “ √

 ‘Èπæ√–™π¡å¢Õßæ√–-

‡¬´Ÿ‡®â“ æ√–¡À“∑√¡“π

æ√–¥”√—  ‡æ’ ¬ß‰¡à°’Ë

ª√–‚¬§ ∂âÕ¬§”∑’Ë

∂Ÿ°‡¢’¬π∫π‰¡â°“ß‡¢π

‡æ’¬ßæÕ∑’Ë‡√“®–‡¢â“„®

‰¥â«à “ æ√–‡¬´Ÿ ‡®â “

 ‘Èπæ√–™π¡å∫π‰¡â -

‡ «π“«‘™“°“√æ√–æÿ∑∏»“ π“
§√‘ µ»“ π“      §√—Èß∑’Ë     4

‡™’¬ß„À¡à ● √–À«à“ß«—π∑’Ë 1-5 °ÿ¡¿“æ—π∏å §.». 2010 ∑’ËÕ”‡¿Õ®Õ¡∑Õß ®—ßÀ«—¥

‡™’¬ß„À¡à ¡’°“√‡ «π“«‘™“°“√æ√–æÿ∑∏»“ π“-§√‘ µ»“ π“ §√—Èß∑’Ë 4

∑’Ë«—¥æ√–∏“µÿ»√’®Õ¡∑Õß«√«‘À“√ ª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπ‡®â“¿“æ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕ¬—ß   ªÕ≈     ≈—ßøíßµå

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  §ÿ≥æàÕ¬—ß ªÕ≈

≈—ßøíßµå æ√– ß¶å§≥–¡‘  —́ßµà“ßª√–‡∑»

·Ààß°√ÿßª“√’   ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7) æ‘∏’ «¥¿“«π“∑’Ë«—¥æ√–®‘µ‡®â“

§≥–´“‡≈‡´’¬π∫«™ ß¶å„À¡à
§ÿ≥æàÕ°“‡∫√’¬≈     ¡≥±≈

√“™∫ÿ√’ ●  æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

°“ß‡¢π ¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°Õ¬à“ß‰√

«‘À“√æ√–§ŸÀ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·Ààßπ’È ∂◊Õ‡ªìπ ∂“π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢Õß™“«§√‘ µå

∑’Ëµ—Èß§√Õ∫‡π‘π°≈‚°∏“ ¿“ææ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ‘Èπæ√–™π¡å∫π‰¡â°“ß‡¢π ·≈–¿“æ

„π·∫∫‰Õ§Õπ¥â“π¢â“ß´â“¬-¢«“ §◊Õæ√–¡“√¥“·≈–»‘…¬å∑’Ëæ√–Õß§å∑√ß√—°

‡√◊ËÕß∑’Ëøíß®π™‘πÀŸ∑’Ë ÿ¥°Á§◊Õ ç·∑∫‰¡â°“ß‡¢π¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“‡À≈◊Õ‡æ’¬ß§π‰¡à°’Ë§π

∑’ËÕ¬Ÿà‡§’¬ß¢â“ßæ√–Õß§åé

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ‘Èπæ√–™π¡å∫π‰¡â°“ß‡¢π¥â«¬®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬„¥ §ß¡’§”µÕ∫Õ¬Ÿà·≈â«

·µàæ√–‡¬´Ÿ‡®â“µâÕß ‘Èπæ√–™π¡åÕ’°°’Ë§√—Èß ‡æ◊ËÕ®–æ∫«à“¢â“ß´â“¬-¢«“ ¢Õß

æ√–Õß§å¡’‡æ◊ËÕπ√à«¡™–µ“°√√¡Õ’°¡“° ∑’ËÕ¬“°„™â™’«‘µ∑—Èß§√∫‡æ◊ËÕ‰∂à‚∑…§«“¡º‘¥

·∑πºŸâÕ◊Ëπ

çæ√–¡“√¥“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß¬◊πÕ¬Ÿà¢â“ß‰¡â°“ß‡¢π¢Õßæ√–Õß§å

æ√âÕ¡°—∫πâÕß “«¢Õßæ√–π“ß ¡“√’¬å¿√√¬“¢Õß‡§‚Õªí  ·≈–¡“√’¬å™“«¡—°¥“≈“

‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß‡ÀÁπæ√–¡“√¥“·≈–»‘…¬å∑’Ë∑√ß√—°¬◊πÕ¬Ÿà„°≈âÊ ®÷ßµ√— °—∫

æ√–¡“√¥“«à“ ç·¡à π’Ë§◊Õ≈Ÿ°¢Õß·¡àé ·≈â«µ√— °—∫»‘…¬åºŸâπ—Èπ«à“ çπ’Ë§◊Õ·¡à¢Õß

∑à“πé π—∫µ—Èß·µàπ—Èπ»‘…¬åºŸâπ—Èπ°Á√—∫æ√–π“ß‡ªìπ¡“√¥“¢Õßµπ (¬π 19:25-27)

À¡“¬‡Àµÿ¿“æ : „π«—¥·Ààßπ’È¡’ºŸâ§π‡¢â“¡“µ≈Õ¥‡«≈“ · ß·≈–ºŸâ§π‡ªìπÕÿª √√§ ”§—≠

 ”À√—∫¿“æ∂à“¬„π ∂“π∑’Ë·Ààßπ’È ·¡â¿“æ®–¥Ÿ∏√√¡¥“‰ªÀπàÕ¬ ·µà§«“¡√Ÿâ ÷°·≈– —¡º— 

·Ààß§«“¡∑√ß®” ‡¡◊ËÕπ÷°∂÷ß«—π∑’Ë¿“æπ’È¡“Õ¬Ÿà„π°≈âÕß¬—ß‰¡à‡≈◊ÕπÀ“¬ ∫“ß∑’‡√“‰¡à‰¥â°¥

‡æ◊ËÕ‰¥â¿“æ ‡√“°¥‡æ◊ËÕ‰¥â§«“¡√Ÿâ ÷°¢≥–π—Èπ
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