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เตรียมทิศทางงานอภิบาลฯ 2010-2015

ทมีสือ่มวลชนคาทอลกิฯ สมัภาษณ์
จารวุรรณ  ศรีวรกลุ ถอดเทปและเรยีบเรยีง

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

คุณพอ่ลือชัย   จนัทรโ์ป๊   ผู้แทนสงัฆมณฑลจนัทบรีุ
ส่วนตัวได้เรียนรู้หลายท่ี หลายทฤษฎี หลายสถาบัน

มาศึกษาตรงนี ้แล้วเห็นว่าเป ็นทฤษฎีที ่นำสิ ่งด ีๆ
ของแต่ละคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์  มองตัวเราด้วยคุณค่า
ของตัวเรา มองคนอื่นด้วยคุณค่าที่ดีของเขาตรงนี้พ่อ
สนใจและชอบมาก ในส่วนตัวถือว่าเราเอาเครื่องมือ
ทีจ่ะพฒันาสงัฆมณฑลหรอืพระศาสนจกัรมาใช ้ พ่อว่า
เป็นวิธีที่ถูกต้องและถ้าย้อนไปในอดีตพระเยซูเจ้าก็ใช้
เชิงบวกกับลูกศิษย์ ชุมชน ทุกคนที่พระองค์ไปพบ
พระองค์ให้กำลังใจให้ความมั ่นคงให้ความมั ่นใจ
กับทุกคน ถ้าเราเปน็คนทีม่องคนในแงด่ ีมองทกุอยา่ง
ทีจ่ะเลวรา้ยบา้งแลว้ เราเปลี่ยนเป็นสิ่งดีว่านี่คือสิ่งที่มี
คุณค่าในชีวิตของเรา ความผิดพลาดเป็นการเรียนรู้
ความบกพร่องทำให้เราแข็งแกร่งมั่นคง มองว่าอะไร
เป็นเรื ่องดีก็ดีต่อ เรื ่องไม่ดีถ้ามองว่าเป็นสิ ่งดีเป็น
ประสบการณ์ทำให้เราก้าวหน้า ทำให้เราไม่ล้มอีก ใช้ส่ิง
บกพร่องเป็นคุณค่าในชีวิต

คิดว่าถ้าเราพระสงฆ์มองตัวเองในเรื่องบกพร่อง
บ้าง สามารถลุกขึ้นมาสู้ มองคนอื่นในแง่ดีจะเทศน์ดี
ไม่ดุไม่ว่า เทศน์ให้กำลังใจ พ่อเชื่อว่าสัตบุรุษที่มาฟัง
ที่มีความทุกข์เขาจะฟื้น ภูมิใจในคำเทศน์เหล่านั ้น
เขามคีวามหวงัว่าเราทีเ่ป็นพระสงฆ์จะมองเขาในสิง่ท่ีดี
คำเทศน์ของเราถ้าเทศน์แต่สิ่งดีๆ ก็เหมือนพระเยซูเจ้า
เทศน ์ให้กำลงัใจ ให้ความสขุ แมจ้ะอยูใ่นวิกฤต ิในพายุ
แม้อยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้าย คิดว่าต้องพัฒนาตัวเองว่า
จะทำอย่างไร บางคร้ังโมโห มีอารมณ์  เราต้องทำให้เป็น
เชิงบวกใหไ้ด ้ขอโทษกอ่น คนืดกีอ่น อย่ามทีฐิ ิอย่าถอื
ว่าตัวเองใหญ่กว่าเขา ลงไปขอโทษและนั่นคือสิ่งที่
ผมต้องทำให้ได้และต้องทำ  คิดว่าผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่ง
มีวิถีเชิงบวกรู้จักให้กำลังใจ รู้จักท่ีจะพูดดี  เม่ือผิดพลาด
บ้างรู้จักขอโทษ คืนดี ให้อภัย  น่ีคือหลักคำสอนท่ีแท้จริง
คือพระวาจา

มาสเตอร์โกวิท  นำลาภ
ผู้แทนสังฆมณฑลเชียงใหม่

สำหรับผมท่ีเข้ามา
ร่วมประชุมและเจอวิถี
เชิงบวกรู้สึกท่ึง ตอนแรก
ผมไม่เข ้าใจคำว ่าบวก
ผมมีความรู ้ส ึกต ื ่นตัว
เป็นภาพที่ดี ตลอดระยะ
เวลาทีอ่บรมจนถงึเดีย๋วน้ี

ทำใหผู้้อบรมมกีารตืน่ตัวเพราะวา่ข้ันตอนทีวิ่ทยากรนำ
เสนอทำให้เราสบายใจและรับรู้ว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่

ทำให้เราติดตามตลอดคิดว่าย้อนทฤษฎีแบบวิเคราะห์
สงัคม รู้สกึวา่เด่นล้ำในเชิงบวก เวลาจะปฏิบัติเต็มไปด้วย
การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีมและคนที่เข้ามาร่วม
แม้จะต่างระดับแต่เคารพในการแบ่งปันซึ่งกันและกัน
ทำใหเ้กิดความรูสึ้กตระหนกัว่าเปน็ส่ิงท่ีดีงาม หรือส่ิงท่ี
หัวหน้าเราน่าจะเดินไปด้วยกัน มีสันติสุขและมีความสุข
ทำงานต่อไป เรามีส่วนจัดการเป็นการสร้างความผูกพัน
และตระหนักว่าถ้าเกิดจะทำเราต้องทำจริง อยากท้าทาย
ในสิง่ทีเ่ราฝนัไว้

ผมขอย ้อนค ิดนำเสนอว ่าท ี ่โรงเร ียนของผม
บราเดอร์มีศักดิ ์ ว่องประชานุกูล อธิการโรงเรียน
ท่านจะเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษเรื่องเชิงบวก พอผมมาเจอ
คดิวา่เขา้กบัคณะคร ู  ผู้บรหิาร หัวหนา้ขึน้ไป จะไดเ้ริม่
เข้าใจกระจ่างแจ้งว่า วิถีเชิงบวกมีความสำคัญ ทุกคน
น่าจะได้รับการรับรู้ เข้าใจ และร่วมกันทำงานในลักษณะ
เชิงบวก ผมมองว่าไม่เครียด ความรู้สึกเป็นสุขในใจและ
มุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่เราปรารถนา มันก็น่าจะทำให้
งานของเราเดนิไปด้วยกัน  มีทีมท่ีแข็งแกร่งข้ึน  ก้าวหน้า
ในงาน ประสบการณ์ประจำวันผมคิดว่ามนุษย์ทุกคน
ที่เข้ามาหาผมเขาเป็นเพื่อน เป็นลูกของพระด้วยกัน
ในการพูดออกไปต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยภาพบวก ทำให้
ผมมีความสบายใจเพือ่นท่ีฟังก็สบายใจ

การขัดใจกันเป็นปุถุชนแต่เราก็มีจิตวิญญาณว่า
ต้องเคารพในสิ่งนั้นของเขา เราไม่ดีก็ต้องขอโทษเขา
ในบางคร้ัง ผมยึดว่าเชิงบวกเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสร้างสรรค์
เกิดสันติสุข สันติภาพในใจเรา เพราะทุกคนก็มีความเคารพ
ซึง่กนัและกนัอยูแ่ลว้  คนรอบขา้งสามารถนำสิง่ดีๆ  ไป
เผยแพร่ในสังคมเป็นภาพรวมที่เราต้องการอยู่แล้ว

ซิสเตอร์วรนุช ประนอมมิตร ผู้แทนคณะรักกางเขน
แห่งจนัทบรีุ

สำหรบัซสิเตอรเ์ปน็ครัง้ที ่2 เพราะครัง้แรกเขา้รว่ม
เป็นภาษาตา่งประเทศ วิทยากรจากฟลิิปปินส์   5 วันแรก
เข้ากับนักบวชหญิงคณะหนึ่ง นักบวชชายอีกคณะหนึ่ง
มีความรู ้ส ึกว่าบรรยากาศช่วงแรกเหมือนขัดข้อง
นิดหน่อย กระบวนการมเีป็นข้ันเป็นตอนดึงให้แต่ละคน
พยายามพูด พยายามเล่า ปกตินักบวชบางครั้งจะเล่า
ก็คับข้องใจ พอตอนหลังรู้สึกว่ากระบวนการนีใ้ห้เราพูด
ซึ่งคนไทยก็ลำบากเวลาแบ่งปันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์
มากกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 รู้สึกว่ากระบวนการนี้มากับ
การเตรียมงานอภิบาลของพระศาสนจักร บรรยากาศ
สนุกสนานเหมือนทุกคนมีความสำคัญ การพูดการบอกเล่า
เป็นธรรมชาติของคนทั่วไปที่อยากจะรู้ เขาพูดเราก็ฟัง
โดยมหัีวขอ้ทีจ่ะนำพระศาสนจกัรไปถงึเปา้หมาย  มอง
ด้านบวก เชิงจิตวิทยาเป็นเรื่องดีคิดว่ามีประโยชน์กับ
พระศาสนจกัร ซสิเตอรม์ทีศันคตทิีด่กีบักระบวนการนี้

พูดถึงคณะนับว่าโชคดีมีซิสเตอร์รุ่นหนึ่งไปเข้ารับ
การอบรม ผู้ใหญ่เห็นว่าเราจะปรับสมัชชาของคณะเรา
ก็ปรับไปใช้รอบแรกแต่ไม่ได้นำมาใช้ทั้งหมด เริ่มต้น
ก็ลองกบัสมาชกิใหพู้ดสิง่ประทบัใจในตวัเพ่ือนสมาชกิ
ได้รับการตอบรับอย่างดี นั่งเป็นวงกลมบอกความดี
ของสมาชิกที่นั่งอยู่ซ้ายและขวา เพื่อนของเขาเคยทำ
อะไรให้เมื่อหลายปีที่แล้วเขานำมาเปิดเผย ถ้าไม่ได้
จัดกิจกรรมเอไอ ก็จะไม่รู้ว่าเราอยู่ในใจของเพ่ือนสมาชิก
ในความดีอะไร

ปัจจุบันซิสเตอร์ทำงานด้านการศึกษาคิดว่าเราใช้
กับผู้ร่วมงานได ้กับนักเรียนได้  ซิสเตอร์อยู่ฝ่ายปกครอง
ถ้าจะดูเร่ืองกฎระเบียบกับเด็ก เยาวชน คิดว่าค่อนข้างยาก
คิดว่างานอภิบาลแพร่ธรรมในโรงเรียนไปปรับใช้ได้
เช่น ความสัมพันธ์กับครูถ้ามองเขาในแงบ่วก เปิดโอกาส
ให้เขาแบ่งปันเกี่ยวกับสิ่งดีในตัว มีผลดีมากกว่าเพราะ
ทกุคนตอ้งการใหค้นอืน่ยอมรบั

คุณพลชาติ  ไกรบุญ
ผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ

เ ร ื ่ อ ง ข อ ง ว ิ ถ ี
เชิงบวกเป็นกระบวนการ
ใหม่ใช้พัฒนาองค์กร
เร ิ ่มแรกจากอเมริกา
ห ล า ย ป ี แ ล ้ ว แ ล ะ
ป ร ะ สบผลส ำ เ ร ็ จ

อย่างมากในองค์กรธุรกิจหรือองค์กรทางศาสนาก็นำมาใช้
มีประสิทธิภาพเพราะเป็นกระบวนการให้ทุกคน
มีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง เป็นวิธีการในทางบวกทีน่ำไปสู่
ผลทางบวก

แต่ก่อนการวางแผนองค์กรก็มองในแง่ลบ มองหา
ปัญหาแล้วเราก็เสียเวลาใช้เวลามากกว่าคร่ึงท่ีมองในเชิงลบ
ลดทอนประสิทธิภาพของเรา วิถีเชิงบวกเราจะมอง
ในแง่บวกมองในส่ิงท่ีมีคุณค่าดีๆ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีต
ของแตล่ะคน สมาชกิขององคก์ร เปน็ประสบการณท์ีด่ี
ท่ีสุดของเขาแลว้เอามาแบง่ปัน มาถ่ายทอด พอเขานำมา
ร้ือฟ้ืนจะเกดิพลงัหลายๆ อย่าง ผู้เลา่กจ็ะเกดิความภมูใิจ
ในชีวิตเคยทำดี สมาชิกคนอื่นเห็นตัวอย่างที่ดีและ
อยากนำไปใช้บ้าง

วิถีเชงิบวกเราเนน้ทีก่ารถาม ทนัททีีถ่ามจะเกดิการ
เปลี่ยนแปลงทันที การถามคือการสนทนา คู่สนทนา
จะเปน็เหมอืนพลังซ่ึงกนัและกนั เราจะพยายามใหค้นที่
ไมเ่คยสนทิกนัมากอ่น ทำงานในองคก์รแตว่่าอยูค่นละ
ระดับชั้น บางทีเราผู้บริหารสูงสุดมาคุยกับพนักงาน
ช้ันล่างๆ ทำให้เขารับรู้ความดีงามของพนักงานช้ันล่างๆ
เขาจะมองภาพไดลึ้กมากข้ึน คนระดับล่างมีโอกาสเสนอ
ข้อคิดเห็นก็จะเกิดความภาคภูมิใจ  มีกำลังใจทำดีข้ึนไปอีก
ยิ่งในองค์กรทำได้มากยิ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พลังย่ิงใหญ่ทำให้องค์กรมีชีวิตชีวา เกิดการขับเคล่ือนใน
วิถีทางใหม่

หลักการนี ้This inquiry dream design ม ี4 ขัน้ตอน
คือ 4 ส. แสวงหา สานฝัน สรรค์สร้าง และสืบสาน แสวงหา
คอืมองหาสิง่ทีอ่ยากเปลีย่นแปลงในองคก์รค ือต ้องม ี
เปา้หมายทีชั่ดเจนกอ่น อาจมาชว่ยกนัเริม่หาหวัขอ้กอ่น
อาจทำวิถีเชิงบวกในองค์กรหลายครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
เน้ือหาหรือเร่ืองท่ีเราต้องการ ข้ันตอนคือการถามคำถาม
ประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่คุณมี พอได้พยายามให้ผู้พูด
เล่าเหตุการณ์ประทับใจ มีอะไรเกิดข้ึนบ้าง มีใครเก่ียวข้อง
บ้าง มีพลังขับเคลื่อนที่ทำให้เป็นอย่างนั้น พยายามทำ
ในทุกระดับหลายๆ คน เพ่ือจะไดเ้ร่ืองราวมาพอสมควร
มองหาจุดร่วม ขยับไปสานฝันว่าอยากให้สิ่งที่เคยทำดี
เกิดขึ้นอีกในอนาคตเราต้องทำอย่างไร ฝันให้องค์กร
เปน็อยา่งไร นำ 2 อย่างมารวมกนัเปน็สรรคส์รา้งเพือ่ที่
จะเป็นถ้อยคำ วลี ประโยคที่คิดว่ามองเห็นชัดเจนว่า

(อ่านตอ่หนา้ 7)
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อาลัยรัก (ต่อจากหนา้ 20)

“ประกาศข่าวดีด้วยใจ...” (ต่อจากหนา้ 20)

ค.ศ. 1947 ถูกสง่ไปทีห่มา่ฉาง (Ma-chang)
ค.ศ. 1950 ถูกจับขังคุกพร้อมกับมิสชันนารีอีก 2 ท่าน

     ค.ศ. 1952 เดินทางออกจากประเทศจีน เนื่องจาก
รัฐบาลให้มิสชันนารีออกนอกประเทศ

ถูกสง่ไปเปน็อาจารยท์ีบ่า้นเณรปนีงั และทำหนา้ที่
นีจ้นถงึ ค.ศ. 1960

ได้รับแต่งต้ังเป็นอธิการบ้านเณรปีนัง และรับผิดชอบ
หน้าท่ีน้ีจนถึง ค.ศ. 1966 จึงกลับไปทำงานท่ีบ้านศูนย์กลาง
ของคณะทีป่ารสี

ค.ศ. 1990 เปน็จติตาธกิารอารามคารแ์มลที่การ์ปัง-
ตราส์ (Carpentras) หลังจากนั้นได้เกษียณอายุและพัก
อยู ่ที ่บ้านพักของคณะที่ลอรีส (Lauris) จนกระทั่ง
มรณภาพ

ในบรรดาศิษย์ที่เคยเรียนกับคุณพ่อเลอ ดือ ที่
บ้านเณรปีนัง ได้พูดคุยกับคุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ พระสงฆ์
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และคุณพ่อวีระ ผังรักษ์
พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี ถึงความประทับใจใน
คณุพอ่เลอ ดอื สมยัเรยีนอยูท่ีบ่า้นเณรปนีงั

คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลจนัทบุรี
อดตีศษิยเ์กา่บา้นเณรปนีงั ค.ศ. 1963-1967 ไดเ้รยีนวชิา
พิธีกรรมกับคุณพ่อเลอ ดือ ซ่ึงเป็นท้ังอาจารย์และอธิการ
บ้านเณรในเวลาเดียวกัน เวลานั้นในบ้านเณรใช้ภาษา
ละตินกัน คุณพ่อวีระเล่าว่า “ปกติคุณพ่อเลอ ดือ เป็นคน
เคร่งและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เป็น
คนใจด ีสมยันัน้มสีามเณรทัง้หมด 67 คน จากประเทศ
ไทย 25 คน ในขณะทีอ่ยู่ช้ันปทีี ่3 ไดรั้บมอบหมายจาก
คุณพ่อเลอ ดือ ให้เป็นหัวหน้ารับผิดชอบพิธีกรรมของ
บ้านเณรปีนัง”

คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ อดีตอุปสังฆราชอัคร--
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ และอดีตหัวหน้าสามเณรไทยปีนัง
สมัยที่คุณพ่อเลอ ดือ เป็นอธิการ คือตั้งแต่อยู่ชั้นปีที่ 2
จนจบปีสุดท้าย ค.ศ. 1964 ปีที่ 6 และกลับมาบวช
ในประเทศไทย คุณพ่อจำเนียรเล่าว่า “คุณพ่อเลอ ดือ
เป็นคนใจดี ไม่ถือตัว พยายามปรับตัวเข้ากับพวกเณร
กอ่นทีจ่ะเปน็อธกิาร มีลูกวญิญาณมากกวา่ครึง่บา้นเณร
เวลานั้นมีเณรทั้งหมดประมาณ 50-60 คน มีคนไทย
20-25 คน มอีาจารย ์6 คน เปน็ฝรัง่ทัง้หมด”

สมัยนั้นหนังสือเรียนและการสอนในห้องเรียน
ใช้ภาษาละตินทั้งหมด แต่นอกห้อง กำหนดให้วันพุธ
ต้องพูดภาษาละตนิท้ังวัน ส่วนวันอ่ืนไมบั่งคับ

หลังจากสังคายนาวาติกันครั ้งที ่ 2 เป็นช่วง
การเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของพระศาสนจักร
ท่ัวโลก โดยเฉพาะบ้านเณรใหญ่ซ่ึงเป็นผู้สร้างบุคลากรสงฆ์
หลังจากนั้นได้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ และมีอาจารย์
ที่เป็นชาวเอเชียมากขึ้น

มีเด็กตั้งแต่ชั้น ป.1 - ม.6 ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ เป็นทั้ง
คริสตชนพื้นราบ และคริสตชนชาวเขา รวม 6 วัด
ในความดูแลของวัดนักบุญเทเรซา มีเด็กสนใจเข้าค่าย
อบรมมากถึง 150 คน พวกเขาได้เรียนรู้ชีวิตของความ
เป็นคริสตชนที่ดีที่มีความเชื่อ ได้ศึกษาเนื้อหาคำสอน
ร่วมทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการเรียน รู้จัก

แบ่งปัน  การช่วยเหลือผู้อ่ืนท่ีด้อยโอกาส การรู้จักยกโทษ
ให้อภัย หัดขับร้องเพลงอย่างถูกต้อง ฝึกปฏิบัติตน
ในระหว่างร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ อากัปกิริยา
ที ่สำรวมเวลาร่วมพิธี ทั้งนี ้โดยมีคณะครูคาทอลิก
ของโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ร่วมทำกิจกรรมและ
ประสานความช่วยเหลือในการเข้าค่ายครั้งนี้

ค่ายคุณธรรมคำสอนภาคฤดูร้อนนี ้ ได้รับการ
สนับสนุนอุปถัมภ์ โดยคุณแม่เชลียง เวชยันต์ มหาธิการิณี
คณะภคนีิพระหฤทัยของพระเยซเูจ้าแห่งกรุงเทพฯ และ
หน่วยงานประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า พร้อมกับ
ความตั ้งใจที ่จะนำความรักของดวงพระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้า ไปมอบให้กับพ่ีน้องคริสตชนในพ้ืนท่ีห่างไกล
ทัง้นีเ้พือ่พระนามของพระครสิตเจา้จะไดแ้พรไ่ป

วันสตรสีากล (ต่อจากหนา้ 20)

เพื่อลดปัญหาความรุนแรง ให้ความรู้ พรบ.คุ้มครอง
ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง พ.ศ. 2550 ระหว่างวันที่
26-28 กุมภาพนัธ ์ ท่ีผ่านมา

การอบรมเรื่องการปฏิบัติตัวในบทบาทของความ
เป็นพ่อ แม่ ลูก ในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่าง
เป็นสุขและเข้าใจซ่ึงกันและกัน การอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื ่อการอยู ่ร ่วมกันในชุมชน และอบรม
ให้ความรู้เรื่อง พรบ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 วัตถุประสงค์เพื่อสาน
สายสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อลดปัญหาความรุนแรง
และใหค้วามรูเ้ร่ือง พรบ.คุ้มครองผูถู้กกระทำดว้ยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ว่าการใช้ พรบ. เพื่อ
คุ้มครองสทิธิผู้ถูกกระทำดว้ยความรุนแรงในครอบครวั
แทนการลงโทษทางอาญา เพ่ือรักษาสถานภาพครอบครัว
การดูแลบุตร และป้องกันการกระทำความรุนแรงซ้ำ
ทำให้ประเด็นความรุนแรงในครอบครัวเป็นประเด็น
สาธารณะ ที่ทุกคนมีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เมื่อพบเห็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และ
มีการจัดงาน “สานสายใยรักจากแม่สู ่ลูกและกีฬา
สานสัมพันธ์นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” และการเสวนา
เรือ่ง “บทบาทสตรใีนการยตุคิวามรนุแรงในครอบครวั
และชุมชน” ที ่โรงเรียนบ้านกำพวน อ.สุขสำราญ
จ.ระนอง ทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันภายใน

ครอบครวั สร้างสรรคค์รอบครวัเขม้แขง็ และเกดิความ
อบอุน่เปน็นำ้หนึง่ใจเดยีวกนั โดยคุณทองจรงิ ย้ิมยวน
ผู้ประสานงาน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา
สังคม  แผนกสตร ีเปน็วิทยากรใหก้ารอบรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์  ช่วงเช้าพบปะพูดคุยเรื่อง
สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงที ่เก ิดขึ ้นในพื ้นที ่
กับแกนนำสตรีในพื้นที่ จ.ระนอง และพังงา ผู้เข้าร่วม
เป็นผู้นำสตรีในพ้ืนท่ี จ.ระนอง และพังงา จำนวน 10 คน
ช่วงบ่าย การอบรมเรื ่องการปฏิบัติต ัวในบทบาท
ของความเปน็พ่อ แม่ ลูก ในการอยูร่่วมกันในครอบครวั
อย่างเป็นสุขและเข้าใจซึ ่งกันและกัน การอบรม
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันในชุมชน และ
อบรมให้ความรู ้ เร ื ่อง พรบ.คุ ้มครองผู ้ถ ูกกระทำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มีผู้เข้าร่วม
เป็นคนไทย ไทยพลัดถ่ิน พุทธและมุสลิม จำนวน 15 คน

 วันที ่27 กมุภาพนัธ ์ จดังาน “สานสายใยรกัจากแม่
สู่ลูกและกีฬาสานสัมพันธ์นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
และการเสวนา เรื ่อง “บทบาทสตรีในการยุติความ
รุนแรงในครอบครัว และชุมชน” ท่ีโรงเรียนบ้านกำพวน
อ.สุขสำราญ จ.ระนอง และอบรมให้ความรู้เรื่องพรบ.
คุ ้มครองผู ้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. 2550 มีผู้เข้าร่วมเป็นแกนนำสตรีในพื้นที่ จ.ระนอง
และพงังา จำนวน 10 คน  เปน็คร ูผู้ปกครอง เดก็เยาวชน
จำนวน 200 คน

วันที ่ 28 กมุภาพนัธ ์  การอบรมเรือ่งการปฏบิตัติวั
ในบทบาทของความเป็นพ่อ แม่ ลูก ในการอยู่ร่วมกัน
ในครอบครัวอย่างเป็นสุขและเข้าใจซึ ่งกันและกัน
การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชน และอบรมให้ความรู้เรื ่อง พรบ.คุ้มครอง
ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
มผู้ีเขา้รว่มเปน็คนไทยมสุลมิ  จำนวน  15 คน

สำหรับท่านท่ีประสงค์จะสมทบกองทุนฯ โปรดส่ง
ธนาณัติ ส่ังจ่ายในนาม “ซิสเตอรศ์รนิทิพย ์ กิจสวสัดิ”์
ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คสั่งจ่าย
“การพมิพ์คาทอลิก” หรือโอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัย์
ชื ่อบัญชี “กองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์” ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์  เลขท่ีบัญชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ:เม่ือท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้เราทราบด้วย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน
ให้ท่านด้วยความขอบพระคณุ

คุณสนทัศน์ สกุลทอง 2,600 บาท
คุณหมอประสทิธ์ิ - คุณลดัดา จนัทราทพิย์
ทำบุญเพื่ออุทิศแด่วิญญาณ
มารอีา เทเรซา สทิธิดา จนัทราทพิย์ 2,000 บาท

คุณสปุรียา พนายางกรู 2,000 บาท
คุณสำอางค ์เรืองพงษ์ 100 บาท
คุณสอาด สกุลทอง 200 บาท

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ตอนที ่70 “พวกเขาไปเข้าบ้านเณรกันอย่างไร” (ตอนจบ)

พ่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยในตอนนั้น รู้แต่ว่าอยาก
เป็นพระสงฆ์เท่าน้ันและรู้มากกว่าน้ันอีกเล็กน้อยว่า ไม่ใช่
ทกุคนทีไ่ปแลว้จะไดบ้วช แค ่1 ใน 10 หรือ 20 เทา่นัน้
ที่จะได้บวช รู้แต่เพียงว่าเป็นเรื่องยากลำบากมากและ
ตอ้งใชเ้วลาหลายป ีพ่อไดแ้ตน่ัง่เงยีบไมไ่ดพู้ดอะไรเลย
แม้แต่คำเดียวในห้องพ่อเจ้าวัดนั้น แม่ก็มิได้พูดอะไร
ตอ่อีก ไดแ้ตน่บนอบคณุพอ่เจา้วดัอยา่งสงบ

คุณพ่อเจ้าวัดบอกว่าวันท่ีต้องเข้าบ้านเณรเป็นวันไหน
แต่พ่ออ่านดูในเอกสารแล้วพ่อเห็นว่าไม่ตรงกับวันที่
เอกสารบา้นเณรระบไุว ้แมบ้อกกบัแมห่ลังกลบัมาบา้น
แล้ว แต่แม่ก็บอกว่าให้ไปตามที่พ่อเจ้าวัดบอก แม่อ่าน
ภาษาไทยไม่ได้เพราะไม่ได้เรียนหนังสือ แม่เคยเล่าว่า
ในวัยเด็กน้ันแม่อยากเรียนมาก ได้แต่ไปเกาะร้ัวห้องเรียน
ดูเด็กคนอื่นๆ เรียนกันเท่านั้น เพราะอาม่าไม่ให้เรียน
ทั ้งนี ้เพราะคนจีนเก่าๆ เชื ่อว่าลูกผู ้หญิงไม่จำเป็น
ต้องเรียนหนังสือ เดี๋ยวแต่งงานไปก็ต้องทำแต่งานบ้าน
เท่าน้ัน พ่อได้แต่คิดย้อนไปว่า ถ้าแม่ได้เรียนหนังสือละก้อ
อย่าวา่แตป่รญิญาโทเลย แมเ่รยีนเปน็ดอ็กเตอรไ์ดอ้ย่าง
สบายๆ เพราะขนาดไมไ่ดเ้รียนหนงัสอื แมแ้ตเ่พลงไทย
และเพลงฝรั ่งที ่ลูกๆ ฟังและร้องกันด้วยการดูเนื ้อ
ในหนังสือเพลง แม่อ่านไม่ออกกลับร้องได้ด้วยความจำ
เพียงอย่างเดียวล้วนๆ และพ่อยังรู้สึกอีกว่า ทุกวันนี้
เราไม่ได้เป็นอะไรอื ่นนอกจากสิ ่งที ่พ่อแม่เราเป็น
แสดงว่าพ่อแม่เป็นคนมีสติปัญญาล้ำเลิศ แต่ยุคสมัย
และว ิถ ีช ีว ิตของพวกเขาถ ูกกำหนดให ้ได ้ เร ียน
ในรุ่นของพวกเราลูก  ๆพระเป็นเจ้าให้คนหน่ึงคนไม่ได้เรียน
แต่ตอบแทนให้เขาสามารถทำให้คนอีก 7 คนได้เรียน
อย่างชุ ่มฉ่ำ เราเพียงไว้ใจพระองค์และรอคอยเวลา
ที่พระองค์จะตอบเราเท่านั้น ผู้ที่รอคอยพระเป็นเจ้า
จะไม่มีวันอับอายหรือสูญเปล่าหัวใจให้ไหวหวิว...

แล้วเราสองแม่ลูกกับกระเป๋าเดินทางใบน้อยสีดำ
ในน้ันมีเพียงปากกาและดินสอเก่าๆ กับเส้ือผ้าชุดนักเรียน
และชุดบ้านเณร (คือกางเกงขาสั้นสีดำเสื้อขาว) และ
ของใช้เพียงน้อยนิดก็ออกเดินทางไปในเส้นทาง
ท่ีพระเปน็เจา้ช้ีให้ รถเมล์มุ่งตรงไปตามถนนเพชรเกษม
(ตอนนั้นก็ยังไม่รู ้เลยว่ามันชื่อเพชรเกษม) เราลงรถ
หน้าบ้านเณร เดินข้ามถนน มองเห็นตึกสีเทาของบ้านเณร
ไกลออกไปในทุ่ง ไม่มีต้นไม้ใดๆ ที่ใหญ่พอให้เห็น
เปน็ตน้ไมชั้ดๆ ประตทูีเ่ขา้ไปคอืประตแูรก จงึตอ้งเดนิ
ตัดสนามเข้าไป แม้พ่อจะชอบเล่นฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจ
เพียงใดในวัยนั้น แต่ใจไม่ได้รู้สึกเลยว่านี่เรากำลังเดิน
ตัดสนามฟุตบอลอยู่ เพราะพื้นสนามมันมีหญ้าเหมือน
พ้ืนนามากกว่า ใจไพล่ไปคิดถึงแต่เร่ืองว่าเราจะเจออะไร
ที่นี่ และเดี๋ยวแม่ก็จะกลับบ้านเหลือเราอยู่ที่นี่คนเดียว
ไม่รู้จักใครเลย ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งมีคราวนี้แหละที่ต้อง
มานอนที่อื่น ที่ไม่ใช่บ้านของเรา...เดินมาได้ครึ่งสนาม
เห็นคนเดินตัดสนามมายังทิศทางท่ีเราเดินอยู่ บุรุษคนน้ัน
สวมกางเกงขายาวสีดำเก่าๆ สวมรองเท้าแตะเก่าๆ
เส้ือเช้ิตสีขาวหมน่เกา่ๆ และสวมหมวกแบบผูใ้หญ่บ้าน
ในหนงัไทย มีรอยย้ิมบนใบหนา้ท่ีมีแววความใจดี

“จะไปไหนเน่ีย...แม่ลูกคู่น้ี?” เขาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียง
ใจดกีบัรอยยิม้ มเีหงือ่นอ้ยๆ บนใบหนา้

“พาลกูมาสง่เขา้บา้นเณรคะ่” แมต่อบ
“วันนีไ้มใ่ชวั่นเขา้บา้นเณรนีน่า ยังอกี 3 วันโนน่”

เขาพูด
“คุณพ่อหรือเปล่าคะ?” แม่ถาม (ดูซิทั้งแม่ทั้งลูก

ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลย...ก็จะเข้าบ้านเณรล่ะ...ช่างน่า
สงสารนะครับ! ฮา)

“ใช ่เปน็อธกิารทีน่ี”่ ทา่นตอบ
“สวสัดคีะ่คณุพอ่” แมส่วสัด ีลูกกส็วสัดแีบบอายๆ

อยู่ข้างๆ แม่
“มาเร็วไป 3 วันน้า...ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ครูเณรเขา

เอากระเป๋าไปเก็บให้ก่อน แล้วกลับบ้านไป อีก 3 วัน
ค่อยมาใหมน้่า!” ท่านกลา่วอย่างเรยีบๆ ย้ิมๆ มองดหูน้า
พ่อแล้วก็ยิ้มๆ ท่านหันหลังไปโบกมือเรียกใครสักคน
เข้ามาแล้วสั่งว่า

“เอากระเปา๋เดก็ใหมไ่ปเกบ็ดีๆ  เขามาผดิวัน จะให้
กลบับา้นไปกอ่น เอา้ เอากระเปา๋ไปหนอ่ย” ทา่นยืน่มอื
มารับกระเปา๋ใบน้อยสีดำจากมอืพ่อ และย่ืนให้ชายคนท่ี
มาหา ตัดผมส้ันๆ ทรงลานบิน ตาโตสีค่อนไปทางน้ำตาล
มากกวา่ดำ ย้ิมเหน็ฟนัชดั ตวัเตีย้แขง็แรง เขารบักระเปา๋
แล้วเดินจากไป

“เอา้กลบับา้นไปกอ่นเถอะ กลบัไปกนินมแมอี่ก 3
วัน แลว้คอ่ยมาใหมน่ะเณร!”

ท่านพูดกับพ่อโดยตรง...พ่อว่าตรงจรงิๆ
แล้วแม่กับลูกก็ไหว้ลาคุณพ่อฮั่วเซี้ยง กิจบุญชู

ค่อยๆ เดินหันหลังกลับไปรอรถที่ถนนหน้าบ้านเณร
กลับบ้าน เณรรุ่นพี่ที่มารับกระเป๋าในวันนั้น เมื่อเข้า
บ้านเณรแล้วพ่อพยายามมองหา จึงรู้ภายหลังว่านั่นคือ
มาสเตอร์มนัส ศุภลักษณ์ เป็นเณรของนครสวรรค์
ยังเป็นพระสงฆ์อยู่จนทุกวันน้ี และคุณพ่ออธิการภายหลัง
ก็เป็นพระสังฆราช และพระคาร์ดินัลตามลำดับ เปล่ียนช่ือ
เปน็ พระคณุเจา้มชัีย กิจบญุชู

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระจิต
ลูกขอถวายอนโุมทนาพระเกยีรตขิองพระองค ์สำหรบั
ทุกอย่างท่ีพระองค์อำนวยมาตลอด 25 ปี ในชีวิตพระสงฆ์
และท่ีอำนวยการมากอ่นหน้าน้ันทุกประการ ลูกไม่มีวัน
ลืมวนัเกา่ๆ ของเราทีเ่ดนิมาดว้ยกนั ลูกเสยีใจทีบ่างครัง้
อาจกระทำผิดพลาดไปจากน้ำพระทัย แม้ลูกมิได้จงใจ
ก็ตาม แต่น่ันก็เป็นความไมดี่ของลูกท่ีในวันน้ีต้องกราบ
ขอโทษพระองค์ และเพื่อนพี่น้อง การขอบพระคุณ
พระเป็นเจ้าเนื่องในโอกาสบวชครบ 25 ปีจึงจะเป็น
เครื่องบูชาที่พอพระทัยพระองค์มากกว่า ลูกฝากชีวิต
ที ่ เหลือไว้ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ทั ้งหมด
ผ่านทางผู้ใหญ่ของลูก ขอขอบพระคุณทุกท่านจากทุกวัด
ที่มีส่วนอย่างลึกซึ้งโดยท่านอาจไม่รู้ตัวมาตลอด 25 ปี
แห่งศีลอนุกรมของเด็กน้อยคนน้ันท่ีเพ่ิงเล่าให้ฟังจบลงไป
พระเป็นเจ้าจะตอบแทนท่านร้อยเท่าพันทวีให้เป็นศรี
แก่ชีวิตท่านท้ังหลาย และลูกวอนขอพระพรจากพระองค์
สำหรับสัตบุรุษทุกคนที่พระองค์จะให้ลูกได้พบปะ
เจอะเจอในวันข้างหน้า Deo Gratias ขอขอบพระคุณ
พระเปน็เจา้ อาแมน

(คดัตดัตอนจากหนงัสอื “ท่ีเหน็และเปน็อยู”่ 25 ปี
ป.จนัทร ์หนา้ 15-30)

เราไม่อยากให้คุณพ่อตามใจพวกเรา แต่อยากให้
คุณพ่อสั่งสอนเรามากกว่า เพราะบางครั้งพวกเราเป็น
เดก็กย่็อมมเีกเรเปน็ธรรมดา เพราะเดก็ๆ ทีฉ่ลาดกม็กัมี
ความคิดเป็นของตัวเอง คุณพ่อองค์ใหม่ แม้ไม่คุ้น แต่
พอแมพ่าพอ่ไปหาเพือ่จะเขา้บา้นเณร หลังจบประถม 7
คุณพ่อก็เอาเอกสารให้และให้คำแนะนำต่างๆ

ความเดิมจากฉบับที่แล้ว

พ่
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บ.สันติสุข
www.salit.org

“พวกเขาจึงเข้าจู่โจมจับกุมสเทเฟน นำไปยังสภาซันเฮดริน”
(กจิการ 6:12)

บทอธิษฐานภาวนา

สเทเฟนถกูจบั
ในประวัติศาสตร์ของคริสตศาสนาน้ัน ได้มีความพยายามท่ีจะจัดต้ังหมู่คณะ

ซ่ึงบรรดาสมาชกิแบ่งปันส่ิงท่ีตนมี และมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกัน กลุ่มคริสตชน
เหล่านี้ มีประสบการณ์ในอันที่จะเอาชนะความเครียดที่เกิดขึ้น ทำให้พวกเขา
มีพลังมากขึน้ คริสตชนกลุม่แรกทีเ่ยรูซาเล็มก็เป็นหน่ึงในจำนวนกลุม่คริสตชน
เหล่าน้ี ในหนังสือกิจการอัครสาวก นักบุญลูกาเขียนว่า พวกเขาเป็นหน่ึงเดียวกัน
และ “ทุกสิง่ทีพ่วกเขามถีอืว่าเปน็ของทกุคน” แตมี่เรือ่งร้องเรยีนมาวา่ บรรดา
แม่ม่ายไม่ได้รับความสนใจในการแจกจา่ยอาหาร และน่ีเป็นเหตุให้มีการแต่งต้ัง
“คณะกรรมการเจด็คน” ขึน้มา

สเทเฟนมีช่ืออยู่ในอันดับแรกของ “เจ็ดคนผู้เป็นบุคคลท่ีน่านับถือ” ในฐานะ
ที่ท่านเป็นศิษย์ที่ดีของพระเยซูเจ้า ท่านได้ “ทำปาฏิหาริย์และเครื่องหมาย
อัศจรรย์ยิ่งใหญ่ในหมู่ประชาชน” แต่เหมือนกับพระเยซูเจ้า ไม่ช้าไม่นาน
ท่านก็ตกเป็นเหยื่อของความแตกแยก การต่อต้านท่านนั้นมาจากศาลาธรรม
เหมือนกับพระเยซูเจ้า เมื่อพระองค์ทรงเริ่มพันธกิจของพระองค์ ผู้อาวุโสและ
ธรรมาจารย ์ซ่ึงเรารูจั้กมักคุ้นมาจากพระวรสาร ว่าเปน็กลุ่มผู้ติเตียนและตอ่ต้าน
พระเยซเูจา้ กป็รากฏตวัมาและนำสเทเฟนไปยงัสภาซนัเฮดรนิ และขอ้กลา่วหา
ก็เหมือนกับที่พวกเขาเคยกล่าวหาพระเยซูเจ้า

ในพิธีบวชสังฆานุกร ก็มีการกล่าวถึงสเทเฟน เหตุว่าท่านได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้รับใช้ แต่ท่านก็เป็นผู้ท่ีเป่ียมด้วยพระหรรษทานและพลงั ตลอดจนพลงั
ความฉลาดและพระจติเจา้ ทา่นเปน็ผูเ้ลยีนแบบพระเยซเูจา้ นกับญุลกูาพยายาม
แสดงให้เห็นว่าคริสตศาสนาแผ่ขยาย มิใช่เพียงด้านพื้นที่ เมื่อโยกย้ายออกจาก
กรุงเยรูซาเล็มเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนบุคลากรและผู้นำอีกด้วย อัครสาวก
ทั้งสิบสองท่านดีใจในการอุทิศตน และความพยายามในการเผยแผ่พระวรสาร
ควบคูไ่ปกบัพวกทา่น พันธกจินีเ้ปน็หนา้ทีข่องทกุคนทีไ่ดรั้บศลีล้างบาป

สเทเฟนถกูจบั

ข้าแต่พระเจ้า อาศัยพระพรขององค์พระจิตเจ้า
สเทเฟน ไดรั้บใชพ้ระศาสนจกัรดว้ยความกลา้หาญ
ทั้งด้วยวาจาและกิจการ และได้กระทำพันธกิจนี้
อย่างต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญกับการต่อต้าน ขอให้
บรรดาผู้นำของพระศาสนจักรในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
ผู ้ที ่ได้ร ับกระแสเรียกให้เป็นสังฆานุกรได้รับ
พระพรแห่งพระหรรษทาน และความปรีชาฉลาด
ด้วยเทอญ ท้ังน้ี อาศัยพระบารมีขององค์พระคริสตเจ้า
อาแมน

เบือ้งหลงั (2)
พูดถึง “พระ” ไมว่่าในความเชือ่ใด
คนมกัมภีาพลกัษณแ์หง่อำนาจอานภุาพฤทธเิดช
น่าเกรงขามแต่ก็ต้องพึ่งพา
มีอะไรเหลือบ่ากว่าแรงเกินความสามารถมนุษย์
ต้องเข้าหาฝากเนื้อฝากตัวพึ่งพาขอความเมตตา
แม้กลัวเกรงแต่ก็ต้องทำกล้าเชิงถ่อมเนื้อถ่อมตัว
ทั้งกราบไหว้ทั้งพินอบพิเทาทั้งของเซ่นของถวาย
พร้อมสำนกึทีส่งูทีต่่ำกาลเทศะเจยีมตน
จะอาจเอือ้มรบกวนเฉพาะยามจำเปน็ยามเขา้ตาจน
นอกเหนอืจากนัน้ต้องอัญเชิญข้ึนห้ิงข้ึนอาสน.์..
แตพ่อ “พระเจา้” ลดองคม์าเปน็มนษุย์
ฤทธิ์อำนาจถูกเปลี่ยนขั้วอย่างนึกไม่ถึง
จากฤทธานุภาพเกรียงไกรยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขต
มาเป็นอานุภาพแห่งความรักปราศจากเงื่อนไข
ผู้คนที่เคยชินกับภาพลักษณ์เก่าของพระองค์
จึงรับไม่ได้ถือว่าดีเกินกว่าจะเป็นจริง
ยังคงอยากใหค้วามกลวัเกรงเปน็ฐานความสมัพันธ์
มากกวา่จะใหค้วามรกัเปน็ท่ีต้ัง
ยิ่งสำนึกว่าเคยทำผิดเคยขัดขืนคำสั่งพระเจ้า
จนต้องตกระกำลำบากทั้งกายทั้งใจ
ความเกรงกลัวพินอบพิเทาจึงเป็นท่าทีโดยธรรมชาติ
ถึงจะตอ้งคอยหวาดหวัน่พระพิโรธจนตอ้งทำตวัออกห่าง
แต่ก็ยังรู้สึกสบายใจปลอดภยัไดร้ะดบัหนึง่
กลา้ๆ กลวัๆ จงึเปน็ทา่ทธีรรมชาตแิหง่ศาสนกจิ...เหมอืนเดมิ
จึงไม่แปลกที่ผู้คนรับไม่ได้
เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของพระเจ้า
พระเจา้แหง่ความรกั พระเจา้ผูท้รงเปน็บดิา
เริ่มจากประสบการณ์ชีวิตประจำวัน
ทัง้ความสมัพนัธพ์อ่ลูกทัง้วถีิธรรมชาตริอบดา้น
แต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังเลือกภาพลักษณ์เก่า
แถมยงัตัง้คำถามถงึแหลง่ทีม่าของขอ้มลู
รู้มาจากไหนรู้ได้อย่างไรรู้จริงหรือเปล่า
ในเม่ือไม่มีใครเคยพบเหน็พระเจ้า
แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไร
จะเปน็การบงัอาจไมรู้่ท่ีสูงทีต่่ำหรือเปลา่...
คำอุปมา “ลูกล้างผลาญ” เลยกลายเป็นเทพนิยายไปโดยปริยาย
เพราะดีเกินกว่าจะเป็นจริงได้
เริ่มตั้งแต่ท่าทีของพ่อตอนแบ่งมรดกให้ลูก
แลว้นัน้ทา่ทขีองพอ่ตอนลกูสำนกึกลบัมา
ท้ังทีพ่ระเยซเูจา้ทรงยนืยันไวอ้ย่างชดัเจน
แม้พ่อชั่วช้ายังรักลูกให้สิ่งดีๆ แก่ลูก
สาอะไรกับพระบิดาผู้ทรงเป็นความรักอันบริสุทธิ์
คำอปุมา “ลูกลา้งผลาญ” เลยตอ้งมภีาคสอง
ภาคนีค้นทีต่อ้งออกจากบา้นคอื “บดิา”
ในเมื่อพระองค์ทรงเป็นความรัก
แต่คนในครอบครัวไม่ต้องการภาพลักษณ์นี้
ยังอยากดำเนินชีวิตด้วยความกลัวความเกรงเป็นหลัก
จึงไม่มีที่สำหรับภาพลักษณ์พระเจ้าแห่งความรัก
ยิ่งไปกว่านั้นคนทุกวันนี้มิได้ทำได้ทุกอย่างตามต้องการ
เลยไม่ต้องพึ่งพาพินอบพิเทาพระเจ้าเหมือนก่อน
สามารถดำเนินชีวิตได้สมบูรณ์แบบทุกด้าน
ถือว่ามีพระเจ้าก็ได้ไม่มีพระเจ้าก็ไม่เห็นเป็นไร
ดีไม่ดีไม่มีพระองคจ์ะรู้สึกดีกว่าเสยีอีก
เพราะทำได้ทุกอย่างตามใจชอบตามที่ต้องการ
พระเจ้าจึงต้องออกจากบ้านไป...โดยปริยาย
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ทำอย่างไร จะเดินไปทางไหน คล้ายๆ กับพันธกิจ
แต่จะเนน้ให้มีพลัง  มีความท้าทาย  มีถ้อยคำจูงใจให้เกิด
การกระทำนำสู่ข้ันตอนสุดท้ายการสืบสาน เอาสรรค์สร้าง
มาลงรายละเอียดแยกแยะเป็นโครงการแล้วดูว่าใคร
ควรรับผิดชอบตรงนั่นคือการสืบสานทำให้งานของ
องค์กรเดินต่อไป วิธีน้ีดีเพราะมีจุดร่วมเดียวกัน จากแต่เดิม
ท่ีเขียนองค์กรจากบนลงมากลายเป็นคนท้ังองค์กรช่วยกัน
แล้วเปน็วิสัยทัศนกั์บพันธกจิทีตั่วเขาเองมส่ีวนเหน็ทาง
ที่จะเดินไปด้วยกันกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะไปด้วย
กนัสูเ่ปา้หมายทีม่องเหน็รว่มกนัไดอ้ย่างดี

คุณถาวร กัมพลกูล   ผู้แทน
สังฆมณฑลเชยีงใหม่

การมาร่วมประชุมสัมมนา
คร ั ้ ง น ี ้ ค ิ ด ว ่ า เ ป ็ น เ ร ื ่ อ ง
ที่ถูกต้องแล้ว เราพยายามเอา
ส่ิงดีๆ มาพูดคุยกัน ปัญหาหรือ
ส่ิงกีดขวางไมต้่องพูดถึง เป็น

การเสริมกำลังใจแก่กันและกัน เราสามารถนำไปใช้ในชีวิต
ประจำวนัไดต้ลอดเวลา ชาวปกาเกอะญอแต่ก่อนเขา
ก็มองว่าเป็นคนต่ำต้อย ยากจน สกปรก ไม่พัฒนาไม่เหมือน
คนภายนอกท่ีมีเส้ือผ้าใส่ดีๆ แต่เม่ือพระศาสนจักรเข้าไป

ทำงานกบัพวกเรา ไมม่องอยา่งนีแ้ตก่ลบัมองวา่พวกเรา
ก็มีคุณค่า เพราะเป็นลูกของพระเจ้ามีฉายาของพระเจ้า
อยู่ในน้ันเร่ิมจากด้านบวก น่ันคือวิถีเชิงบวก หลังจากน้ัน
เราที่เป็นชนเผ่าคนเล็กคนน้อยรากหญ้าได้ลุกขึ้นมามี
กำลงัใจอยูต่่อไป คดิว่าวิถีเชงิบวกมปีระโยชนจ์รงิๆ ได้
ช่วยคนด้อยโอกาสให้มีคุณค่าและศักดิ์ศรี

จากบทสัมภาษณ์ความสมบูรณ์ครบในตัว จึงขอสรปุ
ด้วยถ้อยคำของนักบุญเปาโลท่ีว่า “ดังน้ัน พ่ีน้องท้ังหลาย

วิถีเชิงบวก (ต่อจากหนา้ 3) ส่ิงใดจริง ส่ิงใดประเสริฐ ส่ิงใดชอบธรรม  ส่ิงใดบริสุทธ์ิ
สิ่งใดน่ารัก สิ่งใดควรยกย่อง ถ้ามีสิ่งใดเป็นคุณธรรม
ถ้ามีสิ ่งใดน่าสรรเสริญ ท่านจงพิจารณาสิ่งเหล่านี ้
ดว้ยการใครค่รวญเถดิ สิง่ตา่งๆ ทีท่่านไดเ้รยีนรู ้ไดรั้บ
ได้ฟังและได้เห็นในตัวข้าพเจ้านั้นจงนำไปปฏิบัติเถิด
แลว้พระเจา้แหง่สนัตจิะสถติอยูก่บัทา่น” (ฟป 4:8-9)

พบกับหนังสือใหม่ล่าสุดของส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

พระเยซูเจ้าแห่งนาซาเรธ็
สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ์ท่ี 16 นพินธ ์/ สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย
/ 390 บาท

จากการส่ังสมประสบการณม์ายาวนานขององคส์มเด็จพระสันตะปาปา ท่ีเร่ิม
งานเขยีนเมือ่ตอนช่วงพักผ่อนฤดูร้อนปี ค.ศ. 2003 หนา 600 กว่าหน้าเปน็ประกนั

สญัญาณแหง่กาลเวลา (๑) “จงตัง้ใจฟงัเสยีงนัน้”
พระคณุเจา้ยอด พมิพสิาร เขียน / สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย / 130 บาท

บทความประจำในหนังสือพิมพ์คาทอลิกอุดมสาร คอลัมน์ “ข้อคิดสะกิดใจ”
เขยีนมาแลว้ 13  ปี

ติดต่อได้ที่สื่อมวลชนคาทอลิกฯ โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ประเทศไทย
ประชุมสมชัชาทศิทางงานอภบิาล ค.ศ. 2010-2015

“อภิบาลชมุชนศษิยพ์ระครสิต ์ร่วมพนัธกจิแบง่ปนัขา่วด”ี
วันที ่19-23 เมษายน ค.ศ. 2010

ณ บา้นผูห้วา่น สามพราน นครปฐม
ขอเชิญพ่ีน้องมีส่วนร่วม ด้วยการสวดภาวนา เพ่ือประโยชน์ทีจ่ะเกิดแก่สังคมไทย

ดำเนนิงานโดย สำนกันโยบาย (ทศิทางงานอภบิาลฯ)

หน้า 8



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 4-10 เมษายน 2010 หน้า 9

ทัวร์แสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดตดิตอ่ คุณวีรชาต/ิสุจิตรา
โทร. 02-451-7341-42 081-816-7661

1. อียิปต์-จอร์แดน-อิสราแอล 25 เม.ย. - 4 พ.ค.
2. ยุโรป -พิธีแห่พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ 7 – 16 พ.ค.

(มลิาน - ตริุน ชมผา้ตราสงั - น. ยอห์นเวยีนเนย ์- น. แบรน์าแดต๊
-ปารสี - แหพ่ระโลหติศกัดิส์ทิธิท์ีเ่บลเยีย่ม - แมพ่ระประจกัษ์
แหง่สากลโลก - ฮอลแลนด ์- สวนทวิลิป - ล่องคลองอมัสเตอรด์มั)
(คณะที่ 1,2 ปิดรับสมัคร 30 มีนาคม 2553)

3. แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ 15-20  มิ.ย.
4. ฉลองเซนตแ์อนน ์ - บาหลี เดินทาง 30 ก.ค.
* (มีราคาพิเศษสำหรับพระสงฆ์ทุกคณะ)

ขอเชิญร่วมพิธีอภิเษกพระสังฆราชของประเทศลาว
“คุณพ่อปรีดา อินทิราช”

ท่ีอาสนวหิารนกับญุหลยุส ์ท่าแขก แขวงคำมว่น สปป.ลาว
วันที ่9-11 เมษายน 2010

ย้อนรอยการแพร่ธรรมพระศาสนจักรในเอเชียตะวันออก
ที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้-มาเก๊า

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

มรดกโลกซูวอน
 (มคีณุพอ่จติตาภบิาลประจำคณะ)

ตดิตอ่เรา วันนี ้ด่วน ท่ีโทร:  080-449-2819 ,
081-383-8137 , 02- 580-6766  Fax: 02-580-6766

ศรัทธาทัวร์ศรัทธาทัวร์ศรัทธาทัวร์ศรัทธาทัวร์ศรัทธาทัวร์

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

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

ศรัทธาทัวร์ศรัทธาทัวร์ศรัทธาทัวร์ศรัทธาทัวร์ศรัทธาทัวร์

ต.รุ่งโรจน์ต.รุ่งโรจน์ต.รุ่งโรจน์
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื ่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝ้าเพดาน-ทีบาร์-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุ้งลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผ้าม่าน, วอลล์เปเปอร์, พรม, ฉากกั้นห้อง
มู่ลี ่ และรับซักผ้าม่านทุกชนิด

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

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

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

http://www.tor-rungroj.com

NEW!
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“จงรักศัตรู  จงทำดีต่อเขา  จงให้ยืมโดยไม่หวังอะไร
กลับคืน แล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่ง ท่าน
จะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุด... จงเป็นผู้เมตตากรุณา
ดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด อย่า
ตัดสินเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน อย่ากล่าว
โทษเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน จงให้อภัย
เขา แล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่าน จงให้ แล้วพระเจ้า
จะประทานแก่ท่าน... ท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา
พระเจ้าก็จะทรงใช้ทะนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่าน
ดว้ย”  (ลูกา 6:35-38)

บทเรยีนเรือ่งกางเขนและมงกฎุนี ้ (The  Cross  and
The  Crown) เป็นบทที่มีความหวังและท้าทายที่สุด
มีความหวังเพราะข้อมูลที่เสนอให้เกี่ยวกับชะตากรรม
ของวิญญาณ ที่ว่าท้าทายเพราะบางคนถกเถียงเกี่ยวกับ
การเวยีนวา่ยตายเกดิ  แตส่ำหรบัเรา  เรายอมรบัพนัธกจิ
ของพระเยซเูจา้  เราเชือ่เร่ืองพระหรรษทานและอำนาจ
การตดัสนิใจของแตล่ะคน

แต่ละคนมีกางเขน (นิสัยหรือความปรารถนา)
ที่ตั้งอยู่ระหว่างเรากับพระเจ้า ไม่ว่าจากปัจจุบัน หรือ

จากอดตี  กางเขนเหลา่นีเ้ปน็สิง่ทีเ่ราทำขึน้เอง  และเรา
ต้องชนะให้ได้  ก่อนท่ีเราจะบรรลุการเผยแสดงสมบรูณ์
ของพระคริสต์ในโลก หนทางเดียวที่เราสามารถเผย
แสดงพระคริสต์ ก็โดยอาศัยความปรารถนาละน้ำใจ
ของตนเองอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ การยอมให้ตนถูกใช้
เปน็ชอ่งทางแหง่ความรกัของพระเจา้  บคุคลแรกทีท่รง
กระทำเป็นแบบอย่าง คือ พระเยซูเจ้า พระองค์ทรง
ชนะโลก  โดยทรงยอมรบัพระประสงคข์องพระบดิา
พระเยซเูจา้  แบบอยา่งของเรา

พระองค์ทรงประกาศเร ื ่องอาณาจ ักรสวรรค์
อยู่ภายในเราแต่ละคน พระเป็นเจ้าทรงเป็นบิดา พระเยซูเจ้า
ทรงเป็นคนกลาง ทรงให้ชีวิตแสงสว่างแก่ทุกคน
ทรงเป็นเพื่อน พี่น้องและผู้ร่วมงาน ดังที่ทรงกล่าวว่า
“เรามิได้เรียกท่านเป็นผู้รับใช้ แต่เป็นพี่น้อง”

เมือ่พระเยซกูล่าวว่า  “เราคอืหนทาง  ความจรงิและ
ชีวิต”  (ยอห์น 14:6)  มิได้เรียกเราให้ตระหนักว่าพระองค์
ทรงเป็นพระเจ้า แต่เปิดโอกาสให้เราตระหนักว่า
ชีวิตของพระองค์  สามารถช่วยเป็นแบบอย่างสำหรับเรา
แต่ละคน

จงใจด ีอ่อนโยน อดทน มมีติรภาพ แสดงความรกั
ตอ่กนัฉนัพีน่อ้ง เพราะพระองคท์รงสญัญาและประทบั
อยู่กับเรา ไม่ว่าเราจะพบเจอสถานการณ์อะไร

พระเยซเูจ้าทรงเปน็หน่ึงเดยีวกับพระบดิา ทรงยอม

แบกกางเขน และตรัสว่า “สำเร็จบริบูรณ์แล้ว”  (ยอห์น
19:30) ทรงแสดงวิธีเจริญชีวิตที่สมบูรณ์ แม้จะถูก
ทดลองในสภาพแวดล้อมแต่ละวัน เราก็เช่นกัน หาก
ยอมใหค้วามรกัของพระทำงานในตวัเรา
ทำไมมนุษย์จำเป็นต้องทนทุกข์

หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า ความสุขและความสมบรูณ์
มาจากการปฏิบัติตามพระบัญญัติ เราพบกางเขน
ในแต่ละวัน เราจึงควรเรียนรู้จักความสามารถของวิญญาณ

เราทุกคนกำลังเดินทางกลับไปหาพระผู ้สร้าง
ส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจำวัน อาจขัดขวางมิให้เราเป็นช่องทาง
แห่งความรักของพระเจ้า  เช่น การผจญทดลองใจ ความทุกข์
หรือแม้สิ่งท้าทาย ที่สุดให้เราตระหนักว่ามีพระสัญญา
มีพระหรรษทานช่วยเหลือ ปัญหาในชีวิตเป็นโอกาส
ให้เราเรียนรู้ ช่วยให้วิญญาณเติบโต และพาเราให้ใกล้ชิด
พระองคย่ิ์งข้ึน

พระเจา้ทรงพระทยัด ีจะไมป่ลอ่ยใหท้า่นตอ้งทกุข์
เกินกว่าท่ีท่านจะทนได้ ท่านจงเตรียมวิญญาณให้เดินใกล้
พระองค ์พระบุตรไดท้รงนอบนอ้มยอมทนทกุข์มาแลว้
ท่านไมย่ิ่งใหญก่ว่า ท่านไมดี่กว่าพระองค์
ชีวิตเป็นประสบการณ์ที่มีจุดหมาย

ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับเราต้องนำพาเราไปหาพระเป็นเจ้า
ให้เราเป็นเครื่องมือแห่งความรักของพระเป็นเจ้าใน
ชุมชนที่เราอยู่ ให้เราเริ่มวันใหม่โดยภาวนาว่า “ข้าแต่
พระเจ้า โปรดใช้ลูกให้เป็นเคร่ืองมือแห่งพระพร สำหรับ
บางคนในวนัน้ี”

(สรุปจาก  “12  บทเรียนในชีวิตจิต”  ของเควิน
โทเดสกี ้  1997, 123-137)

กางเขนและมงกฎุ

พระคณุเจ้าวรีะ อาภรณรั์ตน์

เรียน ท่านสมาชกิท่ีนับถือ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจและติดตามข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์คาทอลิกของเรา ด้วยดีตลอดมา บัดน้ีสมาชิกหลายท่าน
สนใจและต้องการเป็นสมาชิกอีกในปีต่อไป สำหรับการต่อสมาชิกท่านสามารถ
ติดต่อชำระได้โดยทาง• ธนาณัติ ในนาม ซิสเตอร์ศรินทิพย์ กิจสวัสดิ์ สั่งจ่าย ป.ณ.ยานนาวา

(จ่าหน้าซองถึงการพิมพ์คาทอลิก 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี
แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120)

• โอนเขา้บญัช ีธนาคาร กรงุเทพ สาขา ย่อยโอเรยีนเตล็ บญัชสีะสมทรพัย์
ช่ือบัญชี การพิมพ์คาทอลิก  เลขท่ี 226-0-006040  (ส่งสำเนาการโอนพรอ้ม
ระบช่ืุอ สมาชกิ และรหสัสมาชกิ (ถ้าทราบ) ทางโทรสาร 0-2681-5401 /
หรือแจง้ทางโทรศพัท ์0-2681-3900 ต่อ 1810)

• เช็คขีดครอ่ม สัง่จา่ย การพมิพค์าทอลกิ

ข้อมูลสมาชิก
    รหัสสมาชิก................................  ช่ือ/นามสกุล ................................................
จำนวนรับ
   อุดมสาร 400 บาท/ปี จำนวน.............................................ฉบับ

   อุดมศานต์ 400 บาท/ปี จำนวน.............................................. เล่ม
    เป็นเงินรวม..................................................................................................บาท
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วาตกัิน “ทึง่” นกัเปยีโน
นครรัฐวาติกัน (ยูแคน)  ผู้ชมดนตรีชื่นชมผลงาน
แสดงเปยีโนของนกัดนตรคู่ีสามภีรรยาชาวไตห้วันและ
ชาวเยอรมนั จดัขึน้ ณ สำนกัวาตกินัโอกาสครบ 25 ป ีที่
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงก่อตั้ง
สมณสภาภิบาลเวชบุคคล (Pontifical Council for Health
Care Workers) หลังการประชมุประจำปขีองสมาชกิ

นางลนิดา หยี่ อดีตเปน็เดก็หญงิจากไตห้วันภาคใต้
ท่ีมีพรสวรรค์ทางดนตรี ได้ศึกษาดนตรี ณ สถาบันดนตรี
โมซาร์ท ในเมืองซอสซ์เบิร์ก ประเทศออสเตรีย และ
นายรอฟ-ปีเตอร์ วิลลี่ สามีนักเปียโนชาวเยอรมัน ซึ่ง
แสดงดนตรคีูก่นัมานานกวา่ 30 ปี

ผู้เข้าชมดนตรีหลายพันคน เป็นเจ้าหน้าที่สำนัก
วาติกัน ทูตานุทูต และเอกอัครราชทูตไต้หวันประจำ
สันตะสำนัก พระสงฆ์ นักบวชหญิง และฆราวาส
ชาวไต้หวัน

พระอัครสังฆราชซิกมุนต์  ซิมอฟสกี ประธาน
คนใหมช่าวโปแลนด ์ ประจำสมณสภาภบิาลเวชบคุคล
กล่าวขอบคณุนักเปยีโนท้ังสอง ซ่ึงก่อนหน้าน้ีได้เข้าเฝ้า
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 และถวายซีดี
แด่พระสันตะปาปา ผู ้ทรงรักเสียงเพลงและเป็น
นักเปียโนเช่นกัน

พระสงฆ์…แบบอย่างที่ดี
แก่ฆราวาส
เว้  เวียดนาม (ยูแคน)  พระสังฆราชเกษียณ พอล
เหงยีน วาน โฮ  แหง่สงัฆมณฑลนาตรงั  เตอืนพระสงฆ์
หลายร้อยองค์ที่เดินทางมาแสวงบุญ ณ สักการสถาน
แม่พระแห่งลาวาง ในจังหวัดกวางตรี  ให้ดำเนินชีวิต
ศกัดิส์ทิธิต์ามฐานนัดรสงฆเ์ปน็แบบอยา่งทีด่แีกบ่รรดา
ฆราวาส

โอกาสปพีระสงฆ ์ พระสงฆ ์450 องค ์ในเวยีดนาม
เดินทางไปแสวงบุญ ณ สักการสถานแม่พระลาวาง
พระสังฆราชเหงียน วาน โฮ กล่าวเตือนใจบรรดา
พระสงฆ์ว่า “ขอพ่ีน้องพระสงฆ์ได้ซ่ือสัตย์ต่อคำปฏิญาณ
ที่จะถือพรหมจรรย์เคร่งครัด มิฉะนั้นอาจเป็นผลเสีย
ต่องานอภิบาลพระศาสนจักรท้องถิ่นและการประกาศ
ข่าวดี”

“การบริหารจัดการการเง ินและทรัพย์สินของ
พระศาสนจักรอย่างโปร่งใสเป็นความจำเป ็นอีก
ประการหน่ึง และขอให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินบริจาค
ในกจิการทีเ่หมาะสมตามความประสงคข์องผูถ้วาย”

พระสังฆราชเหงียน อายุ 78 ปี ซึ ่งปกครอง
สงัฆมณฑลนาตรงั นาน 34 ป ีกลา่ววา่ “พระสงฆไ์ดรั้บ
เรียกให้ดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์  ประกาศข่าวดี และเป็น
ประจักษ์พยานถึงองค์พระคริสตเจ้า จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี สุภาพถ่อมตน และสวดภาวนาอย่าง
สม่ำเสมอ”

พระสงฆท์ีเ่ขา้เงยีบเดนิทางมาจากอคัรสงัฆมณฑล
เว้ และสังฆมณฑลในเขตปกครอง ได้แก่ สังฆมณฑล
บาน เม ธวั  สงัฆมณฑลดาห ์นงั  สงัฆมณฑลคอนตมุ
สังฆมณฑลนาตรัง และสังฆมณฑลกีย์นนห์ ซ่ึงมีพระสงฆ์
สังฆมณฑลและพระสงฆ์คณะนักบวชรวม 630 องค์
อภิบาลคริสตชนคาทอลิก 1 ล้านคนในจำนวนประชากร
ท้ังส้ิน 13 ล้านคน การเข้าเงียบคร้ังน้ี พระสังฆราชท้องถ่ิน
ทัง้ 7 องคร่์วมเขา้เงยีบดว้ย

พระอัครสังฆราชเอเตียง เหงียน นูห์ ธี แห่งเว้
กล่าวว่า “การจัดเข้าเงียบพิเศษโอกาสปีพระสงฆ์มี
จุดประสงค์เพ่ือให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสฟ้ืนฟูชีวิตภายใน
เปน็พเิศษ ไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณด์า้นงานอภบิาล
แก่เพ่ือนสงฆ์ และกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน”

พระอคัรสงัฆราชเหงยีน อายุ 74 ป ีกลา่ววา่ “การ
เข้าเงียบของพระสงฆ์ครั้งนี้จัดเป็นครั้งแรกหลังการ
ปกครองระบอบคอมมวินิสตส้ิ์นสดุลงใน ค.ศ. 1975”

พิธีกรรมระหวา่งการเขา้เงยีบ 3 วัน พระสงฆไ์ดฟั้ง
บรรยายโดยพระสังฆราช ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
สวดสายประคำ และแห่แม่พระรอบสักการสถาน
พระสงฆ์หลายองค์ต่างมีความเห็นตรงกันว่า “การ
เข้าเงียบครั้งนี้เป็นประสบการณ์การฟื้นฟูชีวิตภายใน
ที่มีคุณค่ามาก”

คุณพ่อแอนดรูว์ เลอ วาน ไฮ อายุ 55 ปี จาก
สังฆมณฑลนาตรัง กล่าวว่า “การเข้าเงียบเป็นโอกาส
ได้ร้ือฟ้ืนคำม่ันสัญญาในกระแสเรยีกสงฆ์ การได้เรียนรู้
ประสบการณ์จากเพื ่อนสงฆ์เป็นประโยชน์ต่องาน
อภิบาลอย่างมาก”

คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ทราน ฟาน คณะเบเนดกิติน
กล่าวว่า “ผมได้เรียนรู้เร่ืองความรักฉันบิดา ความถ่อมตน
และมิตรภาพระหว่างเพื่อนสงฆ์ ภาพที่พระสงฆ์และ
พระสังฆราชโปรดศีลอภัยบาปให้กันและกันเห็นแล้ว
ตื ้นตันใจมาก พ่อหวังว่าจะได้มีโอกาสจัดเข้าเงียบ
ลักษณะน้ีอีกในอนาคต เพ่ือช่วยให้พระสงฆ์อภิบาลงาน
ได้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน”

(เวียดนาม หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดน
ทางเหนือติดกับประเทศจีน ทิศตะวันตกติดกับลาวและ
กัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวตังเกี ๋ย
เมืองหลวงชื่อ ฮานอย เมืองใหญ่ที่สุดคือ โฮจิมินห์ซิตี ้
ม ีภาษาเวียดนามเป็นภาษาราชการ ปกครองระบอบ
คอมมิวนิสต์ โดยประธานาธิบดี เหวียน มินห์ เจียต และ
นายกรัฐมนตรี เหงียน ถัน ซุง ใช้สกุลเงิน ด่อง ประชากร
86,116,559 คน นับถือศาสนาพุทธ 55% ศาสนาคริสต์
ซ่ึงสว่นใหญเ่ปน็นกิายคาทอลกิ 7%  ส่วนศาสนาอืน่ๆ และ
ผู้ท่ีไมนั่บถือศาสนาใดอกี 38%)

พระสันตะปาปา
เสด็จสเปน
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)

 สำนักวาติกันประกาศ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ว่า “สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต์ ท่ี 16  ทรงมีกำหนดการเสดจ็เยือนประเทศ
สเปนเปน็เวลา 2 วัน ในเดอืนพฤศจกิายน  หลังจาก
เสด็จเมืองบาร์เซโลนา พระองค์จะทรงแสวงบุญ
ไปยังสักการสถานนักบุญยากอบ (องค์ใหญ่)
ณ เมอืงซานตอิาโก เดอ คอมโปสเตลา”

คุณพอ่เฟเดรโิก ลอมบารดิ์ โฆษกสำนกัวาตกัิน
กลา่ววา่ “กำหนดการเดนิทางระหวา่งวนัที ่6 และ 7
พฤศจกิายนนี ้ จะเปน็การเสดจ็ตา่งประเทศครัง้ที ่5
ในป ีค.ศ. 2010”

“วันแรกพระสันตะปาปาจะทรงเปน็ประธานพธีิ
เสกวัด ลา ซากราดา ฟามิเลีย หรือ “วัดครอบครัว
ศกัดิส์ทิธิ”์  (La Sagrada Familia)  ทีม่ช่ืีอเสยีงของ
บาร์เซโลนา ผลงานชิ้นเอกที่ยังสร้างไม่เสร็จของ
อันโตน ีกัลด ิ ซึง่เริม่กอ่สรา้งตัง้แต ่ค.ศ. 1882 และยงั
สร้างไม่เสร็จและยังไม่เคยได้รับการเสกอย่างเป็น
ทางการ”

มีผู้ถาม กัลดิ สถาปนิกที่ออกแบบวัดหลังนี้ว่า
“วัดหลังนี้จะสร้างเสร็จเมื่อใด” ก็ได้รับคำตอบว่า
“ลูกค้าของผมไม่รีบร้อน”

จากน้ันพระสันตะปาปา จะเสด็จเมืองซานติอาโก
เดอ คอมโปสเตลา เมืองทางตอนเหนือของสเปน
ที ่ต ั ้ งส ักการสถานท ี ่ม ีผ ู ้แสวงบ ุญในย ุคกลาง
จำนวนมากเดินทางมาเยือน และเป็นที่เก็บพระศพ
ของอัครสาวกยากอบ
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«—¥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√–‡¬ Ÿ́‡®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.

«—¥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)

«—¥·¡àæ√–·Ààßæ√–À√√…∑“π ª“°®—Ëπ ®.√–πÕß

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß 25 ªï «—π‡ “√å∑’Ë 8 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ«√—≠êŸ ‡À≈à“∫ÿ≠¡“ ‚∑√.

08-1842-5940)

«—¥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

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����§≥–æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠æ√– ß¶å π—°∫«™  “¡‡≥√ ¶√“«“ 

‡¢â“‡ß’¬∫‚¥¬„™â°“√¿“«π“ ç¥â«¬¥«ßæ√–∑—¬æ√–‡¬ Ÿ́é

π”‚¥¬´‘ ‡µÕ√å Kwon ·≈–´‘ ‡µÕ√å Son (®“°

ª√–‡∑»‡°“À≈’)

°≈ÿà¡ 1 «—π∑’Ë 22-30 ¡’π“§¡ 2010

°≈ÿà¡ 2 «—π∑’Ë 30 ¡’π“§¡ - 7 ‡¡…“¬π 2010

 π„®µ‘¥µàÕÕ“√“¡æ√–Àƒ∑—¬œ ‚∑√. 0-2249-

0054 À√◊Õ´‘ ‡µÕ√å°—≈¬“ µ√’‚ ¿“ ‚∑√. 08-1904-

2138

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

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 10

‡¡…“¬π 2010 §ÿ≥æàÕ™—™«“≈  »ÿ¿≈—°…≥å ‡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)

����� §≥–æ√–‡¡µµ“Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡

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

2010

14.00 π.  «¥ “¬ª√–§”æ√–‡¡µµ“

14.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

·≈–∂«“¬™àÕ¥Õ°‰¡â·¥àæ√–√Ÿª

∑’Ë«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” °“≈À«à“√å

çπæ«“√æ√–‡¡µµ“é ‡µ√’¬¡©≈Õß

12.00 π. «—π»ÿ°√å∑’Ë 2 ·≈–«—π‡ “√å∑’Ë 3

‡¡…“¬π 2010 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

≈Ÿ°ª√–§” °“≈À«à“√å

14.30 π. «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 ∂÷ß«—π‡ “√å∑’Ë 10

‡¡…“¬π 2010 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

≈Ÿ°ª√–§” °“≈À«à“√å

�����°àÕπ‡∑’Ë¬« ß°√“πµå ‡™‘≠√à«¡æ—°ºàÕπ øóôπøŸ®‘µ„®

°—∫™¡√¡π—°∏ÿ√°‘®§“∑Õ≈‘° √–À«à“ß«—π∑’Ë 10-11

‡¡…“¬π 2010 ∑’Ë√–‡∫’¬ß‡√◊Õ∫’™ √’ Õ√å∑ √—∫øíß

∫√√¬“¬®“°§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ µ√’π‘°√ §à“≈ß∑–‡∫’¬π

1,500 ∫“∑/∑à“π

 π„®µ‘¥µàÕ ”π—°ß“π π∏§. ‚∑√. 0-2234-

1730 À√◊Õ 08-5723-5571, 08-4549-3085

¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥®“° www.thaicatholicbiz.com

�����§≥–∏‘¥“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«¬) (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 14 ª√–®”«—π∑’Ë 4-10 ‡¡…“¬π 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

�����§≥–¿§‘π’æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ 

ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ¢Õß¿§‘π’≈Ÿ´’Õ“   ÿπ—π∑“

 ∂“æ√«≈—¬√—µπå  —µ∫ÿ√ÿ…Õ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“

π§√ «√√§å ¿§‘π’¡“√’Õ“¡—°¥“‡≈π“ Õ“√’¬“  √—µπ-

‡«’¬ßº“  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å  ‡™’¬ß„À¡à ¿§‘π’

‡∑‡√´“  »‘√‘«√√≥  ™‘π«ß»å  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈— 

™≈∫ÿ√’ ¿§‘π’‚Õ¥’≈“ ∏“√“∑‘æ¬å  æ–‚°≈  —µ∫ÿ√ÿ…

«—¥π—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å Àâ«¬∫ß ‡™’¬ß„À¡à

 ÿ«√√≥ ¡‚¿™¢Õß¿§‘π’‡∑‡√´“  ÿπ—π∑“  ¡—Ëπ-

«ß»å«‘‚√®πå  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß  æ“π ‡™’¬ß√“¬

¿§‘π’¡“√å°“√’µ“  ÿ«√√≥  ª√–√“»√’   —µ∫ÿ√ÿ…«—¥

π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“  ‚ππ·°â« ¿§‘π’‡ª‚µ√π‘≈≈“  Õ—¡æ√

«‘®‘µ√«ß»å  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥‡´πµå√ÁÕ§  ©–‡™‘ß‡∑√“ ¿§‘π’

‡∑‡√´“  æ≈Õ¬  ª√–∑ÿ¡¡’  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“

‚ππ·°â« ¿§‘π’‡∑‡√´“  ÕàÕπ®—π∑√å  ™‘π≥–‚§µ√å

 —µ∫ÿ√ÿ…«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“  ‚ππ·°â«

À‘√—≠ ¡‚¿™¢Õß¿§‘π’‡´´’≈’Õ“  π‘√¡≈  ª√– Ÿµ√å-

· ß®—π∑√å  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ  ¥”‡π‘π –¥«°

¿§‘π’¡“√’Õ“   ÿ°—≠≠“   ÿ¢™—¬  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥π—°∫ÿ≠

¬Õ·´ø  Õ¬ÿ∏¬“ ¿§‘π’¡“√åµ’π“  »√’°—≈¬“  ‡¥◊ËÕ¡§—Èπ

 —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å   Õßæ’ËπâÕß ¿§‘π’‡´´’≈’Õ“

√—™π’  µ√–°Ÿ≈‡ßÁ°  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥æ√–π“¡‡¬ Ÿ́ ™≈∫ÿ√’

¿§‘π’‡∑‡√´“  Õ√«√√≥  ®—π∑√å™≈Õ   —µ∫ÿ√ÿ…«—¥

π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  Õ¬ÿ∏¬“

«—π‡ “√å∑’Ë 17 ‡¡…“¬π 2010 æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

∑’ËÀÕª√–™ÿ¡Õ“§“√Àπ÷Ëß»µ«√√… ‚√ß‡√’¬πæ√–Àƒ∑—¬

§Õπ·«πµå §≈Õß‡µ¬ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

�����«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  (°ÿÆ’®’π) °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡©≈Õß 25 ªï™’«‘µ ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕ»‘√‘æ®πå

 °ÿ≈∑Õß (≈Ÿ°«—¥) §ÿ≥æàÕ™“≠™—¬ ∑‘«‰ºàß“¡ §ÿ≥æàÕ

∫—≥±‘µ¬å ª√–®ß°‘® §ÿ≥æàÕª√’™“ √ÿ®‘æß»å „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

25 ‡¡…“¬π 2010 æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

18.00 π.

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‡ªî¥√—∫ ¡—§√π—°»÷°…“À≈—° Ÿµ√

»‘≈ª»“ µ√∫—≥±‘µ §≥–»“ π»“ µ√å  “¢“«‘™“

§√‘ µ»“ π»÷°…“ (Bachelor of Arts : Christian

Studies)  ”À√—∫§√Ÿ®‘µµ“¿‘∫“≈ §√Ÿ§” Õπ §√Ÿ§“∑Õ≈‘°

¶√“«“ ·æ√à∏√√¡ ‡¬“«™π§“∑Õ≈‘°  “¡‡≥√

À√◊Õπ—°∫«™π‘°“¬‚√¡—π§“∑Õ≈‘°  ¡—§√‰¥âµ—Èß·µà

‡¥◊Õπ¡’π“§¡ - 20 æƒ…¿“§¡ 2010 µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë

§ÿ≥«π‘¥“ »√’¥«ß (§ÿ≥‡Õ) «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‚∑√.

0-2429-0100-3 ‚∑√ “√ 0-2429-0819 E-mail :

college@saengtham.ac.th, http://www.saengtham.ac.th

À√◊Õ∑’Ë§ÿ≥®‘√«√√≥ ßÕ°‡ ¡Õ »Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π-

∏√√¡ (»Ÿπ¬å´’´’) ‚∑√. 0-2429-0443, 0-2812-

7153-4 ‚∑√ “√ 0-2429-0239 E-mail :

nccthai@hotmail.com

�����¢Õ‡™‘≠ µ√’§“∑Õ≈‘°·≈– µ√’∑’Ë π„®§“∑Õ≈‘°

√à«¡ªØ‘∫—µ‘∏√√¡ (·∫∫§“∑Õ≈‘°) √–À«à“ß«—π∑’Ë 23-25

‡¡…“¬π 2010 ∑’Ë «à“ß√’ Õ√å∑ ‡¢“¬âÕ¬ ‡æ™√∫ÿ√’

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
 «¡™ÿ¥¢“« - ∂◊Õ‡ß’¬∫ -  «¥¿“«π“ - ∑“ππâÕ¬

π”°“√ªØ‘∫—µ‘∏√√¡‚¥¬§ÿ≥æàÕ ÿ√‘π∑√å ™ÿπøÑß ·≈–§≥–

√—∫®”π«π 40 §π

 π„®µ‘¥µàÕ §ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá °ƒ…‡®√‘≠ 08-1293-

5611 À√◊Õ watchasin_k@hotmail.com

§√—Èßπ’È ç µ√’é ‡∑à“π—Èπ

ç∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬®ß¡“æ—°ºàÕπ°—∫‡√“µ“¡≈”æ—ß

„π∑’Ë ß—¥√–¬–Àπ÷Ëß‡∂‘¥é

¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë www.thaicatholicmission.com

����� §≥–§“¡‘≈‡≈’¬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. Lawrence

Pinto Ph.D. (Cl in ica l 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

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

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

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

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

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

0-2539-4211

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ¢Õß´‘ ‡µÕ√å

§≥–√—°°“ß‡¢π·Ààß∑à“·√à «—π‡ “√å∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2010

æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë
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มอีนัใด ในปสักา
หรอืเรายงัตอ้งเดนิรปู 14 ภาคกนัตอ่

อัลเลลูยา ปัสกา 2010 ปัสกามาพร้อมกับ
รอยยิ ้มและความชื ่นชมยินดีในแบบคริสตชน
อ ีสเตอร ์ของประเทศไทยอาจจะเง ียบเหงา
กว่าประเทศแถบยุโรป แต่เราคริสตชนก็ทราบดีว่า
กว่าจะมาถึงวันน้ีเราผ่านอะไรกันมาบ้าง ผมจ่ัวหัวเร่ือง
ไว้แบบนี ้ เพราะมีแผ่นพับเล็กๆ จากนิตยสาร
The Priest ฉบบัเดอืนมนีาคม 2010 ทีเ่พิง่สง่มาถงึ
สำนกังานสือ่มวลชน แผน่พบัสสีนัสวยงาม ใหช่ื้อ
หัวเรื ่องว่า “ปัสกา ฤดูแห่งการเฉลิมฉลองของ
คาทอลิก” พลิกไปมาพบข้อคิดมากมาย แต่หน่ึงในน้ัน
พูดเรือ่ง “มรรคาแหง่การกลบัคนืพระชนม”์

ในแผ่นพับเล่าว่า ตามธรรมเนียมโบราณ เรามีการ
เดินตามมรรคาแห่งการกลับคืนชีพ มีช่ือภาษาละตินว่า
Via Lucis หรือทางเดินแห่งแสงสว่าง อุปมาคล้ายกับ
ทางกางเขนของการเดนิรปู 14 ภาค เรือ่งราวตา่งๆ
ของทั้ง 14 ภาคมาจากเรื่องราวในพระวรสารทั้งสี่
เป็นการรำพึงภาวนาเก่ียวกับ 2 วัน ก่อนท่ีพระเยซูเจ้า
จะเสดจ็กลบัฟืน้คนืพระชนม ์ผมลองแปลบทความ
เหล่าน้ีดู และเพ่ิมบทรำพึงของชีวิตของผมเองเข้าไป

สถานที ่1 พระเยซเูจา้
กลับเป็นขึ้นมาจากความตาย
วอนขอพระหรรษทานเพื่อเรา
จะได้สามารถเชื่อในความจริง
บทรำพึงแห่งชีวิต ขอให้เรา

เช่ือม่ันในความจริงท่ีแท้จริง อมตะ และเป็นจริงเสมอ
โดยไม่ติดยึดกับกาลเวลา

สถานที ่ 2 สานุศิษย์พบคูหาที ่ว ่างเปล่า อะไร
คือความสุขใจระหว่างความกลัวกับความประหลาดใจ
เม่ือพบกับความว่างเปล่าของพระคูหา บทรำพึงแห่งชีวิต
อะไรคือความสุขระหว่างความสำเร็จ กับความผิดหวัง
ในความเปลา่มีพระ ในความสำเรจ็มีพระเช่นกัน

สถานท่ี 3 พระเจ้าผู้กลับคืน
พระชนม์ปรากฏองค์แก่มารีย์
ชาวม ักดาลาและสาน ุศ ิษย ์
เหมือนดังมารีย์ชาวมักดาลา
เราป่ายปีนเพื่อจะพบพระองค์
บทรำพึงแห่งชีวิต เราป่ายปีน

เพ่ือแสวงหาพระเปน็เจา้จรงิหรือ?
สถานที ่ 4 พระเจ้าผู ้กลับคืนพระชนม์ปรากฏ

พระองค์บนถนนสู ่เอมมาอูส เราสามารถจำองค์
พระเยซูเจ้าได้ เมื่อพระองค์ปรากฏมาในชีวิตของเรา
หรือบางทีเราไม่คาดหวังว่าจะพบพระองค์เสียด้วยซ้ำ?
บทรำพึงแห่งชีวิต พระองค์เดินไปกับเราเสมอ แม้เรา
ไมอ่ยากจะเดนิดว้ย

สถานท่ี 5 พระเจ้าผู้กลับคืน
พระชนม์ถ ูกจำได ้ เม ื ่อห ักปัง
สวดภาวนาสำหรับพระพรพิเศษ
แห่งการประทับอยู่ของพระองค์
บนแผ่นปัง บทรำพึงแห่งชีวิต

อย่าพลาดการรับศีลมหาสนิททุกครั้งถ้ามีโอกาส
สถานที ่ 6 พระเจ้าผู ้กลับคืนพระชนม์ปรากฏ

พระองค์ท่ามกลางชุมนุมของบรรดาศิษย์ ที่ใดที่มีคน
ร่วมกันสวดภาวนา 2-3 คนข้ึนไป พระเยซูเจ้าประทับอยู่
บทรำพึงแห่งชีว ิต ถ้าเป็นไปได้อย่าสวดคนเดียว
พยายามภาวนารว่มกนั

สถานที่ 7 พระเจ้าผู้กลับ
คืนพระชนม์เป่าลมแห่งสันติ
และให ้พละกำล ังสำหร ับ
การให้อภัย ในชีวิตของฉัน
ที ่ฉ ันต ้องให้อภ ัยส ิ ่งท ี ่ เขา
ทำผ ิ ดพลาดก ับฉ ันอย ่ า ง

เต็มหัวใจ บทรำพึงแห่งชีวิต บทรำพึงแห่งสถานท่ีชัดเจน
มากอยู่แล้ว

สถานท่ี 8 พระเจ้าผู้กลับคืนพระชนม์ทำให้ความเช่ือ
ของโทมัสเข้มแข็ง ในรถวันนี้ สวดภาวนาอย่างลึกซึ้ง
สำหรับความเชื ่อที ่ไม่มีเงื ่อนไข บทรำพึงแห่งชีวิต
รำพึงถึงข้อสงสัยในชีวิต จากรอยทางทีก้่าวเดินมาจนถงึ
วันน้ี

สถานที่ 9 พระเจ้าผู้กลับ
คืนพระชนม์ร่วมรับประทาน
อาหารกับบรรดาอัครสาวก
ริมฝั่งทิเบเรียส เมื่อใดก็ตาม
ท่ีเราจะรับประทาน เราควรหยุด

เพื ่อขอบคุณพระสำหรับของขวัญอันยิ ่งใหญ่
ที ่พระได้มอบกับเรา บทรำพึงแห่งชีวิต นึกถึง
ครอบครวั ครวัทีถู่กครอบดว้ยรัก มือ้อาหารทีม่มีาก
ไปกว่าความอร่อย ความรักที่ถูกใส่ลงไปในชีวิต
ครอบครัวของเรา

สถานที่ 10 พระเจ้าผู้กลับคืนพระชนม์ให้อภัย
เปโตร วางใจ และฝากลูกแกะคือประชากรของ
พระองค์ให้เขาดูแล สวดภาวนาสั ้นๆ สำหรับ
ผู้นำพระศาสนจกัรและผูน้ำทกุๆ คน บทรำพงึแหง่
ชีว ิต นึกถึงพระสันตะปาปาของเราเป ็นพิเศษ
พระสงัฆราชของเรา พระสงฆเ์จา้วัดของเรา

สถานที ่ 11 พระเจ้า
ผู ้กลับคืนพระชนม์ส่งสาวก
ออกไปทัว่โลก แบง่ปนัขา่วดี
ด้วยการให้เวลาหรืออาหาร
แก่ผู ้หิวโหย บทรำพึงแห่ง

ชีวิตมองทุกคนด้วยสายตาแห่งความรักและเข้าใจ
สถานที่ 12 พระเจ้าผู้กลับคืนพระชนม์เสด็จสู่

สวรรค์ ใช้เวลาก่อนนอนสั้นเพื่อสวดให้กับญาติ
พี่น้องเพื่อนฝูง ร่วมไปกับบรรดานักบุญบนสวรรค์
บทรำพงึแหง่ชวิีต นกึถงึอารกัขเทวดาดว้ยกด็ี

สถานที่ 13 พระนาง
มารีย์และบรรดาอัครสาวก
ได้รับพระจิตบนห้องช้ันบน
ภาวนาวิงวอนต่อแม่พระ
ให้โปรยปรายพระหรรษทาน
ความเชื ่ออันมั ่นคงกับเรา

เพื่อรอคอยการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระเป็นเจ้า
อย่างเหมาะสม บทรำพึงแห่งชีวิต แทนที่จะนึกถึง
วันสิน้โลกวา่เมือ่ไหรแ่ละเฝา้หวาดวติก แปรเปลีย่น
ทุกวันให้ดีและพร้อมต้อนรับการกลับมาของพระ
ทุกวินาที

สถานท่ี 14 พระเจ้าผู้กลับคืนชีพประทานพระจิต
ขอบคุณพระสำหรับของขวัญอันประเสริฐทางองค์
พระจิตเจ้า ที ่ให้ปรีชาญาณและนำทางชีวิตเรา
ตลอดไป บทรำพึงแห่งชีวิต สวดบทเชิญพระจิต
ก่อนทำกิจการใดพร้อมรำพึงไปอย่างช้าๆ นับแต่นี้
เป็นต้นไป

ผมหวังว่าปัสกาปีนี้ คงมีบทรำพึงดีๆ สำหรับ
ชีวิตของพวกเรานะครบั เลยมหาพรตไปแลว้ เดินรูป
14 ภาคกันอีกสักคร้ัง แต่เป็นภาคการกลับคืนพระชนม์
ของพระเยซู เลือกประเด็นใดไปทำต่อในชีวิต แค่น้ัน
ปัสกาของพระคริสตเจ้าก็บังเกิดผลในชีวิตเรา
แล้วครับ

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

®—¥Õ∫√¡ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—« (øø.1) √ÿàπ∑’Ë 154 √à«¡ ¡‚¿™ 125 ªï ·Ààß

§«“¡‡™◊ËÕ·≈–°“√·æ√à∏√√¡¢ÕßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈ (§√—Èß∑’Ë 3) ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«’√æß…å

¡—ß°“¬ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ‡ªìπª√–∏“π‡ªî¥°“√Õ∫√¡ —¡¡π“ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ 10 §√Õ∫§√—«

20 §π √–À«à“ß«—π∑’Ë 12-14 ¡’π“§¡ 2010 ∑’Ë«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ∫â“π™â“ß¡‘Ëß

Õ.æ√√≥“π‘§¡ ®. °≈π§√

çæ‘∏’‡≈◊Õ° √√é §ÿ≥æàÕ ÿ√ ‘∑∏‘Ï ™ÿà¡»√’æ—π∏ÿå ‡®â“Õ“«“ Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠

·≈–§ÿ≥æàÕ‡Õ°√—µπå ÀÕ¡ª√–∑ÿ¡ ºŸâ®—¥°“√·ºπ°§√‘ µ»“ π∏√√¡°√ÿß‡∑æœ

(ºŸâ Õπ§” ÕπºŸâ„À≠à)  ®—¥æ‘∏’‡≈◊Õ° √√ºŸâ ¡—§√‡ªìπ§√‘ µ™π ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21

°ÿ ¡ ¿ “ æ— π ∏å

2010 ( —ª¥“Àå

∑’Ë 1 ‡∑»°“≈

¡À“æ√µ) ¡’

ºŸâ ¡—§√œ  21

§π æ√âÕ¡æàÕ·¡à

Õÿª∂—¡¿å

¿“æª√–∑—∫„®

 ÿ¢„®‡¡◊ËÕ‰¥âÕà“π çÕÿ¥¡ “√é

∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà„π¿“æ§◊Õ„§√∫â“ß?

 àß¡“√à«¡ πÿ°‰¥â∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√Õÿ¥¡ “√

122/11 ´.π“§ ÿ«√√≥ ∂.ππ∑√’

·¢«ß™àÕßππ∑√’ ‡¢µ¬“ππ“«“

°∑¡. 10120

E-mail : udomsarn@gmail.com

Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 14 ª√–®”«—π∑’Ë 4-10 ‡¡…“¬π 2010

çª√–™ÿ¡é ·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®—¥ª√–™ÿ¡ —¡¡π“æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√–À«à“ß«—π∑’Ë 6-7 ¡’π“§¡ 2010 ¡’°≈ÿà¡§≥–∑”ß“π¢Õß ™§. ´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬

§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ∑’¡æ‘∏’°√ ∑’¡Õ¿‘∫“≈ ·≈–∑’¡ª√– “πß“π ®”π«π 55 §π

‡æ◊ËÕ∑∫∑«π·≈–«“ß·π«∑“ß„π°“√∑”ß“π„Àâ°â“«Àπâ“·≈–æ—≤π“µàÕ‰ª ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠ „Àâ§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß çπæ≈—°…≥åé ‡æ◊ËÕ„Àâ∑’¡ß“π ™§.

‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®—°µπ‡Õß ·≈–‡¢â“„®ºŸâÕ◊Ëπ„π°“√∑”ß“π√à«¡°—π ´÷Ëß‡ªìπÕ’° 1 ªï

∑’Ë∑’¡ß“π¢Õß ™§. ‰¥â√—∫·√ß∫—π¥“≈„®„π°“√∑’Ë®–π”‡π◊ÈÕÀ“  ‘Ëß∑’Ë‰¥â√—∫‰ªª√—∫„™â

°—∫µπ‡Õß §√Õ∫§√—« ·≈–ºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫¢â“ß‚¥¬‡©æ“– ¡“™‘° ™§. °∑¡. ‡Õß



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 14 ª√–®”«—π∑’Ë 4-10 ‡¡…“¬π 2010Àπâ“ 20

çª√–°“»¢à“«¥’¥â«¬„®  ¥—ßæ√–∑—¬æ√–‡¬´Ÿé

«—π µ√’ “°≈

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕø√—ß´—« å       À≈ÿ¬ å       ¡“√’¬å       ‡≈Õ  ¥◊Õ    §≥–‡ÕÁ¡Õ’æ’
§ÿ≥æàÕø√—ß´—« å °Ÿ√‘¬Ÿ Õ∏‘°“√∫â“π§≥–¡‘ ´—ßµà“ßª√–‡∑»

·Ààß°√ÿßª“√’  (MEP)  ’≈¡  ‰¥â·®âß„Àâ∑√“∫«à“§ÿ≥æàÕø√—ß —́« å

‡≈Õ ¥◊Õ ´÷Ëß‡§¬‡ªìπÕ“®“√¬å·≈–Õ∏‘°“√∫â“π‡≥√ªïπ—ß ·≈–

¡’≈Ÿ°»‘…¬å∑’Ë‡ªìπ§π‰∑¬À≈“¬§π ‰¥â¡√≥¿“æ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16

°ÿ¡¿“æ—π∏å §.». 2010 ∑’Ë∫â“πæ—°¢Õß§≥–∑’Ë≈Õ√’  ª√–‡∑»

Ω√—Ëß‡» 

§ÿ≥æàÕ‡≈Õ ¥◊Õ (Francois Louis Marie Le du) ‡°‘¥«—π∑’Ë 21

°√°Æ“§¡ §.». 1914 ∑’Ë·´ßµå°—«·´§ (øïπ‘ ·µ√å) ª√–‡∑»Ω√—Ëß‡» 

∫«™‡ªìπæ√– ß¶å«—π∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å §.». 1840

‡¡◊ËÕ∫«™·≈â«∂Ÿ° àß‰ª∑”ß“π„π¡‘ ´—ß§ÿπÀ¡‘ß ·µà‰¡à “¡“√∂

‡¥‘π∑“ß‰ª‰¥â‡π◊ËÕß®“°‡°‘¥ ß§√“¡ ®π°√–∑—Ëß«—π∑’Ë 23 ¡’π“§¡

§.». 1946 ®÷ß “¡“√∂‡¢â“‰ª‰¥â ·≈–‰¥â‡√’¬π¿“…“®’π∑’Ë§ÿπÀ¡‘ß

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

‡™’¬ß√“¬ ● √–À«à“ß«—π∑’Ë 8-12 ¡’π“§¡ §.». 2010 §≥–´‘ ‡µÕ√å-ºŸâΩñ°À—¥

§≥–§√Ÿ§” Õπ ®”π«π 16 §π ‡¥‘π∑“ß‰ªÕÕ°§à“¬§ÿ≥∏√√¡§” Õπ¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Õ.‡«’¬ßªÉ“‡ªÑ“ ®.‡™’¬ß√“¬

¿§‘π’æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß°√ÿß‡∑æœ

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

√–πÕß ●  §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ —ß§¡ ·ºπ° µ√’

√à«¡°—∫¡Ÿ≈π‘∏‘¡«≈¡‘µ√‰∑¬ ®—¥Õ∫√¡‡æ◊ËÕ “π “¬ —¡æ—π∏å„π§√Õ∫§√—«

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

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

µÕπ∑’Ë 54  «—¥π“π“™“µ‘ √à«¡‡ªìπÀπ÷Ëß„πæ√–∑√¡“π¢Õßæ√–§√‘ µå
«—¥π“π“™“µ‘ (The Church of All Nations) ‡ªìπ™◊ËÕ∑’Ë√Ÿâ°—π¢Õß«—¥∑’Ë¡’™◊ËÕ

Õ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√«à“ ç«—¥æ√–∑√¡“πé (The Basilica of the Agony)

™“«‰∫·´π‰∑πå‰¥â √â“ß«—¥·Ààß·√°§√Õ∫ ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‡®â“

¿“«π“¢≥–∑π∑ÿ°¢å„π «π¡–°Õ°‡∑» µ—Èß·µàªï §.». 379 ·≈–∂Ÿ°™“«‡ªÕ√å‡´’¬

∑”≈“¬≈ß„πªï §.». 614 „π»µ«√√…∑’Ë 12 æ«°§√Ÿ‡ ¥‰¥â √â“ß«—¥¢÷Èπ„À¡à

÷́Ëß¿“¬À≈—ß°Á∂Ÿ°∑”≈“¬Õ’° ¡À“«‘À“√ªí®®ÿ∫—π§◊Õ∑’Ë‡√“‡ÀÁπÕ¬Ÿà„π√Ÿªπ’È ∂Ÿ° √â“ß¢÷Èπ

√–À«à“ßªï §.». 1919 - 1924 ‚¥¬¡’°“√∫√‘®“§√à«¡°—π¢Õß§√‘ µ™π ª√–¡“≥

16 ª√–‡∑» ®÷ß‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß™◊ËÕ ç«—¥π“π“™“µ‘é

‡√“‡ÀÁπ —≠≈—°…≥å¢Õß™“µ‘µà“ßÊ ®“°‡æ¥“π¢Õß‚¥¡„π«—¥  ∫√√¬“°“» «¬ß“¡

∑’Ë‡≈Á¥≈Õ¥®“°Àπâ“µà“ß ¿“¬„π«—¥¡’ à«πÀπ÷Ëß¢ÕßÀ‘π∑’ËÀπâ“æ√–·∑àπ´÷Ëß‡ªìπæ◊Èπ

¢Õß «π¡–°Õ°‡∑» ºŸâ‡¢â“‰ª¡—°®– —°°“√–µ√ßæ◊Èπ∑’Ëπ’È‡ªìπæ‘‡»… „π¿“æπ’È‡ªìπ

¿“æ à«πÀπâ“¢Õß«—¥ ´÷Ëß®–¡’√Ÿªªíôπ¢ÕßºŸâπ‘æπ∏åæ√–«√ “√∑—Èß ’Ë  à«πÀπâ“®—Ë«

‡ªìπ‚¡‡´Õ‘°°“√¡Õ∫∂«“¬æ√–∑√¡“π¢Õßæ√–Õß§å·¥àæ√–∫‘¥“ ·≈–‚≈°¡πÿ…¬å

§π®“°∑—Ë«‚≈°À≈—Ëß‰À≈¡“¬—ß·ºàπ¥‘π∑’Ë™◊ËÕ«à“ Õ‘ √“‡Õ≈ ‡æ◊ËÕæ∫√àÕß√Õ¬

¢ÕßÕ¥’µ·ÀàßÕ“√¬∏√√¡ ·≈–®ÿ¥°”‡π‘¥¢Õß»“ π“ æ«°‡¢“‡√’¬°·ºàπ¥‘πæ◊Èππ’È«à“

ç·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïé ∑’ËÕ∫Õ«≈‰ª¥â«¬§«“¡À«“¥√–·«ß °“√§ÿ°§“¡·≈–§«—πªóπ

π“π“™“µ‘√—∫√Ÿâªí≠À“§«“¡‰¡à ß∫π’Èµ√ß°—π ·¡â®–¡’«—¥∑’Ë√à«¡∑ÿπ≈ß √â“ß®“°

π“π“Õ“√¬ª√–‡∑»Õ’° —°°’Ë«—¥ ‚≈°°Á¬—ß‰¡à “¡“√∂∫Õ°‰¥â«à“ ç —πµ‘é ®–‡°‘¥¢÷Èπ

‰¥â®√‘ß ·¡â·µà∫π·ºàπ¥‘πæ◊Èπ∑’Ëµ—Èß¢Õß«—¥π“π“™“µ‘«—¥π’È

ç¢≥–∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ßæ√–™π¡™’æ∫π·ºàπ¥‘ππ’È æ√–Õß§å∑√ßÕ∏‘…∞“π

∑Ÿ≈¢Õ§√Ë”§√«≠·≈–√Ë”‰ÀâµàÕæ√–‡®â“ºŸâ∑√ß™à«¬æ√–Õß§å„Àâæâπ§«“¡µ“¬‰¥â

æ√–‡®â“∑√ß ¥—∫‡æ√“–§«“¡‡§“√æ¬”‡°√ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“é (Œ’∫√Ÿ 5:7)

(æ√–«“®“π’ÈÕ¬Ÿà¢â“ß≈à“ß√Ÿª‚¡‡ Õ‘° ¥â“πÀπâ“«—¥)
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