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จิตใจของผมเต็มเปี ่ยมไปด้วยความกตัญญูต่อ
พระเจ้าท่ีได้ทรงนำผมมาถึงจุดน้ี ใครบ้างจะคิดว่าผมจะมา
อาศัยอยู่ท่ีนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลยี ระยะทาง
เกอืบครึง่โลกจากทีซ่ึง่ผมเรยีกวา่เปน็บา้นเกดิ เปน็เวลา
เกอืบ 25 ปีในชวิีตของผม เม่ือเร็วๆ น้ี ผมไดรั้บการบวช
เป็นสังฆานุกร และบัดนี้ผมกำลังจะจบปริญญาที่สาม
ของมหาวิทยาลัย และการฝึกอบรมชีวิตเณร เตรียมพร้อม
ทีจ่ะบวชเปน็พระสงฆใ์นชว่งสดุทา้ยของปนีี ้ทีเ่ลา่มานี้
ผมมิได้หวังที่จะโอ้อวดเกี่ยวกับความสำเร็จของผม
มันเป็นแต่เพียงการรำพึงถึงความจริงที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
ในชีวิตของผมนั้นเปรียบเสมือนอัศจรรย์ที่ผมพบว่า
ตัวเองมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยคาดคิด หลังจาก
ช่วงเวลาหลายปีที่เปี่ยมด้วยความโกรธและการหลงผิด

ผมเกิดและเติบโตมาในทวีปยุโรป ที่เกาะมอลต้า
ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ มอลต้าเป็นประเทศคาทอลิก เป็น
ประเทศที่มีชนส่วนน้อยที่มิใช่คาทอลิกอาศัยอยู่ ผมได้
เจริญเติบโตมาในครอบครัวที่บิดามารดาเป็นคาทอลิก
ที่ดี ถูกบังคับให้ไปร่วมถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ
ทุกวันอาทิตย์ และได้รับการศึกษาแบบคาทอลิกเป็น
เวลามากกวา่ 12 ป ีคนภายนอกกค็งจะสรปุไดว่้า นีค่อื
สาเหตุที่ผมมาอยู่ที่นี่ได้ในวันนี้ แต่การสรุปดังกล่าวนี้
ผิดพลาดไปมาก หากมไิด้สรุปว่าถ้ามิใช่พระหรรษทาน
ของพระเจา้ ผมคงจะสิน้หวงัและไมอ่าจมาอยูใ่นสภาพ
น้ีได้ในปจัจุบัน

ผมรักคุณพ่อคุณแม่ของผมมาก แต่มิได้เป็นดังนี้
เสมอมา เม่ือผมอายุได้ 12 ปี ผมได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการ
ต่อต้านคุณพ่อและคุณแม่ของผม และทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่ท่านเคารพนับถือซึ่งรวมไปถึงกฎเกณฑ์ด้านศาสนา
ครอบครัว และศีลธรรม บิดามารดาของผมปรารถนา
สิ ่งที ่ดีที ่สุดสำหรับผม และคุณพ่อของผมผู้มีความ
เคร่งครัดในเรื่องระเบียบวินัย และห่วงใยถึงครอบครัว
ท่านใช้วิธีการแบบเดียวกับที่ท่านรู้จักดี เพื่ออบรม
ส่ังสอนผม ท่านมิได้ให้กำลังใจ ท่านเพียงแต่ผลักดันผม
และพ่ีๆ น้องๆ ให้ปฏิบัติตามเท่าน้ัน เพ่ือจะได้เป็นบุคคล
ที่ดีมากขึ้น ผมจำได้ว่าผมกลับบ้านตอนบ่ายวันหนึ่ง
เมือ่เลกิเรยีน ผมรูส้กึตืน่เตน้ เพราะผมสอบผา่นทกุวชิา
ผมส่งผลการสอบของผมให้คุณพ่อดู โดยหวังว่าท่าน
จะแสดงความยินดีกับผม แต่ผมได้รับเพียงคำพูดส้ันๆ ว่า
“คราวนีส้อบได ้แตค่ราวหนา้คงไมไ่ด”้ มนัเปน็วถีิทาง

ของทา่นทีจ่ะทา้ทายผมใหพิ้สูจนว่์า ท่ีท่านพดูไปนัน้ผิด
แต่มันเป็นผลร้ายสำหรับผม เพราะผมมีความรู ้สึก
อยู่ในใจว่า ผมต้องพิสูจน์ตัวผมเองให้ได้เสมอ สำหรับผม
ความหมายของคำพูดนั้นก็คือ ผมจะได้รับความรัก
ก็ต่อเมื่อ ผมกระทำอะไรที่ดีเป็นพิเศษเท่านั้น

เมื ่อผมอายุได้ 13 ปี ผมอยากหนีไปให้พ้นจาก
คุณพ่อคุณแม ่ผมโกรธจนถงึข้ันท่ีผมไมส่ามารถอยูห้่อง
เด ียวกับท่านทั ้งสองได้โดยที ่ไม่ทะเลาะกับท่าน
ผมพยายามใชเ้วลานอกบา้นมากขึน้ และไปอยูกั่บเพือ่น
หากท่านกำหนดเวลากลับบ้านผมก็จะกลับให้ทันเวลา
รอให้ท่านหลับแล้วผมก็จะกระโดดออกจากบ้านทาง
หนา้ตา่ง แลว้ใชเ้วลาในสถานบนัเทงิ เมือ่ผมอาย ุ 13 ปี
ผมไปคบหาสมาคมกับผู้ที่มีอายุมากกว่าผม เพราะว่า
เพ่ือนๆ ของผมเข้านอนประมาณ 21.30 น. ผมใช้เวลาน้ัน
วางแผนหนีไปเที ่ยวตามสถานบันเทิงจนถึงรุ ่งเช้า
ในช่วงที่ผมรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ยังหลับสนิท จนไม่รู้ว่า
ผมกลับเข้าบ้าน หลายคร้ังท่ีผมเมากลับบ้าน และช่วงหลัง
ผมคบเพือ่นไมด่ ีกย่ิ็งรา้ยกวา่การดืม่เหลา้

ชีวิตของผมกำลังดิ่งลงไปในเหวลึก ในขณะที่ผม
ทำให้ความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นรักผมและยอมรับผม
เพิ่มมากขึ้น ผมพยายามทำตัวให้เป็นคนที่เพื่อนชอบ
ซ่ึงบางคร้ังทำให้ตัวผมและผู้ท่ีอยู่รอบตัวผมต้องเส่ือมเสีย
ลง ผมเริม่ลกัขโมย มใิชเ่พราะผมอยากไดส้ิง่ทีข่โมยมา
แต่ผมอยากให้เพ่ือนๆ คิดว่าผมเป็นคนท่ีไม่เต็มบาทและ
สนุกไปกบัผม แต่แล้วผมก็เร่ิมขโมยมากขึน้ แม้ข้าวของ
ของคุณพ่อคุณแม่ และจากทกุแห่งท่ีผมคิดว่าคงไม่มีใคร
จับผิดได้

ผมมองดกูระจกและเกลยีดผูท้ีผ่มเหน็ในกระจก หู
ของผมใหญเ่กนิไป ตาเลก็ไป จมกูตรงไมพ่อ ดูเหมอืน
ว่าทุกอย่างในตัวผมผิดเพี้ยนไปหมด ผมคิดถึงตัวของ
ผมในอดีต ผมพยายามขจัดปัญหานี้ โดยปล่อยตัวของ
ผมให้อยู่ในโลกแห่งความฝัน กล่าวคือผมจะคิดว่าตัว
ผมเป็นผู้ที่ผมมิได้เป็นจริงๆ ทำสิ่งที่ผมมิได้ทำจริงๆ
ผมจะเล่าให้ครอบครัวและเพ่ือนๆ ฟัง ถึงส่ิงท่ีผมวาดภาพ
ในใจวา่ผมไดท้ำ เหมอืนกบัวา่ผมไดท้ำจรงิๆ ผมโกหก
เป็นประจำ จนผมไม่รู ้ว่าอะไรเป็นความจริง อะไร
เป็นเรื่องโกหก

ด้วยเหตุที่ผมขโมย โกหก กินเหล้าเมายาและการ
คบกับผู้เสพยาเสพติด พวกเพื่อนๆ จึงตีตัวออกห่าง
จากผม เพื่อนของผมมีแต่ผู้ค้ายาเสพติด ผู้ทะเลาะกัน
ตามถนน ไลยิ่งกนั ซึง่คนเหลา่นีเ้ราคบหาสมาคมไมไ่ด้

สภาพชวิีตของผมในขณะนัน้ เปน็เหตใุหผ้มตกอยู่
ในสภาพที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ผมได้กระทำสิ ่งที ่
หัวหน้าแกง๊ไมพ่อใจ และคนืหน่ึงผมนัง่อยู่ในคลบั พวก

เพือ่นๆ มาบอกใหผ้มหลบหนไีปจากแกง๊กลุม่นี ้ผมหนี
กลับบ้าน ปิดประตูอยู่ในบ้านเป็นเวลาเดือนกว่า พวกเขา
รู้ว่าผมไปเรียนท่ีไหน ผมจึงต้องบอกความจริงกับคุณพ่อ
คุณแม่ ท่านก็ช่วยไม่ให้ผมต้องไปโรงเรียน พวกเขาไม่พบ
ผม แต่ต่อมาอีก 2-3 วัน ผมได้ยินว่าเพื่อนที่ดีคนหนึ่ง
ของผมถูกทุบตีจนหมดสติ

ผมรูส้กึหวาดกลวัและโดดเดีย่ว ผมสญูเสยีเพือ่นๆ
ไปหมดแล้ว แต่ผมก็ยังไม่อยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่
ผมร้องไห้จนหลับไป และเม่ือต่ืนข้ึนมาตอนเชา้ ก็คิดหา
หนทางทีจ่ะจบชวิีตของตวัเอง

ผมอยู่ในสภาพนีห้ลายอาทติย์ จนในทีสุ่ดผมไดรั้บ
โทรศัพท์จากเพื่อนเก่าคนหนึ่ง เขาโทรศัพท์มาเชิญให้
ผมไปร่วมชุมนุมเยาวชน เนื่องจากผมกำลังหาหนทาง
ท่ีจะออกไปนอกบ้าน ผมจึงเห็นว่าน่ีเป็นโอกาสท่ีดี ผมจึง
รับคำเชิญชวนของเขา ในการชุมนุมคร้ังน้ัน มีบุคคลหน่ึง
ได้เทศน์สอนเกี่ยวกับพระเจ้าในรูปแบบที่ผมไม่เคย
ได้ยินและคิดไม่ถึง เขากล่าวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าว่า
พระองค์ทรงเป็น “มิตรท่ีดี” คำพูดน้ีสะกิดใจผมมาก เหตุว่า
ในขณะน้ัน ผมต้องการเพ่ือนแท้ หลังจากการชุมนุมคร้ังน้ัน
ผมก็เข้าไปซ่อนตัวในห้อง ปิดประตูสนิท เอาเก้าอ้ีสองตัว
หันเข้าหากัน ผมนั่งบนเก้าอี ้ตัวหนึ่ง และเชิญมิตร
คนใหม่ของผมคือพระเยซูเจ้าให้นั่งบนเก้าอี้อีกตัวหนึ่ง
น่ีเป็นคร้ังแรกในระยะเวลาหลายปท่ีีผมอธิษฐานภาวนา
การอธิษฐานภาวนานี้จะกลายเป็นกิจปฏิบัติประจำวัน
ของผม ผมจะสนทนากับพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์ และ
บนัทกึประสบการณข์องผมไว้

ในขณะที่ผมเริ่มมีนิสัยชอบการอธิษฐานภาวนา
ผมสังเกตว่าชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง
ผมไมโ่กรธ ความคดิอยากขโมยหมดสิน้ไป และพบวา่
ตัวผมเองชอบอยูใ่กล้ๆ คุณพ่อคุณแม ่ท่านทัง้สองไมไ่ด้
เปล่ียนแปลงไปเลย แต่ตัวผมสิเปล่ียนไปมาก ผมรู้สึกว่า
พระเจ้าทรงรักและต้อนรับผม ผมจึงสามารถรักและ
รับตัวผมเองได้ ผมไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลา
ภาระหนักได้หลุดไปจากบ่าของผมแล้ว

ผมไปร่วมการชุมนุมเยาวชน และความปรารถนา
ที ่จะรับใช้พระเจ้า ก็เริ ่มเจริญเติบโตขึ ้นในตัวผม
ผมอยากบอกให้โลกรู้ว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำอะไร
ในตัวผม แต่ก็ไม่ทราบว่าจะทำได้อย่างไร มาถึงจุดนี้
ผมได้เริ่มเล่นดนตรีและแต่งเพลง ผมจึงคิดว่าพระเจ้า
อาจจะเรียกผมให้เดินทางไปรอบโลก และบอกเล่า
ถึงความรักของพระเจ้าผ่านทางดนตรี ผมปรารถนา
ที่จะรับใช้พระเจ้าในรูปแบบใดก็ได้ เท่าที่ผมจะทำได้
แต่ผมมีเง่ือนไขอยู่เพียงข้อเดียว “พระเจ้าข้า ลูกจะกระทำ

จากวัยรุ่นที่เจ็บปวด-
สู่การเป็นสามเณรนักร้อง

(สังฆานุกรและนักร้องจากมอลต้า เล่าเรื่องการกลับใจของเขา)
โรเบริ์ต กาเลอา เขียน

พระคณุเจา้ยอด พมิพสิาร, C.Ss.R. แปล
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จากวัยรุ่นท่ีเจ็บปวด (ต่อจากหนา้ 3)
ทกุอยา่งทีพ่ระองคท์รงขอจากลกู ลูกขอเพยีงอยา่งเดยีว
โปรดอย่าทรงขอให้ลูกเป็นพระสงฆ์เลย” ในความคิด
ของผม พระสงฆ์มีรูปแบบที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งตัวผม
คงจะเข้าในกรอบนี้ไม่ไหว ผมไม่กระตือรือร้น ไม่ลุก
เป็นไฟ แล้วยังมีดนตรีของผมอีก ผมคิดว่าผมต้องทิ้ง
ดนตรโีดยสิน้เชงิ หากผมจะไปบวชเปน็พระสงฆ์

ผมค่อยๆ ปล่อยเง่ือนไข ท่ีจะรับใช้พระเจ้าน้ี เม่ือผม
พบกับพระสงฆท่์านหน่ึงในอิตาลี ในช่วงท่ีผมไปแสดง
ดนตรี ท่านเป็นผู้ท่ีมีความช่ืนชมยินดี มีชีวิตชีวา กระตือ--
รือร้น และทา่นเปน็ผูท่ี้รักชีวิตพระสงฆ ์ท่านเปดิโอกาส
ให้ผมพิจารณาถึงการเป็นพระสงฆ์ หลังจากท่ีผมอธิษฐาน
ภาวนาและพินิจพิจารณาอย่างมากมาย ผมจึงเข้าบ้านเณร
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2003 เม่ือเข้าไปอยู่ในร้ัวของบ้านเณร
ความกลัวที่ผมเคยมีเกี่ยวกับชีวิตในบ้านเณรและชีวิต
พระสงฆ์ก็อันตรธานหายไปหมด ผมมีความรู้สึกเป็นอิสระ
และเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่รู ้สึกว่าผมอยู่ในที่
ท่ีถูกตอ้งและในชว่งเวลาทีเ่หมาะสม

ความกลัวของผมที่อาจจะต้องล้มเลิกความสนใจ
ในเรื่องดนตรี ก็เป็นความเข้าใจที่ผิด โดยเฉพาะเมื่อ
ผมอัดเทปเพลงชุดแรกของผม ด้วยการสนับสนุนจาก
บรรดาผู้ใหญ่ในบ้านเณรและเพื่อนเณรด้วยกัน เพลง
“More of you” ซึ่งเป็นผลงานดนตรีชิ้นแรกของผม
มันกลายเป็นเพลงที่มียอดขายสูงสุดของมอลต้าใน
ค.ศ. 2005 ผมผลิตอัลบั้มที่สองโดยให้ชื่อว่า “Closer”
และใน ค.ศ. 2008 หลังจากท่ีผมผลิตอัลบ้ัม “What a Day”
ซึ่งเป็นอัลบั้มที่สาม ผมก็มีโอกาสได้ร้องเพลงในวัน
ชุมนุมเยาวชนโลกที่เมืองซิดนีย์ ต่อพระพักตร์สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ในพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคณุ ปดิการชมุนมุฯ

ใครจะคาดคิดได้ว่า จากเด็กขี ้อายที ่อ ุทิศตน
เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขาเหมาะสมที่จะได้รับความรัก บัดนี้
มาอยู่ต่อหน้าคนเป็นล้านๆ ปัจจุบันผมเรียนอยู่ปีที่เจ็ด
ในบา้นเณร ผมใชชี้วิตอยูท่ีอ่อสเตรเลยีมาไดส้ามปแีลว้
ผมใช้เวลาทำงานอยู่ในออสเตรเลีย ผมรักชาวออสเตรเลีย
และพระศาสนจักรในออสเตรเลีย หากเป็นพระประสงค์
ของพระเจ้า ผมก็จะได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ในเดือน
พฤศจิกายนปน้ีีท่ีมอลต้า และจะมาเปน็พระสงฆผู้์รับใช้
ในออสเตรเลียเป็นเวลาสองสามปีต่อไป

สังฆานุกรกาเลอา จะมารับใช้ในสังฆมณฑแซนด-์-
เฮอสท ์ในรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันเขามี
โครงการดนตรอีีกสองโครงการ โครงการแรกจะออกสู่
ตลาดในราวกลางเดือนเมษายน และอีกโครงการหนึง่
ในราวเดือนธันวาคม ค.ศ. 2010 ท่านสามารถส่ังซ้ือแผ่นซีดี
ของเขาได้ที่www.ThatsWorship.com

อาลัยรักคุณพ่อยัง มารี ดังโตแนล (ต่อจากหนา้ 20)

ท่ีโรงพยาบาลเซนตห์ลยุส ์มีพธีิปลงศพวนัพฤหสับดท่ีี
25 มีนาคม 2010 ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน โดย
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช
เป็นประธาน

คุณพ่อยัง มารี ดังโตแนล  เกิดวันท่ี 16 มีนาคม ค.ศ. 1936
ทีเ่มอืงนานซ ีซึง่อยูท่างตะวนัออกของประเทศฝรัง่เศส
ใกล้กับตัวเมืองหลวง ครอบครัวฐานะปานกลาง บิดาชาร์ล
ดังโตแนลเป็นช่างไม้ มารดามาร์การิตา ดังโตแนล

เป็นแม่บ้าน เล้ียงลูก 4 คน มีพ่ีชาย 2 คน พ่ีสาว 1 คน คุณพ่อ
เป็นคนสุดท้อง พี่ชายคนโตของคุณพ่อเป็นพระสงฆ์
ประจำสงัฆมณฑลฝรัง่เศส คนที ่2 แตง่งานมลูีก 3 คน
ส่วนพ่ีสาวนัน้ไมไ่ดแ้ตง่งาน เปน็ครูสอนพิเศษให้กับเด็ก
ทีถู่กทอดทิง้ในสลมัทีก่รงุปารสี พ่ีสาวทำงานอยูท่ีเ่มอืง
นานซี มาช่วยงานวัด ช่วยสอนคำสอน ช่วยหลายส่ิงหลายอย่าง
ท่ีวัด ทุกวันนีพ่ี้สาวยงัช่วยงานของพระศาสนจกัรอยู่

เดมิทคีณุพอ่ไดส้มคัรใจเขา้บา้นเณรเลก็ของสงัฆ--
มณฑล แต่ด้วยความท่ีมีจิตตารมณ์ของการเปน็ธรรมทูต
และคุณพ่อเองก็มีความปรารถนาเป็นพิเศษที่จะทำงาน
แพร่ธรรมและประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า
คุณพ่อคิดเสมอว่า “ยังมีอีกหลายคนท่ียังไม่รู้จักพระวรสาร
ไม่รู้จักพระเจ้า และไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” คุณพ่อจึงได้บวช
เป็นพระสงฆข์องคณะมสิซังต่างประเทศแหง่กรุงปารีส
(MEP) ในวันท่ี 24 ธันวาคม ค.ศ. 1961 ซ่ึงถือเป็นโอกาสดี
ที่คุณพ่อจะได้ระลึกถึงการบวชเป็นพระสงฆ์ ก่อนที่
จะสมโภชการบังเกิดของพระกุมารเยซู

หลังจากท่ีได้บวชแล้ว คุณพ่อได้ศึกษาต่อวิชาปรัชญา
ที่มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน กรุงโรม เป็นเวลา 2 ปี
ซ่ึงถือเป็นโอกาสดีมากสำหรับคุณพ่อเพราะช่วงเวลาน้ัน
พอดีกับมีการเปิดสังคายนาวาติกันที่ 2 ทำให้คุณพ่อ
ได้พบปะกับบรรดาพระสังฆราช และได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะในเร ื ่องของ
สังคายนาวาตกัินที ่2 เมือ่จบการศกึษาทีก่รุงโรม คุณพ่อ
ก็ได้รับมอบหมายหน้าท่ีอันสำคัญย่ิงทันที น่ันคือ คุณพ่อ
ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นอาจารย์ท่ีบ้านเณรปีนัง ประเทศ
มาเลเซยี ต้ังแต่ปี 1965-1971 และท่ีน่ันเองเปน็จุดเร่ิมต้น
ที่ทำให้คุณพ่อได้รู้จักกับประเทศไทย เพราะเวลานั้น
มีสามเณรไทยหลายคนไปเรียนที่บ้านเณรปีนัง ได้แก่
คุณพอ่บญัชา ศรีประมงค์ คุณพ่อสมศักด์ิ ธิราศักด์ิ คุณ
พ่อสนัด วิจิตรวงศ์ จนถึงรุ่นคุณพ่อพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ และได้รู้จักกับคุณพ่อทัศไนย์
คมกฤส คุณพ่อเมธี วรรณชัยวงศ์ คุณพ่อบรรจง อารีพรรค
นี่คือช่วงเวลาที่คุณพ่อมีโอกาสได้ติดต่อสัมพันธ์และ
สร้างความคุ้นเคยกับคนไทย จนกระท่ังประมาณปี 1969
คุณพ่อไดต้ดัสนิใจวา่ปดิเทอมใหญค่ราวนี ้คณุพอ่จะไป
ดูเมืองไทย สัมผัสคนไทยใหม้ากขึน้

คุณพ่อเดินทางมาประเทศไทยครั ้งแรก โดยมี
สามเณรไทย 2 คนคือ สามเณรประจวบ ตรีนิกร
สามเณรประเวทย์ สามเณรทั้งสองเป็นทั้งเพื่อนและ
ผู้นำทาง เพราะในขณะน้ันคุณพ่อยังพูดภาษาไทยไม่ได้เลย
คุณพ่อใช้เวลา 1 เดือนอย่างคุ้มค่าด้วยการเดินทางไปดู
ในทีต่า่งๆ ทัว่ทัง้สงัฆมณฑล (เวลานัน้ม ี4 สงัฆมณฑล)
และเม่ือกลับมาท่ีปีนัง คุณพ่อก็ไม่ได้มีความคิดท่ีจะกลับมา
ที่ประเทศไทยอีก แต่พยานเอื้ออาทรและน้ำพระทัย
ของพระเจ้านั้นอยู่เหนือทุกสิ่ง เมื่อสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทยมีนโยบายจะเปิดบ้านเณรใหญ่
แสงธรรมโดยให้คุณพ่อบรรจง อารีพรรค ซ่ึงเป็นอาจารย์
สอนอยู ่ที ่บ้านเณรปีนัง มาเป็นอธิการคนแรกของ
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม คุณพ่อบรรจงจึงได้เชิญให้
คณุพอ่ดงัโตแนล มาเปน็อาจารย์ทีแ่สงธรรม พอดกีบัที่
วีซ่าของคุณพ่อดังโตแนลหมดอายุ คุณพ่อจึงตัดสินใจ
ร ับคำเช ิญของค ุณพ่อบรรจงเด ินทางมาช ่วยงาน
พระศาสนจักรในประเทศไทย

คุณพ่อเข้ามาประเทศไทยในเดอืนสิงหาคม ปี 1972

คณุพอ่ใชเ้วลาเรยีนภาษาไทย 1 ป ีในตอนนัน้บา้นเณร
แสงธรรมยังสร้างไม่เสร็จจึงต้องใช้สถานที่ของคณะ
ซาเลเซียนที่หัวหินแทนชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน เมื่อ
สรา้งเสรจ็แลว้กย้็ายกลบัมาทีส่ามพราน ป ี1973 คณุพอ่
ได้สอนวิชาปรัชญาที่วิทยาลัยแสงธรรมและช่วยงาน
ท่ีวัดนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ท่ีหมู่บ้านเศรษฐกจิ
กรุงเทพฯ ไปช่วยถวายมิสซาวันอาทิตย์บ้าง ช่วยสอน
คำสอนบา้ง ทำอยา่งนีอ้ยู่เปน็เวลา 3 ปี

ในปี 1977 คุณพ่อถูกเรียกตัวกลับไปที่ประเทศ
ฝรั ่งเศส เพื ่อไปรับตำแหน่งดูแลรับผิดชอบงาน
ด้านกระแสเร ียกของคณะมิสซังต่างประเทศแห่ง
กรงุปารสี 2 ป ีและเปน็ผูช่้วยอธกิารใหญ ่6 ปี

เม่ือหมดวาระท่ีประเทศฝร่ังเศสแล้ว คุณพ่อได้เขียน
จดหมายขึ ้น 2 ฉบับ ฉบับหนึ ่งถึงพระคาร์ดินัล
ไมเกิ ้ล มีชัย กิจบุญชู อีกฉบับเขียนถึงอธิการใหญ่
ขออนุญาตกลับมาท่ีเมืองไทยประมาณ 3-4 เดือน คุณพ่อ
จำเนียร  กิจเจริญ  อุปสังฆราช ได้ส่งจดหมายตอบกลับมา
ว่าทางสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เต็มใจอย่างย่ิง และให้คุณพ่อ
ขอวีซ่าเข้าเมืองไทยในฐานะอาจารย์ โดยให้คุณพ่อ
ทำหน้าท่ีเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
และก็ไปสอนท่ีบ้านเณรแสงธรรม คุณพ่อทำงานอภิบาล
สัตบุร ุษที ่ว ัด และสอนเรียนที ่แสงธรรมได้ 4 ปี
สภาพระสังฆราชฯ จึงขอให้คุณพ่อไปประจำอยู่ที่บ้าน
เณรใหญแ่สงธรรม เปน็อาจารยป์ระจำ เขา้รับหนา้ทีใ่น
ปี 1991 นอกจากคุณพ่อจะสอนเรียนที่แสงธรรมแล้ว
คุณพ่อยังได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษคือ เป็นผู้ให้
คำแนะนำปรึกษาทางด้านชีวิตฝ่ายจิตแก่สามเณร และ
ความกา้วหนา้ในความสมัพนัธก์บัพระครสิตเจา้ หรือที่
เราเรียกว่า “คุณพ่อวิญญาณรักษ์”

การกลับมาประเทศไทยของค ุณพ่อในครั ้งนี ้
จุดประกายความคิดของคุณพ่อ รวมทั้งชีวิตธรรมทูต
ของท่าน ทำให้ท่านมองไปถึงสนามงานที่ยังต้องการ
พระสงฆ์ ที่ที่ยังต้องการผู้บุกเบิก สร้างเสริมความเชื่อ
ความศรัทธาดังเช่นผืนนาท่ียังไร้คนเก็บเก่ียว โดยเฉพาะ
พวกพี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่ตามเขาตามดอย คุณพ่อจึงได้
ปรึกษากับคุณพ่อยวง จักแมง ถึงการสร้างคณะธรรมทตู
ในประเทศไทย และเรยีกร้องให้พระสงฆท์างภาคกลาง
ซ่ึงก็มีอยู่พอสมควรตระหนักถึงความสำคัญ และสมัครใจ
ไปทำงานกับพวกชาติพันธุ์ที่ภาคเหนือ คุณพ่อจึงได้
เขียนจดหมายถึงสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทย  ทางสภาพระสงัฆราชฯ ก็เห็นชอบในข้อเสนอ และ
ให ้ต ั ้ งคณะธรรมท ูตแห ่งประเทศไทยข ึ ้นโดยม ี
พระสังฆราชบรรจง  อารีพรรค  เป็นผู ้รับผิดชอบ
พระคุณเจ้าบรรจงจึงได้เรียกผู้ที่สนใจซึ่งเวลานั้นก็มี
คุณพ่ออาดรีอาโน (คณะปีเม) คุณพ่อเกรียงศักดิ ์
โกวิทวาณิช และคุณพ่ออีกประมาณ 2-3 องค์ มาประชุมกัน
ได้ข้อสรุปว่า น่าจะเริ่มต้นที่บ้านเณรแสงธรรมโดยมี
คุณพ่อดังโตแนลเป็นผู ้ดูแล คุณพ่อเริ ่มต้นการหา
สมาชิกธรรมทูตแห่งประเทศไทย ด้วยการประกาศให้
บรรดาสามเณรได้ทราบถึงแนวทางและนโยบายของ
สภาพระสงัฆราชฯ ในเรือ่งนี ้ และเชญิสามเณรทีส่นใจ
เข้าร่วมประชุมกันหลังอาหารเย็น มีสามเณรหลายคนให้
ความสนใจมารว่มประชุม และท่ีสุดก็มีผู้สนใจเข้าสมัคร
คณะเป็นกลุ่มแรกคือ บราเดอร์อนุรักษ์ ประจงกิจ

(อ่านตอ่หนา้ 10)
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ตอนที ่71 พระวาจาอนัเปน็ตน้กำเนดิลำแสง
“พระเมตตา”

      ว่า 80 ปีมาแล้ว เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 22 กุมภาพันธ์
1931 ที่ประเทศโปแลนด์ นักบุญซิสเตอร์โฟสตินาได้
เห็นพระเยซเูจ้าในหอ้งพักของเธอ พระองคท์รงอาภรณ์
สีขาว พระหัตถ์ขวาทรงยกข้ึนในท่าอวยพร ส่วนพระหัตถ์
ซา้ยทรงแตะอยูท่ีเ่สือ้บรเิวณหน้าอก ทีห่นา้อกมลีำแสง
2 สายสาดออกมา ลำแสงหนึง่เปน็สขีาว อีกลำแสงหนึง่
เป็นสีแดง จากน้ันพระเยซูเจ้าตรัสว่า จงวาดภาพตามแบบ
ท่ีเธอเห็นน้ีพร้อมกับจารึกคำว่า “พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจ
ในพระองค์” นักบุญซิสเตอร์โฟสตินาไม่ทราบจะวาดภาพ
น้ีอย่างไร เธอจงึไปเลา่เรือ่งนีใ้หก้บัพระสงฆ์ในระหว่าง
การแก้บาป พระสงฆ์กล่าวว่า “เร่ืองน้ีเก่ียวข้องกับวิญญาณ
ของเธอ” เธอจงวาดรูปพระฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์
วาดข้ึน ในอีก 3 ปีต่อมาท่ีเมือง Vilnius ท่านนักบุญได้พบ
กับคุณพ่อ Michael Sopock ผู้รับฟังแก้บาปและเป็นคุณพ่อ
วิญญาณของเธอ ด้วยความพยายามของคุณพ่อ ประกอบกับ
การแนะนำของนักบุญซิสเตอร์โฟสตินา พระรูปพระเมตตา
รูปแรกก็สำเร็จโดยฝีมือของ Eugene Kazimierowski
ปัจจุบันพระรูปนี้ ได้ประดิษฐานที่วัดพระจิตศักดิ์สิทธิ์
(Holy Sorrow Church) ที ่เมือง Vilnius ประเทศ
Lithuania สว่นพระรปูทีเ่ราเหน็อยูใ่นปจัจบุนั วาดโดย
Apolf Hyla ในปี 1943 เขาวาดและมอบให้แก่พวกเรา เพราะ
เขาไดเ้สนอทีจ่ะวาดรปูน้ีถวายเพ่ือเป็นการขอบพระคณุ
ที่พระองค์ได้ให้ครอบครัวเขาได้รับความปลอดภัย
จากสงคราม ในเวลาเพียงไม่นานพระรูปนี้ก็มีชื่อเสียง
เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง เพราะมีผู้ได้รับพระหรรษทาน
มากมายจากความศรัทธา ต่อมาจึงมีการพิมพ์พระรูปนี้
ออกแจกจ่ายไปท่ัว ซ่ึงก็บรรลุพระประสงค์ของพระเยซูเจ้า
ท่ีแนะนำรปูนีแ้กนั่กบญุซสิเตอรโ์ฟสตนิา ท่ีเมอืง Plock
พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า “เราปรารถนาให้พระรูปนี้ได้รับ
การเคารพโดยเริม่จากวัดน้อยของเธอก่อน  และ (ต่อไป)
ทั่วทั้งโลก”

ความหมายของพระรปูอันเก่ียวเน่ืองกับพระคัมภีร์
2 บท พระรูปนี้แสดงถึงอะไร? ให้เราคิดถึงบทอ่าน
หนังสือบทอ่านแรกคือ เมื ่อพระเยซูทรงประจักษ์
แก่เหล่าอัครสาวกที่ห้องชั้นบนหลังจากทรงกลับเป็น
ข้ึนมา บทอา่นบทนีจ้ะใชอ่้านในวดัวนัอาทติยแ์รก หลงั
อาทิตย์ปัสกา (ยน 20:19-31) ซึ่งเป็นวันที่พระเยซูเจ้า
ทรงตั้งให้เป็นวันฉลองพระเมตตา ในวันนั้นพระเยซู

ดำเนินผ่านประตูที่ปิดอยู่และกล่าวทักทายกับเหล่า
อัครสาวกวา่ “สันติสุขจงดำรงอยูก่บัท่าน” แล้วพระองค์
ได้ทรงตั้งศีลอภัยบาป จึงทำให้เราสามารถสรุปได้ว่า
ศีลอภัยบาปนี้ได้ให้สันติสุขของพระเป็นเจ้าแก่เรา

บทอา่นทีส่องคอื พระรปูนีพ้าดพงิเกีย่วกับวนัศกุร์
ศกัดิ์สทิธ์ิ (ยน 19:31-37) ในขณะทีพ่ระเยซทูรงถกูตรงึ
กางเขน พระทัยของพระองค์ถูกแทงด้วยหอก เคร่ืองหมาย
ของการทรมานนี้ ท่านนักบุญได้ถามพระเยซูโดยตรง
เกี่ยวกับความหมายต่างๆ นี้ “ลำแสง 2 ลำแสงนี้ เป็น
เครื ่องหมายแสดงถึงเล ือดและน้ำซึ ่งไหลออกมา
จากดวงหทัยของเราที่ถูกแทงด้วยหอก ลำแสงสีขาว
หมายถึงน้ำซึ ่งสร้างความชอบธรรมให้แก่วิญญาณ
ลำแสงสแีดงหมายถงึเลือดซ่ึงเป็นชีวิตวิญญาณ” ลำแสง
ทั้งสองนี้รวมกันหมายถึงศีลศักดิ์สิทธิ์ น้ำหมายถึง
ศีลล้างบาปและศีลอภัยบาป ซึ่งทำให้วิญญาณของเรา
บริสุทธิ์ เลือดเป็นเครื่องหมายแสดงถึงศีลมหาสนิท
บำรุงหล่อเลี้ยงวิญญาณของเรา ลำแสงนี้ยังแสดงถึง
พระพรของพระจิต เพราะในพระคัมภีร์ น้ำเป็นเคร่ืองหมาย
ของพระพรของพระจิต ลำแสงนี้เป็นเครื่องหมายของ
บุญกุศลของพระเยซูเจ้า ท่ีพระองค์ทรงยอมส้ินพระชนม์
บนไม้กางเขนเพื่อเราในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

พระรูปนี้ได้รับการขนานนามได้อย่างถูกต้องว่า
“พระรูปแหง่พระเมตตา” เพราะการทีพ่ระเยซทูรงยอม
ถูกตรึงบนไม้กางเขน ส้ินพระชนม์ และทรงกลับเป็นข้ึนมา
ก็เป็นการแสดงถึงพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
พระเป็นเจ้าทรงรักโลกจนกระทั่งพระองค์ทรงมอบ
พระบุตรของพระองค์ เพื่อว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์
จะไดรั้บชวิีตนรัินดร”
หลักสำคัญในการเคารพพระรปูพระเมตตาม ี5 ประการ

1. การแสดงความเคารพต่อพระรูปนี้ขึ ้นอยู่กับ
อะไร? ความศรัทธาต่อพระเมตตาขึน้อยู่กับความวางใจ
ในพระเจ้า และการแสดงความเมตตาต่อเพื่อนพี่น้อง

มีคำจารึกอยู ่ที ่พระรูปว่า “พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจ
ในพระองค์” พระรูปนี ้เรียกร้องให้เราพัฒนาท่าที
ความวางใจในพระเปน็เจ้าของเรา อะไรคือความวางใจ?
ความวางใจเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าความเชื่อในการสถิต
อยู่ของพระองค์ ความวางใจหมายถึงการยอมจำนน
ต่อความรัก ความเมตตาของพระเป็นเจ้า พระเยซูทรงสอน
นักบุญซิสเตอร์โฟสตินา ถึงรูปแบบเพื่อให้เธอถือปฏิบัติ
ต่อพระเมตตา พระองค์ตรัสว่า “เรามอบวิธีการยึด
ความเมตตา 3 วิธ ี เพือ่ไปใชก้บัเพือ่นพีน่อ้งของเธอ คอื
1. เมตตาดว้ยการกระทำ 2. เมตตาดว้ยคำพดู 3. เมตตา
ด้วยคำภาวนา” พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้ผู้ที่เคารพ
ต่อพระเมตตาปฏิบัติอย่างน้อย 1 วิธีทุกวัน โดยมีข้อแม้
อยู่ 2 ประการคอื ความวางใจ กบัการแสดงความเมตตา
ต่อเพื ่อนพี ่น้อง หากเราสามารถทำให้ครบถ้วน
กส็ามารถหวังได้ว่าเราจะได้รับพระหรรษทานพิเศษจาก
พระเมตตา

พระเยซูได้ทรงให้สัญญากับทุกกิจศรัทธาต่อ
พระเมตตาที่วอนขอผ่านทางนักบุญซิสเตอร์โฟสตินา
ดังทีพ่ระองค์ตรัสกับทา่นนกับญุว่า “เธอจะได้รับทุกๆ ส่ิง
ท่ีวอนขอ หากส่ิงน้ันตรงกับน้ำพระทัยของเรา” พระเยซูเจ้า
ได้ให้สัญญาพิเศษ 3 ประการต่อพระรูปพระเมตตา
1. ทรงสัญญาท่ีจะประทานพระหรรษทานแหง่ความรอด
นิรันดร โดยตรัสว่า “วิญญาณที่เคารพต่อพระรูปนี้
จะไม่พินาศ” 2. ทรงสัญญาท่ีจะประทานพระหรรษทาน
พิเศษ เพ่ือการดำเนนิชีวิตเป็นคริสตชนท่ีดีบริบูรณ์ และ
สดุทา้ย 3. คอืพระหรรษทานเพือ่การสิน้ใจในศลีในพร
พระองคต์รัสว่า พระองคจ์ะทรงปกปอ้งวิญญาณเหลา่นี้
ดังว่าเปน็พระสริิมงคลของพระองคเ์อง
วันฉลองพระเมตตา

2. รูปแบบทีส่องของความศรทัธาตอ่พระเมตตาคอื
การจัดให้มีวันฉลองพระเมตตาในวันอาทิตย์แรก
หลังอาทิตย์ปัสกา พระเยซูเจ้าได้ตรัสแก่นักบุญซิสเตอร์
โฟสตินา ถึงเหตุที่พระองค์ปรารถนาและกำหนดให้
วันนี้เป็นวันฉลองของพระศาสนจกัร ถึงแม้ว่าพระองค์
จะทรงขมข่ืนกับวิญญาณจำนวนมากที่หลงทางไปกับ
กิเลสอย่างไม่มีวันกลับ พระองค์ก็ยังทรงต้องการที่จะ
ปกป้องคนบาปเหล่าน้ี ด้วยเหตุน้ี พระองค์ทรงปรารถนา
ใหมี้วันฉลองพระเมตตา พระองค์ตรัสว่า ในวันน้ันทำนบ
แห่งพระเมตตาจะถกูเปดิออก เพ่ือกระแสพระเมตตาได้
ไหลผ่านออกมา วิญญาณทัง้หลายจงอยา่กลวัทีจ่ะเขา้มา
หาพระองค์ ถึงแม้ว่าบาปของเขาจะเปน็สีแดงเข้มเพียงใด
ก็ตาม

พระองค์ทรงมอบพระหรรษทานเป็นพิเศษในวัน
ฉลองนี ้พระองคท์รงสญัญาแกวิ่ญญาณทีไ่ดไ้ปแกบ้าป
และรับศีลในวันฉลองนี้ จะได้รับการอภัยบาปและ
ละเว้นโทษโดยสมบรูณ์ คุณพ่อ Roeyoki นักเทววทิยา
แนวหนา้คนหนึง่ไดอ้ธิบายว่า พระหรรษทานนีย่ิ้งใหญ่
กว่าพระคุณบริบูรณ์เสียอีก

ก

(อ่านตอ่ฉบบัหนา้)
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 “ลมย่อมพดัไปในทีล่มตอ้งการ” (ยอห์น 3:8)

บทอธิษฐานภาวนา

ลมพัดไปลมพัดไป
ครูคำสอนถามเด็กๆ ที่มาเรียนคำสอนกับเธอว่า “ถ้าครูขายบ้าน รถยนต์

และเครือ่งตบแตง่บา้น แลว้เอาเงนิไปมอบใหก้บัวดั ครจูะไดไ้ปสวรรคไ์หม?”
เด็กทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่ได้” “หากครูทำความสะอาดวัดทุกวัน
เอาเคร่ืองมาตัดหญ้า แล้วจัดสวนให้เรียบร้อย ครูจะได้ไปสวรรค์ไหม?” นักเรียน
ก็ตอบพร้อมกันอีกว่า “ไม่ได้” แล้วครูจึงถามต่อไปว่า “แล้วครูจะไปสวรรค์
ได้อย่างไรเล่า?” เด็กชายอายุ 5 ขวบคนหนึ่งตอบเสียงดังว่า “ครูต้องตายก่อน
ครับ”

พระเยซูเจ้าทรงกล่าวกับนิโคเดมัสเกี่ยวกับการเกิดใหม่ในระดับที่ลึกไป
กว่าน้ัน พระองค์ตรัสเก่ียวกับการเกิดท่ีมาจากเบือ้งบน เก่ียวกับการทำใหส้ะอาด
ภายในจติใจ ซึง่มาจากพระจติเจา้ และจะบนัดาลใหผู้้ทีม่คีวามเชือ่เปน็บตุรธดิา
ของพระเจา้ได ้สิง่ทีเ่กีย่วกับสวรรคน์ัน้ดวงตาของมนษุยม์องไมเ่หน็ นโิคเดมสั
อาจารย์ผู้เป็นท่ีเคารพนับถือโดยท่ัวไป ซ่ึง “รู้” เร่ืองท่ีเก่ียวกับพระเจ้า ถูกนำไปสู่
เร่ืองราวท่ีเขาไม่คุ้นเคย กล่าวคือการบังเกิดจากเบ้ืองบน การบังเกิดจากพระจิตเจ้า
ลมท่ีพัด... ท้ังหมดนีห้มายความวา่อะไร?

ลมนัน้มอียู่รอบตวัเรา ไมว่่าจะไปทีไ่หน ลมกอ็ยู่ทีน่ัน่ เรามองไมเ่หน็ และ
ลมนั้นมีทั้งแผ่วเบาและรุนแรงที่สามารถทำลายข้าวของต่างๆ ลมที่พัดอ่อนๆ
สามารถทำให้เราสดชื ่น เมื ่อความร้อนรุนแรงจนเราเกือบทนไม่ได้ ลม
ที่กลายเป็นพายุ สามารถถอนรากต้นไม้ และทำลายบ้านช่องให้พินาศไป
พระจิตเจ้าก็เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงสามารถประทบัอยู่ท่ัวไป แต่ก็ทรงสามารถ
บันดาลให้มีชีวิต และทรงท้าทายเราให้รับลงไปในตัวเราอย่างลึกซึ้งมากขึ้น
พระเจ้าทรงดลบันดาลให้เรากระหายหาพระเจ้า พระจิตเจ้าทรงเคลื่อนไหว
ดังเช่นลม ทรงก่อให้เกิดพลังอันนำมาซึ่งชีวิตให้แก่เรา ทรงนำพาเราจาก
ความตายไปสูชี่วิต

ข้าแต่พระจิตเจ้า พระองค์คือลมหายใจของพระเจ้า
พระอำนาจทีจ่ะทรงประทานชวิีตนัน้ไมมี่ขอบเขต ลูก
ไม่อาจวาดภาพในใจได้ถึงการเปลี ่ยนแปลง ซึ ่ง
พระองคท์รงสามารถบนัดาลใหเ้กดิขึน้ในชวิีตของลกู
หากลูกเพียงแต่ปล่อยให้พระองคท์รงกระทำ โปรดให้
ลูกกระหายหาสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้า อันเป็นสิ่งเดียว
ทีจ่ะชว่ยใหลู้กไดอ่ิ้มหนำตลอดไป อาแมน

ความยินดีปัสกา
มนษุยเ์กดิมาเพือ่ความสขุ
เพราะนัน่คอืธรรมชาตมินษุย์
ที่มีต้นกำเนิดจากองค์ความดีสูงสุด
มนษุย์จึงเกดิมาในความสขุและเพือ่ความสขุ
และมทีกุอยา่งในตวัตนเพือ่เปน็สขุ
โดยมสีิง่ภายนอกเปน็ “ตวัเสรมิ” ให้
ในเมือ่มนษุยม์ทีัง้กายและจติใจ
นอกจากสขุใจแลว้ยังตอ้งการสขุกายดว้ย
แม้กายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกายจะเปลี่ยนแปลงไป
พร้อมกับกาลเวลาความไม่เที่ยงแห่งวัตถุสังขาร
แต่ความสุขท่ีแก่นใจยงัเหนยีวแนน่คงอยูไ่ด้
เหมอืนจติวิญญาณทีไ่มเ่สือ่มไปพรอ้มกบักาย
หากแตยั่งสวนทางกนัไปไดต้ลอด
ร่างกายคนหมดแรงเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
ทวา่แกน่แหง่ความเปน็คนเขม้ขน้มากขึน้ดว้ยประสบการณ์
ฉันใดก็ฉันน้ัน...
น่าเสียดายที่หลายคนเริ่มต้นผิด
เข้าใจว่าเกิดมายังไม่มีความสุข
จึงต้องแสวงหากอบโกยเพิม่พูน
ไม่ต่างกับกระสอบว่างเปล่าที่ต้องหาข้าวสารมาเติม
เต็มมากเตม็น้อยคือดัชนีแห่งความสขุ
เลยพร้อมจะทำทุกอย่างแลกทุกอย่าง
เพ่ือจะไดม้าในสิง่ทีค่นถอืว่าเปน็ความสขุ
หรือเปน็ตวับันดาลความสขุให้
จากความสุขใจที่บันดาลให้กายเป็นสุข
บวกสิง่ของนอกกายชว่ยเสรมิชว่ยเอือ้ความสขุใจ
กลายเปน็กายและวตัถสุิง่ของเปน็ตวับนัดาลใหใ้จเปน็สขุ
และนี่คือที่มาของ “ถมเท่าไรไม่รู้จักเต็ม”
ก็ในเมื่อกายและสิ่งของไม่เที่ยงแท้ถาวร
ความสขุทีไ่ดม้ากข้ึ็นๆ ลงๆ ตามไปดว้ย
มีก็สุขขาดกทุ็กข์มีมากสขุมากมน้ีอยสุขน้อย
กระบวนการไล่ล่าหาความสุขจึงไม่มีตอนจบ
ไม่ต่างกับการไล่เหยียบเงาตนเองในแสงแดด
กระทั่งตอนเที่ยงวันเมื่อตัวกับเงาเป็นหนึ่งเดียวกัน
จึงสามารถเหยยีบเงาตวัเองไดใ้นทีสุ่ด...ฉันใด
ตราบใดที่เอาแต่วิ่งไล่ล่าหาความสุข
เหมือนจะไดม้าเหมือนจะสัมผัสได้ด้วยมือ
ความสขุก็มีอันต้องหลุดมือไปทกุคร้ัง
กระทั่งเข้าไปหาความสุขในส่วนลึกแห่งตัวตนนั่นแหละ
จึงได้พบได้สัมผัสได้รู้สึกถึงความสุขได้...ฉันน้ัน
เมือ่มาคำนงึวา่ความสขุแทอ้ยู่ในใจตน
เรากม็าพบเปน็สจัธรรมวา่
ความสุขแท้คืออิสรภาพจากทุกสิ่งที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์
แทนทีจ่ะไลล่่าหาความสขุไปวนัๆ
น่าจะถามตนเองวา่อะไรบา้งทีท่ำใหฉั้นยังไมเ่ปน็สขุ
การพยายามหาความสุขน่าจะเปลี่ยนเป็นการออกแรงค้นพบ
ค้นพบว่าความสุขแท้จริงอยู่ที่ไหน
ค้นพบว่าอะไรเป็นอุปสรรคหรือตัวทำลายความสุข
อันที่จริงแล้วนี่คือ “สาส์นแห่งปัสกา”
ที่คอยตอกย้ำว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้มนุษย์เกิดมาเป็นสขุ
พร้อมกับทรงประทานทุกอย่างให้มนุษย์เพื่อการนี้
แต่มนุษย์เที่ยวสร้างอุปสรรคและคอยทำลายความสุขด้วยบาป
ทัง้ในตนเองทัง้ในผูอ่ื้นรอบขา้ง
ดังน้ันเพ่ือให้มนุษย์กลับมามคีวามสขุอีกคร้ัง
พระเจา้กท็รงลบลา้งบาปทัง้หมดของมนษุย์
ด้วยความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า...พระบุตรของพระองค์



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที ่34 ฉบับที ่15-16 ประจำวนัที ่11-24 เมษายน 2010 หน้า 7

อุดมสาร หนังสือพิมพ์ข่าวคาทอลิก รายสัปดาห์  เจ้าของ : คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผู้พิมพ์-ผู้โฆษณา ผู้อำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง  บรรณาธิการบริหาร : คุณพ่ออนุชา ไชยเดช
 หัวหน้ากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสด์ิ  กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ  หัวหน้าแผนกกิจกรรมการพิมพ์พิเศษ : เยาวพา มนต์แก้ว  ฝ่ายโฆษณา ต่อ 1813  สุพร เล่าเรียนธรรม  รายช่ือผู้ประสานงานส่ือมวลชนฯ ประจำแต่ละ

สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต สังฆมณฑลเชียงใหม่ : คุณพ่อณรงค์ชัย หม่ันศึกษา สังฆมณฑลจันทบุรี : คุณพ่อเอนก นามวงษ์ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง : คุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก
สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร สังฆมณฑลนครสวรรค์ : คุณพ่อพิทักษ์ ศิลาโคตร สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี : สังฆานุกรอมรกิจ พรหมภักดี สังฆมณฑลอุดรธานี : คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพ่อบุญพฤกษ์ ทองอินทร์

 ค่าบำรุงปีละ 400 บาท ธนาณัติในนามซิสเตอร์ศรินทิพย์ กิจสวัสด์ิ ส่ังจ่าย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนักงาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร : 0-2681-3900
ต่อ 1802 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-3900 ext. 1802
E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th website : www.udomsarn.com

ขอเชิญพ่ีน้องร่วมกันสวดภาวนาวอนขอพระเปน็เจ้า
และพระแมม่ารอีา ประทานพระพร

เพือ่ชาวไทยมคีวามสงบสขุ และความเจรญิกา้วหนา้ของประเทศชาติ
และความเขา้ใจอนัดี ความยุติธรรม และความรกัต่อกันตลอดไป

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ราฟาแอล

   ศูนย์กลางของชีวิตมนุษย์มี “ความตึง”
(tension) ของชีวิตเสมอ ซึ ่งถูกขนานนามว่าเป็น
“ความกลัว ความวิตกว่าตนเองไม่มีความสำคัญ” (fear of
insignificance) ความตงึนีส้ะทอ้นธรรมชาตขิองมนษุย์
ณ หัวใจของชวิีต มนษุยม์สีญัชาตญาณแหง่ภาพลกัษณ์
(symbolic identity) ที่จะนำตัวเองออกจากธรรมชาติ
ของตนสู่ความสูงส่งยิ่งขึ้นเสมอ มนุษย์เป็น “คนที่มี
ใบหนา้” (symbolic self) เปน็สิง่สรา้งทีม่ช่ืีอ (แตล่ะคน)
มีประวัติชีวิตของตนเองเป็นเอกลักษณ์ และในขณะเดียว
กันมนุษย์เป็นผู ้สร้างที ่ม ีความคิด มีสติปัญญา
ท่ีสร้างสรรค ์สามารถคดิ คำนวณ ไตร่ตรอง จินตนาการ
หาคำตอบ จดุประกายสรา้งสิง่ใหมต่า่งๆ นานา นบัแต่
อะตอมจนถงึความนรัินดรภาพ (infinity) .....

.....แต่ในขณะเดียวกัน มนุษย์ก็เป็นเพียงแต่
ตัวหนอน (worms) และเป็นอาหารสำหรับหนอน มนุษย์
จงึมชีีวิตอยูร่ะหวา่ง “ความตงึ” (tension) ของสองขัว้นี้
.....ชีวิตภายในมีอิสรภาพ ให้ความคิดจินตนาการและ
การเอื้อมมือไขว่คว้าภาพลักษณ์ที่สวยหรูมากมาย แต่
ร่างกายของเขาเอง (มนษุย)์ กลบัเหนีย่วร้ังผกูมดัเขาไว้
(กับโลก).... “ความตึง” ของชีวิตจึงเกิดขึ ้นเมื ่อเรา
พยายามที่จะ “เป็น” ในสิ่งที่เราไม่สามารถเป็นได้ เมื่อ
เราแสร้ง “เป็น” อย่างอื่นนอกเหนือจากที่เรา “เป็น”
จริงๆ สภาพความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์เยี่ยงนี้เลวร้าย
มากขึ้นในระดับสังคมชุมชน เมื่ออุดมคติทางการเมือง
การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง (political ideology)
ไปสร้างความหวัง ลมๆ แล้งๆ ในจิตใจของหมู่ประชากร
(mass) ใหม้คีวามหวงัในชวิีตทีด่ขีึน้ (utopia) โดยไมไ่ด้
สร้างแนวทาง หนทาง สู่ความเป็นจริงของคำสัญญา
ของความหวังน้ันๆ

แต่อย่างไรก็ตาม พระอาณาจักรบนโลกนี้มักมี
ความมืดมนอยู ่ เสมอ เหตุผลเพราะเป้าหมายของ
ความหวังของมนุษย์ก็คือพระเจ้า ซึ่งเป็นรหัสธรรม
เร้นลับลึกล้ำ ณ ใจกลางของชีวิตมนุษย์ที่เราพยายาม
หาคำตอบต่อคำถามมากมายของเรา แต่เรายังไม่ได้รับ
คำตอบนัน้ๆ

เรารู้ว่ามีบางสิง่บางอยา่งขาดหายไป เรารู้ว่ายังกำลัง
เสาะแสวงหาหนทางสูค่วามหวังท่ีแท้จริง

ป้ายชี้ทางสู่ความหวังที่แท้จริงก็คือการที่บุคคล
คนหนึ ่งเตรียมพร้อมที ่จะสนองตอบการเร ียกร้อง
ให้ช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์แม้กระทั่งในระดับที่เรา
คาดคิดไม่ถึงมาก่อน ด้วยความหวัง ประสบการณ์ชีวิต
ที่ดีงาม และคำมั่นสัญญาของรหัสธรรมเร้นลับลึกล้ำ
ที่จะอุ้มชูชีวิตของเรา

ความหวังที ่แสดงออกด้วยชีว ิตคริสตชนเร ิ ่ม
เปล่งแสงแสดงให้เราเห็น ให้เราได้รับรู้แม้เพียงริบหรี่
หรือเพียงเล็กน้อยก็ตามถึงพระอาณาจักรพระเจ้าที่จะ

มาระโก 8:34
.....พระเยซเูจา้ทรงเรยีกประชาชนและบรรดาศษิย์เขา้มาตรสัว่า “ถ้าผู้ใดอยากตดิตามเรา  ก็ให้เขาเลกินกึถึงตนเอง  ให้แบก

ไมก้างเขนของตน  และตดิตามเรา
ลูกา 23:33

.....เมื่อมาถึงสถานที่ที่เรียกว่าเนินหัวกะโหลก บรรดาทหารตรึงพระองค์ที่นั่นพร้อมกับผู้ร้ายสองคน คนหนึ่งอยู่ข้างขวา
และอีกคนหนึ่งอยู่ข้างซ้าย
เอเฟซสั 2:16-19

......โดยทางไม้กางเขน ทรงทำให้ทั้งสองฝ่ายกลับคืนดีกับพระเจ้ารวมเป็นกายเดียว และทรงขจัดการเป็นศัตรูกัน
เดชะพระองค์ พระองค์เสด็จมาประกาศสันติเป็นข่าวดีสำหรับท่านทั้งหลายที่อยู่ห่างไกล และประกาศสันติเป็นข่าวดีสำหรับ
ผู้ที่อยู่ใกล้ เดชะพระองค์เราทั้งสองฝ่ายจึงเข้าไปเฝ้าพระบิดาเจ้าได้ในพระจิตเจ้าองค์เดียวกัน ท่านจึงไม่เป็นคนต่างด้าว
หรือผู้อาศยัอีกตอ่ไป แตเ่ปน็เพือ่นรว่มชาตกิบับรรดาผูศ้กัดิส์ทิธิ ์ เปน็สมาชกิในครอบครวัของพระเจา้

ใน มาถึงว่าเป็นอย่างไร  พระนามต่างๆ ที่พระศาสนจักร
ตั้งให้กับองค์พระเยซูคริสต์  ข้อคำสอนแห่งความเชื่อ
รูปแบบของพระศาสนจักรท่ีพระศาสนจักรช้ีให้คริสตชน
รับรู้ถึงส่วนร่วมของเราในชีวิตพระเจ้าต่างๆ เหล่านี้
ล้วนเป็นความพยายามที่จะนำคริสตชนให้รับรู้และ
หวังดว้ยความมัน่ใจถงึพระอาณาจกัรพระเจา้

From : No Escape from Finitude
by : John Navone

Review for Religious 67.2.2008

ข้อคิด “ปีพระสงฆ”์
พระสังฆราชใหม่ ยูเซฟเป เมลคิออร์ ซาร์โต

(Joseph Sarto)* หลังจากรับพิธีอภิเษกแต่งตั้งเสร็จ
เรียบร้อยก็ไปเยี ่ยมคุณแม่ที ่บ้านเกิด ขณะที่คุยกัน
พระคุณเจ้าก็ยื่นมือให้คุณแม่ดูพร้อมกับพูดว่า “คุณแม่
ดูแหวนของลูกซิ”

คณุแมย้ิ่ม  แลว้จบัมอืของลกูชายขึน้มาชม  พร้อม
กับยื่นมืออีกข้างหนึ่งของตนให้พระสังฆราชองค์ใหม่
ดแูละพดูวา่ “ลูกรกั   ถ้าไมม่แีหวนแตง่งานของแมว่งนี้
แลว้   เจา้กค็งจะไมไ่ดรั้บแหวนของเจา้หรอก”

* พระสงัฆราชยเูซฟเป  เมลคอิอร์  ซารโ์ต (Joseph
Sarto) ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช  สังฆมณฑล
Mantua โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13 ในปี
ค.ศ. 1884 และในปี ค.ศ. 1893 ได้เล่ือนเป็นพระคาร์ดินัล
และถกูเลอืกตัง้เปน็ สมเดจ็พระสนัตะปาปาปโีอ ที ่ 10
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1903 และรับประกาศเป็น
นกับญุ  เมือ่วันที ่29 พฤษภาคม ค.ศ. 1954
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เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2010 คุณพ่อชาติชาย  พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัย
แสงธรรม ได้แจ้งให้ “อุดมสาร” ทราบว่า ปีการศึกษานี้ วิทยาลัยแสงธรรม พร้อม
เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท รุ่นท่ี 1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม (Master of Arts in Moral Theology) หลักสูตร 2 ปี เปิดรับทั้งพระสงฆ์
นกับวช และบคุคลทัว่ไป

เมื่อจบแล้วจะได้รับปริญญา ศศ.ม. (เทววิทยาจริยธรรม) หรือภาษาอังกฤษ
M.A. (Moral Theology) บัณฑิตจะสามารถเป็นผู้นำทางด้านจริยธรรม เป็นอาจารย์
สอนได้เลย

สำหรับคนที ่จบระดับปริญญาตรีที ่ม ีพื ้นฐานด้านเทววิทยาและปรัชญา
และศาสนา

สำหรับอดีตนักศึกษาแสงธรรม หรือคุณพ่อที่จบจากวิทยาลัยแสงธรรมแล้ว
และได้รับปริญญาตรีด้านเทววิทยาไปแล้ว ก็สามารถมาต่อได้เลย ส่วนนักศึกษา
ทีจ่บปรญิญาตรจีากทีอ่ื่น กจ็ะตอ้งดวิูชาทีไ่ดเ้รยีนไปแลว้ กอ็าจจะไมต่อ้งเรยีนซำ้อกี
ต้องเอาวิชามาเทียบกันดู

คณุพอ่ชาตชิาย กลา่วถงึอาจารยท์ีส่อนวา่ “สว่นใหญก่ำหนดไวว่้าตอ้งเชีย่วชาญ

โดยเฉพาะ จบระดับปริญญาเอก  เช่น ด้านเทววิทยา จริยธรรม และพระคัมภีร์
เราถือหลักว่า ปริญญาเอกสอนปริญญาโท อาจจะมีบางวิชาท่ีมีระดับปริญญาโทบ้าง”

สำหรับนักศึกษาท่ีเตรียมตัวบวชเป็นบาทหลวง เม่ือเรียนจบปีท่ี 5 แล้ว ก็จะได้รับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา และทางวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู ้ใหญ่ต้นสังกัดทราบ
ผลการเรยีน และใหศึ้กษาตอ่ระดบัปรญิญาโทตอ่ แตส่ำหรบับางคนทีอ่าจจะไมไ่หว
ก็อาจจะเรียนระดับปริญญาตรีใบท่ีสอง เหมือนแต่ก่อน และเร่ืองการบวชเป็นพระสงฆ์
ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละต้นสังกัด จะพิจารณาให้เรียนจบก่อนหรือจะบวชแล้วมาศึกษาต่อ
ให้จบระดบัปริญญากต็าม

นอกจากนี้ วิทยาลัยแสงธรรมกำลังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอาเธเนียว โลโยลา
(Ateneo de Manila University) คณะเยสุอิต ฟิลิปปินส์ ท่ีมีช่ือเสียงมาก อายุกว่า 150 ปี
เราได้ไปเจรจาถึงความเป็นไปได้และเขาก็พร้อมที ่จะร่วมมือกัน เพียงแต่ให้
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีจดหมายอย่างเป็นทางการส่งไป
เรื ่องนี ้กำลังดำเนินการอยู ่ และวิทยาลัยแสงธรรมของเราจะได้รับประโยชน์
ด้านอาจารย์ หลักสูตร ข้อมูลต่างๆ ฯลฯ และต่อไปก็จะได้ยื่นเรื่องให้สันตะสำนัก
รับรองปริญญาของเราด้วย

คุณพ่อชาติชายกล่าวว่า “ในประเทศไทย คิดว่าคงมีวิทยาลัยแสงธรรมของเรา
เพยีงแห่งเดียวที่เปิดสอนสาชาวิชานี้”

วิทยาลยัเปดิรบัสมคัรตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึ 30 เมษายน ค.ศ. 2010  สำหรบัผูท้ีส่นใจ
ติดต่อสอบถามได้ที่วิทยาลัยแสงธรรม แผนกบัณฑิตวิทยาลัย สำนักอธิการบดี
วิทยาลัยแสงธรรม  โทร. 0-2429-0100 ถึง 3 ต่อ 607  โทรสาร 0-2429-0819
http://www.saengtham.ac.th/




นครราชสมีา  พระสงัฆราชยอแซฟ ชูศกัดิ ์สริิสทุธ์ิ
ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานพิธีมิสซา
ปลงศพมอนิกา จำปา พรคลัง สมาชิกฆราวาสแพร่ธรรม
คณะโอเบลต  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  ท่ีอาสนวิหาร
แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด นครราชสีมา

มอนกิา จำปา พรคลงั เกดิวันที ่ 21 มนีาคม พ.ศ.
2503 บ้านหนองพลวง ต.หนองพลวง อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา เป็นบุตรของ นายบุญมา (เสียชีวิตแล้ว) นางบัวสี พรคลัง
(เสียชีวิตแล้ว) มีพ่ีน้องท้ังหมด 5 คน 1. นางทองลา คำสวุรรณ 2. มอนิกา จำปา
พรคลัง (ผู ้ล ่วงลับ) 3. นางสำรวย ชนิดนอก 4. นางสำราญ พรคลัง
5. นายหนกูานต ์พรคลงั (เสยีชีวิตแลว้)

มอนิกา จำปา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จาก
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษที่ประเทศแคนาดา 1 ปี
และที่ประเทศมอริเซียส 3 ปี และกลับมาทำงานแพร่ธรรมที่อำเภอปากช่อง
และสอนเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างดีโดยเฉพาะด้านความเชื่อ พ.ศ. 2534 มอนิกา
จำปา จึงตัดสินใจเริ่มเข้าคณะโอเบลต ฆราวาสแพร่ธรรม และ พ.ศ. 2536
ถวายตวัคร้ังแรก พร้อมกบัถวายตวัข้ันถาวร พ.ศ. 2541 ที่วัดแมพ่ระปฏสินธ-ิ-
นิรมล ปากชอ่ง

จากบุคลิกของมอนิกา จำปา ที ่เป็นคนมีอุปนิสัยร่าเร ิง เป็นบุคคล
ที่มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดเสียงเบา สุภาพ อ่อนน้อม และเป็นผู้มีน้ำใจดี
จนเป็นคนที่รักใคร่ของคนรอบข้าง

สำหรับช่วงสุดท้ายของชีวิต มอนิกา จำปา หลังกลับมาจากประเทศ
มอริเซียสได้ไม่นาน ก็มีอาการป่วย ตรวจพบเนื้อร้ายที่รังไข่ ได้รับการผ่าตัด
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ต่อมาแพทย์ได้ตรวจพบเนื้อร้ายที่ตับ จึงเข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลเซนต์เมรี ่ นครราชสีมา จนกระทั่งเวลา 01.20 น.
ของวนัศกุรท์ี ่ 19 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2553 ไดส้ิน้ใจลงดว้ยอาการสงบ ทา่มกลาง
ความรัก ความอบอ่ ุนของสมาชิกคณะ พร้อมคณะมาเซอร์โรงพยาบาล
เซนตเ์มรี ่นครราชสมีา รวมอาย ุ49 ป ี11 เดอืน

“วันนี ้พระผูไ้ถป่ระสตูเิพือ่ทา่นแลว้” (ลก 2:11)
ในคนืปสักา ทตูสวรรคแ์จง้แกบ่รรดาสตรทีีน่ำเครือ่งหอมไปทีพ่ระคหูาวา่

“พระเยซเูจา้ ผู้ถูกตรงึกางเขน ไดก้ลบัคนืชพีแลว้” (ลก 24:7)
เปน็คำยนืยนัวา่พระองคท์รงกลบัคืนพระชนมชพีจรงิ  (ลก 24:1-12)
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ต.รุ่งโรจน์ต.รุ่งโรจน์ต.รุ่งโรจน์
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื ่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝ้าเพดาน-ทีบาร์-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุ้งลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผ้าม่าน, วอลล์เปเปอร์, พรม, ฉากกั้นห้อง
มู่ลี ่ และรับซักผ้าม่านทุกชนิด

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

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

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

http://www.tor-rungroj.com

NEW!
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ผลิตและจำหน่าย
จ้ีรูปพระ  พวงกญุแจ  เขม็กลดั  โล่ต่างๆ
เหรยีญกฬีา  หัวเขม็ขดั  กระดมุ  เครือ่งหมายตา่งๆ
เขม็ตดิไท ้ รูปภาพเรซิน่  สติก๊เกอร์
ยินดรัีบสัง่ทำ  พิมพ์ช่ือ  โลโก้ต่างๆ  พัด PVC,
ร่ม UV 22  น้ิว,  หมวก,  เสือ้,  ผ้าขนหน,ู  กระเปา๋ผ้า,

เกียรติบัตรต่างๆ  ท่ีแขวนรถ,  เชือกคล้องคอ (วูดแบดจ)์
รูปท่ีระลึกต่างๆ  หลากสีสวยงาม

“ผู้มีใจเมตตา
ย่อมเป็นสขุ เพราะเขา
จะได้รับพระเมตตา”

ของที่ระล
ึก

ของที่ระล
ึก

ของที่ระล
ึก

ของที่ระล
ึก

ของที่ระล
ึก

ตามวาระแล
ะโอกาสต่าง

ๆ

ตดิตอ่ มารีอาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

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

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

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)

ระลึกถงึทา่นในคำภาวนา
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(อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) และบราเดอร์รังสรรค์
ภานรัุกษ์ (สังฆมณฑลอดุรธาน)ี

คุณพ่อสอนเรียนและเป็นคุณพ่อวิญญาณรักษ์อยู่ที่
แสงธรรมถงึ 15 ป ีจนกระทัง่นำ้พระทยัของพระเจา้ได้
มอบหมายภารกิจช้ินใหม่ให้กับคุณพ่อในเดือนธันวาคม
2006 ทางคณะมีความเห็นและประกาศให้คุณพ่อ
รับหน้าที่เป็นเจ้าคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส
(MEP) คุณพ่อเข้ารับตำแหน่งอธิการเจ้าคณะธรรมทูต
แห่งประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2007 ประจำอยู่ที่
ศูนย์กลางคณะถนนสีลม และยังสอนอยู่ที ่วิทยาลัย
แสงธรรม คุณพ่อดังโตแนลยังทำหน้าท่ีอภิบาลคริสตชน
ชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ด้วยอาการป่วย
ด้วยโรคมะเร็งของคุณพ่อปรากฏชัดขึ ้นในปี 2009
คุณพ่อพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์หลายเดือน
คุณพ่อดังโตแนลมรณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาล
เซนต์หลุยส์กลางดึกของคืนวันเสาร์ท่ี 20 มีนาคม 2010
เวลา 22.20 น.

คุณพ่อดังโตแนลใช้ชีวิตสงฆ์เกือบทั้งชีวิตเพื่อ
ประกาศขา่วดขีองพระครสิตเจา้ พระสงฆเ์กอืบทกุองค์
ท่ีจบจากวทิยาลัยแสงธรรมเปน็ลูกศิษย์ของทา่น คุณพ่อ
เป็นผู้เริ่มต้นคณะธรรมทูตไทย เพื่อสืบสานจิตตารมณ์
แห่งการเป็นธรรมทูตของบรรดาพระสงฆ์พ้ืนเมือง คุณพ่อ
เป็นกำลังสำคัญของการจัดฉลองครบรอบ 350 ปี คณะสงฆ์
มิสซังต่างประเทศแหง่กรุงปารีส คณะสงฆซ่ึ์งมีพระคุณ
อย่างใหญ่หลวงต่อพระศาสนจักรในประเทศไทย
คณุพอ่เปน็ธรรมทตูอยูป่ระเทศไทยนาน 38 ปี

อาลัยรักคุณพ่อยัง มารี ดังโตแนล (ต่อจากหนา้ 4)

ยิ ่งใกล้ช่วงจะมีการโยกย้ายพระสงฆ์ พี่น้อง
สัตบุรุษมักถามว่า คุณพ่อจะได้ย้ายไปวัดไหน..... และ
คำตอบท่ีพ่ีน้องมักจะได้ยินจากพระสงฆคื์อ..ไม่ทราบ
เหมือนกันคงต้องรอการประกาศจากพระสังฆราช..
และเมือ่ไดค้ำตอบนีพ่ี้น้องกมั็กจะพดูตอ่ว่า..อยากให้
คณุพอ่มาประจำทีวั่ดของเรา (จงัเลย)

(แล้วคุณพ่อปัจจุบันที่อยู่วัดพี่น้องตอนนี้เป็น
อย่างไรหรอื?)  คำพดูนัน้อาจมบีางอยา่งแฝงมาโดยมี
นัยสำคัญอะไร...อย่างไร...ก็ไม่ทราบ...เกินจะคาดเดาได้

สถานการณบ้์านเมืองปัจจุบันมีความขัดแย้งและ
เรียกร้องบางอย่างมากขึ้นอย่างชัดเจน

เราปรารถนาการเมืองที่สมบูรณ์แบบ ประชา--
ธปิไตยเตม็ใบ ทีไ่มม่กีารคอรปัชัน่ ไมม่คีนโกง

เราพอใจกับคนที่เราชอบ และไม่ต้องการคน
ท่ีเราไมย่อมรับ.....

เราถวิลหาความสมบูรณ์ (Perfect) ในเกือบ
ทุกรูปแบบของชวิีต....

ซึ ่งลืมไปว่า...ต่อให้หาเท่าไรก็ไม่ม ีว ันได้
เจอ....หรือมีทุกอย่างท่ีสมบูรณ์แบบ.....พ่ีน้องต้องการ
พระสงฆ์ที ่เป็นทั ้งผู ้นำที ่เก่งกาจและผู ้อภิบาลที ่
ยอดเยีย่มสมบรูณ์แบบ....

(อย่าลมืวา่ มบีางคนไมย่อมรบัพระเยซเูจา้ แมว่้า
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงความดีบริบูรณ์)

พี่น้องต้องการความพึงพอใจที่ได้จากบุคคลที่
คาดหวังว่าจะให้ได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนา

(ซึ่งจะไม่มีวันได้ดังใจทุกอย่างตลอดชีวิตนี้
เพราะเราทุกคนต่างเป็นมนุษย์ที ่มีความอ่อนแอ
บกพร่อง)

ชีวิตและโลก...ต้องมีการพัฒนา ไม่ว่าจะดีหรือ
ล้มเหลว บกพรอ่ง ...ก็ต้องเปน็ไป

ชีว ิตและโลก...ต้องได้ร ับการสร้างเสริม..
เติมแต่งให้สมดุล....คงอยู่ต่อไป

แต่จะไม่มีบุคคลหรือส่ิงใดท่ีสมบูรณ์แบบดังท่ีใจ
เราต้องการ.....

(เราทำได้เพียงพยายามทำบทบาทหน้าที่ให้ดี
ท่ีสุดเทา่ทีจ่ะสามารถ

ส่วนจะบอกว่า...ส่ิงน้ีหรือคนน้ีสมบูรณ์แบบไร้ท่ี
ติน้ัน...ไม่มี )

ทำใจให้กว้าง....รับรู้...เรียนรู้....ด้วยใจที่ลึกซึ้ง
และยอมรบัวา่...ทกุสิง่มกีารเปลีย่นแปลง

บางสิ ่งต้องมีการพัฒนาและก้าวเดินไปตาม
วิถีทางของมัน.....อย่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบจาก
บุคคล

หรือสิง่ใด ....เพราะจะไมม่แีบบทีส่มบรูณใ์ดใด
ในโลกนี ้.....เว้นแตใ่นพระเจา้ของเราเทา่นัน้....

ความสมบูรณ์แบบ?
Frkist16@hotmail.com
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คริสตชนควรทำ
มากกวา่พดู
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดกิต ์ท่ี 16 ตรสัวา่ “คนในยคุปจัจบุนัอาจไมรู้่ตวั
ว่าตนปรารถนาจะพบพระเปน็เจ้า และพระศาสนจักร

จำเป็นต้องตอบสนองความต้องการของพวกเขา”
ในสมณสาสน์วนัแพรธ่รรมสากล วันที ่24 ตลุาคม  ประกาศเปน็ภาษาอติาเลยีน

พระสันตะปาปาทรงเนน้ความสำคัญของ “หัวใจของงานแพร่ธรรมคือการสร้างชุมชน
คริสตชน”

“ในสังคมที ่ประชาชนหลายชนชาติอาศัยร่วมกัน มีความกังวลถึงปัญหา
ความโดดเดี่ยวและการไม่ใส่ใจต่อกันเพิ่มมากขึ้น คริสตชนจึงควรเรียนรู้ที่จะมอบ
เครื่องหมายแห่งความหวังแก่เพื่อนมนุษย์ ปลูกฝังอุดมการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง
ประวัติศาสตร์เพ่ือมุ่งม่ันทำให้โลกเราเป็นครอบครัวมนุษยชาติท่ีอบอุ่นครอบครัวหน่ึง”

พระสันตะปาปาทรงเน้นว่า “คนในยุคสมัยนี้ เรียกร้องให้ผู้เชื่อศรัทธาไม่เพียง
พูดถงึพระเยซเูจา้เทา่นัน้ แตจ่ำเปน็ตอ้งทำใหเ้พือ่นพีน่อ้งไดม้องเหน็พระเยซเูจา้ เพือ่
ภาพลักษณ์ของพระองค์จะปรากฏทั่วทุกมุมโลกแก่ประชาชนในสหัสวรรษใหม่
โดยเฉพาะบรรดาเยาวชนทั่วโลก”

พระสันตะปาปาทรงประกาศว่า “เยาวชนจะต้องตระหนักว่าการที่คริสตชน
ประกาศพระวาจาของพระเยซเูจา้เพราะพระองคท์รงเปน็องคแ์ห่งความจรงิ  และเรา
ไดพ้บคณุคา่ของความจรงิในพระองค ์ผู้ทรงเปน็ความจรงิแหง่ชวิีต”

“พันธกิจงานแพร่ธรรมเป็นหน้าที่ของคริสตชนทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาป และ
เพือ่สามารถทำภารกจินีใ้ห้สำเรจ็ จำเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีารพดูคยุอย่างจรงิจงัทัง้ในบคุคล
และระดบัชมุชน เราอาจดำเนนิชวิีตเปน็หนึง่เดยีวกบัเพือ่นพีน่อ้งได ้เมือ่เราได้สมัผสั
ถึงความรักของพระเป็นเจ้า”

ชีวิตจิตครสิตชนจนี
ปักก่ิง (ยูแคน)  พระสงฆ์คาทอลิกในจีนแผ่นดินใหญ่เช่ือว่าการอบรมชีวิตฝ่ายจิตของ
คริสตชนเป็นความจำเป็นเพ่ือรับมือกับข้อท้าทายต่างๆ ต่อพระศาสนจักรในประเทศจีน

คุณพ่อพอล กาน (นามสมมุติ) อ้างถึงจดหมายท่ีพระคาร์ดินัลทารชีซีโอ แบร์โตเน
เลขาธิการรัฐวาติกัน ส่งถึงพระสงฆ์เม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2009 โอกาสปีพระสงฆ์
คุณพ่อกานมาจากครอบครัวคาทอลิกทางตอนเหนือของจีน บวชเป็นพระสงฆ์ที่
ต่างประเทศ ใน ค.ศ. 2006 หลังจากสำเรจ็การศกึษาวชิาเทววทิยาดา้นงานแพรธ่รรม
และประวัติศาสตร์พระศาสนจักร เม่ือเดินทางกลับมายังจีน เป็นอาจารย์ประจำสามเณราลัย
อบรมชีวิตจิตแก่ฆราวาสและนักบวชหญิง  และดูแลงานด้านสังคม นอกเหนือจาก
งานเขียนและงานแปล

คุณพ่อพอลอ้างถึงเนื้อหาตอนหนึ่งว่า “ในขณะนี้อย่าได้มีผู้ใดลังเลที่จะคืนดีกับ
เพือ่นพีน่อ้งดว้ยความจรงิใจ โดยยืน่มอืขอคนืดกีบัผูท้ีม่คีวามคดิเหน็ขดัแยง้กบัทา่น”
(เทียบ มธ 5:23-24) เพ่ือแสวงหาการคนืดีและความปรองดองตอ่กัน จำเป็นท่ีพระสงฆ์
นักบวชชาย-หญิง และคริสตชนฆราวาสควรได้รับการฝึกฝนอบรม เพราะผู้ที ่
ขาดวุฒิภาวะ ไม่สามารถควบคุมตนเอง มักเป็นสาเหตุของความเข้าใจผิด

การขาดความร่วมมือ และความขดัแยง้ภายในชมุชนครสิตชน”
คุณพ่อพอลแสดงความคิดเห็นว่า “สาเหตุสำคัญของความขัดแย้งเกิดจาก

ความอ่อนแอตามประสามนุษย์และข้อบกพร่อง ไม่ได้เกิดจากข้อคำสอนของ
พระศาสนจักรแต่อย่างใด”

คาทอลกิเกาหลภีมูใิจ
โซล (ยูแคน)  คริสตชนคาทอลิกในเกาหลีปลื้มใจที่ได้เห็น สเตลา  คิม หยู-นา
ทำเครือ่งหมายสำคญัมหากางเขนระหวา่งการแขง่ขนัสเกตในกฬีาโอลมิปกิ เมือ่วันที่
23 กมุภาพนัธ์

สเตลลา คมิ อาย ุ 19 ป ี เปน็นกักฬีาโอลมิปกิคนแรกทีช่นะเลศิการแขง่ขนัสเกต
ทำลายสถิติสูงสุดของโลก

พระคารด์นิลันโิคลาส ชอง จนิ-ซกุ แหง่อคัรสงัฆมณฑลโซล สง่ขอ้ความแสดง
ความยินดีให้สเตลลา  คิม กล่าวว่า “สเตลลา คิม ประทับใจและทำให้ชาวเกาหลี
มคีวามสขุมาก ทีส่ามารถเอาชนะอปุสรรคตา่งๆ และทำคะแนนไดด้มีาก ความสำเรจ็
ของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจและความหวังแก่เยาวชนเกาหลีจำนวนมากอย่างแน่นอน”

พระคารดิ์นัลยังสง่สารแสดงความยนิดกัีบ ลิเดยี ปักค์ ซงุ-ฮี ท่ีไดเ้หรียญทองแดง
2 เหรียญในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่แวนคูเวอร์ แคนาดา ระหว่างวันที่ 12-18
กมุภาพนัธ ์โดยนกักฬีาเกาหลใีตไ้ดเ้หรยีญทอง 6 เหรยีญ  เหรยีญเงนิ 6 เหรยีญ และ
เหรยีญทองแดง 2 เหรยีญ อยู่ในอนัดบัเจด็ของนกักฬีาทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนั

โมนิกา  ลี  จี่-หยุน กล่าวแก่นักข่าวยูแคนว่า “เมื่อคิมทำเครื่องหมายสำคัญ
มหากางเขน ดิฉันดูการแสดงของเธอทางโทรทศัน์ ก็ทำสำคัญมหากางเขนตามไปดว้ย
ความเชื ่อในพระเป็นเจ้าและความมานะในการฝึกซ้อมทำให้เธอได้รับชัยชนะ
ในฐานะทีเ่ปน็คาทอลกิดฉินัภมูใิจในตวัเธอมาก”

คุณพ่ออิกญาซีโอ คิม  มิน-ซู กล่าวว่า “นักกีฬาดาวเด่นอย่างคิมทำเครื่องหมาย
สำคัญมหากางเขนต่อสาธารณชน เป็นการประกาศข่าวดีอย่างหนึ่ง ทำให้คาทอลิก
ในเกาหลภีาคภมูใิจมาก”

วัดช่วยญาตผู้ิเสียชีวิต
ซาน ปาโบล ซิต้ี  ฟิลิปปินส์ (ยูแคน)  วัดเซนต์ปีเตอร์แสดงความจำนงให้ความช่วยเหลือ
ญาติๆ ของผู้เสียชีวิต 12 คน ในอุบัติเหตุทางรถยนต์ท่ีเมืองปูโก ระหว่างเดินทางกลบัจาก
แสวงบญุในบาเกยีว เมือ่วันที ่8 มนีาคม นอกจากผูเ้สยีชีวิตแลว้ มผู้ีไดรั้บบาดเจบ็อกี
39 คน

ผู้แสวงบุญจำนวน 300 คน จากวัดเซนต์ปีเตอร์  โดยสารรถบัสไปแสวงบุญตามวัด
6 แหง่ในบาเกยีว  เมอืงทางตะวนัตกเฉยีงเหนอืของมะนลิา

มงซินญอร์เจมส์ คอนเตรพัส เจ้าอาวาสวัดเซนตปี์เตอร์ กล่าวว่า “เม่ือผมได้ทราบ
ข่าวร้ายนี้จากอุปสังฆราชที่ร่วมเดินทางไปด้วย ผมตกใจและเสียใจมาก ผมควร
จะโดยสารรถคนันัน้ไปกบัสตับรุุษ แตไ่ดรั้บมอบหมายจากพระสงัฆราชใหป้ระกอบ
พิธีศีลกำลังในวันอาทิตย์ จึงไม่ได้เดินทางไปด้วย  ผมห่วงครอบครัวผู้เสียชีวิต แม้ญาติๆ
ไมไ่ดเ้รยีกรอ้งอะไร แตท่างวดัจะใหค้วามชว่ยเหลอืครอบครวัตามความเหมาะสม”

มงซินญอร์คอนเตรพัส กล่าวว่า “พระศาสนจักรขอบคุณนายกเทศมนตรีนาซาเรโน
แห่งเมืองซานตา โรซา อย่างมาก ที่มาอำนวยการให้ความช่วยเหลือแก่สัตบุรุษ
วัดเซนต์ปีเตอร์ในสถานที่เกิดเหตุอย่างเต็มที่”

รางวัลสิทธิมนุษยชน
ดกัหก์า (ยูแคน)  พระอคัรสงัฆราชเปาลนีสุ  คอสตา แห่ง
ดักห์กา ได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนที่ได้พยายามสร้างความ
เปน็นำ้หนึง่ใจเดยีวกนัของชมุชนในบงัคลาเทศ

นายฟาสลลู  คารมิ ประธานศาลสงูสดุเปน็ผูม้อบรางวลั แกป่ระชาชน 8 คน ที่
ทำคุณประโยชน์ “สำคัญ” ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในบังคลาเทศ ผ่าน
การพิจารณาคัดเลือกขององค์กรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  โดยพระอัครสังฆราชคอสตา
ได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนสาขา “การสรา้งความเปน็น้ำหน่ึงใจเดยีวกันในชมุชน

นายคาริม กล่าวในโอกาสนี้ว่า “เพื่อสร้างการบริหารจัดการที่ดีแก่ประเทศ
ประชาชนจำเป็นต้องมีสิทธิมนุษยชน และการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคน
ในชุมชนมีบทบาทสำคญัท่ีช่วยให้ประชาชนเคารพในสทิธิของผู้อ่ืน”

“ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า การอุทิศตนของพระอัครสังฆราชคอสตาในการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนน้ีจะเปน็แบบอยา่งท่ีดีแก่ชนรุ่นหลัง เพราะทา่นเปน็ผู้สร้างความเปน็
น้ำหนึ่งใจเดียวกันแก่ชุมชนอันก่อให้เกิดสันติสุขและความรักกันฉันพี่น้อง”
นายคารมิเสรมิ

พระอคัรสงัฆราชคอสตา กลา่วว่า “รางวลันีม้ไิดเ้ปน็ผลสำเรจ็ของขา้พเจา้ แต่
เปน็ความสำเรจ็ของพระศาสนจกัร”
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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)
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เรื่องสิทธิเด็กแรกเกิด ตอนสอง

“คุณค่าและศักดิ ์ศร ี
ของชีวิต : สิทธิทารก
ในครรภ์”
 ในแงข่องครสิต-
จริยศาสตร์ เช่ือว่า ทันที
ที่ไข่ได้รับการผสมใน
ครรภข์องมารดา วินาที

นัน้ ชีวิตไดถื้อกำเนดิเกดิมาแลว้ ชีวิตยอ่มคอืชีวิต มี
ความเปน็อ่ืนไม่ได้ พระศาสนจกัรคาทอลกิสอนและ
ทำทุกประการให้ทุกคนดำรงชีวิตในฐานะที่เป็น
“ผู้รักชีวิต” โดยหวงแหน ปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ
เพื่อให้เด็กทารกได้เกิดมาอย่างปลอดภัย สมศักดิ์ศรี
และสงา่งาม ความตอนหนึง่จากหนงัสือ  ปฏิทินแห่ง
ความหวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน โดย ดร. ป๋วย
อ๊ึงภากรณ์ ท่ีว่า “...เม่ือผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการ
ให้แม่ได้รับประทานอาหารทีเ่ป็นคุณประโยชน ์และ
ได้รับความเอาใจใส่ และบริการอันดีในเร่ืองสวัสดิภาพ
ของแม่และเด็ก ผมไม่ต้องการมีพี่น้องมากอย่างที่
พ่อแมผ่มมอียู่ และแมจ่ะตอ้งไมม่ลูีกถีน่กั พ่อกบัแม่
จะแต่งงานกันถูกกฎหมายหรือธรรมเนียมประเพณี

หรือไม่ ไม่สำคัญ แต่สำคัญที่พ่อกับแม่ต้องอยู่ด้วยกัน
อย่างสงบสขุ ทำความอบอุน่ใหผ้มและพีน่อ้งมคีณุภาพ
ชีวิต....” นี่เป็นเสียงเรียกร้องของชีวิตที่กำลังเติบโต
อยู่ในครรภแ์ม ่ เปน็เสยีงเงยีบทีท่กุคนตอ้งฟงั เปน็เสยีง
เงียบท่ีสะท้อนในสังคมปัจจุบัน

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
มาตรา 15 จะตราไว้ว่า “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อ
คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก” เขาอธิบายสองคำดังนี้ว่า
“การคลอดแลว้” ย่อมหมายถงึ   การทีท่ารกออกมาพน้
จากครรภ์มารดาโดยไม่มีอวัยวะใดเหลือติดอยู่ จะตัด
สายสะดือหรือไม่เป็นข้อสำคัญ เพราะสายสะดือไม่ใช่
อวัยวะ และ “การอยู ่รอดเป็นทารก” ย่อมหมายถึง
การหายใจของทารกแม้เพียงขณะเดียว สิทธิของทารก
ในครรภ์ได้รับความคุม้ครอง        

เจตนารมณข์องกฎหมายม ี2 ประการ  คอื หนึง่เพือ่
คุ้มครองประโยชน์ของทารกในครรภ์มารดา ขณะนั้น
ยังไม่มีสภาพบุคคล ทารกจึงยังไม่ได้รับการคุ้มครอง
ทารกจะได้รับการคุ้มครองก็ต่อเมื ่อทารกนั้นคลอด
แล้วอยู ่รอด จะได้รับความคุ้มครองย้อนหลังไปถึง
ในขณะท่ีทารกอยู่ในครรภ์มารดาด้วย ทารกในครรภ์มารดา

จะมีแต่สิทธิเท่าน้ัน ไม่มีหน้าท่ีแต่ประการใด สองเพ่ือ
ขจัดความไม่เสมอภาคในเรื่องสิทธิความสามารถ
มี 2 ลักษณะ คือ 1.) ความสามารถในการมสีทิธ ิและ
2.) ความสามารถในการใชสิ้ทธิ เม่ือพิจารณาตรงจุดน้ี
จะเห็นว่า ทารกในครรภ์มีสิทธิแต่มิอาจจะใช้สิทธิน้ัน
ได้เพราะยังไม่มีสภาพของบุคคล ท่ีเรียกว่าไม่มีสภาพ
ของบุคคล เน่ืองจากยังไม่มีความสามารถใชสิ้ทธิน้ัน
เพราะพิจารณาในแง่ของการมี (having) คือ ยังมี
อวัยวะไม่ครบสมบูรณ์หรืออวัยวะต่างๆ นั้นยัง
ทำหน้าท่ีไม่สมบูรณ์ จึงมิอาจทำการใดๆ (doing) เพ่ือ
ใชส้ทิธนิัน้   แตใ่นความคดิของครสิตจรยิศาสตรม์ุง่
ประเด็นไปที่ “การเป็น” (being) คือ การเป็นชีวิต
“ชีวิตมนุษย์” แม้จะมีไม่ครบ หรือยังทำอะไรไม่ได้
อย่างสมบรูณ์ก็ตาม

แน่นอน การศึกษากฎหมายอาจจะไมใ่ช่เร่ืองง่าย
การศึกษาจริยศาสตร์อาจจะยาก การให้เหตุผล
เกี่ยวกับชีวิตบางครั้งอาจจะหาข้อสรุปอะไรไม่ได้
แต่เหนืออ่ืนใดหมด ประเดน็สำคัญคือ เราทุกคนตอ้ง
สวมวิญญาณของการเป็น “ผู้รักชีวิต”  เนื่องจาก
เหตุผลเดียวคือ เพราะเราเป็นมนุษย์นั่นเอง

นนท์เพ็ชร์

สวสัดคีรบัพีน่อ้ง และผู้ร่วมงานเยาวชนท่ีรักทุกท่าน
หลังจากทีไ่ดเ้ร่ิมร่วมเดนิทาง เย่ียมเยียนคา่ยฯ เยาวชน
ท่ีแตล่ะองคก์รไดจ้ดัขึน้ ในชว่งปดิภาคเรยีนนี ้ จึงอยาก
ขอเกบ็เกีย่วมติรภาพประสบการณ ์บวกกบัสิง่ดีๆ  เล็กๆ
นอ้ยๆ ทีพ่บเหน็มาเปน็กำไรชวิีตเพือ่แบง่ปนักนัครบั

ค่ายพลศีลท่ัวถ่ินไทย คร้ังท่ี 14 “พลศีล กระแสเรียก
สู่การเป็นพระสงฆ์และนักบวช” จัดขึ้นในวันที่ 8-11
มีนาคม 2010 ที่วัดพระผู ้ไถ่ เสาวภา จ.นครนายก
สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่เราเยี่ยมเป็นวันที่ 9 มีนาคม
น้องๆ พลศีลท่ัวถ่ินไทย ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ตามฐาน 5
ฐาน แต่ละฐานมกีจิกรรมดงัตอ่ไปนี ้ฐานที ่1 ฐานคน้พบ
มีการแสดงละครประวัติของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์
นอ้งๆ ไดม้โีอกาสรว่มแบง่ปนัสิง่ทีไ่ดรั้บจากการแสดง
ด้วย ฐานที่ 2 เรียนรู้ประวัติของท่านนักบุญทั้งหลาย
ท่ีเป็นพระสงฆ ์และตอบคำถาม ฐานท่ี 3  ฐานนีเ้ป็นฐาน
เล่นเกมส์ตอบคำถาม ฐานที่ 4 เรียนรู้จิตตารมณ์ของ
พลศีล ท้ัง 4 ข้อ คือภาวนา  พลีกรรม  แพร่ธรรม  รับศลี
น้องพลศีลแบ่งกลุ่มย่อยกันเพ่ือระดมความคิด ใน 4 หัวข้อ
ดังนี ้1. จะภาวนาอยา่งไร  2. ให้ยกตวัอย่างการพลกีรรม
ทีส่ามารถทำได ้ 3. พลศลีจะมวิีธกีารแพรธ่รรมอยา่งไร
4. ควรเตรียมตัวรับศีลอย่างไร จากนั้นแต่ละกลุ่มย่อย
นำออกมาแบง่ปนั และฐานที ่5 เปน็ฐานทีเ่ลน่เกมสต์อ่
รูปภาพใหส้ำเรจ็ เราอยูก่บันอ้งๆ พลศลีจนจบวนันี้

จากนั้นเดินทางต่อมาที่ ค่าย Key Leader Y.C.S.

ท่ียุวลัยเซนต์แมร่ี ศรีราชา ชลบุรี ซ่ึงเราเดินทางไปถึงท่ีค่าย
ตอนเย็นแล้ว จึงมีโอกาสพบปะพูดคุย กับน้องๆ วาย.ซี.เอส.
ได้นิดหน่อย และเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก

วันที่ 11-12 มีนาคม พี่ๆ เดินทางไปที่เยี่ยม “ค่าย
เยาวชน สุ-ราด-ชะ-บุ-รี” ที่บ้านเพชรสำราญ หัวหิน

โดย เงาเทยีน

นำโดยคุณพอ่ปราโมทย ์นลิเพช็ร และคุณพอ่สทิธิโชค
แสวงกาญจน์ บรรยากาศค่ายเต็มไปด้วยความอบอุ่น
น้องๆ เยาวชนเขา้ร่วมกจิกรรมอยา่งด ีไดรั้บรู้ถึงประวติั
ความเป็นมาของพระศาสนจักรในประเทศไทยใน
พระศาสนจักรท้องถิ่นของตน ...เอาใจช่วยนะครับ
ให้มีพลังที ่จะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับการทำงานของ
พระศาสนจกัรตอ่ไปนะครบั

อย่าลืมนะครับ เรายินดีรับฟังประสบการณ์ชีวิต
และการแบ่งปันจากน้องๆ เสมอ...ขีดๆ เขียนๆ  แล้วก็ส่ง
มาที่นี่เลยครับ “คอลัมน์เสียงเยาวชน” แผนกเยาวชน
122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ E-mail ที่
cyctforever@hotmail.com ก็ได้นะครับ อย่าลืมวงเล็บ
หัวขอ้เรือ่งดว้ยนะครบัวา่ “คอลมันเ์สยีงเยาวชน” ...เผือ่
ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ ่งของเสียงเยาวชนที ่บอกเล่า
ความรักของพระเจ้า ผ่านทางประสบการณชี์วิตของเรา...
แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ….
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อภิเษกพระสังฆราชพนมเปญ (ต่อจากหนา้ 20)

คณะเอม็อพีี. ชาวฝรัง่เศส อาย ุ 40 ป ี เปน็พระสงัฆราช
ผู ้ช ่วยพร้อมกับสิทธิ ์ร ับตำแหน่งแทนพระคุณเจ้า
ของพนมเปญได้เลย ท่ามกลางคริสตังประมาณ 5,000 คน
พระสงฆ์ 90 องค์ และพระสังฆราช 16 องค์ หลังจากที่
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ประกาศ
แต่งต้ังพระสังฆราชใหม่ เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม ค.ศ. 2009

พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนักคีโอ เอกอัคร--
สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย และพระสังฆราช
คราส (Krast) สตราส์บูรกส์ (Strasbourg) ประมุข
สังฆมณฑลท่ีพระคุณเจ้าใหม่ ได้เป็นประธานร่วมอภิเษก
ในครัง้นีด้้วย

พิธีอภิเษกพระสังฆราชได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอาชีวะ
ดอนบอสโก ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ถึง 12.30 น. พนมเปญ
พิธีต่างๆ เป็นภาษาเขมร ห่างจากสนามบินประมาณ
5 กิโลเมตร

ประเทศกัมพูชา มีประชากรประมาณ 17 ล้านคน
และมคีรสิตงั 30,000 คน แบง่เขตปกครองเปน็ 3 เทยีบ
สังฆมณฑล คือพนมเปญ บัตตำบาง หรือพระตะบอง
คุณพ่อปอล เต็บ โซธา เป็นสังฆารักษ์ และกำปงจาม
คุณพอ่แอนโทน ีซาม ีสุไสยราช  เปน็สงัฆารกัษ ์ ศาสนา
คริสต์ได้เข้าไปเผยแผ่ในเขมรเป็นเวลา 455 ปีแล้ว

พระคาร์ดินัลฟาม มินห์ มาน แห่งโฮจิมินห์
มีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และฆราวาส 50 คน ได้มาร่วมในพิธี
คร้ังน้ี

ผู้แทนจากประเทศไทย มีพระอัครสังฆราชฟรังซิส--
เซเวียร์ เกรียงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ ไปรว่มพธิแีละไดม้อบ
ของที่ระลึกแด่พระคุณเจ้าใหม่ด้วย

คณะซาเลเซียนทั้งชายและหญิง ได้เริ่มเข้าไปเปิด
โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกทีพ่นมเปญ เกือบ 20 ปีแล้ว
หลังจากที่กัมพูชาเปิดประเทศได้มีศูนย์ที ่พนมเปญ
ที่สีหนุวิลล์ ที่บัตตำบอง (พระตะบอง) และที่ปอยเป็ต
และคณะซาเลเซยีนหญงิ กม็ศีนูย ์3 แหง่

ในประเทศกัมพูชา มีคณะธรรมทูตไทยเข้าไป
ทำงานตั้งแต่ ค.ศ. 1993 คุณพ่อวีระชัย ศรีประมงค์
เปน็องคแ์รก ปจัจบุนัมสีมาชกิทัง้หมด 14 คน

ซิสเตอร์ลักคณา เยาวสังข์ คณะซาเลเซียน เข้ามา
ต้ังแต่ ค.ศ. 1992 ซ่ึงทำงานด้านการศึกษาร่วมกับพระคุณเจ้า
โอลิเวียร์ ให้สัมภาษณ์กับ “อุดมสาร” ว่า “พระคุณเจ้า
เป็นคนสุภาพ เวลาประชุมจะพยายามรับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิก และบางคร้ังก็จะขอคำแนะนำจากกรรมการ
เป็นคนเอาจริงเอาจังที่เสียสละ เป็นคนใจดี มีมนุษย--
สัมพันธ์ดี พูดเกง่ พูดให้กำลังใจและใหเ้กียรติผู้ร่วมงาน
และเนน้เรือ่งการศกึษาใหกั้บเดก็ๆ ชาวเขมรมาก เพราะ
ถือว่าเปน็สิง่ทีส่ำคญัทีจ่ะพฒันาประเทศไดแ้บบยัง่ยนื”

ในโอกาสนี้ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ได้
นำสมาชกิผู้ประกาศขา่วดี 5 คน ไปร่วมงานอภเิษก และ
เยี ่ยมดูงานในพนมเปญ และเขตวัดที่คุณพ่อวีระชัย
ศรีประมงค์ ได้บุกเบิกด้วย และกลับทางจังหวัดตราด
และกลุ่มผู ้แสวงบุญ “แสงจันทร์” ทัวร์อีก 14 คน
ไปรว่มพิธีและเยีย่มชมวัดต่างๆ ในพนมเปญดว้ย

ประวัติ
พระสังฆราชโอลิเวียร์ ชมิตต์เฮาส์เลอร์ (Olivier Schmitthaeusler)

เกิดวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1970 (ปัจจุบันอายุ 40 ปี) ที่สตราส์บูรกส์
ประเทศฝรั่งเศส เป็นบุตรชายคนโตของนายโรลังด์ ชมิตต์เฮาส์เลอร์
ซึง่เปน็นกัวทิยาศาสตรแ์ละเปน็สงัฆานกุรถาวร และนางครสิตนิ วารเ์ตอร์
มีพ่ีน้องท้ังหมด 4 คน

การศึกษาอบรม
- เขา้บา้นเณรใหญ ่สตราสบ์รูกส ์เดอืนกนัยายน ค.ศ. 1989 (หลังจากจบปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร)์
- ค.ศ. 1991-1994 สมัครไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น สอนภาษาฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยเซนต์โทมัส

อไควนสั สงัฆมณฑลโอซากา
- ค.ศ. 1996 จบปรญิญาโท สาขาเทววทิยา
- ตุลาคม ค.ศ. 1998 จบอนุปริญญา กฎหมายพระศาสนจักร เร ื ่องพระคัมภีร ์และเทววิทยา

ที ่Institute Catholique de Paris
กระแสเรียก
- มถุินายน ค.ศ. 1997 บวชเปน็สงัฆานกุร ในคณะมสิซงัตา่งประเทศแหง่กรงุปารสี
- วันที ่28 มถุินายน ค.ศ. 1998 ไดรั้บศลีบวชเปน็พระสงฆ ์ทีส่ตราสบ์รูกส ์ประเทศฝรัง่เศส
- วันที ่9 พฤศจกิายน ค.ศ. 1998 ออกเดนิทางมาประเทศกมัพชูา

หน้าที่อภิบาล
- ค.ศ. 1998-2001 เรยีนภาษาและวฒันธรรมเขมร

ตอ่มาไดรั้บมอบหมายใหเ้ปน็ผูก้อ่ตัง้กลุม่ครสิตชนใหม ่บรเิวณกำปงโสม (Kompong Som)
- ค.ศ. 2002-2006 เจา้อาวาสวดัใหม ่ทีก่ำปต-ตาแกว้ (Kampot-Takeo)
- ค.ศ. 2003-2005 อาจารยส์อนวชิาประวตัพิระศาสนจกัร ทีบ่า้นใหญพ่นมเปญ
- ค.ศ. 2002 ผู้รับผดิชอบการศกึษาคาทอลกิของมสิซงัพนมเปญ
- ค.ศ. 2003 ผู้ก่อตั้งและผู้ประสานงานสถานศึกษาเซนต์ฟรังซิส ที่ตาแก้ว (ประถมศึกษา-วิทยาลัย

และมหาวทิยาลัย)
- ค.ศ. 2009 ผู้กอ่ตัง้และผูป้ระสานงานสถานศกึษามธัยมเซนตป์อล
- ค.ศ. 2004 ผู้รับผดิชอบ animation และ reflexion ของมสิชนันารคีณะมสิซงัตา่งประเทศ
- ค.ศ. 2006 ผู้กอ่ตัง้และผูป้ระสานงาน ศนูยย์อห์น ปอล ที ่2
- ค.ศ. 2007 เจา้อาวาสวดัตาแกว้
- มกราคม ค.ศ. 2007 Vicaire Delegue มสิซงัพนมเปญ
- ค.ศ. 2008 เลขาธกิารสภาพระสงัฆราชแหง่ประเทศกมัพชูา
- มกราคม ค.ศ. 2009 ผู้ก่อตั ้งและผู้ประสานงาน สถาบันเซนต์ปอล ที่ให้ความรู้ด้านกสิกรรม

จงัหวดั Takeo
- วันที ่24 ธันวาคม ค.ศ. 2009 ไดรั้บแตง่ตัง้จากสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ์ท่ี 16 เปน็พระสงัฆราช

ผู้ช่วย ประมขุเทยีบพนมเปญ
- วันที ่20 มนีาคม ค.ศ. 2010 ไดรั้บอภเิษกเปน็พระสงัฆราช ทีพ่นมเปญ กมัพชูา

โดยมีพระสังฆราชเอมิล เดส์ตอมบ์ เป็นประธาน ร่วมกับพระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนักคีโอ
พระสมณทตูวาติกัน และพระสงัฆราชคราส (Krast) แห่งสังฆมณฑลสตราสบู์รกส์
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‡∑‡√´“  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§√

�����§≥–¿§‘π’ºŸâ√—∫„™â¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õßæ√–·¡à¡“√’¬å

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ 

©≈Õß§√∫ 25 ªï·Ààß°“√ªØ‘≠“≥µπ¢Õß

‘́ ‡µÕ√å‡∑‡√´“ π‘µ¬“ ‚® √√§åπÿ π∏‘Ï (‚§°¡¥µ–πÕ¬)

´‘ ‡µÕ√å‡∑‡√´“ ∏‘¥“‡æÁ≠  ®√— »√’  (∫“ßπ°·¢«°)

∑’ËÕ“√“¡§≥–¿§‘π’ºŸâ√—∫„™â¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õßæ√–·¡à

¡“√’¬å‚√ß‡√’¬ππ“√’«‘∑¬“ 165 ∂ππ√“…Æ√¬‘π¥’  Õ.‡¡◊Õß

®.√“™∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 24 ‡¡…“¬π  2010  ‡«≈“

10.00 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 «—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√’

 «¡™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-

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
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

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

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

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

Õ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∑à“·√à ®. °≈π§√

�����§Õπ‡ ‘√åµ§√∫ 18 ªï §≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß

‡´´’≈’Õ“ §≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß‡´´’≈’Õ“ «—¥π—°∫ÿ≠

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π ¢Õ‡™‘≠™¡°“√· ¥ß§Õπ‡ ‘√åµ

çWe Are Oneé  ‚Õ°“ §√∫ 18 ªï°“√°àÕµ—Èß°≈ÿà¡ æ∫

°—∫∫∑‡æ≈ß«—¥∑—Èß‰∑¬·≈– “°≈À≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫

§◊π«—π‡ “√å∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡ 2010 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å  “¡‡ π ‡√‘Ë¡¥â«¬æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 19.00 π. ·≈–§Õπ‡ ‘√åµ‡«≈“ 20.00 π.

‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬

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

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

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1)

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

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

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

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

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

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

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

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

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

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

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

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

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

√—∫√ÿàπ≈–‰¡à‡°‘π 15 §Ÿà)

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

‡¬“«™π™“¬ºŸâ π„®‡ªìπ “¡‡≥√§≥–√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

§ÿ≥ ¡∫—µ‘

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

2. ‡ªìπ∫ÿµ√¢Õß§√Õ∫§√—«∑’Ë¡’§«“¡»√—∑∏“

3. ®∫°“√»÷°…“™—Èπ ª.6 À√◊Õ ¡.3

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

5. ¡’∫ÿ§≈‘°¿“æ¥’∑—Èß°“¬·≈–„®

6. ¡’ ÿ¢¿“æ¥’ ‰¡à‡ªìπ§π∑ÿææ≈¿“æ

‰¡à¡’‚√§ª√–®”µ—«

 π„®µ‘¥µàÕ∫â“π‡≥√√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï 95 À¡Ÿà 6

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

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

2191

�����§≥–´‘ ‡µÕ√åø√—π´‘ °—π·Ààß·¡àæ√–ºŸâªØ‘ π∏‘

π‘√¡≈Õÿ∫≈œ ¢Õ‡™‘≠∫√√¥“‡¬“«™πÀ≠‘ß∑’Ë°”≈—ß»÷°…“

Õ¬Ÿà„π√–¥—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë  6 ·≈–™—Èπ

¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 3 À√◊Õ®∫√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’   π„®

√Ÿª·∫∫°“√¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡®‘µµ“√¡≥å¢Õßπ—°∫ÿ≠

ø√—π´‘ ·ÀàßÕ— ´’´’   ¡—§√‡¢â“‡ªìπ‡¬“«‡≥√’¢Õß§≥–

‰¥âµ—Èß·µà∫—¥π’È‡ªìπµâπ‰ª   π„®µ‘¥µàÕ´‘ ‡µÕ√å°‘µµ‘¬“°√

¥â«ß∑Õß ‚∑√. 0-4520-5016, 08-9505-1416,

08-9716-1764

�����·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πæ‘∏’°√√¡¡’Àπ—ß ◊Õ∫∑‡æ≈ß

∫∑ √âÕ¬ - ∫∑ ¥ÿ¥’ ”À√—∫æ‘∏’ —ª¥“Àå»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·≈–

Àπ—ß ◊Õ∫∑‡æ≈ß≈–µ‘πæ√âÕ¡´’¥’®”Àπà“¬ À“°ºŸâ„¥

¡’§«“¡ π„®À√◊Õª√“√∂π“‡ªìπ‡®â“¢Õß  “¡“√∂

µ‘¥µàÕ —Ëß´◊ÈÕ‰¥â∑’Ë§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407, 1413 ‚∑√ “√

0-2681-5369-70 À√◊Õ “¡“√∂À“´◊ÈÕ‰¥â

∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π·≈–·ºπ°∫√‘°“√ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ

�����§≥–»“ π»“ µ√å «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‡ªî¥√—∫

 ¡—§√π—°»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“ À≈—° Ÿµ√»‘≈ª-

»“ µ√¡À“∫—≥±‘µ  “¢“«‘™“‡∑««‘∑¬“®√‘¬∏√√¡ (Master

of Arts in Moral Theology)   √ÿàπ∑’Ë 1 ªï°“√»÷°…“

2553

®”Àπà“¬„∫ ¡—§√-√—∫ ¡—§√  «—π∑’Ë 4 ¡°√“§¡  -

30 ‡¡…“¬π 2010 ∑’Ë·ºπ°∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬  ”π—°

Õ∏‘°“√∫¥’ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡

§à“„™â®à“¬µ≈Õ¥À≈—° Ÿµ√  150,000 ∫“∑ (√«¡

√“¬«‘™“‡æ◊ËÕª√—∫æ◊Èπ∞“π)

 π„®µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë

·ºπ°∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬  ”π—°Õ∏‘°“√∫¥’ «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡   ‚∑√. 0-2429-0100 ∂÷ß 3 µàÕ 607

‚∑√ “√ 0-2429-0819   http://www.saengtham.ac.th/

�����»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ ¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“·≈–

„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·°à»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬∑’Ëª√– ∫

ªí≠À“‰¡à “¡“√∂™à«¬‡À≈◊Õµπ‡Õß‰¥â ‡æ◊ËÕ √â“ß‚Õ°“ 

·≈–°”≈—ß„®„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¶√“«“ ∑’Ë¥’µàÕ‰ª

 Õ∫∂“¡»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 122/11 ™—Èπ 3

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

´.ππ∑√’ 14 (´.π“§ ÿ«√√≥) ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ¬“ππ“«“

°∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1308

‚∑√ “√ 0-2681-3969-70

����� ¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ‡™‘≠√à«¡∑”∫ÿ≠´◊ÈÕ‡ ◊ÈÕ¬◊¥°“√°ÿ»≈ Charity Care

µ—«≈– 200 ∫“∑ √“¬‰¥â∑—ÈßÀ¡¥π”‰ª™à«¬‡À≈◊Õ

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ¬“°‰√â ‡¥Á°æ‘°“√¥âÕ¬‚Õ°“  ‡¥Á°µ‘¥‡™◊ÈÕ

‡Õ™‰Õ«’ ‡ ◊ÈÕ¡’ 4  ’ 6 ¢π“¥ (¢“« ¥”  â¡ ‡¢’¬«)

‚∑√. 0-2360-7848-50 µàÕ 110
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«— ¥ æ √ – ‡ ¬ ´Ÿ ‡ ®â “ ‡   ¥Á ®

¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡  ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å

∑’Ë 16 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ∫â“ππ“®“√ Õ.«“π√π‘«“ 

®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—π®—π∑√å∑’Ë 12 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π§”‡°‘È¡ Õ.‡¡◊Õß ®.π§√æπ¡

©≈Õß«—¥«—π®—π∑√å∑’Ë 12 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–¡À“°“√ÿ≥¬å ∫â“πÀπÕß∫° Õ.§”µ“°≈â“

®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—πæÿ∏∑’Ë 14 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‚§°°≈“ß Õ.‡µà“ßÕ¬

®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 15 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π¥Õπ¥Ÿà  Õ.æ—ß‚§π

®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 16 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√’Õ“ ¡—°¥“‡≈π“ ∫â“ππ“‚æ∏‘Ï„À≠à

Õ.°ÿ ÿ¡“≈¬å ®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 ‡¡…“¬π

‡«≈“ 10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õ.‡¡◊Õß ®.¡ÿ°¥“À“√ ©≈Õß«—¥

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥‡´πµå·Õπ‚∑π’ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-

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

‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ∏π—π™—¬ °‘® ¡—§√

‚∑√. 08-1820-8681,  0-3851-2015)

«—¥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√–‡¬ 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—¥
�����¢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)

�����§Õπ‡ ‘√åµÀπ÷Ëß‡¥’¬«„πæ√–§√‘ µå (√à«¡„®§√‘ ‡µ’¬π-

§√‘ µ—ß) §≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß‡´´’≈’Õ“ «—¥π—°∫ÿ≠

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π √à«¡°—∫§√‘ µ®—°√∑’Ë 2

 “¡¬à“π ·≈–§√‘ µ®—°√«—≤π“ ®—¥Õ∫√¡°“√√âÕß‡æ≈ß

ª√– “π‡ ’¬ß‚¥¬ Prof.Eudenice Palaruan ®“°

¡À“«‘∑¬“≈—¬øî≈‘ªªîπ å ·≈–ªî¥∑â“¬¥â«¬°“√· ¥ß

º≈ß“π„π§Õπ‡ ‘√åµ çIn One Accordé «—π‡ “√å∑’Ë 10

‡¡…“¬π 2010 ‡«≈“ 19.30 π. ∑’Ë§√‘ µ®—°√∑’Ë 2

 “¡¬à“π ¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π√à«¡™¡‚¥¬‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬

����� §≥–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 (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

«—π»ÿ°√å∑’Ë 23 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 11.00 π.

«—¥·¡àæ√–·®°®à“¬æ√–À√√…∑“π ∫â“π¥Õπ¡à«¬

Õ.æ√√≥“π‘§¡ ®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24

‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈  ∫â“πÀπÕß√ÿß Õ.°—π∑√≈—°…å

®.»√’ –‡°… ‡ªî¥·≈–‡ °«—¥À≈—ß„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë 10

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

‰™¬√“ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∫â“π´àß·¬â Õ.‰∑¬‡®√‘≠

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

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

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ Àâ«¬§≈ÿ¡ ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“ ·≈– ¿“¿‘∫“≈ ‚∑√.

08-1944-8228 ‡ âπ∑“ß®“°√“™∫ÿ√’¡ÿàß Ÿà Õ. «πº÷Èß

64 °.¡. ·¬°¢«“‚√ß‡√’¬π «πº÷Èß«‘∑¬“ 8 °.¡. ∂÷ß

∑’ËÀ¡“¬)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

‡¡…“¬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«¬)

����� §≥–¿§‘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√
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ผมเป็นคนโชคดี...คนหนึ่ง
“เรียนคุณพ่อท่ีเคารพ...รัก
ลูกมาจ่ายเงิน ค่าหนังสืออุดมสารและอุดม

ศานต์ ให้คุณพ่อค่ะ เป็นเงิน.............บาท เงินท่ีเหลือ
จากคา่หนงัสอื ลูกขอชว่ยในการพมิพ์ค่ะ

ขอพระอวยพรคุณพ่อ และกิจการของคุณพ่อ
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และขอบคุณคุณพ่อที่ลูก
ไดม้หีนงัสอืดีๆ  อ่าน”

จดหมายส่งถึงผม ไม่มีแสตมป์ติดมา เป็นการ
ฝากสง่ผ่านมือต่อมือ แต่จดหมายฉบบัน้ีไม่ธรรมดา
สำหรับผม เพราะหัวจดหมายเขียนว่า “อาราม
คาร์แมล” บรรดามาเซอร์ครับ ผมต่างหากที่ควร
จะขอบคุณ

ผมคิดว่าหนังสือแต่ละเล่มมีประวัติศาสตร์
ของมัน เพียงแต่ประวัติศาสตร์ของหนังสือที่ชื่อ
อุดมสารถูกเขียนข้ึนโดยความรว่มมือของคริสตชน
ไทยเนิน่นานมาแลว้

นอกจากนั ้นสัปดาห์ที ่ผ่านมา ยังมีโอกาส
ได้เดินทางไปประชมุอีกคร้ัง เราเรียกการไปประชมุ
ครั้งนี ้ว่า “ประชุมสื่อสัญจร” เป็นการเดินทาง
ไปสงัฆมณฑลหนึง่ เพือ่จะประชมุเรือ่งสือ่มวลชน
โดยร่วมกันระหว่างระดับท้องถ่ินกับระดับประเทศ

ปีน้ี เราเลือกให้สังฆมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ
สถานที่จัดก็หนีไม่พ้นศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประชุมครั้งนี้แม้จำนวน
ผู้เข้าร่วมอาจจะน้อยไปหน่อย คือหมายความว่า
บางสงัฆมณฑลตดิภารกิจ มีงานเรง่ด่วนเข้ามา หรือ
ความยากลำบากอะไรบางอย่าง ส่วนตัวผมเอง
อยากเลี้ยวรถกลับตั้งแต่ต้นเหมือนกัน แต่ในฐานะ
เจ้าภาพร่วม จึงต้องเดินหน้าต่อไป ตามโปรแกรม
ต่างๆ ท่ีได้เตรียมไว้อย่างดี เช่ือไหมครับ ผมตัดสินใจ
ไปประชุมครั้งนี้ ด้วยความรู้สึกเหมือนไม่อยากมา
อย่างไรไม่รู้ แต่เมื่อทุกอย่างสิ้นสุดลง ผมคิดว่า
ผมจะเป็นอีกคนท่ีบอกว่า งานประชุมแบบน้ี คุณพ่อ
ที่รับผิดชอบสื่อตามสังฆมณฑลควรจัดเวลามา
ให้ได้ เหนือไปกว่าน้ันกับคำตอบท่ีผมได้ทดไว้ในใจ

“เราไม่ได้ให้งานมานำหน้าเรา เราให้มิตรภาพระหว่าง
เพ่ือนพระสงฆ์ท่ีทำงานอยู่ในสนามเดียวกัน ได้ช่วยเหลือ
จุนเจือซึ่งกันและกัน” และที่น่าแปลกแต่ประทับใจ
ก็คือ คุณพ่อที่ทำงานสื่ออย่างน้อยสองสังฆมณฑล
เป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันตอนอยู่บ้านเณรกลาง
และบา้นเณรใหญ่

ผมได้รับโอกาสให้เทศน์ในมิสซาระหว่างการประชุม
ส่ือสัญจรน้ัน บทรำพึงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนก็คือ เพ่ือนๆ ท่ีทำงาน
สือ่มวลชนมบีางทา่นเทา่นัน้เอง ทีจ่บเรือ่งนีม้าโดยตรง
แต่เมื่อเรานึกย้อนกลับไปในห้วงเวลาเดียวกันทุกคน
รักการอ่าน พระเป็นเจ้ามีวิธ ีการเตรียมเครื ่องมือ
ของพระองคไ์ดแ้ยบยล เรามคีา่และมเีกยีรต ิเมือ่เปน็ลกู
ของพระ เราเปน็คนโชคดี

ธรรมเนียมการไปประชุมสื่อสัญจรอย่างหนึ่งคือ
การได้มีโอกาสพบปะพระสังฆราชท้องถิ่น สำหรับ
สังฆมณฑลจันทบุรี ปัจจุบันคือพระสังฆราชซิลวีโอ
สิริพงษ์ จรัสศรี พระคุณเจ้ามาให้คำแนะนำเป็นต้น
ในมุมมองของสื ่อกับพวกเราที ่ทำงานสื ่อโดยตรง
หลังจากบรรยายเสร็จแล้ว มีการแลกเปลี่ยนความคิด
เหน็และคำถามเลก็นอ้ย คณุพอ่ทา่นหนึง่ถามขึน้มาวา่

“สือ่ของพระศาสนจกัรทีม่อียู่ตอนนี ้ไดต้อบโจทย์
สังคมไทย คาทอลิกประเทศไทย ได้มากน้อยแค่ไหน
เป็นต้นอุดมสาร?” ผมคิดว่าเป็นคำถามที่ดีนะ แต่อาจ
จะเปน็คำถามทีไ่มน่า่ถาม (ฮา) นา่ถามครบั ผมกอ็ยากรู้
เหมือนกัน พระคุณเจ้าตอบด้วยน้ำเสียงเนิบเรียบ
เหมอืนทกุเรือ่งทีท่่านแสดงออกทางความคดิ

“อย่าเพิ่งถามคำถามนั้นเลย ลองมาคิดดูกันเล่นๆ
ก่อนว่า สมมุติถ้าไม่มีหนังสืออุดมสารล่ะ พระศาสนจักร
ในเมืองไทยจะเป็นอย่างไร ข้อมูล จุดร่วม การจะรู้จัก
คาทอลิกในประเทศไทยของเรา ฯลฯ เราได้อุดมสาร
น่ีแหละ เปน็แหลง่ขอ้มูลช้ันดสีำหรับพวกเรา”

ผมเปน็คนโชคด ีและผมกค็ดิวา่ทา่นผูอ่้านทกุทา่น
ก็คงไม่ใช่เป็นคนโชครา้ยแต่ประการใด เราพบความสขุ
ในชีวิตในการงานของเรา เราพบแง่บวก การคล่ีคลายของ
ปญัหา รอยย้ิม และมติรภาพ รู้สกึไดถึ้งการมเีพือ่นรว่ม

ทาง ไม่ว่าจะแยกย้ายกันไปทำภารกิจใด เพ่ือนยังเป็น
ความโชคดขีองคนทีมี่เพ่ือน

ผมเป็นคนโชคดี ที่ช่วงหนึ่งในชีวิตผู ้ใหญ่
ของผม และของพระศาสนจกัรไดใ้ห้ความไวว้างใจ
ในการดำเนินการต่อสำหรับหนังสือพิมพ์คาทอลิก
อุดมสาร หนังสือประจำทุกครอบครัวของเรา
สำหรับให้ความรู้และเผยแสดงถึงฝีพระหัตถ์และ
ความรักของพระต่อมวลมนุษย์ และโชคดีไปกว่าน้ัน
ที่ได้ทำงานที่มีเกียรติและขอมอบเกียรตินี้ คืนแด่
สถาบันที ่สร้างผมขึ ้นมา  ผู ้ใหญ่ที ่ให้โอกาส
เพื ่อนร่วมงานและเจ ้าหน้าที ่ท ุกคนกับรอยยิ ้ม
คำแนะนำ และความปรารถนาดีจากผู ้อ่านและ
ผู้มีพระคุณทุกท่าน

ผมไม่เพียงเป็นผู ้โชคดีคนเดียวหรอกครับ
ผมเชื่อว่าทุกคนก็มีความโชคดีนั้น เราได้เกิดมา
เป็นสมาชิกในพระศาสนจักรเดียวกัน ที่ซึ่งไม่เคย
ทำร้ายเรา แต่กลับสร้างแรงจูงใจที่แสนดีให้กับเรา
แต่ละคน เพื่อปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระ และ
พระกระแสเรียกที่เราแต่ละคนได้รับ

และกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่บ้าง
สำหรับบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิงในปีนี้
ซึ่งอุดมสารจะนำมาลงให้ทราบในฉบับถัดจากนี้
จงเชื ่อว่าคุณทุกคนเป็นคนโชคดี และเราจะนำ
ความชื่นชมยินดีนั้นไปสู่บุคคลทุกคนในสนามงาน
ของเรา ไม่ว่าใหม่หรือเก่า ในเมืองหรือในชนบท
ห่างไกล เราโชคดทีีม่กีนัและกนัครบั

บรรณาธิการบริหาร

ภาพยนตร์ล่าสุด ที ่ม ีจำหน่ายในช่วง
ก่อนสัปดาห์ศักดิ ์สิทธิ ์ไม่นาน ผลงานเรื ่อง
เก่ียวกับชีวิตช่วงใกล้ส้ินพระชนม์ และเหตุการณ์
การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า

โดยส่วนตัวแล้วภาพยนตร์ชุดนี้ ดูธรรมดา
ไปเลยเมื่อเทียบกับ The Passion of the Christ

แต่ก็ไม่เลวที่จะซื้อเก็บไว้ สนับสนุนหนังพระ และ
พบความหลากหลายของการนำเสนอ การกำกับภาพ
บท และการคัดเลือกตัวละคร เร ื ่องเกี ่ยวกับการ
สิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า ดูได้เรื่อยๆ เพราะยิ่งดู
ย่ิงพบแงม่มุความรกัทีพ่ระมตีอ่เรา หาซือ้ไดไ้มย่ากตาม
แผงเทปชั้นนำทั่วประเทศครับ

   
“อีกบทหนึง่ ชีวิตของพระเยซู
บนแผน่ฟล์ิม”
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