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ในป ค.ศ. 1866 สมเดจ็พระสนัตะปาปาปโอ
ที่  6 ทรงมอบรูปพระมารดานิจจานุเคราะห
ใหคณะพระมหาไถ โดยมีพระดำรสัตรสัส่ังไววา
“จงทำใหพระนางเปนท่ีรูจัก” คณะพระมหาไถ
กจ็ารึกพระดำรสันีไ้วในใจเสมอมา ความศรัทธา
ตอพระมารดานิจจานุเคราะหก็แผขยายไปท่ัว
ยุโรปดวยความพยายามของสมาชิกคณะ
พระมหาไถ และไดนำความศรัทธาตอพระมารดา
นิจจานุเคราะหไปยัง “โลกใหม” ในชวงที่สอง
ของศตวรรษท่ีสบิเกา รปูแมพระรปูนีไ้ดปรากฏ
ใหเหน็ในวดัเล็กวดันอยในชนบท ในอาสนวิหาร
และตามบานคาทอลิกอยางมากมายในแถบ
ตะวนัตกของโลก

แนนอนทีเดียว คณะพระมหาไถจะตอง
นำรูปแมพระและพระบุตรของพระนาง ซึ่งมี
ความหมายลึกซ้ึงน้ีมาเผยแพรในเอเชีย เม่ือ

สมาชิกของคณะพระมหาไถมาแพรธรรมในทวปีเอเชยี
ของเราเม่ือตนศตวรรษท่ี 20 ปจจุบนัเราจะเห็นประจักษ
พยานของความศรัทธาท่ีแพรหลายไปท่ัวเอเชีย ซึ่งเปน
เคร่ืองมือในการแพรธรรมอยางนาพิศวง เราจะเห็นวา
พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะหยังเปนที่นิยม
ชมชอบท่ัวเอเชีย  เชนในอินเดีย  ศรีลังกา  เกาหลี
เวียดนาม มาเลเซีย ไทย และโดยเฉพาะในฟลิปปนส
วัดท่ีมีชือ่เสียงมากที่สดุในเร่ืองพิธนีพวารแตละอาทิตย
คอืวัดพระมารดานจิจานุเคราะหที ่“บาคลาราน” ซึง่อยู
ใกลกับสนามบินกรุงมะนิลา ทุกวันพุธจะมีผูมารวม
ในพิธีนพวาร ซึ่งมีสิบกวารอบทั้งภาษาตากาล็อก และ
ภาษาอังกฤษมากกวาแสนคน

ในประเทศไทยของเราคณะพระมหาไถก็ไดแปล
พิธีนพวารเปนภาษาไทยและไดเริ่มประกอบพิธีนี้
ทกุวนัพธุทีว่ดัพระมหาไถ ซอยรวมฤดมีาเปนเวลาหลาย
สิบปแลว และยังเปนที่นิยมชมชอบของบรรดาผูมี

ความศรทัธาตอพระมารดานิจจานเุคราะห
(ฉลองวนัที ่27 มถิุนายน)

พระคณุเจายอด พมิพิสาร, C.Ss.R.

ความศรัทธาตอพระรูปพระมารดานิจจานเุคราะห
พธินีพวารน้ียงัแพรหลายไปตามสังฆมณฑลตางๆ
ทั่วประเทศไทย

สิงคโปรเปนอีกแหงหนึ่งที่มีการแสดงออก
ซึ่งความศรัทธาตอรูปแมพระนิจจานุเคราะห
สิงคโปรอยูติดกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่ง
เปนสองประเทศที่มีผูนับถือศาสนาอิสลามมาก
ที่สุดในโลก สิงคโปรเปนประเทศท่ีประกอบ
ดวยเชือ้ชาต ิศาสนาและวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย
มีภาษาอยางเปนทางการ 4 ภาษาดวยกัน มีผู
นบัถือพทุธศาสนาประมาณ 42 เปอรเซ็นต แลว
ยงัมศีาสนาอสิลาม ฮนิด ูฯลฯ มคีาทอลิกประมาณ
5 เปอรเซ็นตของพลเมือง

ทีว่ดันกับญุอลัฟอนโซท่ีสงิคโปร ซึง่ชาวบาน
เรียกวา “วัดนพวาร” ซึ่งคณะพระมหาไถเปน
ผดููแล มพีธิีนพวารทกุวันเสารตลอดท้ังป และมี
พิธีนพวารกวาสิบรอบ วัดนี้อยูที่ถนนทอมสัน
ชาวบานเรียกวัดนี้วา “Novena Church” วัดนี้
เปดอยางเปนทางการเม่ือ ค.ศ. 1935 เปนวัด
ขนาดกลาง แตละเสารจะมีผูคนมารวมในพิธี
นพวารประมาณ 30,000 กวาคน

สิ่งท่ีนาประหลาดใจก็คือผูที่มารวมในพิธี
นพวารน้ี ประมาณคร่ึงหน่ึงมิใชเปนคาทอลิก
อีกคร่ึงหน่ึงเปนผูที่นับถือศาสนาอื่น โดยไดรับ
แรงบันดาลใจจาก “สตรีผูมีจิตเมตตา” ซึ่งเปน
ชื่อที่ผูนับถือศาสนาอ่ืนใชเรียกรูปพระมารดา
นิจจานุเคราะห รูปที่มองดูเขาดวยความเมตตา
เปนส่ิงท่ีดงึดูดความสนใจของพวกเขา แตพระนาง
อุมพระกุมารอยู ความสัมพันธระหวางมารดา
กับบุตรของพระนางมีผลที่นาประหลาดใจเปน
อยางย่ิง พระอัครสังฆราชของอัครสังฆมณฑล
สงิคโปรกลาววา ในบรรดาผใูหญทีร่บัศีลลางบาป
ในอัครสังฆมณฑลของทาน เร่ิมตนการเดินทาง
แหงความเชือ่จาก “วัดนพวาร” แหงนี้

ในสิงคโปร เราจะไดพบกับชีวิตจิตของ
พระศาสนจักรท่ีวา “พบกับพระเยซูเจาโดย
ผานทางพระนางมารีย” อาศัยรูปนี้ พระวรสาร
แหงความรอดพนไดกาวหนาไปในเนื้อนา
อนัอุดมสมบรูณนี้

ขาแตพระมารดานิจจานุเคราะห
ชวยวิงวอนเทอญ
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“ครูลำดวน” เปนชื่อไทยๆ  ใครไดยินแลวก็
อาจจะคิดวาเปนครูแก แตงกายบานนอกๆ แตทันที
ที่ไดเห็น จะรูสึกวาเปน “ผูหญิงมั่น” มาดเขม แตละ
คำพูดชัดเจน และคลองแคลว สมกับเปนคุณครูที่
ผานประสบการณมากวา 20 ป

แมที่บานจะมีธุรกิจสวนตัว บริษัทกอสราง แต
สามีก็ใหโอกาส ทำงานในส่ิงท่ีถนัดและชอบ จึง
ทำ ให คุ ณ ค รู มี เ ว ล าหั นม าทำ ง านอ าส าส มั ค ร
ชวยงานพระศาสนจักร ชวยสงัคม ทัง้ๆ ทีไ่มมเีงนิเดือน
วันน้ีแมไมไดเปนครูแลว ชีวิตมีแตให เพราะใครท่ี
รูจักก็มักจะเรียก “ครู”

ทุกวันน้ีครูลำดวน เปนประธานคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อฆราวาส แผนกครอบครัว  ของสภา
พระสงัฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยเปนวทิยากรอบรม
เรือ่งครอบครวั เพศศาสตรศกึษาใหกบัอคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ และอบรมเตรียมคูแตงงานท่ีวัดพระมหาไถ
และเปนนายกสตรีไทยคาทอลิก ดูแลงานดานสตรี
ดานการทำงานที่เคยทำ
     ครูลำดวน ประกอบอาชพีคร ูโดยเร่ิมจากโรงเรียน
พระวรสารเปนเวลา 5 ป จากน้ันเม่ือสมรสแลว จึงได
สานตออาชีพเดิมที่โรงเรียนแมพระประจักษ อีก 13 ป
ตอมาชวีติพลิกผนั ไดมโีอกาสทำงานทีศ่นูยสงัคมพฒันา
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งขณะนั้น คุณพอพิบูลย
วสิฐินนทชัย (พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค
ปจจุบนั) เปนผดูแูลงานดานสังคม และมอบหมายใหดแูล
เรือ่งงานจติตารมณมหาพรต ซึง่การทำงานท่ีศนูยสงัคมฯ
นี้ เองทำใหไดรับประสบการณงานดานสังคมและ
กลุมเปาหมายหลากหลายมากกวาท่ีเคยทำมากอน แต
ก็ยังคงรูปแบบเดิมของการใหการอบรมใหแนวคิด
การประสานงานติดตอองคกรตางๆ ขณะเดียวกันก็
ชวยงานแผนกครอบครัว ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ไปพรอมๆ กบัการทำงานท่ีรบัผดิชอบจึงเปนจดุเริม่ตน
และเชื่อมโยงเสนทางการทำงานในสายงานดาน
ครอบครวัมาอยางตอเนือ่งจนถงึปจจบุนัเกอืบ 20 ปแลว

พูดถึงงานท่ีครูลำดวนทำอยูเพื่อนพี่นองในแวดวง
องคกรหนวยงานพระศาสนจักร หรืองานดานสตรี
อาจจะคนุเคยกัน พบปะกันบอยๆ เปนเพราะจากเนือ้งาน
ทีร่บัผิดชอบทำใหตองเก่ียวโยงกับองคกรและหนวยงาน
อืน่ๆ อกีหลายๆ กลมุดวย ซึง่งานหลักทีร่บัผดิชอบดงักลาว
นัน้คอืงานสตรใีนฐานะ นายกสมาคมสตรีไทยคาทอลกิ
และงานดานครอบครัวในฐานะ ประธานคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อฆราวาส แผนกครอบครัวในโครงสราง

“ผหูญงิม่ันกบังานครอบครัว”
จากเด็กสาวบานนอก

สเูมอืงกรุง
ครลูำดวน ชนิมโนพันธ

สภาพระสังฆราช และชวยงาน
แผนกครอบครัว ของสังฆ-
มณฑลกรุงเทพฯ การทำงาน
ระยะหลัง 10 กวาปที่ผานมา
ล ว น เ ป น ง า น จิ ต อ า ส าที่
ดู เ ห มื อนท า ง ค รอบค รั ว
อยู ในภาวะจำยอม เพราะ
เ ห็นว า มีความสุข กับการ
ทำงานในลกัษณะนี ้ในสวนตวั
กเ็ชือ่วาพระเจาอวยพร พยายาม
ใชเวลาท่ีเหลืออยูไมมากนัก
ใหคมุคากบัพระพรใหมากทีส่ดุ

คำถามท่ีขยายลักษณะการทำงานดานครอบครัว
ในชวงท่ีคุณพอบุญสง หงษทอง ดูแลอยูนั้น

คุณพอยึดหลักเดียวกันกับท่ีคุณพอยอหน อูลิอานา
ผรูเิริม่โครงการ “ฟนฟชูวีติครอบครัว” ทีว่าใหฆราวาส
อภิบาลฆราวาส จึงไดใหจัดต้ังคณะกรรมการ โดยมี
ผแูทนจากทุกสังฆมณฑล รวมท้ังพระสงฆทีร่บัผิดชอบ
ในทุกสังฆมณฑลเขามาเปนคณะกรรมการฯ

การพัฒนางานครอบครัวไดรับความรวมมือจาก
พระสงฆ และผูแทนฆราวาส จากสังฆมณฑลตางๆ
ทำใหเกดิการเปล่ียนแปลง ปรบัปรุง โครงการงานตางๆ
ซึ่งในขณะน้ันบุคคลสำคัญที่ชวยใหงานครอบครัว
เคลื่อนไปอยางตอเนื่อง และชวยใหมีการประสาน
เครือขายครอบครัวและไดงบประมาณสนับสนุน
การทำงาน คอื อ.ลดาวัลย กจินิตยชวี เราสองคนมีอสิระ
ในความคิด และไดรับแรงสนับสนุนจากคุณพอบุญสง

หงษทอง ในเร่ืองการเสนอแนวคิด การทำงาน จึงเปน
ที่มาของงานชิ้นแรก ที่เปนชิ้นสำคัญคือ การทบทวน
หลกัสตูร ทีใ่ชในการอบรม โดยเริม่จาก “โครงการฟนฟู
ชีวิตครอบครัว” เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมโครงการน้ี
ทำมาต้ังแตป 2524 จึงไดนำเสนอของบประมาณจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) ผานมูลนิธิเครือขายครอบครัว เพ่ือทำงาน
ถอดบทเรียน และสังเคราะหองคความรู ดร.พงษธร
ตันติฤทธิ์ศักด์ิ และทีมศูนยปลูกรักเพื่อการเรียนรูชีวิต
ที่สมบูรณ ผลการถอดบทเรียนอาศัยแบบจำลอง
“จิตตปญญาพฤกษา” ทำใหเกิดความเช่ือม่ันมากขึ้น
ในการพัฒนาครอบครัว โดยใชรปูแบบโครงการดังกลาว
ปจจุบนังานครอบครัวระดบัชาติยงัมีความจำเปนในการ
ปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเน่ืองในหลายๆ ดาน

(อานตอหนา 8)
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“ปพระสงฆ”...จบลงแลวหรือ?ตอนท่ี 76

“ป           พระสงฆ” ค.ศ. 2009-2010 จบลงแลว
ผมลองนัง่ลงแลวนบั สขุทกุสขุ ทกุขทกุทกุข ที่ผานมา
ในปที่พระศาสนจักรมอบเปนของขวัญแกคริสตัง
ทุกคน โดยเฉพาะแกบรรดาพระสงฆ และผมพบวา
บางคร้ัง ความทุกขก็มาจากการไมยอมเปดตามองดู
ความสุข และไมยอมรบัรพูระพรทีพ่ระเปนเจาประทาน
มาใหแกเราอยางโงเขลา แถมปดท้ิงไปจากชีวิตอยาง
ไมรูคุณเสียดวยซ้ำ

สำหรับพระสงฆ : ความทุกขในชีวติเปนอัตราสวน
ผกผันกับการอภิบาล รับใช ใหสัตบุรุษมีความสุข
ในองคพระผูเปนเจาท่ีพวกเขาเช่ือ

พดูงายๆ กค็อื คณุพออภบิาลและทำงานรบัใชพระ
ใหสัตบุรุษ “ลูกๆ ของพระองค มีความสุขมากเทาใด
ชีวิตคุณพอก็มีความสุขมากเทาน้ัน หรืออาจจะทบเทา
ทวีคณูดวยซ้ำไป ตรงขามคุณพอทำใหสัตบุรษุแหงแลง
จากความสุขใจในพระเปนเจาเทาใด ชวีติคุณพอก็แหงแลง
ทกุขใจในชวีติสงฆดจุเดยีวกนั

 เราจดัฉลองวัดใหแกพวกเขาดีๆ เพือ่สอนเขาให
รักวัดของพวกเขาเอง

 นำเขาคุกเขาลงสวดสายประคำตอหนาพระรูป
แมพระในเดือนแมพระลูกประคำทุกๆ ค่ำ

 เราต้ังศีลมหาสนิทบนพระแทนอยางสงา คกุเขา
ลงถวายกำยานแดพระวรกายและพระโลหิตของ
พระเยซูเจาในรัศมีอยางต้ังใจใหสัตบุรุษไดชื่นชม
พระสริริงุโรจนของพระเปนเจาอยางเล่ือมใสสุขใจ

 เราทำสารวัดเน้ือหาดีๆ มีสาระใหพวกเขา
เอากลับบานไปอาน

 เราจัดเทศนตรีวารเตรียมจิตใจโอกาสตางๆ
 เราพาเยาวชนลูกหลานของเขาไปเขาเงยีบ พกัผอน

ตามโอกาสอำนวย ใหเด็กๆ คนุเคยกับวัดกับพระสงฆ
 เราทำมิสซาโปรดศีลเจิมคนไขแกผูสูงอายุ

ใหเขารสูกึวาไมถกูทอดท้ิงจากพระศาสนจักร ฯลฯ
เรายังทำอะไรอื่นอีกมากมายใหแกลูกๆ  ของ

พระเปนเจา ทำโดยไมรสูกึวาทำสิง่ใหญโตอะไร เพราะ
เปนหนาที่ประจำวันของพระสงฆที่ตองทำดวยกัน
ทกุคนอยแูลว เราทำอยางเอาใจใส ตัง้ใจตอหนาทีเ่ลก็ๆ
ประจำวันของเราเหลาน้ี เพ่ือพวกเขาจะไดรบัการอภบิาล

อยางสุขใจ แตการณปรากฏวา องคพระผเูปนเจาทรงซอน
ความสุขของพระสงฆ ไวในความสุขท่ีพระสงฆมอบแก
สตับรุษุในงานอภิบาล

สำหรับสัตบุรุษ : ความสุขในชีวิตเริ่มตนจากการ
วางตัวเองไวในตำแหนงที่ถูกตอง เหมือนตอนสวดบท
“ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย พระองคสถิต
ในสวรรค...”

พระเยซูเจาทรงสอนเราสวดประโยคน้ี มิไดทรง
ตองการบอกเราวา พระบดิาสถิตในสวรรค มากไปกวา
ทรงตองการสอนเราวา “พวกเราอยขูางลางน่ี” พระบิดา
ทรงอยบูนสวรรค พวกเราเปนส่ิงสรางของพระองค เรา
ไมยกตัวเองข้ึนเทาพระองค เหมือนใหทุกสิ่งเปนไป
ตามพระประสงคในแผนดินนี้ ดังที่พระบิดาทรงตอง
การใหเปนไปในเมืองสวรรค .... “ลกูไมขดัสพูระองค”
“ลูกยอมพระองค”

แลวอะไรเลา  เปนสิ่งที่ เปน  “พระประสงค
ในสวรรค” ที่พระองคทรงตองการใหสำเร็จเปนไป
ในโลกนี้?”

กค็อืใหมนุษยอยาปดพระเปนเจาท้ิงไปจากการงาน
และวิถีชีวิตทั้งปวง และคุกเขาลงสรรเสริญพระองค
เสมอเปนนิตย

 “พระองคทรงรักผูที่เปนของพระองคซึ่งอยูใน

โลกนี้ พระองคทรงรักเขาจนถึงท่ีสุด” (ยน 13:1)...
พระสงฆจงึตองอภิบาลสัตบุรษุดีๆ

 “จงยินดีเถิด ทานผูที่พระเจาทรงโปรดปราน”
(ลก 1:28)...พระสงฆจึงตองดำเนินชีวิตสอดคลองกับ
ผูที่พระเปนเจาทรงโปรดปราน ไมเชนนั้นก็สูญสิ้น
ความยินดี

 “จงให แลวพระเจาจะประทานแกทาน” (ลก
6:38) ...พระสงฆจงึมีพระพรอยางมากมายในชีวติก็ดวย
วธินีีว้ธิเีดยีว

 “ ตนไมตนใดท่ีไมใหผลดี จะถูกโคนและโยนใส
ไฟ” (ลก 3:9)...พระสงฆกค็งจัดอยใูนมาตรฐานขอน้ีดวย

 “พระองคจะตองทรงยิ่งใหญขึ้น สวนขาพเจา
จะตองดอยลง” (ยน 3:30)...พระสงฆจึงวางตำแหนง
ตวัเองไดถูกตองเม่ือนำสัตบุรุษสวดภาวนา

 “จงเปนผเูมตตากรุณา ดงัท่ีพระบดิาทรงเมตตา
ตอทานเถิด” (ลก 6:36)...พระสงฆจึงรูวิธีที่จะไดรับ
พระเมตตาจากพระเปนเจา เพือ่ดำรงฐานนัดรศกัดิส์งฆ
อยูชั่วนิรันดร

พระองคทรงอวยพรพระสงฆใหมีความสุข
มากเทากับความสุขที่พระสงฆนำองคพระผูเปนเจา
ไปมอบใหแกสัตบุรุษท่ีพระองคทรงฝากไวกับทาน
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บทอธิษฐานภาวนา

ชะตากรรมของสะมาเรีย
“กษตัรยิแหงอสัซเีรยียดึสะมาเรียแลวเนรเทศชาวอสิราเอล

ไปยังอัสซีเรีย” (2พกษ  17:6)

ชะตากรรมของสะมาเรีย

เราไดยนิเร่ืองเก่ียวกับสะมาเรียหลายคร้ังในพระวรสาร แตเราอาจไมเขาใจ
ถึงความหมาย พระเยซูเจาตรัสกับหญิงชาวสะมาเรียท่ีบอน้ำ และนำนางไปสู
ความเชือ่อันลึกซ้ึงทีละข้ัน เม่ือพระเยซูเจาทรงรกัษาคนโรคเร้ือนสิบคนใหหาย
จากโรค มคีนเดยีวท่ีกลบัมาขอบพระคณุพระองค บคุคลผนูัน้เปนชาวสะมาเรีย
ในบรรดานิทานเปรียบเทียบซ่ึงเปนท่ีรจูกักันของพระเยซเูจา เปนชาวสะมาเรยี
มิใชพระสงฆหรือผูทำงานอยูในพระวิหารท่ีไดยื่นมือไปชวยผูที่เจ็บปวด
อยขูางถนน ในหนงัสอืกจิการอคัรสาวกพระเยซเูจาผทูรงกลบัคนืพระชนมชพี
ทรงสงสานุศษิยของพระองคใหไปเปนประจักษพยานท่ีสะมาเรีย

ในหนังสอืพงษกษตัรยิ เราไดอานถึงชะตากรรมของชาวสะมาเรีย ซึง่เกิดขึน้
ประมาณแปดรอยปกอนการประสูติของพระเยซูเจา เมืองน้ีถูกทำลายและ
พลเมืองของเมืองน้ี ถูกเนรเทศไปอยูที่เมือง  นีนะเวห ดวยน้ำมือของกองทัพ
ชาวสะมาเรีย ซึง่เปนผมูอีำนาจในสมัยน้ัน ผบูนัทึกเหตุการณนี ้มไิดแกตวัแทน
ชาวสะมาเรีย เขากลาววาพวกชาวนีนะเวหนำความหายนะมายังพวกเขาเอง
เพราะความไมซือ่สตัยตอพระเจาและพระบัญญตัขิองพระองค

ไมวาเร่ืองน้ีจะเปนความจริงทัง้หมดหรือไมกต็าม แตพระวรสารกเ็ตือนใจ
เราวา แมวาพวกเขาจะทอดท้ิงพระเจา แตพระองคก็มิไดทรงหลงลืมพวกเขา
อาศัยพระเยซคูรสิตเจา พระเจาทรงเชญิใหพวกเขากลับมาหาพระองค เรือ่งราว
ของพวกเขาเปนการเตือนใจเรา ถึงความหวงใยที่พระเจาทรงมีตอเราแตละคน
ไมวาเราจะประสบกับภัยพบิตัิอะไร แมจะเปนส่ิงท่ีเรานำมายังตัวเราเองก็ตาม

ขาแตพระบดิาเจา โปรดทรงบันดาลใหลกูซาบซ้ึง
และเรียนรูจากการกระทำของพระองคกับบรรดา
ประชากรของพระองคในอดีต โปรดใหลูกไดเรียนรู
จากการกระทำอันเปยมดวยพระเมตตาของพระองค
ตอพวกเขา โปรดไดทรงชวยใหลูกพรอมที่จะกลับไป
หาพระองค ไมวาชีวิตของลูกจะอยูในสภาพใดก็ตาม
ลูกวอนขอในพระนามของพระคริสตเจา พระเจาของ
ลกูท้ังหลาย อาแมน

บ.สันติสุข
www.salit.org

บอดตาสวางใจ (1)
คนผานไปผานเห็นเขาจนชินตา
จะวาเขากลายเปนสวนหน่ึงของถนนแถบน้ันก็ไมผิดนัก
ใครท่ีรบีเรงมธีรุะปะปงตองทำเห็นเขาก็เหมือนไมเหน็
ใครท่ีพอมเีวลาผานไปมาไมเหน็เขาก็เหมอืนเหน็
เพราะเสียงรองเรียกความสนใจผคูนคือสวนหน่ึงของอาชีพ
ถงึจะตาบอดสนิทแตปากมือไมไมอยนูิง่
รองขอความเมตตาความสงสารใครก็ไดทีม่ใีจ
ไดของกินไดเศษเงินเล้ียงชีวติไปวันๆ ไมเปนภาระใคร
ไดมากไดนอยไมเคยเรียกรองขอแคพอกินพออยู
ตวัคนเดียวแคอยรูอดไปวันๆ กถ็ือวาดีนักหนาแลว
ทำหนาท่ีดแูลรักษาตัวไปตามอัตภาพจนกวาจะส้ินลมหายใจ
กระท่ังวันน้ันเขารไูดถึงบางอยางไมเหมือนทุกวัน
เสียงฝเทาคลายคนกลมุใหญกำลังตรงมาทางท่ีเขาน่ังอยู
พรอมกันนั้นเสียงผูคนรอบตัวกำลังเรงฝเทาไปทิศทางนั้น
เสียงพดูเสียงฝเทาดังข้ึนจนเขาม่ันใจวาน่ีคือโอกาส
“ขอโทษ...เกดิอะไรข้ึนพอจะบอกไดไหม?...”
จากคำพูดคำจาเดิมๆ ที่เคยใชขอความเมตตามาเปนการซักถาม
มือไมไขวควากลางอากาศเผื่อจะสัมผัสใครก็ไดที่ผานมา
“พระเยซชูาวนาซาเร็ธกำลงัเสด็จผานมา...”
ใครบางคนใจเมตตาบอกเอาบุญ
ชื่อนี้คุนเพราะเคยไดยินไดฟงคนพูดถึงพระอาจารยชือ่ดัง
นอกจากสอนอยางไมเคยมีอาจารยคนใดสอนมากอน
ยังสามารถรักษาโรคภัยไขเจ็บผูคนโดยไมเลือกหนา
เขาอาจไมมสีิทธ์ิติดตามฟงคำพดูคำจาของพระอาจารย
แตความพกิารทางตาทำใหเขามีสทิธ์ิไดรบัความสนใจแนนอน
“ขาแตพระเยซู...โปรดเมตตาขาพเจาดวย...”
เสียงท่ีเคยรองขอความเมตตาใครก็ไดดังข้ึนสองเทา
เพราะคนที่ผานไปผานมาจะเมตตาหรือไมก็แลวแต
แตเขามั่นใจวาพระอาจารยตองตางกับทุกคน
ขอเพียงใหพระอาจารยรูวาเขาอยูที่นั่นก็พอแลว
ทกุอยางท่ีดีๆ  กจ็ะตามมาแนนอนเขาเช่ืออยางน้ัน
“พระโอรสกษตัรยิดาวดิเจาขา โปรดเมตตาขาพเจาดวย...”
เขาตะโกนดังข้ึนกวาเดิมแมจะคนรอบขางจะดุใหเขาเงียบ
เพราะคนท่ีเขาขอความเมตตาเปนถึงพระโอรสกษัตริยดาวิด
ยงัไมทนัจะสิน้คำขบวนผคูนท่ีกำลังจะผานเขาไปหยดุชะงกั
ทุกคนเงียบแมแตคนท่ีเคยดุเขาใหเงียบตางปดปากสนิท
“ไปตามเขามาซิ...” เสียงพระอาจารยชัดเจนแฝงไวซึ่งอำนาจ
ทนัใดเขารสูกึไดวามคีนตรงมาทางเขาจับไมจบัมอืพยงุใหลกุขึน้
“เร็วเขา ลกุข้ึน พระอาจารยเรียก...”
พอยืนไดเขารีบสลัดเสื้อคลุมโผไปหาพระอาจารย
กอนนี้จะขยับตัวไปไหนตองคอยเปนคอยไปมือคลำแทนตา
แตพอไดยินเสียงพระอาจารยเขาลืมไดแมความปลอดภัย
รูดีวาไมมีอะไรจะปลอดภัยไปกวาการเขาถึงตัวพระอาจารย
ทนัทีทีค่วามวนุวายเสียงแสดงความเปนหวงเงยีบลง
“อยากจะใหฉันชวยอะไร...” เสียงพระอาจารยดังชัดถอยชัดคำ
กอนน้ีผูที่คนท่ีผานไปมาไดแตหยิบย่ืนเงินย่ืนของกินให
แตไมมีใครเคยถามวาเขาตองการอะไรจะใหชวยอะไร
คร้ังน้ีเขามีโอกาสบอกความตองการมีโอกาสเลือก
เขาจึงไมลงัเลเสนอตัวเลือกท่ีดกีวาหมดในสองอยางท่ีนาขอ
เลือกมองเห็นมากกวาเลือกเงินเลือกสิ่งของอยางท่ีเคยไดรับ
เพราะมั่นใจวาพระอาจารยมักจะใหสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ
เม่ือมองเห็นเขาสามารถมีชวีติเปนปกติเฉกเชนคนอ่ืน
เม่ือมองเห็นเขาสามารถทำมาหากินไดดวยน้ำพักน้ำแรง
และนีค่ือศักด์ิศรีที่ทรงคาย่ิงกวาส่ิงของเงินทองเปนไหนๆ
เขาไมเพียงมองเห็นไดแตยังเลือกติดตามพระอาจารยไป
สายตาท่ีมองเหน็ช้ีนำใจใหเลือกในส่ิงท่ีดทีีสุ่ดท่ีเขาเคยพลาด
เขาอยากจะตักตวงคุณคาทุกอยางจากพระอาจารย
ชดเชยวันเวลาท่ีผานมากับการไดแคสิ่งของเงินทองไปวันๆ
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ชมุนมุผสูงูอาย ุ- วนัครอบครวัราชบรุี (ตอจากหนา 20)

เม่ือวันท่ี 17 เมษายน ค.ศ. 2010 โดยพระสงัฆราช
ยอหน บอสโก ปญญา  กฤษเจริญ เปนประธาน
พิธีเปดงาน และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผูสูงอายุ
โอกาสเทศกาลสงกรานต มีผูสูงอายุจากวัดตางๆ
ในสังฆมณฑลราชบุรมีารวมงานประมาณ 706 คน
โอกาสนี้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแกลูก

กตัญูและผูสูงอายุตัวอยางระดับสังฆมณฑล
ราชบุรีจำนวน 24 ทานโดย พระสังฆราชยอแซฟ
พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปนประธานพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณและมอบใบประกาศเกียรติคุณ

อบรมสอนคำสอน (ตอจากหนา 20)

แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย จัด “โครงการอบรมการสอนคำสอน
เรื่องศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลอภัยบาปสำหรับเด็ก”
ระหวางวนัท่ี 20-21 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 ทีศู่นยอบรม
คริสตศาสนธรรม (ศนูยซซีี) สามพราน

การอบรมครั้งนี้มีผูเขารวมจากอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม สังฆมณฑลจันทบุรี
และสังฆมณฑลสุราษฎรธานี จำนวน 30 คน โดยคณุพอ
เชษฐา ไชยเดช และคุณพออันโตนิโอ วาลแซ็กกี เปน
วทิยากร พระสังฆราชฟรงัซิสเซเวยีร  วรีะ อาภรณรตัน
เปนประธานมอบวุฒิบัตรสำหรับผูเขารับการอบรม
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คนไทยชอบดูหนังเกาหลี ดาราเกาหลี แฟชั่น
เกาหลี นักกีฬาเกาหลี อาหารเกาหลี สินคาเกาหลี
ไปเที่ยวเกาหลี อะไรๆ ก็เกาหลี แมแตศาสนา
คาทอลิกในเกาหลีก็มีคนพูดถึงอยูเสมอ

พระศาสนจักรในเกาหลีไดชื่อวาเจริญเติบโต
มากและมีจำนวนผูรับศีลลางบาปเพิ่มข้ึนทุกป
ฆราวาสของเขาก็เอาจริงเอาจัง วันนี้จึงอยากจะให
ทานผอูานไดรถูงึเหตผุลหนึง่วาทำไมพระศาสนจักร
ในเกาหลีจึงมีความเขมแข็ง

ขอแนะนำใหรูจักกับครอบครัวฆราวาส
แพรธรรม “ยอหน ชิน กิล-เบก”

“ยอหน ชนิ กลิ-เบก” แตงงานกับ “บอเนฟาส
ลี โซน-หวา” มลีกูสาว 3 คน

แรงจูงใจ
พระเจาไมไดทรงเรียกผมทางความฝนหรือ

นิมิตอะไร แตเหตุการณที่พระเยซูเจารวมเดินทาง
ไปยังหมูบานเอมมาอูสกับศิษยในพระวรสารของ
นักบุญลูกาเปนแรงบันดาลใจใหผมและภรรยา
อาสาออกมาเปนผูแพรธรรม

เราท้ังสองสมัครเขาเรียนเพ่ือเปนครูคำสอนท่ี
“ศนูยคำสอนในกรุงโซล” ในป ค.ศ. 1987 หลกัสตูร
2 ป วนัหน่ึงมเีพือ่นมาชวนใหไปรับใชพระเจาในฐานะ
ฆราวาสแพรธรรม ซึง่ผมไดตอบ “ตกลง” ไปโดยที่
ใจยังคิดวาน่ีเปน “ธรรมล้ำลึก” ที่เขาใจไดยาก
เหมือนกันวาทำไมจงึตอบรับงายเชนน้ัน..แตอยางไร
กต็าม กม็อีงคประกอบหลายประการดวยกันท่ีทำให
ผมตัดสินใจเชนน้ี เปนตน คุณแมของผมเองที่มี
ศรทัธามาก สวดภาวนาทกุวนั คณุแมยอมยายบาน
จากตางจงัหวดัมาอยใูกลๆ  กบัศูนยคำสอนเพือ่เปน
กำลังใจใหผมในการเลาเรียน และเปนผูที่สงเสริม

กระแสเรียกการเปนฆราวาสแพรธรรมใหกับผม
หนาท่ีการงานฐานะฆราวาสธรรมทูต
เราทั้งสองสังกัดวัดวูซูยัง อัครสังฆมณฑลกวันจู

วดัแหงนีม้ศีนูยแพรธรรมอย ู 4 แหง ซึง่เราท้ังสองดูแล
อยู 2 แหง หนาท่ีของเราก็คือ การประชุมสมาชิกเพื่อ
ใหความรทูางพธิกีรรม การสอนคำสอนสำหรับคริสตชน
การเย่ียมผูปวยและคนที่เหินหางศาสนา รวมถึงการ
ชวยเหลือและสนบัสนุนงานอาชีพของกลมุตางๆ อกีดวย

เขตพืน้ท่ีทำงานของเรามีคาทอลิก 15 ครอบครวั ซึง่
มีแตผูหญิงเทาน้ันท่ีเปนคาทอลิก สวนสามีไมสังกัด
ศาสนาอะไรท้ังส้ิน

สถานที่ทำงาน
เราไดเชาชั้นหนึ่งของรานคาแหงหนึ่งเปนสถานที่

ทำงานของเรา เราไมมีเงินพอที่จะสรางบานหรือศูนย
แพรธรรมของเรา เงนิทีเ่ราไดรบันัน้ 80% ใชจายไปกับ
เร่ืองของการกินการอยูในบาน เราไดรับเงินชวยเหลือ
ในการดำรงชีวติเพียง 1/3 ของคาจางคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเทาน้ัน อยางไรก็ดีเราก็ไมถึงกับตองอยู
แบบอดอยาก

กิจกรรมที่ทำ
เราไดจดัต้ังกลมุคริสตชน (SCC) ขึน้ในพืน้ทีข่องเรา

เราจัดตัง้กลมุผศูรทัธาตางๆ ตามเพศและวัยของพวกเขา
เชน เรามีกลุม “นักบุญยอแซฟ” ที่มีสมาชิกเปนผูชาย
ลวนๆ จำนวนมากกวา 60 คน เพ่ือดำเนินการเร่ืองงานศพ
ของคนในหมบูาน เรามกีลมุ “มารอีา” ซึง่ประกอบดวย
ผหูญงิสงูอายทุำหนาทีส่วดภาวนาใหกบัผเูจ็บไขไดปวย
บุคคลท่ีมีความยากลำบาก บุคคลท่ียังไมยึดมั่นใน
ศาสนาใดศาสนาหน่ึงหรือยังไมรจูกัพระเจา นอกจากนัน้
เรายังมีกลุมท่ีชวยจัดหาส่ิงท่ีจำเปนสำหรับคนยากจน
อีกดวย

การทำงานธรรมทูตของเราไมไดทำกับคน
ในหมบูานของเราเทาน้ัน แตยงัไดออกไปยงัหมบูาน
อื่นๆ อกีดวย เมือ่ปทีแ่ลวเราไดคสูามภีรรยาคหูนึง่
มารบัศีลลางบาป สวนปนี ้(ค.ศ. 2006) เรามคีริสตชน
สำรอง 4 คน เราไมไดทำตัวหรือชุมชนของเราให
เปนเหมือน “น้ำน่ิง” แตกลมุครสิตชนเล็กๆ ของเรา
จะตองเปน “ชุมชนแหงการประกาศขาวดีแหง
ความเชื่อ”

อุปสรรค
การทำงานของเราท้ังสองไมใชวาจะราบร่ืน

เราพบกับอุปสรรคตางๆ มากมาย เชน ในการ
นัดหมายกันเพ่ือการภาวนาซ่ึงปกติ เรามักจะ
นัดหมายกันในเวลาเย็นหลังจากกลับจากการ
ทำงาน แตพวกเขาไมสามารถมารวมไดเพราะ
ตองกลับบานไปดูแลครอบครวั ไมมใีครเล้ียงลูกให
เราตองการพี่เลี้ยงในขณะท่ีบรรดาคุณแมตองมา
รวมกิจกรรมของเรา

พูดจากใจจริงไดวาครอบครัวและการทำงาน
ของเรามีทั้งสุขและทุกข เราถูกประจญใหทิ้ง
พันธกิจนี้หรือหนีออกไปใหพนจากพื้นที่นี้ แตเรา
ก็ไดรับพลังใจจากพ่ีนองในชุมชน เราพยายาม
อยางเต็มความสามารถเพ่ือประกาศขาวดีแหง
ความเช่ือนีใ้หกบัผอูืน่ นำความหวงัและพระพรของ
พระเจาไปมอบใหกบัทุกคน ทัง้ในวันน้ี พรงุน้ี และ
ตลอดไป เราจะรวมเดินทางแหงความเช่ือเชนเดยีว
กบัศษิยบนถนนสหูมบูานเอมมาอูส”

(เรียบเรียงจากหนังสือ World Mission ฉบับ
เดือนตุลาคม 2006 หนา 68-69 โดยสำนักงาน
คณะกรรมการฯ เพ่ือการธรรมทูต)

คณุพอวชัศลิป  กฤษเจริญ
สนามความคิดงานแพรธรรม
(ใครมกีจิกรรมดีๆ  เขยีนมาแบงปนกนัไดที ่“สนามความคดิ”
อดุมสาร   122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี  เขตยานนาวา
กรงุเทพมหานคร  10120    หรือ  watchasin_k@hotmail.com)

ครอบครัวแพรธรรม
ชาวเกาหลี

“ผหูญงิมัน่กบังานครอบครัว” (ตอจากหนา 4)

สวนการทำงานครอบครัว ของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ
ครูลำดวน ชวยงานในดานการใหการอบรมเพศศาสตร
ศึกษาตามโรงเรียนตางๆ ซึ่งเปนโครงการหน่ึงที่อยูใน
เนื้องานของแผนกครอบครัว นอกเหนือจากการ
ทำหนาที่ เปนพิธีกรสัมมนาครอบครัวแลว การให
การอบรมเก่ียวกับเพศศาสตรศึกษา และคุณคาชีวิต
มนุษย เปนงานท่ีมีคุณคาและความหมายตอการพัฒนา
ชีวิตของเด็ก เยาวชน และนับวาเปนงานที่ทาทายตอ
พฤติกรรมสวนกระแส แนวคิดของเด็กและเยาวชน
ปจจุบันเปนอยางมาก แนวคดิ เน้ือหาการใหการอบรม
เพศศาสตรศกึษา นอกเหนอืจากความร ูวชิาการ ทกัษะ
การดูแลตัวเองแลวสิ่งที่จะตองไมละเลย คือการให
ขอมูล แนวคิด คำสอนดานศาสนาคาทอลิก เร่ืองคุณคา
ศักด์ิศรีชีวิตมนุษย ความเช่ือเรื่องการสรางมนุษย
เรื่องรางกาย เปนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ เปนวิหารของพระเจา
เปนตน ในแตละปไดรวมงานกับเจาหนาที่แผนกฯ

ในการไปอบรมนักเรียนตามโรงเรียน ป 2,000-3,000
คน หากรวมเยาวชนท่ีไมอยูในสังกัด วัด โรงเรียน
คาทอลกิดวยอาจถงึ 4,000 คนตอปนัน้ ในความคาดหวัง
ก็คืออยากใหเด็กเยาวชนเขาใจพัฒนาการในแตละ
ชวงวยั อยางถกูตองเหมาะสมและมคีณุคามคีวามหมาย
ตอชวงวัยของตน

งานอีกสวนหน่ึงที่ทำเปนประจำคืองานสงเสริม
ครอบครัว และขยายแนวคิดแบบคาทอลิกไปยังคนอ่ืน
คือการจัดรายการวิทยุชุมชนท่ีวัดนาคปรกในรายการ
“ครอบครวัสขุสนัต กบัโรงเรยีนแมพระประจกัษ” คลืน่
107.75 MHz ทกุวนัจันทร เวลา 09.00-10.00 น. ทำให
ครไูดนำพระวาจาพระเจาไปเผยแผผานรายการดงักลาว
ดวย ทั้งน้ีตองขอบคุณความใจกวางของทานเจาอาวาส
วัดนาคปรกท่ีทานไมขัดของในการนำแนวคิดแบบ
คาทอลิกไปนำเสนอ

ครูลำดวน ทำงานชวยเหลือพระศาสนจักรในดาน
ครอบครัว เด็ก เยาวชน รวมถึงองคกรฆราวาสและ

องคกรสตรีครสิตหลายๆ องคกรอกีดวย
การทำงานดังกลาวของคุณครูลำดวนที่ทำอยาง

เงยีบๆ ในแวดวง กลมุ องคกรบางองคกร ขณะท่ีนองชาย
ดร.นพดล กรรณิกา นองกอนคนสดุทองของครอบครัว
เดิม ซึ่งเปนท่ีรูจักกันดีในฐานะ “คนทำโพลล”...
ตำแหนงผูอำนวยการศูนยวิจัยเอแบคโพลล ไดมีสวน
ชวยใหงานของครู ที่ทำเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ซึ่งก็ตองอาศัยขอมูลจากนองชายอยูเปน
ประจำ หากเรามองดวยสายตาแหงความเช่ือ เราพบวา
พระเปนเจามีแผนการใหเราพ่ีนองเก้ือกูลกันในการ
ทำงาน เพ่ือเพ่ือนมนุษย มอบถวายแดพระองค

ชีวิตท่ีเต็มเปยมดวยความเช่ือศรัทธาและงานท่ีทำ
เปนงานท่ีไดเลือกแลว ประโยชนและผลท่ีเกิดข้ึน เพื่อ
ชวยเหลือเพือ่นมนุษย และสังคมไทย แมนจะเปนงานท่ี
ไมโดงดัง และคาตอบแทนเปนวัตถุ แตความสุขใจท่ี
ไดรบักลบัมา เงนิกซ็ือ้ไมได
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ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

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

1. เซนตแอนน - บาหลี        23-27 กรกฎาคม
2. เซนตแอนน - เกน็ต้ิง - สงิคโปร  30 ก.ค. - 4 ส.ค.

เดนิทางโดย สายการบินไทย TG
3. อินเดีย (เดินทางกันยายน)

เดลลี - ทชัมาฮาล - เมืองกัว - น.ฟรงัซิส เซเวียร -
บงักาลอร - ปราสาทไมซอร - โคชิน - นกับุญอัลฟอนซา

4. ปารสี - ลรูด - ฟาติมา - โรม (เดินทางตลุาคม)

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

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

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ตดิตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกูล โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารอีา

องนุ แซแต
เกิดใหมในพระเจา

15 มถินุายน พ.ศ. 2551
อายุ 87 ป

วาระครบ 2 ป
ผทูีเ่ก็บไดมากไมมสีิง่ใดเหลือเฟอ สวนผทูีเ่ก็บไดนอย

กไ็มมสีิ่งใดขาดแคลน (2คร 8:15)

เกิดใหมในพระเจา
29 กรกฎาคม 2511



คยุกนัเจ็ดวันหน
  ⌫

        

เปาโล งวนฮัว้
แซเตาะ

เกิดใหมในพระเจา
17 พฤษภาคม 2535
ครบรอบ 18 ป

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

“พระเปนเจาทรงเปนความสมบูรณพรอม
อยางไมมสีิน้สุด” (นักบุญตูรีบีโอ แหงมอโกรเวโย)

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิช์าย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสูง  โหลดเต้ีย  อดัลูกหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลิกลดพิเศษ)

ศกัดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

  02-383-7656-7,  081-921-9575

ขอบคุณสมาชิกทุกๆ ทาน ที่มอบความไววางใจกับพันปทัวรคะ
พีน่องทีส่นใจขอเชญิตดิตอสอบถามรายละเอยีดไดที่
02-912-3339 (แฟกซ 02-585-1012)

081-899-7470, 086-541-2772


25-26-27 ม.ิย. 53 ขอเชิญรวมพิธีบวชพระสงฆใหม
ของสังฆมณฑลสุราษฎรธานี พรอมปดปพระสงฆและ
ไปใหกำลังใจ สงัฆานุกรยอหน บปัติส อมรกิจ พรหมภกัดี
เสร็จการบวชนำเท่ียวภาคใตตอ นำชาวคณะเย่ียมเด็กพมา
ทีพ่อ-แมเสียชีวติครัง้สนึามิ ทีฝ่งวกิตอเรียพอยซ
28 ก.ค.-1 ส.ค. 53 เชญิชวนสมาชิกรวมฉลองเซนตแอนน
(ทานยายของครสิตชนท้ังโลก) เดินทางโดยเครือ่งบินลงท่ี
สนามบนินานาชาติ กรุงกัวลาลัมเปอร เท่ียวมะละกา เท่ียวชม
เมืองใหม PUTRA JAYA ชมตึกแฝดท่ีสงูท่ีสดุในโลก
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เปดประตู
สูแสงธรรม

ชวงตนมิถุนายน ปลายรอนตนฝนอยางน้ี ตาม
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ  เร่ิมทยอยเปดปการศกึษาใหม
กันแลว และก็เปนธรรมเนียมปฏิบัติของทุกสถาบัน ที่
มกีารปฐมนเิทศนักศกึษาในชวงเร่ิมตนปการศึกษาใหม

พอพดูถงึเรือ่งการปฐมนิเทศ กน็กึไดวา เมือ่ไมนาน
มาน้ี ผมมีโอกาสไดอานหนังสือเลมหนึ่งที่มีชื่อวา
“มัชฌิมนิเทศ” เขียนโดยคุณวงศทนง ชัยณรงคสิงห
บรรณาธกิารอำนวยการนติยสาร a day หรอืทีค่นทัว่ๆ ไป
เรียกวา “โหนง อะเดย” เน้ือหากเ็ปนเรือ่งทีค่ณุโหนงไดไป
บรรยายใหกับนักศึกษาในระดับชั้นปสามของสถาบัน
อดุมศึกษาแหงหน่ึง หวัขอทีบ่รรยายก็คอื “มชัฌมินิเทศ”
(ตามช่ือหนังสือน่ันแหละครบั)  ทีเ่รยีกอยางนีใ้นหนงัสอื
ใหเหตุผลไววา “ปฐมนเิทศเปนงานของนักศึกษาปหนึง่
และปจฉมินเิทศเปนของนักศกึษาท่ีกำลงัจะจบการศึกษา
ดังน้ันมัชฌิมนิเทศจึงเพ่ิมเขามาสำหรับนักศึกษาในช้ัน
ปที่สาม เพราะวาบางทีการคุยกันในปจฉิมนิเทศอาจ
จะสายเกินไป” แนวการเขียนก็เปนลักษณะของการถาม
ตอบ ถอดเทปมาเรียบเรียงใหผูอานติดตามไดเสมือน
คนหนึง่ทีน่ัง่ฟงอยใูนหองประชมุนัน้ ถอืวาเปนหนงัสือ
ที่นาสนใจเลมหนึ่งทีเดียวครับ เปนพิเศษสำหรับผูที่
กำลงั ‘ใชชวีติ’ อยใูนระดับอดุมศึกษา

แมวา สถาบันแสงธรรมของเรายังไมมกีาร ‘มชัฌมิ

นเิทศ’ ในตอนน้ี สำหรับผมคิดวา ถงึจะมีหรอืไมม ีกไ็มนา
จะเปนอปุสรรคสำหรับพวกเราท่ีนีส่กัเทาไร เพราะวาที่
สถาบันแสงธรรมของเราก็มีการปฐมนิเทศกันในชวง
เปดปการศึกษาใหมของทุกๆ ปอยแูลว และไมไดเปนงาน
ทีจ่ดัเปนพิเศษสำหรับนองใหมเฟรชชีป่หน่ึงเทาน้ัน แต
พเิศษสำหรบัพวกเราทกุคน ซึง่ก็ทำใหผมรสูกึ สดชืน่สดใส
ไดทกุปเหมือนกัน เพราะมคีวามรสูกึเหมอืนไดกลับไป
เปนนองใหมปหนึง่อกีคร้ัง (แมวาสภาพรางกายบวกหนาตา
ดูจะไมอำนวยใหคนท่ีเห็นคิดและเชื่ออยางน้ันก็ตาม)

โดยปนี ้ในสวนของสามเณราลัยนัน้ คณุพออดศิกัด์ิ
พรงาม อธิการ พรอมดวยบรรดาผูใหการอบรม ได
ทำการปฐมนิเทศพวกเราในเร่ืองสำคญัตางๆ นอกจากน้ี
ยงัไดแจงถึงการปรับเปล่ียนตารางเวลาและกิจกรรมตางๆ
ที่กำลังจะเกิดข้ึนภายในปนี้ ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจาก
การพลิกโฉม (Paradigm Shift) การปฏิรูปและฟนฟู
การอบรมในปทีผ่านมา ทัง้ยังไดประกาศหนาท่ีรบัผิดชอบ
ตางๆ ในสวนของสามเณราลัยท้ังของบรรดาพระสงฆ
ผใูหการอบรมและสามเณรดวย และในปนี ้พวกเรายงัมี
โอกาสไดตอนรับ คุณพออภิสิทธิ์ กฤษเจริญ ที่คุณพอ
ไดเขามารับหนาท่ีตอจากคณุพอวุฒชิยั อองนาวา ที่ได
รบัมอบหมายหนาท่ีใหมในสงัฆมณฑลของทานดวย

ในสวนของการปฐมนิเทศของทางวิทยาลัยก็
เชนเดียวกัน ไดมีการประกาศหนาที่รับผิดชอบตางๆ
ของบรรดาคณะผูบริหารและคณาจารยภายในวิทยาลัย
รวมถึงการช้ีแจงระเบียบ และเรือ่งราวตางๆ อนัเปนสิง่ที่
นักศึกษาตองรับทราบ และการปรับเปลี่ยนที่กำลัง

จะเกิดข้ึนในปการศึกษาใหม  ทั้งในปนี้  วิทยาลัย
แสงธรรมของเรา ยงัมีนกัศึกษาท่ีไดรบัรางวัล ‘นกัศกึษา
พระราชทาน’ คอื บราเดอรบญุชรัสม์ิ สขุสวาง อีกดวย
นับเปนเรื่องที่นาชื่นชมยินดี

เม่ือผมไดฟงการปฐมนิเทศในปนี้แลวก็ชื่นใจครับ
เพราะจากการฟงการปฐมนิเทศท้ังในสวนของสามเณราลัย
และวทิยาลัยน้ัน ทำใหพวกเราไดรบัทราบถงึการพัฒนา
เปล่ียนแปลงท่ียิง่ดีวันดีคืน

แมวา ชวงน้ีอากาศภายนอกจะรอนไมชุมช่ืน
ดูสมกับเปนปลายรอนตนฝนสักเทาไร แตเช่ือแนวา
ถามีพีน่องทานใดท่ีมโีอกาสไดผานมาท่ีสถาบันของเรา
คงจะสัมผัสไดถงึอุณหภมูทิีร่อนกวาอากาศ จากไฟในตัว
พวกเราแตละคนท่ีมุงม่ันเอาจริงเอาจังในการศึกษา
อบรม และใชชวีติตดิตามพระครสิตเจา ใหสมกบัคำวา
“แสงสวางของโลก (Lux mundi)” ภาวนาเพ่ือกนัและกนั
ดวยนะครับ พระเจาอวยพร

ECCE HOMO
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⌫
โตเกียว (ยูแคน) 
องคกรคาริตัสญ่ีปุน
เปดเผยตัวเลขงานวิจยั

วา คาทอลกิชาวญีป่นุกวา 51% ไดรบัผลกระทบจากการ
ฆาตัวตายของญาติหรือเพ่ือนสนิท ขณะท่ีคาทอลิก
หนึ่งในสามเห็นวาการฆาตัวตายเปนบาป

อตัราการฆาตัวตายของชาวญ่ีปนุสงูกวา 30,000 คน
ในแตละป ติดตอกันนาน 10 ปมาแลว โดยสำนักงาน
ตำรวจแหงชาติแถลงตัวเลขเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม วา
ค.ศ. 2009 มีผูฆาตัวตาย 32,845 คน  ซึง่เปนจำนวนท่ีสงู
กวาปกอนถงึ 1.8%

องคกรคาริตัสญี่ปุนไดทำวิจัยในหัวขอ “ผลการ
ศึกษาเ ร่ืองการตั้งใจฆาตัวตายในพระศาสนจักร
คาทอลิก” เมื่อฤดูรอนที่ผานมา  ซึ่งเปดเผยในโอกาส
จัดประชุมการปองกันการฆาตัวตาย จัดขึ้นที่ชุมชน
โกจิมาชิ วัดเซนตอิกญาซีโอ ในกรุงโตเกียว เมื่อวันท่ี
24 เมษายน

ผลสำรวจจากแบบสอบถามคริสตชนฆราวาส
7,955 คน ใน 81 ชมุชนวดัทัว่ประเทศ ซสิเตอร 1,000 คน
จาก 25 คณะ และพระสงฆสงัฆมณฑล 500 องค

ศาสนิกชนรวมปกปองชีวิต
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  พระคารดินัลฌอง-หลุยส
เตารัน ประธานสมณสภาเพ่ือการเสวนาระหวางศาสนา
ออกสาสนเชิญชวนพทุธศาสนิกชนและครสิตชนคาทอลกิ
รวมปกปองชีวติมนุษยและส่ิงแวดลอม

ในสาสนวันวิสาขบูชาท่ีจัดระหวางวันท่ี 21-28 พฤษภาคม โอกาสระลึกถึง
เหตุการณชีวิตของพระพุทธเจา สำนักวาติกันไดเผยแพรสาสนในวันท่ี 17
พฤษภาคม  เชิญชวนศาสนิกชนรวมมอืกันและดำเนินชีวติเปนแบบอยางเพือ่ยืนยัน
วา “คณุคาของชีวิตไมไดอยทูีม่ีมากเพียงใด  และอยทูีด่ำเนินชีวติท่ีดไีดอยางไร?”

พระคารดินัลฌอง-หลุยส กลาววา “พระศาสนจักรคาทอลิกสงเสริมการ
ปกปองทรัพยากรธรรมชาติ เพราะเปนส่ิงสรางสำหรับมนุษยทุกคน และปกปอง
ชีวิตมนุษย  พุทธศาสนิกชนและคริสตศาสนิกชนควรเคารพในชีวิตมนุษย และ
ปลกุจติสำนกึรวมกันรบัผดิชอบตอสิง่แวดลอม”

รณรงคสวดสายประคำ
บันดุง  อินโดนีเซีย (ยูแคน)  ครสิตชนคาทอลิกในเมืองบันดุง กลาววา “รายการ
สวดสายประคำประจำสัปดาหทางโทรทัศน ที่รณรงคในตนเดือนพฤษภาคม
ไดผลนาพึงพอใจและเปนพระพรยิ่งใหญที่พระเปนเจาประทาน”

พระสงัฆราชยอหน ปจูาสุมารตา แหงบนัดงุ กลาววา “รายการโทรทัศน ‘อาเว
มารีอา’ เริม่รณรงคต้ังแตวนัที่ 6 พฤษภาคม  ประมาณ 30 นาที ทกุค่ำ  เพ่ือสงเสริม
การสวดสายประคำ ตลอดเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนเดือนแมพระ ออกอากาศสด
ในทกุวนัพฤหสับดตีลอดทัง้เดอืน”

นายบิลล ีสตีเฟน ฮลิแมน สตับรุษุวดันกับญุเปาโล ในเคบอน เคลาปา กลาววา

“การสวดสายประคำมีประโยชนมากสำหรับคริสตชนคาทอลิก  ผมเชื่อมั่นวา
พระเปนเจาจะตอบการวอนขอผานพระแมมารยี  และผมไดรับส่ิงท่ีผมขอแลว”

พระสังฆราชปูจาสุมารตา กลาววา “การสวดสายประคำชวยใหคริสตชนได
ใกลชิดพระเยซูเจามากย่ิงขึ้น และขอใหรายการนี้เปนการเปด ‘หองภาวนาใหม’
ภายในจิตใจของคริสตชน”

บทบาทพอแมตอการศกึษาของเดก็
ฮองกง  (ยแูคน)  ซสิเตอรคณะคานอสเซียน ซึง่ดำเนินงานโรงเรียน ระดับอนุบาล
ระดับประถม และระดับมัธยม 19 แหง ไดริเร่ิมรณรงคใหพอแมมีสวนรวม
เพิ่มมากขึ้นในการศึกษาของลูกๆ เพื่อยกมาตรฐานดานศีลธรรมและการศึกษา

ซสิเตอรซนิเธีย ชาน ซมั-ยี อธกิารคณะธรรมทูตคานอสเซียน ในฮองกงและ
มาเกา กลาววา “นกัเรยีนทีม่ปีญหาสวนใหญมาจากครอบครวัท่ีมปีญหา  ทัง้น้ีเพราะ
พอแมมอีทิธิพลตอลูกๆ มาก”

ซิสเตอรชาน กลาววา “โรงเรียนในเครือของคณะฯ จัดประชุมผูปกครอง
เปนประจำ และเชิญชวนผปูกครองคาทอลิกใหรวมศกึษาพระคัมภรีดวย  นอกน้ัน
ยงัเชญิวทิยากรใหความรวูาจะสือ่สารกบัลกูๆ อยางไรใหไดผล?”

ซสิเตอรเรยนีา บตั  ครูใหญวิทยาลัยคานอสซา กลาววา “การศึกษายังจำเปน
ตองปรับใหทนัยุคสมยั  เราควรยอมรบัและเขาใจการเปล่ียนแปลงของเยาวชนและ
สงัคม”

ซิสเตอรเรยีนา กลาววา “สิ่งทาทายที่สุดในทุกวันน้ีคือการแนะนำนักเรียน
ไมใหคลอยตามคุณคาท่ีผิดๆ เชน กระแสวัตถุนิยม เพราะนักเรียนจำนวนมาก
สบัสนหรอืไมใสใจถึงความจำเปนท่ีแทจริงของตนเองมากนัก  ทางโรงเรยีนจึงจัด
กิจกรรมเสริมเพื่อใหนักเรียนไดดำเนินชีวิตสายกลาง”

กวาครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถามตางเปนผูมี
ประสบการณการสูญเสียสมาชกิในครอบครัว  ญาติ หรือ
เพือ่นสนทิ อยางกะทันหนั หลายคนยอมรับวาการเผชญิ
กับเหตุการณเชนน้ีทำให “คิดฆาตัวตาย”

ตอคำถามวา “การฆาตัวตายเปนบาปหรือไม?”
31% ตอบในทันทีวา “การฆาตัวตายเปนบาป” 17%
ตอบวา “ไมบาป”  สวนอีก 45% ไมแนใจ

เหตุผลของผทูีต่อบวาการฆาตัวตายเปนบาปเพราะ
“ชวีติเปนของประทานจากพระเปนเจา” สวนผทูีต่อบวา
ไมบาปใหเหตุผลวา “คนเหลานั้นทรมานจากโรคราย”
หรือ “มนษุยไมไดเปนผกูำหนดเรือ่งความตาย”  สำหรับ
ผทูีไ่มแนใจตอบวา “ความจำเปนบีบบังคับมนุษยใหตอง
ฆาตัวตาย เพราะไมมีทางเลือกอื่นที่ดีกวา”

ผูรวมประชุมสวนหน่ึงคัดคานการต้ังคำถามน้ี
โดยเช่ือวา “การยกวาการฆาตวัตายบาปหรือไม ทำราย
จติใจของญาติพีน่องหรือเพือ่นสนิทมากขึน้”

พระสังฆราชผชูวย คาซูโอะ โกดะ และรองประธาน
คาริตัสญี่ปุนกลาววา “ขอคำสอนของพระศาสนจักร
ในเร่ืองการฆาตัวตาย “พระเปนเจาประทานชีวิตแก
มนุษย”  ดังนั้นจำเปนที่มนุษยตองดูแลรักษาชีวิตนั้น

อยางดี  อยางไรก็ตามแนวโนมการปฏบิตัขิองคริสตชน
ไมเปนไปตามขอคำสอนของพระศาสนจักร ซึ่งระบุ
ชัดเจนในกฎหมายพระศาสนจักร ขอคำสอนของ
พระศาสนจักรคาทอลกิ และสาสนจากสภาพระสงัฆราช
คาทอลิกแหงประเทศญ่ีปุนวาดวยการฆาตัวตาย”

ในสาสนประจำป  ค.ศ. 2001 เรือ่ง “การเคารพใน
ชวีติ” ของสภาพระสังฆราชฯ กลาววา “พระศาสนจกัร
กำหนดวาการฆาตัวตายเปนบาปหนักทีผ่ดิตอพระเปนเจา”

เราขอมิสซาและภาวนาแดผูลวงลับ ซึ่งตองการ
พระเมตตาและการยกบาปจากพระเปนเจา และขอ
คำภาวนาแดผูสูญเสียซึ่งตองการกำลังใจและความ
บรรเทาใจ

พระสังฆราชผูชวยคาซูโอะกลาววา “สำหรับญาติ
ของผูที่ฆาตัวตาย  พอขอแนะนำใหสวดภาวนามากๆ”

คริสตชนบางคนกลาววาพวกเขาไมสามารถจัดพิธี
ปลงศพตามธรรมเนียมคาทอลิกใหกับญาติที่ฆาตัวตาย
ได บางคนเลาวาถกูเพ่ือนพีน่องคาทอลกิดวยกันวางทาที
เยน็ชาและดถูกู  สิง่เหลาน้ีชีช้ดัวาพระศาสนจักรจำเปน
ตองพัฒนาเร่ืองศาสนบริการแกญาติพีน่องผลูวงลับ
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  เสารที่ เน้ือหา        หนงัสือ
10 ก.ค. 2010
17 ก.ค. 2010

24 กรกฎาคม 2010   หยุด 1 วัน โอกาสวันหยุดตอเน่ืองวันอาฬหบูชา และเขาพรรษา
31 ก.ค. 2010
7 ส.ค. 2010
14 ส.ค. 2010

21 สิงหาคม 2010   หยุด 1 วัน ฉลองวัดมารียสวรรค
28 ส.ค. 2010
4 ก.ย. 2010
11 ก.ย. 2010
18 ก.ย. 2010
25 ก.ย. 2010

คร้ังท่ี
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

สนใจติดตอ :  คุณสุรัตน เจริญผล และคุณครูทัศนีย มธุรสสุวรรณ
โปรดติดตอภายในวันท่ี 30 มิถุนายน ศกน้ี เพื่อเตรียมท่ีนั่ง เอกสาร และอาหาร

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
57 ซ.โอเรียลเต็ล ถ.เจริญกรุง 40 บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2237-5276, 0-2233-0338 โทรสาร 0-2233-8159
E-mail : ccbkk@catholic.or.th
เว็บไซตศูนยคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ http://ccbkk.catholic.or.th
สถานท่ีอบรม หองประชุมช้ัน 2 อาคารคาทอลิกแพรธรรม
(ใกลโรงเรยีนอัสสมัชญัคอนแวนต)

บทนำ-ประกาศกในยูดาหตอนท่ีหนึ่ง (อิสยาห)
ประกาศกในยูดาหตอนท่ีหน่ึง (อิสยาห)

ประกาศกในสมัยเนรเทศ ภาคสอง (อิสยาห)
ประกาศกในสมัยเนรเทศ ภาคสอง (อิสยาห)
บทนำ-ประกาศกในยูดาหตอนท่ีสอง (เยเรมีย)

ประกาศกในยูดาหตอนท่ีสอง (เยเรมีย)
ประกาศกในยูดาหตอนท่ีสอง (เยเรมีย)
บทนำ - ประกาศกในสมยัเนรเทศภาคหนึง่ (เอเสเคยีล)

ประกาศกในสมัยเนรเทศภาคหน่ึง (เอเสเคียล)
ประกาศกในสมัยเนรเทศภาคหน่ึง (เอเสเคียล)

ทองพันธสัญญาเดมิ เลม 12 หนา 1-11
ทองพันธสัญญาเดิม เลม 12 หนา 12-23

ทองพันธสัญญาเดมิ เลม 15 หนา 6-32
ทองพันธสัญญาเดิม เลม 15 หนา 33-57
ทองพันธสัญญาเดมิ เลม 13 หนา 1-18

ทองพันธสัญญาเดิม เลม 13 หนา 19-28
ทองพันธสัญญาเดิม เลม 13 หนา 29-40
ทองพันธสัญญาเดิม เลม 14 หนา 10-19
ทองพนัธสญัญเดิม เลม 14 หนา 20-30
ทองพนัธสญัญเดิม เลม 14 หนา 30-45
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มธ 16:24-25
พระเยซูเจาตรัสแกบรรดาศิษยวา “ถาผูใดอยากตามเราก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไมกางเขนของตนและติดตามเรา

ผใูดใครรกัษาชีวติของตนใหรอดพน  กจ็ะสญูเสยีชวีตินรินัดร  แตถาผใูดเสียชวีติของตนเพราะเรา  กจ็ะพบชีวตินรินัดร
1โครินธ 9:24

ทานไมรหูรือวา คนท่ีวิง่แขงในสนามกีฬาทกุคนวิง่ก็จริง แตมเีพียงคนเดยีวท่ีไดรบัรางวลั  ทานจงว่ิงเชนน้ันดวย  เพ่ือชิงรางวัล
ใหได

นักประดิษฐไวโอลินท่ีมีชื่อเสียงทานหน่ึง
ตองการจะถายทอดความรใูหแกลกูศษิยเพือ่สบืสาน
งานของตน เพราะรตูวัวาตัวเอง ส.ว. (สงูวัย) มากแลว
และใกล ส.ส. (สสุาน) เขาไปทกุวัน

เขาเ ร่ิมตนดวยการรวบรวมกลุมลูกศิษย
กลมุหน่ึง  และเร่ิมตนสอนอยางเปนข้ันตอน

เริ่มจากการเลือกไม
การตากไมใหแหง (aging) เปนปๆ
การแกะสลักดวยมือ  (hand carving)
การแตงรูปตัวไวโอลนิ  (shaping)
การประดษิฐชิน้สวนตางๆ
การทาสีเคลือบ (varnishing)

การสอนและฝกฝนนี้ดำเนินไปเปนปๆ และ
เปนธรรมดาอยูเองท่ีลูกศิษยบางคนก็ drop ตัวเอง
เลิกลากันไปเพราะหมดพลัง หมดความกระตือรือรน
จนในท่ีสดุเหลอืลกูศษิยเพยีงคนเดยีวเปนสภุาพสตรี
ทีย่งัทมุเท สนใจ และยังรักจะเปนผปูระดิษฐไวโอลนิ

แตเธอมีจุดออนอยูหนึ่งประการ และดูเหมือน
วาเปนประการท่ีสำคญัท่ีสดุดวย เพราะในการฝกฝน
กอนหนาน้ัน อาจารยจะเปนผูเตรียมไมไวใหแลว
แตไมที่จะทำไวโอลินนั้นจะไดมาจากตนไม
ตนอะไรและตนไหน

และนี่คือจุดสำคัญท่ีอาจารยกำลังนำเธอผาน
ประสบการณที่สำคัญนี้ ดวยคำแนะนำของอาจารย
ลกูศษิยคนน้ีกไ็ปท่ีปาละเมาะเพือ่เลือกตนไมทีจ่ะตัด

มาเปนไมทำไวโอลิน เธอเริ่มตนการคนหาชวงปลาย
ฤดูหนาวจนยางเขาฤดูใบไมผลิชวงท่ีหิมะกำลังละลาย
และเลอืกตนที่หลบอยูกลางกลุมท่ีไมโดนพายุพัดถลม
เพราะมีตนอื่นๆ ที่อยูรอบขางคอยกันลมกระโชก
หลงัจากนำมาประกอบเปนไวโอลนิ ปรากฏวาเสยีงทีด่งั
ออกจากไวโอลนิยงัไมเขาข้ัน ยงัใชไมได แตเธอกไ็มละ
ความพยายาม เม่ือกลับไปท่ีปาละเมาะใหมในชวง
ฤดูรอน  ก็ยังไมไดไมที่ดีพอ  ไวโอลินที่ประดิษฐ
ยงัใหเสียงไมดพีอ พอกลบัไปอกีคร้ังในชวงฤดใูบไมรวง
ชวงนี้ใบไมเปล่ียนสีสวยงามและเร่ิมรวงโรยหลุดจากก่ิง
ในใจของเธอคิดวา คงเปนไมชวงนี้แหละท่ีจะใหเสียง
ที่ดีขึ้นแกไวโอลินตัวใหมที่เธอกำลังจะประกอบขึ้น
แตปรากฏวาอาจารยฟงแลวก็ยงัใชไมไดอกี เธอเร่ิมหมด
กำลังใจ  และบอกกับตัวเองวา เธอไดพยายามเรียนรู
ทุกสิ่งทุกอยางจากอาจารยผูเช่ียวชาญทานน้ีแลว แต
ทำไมถึงยงัไมสามารถหาตนไมทีเ่หมาะสมท่ีสดุทีจ่ะเปน
เน้ือไมใหแกไวโอลินของตนเองได

แตกอนทีเ่ธอจะตัดสินใจอยางไรตอไปอาจารยกพ็า
เธอไปท่ีปาละเมาะอีกคร้ัง ขณะน้ันเปนฤดูหนาว อกีคร้ัง
อากาศเย็นมาก หิมะเร่ิมตกแลว ลมหนาวพัดกระโชก
ไปมาอยางรุนแรง อาจารยจึงแนะใหลูกศิษยที่ยังไมละ
ความพยายามคนน้ี  ลองหลบัตา และต้ังใจฟงเสียงของ
ตนไมเหลานี ้ ตัง้ใจฟงใหดีๆ  แตละตน และทีละตน

และแลวเธอก็เร่ิมไดยินเสียงของลมที่พัดปะทะ
กบัตนไมทีย่นืตนในระดบัแถวทีต่างกนั เธอพบวาตนใด
ที่อยูลึกเขาไประดับเสียงของกิ่งไม ของลำตนท่ีแกวง
ทีถ่กูปะทะกท็ำเสียงระดบัหน่ึง ขยับแถวออกมาชายขอบ
ปาละเมาะก็เปนเสียงท่ีดขีึน้มาอกีระดบัหน่ึง จนถึงแถวหนา
ที่อยูชายขอบของปาท่ีเปนตนท่ีรับแรงลมปะทะมาก
ทีส่ดุ และแมในตนเดยีวกนัเองเสยีงทีด่งัออกมากต็างกนั

คือดานที่ปะทะกับลมแรงเสียงดีกวาอีกดานที่ไมได
ถูกกระแสลมปะทะ ทั้งๆ ที่เปนเน้ือไมของลำตน
เดียวกัน

และในขณะน้ันเอง เธอจึงตระหนักวา ไมทีใ่หเสยีง
ที่ดีที่สุดกับไวโอลินก็คือดานหนาของลำตนท่ีสู
กับลม สูกับความหนาวเย็น สูกับการถูกปะทะ
กบักระแสลมท่ีรุนแรงน่ันเอง

ขอคิดแหงชีวิต : ชีวิตของมนุษยเราก็เชนกัน
ความยากลำบากของชีวิตนั้น เราตองถือวาเปน
“พระพร” ที่พระเจาประทานให เพือ่เราจะสามารถ
เปลง “เสยีงเพลง” ทีไ่พเราะรองสรรเสริญขอบพระคุณ
สำหรับ “การนำทาง” ของพระองคในแตละกาว
ของชีวิตของเรา

(จาก Matthew : The Book of Mercy
by Megan McKennaNew City Press,

New York ; 2007)


ราฟาแอล
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วนิ
เซน
เดอ
ปอล

รวมยอด

 เขต 1

 เขต 2

 เขต 3

 เขต 4

 เขต 5

 เขต 6

รวมท้ังส้ิน

พลมารี
อาวุโส เยาวชน

เปรสิ
เดียม สมาชกิ

สนบั
สนนุ

เปรสิ
เดียม สมาชิก

สนบั
สนนุ

คณะ
กอง
หนา
รา
เริง

ครู
ซิล
โล

โฟโค
ลาเร

กลุม
แม
บาน

กลุม
ผู
สูง
อายุ

คณะ
เซอร
รา

คณะ
เทเร
เซยีน

คณะ
พล
ศีล

คณะ
วาย.
ซ.ี
เอส.

อื่นๆ
*

กลุม
สงเสรมิ
ชีวิต

ครอบครวั

คณะ
นัก

ขับรอง

กลุม
ผูชวย
พิธี
กรรม

ยูธ
คลับ
/กลุม
เยาวชน

เคร
ดติ
ยู

เน่ียน

คณะ
อศัวิน
ศีลมหา
สนิท

กลุม
ยุว

ธรรม
ทูต

22    201    841  2       14      36     52     92     20     28     581     -       18     103   157     59       26         9      665     391       147    267        15         *

15    186    969 13      75      16     36    128   111     -      596   21      15     164     21     142     10       59      593     207       159    130        24         *

11    135    367  4       53      12     27     43     60     32     645     1        -      169      -       136      -         39    2,067    128       113    134        134        *

  9       88    311  1       15      15     34    152     43       -      529    25        -      202    196    134     19        -        257     133       113     94         167        *

10    179   272  -         -          -      15    173      -       65     559     -         -      204    173    162     30       68    5,213    175       68       48         190        *

  6       86    165  -         -          -      13     28       -        21     255     -          -      115      -        82      68        -        260       88        63       37          84          *

73    875  2,925   20    157     79    177   616   234   146  3,165   47       33     957   547    715   153     175   9,055  1,122    663      710       614       *

สถิติคณะกิจกรรมและสมาชิกของคณะที่วัดหรือที่โรงเรียนของวัดจัดตั้ง

สถติเิกีย่วกบัสตับรุษุ

รวมยอด

 เขต 1

 เขต 2

 เขต 3

 เขต 4

 เขต 5

 เขต 6
ศนูยงานอภบิาล
ในเขต 1 และ 2

ศนูยงานอภบิาล
ในเขตอืน่ๆ

รวมท้ังส้ิน

จำนวน

สัตบุรุษ

ศีล
มหา
สนิท

คร้ังแรก

ศีล
กำลัง

ศลีแตงงาน พระสงฆ ภคินี
ทำงานวดั/
โรงเรียน

สภาภบิาล ผูอาน0-1
ขวบ

1-7
ขวบ

7 ขวบ
ขึน้ไป

ผใูหญขอเรยีนคำสอน
และรับศีลลางบาป

รวม

ศีลลางบาป

46,559         218          66          124                108                516         198         377         51      200       251        31        5            22            280       182

ระหวาง

คาทอลกิ

กบัผไูมใช

คาทอลกิ
รวม

ประจำ
ทีว่ดั

มาชวย/

หรอือืน่ๆ

17,786          123          54            38                103                318         224         363         22        93       115        18         8           16            252        127

10,985           39           12            23                  32                106           97         119           3         37        40           9         3           13            177         98

 8,966            41           11            21                  13                  86           85           76            8        23         31         10         -            17            176         94

14,458            62           12            25                  27                126         111          89            9        44         53         16         2           14            179         61

10,501            18           15            13                    6                   52           50           51           4         27        31           8          -            15            140        56

3,463             48           17              9                  50                 124         115         127         17        22        39         16       19             5              32         70

    39                -              -                -                     -                      -              -               -              -           -            -            -           -             -                 -             -

112,757         549         187         253                339              1,328       880       1,202      114       446     560      108       37          102        1,236      688
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«—¥π—°∫ÿ≠¬«ß ∫—ªµ‘ µ“

‡®â“‡®Á¥ Õ.‡ π“ ®.æ√–-

 π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 26 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

‡µ√’¬¡®‘µ„®°àÕπ©≈Õß«—¥ «—π∑’Ë 23-25 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

19.00 π. §ÿ≥æàÕπ‘æπ∏å  “√“®‘µµå ‡ªìπª√–∏“π)

À¡“¬‡Àµÿ : ∂ππ‡¢â“«—¥ µ√ß¢â“¡°—∫«‘∑¬“≈—¬°“√Õ“™’æ

‡ π“ ∂ππ “¬ ÿæ√√≥-Õ¬ÿ∏¬“ °.¡. ∑’Ë 7 °àÕπ∂÷ß

µ≈“¥‡ π“ («—¥ “¡°Õ)

«—¥‡´πµå‚∏¡—  ´Õ¬π“§ ÿ«√√≥ (ππ∑√’ 14)

¬“ππ“«“ °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å  ≈“¥æ√â“« 124 °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 17.00 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑-

«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å Õ. Õßæ’ËπâÕß ®. ÿæ√√≥∫ÿ√ ’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑-

«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π («—π»ÿ°√å∑’Ë 16 °√°Æ“§¡ ©≈Õß

¿“¬„π æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 17.00 π.

À≈—ß¡‘ ´“¡’·Àà‚§¡∂«“¬‡°’¬√µ‘·¥à·¡àæ√–)

«—¥‡´πµå√ÁÕ§ ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21

 ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 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.

«—¥π—°∫ÿ≠≈Õ‡√π´å π“ß“¡ Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å Õ.‡¡◊Õß

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õ.‡¡◊Õß ®.√–¬Õß

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√’ ¡¿æ °∫‘π∑√å∫ÿ√’ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 11 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬  Õ.«—¥‡æ≈ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ∑ÿàß‡¢“À≈«ß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πæ‘∏’°√√¡  ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡øíß°“√∫√√¬“¬

·≈–°“√¢—∫√âÕß∫∑‡æ≈ß „π°“√· ¥ß§Õπ‡ ‘√åµ Te

Deum Laudamus «—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

19.00 π. ∑’Ë§√‘ µ®—°√∑’Ë Õß  “¡¬à“π („°≈â°—∫

‚√ß·√¡·¡π¥“√‘π) ‚¥¬√Ÿª·∫∫®–‡ªìπ°“√∫√√¬“¬

‡™‘ß«‘™“°“√§«∫§Ÿà‰ª°—∫°“√ “∏‘µ°“√¢—∫√âÕß∫∑‡æ≈ß

≈–µ‘π„πæ‘∏’°√√¡¢Õß§“∑Õ≈‘° æ√âÕ¡∑—Èß„Àâ§«“¡À¡“¬

„π‡™‘ß‡∑««‘∑¬“·≈–∑“ß¥πµ√’ §Õπ‡ ‘√åµπ’È‡ªìπ°“√

√«¡§≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß®”π«π 100 §π ®“°

∑—Èß§“∑Õ≈‘°·≈–‚ª√‡µ ·µπ∑å √à«¡¢—∫√âÕßº≈ß“π

‡æ≈ß¿“…“≈–µ‘π®“°∑ÿ°¬ÿ§ ¡—¬·≈–À≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫

Õ“∑‘ Te Deum Laudamus in C Major ‚¥¬ F.J.

Haydn ·≈– Missa Sancti Martini ‚¥¬ V. Miskinis

Õ”π«¬‡æ≈ß‚¥¬ »√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’ ‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬

„π°“√‡¢â“™¡

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

·≈– ∂“π‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ©≈Õß§√∫ªï∑’Ë

5 ·Ààß ¡≥ ¡—¬¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå

∑’Ë 16 «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 ‡«≈“

17.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° ‚¥¬

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

‡ªìπª√–∏“π

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

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

«—π‡ “√å∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ 2010 §ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

µ√√°‡«»¡å ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 14  ‘ßÀ“§¡ 2010 §ÿ≥æàÕ ÿæ—≤πå

À≈‘« ‘√‘  ‡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)

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

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

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1)

√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)

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‡ªî¥√—∫ ¡—§√∫ÿ§≈“°√  3 Õ—µ√“

1. ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√Õ∏‘°“√∫¥’ 2. ‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬°‘®°“√

π—°»÷°…“ 3. ‡®â“Àπâ“∑’Ë»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“ß“π

«‘™“°“√

 π„®µ‘¥µàÕ¥â«¬µπ‡ÕßÀ√◊Õ ¡—§√‰¥â∑’Ë«‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡ ‡≈¢∑’Ë 20 ¡.6 ∂.‡æ™√‡°…¡  µ.∑à“¢â“¡

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-2429-

0100-3 µàÕ 607 E-mail : k.atom@hotmail.com

�����·ºπ°‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»  Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ‡ªî¥∫√‘°“√ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë π„® SMS BIBLE

¢âÕ§«“¡æ√–§—¡¿’√å∫π¡◊Õ∂◊Õ Õ—µ√“§à“∫√‘°“√§‘¥‡ªìπ

Message ≈– 1 ∫“∑ µàÕ 1 ¢âÕ§«“¡ ∑à“π “¡“√∂

‡≈◊Õ°°“√™”√–‡ß‘π ‡ªìπ√–¬–‡«≈“ 3 ‡¥◊Õπ √“§“ 90

∫“∑ √–¬–‡«≈“ 6 ‡¥◊Õπ √“§“ 180 ∫“∑ ·≈–

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ«—™√–

æƒ°…“‚√®π°ÿ≈ ‚∑√. 08-1943-7963)

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå Õ.¿—°¥’™ÿ¡æ≈ ®.™—¬¿Ÿ¡‘

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 3 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ·°âß§√âÕ ®.™—¬¿Ÿ¡‘

‡ªî¥-‡ °«—¥ «—π‡ “√å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ‡°√’¬ß‰°√ ¬‘Ëß¬ß ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-

9035-3113)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’-

¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ¡’π—°‡√’¬π√—∫»’≈¡À“ π‘∑

§√—Èß·√° ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ»—°¥‘Ï™—¬ µ√’«à“Õÿ¥¡ ‚∑√. 08-

1857-1026 ÀâÕßÕ¿‘∫“≈§√‘ µ™π 0-3257-4444

µàÕ 15)

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟   —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ªïæ√– ß¶å  ·≈–∫«™æ√– ß¶å

1 Õß§å ‰¥â·°à —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø ªîµ‘»—°¥‘Ï

æß»å®‘√æ—π∏ÿå ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

20 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ¥Õπ¡¥µ–πÕ¬ Õ.¥”‡π‘π-

 –¥«° ®.√“™∫ÿ√’

✟   —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ªïæ√– ß¶å ·≈–∫«™

æ√– ß¶å 1 Õß§å ‰¥â·°à —ß¶“πÿ°√¬ÕÀåπ

∫—ªµ‘ µå Õ¡√°‘® æ√À¡¿—°¥’ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

„π«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’ËÕ“ π«‘À“√√“ø“‡Õ≈  ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 25 ª√–®”«—π∑’Ë 20-26 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

  §ÿ≥«‘≈“ ‘π’ »ÿ¿≈—°…≥å ∑”∫ÿ≠Õÿ∑‘»·¥à

Õ—πµπ  ¡®‘µ√ »ÿ¿≈—°…≥å  500   ∫“∑

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

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

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

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

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

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

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

‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 186-2-01976-5

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

∑“ß‚∑√ “√ 0-2681-5401 ‡æ◊ËÕ®–‰¥â àß„∫‡ √Á®

√—∫‡ß‘π„Àâ∑à“π¥â«¬§«“¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥

√–¬–‡«≈“ 12 ‡¥◊Õπ (1 ªï)  √“§“ 365 ∫“∑ µ‘¥µàÕ

√—∫ SMS æ√–«“®“‰¥â∑’Ë·ºπ°‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

‚∑√. 0-2237-5277 À√◊Õ‡¡≈å·®âß√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë

webmaster@catholic.or.th

�����§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡·ºπ°¥πµ√’

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï √à«¡°—∫∫√‘…—∑ ¬“¡¥πµ√’ ¬“¡“Œà“ ®”°—¥

¢Õ‡≈◊ËÕπ°“√Õ∫√¡°“√‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π„π«—¥ ‡™‘ßªØ‘∫—µ‘

‚¥¬Õ“®“√¬å‡√¡’¬å π“¡‡∑æ  ‡ªìπ‡ “√å∑’Ë  3 ·≈–Õ“∑‘µ¬å

∑’Ë 4 °√°Æ“§¡ 2010 ‡«≈“ 09.00-17.00 π.

Õ“§“√ ¬“¡°≈°“√ª∑ÿ¡«—π §ÿ≥ ¡∫—µ‘ºŸâ‡¢â“√à«¡§◊Õ  (1)

‡ªìπºŸâ‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π„π«—¥À√◊Õ∫â“ππ—°∫«™ (2) ‡≈àπ

Õ‘‡≈§‚∑π„π«—¥‰¡àµË”°«à“ 2 ªï À√◊Õ‡√’¬πÕ‘‡≈Á°‚∑π

„π‚√ß‡√’¬π¥πµ√’‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï  (3) Õ“¬ÿ√–À«à“ß

15-55 ªï  (4) ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°‡®â“«—¥À√◊Õ

Õ∏‘°“√‡®â“§≥–

√—∫ ¡—§√«—ππ’È∂÷ß«—π∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010

‡æ’¬ß 20 ∑à“π‡∑à“π—Èπ   Õ∫∂“¡‚∑√ 0-2681-3900

µàÕ 1413, 1407, 08-9890-0761

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å¢Õ‡™‘≠‡¢â“√à«¡øíß

Lectio Divina ‡¥◊Õπ≈–§√—Èß ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡π’È µ√ß°—∫

«—π‡ “√å∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ 2010 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

Õß§åÕÿª∂—¡¿å ∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“° ‡√‘Ë¡‡«≈“

09.00-16.30 π. ·≈–¡’æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

¥â«¬ (ºŸâ„¥ π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√.

08-4105-8585)

�����§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡·ºπ°¥πµ√’

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡ªî¥ ÕπÀ≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π√âÕß‡æ≈ß·≈–

æ◊Èπ∞“π∑“ß¥πµ√’‡∫◊ÈÕßµâπ (°“√Ωñ°≈¡À“¬„® °“√

‡ª≈àß‡ ’¬ß °“√ÕÕ°Õ—°¢√–‡ ’¬ßµà“ßÊ  °“√√âÕß‡æ≈ß

„Àâ‰æ‡√“– ∑ƒ…Æ’¥πµ√’‡∫◊ÈÕßµâπ °“√Õà“π‚πâµ °“√

Ωñ°®—ßÀ«–√«¡∂÷ß∑—°…–µà“ßÊ ∑’Ë„™â ”À√—∫¢—∫√âÕß

∫∑‡æ≈ß„πæ‘∏’°√√¡)  Õπ‚¥¬Õ“®“√¬å»‘√“√—µπå

 ÿ¢∫ÿ≠™—¬  ·≈–Õ“®“√¬åæ√‡∑æ «‘™™ÿ™—¬™“≠ ‡√’¬π

∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å ‡«≈“  13.00-17.30 π. ®”π«π 8

 —ª¥“Àå µ—Èß·µà«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1  ‘ßÀ“§¡  -  19 °—π¬“¬π

2010 §à“≈ß∑–‡∫’¬π∑à“π≈– 2,000 ∫“∑ (√«¡

Õ“À“√«à“ß) ºŸâºà“π°“√Õ∫√¡®–‰¥â√—∫«ÿ≤‘∫—µ√

 π„® Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1407, 1413, 08-9890-0761 √—∫ ¡—§√∂÷ß«—π∑’Ë

20 °√°Æ“§¡ 2010  √—∫®”π«π®”°—¥‡æ’¬ß  40  ∑à“π

‡∑à“π—Èπ

 àß¢à“«©≈Õß«—¥ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√Õÿ¥¡ “√

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

√–≈÷°∂÷ß∑à“π„π§”¿“«π“✝ ✝
«‘≠≠“≥ ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√-Õÿ¥¡»“πµåºŸâ≈à«ß≈—∫

«‘≠≠“≥„π‰ø™”√–·≈–«‘≠≠“≥∑’Ë‰¡à¡’„§√§‘¥∂÷ß

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°§≈‘°

www.udomsarn.com

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«
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นนทเพ็ชร

อมุบุญ    (ตอนท่ีสอง)

เรากำลังศึกษากัน
ตรงการเห็นชอบของ
ครม. ตอรางพระราชบัญญตั ิ(พ.ร.บ.) คมุครองเดก็ที่
เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทาง
การแพทย พ.ศ..... หรือ “กฎหมายอมุบุญ”

สำหรับสาระสำคัญของร างกฎหมายคือ
1. กำหนดใหศาลเยาวชนและครอบครัว มีเขต
อำนาจพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีที่ เกี่ ยวกับ
ความเปนบิดามารดาของผูที่ เกิดโดยอาศัยการ
อุมบุญ และกำหนดใหประธานศาลฎีกามีอำนาจ
วินิจฉัยในกรณีที่มีปญหาวา คดีใดอยูในเขตอำนาจ
ของศาลเยาวชนและครอบครัว หรือศาลยุติธรรม
อืน่  2. กำหนดใหมคีณะกรรมการคมุครองเดก็ทีเ่กดิ

โดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย
(กคพ.) โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน
มีนายกแพทยสภาเปนรองประธานกรรมการ สวน
กรรมการโดยตำแหนงม ี6 คน และกรรมการผทูรงคณุวฒุิ
ที่แตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขอีก
5 คน 3. กำหนดใหการผสมเทียมตองกระทำตอหญิง
ที่มีสามีที่ชอบดวยกฎหมายแลวเทาน้ัน และตองไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากสามีและภริยาท่ีชอบ
ดวยกฎหมาย กรณีการใชอสจุจิากผบูริจาค  4. กำหนด
วธิกีารดำเนนิการต้ังครรภแทนไว 2 กรณ ีคอื 1. การใช
ตัวออนที่เกิดจากอสุจิและไขของสามีภริยาที่ชอบ

ดวยกฎหมายท่ีประสงคใหมกีารตัง้ครรภแทน และ
2. การใชตวัออนทีเ่กดิจากอสุจหิรอืไขของสาม ีหรอื
ภริยาที่ชอบดวยกฎหมายท่ีประสงคจะใหมีการ
ตั้งครรภแทน  กับอสุจิหรือไขของผูอื่น  ซึ่ง
หมายความวาตอไปหญิงที่รับอุมบุญไมสามารถ
ใชไขของตัวเองผสมกับอสุจิของพอโดยกฎหมาย
ได  เพื่อปองกันความรูสึกผูกพัน  5. กำหนด
ความเปนบิดามารดาท่ีชอบดวยกฎหมายของเด็ก
ที่ เกิดจากเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทาง
การแพทยไวเปนการเฉพาะ และใหผูมีสวนไดเสีย
มีอำนาจรองขอตอศาลใหตั้งผูปกครองได กรณีที่
สามีและภริยาท่ีประสงคใหมีการต้ังครรภแทนถึง
แกความตายกอนเด็กเกิด 6. หามใชประโยชน
จากอสจุ ิไข หรือตัวออนท่ีฝากไวในกรณทีีเ่จาของอสุจิ
ไข หรือตัวออนดังกลาวตายลง ยกเวนเจาของให
ความยินยอมเปนหนงัสอืไวกอนตาย และตองใชอสจุิ
ไข หรอืตัวออนเพือ่บำบดัรกัษาภาวะการมีบตุรยาก
ของสามีหรอืภรยิาทีย่งัมีชวีติอยเูทาน้ัน

แมจะมีแนวความคิดที่คอนขางรัดกุมในการ
ปองกันโดยเฉพาะ เรื่องความผูกพันและความ
รับผิดชอบของผูเปนสามีภรรยาที่จะเปนพอแม
ของเด็กท่ีเกิดมา แตกระน้ันก็ด ีปญหาดานจริยธรรม
อาจตามมา ดังท่ีเราจะศึกษาตอนตอไปในความคิด
ของคาทอลิก

บวชพระสงฆใหม (ตอจากหนา 20)

สังฆานุกรยอหน บัปติสต อมรกิจ พรหมภักดี โดย
พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารุณศลี เปนประธาน
ในวันเสารที่ 26 มิถุนายน 2010 เวลา 10.00 น. ที่
อาสนวิหารราฟาเอล สุราษฎรธานี

สงัฆานุกรยอแซฟ  ปตศิกัด์ิ  พงศจริพันธุ สตับุรษุ
วดันักบุญยาโกเบ แมกลอง จ.สมุทรสงคราม เกิดวันท่ี  5
สิงหาคม ค.ศ. 1978 เปนบุตรของยอแซฟ เปยม และ
มารอีา ภทัรินทร  พงศจริพันธุ

การศึกษา
ชัน้อนบุาล 1-2 โรงเรียนดรุณานกุลู จ.สมุทรสงคราม
ชั้นประถมศึกษา  1-6 โรงเรียนดรุณานุกูล

จ.สมุทรสงคราม
ชัน้มัธยมศึกษา 1-6 โรงเรียนดรณุาราชบรุ ี จ.ราชบรุี
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมปโตรเลียม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีรุนาร ี จ.นครราชสีมา

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาและ
ศาสนา  วิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม ปริญญาตรี
ศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาเทววิทยา วทิยาลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม
การอบรมเพือ่เตรยีมตวัเปนพระสงฆ

สามเณรเล็ก สามเณราลยัแมพระนริมล จ.ราชบรุี
สามเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ

จ.นครราชสีมา
สามเณรใหญ สามเณราลยัแสงธรรม จ.นครปฐม

รับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันท่ี 11 สิงหาคม
2007 โดยพระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารณุศลี

รับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันท่ี 16 สิงหาคม
2008 โดยพระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั  กจิบญุชู

รบัศีลบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี 15 สงิหาคม  2009
โดยพระสังฆราชฟลปิ  บรรจง ไชยรา

สังฆานุกรยอหน บัปติสต อมรกิจ  พรหมภักดี
สตับุรษุอาสนวิหารราฟาเอล สรุาษฎรธานี เกิดวันท่ี  29
พฤศจกิายน ค.ศ. 1978 เปนบุตรคนท่ี 2 ในจำนวนพีน่อง
4 คน ของนายวิรัตน พรหมภักดี และเทเรซา สุธิดา
พรหมภักดี (สตัยวนิิจ)

ประวตัดิานการศึกษา / อบรม
ค.ศ. 1983-1985 ชัน้อนบุาล โรงเรยีนธดิาแมพระ
ค.ศ. 1986-1991 ชัน้ประถม โรงเรียนเทพมติรศกึษา
ค.ศ. 1992-1997 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา/สามเณ-

ราลยัสำนักฝกธรรมดอมินิกซาวีโอ
ค.ศ. 1998 มาสเตอรดูแลสามเณรสำนักฝกธรรม

ดอมินิกซาวีโอ
ค.ศ. 1999 สามเณราลยัพระวสิทุธวิงศ นครราชสีมา

(บานเณรกลาง)
ค.ศ. 2000-2003 ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา

และศาสนา วทิยาลัยแสงธรรม
ค.ศ. 2004 ผูดูแลสามเณรเล็กสำนักฝกธรรม

ดอมินิกซาวีโอ
ค.ศ. 2005-2007 ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา

วทิยาลัยแสงธรรม

รับแตงตั้งเปนผูอานพระคัมภีร วันที่ 3 สิงหาคม
2005

รับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันที่ 12 สิงหาคม
2006

ค.ศ. 2008 ชวยงาน “ศูนยอภิบาลสังฆมณฑล
สรุาษฎรธานี”

รบัศลีบวชเปนสงัฆานุกร วนัที ่10 มกราคม  2009
รับผิดชอบดูแลกิจการบานชุมพาบาล ประธาน

กรรมาธิการฝายส่ือสารสังคม ชวยงานตามท่ีพระ-
สงัฆราชมอบหมาย

ค.ศ. 2010 ประธานกรรมาธิการฝายส่ือสารสังคม
เหรัญญิก ศนูยอภิบาล สงัฆมณฑลสุราษฎรธานี ชวยงาน
อภบิาลอาสนวิหารราฟาเอล สรุาษฎรธานี

คติพจน “ขาพเจาวางใจในพระองค ผูประทาน
พละกำลงัแกขาพเจา”  (เทียบ ฟป 4:13)

ความในใจ “บนเสนทางกระแสเรียกชีวิตสำหรับ
หลายๆ คน อาจจะดูสงบ ราบเรยีบ สดใส แตสำหรบัผม
บางครั้งก็ไมไดสงบ ราบเรียบอยางท่ีคิด หรือใฝฝน
เพราะพระเจาทรงตีสอนดวยอุปสรรค ความทุกข
ความทอแท ผิดหวัง ลมเหลว เพ่ือทดสอบวาผมไมได
หลงลืม ยังจะรัก และปรารถนามอบชีวิตใหพระองค
อีกตอไปหรือไม

และในท่ีสุดทามกลางความทุกข ความยากลำบาก
อปุสรรคตางๆ ในชีวติ ผมม่ันใจแลววา “พระเจาทรงอยู
เคียงขาง และประทานพละกำลังใหกับผมเสมอ”
ขอเพียงผมเปดใจยอมใหพระองคทรงเปนผูนำ”
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ผมลองขอใหผูอานอุดมสารบางทานได
แนะนำส่ือดีๆ มาใหผูอานทานอ่ืนไดทรรศนา
บาง ฉบับน้ี อ.ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย
แนะนำหนงัสอืสดุจาบ จนผมตองออกตามลามา
ไวในคลังหนังสือนาอาน ทานแนะนำไวอยางนี้
ครับ

The Shack หนังสือดีทีพ่ลาดไมได
หลังจบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภช

พระตรีเอกภาพ ไดฟงเทศนเก่ียวกบัรหสัธรรมล้ำลึก
ถึงพระเจาที่มีสามพระบุคคล ทำใหผมนึกถึง

หนังสือนวนิยายเ ร่ือง  The Shack ที่ไดรับจาก
ผูใกลชิดท่ีรักใครชอบพอกันทานหน่ึงเม่ือไมนานมาน้ี
ทีอ่ยากใหผมไดอาน และอยากรวูาผมชอบเหมือนทีเ่ธอ
ชอบหรือเปลา

The Shack ไดรับการตีพิมพเม่ือป 2007 ดวย
งบประมาณท่ีคอนขางต่ำมาก แตเพราะปากตอปากบอกตอ
กนัไป ทำใหหนงัสอืเลมนีไ้ตอนัดบัจน USA Today และ
New York Times ประกาศใหตดิอันดับขายดีทีส่ดุเร่ือยมา
จนถงึปนี้

นวนิยายหลายเรื่องในระยะหลังมักนิยมผูกติดกับ
ขอมูลที่เปนเรื่องจริง จนทำใหผูอานสับสนจนเขาใจวา
สวนท่ีเปนนวนิยายเปนเร่ืองจริงไปดวย อยางเชนหนังสอื
Davinci Code เปนตน ขอเสียอยูที่สวนท่ีเปนนวนิยาย
มกัสรางความเสียหายแกหนวยงานหรอืองคกรท่ีมอียจูรงิ
จนยากจะไปอธิบายแกไขแตละหนาแตละบทได

The Shack ก็ดูจะเปนทำนองเดียวกัน คำนำของ
หนังสือทำใหผูอานรูสึกไดวาเปนเรื่องจริงที่เกิดกับ
ครอบครัวหนึ่ง ที่ลูกสาวคนเล็กถูกลักพาตัวไปขณะพา
ไปเที่ยวแคมปปงในอุทยานแหงชาติ หลักฐานรองรอย
ระบุชดัเจนวา คนรายเปนมอือาชีพ ไดลกัพาและฆาลกูสาว
วัยส่ีขวบอยางโหดรายที่กระทอมแหงหนึ่งกลางปา
โดยตำรวจไมสามารถหาศพของลกูไดพบ

ชีวิตในครอบครัวเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง ทุกคน
เตม็ไปดวยความเศราเสยีใจอยางใหญหลวง ผเูปนพอแม
คิดถึงลูก พี่ๆ คิดถึงนอง ความเคียดแคน ความโกรธ

ความอาฆาตพยาบาทคนรายเขามาจนเต็มหัวใจ และ
ทีส่ดุลงเอยที่คำถามโลกแตกวา ทำไมพระเจาจึงปลอย
เร่ืองรายๆ อยางนี้เกิดขึ้นกับลูกและครอบครัวของเขา
ไหนวาพระองครกัมนษุยมากไง แลวทำไม ทำไม ทำไม...
ไมตองพดูถงึการใหอภยั อยามาเทศนเรือ่งการคนืด.ี..

หนงัสอืเลมนีม้ ี18 บท ความยาว 250 หนา สีบ่ทแรก
เปนการปูพื้นเรื่องการที่ครอบครัวสูญเสียลูกสาวและ
การเปลีย่นแปลงอยางใหญหลวงในครอบครัว บทท่ีเหลือ
ทั้งหมดเปนความสวยงามของหนังสือเลมน้ี เม่ือผูเปน
บดิาไดรบัโนตสัน้ๆ จากผทูีเ่รยีกตนเองวาพระเจา บอก
ใหเขาไปท่ีกระทอมที่ลูกสาวถูกฆา

ทีน่ัน่ เขาไดพบพระเจา - พระบิดา พระบุตร และ
พระจิตเจา ไดพบไดเห็นความรกัทีส่วยงามเหลือเกินของ
พระตรเีอกภาพท่ีมีใหกันและกัน ไดเห็นวาพระเจาแคร
เพยีงใดกับเขาและลูกสาว แตละตัวอกัษรในแตละหนา
ของทุกบทลวนแสดงใหเห็นดวงพระหฤทัยท่ีเปยมดวย
ความรัก ความเมตตา และความเขาใจถึงความทุกข
โศกเศราอยางแสนสาหัสของเขาและของมนุษย
อกีจำนวนมากท่ีเผชิญชะตากรรมคลายๆ กนั

นวนิยายเรื่องน้ีชวยเราใหมองพระเจาในแงบวก
ชวยเราให เข าใจพระองคมากกวา เ ดิมหลายสิบ
หลายรอยเทา  ชวยใหเรารักพระเจาจนสุดหัวใจ
ผมเชื่อวาใครท่ีไดอานจนจบแลว ก็จะแนะนำคนอ่ืน
ใหอานดวยอยางแนนอน

   หนังสือดีที่พลาดไมได

ขาวรายรายวัน ที่พบไดตามหนาหนังสือพิมพ
หลายคนบอกวา มแีตขาวราย ขาวดีๆ ไมเห็นพูดถึง
บางคนบอกวาไมมขีาวดีจะเขียน บางคนตอบกลบั
ขาวดไีมขาย แตผมบอกวา ความจรงิก็คอืความจรงิ
โลกเครียด ประเทศเหนด็เหนือ่ย คนขาดความหวงั
บอบช้ำ “อุดมสาร” ไมอยากซ้ำเติม พระเยซูเจา
บอก “เรานำขาวดีมาบอก” หลายคนเช่ือติดตาม
แตไปสักพัก ผูนำขาวดีโดนจับ ติดคุก ถูกเฆ่ียน
เลือดตกยางออกถึงตายกันไป แคประเด็นขาวดี
กลายเปนขาวราย ขาวรายกลายเปนขาวด ีผมกก็ลบั
มาท่ีเดิม “ความจรงิก็คอื ชวีติตองดำเนินตอไป...แต
พระเปนเจายังอยใูกลๆ  กบัเราเชนเดมิ”

ประเด็นรอนในชวงสัปดาหที่ผานมาไมหนี
การเผา แตไมใชผใูหญเผา เด็กเลนเองเลย ขาวท่ีเปน
ประเดน็เกรยีวกราวนาตกใจคือเด็กนักเรียนช้ัน ม.5
เผาหองสมุด เสียหายไปเยอะ แตคำถามก็คือ
เผาทำไม ถงึเวลาน้ีไมใชเวลาท่ีเห็นเงินมากกวาคน
ฟงเหตผุลรอยแปดท่ีพดูถงึ ไดยนิเหตุผลหนึง่แลวจีด๊
“จะไดหยุดเรียน”

จะไมใหจี๊ดกันไดอยางไร เพราะกอนหนานี้
จากแหลงขาวที่เชื่อถือได เด็กประถม 4 นี่ก็เผา

โรงเรียนเหมือนกัน ไมตองเลาวาเผาอยางไร ถามแค
เหตุผลวาเผาทำไม “ถาไมมีโรงเรียนก็ไมมีที่เรียน
ถาไมมีที่เรียนก็ไมตองมาเรียน ถาไมตองมาเรียนก็ได
อยบูาน เลน” ฟงดูไรเดียงสา แตไมนารัก เหมือนไมมี
โอกาสไดรับการปลูกฝงเรื่องสวนรวม ผมคิดวาโลก
พาเราขยับขยายพื้นท่ีสวนตัวจนเกินไป มันดันผูคน
ออกไปจากชีวิต ถาพูดงายๆ คือ คนเราเห็นแกตัวมาก
เกนิไป จรงิๆ กไ็มผดิทีค่นเราจะเหน็แกตวั แตนกึดูตอไป
สิครับวา ถาความเห็นแกตัวเกาะกินใจของเรา เราผลัก
ผคูนอ่ืนออกไปจากชวีติ มไิยสักวันหน่ึงพระเปนเจาก็จะ
ถกูผลักออกไปเชนเดียวกัน เมือ่ไมเหลือใครใหคอยเปน
หลักค้ำยัน ที่เหลือคงตองตัวใครตัวมัน แตมันเปนไป
ไมไดชีวิตเราผูกโยงกัน  และท่ีสำคัญสำหรับเรา
คริสตชนคือ เราเปนพี่นองกัน แตคิดไปก็นาแปลก
ในขณะท่ีเรามโีลกสวนตวัมากข้ึน เทคโนโลยกีลบัไมยอม
เปดโอกาสใหเราไดอยูในโลกสวนตัวมากนัก สังคม
ออนไลน (Social Network) พาเราไปสโูลกของการแชร
(share) อยางไมเคยเกิดข้ึนมากอน เรากลับเปนบุคคล
สาธารณะท่ีพรอมไดรับการตรวจสอบ ติดตามขอมูล

หรือลวงลึกเขาไปในโลกสวนตัว  ผมเช่ือวา
ธรรมชาติสรางสมดุลใหกับชีวิตเสมอ เพียงแตวา
เ ร าจะ รับมุ กหรื อฟ น ยืนอยู ของฉันอย า ง น้ี
ดวยความม่ันใจขางๆ คูๆ  วาหมดสมัยไปนานแลว
สำหรบัการทำอะไรเพือ่สวนรวม เพือ่ผอูืน่ มนัจากไป
พรอมกับบทเพลงเพือ่มวลชน ทีเ่ขาไมรองกันแลว
ไมผิดเลยถาเราจะดูแลตัวเองใหดี และสนับสนุน
ใหตวัเองประสบความสำเร็จในชีวติ รวมทัง้เผือ่แผ
มายังครอบครัวของเรา ลูกๆ หลานๆ ญาติพี่นอง
แตเรายังมีพื้นท่ีสาธารณะมากมายใหรวมแบงปน
ดแูล รกัษา ชวยเหลอื จนุเจอื โลกยงัมทีีว่างอกีมาก
ใหเติมเต็มดวยหัวใจแหงรัก  กระชับพ้ืนท่ีสวนตัว
ใหมัน่ หนัมาขยับขยายพืน้ท่ีสวนรวมกัน ความสุข
จากการใหมักมาแรงกวาการรับ บอกเด็กๆ ที่เปน
ความหวงัเปนอนาคตของพวกเราดวยวา โลกไมใช
ของคุณคนเดียว มนัคือของพวกเราทุกคน

บรรณาธิการบริหาร

กระชับพ้ืนท่ีสวนตวั
ขยายพ้ืนทีส่วนรวม
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ç©≈Õßæ√–‡¡µµ“é §ÿ≥æàÕ»‘√‘æ®πå  °ÿ≈∑Õß ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß·≈–·Ààæ√–‡¡µµ“ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â ‡¡◊ËÕ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 ‡¡…“¬π 2010

ç≈”‰∑√‡°¡ åé »Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ®—¥ß“π°’Ã“ ’ —¡æ—π∏å „Àâ°—∫

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·≈–æπ—°ß“π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 31 æƒ…¿“§¡ 2010

ç —¡¡π“é ∫ÿ§≈“°√∑’Ë∑”ß“πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ∑—Èß 6 ‡¢µ

√«¡ 87 §π ‡¢â“√à«¡ —¡¡π“ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ∏π—π™—¬ °‘® ¡—§√ §ÿ≥æàÕ‰æ¬ß ¡π‘√“™

§ÿ≥æàÕ ÿ«π“√∂ °«¬¡ß§≈ º».¥√.Õ“√’ ™’«‡°…¡ ÿ¢ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ √–À«à“ß«—π∑’Ë

13-15 æƒ…¿“§¡ 2010 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π

 àß¿“æ¢à“« ∑’Ë°Õß ∫.°. çÕÿ¥¡ “√é  E-mail : udomsarn@gmail.com
‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª

ç‡ªî¥ªï°“√»÷°…“é §ÿ≥æàÕ«’√–‡¥™ »‘≈“‚§µ√ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡ªî¥ªï°“√»÷°…“ 2553 ·°à§≥–ºŸâ∫√‘À“√ §≥–§√Ÿ ·≈–π—°‡√’¬π

‚√ß‡√’¬π¡“√’¬åÕÿª∂—¡¿å ‡æ◊ËÕ¢Õæ√–æ√®“°æ√–‡®â“ ”À√—∫ªï°“√»÷°…“„À¡à ‡¡◊ËÕ

«—π∑’Ë 27 æƒ…¿“§¡ ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡ St.John & Paul

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

®—¥Õ∫√¡ —¡¡π“§Ÿà·µàßß“π§√∫ 50 ªï 40 ªï ·≈– 25 ªï ‡æ◊ËÕ‡©≈‘¡©≈Õß‡ªìπ

æ‘‡»…‚Õ°“ ªî¥ªïæ√– ß¶å ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 29 æƒ…¿“§¡ 2010 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π

 “¡æ√“π ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡®”π«π 38 §Ÿà (§√∫ 50 ªï 3 §Ÿà 40 ªï 11 §Ÿà ·≈– 25 ªï 24

§Ÿà) ‰¡à√«¡Õ’°°«à“ 70 §Ÿà ∑’Ë·µà≈–«—¥‰¥â®—¥Õ∫√¡°—π‡Õß ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™—™«“≈ »ÿ¿≈—°…≥å

·≈–§ÿ≥æàÕ‰æ»“≈ ‡µÁ¡Õ√ÿ≥√ÿâß ¡“„Àâ°“√øóôπøŸ ·≈–·ßà§‘¥·°àºŸâ‡¢â“√à«¡„π§√—Èßπ’È

ç¡‘ ´“‡ªî¥¿“§‡√’¬πé §ÿ≥æàÕ¬Õ¥ ‡ π“√—°…å  Õÿª —ß¶√“™ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

æ√âÕ¡§≥– ß¶å ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡ªî¥¿“§‡√’¬π∑’Ë 1  ‚√ß‡√’¬π

≈“´“≈®—π∑∫ÿ√’ (¡“√¥“æ‘∑—°…å) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20 æƒ…¿“§¡ 2010

ç‡æ√“–‡√“‡ªìπ§√Õ∫§√—«‡¥’¬«°—πé ‡¬“«™π«—¥¡“√’¬å «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õß

®”π«π 50 §π  —¡¡π“øóôπøŸ®‘µ„®∑’Ë∫â“π‡æ™√ ”√“≠ À—«À‘π √–À«à“ß«—π∑’Ë 27-29

æƒ…¿“§¡ 2010 ‚¥¬§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡ ‡®â“Õ“«“ ·≈–‡¬“«™π

√ÿàπæ’ËÊ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ À—«¢âÕ ç‡æ√“–‡√“‡ªìπ§√Õ∫§√—«‡¥’¬«°—πé
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(¢Õß°”π—≈®“°·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „πªïæ√–«“®“ 2007-2010)

µÕπ∑’Ë 64 ‡¬√‘‚§‡¡◊Õß·Ààß‡√◊ËÕß√“« (1) »—°‡§’¬  ‡¡◊ËÕ§«“¡µË”‡µ’È¬
∂Ÿ°¬°„Àâ Ÿß àß

Õ∫√¡ Õπ§” Õπ»’≈¡À“ π‘∑ - »’≈Õ¿—¬∫“ª‡¥Á°
π§√ª∞¡ ●  ·ºπ°§√‘ µ∏√√¡·≈–°“√‡º¬·ºàæ√–§√‘ µ∏√√¡ ΩÉ“¬°“√»÷°…“

√à«¡°—∫·ºπ°§√‘ µ»“ π∏√√¡ ΩÉ“¬Õ¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ·≈–

§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§√‘ µ»“ π∏√√¡  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

™ÿ¡πÿ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ - «—π§√Õ∫§√—«√“™∫ÿ√’
√“™∫ÿ√’ ●  §≥–°√√¡°“√™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’  π”‚¥¬π“¬‡™…∞

™“«π“·°â«  ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿœ  ®—¥ß“π ç«—π™ÿ¡πÿ¡

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·≈–«—π§√Õ∫§√—« §√—Èß∑’Ë 1é ª√–®”ªï 2010 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ

¥”‡π‘π –¥«° √“™∫ÿ√’  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

∫«™æ√– ß¶å„À¡à
√“™∫ÿ√’     20    ¡‘∂ÿπ“¬π

 ÿ√“…Æ√åœ   26  ¡‘∂ÿπ“¬π

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ªïæ√– ß¶å

·≈–∫«™æ√– ß¶å   —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø ªîµ‘»—°¥‘Ï æß»å®‘√æ—π∏ÿå ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π

2010 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ¥Õπ¡¥µ–πÕ¬ Õ.¥”‡π‘π –¥«°

®.√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

ªî¥ªïæ√– ß¶å ·≈–∫«™æ√– ß¶å

 —ß¶“πÿ°√ªîµ‘»—°¥‘Ï  —ß¶“πÿ°√Õ¡√°‘®

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 17)

æ √ – ‡ ¬´Ÿ ‡ ®â “ ‡   ¥Á ®

‡¢â“‡¡◊Õß‡¬√‘‚§ ·≈–°”≈—ß

®–‡ ¥Á®ºà“π‡¡◊Õßπ—Èπ ¡’

™“¬§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ»—°‡§’¬ 

‡ªìπÀ—«Àπâ“§π‡°Á∫¿“…’

‡ªìπ§π¡—Ëß§—Ëß ‡¢“æ¬“¬“¡

¥Ÿ«à“„§√‡ªìπæ√–‡¬´Ÿ‡®â“

·µà°Á‰¡à “¡“√∂®–‡ÀÁπ‰¥â

‡æ√“–¡’§π¡“°·≈–‡¢“

‡ªìπ§π√à“ß‡µ’È¬  ‡¢“®÷ß‰¥â

«‘Ë ßπ”Àπâ“‰ªªïπ¢÷Èπµâπ

¡–‡¥◊ËÕ‡∑» ‡æ◊ËÕ¥Ÿ„Àâ‡ÀÁπ

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ‡æ√“–æ√–Õß§å

°” ≈— ß ® – ‡  ¥Á ® ºà “ π ‰ª

∑“ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®¡“∂÷ß∑’Ëπ—Ëπ ∑√ß·Àßπæ√–æ—°µ√å¢÷Èπ

∑Õ¥æ√–‡πµ√·≈–µ√— °—∫‡¢“«à“ ç»—°‡§’¬  ®ß√’∫≈ß¡“‡∂‘¥‡æ√“–‡√“®–µâÕß‰ª

æ—°∑’Ë∫â“π∑à“π„π«—ππ’Èé ‡¢“√’∫≈ß¡“µâÕπ√—∫æ√–Õß§å¥â«¬§«“¡¬‘π¥’ ∑ÿ°§π∑’Ë‡ÀÁπ

µà“ß∫àπ«à“ ç‡¢“‰ªæ—°∑’Ë∫â“π§π∫“ªé »—°‡§’¬ ¬◊π¢÷Èπ∑Ÿ≈æ√–‡¬´Ÿ‡®â“«à“

çæ√–‡®â“¢â“ ¢â“æ‡®â“¬°∑√—æ¬å ¡∫—µ‘§√÷ËßÀπ÷Ëß„Àâ·°à§π¬“°®π ·≈–∂â“¢â“æ‡®â“

‰¥â‚°ß ‘Ëß„¥¢Õß„§√¡“ ¢â“æ‡®â“®–§◊π„Àâ‡¢“ ’Ë‡∑à“é æ√–‡¬´Ÿ‡®â“µ√— µÕ∫°—∫‡¢“

«à“ ç«—ππ’È §«“¡√Õ¥æâπ‰¥â¡“ Ÿà∫â“ππ’È·≈â« ‡æ√“–«à“§ππ’È‡ªìπ∫ÿµ√¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡

¥â«¬ ∫ÿµ√·Ààß¡πÿ…¬å‰¥â¡“‡æ◊ËÕ· «ßÀ“·≈–™à«¬ºŸâ∑’Ë‡ ’¬‰ª„Àâ√Õ¥æâπé (≈° 19:

1-10)

º¡≈ßæ√–«“®“‡√◊ËÕß√“«¢Õß»—°‡§’¬ ¡“„ÀâÕà“πÕ¬à“ß‡µÁ¡Ê ‡æ√“–¿“æπ’È∂Ÿ°∂à“¬

∑’Ëµâπ‰¡â∑’Ë‡™◊ËÕ«à“ »—°‡§’¬ ªïπ¢÷Èπ‰ª ‡√◊ËÕß√“«¢Õß‡¢“∂Ÿ°‡¢’¬π‰«â∑’Ë·ºàπªÑ“¬¢â“ßÊ
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