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The Successor of St.Peter the Holy Father celebrated his fifth
Anniversary as Pope on 19 April 2010, serving and preserving the Church
instituted by Christ as to His will and command. Cardinal Joseph Ratzinger,
the then Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith was elected
to be the Pope on 19th of April 2005. The Pope chose his name to be Benedict
XVI tracing back to the Benedictine traditions and spirituality.

Pope Benedict XVI has been guided by the Spirit of the Lord to enrich
all the nations with three encyclicals. Deus Caritas Est (2005). Spe Salvi
(2007) and the latest Caritas in Veritate (2009). Deus Caritas est, starts
with “God is love and he who abides in love abides in God and God abides
in him” (1 Jn 4:16).  These words express a deeper sense of the intrinsic link
between the love of God and the reality of human love, in other words ‘love
of God and love of neighbor’. “Spe Salvi”, introduces itself with the words.
“in hope we are saved” (Rom 8:24). It is by the virtue of hope, a trustworthy
hope, that we can face the present and move towards the goal of redemption,
the salvation. “Caritas in Veritate”, the recent encyclical of Pope Benedict
XVI, teaches us that love - Caritas - is an extraordinary force, which leads
people to opt for courageous and generous engagement in the field of justice
and peace. It continues by saying that charity is everything because everything
has its origin in God’s love, everything is shaped by it, and everything is
directed towards it. Love is the greatest gift to humanity: it is His promise
and our hope.

On this joyful occasion of the Fifth Anniversary of the Pontificate of
Pope Benedict XVI, as we remember His Holiness in a special way,
conveying our filial wishes and sincere felicitations to him, let us pray to
Almighty God that He may continue to bless our beloved Holy Father. Pope
Benedict XVI.

Let me add a few words to express my sincerest gratitude to all my
friends in Thailand - bishops, priests, religious, lay people - at the end of my
almost seven years mission in this beloved country.

Ever since my arrival in this beautiful Land, rich in great religious and
cultural values, I have been fascinated and touched by the courteous, smiling
and friendly welcome of the Thai people.

I thank Almighty God for all benefits received during my humble
mission in Thailand. Departing for the next mission in India, enriched by the
experience and friendship made here. I carry with me innumerable happy
memories of this unforgettable period of my life in this great country, Thailand.

The people and the Catholic Church of Thailand will have forever a
special place in my heart and prayer. God bless you. Khop Khun Krub.

Your Sincerely in Christ

(Archbishop Salvatore Pennacchio)
Apostolic Nuncio

5th Anniversary of the Pontificate of His Holiness Pope Benedict XVI
Message of H.E. the Apostolic Nuncio

ครบปที ่5 แหงสมณสมยัของสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
สาสนของเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย

องคสมเด็จพระสนัตะปาปา ผสูบืตำแหนงนักบุญเปโตร ไดทรงเฉลมิฉลอง
ปที่ 5 แหงสมณสมัยของพระองค เม่ือวันท่ี 19 เมษายน ค.ศ. 2010 ในพนัธกิจ
การรับใชและดำรงรักษาไวซึง่พระศาสนจักรท่ีสถาปนาโดยพระคริสตเจาดังท่ี
ทรงมีพระประสงคและบัญชาใหเปนเชนน้ัน พระคารดนิลัโยเซฟ รตัซิงเกอร
สมณมนตรแีหงสมณกระทรวงพระสจัธรรม ไดรบัเลือกเปนพระสนัตะปาปา
เมือ่วนัที ่ 19 เมษายน 2005 และทรงเลือกใชพระนามวา เบเนดิกต ที ่ 16 เพือ่
เจริญรอยตามประเพณีและจิตตารมณของเบเนดิกติน

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ไดรับการนำจากองคพระจิตเจา
ในการสงเสรมินานาชาติดวยพระสมณสาสน 3 ฉบบั คอื พระเจาทรงเปนความรกั
(2005) รอดพนดวยความหวัง (2007) และลาสุด ความรกัในความจริง (2009)
พระเจาทรงเปนความรกั เร่ิมตนดวย “พระเจาทรงเปนความรักและผใูดดำรง
อยใูนความรัก ยอมดำรงอยใูนพระเจาและพระเจายอมดำรงอยใูนเขา” (1ยน 4:16)
คำกลาวน้ีบอกถึงความเชื่อมโยงอยางลึกซึ้งระหวางความรักของพระเจากับ
ความเปนจรงิของความรกัแบบมนษุย หรือกลาวอกีนัยหนึง่วา “รกัของพระเจา
และรกัของเพือ่นพ่ีนอง” รอดพนดวยความหวงั เปดตัวดวยคำวา “เราไดรอดพน
เพียงในความหวัง” (รม 8:24) อาศัยฤทธิ์กุศลแหงความหวัง เปนความหวัง
อันล้ำคาที่จะนำเราไปสูจุดหมายของการไถใหรอด ความรักในความจริง
พระสมณสาสนฉบับลาสุดของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 สอนเราวา
ความรักเปนแรงขับพิเศษท่ีนำประชาชนใหมองถึงความเด็ดเดี่ยวและยึดม่ัน
ดวยใจยินดีในความยตุธิรรมและสนัติ อกีท้ังยังกลาวไดวา การแบงปนใหเปน
ทกุสิง่ เพราะทกุสิง่มาจากความรกัของพระเจา ทกุสิง่ถกูบงบอกดวยรัก และถกู
นำกลบัไปสรูกั ความรักจงึเปนพระพรอันประเสริฐสดุสำหรับมนษุยชาติ เปน
พระสญัญาของพระองคและเปนความหวงัของเรา

ในโอกาสแหงความชื่นชมยินดีของการฉลองครบรอบสมณสมัยของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ที่เราระลึกถึงความศักด์ิสิทธ์ิของทาน
เปนพิเศษ ชวนใหเราถวายความปรารถนาดีฉันบุตรและแสดงความยินดีแด
พระองคทาน ใหเราวอนขอตอพระเปนเจาผทูรงสรรพานุภาพโปรดทรงอำนวย
พระพรแดสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ผเูปนทีเ่คารพรักของชาวเรา

ขาพเจาขอแสดงความขอบคุณอยางสูงตอ คณะพระสังฆราช พระสงฆ
นกับวช และเหลาประชาสัตบุรษุ อนัเปนเพ่ือนท่ีรกัในประเทศไทย ในชวงทาย
ของปที่ 7 ที่ไดอยูในพันธกิจการรับใชในประเทศท่ีนารักน้ี ประเทศท่ีมี
ความงดงาม มีศาสนาและวัฒนธรรมอันทรงคุณคา ตั้งแตที่ไดมาถึงขาพเจา
มคีวามหลงใหลและไดสมัผัสกับความสุภาพออนหวาน รอยยิม้ท่ีจริงใจ และ
การตอนรับฉันมิตรของชาวไทย

ขอขอบพระคณุพระเปนเจาสำหรับพระพรทีไ่ดรบัตลอดระยะเวลาแหงการ
รับใชพันธกิจในประเทศไทยน้ี พันธกิจตอไป คือ อินเดีย ขาพเจาจะเดินทาง
ไปพรอมกับประสบการณและมิตรภาพท่ีประเทศไทยมอบให และจะได
นำเอาความทรงจำท่ีเปยมดวยความสุขอันลนเหลือในชวงเวลาแหง
ความทรงจำท่ีมิอาจลืมเลือนไดในชีวิตขาพเจา ณ ประเทศอันยิ่งใหญนี้ คือ
ประเทศไทย ไปกับขาพเจาดวย

ชาวไทยและพระศาสนจักรคาทอลิกไทยจะอยใูนหัวใจและคำภาวนาของ
ขาพเจาตลอดไป ขอพระเปนเจาประทานพร ขอบคุณครับ

พระอคัรสงัฆราชซลัวาตอเร เปนนกัคโีอ
เอกอัครสมณทูตวาติกัน

(คุณพอพิพัฒน รุงเรืองกนกกุล ถอดความ)
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ºŸâ∑’Ë‡ªìπ§“∑Õ≈‘°‡∑à“π—Èπ  ºŸâ§π∑’Ëπ—∫∂◊Õ»“ π“µà“ß‰ª

°Á —ß‡°µ‰¥â«à“ ‡ªìπ‡™àπ‡¥’¬«°—π   ∫√√¥“ ◊ËÕµà“ß»“ π“
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™à«ß‡«≈“À≈—ß —ß§“¬π“«“µ‘°—ππ—Èπ‡ªìπ‡«≈“·Ààß

ç§«“¡À≈ßé ‡æ√“–¥Ÿ‡À¡◊Õπ®–¡’§«“¡√Ÿâ ÷°∑—Ë«‰ª

‡À¡◊Õπ°—π«à“ ¡’°“√·µ°·¬° ¡’§«“¡ —∫ π ·≈–

¡’§«“¡√Ÿâ ÷°«à“∑ÿ°Õ¬à“ß°”≈—ß‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡≈ßÕ¬à“ß‡ÀÁπ‰¥â™—¥

 ‘Ëß∑’Ë§“∑Õ≈‘°µâÕß°“√„π¬“¡«‘°ƒµ‘π—Èπ§◊Õ ºŸâπ”

ΩÉ“¬®‘µ«‘≠≠“≥ ∑’Ë®–µâÕß‡ªìπ‡ “À≈—°„π°“√‡ √‘¡ √â“ß

∫Ÿ√≥–§«“¡‡™◊ËÕ¢÷Èπ¡“„À¡à  Õ“»—¬æ√–À√√…∑“π¢Õß

æ√–‡®â“™“«§“∑Õ≈‘°‰¥â√—∫æ√–æ√¥—ß°≈à“«„π §“‚√≈

«Õ¬µ‘«“

‚¥¬µ√–Àπ—°¥’∂÷ß√“°‡Àßâ“·Ààß«‘°ƒµ‘À≈—ß —ß§“¬π“

÷́Ëß‡ªìπ§«“¡‡¢â“„®º‘¥‡°’Ë¬«°—∫‡π◊ÈÕÀ“§” Õπ·Ààß

 —ß§“¬π“«“µ‘°—π (1962-1965)  ¡‡¥Á®æ√– —πµ–-

ª“ª“¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë 2 ®÷ß¡‘√Õ™â“∑’Ë®–®—¥°“√∑—π∑’

¥â«¬°“√Õ∏‘∫“¬∂÷ß‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë·∑â®√‘ß ‰¡à„™àÕ∏‘∫“¬°—π

µ“¡„®™Õ∫

À≈—°„À≠à„®§«“¡„π “√¢Õßæ√–Õß§åπ—Èπ§◊Õ°“√

‡√’¬°√âÕß„Àâ∑ÿ°§π‡ªìπ»‘…¬å¢Õßæ√–§√‘ µå ‰¡à„™à‡ªìπ

§√‘ µ™π∑’Ë‡¥‘πµ“¡°√–· ‚≈° ·µà®–µâÕß‡ªìπºŸâ∑’Ë

 —µ¬å´◊ËÕµàÕæ√–«√ “√ À√◊ÕæŸ¥ßà“¬Ê «à“µâÕß‡ªìπ

§√‘ µ™π∑’Ë∑â“∑“¬·≈–®√√‚≈ß‚≈° ¡‘„™à∂Ÿ°≈àÕ≈«ß

™—°π”„Àâ‡¥‘πµ“¡§«“¡¬Ë”·¬à¢Õß¡—π

§” Õπ¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ªÕ≈

∑’Ë 2 «à“¥â«¬«—≤π∏√√¡·Ààß™’«‘µ §√Õ∫§√—« ‡æ» (¥—ß∑’Ë

æ√–‡®â“∑√ß¡’æ√–∑—¬) »—°¥‘Ï»√’¢Õß¡πÿ…¬å  ·≈–§«“¡

¬ÿµ‘∏√√¡„π —ß§¡ µ—Èß¡“µ√∞“π‰«â Ÿß¡“°∑—Èß ”À√—∫

æ√–»“ π®—°√·≈– —ß§¡∑—Ë«‰ª

°“√ª√–°“»‡√◊ËÕß‡ √’¿“æ„π°“√π—∫∂◊Õ»“ π“·≈–

 ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π¢Õßæ√–Õß§åπ—∫‰¥â«à“‡ªìπ°“√æ—ß∑≈“¬

®—°√¿æ‚´‡«’¬µ·≈–≈—∑∏‘‡º¥Á®°“√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà∑—Ë«‰ª‚¥¬ª√‘¬“¬

∫∑∫“∑∑’Ë§‘¥√‘‡√‘Ë¡∑”≈“¬ ß§√“¡‡¬Áπ¢Õßæ√–Õß§å

∫—¥π’È‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫°—πÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß √«¡∑—Èßæ√–¥”√‘

¢Õßæ√–Õß§å„π°“√‡ «π“‡æ◊ËÕ§«“¡‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«

¢Õß§√‘ µ»“ π“°Á‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫°—π‚¥¬∑—Ë«‰ª¥â«¬

 ‘Ëß∑’Ë§‘¥°—π«à“‡ªìπ§«“¡ ”‡√Á® Ÿß ÿ¥¢Õßæ√–Õß§å

‰¥â·°à§” Õπ¢Õßæ√–»“ π®—°√§“∑Õ≈‘° (1992) ´÷Ëß

∂◊Õ°—π«à“‡ªìπ°“√ √ÿª∑’Ë¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡“° ·≈–‡ªìπ· ß «à“ß

„Àâ°—∫ºŸâ¡’§«“¡‡™◊ËÕ ¡—¬„À¡à¥â«¬  °“√‡ ¥Á®∑—Ë«‚≈°¢Õß

æ√–Õß§å¬—ß∑‘Èß√àÕß√Õ¬·Ààß§«“¡∑√ß®”„Àâ°—∫ºŸâ§π

π—∫‰¡à∂â«π∑’Ë‰¡à§ÿâπ°—∫ “√¢Õßæ√–§√‘ µ‡®â“∑’ËºŸâ¡’

Õ”π“® Ÿß ÿ¥„πæ√–»“ π®—°√∑√ß —Ë ß Õπ¥â«¬

æ√–Õß§å‡Õß

¡’§πµà“ß»“ π“°≈—∫„®·≈–§√‘ µ™ππ‘°“¬Õ◊Ëπ∑’Ë

°≈—∫§◊π Ÿàæ√–»“ π®—°√§“∑Õ≈‘°¡“°¡“¬‡æ’¬ß„¥π—Èπ

¡’·µà «√√§å‡∑à“π—Èπ∑’Ë∑√ß∑√“∫ ∑’Ë·πàÊ °Á§◊Õº≈¥’∑’Ë

‡°‘¥¢÷Èπ„π¥â“π¢Õß°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡·≈–™’«‘µ®‘µ

„π™’«‘µ¡πÿ…¬å®”π«ππ—∫‰¡à∂â«ππ—Èπ®–§ßÕ¬Ÿà¬—Ëß¬◊π

µàÕ‰ª‡ªìπª√–¥ÿ®ª√–®—°…åæ¬“π·Ààßæ—π∏°‘®¢Õß

æ√–Õß§å

‡¡◊ËÕ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë 2 ∑√ß

 ◊∫∫—≈≈—ß°åµàÕ®“°‡ª‚µ√ ¡’ ‘Ëß∑â“∑“¬µàÕæ√–æ—°µ√å

æ√–Õß§åÕ¬Ÿà 3 ª√–°“√ (1) ª°ªÑÕß —ß§“¬π“«“µ‘°—π

§√—Èß∑’Ë 2 ®“°π—°µ’§«“¡º‘¥Ê (2) √—°…“§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë

∂Ÿ°µâÕß¥—Èß‡¥‘¡„π∫√√¥“ —µ∫ÿ√ÿ… ·≈– (3) ∑”„Àâ‚≈°

´÷¡∑√“∫∂÷ß«‘ —¬∑—»πå·Ààß™’«‘µ·∫∫§“∑Õ≈‘°

À“°æ√–Õß§å∑√ß∑”ª√–‡¥Áπ„¥ª√–‡¥ÁπÀπ÷Ëß ”‡√Á®

°Á§ß®–‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëπà“ª√–∑—∫„®‰¡àπâÕ¬  ·µà°“√∑’Ë

æ√–Õß§å∑√ß∑”‰¥â∑—Èß 3 ª√–°“√π—ÈπµâÕß∂◊Õ«à“

æ√–Õß§å∑√ß‡ªìπ«’√∫ÿ√ÿ…®√‘ßÊ À“°§“‚√≈ «Õ¬µ‘«“

‰¥â√—∫ ¡≠“π“¡«à“‡ªìπ ç¬ÕÀåπ ªÕ≈ ºŸâ¬‘Ëß„À≠àé ´÷Ëß

À≈“¬§π‡™◊ËÕ«à“§ß®–‡ªìπ‡™àππ—Èπ °Á§ß®–‰¡à„™à‡√◊ËÕß

πà“·ª≈°„® ‡æ√“–¡—π‡ªìπ ¡≠“π“¡∑’Ë‡À¡“–∑—Èß

 ”À√—∫∫ÿ§§≈ºŸâπ’È·≈– ¡≥ ¡—¬¢Õßæ√–Õß§å

æ√–»“ π®—°√∑’Ëπ”‚¥¬ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“

¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë 2 ‡ªìπ‡«≈“ 27 ªï (1978-2005) ∂◊Õ«à“

‚™§¥’∑’Ë¡’ºŸâ√à«¡ß“π„°≈â™‘¥Õ¬à“ß ‚¬‡´ø √—µ´‘ß‡°Õ√å

‡ªìπºŸâ ◊∫∑Õ¥µ”·Àπàß‡ªìπæ√– —πµ–ª“ª“  °“√‡≈◊Õ°

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 ‡ªìπæ√–-

 —πµ–ª“ª“‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë √â“ß§«“¡ª√–À≈“¥„®„Àâ°—∫

§π∑’Ë ‰¡à§àÕ¬ ‡ÀÁπ¥â«¬°—∫·π«§«“¡§‘¥¢Õß∑à “π

‚¥¬°≈à“«°—π‡ ¡Õ«à“∑à“π‰¡àπà“®–¡’‚Õ°“ ‰¥â‡ªìπæ√–-

 —πµ–ª“ª“  ¥—ßπ—Èπ‡¡◊ËÕæ√–®‘µ‡®â“∑√ß‡Õ“™π–æ«°‡¢“

∑ÿ°
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æ«°‡¢“°Á‰¡à¡’∑“ß‡≈◊Õ°Õ◊Ëπ πÕ°®“°®–¬Õ¡®”ππ

µ—Èß·µà«‘π“∑’∑’Ë∑à“π‰¥â√—∫‡≈◊Õ°‡ªìπæ√– —πµ–ª“ª“

∫√√¥“ºŸâ∑’Ë‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬ (∫“ß§√—Èß√«¡∂÷ß¡‘µ√ À“¬¥â«¬)

µà“ßæ“°—π‡¢â“„®º‘¥·≈–§“¥°“√≥åº‘¥‰ª‡°’Ë¬«°—∫æ√–Õß§å

‡™àπ«à“ æ√–Õß§å‰¡à‡ªìπ ·≈–‰¡à‡§¬‡ªìπ çπ—°ªØ‘√Ÿªé

„π∞“π–∑’Ë‡ªìπºŸâ‡™’Ë¬«™“≠„πªí≠À“¢âÕ‚µâ·¬âß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ

„π¬ÿ§π—Èπ „π‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡™◊ËÕ Õ‡∑«π‘¬¡

°“√‡¡◊Õß °“√»“ π“ «—≤π∏√√¡ ·≈–‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫

¿—¬æ‘∫—µ‘µà“ßÊ ‚¬‡´ø √—µ ‘́ß‡°Õ√å ‡ªìπ§π ¡—¬„À¡à

·¡â®–¡’„®‚πâ¡πâ “«‰ª∑“ßÕπÿ√—°…åπ‘¬¡‡°’Ë ¬«°—∫

§«“¡‡™◊ËÕ·∫∫¥—Èß‡¥‘¡°Áµ“¡ ÷́Ëßæ√–Õß§å∑√ß‡™◊ËÕ«à“

ç¡’§«“¡„À¡àÕ¬Ÿà‡ ¡Õé ‡æ√“–æ√–Õß§å¡’∫∑∫“∑ ”§—≠

Õ¬à“ß¡“°„π§«“¡ ”‡√Á®¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“

¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë 2 æ√–Õß§å°Á∫√√≈ÿ§«“¡ ”‡√Á®

Õ¬à“ß¡À“»“≈„π ¡≥ ¡—¬¢Õßæ√–Õß§å‡Õß‡™àπ‡¥’¬«°—π

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 ‡ªìπ

‡ “À≈—°∑’Ë  Õß∑’Ë ¡’ §«“¡ ”§—≠¡“°∑’Ë ÿ ¥ ”À√—∫

æ√–»“ π®—°√À≈—ß —ß§“¬π“«“µ‘°—π§√—Èß∑’Ë 2 ∂÷ß·¡â

æ√–Õß§å®–‡ªìπ§π‡°Á∫µ—«‰¡à¢÷Èπ™◊ËÕ‡À¡◊Õπ ¡‡¥Á®

æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ªÕ≈ ·µàæ√–Õß§å°Á¡’º≈ß“π

‡ªìπ≈”¥—∫∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠‰¡àπâÕ¬‡™àπ‡¥’¬«°—π æ√–-

 ¡≥ “ åπ 3 ©∫—∫·√°¢Õßæ√–Õß§å‡°’Ë¬«°—∫§«“¡√—°

§«“¡À«—ß·≈–§«“¡‡¡µµ“¢Õßæ√–Õß§å¢÷Èπ™◊ËÕ¡“°

‡°’Ë¬«°—∫§«“¡™—¥‡®π·≈–§«“¡®√‘ß  §«“¡√—°·≈–

§«“¡Àà«ß„¬¢Õßæ√–Õß§åµàÕ™’«‘µπ—°∫«™‰¥â√—∫

°“√¬◊π¬—π®“°æ√–¥”√— ¡“°¡“¬¢Õßæ√–Õß§å∑’Ë¡’

°—∫∫√√¥“‡æ◊ËÕπ ß¶å ®“°§”·π–π”¢Õßæ√–Õß§å∑’Ë

∑√ß„Àâ‰«â°—∫∫√√¥“ “¡‡≥√ ·≈–®“°°“√∑’Ëæ√–Õß§å

∑√ß¡’°“√‡ «π“°—∫∫√√¥“π—°∫«™À≠‘ß

§”ª√“»√— ¬∑’Ë °≈â “À“≠¢Õßæ√–Õß§å∑’Ë ‡ ¡◊ Õ ß

Regensburg (12 °—π¬“¬π 2006) ‰¡à‡æ’¬ß·µà®–

 –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπÕ¬à“ß™—¥‡®π‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡™◊ËÕ·≈–

‡Àµÿº≈‡∑à“π—Èπ ·µà¬—ß‡ªìπ°“√‡√’¬°√âÕß„Àâ¬ÿµ‘§«“¡

‡°≈’¬¥™—ß·≈–°“√„™â§«“¡√ÿπ·√ßÕ—π‡°‘¥®“°¡‘µ‘¢Õß

»“ π“  ÷́Ëß¥Ÿ‡À¡◊Õπ®–‡ªìπ§”ª√“»√—¬∑’Ë°≈â“À“≠

™“≠™—¬∑’Ë ÿ¥™‘ÈπÀπ÷Ëß‡∑à“∑’Ëæ√– —πµ–ª“ª“æ√–Õß§å„¥

æ√–Õß§åÀπ÷Ëß®–‡§¬¡’æ√–¥”√— ¡“

°“√øóôπøŸ®“√’µ∑’Ë„™â¿“…“≈–µ‘π∑’Ë¡’¡“·µà¥—Èß‡¥‘¡

‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫°—πÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß„π∫√√¥“§“∑Õ≈‘°

∑’ËÕ¬“°∏”√ß√—°…“·≈–∂Ÿ°°¥‰«â‡ªìπ‡«≈“π“π

°“√ π—∫ πÿπ°Æ∏√√¡™“µ‘·≈–»’≈∏√√¡·∫∫

§“∑Õ≈‘°‚¥¬¥‘Èπ√πµàÕ Ÿâ°—∫§«“¡ª√–æƒµ‘™—Ë«·≈–

°“√‡ªìπ∑’Ë –¥ÿ¥µà“ßÊ π—Èπª√“°Ø„π∑ÿ° ‘Ëß∑’Ëæ√–Õß§å

µ√— ·≈–∑√ß°√–∑”  ∫∑§«“¡¢âÕ‡¢’¬π °“√„Àâ —¡¿“…≥å

·≈–Àπ—ß ◊Õµà“ßÊ ‚¥¬‡©æ“–‡≈à¡ ÿ¥∑â“¬∑’Ë¡’™◊ËÕ«à“

çæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“é ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß√“«∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠

„π√–¥—∫·π«Àπâ“·Ààß‚≈°°Á§ß®–‰¡àº‘¥  ·≈–§‘¥«à“

§«“¡§‘¥·≈–¢âÕ‡¢’¬π¢Õßæ√–Õß§å§ß®–‡ªìπ· ß «à“ß

„Àâ°—∫‚≈°‰ªÕ’°π“π‡∑à“π“π

À“°®–À“§”æŸ¥ —ÈπÊ  —°§”∑’Ë™’È„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß®ÿ¥‡¥àπ

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

∑’Ë 16 °Á§ß®–‰¡àæâπ«≈’∑’Ë«à“ ç°“√§âπæ∫ ‘Ëß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïé

‚≈°¬ÿ§π’È‡πà“‡ø–‰ª¥â«¬§«“¡‡≈«√â“¬µà“ßÊ ·≈–¡—π

°Á ‡ªìπÀπâ “∑’Ë ¢Õßæ√–Õß§å∑’Ë ®–µàÕµâ “π§à “π‘ ¬¡∑’Ë

‰¡à¬Õ¡√—∫π—∫∂◊Õæ√–‡®â“ ‚¥¬°“√√◊ÈÕøóôπ™’«‘µ∑’Ë‡™◊ËÕ·≈–

»√—∑∏“„πæ√–§√‘ µ‡®â“¢÷Èπ¡“„À¡à  °Á¢Õ„Àâæ√–Õß§å

®ß‰¥âª√– ∫°—∫§«“¡ ”‡√Á® ·≈–¢Õ„Àâæ«°‡√“ «¥¿“«π“

‡æ◊ËÕ§«“¡ ”‡√Á®¢Õßæ√–Õß§å¥â«¬!
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เขากลาววา เราสามารถเดินทางจากภาคเหนือของแอฟริกาจนถึงภาคใต
ที่อยูหางไกลออกไป ดวยการดำเนินตามรอยเทาของผูที่บุกเบิกไวกอน ผูคน
ในชนบทกลาววา “ในชวงเวลาของบรรพบุรุษ” ผูเดินทางสามารถเดินทาง
ไดอยางปลอดภัย โดยปราศจากเสบียงอาหาร แมที่หลับนอนในยามค่ำคืน
ก็ไมตองเปนหวง เขาม่ันใจไดวาพวกเขาจะมีอาหารรับประทาน มีบานใหพัก
ในทุกหมบูานตามทาง ไมวาเจาของบานจะยากจนเพียงใด การเดินทางระยะยาว
ไมจำเปนตองเตรียมตัวหรือหวงใย ขอใหผูเดินทางดำเนินตามรอยเทา และ
มคีวามถอมตัวพอทีจ่ะรบัการตอนรบัในระหวางทางเทาน้ัน

ธรรมาจารยที่เราอานในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณา พรอมท่ีจะติดตาม
พระเยซูเจาไปทกุแหง เขาแสดงออกซ่ึงความเชือ่มัน่วา ในฐานะท่ีพระองคทรง
เปนผนูำ พระเยซูเจาจะทรงรับผิดชอบเก่ียวกับความสะดวกและความปลอดภัย
ฝายรางกาย แตพระเยซูเจาทรงใหคำมั่นสัญญาถึงความไมสะดวกสบายและ
ความยากลำบากของผูเดินทาง การที่เขาจะออกเดินทาง เขาตองไมมองยอน
กลับไป ผูติดตามจะตองติดตามผูนำอยางใกลชิด มิฉะน้ันความปลอดภัยจะ
สูญหายไป ธรรมาจารยผูนั้นไมทราบวาพระองคทรงเสนอพระองคเองเปน
ผูรวมเดินทางไปยังเนินเขากัลวารีโอ หากพวกเขารูวาเปนหนทางแหงกางเขน
เขาจะดำเนินตามพระเยซูเจาหรือไม?

แลวตัวฉันเลา? ฉันพรอมที่จะนอมรับทุกส่ิง เพ่ือเปนศิษยที่แทจริงของ
พระเยซูเจาหรอื? ฉนัมปีฏกิริยิาอยางไร? เมือ่ชีวติประสบกบัความยากลำบาก?
ฉนัเช่ือม่ันวา พระเยซูเจาจะทรงนำทางฉันไปในหนทางท่ีถูกตองหรือ?

ขาแตพระเจา โปรดทรงนำลกูในแนวทางของพระองค
โปรดไดทรงชวยใหลูกจองมองพระองค ไมวาชีวิตของลูก
จะยากลำบากเพียงใด ลูกทราบดีวา พระองคจะทรงนำลูก
ไปสจูดุหมายปลายทางอยางปลอดภยั อาแมน

บอดตาสวางใจ (2)
เปนใครก็ตองตื่นตาตื่นใจกับสิ่งไมเคยนึกเคยฝน
ตัง้แตเกดิมาสายตาเขาไมเคยไดสมัผสักบัแสงใดๆ
มนัเปนความมืดมนต้ังแตอยใูนครรภแมนบัแตปฏิสนธิ
เปลอืกตาสองขางทีป่ดสนทิตามครรลองแหงธรรมชาติ
ยังคงปดสนิทแมเด็กในวัยเดียวกันคลอดออกมาเริ่มดูเดือนดูตะวัน
เสียงสังเวชรอบขางมีมาไมขาดพรอมกับการไปมาของผมูาเย่ียม
“นารักนาชังจังเลย...เสยีดายตาพกิาร...” เปนคำพดูซ้ำไปซ้ำมา
แมน้ำเสียงจะบงบอกความสงสารเห็นอกเห็นใจ
แตเสียดแทงใจพอแมไดเจ็บปวดรวดราวลึกล้ำถึงแกน
“อยางน้ีโตข้ึนจะทำอะไรกนิ...ขนาดชวยตัวเองแทบไมได”
ความเจ็บปวดยังไมทันรับรูไดหมดความวิตกกังวลแทรกเขามา
ใครเปนพอเปนแมที่มีลูกพิการทางตาเชนนี้คงตองรูสึกเชนกัน
เรือ่งทีจ่ะพึง่พาลกูในยามเฒายามแกคงไมตองคดิแลว
แคจะเลีย้งดใูหลกูเตบิโตไดระดบัหนึง่ก็หนักหนาสาหัสแลว
คำพูดคำจาการจับการจูงการพยุงลวนตอกย้ำความพิกลพิการ
กระทัง่กลายเปนความตระหนักวาชวีตินีต้องพึง่พาทกุคน
ขอใหคนชวยเหลือขอใหคนเมตตาขอใหคนสงสารขอใหคนทำทาน
ทัง้รสูกึนอยเน้ือต่ำใจท้ังรสูกึสมเพชตนเองท้ังรสูกึเปนภาระใหผอูืน่
แมพยายามจะทำใจรับชะตากรรมปลอยวางความรูสึกทั้งหลายแหล
แตความสำนึกในศักด์ิศรยีงัคงเฝาเวยีนหลอกหลอนท้ังวันท้ังคืน
ขอบถนนคอืสถานทีท่ำงานเส้ือคลุมคือบานคมุแดดคมุฝนคมุหนาว
กระทั่งวันน้ันโอกาสทองเปนของเขาเมื่อพระอาจารยสงคนมาเรียก
เขาไมรีรอสลัดเสื้อคลุมท้ิงกระโดดเขาไปเฝาพระอาจารย
“พระอาจารย โปรดใหขาพเจาแลเห็น...” เขาขอโดยไมคิดลังเล
“ไดเลย...จงเห็นตามท่ีทานเชื่อเถิด” พระอาจารยยืนยันดวยอำนาจ
และเขาก็แลเห็นไดในที่สุด
เหน็ตวัตนเหน็พระอาจารยเหน็ผคูนเห็นทกุสิง่รอบขาง...

ทวาทันทีที่มองเห็นไดงานก็เร่ิมเขา
กอนน้ีเขาเหน็แคตนเองคิดถงึแตตนเองกังวลแตเรือ่งตนเอง
พรอมกับโยนความรับผิดชอบใหทุกคนท่ีไมพิการแบบเขา
นับแตนี้ไปเขาตองมองตองคิดถึงตองกังวลเร่ืองคนอ่ืน
กอนน้ีเขาใชปมดอยใหเปนปมเดนเพ่ือเรียกรองความเห็นอกเหน็ใจ
พรอมกับตอกย้ำดวยคำพูดคำจากับผูผานมาวาเขานาสงสาร
คอยแบมอืขอแบมอืรับถือวามีสทิธิไมตองมหีนาท่ี
นับแตนี้ไปเขาตองย่ืนมือใหยื่นมือชวยเหลือทุกคนโดยไมมีขอแกตัวใดๆ
กอนนีเ้ขาไดแตพอใจในส่ิงท่ีคนอืน่ใหมากบางนอยบาง
กินอยูตามอัตภาพแลวแตความเมตตาของผูคนผานไปมา
ความเปนอยูดีไมดีไมไดขึ้นกับเขาแลวแตดวงแลวแตโชค
นับแตนี้ไปทั้งชีวิตอยูในมือเขาคนเดียวไมดีโทษเขาดีชมเขา
ยิง่เม่ือสำนกึวาเปนพระอาจารยที่ใหสิ่งท่ีดทีีสุ่ดท่ีเขารองขอ
กย็ิง่ทำตวัใหสมทำตวัใหคคูวรทำตวัใหสอดคลอง
เพราะในความเปนจริงแลวพรทุกอยางกลับเปนหนาท่ี
หนาท่ีตอตนเองในการทำใหพรน้ันเกิดคุณคา
หนาท่ีตอผอูืน่ในการทำใหตนเองเปนพรสำหรบัทุกคน...

ทันใดเขาแลเห็นและเดินทางไปกับพระอาจารย
เพราะน่ันคอืวธิเีดยีวทีเ่ขาจะเร่ิมตนชวีติใหมพรอมกบัสายตาใหม
เริ่มจากวิธีมองวิธีคิดวิธีทำแบบพระอาจารยสอน
ไมตางกับทารกเกิดใหมที่ตองคอยเรียนคอยรูคอยฝกฝน
จะตางก็ตรงที่เขาเกิดใหมในวัยผานรอนมาผานหนาวมาขนาดน้ี
หลักสูตรชวีติใหมจงึตองเขมขนรวบรดัเหน็เปนรูปธรรม
โดยมีพระอาจารยอยูเคียงขางคอยประกอบคอยสนับสนุน
จนกวาจะซึมซับตระหนักหนักแนนปกกลาขาแข็งแลวนั่นแหละ
เขาจึงพรอมจะดำเนินชีวิตใหมไดอยางเต็มรอย
เพราะนี่คือวิธีชวยและเปาหมายของการส่ังสอนของพระอาจารย
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ดงัจะเห็นไดจากขาวและภาพถายตามหนาหนังสอืพมิพ
ที่บรรดานักขาวตามไปเก็บภาพเมื่อเสด็จไปยังสถานท่ี
ตางๆ พรอมกับชมพระสิริโฉมของสมเด็จพระบรม-
ราชินีนาถอยางมาก ผมไดมีโอกาสไปรวมรับเสด็จ
พรอมกับชาวไทยอ่ืนๆ ในกรงุโรมทีส่นามบนิ “ชมัปโน”
(Ciampino) ซึง่อยทูางใตของกรุงโรม ไมไกลจากวลิลา
ที่ “กัสแตล กันดอลโฟ” (Castel Gandolfo) ที่พวกเรา
ไปพักผอนระหวางฤดูรอน กอนจะกลับมาศึกษาตอ
เมือ่เปดปการศกึษา ขณะทีร่อใหเครือ่งบินท่ีประทบัมาถงึน้ัน
ทองฟาดเูหมอืนจะครึม้ฝนสกัหนอย จนทำใหสภุาพสตรี
บางทานเปนกงัวลวาฝนจะตกมาชะเครือ่งสำอาง แตถา
จำไมผดิ และดูเหมือนอากาศก็ไดกลับแจมใสอีก ไมตอง
วิง่หนีฝน และไดชมพระบารมีอยางชดัเจน

บดัน้ี ไมนาเชือ่เลยวา เวลาน้ันผานมาถึง 50 ปแลว
ขณะน้ันผมไมไดคาดคิดเลยวาจะมีโอกาสอยูมาจนถึง
วนัน้ีจงึไมไดบนัทึกเหตกุารณในวันเหลาน้ันไว นอกจาก
รูปถายในโอกาสเขาเฝาอยางใกลชิดที่สถานทูตไทย
ณ กรุงโรมที่ไดเก็บไว เมื่อมองดูภาพนี้อีกครั้งหนึ่ง จึง
ทำใหผมไดรือ้ฟนความรสูกึต่ืนเตนและประทับใจขึน้มา
ไดไมนอย แมวาความทรงจำถึงเหตุการณในวนัเหลานัน้
จะเลอืนลางไปเกือบหมดพรอมกับเวลาท่ียาวนาน เทาที่
จำได พวกเราท่ีกำลงัศกึษาอยทูีก่รงุโรมนอกจากผมแลว
ยงัมีพระคณุเจาสังวาลย ซึง่ดเูหมอืนเคยเขียนถงึความรสูกึ
ในโอกาสน้ันเม่ือหลายปมาแลวดวย คุณพอพิชิต (ซึ่ง
เสยีชวีติแลว) คณุพอเสงีย่ม คณุพอยทุธชิยั คณุพอวโิรจน
สมหมาย คุณชาตรี คุณสนธิ และยังมคีุณพอปรอเวรา
คณะซาเลเซียน และคณุพอคามลิเลยีนอกีทานหนึง่ดวย

สวนชาวไทยคนอื่นนั้นขอสารภาพวาจำชื่อใครไมได
เลย นอกจากทานทูต คณุไพโรจน ชยันามและคณุหญิง

สวนหมายกำหนดการเสด็จไปยังท่ีตางๆ รวมทั้ง
การเขาเฝาสมเด็จพระสันตะปาปาน้ัน จำไดแตเพียงวา
เราไดพยายามติดตามจากหนังสือพิมพหลายฉบับ
โดยเฉพาะหนังสือพิมพ “ลอสแซรวาโตเร โรมาโน”
(L’Osservatore Romano) ของรฐัวาติกนัเก่ียวกับการเขาเฝา
สมเด็จพระสันตะปาปา แตก็ไมไดบันทึกรายละเอียด
ของเหตุการณใดไวเลย สิง่พมิพเหลานี ้ดงัทีก่ลาวขางตน
แลว ตางกลาวชมพระบารมีของท้ังสองพระองคโดย
ทัว่กนั ทำใหพวกเรารสูกึยนิดอียางย่ิง

โอกาสครบรอบ 50 ปของเหตุการณนี้จึงทำใหผม
มีโอกาสร้ือฟนความรูสึกในวันน้ันไดบาง ทำใหรูสึก
ขอบคุณพระเจาที่ทรงปกปองคุมครองท้ังสองพระองค
จนถึงวันน้ี และขอบคุณพระเจาท่ีโปรดใหผมไดมี
โอกาสระลึกถึงการเสด็จฯ ในคร้ังน้ันอีกดวย ผมจึงขอ
ถือโอกาสน้ีวอนขอพระเจาไดทรงอวยพระพรแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรม
ราชินีนาถใหทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  พรอมกับ
พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค และขอใหความ
สัมพันธระหวางประเทศไทยกับนครรัฐวาติกันมีความ
มัน่คงตลอดไป

“ขอทรงพระเจริญเทอญ”

คุณพอทศัไนย คมกฤส
สามพราน 5 พฤษภาคม 2010

เมือ่หาสิบปกอน... (ตอจากหนา 2) หมายเหตุ
Seminarian (นักศึกษาเตรียมตัวบวชเปน

พระสงฆ) ไทยท่ีสมณวิทยาลัยโปรปากันดาฟเด
เมือ่คร้ังพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัและสมเดจ็
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือน
วาติกันครั้งนั้น และมีพระสงฆอกี 2 องค ทีเ่ปน
ธรรมทูตในประเทศไทย
-  ยอหน มารีย เวียนเนย ทัศไนย คมกฤส
อาสนวิหารอัสสัมชัญ อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
-  อนัตน เสงีย่ม ศรวีรกลุ อาสนวิหารอคัรเทวดา
มคีาแอล ทาแร อคัรสังฆมณฑลทาแร- หนองแสง
-  ยอแซฟ ยุทธิชัย ปญจทรัพย วัดอัครเทวดา
มีคาแอล สังฆมณฑลจันทบุรี
 - ยอแซฟ สงัวาลย ศรุะศรางค วดันกับญุเทเรซา
นาโคก อยุธยา อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
- ยอแซฟ วโิรจน สมหมาย อาสนวิหารพระนาง
มารีอาปฏิสนธินริมล จนัทบุร ีสงัฆมณฑลจันทบุรี
- ปอล พชิติ ศรอีอน  วดัพระครสิตราชา ชางม่ิง
สกลนคร  อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง
- อันตน สมศักด์ิ นามกร วัดพระหฤทัย ขลุง
จนัทบุร ีสงัฆมณฑลจันทบุรี
- เปาโล ชาตรี ถาวร อาสนวิหารแมพระนิรมล
สงัฆมณฑลอบุลราชธานี
- เบนิกโน สนธิ สารธรรม  คณะคามิลเลยีน
- คณุพอซิลวีโอ ปรอเวรา ธรรมทตูคณะซาเลเซียน
ในประเทศไทย ชาวอิตาเลียน (มรณะ)
- คณุพอมารีโอ การล ี ธรรมทตูคณะคามิลเลยีน
ในประเทศไทย  ชาวอติาเลียน (มรณะ)

มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท อยาใหขาด
สิง่ของตองประสงค

มีนอยใชนอยคอยบรรจง อยาจายลงใหมาก
จะยากนาน

สนุทรภู

เวลาทีเ่ห็นกระปกุออมสินทไีร เปนตองนกึถงึ
กลอนบทนีข้องสุนทรภอูยเูสมอ เพราะทานตองการ
จะส่ือความหมายใหเราเปนคนเก็บหอมรอมริบ
ไมใชเงินสุรุยสุราย แตถาจะวากันตามบทกลอน
สมัยน้ีถาจะรอเอาเหรียญสลึงมาพึงบรรจบใหครบ
บาทจริงๆ เห็นทาวาจะแย เพราะกาลเวลาลวงเลย
และยุคสมัยเปลี่ยนไป คาครองชีพของคนไทย
ก็เปล่ียนไปจากสมัยกอนเปนอยางมาก หากทาน
สุนทรภูยังมีชีวิตอยูมาจนถึงสมัยนี้ คงจะตกใจ
ไมนอยไปกับคาของเงิน อาจจะตองเปลี่ยนเปน
มแีบงครอยคอยบรรจบใหครบหม่ืน อะไรทำนองน้ี
เปนตน

กระปุกออมสิน  มีเรื่องราวท่ี
นาสนใจอยูทีเดียว บางก็วากระปุก
ออมสินมีขึ้นคร้ังแรกในศตวรรษท่ี 16
บางก็วามีอยูในชวงศตวรรษท่ี 2 แต
อนัทีจ่รงิเกาแกกวานัน้อกี นาจะมากกวา
5000 ปเลยทีเดียว เพราะตำนานของ
กระปุกออมสินแรกทีเดียวมีอยูใน
พระคัมภีร ที่เปนภาคพันธสัญญาเกา
มาจากหนังสือพงศาวดารฉบับท่ีสอง
(2พงศาวดาร 24:1-12) เลาวาใน
พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม เวลานั้น
เปนชวงเวลาของกษัตริยโยอาช ซึ่ง
พยายามจะแกปญญาบรรดาปุโรหิต ที่รับเงินบริจาคมา
แตไมไดนำมามอบใหผูที่มีหนาที่ซอมแซมพระวิหาร
กษัตริยโยอาชจงึเรียกปโุรหิตเยโฮยาดา มาสอบถาม ตอ
มาภายหลังปุโรหิตเยโฮยาดา จึงนำหีบมาใบหนึ่ง
เจาะรูๆ หนึง่ทีฝ่าหบีนัน้ และต้ังไวขางๆ แทนบชูาดาน
ขวา เม่ือผมูจีติศรัทธา นำเงนิมา กจ็ะมาใสทีห่บีน้ัน และ

เปดตำนานกระปุกออมสิน

เม่ือเขาเหน็วามีเงินในหบีมากแลว มหาปโุรหติและ
ราชเลขา กจ็ะเทออกมานบัเงนิ แบบโปรงใสไรทีต่ิ
และต้ังแตนัน้มา ผคูนกเ็ริม่นำไอเดยีจากพระวหิารน้ี
มาทำเปนท่ีเก็บเงิน จนพัฒนากลายเปนกระปุก
ออมสินเหมือนในทุกวันน้ียงัไงละ...

เกศนี ไทยสนธิ
(มุมสะทอนพระคัมภีรดวยเสียงบอกของเพ่ือนฆราวาส)

⌫⌫⌫⌫
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ตอนท่ี 77

แนนอนวาการฟงเรื่องราวอัศจรรยก็งายกวา
การเพียรพยายามอานพระคัมภีร การเลาเรื่องหวือหวา
ในอัศจรรยก็งายกวาการอธิบายเน้ือหาขุมทรัพย
ที่ตองคนหาในพระคัมภีร เราจะเห็นไดวาสัตบุรุษ
จำนวนไมนอยนิยมและติดใจอยูกับอัศจรรยหรือนิมิต
ตางๆ เพียงเพราะคุณพอมอบคานิยมเลาแตเรื่องเหลานี้
ใหพวกเขาฟง เมือ่คณุพอชีน้ำสิง่ทีถ่กูใจเพราะเขาใจงาย
และไมตองลำบากไปอานพระคัมภีร สัตบุรุษจึงละทิ้ง
พระคัมภีรหันไปแสวงหาอัศจรรยบนทองฟา และ
เฝาหาเคร่ืองหมายแปลกๆ ใหมๆ  เรือ่ยไป

พระสงฆควรมีทักษะในการใหความชวยเหลือ
ผูที่ถูกทอดทิ้ง นิทานเปรียบเทียบเร่ืองชาวสะมาเรีย
ใจด ี(ลก 10:29-37) เลาวา พระสงฆเลวีผนูั้นเห็นคนเจ็บ
แลวก็เดินขามถนนไปอีกฟากหนึ่ง สามเณรชาวเลวี
กท็ำแบบเดยีวกนั แตชาวสะมาเรยีเห็นชาวยวิผบูาดเจบ็
เพราะถูกทำราย กลับลืมเร่ืองบาดหมางใจในอดีต
รบีตรงเขาชวยเหลอืทนัท ีและหวงัดตีอไปในอนาคต

พระสงฆพัฒนาทักษะในความสามารถจน
เชี่ยวชาญสาขาวิชาตางๆ มากมาย แตไมเกงในการ
เขาชวยเหลือผูคน ผมหมายถึงทั้งคนที่มาขอความ
ชวยเหลือแบบมาหลอกเงินเรา เราก็รูจัดการใหความ
ชวยเหลืออยางถูกตองแกคนชนิดน้ี คนท่ีมาขอความ
ชวยเหลือผูเดือดรอนจริงๆ เราก็ใหความชวยเหลือ
อยางเตม็กำลังเพราะเราเชีย่วชาญมีทกัษะมองออก ไมใช
เราขับไลผูขอความชวยเหลือไปหมดเพียงเพราะเรา
แยกไมออกวาอันไหนลำบากจริง อนัไหนมาหลอกเรา

ทักษะในการใหความชวยเหลือจึงเปนความรู
ความสามารถอันสำคัญมากกวาการภาคภูมิใจวาไมเคย
เสยีรเูสยีเหลีย่มใคร โดยตัดความชวยเหลอืผคูนออกไปเลย
อยางส้ินเชงิในชวีติตน

พระสงฆ ควรมีความสามารถพิเศษอะไรที่จะดี
ไปกวาพวกทาน “ทำมิสซาเกง” มใิชแปลวาถวายมิสซา
จำนวนมากๆ “ทำมิสซาเกง” หมายความวา เมือ่สัตบุรษุ
มาร วมมิสซา ท่ีท านถวายแลวได รับการสัมผัส
แตะตองดวงใจจากพระหัตถทรงฤทธิ์ศักด์ิสิทธิ์ของ

องคพระผูเปนเจา แลวสงผลจากการ “ทำมิสซาเกง”
ของคุณพอ ใหสัตบุรุษ เปน “ผูรวมมิสซาเกง” “ฟง
มิสซาเกง” คือรูจักตอบรับกับพระสงฆ รองเพลงอยาง
พรอมเพรียง เราออกจากบานมาวัด แทบไมมีอะไร
ติดมือมาถวายพระ มีก็แตเสียงรองเพลงสรรเสริญพระ
ที่พระองคมอบเปนพระพรแกชีวิตเรา เพื่อนำมารอง
เอยสรรเสริญพระองคในมิสซา รูจักฟงพระวาจาอยาง
สงบเงียบ เอาใจใสเพ่ือเขาใจซาบซึ้ง รับศีลมหาสนิท
อยางศรัทธา ฯลฯ

คณุพอมีความสามารถพเิศษคือ “ทำมสิซาเกง” เปน
เร่ืองท่ีเราอาจลืมเลือนความจริงขอน้ีกันไป ไมกลาพูด

เร่ืองราวสงทายใน “ปพระสงฆ”

ไมกลาอธิบาย สัตบุรุษคริสตังวัดน้ี “ฟงมิสซาเกง”
พวกเขารวูธิทีีจ่ะน่ังอยางสงบ ยนือยางสงา ฟงพระวาจา
อยางตั้งใจ และออกเสียงสวดอยางพรอมเพรียงกัน
เมื่อมิสซาจบลง ทั้งพระสงฆและสัตบุรุษอ่ิมใจ
ในศีลมหาสนิทและพระวาจา เพราะเราเปนผูถวาย
มิสซาเกงดวยกันท้ังสองฝาย ซึ่งคำพูดน้ีไมเห็นนาอาย
และเสียหายตรงไหน ถาเราสัตบุรุษจะฝกฝนพัฒนา
ใหเปน “ผรูวมมสิซาไดเกง” และฝกฝนทกัษะพระสงฆ
เปน “ผถูวายมสิซาไดเกง”...เกงกวาทักษะความสามารถ
ทีไ่ปแสวงหาฝกฝนเรือ่งอ่ืนใดในชีวติ

พระสงฆมหีนาทีฟ่งเรือ่งราวอศัจรรยทีส่ตับรุษุเลาแบงปนดวยความชืน่ชมยนิดี
กับเขา แตอยาพาเขามาติดกับอยูแตเร่ืองอัศจรรยแทนท่ีจะพาเขาไปเขาใจซาบซ้ึง
ในพระคัมภีรอันเปนแกนแทพระวาจาของพระที่เขาควรรูจัก และควรรับฟง
ใครครวญ
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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!

เกิดใหมในพระเจา
29 กรกฎาคม 2511



คยุกนัเจ็ดวนัหน
  ⌫

        

เปาโล งวนฮัว้
แซเตาะ

เกิดใหมในพระเจา
17 พฤษภาคม 2535
ครบรอบ 18 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

“พระเปนเจาทรงเปนความสมบูรณพรอม
อยางไมมสีิน้สุด” (นักบุญตูรีบีโอ แหงมอโกรเวโย)




 ⌫    

ขอบคุณสมาชิกทุกๆ ทาน ที่มอบความไววางใจกับพันปทัวรคะ
พีน่องท่ีสนใจขอเชญิตดิตอสอบถามรายละเอียดไดที่

02-912-3339 (แฟกซ 02-585-1012)
081-899-7470, 086-541-2772


25-26-27 ม.ิย. 53    ขอเชิญรวมพธิบีวชพระสงฆใหม ของสังฆมณฑล
สรุาษฎรธาน ีพรอมปดปพระสงฆและไปใหกำลงัใจ สงัฆานุกรยอหน บปัตสิ
อมรกจิ พรหมภกัด ีเสร็จการบวชนำเท่ียวภาคใตตอ นำชาวคณะเยี่ยมเด็ก
พมาท่ีพอ-แมเสียชีวิตครั้งสึนามิ ที่ฝงวิกตอเรียพอยซ
28 ก.ค.-1 ส.ค. 53   เชิญชวนสมาชิกรวมฉลองเซนตแอนน (ทานยายของ
คริสตชนท้ังโลก) เดินทางโดยเคร่ืองบินลงท่ีสนามบินนานาชาติ
กรุงกัวลาลัมเปอร เท่ียวมะละกา เท่ียวชมเมืองใหม PUTRA JAYA
ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก
เพิ่มทัวรทานยายแอนนาพิเศษ สำหรับผูที่มีเวลานอยมีรายการ

30 ก.ค.-1 ส.ค. 53           โดยทางเครือ่งบิน 3 วนั 2 คนื ก.ท.ปนงั- Butterworth
Bukit Mertajam เดินทางกลับวันที่ 1 ส.ค. พรอมชุดแรก
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พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

หน่ึงในบรรดาส่ิง ท่ี เหน็บแนม
ธรรมชาติมนุษยมากคือ แทนท่ีมนุษย
ควรเพิ่มพูนสัมพันธภาพกับพระเปนเจา
ใหมากข้ึน กลบัไมสนใจพระเจา ผลทีต่ามมา

คือเราแตกแยกกันมากท่ีสุดในครอบครัวมนุษย  เพราะหลายชวงเวลามีสงคราม
มากมาย เก่ียวกับหลักการศาสนามากกวาสาเหตุอืน่ แมในวันน้ี  สงคราม  การหลัง่เลือด
การตอสูทางการเมือง และตัวอยางนับไมถวนที่ขาดมนุษยธรรมตอกัน เปนเรื่อง
ธรรมดาท่ีกลมุหนึง่พยายามยืนหยดัระบบความเช่ือ การเมือง หรอือำนาจสูงสดุของ
พระเจาของเขา เหนอืชวีติของคนอ่ืน

ความขัดแยงเหลาน้ีมิไดแคระหวางศาสนาตางๆ แตภายในแตละลัทธิ ใน
ศาสนาตางๆ  ทกุศาสนา  จะพบความแตกตางระหวางสมาชิกอืน่ วาแยกจากของ
ดั้งเดิม หรือความเชื่อแท จนอาจทำใหบางคนคิดไปวา  ศาสนาเปนการเสียเวลา
ผลทีต่ามมาเขาจึงละท้ิงความเชือ่ในพระเจา  เพราะความผิดหวงัในมนุษยชาติ

ปญหาจงึเก่ียวของกับเราทีข่าดความรเูรือ่ง  ความเปนหนึง่เดยีวซ่ึงกนัและกัน
การพัฒนาชีวิตจิตและศาสนา จึงควรสานทอทุกคนเขาดวยกัน  มากกวาการเนน
รปูแบบของศาสนาหรอืขอความเชือ่ แตพยายามใหตระหนกัถงึพระจติเจา ทีก่ำลงั
มีชีวิตในโลกใบน้ี มีแตพระเจาเดียวและเราทุกคนเปนลูกของพระเจา

ความเปนหนึง่  (Oneness)  คอือะไร
รอบตัวเราประกอบดวยพืช พรรณไม สัตว ประสบการณ และผูคนมากมาย

เราจึงมโีอกาสเห็นความแตกตาง แตมพีระเจาองคเดยีวผใูหกำเนดิสรรพสิง่
ความเปนหน่ึง  จงึหมายถงึ ทกุส่ิงเก่ียวของสัมพนัธกนักับโลก กบัจักรวาล  และ

กับพระเจา พลังหน่ึงน้ีเปนพลังเพ่ือความดีมาสูโลก แตนาเสียดายท่ีมนุษยใช
สตปิญญา และเสรีภาพทำส่ิงทีเ่ห็นแกประโยชนสวนตัว  ทำบาป  แตในพระคัมภรี

ยนืยนัวา  เราตองรกัพระเจาสดุจติใจ  สดุสติปญญา  สดุกำลัง  และรกัเพือ่นบาน
เหมือนรักตนเอง

วธิหีน่ึงเพ่ือคนพบความเปนหน่ึง  จงึควรศึกษาศาสนาตางๆ โดยควรมองขาม
ความแตกตาง  แตแสวงหาส่ิงท่ีเหมือนกัน  และแบงปนซ่ึงกันและกัน

ชีวิตจิตในฐานะการตระหนักท่ีมีชีวิต
ชีวิตจิตเก่ียวของกับการประยุกตความรูมาสูชีวิตของแตละคน  เพราะ

ธรรมชาติของมนุษยเปนจิต
ดงันัน้ การปลกุจติใหตระหนกัจงึเปนจดุประสงคหนึง่ทีเ่รามรีวมกนั จดุประสงค

ของชีวติคอื การนำจติของพระผสูรางเขามาในโลก ใหมนษุยมคีวามสัมพนัธกบั
พระเจา อาศัยการอธิษฐานภาวนา และการไตรตรองชีวิต เพื่อเราจะเขาใจใน
พระประสงคของพระเจา และเปนชองทางแหงพระพรของพระองค ดวยการบรกิาร
ชวยเหลือผูอื่น

ดงัเชน เร่ืองลกูลางผลาญ (ลกูา 15:11-32) เราอยกูบัพระเจาในตอนแรก เมือ่
เราตัดสินใจและมีประสบการณชีวิตตัดขาดจากพระองค การกระทำผิดเม่ือ
ไตรตรองตระหนักดแีลว  กจ็ะพบหนทางกลบัมาหาพระผสูราง

พระเยซเูสดจ็เยีย่มอกี
ในประวัติศาสตร บางคนถือวาพระเยซูเปนบุตรพระเจา นำความรอดมาให

บรรดาคริสตชน สำหรับผูที่มิไดเปนคริสตชน อาจคดิวา “บรรดาคริสตชนเคย
โหดรายกับฉัน ดงันัน้  ฉนัไมสนใจพระเยซู”  บางคนคิดวาพระเยซูเปนเพียงศาสดา
หรือครคูนหนึง่เทาน้ัน

พระเยซเูจาตรสัวา  “เราอยใูนพระบิดาของเรา  ทานอยใูนเรา  และเราอยใูน
ทาน”  (ยอหน 14:20) พระองคแสดงหนทางไปหาพระบดิา พระองคทรงยืนยัน
ในคำอธษิฐานวา  “เพ่ือทุกคนเปนหน่ึงเดียวกัน  เชนเดียวกับท่ีพระองคทรงอยใูน
ขาพเจา  และขาพเจาอยูในพระองค เพื่อใหเขาท้ังหลายอยูในพระองคและใน
ขาพเจา โลกจะไดเชื่อวาพระองคทรงสงขาพเจามา  พระสิริรุงโรจนที่พระองค
ประทานใหขาพเจาน้ัน  ขาพเจาไดใหกบัเขา เพือ่ใหเขาเปนหนึง่เดยีวกัน เชนเดยีว
กับท่ีพระองคและขาพเจาเปนหน่ึงเดียวกัน... โลกจะไดรูวา  พระองคทรงสง
ขาพเจามา และพระองคทรงรักเขา เชนเดยีวกบัทีท่รงรักขาพเจา”  (ยอหน 17:21-
23)

ทกุคนเปนสวนหน่ึงในครอบครัวใหญ เราทุกคนมีสวนสัมพนัธกบัพระผสูราง
สรรพสิง่ และกับพระเยซู หากเรายอมรับทศันคตินี ้จะปฏิรปูวธิคีดิตอตนเอง  และ
การปฏิบัติตอผูอื่น

(แปลจากหนงัสือ  12  บทเรยีนในชีวติจิต ของ เควิน โทเดสกี,้ หนา 140-151)

ความเปนหนึง่
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เน่ืองจากนกับวชคณะคามิลเลียน แขวงประเทศไทย ปฏิบตังิานครบวาระรบัผิดชอบ
หนาที่ตางๆ จากการพิจารณาของอธิการเจาคณะและคณะที่ปรึกษา จึงขอประกาศ
ใหนกับวชคณะคามิลเลียนแขวงประเทศไทย พนจากความรับผิดชอบในตำแหนงเดิม
และเขาประจำหนาท่ีใหม ดงัตอไปน้ี

1. อธกิารเจาคณะ คณุพอเปาโล เชดิชยั เลศิจติรเลขา
2. คณะทีป่รกึษา คณุพอยอหน คอนตารนิ  คณุพอซานเต โตเกตโต คุณพอ

ยอหน บปัตสิต รัชนยั ออมนอก คณุพอเปโตร ภคว ีเสง็เจริญ
3. เลขานุการการประชุมอธิการเจาคณะ และคณะท่ีปรึกษา คุณพอเปโตร ภควี

เสง็เจริญ
4. เหรญัญกิคณะนกับวชคามิลเลยีน แขวงประเทศไทย คณุพอยอหน คอนตารนิ
5. ประธานคณะกรรมการฝายงานอบรม คณุพอยอหน บปัติสต รชันัย ออมนอก
6. ประธานคณะกรรมการฝายงานอภบิาล  คณุพอยากอบ วโิรจน นนัทจินดา
7. ประธานคณะกรรมการฝายงานดานสังคม คุณพอยอหน คอนตารนิ
8. รบัผดิชอบงานดานธรรมทูต คณุพอเปาโล เชิดชัย เลิศจิตรเลขา
อัครสังฆณฑลกรุงเทพฯ
1. ศูนยอภิบาลคามิลเลียน
คุณพอเปาโล เชิดชัย เลิศจิตรเลขา อธิการ/ผูอำนวยการ คุณพอร็อค ไพรัช ศรี-

ประเสริฐ สมาชิก คุณพอยากอบ วิโรจน นันทจินดา สมาชิก คุณพอเปาโล วสันต
สายพรหม สมาชกิ/จติตาภบิาลบานคามลิเลียนเพือ่พฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร

2.โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพฯ
คณุพอเรนาโต อาเตรสซี อธกิาร คณุพอยอหน คอนตารนิ สมาชกิ คณุพอรอ็ส-

เซต็โต นาซซาเรโน สมาชกิ คณุพออนัดร ูวฒุกิรณ พันธยุิง่ยก สมาชกิ/จติตาภบิาล
3. คามิลเลียน โซเชยีล เซนเตอร สามพราน
คณุพอซานเต โตเกตโต อธกิาร/ผใูหการอบรมนักบวชผปูฏญิาณช่ัวคราว/จติตา-

ภบิาล คณุพอยอแซฟ ชยัศักด์ิ ไทยสนธิ ผอูำนวยการบานพักผสูงูอายุ/ผใูหการอบรม
โปสตุลันต คณุพอยอแซฟ ปยะศักด์ิ วองไว สมาชิก (กำลังศึกษาตอดานการอบรมท่ี
ประเทศอินเดีย)

สังฆมณฑลราชบุรี
1. โรงพยาบาลซานคามิลโล บานโปง
ภราดานิโคลัส จิราวัฒน สุจิรานุธรรม อธิการ/ผูอำนวยการโรงพยาบาล ภราดา

โตเบยี วชัระ ชำนาญฤทธ์ิ สมาชกิ คณุพอมทัธวิ เอกชยั ผลวารินทร สมาชิก/จติตา-
ภิบาล

หมายเหตุ โครงการบานสิทธิดาอยใูนความดูแลของคณะกรรมการฝายงานสังคม
สงเคราะห  งานดานสังคมสงเคราะหทีท่องผาภมูแิละซอนตาใหอยใูนความดูแลของ
หมูคณะโรงพยาบาลซานคามิลโล

สังฆมณฑลจันทบุรี
1. คามิลเลียน โซเชยีล เซนเตอร ปราจีนบุรี
คุณพอคัลเดราโร เอรเมเนยีลโด  อธิการ/นวกจารย คุณพอดอมินิก อัครพันธ

นนัทวานชิ ผอูำนวยการ คณุพอฟรังซิส เซเวียร พงษศริ ิสงัวาลเพชร สมาชิก/จติตา-
ภิบาล

หมายเหตุ คุณพอดอมินิก อัครพันธ นันทวานิช จะดำรงตำแหนงผูอำนวยการ
โรงพยาบาลคามลิเลยีน กรงุเทพฯ จนกระท่ังหลงัจากการเสร็จสิน้การตรวจสอบของ
คณะกรรมการอนุมตักิารรบัรองคณุภาพของโรงพยาบาล หรือ HA (Hospital Accredi-

tation)
2. บานเณรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา
คณุพอยอหน บปัตสิต รชันยั ออมนอก อธิการ สงัฆานุกรยอแซฟ วชัระ เสง็เจรญิ
สมาชิก บราเดอรลูกา อนุสรณ นิลเขต สมาชิก (กำลังศึกษาเทววิทยาที่วิทยาลัย

แสงธรรม)
3. คามิลเลียน โซเชยีล เซนเตอร ระยอง
คุณพอเปาโล ปรีดา เวียงชัย อธิการ/จิตตาภิบาล คุณพอเปโตร ภควี เส็งเจริญ

ผอูำนวยการ คณุพอดอมินกิ กติสดา คำศร ีสมาชิก (เตรยีมตวัศึกษาตอท่ีประเทศอติาล)ี
หมายเหต ุระหวางทีค่ณุพอดอมนิกิ กติสดา คำศร ีเตรยีมตวัเรยีนภาษาเพ่ือศกึษา

ตอตางประเทศใหพักท่ีหมคูณะโรงพยาบาลคามลิเลยีน กรุงเทพฯ
4. คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร จนัทบรุี
คณุพอยอหน บปัตสิต สรินนท สรรเพช็ร อธิการ/จิตตาภิบาล คุณพอยอแซฟ

ธวสัไชย ผวิยะเมือง ผอูำนวยการ ภราดาวิคตอเรียโน อลัตาบา สมาชิก
สังฆมณฑลเชียงใหม
1. คามลิเลยีน โซเชียล เซนเตอร เชยีงราย
คุณพอยอหน สัมพันธ วาปโส อธิการ/ผูใหการอบรมสามเณร ภราดาโจวันนี

แดลลา รซิซา ผอูำนวยการ คณุพออารมนัโด เตนซุโซ  จติตาภบิาล สงัฆานกุรเปโตร
เกรยีงไกร สขุจติ สมาชิก/ผชูวยอธิการผใูหการอบรมสามเณร

ประเทศเวยีดนาม
คณุพอจอหน ตวย อธกิาร คณุพอดนิห ตรนั ถัน่ ต ูสมาชิก คณุพอโด ดกึ ฟวู สมาชิก

สงัฆานกุรตรนั วนั ฟต สมาชกิ
หนาทีพ่เิศษ
1. คุณพอร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ รับผิดชอบงานแผนกสุขภาพอนามัย

ในคณะกรรมาธิการฝายสังคม ภายใตสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
รับผิดชอบโครงการดานสังคมสงเคราะหภาคใต รับผิดชอบโครงการ Camillian
Task Force รบัผดิชอบงานดาน Pro Life

2. คุณพอยอหน คอนตาริน ผูอำนวยการบานคามิลเลียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ผูอำนวยการแผนกจัดหาทุนมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย
รับผิดชอบงานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือสงเสริมงานเอดส ภายใตสภาพระ-
สังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

3. คณุพอเปาโล วสันต สายพรหม ผแูทนคณะคามิลเลียนในสภาภิบาลอัครสังฆ-
มณฑลกรุงเทพฯ รับผิดชอบและดูแลหองเอกสารและหองสมุดของคณะนักบวช
คามิลเลียนประเทศไทย

4. คณุพอยากอบ วโิรจน นนัทจนิดา จิตตาภิบาลครอบครัวคามิลเลยีนประเทศไทย
รับผิดชอบงานผูสูงอายุภายใตสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

5. คณุพอเปโตร ภคว ี เสง็เจรญิ และสังฆานุกรยอแซฟ วชัระ เสง็เจรญิ รบัผดิชอบ
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ (ในประเทศ)

6. คณุพอซานเต โตเกต็โต รบัผดิชอบงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศของคณะฯ
(ตางประเทศ)

7. คุณพอยอหน ตวย ผูแทนคุณพอเจาคณะนักบวชคามิลเลียน แขวงประเทศ
เวียดนาม

ทั้งน้ี ขอใหนักบวชคามิลเลียนที่ไดรับการแตงต้ัง เขารับหนาท่ีใหม ภายใน
วนัจันทรที ่5 กรกฎาคม ค.ศ.2010 เปนตนไป

ประกาศ ณ วนัพฤหัสบดีที่ 10 มถิุนายน ค.ศ. 2010

คณุพอเปาโล เชดิชยั เลศิจติรเลขา
อธิการเจาคณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย

คณุพอเปโตร ภควี เสง็เจรญิ
เลขานุการ
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เรยีน ทานสมาชิกทีน่บัถอื
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความสนใจ และติดตามขาวสารท่ีเปน

ประโยชนจากหนังสอืพมิพคาทอลิกของเรา ดวยดีตลอดมา บดันีส้มาชิกหลายทาน
สนใจและตองการเปนสมาชิกอกีในปตอไป สำหรบัการตอสมาชิกทานสามารถ
ติดตอชำระไดโดยทาง

• ธนาณัติ ในนาม ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์ สั่งจาย ป.ณ.ยานนาวา
(จาหนาซองถึงการพิมพคาทอลิก 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120)

• โอนเขาบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ยอยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย
ชือ่บญัช ีการพิมพคาทอลกิ  เลขที ่226-0-006040  (สงสำเนาการโอนพรอม
ระบุชือ่ สมาชิก และรหสัสมาชิก (ถาทราบ) ทางโทรสาร 0-2681-5401 /
หรอืแจงทางโทรศัพท 0-2681-3900 ตอ 1810)

• เชค็ขดีครอม สัง่จาย การพิมพคาทอลิก

ขอมูลสมาชิก
    รหสัสมาชิก................................  ชือ่/นามสกุล ................................................

จำนวนรับ
   อุดมสาร 400 บาท/ป จำนวน.............................................ฉบับ

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

    เปนเงนิรวม..................................................................................................บาท
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ศาสนาคริสตรวมทำบญุ 5 ศาสนา (ตอจากหนา 2)

ในพิธดีวย อาทิ พล.ต.สน่ัน ขจรประสาสน รองนายกฯ
นายสาทิตย วงศหนองเตย รมต.ประจำสำนักนายกฯ
นายองอาจ คลามไพบูลย รมต.ประจำสำนักนายกฯ
นายจุติ ไกรฤกษ รมว.ไอซทีี นายนิพิฏฐ อนิทรสมบัติ
รมว.วฒันธรรม นายอสิระ สมชยั รมว.พฒันาสังคมฯ
นอกจากน้ียังมีขาราชการ เจาหนาที่ทำเนียบรัฐบาล
มารวมงานจำนวนมาก เม่ือวันท่ี 10 มถินุายน ค.ศ. 2010
เวลา 07.55 น. ทีต่กึสนัตไิมตร ีทำเนยีบรฐับาล

พิธีทางศาสนา 5 ศาสนา นั้น มีผูเขารวมซ่ึงเปน
บุคคลสำคัญจากหลายภาคสวนรวมประกอบพิธี
ประมาณ 500 คน โดยนายกรัฐมนตรีไดเปดกรวย
กระทงดอกไมหนาพระบรมสาทิสลักษณพระบาท
สมเด็จพระเจาอยหูวั พรอมจดุธูปเทยีนบชูาพระรัตนตรัย
และเร่ิมพิธีทางศาสนาตามลำดับ เ ร่ิมจากพิธีเจริญ
พระพุทธมนตของศาสนาพุทธ พิธีดุอาหของศาสนา
อสิลาม พธิทีางศาสนาของศาสนาคริสต พธิกีารสวดบชูา
เพ่ือความเปนสิริมงคลของศาสนาฮินดู และพิธีสวด
สรรเสริญขอพรพระเจาของศาสนาซิกข

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช รองประธานสภาพระสังฆราชคาทอลกิแหง
ประเทศไทย เปนประธานพิธทีางศาสนาคริสต พรอมดวย
ศาสนาจารยธงชยั ประดบัชนานุรตัน ประธานกรรมการ
ประสานงานคริสตจกัรโปรเตสแตนทแหงประเทศไทย
โดยมีคุณพอพิพัฒน รุงเรืองกนกกุล รองเลขาธิการ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย คุณพอ
เสนอ ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อศาสนสัมพันธและคริสตสัมพันธ ซิสเตอรกฤษดา
สาตรพันธ ผูชวยเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย รวมดวยศาสนาจารย นักบวช และ
ผแูทนองคกรศาสนาคริสต จำนวน 54 คน เขารวม

ศาสนาคริสตโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท
รวมเปนเอกภาพ ภาวนาเพื่อความเปนสิริมงคลแก
ประเทศไทย  อธิษฐานขอพระเจาทรงอำนวยพร
ประเทศไทย อธิษฐานแดองคพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค คณะรัฐบาล ผูนำ
ประเทศ และประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ดวยการ
ขับเพลงสรรเสริญพระเจา ไตรตรองขอคำสอนจาก
พระคัมภีร และการอธิษฐานวิงวอน ดวยความเช่ือและ
มีความหวังอยางเปยมลน ในความรักของพระเจา
ขอพระองคทรงประทานสันติสขุในจิตใจของทกุคนและ
แผนดินไทยเสมอไป

จากน้ันนายกรัฐมนตรีกลาวนำคำอธิษฐานวา
“ขาพเจานายอภสิทิธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธาน
ในพิธีภาวนาเพ่ือสันติสุขของประเทศไทย ขอต้ังจิต
นอมอธิษฐาน ขออัญเชิญอานุภาพสรรพสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
ในสากล โปรดอภิบาลประทานชัยมงคล แดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผูทรงพระคุณ

อันประเสริฐ พรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ ใหทรง
พระเจรญิยิง่ยนืนาน โรคาพยาธภิยัประลาตรางหางไกล
พระสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง ทรงพระเกษม
สำราญ พระเกยีรติคณุแผไพศาลท่ัวทิศานุทศิ พระบรม
ราชจักรีวงศสถิตเปนมิ่งขวัญและหลักชัยของประเทศ
และของปวงชนชาวไทยตราบกาลนาน

ขอใหปวงชนชาวไทยเขาถึงและยึดม่ันในคำสอน
แหงศาสนาอันเปนท่ีพึ่งท่ีเคารพนับถือของตน มีความ
สุขความเจริญดวยเมตตากรุณาธรรม รูรักสามัคคี

ปรองดองกัน ปลอดพนจากมิจฉาทิฐิและอกุศลกรรม
ทัง้ปวง อยามีภยัพิบตัอิปุทวันตราย ทัง้จากธรรมชาติและ
น้ำมือมนุษยมาแผวพาน ขออานภุาพแหงสรรพส่ิงศักด์ิสทิธ์ิ
ในสากล คมุครองรกัษาประเทศไทยและปวงชนชาวไทย
ใหมีแตความสุขสงบอยางถาวร เจริญรุงเรืองกาวหนา
ดำรงอยยูัง่ยนืมัน่คงตราบกาลนรินัดร เทอญ”

จากนั้น นายกรัฐมนตรีมอบของท่ีระลึกใหแด
ผนูำศาสนาท้ัง 5 ศาสนาเปนอนัเสร็จสิน้พธิกีาร
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นนทเพ็ชร

อมุบญุ แนวความคิดของพระศาสนจักร (ตอนสุดทาย)

กอนอ่ืนหมด พระศาสนจักรคาทอลกิไดรบัการสอน
ทางพระคัมภีรและถือปฏิบัติเปนธรรมประเพณีของ
พระศาสนจกัร เหน็ดวยมาตลอดวา การมีครอบครวัใหญ
เปนเคร่ืองหมายถึงพระพรของพระเจาและความกลาหาญ
ใจกวางของผเูปนพอแม ในขณะเดียวกัน พระศาสนจกัร
ก็ยอมรับและทราบถึงความทุกขใจอันใหญหลวงของ
คูสมรสท่ีแตงงานแลวอยากมีลูกและไมไดลูกตาม
ปรารถนาซ่ึงอาจจะมาจากสาเหตุหลายประการ เชน
เปนหมนั ในพระคัมภีรหลายตอนหรือแมแตในปจจุบนัเอง

มนุษยยังเรียกรองและวอนขอจากพระเจาและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิใหทรงประทานลูก
การพยายามท่ีจะทำใหมนุษยเปนหมันมีอตัรานอยลงเปนส่ิงท่ีสนับสนุนดวยอาศัย
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร แตมใิชหมายความวา วทิยาศาสตรจะตองเขามา
แทรกแซงในกระบวนแหงการเกิดตามธรรมชาติของชีวิต และชีวิตของเด็ก
ทีก่ำลังจะเกดิมานัน้ตองไดรบัการเคารพตามสิทธทิีเ่ขาตองมแีละตองเปน  สทิธิ
ทีเ่ขาตองมีและตองเปนนัน่ทีต่องมาและไปดวยกันกบัสทิธขิองความเปนพอและ
ความเปนแมในความเปนคูสมรส   คูสมรสที่แทจริงเรียกรองความรักฉันสามี
ภรรยาและการมอบตนเองแกกนัและกันจนกลายเปน “เนือ้เดยีวกนั” และผลจาก
การสนิทแนบแนน มอบตนเองแกกันกลายเปนเนื้อเดียวกันนั้นอาศัยวิธีการตาม
ธรรมชาติของการมีเพศสัมพันธ บงัเกิดชีวติหน่ึงออกมา เชนน้ีถอืไดวา เปนชีวติ
ของเดก็ทีม่าจากความรักของพอแม และกำลงัเติบโตในครรภมารดาดวยความรัก
และดวยความอบอุน ในที่สุดเกิดออกมาสูโลกดวยความสงางาม นาท่ึงและ
มหัศจรรย  เชนนี้  เด็กที่ เกิดมายอมตอเนื่องในการเปนเครื่องหมายแหง

ความรักต้ังแตพอแมรกักัน มเีพศสัมพันธกนัดวยความรัก จนกระทัง่คลอดออกมา
และยิ่งกวานั้น เปนเคร่ืองหมายแหงความรักและพระพรของพระเจาเชนกนั

พระศาสนจักรพร่ำเตือนสอนเสมอวา เทคนิคหรือการกระทำใดๆ ก็ตามท่ี
ทำใหเกิดผลตรงกันขามดังท่ีกลาวมาขางตนหรือเขามาแทรกแซงกระบวนการ
เกิดชีวิต จนผิดเพี้ยนไป นั่นคือ เด็กไมไดเปนผลมาจากการมอบตนเองอยาง
สิน้เชิงดวยความรักของพอแมในความเปนคสูมรสอีกตอไป แตมอบไวในความ
“บงการ” และความตองการของมนุษยที่ตองการเขามา “จัดการ” ตองการเปน
“เจาของ”  ชีวิต จนทำใหเด็กเปนผลมาจากการทดลองแทนท่ีจะเปนผลของ
ความรักของพอแมอยางแทจรงิ   เชน เทคนิคของการผสมเทียมในรูปแบบตางๆ
ไมวาจะเปนการบริจาคอสุจิของชายหรือบริจาคไขจากสตรี การผสมเช้ือใน
หลอดแกว การอมุบญุ และอืน่  ๆ การกระทำเชนนี ้พระศาสนจักร ถอืวา เปนการทำลาย
สทิธขิองบุตรทีส่มควรเกิดจากพอแมทีเ่ขารจูกัและผูกพนักนัโดยการสมรส และ
ถือเปนการทรยศตอ “สิทธิของคูสมรสท่ีจะกลายเปนพอแมโดยการมอบตนเอง
แกกันและกันอยางส้ินเชิง”

นอกจากน้ี  การเปนหมนัทางฝายรางกายไมถอืเปนความช่ัวหรอืเปนเพราะ
พระเจาลงโทษ คูสมรสที่ทนทุกขทรมานเพราะการเปนหมันภายหลังจากที่ได
กระทำทกุอยางบนพืน้ฐานของความถกูตองตามหลักจริยธรรมแลวกด็ำเนนิชวีติ
ครอบครัวอยางมคีวามสุข และชวีติคสูมรสมีความหมายหากผูกพันเปนหนึง่เดียว
กบัพระเยซูบนไมกางเขนอนัเปนแหลงแหงความสมบูรณทางจิตใจ อกีท้ังคสูมรส
สามารถแสดงความใจกวางโดยรับเล้ียงเด็กทารกที่ยากไรและถูกทอดท้ิง
เปนบุตรบญุธรรม หรอืใหเวลามากขึน้ในการบรกิารรับใชเพ่ือเปนประโยชนตอ
เพื่อนมนุษย

สวัสดีครับพ่ีนอง เพ่ือนเยาวชน
ทีร่กัทกุทาน ตามท่ีเราไดทราบกันแลว
นะครับวา ชวงเวลาท่ีผานมาทางแผนก
เยาวชน ไดจดัสมัมนาจิตตาภบิาลและ
ทีมผูประสานงานเยาวชนข้ึน บรรดา

ผูทำงานเยาวชน
ไดมีโอกาสท่ีจะ
ศึ ก ษ า เ น้ื อ ห า
เ อ ก ส า ร ข อ ง
พระศาสนจักร
เพื่ อ ช ว ย กันหา
แ น ว ท า ง ก า ร
อภิบาลเยาวชน
ในปนี้และปตอๆ
ไป เน้ือหาท่ีไดรบั
นั้นทำใหเยาวชน
ตระหนักรู และ
เห็นคุณค าของ
พระวรสาร พรอม

นำไปใชใหเกิดผลในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังตระหนักรูถึงการประทับอยูของ
พระเยซเูจาในศลีมหาสนิท  เหน็คณุคาของการรบัพระกายของพระคริสตเจา และ
รวมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณอยางมีความหมายมากขึ้น ขอนำภาพบรรยากาศ
การสมัมนามาใหชมกนัครับ...

อกีหนึง่โครงการท่ีทางแผนกฯ ไดจดัทำขึน้ในปนี ้ เปนการจดัอบรม Training
for Trainers สำหรับทีมผูประสานงานและผูสนใจประมาณ 30 คน เขารวม
การอบรมในคร้ังน้ี โดยใชแนวทางของ Alpha Course เปนหลักสูตรในการอบรม

ครัง้นี ้ “กญุแจสำคญัของหลกัสตูรอลัฟาคอืการสรางความสมัพนัธในหมอูนุชน
ทีเ่ขามารวมหลักสูตร ทมีงานเปรียบเสมือน “เจาบาน” ผคูอยดูแลผทูีม่าเขารวม
หลั ก สูตร ท่ี เ ร า
เรียกวา “แขก”
โดยการใหผูที่มา
เขารวมหลักสูตร
รู สึ ก ว า ตั ว เ อ ง
ไดรบัการตอนรบั
และรู สึ ก ว า ได
“ เปนสวนหนึ่ ง
ตั้งแตกอนเช่ือ”
ค ว า ม สั มพั น ธ
เปนพื้นฐานของ
พั น ธ กิ จ ข อ ง
พระเยซ ูและเปน
พื้นฐานของเรา
ดวยเชนกัน ยิ่งเราทำงานหนักและเตรียมงานลวงหนามากเพียงใด เราก็จะย่ิง
ผอนคลายในขณะจัดหลักสูตรและมีเวลามากข้ึนในการสรางความสัมพันธกับ
อนุชนทีเ่ขามารวม และสามารถทำใหพวกเขามคีณุคาและมีความสำคัญไดมากขึน้
เทานั้น”  ผูเขารวมการอบรมเหน็วาการอบรมในครัง้น้ีมปีระโยชนและสามารถ
นำไปใชในงานอภิบาลเยาวชนท่ีแตละคนรับผิดชอบอยูตอไป

“Learn about the past and built a better tomorrow”  เปนกำลังใจในการ
ดำเนนิชวีติ และมีความสุขกบัการทำงานเพ่ือเยาวชนกันทกุวนันะครบั ...ฉบบันี้
คงฝากไวแคนีค้รบั แลวพบกันใหม....สวสัดคีรบั

เงาเทียน
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«—¥‡´πµå‚∏¡—  ´Õ¬

π“§ ÿ«√√≥ (ππ∑√’ 14)

¬“ππ“«“ °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶-

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

√“™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§ («—¥∑à“‰¢à) Õ.‡¡◊Õß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 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“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

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

æƒ°…“‚√®π°ÿ≈ ‚∑√. 08-1943-7965)

«—¥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)

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡· ¥ß°µ—≠êÿµ“

·¥àæ√– —ß¶√“™¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√ «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë

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

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

Õÿ¥√∏“π’

�����  ¿“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

�����™¡√¡π—°∏ÿ√°‘®§“∑Õ≈‘° ¢Õ‡™‘≠π—°∏ÿ√°‘®ºŸâ π„®

√à«¡ß“π CBEG Biz Networking §√—Èß∑’Ë 5 øíß∫√√¬“¬

À—«¢âÕ ç‚Õ°“ ∏ÿ√°‘®„À¡à„π¿“«–‚≈°√âÕπé (New

Business Opportunities in Global Warming) ‚¥¬

¥√.°ƒ…Øå ©—π∑®‘√æ√ π“¬° ¡“§¡‚≈®‘ µ‘° å·≈–

°“√º≈‘µ æ√âÕ¡°—∫æ∫ª– —ß √√§å ·≈–√—∫ª√–∑“π

Õ“À“√√à«¡°—π„π∫√√¬“°“»‡ªìπ°—π‡Õß „π«—πÕ—ß§“√

∑’Ë 29 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 ‡«≈“ 17.30-20.30 π. ∑’Ë

√â“πÕ“À“√≈â“πµ”¬”·´à∫ RCA æ√–√“¡ 9 ∫—µ√√“§“

500 ∫“∑  π„®µ‘¥µàÕ ”π—°ß“ππ∏§. 0-2234-1730

/ 08-5723-5571 / 08-4549-3085 E-mail:

cbegadmin@gmail.com

����� ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π ∂“ªπ“«‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

§√∫√Õ∫ 25 ªï ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’√—™µ«—  ¡ß§≈

„π«—π∑’Ë 1 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 ·≈–™¡π‘∑»√√°“√

º≈ß“π«‘™“°“√·≈–«‘®—¬ „π«—π∑’Ë 5-9 °√°Æ“§¡ 2010

∑’Ë«‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ∂ππ “∑√„µâ  (BTS  ∂“π’

 ÿ√»—°¥‘Ï) ¿“¬„πß“π¡’°‘®°√√¡µà“ßÊ ∑’Ëπà“ π„®¡“°¡“¬

Õ“∑‘ °“√π”‡ πÕß“π«‘®—¬¥â“π ÿ¢¿“æ ‚¥¬

§≥–æ¬“∫“≈»“ µ√å °“√Õ∫√¡°“√ªØ‘∫—µ‘°“√ °“√

π«¥·ºπ‰∑¬ ‡æ◊ËÕ°“√∫”∫—¥ ÿ¢¿“æ‚¥¬§≥–

°“¬¿“æ∫”∫—¥  —¡π“«‘™“°“√‡√◊ËÕß§√Õ∫§√—«∫”∫—¥

Satir Model ‚¥¬§≥–»‘≈ª»“ µ√å µ√«® ÿ¢¿“æ·≈–

√—°…“æ¬“∫“≈‡∫◊ÈÕßµâπø√’ ®”Àπà“¬ ‘π§â“√“§“∂Ÿ°

¡“°¡“¬ Book Fair ·≈– Job Fair √à«¡°‘®°√√¡ ·≈–

‡≈àπ‡°¡ å«‘™“°“√µà“ßÊ æ√âÕ¡¢Õß√“ß«—≈ √—∫¢Õß

∑’Ë√–≈÷°¿“¬„πß“πø√’ ºŸâ π„®  Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘Ë¡∑’Ë

«‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  ‚∑√. 0-2675-5304-12 À√◊Õ

¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥®“° www.slc.ac.th

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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«¬ ( π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-

4105-8585)

����� ¢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)

«—¥·¡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)

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å Õ.æπ¡ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

(µ√’«“√‡µ√’¬¡„® «—π∑’Ë 14-16 °√°Æ“§¡ æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.30 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡™“¬

°‘®π‘™’ ‡ªìπª√–∏“π «—π‚¡∑π“§ÿ≥ «—π‡ “√å∑’Ë 17

°√°Æ“§¡ ‡«≈“ 19.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

·Àà·¡àæ√– ‡º“®¥À¡“¬ ‡ °æ◊™º≈·≈–√—∫æ√®“°

·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ

·Õπ‚∑π’ ¡‘‡Õ‡≈ ‚∑√. 08-1892-7297 À√◊Õ 0-7739-

8082)

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ“ πæ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ ‡§√“–Àå Õ.‡¡◊Õß

®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 17 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ Õ.°ÿ¡¿«“ªï ®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ‚ππª√–‡ √‘∞ Õ.√—µπ«“ªï

®.ÀπÕß§“¬ ‡ªî¥·≈–‡ °«—¥„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë 31 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π.  æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—≈øÕπ‚´ Õ.‡¡◊Õß ®.ÀπÕß§“¬

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

 —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

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

http://twitter.com/udomsarnnews
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∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

  §ÿ≥«“≥’√—µπå  «‘‰≈°ÿ≈  200   ∫“∑

 ”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≥

√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)

�����·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 ∫“∑ ·≈–

√–¬–‡«≈“ 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 ‡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∫∂“¡‚∑√. 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

�����≈Ÿ°∑ÿàßÀ¡Õ≈” æ√–§—¡¿’√å ¡’«“ß®”Àπà“¬·≈â« ∑’Ë

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ¡“°¥â«¬

∫∑‡æ≈ß √√‡ √‘≠æ√– „π√Ÿª·∫∫°“√¢—∫√âÕß∑”πÕß

¥πµ√’Õ’ “π ÕÕ°«“ß®”·Àπà¬·≈â« 3 ™ÿ¥ ≈Ÿ°∑ÿÿàßÀ¡Õ≈”

æ√–§—¡¿’√å ≈Ÿ°∑ÿàßÀ¡Õ≈”æ√–§—¡¿’√å ªïæ√–«“®“ ™ÿ¥ 2

≈Ÿ°∑ÿàßÀ¡Õ≈”æ√–§—¡¿’√å ªïæ√–«“®“ ™ÿ¥ 3 ™ÿ¥

¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“  π„®µ‘¥µàÕ∑’ËÀπà«¬ß“π ◊ËÕ¡«≈™π

§“∑Õ≈‘°Õÿ¥√∏“π’ µŸâ ª≥. 20 ª∑. ‚æ»√’ Õ.‡¡◊Õß

®.Õÿ¥√∏“π’ 41002 ‚∑√. 0-4222-2963, 08-1769-

1527, 08-1545-2069 §ÿ≥æàÕ‰¡µ√’ ∑“ ÿ«√√≥å

√–≈÷°∂÷ß∑à“π„π§”¿“«π“✝ ✝
‡´Õ√åŒÕß√’ ‡¥Õ ¡“√’ ( ”‡π’¬ß) ÕàÕπ «à“ß

§≥–‡´πµåªÕ≈ ‡¥Õ ™“√åµ√ Õ“¬ÿ 81 ªï

¥√.¬“‚°‡∫ ∑‘¡ æ√√≥»‘√‘

¬Õ·´ø ∑√ß»—°¥‘Ï ∫√√®ß°‘®

Õ—°·π  ≈¥“«—≈¬å  «’√–«ß å

«‘≠≠“≥ ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√-Õÿ¥¡»“πµåºŸâ≈à«ß≈—∫

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

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°§≈‘°

www.udomsarn.com
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เม่ือวงลอชีวิต
หมุนผิดจงัหวะ“ฉนัยืนอยขูางหนาตาง ในวันท่ีเงยีบและเฉียบเยน็

ฉันเห็นวงลอของรถเข็น มันคอยๆ พารางนั้น
จากไป

ฉนับอกคนทีก่ำลังเข็นวา ชวยเข็นมนัชาๆ
เพราะวาหญิงคนนัน้ คนท่ีคณุกำลงันำรางเขาไป

เปนคนท่ีฉนัไมอยากเห็นเธอจากไป...”
(บางสวนจากบทเพลง Will The Circle Be Unbroken)

ผมยืนอยูขางหนาหลุมฝงศพ โลงไมเรียบงาย
บรรจรุางหญิงคนหนึง่ ทีเ่ปนภรรยาสุดท่ีรกั เปนแม
ของลกู  ๆเปนเพือ่น  เปนญาติ ฯลฯ เปนอะไรทีค่น  ๆหนึง่
จะเปนได แตบดัน้ีเขาเปนคนทีจ่ากเราไป เสียงเพลง
“Will The Circle Be Unbroken” ผลงานในป 1972
ของวง The Nitty Gritty Dirt Band ผมรจูักเพลงและ
วงน้ีครั้งแรกจากการแนะนำของคุณพอพงศเทพ
ประมวลพรอม ยงัมีเทป ซดี ีดวีดี ีคอนเสิรต นานแลว
ฯลฯ แตการไดฟงครั้งน้ีกลับใหความรูสึกที่ลึกซึ้ง
ทัง้ทวงทำนอง และเน้ือหา จริงๆ แลวเพลงน้ีพูดถึง
วงกลมทีค่ำถามก็คอืวามนัจะยังไมแตกออกใชไหม?
แตผมอยากพูดใหเขาใจงายๆ เมือ่เปรียบเทียบกบัชวีติ
คือ “วงลอชีวิต จะยังคงหมุนเหมือนเดิมหรือไม
ถาคนท่ีเรารักจากไป”

“ดงัน้ันฉันจึงติดตามไปขางหลังอยางใกลชดิ
พยายามท่ีจะรวบรวมความกลา
แตก็ไมสามารถซอนความเศราไวได
เม่ือพวกเขาวางรางของเธอลงบนหลมุ
โอ โปรดบอกฉันทลีะเล็กทลีะนอย
วงลอชวีติจะคงหมุนเหมอืนเดมิหรอื
มนัคงจะมีบานท่ีถาวรกวา

อยบูนทองนภาเบ้ืองบน ...พระเจาขาฯ”
(บางสวนจากบทเพลง Will The Circle Be Unbroken)

ทานผอูานเคยตัง้คำถามใหกบัตัวเองบางไหม? เวลา
ที่เรารูสึกไมดี หรือทะเลาะกับใคร เวลาไหนท่ีเรา
จะสามารถใหอภยัและคนืดกีบัเขาไดไวท่ีสดุ ถาคนๆ นัน้
จติใจเปนปกติ ผมคดิวา “ตอนท่ีรวูาคนท่ีเราไมชอบใจ
หรือรูสึกไมดี เขาลมปวยลง หรือบางทีใกลจะสิ้นใจ
อยแูลว เลยไปกวาน้ันก็อาจจะเปนตอนเสียชีวิตไปเลย”
แปลกนะทำไมเวลาท่ีสามารถใหอภัยกันไดและเจาตัว
กส็มัผสัไดถงึความรักและการคืนดี คนเรากลับไมเลือก
ที่จะทำ คำวา “อโหสิกรรม” ถูกพูดหนาศพเสมอๆ
แตผมคิดวาคนท่ีเช่ือในพระเยซูคริสตเจา มีอะไรท่ีตอง
ทำมากกวาน้ัน

พระเยซูเจาสอนเร่ืองความรัก ซึ่งใครๆ คงพูดถึง
เม่ือพูดถึงบทคำสอนแหงความดี พระเยซูของเรา กลับ
บอกใหรกัศัตรูดวยซะง้ัน จบเกมสสำหรบับางคน ถาเรา
รกัคนทีร่กัเรา เรากไ็มตางจากคนตางศาสนา พระเยซเูจา
สอนเร่ืองการใหอภัย เม่ือพูดถึงคำสอนแหงความดี กค็ง
หนไีมพนเชนกนั แตพระองคปฏบิตัดิวยชีวตินีส่ ิเจบ็กวา
เยอะ เจบ็ทัง้คำสอน เจบ็ทัง้รางกาย ทีผ่านกระบวนการ
การทำรายทั้งรางกายและจิตใจมาอยางบอบช้ำ คำพูด
สดุทายกอนจะเสด็จกลับไปหาพระบิดา พรอมกับเลือด
โทรมราง “พระบดิาเจาขาฯ โปรดอภยัความผิดใหเขาดวย
เพราะเขาไมรูวาเขาทำอะไร”

“บอกขาฯ ดวย วาวงลอชวีติจะคงหมุนเหมือนเดิม
หรือเปลา?

ทลีะเล็กทีละนอย
มีบานท่ีสมบูรณกวารอเรา
อยบูนทองนภา เบือ้งบน”
ทำไมวันน้ีผมถึงพูดเร่ืองน้ี? ผมเพียงแตพบวา

โลกและชีวิตเปราะบาง เราจะอยูบนโลกใบนี้กัน
อยางไร จะสุมไฟแหงความโกรธแคน หรือผิงไฟ
ใหไออนุแกกนั ไมงายเลยท่ีจะรกัศตัร ูและไมงายเลย
ที่จะใหอภัยคนท่ีเราเกลียดชัง แตสัจธรรมและชีวิต
ที่พระเยซูเจาปูทางไว ก็ไมสามารถบรรลุผลได
ถาเราอยางนอยคริสตชนไมไดทำตามท่ีพระองค
ไดทรงกระทำ ผมชอบบทจดหมายของนกับุญเปาโล
ที่เขียนไววา “ถาเรามีความชอบธรรมเพียงทำตาม
พระบัญญตัเิทานัน้ การส้ินพระชนมของพระเยซเูจา
กไ็มมคีวามหมายอันใดเลย”

เม่ือวงลอชีวิต หมุนผิดจังหวะ อาจจะเพราะ
สาเหตุใดก็ตาม ใหรับรูวา มีวงอีกวงหนึ่งที่รอเรา
อยูบนทองนภาน้ัน มบีานทีด่กีวา ถาวรกวา วงลอชวีติ
นีอ้าจจะแตกดบัไปในทีส่ดุ แตเม่ือน้ันเรากร็บัรไูดวา
เรากำลังเดินทางกลับไปสูบานแทนิรันดร ความ
เสียใจอาจเปนเร่ืองหนึง่ แตความเสยีใจกลับมากกวา
ถาตลอดชวีติของเรา รบัรวูาคำสอนของพระเยซูเจา
ด ีถกูตอง เท่ียงแท แตไมเคยแมสกัครัง้ท่ีทำได หรือ
เพียงแคคิดจะทำ เม่ือน้ันการส้ินพระชนมของ
พระเยซเูจากเ็ปลาประโยชน

บรรณาธิการบริหาร

“อดุมสารแฟนคลับ ในเฟซบคุ” เปดตัวมา
2 สปัดาห อยางเงียบๆ แตกลับไดผตูิดตามอยาง
ไมเงียบ 200 กวาคนแลว เขาไปดูรายการคลิก
พบ 8 ประเทศท่ีสนใจมาเปนแฟนคลับกัน

อุดมสารแฟนคลับ ที่อยูในเฟซบุค เหตุผล
หลกัๆ คอืทีโ่ลกออนไลนมผีคูน ผคูนมคีาทอลกิ
และผคูนท่ีไมใชคาทอลิกก็มผีคูนท่ีสนใจศาสนา
ดังนั้นโอกาส 90 ป อุดมสาร - อุดมศานต จึง
พบวา มบีางอยางท่ีสิง่พิมพอาจจะรองรบัไมได
ทั้งหมด อยากระน้ันเลยในฐานะเปนส่ือคูบุญ
พระศาสนจักรไทยมานาน ขอรักษาตำแหนงน้ี
อยางเหนียวแนน จงึเปดรับผสูนใจและมีเฟซบคุ
หรือใชเวลาสวนหน่ึงอยูในโลกออนไลนเพื่อ
ใหขอมลูกนั

ในฐานะทีไ่ดชือ่วาแฟน เราจงึมเีรือ่งทัง้ลกึ
แตไมลบั ทัง้สวนตัวระดับวีไอพ ีทัง้รวดเร็ว ทัง้
เจาะลึกกันไป  เชนการนำขอมูลท่ีเ ก่ียวกับ
อดุมสาร มาแปลงเปนคลปิส้ันๆ แลวนำมาลงไว

เชน การเสวนาโตะกลม งานวันส่ือ งานวัน
เพื่อนอุดมสารฯ นำเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับ
พระสนัตะปาปา จากเว็บอยางเปนทางการของ
สนัตะสำนัก พรอมคำบรรยายภาคภาษาไทย
ตอบคำถามอยางทันทีสำหรับผูที่สนใจ
ขอมูลตางๆ แนะนำหนงัสอืทัง้กอนออก และ
กำลังออก เพ่ือใหรับทราบขอมูลกอนใคร
นอกจากน้ันยังเสาะแสวงหาเฟซบุคตางชาติ
เดด็ๆ มาแบงปนกนัอกี เชน เฟซบคุตอบคำถาม
ของพระสงฆคาทอลิก (ของตางประเทศ) ทีม่ี
แฟนเปนหมืน่ๆ คน

จะมาเปนแฟนกนัอยางไร ไมยากเลยครับ
เปดคอมพิวเตอร เขาไปท่ีเฟซบุค ตรงคนหา และคีย
คำวา “อดุมสารแฟนคลับ” หลงัจากน้ันกค็ลกิตรงคำวา
“สนใจ” ชือ่ของทานกจ็ะกลายมาเปนแฟนของเราทนัที
แถมยังพบเพื่อนอีกมากมายท้ังบรรดาคุณพอ ซิสเตอร
องคกรศาสนา วดั เยาวชนเขต ฯลฯ อกีเพียบ เพ่ือตอยอด
อาณาจักรของพระบนโลกใบนี้ของชุมชนออนไลน

คาทอลิกครบั หรอืสมคัรทางหนาเว็บอดุมสารดอทคอม
กม็หีนาตางใหสมัครไดครับ

สวนแฟนนักอานส่ิงพิมพยังปฏิบัติหนาท่ีเต็มท่ี
ไมมีพรองเหมือนเดิม เราเพียงแตขอเดินไปกับโลก
ในจังหวะของมันดวยเทาน้ันเอง ชวนแฟนมาเปนแฟน
นะครบั

ชวนแฟนมาเปนแฟน
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ç»“ π —¡æ—π∏åé §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ —¡æ—π∏å

®—¥Õ∫√¡ºŸâπ”»“ π —¡æ—π∏å √ÿàπ∑’Ë 12 ‚¥¬æ√–§ÿ≥‡®â“™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï  ‡ªìπª√–∏“π

√–À«à“ß«—π‡ “√å∑’Ë 24 - «—πÕ—ß§“√∑’Ë 27 ‡¡…“¬π 2010 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π ºŸâ‡¢â“√à«¡

35 §π ®“° 7  —ß¶¡≥±≈ §◊Õ  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“  —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’  —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ   —ß¶¡≥±≈

®—π∑∫ÿ√’  —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ¥â“π»“ π —¡æ—π∏å·≈–

·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘µπ√à«¡°—∫»“ π“Õ◊ËπÊ √«¡∂÷ß°“√‡µ√’¬¡«‘∑¬“°√„Àâ§«“¡√Ÿâ

¥â“π»“ π —¡æ—π∏å„π‚Õ°“ µàÕ‰ª

çª√–™ÿ¡é §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§√‘ µ™π¶√“«“  ·ºπ°§√Õ∫§√—« ®—¥

ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√§√—Èß∑’Ë 1/2010   √–À«à“ß«—π∑’Ë  20-21  æƒ…¿“§¡

2010 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π ®”π«π  32  §π ®“°  7   —ß¶¡≥±≈  „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èßπ’È

§≥–°√√¡°“√‰¥âµâÕπ√—∫æ√–§ÿ≥‡®â“ ‘√‘æß…å ®√— »√’ „πµ”·Àπàßª√–∏“π

§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§√‘ µ™π¶√“«“  æ√–§ÿ≥‡®â“‰¥â¡“‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡ªî¥°“√ª√–™ÿ¡·≈–‡ªìπ«‘∑¬“°√øóôπøŸ®‘µ„®§≥–°√√¡°“√

∫√‘À“√ À—«¢âÕ  ç§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæ√–»“ π®—°√·≈– —ß§¡‚≈°é ·≈–

µâÕπ√—∫§ÿ≥æàÕ‡©≈‘¡ °‘®¡ß§≈ ºŸâÕ”π«¬°“√·ºπ°§√Õ∫§√—«§π„À¡à ·∑π

§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠ àß Àß…å∑Õß ∑’ËÀ¡¥«“√–

ç‡ªî¥·≈–‡ °»Ÿπ¬å
‡°…µ√·Àà ß „À¡à é
§ÿ≥æàÕ«ÿ≤‘‡≈‘»  ·Àà≈âÕ¡

Õÿª —ß¶√“™  —ß¶¡≥±≈

‡™’¬ß„À¡à ‡ªìπª√–∏“π

‡ªî¥ - ‡ °»Ÿπ¬å·¡àæ√–

·Ààß§«“¡À«—ß  Õ.ß“«

®.≈”ª“ß  ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë

10 æƒ…¿“§¡ 2010

´÷Ëß‡ªìπ»Ÿπ¬å‡°…µ√Õ‘π∑√’¬å·∫∫º ¡º “π ‡æ◊ËÕª≈Ÿ°æ◊™·≈–‡≈’È¬ß —µ«å  ‡æ◊ËÕ≈¥

§à“„™â®à“¬¥â“πÕ“À“√¢Õß»Ÿπ¬åµà“ßÊ ¢Õß«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ≈”ª“ß

Õ’°∑—Èß„Àâπ—°»÷°…“‡°…µ√¡’‚Õ°“ Ωñ°°“√‡°…µ√‚¥¬‡√’¬π√Ÿâ®“°°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π®√‘ß

·≈–‡ªìπµâπ·∫∫„π°“√∑”‡°…µ√Õ‘π∑√’¬å„Àâ°—∫™“«∫â“πÕ’°¥â«¬

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

ç13 æƒ…¿“ ©≈Õß«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“é æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß √Õ∫‡™â“

10.00 π. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 13 æƒ…¿“§¡ 2010

æ√–§ÿ≥‡®â“‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

©≈Õß«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß √Õ∫§Ë” 19.00 π. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 13 æƒ…¿“§¡ 2010
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