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(อานตอหนา 4)

เวยีนนา ออสเตรยี 4 มถินุายน ค.ศ. 2010 (Zenit):
Yurko Kolasa  มชีวีติอยใูนสหภาพโซเวียตคอมมวินสิต
ไมมีความรู เ ร่ืองศาสนาคาทอลิกเลยแมแตนอย
จนกระท่ังตอนท่ีเติบโตเปนวัยรนุ  สมัยท่ีพระศาสนจักร
คาทอลิกนิกายกรีกเลิกการดำเนินชีวิตแบบใตดิน
โดยออกมาปฏิบัติศาสนกิจในยูเครนกันอยางเปดเผย
โลกใบใหมของผูที่จะเปนพระสงฆในอนาคตผูนี้
คอยๆ เปดเผยออกมาใหเห็น

ปจจุบันคุณพอ Kolasa เปนผูอำนวยการอบรม
พระสงฆ  สามเณร และนกับวช ทีม่หาวทิยาลยัเทวศาสตร
นานาชาติ (International Theological Institute) ที่
นครเวยีนนา เขาเปนสงฆทีแ่ตงงานแลว มีบตุรธดิา 4 คน
สังกัดพระศาสนจักรคาทอลิกนิกายกรีกในประเทศ
ยูเครน

คุณพอยงันำเรือ่งมาบอกเลาดวยถงึโครงการเตรยีม
การสมรสท่ีคุณพอทำข้ึน มันประสบความสำเร็จมาก
ในยูเครน รวมถึงพระศาสนจักรในประเทศยุโรป
ตะวันตกที่นำโครงการของทานไปใช

เซนิต :  ทานบอกวาทานยอมรับระบอบคอมมิวนิสต
จนกระทั่งถึงตอนที่ทานมีอายุ 15 ป อะไรเปนเหตุ
ที่ทำใหทานเปลี่ยนจากการยึดติดกับอุดมการณเดิมๆ
แลวหันหนาเขาสูความจริงแหงศาสนาคาทอลิก?
โกลาซา :  พีน่องเล่ือมใสในพรรคคอมมิวนิสต ตอนท่ียงั
เปนเด็กขาพเจาไมทราบเรื่องที่ทางรัฐบาลทำการ
เบียดเบียนพระศาสนจักรคาทอลิกนิกายกรีกในสหภาพ
โซเวียต จวบจนป 1989 เมือ่พระศาสนจกัรคาทอลิกนกิาย
กรีกไดรับการยอมรับตามกฎหมายนั่นแหละ ขาพเจา
จงึไดเรยีนรวูาพระศาสนจกัรคาทอลิกมีมรณสักขีนับพัน
นบัหมืน่คน ไมวาจะเปนพระสังฆราช นกับวช ฤๅษ ีหรอื
ฆราวาส

สิง่ทีเ่ปลีย่นชวีติขาพเจาอยางหนามอืเปนหลงัมอืคอื
ความถองแทแหงความเชือ่ของบรรดาคาทอลกิ  ขาพเจา
ตองยอมจำนนตอความจริงท่ีวาคาทอลิกจำนวนนบัไมถวน
ตางพากันตอตานการรอมชอมกับอำนาจรัฐในขณะน้ัน
ที่รังแกขมเหงประชาชน ที่บีบบังคับมิใหมีเสรีภาพ
อกีท้ังขัดแยงกับศักด์ิศรขีองมนษุย บรรดาคาทอลิกเหลาน้ัน
ไดแสดงตนเปนประจักษพยานตอความเชื่อของตน ...
แมจะตองหลั่งเลือดก็ตาม

เซนิต : แมรัฐจะพยายามทำลายศาสนาคาทอลิก
ความเชือ่ของประชาชนก็ยังคงอยู ทานพอจะอธิบาย
ไดไหมวาประชาชนยังปฏิบัติและรักษาความเชื่อ
ในสภาพการณเชนน้ันไดอยางไร?

โกลาซา :  พอถึงส้ินป 1947 บรรดานักบวชชาย-หญิง
ฆราวาส และพระสงฆจำนวนมากมายท่ีไมยอมเปลี่ยน
ไปเปนสมาชิกของ “ศาสนารัฐ” ซึ่งสวนใหญรวมถึง
ภรรยาและลูกๆ ตางถูกจับกุมแลวถูกสงตัวไปอยูใน
คายแรงงาน ซึ่งแนนอนวาตองไดรับการทรมานอยาง
แสนสาหสั วดัใดท่ีคณุพอเจาอาวาสถกูจบัตวัไปกลายเปน
แหลงรวมพลของคาทอลิกที่ดำเนินชีวิตแบบใตดิน
บรรดาสัตบุรุษตางพากันไปรองเพลงศักด์ิสิท ธ์ิ
นอกอาคารวัดที่ถูกปด หรือตามวัดที่ไมไดขึ้นทะเบียน
อยางเปนทางการกับรัฐ พระสงฆที่หนีรอดจากการ
ถูกจับกุมไปเย่ียมอภิบาลสัตบุรุษที่ดำเนินชีวิตอยูแบบ
ใตดิน สวนบรรดาซิสเตอรก็ทำหนาท่ีเปนคนเช่ือม
ระหวางพระสงฆกับสัตบุรุษ เชนนัดแนะกันเกี่ยวกับ
สถานท่ีในการทำจารีตพิธีกรรม หรือการสอนคำสอน
เปนตน

พอสตาลนิเสยีชีวติลงในป 1953 พระสงฆหลายองค
ที่รอดตายจากคายกักขังไดรับอนุญาตใหกลับบานได
ซึง่สวนใหญมกัจะกลบัไปปฏบิตังิานอภบิาลเหมือนเดิม
พระสงฆจะโปรดศีลศักด์ิสทิธ์ิในปาหรอืในท่ีพกัสวนตวั
ตอนดกึๆ หรอืตอนเชาตร ูนอกเหนือไปจากการทำงาน
ตามปกติของตน  บางคร้ังก็ถกูจับไดแลวถูกสงเขาคุกอีก

จวบจนกระทั่งป 1989 ที่พระศาสนจักรไดรับ
อนุญาตใหขึ้นมาจากใตดินได พระศาสนจักรคาทอลิก
นิกายกรีกถือวาเปนพระศาสนจักรท่ีใหญที่สุดของโลก
และก็เปนพลพรรคตอตานฝายพลเรือนที่มีเครือขาย
ใหญทีส่ดุในสหภาพโซเวยีตดวย  แมจะมีการเบียดเบยีน
กนัอยางโหดราย ชวีติของพระศาสนจักรก็ยงัคงดำเนิน
ตอไปดวยระบบทีส่ลบัซบัซอน  ยงัคงมีสามเณร  อารามฤๅษี
พนัธกิจอภิบาลตางๆ มวีดั และมีกลมุเยาวชน จนกระท่ัง
ถึงเวลาท่ีพระศาสนจักรเปนที่ยอมรับอยางเปนทางการ
ในวันท่ี 1 ธนัวาคม 1989

เซนิต :  ทานเปนพระสงฆคาทอลิกนิกายกรีก ทาน
แตงงานแลว ทานมีลกู 4 คน ทานพอจะชวยอธิบายหนอย
ไดไหมถงึความแตกตางของขนบธรรมเนยีม อยางนอย
ก็สำหรับคนที่ไมคุนเคยกับธรรมเนียมที่อนุญาต
ใหพระสงฆแตงงานไดในจารีตคาทอลิกตะวันออก?
โกลาซา :  ขนบธรรมเนยีมทีพ่ระสงฆแตงงานมคีรอบครวั
ไดเกิดข้ึนต้ังแตสมัยของอัครสาวก ในสมัยแรกของ
พระศาสนจักร ผทูีแ่ตงงานแลวบางคนไดรบัการแตงต้ัง
ใหเปนพระสังฆราชก็ม ีพระศาสนจักรจารีตตะวันออก
อนุญาตใหคนท่ีแตงงานแลวบวชเปนพระสงฆได

โปรดต้ังขอสังเกตวา  ไมมีพระสงฆโสดใน
พระศาสนจักรคนใดเลยที่ไปแตงงาน มีแตกรณีเดียว

เทานั้นท่ีคนแตงงานแลวไปบวชเปนพระสงฆได
พระศาสนจักรตะวันตกยังยึดมั่นอยูในหลักการที่วา
มีแตคนโสดเทาน้ันท่ีจะบวชเปนพระสงฆได ยกเวน
ในกรณีของโปรเตสแตนทบางทานท่ีกลับใจมาเปน
คาทอลกิในชวงหลังๆ นี้

ขาพเจาใหความเคารพและมีความช่ืนชมมากตอ
พระสงฆที่ครองโสด  ขาพเจามักจะสนับสนุนพวกเขา
ใหรกัษาขุมทรพัยนีไ้วใหจงด ี ในจดหมายฉบับที ่1 ของ
นกับุญเปาโลถึงชาวโครนิธ บทท่ี 7 วรรคที ่ 4 กลาววา
“ขาพเจาตองการใหทุกคนถือโสดเหมือนขาพเจา แต
พระเจาประทานพระพรพิเศษใหแตละคน คนหนึ่งได
รบัพระพรน้ี และอีกคนหนึง่ไดรบัพระพรน้ัน” (1คร 7: 7)

เซนติ :  ทานไดรบัศลีบวชเมือ่ป 2001 ตอนนีใ้กลจะครบ
10 ปแลวตั้งแตที่ไดรับศีลบวชมาทานจะพูดใหเราฟง
เรือ่งกระแสเรยีกของทานสักหนอยจะไดไหมรวมถงึวา
ชีวิตของทานเปล่ียนไปอยางไรบางหลังจากท่ีเปน
พระสงฆ
โกลาซา :  ประสบการณในการเปนพระสงฆที่สำคัญ
ที่สุดอยางหนึ่งคือการท่ีไดเห็นเปนประจักษพยาน
ดวยตาตนเองถึงพลงัอำนาจอนัยิง่ใหญแหงศลีศกัดิส์ทิธิ์
ตางๆ รวมถึงรดูวยวา ทัง้ๆ ทีข่าพเจาจะเปนคนทีไ่มคคูวร
พระเจาก็ยังทรงใชขาพเจาใหเปนชองทางแหงความรัก
อันหาขอบเขตมิไดของพระองค

ขาพเจาจะไมมีวันลืมเหตุการณนี้ไดเลยในชีวิต
วนัน้ันหลงัจากท่ีเหนด็เหน่ือยกบังานตางๆ ในวัด มคีน
มาตามขาพเจาใหไปโปรดเจิมคนไขใหกับผูปวย
คนหนึ่งท่ีกำลังใกลจะตาย เม่ือขาพเจาเดินทางไปถึง
คนปวยกำลังเจ็บปวดทรมานมาก เขาเจ็บปวดจนตัวงอ
ขาพเจาพยายามที่จะพูดกับเขา แตเขาไมยอมตอบ
ขาพเจาไมทราบวาเขาไดยินท่ีขาพเจาพูดหรือเปลา แต
เขาไมตอบเลยสักคำ ขาพเจาไมทราบดวยซ้ำไปวา
เขาเห็นขาพเจาหรือไม ขาพเจาเริ่มทำพิธีสวดไปตาม
จารีตเจิมผูปวย ขณะท่ีกำลังสวดนั้นดูเหมือนวาอาการ
เจ็บปวดของเขาจะย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึน เม่ือขาพเจา
สวดจบลงดวยคำวาอาแมน รางกายของเขาหยุดสัน่ทันที
เขาหลับตาลงแตยังคงหายใจอยู

ขาพเจาบอกพี่สาวของเขาท่ียืนอยูขางๆ ใหสวด
ดวยกันเพ่ือขอบพระคุณพระเจาสำหรับพระเมตตาของ
พระองค ขณะท่ีเรากำลังสวดบทขาแตพระบิดาอยู
ชายผูนั้นคอยๆ ลืมตาข้ึน กวาดสายตาไปยังพ่ีสาว
แลวก็มองมาทางขาพเจาพรอมกบัสงย้ิมให ดแูลวมันชาง
เปนย้ิมท่ีมคีวามสุขและสงบเหลอืเกิน จากน้ันเขาก็คอยๆ




Traci Osuna เขยีน        ว. ประทีป แปล
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ปดตาลงแลวหายใจเฮอืกสดุทาย เมือ่เหน็เชนนัน้ขาพเจา
รีบขอบคุณพระเจาทันทีที่ทรงชวยวิญญาณดวงน้ี
ใหรอด พรอมกับขอบคุณพระเจาสำหรับของขวัญ
แหงการเปนพระสงฆของขาพเจา

เซนติ :  คณุพอไดเขยีนคมูอืการอบรมเตรยีมตวัรบัศลี
สมรสที่ไดรับการตอบรับเปนอยางดีในประเทศยูเครน
บานเกิดของคุณพอ  คณุพอจะกรณุาอธิบายถึงหนังสือ
คมูือการอบรมนัน้สักหนอยไดไหม  คณุพอคิดวาอะไร
เปนส่ิงท่ีทำใหคูมือดังกลาวประสบกับความสำเร็จ?
โกลาซา :  ประสบการณของเราในยูเครนชีใ้หเราเหน็วา
คนหนุมสาวสมัยน้ีกระหายความจริง  ตอเม่ือพวกเขา
ไดเผชิญกับความจริงเทาน้ัน ชีวิตของเขาจึงจะเริ่ม
เปล่ียน ที่สำคัญอีกประเด็นหน่ึงคือตองมีการพัฒนา
งานอภิบาลครอบครัวคาทอลิกท่ีเ พ่ิงเริ่มตนใหม
โครงการเตรียมการแตงงานทุกคูตองใหสอดคลองกัน
กบัชวีติครอบครวัทีเ่พ่ิงเร่ิมตน อาจกลาวไดวา คณุภาพ
ของการเตรียมตัวสมรสข้ึนอยกูบัความตอเนือ่ง

ดังน้ันเพียงไมกี่เดือนหลังจากท่ีขาพเจาเรียนจบ
จาก International Theological Institute (2001)
พระคารดินัล Huzar ไดแตงต้ังขาพเจาใหรับผิดชอบ
คณะกรรมาธิการเพื่อการสมรสและครอบครัวของ
อคัรสงัฆมณฑล Lviv ภายในระยะเวลา 3 ป คณะกรรมาธิการ
ของเราไดจัดต้ังศูนยอบรมการเตรียมตัวสมรสขึ้น 13
แหง จดัพมิพคมูอืการเตรียมตัวแตงงาน และไดจดัอบรม
ผทูี่จะสมรสรวมแลวกวา 3,000 คู

ในแตละปมผีทูีก่ำลังจะแตงงานกวา 1,500 คมูารับ

การอบรมในโครงการน้ี นอกน้ันหลกัสูตรกระบวนการ
การอบรมนี้ยังถูกยืมเอาไปใชในสังฆมณฑลอื่นๆ แหง
พระศาสนจกัรคาทอลิกจารีตกรกีในประเทศยูเครนดวย
เปนเร่ืองนาสนใจท่ีตองต้ังขอสังเกตวา เร่ืองของการ
ปกปองชวีติและการแตงงานเปดประตูใหเรามีฐานผนึก
รวมให เรา เปนหน่ึง เ ดียว กันกับพระศาสนจักร
ออรโธดอกซ สงฆออรโธดอกซหลายทานแนะนำให
นำเอาคมูอืเตรียมแตงงานของเราไปใชในวัดตางๆ ของ
พวกเขา

งานชิ้นน้ีของพระศาสนจักรมีผลโดยตรงและ
งดงามมากกับสถิติของรัฐดวย  ในป 2002 อัตราการ
หยารางในภูมิภาค  Lviv สูงถึง  54% นับต้ังแต
พระศาสนจักรเร่ิมนำเอาโครงการอบรมคบูาวสาวมาใช
สภาพการณดีขึ้นเห็นไดอยางชัดเจน สำหรับประเทศ
ยูเครนในชวงนั้น คูแตงงานบาวสาวมักจะหยาราง
กนังายๆ แตหลงัจาก 4 ปทีเ่ริม่มีโครงการอบรมบาวสาว
กอนแตงงาน อัตราการหยารางท่ี Lviv ลดลงเหลือแค
40%  สำหรบัภูมภิาคทางตะวันออกและทางทิศใตของ
ยเูครนท่ีไมมโีครงการประเภทนี ้อตัราการหยารางมถีงึ
80%  เชนเดียวกัน จากป 2004 จนกระทัง่บัดน้ี เมอืง Lviv
เปนเมืองที่มีอัตราเด็กเกิดสูงสุด

ในป 2006 โครงการดังกลาวเปนที่สนใจของ
เจาหนาที่บานเมือง เพราะเห็นวามันเปนวิธีที่จะเอา
ชนะวิกฤติครอบครัวในประเทศยูเครน ในเดือน
มกราคม 2007 ทีมงานฆราวาสชุดหน่ึงเร่ิมโครงการ
นำรองสำหรับรัฐ Kiev ซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศ
ยูเครน โดยเร่ิมท่ีสำนักงานทะเบียนสมรสแหงหน่ึง
ทวาโครงการสำหรับรัฐนั้นมีความแตกตางไปจาก
โครงการของพระศาสนจักร แตกม็จีดุประสงคเดียวกัน

จากคอมมวินสิต (ตอจากหนา 3) ที่จะประกาศความจริงเกี่ยวกับบุคคล เก่ียวกับความรัก
ที่แทจริง และเก่ียวกับพระเจา

ในเดอืนมกราคม 2008 หลงัจากท่ีมกีารพจิารณากัน
อยางละเอียดเก่ียวกับโครงการรัฐที่ทำมาหน่ึงป มีการ
สัมภาษณคูสมรสท่ีผานการอบรม เจาหนาที่รัฐจึงมีมติ
ที่จะขยายโครงการดังกลาวไปท่ัวนคร Kiev  ถึงเวลานี้
มศีนูยอบรมคสูมรสในนคร Kiev อย ู 7 แหง ซึง่เตรยีม
คูบาวสาวท่ีจะแตงงานกันนอกพระศาสนจักร หาก
โครงการนี้ดำเนินไปดวยดี อาจมีการขยายผลไปท่ัว
ทั้งประเทศ

สำหรับฝายเราน้ัน มีการต้ังเครือขายชวยเหลือ
แนะนำคบูาวสาวทีแ่ตงงานกันใหมในชวงปแรกๆ รวมถงึ
ตลอดไปในชีวติสมรสของเขาดวย เรามีความเช่ือมัน่วา
การอบรมกอนการสมรสจะตองทำควบคกูันไปกับงาน
อภิบาลครอบครัว ผูที่แตงงานไปแลวประมาณ 300 คู
ที่ผานการอบรมของเราบัดน้ีเปนอาสาสมัครท่ีเขมแข็ง
คอยใหความชวยเหลือแกผูที่กำลังเตรียมตัวแตงงาน
โครงการน้ีชวยจรรโลงชีวิตครอบครัวในสังฆมณฑล
ของเราไดเปนอยางดี

พระศาสนจักรคาทอลิกกรีก/โรมาเนียกำลังนำ
หลักสูตรการอบรมคูแตงงานของเราไปใชกันอยู และ
เมือ่ปทีผ่านมาน้ีขาพเจาไดรบัการขอรองจากพระสงัฆราช
ชาวออสเตรยี พระสงัฆราช Klaus Kung  ซึง่รับผิดชอบ
เรื่องการแตงงานและครอบครัว ใหชวยทำโครงการ
ทีค่ลายคลงึกันสำหรับประเทศออสเตรีย โครงการดังกลาว
บัดน้ีกำลังแผขยายไปยังวัดตางๆ ทั่วประเทศออสเตรีย
หมายเหตุ :  นี่เปนบทความหน่ึงที่ Zenit (สำนักขาว
คาทอลิกโรม) นำมาใหไตรตรองในปพระสงฆ ทีผ่านมา

เรือ่งท่ี 1 : อยากใหทุกวัดติดประกาศ
“เน่ืองจากมผีสูนใจอยากรเูร่ืองของคริสตศาสนา

แตไมรูจะติดตอกับใครหรือทำอยางไร ดิฉันคิดวา
แตละวัดควรมีปายประกาศเชิญชวนใหผูสนใจ
ไดตดิตอกบับคุคลท่ีรบัผดิชอบ อาจจะเปนครูคำสอน
หรืออาสาสมัครที่จะชวยแนะนำเร่ืองหลักคำสอน
ของเรา โดยใหเบอรโทรศัพท หรือบอกสถานที่
ติดตอไว

อกีเรือ่งหน่ึงทีด่ฉินัสงัเกตวามเีพือ่นตางความเช่ือ
จำนวนมากมารวมงานแตงงานหรืองานศพ แลวมี
คำถามเก่ียวกับพิธีกรรมหรือหลักคำสอน แตก็ไมรู
จะทำอยางไร ปายประกาศเชนนีอ้าจจะชวยพวกเขาได
ขอบคุณคะ”

คณุอมรา กรงุเทพฯ

เรือ่งที ่2 : การชวยเหลือผทูีเ่หนิหาง
จากวัด

“คณุพอคะ ดฉินัคดิวามเีพือ่นๆ คาทอลกิจำนวน

มากท่ีเหินหางจากการเขาวัดหรือ
กิจกรรมทางศาสนา ดิฉันคิดวา
นาจะใหคุณพอหรือสภาภิบาล
ประกาศวาใครมีญาติพี่นองหรือ
เพื่อนๆ ที่หางวัดไปใหมาบอก
หรือเ ขียนช่ือและท่ีอยูมาให
เพื่อจะไดชวยกันไปใหกำลังใจ
หรือเย่ียมเยือน และใหทุกคน
ชวยกนัภาวนาใหเปนพิเศษดวย”

คุณทิพย ปากน้ำ

เร่ืองท่ี 3 : บทภาวนาเพ่ือขอบพระคณุ
พระเจา

ขาแตพระเยซูคริสตเจา ลูกรักพระองค เพราะ
พระองคทรงรกัคนบาป (คนชัว่) และทรงสอนทกุๆ คน
ใหยอมรับวาเราแตละคนลวนเปนคนบาป เปนตน
ตัวของลูกเอง พระองคทรงทราบดีวาลูกเปนคนบาป
มากเชนไร ลูกขอโทษพระองคเพราะเม่ือกอนลูกยัง
ไมรูจักพระองค ลูกไดใชชีวิตไมคอยจะเรียบรอย
และไมสมบูรณเทาไร

ลูกกราบขอบพระคุณพระองคที่ไดทรงเรียกลูกมา
เปนครสิตงั มาเปนลกูของพระองค ลกูจะตอบแทนพระคณุ
พระองคไดอยางไร

คณุพอวัชศิลป  กฤษเจรญิ
สนามความคิด
งานแพรธรรม
(ใครมกีจิกรรมดีๆ เขยีนมาแบงปนกนัไดที ่“สนามความคดิ”  อดุมสาร
122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรือ  watchasin_k@hotmail.com)

ลกูขอบพระคุณพระองคอกีครัง้หนึง่ท่ีพระองคไดสง
พระสงฆและซิสเตอรมาใหคำแนะนำและเปลีย่นแปลง
จิตใจของลูกใหไดรักคนอ่ืนได เม่ือกอนลูกเปนคน
ทีร่กัคนอืน่ยากมาก ตอนน้ีลกูเชือ่และรักพระองค

ลูกขอฝากชีวิตและครอบครัวของลูกไวใน
พระองค ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของลูก
ขอพระองคอยูเคียงขางตลอดไปดวยเทอญ

ลูกเชื่อและวางใจในพระองค ขอพระผูเปนเจา
และพระแมมารีย โปรดประทานพระพรอันสมบูรณ
ใหกบัทุกๆ คนและตลอดไป

จากลูกท่ีเคยหลงทาง จ.พะเยา
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หวานกเ็ปนยาไดเหมือนกนั ?!??

คุณพอบนดอยฝากน้ำผึ้งปาที่ชาวบานตีรัง
เก็บน้ำหวานมาใหผมชวยขาย 12 โหล เพ่ือสนับสนุน
รายไดเล็กๆ นอยๆ ของสตับุรุษบนดอยในสังฆมณฑล
เชียงใหม ผมขับรถไปรับของท่ีฝากสงมาทางบริษัท
ขนสง ‘นิ่มซ่ีเส็ง’ ปรากฏวาน้ำผึง้แตกไป 1 ขวด เพราะ
สินคาเบียดอัดทับกันชวงขนสง บริษัทจะปรับเงิน
คนงานเฉลีย่กันมาชดใชสนิคาน้ำผ้ึงท่ีเสียหาย ผมเห็นวา
กรรมกรหาเชา-กนิค่ำ รายไดกไ็มเทาไหรอยแูลว ยงัตอง
ถูกหักเงินคาแรงมาใชคาสินคาเสียหายอีก ก็เลยบอก
ทางบริษัทขนสง วาไมเปนไร อุบัติเหตุเชนนี้เกิดขึ้น
ไดเสมอ แลวกร็บัน้ำผึง้ทีเ่หลอื 143 ขวดมาจำหนายหมดไว
ในพริบตา เพียงสัตบุรุษรูวาเปนน้ำผึ้งปาจากบนดอย
ที่คุณพอฝากมาขาย ก็แยงกันซ้ือเพราะไดน้ำผึ้งปาแท
และไดชวยเหลือคริสตังดวยกัน

ในลังน้ำผ้ึงยังมีซองใสกระดาษรอยกวาแผน
เปนขอความท่ีถายสำเนาเ ร่ืองราวเ ก่ียวกับน้ำผึ้ ง
ที่คุณพอบนดอยอุตสาหเขียนขึ้นเอง เพ่ืออธิบายและ
ใหความรู เกี่ยวกับน้ำผึ้งแกทุกคนที่ซื้อ ผมเห็นวา
มีประโยชนดีเลยขอนำมาลงตีพิมพใหอานกันแมวา
จะไมมีน้ำผึ้งเหลือมาฝาก แตโอกาสหนาจะเก็บไว
ใหผูอานที่สนใจจะบริโภคน้ำผ้ึง อันเปนเหมือนยา
ทีห่วานจับใจ

* ความรเูกีย่วกบัน้ำผ้ึง
โดย... คุณพอสมพงษ กัมพลกูล เจาอาวาสวัด

นกับุญยอหนบัปติสต แมโถ อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน
โทร. 08-9999-2457

1. ผูมากประสบการณเกี่ยวกับน้ำผึ้งกลาววา
ในประเทศไทยน้ีน้ำผึ้งท่ีดีสุดมากจากบริเวณชายแดน
ไทย-พมา ตั้งแตจังหวัดแมฮองสอนจนถึงจังหวัดตาก
เพราะผึง้บรเิวณดงักลาวกนิยอดเกสรจากไมสกั โดยเฉพาะ
เกษรไมสกัทอง

2. น้ำผึง้ทีด่ทีีส่ดุจะตองเปนน้ำผึง้ทีไ่มโดนฝน น้ำผึง้
ทีโ่ดนฝนจะเปนน้ำผึง้ทีม่คีวามช้ืน คำวา “โดนฝน” ในทีน่ี้
ไมไดหมายความวาตัวน้ำผ้ึงโดนฝน เพราะน้ำผ้ึงจะถูก
หอหุมถึง 2 ชั้น ชั้นแรกจะถูกหอหุมดวยรังผ้ึง และ

ชัน้ที ่2 จะถกูหอหมุดวยตัวผึง้ เมือ่ฝนตกจะทำใหน้ำผึง้
มคีวามชืน้ เพราะอณุหภมูจิากภายนอกลดลง น้ำผึง้ท่ีโดน
ฝนน้ันเทียบกับระดับเกรด A ธรรมดา สวนน้ำผึ้งท่ี
ไมโดนฝนเทยีบกบัระดบั A+

3. เมือ่เปนดงันีแ้ลวนกัตผีึง้จะพยายามตีผึง้ชวงกลาง
เดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนเมษายน น้ำผ้ึงท่ีไดจาก
ชวงเวลาดงักลาวจงึเรยีกวา “น้ำผึง้เดอืน 5” หลงัจากน้ัน
ฝนจะตกประปราย น้ำผ้ึงท่ีไดจากการตีหลังจากกลาง
เดือนเมษายนแลวจึงถือวาเปนน้ำผ้ึงท่ีโดนฝน แตบางป
ถาฝนมาชา ถึงแมน้ำผึ้งท่ีไดจากการตีหลังกลางเดือน
เมษายนไปแลวก็ถือวาเปนน้ำผึ้งที่ไมโดนฝนเชนกัน
(น้ำผ้ึงน้ีตรีะหวางวันท่ี 15 มนีาคม - 15 เมษายน 2553)

4. ลกัษณะสีของน้ำผึง้ม ี2 ส ีคอืสเีหลืองทองออนๆ
และสีชาแกๆ บางทานชอบสีแรก แตบางทานชอบสี
ทีส่อง สวนตัวผมชอบสีแรก ความแตกตางระหวางสีของ
น้ำผึ้งทั้งสองคือ สีแรกไดจากน้ำผึ้งที่ยังไมแกเต็มที่
เชน บางรังจะใหน้ำผึง้รอยละ 80 นอกนัน้เปนข้ีผึง้และ
ลูกออน แตบางรังจะใหน้ำผ้ึงรอยท้ังรอย ซึ่งนานๆ
จะพบเพียงคร้ังหนึ่ง แตสีน้ำผ้ึงทั้งสองจะมีคุณภาพ
เหมอืนกนั

5. วตัถุทกุอยางเม่ืออยใูนน้ำน่ิงๆ จะตกตะกอนท่ีกน
ภาชนะที่บรรจุ แตน้ำผึ้งจะตกตะกอนท่ีคอภาชนะที่
บรรจุ ทีเ่ปนเชนนีเ้พราะน้ำผึง้มคีวามหนาแนนมาก เชน
เม่ือบรรจุน้ำในขวดขนาด 720 cc. กบับรรจนุ้ำผ้ึงในขวด
ขนาดเดยีวกัน เมือ่ไปชัง่ดแูลวน้ำผึง้จะหนกักวา

6. มคีวามลึกลบัเก่ียวกับน้ำผึง้บางประการดังน้ี
6.1 ผึง้ไมไดเลือกทำรงับนตนไมทกุตน แตจะเลอืก

บางตนเทาน้ัน ซึง่บางตนนับได 50-60 รงั บางตนมาก
ถึง 100 รัง ชาวปกาเกอะญอเชื่อวา เมื่อผึ้งจะทำรัง
บนตนไมตนใดพวกมันจะถามและขออนุญาตตนไมนัน้
เสยีกอน บางตนตอบปฏเิสธไปวา “ฉนัไมอนญุาต เพราะ
มันจะทำใหฉันเหมือนคนเปนโรคคอพอก ฉันอยาก
สวย” (สงสัยวาตนไมทีต่อบปฏิเสธคงเปนเพศหญงิ) และ
เม่ือผ้ึงมาทำรังบนตนไมใดแลวก็จะหวนกลับมาทำรัง
ทกุป จนกระทัง่ชาวบานคนแรกท่ีมาพบตนไมดงักลาว
ก็จะกลายเปนกรรมสิทธิ์ของเขาตลอดไป และทุกคน
กเ็คารพในกฎขอนี ้ยกเวนเพยีงรายเดยีวเทานัน้ทีไ่มรบัรู
กฎขอนี้และไมมีใครสามารถทำอะไรมันไดคือนักมวย
ปล้ำปาหรือหมีความน่ันเอง

6.2 น้ำผ้ึงบางรังจะมีรสขม “น้ำผึง้ขม” ในทีน่ีไ้มได
หมายถึงสำนวนไทย แตมคีวามหมายตามตัวอักษร น้ำผ้ึง
ประเภทนีช้าวบานถือวาเปนของดี ขณะทีค่นกรงุบางทาน
ไมกลารับประทาน ชาวบานบางคนบอกวาการท่ีน้ำผึ้ง
มรีสขมเพราะข้ึนอยกูบัชนดิของเกสรท่ีผึง้กนิ

6.3 ผึ้งไมไดทำรังและใหน้ำผึ้งทุกป ชาวบาน
บอกวาท่ีเปนเชนน้ีเพราะบางปมเีกสรมาก บางปมนีอย

แตตามประสบการณและขอสงัเกตของผมไมใชเชนนัน้
คือบางปแมมีเกสรมากแตผึ้งไมคอยทำรังและใหน้ำผึ้ง
ตรงกันขามบางปแมมีเกสรนอยแตผึ้งกลับทำรังและ
ใหน้ำผึง้มาก ทำไม...?

6.4 ความลึกลับขอสุดทายท่ีเกี่ยวกับน้ำผึ้งอันเปน
ประสบการณระดับชาวบาน และถือเปนความลึกลับ
ที่ยากตอการอธิบายอยางเปนเหตุเปนผลได มีคำยืนยัน
จากชาวบานซ่ึงเราไมเห็นกับตาวาผทูีถ่กูผ้ึงตอยบางราย
จะอาเจยีนออกมาเปนตัวลูกผ้ึงออน ทัง้ๆ ทีบ่คุคลผนูัน้
ไมไดรับประทานลูกผึ้งออนหรือน้ำผึ้งเลย

6.5 เปนความจริงท่ีวาน้ำผ้ึงจากบางรังท่ีเก็บมา เม่ือ
เก็บไวนานมากๆ อาจจะเปนน้ำตาลก็เปนไปได

ผมลองคนพระคัมภีร และพบวามีหลายตอนท่ีเขียน
ที่พูดเก่ียวกับน้ำผึ้งเอาไวดวย

 “ เขาเอามอืชอนน้ำผึง้ออกมากนิ ขณะท่ีเดนิ
ตามไป เมื่อเดินมาทันบิดามารดา เขาก็เอาน้ำผึ้ง
ใหบดิามารดากินดวย แตไมบอกวา เขาเอาน้ำผ้ึงน้ัน
มาจากซากสิงโต” (วนฉ 14:9)

“ลูกชิมน้ำผึ้งเพียงนิดหนอยที่ติดปลายไม
ที่ลูกถือไวเทาน้ัน ถึงกระน้ันลูกก็พรอมท่ีจะตาย”
(1ซมอ 14:43)

 “บุตรแหงมนุษยเอย จงกินหนังสือมวนน้ี
ซึ่งเราใหทาน จงกินใหอิ่ม” ขาพเจาจึงกินหนังสือ
มวนน้ัน  ซึ่งมีรสหวานเหมือนน้ำผึ้งในปาก
ของขาพเจา (อสค 3:3)

 “เราไดบอกทานทั้งหลายแลววา ทานจะ
ครอบครองแผนดินของเขา เราจะใหแผนดินที่มี
น้ำนมและน้ำผึ้ งไหลบริบูรณ เปนกรรมสิทธ์ิ
ของทาน (ลนต 20:24)

ในพระคมัภีร มคีำวา น้ำผึง้ 58  แหง
มคีำวา น้ำผ้ึงปา   2   แหง

(มธ 3:4 / มก 1:6)
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ค่ำคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณ

บทอธิษฐานภาวนา

ค่ำคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณ
 “ขาแตพระเจา เมือ่ลกูโศกเศราลกูกแ็สวงหาพระองค”

(อสิยาห 26:16)

บ.สันติสุข
www.salit.org

เมือ่ยงัหนมุอย ูนกับญุยอหนแหงไมกางเขนพยายามจะฟนฟคูณะคารเมไลท
ใหมีจิตตารมณดั้งเดิมเมื่อแรกเร่ิมการต้ังคณะ ทานเผชิญกับผูใหญของคณะ
และถูกนำตัวไปขังไว จะปลอยก็ตอเมื่อถูกนำตัวไปเฆ่ียนตี จนกระท่ังในท่ีสุด
ทานหลบหนีออกมาได ทานรวมมือกับนักบุญเทเรซาแหงอาวิลลา ตั้งคณะ
คารเมไลทที่ปรับปรุงใหม ทานเขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงชื่อวา “ความมืดมิด
แหงจิตวิญญาณ” ทานมีความเห็นวา ความมืดมิดน้ีมีความจำเปนมากเพื่อ
ใหมีความเชื่อ ทานเขียนไววา “จิตวิญญาณ จำตองมาถึงจุดแหงความอางวาง
ความยากจน และการถูกทอดทิ้ง”

ประกาศกอิสยาหแสดงใหเห็นถึงสภาพของผูที่วุนวายและทุกขทรมานใจ
ซึ่งเปนตัวอยางแหงวิกฤติของความเชื่อ แมความพยายามที่จะเนนความเช่ือ
ก็ดูเหมือนจะไรประโยชน ทานพยายามใชคำพูดที่คุนเคย เพื่อจะไดยืนหยัด
มั่นคงในความเช่ือ ทานวกเวียนไปมาระหวางอดีตและปจจุบัน “ลูกไววางใจ
ในพระองค พระเจาขา ไวใจในพระนาม ความทรงจำของพระองค จติวญิญาณ
ของลูกแสวงหาสิ่งเหลาน้ี แตในที่สุด สุมเสียงของทานก็เปลี่ยนแปลงไป
ในขณะท่ีทานเห็นชวิีตใหมปรากฏข้ึนจากความทกุขทรมาน”

เราแตละคนคงจะเคยผานค่ำคืนท่ีเรากล้ิงไปกล้ิงมา สมองเปยมดวย
ความสงสัยและความหวาดกลัว เราอาจหลับไปไดประมาณสักหนึ่งชั่วโมง
กอนนาฬิกาปลุกจะดังขึ้น แตทานเคยสังเกตไหมวา จุดจบของคืนที่ดูเหมือน
จะไมมวีนัจบน้ัน ดวงอาทติยมกัจะสองสวาง สิง่เลวรายน้ันมใิชอยทูีว่า เราไดผาน
วิกฤติความเช่ือของเรา แตเพราะเราเห็นวามันเปนเวลาที่สูญเสียไปเปลาๆ
เหมอืนกบันักบุญยอหนแหงไมกางเขน ทีอ่อกมาพบความสวางจากการถูกจองจำ
แลวกาวหนาไปสสูิง่ทีย่ิง่ใหญ เราสามารถมองเห็นวา เราไดเปล่ียนแปลงไป และ
ไดรับพระพร เพราะเราไดถูกทาทายอยางลึกซ้ึง

ขาแตพระเจา เมือ่ลกูหลงทางและหางไกลจากพระองค
ลูกขอบพระคุณพระองคที่ไดทรงประทานตัวอยางของ
ผูที่เคยผานค่ำคืนแหงความมืดมิด แลวมาพบกับความเชื่อ
ที่ลึกซ้ึงกวา มีความหมายมากกวาใหลูกไดดูเปนตวัอยาง
ลูกขอขอบพระคุณพระองคสำหรับประสบการณนี้ของลูก
อาแมน

Skin Deep
การส่ือสารทุกรูปแบบรวดเร็วเกินทันใจ
พรอมกับเร่ืองราวขาวสารมมีากจนต้ังตัวไมตดิ
ไมตางกับน้ำบาทะลักออกมาจากเขือ่นเล็กเข่ือนใหญ
ทวมทนพงุชนไหลปะทะทกุอยางทีข่วางหนา
ผานไปรวดเร็วเหมือนตอนมา
ทิง้รองรอยทิง้ความเสียหายท้ิงน้ำเจ่ิงทวมท่ีลมุทุกแหง
จะตางก็ตรงท่ีนานทีน้ำจะบาไหลทะลักที
แตขอมูลการสื่อสารพรั่งพรูหาตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน
ผานมารวดเร็วผานไปรวดเร็วหากไมคิดหนวงเหนี่ยวเก็บเปนขอมูล
เร็วกวาการปดการเปดเคร่ืองมือสื่อสารก็วาได
ทัง้ท่ีเคร่ืองไมเคร่ืองมือส่ือสารมีมากจนหาใชไมทนั...

ในเม่ือขอมูลขาวสารมีใหเลือกไมอั้นจากไมจิ้มฟนยันเรือรบ
การเลือกกลายเปนเร่ืองยากจนตองปวดหัวเวียนเกลา
ไมใชวาไมมีใหเลือกแตมีมากจนเลือกไมถูก
ที่แยคือตัวเลือกแตละตัวลวนนาสนใจดูดีโดนใจ
จนเลือกทีไรใหรสึูก “รกัพีเ่สยีดายนอง” ทกุทไีป
กลายเปนตัวแปร “มากมาย” “เลือกไมถูก” “เลือกไดไมหมด”
กอใหเกิดอารมณหลากหลายทั้งต่ืนเตนเราตาท้ังอยากไดทั้งเสียดาย
ไมตางกับความรสูึกยามเขาหางใหญดาษด่ืนไปดวยสินคา
แตละชิ้นแตละอยางเหมือนพูดจาไดพากันชักชวนเช้ือเชิญแกมบังคับ
จนใหเกิดความรูสึกวากอนนี้ไมเห็นจำเปนตอนน้ีไมมีไมไดเสียแลว
ทัง้ดูเกดเูทหดดูดีลูงตัวดูทัง้ใครๆ เขามกีนิมีใชมใีสกนัท้ังน้ัน
ทำงานหามรงุหามค่ำมาต้ังนมนาน “ใหรางวลัตวัเอง” ไมไดใหรไูป
จากแคแวะผึ่งแอรเดินหางดูสินคาตองกลับออกไปมีของติดมือ
พรอมความต่ืนเตนยนิดสีะใจระคนความเสียดายเงินทกุทไีป...

ควบคูไปกับความรวดเร็วและความหลายหลากของขอมูลขาวสาร
กม็ ี“สิง่เรา” ใหตองเกิด “ปฏิกริยิา” ทกุขอมูลทุกครัง้ไป
กระทัง่กลายเปน “สมการ” อตัโนมัตขิองชวีติประจำวนั
เอาไปเอามากลายเปนธรรมชาติของคนยุคการส่ือสารไปโดยปริยาย
และนีค่ือท่ีมาท่ีไปของความเครียดความเหน่ือยความสบัสน
เพราะเอาแตตั้งรับมากกวารุกเอาแตตามมากกวานำเอาแตตอบมากกวาถาม
แทบหมดความเปนตัวของตัวเองเพราะปลอยใหคนอ่ืนเชิด
ไมตางกับหนุเชิดหนุยนตทีถ่กูโปรแกรมไวเสร็จสรรพ
กระทั่งไมสามารถดำเนินชีวิตจากแกนแหงตนไดอีกตอไป
และในเม่ือไมดำเนินชีวิตจากแกนคุณคาทุกอยางก็อยูแค “skin deep”
หนาตารูปรางสัดสวนเสื้อผาของกินของใชรถราบานชองพาหนะ
ขอมลูสือ่สารการโฆษณารายการโทรทัศนสง “สิง่เรา” ยัว่ยวนใจมา
ยงัไมทนัถามแกนแหงใจหาจดุยนืกม็ ี“ปฏิกริยิา” โตไปเรียบรอยแลว
ทกุอยางเปนไปรวดเร็วเสรจ็สรรพอยใูนระดับ “skin deep” เหมือนเดมิ...

ปญหายงุยากท่ีเกิดในสังคมทุกวันน้ีชีบ้อกความจรงิน้ีไดชดัเจน
การฉอราษฎรบงัหลวงกนิบานกนิเมอืงกินถนนกนิตนไม
ลวนมาจาก “สิง่เรา” และ “ปฏิกริยิา” ระดับ “skin deep” ทั้งนั้น
ไมเคยลึกเขาไปถึงแกนแหงความสำนึกศีลธรรมจรรยาบรรณ
ขาฯ ไดประเทศชาติบานเมืองลมจมบอบช้ำเสียหายชางมัน
พรอมเขาขางแกตวั “รูๆ  อยใูครมีโอกาสแบบน้ีกค็งทำกันทัง้นัน้”
ตามมาดวยการฉอโกงทุกระดับไมเวนแมโกงเรียนโกงสอบ
“สิง่เรา” มา “โอกาส” เปนใจกม็ ี“ปฏิกริยิา” ระดับ “skin deep” เชนเคย
เอาไปเอามาขอมูลขาวสารแทนที่สะกิดความสำนึกดีชอบ
กลายเปน “ชีโ้พรงใหกระรอก” ไดทกุเร่ืองทุกสถานการณ
ไมเคยมาฉุกคดิมาตริตรองวาคณุคาระดบั “skin deep” ไมจีรัง
วนันีอ้ยพูรงุนีห้ายมคีณุคาในชวีตินีแ้ตไรความหมายในชีวติหนา
นาจะสังวรเลือกคุณคาท่ีเลย “skin deep” เขาไปถึงแกนแหงตนเสียที
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π—°∫«™™“¬-À≠‘ß ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…®”π«π¡“° ‡¡◊ËÕ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡‘∂ÿπ“¬π §.». 2010 ∑’ËÕ“ π«‘À“√

Õ—  —¡™—≠

„π‚Õ°“ æ‘‡»…π’È  ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå

∑’Ë 16 ∑√ßª√–∑“π‡§√◊ËÕßÕ‘ √‘¬“¿√≥åª√–¥—∫‡°’¬√µ‘¬»

Õ—»«‘π¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“·°à§√‘ µ™π æ√– ß¶å π—°∫«™

®”π«π 12 ∑à“π ‚¥¬æ√– ¡≥∑Ÿµ‡ªìπºŸâ¡Õ∫

‡§√◊ËÕßÕ‘ √‘¬“¿√≥å·Ààß —πµ– ”π—° Õ—π‡ªìπ‡§√◊ËÕß

ª√–¥—∫‡°’¬√µ‘¬»®“° ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå

∑’Ë 16 ∑’Ë∑√ß¡Õ∫„Àâ·°àºŸâ∑’Ë∑”§ÿ≥ª√–‚¬™πå„Àâ·°à

æ√–»“ π®—°√·≈– —ß§¡„π “¢“µà“ßÊ  ¥—ßπ’È

‡§√◊ËÕßª√–¥—∫‡°’¬√µ‘¬»æ√– —πµ–ª“ª“π—°∫ÿ≠

‡°√‚°√’ºŸâ¬‘Ëß„À≠à ¢—ÈπºŸâ∫—≠™“°“√„À≠à (Knight Com-

mander of the Order of St. Gregory the Great) ‰¥â·°à

§ÿ≥æÕ≈ ·¡√’Ë  ÿ«‘™  ÿ«√ÿ®‘æ√ ·≈–§ÿ≥Õ“¥√’Õ“‚π °«’

Õ—ß»«“ππ∑å

‡§√◊ËÕßª√–¥—∫‡°’¬√µ‘¬»æ√– —πµ–ª“ª“π—°∫ÿ≠

‡°√‚°√’ºŸâ¬‘Ëß„À≠à  (Knight of the Order of St. Gregory

the Great) ‰¥â·°à ¥√.π‘‚§≈“  π‘µ‘ ‰¡‡¬Õ√å §ÿ≥‚¬‡´ø

ª√“‚¡∑¬å æŸ≈‚¿§º≈ ·≈–¥√.§√‘ ‚µ‡øÕ√å Õ¿‘™“µ

Õ‘π∑√«‘»‘…Øå

‡§√◊ËÕßª√–¥—∫‡°’¬√µ‘¬»æ√– —πµ–ª“ª“π—°∫ÿ≠

‡°√‚°√’ºŸâ¬‘Ëß„À≠à  Õ—»«‘πÀ≠‘ß  (Dame of the Order of

St. Gregory the Great) ‰¥â·°à §ÿ≥À≠‘ß‡∑‡√´“ ªí∑¡“

≈’ «— ¥‘Ïµ√–°Ÿ≈ §ÿ≥¡“√’Õ“ Õ√πß§å  ◊́ËÕ‡æ’¬√∏√√¡

¥√.‡∑‡√´“ «‘√—™π’ æ√À¡ ÿπ∑√ ·≈–§ÿ≥Õ—°·π  æ—™√“

æŸ≈‚¿§º≈

‡À√’¬≠æ√– —πµ–ª“ª“ (Pontifical Cross çPro

Ecclesia et Pontificeé) ‡À√’¬≠æ√– —πµ–ª“ª“‰¡à„™à

‡§√◊ËÕßª√–¥—∫‡°’¬√µ‘¬»‡™àπÕ—»«‘π ·µà‡ªìπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬

· ¥ß§«“¡¢Õ∫§ÿ≥¢Õßæ√–»“ π®—°√ “°≈ ‚¥¬ª°µ‘

·≈â« æ√– —πµ–ª“ª“®–∑√ß¡Õ∫‡À√’¬≠‡°’¬√µ‘¬»π’È·°à

æ√–¡À“°…—µ√‘¬å À√◊ÕºŸâπ”ª√–‡∑»„π‚Õ°“ ∑’Ë‡ ¥Á®

‡¬◊Õπª√–‡∑»π—Èπ „πªí®®ÿ∫—π —πµ– ”π—°¬—ß¡Õ∫

‡À√’¬≠æ√– —πµ–ª“ª“„Àâ·°àæ√– ß¶å·≈–π—°∫«™

‡ªìπ°“√¢Õ∫§ÿ≥∑’Ë‰¥âÕÿ∑‘»µπ∑”§ÿ≥ª√–‚¬™πå√—∫„™â

æ√–»“ π®—°√Õ¬à“ß¬“«π“π πÕ°‡Àπ◊Õ®“°Àπâ“∑’Ë

ª°µ‘·≈â« ‰¥â·°à §ÿ≥æàÕ™“√å≈ ‡«≈“√å‚¥ §≥–´“‡≈‡´’¬π

¿√“¥“ª√–∑’ª ¡“√åµ‘π ‚°¡≈¡“» §≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈

·≈–‡´Õ√å≈Õ‡√µµ“ ‚¬‡´ø ·´¡‚∫ §≥–‡´πµåªÕ≈

‡¥Õ ™“√åµ√

®“°π—Èπ§ÿ≥æÕ≈ ·¡√’Ë  ÿ«‘™  ÿ«√ÿ®‘æ√ ‡ªìπºŸâ·∑π

°≈à“«¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“„ππ“¡¢Õß

ºŸâ‰¥â√—∫‡§√◊ËÕßÕ‘ √‘¬“¿√≥å

Õ“®“√¬å™—¬≥√ß§å ¡π‡∑’¬√«‘‡™’¬√©“¬ ºŸâ‰¥â√—∫

‡§√◊ËÕßÕ‘ √‘¬“¿√≥åª√–¥—∫‡°’¬√µ‘¬»æ√– —πµ–ª“ª“

π—°∫ÿ≠‡°√‚°√’ºŸâ¬‘Ëß„À≠à ∫ÿ§§≈·√°Ê ¢Õßæ√–-

»“ π®—°√‰∑¬ °≈à“«µâÕπ√—∫∑ÿ°Ê ∑à“π ç¢Õ√à«¡

· ¥ß§«“¡¬‘π¥’°—∫∑ÿ°Ê ∑à“π ·≈–¢ÕµâÕπ√—∫∑ÿ°∑à“π

‡¢â“ Ÿà™¡√¡Õ—»«‘π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬é

®“°π—Èπ æ√–»“ π®—°√§“∑Õ≈‘°„πª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ∫§ÿ≥æ√–Õ—§√ —ß¶√“™´—≈«“µÕ‡√ ‡ªππ—°§’‚Õ

‚Õ°“ ‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“° ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå

∑’Ë 16 „Àâ‰ª√—∫Àπâ“∑’Ë‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”

ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√

 —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å °≈à“«¢Õ∫§ÿ≥·≈–¡Õ∫¥Õ°‰¡â

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

‚°«‘∑«“≥‘™ √Õßª√–∏“π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°œ

¡Õ∫¢Õß∑’Ë√–≈÷°·¥àæ√– ¡≥∑Ÿµ

¿√“¥“»‘√‘™—¬ øÕπ´’°“ ª√–∏“π Àæ—π∏åÕ∏‘°“√

‡®â“§≥–π—°∫«™„πª√–‡∑»‰∑¬  ·≈–‡´Õ√å‰Õ√’π  ™”π“≠-

∏√√¡ ¡Õ∫¢Õß∑’Ë√–≈÷°·¥àæ√– ¡≥∑Ÿµ

æ√– ¡≥∑Ÿµ°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥ ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°œ ∑’Ë™à«¬®—¥ß“π„π«—ππ’È ç‡ªìπ°“√· ¥ßÕÕ°

∂÷ß§«“¡√—°§«“¡´◊ËÕ —µ¬å¢Õßæ√–»“ π®—°√„πª√–‡∑»

‰∑¬µàÕ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 ·≈–

¢â“æ‡®â“®–π”§”°≈à“«¢Õßæ√–§ÿ≥‡®â“®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢-

π‘√—π¥√å ¢÷Èπ∑Ÿ≈ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16

¥â«¬

¢Õ∂◊Õ‚Õ°“ π’È°≈à“«§”Õ”≈“∑ÿ°Ê ∑à“π ¬—ß®”™à«ß

‡«≈“∑’Ë¡“∂÷ßª√–‡∑»‰∑¬„π«—π·√°‰¥â‡¡◊ËÕ 7 ªï∑’Ë·≈â«

‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ ”À√—∫°“√µâÕπ√—∫·≈–°“√

 π—∫ πÿπ¢Õß∑ÿ°Ê ∑à“π ·≈–√Ÿâ ÷°‡ªìπ‡°’¬√µ‘Õ¬à“ß¬‘Ëß

„π«—ππ’È∑’Ë‰¥â∑”Àπâ“∑’Ëª√–¥—∫‡§√◊ËÕßÕ‘ √‘¬“¿√≥å¢Õß

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“ ´÷Ëß∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√· ¥ßÕÕ°∂÷ß

§«“¡™◊Ëπ™¡∑’Ë ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“¡’µàÕ°“√Õÿ∑‘»µπ

¢Õß∫√√¥“ª√–™“°√¢Õßæ√–‡®â“„πæ√–»“ π®—°√·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬é

«—π®—π∑√å∑’Ë 28 ¡‘∂ÿπ“¬π §.». 2010  ∂“π

‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â®—¥ß“π

‡≈’È¬ß√—∫√Õß ”À√—∫ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ ‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿµ ∑Ÿµ“πÿ∑Ÿµ ºŸâ·∑π®“°

¿“§√—∞∫“≈ ºŸâ·∑πÕß§å°√µà“ßÊ ∑’Ë‚√ß·√¡·¡π¥“√‘π

‚Õ‡√’¬π‡µÁ≈ ·≈–¡’æ‘∏’°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥Õ”≈“æ√– ¡≥∑Ÿµ

‚¥¬§≥∫¥’∑Ÿµ ´÷Ëß‡ªìπ‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿµ®“°‚¡√ÁÕ°‚°

®“°π—Èπæ√– ¡≥∑Ÿµ·π–π”Àπ—ß ◊Õ ç¡‘Ëß¡‘µ√

¡‘Ëß¢«—≠é ´÷Ëß®—¥∑”¢÷Èπ‚Õ°“ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“

Õ¬ŸàÀ—«  ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ‡ ¥Á®

æ√–√“™¥”‡π‘π‡¬◊Õππ§√√—∞«“µ‘°—π§√∫ 50 ªï «—π∑’Ë 1

µÿ≈“§¡ §.». 2010 √«∫√«¡·≈–‡√’¬∫‡√’¬ß‚¥¬

§ÿ≥æ™√¥π¬å »√’π«√—µπå ·≈–§ÿ≥®√‘¬“æ√√≥ ·°â«-

 ÿ«√√≥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 8)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2010

เกศนี ไทยสนธิ
(มุมสะทอนพระคัมภีรดวยเสียงบอกของเพ่ือนฆราวาส)

⌫⌫⌫⌫ ฝาแฝดคูแรกของโลก
กับซุปถั่วแดงตม

หนา 8

วากันวาอะไรก็ตามท่ีเปนท่ีหน่ึง หรืออันดับแรก
ของสารพัดส่ิง มักจะมีคนจดจำไดเสมอ แตอะไรท่ี
เปนท่ีสอง ทีส่าม คนมักจะลมืๆ จำไมคอยได  ไมวา
จะเปนอะไรก็ตาม เชนถาถามวาประธานาธิบดี
คนแรกของอเมริกาคือใคร? หลายทานก็จะตอบได
วาเปนจอรจ วอชิงตัน แตถาถามแลวคนที่สองละ?
ก็จะเร่ิมคิดนาน พอๆ กับคำถามท่ีวาใครเหยียบ
ดวงจันทรเปนคนแรก ทุกคนตอบไดหมดวาเปน
นลี อารมสตรอง แตใครเหยียบดวงจันทรคนท่ีสอง?
ก็จะเร่ิมอ้ำอ้ึงกันอีกรอบ

จะมีก็แตฝาแฝดคูแรกในพระคัมภีรนี่แหละ
ทีน่านอยใจเหลอืเกนิ จะเรียกวาเปนแฝดคแูรกของโลก
ที่ถูกลืมก็นาจะไมผิดนัก ฝาแฝดคูแรกท่ีวานี้ก็คือ
เอซาวและยาโคบนั่นเอง เรารูวาเอซาวและยาโคบ
เปนฝาแฝดกนั กเ็พราะในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม
ระบไุวอยางชดัเจนใน ปฐมกาล 25:22-26 ไดกลาวถงึ
นางเรเบคาห ภรรยาของอิสอคั

“เรเบคาหตั้งครรภ เด็กก็เบียดเสียดกันอยู
ในครรภของนาง” และอีกตอนหนึง่ พระเจาตรัสกบั
นางวา “ชนสองชาติอยใูนครรภของทาน ประชากร
สองชาติที่เปนอริกันจะออกมาจากทาน ... เมื่อถึง
กำหนดเวลาคลอด นางมีบุตรแฝดอยูในครรภ
คนแรกท่ีคลอดออกมามีผิวแดง มีขนปกคลุม

อยูทั้งตัว จึงไดชื่อวาเอซาว หลังนองของเขาก็คลอด
ออกมา มอืของเขาจบัสนเทาของเอซาวไวแนน จงึไดชือ่
วายาโคบ”

ชื่อยาโคบนั้นนับวาเปนชื่อที่มีเทคนิคเยอะมาก
เพราะวาในภาษาฮีบรู คำวายาโคบนั้น ออกเสียงวา
ยะอาโคฟ (Yaakov)  สำหรับคำวายะอาโคฟ ในภาษา
ฮีบรูหมายถึง สะกดรอยตาม อารมณประมาณวาแอบ
ติดตามกันมาเน่ืองจากวา ตอนเกิดมามือของยาโคบจับ
สนเทาของเอซาวไวนัน่เอง แมในภาษาองักฤษจะออกเสยีง
วา เจค็อบ (Jacob)  แตคำวา “ยะอาโคฟ” อานเร็ว  ๆกจ็ะเปน
“ยาโคฟ” เม่ือเทียบเสยีงดูแลว เสียงใกลเคียงกับท่ีคนไทย
เรยีกวา “ ยาโคบ” มากกวาท่ีฝรัง่เรียกวา “เจค็อบ” เปนไหนๆ

เหตุการณเริ่มหักมุมของฝาแฝดคูนี้ ก็ตอนที่เอซาว
ขายสิทธ์ิบตุรหัวปใหกบัยาโคบน่ันเอง สทิธ์ิบตุรหัวปนัน้
ราคาไมแพงเลย มีคาเพียงแคซุปถ่ัวแดงตมหมอเดียว
เทาน้ัน เนือ่งมาจากตอนน้ันเอซาวกำลังเหน่ือยและหิวจดั
เพราะเพ่ิงกลับมาจากการทำงานในทองทงุ สวนยาโคบ
อยบูานกำลงัทำซปุถ่ัวแดงตมแสนอรอยอยพูอด ี เอซาว
ทีก่ำลงัหวิกอ็ยากจะกินซปุถัว่แดงมาก ยาโคบจึงขอแลก
ดวยสิทธ์ิบตุรหัวป เอซาวกร็บียกให เขาบอกกับยาโคบวา
‘โอเค คณุไดรบัสิทธ์ินัน้เด๋ียวน้ี’ เพราะระหวางสิทธ์ิบตุร

หวัปกบัซปุถัว่แดง นาทนีีไ้มมอีะไรสำคญัไปกวาซปุ
ถัว่แดงอันแสนอรอยอีกแลว จวบจนทุกวันน้ี สตูรอาหาร
ซุปถ่ัวแดงของยาโคบในวันน้ัน ก็ยังเปนท่ีร่ำลือ
ชาวอิสราเอลเรียกซุปน้ีวา เนซิดอาดาชิม (Nezid
Adashim) ถัว่แดงบานเราใหญกวาถัว่แดงทีอ่สิราเอล
แตใชแทนกันได ใครจะไปลองทำทานดูก็ไดนะ
สวนผสมก็มีดังนี้ ถั่วแดงตมสุก 11/2 ถวย กอนตม
อยาลืมเอาถั่วแชน้ำคางคืนไว 1 คืนดวย หอมใหญ
หัน่เปนชิน้เลก็ๆ 1 ถวยกระเทยีมหวัใหญ 1 หัวสับ
เปนช้ินเลก็ๆ แครอท หัน่เปนส่ีเหล่ียมลูกเตา 1 ถวย
กานผักเซลาร่ีหั่นเปนส่ีเหล่ียมลูกเตา 2 กาน น้ำซุป
6 ถวย น้ำมนัมะกอก 3 ชอนโตะ น้ำสมสายชู 1 ชอนโตะ
เกลอืปน ยีห่ราปนและพริกไทยดำปน

สวนวิธีทำใหอรอยน้ัน อันดับแรกตองผัดหอม
หวัใหญในน้ำมนัมะกอกจนสกุจากน้ันเร่ิมเทสวนผสม
อืน่ๆ ตามลงไป ใสน้ำซปุลงไป เค่ียวจนเดือดสกุและ
เปอย(ถาขนเกนิไปใหเตมิน้ำนดิหนอย) เคีย่วตอไปอกี
จนไดที่ ปรุงรสดวยเกลือ ยี่หรา น้ำสมสายชูและ
พรกิไทยดำ เทานีก้จ็ะไดซปุถัว่แดงตมของยาโคบแลว
รบัรองวา ทานแลวจะเขาใจวาทำไมเอซาวถึงยอมแลก
กเ็พราะ...มนัอรอยอยางน้ีนีเ่อง...

กอนอืน่พวกเราทกุคนทีไ่ดรบัเครือ่งอสิรยิาภรณ
ขอรวมใจกันในคำภาวนา สรรเสริญ และขอบคุณ
พระเปนเจาสำหรับความรักและพระเมตตาของ
พระองคในพธิมีอบเคร่ืองอสิรยิาภรณ เราขอประนมมือ
“ไหว” เพือ่เปนการแสดงความกตัญูตอองคสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทีไ่ดทรงมอบเกียรติ
จากพระศาสนจักรใหแกพวกเราในวันน้ี

ที่จริงเราไมคูควรกับเกียรตินี้เลย แตเราก็ขอ
นอมรบัพระพรน้ีดวยใจสุภาพและดวยความกตัญู
ไมใชเพ่ือตัวเราเอง แตในนามของพระศาสนจักรไทย
ในนามของเพื่อนสนิทมิตรสหาย และในนามของ
ชุมชนที่เราอาศัยอยู

สมาชิกแหงชุมชนท่ีกลาวถึงนั้นกอปรดวย
ประชาชนหลากหลายดังตอไปนี้:

กลมุแรก - สมาชิกในครอบครัวของเรา เพราะ
ความรัก ความเขาใจ และการสนับสนุนของพวกเขา
เราจึงมีเวลาสำหรับการทำหนาที่ ซึ่งเวลาดังกลาว
เปนเวลาของพวกเขา

กลุมท่ีสอง - สัตบุรุษท่ีวัดและองคกรฆราวาส
เพราะการรวมมือรวมแรงและการมีสวนของทาน
ทัง้หลายทำใหวสิยัทัศนของพระศาสนจกัรครอบคลุม
มติติางๆ และทำใหพนัธกิจเกดิประสิทธิภาพ

กลุมที่สาม - มิตรสหายในวงธุรกิจ โลกแหง

ความเปนจริงที่เราดำเนินชีวิตฆราวาสและทำมาหากิน
หากไมมีพวกทานแลว การประกาศพระวรสารของเรา
คงจะเปนสิ่งที่นาเบื่อหนาย พรอมกันกับทานเรากำลัง
ทำการประกาศและเปนประจักษพยานในสำนักงาน
ของเรา

กลุมที่สี่ - กลุมสุดทายแตสำคัญยิ่ง นั่นคือบรรดา
พระสงัฆราช พระสงฆ นกับวชชาย-หญิง  ทานท้ังหลาย
คือผูแทนของพระเยซูคริสตเจา ทานคือลำตนองุน
ซึง่ชีวติฝายจติของเราทาบตาไว ไดรบัการหลอเลีย้งและ
เจริญเติบโต หากปราศจากทานพวกเราก็คงขาดศีล
ศกัด์ิสทิธิ ์ขาดพระหรรษทาน และขาดพระพรของพระเจา

เกียรติจากสันตะสำนักที่มอบใหกับเราในวันนี้
เปนการมอบใหกบัทานดวย เรามองอกีดานหน่ึงของเหรยีญ
ดวยวา มนัเปนความรบัผิดชอบท่ีเหรยีญแหงเกยีรตยิศน้ี
เรียกรองจากเรา ในสภาพการณปจจุบนัแหงประเทศไทย
เราตระหนักดีวา การตอบสนองแบบคาทอลิกของเรา
มีความจำเปนเรงดวนมาก เพ่ือท่ีจะชวยแกปญหา
ที่ประเทศชาติของเรากำลังเผชิญอยู

เมื่อเอยถึงเร่ืองน้ีทำใหเรารำลึกถึงความคิดดาน
สงัคมของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 เก่ียวกบั
รัฐและประชาธิปไตยวา

“เปนไปไมไดที่จะสรางหลักประกันใหกับ
ประชาธปิไตยโดยมคิำนึงถึงพระเจา”

เราจะเปนตองชวยกันจรรโลงวัฒนธรรมและ
นำเอาคุณคาของพระคริสตเจาเขามาใชในการ
ดำเนนิชวีติของประชาคมไทยเพ่ือทีจ่ะสรางเอกภาพ
ความเปนหนึ่งเดียวกัน และรอยยิ้มแบบไทยๆ บน
ใบหนาของทุกคน

เพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมายดังกลาว  สมเด็จ
พระสันตะปาปาทรงสอนเราวา

 จะไมมสีนัติภาพหากปราศจากซ่ึงความยุตธิรรม
 จะไมมคีวามยุตธิรรมหากปราศจากซ่ึงการคืนดกีนั
 จะไมมกีารคนืดกีนัหากปราศจากซ่ึงการใหอภัย
 และจะไมมีการใหอภัยกันหากปราศจากซ่ึง

ความรักและในประเด็นของ “การคืนดีกัน” นั้น
พระองคทรงสอนเราวา

 เราสามารถท่ีจะคืนดีกนัได แมกบัคนทีท่ำผดิตอเรา
 แตเราไมสามารถคืนดีกบัการทำความผิดและกับ

ความอยุติธรรมไดเลย
เราคาทอลิกชาวไทยทุกคนขอรวมใจในการ

สวดวิงวอนตอพระเปนเจา เ พ่ือที่พระพรและ
พระหรรษทานอนับรบิรูณจะไดหลัง่ไหลมาสสูมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ในโอกาสครบ
ปที่ 5 แหงสมณสมัยของพระองค ขอใหพระองค
ทรงพระเจรญิ!

ขอขอบพระคุณและสวัสดี

คำกลาวขอบคณุจากคณะผรูบัเครือ่งอสิริยาภรณ
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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!

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

ศกัดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
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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 - ทัชมาฮาล - เมืองกัว - น.ฟรังซิส เซเวียร -
บงักาลอร - ปราสาทไมซอร - โคชนิ - นกับุญอัลฟอนซา

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

ขอบคุณสมาชิกทกุๆ ทาน ทีม่อบความไววางใจกับพนัปทวัรคะ
พี่นองท่ีสนใจขอเชิญติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่

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


28 ก.ค.-1 ส.ค. 53   เชญิชวนสมาชกิรวมฉลองเซนตแอนน
(ทานยายของคริสตชนทัง้โลก) เดนิทางโดยเคร่ืองบนิ
ลงทีส่นามบินนานาชาติ กรงุกวัลาลัมเปอร เทีย่วมะละกา
เทีย่วชมเมืองใหม PUTRA JAYA ชมตกึแฝดทีส่งูทีส่ดุ
ในโลก
เดือนสิงหาคม เปนเดือนแมพระไดรบัเกียรตยิกขึน้สวรรค
จะนำคณะไปสัมผสัชีวติชาวชนบทท่ีไกลความเจริญ ที่
เปนวัดแมพระ ตลอดเดือนสิงหาคม 53

แสวงบุญและทองเที่ยว
โดย สายการบินกาตาร  7 คืน /  9 วัน

สาธารณรฐัฝรัง่เศส  วนัท่ี 02 – 10 กนัยายน  2553
- ปารสี วดัแมพระเหรียญอศัจรรย นกับญุแคธอรนี ลาบุเร ศนูยคณะ
มิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส (MEP) วัดนักบุญ วินเซนต เดอ ปอล
- แวรซายส พระราชวงั แวรซาย
- ปารสี วิหารพระหฤทัยศักด์ิสิทธ์ิ ซาเครเกอร บนเขา มองมารต
วิหารน็อตเตอรดาม ลองเรือในแมน้ำแซน
- เนอรแวร ที่เก็บศพ วัดเกา และพิพิธภัณฑ นักบุญแบรนาแด็ต
- ลูรด แมพระเมืองลูรด อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์
- ลีซีเออซ วิหารและบานนักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู

รับจำนวนจำกัด
รีบจองดวน หมดเขตวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2553

ตดิตอเบอร 081 – 8458122  คณุนวลฉว ี, 081 – 8677877 คณุเทวี
โทร. 02 – 6113000  แฟกซ. 02 – 6112066 , 02 – 6112088   บรษิทั อบัรอด อนิเตอร
Email :  nual_abroad@hotmail.com ,  abroadtours@hotmail.com

www.thaicatholicradio.com
‡«Á∫‡¥’¬«øòß«‘∑¬ÿ§“∑Õ≈‘°‰¥å
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เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

ดังเชนพอแมที่นารักยอมไมเลือก
ที่รักมักท่ีชังลูกคนใดมากกวาคนอ่ืน
พระเจาทรงรักเราทุกคนเทากัน พระองค
มิได เข าข างใดในเ ร่ืองการเ ย็นเฉย
เร่ืองศาสนา มิไดเขาขางใดในการตอสู
ทางการเมือง หรือการถกเถยีงขอความเชือ่

พระองคปรารถนาใหเราตระหนักรูเรื่องจิตวิญญาณท่ีมีชีวิตชีวา แมเราจะถูก
แบงแยกกันดวยระยะทาง ดวยขอความเชื่อ เชื้อชาติ หรือแมความเขลา เราตาง
กเ็ปนสวนของโลกเดียวกัน เรามีสวนเปนผรูวมสรางสรรคโลกกับพระองค

เราอาจคิดวาพระเจาอยูไกล อยทูีว่ดั อยเูฉพาะเวลาไปวดั หรอืเฉพาะเม่ือเรา
มคีวามตองการพเิศษ ถงึแมเราอยตูอหนาพระพกัตร (In His Presence) เราอยาลืม
เปดใจใหตระหนกัวา พระเจาทรงอยใูนเราเสมอ

พระผูสรางทรงอยูทุกหนแหง ทุกเวลาและสถานท่ี ตราบใดท่ีเราเช่ือวา
พระองคทรงแยกจากเรา เราลืมสิทธิกำเนิดของตน เราตองจำไววา เราเปนลูก
ของพระเจา การตระหนักรเูรือ่งน้ีเติบโต ตราบท่ีเราแสวงหาพัฒนาความสัมพนัธ
กบัพระองค คอืพยายามรับใชผอูืน่ในฐานะท่ีเปนชองทางแหงพระพร

“ขาพเจาอยนูี ่พระเจาขา โปรดใชขาพเจา โปรดสงขาพเจาไป โปรดช้ีหนทาง
ทีพ่ระองคประสงคใหขาพเจาไป”

การพัฒนาความตระหนกัวาอยเูฉพาะพระพกัตร
จงใชเวลาใหศกัดิส์ทิธิ ์ตามพระประสงคของพระเจา ใชเวลาในการออกกำลงักาย

ใชเวลาเพื่อพักผอน ใชเวลาเพื่อฟนฟูรางกาย จงใชเวลาออกหางจากผูอื่นบาง
ใชเวลาไตรตรอง และอธิษฐานภาวนา จงใหเวลาไปรวมพิธีแตงงาน ไปรวมพิธี
ปลงศพ และใชเวลาอภิบาลทุกคน

การพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณตองการเวลา ความอดทน ความเพียร และความ

สม่ำเสมอ เราตองมีทศันคติที่ไมประณามตนเอง หรือวารายคนอืน่
“ขาพเจาอยนูี ่พระเจาขา โปรดใชขาพเจา ใหขาพเจาเปนชองทาง

แหงพระพรสำหรบับางคนในวันนี้
การเปนชองทางแหงการประทับอยูของพระเจา
เริม่เชาวนัใหม จงอธิษฐาน 3 ครัง้ขอใหพระเจาทรงนำทางทาน แลวฟงเสยีง

ของพระองค จดุประสงคของแตละวนั คอื เราตองกลายเปนชองทางแหงความรัก
ของพระเจาตอบุคคลท่ีเราจะพบ

พระเยซเูจา ทรงปฏิบตัเิปนแบบอยางแหงความรัก และการรบัใชชวยเหลอืผอูืน่
ดังนั้นใหเราเลียนแบบพระองคในชีวิตประจำวัน

กาวเดินกับพระเจา
บางทีคำสอนท่ีวาพระเจาทรงอยูทุกแหงก็ทาทาย เราอาจไมรูสึกวาพระองค

ทรงอยกูบัเรา การแสวงหาพระเจาเรยีกรองเราใหตองออกแรง ตองพยายามในทุก
สถานการณ

เราแตละคนเปนภาพลักษณของพระผูสราง แตละวันเปนโอกาสใหเราแสดง
ลักษณะของพระเจาแกสังคม แมเราจะรูสึกวาไมเหมาะสม การทำสิ่งที่เรารูวา
ควรทำ ควรชวยเหลือ เทากับเราเปนเครื่องมือของพระเจา เราทำสวนของเรา
พระเจาจะจัดใหเพ่ิมเติมเอง

“เราจะเดินทามกลางทาน และจะเปนพระเจาของทาน และพวกทานจะเปน
ประชากรของเรา” (เลวนีติิ 26:12)

พระเจากาวเดินทามกลางลูกของพระองค โดยอาศัยเรา
(แปลจากหนงัสือ 12 บทเรยีนในชีวติจิต ของ เควิน โทเดสก้ี, หนา 109-121)








คุยกันเจ็ด
วนัหน
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โรม (ซีนิต)  โอกาส
เ ส ด็ จ เ ยื อ น อ า ร า ม
แมพระแหงสายประคำ

ศกัด์ิสทิธ์ิของคณะนักบวชโดมินกินั ในเขตมอนเต มารโีอ
ในกรุงโรม สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ตรัสวา
“คำภาวนาเปนสิ่งจำเปนอยางย่ิงเพ่ือความบริสุทธิ์และ
ความศักด์ิสทิธ์ิของพระศาสนจกัร โดยเฉพาะเมือ่คริสตชน
ภาวนาผานการชวยวิงวอนของนักบวชผูถวายตัว
แดพระเปนเจา”

พระสันตะปาปาตรัสในบทเทศนแกคณะซิสเตอร
โดมินิกันวา “ผานทางคำภาวนาเบ้ืองหนาศีลมหาสนิท
ในการรวมพธิมีสิซาบูชาขอบพระคุณ ซึง่มคีณุคาสงูสดุ
ในชีวิตประจำวัน การอุทิศตนของทานอยางเงียบและ
สนัโดษจะบังเกิดผลสมบรูณ”

“อาศัยคำภาวนาซ่ึงไมเพยีงกอใหเกดิความศักดิส์ทิธิ์
และการชำระจิตวิญญาณใหบริสุทธิ์ แตยังชวยใหงาน
แพรธรรมของพระศาสนจักรสากลบังเกิดผลบริบูรณ
เพื่อเปนที่พอพระทัยของพระเปนเจา”

พระสันตะปาปาตรัสวา “ทานทัง้หลายเขาใจดีถงึฤทธ์ิกศุล
ของคำภาวนา ไดรับประสบการณในแตละวัน ถึง
พระหรรษทานมากมายของความศัก ด์ิสิท ธ์ิซึ่ ง
พระศาสนจักรจำเปนตองไดรับ”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16 ทรงแนะนำ
บรรดาซิสเตอรวา “จงขอบพระคุณพระเปนเจาใน
กระแสเรียกชีวิตนักพรตของทาน ซึ่งเปรียบเสมือน
พระพรที่ทานไดรับมาเปลาๆ เพราะพระเปนเจาทรง
พระเมตตาเรียกทานทั้งหลายใหดำเนินชีวิตพรต มิใช
เปนคุณความดีของทานแตอยางใด”

“แมกอนทานเกิด พระเปนเจาทรงดูแลรักษาหัวใจ
ของทาน เพื่อพระองคจะสามารถเติมเต็มความรักของ
พระองคในหวัใจของทาน”

“ผานทางการรับศลีลางบาป ทานไดรบัพระหรรษทาน
ของพระเปนเจา  มสีวนรวมในการส้ินพระชนมและกลับ
ฟนคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา เมื่อทาน
ไดถวายตัวแดพระเยซูเจา ทานก็เปนของพระองค
อยางสิน้เชงิ”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงยอมรบัวา
“วิถีชีวิตพรตซ่ึงทานท้ังหลายไดรับจากนักบุญโดมินิก
ผานการบำเพ็ญภาวนาภายในอาราม มีธรรมล้ำลึกแหง
พระกายของพระเยซเูจาเปนศนูยรวมจติใจ และเม่ือหวัใจ
ทำหนาท่ีใหโลหติหมุนเวียนภายในรางกาย เพ่ือใหชวีติ
ดำรงอยู การดำเนินชีวิตพรตสวดภาวนาอยางสันโดษ
เบ้ืองพระพกัตรพระเยซเูจาภายในอาราม เปนสวนสำคญั
ทีช่วยค้ำจนุพระศาสนจักร”

พระสนัตะปาปาตรัสวา “กจิการอืน่ใดท่ีทานไดกระทำ
นอกเหนือจากคำภาวนา หัวใจของทานยังคงไดรับการ
ดลใจใหทำเพราะความรักตอพระเปนเจา”

“ขาพเจาวิงวอนพระแมมารยี  ผทูรงรับพระวจนาตถ
อยางเงียบ  ๆ นำทางทานสคูวามศักดิส์ทิธิด์วยการเลยีนแบบ
อยางแมพระ เพื่อทานจะไดรับประสบการณที่แมพระ
ทรงดำเนินชีวิตชิดสนิทกับพระเยซูเจา”

“พอขออวยพรแกทกุๆ ทานทีอ่ย ูณ ทีน่ี ้และคริสตชน
ทุกคนท่ีวอนขอความชวยเหลือจากพระเปนเจาผาน
คำภาวนาของทานท้ังหลาย”

ศีลมหาสนิทเพื่อเยาวชน
นครรัฐวาติกนั (ซนีติ)  สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 ตรัสวา “พระเยซูคริสตเจาทรงเปนพละกำลังเพื่อ
กาวผานความยากลำบากในชีวิต โดยเฉพาะสำหรับ
เยาวชน  ผปูวย  และคแูตงงานใหม”

เปนธรรมเนียมปฏิบัติที่พระสันตะปาปาจะทรงทักทายประชาชนท่ีมาเฝา
พระองค ณ จตัรุสัมหาวิหารนกับญุเปโตร  โดยมพีระดำรสัเตอืนแกกลมุครสิตชน
ทั้ง 3 กลมุ ดงักลาวเปนพิเศษ

พระสันตะปาปา ตรัสแกเยาวชนวา “บรรดาเยาวชนทีร่กั ขอลกูๆ จงยดึพระเยซู
คริสตเจาผูประทับในศีลมหาสนิทเปนอาหารฝายจิตที่สำคัญ เพื่อชวยใหลูก
ไดดำเนนิชวีติกาวหนาสหูนทางแหงความศกัดิส์ทิธิ์”

พระสันตะปาปา ตรัสวา “ขอพระเยซูคริสตเจาทรงชวยเหลือและบรรเทาใจ
ผปูวยทกุทานใหสามารถผานการทดลองตางๆ และทนรับความทกุขทรมาน  และ
สำหรบัคแูตงงานใหม  ขอศีลสมรสท่ียดึเหนีย่วจติใจทานในองคพระเยซคูรสิตเจา
ผทูรงเปนพละกำลงัชวยหลอเล้ียงความรกัของทานท้ังสองใหเติบโตในชวีติประจำวนั”

ผแูสวงบุญกวา 2 ลาน ชมผาหอพระศพ
นครรฐัวาตกินั (ซเีอ็นเอส)  เจาหนาท่ีผรูบัผดิชอบจัดแสดงผาหอพระศพพระเยซเูจา
ซึง่จัดแสดงทีเ่มืองตุรนิ กลาววา “มผีแูสวงบญุกวา 2 ลานคน สนใจเขาชมและคารวะ
ผาหอพระศพพระเยซเูจา ภายในระยะเวลา 6 สปัดาห ทีจ่ดัแสดงระหวางวันท่ี 10
เมษายน ถงึ 23 พฤษภาคม ประชาชน 2,113,128 คน จากทัว่โลก มาเยอืนอาสนวหิาร
ตรุนิ เพ่ือชมและสวดภาวนาเบ้ืองหนาผาหอพระศพทีค่ริสตชนเช่ือวาเปนผาลินนิ
ผืนท่ีใชหอพระศพพระเยซูเจา

พธิปีดนิทรรศการผาหอพระศพ ในวันท่ี 22 พฤษภาคม พระคารดนิลัเวเวรโิน
โปเลต็โต แหงตรุนิ กลาววา “ยอดผเูขาชมผาหอพระศพพระเยซเูจาเปนเครือ่งยนืยนั

ชัดเจนวาพระเยซูเจากำลังตรัสในหัวใจของผูแสวงบุญที่มาภาวนาและชมเพ่ือ
แสวงหาคำตอบ   ทัง้ยังเปนโอกาสใหเรายืนหยัดในความเช่ือเม่ือรสูกึสับสน”

พระคารดนิลัโปเลต็โต ใหสมัภาษณแกสถานีวทิยุวาตกินั วนัท่ี 22 พฤษภาคม
วา “คริสตชนที่มาชมผาหอพระศพไดรำพึงถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจา
ผานผาหอพระศพของพระองคดังที่พระคัมภีรไดบอกเลาแกเรา”

ไตหวนัตัง้กลมุภาวนาเทเซ
ไทเป ไตหวัน  การรวมกลมุภาวนาแบบเทเซทีน่ำเขามาเผยแผในไตหวันประมาณ
20 ป ไดรบัความนิยมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในบรรดาเยาวชนท่ีแสวงหาความเงียบ
และการภาวนาในรูปแบบการบำเพ็ญฌาน

ตัน โฮ-เต็ก ผูแทนคริสตศาสนานิกายเพรสไบเทเรียนในไตหวันกลาวแก
เจาหนาที่สำนักขาวยูแคนวา “การภาวนาแบบเทเซดึงดูดความสนใจของผูเช่ือ
ศรัทธาเพราะเปนรูปแบบการภาวนาท่ีผูภาวนามีอิสระและไมถูกกำหนด
ดวยบทภาวนาทีต่ายตวั  ซึง่คริสตชนสามารถภาวนาดวยคำพดูจากใจโดยไมยดึติด
กับบทภาวนาบทใดบทหน่ึงเปนพิเศษ”

ปง กวัน่-วาห ผนูำคริสตศาสนานิกายเมโธดิสต  กลาววา “ดนตรีเบาๆ ทีบ่รรเลง
ซ้ำไปซ้ำมาของการภาวนาแบบเทเซ ชวยใหเยาวชนที่กำลังแสวงหาตนเอง
ไดพบความสงบภายในจิตใจ และสามารถดืม่ด่ำในการภาวนาแบบรำพึงไดดี”

ผูอภิบาลคริสตศาสนาท้ัง 2 นิกาย ไดรวมกับจัดภาวนาแบบเทเซ ในหัวขอ
“การภาวนาแบบเทเซเพ่ือเอกภาพของคริสตชน” ซึง่จัดเปนประจำทุกเดือนต้ังแต
ค.ศ. 2009 ทีศ่นูยเยาวชนพระศาสนจักรเพรสไบเทเรียนในกรงุไทเป

ในพธิกีรรมภาวนาแบบเทเซประจำเดอืนพฤษภาคม   เยาวชน 20 คน ไดลอม
กันเปนคร่ึงวงกลมเบ้ืองหนากางเขน แตละคนมีเทียนเลมเล็กๆ วางบนผาสีแดง
เพ่ือสวดภาวนาพรอมกัน

คุณพอปเตอร ฮู  อาจารยเทววิทยาคณะเยสุอิต ซึ่งรวมในพิธีดวย กลาววา
“การนำบทภาวนาเทเซเขามาใชในพิธีมิสซาชวยดึงดูดความสนใจของเยาวชน
คาทอลิกท่ีเบื่อพิธีกรรมที่เครงครัดได”
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ขอเรยีนเชญิ พี-่นอง
รวมพิธีมิสซาและสวดภาวนาอุทิศในโอกาส

ครบ 1 ป แหงการจากไป
คุณแมมารธา สมถวิล ยันตเจริญ

คุณพอเปาโล จรูญ ยันตเจริญ (ครบ 32 ป)
วนัพุธท่ี 21 กรกฎาคม 2553

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร (วัดสามเสน)
เวลา 19.00 น.

ขอกราบขอบพระคุณในคำภาวนาของทุกทาน
“อยาตัดสินเขา และทานจะไมถกูพระเจาตัดสิน
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กระผมไดรับจดหมายจากอาจารยไพรัช สุภาษิต
ดวยความขอบคุณย่ิง ที่เขียนประวัติวัดบานปลายนา
ในสวนท่ีไมทราบมาให ทำใหผอูานโดยเฉพาะ ลกูวดัทัง้
บานปลายนา และบานแพนไดรับรู และถือวาเปนส่ิงท่ี
มคีณุคาย่ิง เพราะเปนประสบการณตรง เปน “จิก๊ซอว”
อกีชดุหนึง่ครบั

ตองขอบคุณ “คนแก” ทีน่าเคารพรักครับ!
โทน่ี ไทยแลนด

เรียน คณุโทน่ี ไทยแลนด ทีเ่คารพ
วันนี้ ผมดีใจมากเปนพิเศษท่ีไดอานบทความ

ของคุณพอเลาเร่ืองวัดบานปลายนา “วัดท่ีดูเหมือนตาย
แตยงัไมตาย” ดใีจเพราะคณุพอสะกิดตอมความจำของผม
ไดระลึกถึงอดตีในวัยเดก็ของผมอีกครัง้หนึง่ท่ีถอืกำเนดิ
มาจากวัดน้ี

ทำใหผมตองเขียนมาคุยเลาสูกันฟงถึงขอผิดพลาด
เลก็ๆ นอยๆ ในบทความน้ันเพือ่ความถูกตอง มใิชตำหนิ
ตติงิใหขนุเคืองแตประการใดท้ังส้ิน ทีว่ดัน้ี แตมใิชหลังน้ี

คุณพอบรัวซาต โปรดศลีลางบาปผม
พระคุณเจาแปรรอสโปรดศีลกำลังผมเปนรุนสุด

ทายกอนเกษียณที่วัดบานปลายนา (หลังเกา)
สิง่แรกทีผ่มอยากจะเรียนคุณพอทราบก็คอื กางเขน

ขาวใหญเปนกางเขนกลางของผูตายท่ีเอามารวมไว
หลายสิบศพ โดยเอากระดูกที่ขุดจากสุสานเดิมมารวม
ไวที่นี่ เปนตน กระดูกท่ีญาติไมมีเวลามายายไปสุสาน
บานแพน หรือบางคนยากจนไมมีเงินจองหลุมใหม
บางศพไมมญีาติมาดูแลเลย ทางวัดจึงเอามารวมไวทีน่ี่

มิใชเปนของครอบครัวอากรนิธิ์ เพียงหลุมเดียว
ดงัทีบ่อกปจจบุนั วนัเสกสุสานบานแพน เม่ือเสกเสร็จแลว
คนที่มีญาติที่ยังฝงอยูที่สุสานวัดบานปลายนา คุณพอ
ที่มาเสกจะมาเสกสุสานเดิมน้ีทุกคร้ังในวันเดียวกัน
ใหอกีดวย และท่ีพเิศษคือ

สัตบุรุษรอบวัดจะจัดอาหารหวานคาวเล้ียงผูคนที่
มารวมเสกสุสาน ที่เห็นแตกางเขนใหญอันเดียวนี้ เปน
การรวมญาติกว็าได แตละครัง้มีคนมาไมต่ำกวารอย

สุสานวัดบานแพนกลับไมมีการเล้ียงอาหาร เสร็จ
แลวบานใครบานมันตามอัธยาศัย

ประการท่ี 2 วดับานปลายนาเดิมใหญกวาน้ี หอระฆัง
สงูมาก มชีือ่เปนทางการวา วดัแมพระบังเกิด อยใูนเขต
ตำบลบานโพธิ ์อำเภอเสนา มใิชอำเภอบานแพน บานแพน
เปนตำบลหน่ึงของอำเภอเสนา เม่ือรือ้วดัไปแลว สตับุรษุ
ไปสวดที่บานแพนลำบาก จึงสรางโรงสวดข้ึนมาแทน

โดยใหชือ่ใหมวา วดัแมพระองคอปุถมัภ เหตทุีใ่ชชือ่นี้
มีประวัติความเปนมายืดยาว เม่ือสัตบุรุษสรางวัดน้ี
(ทีจ่ริงเรยีกวาโรงสวด) เสร็จ กม็กีารฉลองวัดทุกปในเดือน
พฤษภาคม มพีระสงฆและสัตบรุษุตางถ่ินมารวมฉลอง
มากมาย บางปกม็กีารโปรดศีลกำลังดวย หลังมิสซาเสรจ็
จะมีแหแมพระทางเรือไปตามลำคลองขึ้นไปจนถึง
หมูบานคริสตัง คือหมูบานรางกระเด่ือง (บานเกิดผม)
แลวลองกลับมาวัด ใชเวลาประมาณช่ัวโมงเศษ ระหวาง
การแหทางเรือนั้น จะผานหมูบานชาว
พุทธ-วดัพุทธ สตับุรุษก็ขับรองและสวด
สลับกันตลอดเวลาแห  เปนท่ีตื่นตา
แปลกใจของชาวบานริมคลอง ดีกวา
บางวัดใหญที่แหรอบวัด คนเดินคุยกัน
ตลอดทาง ไมรูแหไปทำไม

กิจกรรมน้ีไดถูกยกเลิกไปโดย
คุณพอเจาวัดองคหน่ึง (ไมขอเอยนาม)
โดยอางวาโรงสวดนี้ไมใชวัดในสารบบ
และจะพฒันาท่ีตรงน้ีจดัสรรใหสตับุรษุเชา
ที่จริงเขาก็เชาวัดอยูแลว ทุกคนเสียดาย
ทีค่ณุพอหามไมใหฉลองและแหแมพระ
อกี เพราะเปนความศรัทธาพเิศษตอแมพระ
ปละครัง้ รายไดจากการทำบุญของสัตบุรษุ
กม็อบใหวดัแม (วดับานแพน) และพวกเขาก็มไิดขาดไป
รวมมิสซาประจำวันอาทิตยทีว่ดับานแพน เพราะทกุคน
สำนึกเสมอวาเขาเปนสัตบุรษุวัดบานแพนคนหน่ึง

การยายวดั เริม่จากการรือ้โรงเรยีน บานพกัพระสงฆ
และบานซิสเตอรไปทีหลัง คุณพอเจาวัดยังอยูวัดเดิม
ตามปกติโดยอาศัยหองซาคริสเตียเปนหองนอน (สมัย
คุณพอบรัวซาตเปนเจาวัด)

เมื่อบานพักพระสงฆและโรงเรียนสรางเสร็จแลว
(ใชไมเทาเดิมมาสราง) จากน้ันจงึสรางบานพกัซสิเตอร
และใชชั้นลางของบานพักพระสงฆทำเปนวัดช่ัวคราว
ระหวางนี้คุณพอและซิสเตอรจึงยายมาอยูบานและวัด
ชัว่คราวได จากน้ันกเ็ริม่รือ้วดับานปลายนา เอาไมไปใช
ในท่ีใหมที่บานแพน ไมซึ่งยังมีเหลืออยูบาง สัตบุรุษ
บานปลายนาจึงเอามาสรางโรงสวดท่ีเหน็อยใูนปจจุบนัน้ี

วัดหลังใหมที่บานแพน เร่ิมสรางในสมัยคุณพอ
สมจีน ศรีประยูร เปนเจาวัด โดยมีคุณพอเลโอนารด
เดอ เยซู เปนปลดั และผดูำเนนิการกอสราง ใชเวลาสราง
เกือบ 3 ป คุณพอเดอ เยซู เปนผูออกแบบ และลงมือ
ทำงานไปพรอมกับสัตบุรุษ เสร็จแลวใหใชชื่อใหมวา
วดัมารียสมภพ ซึง่ความหมายก็เหมือนเดิม คนแถวน้ัน

จดหมายจากผูอาน

วัดบานปลายนา
จิก๊ซอวตวัใหม

เรียกชื่อวัดงายๆ วา วัดบานแพน เพราะอยูใกลตลาด
บานแพน

คุณพอที่เคารพ เทาที่ผมเลาสูกันฟงนี้เพียงเกร็ด
เลก็นอยเทาน้ัน ยงัมเีรือ่งการยายคนจากบานปลายนาน้ัน
ทางวัดไมบังคับ ใครอยากยายก็ยาย ใครอยูที่ เดิม
มักไมอยากยาย

อนัท่ีจริงวัดบานแพน มสีตับุรษุอยเูดิมหลายครอบครัว
จากตระกูล ตรีธารา ทรัพยเจริญ และศรเีจรญิ อยรูวม
ในหมเูดยีวกนั กอนทีว่ดัมารยีสมภพจะสรางขึน้ นบัเปน
ตระกูลเกาแกและดังมากของวัดนี้

ขอจบแคนี้นะครับ พอดีมีคนจะเขามาทำงานท่ีนี่
เลยถือโอกาสฝากจดหมายน้ีมากับเขา

ดวยความเคารพนับถือจริงๆ จงึเขียนมา

(ไพรชั สภุาษิต)
ป.ล. ผดิถูกอยางไรอยาถือสาคนแกนะครับ ขออภยัดวย
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“เขาถึง และแทรกซึม”   ตอนสอง
ในขณะเดยีวกัน มหีลาย

หนวยงานได ใหความ
สำคญักับปญหาและความ
ทาทายท่ี เ กิดข้ึนกับเด็ก
เยาวชน วยัรนุในยุคปจจบุนั
ไดรวมตัวกันเปนภาคี เปน
เครือขายในการเข าไป
ชวยเหลอืเด็ก เยาวชน วยัรนุ
ที่กำลังประสบปญหาได

อยางทันทวงที อีกท้ังมาตรการปองกันก็ไดรับการ
เสนอแนะออกมาเปนระยะๆ

อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนเวทีสมัมนาหรือแนว
มาตรการการปองกันและความชวยเหลือใดๆ
จะไมเกิดผลอยางสมบูรณหากไมมีบรรดาเยาวชน
เขามามีสวนรวมอยางจริงจงั  เสียงแหงความเงียบของ
พวกเขาเปนเสยีงทีพ่รอมทีจ่ะพดูออกมาเปนถอยคำ
ใหผใูหญไดรับฟง ขอเพียงเปดโอกาสและกระตุน
ใหพวกเขาพูดออกมา การรับฟงเสียงจากเยาวชน
มิใชรับฟงเพียงกลุมใดกลุมหน่ึง หรือเพียงไมกี่คน
และก็สรุปออกมากลายเปนประเด็นสำหรับทุกคน

เพราะความคิดหลายหลาก แนวความคิดมากมายของ
เยาวชนแตละคน แตละกลมุ แตละพืน้ท่ียอมไมเหมอืนกนั
อยางไรก็ตาม แมจะมีความคิดหลายหลาก แตไมใชวา
จะหาจุดรวมสากลของ “ความเปนเยาวชน” ทีค่วรและ
ตองเปนไมได  เชน ภาพของการเปนเยาวชนทีก่อปรดวย
คณุธรรมตางๆ เชน ภาพของการเปนผมูคีวามกตัญูรคูณุ
ภาพของการเปนผมูคีวามรบัผดิชอบ ราเรงิ ไมเห็นแกตวั
ไมทำรายใคร ภาพของผทูีม่คีวามคิดสรางสรรค และอืน่ๆ

บางทานอาจจะกลาววา หากจะกลาวถึงปญหาเร่ือง
เพศท่ีสะทอนในเยาวชนวัยรนุน้ัน ไมควรจะพูดหรอืเนน
ในเรือ่งศีลธรรม แตควรเนนเรือ่งของสุขภาพ ความจรงิแลว
หากเนนเร่ืองสุขภาพตองพูดกันใหชดัสองประการดวยกัน
คือ ประการแรก เพื่อสุขภาพของใคร คำตอบคือ ตอง
คำนึงถึงสุขภาพของผูนั้นและผูอื่นดวย ประการท่ีสอง
สขุภาพอะไร นัน่คอื สขุภาพทีม่คีวามสมดุลทัง้ทางกาย
สุขภาพทางใจ สุขภาพทางสังคม และสุขภาพทางจิต
วิญญาณ ซึ่งเปนการมองสุขภาพแบบองครวม และ
สขุภาพแบบองครวมนี ้คอื ชวีติของมนษุยทีป่ระกอบดวย
กายใจสังคมจิตวญิญาณอยางมีเอกภาพ  ดงันัน้ หากพูดถงึ
สขุภาพในแบบองครวม กต็องรวมหมายถงึ การทีจ่ะตองพดู

เก่ียวกบัเรือ่งคณุคาทางศีลธรรมดวยเพราะเกีย่วของ
กบัสขุภาพทางจติวญิญาณ เปนทีน่าเสียดาย หากคิด
เร่ืองสุขภาพเปนเพียงแตมิติกายและมิติใจเทาน้ัน
โดยลืมมิติสังคมและมิติจิตวิญญาณไป หากทำให
เยาวชนสามารถ “เขาใจและเขาลกึ” ถงึคำวา สขุภาพ
แบบองครวมดังกลาวทีจ่ำเปนตองมีความสมดุลแลว
ยอมทำใหเขาใจไดวา การกระทำใด  ๆกต็ามท่ีไมถกูตอง
ตามหลักคุณคาทางศีลธรรม นอกจากจะทำลายมิติ
ทางจิตวิญญาณแลว ยังทำใหเสียความสมดุลของ
ชวีติ และในท่ีสดุมีผลเสยีตอทางจิตใจ ทางกาย และ
ทางสังคมในคนๆ นัน้ดวย  อยางเชน เมือ่อธบิายเรือ่ง
เพศ  การรวมเพศเปนเพยีงสวนหนึง่ซึง่ไมใชทัง้หมด
ของเพศสัมพันธ การรวมเพศอาจจะเปนเร่ืองมิตกิาย
หรอือาจจะมมีติทิางใจ (ความรสูกึ) เขามาเกีย่วของ
บาง แตมติสิงัคมและมิตจิติวญิญาณอาจจะไมเขาไป
เก่ียวของกับการรวมเพศเลยก็วาได สวนเพศ
สัมพันธหมายถึงสัมพันธภาพระหวางกันในทุกมิติ
ของชีวติ ดงันัน้ เพศสัมพนัธจงึเกิดข้ึนไดอยางจริงจงั
ในสถาบนัครอบครวัหรือสถาบันการแตงงานเทาน้ัน

นนทเพ็ชร

ในโอกาสปพระสงฆ คณะกรรมการคาทอลิก
เพ่ือพระสงฆไดจัดโครงการประกวดภาพถาย
ในหัวขอ “คณุพอทีเ่คารพ กบัภาพประทบัใจ” เพ่ือ
รวมฉลองปพระสงฆ เพ่ือสงเสริมและเปนกำลงัใจ
แกพระสงฆในการปฏิบัติหนาท่ีสงฆเพ่ือเผยแพร
ความดีงามของพระสงฆใหเปนท่ีรจูกักวางขวางย่ิงข้ึน
และเพือ่ใหสตับุรษุท่ัวไปไดมสีวนรวม

ไดกำหนดหลกัเกณฑวา จะตองเปนภาพพระสงฆ
ทีก่ำลังปฏิบตัหินาท่ีอภิบาล มชีือ่ภาพ วนัเวลา และ
รายละเอียดของเหตุการณ

เ ร่ิมรับภาพตั้งแต เดือนมีนาคม  ถึงเดือน
พฤษภาคม 2010

โครงการประกวดภาพในคร้ังท่ี 2 นี้ไดรับ
ความรวมมือจากสัตบุรุษท่ัวประเทศ โดยมีผสูนใจ
สงภาพเขาประกวดท้ังสิน้ 101 ภาพ จากผสูงจำนวน
44 ทาน

คณะกรรมการตัดสินไดพิจารณาภาพถาย
แตละภาพอยางละเอียด เร่ืองความหมายของภาพ
และองคประกอบของภาพ เปนตน นอกจากน้ี
คณะกรรมการยังใหเหตผุลในการตัดสนิ ทีน่าสงัเกต
คอื ผสูงภาพเขาประกวดยังไมเขาใจหวัขอทีก่ำหนด
ดพีอ และไมปฏบิตัติามกติกา เชน ไมมชีือ่ภาพ ไมมี
คำบรรยายเหตกุารณวารสูกึประทับใจอยางไร เปนตน

คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่พระสงฆ ขอขอบคุณ
ทกุทานท่ีรวมกิจกรรมสงภาพมาประกวด


⌫   

รางวัลท่ี 1 เงินสด 10,000 บาท ช่ือภาพ “DUC IN ALTUM” (จงออกเรอืไปทีล่กึ)
ผสูง ยวง บอสโก สำเรจ็ ศรวีรกลุ (93 หม ู6 ต.นาอาม อ.เมือง จ.เลย 42000)

รางวัลท่ี 2 เงินสด 7,000 บาท ชือ่ภาพ “หนทางกางเขน”
ผสูง คณุธนพร นยิมไทย (130/1 บ.ไบเออรไทย จำกัด ถ.สาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500)

รางวัลท่ี 3 เงินสด 5,000 บาท ชือ่ภาพ “คารวะ”
ผูสง คณุวรพจน สงิหา (118/33 PST คอนโด ทาวเวอร 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี  ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120)

รางวัลชมเชย ม ี3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท
1. ชือ่ภาพ “แดนสวรรค”

ผสูง คณุสุภชยั แกวพวง  (12 หม ู7 ต.คำเนยีม อ.กนัทรารมย จ.ศรสีะเกษ 33130)
2. ชื่อภาพ “พระสงฆผูนำชุมชน”

ผสูง บร. ยทุธนา วทิยานุลกัษณ (บานเณรใหญแสงธรรม สามพราน นครปฐม)
3. ชือ่ภาพ “ผูนำความรัก”

ผสูง คณุนิลเนตร สดุสวาท (27 ถ.สาทรใต ยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120)
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«—¥·¡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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‚°«‘∑«“≥‘™  ‡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≥ ‡«≈“ 19.00 π.

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

«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ ∑‘æ«—≈ °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

8  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥∫√‘°“√¢“¬ ‘π§â“)

«—¥‡´πµå√ÁÕ§ («—¥∑à“‰¢à) Õ.‡¡◊Õß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√’¬å «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õß °∑¡. ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

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

«—¥∫â“π‡´‡«’¬√å Õπÿ “«√’¬å™—¬ ¡√¿Ÿ¡‘ °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ ÿ®’‚¬ æ‘‚µ‚¬, ‡Õ .‡®. ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-2354-9091-4)

«—¥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√–¡“√¥“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≠¬“‚°‡∫ ·¡à°≈Õß ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡

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

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡«π—π´’‚Õ Õ.‡¡◊Õß ®.‡æ™√∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

§ÿ≥æàÕ‡®…Æ“ ∫ÿ≠√µ‘«ß»å ‚∑√. 08-1942-3670)

«—¥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)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

����� §≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–

§“¡‘≈‡≈’¬π‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å ª√“®’π∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ç©≈Õßπ—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈é

·≈–√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’‚Õ°“  ÿ«√√≥ ¡‚¿™

(50 ªï) °“√ªØ‘≠“≥µπ‡ªìππ—°∫«™¢Õß¿√“¥“

‚®«—ππ’ ·¥≈≈“ √‘´´“ À‘√—≠ ¡‚¿™ (25 ªï) °“√

ªØ‘≠“≥µπ‡ªìππ—°∫«™¢Õß§ÿ≥æàÕæß…å»‘√‘  —ß«“≈-

‡æÁ™√ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™ ‘́≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’

ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë

17 °√°Æ“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.30 π. ∑’Ë§“¡‘≈‡≈’¬π

‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å ª√“®’π∫ÿ√’ (‚§°«—¥)

����� »Ÿπ¬å»‘…¬å ‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ πÿ°

ç‚∫«å≈‘Ëß√–¥¡∑ÿπé ‡æ◊ËÕ°“√°ÿ»≈ ™‘ß∂â«¬®“°æ√–-

§“√å¥‘π—≈·≈–æ√– —ß¶√“™ «—π‡ “√å∑’Ë 7  ‘ßÀ“§¡ 2010

∑’Ë‡¥Õ–¡Õ≈≈å ∫“ß·§ ‡«≈“ 08.30-12.00 π.  Õ∫∂“¡

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

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°

∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

http://twitter.com/udomsarnnews

«—¥·¡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)

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

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ´.ππ∑√’ 14

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

10120 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1308 ‚∑√ “√

0-2681-5369 ∂÷ß 70

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

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—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)

�����·´¬‘¥»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 60 ∫«°≈∫ 2  ¢Õ‡™‘≠

»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬æ∫ª– —ß √√§å‡æ◊ËÕπ√à«¡√ÿàπ 60

∫«°≈∫ 2 ªï „π«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π 2010 ∑’Ë

‚√ß‡√’¬ππ“π“™“µ‘‡¥Õ–√’‡®âπ∑å ß“π‡√‘Ë¡‡«≈“ 17.00 π.

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

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

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

¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1308 ‚∑√ “√ 0-2681-5369 ∂÷ß 70

�����·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)

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

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

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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 28 ª√–®”«—π∑’Ë 11-17 °√°Æ“§¡ 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

& π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

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

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

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

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

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

µàÕ‰ª  Õ∫∂“¡»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 122/11

™—Èπ 3 Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»

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

‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1308 ‚∑√ “√ 0-2681-5369 ∂÷ß 70

�����»Ÿπ¬åæ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ·≈– —ß§¡∫â“π‡´‡«’¬√å

(JESS) ·≈–∑’¡ß“π‰¥â®—¥æ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡„À¡à

 ”À√—∫ª°“‡°Õ–≠Õ ‡ªìπµ”√“‡√’¬π¿“…“ª°“‡°Õ–≠Õ

‡À¡“– ”À√—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“ ·≈–

 ”À√—∫ºŸâ∑’Ë π„®¿“…“ª°“‡°Õ–≠Õ ·≈–ª√—∫¿“…“

„Àâ¥’¬‘Ëß¢÷Èπ æ‘¡æå ’Ë ’  «¬ß“¡  π„®¬‘π¥’≈¥√“§“æ‘‡»…

50% ®“°√“§“‡µÁ¡‡≈à¡≈– 30 ∫“∑ ‡À≈◊Õ‡≈à¡≈–

15 ∫“∑ µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2354-9090

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15) §◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  §≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬πª√–‡∑»‰∑¬
¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß°“√¢÷Èπ‡ªìπ·¢«ß¢Õß§≥–

§“¡‘≈‡≈’¬πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–æ‘∏’∫«™æ√– ß¶å

¢Õß —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø «—™√– ‡ Áß‡®√‘≠

 —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ ‡°√’¬ß‰°√  ÿ¢®‘µ  —ß¶“πÿ°√

‚®‡´ø ∑√—π «—π øí∑ ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“

‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å  Õ. “¡æ√“π  ®.π§√ª∞¡

«—π‡ “√å∑’Ë 7  ‘ßÀ“§¡ 2010 æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π.

¡‘ ´“·√°¢Õß§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø «—™√– ‡ Áß‡®√‘≠

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8  ‘ßÀ“§¡ 2010 «—¥‡´πµå√ÁÕ§

∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ‡«≈“ 09.00 π.

¡‘ ´“·√°¢Õß§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ‡°√’¬ß‰°√

 ÿ¢®‘µ «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡ 2010 ∑’Ë

«—¥·¡àæ√–§π°≈“ß·®°®à“¬æ√–À√√…∑“π

‚§°ª√“ “∑ ®.∫ÿ√’√—¡¬å ‡«≈“ 10.00 π.

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ À≈“°‡√◊ËÕß À≈“¬√ 
Àπ—ß ◊Õ

„À¡à

 π„®µ‘¥µàÕ  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ 122/11 ´.π“§ ÿ«√√≥ ∂.ππ∑√’ ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

‚∑√ “√ 0-2681-5401   E-mail : udomsarn@gmail.com

√“§“ 390 ∫“∑ √“§“ 130 ∫“∑ √“§“ 300 ∫“∑

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààßπ“´“‡√Á∏

‚¥¬ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16

 —≠≠“≥·Ààß°“≈‡«≈“ (Ò)

‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√, C.Ss.R.

‰À≈àºŸâ «¡ ‚µ≈“ ∫à“¢Õß™ÿ¡æ“∫“≈

‚¥¬§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

 àß¢à“«©≈Õß«—¥ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√Õÿ¥¡ “√

E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√. ·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805
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สวสัดคีรบัพ่ีนอง เพ่ือนเยาวชนทีร่กัทกุทาน
ทุกป หมูคณะภราดาเทเซไดใหทุนสนับสนุน

เยาวชนใหมโีอกาสไปสัมผัสชีวิตเทเซ เปนระยะเวลา 3
เดือน จำนวน 2-3 คน ตามความเหมาะสม โดยคาดหวังวา
ประสบการณกับพระเจาท่ีพวกเขาเหลาน้ีจะไดคนพบ
ในขณะดำเนินชวีติทีเ่ทเซนัน่ จะชวยสงเสริมชวีติครสิตชน
ของพวกเขา ใหดำเนินชีวิตเปนประจักษพยานถึง
พระคริสตเจา และเปนเช้ือแปงในการสรางสังคมแหง
ความรัก สันติ ความวางใจ การคืนดี ความช่ืนชมยินดี
และความเปนหน่ึงเดียวกัน ดงัน้ัน แผนกเยาวชน จงึใหการ
สนับสนุนผูแทนเยาวชนจำนวน 2 คนจากสังฆมณฑล
องคกรเยาวชน ใหพวกเขาไดมีโอกาสไปสัมผัสชีวิต
ทีเ่ทเซ เปนระยะเวลา 3 เดือน พรอมท้ังชวยในการเตรยีม
ความพรอมท่ีจะเดินทางไปเทเซในนามเยาวชนคาทอลิก
จากประเทศไทย เพ่ือพวกเขาจะสามารถคนพบกระแสเรยีก
มีความรอนรนที่จะอุทิศตนเองในการดำเนินชีวิตตาม
จิ ต ต า ร ม ณ แ ห ง ก า ร
แพรธรรม จติตารมณแหง
ความวางใจ การคืนดี และ
ความเปนหนึ่งเดียวกัน

ในป 2009 ที่ผานมา
เราไดสงผูแทนเยาวชน 2
คน คอื คณุณัฐพล ใบเจียม

จากสังฆมณฑลจันทบรุ ีและคณุปฏพิล ทนผุล จากองคกร
เอส.วาย.เอ็ม. และน่ีเปนสวนหน่ึงจากประสบการณ
ตางๆ เหลานัน้ทีพ่วกเขาไดพบท่ีเทเซ...

“....โดยภาพรวมคำวาเทเซสำหรับผมน้ันคือการ
ทำใหเปนหน่ึงเดียวครบั เพราะวาทุกคนท่ีมาท่ีเทเซนัน้
มีพื้นฐานทางวัฒนธรรม ภาษา ถิ่นกำเนิด ประเพณีที่
แตกตางกันแตเม่ือพวกเขามาที่เทเซนี้ทุกคนกลับกลาย
เปนหน่ึงเดียวกันใชชีวิตรวมกัน ซึ่งนาแปลกใจมากวา
ทกุคนท่ีมาจากท่ัวทกุมมุโลกนัน้อยรูวมกัน ทำกิจกรรม
รวมกนัดวยความรกัและมติรภาพความเขาใจ โดยทีไ่มมี
ความขัดแยงหรือเร่ืองทะเลาะวิวาทกันเลย ผมคิดวา
การมาที่เทเซในคร้ังน้ีทำใหผมไดเรียนรูอะไรหลายๆ
อยางโดยเฉพาะเรื่องความรักท่ีพระเจาทรงมีกับผม
ผมคดิวาผมไดสมัผสัชวีติอยกูบัพระแลวทกุๆ วนัทีอ่าศัย
อยทูีเ่ทเซทีผ่านทางบุคคลอ่ืนรอบขางเรา บคุคลเหลาน้ัน
คอืพระเจา ถาเรามองลงไปลกึๆ วาทีจ่รงิแลวไมตองไปถึง
ฝรัง่เศส หรอืเทเซกไ็ด เรากส็ามารถพบพระไดจากการ
เจริญชวีติประจำวันนัน่เอง…” (...น.ุ...ปฏพิล ทนผุล)

“....และแลวงานเล้ียงก็ใกลถงึเวลาท่ีจะเลกิ ความฝน
กำลังจะคอยๆ จาง ฝนดซีะดวย ไมอยากต่ืนเลย ตลอด
ระยะเวลา 3 เดือนทีเ่ราไดใชชวีติทีเ่ทเซ ทำใหเราไดรจัูก
ตนเองและรจูกัการใชชวีติมากข้ึน ไมวาจะเปนการใชชวีติ
ในบรรยากาศความเช่ือ ศรัทธาของศาสนา หรือการใชชวีติ
แบบสังคมโลกแหงความจริง ในหลายๆ ครัง้ เราอยกูบั
สงัคมโลกมากเกินไป จนทำใหบางคร้ังเราหลงลืมพระ
แตในการทีเ่ราใชชวีติอยทูีน่ี ่อยทูีเ่ทเซ มหีลายคนไดให
คำนยิามของเทเซไววา เทเซ คอื สนัตภิาพ มติรภาพ ฯลฯ
แตสำหรบัผมแลว เทเซ คอื ความสมดุลของชีวติ เพราะ

ในแตละวันน้ัน เราไมไดทำงานอยางเดียว เราไมได
ภาวนาอยางเดียว เราไมไดพักผอนอยางเดียว แตเราได
ทำทุกอยาง และในหลายๆ คร้ัง เรารสูกึอายทีจ่ะไปสวด
ภาวนา แตเมื่อเราไดเห็นคนรอบขาง ไมนาเชื่อวา
เยาวชนจากตางท่ีมา ตางชาติ ตางภาษา ตางวฒันธรรม
จะรักและชอบในการสวดภาวนา บางคนมาแลวไมต่ำกวา
5 ครัง้ หรอืบางคนมาเปนประจำทุกป...” (...ณฐั....ณฐัพล
ใบเจียม)

ปนี้ 2010 นี้ เราไดสง
เยาวชนอีก 2 คน คอื คณุ
สิทธิชัย เหลาธารทรัพย
(ปม) จากสังฆมณฑล
สุราษฎรธานี  และคุณ
ฐาปกรณ ลังบุปผา (ฐา)
จากองคกร Y.C.S. ซึ่ ง
ทัง้สองจะเดินทางไปสัมผัสชีวติท่ีเทเซ กำหนดการเดินทาง
ออกจากประเทศไทยวันที ่ 3 กรกฎาคมน้ี และจะเดนิทาง
กลบัถงึประเทศไทยในวันที ่1 ตลุาคม 2010 จงึขอพวกเรา
เปนกำลังใจใหกับนองๆ ทั้งสองคนดวยนะครับ เพ่ือ
พวกเขาจะไดเปดใจใหพรอมที่จะรับการเสด็จมาของ
พระเจาในสถานท่ีที่พวกเขาไปสัมผัสชีวิตตลอดระยะ
เวลา 3 เดือนขางหนาน้ี

“Fill up your heart with great confident and face
the big wide world with pride” ...เตมิความม่ันใหเต็มรอย
แลวกาวออกไปเผชิญกบัทกุสิง่บนโลกกวาง...เปนกำลงัใจ
ในการดำเนินชีวิต และมีความสุขกับการทำงานเพื่อ
เยาวชนกันทุกวันนะครับ ...ฉบับน้ีคงฝากไวแคนี้ครับ
แลวพบกนัใหม....สวัสดคีรบั

โดย เงาเทียน
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บนทางเดินเคียง
ที่จะมีเสียงของเธอกับฉัน

“นกับุญ...ผมูอีะไรมากไปกวาการชวยหาของ”
นักบุญอันตนแหงปาดัว มีชื่อเสียงมากๆ

ในเรื่องถาของหายแลวขอใหทานชวย หนังสือ
หลายเลมตอกย้ำไวอยางน้ัน เชน หนังสือบรรดา
นักบุญ : เขาเปนอยางไรเขาชวยทานอยางไร
(Saints : Who they are and how they help you)
ซึง่เอลซีาเบธ ฮอลแลม เปนบรรณาธกิาร แตเม่ือ
ไดอานหนังสอืทีพ่ดูถงึทานนักบญุอนัตนแหงปาดัว
มากเขาๆ กลับพบวา เสนหรายกาจของทานหาใช
เฉพาะเร่ืองการชวยใหการสูญหายถูกคนพบ
ทานยังเปนผปูรารถนาเปนมรณสกัขีตัง้แตยงัเปน
นักบวชใหมๆ ทานทำงานแพรธรรมอยางมุงม่ัน
ทานทำใหคนกลับใจมากมาย ทานเทศนตอตาน
พวกเฮเรติกดวยความหาวหาญ สอนเรื่องสังคม
เนนความยุตธิรรม และท่ีสำคัญคอืทกุสิง่ทกุอยาง
ทานใชฐานที่สำคัญที่สุดคือคำของพระเจา ทาน
เลอืกใชพระคมัภรี ไมแปลกใจท่ีในป ค.ศ. 1946
สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที ่12 ไดใหเกยีรตทิาน

โดยแตงต้ังทานเปน “นกัปราชญแหงพระวรสาร”
ป ค.ศ. 2010 ชวงท่ีบานเมืองไทยมีเหตุการณ

ไมปกติเกิดข้ึน สื่อมวลชนคาทอลิกฯ แผนกการพิมพ
หยิบหนงัสือประวัตนิกับุญอันตนขึน้มาอกีครัง้ แตคร้ังน้ี
ปรับชื่อใหมเปน “อันตนแหงปาดัว นักปราชญแหง
พระวรสาร” ชวงเวลาท่ีสังคมตองการแบบอยางและ
ความกลาหาญในการทำความดี เม่ือทำความดีแลวท่ีรองรบั
ของคนทำดีกค็อื การเดินเขาสสูรวงสวรรคบานแทนรินัดร
เย่ียงบรรดานกับุญผศูกัด์ิสทิธ์ิ

ขอบคุณคณุพอยวง บ.นรนิทร ศริวิริยิานนัท ผไูด
ถอดความเรือ่งราว ซึง่เขยีนโดย ชารล วอรเรน สตอดดารด
คนเหลาน้ีเปนตนธารใหเกิดเร่ืองราวดีๆ เพ่ือเราจะได
อานกัน และที่สำคัญก็คือ ไดเห็นเสนทางสายความดี
ที่ทอดยาวดวยความยากลำบากและออกแรงจนกวา
จะจบชีวิตของตนเองบนโลกน้ี สนใจหนังสือเลมน้ี
ติดตอไดที่รานหนังสือคาทอลิกช้ันนำท่ัวไปหรือ
ที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900

ตอ 1801 ในราคาเลมละ 80 บาท ลองหามาอานกันดู
แลวจะพบวา เราไมไดขอทานนกับุญอันตน เฉพาะเวลา
ที่ของหาย แตชีวิตของทานยังมีเหลี่ยมมุมใหคิด และ
เลียนแบบชีวิตอีกเพียบ

ถอยคำขางตนเปนทอนหนึง่ในบทเพลงประกอบ
ภาพยนตรไทยท่ีแจงเกดิใหกบัดาราหลาย  ๆคน ชือ่เรือ่ง
วา “รกัแหงสยาม” ประมาณกลางเดือนเศษๆ ที่ผานมา
มีกิจกรรมที่ เกิดขึ้นที่สยามโดยศิลปนหลายๆ คน
หลายๆ สาขาอาชีพ มารวมกันทำส่ิงดีๆ เพ่ือพ้ืนท่ีสยาม
ทีถ่กูทำใหเสยีหายไปพรอมกบัปญหาบานเมอืง คณุโนส
อดุม แตพานิช นำบทเพลงนัน้ (เพลงชือ่ “กนัและกนั”)
นำมาดดัแปลงใหสอดรับกับยุคสมยั หยกิกันพอเจบ็
สำหรับเรือ่งราวตาง  ๆและเขาแปลงชวงของเน้ือขางตน
วา “ใหมนัเปนเพลง บนความลำเค็ญ ทีจ่ะมาเปนดัง
ภมูิคุมกัน” จาก “ใหมันเปนเพลง บนทางเดินเคียง
ทีจ่ะมเีสียงของเธอกับฉัน”  ผมคิดถึงเพลงนีจ้งั

“กนัและกัน” คอืช่ือของเพลงบทน้ี เพลงเปดตัว
ดงัมากอนหนัง แตหนงัมอียใูนเพลง และเพลงมอียใูน
หนงัเราเรียกวา “มิวสิกวิดีโอ” ภาพประกอบเสียง
และเสียงประกอบภาพ การตัดตอฉบัไว เราพอเขาใจ
ถงึเน้ือเร่ืองท่ีจะพูด แตผมชอบความรสูกึของการมีกนั
และกนั อาจจะมีไวเพือ่ฟงเสยีง พดูคยุ หยอกลอ เลน
หัวเราะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ...ที่จะมีเสียงของ
เธอและฉัน

เม่ือวันพุธท่ีผานมา ผมไดมีโอกาสไปแบงปน
เ ร่ืองศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกใหกับ
สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
คริสเตียน ซึ่งต้ังอยูแถวถนนสุขุมวิท 101/1 จริงๆ
ผมไปคร้ังนีเ้ปนครัง้ที ่3 แลว ไมมอีะไรยาก เราไปพูด
ในส่ิงท่ีเราเปน ผมนึกสนุกเลยคียคำถามเขาไปใน
เฟซบุคของอุดมสารแฟนคลับกอนจะตองไป
บรรยายจริง ความวา “ทานบ.ก.อยากใหชวยแสดง
ความคิดเห็นหนอยครับ...พรุงน้ีจะตองไปแนะนำ

ศาสนาคริสต (คาทอลิก)ใหกับพี่นองคริสเตียนใน
สถาบันเตรียมศิษยาภิบาล (เหมือนบานเณรของเรา)
อยากฝากบอกอะไรกับพวกเขาหรืออยากใหแนะนำ
เรื่องใดเปนพิเศษ” ไดผลเกินคาด มีคนมาแสดงความ
ชื่นชอบ 7 คน และมีความคิดเห็นต้ังแตตนจนจบ 23
ความคิดเห็น (บางทีอาจจะซ้ำคนบาง) ผมจะลอง
นำความคดิบางสวนมาแบงปนกนั

1. เรารักแมพระ
2. บอกวาจริง  ๆแลวความเช่ือของเราไมแตกตางกนัเลย

แตสิง่ทีแ่ตกตางกันคอืเรือ่งของภาษาเทานัน้เอง เราเขาใจ
กนัคนละมุมมอง เราผานทางแมพระไปหาพระเยซู

3. เราควรใชความเช่ือและส่ิงท่ีดีๆ  มาชวยกันในการ
แพรธรรม เนนขอดขีองกันและกนั ของเธอเพลงเพราะ
โดนใจวยัรนุ ของเราเปนหนึง่เดียว ของเธอหลากหลาย
เติบโตเรว็ เราเดนิไปดวยกัน แนะนำเร่ืองอุดมสารดวยสิครับ

4. แนะนำบานเณรใหญ
5. ฝากขอบคุณ...ชื่นชม...และใหกำลังใจ สำหรับ

การทำงานของพระในโลกปจจุบัน ถึงความเชื่อจะตาง
แตเรารักในพระเจาองคเดียวกัน...ไมตางกัน...กาวไป
ดวยกัน และรวมมอืกนัในงานแพรธรรมของพระ

6. ชวยบอกวา ผมกำลงัรอวนัทีเ่ราจะเปนหนึง่เดียว
กนัอยางแทจรงิ ไมมคีรสิเตียน ไมมคีรสิตงั มแีตผตูดิตาม
พระคริสตครับ

7. เราเปนพี่นองท่ีมีความเช่ือเดียวกัน เรารักพระ
เหมือนกัน ถงึแมเราจะคิดตางกัน แตเปนส่ิงท่ีเล็กนอยมาก
อยาไดเอามาเปนปจจัยทีไ่มทำใหเราเปนหนึง่เดยีวกนั ตวัอยาง
เชน พระจิต หรือพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ กค็อืองคเดยีวกนั
ชือ่น้ันสำคญัไฉน อยางไรกต็ามก็พระองคเดียวกนันะคะ
ฝากความรักในพระคริสตไปสพูีน่องนะคะ

8. เราตางนับถือพระเจาองคเดียวกัน และเรา
กเ็ปนลูกของพระองคเหมือนกัน

9. พูดแบบวาเราเปนหน่ึงเดียวกัน ไมแบงแยก
ประมาณน้ี ผมพูดกับเพ่ือนครสิเตียนแบบนีเ้หมือนกัน
สูๆ  นะ ขอพระเจาอวยพร

10. อธิบายเก่ียวกับแมพระและนักบญุครับ วาเรา
ใหทานภาวนาใหเราเหมอืนท่ีชาวครสิเตียนใหพีน่อง
อธิษฐานเผ่ือ แนะนำ www.newmana.com ครับ ทีน่ี่
มขีอมูลเยอะครบั โดยเฉพาะเวบ็บอรด เพราะวามีทัง้
คาทอลิกและคริสเตียนอยูรวมกันในเว็บครับ

11. ฝากบอกวา คริสตชนคาทอลกิขอสงความรัก
ขององคพระคริสตเจามายงัพ่ีนองครสิเตียนทกุทาน

12. แนะนำเรือ่งพธิกีรรมของคาทอลกิ
13. เราตางเปนลูกพระบิดาเดียวกัน ขอใหเรา

เปนหน่ึงเดียวกันในการอธษิฐานภาวนาและสรรเสริญ
พระองค บทเพลงพักพิงในพระเจา ฝายคริสเตียน
เปนผปูระพันธ  โดยทีฝ่ายคาทอลิกนำมาขับรองสรรเสรญิ
พระเจาอยางสนิทใจ อยากเห็นอยางน้ีมากยิง่ขึน้ครับ

14. “พระเจาเปนความรกั และพระองคทรงรักเรา”
ฯลฯ

ผมขอบคุณการมีกนัและกนั โดยอาศัยเทคโนโลยี
เช่ือมตอ ขอบคุณความคิดเหน็ท่ีตองสละทัง้เวลาและ
กำลังความคดิ แตทีส่ำคัญโดยสวนตัวสุดๆ มนัทำให
ผมอบอุนหัวใจ เพราะเสนทางงานแพรธรรมใน
พระศาสนจักร มวีธิหีลากหลายมากมาย และบนเสนทาง
นี้ เรายังไดยินเสียงของกันและกัน เปนเสียงท่ีคอย
แนะนำ ใหกำลงัใจ และเพิม่ความอบอนุใหแกกนั

บรรณาธิการบริหาร
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