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พระวาจาของพระเจา : ถวยถวายพระพรซึง่เราใชขอบพระคณุพระเจานัน้ มไิด
ทำใหเรามีสวนรวมในพระโลหิตของพระคริสตเจาหรือ และปงท่ีเราบินัน้มิไดทำให
เรามีสวนรวมในพระกายของพระคริสตเจาหรอื (1คร 10:16)
     คริสตศาสนามิไดเริม่ตนท่ีหลกัธรรมคำสอน บทบัญญตั ิหรอืจารตีพิธีกรรม ทัง้มิได
เริม่ตนจากการจัดทำแผนผงัโครงรางสรางองคกรหรอืสถาบัน แตเริม่ตนท่ีพระบคุคล
เยซูคริสตเจา พระองคเปนศูนยกลางของชีวิตและทุกสิ่ง ทรงเสด็จมาทำให
สัมพันธภาพรักแตแรกเริ่มที่มนุษยไดรับจากพระเจา  แตเสียไปเพราะการ
ปฏิเสธพระองค ไดรับการฟนฟูใหมอาศัยการส้ินพระชนมและการกลับคืน
พระชนมชีพของพระองค (เทียบ EE 8) พระคัมภีรทั้งหมดเผยแสดงแกนแทของ
ครสิตศาสนาวา พระเจาทรงรักโลกอยางมากจึงประทานพระบตุรเพยีงพระองคเดยีว
ของพระองค เพื่อทุกคนที่มีความเช่ือในพระบุตรจะไมพินาศ แตจะมีชีวิตนิรันดร
(ยน 3:16) การเปนคริสตชนคือการมีสัมพันธภาพรักกับพระเยซูคริสตเจา ดวย
สัมพันธภาพรักที่สนิทแนบแนนและลึกซึ้งนี้จะทำใหคริสตชนมิไดดำรงชีวิตอยู
ดวยตนเอง แตเปนพระคริสตทรงดำรงอยูในเขา (กท 2:20) ความสนิทสัมพันธอัน
ยิง่ใหญและล้ำลกึนี ้ทำใหพระองคทรงอยกูบัเรา  ผซูึง่พระองคทรงรักจนถึงทีส่ดุ (ยน
13:1) ทรงอยูในเราทุกวันตลอดไปตราบจนส้ินพิภพ (มธ 28:20) ดวยการเปล่ียนปง
และเหลาองนุใหเปนพระกายและพระโลหติของพระองคใน “ศลีมหาสนิท” ทำใหเรา
ซึ่งเปนประชากรของพระองคมีความปติยินดีอยางซาบซ้ึงเปนพิเศษท่ีพระองคทรง
ประทับอยูกับเรา (EE 1) เปนการประทับอยางสนิทแนบแนนที่สุด คริสตชนไทย
ใชคำวา “มหาสนิท”  เปนช่ือเรียกศีลศักด์ิสทิธ์ิแหงความรักซ่ึงเปนแหลงกำเนิดของ
ชวีติ เปนพลังในการดำเนินชวีติทัง้ชวีติ และเปนจดุสดุยอดของชวีติ เปนคำทีน่ารกัมาก
ทั้งใหความหมายชัดเจนและครบบริบูรณ เปนสุดยอดปรารถนาของชีวิตมนุษย
ความชิดสนิทอยางลึกซ้ึงท่ีสดุเปน “ความอ่ิมแทจริง” ของดวงใจทกุดวง ความแตกแยก
อนัเปนผลของบาป (EE 24) สรางความเจ็บปวดใหมนุษยตลอดมาทุกยคุทุกสมัย มนุษย
กระหายและร่ำรองหาความสนิทสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกันอยางลึกซ้ึงน้ีตลอดเวลา
เราเห็นไดอยางชัดเจนในทุกภูมิภาคของโลก ทุกวัฒนธรรม ทุกลัทธิความเช่ือและ
ศาสนา จะเนนย้ำเร่ืองน้ีดวยขอความ คำสั่งสอน และการกระทำท่ีหลากหลายกัน
ออกไป เราคริสตชนไทย เม่ือเราใชคำวา “มหาสนิท” มาเปนช่ือเรียกศีลศักด์ิสทิธ์ิแหง
ความรักน้ี เราตองไมเรียกชื่อนี้ดวยความเคยชินจนลืมความหมายแทจริงไป วันนี้
ในพิธบีูชาขอบพระคณุเราตองมีสำนึกรแูละชดัเจนวา เม่ือเรารบั “ศลีมหาสนิท” เรา
เขาไปอยใูนความสนทิสัมพันธอยางลึกซ้ึงท่ีสดุจนเรียกวา “มหาสนิท” นีก้บัใคร?  และ
สมัพนัธภาพแบบ “มหาสนทิ” นี ้เปนอะไรสำหรบัฉนั?

จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธที่นำเสนอไวขางตน ทานนักบุญ
ใชคำวา “มสีวนรวม” ในพระกายและพระโลหติของพระคริสตเจา ซึง่เรามักจะเขาใจ
วา ในการรบัศีลมหาสนทิน้ัน ทัง้ชีวติและความตายของเราไดรบัพระเมตตาใหเขาไป
มสีวนรวมในชวีติและความตายของพระเยซูเจา ซึง่เปนความเขาใจท่ีงดงามกจ็รงิ แต
เราตองเขาใจดวยวาการ “มสีวนรวม” ในการรับศีลมหาสนิทมีความหมายลึกซึง้กวา
คำวา “มีสวนรวม” ที่เราใชกันอยูในชุมชนและในสังคมมาก เชนกลาววา ตองให
สัตบุรุษมีสวนรวมในพิธีกรรม หรือตองใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
ประเทศชาติ เปนตน เพราะ “การมีสวนรวม” ทีน่กับุญเปาโลใชนีม้คีวามหมายไปถึง
“ความเปนบคุคล”  เปนความสนิทสมัพนัธอยางลึกซึง้ระหวางบุคคล ในศีลมหาสนิท
การมีสวนรวมหมายถึงสมัพนัธภาพรักระหวางพระคริสตเจากบัฉนั ระหวางการดำรง
ชีวิตของพระคริสตเจากับการดำรงชีวิตของฉัน ระหวางความเปนพระเจาแทและ
มนษุยแทของพระครสิตเจากบัสภาพแรกเริม่และเปาหมายสูงสดุของความเปนตวัฉนั
ที่ถูกสรางมาตามภาพลักษณของพระเจา ระหวางแผนการของความรอดซ่ึงพระเจา
ประทานใหโลกในองคพระเยซูคริสตเจากับชีวิตและความตายของฉันซ่ึงอยูใน
แผนการนีข้องพระเจา ทกุสิง่เหลานีบ้งบอกอยางชดัเจนถงึสมัพนัธภาพ “มหาสนิท”
อนับรสิทุธ์ิ ไมมคีวามขนุมัวมืดบอดใดๆ เจือปนเลย เปนสัมพันธภาพรักท่ีเกิดข้ึนจรงิ
และเกิดทันทใีนทุกคร้ังท่ีฉนัไปรบัศีลมหาสนทิอยางเหมาะสม เปนความสนิทสัมพนัธ
อยางครบบรบิรูณทำใหฉนัดำรงอยใูนพระองค และพระองคกด็ำรงอยใูนฉนั (ยน 6:56)

คำ “มหาสนิท” ที่เราใชเรียกศีลศักด์ิสิทธ์ินี้ ตองทำใหเรามีสำนึกรูอยางจริงจังวา
พระคริสตเจากับเราอยูในกันอยางสนิทแนนแฟน ทำให “วันนั้น” ( ยน 14:20
ดเูชงิอรรถ) ทีพ่ระเยซเูจาบอกไวลวงหนาเปนจรงิใน “วนัน้ี” เวลาท่ีเรารบัศีลมหาสนิท
วาพระเยซูคริสตเจาผูทรงเปนหนึ่งเดียวกับพระบิดา ทรงอยูในเรา และเราอยูใน
พระองค (ยน 14:20) นี่ไมใชความนาอัศจรรยใจท่ีเราคริสตชนใฝฝนหรือ เมื่อ
พระครสิตเจาทรงทำใหเราเปนหน่ึงเดียวกับพระองค ดงัท่ีพระองคทรงเปนหน่ึงเดียว
กับพระบิดา (ยน 14:11) อันทำใหเราสามารถรักและเปนหนึ่งเดียวกับผูอื่นได 
(ยน 17:23)

ในศีลมหาสนิท พระเยซูเจาทรงทำใหเราสนิทอยูในชีวิตและความตายของ
พระองค ทุกบูชาขอบพระคุณ พระเยซูเจาทรงสละพระองคจนหมดส้ิน (ฟป 2:7)
ทรงใหจนหมดเกล้ียง เราจงึตองทำเชนเดยีวกบัพระองค คอืใหพระองคจนหมดเกล้ียง
เขาสคูวามเปนจิตหน่ึงใจเดียวกันกับพระองค (1คร 6:17) เชนน้ีแหละ เราจึงจะเขาไป
อยูในสัมพันธภาพรักมหาสนิทกับพระองค และสัมผัสกับประสบการณอันนา
อศัจรรยใจ (EE 6) ของศีลศักด์ิสทิธ์ินีไ้ดดวยตนอง
     ในศลีมหาสนิท เราดำเนินชวีติดวยฤทธานุภาพของพระจิตเจา ไมวาจะเปนเวลา
ปตยินิดี มคีวามสุข มคีวามสงบสันติ สมหวงัและพงึพอใจ หรือในชวงเวลาท่ีวาเหว
เศราโศก ขนุมวั มทีกุข สบัสน ผดิหวงั ออนแอ หรอืกำลงัถกูประจญลอลวง เรามอบ
ใหพระเยซูคริสตเจาจนหมดเกลี้ยง รวมทั้งความคิดและเหตุผลท้ังหมด เพื่อสวมใส
จิตใจและความรูสึกนึกคิดของพระองค (อฟ 4:23) ความสนิทสัมพันธที่พระเยซู
คริสตเจาทรงมอบใหเราทางศีลมหาสนิทน้ียิ่งใหญ สูงสง ล้ำลึกเกินคำพูดใดๆ ที่เรา
จะสามารถสรรหามาอธิบายได พระเยซูเจาทรงกลาวถึงความสนิทสัมพันธนี้ไวเปน
คำเปรียบเทียบวา เปรียบเสมือนตนองุนกับกิ่งกานท่ีมีความสนิทแนบแนนเปนหน่ึง
เดียวกัน กิ่งกานไดรับน้ำเลี้ยงจากลำตน และมีชีวิตหนึ่งเดียวกับลำตน ถากิ่งกานถูก
ตดัขาดจากลำตนเม่ือใด มนักจ็ะตาย พระองคทรงใชเรือ่งของน้ำเล้ียงจากตนท่ีไหลไป
หลอเลี้ยงกิ่งกานทำใหมีชีวิต กิ่งกานมิไดมีน้ำเล้ียงของตนเองแตไดรับน้ำเลี้ยงจาก
ลำตน มิไดมีชีวิตดวยตนเองแตเปนชีวิตจากลำตน จริงอยูที่ตนองุนและก่ิงกาน
ไมสามารถเกิดสำนึกรูถึงความสนิทสัมพันธอันลึกซึ้งน้ีได เพราะเปนพืช แต
พระเยซูเจาทรงใชการเปรียบเทียบน้ี เพราะมนุษยสามารถเกิดสำนึกรูนี้ได เพ่ือเขา
จะสามารถเขาถึงธรรมล้ำลึกของศีลมหาสนิทได เพราะมิใชตัวเขาที่มีชีวิต แตเปน
พระคริสตเจาทรงดำรงชีวติอยใูนตัวเขา (กท 2:20)

ศีลมหาสนิทเปนความรักของพระบิดา ผูทรงสงพระบุตรแตพระองคเดียวของ
พระองค เพ่ือโลกจะไดรบัความรอดพน (ยน 3:16-17)

ศลีมหาสนิทเปนความรักของพระคริสตเจาผทูรงรกัเราจนถงึทีส่ดุ (ยน 13:1)
ศลีมหาสนิทเปนความรักของพระจติเจาผทูรงรองอยใูนตัวเราวา “อบับา-พอจา”

(กท 4:6)
ดังนี้ พลังของศีลมหาสนิททำใหเราเปนจิตหนึ่งใจเดียวกันกับพระเยซูคริสตเจา

และ “จิต” ที่กลาวถึงน้ีคือ “พระจิตเจา”  นั่นเองซึ่งบันดาลใหเราสามารถมี “ชีวิต
มหาสนทิ” ไดใน “ถวยถวายพระพรซึง่เราใชขอบพระคุณพระเจา และปงท่ีเราบ”ิ

(ประชาสัมพันธ : ชุมชนหรือกลุมที่สนใจ Lectio Divina เชิญติดตอ ผศ. อารมณ
โทร. 08-1899-7866)
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โดย ผศ.อารมณ พลูโภคผล



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับที่ 35 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2010หนา 4

พระคุณเจาปญญา  กฤษเจริญ
เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย โดยสำนักนโยบายฯ
บราเดอรทินรัตน คมกฤส ประชุมเพื่อ
ย ก ร า ง ทิ ศ ท า ง ง า น
อภิบาล ค.ศ. 2010-2015

ระหวางวันท่ี 19-23 เมษายน ค.ศ. 2010
ทีบ่านผหูวาน อ.สามพราน จ.นครปฐม
มีพระสังฆราช พระสงฆ  นักบวช
ฆราวาสจากทุกสังฆมณฑล ทั่ว
ประเทศรวม 170 ทาน

คุณพอพิพัฒน รุงเรืองกนกกุล รองเลขาธิการ
ทำหนาที่แทนบราเดอรทินรัตน
เนือ่งจากปวยกะทนัหนั สำหรบัการ
ประชุมคร้ังน้ี เปนการประชุมคร้ังท่ี
3 กอนหนาน้ันภูมิภาคอัครสังฆ-
มณฑลกรุงเทพฯ  6 สงัฆมณฑล และ
ภูมิภาคอัครสั งฆมณฑลท าแร -
หนองแสง ม ี4 สงัฆมณฑล ไดแยก

ประชุมกันมากอนแลว เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมระดับ
สงัฆมณฑลมากข้ึน

“อุดมสาร” ไดมีโอกาสพูดคุยกับผูแทนจาก
สงัฆมณฑลตางๆ ทัง้พระคณุเจา พระสงฆ นกับวช และ
ฆราวาสถึงความคดิเห็น ความรสูกึท่ีเกิดข้ึนจากการประชมุ
คร้ังน้ี

พระคุณเจาปญญา กฤษเจริญ เลขาธิการสภาพระ-
สงัฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย  ประมุขสังฆมณฑล
ราชบุร ีผรูบัผดิชอบการประเมิน และยกรางทิศทางฯ

“ผมรูสึกยินดีอยางยิ่งท่ีพระเจาประทับอยูและ
เห็นการมีสวนรวมของบรรดาพระสังฆราช  พระสงฆ
นักบวชชาย-หญิง  และพ่ีนองฆราวาสอยางแข็งขัน
จรงิจัง  โดยสรุปแลวสมัชชาคร้ังน้ีนบัเปนพระพรทีย่ิง่ใหญ
ที่พระประทานแกพระศาสนจักรของเรา  ประเด็นแรก
เนนท่ีพระวาจาและศีลศักด์ิสิทธ์ิซึ่ งมีสวนสำคัญ
ทำใหเราเปนคริสตชนและเม่ือเปนคริสตชนเราก็มี
บทบาทหนาที่ในการดูแลเอาใจใสซึ่งกันและกัน  ยิ่ง
กวาน้ันเรายังมีหนาท่ีในการประกาศขาวดีกับพี่นอง
เปนตนผทูีย่งัไมเชือ่และไมรจูกัองคพระคริสตเจา  “ผทูี่
รอโอกาส” ซึ่งเปนคำใหมที่ใชในสมัชชาครั้งนี้คือคนที่
ตองการความรักและพระเมตตาของพระเจาเปนพิเศษ
และในกลุมที่ เราเนนเปนพิ เศษคือกลุมคริสตชน
ชุมชนวัด   ตอไปนี้วัดจะเปนศูนยกลางใหญและ
คริสตชนจะเปนเปาหมายที่ เราจะอภิบาล ใหเขามี
บทบาทในพระศาสนจักรมากย่ิงข้ึน  เปนจุดท่ีดแีละเห็น
เปนรูปธรรมมากทำใหชุมชนวัดไดรับการเอาใจใส
มากข้ึน  สถานการณปจจุบันสถาบันทั้งชาติ  ศาสนา
พระมหากษัตริย   เกิดวิฤกติพอสมควรซ่ึงเราฐานะ
คริสตชนไดตระหนักในบทบาทและหนาท่ี  มกีารพูดถึง
นอกจากเราจะสวดภาวนาเพ่ือความสงบสุขในสังคม
แลว เรายังมีหนาที่ในการที่จะนำพระวาจาของพระเจา
มาปฏิบัติ เพื่อใหสังคมของเรามีความรัก  มีการอภัย
มีความเมตตากรุณา  มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เรายังเนนถึงบทบาทฆราวาสท่ีเปนผูนำชุมชนตางๆ

ตลอดจนผูนำระดับชาติใหพวกเขาเหลาน้ันมีสวน
สรรคสรางชาติบานเมืองของเราใหมีความเจริญ
กาวหนา ยิ่งๆ ขึ้น”

พระคุณเจาบุญเลื่อน  หมั้นทรัพย
อาย ุ82 ป พระสังฆราชกติติคณุสังฆมณฑล
อุบลราชธานี ผูเขาประชุมที่อาวุโสที่สุด
และไดติดตามการประชุมอยางใกลชิด
พรอมทัง้ใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน

ไดกลาววา “การประชุมคร้ังนี ้รสูกึวาไดรบัความสนใจ
จากผเูขารวมสมัมนามากและเหน็ความเอาใจใส  กระตอื
รอืรนมีสวนรวมอยางนาชมทีเดียว ในการสรางบรรยากาศ
มกีารพบปะสงัสรรค  การภาวนารวมกันอยางดี  แตวา
มีขอหน่ึงเห็นวา เราไดใชวิธีวางแผนแบบวิถีเชิงบวก
(เอไอ.) และรูสึกวาอยางนอยในระดับ 4 สังฆมณฑล
อสีานก็ไปไดด ีแตพอมาระดับชาติรสูกึวาตกอยใูนวธิกีาร
เดมิวาเรามีปญหาและจะมีวธิแีกไขอยางไร  เรามีพลงัดี
อยูแลวเราจะเสริมอยางไรรูสึกวามันนอยไป

อีกขอหน่ึงเห็นมีฆราวาสจำนวนมากข้ึนไมทราบ
จำนวนแนวาคร่ึงตอคร่ึงหรือเปลา   มีศักยภาพที่จะ
รวมกนัคิดรวมกนัเสนอมากขึน้  เสียดายทีค่ณะผทูำงาน
ระดับชาติระยะน้ีปวยทำงานไมได 3-4  คน แตเราทำงาน
ของพระ พระองคจะอวยพรเราแมวามีปญหาอุปสรรค
มากมายแตพระเจาอยกูบัเรา  คดิวาในทางปฏิบตัเิราได
ทำอยูแลวและทางสภาภิบาลจะไดนำไปทำตอในงาน
ของสังฆมณฑล  และแนใจวาแตละสังฆมณฑลจะ
ทำไดดีเพราะวาในรางใหญระดับชาติเราก็ใสคำนั้น
อยแูลว เชน กลมุพเิศษมีอะไรบางท่ีเราจะตองอภิบาล”

คณุพอวชัรนิทร   สมานจติ   สงัฆมณฑลจันทบุรี
คณะกรรมการยกรางทานหน่ึง
“ในกลุมคณะอนุกรรมการได
พยายามมองสงัคมทีเ่ปนจรงิระดบั
โลก ระดับประเทศและมาถึง
พระศาสนจักร ในสถานการณจรงิ
นีพ้ระศาสนจักรสากลตอบสนอง
ในเร่ืองใดบาง  โดยเฉพาะอยางยิง่
ผลกระทบตอพระศาสนจักร

สากลในสถานการณ 10 ปทีผ่านมา  มบีทบาทและแสดง
จุดยืนอยางไรในการท่ีจะบอกกับโลกหรือวามีทิศทาง
สากลท่ัวไปในจุดยืนของการทำงานของประเทศไทย
10 ปที่ผานมา และคาดวาแนวโนมท่ีจะกาวไปอีก 5 ป
จะมีทิศทางอยางไรเราจะสานตอทิศทางเดิมอยางไร
ครัง้นีเ้ราใชวถิเีชงิบวก (เอไอ.)

กรณีปจ จุบัน มีประ เด็นความขัดแย ง ซ่ึ ง เรา
ทราบดีในฐานะคริสตชนจุดยืนคือตองยืนอยูบน
ความถูกตองบนความจริง  จะบอกวาเขาฝายไหนมัน
ไมใชเรื่อง แตประเด็นอยูที่วาเราเจริญชีวิตอยางไร
แตขอใหความจริงครบถวน  ความจริงไมใชความจริง
ตามความพึงพอใจ  แตเปนความจริงซึง่พระศาสนจักร
ไดบอกอยูเสมอวาการเปนประกาศกตองเปนพยานถึง
ความถูกตอง  ความถูกตองก็มีผลมาจากการพยายาม
อานเคร่ืองหมายแหงกาลเวลาวาในสถานการณนี้
เราควรจะแสดงบทบาทในหนาท่ีของเราอยางไร
ในฐานะเปนคริสตชน  การจะเขาถึงความจริงตอง

หูตากวางฟงทุกดานและใชวิจารณญาณมโนธรรม
ของเราในการพจิารณาตัดสนิ  ไมใชวาฟงขางใดขางหน่ึง
ซึ่งตรงน้ันจะเปนจุดออนของการรับรูขาวสารขอมูล
ทีส่ำคัญครสิตชนตองรกั  เมตตา  และใหอภยัอยเูสมอ”

คุณพอล แมร่ี สุวิช สุวรุ-
จิพร อดีตเลขาธิการสภาภิบาล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ “แตละ
แผนงานทิศทางเปนผลตอเนื่อง
มาจากการสังคายนาวาติกนัคร้ังที ่2
ฆราวาสก็ไดรับการอบรมจาก
พระสงฆใหสำนึกถึงบทบาทของ

ตนเองมากข้ึน  แผนทิศทาง 2000 เร่ิมกระตุนฆราวาส
ใหสำนึกมากข้ึนแลวในสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ผมก็มีโอกาสรวมงานกับพระสงฆหลายองค
สวนใหญฆราวาสเร่ิมมีบทบาทมากข้ึน   แตจดุออนคือ
จะทำอยางไรใหฆราวาสอีกหลายๆ คนท่ีมีศักยภาพ
เขามา  เราอายมุากขึน้กอ็ยากใหมคีนรนุใหมๆ  เขามารวม
โดยเฉพาะบทแรกท่ีพูดถึงซึ่งสำคัญมาก ทำอยางไรให
สำนึกและตระหนักถึงการเปนศิษยของพระเยซู-
คริสตเจา

ผมมกัจะถามเพ่ือนๆ ฆราวาสวา ถาเราจะน่ิงสกัครู
และคิดถึงตัวเราวาชีวิตเราเกิดมาไดอยางไร  ถาเปดใจ
กวางเช่ือแนวาจะมองวาเราเกิดมาเปนมนุษยเปน
พรประเสรฐิ  และพรทีป่ระเสรฐิย่ิงขึน้ไปอกีคอืการได
รับศีลลางบาปเปนคาทอลิก  การจะเปนองคกรของ
ฆราวาสกลุมไหนผมวาไมสำคัญแลวในเมื่อเปน
คาทอลิกก็เปนสวนหนึ่งของพระศาสนจักรบนโลกนี้
เราพรอมท่ีจะทำใหพระอาณาจักรของพระองคมีชีวิต
ชวีาขึน้  หลายๆ ปมกีารสงเสริมเรือ่งพระวาจาอันนีก้เ็ปน
สิง่ท่ีชวยสงเสรมิฆราวาสไมใชเฉพาะผใูหญ  แตสำหรับ
เด็ก  เยาวชนดวย  การนำวฒันธรรมหลากหลายมาผสม
กนั เปนการนำสิง่ดีทีม่อียแูละพยายามทำใหเจริญเติบโต
สำหรับครอบครวัเราสำหรบัทุกคนดวย  ใหกบัเพ่ือนบาน
ในท่ีทำงานดวย  หมบูาน  และประเทศในท่ีสดุ
    เช่ือวาสัมมนาคร้ังน้ีไมไดเร่ิมจากศูนยแตเร่ิมจากส่ิงท่ี
มอียแูลว เปนการกาวกระโดดไปเรือ่ยๆ  การกาวสทูีล่กึ
คือเริ่มจากตัวเราเองกอนคือจิตใจของเราลึกจนกระทั่ง
หย่ังไมถงึแตผมพยายามเตอืนตัวเองวา  กาวไปทีล่กึใน
เร่ืองท่ีจะสำนึกหมายถงึวาพระพรตางๆ ทีพ่ระเปนเจาให
กับชีวิตเพราะไมไดเปนคาทอลิกต้ังแตเกิด  ผมได
พบคุณวีณาภรรยาที่ดี  ครอบครัวลูก 4 คนไดเปน
คาทอลิกหมดเปนพรอันประเสริฐ
     เมือ่เราลึกในพระหรรษทานท่ีพระองคใหเราแลวเรา
กต็องไปลึกตอใหกบัชมุชนเพ่ือนสมาชิกในสงัคม  ในวัด
ในท่ีทำงาน  ประเทศชาติดวย  ความลกึน้ีคอืความสูงข้ึน
ไปหาพระองค  พูดงายๆ ทำใหสังคมท่ีเราอยูมีความ
ศกัด์ิสทิธ์ิไป    พระองคใหชวีติก็เปนพระพรทีพ่ระองค
ใหเรามา
    แรกๆ ผมเขาใจคำวากระแสเรียกคือถูกเรยีกใหเปน
พระสงฆ  นักบวชชายหญิง  แตพอหลังจากวาติกัน
คร้ังที่  2 คุณพอจำเนียร  อธิบายบอกฆราวาสก็มี
กระแสเรียกและยังมีสวนเปนสงฆ  ประกาศก  และ
กษัตริย  ในศีลลางบาปแตผมมักพูดวาพระสงฆอยู
บนพระแทนเสมอ  เปนกระแสเรียกท่ีเลิศลอยที่สุด
ทั้งนักบวชดวย  แนนอนความเขาใจเหลานี้นั่นคือ
เปนตัวแทนของพระคริสต”

(อานตอฉบับหนา)
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ตอนท่ี 86 ทำไมตอง “¡ÅÑºã¨” ทกุวัน

(ตอจากฉบับท่ีแลว)
เรามาถึงคำสำคัญสุดทายในประโยคเทศนแรก

ขององคพระเยซเูจา “พระอาณาจักรของพระเจาอยู
ใกลแลว จงกลับใจ และเชื่อขาวดีเถิด” (มก 1:15)
คำที่จะพิจารณาครั้งน้ีคือ “กลับใจ”

“กลับใจ” หมายถึงการละท้ิงหนทางเกาท่ีกำลัง
ดำเนนิอย ูและหันกลับมายังหนทางทีถ่กูตอง ดงัน้ัน
ในท่ีนี ้หนทางเกาท่ีกำลงัดำเนนิอยคูอื หนทางท่ีไมมี
พระเยซูเจา เราอาจเปนคนดี เปนคนเครงครัดใน
กฎบญัญตั ิแตหนทางนีก้ย็งัไมใช จนกวาเราจะหันมา
สูหนทางที่มีองคพระเยซูเจาเปนพระผูชวยใหรอด-
พน เปนด่ังแสงสวางสองทางชวีติ

ประเด็น “การกลับใจ” ในพระวรสาร จึงเปน
เร่ืองการเขามายอมรบัองคพระเยซเูจาเปนพระผชูวย
ใหรอดพน เราจะเห็นไดวาแตแรกนักบุญเปาโล เปน
คนเครงครัดในธรรมบัญญัติ ทานมิใชคนเลวชั่วชา
อะไร แตทานยังตอง “กลับใจ” เพราะทานพ่ึงพา
ธรรมบัญญัติ เพียงอยาง เ ดียวจนทานไดคลาย
แขนออกจากธรรมบัญญัติที่ทานหลงยึดกอดเอาไว
หวังวาจะชวยทานใหรอดได กลับมากอดองคพระ
เยซูเจาและยึดเอาพระองคเปนพระผูชวยใหรอดพน
แทน ขณะนี้เรามีงานทำ เรามีสุขภาพดี ดูเหมือน
จะอยูตัวทุกดานหมดแลวในครอบครัว แตถาเรายัง
ไมหันมาหาองคพระเยซูเจา เช่ือและยอมรับวา
พระเยซูเจาทรงเปนพระบุตรของพระเจา พระเจาผู
ชวยใหรอดพน เราก็ยังไมได “กลับใจ” และตอง
“กลบัใจ”  หนักลบัมาหาพระองคกอนจะสายเกินไป

พวกเราเทาน้ันเปนผูที่เขาสุหนัตโดยแทจริง
เปนผูประกอบศาสนพิธีดวยจิตของพระเจา และ
ภูมิ ใจในพระคริสตเยซู  ไมวางใจในการ
ปฏิ บัติตามกฎเกณฑทางกาย  แมว าข าพเจ ามี
เหตุผลที่จะวางใจในการปฏิบัติเชนนี้ไดก็ตาม ถา
ผู ใ ด คิ ด ว า ต นมี เ ห ตุ ผ ล ที่ จ ะ ว า ง ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติเชนน้ี ขาพเจาก็ยังมีเหตุผลมากกวา ขาพเจา
ไดรับพิธีสุหนัตเม่ือเกิดมาไดแปดวัน เปนเช้ือสาย
ชนชาติอิสราเอลจากตระกูลเบนยามิน เปนชาว
ฮีบรูเกิดจากชาวฮีบรูในดานธรรมบัญญัติ เปนชาว

ฟาริสีในดานความกระตือรือรนเปนผูเบียดเบียน
พระศาสนจักร  ในดานความชอบธรรมตาม
บัญญัติ ไมมีสิ่งใดจะตำหนิขาพเจาได แตสิ่งท่ีเคย
เปนประโยชนแกขาพเจาน้ัน ขาพเจาละท้ิงเพราะ
พระคริสตเจา นับแตบัดน้ี ขาพเจาเห็นวาทุกส่ิง
ไมมีประโยชนอีกเมื่อเปรียบกับประโยชนล้ำคา
คือการรูจักพระคริสตเยซู องคพระผูเปนเจาของ
ขาพเจา ขาพเจาจึงยอมสูญเสียทุกส่ิง ขาพเจาเห็น
วาทุกส่ิงเปนปฏิกูลเพ่ือจะไดองคพระคริสตเจา
มาเปนกำไรและอยูในพระองค ขาพเจาไมมีความ
ชอบธรรมท่ีมาจากธรรมบัญญัติ  แตมีความ
ชอบธรรมเพราะความเช่ือในพระคริสตเจา เปน
ความชอบธรรมซ่ึงพระเจาประทานใหผูมีความ
เชื่อ  ขาพเจาตองการรูจักพระองค  รูจักฤทธา
นุภาพของการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค
ตองการมีสวนรวมในพระทรมานของพระองค
โดยมีสภาพเหมือนพระองคในความตาย จะได
บรรลุถึงการกลับคืนชีพจากบรรดาผูตายดวย
(ฟป 3:3-11)

ถ อยคำ เหล า น้ี  เ สี ยดแทงใจของทุ กคน
เขาเหลาน้ัน  จึงถามเปโตรและอัครสาวกอ่ืนๆ
วา “พีน่อง พวกเราจะตองทำอยางไรเลา” เปโตรตอบ
วา “ทานทั้งหลายจงกลับใจเถิด แตละคนจงรับ
ศีลลางบาปเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจา
เพื่อจะไดรับการอภัยบาป  แลวทานจะไดรับ
พระพรของพระจิตเจา พระสัญญานี้มีไวสำหรับ
ทานทั้งหลาย สำหรับบุตรหลานของทาน และ
สำหรับทุกคนท่ีอยูหางไกล ซึ่งองคพระผู เปน-
เจ าพระเจ าของ เราจะทรงเรี ยก” เปโตร
กลาวถอยคำอีกมาก ออนวอน และตักเตือนเขา
วา “ทานทั้งหลายจงชวยตนเองใหรอดพนจาก
คน ช่ั ว ร า ย ในยุ คนี้ เ ถิ ด”  คน เหล านั้ น รั บ
ถอยคำของเปโตรและไดรับศีลลางบาป วันนั้น
ผู มี ค ว า ม เ ช่ื อ มี จำนวน เพ ิ ่ม ข้ึน อีกประมาณ
สามพันคน ( กจ 2:37-41)

หากการ “กลับใจ” เปนการหันกลับมาหา
องคพระเยซูเจา เราจึงเขามาหาพระเยซูเจาโดยการ
รับศีลลางบาปเพ่ือรับบารมีแหงการส้ินพระชนม
และกลับคนืชพีของพระเยซเูจาทีเ่ราเช่ือ ใหพระองค

ไถบาปเราใหรอดพน... เรากลับมาหาพระเยซูเจา
โดยการรับศีลมหาสนิท เพื่อพระองคจะไดทรงเขา
ครอบครองใจเรา... และเราหนักลบัมาหาพระเยซูเจา
เปนรูปธรรมชัดเจนในศีลอภัยบาป เรากลับไป
ขอโทษและขอรับการอภัยจากพระองคเพื่อคืนดีกับ
พระองค

คนตางศาสนาถามวา ทำไมเขาตองกลับใจ
เขาไมใชคนช่ัวชาทำบาปทำกรรมอะไร  ทำไม
จะตองกลับใจ? เขาจึงอาจเขาใจผิดเพราะการกลับใจ
มิใชหมายความเสมอไปวา แตกอนเราเปนคนบาป
หยาบชาแลวกลับมาเปนคนดี แตหมายความวา
เรากลับมาหาองคพระเยซูเจาทุกครั้งที่ชีวิตของเรา
หลงลืมพระองค เรากลับใจทุกวัน ทุกคืนกอนนอน
เราถามตัวเราเองวา มีอะไรอีกที่เราทำไดดีกวาน้ี
เพือ่พระเยซเูจาแตยงัไมไดทำ เรามคีวามพรอมตางๆ
มากมายนาจะทำไดดีกวาน้ี ขอพระองคชวยเราให
ทำสิ่งดีที่ควรทำที่เราละเลย และยังไมทำเพราะ
เหน็แกพระองค นีไ่ง...ทีเ่ราตองกลับใจใหไดทกุวนั

    (1) ชวงปลายป ค.ศ. 2008 เราพบวา มีผูคนใช
อินเตอรเน็ตเขาไปในกูเก้ิล (Google) เพ่ือคนหา
คำวา “ไบเบิล้” (BIBLE) หรือ “พระคัมภีร” จำนวน
ทัง้หมด 169,000,000 คร้ัง

คำวา “พระคัมภีรศักด์ิสิทธ์ิ” (Holy Bible)
จำนวนทัง้หมด 5,010,000 ครัง้

คำวา “แนะนำพระคมัภีรฉบับกระเปา” (Pocket
Guide to the Bible) จำนวนทัง้หมด 67,100 คร้ัง

  (2) พระคัมภีรทั้งเลม (ภาษาอังกฤษ) หากอาน
ออกเสียงจะจบภายใน 70 ชั่วโมง ถาคุณมีเวลา
อยากลอง...เชิญ

    (3) “แกะ” ไดรับการเอยถึง 750 ครั้ง ใน
พระคัมภีรทั้ง เลม  และอาชีพแรกที่ เอยถึงใน
พระคัมภีรพันธสัญญาเดิมหนังสือ ปฐมกาล วา
“อาแบล มอีาชีพ เลีย้งแกะ” (ปฐก 4:2)

“¡ÅÑºã¨”
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บทอธิษฐานภาวนา

 “เพราะความเฉลยีวฉลาดของมนุษยในโลกน้ี
เปนความโงเขลาเฉพาะพระพักตรของพระเจา” (1คร 3:19)

หลายคนในสมัยของนักบญุฟรงัซสิ อสัซซี ีคดิวาทานเปนคนเสียสต ิมขีโมย
สองสามคนพบทานในวันท่ีมอีากาศหนาวแลวถามทานวา ทานเปนใคร? นกับุญ
ฟรังซิสตอบวา “ขาพเจาเปนผูเตรียมทางสำหรับกษัตริยผูยิ่งใหญ” พวกนั้นก็
พากันหัวเราะเยาะทาน แลวก็เอาทุกสิ่งทุกอยางท่ีทานมีไป แลวก็ผลักทาน
ออกไปทามกลางหมิะ นกับญุฟรงัซสิอวยพรพวกเขา นกับญุฟรงัซสิเปนบคุคล
ที่มิใชธรรมดา แตทานก็ไดกลายเปนผูที่มีคนรูจักมาก ความรักที่ทานมีตอ
พระเยซูเจาฉายแสงออกมาในทุกสิ่งที่ทานกลาวหรือกระทำ และชีวิต
อันเรียบงายของทานยังจุดไฟแหงความรักตอพระเจาในจิตใจของคนเปน
อนัมาก นกับญุฟรงัซสิทำตนเปนคนโง เพือ่เห็นแกพระครสิตเจา

ในจดหมายฉบับแรกของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ ทานเนนถึงความ
แตกตางระหวางความฉลาดของมนุษยและพระปรีชาฉลาดของพระเจา ใน
พระวรสาร ซีโมนเปโตรผูเปนชาวประมง ความคิดเห็นของทานในเร่ืองน้ี
ถูกตอง ทานเปนชาวประมงผูมีประสบการณ และทานคุนเคยเก่ียวกับเร่ืองน้ำ
เปนอยางดี ทานหาปลาตลอดท้ังคืนแตจบัปลาไมไดสกัตัวเดียว เม่ือพระเยซูเจา
ตรัสใหลองดูอกีครัง้ คำตอบของซีโมนช้ีใหเราเห็นวามันเปนไปไมได แตเพราะ
พระเยซูเจาทรงขอรอง ทานก็จะทำและผลท่ีตามมาก็คือปลาจำนวนมากท่ีทาน
จบัมาไดในวนัน้ัน

การเปนคนโงเพ่ือพระครสิตเจามิใชเร่ืองงาย แมนกับุญเปาโลจะไดกลาวถึง
ความฉลาดของมนุษยกับพระปรีชาฉลาดของพระเจา เกือบทุกวันเราพบวาเรา
ตองเผชิญกับปญหา ซึ่งเราตองใชเหตุผลของเราแกปญหาเหลาน้ัน หากเรา
จดจำใสใจไววา พระเจาทรงประทานพลังแหงการใชเหตุผลใหแกเรา เราก็จะ
สามารถรับพระองคใหทรงมีสวนในการใชเหตุผลของเรา สิ่งท่ีนักบุญเปาโล
เสนอใหแกเรา อาจทำใหเราแปลกใจเหมือนกับซีโมนเปโตรและเพ่ือนๆ
ของทาน

ขาแตพระเยซูเจา โปรดทรงสอนมใิหลกูยึดม่ัน
อยูกับความเฉลียวฉลาดของตัวเอง

แตใหยึดมั่นกับความฉลาดท่ีมาจากพระองค
โปรดไดทรงชวยลกูในการตดัสนิใจของลูกทัง้หมด

เพื่อลูกจะไดกระทำสิ่งที่ถูกที่ควร
และเม่ือลูกหวาดกลัวในส่ิงที่ลูกวอนขอ

กไ็ดทรงโปรดใหลูกกลาพอท่ีจะไวใจในพระวาจา
ของพระองค อาแมน
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 คนดยีคุน้ี
นาช่ืนชมเม่ือเห็นคนทำความดีไดรับการยกยอง
ในสงัคมท่ีมแีนวโนมตัวใครตัวมันธุระไมใช
คนทีพ่รอมทำทุกอยางเพือ่ขจดัคนรายปกปองทรพัยสนิคนอืน่
พร่ำบอกย้ำดวยการกระทำวาเอาแตตนเองเทาน้ันไมไดแลว
สงัคมนากลัวไมใชเพราะมคีนช่ัวคนเลวคนไมดคีนมักไดมาก
หากแตเพราะคนดจีำนวนมากกวาน้ันเปนรอยเทาพันทวีทอแทถอดใจ
คนคิดรายคนมักงายคนไรสำนึกจึงไดใจฮึกเหิมกลาคิดกลาทำตามตองการ
พอเกิดเร่ืองรายเร่ืองเสียหายเร่ืองหายนะกับใครที
คนอ่ืนไดแตสงสารเหน็อกเหน็ใจพรอมกับถอืวาตนยงัโชคดี
แลวถือเปนบทเรียนตองระวังตองรอบคอบตองเล่ียงตองหลบหลีก
ใจก็อดหวั่นพรั่นพรึงไมไดวาวันนี้เขาโดนพรุงนี้อาจจะเปนเรา
ไดแตตัง้รบัตัง้สติตัง้มาตรการในสถานการณสงัคมท่ีนากลัวนี้
แตไมเคยคิดจะรุกไมคิดจะผนึกกำลังยืนหยัดใหเห็นวาคนดีในสังคมยังมีมาก
มากพอท่ีจะทำใหคนคิดรายคิดช่ัวตองหวาดหว่ันกลัวเกรง
คิดทำรายใครตองรูวาเขาไมใชตัวคนเดียวเธอไมใชเพศออนแอ
เพราะเบือ้งหลงัมีคนดพีรอมปกปองพรอมตอสพูรอมอยเูคียงขาง
ไมเพียงแตจะไมเห็นดวยกับพฤติกรรมเลวรายแตไมยอมใหเกิดเด็ดขาด...

ถึงทุกวันน้ีสิ่งท่ีคุณแม “นองฮีโร” ไดทำยังเปน talk of the town
คดิไมถงึวาในสภาพทองแกแบบนีเ้ธอลมืไดทกุอยางในบัดดล
ตอหนาสถานการณเลวรายท่ีเกิดขึ้นกับใครคนหนึ่งเด๋ียวนั้น
คนท่ีมจีติใจงามคงไมมเีวลาคิดหนาคิดหลงัใหเน่ินนานไมทนักาล
คนรายกำลงัหนมีผีเูสียหายอยตูอหนาตอตาเธอก็ตดัสินใจในบัดน้ัน
การเหน็กบัการตดัสนิใจเกอืบเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัสำหรบัเธอ
รับผูเสียหายขึ้นรถขับรถติดตามคนรายไปกระช้ันชิด
เพราะน่ันคือวิสัยของคนดีอยางสม่ำเสมอและตอเน่ือง
ที่คนเคยพูดกันวาเปนวีรบุรุษงายกวาเปนสุภาพบุรุษ
เพราะสถานการณโอกาสที่จะเปนวีรบุรุษมีไมมากไมบอยนัก
แตสุภาพบุรุษตองเปนตลอดเวลาทุกโอกาสทุกสถานการณ
แตสำหรบัคุณแม “นองฮีโร” นัน้ถือไดวาเปนท้ังวีรสตรีและสุภาพสตรี
เพราะเพื่อจะทำความดีในเวลาอันคับขันรวดเร็วหม่ินเหมแบบนั้น
ตองเปนคนดีใจดีใจงดงามใจเอ้ือเฟอเปนพืน้ฐานจึงตดัสนิใจไดทนัควนั...

นาแปลกในยุคท่ีเนนความรวดเร็วฉับไวทันใจเปนคุณคา
ตั้งแตเคร่ืองมือส่ือสารอุปกรณไปจนเคร่ืองใชเครื่องบริโภค
อะไรเร็วกวาอะไรทันใจกวาอะไรวองไวกวาถือวาไดระดับ
แต “การคดิทำด”ี กบั “การลงมอืทำความดี” กลับชาและไกลหางกันเหลือเกิน
ใจกอ็ยากทำดนีะแตตองคดิหนาคิดหลงัคมุไมคมุ
ใจกอ็ยากจะชวยเหลือนะแตกล็งัเลกลัวจะเปลอืงตัวเปลา
ใจก็อยากจะชวยสังคมนะแตตองคิดหนักทำไปแลวจะไดอะไร
ใจกอ็ยากจะสงเคราะหนะแตตองเอาคนใกลตัวไวกอน
ยิง่ไดยินไดฟงคนพูดคนจาวา “ทำดีไมเห็นจะไดดเีลย”
ก็ยิ่งตองคิดใหหนักบวกลบคูณหารใหละเอียดรอบคอบ
จาก “คดิทำด”ี ถงึ “ลงมือทำความดี” เลยกลายเปนระยะทางไกล
ไกลมากจนมองไมเห็นไปไมถงึเปาหมายสักที
ทัง้ท่ีระยะทางระหวาง “สมอง” ถงึ “มอืสองขาง” กแ็คศอก
แต “ใจ” ทีเ่ปนตัวเช่ือมโยงและขับเคล่ือนสมองกับมือไมเลนดวย
ตอใหมอืกบัสมองอยตูดิกนักเ็ปลาประโยชน
เพราะเหตุนีใ้นสังคมจึงพบจงึเห็นคนทำดีกนันอยนานๆ ที
พอมีใครทำความดีทกีต็ืน่ตาต่ืนใจพากนัท่ึงพากันพูดพากันสรรเสรญิ
ทัง้ท่ีความดเีปนแกนแหงธรรมชาตมินุษย...

กอนทีว่รีกรรมของคณุแม “นองฮโีร” จะถกูลมืไปตามครรลองของขาว
อยากใหชวยสะกดิตอมสำนกึคนในสังคมยคุนี้
วาสังคมจะนาอยูมากกวาน้ีหากมีคนแบบเธอเพิ่มขึ้นทุกวัน
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แบบอยางชีวิตของซิสเตอร (ตอจากหนา 20)

สนใจชีวตินักบวชและชีวติการเปนธรรมทตูในตางแดน

ชวีตินกับวช
อีก 20 ปตอมา ทานไดสมัครเขาเปนนวกเณรีของ

คณะอุรสลุินท่ี L’Arbaletiere St. Didier au Mont d’Or,
ประเทศฝร่ังเศส เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 1937 และ
ปฏิญาณตนคร้ังแรกวันท่ี 25  มีนาคม 1940-1943
ปฏิญาณตนตลอดชีพวันท่ี 25 มนีาคม ทีเ่มือง Lyon

ชวีติธรรมทตูในตางแดน
หลังจากท่ีทานไดเขารับการอบรมตรียัมพรรษา

ที่โรมแลว  ทานไดเดินทางมาเปนธรรมทูตในประเทศ
ไทย เมือ่วนัที ่30 มถินุายน 1949   หลงัจากมาถึงประเทศ
ไทยไดเพยีง 1 วนั  ทานไดเดินทางตอไปยังเชยีงใหม เพือ่
เปนสมาชิกของบานเรยีนาเชลี ทนัที

โรงเรียนอุรสุลินทุกแหง
ในชวงระหวางป 1949-1973 ภารกิจของทาน

สวนใหญทำงานอยูกับโรงเรียนในเครือของคณะอุร-
สุลิน คือ โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย  โรงเรียนเรยีนา
เชลีวิทยาลัย  โรงเรียนกุหลาบวัฒนา และโรงเรียน
วาสเุทว ี โดยสวนใหญทานรบัหนาทีอ่ธกิารบาน

Tertian Directress
ตอมา ทางศูนยกลางคณะไดขอใหทานรับหนาที่

ผูดูแลกลุมเขารับการอบรมตรียัมพรรษา (Tertianship)
ดงัน้ัน ในระหวาง ค.ศ. 1973-1982  ทานเดนิทางไปกลับ
ระหวางประเทศไทยและอิตาลี  โดยเปนระยะส้ันๆ ที่
ทานจะพำนักอยใูนประเทศไทย ทานจึงปรารภเสมอวา
ภาษาไทยของทานไมดเีหมอืนธรรมทตูทานอืน่ๆ เพราะ
ไมมีโอกาสฝกฝนภาษาไทยมากเทาเพื่อนมิสชันนารี
ตางแดนทานอื่นนั่นเอง

มาแตรอีกครั้ง
หลังจากท่ีหมดวาระการทำหนาที่ผูดูแลกลุมตรียัม

พรรษาแลว ทานไดกลับมาประจำท่ีโรงเรียนมาแตร
เดอีอีกเปนเวลาหลายป  ทานไดรับเลือกใหเปนผูแทน
ไปประชุมสมัชชาระดับคณะเมื่อป 1983 ซึ่งเปนชวง
เวลาแหงการปรับเปล่ียนธรรมนูญของคณะ

เรยนีาอกีหน
หลงัจากท่ีทานกลบัจากการไปเย่ียมพีน่องของทาน

ทีป่ระเทศฝรัง่เศส ในป 1990 ทานไดใชชวีติสวนใหญ
ประจำอยทูีเ่รยีนาเชลีฯ  เชียงใหม    ในระหวางนี ้สวนใหญ
ทานรบัหนาทีด่แูลกลมุโปสตุลนัต และดแูลเรือ่งการเงิน
ของบาน  สิ่งที่ทานชอบมากคือการดูแลบานเขาเงียบ
บนดอยสุเทพของคณะฯ  ทานเปนผอูบรมทีเ่ปยมความ
สามารถ  เขาใจผรูวมงาน ทัง้ครแูละเจาหนาที ่รกัทาน
ดวยอัธยาศัยไมตรีที่เปนมิตรกับทุกคน  ดวยการเปน
แบบอยางดวยคำพูดและวาจาท่ีออนหวาน

ลากอนเมืองไทย
เดือนกรกฎาคม ป 2002 นองชาย

ของซิสเตอรและครอบครัวไดเดินทาง
มาเย่ียมท่ีเมืองไทย   ซิสเตอรไดตัดสินใจ
เดินทางกลับฝร่ังเศสเปนการถาวร  และ
พำนักอยูที่บานของคณะอุรสุลินที่เมือง
Pau ใกล Lourdes

ชวีติบ้ันปลายทีฝ่ร่ังเศส
      ในชวงสุดทายของชีวิต ทานใชชีวิต
อยางสงบอยูกับคนชาวฝร่ังเศส  ในบาน
ของผูสูงอายุ  ชื่อ “บานเมริชี”  บานน้ีอยู

ท า ม กล า ง ธ ร รมช า ติ ที่
สวยงาม  เม่ือทองฟาเปด
จะเห็นเทือกเขาป เรเนที่
งดงาม  ทานชอบยืนมอง
ดู เทือกเขาที่ยาวสุดลูกหู
ลูกตาน้ีอยางไมเบ่ือหนาย
ทานยังรักเมอืงไทย  ขาวของ
ตางๆ  ในหอง  ก็ยังเปน

ของไทยๆ  แลวพระเจาท่ีแสนพระทัยดี ก็สงคุณพอ
Mirco Trusgnach สงฆคณะเบธาราม อดีตธรรมทูต
ชาวฝร่ังเศสท่ีเคยทำงานในเมืองไทยมาประจำอยู
ทีบ่านใกลๆ  ทีท่านอย ู ทานท้ังสองไดแลกเปลีย่นพดูคยุกนั
ถงึเมอืงไทย ดนิแดนมิสซังท่ีทานเคยอย ูทานจะดีใจทีส่ดุ
เมื่อมีคนไทยไปเย่ียมเยียน

เม่ือพระองคตรัสเรียก ขาพเจาจะรีบมามิกลาไถล
(สดด 27:8)

ทานคงอยากกลาวคำอำลากับทุกคนที่ทานรูจัก
ทานชอบพูดกับโปสตุลนัต หรือซิสเตอรนองๆ วา “อยา
ตะเหลตะไหล” ในชวงที่ทานตองนอนอยูกับเตียงใน
ระหวางสองสปัดาหสดุทาย  ทานพดูไมคอยได  แตรบัรู
และรบัทราบเม่ือมคีนบอกเลาทีข่างๆ ห ู ทานจะขยับตวั
ขยับแขนขวาบาง  ทานคงไดยินคำตรัสของพระเจาที่
ทานรักและรักทาน เหมือนท่ีบทสดุดีที่ทานสวดจน
ขึ้นใจวา  “เม่ือพระองคตรัสเรียก  ขาพเจาจะรีบมา
มิกลาไถล”

ที่สุดซิสเตอรถึงแกกรรมวันจันทรที่ 2 สิงหาคม
2010 ที่บานเมริชี  โป  ฝร่ังเศส ขอบพระคุณและ
ลากอนคะคุณแมเจอนเวียฟท่ีเคารพรัก

      รายงานโดย ซสิเตอรศรพีิมพ  ซาเวียร, osu

มิสซาอุทิศแด
ซสิเตอรเจอนเวียฟ
ที่บานเรยีนา
เชียงใหม

ภาพสุดทาย ถายเม่ือวันท่ี 16 มถินุายน ทีบ่านเมริชี โป  ฝร่ังเศส
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สงฆสังฆมณฑลเชียงใหม และพรอมกันนี้ไดเชิญ
บราเดอรโจวันนี  แดลลา  รซิซา (Giovanni Daila Rizza)
คณะคามิลเลียนที่มาทำงานท่ีศูนยคามิลเลียนโซเชียล
เซนเตอร แมขาวตม จ.เชียงราย ในโอกาสครบ 50 ป
แหงชีวิตนักบวชดวย โอกาสน้ีมีพี่นองสัตบุรุษท้ังจาก
พื้นราบ บนดอย และพระสงฆนักบวช มารวม
แสดงความยินดีดวยเปนจำนวนมาก

และเพ่ือเปนแบบอยางและกำลังใจใหกับพระสงฆ
นักบวชรุนหลังและสงเสริมกระแสเรียกแหงการเปน
พระสงฆนกับวชแกเยาวชนตอไป จงึขอนำเสนอประวัติ
ของคณุพอการโลส โรดรเิกซ ไซซ  (Carlos Rodirguez
Saiz) อยางยอๆ ดงันี้

คุณพอการโลส โรดริเกซ ไซซ เกิดเมื่อวันที่ 27
มกราคม ค.ศ. 1933 (พ.ศ. 2476) ที่เมืองปมพลีเอกา
(Pamplilega) Burgos ประเทศสเปน เปนบุตรของนาย
Nemesio Rodriguez และนาง Caridad Saiz ทั้งสอง
มีอาชีพคาขาย คุณพอมีพี่นองชายหญิงท้ังหมด 7 คน
ผูชาย 4 คน ผูหญิง 3 คน คุณพอเปนคนท่ี 2 และ
มนีองสาวเปนซสิเตอร 1 ทาน คอื ซสิเตอรมาเรีย โรด-
ริเกซ (Maria Rodriguez) คุณพอไดรับศีลลางบาปเม่ือ
วันที่ 10 กุมภาพันธ 1933  รับศีลมหาสนิทคร้ังแรก
เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 1941 รับศีลกำลังเม่ือวันท่ี 25
สงิหาคม 1949

ชวีติกระแสเรยีก
คุณพอไดเลาวา เม่ือตอนเปนเด็กไดชวยมิสซา

ทุกวันตั้งแตอายุ 8 ขวบที่วัดในหมูบานของคุณพอเอง
และในชวงน้ันไดมีคุณพอคณะเบธารามเขามาแนะนำ
สงเสริมกระแสเรียกในการเปนพระสงฆมิสชันนารี
เปนประจำ จนทำใหเกิดความสนใจและในท่ีสดุก็ตดัสินใจ
เขาบานเณรในป 1943 ที่บานเณรเล็กเบธารามท่ี
ประเทศสเปนน่ันเอง หลังจากนั้นไดรับเสื้อหลอเมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 1953 ที่วัดนอยบานเณรเบธาราม

ประเทศฝรัง่เศส จนกระแสเรยีกไดพฒันาข้ึนเร่ือยๆ ตาม
ขัน้ตอนของคณะแลวไดยายไปอยทูีบ่านเณรของคณะที่
ประเทศฝร่ังเศส และไดเขารับพิธีปฏิญาณตนคร้ังแรก
เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 1954 ที่วัดนักบุญไมเก้ิล ซึ่งเปน
วัดนอยประจำบานเณรใหญเบธาราม ประเทศฝรั่งเศส
ไดรบัแตงตัง้เปนผอูานพระคัมภรีวนัที ่29 มถินุายน 1957
ที่อาสนวิหารบอรโดส Burdeos โดยพระสังฆราช
รชิารด (Richard) จากน้ันไดเขารบัพธิขีบัไลผ ีและไดรบั
แตงต้ังเปนผชูวยพิธกีรรมวันท่ี 29 มถินุายน 1958 โดย
พระสังฆราชรชิารด (Richard) เชนเดียวกัน

ชีวิตนักบวชในคณะเบธาราม
     หลังจากท่ีไดถวายตัวตลอดชีพในคณะเบธาราม
เม่ือวันท่ี 27 ตลุาคม 1957 ทีบ่านเณรใหญ เบธาราม   Bel-
Sito ที่เมือง Floirac, Bordeaur ประเทศฝร่ังเศส โดย
คุณพอ Alcorta เปนประธานในพิธีแลวกระแสเรียก
ก็ไดพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และแลวไดเขารับพิธีปฏิญาณตน

ตลอดชีพกอนเปนสังฆานุกรเมื่อวันท่ี 29
มิถุนายน 1959 โดยพระสังฆราชริชารด
(Richard)  ที่อาสนวิหารบอรโดส (Burdeos)
และเปนสังฆานุกร เม่ือวนัที ่ 4 ตลุาคม 1959
ทีว่ดันอยบานเณรเบธาราม หลงัจากนัน้กไ็ดบวช
เปนพระสงฆในคณะเบธาราม เม่ือวันท่ี 29
มิถุนายน 1960 ที่อาสนวิหารบอรโดส โดย
พระสงัฆราชริชารด (Richard)

ชีวิตมิสชันนารี
หลังจากบวชเปนพระสงฆแลว ไป

เรียนตอที่กรุงโรมเปนเวลา 1 ป เกี่ยวกับงาน
อภิบาล จากน้ันปลายป ค.ศ. 1962 ไดออกเดนิทาง
มายังประเทศไทย โดยทางเรือและมาถึง
ประเทศไทยในวันท่ี 31 พฤศจกิายน  1962 ซึง่
ในขณะน้ันมี เพื่ อนพระสงฆมิสชันนารี
มาดวยกันหลายคนแตไปยังประเทศอ่ืน เม่ือมา
ถึงประเทศไทยแลวไดขึ้นมาท่ีเชียงใหมโดย
พักที่อาสนวิหารพระหฤทัย และเรียนภาษา
ไทยทีก่งสุลฝร่ังเศส กบัคณุครสูวัสด์ิ ประมาณ

1 ป จากน้ันไปเรียนภาษาไทยท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา เปนเวลา 1 ป แลวไปอยูที่จันทบุรี พรอมกับ
ชวยถวายมิสซาใหกับอารามซิสเตอรคณะรักกางเขน
แหงจันทบุรีเพื่อเปนการศึกษาในภาคปฏิบัติดวย

หลงัจากนัน้ไดกลับมาท่ีเชียงใหม พกัท่ีอาสนวหิาร
พระหฤทัย ประมาณหน่ึงปกวา พรอมกับเรียนภาษา
ปกาเกอะญอไปดวย โดยมีคุณครูซอลอย ดำรงอุษาศีล
(บิดาของคุณพออนุพงศ ดำรงอุษาศีล) เปนผูสอน
หลังจากน้ันไปอยูที่เมืองงามกับคุณพอปเตอรซัลลา
เปนหมูบานชาวปกาเกอะญอ จากน้ันในโอกาสปสกา
ค.ศ. 1965 ไดยายไปอยทูีแ่มโถ กบัคณุพอมรีโก ตรสุนัก
ซึ่งในขณะน้ันทางจังหวัดแมฮองสอนมีเพียง 2 เขตวัด
คือเขตวัดแมสะเรียงกับเขตวัดแมโถ ดังน้ันการทำงาน
แพรธรรมในสมัยน้ันตองเดินเปนอาทิตยและเปนเดือน
เพ่ือเย่ียมเยียนกลุมคริสตชนตามหมูบานตางๆ จนถึง
ค.ศ. 1993 คณุพอไดเลาวา “สำหรบัการทำงานแพรธรรม
ในสมัยนัน้ลำบากมาก เพราะตองเดินอยางเดียว แตโชคดี
ที่ไมมีการประชุมบอยเหมือนกับสมัยปจจุบัน ในสมัย
ที่คุณพอไปอยูแมโถใหมๆ นั้นมีคริสตชนไมกี่รอยคน
อยจูนมีคริสตชนลางบาปหลายพันคน วนัท่ี 7 มกราคม
ค.ศ. 1993 ไดยายมาอยทูีศู่นยแมปอนจนถึงปจจุบนั”

งานดานสังคมและพัฒนา
ในชวงทีค่ณุพอไดเปนเจาอาวาสอยทูีเ่ขตแมโถนัน้

ไดมองเหน็ถงึปญหาของชาวบานในการประกอบอาชีพ
เชน การทำไร ทำนา ซึ่งชาวบานมีที่ดินท่ีเปนพ้ืนราบ
แตไมมีความสามารถที่จะผันน้ำเขาสูที่นาได จึงไดจัด
หาทุนสำหรับโครงการสรางเหมืองฝายใหกับชาวบาน
เชนท่ีหมบูานหวยตนนนุ ไดรเิริม่สรางฝายท่ีน้ำยวม และ
ที่หมูบานหวยกูปะ อำเภอแมลานอย เปนตน นอกจาก
นั้นแลว ไดริเร่ิมจัดต้ังธนาคารขาวตามหมูบานตางๆ
เพราะวาในสมัยน้ันชาวบานมีขาวไมเพียงพอ

นอกจากนั้นแลว โดยอาศัยกฎเกณฑและระเบียบ
ของการจะรับศีลลางบาปและศีลมหาสนิทนั้น คุณพอ
ไดตัง้กฎไววาผทูีจ่ะรบัศีลลางบาปน้ัน จะตองเลิกยาเสพติด
หรือเลิกฝนใหไดกอนอยางนอย 3 ป จงึจะใหเรียนคำสอน
และรับศีลลางบาปได ซึ่งบางคนบอกวาไดติดยาติดฝน
มากวา 30 ปแลวซ่ึงเปนการยากท่ีจะเลิกสูบฝน แตเพ่ือ
จะไดรบัศลีลางบาป เขาก็เลกิไดจรงิๆ ซึง่เปนสิง่ทีค่ณุพอ
บอกวาประทับใจ และในท่ีสุดในหมูบานก็ไมมีใคร
สูบฝนอีกเลย

ดานสุขภาพอนามัย
เนื่องจากกอนท่ีจะมาเปนมิสชันนารีนั้น คุณพอ

บอกวา ไดมีโอกาสเรียนรูเก่ียวกับยาและการฉีดยาดวย
จงึไดใหบรกิารวนิจิฉยัโรคแบบพืน้ฐาน พรอมทัง้แจกยา
และฉีดยาใหกบัชาวบานทีม่าหา เน่ืองจากวาในสมัยน้ัน
เวลาชาวบานจะลงมาหาหมอในเมืองน้ันเปนการลำบาก
มากตองใชเวลาเดินทางหลายวัน และนอกจากชาวบาน
จะมีความลำบากในเร่ืองการเดินทางไปโรงพยาบาล
แลว ยังมีปญหาเรื่องการส่ือสารกับหมอดวยภาษาไทย
แตเวลามาหาคุณพอที่วัดน้ันใชภาษาปกาเกอะญอจึง
สามารถสื่อสารกับคุณพอและใหรายละเอียดของความ
เจ็บปวยไดดีจึงสามารถจัดยาพ้ืนฐานใหไดตามอาการ

50 ปชวีติสงฆคณุพอการโลส (ตอจากหนา 20)

พระสมณทูตโมเร็ตตีเยี่ยมแมโถ
(อานตอหนา 13)
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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. ปารสี - ลรูด - ฟาติมา - โรม
(5-16 ตลุาคม 2553)

2. อนิเดยี (เดนิทางพฤศจิกายน-ธนัวาคม)
เดลลี - ทชัมาฮาล - เมอืงกวั - น.ฟรงัซสิ เซเวียร
- บงักาลอร - ปราสาทไมซอร - โคชิน - นกับญุ
อลัฟอนซา

หนา 9

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

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

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

มารีอา เน้ียม แซตัง้
สูออมพระหัตถพระเจา
5 มีนาคม พ.ศ. 2544

จากลูก : เกษมศรี ดวงใจ จันทรา นิทัศนา วิชัย จิตรา
สมเดช ปทมา วิสิทธิชัย และหลานๆ

“ลกูเอยความเช่ือของเจา ชวยเจาใหรอดพนแลว” (มก 5:34)

ดอมีนโิก ไทฟกุ แซโก
สูออมพระหัตถพระเจา
31 สิงหาคม พ.ศ. 2505

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เปโตร
วรพงษ

เรวัตบวรวงศ
ชาตะ  24 มกราคม 2497

สอูอมพระหัตถพระเจา  19  กนัยายน  2552
“ทานท้ังหลายท่ีเหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก
จงมาพบเราเถดิ เราจะใหทานไดพกัผอน” (มธ 11:28)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
อกัแนส
วริศรา (นก)
วัชราเกียรติ

ครบรอบ 27 ป
แหงความอาลัยจากแมซึ่งรักและหวัง
อยูเสมอวาจะไดพบลูกอีกครั้งในสวรรค
⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫

 ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫  

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เบเนดิกโต นคร ศุภลักษณ
ครบรอบ 29 ป

อมาดีอุส
จิตรกวี ศุภลักษณ
ครบรอบ 4 ป
ชาตะ 7 มถินุายน  พ.ศ. 2535
เกดิใหมในพระเจา  22 สงิหาคม พ.ศ. 2549

                                        
“เขาจะไดรอดพน เพราะบาปของเขาไดรบัการอภัย

เดชะพระเมตตากรุณาของพระเจาของเรา”

⌫⌫
⌫

⌦
⌫  
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เรยีน ทานสมาชิกทีน่บัถอื
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความสนใจและติดตามขาวสารที่เปน

ประโยชนจากหนงัสอืพมิพคาทอลกิของเรา ดวยดีตลอดมา บดัน้ีสมาชิกหลายทาน
สนใจและตองการเปนสมาชกิอกีในปตอไป สำหรบัการตอสมาชกิทานสามารถ
ติดตอชำระไดโดยทาง

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

• โอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย
ชือ่บญัช ีการพมิพคาทอลิก  เลขท่ี 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
   อดุมสาร 400 บาท/ป จำนวน.............................................ฉบับ

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

    เปนเงนิรวม..................................................................................................บาท

เฉลยผโูชคด ี“สขุใจเม่ือไดอานอุดมสาร”

ผูไดรับรางวัล  คุณอารยา อรุณสกุลวงศ / คุณกิตติ เมธีพิทักษกุล /  คุณเกียรติพงษ
รงุโรจนวรวัฒนา / คณุจุฑารัตน รงุโรจนวรวัฒนา / คณุอุมาพร อรุณลักษณ / คณุอธิกาล
สดุวิลยั / คุณวารุณ ี  สริสิาธิต / คุณสิรกิัญญา มากุลวนิชยนนัท / คุณประทมุพร อดิเรก--
วฒุกิลุ / คณุดวงพร คงพิกลุ

⌫ ⌫ ⌫⌫  

คำตอบทีถ่กูตองไดแก
1. คุณพอไชโย  กิจสกุล  สามเณราลัยแสงธรรม 20 ม.6  ถ.เพชรเกษม  ต.ทาขาม 
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
2. คณุพอทว ีอานามวัฒน วดัพระมารดานิจจานุเคราะห 131/7 ถ.สขุมุวิท ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
3. คณุพอมาโนช  สมสุข วดัแมพระฟาตมิา  (บางวัว) 45 ม.12 ซ.สมัครนรการ ถ.บาง-
นา-ตราด ต.บางววั อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180
4. คุณพอชูศักด์ิ  บุญอนันตบุตร วัดพระแมสกลสงเคราะห บางบัวทอง 179 ม.5
ถ.เทศบาล 11 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี 11110
5. คุณพอวรยุทธ  กิจบำรุง สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 122/11 ชั้น 8 ซ.นาค-
สวุรรณ ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
6. คณุพอสรุพงษ  ไมมงคล วดัพระครสิตประจกัษ เกาะใหญ 3 ม.1 ต.ไมตรา อ.บาง-
ไทร จ.พระนครศรอียธุยา 13190
7. คณุพอสราวุธ  อมรดิษฐ บานสวนยอแซฟ  1/2 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ทาขาม อ.สาม-
พราน จ.นครปฐม 73110
8. คุณพอสมโภชน  พูลโภคผล วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน 1112 ซ.วัดไผเงิน
ถ.จนัทน แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120
9. คุณวัชระ สมประสงค บริษัทคาริสมา 122/8 ซ.นนทรี 14 แขวงชองนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
10. คุณพอไพริน เกิดสมุทร วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน 27 ม.13 ต.โพรงมะเด่ือ
อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000
11. คณุพอพจนารถ  นริมลทนิวงศ วดัราชนิแีหงสันติสขุ (ซอย 101) 4/1 ซ.ปณุณวิถี
27 สขุมุวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260




คุยกัน

เจ็ดวันหน
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 ⌦
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⌫⌫
ชอีองจ ู เกาหล ี (ยแูคน)
เยาวชนคาทอลิกหลาย

รอยคนจากสังฆมณฑลชีอองจู รวมกิจกรรมการเดิน
แสวงบุญ ระยะทาง 91 กิโลเมตร  เพ่ือถวายเกียรติแด
มรณสักขีชาวเกาหลี

คณุพอโธมัส  โชว หยาง-เอียป  พระสงฆสงัฆมณฑล
ไดรเิร่ิมจัดโครงการ “เดินแสวงบญุ 10 วนั”  เพือ่รณรงค
ใหคริสตชนไดตระหนักถึงความเสียสละที่ยิ่งใหญของ
มรณสักขเีหลานัน้

คณุพอเดวดิ  หยาง ยนุ-ซง  ผอูำนวยการสภาเยาวชน
ของสังฆมณฑล กลาววา “คนจำนวนมากมักยกยอง
คณุพอโชววาเปน ‘มรณสักขดีวยหยาดเหง่ือ’ ทัง้นีเ้พราะ
คุณพออภิบาลงานดวยความบากบ่ันโดยไมเห็นแก
เหน็ดเหนื่อย  พอจึงขอเชิญชวนเยาวชนใหเลียนแบบ
จติตารมณของคุณพอ และของบรรดามรณสักข”ี

คณุพอหยาง  อธบิายวา  “กจิกรรมเดินแสวงบุญสดุดี
มรณสักขีครั้งนี้  มีนักเรียนมัธยมตน และมัธยมปลาย
จำนวน 650 คน รวมกิจกรรม  และมีครูคำสอน
วนัอาทติยเปนหวัหนากลมุ  โดยแบงนกัเรยีนเปน 4 กลมุ
แตละกลุมจะเดินแสวงบุญตอเน่ืองกัน 4 วัน และเดิน
วนัละกวา  20 กโิลเมตร”

เยาวชนที่ เข ารวมเดินเทาแสวงบุญไดแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับแบบอยางของคุณพอโชว และ
บรรดามรณสักขี ในแงมุมตางๆ ท่ีพวกเขาประทับใจ

และความเช่ือในพระเปนเจา  ทั้งยังมีโอกาสไดภาวนา
วอนขอใหไดรบัแตงต้ังเปนบุญราศี

กิจกรรมอื่นๆ ที่เยาวชนไดทำรวมกัน ไดแก  พิธี
นพวาร  มิสซาบูชาขอบพระคุณ  บรรยายสรุปชีวิต
คณุพอโชว และสนุกสนานกบัการรองเพลงรวมกนั

คณุพอโชว  บวชเปนพระสงฆ    ค.ศ. 1849  ทีเ่มอืง
เซ่ียงไฮ  ประเทศจีน  เปนพระสงฆองคที่ 2 ที่เปน
ชาวเกาหลี  พระสงฆชาวเกาหลีองคแรก คือ คุณพอ
แอนดรูว  คมิ  แต-กอน  ผเูปนมรณสกัขี ค.ศ. 1846

หลังจากท่ีคุณพอโชว  กลับมายังเกาหลี  ใน
ค.ศ. 1849  ทานเดินเทาออกเยี่ยมชุมชนคริสตชน
ตามสนามแพรธรรมหลายแหง   ขอมูลท่ีบันทึก
ในสารานุกรมเกาหลรีะบุไววา  คณุพอโชวเดนิเทาระยะทาง

ประมาณ 2,800 กโิลเมตร ในแตละป   เพือ่เยีย่มคริสตชน
ทีอ่าศัยตามหมบูานท่ีหางไกลความเจริญ  และโปรดศีล
อภัยบาป 4,000 คน

คณุพอโชว ปวยเปนโรคไทฟอยด หรอืไขรากสาดนอย
และมรณภาพ ค.ศ. 1861 ขณะอาย ุ40 ป

ค.ศ. 2009 พระศาสนจกัรทองถ่ินท่ีพจิารณาแตงต้ัง
นักบุญแกพระสงฆและมรณสักขี  ไดนำเร่ืองเสนอตอ
วาตกินั  ใหแตงต้ังคุณพอโชวเปนบุญราศ ีในฐานะพระสงฆ
ผูโปรดศีลอภัยบาป  กรณีที่ใชพิจารณาแตงต้ังนักบุญ
สำหรบัผทูีไ่มไดเปนมรณสกัขี

ค.ศ. 1984  สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 ทรงประกาศแตงต้ังนักบุญมรณสักขีชาวเกาหลี
จำนวน 103 องค

ญี่ปุนชวยชนเผาในบังกลาเทศ
โตเกยีว  ญีป่นุ (ยแูคน)  รฐับาลญีป่นุไดอนมุตังิบประมาณ
ชวยคนยากไรทางตะวันออกเฉียงเหนือของบังกลาเทศ
เพ่ือลดความยากจนและสงเสริมการพ่ึงพาตนเอง
นายโปรโมด  แมนคินห  รัฐมนตรีวัฒนธรรมของ

บงักลาเทศ ซึง่เปนคาทอลิก กลาววา “สหกรณบงักลาเทศ
ไดมอบเงนิ แกชมุชน 3 แหงในเมืองโดหเบารา ใกลเมืองมายเมนสิงห  คนพืน้เมือง
ทั้ง 3 ชุมชนมีอยู 90 คน ในจำนวนน้ี 70 คนเปนคาทอลิก อีก 20 คน นับถือ
ศาสนาอ่ืนๆ  โดยแตละคนจะไดรบัเงินชวยเหลือคนละ  287 เหรยีญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 9,000 บาท เพ่ือเปนทุนประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติ”

นายแมนคนิห ซึง่เปนสมาชิกรัฐสภา กลาววา “รฐับาลหวงใยคนพืน้เมืองอยางมาก
และพยายามหาแหลงเงินทุนสนับสนุนชนพ้ืนเมืองท่ียากจนเหลานี้ จึงเปนที่มา
ของการไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลญ่ีปุน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพดานเศรษฐกิจ
และสังคมของชนพ้ืนเมืองเหลานัน้”

นายโลชินา  สะนาล อายุ 35 ป จากชุมชนพื้นเมืองกาโร กลาววา “ผมเปน
คนงานรับจางรายวัน ไมวาฝนตกหรือแดดออก ผมก็ตองทำงานเพ่ือใหไดคาจาง
พอเล้ียงครอบครัว  ดวยเงินบรจิาคจำนวนมากเชนน้ีผมปลูกสวนครวัและเล้ียงสตัว
ทีบ่าน ผมเชือ่วาจะสามารถพัฒนาคุณภาพชวีติได”

นายเมรนุ  รองเกง  อาย ุ39 ป คนงานรายวันอกีคนหนึง่กลาววา “ครอบครวั
ผมจนมากจนบางคร้ังผมคดิฆาตวัตายดีกวาจะมีชวีติในสภาพความเปนอยทูีแ่รนแคน

ผมไมเคยคิดฝนวาจะโชคดีเชนน้ี  ผมจะนำเงินไปซื้อวัว 2 ตัว และใชชีวิตอยาง
พอเพียงกับครอบครัว”

เยาวชนสงเสริมสันติภาพ
มินดาเนา  ฟลิปปนส  (ยูแคน)  เยาวชนคาทอลิกในมินดาเนา เกาะซ่ึงใหญ
เปนอนัดบั 2 ทางตอนใตของฟลปิปนส พยายามจดักจิกรรมเพือ่สงเสรมิสนัตภิาพ

พระสังฆราชเอ็มมานูแอล คาบาจาร แหงปากาเดียน คณะพระมหาไถ
สนับสนุนเยาวชนใหสงเสริม “วัฒนธรรมแหงสันติภาพบนเกาะมินดาเนา”  ซึ่ง
ทำตอเนือ่งมานานกวา 100 ป

พระสังฆราชคาบาจาร กลาววา “ปญหาสังคม เปนสาเหตุสำคัญท่ีนำ
ความขัดแยงแกประชาชน และทำใหคุณคาของเยาวชนในยุคน้ีเส่ือมถอยลง
เยาวชนในยุคปจจุบันจำเปนตองปรับเปลี่ยนคุณลักษณะใหม  แนวความคิดใหม
และพลังใหม  โดยเริม่ตนทีส่นัติสขุภายในครอบครวั ในวฒันธรรมและสงัคม”

นายโรนัลด บอคบ็อค  ผูประสานงานเยาวชนกลาววา  “กิจกรรมน้ีเร่ิมตน
ใน ค.ศ. 1985 โดยจัดทุก 3 ป  มีนักบวช  ฆราวาส และเจาหนาท่ีหนวยงาน
พระศาสนจักรรวมสัมมนา  ผูนำเยาวชนจะรวบรวมประเด็นปญหาและนำเสนอ
ตอผเูขารวมสัมมนา เพ่ือปรับใหเขากับแผนงานอภิบาลของพระศาสนจักร”

พระสังฆราช กลาววา “พอดีใจท่ีไดเห็นเยาวชนกระตือรือรนและรวมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานอภิบาลของพระศาสนจักร”

คณุพอแอนดรวู  คมิ  แต-กอน
 มรณสักขีแหงเกาหลีใต
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ที ่ลส. 503/10
16 สงิหาคม 2010

เร่ือง การใหความชวยเหลอืผปูระสบอุทกภยั
เรียน คุณพอเจาอาวาส และคณะนักบวชในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

จากเหตกุารณอทุกภัยคร้ังรายแรงทีส่ดุในประวตัศิาสตรปากีสถาน ตามขอมูลลาสุดของยูเอ็นระบุวา อทุกภัยคร้ังน้ีมผีเูสียชีวติแลว 1,200 ราย และบานเรือนถูกทำลาย
หรือพังเสียหายอยางนอย 288,000 หลัง สงผลกระทบตอประชาชนมากกวา 14 ลานคน หรือเกือบ 1 ใน 10 ของประชากรปากีสถาน ประชากรอยางนอย 6-7 ลานคน ตองการ
ความชวยเหลือดานมนษุยธรรมอยางเรงดวน รวมทัง้ท่ีพกั อาหาร น้ำสะอาด การดแูลดานการแพทยและสขุอนามัย ฯลฯ

เพือ่แสดงถึงความเปนหนึง่เดียวกนัในองคพระคริสตเจา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญชวนทุกวดั โรงเรียน หนวยงาน และพ่ีนองคริสตชนผมูนี้ำใจดีทัง้หลาย
ไดแสดงความรกั ความเอ้ืออาทรตอเพือ่นพีน่องทีป่ระสบกับความทุกขยากลำบาก “เราบอกความจริงแกทานทัง้หลายวา ทานทำสิง่ใดตอพีน่องผตู่ำตอยท่ีสดุของเรา  ทานก็ทำส่ิงน้ัน
ตอเรา...” (มธ 25:40) โดยรวมกันอธิษฐานภาวนาระลึกถงึพีน่องชาวปากีสถานท่ีเสียชวีติและประสบภัยดงักลาว และบริจาคทรัพยสนับสนุนใหความชวยเหลือตามกำลังความสามารถ
เพือ่ชวยผปูระสบภยัเหลาน้ีใหไดรบัความชวยเหลือและความบรรเทา โดยจดัสงมายงัเหรญัญิกของอัครสังฆมณฑล (คณุพออดิศกัด์ิ สมแสงสรวง) ภายในวันองัคารท่ี 31 สงิหาคม
2010 เพือ่จะไดรวบรวมและจดัสงไปชวยเหลอืผปูระสบภยัโดยเรว็

ขอพระเจาองคแหงความรักและเมตตา โปรดประทานพระพร และตอบแทนน้ำใจดีของทุกทานเสมอไป

ขอพระเจาอำนวยพร

(พระอคัรสงัฆราช ฟรงัซสิเซเวียร เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณิช)
ประมขุแหงอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ

ของไข ดังนั้นจึงทำใหชาวบานตามหมูบานตางๆ นั้น
มาหาคุณพอเพื่อขอยาและรับการรักษามากจนเกือบ
จะกลายเปนคลินิกทางการ แตตอมาเม่ือภาครัฐเขาไป
สรางสถานีอนามัยและสงเจาหนาท่ีมาบริการชาวบาน
แลวคณุพอกค็อยๆ แนะนำใหชาวบานไปหาหมอทีส่ถานี
อนามัยและโรงพยาบาลตอไป

คมความคิด
สมัยกอนมิสชันนารตีองเดนิทางเขาไปเยีย่มครสิต-

ชนตามหมบูานตางๆ เปนประจำ ดงัน้ันปจจุบันมีความ
สะดวกในเรือ่งของการเดินทางมากกวาสมยักอน อยาก
เห็นพระสงฆรุนหลังๆ เขาไปเย่ียมเยียนคริสตชนตาม
หมูบานใหมากข้ึนกวาสมัยกอนท่ียังไมมีถนน รวมท้ัง
การสอนคำสอนดวย อยากใหมกีารสอนคำสอนเขมขน
มากกวาน้ี เพราะวาเยาวชนปจจุบันตองกลับใจเพราะ
เกิดมาก็เปนคริสตแลว

ปจจุบันพอเปนหวงบรรดาเด็กและเยาวชน เพราะ
วาพวกเขาตองกลับใจมาเปนคาทอลิกเหมือนกับพอแม
แตเกิดมาก็เปนคริสตชนโดยกำเนิด จึงไมมีโอกาสรับรู
และสัมผัสกับความยากลำบากของการดำเนินชีวิต
ในการถือประเพณีเดิมหรือถือผี ดังนั้นเยาวชนปจจุบัน
เสี่ยงตอการทิ้งความเช่ือไดงายกวา นี่คือสิ่งทาทาย
พวกเราพระสงฆรนุใหม

ประสบการณงานแพรธรรม
สมัยกอนตองเดินเทา บางทีเดินเปนเดือนตามดอย

โดยจะมกีระเปา 2 ใบ สำหรบัเส้ือผา 1 ใบ และสำหรบั
ยา และอุปกรณชดุมิสซา 1 ใบ บางคร้ังก็ตองมีคนชวย
แบกกระเปา 1 คน โดยเฉพาะในชวงแรกๆ  แตพอมา
ตอนหลังจะมีชาวบานแตละหมบูานชวยแบกกระเปาไป
สงตอกนัของแตละหมบูาน และสมัยกอน กไ็มคอยมีการ

ประชุมมากเหมือนกับปจจุบัน คือแตละเดือนจะมีเวลา
ทำงานแพรธรรมและเดินทางเย่ียมเยียนคริสตชน
ตามหมบูานเปนหลกั

บทบาทหนาท่ีในคณะเบธาราม
    เคยเปนเจาคณะรองแขวงประเทศไทย 3 สมัย
สมัยแรกเปน 4 ป จากน้ันเวนไปชวงหน่ึงแลวกลับมา
เปนอีกครั้งเปน 2 วาระติดตอกันเปนเวลา 8 ป  สวน
การไดมีโอกาสกลับไปพักผอนที่บานน้ันในชวงแรก
ที่มาอยู เมืองไทยใหมๆ นั้น 9 ป ถึงจะไดกลับไป
เย่ียมบานได 6 เดือน ตอมาลดลงมาเปน 5 ป กลับไป
เยี่ยมบานครั้งหนึ่ง และปจจุบันเปนเวลา 3 ป จึงไดมี
โอกาสกลับไปเย่ียมบานได

ทายท่ีสุด
    กอนอื่นขอบคุณพระเปนเจาที่ เลือกผมจาก

50 ปชวีติสงฆคณุพอการโลส (ตอจากหนา 8)

คนธรรมดาคนหน่ึงมาเปนพระสงฆเปนเคร่ืองมือของ
พระองค ไดมโีอกาสมาทำงานแพรธรรมประกาศขาวดี
ทีเ่มอืงไทยน้ี ขอบคุณพีน่องทุกทานท่ีไดใหกำลงัใจและ
ใหความรวมมืออยางดีเสมอมา เปนพิเศษสำหรับชาว
ปกาเกอะญอท่ีตลอดชีวิตของการทำงานแพรธรรมกับ
ชาวปกาเกอะญอ 48 ป จากการบวชครบ 50 ปนี ้ทำใหมี
คนกลับมาลางบาปเปนจำนวนมาก พอไวใจในพระเปนเจา
วาเม่ือพระองคทรงเลือกเราแลวพระองคมีพระพร
เพียงพอสำหรับเราในการดำเนินชีวิตและการทำหนาท่ี
ทีพ่ระองคไดมอบให ดงันัน้อยากบอกพีน่องครสิตชน และ
ทุกทานวา “ขอใหมีความเช่ือไวใจในพระเปนเจาแลว
พระองคจะประทานพระพรใหกับเรามากกวาที่เรา
ตองการซะอีก”

คณุพอณรงคชยั หมัน่ศกึษา สมัภาษณ
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หนา 14

 หนังสือที่จัดพิมพเปนคร้ังแรก 
 “ตามมรรคาผูจาริกบุญ” โดยคุณพอ เบตานคอร S.J.   
  เร่ืองชีวประวัตินักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา เหมาะสมสําหรับเยาวชน 

 

หนังสือที่ปรับปรุงแกไขและนํามาพิมพใหม 
 “การปฏิบัติจิต” โดยนักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา 
 “อัตชีวประวัตินักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา”   เหมาะสมสําหรับผูใหญ 
 “ลํานําสกุณา” โดยคุณพอแอนโทนี เดอ เมลโล S.J.   
 “สาธนา” โดยคุณพอแอนโทนี เดอ เมลโล S.J.   

 

ถาพี่นองสนใจ สั่งซื้อไดที ่   เลขานุการบานเซเวียร     โทร 0-2354-9091 ถึง 5 

 ช่ือหนังสือ ราคา (ยังไมบวกคาไปรษณีย) 

“ตามมรรคาผูจาริกบุญ” โดยคุณพอ เบตานคอร S.J. 60 บาท 

“การปฏิบัติจิต” โดยนักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา 150 บาท 

“อัตชีวประวัตินักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา” 50 บาท 

“ลํานําสกุณา” โดยคุณพอแอนโทนี เดอ เมลโล S.J. 100 บาท 

“สาธนา” โดยคุณพอแอนโทนี เดอ เมลโล S.J. 70 บาท 

 

ศูนยเซเวียรขอเสนอหนังสือใหม 

แมวันแมจะผานไปแลว
ก็ตาม  แตไมสายเกินไป
สำหรบัวนันี ้(หรอืวนัไหนๆ)
ที่จะใชเนื้อที่แมเพียงขนาด

หนึง่หนานีเ้พือ่ระลึกถงึพระคุณของแม แมรดูวีา อยาวา
แตหนึง่หนาเลย จะเอาโลกมาทำปากกา และเอานภามา
แทนกระดาษ เอามหาสมุทรเปนหมึกวาด ประกาศ
พระคุณ (ของแม) ไมพอ

ในศิลาจารกึพอขุนรามคำแหงจารกึไววา “พอกูชือ่
ขนุศรีอนิทราทติย แมกชูือ่นางเสือง พีก่ชูือ่บานเมอืง ตมูี
พี่นองทองเดียวหาคน ผูชายสามผูหญิงโสง...ฯลฯ”
นัน่แสดงวา คำวา “แม” หากเอาหลักฐานของศิลาจารึก
เปนหลกักต็องมมีาไมนอยกวา 700 ป

คำวา “แม” สัน้ๆ แตมคีวามหมาย มเีสนห มพีลัง
เจรญิปาก เจริญพรสำหรบัผทูีเ่รียกและผไูดรบัการเรียก
แมเปนพลังในตัวเองและบันดาลพลังใหแกลูก ใคร
กต็ามท่ีรกัแมดวยความจริงใจ เพราะความรักทีล่กูมตีอ
แมและแมมีตอลูกนี้จะเปนพลังและพลังนั้นบันดาลให
คนๆ นัน้เดินในหนทางท่ีไมทำใหผูเปนแมที่เขารกัน้ัน

ผดิหวงั ดงันัน้ ใครกต็ามท่ีรกัแม มกัจะประสบกบัความ
สำเร็จแมจะยากลำบากตองใชเวลา ตองผานความทุกข
ยากลำบากก็ตาม แตไมมีใครเลยที่รักแมและจะไมพบ
แตสิ่งดีงามเพราะแมมิใชรางกายที่ปรากฏใหเห็นวา
เปนแมภายนอกเทาน้ัน แตแมที่ เห็นโดยผานทาง
รางกายแมนี้แหละ ที่สื่อใหเห็นถึงพลังรักอันยิ่งใหญที่
เปนอะไรมากกวาความเปนแม คือ เปนเหนือกวาชีวิต
แมรางกายจะจากไป แตสิง่ทีด่งีามหลายอยางท่ีแมไดทำ
ไดแสดงออก ลวนแตถูกจารึกไวในดวงใจใหลูกๆ ได
สัมผัส ไดรับพลังท่ีคอยกระตุนในยามท่ีลูกทอแท เปน
เพือ่นในยามท่ีลกูเหงา เปนรมในยามท่ีลกูตองตากแดด
ตากฝน เหลานี้ คือแมที่เปนเหนือกวาชีวิต....เพราะ
เหตุนี้ จึงมิอาจจะบรรยายถึงพระคุณแมไดทั้งหมด
เพราะความเปนเหนือกวาชีวิตของแมนั่นเอง

ในวันแมนี้ ขอสงความปรารถนาดีไปยังแมทุกคน
ทราบดีวา ความเปนแมที่ เปนเหนือกวาชีวิตในยุค
ปจจบุนัไมใชเรือ่งงายกบัลกูทีต่องพฒันาการรบัรเูรือ่งราว
มากมายจากภายนอกผสมผสานกับเทคโนโลยี
อนัทนัสมยัทีพ่อแมมกัตามไมทนั และเปนความหนกัใจ

ของผเูปนพอ ผเูปนแม  มาถึงตอนน้ีคงไมมอีะไรมากไป
กวาการท่ีจะเรียกรองใหบรรดาลกูๆ ทัง้หลาย ใหสำนกึ
ในพระคุณแม ใหทำอะไรกใ็หเกรงใจแมบาง ใหมหีวัใจ
ทีเ่ปนหวงรับรคูวามรสูกึของแมบาง   คนหน่ึงท่ีรกัมาก
ยอมเจบ็ปวดมาก ยิง่เจ็บปวดมากกวานัน้อกี คอื เจบ็ปวด
แลวตองเกบ็อัน้เอาไวในใจ ไมใหลกูเห็น กลวัลกูเสียใจ

บอกรกัแมมใิชเฉพาะวนัแมเทานัน้ แตจะเปนดอกมะลิ
สำหรบัแมทกุๆ วนั ทัง้น้ีเพ่ือความเจรญิพรของลูกๆ เอง

สำหรับเรา วันพิเศษสำหรับแม คือ วันแม  แต
สำหรบัแมแลว  ทกุวนัคอืวนัพเิศษของลูก

ขอใหพอแมลกูรกักนั
และกันมากข้ึนทุกๆ วัน
ทางองคกรสงเสริมชีวิต
ประเทศไทยขอเปนกำลงั-
ใจใหกับผู เปนแมทุกๆ
ทานมา ณ โอกาสน้ี

นนทเพ็ชร
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«—¥¡“√’¬å ¡¿æ ∫â“π·æπ

®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 11 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‚°«‘∑«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  °ÿÆ’®’π °∑¡. ©≈Õß«—¥·≈–¡’æ‘∏’

‚ª√¥»’≈°”≈—ß «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 °—π¬“¬π ‡«≈“

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

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π ®Õ¥√∂‰¥â∑’Ë

‚√ß‡√’¬π´“ßµ“§√Ÿâ §Õπ·«π∑å ‚√ß‡√’¬π· ßÕ√ÿ≥

(ß¥∫√‘°“√¢“¬ ‘π§â“)

«—¥π—°∫ÿ≠¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.Õà“ß∑Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 18 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√

 “π‘®  ∂–«’√–«ß å Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥§Õπ‡´Áª™—≠ ©≈Õß·¡àæ√–‰∂à∑“  «—π»ÿ°√å∑’Ë 24

°—π¬“¬π ‡«≈“ 18.00 π. §ÿ≥æàÕ∫—≥±‘µ¬å ª√–®ß°‘®

‡ªìπª√–∏“π (µ√’«“√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 °—π¬“¬π ‡«≈“

08.30 π. §ÿ≥æàÕ»«ß «‘®‘µ√«ß»å ª√–∏“π / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

19 °—π¬“¬π ‡«≈“ 08.30 π. §ÿ≥æàÕ«√æ®πå «‘ ‘∞-

ππ∑™—¬ ª√–∏“π / «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 23 °—π¬“¬π ‡«≈“

19.00 π. §ÿ≥æàÕ ÿæ—≤πå À≈‘« ‘√‘ ª√–∏“π)

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Àπâ“‚§° ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥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.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ·À≈¡ª√–¥Ÿà Õ.‡¡◊Õß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥‡´πµåπ‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’  ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ ‡ªìπª√–∏“π

Õ“√“¡§“√å·¡≈ Õ.‡¡◊Õß ®—π∑∫ÿ√’ ©≈ÕßÕ“√“¡

«—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”  —µÀ’∫ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ Õ.‡¡◊Õß ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ Õ√—≠ª√–‡∑» Õ.«—≤π“π§√

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π √â“ß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß “°≈‚≈° °“≠®π∫ÿ√’

(À≈—ß ÿ “ππ“π“™“µ‘ ¥Õπ√—°) ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29

 ‘ßÀ“§¡  ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

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

 ¡‡°’¬√µ‘ ®Ÿ√Õ¥ 08-4317-1055 §ÿ≥æàÕ π∏¬“

‰∑¬ π∏‘ 08-1880-3078 (°àÕπ°≈—∫∫â“π‡™‘≠‡∑’Ë¬«™¡

 –æ“π¢â“¡·¡àπÈ”·§«)

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5

°—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.  æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-

3219)

«—¥·¡àæ√–¡À“∑ÿ°¢å ∑à“¡à«ß Õ.∑à“¡à«ß ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“°≈—∫§◊πæ√–™π¡å ∫â“π‚ππ ¡∫Ÿ√≥å

®.¢Õπ·°àπ   ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.30 π. ‡ °Õ“§“√‡√’¬π¡À“‰∂à»÷°…“ 09.30 π.

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

«—¥æ√–·¡à¡“√’Õ“¡“√¥“§√‘ µ™π Õ.‡¡◊Õß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 °—π¬“¬π ‡«≈“ 11.00 π.

(‡µ√’¬¡®‘µ„®«—π»ÿ°√å∑’Ë 3 ·≈–«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π

‡«≈“ 19.00 π.)

«—¥¡“√’¬å ¡¿æ (‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë )

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ÀπÕßæ«ß Õ.ÀπÕß∫—«·¥ß

®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

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

Lectio Divina ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬ππ’È ®—¥ 2 §√—Èß µ√ß°—∫

«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π 2010 ·≈–«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 30

°—π¬“¬π 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≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π

æ‘∏’¡Õ∫‚≈à ç·¡à§√‘ µ™π§“∑Õ≈‘°µ—«Õ¬à“ß·≈–≈Ÿ°

§√‘ µ™π§“∑Õ≈‘°µ—«Õ¬à“ßé „π«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π

2010 ∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π.

�����¿§‘π’§≥–§“√å‡¡‰≈∑å·Ààß°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ °“√ªØ‘≠“≥µπ

µ≈Õ¥™’æÕ¬à“ß ßà“¢Õß‡´Õ√å√‘µâ“·Ààß·¡àæ√–¿Ÿ‡¢“

§“√å·¡≈ (¡“√’ ‡∑·√  æ√»√’ ‡ √’√—°…å) ‚¥¬æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 °—π¬“¬π 2010 ‡«≈“

10.00 π. ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈ °√ÿß‡∑æœ

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°

∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

http://twitter.com/udomsarnnews

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘µÕ≈

çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é „π‡ø´∫ÿâ§

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

& π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“«©≈Õß«—¥ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√Õÿ¥¡ “√

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

����� ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πæ‘∏’°√√¡ ‡ªî¥Õ∫√¡

°“√ √â“ß·≈–°“√π”§≥–π—°¢—∫√âÕß√ÿàπ∑’Ë 1 ç‡∑§π‘§

°“√π” ‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß·≈–°“√®—¥µ—È ß§≥–

π—°¢—∫√âÕßé  Õπ‚¥¬Õ“®“√¬å»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’

(M.A. in Music Choral Conducting, University of

Santo Tomas, Philippines) ‡√’¬π∑ÿ°«—πæƒÀ— ∫¥’ ‡«≈“

17.00-20.00 π. ®”π«π 10  —ª¥“Àå ‡√‘Ë¡«—π

æƒÀ— ∫¥’∑’Ë 9 °—π¬“¬π 2010 §à“≈ß∑–‡∫’¬π 2,000

∫“∑ ‡ªî¥√—∫‡æ’¬ß 15 ∑à“π §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“Õ∫√¡

1. ‡ªìπºŸâπ”§≥–π—°¢—∫√âÕß„π«—¥ 2. ¡’§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π

¥â“π¥πµ√’ 3. ¡’§≥–π—°¢—∫√âÕß∑’Ë “¡“√∂„™âΩñ°Ωπ‰¥â

3.  “¡“√∂‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß  Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407, 1413 À√◊Õ 08-

4141-5844 E-mail: thailiturgy@gmail.com

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

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

«—π‡ “√å∑’Ë 11 °—π¬“¬π 2010 §ÿ≥æàÕ ÿ∫—≠™“

¬‘π¥’ß“¡ ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ 2010 §ÿ≥æàÕ ÿæ®πå √‘È«ß“¡

‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π 2010 §ÿ≥æàÕ ÿ«π“√∂

°«¬¡ß§≈ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ‚ππ·°â« Õ.Àâ«¬·∂≈ß

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 35 ª√–®”«—π∑’Ë 29  ‘ßÀ“§¡ - 4 °—π¬“¬π 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

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

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

�����¡Ÿ≈π‘∏‘ ß‡§√“–Àå‡¥Á° æ—∑¬“ ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß

∫â“π‡¥Á°°”æ√â“ æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ „π‚Õ°“ ©≈Õß§√∫

36 ªï «—π‡ “√å∑’Ë 11 °—π¬“¬π 2010 ‡«≈“ 10.00 π.

æ‘∏’‡ªî¥ß“π©≈Õß ·≈– 10.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™≈Õ‡√π´å  ‡∑’¬π™—¬

 ¡“π®‘µ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡µ‘¥µàÕ‚∑√.

0-3841-6426)

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡Ωñ°ªØ‘∫—µ‘∏√√¡ ç®‘µ¿“«π“é √ÿàπ∑’Ë 2

‡¬Áπ«—π»ÿ°√å∑’Ë 10 °—π¬“¬π ∂÷ß‡∑’Ë¬ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12

°—π¬“¬π 2010 ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π

≈“¥°√–∫—ß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ √—∫®”π«π 30 §π

§à“„™â®à“¬∑’Ëæ—°§◊π≈– 600 ∫“∑ (2 §◊π√«¡‡ªìπ‡ß‘π

1,200 ∫“∑)  π„®µ‘¥µàÕ¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

81/3 ∂.À≈«ß·æàß ·¢«ß¢ÿ¡∑Õß ‡¢µ≈“¥°√–∫—ß

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 10520 ‚∑√. 0-2360-7848 ∂÷ß

50 ‚∑√ “√ 0-2360-7851 ‡«Á∫‰´µå www.

camillianthailand.org Õ’‡¡≈å camilliancharity@

hotmail.com π”°“√ªØ‘∫—µ‘∏√√¡‚¥¬§ÿ≥æàÕ ÿ√‘π∑√å

™ÿπøÑß ·≈–Õ“®“√¬åπ‘æπ∏å ¡≥’®‘µ ¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß

‚§√ß°“√∑’Ë www.thaicatholicmission.com

����� ·´¬‘¥»‘…¬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 ‡«≈“ 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

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß∫ÿ≠√“»’ Õß§Õπ ª√–®”‡¥◊Õπ

µÿ≈“§¡ 2010

«—π»ÿ°√å∑’Ë 22 µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π.

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ”À√—∫ºŸâ· «ß∫ÿ≠®“°∑’Ëµà“ßÊ

‡«≈“ 15.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑·≈–Õ«¬æ√»’≈œ ∑’Ë

 ÿ “π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡«≈“ 19.00 π. ·Ààæ√–√Ÿª·¡àæ√–

·≈–¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

«—π‡ “√å 23 µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π. ¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ √”≈÷°∂÷ß°“√ ∂“ªπ“∫ÿ≠√“»’

∑—Èß‡®Á¥·Ààß Õß§Õπ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë —°°“√ ∂“πæ√–¡“√¥“·Ààß

¡√≥ —°¢’ Õß§Õπ (µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°‚∑√. 08-1183-5064

: ‘́ ‡µÕ√å)

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.30 π.

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ ©≈Õß«—¥æ√–Àƒ∑—¬§Ÿà

 °≈π§√ («—¥ ”π—°¡‘ ´—ß) µ‘¥µàÕ‡®â“Õ“«“  §ÿ≥æàÕ

«’√–‡¥™ „®‡ √’ ‚∑√. 0-4271-1272  ”π—°¡‘  —́ß

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

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

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1)

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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ¢Õ‡™‘≠√à«¡ª√–°«¥

°“√‡¢’¬π‚§√ß°“√

ç«—¥·Ààß°“√·æ√à∏√√¡é

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

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

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

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

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

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

µ‘¥µ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë http://flpbkk2008.

multiply.com/ (‰¡à¡’§à“„™â®à“¬„¥Ê/√—∫√ÿàπ≈–‰¡à‡°‘π

15 §Ÿà)

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë∫—≠™’ ¥à«π!

‡æ»™“¬-À≠‘ß Õ“¬ÿ 20-40 ªï «ÿ≤‘ª« . - ª√‘≠≠“µ√’

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

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

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-2429-

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

�����»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¬å∫√√‡∑“„®   ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‡æ‘Ë¡∫√‘°“√√—∫ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑åÕ’° 1 À¡“¬‡≈¢

§◊Õ 1412 ®“°‡≈¢‡¥‘¡∑’Ë¬—ß„™âÕ¬Ÿà §◊Õ 0-2675-5533,

0-2675-5577

�����¡Ÿ≈π‘∏‘‡ø√π—π‚¥ √‘‡Õ‚≈ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ àß∫∑°≈Õπ

·Ààß™’«‘µ®‘µ™‘¥ π‘∑°—∫æ√–‡ªìπ‡®â“ ‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ…

À√◊Õ¿“…“ ‡ªπ ™‘ß√“ß«—≈‚≈°‡ø√π—π‚¥ √‘‡Õ‚≈ ´÷Ëß

‡ªìπß“π “¢“Àπ÷Ëß∑’Ë§≥–∏√√¡∑ŸµÕ‘‡π‡µ ‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈

 π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë www.rielo.com, E-mail :

premiomundial@ rielo.com  ‚∑√»—æ∑å (17 18) 526

3694

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡°‘®°√√¡‚§√ß°“√‡¥‘π-«‘Ëß¥√ÿ≥“-

π“√’ ¡‘π‘Œ“≈åø¡“√“∏Õπ §√—Èß∑’Ë 6 „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 µ—Èß·µà‡«≈“ 05.30-09.00 π. ∑’Ë

∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–
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‚§√ß°“√®–‰¥â√“ß«—≈‡ªìπ ¡“™‘°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå

Õÿ¥¡ “√√“¬ —ª¥“Àåø√’‡ªìπ‡«≈“ 1 ªï
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∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å 05.00-06.00 π.

√—∫ ¡—§√æπ—°ß“π

°Õß∫√√≥“∏‘°“√Õÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµå
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µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับที่ 35 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2010

เด็กสาธุฯ

หนา 17

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
มคีวามยินดขีอเชญิรวมฉลอง

บญุราศีทัง้เจ็ด แหงสองคอน ครบรอบปที ่21
แหงการสถาปนาเปนบุญราศี

ณ สกัการสถานพระมารดาแหงมรณสกัข ีสองคอน
ต.ปงขาม อ.หวานใหญ จ.มกุดาหาร

โดยมีกำหนดการ ดงัน้ี
วันกอนวนัฉลอง : วันศุกรที่ 22 ตลุาคม ค.ศ. 2010
19.00 น. พธิแีหแมพระ (จากปาศักด์ิสิทธ์ิ ไปส ูสกัการสถานฯ)
19.30 น. พิธีมิสซาเตรียมจิตใจ
วันฉลอง : วนัเสารที ่23  ตลุาคม ค.ศ. 2010
09.45 น. พิธีปลอยลูกโปง
10.00 น. พธิมีสิซาฉลองบุญราศี โดย

พระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัดิ ์สริสิทุธ์ิ เปนประธาน
- แหพระธาตฯุ ไปทีล่านมรณสกัข ี(ปาศกัดิส์ทิธิ)์
- พธิเีคารพพระธาตฯุ ทีล่านมรณสักข ี(ปาศักด์ิสทิธ์ิ)

ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทาน
ติดตอสอบถาม
คณุพอสมรชยั กระแสสิงห เจาอาวาส 084-959-2478
คณุพอโกวทิย จนัทรังษี ผชูวยเจาอาวาส 087-229-7791
ซสิเตอรวดัสองคอน 081-183-5064 หรือ 089-221-7818

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
 หวัหนากองบรรณาธกิาร : วชัรี กจิสวสัด์ิ  กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ  หวัหนาแผนกกจิกรรมการพมิพพเิศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา ตอ 1813  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละ

สงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ : คณุพอสุพจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศึกษา สงัฆมณฑลจันทบุร ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ ดำเนินสดวก
สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรียงไกร ยิ่งยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอทิวา แสงศิริวิวัฒน สงัฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คณุพออมรกจิ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอุดรธานี : คณุพอไมตรี ทาสวุรรณ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คณุพอบุญพฤกษ ทองอินทร

 คาบำรงุปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-3900
ตอ 1802 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-3900 ext. 1802
E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th website : www.udomsarn.com

ขอบคุณอยางย่ิง พระ-
อัครสังฆราชซัลวาตอเร
เปนนักคีโอ เอกอัคร-

สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย ออกเดนิทางจากประเทศไทย วนัท่ี 9 สงิหาคม
สำหรับหนาท่ีใหมทีอ่ินเดีย เวลา 7 ปทีอ่ยปูระเทศไทย และรบัผิดชอบ 7 ประเทศ
โดยมีไทยเปนศูนยกลาง และพระคุณเจาของไทย 9 องคไดรับแตงตั้งในสมัย
ของทาน ขอขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งที่ทานไดทำเพื่อประเทศไทย และ
พระศาสนจักร สภาพระสังฆราชฯ บรรดาพระคุณเจาทั้ง 10 องค พรอม
ประกาศแผนงานอภิบาลฯ ค.ศ. 2010-2015 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ หลังจากนี้
ก็ศึกษาและหาทางปฏิบัติรวมกัน บางอยางก็ทำไดเลย ไมตองรองเพลงรอ
พระคณุเจาปญญา กฤษเจรญิ เลขาธิการรบังานน้ี และยงัมอีกีหลายเร่ืองทีค่างคาอยู
พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ประชุมท่ีสวิตเซอรแลนด 2 อาทิตย
หวังจะไปไอรแลนด 2-3 วันสุดทาย ตองตัดใจกลับบานดีกวา พระคุณเจาใหม
ทั้ง  4 องค  พระคุณเจาพิบูลย  วิสิฐนนทชัย  พระคุณเจาสิริพงษ  จรัสศรี
พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน  และพระคุณเจาลือชัย ธาตุวิสัย จะเดินทางไปรวม

ประชุมต้ังแตวันท่ี 6-18 กันยายน และจะไดพบเพื่อนรวมรุนใหมๆ ดวย อัคร-
สงัฆมณฑลกรุงเทพฯ คณุพอปยะชาต ิมะกรครรภ ผชูวยพระสังฆราชฝายอภบิาล
นำทีม 9 คน ไปรับการอบรมเร่ืองบีอีซี. วิถีชีวิตครอบครัว ประเทศอินเดีย
ประมาณ 40 วัน    กลับมาพรอมกับโรตี แซมซันและเดไลลาห (SAMSON
and DELILAH) เตรียมซุมซอมไมกลัวเหนื่อย ละครเวที อิงศาสนาเน้ือหามาจาก
พระคัมภีร เหมือนดูพระคัมภีรเปนๆ โดยชมรมนักธุรกิจคาทอลิก คุณประจวบ
ตรีนิกร ประธาน รวมกับคณะกรรมการอีกเปนกองทัพ หวังสรางประวัติศาสตร
คร้ังใหญ เพ่ือหาทุนชวยเหลือหนวยงาน บานเณรแสงธรรม ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก
และสมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย และรอบพิเศษ เพ่ือบานเด็กพัทยา ชวย
อยางน้ี มีแตไดรวมกัน ดร.วิรัชนี พรหมสุนทร เรื่องหาทุนเพื่อสวนรวมและ
ยังควักกระเปาตนเองอีก     วันส่ือมวลชนคาทอลิกครั้งน้ี คุณพอเอนก นามวงษ
จัดท่ีอาสนวิหารจันทบุรี  ขนาดระดับวัด  แตก็ เหมือนระดับสังฆมณฑล
คุณพอประสาน พงศศิริพัฒน เปนเจาอาวาส ตอจากคุณพอยอด เสนารักษ
ยกยอดวัดเสร็จ ไดรับยกยองเปนอุปสังฆราชไปเรียบรอยแลว สภาการศึกษา
คาทอลิกฯ ประชุมระหวาง 22-25 สงิหาคม คร้ังท่ี 40 ทีโ่รงแรมเอเชีย พทัยา ผเูขา
ประชุม 370 คน และปนี้ ปรับวาระเปนการประชุมใหญประจำปดวย “พัฒนา
ประเทศ ตองพัฒนาท่ีคน พัฒนาคน ตองพัฒนาดานการศึกษาควบคูคุณธรรม”
     “สขุใจเมือ่ไดอานอดุมสาร” ฉบับท่ี 31 (วนัส่ือมวลชนสากล คร้ังท่ี 44 หนา 19)
เนื่องจากมีผูรวมสนุกกันเขามากมาย จึงตองลุนผูโชคดีดวยการจับสลาก ติดตาม
รายช่ือไดในเลมน้ี  ขอบคุณในความรวมมือ ขอพระอวยพรทกุทาน สกัวันคงเปน
เราบางท่ีไปน่ังอาน “อดุมสาร” ในตางแดน

“เมือ่ฝนมา ฟารัว่ ทัว่
แผนดิน ก็ชุมฉ่ำดวย
ฝนจากฟา พระเจาให
ฝนตกลงมา เหนือ
คนดีและคนชัว่”
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ความดใีนมาตรฐานชายช่ือบญุช

นับเปนปที่ 2 แลวท่ีทางสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย ไดจดัประกวดหนังสัน้ขึน้โดยรวมกับ
หลายหนวยงาน ปนี้ไดรับความอนุเคราะหจาก
ผูใหญใจดีอยางลนหลาม อาทิ คณะกรรมาธิการ
พัฒนาสังคมกิจการเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส วุฒิสภา สื่อในเครือเนช่ัน
ทีอ่นญุาตใหผลงานท่ีชนะมีโอกาสฉายโชวในงาน
เทศกาลหนังกลางเดือนธันวาคมปนี้ รวมท้ัง
คณะกรรมการจากผูคร่ำหวอดในแวดวง ไมวา
จะเปนจากนิตยสารไบโอสโคป จากรายการทีวี
ออนไลน Fukduk ฯลฯ และแนนอนจากสภา-
การศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทยเปดเวที

ข

ใหประชาสมัพนัธ
หนังส้ันปนี้เราประกวดในหัวขอ “เมล็ดพันธุแหง

สันติสุข” สอดรับกับเหตุบานการเมือง และสอดรับ
กับแผนปรองดองเพื่อเด็กๆ  ไดรูจักใชสื่อในทาง
สรางสรรค

ขั้นตอนรายละเอียด การสมัคร สามารถติดตาม
ไดที่เว็บไซตเดิม แตโฉมใหม www.forGodfilm.com
ฉบับหนาจะนำโปสเตอรมาลงเต็มๆ ใหดูกัน ชมภาพ
การประกวดปทีผ่านมาไดทีอ่ดุมสารแฟนคลบั (เฟซบคุ)
และติดตามการแถลงขาววันเปดโครงการ หนังสั้น
มากันอีกครั้ง มาคร้ังนี้หวังไดตอยอดเมล็ดพันธุแหง
สันติสุขสำหรับประเทศไทยกันเลยทีเดียว

ผ ม ห า ง ห า ย
จากการเขาโรงหนัง
นานมาก วันวาง
หลงัประชมุหนวยงาน
ตางๆ  ที่ทำหนาที่

ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ชวงบาย จงึจัดเวลาเดินเขาโรงหนัง เลอืกเรือ่งท่ีชวงเวลา
ไดจังหวะกับการเดินทางไปกลับ ไดเร่ืองน้ีเลยครับ
“บุญชู จะอยูในใจตลอดกาล” ภาคน้ีมาถึงภาคท่ี 10
กันแลว

ผมเองไมคอยมีฐานคิดเรื่องสื่อศึกษาเทาไร แต
อาศัยดูหนังมากเขาๆ รวมทั้งสัญชาตญาณของการ
ชอบวิเคราะห วจิารณ แสดงความคิดเห็น ผมวาหนัง
อยางบุญชูสำหรับคนไทยน่ีถือวาตำนานกันเลยก็คง
ไมผดิ ชวงมาทำงานส่ือมวลชนคาทอลกิประเทศไทย
ตนๆ ยังพอมีเวลา ชวงยังไมรูจะทำอะไรยังเคยพา
ตัวเองไปรวมงานประชุมวิชาการ ภาพยนตรไทย
ระหวางวันท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2007 แถวสถานี
รถไฟฟาสุรศักด์ิ ไดเอกสารมาเลมหน่ึง ในน้ันมีงาน
วจิยัของคณุมาโนช ชมุเปองปก ทีช่ือ่เร่ือง “การเลาเร่ือง
ของภาพยนตรตลกไทยยอดนิยมชุด “บุญชู
กับการสรางสรรคของผูกำกับภาพยนตร” ซึ่งถูก
รวมไปกับหัวขอหลักในวันนั้นคือ  “การศึกษา
ภาพยนตรไทยและเอกลักษณเฉพาะของภาพยนตร
ไทย” ไมนาเช่ือวากิจกรรมเม่ือรวม 2-3 ปที่แลว
นำกลับมาใชไดในวันนี้ ผมเปดทบทวนเอกสาร
ฉบับน้ัน กับภาพยนตรที่ไปดูมา เน้ือในของหนัง
แสดงนัยยะที่นาสนใจมาก และที่สำคัญมันแสดงถึง
จริต และวิถีชีวิตของผูคน เราอาจเรียกมันก็ไดวา
วฒันธรรมของชาตินัน้ๆ

“บุญชู” เรื่องราวของคนซื่อ แหงเมืองสุพรรณ
พาชีวิตของตนมาเรียนในกรุงเทพฯ มีกลุมเพื่อน ที่
นารัก เพ่ือนของเขาแตละคน ก็กวนอารมณใชยอย

แตไมมีใครไมรักบุญชู ความซ่ือใส บริสุทธ์ิออกไป
ทางธรรมะธัมโม ก็พาชีวิตของเขาใหผานวิกฤติ
มาไดตลอด ในทีส่ดุก็พบคนรัก ความรักดำเนนิไปอยาง
นารักนาหยิก  สิ่งที่นาคิดตามมาคือความซ่ือสัตย
ระหวางกัน พอหนงัเร่ิมมีอายุมากข้ึน เร่ืองราวของสังคม
ไทยเปล่ียนไป ตวัละครเอกเร่ิมอายุมากข้ึนๆ ภาคลาสดุ
นี้ผูกำกับคุณบัณฑิต ฤทธิ์ถกล ก็สิ้นใจกอนท่ีหนัง
จะถายทำสำเร็จ แตตำนานภาพยนตรเรื่องน้ี (ภาคแรก
เริ่มเมื่อป 2531) ก็ยิ่งใหญและโดยสวนตัวคิดวาได
เช่ือมโยงกับสาระและประเด็นทางสังคมไดดทีเีดียว

คุณมาโนช ผูเขียนงานวิจยัเก่ียวกับภาพยนตรเรื่อง
บญุช ูไดวเิคราะหใหเหน็วา ตัง้แตบญุชภูาคแรก ประเด็น
ทางสังคมน้ันยิง่ทยีิง่เขมขนขึน้ เชน บญุชผูนูารกั  เนน
เร่ืองความรักในวัยเรียน  บุญชู 5 มีประเด็นเรื่อง
ความยุติธรรมในสังคม และคุณคาของการใชชีวิต
ในมหาวิทยาลัยเพิ่มเขามา บุญชู 7 รักเธอคนเดียว
ตลอดกาล ใครอยาแตะ เนนเร่ืองปญหาสิง่แวดลอม และ
ความเจรญิท่ีทำลายวฒันธรรมดีๆ  ของคนไทย เปนตน

สวนบุญชูภาคลาสุดน้ันเนนไปท่ีตัวของบุญโชค
ลกูของบญุช ูซึง่กำลงัจะตองไปศึกษาตอทีเ่ชยีงราย และ
ไดพบกับเพื่อนใหม สังคมใหม แตอาศัยความซื่อ
การเชื่อฟงคำส่ังสอนของพอแม และมีธรรมะนำทาง
ในท่ีสุดบุญโชคก็พบกับส่ิงดีๆ มากมาย สวนบุญชู
กลุมเพื่อนและภรรยายังคงความนารักอยูครบครัน
และประเด็นทางสังคมก็เนนไปท่ีเรื่องสิ่งแวดลอม
การปกปองปา นอกนั้นยังมีความรักของบุญโชค
ผมชอบตอนท่ีบุญโชค ลูกของบุญชู ตอบโตภาษาบาลี
กับคนท่ีเขารัก มันเปนฉากที่ไมแนใจวาจะเกิดข้ึน
ในชีวติจริงไดหรือเปลา ทีห่นมุสาวจีบกันดวยคำพระสอน

มาตรฐานความดีในแบบบุญชู คงเปนมาตรฐาน
ทีต่องการในสังคมไทย ความเปนคนซ่ือ จรงิใจ เชือ่ฟง
ผูใหญ และมีศาสนาประจำใจ รวมความแลวก็ให
บุญธรรม กรรมดี นำทาง นาคิดวาแลวมาตรฐานน้ัน

จะเปนจริงไดอยางไร โลกภาพยนตรคงพาเรา
เคลิ้มฝนตอไป ถาเราไมสรางคนเหลานั้นขึ้นมาใหมี
ตัวตน มีเลือดเน้ือและมีชีวิต ผมคิดตอไปอีกวา
มาตรฐานความดีแบบน้ีเปนของคริสตชนไทย
ดวยไหม ผมเสนอสองคำตอบ คำตอบแรกคือ
มาตรฐานชีวิตอยางพระคริสตเจา อาจจะลองเปด
กลับไปท่ีหนาปกของ “อุดมสาร” ฉบับนี้ พลังแหง
การใหอภยัและเขาใจเพ่ือนพีน่อง อาจจะเปนมาตรฐาน
ที่เราตองคิดตอ สวนอกีขอเสนอหนึง่ ขอใหลองหา
แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010-2015 สั้นๆ แต
ชดัเจน เพ่ือจะมกีรอบในการกาวเดินในสังคมปจจุบนั
ที่ทาทายและเสี่ยงตอการเดินหลงทิศ

ในสังคมไทยเราอาจจะตองตามหาบุญชู วา
มอียจูรงิหรือเปลาตามใหตดิๆ กแ็ลวกนั แตในสังคม
คาทอลิก เราไมตองไปตามหา เราเพียงติดตาม เรา
ติดตามองคพระเยซูคริสตกันครับ

บรรณาธิการบริหาร

ห นั ง ส้ั น ม า กั น อี ก ค ร้ั ง
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ç‡¬’Ë¬¡ ”π—°ß“πé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 8 °√°Æ“§¡ 2010 æ√–§ÿ≥‡®â“ªí≠≠“ °ƒ…-
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æπ—°ß“π∑ÿ°§π

çª√–™ÿ¡é ºŸâ ŸßÕ“¬ÿÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ
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ç‡¬’Ë¬¡ ◊ËÕ¡«≈™πé §ÿ≥æàÕ

«√¬ÿ∑∏ °‘®∫”√ÿß ºŸâÕ”π«¬°“√
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‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10  ‘ßÀ“§¡ 2010
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«—π»ÿ°√å∑’Ë  9

°√°Æ“§¡ 2010

çµâÕπ√—∫§√‘ µ™π„À¡àé §ÿ≥æàÕ«‘®‘µµå · ßÀ“≠ ‡®â“Õ“«“ «—¥‡´πµå®ÕÀåπ
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(πâÕß«’´à“)

‡ ¡◊Ë Õ «— π ∑’Ë

1  ‘ßÀ“§¡

2010



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 35 ª√–®”«—π∑’Ë 29  ‘ßÀ“§¡ - 4 °—π¬“¬π 2010Àπâ“ 20

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

ç≈Ÿ°‡ ◊Õé §ÿ≥æàÕ«‘«—≤πå ·æ√à ‘√‘ „π∞“π–ºŸâ∫—ß§—∫°“√

§à“¬ß“π™ÿ¡πÿ¡≈Ÿ°‡ ◊Õ§“∑Õ≈‘°‚≈° §√—Èß∑’Ë 1 ‰¥âπ”

§≥–°√√¡°“√®—¥ß“π™ÿ¡πÿ¡≈Ÿ°‡ ◊Õ§“∑Õ≈‘°‚≈° §√—Èß∑’Ë 1

‡¢â“æ∫π“¬Õ¿‘ ‘∑∏‘Ï ‡«™™“™’«– π“¬°√—∞¡πµ√’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

11  ‘ßÀ“§¡ 2010 ∑’Ë√—∞ ¿“ ‡æ◊ËÕπ”‡ πÕ√“¬≈–‡Õ’¬¥

¢Õßß“π·≈–¢Õ°“√ π—∫ πÿπ®“°√—∞∫“≈ Õß§å°√≈Ÿ°‡ ◊Õ

§“∑Õ≈‘°‚≈° ÷́Ëß¡’ ”π—°ß“π„À≠àÕ¬Ÿà∑’Ë°√ÿß‚√¡ ‰¥â

°”Àπ¥®—¥ß“π™ÿ¡πÿ¡§√—Èß∑’Ë 1 „π«—π∑’Ë 26 ∏—π«“§¡ 2010

∂÷ß 2 ¡°√“§¡ 2011 ‚¥¬¡’ ¡“§¡ ‚¡ √≈Ÿ°‡ ◊Õ

√—µπ‚° ‘π∑√å„π —ß°—¥ ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫°“√®—¥ß“π™ÿ¡πÿ¡§√—Èßπ’È

§“¥«à“®–¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡™ÿ¡πÿ¡§√—Èßπ’È∑’Ë§à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ«™‘√“«ÿ∏

»√’√“™“ ª√–¡“≥ 7,000 §π®“°∑—Ë«‚≈°

50 ªï™’«‘µ ß¶å§ÿ≥æàÕ°“√å‚≈  ‚√¥√‘‡°´

‡™’¬ß„À¡à ●  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 12

 ‘ßÀ“§¡ §.». 2010

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

‰¥â®—¥æ‘∏’©≈Õß§√∫ 50

ªï·Ààß™’«‘µ ß¶å„Àâ°—∫

§ÿ≥æàÕ°“√å‚≈   ‚√¥√‘‡°´

‰´´å  ß¶å§≥–‡∫∏“√“¡

·≈– 25 ªï·Ààß™’«‘µ

  ß ¶å ¢ Õ ß §ÿ ≥ æà Õ

‰«¬“°√≥å  ÿ¢ «— ¥‘Ï

 ß¶å§≥–æ√–¡À“‰∂à

· ≈ – §ÿ ≥ æà Õ ∏ ß ™— ¬

 ÿ«√√≥„®

¡‘ ™—ππ“√’·Ààß¢ÿπ‡¢“

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

·∫∫Õ¬à“ß™’«‘µ¢Õß´‘ ‡µÕ√å‡®Õπ‡«’¬ø
´‘ ‡µÕ√å‡®Õπ‡«’¬ø  §√‘ µ‘≈ ‡´πµå ‡√¡’ ‡ª≈≈’´‘‡Õ, osu (M. Genevieve

Christille  St. Remy Pellissier, OSU)   ‡°‘¥„π§√Õ∫§√—«§√‘ µ™π∑’Ë»√—∑∏“

∑’Ë‡¡◊Õß  Marseille  ª√–‡∑»Ω√—Ëß‡»  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19 °—π¬“¬π §.». 1917

§√Õ∫§√—«π’È¡’∫ÿµ√ “« 3 §π ∫ÿµ√™“¬ 4 §π ‘́ ‡µÕ√å‡ªìπ§π°≈“ß  „π«—¬‡¥Á°

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

µÕπ∑’Ë 72
¡“‡¬◊ÕπÕ¬à“ß¡’§ÿ≥§à“
∫∑ –∑âÕπ°“√¡“«—¥

¢Õß§√‘ µ™π
¡—π‡ªìπªÑ“¬∏√√¡¥“ ·µàº¡

∂à“¬‡°Á∫‰«â ‡æ√“–Õ¬à“ßπâÕ¬¡—π°Á

∑”„Àâ‡√“æ∫«à“ °“√®–‡¢â“ÕÕ°∑’Ë„¥

¡’¢âÕ·π–π”∫“ßª√–°“√ ‡æ◊ËÕ

∑”„Àâ ‡√“ “¡“√∂„™â™à«ß‡«≈“

‡À≈à“π—ÈπÕ¬à“ß¡’«—≤π∏√√¡·≈–

‰¡à‡À¬’¬∫¬Ë”«—≤π∏√√¡¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

πÕ°®“°π—Èπ¡—π¬—ß‡ªìπ«‘∂’™’«‘µ

°“√Õ¬Ÿà∫π·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ≈ÕßÕà“π¥Ÿ ‘§√—∫

¢âÕ —ß‡°µ ”À√—∫ºŸâ¡“‡¬◊Õπ·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï (º¡¢Õ·ª≈·∫∫ √ÿª„®§«“¡

 ”§—≠π–§√—∫)

1. ®¥®”‰«â‡ ¡Õ«à“ «—¥§◊Õ ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï¢Õß™“«§√‘ µå ·≈–‡ªìπ ∂“π∑’Ë

 «¥¿“«π“ ”À√—∫§√‘ µ™π∑—Ë«‚≈°

2. ºŸâ¡“‡¬◊Õπ§«√°√–∑”µπ„Àâ‡À¡“– ¡ √«¡∑—Èßß¥„™â‡ ’¬ß¥—ß

3.  ”À√—∫ ÿ¿“æ µ√’§«√ «¡‡§√◊ËÕß·µàß°“¬„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π∑’Ë  ‡™àπ

‰¡à «¡™ÿ¥ —Èπ‡°‘πß“¡

4.  ”À√—∫ ÿ¿“æ∫ÿ√ÿ…°√ÿ≥“∂Õ¥À¡«°°àÕπ‡¢â“‰ª¬—ß ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

5. °“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë∂Ÿ°Àâ“¡„π∫√‘‡«≥ ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

6. ‡«≈“∑’Ë¡’°“√ªØ‘∫—µ‘»“ π°‘® ‡™àπ °“√∂«“¬¡‘ ´“À√◊Õæ‘∏’°√√¡∑“ß»“ π“

‰¡à¡’Õπÿ≠“µ„Àâ‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡ ∂“π∑’Ë‡À≈à“π—Èπ¢≥–ª√–°Õ∫æ‘∏’

7. °“√°‘π·≈–°“√¥◊Ë¡„π«—¥‰¡à “¡“√∂°√–∑”‰¥â √«¡∑—Èß‰¡àπ” —µ«å‡≈’È¬ß

‡¢â“¡“„π∫√‘‡«≥

8. ªóπ·≈–Õ“«ÿ∏∑ÿ°Õ¬à“ßÀâ“¡π”‡¢â“¡“‡¥Á¥¢“¥

º¡π÷°∂÷ß°“√¡“‡¢â“«—¥¢Õßæ’ËπâÕß§√‘ µ™π§π‰∑¬§√—∫ §”µ‘µ‘ß®“°À≈“¬ΩÉ“¬

„πÀ≈“¬Ê ‡√◊ËÕß‚¥¬‡©æ“–‡√◊ËÕß°“√·µàßµ—« ≈ÕßÕà“π¢âÕ —ß‡°µ‡À≈à“π’È¥Ÿ ‡º◊ËÕ

‡√“®–¡’¡“µ√∞“π∑’Ëß¥ß“¡‡«≈“‡¬◊ÈÕß°√“¬‡¢â“‰ª„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë‡√“‡™◊ËÕ«à“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

·≈–¡’°“√ª√–∑—∫Õ¬Ÿà¢Õßæ√–

™Õ∫‡≈àπ ÿ́°´π πÿ° π“π

°—∫æ’ËÊ πâÕßÊ „π∑ÿàß°«â“ß

™à«ßÕ“¬ÿ 12-18 ªï ∫‘¥“

¡“√¥“ àß∑à“π‡¢â“‚√ß‡√’¬π

ª√–®”¢Õß§≥–Õÿ√å ÿ≈‘π

‡æ√“–‡ªìπ‡¥Á°∑’Ë´π¡“°

„π™à«ßπ’È ‡Õß∑’Ë∑à “π‡√‘Ë¡
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