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สาสนอวยพรพระคริสตสมภพของพระสมณทูต

“แสงสวางแทจริงซึ่งสองสวางแกมนุษยทุกคนกำลังจะมาสูโลก”
(ยอหน 1:9)

ในเทศกาลพระคริสตสมภพนี้ ขาพเจามีความสุขอยางยิ่งท่ีไดกลับมา
ที่กรุงเทพฯ ณ ที่ที่ขาพเจาเคยไดรับเกียรติปฏิบัติหนาที่ในฐานะเลขานุการ
สถานเอกอัครสมณทูต เมื่อชวงปลายป 1980 และเวลานี้ในฐานะพระสมณทูต
วาติกันประจำประเทศไทย จึงมีโอกาสไดทักทายผูอานทุกทานและผูมีพระคุณ
ตอ “อดุมสาร” วนัพระคริสตสมภพ ทำใหเราแตละคน มคีวามซาบซึง้ในความรกั
ความช่ืนชมยินดี สันติสุข ความหวัง และรวมรองเพลงกับเหลาทูตสวรรค
ดวยความยินด ี“พระสริริงุโรจนแดพระเจา ณ ทีส่งูสดุ และสนัตสิขุจงมแีดมนษุย
บนแดนแผนดิน” (ลก 2:14)

พวกเรายังคงรำพึงไตรตรอง มีความเต็มเปยมไปดวยความอัศจรรยใจและ
ขอบคุณพระเจาอยางตอเน่ือง ตอรหัสธรรมแหงความรักและแสงสวางน้ี  พระวรสาร
บอกเราถงึขาวดแีหงแผนการไถก ูเม่ือคนเล้ียงแกะคนแรกทีไ่ปเยีย่มพระเยซูกมุาร
ในรางหญาหลงัจากทีไ่ดยนิขาวจากเหลาเทวดา “ใหเราไปยงักรุงเยรซูาเลม็กันเถิด”
(ลก 2:15) ที่นั่นเราจะพบความหวังของเรา การเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระ-
คริสตเจาน้ันเปนการฉลองการประทับอยขูองพระเจาอยางใกลชดิกับเรา อนัท่ีจริง
พระเยซูเจาทรงบังเกิดมาในรูปแบบธรรมชาติเดียวกับเรา คริสตมาสเปนการ
บอกเลาวา พระเจาทรงรกัเรามนษุยมากเพยีงไร โดยการสงพระบตุรแตองคเดยีว
ของพระองคมาไถกูชาวเรา

พระศาสนจักรมอบพระเยซูเจาใหแกโลก ดุจดังพระมารดามารีอาประทาน
พระบตุรซ่ึงทานไดรบัเปนของประทานน้ันใหมาไถกมูนุษยชาติใหเปนอิสระจาก
การเปนทาสของบาป พระศาสนจักรมไิดหวงแหนพระองคทาน ดจุดังพระมารดา
มารอีามไิดหวงแหนพระบุตรแตองคเดียวของพระนาง ใหแกผทูีแ่สวงหาพระองค
ดวยใจนอบนอม เฉพาะอยางยิ่งผูที่ไดรับความทุกขยาก ตกเปนเหย่ือของความ
รุนแรงและอยุติธรรม ผูที่คนหาความจริง การคืนดีและความสุขสันติ โลกใน
ปจจุบนัซ่ึงดูเหมือนตองเผชิญความยงุยากจากวิกฤติแหงศีลธรรม พระศาสนจักร
ผแูบงปนดวยความเชือ่ใหกบัมนุษยชาต ิกำลงักลาวซ้ำเหมอืนคนเลีย้งแกะเหลาน้ัน
วา ใหเราไปพบพระคริสตเจาผูทรงบังเกิดเพ่ือชาวเรา พรอมกับพระองคใหเรา
นำความสุขสันติและความรักไปบอกแกทุกคนรอบตัวเรา ใหทราบถึงพระทัยดี
ของพระเจา ขอใหแสงสวางของพระองคนำทางเรา

ขอเจาชายแหงสันติสขุ สองแสงสวางในจิตใจเรา และหนทางของเราในขณะท่ี
เรากำลังเฉลิมฉลองวันประสูติของพระองค ขาพเจาขอมอบความปรารถนาดี
พระพรแหงพระคริสตสมภพมายังทานทั้งหลาย และสุขสวัสดีปใหม 2011
อันรุงเรือง แกทุกทาน ทุกครอบครัว ขอพระเยซูกุมารประทานพระพรแหง
ความยินดี ความรัก ความสุขสันติ และความหวัง แกทกุทานเทอญ

พระอคัรสงัฆราชโจวานนี  ดานีเอลโล
เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย

“A light will shine on us this day, the Lord is born
for us!” (John 1:9)

In this Christmas season I wish to express my personal happiness in being
back in Bangkok where I have already had the great privilege to serve as
Secretary of the Apostolic Nunciature at the end of the eighties, and, now as the
new Apostolic Nuncio to Thailand, to be able to greet all of you dear readers
and benefactors of Udomsarn. The Day of the Birth of Our Lord (Nativitate
Domini) evokes in each one a deep feeling of love, joy, peace, hope, and
joyfully we join the choirs of angels singing, “Glory to God in the highest and
peace to his people on earth!” (Lk. 2:14)

We have to continue to contemplate, filled with wonder and gratitude, this
mystery of love and light. The Gospel tells us the profound message of God’s
plan of salvation for us. With the first shepherds who came to see Jesus in the
manger after hearing the message of the Angels: “let us go to Bethlehem” (Lk
2:15), for there we shall find our hope. The great feast of Christ’s nativity
celebrates the closeness of God to us, in fact Jesus was born into our ordinary
life. Christmas is the story of how much God loves us – sending His only
begotten Son to save us.

The Church, like the Blessed Mother Mary, offers the world Jesus, the Son
whom she herself has received as a gift, the One who came to set mankind free
from the slavery of sin. Like the Virgin Mary, the Church does not keep Him for
herself only: she offers Him to all those who seek Him with a sincere heart,
especially those who are in need, afflicted or victims of violence and injustice,
who yearn for truth, reconciliation and peace. Today too, in a world which
seems to be particularly affected by a moral crisis, the Church, in faithful solidarity
with mankind, repeats with the shepherds: let us go to see the Lord who is born
for us! With Him, let us be bearers of peace and love and tell all about His
goodwill towards others all around us. Let His light guide our way.

May the Prince of Peace brighten our hearts and lighten our ways as we
celebrate His birthday. I cordially wish you all my sincere greetings for a Blessed
and Holy Christmas and a Happy and Prosperous New Year 2011. To everyone,
to all families, I beg the Infant Jesus to shower upon you His abundant blessings
of joy, love, peace, and hope.

(Archbishop Giovanni d’Aniello)
Apostolic Nuncio

Given in Bangkok, at the Apostolic Nunciature,  December 2010 คุณพอพิพัฒน  รุงเรืองกนกกุล ถอดความ
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สาสนอวยพรของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
โอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปใหม 2011

จิตตารมณและอุดมการณตลอดชีวิตของพระเยซูเจา คือความรักที่พระองคทรงมีตอเรามนุษยชาติ
ผูเปนคนบาป แผนการแหงความรอดไดเปนจริงข้ึนมาอยางตอเนื่องจนถึงทุกวันน้ี ยอมอาศัยจิตตารมณ
ความรักตนแบบของพระองคนี่เอง

ในวาระดิถีขึ้นปใหม ค.ศ. 2011/พ.ศ. 2554 นี้ จึงขอเชิญชวนพ่ีนองคริสตชนท้ังหลายไดรวมจิตอธิษฐาน
ขอพรอันอุดมและจำเปนจากพระเจา เพ่ือใหเราแตละคนสามารถเร่ิมตนดำเนินชีวติปใหมดวยการประยุกตใช
จติตารมณของพระเยซูเจากบัตนเอง สมาชิกในครอบครัว ชมุชน กลมุครสิตชนและกับทกุคนท่ีเราจะมีโอกาส
พบปะเก่ียวของตลอดปใหมนี้ สวนผลดีที่จะไดรับตามมา คือสันติสุขในจิตใจและสันติภาพในทุกท่ีที่เรารวม
อาศัยอยูก็จะเปนจริงขึ้นมาไดแนนอน

(พระอัครสังฆราชหลยุส จำเนยีร สนัติสขุนิรนัดร)
พระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

พระคริสตสมภพ คือ การฉลองระลึกถึงการบังเกิดมาคร้ังแรกของพระเยซูคริสตเจา “พระเจา
องคความรัก” เพ่ือกอบกูมนุษยชาติใหรอดพน และยังเปนการรอคอยการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค
ในวันสุดทาย  พวกเราครสิตชนชาวไทยทุกคน  รวมใจเฉลิมฉลองวันพระคริสตสมภพดวยความสุขใจ  และ
อยางมีความหมาย  พรอมท้ังพยายามดำเนินชีวติในความรักเมตตาตอกันและตอผอูืน่ เพ่ือสืบทอดการบังเกิด
มาและการประทับอยูของพระองคในสังคมไทยตลอดไป  “เพราะท่ีใดก็ตาม ที่มีสองสามคนรวมกันในนาม
พระองค ซึง่หมายถงึในความรักและความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกนั ทีน่ั้นพระองคประทบัอย”ู

สขุสนัตวนัพระครสิตสมภพและปใหม ค.ศ. 2011 แดพีน่องท่ีรกัทกุทาน

                 ขอพระเจาประทานพร

(พระอคัรสงัฆราช ฟรังซิสเซเวียร เกรยีงศักด์ิ โกวทิวาณิช)
พระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รองประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

“พระสริริงุโรจนจงมีแดพระเจาในสวรรค
สูงสุด และบนแผนดิน สันติสุขจงมีแกมนุษยที่
พระองคโปรดปราน”  (ลก 2:14)

ผูที่เสด็จมาคือองค “สันติภาพ” พระองคทรง
แสดงใหมนุษยเห็นดวยแบบอยาง การกระทำ และ
พระวาจาของพระองควา ทางแหงสันติสขุ คอืเสนทาง
แหง “มหาบุญลาภ” อันไดแก การมีจิตใจท่ียากจน
ออนโยน  กระหายหาความชอบธรรม  มีใจเมตตา
มีใจบริสุทธ์ิ  สรางสันติ และยอมรับการเบียดเบียน
เพราะความชอบธรรม

ขอคำของทูตสวรรคนี้เปนจริงสำหรับทุกทาน
ตลอดเทศกาลคริสตมาสและปใหมนี้

(พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารณุศีล)
พระสังฆราชแหงสังฆมณฑลสุราษฎรธานี

“พระสิริรุงโรจนจงมีแดพระเจาในสวรรคสูงสุด และบนแผนดิน  สันติสุขจงมีแกมนุษยที่พระองค
โปรดปราน”  (ลก 2:14)

โอกาสแหงการเฉลิมฉลองพระคริสตสมภพและปใหม 2554 พอภาวนาวอนขอพระพรแหงสันติสุขและ
สนัติภาพจากองคพระกุมารเยซู  โปรดใหทานมีพระกุมาร    ผเูปนองคแหงสันติสขุและสันติภาพสถิตอยใูนจิตใจ
และทุกคนในครอบครัวของทาน ความสุขและความเจริญรุงเรืองตองมาจากความเพียรพยายามของแตละคน
รวมกับพระพรของพระเจา ความสุขและความเจริญรุงเรืองจึงจะเกิดและคงอยูถาวรในตัวทานเสมอ   จงรูจัก
ใหอภัยแกตนเอง  เพือ่นพ่ีนองในครอบครัวและสังคม  ใจทีอ่ภัยโดยไมมเีง่ือนไขคือใจท่ีมพีระพรแหงความสุข
ของพระเจาสถิตอย ู ขอจงเปนเชนนีเ้ทอญ

(พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ)
พระสังฆราชแหงสังฆมณฑลราชบุรี

เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สาสนอวยพรของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
โอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปใหม 2011
ใน วาระดิถขีึน้ปใหม 2554 ขอพระเปนเจา

อวยพรพี่นองคริสตชนและปวงชนชาวไทยทุกทาน
พรอมสมาชิกในครอบครัว จงประสบแตความสุข
ความเจริญ ความสำเร็จตามท่ีปรารถนา และในปใหมนี้
ขอพระเปนเจาตอบสนองความดีของทานดวย
พลานามัยท่ีสมบูรณ ปราศจากโรคภัย มีกำลังกาย
กำลังใจ มีความเพียรความพยายามกระทำส่ิงที่ถูก
ที่ดีตอไป

ขอสวัสดีปใหมใหพี่นองคริสตชนและปวงชน
ชาวไทยทุกหมเูหลา มคีวามสุขความเจริญ มคีวามรัก
สามัคคีเปนหนึ่งเดียว มีจิตใจดีตอกันตลอดป 2554
ดวยกันทุกทานเทอญ

(พระสังฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา)
พระสังฆราชแหงสังฆมณฑลอุบลราชธานี

“เรา นำขาวดีมาบอกทานท้ังหลาย เปนขาวดี
ที่จะทำใหประชาชนทุกคนยินดีอยางย่ิง วันน้ีในเมือง
ของกษัตริยดาวิด  พระผูไถประสูติ เ พ่ือทานแลว
พระองคคอืพระคริสตองคพระผเูปนเจา” (ลก 2:10-11)
พีน่องทีร่กั ในสถานการณของประเทศไทยทีร่กัของเรา
ทกุวนันี ้ขาวดีคอนขางจะหายาก ภยัพบิตัแิละความขัดแยง
ทางการ เ มืองกระทบจิตใจคนไทยเ กือบทุกคน
ในสถานการณแบบนี้แหละท่ีเราตองหาส่ิงมาเติมเต็ม
ใหกบัจิตใจของเรา สิง่ท่ีดทีีส่ดุในวนัเวลาน้ีกค็อืความสุข
ในพระเจา เรามคีวามสุขไดเพราะวาพระเจาทรงบังเกิด
มาเพ่ือเรา ใหเราเปดใจรับพระองค เชิญพระองคสถิต
อยูในใจของเราตลอดไป
    โอกาสคริสตมาสและปใหม 2011 ขอพระเจา
ประทานพรใหทุกทานสุขกาย สุขใจ ตลอดปและ
ตลอดไป

(พระสังฆราชยอแซฟ ชศูกัด์ิ  สริสิทุธ์ิ)
พระสังฆราชแหงสังฆมณฑลนครราชสีมา

ทุก ครั้งที่ฉลองวันพระคริสตสมภพ เรา
จะเห็นภาพครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ที่มีนักบุญโยเซฟ
แมพระ และพระเยซูอยูดวยกัน ทำใหพอคิดถึง
ครอบครัวของเราตองมพีอ แม ลกู อยดูวยกนั แตปนี้
บางครอบครัวอาจมีสมาชิกไมครบ เพราะบางคน
จากไป บางคนอยไูกล...ยงัไมกลับก็ไมเปนไร เราเปน
ครอบครัวใหญเดียวกัน

ในภาษาองักฤษ FAMILY แปลวา ครอบครัว มี
บางคนอธิบายคำ FAMILY วา มาจาก Father And
Mother I Love You แปลวา ฉันรักพอ และแม มี
ความหมายดีจริงๆ

สงัฆมณฑลเชียงใหมรณรงคใหปใหม เปนปแหง
ครอบครัวอบอุนและเขมแข็ง อาศัยพระวาจา เปน
ขัน้แรกสวูถิชีมุชนวัด

จึงขอทานตั้งใจจริง ทำให 1 ครอบครัวอบอุน
และเขมแข็งข้ึน  อาศัยการอานและปฏิบัติตาม
พระวาจาจากพระคัมภีร

(พระสังฆราชฟรงัซสิเซเวียร   วรีะ   อาภรณรตัน)
พระสังฆราชแหงสังฆมณฑลเชียงใหม

ใน เทศกาลแหงความช่ืนชมยินดีของพระ-
ครสิตสมภพ เราคริสตชนรำลกึถงึพระธรรมล้ำลกึแหง
ความรกัยิง่ใหญของพระเจาทีม่ตีอมนุษย “พระเจาทรง
รักโลกอยางมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค
เดียวของพระองค เพ่ือทุกคนทีม่คีวามเชือ่ในพระบุตร
จะไมพนิาศ แตจะมชีวีตินรินัดร” (ยน 3:16) ความรกั
เริ่มจากพระเจา ผูใดเช่ือในพระเจา ผูนั้นก็อยูใน
ความรักของพระเจา และผูใดรักพระเจา ผูนั้นก็
ปฏิบัติตามพระบัญญัติแหงความรักของพระองค
ขอใหความรักของพระเจาในชีวิตของเราคริสตชน
ทั้งหลายจงเบงบานและเกิดผลตลอดปใหม 2011
และตลอดไป

(พระสงัฆราชซลิวโีอ สริพิงษ จรสัศร)ี
พระสังฆราชแหงสังฆมณฑลจันทบุรี

พร ปใหมสำหรับบรรดาคริสตชนไทย
ป 2011 คอื ขอพระเปนเจาโปรดทรงเก้ือหนุนพวกเรา
ทุกคนใหชวยกันสราง “ชุมชนคริสตชนเขมเข็ง”
ตามตนแบบท่ีบันทึกไวในกิจการอัครสาวกบทท่ี 2
ขอ 42-47

42 คนเหลานั้นประชุมกันอยางสม่ำเสมอเพื่อ
ฟงคำส่ังสอนของบรรดาอัครสาวก ดำเนินชีวิต
รวมกนัฉันพีน่องรวม “พิธีบิขนมปง” และอธิษฐาน
ภาวนา

43 พระเจาทรงบันดาลใหบรรดาอัครสาวก
ทำปาฏหิารยิ และเคร่ืองหมายอศัจรรยเปนจำนวนมาก
ทุกคนจึงมีความยำเกรง

44 ผูมีความเชื่อทุกคนดำเนินชีวิตรวมกันและ
มทีกุสิง่เปนของสวนรวม

45 เขาขายท่ีดนิและทรัพยสนิอ่ืน ๆ  แบงเงินให
ทุกคนตามความตองการ

46 ทกุ ๆ  วนั เขาพรอมใจกันไปทีพ่ระวหิารและ
ไปตามบานเพ่ือทำพิธีบิขนมปงรวมกินอาหารดวย
ความยนิดแีละเขาใจกนั สรรเสรญิพระเจา และไดรบั
ความนิยมจากประชาชนทุกคน

47 องคพระผเูปนเจาทรงทำใหจำนวนผทูีไ่ดรบั
ความรอดพนเพ่ิมข้ึนทุกวัน

ขอพระจิตของพระเจาโปรดนำทางใหแผนอภบิาล
ครสิตศักราช 2010-2015 ของพระศาสนจกัรคาทอลกิ
ในประเทศไทย ไดเกิดขึ้นเปนจริงดวยเทอญ

สขุสนัตวนัครสิตมาสและสวัสดปีใหม

(พระสงัฆราชยอแซฟ พบิลูย   วสิฐินนทชัย)
พระสังฆราชแหงสังฆมณฑลนครสวรรค

“หญงิ พรหมจารจีะตัง้ครรภและจะคลอด
บุตรชาย ซึ่งจะไดรับนามวา “อิมมานูเอล” แปลวา
“พระเจาสถิตกับเรา” (มธ 1:23) เทศกาลพระคริสต-
สมภพเปนชวงเวลาท่ีเราควรไตรตรองถงึความรกัอันหา
ขอบเขตมิไดของพระเจาทีท่รงมตีอมวลมนษุย ซึง่แสดง
ใหเราเห็นประจักษดวยการสงพระบุตรสุดท่ีรักเพียง
พระองคเดียวลงมาเพ่ือประทับอยูทามกลางเราและ
ชวยเราใหรอดพนจากอำนาจของบาปและความตาย

ขอเสียงเพลงที่ทูตสวรรคขับรองสรรเสริญ
พระเจาที่วา “พระสิริรุงโรจนจงมีแดพระเจาในสวรรค
สงูสุด และบนแผนดิน สนัติสขุจงมีแกมนุษยทีพ่ระองค
โปรดปราน” (ลก 2:14) ดังกองกังวานในใจของเรา
และย้ำเตือนเราใหสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา
สำหรบัพระพรตางๆ ทีพ่ระองคทรงโปรยปรายมายังเรา
แตละคนตลอดปทีผ่านมา พอขอถือโอกาสนีส้งความสุข
ความปรารถนาดี และคำอวยพรมายังพี่นองทุกทาน
ขอพระกุมารเยซูเจาบังเกิดในใจของทุกทานเพ่ือ
วนัพระครสิตสมภพปนีจ้ะไดมคีวามหมายอยางแทจรงิ

ขอสันติสขุท่ีพระกมุารเยซูเจานำมาจงอยกูบัพ่ีนอง
ทุกทานตลอดไป

(พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชัย ธาตุวสิยั)
พระสังฆราชแหงสังฆมณฑลอุดรธานี
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บทอธิษฐานภาวนา

จากการสำรวจในประเทศอังกฤษเมือ่ไมนานมาน้ี ผลปรากฏวา 47% ของ
ผทูีไ่ปสัมภาษณ เช่ือวาพระเยซูเจาคือประกาศกผศูกัด์ิสทิธ์ิผหูน่ึง สวนอีก 41%
คิดวาพระองคคือพระบุตรของพระเจา ซึ่งแสดงใหเห็นวามีคนจำนวนมากข้ึน
ทีค่ดิวาพระองคทรงเปนมนุษย แทนทีจ่ะคิดวาพระองคคอืพระเจา แตพระศาสนจักร
คาทอลิกมีความเชื่อตลอดมาวา พระองคคอืพระเจาแทและมนุษยแท

ทำไมเราจงึฉลองนักบญุยอหนอคัรสาวก 2-3 วนั หลงัวนัฉลองพระคริสต-
สมภพเลา?  เหตุผลกค็อื ทานนกับญุยอหนอคัรสาวกเปนผทูีป่กปองขอความเช่ือ
อันเปนพ้ืนฐานของเรา กลาวคือพระเยซูเจาคือพระเจาแทและมนุษยแท ใน
พระวรสารของทาน นกับญุยอหนประกาศวาพระวจนาตถทรงรบัเอากาย และ
ในจดหมายของทานท่ีเรานำมาพิจารณานี้ ทานเนนถึงความจริงที่คริสตชน
รนุแรกไดเห็นและไดเช่ือ เขาไดยนิและไดสมัผัสกับองคพระวจนาตถพระองคเอง
ตั้งแตดั้งเดิมมีการเนนวา นักบุญยอหนคือสาวกท่ีพระเยซูเจาทรงรัก นักบุญ
ยอหนใกลชดิกบัพระองคตลอดเวลาแหงการเทศนาส่ังสอน และในชวงสดุทาย
ปลายชีวติของพระเยซเูจา ในชวงการรบัประทานอาหารมือ้สดุทาย ทานน่ังอยู
ใกลชิดกับพระเยซูเจาและยืนอยูใตไมกางเขน ความรักชวยใหทานเขาใจถึง
พระธรรมล้ำลึกเก่ียวกับพระเยซูเจา และนักบุญยอหนไดกลายเปนผูเขียน
พระวรสารแหงการบังเกิดเปนมนุษยของพระเยซูเจา

ในเทศกาลพระคริสตสมภพ เราประกาศวาพระเยซเูจาคอืองคพระผไูถ เรา
ยกจิตใจภาวนาสนทนากับพระองค และเรารับพระกายและพระโลหิตของ
พระองคในศลีมหาสนิท พระองคมไิดทรงเปนแตเพียงประกาศกทานหน่ึง แต
ทรงเปนพระบุตรของพระเจา ผูทรงชีวิตและทรงเสด็จมาหาเราในสภาพของ
มนุษย นักบุญยอหนประกาศและปกปองขาวดีแหงการเสด็จมาเปนมนุษยของ
พระเยซเูจา ซึง่เปนศนูยกลางของการเฉลิมฉลองพระคริสตสมภพของเรา

พระเยซคูอืพระวจนาตถผทูรงรบัเอากาย
“พระวจนาตถแหงชวีติ ซึง่เปนอยแูลวตัง้แตแรกเริม่ เราไดฟง

เราไดเหน็ดวยตาของเรา ...เราไดสมัผสัดวยมือของเรา” (1ยอหน  1:1)

ขาแตพระเจา ผทูรงสรรพานุภาพ พระเยซเูจา
พระบตุรของพระองคทรงเปนมนษุยแท และ
พระเจาแท โปรดใหลกูไดรกัพระองค ดงัเชน

นกับญุยอหน เพือ่ลกูทกุคนจะไดประกาศความเชือ่
ความเช่ือของลกูในการเสด็จมาบังเกดิเปนมนษุย

ขององคพระบุตร  อาแมน

แกนความยิง่ใหญ
บรรยากาศรอบดานเริม่อบอวลดวยกลิน่อายคริสตมาส
ตนคริสตมาสหลากสีสันประดับร้ิวสีไฟกะพริบ

หอของขวญั
แคยลแคผานก็ใหรสูกึหรรษาชืน่ชมตืน่เตนแทบไมรตูวั
เสียงเพลงครสิตมาสฟงมาพนัๆ ครัง้กย็งัเหมือนไดยนิ

คร้ังแรก
ทวงทำนองคำรองมีลักษณะจำเพาะบอกบงเทศกาล
แทบจะกลายเปนหน่ึงท่ีขาดไมไดของคริสตมาสไปแลว
เชนเดียวกบัของขวัญหลากชนดิเลก็ใหญทกุระดบัราคา
ใหซือ้หาเปนส่ือบงบอกระดับความสัมพนัธมากนอย
บัตรสงความสุขเรียงรายมากดวยรูปแบบสีสันจนลายตา
คำพูดคำอวยพรลวนคิดคนคัดสรรใหกินใจสะทอนความรูสึก
สถานบันเทิงแตละแหงอวดความพึงพอใจความเพลิดเพลนิ
ทั้งบรรยากาศการตกแตงท้ังอาหารเครื่องดื่มดนตรีนักรอง
ประกันความสนุกสนานสุดเหว่ียงจนไมตองมองหาทีอ่ืน่...

เชนนีท้กุปและยิง่ทยีิง่มากข้ึนยิง่ใหญขึน้
แตคนกลับไมรูสึกย่ิงใหญตามแกนแหงคริสตมาส
ทุกอยางรอบขางรอบตัวดูยิ่งใหญมากดวยบารมีเงินประเคนให
แตแกนแทของคนกลับไมไดรับความสนใจ
ไมเพียงแตจะไมเพิ่มในศักดิ์ศรีหากแตถอยหลังไปคนละข้ัว
ทั้งท่ีแกนแหงการสมโภชคือฉลองความยิ่งใหญของมนุษย
ฉลองคริสตมาสแตละปนาจะเปนการกระชบัความสำนึก
เพือ่ดงึความย่ิงใหญนีก้ลบัมาหากท่ีผานมาปลอยใหหยอนยาน
ทำใหหมองมัวเพราะคลกุคลกีบัวัตถุสิง่ของจนลืม
ปลอยใหเงินทองขาวของเปนตัวกำหนดความย่ิงใหญ
จนทุกอยางอยทูี ่“การมี” เปนตัวแปรเปนตัวกำหนด
ทัง้ทีแ่กนแหงความย่ิงใหญอยใูน “การเปน”...

วันนั้นที่ชองวางความแตกตางหางไกลถูกทำลายลง
เมือ่พระเจาผูสูงสงทรงประสงคจะเขาหามนุษยผูต่ำตอย
ตามที่ทรงสัญญาไวแตเร่ิมแรกและมนุษยคอยเตือนกันมาตลอด
เพียงแคเสด็จมาใหมนุษยเห็นใหมนุษยชืน่ชมพระบารมีกบ็ญุโข
เพียงแคพบปะรับส่ังประทานพรกำชับใหทำตัวดีกม็ากเกินแลว
นอกจากทรงทำตามสัญญายงัเปนบุญญาบารมมีากลนสำหรบัมนุษย
แตแลวทรงทำมากกวาน้ันเกินความคาดหมายกวาความคาดหวัง
ทรงเลือกมาเปนมนุษยเฉกเชนมนุษยทัง้หลาย
ทรงเลือกมาเดินดินย่ำโคลนบนโลกใบน้ีทีท่รงดวยพระหตัถ
และเพ่ือไมใหมนุษยตองหว่ันวิตกในความใกลชิดเคียงบาเคียงไหล
ทรงเลือกบังเกิดมาเปนทารกนอยไรเดียงสาใครก็เขาหาได
เหมือนกับจะตอกย้ำใหมนุษยมั่นใจในศักด์ิศรีแหงการเปนคน
แมแตพระเจาก็ไมทรงรงัเกียจท่ีเปนหน่ึงในมนุษยทัง้หลาย...

ฉลองคริสตมาสคือสมโภชความย่ิงใหญของพระเจา
จะตองย่ิงใหญจริงจึงสามารถลดองคลงไดถึงขนาดน้ี
หากเปนแคฤทธานุภาพจะลดองคไดแคมีเมตตากรุณาสงสาร
แตพระเจาทรงเปนความรักเปนฤทธานุภาพแหงรัก
อานุภาพแหงรักจึงบันดาลไดทุกอยางโดยไมนำพาตอฤทธานุภาพ
ยิง่กวาน้ันฤทธานภุาพบันดาลใหความรักไรขอบเขตใดๆ ทัง้ส้ิน
กระทั่งความรักกลายเปนเลือดเน้ือเห็นไดสัมผัสไดอุมได...ฆาได
รักมนุษยไดถึงขนาดนี้แตมนุษยยังไมพรอมก็ไดแตรอคอย
ยกศักดิ์ศรีมนุษยใหสูงสงแตมนุษยกลับไมเห็นคุณคาก็ไดแตอดทน
ใหเกียรตมินุษยเปนเพ่ือนแตมนุษยไมตองการก็ไดแตเสียใจ
คริสตมาสแตละปกไ็ดแตตอกย้ำใหมนุษยสำเหนียก
ถงึอยางไรความรกัของพระองคยงัคงเหนยีวแนนม่ันคงเสมอไป
ท้ังที่ฤทธานุภาพสามารถเปลี่ยนแปลงทาทีมนุษยไดตามตองการ
แตธรรมชาติความรักสามารถทำไดก็แคเสนอแตเชื้อเชิญ...เทาน้ัน

บ.สันติสุข
www.salit.org
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“อุดมสาร” เดินทางนำ “ขาวดีของพระคริสตเจา” มาถึงฉบับทายที่สุด
แหงปกนัแลว วนัเวลากำลงัจะผานไปอีก 1 ป ลองหันกลับมาทบทวนกนัวาปนี้
มีอะไรเกิดข้ึนบาง ถือเปนการสงทายปเกาตอนรับปใหมที่เรารวมเดินทาง
มาดวยกันและจะกาวไปดวยกันในปตอๆ ไป ขอใหทกุๆ วนัเปนวันท่ีงดงามเสมอ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ใหความชวยเหลือสาธารณรัฐเฮติ
จากเหตุการณแผนดินไหวใกลกรุงปอรโตแปรงซ เมืองหลวงของสาธารณรัฐ

เฮติ ซึ่งเปนประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยูบนเกาะฮิสปนโยลาในทะเล
แคริบเบียน วนัท่ี 13 มกราคม ตามเวลาในประเทศไทย สงผลใหอาคาร สถานท่ีราชการ
โรงพยาบาล วดั บานเรือนพงัถลม มผีไูดรบับาดเจ็บ สญูหาย และเสยีชวีติจำนวนมาก
พระอคัรสงัฆราชโยเซฟ แซรจ มโิอต แหงอัครสังฆมณฑลปอรโตแปรงซ พระสงฆ
นักบวช และสามเณรจำนวนมากเสียชีวิตดวย โดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย รวบรวมงบประมาณท่ีไดรบับรจิาคจากพ่ีนองคริสตชนท้ังหมด สงไปให
ความชวยเหลือ

อนึ่ง มีซิสเตอรชาวไทย 2 ทาน ทำงานอยูกับชาวเฮติ คือ ซิสเตอรทิพวรรณ
เทาลิม้ ซสิเตอรฉวีวรรณ อนิธิเสน คณะภคินผีรูบัใชคนปวยแหงนกับญุคามิลโล

ผนึกกำลงัผนูำ 3 ศาสนา เตือนสตสิงัคมไทย
วันที่ 15 เมษายน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แถลงขาว “ผนึกกำลัง

ผนูำ 3 ศาสนาเตือนสติสงัคมไทย” ทีห่องประชุม 709 ชัน้ 7 สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยมี ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ ประธานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ นายแพทยแทจริง ศิริพานิช ดร.ปริญญา ศิริสารการ นางวิสา
เบ็ญจะมโน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และนายแพทยชูชัย ศุภวงศ
เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ รวมกับผนูำ 3 ศาสนา ประกอบดวย
ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม รักษาการจุฬาราชมนตรี และประธานผูทรงคุณวุฒิจุฬา-
ราชมนตร ี(ศาสนาอิสลาม) พระอคัรสังฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศักด์ิ  โกวทิวาณชิ
ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ศาสนาคริสต) ทานพระธรรมโกศาจารย
ประยูร ธัมมจิตโต อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ศาสนาพุทธ) เพ่ือรวม
หาแนวทางแหงสันติ การพูดคุยเจรจาหาทางออก หยุดเคล่ือนไหวหรอืใชความรนุแรง
โดยยดึหลกัธรรมของศาสนา

ไทยเจาภาพจัดประชุมหนวยงานคาทอลิก
ที่ทำงานดานเอดสในเอเชียและแปซิฟก
ระหวางวนัท่ี 12-16 พฤษภาคม  คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่สงเสรมิงานเอดส

ซึง่อยภูายใตคารตีสัไทย เปนเจาภาพจดัประชมุหนวยงานคาทอลกิทีท่ำงานดานเอดส
ในเอเชียและแปซิฟก ทีศ่นูยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง มผีเูขารวมประชุมจาก 15
ประเทศ จำนวน 82 คน ในจำนวนน้ีมีผูแทนจากองคการคารีตัสสากล องคการ
UNAIDS และองคการทุนคาทอลิก โดยที่ประชุมไดมีการแลกเปล่ียนประสบการณ
การทำงานเอดสในดานตางๆ โดยเฉพาะในเร่ืองงานปองกัน การพิจารณาแนวทาง
การสรางเครือขายของคาทอลิกที่ทำงานเอดสในภูมิภาค การเสวนากับองคการ
ทุน การชวยเหลือและสนับสนุนกันในประเด็นตางๆ เชน การพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาท่ี การรณรงคเพ่ือสรางความย่ังยืนในการทำงานเอดส การลดอคติและ
การรงัเกยีจ ผเูขารวมประชุมทกุทานแสดงความช่ืนชมและพึงพอใจตอผลการประชุม
และความรวมมือกันเพ่ือทำงานดานเอดสในนามของพระศาสนจักรคาทอลิกตอไป

ศาสนาคริสตรวมทำบุญ 5 ศาสนาสรางสามัคคี
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธานประกอบ “พิธีทางศาสนา

5 ศาสนาเพ่ือความเปนสิริมงคลแกประเทศไทย” ประกอบดวย ศาสนาพุทธ ศาสนา
อิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ-ฮินดู และศาสนาซิกข มีผูเขารวมซึ่งเปน
บุคคลสำคัญจากหลายภาคสวนเขารวมกวา 500 คน ในสวนของศาสนาคริสต
พระอคัรสังฆราชฟรังซิสเซเวยีร เกรยีงศักด์ิ โกวทิวาณชิ รองประธานสภาพระสงัฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทยเปนประธาน พรอมดวย ศาสนาจารยธงชัย ประดับ-
ชนานรุตัน ประธานกรรมการประสานงานคริสตจกัรโปรเตสแตนทแหงประเทศไทย
พระสงฆ นกับวช และผแูทนองคกรศาสนาคริสต จำนวน 54 คน เขารวม

อัศวินพระสันตะปาปา
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย รวมกับสถานเอกอัครสมณทูต

วาติกันประจำประเทศไทย จัดสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล ฉลองปที่ 5 แหง
สมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 พิธีมอบเคร่ืองอิสริยาภรณ
ประดับเกียรติยศแกอศัวนิของพระสนัตะปาปาแกครสิตชน พระสงฆ นกับวช จำนวน
12 ทาน และขอบคุณพระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนักคีโอ เอกอัครสมณทูต
วาติกันประจำประเทศไทย โอกาสรับหนาที่เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศ
อินเดีย โดยพระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร ประธานสภาพระ-
สังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย เปนประธานพิธีมิสซา พรอมดวยบรรดา
พระสังฆราช พระสงฆ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตยที่
27 มถินุายน ทีอ่าสนวิหารอสัสมัชญั

เคร่ืองอิสริยาภรณแหงสันตะสำนัก อันเปนเคร่ืองประดับเกียรติยศจากสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ที่ทรงมอบใหแกผูที่ทำคุณประโยชนใหแกพระ-
ศาสนจักรและสังคมไทยในสาขาตางๆ รวมถึงผอูทุศิตนทำคณุประโยชนรับใชพระ-
ศาสนจกัรอยางยาวนาน นอกเหนือจากหนาท่ีปกตแิลว ผรูบัเครือ่งอสิรยิาภรณ ไดแก
คณุพอล แมรี ่สวุชิ สวุรุจพิร คณุอาดรอีาโน กวี องัศวานนท ดร.นโิคลาส นติ ิไมเยอร
คุณโยเซฟ ปราโมทย พูลโภคผล ดร.คริสโตเฟอร อภิชาต อินทรวิศิษฏ คุณหญิง
เทเรซา ปทมา ลสีวัสด์ิตระกลู คณุมารอีา อรนงค ซือ่เพยีรธรรม ดร.เทเรซา วริัชนี
พรหมสุนทร คุณอักแนส พัชรา พูลโภคผล คุณพอชารล เวลารโด ภราดาประทีป
ม. โกมลมาศ และเซอรลอเรตตา โยเซฟ แซมโบ

ฉลองปพระสงฆที่โรม
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเปนประธานพิธีมิสซาสมโภช

พระหฤทัยของพระเยซูเจาโอกาสปดปพระสงฆ และฉลองนักบุญยอหน มารีย
เวียนเนย เจาอาวาสผูศักด์ิสิทธ์ิ มรณภาพครบ 150 ป วันท่ี 11 มิถุนายน ณ จัตุรัส
มหาวหิารนกับญุเปโตร ประเทศอิตาลี มบีรรดาพระคารดนิลั พระสงัฆราช พระสงฆ
ประมาณ 1.5 หมื่นองคเขารวม นอกจากน้ันยังมีซิสเตอร และฆราวาส จำนวนหน่ึง
มพีระสงฆจากประเทศไทยไปรวมพธิีจำนวน 22 องค

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสในบทเทศนตอนหน่ึงวา “พระ-
ศาสนจักรเองกต็องใชไมเทานายชุมพาบาลดวย ชวยปกปองความเช่ือ ตอคำสอนผดิๆ
ตอขาวสารตางๆ ที่นำฝูงแกะใหหลงทางไป การใชไมเทาของพระศาสนจักรเปน
การใชเพ่ือบริการรับใชดวยความรัก...”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงประกาศปพระสงฆวนัท่ี 19 มถินุายน
2009 - วนัท่ี 11 มถินุายน 2010

(อานตอหนา 8)
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พระคารดินัลจากสันตะสำนัก
ประชุมงานศาสนสัมพันธเอเชียที่ไทย
สมณสภาเสวนาระหวางศาสนา จัดประชุมสมาชิก ผูรับผิดชอบ ที่ปรึกษาและ

ผทูำงานดานศาสนสัมพนัธระดับเอเชยี ระหวางวันที ่12-18 กรกฎาคม  ทีบ่านผหูวาน
สามพราน โดยพระคารดินัลฌอง หลุยส-โตร็อง ประธานสมณสภาเสวนาระหวาง
ศาสนา เปนประธานพิธีเปดพรอมดวยพระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุข-
นิรันดร ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย พระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณิช รองประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย โดยมีผูแทนจากโปรเตสแตนท ศาสนาพุทธ ซิกข พราหมณ-ฮินดู
เขารวม

การประชุมคร้ังน้ี มีผูเขารวมประชุมประกอบดวย พระคารดินัลเทเลโฟเร พี.
ท็อปโป พระอัครสังฆราชแหงรันจิ  อินเดีย  พระคารดินัลเคลาเดนซิโอ  บี .
โรซาเลส ประธานสภาพระสังฆราชแหงฟลิปปนส พระอัครสังฆราชปแอร ลุยจี
เชลาตา เลขาธิการสมณสภาเสวนาระหวางศาสนา มงซินญอรวิษณุ ธัญญอนันต
ผูชวยเลขาธิการสมณสภาเสวนาระหวางศาสนา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ
จำนวน 40 องค จากเอเชียอาคเนย ประเทศที่อยูทางตะวันออกไกล รวมทั้ง
อฟักานิสถาน ไดแก ประเทศอินเดีย เกาหล ีมาเลเซีย พมา ญีป่นุ ไตหวัน เวียดนาม
ปากสีถาน อนิโดนเีซยี ฮองกง เนปาล ลาว บงักลาเทศ ฟลปิปนส และประเทศไทย

ลูกเสือคาทอลิกโลก
คุณพอวิวัฒน แพรสิริ ในฐานะผูบังคับการคายงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก

ครั้งที่ 1 ไดนำคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก ครั้งที่ 1 เขาพบ
นายอภสิทิธ์ิ เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตร ีเม่ือวนัที ่11 สงิหาคม  ทีร่ฐัสภา เพือ่นำเสนอ
รายละเอยีดของงานและขอการสนบัสนุนจากรัฐบาล องคกรลกูเสอืคาทอลกิโลก ซึง่
มสีำนักงานใหญอยทูีก่รุงโรม ไดกำหนดจดังานชุมนุมคร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 26 ธนัวาคม
2010 ถึง 2 มกราคม 2011 โดยมีสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทรในสังกัด
สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย เปนผูรับผิดชอบการจัดงานชุมนุมครั้งนี้

สมโภชแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค
ประกาศแผนอภิบาลพระศาสนจักรไทย
พระอคัรสังฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ประมุขแหงอัครสังฆ-

มณฑลกรงุเทพฯ เปนประธานพธิมีสิซาสมโภชพระนางมารยีรบัเกียรติยกข้ึนสวรรค
ทั้งกายและวิญญาณ พรอมดวยพระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ
นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษมารวมพิธีจำนวนมาก เม่ือวันอาทิตยที่ 15 สิงหาคม
ทีอ่าสนวหิารอัสสมัชญั บางรัก

ในพิธพีระอัครสังฆราชหลยุส จำเนยีร สนัติสขุนิรนัดร ไดประกาศแผนอภิบาล
คริสตศักราช 2010-2015 ของพระศาสนจักรคาทอลกิในประเทศไทย “อภิบาลชุมชน
ศษิยพระครสิต รวมพนัธกจิแบงปนขาวด”ี  สวดภาวนาเพ่ืองานอภบิาล และมอบแผน
อภิบาลแกพระสังฆราชท้ัง 10 สังฆมณฑล ผูแทนนักบวชชาย-หญิง ผูแทนฆราวาส
ผูแทนสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

ชุมนุมอุดมสารแฟนคลับ เฟซบุค
คุณพออนุชา ไชยเดช รองผูอำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และ

บรรณาธกิารบรหิารอดุมสาร-อดุมศานต จดังานชุมนุมสังคมออนไลนเฟซบคุคาทอลกิ
อดุมสารแฟนคลบั โอกาส 90 ปนิตยสารอดุมศานต โดยครัง้ท่ี 1 วนัเสารที ่1 กนัยายน
ทีห่องประชมุชัน้ 4 โรงเรยีนอสัสัมชัญศึกษา มผีมูารวมงานกวา 100 คน และคร้ังที ่2
วนัเสารที่ 18 ธนัวาคม ทีห่องประชุมช้ัน 4 โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต

การรวมตวัของสมาชิกอดุมสารแฟนคลับเปนการขยายผลสืบเน่ืองจาก 90 ปของ
อุดมศานต หลังจากท่ีไดทำแบบสอบถาม และประเมินผลในภาพรวมของาน
สือ่มวลชน หรอือดุมสาร-อดุมศานต ประเด็นนำเสนอหลักคอื 1. ความฉบัไวของขอมลู
2. ฐานของสมาชิกอุดมสาร คนรนุใหม ในโลกออนไลนทีช่ือ่วา “อดุมสารแฟนคลบั
เฟซบุค” และเปดตัวอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2010  ซึ่งมียอดสมาชิก
แฟนคลับกวา 1,000 คน

หนังสั้นเฉลิมพระเกียรติ สรางสำนึกเยาวชนไทย
คณะกรรมาธกิารการพฒันาสงัคมและกิจการเดก็ เยาวชน สตรี ผสูงูอาย ุคนพิการ

และผูดอยโอกาส วุฒิสภา รวมกับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จัดโครงการ
ประกวดภาพยนตรสั้น ระดับมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา
อยหูวั เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธนัวาคม 2554
หวัขอ “เมลด็พันธแุหงสันติสขุ”

โดยเปดโอกาสใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศแสดงความจงรักภักดี
และความสามารถ สงผลงานเขาประกวดในหวัขอ “เมล็ดพันธแุหงสันติสขุ” ภายใต
แนวคิด “คดิไมใชแคเช่ือ สรางไมใชแคเสพ ทำอยางมืออาชีพ” ความยาว  5-7 นาที
ที่มีเนื้อหาในการสงเสริมและเผยแพรสันติสุข มีเยาวชนจากท่ัวประเทศสนใจ
เขารวมโครงการ 132 ทีม และสงผลงานภาพยนตรสั้นเขาประกวด 94 เรื่อง ซึ่งได
คดัเลือก 25 เรือ่ง

รางวัลชนะเลศิ ไดแก โรงเรียนกัลยาณีศรธีรรมราช
รางวัลรองชนะเลศิอันดับ  1 ไดแก โรงเรียนเซนตดอมินกิ
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ไดแก โรงเรยีนบานนาบอน จ.กาฬสนิธุ
รางวัลชมเชย ทมีแรก ไดแก โรงเรียนสายปญญารังสติ
รางวัลชมเชย ทมีที ่2 ไดแก โรงเรียนพรหมานุสรณ จ.เพชรบุรี
รางวัลเทคนิคยอดเย่ียม ไดแก  โรงเรียนสายปญญารังสิต
รางวัลเนือ้หาดีเดน ไดแก โรงเรียนพรหมานสุรณ จ.เพชรบุรี

พระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล พระสมณทูตองคใหม
เมือ่วนัพธุที ่22 กนัยายน  สมเด็จพระสนัตะปาปาเนเบดิกต ที ่16 ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาแตงต้ัง พระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล  เอกอัครสมณทูตประจำ
สาธารณรฐัคองโก ใหเปนเอกอคัรสมณทตูวาตกินัประจำประเทศไทย กมัพชูา พมา
และลาว

พระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เกิดท่ีอเวรซา คาเซรตา ประเทศอิตาลี
เม่ือวันท่ี 5 มกราคม ค.ศ. 1955 ไดรบัศีลบวชเปนพระสงฆ วนัท่ี 8 ธนัวาคม ค.ศ. 1978
ไดรับตำแหนงเปนพระอัครสังฆราชแหง Paestum และพระสมณทูตประจำ
สาธารณรัฐคองโก ทานไดรับการอภิเษกเปนพระอัครสังฆราชโดยองคสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2  สำหรับประเทศไทย พระอัครสังฆราชโจวานนี
ดานีเอลโล เปนเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย องคที่ 11 สืบตอจาก
พระอคัรสงัฆราชซลัวาตอเร เปนนกัคโีอ

พระสมณทูตองคใหม เดินทางมาถึงประเทศไทย วนัท่ี 24 พฤศจกิายน และมพีธิี
ตอนรับอยางเปนทางการในนามของพระศาสนจักรไทยวนัท่ี 18 ธนัวาคม ณ อาสน-
วหิารอัสสมัชญั และโรงเรยีนอสัสมัชญั

พระธาตุนักบุญยอหน บอสโก เยือนไทย
พระธาตุนักบุญยอหน บอสโก เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ

โอกาส 150 ปแหงการกอตั้งคณะซาเลเซียน ในป 2009 และ 200 ปแหงการบังเกิด
ของคุณพอบอสโก ในป 2015   ระหวางวันท่ี 18-30 พฤศจกิายน  โดยเยอืนสถาบัน
วัดและโรงเรียนในครอบครัวซาเลเซียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑล
ราชบรุ ีสรุาษฎรธาน ีและอดุรธานี จากนัน้จะเดินทางตอไปยงัราชอาณาจักรกมัพชูา
และประเทศฟลปิปนสในวันท่ี 5 ธนัวาคม

พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย
อดีตประมุขอุบลฯ มรณภาพ
พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา ประมขุสงัฆมณฑลอุบลราชธานี เปนประธาน

พิธีมสิซาปลงศพพระสังฆราชมีคาแอล บุญเล่ือน หมั้นทรัพย พระสังฆราชกิตติคุณ
สงัฆมณฑลอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 8 ธนัวาคม ทีอ่าสนวหิารแมพระนริมล อบุลฯ

พระคุณเจาบุญเล่ือน หมั้นทรัพย  มรณภาพวันที่ 2 ธันวาคม อายุ 81 ป บวช
เปนพระสงฆ 59 ป อภิเษกเปนพระสงัฆราช 34 ป ปกครองสงัฆมณฑลอุบลฯ 30 ป
คำขวญัประจำชีวติของพระคณุเจา “อยกูบัปวงประชา”(omnia omnibus)  พระคุณเจา
ไดกระทำเพ่ือพระศาสนจกัร เพ่ือประเทศไทย โดยเฉพาะคนยากคนจน ดวยแบบอยาง
ชวีติของพระคุณเจา  พรอมกับงานดานพัฒนาสังคม

ขาวเดนในรอบป 2010 (ตอจากหนา 7)
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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. ทวัรสองคอน - ลาวใต - ดอนพะเพ็ง
(ธนัวาคม 2553)

2. อนิเดีย - กวั - นกับญุฟรังซสิเซเวยีร
(มกราคม 2554)

3. แผนดินศักด์ิสิทธ์ิ   (กุมภาพันธ 2554)
4. ญีป่นุใต - นางาซากิ - นกับุญฟรังซิสเซเวยีร

(มีนาคม 2554)
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มารีอา ปราณี
แจมศริโิสภณศิลป

เกิดใหมในพระเจา
10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010

ขอคำภาวนา
เพื่อระลึกถึง

เปาโล อึง้เยีย้ง
แซเลา

เกิดใหมในพระเจา
11 กุมภาพันธ ค.ศ. 1999
ครบรอบ 11 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง มาแซล แซม ภาระนนัท และ
อากาทา หมุยยง ภาระนันท

ขอเชญิทานรวมแสวงบญุท่ีประเทศเวยีดนาม
กลาง - ใต   โอกาสฉลองเทศกาลแมพระลาวาง

(3 ปมคีรัง้เดยีว) และรบัพระคณุการณุย
โอกาสปดปศกัดิส์ทิธิข์องเวยีดนาม

วนัท่ี 3-9  มกราคม 2011
สะหวันนะเขต - เว - ฉลองแมพระลาวาง - ดาลัต

โฮจิมนิห (เมืองมรดกโลก) มคีณุพอจติตาภิบาลประจำคณะ

ตดิตอเรา วนัน้ี ดวน ทีโ่ทร:  080-449-2819 ,
081-383-8137 , 02- 580-6766  Fax: 02-580-6766

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

***********************************************

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เคร่ืองปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ ออกแบบ ติดต้ัง ยาย ซอม ลางทำ
ความสะอาดรายครั้ง/รายป
* บริการหลังการขาย โดยชางผูชำนาญงาน
และการทำงานมากกวา 20 ป

ตดิตอ คณุสมศกัดิ ์สเุสรชียั โทร. 0-2289-2967,
0-2289-3250 และ 08-1625-7172

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

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

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถงึ

⌫ ⌫  
ชาตะ  16  สงิหาคม  2500

เกดิใหมในพระเจา  16  พฤศจกิายน  2553
อายุ  53  ป  3  เดือน

“ความรักเดียวที่เราสามารถมอบถวาย
ใหแดพระเปนเจา คอื

ความรักของพระเปนเจาพระองคเอง”
นักบุญยวงแหงไมกางเขน
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การทาทายใหมุงหนา  แมเราจะยินดีที่มีชุมชน
คริสตชนยอยท่ัวเอเชีย  แตก็ยังมีการทาทายและปญหา
ใหแกไข  หากชุมชนคริสตชนยอยตองเติบโตแข็งแรง
มีความสัมพันธกับเพื่อนบาน  ผูนำพระศาสนจักรตอง
มีทักษะรวมกาวไปกับชุมชน  และสามารถชวยแกไข
ปญหาและส่ิงทาทายตางๆ ในชีวิตประจำวัน  เชน
สมาชิกในวดัไมสนใจ  ขาดความเขาใจพระคัมภรี  จะทำ
ใหเขาเปนเหย่ือของการเปล่ียนศาสนา  หันไปหาครูที่
สอนหางความจริงแหงพระวรสาร  (2ทธ 4:4)  การ
ดำเนินชีวิตท่ีแทนั้นทำใหเราสามารถเปนพยานท่ีแท
เม่ือเราเปนบุคคลท่ีตระหนักในพระเจา  บรรดาพ่ีนอง
ชายหญิงเอเชียจึงสามารถชวยใหผูอื่นสัมผัสและสนใจ
พระเยซูเจา  สำหรับความตองการผูนำที่ไดรับการฝก
แลว  ชมุชนครสิตชนยอยเหน็วา  พวกเขาเปนกลมุภาวนา
และตองการเปนศิษยผูติดตามพระเยซูเจาในพันธกิจ
ของพระองค  (บนัดุง เลขท่ี 9.1)  ตองรับผดิชอบอยาง
ฉลาด  เพื่อทำใหแผนการของพระเจาสำเร็จเปนจริง
ในชวีติประจำวนั  เหมอืนเปนการภาวนาตอเนือ่งในบท
ขาแตพระบิดา  ใหเรารวมใจกับสมเดจ็พระสนัตะปาปา

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

⌫
ยอหน  ปอล  ที ่ 2  ทีต่รัสวา  “บรรดาผเูขารวมประชมุ
สมัชชา  ขาพเจาขอสนับสนุนพระศาสนจักรในเอเชีย
เนนคุณคาของกลุมคริสตชนพ้ืนฐาน  วาเปนหนทางท่ี
มปีระสิทธิภาพในการสงเสริมความเปนหน่ึงเดียว  และ
การมีสวนรวมในกิจกรรมของวัดและในสังฆมณฑล
และเปนพลังอันแทจริงในการประกาศพระวรสาร”
(EA 25)  เราจึงหันไปหาพระเจาดวยความสุภาพและ
ไววางใจ  เพื่อแสงสวางใหมและพละกำลังใหผาน
ความลำบากเหลาน้ี

กิจกรรมที่แนะนำ
กาวตอไปของวิถชีมุชนวัด  ในเขตวัด  จงึเรียกรอง

ใหเรามีแนวปฏิบตัิงานอภิบาลท่ีมรีะบบ  แบบแผน  เรา
กลาอุทิศตนปฏิบตัิตามอยางซ่ือสัตย

ก. ขอใหสภาพระสังฆราชฯ  และพระสังฆราช
แตละองคจดัการอบรม  สนับสนนุและสงเสรมิวถิชีมุชนวดั
เปนงานอภิบาลหลัก  และติดตามอยางสมควร

ข. ภายใน  20  ป  เราตองการผนูำท่ีไดรบัการอบรม
ทกุระดับ  เปนผสูามารถนำชุมชน  ใหเปนชุมชนแหงการ
ประกาศขาวดีที่กระตือรือรน

ค. ผมูอีำนาจในพระศาสนจักร  เปนผมูวีสิยัทัศนใน
งานอภิบาลนี ้ และนำใหเกดิการเปล่ียนแปลงโครงสราง
เพื่อชวยทำใหกระบวนการสรางชุมชนคริสตชนยอย

ในเขตวัดเปนจริง
ง. เราตองการบรรดาพระสงฆและนักบวช ที่

สามารถทำงานเต็มเวลาและสนับสนนุชมุชนน้ี
จ. สงัฆมณฑลตองชวยใหชมุชนทีไ่ดตัง้ข้ึนแลว  ให

คงอยูและไดรับการเลี้ยงดูใหพัฒนา
ฉ. ไมพอแคแตงต้ัง  บางคนใหรบัผดิชอบประสานงาน

ชมุชนคริสตชนยอย  แตคนน้ันควรไดรบัการอบรมอยาง
เหมาะสม  ใหสามารถปฏบิตัหินาที ่ พรอมดวยทรัพยากร
ทีพ่อเหมาะ

ช. ตองเอาใจใสพเิศษใหบรรดาสามเณรและผสูมัคร
เขาคณะนักบวช  ไดรจูกัการสรางและการอบรมชุมชน
คริสตชนยอยอยางเปนระบบ

ความหวังไดรับการฟนฟู
เรามีหวังใหมในชุมชนคริสตชนยอยวาจะนำพระ-

ศาสนจักร  อยางท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล  ที่ 6
ไดกลาวไว  (EN 58)  และสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน
ปอล  ที ่2  (RM 51)  ใหเรายอมรับประสบการณทีไ่ดรบั
การฟนฟู  ในเขตวดัตางๆ  จากพระจิตเจา  และนำชมุชน
เหลานี ้ เราขอซ้ำความเหน็ของบรรดาพระสังฆราชทีไ่ด
ประชมุท่ีเมืองบันดุง  ใน  ค.ศ. 1990  วา  “เราภาวนาและ
มคีวามหวัง  เราขอฝากตนเองไวกบัพระนางมารีย  พระ-
มารดาของพระเยซู  พระแมเปนผูนำหนทางของเรา
ขอพระนางชวยพระศาสนจักรในเอเชยี  ใหรกัษาหนทาง
ทีถู่กตองน้ี  แมจะเปนหนทางแหงไมกางเขน”  (บนัดุง
ขอ 10)

(ตอจากฉบบัที ่50)

คริสตมาสปนี้
วดัไหน หนวยงานใด

ประดิษฐถ้ำพระกุมารสวยๆ
หรือสัตบุรุษทานใดไปฉลองคริสตมาส

สามารถถายภาพมารวมสนุกได
ภาพของใครสวยเขาตา
มีสิทธ์ิไดรับรางวัล

จาก...กองบรรณาธิการ “อุดมสาร”
หนึ่งทานสามารถสงไดมากกวาหนึ่งภาพ
หมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2011

สงภาพตามที่อยูอุดมสารในฉบับนี้
E-mail : udomsarn@gmail.com ไฟล .jpg

ความละเอยีด 3MB ขึน้ไป
สอบถามไดที่กองบรรณาธิการอุดมสาร โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
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เด็กสาธุฯ

“ทรงพระเจรญิ” วนัเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วนัพอ
แหงชาติ 5 ธันวาคม ชาวไทยทุกคนรวมทั้งไทย
คาทอลิก รวมใจกันสวดภาวนา และถวายมิสซา
ขอพระโปรดประทานพระพรแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวของเรา และที่ประทับใจกอนหนานั้น
เมื่อพระองคเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค เปด
สะพานภมูพิลทีย่าวและสวยงามเปนประโยชนอยางย่ิง
และประตูน้ำ ที่สมุทรปราการ วันน้ันมาถึงแลว
ครสิตมาส 2010 และปใหม พ.ศ. 2554/ค.ศ. 2011 มาถงึ
แลวครับ “จงกลับใจ ตอนรับพระผไูถ คอืพระเยซคูริสต”
แตละคนตองสรปุบญัชชีวีติใหลงตวัดวยตวัเอง กอนที่
จะคิดบัญชีชวีติจากผอูืน่ เพ่ือจะเริม่ตนปเถาะดวยกันเถิด
เร่ิมตนดีกเ็สร็จไปแลวคร่ึงหน่ึง ยนิดตีอนรบักลบั
บานอีกคร้ัง วนัท่ี 18 ธนัวาคม  เวลา 17.00 น. มมีสิซา
และตอนรับพระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล

เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย (ลาว พมา
กมัพชูา) เสร็จแลว พระคุณเจาเปดงานฉลองคริสตมาส
“Christmas Celebration 2010  : PEACE & JOY”  ณ โรงเรยีน
อัสสัมชัญ  เปดไฟตนคริสตมาส สวนคริสตมาส มสิซา
เท่ียงคืน (Midnight Mass) พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ โกวิท-
วาณชิ เปนประธาน ตัง้แตหวัค่ำมกีจิกรรม สนกุสนาน
และจับสลากของขวัญ เชื่อวาหลายแหงเหมือนกัน แต
มิสซาเท่ียงคืน คงนับน้ิวไดวา ไมมีกี่แหง สวนขับรอง
เพลงตามบาน มีทั้งเริ่มกอน และหลังคริสตมาสก็มี

สงัฆมณฑลเชยีงใหม คริสตมาสอาจจะไปสิน้สดุจนถงึ
เทศกาลมหาพรต เพราะตองข้ึนดอย สวนเซอรมารี
อกัแนส บวัสกลุ อยกูบัเด็กชาวเขา จนลมืชาวเราซะแลว
ชีวิตบนดอยมีอะไรสนุกวาแยะ สมัชชาคณะฯ
ซสิเตอรกฤษดา สาตรพนัธ และคณุพอพพิฒัน รงุเรือง-
กนกกุล ลาสภาฯ เพราะตองประชุมใหญของคณะ
เปนอาทิตย  คณุพอเสนอ ดำเนนิสดวก ประสานและ
รวมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในสวนของศาสนา
ตางๆ เรียบรอย พระคุณเจามีคาแอล บุญเล่ือน
หม้ันทรัพย  จากพวกเราไปอยางสงบ วนัที ่2 ธนัวาคม
อาย ุ81 ป ชวีติสงฆ 59 ป ชวีติพระสังฆราช 34 ป ปกครอง
สังฆมณฑลอุบลฯ  30 ป  คำขวัญประจำชีวิตของ
พระคุณเจา “อยูกับปวงประชา”(omnia omnibus)

ขอขอบพระคุณสำหรบัทกุสิง่ท่ีพระคุณเจาไดกระทำ
เพื่อพระศาสนจักร เพื่อประเทศไทย โดยเฉพาะ
คนยากคนจน ดวยแบบอยางชีวิตของพระคุณเจาเอง
พรอมกับงานดานพัฒนาสังคม มิสซาปลงศพ
พระคุณเจาวันท่ี 8 ธันวาคม ณ อาสนวิหารแมพระ
นิรมล คุณพอพิทักษ  โยธารักษ มรณะวันท่ี 26
พฤศจิกายน อายุ 61 ป เคยทำงานเยาวชน และลาสุด
งานดานสังคม พธิมีสิซาจัดท่ีวดัอารักขเทวดา โคกวัด
ปราจีนบุรี วันที่ 2 ธันวาคม พระคุณเจาสิริพงษ
จรัสศรี ประธาน พรอมกับพระคุณเจาเทียนชัย
สมานจิต และพระคุณเจาสังวาลย ศุระศรางค อดีต
รับผิดชอบงานเยาวชนของสภามาเกือบ 6 ป  เปน
ผบูกุเบกิงานเดก็เรรอนต้ังแตแรก “ชวีติเพือ่พระ และ
ปวงชน” รวมอาลัย คณุจรัสพิมพ จงกิจถาวร อายุ
64 ป ผจูัดการบานผหูวาน สามพราน 15 ป ไดมรณะ
เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม และเผาศพ ที่วัดศรีเอ่ียม
ขอบคุณที่ไดตอนรับทุกทานที่ไปใชบริการอยางดี
เสมอมา โปรดระลึกถึงทานในคำภาวนาดวย
หยุดกันยาว ตึกสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ หยุด
ทำงานต้ังแตวันท่ี 25 ธันวาคม ถึงวันท่ี 2 มกราคม
2011 ลากอนปเกา สวัสดีปใหม
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อาลัยรกัคณุพอพทิกัษ (ตอจากหนา 20)
คุณพอพิทักษเปนบุตรของเซแลสติน บุญธรรม

และอาคาธา กมิเลีย้ง  โยธารกัษ  เกดิวนัที ่ 27 มนีาคม
ค.ศ. 1950/2493  รับศีลลางบาปวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ.
1950  โดยคณุพอซมีอน ซาอูล  ธรรมธาดา  มพีีน่อง 11 คน

การศึกษาและภารกิจกอนบวช
ป.1-7 โรงเรียนเทวรักษ  โคกวัด คุณพอประสิทธ์ิ

สมานจิต  และคุณพอซาอูล  ธรรมธาดา  สนับสนุนให
เขาสูชีวิตเณร

ม.ศ. 1 โรงเรยีนประชาสงเคราะห  หวัไผ  จ.ชลบุรี
ม.ศ. 2-3 โรงเรียนดาราสมุทร  ศรรีาชา  จ.ชลบรุี
ม.ศ. 4-5 โรงเรียนอสัสมัชญั  ศรรีาชา  จ.ชลบรุี
ค.ศ. 1970 บรรจุเปนครูสอนภาษาอังกฤษที่

โรงเรียนดาราสมุทร
ค.ศ. 1971  สอบเทยีบไดวฒุ ิพก.ศ. และ พ.ม.
ค.ศ. 1972 ศึกษาอบรมท่ีบานเณรใหญ (หัวหิน

วิทยาลัย)  แลวยายมาอยูที่บานเณรใหญลุกซ มุนดี
(แสงธรรม)  สามพราน  ระหวางน้ี (1973)  มาเปนครูพเิศษ
สอนท่ีโรงเรียนตรีมติรวิทยา  บางเชือกหนัง  และชวยงาน
อภบิาลเยาวชนกับคณุพอเสวียง  ศรุะศรางค

ค.ศ. 1975 พัก  ทำงานดานส่ือสารมวลชนฯ  กับ
คุณพอวิจิตร ไตรภพ  ทำงานอภิบาลกับคุณพอแสวง
สามิภกัด์ิ  เปนครูโรงเรียนศรีหฤทัย ขลุง  ชวยงานเยาวชน
และจัดทำเพลงจากใจกับคุณพอบรรจง  พานุพนัธ

ค.ศ. 1977 กลับเขาศึกษาอบรมตอท่ีบานเณรใหญ
แสงธรรม

15 สงิหาคม 1979  รบัศีลบวชเปนสังฆานุกร  ทีว่ดั
พระหฤทยั ศรีราชา

24 พฤศจกิายน 1979  รบัศีลบวชเปนพระสงฆ  ที่
วัดนักบุญฟลิปและยากอบ หัวไผ  โดยพระสังฆราช
ลอเรนซ เทียนชัย  สมานจิต

คตพิจน “ชวีติเพ่ือพระ  และปวงประชา”

ชีวิตและภารกิจหลังบวช
หลังจากบวช 6 เดือนแรกกลับไปชวยงานอภิบาล

และงานส่ือทีว่ดัพระหฤทัย ขลงุ
16 พฤษภาคม 1980  เขาทำงานเปนผชูวยที ่อ.สระแกว

จ.ปราจีนบุร ี ทำงานดานอภิบาล  งานพัฒนาชุมชนแบบ
เบ็ดเสร็จ  หมบูานเขานอยพรหมสุวรรณ  (เขาขาด)  งาน
โรงเรียน  เยาวชน  ฯลฯ  ระหวางทำงานไดไปศึกษา
หลักสูตรส่ือมหภาคและการจัดองคกรชุมชน  ทีป่ระเทศ
ฟลิปปนสและฮองกง  ในนามของสภาคาทอลิกเพื่อ
การพัฒนาฯ  3 เดอืน

เมษายน 1981 เปนผปูระสานงานเยาวชนของสังฆ-
มณฑล  ทำงานเต็มเวลา  แตยงัอยชูวยงานท่ี อ.สระแกว

มกราคม 1983 ยายสำนกังานเยาวชน (ชัว่คราว)  มา
ประจำอยทูีว่ดันกับญุยอแซฟ พนสันคิม  จ.ชลบรุ ี และ
ชวยงานอภิบาลเยาวชน  กลุมวิชาชีพที่ เกาะโพธ์ิ
ขณะเดียวกันเขารับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วโิรฒ บางแสน  จบ กศ.บ. เอกภาษาองักฤษ

เมษายน 1984 ไดรบัการแตงตัง้ใหไปเปนเลขาธิการ
สภาเยาวชนคาทอลิกแหงประเทศไทยท่ีกรงุเทพฯ  พกั
ที่โรงเรียนปญจทรัพย  แตเขาประจำการจริงเดือน
มกราคม 1985-1991  ชวงปฏบิตังิานมโีอกาสไปศึกษา
อบรมสัมมนาระยะสั้นๆ หลายเรื่องหลายแหง  อาทิ
หลักสูตรจิตวิทยาพฤติกรรมและภาษาภาพ  ทีเ่บอรมิง่-
แฮม  ประเทศอังกฤษ หลกัสูตรการศึกษาไตรตรองดาน

ความยุตธิรรมและความเช่ือ  (Justice & Faith)  ทีป่ระเทศ
ไอรแลนด  การศึกษาวิเคราะหแผนและโครงการท่ี
สถาบัน AIT รังสิตฯ  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง
จิตวิทยาปกติที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัย
มหดิล ศาลายา  และกรมสขุภาพจิต  ฯลฯ  และมีโอกาส
ไปประชุมศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศพอสมควร
บางชวงเหมือนน่ังแท็กซ่ีไปกลับตางจังหวัด  ชีวิตตอง
ทำงานท้ังในสำนกังาน  การตดิตอการประชมุกับหนวยงาน
ภาครฐัและเอกชน  แตทีม่คีวามประทับใจมาก  คอื  การ
ออกไปใชชวีติยามบาย ค่ำคนืยนัเชากบัเด็กและเยาวชน
ทีถ่กูทอดทิง้  เรรอน  ตามถนน  ศนูยการคา  ใตสะพานพุทธ
ตดิตามเยาวชนท่ีอพยพมาทำงานใน กทม.  พทัยา  ศกึษา
วงจรชีวิตของเด็กผูชายท่ีขายบริการทางเพศ  ผูหญิง
ขายบรกิาร  ฯลฯ

เมษายน 1990 เปนเจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ
กรรมกร ทาใหม  วดันักบุญฟรังซิสเซเวียร ทาศาลา  และ
วดัแมพระถวายองค มซู ู จ.จนัทบุร ี โดยเขารับมอบงาน
ในเดือนธันวาคม 1990  เขาทำหนาท่ีจริงๆ เดือน
มกราคม 1991-1995

ค.ศ. 1995-1997 เปนผปูระสานงานโครงการธรรมทตู
แขวงสระแกว  ประกอบดวยชมุชนสระแกว – โรงเรียน
ชุมชนพัฒนา – วัดพระจิตเจา บานทัพ – วัดนักบุญ
เบเนดิ๊ก เขาฉกรรจ – วัดนักบุญวินเซนเดอปอล
เขานอยพรหมสุวรรณ – ชมุชนบานญวนท่ีอรญัประเทศ
– ชมุชนบานดานชัย – ชมุชนบานทาวิบาก – ตาหลังใน –
ชมุชนบานคลองบุหรี ่ พรอมคณะสงฆอกี 4 องค

ค.ศ. 1997-2002 เปนเจาอาวาสวัดแมพระรับสาร
จ.ตราด  รบัผดิชอบชุมชนคริสตชนท่ีแสนตงุ  อ.หนองบอน
และ อ.บอไร

ค.ศ. 2002-2005 ผอูำนวยการสือ่มวลชน กรรมการ
บรหิารหนวยงานส่ือมวลชนระดับชาติ

ค.ศ. 2005-2006 พกัภารกิจสงฆ  ดงูานตางประเทศ
ค.ศ. 2006-2010 ผชูวยเจาอาวาสวดันักบญุฟลปิและ

ยากอบ หวัไผ  จ.ชลบุรี
ค.ศ. 2010-ปจจุบัน เจาอาวาสวัดนักบุญลอเรนซ

นางาม  จ.ฉะเชิงเทรา เจาอาวาสวัดนักบุญเบเนดิกต
เขาฉกรรจ  จ.สระแกว ผูอำนวยการศูนยสังคมพัฒนา
วงัน้ำเย็น  จ.สระแกว

สุดทาย
ชวง 2-3 เดือนที่ผานมา  คุณพอมีอาการไขขึ้นสูง

บอยครัง้  จงึไดเขารกัษาทีโ่รงพยาบาลสมติเิวช ศรรีาชา
ระยะสุดทายมีอาการหนักข้ึน  จงึไดเขารักษาท่ีโรงพยาบาล
ประจำจงัหวดัสระแกว  และทีส่ดุไดยายเขาโรงพยาบาล
เซนตหลุยส  เม่ือวันจันทรที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผานมา
แพทยตรวจพบวาเปนมะเร็งตอมน้ำเหลือง  แพทยได
ใหการรกัษาอยางเต็มที ่ ทีส่ดุคณุพอไดมอบชวีติคนืแด
พระเปนเจา  เม่ือวันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010
เวลา 11.45 น.  รวมอายไุด 60 ป 7 เดอืน 29 วนั

จดหมายจากซิสเตอรไทย (ตอจากหนา 20)
โดยผานทางอุดมสารซิสเตอรขอขอบพระคุณ

พี่นองคริสตชนและสมาชิกอุดมสารทุกทานท่ีหวงใย
พวกเราและอยูใกลชิดพี่นองที่ทุกขยากในเฮติโดยทาง
คำภาวนาหรือการชวยเหลือดานทุนทรัพย

คำถามแรกที่หลายคนปรารถนาจะถามคงเปน  :
หลังจากเหตุการณผานมาก็นานโขตอนน้ีสถานการณ

เปนอยางไรบาง?
6 เดือนหลังแผนดินไหว (12 กรกฎาคม)

ประธานาธิบดีของประเทศไดประกาศอยางเปนทางการ
วา “ยตุภิาวะฉกุเฉินของประเทศ” เพ่ือเร่ิมเขาสขูัน้ตอน
ของการ “ซอมแซม และสรางประเทศ” ถาทุกอยาง
เนรมิตไดตามตัวอักษร ปานน้ีเฮติคงเปนสวรรคไปแลว
แตในความเปนจรงิ เมืองหลวงปอรโตแปรงซ (Port au
Prince)  กย็งัคงเต็มไปดวยซากปรกัหกัพงัของบานเรอืน
ที่ถูกทำลาย ผูที่มีทุนทรัพยหรือไดรับความชวยเหลือ
จากตางประเทศก็เร่ิมทำการร้ือถอนและซอมแซมบาน
ใหกลับสูสภาพเดิม แตประชาชนสวนใหญก็ยังรอรับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาลดวยความอดทน อยางเชน
มาดามเฟลิกซ  เจาของโรงเรยีนเทคนิคเอกชนสูง 3 ชัน้
ใกลบานเรา ทานบอกกับพวกเราวารัฐบาลนาจะชวย
ในการรือ้ถอนและทำความสะอาดสถานท่ี สวนในเร่ือง
การกอสรางใหมนัน้ครอบครวัไมมคีวามสามารถอยูแลว
ขณะน้ีกนิเวลาเกือบ 10 เดือนแลวยังมีประชาชนนับลาน
ทีย่งัอาศัยอยใูนเต็นท บางทีเราอาจนกึภาพนารักๆ เวลา
ไปปกนิกแบบครอบครัวกางเต็นทนอนกินบรรยากาศ
บนดอยหรือริมทะเลสัก 2-3 วนั กด็สูุนทรีและอบอนุดี
แตเตน็ทในคายผปูระสบภยั กวาง – ยาวไมเกนิ 3 เมตร
ปกหลกัดวยไม 4 เสา หลังคาทำดวยพลาสติก และลอมรอบ
สีด่านดวยพลาสติก หรือผาธรรมดาน่ันคือท่ีคุมหัวของ
สมาชกิทกุคนในครอบครัว ตัง้แต 3 จนอาจ ถงึ 7-8 ชวีติ
อณุหภูมภิายในเต็นทกผ็นัแปรหนาวรอนอบชืน้ไปตาม
สภาพอากาศ ยิ่งตอนนี้เปนฤดูพายุโซนรอนเขาความ
สนุทรนีัน้หาไมไดเลย จะมีกแ็ตความวิตกกังวลวาพายุนัน้
จะหอบเตน็ทเราไปเมือ่ไรหนอ?

ประชาชนเรยีกรองรฐับาลใหแกปญหาอยางเรงดวน
โดยเฉพาะดานท่ีอยูอาศัย  อาหารการกิน และการ
สรางงาน พอคนหนึ่งของครอบครัวระบายความในใจ
ใหพวกเราฟงวา อยากมีงานทำจะไดไมตองเพียงแต
แบมือรอรับอาหารและส่ิงของบริจาค ซึ่งสิ่งเหลานี้
ทำใหเขารูสึกเสียศักดิ์ศรีและถูกเหยียดหยาม มาดาม
ปแอรทีบ่านถกูทำลายราบคาบไดอพยพไปอยตูางจังหวดั
ระยะหนื่งแตก็ตัดสินใจกลับมาเมืองหลวงและยอม
อาศัยอยูในเต็นทตอไปและบอกวาในตางจังหวัดไมมี
อนาคต ในเมืองหลวงยังสามารถทำการคาขายเล็กๆ
นอยๆ เพ่ือเจือจุนครอบครัว พูดไปแลวไมใชมาดาม
ปแอรคนเดียวที่คิดเชนน้ี นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให
รัฐบาลไมประสบผลสำเร็จในการระบายคนออกนอก
พื้นท่ีเมืองหลวง ประชาชนท่ียึดพ้ืนท่ีสาธารณะหรือ
โรงเรียนในการปลูกสรางเต็นทนั้นไมยอมยายออก
ถารัฐบาลไมจัดสรรท่ีดินและบานใหกับพวกเขา แมวา
ตั้งแตหลังแผนดินไหวเร่ือยมามีองคกรนานาชาติ
มากมายเขามาใหการชวยเหลือรัฐบาลและประชาชน
ไมวาจะเปนดานสขุภาพ ดานการศกึษา หรอืการบรจิาค
บานช่ัวคราวแตก็ไมสามารถแกปญหาเฉพาะหนาท่ี
เรงดวนเหลานีไ้ด อยางไรก็ตามมีความจริงขอหนึง่ทีต่อง
ยอมรับตามคำของนักวิจารณทิ้งถ่ินทานหน่ึงท่ีวา : คิด
หรือวาสิ่งที่รัฐบาลไมสามารถใหกับประเทศกอน
แผนดินไหวในวันท่ี 12 มกราคมน้ัน จะสามารถจัดหาให
ไดอยางสมบูรณแบบในยุคปจจุบันที่ประเทศบอบช้ำ
อยางรุนแรงจากการสูญเสียคร้ังยิ่งใหญนี้? ในวันที่ 28

(อานตอหนา 14)
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พฤศจิกายน มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหมของ
ประเทศก็ตองรอลุนดูวาใครจะเปนผูโชคดี 1  ใน  19
ผูทาชิง ที่จะรับชะตากรรมในการกอบกูประเทศให
หลดุพนจากวิกฤติใหญในครัง้น้ี

เดาตออีกสักนิดหนึ่งวา พี่นองคงอยากทราบวา
พวกซิสเตอรกำลังทำอะไรกันอยูในมุมเล็กๆ บนเกาะ
เฮติ? (คิดเองหรือเปลา?) นอกเวลางานประจำวัน
ในศูนยอนามัยท่ีพวกเราทำอยู (ซิสเตอรฉวีวรรณ
รับผิดชอบแผนกเด็กพิการและเด็กกำพราท่ีถูกทอดทิ้ง
ซิสเตอรทิพวรรณทำงานรับผิดชอบพยาบาลและการ
ทำงานของพวกเขาในศนูย) พวกเรากอ็อกเย่ียมชาวบาน
ดวยโดยเฉพาะครอบครัวท่ีอยใูนความตองการ พวกเรา
พยายามฟนฟูพวกเขาใหรูสึกสูกับชีวิต เงินชวยเหลือ
ที่พวกเราไดรับน้ันทำใหสามารถชวยพัฒนาชีวิตของ
พี่นองเหลานี้ เชนออกทุนใหเริ่มทำการคาขายเล็กๆ
นอยๆ สอนทำขนมและชวยจัดหาอุปกรณเพื่อเขา
จะสามารถนำวิชาน้ันไปประกอบเปนอาชีพ  อกีงานหนึง่
ที่ทำรายไดคอนขางดีคือเตรียมและขายไอศกรีม เรามี
ความคิดน้ีเน่ืองจากไฟฟาไมใชปจจัยท่ีทุกคนมีใช
ประจำวนั ผทูีม่ฐีานะก็ใชเครือ่งปนไฟ หรอืติดต้ังเคร่ือง
รบัแสงอาทิตย คนท่ัวๆ ไปก็จะมีไฟฟาใชเวลากรมไฟฟา
ปลอยกระแสมาให อาจจะ 1 หรือ 2 ครั้งตออาทิตย

จำนวนเวลาทีใ่หกแ็ลวแตโชค ฉะนัน้การทำของแชแข็ง
จึงไมใชเร่ืองธรรมดา เราชวยเหลือแมบานที่ตองการ
ขายไอศกรีมโดยใหใชสถานท่ีและอุปกรณในบานเรา
(เพ่ือควบคุมความสะอาดและใหใชน้ำท่ีสะอาดในการ
เตรียม) จากน้ันก็ใหใช ฟตเซอร ของเราในการแชแข็ง
แตที่สำคัญคือการสอนใหพวกเขารูจักเก็บหอมรอมริบ
และชวยเก็บเงินให เราชวยตรงน้ีเพราะในเต็นทหรือ
บานของเขาไมปลอดภัยถูกขโมยไดงาย นอกจากน้ี
ซิสเตอรฉวีวรรณท่ีจบตัดเย็บก็เร่ิมถายทอดวิทยายุทธ
ใหกับผูสนใจ ที่จริงในเฮติมีคอรสตตัดเย็บอยูก็มากโข
แตสวนใหญคาเลาเรียนสูง ดังนั้นสำนักของเราท่ีเปด
แบบวิทยาทานจึงมีผูมาสมัครมากหนาหลายตาจนเรา
ตองคัดเลือกเอาแตผูที่ดอยโอกาสจริงๆ เงินชวยเหลือ
สวนหน่ึงกใ็ชในการกอสรางบานเล็กๆ แบบถาวรใหกบั
บางครอบครัวทีย่ากจนและบานถกูทำลายจากแผนดนิไหว
(ตองเปนที่ดินของตนเอง) ขณะท่ีเรากำลังมองสภาพ
ความยากจนแรนแคนของเฮติพลันก็เห็นภาพของพีน่อง
ที่ยากจนจากทุกมุมโลกจำนวนนับสิบ รอย พัน หม่ืน
แสน และ ลาน ทีย่ืน่ออกมาเพ่ือรองขอความชวยเหลอื
พรอมกับคำของพระเยซูเจาที่ตรัสกับศิษยของพระองค
วา : “ทานจะมีคนจนอยูกับทานเสมอไปและทาน
สามารถชวยเขาไดทกุเวลาตามท่ีทานตองการ” (มก 14:
7) ในเวลาเดียวกันก็เห็นบรรดาศิษยของพระเยซูเจา

พระสงฆ นกับวชชาย-หญิง และฆราวาสทุกเช้ือชาติและ
เผาพันธุ ที่กำลังตองานแหงความรักของพระคริสตเจา
ตามกระแสเรียกของตน นี่คือความสวยงามของ
พระศาสนจักร

เกือบ 10 ปแลวที่คณะของเราภคินีผูรับใชคนปวย
แหงนักบญุคามลิโลไดรบัใชพระศาสนจักรทองถ่ินของ
อคัรสงัฆมณฑลปอรโตแปรงซ เฮต ิ ( Port au Prince –
Haiti) ตามจิตตารมณของคุณแมบุญราศีมารีอา โดเม
นิกา บารบันตินี พวกเราลงแรงทำงานสอดคลองกับ
พระพรพิเศษของคณะในการพยาบาลและรับใชผูปวย
ที่ยากไรและถูกทอดทิ้ง ในงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
และครอบครวัของพ่ีนองท่ีดอยโอกาส โดยมจีดุประสงค
เพียงอยางเดียวคือการเปนพยานถึงความรักและความ
เมตตาของพระเยซูเจาตอมนุษยเราโดยเฉพาะผูเจ็บปวย
ใหพระองคโดดเดนและไดรับการสรรเสริญตลอดไป

ซสิเตอรผรูับใชคนปวยแหงนักบุญคามิลโล ในเฮติ
รายงาน

จดหมายจากซิสเตอรไทย (ตอจากหนา 13)
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«— ¥§√Õ∫§√— «»— °¥‘Ï  ‘ ∑∏‘Ï

‚√ß‡√’¬πªí≠®∑√—æ¬å ¥‘π·¥ß

°∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26

∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥‡´πµå®ÕÀåπ ≈“¥æ√â“« °∑¡. ©≈Õß«—¥

·≈–©≈Õß 25 ªï™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26

∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

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

«—¥æ√–™ππ’¢Õßæ√–‡ªìπ‡®â“ (√—ß ‘µ) ®.ª∑ÿ¡∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ‡°“–„À≠à ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“

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

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ∫â“ππ“ ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å Õ.‡¡◊Õß ®.π√“∏‘«“ 

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.30 π.

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

����� ÿ¢ —πµå«—π§√‘ µå¡“ √à«¡∑”√“¬°“√∑“ß TV

TRUE 71 ·≈–«‘∑¬ÿ FM 98.75  àß∑â“¬ªï‡ ◊Õ

√—∫ªï°√–µà“¬ «—π‡ “√å∑’Ë 25 ∏—π«“§¡ 2010 ‡«≈“

13.00 π. ∂÷ß§Ë” ∑’ËÀâÕßµ√’∑‘æ¬å ™—Èπ 8 Õ“§“√µ√’π‘µ’È

§Õ¡‡æ≈Á°´å  ’≈¡ 5 øíß°“√«‘‡§√“–Àå‡®“–≈÷°‡√◊ËÕß‡ß‘πÊ

∑ÕßÊ ‚¥¬§ÿ≥®‘µµ‘ µ—Èß ‘∑∏‘¿—°¥’ (π“¬° ¡“§¡ºŸâ§â“

∑Õß§”) «‘‡§√“–Àå‡»√…∞°‘®‚≈° ‚¥¬ ¥√. ¡™“¬ ¿—§-

¿“ πå«‘«—≤πå π—°«‘™“°“√Õ‘ √–¥â“π‡»√…∞»“ µ√å

°“√‡¡◊Õß  ÿ¢ —πµå‡æ≈ß§√‘ µå¡“  ®—¥‚¥¬ Õ. ¡‡∂“

 ÿ®√‘µ°ÿ≈ œ≈œ  Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2636-6800-1

����� «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“ ç¢Õ∫§ÿ≥æ√–é

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 ∏—π«“§¡ 2010 æ‘∏’‡ °√∂ ‡«≈“

10.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√–-

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

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

çæ≈—ß»√—∑∏“ π”æ“™’«‘µ Ÿà· ß «à“ßé √–À«à“ß«—π∑’Ë

26 ∏—π«“§¡ 2010 ∂÷ß«—π∑’Ë 2 ¡°√“§¡ 2011 ∑’Ë

§à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ·Ààß™“µ‘«™‘√“«ÿ∏ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

µ‘¥µ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ www.jamboreethailand.com

�����§ÿ≥æàÕ ´‘ ‡µÕ√å §√Ÿ§” Õπ·≈–æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…

‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‡´´’≈’Õ“ Àâ«¬µâππÿàπ µ.·¡à‡ß“ Õ.¢ÿπ¬«¡

®.·¡àŒàÕß Õπ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“©≈Õßæ√–§√‘ µ-

 ¡¿æ„π§◊π«—π∑’Ë 28 ∏—π«“§¡ 2010 ‡«≈“ 17.00 π.

·≈–§√∫ 50 ªï™ÿ¡™π§«“¡‡™◊ËÕ‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‡´´’≈’Õ“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Àâ«¬µâππÿàπ „π«—π∑’Ë 29 ∏—π«“§¡ 2010 æ‘∏’¡‘ ´“ ‡«≈“

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

√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

�����§≥–¿√“¥“§“√å‡¡‰≈∑å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’‡ °·≈–‡ªî¥∫â“π§“≈‘πÕø °’ «—π‡ “√å∑’Ë 1

¡°√“§¡ 2011 ‚Õ°“  ¡‚¿™æ√–π“ß¡“√’¬åæ√–-

™ππ’æ√–‡ªìπ‡®â“ ≥ ∫â“π§≥–¿√“¥“§“√å‡¡‰≈∑å

 “¡æ√“π ‡«≈“ 17.00 π. ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

�����™¡√¡¶√“«“ ‡¢µ 1 Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡‡¥‘π°“√°ÿ»≈ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°»Ÿπ¬å‡¡Õ√å´’Ë

‡¢µ§≈Õß‡µ¬ «—π‡ “√å∑’Ë 15 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“

05.30-10.00 π. ∑’Ë «π≈ÿ¡æ‘π’ ∫—µ√√“§“„∫≈– 100

∫“∑ (·µàß°“¬ ‡ ◊ÈÕ ’øÑ“)

05.30 π. °√√¡°“√æ√âÕ¡°—π∑’Ë≈“πµ–«—π

¬‘È¡ ( π“¡‡¥Á°‡≈àπ)

06.00 π. «ß‚¬∏«“∑‘µ‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠

§Õπ·«πµå µ—Èß¢∫«π‡¥‘π°“√°ÿ»≈

06.30 π. ª√–∏“π™¡√¡¶√“«“ ‡¢µ 1

°≈à “ « √ “ ¬ ß “π«— µ∂ÿ ª √– ß§å

°“√®—¥ß“π

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ª√–∏“π

„πæ‘∏’ °≈à “« ‡ªî¥ß“π ‡√‘Ë ¡ ‡¥‘π

°“√°ÿ»≈

08.00 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡™â“ (µ“¡´ÿâ¡

µà“ßÊ ∑’Ë®—¥‰«â)

®—∫ ≈“°ºŸâ‚™§¥’

ªî¥ß“π

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

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

(øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 130 «—π»ÿ°√å∑’Ë 14 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16

¡°√“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 131 «—π»ÿ°√å∑’Ë 18 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20

¡’π“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 132 «—π»ÿ°√å∑’Ë 13 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15

æƒ…¿“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 133 «—π»ÿ°√å∑’Ë 15 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17

°√°Æ“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 134 «—π»ÿ°√å∑’Ë 16 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18

°—π¬“¬π 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 135 «—π»ÿ°√å∑’Ë 18 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20

æƒ»®‘°“¬π 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡

À¡“¬‡Àµÿ ∑ÿ°√ÿàπ‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 17.30 π.

¢Õ‡™‘≠™«π§Ÿà “¡’-¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥™—™™—¬

 —ß¶∑‘æ¬å  ‚∑√. 08-6546-2856, 0-2681-3837

™âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë www.flpbkk2008.multiply.com ·≈–

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå ™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-

7884)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  ®.°√–∫’Ë ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22

¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ∫â“π‡≈à“ ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15

¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.30 π.

‡ ° ÿ “π
✝  «—¥π—°∫ÿ≠¬«ß∫—ªµ‘ µ“ ‡®â“‡®Á¥

®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“«—π»ÿ°√å∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2010

 «¥‚≈°„À¡à ‡«≈“ 14.30 π.

¡‘ ´“ ‡«≈“ 15.00 π.

( “¡“√∂®Õß‡∑’¬π ¥Õ°‰¡â ‰¥â∑’Ë´‘ ‡µÕ√å

Õ∏‘°“√ / §√Ÿ‡æ’¬ß„® §√Ÿ«π‘¥“ ‚∑√ Õ∫∂“¡

0-3521-7138 À√◊Õ 0-3521-7139 µàÕ 103)

✝  «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â °∑¡.

«—π‡ “√å∑’Ë 15 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“ 19.00 π.

✝  «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë 29

¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“ 09.00 π.

✝  «—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√ ª∑ÿ¡∏“π’ «—π‡ “√å∑’Ë

5 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 ‡«≈“ 09.30 π.

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ‡™‘≠™¡

√“¬°“√‚∑√∑—»πå

§√‘ µå¡“  :  —πµ‘ ÿ¢·≈–§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’

(Christmas : Peace & Joy)

§◊π«—π∑’Ë 24 (µàÕ«—π∑’Ë 25) ∏—π«“§¡ 2010

‡∑’Ë¬ß§◊π§√÷Ëß∂÷ßµ’Àπ÷Ëß§√÷Ëß

™àÕß∑’«’‰∑¬

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

http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é
(udomsarn fanclub)

„π‡ø´∫ÿâ§



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 52 ª√–®”«—π∑’Ë 26-31 ∏—π«“§¡ 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

�����»Ÿπ¬å°≈“ßπ‘ ‘µπ—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

∫â“π‡´‡«’¬√å ®—¥§à“¬ “¡—≠§√—Èß∑’Ë 2 ç√âÕ¬‡√◊ËÕß√“«

∫πº◊ππÈ” √–∫“¬√—°∫πº◊π¥‘πé √–À«à“ß«—π∑’Ë 28-30

¡°√“§¡ 2011 ∑’Ë µ.°√–‡∫◊ÈÕß„À≠à Õ.æ‘¡“¬

®.π§√√“™ ’¡“ ‡æ◊ËÕµ‘¥µ“¡ªí≠À“Õÿ∑°¿—¬®“°¿“«–

πÈ”∑à«¡∑’Ëºà“π¡“ ·≈–‡ªìπ‡æ◊ËÕπ√—∫øíß§«“¡∑ÿ°¢å¢Õß

§π„πÀ¡Ÿà∫â“π∑’Ëª√– ∫Õÿ∑°¿—¬ ¥—ß∑’Ëæ√–‰¥â Õπ„Àâ‡√“

√—° √—∫„™â·≈–√—∫øíß‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å ‡™àπ‡¥’¬«°—∫æ√–Õß§å

‚¥¬ “¡“√∂ ¡—§√·≈– Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë www.carefor.org/

student À√◊Õºà“π∑“ß www.facebook.com/cuctxavier

À√◊Õ‚∑√»—æ∑åµ‘¥µàÕ°√√¡°“√»Ÿπ¬åœ ®Ÿπ 08-6908-

2455 «‘π 08-9606-0130

�����¢Õ‡™‘≠‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡‡«Á∫‰´µå §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡æ◊ËÕ§√‘ µ»“ π∏√√¡ ·ºπ°§√‘ µ»“ π∏√√¡  ¿“

æ√– —ß¶√“™œ (Catholic Commission for Catechetical

Education  Desk for Catechesis)  ‰¥â∑’Ë www.thai

catechesis.com

�����¢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√–

∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«° ‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ™à«¬‡À≈◊Õ°“√‡√’¬π

¢Õßπ—°‡√’¬π‡√’¬π¥’·µà¬“°®π  ∂“π∑’Ë√—∫ ¡—§√·≈–

 Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå ‚∑√. 0-3470-

3210 §ÿ≥§√Ÿ ÿæ—µ√“ §ßª√–‡ √‘∞ ‚∑√. 08-6828-

À“°æ’ËπâÕß¡’§«“¡ª√– ß§å®–∑”∫ÿ≠∂«“¬ —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß  “¡“√∂‚Õπ‡ß‘π‡¢â“∫—≠™’
∏π“§“√∑À“√‰∑¬  “¢“ “¡æ√“π π§√ª∞¡

™◊ËÕ∫—≠™’ ¡‘ ´—ß‚√¡—π§“∑Õ≈‘°°√ÿß‡∑æœ ( —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’)

‡≈¢∑’Ë 525-2-08194-7

ª√–‡¿∑ ∫—≠™’‡ß‘πΩ“°ÕÕ¡∑√—æ¬å

°√ÿ≥“ àß À≈—°∞“π°“√‚Õπ‡ß‘πæ√âÕ¡™◊ËÕ∑’ËÕ¬Ÿà·≈–‡∫Õ√å‚∑√»—æ∑å¡“∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß
‚∑√»—æ∑å 0-3429-2148, 0-3429-2143  ‚∑√ “√ 0-3429-2149

«—πæÿ∏∑’Ë 12 ¡°√“§¡ §.». 2011

10.00 π. ‡¥‘π√Ÿª§ÿ≥æàÕπ‘‚§≈“  ‚¥¬ §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

11.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ (»’≈‡®‘¡ºŸâªÉ«¬„Àâ·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿ)

‚¥¬ Õÿª —ß¶√“™‡ª‚µ√  “π‘®  ∂–«’√–«ß å

13.30 π. °‘®°√√¡ ç·¢àß¢—πµÕ∫§”∂“¡·≈–ª√–°«¥√âÕß‡æ≈ß¢Õßπ—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°é

18.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

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

(À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
9757 §ÿ≥ª√– “√  ®‘√™—¬ °ÿ≈ π“¬° ¡“§¡ ‚∑√.

08-1308-3341

����� ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠

»‘…¬å‡°à“∑ÿ°∑à“π·≈–§√Õ∫§√—« ‡¢â“√à«¡ß“πæ∫ª–

 —ß √√§åª√–®”ªï 2011 «—π‡ “√å∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2011 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ æ‘∏’¡‘ ´“

‡«≈“ 18.00 π. ‡√‘Ë¡ß“π ‡«≈“ 19.00 π.  Õ∫∂“¡

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥Õπ∫Õ ‚°

°√ÿß‡∑æœ ‚∑√. 0-2652-9021 ‚∑√ “√ 0-2652-

7872

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

∑ÿ°∑à“π√à«¡·∫àßªíππÈ”„®„Àâ°—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‡¥Á°°”æ√â“

µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’ ‡¥Á°æ‘°“√  Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

‰¥â∑’Ë§ÿ≥√≥™—¬ ·≈–§ÿ≥ª“≈‘¥“ ‚∑√. 0-2360-7854-

55

����� «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë∫—≠™’ ¥à«π µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2429-

0820-22

�����°Õß∫√√≥“∏‘°“√ Õÿ¥¡ “√ √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë

·ºπ°»‘≈ª°√√¡ (Õ“√åµ‡«‘√å§) ‡ªìπ§“∑Õ≈‘° ¡’

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1801 E-mail : udomsarn@gmail.com

�����‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë

Õ“√åµ‡«‘√å§ ¡’ª√– ∫°“√≥å®–‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“

‡ªìπæ‘‡»… µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2235-1045, 0-2233-0523

10th Anniversary

§√∫√Õ∫ 10 ªï·Ààß°“√ ∂“ªπ“

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

µ‘¥µ“¡™¡√“¬°“√ ç· ß∏√√¡é
¬âÕπÀ≈—ß ·≈– ◊ËÕ √â“ß √√§å‰¥â∑’Ë

catholicmedia.cbct.net

√–≈÷°∂÷ß∑à“π„π§”¿“«π“

¡“√’Õ“  ”‡π’¬ß æŸ≈«‘∑¬°‘®

(¡“√¥“§ÿ≥æàÕæ√®‘µ æŸ≈«‘∑¬°‘®)

Õ“¬ÿ 90 ªï

™“µ– 11 ¡’π“§¡ §.» 1920

‡°‘¥„À¡à„πæ√–‡®â“ 13 ∏—π«“§¡ 2010

æ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ 16 ∏—π«“§¡ 2010

«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√

Ωíß∑’Ë ÿ “π»“πµ‘§“¡  “¡æ√“π

‡™‘≠√—∫øíß

ç§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“ ‘∫é
‚¥¬ §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

FM 87.50 MHz  «‘∑¬ÿ√—∞ ¿“
∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å 05.00-06.00 π.
www.thaicatholicradio.com



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับท่ี 52 ประจำวันท่ี 26-31 ธันวาคม 2010 หนา 17

สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทยไดถือกำเนิด
ขึ้นมา  เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม  ค.ศ. 1954/พ.ศ. 2497
จากกลุมบุคคลชาวคาทอลิก 12 ทาน นำโดย ดร.เลิศ
ศรีจันทร  ซึ่งมีความเห็นสอดพองกันวาปจจุบัน
ความเจริญทางดานวัตถุกาวหนาไปอยางรวดเร็ว
จนกระทัง่ความเจริญทางดานจิตใจไปไมทนั จงึเห็นควร
ทีจ่ะไดจดัต้ังสมาคมฯ ขึน้สักแหงหน่ึงเพือ่เปนศูนยกลาง
ของชาวคาทอลิกในประเทศไทย  จึงไดขออนุญาต
พระสงัฆราชหลยุส โชแรง ประมขุมสิซังกรงุเทพฯ ใน
สมัยน้ัน ใหการสนับสนุนและรับรองสมาคมท่ีตั้งใหม
คอื  “สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย”   และไดทำการ
จดทะเบียนอยางเปนทางการตอกรมตำรวจสันติบาล
เม่ือวันท่ี 3  เมษายน ค.ศ. 1955/พ.ศ. 2498 นบัจากอดีต
จนถงึปจจบุนั สมาคมฯ ไดกอตัง้มา 55 ป เปนหนวยงาน
ที่ทางราชการรับรอง ใหประสานงานและรวมงานกับ
หนวยงาน ราชการ และหนวยงานอื่น ในนามของ
คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย ปจจุบนั คณุศริโิรจน
ชาวปากน้ำ เปนนายกสมาคมคาทอลกิแหงประเทศไทย

วัตถุประสงคของสมาคมคาทอลิกฯ
1. เพื่อเปนผูแทนของคริสตชนคาทอลิกแหง

ประเทศไทย ประสานงานกับหนวยงานของทางราชการ
2. เพ่ือชวยเหลืองานของพระศาสนจักรและองคกร

ฆราวาส

สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย

3. เพ่ือชวยการศึกษา  การอาชีพ และการกีฬา
4. เพือ่ชวยงานสงัคมสงเคราะห และการกุศล
5. เพือ่สงเสรมิศาสนสัมพนัธ  ศลีธรรม   จรยิธรรม

วฒันธรรมและความสามัคคีธรรม
6. ไมยงุเก่ียวกบัการเมือง

โครงการสมาคมคาทอลิกฯ
- โครงการพอคริสตชนคาทอลิกตัวอยาง  แม

คริสตชนคาทอลิกตัวอยาง และลูกคริสตชนคาทอลิก
ตัวอยาง และเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ

- โครงการจัดพิมพการด สงอวยพรในวันเกิด
ของสมาชิก เพื่อระดมทุนใหผูมีจิตศรัทธาบริจาค
เขากองทุนโลงศพ และกจิกรรมตางๆ ของสมาคม

- โครงการเยี่ยมเยียนคริสตชนคาทอลิกตาม
สังฆมณฑลตางๆ 10 สังฆมณฑล ในประเทศ คือ
ภาคกลาง  ภาคใต  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตามเจตนารมณของพระศาสนจกัร ปแหงการแพรธรรม
ซึง่จะสงเสริมความสัมพนัธของสมาชิกของชุมชนตางๆ
ใหบงัเกิดผลสัมฤทธ์ิ ยิง่ข้ึน

- จัดทำเ ว็บไซตของสมาคมคาทอลิกแหง
ประเทศไทย

โครงการตอเนือ่ง
1. โครงการโลงศพแกผยูากไร โดยสมาคมฯ จะจดั

เงินชวยเหลือไปตามวัดตางๆ ทัว่ประเทศ โดยผานทาง
สังฆมณฑล หรือผูที่ติดตอมาโดยตรง  ไมวาจะเปน
เช้ือชาติใด หรือศาสนาใด

2. โครงการ “ศนูยบรรเทาใจ” เพือ่ใหคำปรกึษาทาง
โทรศพัท และพรอมกับจัดอบรมอาสาสมัคร

สมาคมคาทอลกิฯ  เปนหนวยงานทีย่งัมีสมาชิกไมมาก
และขอเชิญชวนมารวมเปนสมาชิกกับเรา  ที่ผานมา
ไดรับความกรุณาจากคริสตชนใจศรัทธา โอบอุมมา
โดยตลอด และไดรับการสนับสนุนจากพระสงฆ
ซิสเตอร นักบวช ใหโอกาสแกสมาคมฯ อีกทั้งผูมี
พระคณุท้ังหลาย  สมาคมฯ และคณะกรรมการทกุทาน
ขอกราบขอบพระคณุทุกทาน ทีไ่ดชวยเหลือกิจการของ
สมาคมฯ ดวยดี  ขอพระผูเปนเจา พระแมมารีย และ
นักบุญยอแซฟองคอุปถัมภสมาคมฯ โปรดอวยพรให
ทกุทานประสบแตความสุข ความเจริญ สำเร็จในหนาท่ี
การงาน ธนสารสมบัต ิ เปนท่ีรกัของทุกคนตลอดไป

สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย 122/11 ซ.นาค-
สุวรรณ  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทร.
0-2681-3900 ตอ 1313  โทรสาร  0-2681-5369

กิจกรรมวันกระแสเรียก (ตอจากหนา 2)
ทุกคนใหมารับใชพระเจาในบทบาท/หนาที่ตางๆ กัน
โดยเฉพาะบทบาทชีวิตการเปนพระสงฆ นักบวช
ชาย-หญิง

ในงานมีการประกวดคำขวัญเพือ่กระแสเรียก และ
จัดบอรดใหความรูเกี่ยวกับจิตตารมณของคณะนักบวช
ตางๆ เชน คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหง
กรุงเทพมหานคร  คณะเซนตปอล เดอ ชารตร  และ
คณะผูประกาศพระวาจาแหงพระผูไถ (ธรรมทูตอิเดน-
เตส)

มนีกัเรียนกวา 150 คน จากโรงเรียนเปรมฤดีศกึษา
โรงเรียนวาสุเทวี โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียน
เซนตยอแซฟยานนาวา และเยาวชนวัดนักบุญยอแซฟ
เขารวมจัดกิจกรรม

ผ ล ก า ร ป ร ะ ก ว ด
คำขวญั จากคำขวัญทีส่งเขา
ประกวดทั้งหมด 106
คำขวญั

รางวัลที่  1 ไดแก
คำขวัญ  “จุดเ ร่ิมตนของ
กระแสเรียก เร่ิมจากความเช่ือ
ความไวใจ  ความรัก และ
เสียสละ” โดยมารการีตา
ธันยพร สงวนหลอสิทธิ์
ชัน้ป.6/1 โรงเรยีนเปรมฤดี
ศึกษา

รางวัลที ่2 ไดแกคำขวญัวา “เดนิตามทางพระคริสต
คือ ชีวิตกระแสเรียก” โดยนางสาวอัจฉรา  มนัส-

มโนธรรม ชัน้ ม.6 โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต
รางวัลที่ 3 ไดแกคำขวัญวา “ครอบครัวอบอุน

เขมแข็ง ภาวนาเสริมแรงศรัทธา นำมรรคาสูกระแส-
เรียก” โดย ด.ญ.รัศมีจันทร  สุทธิรัมย ป.5/3 และ
ด.ช.ชญานนท พรพิมล ม.1 โรงเรยีนเปรมฤดศีกึษา
     นอกนั้นยังมีรางวัลชมเชย 2 รางวัล  และรางวัล
เขารอบ อกี 5 รางวลั

นอกจากทุนการศึกษาเปนเงินสดมอบใหแก
นักเรียนที่ไดรับรางวัลตางๆ ขางตนแลว ครูผูสอน
คำสอนและใหการอบรมนักเรียนท่ีชนะการประกวด
ในคร้ังน้ีก็ไดรับรางวัลเงินสดเทากับนักเรียนจาก
คณะเซอรราอีกดวย
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คริสตมาส ชวงเวลา
แหงการรับสง...ความรัก

ผมพยายามหาขอมูลคริสตมาสใสตัว ฟงดูไมคอยดีเทาไรเหมือนวาหาเร่ือง
ใสตวั แตผมชอบความหมายและความรสูกึของมนั แนนอนวาคริสตมาสวนเวียน
มาทุกปเหมือนฉายหนงัซ้ำ แตหนังย่ิงดูแตละรอบยิง่เขาใจ และเก็บรายละเอยีดได
มากข้ึนๆ

เชาวันหน่ึงผมคลกิเร่ือยเปอยไปท่ีขอมูลทางอินเทอรเน็ต จนไปเจอคลปิส้ันๆ
เปนบทเพลงภาษาอังกฤษแตขับรองโดยชาวเกาหลี เปนบทเพลงส้ันๆ แตในคลิป
นัน้ทำไดอยางนารกัมาก ผมไมไดสนใจอะไรมากไปกวาคำท่ีเปนชือ่เพลง ดเูหมือน
มีคำตอบท่ีชัดเจนมากสำหรับคำอธิบายคริสตมาสในปนี้ บทเพลงน้ันมีชื่อวา
“Christmas Is A Time To Love” (ครสิตมาสชวงเวลาแหงความรัก)

ในคอนเสิรตของ David Foster ศิลปนเพลงชาวแคนาดา ที่เลนคอนเสิรต
รวมกับนักรองตาบอดสนิท แตเสียงดีสุดๆ ชาวอิตาเลียน Andre Bocceli เพื่อ
เฉลิมฉลองคริสตมาส ตอนหน่ึงอันเดรไดเลาวา เขาเติบโตมากับการฉลอง
ครสิตมาสทีป่ระเทศอิตาล ีมบีทเพลงหน่ึงทีป่ระทบัใจมากต้ังแตเดก็ เรือ่งราวของ
บทเพลง พูดถึงครอบครัวของเด็กยากจนครอบครัวหนึ่ง เขาไมมีอะไรเลย เสื้อผา
อาหาร งานเล้ียง แตวนัคริสตมาสเขาขอเชิญองคพระกุมารนอย มาท่ีบานของเขานะ
เขาสัญญาวา “พระองคจะไดรบัความสุข”

 ผมคิดวาในโลกของความเปนจริงของบรรดาคุณพอ บาทหลวงของพี่นอง
คงตองฉลองคริสตมาสกันหลายรอบทเีดียว ยิง่ถาคนไหนทำงานสวนกลาง หรือมี

สาขางานรบัผิดชอบมากมาย ผมเคยไดยนิวา คริสตมาสบนดอยสำหรบับางคน
เร่ิมฉลองต้ังแตกลางเดือน การเร่ิมฉลองไมไดหมายถึงสังสรรคนะครับ แต
เน่ืองจากวารับผิดชอบหลายวัด ตองไปรวมฉลองกับทุกวัด แนนอนสำหรับ
พี่นองสัตบุรุษแคคร้ังเดียว บางปไมไดดวยซ้ำไป แตบรรดาคุณพอของพี่นอง
นี่เพียบ ผมเองก็ใชยอย เรามีวัดที่เราพัก เรามีสำนักงานที่เราอยู เรามีวัดที่เรา
ไปชวยงานอภิบาลวนัเสาร-วนัอาทติย เรามกีลมุนีก้ลมุนัน้ องคกร สวนกลาง
สวนงาน สวนตัว ครอบครัวอีกตางหาก บางทีจำนวนท่ีมากอาจจะทำให
ลดคณุคาของเนือ้หา เพราะจำนวน หรอืบางทีความเหนือ่ยลาอาจทำใหจดุหลกั
ไมหนกัแนน เราจึงตองอยบูนพ้ืนฐานของความรักและความเขาใจ และในท่ีสดุ
ตองยอนกลบัมาท่ีจดุต้ังตน และหัวใจของวนัพระครสิตสมภพท่ีแทจริงใหได

โลกเตรยีมฉลองคริสตมาสและปใหมกนัอยางสดุเหวีย่ง หางสรรพสนิคา
ประโคมขาวและจัดแตงบรรยากาศใหดูสวยหรู เชิญชวนมาจับจายใชสอย
ในโอกาสน้ี ผมไมไดแอนต้ีสังคมจนถึงขนาดจะบอกวา สิ่งเหลานั้นไมดี
เลิกเถอะ แตผมอยากจะบอกวา วิถีทางโลกอาจจะมีทิศทางในแบบของเขา
แตวิถีทางธรรมก็มีทิศทางในแบบของเราเชนกัน

ตามวัดจงึไมไดจดัทำถ้ำพระกมุาร แบบราคาแพงเลศิหร ูแตกลบัมรีสนยิม
และท่ีสำคัญใหเหน็ความหมายท่ีแทจรงิ รายการบนเวทีของโรงเรยีนคาทอลกิ
งานเล้ียงหรือกิจกรรมตามวัดจึงไมไดพึ่งออกาไนซเซอรชั้นดี แสง สี ตอง
ครบครัน บางครั้งเพียงแตจัดตามมีตามเกิด ไมไดจัดเพื่อจัด แตจัดแบบ
ใหคุณคา จึงมีกิจกรรมพิเศษท่ีงานฉลองในภาคบังคับเขาไมมีกัน เชน
การรองเพลงตามบาน การเชิญชวนใหมาแกบาปรับศีล การจุดเทียนทีละตน
สำหรับแตละอาทิตยในการรับเสด็จองคพระคริสตเจา แนนอนวาบางงาน
บางพ้ืนท่ีอาจจะจดัใหญ เปนประเพณีไปแลว แตงานย่ิงขยับขยายไปในวงกวาง
เทาไร ยิง่ตองการความชัดเจน แมนยำท่ีสดุ สำหรบัจุดยืนและสาเหตุทีม่าท่ีไป
ของงานนัน้ๆ

คริสตมาสชวงเวลาแหงการใหและรับสง...ความรัก ผมปลอยกีตาร
เพือ่นเกาท่ีรใูจกนัเสมอ โดยเฉพาะในวนัท่ีเงียบสงบ และมีสหีมนของความเหงา
รายลอม ผมนึกถึงเพลงที่เคยไดแตงและเลนในค่ำคืนพระคริสตสมภพ เมื่อ

หลายปมาแลว ตอนอยูวัดตางจังหวัด เนื้อหาและทวงทำนองของมันหวนคืน
กลับมาอีกครั้ง

“มดีวงตา ดวงนอย เฝาคอยความหวังจากเรา
คนท่ีมาบรรเทา กอนลมหายใจส้ินแรง
ถกูรังเกียจเดียดฉันท หมดวันและคืนเปลาดาย
หวังเพยีงคร้ังสุดทาย...หยัดกายไดเย่ียงอยางคน

กเ็ขาคอืคนเหมือนกับเรา
อาจเขลา อาจมี อาจดอย นอยกวา
ความหวังอยูไกลสายตา
กลับเปนเวลา...ทีเ่ราจะรักเปน”

ถาคริสตมาสเปนชวงเวลาแหงความรัก เรานึกถงึใครกนัครับ...?
ขอสนัติสขุและพระพรแหงวนัพระครสิตสมภพดำรงอยแูละสถติกบัทกุทาน

เสมอไป

บรรณาธิการบริหาร
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·¡àŒàÕß Õπ ª√–®”ªï 2010 „ππ“¡¢Õß»Ÿπ¬å·≈–‚√ß‡√’¬π¢ÿπ¬«¡«‘∑¬“

ç ”π÷°√—°„π∂‘Ëπ∫â“π‡°‘¥é §ÿ≥æàÕ√—™π—¬ ÕâÕ¡πÕ° æ√âÕ¡»‘…¬å‡°à“

‚√ß‡√’¬π∫â“π™â“ß¡‘Ëß ®. °≈π§√ √à«¡√–¥¡∑ÿπ„π°“√®—¥ ◊́ÈÕÕÿª°√≥å°’Ã“·≈–

Õÿª°√≥å°“√‡√’¬π ¡Õ∫„Àâ·°à‡¥Á°π—°‡√’¬π 120 §π «—π»ÿ°√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π 2010



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 52 ª√–®”«—π∑’Ë 26-31 ∏—π«“§¡ 2010Àπâ“ 20

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

µÕπ∑’Ë 86 ∑’Ë ÿ¥¢Õß¿“æ §◊Õ¿“æ™’«‘µ
❈ °“√ª°§√Õß¢Õß BRITISH MANDATE

❒  §.». 1917 π“¬æ≈Õ—≈‡≈π∫’ (Allenby) ™“«Õ—ß°ƒ…¬÷¥¥‘π·¥πª“‡≈ ‰µπå‰¥â

∑”„Àâ®—°√«√√¥‘ÕäÕµ‚µ¡“π ‘Èπ ÿ¥ §”·∂≈ß°“√≥å·Ààß∫—≈‚ø√å (Balfour Decla-

ration)  —≠≠“®–„Àâ™“«¬‘«¡’¥‘π·¥π‡ªìπª√–‡∑»¢Õßµπ

❈ √—∞Õ‘ √“‡Õ≈

❒  §.». 1948 °“√ª√–°“»µ—Èß√—∞Õ‘ √“‡Õ≈  ß§√“¡Õ‘ √¿“æ

❒ §.». 1967 °√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡∂Ÿ°√«¡‡¢â“¡“„πª°§√Õß¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈

❒ §.». 1973  ß§√“¡À°«—π (Yom Kippur)

❒ §.». 1978 ¢âÕµ°≈ß —πµ‘¿“æ°—∫Õ’¬‘ªµå

❒ §.». 1993  π∏‘ —≠≠“°—∫™“«ª“‡≈ ‰µπå∑’Ë°√ÿßÕÕ ‚≈

❒ §.». 1994  π∏‘ —≠≠“ —πµ‘¿“æ°—∫ª√–‡∑»®Õ√å·¥π

¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ §ÿ≥æàÕ∑—»‰π¬å §¡°ƒ  ºŸâ·ª≈

¿“æ®“°∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿœ ´’√’ å 1 ª√–‡∑»Õ‘ √“‡Õ≈ ‡¥‘π∑“ß¡“∂÷ßµÕπ∑â“¬ ÿ¥

·≈â« ¿“æ·µà≈–¿“æ §”·µà≈–§” ∫∑§«“¡·µà≈–µÕπ ‡¡◊ËÕ∂÷ß∑’Ë ÿ¥·≈â« ¿“æ∑’Ë

ª√–∑—∫„®∑’Ë ÿ¥§◊Õ¿“æ™’«‘µ ™’«‘µ∑’ËÕ¬Ÿà„π¿“æπ—ÈπÊ

(√Õæ∫°—∫¿“æ®“°∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿœ ´’√’ å 2 „πªïÀπâ“ ª√–‡∑»Õ–‰√π—Èπ √Õ≈ÿâπ

„π©∫—∫µâπªï§√—∫)

®¥À¡“¬®“°´‘ ‡µÕ√å ‰∑¬„π‡Œµ‘
 «— ¥’§à– §ÿ≥æàÕ«√¬ÿ∑∏ ∑’Ë‡§“√æ

æ«°‡√“¿§‘π’ºŸâ√—∫„™â§πªÉ«¬·Ààßπ—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈®“°‡Œµ‘ ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥§ÿ≥æàÕ

‡ªìπÕ¬à“ß Ÿß ”À√—∫°“√

µ‘¥µ“¡·≈– Õ∫∂“¡

§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà ¢Õß ‡√“

·≈–¢Õßæ’ËπâÕß™“«‡Œµ‘

À ≈— ß ® “ ° ª √ –   ∫

‡Àµÿ°“√≥å·ºàπ¥‘π‰À«

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 12 ¡°√“§¡

∑’Ëºà“π¡“

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

∂à“¬¿“ææ√âÕ¡°—∫æ√– —ß¶√“™√—°…“°“√·ÀàßªÕ√å‚µ·ª√ß´å

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕæ‘∑—°…å     ‚¬∏“√—°…å
ª√“®’π∫ÿ√’ ●  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 2 ∏—π«“§¡ §.». 2010 ∑’Ë«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ

§ÿ≥æàÕªí °—≈‰∫≈Õπ æ‘∑—°…å ‚¬∏“√—°…å æ√âÕ¡°—∫æ’ËπâÕßæ√– ß¶å„π —ß¶¡≥±≈

®—π∑∫ÿ√’ ·≈–πÕ° —ß¶¡≥±≈®”π«π¡“° ·≈–„π‚Õ°“ π’Èæ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

 —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‰¥â‡¢â“√à«¡æ‘∏’¥â«¬  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)
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