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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 3 ประจำวันท่ี 16-22 มกราคม 2011 หนา 3
สภาพระสงัฆราชฯ

กายเดียวกัน
ผศ. อารมณ พลูโภคผล

พระวาจาของพระเจา  :  ปงท่ีเราบินัน้ มไิดทำให
เรามีสวนรวมในพระกายของพระคริสตเจาหรือ
มีปงกอนเดียว แมวาจะมีหลายคนเราก็เปนกาย
เดียวกัน เพราะเราทุกคนมีสวนรวมกินปงกอนเดยีว
กนั (1คร  10:16-17)

เม่ือทำ เล็กซีโอ ดีวีนา (Lectio Divina) พระวาจา
ของพระเจาขางตน ทำใหผมตองหันกลับมาอานชีวิต
อยางจริงจังมากข้ึน เมื่อมีคนถามผมวา “นับถือศาสนา
อะไร?” และผมตอบวา “ผมเปนคริสตครับ” ผมพดูดวย
ชีวิตหรือพูดดวยความเคยชินกันแน?

พระวาจาขางตน นักบุญเปาโลกลาวถึง “กาย” 2
ครั้ง และเราก็รูวา “กาย” ที่กลาวคร้ังแรกหมายถึง
พระกายของพระครสิตเจา และ “กาย” ทีก่ลาวคร้ังทีส่อง
หมายถึงพระกายทิพยของพระคริสตเจา คือพระ-
ศาสนจักร และทานยังเนนดวยคำวา “ปงกอนเดียว”
อีก 2 ครั้ง ซึ่งเราก็รูวา “ปงกอนเดียว” ครั้งแรกนั้น
หมายถึงพระกายทิพยของพระเยซูคริสตเจา และ “ปง
กอนเดียว” ที่กลาวคร้ังที่สอง หมายถึงพระคริสตเจา
ในศีลมหาสนิท จากประโยคส้ันๆ นี้ นักบุญเปาโล
ตองการบอกเราวา ความสนิทสัมพันธของเรากับพระ-
เยซคูรสิตเจาในศีลมหาสนทิ ตองนำเราเขาสคูวามสนทิ
สัมพันธกับมนุษยทุกคนซึ่งพระเจาทรงสรางมาตาม
พระฉายาของพระองค มพีระองคเปนพระบิดาแตเพียง
ผเูดยีว อาทิ ทกุคนในครอบครัวเรา ในชุมชนวัด ในกลมุ
และองคกรท่ีเราสังกัด และในสังคม เหตุวา เม่ือเรา
รับศีลมหาสนิท ความสนิทสัมพันธอันล้ำลึกของพระ-
ตรีเอกภาพ พระบดิา พระบตุร และพระจติ ทรงโอบกอด
เราไวในออมกอดรักของพระองค พระเยซูคริสตเจาทรง
มอบตวัพระองคใหเราและทรงบนัดาลใหเราอยใูนพระ-
บดิา โดยพระองคเอง ทางพระจติเจา ดงันีเ้ราจึงสามารถ
เรียกพระบิดาวา “อับบา” จากหัวใจของเราได ความ
สนิทสัมพันธอันล้ำลึกที่พระเยซูคริสตเจานำมาใหเรา
ทางศีลมหาสนิทนี้เปนน้ำทรงชีวิตหลอเล้ียงเรา เมื่อเรา
เปดรับและรวมมือกับพระองค ก็จะผลิดอกออกผล
รสหวาน หอม อรอยสำหรับทุกคน (เทียบ ยน 15:5)
เมื่อเรารับศีลมหาสนิท เราตองรวมมือและยอมให

พระหรรษทานของศีลมหาสนิททำงานเต็มทีใ่นชีวติของ
เรา ซึ่งจะบังเกิดผลอยางนาอัศจรรย นักบุญเอากุสติน
สอนวา หลังจากรับทรมานและความตายอยางทารุณ
โหดรายแลว พระเยซคูริสตเจา องคพระผเูปนเจาของเรา
ทรงมอบพระกายและพระโลหิตใหเราในศีลศักด์ิสิทธ์ิ
เพือ่เราจะ “กลบักลายเปนศลีศกัดิส์ทิธิ ์: กลบักลายเปน
พระองคผูซึ่งเรารับเขาไป” ซึ่งจะนำ “ความอัศจรรยใจ
ของศีลมหาสนิท” ไปสูผูที่ติดตอเก่ียวของกับเราดวย
ดงันี ้เราจะไดเปนพยานและเปนภาพลักษณทีไ่มบดิเบือน
หรือบิดเบือนนอยท่ีสุดของพระคริสตเจาตอหนา
ชาวโลก เปนอวัยวะที่แข็งแรงสมบูรณ มีชีวิตชีวาของ
พระศาสนจักร

นักบุญเปาโลมีความชัดเจนเรื่องพระกายทิพยของ
พระเยซคูรสิตเจา ทาน “ทึง่” กบัเรือ่งนีต้ัง้แตวนิาทีแรก
ที่ทานประสบกับเหตุการณขณะเดินทางไปเมือง
ดามัสกัส เม่ือทานถามเสียงท่ีเรียกน้ันวา “พระองคคือ
ใคร?”  และเสียงน้ันตอบวา “เราคือเยซูซึ่งทานกำลัง
เบียดเบียน” (กจ 9:3-5) นบัแตนัน้มา ทานทมุเทมอบตัว
ทัง้หมดเพ่ือรบัใชพระเยซคูรสิตเจา และพระศาสนจักร
ของพระองค  บุญราศีฟรังซิสโก  ปาเลา  ผูกอตั้ง
คณะซิสเตอรคารเมไลทมิสชันนารี (CM. คณะนี้รับใช
พระศาสนจักรในประเทศไทยอยูที่สังฆมณฑลราชบุรี)
ทานมีความรกัตอพระศาสนจกัรอยางสุดซ้ึง แมชวีติของ
ทานจะประสบปญหาและอุปสรรคมากมาย ความ
ซือ่สัตยในความรักตอพระศาสนจักรของทานก็โดดเดน
ตลอดชีวติของทาน ทานกลาวไวอยางนาจับใจตอนหน่ึง
วา “โอพระศาสนจักร ขาพเจารักทานมากเพียงใดทาน
กร็ ูชวีติของขาพเจา แมจะเปนเพียงของถวายท่ีเลก็นอย
ที่สุด ขาพเจาก็ขอมอบถวายใหพระศาสนจักรเพ่ือ
ตอบแทนความรักทีท่านมตีอขาพเจา” และอกีตอนหน่ึง
ทานถึงกับกลาวดวยคำที่กลั่นออกมาจากหัวใจรักของ
ทานวา “ขาพเจามีชีวิตและจะมีชีวิตเพื่อพระศาสนจักร
ขาพเจามีชีวิตและจะตายเพื่อพระศาสนจักร” บรรดา
ผูศักด์ิสิทธ์ิเขาใจอยางถองแทถึงความหมายของคำวา
“พระศาสนจักร”  ดดีวยกนัทุกทาน

ความสนิทสัมพันธที่เราไดรับจากศีลมหาสนิท
จะปรากฏเปนรูปธรรมดงัเชนกลมุครสิตชนสมยัแรกได
(กจ 2:42-47 ; 4:32-35) เม่ือเราตอนรับ ใหความสนใจ
เคารพและผูกพันกับอวัยวะตางๆ ของพระกายทิพย
เพราะจะเปนไปไดอยางไร หากเราจะแสดงความเคารพ
รักตอพระเยซูเจาในศีลมหาสนิท ในขณะท่ีจิตใจเรายัง
รงัเกียจ ดถูกู ไมรกัไมตอนรับอวัยวะตางๆ ของพระองค
เปรียบประดุจวา ขณะท่ีเรากำลังพูดจาไพเราะกับ
คนหน่ึงอยูนั้น เราก็จิกหัวแมเทาของเราบนเทาของเขา
อยางรตูวั  พระครสิตเจาท่ีฉนัรับพระองคในศลีมหาสนทิ
เปนพระคริสตเจาองคเดียวกันกับท่ีอยูในบุคคลท่ีอยู
ขางๆ ฉนั ครสิตชนสมัยแรกรบัรถูงึความเปนหนึง่เดยีว
กนันีใ้นชีวติกลมุของพวกเขาโดยมีพธิ ี“บขินมปง” (กจ
2:42) เปนศูนยรวมพลงั สมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 กลาววา มคีวามจำเปนมากท่ีเราจะตองสำนกึ
วา  การเปนหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจาในการรับศีล
มหาสนิทนัน้ ยอมเก่ียวพนัอยางลกึซึง้กบัความเปนหนึง่
เดียวกับพี่นองชายหญิงของเรา การชุมนุมกันเพ่ือ
เฉลิมฉลองบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย เปนการ
สมัผัสกับการเปนพ่ีนองกัน (DD 44) ความสนทิสัมพันธ

ยอมเกิดจากการรวมตวักนัของหลายๆ สิง่ทีแ่ตกตางกัน
แตยอมถูกหลอม ยอมถูกบดเพ่ือสามารถรวมกนัได นกับุญ
เอากุสติน เตือนคริสตชนของทานเสมอวา ถาเมล็ดขาว
ไมถูดบดจนละเอียดเปนแปงกอน ก็ไมสามารถนำมา
ทำขนมปงได ความรักฉนัพีน่องจะบดเราใหละเอียดเปน
แปงชนดิดี เพ่ือนำมารวมเปนขนมปงกอนเดียวกนั การ
อยเูปนกลมุเปนหมคูณะโดยยอมรับกันตามสภาพท่ีเปน
จริงของแตละบุคคลซ่ึงแตกตางกัน จะเปนเสมือน
เคร่ืองมือชวยบด ชวยขัด ชวยถูความขรุขระหยาบ
กระดางท่ีเราแตละคนมี จนราบเรียบสวยงามไดในท่ีสดุ

ดงัน้ี เราคงเขาใจไดดขีึ้นวา “อาแมน” ทีเ่ราตอบรับ
พระสงฆพรอมกับแบมือออกรับพระเยซูเจาในศีล
มหาสนิทนั้น มีความหมายดังที่นักบุญเปาโลกลาวถึง
“กายเดียวและปงกอนเดียว” คือเราตอบรับพระเยซู
คริสตเจาและพระกายของพระองคในเวลาเดียวกัน
พระกายของพระเยซูคริสตเจาท่ีเราตอบรับน้ี คือผูที่อยู
กับเรา อยูบานเดียวกันกับเรา อยูคณะเดียวกับเรา
เกีย่วของกับเราในชวีติประจำวัน นัง่ขางๆ เราในวดัวันนี้
เดินออกไปรับศีลมหาสนิทเหมือนเรา และผูที่ เรา
เจอะเจอดวย เราไมแยกศรีษะจากรางกายฉนัใด เรากไ็มแยก
ศีลมหาสนิทออกจากพระศาสนจักรฉันนั้น ดูจะเปน
เร่ืองไมยากทีจ่ะคิดดี พดูดี และทำดกีบัพ่ีนองท่ีดตีอเรา
และเราก็ออกจะชอบเขาและอยากทำดีดวย  การตอบ
“อาแมน” กบับุคคลเหลาน้ีไมยงุยากนกั แตสำหรบัคนท่ี
เราไมชอบ คนท่ีนนิทาเรา ทำรายเรา ทำตัวเปนศัตรูกบั
เรา ทำใหเราเจ็บปวดขมข่ืน คนเหลานี้แหละที่เราตอบ
“อาแมน” ดวยความยากลำบากจริงๆ ลำพังพละกำลัง
ของเรา เรารูวาเราทำไมได เราตองการพระหรรษทาน
ของศีลมหาสนิท แตพระเยซูเจาในศีลมหาสนิทก็
ตองการใหเรารวมมือกับพระองค คือยอมใหความรัก
ของพระองคทำงานไดอยางเต็มท่ีผานทางตัวเรา ดังน้ี
พระหรรษทานก็จะหล่ังลงมาอยางทวมทนจนเรา
สามารถ “ทำทุกสิ่งไดในพระองคผูประทานพละกำลัง
ใหเรา” (ฟป 4:13)  ความสุภาพ และการยอมรับวาเรา
ขดัสน จะทำใหพระหรรษทานทำงานในจติวญิญาณของ
เราไดอยางเต็มท่ี แลวความเจ็บปวดของการตอบรับ
จะกลบักลายเปนทอธารของพระหรรษทานมากมาย แม
การกระทำท่ีเราทำใหผูที่ทำรายเราดูเหมือนจะเล็กนอย
มาก แมจะเปนเพียงการภาวนาสั้นๆ ใหเขา เม่ือเรา
“มอบทัง้หมดท่ีเราม”ี ใหพระเยซูเจา พระองคจะ  “ทวี”
ใหเกิดผลมากพอสำหรับทุกคน (มก 6:41-44) ดงัน้ี วดั
กเ็ปนวัดท่ีแทจริง เปนชุมชนศษิยพระคริสต เปนชุมชน
แหงศีลมหาสนิท เปนสถานท่ีแหงความเปนหน่ึงเดียวท่ี
วเิศษ เปนเวทีเพือ่เฉลมิฉลอง “ศลีแหงความเปนหนึง่เดยีว”
เปนดัชนีชี้ชัดวา พระศาสนจักรคือประชากรซึ่งมา
รวมกัน “โดย” และ “ใน” เอกภาพของพระบิดา
พระบุตร และพระจิตเจา สำหรับครอบครัวคริสตชน
เปนเครื่องหมายแสดงวาพวกเขาคือ “พระศาสนจักร
บาน” และกำลังทำหนาท่ีนี้ กลาวคือ การที่บิดามารดา
แบงปน ณ พระแทนแหงพระวาจาและแบงปงแหงชีวติ
รวมกนั (DD 36) เชนนีก้จ็ะเปนการตอบวา “ผม/ฉนัเปน
คริสต” ดวยชีวิตจริง “เพราะปงท่ีเราบินั้น ไดทำใหเรา
มสีวนรวมในพระกายของพระครสิตเจาจรงิแลว” (1คร
10:16)     (ประชาสัมพันธ : ชุมชนหรือกลุมท่ีสนใจ Lectio
Divina เชญิตดิตอ ผศ.อารมณ โทร. 08-1899-7866)

กายเดียวกัน
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มิสซาสุวรรณสมโภชรับศีลบวชเปนพระสงฆ (ฉลอง
50 ป ชีวิตสงฆ)  พรอมดวยพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กิจบุญชู พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา
กฤษเจริญ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณ-
รตัน พระสงัฆราชซิลวโีอ สริพิงษ จรสัศร ีพระสงัฆราช
ลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชยอแซฟ
สงัวาลย ศรุะศรางค บรรดาพระสงฆ นกับวชชาย-หญิง
ญาติพี่นอง และสัตบุรุษจำนวนมาก ที่วัดพระเยซูเจา
เสด็จขึน้สวรรค สามพราน เมือ่วนัองัคารที ่21 ธนัวาคม
ค.ศ. 2010

คุณพอทัศไนยไดกลาววา “ในวันนี้เรามารวมพิธี
มิสซาเพ่ือขอบคุณพระเปนเจา กราบขอบพระคุณ
พระองคที่ทรงเรียกและเลือกบุคคลธรรมดาๆ คนหน่ึง
ใหมาเปนพระสงฆ เพื่อรับใชพระองค และเพ่ือทำงาน
สนองตอบพระประสงคของพระองค นับเวลา 50 ป
พระเปนเจาทรงเลือกพอก็มิใชพอดีกวาผูอื่น  แต
พระองคทรงมีพระกรณุาและทรงทราบวาจะใหพอรบัใช
พระองคอยางไร หรอืทำงานดานใดจึงเหมาะสม เพราะ
ทราบดีวาเราแตละคนแตกตางกัน มีความสามารถ มี
ความออนแอ แตพระองคก็ทรงรักและเลือกเราใหมา
เปนผรูบัใชของพระองค จงึกราบขอบพระคุณพระองค
ที่ทรงเมตตาตอพอ และวอนขอคำภาวนาจากทุกทาน
สำหรับพอซ่ึงเปนผู รับใชต่ำตอยนี้จะไดซื่อสัตย
ในชีวติสงฆ ในพันธกิจนีอ้ยางซ่ือสตัยตลอดไป”

“พอดีใจ และเหนือสิ่งอ่ืนใดพอกราบขอบคุณ
พระเปนเจาท่ีทรงมีพระกรุณาตอพอซ่ึงเปนผูรับใช
ผตู่ำตอย เปนพระสงฆธรรมดาๆ องคหน่ึงเทาน้ัน ไมมี
อะไรพิเศษ แตเปนพระเปนเจาท่ีทรงมอบหมายใหพอ
ทำงานรับใชพระองค รับใชพระศาสนจักร ตามความ
สามารถเทาท่ีพอมีเทาน้ัน พอเองไมเคยคิดวาจะมีโอกาส
ไดฉลอง 50 ปสงฆเสียดวยซ้ำไป แตนี่เปนพระเมตตา
ของพระองคจรงิๆ ทีเ่มตตาตอพอ รวมถึงบรรดาผใูหญ
หลายๆ ทานท่ีชวยเหลอืตลอดเวลา ขอบคณุพระคารดนิลั
มากๆ ทีช่วยเหลือพอมาตัง้แตสมัยเปนเณร”

“เวลานีพ้ระคมัภรีกเ็สร็จแลว จงึอยากเชญิชวนใหพีน่อง
สตับรุษุทกุทานไดอานพระคัมภรี ไดสนใจ พอกพ็ยายาม

ในงานคอนเสิรตประสานเสยีงครสิตมาส “สนัตสิขุและ
ความชื่นชมยินดี” (Christmas Celebration 2010 :
Peace & Joy) จัดโดยคณะกรรมการดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ
ในพิธีกรรม และส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
รวมกับโรงเรยีนอัสสัมชญั โรงเรยีนอสัสัมชญัคอนแวนต 
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และอาสนวิหารอัสสัมชัญ

การแสดงคริสตมาสคอนเสิรตจากคณะนักรอง
ประสานเสียงจากสวนตางๆ อาทิ ไตรอัสสัมชัญ
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผูนิรมล คณะนักรองอาสน-
วิหารอัสสัมชัญ คณะนักรองประสานเสียงคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ คณะนักรอง
Siam Harmony คณะนักรองประสานเสียง The
Bangkok Voices และวงดุริยางคเคร่ืองลมโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต (ASC Band) โดยมีคุณณัฏฐ
ทวิไผงาม “นัททิว AF5” เปนศิลปนรับเชิญ

พระสงฆ...อาจารยพระคมัภรี (ตอจากหนา 2)

จะเชิญชวนใหพีน่องสนใจกันมากๆ เพราะตองยอมรับ
ในชวงเวลาท่ีผานมาพวกเราสนใจพระคัมภีรกัน
นอยมาก พอก็เริ่มเขียนตั้งแต ‘แงมมองพระคัมภีร’
เพราะอยางนอยขอใหสนใจกันหนอย มาถงึวนันีท้กุสิง่
ทุกอยางในพระคัมภีรเสร็จแลวจึงขอเชิญชวนใหเรา
ทกุคนวา “เชญิมาอานพระคัมภรีกนัเถอะ” ทีท่ำแจกให
ในโอกาสน้ีก็เพราะมีใจอยากและตองการใหอาน
พระคัมภีรกันทุกคนจริงๆ และพอก็หวังวาพวกเรา
คงไมใชแคเพียงแงมมองพระคัมภีร แตกรุณาอาน
พระคัมภีรกันดวย เพราะถาใครไมรูจักพระคัมภีร ก็
เทากับไมรูจักพระเยซูเจา”

คณุพอยอหน มารีย เวียนเนย ทศัไนย คมกฤส เกิด
วนัที ่  18 กนัยายน ค.ศ. 1935 เปนบุตรของหลุยส มารี
ทวน กับเอลีซาเบธ แอลซา คมกฤส (ชไนเดอร) ใน
ครอบครวัมพีีน่องท้ังหมด 10 คน เปนชาย 4 คน เปนหญิง
6 คน คุณพอเปนบุตรคนที่ 1 รับศีลลางบาป วันท่ี 20
ตุลาคม ค.ศ. 1935 ที่บาน อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดย
คุณพอกาเยตาโน ปาซอตตี รับศีลกำลัง ค.ศ. 1946 ที่
วดันกับญุโยเซฟ บานโปง จ.ราชบุรี

การศึกษา
ค.ศ. 1940-1942 เรียนท่ีโรงเรียนมาแตรเดอี

วทิยาลยั ตัง้แตชัน้อนบุาล ถงึชัน้ประถมปที ่1
ค.ศ. 1942-1944 เรียนท่ีโรงเรียนเซนตฟรังซิส

ซาเวียร สามเสน ตั้งแตชัน้ประถมปที่ 2 ถึงช้ันประถม
ปท่ี 3

ค.ศ. 1944-1945 เรียนที่โรงเรียนประชาบาล
สวรรคโลก จบชัน้ ป.4

ค.ศ. 1945-1948 เรียนท่ีโรงเรยีนสารสทิธ์ิพทิยาลัย
บานโปง ราชบรุ ีตัง้แตชั้นมัธยมปที ่1 ถงึช้ันมัธยมปที ่3

ค.ศ.  1948-1951 เรยีนท่ีโรงเรยีนอัสสัมชัญ ศรีราชา
ตัง้แตชัน้มัธยมปที ่4 ถงึชัน้มัธยมปที ่6

ค.ศ. 1951-1954 เปนครูเณรที่สามเณราลัย
พระหฤทัย ศรีราชา

ค.ศ. 1954-1957 เรยีนท่ีวทิยาลัยอรูบานีอานา กรงุโรม
ประเทศอติาล ีจบปริญญาโท สาขาปรชัญา

ค.ศ. 1957-1961 เรียนท่ีวิทยาลัยอูรบานีอานา
กรุงโรม ประเทศอติาลี จบปริญญาโท สาขาเทววทิยา

ค.ศ. 1973-1976 เรียนท่ีสถาบันบีบลีกุม กรุงโรม
ประเทศอิตาลี จบปรญิญาโท สาขาพระคมัภรี

การบวช
- สมัครเขาบานเณร ค.ศ. 1948 ในนามของ

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
- รบัศีลบวชเปนพระสงฆ วนัท่ี  21 ธนัวาคม ค.ศ.

1960 ที่วิทยาลัยอูรบานีอานา กรุงโรม ประเทศอิตาลี
โดยพระคารดนิัลเปโตร อากายาเนียน

การปฏบิตัิหนาท่ีตางๆ ในชีวติสงฆ
ธนัวาคม 1961 - พฤษภาคม 1962 ผชูวยเจาอาวาส

อาสนวหิารอัสสัมชัญ บางรัก
พฤษภาคม 1962 - มีนาคม 1965 อาจารยประจำ

บานเณรศรีราชา ชลบุรี
มนีาคม 1965 - 28 กรกฎาคม 1965 ผชูวยเจาอาวาส

วดัพระวสิทุธิวงส ลำไทร

28 กรกฎาคม  1965 - พฤษภาคม 1967 ผูชวย
เจาอาวาสวัดแมพระลกูประคำ กาลหวาร

กมุภาพันธ 1965 - พฤษภาคม 1967 ดูแลวดัแมพระ
ประจกัษเมอืงลรูด หวัตะเข (มาจากวัดกาลหวาร)

ธนัวาคม 1968 - กมุภาพันธ 1969 ผชูวยเจาอาวาส
วดันักบญุฟรังซิสเซเวียร สามเสน

1969-1973 อาจารยประจำสามเณราลัยใหญปนัง
มาเลเซีย

1973-กรกฎาคม 1976 ศึกษาตอท่ีกรุงโรม วิชา
พระคมัภีร

สงิหาคม 1976-ปจจุบนัเปนอาจารยประจำวทิยาลยั
แสงธรรม (สอนวิชาพระคมัภรี)

8 พฤษภาคม 1990 - 6 พฤษภาคม 1991 ผอูำนวย-
การฝายบุคลาภิบาล

8 พฤษภาคม 1990 - 6 พฤษภาคม 1991 ชวยงาน
อภิบาลวดันักบุญหลยุสมารยีฯ บางแค

6 พฤษภาคม 1991-1997 จิตตาธิการอาราม
คารแมล สามพราน

4 พฤษภาคม 1997-2003 ชวยงานอภิบาลวัดพระ-
ตรเีอกภาพ หนองหิน

1994- ปจจุบนั พกัท่ีบานผหูวาน สามพราน

ผลงาน
งานเขียนท่ีจดัพิมพเปนรูปเลม 1. แงมมองพระคัมภีร

(1985) 2. เชิญมาอานพระคัมภีรกันเถอะ (1986) 3.
พระคมัภีรเบ้ืองตน (เขียนรวมกบัคุณพอซิลวาโน มายิส-
ตราลี-1986) 4. จดหมายในพันธสัญญาใหม (1985) 5.
วรรณกรรมของยอหน (1985) 6. ความรทูัว่ไปเก่ียวกับ
หนงัสอืปญจบรรพ (1992) 7. ปรีชาญาณ (1992) 8. เชญิ
มาอานพระคัมภรีกนัเถอะ เลม 2 (1992) 9. ประวัตศิาสตร
ของชาติอสิราเอล (2000)

งานแปลที่จัดพิมพเปนรูปเลม
1. ทองพันธสัญญาเดิม 20 เลม (1991-1992) 2.

พระคมัภีรภาคพนัธสัญญาใหม (รวมกับคุณพอฟรงัซิส
ไกส - 1985) 3. พระคมัภรีภาคพันธสญัญาเดิม หนงัสอื
เพลงสดุด ี(รวมกับคุณพอฟรงัซิส ไกส - 2002) 4. ถกูๆ-
ผดิๆ ในมิสซา (6 กรกฎาคม 2002) 5. พระสมณสาสน
เร่ืองการสวดสายประคำ (Rosarium Virginis Mariae) (19
มกราคม 2003) 6. พระสมณสาสนสากล เรื่อง พระ-
ศาสนจักรแหงศีลมหาสนทิ (Ecclesia de Eucharistia) (15
พฤษภาคม 2004) 7. คำแนะนำในบางเร่ืองท่ีตอง
ปฏิบัติหรือตองหลีกเล่ียงกับพิธีบูชาขอบพระคุณ
(Redemptionis Sacramentum) (7 พฤศจิกายน 2004 -
จดัพมิพ กมุภาพันธ 2005)  8. พระคมัภรีภาคพนัธสญัญา
เดิม หมวดปญจบรรพ (รวมกับคุณพอฟรังซิส ไกส-2006)
9. พระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม สารบบท่ีสอง (รวมกับ
คุณพอฟรังซิส ไกส-2007) 10. พระคัมภีรภาคพันธ-
สญัญาเดิม หมวดประวตัศิาสตร (รวมกับคุณพอฟรังซิส
ไกส - ธนัวาคม 2008) 11. พระคมัภีรภาคพนัธสัญญาเดิม
หมวดปรีชาญาณ  (รวมกับคุณพอฟรังซิส  ไกส  -
พฤษภาคม 2009) 12. พระคัมภีรภาคพันธสัญญเดิม
หมวดประกาศก (รวมกับคุณพอฟรังซิส ไกส - 2
กนัยายน 2010)

คริสตมาสคอนเสริต (ตอจากหนา 20)
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ตอนที ่2

พี่นองเคยไดยินคำกลาวโบราณของไทยคำน้ี
หรือไม คำ  วา “เม่ือกระเบือ้งจะเฟองฟูลอย น้ำเตานอย
จะถอยจม” ไมวาจะเคยไดยินหรือไมก็ตาม สิ่งท่ีนารู
มากกวาน้ีก็คือ คำน้ีแปลวาอะไร?

ถาพี่นองไมทราบอยางแนชัดวาแปลวาอะไร พอ
ขอเสนอความคดิวาใหเราลองเอาพระวาจาของพระเยซู
มากำกบัดอูาจทำใหเขาใจไดงายกวา พระวาจาน้ีกค็อื

“คนสุดทายจะกลายเปนคนแรก และคนแรก
จะกลบัเปนคนสุดทาย”

พออยากพูดถึง บุญราศีคุณพอนิโคลาส บุญเกิด
กฤษบำรงุ จากขอความดงักลาวขางตน

คุณพอนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เปนพระสงฆ
ที่มีความอดทนอยางเปนธรรมชาติ ถาเราคิดใหดีๆ เรา
จะเห็นวา ความอดทนชางเปนหัวใจสำคญัแกการมชีวีติ
เปนที่สุด ทานท้ังหลายท่ีคิดพิจารณาตัวเองแลวพบวา
ชีวิตที่ผานมาของทานน้ัน เต็มไปดวยความอดทน
มาโดยตลอดแลวละกอ ก็แปลวาทานมีสวนสำคัญ
สวนหน่ึงในชีวิตท่ีเหมือนกับบุญราศีนิโคลาสของเรา
ยิง่เราพิจารณาถงึพระเยซ ู เราก็จะยิง่พบส่ิงลกึล้ำกวาอกี
ในขอนี ้พระเยซูมคีวามอดทนเปนเลศิ ตัง้แตทรงบังเกดิ
ทีเดียว พระองคทรหดอดทนต้ังแตเปนทารกแรกเกิด
เมื่อตองเดินทางไปอียิปตกะทันหัน ทรงเติบโตขึ้นมา
ในบานเมืองของอียิปตในฐานะเปนคนท่ีมาจากที่อื่น
เม่ือโตพอจะวิง่เลนได พีน่องวาพระองคจะว่ิงเลนกบัเด็ก
ที่ไหนถามิใชเด็กๆ ชาวอียิปต และในการว่ิงเลนตาม
ประสาเด็กเชนน้ี สิ่งท่ีพระองคคงตองอดทนอยูตลอด
ก็อาจจะเปนวาเด็กชาวอียิปตอาจลอพระองควาเปน
เด็กชาวยิวท่ีไมใชพวกเขา ความทุกขใจของเด็กๆ อาจ
ไมใหญโตในความคิดของเราท่ีเปนผูใหญ แตสำหรับ
เด็กๆ  สิ่งนี้ก็ยิ่ งใหญพอจะทำให เกิดความรูสึกที่
แปลกแยกข้ึนมาในใจไดงายๆ เหมือนกัน

พวกเราฝามรสุมชีวิตกันมามิใชนอย มรสุมชีวิต
สงผลแตกตางแกผูคนได 3 แบบ คือ แบบแรก มรสุม
ชวีติทีท่ำใหเราแตละคนกรานขึน้ หยาบข้ึน รายขึน้ เปน
ศตัรูกบัทุกอยางรอบตัว กลายเปนคนมีหัวใจเพือ่เกลียด
เทาน้ัน แบบทีส่อง คอืมรสมุชวีติทำใหเราหนักแนนขึน้
มั่นคงข้ึน เขาใจชีวิตมากข้ึน เห็นอกเห็นใจคนอื่นได
มากข้ึน และมงุเพือ่แกไขสังคมเทาทีจ่ะทำได กลบัสญัญา
กับตัวเองวาจะเปนคนดีและเขมแข็ง เพื่อคนอื่นและ
สงัคมผคูน หรอืแบบท่ีสาม คอื ทำใหทอ ทำใหฝอ และ
หมดกำลงัใจหมดเร่ียวแรง และมชีวีติทีพ่ยายามถอยหนี

จากทุกสิ่งทุกอยางเหมือนเปนคนขี้แพ
ความแตกตางของท้ังสามแบบมันอยตูรงไหน? ...ถา

มใิชเรือ่ง ความอดทน
คณุพอนโิคลาสของเรา ทานคงไมมทีกุขมาก เพราะ

ทานอดทนอยางเปนธรรมชาติ แตเม่ือคิดอีกที ความ
อดทนเปนคุณลักษณะที่ตองผานการฝกฝนมามิใชนอย
เราจึงสามารถสืบยอนไดวา คณุพอนิโคลาสกย็อมมทีกุข
มิใชนอยจากการเติบโตมาตามเสนทางชีวิตของทาน
และน่ีก็คือส่ิงท่ีนำเรามาพบคุณธรรมอันแทจริงในชีวิต
ของผเูปนบุญราศี

นั่นคือ ความอดทน เปนคุณธรรมอันโดดเดนท่ี
คุณพอนิโคลาสครอบครองอยูเต็มในชีวิตของทาน
อยางไรเดียงสา และส่ิงน้ีนั่นเองที่บุญราศีนิโคลาส
ไดแสดงสิ่งที่มีประโยชนมหาศาลแกพวกเราในวันน้ี
อกีครัง้หนึง่ ดงัจะอธิบายตอไปนี้

ในสังคมของคนเรา ตางก็ชอบสบายกันเสียเปน
สวนใหญ และความสบายก็สงผลใหมนุษยทุกคนชอบ
และนิยมวิธทีีเ่รียกวา มาทางลัดกันท้ังน้ัน ทัง้น้ีโดยมิได
นัดหมายอีกดวย  คนเราไมมีโอกาสหยุดและคิดเพราะ
งานแหงการทำมาหากนิในยคุของเราบีบใหเราไมเหลือ
เวลาและไมเหลือสมองกับจติใจพอจะมาหยดุ และน่ังคดิ
พิจารณาอะไรลึกซึ้งก็เลยทำใหคนในยุคของเราอาจ
จะหลงลมืคุณธรรมแหงความอดทนหรือเพยีรทนไปเสยี

พออยากต้ังคำถามลอยๆ ขึ้นมาวาการที่คนเรามา
ทางลัดกันนี้ ทำใหเราทำบาปผิดตอความยุติธรรมบาง
หรอืไม หรอืบาปทีผ่ดิตอเร่ืองความรักบางหรือไม หรอื
การท่ีผูคนชอบมาทางลัดทำใหสังคมมนุษยนาเกลียด

และไมนาอยูบางหรือไม?
พอนิโคลาสมีประวตัทิีอ่านแลวมีความรสูกึวา ทาน

เปนเหมือนเพชรพลอยทอประกายแสงใหอุนอวลแก
ทุกคนท่ีมีชีวิตของทานตัดผานพวกเขาไป ประโยค
สดุทายนีถ้าทานทัง้หลายไมเขาใจ พออาจจะพดูใหมเพือ่
เปรียบเทียบอยางจริงจังใหเขาใจไดโดยงายเปนวา พอ
นโิคลาสไปอยทูีไ่หน ผคูนท่ีนัน่ก็ไมอยากใหคณุพอยาย
จากไป เพราะเหมือนกับเปนการสูญเสียของมีคาไป
คุณพอเปนเชนนี้ในดวงใจของสัตบุรุษจริงๆ  แตการ
จะเปนเชนน้ีไดในหัวใจของผูคน เจาตัวคงตองเหนื่อย
นาด ูพอนิโคลาสทำเชนน้ีในชีวติพระสงฆของทาน ซึง่
เรียกรองความอดทนมิใชนอย อดทนกับหนาท่ีการงาน
อนัมากมาย มทีัง้ท่ีเหน่ือยกายและทีเ่หน่ือยใจพอๆ กนั

พระสงฆทีท่ำงานดีๆ  เชนน้ี ถกูสงไปอยทูำงานไกล
แสนไกลสภาพทีน่ัน่กแ็รนแคน ทานกม็ไิดคดิอะไรมาก
คดิแตเพยีงวาเปนงานท่ีพระทรงสงทานไปตามท่ีผใูหญ
ตองการ ทานก็กมหนากมตาทำหนาท่ีของทานไปอยาง
เอาจริงเอาจังทุกวัน สงัคมในยุคน้ันคงมีลำดบัใหทานอยู
ปลายแถวโนนเลย! แตพอนิโคลาสทำหนาที่อยางเต็ม
กำลังดวยความรอนรนอยางราบเรียบและเขมแข็ง เรา
ทราบจากจดหมายท่ีทานเขียนสงมาหาพระคุณเจา
แปรรอสหลายฉบับ ที่ทานเลาเรื่องงานกับเหตุการณ
และบุคคลที่เกี่ยวของมาใหพระสังฆราชของทานได
รับรูอยูสม่ำเสมอ บุญที่ทานเขียน มิฉะน้ันเราจะไปหา
หลกัฐานเรือ่งน้ีไดจากทีไ่หน... คณุพอจะทำมากเพยีงใด
และตองใชความทรหดอดทนมากเทาไรทานก็ยังคงอยู
อนัดบัปลายๆ ในสังคมสมัยนัน้ไมเปลีย่นแปลง.....

จวบจบทานส้ินชีวิตไปแลวถึง 56 ป!
คราวน้ีแหละท่ีลำดับในสังคมของทานไดรับการ

ปรับเปล่ียน และการปรบัเปลีย่นอนัสำคญันี ้มใิชมาจาก
มนษุยหรอืสงัคมของมนษุยนำหนาใหเปลีย่นแตอยางใด

พระผูเปนเจาผูทรงเห็นในที่เรนลับเปนผูกระทำให
ทาน

ณ จดุนีเ้อง ทีเ่ราไดเหน็คำของพระเยซูเปนจรงิ คอื
“คนแรกจะกลับเปนคนสุดทาย และคนสุดทายจะกลับ
เปนคนแรก”

เมื่อพระเปนเจาทรงผลักดันอยูเบื้องหลังใหคน
ในอีกยุคหน่ึงมาขุดคยุเรือ่งราวของทาน และพบวา ทาน
มคีณุธรรมท่ีถอืวาเปนวีรกรรมอยางแทจริง สมจะเสนอ
ชื่อและเรื่องราวของทาน เพ่ือรับการพิจารณาจาก
กรงุโรมใหทานไดรบัการประกาศเปนบญุราศี ทานผาน
ทุกขั้นตอนไปไดอยางชัดเจน จนไดรับการประกาศ
อยางสงาที่มหาวิหารนักบุญเปโตรโดยสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ในป 2000 ซึ่งเผลอแปบ
เดียวบัดน้ี กผ็านไปถงึ 10 ปแลว

ตอนนี้พอนิโคลาสกลายมาเปนอันดับแรกในหมู
พระสงฆและพระสังฆราชของคาทอลิกไทย ทั้งๆ ที่
ทานอยูอันดับปลายๆ อยางถาวรในยุคของทานอยาง
ไมมีทีทาวาขยับลำดับข้ึนมาได แงที่พอยกมาอธิบายน้ี
เปนการมองกลับไปในยุคของทานเทานั้น แตตัวทาน
ไมเคยคิดเรื่องนี้อยูในหัวของทานแตอยางใด และ
เพราะทานเปนเชนน้ีเอง พระเปนเจาจึงพอพระทัยทาน
เปนอยางมาก จนประกาศเกียรติคุณของทานใหอยู
ในถนนสายนักบุญที่กำลังรอเรื่องเพื่อดำเนินการตอไป
                                                               (อานตอฉบับหนา)

บญุเกดิ นรินัดร (Bunkerd Forever)
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ขาแตพระเจา โปรดทรงประทานความกลาหาญ
ใหลูกนอมรับการเรียกรองของพระองคในเรื่อง
เสรีภาพ โปรดทรงชวยใหลูกย่ืนจิตใจเขาหา
พระองค  จากหองจองจำซ่ึงลูกสรางข้ึนมา
เพือ่ตวัลกูเอง  โปรดทรงชวยใหลกูเจริญชวีติตาม
กฎแหงความรักของพระองคดวยความยินดี
และดวยการมีเสรีภาพแหงการเปนบุตรธิดาของ
พระเจาดวยเทอญ  อาแมน

ความเส่ียง
ของเสรภีาพ

บทอธิษฐานภาวนา

“จงเหยียดมือซิ”    (มาระโก 3:5)

บางครั้งเราอาจรูสึกเบ่ือหนายท่ีจะกระทำส่ิงท่ีดี เพราะความหวาดกลัววา
เราอาจกระทำผิดตอตัวบทกฎหมาย อันที่จริงกฎเหลานี้มีไวเพื่อปองกันเรา
แตบางครัง้บางคราวดูเหมือนวากฎเหลานีเ้ปนการกดีกัน้มใิหเรากระทำคณุงาม
ความดี

ในพระวรสารที่เรานำมาพิจารณาแสดงใหเห็นวา พระเยซูเจาทรงกระทำ
ความดีใหแกคนเจ็บปวย ทรงรักษาเขาแลวคืนเขาใหกับหมูคณะ เปนกิจกรรม
แหงการปลดปลอย และบันดาลชีวติ มใิชเปนเพยีงการรักษาฝายกาย แตเพราะ
การรักษาบุรษุคนน้ันทำใหเขามีมติรไมตรีกบัพระเยซูเจา แตพวกฟารสิไีมพอใจ
เขาถือวาพระองคละเมิดการหามทำงานในวันสับบาโต พวกเขาแสดงความ
ไมพอใจออกมา ดวยการเดินออกจากศาลาธรรมและหาหนทางท่ีกำจดัพระองค

อะไรเลาเปนเหตุใหพวกเขาไมยอมสนทนากับพระเยซูเจา และมีความ
สมัพนัธและความรักตอพระเจา คงจะเปนความหวาดกลัว กฎบญัญตัทิีพ่วกเขา
ปฏิบัติตามถูกเปลี่ยนแปลงแลว และนี่คือสิ่งท่ีทาทายพวกเขา ความเงียบของ
พวกเขาเปนการตอตาน พระเยซูเจาก็ไมทรงพอพระทัย ดวยเหตุที่พวกเขา
ไมสนใจในความทุกขยากและเจ็บปวดของเพื่อนมนุษยและความมีใจดื้อรั้น
ของพวกเขา

ทั้งพระเยซูเจาและชายที่มือลีบก็ตองเส่ียง พระเยซูเจาทรงทราบแนวา สิ่ง
ที่พระองคจะตองเผชิญก็คือ ความเปนศัตรูของพวกฟาริสี แตพระองคทรง
กระทำไปอยางเสรีในการที่พระองคทรงถามคำถามท่ีเปนเหตุใหพวกฟาริสี
อับอาย เสรีภาพดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหาโดยเฉพาะเม่ือเปนสิ่งที่เก่ียวกับ
กฎทางศาสนา เราควรดูพระอาจารยเจาของเราเปนแบบอยาง

ฉลองปใหม?
แลวปใหมก็ย างกรายเข ามาพรอมเสียงอึกทึก

ครึกโครมไชโยโหรอง
เสียงอวยชัยใหพรดังขรมไปทุกแหงท่ีคนชุมนุมรับ

วันแรกแหงป
บางฝาลมรอนลมหนาวรวมตัวรองรำทำเพลงกินด่ืมรอ

นบัถอยหลงั
ตามรานอาหารตามบารตามคลับตามหางรานตามถนนหนทาง
เหมือนจะเอาใจชวยปเสือที่กำลังจบปกระตายที่กำลังเริ่ม
บางอยูในบานประสาพอแมลูกหลานญาติมิตรสนิทรอวันแรกปดวยกัน
พรอมกบัตดิตามการนับถอยหลงัจากจดุตางๆ ทางรายการโทรทศัน
ใครงวงใครหลบัไปกอนก็ฝากคนอืน่ชวยปลุกใหทนัชวงเวลาสำคัญ
บางกม็ารวมกันอยทูีว่ดัต้ังใจไหวพระขอพรสวดมนตขามป
มัน่ใจวาจะเร่ิมปใหมแคพลงัมนษุยยงัไมพอตองมพีลงัเบือ้งบนเสริม
พอไดเวลาทุกกลมุทุกฝายรวมใจนับถอยหลงัปเกาเฮรับปใหมเสียงดงัสนัน่
ระคนเสยีงพลแุตกสวางแวววาวหลากหลายสสีนับนทองฟา
พรอมกบัเสียงพิธกีรอวยชัยใหพรใหปใหมสวางไสวดังพลลุะลานตา
คงไมมใีครฉุกคิดจริงจังกับคำอวยชยัใหพรของพธิกีรตอนนัน้
ฟงเผินๆ ก็ดูดีดูเขาทาดูเลิศหากไมคิดอะไรมาก
แตหากคิดตามความหมายแหงคำก็ไมตางกับการแชงอยางไรอยางนั้น
เพราะแสงสวางสุกใสสวยสดของพลุแตมทองฟาใหสสีนัสดสวย
แตกเ็ปนแคชวงเวลาส้ันๆ แลวทุกอยางก็มดืสนิทอึมครึมดังเดิม
เริม่ตนปใหมกนัทัง้ทนีาจะหาพรดีกวาน้ีถาวรกวานีม้อบใหกนั...

กระนัน้ก็ดพีรทีใ่หกนัใชวาจะสมหวงัเปนจรงิตามความหมายแหงคำ
เพราะพรจะเปนจริงหรือไมนั้นขึ้นอยูกับคนรับพรเปนหลัก
อันท่ีจริงแลวพรไมขึ้นอยูกับ “การใหการรับ”
หากแตขึ้นอยูกับ “การทำการสราง”
ถึงจะอวยพรกันต้ังแตตนปถึงทายปก็คงไรผล
หากคนรับพรไมลงมือสรางลงมือทำใหแตละวันแตละเวลาเปนพร
เปนพรสำหรบัตนเองกอนอืน่หมดแลวนัน้เปนพรสำหรบัคนอืน่
อวยพรใหทำมาคาขายดีมีกำไรรวยวันรวยคืนก็คงไรผล
หากคนรับพรไมยอมออกแรงทำมาหากินขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู
อวยพรใหสามีภรรยารักกันอยูกันยืดยาวก็คงเปนแคคำพูดลอยๆ
หากสามีภรรยาไมรักเดียวใจเดียวไมใหอภัยไมรูจกัผอนหนักผอนเบา
อวยพรใหนกัเรียนเลาเรียนดีมคีวามสำเรจ็หนาท่ีการงานสูงก็เทาน้ัน
หากนักเรียนไมขยันหม่ันเพียรรักอานรักเรียนเคารพเชื่อฟงครูบาอาจารย
อวยพรใหมสีขุภาพดีแข็งแรงสมบรูณไมเจบ็ไมไขกค็งเปนแคพร
หากเจาตัวไมดูแลตัวเองกินดื่มไมบันยะบันยังแถมไมออกกำลังกาย...

สำหรับหลายคนปเกาผานไปปใหมผานมาก็แคนั้น
ทกุปการเฉลิมฉลองปใหมอยแูควนัท่ีสามสิบเอด็ธันวาคมกับหนึง่มกราคม
ความแตกตางระหวางปเกากับปใหมคงมีใหเหน็ไมมาก
อยางมากก็แคนบัปเพ่ิมอกีหนึง่เขียนพ.ศ. เพิม่อกีหนึง่เลข
เงินในบัญชีรอยหรอไปกับการเดินทางการกินการเที่ยวลงจำนวนหน่ึง
แลวทุกอยางก็กลับเปนปกติทุกวันทุกอาทิตยทุกเดือน
วนัๆ ทำทุกอยางเพ่ือความอยรูอดเพ่ือความกาวหนาความมัน่คง
พรอมทำใจอะไรก็อาจจะเกิดไดทุกเวลากับธรรมชาติกับการบานการเมือง
ก็เลยเอาแตหมกมุนกับชวงเวลาปจจุบันไปวันๆ
ไมเคยมองวาปใหมเปนโอกาสใหมเพือ่ความมงุมัน่เพือ่การทาทายใหม
ที่ทำใหชีวิตในแตละวันมีความหมายมีเปาหมายมีความชัดเจน
แตละวันใหมคอืการตอเน่ืองปใหมเพ่ือชีวติใหม
ขึ้นอยูกับการนับวันเวลาใหเปนเกาหรือเปนใหม
หากจะเอาแตนบัวันเวลาท่ีผานไปก็ถอืวายังไมไดเร่ิมตนปใหม
แมเพ่ิงจะเร่ิมตนวันแรกของปใหมก็นับปเกาไปแลววันหน่ึง
หากเนนนับแตละวันเวลาท่ีกำลังจะมาถึงก็ถอืวาเปนปใหมทกุวัน
ยงัไมทนัจะพนวนัใหมไปก็มวีนัใหมเริม่ตนอกีหน่ึงแลว
ดูเผนิๆ การนบัสองแบบน้ีจะไมตางกนัเพราะจำนวนวันเดอืนเทากนั
แตทาทีการดำเนนิชีวติแตละวันแตกตางกัน...โดยสิน้เชิง
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สงัฆมณฑลเชียงใหม
กลบัมาพบกับขาวสารกจิกรรมความเคลือ่นไหวตางๆ

ในแวดวงคาทอลิกในสังฆมณฑลเชยีงใหมอกีคร้ังหน่ึง
ครับ และถาจะกลาวคำวาสวัสดีปใหมแดผอูานทุกทาน
กค็งยังไมสายเกินไปครับ ในโอกาสปใหมนีข้อใหพีน่อง
และผูอานทุกทานจงประสบแตความสุข ความเจริญ
กาวหนาในชวีติกิจการงาน สขุภาพแขง็แรง คดิหวังส่ิงใด
จงสำเร็จดังปรารถนาตามน้ำพระทัยของพระองคครับ
ในปค.ศ. 2011 นีส้งัฆมณฑลเชียงใหมไดกำหนดใหเปน
ปรณรงคสำหรับครอบครัว  โดยไดตั้งหัวขอวา
“ครอบครัวอบอุน และเขมแข็ง ดวยพระวาจา” ตามท่ี
พระคุณเจาไดประกาศใชแผนอภิบาลของสังฆมณฑล
เชียงใหม ค.ศ. 2010-2015 เม่ือวันท่ี 25 ธนัวาคม 2010
ซึ่งพี่นองสามมารถติดตามรายละเอียดของแผนอภิบาล
ของสังฆมณฑลเชียงใหมสำหรับป 2010-2015 ไดที่
เว็บไซตของสังฆมณฑล www.cmdiocese.org  
ระหวางวันที่ 22-28 ธันวาคม คณะนักศึกษาจาก
หลายมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุนโดยการนำของ
ซิสเตอรโยโกะ รวม 17 คน ไปสัมผัสชีวิตที่หมูบาน
ผาแดงหลวง ต.แมโถ อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน เขต
วดันักบุญยอหนบัปติสต แมโถ เปนโครงการท่ีซสิเตอร
โยโกะ ไดจัดติดตอกันมาสิบกวารุนแลว เปนการมา
ใชชีวิตรวมกับชาวบานเพ่ือสัมผัสกับชีวิตเรียบงายที่
ไมมีไฟฟา ซึ่งมีความแตกตางจากประเทศญ่ีปุน และ
ทำใหบรรดานักศึกษาตางบอกวาไดประโยชนมาก
โดยเฉพาะดานจิตใจ และจิตสำนึกแหงความเรียบงาย
และความเช่ือในพระเจา  ยอนกลับไปเม่ือวันท่ี 19
ธันวาคม  บานมารีนาไดจัดพิธีบูชาขอบพระคุณ
เปนพิเศษในโอกาสครบ 45 ปแหงการมาทำงาน
ในประเทศไทย โดยเฉพาะการทำงานในเขตภาคเหนือ

ทีส่งัฆมณฑลเชียงใหมนีโ้ดยเร่ิมตัง้แตการเขาไปทำงาน
กับชาวบานท่ีศูนยแมปอน โดยพระคุณเจาวีระ อา-
ภรณรตัน เปนประธาน พรอมกนันีไ้ดมบีรรดาศิษยเกา
กลับมารวมเปนจำนวนมาก  และเม่ือตนเดือน
ธนัวาคม ทางเขตวดัพระครสิตแสดงองคฝาง เชยีงใหม
โดยคุณพอเกลาดิโอ กอรตี เจาอาวาส คุณพอมัสซีโม
บอลกนั ผชูวย  และคณุพอโจวันน ีซมิบลัด ีไดจัดงาน
“สนับสนุนชีวิต” ที่วัดฝางฯ  และศูนยคาทอลิก
พระตรีเอกภาพ บานเทอดไทย  ซึง่ท้ังสองศูนยอยใูนการ
ดแูลของเขตวดัฝาง โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ 1. เชญิพอแม
ลูกออน  ตั้งแตลูกแรกเกิดจนถึงอายุ  2 ขวบ  มา
รับการอบรมความเช่ือคาทอลิกและสุขอนามัย เพ่ือ
เปนพอแมทีด่ี และ 2. สนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานเพือ่ชวย
แบงเบาภาระจากการท่ีไมสามารถทำงานเต็มท่ีเน่ืองจาก
ตองเลีย้งดลูกูออน โดยมพีอแมนำลกูมารวมงาน 135 คู
 ระหวางวันท่ี 28-29 ธนัวาคม  เขตวัดนักบญุเซซลีอีา

หวยตนนุน อ.ขุนยวม จัดพิธีฉลองครบ 50 ปชุมชน
แหงความเช่ือเขตวดันกับญุเซซลีอีา โดยพระคณุเจาวรีะ
อาภรณรตัน เปนประธาน ในคืนวนัที ่28 ธนัวาคม  เปน
การฉลองคริสตมาส มีการฉายภาพมัลติมีเดียประวัติ
ความเปนมาของเขตวดัเพือ่ทบทวนและรำพงึถงึประวตัิ
ความเปนมาของกลุ มคริสตชนและตอดวยพิธี
ถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของ
กลุมคริสตชนคาทอลิกอำเภอขุนยวมโดยพระคุณเจา
เปนประธานเชนกนั จากนัน้ตอดวยพิธบีชูาขอบพระคณุ
การแสดงบนเวทีของแตละหมบูานจนถึงเกือบจะตีสอง
สวนในวันท่ี 29 ธันวาคม นั้น เปนวันฉลองครบ 50
ปชุมชนแหงความเช่ือเร่ิมดวยขบวนแหจากโรงเรียน
เขาสูกลางหมูบานและเขาสูวัดโดยมีปายพระวาจา
พระคัมภีรทั้งพระธรรมเกาและพระธรรมใหม รวม
เฉพาะผูถือปายตางๆ กวา 80 คน ตอดวยขบวนของ
พระสงฆ นกับวช ชดุกลองยาว ฆอง และเปาปเขาสัตว
แบบวัฒนธรรมชาวปกาเกอะญอ ตอดวยสัตบุรุษ
บรรยากาศเปนไปดวยความสงบและชวนศรัทธา ใน
โอกาสนีม้พีีน่องครสิตชนเขารวมพธิเีฉพาะทีล่งทะเบยีน
ทั้งหมด 4,700 คนทีเดียว นอกจากพธิีฉลอง 50 ปแลว
ยังมีกลุมแพทยอาสาท้ังหมด 60 ทานดวยกัน  นำโดย
คณุพอไพรัช ศรีประเสรฐิ ผูอำนวยการสุขภาพอนามัย

และผูสูงอายุ และคุณพอวโิรจน นันทจินดา ไดใหการ
ตรวจรักษาแกพี่นองคริสตชนท่ีมารวมงานดวย 
ขาวสุดทายของสัปดาหนี้ปดทายดวยขาวจากเขต
วัดนักบุญเปาโล  แมสะเรียง  ตอนน้ีคุณพอธนัย
สวุรรณใจ เจาอาวาส โดยการสนบัสนนุและประสานงาน
จากพระคุณเจาวรีะ อาภรณรตัน ไดลงมอืกอสรางอาคาร
อเนกประสงคแลว เพ่ือใชเปนสถานที่สำหรับให
การอบรม สัมมนาของเขตวัด ดังน้ันจึงทำใหการจัด
คายคำสอนภาคฤดูรอนของเขตวัดแมสะเรียงปนี้
จะไปจัดรวมกับเขตวัดนักบญุเปโตรแมลานอย เนือ่งจาก
ที่วัดมีการกอสรางไมสะดวกตอการจัดกิจกรรมอีก
หลายเดือนจนกวาการกอสรางจะแลวเสร็จครับ
ทายท่ีสุดนี้ขอพระอวยพระพรแดทุกทาน พบกันใหม
สปัดาหหนาครบั 

โอกาสสุดทาย
สำหรับการสงภาพถาย

“ถ้ำพระกุมาร”
เขารวมประกวดกับกองบรรณาธิการ
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 3 ประจำวันท่ี 16-22 มกราคม 2011หนา 8
ประชมุใหญเจาคณะ (ตอจากหนา 2)

แนวทางและวิธีการรวมกันในการนำขาวดีแหงความ
ยตุธิรรม สนัติและความรกัไปสผูอูืน่อยางมปีระสทิธผิล
ยิง่วนัยิง่มากขึน้

ครั้งนี้ประเทศอินโดนีเซียเปนเจาภาพ หัวขอ
“เอกลกัษณของนักบวชเพ่ือการเสวนาท่ีมปีระสทิธผิล”
มีผูเขาประชุมท้ังหมด 44 คน จาก 8 ประเทศ คร้ังน้ี
ดูมีชีวิตชีวาเพราะเปนคร้ังแรกท่ีมีผูแทน  1 คน
จากประเทศติมอรตะวันออก และทานก็ไดสรางสีสัน
ของการประชุมมากทีเดียว อาศัยความเรียบงาย
ความสภุาพและพรสวรรคในตัวทาน

การประชุมคร้ังนี้ถือวาสำคัญมากและยิ่งกวานั้น
ยังสอดคลองกับแผนอภิบาล ค.ศ. 2010-2015 บทที่ 7
“ศาสนจักรสัมพนัธ” เปนฤกษงามยามดีทีเ่ราตองรวมมือ
กันสานตอและทำใหงาน “การเสวนา” ไดแพรหลาย
อยางลงลึกในภาคปฏิบัติอยางจริงจังท้ังในชีวิตสวนตัว
สนามงานแพรธรรมและทุกหนแหง

หลังจากการตอนรับดวยมิสซาเปดท่ีวัดนักบุญ
ฟรังซิสเซเวียร พรอมกับสัตบุรษุและกลมุนักรองรนุจ๋ิว
ที่มาขับรองอยางสน่ันกองไปท้ังวัดอยางนาประทับใจ
แลว วนัรงุข้ึนแตละประเทศถูกเชิญใหนำเสนอกิจกรรม
การเสวนาท่ีไดทำในพระศาสนจักรสลบักบัการบรรยาย
ของ 3 ศาสนา คอื อสิลาม ฮนิดู และพทุธ เปนชวงเวลา
แหงการแบงปนประสบการณและรับฟงความคิดเห็น
จากกันและกัน

วันท่ี 21 พฤศจิกายน ถือเปนชวงสำคัญ นอกจาก
แบงปนประสบการณการสัมผัสชีวิตแลว เราตองการ
เวลาเพื่อสรุปการประชุมและใหสำเร็จออกมาเปน
ถอยแถลงเพื่อนำสูภาคปฏิบัติ และใชเวลาอีกชวงหน่ึง
เพื่อการปรึกษาหารือเร่ืองสำคัญอื่นๆ อีกหลายเร่ือง
ขอแบงปนขอคิด “เราตองทำอยางไรเพื่อใหการเสวนา
มปีระสทิธผิล”

1. เสวนาดวยชวีติ ดวยการสำรวจตวัเองและพัฒนา
ทาทีของการเปดใจและกลับใจจากอคติและความสงสัย
ตางๆ ที่มีตอศาสนาอื่นๆ กลากาวออกจากความรูสึก
สุขสบาย-ปลอดภัย ออกไปหาผูอื่นท่ีนับถือศาสนา
ตางจากเรา ดวยทาทีแหงการยอมรับและเคารพเขา
อยางท่ีเปน เชือ่วาในศาสนาอ่ืนๆ กม็พีระพรของพระเจา
ซอนเรนอย ูทกุคนตางเปนทีร่กัของพระเจาองคเดยีวกนั
การเสวนาเปนวิธีหนึ่งท่ีจะชวยใหเราเห็นความดีงาม
ของพระองคผานทางศาสนาอ่ืนๆ

2. สนับสนนุใหบรรดาพระสงฆ นกับวชและคริสต-
ชนทุกคนตองลึกซ้ึงในเอกลักษณศาสนาของตน
อยางม่ันใจ และกระตือรือรนในการแสวงหาความรู
เร่ืองศาสนาอืน่ๆ เพ่ิมมากขึน้พรอมสอดแทรกหลักสูตร
การเสวนาและความรเูรือ่งศาสนาอ่ืนกบับรรดาสามเณร
และผูฝกหัดอยางจริงจัง

3. จดัใหมกีารแลกเปลีย่นนกัศกึษาระดบัเทวศาสตร
ของแตละศาสนาจากกันและกัน

4. กระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมหรือ
พิธีกรรมตางๆ ของแตละศาสนาดวยใจเปดกวางในทุก
โอกาส

ขอแบงปนตัวอยางการเสวนาดวยชีวิตของภราดา
ทานหน่ึง ทานเกิดในครอบครัวมุสลิม แมเคยหามไว
ไมใหเกี่ยวของหรือเปล่ียนศาสนาเปนศาสนาคริสต

ไมอยางน้ันจะตองถูกตรึงตายบนไมกางเขนเหมือน
พระเยซูเจา เมื่อทานเรียนอยูในข้ันมหาวิทยาลัยไดมี
เพ่ือนท่ีเปนคาทอลิกคนหน่ึง มีโอกาสแลกเปล่ียนและ
รับรูเก่ียวกับศาสนาคริสตมากข้ึน และเห็นวาเพ่ือน
คนนั้นก็เปนคนท่ีดีมาก สุดทายไดแอบเรียนคำสอน
รับศีลลางบาป และขอสมัครเปนนักบวชโดยที่พอแม
ไมทราบ เมือ่มาทราบทีหลงักไ็มไดตอวาอะไรลกู กลบั
เห็นวาลูกชายของตนเปนคนดีมีจิตใจงดงาม เปน
ตัวประสานใหเกิดความเปนหน่ึงเดียวในครอบครัว
ภราดาเลาอยางภูมิใจวาทานไดพยายามจัดเวลา
กลับเย่ียมบานปละ 2 คร้ัง โดยมีจดุประสงคเพ่ือรวมญาติ
พีน่องใหเปนหน่ึงเดียวกันในวันคริสตมาสและเทศกาล
สำคญัของมสุลิม แสดงใหเหน็วาภราดาไดเปนแบบอยาง
ของการเสวนาอยางสันติ ทุกคนสามารถยอมรับและ
เคารพศาสนาของกันและอยูอยางสันติในบานท่ีมี 2
ศาสนา

ที่สุดเราจบการประชุมนี้ดวยมิสซาปดที่วัดใหญ
อีกครั้งพรอมกับสัตบุรุษ และกลุมนักรองรุนจิ๋วที่แจว
จริงๆ มีทั้งรองและเตน มิสซาจึงดูครึกคร้ืนและมี
ชีวิตชีวามาก หลังจากไดรวมใจกันสรรเสริญขอบ-
พระคุณพระเจาสำหรับการประทับอยูและการทำงาน
ของพระองคพรอมคำออนวอนขอพระพรเพ่ือการนำสู

ภาคปฏบิตัอิยางจริงจังแลว พระเจาไดฟงคำภาวนาของเรา
อยางไมตองสงสัย ทรงใหมีฝนเทลงมาอยางไมลืมหู
ลืมตาหลังมิสซา เราเดินกลับบานไมได เลยถือโอกาส
ทำการเสวนากบัสตับุรษุทีน่ัน่ขณะรอรถมารับกลับทีพ่กั

อีกชวงเวลาหนึ่งท่ีพลาดไมไดคือคืนแหงความ
สนุกสนานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันและกัน แตละ
ประเทศสลับกันออกมาสรางบรรยากาศดวยการ
นำพรสวรรคที่แตละคนพกติดตัวมานำเสนอกลุม
ประเทศไทยของเราไดพากลมุออกมารำเพลงลอยกระทง
ซึง่สรางบรรยากาศไมแพใคร รำจบ 1 รอบ มเีสยีงรอง
ดงัข้ึนขอใหรำอกีสกั 1 รอบ แสดงวาเขาชอบจรงิๆ นะ
ยิ่งกวานั้นภาพท่ีประทับใจคือพระสังฆราชที่มาเปน
ประธานในมิสซาปดยังออกมารำวงกบัเราดวย เปนภาพ
ทีย่งัตรึงตราตรึงใจของพวกเรา แถมยังพากลมุรองเพลง
อีก 1 เพลง เราจบการประชุมอยางสมบูรณแบบดวย
วิธีการแบบน้ีแหละ (ไมไดเคยหัวเราะสุดๆ แบบน้ีมา
นาน)

ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนในการเตรียมการ
ประชุมและทุกคำภาวนาท่ีทำใหทุกอยางผานไปดวยดี
ตอ น้ีไปเปนธุระของเรา ท่ีตองใสใจอ านและนำ
ถอยแถลงไปสภูาคปฏิบตัิ

ซสิเตอรวนัทนา กจิมงคล ผเูรียบเรยีง

ถอยแถลงการประชุม SEAMS ครั้งท่ี 14
การเสวนา : หนทางใหมของการเปนนักบวชในเอเชียปจจุบัน

1. เรานักบวชชาย-หญิง จาก 8 ประเทศ ในเอเชียอาคเนย (พมา ไทย เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร
ฟลปิปนส ตมิอรตะวันออก และอนิโดนีเซยี) ผแูสวงหาท่ีจะซือ่สตัยในการติดตามพระเยซูครสิตไดมาประชุม
ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันท่ี 16-22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 เพื่อไตรตรองพิเคราะห
แยกแยะ และทำใหอัตลักษณการเปนนักบวชของเราลึกซ้ึงย่ิงข้ึน เพ่ือการเสวนาท่ีมปีระสิทธิผล

2. บาหลี เปนที่กลาวขานวาเปนเกาะสวรรค เพียบพรอมดวยวัฒนธรรม และประชากรท่ีศรัทธา
ในศาสนาอยางลกึซ้ึง เราสมัผสัไดถงึความเปนมิตร และมรดกแหงการดำเนนิชวีติในความกลมเกลยีว กอให
เกิดจิตตารมณของความเปนหน่ึงเดียวในความหลากหลาย เปนสถานท่ีเหมาะสมอยางย่ิงในการไตรตรอง
หัวขอของการประชุม SEAMS คร้ังท่ี 14 เร่ือง “อัตลักษณของนักบวชเพ่ือการเสวนาท่ีมีประสิทธิผล
ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาเอเชีย”

3. เราเฉลิมฉลองความหลากหลายของวัฒนธรรมและอัตลักษณของนักบวช ดวยการผสมผสานสิ่งที่
เราไดรับจากผูแทนศาสนาตางๆ จากการรายงานของประเทศ จากการไปเยี่ยมเยือน สัมผัสชีวิต สถานที่
บางแหง และจากกิจกรรมของผคูนในทองถ่ิน ประสบการณสวนตัว การปรกึษาหารือในกลมุ การไตรตรอง
ดวยการภาวนา และจากแผนปฏิบัติการ

4. ดวยกระบวนการน้ี เราเขาใจอัตลักษณของเรามากข้ึน กระแสเรียกนักบวชของเรา มีความรักแบบ
พระตรีเอกภาพ เปนจุดกำเนิดของชีวิต เผยใหเห็นอยางเต็มที่ในความเปนมนุษยของพระคริสตที่พวกเรา
ทกุคนมีสวนรวม เราเพงพิศพระองค และเปนพยานเชงิประกาศก ดวยคำภาวนาขอปฏิญาณ การดำเนนิชีวติ
กลุม และการรับใชผูอื่นดวยใจกวาง

5. การเสวนาเปนธรรมชาติและพันธกิจของพระศาสนจักร ในการพัฒนาจิตตารมณการเสวนา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการอบรมกลอมเกลาตัวเราเอง และสมาชิกในวัยหนุมสาว เราเรียกรองให “เปดกวาง
พืน้ท่ีในเต็นทของเรา” (อาง อสย 54:2) และรวมเดินทางพรอมกบัผอูืน่ ดวยความเคารพ เราไดรบัการเช้ือเชญิ
ใหเปดรับ เคารพในศักด์ิศรีของผูอื่น จริงใจ และพรอมรับฟงความตระหนัก และความพยายามท่ีไดรับ
การฟนฟขูึน้ใหม ในการเสวนาจะนำทางเราผอูอนแอและมขีอจำกดัอยางทีเ่ราเปนไปสกูารกลับใจ และความ
สมานฉันทอยางตอเน่ือง (การรักษาบาดแผล) เพ่ือการเปนพยานท่ีแทจริง โดยการเขาถึงผคูนท่ีนบัถือศาสนา
อืน่ๆ (อาง ยน 4:5-15) เราไดรบัเรียกใหพฒันาวัฒนธรรมการเสวนาดวยกรอบความคดิใหม คณุคา ทศันคติ
และนสิยัแบบใหม เริม่จากความกังวล หวงใยของมนษุยโดยทัว่ไป เราสามารถรวมมอืกบัทกุคน ไมวาจะนบัถอื
ศาสนาใด ดวยกิจกรรมท่ีเปนรูปธรรม เพ่ือความดีของสวนรวม โดยอาศัยการเสวนา เราเดินทางพรอมกับ
ผูอื่นไปสูความสมบูรณของชีวิต ซึ่งสะทอนการประทับอยูของพระเจา การเสวนาเปนหนทางใหมของการ
เปนนักบวชในเอเชียปจจุบัน

      ภราดาวศิษิฐ ศรวีชิยัรตัน แปล
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ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
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1. อนิเดีย - กวั - นกับญุฟรังซสิเซเวยีร
(มกราคม 2554)

2. แผนดินศักด์ิสทิธ์ิ
(กุมภาพันธ 2554)

3. ญีป่นุใต - นางาซากิ - นกับุญฟรังซิสเซเวียร
(มีนาคม 2554)

หนา 9

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถงึ

⌫ ⌫  
ชาตะ  16  สงิหาคม  2500

เกดิใหมในพระเจา  16  พฤศจกิายน  2553
อายุ  53  ป  3  เดือน

“ความรักเดียวที่เราสามารถมอบถวาย
ใหแดพระเปนเจา คอื

ความรักของพระเปนเจาพระองคเอง”
นักบุญยวงแหงไมกางเขน

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

ขอเชญิทานรวมแสวงบญุทีป่ระเทศสหภาพพมา
โอกาสฉลองแมพระเมอืงลรูด (พมา)

วนัที ่11- 17 กมุภาพนัธ 2011
สงัฆมณฑลยางกงุ -มณัฑเลย

ฉลองแมพระเมืองลรูด-ชเวดากอง-อนิแขวน
(มคีณุพอจติตาภิบาลประจำคณะ)

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

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

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

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

ครบรอบ 1 ป

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถึง

อนันา หย่ิว
ผิวเกลี้ยง
เกิดใหมในพระเจา
7 มกราคม 2000
ครบรอบ 11 ป

เปโตร หลอย
แซวอง

เกิดใหมในพระเจา
22 มถินุายน 1972
ครบรอบ 38 ป
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สอบถามรายละเอียดไดที่ : คลินิกสุขภาพเด็ก  แผนกกุมารเวชกรรม  ชั้น 2 อาคารรอยปบารมีบุญ
27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10242, 10245  โทรสาร 0-2675-5200

โปรแกรมวคัซนีไวรัสตบัอกัเสบเอ  AVAXIM
  โปรแกรมวคัซีนไวรสัตับอักเสบเอ AVAXIM 80 (2 เข็ม)
(วคัซนีสำหรบัเดก็อาย ุ2 ป 6 เดอืน - 3 ป) ราคา 1,550 บาท
*** ราคานี้ไมรวมคาแพทยและคาบริการโรงพยาบาล***

 โปรแกรมวคัซนีเช้ือ  Rotavirus
  โปรแกรมวคัซนี ROTARIX (2 เขม็)

(วคัซีนสำหรบัเด็กอาย ุ2 - 6 เดอืน) ราคา 2,100 บาท
  โปรแกรมวคัซีน ROTATEQ (3 เขม็)

(วคัซนีสำหรบัเดก็อาย ุ2 - 8 เดอืน) ราคา 2,400 บาท
*** ราคานี้ไมรวมคาแพทยและคาบริการโรงพยาบาล***

เสริมภมู ิลกูนอย
กบั คลนิิกสุขภาพเดก็

โรงพยาบาลเซนตหลยุส

อตัรานีถ้งึ 15 พฤ
ษภาคม 2554

ซือ้แพกเก็จพรอมรับ
ของสมนาคณุ
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โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 ปการศึกษา 2554
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (Gifted)
ขายใบสมัคร : ตัง้แตวนัน้ี - 14 มกราคม พ.ศ. 2554 ทีโ่รงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ซอยสาทร 11 กรงุเทพฯ
สอบขอเขียน : วนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2554
สอบถามรายละเอียดไดที่ โรงเรียนอสัสัมชญั โทร. 0-2675-6970-8 ตอ 401 และ 0-2630-7111-25 ตอ 427

ความฝนดจูะเปนสิง่ทีม่คีวามหมายอยางยิง่สำหรบั
คณุพอบอสโก  เมือ่ทานมีอายุเพยีง 9 ขวบ ทานไดพบกับ
แรงบันดาลใจผานทางความฝนซ่ึงเปนท้ังพลัง และ
เข็มทิศชีวิต ทานมีความม่ันใจวาพระเยซูเจาไดมอบ
ภารกิจการอบรมเด็กๆ และเยาวชนใหกับทาน  โดยมี
พระมารดามารีอาเปนอาจารย พระเยซูเจายังไดให
เคล็ดลับที่จะเอาชนะใจเด็กๆ ดวยความรัก และความ
ออนโยน วันที่ 8 ธันวาคม 1841 สงฆหนุมยอหน
บอสโกไดพบกับเด็กเรรอนในหองศักดิ์สิทธิ์  ขณะท่ี
ทานเตรียมตัวจะถวายมิสซา สิ่งท่ีทานเห็นในความฝน
เมือ่ครัง้เปนเดก็ กเ็ร่ิมกลับเปนความจรงิ และปรากฏชดั
ขึน้เร่ือยๆ เม่ือเด็กคนนัน้ไดพาเพือ่นอีกหลายคนไปรวม
กิจกรรมที่ศูนยเยาวชนภายในศูนยอบรมพระสงฆ การ
เปล่ียนสถานท่ีเพ่ือการรวบรวมเด็กดูจะเปนส่ิงท่ี
ขับเคลื่อนประวัติศาสตรของงานอภิบาลเยาวชนของ
คุณพอบอสโกในยุคเริ่มตน จากนั้นจึงไดปกหลักอยูที่
ศนูยเยาวชนในยานวัลดอกโก มมุหน่ึงของตูรนิ

นอยคนนักที่จะทราบวาคุณพอบอสโกเคยวาดฝน
ที่จะไปประกาศขาวดี แกกลุมชนที่ยังไมไดรับขาวดี
ในดินแดนท่ีหางไกล ทานเพาะบมความรูสึกนี้ไวนาน
หลายป จนเม่ือคณะซาเลเซยีนไดกอกำเนดิข้ึน ความฝน
นั้นจึงลุกโชนข้ึนอีกคร้ังหน่ึง คุณพอบอสโกฝนเห็น
ธรรมทูตกลุมหน่ึง และเม่ือสังเกตดูทีละคนก็จำไดวา
พวกเขาเปนสมาชิกซาเลเซียน ทานเห็นเขาทำงาน

ทามกลางชนเผาพ้ืนเมืองซ่ึงดูจะมีทีทาดุราย แต
ภายหลังก็กลับเปนมิตรกับธรรมทูตเหลาน้ัน และภาพ
ที่ปรากฏในความฝนก็กลับเปนจริง ในป ค.ศ. 1875
คุณพอบอสโกไดสงธรรมทูตจากยุโรปมุงตรงไปท่ี
อเมริกาใต  ในป ค.ศ. 1886 เพยีงไมกีเ่ดือนกอนท่ีทาน
จะสิ้นใจ ทานไดฝนวายืนอยูบนยอดเขาสูง และได
พบกับหญิงเล้ียงแกะคนหน่ึง หญิงน้ันไดชี้ใหทานเห็น
ประเทศตางๆ อยูไกลออกไป ทานเห็นกิจการของ
คณะซาเลเซียนมากมายท่ีกระจายอยทูัว่โลก ประวัตศิาสตร
ของคณะซาเลเซียนไดบันทึกไววา ในชวงที่คุณพอ
บอสโกยงัมีชวีติอย ูทานไดสงธรรมทูตไป  อารเจนตินา
อุรุกวัย บราซิล ชิลี และเอกวาดอร หลังจากการส้ินใจ
ของคุณพอบอสโกแลว คุณพอไมเค้ิล รัว ก็ไดสืบสาน
ภารกจินีอ้ยางตอเนือ่ง และจริงจงั ทานไดสงธรรมทูตไป

ยังอเมริกากลาง และสหรัฐอเมริกา ผูสืบตำแหนง
อัคราธิการทานตอๆ  มาก็ไดกระทำเชนเดียวกัน
ตนศตวรรษท่ี 20 ซาเลเซียนเปดกิจการที่อินเดีย จีน
และออสเตรเลีย จากน้ันจึงขยายสูประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย

ในป ค.ศ. 1927 ธรรมทตูกเ็ขาสแูผนดนิสยาม โดย
มีคุณพอกาเยตาโน ปาซอตตี เปนหัวหนาคณะ และ
บางนกแขวกก็เปนบานแมหลังแรกของคณะซาเลเซียน
ในเมืองไทย จากน้ันก็มธีรรมทูตหลายชดุเดนิทางเขามา
เสริมกำลัง ทำใหเปนท่ีนาสังเกตไดวาผูใหญของคณะ
ซาเลเซียนรักเมอืงไทยเปนพเิศษ เพราะเพียงไมกีป่ไดมี
การสงธรรมทูตมาเมืองไทยเปนจำนวนมาก จากสิ่ง
เล็กๆ ที่เรียกวา “รัก” จากพระญาณเอื้ออาทรขององค
พระผเูปนเจา และจากพระพรท่ียิง่ใหญดงัสายธาร ตนไม
เลก็ๆ ทีเ่รยีกวา “บอสโก” บดันีก้ลบัเปนตนไมใหญทีแ่ผ
กิ่งใบสาขาใหรมเงากับเด็ก และเยาวชนไทย

คณุพอบอสโก เกดิเม่ือวนัที ่16 สงิหาคม ค.ศ. 1815
นัน้หมายความวาในป ค.ศ. 2015 เราจะเฉลิมฉลองครบ
200 ปแหงการเกิดของทาน และเพ่ือเตรียมฉลอง
เหตุการณที่ยิ่งใหญนี้  คุณพอวิลลานูเอวา ปาสกวัล
ชาเวส อัคราธิการองคปจจุบันจึงไดมีดำริใหพระธาตุ
ของคุณพอบอสโกเดินทางไปเย่ียมซาเลเซียนท่ัวโลก
และในระหวางวนัที ่ 18-30  พฤศจกิายน 2010 ครสิต-
ชนไทยก็ไดมีโอกาสตอนรับ และเคารพพระธาตุของ
ทาน ผูไดรับการขนานนามวา “บิดา และอาจารยแหง
เยาวชน” สโลแกนทีว่า “คณุพอบอสโก ทามกลางเรา”
คือคำอธิบายสำหรับบรรยากาศตลอด 2 สัปดาหแหง
ความทรงจำ จากกรุงเทพฯ ถงึราชบุร ีพระธาตลุองใตถงึ
หาดใหญ และบินลัดฟาถึงอุดรธานี เปนการเดินทาง
ที่ยาวไกล และใชยานพาหนะหลากหลายประเภท
คริสตชนจำนวนมากมาย และพี่นองตางศาสนาไดมี
โอกาสภาวนาขอพรจากทาน ทุกแหงทุกที่ตอนรับ
ทานอยางสงางาม และนาประทับใจ คุณพอบอสโก
อวยพรเราดวยมือขวาของทาน

คุณพอประเสริฐ สมงาม ผูที่ไดรับมอบหมายให
ติดตามพระธาตุของคุณพอบอสโกตลอดเวลาของการ
เยือนเมืองไทยไดใหขอสังเกตวา “คุณพอเปนท่ีรักของ
ทกุคน และดวยพลงัแหงรกั จงึสมัผสัไดวา ทกุคนอยาก

จะมีสวนรวมในเหตุการณครั้งนี้  บางทานอยาก
จะติดตามพระธาตุไปทุกท่ีโดยลืมแมกระท่ังอายุตัวเอง
เปนส่ิงท่ียังคงเปนคำถามกับผมจนถึงทุกวันน้ีวา คนที่
ตระเตรยีมงานหรอืผทูีม่ารวมกจิกรรมการตอนรับ และ
เคารพพระธาตุคุณพอบอสโก เขาเอาพลังมาจากไหน
ไมมใีครบนวาเหน่ือย ในทกุท่ีผมเปนพยานไดวา เตรยีม
กันอยางดี และนาท่ึงมาก เปนภาพที่งดงาม และเปน
บรรยากาศที่ซาบซ้ึงเกินบรรยาย “คุณพอประเสริฐ
ยังแบงปนประสบการณที่มีคาอีกวา” สิ่งที่ดูจะเปน
ความรูสึกที่ทุกคนมีรวมกันคือ เราอยากใหพระธาตุ
ของคุณพอบอสโกเดินทางมาถึงท่ีของเราเร็วๆ แต
กอ็ยากใหจากไปชาๆ พดูไดวาย้ือจนถึงท่ีสดุ

ในวันสุดทายกอนท่ีพระธาตุของคุณพอบอสโก
จะอำลาเมืองไทย คุณพอเทพรัตน ปติสันต เจาคณะ
แขวงซาเลเซียนแหงประเทศไทยไดกลาวในชวงทาย
ของพิธีการอำลาวา “เปนส่ิงท่ีนาแปลกท่ีเร่ืองยาก
กลับเปนเรื่องงาย กลาวคือ เราสามารถบริหารเวลาได
อยางลงตัว ทัง้ๆ ทีเ่ปนเรือ่งยากอยางมากเพราะบางชวง
ระยะทางก็ไกลมาก การดำเนินงานก็ตองเปนไป
ตามข้ันตอน ดเูหมอืนวาคุณพอบอสโกจะไมอยากทำให
ใครผิดหวัง ฝนฟาก็ไมเปนอุปสรรคเลยแมแตนิดเดียว
ตลอดเวลาที่พออยูกับเราอากาศเปนใจเสมอ” และพิธี
บูชาขอบพระคุณเพ่ืออำลาพระธาตุของคุณพอบอสโก
ที่วัดแมพระองคอุปถัมภ ถ.กรุงเทพกรีฑา พระคุณเจา
ประธาน ศรดีารณุศลี แหงสงัฆมณฑลสุราษฎรธานี ได
สะกิดบรรดาซาเลเซียนใหเขาถึงความหมายฝายจิต
สำหรับซาเลเซียน โดยยอนรอยเหตุการณที่คุณพอ
บอสโก สงธรรมทูตชุดแรกไปตางแดนในป ค.ศ. 1875
คุณพอบอสโกไดฝากแนวปฏิบัติสำหรับพวกเขา ซึ่ง
แมกาลเวลาจะเปล่ียนแปลงไป แตก็ยังเปยมดวยคุณคา
และยังหมายถึงความซ่ือสัตยตอคุณพอบอสโกผูเปน
บิดาฝายจิต

จากเมืองไทย พระธาตคุณุพอบอสโกเดนิทางไปยัง
ประเทศกัมพูชา เวียดนาม และฟลิปปนส ทานจะยัง
เดินทางตอไปอีกหลายประเทศ และส่ิงที่ทานไดฝน
เมื่อคร้ังที่ทานยังมีชีวิตอยูก็กำลังกลับเปนความจริง
คุณพอบอสโกจะไดพบกับเยาวชนทั่วโลก

แครูวาเปนเด็กพอก็รักเธอแลว
โดยคุณพอมณฑล โรจนสุทศันกลุ
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ฟรงัซสิเซเวียร ชอบ มณนีอย
เกดิใหมในพระเจา 31 มกราคม 1983

มารอีา ประสาร มณีนอย
เกดิใหมในพระเจา 3 มกราคม 2002

ขอความดีความรักอันศักดิ์สิทธิ์
โปรดตามติดชั่วฤดีชีวีขาฯ
เขาพำนกัในนเิวศนมโหฬาร

แหงพระเจาจอมราชาตลอดกาล

สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทนุฯ โปรดสง
ธนาณัติ สั่งจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ”
ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คส่ังจาย
“การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย
ชื่ อ บัญชี  “กองทุนการพิมพสรางสรรค” ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนตหลยุส  เลขทีบ่ญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เมือ่ทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะไดจดัสงใบเสร็จรับเงิน
ใหทานดวยความขอบพระคณุ

คณุวัชรินทร  เสริบตุร 200 บาท
คณุเสอ้ือน  นพประไพ 400 บาท
คณุพันธศกัด์ิ  เต็มอรามกุล
อุทิศแดวิญญาณในไฟชำระทุกดวง  2,000  บาท

บริษทั รงุเรืองแสงเพชร จำกัด 1,000 บาท
คณุสมุาล ี  จติตอำไพ 700 บาท
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หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทนัที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรยีตนกำเนิดกลิน่เหม็นเปนอาหารลงไป

บรกิารสาธติการกำจดักลิน่ใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พเิศษสำหรบัโรงเรยีนคาทอลิก
วรวุฒ ิ ดสีดุจิตร  โทร: 08 96 11 12 96

VT.International Ltd. Tel:&Fax: 02 756 7362-3

สินคาราคาถูกจากโรงงาน
มีเส้ือกันหนาวราคาถูก

ไหมพรม ผาสำลสีสีด เสือ้หนงั
และเส้ือแจคเก็ตส

ทุกเพศ ทุกวัย ในราคาโรงงาน
สามารถติดตอไดที่
โทร. 08-5329-9912

(ตลาดโบเบ)

ขอขอบคุณทานท่ีมารวมไวอาลัย
ในการจากไปของคุณแม

 - ลกูๆ หลานๆ

“เธอเปนเชนตนไม
ที่ปลูกริมธารน้ำ

ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล
และใบก็ไมเหี่ยวแหง
การทุกอยางที่เธอ
กระทำก็เจริญข้ึน”

(สดดุ ี1:3)

     คณุปา เปาโล ละมลู พลูวทิยกจิ
ไปหาพระเม่ือ 28 มนีาคม 2549

     คณุแม มารีอา สำเนยีง พลูวทิยกจิ
ชาตะ ป 2463 มรณะ 13 ธนัวาคม 2553

“ณ หลมุสงบน้ี
ฉนันอนหลบัสนิทนิง่

ในพรพระให”

เรยีน ทานสมาชิกทีน่บัถอื
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความสนใจและติดตามขาวสารท่ีเปน

ประโยชนจากหนังสอืพมิพคาทอลิกของเรา ดวยดีตลอดมา บดันีส้มาชิกหลายทาน
สนใจและตองการเปนสมาชิกอกีในปตอไป สำหรบัการตอสมาชิกทานสามารถ
ติดตอชำระไดโดยทาง

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

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

• เชค็ขดีครอม สัง่จาย การพิมพคาทอลิก

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

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

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

    เปนเงนิรวม..................................................................................................บาท
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«—¥π—°∫ÿ≠ ‡ª“‚≈°≈—∫ „®

∫â“ππ“ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 22 ¡°√“§¡ ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ

 ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° °∑¡. ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

29 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 18.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

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

«—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å ππ∑∫ÿ√’©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

13 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

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

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

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

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

¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ æπ¡ “√§“¡ ®.©–‡™‘ß‡∑√“

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

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ª“°πÈ” ®.√–¬Õß

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë ‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß§≈â“

®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

�����™¡√¡§√‘ µ™π®’π¢Õ‡™‘≠ ¡“™‘°™¡√¡·≈–∑ÿ°∑à“π

√à«¡‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑ „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 28 ¡°√“§¡

2011 æ‘∏’‡ΩÑ“»’≈œ (¿“…“‰∑¬) ‡«≈“ 19.00 π.

·≈–√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“ (¿“…“®’π) ‡«≈“ 19.30 π. ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ«‘®‘µ√ ≈‘¢‘µ∏√√¡ ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

≈Ÿ°ª√–§” °“≈À«à“√å ‡æ◊ËÕ¢Õæ√–æ√æ‘‡»…‚Õ°“ 

µâÕπ√—∫µ√ÿ…®’πªï 2011

√à«¡∂«“¬¡‘ ´“¿“…“®’π ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«‘®‘µ√ ≈‘¢‘µ-

∏√√¡ ·≈–§ÿ≥æàÕ‰æ±Ÿ√¬å ÀÕ¡®‘π¥“ „π«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë

17 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 (ßà«π‡´’¬«‚®à¬) ‡«≈“ 19.30 π.

∑’Ë«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” °“≈À«à“√å ‡æ◊ËÕ¢Õæ√–‡ªìπ‡®â“

ª√–∑“πæ√–æ√µ≈Õ¥ªï 2011

�����™¡√¡¶√“«“ ‡¢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∂ÿª√– ß§å

°“√®—¥ß“π

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

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

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

°“√Õ∏‘∫“¬æ√–«“®“¢Õßæ√–‡®â“·∫∫ çLectio Divinaé

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

‡¥◊Õπ≈–§√—È ß ‡√‘Ë¡ ‡«≈“ 09.00-17.00 π.

«—π‡ “√å∑’Ë 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡

2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 2 ‡¡…“¬π 2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 7

æƒ…¿“§¡ 2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 /

«—π‡ “√å∑’Ë 2 °√°Æ“§¡ 2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 6  ‘ßÀ“§¡

2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 3 °—π¬“¬π 2011   π„®

‚∑√·®âß®”π«πºŸâ®–¡“√à«¡∑’Ë§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬

08-4105-8585 Õ’‡¡≈å bordinc@truemail.co.th

°àÕπ≈à«ßÀπâ“ 1  —ª¥“Àå ‡æ◊ËÕ®—¥‡µ√’¬¡Õ“À“√°≈“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 25 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡’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 ·≈–

�����»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‡√“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß· π ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

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

( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3874-5216)

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠«‘π‡´πµå‡¥ÕªÕ≈ ‡¢“¢“¥ ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ®.µ√“¥ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–π“¡°√‡¬´Ÿ ∫â“π·ªÑß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 15 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° Õ.‡¡◊Õß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

( Õ∫∂“¡‚∑√. 08-9258-1884)

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ·ÀàßÕ—  ’́́ ’ À“¥·µß ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 11.00 π.

§ÿ≥æàÕÕÕ°— µ‘π ª√–¥‘…∞å «àÕß«“√’ Õÿª —ß¶√“™

‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ ÿ‡∑æ ¿Ÿº“ ‚∑√. 08-1012-

3192, 08-1628-2430)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

‡ ° ÿ “π
✝  «—¥·¡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. ∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â

·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬

✝  «—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ª√“®’π∫ÿ√’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

30 ¡°√“§¡  2011 ‡«≈“ 10.00 π. (æ‘∏’¡‘ ´“

∑’Ë ÿ “π)

✝  «—¥æ√–π“¡°√‡¬´Ÿ ∫â“π·ªÑß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’ «—πæÿ∏∑’Ë

2 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

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

5 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 ‡«≈“ 09.30 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥π—°∫ÿ≠¡—∑∏‘« ∫â“π°≈“ß ®.ÀπÕß§“¬ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 15 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

«—¥·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ‚æπ ŸßπâÕ¬ ®.Õÿ¥√∏“π’

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

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

«—¥æ√–»√’Àƒ∑—¬ ‚æπæ‘ —¬ ®.ÀπÕß§“¬ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 29 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

‚ª√¥»’≈°”≈—ß
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√—° √—∫„™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-

9757 §ÿ≥ª√– “√  ®‘√™—¬ °ÿ≈ π“¬° ¡“§¡ ‚∑√.

08-1308-3341

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
����� ¡“§¡»‘…¬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

�����°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

‡™‘≠√—∫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

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé

§≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

µ‘¥µ“¡™¡√“¬°“√ çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é ™à«ßπ“π“ “√– §ÿ≥æàÕ¿§«’ ‡ Áß‡®√‘≠ ºŸâÕ”π«¬°“√

»Ÿπ¬å§“¡‘≈‡≈’¬π ‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å √–¬Õß ¡“√à«¡·∫àßªíπß“π∑’Ë§ÿ≥æàÕ¥Ÿ·≈∫√√¥“‡¥Á°°”æ√â“

∑’Ëµ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 ¡°√“§¡ 2011 ∑“ß ∂“π’‚∑√∑—»πå  NBT   ‡«≈“ 04.00-04.50 π.



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 3 ประจำวันท่ี 16-22 มกราคม 2011 หนา 17
อดุมสารแฟนคลับ นดัพบ (ตอจากหนา 2)

จัดงานชุมนุมสังคมออนไลนเฟซบุคคาทอลิก อุดมสาร
แฟนคลับ ครัง้ท่ี 2 (Fan Fun Fair) โอกาส 90 ปนติยสาร
อุดมศานต เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม ค.ศ. 2010 ที่หอง
ประชมุช้ัน 4 โรงเรยีนอสัสัมชัญคอนแวนต

คุณพออนุชา ไชยเดช กลาวตอนรับ “นับเปนอีก
ครัง้หนึง่ทีเ่รามารวมกนัในวนันี ้กเ็พือ่จะไดทำความรจูกั
กันมากข้ึน เพ่ือวาเราจะไดมารับฟงเพื่อนๆ ของเราวา
มีอะไรอยากจะบอก อยากจะแบงปนเลาสูกันฟง และ
จะไดรับขอเสนอแนะตางๆ มาสรางกลุมของเราไดไป
ในทิศทางเดียวกันในป 2011”

“พอขอถอืโอกาสนีซ้ึง่อยใูนชวงเวลาของคริสตมาส
ใหเราไดแบงปนความสุข ความอบอุน แกกันและกัน
ยิง่กวานัน้เชิญชวนใหเราไดแบงปนความรัก ความสขุนี้
ไปยงั นองๆ เดก็ๆ ผดูอยโอกาส รวมถงึคนชรา ทีอ่ยตูาม
ศนูยตางๆ เพ่ือใหคริสตมาสปนีม้ีความหมายมากย่ิงข้ึน
พอเชื่อวาชาวอุดมสารแฟนคลับเฟซบุค กำลังดำเนิน
ไปในแนวทางของมันอยางตอเน่ือง เรามีสมาชิกเพ่ิม
มากข้ึน ขอมูลขาวสารตางๆ กำลงักระจายไปในวงกวาง
มากข้ึน ซึ่งแนนอนก็มาจากความรวมมือของพวกเรา
สมาชิกทุกคนท่ีไดใชเวทนีีใ้นการสานตอขาวดตีางๆ”

คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง ผูอำนวยการส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย กลาววา “จะพยายามใหผูอาน
อุดมสารไดมีสวนรวมมากข้ึน เฟซบุคทำใหพวกเรามี
สวนรวมกันมากข้ึน  ขอเปนกำลงัใจใหพวกเราทุกคนๆ
สำหรับคนรุนใหม ใจใหม ที่จะสรางสรรคสิ่งดีๆ
ขอชื่นชมและขอขอบคุณทุกๆ คนโดยเฉพาะคุณพอ
อนุชา  ไชยเดช ทีเ่ปนผรูเิร่ิมและพวกเราทีม่สีวนเปนพลงั
สำคญัน้ี”

การนัดพบกันคร้ังนี้นอกจากการพบปะสังสรรค
สงความสุขโอกาสคริสตมาสแลว ยังมีกิจกรรม “สง
หนังสือเปนของขวัญ ดวยรักจากใจ” แดสถานสงเคราะห

42 แหงท่ัวประเทศ ไดแก 1. ศนูยสงเคราะห “บานหทัย
การณุย” จ.ฉะเชิงเทรา  2. บานพระวสิทุธวิงส ศนูยอภบิาล
ผูสูงอายุและเด็กโรงพยาบาลเซนตหลุยส  จ.ปทุมธานี
 3. ศนูยคาทอลกินกับญุอนันาสงเคราะหผอูพยพยายถิน่
วดันกับญุอนันา (วดัทาจนี) จ.สมทุรสาคร 4. ศนูยเกดิใหม
จ.ราชบุรี  5. บานเบธานี (บานพักคนชรา) จ.ราชบุรี

6. สถานสงเคราะหเด็ก
“บานธารหทัย” จ.ราชบุรี
7. มูลนิธิสงเคราะหเด็ก
พทัยา ชลบรุ ี  8. ศนูยเกดิ
ใหมหญิง จ.ฉะเชงิเทรา  9.
ศูนยธารชีวิต  (มูลนิธิ
ค ณ ะ ศ รี ชุ ม พ า บ า ล )
จ.ชลบรุ ี10. ศนูยคาทอลิก
ขุนยวม จ.แมฮองสอน 11.
ศูนยคาทอลิกแมลานอย
จ.แมฮองสอน 12. ศูนย
คาทอลิกพระวิสุทธิวงศ
อมกอย จ.เชียงใหม  13.
ศนูยคาทอลกิแมโถ จ.แม-
ฮองสอน  14. ศูนย
สงเคราะหเด็กชาวไทย
ภูเขา (คณะคามิลเลียน)
จ.เชียงราย 15. มูลนิธิ
ปรีชาญาณ จ.ตาก 16. ศนูย
พัฒนาเด็กและเยาวชน
กลุมชาติพันธุ พระกุมาร
เยซู จ.สิงหบุรี  17. ศูนย
พัฒนาเด็กและเยาวชน
กลุมชาติพันธุ แมตะวอ
จ.ตาก  18. ศูนยพัฒนา
เยาวชนยากไรบานลาซาล

จ.นครสวรรค 19. ศูนยอภิบาลดานสังคม ตะก่ัวปา
จ.พังงา 20. ศรีชุมพาบาลบานแหงความหวัง จ.ภูเก็ต
 21. ศนูยฝกอาชพีดอนบอสโกพฒันา (พดุหง) จ.นคร-
ศรีธรรมราช 22. ศูนยสงเคราะหเด็กพิการและ
ปญญาออน วังสะพุง จ.เลย 23. บานนิจจานุเคราะห
จ.หนองบวัลำภู  24. บานพักคนชรา จ.อดุรธานี  25. ศนูย
ดแูลสงเคราะหเด็ก จ.หนองคาย  26. บานพักใจ (ศนูย
ใหคำปรกึษาเร่ืองโรคเอดส) จ.อดุรธานี  27. บานพกัใจ
(ศนูยใหคำปรกึษาเรือ่งโรคเอดส จ.เลย  28. บานพักใจ
(ศนูยใหคำปรกึษาเร่ืองโรคเอดส) จ.หนองคาย  29. บาน
พักคนชรานักบุญโยเซฟ  (คณะธิดาเมตตาธรรม)
จ.ขอนแกน 30. สถานสงเคราะหนักบุญเยรารด
(คณะธิดาเมตตาธรรม) จ.ขอนแกน 31. เซนตยอแซฟ
คลนีคิ จ.สกลนคร  32. บานนาบุญ คณะภคนิรีกักางเขน
แหงทาแร จ.สกลนคร  33. ศนูยมารียสงเคราะห หนอง
บัวโคก จ.ชัยภูมิ 34. สำนักงานมูลนิธิคาทอลิกประชา
พพิฒัน จ.สรุนิทร 35. ศนูยคาทอลกิเซนตฟรงัซสิ จ.อบุล-
ราชธานี 36. บานอบรมสามเณรดอมินิก พาน
วัดแมพระองคอุปถัมภ จ.เชียงราย  37. ศูนยซีนาปส
บานลอเรนโซ จ.ชลบรุ ี38. บานพักคนชราพระมหาไถ
จ.ชลบุรี  39. บานเด็กดอยโอกาสพระมหาไถ พัทยา
จ.ชลบรุ ี 40. มลูนธินิกับญุคามลิโล คามลิเลยีน โซเชยีล
เซนเตอร ปราจีนบุรี ศูนยชวยเหลือผูทุพพลภาพและ
สงเคราะหผูยากไร จ.ปราจีนบุรี  41. มูลนิธิสงเสริม
การพัฒนาบุคคล (ศนูยเมอรซี)่ กรุงเทพมหานคร   42.
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน (บานพัก
ผสูงูอายุ) จ.นครปฐม

คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ  แบงปน ใหขอคดิ

แลกเปลีย่นของขวญั (คณุเก และคุณออบ)

เด็กสาธุฯ

 สวัสดีปใหม ค.ศ. 2011/พ.ศ. 2554 “ปเถาะ” แด
ผูอานทุกทาน “ปกระตาย” ชีวิตขออยาเปนเหมือน
กระตายต่ืนตูม แตขอเพยีงใหชวีติต่ืนตัว เตรียมพรอม
อยตูลอดเวลา   ปใหมแลว ปฏทินิปใหม ขึน้แขวน
ขางฝาแทนฉบับเกา ปฏิทนินัดหมายเร่ิมคอยๆ บรรจุ
ไวลวงหนา บางคนอาจจะกำหนดมาต้ังแตปที่แลว

  แผนอภบิาล 5 ป (ค.ศ. 2010-2015) ทกุระดบั
ทั้งสภาฯ และทุกฝายฯ ลงมือเดินหนา ไมตองรอ
พรอมแลวถึงทำ คำวาพรอมไมมี แตถามีใจใหแลว
นัน่แหละพรอม และงานนี ้ไมใชตองมอีะไรใหญโต
เพยีงแตเริม่กาวแรก เทยีนทีละเลม น้ำทลีะหยด 
พระคุณเจาจำเนียร สนัติสขุนิรนัดร ประธานสภาฯ
ตอนรับพระสมณทูตโจวานนี ดานีเอลโล อยางเปน
ทางการ วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2010 เรียบรอยแลว  ทัง้

ศาสนพิธี พิธีการ รวมทั้งการแสดงของนักเรียน
ในเครือเซนตปอล เดอ ชารตร สวยงามและมี
ความหมายย่ิง ฝมือ เซอรสแตลลา และทีมงาน 
รวมพลงัอติาเลียนในไทย เมือ่วนัที ่22-25 พฤศจกิายน
มิสชันนารีชาวอิตาเลียนไดประชุมกันท่ีบานผูหวาน
เพือ่พบปะ แลกเปลีย่นประสบการณชวีติและงาน ได
เชิญอาจารยชยัณรงค มนเทยีรวเิชียรฉาย ภราดาศิรชิยั
ฟอนซีกา คุณพอวีระชัย ศรีประมงค และคุณพอ
รังสรรค ภานุรักษ แบงปนชีวิตธรรมทูต ไมรูวา
“ตองใชภาษามือเมือ่ยไหม?”  ใครมภีาพเกา หรอื
ภาพเดน แปลก มาแบงปน “เพ่ือนสงฆ” ยนิดีรบัครับ
จะไดทำใหพระสงฆเรามีสสีนัมากข้ึน ครัง้นี ้คุณพอ
อนัตน วาลแซก็ก ีคณะกาปูชนิ ไปเย่ียมสมาชิกท่ีปาปว
นวิกีน ี เมือ่ 10 ปทีแ่ลว เบือ้งหลงัภาพ ตองไปคยุกบั
คณุพอเอาเองครับ  ซสิเตอรเยโนเวฟา คณะคา--
มิลเลียน ไปทำงานอยูโรงพยาบาลท่ีแมฮองสอน
ในฐานะเจาหนาท่ีคนหนึ่งของโรงพยาบาล เปน
งานใหม ที่ทาทาย แตกลายเปนท่ีรักสำหรับคนทำ
ดวยน้ำใจและเสียสละ  ทำดไีมตองคิดมากทำได
ทำเลย สวัสดีครับ
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ป 2011 แลว
กระตายยังวิ่งแขงกับเตาอยู?

เสียงเพลงของวันคริสตมาส และสายลมแหงความสุขของเทศกาลปใหม
คอยๆ เจือจางลงไปเรื่อยๆ ภาพชีวิตผูคนท่ีเดินทาง เบียดเสียด แออัด
ในเมอืงหลวงและในเมืองใหญทัว่โลกปรับองศาสูสภาวะปกติ มคีวนัหลงของ
ความสุขไวเตมิเชือ้ไฟใหชวีติมคีวามหวงัอยบูาง แตในขณะเดียวกนักม็เีนือ้ราย
ของความทุกข ความไมสมหวังทอแท ความยากลำบากของชีวิต ทอดวางไว
ใหเราขามผานไปใหได จะเอาอะไรนักกับวันใหม เดือนใหมและปใหม
มันก็เหมือนทุกๆ วัน หลายคนคงรูสึก คำวาปชงเริ่มกลับมาใหไดยินอีกครั้ง
ถาปใหมจะเปนอะไรสักอยางสำหรบัผม ผมขอแคคำวา “โอกาส”

วนัท่ีแสงอาทิตยโผลพนขอบฟาคือวันใหม โอกาสยงัมีใหกบัเรา กบับางคน
ที่โอกาสริบหรี่ เมื่อโอกาสยังมีเหมือนมันบอกกับเราวา “จงใชโอกาสนั้นใหดี
ที่สุด”

 ปนีป้เถาะ ปกระตาย ดนูารักเชียว ผมนึกถึงนิทานอีสป ซึง่ในเพ่ือนรวมช้ัน
สมัยผมเรียนปรญิญาโท มรีนุนองคนหนึง่ ถามอาจารยทีพ่ดูถึงเรือ่งอสีปวา “อสีป
นีเ่ปนใครครับ” อาจารยผมก็ชางตอบ อาจารยผมเขาตอบวา “อสีป คอื ผหูญิง
ทีต่ายแลว” เรียกเสียงฮาได แตเพ่ือนรนุนองของผมคนนัน้ ปานนีจ้ะไดคำตอบ
หรือยังก็ไมทราบได มนีทิานอีสปเร่ืองท่ีดงัมาก เขาใจบทสอนไดงาย นทิานเร่ือง
นีม้ชีือ่วา “กระตายกับเตา”

นิทานเร่ืองกระตายกับเตา เร่ืองไมซับซอนอะไร วันหนึ่งเตากับกระตาย
นดัดวลวิง่แขงกัน แนนอนกระตายยอมไดเปรียบ แตบทสรปุเตาชนะ เหตุแหง
มันก็คือ กระตายชะลาใจ ไปแอบหลับซะงั้น เตาเดินตวมเตี้ยมแตสม่ำเสมอ
ไมพัก ไมหยุด ไมอ ูไมหลงแสงสี เสนชัย และชัยชนะจงึเปนของผทูีไ่มมใีคร
มีสิทธ์ิคาดหวังในชัยชนะของเขาไดเลย แตมันเกิดข้ึนได จะวาไปนอกจาก
บทเรียนเรื่องความอดทนแลว ถามองกันเร่ืองโอกาส เปอรเซ็นตแหงชัยชนะ
ของเตา มีจะถึงหน่ึงหรือเปลา แตมีโอกาสท่ีจะแขงขัน และประลองฝเทา
เตาทำไดจรงิๆ แตอยาไปคดิวา กระตายจะยอมนะครับ วนันีผ้มมเีรือ่งกระตาย
กบัเตาภาค 2 ป 2011 มาเลาใหฟง

หลังจากท่ีกระตายพายเตาไปแลวในวันน้ัน ไมมสีกัค่ำคืนท่ีกระตายจะนอน
หลับอยางปกติสุข  ความอับอายขายขี้หนา  หลอกหลอนไมรูจบส้ิน
ไมไดกาล ตองไปทาลางตากันใหม วาแตวาเจาเตาจะยอมมาแขงอีกเหรอ เพราะ
รอูยแูลววา เม่ือส้ินสญัญาณออกวิง่ กระตายก็แทบจะไปถึงเสนชัยอยแูลว

คดิไมคิดเฉยๆ กระตายทำทีไปทาขอว่ิงแขงกันภาคสอง ภาคน้ีเดิมพันกัน
ดวยสิทธิการอยรูวมปาเดียวกันเลย ไมนาแปลกท่ีเตาจะปฏิเสธ เพราะทางชนะ
ถูกปดประตูตาย แตสิ่งที่เปนไปไดกำลังจะเปนไปแลว เตารับคำทา วันแหง

ฝนรายทีก่ำลงัจะหมดไปของกระตายจงึเริม่ทีจ่ะเปนจรงิ แตเตาหรอืจะยอมรับ
ความพายแพ โดยไมคดิท่ีจะหาวิธรีกัษาแชมปเกาไว

เชาวันตอมา กองเชียรของท้ังสองฝายเต็มไปท่ัวบริเวณสนาม เตาคลาน
มาตวมเต้ียม ในขณะทีก่ระตายวิง่มาอยางปราดเปรียว พรอมกบัมองดวยความ
สมเพช และคิดในใจวา ขากส็ัน้ หลงักม็หีลงัคา อายกห็วัหดเขากระดอง ไมมี
อะไรจะมายืนยันวา การแขงขันคร้ังน้ีจะไดชัยชนะอีกคร้ัง ยกเวนกระตาย
ประมาท และแพพายไปดวยตวัของมนัเอง

“ปง” สญัญาณออกสตารทเริม่ข้ึนแลว กระตายวิง่เรว็สุดชีวติ ชยัชนะมอียู
เต็มหัวใจ เสียงเชียรปลุกความฮกึเหิม ทัง้สองรดูวีามีอะไรรอมนัอยขูางหนา

แมน้ำ เปนไปไดอยางไร กระตายคิดในใจ เสนทางน้ีมีแมน้ำค่ันอยู ฉัน
จะทำอยางไร ฉันวายน้ำไมเปน คร้ันจะว่ิงออมไปคงตองใชเวลาเปนวันๆ
กลุมจิต ปลงไมตก ความหวังและชัยชนะอยูแคเอ้ือมเพียงขามไปใหได แต
จะขามไปอยางไร เวลาผานไปเน่ินชา เตาคอยๆ เดินอยางสุขุมและปกติสุข
เม่ือคแูขงท้ังสองตองเผชิญหนากัน

“ขึ้นหลังฉันมาเถอะ กระตายนอย” เสียงเตาเชิญชวน กระตายต้ังหลัก
ไมทัน แตเปนวิธีเดียวท่ีจะผานหนทางน้ีไปได กระตายข้ึนไปบนหลังเตา
เตาพากระตายขามแมน้ำสายน้ัน ไมนานก็ขึ้นมาถึงฝง บรรดาม็อบกระตาย
ตางโหรองดวยความยินดี แมจะไมสบายใจนักกับภาพการชวยเหลือกัน
เสียงโหรองน้ันคอยๆ สงบลงเม่ือผูชมท้ังหมดพบภาพที่ปรากฏเบ้ืองหนา
ของตน...จบ  (ไมบรบิรูณ)

ทานผูอานทราบไหมครับวา นิทานเร่ืองกระตายกับเตา เวอรชั่น 2011
จะจบอยางไร “แลวในท่ีสุด กระตายกับเตา ก็จับมือกัน เดินเขาสูเสนชัย
ทามกลางสายตาของทุกคู ที่เปนพยานอยูตรงนั้น เตากับกระตายเลิกแขงขัน
บรรดาสิงสาราสัตวเลิกทะเลาะเบาะแวงกัน เพราะพวกมันรูวา การพากัน
ไปสจูดุหมายตางหาก คอืทำใหพวกมนัไดรบัชัยชนะในชีวติ”

กล่ินปใหมยังไมจางสนิท แตโอกาสของวันใหมยังอยูกับทุกคนท่ี
ยังมีลมหายใจอยู จงใชโอกาสน้ันเพ่ือพากันไปสูจุดหมายของชีวิต แบงปน
ดีกวาแขงขัน รวมกันจึงดีกวาแยกกัน ผมเช่ือวาเม่ือเราทุกคนใชโอกาส
แบบนี ้คงไมมใีครพายแพใหกบัชวีติ และคงไมมใีครนอนไมหลบัและฝนราย
ตลอดกาล ลืมเร่ืองการแขงขัน และตั้งหนาต้ังตาแบงปนพระพรของพระที่
แตละคนม ีเพือ่กนัและกนั...จบ (บรบิรูณ)

บรรณาธิการบริหาร
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µÕπ∑’Ë 2 «“µ‘°—πÀπâ“µ√ß (1) ™◊ËÕπ’È¡’∑’Ë¡“

ç«“µ‘°—πé ‡ªìπ¿“…“Õ‘µ“‡≈’¬π ‡ªìπ™◊ËÕ‡π‘π·ÀàßÀπ÷Ëß„π°√ÿß‚√¡ ·µà‡¥‘¡

‡ªìπ∑’Ëµ—Èß¢Õß π“¡°’Ã“§“≈‘‚°≈“ (Caligola) µàÕ¡“‡ªìπ∑’Ëµ—Èß¢Õß¡À“«‘À“√

π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√·≈–«—ßæ√– —πµ–ª“ª“ ™◊ËÕπ’È¡’§”·ª≈À√◊Õ‰¡à ‰¡à‡ªìπ∑’Ë™—¥‡®π

·µà¡’§”Õ∏‘∫“¬®“°√“°»—æ∑å∑’Ë‡ªìπ¿“…“≈–µ‘π ÷́Ëß®–„™â§”«à“ çvaticanus monsé

´÷Ëß§”«à“ çVaticanusé ¡“®“°§”«à“ çVatesé ·ª≈«à“ ºŸâæ¬“°√≥å (prophet)

À√◊Õ ºŸâ∑’Ë¡Õß‡ÀÁπ (seer)

™◊ËÕ‡π‘π«“µ‘°—ππ’È¡’¡“°àÕπ∑’Ë§√‘ µ»“ π“®–‡¢â“¡“‡º¬·ºà∑’Ë°√ÿß‚√¡

 ¡—¬æ«° Etruscans ´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë‡¢â“„®«à“ ‡ªìπ™π‡ºà“·√°Ê ∑’Ë‡¢â“¡“Õ“»—¬

Õ¬Ÿà„π¿Ÿ¡‘¿“§π’È µÕππ—Èπ™◊ËÕ‡¡◊Õß∑’Ëæ«°‡¢“Õ“»—¬°Á¡’™◊ËÕ«à“ ç‡¡◊Õß«“µ‘°ÿ¡é

(Vaticum)

‡π‘π«“µ‘°—ππ’È‰¡à‰¥â‡ªìπ 1 „π 7 ‡π‘π∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¢Õß°√ÿß‚√¡ ·¡â«à“

°√ÿß‚√¡®–∂Ÿ° √â“ß¢÷Èπ∑à“¡°≈“ß‡π‘π∑—Èß 7 ≈Ÿ°π—Èπ Õ“≥“®—°√‚√¡—π‰¥â √â“ß

 π“¡°’Ã“¢÷Èπ µ√ß∫√‘‡«≥∑’Ë‡ªìπ‡π‘π«“µ‘°—ππ’È ·≈–®–‰¥âºπ«°‡¢â“¡“

„π°”·æß‡¡◊Õß ‡æ◊ËÕ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‚√¡¥â«¬  à«π™◊ËÕ¢Õß π“¡°’Ã“§◊Õ

 π“¡°’Ã“§“≈‘‚°≈“ µàÕ¡“‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕ‡ªìπ π“¡°’Ã“‡π‚√ µ√ß‡π‘π∑’Ë‡ªìπ∑’Ë

Ωíß»æ¢Õß∑à“ππ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ·≈–∑’Ëµ√ßπ—Èπ‡Õß „π∑’Ë ÿ¥§◊Õ ∑’Ëµ—Èß¢Õß¡À“«‘À“√

π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ À√◊Õ∑’Ë§π∑—Ë«‚≈°√Ÿâ®—°„π™◊ËÕ ¡À“«‘À“√‡´πµåªï‡µÕ√åπ—Ëπ‡Õß

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ °“√∂à“¬¿“æ‡¡◊ËÕ‡√“∂Õ¬‰ª‰°≈·§à‰Àπ‡√“¬‘Ëß‡°Á∫¿“æ

¡ÿ¡°«â“ß¡“°¢÷Èπ‰¥â‡∑à“π—Èπ ç°√ÿß‚√¡‰¡à‰¥â √â“ß¢÷Èπ„π«—π‡¥’¬«é ¬‘Ëß‡√‘Ë¡‡¢’¬π

‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π∑’Ë·Ààßπ’È¬‘Ëßæ∫«à“ ∂âÕ¬§”‡∫◊ÈÕßµâπ ™à“ß®√‘ß‡ ’¬¬‘Ëß°«à“®√‘ß ¿“…“

„π¬ÿ§‡√“‡¢“∫Õ°«à“ ®√‘ß‰¥âÕ’°

§√‘ µå¡“ §Õπ‡ ‘√åµ
ç —πµ‘ ÿ¢·≈–§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’é
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  æ√–Õ—§√ —ß¶√“™‚®«“ππ’ ¥“π’‡Õ≈‚≈ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ

«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“π‡ªî¥‰øµâπ§√‘ µå¡“  ≥ ‚√ß‡√’¬π

Õ—  —¡™—≠  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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