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พลกิแผนดนิวดัลำไทร
เตรยีมฉลอง 100 ปกบัวนัวานท่ีเปล่ียนไป

วัดท่ีเคยรุงเรืองมีชื่ อเสียงโดงดัง เปนวัดเกาแก
สำหรับผู เฒ า วันน้ียอมรู จัก กันดี  วัดลำไทร หรือ
“วัดคลองสิบสอง”

ชื่อวัดที่เปนทางการ คนท่ัวไปถาไมใชลูกวัด หรือ
ไมคนุเคย พอเห็นชือ่วดัหรือโรงเรียน กจ็ะนึกวาเขียนผิด
พยายามจะแกใหถูกตามหลักภาษาไทย  แตของแท
ตองเขยีน  “วดัพระวสิทุธิวงส / โรงเรยีนพระวสิทุธิวงส”

คุณพอศุภกิจ  เลิศจิตรเลขา เจาอาวาส และ
คุณพอประทีป สุทธินาวิน (พอแซม) เปนผูชวย มี
ซิสเตอรศิริลักษณ ศรุติการชาง และซิสเตอรรำไพ
เนือ่งพลี ชวยงานทีว่ดัและโรงเรยีน

โรงเรียนเปดสอนตั้งแตอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 มทีัง้หมด 1,100  คน

ทุกวันน้ี การเดินทางสะดวก หลายเสนทาง จาก
ทางมีนบุรี ทางหนองจอก จากหลักส่ี  สวนท่ีเคยเปน
เสนทางหลักมาแตดั้งเดิม คือทางเรือ กลายเปนอดีต
ไปหลายปแลว

จังหวัดปทุมธานีเปนดินแดนปลูกขาวท่ีมีชื่อเสียง
อุดมสมบูรณ มีคลองที่ขุดข้ึนสมัยรัชกาลที่ 5 มีนบุรี
เรียกคลอง 3 วา คลอง 6 วามาที่วัดลำไทร และคลอง
รังสิต  8 วา เปนคลองคูขนานกัน และมีคลองที่เช่ือม
ระหวางคลอง 6 วา และคลอง 8 วา เรยีกวาคลอง 1...2...3
.... คลอง 17 ถึงวัดเสาวภา แตละคลองจะหางกัน 3
กิโลเมตร

วัดลำไทรจะอยูระหวางคลอง 11-12 เปนคลอง
ระบายน้ำเขานา และระหวางคลองท้ังสอง ยังมีคลอง
ที่ขุดข้ึนเพิ่มข้ึนมาเรียกวา “คลองกลาง” และบริเวณ
คลองใหญ และหนาแนนทีต่ลาดคลอง 12

คุณพอวุฒิเลิศ แหลอม อุปสังฆราชสังฆมณฑล
เชียงใหม ลูกวัดลำไทรเลาวา “เสนทางน้ำเคยเปน
เสนทางหลกั จะไปวัดลำไทรตองไปลงเรอืท่ีสะพานใหม

แรกเริ่มเปนเรือแท็กซี่ หรือชาวบานเรียก “เรือตุงๆๆ”
ตามเสียงเรือ สมัยเด็กๆ คือ 40 กวาปที่แลวออกจาก
วดัลำไทร 08.00 น. พกัทีค่ลอง 7 และไปถึงสะพานใหม
บาย 2 โมง ตอมาเปลี่ยนเปนเรือหางยาว ใชเวลา
ชัว่โมงครึง่ ถงึสองชัว่โมง และมี เรอืสองตอนประมาณ
45 นาที เรยีกวานัง่หลงัขดหลงัแขง็ กวาจะถึงวดั”

แตวันน้ี กลายเปนอดีตไปแลวเหลือเพียงคลอง
ทีม่นี้ำเลก็นอย ฤดแูลงกแ็หงสนทิ!

“ทางสังฆมณฑลฯ ไดเ ร่ิมโครงการบูรณะวัด
ครั้งใหญมาต้ังแตเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2010 โอกาส
ครบ 100 ป คาดวาท้ังหมดจะเสรจ็ส้ินปนี”้

ผมไดไปเดินดูบริเวณรอบวัด ภายในวัด และ
ขึ้นบันไดเวียนไปที่หอระฆังวัดมาแลว   รูสึกวา
ยงัอกีนาน งานยังไมถงึคร่ึง

คณุพอศภุกจิ เจาอาวาส ไดกลาววา
“ไมวงกบหนาตาง และคานสองขางดานบนผุมาก

ตองเปลี่ยนใหมทั้งหมด และทำสีใหม ใหใกลเคียงกับ
ของเดิม”

“สวนรปูภาพทีเ่พดานวัด และกำแพงหลงัพระแทน
ซึ่งทำสมัยคณุพอประสาร ครูตันสวุรรณ ยงัคงรกัษาไว
เหมอืนเดมิ”

นอกจากน้ี อาคารเรียน 5 ชั้น หลังใหม ยาว 100
เมตร และดานหนา ตอยื่นออกมาเปนสนามในรม
พรอมท่ีจะเปดใชในปการศึกษาใหมแลว คณะครู
ผูปกครองและนักเรียนจะไดมีอาคารสวยๆ ใหมๆ
ใชเรียนกัน

สวนอาคารเรียนหลงัเกา 3 หลงั ในอนาคตคงจะร้ือ
เพื่อปรับพื้นท่ีใหเรียบรอย สวนศาลาอเนกประสงค
สรางสมัยคุณพอบัณฑิตย ปรีชาวุฒิ ยังใชประโยชน
ไดดี

ในบริเวณวัด มีบานพักผูสูงอายุ ซึ่งยายไปจาก

โรงพยาบาลเซนตหลุยส ไดยายอีกคร้ังหน่ึงไปอยู
ในที่ใหมบริเวณของวัด สวยงามกวางขวางขึ้น และ
อีกดานหนึ่ง ก็มี “ศูนยคอมมูนิตา อิน คอนโต” และ
หางออกไป ก็มีสวนสันติธรรม ของคณะฟรังซิสกัน
ลึกเขาไปในคลองกลาง

ในระหวางท่ีบูรณะวัดนี้ คุณพอเจาอาวาสได
ปรับปรุงบริเวณท่ีเคยเปนบานพักผูสูงอายุเปนวัด
ชั่วคราว

วัดหลังปจจุบันเปนหลังที่สอง  สรางสมัย
คณุพอดอืรงัด และเปดเสกเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1911
และลูกวัดลำไทร ที่รูจักกันเปนอยางดี คือ พระคุณเจา
ยอแซฟ ยวง นิตโย อดีตประมุขอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ค.ศ. 1965-1973

วัดลำไทรสำหรับลูกวัดคนเฒาคนแกตองคิดถึง
คุณพออาแบล เกง พานิชอุดม  เปนเจาอาวาสอยูถึง
30 ป (ค.ศ. 1940-1970) กอนหนาน้ันเปนผชูวยอย ู4 ป
รวมเวลาท้ังส้ิน 34 ป ชวีติสงฆทีว่ัดลำไทร

ที่หนาตึกเกา  มีอนุสาวรีย  คุณพออาแบลยืน
ดคูวามเปล่ียนแปลงอยางสงบ!

คณุพอวรยุทธ  กจิบำรุง
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โดย เงาเทียน

สวสัดคีรบัเพือ่นๆ เยาวชนทีร่กั...ป 2011 นีม้กีาร
ปรับเปล่ียนบุคลากรดานการบริหารงานของแผนก
เยาวชนนิดหนอยครับ เน่ืองจากบางทานทำงานครบ
ตามวาระแลว  ทางแผนกจงึขอใชเสียงเยาวชนฉบบัน้ี
แทนคำขอบคุณ  กอนอื่น ขอบคุณสำหรับคุณพอ
ผูอำนวยการแผนกของเรา คุณพอสราวุธ อมรดิษฐ
ที่ทำงานเคียงคูกันมาตลอดระยะเวลา 3 ป คุณนริศ
มณีขาว ทีม่คีำแนะนำดีๆ ใหกนัเสมอมา และสำหรับ
กรรมการบริหารทุกทานท่ีคอยใหความคิดเห็น และ
ทำงานรวมกันกับแผนกมาดวยดี โดยตลอดระยะ
เวลา 3 ปทีผ่านมา สมัชชาประจำป คร้ังท่ี 34 ทีไ่ดจดั
ขึ้นเม่ือปลายปที่ผานมา ทางแผนกของเรา ไดมีการ
ลงคะแนนเสียง  เลือกและแตงตั้งผูบริหารและ
คณะกรรมการบริหารชุดใหม ขอยินดีตอนรับ
อยางเปนทางการนะครับ ยินดีอยางยิ่งท่ีพระเจาทรง
นำเรามารวมงานกัน

รายนามคณะผูบริหารและกรรมการบริหาร
ชดุใหม มดีงัน้ี

1. คุณพออายุวัฒน  โสนนอย ประธาน
คณะกรรมการบริหารฯ / ผอูำนวยการแผนก

2. คณุวษิณุ  ประดษิฐศลิป  รองผอูำนวยการ
3. คณุพอพรชยั  แกวแหวน เหรญัญิก
4. คุณพอปราโมทย  นิลเพ็ชร  กรรมการ

บริหารฯ / ผแูทนจิตตาภิบาล (ราชบุร ี– สรุาษฎรธาน)ี
5. คุณพอเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร กรรมการ

บริหารฯ / ผแูทนจิตตาภิบาล (เชียงใหม – นครสวรรค)
6. คณุพอพัฒนะชยั  อนิทิรถ กรรมการบรหิารฯ

/ ผแูทนจิตตาภบิาล (นครราชสมีา – อบุลราชธาน)ี
7. ซสิเตอรทองอย ู กจิสกุล กรรมการบรหิารฯ /

ผแูทนจติตาภบิาล (องคกรสมาชกิ)
8. คณุอจัฉรา นารนิรกัษ กรรมการบริหารฯ / ผแูทน

จติตาภิบาล (องคกรสมาชิก)
9. คุณพิชิต โนรี กรรมการบริหารฯ / ผูแทน

เยาวชน (กรุงเทพฯ – จนัทบรุ)ี
10. คณุมนทิรา ฮกเจรญิ กรรมการบริหารฯ / ผแูทน

เยาวชน (ทาแร หนองแสง – อดุรธานี)
11. คณุนิวฒัน ขมุจันทร กรรมการบริหารฯ / ผแูทน

เยาวชน (องคกรสมาชกิ)
นอกจากน้ัน ยังมีคุณพอทินรัตน คมกฤส คุณพอ

เฉลมิ กจิมงคล คณุพอสมชาย อญัชลพีรสนัต  คณุพอ
วัชศิลป กฤษเจริญ คุณพอสราวุธ อมรดิษฐ  ดำรง
ตำแหนงเปนท่ีปรึกษา

และในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2011  ทาง
แผนกเยาวชนฯ ไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครัง้ที ่ 1 ในป 2011 ซึง่เปนการประชมุรวมกันระหวาง
กรรมการบริหารชุดเกาและชุดใหม เพ่ือพิจารณา
การดำเนินโครงการตางๆ ทีจ่ะทำรวมกันในปทีจ่ะถึงนี้
ตอไป พวกเราก็หวังวาการทำงานของพระเพ่ือเยาวชน

โด ย อ า ศั ยพ ว ก เ ร า ท่ี เ ป น
เครื่องมือของพระองคตอไป

สุดทายน้ี  เราเขาสู
เทศกาลมหาพรตแลว  ไดเวลา
ที่จะลด ละ เลิก อยางเขมขน
อกีคร้ังหน่ึงแลวเชิญชวนนองๆ
เยาวชน เ ดินทางสู เทศกาล
มหาพรต ดวยความกระตือรือรน
ที่จะรวมในพระมหาทรมาน

ของพระคริสตเจาอยางแทจริง “ที่บนกางเขน”...เรา
มองเห็นรักอันยิ่งใหญเสมอ...เพื่อเม่ือวันที่พระองค
ทรงกลับคนืพระชนม เราจะไดสามารถรองอลัเลลูยา
ไดอยางม่ันใจอีกคร้ัง แลวพบกันใหม สวสัดีครบั

“ที่นี่มีนัด” คายเยาวชนชวงเดือนมีนาคม –
พฤษภาคม 2011 ใครสนใจ ติดตอสอบถาม
รายละเอียดที่ตนสังกัดเลยนะครับ

15-31 มีนาคม คายอาสาพัฒนาชนบท
“แทงกเกบ็น้ำ ปนรกั มอบน้ำใจ ให...แมอมุลอง”
อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน (http://www.
carefor.org/workcamp/)

17-20 มีนาคม คายปสกา จัดโดยแผนก
เยาวชน อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

28-31 มีนาคม คายเยาวชน 4 อีสาน จัดท่ี
สงัฆมณฑลนครราชสีมา

7-15 เมษายน คายผูนำเยาวชนคาทอลิก
ขัน้เขมขน จดัโดย คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่
เยาวชน สงัฆมณฑลจันทบรุี

28-30 เมษายน คายเยาวชน สังฆมณฑล
ราชบุรี

3-8 พฤษภาคม คายเยาวชน สังฆมณฑล
สรุาษฎรธานี

“แมโลกจะหมุนไปตามปกติ แตเรือ่งราวมากมาย
เกิดขึ้นและผานไปอยางรวดเร็ว  “สภาสาธุฯ”
รวบรวมเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนระดับวัด” จากสารวัดท่ี
ไดรับมาแบงปนในวงกวาง เทาท่ีไดรับเวลาน้ี ยังอยู
ไมเกินสิบนิ้ว (มือ) ขอเชิญวัดตางๆ ไดสงมายัง
“อดุมสาร” เพือ่จะไดแบงปนเร่ืองดีๆ  ใหพีน่องทีห่างไกล
ไดรูบาง อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก คุณพอ
สุรสิทธ์ิ (ใหญ) ชุมศรีพันธุ เขียนไดลุมลึกและ
อานงายไดประโยชน คอลัมน “บทสนทนาจาก

เด็กสาธุฯ เจาอาวาส” พรอมท้ังคำคมมีใหเสมอ “เราทุกคน
มหีนทางชีวติท่ียากลำบากท่ีตองเดนิไปกจ็ริง แตอยาลืม
วา ตลอดทางก็มีพระพรเพียงพอใหชื่นชม” พรอม
ทั้ งค ายคำสอนภาคฤดูรอนของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เร่ิมวันเสารที่ 27 มนีาคม ถงึวันอาทิตยที ่ 24
เมษายน ที่บานสวนยอแซฟ สามพราน จัดเปนปที่ 20

สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย ในโครงการ
“ศูนยบรรเทาใจ” จัดอบรมแกผูสนใจ  เพ่ือบรรเทา
ผูมีทุกข และใชในชีวิตประจำวัน วันที่ 12-13 มีนาคม
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย (เอซีซี.) และทางวัด
อัสสัมชัญ มีฉบับภาษาอังกฤษและเว็บไซตดวยครับ
http://assumptioncathedral.catholic.or.th เปนชื่อที่ยาว
ที่สุด  วัดนักบุญเปโตร สามพราน คุณพอสำรวย
กจิสำเรจ็ เจาอาวาส เตรียมสรางอนุสาวรียรูปนักบุญ
เปโตรบริเวณส่ีแยกหนาวัด รวบรวมน้ำใจจากพ่ีนอง
มีสวนรวมกัน ตอไปจะเรียก“วงเวียนนักบุญเปโตร”
แตรูปนักบุญเปโตรนี้ สัตบุรุษบางทานสงสัยนักวา
“ไกหายไปไหน?”  คุณพอเจาวัดก็อธิบายความหมาย
ของการ “ถือกุญแจ” แทนไกไวอยางดี ถาไมมีไก
ผมวาสำหรับสามพรานแหงนี้ “นาจะเอาหมูขึ้นมา

แทนไกทาจะดี!”  ไดเห็นรายช่ือคนบริจาคแลว
รวมไดกวาหาแสนบาทแลว คำสอนภาคฤดูรอน
เร่ิมเปดเรียนวันท่ี 21 มีนาคมน้ี  วัดนักบุญ
ฟรังซิสเซเวียร สามเสน คุณพอสุเทพ พงษวิรัชไชย
กำหนดฉลอง “พระโต” ชื่อภาษาเดิมหมายถึง
“พระมหาเยซูคริสโตเจา” วันที่ 5 มีนาคม งานน้ี
เหมอืนงานฉลองวัดครัง้ทีส่อง คณุพอวทิยา ควูริตัน
ประธาน และเสกสุสาน วนัท่ี 13 มนีาคม พระคณุเจา
วีระ  อาภรณรัตน  ลูกวัดเปนประธาน วัด
เซนตหลุยส  คุณพอศักดิ์ชัย  ทรัพยอัประไมย
เจาอาวาส บทความประจำท่ีคนอยากอาน คนขางวัด
คร้ังน้ี “คดิไปเอง เช่ือไปเอง” และลงใน Pope Report
ของคณุวิน วดัแมพระฟาตมิาดวย คณะพระเมตตา
เชญิรวมฟนฟจูติใจเตรยีมฉลองพระเมตตา วนัเสารที่
12 มีนาคม  ขอบคุณสารวัดท่ีไดรับ หวังวา
ครัง้ตอไปคงมีมากขึน้ๆ  ...สวัสดคีรบั

ตอน จากสารวัด
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บทกวีและหมาซ่ิวหนิง

(อานตอฉบับหนา)

เธอร่ำลาอยางมีกำลังใจ หยิบขาวของท้ังหมดและ
รบีกลบับาน...

“ขนุเขาไมหล่ังน้ำตา ยกเวนตอนฝนตก
ทวาเปนน้ำตาอันปติจากฟาฝากมา
เจาขุนเขาเอย เกบ็กักและปลอยมาซึง่น้ำตาจากฟา
ชุบชีวิตดอกเหมยใหสะพร่ัง สวยงามเยยแดดแหง

คมิหันต
แลหิมะแหงเหมนัต
ดอกเหมยไมเคยหวั่น ดอกไมอื่นใดท่ัวแนวเขา

รวงโรยไปแลว
เหลือเพียงเหมยแสนงาม...อยูบนก่ิงกานสะทาน

ลม”

บทกวีของ ซาง กวนหยง กวีแหงขุนเขาแดนใต
ไมมีใครรูวากวีและบทกวีมีไวเพ่ืออะไร และย่ิงใหญ
ปานไหนหรอก ตราบจนเขาผูนั้นลวงเขาไปใน ชีวิต
เสียกอน คำกวีเหลานี้ชางงดงาม มันคงจารึกกำกับอยู
ณ ดานขางของภาพวาดขุนเขาอาบพระพิรุณ แขวนอยู
บนผนงัของบานใดบานหนึง่แหงแผนดินตอนใตเปนแน
แลวสงเสียงกูรองออกมา ลองลอยไปตามสายลม
ฤดูกาลแหงชีวิตของใครตอใคร แลวใครเลาจะสัมผัส
ประโยชนอนัเอกอุของบทกวไีด... ถามใิชผคูรอบครอง
ศิลปะแหงการดำเนินชีวิตบนแผนดินท่ีกวางใหญ
ไพศาลน้ี!

...จรงิไหมเลา?... สาวเจาซ่ิวหนิงผกูลาหาญในโลก
ใบน้ี!?

ซิว่หนงิกลับถึงบานก็ใกลค่ำแลว ลกูท้ังสองของเธอ
วิ่งออกมาแยงกันกอดขาของเธออยูพัลวัน พลางก็
ฟองกนัไปฟองกนัมาถึงความเหลวไหลของอกีคนหน่ึง
ขณะที่เธอไมอยูบาน จะมีสิ่งใดในชีวิตและความรูสึก
ของเธอท่ีมสีขุไดเทากบัลกูๆ ทีต่อแหล นารกั แขง็แรง
สองหนอน้ีอีกเลา? จริงซิ...เธอคิด อยางนอยฉันก็มีลูก
ที่ฉอเลาะแกมแดงไรเดียงสา และพูดดีๆ กับฉันเสมอ
ทำไมฉันลืมขอน้ีไปได ซิ่วหนิงไมรูตัววาเธอกำลังเริ่ม
ทำอยางท่ีขงจ๊ือสอนเธอเม่ือช่ัวโมงกวาท่ีผานมา เธอคดิ
ไดวาใช... ทกุอยางอาจเหมือนเดมิกจ็รงิ แตความคดิของ
ฉันเปลี่ยนไปไมเหมือนเดิม เธอเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆ ที่
เคยมีอยูแลวในบาน เธอเริ่มคิดเลยไปอีกวา คาของฉัน
อยูที่ใจของฉัน มิไดอยูในปากหรือในใจของคนอื่น
แตอยางใด

ขยะจากที่ไกล...เปนเพียงภาพที่คนอ่ืนทำใหเธอ

เปนดวยลมปากที่ปราศจากความคิดเทานั้น ถาเธอเปน
ขยะจริง ทำไมลูกสองคนยังกอดเธออยูทุกวันเลา?
ถาเปนขยะจริง ทำไมคนทั้งบานตองพึ่งเธอทุกอยาง
ในทุกๆ วนัของชวีติเลา?

บัดน้ีเปนเวลาหลายเดือนแลวท่ีเธอทำทุกอยาง
ตามท่ีทานปคูนใหมของเธอส่ังสอนแนะนำ รอยย้ิมและ
ความรักทีจ่รงิใจจากสายตาและคำพูดของเธอท่ีสะทอน
กลับไปยังคนท่ีพูดไมดีตอเธอ สะทอนลึกเขาไปถึง
ความคิดของคนพูดน้ันเสมอ ยิ่งทีคนในบานยิ่งรูสึกวา
เธอแสนดี เริ่มเรียกเธอมากินขาวดวยกัน สามีก็ภูมิใจ
ในส่ิงที่เกิดข้ึนใหมนี้ ดูเหมือนทุกคนมีความสุขขึ้นอีก
หลายเทา เพียงแตระลอกของความเปนคนในชีวิต
ประจำวันชางทับซอนกันรวดเร็วหลายชั้นหลายเชิง
ชวงเวลาที่ผานเขามา และผานออกไปทามกลาง
กิจกรรมของแตละคน เงินกงสีในบานเพ่ิมข้ึนมาก
จากการท่ีทุกคนออกไปขายของ สามีของเธอไปไกล
ทีส่ดุ แตทกุครัง้กร็บีกลบับาน เธอไมรตูวัหรอกวา เธอ
คือสิ่งท่ีดึงทุกคนใหรีบกลับบาน แตทุกคนเร่ิมรูสึก
มากกวาเธอวา สนิคาตางๆ ทีเ่ธอเตรยีมและจดัการจัดให
แตละคนน้ัน เปนสินคาช้ันเยี่ยมที่เธอเลือกซื้อมาให
แตละคนนำไปขายอยางไดผล อันเปนที่มาของรายได
ที่มากข้ึนอยางรวดเร็ว เบื้องหลังก็คือ เธอเขาเมือง
ทุกครั้งเพื่อซ้ือขาวของ เธอก็จะแวะเย่ียมขงจ๊ือ ทานปู
ของเธออยมูไิดขาด  เธอซ้ือของเลก็ๆ นอยๆ ไปฝากทาน
ทานก็บอกวาผูคนตองการสินคาอะไรในแตละทิศทาง
ของภูมิประเทศท่ีแตกตางกัน เธอจึงจัดหาสินคาไดถูก
กับความตองการของคน และเธอไมลืมที่จะเลาเรื่อง
ในบานทุกอยางใหทานฟง ทานก็แนะนำชวีติบทตอ  ๆไป...

“หมิะยงัละลาย สายน้ำยังเพ่ิมพูน
ถิน่เขาสงูยังสลับซับซอนเหลอืหลาย
สรุาชัน้ดียอมแพงและมีนอย
แตใบชาชัน้เยีย่มของขา...ถกูกวา
มีมากเหลือคณา
ขาละลายตวัตนของขาหายไปกบัน้ำชาเลศิรส
ขื่นของรสชาชางอภิรมยเหลือแลวในกลางละออง

หิมะ
ทวายัง เทียบมิได . . .กับขื่นรสหวานชุมลำคอ

ยามสายฝนสาดเท
เปนมานทึบ
ทัง้ๆ ทีม่าจากใบชาอันเดยีวกนั”

บทกวีจากกวีเอกลอยมาตามสายลมแหงชีวิต
อีกคราแลว ทานกวี หวาง จี้เหลียน รจนาบทน้ีลง
ดวยพูกันจ้ิมหมึกผสมหยาดน้ำตาของทานท่ีหล่ังออก
อยางซาบซ้ึง ยามท่ีทานน่ังลิม้รสน้ำชาสีเขมอยบูนศาลา
ยอดเขาแหงแดนเหนือ แมในความเปนจรงิ หมา ซิว่หนิง
จะไมเคยรับรูวามีบทกวีนี้หรือบทกวีใดๆ เลยก็ตาม
แตเจาบทกวีกลับลองลอยอยูในสายลม มาจับตองอยู
รอบๆ ชีวิตของเธอ...รอบๆ ชีวิตของใครตอใครอยาง
เงียบกริบ

ไมนานจากน้ัน.....
วันหน่ึง แมผัวปากรายใจไมละเอียดของเธอมีธุระ

เขาไปในเมือง แกแตงตัวสวมเคร่ืองประดับแบบชนิด
ทีก่ลวัคนจะมาดูถกู  เธอจะไปไหวเจาทีว่ดัเอกประจำเมือง
เมือ่ไหวเจาเสร็จแลว แกกต็รงไปยังบานของขงจ๊ือ โดย
ไมรเูลยวาหลายๆ เวลามานีน้ัน่ สะใภของเธอกลายเปน
คนมักคุนของทานปราชญชาวบานทานนี้ไปแลว
ซิว่หนงิไมเคยเลาใหคนในบานฟง แมแตกบัสามกีต็าม

“สวัสดีคะทานอาจารย อีฉันแวะมาเยี่ยมคะ มีของ
มาฝากดวยคะทาน ทานทานขาวหรือยังคะ?” แกกลาว
ทักทายผูเฒาตามประสา

“ออ สวัสดีคุณนาย วันน้ีฉันชางมีโชคนะ คุณนาย
มีใจมาเย่ียมเยียนคนแกที่ไรประโยชน”  ขงจื๊อทักกลับ
บาง

“โอย ทำไมทานพดูอยางนัน้ ใครๆ เขาก็รกูนัท้ังน้ัน
วาทานเปนคนมีคานาเคารพ ลูกศิษยลูกหาก็เต็มเมือง
ชือ่เสียงลือไกล ฉนัขอใหทานอายุยนืหม่ืนป หม่ืนๆ ปคะ
ทาน” แกเจ้ือยแจวอยางสุขใจ หลังจากน่ังลงแลว แก
ก็เริ่มเปลี่ยนบทใหมทันที

“ทานเจาขา ฉนัมทีกุขมาปรึกษาทานคะ วนันีฉ้นัมา
ไหวเจาในเมือง หวังวาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิจะใหสมปรารถนา
กับเขาบาง ลูกๆ ก็กตัญูอยูหรอกนะทาน ฉันไมขาด
อะไร แตทุกขของฉันใหญหลวงอยางคิดไมถึง...” แก
หยุดปาดน้ำตาจระเขที่มาไดอยางกะทันหันทันใจตอง
การ! คนอยางขงจ๊ือมีปญญาพอจะรูมานานแลววา
ซิว่หนงิอยเูปนสะใภของหญิงวัยดึกผนูีแ้หละ!

“ทานเจาขา ในบานอุดมครบถวน แตรอบบาน
ขางนอกทุกทิศไมเคยเปนมิตรกับฉัน ฉันจะสุขได
อยางไรคะทานขา?!” แกใชสำนวนใหเขากับเคร่ืองประดบั
แมสำนวนจะจอมปลอมในใจ แตทุกขของแกกลับเปน
เรื่องจริง

“เร่ืองของคณุนายแกไมยากเลยหนา คณุนายไมเคย
ลมือะไรถีถ่วนเทาเม็ดทราย ใครๆ กร็ ู คณุนายวาคุณนาย
ลืมอะไรบางหรือเปลาภายในบานของคุณนายนะ?”
ปราชญเริ่มเขาเร่ือง

“ลมืหรอืคะทาน ฉนัจะลืมอะไร  เอ...ทกุอยางกอ็ยู
ครบในบานนี่คะ ไมมีอะไรหายไปไหนนะคะทาน
อาจารย” แกนับชวีติลวกๆ

“แตฉนัวาคนรอบขางนอกบาน เพือ่นบานรอบกาย
ที่คุณนายรูสึกวาเขาไมชอบคุณนายนั้น เขาคงรูวา
คุณนายลืมอะไร!” ผูเฒาตรงเร่ืองเขาไปเร่ือยๆ

“เอ... ทานน่ีพดูจนฉนังงนะคะ อฉีนัแมตวัใหญ แต
ปญญานอยนะคะทาน อีฉันไมมีวันโกรธทานอาจารย
หรอกคะ ทานพูดมาตรงๆ ใหอฉีนัเขาใจงายๆ เลยก็ได
คะทาน”

(ตอจากฉบับที่แลว)
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ทานด่ืมถวยซ่ึงเราจะด่ืมไดหรอืไม”  (มทัธวิ  20:22)

ป 2011

รายจาย
ที่ซอนเรนอยู

นักธุรกิจมักจะกลาวถึง “รายจายท่ีซอนเรนอยู” คาใชจายมักจะไมชัดเจน
เมื่อเราเริ่มโครงการ โดยเฉพาะสำหรับผูที่ยังไมมีประสบการณ รายจายท่ี
ซอนเรนอยูอาจเปนเหตุใหธุรกิจน้ันๆ ดำเนินตอไปไมได ดังน้ันเราจึงตอง
พยายามสำรวจอยางถี่ถวนกอนเริ่มโครงการใดๆ

คำขอรองของมารดาของสองพ่ีนองตระกูลเศเบดีตอพระเยซูเจา ถือวา
เปนเร่ืองธรรมดาของแมที่หวงลูก ทาทีของพระเยซูเจาตอคำขอรองของนาง
ชี้ใหเห็นวานางยังขาดความเขาใจ และการเปนศิษยติดตามพระองค ยอมมี
รายจายท่ีซอนเรนอยู พระองคตรัสกับนางวา นางไมรูวานางกำลังขออะไร
เหตุวาการเปนสาวกของพระองคยอมตองมีความเจ็บปวด และการอุทิศตน
อยางไมเห็นแกตัวเปนการเดิมพัน

ในชวงชีวิตของพระเยซูเจาในโลกน้ี มีผูคนเปนจำนวนมากท่ีสนใจ
ในคำสอนของพระองค และประทับใจในอัศจรรยที่พระองคทรงกระทำ แต
เม่ือพระองคตรัสเก่ียวกับความทุกขทรมาน พวกเขาก็เร่ิมถอยหลัง สำหรับ
พวกเขาความทุกขทรมานซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเปนศิษยของพระองคนั้น
นับวาเปนส่ิงที่คิดไมถึง การนำมาเปนสวนหน่ึงของคุณสมบัติการเปนศิษย
ของพระองคนั้นนับวาเปนส่ิงท่ีไมเหมาะไมควร ซึ่งพระองคทรงนำมาตอเติม
โดยพวกเขาไมรลูวงหนา แตการเสียสละ การแบกกางเขน ลวนเปนสวนสำคัญ
ในการเปนศษิย ดงัทีพ่ระองคตรสัเตือนไว ความทุกขทรมานมิไดถกูซอนไวเลย
พระเยซูเจาไดตรัสไวอยางชัดเจน สิ่งท่ีสำคัญก็คือ เราตองเขาใจวา ความ
ไมเห็นแกตัว การแบกกางเขนติดตามพระคริสตเจาน้ันก็ดวยเหตุผลที่วา
พระเยซูเจาทรงเผยวา การกลับคืนพระชนมของพระองค ยอมเปนผล
อันสืบเนื่องมาจากการที่พระองคทรงซื่อสัตยตอพระประสงคของพระบิดา
อกีฟากหนึง่ของความทรมานก็คอืความรงุโรจนตลอดนรินัดร

ขาแตพระเจา โปรดทรงชวยอยาใหลูกแสวงหา
ความรุงเรือง โดยผานทางความตองการที่จะมีพลัง
และอำนาจ โปรดไดทรงประทานพระหรรษทาน
ใหลกูปฏิบตัติามพระประสงคของพระองค ดวยการ
ยกกางเขนข้ึนแบกไปในแตละวัน และโปรดใหลูก
สำนกึวา การกระทำดังน้ี ลกูกำลงัรวมมอืกับพระองค
ในการไถใหรอดพน อาแมน

ลึกซึ้งกวาคำ
การศึกษาไทยเร่ิมตนจากวัด
พอแมสงลูกฝากหลานใหพระสอนเรยีนรเูขียนอานให
สอนความรูพื้นฐานไปสอนธรรมะไปครบองค
เรียนไปแวะเวียนผานวัดกราบพระหาท่ีพึ่งทางใจไป
กลายเปนที่มาของโรงเรียนวัดที่ยังมีใหเห็น
ลูกศิษยลูกหาจบการศึกษายังมีธรรมะติดตัว
ขณะเรียนรูวิชาธรรมะก็ซึมซับเขาถึงจิตในบรรยากาศ
อันที่จริงแลววัดไมไดอยูแคบริเวณหรือตัวอาคาร
หากแตอยูในบริบทและบรรยากาศท่ีซึมแทรกดวยศรัทธา
แคกาวเขาบริเวณก็ใหรูสกึในความศักด์ิสทิธ์ิ
จะคิดจะพดูจะทำตองบรสิทุธ์ิดวยเจตนาดวยคารวะ
หากไมอยากใหมคีวามขดัแยงในมโนสำนึก
จนกลายเปนความรอนใจรอนกายทุรนทุรายอยูตอไมได
เพราะกอนทีค่นจะถือจะปฏบิตัศิาสนกิจ
แกนแหงศาสนาก็เร่ิมกลอมเกลาปรุงแตงชำระใจแลว
จะวาไปแลวใชวาผลบุญศาสนาข้ึนกับคนออกแรงทำก็หาไม
เพราะพลงับญุแหงศาสนายิง่ใหญกวาพลงัศรทัธา
เพียงแคเปดใจออนนอมยอมตามก็มากกวาพอแลว
ทีเ่หลอืนัน้พลงัศกัดิส์ทิธิแ์หงศาสนาบันดาลใหหมด...

แลวเพิง่มาเปนขาวใหตองงนุงงสับสนไมนอย
เมือ่โรงเรียนวดัหลายแหงตดัคำวา “วดั” ออกจากชือ่โรงเรียน
เหมือนจะตองการแยกโรงเรียนออกจากวัดโดยเด็ดขาด
ทั้งที่อาคารเรียนก็ยังคงอยูในบริเวณวัดเหมือนเดิม
หรืออยากจะบอกเปนนัยวาเรียนก็เรียนธรรมะก็ธรรมะ
ในเม่ือเปาหมายการศึกษาคือการสอนเด็กใหเกงใหฉลาด
ทกุอยางจงึเนนไปทีส่ติปญญาไหวพริบ...ใหเปนกรด
เร่ืองธรรมะเรื่องความดีเร่ืองบุญเร่ืองกุศลเปนรองไวกอน
เรียนจบงานดีเงินเดอืนสงูต้ังหลกัต้ังฐานใหแนนใหมัน่คง
แลวนั้นคอยหาเวลาเขาวัดฟงเทศนฟงธรรมทำบุญใหทาน
หารไูมวาบานเมืองเราเต็มดวยคนเกงคนฉลาดจน “สงออก” ได
แตประเทศชาติกย็งัไมพฒันายังไมสงบยังไมมเีอกภาพ
จะใหชาติพฒันาไดอยางไรหาก “คน” ยงัไมพฒันา
แลวคนจะพัฒนาไดอยางไรในเม่ือเอาแตพัฒนา “วตัถุสิง่ของ”
ปลอยใหวตัถุเงินทองเปนใหญความผดิความถูกเปนรองในทุกระดับ
ก็เลยฉลาดหาฉลาดกอบโกยฉลาดโกงฉลาดกินบานกินเมือง
“ผลประโยชน” คอื “ความถูก” “เสียผลประโยชน” คอื “ความผิด”
การศึกษาจึงอยูแคเร่ืองความรูเร่ืองสติปญญาเร่ืองฉลาด...

เปนขาวออกไปผูเก่ียวของพากันขยับ
บางก็เที่ยวชี้แจงที่มาที่ไปของการเปล่ียนแปลง
บางก็มองวาเปนการพัฒนาสถานศึกษา
บางก็ยนืยันจะเอาคำวา “วดั” คนืช่ือโรงเรียนใหได
อยางนอยก็บงบอกถึงท่ีมาของการเรียนการศึกษา
เรียนโรงเรียนวัดจบจากโรงเรียนวัด
อีกท้ังคอยเตือนสติในความศักด์ิสิทธ์ิแหงท่ีมาของความรู
ใหคอยสำนกึในพฤติกรรมใหสอดคลอง
ใครไดยนิไดรกูช็ืน่ชมช่ืนชอบคบคาสมาคมไดสบายใจ
แตหากหลังจากทำทุกอยางดวยเหตุดวยผลยังยืนกรานเหมือนเดิม
ไหนๆ กเ็ปล่ียนมานานจนคนุปากคนุหูแลวปลอยไปก็แลวกัน
ก็ขออยาใหเอาคำวา “วัด” ออกจากการเรียนการสอนเลย
เพราะจะพฒันาคนตองพฒันาท้ังสมองทัง้จิตใจจึงลงตัว
ถาไมอยากใหชาติบานเมืองตองบอบช้ำไปกวาน้ี
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การวางเฉยเปนมารยาททีด่ ีแตมากนักเปนคนลับลมคมใน

แนวคดิบทเทศน
พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อชีวิต
ในเทศกาลมหาพรต ค.ศ. 2011
แบงปนโดย คณุพอสมบูรณ  แสงประสิทธิ ์ทีป่รกึษางานรณรงคจติตารมณมหาพรต คพน.
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฆราวาสแพรธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

สปัดาหที ่3 ในเทศกาลมหาพรต
(วนัอาทติยที ่ 27  มนีาคม  2011)

เรือ่ง  “น้ำทรงชวีติ”
อารัมภบท

โลกเรามีน้ำถงึ 2 ใน 3 สวน เปนพืน้ดนิเพยีง 1 ใน 3
สวน  และน้ำจำนวนมหาศาลน้ี ยงัซึมซับอยตูามพ้ืนดิน
ชวยหลอเลี้ยงชีวิตใหแกพืช  สัตว  และมนุษยอีก
เปนอันมาก ขาดน้ำกข็าดชวีติ ดาวเคราะหทกุดวงทีเ่ปน
ดาวบริวารของดวงอาทิตยรวมกับโลกของเราลวน
ไรชีวิต เพราะไมมีน้ำ โลกของเราจึงนับวาโชคดีกวา
ดาวเคราะหทั้งปวง

กระน้ันกด็ ีโลกเราก็ยงัมปีญหาเรือ่งแหงแลงเพราะ
ขาดน้ำเหมือนกัน จนเกิดมีทะเลทรายอยูมากมาย
หลายแหง นอกน้ันพ้ืนท่ีหลายแหงท่ีเคยมีฝนตกก็เกิด
แหงแลงเพราะฝนไมตก ทำใหไมสามารถทำมาหากิน
ปลูกพืชผลใดๆ ได และที่แปลกก็คือ อีกบางพื้นที่
กลับเกิดมีน้ำเกินความตองการ  จนไหลทวมบานชอง
ตลอดจนพื้นท่ีเพาะปลูก เสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน
อยางท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร็วๆ นี้

น้ำจึงเปนไดทั้งประโยชนและโทษ  ขึ้นอยูความ
พอดิบพอดี  ไมมากไมนอยจนเกนิไป

บทเทศน
1. ทั้งหมดท่ีกลาวมาน้ีก็แสดงใหเห็นถึงความ

สำคัญของน้ำในธรรมชาติ และพระคัมภีรในพิธีมิสซา
ในวันน้ีก็กลาวถึงความสำคัญของน้ำเหมือนกัน แต
เปนความสำคัญในอีกระดับหนึ่ง  คือระดับเหนือ
ธรรมชาติ หรือระดับจิตใจ  ซึ่งมีความสำคัญมากกวา
ระดับธรรมชาต ิคอื

1.1. ประการแรกก็คอื น้ำในระดับเหนือธรรมชาติ
หรือระดับจิตใจ มีฤทธ์ิในการชำระลางใหสะอาด

บรสิทุธิ ์ดงัเชน “น้ำวนิาศ” ในพันธสัญญาเดิม ทีช่ำระลาง
มนุษยชาติและบาปกรรมตางๆ ที่มนุษยไดกระทำ ซึ่ง
หมายถึงน้ำลางบาปทีเ่ราไดรบัในศีลลางบาป เหน็ไดชดั
ในศีลลางบาปของผูใหญ  ซึ่งเม่ือรับศีลลางบาปแลว
กส็ามารถรับศีลมหาสนิทไดทนัที

1.2. ประการท่ีสองก็คือ  น้ำนอกจากจะสำคัญ
ในการชำระลางใหบริสุทธ์ิแลว ยังสามารถทำใหเรา
เกิดใหม มีชีวิตใหม เปนบุตรของพระเปนเจา เราเรียก
น้ำนีว้า “น้ำทรงชวีติ”

2. พระเยซูเจาเองไดทรงเลาถึงน้ำทรงชีวิตนี ้
เม่ือพบและสนทนากับหญิงชาวสะมาเรียท่ีบอน้ำของ
ยาโคบ พระองคตรัสวา “น้ำในบอน้ำของยาโคบน้ี
ดื่มแลวก็ยังกระหายอีก แตน้ำที่พระองคทรงมอบใหนี้

ดื่มแลวจะไมกระหายอีกเลย เพราะเปนน้ำทรงชีวิต”
(ยน 4:13-14) หญิงชาวสะมาเรียพอไดยินก็เช่ือทันที
และออกปากขอน้ำน้ันจากพระองควา “นายเจาขา
โปรดใหน้ำน้ันแกดฉินับาง”

3. เราทุกคนโชคดีที่ ไดรับน้ำทรงชีวิตจาก
พระเยซูเจามาแลวโดยท่ัวหนากัน  นั่นก็คือ  เมื่อเรา

รับศีลลางบาป  ซึ่งสวนใหญก็จะเปนเวลาชานาน
หลายปมาแลว ไมทราบวาน้ำทรงชีวติในศีลลางบาปน้ัน
ยังทำใหเราอิ่ม  ไมกระหายอีกเลยหรือเปลา? ศีล
ศกัด์ิสทิธ์ิเกิดผลแกผรูบัในสองลักษณะ คอื จากฤทธ์ิของ
ศลีศกัดิส์ทิธิเ์อง และจากการรวมมอืของผรูบั อยางเชน
การอยใูนสถานะพระหรรษทาน   ไมมบีาปหนัก  การรตูวั
และเตม็ใจ ฯลฯ
ปฏิบัติ

1. รื้อฟนคำสัญญาเม่ือรับศีลลางบาปบอยๆ
เหมือนพระศาสนจักรกำหนดใหทำในคืนวันเสาร
ศกัดิส์ทิธิเ์ปนประจำทุกป

2. แพรธรรมคำสอนของพระเยซูเจาดวย “น้ำใจ”
และ “น้ำคำ” ในโอกาสตางๆ
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ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 02-451-7341-42 โทรสาร 02-451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

หนา 9

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

หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทันที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรียตนกำเนิดกล่ินเหมน็เปนอาหารลงไป

บรกิารสาธติการกำจดักลิน่ใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พเิศษสำหรบัโรงเรยีนคาทอลกิ
วรวฒุ ิ ดสีดุจติร  โทร: 08 96 11 12 96

VT.International Ltd. Tel:&Fax: 02 755 7362-3

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

1. ทชัมาฮาล - กวั - น.ฟรังซิสเซเวยีร
(19-27 มนีาคม)

2. ฟาติมา - สเปน  (4-10 พฤษภาคม)
3. แหแมพระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์- ลรูด - ฟาติมา

(31 พฤษภาคม - 11 มถินุายน)
4. ฉลองเซนตแอนน  28 กรกฎาคม


19 มนีาคม  ฉลองพนสันิคม
26-27 มนีาคม ฉลองผกูอต้ังคณะรอยแผลศกัด์ิสทิธ์ิ
สนใจรายละเอยีด : 0-2912-3339, 08-1899-7470

www.supartour.com
e-mail : supartour@gmail.com

สุภาทัวรแสวงบุญ

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิตัง้เคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกียร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

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

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

P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เครื่องปรับอากาศบาน - 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

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
วญิญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต

ผูลวงลับทุกดวง
วญิญาณในไฟชำระและวิญญาณท่ีไมมใีครคดิถึง

เปาโล  เสนาะ  แกวขจร
มคีาแอล  สาธร  บญุอรุณรกัษา
ยอแซฟ  ทรงศักด์ิ  บรรจงกจิ

ไมมสีิง่ใดทีซ่อนอยจูะไมปรากฏชดัแจง
ไมมีความลับใดจะไมมีใครรู

และไมถกูเปดเผย
 (ลก 8:17)

สมคัรสมาชกิอดุมสาร - อดุมศานต
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810

โทรสาร 0-2681-5401
E-mail : udomsarn@gmail.com
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รบับรกิารไดที ่คลนิกิสขุภาพเดก็ อาคารรอยปบารมีบญุ ชัน้ 2
โทร. 0-2675-5000 ตอ 10242, 10245

โรงพยาบาลเซนตหลุยส 27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-5000 โทรสาร 0-2675-5200 www.saintlouis.or.th

เชิญรวมทำบุญ สรางวดันักบุญคามิลโล หมบูานศรีวิเชียร จ.เชียงราย

วัดนักบุญคามิลโล

หมูบานศรีวิเชียร

เปนวัดสาขา ที่ขึ้นกับ “วัดแมพระบังเกิด” อ.เมือง
จ.เชียงราย

วดัหลงัเดมิ
วัดไดสรางมาเปนเวลาเกือบ 30 ปแลว
มีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 15 เมตร มีขนาด
ไมเพียงพอกับพี่นองท่ีเขามารวมพิธีบูชา
ขอบพระคุณ
เน่ืองจากวัดนักบุญคามิลโล ซึ่งประกอบไป
ดวยคนไทย อาขา ไทยใหญ ไทยลื้อ  รวม
102 ครอบครัว
และมีศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
เชียงราย ที่มีเด็กชาวเขา 212 คน มีเด็กพิการ
15 คน เณรคามิลเลียน 50 คน เจาหนาท่ี 34
คน ซสิเตอรคณะมารีอาบมับนีา 7 ทาน และ
นักบวชคณะคามิลเลียน 5 ทาน

โครงการ งบประมาณการสราง
วัดนักบุญ
คามิลโล

หอระฆัง ศาลา
ภูมิทัศน
รวม

6,000,000

1,000,000

7,000,000

วดัหลังใหม วดัรูปทรง 8 เหล่ียม
ภายในกวางขนาด 18x18 เมตร ระเบียง
รอบๆ วดั 3 เมตร ภายในวัดสามารถน่ัง
ได 230 คน และรอบๆ สามารถนัง่ไดอกี
หลายสิบคน นอกนัน้ ทางวัดมแีผนสราง

หอระฆงั ศาลาอเนกประสงค หอง
รบัแขก 2 หอง หองน้ำ และหองครวั

ตดิตอ :
คุณพอสัมพันธ วาปโส โทร. 08-1940-1606
คณุพอเกรียงไกร สขุจิต โทร. 08-8433-3141
office : Tel/Fax  0-5378-7304
e-mail : camillian-ning@hotmail.com
website : www.camillianchiangrai.org
ชื่อบัญชี  มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย (เพื่อสรางวัด)
ธนาคารกรุงไทย สาขาบานดู เชียงราย 842-0-07714-3
ขอความกรุณาแจงใหคุณพอทราบดวย เพ่ือออกใบเสร็จและเขียนจดหมายขอบคุณ

ทีอ่ย ูคามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร เชียงราย
101 ม.8 บานศรีวิเชียร ต.ทาสุด อ.เมือง

จ.เชียงราย 57100

วนัน้ี - 31 ธ.ค. 54

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

บรรดาเดก็และเยาวชนท่ีมโีอกาสเรยีนในโรงเรียน  (เอกชน)  กำลังอยใูนชวงปดเทอมในเดือนเมษายน  บางคนก็เริม่เรยีนพิเศษ
สำหรบัเดก็คาทอลกิท่ีเรียนในโรงเรยีนรฐับาล ฯลฯ  ชวงปดเทอมภาคฤดูรอนนี ้ พวกเขาจะมีโอกาสเรียนคำสอน  (คริสตศาสนธรรม)
เปนพิเศษ

คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ครสิตศาสนธรรม  ไดรวบรวมสถติกิารสอนคำสอนภาคฤดูรอนปทีแ่ลว  ค.ศ. 2010



สังฆมณฑล
 1. อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ
 2. สงัฆมณฑลจนัทบุรี
 3. สงัฆมณฑลเชียงใหม
 4. อคัรสังฆมณฑลทาแรฯ
 5. สงัฆมณฑลนครราชสีมา
 6. สงัฆมณฑลราชบุรี
 7. สงัฆมณฑลสุราษฎรธานี
 8. สงัฆมณฑลอุดรธานี
 9. สงัฆมณฑลอุบลราชธานี
 รวม

เด็กเล็ก
190

90
1,690

19
40
32
54

2,412

ศีลมหาสนิท
547
237
606

48
66
65
91

1,660

ศีลกำลัง
446
262
415

37
80
76
86

1,402

รื้อฟนศีลลางบาป
143
121

1,436
-

37
20
79

1,836

คำสอนผูใหญ
87
40

447
-

10
-
4

588

อื่นๆ
-
6

7
42
90
61

206

รวม
1,413

756
4,594

111
275
283
375
120
177

8,104

ครูคำสอน
177

43
356

10
9

31
62

727

120
177

ขอมูลเหลาน้ีเทาท่ีเราไดรับรายงาน  (มี
บางสวนทีไ่มสามารถรวบรวมได)  แสดง
ใหเหน็กจิกรรมสำคญัทีพ่ระสงฆ  นกับวช
สามเณร  นกัศึกษาจากวิทยาลยัแสงธรรม
และครูคำสอน  รวมมือกัน  เพ่ืออบรมเด็ก
และเยาวชนในเรื่องคำสอน  พระคัมภีร
พธิกีรรม  การขบัรองเพลงศาสนา  การ
ภาวนา ฯลฯ  ใหพวกเขาไดรับศีล
ศกัด์ิสทิธ์ิ  เชน  ศลีมหาสนิทครัง้แรก  ศลี
กำลงั  รือ้ฟนศลีลางบาป  และรบัศลีเร่ิม
ชีวิตคริสตชนในคืนวันเสารศักด์ิสิทธ์ิ
(ซึง่ปนีจ้ะตรงกับวนัที ่ 23  เมษายน)

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร  มาตรา  773  กลาววา  “เปนหนาท่ีเฉพาะและสำคัญ  โดยเฉพาะอยางย่ิงสำหรบัผอูภบิาลวญิญาณ  ทีจ่ะเอาใจใสสอนคำสอนใหแกคริสตชน  เพือ่ใหความ
เชือ่ของสัตบุรษุมีชวีติชีวา  ชดัเจน  และเกิดผล  โดยการอบรมคำสอน  และโดยประสบการณของการเจริญชีวติครสิตชน”  มาตรา  774  วรรค 2  กลาววา  “บดิามารดามหีนาท่ีมากกวาผอูืน่
ในการอบรมลกูของตนในความเช่ือ  และการปฏบิตัชิวีติครสิตชน  ดวยวาจาและแบบอยาง  ผทูำหนาทีแ่ทนบดิา มารดา  และพอแมอปุถมัภ  มหีนาท่ีรบัผดิชอบเทากนั” เดก็และเยาวชน
คาทอลิกบางคนไมไดเรยีนในโรงเรยีนคาทอลิก  จงึไมมโีอกาสเรียนคำสอน  และยังมิไดรบัศีลมหาสนทิคร้ังแรก  (ชัน้ ป. 3)  ยงัมิไดรบัศีลกำลงั  (ชัน้  ป. 6)  ฉะน้ันในชวงปดเทอม  6
อาทติยนี ้ จงึเปนโอกาสสำคัญ  ทีพ่ระสงฆในเขตวดัตางๆ จดับรกิารสอนคำสอนแกเด็กและเยาวชน  โดยมสีามเณร  นกัศึกษา  นกับวช  และครคูำสอนรวมมอืเปนพเิศษ  เพือ่ใหเด็กและ
เยาวชนคาทอลกิของเราไดรบัประสบการณของการเจริญชีวติครสิตชน นอกจากน้ี  แผนอภบิาลชมุชนศิษยพระครสิต  รวมพนัธกจิแบงปนขาวด ี มงุเนนการเสรมิสรางและพัฒนาชุมชน
วดัใหเปนชมุชนแหงความเช่ือทีม่ชีวิีตชวีา  ครูคำสอนจึงตองเร่ิมกบัเด็กและเยาวชนเหลานีด้วย

ในภาคฤดูรอน  ที่ศนูยอบรมครสิตศาสนธรรม  (ศนูยซซีี)  สามพราน  จดัอบรมเยาวชนและครูคำสอน  แบงเปน  3  ชัน้  รวม  150  คน  ตัง้แตวนัท่ี  21  มนีาคม - 28  เมษายน
เพ่ือพัฒนาบคุลากรดานจิตตาภิบาลของเราใหมปีระสทิธิภาพยิง่ข้ึน ขอใหบดิามารดาและผปูกครอง  ชวยสงเดก็และเยาวชนไปรบัการอบรม  เพือ่รบัศีลศักด์ิสทิธ์ิตางๆ เพราะนอกจาก
ความรดูานวิชาการแลว  ความรดูานศาสนาและทกัษะชีวติฝายจติ  จะชวยลกูหลานใหเปนคนดี  คนเกง  และมีความสุขอยางแทจรงิ
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โรงเรยีนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรยีน ระดับช้ันมัธยมศกึษาปที ่1 ปการศกึษา 2554
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (Gifted)
ขายใบสมัคร : ตัง้แตวนัน้ี - 14 มกราคม พ.ศ. 2554 ทีโ่รงเรยีนอัสสัมชัญแผนกประถม ซอยสาทร 11 กรงุเทพฯ
สอบขอเขียน : วนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2554
สอบถามรายละเอียดไดที่ โรงเรยีนอสัสัมชัญ โทร. 0-2675-6970-8 ตอ 401 และ 0-2630-7111-25 ตอ 427

(tanpanlop@gmail.com)

 

จริงหรือ . . .  ที่คนเราสวนใหญในสังคม
ขาดเคร่ืองประดับไมได ???

ไมวาจะเปนเครื่องประดับทางกาย หรือ
เคร่ืองประดับทางใจ

เครื่องประดับทางกาย อาทิ การแตงตัว
การเลือกเสื้อผา การแตงหนา การทำศัลยกรรม
ตางหู สรอยคอ ทรงผม แหวน กำไล นาฬิกา
น้ำหอม รวมไปถึงขาวของเคร่ืองใช อาทิ บาน
รถยนต โทรศัพท งานอดิเรก รสนิยมในการกิน
เปนตน

เคร่ืองประดบัทางใจ อาท ิชือ่เสยีง เกยีรติยศ
การเปนที่ยอมรับ การรอคอยคำชมเชย (แมแต
การยกยอง ชมเชยโดยมารยาท) การเปนท่ีเคารพ
นับถือ การหวังผลตอบแทนจากการกระทำ
เปนตน

โดยประสบการณสวนตัว  ผมรูสึกวา
เครือ่งประดบัทีก่ลาวถงึเปนสาเหตุหนึง่ของปญหา
ทีเ่กิดข้ึนในสังคมไมนอยทเีดียว ตัง้แตเร่ืองทจุริต
คอรปัชัน่ ความขัดแยงทางสังคม ไปจนถึงปญหา
ครอบครวั หากเครือ่งประดบัเหลาน้ัน ถกูใชหรอื
ถูกโชวอยางขาดวิจารณญาณ

ยิ่งคานิยมในสังคมมีลักษณะเปนบริโภคนิยมและ
วตัถุนยิมเปนสวนมากแลว ยิง่สงเสริมใหเคร่ืองประดบั
ตางๆ มีคุณคาและราคาในสายตาของคนรอบขาง
ในสังคมมากย่ิงข้ึน

ผมมเีพ่ือนทีช่อบตีกอลฟเปนชีวติจิตใจ เหตผุลหลัก
ของการเลนกอลฟ มอียสูองประการ บางคนเลนเพราะ
เปนกฬีาท่ีชืน่ชอบ เปนการออกกำลงักาย แตบางคนเลน
เพราะตองการออกงานสังคม ใชทัง้เงินและเวลาในการ
ออกรอบ จนบางคร้ังแทบไมมีเวลาใหกับครอบครัว
ในขณะท่ีรายไดมีอยูอยางจำกัด

ผมเคยมีเพ่ือนท่ีเกิดมาในสังคมช้ันสูง (มเีงิน มฐีานะ
ตรงตามคานิยมของสังคม) ใชของมีราคา กินของแพง
อยทูีไ่หนตองโดดเดน อยางนอยตองใหคนอืน่รวูาเปนใคร
ผมถามตัวเองวา อยากเปนเหมอืนเพือ่นคนน้ีมัย้ ถาตอน
เดก็คงตอบวา “อยาก” แตตอนน้ันผมตอบตัวเองวา “ไม”

ไมใชเปนเพราะอิจฉา หรอืนอยใจในโชคชะตาของ
ตัวเอง แตผมรูสึกวา ความสุขและความอิ่ม เปนปจจัย
ที่เกิดข้ึนภายในตัวเอง ไมใชเกิดข้ึนจากเคร่ืองประดับ

เพื่อนที่ผมกลาวถึงน้ัน มีความสุขอยางที่เปน อาจ
เปนเพราะครอบครัว พอแม หลอหลอมมา และทุกคน
มตีวัเลือกท่ีเราสามารถเลอืกได ตามเหตุผลของแตละคน

ผลลัพธของชีวิตท่ีสุดแลวจะเปนอยางไรนั้น ก็ขึ้น
อยูกับการเลือกและการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งท่ี
เลือก

บ า ง ค น ใ ห ค ว า ม สำ คั ญ กั บ ส่ิ ง ข อ ง ที่
อยูภายนอกมากกวาความสงบของจิตใจ บางคน
มีทุกอยางในชีวิตทั้งเกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง
มากมายแตขาดเปาหมายในชีวติ (หาตัวเองไมเจอ)
ไมรูวามีชีวิตอยูไปทำไม  รูแตวามีชีวิตอยูไป
ในแตละวนั

ไมใชเรื่องงายเลย ที่เราแตละคนจะอยูกับ
ตวัเอง โดยท่ีไมตองพึง่พาอาศัยผอูืน่ ไมดูโทรทศัน
ไมฟงวิทยุ  ไมใชอินเทอร เน็ต  ไมตองการ
ความสะดวกสบาย ไมตองการมีชื่อเสียงและการ
ไดรบัเกยีรตเิปนทีย่อมรบัในสงัคม หรอืไมตองการ
เคร่ืองประดับในชีวิต

การสรางความสมดุลของชีวติ การมีเศรษฐกจิ
แบบพอเพียง การรูจักเปาหมายและมีแผนท่ีชีวิต
การมศีาสนา คณุธรรมและจรยิธรรมเปนองคประกอบ
ของชีวิต นาจะเปนภูมิคุมกันที่ดีอันจะนำไปสู
ผลลัพธที่ปลายทางชีวิต

วันหนึ่ง... เครื่องประดับของชีวิตก็หมดไป
เราก็ยังคงอยูได

เพราะ...ชีวิตคือชีวิต และเครื่องประดับคือ
ปจจัยภายนอก

ขอควรระวัง อยาใหเคร่ืองประดับ เปนตัวช้ีวดั
ความสำเร็จของตัวเราเอง

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

“สภากาแฟ” วัดแมพระกุหลาบทิพย กทม.

แผนอภิบาลของพระศาสนจักรคาทอลิก
(2010-2015) ขอ 18 ตอกย้ำพระบัญญัติของพระ-
ศาสนจักรที่จะตองทำให “วันพระเจาเปนวัน
ศกัด์ิสทิธ์ิ” โดยระบุไวขอ 1) ค. ความวา “ใหพระสงฆ
และสัตบุรุษรวมกันทำใหวันอาทิตยเปนการฉลอง
วันพระเจาอยางแทจริงและตอเนื่องในการดำเนิน
ชวีติ อกีทัง้คำนงึถงึบรรยากาศของความเปนพีน่อง
ในชมุชนวัดโดยอาศัยกจิกรรมตางๆ”

สนามความคิดฯ จึงขอเสนอโครงการเล็กๆ
นารักๆ ของวัดแมพระกุหลาบทิพยที่ทำใหพี่นอง
คาทอลิกที่มาขอบพระคุณพระเจาในวันอาทิตย
ไดมีโอกาสสานความสัมพันธตอกันและกัน
หลังจากสรางสายสัมพันธกบัพระเจา คอื “สภากาแฟ”
     ผกูอต้ัง คอื คณุมารีอา กอแร็ตต ีพรีดา แพทยกลุ
หรอื “พ”ี หญงิสาวอายุ 30 กวาๆ

ความเปนมา “เราเคยทำสภากาแฟแบบนี้กับกลุม
เยาวชนท่ีวัดเซนตจอหนมากอน เพราะเห็นวาคนมาวัด
พอเลิกมิสซาก็กลับ อยากใหสัตบุรุษมีการพบปะ
พดูคุยกัน คดิวาสภากาแฟจะทำใหคนมาวัดไดมโีอกาส
นั่งด่ืมกาแฟ ดื่มน้ำ ของวาง และพูดคุยกัน ตอมาท่ีนั่น
เยาวชนเขามาชวยรบัผิดชอบ กส็งตอใหเยาวชนรนุนอง
ทำตอไป พอดีมาเจอวัดน้ีสรางใหม กไ็ดนำโครงการนี้
มาเสนอคุณพอ และเร่ิมทำตัง้แตนัน้มา

ตอนเริม่แรกทีว่ดันี ้กร็วมต้ังกลมุกบัเพือ่นๆ ขึน้มา
โดยไปซ้ือของมาแลวก็จัดเตรียม มาชงกาแฟ บริการ
สตับุรษุท่ีมาวัด เราชอบงานดานบริการอยแูลว มมีสิซา
2 รอบ กส็ลับกับเพ่ือน ชวยกันทำเร่ือยๆ มา ตอนหลัง
เพ่ือนไมมเีวลา จงึไดชวนปากับแมมาชวยทำ จนตอนนี้
ปาก็แทบจะเปนตัวหลักแทนเราแลว ชวงหลังมิสซา
ก็มีเยาวชนมาชวยงานดวย”

จดุประสงคของสภากาแฟ “สภากาแฟเกิดข้ึน
และยังมุงม่ันท่ีจะทำอยูก็เพ่ือใหสัตบุรุษท่ีมาวัด
ไดรูจักกัน พบปะพูดคุยกัน สรางความคุนเคยกัน
มากข้ึน และเพ่ือใหบริการกับสัตบุรุษท่ีตองการ
เครื่องดื่มหรืออาหารวางชวงหลังมิสซา เผ่ือหิว
จะไดมอีะไรรองทองดวย”

ขอขอบคุณสาร วัดแมพระกุหลาบทิพย
ลาดพราว กทม. ฉบบัฉลองวดั กรกฎาคม 2010

นี่เปนโครงการหนึ่งท่ีทราบวาหลายๆ วัด
ไดจัดทำมาแลว เปนความพยายามอยางหน่ึงที่จัด
ทำโดยฆราวาส เพื่อฆราวาส และของฆราวาส
อยางแทจริง

วัดใดมีโครงการดีๆ กรุณาเขียนสงมา เพื่อจะ
ไดเปนประกายความคิดทำใหวัดของเราเปนวัด
แหงการอภิบาลและการแพรธรรมอยางแทจริง
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อาลัยรักคุณพอโรดรเิกซ (ตอจากหนา 20)
คุณพอการโลส โรดริเกซ ไซซ  สังกัดคณะสงฆ

พระหฤทัยพระเยซูเจาแหงเบธาราม เกิดเม่ือวันที่ 27
มกราคม ค.ศ. 1933 / พ.ศ. 2476 ที่เมืองปมพลีเอกา
(Pamplilega) Burgos ประเทศสเปน เปนบุตรของ
นาย Nemesio Rodriguez และนาง CaridadSaiz
ทั้งสองมีอาชีพคาขาย คุณพอมีพี่นองท้ังหมด 7 คน
ชาย 4 คน หญิง 3 คน คุณพอเปนคนท่ี 2 มีนองสาว
เปนซิสเตอร 1 ทาน คอืซสิเตอรมาเรยี โรดรเิกซ (Maria
Rodriguez) คณุพอไดรบัศลีลางบาปเมือ่วนัที ่10 กมุภา-
พันธ 1933  รับศีลมหาสนิทครั้งแรกเมื่อวันท่ี 22
พฤษภาคม 1941 และรบัศลีกำลงัเมือ่วนัที ่25 สงิหาคม
1949

ชวีติกระแสเรยีก
คุณพอเคยใหสัมภาษณไววา เม่ือตอนเปนเด็ก

ไดชวยมิสซาทุกวันต้ังแตอายุ 8 ขวบท่ีวัดในหมูบาน
ของคุณพอเอง และในชวงน้ันไดมคีณุพอคณะเบธาราม
มาแนะนำและสงเสริมกระแสเรียกการเปนพระสงฆ
มสิชันนารีทีว่ดัเปนประจำ จนทำใหเกิดความสนใจและ
ที่สุดไดตัดสินใจเขาบานเณรในป 1943 ที่บานเณรเล็ก
เบธาราม ประเทศสเปนนั่นเอง และไดรับเส้ือหลอ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 1953 ที่วัดนอยบานเณรเบธาราม
ประเทศฝรัง่เศส  จากน้ันกระแสเรยีกไดพฒันาข้ึนเรือ่ยๆ
ตามข้ันตอนของคณะแลวไดยายไปอยูที่บานเณรของ
คณะท่ีประเทศฝร่ังเศส และปฏิญาณตนครั้งแรกเม่ือ
วันที่ 25 ตุลาคม 1954 ที่วัดนักบุญไมเก้ิล ซึ่งเปนวัด
ประจำบานเณรใหญเบธาราม ประเทศฝรัง่เศส จากน้ัน
เขารับพิธีผูอานพระคัมภีรในวันที่ 29 มิถุนายน 1957
ที่อาสนวิหารบอรโดส  โดยพระสังฆราชริชารด
(Richard) และเปนผชูวยพธิีกรรมในวนัท่ี 29 มถินุายน
1958 โดยพระสังฆราชริชารด (Richard) เปนประธาน
เชนเดียวกัน

ชีวิตนักบวชในคณะเบธาราม
หลงัจากปฏิญาณตนตลอดชีพในคณะเบธาราม เมือ่

วนัท่ี 27 ตลุาคม 1957 ทีบ่านเณรใหญของคณะเบธาราม
Bel-Sito ที่เมือง Floirac, Bordeaur ประเทศฝรั่งเศส
โดยคุณพอ Alcorta  เปนประธาน กระแสเรียกก็ได
พฒันาข้ึนเรือ่ยๆ เปนสงัฆานกุรเม่ือวนัที ่4 ตลุาคม 1959
ที่วัดนอยบานเณรเบธาราม และไดบวชเปนพระสงฆ
ในคณะเบธาราม เม่ือวันท่ี 29 มถินุายน 1960 ทีอ่าสน-
วหิารบอรโดส โดยพระสงัฆราชรชิารด (Richard) เปน
ประธาน

ชวีติมสิชนันารใีนประเทศไทย
หลังจากบวชเปนพระสงฆแลว คุณพอไดไปเรียน

ตอเกี่ยวกับการแพรธรรมและอภิบาลท่ีกรุงโรม
เปนเวลา 1 ป  จากนั้นปลายป 1962 ไดออกเดินทาง
มายังประเทศไทยโดยทางเรือและมาถึงประเทศไทย
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 1962 เม่ือมาถึงประเทศไทยแลว
ไดขึ้นมาท่ีเชียงใหมโดยพักที่อาสนวิหารพระหฤทัย
และเรียนภาษาไทยท่ีกงสุลฝรั่งเศส กับคุณครูสวัสด์ิ
ประมาณ 1 ป จากนั้นไปเรียนภาษาไทยท่ีโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา 1 ป แลวไปอยูที่จันทบุรี พรอมกับ

ชวยถวายมิสซาใหกับอารามซิสเตอรคณะรักกางเขน
จันทบุรีเพ่ือเปนการฝกภาษาในภาคปฏิบัติดวย

หลังจากเรียนภาษาไทยแลวไดกลับมาท่ีเชียงใหม
พกัทีอ่าสนวิหารพระหฤทยั ประมาณ 1 ปกวา พรอมกับ
เรยีนภาษาปกาเกอะญอ (ภาษากะเหร่ียง) ไปดวย โดยมี
คุณครูซอลอย ดำรงอุษาศีล (บิดาของคุณพออนุพงศ
ดำรงอุษาศีล) หลังจากน้ันไปอยูที่หมูบานเมืองงาม
กับคุณพอปเตอร ซัลลา ซึ่งเปนหมูบานชาวปกาเกอะ-
ญอ  และในโอกาสปสกาป  1965 ไดยายไปอยูที่
วดันักบุญยอหนบัปติสต แมโถ อำเภอแมลานอย จงัหวดั
แมฮองสอน  กับคุณพอมีรโก ตรุสนัก ซึ่งในขณะน้ัน
ทางจังหวัดแมฮองสอนมเีพียง 2 เขตวัด คอืเขตวดันักบุญ
เปาโล แมสะเรยีง กบัเขตวัดนกับญุยอหนบปัตสิต แมโถ

การทำงานแพรธรรมในชวงแรกทีแ่มโถในสมัยน้ัน
คุณพอไดเลาวา ตองเดินเปนอาทิตยและเปนเดือนเพ่ือ
เย่ียมเยยีนกลมุคริสตชนตามหมบูานตางๆ  จากป 1965
ที่มีคริสตชนไมกี่รอยคน จนถึงป 1993 มีคนลางบาป
กวา 4,000 คน คณุพอเลาวา 30 ปทีอ่ยแูมโถ ในชวงแรก
นั้นการทำงานแพรธรรมลำบากมาก เพราะตองเดิน
อยางเดียว แตโชคดีที่ไมมีการประชุมบอยเหมือนกับ
สมยัปจจบุนั

สวนบทบาทหนาท่ีในคณะสงฆเบธารามน้ัน
คุณพอเคยเปนเจาคณะรองแขวงประเทศไทย 3 สมัย
สมัยแรกเปน 4 ป จากนั้นเวนไปชวงหนึ่งแลวกลับมา
เปนอกีครัง้  2 วาระตดิตอกนัเปนเวลา 8 ป

วันท่ี 7 มกราคม 1993  คุณพอไดยายจากแมโถ

มาเปนเจาอาวาสทีเ่ขตวัดแมพระรบัเกยีรตยิกขึน้สวรรค
แมปอน

ขอคิดทายท่ีสุด
ในโอกาสฉลองครบ  50 ปชีวิตสงฆของคุณพอ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2010 ที่อาสนวิหารพระหฤทัย
คุณพอไดใหขอคิดและกลาวความในใจซ่ึงเหมือน
เปนการกลาวตอหนาสาธารณชนครั้งสุดทายวา “กอน
อื่นขอขอบคุณพระเปนเจาท่ีเลือกผม จากคนธรรมดา
คนหนึ่งมาเปนพระสงฆ เปนเคร่ืองมือของพระองค
ไดมีโอกาสมาทำงานแพรธรรมประกาศขาวดีที่เมือง
ไทยน้ี ขอบคุณพี่นองทุกทานท่ีไดใหกำลังใจและให
ความรวมมืออยางดีเสมอมา เปนพิเศษสำหรับชาว
ปกาเกอะญอ ที่ตลอดชีวิตของการทำงานแพรธรรม
กับชาวปกาเกอะญอ 48 ป จากการบวชครบ 50 ปนี้
ทำใหมีคนกลับมาลางบาปเปนจำนวนหลายพันคน
พอไวใจในพระเปนเจาวาเม่ือพระองคทรงเลอืกเราแลว
พระองคมพีระพรเพยีงพอสำหรบัเราในการดำเนนิชวีติ
และการทำหนาท่ีที่พระองคไดทรงมอบให ดังน้ัน
ขอฝากพี่นองคริสตชนและทุกทานวาขอใหมีความเช่ือ
ไวใจในพระเปนเจาแลวพระองคจะประทานพระพร
ใหกับเรามากกวาที่เราตองการเสียอีก”

วาระสุดทาย
ปลายเดือนมกราคม  2011 คุณพอตัดสินใจเขารับ

การผาตัดไสเลื่อนอักเสบเรื้อรังซ่ึงคุณพอไดทนเจ็บมา
เปนระยะเวลานานแลว แตดวยคุณพออายุมากแลว
และมีโรคประจำตัวท้ังโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
และเบาหวานดวย  จากการท่ีคณุพอตองแบกภาระหนัก
มาตลอดชีวิตในการเปนมิสชันนารีของคุณพอที่ได
ทุมเทเสียสละประกาศขาวดีของพระองคทามกลาง
ชาวปกาเกอะญอโดยเฉพาะทางเขตจังหวดัแมฮองสอน
พัฒนาใหชาวบานมีที่ทำกินโดยการสงเสริมระบบ
น้ำประปาและเหมืองฝาย ชวยเหลือชาวบานใหเลิก
ติดยาและกลับมาเปนครอบครัวท่ีชวยเหลือตัวเองได
จำนวนมาก  เคยฉีดยารักษาคนเจ็บปวย รวมท้ังไปสง
โรงพยาบาลจำนวนมากมาย  และในท่ีสดุคณุพอไดกลบั
ไปพักผอนตลอดนิรันดรในสวรรคแลว เม่ือวันท่ี 21
กมุภาพันธ 2011 เวลา 14.05 น. และมีพธิมีิสซาปลงศพ
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ 2011 ทีอ่าสนวหิารพระหฤทยั

รายงานโดย คณุพอณรงคชยั หมัน่ศกึษา
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ขาพเจาจะเอนกายลงนอน
หลับในสันติ

ขาแตพระเจา พระองคเทานัน้
ทีท่รงทำใหขาพเจา

อาศัยอยูอยางปลอดภัย
(สดุดี 4:8)

ขอคำภาวนาอทุศิแด
เทเรซาแหงอาวิลลา วิมล อยูยืนยง (พูลวิทยกิจ)

ชาตะ 11 ตุลาคม 2489     ไปหาพระ 10 กุมภาพนัธ 2554
อาลยัรกัยิง่จากครอบครัวพลูวทิยกจิ

หนา 14

คณุภรณ ีสวัสดี (เจยิม้) รวมกับบริษทั ทวัรกรูู จำกัด

ขอเชิญผสูนใจจารกิแสวงบุญ 4 ประเทศ 13 วนั
อติาลี - โปรตเุกส - สเปน - ฝรัง่เศส

(โรม ปซา ฟลอเรนซ เวนสิ ปาดวั มลิาน ลสิบอน ฟาตมิา บรกูอน ซาลามงักา บายาโดลดิ ซานเซบาสเตียน ลรูด ปารสี)

25 เมษายน 2554 พรอมกนัทีส่นามบินสวุรรณภูม ิเวลา 20.30 น.
26 เมษายน 2554 เคารพพระธาตบุญุราศี พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2

มหาวหิารนกับญุเปโตร  เปาโล  ยอหนลาเตรัน  มหาวิหารแมพระ  และชมกรงุโรม  โคลีเซยีม  น้ำพุเทรวี ่ บนัไดสเปน
27 เมษายน 2554 เขาเฝาองคสมเด็จพระสันตะปาปา (มีบัตรที่นั่งดานหนาบนลานมหาวิหาร) – ฟลอเรนซ
28 เมษายน 2554 ปซา  เวนสิ  วหิารเซนตมารค
29 เมษายน 2554 พิธีบูชาขอบพระคุณและเคารพพระธาตุนักบุญอันตนแหงปาดัว – มหาวิหารมิลาน
30 เมษายน 2554 ลสิบอน  วหิารเจอโรนโิม  หอคอยเบเล็ม   อนสุาวรยีดสิคฟัเวอร
1 พฤษภาคม 2554 รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ พระแทนกลางของวิหารแมพระฟาติมา  เย่ียมชมบานของเด็กเลี้ยงแกะทั้งสาม  และรวมสวดสายประคำ

แหโคม ณ บริเวณหนาวิหารแมพระ
2 พฤษภาคม 2554 ซาลามังกา  เคารพหลมุฝงศพนักบญุเทเรซา  -  บรูกอส
3 พฤษภาคม 2554 ซานเซบาสเตียน  ลรูด  รวมสวดสายประคำและรวมขบวนแหโคมถวายเกยีรตแิดแมพระ
4 พฤษภาคม 2554 พิธีบูชาขอบพระคุณหนาถ้ำ  เดินรูป 14 ภาค  ชมบานแบรนาแดต  จุมตัวลงในบอน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  รวมขบวนแหศีลมหาสนิท

และรวมขบวนแหโคมถวายเกียรตแิดแมพระ
5 พฤษภาคม 2554 ชมเมอืงปารสี  ลองเรอืบาโตวมชุ
6 พฤษภาคม 2554 วหิารพระหฤทยั  พธิบีชูาขอบพระคณุวดัแมพระเหรยีญอัศจรรย   คารวะพระศพทานนักบญุคทัรนิ ลาบูเร  -  เดนิทางกลบัประเทศไทย

อตัราคาบริการ    ทานละ 119,000 บาท  (พกัหองละ 2 ทาน)            สนใจติดตอคณุภรณี  สวสัดี (เจยิม้) 084-7687799

พระเจาทรงเปนองคที่ขาพเจาเลือก
พระองคทรงรักษาสวนมรดก

ของขาพระองคไว
เขตแดนของขาพเจาเปนท่ีที่รมรื่น

(สดดุ ี16:5-6) จงปรนนบิตัพิระเจา
ดวยความยินดี
(สดดุ ี100:2)

ขอคำภาวนาระลกึถงึเปาโล ละมลู และมารอีา สำเนยีง พลูวทิยกจิ

คณุพชิญรตัน  แสงเดช
ทำบุญอทุศิแดวญิญาณในไฟชำระ      200  บาท
อุทิศแดวญิญาณ
มารีอา  บญุชวย  โกงศร                        200  บาท

คณุปราณ ี โพนทอง
ทำบุญอุทิศแด
วญิญาณท่ีไมมใีครคดิถงึ                     200   บาท

คณุทรงศักด์ิ  วพิธุานุพงษ
ทำบุญอุทิศแด
ยอแซฟ  เต้ียม  มารอีา  ลมยั                         200  บาท

ผูไมประสงคออกนาม
สตับรุษุวดันกับญุเปโตร สามพราน        200  บาท

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสง
ธนาณัติ สั่งจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์”
ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทรี ชองนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เชค็ส่ังจาย “การพิมพคาทอลิก”
หรอืโอนเงนิเขาบัญชอีอมทรพัย ชื่อบัญชี “กองทุนการพิมพ
สรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส  เลขท่ี
บัญชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ : เมือ่ทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะไดจดัสงใบเสร็จรับเงินให
ทานดวยความขอบพระคุณ
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«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡’π“§¡  ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-1842-5940)

«—¥·¡àæ√–·Ààßæ√–À√√…∑“π ª“°®—Ëπ ®.√–πÕß

©≈Õß™ÿ¡™π§“∑Õ≈‘°«—¥·¡àæ√–·Ààßæ√–À√√…∑“π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–-

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

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-1842-5940)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  ∫â“πÀπÕß∑“¡πâÕ¬  µ. §”‡π’¬¡

Õ.°—π∑√“√¡¬å  ®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.  æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß

‰™¬√“  ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ∫â“π‚ππ¡“≈’ - ¥ß¢’Èπ“§

Õ.ÀπÕßæÕ° ®.√âÕ¬‡ÕÁ¥ ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 25 ¡’π“§¡

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‡´´àß Õ.ªÉ“µ‘È« ®.¬‚ ∏√

©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 14 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ.‚æ∏‘Ï‰∑√ ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∫â“π à́ß·¬â Õ.‰∑¬‡®√‘≠

®.¬‚ ∏√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  ∫â“πÀ—π Õ.  ’§‘È« ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥æ√–·¡à¡“√’¬å ®.°“Ã ‘π∏ÿå ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‚¬‡´ø ∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

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

µ√’«“√«—πæÿ∏∑’Ë 16 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.00 π.  ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ«Õ‡µÕ√å «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 17 ¡’π“§¡ ‡«≈“

19.45 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕ¿‘ ‘∑∏‘Ï °ƒ…‡®√‘≠ «—π»ÿ°√å∑’Ë 18

¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.00 π.  ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‰æ¬ß ¡π‘√“™

( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3221-1188 http://www.joseph

banpong.org/)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

‡ ° ÿ “π
✝  «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å·Ààß¿Ÿ ‡¢“§“√å·¡≈

 Õßæ’ËπâÕß ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡’π“§¡

2011 ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ∫—≠™“

»√’ª√–¡ß§å ‡ªìπª√–∏“π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â

·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

‡°“–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§

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

®ß‡ªìπæ¬“π∂÷ßæ√–§√‘ µ‡®â“
Õ¬à“ß‡¢â¡·¢Áß®π∂÷ß∑’Ë ÿ¥ (1§√ 1:6)

¿“æ®“°∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿ ‡Àµÿ‡°‘¥∑’Ë·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
‡√◊ËÕß√“«°“√· «ß∫ÿ≠·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

ª√–‡∑»Õ‘ √“‡Õ≈  ®ÿ¥°”‡π‘¥·Ààß§√‘ µ»“ π“
„π‡≈à¡ª√–°Õ∫¥â«¬‡√◊ËÕß√“«·≈– ∂“π∑’Ë ”§—≠Ê
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ√–§—¡¿’√å·≈–·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
æ√âÕ¡¿“æª√–°Õ∫®“° ∂“π∑’Ë®√‘ß·≈–∂âÕ¬§”

®“°æ√–§—¡¿’√å

‚¥¬§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™   √“§“ 180 ∫“∑
 Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801
‚∑√ “√ 0-2681-5401

E-mail : udomsarn@gmail.com
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✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����™¡√¡°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ¡ßøÕ√åµ ¢Õ‡™‘≠‡æ◊ËÕπ ¡“™‘°

∑ÿ°√ÿàπ ‡¢â“√à«¡∑”°‘®»√—∑∏“‡¢â“‡ß’¬∫øóôπøŸ®‘µµ“√¡≥å

¢Õß∑à“ππ—°∫ÿ≠¡ßøÕ√åµ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 ¡’π“§¡

2011 ‡«≈“ 09.00-12.00 π. ∑’ËÕ“§“√¡Ÿ≈π‘∏‘

§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈ ´Õ¬∑ÕßÀ≈àÕ 25 „π‚Õ°“ 

©≈ÕßÕ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈ Õß§åÕÿª∂—¡¿å¢Õß§≥–

¿√“¥“‡´πµå§“‡∫√’¬≈ À≈—ß®“°‡¢â“‡ß’¬∫‡™‘≠√—∫ª√–∑“π

Õ“À“√√à«¡°—π ‚∑√»—æ∑å·®âß§ÿ≥Õπÿ √≥å Õ“π“¡π“√∂

08-1627-8813

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡°“√Õ∏‘…∞“π¿“«π“·∫∫‡∑‡´à

(°√ÿß‡∑æœ) «—πæÿ∏∑’Ë 23 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“

19.00 π. ∑’Ë Christ Church ∂.§Õπ·«πµå (Ωíòß “∑√)

¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π∑’Ë π„®‡¢â“√à«¡°“√¿“«π“§√—Èßπ’È

‚¥¬æ√âÕ¡‡æ√’¬ß°—π µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë

·ºπ°‡¬“«™π §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§√‘ µ™π

¶√“«“  ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1504-5 Õ’‡¡≈å

cyctforever@gmail.com, cyctforever@hotmail.com

�����§≥–æ≈¡“√’  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π

Õ“™’·Õ  «—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡’π“§¡ 2011 æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ≈Ÿ°“ æ—≤π“

Õÿª°“√ ‡ªìπª√–∏“π ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“

π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

����� Õ∏‘°“√‡®â“§≥–·¢«ß¿√“¥“‡´πµå§“‡∫√’¬≈

¢Õ‡™‘≠°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ¡ßøÕ√åµ (°≈ÿà¡ 3) ‡¢â“‡ß’¬∫ª√–®”ªï

∑’Ë‡´πµåÀ≈ÿ¬ å∏√√¡ ∂“π ¥Õ¬ ÿ‡∑æ ‡™’¬ß„À¡à

√–À«à“ß«—π∑’Ë 9-10 ‡¡…“¬π 2011 ¡’√∂µŸâ∫√‘°“√

ÕÕ°®“°»Ÿπ¬å´Õ¬∑ÕßÀ≈àÕ «—π∑’Ë 8 ‚∑√»—æ∑å·®âß∑’Ë

§ÿ≥»ÿ¿«‘∑ ™’√“ππ∑å 08-1855-8723

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

°“√Õ∏‘∫“¬æ√–«“®“æ√–‡®â“·∫∫ Lectio Divina ‚¥¬

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

‡¥◊Õπ≈–§√—Èß ‡√‘Ë¡‡«≈“ 09.00-16.30 π.

‡©æ“–‡¥◊Õπ¡’π“§¡‡ª≈’Ë¬π®“°«—π‡ “√å∑’Ë 5 ‡ªìπ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 ‚¥¬‡√‘Ë¡¡‘ ´“«—πÕ“∑‘µ¬å‡«≈“

09.30 π. ·≈–‡√‘Ë¡Õ∏‘∫“¬æ√–«“®“‡«≈“ 11.00 π.

™à«ß∫à“¬µ“√“ß§ß‡¥‘¡  à«π„π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π ¢Õ

¬°‡≈‘°°”Àπ¥°“√‡¥‘¡„π«—π‡ “√å∑’Ë 2 ‡¡…“¬π ‡æ√“–

®–¡’®—¥‡¢â“‡ß’¬∫„À≠àª√–®”ªï¢Õß°≈ÿà¡ Lectio ∑’Ë

»Ÿπ¬å§“¡‘≈‡≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß ‡√‘Ë¡‡¬Áπ«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 14

·≈– ‘Èπ ÿ¥‡∑’Ë¬ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 ‡¡…“¬π ‚¥¬¡’¡‘ ´“

·Àà„∫≈“π ·≈–√—∫ª√–∑“πÕ“À“√°≈“ß«—π√à«¡°—π

°àÕπ·¬°¬â“¬°—π°≈—∫ √“§“‡¢â“‡ß’¬∫ 4 «—π 3 §◊π

√«¡Õ“À“√·≈–∑’Ëæ—° √“§“∑à“π≈– 2,500 ∫“∑

‡π◊ËÕß®“°∑’Ë»Ÿπ¬å¡’ÀâÕßæ—°‡æ’¬ß 40 °«à“ÀâÕß ®÷ß

√—∫§π‰¥âª√–¡“≥ 80 ∑à“π ‡«≈“π’È¡’®Õß¡“·≈â«ª√–¡“≥

50 ∑à“π „§√®Õß°àÕπ·≈–®à“¬‡ß‘π‡√’¬∫√âÕ¬

°àÕπ®–‰¥â ‘∑∏‘Ï°àÕπ ©–π—Èπ∂â“∑à“π π„®°√ÿ≥“µ‘¥µàÕ

§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ∑’Ë‚∑√. 08-4105-8585 À√◊Õ

∑’ËÕ’‡¡≈å bordinc@truemail.co.th ‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“

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

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

(øø.1)

√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

�����√—∫ ¡—§√Õ“ “ ¡—§√ª√–°“»¢à“«¥’ª√–®”«—¥ (PMG)

√ÿàπ∑’Ë 3 ªï 2554/2011

·ºπÕ¿‘∫“≈ §.». 2010-2015 ¢Õßæ√–»“ π®—°√

ª√–‡∑»‰∑¬ ¢âÕ 38 °”Àπ¥„Àâ¡’∑’¡ß“π∏√√¡∑Ÿµ

Õ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡∑—Èß„π√–¥—∫ —ß¶¡≥±≈·≈–√–¥—∫«—¥

·≈–„Àâ¡’·ºπß“π∏√√¡∑Ÿµ·≈–À≈—° Ÿµ√Õ∫√¡

√–¬– —Èπ·≈–√–¬–¬“«...

 ¿“æ√– —ß¶√“™œ ‚¥¬§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡æ◊ËÕ°“√∏√√¡∑Ÿµ√à«¡°—∫§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬ (TMS)

·≈–ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 πÕßß“πµ“¡·ºπÕ¿‘∫“≈ ‚¥¬¢Õ‡™‘≠§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“ 

®—¥ àßºŸâ π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡æ◊ËÕ‡ªìπÕ“ “ ¡—§√

ª√–°“»¢à“«¥’ª√–®”«—¥ (PMG) √ÿàπ∑’Ë 3 ∑’Ë

∫â“π§√‘ µ‘π“  69/15 ¡.1  ∂.µ‘«“ππ∑å-ª“°‡°√Á¥ 56

´.æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å Õ.ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’  11120

‚∑√. 0-2583-5924 ‚¥¬®–∑”°“√Ωñ°Õ∫√¡

√ÿàπ≈– 5 §√—ÈßµàÕ‡π◊ËÕß°—π ‡√‘Ë¡‡¬Áπ«—π»ÿ°√å 6 ‚¡ß‡¬Áπ

∂÷ß‡∑’Ë¬ß«—πÕ“∑‘µ¬å ¥—ßπ’È

§√—Èß∑’Ë 2 «—π∑’Ë 18-20 ¡’π“§¡ 2011

§√—Èß∑’Ë 3 «—π∑’Ë 25-27 ¡’π“§¡ 2011

§√—Èß∑’Ë 4 «—π∑’Ë 1-3 ‡¡…“¬π 2011

§√—Èß∑’Ë 5 «—π∑’Ë 29 ‡¡…“¬π - 1  æƒ…¿“§¡ 2011

(ÕÕ°¿“§ π“¡) Õ”π«¬°“√Ωñ°Õ∫√¡‚¥¬§ÿ≥æàÕ

Õ“¥√’Õ“‚π ‡ª‚≈´‘π (PIME) Õ∏‘°“√§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬

 π„®µ‘¥µàÕ §ÿ≥ ÿ¥À∑—¬ π‘¬¡∏√√¡ ‚∑√. 08-

7981-2455  E-mail : missionbkk@catholic.or.th

§ÿ≥ ‘√‘√—°…å  ‡°…µ√∫√‘∫Ÿ√≥å  ‚∑√. 08-4613-1125

E-mail : sirirakje@hotmail.com

����� ·ºπ°¥πµ√’»— °¥‘Ï  ‘∑∏‘Ï ‡æ◊Ë Õæ‘∏’ °√√¡„π ¿“

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

  √â “ ß · ≈ – π” §≥ –π— ° ¢— ∫ √â Õ ß ª √ –   “ π ‡  ’ ¬ ß

„π«—¥ (Basic 1) √ÿàπ∑’Ë 2 ç‡∑§π‘§°“√π”‡æ≈ß

ª√– “π‡ ’¬ß·≈–°“√®—¥µ—Èß§≥–π—°¢—∫√âÕßé  Õπ‚¥¬

Õ.»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’ (M.A. in Music, Choral Conduct-

ing, University of Santo Tomas, Philippines) ‡√’¬π

∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 13.00-16.00 π. («—π≈– 3 ™—Ë«‚¡ß

‡ªìπ®”π«π 10  —ª¥“Àå ) ∑’ËÕ“§“√ ¿“

æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡√‘Ë¡‡ “√å∑’Ë 30

‡¡…“¬π 2011 ·≈–¡’°“√¡Õ∫ª√–°“»π’¬∫—µ√ ‡¡◊ËÕ

®∫À≈—° Ÿµ√°“√Õ∫√¡ §à“≈ß∑–‡∫’¬π 3,200 ∫“∑

‡ªî¥√—∫‡æ’¬ß 16 ∑à“π §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“Õ∫√¡ 1)

‡ªìπºŸâπ”§≥–π—°¢—∫√âÕß„π«—¥À√◊Õ∫â“ππ—°∫«™ 2)

¡’§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π¥â“π¥πµ√’ 3) ¡’§≥–π—°¢—∫√âÕß

∑’Ë “¡“√∂„™âΩñ°Ωπ‰¥â 4)  “¡“√∂‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡

‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–· ¥ßº≈ß“π ¢Õ√—∫„∫ ¡—§√

‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407 À√◊Õ∑’Ë 08-

4141-5844 À¡¥‡¢µ√—∫ ¡—§√ 15 ‡¡…“¬π 2011

�����«‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å °”Àπ¥°“√ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°

π—°»÷°…“„À¡à ªï°“√»÷°…“ 2554 ‡ªî¥¢“¬„∫ ¡—§√

µ—Èß·µà∫—¥π’È - 4 æƒ…¿“§¡ ∑“ß‰ª√…≥’¬å µ—Èß·µà∫—¥π’È -

27 ‡¡…“¬π  “¢“∑’Ë‡ªî¥√—∫ ¡—§√ 1. §≥–æ¬“∫“≈

»“ µ√å 2. §≥–°“¬¿“æ∫”∫—¥ 3. §≥–»‘≈ª»“ µ√å

¡’«‘™“‡Õ°  ‰¥â·°à  ®‘µ«‘∑¬“§≈‘π‘° ®‘µ«‘∑¬“°“√ª√÷°…“

®‘µ«‘∑¬“Õß§å°√¡’«‘™“‚∑ ‰¥â·°à «‘™“‚∑¿“…“Õ—ß°ƒ…

«‘™“‚∑¿“…“®’π «‘™“‚∑¿“…“≠’ËªÿÉπ «‘™“‡≈◊Õ°„π “¢“

®‘µ«‘∑¬“ ¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â∑’Ë slc.ac.th µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2675-5304

�����¢Õ‡™‘≠∑à“π ÿ¿“æ µ√’ §“∑Õ≈‘° ‚ ¥ Õ“¬ÿ√–À«à“ß

20-30 ªï µâÕß°“√„™â™’«‘µ„Àâ¡’§«“¡À¡“¬¡“°¢÷Èπ

·≈–¡’§«“¡ π„®∑’Ë®–∑”ß“π‡æ◊ËÕ√—∫„™âæ√–»“ π®—°√

„π°“√‡ªìπ∏√√¡∑Ÿµ (missionary) „π 39 ª√–‡∑»

∑—Ë«‚≈° ‡√“¬‘π¥’µâÕπ√—∫∑à“π Ÿà°“√§âπÀ“§ÿ≥§à“·Ààß

™’«‘µ„π∏√√¡∑Ÿµ·Ààß§“√å·¡≈ (§≥–§“√å‡¡‰≈∑å¡‘ -

™—ππ“√’) ‡¢â“ —¡º— ·≈–∑”§«“¡√Ÿâ®—°°—∫§≥–œ ‰¥â

„π«—π∑’Ë 13-14 æƒ…¿“§¡ 2011 π’È ∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß

§≥–œ „πª√–‡∑»‰∑¬  π„®µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡

´‘ ‡µÕ√åÕ¿‘™≠“ æŸ≈‚¿§º≈, cm ∑’Ë§≥–§“√å‡¡‰≈∑å

¡‘ ™—ππ“√’ ∫â“π —πµ‘ 47 ¡.3 Õ.®Õ¡∫÷ß ®.√“™∫ÿ√’

70150 ‚∑√. 0-3226-1056, 08-3978-0420 À√◊Õ

Õ’‡¡≈å‰¥â∑’Ë merciful_56@yahoo.com

�����©≈Õß  75 ªï ∫â“π‡≥√æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“ ™≈∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 11 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

����� §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡ ®—¥∑”

·ºàπ∫∑¢Õ∫æ√–§ÿ≥∑’Ë 2 ·≈– 3 ‡æ◊ËÕÕ”π«¬

§«“¡ –¥«° ”À√—∫„™â„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ µ‘¥µàÕ

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1413 √“§“™ÿ¥≈– 60 ∫“∑

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

∫√‘°“√√—∫ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å °¥ 1412 À√◊Õ ‚∑√.

0-2675-5533, 0-2675-5577

‡™‘≠√—∫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
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ความเคล่ือนไหวคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส
สงัฆมณฑลจันทบุร ีประจำป 2011

2 มกราคม 2011 หนวยงานฆราวาส สังฆมณฑล
จันทบุรี เปนเจาภาพจัดงานชุมนุมกลุมโภชนาการ
คร้ังท่ี 3 ใหกับกลุมโภชนาการ สังฆมณฑลจันทบุรี
ที่สถานเล้ียงเด็กกำพรา พัทยา ในวจนพิธีกรรมเปด
การประชุม คณุพอวรีะ   ผงัรกัษ อดตีอปุสงัฆราช ผรูบั-
ผิดชอบบานเด็กกำพราไดใหขอคิดกับโภชนาการวา
การชุมนุมเม่ือ 2 ปกอนมีคนนอยกวาน้ี ประมาณ 70 คน
ปตอมาเพ่ิมเปนประมาณ 120 คน และปนี้มีคนมารวม
ประมาณ 180 คน สวนตัวไมคิดวากลุมโภชนาการ
จะเติบโตเร็วขนาดนี้ จากกิจกรรมเล็กๆ ที่ทำวัดใคร
วดัมัน ทำกนัในวงแคบๆ แตปจจบุนักจิกรรมน้ีกลายเปน
ครอบครัวใหญ ทุกวัดเอาอาหารไปชวยกัน  พี่นอง
อาหารเปนเพียงเครื่องมือทำใหเราไดทำงาน ไดพูดคุย
ไดปรึกษา ไดโทรหากัน  ไดเปนเพ่ือนกัน มาถึงวันนี้
สิ่งที่พวกเราไดมากกวาการนำอาหารไปชวยกัน คือเรา
ไดใจของสตับุรษุมารวมกนั

กอนจบคณุพอวีระไดใหคำถามทาทายกลมุของเรา
วา สิง่ทีน่าสนใจคือพลงันีเ้ราไดมาโดยบังเอญิ เราจะทำ
อะไรกบัพลงัท่ีไดมาน้ี เพราะกลมุของเราใหญขึน้เร่ือยๆ
เราจะจัดการหรือบริหารกลุมโภชนาการของเราตอไป
ในอนาคตอยางไร ใหเกดิประโยชนมากกวานี้

คุณไพบูลย ยงชัยหิรัญ ประธานคณะกรรมการ
คาทอลิกเพือ่ฆราวาส สงัฆมณฑลจันทบรุ ี(คฆร.จบ.) ได
เชิญชวนสมาชิกกลุมโภชนาการแบงปนประสบการณ
การนำอาหารไปชวยตามวัด และไดแนวทางปฏิบตัริวมกนั
ดงัน้ี

1. การนำอาหารไปชวยตามวัด ขอใหชวยกันใน
แขวงกอน แตจะมีการประสานงานขอความรวมมือจาก
ทุกวัดในระดับสังฆมณฑลอยางเปนทางการ ปละ
ประมาณ 2-3 ครั้ง เชน งานบวชพระสงฆ  งานฉลอง
ครบรอบ 25 ป 50 ปพระสงฆ ฯลฯ

2. การนำอาหารไปชวยตามวัด ขอใหกลุม
โภชนาการแตละวัดเร่ียไรเงินสัตบุรุษทำอาหารไปรวม
ฉลองวดัเพือ่การมสีวนรวม

3. สำหรบัวัดเลก็  ๆทีศ่กัยภาพดานงบประมาณมีนอย
การออกไปชวยนอกแขวงขอใหทำตามกำลังความ
สามารถ (ไมตองถือเปนการเอาแรง) สวนวัดใหญๆ
หรือวัดท่ีมีศักยภาพสามารถไปชวยไดทุกวัด สามารถ
ไปชวยไดตามศักยภาพของตน

4. การเตรียมของที่ระลึก ไมถือเปนขอตกลง
หรือธรรมเนียมปฏิบัติของกลุมโภชนาการสังฆมณฑล
จนัทบรุ ี   แตหากวดัใดมศีกัยภาพสามารถเตรียมใหได
โดยไมรบกวนเงินของวดั สามารถจัดไดตามความประสงค
ของเจาภาพ

5. ปจจุบันเราอยูในชวงเศรษฐกิจไมดี ที่ประชุม
เนนขอใหชวยกนัประหยัด เพราะการนำอาหารไปชวย
บางวัดอาหารเหลือเยอะมาก ทีป่ระชุมไดเสนอแนวทาง

เพื่อประหยัดและเตรียมปริมาณอาหารใหเหมาะสม
ทีส่ดุ โดยเลอืกตัวแทนเพือ่ประสานงานกนั ดงัรายนาม
ตอไปน้ี

ผปูระสานงานกลมุโภชนาการ สงัฆมณฑลจนัทบุรี
ระดบัสงัฆมณฑล คณุกมล   สนิวัต

ผูประสานงานกลุมโภชนาการ แขวงจันทบุรี
คณุวันชัย   ทรงพลอย

ผูประสานงานกลุมโภชนาการแขวงศรีราชา
คณุกมล   สนิวัต

ผูประสานงานกลุมโภชนาการแขวงหัวไผ
น.อ.วนัทา  เมทนิพีนิต

ผูประสานงานกลุมโภชนาการแขวงปราจีนบุรี
คณุภาณุวตั   ลมิปะเมธี

ผูประสานงานกลุมโภชนาการแขวงสระแกว
คณุณฐักลุ (บญุสง)   เก็งพานชิ

สุดทายคุณพอเศกสม   กิจมงคล จิตตาธิการ
(คฆร.จบ.) ไดตอยอดคำถามท่ีคุณพอวีระไดใหไว
ระหวางวจนพิธีกรรมเปดวา หากกลุมโภชนาการซ่ึง
กระจายอยูตามวัด ไดรับการเสริมการอานและแบงปน
พระวาจา และเพิม่เตมิการประชุมกลมุยอยตามจิตตารมณ
วิถีชุมชนวัด กลุมโภชนาการก็จะเปนวิถีชุมชนวัดท่ี
เขมแข็งกลมุหน่ึงของสงัฆมณฑลจันทบุรใีนอนาคต

19-20 มกราคม 2011 คุณพอเศกสม  กิจมงคล
คณุพอวีระชน  นพคณุทอง  ซสิเตอรชลุ ี  สรรเพช็ร และ

คณุวันทา เมทนิพีนิต แกนนำ “วถิชีมุชนวัด” สงัฆมณฑล
จันทบุรี ไดเขารวมประชุมรับการปลุกจิตสำนึก “วิถี
ชมุชนวัด” ทีบ่านผหูวาน ไดรับความรแูละความมัน่ใจ
มากขึ้นเพื่อกลับไปเตรียมดำเนินการเผยแผจิตตารมณ
วถิชีมุชนวดั ในแนวทางงานอภิบาลของสังฆมณฑล

“วิถีชุมชนวัด” สังฆมณฑลจันทบุรี  กำลังรอ
ความชัดเจนจากนโยบายและทิศทางงานอภิบาลของ
สังฆมณฑล ซึ่งทำสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี วันท่ี
17-19 กุมภาพันธ 2011 ซึ่งเม่ือมีคณะกรรมการ “วิถี
ชุมชนวัด” เปนตัวเปนตนชัดเจนแนนอนแลว สังฆ-
มณฑลจันทบุรีคงไดมีโอกาสไปเยี่ยมศึกษาดูงาน “วิถี
ชมุชนวัด” ของสังฆมณฑลท่ีเปนรปูธรรมชดัเจน

กอนจบขอยืมคำของภราดาทินรัตน   คมกฤส
ในการรวมประชุมติดตาม “วิถีชุมชนวัด” เม่ือวันท่ี
19-20 มกราคม 2011  วา ไดรับเชิญใหไปแบงปนกับ
คณะสงฆ คณะนักบวชตางๆ องคกรคาทอลิกตางๆ
มากมาย จบแลวทกุลมุ ทกุองคกรชมวาบราเดอรพดูได
ดีมาก เขาใจทุกอยางเลย แตเมื่อทุกคนออกจากหอง
ประชุมกลับไปตนสังกัด ทกุอยางก็เหมือนเดิมไมมอีะไร
เกดิข้ึน เราพูด เราฟงกนัมากแลว ลงมือปฏิบตักินัไดแลว
พบปญหา ไมมีเอกสารขอมูล ไมมีผูนำฆราวาส ฯลฯ
ก็สามารถประสานงานกับสวนกลางเพื่อขอความ
ชวยเหลือได

ในงานสปัดาหหนังสือแหงชาติ คร้ังท่ี 39
“Open a Book Open the World”

25 มนีาคม - 6 เมษายน 2011
เวลา 10.00-21.00 น.

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

พบกับบธูหนังสอืดี
และสือ่คาทอลกิ

ไดที ่ N 51

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ (ในนามสภาพระสงัฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์  กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ  หัวหนาแผนกกิจกรรมการพิมพพิเศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผูประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจำ

แตละสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ : คณุพอสพุจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศึกษา สงัฆมณฑลจนัทบรุ ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ ดำเนนิ-
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อากาศอยตูรงนี ้โอกาสอยตูรงนัน้

ของฝากจากม่ิงมิตร (2) ของแท
ผมมนีองๆ เพ่ือนๆ ทีน่บัถือกันรวมงานกัน แบงปนส่ิงตางๆ ทีเ่ราแตละคนมี

แตละคนไปทำงานมา วนันีเ้ลยลองหยบิของท่ีบรรดาม่ิงมิตรมอบให เพือ่หวังจะให
ไดใชประโยชน ขอแนะนำทีละรายการละกัน

“ความสขุผลใิบในทุกเชา” สบืเนือ่งมาจากการแนะนำหนังสือ “นกทกุตัวมีฟา
ใหบิน” ของคุณโดม วุฒิชัย เขียนรวมกับคุณปะการัง รวมท้ังความเอ้ือเฟอของ
อาจารยประคณิ ชมุสาย ณ อยุธยา ศลิปนแหงชาติคาทอลิกของเรา ผมจงึไดพบกบั
คุณปะการังตัวเปนๆ พรอมกับหนังสือเลมใหมของเขา 21 บท แหงการมองยอน
และสะทอนชวีติ ผมเช่ือวา ความสขุผลิใบในทุกครัง้ทีอ่านครบั หาซือ้ไดตามแผง
หนงัสอืชัน้นำ ราคาเลมละ 199 บาท

“นกับุญเปโตร อคัรสาวกผปูฏิเสธพระเยซเูจา แตรกัพระองคมาก” ดเูหมอืน
ขัดแยง แตใชเลยครับ สำหรับหนังสือแปลเลมนี้ จากศูนยคริสตศาสนธรรมอัคร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ  หนังสือเลมลาสุด ลองอานดูแลวคุณจะรูวา บางคร้ังการ
ปฏิเสธกไ็มไดแปลวาคนปฏิเสธไมไดรกัคนทีเ่ขาปฏิเสธ (ฮา...อยางง) หาไดตามราน
หนงัสอืคาทอลิกครับ ราคาเขาไมไดระบมุาในเลม ลองแสวงหากนัดู

“เรารักเจาดวยความรักนิรันดร” หนังสือบางๆ ไมมีภาพ มีแตตัวอักษร
เต็มไปหมด แตเมื่อเราคอยๆ ตามตัวอักษรเหลานั้นไป อยากบอกวา วางไมลง
ผลงานของเซอรมาร ีอกัแนส บวัทรพัย โอกาสครบ 25 ปการปฏญิาณตน นาสนใจ
พิเศษตรงท่ีวา ทั้งหมดลวนเปนประสบการณตรง มาเซอรทำงานกับชาวเขาครับ
เปน 25 เร่ืองที่นารักและแฝงไปดวยแงคิด สนใจติดตอไดที่คณะเซนตปอล เดอ
ชารตร

ของฝากจากม่ิงมติร มกัเปนของแท เพราะมันจะเริม่มากอนโดยมิตรภาพแทๆ

ผมไมแนใจวาคนสวนใหญ ชอบทำอะไรซ้ำๆ
ไหม คำวาซ้ำๆ กพ็อไหว แตถาบอกวา ชอบทำอะไร
ซ้ำซากไหม คงฟงดูแยกวา แตถาเปนความสุข
คนเราคงเลือกทำซ้ำ

ผมคนหนึ่งแหละที่ไมชอบดูภาพยนตรซ้ำ อาน
หนังสือซ้ำ ทั้งๆ ที่มีความเชื่ออยูเต็มอกวา ถาเรา
ดูภาพยนตรซ้ำหรืออานหนังสือเลมเดิมในชวงอายุ
และชีวิตที่เปลี่ยนไป การตีความประสบการณสิ่งที่
ไดรบัคงตางไปดวยเชนกัน

วันหนึ่งท่ีรานหนังสือดวงกมล สาขาจังหวัด
เชยีงใหม ผมขอใหผมูารบัพาไปทีร่านหนงัสอืในเมอืง
เชียงใหมสักราน รอบนี้ขอรานที่มีหนังสือเกาๆ
เยอะๆ ผมอยากหาหนังสือที่สำนักพิมพดอกหญา
เคยพมิพ ผมวาผมนาจะพบท่ีรานหนงัสือเกาๆ สกัราน
ผมไมไดพบหนังสือท่ีตั้งใจจะหา แตพบหนังสือ
ที่ผูกพันทางน้ำหมึกกันมานาน หนังสือเลมน้ันของ
นักเขียนท่ีใชนามปากกาวา ญามิลา ชื่อหนังสือวา
“อากาศอยตูรงน้ี ...หวงัวาคณุคงหายใจ”

ไหนๆ จะอานหนังสือซ้ำกับเขาสักเลมหนึ่ง
ผมขออานจากขางหลังมาขางหนา หนงัสอืแตละบท
เปนดั่งที่ผูเขียนจาไวที่หนาปกไมผิดเพ้ียน “รวม
ความเรียงวาดวยเพลงในชีวิตและชีวิตในเพลง
จากคอลัมน (ชื่อเรียกยาก)ในนิตยสาร a day”
ผมชอบชื่อหนังสือดวย ชื่อหนังสือเหมือนกับอยาก
บอกเราวา สิ่งท่ีอยูใกลตัวท่ีสุด เราหายใจเอามัน
เขาไปทกุวัน คณุรตูวัไหมวา มนัอยตูรงนี ้ตรงหนาคุณ
ผมไมวายที่จะนึกถึงเรื่องที่ใหญไปกวาน้ัน “พระ-

เยซูเจาอยูขางๆ คุณ ผานทางเพ่ือนพี่นองรอบกาย
หวังวาคุณจะจำพระองคกนัได”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผานมา ถาใครไดชมรายการ
เจาะใจ คงไดเหน็แขกรบัเชญิคาทอลกิ คณุศรินทร  เมธ-ี
วัชรานนท บอกเลาเร่ืองราวการตอสูบนสังเวียนชีวิต

ทั้งหนักหนวง และมีหุบเหวแหงความมืดมิดซ่ึงพลาด
เพียงกาวก็ตกลงไปได คำวา “ใหอภัย” ดูเหมือน
ฟงดูสนุกและเขาใจงายในรายการค่ำคืนน้ัน แตสบิกวาป
แหงการเจรญิชวีตินัน่ตางหากทีไ่มธรรมดา

ชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งกับเกียรติยศ ชื่อเสียง
ความสำเร็จ ตั้งแตเปนสาวรุน อายุเพียง 25 ป เธอ
ไดรับอะไรมาเกินตัวตลอด ไมแปลกถาส่ิงเหลาน้ันคือ
ความสามารถ บวกกับความต้ังใจดี แตมรสุมในชีวิต
ก็กระหน่ำเธอ พรอมกับความสำเร็จน้ัน การพลิกผัน
ทางเศรษฐกิจของชาติบานเมอืง รวมทัง้กลโกง ความฉอฉล

ผลประโยชน 196 ลาน กบัคดีทีเ่ธอไมไดกอ แตถกู
ใสราย การหลบหนีจงึเกิดข้ึน ทามกลางความผกูพนั
ของครอบครัว เธอตัดสินใจไมบอกลูก และหายไป
เปน 10 ปจนคดีความเลยอายุความ แตยังไมจบ
เพราะมีคดีทางแพง “พระจะชวยคนที่ชวยเหลือ

ตวัเองกอน” คดิไดดงัน้ันเธอจึงลุกข้ึนสู ตามหา
ผูคนท่ีจะชวยเหลือและหลักฐาน เร่ืองพาเราลุน
จนหืดข้ึนคอเมื่อหลักฐานของป พ.ศ. 2522
ใบท่ีสำคัญท่ีสุดยังอยู ความหวังดูเหมือนใกล
เขามาแตกอ็กีน่ันแหละ 11 แฟม เอกสารหลกัฐาน
ตองหามา สำนักงานที่ยายออฟฟศมาถึง 3 ครั้ง
3 ครา หาแฟม 11 แฟม ดเูหมือนเปนไปไดยาก
แตพระและความดีงามก็อยูขางเธอ เธอและ
ลูกนองที่มั่นใจในความบริสุทธิ์ใหพบสิ่งเหลานี้
ทัง้หมด

เมื่อทุกอยางถูกพิสูจนความจริง ไมมีการ
ฟองกลับ ขอเพียงแตลงหนังสือพิมพขอโทษ

เพียง 2 ครั้ง มีแตเพียงความวางเปลา ถามวา ทำไม
เธอถงึผานโลกแบบนีไ้ด “ใหอภยั...เหน็การประทับอยู
ของพระองค”

อากาศอยูตรงน้ี หวังวาคุณคงหายใจ โอกาส
อยูตรงน้ัน หวังวาคุณจะใชแตละวัน โดยเห็น
การประทับอยูของพระ และสรางการประทับอยู
ของพระองคดวยชีวติของคุณ

บรรณาธิการบริหาร
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ç„Àâ§«“¡√Ÿâé  àß‡ √‘¡®√‘¬∏√√¡π—°»÷°…“ «‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ®—¥∫√√¬“¬
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·°à∫ÿ§≈“°√·≈–π—°»÷°…“ ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡„À≠à ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

ç§π‡°àßé °“√·¢àß¢—π∑—°…–¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ß“π»‘≈ªÀ—µ∂°√√¡

π—°‡√’¬π  √–¥—∫™“µ‘  §√—Èß∑’Ë  60  ªï°“√»÷°…“  2553 ç ÿ¥¬Õ¥‡¥Á°‰∑¬°â“«

„À¡à∑’Ë‰°≈°«à“é ‰¥â·°à ¥.≠.≥‘™“¿—∑√ ‡ªïò¬¡¡À°ÿ≈ ¥.≠.¿—∑√√—µπå  ÿ√–¿—°¥‘Ï ‰¥â

√—∫√“ß«—≈√Õß™π–‡≈‘» Õ—π¥—∫ 1  √–¥—∫ª√–‡∑» °“√·¢àß¢—π°“√„™â‚ª√·°√¡

π”‡ πÕ  (Presentation)  √–¥—∫™—Èπ ª.4-ª.6 √–À«à“ß«—π∑’Ë 26-28 ¡°√“§¡ 2011

∑’Ë‚√ß‡√’¬π∫“ß∫—«∑Õß ®.ππ∑∫ÿ√’

çæ√–‡¡µµ“é §≥–æ√–‡¡µµ“ ®—¥°‘®°√√¡‡º¬·ºàæ√–‡¡µµ“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“

À≈—ß¡‘ ´“‡™â“ 09.00 π. «—π∑’Ë 16 ¡°√“§¡ 2011 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡«π—π´’‚Õ ‡æ™√∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ∂à“¬¿“æ√à«¡°—∫§ÿ≥æàÕ‡®…Æ“ ∫ÿ≠√µ‘«ß»å ‡®â“Õ“«“ 

ç ◊ËÕ»÷°…“é §ÿ≥æàÕµ“‰ª¬å æ√– ß¶å§≥–´“‡≈‡´’¬π „Àâ§«“¡√Ÿâ°“√√Ÿâ‡∑à“∑—π ◊ËÕ

·°à‡¬“«™π®”π«π 90 §π ‚Õ°“ ©≈Õß»“ ππ“¡π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° «—π∑’Ë

30 ¡°√“§¡ 2011 ‚¥¬‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ®“°æ√–§ÿ≥‡®â“«’√– Õ“¿√≥å√—µπå

∑’Ë»Ÿπ¬å —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ‚¥¬§ÿ≥«’√–æß»å ∑«’»—°¥‘Ï ´‘ ‡µÕ√å§Õ√“ ¥“¡“‡≈√’‚Õ

·≈–´‘ ‡µÕ√å‡¡Õ√å´’ ‚√´“‚π §≥–∏‘¥“π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ √à«¡„Àâ§«“¡√Ÿâ¥â«¬

ç√–≈÷°∂÷ßé
‡¡◊ËÕ«—πæÿ∏∑’Ë 19

¡°√“§¡ 2011

æ√–§ÿ≥‡®â“®”‡π’¬√

 —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

‡ªìπª√–∏“π

æ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ

¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå

‡°…¡ ‚ √‘π∑√å

∫‘¥“¢Õß

§ÿ≥æàÕæ√∑«’

‚ √‘π∑√å

æ√âÕ¡°—∫§≥– ß¶å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

∑à“·√à-ÀπÕß· ß

‚¥¬¡’≠“µ‘æ’ËπâÕß

·≈– —µ∫ÿ√ÿ…

®“°«—¥µà“ßÊ ¡“√à«¡

æ‘∏’®”π«π¡“°

ç∏“√πÈ”„®é ́ ‘ ‡µÕ√å¥«ß·¢ √—µ‚π¿“  ºŸâÕ”π«¬°“√ ‚√ß‡√’¬πªí≠®∑√—æ¬å æ√âÕ¡

¥â«¬§≥–§√Ÿ·≈–π—°‡√’¬π  √à«¡°—π¡Õ∫‡ß‘π∫√‘®“§„Àâ·°à¡Ÿ≈π‘∏‘ ß‡§√“–Àå‡¥Á° æ—∑¬“

®”π«π‡ß‘π 207,075 ∫“∑ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 ¡°√“§¡ 2011

ç√–≈÷°∂÷ßπ—°∫ÿ≠¬Õ·´øé §ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ·ªµ‘‡≈à ‡®â“Õ“«“ «—¥π—°∫ÿ≠‚¬‡´ø

∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ Õ«¬æ√

 —µ∫ÿ√ÿ… ‚Õ°“ πæ«“√

π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÷́Ë ß«—¥

π—°∫ÿ≠‚¬‡´ø ∫â“π‚ªÉß ‰¥â

√ – ≈÷ ° ∂÷ ß π— ° ∫ÿ ≠ Õ ß §å -

Õÿª∂—¡∂å ∑ÿ°«—π∑’Ë 19 ¢Õß

∑ÿ°‡¥◊Õπ
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µÕπ∑’Ë 11 ¡À“«‘À“√ - ¡“À“«‘À“√ (2)

∂÷ß§√“§«“¡À¡“¬¢Õß¡À“«‘À“√°—π·≈â«

ç‡§“√æ √’√– —ß¢“√é «—π∑’Ë 28 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ æ√âÕ¡¥â«¬æ√– ß¶å ·≈–´‘ ‡µÕ√å ‰¥â‡¢â“‡§“√æ

 √’√– —ß¢“√æ√–∏√√¡«‘ ÿ∑∏‘¡ß§≈ À√◊ÕÀ≈«ßµ“¡À“∫—« ≠“≥ —¡ªíπ‚π Õ¥’µ‡®â“Õ“«“ «—¥ªÉ“∫â“πµ“¥ Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ¥√∏“π’

ç«—ππ—°∫«™ “°≈  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“é æ√– —ß¶√“™

§≥–æ√– ß¶å·≈–π—°∫«™∑ÿ°§≥–∑’Ë∑”ß“π„π‡¢µ —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

√à«¡™ÿ¡πÿ¡„π«—ππ—°∫«™ “°≈ª√–®”ªï 2011 „πªïπ’È‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘®“°

¿√“¥“»‘√‘™—¬ øÕπ´’°“ Õ∏‘°“√‡®â“§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈ ‰¥â‡ªìπºŸâπ”°“√‡ «π“

„πÀ—«¢âÕ ç‡√“...π—°∫«™...„πÕπ“§µé ∑’Ë‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠π§√√“™ ’¡“ «—π∑’Ë

31 ¡°√“§¡ 2011

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕ‚√¥√‘‡°´
‡™’¬ß„À¡à ●  «—π∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011

∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬ ‡™’¬ß„À¡à

æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å

»ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“

ª≈ß»æ§ÿ≥æàÕ°“√å‚≈  ‚√¥√‘‡°´ ‰´´å

¡‘ ™—ππ“√’‡∫∏“√“¡√ÿàπ·√° Õ“¬ÿ 78 ªï

∫«™‡ªìπæ√– ß¶å 51 ªï  ·≈–Õ¬Ÿà„π

ª√–‡∑»‰∑¬ 49 ªï ¡√≥¿“æ«—π∑’Ë 21

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2011  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

§”«à“¡À“«‘À“√ ¡“

®“°§”„π¿“…“°√’ °§◊ Õ

çBasilicaé ¿“…“≈–µ‘π

„™â§”«à“ çBasilicaé „π

§«“¡À¡“¬¢Õß√Ÿª·∫∫

¢Õß ‘Ëß°àÕ √â“ß “∏“√≥–

·∫∫‚∫√“≥ ‡ªìπ»‘≈ª–

°“√°àÕ √â“ß·∫∫º ¡º “π

°—π√–À«à“ß°√’°·≈–‚√¡—π

‡ æ √ “ – ‡ À µÿ «à “ „ π   ¡— ¬

®—°√«√√¥‘‚√¡—π‡√◊ÕßÕ”π“®

Õ‘ ∑ ∏‘ æ ≈ ¢ Õ ß ∑—È ß   Õ ß

‡°‘¥°“√º ¡º “π‰ª¡“

´÷Ëß°—π·≈–°—π

»‘≈ª–°“√°àÕ √â“ß·∫∫π’È‡√‘Ë¡µâπ∑’Ë‡¡◊Õß‡Õ‡∏π å ª√–‡∑»°√’´ ·µà„π ¡—¬

Õ“≥“®—°√‚√¡—π‡√◊ÕßÕ”π“® ¡À“«‘À“√·Ààß·√°∑’Ë “¡“√∂æ∫‰¥â§◊Õ ¡À“«‘À“√

∑’Ë‡¡◊ÕßªÕ¡‡ªÕ’ ´÷Ëßµ“¡À≈—°∞“πæ∫«à“ ∑’Ë‡¡◊ÕßªÕ¡‡ªÕ’π’È ¡’¡À“«‘À“√µ—Èß·µà

ªï 78 °.§.». ·µà∂â“æ‘®“√≥“®“°ß“π»‘≈ª– °“√‡¢’¬π µ—«Õ—°…√ °“√µ°·µàß œ≈œ

 √ÿª‰¥â«à“¡’¡“µ—Èß·µà»µ«√√…∑’Ë 2 °.§.». ·≈–∂◊Õ«à“‰¥â‡≈’¬π·∫∫¡À“«‘À“√

∑’Ë‡¡◊Õß‡Õ‡∏π å

™“«‚√¡—π„πÕ¥’µ„™â™◊ËÕ¡À“«‘À“√À√◊Õ çBasilicaé „π§«“¡À¡“¬¢Õß

 ‘Ëß √â“ß “∏“√≥–‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ Corpus luris À√◊Õ Law Court „π°“√µ—¥ ‘π§«“¡

µà“ßÊ ·≈–‡π◊ËÕß®“°™“«‚√¡—π°ÿ¡‡√◊ËÕßÕ”π“®∑—ÈßÀ¡¥∑“ß°“√§â“ °“√µ—¥ ‘π§«“¡

®÷ß‡ªìπ°“√µ—¥ ‘π§«“¡‡√◊ËÕß°“√§â“ πÕ°®“°π—Èπ„π∑’Ëπ’È‡Õß ¬—ß‡ªìπ∑’Ë√«¡¢Õß°“√§â“

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ ®÷ß¡’ à«π∑’Ë„™â ”À√—∫°“√§â“´÷Ëß‡√’¬°«à“ Commercial Exchange

„π∑’Ë ÿ¥‡√“®–‡√’¬°Õ–‰√°Á ÿ¥·≈â«·µà «—¥ ‚∫ ∂å «‘À“√ «—¥πâÕ¬ Õ“ π«‘À“√

¡À“«‘À“√ ∑’Ë‡À≈à“π—Èπ¡’°“√ª√–∑—∫Õ¬Ÿà¢Õßæ√–‡ ¡Õ

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ¿“æÀπâ“¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ °—∫°“√æ∫ª–

ª√–™“™π„π∑ÿ°«—πæÿ∏ (General Audience)
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