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(อานตอหนา 4)

สมเด็จพระสนัตะปาปา (ตอจากหนา 1)
เพ่ือใหเรามีชีวิตสนิทสัมพันธกับพระเจา และเปน
สมาชิกในพระศาสนจักร อาศัยศีลลางบาปเราจึง
สามารถเรียกพระเจาวาพระบิดา เมือ่สิน้ใจจะเขาสชูวีติ
นิรันดร ซึ่งเปนผลของการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระเยซู

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงใหเหตุผลถึงความ
จำเปนที่เราตองหันกลับมาคนพบหนทางสูความเชื่อ
กระตือรือรนท่ีจะมีประสบการณพบปะกับพระคริสต-
เจา สาเหตุเพราะปจจุบันคริสตชนมากมายไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤติลึกของความเช่ือ

ประชาชนปจจุบันยังคงสามารถมีประสบการณ
เหมือนหญิงชาวสะมาเรีย ซึ่งจำเปนที่ตองไปท่ีบอน้ำ
เพือ่ฟงพระเยซูเจา ผทูรงเชญิเราใหเชือ่ในพระองค และ
มาพบทอธารน้ำทรงชีวิตในพระองค (เทียบ ยน 4:14)
เราตองคนพบรสของพระวาจาของพระเจา ที่พระ-
ศาสนจักรมอบใหอยางซ่ือสัตย  และปงทรงชีวิต
ทีพ่ระองคทรงมอบใหบรรดาศิษย (เทียบ ยน 6:51)

ในเดือนตุลาคม 2012 จะมีสมัชชาสามัญ (Synod)
ของบรรดาพระสงัฆราช เรือ่ง การประกาศขาวดใีหม  
เพื่อการถายทอดความเช่ือคริสตชน เพื่อเปนโอกาสดี
ใหพระศาสนจักรไตรตรองและคนพบความเช่ือใหม

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ไดเคยประกาศ
ปแหงความเชื่อแลวใน ค.ศ 1967 โอกาสระลึกถึง
1900 ป  มรณกรรมของนักบุญเปโตรและเปาโล เพื่อ
ใหเรามีความรชูดัเจนเก่ียวกับความเช่ือ ทำใหมชีวีติชวีา
บริสทุธ์ิ มัน่คง และประกาศความเช่ือน้ี

โอกาสสุวรรณสมโภช (50 ป) การเปดประชุม
สภาสังคายนาวาติกันท่ี 2 นาจะเปนโอกาสดีชวย
ประชาชนใหเขาใจเอกสารของสภาซ่ึงเปนคำสอน
สำคญัของพระศาสนจักร

“เพราะความรักของพระคริสตเจาผลักดันเรา”
(2คร 5:14) ใหไปประกาศขาวดีสมัยปจจุบนั ประชาชน
ตองการใหเราอุทิศตน ประกาศขาวดีกับคริสตชน
ที่ละทิ้งความเชื่อ ใหพวกเขากลับมาคนพบความยินดี
คนพบความรักเมตตาของพระเจาในชีวิตประจำวัน
ความเช่ือเติบโตข้ึนเม่ือเราดำเนินชีวิต (ตามความเช่ือ)
มีประสบการณความรักท่ีเราไดรับ และถายทอด
ความรักดังประสบการณแหงพระหรรษทานและ
ความยินดี ทำใหเรากลาดำเนินชีวิตเปนพยาน จนผูอื่น
ตอบรับคำเชิญของพระเยซูเจา สนใจพระวาจาและ
กลายเปนศิษยของพระองค

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชิญบรรดาพระ-
สังฆราชท่ัวโลกรวมมือกับพระองคฉลองปแหง

ความเช่ือนี ้ใหบงัเกดิผล   ชวยบรรดาครสิตชนใหสนใจ
พระวรสาร ใหบรรดานักบวชและชุมชนคริสตชน
ตองพบหนทางประกาศใหสังคมรูจัก Credo วา
“เราเชือ่อะไร” ในระหวางปนี้

คริสตชนในสมัยแรก ตองทองจำบทขาพเจาเชื่อ
(The Creed) สวดบทน้ีทุกวัน เพ่ือจะไดไมลืมอุทิศตน
ทำตามความหมายของศีลลางบาป   การประกาศความเช่ือ
ดวยคำพูด อยางเปนทางการตอหนาสาธารณะ เรา
จะไดตระหนักวา  ความเชื่อมิใชเร่ืองสวนตัวเทาน้ัน
แตเปนเร่ืองความรับผิดชอบสังคมดวย เหมือนวัน
เปนเตกอสเต (สมโภชพระจิตเจา) พระศาสนจักร
ประกาศความเช่ือแกทุกคนอยางกลาหาญ ซึ่งเปน
ผลของพระจิตเจา ดังท่ีเราอานพบในหนังสือคำสอน
พระศาสนจักรคาทอลิก ขาพเจาเช่ือและเราเชื่อ ดังน้ัน
หนงัสอืคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก จงึเปนอปุกรณ
สำหรับใชอบรมคริสตชนใหมคีวามเช่ือมัน่คงย่ิงขึน้

เม่ือเราฟนฟูความเช่ือ เราจะตองสนใจปฏิบัติ
ความรักเมตตา ดังท่ีพระเยซูเจาตรัสวา “ทานทำส่ิงใด
ตอพี่นองผูต่ำตอยที่สุดของเราคนหน่ึง ทานก็ทำส่ิงน้ัน
ตอเรา” (มธ 25:40)

พระสงัฆราชวรีะ อาภรณรตัน รายงาน

แดพระสังฆราชมนสั (ตอจากหนา 1)
เ อ กอั ค รสมณทู ต ว าติ กั นประจำประ เทศ ไทย
พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิท-
วาณิช รองประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ นักบวช
และสัตบุรษุมารวมพิธจีำนวนมาก เม่ือวันท่ี 24 ตลุาคม
2011 ทีอ่าสนวหิารแมพระบงัเกิด บางนกแขวก

พระคุณเจาปญญา ใหขอคิดในบทเทศนวา “วันนี้
พระศาสนจักรในสังฆมณฑลราชบุรี และในประเทศ
ไทย มาชุมนุมกันดวยความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เพื่อเปนการใหเกียรติแดพระสังฆราชยอหน บอสโก
มนัส จวบสมัย อดีตประมุขของสังฆมณฑลราชบุรี
เรามาขอบคุณองคพระผูเปนเจาสำหรับพระพรอัน
ยิ่งใหญที่พระองคไดประทานใหกับพระสังฆราชของ
เรา เรามาขอพรจากพระองคสำหรับดวงวิญญาณของ
พระคุณเจาไดอยูกับพระองคในสรวงสวรรค เพ่ือให
คำภาวนาและการถวายบูชาขอบพระคุณเปนที่
พอพระทัยของพระผูเปนเจา”

“ความตายของพระสังฆราชยอหน บอสโก มนัส
จวบสมัย สำหรับพอซึ่งเปนผูหนึ่งที่มีความใกลชิด
กับทาน ตลอดมาจนวาระสุดทาย ถือไดวาความตาย
ของพระคณุเจามนัส เปนชัยชนะของชีวติ ของคนๆ หน่ึง
ที่ติดตามองคพระเยซูคริสตเจา เปรียบเสมือนกับ
เมล็ดขาวท่ีตกลงบนดิน เปอยยุย เหมือนกับจะหมด
ความหมายแตที่ไหนได เมล็ดขาวเมล็ดนี้ไดงอกข้ึน
กอใหเกิดผลิตผลเปนจำนวนมาก พอไดอยูกับพระ-
คุณเจาเวลาที่ทานเขาตรีทูตท้ังสองครั้ง เห็นสีหนา
แววตาของทาน รสูกึวาเปนความทกุข เปนความทรมาน
แตเมือ่ทานสิน้ใจ เหน็ใบหนาทีย่ิม้แยม ทกุคนตางกร็สูกึ
เชนเดียวกัน นั่นเปนเคร่ืองหมายวาทานไดบรรลุถึง

ความสำเร็จ ชัยชนะของชีวิต ในชีวิตของพระเยซูเจา
พระองคเปนที่รูจัก เปนที่นิยมชมชอบของคนท่ัวไป
พระองคไดทำอัศจรรย ไดสอน แตกตางจากคนอ่ืนๆ
แตวาจดุสูงสดุของชวีติของพระเยซูเจาทีย่งัติดตรึงใจเรา
อยูทุกวันน้ีคือพระมหาทรมาน การส้ินพระชนม และ
การกลับคืนชีพขององคพระเยซูคริสตเจา พระคุณเจา
มนสั ของเรากเ็ชนเดยีวกัน ตลอดชวีิตมผีลงานมากมาย
ทั้งดานวิชาการ ดานอภิบาล ดานการสรางวัตถุสิ่งของ
ตางๆ แตดูเหมือนวาจุดเดนไมใชสิ่งเหลาน้ัน จุดเดน
ของชีวิตของพระคุณเจามนัส ก็คือความทุกข ความ
ลำบาก ความทนทรมาน การตองเผชิญกับอุปสรรค
ปญหาตางๆ มากมาย “ผใูดใครเปนศษิยของเรา จงแบก
กางเขนและตามเรามา” เปนคำของพระเยซูเจาที่
พระคุณเจาของเราไดฟง ไดพิจารณา ไดเขาใจ และ
ใชชวีติตามพระวาจา “ผทูีจ่บัคันไถแลวเหลยีวหลงั ไมคู
ควรท่ีจะเปนศิษยของเรา” ฉันใดก็ฉันนั้น พระคุณเจา
มนัสแมจะมีความทุกขยากลำบากไมเคยเหลียวหลัง
ทานมีความต้ังใจแนวแนมัน่คง ทีจ่ะติดตามพระเยซูเจา
อยางไมละลด”

“เปนเรื่องแปลกตลอดชีวิตพระคุณเจา โดยเฉพาะ
ในชวงปลายของชีวิต ตองรับทนทุกขทรมานตางๆ
ทัง้สุขภาพ การปฏิบตัหินาท่ี แตทานไมเคยบน ไมเคยวา
ไมโตตอบ ทานนอมรับน้ำพระทัยของพระเปนเจา
สุภาพ ถอมตน ออนโยน นี่แหละจุดเดนของชีวิตของ
พระคุณเจาของเรา ทานไดตั้งคณะธรรมทูตพระแม
แหงศีลมหาสนิท ถงึแมวาการต้ังคณะน้ีจะมีปญหามาก
แตทานก็ทำดวยความปรารถนาเปนอยางย่ิงวาจะได
เปนเครือ่งมือในการเผยแผความศรัทธาตอศีลมหาสนิท
บานที่ทานอยูที่พุเตยก็ตั้งช่ือวาบานปงแหงเทพเทวา
ทานมีความศรัทธาตอแมพระ ทานแนะนำใหสวม
เส้ือจำพวก และทานก็สวมจนจากโลกน้ีไป ทุกคนท่ี
สัมผัสชีวิตของพระคุณเจาจะรูวาพระคุณเจารักแมพระ

เปนอยางยิ่ง  ทานได เลาใหฟงวาเมื่อทานได เปน
พระสังฆราชระยะหนึ่ง ทานก็ตั้งใจวาจะขอลาออก
เพ่ือจะไดไปเปนธรรมทูต เราทุกคนเกิดมาก็ยอมมี
ความผิดพลาด พระคุณเจาใหพอเขียนและทูลรายงาน
ตอองคสมเด็จพระสันตะปาปาวา ในโอกาส 25 ชีวิต
พระสงัฆราช และ 50 ปการเปนพระสงฆ ทานขอโทษ
ในความผิด ความบกพรองทุกประการในอดีต ทาน
พรอมและยินดีทำตามคำแนะนำ และคำสอนของ
พระสนัตะปาปา”

กอนจบพิธพีระอคัรสงัฆราชจำเนยีร กลาวไวอาลัย
ในนามสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ คุณพอประดิษฐ
วองวาร ีอปุสงัฆราช กลาวในนามสังฆมณฑลราชบุรี

ในโอกาสนี้พระสมณทูตไดกลาวไวอาลัยแด
พระคุณเจามนัส ความวา  “เวลานี้เปนเวลาที่พวกเรา
มาชุมนุมเพ่ือขอพระเปนเจา โปรดรับดวงวิญญาณของ
พระคุณเจามนัส และเปนการคิดถึงบรรดาพระสงัฆราช
แหงสังฆมณฑลราชบุรี ในขณะน้ีความตายก็เกิดขึ้น
นบัวาเปนความจรงิสำหรบัทกุๆ คน เปนความตายทีเ่รา
ไมสามารถจะหลีกเล่ียงได ทำใหจบชีวิตบนโลกน้ี
จงอยาจบลงดวยความทุกขและความเจ็บปวด แตวาเรา
คิดถึงผูลวงลับไปแลวก็ยงัอยูในจิตใจของเราตอไป ใน
ฐานะที่ เรา เปนคริสตชนทุกคนไดรับ เชิญใหมา
ไววางใจในพระคริสตเจา พระองคไดทรงกลับคืน
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พระชนมชีพแลวและเปนชีวิตสำหรับทุกคน เราตอง
คิดถึงพระคริสตเจาพระผูไถของชาวเรา พระองคทรง
ชวยเราเปนตนในขณะน้ีเปนเวลาของการพิสูจน
ความเช่ือ เวลาท่ีเราอยูตอหนาความตายน้ีเราตองมองดู
พระคริสตเจาดวยความหวังใหมในพระคริสตเจา
พระองคทรงมชีวีติอย ูทรงผานความทกุข และความตาย
พระองคเปนผูถวายชีวิตของพระองคเปนประดุจ
ลูกแกะทรงชีวิต ความตายจึงมิใชเปนเหตุสุดทายของ
ชีวิต แตวาเปนจุดเร่ิมตนท่ีสำคัญสำหรับประสบการณ
ลกึลบัและมหศัจรรยของมนษุยทกุคน พระเปนเจาทรง
ใชโอกาสน้ีที่จะทำใหเราทุกคนตองผานประสบการณ
อันเดียวกัน ใหเรามีความเชื่อวาดวงวิญญาณของ
พระคณุเจามนสั ประทบัอยกูบัพระเปนเจา และพระบดิา
เจาทรงสวมกอดทาน พรอมกับพระบุตรและพระจิต
ของพระองค ในบรบิทของความรกัและพระเมตตาของ
พระเปนเจาท่ีเตือนเราทกุคนใหแสวงหาวธิใีหมในชีวติ
ของเรา ในวันนี้ใหเรารวมใจกันสวดภาวนาสำหรับ
วิญญาณของพระคุณเจามนัส เพ่ือทานจะไดพบกับ
พระเปนเจา ใหเราเชือ่วาการจากโลกน้ีไปคือจุดเร่ิมตน
ของการมีชีวิตใหมกับพระคริสตเจา เปนชีวิตท่ีไมมี
สิ้นสุดและเต็มไปดวยความหวังวาเราจะติดตาม
พระเปนเจาตลอดไป ขอใหทุกคนสวดภาวนาสำหรับ
พระคุณเจามนัส เพ่ือพระเปนเจาจะไดรับทานใน
สันติสุขและพระเมตตา หากวาเรารูจักสวดภาวนาแลว
แนนอนเรากจ็ะตดิตามพระคณุเจามนสัในหนทางสชูวีติ
นิรันดร เปนชีวิตที่ไมรูจักจบส้ินกับพระเปนเจา ขอ
ยืนยันอีกคร้ังหน่ึงในนามของสมเด็จพระสันตะปาปา
เราขอรวมทุกขกับครอบครัวของพระคุณเจามนัส กับ
บรรดาพระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี กับประเทศไทย
และใหเรารวมใจกันสวดภาวนาสำหรับวิญญาณ
ของทาน สำหรบัทุกๆ คน การจากไปของทานจะไดเปน
แสงสวางเตือนเราวาทุกคนจะกลับคืนชีพใหม ซึ่งเปน
พระสญัญาท่ีพระเปนเจาทรงมอบใหกับเรา”

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน  ปอล ที่ 2 ทรง
ประกาศแตงตัง้ คณุพอมนสั จวบสมยั อธกิารบานเณร
แสงธรรม เปนพระสังฆราชองคใหมของสังฆมณฑล
ราชบุรี สืบตอจากพระสังฆราชเอก ทับปง ซึ่งได
ถงึแกมรณภาพ เม่ือเดือนกมุภาพันธ  ค.ศ. 1985

พระสมณทูตเรนาโต อาร มารตโิน ไดประกาศขาว
การแตงต้ังพระสังฆราชใหมตอหนาบรรดาสตับุรษุท่ีได
ไปรวมฉลอง 275 ปของวัดแมพระปฏิสนธินิรมล
จนัทบุร ีเม่ือวันเสารที ่7 ธนัวาคม ค.ศ. 1985 สรางความ
ตื่นตะลึงและปลื้มปติกับผูไดยินขาวน้ีอยางปรีดา
ปราโมทย พระสมณทูตกลาววา “บัดนี้ประเทศไทย
มพีระสงัฆราชครบท้ัง 10 สงัฆมณฑลอีกครัง้หนึง่แลว
เพราะสมเด็จพระสันตะปาปาไดทรงแตงตัง้พระสังฆราช
ใหมแหงสังฆมณฑลราชบุรีแลว คือ คุณพอยอหน
บอสโก  มนัส จวบสมัย และพระองคจะบวชคุณพอ
เปนพระสังฆราชในวันท่ี 6 มกราคม ค.ศ. 1986 ที่
มหาวหิารนกับุญเปโตร ในกรงุโรม”

สิ้นคำประกาศ บรรดาพระสังฆราช  พระสงฆ
นักบวช และสัตบุรุษหลายพันคนตางพรอมใจแสดง
ความยินดีอยางกึกกอง คุณพอมนัส จวบสมัย  ซึ่งได
เดินทางไปรวมฉลองวัดจันทบุรีดวย ไดกลาวแสดง

ความรูสึกเปนคร้ังแรกวา “ถาจะมีใครสัมภาษณตอนน้ี
วารูสึกอยางไร ก็ตองตอบวา หัวใจมันเตนแรง เพราะ
ระเบดิมนัแรง เพราะพวกเราไดรอคอยมาเปนเวลานาน
ขอขอบพระคุณพระเปนเจาท่ีประทานกางเขนใหแบก
การแตงต้ังคร้ังนี้เปนท้ังเกียรติและกางเขน แตเปน
กางเขนเสียมากกวา”

คุณพอมนัสกลาวตอไปวาพระสมณทูตไดแจงให
ทราบเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม เปนเหตุการณคลายกับ
ในพระวรสาร (วันน้ี) ที่เทวดาไดแจงสารแกแมพระ
พระสมณทูตเรงเราจะเอาคำตอบใหได  จึงไดขอเวลา
สวด และทีส่ดุนอมรับน้ำพระทัยของพระเปนเจา คณุพอ
มนัสกลาวเสริมวา  “รูสึกยินดีที่จะไดรับใชพระ-
ศาสนจักรสงูข้ึนอีกข้ันหน่ึง และขอคำภาวนาของพ่ีนอง
ทุกคนเพื่อท่ีจะไดทำหนาท่ีรับใชพระศาสนจักรไป
ตลอดชีวิต”

พระสังฆราชยอหน บอสโก มนัส จวบสมัย เกิด
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1935 ที่ตำบลบางนกแขวก
จังหวัดสมุทรสงคราม มีพี่นองดวยกัน 10 คน เปน
บุตรคนท่ี 5 ของนายวิจิตร และนางกิมลั้ง จวบสมัย
เม่ือเล็กๆ ชื่อใชสุน ตอมาเม่ือเขาโรงเรียนเปลี่ยนเปน
ไทยช่ือ มนัส  ซึง่แปลวา สติปญญา (Intellect)  คงจะมี
แววฉลาดต้ังแตเล็กๆ ก็เปนได บิดาเสียชีวิตเม่ือป
ค.ศ. 1975 สวนมารดายังแขง็แรงดีพอสมควร ยงัสามารถ
ไปวัดรวมมิสซาทุกเชา เด็กชายมนัสเขาเรียนครั้งแรก
ที่โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ประตูน้ำบางนกแขวก
2 ปตอมายายมาเรียนท่ีโรงเรียนดรุณานุเคราะห และ
เรียนอยูที่นี่นับต้ังแตชั้นประถมปที่ 2 จนจบชั้นมัธยม
ปที ่6 ผลการเรยีนอยใูนอันดบั 1 หรอื 2 เสมอ

เมื่อเปนเด็กชอบเลนที่วัดชวยพิธีมิสซา อวยพร
ชอบรองเพลงวดั (เพลงเกรโกเรยีน) หลงัจากทีโ่รงเรยีน
ดรณุานุเคราะหสรางอาคารเรียนใหมเสร็จแลว พวกเณร
ขามมาเรียนที่โรงเรียนเหมือนเดิม ปนั้นมีเด็กจากวัด
ตางๆ เขาบานเณรกันมากหลังจากท่ีซบเซากันไป
สองสามป  เด็กชายมนัสอายุ 14 ป เรียนจบช้ันมัธยม
ศึกษาปที่ 2 ก็สมัครเขาบานเณรพรอมกับเพื่อนๆ
วัดเดียวกัน 3 คน ปนั้นมีเพื่อนรวมรุนท้ังหมด 14 คน
เพือ่นรวมช้ัน 4 คน แตเม่ือเรยีนไปๆ คอยๆ หายหนากัน
ไปทีละคนสองคนจนหมด เหลือแตเณรมนัสคนเดียว 

เม่ือเรียนจบชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 แลว กไ็ดรบัเส้ือหลอ
เปนครูเณรดูแลเณร 1 ป

หลงัจากนัน้ผใูหญสงครเูณรประเสรฐิ  นพคุณ และ
ครูเณรมนัส จวบสมัย ไปศึกษาเทววิทยาและปรัชญา
ตามลำดับท่ีบานเณรพระหฤทัย ปูนามัลลี มัทราส
อินเดีย เณรมนัสตองเรียนอยูที่อินเดียรวดเดียว 7
ปติดตอกันดวยความศรัทธาแกรงกลาอยากเปน
พระสงฆทำใหไมกลัวความยากลำบากใดๆ ทั้งส้ิน
มมุานะศึกษาเลาเรียนดวยความขยันขันแข็งอากาศรอน
และอาหารทีซ่้ำๆ  กนั แกงกะหรี ่โรต ีกระเจีย๊บ ฟกทอง
กลวยน้ำวา และน้ำสมมะขาม ทุกเย็นวันศุกร  ไมเปน
อุปสรรคทำให เณรมนัสตองยอมจำนนมวนเสื่อ
กลบับาน เมือ่เรยีนจบหลกัสตูรปรชัญาและเทววทิยา 7
ป แลวก็เดินทางกลับสูประเทศไทยอยางผูมีชัย แมจะ
ซูบผอม หัวโตแกมตอบไปบางก็ตามที วันกอนฉลอง
พระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรค  วันที่  10 พฤษภาคม
ค.ศ. 1961 สังฆานุกรมนัส จวบสมัย ก็ไดรับศีลบวช
เปนพระสงฆในวดันอยบานเณรเลก็ ราชบรุี

สมัยน้ันการบวชพระสงฆไมมีการจัดเปนงาน
มโหฬารเหมือนสมัยน้ี  รุงข้ึนฉลองพระเยซูเจาเสด็จ
ขึ้นสวรรค  คุณพอใหมถวายมิสซาแรกท่ีอาสนวิหาร
แมพระบงัเกดิ บางนกแขวก วดับานเกดิเมอืงนอน

สนามงานแรกในชีวิตสงฆของคุณพอคือ  วัด
ราชบรุ ี 2 ปแรกคณุพอทำหนาทีเ่ปนผชูวย คณุพอซาโบ
เจาอาวาสและชวยสอนเรียนทางบานเณร ตอมา
รับหนาท่ีเปนพอศึกษาดูแลระเบียบวินัยของบานเณร
โดยเฉพาะ   1 ปถัดจากน้ันลองใตไปเปนผูชวย
เจาอาวาสวัดแมพระฟาติมา หวยยาง จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ นาน 2 ป  ไดมีโอกาสฝกงานอภิบาลสัตบุรุษ
และไดเรียนรูชีวิตสงฆที่ศักดิ์สิทธ์ิ จากคุณพอเกรสป 
เจาอาวาสวัดท่ีสามท่ีคุณพอประจำนานที่สุด นานถึง
9 ป คอืวดัแมพระมหาทกุข ทามวง กาญจนบรุ ี ทำหนาท่ี
เปนผชูวยเจาอาวาส 5 ป และเปนเจาอาวาส 4 ป  คณุพอ
ไดเสยีสละวิง่เตนเพ่ือสรางวดัหลงัใหม ใหสมกบัวหิาร
ของพระเจาและเปนเกียรติศักดิ์ศรีแกพี่นองสัตบุรุษ
วดัทามวง

ในป ค.ศ. 1973 พระสังฆราชรัตน บำรุงตระกูล
(อานตอหนา 7)
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“อสิยาหจดัหนัก 4 บท”
“เรามาทำอะไรอยูที่นี่?” เปนคำถามของชาวยิว

“ประชากรของพระเจา” ในวันท่ีพวกเขาบานแตก
สาแหรกขาดถูกอาณาจักรบาบิโลนยกทัพมาตีและ
ทำลายพระวหิาร (586 ก.ค.ศ.) กวาดตอนชาวยวิไปเปน
เชลยยังกรุงบาบิโลนนาน 50 ป ระยะเวลายาวนาน
เชนน้ีชาวยิวปลอยจิตเลิกคิดรอนใจลืมเ ร่ืองการ
จะตองกลับไปยังบานเกิดเมืองนอนเพือ่สรางพระวิหาร
และสรางชาติใหมอีกครั้งหนึ่ง ในขณะอยูตางบาน
ตางเมืองความขยันก็ทำใหพอมีกินไดอยูหรอก แตการ
อยูอยางไรศักดิ์ศรีแหงการเปนประชากรของพระเปน-
เจาที่เคยรุงเรืองกลับตองมาส้ินไรไมตอกในบานเมือง
คนอื่น ไมมีพระวิหาร ไมมีแผนดินของตนเอง ความ
นอยใจทอแทของชาวยิว พวกเขาจึงต้ังคำถามวา “เรามา
ทำอะไรอยูที่นี่?” มีประกาศกสำคัญทานหน่ึงกลาตอบ
คำถามน้ีและเปนคำตอบท่ีสั่นสะเทือนมาจนถึงยุคสมัย
ของเรา ทานคือ “ประกาศกอิสยาห” ทานตอบวาท่ีเรา
ตองมาอยู ณ บาบิโลนนี้เพ่ือมาทำหนาท่ีของ “ผูรับใช
พระยาหเวห” ชาวยวิหรอืเราคนไหนจะเขาใจคำตอบนี้
บาง? ทานสาธยายบคุลิก และพนัธกจิ ของ “ผรูบัใชพระ
ยาหเวห” ในรูปแบบคำประพันธเชิงกวีวา “นี่คือ
ผรูบัใชของเรา ซึง่เราเชดิชูเราเลอืกเขาเพราะเราพอใจเขา
เราใหจติของเราแกเขา เขาจะนำความยุตธิรรมไปใหแก
นานาชาติ เขาจะไมรองตะโกนหรือเปลงเสียงดังจะไม
ทำใหใครไดยินเสียงของเขาตามถนน ไมออที่ช้ำแลว
เขาจะไมหัก และไสตะเกียงที่ริบหรี่อยูเขาจะไมดับ
เขาจะประกาศความยุติธรรมดวยความสัตยจริง
เขาจะไมหมดหวงัหรอืทอใจ จนกวาจะไดสถาปนาความ
ยุติธรรมไวบนแผนดิน ดินแดนชายทะเลจะรอคอย
คำสอนของเขา”...“เราคือพระยาหเวห เราไดเรียกทาน
มาเพื่อนำความชอบธรรม เราจับมือของทานและรักษา
ทานไว เราใหทานเปนพันธสัญญาของประชากร และ
เปนแสงสวางสองนานาชาติ เพ่ือเปดตาคนตาบอด
ปลดปลอยผถูกูจองจำจากคกุ ปลดปลอยผทูีอ่ยใูนความ
มืดจากท่ีคุมขัง... ดูซิ สิ่งที่เราเคยประกาศลวงหนาไว
กเ็ปนจรงิแลว บดันี ้เราแจงสิง่ใหม เราประกาศใหทาน
รกูอนท่ีสิง่เหลาน้ันจะเกิดข้ึน” (อสย 42:1-4 / 6-7 / 9)
“ผูรับใชพระยาหเวห” ผูนี้ตองเปนผูมีเมตตาแนๆ
ชีวิตคนท่ีชอกช้ำแลวทานไมหักท้ิง ไฟชีวิตริบหรี่
จวนเจียนจะมอด ทานไมดบัทิง้ ชาวยวิตองปรบัตวัฟงสิง่
ใหมที่พวกเขากำลังตระหนักรูตัวเองวา “ตัวเองเปน
อะไร? จึงตองมาอยูที่นี่” การจะเปน “ผรูบัใชพระยาห-

เวห” นีม้ใิชเรือ่งบงัเอญิ พระองคทรงเตรยีมเราไวตัง่แต
ในครรภมารดา

เพลงบททีส่องของผรูบัใชพระยาหเวห
ดนิแดนชายทะเลและเกาะท้ังหลายเอย จงฟงขาพเจาเถิด
ประชาชนท่ีอยสูดุแดนไกล จงต้ังใจฟงเถิดพระยาหเวห
ทรงเรียกขาพเจากอนท่ีขาพเจาเกิดทรงขานช่ือขาพเจา
ตั้งแตอยูในครรภมารดาพระองคทรงทำใหปากขาพเจา
เปนเสมือนดาบคม ทรงซอนขาพเจาไวในรมเงา
พระหัตถของพระองค ทรงทำใหขาพเจาเปนเสมือน
ลูกศรแหลมคม และทรงซอนขาพเจาไวในแลงเก็บ
ลูกศรของพระองค  พระองคตรัสกับขาพเจาวา
“อิสราเอลเอย ทานเปนผูรับใชของเรา เราจะแสดง
สิริรุงโรจนของเราโดยทาน” แตขาพเจากลับคิดวา
“ขาพเจาไดทำงานเหน่ือยเปลา ขาพเจาเสียแรงไปเปลาๆ
ไรประโยชน” ถึงกระนั้น รางวัลของขาพเจาอยูกับ
พระยาหเวหอยางแนนอน และคาตอบแทนของขาพเจา
ก็อยูกับพระเจาของขาพเจาพระยาหเวหทรงสราง
ขาพเจามาในครรภมารดาใหเปนผูรับใชพระองค
เพือ่นำยาโคบกลบัมาหาพระองค และรวบรวมอสิราเอล
มาอยูกับพระองค บัดน้ี พระองคตรัสกับขาพเจา และ
ขาพเจาไดรับเกียรติเฉพาะพระพักตรพระองค พระเจา
ของขาพเจาทรงเปนพละกำลงัของขาพเจา พระองคตรัส
วา “เปนการนอยไปที่ทานจะเปนผูรับใชของเรา
เพ่ือสถาปนาเผาพันธุของยาโคบข้ึนใหม และรวบรวม
อิสราเอลที่เหลืออยูอีกครั้งหนึ่ง เราจะใหทานเปนแสง
สวางสองนานาชาติ  เพ่ือความรอดพนที่เรานำมาให
จะไดแผไปจนสุดปลายแผนดิน” พระยาหเวห ผูไถกู
และพระผูศักด์ิสิทธ์ิของอิสราเอล ตรัสแกผูที่ถูกดูหม่ิน
และเปนที่รังเกียจของนานาชาติ และเปนผูรับใชของ
ผปูกครองท้ังหลายวา “บรรดากษัตริยจะทอดพระเนตร
และทรงลุกข้ึนบรรดาเจานายจะเห็นและจะกราบ
นมสัการ เพราะพระยาหเวหทรงซ่ือสตัยพระผศูกัดิส์ทิธิ์
ของอิสราเอลทรงเลือกทาน” (อสย 49:1-7)

พอเห็นคำตอบรางๆ บางหรือยงัวา “ทำไมพวกเขา
ตองมาอยูที่นี่?” แตการมาอยูทำหนา ท่ีผู รับใช
พระยาหเวหนี้ไมงาย เพราะตองถูกเขาดูหมิ่นและ
เปนที่รังเกียจของนานาชาติ รับทุกขทรมานจนรางกาย
บอบช้ำ

เพลงบททีส่ามของผรูบัใชพระยาหเวห
พระยาหเวหองคพระผูเปนเจาประทานใหขาพเจามีลิ้น
เหมือนล้ินของศษิยทีพ่ระองคทรงสอน เพ่ือขาพเจาจะได
รจูกัพดูจาใหกำลงัใจแกผเูหน็ดเหนือ่ย ทกุๆ เชา พระองค
ทรงปลกุขาพเจา ทรงปลกุหขูาพเจาใหฟงเหมือนศิษยที่

พระองคทรงสอน พระยาหเวหองคพระผู เปนเจา
ทรงเปดหูใหขาพเจา และขาพเจาก็ไมตอตาน ไมหนัหลัง
หนีไป ขาพเจาหันหลังใหแกผูโบยตีขาพเจา และหัน
แกมใหแกผูที่ดึงเคราขาพเจา ขาพเจาไมซอนหนาแก
ผูสบประมาทและถมน้ำลายรด พระยาหเวหองค
พระผูเปนเจาทรงชวยขาพเจา ดังนั้น ขาพเจาจึงไมตอง
ละอาย ขาพเจาทำหนาของขาพเจาใหดานเหมือนหิน
ขาพเจารวูาขาพเจาจะไมอบัอายพระองคผทูรงแกตางให
ขาพเจาทรงอยูใกลขาพเจา ใครจะสูคดีกับขาพเจา
เราจงยืนข้ึนเผชิญหนากันเถิดใครจะกลาวหาขาพเจา ก็
จงเขามาใกลขาพเจาเถดิ (อสย 50:4-8)

เราตองตืน่ลกุข้ึนมาต้ังใจฟงแนวคดิใหมนีแ้ตเชาตรู
ไมตอตานเร่ืองใหมที่จะตองเผชิญการถูกโบยตี และ
ดึงเคราดูถูกลอเลียน เนื่องเพราะเรามาทำหนาที่รับใช
พระยาหเวหจนสุดปลายทางแผนดินโลก จนสภาพ
ของเราเปนเชนน้ี แตทีสุ่ดจะกลับรงุเรือง

พระยาหเวหตรัสวา “ผรูบัใชของเราจะเจริญรงุเรือง
เขาจะไดรบัการยกยองเทิดทนูใหสงูขึน้... ใครเลาไดเชือ่
สิ่งท่ีพวกเราไดยินมา พระยาหเวหทรงแสดงพระ-
อานุภาพใหแกผูใดบาง  ผูรับใชของพระยาหเวห
เติบโตเฉพาะพระพักตรเหมือนตนไมออน เหมือน
รากไมในดินแหง เขาไมมีความสงาหรือความงามใดท่ี
จะดงึดูดสายตาของเรา เขาไมมหีนาตาท่ีชวนมองเลยทกุ
คนดูถูกและเหยียดหยามเขา เขาเปนคนที่ตองทนทุกข
และตองเจ็บปวด เปนเหมอืนคนท่ีใครๆ เบือนหนาหนี
เขาถูกสบประมาท ไมมีผูใดสนใจเลย โดยแทจริงแลว
เขาแบกความทุกขทรมานของพวกเรา เขารับความเจ็บ
ปวดของพวกเราไว แลวเรากลบัคิดวาเขาถูกพระเจาทรง
ลงโทษ ถูกโบยตีและไดรับความอัปยศ เขาถูกแทง
เพราะการลวงละเมิดของพวกเรา ถูกขย้ีเพราะความผิด
ของเรา การลงโทษทีน่ำสันตสิขุมาใหเรากลบัตกอยกูบั
เขา รอยแผลถูกโบยตีของเขารักษาเราใหหายเปน
ปกตเิราทุกคนหลงทางไปเหมือนฝงูแกะ ตางคนตางไป
ตามทางของตน แตพระยาหเวหทรงใหความผดิของเรา
ทุกคนตกอยูกับเขา เขายอมรับทุกขทรมานและ
ความอัปยศ เขามไิดปริปากเหมือนลกูแกะท่ีถกูนำไปฆา
เหมือนแกะท่ีไมรองตอหนาคนตัดขน เขาถูกจับกุม
ถกูพพิากษา ถกูนำไปประหาร ผรูวมสมัยของเขาคนใด
บางเปนหวงถึงชะตากรรมของเขา เขาถูกพรากไปจาก
แผนดินของผูมีชีวิต ถูกประหารเพราะการลวงละเมิด
ของประชากรของเขา  เขาถูกฝงไวกับคนอธรรม
หลุมศพของเขาอยูกับคนร่ำรวย  แตเขาไมเคยใช
ความรุนแรงกับผูใด ปากของเขาไมเคยกลาวมุสา
ถึงกระนั้น พระยาหเวหพอพระทัยใหเขาถูกขยี้ดวย
ความทุกขทรมาน เม่ือเขามอบตนเพ่ือชดเชยบาป
เขาจะไดเห็นลูกหลาน จะมีอายุยืน พระประสงคของ
พระยาหเวหจะสำเรจ็ไปอาศยัเขา (อสย 52:13-53:1-10)

บทกวีของประกาศกอิสยาหที่กลาวถึงอิสราเอล
ทั้งชาติวาจะตองทำหนาท่ีเปน “ผูรับใชพระยาหเวห”
พวกเขาจึงตองมาอยูบาบิโลน 50 ปนี้ ฟงดูเหมือนเปน
เรื่องของคนทั้งชาติแตบทกวีบรรยายออกมาชวน
ใหคดิวา เปนบุคคลคนเดียวท่ีตองทนทกุข.....  600  ป
ใหหลังเม่ือพระเยซูเจาเสด็จมาในโลกน้ี พวกคริสต-
ชนมาอานใหม คราวนีเ้ราอดคิดไมไดวา “ผรูบัใชพระ-
ยาหเวห” ทีแ่ทจรงิ...สำเรจ็ลงในองคพระเยซูเจาน่ีเอง
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เขากลาวกันวา หากเราอยากเห็นชีวิตในแงมุมตางๆ ก็ลองไปท่ีทางเขา
และทางออกของทาอากาศยาน ณ ที่นั้นเราจะเห็นความรูสึกในรูปแบบตางๆ
เชน ความต่ืนเตนท่ีจะเผชญิกับชีวติในตางประเทศ ตืน่เตนท่ีกำลังจะไปพักผอน
ความหวาดกลัวที่จะไปเผชิญกับสิ่งที่ไมเคยพบมากอน กลัวการขึ้นเครื่องบิน
ดใีจทีม่าถงึทีท่ีเ่ราจะเดินทางไปอยางปลอดภัย น้ำตาไหลเพราะตองจากกัน หรอื
ความต่ืนเตนยินดีที่ไดมาพบกัน เราจะเห็นความรูสึกเหลาน้ีในท่ีที่เดียว
ชั่วเวลาแหงการจากกันไป หรือตอนรับกลับมา นับวาเปนความรูสึกท่ีลึกซ้ึง
นบัวาเปนการแสดงความรสูกึของผทูีม่คีวามสัมพนัธอยางใกลชดิตอกนัและกนั

ประสบการณเก่ียวกับความตายก็เชนเดียวกัน ความเจ็บปวดของการ
จากโลกนี้ไปของผูที่เรารัก เพราะเปนความรูสึกของผูที่เคยมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดตอกันและกัน บางคร้ังการสูญเสียของเรารุนแรงและลึกซึ้งมาก
เรารูสึกโดดเด่ียว ไมแนใจ เราคิดถึงผูที่จากไปมากและอยากใหเขาอยูกับเรา
ตอไป

บทอานที่เรานำมาพิจารณาเนนถึงสิ่งที่มากไปกวานี้ เปาโลบอกเราวาเรา
จะมีชีวิตหรือส้ินชีวิตไปแลว เราก็เปนของพระเจา ดูเหมือนทานจะกลาววา
การแยกจากกันไป เปนเพียงส่ิงท่ีปรากฏ แตมิใชความจริง ผูที่เรารักยังอยู
ในการดูแลของพระเจา เขามิไดสูญหายไปเพียงแตเราไมพบเห็นกัน แต
พระเยซเูจาตรัสมากไปกวาน้ีอกี พระองคทรงวาดภาพสวรรควา เปนสถานทีแ่หง
ความช่ืนชมยินดีสำหรับผูที่ เขาหาพระองคและอยูใกลชิดกับพระองค
ก็จะมีแตความยินดี  น้ำตาท่ีหลั่งไปเมื่อแยกจากกันกลับกลายเปนการ
เฉลมิฉลองเม่ือเดนิทางมาถึง เราอาจจะเห็นประตูเพียงดานเดียว พระเจาประทับ
อยูทั้งสองดาน  เราทราบดีวาเ ม่ือผูที่รักกันไดกลับมาพบกัน  ในเม่ือ
ความรกัของพระเจายิง่ใหญ ความชืน่ชมยนิดขีองพระองคกย็ิง่ใหญเชนเดยีวกนั

ขาแตพระเยซูเจา อาศัยการสิ้นพระชนมของ
พระองค พระองคทรงมีชัยชนะตอความตาย และ
พระองคทรงแบงปนชีวิตนิรันดรใหแกพวกลูก
โปรดใหลกูไดรบัพลงัในยามท่ีลกูมีทกุข จากการรถูงึ
ความรักของพระองค และจากการรูแนแกใจวา
พระองคทรงชืน่ชมยนิดี เม่ือลูกตอบแทนความรักน้ี
เหตุวาลูกเปนของพระองคตลอดไป และพระองค
จะไมทรงทอดทิง้ลูกเลย อาแมน

ผีซ้ำด้ำพลอย
น้ำทวมแตละครั้งวัดระดับน้ำวัดระดับใจคนวัดระดับ

คณุธรรม
อยางทีพ่ดูกันวายามปกติสขุไมมวีนัจะรใูจคนไดถองแท
สุขเขาสุขเราพอใจเขาพอใจเราเขาไดเราได
แตพอเกิดความผิดปกติมีปญหายุงยากทับถมดวยวิกฤติ
เวลานั้นแหละจะเห็นซึ่งธาตุแทแหงคน
สิ่งแรกท่ีสำแดงออกทันทีทันใดคือตัวใครตัวมัน
ตามมาติดๆ คอืของฉันไวกอนของคนอ่ืนเร่ืองเขา
อยางที่พูดกัน “รูจักเอาตัวรอดเปนยอดดี”
ที่เคยบอกย้ำเปนไรเปนกันเราไมทิ้งกันเด็ดขาด
เปลีย่นเปน “แลวคอยวากันใหม...เม่ือสถานการณดกีวาน้ีนะ”
ไมตางกับน้ำทวมน้ำหลากพดัพาขยะมลูฝอยมาดวย
ตองทกุขทนกนัมากข้ึนไหนกับน้ำไหนกับความสกปรก
กบัน้ำยังพอทนแตกบัความสกปรกเหม็นเนาน่ีสิ
น้ำเปนเรื่องของธรรมชาติแตความสกปรกเปนเรื่องคนกันเอง
กเ็อาแตทิง้ขยะใหพนบานพนตวัไปหมักหมมอยไูหนไมสน
ทีม่ใีหทิง้ขยะมีคนเก็บมีคนจดัการใหเปนท่ีเปนทางไมทนัใจ
แคขอใหพนบานพนทีก่พ็อใจแลว
บรเิวณบานชองปลอดขยะสวนถนนหนทางสกปรกไมวากนั…

ขยะมูลฝอยส่ิงสกปรกท่ีกระแสน้ำนำมากแ็ยพอแลว
น้ำยงันำ “ขยะใจ” มาใหตองพบเหน็ตองทนตองลำบากยิง่กวา
เริม่จากการขาดความเปนหน่ึงเดียวกันในการแกปญหา
ปญหาเดียวกันแตวธิีแกปญหาตางคนตางคิดตางคนตางทำ
แถมยังยืนหยัดยืนยันวาของตนถูกทางของคนอืน่ผิด
ประเภทคนไมรูจริงแสรงทำเปนรูทุกอยาง
ถาจะยอมตามความเห็นอ่ืนก็กลัวจะเปนปมดอยเสียหนา
ลองผิดลองถูกไปเร่ือยพรอมทำทาเหมือนมั่นใจรูจริง
พอแกปญหาผิดพลาดก็เที่ยวโยนความผิดใหฝายโนนฝายนี้
ฝายทหารบางฝายคานบางฝายเจาหนาท่ีบางฝายชาวบานบาง
ทุกฝายเวนแตฝายตนจนชาวบานไมรูจะพึ่งพาใคร
ไมตางกับที่พูดกันวาโงแลวขยันอยางไรอยางน้ัน
พอออกพืน้ทีท่กีต็องเรยีงหนากนัไปจนลนรถลนเรอื
แทนท่ีจะแยกยายกระจายกันไปแกปญหาแตละจุด
ลำบากท้ังผูมีหนาท่ีใหการตอนรับลำบากทั้งคนกำลังทำงาน
เพียงเพื่อใหอยูในรูปอยูในจอทีวีเพื่อใหคนรูคนจำ
ที่แยกวานั้นกระแสขาวท่ีออกมาสรางความตกตระหนกแตละวัน
ขาวแตละคาย “เลนกับน้ำ” ตามใจชอบ
“มวลน้ำกอนใหญกำลังมา” “กรงุเทพฯ จมบาดาลเปนเดือน”
“คนสิน้หวงัซือ้หาอาหารตุนไวจนเกล้ียงแผง”...
เหมือนแตละคายจะเปนตัวกำหนดทิศทางน้ำไดตามตองการ
เลนขาวต้ังแตทางเหนือมาเร่ือยเหมือนเห็นลวงหนา
ทีท่วมแลวกแ็ลวไปทีย่งัไมทวมตองใหลนุใหระทกึ
ทั้งนี้และทั้งนั้นตองการเนนการตลาดขาวมากกวาการใหขอมูล
รูดีวาคนท่ีน้ำทวมแลวคงตองการความชวยเหลือมากกวาขอมูล
คนท่ีน้ำยังไมทวมตางหากท่ีติดตามขาวแทบไมกลากะพริบตา
เลยเนนเสนอดานน้ำทวมมากกวาน้ำแหงน้ำข้ึนมากกวาน้ำลด
การเสนอขาวจึงไมเหมือนกันแมสถานการณเดียวกันท่ีเดียวกัน
จนผูรับผิดชอบตองออกมาประกาศยืนยันซ้ำแลวซ้ำอีก
“ฟงผมคนเดียวเทาน้ันอยาหลงเชือ่แหลงขาวอ่ืนใดท้ังส้ิน”
แตก็ยังไมวายเพราะนานๆ ทีคุณจะแถลงเปนทางการที
ในขณะทีแ่หลงขาวอืน่ใหมลูแทบชัว่โมงตอช่ัวโมง...
จะวาไปแลวน้ำทวมนำขยะสิง่สกปรกมาใหตองลำบากกาย
แต “ขยะใจ” ทีค่นมาทิง้กันตอนน้ำทวมนีส่.ิ..ลำบากใจยิง่กวา
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ไดสงคุณพอสุ เมธ และคุณพอมนัสไปศึกษาวิชา
หลักพัฒนาสังคม ที่สถาบันระบบสังคม (I.S.O.)  ที่
มะนิลา และศึกษาหลักการสงเสริมชีวิตครอบครัว ที่
ศูนยสงเสริมชีวิตครอบครัวเดล มอนเต ฟลิปปนส
คุณพอทำงานเผยแพรและสงเสริมชีวิตครอบครัว รวม
ทั้งการวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ  อยู 2 ป ในป
ค.ศ. 1974 คุณพอยายไปเปนอธิการโรงเรียนดรุณา
ราชบุรี และเปนเจาอาวาสวัดราชบุรี ควบ 2 ตำแหนง
ชวยงานวดัและงานโรงเรยีนใหเจรญิกาวหนา มเีอกภาพ
มากข้ึน  ตอมาในป ค.ศ. 1975 พระสงัฆราชรัตน  บำรงุ-
ตระกูล ยายไปปกครองสังฆมณฑลเชียงใหม  พระ-
สังฆราชเอก ทับปง เขารับหนาท่ีแทน ทานตัดสินใจ
สงคุณพอมนัสไปศึกษาทำปริญญาโททางปรัชญา
ทีม่หาวทิยาลยัคาทอลิก สหรัฐอเมริกา เปนเวลานาน 2
ป  เพือ่จะไดกลับมาสอนปรชัญาแทนทานตอไป คณุพอ
ศึกษาสำเร็จแลวก็เดินทางกลับทันที ในป  ค.ศ. 1978
และเขารับหนาท่ีเปนอาจารยสอนวิชาปรัชญา  เปน
คณบดีคณะมนุษยศาสตรสาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัย
แสงธรรม  และเปนรองอธิการฝายบานเณรใหญอกีดวย

หลังจากสอนเรียนได 6 ปเต็ม คุณพอไดมีโอกาส
ไปศึกษาตอเพิ่มเติมเพื่อติดตามแนวคิดใหมๆ ทางดาน
ปรัชญาและเทววิทยาบางที่มหาวิทยาลัยคาทอลิกลูแวง
เบลเยียม  เปนเวลา 1 ป เมือ่กลบัจากตางประเทศ  กเ็ขา
รับหนาที่เปนอธิการบานเณรใหญแสงธรรมนับตั้งแต
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1985 เปนตนมา  จนกระทัง่วันท่ี
7 ธันวาคม ค.ศ. 1985 พระสมณทูตเรนาโต อาร.
มารติโน ไดประกาศเปนทางการในโอกาสสมโภช
275 ปวัดคาทอลิกจันทบุรี วา สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 ทรงแตงตั้งคุณพอมนัส  จวบสมัย
เปนพระสังฆราชแหงสังฆมณฑลราชบุรี  สืบตอจาก
พระสงัฆราชเอก ทบัปง ซึง่ไดมรณภาพดวยโรคมะเร็ง
ในตับออน  เม่ือวันท่ี 12 กมุภาพนัธ ค.ศ. 1985

นอกจากงานประจำในบานเณรและวิทยาลัย
แสงธรรมแลว คณุพอยงัมตีำแหนงหนาทีภ่ายนอกอืน่ๆ
อีกหลายอยาง อาทิ  เปนประธานกรรมการบริหาร
ศาสนสัมพันธ ป ค.ศ. 1982-1985 เปนท่ีปรึกษาสำนัก
เลขาธิการที่กรุงโรม 2 แหง คือ สำนักเลขาธิการ
ฝายผูไมมีความเช่ือ และสำนักเลขาธิการฝายผูที่มิใช
คริสตชน เพ่ือสงเสริมงานดานศาสนสัมพันธ โดยเฉพาะ

แดพระสังฆราชมนสั (ตอจากหนา 4)

ปพูืน้ฐานความรดูานศาสนาคริสต สำหรบัฝายคาทอลิก
คุณพอไดสละเวลาเรียบเรียงหนังสือท่ีมีประโยชนมาก
2 เลม  คือ สารานุกรมคาทอลิก และ 50 บทความ
เทววิทยาใหม

นอกจากน้ี  คุณพอยังสนใจเร่ืองการฝกจิตแบบ
T.M. (Transcendental Meditation) สมาธิวิปสสนา
แบบพุทธและแบบคริสตโดยเฉพาะแบบสาธนาของ 

คุณพอแอนโทนี เด เมลโล, เอส. เจ. คุณพอบอกวา
การฝกจิตใหเปนสมาธิชวยชีวิตภาวนาและชีวิตฝายจิต
หรือชีวิตภายในไดมากทีเดียว  ยิ่งกวาน้ันยังมีผล
พลอยไดทางสุขภาพกายอกีดวย คณุพออายุ 50 ป แลว
แตก็ยังมีสุขภาพแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ คุณพอ
ปวารณาตัววา  ยินดีอุทิศความหนุมท่ียังเหลืออยูนี้
เพ่ือรับใชพีน่องในพระศาสนจักร  นอกพระศาสนจักร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังฆมณฑลราชบุรี ตามพระ-
ฉบับแบบของพระคริสตเจา โดยมี “ความรัก ของ
พระคริสต” (Caritas Christi) เปนแรงบันดาลใจและ
พลังใจใหชนะทุกสิ่งเพื่อพระสิริมงคลของพระเจา
และพระราชัยของพระองค

พระสงัฆราชยอหน บอสโก มนสั  จวบสมยั กลบั
สูออมพระหัตถของพระองค เมื่อเวลา 16.45 น. ของ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2011 ที่โรงพยาบาลซาน-
คามิลโล จ.ราชบุรี รวมอายุ 76 ป ชีวิตสงฆ 50 ป
เปนพระสงัฆราช 25 ป เปนประมขุสงัฆมณฑลราชบุรี
17 ป

พระคุณเจามนัส เปนพระสังฆราชองคที่ 5 (องค
แรกพระสังฆราชปาซอตตี พระสังฆราชเปโตร พระ-
สงัฆราชรตัน บำรงุตระกลู พระสงัฆราชเอก ทบัปง)
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คณะอัศวินแหงศลีมหาสนิท (K.B.S.)
มีความยินดีขอเรียนเชิญรวมโมทนาคุณพระเจา

ในโอกาสฉลอง 85 ป ของคณะฯ
โดย

พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียรเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันเสารที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 เวลา 10.00 น.

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

“ศลีมหาสนิท คอืหนทางส้ันท่ีสุดและปลอดภัยท่ีสดุ
ที่จะนำเราไปสูสวรรค”

พระดำรัสของนักบุญพระสันตะปาปาปโอ ที ่10
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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


  19-23 เดอืนพฤศจิกายน ไปเวยีดนามเหนอื -

กลาง กลับกรุงเทพ (ไปเครือ่ง-กลับรถ)
สนใจรายละเอยีด : 0-2912-3339, 08-1899-7470

สุภาทัวรแสวงบุญ

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

“จงวางใจพระเจาของทานเถิด แลวพวกทานจะยืนหยัดอยู ได”  (2พศด 20:20)

โยเซฟน สวุิมล
ทรัพยเย็น

เกดิใหม ในพระเจา 10 ตลุาคม 2547
ครบ 7 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

“¼ŒÙ ã ´ ÁÕ Ë ¹Œ Ò ·Õè ÃÑ º ã ªŒ
¡ç ¨ § ÃÑ º ã ªŒ μ Ò Á¡ÓÅÑ § ·Õè ¾ Ã Ð à Œ̈ Ò » Ã Ð· Ò¹ ã ËŒ ”

(1º» 4:11)

ยออันนา บญุเทีย่ง กจิบำรุง
ครบ 14 ป

วาเลนตโิน ชนุเซีย้ง กจิบำรุง
ครบ 4 ป

จากลูกๆ หลานๆ

ศรัทธาทัวรแสวงบุญ
16 - 21 ธันวาคม 2011  - ฉลองบุญราศีทั้ง 7 แหงสองคอน -

ลาวใต - ปากเซ - จำปาศักดิ์
11 - 17 กุมภาพันธ 2012     - ระดมพลบุกหงสาวดี - ยางกุง - สิเรียม

- อินทรแขวน - มัณฑะเลย - รัฐฉาน - อิเล ประเทศสหภาพพมา

เพือ่รวมฉลองสักการสถานแมพระเมืองลรูด 110 ป ทีจ่ดัเฉลิมฉลอง

อยาย่ิงใหญถึง 10 วัน และไปยอนรอยการแพรธรรมในพมา เย่ียม

วัด & สภาพระสังฆราชอัครสังฆมณฑลยางกุง พรอมท้ังสถานที่

สำคัญ ในประวตัศิาสตรของสหภาพพมาท่ีนาสนใจอกีมากมาย
(มคีณุพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)

สนใจ โปรดติดตอเราดวยความจรงิใจ ดวน +++ วันนี้ที่...
โทร: 080-449-2819, 081-383-8137, 02-580-6766 Fax: 02-580-676

“จงอธิษฐานภาวนาให
ผูที่กระทำรายทาน” (ลก 6:28)
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เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫
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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

P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เครื่องปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ ออกแบบ ติดต้ัง ยาย ซอม ลาง
ทำความสะอาดรายคร้ัง/รายป
* บริการหลังการขาย โดยชางผูชำนาญงาน
และการทำงานมากกวา 20 ป

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

แบรนาแด็ต สุธีร  ธารีภาพ
เกิดใหมในพระเจา

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
(5 ปแหงความอาลัย)
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ขอเชิญรวมพิธีเสกสุสาน
วัดพระหฤทยัแหงพระเยซเูจา

ศรีราชา ชลบรุี

ขอเชิญรวมพิธีเสกสุสาน
วัดพระหฤทัยแหงพระเยซเูจา

ศรีราชา ชลบรุี
วนัอาทิตยที ่13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011

เวลา 10.00 น.

วนัท่ี 7 - 12 พฤศจิกายน 2011 มพีธิกีรรมทีบ่รเิวณสุสานทุกวนั
เวลา 19.00 น. - ภาวนาเพ่ือผลูวงลับ
เวลา 19.30 น. - พธิบีชูาขอบพระคุณ

หมายเหต:ุ
1. สำหรับพี่นองท่ีไมสะดวกรวมพิธีกรรมในวันอาทิตยที่

13 พฤศจิกายน 2011 สามารถรวมพธิบีชูาขอบพระคุณ
ในวันเสารที ่12 พฤศจกิายน 2011 พธิบีชูาขอบพระคณุ
 เวลา 10.00 น. เวลา 16.00 น. และเวลา 19.30น.

2. พี่นองที่มีความประสงคจะ เชารม กรุณาติดตอเจาหนาที่
ภายในเดือนตุลาคมนี้
แผนกธรุการของวดั โทร. 038-311-031, 086-313-4155

3. กรณุาชำระคาบำรุงสสุานประจำป หลมุละ 500 บาท
คอนโดชองละ 300 บาท

โรงพยาบาลเซนตหลยุส 27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120โทรศพัท. 0-2675-5000 โทรสาร. 0-2675-5200 www.saintlous.or.th

เสริมรกั สรางภูม ิลกูนอย
ดวยแพ็กเก็จวัคซีนพิเศษ

  ซือ้วคัซนีไวรัสโรตา ROTARIX (2 เข็ม) คกูบั
วคัซนีปอดอกัเสบ SYNFLORIX (3 เข็ม)
ในราคา 8,000 บาท (ไมรวมคาแพทย, คาบริการ)

  ซือ้วคัซนีไวรสัโรตา ROTARIX (2 เขม็) คกูบั
วคัซนีปอดอกัเสบ SYNFLORIX (4 เข็ม)
ในราคา 9,900 บาท (ไมรวมคาแพทย, คาบริการ)

พเิศษ ! จะไดรบัหนงัสือ “นมแม 50 คำถามยอดฮติ”
เร่ิมต้ังแตวนัน้ี จนถึง 30 พฤศจิกายน 2011

สอบถามไดท ี ่: คลนิกิสุขภาพเดก็ แผนกกุมารเวชกรรม อาคารรอยปบารมบีญุ ชัน้ 2
         โทรศัพท. 0-2675-5000 ตอ 10242, 10245

 ขามผานอุทกภยั
คล่ืนความทุกขถมทับกับน้ำทวม

จนไหลรวมแรงเหลือเหนือจะคาด
ดัง่ศัตรูจโูจมจะโหมกวาด
ไทยทัง้ชาติตองชวยกนั!  ตองชวยกนั!

นีก่ท็กุข นัน่กท็กุข ตองรวมทุกข
ทีย่งัสขุแบงสขุใหไมแบงกัน้
ทีส่ญูเสียสินทรัพยเพยีงฉับพลัน
ขอท่ีนัน่ม่ันใจไทยชวยไทย

สภาวะวกิฤติมปิดชอง
ความปรองดองผองเราคือเสาใหญ
ที่จะพาเราผานอุทกภัย
เพ่ือจะไดคืนเดิม คอื “รกักัน”

ภศัม
20/10/2011

วนัทีก่รงุโรมฝนตกหนัก ฟาคะนอง ท้ำทวมถนน
รถติดปดบริการรถไฟใตดิน
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โรงเรยีนอัสสัมชญั    เปดรบัสมัครนักเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศึกษา 2555
จำหนายใบสมัครตัง้แตวนัที ่20 มถินุายน  2554  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมัคร หองธุรการโรงเรยีนอัสสมัชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนักผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงิน 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th

การ ภาวนา
คอืหนาท่ี ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คอืหนาท่ี ทีส่ำคญั

น ค ร รั ฐ ว า ติ กั น
(ยูแคน)  สมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16  ทรงเรียกรอง

อยางจริงจังตอรัฐบาลใหอิสรภาพแกพระศาสนจักร
คาทอลิกในอนิโดนเีซีย   ทัง้ขอเสรีภาพและความชอบธรรม
ในการประกาศขาวดีตอสาธารณชน  ขณะเดียวกัน
พระองคประทานกำลังใจแกพระศาสนจักรทองถ่ิน
อยาได  “ประนีประนอม” ท่ีจะรองขอ “สิทธิเสรีภาพ
ที่จะดำเนินชีวิตเปนประจักษพยานถึงพระเยซูเจา และ
ประกาศขาวดี”

พระสันตะปาปาทรงแสดงความคิดเห็นดังกลาว
โอกาสที่คณะพระสังฆราชแหงอินโดนีเซียเขาเฝา
พระองคที่กรุงโรม ภายหลังที่ไดถวายรายงานเกี่ยวกับ
พระศาสนจักรทองถ่ินทกุๆ  5 ป

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16  ตรัสแก
มงซินญอรมารตนิสุ  ดอกมา ซติโูมแรง แหงอัครสงัฆ-
มณฑลปาดัง  ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
อนิโดนีเซยี  วา  “ขาพเจาชืน่ชมรัฐธรรมนูญของประเทศ

⌫⌫⌫
ที่รับรองสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐาน และอิสรภาพในการ
นบัถือศาสนาของประชาชนทุกคนตามความเช่ือศรัทธา
ของตน”

“อสิรภาพในการนับถือศาสนา  ‘ไมไดหมายความ
ถงึการเปนอสิระจากขอบงัคบัตางๆ’  แตศาสนิกชนทกุ
ศาสนายังสมควรไดรับ “เสรีภาพที่แทจริงในการ
ปฏิบัติศาสนกิจตามธรรมเนียมคริสตชนคาทอลิก
การสรางเสริมพระศาสนจักรใหเจริญและมีสวนรวม
ในการสรางสังคมท่ีดี  ประกาศขาวดีเพื่อมนุษยทุกคน
และเชือ้เชิญทกุคนใหสมัผสักบัพระเมตตาของพระเปน-
เจาผานทางองคพระเยซูคริสตเจา”

พระ สันตะปาปาทรงประทานกำ ลั ง ใจแก
พระศาสนจักรให “เพียรพยายามที่จะสงเสริมและ
สนับสนุนการเสวนาเพื่อความปรองดองระหวาง
ศาสนา”   ของพระศาสนจักรตางๆ ในทองถ่ินซ่ึง
“เต็มไปดวยความหลายหลากดานวัฒนธรรมทองถิ่น”
อนัเปน “บานเกิดเมืองนอนของผเูช่ือศรทัธาจำนวนมาก
ที่มีธรรมเนียมปฏิบัติทางศาสนาแตกตางตามความเช่ือ
ศรัทธา”

“ชาวอินโดนีเซียมีศักยภาพพรอมที่จะสงเสริม
สันติภาพและความเขาใจท่ีดีตอกันของประชากรโลก”

พระสันตะปาปามิไดทรงกลาวถึงเหตุการณความ
รุนแรงเกิดข้ึนเม่ือเร็วๆ นี้ ของการตอตานคริสตชน
ในประเทศ   ทรงกำชบัคณะพระสังฆราชใหเปนกำลงั-
ใจแกคริสตชนใหพวกเขาไดเปน “ผูนำสันติภาพ
ความเพียรทน และความรักเมตตาตอกัน”  และขอให
“ใชการอภัย  ความเมตตา และความรักในความจริง
 เปนทางออกสำหรบัทกุปญหา”

สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ตรสัวา “การ
รวมแรงรวมใจสรางสังคมจะมีคุณคามาก  หากชาว
อินโดนีเซียมีมิตรภาพที่ดีตอกันและกัน  อยาเขาใจผิด
หรอืไมวางใจซ่ึงกันและกัน”  พระองคทรงขอใหบรรดา
พระสังฆราช  “ทำทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหผูเชื่อศรัทธา
มั่นใจวาสิทธิในการนับถือศาสนาของชนกลุมนอย
ในประเทศจะไดรับการเคารพ  อันกอใหเกิดความ
สามัคคีปรองดองของชาวอินโดนีเซีย”

ความสันโดษและความเงียบ ใน
“โลกที่วุนวาย”
นครรัฐวาติกัน  (ซีเอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะปา-
ปาเบเนดกิต ที ่16 ตรัสวา “ขาวสารทีไ่รพรมแดน  เสียง
รบกวนและผคูนจำนวนมากทำใหมนษุยไมมเีวลาเงียบ
และสันโดษ ซึ่งจำเปนตอการแสวงหาความรักของ
พระเปนเจาและความรักตอเพื่อนพี่นอง”

พระสันตะปาปาตรัสวา “ความกาวหนาดานสื่อสารมวลชนและการคมนาคม
ชวยใหชีวิตความเปนอยูสะดวกสบายข้ึน ขณะเดียวกันบางคร้ังก็ทำให ‘ปนปวน
วนุวาย จนควบคุมอารมณไมได’ โดยเฉพาะในเมอืงใหญๆ  ทีม่เีสยีงดงัรบกวนตลอด
ทั้งวันท้ังคืน  ดูเหมือนเยาวชนตองการใหทุกนาทีของชีวิตร่ืนเริงไปกับเสียงเพลง
และการชมภาพยนตร  จงึเปนความเสีย่งทีป่ระชาชนจะจมปลกัอยกูบัความบนัเทิง
ฝายโลก มากกวาความเปนจรงิของชีวติ”

“ปจจุบนัมีบางคนไมอาจอยเูงียบๆ อยางสันโดษตามลำพังไดนาน  ความเงียบ
เปนปจจยัสำคญัทีน่ำเราสคูวามวางเปลาเพือ่ไดรบัประสบการณสมัผสักบัพระเปน-
เจา ดวยการภาวนาเงียบๆ ตามลำพังเทาน้ันท่ีจะชวยใหมนุษยพบกบัส่ิงสำคัญในชีวติ
และเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันกับผูอื่น”

ภาวนาเพ่ืออียิปต
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต) สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงแสดง
“ความเสียพระทัยอยางสุดซี้ง” ตอเหตุการณความรุนแรงท่ีเมืองไคโร ในอียิปต
เม่ือวันอาทิตยที ่9 ตลุาคม เปนเหตุใหประชาชนเสียชีวติ 12 คน เกือบท้ังหมดเปน
คริสตศาสนกิชน”

พระสันตะปาปาตรัสวา “วันน้ีแมทหารจะกลาวโทษคริสตชนวาเปนผูเปด
การโจมต ี สำนักขาวทองถิน่รายงานวาการประทวงของครสิตชนท่ีวดัของพวกเขา
ถูกเผาเปนการประทวงอยางสงบ  ขาพเจารวมเปนหนึ่งเดียวกับผูทนทุกขและ
ครอบครัวผูประสบเคราะหกรรมและชาวอียิปตทั้งปวง”

ครสิตชนในอียปิตมปีระมาณ 10% ของจำนวนประชากร  เหตคุวามรนุแรงเมือ่

วนัอาทติยเปนครัง้ใหญทีส่ดุต้ังแตประธานาธิบดีถกูขับไลเม่ือเดือนกมุภาพนัธ
พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนคริสตศาสนิกชนใหสวดภาวนา เพื่อประเทศ

อียิปต “จะไดกลับคืนสูสันติภาพอยางแทจริงอีกคร้ังหน่ึง  เปนสันติภาพท่ีอยูบน
พื้นฐานของความยุติธรรม  การเคารพในอิสรภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย
ของประชนชน  ขาพเจาสนับสนุนใหเจาหนาที่รัฐบาล  ประชาชน และนักบวช
 รวมสรางสังคมท่ีใหความสำคญัตอสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสำหรับชนกลมุนอย
เพื่อประโยชนสุขและเอกภาพของประเทศ”

หามสรางโบสถคาทอลิก
สคอฟ  รสัเซยี  (ซนีติ)  พระอคัรสังฆราชเปาโล เปสซ ีแหงสงัฆมณฑลพระมารดา
ของพระเปนเจาในกรุงมอสโค รัสเซีย  ยื่นคำรองตอรัฐบาลท่ีไมอนุญาตให
พระศาสนจักรสรางโบสถที่สคอฟเมืองใกลทะเลสาบอันเปนสถานที่ตากอากาศ
ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป”

สถานีวทิยุวาตกินัรายงานเมือ่วนัท่ี  7  ตลุาคม วา  “พระอคัรสงัฆราชเปสซรีะบุ
ในจดหมายวา การกระทำดังกลาวเจตนาจำกัดเสรีภาพของคริสตชนคาทอลิก
ในเมืองสคอฟ”

พระอคัรสงัฆราชเปสซี กลาววา “ผบูรหิารทองถิน่ปฏเิสธทีจ่ะทบทวนคำขอ
อนุญาตสรางโบสถคาทอลิกพระตรเีอกภาพ ใหเหตุผลวาพระศาสนจกัรไมเร่ิมงาน
กอสรางกอนทีใ่บอนญุาตเดิมหมดอายุ  ซึง่ในความเปนจรงิการกอสรางเร่ิมตัง้แต
ค.ศ. 2000 และอาคารโดยรอบสรางเสร็จสมบูรณแลวเชนกัน  การขออนุญาตสราง
โบสถใหมเนื่องจากทางการปฏิเสธท่ีจะบูรณะอาสนวิหารหลังเดิม ซึ่งเปนโบสถ
คาทอลิกเพียงแหงเดียวในเมืองนี้ที่มีประชากรเกือบสองแสนคน”

“ค.ศ. 2005 พระอัครสังฆราชทาเดอุส คอนดรูซีวิชซ ประธานสภา-
พระสังฆราชคาทอลกิในขณะน้ันไดเสกโบสถทีก่ำลงักอสรางโดยสตับรุษุชวยกนั
บรจิาคเงินสราง  อาสาสมัครชวยงานเมตตากิจของพระศานจักรยงัแจกอาหารแก
ผูยากไรและเด็กพิการ  และเร่ิมโครงการสงเสริมการศึกษาแกเด็กเรรอนและ
เดก็พกิาร ไมวาจะนับถอืศาสนาใด”
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ธารน้ำใจคาทอลิก (ตอจากหนา 20)
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ฝายสังคม
และคณะ ไดนำถุงยังชีพไปมอบใหกับชาวบานในเขต
สงัฆมณฑลนครสวรรค จำนวน 4 แหง รวม 1,557 ชดุ
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน เม่ือวันท่ี
20 ตุลาคม 2011

คณุพอไพรัช ศรปีระเสรฐิ คณุพอรงัสิพล เปลีย่น-
พันธุ เลขาธิการมูลนิธิคาทอลิกนครสวรรค คุณพอ
ประชาชาติ ปรีชาวุฒิ อธิการสามเณราลัย จอหน ปอล
นายอำเภอพชิยั ศรีบญุเรือง   ภคินคีณะพระหฤทยัของ
พระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ และคณะ ไดรวมกันมอบ
ถุงยังชีพแกผูประสบภัยน้ำทวมที่วัดบางมวง ต.วัดไทร
อ.เมือง จ.นครสวรรค

จากนั้นเดินทางไปมอบถุงยังชีพท่ีศูนย Bonus
Pastor อาสนวหิารนักบุญอันนา นครสวรรค  โดยใชเรือ
เปนพาหนะ ซึ่งน้ำยังคงทวมสูงอยูระดับอก มีคุณพอ
ศิริชาญ เอียงผาสุข อุปสังฆราช  และคุณพอพรชัย
แกวแหวน เปนผูรับมอบ  ที่ศูนยแหงน้ีพระสังฆราช
กติติคณุยอแซฟ บรรจง อารีพรรค ไดพกัอยทูีช่ัน้ 3 ดวย

ตอจากนั้นไปมอบถุงยังชีพท่ีชุมชนหนาอุทยาน
สวรรค และชุมชนสุขสวัสด์ิพฒันา

โดยสถานการณน้ำทวมในพืน้ทีจ่งัหวัดนครสวรรค
ขณะน้ีระดับน้ำแมวาจะไมเพิม่ข้ึน แตกย็งัไมลดลง ทำให
ชาวบานสวนมากยังคงไดรบัความเดือดรอน

วนัที ่17 ตลุาคม 2011  พระสังฆราชยอแซฟ พบิลูย
วสิฐินนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค ไดเดินทาง
ไปเยีย่มมาเซอรอารามคารแมล นครสวรรค ซึง่ยายท่ีพกั
ชั่วคราวมาพักอยูที่โรงเรียนลาซาลโชติรวี นครสวรรค
อันเนื่องมาจากสถานการณน้ำทวมจนถึงช้ันสอง
ของอาราม และไดทำความสะอาดโรงเรียนลาซาล
โชติรวี นครสวรรค หลังจากท่ีน้ำทวมขังเปนเวลา
หลายวัน จากน้ันพระคุณเจาไดเดินทางไปตรวจ
ความเสียหายท่ีสำนกัมสิซงันครสวรรค

“อดุมสาร” ไดสมัภาษณคณุพอไพรัช ศรีประเสริฐ
ถึงการใหความชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมในระยะ
เรงดวน รวมทัง้การลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยียน ใหความชวยเหลอื
และมอบถุงยังชีพที่คุณพอไดลงพื้นที่  รวมไปถึง
โครงการตอจากนี้ ซึ่งเปนระยะฟนฟู คุณพอไพรัช
กลาววา

“ความชวยเหลือในระยะเรงดวนที่ทางฝายสังคม
(คาริตสัไทยแลนด) ไดดำเนินการชวยเหลอืผปูระสบภยั
น้ำทวม รวมกับเครือขายตางๆ โดยเฉพาะเครือขาย
ฝายสงัคมของสังฆมณฑลตางๆ นัน้ เปนการชวยเหลอื

เร่ืองปญหาเรงดวน ไดแกถุงยังชีพ ที่ประกอบดวย
อาหาร   น้ำด่ืม  ยาสามัญประจำบาน  เชน ยาทา
แกน้ำกัดเทา เปนตน รวมถึงความจำเปนเรงดวนอื่นๆ
สวนใหญกค็รอบคลมุพ้ืนท่ีวดัคาทอลิกท่ีเสียหายหนกัๆ
แตอยางไรก็ดีก็ยังมีบางพื้นท่ี ที่ยังไมสามารถเขาไปถึง
ซึ่งก็ตองดำเนินการตอไป  นอกจากนี้ยังมีเร่ืองสุขภาพ
อนามัย โดยเฉพาะสำหรับบรรดาผูสูงอายุ  ผูที่เปน
โรคเรื้อรังและไมสามารถออกไปพบแพทยตามนัดได
 บุคคลเหลานี้ยังตองการการดูแล ซึ่งก็ตองหาทาง

ชวยเหลือตอไป  ไมวาจะสง
ทีมแพทยพยาบาลอาสาสมัคร
จากเวชบุคคล หรือกลุมอื่นๆ
เขาไปเยีย่ม หรอืถามอีาสาสมัคร
พาไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย
ประจำไดก็จะเปนการชวยเหลือ
ผปูระสบภัยกลมุดงักลาว”

“โครงการหลังจากนี้ซึ่ง
เปนระยะฟนฟู ก็คงจะใหฝาย
สังคมของแตละสังฆมณฑล
เขาไปสำรวจความเสียหาย เชน
เรื่องสาธารณูปโภค บานเรือน

ที่เสียหายเพ่ือชวยติดตอหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ
เขามาชวยเหลือฟนฟู หรือถาทางฝายสังคม (คาริตัส
ไทยแลนด) สามารถชวยเหลือได กท็ำเรือ่งเสนอข้ึนมา
เพ่ือทางฝายฯ จะไดพิจารณาชวยเหลือตามความ
เหมาะสม”

“ในระยะฟนฟูยังมีเรื่องท่ีสำคัญอีกเร่ืองก็คือ  การ
ชวยใหผูประสบภัยกลับเขาสูชีวิตปกติใหเร็วท่ีสุด ซึ่ง
ก็คงตองดูเรื่องอาชีพที่เขาทำอยู  ในภาคเกษตร ก็คง
ดเูร่ืองเมล็ดพันธพุชื หรือปยุ ฯลฯ ตามท่ีทางฝายสังคม
ระดับสังฆมณฑลจะพิจารณาตามการรองขอของ
ผูประสบภัย หรือตามท่ีไดทำการสำรวจความเสียหาย
ตามประสบการณที่ไดเคยชวยเหลือเมื่อเกิดภัยน้ำทวม
เม่ือปกอน” 

“มากกวานี้ก็คงเปนการวางแผน วาหากเกิด
เหตุการณเชนน้ีอีกในอนาคต จะเตรียมรับมือในพื้นท่ี
ตางๆ ไดอยางไร เพื่อใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกัน
และเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด”

“ทั้งนี้ทั้งนั้น  ความชวยเหลือจากฝายคาทอลิกเรา
จะประสบความสำเร็จได ก็ตองอาศัยความรวมมือ

จากทุกหนวยงาน ทุกกลุมรวมมือ รวมแรงรวมใจกัน
ทำงานอยางมีระบบ และเปนหนึ่งเดียวกัน  เพื่อไมให
เกิดความซ้ำซอน  อยางเชนบางพ้ืนท่ี มหีลายกลมุเขาไป
ใหความชวยเหลือ ในจุดๆ เดียว ในขณะที่พื้นท่ีที่ลึก
เขาไปกลับไมไดรับความชวยเหลือ ทั้งที่มีความจำเปน
มากกวา นอกจากน้ีการใหความชวยเหลือก็ตองดู
ความตองการของผูรับความชวยเหลือดวยวาเขา
อยากใหชวยเรือ่งอะไร  ไมใชเราคดิไปเองวาผปูระสบภยั
ตองการอยางน้ีอยางน้ันและจัดไปตามความคิดของเรา
เองโดยไมไดทำการสำรวจ ถามผูรับวาตองการอะไร /
อยางไร”

“ปกติแนวทางการทำงานของเราคือ  ผานทางการ
สำรวจและประสานของฝายสังคมของแตละสังฆ-
มณฑล ซึ่งทางฝายสังคมของแตละสังฆมณฑลก็จะ
มีเครือขายการทำงานผานทางคุณพอเจาอาวาส / สภา-
ภบิาล  หรอืผนูำชมุชน เชน นายอำเภอ อบต. ผใูหญบาน
ผนูำศาสนาอ่ืนๆ ในชุมชนน้ันๆ  เปนตน ปกติการทำงาน
ชวย เหลือผูประสบภัยเหล า น้ีหากประสานฝาย
เจาหนาทีร่ฐัทีเ่กีย่วของในพ้ืนทีเ่พือ่รบัร ู/ รบัทราบดวย
ก็จะเปนการดี  อยางนอยก็เพ่ือความเปนหนึ่งเดียวกัน
ในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติเชนน้ี”

คณุพอไพรชั  ศรีประเสริฐ
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ขอเชิญพี่นองทุกทาน
รวมเทิดเกียรติแมพระ

ใน
พธิบีูชาขอบพระคุณ

ฉลองวัดแมพระแหงเหรียญอัศจรรย
อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา

พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธานในพิธี
วนัเสารที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 เวลา 10.30 น.

หลังพิธีขอเชิญรวมรับประทานอาหาร

à¡Ố ãËÁ‹ã¹¾ÃÐà Œ̈Ò 23 μØÅÒ¤Á 2008

ขาแตพระเจาผศูกัดิส์ทิธิ ์ผทูรงฤทธ์ิ และผมูริตูาย
ขอทรงโปรดเมตตาลกูทัง้หลายและชาวโลกทัง้มวลเทอญ
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‡«≈“ 10.30 π.

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ´Õ¬ 101 °∑¡. ¢Õß¥

©≈Õß«—¥„π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡π◊ËÕß®“°

¿“«–«‘°ƒµ‘πÈ”∑à«¡Õ¬à“ß√ÿπ·√ß„π‡¢µ°√ÿß‡∑æœ ·≈–

ª√‘¡≥±≈

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ÀπÕß®Õ° °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπ

�����çÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ  ™ÿ¡πÿ¡§π¥πµ√’«—¥é

·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡°“√Õ∫√¡ ∫√√¬“¬ ·≈–‡ «π“ ‡√◊ËÕß

çÕ¬à“ß‰√®÷ß®–∑”„Àâ™ÿ¡™π«—¥ ¡’™’«‘µ™’«“¥â«¬

‡ ’¬ß‡æ≈ßé «‘∑¬“°√‚¥¬§ÿ≥æàÕÕπÿ √≥å ·°â«¢®√

§ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá °ƒ…‡®√‘≠ §ÿ≥æàÕ∫ÿ≠™√— ¡‘Ï  ÿ¢ «à“ß

¥√.¥π—¬ §√‘ ∏“π‘π∑√å ·≈–Õ“®“√¬å»√‘π∑√å ®‘πµπ-

‡ √’ œ≈œ „π«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π 2011 ‡«≈“

08.30-16.30 π. ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ (‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬) §ÿ≥ ¡∫—µ‘ºŸâ‡¢â“√à«¡

§π¥πµ√’«—¥ («—¥≈–‰¡à‡°‘π 4 ∑à“π) √“¬≈–‡Õ’¬¥

µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407, 086-371-

5449 E-mail : bkksacredmusic@yahoo.com

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å µ“√“ß¢Õß Lectio

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È  «—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π /

«—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 12

æƒ»®‘°“¬π 2011 §ÿ≥æàÕ®‘πµ»—°¥‘Ï ¬ÿ™—¬ ‘∑∏‘°ÿ≈

‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥

°ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ æ‘∏’∫Ÿ™“

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—π‡¥√ ∫“ß¿“…’ ®.π§√ª∞¡ ¢Õ‡≈◊ËÕπ

©≈Õß«—¥„π«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π ‡π◊ËÕß®“°

ªí≠À“πÈ”∑à«¡

«—¥æ√–§√‘ µ°…—µ√‘¬å Õ.‡¡◊Õß ®.π§√ª∞¡ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 3 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“

§Ÿà«‘√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ªí≠®∑√—æ¬å ¥‘π·¥ß °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å„πæ√–«‘À“√ ≈Ÿ°·° Õ.∫â“π‚ªÉß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.00 π. §ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘æ≈ æ“π‘™Õÿ¥¡ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å Õ.∑Õßº“¿Ÿ¡‘ ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

§ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘æ≈ æ“π‘™Õÿ¥¡ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√åµ‘π ‡¥Õ æÕ‡≈  π“ ‘ßÀå ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥æ√–§√‘ µ‡®â“°…—µ√‘¬å·Ààß “°≈®—°√«“≈ Õ.‡¡◊Õß

®.‡≈¬ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Ÿ¥“Àå ∫â“π¥ÿß ®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥

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

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ ¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

�����æ√– ß¶å  ¿“¿‘∫“≈ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√– «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13

æƒ»®‘°“¬π 2011

‡«≈“ 15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30 π. Õà“πæ√–«“®“·≈–·∫àßªíπæ√–-

«“®“

‡«≈“ 16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ ‚¥¬

§ÿ≥«‘¡≈ °‘®∫”√ÿß

‡«≈“ 17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

‡«≈“ 18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥ “¬-

ª√–§”‚≈° ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠‡≈‘»

 √â“ß°ÿ»≈„πæ ÿ∏“

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

ºŸâ π„®‡¢â“√à«¡Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√ ç‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√‡∑§π‘§

°“√ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å¢—Èπæ◊Èπ∞“πé ‡æ◊ËÕ„™â„π™’«‘µ

ª√–®”«—π §√—Èß∑’Ë 24/2554 «—π∑’Ë 19-20 æƒ»®‘°“¬π

2011 µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1313 §ÿ≥ ÿ∏’

À√◊Õ»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®  ‚∑√. 0-2675-5533, 0-2675-

5577

�����·ºπ°«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ ΩÉ“¬ß“πÕ¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ  ¢Õ‡™‘≠ºŸâ π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡

‚§√ß°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®®‘µµ“√¡≥å «‘∂’™ÿ¡™π«—¥

(BEC)

√ÿàπ∑’Ë  4 «—π∑’Ë 3-4 ∏—π«“§¡ 2011

‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”

ºŸâπ” 2 «—π∑’Ë  5-6  æƒ»®‘°“¬π 2011

ºŸâπ” 3 ¡°√“§¡ 2012

(‚§√ß°“√π’È ®–µâÕßºà“πÀ≈—° Ÿµ√æ◊Èπ∞“π‚§√ß°“√

 √â“ß§«“¡‡¢â“„®®‘µµ“√¡≥å«‘∂’™ÿ¡™π«—¥°àÕπ ®÷ß®–

 “¡“√∂‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”π’È

‰¥âÕ’° 3 §√—Èß (ºŸâπ” 1-2-3) ) ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π

çÀ“°¢â“æ‡®â“‰¡àª√–°“»¢à“«¥’ ¢â“æ‡®â“¬àÕ¡‰¥â

√—∫§«“¡«‘∫—µ‘é (1§√ 9:16)

§à“≈ß∑–‡∫’¬π  ∑à“π≈–  600  ∫“∑

 π„® ¡—§√‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‡™…∞“

‰™¬‡¥™ ·ºπ°«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ ΩÉ“¬ß“πÕ¿‘∫“≈ Õ—§√-

 —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ Õ“§“√§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡ 57

´.‡®√‘≠°√ÿß 40 ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æœ 10500 ‚∑√.

0-2237-7315 ‚∑√ “√ 0-2233-8159 À√◊Õ

§ÿ≥∫ÿ≠À≈“¬  ∫ÿ≠∑“  ‚∑√. 08-7221-9725

�����æ‘∏’‚¡∑π“§ÿ≥æ√– «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥

Õ.∑—∫ –·° ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√åµ‘π ‡¥Õ µŸ√ å Õ.‡¡◊Õß ®.æ—ßß“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ¥Õ¡‘π‘° ´“«’‚Õ π∑’ ∏’√“πÿ«√√µπå ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ◊∫»—°¥‘Ï °≈â«¬‰¡â ≥ Õ¬ÿ∏¬“ ‡®â“Õ“«“ 

‚∑√. 08-1979-7941)

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ÀπÕßÀ≠â“ª≈âÕß

Õ.·°âß§√âÕ ®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 3 ∏—π«“§¡

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

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

∂â“∑à“π¡’§«“¡‡™◊ËÕ —°‡∑à“‡¡≈Á¥¡— µ“√å¥
·≈â«æŸ¥°—∫¿Ÿ‡¢“π’È«à“

ç®ß¬â“¬®“°∑’Ëπ’Ë‰ª∑’Ë‚πàπé
¡—π°Á®–¬â“¬‰ª·≈–‰¡à¡’Õ–‰√

∑’Ë∑à“π®–∑”‰¡à‰¥â (¡∏ 17:20)



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 45 ª√–®”«—π∑’Ë 6-12 æƒ»®‘°“¬π 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ÀπÕß®Õ° °∑¡.

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 10.00 π.

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ∫â“ππ“ ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

✝ «—¥æ√–µ√’‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ®.π§√ª∞¡

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

∑“ß«—¥¡’‡∑’¬π ¥Õ°‰¡â ·≈–Õ“À“√ ∫√‘°“√

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“®“°¿“¬πÕ°)

✝ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·° °∑¡.

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.15 π.

✝  ÿ “π»“πµ‘§“¡ «—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®

¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ ¢Õ‡≈◊ËÕπ

‡ ° ÿ “π ‡ªìπ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 ¡°√“§¡ 2012 ¡’

¡‘ ´“ 2 √Õ∫

√Õ∫·√° ‡«≈“ 09.00 π.

√Õ∫ Õß ‡«≈“ 16.30 π.

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

✝ Õ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π.

®ÿ¥‡∑’¬π·≈– «¥¿“«π“Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 15.00 π. æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

✝ Õ“ π«‘À “√·¡àæ√–π‘ √¡≈Õÿ ∫≈√ “™∏“π’

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 08.00 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✝ «—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“ «— π Õ “ ∑‘ µ ¬å ∑’Ë

6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë ÿ “π (∑“ß«—¥

¡’∫√‘°“√®”Àπà“¬¥Õ°‰¡â∑’ËÀπâ“ ÿ “π À√◊Õ —Ëß®Õß

‰¥â∑’Ë ”π—°ß“π«—¥ ‚∑√. 0-3871-6401)

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡

«—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π.

∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.00 π.

∑’Ë ÿ “π

✝ «—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå √–¬Õß

«—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 16.00 π.

∑’Ë ÿ “π

✝ Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈

®—π∑∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 07.00 π. ∑’Ë

 ÿ “π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë∂È”·¡àæ√–

✝ «—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß ®.®—π∑∫ÿ√’

«—πæÿ∏∑’Ë 2 - «—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ (µ√’«“√) ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ∑’Ë ÿ “π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 07.00 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 07.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ∑’Ë ÿ “π

À≈—ß¡‘ ´“ ¡’æ‘∏’‡ ° ÿ “π

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

5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 17.30 π. ∑’Ë ÿ “π

✝ «—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ª√“®’π∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π. ∑’Ë

 ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë

 ÿ “π

✝ «—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààß§√‘ µ—ß ¥ß·À≈¡‚¢¥

«—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë

 ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë

 ÿ “π

✝ «—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ »√’√“™“

«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. ,

16.00 π. , 19.30 π.

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

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

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å «—π‡ “√å∑’Ë 19 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✝ «—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ¥Õπ°√–‡∫◊ÈÕß Õ.∫â“π‚ªÉß

®.√“™∫ÿ√’ «—πæÿ∏∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

✝ «—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ¥Õπ¡¥µ–πÕ¬ ®.√“™∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

✝ «—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß ∑à“À«â“ ®.°“≠®π∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë

26 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

✝  √ÕßÕ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ÀπÕß· ß

®.π§√æπ¡

«—π»ÿ°√å∑’Ë 28 µÿ≈“§¡ ¡‘ ´“„π ÿ “π∫â“π

∑à“§«“¬ ‡«≈“ 17.30 π.

«—π‡ “√å∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ ¡‘ ´“„π ÿ “π π“¡∫‘π

‡«≈“ 07.00 π.

«—π‡ “√å∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ ¡‘ ´“„π ÿ “πÀ≈—ß«—¥

‡«≈“ 17.30 π.

§«“¡√—°∑’Ë¬‘Ëß„À≠à
§◊Õ °“√ ≈–™’«‘µ¢Õßµπ...

(¬π 15:13)

æƒ»®‘°“¬π 2011 æ‘∏’‡ °¬“πæ“Àπ– ‡«≈“

10.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.30 π.

‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈

‡ªìπª√–∏“π

�����¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π √à«¡∑”∫ÿ≠ √â“ß«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

 √â“ßÀÕ√–¶—ß »“≈“Õ‡π°ª√– ß§å «—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

À¡Ÿà∫â“π»√’«‘‡™’¬√ ®.‡™’¬ß√“¬ µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ‡°√’¬ß‰°√

 ÿ¢®‘µ ‚∑√. 08-8433-3141 Õ’‡¡≈å camillian-

ning@hotmail.com À√◊Õ www.camillianchiangrai.org

∏π“§“√°√ÿß‰∑¬ ™◊ËÕ∫—≠™’ ç¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠

§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬é ‡≈¢∫—≠™’ 842-0-07714-

3  “¢“∫â“π¥Ÿà (‡™’¬ß√“¬) ∏π“§“√‰∑¬æ“≥‘™¬å

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

 “¢“∫â“π¥Ÿà ‡™’¬ß√“¬ ‡≈¢∫—≠™’ 677-230543-1

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

∫√‘°“√√—∫ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å 0-2675-5533,

0-2675-5577

����� »Ÿπ¬åπ—°∫ÿ≠¡“√åµ‘π «—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å

®.ππ∑∫ÿ√’√—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈‡¥Á°∫â“πæ—°®”π«π

5 §π µ‘¥µàÕ§ÿ≥π—Øæ√ ‡Õ’Ë¬¡°≈—Ëπ ‚∑√. 0-2961-

5878

�����‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° °∑¡. √—∫ ¡—§√

‡®â“Àπâ“∑’Ë·ºπ°»‘≈ª°√√¡ (Õ“√åµ‡«‘√å§) 1 µ”·Àπàß

¥à«π!  π„®µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2233-0523, 0-2235-

1045

‡™‘≠√—∫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

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

(1§√ 1:6)

 ¡—§√ ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√ ·≈–Õÿ¥¡»“πµå

§ÿ≥ªπ—¥¥“ ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1810

E-mail : udomsarn@gmail.com

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

∑—Èß„πª√–‡∑»·≈– “°≈
http://twitter.com/udomsarnnews

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

(udomsarn fanclub) „π‡ø´∫ÿâ§
·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå

‡æ’¬ß°¥ like ‰¡à‡ ’¬§à“ ¡“™‘°
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ประจำแตละสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คณุพอสุพจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศกึษา สงัฆมณฑลจันทบรุ ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ
ดำเนินสดวก สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอชวินทร เสงีย่มแกว สงัฆมณฑลสุราษฎรธานี : คณุพออมรกิจ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอุดรธาน ี: คณุพอไมตร ีทาสุวรรณ สงัฆมณฑลอบุลราชธานี : คณุพอบุญพฤกษ
ทองอนิทร  คาบำรุงปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซิสเตอรศรินทิพย กจิสวัสด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-
5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-5401
E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th website : www.udomsarn.com

ครอบครวั ลกูหลาน “พงษวริชัไชย”
กราบขอบพระคุณ

พระคารดนิลั - พระอคัรสังฆราช
พระสงัฆราช คณะสงฆ คณะซิสเตอร

และพ่ีนองคริสตชน ที่มอบคำภาวนา น้ำใจ
พรอมปจจัย ในพิธีสวดอุทศิ และมิสซาปลงศพ

เบเนด๊ิกตา เม่ียวเอง แซเตียว - พงษวริชัไชย
ขอพระพรกลับคืนทุกทานตลอดไปเทอญ
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คุยกันเจ็ดวันหน


   
    

“ขาแตพระยาหเวห
โปรดทรงสอนใหขาพเจารูหนทางแหงขอ
บังคับของพระองค แลวขาพเจาจะปฏิบัติ

ตามจนถึงที่สุด
โปรดประทานความเขาใจแกขาพเจา

เพื่อขาพเจาจะไดรักษาธรรมบัญญัติของ
พระองค และปฏิบัติตามสุดจิตใจ

โปรดทรงนำขาพเจาไปตามทางแหง
บทบัญญัติของพระองค เพราะขาพเจา

ชืน่ชมเชนน้ัน ”
(สดด 119:34-35)

“จงสะสมทรัพยสมบัติสวรรค เหตุวาทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหน ใจของทานก็อยูที่นั้น” (มธ. 6, 20-21)

ขอคำภาวนาเพื่ อระ ลึก ถึง

ยอแซฟ ฉุน แซหวอง
ชาตะ : กันยายน 2465

มรณะ : 5 สิงหาคม 2554
(ครบ 100 วัน)

ลูซีอา สายหยุด พูลศิริสาโรจน
ชาตะ : 12 กรกฎาคม 2470
มรณะ : 1 พฤศจิกายน 2534

(ครบ 20 ป)

2011

ในวันเสารที่ 19 พฤศจิกายน 2011
มิสซาขอบคุณเวลา 17.30 น. โดย

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี
ณ วัดเซนตหลยุส ถนนสาทร

(หลังมิสซาเชิญรวมรับประทานอาหาร)
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ยงัมีกนัและกัน แมรอยย้ิมจะเปอนน้ำตา
หลังบทเทศนในเชาวันน้ัน พลันปรากฏวา สัตบุรุษบางทาน ชวนและเชิญ

ผมไปคลายๆ กับวา ประทับอยูที่บานของเขาซะเลย เหตุคงเปนเพราะผมเลา
ในบทเทศนวา พออยทูีไ่หน น้ำไมเคยทวม

แมกรุงเทพฯ จะไมใชประเทศไทย และแมหลายๆ จังหวัดในประเทศไทย
ซึ่งมากกวาคร่ึง ไมไดมีรายงานวาน้ำทวม แตผมคิดวาตองไดรับผลกระทบแน
สงัคมไทยของเรา เปนสังคมเหมอืนงูกนิหาง คำวาเด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว
อาจฟงดูนอยไป

การประกาศเลื่อนวันเปดเทอม เล่ือนวันหยุด เล่ือนกิจกรรม เปนอยูเนืองๆ
และมีทีทาวาจะลุกลามตอไปอยางไมจบงายๆ ผมนึกถึงบางประเทศที่ระบบ
การจัดการ ยกมอบใหกบัพืน้ที ่อาท ิโรงเรียน เด็กๆ จะเรยีนในละแวกบานตนเอง
พอแมผูปกครอง ก็มักจะทำงานในถ่ินฐานของตนเอง มีระบบสาธารณูปโภค
ครบครัน มทีีท่างสำหรบัผอูาวุโส เรยีกไดวาครบวงจร ดงัน้ันเม่ือจะมอีะไรเกิดข้ึน
การหยุด เลื่อน ซอมแซม จึงกินบริเวณไมกวางเหมือนประเทศไทยของเรา
เชน ถาโรงเรียนแถวสีลมจะเปดเรียนตามปกติ เพราะจรงิๆ น้ำไมไดทวมสักหนอย
แตนกัเรียนมาจากไหน ผปูกครอง คร ูนกัการ รถโรงเรยีนตองไปรับท่ีไหนกนับาง
ยังไมรวมบางโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำอีก นี่แคคิดถึงเฉพาะโรงเรียน ไมนับ
ลูกจาง แรงงาน ผมไมตองยกตัวอยางไกลกวาน้ัน สำนักงานสื่อมวลชนเอง
พนักงานหลายทานอยใูนพ้ืนท่ีประสบภัย เราไมไดทำขอมูลอยางเดียว เรายังตอง
สงไปท่ีโรงพิมพอัสสัมชัญ ที่นั่นพนักงานหลายทานคงลำบากเชนกัน เม่ือได
หนังสือออกมาแลว ตองจัดสงอีก พนักงานบางทานก็อีก พอไปถึงไปรษณีย
ปญหาเดียวกัน บางทีนำรถไปสง เขาไมไดไปไมถึง แมวากรุงเทพฯ จะไมใช
ประเทศไทย แตเม่ืออุทกภัยมาถึง มนัก็คงเดือดรอนกันแบบครบวงจร

ผมนั่งทำงานอยูที่พระราม 3 ไปกลับสีลม และเสารอาทิตยอยูสุขุมวิท 101
โดยภาพรวมของทกุจุดยังปลอดภยัอย ูแตกพ็ยายามทำในสวนของตนเองใหดทีีส่ดุ
รายการวิทยุของวาติกัน (Vatican Radio) ไดตีพิมพขาวประเทศไทยน้ำทวม
ลงวันท่ี 14 ตลุาคม 2011 ถงึความรายแรงของภยัพิบตัใินคร้ังน้ี โดยการใหสมัภาษณ
ของคณุพอไพรชั ศรปีระเสรฐิ เลขาธกิารฝายสังคม ในสภาพระสงัฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย ผมเองไดลงไปพูดคุย สอบถาม เพื่อเช็คขอมูลกับคุณพอบาง
แมวาคุณพอจะมีสีหนาและแววตาที่อิดโรยจากการทำงานหนัก คุณพอก็พยายาม
ใหขอมลูทีเ่ปนประโยชนกบัผม

คณุพอเลาใหฟงถึงกระบวนการทำงานในแบบคาทอลิก คอืเรามีสำนกังานกลาง
แตเราตองพึ่งระดับทองถิ่น คือ ฝายสังคมในสังฆมณฑลตางๆ โดยเริ่มจากการ
สำรวจขอมูล คุณพอนำเอกสารเหลาน้ันใหผมไดอาน มีขอมูลในรายละเอียด
สถานทีต่ดิตอ และสิง่ทีต่องการความชวยเหลอื นอกจากนัน้ยงัมกีารประสานงาน
กับภาครัฐ ทั้งสถานการณเฉพาะหนาและผูที่ตกงานในอนาคต แบบฟอรม
สำหรับการขอความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ เชน การขอรับถุงยังชีพ

สิ่งที่นาสนใจไปกวานั้นอีกคือ คุณพอพูดถึงคนงานหรือผูอพยพที่เปนชาวพมา
ไมวาจะเปนที่ดอนเมือง อยุธยา หรือบางบัวทอง คนเหลานั้น แมจะเปนแรงงาน
อพยพ แตก็ไดรับภัยพิบัติไมแตกตางกัน นอกจากนั้นยังมีการรวมมือกับ
เวชบุคคลอาสา ในการออกหนวยใหความชวยเหลือท้ังดานสิ่งของ การรักษา
พยาบาล และเยยีวยาสภาพจติใจ ฯลฯ วนัท่ีคณุพอเลาใหผมฟง ผมสงสยัวา เจาหนาท่ี
คุณพอไปไหนกันหมด คำตอบคือ หลายคนกำลังเตรียมกันน้ำที่จะทวมเขามา
ในบานเชนกัน บานของเขาอยูแถวดอนเมือง หลักสี่ แถวหนองจอก มีนบุรี
ลาดกระบัง เขตมีลนุเชนกนั

ผมเชื่อเหมือนท่ีใครเคยบอกวา เม่ือเรามีวิกฤติ เราก็จะพบโอกาสเชนกัน
โอกาสที่วิกฤติครั้งนี้ยื่นใหสำหรับผมคือคำวา “ความจริง ความเช่ือมั่น และ
การมีกันและกัน”

ผมคิดวา ถาใครจะบอกความจริงกับเราในวันน้ี (หรอืในวนัขางหนา) สำหรบั
คนไทย เขาควรจะพดูวา “เสือ้ทกุสเีปยกเหมอืนกนั เราคอืคนไทย ความจรงิกค็อื
เรากำลังพบวิกฤติอยู และในวิกฤตินี้เอง ไมเปดโอกาสใหเราตอบเปนอื่น
นอกจากวา เราตองชวยกนั เราคนไทยตองรกักนั”

ผมคดิวาความเชือ่มัน่ ของเราวนันีค้อื “น้ำจะผานเราไป มนัอาจพัดพาหลายสิง่
หลายอยางท่ีเรา สะสม มารวมกันและไหลไปกับสายน้ำ แตความเชื่อมั่นของเรา
คือ ตราบชีวิตยังมีลมหายใจอยู ทุกสิ่งจะคืนสูปกติ แมจะไมใชทั้งหมด แตเรา
จะพบคำตอบวา ชวีติทีแ่ทแลวนัน้ตองการอะไร”

ผมคิดวาการมีกนัและกัน เปนเคร่ืองยืนยันวา แมบางคนลมจะมีคนฉุดข้ึนมา
แมมีคนสิ้นหวังเราจะตอเติมความหวังใหกับเขา น้ำอาจจะไมทวมบานของเรา
เพราะเราสูบมนัออก กัน้ทรายใหเรยีบรอย ซือ้อาหารกักตนุ และข้ึนไปอยชูัน้สอง
แตเราจะอยูแบบน้ีอีกนานแคไหน เรายังตองการชาวนาเพ่ือปลูกขาว ตองการ
ชาวสวนเพ่ือปลูกผักผลไม ตองการทหารเพ่ือเปนร้ัวของชาติ ตองการตำรวจ
เพื่อสอดสองดูแลความเรียบรอย ตองการพระสงฆ นักบวช เพื่อเสริมสราง
ความเช่ือศรัทธาและกำลังใจ ตองการครูเพื่อสอนสั่ง ตองการคนเฒาชรา
เพื่อเปนรากฐานและบอกเลาเร่ืองราวที่พวกเขาผานมา ฯลฯ เราตองมีกันและกัน
และการมีกันและกันจะชวยใหเราผานวิกฤตินี้ไปไดอยางแนนอน

“พออยูที่ไหนน้ำไมเคยทวม” ผมพูดคำนี้เพียงเพ่ือใหเกิดบรรยากาศของ
ความสบายใจ ของการผอนปรนจากคำวาน้ำทวม ในจอทีวี ในหัวขอสนทนา
หรือในขณะท่ีกำลังเก็บขาวของหนีน้ำ จริงๆ แลวผมไมไดพูดดวยความมั่นใจ
หรอกครบั ถาผมจะมัน่ใจ ผมจะม่ันใจกับประโยคนีม้ากกวา “จะมีอะไรท่ีเลวราย
หรือสาหัส เกินกวาที่เราจะผานมันไปดวยกันไมได ตราบใดท่ีเรายังมีกันและกัน
ตราบน้ันพระยังประทับอยทูามกลางเรา”

ขอพระอวยพรประเทศไทย ขอความเช่ือศรัทธาของเรายงัคงเขมแขง็
บรรณาธิการบริหาร
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çµ—«·∑π§≥–æ√–‡¡µµ“ª√–‡∑»‰∑¬é

‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡æ√–‡¡µµ“‚≈° §√—Èß∑’Ë 2 ∑’Ë

 —°°“√ ∂“πæ√–‡¡µµ“«“‡®’¬ø«‘°‘ Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈§“√å§Ÿø ª√–‡∑»‚ª·‡≈π¥å √–À«à“ß«—π∑’Ë

1-5 µÿ≈“§¡ 2011 ‚¥¬¡’æ√–§“√å¥‘π—≈ µ“-

π‘ ≈“ø ¥‘«‘  æ√–Õ—§√ —ß¶√“™·Ààß§“√å§Ÿø ‡ªìπ

ª√–∏“π°“√®—¥ª√–™ÿ¡ µ≈Õ¥°“√ª√–™ÿ¡

¡’æ√–§“√å¥‘π—≈ 6 Õß§å æ√– —ß¶√“™ 36 Õß§å

æ√– ß¶å°«à“ 250 Õß§å ·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡

®“°∑—Ë«‚≈° 68 ª√–‡∑»°«à“ 1,000 §π  ”À√—∫

µ—«·∑π®“°ª√–‡∑»‰∑¬¡’æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ

 ‘√‘æß…å ®√— »√’ §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

§ÿ≥æàÕ«‘«—≤πå ·æ√à ‘√‘ ¿√“¥“¡’»—°¥‘Ï «àÕß-

ª√–™“πÿ°Ÿ≈ ·≈–æ’ËπâÕß™“«‰∑¬Õ’° 26 ∑à“π

‡¢â“√à«¡ À—«¢âÕ°“√ª√–™ÿ¡§√—Èßπ’È§◊Õ çæ√–-

‡¡µµ“„π∞“π–µâπ∏“√·Ààß§«“¡À«—ßé

ç∏“√πÈ”„®™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡é ‚√ß‡√’¬π¥“√“ ¡ÿ∑√ ©–‡™‘ß‡∑√“

¡Õ∫‡ß‘π®”π«π 100,000 ∫“∑ „Àâ°—∫ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫Õÿ∑°¿—¬ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬

‡ªìπºŸâ√—∫¡Õ∫ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20 µÿ≈“§¡ 2011 ∑’ËÕ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬

çÕ“≈—¬√—°é ‡∫‡π¥‘Í°µ“ ‡¡’Ë¬«‡Õß ·´à‡µ’¬«

¡√≥–«—π∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ 2011 Õ“¬ÿ 101 ªï

·≈–¬«ß ∫—°®—Í« ·´àµ—Èß ¡√≥– 32 ªï¡“·≈â«

¡“√¥“·≈–∫‘¥“¢Õß§ÿ≥æàÕª√–«‘∑¬å ·≈–

§ÿ≥æàÕ ÿ‡∑æ æß…å«‘√—™‰™¬¡’æ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ

«—π∑’Ë 15 µÿ≈“§¡ 2011 ∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

 “∑√ ·≈–‡§≈◊ËÕπ»æ‰ªΩíß∑’Ë ÿ “π»“πµ‘§“¡

 “¡æ√“π
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µÕπ∑’Ë 41  π“¡≈Õß¢Õß (3)
¡√≥ —°¢’·Ààß‚§‚≈‡´‚Õ

„π√–À«à“ß°“√‡∫’¬¥‡∫’¬π»“ π“ 200 °«à“ªïπ’È §√‘ µ™π∂Ÿ°®—∫·≈–

ª√–À“√™’«‘µ„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ ¡“°¡“¬ ∑—Èß°“√µ√÷ß°“ß‡¢π °“√∂Ÿ°‡º“∑—Èß‡ªìπ

°“√∑√¡“π °“√®”§ÿ°µ≈Õ¥™’«‘µ ·≈–°“√µ—¥»’√…– √«¡∂÷ß°“√µàÕ Ÿâ°—∫ —µ«å√â“¬

∑’ËÀ‘«°√–À“¬„π π“¡°’Ã“µà“ßÊ ∫√√¥“§√‘ µ™π‡ ’¬™’«‘µ„π π“¡°’Ã“‚§≈‘

‚°≈“∑’Ë‡π‘π«“µ‘°—π¡“°∑’Ë ÿ¥ ·µà°Á¡’§√‘ µ™π®”π«πÀπ÷Ëß‡ ’¬™’«‘µ∑’Ë π“¡°’Ã“

‚§‚≈‡´‚Õ·Ààßπ’È¥â«¬ ·≈–‡π◊ËÕß®“°§√‘ µ™π‡À≈à“π—Èπ¬Õ¡ ≈–™’«‘µ‡æ◊ËÕ

§«“¡‡™◊ËÕ„πæ√–‡¬ Ÿ́ ‰¡à¬Õ¡ª√–°“»≈–∑‘Èß»“ π“ æ√–»“ π®—°√§“∑Õ≈‘°

ª√–°“»„Àâæ«°∑à“π‡ªìπ¡√≥ —°¢’ (Martyrs) ·≈–‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡°’¬√µ‘·¥àæ«°∑à“π

‡À≈à“π’È  ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“®–‡ ¥Á®¡“∑”æ‘∏’‡¥‘π√Ÿª ´÷Ëß‡√’¬°Õ¬à“ß‡ªìπ

∑“ß°“√°—π«à“ ç¡√√§“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïé (The Way of the Cross) „π«—π»ÿ°√å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

(Good Friday) ¢Õß∑ÿ°ªï

∏“√πÈ”„®§“∑Õ≈‘° ™à«¬‡À≈◊Õ
ºŸâª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡

§ÿ≥æàÕ‰æ√—™ »√’ª√–‡ √‘∞ ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)
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