


Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 49 ª√–®”«—π∑’Ë 4-10 ∏—π«“§¡ 2011Àπâ“ 2

ç∏“√πÈ”„® 1é §ÿ≥¬ß¬ÿ∑∏ ‚§µ√°«â“ß ∫√‘…—∑¥’·æ§ Õ‘π‡µÕ√å §Õ√åªÕ‡√™—π

®”°—¥ ®.™≈∫ÿ√’ ¡Õ∫·ºàπæ≈“ µ‘°°—ππÈ”™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡ ºà“π∑“ß

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ‰æ√—™ »√’ª√–‡ √‘∞

ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√  ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ΩÉ“¬ —ß§¡ (§“√‘µ— 

‰∑¬·≈π¥å) §ÿ≥æàÕæ√»—°¥‘Ï ™◊Ëπ®‘µÕ¿‘√¡¬å ºŸâ®—¥°“√·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—«

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ·≈–§ÿ≥®’√«—≤πå ‡®πº“ ÿ° ºŸâª√– “πß“π§“√‘µ— 

‰∑¬·≈π¥å √à«¡√—∫¡Õ∫ ‡ªìπ¡Ÿ≈§à“ 25,000 ∫“∑ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π

2011 ∑’ËÕ“§“√‡´πµå‚∏¡— 

ç∏“√πÈ”„® 2é ¥√.«’√–™—¬ ‡µ™–«‘®‘µ√å ª√–∏“π°√√¡°“√ ‚√ß‡√’¬ππ“π“™“µ‘

√’‡®âπ∑å ¡Õ∫¢â“« “√ Õ“À“√·Àâß ¢π¡ œ≈œ ºà“π∑“ß ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‰æ√—™ »√’ª√–‡ √‘∞ ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√  ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ΩÉ“¬ —ß§¡ (§“√‘µ— ‰∑¬·≈π¥å) §ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™

√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–§ÿ≥æàÕæ√»—°¥‘Ï ™◊Ëπ®‘µ-

Õ¿‘√¡¬å ºŸâ®—¥°“√·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ √à«¡

√—∫¡Õ∫ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 14 æƒ»®‘°“¬π 2011 ∑’ËÕ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡æ◊ËÕπ”‰ª™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫Õÿ∑°¿—¬

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ç´‘°π‘ ‡Õ‡™’¬ ‡πª“≈é  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16-22 µÿ≈“§¡ 2011 π“¬≈Õ‡√π´å ®ÕÀåπ

ª√–∏“π ®—¥ª√–™ÿ¡´‘°π‘ √–¥—∫‡Õ‡™’¬ ∑’Ëª√–‡∑»‡πª“≈ À—«¢âÕ ç ◊ËÕ‡æ◊ËÕ

 —πµ‘¿“æ :  √â“ß‚©¡Àπâ“„À¡à°—∫§π√ÿàπ„À¡àé ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ 60 §π

®“° 19 ª√–‡∑»

ºŸâ·∑π®“°ª√–‡∑»‰∑¬

2 §π §◊Õ´‘ ‡µÕ√å§Õ√“

¥“¡“‡≈√‘‚Õ ·≈–

§ÿ≥æàÕ«√¬ÿ∑∏ °‘®∫”√ÿß

ºŸâÕ”π«¬°“√  ◊ËÕ¡«≈™π

§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

ç‡´πµåÀ≈ÿ¬ å...™à«¬∑À“√ΩÉ“«‘°ƒµ‘πÈ”∑à«¡é §≥–ºŸâ∫√‘À“√ ·æ∑¬å æ¬“∫“≈

·≈–∫ÿ§≈“°√‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ¡Õ∫πÈ”¥◊Ë¡·≈–Õ“À“√ (¢â“«‡Àπ’¬« ‰°à∑Õ¥)

„Àâ·°à∑À“√∑’ËªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë™à«¬‡À≈◊Õª√–™“™πºŸâª√– ∫Õÿ∑°¿—¬Õ¬Ÿà„π¢≥–π’È

·≈–¬—ß™à«¬‡ √‘¡ √â“ß¢«—≠°”≈—ß„®„Àâ·°à∑À“√Õ’°¥â«¬

çÕ∫√¡é °√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡ (Caritas Thailand) ·≈–ΩÉ“¬ —ß§¡¢Õß

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ √à«¡°—∫°≈ÿà¡Õ“ “ ¡—§√‚§‡ÕÕ√å (Coerrvolunteer)

¥”‡π‘πß“π™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫Õÿ∑°¿—¬ ‚¥¬„Àâ°“√Õ∫√¡Õ“ “ ¡—§√„π°“√∑”

πÈ”¥◊Ë¡ –Õ“¥ √«¡∑—Èß°“√®—¥°“√¢¬–ª√–‡¿∑µà“ßÊ ∑’Ë«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠

‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß °√ÿß‡∑æœ ‡¡◊ËÕ«—π»ÿ°√å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π 2011

 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫.°. çÕÿ¥¡ “√é  E-mail : udomsarn@gmail.com
‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª

 àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√. ·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 49 ประจำวันท่ี 4-10 ธันวาคม 2011 หนา 3

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธนัวาคม 2554
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ขอกลาวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

ในมหามงคลสมัยท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ทรงเฉลมิพระชนมพรรษา 84 พรรษาในวนัที ่5 ธนัวาคม นี ้  ขาพระพทุธเจา พระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร  สนัตสิขุนรินัดร ประธานสภาพระสงัฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย  ในนามของคริสตศาสนิกชนในประเทศไทย  ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลถวายราชสดุดี และ
ถวายพระพรชัยมงคล  แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธคิณุ และเทิดพระเกยีรตใินวโรกาสมงคลสมัยอนัพิเศษสดุ

เปนบุญวาสนาของคนไทยท่ีไดเกิดมาใตรมพระบรมโพธิสมภารในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และเปนความภาคภูมิใจอันย่ิงใหญของคนไทย
ทัง้ประเทศท่ีมพีระประมุขทีพ่ระมหากษัตรยิทัง้ปวงในโลก  ประมขุของประเทศทัง้ปวงในโลก และประชาชาตสิวนใหญในโลกลวนใหการยอมรับนบัถอื
เปนอยางเดียวกันวา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยหัูวทรงเปนพระมหากษัตริยของพระมหากษัตริย  ทรงเปนแบบอยางอันงดงามของความเปนผนูำของโลก

การเร่ิมตนแหงการเสวยราชย  การดำรงอยูในสิริราชสมบัติตลอดระยะเวลากวา 60 ปที่ผานมาเปนไปดังคำประกาศของพระองคทาน ที่ทรงประกาศ
เปนพระปฐมบรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ยังคงกึกกองกังวานไปท่ัวท้ังประเทศ และ
แผขยายกระจายไกลไปท่ัวสากลโลก  เปนการเปลงคำประกาศท่ียิ่งใหญที่ทรงประกาศพระองควาเปนผูครองแผนดิน ซึ่งเนนหนักดวยธรรม  คือ การถือ
ธรรมเปนใหญ และนอมนำพระธรรมมาประพฤติปฏิบัติ  ดวยทศพิธราชธรรม  ราชสังคหวัตถุ  จักรวรรดิวัตร   พรหมวิหารธรรม  และขัตติยพละ
ธรรมะแหงกษัตริยไดปกปองประเทศชาติ และกลายเปนสถาบันในการลดความขัดแยงทางสังคม เปนธรรมที่นำพาบานเมืองใหเปดรับการเปลี่ยนแปลง
แบบ “ผานอยางสันติ” รวมท้ังเปน “สติ” ของอาณาประชาราษฎร เปนเคร่ืองกระตุนเตือนบรรดาผูบริหารราชการแผนดินท้ังในแงของ “แบบอยาง”
และในแงของ “กำลงัขวญั” ทรงครองแผนดนิโดยธรรมกห็าใชเพ่ือประโยชนสขุแหงพระองคเอง หากเปนไปเพือ่ประโยชนสขุของมหาชนชาวสยามโดยแท

ทรงประกาศพระองคตั้งแตวันแรกที่เสวยสิริราชสมบัติวาทรงเปนพุทธศาสนูปถัมภก และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก อันยากยิ่งท่ีพระมหากษัตริย
หรือประมุขใดในโลกจะประพฤติปฏิบัติได  ทรงรับเปนอัครศาสนูปถัมภก ทรงอุปถัมภศาสนาอ่ืนๆ ทุกศาสนาอยางเสมอหนากัน ความท้ังนี้เปนที่
ประจักษชัดและเปนที่ยอมรับของมวลศาสนิกในทุกศาสนา  เพราะเหตุนี้ ชนชาวไทยไมวาเลื่อมใสนับถือศรัทธาในศาสนา ลัทธิใด จึงลวนมีน้ำใจ
เปนหนึ่งเดียว จงรักภักดี เคารพรัก ศรัทธาในพระองคทานอยางไมมีวันคลอนแคลน จนเปนที่ประจักษกระจางใจของชาวโลก  ใตฝาละอองธุลีพระบาท
ทรงเปนธรรมราชาของศาสนิกชนทกุศาสนาในประเทศไทย และของชาวโลกในยุคปจจบุนันี้

ตลอดรัชสมัย อาณาประชาราษฎรตางประจักษแจงชัดและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดมิได  ที่ใตฝาละอองธุลีพระบาททรงพระวิริยะ
อุตสาหะ ประกอบพระราชกรณียกิจนอยใหญนานัปการ เปนคุณประโยชนอเนกอนันตแกประเทศชาติและปวงพสกนิกร  เสด็จพระราชดำเนินไปทรง
เยีย่มเยยีนพสกนกิรทัว่ทกุภาคของประเทศ  เพ่ือทรงรบัทราบปญหาตางๆ ของอาณาประชาราษฎรอยางถองแท  แมจะทรงเหน่ือยยาก ตรากตรำพระวรกาย
เพียงใดก็ไมเคยทรงยอทอ  ทรงมุงม่ันทรงงานหนัก เพ่ือพสกนิกรโดยถวนหนา  ใตฝาละอองธุลีพระบาททรงเปนทุกขเม่ือราษฎรเดือดรอนลำเค็ญ  และ
เมื่อราษฎรอยูดีมีความสุขก็จะทรงมีความสุขดวย และสำหรับความสุขของพระองคแลว คือการท่ีพระองคทรงเคยมีพระราชปรารภวา  “ที่ที่ขาพเจา
มคีวามสุข คอืการท่ีไดอยทูามกลางประชาชนของขาพเจา”

ตลอดระยะเวลาท่ีใตฝาละอองธุลีพระบาททรงงานอยางหนักน้ัน ไดเกิดแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำริที่ทรงคิดคนข้ึน
ดวยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอันลึกซึ้งล้ำเลิศเปนจำนวนมากและหลากหลาย  ครอบคลุมและเกี่ยวของกระบวนการพัฒนาหลายสาขา ไดกอ
ใหเกิดคุณูปการอันยิ่งใหญแกการยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรอยางกวางขวาง นำความเจริญและความผาสุกรมเย็นมาสูประเทศชาติและประชาชน
ดวยพระบุญญาบารมีของใตฝาละอองธุลีพระบาท อันเปนที่ประจักษแจงแกปวงพสกนิกรไทย ไปจนถึงนานาประเทศท่ัวโลก นับเปนบุญของคนไทย
ทีไ่ดเกดิมาภายใตรมพระบารมีของใตฝาละอองธลุพีระบาทซึง่เปนพระมหากษตัรยินกัพฒันา ทีเ่ปยมลนดวยพระอจัฉริยภาพ พระปรชีาญาณ  พระเมตตากรณุา
และพระวริยิภาพทีง่ดงามสมบรูณในทกุๆ  ดาน

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสท่ีพระราชทานในวโรกาสตางๆ ลวนเปนมธุรสวาจาท่ีสรางขวัญและกำลังใจใหแกปวงชนชาวไทยเปนอยางย่ิง
กับทั้งเปนดุจพรที่สรางความมั่นใจและความมุงมั่นที่จะเผชิญปญหาโดยไมยอทอ และที่สำคัญยิ่ง คือ พระราชดำริที่ไดรับพระราชทานเพื่อแกปญหา
ซึ่งชาวไทยเผชิญอยู เปนดั่งมรรคาวิถีที่ปวงขาพระพุทธเจา ขอรับพระราชทานใสเกลาใสกระหมอม เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติและทางดำเนินชีวิต
ดวยความม่ันใจวาบนเสนทางทีท่รงแนะน้ันจะมีความผาสุกรมเย็นของทวยราษฎรเปนท่ีหมายสงูสุด

ณ ศุภวาระอันเปนมิ่งมหามงคลน้ี ขาพระพุทธเจาในนามคริสตศาสนิกชนในประเทศไทย  ขอนอมจิตอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจาแหงสรวงสวรรค
และสากลโลก  ทรงโปรดประสิทธิ์ประสาทพระพร อภิบาลและปกปกรักษาใตฝาละอองธุลีพระบาท ทรงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามยัสมบรูณแข็งแรง  พระโรคาพาธประลาตไกล  พระเกยีรตคิณุจำรญูจำรสัขจรขจายแผพระบารมไีปท่ัวทิศานุทศิ สถิตเสถยีรในไอศรูยราชสมบัติ
เปนฉัตรแกวปกเกลาปกกระหมอมแกปวงขาพระพุทธเจาทั้งหลาย และเหลาพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
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นายออกสุติน ลรูดซูามี (Mr. Augustin Loorthusamy)
ไดกลาวกับผูแทนประเทศไทย ในโอกาสรวมประชุม
ซิกนิส เอเชีย (SIGNIS ASIA) ที่ประเทศเนปาล
วนัท่ี 16-22 ตลุาคม ค.ศ. 2011

“หลังจากท่ีไดติดตามขาวเร่ืองน้ำทวมในประเทศ
ไทยมาอยางตอเนือ่ง เพราะรสูกึใกลชดิกบัประเทศไทย
เพราะ เมื่อ ค.ศ. 2009 ประเทศไทย ไดเปนเจาภาพ
จดัประชุมซกินสิโลก ทีเ่ชยีงใหม ทำใหไดรจูกัประเทศ
ไทย และคนไทยมาก”

“ไดทราบวา น้ำทวมประเทศไทยครั้งน้ี เสียหาย
มาก และคนไทยไดรับความเดือดรอนมาก และนาน
ขอถอืโอกาสน้ี รวมแสดงความเสียใจ รวมทกุขกบัพีน่อง
ชาวไทยท่ีประสบกับภัยพิบัติจากน้ำทวมคร้ังน้ีดวย
เราคิดและรวมทุกข เปนหนึ่งเดียวในคำภาวนา หวังวา
รัฐบาล และเจาหนาที่และพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทยจะไดนำความชวยเหลือไปยังผูไดรับ
ทุกขในคร้ังนี้ไดรวดเร็ว”

นายลอเรนซ จอหน ประธานซิกนิสเอเชีย ชาว
มาเลเซยี กก็ลาววา ไดทราบขาวน้ำทวมในประเทศไทย
เชนเดียวกัน  และกำลงัลงมาถงึกรุงเทพฯ “ขอรวมทุกข
กับพี่นองชาวไทยทุกทาน ที่ประสบความยากลำบาก
จากภัยพิบัติในครั้งน้ีดวย ประเทศไทยเปนท่ีรูจักของ
สื่อมวลชนคาทอลิกระดับเอเชีย และระดับโลกอยางดี
หวงัวา น้ำทวมคร้ังนีจ้ะลดลงในเวลาไมนานนัก”

การประชุมครัง้นี ้มผีแูทนจาก 19 ประเทศ ในทวปี
เอเชีย จำนวน 60 คน หัวขอ “สื่อสารมวลชนเพ่ือ
สนัติภาพ : สรางโฉมหนาใหมกับคนรนุใหม” (Media
for a Culture of Peace: Creating Images with the New
Generation) จากประเทศไทย มีซิสเตอรคอรา ดามา-
เลริโอ คณะธิดานักบุญเปาโล และคุณพอวรยุทธ
กิจบำรุง ผูอำนวยการ ซึ่งมีกำหนดจัดข้ึนทุกป  และ
ใน ค.ศ. 2013 จะมปีระชมุระดบัสากล

ทำบุญโอกาสครบรอบ 8 ขวบ
มารีอา รจุริดา เตไชยา (นองมาย)   1,000  บาท

*ซมีอน ทรงศักด์ิ วพิุธานพุงษ
อทุศิแดยอแซฟ เตีย้ม
มารีอา ลมัย                       300 บาท

สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสงธนาณัติ
สั่งจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ” ป.ณ. ยานนาวา
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีชองนนทร ียานนาวา กรงุเทพฯ 10120
เช็คส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ” หรอืโอนเงนิเขาบญัชอีอมทรพัย ชือ่บัญชี
“กองทุนการพมิพสรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลยุส
เลขทีบ่ญัชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสรจ็รับเงนิใหทานดวย
ความขอบพระคณุ

พระเจาขาถาพระองคพอพระทัย
กท็รงรักษาขาพเจาใหหายได  (มธ 8:2)

หนังสือใหมลาสุด สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
แสงสวางของโลก

ราคาเลมละ 390 บาท

เพ่ือตอบคำถามทั้งหมด... “แสงสวางของโลก...
พระสันตะปาปา พระศาสนจกัร
เคร่ืองหมายแหงกาลเวลา”
หนังสือเลมน้ีมคีำตอบ

พระองครสูกึอยางไรเมือ่ไดรบัเลอืกเปนพระสันตะปาปา
เราจะเขาใจสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 ไดอยางไร

แลวจะมีคร้ังท่ี 3 ไหม

ติดตอสั่งซื้อไดที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

โทรสาร 0-2681-5401
E-mail : udomsarn@gmail.com
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ตอนท่ี 34

“ถาชีวติของใครส้ันกวา”

- ฉนัคิดถึงบาน อยากกลับเขาไปทำความสะอาด
หลงัน้ำลด
อพยพมาอยูบานญาตินานแลว
ไมรสูภาพจมน้ำของบานจะเสียหายมากนอย
เพียงใด

- โทรไปหาเพ่ือนบานที่เขาไมตองยายออก
แลวอิจฉา
พอน้ำลด เขาก็เร่ิมขัดฝาบานที่เปนรอยคราบ
แมน้ำยังแหงไมหมด
แตก็ไดดูแลบานท่ีเรารัก

- หวัใจของคนเคยอยบูาน รกับาน
แลวตองทิ้งบานไวไมรูชะตากรรม
หัวใจของคนที่มีบานเปนศักดิ์ศรีประกาศความ
ตัง้ใจทำงานอุทศิชวีติ จนมบีานเปนของตัวเอง แต
ตองถูกตัดขาดเน่ืองจากน้ำทวม

- ลำพังน้ำทวมบาน
ฉนัอยไูด
แตการจะเดินทางเขาออกไปทำงานทุกวันน้ัน
ใจสูอยางเดียวก็ไรประโยชน

- ฉนัคิดถึงบานแทบนเมืองสวรรค
ถาชวีติของใครส้ันกวา
ขอใหไดไปสวรรคกอน
ทีน่ัน่คงจะสมบูรณกวา
เมือ่อยากจะทำอะไรใหไดสมบูรณแบบอยางใจนกึ
ไมใชวนัๆ เอาแตโทษกันไปมา
แลวคิดไดแคโทรมโลกเพียงอยางเดียว

          17 พฤศจิกายน 2011

(น้ำเร่ิมขึน้สงู ถ.สรงประภา ดอนเมอืง : 28 ต.ค. 2011)

พักยก
พระสังฆราชกิตติคุณยอรช

ยอด พมิพิสาร : แปล
เด็กๆ  ในวดั

มีคนไดยินเด็กชายคนหนึ่งสวดในวัดวา “ขาแต
พระเจา ถาพระองคไมอาจทำใหผมเปนเด็กดีได
กไ็มตองเปนหวงนะครบั เพราะผมกำลงัสนุกอยแูลว”

หลังพิธีรับศีลลางบาปของนองชายคนเล็ก
ของเขา เจสันรองไหอยูในรถตลอดทาง พอถามเขา
ถึงสามคร้ังวาเขารองไหทำไม
    ในท่ีสุดเขาก็ตอบวา  “คุณพอที่วัดบอกวา
ทานอยากใหพวกเราเติบโตในบานคริสตชน แต

ผมอยากอยูที่บานของเราครับ”

ครูคำสอนถามเด็กๆ ในระหวางเดินเขาวัด เพื่อ
รวมในพิธีวา “หนูๆ  รูไหมวา ทำไมเราตองเงียบๆ
ในวัด”

เด็กหญิงคนหน่ึงตอบทันทีวา “เพราะคนเขานอน
หลับในวัดอยูคะ”

หนูนอยคนหน่ึงมองพอเจาวัดเขียนบทเทศนของ
ทาน เขามองดูคุณพออยูพักหนึ่ง จึงถามคุณพอวา
“คุณพอรูไดอยางไรวาจะเขียนอะไร?” คุณพอเจาวัด
ตอบวา “พระเปนเจาบอกใหพอเขยีน” หนูนอยตอบวา
“แลวทำไมคุณพอลบบางตอนออกละครับ”

ครูถามนักเรียนท่ีกำลังเรียนคำสอนวา “ทำไม
แมพระและนักบุญโยเซฟ จึงนำพระกุมารไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม” เด็กชายคนหนึ่งยกมือขึ้นตอบวา
“ผมรแูลวครบั เพราะทานทัง้สองหาคนชวยเลีย้งเด็ก
ไมได”

เมื่อบอบบ้ีมาถึง การแขงขันฟุตบอลไดเริ่มขึ้น
แลว เพื่อนเขาถามวา “ทำไมถึงมาชาละ?” บอบบี้
ตอบวา “ฉันตัดสินใจไมถูกวา จะไปวัดดีหรือจะไป
ดูการแขงขันฟุตบอล ฉันจึงเอาเหรียญมาโยน
หัว-กอย” เพ่ือนเขากลาววา “แตมันไมนาเสียเวลา
มากนัก” บอบบ้ีตอบวา “ฉนัตองโยนหวั-กอย 35 ครัง้
กวาจะตัดสินใจได”
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บทอธษิฐานภาวนา

“เพือ่นเอย บาปของทาน
ไดรับการอภัยแลว”

(ลูกา  5:20)

การรักษาหัวใจท่ีแตกสลาย

บ.สันติสุข
www.salit.org

การลางเผาพันธุที่ประเทศรวันดา ในทวีปแอฟริกา เม่ือป ค.ศ. 1994
มีผูคนสูญเสียชีวิตไปประมาณหน่ึงลานคน บางคนถูกบังคับใหดูสมาชิก
ในครอบครัวถูกฆา หน่ึงปตอมาหญิงมาย ภรรยาของผูที่ถูกสังหารคนหน่ึง
ตั้งองคกรหน่ึงข้ึนมา เพ่ือชวยผูที่อยูในสถานภาพเดียวกับเธอ และบรรดา
เด็กกำพรา ตั้งช่ือองคกรน้ีวา AVEGA เปนองคกรท่ีไดรับรางวัลระดับโลก
สำหรับกิจการที่พวกเขากระทำ ในจำนวนน้ี แอนมารี (ชื่อสมมุติ) แมมายท่ี
ไดรับความชวยเหลือจากองคกรนี้ หลังจากท่ีสามีและบุตรชายหญิงหาคน
ของเธอถูกสังหารกลาววา “ฉันอยากใหอภัย เพื่อใหลูกๆ เติบโตขึ้นโดย
อยูรวมกับคนอ่ืน เหตุวา ถาฉันแสดงความเกลียดชัง ก็จะไมมีหนทางใดท่ีจะ
ชวยพวกเขาใหรูจักรักผูอื่น”

ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณา เราเห็นวาพระเยซูเจาทรงเห็นความ
สำคัญของการใหอภัย สำหรับบุคคลที่มาขอใหพระองครักษาเขา บัดน้ีเรา
ทราบดีแลววา ตนเหตุของความเจ็บปวยนั้นมาจากทั้งฝายกายและจิตใจ เรา
ไมทราบอะไรมากนักเกี่ยวกับผูที่มาขอใหพระเยซูเจาทรงรักษาเขา แตเรา
ทราบดีวา พระเยซูเจาทรงเห็นความเช่ือของเขา และทรงทราบวาเขาตองการ
การไดรับอภัยโทษมากเพียงใด

พระศาสนจักรเห็นความสำคัญของการใหอภยัในศีลอภยับาป หากเราไมให
อภัยผูอื่น และรับความจริงวาเราสามารถไดรับการอภัย ก็ยากท่ีจะเสริมสราง
ความสัมพันธที่มีคุณภาพ แอนมารีแหงรวันดาเช่ือมั่นในพลังแหงการใหอภัย
ในอนัทีจ่ะเสริมสรางสงัคมท่ีเขมแขง็ เพือ่ลกูๆ ของเธอจะไดเตบิโตขึน้ในสังคม
เชนนี ้ซึง่ไดชวยใหเธอสามารถใหอภยัผทูีฆ่าสามีและลกูๆ ของเธอ การใหอภยั
และการคืนดีกัน นับวาเปนสิ่งที่สำคัญในการบำบัดรักษาความสัมพันธที่ถูก
ทำลาย และการเสริมสรางความสัมพันธแหงความรกั

ขาแตพระเยซูเจา  พระองคทรงทราบดี
ถึงความสำคัญที่การใหอภัยมีตอพวกลูกทุกคน
โปรดทรงสอนลูกใหรูจักใหอภัยผูอื่น และขอ
ใหผูอื่นใหอภัยแกลูก เน่ืองจากความเห็นแกตัว
และการทำสิ่งที่ไดใหความสนใจของลูก โปรด
ทรงรักษารอยราวน้ีในชีวติของลกู  เพ่ือใหชวีติลกู
มีสันติดวยเทอญ  อาแมน

น้ำลดคุณคาผุด
ทีพ่ดูกันวา “ความววัไมทนัหายความควายเขามาแทรก”
ดจูะจริงทีส่ดุกใ็นสังคมไทยชวงน้ำทวมน้ีแหละ
น้ำทวมบานทวมถนนยังไมทนัจะต้ังหลกัทำใจ
กต็องเจอปญหาร้ือคันก้ันน้ำร้ือกระสอบทรายซีกใคร

ซกีมัน
ยกพวกเผชญิหนากันใชกฎหมไูมสนกฎหมาย
จนชาวบานชาวเมืองทีอ่ยใูนสถานการณตองอกส่ันขวัญแขวน
ลยุน้ำน่ังรถลงเรือสัญจรไปมาบนถนนยังไมทนัจะโลงใจ
ก็เจอปญหาแกงแยงผลประโยชนระหวางเรือกับรถ
จะลงเดินลุยน้ำหนีรำคาญก็ยังตองกลัวเหยียบตะปูเรือใบใตน้ำ
พอน้ำเริ่มลดตองคิดวางแผนซอมแซมบานใชอยูใชอาศัย
ก็ตองเจอปญหาน้ำเนาขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลโรคเทาเนาเทาเปอย
ที่เคยกวาดบานดูแลบริเวณขจัดขยะมูลฝอยใหพนตัวพนตา
ขยะท่ีไมเคยมีเคยเห็นตางพากันไหลเขาออกบานเปนวาเลน
พรอมท้ิงรองรอยคราบสกปรกติดฝาติดพืน้ใหดตูางหนา
พอเร่ิมทำใจกับวิบตัทิีม่าหายนะท่ีผานไปส่ิงสดใสกำลังมา
กต็องใจหายใจคว่ำกับกระแสขาว “ลกัไก” จากฝายรัฐบาล
พรอมการเคล่ือนไหวกลมุมสีกีลมุไมใฝสจีนตองสบัสน
สมาธิอกีทัง้ความมงุมัน่พยายามแกวกิฤตนิ้ำทวมตองแตกกระจาย
พรอมความวิตกกังวลวาคนในชาติจะแตกเปนเส่ียงอีกแลวหรือน่ี
ทัง้ๆ ทีก่อดคอแกปญหาน้ำทวมกนัมาเปนพีเ่ปนนองหวัอกเดยีวกัน
ใจคอจะไมยอมใหตัง้หลกัไดพกัเหนือ่ยทำใจใหสบายเลยหรอืไง
บอบช้ำกันมาเปนเดือนๆ นาจะมีเวลาเยียวยากายสมานใจสักพัก
แตนี่กลับซ้ำเติมใหบอบช้ำกายชอกช้ำจิตซ้ำแลวซ้ำอีก
สขุภาพจิตคนไทยยังจะมีเหลอืใหชืน่ใจใหหรรษาไดอกีหรอืน่ี...

ถงึน้ำทวมใหญคร้ังนีจ้ะพากันเสยีหายแทบถวนหนา
แตคณุคางดงามแหงความเปนคนไทยมใีหเห็นเปนเดนชัด
แมตองเหน็ดเหนื่อยทอใจกับการตอสูกับกระแสน้ำหลาก
แตรอยย้ิมสยามไมเคยเหือดหายไปจากใบหนาผูคน
แทนที่จะโวยวายตีโพยตีพายกับการจัดการผิดๆ ของเจาหนาที่
คนก็พากันมองหาแงขำแงสนุกกับสถานการณที่เกิดข้ึน
เหมือนจะบอกวาในเมือ่สนู้ำไมไดกต็องอยกูบัน้ำใหได
บางก็ถือโอกาสลุยน้ำเลนน้ำสนุกกับน้ำเหมือนมีบานน้ำริมน้ำ
บางก็ถือโอกาสใชเบ็ดใชแหดักปลาดักกุงเหมือนผานมาใหจับกิน
บางประดิษฐคดิคนแตงรถแตงพาหนะใชไดทัง้ในน้ำท้ังบนบก
ทวาคุณคาอันงดงามไปกวาน้ันคือกระแสของจิตอาสา
ทัง้เด็กทัง้ผใูหญทัง้นกัเรยีนนักศกึษาอาสากันมามืดฟามวัดนิ
บางกมๆ เงยๆ บรรจุกระสอบทรายนับพนันบัหมืน่ไวใหกนัน้ำ
นอกจากเปลืองแรงแลวยังตองเปลืองเงินหาขาวหาน้ำกินเอง
บางก็นัง่หลงัขดหลังแขง็บรรจขุองกินของใชใสถงุยงัชพี
อาหารการกินก็เหมือนกันติดไมติดมือมาเองหรือไมก็ซื้อ
บางก็รวมกลุมน่ังรถน่ังเรือทหารตำรวจเขาตามตรอกตามซอย
ชวยขนของอพยพผูคนหรือไมก็แจกถุงยังชีพแจกน้ำแจกยา
แลวน้ันก็คณุคาแหงความเปนพีเ่ปนนองเปนเพือ่นรวมชาติ
กอนนี้เดินทางเขาออกมีรถสวนตัวตางคนตางไป
ชวงน้ีนั่งรถนั่งเรือทหารตำรวจเห็นหนาเห็นตาพูดคุยทักทาย
ที่เคยนั่งรถสวนตัวก็เร่ิมเขาอกเขาใจคนตองนั่งรถสองแถว
เหมือนน้ำหลากมาคร้ังน้ีจะทำใหผูคนเทาเทียมกันหมด
พรอมกับตอกย้ำวาของนอกกายแบงคนไดก็แคระดับหนึ่ง
แตแกนของความเปนคนนัน้เทาเทยีมกนัหมดทกุคนในท่ีสดุ
บางทหีลังจากน้ำผานไปแลวคนคงจะเร่ิมเหน็ในสจัธรรมบาง
หลายคนท้ังเชือ่ทัง้ไดเหน็ในสัจธรรมน้ีนานมาแลว
เมื่อคิดถึงพระวาจา “ทานทำกับใครก็ตาม...ก็ทำแกเราเอง”
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รอรับถุงยังชีพ เปนคำที่ดูจะคุนหูมากท่ีสุด
คำหน่ึง และเปนคำท่ีฟงดูไพเราะ สรางรอยยิ้มได
เปนอยางดีสำหรับผูประสบภัยน้ำทวมในชวงเวลา
นั้นและหากพิจารณาใหลึกข้ึนไปอีก คำๆ นี้ยัง
อธิบายชวีติและความเปนไปแตละวันของผปูระสบภัย
ไดเปนอยางดีอีกดวย เพราะชีวิตของผูประสบภัย
คอืชวีติทีต่อง “รอ” ตอง “รบั” ตอง “ถงุ” และสุดทาย
กค็อืตอง “ยงัชพี” ใหได

คำๆ แรกเพ่ือลุนท่ีจะเปนผูประสบภัยน้ำทวม
ไดจริงหรือไมนั้นก็คือ คำวา “ถุง” หรือในที่นี้ก็คือ
“ถุงทราย”

ผมเองอยใูนชุมชนวดัพระนามกรเยซู (บานแปง)
อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี  ดานตะวันออกตลอดแนว
หมูบานคือลำน้ำเจาพระยาท่ีปจจุบันดูจะโหดราย
ทัง้ในชวงหนารอนเพราะแทบจะแหงจนสบูน้ำประปา
ไมขึ้นก็หลายคร้ัง และบุกข้ึนมาโจมตีหมูบาน
แทบทกุป โดยเฉพาะสองปคอืตัง้แตปทีแ่ลวและปนี้
ที่น้ำสูงกวาระดับตล่ิงประมาณเกือบสองเมตรปริ่ม
เข่ือนคันดินท่ีชวยก้ันไวตลอดแนว หากแนวคันดินน้ี
พังหรือแตกก็หมายความวาน้ำจะทวมสูงถึงเกือบ
สองเมตรเทากับระดับแมน้ำเจาพระยา แตก็ใชวา
ณ วนัท่ีน้ำยังไมลนตล่ิงคันดินยังไมแตก น้ำจะไมทวม
หมบูาน!!!

เม่ือน้ำใกลจะลน... สัญญาณแรกที่เตือนภัย
ใกลชดิและดูจะหนักเหน่ือยทีส่ดุกค็อื การโกยทราย
ใสถงุ แทบทกุหลงัคาเรอืนถาไดยนิเสยีงบรืน้ๆ ของ
รถสิบลอบรรทุกทรายดังระงมข้ึนเม่ือไร หัวใจก็ยิ่ง
เตนระทึกเหมือนกลองออกศึก เพราะน่ันหมายความ
วาน้ำใกลจะทวมแลว โดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนที่น้ำ
มกัลนเขาทวม เสยีงรถสิบลอจะแขงกนับรืน้ๆ วิง่ดงั
ระงมจนนอนไมหลับ ไมตางจากชาวเมืองที่กลัววา
ขาศึกจะเขาตีในยามราตรี หนาที่ของคนที่อยูใน
หมูเดียวกันไมวารวยนอย หรือจนนอย เรียนจบสูง
หรือไมไดเรียนเลย ฐานะหนาท่ีการงานสูง หรือ
วางงาน เปนเพื่อนบานที่รักกันหรือแมกระท่ังก็ยัง
เขมนกันอยู ก็ตางรูหนาท่ีวาตอนน้ีตองออกมาชวย
กันโกยทรายใสถุงไปอุดตามทอระบายน้ำ และตาม
แนวตล่ิงท่ีอยูต่ำหรือทรุด ระดับน้ำท่ีขึ้นเสมอหนา
และหากทวมก็จะทวมเสมอหนากันหมดทัง้หมบูาน
ทำใหชีวิตและสายสัมพันธของทุกคนท่ีตางกัน
เหลือเกินในยามปกติ กลายเปนเทาเทียมกันอยาง
จำยอม กาวแรกท่ีจะเปนผูประสบภัยน้ำทวมไดนั้น
จึงมิใชเปนกันไดงายๆ ตองทำงานหนักและจัด
เหนื่อยกันจริงๆ หนทางจะถึงเสนชัยน้ันตองฝาฟน
อะไรมามากมายทีเดยีว จนฟงๆ ดเูหมือนวาจะภมูใิจ
กับการเปนผูประสบภัยน้ำทวม?

อยางไรก็ดี ณ วันนี้ ระดับน้ำในหมูบานตาง
จากระดับน้ำเจาพระยาประมาณ 1.50 เมตร ทวมมา
ตั้งแตตนเดือนกันยายนจนปจจุบัน โดยไหลซึมเขา
มาตามทอระบายน้ำ รวมกับน้ำฝนทีต่กตลอด 3 วนั (อานตอหนา 13)

รอรับถุงยังชีพ
เอ  นพรตัน

3 คืน เม่ือตนกันยายนแบบที่ชั่วชีวิตของคนท่ีอายุมาก
ที่สุดในชุมชนแหงนี้บอกวาไมเคยพบเคยเจอมากอน
บางจุดทีต่่ำอยแูลวระดับน้ำจะมิดหวั บางจุดอยรูะดับอก
สวนบานผมท่ีเพ่ิงถมดินใหสูงข้ึนดวยคิดวาปนี้จะรอด
แลว น้ำก็ยังเขามาอยูที่ระดับเอวจนได กอนหนาท่ีน้ำ
จะทวมชีวติมนุษยอาจวัดกนัทีค่วามรวย ความรสูงู หรอื
ตำแหนงหนาท่ีใหญโต คนท่ีลำบากอาจนัง่รองไหเพราะ
อับจน โชคชะตา แตเม่ือน้ำมา สิ่งเดียวที่ใชวัดกันก็คือ
ความสูงของพ้ืนท่ี สูงมากทวมนอย สูงนอยทวมมาก
เตรยีมพรอมมากเสียนอย เตรยีมพรอมนอยเสียมาก ชวีติ
พลิกผันเอางายๆ

คนม่ังมีอาจน่ังรองไหเพราะทรัพยสินน้ันเสียหาย
มากมาย ในขณะท่ีคนจนอาจมีรอยยิ้มเพราะไดรับเงิน
ชวยเหลือผูประสบภัยไวทำทุนกอนหนึ่ง กับขาวสาร
ปลากระปอง และมามาท่ีในวันธรรมดาอาจเปนเรื่อง
ยากท่ีจะซื้อมาไวไดเต็มตู

เ ม่ือชีวิตกาวเขาสูการเปนผูประสบภัยน้ำทวม
เต็มตัวแลว คำที่สองท่ีเราตองการมากท่ีสุดก็คือ “รับ”
หรอืในท่ีนีก้ค็อื “การรับความชวยเหลือตางๆ”

ในวันปกติทีช่วีติของเราอยสูงูกวาน้ำ เราก็อาจจะยัง
บอกดวยซ้ำวาชีวิตของเราลำบากเหลือเกิน และถาชีวิต
ในวันทีเ่ราตองอยใูตน้ำอกีดวย ความลำบากท่ีเราเคยบน
จะแทนท่ีดวยคำวาอะไรดี???

เม่ือทรัพยสินท่ีเราสะสมมากกวาจะไดทีละช้ินๆ
ตนไมที่ เราลงทุนปลูก  รดน้ำและดูแลกวาจะโต
ทีละตนๆ บานท่ีเราเคยอยูซึ่งบางทีโผลมาใหเห็นแค
หลังคาไหวๆ แทงใจเลนๆ หรือชีวิตของคนท่ีมีรอยย้ิม
ใหเราทุกวัน หนุนนำใจเราทุกอยาง รักและดูแลทุกข
และสุขของเรา ชวยประคับประคองฝาความลำบาก
สาหัสมาดวยกันดวยคิดวาวันหน่ึงขางหนาเราจะอยู
ดวยกันอยางมีความสุข แตวันน้ีเขาลาจากไปอยางไมมี
วันกลับคืนมาอีกแลว ไมวาจะวันนี้ที่น้ำทวม หรือวัน
พรุงนี้ที่น้ำจะลด หรือแมกระท่ังอาจจะไมไดเจอกัน
อกีเลยช่ัวนรินัดร...

ถาเราอยากจะเขาใจความรูสึกของคนท่ีสูญเสียได
งายท่ีสุด  เครื่องมือทดลองท่ีพิสูจนไดงายๆ ก็คือลอง
หลบัตา อยนูิง่ๆ และคิดถึงภาพของส่ิงท่ีเรามีอยใูนวันน้ี
คอยๆ ไลลบรายละเอียดทีละอยางออกไปเริ่มจากสิ่ง
ทีเ่รารสูกึวาไรคานาเบือ่ อยากทิง้ทีส่ดุ จนไปถงึสิง่ทีเ่รา
รูสึกวามีคุณคาท่ีสุดในชีวิตของเราแบบขาดไมได
อกีแลว ความแปลบๆ ในหัวใจเราท่ีเพยีงแคคดิ ยงัเปน
แคเศษเส้ียวในหัวใจท่ีจมกับความระทมทุกขของ
ผปูระสบภัยหลายคนในครัง้น้ี

ถาทานเขาใจความทุกขยากของผูประสบภัย ทาน
จะรูสึกทีเดียววา “การให” ของทานน้ันมีคามากมาย
เหลือเกิน  ในวันปกติที่คนท่ัวไปน่ังกินกวยเ ต๋ียว
หนึง่ชามกับน้ำหนึง่ขวดก็อาจไมรสูกึอะไรนกั กนิหมด
กินเหลือก็แลวแตอิ่ม แตในวันท่ีทานเปนผูประสบภัย
แมน้ำหนึ่งแกวกับขนมปงกอนเล็กๆ  กอนหนึ่ง
พรอมดวยรอยยิม้ของคนท่ีมอบใหทาน อาจเติมทัง้ทอง

และกำลังใจใหเขาอยางมหาศาล และอาจไมมีแม
เศษใดๆ ของขนมปง หรือน้ำแมแตหยดเดียวท่ีไมถกู
กลืนลงทองยามหิวจัด วันท่ีทานไปน่ังกินกวยเต๋ียว
ทานจะอ่ิมทองแตเสียตังค แตเมื่อทานเปน “ผูให”
แกผูประสบภัย ทานจะรูสึกเหนื่อยแตอิ่มใจ น้ำตา
ที่ไหลออกมาในวันท่ีทานอกหัก ใหความทุกขที่
ตางกันราวฟากับเหวกับหัวใจแหงความสุขเมื่อทาน
ไดเห็นน้ำตาของคนท่ีสิ้นหวังไหลอาบแกมดวย
ความดีใจเมื่อไดรับความชวยเหลือจากทาน
     ประสบการณความลำบากส้ันๆ ชวงเดือนกวาๆ
จนถึงวันน้ีที่ผมเปนผปูระสบภัย น้ำประปาไหลแบบ
รินๆ ตองอาศัยใชกะละมังรองน้ำแลวใชกระปอง
ลงไปตักข้ึนมาบนบานวันหนึ่งนับสิบรอบ จากท่ี
ปวดแขนจนตอนน้ีกลามข้ึนเรียบรอยแลว ชวงหน่ึง
สั้นๆ ที่ไฟฟาถูกตัด ชีวิตเหมือนไรคุณคาเพราะ
เปดคอมพิวเตอรทำงานอะไรไมไดเลย ดหูนงั ฟงเพลง
หรือหุงขาวก็ไมได พัดลมก็เปดไมติด ไฟฟาก็มืด
สิ่งที่เราเคยใชอำนวยความสะดวก แลวเห็นวามันใช
ไมได ยิ่งสรางความอึดอัดใหเสียกวาตอนท่ียังไมมี
เสยีอกี น้ำดืม่แบบถังทีร่ถเคยมาสงใหถงึบาน กต็องใช
อยางประหยัดเพราะตอนน้ีมาสงไมไดแลว ถนน
หนทางท่ีเคยขับรถไปมาหาพ่ีหานองไดสะดวกก็ถูก
ตัดหรือตองเช็ครายวัน จะไปตางจังหวัดไปไหน
น้ำรายลอมรอบดาน ยังดีที่มีเงินซ้ือเรือ เพราะถา
ไมมีเรือชีวิตคงเหมือนติดคุก ไปไหนไมได ไปรับ
ของแจกก็ไมได เพราะมองไปทางไหนก็มีแตน้ำ
และเปนน้ำที่เต็มไปดวยขยะ สิ่งปฏิกูล และคล้ำเสีย
ทีค่นัยบิไปหมดจริงๆ
     วันที่ผมเปนผูประสบภัยแมจะไมรุนแรงนัก
แตกร็สูึกจรงิๆ วาท่ีสุดแลวส่ิงท่ีอยใูกลชิดกับเรามาก
ที่สุดก็มีแครางกายและชีวิตของเราเทาน้ันท่ีเปน
ของเราและอยูกับเราจริงๆ
     ขอบคณุชวีติ ทีส่อนใหเรารจูกัเอาตัวรอด เพือ่จะ
ไมตาย
     ในขณะที่สมบัติ ปองกันตัวเองยังไมได แถมยัง
จะเปนบวงลอใหชีวิตของเราลอยน้ำตายตามไปดวย
     ผมจึงรูวาสมบัติไมใชเพื่อนแท เปนแคพระเอก
ในหนัง ทีเ่มือ่ไฟดับ ละครจบ กม็แีคชวีติและรางกาย
ของเราเทาน้ันท่ีจะตองอยูกับตัวเองตอไป

สองสามอาทิตยแรกท่ีน้ำทวม...ไมรเูหมอืนกนัวา
ละครน้ำเนากับน้ำท่ีทวมอยูรอบบานอะไรเหม็นกวา
กนั แตทีแ่นๆ  น้ำเนาคนัจรงิๆ

ความประทับใจในวันท่ีผมรูสึกทอจริงๆ ก็คือ
วันท่ีตองไปยืนตากแดดเปร้ียงๆ ตอนเกือบเที่ยง
เข าแถวระยะทางยาวตั้ งหลายรอย เมตร เ พ่ือ
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ยวง บกัจัว๊ แซตัง๊

เบเนด๊ิกตา เมี่ยวเอง แซเตียว -
พงษวิรัชไชย

จาก : ลกูหลานครอบครัวพงษวริชัไชย

“เรารูวา พระเจาทรงบันดาลใหทุกส่ิง
กลับเปนประโยชนแกผูที่รักพระองค”

(รม. 8:28)

ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถงึกนั
การพิมพคาทอลิกฯ เชญิชวนทานรำลึกถงึญาติพีน่องผลูวงลบั
กบั “หนังสือพิมพอุดมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ขนาด 1.5 นิว้ x 3 นิว้ (500 บาท)
ขนาด 3 นิว้ x 3 นิว้ (1,000 บาท)

ขาพเจาชือ่...................................................................................................นามสกุล..........................................................................................................................................................
ทีอ่ย.ู......................................................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศพัท.........................................................โทรสาร......................................................... E-mail...........................................................................
มคีวามปรารถนาลงประกาศ เพือ่ระลึกถงึผลูวงลับ โดยลงขอความ

นกับญุ...................................ชือ่..........................................................นามสกุล..........................................................................อาย.ุ..............ป
มรณะเมือ่วันท่ี.............................เดอืน.............................................................พ.ศ...................................................................

ลงจำนวน...................................คร้ัง (โปรดสงรูปถายทีช่ดัดวย จำนวน...................รปู)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน..................................บาท (.............................................................)
โดยเร่ิมลงอุดมสารในฉบับท่ี..................ถงึฉบับท่ี...............เปนจำนวน..................คร้ัง
ตดิตอ : ชัน้ 8 เลขที ่122/11 ซอยนนทร ี14, ถนนนนทร ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา) โทร. 02-681-3900 ตอ 1901 โทรสาร 02-681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

หมายเหตุ : กรณชีำระเงนิเปน
เช็คขีดครอม สั่งจาย “การพิมพคาทอลิก”
โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล
สัง่จาย “การพิมพคาทอลกิ” เลขท่ี 226 000 6040

ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายังคิดถึงกัน

วนัเวลา....ทำใหลมืหลายสิง่หลายอยาง แตวนัเวลา....จะตองไมทำใหเราลมืพระคุณของพอแม ญาติพีน่อง คนท่ีรกั ฯลฯ
แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร รวมกับทาน รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญและ
สนับสนุนใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

ขอคำภาวนาอทุศิแด.....
พอ, แม, พี,่ นอง,

ผมูพีระคณุ, คนทีเ่รารกั

กรณีลงติดตอกัน 3 ครัง้
แถมใหฟร ี1 ครัง้ (รวมเปน 4 ครัง้)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 49 ประจำวันท่ี 4-10 ธันวาคม 2011 หนา 9

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦
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ศรัทธาทัวรแสวงบุญ
16 - 20 ธันวาคม 2011  - ฉลองบุญราศีทั้ง 7 แหงสองคอน -

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

- อินทรแขวน - มัณฑะเลย - รัฐฉาน - อินเล 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

หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กล่ินขยะ..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

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

Tel. 02-291-3750-4 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



คุยกันเจ็ดวันหน


   
    

 


   
    

     ⌫⌫

“จงเขาใกลพระเจาแลวพระองค
จะเสดจ็มาใกลทาน”

(ยก 4:8)

พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นติโย / คณุพอยอหน บปัติสตา
บญุเลิศ ธาราฉตัร / คณุพอยอแซฟ  ไพศาล  อานามวฒัน / คุณพอฟรังซิสเซเวยีร คมกฤช อนามนารถ /

คณุพอรชิารด วดูาเร็ก / ยาโกเบ ปอก้ิด อรรถมานะ อาย ุ84 ป สตับุรษุอาสนวิหารแมพระบังเกดิ
บางนกแขวก /  มารอีา ฐติริตัน อัน๋วงษ อายุ 50 ป / วญิญาณสมาชิกอดุมสารและอุดมศานตผลูวงลบั

ทกุดวง   /  วญิญาณในไฟชำระและวิญญาณท่ีไมมใีครคิดถงึ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 www.saintlous.or.th

ประกาศ
เรือ่ง ทำลายทะเบยีนประวัตผิปูวย

โรงพยาบาลเซนตหลุยสขอแจงใหทราบวา
ทางโรงพยาบาลฯ จะทำลายทะเบียนประวัตผิปูวย
นอก (OPD) ทีไ่มไดติดตอกับโรงพยาบาลต้ังแต
ป 2549 และทะเบยีนประวัตผิปูวยใน (IPD) ทีเ่ขา
พกัรักษาตัวในโรงพยาบาลต้ังแตป 2549 ทานใด
ที่ตองการเก็บรักษาประวัติ กรุณาติดตอดวย
ตนเองพรอมแสดงหลักฐานไดที่

แผนกเวชระเบียน
โทรศัพท 02-675-5000 ตอ 10920

ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 และจะไดรับภาย
หลังท่ีทำการแจง 15 วนั

เร่ิมแลว กองทุนขาว “เพ่ือชวยเหลือเด็กดอยโอกาสและผปูระสบภัยน้ำทวม”
เม่ือวันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน 2011  ศูนยคณะพระมหาไถ พัทยา มูลนิธิคุณพอเรย นำโดย

คุณพอภัทรพงศ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิ คุณพอพิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิ และ
ผูประสานงานโครงการ S.O.S. Rice 2011 คุณอัจจิมา ชวลิตธำรง เลขานุการโครงการ S.O.S.
Rice 2011 รวมถึงนองๆ และพนักงานมูลนิธิคุณพอเรย ไดจัดการแถลงขาวเปดโครงการ S.O.S.
Rice 2011 หรือชื่อภาษาไทยคือ กองทุนขาว 2011 ขึ้น

เนื่องดวยทุกปในชวงเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะมีโครงการรณรงค
รับบริจาคขาวเพ่ือเลี้ยงดูผูถูกทอดท้ิง  ขาวเปน
อาหารหลักสำหรับคนไทย คนไทยมีขาวอุดม
สมบูรณเพราะอยูใตรมพระบารมีของในหลวง
พระองคทรงเปนนักพฒันาท่ีอทุิศชีวิตเพ่ือประชาชน
ของพระองคอยางแทจริง ประชาชนทุกหมูเหลา
จึงควรถือโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว รวมใจกันทำบุญแผเมตตาจิต

ถวายในหลวง และ
เปนการทำบุญสราง
กุ ศลใหกับตน เอง
ดวย

เน่ืองจากในปนี้
ประเทศไทยกำลัง
ประสบกับปญหา
อุ ท ก ภั ย ใ นห ล า ย
จงัหวดั มผีปูระสบภัย

น้ำทวมเปนจำนวนมาก ดังนั้นเปาหมายการรณรงค
โครงการในปนีจ้งึไดแก “เพือ่ชวยเหลอืเดก็ดอยโอกาส
และผปูระสบภยัน้ำทวม” และดวยสถานการณดงักลาว
มูลนิธิคุณพอเรยจึงทำการเปด  “ศูนยพักพิงเ พ่ือ
ชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม” จำนวนกวา 100 คน
โดยในจำนวนเหลานี้ มีทั้งเด็กจากองคกรเพื่อเด็ก
และเยาวชนในเครือขาย และครอบครัวคนพิการ
ทีป่ระสบภยัน้ำทวม ซึง่จำนวนจะเพิม่มากขึน้ตามลำดับ

การดำเนินโครงการจะเปนดังตอไปน้ี
1. ประชุมคณะกรรมการและแถลงขาววันท่ี 4

พฤศจิกายน 2011 เวลา 14.00 น. ทีห่องรอยัลฮอลล
ศนูยคณะพระมหาไถ พทัยา

2. ตั้ ง เ ต็นทรับบริจาคท่ีด านหนา มูลนิธิ
คุณพอเรย ริมถนนสุขุมวิท และต้ังกลองบริจาค
ตามสถานประกอบการ

3. ติดตอขอรับบริจาคโดยตรงจากกลุม
สมาคมและองคกรตางๆ

4. รณรงครับบริจาคขาวและเงินในหาง
สรรพสนิคา วอลคก้ิงสตรีท และตลาดนดัตางๆ

- ในวันท่ี 18-20 พฤศจกิายน 2011
- ในวันท่ี 25-27 พฤศจกิายน 2011
- ในวันท่ี 2-5 ธนัวาคม 2011
5. แถลงข า วประกาศความสำ เ ร็ จของ

โครงการในวันทีเ่หมาะสม (ซึง่จะประกาศใหทราบ
ภายหลงั)

มูลนิธิคุณพอเรยขอขอบคุณทานผูมีใจกุศล
ทุกทานลวงหนาในความชวยเหลือจากทุกภาคสวน
มา  ณ โอกาสน้ีดวย และหากวาทานตองการทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่
หมายเลขโทรศัพท 0-3871-6628
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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
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กวั (ยแูคน)  นกัวิชาการกวา 30 คน จากประเทศตางๆ
ทั่วโลก เดินทางมายังเมืองกัวเพ่ือสัมผัสกับความ
ยากจน  ความยุติธรรม และประเด็นเก่ียวกับสภาพ
แวดลอม อกีคร้ังหน่ึงเม่ือสดุสัปดาหทีแ่ลว

โทมัส แอล ไฟรดแมน  ชาวอเมริกันผูประพันธหนังสือ The World is Flat
เน้ือหาเปนการวิเคราะหโลก เนนย้ำความจำเปนท่ีจะนำคานิยมเก่ียวกับการอบรมวนิยั
และความเรียบงายในอดีต  ใชแกปญหาของโลกปจจบุนั

นายไฟรดแมน ใหคำจำกัดความของพระเปนเจาวาเปนตัวแทนความกระตือ-
รอืรนซึง่ปรากฏในประวัตศิาสตร  และยังคงอยใูนปจจบุนั

นายไฟรดแมน อธิบายวา  “พระเปนเจาทรงเปน ‘ความลาสมัย’ ที่คอยปกปอง
คุมครองเรา  พระองคมิไดประทับอยูในระบบเครือขายทางอิเล็กทรอนิคกส จึง
ไมสามารถคดัลอกขอมลูได   จงึจำเปนตองถายโอนขอมลูไดเพยีงอยางเดยีว”

เขาไดใหเหตุผลวา  “ประเทศบานเกิดของผมกำลังประสบปญหาความ
ไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพราะเลือกที่จะลาอาณานิคม และไมใสใจท่ีจะทำตาม
แบบอยางของประเทศอินเดียและประเทศจีนในบรรทัดฐานของโลกที่กำลัง
เปล่ียนแปลง”

ขาพเจาเสยีใจทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกาละเลยความสำคัญของการศึกษา  โครงสราง
พื้นฐานเก่ียวกับสาธารณูปโภค  การสงเสริมความเจริญ และการวิจัย  แตไปใสใจ
กลุมอัล-ไกดา และตาลิบันแทน   ซึ่งขาพเจาเช่ือวา  “การละเลยหลักการสำคัญๆ
ดังกลาว ทำใหประเทศสหรัฐอเมริกาออนแอลง และเปนสาเหตุใหเศรษฐกิจ
ในทวีปเอเชียแข็งแกรงข้ึน”

นางตามารา  อาเบด แหงบังกลาเทศ  สมาชิกคณะกรรมาธิการพัฒนาชนบท
กลาววา “ประเทศในซีกโลกตะวันตกทำสิง่ผดิพลาดท่ีสำคัญ  สงผลใหมกีารบรโิภค
อาหารที่สูญเปลาจำนวนมากขณะท่ีประชาชนในอีกซีกโลกหลายลานคนตอง
อดอยาก”

เธอใหขอมูลวา “อาหารประมาณ 222 ลานตัน แตละป ถูกใชอยางสูญเปลา
ในสหรัฐอเมริกา  ซึง่เปนปรมิาณเดียวกบัชาวแอฟริกาสามารถผลิตผลดานอาหารได
ในหน่ึงป”

นางเอสเธอร ดูโฟล  อาจารยวิชา การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการยกระดับ
ความยากจน   ประจำสถาบันเทคโนโลยีแหงแมสสาชูเสตต กลาววา “มาตรฐาน
การศึกษาท่ีต่ำกวาเกณฑในประเทศอินเดีย เปนภาระท่ีหนกัแกคร ู รวมถงึ ‘หลกัสตูร
ทีไ่มเหมาะสม’ ทีใ่ชอย”ู

คณุพอเฟรอส  เฟอรนานเดส บรรณาธิการหนังสือพิมพรายสัปดาห ชือ่ “เพ่ือน
ผใูชแรงงาน”  ของพระศาสนจักรแหงรฐักวั   กลาวถงึแนวทางท่ีผรูวมประชุมเหน็พอง
ตองกันเรื่องการชวยเหลือผูยากไร วา “พระศาสนจักรไดเนนย้ำในเร่ืองนี้นาน
หลายป  ถงึเวลาแลวทีพ่ระศาสนจักรจะรวมมือกันมากข้ึน  อปุสรรคสำคญัในความ
รวมมือคร้ังน้ีคือเร่ืองของความแตกตางของภาษาท่ีใชในการส่ือสาร”

(รฐักวั  รฐัทีเ่ลก็ทีส่ดุของประเทศอนิเดยี ตัง้อยชูายฝงตะวนัตกตดิกบัทะเลอาหรับ
หางจากเมืองบอมเบยประมาณ 400 กิโลเมตร  มีชื่อเสียงดานการทองเที่ยว  เคย
เปนอาณานิคมของโปรตเุกสนาน 450 ป  จงึมีวฒันธรรมโปรตเุกสผสมผสานอยดูวย
มีทาเรือสำคัญซึ่งมีบทบาทในการขนสงแรเหล็ก………สารานุกรมวิกิพีเดีย)

พระสันตะปาปาทรงเตือนพระสงฆ
นครรัฐวาติกัน  (ซีนิต)  โอกาสครบ 70 ป กอต้ัง
สมณกระทรวงเพ่ือกระแสเรียกพระสงฆ สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเตือนจิตใจ
พระสงฆใหดำเนินชีวิตกาวหนาในการชิดสนิทกับ
พระคริสตเจา  สิง่สำคัญอนัดบัแรก พระสงฆควรใสใจ
ในคำพดู  การกระทำ และเอกลกัษณของพระคริสตเจา

เพื่อดำเนินชีวิตสอดคลองกับชีวิตของพระองค   ปรารถนารวมงานประกาศ
พระอาณาจักรของพระเปนเจาในงานอภิบาลดวยทัศนคติของการเปนผูรับใช

พระสันตะปาปา ตรัสวา “พระสงฆไดรับเรียกใหเปนผูอภิบาล  รูวาควร
ปฏิบัติตนอยางไรเพ่ือเปนหน่ึงเดียวกับพระองคในมิตรภาพที่แนนแฟน ดวย
การทำตามพระประสงคของพระเปนเจา  ในฐานะสงฆผูเปนผูอภิบาล ความ
กาวหนาในชวีติสงฆมไิดอยทูีค่วามสำเรจ็หรอืชือ่เสยีง แตอยทูีก่างเขน”

พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนพระสงฆใหดำเนินชีวิต  “ผูรับใช  ทั้งใน
ความหมายของการปฏิบัติตนเปนแบบอยางแกคริสตชน และในฐานะศาสน-
บริกรศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ    การดูแลเอาใจใสคริสตชนโดยเฉพาะผูยากไรและผู-
ขาดแคลนท่ีสุด  การถวายบูชามิสซา  การอภิบาล ‘งานเมตตากิจ’ เชนน้ี ตาม
แบบอยางและพรอมกับองคพระคริสตเจา ไมวาจะอยูในตำแหนงหนาที่ใด
พระสงฆทุกองคที่ทำเชนนั้นคือผูที่ตระหนักในหนาท่ีสงฆและกระแสเรียกของ
ตนอยางแทจริง”

ฮองกงรับพระธาตุบุญราศียอหน ปอล
ฮองกง  (ยูแคน)  พระเกศาของบญุราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่ 2
คาดวาจะอัญเชญิมาถึงฮองกง โอกาสสมโภชปฆราวาส

พระสังฆราชจอหน ตง ฮอน แหงฮองกง กลาววา “วันท่ี 12 พฤศจิกายน

ฆราว าสที่ ไ ด มี โ อก าส
เฝาสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน  ปอล  ที่  2 จะ
แบงปนประสบการณแก
ผเูช่ือศรัทธา  กอนจะภาวนา
และรวมพิธีบูชาขอบพระ-
คุณ ณ อาสนวิหารพระแม
มารยีผปูฏิสนธินริมล”
อปุสังฆราชโดมนิกิ ชาน

กลาววา “บุญราศีสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน
ปอล ที่ 2 ทรงสนพระทัย
ปร ะ เ ทศ จีน เ ป นพิ เ ศษ

ขณะยังมีพระชนมชีพ  พระองคปรารถนาที่จะกระชับความสัมพันธกับ
พระศาสนจักรในจีน”

พระคารดินัลโจเซฟ เซน ซี-คุน จำไดวา “สมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 ทรงอนญุาตใหขาพเจาและพระสังฆราชตง เฝาท่ีกรุงโรมหลงัพิธอีภิเษก
ใน ค.ศ. 1997 พระองคตรัสย้ำหลายคร้ังวาทรงปรารถนาจะเสด็จยังประเทศจีน
แตรฐับาลจีนเห็นวาเวลาการเสด็จเยือนของพระองค ‘ยงัไมเหมาะสม’”

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงเปนพระสันตะปาปาเพียงพระองค
เดยีวท่ีเสดจ็เยอืนฮองกงสัน้ๆ เพยีง 3 ชัว่โมง ใน ค.ศ. 1970  ซึง่ขณะน้ันฮองกง
ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ  พระสันตะปาปาทรงถวายมิสซานอกวัด ซึ่ง
ประชาชนกวา 20,000 คน มารวมพิธี
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รอรับแจกแคน้ำ 1 แพ็คเล็กๆ กับขาวมันไก 1 กลอง
ซึง่ถาเปนวนัทีช่วีติเปนปกต ิกค็งไมตองทำแบบน้ี ยนืคิด
ดวยความเซ็งถึงชีวิตที่ร่ำเรียนมามากมาย พยายาม
ตะเกียกตะกายหางานดีๆ ทำ อยากเปลี่ยน อยากถีบตัว
ใหสงูขึน้ไปเร่ือยๆ อยากกาวหนาเพือ่ใหชวีติมคีวามสุข
แตสดุทายจรงิๆ สิง่ทีท่ำใหชวีติอยไูด ไมใชใบปรญิญา
ตั้ง 3 ใบ งานดีๆ เงินเยอะๆ หรือบานหลังใหญๆ เลย
แตมนักลับเปนแคขาวมันไก 1 กลอง กบัน้ำ 1 แพค็เล็กๆ
เทาน้ันเอง

ความหิวและกลวัจะอดตาย บางทีกม็อีทิธิพลตอเรา
เกินกวารูปถายรับปริญญาท่ีแปะไวขางฝาบาน ซึ่ง
ตอนนี้อาจพูดไดเต็มปากเลยวา “กินไมไดแตเท”

สองส่ิงที่เปนความหวังในชีวิตเมื่อตื่นขึ้นมาทุกวัน
ตอนเชาก็คือ อยากพบวาน้ำที่บานแหงสนิทแลว และ
อยากไดยินวาจะมีคนมาแจกของ เพื่อนบานหลายคน
ตืน่แตเชาพายเรอืออกไปทีถ่นน เสาะหาขาวและกน็ัง่รอ
ตลอดท้ังวันดวยความหวังวาจะมีคนใจบุญมาแจกของ
ชีวิตในวันท่ีเปนผูประสบภัยจึงเหมือนนาทีทองอยู
เหมือนกัน หลายคนเปนแค “นักรับ” ที่ยังเสียใจกับ
ความเสียหายมากมายจนหมดกำลังใจกับสิ่งที่เคยมี
แตวันน้ีกลับตองเปนผูประสบภัยขอความชวยเหลือ
จึงรอเพียงรับของท่ีทางการนำมาแจกใหตามสิทธิ แต
บางกลุมก็พยายามเสาะหาดวยวิธีตางๆ แบบนักลา
ไมวาจะเปนนักรับหรอืนักลา สิง่ท่ีตางกันจรงิๆ กเ็พียง
ปริมาณของขาวสาร ปลากระปอง และมามาเปน
สวนใหญเทาน้ัน เพราะในมุมของผูใหก็ตองการเพียง
ใหผปูระสบภัยไดรบัการบรรเทาทุกขหรอืยงัชพีพืน้ฐาน
ใหไดกอนเทาน้ัน เพื่อจะไดมีเร่ียวแรงและกำลังใจ
ชวยเหลอืตัวเองไดอยไูดดวยตวัเองตอไป

ในมุมของผูประสบภัยที่เปนนักลาก็ตองเตือนตน
ดวยวาอยาลืมท่ีจะเสียสละเพ่ือคนอื่นท่ีอาจยากลำบาก
กวาเราอยบูาง อยาคดิแตสะสมของท่ีจะเนาเสียหมดอายุ
ไดเพียงอยางเดียว สะสมบุญท่ีใชไดตลอดบางก็นาจะดี
เหมอืนกนั

สวนผปูระสบภยัท่ียงัเสียใจกับความเสยีหาย ทำใจ
ไมไดกับส่ิงท่ีเคยมี และวันนี้ตองกลายเปนคนที่รอ
ขอรับความชวยเหลือ ก็ตองปลอบใจตนเองยอมรับ
ใหไดวาวันนี้เราคือผูประสบภัยที่จะเปนตองอยูรอด
เพือ่มชีวีติใหได สวนความย่ิงใหญ เกยีรต ิศกัดิศ์ร ีและ
ความม่ังมีขอใหเก็บไวดวยความหวังในวันขางหนา
เพราะถาทองอิม่ ลมหายใจยังม ีกำลังใจยังอย ูวนันีก้ค็ง
ยังไมตาย อุตสาหสูมาต้ังเยอะ จะมาตายเอาน้ำตื้นๆ
(แคเอว) นีไ้ดยังไงเนอะ

หมูบานผมเองยังโชคดีที่ไดรับความชวยเหลือ
ในรูปของถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกขจนเรียก
ไดวาไมขาดแคลนนัก ตางไปจากหลายพ้ืนท่ีซึง่ไมไดรบั
ความชวยเหลือใดๆ หรือไดรับแตไมเพียงพอ แต
บางพื้นที่แมในหมูบานใกลกันก็ขมกันเองวาไดรับ
ของแจกจนเหลือเฟอ เรตต้ิงของผนูำจงึกลายเปน talk of
the town

ถงุยงัชพีสมยันี ้ผปูระสบภยัหลายคนเม่ือไดรบัแลว
นำมากินมาใชจึงเซอรไพรสไมเหมือนกัน บางถุงก็
“อิ่มทอง” “บางถุงก็อิ่มบุญ” แตบางถุง “ก็อิ่มบาป”
เปนเสนหอยางหน่ึง พระเยซูเจาบอกวาส่ิงท่ีกินเขาไป

รอรับถุงยงัชพี (ตอจากหนา 7) ไมเปนบาป แตสิ่งท่ี “ออกมาจากปาก” ตางหากที่อาจ
เปนบาป (หรอืบญุ) กไ็ด

สำหรับผมน้ันคิดวาบางทีในวันท่ีเราเปนผูประสบ
ภัย เราก็ไมจำเปนตองตีตราใบหนาของเราวาเปน
ผูประสบภัยเพ่ือรับหรือลาของแจกจนเกินไป แตนา
จะเปนชวงทีเ่รารวูาชีวติมีความทุกขและเพ่ือจะพนทุกข
เราอาจทำบุญแบบงายๆ แมเราไมมถีงุยังชีพจะใหคนอืน่
เพราะชีวิตตอนน้ีก็สาหัสเหมือนกัน แตการท่ีเราสละ
บางบางครัง้ใหคนทีเ่ขาลำบากกวาเรา กเ็ปนบญุไดแลว
เราจะไดไมตองลำบากแบบนี้อีก ความดีทำได และ
จะทำใหชีวิตเราสบาย

คนไขทีม่วัแตร่ำรองโหยหวนวาตัวเองปวยไมมวีนั
หายหรอก แตคนไขที่นอนน่ิงๆ และยอมรับน้ำเกลือ
รับยาและทำตามแพทยสั่งตางหากที่จะหายปวย ถา
น้ำทวมทำใหชีวิตเปนทุกข เราจะพนไดดวยการเพิ่ม
ความทุกขหรือ???

คำท่ีสามในชีวติผปูระสบภยัก็คอื “รอ” หรือในท่ีนี้
กค็อื “รอน้ำลดเพือ่จะกลบัไปมชีวีติเหมอืนเดมิ”

ที่หมูบานผมน้ำเร่ิมทวมต้ังแตตนเดือนกันยายน
จนปจจุบัน และคิดวาจะตองทวมไปไมนอยกวากลาง
เดือนพฤศจิกายนท่ีน้ำจะลดลงจนกลับสูสภาพปกติ
น้ำทวมในปนีจ้งึไมนาจะต่ำกวา 2  เดอืน ทกุเชาต่ืนขึน้
มาก็เจอแตน้ำ เปนชวงเวลาที่ตองรอ ในวันที่รอน้ัน
สิ่งที่รูสึกวาลำบากที่สุดคืออึดอัดเพราะทำอะไรไมได
และกไ็มรวูาเมือ่ไรท่ีการรอน้ีจะสิน้สดุลงเสยีท ีผมเอง...

ตองน่ังมองตนไมทีป่ลูกไว รอบบานยืนตนตายไป
ทลีะตนๆ จนเกอืบหมดแลว

ตองน่ังมองดูบานท่ีเพิ่งทำเสร็จเม่ือปที่แลวจมอยู
ในน้ำ อุปกรณใหมๆ มีแตคราบน้ำและหอยท่ีมาเกาะ
หองที่อยากตกแตงใหสวยงามกลายเปนบอเล้ียงปลา
ยอมๆ ที่อุตสาหลงไปไลจับขังไวเผ่ือจะโตทันพอดี
น้ำลด  ยางฉลองบานใหมอกีสักครัง้

ขาวของสวนหนึง่แชนิง่ๆ ทีม่องกร็วูาตองเสยีหาย
ยังดีที่ผมไมมีเรือกสวนไรนา น้ำไมไดทวมจนมิด

บาน งานยังมีทำไมตกงานขาดรายได และไมไดมีใคร
ในครอบครัวที่เสียชีวิต เพราะการรอของพวกเขาทุกข
ทรมานกวาผมมาก

ผมรอวนัทีน่้ำลดเพือ่ทีจ่ะทำความสะอาด ซอมแซม
ปรับปรุง ทาสีนิดหนอย และยกของลงมาอยู ลงทุน
กับตนไมอีกสักหมื่นสองหม่ืน  ทุกอยางก็คงจะ
เหมือนเดิม

แตหลายคน...
รอที่จะเหน่ือยเพื่อเพาะปลูกอีกครั้งเพื่อเคลียร

หนีส้นิทีย่งัคางมาต้ังแตปกอน นาลมแลวลมเลา
รอดวยความหวังวาจะกลับไปทำงาน มีรายได

อกีคร้ัง หรอืไมกห็างานใหม ไมอยางน้ันกต็กงาน
รอโดยแทบจะส้ินความหวังวาท้ังบาน ทัง้ทรพัยสนิ

เส้ือผาท่ีสะสมมาช่ัวชีวิตจะหาใหมไดหรือเปลา เพราะ
หมดเน้ือประดาตัว

และรอโดยหมดหวัง เพราะชีวิตของคนท่ีเขารัก
จะไมมีวันกลับมาอีกเลย

การรอจงึเปนความทุกขทีส่มุไฟอยใูนใจของทกุคน
ที่ถูกน้ำทวมในแตละวันท่ีตองต่ืนข้ึนมาและเห็นวา
หมดหวังเพราะน้ำยังทวมขังอยูรอบบาน ทุกอยางจม
อยใูตน้ำ ในวันท่ีน้ำทวมใหมๆ  น้ำจะขนุจนมองไมเห็น
พื้นดานลาง ตองรอสักพักหลังน้ำเนาแลวก็จะเร่ิมใส
จนมองเหน็พืน้ดานลาง ตกกลางคนืน้ำเนาก็เห็นเงาจนัทร
แตจะมีประโยชนอะไรเพราะเสนทางทุกสายก็ยังจม
อยูใตน้ำ ชีวิตยังไงก็ยังเดินทางตอไปไมได ถาขืน
เพลนิจะลงไปชอนเงาจันทรละก ็คนัทัง้คนื

น้ำทวมครั้งน้ี ถาหยุดน่ิงๆ และคิดใหดีกับคำวา
“รอ” บางทรีะยะเวลาทีร่อน้ันกส็ัน้ยาวตางกัน

ผมเองก็มีระยะเวลาที่ตองรอประมาณสองเดือน
กค็งกลบัไปมชีวีติเหมอืนเดมิ

บางคนมีระยะเวลาท่ีตองรอหลายเดือน เพราะตอง
รอใหโรงงานกลับมาเดินเคร่ืองจักรทำงานไดตามปกติ
กจ็ะมรีายได มงีานทำเหมือนเดิม

บางคนมีระยะเวลาที่ตองรอนับปหรืออีกหลายป
เพราะสิ้นเน้ือประดาตัว ทรัพยสินที่หามาตลอดชีวิต
วันน้ีตองนับหนึ่งใหม โดยท่ีไมรูวาชีวิตท่ียังเหลืออยูนี้
จะหาไดหรอืไม

และบางคนมีระยะเวลาท่ีตองรอจนถึงโลกหนา
เพ่ือจะไปพบกบัคนในครอบครวัและญาตมิติรทีจ่ากไป
กบัน้ำทวมในคร้ังน้ี จนกลายเปนการรอท่ียาวนานจนวนั
ที่แผนดินกลบหนาท่ียังไมรูวาจะเจอกันอีกหรือเปลา
???

คำสุดทายในชีวิตผูประสบภัยก็คือ “ยังชีพ” หรือ
ในท่ีนีก้ค็อื “การยังชีพเพ่ือใหชวีติยังคงอยตูอไปได”

ทฤษฎวีวิฒันาการชวีติของดารวนิชี กลาวไววาชีวติ
ที่รูจักปรับตัวและแข็งแกรงเทานั้นที่จะมีชีวิตและ
สืบเผาพันธุตอไปได ในวันปกติชีวิตของมนุษยตาง
ก็พยายามทำทุกอยางเพื่อใหชีวิตอยูไดอยางมีความสุข
ที่สุดตามอัตภาพและความสามารถของแตละคน และ
ในวันท่ีน้ำทวมชีวิตก็ตองปรับตัวอีกคร้ังเพ่ืออยูรอด
ไมตางกับมด ปลวกที่ยึดเอาตนไมและเสาข่ือคาบาน
เปนรังนอน ตนไมทีพ่ยายามสลัดใบใหหมดจนดูเหมือน
แหงตาย บางทีสลัดเพลินไปถึงกับตายเอาจริงๆ อยาง
ที่บานผมเองก็มี แมกระทั่งรถยนตและมอเตอรไซค
ทีย่งัตองถูกอพยพข้ึนไปจอดบนถนนสูงๆ

ที่หมูบานของผม... แมคาหลายคนเคยเปดรานคา
อยูที่บาน  เ ม่ือน้ำทวมก็ขึ้นไปเปดรานคาบนถนน
ชาวประมงลุมน้ำเจาพระยาก็ เปลี่ยนเปนจับปลา
ตามทองนา หรอืใกลๆ  กบับอเลีย้งปลาท่ีเปดเปนธรุกจิ
ใหตกเบ็ดซ่ึงถูกน้ำทวมจนปลาเผนออกมา ชวงนั้น
จับกันไดคนละเปนกระสอบๆ นับเปนนาทีทองของ
คนจับปลา สวนคนเลีย้งปลากน็ัง่ทำตาปริบๆ เพราะตอง
ทำหลัก CSR (Corporate Social Responsibility) โดย
ไมไดตั้งใจ สะใจของคนจับปลา แตนาเวทนาเจาของ
ธรุกิจอยเูหมือนกัน

(อานตอฉบับหนา)
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ติดตอสอบถาม : คุณพอสมรชัย กระแสสิงห เจาอาวาส 089 819 1788       คุณพอดนัย พิลาจันทร คุณพอปลัด 086 098 8343
ซิสเตอรวัดสองคอน 081 183 5064 หรือ 089 221 7818

อัครสังฆมณฑลทาแร - หนองแสง

แจงลวงหนา : สำหรับการฉลองบุญราศีฯ สองคอน ในเดือนตุลาคม2012 ตรงกับ วันเสารที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2012 (กำหนดการเดิม)
        และในเดือนธันวาคม 2012 ตรงกับวันเสารที่ 15 ธันวาคม 2012 (กำหนดการเดิม)

ขอเชญิรวมฉลองบญุราศทีัง้ 7 แหงสองคอน
ณ สักการสถานพระมารดาแหงมรณสักขี สองคอน

ต.ปงขาม อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร
โดยมีกำหนดการ  ดงัน้ี

วันกอนวันฉลอง : วนัศุกรที่ 16 ธันวาคม  ค.ศ. 2011
10.00 น. - มสิซาพิเศษ ทีป่าศักด์ิสทิธ์ิ (สสุาน)
15.00 น. - พธิเีฝาศีลฯ(ทีส่กัการสถาน) -แหศลีฯ สปูาศักด์ิสทิธ์ิและพิธีอวยพรศีลมหาสนิท
19.00 น. - พธิแีหแมพระ (จากปาศักด์ิสทิธ์ิ ไปส ูสกัการสถานฯ)
19.30 น. - พธิมีสิซาเตรยีมจติใจ

- ชมการแสดงยอนรอยเหตกุารณมรณสักขี สองคอน
วันฉลอง : วันเสารที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2011
09.45 น. - พธิีปลอยลกูโปง
10.00 น. - พธิมีสิซาฉลองบญุราศี โดย พระสังฆราช ยอแซฟ ชศูกัด์ิ สริสิทุธ์ิ  ประธาน

-  แหพระธาตฯุ จากสักการสถานฯ สปูาศักด์ิสทิธ์ิ (สสุาน)
-  พธิเีคารพพระธาตฯุ ทีป่าศกัด์ิสทิธ์ิ (สสุาน)
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ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å Õß§åÕÿª∂—¡¿å¢Õßß“π∏√√¡∑Ÿµ æ‘∏’

¡‘ ´“ àß∏√√¡∑Ÿµ °“√¡Õ∫„∫ª√–°“»π’¬∫—µ√

À≈—° Ÿµ√ºŸâπ”ª√–°“»æ√–«√ “√·≈–ºŸâπ”ª√–°“»

¢à“«¥’ «—π‡ “√å∑’Ë 3 ∏—π«“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë«—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å ª“°‡°√Á¥ ππ∑∫ÿ√’ ‚¥¬

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

����� ©≈Õß∫â“π‡≥√  ∂“πΩñ°∏√√¡ —πµ‘√“™“ (∫â“π

‡≥√‡≈Á°  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’) ©≈Õß∫â“π‡≥√ 30 ªï

10 ∏—π«“§¡ 2011 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

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

ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

����� §≥–§“√å‡¡‰≈∑å¡‘™™—ππ“√’ ¢Õ‡√’¬π‡™‘≠∑à“π

√à«¡©≈Õß∫ÿ≠√“»’ø√—ß ‘́ ‚° ª“‡≈“ ºŸâ°àÕµ—Èß§≥–œ

§√∫ Õß»µ«√√… (Bicentenary of Blsd. Francisco

Palau, OCD) „π«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 29 ∏—π«“§¡ 2011

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

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

§Ÿà«‘√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥§Õπ‡´Áª™—≠ °∑¡. ©≈Õß·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 18.00 π. æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π (®Õ¥√∂∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

 “¡‡ π)

«—¥æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ °.¡. 8 ∫“ßπ“ °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈

‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå §≈Õß®—Ëπ °∑¡.

ß¥©≈Õß«—¥ª√–®”ªï

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

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

«—¥·¡àæ√–·Ààß‡À√’¬≠Õ—»®√√¬å Õ.‡¡◊Õß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

ß¥©≈Õß«—¥ª√–®”ªï

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ∫â“πÀπÕßÀ≠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

«—¥·¡àæ√–§π°≈“ß·®°®à “¬æ√–À√√…∑“π

∫â“π‚§°ª√“ “∑ - ∫â“πª√“ “∑æ√ Õ.ª–§” ®.∫ÿ√’√—¡¬å

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

(‡™‘≠√à«¡∫√‘®“§ ¡∑∫∑ÿπ √â“ß«—¥„À¡à µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‡ª√¡ª√’ «“ªï‚  ‡®â“Õ“«“  ‚∑√.

08-9949-6556)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬æ√–-

 —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ª√–¡ÿ¢ —ß¶

¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ ∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß§≥–œ

(ª√–‡∑»‰∑¬) ∫â“π —πµ‘ 47 ¡.3 Õ.®Õ¡∫÷ß ®.√“™∫ÿ√’

70150 ‚∑√. 0-3226-1056, 08-3978-0420

�����‡≈◊ËÕπß“π ç —ß √√§å‡æ◊ËÕ°√–· ‡√’¬°é ¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘

 àß‡ √‘¡°√–· ‡√’¬°§“∑Õ≈‘° ®“°«—π‡ “√å∑’Ë 19

æƒ»®‘°“¬π 2011 ‡ªìπ«—π‡ “√å∑’Ë 28 ¡°√“§¡

2012 ∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√ ‡«≈“ 17.30 π.

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

°√ÿß‡∑æœ  ¢Õ‡™‘≠ºŸâ π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡

‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”

ºŸâπ” 2 «—π∑’Ë  3-4  ∏—π«“§¡ 2011 ‡≈◊Ë Õπ‰¡à¡’

°”Àπ¥

ºŸâπ” 3 ¡°√“§¡ 2012 (‚§√ß°“√π’È ®–µâÕßºà“π

À≈—° 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

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

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È «—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√– ∑’Ë«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß «—πÕ—ß§“√∑’Ë 13 ∏—π«“§¡ 2011

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π. Õà“πæ√–«“®“

·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

‚¥¬§ÿ≥‚¡π“¬ √—°…å∫ÿ≠¬«ß

·≈–§ÿ≥æ√ «√√§å √—°…å∫ÿ≠¬«ß

17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

18.00 π.  «¥ “¬ª√–§”‚≈°

‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å

«‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

«—¥‡´πµåπ‘‚°≈“  ®.æ‘…≥ÿ‚≈° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

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

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  °√–∫’Ë ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21

¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°

·≈– Õ∫∂“¡‡ âπ∑“ß‰¥â∑ ’ Ë§ÿ≥æàÕπ‘√—π¥√å »‘≈“¡ß§≈

‚∑√. 08-1894-8768)

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ∫â“ππâÕ¬ “¡‡À≈’Ë¬¡

®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥«—π®—π∑√å∑’Ë 5 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“π‚æπ Ÿß„À≠à ®.Õÿ¥√∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 ¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“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)

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

(¬π 15:13)



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 49 ª√–®”«—π∑’Ë 4-10 ∏—π«“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝  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“¬°

¢Õ‡≈◊ËÕπ‡ ° ÿ “π

✝ «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë 21

¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

∑’Ë 26 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

 ¡—§√ ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√ ·≈–Õÿ¥¡»“πµå

ΩÉ“¬∑–‡∫’¬π ¡“™‘°

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1810

‚∑√ “√ 0-2681-3900 µàÕ 1802

0-2681-5401

E-mail : udomsarn@gmail.com

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

����� Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à -ÀπÕß· ß ¢Õ ‡™‘≠

√à«¡©≈Õß∫ÿ≠√“»’∑—Èß 7 ·Ààß Õß§Õπ ∑’Ë —°°“√-

 ∂“πæ√–¡“√¥“·Ààß¡√≥ —°¢’  Õß§Õπ µ.ªÉß¢“¡

Õ.À«â“π„À≠à ®.¡ÿ°¥“À“√

«—π°àÕπ«—π©≈Õß : «—π»ÿ°√å∑’Ë 16 ∏—π«“§¡  2011

10.00 π. ¡‘ ´“æ‘‡»… ∑’ËªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï( ÿ “π)

15.00 π. æ‘∏’‡ΩÑ“»’≈œ(∑’Ë —°°“√ ∂“πœ)

           ·Àà»’≈œ  ŸàªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

               ·≈–æ‘∏’Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑

19.00 π. æ‘∏’·Àà·¡àæ√–

              (®“°ªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‰ª Ÿà  —°°“√ ∂“πœ)

19.30 π.  æ‘∏’¡‘ ´“‡µ√’¬¡®‘µ„®

               ™¡°“√· ¥ß¬âÕπ√Õ¬‡Àµÿ°“√≥å

               ¡√≥ —°¢’  Õß§Õπ

«—π©≈Õß «—π‡ “√å∑’Ë 17 ∏—π«“§¡ 2011

09.45 π. æ‘∏’ª≈àÕ¬≈Ÿ°‚ªÉß

10.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“©≈Õß∫ÿ≠√“»’ ‚¥¬

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

          ·Ààæ√–∏“µÿœ ®“° —°°“√ ∂“πœ

           ŸàªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ( ÿ “π)

         æ‘∏’‡§“√ææ√–∏“µÿœ ∑’ËªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

             ( ÿ “π)

·®âß≈à«ßÀπâ“  ”À√—∫°“√©≈Õß∫ÿ≠√“»’œ

 Õß§Õπ „π‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ 2012 µ√ß°—∫«—π‡ “√å∑’Ë 20

µÿ≈“§¡ 2012 (°”Àπ¥°“√‡¥‘¡)

·≈–„π‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2012 µ√ß°—∫«—π‡ “√å∑’Ë

15 ∏—π«“§¡ 2012 (°”Àπ¥°“√‡¥‘¡)

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ §ÿ≥æàÕ ¡√™—¬ °√–·  ‘ßÀå

‡®â“Õ“«“   ‚∑√. 08-9819-1788 §ÿ≥æàÕ¥π—¬

æ‘≈“®—π∑√å  §ÿ≥æàÕª≈—¥ ‚∑√. 08-6098-8343

´‘ ‡µÕ√å«—¥ Õß§Õπ  ‚∑√.  08-1183-5064 À√◊Õ

‚∑√. 08-9221-7818

�����§≥–≈“´“≈ ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß§√∫√Õ∫ 60 ªï ¢Õß

°“√‡¢â“¡“∑”ß“π„πª√–‡∑»‰∑¬ «—π®—π∑√å∑’Ë 19

∏—π«“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.30 π. ∑’Ë‚√ß‡√’¬π≈“´“≈

�����   —¡¡π“ ß¶åÕ’ “π 4  —ß¶¡≥±≈Õ’ “π Õ—§√-

 —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ ·≈– —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

√–À«à“ß«—π∑’Ë 16-20 ¡°√“§¡ 2012 ∑’Ë®—ßÀ«—¥

ÀπÕß§“¬

�����Õ“√“¡°“ªŸ™‘π Õÿ¥√∏“π’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß  50 ªï

¢Õß§ÿ≥·¡àÕ—°·π  (™’≈—∫) §≥–°“ªŸ™‘π ®.Õÿ¥√∏“π’

«—π‡ “√å∑’Ë 28 ¡°√“§¡ 2012 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 10.30 π.  æ√– —ß¶√“™¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√

‡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√–‡∑»‰∑¬
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เดือนพฤศจิกายน
เปนเดือนสำหรับระลึกถึงผูตายโดยเฉพาะ

โปรดภาวนาและระลึกถึงผูที่ลวงลับ
“รางกายทีป่ราศจากวิญญาณยอมตายแลวฉนัใด
ความเช่ือทีไ่มมกีารกระทำก็ยอมตายแลวฉันนัน้”

(ยก 2:26)

2012

ในวันเสารที่ 28 มกราคม 2012
มิสซาขอบคุณเวลา 17.30 น. โดย

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี
ณ วัดเซนตหลยุส ถนนสาทร

(หลังมิสซาเชิญรวมรับประทานอาหาร)

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

เด็กสาธุฯ

“ขอสงกำลงัใจและความปรารถนาดีมายังพ่ีนอง
ทุกทานท่ีประสบภัยน้ำทวมอยูเวลาน้ี” เลื่อน
กับเลื่อน เหตุมาจากน้ำทวมครั้งนี้  การประชุม
สัมมนา จัดเล้ียง ฯลฯ จำเปนตองเลื่อน กันระนาว
บางอยางตองยกเลิกลาโรงกันไป สวนวันเพื่อน
อดุมสาร ครัง้ท่ี 11 ขยับไปปหนา วนัท่ี 18 กมุภา-
พันธ 2012 สวนการประชุมหนวยงานของ
พระสงฆ ระดับเอเชีย  ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ถือวาน้ำยังไมทวม ยังแหงสนิท และหลายคน
อยากมาดูดวยตา วาน้ำทวมกรุงเทพมหานคร
ขนาดไหนแน?? พระคุณเจาประธาน ศรี-
ดารุณศีล และพระคุณเจาลือชัย ธาตุวิสัย เขารวม
ประชุมงานดานสื่อมวลชนที่ไตหวัน ระหวางวันที่
14-19 พฤศจิกายน จดัโดยสหพันธสภาพระสงัฆราช
แหงเอเชีย เปนกำลังใจใหพระคุณเจาท้ังสองทาน
ครับ  พระคุณเจาพิบูลย วิสิฐนนทชัย คุณพอ
ไพรัช ศรีประเสริฐ เลขาธิการ คาริตัสไทยแลนด
และในฐานะสมาชิกคามิลเลียน เปนโอกาสเหมาะ
ที่จะประสานความรวมมือ “บูรณาการ” งานตางๆ
ใหเปนหนึ่งเดียวกัน  ทั้งฝายสังคม เวชบุคคล
คาทอลิกฯ ทั้งโรงพยาบาลเซนตหลุยส และงาน
ฝายสังคมระดับสังฆมณฑลตางๆ ทั้งกรุงเทพฯ
นครสวรรค และอุบลราชธานี เรียกวา “ตัว
เปนเกลียว หัวเปนน็อต” ทั้งสภาสาธุฯ และทั้ง
เจาหนาท่ี ตลอดเวลาท่ีผานมา ตกึสภาฯ กลายเปน
ศนูยชวยเหลือผูประสบภัย ทั้งรับและจัดสงไปท่ัว

มาแลว เห็นแลว หลังจากไดยินเรื่องน้ำทวม

ของคนอื่น ตั้งแตเชียงใหม นครสวรรค ลพบุรี
สงิหบรุี ชยันาท อยุธยา ปทุมธานี นนทบุร ีมาเร่ือยๆ
มาวันนี้ หลายวัดในกรุงเทพฯ ทยอยเห็นน้ำมาเยือน
กันเต็มๆ  ตั้งแตระดับตาตุม จนกระท่ัง “ลอยคอ”
สมกับที่  “รอคอย” มานาน  ตั้งแตวัดพระแม
สกลสงเคราะห บางบัวทอง วดัศีลมหาสนิท (สวนผัก)
ตลิ่งชัน วัดนักบุญอันเดร บางภาษี วัดธรรมาสน
นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง วัดนักบุญหลุยสมารีย
บางแค วัดแมพระประจักษเมืองลูรด บางสะแก
วดันกับญุเปโตร สามพราน รวมทัง้บานผหูวาน บานเณร
ยอแซฟ และบานเณรใหญแสงธรรม และท่ีกลาย
เปนขาว การอพยพโยกยายคุณตาคุณยายของศูนย

“คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร” ซอยศรีเสถียร ตอง
ยายไปทีโ่รงพยาบาลคามลิโล บานโปง ราชบรุ ีเหนือ่ย
กันทั้งคนถูกยายและคนยกยาย ดูภาพขาวไดอุดมสาร
ฉบบันี ้  และลาสุดคอื ถนนพระราม 2 ถนนหลักลงใต
ตัดขาดเม่ือวันที่ “11-11-11” บางวัดแตกอนเปนผูให
ความชวยเหลือคนอ่ืน แตเผลอไปนิดเดียว ตองกลาย
เปนผรูบัความชวยเหลอืไปในเวลาไมกีน่้ำ  ตัง้หลกั
รอคอย ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ติดต้ังเคร่ือง
สูบขนาดใหญ พรอมไวตลอดเวลา แตนาแปลกใจ
วดัปากน้ำ วัดปากลัด วัดทาจีน อยูกับน้ำมาต้ังแตแรก
ไมกลวัน้ำ เพราะท่ีผานมาโดนเปนประจำ   “11-11-
11-11” รหัสลับ วันเปดสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว
ตรงกับวันท่ี 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 เวลา 11.00 น.
ความยาว 780 เมตร นครพนม - คำมวน สปป.ลาว

หางจากวัดเชียงยืน นครพนม เพียง 6 กิโลเมตร
คุณพอสุพล ยงบรรทม เจาอาวาส เตรียมตอนรับ
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ เปดคลินิกกลาง
น้ำทวม คุณศิริวรรณ สันติสกุลธรรม วางมือจาก
สื่อมวลชน ไปเปดคลินิกชวยรักษาคนยากจน
ในชุมชน บริเวณดอนเมือง แมน้ำทวมลำบาก
ทั้งชาวบานและหมอพยาบาล แตคลินิกกลายเปน
ที่พึ่งพิงย่ิงกวายามปกติ ตองลอยคอพายเรือเอายา
เอาของไปเย่ียมโดยเฉพาะคนแกๆ  ตองอยูกับบาน
คุณหมอตองอยูคลินิกกินขาวกลองเชนเดียวกัน
ขอปรบมือดวย  บานเขาเงียบ สันติวนา อยูที่
ทงุสองหอง กลายเปนทะเลสาบ คณุพอวชิยั โภคทวี
กลายเปนผูประสบภัยดวย วันท่ี 3 ธันวาคม
คุณพออาดรีอาโน จัดพิธีปดโครงการอบรม
จิตตารมณธรรมทูต  ที่วัดพระแมมหาการุณย
นนทบุรี หลังจากเลื่อนเพราะน้ำมาแลว 1 เดือน

คณุหมอภวูนันท วพิธุานพุงษ  หนังสือ ทอ็ปกัน
(Top Gun) ไดสมัภาษณใหญ ในฐานะหมอผเูสียสละ
อยูดูแลคนเจ็บปวย  ดวยจิตใจรักผูยากไร แม
หลายคนอาจจะดูวาอันตราย แตคุณหมอ กลับ
พบความสวยงาม น้ำใจท่ีด ีซือ่ใสของผคูนมากมาย
เหมอืนพบ “ขมุทรัพย” ในดินแดน 3 จงัหวดัภาคใต
แหงน้ี คณุพอทศัไนย คมกฤส แหงบานอับราฮมั
ทีป่รึกษากิตติมศักดิด์านศัพทและภาษาของอุดมสาร
แมจะอยใูนเขตเฝาระวงัเร่ืองน้ำทวม แตกย็งัติดตาม
ถามไถ และเปนกำลังใจใหอุดมสารตลอดเวลา
ขอบคุณนะครับคุณพอ  ขอพระเจาประทาน
พระพรแกทุกทานครับ

 คณุศริวิรรณ สนัตสิกลุธรรม
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Ready to go
พรอมแลวท่ีจะไป ตอนจบ

ปากซอยตรงขามกับทางยูเทิรน มีขอความชวนฉงนในยามน้ี Ready to go
พรอมจะไป เน่ืองจากวาการผานปายน้ีใชเวลา เพียงเส้ียวหน่ึงสายตากระทบ
จึงไมมีเวลาสำรวจอยางถี่ถวน สติเร่ิมคิดแตกไลน หรือเปนช่ือหมูบาน หรือ
เปนคำเชิญชวนวาพวกเราพรอมจะไปยังศูนยอพยพถาน้ำทวมเฉียบพลัน
หรือเปนเพียงชื่อรานอาหารรานใหม แตถาเปนชื่อรานอาหารจริง นาจะ Ready
to sit หรือ Ready to eat กันไป ผมมาต้ังสติไดอีกทีเมื่อเริ่มคิดถึงถอยวลี
“พรอมทีจ่ะไป” ในเชงิศาสนาและสัจธรรมแหงชวีติ

 คนเราสะสมเพ่ือจะมีหรือเพื่อจะไปสูความวางเปลา? ตอบไดอยางงายดาย
มาก ไมมใีครสะสมเพ่ือไปสคูวามวางเปลาหรอก ยกเวนเมือ่เขาเดินไปพบความจริง
ความจรงิทีด่นัมากับน้ำ

วันที่เรายังเพลิดเพลินกับความสำเร็จ การไดมาซ่ึงขาวของเงินทอง เสื้อผา
มากมายกองอยูในตู สินคามากมีลวนแลวแตแบรนดดังทั้งนั้น รองเทา กระเปา
นาฬิกา ไมนับรวมของที่ระลึกจากประเทศน้ันประเทศน้ี นอกจากน้ันยังรวมถึง
สิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวก แอร ตูเย็น เครื่องใชไฟฟาหลากหลายสาระ
ประโยชน นอกจากนั้นยังสะสมช่ือเสียง การยอมรับ วันท่ีน้ำพัดพาความจริงมา
เม่ือมีเสียงเตือนและบอกกับเราวาน้ำกำลังจะทวม บานที่พักอาศัย เราขนยายของ
หนีขึ้นช้ันบน เราควากระเปาใสของท่ีจำเปนท่ีสุด มากสุดเพียงกระเปาเดียว
มีอะไรอยูในน้ันบาง ฯลฯ เม่ือความจริงมากับน้ำ ความจริงก็เปดเผยและตอกย้ำ
วา บางทีเราสะสมเพ่ือจะไปสูความวางเปลา เพราะเมื่อถึงขีดจำเปนสูงสุด เรา
ตองเลอืก และไมมใีครเลือกส่ิงของมากกวาชวีติ

ในที่สุดแลวคนเราตองสะสมอะไร ทรัพยสมบัติฝายโลก หรือขุมทรัพย
ฝายจิต?

ในท่ีสุดแลวคนเรามีสิ่งของรอบกายพะรุงพะรัง เพื่อพรอมท่ีจะออกเดินทาง
ไปพบกับพระเปนเจา หรือในท่ีสุดแลวคนเรามีแตเพียงความวางเปลาของวัตถุ
เพื่อจะนำจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์คืนกลับไปยังที่ที่เราจากมา?

ผมพบขอคิดดีๆ จากหนังสือท่ีกำลังทำใหทันสำหรับเปนของขวัญสำหรับ
เทศกาลคริสตมาสและปใหมนีจ้ากแผนกการพมิพคาทอลิก   เปนเร่ืองเลาเร่ืองหนึง่
จากหนังสือท่ีชือ่วา “เราทกุคนตางมตีะเกยีง ตอนโปรดฉายแสงโดยพรอมเพรียง”
ในหนังสือเลมน้ันมีเร่ืองเลาเรือ่งนี้

“ชายหนุมสองคนขโมยแกะและถูกจับได เปนธรรมเนียมของเมืองนั้น
ที่จะประทับตราความผิดท่ีหนาผากของขโมย เจาหนาท่ีประทับอักษร ST
ซึง่เปนคำยอของ Sheep thief (โจรขโมยแกะ) ทีห่นาผากของชายหนมุท้ังสอง

ชายหนุมคนแรกอับอายตอความผิดครั้งน้ัน ไมกลาพบปะผูคน และคอยๆ
ตรอมใจตายไปพรอมกับความผิดครั้งนั้น ในที่สุดวันเวลาคอยลบเลือนความ
ทรงจำและชื่อของเขา

ชายหนมุอีกคนหน่ึง คดิในใจวา เขาไมสามารถเปลีย่นแปลงอดตีท่ีผานมาได
แมรองรอยแหงความอัปยศจะถูกบันทึกไวที่หนาผากจนลมหายใจสุดทายก็ตาม
แตเขายังใชชีวิตที่เหลือใหดีได นำอดีตมาเตือนตน เขาจึงเริ่มทำดีกับทุกคน
รัก ใหความเมตตา และชวยเหลือ ตั้งแตคนในหมูบานเดียวกันและหมูบาน
ขางเคยีง ชือ่เสียงแหงความดงีามทีเ่ขาทำ กระจายและขยายขอบเขตแหงความดีงาม
นัน้ดวยตัวมนัเอง

วันหนึ่งเรื่องของเขาก็ถูกขุดคุยข้ึนมาอีกคร้ังดวยความสงสัยจากตัวอักษรยอ
ที่หนาผาก ST ชายหมูบานขางเคียงถามเด็กหนุมในหมูบานของชายหนุมคนน้ัน
ซึ่งปจจุบันเปนชายชราไปแลววา  “ทำไมชายผูมีน้ำใจจึงมีตัวอักษร  ST
อยูบนหนาผาก” เด็กหนุมคนนั้นตอบไปอยางซื่อๆ วา “คุณลุงมีตราประทับนี้
ตัง้แตเปนหนมุ คณุพอของผมเคยบอกผมเหมือนกัน แตผมลืมความหมายของมัน
ไปแลว ผมคิดวาคำวา ST ที่หนาผากของคุณลุง คงเปนคำยอของคำวา Saint

(ซึง่แปลวานกับญุ) คณุลงุแกเปนคนดีจรงิครบั”
(เร่ืองวิกฤติหรือโอกาส จากหนังสือ เราทุกคนตางมีตะเกียง ตอนโปรด

ฉายแสงโดยพรอมเพรียง แปล/เรียบเรียงโดยคณุพอเชษฐา ไชยเดช)

ชวงเวลาที่เหลืออยูของชีวิต บวกกับบทเรียนที่เราทุกคนไดรับจากวิกฤติ
น้ำทวมในครัง้นี ้นาจะเกดิบทสรุปกบัเราไดวา ถาเราจะตองไปพบกบัพระผเูปนเจา
ถาเราตองลาจากโลกน้ีไป และถาเราปรารถนาท่ีจะไปยังสวรรค เราตองมีอะไร
ติดตัวไปบาง เราตองเติบโตดานใดบาง เราคงตองมีความดีงามติดตัว ซึ่งไมใช
มัวแตมองยอนกลับไปยังอดีต ทั้งของเราเองและของคนอ่ืน เราตองเดินหนา
เปลี่ยนวิกฤติครั้งนี้ใหเปนโอกาสใหได และเราตองเติบโตใหครอบคลุม
ทั้งรางกาย จิตใจ รวมท้ังจิตวิญญาณแหงความเช่ือ ความศรัทธา ในส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
สงูสุด อยาเพียงแตคดิวา น้ำมา เด๋ียวมันก็ไป แตควรคดิวา น้ำมา แถมยงัท้ิงบทเรียน
อนัมคีาใหเราไดทบทวน

ผมกลับไปชวยงานอภิบาลท่ีวัดราชินีแหงสันติสุข สุขุมวิท 101 ในสัปดาห
ถดัมา ทางยูเทิรนทางเดิม กลับไมเห็นปาย Ready to go อกีแลว แตผมกลับรสูกึวา
เพื่อจะพรอมอยูเสมอในการเดินทาง ไปพบกับชีวิตนิรันดร มีอะไรจำเปนบาง
และมีอะไรท่ีเราละท้ิงมันได วาก็วาเถอะนะครับ บางทีคนเราก็รูดีกันอยูแลว
บางเรื่องไมใชเร่ืองใหมหรอก สิ่งท่ีรูกับส่ิงท่ีทำจะเปนเรื่องเดียวกันหรือเปลา
เทาน้ันเอง...ไปกนัเถอะครบั ...คงจะพรอมกนัพอสมควรแลว

บรรณาธิการบริหาร
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ç‡¬’Ë¬¡‡¬’¬πé
«—π∑’Ë 1 µÿ≈“§¡

2011  §≥–∑Ÿµ

ª√–®”

ª√–‡∑»‰∑¬

‰¥â¡“‡¬’Ë¬¡

 —°°“√ ∂“π

æ√–¡“√¥“

·Ààß¡√≥ —°¢’

 Õß§Õπ

æ√–Õ—§√ —ß¶-

√“™À≈ÿ¬ å

®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢-

π‘√—π¥√å „Àâ°“√

µâÕπ√—∫√à«¡°—∫

§ÿ≥æàÕ ¡√™—¬

°√–·  ‘ßÀå

‡®â“Õ“«“ 
ç©≈Õß«—¥ª“°πÈ”é æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπ

ª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“©≈Õß«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡

2011 ¡’ —µ∫ÿ√ÿ…¡“√à«¡©≈Õß«—¥‡ªìπ®”π«π¡“° ªí®®ÿ∫—π§ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ ≈—¥≈Õ¬

‡ªìπ‡®â“Õ“«“  ·≈–§ÿ≥æàÕ«√æ®πå «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ºŸâ™à«¬‡®â“Õ“«“ 

çÕ“≈—¬√—°é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ 2011 §≥–√—°°“ß‡¢π·ÀàßÕÿ∫≈œ ‰¥â√à«¡

æ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ ¢Õß´‘ ‡µÕ√å‡´·≈ µ’π“ ≈’ §”™“≈’  ¡“™‘°„π§≥–œ ∂÷ß·°à°√√¡

¥â«¬«—¬ 91 ªï ‚¥¬¡’æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπª√–∏“π ∑à“¡°≈“ß

§«“¡‚»°‡»√â“¢Õßæ’ËπâÕß ¡“™‘° ·≈–∫√√¥“ —µ∫ÿ√ÿ…∑’Ë¡“√à«¡æ‘∏’

çøóôπøŸ®‘µ„®é ‚√ß‡√’¬π‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ©–‡™‘ß‡∑√“ ®—¥øóôπøŸ®‘µ„®§≥–§√Ÿ§“∑Õ≈‘°

∑’Ë»Ÿπ¬å§≥–æ√–¡À“‰∂à æ—∑¬“ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«‘√—™ Õ¡√æ—≤π“, C.Ss.R. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

8-9 µÿ≈“§¡ 2011 §≥–¿√“¥“ §≥–§√Ÿ ¬—ß‰¥â‡¢â“‡¬’Ë¬¡»Ÿπ¬å´’π“ªï  ∫â“π≈Õ‡√π‚´

·∫àßªíπ ‘Ëß¢Õß ·≈–ªí®®—¬¡Õ∫„Àâ·°à‡¥Á°Ê

ç¬âÕπ«—π«“π ß“π≈Õ¬°√–∑ßé »Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

(≈”‰∑√) ®—¥ß“π«—π≈Õ¬°√–∑ß ¡’°“√ª√–°«¥π“ßπæ¡“» √âÕß‡æ≈ß ·≈–°√–∑ß

√’‰´‡§‘È≈ «—π∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π 2011 ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√–∑’ª  ÿ∑∏‘π“«‘π ‡ªìπ

ª√–∏“π

ç √à « ¡ Õ “ ≈— ¬ é
§ÿ≥æàÕ«‘™™ÿ°√≥å ‡°µÿ-

¿“æ ‡®â “Õ“«“ 

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠

‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß

‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“

ª≈ß»æ ‡ª‚µ√  ¡∫—µ‘  ∂“æ√«‘π‘®ß“¡ (≈ÿß®‘«) ∫‘¥“¢Õß§ÿ≥∑—»πå¡π π‘≈∑√“™

‚¥¬§ÿ≥æàÕ«√¬ÿ∑∏ °‘®∫”√ÿß ºŸâÕ”π«¬°“√ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–

‡®â“Àπâ“∑’Ë ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°œ √à«¡„π§«“¡Õ“≈—¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 µÿ≈“§¡ 2011

∑’Ë«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß
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Àπà«¬≈à“
 —ßÀ“√

‚√§√–∫“¥
‚√§√–∫“¥ ‰¡à„™à

‚√§≈–∫“∑ ¡—π¡’√“§“

¡“°°«à“π—Èπ

√“§“¢Õß‚√§√–∫“¥

πÕ°®“°§«“¡‡®Á∫‰¢â

‰¥âªÉ«¬ ‰¥âÀ“À¡Õ ‰¥â

πÕπ‚√ßæ¬“∫“≈ ‰¥â

∑√¡“π ‰¥âæ—°ºàÕπ

‰¥â„ÀâπÈ”‡°≈◊Õ ‰¥â°‘π¬“

‰¥âÀ¬ÿ ¥æ— °® “°¿“√–

Àπâ “ ∑’Ë ° “ √ ß “ π ª ° µ‘

‰¥â«—¥‰¢â∑ÿ° 2 ™—Ë«‚¡ß ‰¥â§âπæ∫ —®∏√√¡ ‰¥âπÕπ¡“°°«à“ª°µ‘ ‰¥â„™â™’«‘µ

‡ª≈’Ë¬π‰ª œ≈œ ¬—ß¡’¡“°°«à“π—Èπ§◊Õ°“√√–∫“¥¢Õß¡—ππ—Ëπ‡Õß

‰¡àπà“‡™◊ËÕ«à“¬ÿßµ—«‡≈Á°Ê ®–π”‚√§™π‘¥Àπ÷Ëß∑’Ë‡√“√Ÿâ®—°°—ππ“¡ ç‚√§‰¢â

‡≈◊Õ¥ÕÕ°é ¡“„Àâ§πµ—«„À≠àÊ Õ¬à“ß‡√“ ‡¡◊ËÕ¬ÿß¡’æ‘…°—¥§πÊ Àπ÷Ëß ·≈–‰ª°—¥

§πÕ◊ËπÕ’° µàÕ‰ª µàÕ‰ª ·≈–µàÕ‰ª ‚√§‡À≈à“π’È°Á·æ√à°√–®“¬‰ªÕ¬à“ß√«¥‡√Á«

·≈–ßà“¬¥“¬ ∑“ßÕÕ°∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥§◊Õ À¬ÿ¥¡—π¥â«¬À≈“¬«‘∏’ °“√‚√¬¬“„π∫√‘‡«≥

∑’Ë‡™◊ËÕ«à“ “¡“√∂π”‚√§π’È‰¥â °“√©’¥¬“∫√‘‡«≥∑’Ëæ—° ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ∑’Ë∑”ß“π ¢Õß

ºŸâ∑’Ë‡ªìπ‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° ·≈–„π∑’Ë ÿ¥Àπà«¬≈à“ —ßÀ“√°“√µ‘¥µàÕ¢Õß‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°

®“°Àπà«¬ß“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡¢µœ °Á‡¥‘π∑“ß¡“¬—ß∫â“πæ—°æ√– ß¶å«—¥Õ—  —¡™—≠

‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠ ∑—Èßæàπ ∑—Èß‚√¬¬“ ¥—ß¿“æ∑’Ëª√“°ØÕ¬Ÿà„π§Õ≈—¡πå ç¿“æ

®“°∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿ©∫—∫π’Èé

‚√§√–∫“¥ ‰¡à„™à‚√§≈–∫“∑ ¡—π¡’√“§“¡“°°«à“π—Èπ

‡√“ “¡“√∂‡ªìπæ“À–π”‚√§∫“ß‚√§®“°°“√‰¡à‡ªìπµ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’‰¥â

‡À¡◊Õπ°—π ®“°æàÕ Ÿà·¡à ®“°·¡à Ÿà≈Ÿ° ®“°§√Ÿ Ÿàπ—°‡√’¬π ®“°ºŸâπ” ŸàºŸâµ“¡ ®“°

ºŸâ„À≠à ŸàºŸâπâÕ¬ œ≈œ „Àâ¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π¥’·§à‰Àπ æàπ¬“ ©’¥¬“ ‚√¬¬“ Àπà«¬≈à“

«‘≠≠“≥¬—ß∑”Àπâ“∑’Ë¢Õß¡—πÕ¬Ÿà µ√“∫„¥∑’Ë‡√“ÕàÕπ·Õ ·≈–¬Õ¡µπ‡ªìπæ“À–

π”‚√§ π”∫“ª√â“¬‡¢â“¡“¬—ßµ—«‡Õß §√Õ∫§√—« «—¥ ™ÿ¡™π ‡ ’¬‡Õß µ√“∫π—Èπ

°“√√–∫“¥¢Õß§«“¡™—Ë«√â“¬°Á¬“°®–‡¬’¬«¬“ ‡æ√“–‚√§√–∫“¥‰¡à„™à‚√§≈–∫“∑

æ√– ¡≥∑Ÿµ‡¬’Ë¬¡ºŸâÕæ¬æºŸâª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡
∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈´“π§“¡‘≈‚≈ ∫â“π‚ªÉß

«—π∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π 2011æ√–Õ—§√ —ß¶√“™‚®«—ππ’ ¥“π’‡Õ≈‚≈ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ

«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ æ√âÕ¡§≥–ºŸâµ‘¥µ“¡ ‡¥‘π∑“ß‰ª‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π

„Àâ°”≈—ß„® ·≈–¡Õ∫ªí®®—¬- ‘Ëß¢Õß∫√‘®“§·°à∫√√¥“ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‡®â“Àπâ“∑’Ë ·≈–

 ¡“™‘°π—°∫«™®“°∫â“πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ §“¡‘≈‡≈’¬π ‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å  “¡æ√“π

®”π«π 232 §π ´÷Ëß¢≥–π’È°”≈—ßª√– ∫°—∫ªí≠À“πÈ”∑à«¡Õ¬à“ßÀπ—° ®÷ß®”‡ªìπ

µâÕßÕæ¬æ‰ªæ—°æ‘ß™—Ë«§√“« ∑’Ë»Ÿπ¬åÕæ¬æ‚√ßæ¬“∫“≈´“π§“¡‘≈‚≈ ·≈–
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