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(อานตอหนา 4)

พระสงัฆราชยอแซฟ  ลอืชยั ธาตุวสัิย
อสีานเหนือ ดินแดนแหงประวตัศิาสตรบานเชยีง ชมุชนทีต่องขดุข้ึนมา

ศึกษา คนหาชีวิตผูคน และเรื่องราว ปลุกเขาใหขึ้นมามีชีวิตทั้งคนและ
ไดโนเสาร

พระคุณเจายอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย อายุ 50 ป พระสังฆราชองคที่ 3
ของสังฆมณฑลอุดรธานี และเปนพระสังฆราชอายุนอยที่สุด และอภิเษก
องคลาสุด

รับหนาท่ีประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ตอจากพระสังฆราชยอรช ยอด
พิมพสิาร ซ่ึงลาเกษียณ ค.ศ. 2009

เกดิวันท่ี 2 ธันวาคม ค.ศ. 1962 ลกูวดัพระวสุิทธิวงศ โพนสงู จ.อดุรธานี
วดัท่ีมีครสิตังมากท่ีสุดของสังฆมณฑล

เขาบานเณรเล็กฟาติมา ทาแร แตเปนสามเณรอุดรฯ บานเณรกลาง และ
บานเณรใหญแสงธรรม รนุท่ี 11

บวชเปนพระสงฆวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1990 โดยพระคุณเจายอรช
ยอด พมิพิสาร ทีอ่าสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห อดุรธานี

หลงัจากบวชแลวไดไปศึกษาตอวชิาพระคมัภรี ที ่Pontificium Institutum
Biblicum กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบปริญญาโท และท่ี Institut Catholique
de Paris ปารสี ประเทศฝร่ังเศส จบปริญญาเอก

กลับมาแลว เปนอาจารยสอนวิชาพระคัมภีรที่วิทยาลัยแสงธรรม
สามพราน

อภิเษกเปนพระสังฆราชวันท่ี 6 กุมภาพันธ ค.ศ. 2010 โดยพระคุณเจา
ยอรช ยอด พมิพสิาร ทีอ่าสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห อดุรธานี

คำขวญั “ทกุอยางเพ่ือพระเยซเูจา” (วนับวชพระสงฆ)
ในสภาพระสังฆราชฯ พระคุณเจารับหนาท่ีประธานคณะกรรมการ

คาทอลกิเพือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ  แผนกแปลและบญัญติัศัพท
เม่ือพระคณุเจายอด พมิพสิาร ปกครองมานาน 33 ป ถอดหมวกวางมอื

ขอเกษียณจากหนาท่ีพระสังฆราชเปนองคสุดทาย “ขาวลือ” เกี่ยวกับ
พระสงัฆราชองคใหมของอดุรฯ  ดังไปทัว่  ลอืกนัใหแซด!

เปนครัง้แรกท่ีขาวลอืเปนจรงิ คือ “ลอืชยั!”

ผศ.อารมณ พูลโภคผล

แสงสวาง
ของ

ความเงยีบ

พระวาจาของพระเจา  :  พระเยซเูจาตรสัวา พระอาณาจกัรของ
พระเจาเปรียบเสมือนคนท่ีนำเมล็ดพืชไปหวานในดิน เขาจะหลับ
หรือตื่น กลางคืนหรือกลางวัน เมล็ดน้ันก็งอกขึ้นและเติบโต เปน
เชนน้ีไดอยางไรเขาไมร ูดินนัน้มพีลงัใหเกดิผลในตนเอง (มก 4:26-28)

ในพระสมณสาสน ศีลมหาสนิท ศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงความรัก (SC) สมเดจ็
พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 บอกถงึความยินดีของพระองคทาน ของบรรดา
พระสังฆราชท่ีรวมประชุมสมัชชา (วนัท่ี 2-23 ตุลาคม 2005) และของคริสตชน
จำนวนมาก ทีไ่ดรวมพธีินมัสการศลีมหาสนทิดวยกนั แลวพระองคทานตรัส
ถงึชวงเวลาแรกของการปรบัปรงุฟนฟพูธีิกรรม หลงัสังคายนาวาติกนั ที ่2 วา
ความสัมพนัธภายในระหวางพธีิบชูาขอบพระคณุกับพธีินมัสการศีลมหาสนิท
ไมเปนท่ีรับรูเขาใจไดชัดเจนเทาไรนัก (SC 66) ผมจำไดวา ในชวงของการ
ปรบัปรงุฟนฟพูธีิกรรมนัน้ การนมัสการศีลมหาสนิทนอกพธีิบชูาขอบพระคุณ
หรือทีเ่ราเรียกกันจนติดปากวา การต้ังศีล-การเฝาศีล และการอวยพรศีลมหาสนิท
หายไปจากวัดตางๆ ดวยคำอธิบายที่หลากหลาย ซ่ึงผมไมเขาใจคำอธิบาย
เหลาน้ัน เพียงแตรูสึกแปลกใจวา ตอนเปนเด็กอยูวัดเซนตร็อค คลองนคร-
เนื่องเขต จ.ฉะเชิงเทรา ทุกวันอาทิตยตอนบายจะมีชวงเวลาท่ีเราจะไปวัด
อีกรอบหนึ่งเพื่อสวดลูกประคำและรับการอวยพรศีลมหาสนิท หรือในวัน
สมโภชสำคัญ จะต้ังศีลมหาสนิทในรัศมี มีเทียนจุดบนเชิงเทียนลดหล่ัน
เหมือนบันได มีแจกันดอกไมสวยงาม ใหสัตบุรุษเฝาศีลไดต้ังแตเชา และ
อวยพรศลีมหาสนทิตอนบาย

ผมมีโอกาสกลับมาร้ือฟนความทรงจำสมัยเปนเด็ก เม่ือไดเขาเงียบแบบ
เลก็ซีโอ ดีวนีา กบัพระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารณุศลี และการมาดำเนิน
ชวีติดวยเล็กซีโอ ดีวนีา ประจำทุกเดือนกับพระคุณเจา และต้ังแตมกราคม 2012
เปนตนมา ไดมีโอกาสนมัสการศีลมหาสนิททุกเดือน เพราะไปเขารวม
โครงการมารานาธา ทีศ่รรีาชา จดัโดยคณุพอเอนก นามวงษ และทีมพระคมัภีร-
คำสอน-ส่ือมวลชน ของสังฆมณฑลจันทบุร ีซ่ึงจัดวันอาทิตยที ่4 ของทุกเดือน
โดยเร่ิมต้ังแตเย็นวันศุกร และจบตอนเท่ียงวันอาทิตย ทำใหเรามีโอกาส
นมัสการศีลมหาสนิทเปนสวนตัวและเปนหมคูณะ (SC 67)

ในความเงียบของศีลมหาสนิท มีแสงสวางสองเขามาในดวงใจและเกิด
บางส่ิงตามท่ีพระเยซูเจาตรัสไวคือ “เปนเชนน้ีไดอยางไรผมไมรู แตงอกขึ้น
ทัง้เวลาหลับหรอืต่ืน กลางคืนหรือกลางวัน” (มก 4:27) เม่ือพระจติเจาทรงนำผม
กลบัไปยงัความทรงจำคร้ังสมัยเปนเด็กลกูวดัเซนตรอ็ค (1942-1953) สมัยน้ัน
เราพายเรือไปวัด และไปโรงเรียน วันเสารมีเรียนครึ่งวัน เราชอบมากเพราะ
มีเวลาพายเรือเก็บโนนดูนี่ตามลำคลอง ผมชอบดูเม็ดหยดน้ำท่ีอยูบนใบบอน
ทำไมใบบอนไมเปยกน้ำผมไมเขาใจแตชอบดู เพราะผมเห็นภาพของทองฟา
กวางใหญรวมทั้งธรรมชาติรอบๆ ปรากฏอยูบนเม็ดหยดน้ำเล็กๆ นั้น แมจะ
ไมคอย ชดัเจนก็ตาม ผมฉงนประสาเด็ก แมไมรคูำอธิบายแตชอบดแูละรสึูกทึง่
กบัส่ิงท่ีเห็น

วันเวลาผานไปหลายสิบป วันหน่ึงขณะอยูตอหนาศีลมหาสนิทในรัศมี
บนพระแทน ภาพเมด็หยดน้ำบนใบบอนท่ีเคยชอบดสูมัยเปนเด็ก กป็รากฏขึน้
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แสงสวางของความเงยีบ (ตอจากหนา 3)

ในความทรงจำ ในเส้ียววนิาทีนัน้ ดูเหมอืนผมเหน็ภาพ
ทั้งหมดของประวัติศาสตรแหงความรักท่ีพระเจาทรง
กระทำใหมนุษย ไดปรากฏอยูในศีลมหาสนิท  เปน
เหมือนภาพจักรวาลทั้งหมดถูกยอลงมาบรรจุอยูได
ในหยดน้ำเลก็ๆ บนใบบอน

ความเงียบของศีลมหาสนิทน้ีนำผมไปรำพงึภาวนา
เล็กซีโอ ดีวีนา และเกิดผลออกมาเปนบทความเรื่อง
“ธรรมล้ำลึกของความเงียบ”  ที่ลงอุดมสาร ปที่ 36
ฉบบัท่ี  40  วนัที ่30 กนัยายน -  6 ตุลาคม  2012

ความเงียบของศีลมหาสนิทนำไปสูความเงียบของ
พระเจา เปนการเผยความจริงของพระเจาผทูรงสรรพา-
นภุาพทกุประการ ทรงย่ิงใหญสูงสุดเกินสติปญญามนุษย
จะเขาใจได พระองคทรงเปนอยูเอง ทุกสิ่งมาจาก
พระองค  ทรงเปนการเร่ิมตนและจุดหมายปลายทางของ
ทกุสิง่

ความเงียบของศีลมหาสนิทนำไปสูความเงียบของ
มนุษยและส่ิงสรางท้ังปวง เปนการเผยแสดงความจริงวา
พระเจาทรงสรางมนุษยและส่ิงสรางท้ังหมดจาก
ความเปลา มนุษยไมเปนอะไรเลยดวยตนเอง และจะ
ไมสามารถเขาใจตนเองไดอยางถูกตอง ถามองตนเอง
นอกสมัพนัธภาพรกักบัพระเจา ผทูรงสรางเขาดวยความรัก

ความเงียบของศีลมหาสนิทนำเรามนุษยใหรูวา
พระเจาผูทรงสรรพานุภาพพระองคนี้ รักมนุษยมาก
รักต้ังแตมนุษยยังอยูในความเงียบของการไมมีตัวตน
เปนความรักท่ีไมมีวนัเปล่ียนแปลง แมมนุษยจะเปนฝาย
เปล่ียนแปลงก็ตาม เปนความรักถึงกับยอมลงมาบังเกิด
เปนคนหน่ึงในหมูมนุษย รับสภาพของบาปท่ีมนุษย
ไดทำท้ังๆ ทีพ่ระองคไมมีบาป ทรงรบัทรมานท่ีเลวราย
ทีสุ่ด ยอมตายเปนความตายบนกางเขน  ทรงกลบัคืนชพี
และประทานชีวตินิรนัดรใหทกุคนท่ีเชือ่ในพระองค

ความเงียบของศีลมหาสนิทนำเราซ่ึงจองหอง
ปรารถนาเปนใหญเทาพระเจา ไมนบนอบพระเจา ไมฟง
พระเจา ตองกลับใจ ผานกระบวนการชำระลาง ผานการ
ฝกฝน การทดสอบ ซ่ึงจะทำใหความเช่ือบรรลวุฒุภิาวะ
เปนความเช่ือที่แสดงออกเปนการกระทำอาศัยความรัก
(กท 5:6)

ความเงียบของศีลมหาสนิททำใหเราเขาใจพระ-
ยติุธรรมของพระเจา ไมดวนตัดสินเรือ่งใดๆ กอนจะถึง
เวลา แตคอยจนกวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมา (1คร
4:5) ความรักอดทนนาน และพระยุติธรรมของพระเจา
เต็มเปยมดวยความรัก เปนความรักจนถงึท่ีสุด พระองค
รอคอยการกลับบานของลูกลางผลาญดวยหัวใจของ
“อบับา” ตลอดเวลา

หากเราจัดเวลามาอยูตอหนาศีลมหาสนิทในความ
สงบน่ิงเงียบ เราจะไดรับแสงสวางของความเงียบของ
ศีลมหาสนิท สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ท่ี 16
ตรัสวา ขาพเจารสึูกจำเปนตองกระตนุใหวดัตางๆ และ
กลุมวัดจัดใหมีเวลากราบนมัสการศีลมหาสนิทรวมกัน
เปนหมคูณะดวย (SC 68)

เพือ่จะมีประสบการณ เราตองปฏบิติัดวยตนเอง วธีิ
ปฏบิติันัน้เรียบๆ ไมยงุยาก ดังน้ี จดัเวลาพอสมควรมาอยู
ตอหนาศีลมหาสนิท ถวายการสรรเสริญและนมัสการ
พระองค ขอรบัศีลมหาสนิทดวยความปรารถนา วอนขอ
พระเยซเูจาประทานพระจิตเจา อานพระวาจาของพระเจา

และขอบพระคุณพระองค แลวทำดงัน้ี
นั่งในทาท่ีผอนคลาย สงบ  นิ่ง  ตัวตรง  หลับตา

สบายๆ หรือจะเปดตามองศีลมหาสนิทก็ได จงต้ังอก
ต้ังใจ  รูตัวเต็มท่ี  ต่ืนเต็มท่ี  หายใจปกติธรรมดาจาก
ชองทอง  พรอมกบัพดูในใจคำวา  “เย…..ซู…..”  เปน
คำๆ  ชาๆ  ชดัๆ  ตามจังหวะลมหายใจ พดูอยางนมุนวล
ไมเนนคำ หรือพยายามออกแรง แตกลาวคำ “เย.. ซู..”
อยางตอเนือ่ง รคูำท่ีพดู และฟงคำท่ีพดูอยางต้ังใจ    ทมุเท
จิตใจท้ังหมดไปท่ีคำวา   “เย…..ซู…..” เพียงคำเดียว
ต้ังสติใหรูตัวเต็มท่ีขณะน้ี  เวลาน้ี นี่เปนการทำงาน
ทีป่ระสานเปนหนึง่เดียวกนัของกายและจิตใจ ไมคิดถึง
อะไร  ไมคิดถึงอดีต  ไมคิดถึงอนาคต ไมฟุงซาน
คิดเร่ืองใด ไมจนิตนาการ ไมวางแผนงาน ไมวเิคราะห
อะไร ถามีความคิดใดๆ เขามาในสมองเราชวงเวลาน้ี
ไมวาจะเปนความคิดดี หรือไมดี แมกระท่ังความคิด
ศักด์ิสิทธ์ิ หรือมีแผนการดีๆ ผุดข้ึนมาในสมอง จง
ปลอยวาง อยาไปสนใจอยาไปหงุดหงิด หรือพยายาม
ตอสูกับความคิดเหลาน้ัน  จงกลับมากลาวคำวา
“เย…..ซู…..” อยางต้ังอกต้ังใจตอไป จงซ่ือสัตยพดูคำวา
“เย…..ซู…..” ในใจ  และฟงอยางต้ังใจตลอดเวลาท่ีรำพึง
ภาวนา เม่ือใดรูตัววาหยุดกลาวคำ “เย.. ซู..” ใหหัน
กลับมากลาวตอไปอยางนุมนวล ตลอดเวลาท่ีเรา
กำหนดไว ?  แลวกราบนมัสการพระองค ขอบพระคุณ
พระองค อานพระวาจาของพระเจา (ซ้ำ) และยอมให
พระจติเจาทรงนำชีวติของเรา (อฟ 5:18)

(ชุมชนหรือกลุมท่ีสนใจ Lectio Divina ติดตอ
ผศ. อารมณ โทร. 08-1899-7866)

1 ศตวรรษ (ตอจากหนา 20)
จดัพธีิบชูาขอบพระคุณ วนัท่ี 6 ตุลาคม 2012 ทีห่อประชุม
โรงเรียนมาแตรเดอีวทิยาลัย โดยมีคณุพอชมุภา ครูตัน
เปนประธานพิธีบชูาขอบพระคุณ ฉลอง 100 ป คุณแม
บญุประจักษ ทรรทรานนท พรอมดวยพระสงฆ นกับวช
ศิษย เกาโรงเรียนมาแตร เดอีฯ  และผูที่มาแสดง
ความยินดีกบัคุณแมเปนจำนวนมาก รวมทัง้นางบรรยงต
ภูติพันธ หลานคนแรกของคุณแมบุญประจักษและ
ครอบครัว

การจัดงานคร้ังน้ีทางคณะซิสเตอรไดพยายามใหมี
ความกระชับไมใชเวลานาน ดวยตองการจะระมัดระวัง
มิใหคุณแมเหน่ือยเกินไป

หลังพธีิบชูาขอบพระคุณมีการรำอวยพรคณุแมจาก
นักเรียนโรงเรียนมาแตรเดอีฯ และกลาวอวยพรคุณแม
โดยทานผูหญิงวิวรรณ (วรวรรณ) เศรษฐบุตร ธิดา
กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ อดีตรองนายกฯ และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ ศิษยเกามาแตร
เดอฯี รนุที ่21 กลาวอวยพรคณุแมบญุประจกัษ ความวา
เนือ่งในโอกาสเฉลมิฉลองวนัเกดิครบ 100 ป ของคุณแม
คณะศิษยอรุสุลนิ และผท่ีูคุณแมรจูกัคนุเคยไดมารวมกัน
เพือ่กราบอวยพรคุณแมในวาระสุขมงคล ดวยความปติ
ยินดีอยางย่ิงและสำนึกในพระคุณดวยความศรัทธา
ในคุณแมซ่ึงจะสถิตอยใูนใจของพวกเราตลอดไป

คุณแมเปนแรงบันดาลใจ เปนผใูหความร ูความรัก
ความเมตตา เปนตนแบบท่ีพรอมดวยความดีงาม มีความ
อตุสาหะ วริยิะ เสียสละ และเปนแมพมิพทีมี่คุณธรรม
ครบถวน

ทั้งยังกอปรดวยความสามารถดานการบริหารและ
ปกครองนักเรียนไดเปนอยางดี คุณแมเปนสตรีไทย
คนแรกท่ีเปนนักบวชอุรสุลิน และเปนบุคคลแรกจาก
คณะอุรสุลิน ที่ไดรับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิตจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เปนหน่ึงในผูกอต้ังสภาการศึกษาคาทอลิกแหง
ประเทศไทย เปนผทูรงคุณวุฒทิางภาษาละติน ไทย บาลี
และสันสกฤต คุณแมบุญประจักษเปนนักเรียนมาแตร
เดอีฯ รนุแรก

เปนอธิการเจาคณะภาค คนไทยคนแรกผมีูบทบาท
สำคัญยิง่ ในการนำโรงเรียนในเครืออรุสุลนิสคูวามเปน
โรงเรยีนช้ันนำ ทางดานวิชาการ และความเปนกลุสตรี

อจัฉรยิภาพอนัเปนเอกลกัษณของคุณแมบญุประจักษ
คือความจำท่ีดีเลิศ ทานยังสามารถจดจำช่ือ เรื่องราว
ตลอดจดสมาชิกครอบครัวศิษยของทานไดอยางละเอียด
แมนยำทัง้ๆ ทีเ่วลาผานไปนับสิบๆ ป  คุณแมไดดำเนนิ
ชีวิตมาอยางมีคุณคามีระเบียบวินัย มีคุณธรรมสูงสง
ยากท่ีจะมีผใูดเหมือน คุณแมไดประสบความสำเร็จอยาง
งดงามและมีคุณภาพย่ิงในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน
แกสังคมตามคติพจนเซอรเวยีม

ในนามของทุกๆ คน ทีม่ารวมงานในวันน้ี ขอกราบ
แสดงความช่ืนชมยินดีกับคุณแมบุญประจักษผูเปน
เสาหลกัทีเ่คารพรกัย่ิงของเรา ในวาระท่ีทานมีอายยุนืยาว
ถงึรอยป ขอพระผเูปนเจาโปรดประทานพระพรใหคุณแม
เจริญดวยอายุวรรณะ สุขะ พละ มีสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง เปนรมโพธิ์รมไทรของเราทุกๆ คนสืบไป
ตลอดกาลนาน

แมรลูซีอา บุญประจักษ ทรรทรานนท เกิดเม่ือ
วนัท่ี 12 ตุลาคม ค.ศ. 1912 ในปนีอ้ายุ 100 ป บดิาช่ือ
พระยาวิสุทธากร คุณแม คุณหญิงพร้ิง วิสุทธากร มี
พีน่องท้ังหมด 5 คน แมรเปนคนท่ี 4  ลกูวดัซางตาครสู
(กฎีุจนี) ธนบุร ีไดเรยีนระดับประถมท่ีโรงเรยีนซางตา-
ครูสคอนแวนท และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ระดับมัธยม 1-5 ทีโ่รงเรียนมาแตรเดอีวทิยาลัย

ไดเขาสอนท่ีโรงเรยีนกหุลาบวัฒนา ทีว่ดักาลหวาร
ตลาดนอย

เม่ือป พ.ศ. 2473 คุณแมบญุประจกัษ ทรรทรานนท
ประธานกิตติมศักด์ิโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย รับ
ทราบวาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำ
พระโอรสพระองคโตพระวรวงคเธอ พระองคเจา
อานันทมหิดล (พระอสิรยิยศขณะน้ัน) สมัครเปนนกัเรยีน
ในคินเดอรการเตน (Kindergarten) ของโรงเรยีนมาแตร
เดอีวทิยาลัย คุณแมและเพ่ือนๆ ทีเ่รยีนอยชูัน้ FROM 3
ชัน้สูงสุดในขณะน้ัน

ในป พ.ศ. 2481-86 คุณแมไดเขาศึกษาตอที่จุฬา-
ลงกรณมหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร คุณแมไดเลอืก
วชิาภาษาบาลี สันสกฤต

คุณแมบุญประจักษ เปนนิสิต “นักบวช” คนแรก
ทีเ่ขาไปศึกษาในมหาวิทยาลยั เม่ือเรยีนจบ กเ็ริม่สอนตอ
ในเวลาเดียวกันตองทำงานเลขานุการรองอธิการบาน
ครูใหญดวย เพราะตองมีเอกสาร เขียนจดหมายถึง
กระทรวงศึกษาหนวยงานตางๆ มากมายเวลาน้ัน สอน
อาทิตยละ 12 คาบ

ป พ.ศ. 2491 บราเดอรมงฟอรต ไดขอใหคุณแมไป
(อานตอหนา 7)
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ตอนท่ี 76

“ทานจงทำใหขาพเจามีความยินดีอยางเต็มเปยม
โดยการเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน มีความรักแบบเดียวกัน
มีความรูสึกนึกคิดอยางเดียวกัน อยากระทำการใดเพ่ือ
ชงิดีกนัหรอืเพ่ือโออวด แตจงถอมตนคดิวาผอูืน่ดีกวาตน
อยาเห็นแกผลประโยชนของตนฝายเดียว จงเห็นแก
ผลประโยชนของผอูืน่ดวย จงมคีวามรสึูกนกึคดิเชนเดยีวกบั
ที่พระคริสตเยซูทรงมีเถิด  แมวาพระองคทรงมี
ธรรมชาตพิระเจา พระองคกม็ไิดทรงถือวาศักดิศ์รเีสมอ
พระเจาน้ันเปนสมบัติที่จะตองหวงแหน แตทรงสละ
พระองคจนหมดส้ิน ทรงรบัสภาพดุจทาส  เปนมนษุย
ดุจเรา ทรงแสดงพระองคในธรรมชาตมินษุย ทรงถอม
พระองคจนถึงกบัทรงยอมรบัแมความตาย เปนความตาย
บนไมกางเขน เพราะเหตุนี้พระเจาจึงทรงเทิดทูน
พระองคขึน้สูงสง และประทานพระนามใหแกพระองค
พระนามนี้ประเสริฐกวานามอื่นใดท้ังส้ิน เพื่อทุกคน
ในสวรรคและบนแผนดินรวมทัง้ใตพ้ืนพิภพจะยอเขาลง
นมสัการพระนาม “เยซ”ู นี ้และเพือ่ชนทกุภาษาจะได
รองประกาศวา พระเยซคูรสิตทรงเปนองคพระผเูปนเจา
เพือ่พระสริริงุโรจนแดพระเจา พระบดิา”  (ฟป 2:2-11)
     หากเราจะสรปุพระภารกจิอนัยิง่ใหญสูงสงขององค
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พระเยซูเจาลงในยอหนาส้ัน  ๆ  กข็อความพระคัมภีรตอนน้ี
แหละ ทีส่ามารถทำได

 นักบุญเปาโลอธิบายความรักเมตตาและความ
เสียสละอันยิ่งใหญของพระเยซูเจาไดอยางสมบูรณ
ครบถวนดวยคำพูดไมกี่ประโยค นี่จึงเปนขอความท่ี
ไพเราะอยางมาก

 ผูที่จะพบความไพเราะถึงข้ันซาบซ้ึงก็นาจะเปน
บรรดาคุณพอ นักบวชชายหญิง ที่ผานประสบการณ
เม่ือเรามีเหตุผลทีดี่กวาในกิจการท่ีตนทำ  แตตองละท้ิงไป
ไมทำดวยเหตุผลเดียวเพราะเราเลือกเอาพระประสงค
ของพระเปนเจาท่ีผานมาทางผใูหญ  ใครทีท่ำดังน้ีกก็ำลงั
เดินลงไปในรอยเทาท่ีพระเยซูเจาทรงเหยียบย่ำไป
บนเสนทางน้ีมากอนแลว

 ขอเขยีนของนักบุญเปาโล ทำใหเราแนใจวาทาน
เปนนักเทววิทยาผูอธิบายองคพระเยซูเจาไดอยาง
ยอดเย่ียมแตเรายังตองนับเน่ืองทานเปน “กวี” ดวย
ในขอเขียนหลายตอนของทานโดยเฉพาะตอนนี้ “กวี”
คือผูที่หลับตาแลวมองเห็นในส่ิงท่ีคนอื่นลืมตาแต
มองไม เห็นและถายทอดใหเรารู สึกอยางซาบซ้ึง
ทานเห็นอะไร ทานเห็นภาพองคพระเยซูเจาทรงคลายแขน
มิไดหวงแหนในส่ิงดีงามท่ีพระองคทรงครอบครองคือ
องคพระบิดาและเ กียรติ ศัก ด์ิ เท า เสมอพระบิดา
กลบัเสด็จลงมาบังเกิดเปนมนุษย ทรงกางแขนโอบกอด
รับเอาพระประสงคของพระบิดาโดยทรงรับสภาพ
ดุจทาส เปนมนุษยดุจเรา และ “ยังทรงถอมองคลง
กวาน้ันอีก” นี่ เปนภาพที่ เราไม เคยมองเห็น  คือ
ภาพที่นักบุญเปาโลเห็นอยางซาบซ้ึงวาพระเยซูเจาทรง
เสด็จข้ึนไปบนไมกางเขนยอมรับความตาย รับความ

อับอายขายหนาตอหนาชนชาติยิวและชาวโรมัน
ที่คนธรรมดาทำไมไดและไมทำกัน  อยางท่ีพระคัมภีร
นำเสนอ กวยีงัเหน็ตอไปวา เม่ือทรงทำดงัน้ีแลวจงึเสด็จ
คืนพระชนมชีพจากความตายไถบาปมนุษยทั้งมวลให
รอดพน พระบิดาจึงทรงยกพระองคข้ึนสูงสงเหนือ
นามอื่นใดท้ังส้ิน ภาพตอไปนี้แหละครับท่ีกวีเทาน้ัน
จะหลับตามองเห็นได “เพื่อทุกคนทั้งในสวรรคและ
บนแผนดิน รวมทั้งใตพ้ืนพิภพ จะยอเขาลงนมัสการ
พระนาม ‘เยซู’ นี้ และเพ่ือชนทุกภาษาจะไดรอง
ประกาศวา พระเยซูคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจา
เพือ่พระสริริงุโรจนแดพระบดิาเจา” กวยีงัเห็นดวยวาท่ี
ไดรับเกียรติสูงสงน้ี พระองคทานทรงรับเกียรติก็เพื่อ
สิรริงุโรจนแดพระบดิา ไมใชเพือ่ตัวของพระบตุรเอง

 ขอความน้ีเปนความบรรเทาใจอยางมากสำหรับ
ทุกคนท่ีถูกกระทำอยางอยุติธรรมในสังคม เพราะ
พระเยซูเจาทรงสำแดงใหเราเห็นวา พระบิดาเจาทรง
เปนผูคืนทุกสิ่งแกเราอยางลนเหลือ เชนเดียวกับท่ี
พระองคทรงประทานแกพระบุตร สำหรับฉากท่ี
พระบุตรถูกโกงความดีจากพวกฟาริสีและผูใหญทาง
ศาสนายิวที่จับพระองคไปประหารโดยตรึงตาย
บนไมกางเขนอยางเหี้ยมโหด

“กว”ี และ “นกัเทววทิยา” เทาน้ันจงึสามารถมองเห็น
และบรรยายความย่ิงใหญสูงสงขององคพระผเูปนเจาได
อยางไพเราะ เฉกเชนท่ีทานนักบุญเปาโลเห็นในส่ิงท่ีเรา
มองไมเหน็และไดบรรยายในขอเขยีนพระคมัภรีตอนน้ี
ของทานอยางซาบซ้ึง
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ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84
พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนม-
พรรษาครบ 80 พรรษา คริสตชนคาทอลิกไทย  โดย
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย เชิญชวน
ใหคริสตชนคาทอลิกทุกทาน รวมใจภาวนา รวม
ถวายมิสซา แดทั้งสองพระองคในโอกาสนี้เปนพิเศษ
ตั้งแตวันเฉลิมพระชนมพรรษาปที่แลว มาจนถึงปนี้
และเปนพิเศษ ในวันเฉลิมฉลองตรงวันดวย โดยขอให
คุณพอเจาอาวาสทุกวัดไดจัดพิธีอาเศียรวาท และ
ภาวนาเปนพิเศษ ตามความเหมาะสมในวันอาทิตย
หรือวันที่เหมาะสม

สำหรับการจัดงาน “คาทอลิกไทย เทิดไท มหาราชา
มหาราชินี” กำหนดจัดข้ึนวันเสารที่ 17 พฤศิจายน
พ.ศ. 2555 / ค.ศ. 2012  ณ หอประชมุทรีนต้ีิ โรงเรยีน
เซนตโยเซฟคอนเวนตนี ้ไดกำหนดไวต้ังแตเม่ือปทีแ่ลว
แตเนือ่งจากน้ำทวม คณะกรรมการจงึไดเลือ่นมาในปนี้
และเพื่อความสะดวก สงางาม และปลอดจากเร่ืองฝน
โดยไดรบัความกรณุาสถานท่ีจากโรงเรยีนเซนตโยเซฟ

คอนเวนต
เน่ืองจากการจัดงานคร้ังน้ี มีหลายฝายไดเสียสละ

มีน้ำใจในการจดังาน ต้ังแตนกัรอง นกัแสดง นกัดนตรี
ฯลฯ นับรอยคน ตางยินดีมารวมแสดงดวยน้ำใจ ซ่ึง
แสดงใหเห็นถึงความจงรักภักดีของคริสตชนคาทอลิก
และอกีหลายทานไดมีน้ำใจมารวมงานในคร้ังนี้

อยางไรก็ดี การจัดงานคร้ังน้ี ยังมีคาใชจายอยูอีก
บางสวน ซ่ึงตองอาศัยน้ำใจจากพ่ีนอง จึงขอเชิญรวม
สมทบทุนจัดงาน ซ่ึงสามารถติดตอไดที่ คุณพอวิทยา
คูวิรัตน วัดซางตาครูส หรือมอบใหกับคุณพอเจาวัด
โดยแจงวัตถุประสงคไวดวย และผูที่ไปรวมงานคร้ังน้ี
แตละคนท่ีเขางาน กรณุาติดตอ “บตัรการกศุล” ประจำ
ทีน่ัง่ เพือ่ความสะดวกในการจัดเตรียมท่ีนัง่ในหอประชุม
และคณะกรรมการขอรบัน้ำใจจากทานเปนการ “สมทบ
ทนุการจัดงาน” ครัง้น้ี

กำหนดงานเริม่ต้ังแต 19.00-21.00 น.  เร่ิมศาสนพิธี
วจนพิธีกรรม  พิธีอาเศียรวาท และคอนเสิรตฯ 4 ภาค
ภาคท่ี 1 ปฐมวัยแหงการศึกษา ภาคท่ี 2  ศาสนา ธ  เกือ้กลู
ภาคท่ี 3 ทรงผูกสายสัมพนัธ ภาคท่ี 4 ทกุวนัคืนชืน่ชม
พระบารมี

ติดตอขอรบับัตรและรวมสมทบทุนจัดงาน ไดที่
วดัซางตาครสู  โทร. 0-2472 -0153-4
โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต โทร. 0-2631-

0084-5

ภเูขาสูงใหญลกูหนึง่อวดโอวา “ขาเปนผยูิง่ใหญ
ทีสุ่ด”

เม่ือบรรดากอนกรวดไดยินดังน้ันตางพากัน
ตำหนิภูเขาใหญ พรอมกับพูดวา “อยาเยอหยิ่งนัก
เลย ถาปราศจากพวกเรา ทานจะไมมีความย่ิงใหญ
ใดๆ ทีใ่หโออวดไดเลย”

“ขาไมตองพึ่งพาพวกเจา ที่จะมาทำใหขา
ยิ่งใหญ” ภูเขายังเยาะเยยกอนหินเหลาน้ันตอไป
“ขายิง่ใหญดวยตวัขาเอง”

กอนกรวดและดินรวนๆ ตกลงใจละท้ิงภูเขา
โดยการมวนตัวกลิง้ลงสเูบือ้งลาง แตละวนัดินคอยๆ
พังทลายลงแลวหินก็รวงหลนที่เชิงเขา

หน่ึงปตอมา ภูเขาก็กลายเปนเนินเขาหัวโลน
เต้ียๆ อกีสามปใหหลงั เนินเขาเล็กๆ นัน้กลายเปน
ที่ราบสูง ที่สุดหลังจากน้ันสิบป บริเวณท่ีเคยมี
ขุนเขาสูงตระหงานกลายเปนที่ราบ

“ความย่ิงใหญจะยืนยงอยไูด
กต็องอาศัยสวนประกอบเล็กๆ”

จากหนังสือเมล็ดพนัธแุหงปรีชาญาณ เลม 3  :
คณะภคินเีซนตปอล เดอ ชารตร
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กระแสเรียกสูความครบครัน

ความเจริญกาวหนาในวงการแพทย ในชวงศตวรรษท่ีผานมาไดทำใหชวีติ
มนุษยเปลี่ยนแปลงไปมาก แทนการเปนโรคตอตาท่ีจะพาเราไปสูความเปน
คนตาบอด บัดน้ีมีการผาตัดท่ีรักษาใหหายได โดยใชเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง
คนเปนจำนวนมากไดรับการตออายุของการใชตา และสามารถมองเห็นส่ิงท่ี
คลมุเครอื จกัษุแพทยสามารถผาตัดตอตางๆ ไดอยางรวดเรว็และดวยราคาทีถ่กู
พวกเขาสามารถเดินทางไปในแถบโลกท่ีหางไกล เพือ่ชวยใหคนเปนจำนวนมาก
สามารถใชตาของพวกเขาไดตอไปอีกนาน

ในยุคของพระเยซูเจา ผคูนโยนสถานภาพของหญิงชราท่ียนืตัวตรงไมไดวา
เปนผลของจิตช่ัวราย แพทยในปจจุบนัคงจะใหคำตอบคนละอยาง พระเยซูเจา
ทรงกระทำตามความรูทางดานแพทยในยุคของพระองค และทรงเห็นดวยวา
นางถูกปศาจสิงเปนเวลาหลายป การที่ทรงชวยใหนางไดรับสุขภาพที่ดี
กลับคืนมา พระองคทรงประทานเสรีภาพใหการดำเนินชีวิตตามปกติอีก
ครั้งหน่ึงใหแกนาง พวกฟาริสีที่มีหัวกฎหมายตองการใหการบำบัดรักษาน้ี
ถูกจำกัดในชวงเวลาและสถานท่ี โดยท่ีพวกเขามองไมเห็นพระเมตตาของ
พระเยซูเจา พวกฟาริสีคิดวาพวกที่มีสุขภาพดีเปนผูศักด์ิสิทธ์ิ แตอันที่จริงแลว
หัวใจของพวกเขาเย็นชาและไรความเมตตา

ความบอดฝายจติวิญญาณของพวกเขา นาเวทนามากกวาคนพกิาร เปนเหตุ
ใหพวกเขามองไมเหน็คุณความด ีและความงดงามรอบตัวพวกเขา พระเยซเูจา
ทรงเชิญใหเราเปดตามองเห็นความรักของพระองค ยืดอกดวยใจท่ีเปยมดวย
ความไววางใจ และแนใจวาพระองคประทับอยูกับเรา พระองคทรงเชิญใหเรา
รวมงานเคียงขางกับพระองคในการบำบัดรักษาโลกของเราท่ีกำลังปวย โดย
ยื่นมือออกไปชวยเหลือผูอื่น สัมผัสหัวใจเขาและนำเอาความบรรเทาใจและ
ความช่ืนชมยินดีเขามาแทนท่ีความโศกเศรา

“หญิงผนูีเ้ปนบุตรหญิงของอับราฮัม...ไมสมควรทีจ่ะ
ถูกแกจากพันธนาการนีใ้นวนัสับบาโตดวยหรอื” (ลกูา 13:16)

ขาแตพระเจา โปรดทรงเปดตาใหลูกมองเห็น
พระองคในผูอื่น  แมวาลูกจะไมเห็นดวยกับส่ิงท่ี
เขาพูดและกระทำ  โปรดอยาใหลูกปดหูไมรับฟง
คำขอรองของพวกเขาใหเขาใจและสงสารพวกเขา
โปรดทรงใชมือและลิ้นของลูกเปนเครื่องมือ
แหงความรักของพระองคดวยเทอญ อาแมน

ตนเหตุปญหา
ถงึปญหาจะเปนสวนหนึง่แหงครรลองมนษุย
เปนการบงบอกถึงชีวิตท่ียังดำเนินอยางตอเนื่อง
ตามกลไกธรรมชาติแหงความมีชวีติท่ีมีข้ึนมีลงมีบวก

มีลบ
อีกท้ังการขับเคล่ือนไปขางหนาแตทุกชวงเวลา

ทุกระดับ
จงึมีชวงท่ีผานไปชวงเดีย๋วนีช้วงท่ีจะมงุสกูารเปนวฏัจกัรชวีติ
ในขณะท่ีมีการเลื่อนไหลก็เกิดอดีตปจจุบันอนาคต
กอใหเกิดความตึงเครียดระหวางแตละสถานะอยางตอเนื่อง
ดังความตึงเครียดระหวางเทาซายเทาขวาท่ีกาวเดินไป
ทวาเปนความตึงเครียดท่ีจำเปนเพือ่เคลือ่นตัวจากท่ีหนึง่ไปยงัท่ีหนึง่
นอกนัน้ปญหาบงบอกถงึขีดจำกดัในศักยภาพแหงแกนคน
 เม่ือในตัวมนุษยมีสวนหน่ึงท่ีทรงไวซ่ึงความย่ิงใหญหลดุเลยกาลเวลา
แตกมี็อกีสวนหน่ึงท่ีมากดวยขีดจำกัดมากดวยขอบเขต
กระทั่งกลายเปนความตึงเครียดขัดตอเนื่องกลายเปนปญหา
จติใจคนท่ีรสึูกในความไรขีดจำกดัในความอมตะ
ทวารางกายสังขารคนกลับตองยอมรับขอบเขตความไมจีรัง
กลายเปนความขัดแยงท่ีรูสึกท่ีสัมผัสไดอยางตอเนื่อง
กลายเปนปญหาแตก็ชินเคยจนแทบไมมองเปนปญหา...

แตก็มีปญหานับไมถวนท่ีเกิดจากการกระทำของมนุษยเอง
และแตละปญหาเกิดจากความขัดแยงท่ีคนสรางกันข้ึน
เริม่จากความขัดแยงกบัส่ิงท่ีพระผสูรางทรงกำหนดไว
แลวนัน้ความขัดแยงกับกฎกติกาสังคมกฎหมายชาติบานเมือง
กลายเปนปญหากระทบไปทุกระดับทุกแงทุกเรื่อง
เม่ือมีคนมาถามปญหาการหยาราง
พระเยซูเจาไมทรงลังเลท่ีจะช้ีที่มาของปญหา
“ส่ิงใดท่ีพระเจาทรงรวมไว มนษุยอยาไดแยก”
แยกทีไรกลายเปนความขัดแยงกลายเปนปญหาทุกที
เปนสามีภรรยากันแลวชายหญิงกลายเปนกายเดียวกัน
นัน่คือส่ิงท่ีพระผสูรางทรงกำหนดต้ังแตแรก
ความรักหลอมชายหญิงใหเปนหน่ึงเดียวท้ังกายและใจ
เพราะน่ันคือธรรมชาติแหงความรักฉนัสามีภรรยา
อันที่จริงแลวการหยารางเร่ิมตนจากการแยกกายออกจากใจ
ต้ังแตแรกพระเจาทรงรวมกายและใจมนุษยใหเปนหนึ่งเดียว
โดยที่กายและใจเปนแคตางมิติของคนหนึ่งคนเดียวกัน
พอมนุษยเริ่มด้ือรั้นท่ีจะแยกกายแยกใจปญหาก็ตามมา
เอาแคกายสนใจแครูปรางหนาตาแตไมมีใจให
ไมเร็วก็ชาความขัดแยงก็เกิดข้ึนกลายเปนปญหา
อยูดวยกันแคกายแตใจหางไกลคนละทิศคนละทาง
ไมชาไมนานความขัดแยงเร่ิมสอแววใหเหน็กอนปญหากเ็กดิ
ทีสุ่ดก็ตองแยกท้ังกายแยกท้ังใจหยารางกันจนได...

ทีจ่รงิแลว “ส่ิงท่ีพระเจาทรงรวมไว มนุษยอยาแยก”
ไมใชเฉพาะเร่ืองสามีภรรยาเร่ืองการหยารางเทาน้ัน
หากแตทกุเรือ่งทุกความสัมพนัธแหงชวีติคนเรา
พระเจาทรงสรางมนุษยใหเปนพีน่องกนั
แตมนุษยกลับมีอคติทำตัวเหินหางเลือกท่ีรักมักท่ีชัง
พระเจาทรงรวมไว มนุษยกลบัแยกอีกแลว
พระเจาทรงสรางมนุษยประกอบดวยกายและจิตวิญญาณ
แตมนุษยเลือกใหความสนใจใหการปรนเปรอเฉพาะกาย
กระท่ังเกิดความไมสมดุลความไมลงตัวความเสียหาย
พระเจาทรงรวมไว มนุษยเอาแตแยกออกจากกัน
สงผลกระทบผลเสียทัง้สำหรบัตนเองท้ังสำหรบัคนรอบขาง
กอใหเกิดความขัดแยงในตนเองในผูอื่นในธรรมชาติอยูร่ำไป
เม่ือไรจะเรียนรูจากความผิดพลาดกันเสียที
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สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

ขอดขีองการโกหกตวัเองคอื มนัทำใหเราสบายใจไดในเวลาสัน้ๆ

งานใหญ เฉลิมฉลองพิธีเปด ถวายอาสนวิหาร
อคัรเทวดาราฟาเอล หลงัใหม ผานไปดวยความประทับใจ
ของทุกทาน ที่ไดมีโอกาสรวมในประวัติศาสตรครั้ง
สำคัญน้ี ทมีงานขาวสังคมภูธร ในนามของสังฆมณฑล
สุราษฎรธานี ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดมีสวนรวมท้ัง
กำลังกาย  กำลังใจ คำภาวนา กำลังทรพัย ชวยใหงานน้ี
สำเร็จลุลวงไปดวยดี อยางไรก็ตาม งานกอสราง
อาสนวิหารแหงจิตใจ ยังคงดำเนินตอไปอยางไมรู
เหน็ดเหน่ือย เก็บงานยังไมทันเรียบรอย หายเหน่ือย
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ในฐานะเจาภาพฝายสถานท่ี
จดัคาย “วยัใส ใฝคุณธรรม” ตออีก 1 สัปดาห คณุพอ
อรรคเดช  ทับปง เจาอาวาส อาสนวิหารอัครเทวดา
ราฟาเอล เปดวัดนอยหลังใหมของอาสนวิหารใหกับ
พระสังฆราชยอหน เซ็ง ฮ ีจากประเทศพมา เพือ่อบรม
และบริการศีลอภัยบาปใหกับผูรวมงาน (ชาวพมา) ที่
ทำงานในสุราษฎรธานี งานน้ีมีความสุขกันท่ัวหนา
พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรดีารณุศลี ประมุข

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี ประชุมรวมกับคณะท่ีปรกึษา
แมยังเหน็ดเหน่ือย ก็ยังย้ิมได คณะผูรับใชดวงหทัย
นิรมลของพระแมมารีย ก็ขนผูรวมงานท่ีทำงานอยู
ในสังกัดโรงเรียนของคณะ ข้ึนเหนือ (เชียงใหม) จัด
สัมมนาประจำป  คณุพอสวุฒัน  เหลอืงสอาด ประธาน
คณะกรรมาธิการฝายสังคม ก็เรียกประชุมกรรมาธิการ
ฝายสังคม เพื่อติดตาม และดำเนินแผนงานโครงการ
ตอไป  คุณพอไพฑูรย ยันงาม ผูรับผิดชอบงาน
ยวุธรรมทูต ระดับสังฆมณฑล  รวมกับผแูทนคณะนักบวช
ที่ทำงานในสังฆมณฑล จัดชุมนุมยุวธรรมทูตระดับ
สังฆมณฑล โดยใชสถานท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยี
ดอนบอสโก สุราษฎรฯ  และศูนยงานอภิบาลบานชุมพา-
บาล ภายใตหัวขอ “อยากลัวท่ีจะเปนนักบุญ” งานน้ี
เรียกใชบริการพระสงฆ สังฆมณฑลทุกองค  
คณุพอสทิธโิชค  แสวงกาญจน ผรูบัผดิชอบหนวยงาน
กระแสเรียก สังฆมณฑลสุราษฎรธานี จดัคาย “สุราษฎร
สัมพันธ” (สำหรับเยาวชนชายคาทอลิก) เปดโอกาส

ชวยที่โรงเรียนเรยีนาเชลีฯ เพื่อชวยเดินเรื่องใหได
ใบรับรองวิทยฐานะ ทำหนาท่ีสอน ครูใหญ ผจูดัการดวย
พออยูไดปที่ 2 โรงเรียนก็ไดใบรับรอง และไดรับ
แตงต้ังเปนอธิการท่ีเชียงใหม และในฐานะอธิการยัง
ไดรับแตงต้ังเปนผูแทนคณะฯ ในแขวงอินโดนีเซีย
ไปรวมประชุมคณะ (Chapter) อยทูีโ่รม 1 ป

พ.ศ. 2498 กลับมาจากตางประเทศ คุณแมไดซ้ือ
โรงเรียนฟาติมา จากคุณพอเปรูดง และไดเปล่ียนช่ือ
โรงเรียนจากฟาติมา เปนโรงเรียนวาสุเทวี เปนอธิการ
อย ู3 ป เปนทัง้ครสูอน ครใูหญ และผจูดัการ

ตอมาไดยายมาอยทูีโ่รงเรียนมาแตรเดอีฯ นาน 6 ป
เปนอธิการเจาคณะ

คุณแมไดไปศึกษาตอปรญิญาโทท่ีสหรฐัฯ ใชเวลา
11 เดือน เริ่มเรียนที่รัฐอินเดียนา เรียนเรื่องการพัฒนา
(Development) และไดรับทุนจากมหาวิทยาลัย
ฟรานซสิโก

เม่ือยายมาท่ีฟรานซิสโก เรียนวิชาการแนะแนว
(Guidance and Counseling)

เ ม่ือเรียนจบกลับมาอยูที่โรงเรียนมาแตร เดอี
วทิยาลัย เพราะตอนน้ันพระคณุเจาเรอเน แปรรอส มีชือ่
เปนเจาของโรงเรยีนคาทอลกิทัว่ประเทศ เม่ือมสีงคราม
อนิโดจีน ไทย-ฝรัง่เศส และสงครามโลก ทานไมมีสิทธ์ิ
เปนเจาของท่ีดินได ตองยายกลบัหรอืออกนอกประเทศ
ไประยะหน่ึง เวลาน้ันคุณแมบุญประจักษเปนคนไทย

1 ศตวรรษ (ตอจากหนา 4)

ใหเด็กๆ ไดเรียนรูจักกระแสเรียกพระสงฆ งานน้ีมี
ผูสนใจเขารับการอบรมในฐานะสามเณรเล็กของ
สังฆมณฑลเกือบ 10 คน   ชุมชนศิษยพระคริสต
นักบุญอันดรูว ยะลา แมอยูหางไกล ก็ไดรับการเลี้ยงดู
อยางดีจากผูอภิบาล ปนี้พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรีดารุณศีล ใหเกียรติเปนประธานเชนเคย คุณพอ
สามัคคี  ชัยพระคุณ อธิการหมูคณะซาเลเซียน เขต
ภาคใตตอนกลาง เดินทางไปรวมฉลอง และใหกำลงัใจ
คณุพอสขุสนัต  ชาวปากน้ำ เจาอาวาส กลบัมาเลาใหฟง
วาคุณพอสุขสันตยังคงย้ิมแยมแจมใส ตามประสา
คนสุขสันต  ขาวดี โอกาสฉลองชุมชนศิษยพระคริสต
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรีดารุณศีล ประกาศ
บวชพระสงฆ ของสังฆานุกรสเตเฟน  ดลฐิศักด์ิ
ฉตัรบรรยงค (บร.เอก) ในวันเสารที ่9 กมุภาพันธ ค.ศ.
2013 ที่อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎรธานี
เวลา 10.00 น.  

เพียงคนเดียว จึงตองเปนเจาของโรงเรียนของคณะเอง
ดานงานเขยีน

1. พ.ศ. 2491 เรือ่งฟาบิโอลา เปนละครประวัติศาสตร
สมัยโรมนั

2. พ.ศ. 2493 เรื่องชัยชนะ ของผูแพ ไดรับแรง-
บนัดาลใจ จากมหาชาติชาดกและบทละครของวอลแตร

3. พ.ศ. 2495 ครสิตมาสท่ีบานโปรตุเกส
4. พ.ศ. 2496 เรือ่ง คร้ังหนึง่ขณะท่ีกอูสิรภาพ
5. A call from Thailand
6. บทเพลงสดุดี บทมักญฟีกตั
“วิญญาณขาบังคมกมกราบศิโรราบ พระผูยิ่งใหญ

จติใจขาเปรมปรีด์ินีก่ระไร ในพระผกูขูารอดพน”
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สมชัชาพระสงัฆราช (ตอจากหนา 20)

เปดการประชุมสมัชชาพระสังฆราชสมัยสามัญ ครั้งที่
13 เมื่อวันอาทิตยที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ที่บริเวณ
หนามหาวิหารนักบุญเปโตร ที่กรุงโรม พรอมดวย
พระสงัฆราชจำนวน 262 องค จากทุกสภาพระสงัฆราช
ทั่วโลกและผูรวมพิธีเปนจำนวนมาก

พระสังฆราชจำนวน 103 องคจากทวีปยุโรป
63 องคจากทวีปอเมริกา 50 องคจากแอฟริกา 39 องค
จากเอเชีย 7 องคจากประเทศหมูเกาะในมหาสมุทร
แปซิฟก และผทูีส่มเด็จพระสันตะปาปาทรงเชิญใหเขา
รวมประชมุดวยอกี 40 คน กำลงัประชุมกันอยใูนขณะน้ี
เปนเวลา 3 สัปดาห ในหัวขอ การประกาศขาวดีแบบใหม
เพื่อการถายทอดความเช่ือคริสตชน

พระคณุเจาฟรังซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณชิ
พระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปน
ผูแทนสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
เขารวมการประชุมครั้งน้ี นอกนั้นยังมีผูนำคริสตชน
จากอีก 15 นกิายไดรบัเชิญใหเขารวมประชุมดวย

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต  ที่ 16 ไดตรัส
ในบทเทศนในพิธีเปดประชุมสมัชชาวา เราจำตอง
ประกาศขาวดีอยูเสมอในทุกหนแหง เราทุกคนควร
ตองเจริญชีวิตดวยความช่ืนชมยินดีในความเช่ือของเรา
จนถึงขนาดท่ีผูอื่นท่ีพบเห็นเรารูสึกปรารถนาท่ีจะพบ
เห็นองคพระคริสตเจา สมเด็จพระสันตะปาปายังทรง
เรียกรองใหทุกคนประกาศขาวดีแบบใหมจากภายใน
ชวีติของเรา ใหเราสลดัความออนลา และใหมองนกับญุ
สององคที่เพิ่งไดรับการประกาศเปนนักปราชญของ
พระศาสนจักรกอนเร่ิมพิธีบูชาขอบพระคุณ (ไดแก
นกับญุยอหนแหงอาวิลลา และนักบญุฮลิเดอการดแหง
บินเก็น) เปนแบบอยางของความเช่ือที่ดึงดูดผูอื่น
จำนวนมากใหมาหาองคพระคริสตเจา

สมเด็จพระสันตะปาปายังไดทรงเนนในบทเทศน
ถึงสถาบันครอบครัว และขอใหเร่ืองการสมรสเปน
หัวขอหนึ่งในงานประกาศขาวดีแบบใหม เนื่องจาก
“มีความเช่ือมโยงอยางชัดเจนระหวางวิกฤติแหงความเช่ือ
กบัวิกฤติการสมรส”

วนัแรกของการประชมุสมัชชา (จนัทรที ่8 ตุลาคม)
ที่หองประชุมสมัชชาพระสังฆราชในหอประชุมเปาโล
ที ่ 6 เริม่ข้ึนโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16
ทรงนำสวดทำวัตรในเวลาเกาโมงเชา และใหขอคิดแก
ทีป่ระชมุดวยน้ำเสียงท่ีหนกัแนนและจริงจังเรยีกรองให
คริสตชนคาทอลิกท้ังหลายไดประกาศความเช่ือตอ
ทุกคน ใหกลาหาญท่ีจะประกาศพระวาจาฯ ใหต่ืนข้ึน
ดวยความลุกรอนของไฟแหงความรักเพื่อจะไดชวยให
ผูอื่นลุกรอนดวยไฟแหงความรักเชนกันกับเรา

เห็นไดชัดวา สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต

ที ่16 ทรงพยายามอยางเต็มท่ีและอยางท่ีสุดท่ีใหทกุสวน
และทุกระดับของพระศาสนจักรทั่วโลกขยับในเร่ือง
การประกาศขาวดี ดวยวธีิการใหมๆ  ดวยชวีติแบบใหม
ดวยพลงัใหม โดยสลดัความเหน่ือยลาและความไมม่ันใจ
ในอดตีออกไปใหหมดส้ิน

พระคารดินัลโดนัล เวิรล แหงอัครสังฆมณฑล
วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ผูทำหนาท่ีดำเนินการประชุม
ไดแสดงความเห็นตอที่ประชุมสมัชชาวา ในการ
ประกาศขาวดีแบบใหม มีส่ิงสำคญัอย ู7 ประการท่ีควร
คำนงึถงึ ไดแก 1) เราตองไมลืมวาเรากำลังประกาศ
ผใูด  2) เราจำตองคำนงึถงึสมณสาสนตางๆ ทีเ่กีย่วของ
กับการประกาศขาวดี ต้ังแตสมณสมัยของสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเปาโล ที ่6 จนถึงองคปจจุบนั  3) มีส่ิง
ทาทายมากมายสำหรับการประกาศฯ ในโลกยคุปจจบุนั
ที่วัฒนธรรมเต็มไปดวยโลกียนิยมและวัตถุนิยม  4)
การประกาศขาวดีไมใชเรื่องการใหมีโครงการตางๆ
แตเปนเร่ืองของความรูสึกนึกคิด ความเขาใจ และการ
ลงมือปฏิบัติ  5) การประกาศขาวดีตองอยูบนพ้ืนฐาน
ของเทววิทยา 6)  การประกาศขาวดีตองอาศัยความ
กลาหาญ และความสนิทสัมพนัธกบัพระศาสนจกัร  และ
7) ในการประกาศฯ ตองไมลมืความยุติธรรมในสังคม

ตลอดสัปดาหแรกของการประชุมสมัชชา เปน
รายงานและการแสดงความคิดเห็นเร่ืองการประกาศ
ขาวดีแบบใหมในบริบทของพระศาสนจักรทองถิ่น
ในประเทศตางๆ เร่ิมดวยทวีปอเมริกา และเอเชีย โดย
ใหสลับดวยการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม
ในช่ัวโมงสุดทายกอนส้ินสุดการประชุมในแตละวัน
จะเปดโอกาสใหทีป่ระชุมแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใด
กไ็ดไมเกนิคนละ 3 นาที

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16 ทรงรับฟง
รายงานและความคิดเห็นของทุกคนดวยความสนพระทัย
ทรงจดบันทึกความเห็นท่ีนาสนใจของแตละทาน
ดวยพระองคเอง ส่ือมวลชนทีติ่ดตามทำขาวการประชมุ
สมัชชาฯ ไดใหขอสงัเกตวา ถงึแมสมเด็จพระสนัตะปาปา
ทรงมีพระชนมายุเปนสองเทาของผเูขาประชุมบางทาน
แตพระองคทำงานหนักเปนสองเทาของพวกเขา
พระองคทรงงานเหน่ือยกวาทุกคนในชวงสามสัปดาหนี้
ในระหวางสัปดาหแรกของการประชุมคร้ังน้ี สมเด็จ

พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเชิญบรรดา
พระสังฆราชท่ัวโลกที่เขารวมประชุมสมัชชาทุกองค
เขารวมในพิธีบูชาขอบพระคุณเปดปแหงความเชื่อ
ในวันท่ี 11 ตุลาคม อีกดวย (รายละเอียดในอุดมสาร
ฉบับหนา)

การประชุมสมัชชาพระสังฆราช (Synod of
Bishops) ถอืเปนการประชุมหน่ึงท่ีมีความสำคัญสูงสุด
ของพระศาสนจักรสากล โดยใชระเบียบขอบังคับ
สำหรับการประชุมเชนเดียวกับการประชุมสังคายนา
วาติกัน ครั้งท่ี 2 และมีข้ันตอนตางๆ ตามท่ีกำหนดไว
ในกฎหมายของพระศาสนจักร สมเด็จพระสนัตะปาปา
เปาโล ที่ 6 ทรงประกาศหลังการประชุมสังคายนา
วาติกนั ครัง้ท่ี 2 ใหเริม่มีการประชุมสมัชชาพระสังฆราช
(โดยเฉลี่ยทุก 3 ป) เพื่อสรางความเปนหน่ึงเดียวกัน
ของบรรดาพระสังฆราชท่ัวโลกในการพิจารณา
“เคร่ืองหมายแหงกาลเวลา” ทีเ่กิดข้ึนในพระศาสนจักร
รวมกัน   สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเปนผเูรยีกประชุม
และทรงเปนประธานการประชุม ผไูดรบัเชญิเขาประชมุ
และไดตอบรับยืนยันการเขาประชุมแลว ตองเขา
ประชุมทุกวัน หากจำเปนตองขาดการประชุมในชวง
เวลาใด ตองแจงลาอยางเปนทางการตอสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเทาน้ัน

อนึ่ง การประชุมสมัชชาพระสังฆราชสมัยสามัญ
คร้ังท่ี 13 เริม่การประชมุทุกวนัในเวลา 09.00 น. จนถงึ
19.00 น. วนัจันทรถงึวันเสาร ระหวางวันท่ี 7-28 ตุลาคม
2012 โดยท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
ทรงเปนประธานการประชุมทุกวัน ยกเวนในชวงเวลา
การประชุมกลุมยอยในบางวันของสัปดาหที่สอง
และสาม (แยกกลุมตามภาษา) ทั้งน้ีเพื่อใหทุกคนไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ทุกขั้นตอน โดย
ที่ทุกความเห็นจะไดรับการบันทึกและนำมาสังเคราะห
เพื่อจัดเตรียมเปนเอกสารสรุปผลการประชุม และให
ที่ประชุมรับรองอยางเปนทางการในวันสุดทายกอน
ทีจ่ะนำเสนอใหสมเด็จพระสันตะปาปาไดทรงพจิารณา
ประกอบการออกสมณสาสนเตือนใจ (Apostolic
Exhortation) เปนลำดับตอไป

- ชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย รายงาน
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ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

มารีอา ดาลิน หาญพัฒนากิจ
เกดิใหมในพระเจา

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
“ชีวิตน้ีขอพลีไวใหผอ่ืูน

แมจะฝนใจของตัวไมมวัหลง”
โปรดประทานการพกัผอน ตลอดนิรนัดร แกเขาเถดิพระเจาขา

ซูซานนา สุนา พจนปฏิญญา
เกิดใหมในพระเจา 21 กันยายน พ.ศ. 2552

ครบ 3 ป
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หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม
โปรดตดิตอ เจยิม้ โทร. 08-4768-7799,  0-2463-7431-2
คณุอรกญัญา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

20 - 28 เมษายน ค.ศ. 2013
รวมฉลองแมพระอากิตะ (แมพระรองไห)
อากิตะ - ฮาโกดาเตะ - ทะเลสาบโตยา -

ซัปโปโร
โดยสายการบิน โคเรียนแอร (KE)

  ⌫

เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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⌫⌦ 
เปโตร เสงี่ยม ศรีวรกุล
ชาตะ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1936

เกิดใหมในพระเจา
15 กันยายน ค.ศ. 2003

เทเรซา ประถม ศรวีรกุล
ชาตะ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1925

เกิดใหมในพระเจา
31 มีนาคม ค.ศ. 1964

ดวงวิญญาณญาติพี่นองศรีวรกุล ดวงวิญญาณในไฟชำระ
และดวงวิญญาณท่ีไมมีใครระลึกถึง

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
เปาโล งวนฮ้ัว แซเตาะ
ชาตะ 14 กุมภาพนัธ ค.ศ. 1926

เกิดใหมในพระเจา
17 พฤษภาคม ค.ศ. 1992

สุภาทัวรแสวงบุญ

สนใจรายละเอยีด : 0-2912-3339, 08-1899-7470

18 - 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 - ไปเยีย่มบญุราศี
สเตฟานหวอง พมา
เดอืนธนัวาคม - ฉลองวดัสองคอน ไปเวยีงจนัทน

Matthew Anawat Legal Advisor Co., Ltd.
สำนักกฎหมาย บริษัท แมทธิว อนวัช ลีกัล แอดไวเซอร จำกัด

หลกั : คุณภาพตองมาอันดับหน่ึง ความรับผิดชอบและการใฝบรกิารตองมีเสมอ คาบริการตองเหมาะสมเพราะเปนส่ิงสำคญัท่ีลกูคาคำนงึถึง
การ  : กฎหมายและบัญชีมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ แตธุรกิจตองยึดถือคุณธรรม จึงจะดำรงอยูไดอยางย่ังยืน

บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ แก ชาวไทยและตางชาติ ทั้งกิจการ
ขนาดใหญและเล็ก โดยทีมทนายความท่ีมีประสบการณกวา 20 ป

กฎหมายหนุสวนบรษัิท (จดัต้ังบริษัทและเปล่ียนแปลงตางๆ)
กฎหมายการลงทุน และการประกอบธุรกจิของคนตางชาติ
กฎหมายแรงงาน และใบอนุญาตการทำงานของคนตางชาติ
กฎหมายทีดิ่น และทรพัยสินตางๆ และทรพัยสินทางปญญา
คดีความตางๆ
กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจตางๆ และภาษี
และงานแปลเอกสาร โดยนักแปลมืออาชีพ (ไทย-อังกฤษ)

ติดตอ : คุณอนวัช มาลาวาลย : เลขท่ี 731 ชั้น 15 อาคารพีเอ็ม ดินแดง ก.ท.ม. โทร. 0-2642-9881, 0-2245-6449-50, 08-6733-8181
  E-mail : <anawat@matthew-legal.com>, <matthew@accounting-am.com> www.matthew-legal.com, www.accounting-am.com

Matthew Accounting Co., Ltd.
สำนักบัญช ี อาบิบริษัท แมทธิว แอคเคานติ้ง จำกดั

บรกิารทางบญัชี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชแีละภาษีทีมี่ประสบการณกวา 20 ป

บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงินเดือน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวิเคราะห และวางระบบบัญชี
บรกิารตรวจสอบบัญชี
บรกิารปรกึษาและแกไขปญหาดานบัญชภีาษอีากร
บรกิารวางระบบบัญชดีวยคอมพิวเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต

การเร่ิมตนสรางโลกของพระเปนเจา
สรรพสิ่งและมนุษย จึงเริ่มตนดวยความรัก
สิ่งสรางทั้งมวลจึงเปนสิ่งดีงามและเปน
ที่พอพระทัยของพระองค

(ปฐก 1:31)
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สมาชกิถาวร (ตอจากหนา 20)
สมานจิต คุณพอยอด เสนารักษ อุปสังฆราช คุณพอ
อาดรีอาโน เปโลซิน อธิการคณะธรรมทูตไทย  และ
พระสงฆกวา 20 องค เพ่ือรวมเปนสักขพียานในการสง
คุณพอชัชชัย รวมอราม พระสงฆสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี ไปทำงานธรรมทูตในนามของสังฆมณฑล
จันทบุร ีเมือ่วนัเสารที ่29 กนัยายน 2012

การฉลองวัดปราจีนบุรทีีจ่ดัเพ่ือขอบพระคุณพระเจา
เปนประจำทุกป ในปนี้ไดเพิ่มพิธีการพิเศษเขาไปคือ
มีพิธีการสงธรรมทูตเพ่ือไปทำงานประกาศพระวรสาร
คือคณุพอชชัชยั รวมอราม พระสงฆสังกดัสังฆมณฑล
ไปเปนสมาชิกของคณะธรรมทูตไทยตลอดชีวติ  การให
คำม่ันสัญญาน้ีจดัข้ึนเพือ่เปนเคร่ืองหมายของความเจริญ
เติบโตทางดานความเช่ือของสังฆมณฑลท่ีพรอม
จะสนับสนุนงานแพรธรรมของพระศาสนจักรสากล
และเปนการยืนยันสนับสนุนการเติบโตของคณะ
ธรรมทูตไทยซ่ึงเปนคณะชีวิตแพรธรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยต้ังแตป
ค.ศ. 1989

พระคณุเจาสิรพิงษไดเทศนถงึบทบาทของทูตสวรรค
ทีเ่ปนทูตของพระเปนเจาในการทำพนัธกิจใหสำเรจ็ไป
ตามหนาท่ีของแตละองค เชน อัครเทวดามีคาเอล
ทำหนาท่ีปกปองพระสริริงุเรืองของพระเจา  อคัรเทวดา
คาเบรียลทำหนาท่ีนำสารของพระเจา และอัครเทวดา
ราฟาเอลทำหนาท่ีรกัษาเยียวยา  การเปนทูตสวรรคของ
พวกทานทำใหกลมุคริตชนเล็กๆ ทีป่ราจีนบุรซ่ึีงมีนาม
อัครทูตสวรรคมีคาเอลเปนองคอุปถัมภไดพยายาม

เปนทูตนำขาวดีของพระเปนเจาแกพี่นองตางศาสนา
เชนกันโดยเฉพาะในโอกาสน้ีไดสงสมาชิกของกลุม
คริสตชนไปเปนธรรมทูตเชนเดียวกับทูตสวรรคของ
พระเจา

คุณพอชัชชัยใหคำสัญญาตอหนาอธิการใหญคือ
คุณพออาดรีอาโน พรอมดวยพยานสองทานจากแขวง
ประเทศกัมพชูาคือคณุพอนกิร ประสตูรแสงจันทร และ
คุณพอไตรรงค มุลตรี เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย
พระศาสนจักรและธรรมนูญของคณะท่ีจะตองมีการ
ยนืยนัรบัรองการเปนสมาชิกของคณะ ดวยการใหคำม่ัน
สัญญา  ซ่ึงนับเปนสมาชิกองคที ่11 ทีไ่ดทำพิธีนี้

คุณพอชัชชัย ปจจุบันกำลังศึกษาวิชากฎหมาย
พระศาสนจักรอยูที่กรุงโรมกำลังเขาสูปสุดทาย (ปที่
สาม) ซ่ึงกอนหนาน้ีคุณพอมปีระสบการณในการทำงาน
ธรรมทูตท่ีประเทศกัมพูชามาแลวเปนเวลา 7 ป และ
ไดตอบรับกระแสเรียกดวยการทำงานเพ่ือกอสราง
พระศาสนจักรทองถิ่นที่นั่นโดยการตอบรับผูใหญของ
พระศาสนจักรเพื่อไปศึกษาท่ีกรุงโรมในนามของ
พระศาสนจักรประเทศกัมพูชาเพื่อกลับไปรับใชพระ-
ศาสนจักรทีน่ัน่อกี

คุณพอไดกลาวขอบคุณโดยนำตอนหน่ึงของ
สังคายนาวาติกัน ที่ 2 วาดวยกฤษฎีกา “สูนานาชาติ”
(Ad GentesDivinitus) เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม ค.ศ. 1965
ขอ 20 ซ่ึงบอกวา “เพื่อใหใจรอนรนตองานธรรมทูตน้ี
เจริญงอกงามในหมูคนบานเมืองเดียวกันเปนการ
สมควรอยางย่ิงท่ีพระศาสนจักรใหมๆ  จะมีสวนในภาระ
หนาท่ีทั่วไปของพระศาสนจักรโดยเร็วที่ สุดโดย

สงธรรมทูตไปประกาศขาวดีทั่วโลกดวยแมวาตนเอง
ยังตองลำบาก  เพราะขาดแคลนพระสงฆอยูรวมสนิท
เปนอันหน่ึงอันเดียวกับพระศาสนจักรสากลก็ดูคลาย
จะเปนอนัสำเรจ็ไปเม่ือพระศาสนจักรเหลาน้ีมีสวนรวม
อยางแข็งขันในงานธรรมทูตท่ีทำอยใูนชนชาติอืน่”

และไดนำพระดำรัสของบุญราศีสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดตรัสไวในสมณสาสน
พระศาสนจักรในเอเชยี (EA) เม่ือวนัท่ี 5-8 พฤศจกิายน
ค.ศ. 1999 ขอ 44 มาย้ำเตือนดวยอกีวา “ในบรบิทแหง
ความเปนเอกภาพของพระศาสนจักรสากล ขาพเจา
จำตองขอรองพระศาสนจักรในเอเชียใหสงธรรมทูต
ออกไปแมพระศาสนจักรในเอเชียยังตองการผูทำงาน
ในสวนองุนอยูก็ตาม ขาพเจารู สึกยินดีที่ในหลาย
ประเทศในเอเชียไดมีการต้ังคณะผูใชชีวิตในการ
แพรธรรมขึ้นดวยความสำนึกถึงคุณสมบัติแหงการ
เปนธรรมทูตของพระศาสนจักรและการสำนึกถงึความ
รับผิดชอบของพระศาสนจักรทองถ่ินในเอเชียในการ
ประกาศพระวรสารใหแกโลก บรรดาพระสังฆราช
ผูรวมประชุมสมัชชาเสนอให “พระศาสนจักรทองถิ่น
แตละแหงต้ังคณะธรรมทูตเพ่ือแพรธรรมในท่ีที่ยังมิได
ต้ังซ่ึงมีคุณลักษณะพิเศษ  กลาวคือการสงธรรมทูต
ออกไปสูนานาชาติออกไปภายนอกและออกไปสูชีวิต
การริ เริ่มดัง น้ียอมบังเกิดผลมากมายไม เพียงใน
พระศาสนจักรท่ีไดรบัธรรมทูตเทาน้ันแตในพระศาสนจักร
ซ่ึงเปนผสูงดวย”
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(ตอจากฉบับท่ีแลว)

นัน่กอใหเกดิคำถามกวนใจเราบางวา พวกทานและ
ขาพเจาคือพวกเราทุกคนน้ีคืออะไรใหพระเจาจริงๆ
บางในชีวิตของเราแตละคน หากเราอางตนเปนศิษย
ของพระองค ส่ิงน้ีหมายถึงอะไรในวิธีทีเ่ราพูด และวิธีที่
เราปฏิบัติเลา

การคิดถึงเรื่องความสัมพันธระหวางซีซารกับ
พระเจา ระหวางความเช่ือทางศาสนากับอำนาจทางโลก
ถือเปนเรื่องสำคัญ การคิดถึงเรื่องนี้ชวยใหเราแยกแยะ
หนาท่ีแตกตางกันของเราในฐานะคริสตชนและ
ในฐานะพลเมือง แตในระดับท่ีลกึซ้ึงกวาซีซารเปนเพยีง
ส่ิงสรางหน่ึงในสรรพส่ิงสรางของโลกนี้ และสารของ
พระคริสตเจาน้ันไมอาจรอมชอมไดเลย กลาวคือ
เราไมควรใหอะไรจากตัวเราแกซีซาร แนนอนวาเรา
อยูในโลกน้ีนั่นหมายความวา เรามีขอบังคับใหตองมี
ความรักและความยุติธรรมใหกับผูคนท่ีอยูรวมโลก
กับเรา สำหรับผูเปนคริสตชนความรักชาติของตน
ถือเปนส่ิงท่ีมีเกียรติยิ่ง ดังท ี่เชสเตอรตันเคยกลาวไววา
หากเราสรางกำแพงขวางก้ันระหวางตัวเรากับโลก
ก็ไมแตกตางอะไรมากนักไมวาเราจะบอกถึงตัวเราวา
ปดขังอยภูายในหรือภายนอก

แตพระเจาทรงเนรมิตสรางเรามาใหมากกวาแต
โลกน้ีบานแทของเรามิใชอยใูนโลก ใจความสำคัญของ
พระวรสารวันน้ีมิใชเรื่องท่ีวาเราจะคิดคำนวณแบงปน
ส่ิงของตาง  ๆระหวางซีซารกบัพระเจาอยางไร แททีจ่รงิแลว
ทุกอยางน้ันเปนของพระเจาท้ังส้ิน และไมมีส่ิงใดเลย
อยางนอยก็ส่ิงท่ีถาวรและสำคัญ ที่ เปนของซีซาร
ทำไมจงึเปนเชนนัน้ ทัง้น้ีกเ็พราะวาดังเชนทีเ่หรยีญนัน้
มีรูปของซีซารสลักอยู เราเองก็มีรูปพระเจาประทับอยู
โดยศีลลางบาปเชนกัน เราเปนของพระเจาเพียง
ผูเดียวเทาน้ัน

ในบทอานท่ีสองของวนันี ้นกับญุเปาโลบอกเราวา
“ความเคารพรักนำผลกำไรมหาศาลมาใหเฉพาะแกผูที่
พอใจในส่ิงท่ีตนมีเทาน้ัน เราไมไดนำส่ิงใดติดตัวเขามา
ในโลก และเราไมอาจนำอะไรออกไปได” (1ทธ 6:6-7)

พี่นองท่ีรักท้ังหลาย เสรีภาพแทจริงไมติดอยูกับ
ส่ิงอ่ืนใดนอกจากกับพระเยซูคริสตผู เ ดียวเทาน้ัน
เสรีภาพแทจรงิไมติดใจรักทรัพยสมบัติ และไมพยายาม
ใหอิ่มกับความอยากใดๆ เสรีภาพแทจริงสามารถ
ปลีกออกมาจากทุกส่ิง ทัง้ความร่ำรวย เกียรติยศ ชือ่เสียง
และความพึงพอใจตางๆ รวมทั้งอำนาจดวย เสรีภาพ
แทจรงิไมกลวัแมกระท่ังรฐั หรอืความตายเลย

ใครเลาเปนบุคคลผูมีอิสระท่ีสุดจากส่ิงตางๆ ได
บุคคลอิสระคือผู เปนนายควบคุมศิลปะของตนได
นักเปยโนเปนผูมีอิสระท่ีสุด หลังจากท่ีสามารถใช
เคร่ืองดนตรีนี้อยางแคลวคลอง และหลังจากท่ีฝกฝน
ทักษะจนเช่ียวชาญ บัดน้ีเขาก็สามารถเลนเปยโนอยาง
ที่ใจตองการได

ส่ิงเดียวกันน้ีเปนจริงสำหรับชีวิตของเราดวย
เราเปนอสิระก็ตอเม่ือเราปลดเปล้ืองภาระการทำตามใจ
ตนเอง และฝกฝนศลิปะการเจรญิชวีติตามแผนการของ
พระเจา เม่ือเราทำเชนน้ี คือเม่ือเราเลือกเจริญชีวิต
ตามพระประสงคของพระเจาสำหรับตัวเรา เม่ือนั้นเอง
ที่เราจะเปนอิสระอยางแทจริง

นี่คืออิสรภาพของผูเปนบุตรชายหญิงของพระเจา
นี่เปนอิสรภาพของมิเกวล โปร, คุณแมเทเรซา, มักซิมิ
เลียน โกลเบ, ดิตริทธ มอน นอฟเฟอร และผูคน
ชายหญิง ผูศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายท่ีมีชีวิตกอนหนาเราซ่ึง
กระทำส่ิงท่ีถูกตองขั้นวีรชนในยามตองประสบกับ
ความทุกขทรมาน การเปนศัตรูและความตาย

นี่คืออิสรภาพชนิดท่ีสามารถเปล่ียนแปลงโลกได
อิสรภาพเชนน้ีควรกระตุนเราใหพูดถึงเรื่องเสรีภาพ
ทางศาสนา

ขาพเจากลาวเชนน้ีดวยเหตุผลสองประการ เหตุผล
ประการแรก คือ อิสรภาพแทจริงมิใชเปนส่ิงท่ีซีซาร
สามารถใหหรือสามารถเอาไปได ซีซารอาจเขามา
ยุงเก่ียวดวย แตเม่ือซีซารเขามายุงเก่ียว ซีซารผิดตอ
หลกันิติธรรม

เหตุผลประการท่ีสองคือ จุดมุงหมายของเสรีภาพ
ทางศาสนาน้ันเพื่อสรางเสริมบริบทสำหรับอิสรภาพ
แทจริง เสรีภาพทางศาสนาถือเปนสิทธ์ิข้ันพื้นฐาน
อันเปนส่ิงจำเปนตองมีเพื่อความดีของสังคมมนุษยเอง
แตเสรีภาพนี้มิเคยมีอยูเพียงพอสำหรับความสุขของ
มนุษย ทายท่ีสุดเราตอสูปกปองเสรีภาพทางศาสนา
เพื่อเจริญชีวิตดวยอิสรภาพอันลึกซ้ึง ย่ิง ข้ึน  คือ
การเปนศิษยของพระเยซูคริสต เสรีภาพทางศาสนา
ทีไ่ดรบัการรบัรองอยใูนกฎหมายจะเปนส่ิงดีไดอยางไร
หากเราไมใชอสิรภาพนัน้ แสวงหาพระเจาดวยสุดจิตใจ
สุดกำลงั สุดวิญญาณของเรา และดวยทุกส่ิงท่ีเราอยนูี้

วนัท่ี 4 กรกฎาคม เราเฉลิมฉลอง “ระเบียบใหมของ
ยุคสมัย” (novus ordo seclorum) คือยุคของเรา
ชาวอเมริกัน พระเจาทรงอวยพระพรแกชาติของเรา
ดวยทรัพยากรมากมาย พลังอำนาจ ความงดงามและ
ระเบียบกฎหมาย เราตองรสึูกกตัญูรคุูณย่ิงตอพระเจา
แต ส่ิงเหลาน้ีเปนของประทานจากพระเจาท้ังส้ิน
เราสามารถนำมาใชอยางผิดๆ หรือทำใหสูญเสียไปได
ในอีกไมกี่ปขางหนาน้ีเราจะตองเผชิญการทาทาย
รายแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ตอเสรีภาพทางศาสนาในประเทศ
ของเราน้ี นี่คือเหตุผลวาทำไมการรณรงคสองสัปดาห
เพือ่อสิรภาพทีเ่ราจัดข้ึนน้ีจงึสำคญัยิง่

ถึงกระนั้น ความพยายามทางการเมืองและทาง
กฎหมายทีจ่ะตอสปูกปองเสรภีาพทางศาสนาน้ัน ถอืเปน

สวนหนึ่งของการตอสูด้ินรนเพื่อควบคุมใจของเราให
เจริญชีวิตเพ่ือพระเจาโดยส้ินเชิงโดยไมแกตัวหรือ
หลอกตนเอง คำถามเดียวทีส่ำคัญยิง่คือ เราจะเจรญิชีวิต
ดวยสดุหวัใจของเราเพือ่พระเยซคูรสิตหรอืไม ถาเราเปน
เชนนั้นจริง เราสามารถกลายเปนบอเกิดแหงอิสรภาพ
ใหโลกได แตถาไมเปนเชนน้ัน เราจะทำอะไรอ่ืนไมไดเลย

พระวาจาของพระเจาในบทอานแรกของวันน้ี
เปนการเตือนใหเราระวังอยาเพิกเฉยตอการทำหนาท่ี
ของเรา พระเจาตรัสกับประกาศกเอเสเคียลและ
กับเราทุกคนวา “บุตรแหงมนุษยเอยเราแตงต้ังทาน
ใหเปนคนยาม...ถาเราบอกคนชั่วรายวา ‘คนชั่วรายเอย
ทานจะตองตายแนๆ’ แตทานไมพูดตักเตือนคนชั่วราย
ใหละท้ิงความประพฤติของเขา....เราจะเอาผิดกับทาน
เพราะความตายของเขา” (อสค 33:7-8)

พระวาจาน้ีมีความหมายสำหรับเราแตละคนวา เรา
เจรญิชีวติอยใูนยุคสมัยท่ีเรยีกรองใหเราเปนคนยามและ
เปนสักขีพยานตอผูคนท้ังหลาย  คริสตชนทุกคน
ในทุกยุคสมัยก็เผชิญกับภารกิจเดียวกันน้ี แตพวกทาน
และขาพเจาตองรับผดิชอบสำหรับเวลาในตอนน้ี เพราะ
ฉะน้ัน จำเปนท่ีเราตอง “พูดบอกออกมา” มิใชเพียง
เพ่ือเสรีภาพทางศาสนาและอุดมการณของชาติเราน้ี
เทา น้ัน  แต เ พ่ือความศักด์ิสิทธ์ิของชีวิตและเพ่ือ
ศักด์ิศรีของความเปนมนุษยดวย กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ
เพื่อความจริงแหงความหมายการที่เราถูกสรางมาตาม
ภาพลักษณคลายคลึงพระเจา

ดังน้ัน เราตองเปนสักขีพยานยืนยนัความจริงน้ีมิใช
เพียงโดยคำพูดแตโดยการกระทำดวย ทายท่ีสุดแลว
หากเราไมเปนธรรมทูตของพระเยซูคริสต เราก็ไมเปน
อะไรเลย เราไมอาจรวมแบงปนกับผอูืน่ในส่ิงท่ีตัวเราเอง
มิไดเจริญชวีติอยางซ่ือสัตยดวยใจยินดีได

เม่ือเราจบพธีิบูชาขอบพระคณุวนัน้ีแลว เราจำเปน
ตองคนืส่ิงตางๆ ทีมี่รปูซีซารใหแกซีซาร แตเรากจ็ำเปน
ตองมอบตัวเราเองแดพระเจา ดวยใจกวาง ดวยใจ
กระตือรือรน โดยไมสงวนส่ิงใดไวเลย เม่ือเรายอมให
พระเจ า เป ล่ียนแปลงตัว เราให เปน เหมือนภาพ
ของพระองค เราจะสามารถทำหนาท่ีของเราอยาง
สมบูรณดวยแบบอยางชีวติของเรา เปนพลเมอืงท่ีดีของ
ประเทศชาติ และที่สำคัญยิ่งกวาน้ัน คือ เปนศิษยของ
พระเยซูคริสต

ขอพระเจาโปรดทรงบันดาลใหส่ิงดีงามตางๆ
ที่พระองคทรงเริ่มไวในตัวเราในวันน้ีจงสำเ ร็จ
สมบูรณไป

พระวาจาของพระเจา
ซึ่งกำลังแสดงพลังอยูในทาน

ท่ีมีความเชื่อ
(1ธส 2:13)
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หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว
ณ  สวรรค

เรื่องราวในปเดียวกันนั้นเอง
เหลา น้ี คือ

คำ ... ทั้งหมด
ที่ถูกบันทึกไว
ใตภาพสี เทา
จางๆ “น้ำทวม
จั ง ห วั ด
นครสวรรค
ปลายป 1959”

ในภาพคือวดันักบุญอนันา ปากน้ำโพ
อันประกอบไปดวยขาวของท่ีลอยเควงควางอยางไมไยดี ราวกับเปน

โอกาสท่ีจะไดลงเลนน้ำในมหาสมุทร
และน่ีคือภาพวดันักบญุอนันา ปากน้ำโพ นครสวรรค ปลายป (ระหวาง

เดือนตุลาคม - ธันวาคม) ค.ศ. 1959 ถกูมวลน้ำมหาศาลทวมจนถงึตัววดั  และ
ในปลายป ค.ศ. 2011 ก็เชนกัน ชวงปลายปเหมือนกัน มวลน้ำก็ทวม
“นครสวรรค” อกีคร้ังหน่ึง

“น้ำทวม” อาจเปนเรือ่งรายๆ ทีส่รางความยากลำบากใหใครหลายๆ คน
แตมันแฝงดวยเร่ืองดีๆ ระหวางปเสมอ

ในปเดียวกนัน้ันเอง …  มีการแบงแขวงความรับผดิชอบดานงานอภิบาล
และแพรธรรมของคณะสงฆตางประเทศแหงกรุงปารีส ออกเปน 2 แขวงคือ
แขวงมาเลเซีย และประเทศไทย ... อนัเน่ืองมาจากสภาพงานแตกตางกันมาก
... แตเดิมมิสซังสยามกวางใหญครอบคลุมมิสซังมาเลย และมิสซังลาว มิสซัง
สยามสถาปนาเปนเทียบสังฆมณฑล ป ค.ศ. 1669 แบงออกเปน มิสซังสยาม
ตะวันออก (ประเทศไทยและลาว) และมิสซังสยามตะวันตก (รวมประเทศ
ในแหลมมะละกา) ในป ค.ศ. 1841

ในปเดยีวกนัน้ันเอง ... สมเดจ็พระสันตะปาปาปโอ ที ่12 ส้ินพระชนม ...
การจัดพิธีมิสซาอุทิศแดพระองคในประเทศไทย จัดท่ีอาสนวิหารอัสสัมชัญ
พระสมณทูต พระสังฆราช ผูแทนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รองนายก
รัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนฯ พระภิกษุ (ซ่ึงเคยเขาเฝา
พระสันตะปาปา) และคณะทูตมากกวา 25 ประเทศ เขารวมในพิธีกรรมดังกลาว

ในปเดียวกันน้ันเอง ... งานชุมนุมศีลมหาสนิท ทีจ่ดัใกลบานของเรา ที่
มะนิลา ประเทศฟลปิปนส .. เมืองไทยตอนรับแขกคนสำคญัมากมายท่ีแวะมา
เยี่ยมเยียนพระศาสนจักรไทย รวมท้ังพระคารดินัลที่เปนเจากระทรวง

ประกาศพระวรสารสปูวงชน
ในปเดียวกนัน้ันเอง ... วดัใหมถกูสรางข้ึน เพือ่รองรบักลมุคริสตชนตางๆ

ที่บรรดาธรรมทูตไดประกาศพระวรสารแกพวกเขา ไดแก วัดลอยน้ำ
ที่มโนรมย ชัยนาท วัดเซนตนิโกลาส พิษณุโลก วัดท่ีเมืองพาน และวัด
ทีบ่านนา นครนายก

ในปเดียวกันน้ันเอง ... คณะเยสุอิต เปดบานเซเวียร ซ่ึงเราก็ทราบดีวา
มีบทบาทสำคัญในการชวยเหลือ ดูแล และเดินทางไปพรอมกับบรรดา
นกัศึกษาท้ังคาทอลิกและไมใชคาทอลิก ต้ังแตวนัน้ันจนถึงวันน้ี  ...

ในปเดียวกันน้ันเอง ... ชื่นชมกับความเอาใสงานดานคำสอนของคณะ
ลาซาล (ภราดาแหงโรงเรียนคริสตัง) ที่จัดพิมพคูมือคำสอน ทำใหนาเรียน
เขาใจงาย เพราะมีภาพประกอบ ...ถูกบันทึกไววา “เปนเกียรติแกโรงพิมพ
มสิซังดวย”

เรื่องราวรายๆ มักแฝงไวดวยเร่ืองดีๆ เสมอ แลวในปนี้ละ มีเรื่องดีๆ
เกิดข้ึนทามกลางน้ำทวมใหญหรือไม ลองจดบันทึกเร่ืองดีๆ ทามกลาง
น้ำทวมใหญ เพือ่เปนอกีหนาหน่ึงของประวัติศาสตรกนัดีกวา

(หมายเหตุ .. เขียนเม่ือประเทศไทยตกอยใูนภาวะมหาอุทกภัย เม่ือป 2011)
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เด็กสาธุฯ
การภาวนาคือหนาท่ีที่

สำคญั “เวลาและวารี ไมเคย
คอยใคร... นี่คือคำพูดในอดีต
แต วั น น้ี จั บ เ วลาและนา รี
คอยวา เ ม่ือไรวารีจะมา?”
โอมเพี้ยง!  แตละอาทิตย
มี เ รื่ อ งราวมากมายผ านหู

ผานตาไป จนบางทีไมไดลืมหูลืมตาเลย คาทอลิกไทย เทิดไทมหาราชา
มหาราชินี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19.00-21.00 น.  ณ หอประชุม
ทรีนิต้ี โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต ติดตอบัตรเขาชมไดที่วัดซางตาครูส
โทร. 0-2472-0153-4 สภาพระสังฆราชฯ โทร. 0-2681- 3900 ตอ 1201
โรงเรียนเซนตโยเซฟฯ โทร. 0-2631-0084-5 ที่นั่งมีจำกัด ราคาบัตรเพ่ือชวย
เปนคาใชจายจัดงานเทาน้ัน ขอบคุณ อาสนวิหารอสัสัมชัญ บางรัก เริม่บูรณะ
ครั้งใหญแลว เริ่มทำสุสานใตพระแทน และผนังดานนอก ที่ไมกระทบ
กับพิธีกรรมประจำวันอาทิตย ระยะซอมครั้งน้ี 2 ป คณะกรรมการกอสราง
ของสังฆมณฑลเขามาดูแลและดำเนินการ เม่ือถงึจังหวะท่ีตองทำพระแทนใหญ
ถึงกำหนดปดแลวจะแจงใหทราบครับ ระลึกถึงพระคุณเจายวง นิตโย
ครบ 14 ป เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม คุณพอวุฒิเลิศ แหลอม พรอมท้ังลูกศิษย
และสัตบุรุษหลายทานไปรวมมิสซาใหพระคุณเจา คุณพอแสวง สามิภักด์ิ
ศิษยรักดุจดังพอก็ไปดวย วันท่ี 6 ตุลาคม “ฉลอง 100 ป ปูชนียบุคคล
แมรบุญประจักษ ทรรทรานนท” นักบวช นักการศึกษา นักพัฒนา ฯลฯ
บรรดาลูกศิษย หลานศิษย คิดถึงไปรวมงานกันจนลนหอประชุม บรรดา
เครื่องดื่มและอาหารพรอม คุณพอชุมภา คูรัตน เปนประธานงานน้ี ในฐานะ
ญาติกับมาแมรดวย วัดราชินีแหงสันติสุข (101)  กลายเปนวัดสวย และ
สัตบุรุษไปรวมมิสซากันมากตองปรับปรุงกันมาเร่ือยๆ ต้ังแตแรกสราง โดย
คณุพอโทมสั กรฟิฟต คณะพระมหาไถ มีอนุสาวรียอยูที่หนาวัด และมาวันน้ี
คุณพอพจนารถ นิรมลทินวงศ เจาอาวาสปรับบริเวณหนามุขใหดูสวยสงา
มากข้ึน วดัศีลมหาสนทิ (สวนผกั) วางศิลาฤกษมานาน วนันีเ้ริม่นับหนึง่แลว
ขุดบอไดไมกีว่นั ทำทาจะกลายเปนบอน้ำไปซะแลว คณุพอสรุพนัธ  ดาวพิเศษ
และสภาภิบาลต้ังตารอ 2 ปรับรองวาสวยแน วัดอัครเทวดาคาเบรียล
วเิชยีรบรุ ีคุณพอมนตรี เพียรรุงเรือง สรางหอระฆังใหม ใหสูงสงาเขากับวัด
วนัน้ีหอเรียบรอยแลว  แตระฆังยังไมมา   กลบัมาตามคำเรยีกรอง คณุหมอ
คำนวณ อึ้งชูศักด์ิ คอลัมนิสตของอุดมศานต รายเดือน หายไปหลายป
เพราะหนาท่ี กลับมาคราวน้ี เดือนกันยายน 2012 เขมขนและลุมลึกแบบ
ครสิตชนมองแลวเหน็ คนรนุใหม สนใจประวัติศาสตร คอลมัน “หน่ึงภาพ
เกา... หลากหลายเรื่องราว” เปดตัวไดไมนาน ก็ไดรับความสนใจมากทีเดียว
หลายคนถามหาวานามปากกา ณ สวรรค คือใครชวยบอกที  อาจารย
มาณวกิา  สงวนวงศ  นายกสมาคมครูคาทอลิกแหงประเทศไทย คนใหม รบัไม
เรียบรอยแลว อาจารยรังสิมันต เจริญสุข ขอบคุณ ขอเปนสุขๆ นะครับ...ฮา

คุณพอธนันตธง สุขสุทิพย จากมือโปรแกรมเมอร ไปเปนฟารเมอร เมือง
สุพรรณบรุ ีฉลองนกับญุบารโธโลมวิ ไปเมือ่ปลายเดอืนสงิหาคม  คุณพอนำทมี
ชาวนาไปเก่ียวขาวท่ี “บานผูหวาน” ไวทันกอนน้ำทวมเฉียดฉิว เรื่องกำไร
ไมตองพดูถึง เพราะคร้ังน้ี เลีย้งนกไปหลายฝูง วดัเซนตหลยุส สาทร คณุพอ
สุพจน ฤกษสุจริต เจาอาวาสมือใหม หลังจากวางมือจากส่ือมวลชน วัดใหญ
งานแยะ โดยเฉพาะศาลาหลุยสมารีย  C-YES นธค. รุนหนุม รวมตัวกัน
รับผิดชอบ “อินไซด นธค.” มีเร่ืองราวที่ดูหนุมสาวหนอย เน้ือหานาอาน
โดนใจ ยงัไงๆ เตรยีมรบัไมจากรนุเต่ียแม ปยูา ตายายใหดีๆ อยาทำไมตก  “โทน่ี
ปญจทรัพย” และแอนโทน่ี ณฐัณภทัร ภาสวรไพบูลย (ชือ่คนรนุใหมใชอกัขระ
ใหดูเกะกะตา จนไมรลูกูเตาเหลาใคร?) ทำหนาท่ี “บรรณาธิการ” ไดเน้ือไดน้ำ
และมีรสชาติดี ปฏิทินคาทอลิก เสร็จแลว ทั้งพกพา ทั้งแขวน และเลม
(ขอมลูวดั โรงเรยีน) ติดตอและส่ังซ้ือไดทีส่ื่อมวลชนคาทอลิกฯ โทร. 0-2681-
3900 ตอ 1801 หรือจะซ้ือที่ศูนยสังฆมณฑลของตนเองไดนะครับ 
“เม่ือฝนมา กมี็น้ำ และน้ำมาก แตจงคิดถงึยามขาดฝน กข็าดน้ำ” ขอพระเจา
ประทานพระพรครบั
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ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถึงกนั
การพมิพคาทอลกิฯ เชญิชวนทานรำลกึถงึญาติพีน่องผลูวงลับ
กบั “หนงัสือพมิพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ติดตอ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14   ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา)โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

วนัเวลา....ทำใหลมืหลายส่ิงหลายอยาง แตวนัเวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคณุของพอแม ญาติพีน่อง คนท่ีรกั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อดุมสาร รวมกับทาน รำลกึถงึเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญ
และสนับสนุนใหการพมิพคาทอลิกอกีดวย โดยลงประกาศ “เรายงัคดิถึงกนั”

ขาพเจาช่ือ................................................นามสกุล.....................................................
ทีอ่ย.ู...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โทรศพัท...............................โทรสาร.............................E-mail.............................
มีความปรารถนาลงประกาศ เพือ่ระลกึถึงผลูวงลบั โดยลงขอความ

นกับุญ..........ชือ่................................นานสกุล.............................อายุ.......ป
มรณะเม่ือวนัท่ี.................เดือน......................................พ.ศ.........................

ลงจำนวน.......................ครัง้ (โปรดสงรปูถายทีช่ดัดวย จำนวน...........รปู)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน...........................บาท (......................................................)
โดยเริม่ลงอุดมสารในฉบับท่ี.............ถงึฉบับท่ี.............เปนจำนวน...........ครัง้

 กรณลีงตดิตอกนั 3 ครัง้
แถมใหฟร ี1 ครัง้ (รวมเปน 4 ครัง้) 

 ราคานีถึ้ง 
ส้ินเดือนตลุาคมนีเ้ทาน้ัน

หมายเหตุ : กรณชีำระเงนิเปน
 เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
 ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศักด์ิศร ีงามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
 เชค็ขีดครอม ส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ”
 โอนเขาบัญชธีนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ลสัง่จาย

   “การพิมพคาทอลิก” บัญชเีลขที ่226-0-00604-0
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«— ¥ · ¡à æ √ – ≈Ÿ ° ª √ – §”

∫â“π √â“ß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 µÿ≈“§¡

‡«≈“ 10.30 π.

  «—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ª–µß

®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å ¡Ÿ Ÿ́ ®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ∑à“»“≈“ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ Õ—§√∏√√¡∑Ÿµ ¡–¢“¡ ®.®—π∑∫ÿ√’

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

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫“ß«—« Õ.∫“ßª–°ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ (ÀπÕß®Õ°) °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ( ÿ¢ÿ¡«‘∑ 101) °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π  (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–§√‘ µ°…—µ√‘¬å  Õ.‡¡◊Õß ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—π‡ “√å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.  æ√–Õ—§√-

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

ª√–∏“π

«—¥ªí≠®∑√—æ¬å  °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—π

Õ“∑‘µ¬å∑’Ë 30 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“ ÀπÕßπ“ß·æ√« Õ.®Õ¡∫÷ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“π (°“√§¡π“§¡ –¥«° ‡ âπ∑“ß√“™∫ÿ√’ - ®Õ¡∫÷ß

√–¬–∑“ß 26 °‘‚≈‡¡µ√)

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ °—π∑√≈—°…å  Õ.°—π∑√≈—°…å

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥·≈–«“ß»‘≈“ƒ°…å«—¥À≈—ß„À¡à

«—π‡ “√å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ ¢Õ‡™‘≠√à«¡®“√‘°

· «ß∫ÿ≠·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï-®Õ√å·¥π √à«¡°—∫æ√–-

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

√–À«à“ß«—π∑’Ë 14-21 æƒ»®‘°“¬π 2012  π„®µ‘¥µàÕ

§ÿ≥«’√™“µ‘ / §ÿ≥ ÿ®‘µ√“ ‚∑√. 08-1816-7661,

0-2451-7341 À√◊Õ»Ÿπ¬å¡‘  —́ß‡¢µπ§√√“™ ’¡“ ‚∑√.

0-4425-6268 °àÕπ«—π∑’Ë 15 µÿ≈“§¡ 2012

����� ‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘‡æ◊ËÕ‡¬“«™π ·∫∫ WCCM

(World Community for Christian Meditation)

§√—Èß∑’Ë 1-3 ·≈–§√—Èß∑’Ë 4 ‰¥â√—∫§«“¡ π„®®“°§ÿ≥§√Ÿ

§” Õπ®“°‚√ß‡√’¬π„π‡§√◊Õ§“∑Õ≈‘°·≈–ºŸâ π„®

∑—Ë«‰ªÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß °“√Ωñ°Õ∫√¡§√—Èß∑’Ë 5 ®–®—¥¢÷Èπ

„π«—π‡ “√å∑’Ë 27 µÿ≈“§¡ 2012 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡ ™—Èπ≈à“ß

Õ“§“√‡¥‘¡ «—¥æ√–¡À“‰∂à ‡«≈“ 09.00-12.00 π.

‡æ◊ËÕºŸâ π„® “¡“√∂‡µ√’¬¡°“√≈à«ßÀπâ“ °“√ª√–™ÿ¡

Ωñ°Õ∫√¡®–¡’¢÷Èπ∑ÿ°«—π‡ “√å ÿ¥∑â“¬¢Õß∑ÿ°‡¥◊Õπ

µ≈Õ¥ªï 2012 ¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ‚¥¬

‰¡à¡’§à“„™â®à“¬  π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ ‚≈À–-

«‘√‘¬»‘√‘ ‚∑√. 08-1781-4504  E-mail : pslohsiri@

gmailcom ¥√. ÿπ∑√’ ‚§¡‘π ‚∑√. 08-9611-7940,

E-mail : komin.suntree@gmail.com §ÿ≥Õ—ß°’È

‚ ¿‘≥æ√√—°…“ ‚∑√. 08-9815-1953, E-mail :

aungkie2002@yahoo.com

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

����� —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß∑’Ë π„®‡¢â“√à«¡øóôπøŸ®‘µ„®¥â«¬°“√

‡¢â“‡ß’¬∫·∫∫®‘µ¿“«π“ ç¿“«π“¥â«¬„® Ÿàæ√–∑—¬

æ√–‡¬´Ÿé  ‡¥◊Õπ≈– 1 §√—Èß √–À«à“ß 09.00-15.00 π.

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 æƒ»®‘°“¬π / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16

∏—π«“§¡ ‚¥¬∑’¡«‘∑¬“°√ºŸâπ”°“√¿“«π“ ‰¥â·°à

§ÿ≥æàÕ ¡™—¬ æ‘∑¬“æß»åæ√ §ÿ≥æàÕ™’«‘π  ÿ«¥‘π∑√å°Ÿ√

§ÿ≥·¡à‡™≈’¬ß ‡«™¬—πµå ´‘ ‡µÕ√å°—≈¬“ µ√’‚ ¿“ ·≈–

´‘ ‡µÕ√å»‘√‘√—µπå  ‡À≈à“«—≤πæß»å ( ”À√—∫°‘®°√√¡π’È

‰¡à¡’§à“≈ß∑–‡∫’¬π)

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

Lectio Divina   §.». 2012 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°

«—π‡ “√å∑’Ë  3 æƒ»®‘°“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 15 ∏—π«“§¡

ºŸâ π„®‚ª√¥‚∑√·®âß™◊ËÕ≈à«ßÀπâ“À√◊Õ Õ∫∂“¡

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

8585

����� §à“¬√âÕß‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß‚¥¬«‘∑¬“°√®“°

ª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√–-

 —ß¶√“™œ √à«¡°—∫§≥–°√√¡°“√ In One Accord

®—¥Õ∫√¡°“√¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß‡æ◊ËÕ √√‡ √‘≠æ√–‡®â“

In One Accord Choral Camp 2012 ‚¥¬ Prof.

Eudenice Palaruan (ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠°“√ Õπ°“√Õ”π«¬ (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß®“° University of The

Philippines) √–À«à“ß«—π∑’Ë 2-4 æƒ»®‘°“¬π 2012

∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π §ÿ≥ ¡∫—µ‘ºŸâ‡¢â“√à«¡Õ∫√¡

1) ‡ªìπ ¡“™‘°π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß„π«—¥À√◊Õ§√‘ µ-

®—°√ 2) ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ºŸâÕ”π«¬‡æ≈ß À√◊Õ

‡®â“Õ“«“ «—¥ §à“≈ß∑–‡∫’¬π∑à“π≈– 2,500 ∫“∑

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’ ¬¥ ‡æ‘Ë ¡ ‡µ‘¡‰¥â∑’Ë ‚∑√ .

0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-9108-6850

E-mail : thaisacredmusic@gmail.com

����� §Õπ‡ ‘√åµª√– “π‡ ’¬ß çOne Accord in Christé

·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™œ √à«¡°—∫

§≥–°√√¡°“√ In One Accord ¢Õ‡™‘≠™¡§Õπ‡ ‘√åµ

One Accord in Christ π”‡ πÕ∫∑‡æ≈ß»“ π“

„πÀ≈“°À≈“¬·π«¢Õß John Rutter §’µ°«’™◊ËÕ¥—ß

™“«Õ—ß°ƒ… ¢—∫√âÕß‚¥¬§≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß

§√‘ µ®—°√«—≤π“ §≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß§√‘ µ®—°√

∑’Ë Õß  “¡¬à“π §≥–π—°¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß

‡´´’≈’Õ“ «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å æ√âÕ¡ºŸâ√à«¡

§à“¬Õ∫√¡°“√¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß In One Accord

Choral Camp 2012 «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π

2012 ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë§√‘ µ®—°√∑’Ë Õß  “¡¬à“π

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’ ¬¥ ‡æ‘Ë ¡ ‡µ‘¡‰¥â∑’Ë ‚∑√ .

0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-9108-6850

E-mail : thaisacredmusic@gmail.com  ‡¢â“™¡ø√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

§ÿ≥æàÕ‚¬‡´ø «‘π—¬ ‡ª≈’Ë¬π∫”√ÿß Õ∏‘°“√‡®â“§≥–·¢«ß

√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡

§ÿ≥æàÕ ◊∫»—°¥‘Ï °≈â«¬‰¡â ≥ Õ¬ÿ∏¬“ ‚∑√. 08-1979-

7941)

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ª“°™àÕß ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥·¡àæ√–ºŸâªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ÀπÕßÀ≠â“ª≈âÕß

Õ.·°âß§√âÕ ®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–§π°≈“ß·®°®à “¬æ√–À√√…∑“π

‚§°ª√“ “∑ / ª√“ “∑æ√ ®.∫ÿ√’√—¡¬å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

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

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ‡¡◊Õßæ≈ Õ.æ≈ ®.¢Õπ·°àπ

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√
‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com
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‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

✝ √ÕßÕ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ÀπÕß· ß ®.π§√æπ¡

«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ¡‘ ´“„π ÿ “π

∫â“π∑à“§«“¬ ‡«≈“ 19.00 π.

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π

- ¡‘ ´“„π ÿ “π π“¡∫‘π ‡«≈“ 07.00 π.

- ¡‘ ´“„π ÿ “πÀ≈—ß«—¥ ‡«≈“ 19.00 π.

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝ «—¥æ√–µ√’ ‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ®.π§√ª∞¡

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ¡‘ ´“„π ÿ “π ‡«≈“

10.00 π. (∑“ß«—¥¡’‡∑’¬π ¥Õ°‰¡â Õ“À“√‡™â“-‡∑’Ë¬ß

®”Àπà“¬) √â“π§â“µ‘¥µàÕ ‚∑√. 08-1338-3574

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Àπâ“‚§° ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.  æ√–-

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

ª√–∏“π

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✝ «—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” ∫â“π √â“ß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 13.00 π.

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

«—πæÿ∏∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ - «—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

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

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ∑’Ë ÿ “π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 07.00 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 07.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ∑’Ë ÿ “π

À≈—ß¡‘ ´“ æ‘∏’‡ ° ÿ “π

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡ ®.™≈∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π.  ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 9.00 π. ∑’Ë ÿ “π

✝ «—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå √–¬Õß

«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π.  ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 16.00 π. ∑’Ë ÿ “π

✝ Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π.  ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 07.00 π. ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë∂È”·¡àæ√–

✝ «—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ª√“®’π∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 9.00 π. ∑’Ë ÿ “π

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

«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë ÿ “π

✝ «—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ™≈∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 15.00 π. ∑’Ë ÿ “π

✝ «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ «—π‡ “√å∑’Ë 3

æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 17.00 π. ∑’Ë ÿ “π

✝ «—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4

æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë ÿ “π

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

«—π‡ “√å∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.,

16.00 π., 19.30 π. ¿“¬„π«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

¿“¬„π«—¥

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ‡∫µß Õ.‡∫µß ®.¬–≈“

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 18.00 π.

-  «¥¿“«π“Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫ ∑’Ë ÿ “π (®ÿ¥‡∑’¬π)

- ¡‘ ´“§Ë” ∑’Ë«—¥πâÕ¬∫â“π‡´πµå‚¬‡´ø (‡¥Á°·≈–

§π™√“)

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 08.30 π.

- ¡‘ ´“‡ ° ÿ “π Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫ „π ÿ “π

(À¡“¬‡Àµÿ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ß¥¡‘ ´“

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√)

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.00 π.

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

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å «—π‡ “√å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✝ «—¥·¡àæ√–¡À“∑ÿ°¢å Õ.∑à“¡à«ß ®.°“≠®π∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

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

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

æ√–‡®â“ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 æƒ»®‘°“¬π 2012

æ‘∏’‡ °¬“πæ“Àπ– ‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

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

§ÿ≥æàÕ»—°¥‘Ï™—¬ µ√’«à“Õÿ¥¡ ‚∑√. 08-1857-1026

·ºπ°Õ¿‘∫“≈ ‚∑√. 0-3257-4444 µàÕ 115 À√◊Õ

‚∑√. 08-9151-2047

�����·ºπ°‡¬“«™π (√–¥—∫™“µ‘) ¢Õ‡™‘≠ ¡—§√‡¢â“√à«¡

‚§√ß°“√ MY PRAYER for ONE LIFE

¥“«πå‚À≈¥ „∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë http://youth.cbct.net/

Application_MY_PRAYER_for_ONE_LIFE.pdf

 Õ∫∂“¡·ºπ°‡¬“«™π ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ

1505 Õ’‡¡≈å cyctforever@hotmail.com ‡«Á∫‰´µå

http://youth.cbct.net

�����ß“π™ÿ¡πÿ¡‡¬“«™π‚≈°§√—Èß∑’Ë 28 ªï 2013 ∑’Ë√’‚Õ

‡¥Õ ®“‡π‚√ ª√–‡∑»∫√“´‘≈  π„® Õ∫∂“¡

‰¥â∑’Ë·ºπ°‡¬“«™π ‚∑√. 08-1812-1916

�����°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡ (Caritas Thailand)

¿“¬„µâ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¡’§«“¡ª√– ß§å®–√—∫ ¡—§√∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°‡¢â“∑”ß“π

„πµ”·Àπàßß“π “√ π‡∑» ®”π«π 1 Õ—µ√“

§ÿ≥ ¡∫—µ‘

- °“√»÷°…“√–¥—∫ ª« .À√◊Õª√‘≠≠“µ√’ À“°

®∫‚¥¬µ√ß„πß“π¥â“π “√ π‡∑» ®–‰¥â√—∫°“√

æ‘®“√≥“‡ªìπæ‘‡»…

- ¡’§«“¡ π„®„πß“π¥â“π —ß§¡ À√◊Õ¡’

ª√– ∫°“√≥å„π°“√∑”ß“π¥â“π —ß§¡‰¡àπâÕ¬°«à“

1 ªï

- ¡’∑—°…–·≈–§«“¡ “¡“√∂„π°“√„™â

§Õ¡æ‘«‡µÕ√å  °“√∑”‡«Á∫‰´µå

- ¡’∑—°…–∑“ß¥â“π¿“…“  ‚¥¬‡©æ“–¿“…“Õ—ß°ƒ…

„π√–¥—∫∑’Ë “¡“√∂ ◊ËÕ “√‰¥â

- ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å¥’  “¡“√∂ª√– “π-

ß“π°—∫Õß§å°√À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊ËπÊ ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

- ¡’§«“¡æ√âÕ¡„π°“√∑”ß“π∑—Èß¿“§ π“¡·≈–

 ”π—°ß“π

����� ¡—§√ ¡“™‘° çÕÿ¥¡ “√é ·≈– çÕÿ¥¡»“πµåé

ΩÉ“¬∑–‡∫’¬π ¡“™‘° ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1810

ªØ‘∑‘π·¢«π  √“§“   40  ∫“∑

ªØ‘∑‘π‡≈à¡  √“§“   80  ∫“∑

ªØ‘∑‘πæ°æ“  √“§“   45  ∫“∑
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โดย เงาเทยีน
สวัสดีครบั นองๆ เยาวชนท่ีรกั เสียงเยาวชนฉบับน้ี

ขอนำเสนอโครงการดีดีผานทางส่ือออนไลน ที่อยาก
จะเชิญชวนนองๆ เขาไปรวมเปนเครือขาย แบงปน
ประสบการณแกกนัและกนั เพือ่แสดงพลงั และแนวคิด
ของเยาวชนท่ีจะตอบสนอง และสามารถสรางสรรค
ส่ิงดีดีใหเกิดข้ึนไดในอนาคตตอไป “เยาวชนมีพลัง
 ไมหยดุยัง้จะสรางสรรคส่ิงดี”  มาติดตามโครงการดีดี
ตอไปน้ีกนันะครับ

1. โครงการสงเสริมชีวิต
(PRO-LIFE)  โครงการแรก
ที่อยากนำเสนอสูโลกออนไลน
พวกเราตัง้ใจเปนพเิศษ ทีอ่ยากให
เยาวชน คนรนุใหม เปนอกีหนึง่พลงั
เพือ่ชวยในการสงเสริมชีวติ เขาใจ
และตระหนักถึงคุณคาศักด์ิศรี
ค ว า ม เ ป น ม นุ ษ ย แ ล ะ เ พ ศ
ตามแนวทางของพระคริสตเจา และคำสอนของ
พระศาสนจักร สมัครเขารวม ดาวนโหลดใบสมัคร และ
ติดตามรายละเอียดโครงการไดที ่http://youth.cbct.net/
News/Pro-Life_2012/A_PRO-LIFE_Campaign/

a_pro- l i fe_campaign .h tml  หรือ  h t tps : / /
www.facebook.com/groups/ProlifeYouth/

2. โครงการรณรงค สงเสรมิเยาวชนอานพระคมัภรี
ประจำวัน เปนโครงการที่ไดจัดทำข้ึน เพื่อสงเสริมให
เพื่อนๆ เยาวชนไดอานพระวาจาประจำวันกันมากข้ึน
โดยคัดขอความบางตอนจากพระวาจาประจำวันน้ันๆ
มาส้ันๆ และโพสผานทางส่ือออนไลน ในเฟสบุค
Read Like & Share แวะเขามาอาน พดูคุย ใหกำลังใจ
กนัไดทกุวนันะครับ ถาชอบก็กด like และ share แบงปน
กันตอไปติดตามรายละเอียดและอานพระวาจาได
ทุกวันท่ี  h t tps : / /www.facebook.com/groups/
ReadLikeShare/ หรือที่ http://youth.cbct.net

3. จุลสารเพื่อนเยาว เปนจุลสารท่ีแผนกเยาวชน
ระดับชาติไดจัดทำข้ึนทุกเดือนและจัดสงผานทางโลก
ออนไลนเปนประจำอยางตอเนื่อง กองบรรณาธิการ
ไดรวบรวมแนวคิดในการอภิบาลเยาวชน เน้ือหาสาระ
เรื่องราวไอที สุขภาพ แนวทางในการดำเนินชีวิต

มุมมองเยาววนัน้ี ฯลฯ เพือ่แบงปนเพยีงแงมุมบางสวน
แกกัน หวังวาจะเปนประโยชนใหกับผูทำงานเยาวชน
และนองเยาวชนไมมากก็นอยครับ ติดตามอานจุลสาร
เพือ่นเยาวยอนหลงัไดทีน่ีน่ะครับ http://youth.cbct.net/
Documents/Youth_newsletter/youth_newsletter.html
หรอืทานใดตองการอยากรบัจลุสารทางอีเมล สงชือ่และ
เมลของทานมาไดที ่ youth@cbct.net นะครบั

สุดทายเชิญชวนเขาชมเว็บไซตของแผนกเยาวชน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส ไดที่
http//youth.cbct.net “จงช่ืนชมในองคพระผูเปนเจา
ทุกเวลาเถิด” (ฟป 4:4) แลวพบกันใหมฉบับหนา
สวสัดีครบั

รับสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางชาติ
มีประสบการณในการสอนจาก
มหาวทิยาลยั Saint John’s

รบัสอนตามบาน สถานท่ีทำงาน หรอือพารทเมนท
ของอาจารยแถวรามคำแหง ซอย 155

1. เรยีน 1 คน  ชัว่โมงละ 300 บาท
2. เรยีน 2 คน  ชัว่โมงละ 400 บาท
3. เรยีน 3 คน  ชัว่โมงละ 500 บาท

ราคาพิเศษ
เพือ่พฒันาภาษาใหดีข้ึน

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746
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“หลบเรนเม็ดฝนท่ีโปรยปราย มาแอบ
ใสเรื่องท่ีคิดถึงยามเม่ือละอองฝนลูบไลหัวใจ”
ผมเชือ่มัน่ในพลงัของถอยคำ เร่ืองเดียวกนั คนหนึง่
ใชภาษาหน่ึงเพื่อสื่อ อีกคนหน่ึงใชอีกสำนวน
เน้ือหาเดียว ความรสึูกยอมตางตามสำนวนโวหาร
ความเกงกาจเปนอีกเรื่องหนึ่ง แตความจริงจาก
ลมปากท่ีมาจากใจน่ันแหละ ที่จะยืดโยงระยะ
และบอกไดวาเราจะรักษามิตรภาพกับคนๆ นี้
เอาไวอกีนานแคไหน ภาษาไมไดใชส่ือสารเทาน้ัน
หรอก แตยงับงบอกถึงความคิดในใจคนดวย

ยอแซฟ คือชื่อของวาท่ีผูสนใจกระแสเรียก
จะเขาบานเณรของคณะวินเซนเดอปอลแหง
ประเทศเวียดนาม เหตุทีช่ือ่ตรงกับผม ในวันมาถึง
ของเขา  เผอญิผมเปนประธานมิสซาในวันนัน้พอดี
ผมจึงประกาศตอนรับยอแซฟดวยการแนะนำช่ือ
ของเขาวา “ยอแซฟ เดอะ เซเคิล” (Joseph The
Second) เรียกเสียงฮากอนมิสซาโดยไมไดต้ังใจ
ภาษาน้ีเปนเร่ืองเขาใจยากจริงๆ บางทีตองการ
ใหตลกกลับไดรับการตอบรับเปนความเงียบ
บางทีผพูดูยังไมรเูรือ่งวาตลกตรงไหนกลับไดเสียง
หวัเราะครืนกันท่ัวหนา

ยอแซฟ ชายท่ีดูภายนอก แข็งแกรงบึกบึน
การเปนคนย้ิมเสมอสรางมิตรภาพไดรวดเร็ว
แตปญหาของการใชภาษาอังกฤษเปนเร่ืองใหญ
สำหรับเขา เขาไมสามารถพูดภาษาอังกฤษได
ฟงก็ไมคอยเขาใจ ศัพทพื้นๆ ก็ไมได อยาคิดวา
เปนปญหาของเขา มันเปนปญหาของเราทีอ่าศัยอยู
ในบานเดียวกันดวย

ทกุวนัพธุเราตองมีตัวแทนไปซ้ือกับขาวท่ีตลาด
พวกเราไปกอนการสวดภาวนาในตอนเชา ดังน้ัน
รถจะออกเวลา 05.45 น. วันน้ันผมต้ังใจไปชวย
ซ้ือของที่ตลาดดวย ยอแซฟมากอนใคร ยอแซฟ
คงตกใจท่ีเหน็คนมายังไมครบและรถกำลงัจะออก
แตการมาครบของเขาคือทุกคนในบาน ทำไม
นะหรือ ลองฟงตอ

ชุดท่ียอแซฟสวมใสมาดูเรียบรอยผิดสังเกต
เขาใสรองเทาคัทชู เส้ือเชิ้ตแขนยาวสีขาวมีปก
สวนพวกเราบางคนใสขาส้ัน บางคนหนาตายังดู
งัวเงียเหมือนใครบังคับใหต่ืนในชวงท่ียงัไมพรอม
ไมมีใครเน้ียบเทายอแซฟแนนอน ยอแซฟเร่ิม
ทำทาเหมือนไมอยากไปกับเรา เขาไมยอมจะข้ึนรถ
พวกเราบอกวาเรากำลังจะออกแลว ทุกคนสับสน
ในส่ิงยอแซฟปฏิบัติอยูในขณะน้ี พวกเราเขาใจ
ยอแซฟทันทีเม่ือยอแซฟยกมือไหว เขาไมได
หมายความวาผมกลัวแลว ผมยอมคุณ ยอแซฟ
ตองการจะส่ือวา เขากำลังจะไปรวมมิสซา และ
คิดวาเรานัดกันเพื่อไปรวมมิสซา ยอแซฟกำลัง
จะไป Mass (ไปรวมมิสซา...ผูเขียน) แตเรากำลัง

จะไป Market (ตลาด) เหตุการณในวันน้ัน ยอแซฟ
เลยลุยตลาดน้ำคลำดวยชุดหลอกวาใคร แถมเปนท่ี
ซุบซิบนินทาของบรรดาแมคาท่ีมองดวยสายตาแปลกใจ
ไมวายอแซฟจะเดินผานไปทางใดก็ตาม

ประสบการณในวันน้ันทำใหยอแซฟรอบคอบข้ึน
ผมสังเกตวา เขาเร่ิมเช่ือบางคนและเร่ิมไมไววางใจ
บางคน ทำอยางไรได เม่ือไมเขาใจก็ตองคาดเดา จะ
คาดเดาก็ตองเดาจากทาทีที่มีตอกัน ยอแซฟจะไมคอย
ไวใจคนท่ีเขารูสึกวามาแกลงเขา หนึ่งในน้ันคือผม แต
แมวาผมจะชอบแกลงเขาแคไหน ยอแซฟกร็แูละสัมผสั
ไดวาพวกเรารักเขา ยอแซฟเร่ิมเรียนภาษาอยางจริงจัง
หดัอาน และเขียน เวลาท่ีคนอืน่พกัผอน ยอแซฟไมพกั
ยอแซฟใชเวลาเหลาน้ันเพือ่จะฝก ฝกและฝก ไมเพยีงแต
ยอแซฟเริ่มเรียนเทาน้ัน พวกเรายังเรียนรูที่จะหาวิธี
ชวยยอแซฟ สามเณรเกาหลีบางคนใชเทคโนโลยีไดเกง
กไ็ปโหลดแอพพลเิกชัน่คำสนทนาภาษาเวียดนามมาให
สามเณรบางคนรวูาท่ีบานเยาวชนชายและหญงิมีพีน่อง
ที่มาจากเวียดนาม เราเริ่มหาวิธีท่ีจะทำใหเขาไดพบกัน
หรอืในวนัเสาร อาทติยเราไปไหน เรากพ็าเขาไปดวยกนั
สวนผมเองเน่ืองจากมีความชอบสวนตัวเก่ียวกบัหนังสือ
และเคยดแูลบานจึงคอนขางทราบดีวา ในมุมใดของบาน
ที่มีหนังสือเก็บไว หนังสือภาษาเวียดนามอยูตรงไหน
ผมขนหนงัสือมาใหยอแซฟ 2 เลม และบอกเขาวายงัมีอกี
ถาคุณสนใจ ผมไมแนใจวายอแซฟเขาใจความหมาย
ของคำที่ผมพูดไหม แตเขายอมเขาใจวา ทั้งคนท่ี
ชอบแกลงเขา หรือคนท่ีพูดดีกลับปฏิบัติตอเขาแบบ
ปกติธรรมดา ไมมีใครรงัเกยีจเขาเลยอยางแนนอน

ยอแซฟ ทำใหพวกเราประหลาดใจเมื่อค่ำคืน
งานเล้ียงหน่ึง พวกเราลุนใหเขาออกไปรองเพลง
ยอแซฟตอบโอเค โอเค เสียงดัง เขาตอบแบบน้ีประจำ
แตเราก็ไมเช่ือวาเขาจะกลาออกไปรองเพลง แตเขาทำ
ไมเพยีงเทาน้ันยอแซฟยงัแนะนำตวัรวมท้ังอธิบายส้ันๆ
เกี่ยวกับบทเพลงอันเปนบทเพลงเกี่ยวกับแมพระ เปน
เพลงใชรองในวัด ยอแซฟทำลายกำแพงของภาษา
ลงแลว ทีเ่หลอืกคื็อ ยอแซฟตองรักษาหัวใจและความนารัก
ของเขาใหคงอยู

ผมยังคงแกลงยอแซฟเหมือนเคยอยางสม่ำเสมอ
ยอแซฟเริ่มแกลงผมกลับซะแลวสิ ยอแซฟบอก
กบัผมในค่ำคนืหนึง่หลงัการต้ังศลี วนัน้ันผมนัง่ฟงแกบาป
พรอมกับคุณพออีก 2 ทาน ซ่ึงอยูคนละบาน ผมอยู
บานเดียวกับคนท่ีจะมาแกบาป  ไมมีใครแกบาป
กับผมเลย วันน้ันยอแซฟแซวผมดวยคำน้ี “Father
no no” ไมมีหลกัไวยากรณและความหมายในความเขาใจ
ของคนอังกฤษเลย แตผมเขาใจวาเขาตองการจะบอกวา
ไมมีใครแกบาปกับคุณพอเลย นองๆ และเพื่อนๆ
ทุกคนท่ีบานเขาใจความหมายวายอแซฟกำลังแกลง
ผมคนื พวกเรายิม้ และมักหวัเราะกบัเรือ่งเลก็ๆ ดูไมเปน

เรือ่งเหลาน้ีแหละครับ
“หลบเรนเม็ดฝนท่ีโปรยปราย มาแอบใสเรือ่ง

ที่คิดถึงยามเม่ือละอองฝนลูบไลหัวใจ” ผมพบ
ประโยคนี้ในบล็อกหนึ่งของโอเคเนชั่น ผมวามัน
โรแมนติกดีจงั ไลอานเร่ืองราวยังพบคำจากภาพยนตร
ทีผ่เูขียนพดูถึงประโยคเด็ดท่ีพระเอกพดูกับนางเอก
เพื่อใหรูความนัยแหงใจ “นอกจากรักคุณแลว ผม
ไมเกงอะไรเลย” ตอกย้ำหัวใจโรแมนติกใหส่ัน
สะเทือน คนเราปนแตงภาษาใหเพราะพริ้งจนใจ
สะเท้ินส่ันไหวได แตก็แคฉาบฉวย ชีวิตท่ีเต็มเรา
อยูตรงหนา กับความเปนจริงท่ีคนปฏิบัติตอคน
คือของแท

วนัน้ียอแซฟพฒันาการใชภาษาเพ่ือสือ่สารได
มากแลว เขาคุยโตตอบกบัเราอยางเขาใจไมพลาดเปา
ไปมิสซาและไปตลาดถูกทีถ่กูทาง (ฮา)  ผมหวงัวา
บางทีเขาจะพัฒนาไปอีก ดวยการสามารถอานบทอาน
ในมิสซาในเร็ววนัน้ี แตส่ิงท่ีเขาและพวกเราพฒันา
ไปเสมอก็คือ ภาษาแหงการอยูเพื่อกันและกัน
ภาษาท่ีเริ่มจากวันแรก ที่การแกลงกันเปนเพียง
การหยอกลอและสรางบรรยากาศ แตการกระทำ
ของความปรารถนาดี การดูแลกันและกันเหมือน
คนในครอบครัว เหลาน้ีตางหากท่ีภาษาของมนุษย
คิดคำบรรยายความจริงและความรูสึกไดไมหมด
ประสบการณสอนผมใหเขาใจคำวา “พระพร
พระหรรษทาน และการประทับอยูของพระ” เรา
จะอธิบายคำเหลาน้ีอยางไร นอกจากอธิบายดวย
ชีวิต ถาชีวิตคริสตชนไดเปนพระหรรษทาน ได
ทำใหคนไดเห็นและไดรับพระพร  ไดทำให
คนสัมผัสถึงการประทับอยูของพระทามกลางเรา
จะท่ีทำงานใหญโต หรือในวงสนทนาเล็กๆ
จะกำลังทำส่ิงสำคัญ หรือเพียงแตปฏิบัติหนาท่ี
ประจำวนังายๆ เรากำลงัพดูเร่ืองใหญและทรงพลงั
ดวยภาษาชีวติ ภาษาแหงการอยเูพือ่กันและกัน

บรรณาธิการบริหาร

ในถอยคำมีพลงั
ในพลังมีถอยคำ
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ç‡¬’Ë¬¡™¡°“√ “∏‘µé §≥–ºŸâ∫√‘À“√ §√Ÿ π—°‡√’¬π√–¥—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 1

‚√ß‡√’¬π≈“´“≈ ‡¢â“√à«¡ “∏‘µ°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å

æ°æ“ (·∑Á∫‡≈Áµ) „πß“π°“√ª√–™ÿ¡√–¥—∫√—∞¡πµ√’‡Õ‡™’¬·ª´‘øî°¥â“π‰Õ´’∑’

®—¥‚¥¬°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·≈– ”π—°ß“π¬Ÿ‡π ‚° ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9 °—π¬“¬π 2012

∑’Ë‚√ß·√¡‡´Áπ∑“√“ ·°√π¥å ‡´Áπ∑√—≈‡«‘≈¥å ‚¥¬¡’π“ßÕ‘√‘‚π ‚∫°“«“ ºŸâÕ”π«¬°“√

„À≠àÕß§å°“√°“√»÷°…“«‘∑¬“»“ µ√å·≈–«—≤π∏√√¡·Ààß Àª√–™“™“µ‘ (¬Ÿ‡π ‚°)

»“ µ√“®“√¬å ¥√. ÿ™“µ‘ ∏“√“¥”√ß‡«™ √—∞¡πµ√’°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ºŸâ·∑π

¥â“π°“√»÷°…“ ·≈–‰Õ´’∑’ ®“° 23 ª√–‡∑» ‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡°“√ “∏‘µ

ç√—° - ·∫àßªíπé ‚√ß‡√’¬π√ÿàßÕ√ÿ≥«‘∑¬“ ®—¥°‘®°√√¡ ç√—°·≈–·∫àßªíπé ‚Õ°“ 

«—π‡¬“«™π·Ààß™“µ‘ ‚¥¬π”Õÿª°√≥å°“√‡√’¬π°“√ Õπ Õÿª°√≥å°’Ã“‰ª¡Õ∫„Àâ·°à

π—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π∫â“πÀπÕß®Õ° µ.‚ªÉßµ“≈Õß Õ.ª“°™àÕß ®.π§√√“™ ’¡“ ´÷Ëß¡’

π—°‡√’¬π∑—ÈßÀ¡¥ 52 §π ‡ªìπ°“√·∫àßªíπ§«“¡√—°·≈–°”≈—ß„® ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20

°—π¬“¬π 2012

ç —¡¡π“é ·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—« ¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1) √ÿàπ∑’Ë 137 «—π∑’Ë 14-16 °—π¬“¬π

2012 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡ ¡’§Ÿà‡¢â“ —¡¡π“∑—Èß ‘Èπ 7 §Ÿà ‡ªìπ

çøóôπøŸ®‘µ„®é »Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡´πµåÀ≈ÿ¬ åœ √à«¡°—∫§≥–°√√¡°“√

 ‚¡ √ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ®—¥øóôπøŸ®‘µ„®„π‚Õ°“ ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ „Àâ°—∫

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·≈–æπ—°ß“π ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ ÿ√»—°¥‘Ï Õ—¡æ“¿√≥å ‡ªìπºŸâ‡∑»πå ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 25

°—π¬“¬π 2012 ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ (≈”‰∑√)

§“∑Õ≈‘° 3 §Ÿà æÿ∑∏ 2 §Ÿà ·≈–µà“ß∂◊Õ 2 §Ÿà §Ÿà∑’Ë‡ªìπ§“∑Õ≈‘° ¡“®“°‡¢µ 3 «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß 2 §Ÿà ®“°‡¢µ 4 «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â

1 §Ÿà §Ÿà∑’Ëµà“ß∂◊Õ ¡“®“°‡¢µ 3 «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß 1 §Ÿà ·≈–«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å 1 §Ÿà  à«π§Ÿà∑’Ë‡ªìπæÿ∑∏ ¡“®“°‡¢µ 5 ®”π«π 2 §Ÿà

çÕ“≈—¬é  §ÿ≥æàÕ‰æ±Ÿ√¬å ÀÕ¡®‘π¥“ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ ¬Õ·´ø

ªÜÕ™—Èß ·´à≈’È Õ“¬ÿ 85 ªï ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 6 µÿ≈“§¡ 2012 ∑’Ë«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß
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µÕπ∑’Ë 17

°àÕπ®–‡√‘Ë¡∫∑„À¡à
√–¶—ß¢Õßªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ¥—ß¢÷Èπ·≈â«

 —≠≠“≥¢Õß°“√‡√‘Ë¡µâπ À≈—ß®“°°“√‚À¡

ª√–°“»∂÷ß‡®µπ“√¡≥å ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ·≈–

·π«∑“ß∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπµ≈Õ¥ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕπ’È

§Õ≈—¡πå ç¿“æ®“°∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿé ‡µ√’¬¡

√Õß√—∫µ—Èß·µàµâπ∏“√°“√¢¬—∫®“° ∂“π∑’Ë

·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï  Ÿà«“µ‘°—π °√ÿß‚√¡ Õ‘µ“≈’

»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß§√‘ µ»“ π“ ®π¡“∂÷ßµÕπ ç‡Àµÿ‡°‘¥®“°æ√–«“®“é Õ—πÀ¡“¬∂÷ß

∑’Ë„¥°Á‰¥â∫π‚≈°„∫π’È ∑ÿ°¿“æ™’«‘µ≈â«π¡’æ√–«“®“¢Õßæ√–°”°—∫‰«â∑—Èß ‘Èπ

°àÕπ®–‰ª Ÿà 26 µÕπµàÕ®“°π’È ¢Õ∫Õ°‡≈à“∑’Ë¡“∑’Ë‰ª°—π„Àâ “¡“√∂

‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡§‘¥·≈–·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß∫∑§«“¡¥â«¬§«“¡‡§“√æ

ç¿“æ®“°∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿé ®–„™â¢âÕ¡Ÿ≈¢Õßµ—«Õ—°…√ A ∂÷ß Z  ”À√—∫§«“¡À¡“¬

„π‡™‘ß°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘™’«‘µ®‘µ®“°¿“æ∑’Ë∂à“¬®“°‚ª ‡µÕ√å„π√â“πÀπ—ß ◊Õ·ÀàßÀπ÷Ëß

™◊ËÕ«à“ ABC of Spirituality  à«π§”Õ∏‘∫“¬¿“æ®–‡ªìπ∫∑√”æ÷ß À√◊Õ·∫àßªíπ

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡°’Ë¬«°—∫§«“¡À¡“¬„πµ—«Õ—°…√π—ÈπÊ ·≈–æ√–«“®“¢Õßæ√–∑’ËÀ¬‘∫¬°

¡“„π·µà≈–µÕπ®–¡“®“°Àπ—ß ◊Õ The A-Z Guide to Looking at the MEDIA

´÷Ëß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„π‡™‘ß ◊ËÕ»÷°…“‚¥¬‰¥â„Àâ§”π‘¬“¡»—æ∑å¢Õß ◊ËÕ‡Õ“‰«â®“° A ∂÷ß Z

‡™àπ°—π º≈ß“π¢Õß Clothilde C. de las Liagas, FSP ‚¥¬√à«¡°—∫§≥“®“√¬å

ºŸâ§√Ë”À«Õ¥„π·«¥«ß ◊ËÕ»÷°…“∑—Èß®“°Õ‡¡√‘°“ ·§π“¥“ ¬ÿ‚√ª ·≈–‡Õ‡™’¬

®—¥æ‘¡æå‚¥¬ ”π—°æ‘¡æå‡ª“≈’‡π „π‚Õ°“ ªïπ—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ √–À«à“ß §.». 2008-

2009 ·≈–¿“æÀ≈“°À≈“¬®“°°“√‡¥‘π∑“ß™’«‘µ¢ÕßºŸâ‡¢’¬π

º¡π÷°∂÷ß§” ç∫Ÿ√≥“°“√é ¡“®“°µ—«Õ—°…√„π¿“…“Õ—ß°ƒ… («‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…)

¡’»—æ∑å¢Õß ◊ËÕ¡«≈™π ( ◊ËÕ»÷°…“) ¡’æ√–«“®“¢Õßæ√–‡®â“ (æ√–§—¡¿’√å) ·≈–

¡’ª√–‡¥Áπ ”À√—∫·π«∑“ßΩñ°™’«‘µ®‘µ (™’«‘µ¿“¬„π) ‡Õ“≈à–§√—∫ ‡√“®–‡√‘Ë¡

‡¥‘π∑“ß‰ªæ√âÕ¡Ê °—π„π·µà≈–Õ“∑‘µ¬å ·≈–º¡§ßµâÕß‡√‘Ë¡¥â«¬æ√–«“®“µÕππ’È

‡≈¬·≈â«°—π ç‚ª√¥‡æ‘Ë¡§«“¡‡™◊ËÕ„Àâæ«°‡√“‡∂‘¥é (≈Ÿ°“ 17:5) (æ√–«“®“

µÕππ’È‡ªìπæ√–«“®“∑’Ë¢÷Èπµâπ„π‡Õ° “√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“¢Õß∫√√¥“æ√– —ß¶√“™

‚Õ°“ ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ§√—∫)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡„À¡à®“° ”π—°æ‘¡æå IGNATIUS ‚Õ°“ 

ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ ‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈„®Àπ÷Ëß¢Õß∫∑§«“¡™ÿ¥π’È§√—∫

 ¡“™‘°∂“«√§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬Õß§å∑’Ë 11
ª√“®’π∫ÿ√’ ●  æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å

®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

©≈Õß°≈àÿ ¡§√‘ µ™πÕ—§√ ‡∑«¥“¡’§“·Õ≈

®.ª√“®’π∫ÿ√’ æ√âÕ¡¥â«¬æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥

≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 10)
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