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สาสนวนัรณรงคเพ่ือกลมุชาติพันธุ
วนัอาทติยที ่12 พฤษภาคม 2013

พระศาสนจกัรคาทอลกิไดกำหนดใหวนัอาทติยในสัปดาหที ่2 ของเดือน
พฤษภาคมเปนวันรณรงคเพื่อกลุมชาติพันธุ  ในปนี้ตรงกับวันอาทิตยที่ 12
พฤษภาคม 2013  สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  โดย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกกลุมชาติพันธุ  ตระหนัก
ในคำสอนของพระเยซูคริสตเจาวา “ใหทานท้ังหลายรักกันเหมือนดังท่ีเรา
รักทาน” (ยอหน 15:12)  และเราบอกความจริงแกทานท้ังหลายวาถาทาน
ไดกระทำแกคนใดคนหน่ึงในพวกพ่ีนองของเราถึงแมจะต่ำตอยเพียงไร
ก็เหมือนไดกระทำแกเราดวย (มัทธิว 25:40) พี่นองท่ีต่ำตอยนั้นหมายถึง
คนดอยโอกาส คนรอโอกาส คนยากจน คนชายขอบของสังคม กลมุคนท่ีอยู
ในภาวะยากลำบาก ฯลฯ  ในขอกำหนดคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวัสดิการ
สังคมแหงชาติ วาดวยการกำหนดบุคคลหรือกลุมเปาหมายเปนผูรับบริการ
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2555 ไดใหคำอธิบาย ผูรับบริการสวัสดิการสังคม
หมายความวา  บุคคลหรือกลุมบุคคลซ่ึงอยูในสภาวะยากลำบากหรือจำตอง
ไดรบัความชวยเหลอื  ซ่ึงไดแก กลมุเด็กและเยาวชน  กลมุผหูญิง  ครอบครวั
และผูถูกละเมิดทางเพศ  กลุมผูสูงอายุ  กลุมคนพิการ  กลุมชุมชนเมือง
คนจนเมือง คนเรรอน กลมุแรงงานขามชาติ และแรงงานตางดาว  กลมุแรงงาน
นอกระบบ กลุมคนจากจังหวัดชายแดนภาคใต กลุมผู ติดเช้ือเอชไอวี
ผูปวยเอดสและผูไดรับผลกระทบ กลุมคนไทยในตางประเทศ กลุมผูอยู
ในกระบวนการยุติธรรม  กลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ และ
กลมุคนท่ีมีปญหาสถานะบคุคลและกลมุชาติพนัธุ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ไดตรัสคำหน่ึงในวันท่ีพระองครบัตำแหนง
ประมุขสูงสุดของคาทอลิกวา  “เราตองดูแลหวงใยพี่นองผูรอโอกาส” (We
must look after those in need) ธรรมชาติของพระศาสนจักรคืออยูเคียงขาง
คนยากจนเสมอมาโดยอยูบนพื้นฐานของความรักความเมตตา สมเด็จ
พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ท่ี 16 ตรัสวา “ความรักความเมตตาคือ
หัวใจของคำสอนดานสังคม”  และอีกตอนหน่ึงท่ีวา  “ความดีสวนรวมเปน
ความดีที่ทำไปไมใชเพื่อตัวของมันเอง แตเพื่อผูคนท่ีอยูในสังคมโดยอยูบน
พื้นฐานของความยุติธรรมและความรักเมตตา” (พระสมณสาสนสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16  “ความรักในความจริง”)

พี่นองกลุมชาติพันธุเปนผูที่อยูในสภาวะยากลำบากและผูดำรงอยูใน
สภาวะสันติสุข ความยากลำบากท่ีตองประสบในชีวิตมีหลายรูปแบบไมวา
จะเปนอคตินยิม ทนุนิยม  บรโิภคนยิม  การเมืองนิยม เปนตน การถูกกลาวหา
วาเปนผูคายาเสพติดท้ังๆ ที่สาเหตุมาจากหลายปจจัยไมวาจะเปนระบบ
อาณานิคมท่ีประวัติศาสตรไดบอกเลาใหรูวาใครคือตนเหตุ  ระบบทุนนิยม
โดยนายทุนบางคนบีบบังคับ  ระบบรัฐนิยมโดยคนของรัฐใชอำนาจเพ่ือจะ
ไดเงินตรา ความอยุติธรรมของสังคมท่ีผลักใหเขาดำเนินชีวิตอยางไมมีหวัง
ชวีติของพีน่องชาติพนัธตุองพบกบัความซ้ำซากในชะตากรรมท่ีแสนเจ็บปวด
รุนแลวรุนเลากับการดำรงอยูในพ้ืนท่ีของบรรพชนมาหลายรอยปแตถูก
กลาวหาวาเปนผูบุกรุกปาจากกฎหมายท่ีตราข้ึนไมถึงรอยปแมวาจะมีมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2553  ใหยติุการจับกุมและใหความคมุครอง
กับชุมชนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงท่ีเปนชุมชนทองถ่ินด้ังเดิมท่ีอยูในพื้นท่ี
ขอพพิาทเร่ืองท่ีทำกินในพ้ืนท่ีด้ังเดิม แตทีผ่านมาพ่ีนองหลายพืน้ท่ีพบแตคำพดู
ที่อางกฎหมายท่ีไปไมถึงความยุติธรรม ความรักความเมตตาในความจริง
ยิ่งไปกวาน้ันกลุมพี่นองชาติพันธุที่ไรสัญชาติที่ยื่นและรอการพิสูจนเพื่อจะ
ไดสถานะบุคคลท่ีถูกตองตามกฎหมายไทยไดรับสัญชาติไทยตามขอเท็จจริง
กลับไดเรียนรูถึงความเพียรทนและการอดออม ฯลฯ  ความสุขสันติที่นำมา
ซ่ึงความเคารพ ความภาคภูมิใจ ความเบิกบานใจในจิตวิญญาณของพ่ีนอง
ชาติพันธุเปนธรรมชาติด้ังเดิมท่ีมีตอชีวิตผูคนท่ีเปนพี่เปนนอง  ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
ธรรมชาติส่ิงแวดลอม  โดยมีพืน้ฐานท่ีการดำรงชวีติอยางพอเพยีง “กนิพออิม่
นงุพออนุ”  ศาสนา วฒันธรรมท่ีงดงาม ความเคารพชีวติผคูน  มองเหน็ธรรมชาติ

(อานตอหนา 7)

ลซูอีา อจัฉรา
สมแสงสรวง
ผอูำนวยการ
ยตุธิรรมและ
สนัต ิย.ส.,  J&P

(Justice&Peace)

บันไดมีไวใหข้ึน แตสำหรับผูหญิงอาจจะข้ึนยากกวาผูชาย ในบรรดา
หนวยงานนี้ เปดโอกาสใหฆราวาส ใหผูหญิงบานนอก จากทองนา
วดัเซนตรอ็ค ทาไข แปดร้ิว ฉะเชิงเทรา กาวข้ึนมารับผดิชอบไดลงตัว

นางสาวลูซีอา อัจฉรา สมแสงสรวง  ผูอำนวยการ แผนกยุติธรรมและ
สันติ (Justice and Peace) อยใูนฝายสังคม มีพระคณุเจาบรรจง ไชยรา เปน
ประธานฝายฯ

กอนท่ีจะรับหนาท่ีนี ้ไดไปศึกษาตอระดับปริญญาโท ทีฟ่ลปิปนส 3 ป
เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการใหแนนข้ึน หลังจากมีประสบการณงาน
มาพอสมควรแลว

ครอบครัวพอแมพี่นองเปนคนใกลวัด เปนคนท่ี 4 ในจำนวน 5 คน
พี่ชายเปนพระสงฆ คือคุณพออดิศักด์ิ สมแสงสรวง และซิสเตอรอัญชลี
พีส่าว (มรณะ) คณะพระหฤทยัฯ

จากเด็กทองนาอันกวางไกล ทาไข ฉะเชิงเทรา เขาโรงเรยีนดาราสมุทร
ของวดัเซนตรอ็ค และตอระดับมัธยม โรงเรยีนเบญจมราชรังสฤษฎ ฉะเชิงเทรา
และตอระดับปริญญาตรี ทีม่หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ิ คณะมนุษยศาสตร
บางแสน สามปครึ่งภาษาอังกฤษ และเขามาทำงานดานสังคมพัฒนาของ
สังฆมณฑลจันทบุรี พ.ศ. 2528 คุณพอวัชรินทร สมานจิต เปนเลขาธิการ
สภาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาระดับประเทศ งานคณะกรรมการยุติธรรมและ
สันติแหงประเทศไทย มีคุณระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ ทำมากอนหนาอยู
8 ป เปนผปูระสานงาน  และเขามารับงานตออย ู4 ป   พ.ศ. 2540 ไปศึกษาตอ
ที่ฟลิปปนส ระดับปริญญาโท ดานสังคมวิทยาเรียน 3 ป เขาทำงาน
ดานสังคมพัฒนา 2 ป  และทำงานกับคณะเยสุอิตโดยคุณพอวิชัย โภคทวี
กอต้ังศูนยการศึกษาตอเนือ่งดานสังคมนาน 3 ปเศษ

พ.ศ. 2548  กลับมาทำงานในสภาพระสังฆราชฯ พระคุณเจาบุญเลื่อน
หมั้นทรัพย เปนประธาน ทำงานดานยุติธรรมและสันติอีกครั้งและเร่ือยมา
จนทุกวนัน้ี รวม 8 ป

“การทำงานของ ย.ส. เราเอาประเด็นทางสังคมเปนแนวการทำงาน
ปรับเปล่ียนไปตามประเด็นตางๆ เชนนักโทษการเมือง ชาวเขาถูกไลที่
พ.ศ. 2530  และคนงานตามโรงงานตกงาน  ชวยคนงานรับงานไปทำท่ีบาน
และไดรบัคาแรงท่ีเปนธรรม ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนใหมของแรงงานไทย รวมกับ
กรงุเทพมหานคร  เพราะสวนใหญอยใูนกรุงเทพฯ ตามหองแถวตางๆ

ปญหาเร่ืองการละเมิดสิทธ์ิ ไมเคยหายไปจากสังคมไทย ย.ส. เราได
ประเมินการทำงานและปรับการทำงานเปนโครงการระยะยาว สรางภูมิคมุกัน
ใหเขมแข็ง เราทำเปนเชิงปองกันและเชิงรุก ซ่ึงตองใชเวลา เพราะเราพยายาม
อบรมใหความรู การศึกษาเร่ืองสิทธิมนุษยชนกับคนรุนใหมในระยะ 10 ป
ที่ผานมา อาจารยวไล ณ ปอมเพชร ประธานโครงการสิทธิมนุษยชนศึกษา
ยติุธรรมและสันติ  เปาหมายคือคร ูพ.ศ. 2541 หลกัสูตรสิทธิมนุษยชนข้ันพืน้ฐาน
ในสังคม  และพ.ศ. 2550 ไดขยายหลกัสูตรลงสนูกัเรยีน เยาวชนดวย นอกจาก
รวมกับโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  กับลูกเสือ เปนโรงเรียนตนแบบ
เตรียมคายลูกเสือพัฒนา เปนคายลูกเสือสิทธิมนุษยชน เปนการเตรียมเขาสู
ประชาคมอาเซียนดวย

ในระดับสากล ชวง 10-20 ปนี ้ออนลาลงมา รวมท้ังงานอ่ืนๆ ดานสังคม
ดวย”

แมจะเปนหนวยงานเล็กๆ  แตเปนประเด็นสำคัญในสังคม ระดับโลก
และทำงานเปนเครือขายต้ังแตระดับประเทศไทยไปถึงระดับสากล



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 37 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2013หนา 4
เปดถวายวดัใหม (ตอจากหนา 20)

เพื่อใชเปนสถานท่ีนมัสการพระเปนเจา และประกอบ
พิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิตางๆ โดยมีพระคุณเจาซิลวีโอ
สิริพงษ จรัสศรี เปนประธานในพิธี พรอมดวยพระ-
คุณเจากิตติคุณลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต คุณพอ
สุพจน นมัคณสิรณ เจาอาวาส บรรดาพระสงฆ นกับวช
ชาย-หญิง และพ่ีนองสัตบุรุษในชุมชนและตางชุมชน
เขารวมพธีิเปนจำนวนมาก

พธีิเปดและถวายวัดหลังใหม เริม่ข้ึนเวลา 10.00 น.
ทีบ่รเิวณหนาวัดนักบุญอันตน พนมสารคาม โดยคณุพอ
ยอด เสนารักษ อปุสังฆราช สังฆมณฑลจันทบุร ีกลาว
รายงาน การดำเนนิการกอสรางวัดหลงัน้ีแดพระคณุเจา
ซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี จากนั้น พระคุณเจาจึงกลาว
เปดงาน และรวมกันตัดริบบ้ินพรอมกับพระคุณเจา
ลอเรนซ เทยีนชยั สมานจิต และคุณพอยอด เสนารักษ
โดยมีบรรดาสัตบุรุษท่ีเขารวมในพิธีรวมกันปลอย
ลูกโปงข้ึนสูทองฟาอยางพรอมเพรียงกัน จากน้ัน
พระคุณเจาท้ังสอง ไดเปดประตูวัด และพรมน้ำเสก
ไปยังตัววัด ทั้งภายในและภายนอกวัด เพื่อความเปน

สิริมงคล กอนนำขบวนพระสงฆเขาสูภายในวัด เพื่อ
ประกอบพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ บทเพลงสรรเสริญพระเจา
ไดถูกบรรเลงข้ึนจากวงดนตรีของพระสงฆ ที่นำโดย
คุณพอบรรจง พานุพันธ รวมกับคณะนักขับรอง
ที่ควบคุมโดยคุณพอชาติชาย พงษศิริ หลังบทภาวนา
เพือ่มวลชน พระคุณเจาซิลวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี จงึทำพิธี
เสกพระแทนบูชา โดยการเจิมน้ำมันศักด์ิสิทธ์ิลงบน
พระแทนพรอมกับถวายกำยานแดพระแทนบชูา จากนัน้
จึงเสกตูศีลมหาสนิทดวยการพรมน้ำเสกไปยังตูศีล
เปนอันเสร็จพิธีเสกพระแทนบูชาและตูศีลมหาสนิท
สังฆานุกรจึงปูผาบนพระแทนและจุดเทียน พิธีกรรม
เขาสูภาคถวายและดำเนินไปตามปกติจนถึงภาค
รับศีลมหาสนิทและอวยพรอยางสงาโดยพระคุณเจา
ซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี หลังอวยพร พระคุณเจา
ไดถวายกำยานตอหนาพระรูปนักบุญอันตน พรอม
นำสวดบทภาวนานักบุญอันตนและถวายดอกไม
กอนกลาวปดพิธี บรรดาคณะสงฆ นักบวชชาย-หญิง
และสัตบุรุษตางทยอยกันมาสักการะ และขอพรจาก
พระรปูนักบุญอนัตนกันเนืองแนนดวยความศรัทธา

ศาสนสถานแหงน้ี เปนศูนยรวมจิตใจทางศาสนา
ของคริสตชนในชุมชน เปนวัดหลังท่ี 4  ที่คริสตชน
ในชุมชนไดรวมแรงรวมใจกันในทุกๆ ดานจนประสบ
ความสำเร็จและไดวางศิลาฤกษ เม่ือวันเสารที่ 19
มกราคม ค.ศ. 2008 โดยพระคุณเจาลอเรนซ เทียนชัย
สมานจิต มีคุณพอสุทัศน เภกะสุต เปนเจาอาวาส
ในสมัยนั้น ไดเริ่มดำเนินการร้ือถอนวัดหลังเกาใน
เดือนธันวาคม ค.ศ. 2011 และกอสรางวัดหลังใหม
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2012 โดยมีกำหนดแลวเสร็จ
และเปดเสกในวันเสารที ่6 เมษายน ค.ศ. 2013

นบัเปนความภูมิใจของพ่ีนองคริสตชนท้ังในชุมชน
พนมสารคาม และบรรดาคริสตชน สังฆมณฑลจันทบุรี
เปนอยางย่ิง ที่ไดมีศาสนสถานหลังใหมแหงน้ี เพื่อให
เปนสถานท่ีในการสวดภาวนาสรรเสริญพระเปนเจา
และประกอบพิธีศักด์ิสิทธ์ิตางๆ อีกท้ังยังเปนศูนยรวม
จิตใจ การแสดงออกถึงความเช่ือ ความศรัทธาและ
ยังเปนประจักษพยาน ใหกับพี่นองตางความเช่ือ ได
รับรูถึงแรงศรัทธาและความเชื่อที่บรรดาคริสตชน
มีมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน

อาลยัรกั (ตอจากหนา 20)
โกวิทวาณิช เปนประธานในพิธีมิสซาปลงศพ คุณพอ
อันเดร ลออ สังขรัตน พระสงฆอาวุโสของอัครสังฆ-
มณฑลกรุงเทพฯ โดยมีพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กจิบุญช ูพระสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน
พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค
คณุพอชชัวาล ศภุลกัษณ ซึง่เปนหลานของคุณพอลออ
รวมในพิธ ีเมือ่วนัจันทรที ่25 มนีาคม 2013 ทีว่ดันักบุญ
เปโตร สามพราน

คุณพออนัเดร ลออ สังขรัตน เกิดวันท่ี 12 มิถนุายน
ค.ศ. 1917   ที่ ต.บางล่ี อ.สองพ่ีนอง จ.สุพรรณบุรี
คุณพอมีพีน่อง 8 คน ชาย 4 หญงิ 4 คุณพอเปนคนท่ี 5
บิดาช่ือ เปโตร จอน สังขรัตน  มารดาช่ือ มารีอา จีน
สังขรตัน บดิามีอาชพีเปนชาวประมงและคาขาย

คุณพอรับศีลลางบาปท่ีวัดแมพระประจักษแหง
ภูเขาคารแมล สองพ่ีนอง เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน ค.ศ.
1917 โดยคุณพอซีมอน ศรีจันทร ศรีประมงค และ
ไดรับศีลกำลังท่ีวัดแหงน้ี โดยพระสังฆราชเรอเน
แปรรอส คุณพอไดสมัครเขาบานเณร ค.ศ. 1930 ในนาม
ลูกวัดแมพระประจักษแหงภูเขาคารแมล สองพี่นอง
ไดรบัศีลบวชเปนพระสงฆ วนัท่ี 19 มีนาคม ค.ศ. 1946
ทีว่ดันักบญุฟรงัซิสเซเวียร สามเสน  โดยพระสงัฆราช
เรอเน แปรรอส ประมุขสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ
มีเพื่อนรวมรุน 12 คน มีสามคนท่ีบวชเปนพระสงฆ
ไดแก คุณพออรุณ ธรรมธาดา (มรณะ) คุณพอวินทร
เจรญิวงศ (มรณะ) และคุณพอลออ สังขรัตน

ประวัติดานการศึกษา
ศึกษาท่ีโรงเรยีนแมพระประจกัษสองพีน่อง จบช้ัน

ประถมปที ่4
ค.ศ. 1930-1935 เรียนท่ีสามเณราลัยพระหฤทัย

บางนกแขวก
ค.ศ. 1935-1938 เรียนท่ีสามเณราลัยพระหฤทัย

ศรีราชา 
ค.ศ. 1939-1940 เปนครูเณรที่วัดแมพระประจักษ

สองพีน่อง เปนเวลา 2 ป
ค.ศ. 1941-1946 เรยีนท่ีบานเณรใหญปนงั (General

College) จบปริญญาตรีสาขาปรัชญา และเทววิทยา

ชวีติดานกระแสเรยีก
จุดเร่ิมตนของกระแสเรียกท่ีดำเนินมาเปนเวลา

อันยาวนานน้ี เดิมทีคุณพอเปนเด็กชวยมิสซา สมัย
คณุพอตมีอเทว ฤดูน้ำหลากวันหนึง่ คุณพอกเ็อาแหไป
จับปลาสรอยขางวัด ขณะท่ีกำลังทอดแหอยูคุณพอ
ตีมอเทวมาพบ ทานทักทายแลวก็เอยขึ้นวา “ดีแลว
แลวพอจะสงเอง็ไปเปนชาวประมงจับมนุษย”

“ตอนน้ันพอยงัไมเขาใจความหมายของคำน้ี จนเม่ือ
เรยีนจบชัน้ประถม 4 คุณพอตีมอเทวสงพอไปบานเณร
ตอนน้ันตอบตกลงท้ังๆ ที่ไมรูวาบานเณรคืออะไร
คุณพอสงา สังขรัตน ผูเปนอาไปสงท่ีบานเณรบางชาง
กอนกลับคุณพอสงาส่ังไวประโยคหน่ึงท่ีจำข้ึนใจมา
จนทุกวันน้ีคือ ไอหลาน ถาอธิการไมไล อยาลาออก
เด็ดขาด”

คุณพอลออเลาถึงการเตรียมตัวในบานเณรทั้งสอง
แหงวา “ที่บานเณรเล็ก เรียนหนักวิชาภาษาละตินและ
ภาษาฝร่ังเศส โดยอธิการเปนผูเตรียมดานชีวิตภายใน
ใหกบัเณร มาเริม่เขาใจความหมายของคำวา กระแสเรยีก
ทีบ่านเณรใหญ โดยเฉพาะอุปกรณสำคัญในการเตรียมตัว
เปนพระสงฆ คือ การสวดสายประคำ การเฝาศีล การ
ทำวัตร”

ขณะท่ีเรียนอยูบานเณรปนังเกิดสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 ญี่ปุนบุกข้ึนเกาะปนัง อาหารท่ีมีอยูถูกญ่ีปุน
ขนไปเกือบหมด ความเปนอยูคอนขางลำบาก ท่ีสุด
เราก็เรียนจบและกลับเมืองไทย เนื่องจากสงคราม
เพิ่งสงบเสนทางคมนาคมถูกระเบิดเสียหายหนัก หลัง
จากเดินทางจากปนังถึงสงขลาแลวเราอาศัยมากับเรือ
บรรทุกน้ำมัน เรือมาจอดหนาวัดกาลหวาร จึงข้ึนไป
รายงานตัวกบัพระสงัฆราชเรอเน แปรรอส

เม่ือกลับบานเกิดเมืองนอนแลว  คุณพออรุณ

กับคุณพอวินทร แยกไปบวชที่มิสซังจันทบุรี สวน
คุณพอลออ บวชวันท่ี 19 มีนาคม 1946 ที่วัดนักบุญ
ฟรังซิสเซเวียร สามเสน โดยพระสังฆราชเรอเน
แปรรอส พรอมกับคุณพอยอแซฟ เดอ ซูซา ชาว
มาเลเซีย เน่ืองจากพระสังฆราชสิงคโปรถึงแกกรรม
อุปสังฆราชจึงสงมาบวชดวย ภายหลังคุณพอยอแซฟ
ไดสมัครชวยงานมิสซังกรุงเทพฯ ระยะหนึ่งกอนไป
เปนฤๅษีที่ประเทศอังกฤษ และเสียชีวิตในเวลาตอมา

ในวันรับศีลบวชเปนพระสงฆ คุณพอกลาววา
“รูสึกต่ืนเตนยินดี ขอบคุณพระท่ีประทานกระแสเรียก
เปนพระสงฆให และจะต้ังใจทำหนาท่ีในฐานะสงฆ
อยางดีเทาท่ีสามารถ” และไดต้ังปณิธานวา จะดำเนิน
ชวีติตามแนวทางของความนอบนอมเช่ือฟงเหมือนกบัท่ี
“พระกุมารทรงนอบนอมเชื่อฟงตอนักบุญโยเซฟ และ
พระแมมารีอา”

โดยภาพรวม คุณพอกลาวถึงตัวเองวา “คุณพอ
เปนคนมีอุปนิสัยตรงตอเวลา รักความเปนระเบียบ
เรยีบรอย รคูาเวลา ใชเวลาเปนประโยชนเสมอ รกัสันติ
มีสมาธิในการทำงานดี ราเริง ชอบเที่ยว สนใจในการ
รักษาสุขภาพ เครงครัดกับตัวเอง แตรูจักผอนหนักเบา
ตอผอูืน่และเคยตอสกูบัคอมมิวนิสตสมัยอยทูีพ่ษิณุโลก”

ดานงานอภิบาลในชีวิตสงฆ
มีนาคม-มิถุนายน 1946 ผูชวยเจาอาวาสวัดอัคร-

เทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
กรกฎาคม 1946 - กุมภาพันธ 1948  ผูชวยดูแล

วัดเจาเจ็ดและวัดหนาโคก
ค.ศ. 1948-1949 เจาอาวาสวัดเซนตนิโกลาส

พิษณุโลก
ธันวาคม 1949 - พฤษภาคม 1951 ผชูวยเจาอาวาส

อาสนวหิารอสัสัมชญั
ค.ศ. 1951-1956 ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบญุฟรงัซิส

เซเวยีร สามเสน
(อานตอหนา 5)
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ค.ศ. 1956-1957 ผูชวยเจาอาวาสวัดซางตาครูส
กฎีุจนี

ค.ศ. 1957-1959 ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา
หนองจอก

ค.ศ. 1959-1966 เจาอาวาสวัดธรรมาสนนักบุญ
เปโตร บางเชอืกหนงั

ค.ศ. 1966-1973 เจาอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของ
แมพระ ปากลัด

ค.ศ. 1973-1976 เจาอาวาสวัดนักบุญฟรงัซิสเซเวียร
สามเสน

ค.ศ. 1976-1979 เจาอาวาสวัดเซนตหลยุส
ค.ศ. 1979-1981 เจาอาวาสวดัมารียสมภพ บานแพน
ค.ศ. 1981-1984 ดูแลวดันอย 3 แหง วดัเซนตจอหน

วดันอยมารียสมภพ และบานแดนตะวัน
ค.ศ. 1983-1984 วดัสะพานใหม
ค.ศ. 1984-1985 ประจำทีอ่ารามพระหฤทยัฯ
ค.ศ. 1985-1989 ประจำท่ีวดันอยโรงเรยีนเซนตจอหน
ค.ศ. 1989-1996 พักประจำและชวยงานอภิบาล

อารามพระหฤทัยฯ
5 พฤษภาคม 1996 พกัประจำทีบ่านอับราฮมั

โอกาสฉลอง 50 ปชวีติสงฆ
วันท่ี 16 มีนาคม ค.ศ. 1996 ที่อารามพระหฤทัยฯ

และวันท่ี 23 มีนาคม ค.ศ. 1996 ทีว่ดัเซนตจอหน โดยมี
พระคารดินลัไมเกิล้ มีชยั กจิบญุช ูเปนประธาน

หลงัจากบวชเปนพระสงฆได 50 ป ความรสึูกของ
คุณพอ มีสวนหนึ่งท่ีคลายกับความรูสึกของวันบวช
มันเปนความยินดี “ดวยความซาบซ้ึงในความรักและ
เมตตา” ยังรู สึกขอบคุณทุกคนที่ มีสวนชวยเหลือ
โดยกลาวเปนพิเศษถึงพระอัครสังฆราชยวง นิตโย
พระคารดินลัไมเก้ิล มีชยั กจิบุญช ูและคณะพระหฤทัยฯ
ซ่ึงไดใหความชวยเหลือในเร่ืองเก่ียวกับสุขภาพ เม่ือ
ความใฝฝนของการเปนพระสงฆไดกลับกลายเปน
ความจริง ความยินดีซ่ึงเออลนในวันรับศีลบวช ไดรับ
การรักษาใหคงอยเูพ่ิมพนูจนกลับเปนความสงบสุขของ
ชวีติ

คุณพออนัเดร ลออ สังขรัตน บวช ค.ศ.1946 ซ่ึงเปน
ปเดียวกับบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 ทรงรับศีลบวชเปนพระสงฆ และใน ค.ศ.1996
คุณพอไดเดินทางไปกรุงโรม รวมมิสซาท่ีถวายโดย
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 พรอมกับ
พระสงฆที่บวชปเดียวกับพระสันตะปาปาจากท่ัวโลก
และไดรบัสตอลาท่ีระลึกจากพระหัตถของพระสันตะปาปา
ทีป่ระทานให พรอมท้ังใบพรของพระสันตะปาปา

โอกาสฉลอง 60 ปชวีติสงฆ
ในวันท่ี 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2006 ไดมีการจัดพิธี

มิสซาโอกาสฉลอง 60 ป แหงการบวชเปนพระสงฆของ
คุณพออนัเดร ลออ สังขรตัน พรอมคุณพอทีบ่วชครบ 25
ป 10 องค ที่วัดแมพระฟาติมา ดินแดง โดยมีพระ-
คารดินลัไมเก้ิล มีชยั กจิบุญช ูเปนประธาน

โอกาสฉลอง 65 ปชวีติสงฆ
วนัท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 2011 เวลา 16.30 น. พระ-

อัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูต
วาติกันประจำประเทศไทย ไดมอบใบพรของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16 แดคุณพอโอกาสบวช
เปนพระสงฆครบ 65 ป ใบพรลงนามโดยพระอัคร-
สังฆราชเฟอรนันโด ฟโลนี่ รองเลขาธิการนครรัฐ
วาติกัน

วนัท่ี 19 มีนาคม ค.ศ. 2011 ตรงกับวนับวชครบ 65
ปของคุณพอ ไดจัดพิธีที่วัดนอยชั้น 24 อาคารรอยป
บารมีบญุ  โรงพยาบาลเซนตหลยุส

ผลงานแปลหนังสือ
- ทศันใหมทางปญหาสังคม (1963)
- ปแมพระ (1968)
- พธีิเสกบาน (1973)
- ชวีติคริสตชน (1985)
- พระวาจาวนัละคำ มี 5 เลม (1988)
- พระนางมารีย พระมารดาพระเยซเูจา (1988)
- พระวาจาวันอาทิตย  ป A B C (1991)
- พระเยซูเจาบุตรแหงมนุษย (1991)
- บทเทศนและรำพงึ ป A B C (1993)
- แงคิดจากพระวรสาร
- ศรัทธามรรค
- ประวัตินกับุญฟรงัซิสเซเวียรรวม 2 เลม
- อยกูบัพระเจาวนัละ 15 นาที
- ศีลมหาสนิทกับพระตรีเอกภาพ
- วนัทามารีอา
- ฉลองแมพระในรอบป
- ขอคิดของคุณพอยวง มารี เวียนเนย (ภาคผนวก

ในประวัติของทาน)
- คุณพอมคีาแอล การกิอยส ผต้ัูงคณะสงฆเบธาราม
- หลุยส มารติน ยอดบิดาของนักบุญเทเรซาแหง

พระกุมารเยซู
- วญิญาณของผแูพรธรรม
- ตองยกความผิดแกกนัและกันหรอืไม
- พระเจาย่ิงใหญ
- “นกับญุเปโตร เสาหลกัของพระศาสนจกัร”
คุณพอลออ สังขรัตน ใชเวลาท้ังหมด 16 ป (1930-

1946) ในการอบรมตนเพ่ือชีวติสงฆ ใชเวลาอีกท้ังหมด
60 ป (1946-2006) ในการทำหนาท่ีสงฆในงานอภิบาล
ดานศีลศักด์ิสิทธ์ิในการแปลหนังสือตางๆ ทั้งดาน
หนังสือบำรุงความศรัทธา และดานพิธีกรรม คุณพอ
ใชความสามารถและกำลงัท้ังฝายกายและจติใจ ทำงาน
ใหพระและเพ่ือนพีน่องของคุณพอในโลกน้ี ดวยความ
นอบนอมเช่ือฟงเหมือนกับท่ีพระกุมารทรงนอบนอม
เชื่อฟงตอนักบุญโยเซฟและพระแมมารีย  คำขวัญชีวิต
สงฆ ซ่ึงคุณพอไดยึดถือมาตลอดชีวิต คุณพอเขาพัก
รักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนตหลุยส ต้ังแตวันที่ 11
มกราคม ค.ศ. 2008 จนถึงวาระสุดทายของชีวิต เม่ือ
วนัท่ี 22 มีนาคม 2013 เวลา 01.15 น.

บวชพระสงฆ (ตอจากหนา 20)
และมีพิธีบวชสังฆานุกรของบราเดอรยอหน ธนาคาร
จันทรลอืชยั, C.Ss.R. บราเดอรเปโตร วนัรบ บุญทอด,
C.Ss.R. และพิธีปฏิญาณตนคร้ังแรกของบราเดอร
ไมเคิล้ ธเนศ กายราช, C.Ss.R. บราเดอรยอหน กอเกยีรติ
ดีศร,ี C.Ss.R.

สังฆานุกรอัลฟอนโซ ชัยนรินทร เหลาพรม,
C.Ss.R. เกิดวันท่ี  20 มิถุนายน ค.ศ. 1976 สัตบุรุษ
วัดนักบุญยูดาห บานดุง จ.อุดรธานี เปนบุตรคนท่ี 3
ในจำนวนพ่ีนอง 3 คน ของนายเจรญิ  เหลาพรม และ
นางแดง  เหลาพรม

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาโรงเรียนบานศรีสุทโธ
มัธยมตนโรงเรยีนโรซารโีอ เวยีงคุก จ.หนองคาย
ปวช. และ ปวส. สาขาอุตสาหกรรม ชางยนต

เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน
ปรญิญาตรี มนุษยศาสตร สาขาปรัชญาและศาสนา

วทิยาลยัแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม
ปรญิญาโท ศาสนศาสตร สาขาเทววิทยา (M.A.T.)

ทีม่หาวทิยาลยัอเทเนโอ เมืองดาเวา ประเทศฟลปิปนส
โปสตุลนัต ทีส่ามพราน และมีนบุร ี 2004-2006
ปนวกภาพ ค.ศ. 2007 ที่ เมืองลิปา ประเทศ

ฟลปิปนส
ปฏญิาณตนคร้ังแรก 19 พฤษภาคม 2008
รับพิธีแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร และผูชวย

พธีิกรรม 27 มิถนุายน 2008
ปฏิญาณตนตลอดชีพ และรับศีลบวชเปนสังฆา-

นกุร 26 พฤษภาคม 2012
คติพจน “อยากลัวเลยต้ังแตนี้ไปทานจะเปนชาว

ประมงจับมนุษย”

สังฆานุกรเตรนิ ดิงห เฟอง, C.Ss.R. เกิดวันท่ี 25
พฤษภาคม ค.ศ. 1979 ทีต่อนเหนือของประเทศเวียดนาม
มีพีน่อง 5 คน

ค.ศ. 1996-2002   ศึกษาดาน IT ที ่The university
of technology

ค.ศ. 2003-2005 นวกชนท่ีไซงอน
27 มิถุนายน  2005  ถวายตัวคร้ังแรกท่ีประเทศ

เวียดนาม
ค.ศ. 2005-2007 ศึกษาปรัชญา และเทววิทยา ที ่The

theology in Dominican and Redemptorist seminaries
ไซงอน

ค.ศ. 2008-2013 ศึกษาภาษาอังกฤษท่ีคณะ
พระมหาไถ มีนบุรี เปนเวลา 5 เดือน และเดินทางไป
ศึกษาตอทีด่าเวา ประเทศฟลปิปนส เปนระยะเวลา 5 ป
ที่ Saint Alphonsus Theological and Missiological
Institute

ค.ศ. 2011 ฝกงานอภิบาลตามบานตางๆ ของ
คณะ เชน ขอนแกน ทาบอ ศรเีชยีงใหม หนองคาย และ
พัทยา

17 พฤษภาคม 2012 ถวายตัวตลอดชีพ
9 พฤศจกิายน 2012  บวชสังฆานุกร



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 37 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2013หนา 6

บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

เปนแนวปฏิบัติในอารามฤๅษีและชีลับคณะนักบุญเบเนดิกต เม่ือสมาชิก
เขาแถวเดินเขาในวัดเพ่ืออธิษฐานภาวนา พวกเขาจะเคารพพระแทน และหัน
เขาหากันและกมหนาใหกันและกันกับผูที่เดินขบวนคูกับเขา เราอาจจะถามวา
การกระทำดังกลาวหมายความวาอะไร

คำตอบก็คือ พระเจามิไดประทับอยบูนพระแทนในวัดเทาน้ัน แตยงัประทับ
อยูในผูคนรอบๆ ตัวเรา นักบุญเปาโลสอนชาวเอเธนสวา องคพระผูเปนเจา
ทรงเปนพระเจาแหงสวรรคและแผนดิน และมิไดประทับอยูในสถานท่ีซ่ึง
ทำดวยน้ำมือของมนุษย นักบุญเปาโลกลาวถึงผูคนท่ีคิดวาเขาสรางวิหารเพื่อ
เก็บพระและเจาของพวกเขาในที่นั้น ซ่ึงถือวาเปนท่ีประทับของพระเจาของ
พวกเขา ทานสอนวาเราไมควรคิดวา พระเจาเท่ียงแทนั้นประทับอยูในอาคาร
หรอืวดัแหงใดแหงหน่ึงเทาน้ัน นกับุญเปาโลมิไดปฏเิสธวา พระเจาทรงสำแดง
วาทรงประทับอยเูปนพเิศษในสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ แตทานหมายความวา พระเจา
มิไดประทบัอยเูฉพาะเพยีงในสถานท่ีนัน้เทาน้ัน

บทภาวนาตอนจบพิธีบูชาขอบพระคุณ นับวามีความหมายท่ีสำคัญมาก
เปนบทภาวนาท่ีสงเราออกจากวัด ใหไปประกอบพระราชกิจของพระเจา
ในโลก พระราชกิจของพระเจาน้ันเปนเรื่องที่เราจะตองนำไปปฏิบัติในบาน
ในท่ีทำงาน และในโลกท่ีกวาง โดยเฉพาะในท่ีมีความเจ็บปวดและความตองการ
และเรามิไดอยูเพียงลำพัง กอนวันส้ินพระชนม พระเยซูเจาตรัสใหกำลังใจ
แกบรรดาสานุศิษยวา เม่ือพระจิตเจาเสด็จมา พวกเขาจะไดรับการสนับสนุน
และจะไดรบัการนำทางไปส ู “ความจริงท่ีครบบริบรูณ”

ขาแตพระเจา โปรดทรงบนัดาลใหลกูสำนึก
อยูเสมอวา ความเช่ือของพวกลูกมิไดจบอยู
ในตัววดั ดังท่ีพระจติเจาทรงประกอบพระราชกิจ
ของพระองคทั่วไปในโลก ในท่ีซ่ึงความรัก
มีชัยชนะเหนือความเกลียดชัง ความยุติธรรม
เหนือความอยุติธรรม และสันติภาพเหนือ
สงคราม ฉันใดก็ฉันน้ัน โปรดทรงชวยใหลูก
นำความรักมายังเพื่อนมนุษยและทุกคนในโลก
ดวยเทอญ อาแมน

ยังรออยูนั่น
คนสัญจรไปมาตลอดวัน
ถนนท่ีขยายกวางก็ยังดูคับแคบ
ไหนรถราทีผ่านไปผานมาไหนรถท่ีจอดท้ังสองฟากถนน
บางชวงบางเวลาถึงกับว่ิงสวนกันไมได
ตองจอดรอใหรถท่ีมาผานไปกอนจะเบ่ียงออกมา
บนทางเทาสองดานผคูนพลุกพลานไมแพกนั
ถงึพืน้ท่ีจะกวางเดินสวนกนัไปมาสะดวก
แตก็ตองแคบไปบางชวงบางตอน
ไหนจะมีสินคาวางเรียงย่ืนออกจากหนาราน
ไหนจะโตะไหนจะเกาอ้ีรานกวยเต๋ียวเรียงรายกินพื้นท่ี
ตองผลดักันยืนรอหยดุหลบทางใหกนัเปนระยะ
ทีเ่คยเปนพืน้ท่ีสาธารณะทุกคนมี “สิทธ์ิ” ใชสอย
กต็องหันมาใช “ใจ” คอยทคีอยอาศัยกนัไป
ผลดักัน “วดัใจ” เปนวาระเปนชวงเปนตอน
เพราะไหนจะมตีลาดต้ังอยติูดส่ีแยกไฟแดง
ของมีขายมากมายกายกองถงึกบัลนตลาดมาถึงรมิถนน
ไหนจะเปนยานท่ีต้ังโรงเรียนหลากหลายระดับ
ไมใกลไมไกลกันขนาดร้ัวแทบชนกันกมี็ใหเหน็
ผูคนท่ีอาศัยอยูผูคนท่ีสัญจรผานไปมาตางรูแกใจ
ไปไหนตองคำนวณเวลาตองเผื่อหนาเผื่อหลัง
แมเด็กนักเรียนเองชะลาใจเม่ือไรกลายเปนเร่ือง
ตองมายืนแถวยาวหนาประตูรอใหเคารพธงชาติเสร็จ
กวาจะรายงานครูผูปกครองช้ีเหตุชี้ผลที่มาชา
เพือ่นๆ กเ็ขาช้ันเรยีนกนัหมดแลว
มีแคคนเดียวบนทางเทาสายน้ันท่ีไมมีทีทารีบรอน
นัง่หนัหลงัพงิตโูทรศพัทในทาอานอะไรเพลนิอยู
สลบัหยบิหนงัสือพมิพเกานิตยสารปกขาดข้ึนมาอาน
จะหยุดจะพักก็เม่ือหยิบปากกาวางใกลตัวขึ้นมาขีดเขียน
เหมือนจะขีดเสนใตเหมือนจะวงขอความนาสนใจไว
ชวงไหนอารมณดีมีคนทักทายก็บอกเลขเด็ดใหเปนของแถม
สลับการอานดวยการนอนพักท่ีนั่นท่ีเดียวกันขางตูโทรศัพท
ไมรบกวนการสัญจรไปมาอยเูปนสัดเปนสวน
จวบเหมาะกับตูโทรศัพทต้ังอยูนอกกำแพงโรงเรียน
จึงไมมีส่ิงของวางเร่ียราดยกเวนตัวเขาตูโทรศัพทกับตนไม
การสัญจรไปมาบนทางเทาชวงน้ันจงึคลองกวาท่ีอืน่
กระท่ังชวงหลังๆ ภาพท่ีชนิตาน้ีหายไป
แมกอนนีค้นผานไปผานมาไมคอยสนใจ
แตจูๆ  ส่ิงท่ีไมเคยสนใจเปล่ียนแปลงไปจนอดสนใจไมได
ตโูทรศัพทยงัต้ังอยทูีเ่ดิมแตกองหนังสือพมิพนติยสารเกาไมมีแลว
ที่ที่เขาเคยน่ังเคยนอนวางเปลาเหมือนเพิ่งมีการไลที่
กระทั่งวันน้ันเขากลับมาน่ังมานอนหางจากตูโทรศัพทไปเล็กนอย
หนาตาดูอิดโรยผมเผายาวรุงริ่งตัวผอมซีดไมใสเส้ือ
เสียงเพลงดังกระห่ึมจากรถกระบะแลนผานไปชา
หนุมสาวเด็กนอยตัวเปยกปอนน่ังยืนอยูทายรถเตนไปสาดน้ำไป
เขาไมมีททีาสนใจนอนหลบแดดในรมไมเหมือนไมรเูปนวันอะไร
“คณุลุงคะ” จูๆ  กมี็เสียงทักเขาเย็นวนัน้ัน “เงินไวซ้ืออาหารนะคะ”
เขาย่ืนมือออกไปรับเงินรอยบาทไมพูดแตตาเปนประกายขอบคุณ
“คุณลุงคะ” เสียงเดียวกนัทักเขาสองเย็นตอมา “ทานกวยเต๋ียวไหม?”
เขาผงกตัวตอบรับขณะมือกำลงังวนมวนเสนยาสูบเปนมวน
“ใสเสนมากหนอย ลงุจะไดอิม่...” แมชายหนมุเจาของรานกำชบั
เหมือนเดิม เขาย่ืนมือรบักลองโฟมกวยเต๋ียวรอนขอบคุณดวยสายตา
แลวเหลือบตาไปมองขาไกสองสามขาท่ีคนขายแถมใหเปนกรณีพิเศษ
“...เศรษฐีคนหน่ึงแตงกายหรูหรา...จดังานเล้ียงใหญทกุวนั
คนยากจนชื่อลาซารัสนอนอยูท่ีประตูบาน...บาดแผลเต็มตัว

พระเจาประทับอยูทั่วไป
“พระเจาไมสถิตในวิหารที่มือมนุษยสรางข้ึน” (กิจการ 17:24)

อยากจะกินเศษอาหารตกจากโตะ...” (ลก 16:19-30)
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

ก. พระสงฆประจำสังฆมณฑล
1. คุณพอเปาโล สมนึก สุทธิ เจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บานถ่ิน วัดแมพระ
แหงกวาดาลูเป บานสวยหลง และวัดเซนตไมเก้ิล บานนาพระ
2. คณุพอโทมสั กำจัด เสาะกาน เจาอาวาสวัดนักบุญโยเซฟกรรมกร บานชัยพร*
3. คณุพอยอแซฟ วชิยั อวนเยน็ดี ศึกษาตอทีป่ระเทศฟลปิปนส
4. คณุพอเปโตร โกวทิย เจรญิพงศ เจาอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห
อดุรธานี และวัดนักบุญอนันา กมุภวาป ผแูทนผรูบัใบอนุญาตโรงเรียนมหาไถศึกษา
กมุภวาป ผแูทนผรูบัใบอนุญาตและผจูดัการโรงเรียนอนบุาลมหาไถศึกษา อดุรธานี
5. คุณพอไมเกิ้ล ประสิทธิ์ ไกรโหล เจาอาวาสวัดนักบุญเคลเมนต ชุมแพ และ
วัดนักบุญยากอบอัครสาวก บานวังขอนแดง ผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ
โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงเรียนมหาไถศึกษา
ขอนแกน
6. คุณพอลูกา พัฒนา อุปการ ผูชวยเจาอาวาสวัดพระคริสตเจากษัตริยแหงสากล
จักรวาล ผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูจัดการโรงเรียนมหาไถศึกษา เลย และ
โรงเรยีนมหาไถศึกษา ทาบม
7. คณุพอลอเรนซ พรภริมย บุญทรพัย เจาอาวาสวัดแมพระปฏสินธินริมล บานนอย
สามเหล่ียม และวัดพระจิตเจา บานหวยหนิลาด ผแูทนผรูบัใบอนุญาตและผจูดัการ
โรงเรียนมหาไถศึกษา บานนอยสามเหล่ียม
8. คุณพอซีโมน ไมตรี ทาสุวรรณ เจาอาวาสวัดนักบุญยูดาห บานดุง วัดบุญราศี
ทั้งเจ็ดแหงประเทศไทย บานทุงกวาง และวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บานคำสีดา
ผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูจัดการโรงเรียนมหาไถศึกษา บานดุง
9. คณุพอเปโตร ประวตั ิญวนเหนือ เจาอาวาสวัดแมพระประจักษเมืองลรูด บานไผ
วัดแมพระฟาติมา เมืองพล วัดแมพระนิจจานุเคราะห บานโนนโจด วัดนักบุญ
อสิิดอร บานหนองแขม และวดัพระเยซเูจาทรงกลบัคืนพระชนม บานโนนสมบูรณ
ผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูจัดการโรงเรียนมหาไถศึกษา บานไผ และโรงเรียน
มหาไถศึกษา เมืองพล
10. คณุพอฟรงัซสิ อสัซีซ ี สุรพงษ ลาบุดดี เจาอาวาสวดันักบญุยอหน บปัติสตา
บึงกาฬ วัดพระมหาไถ ปากคาด วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บานหวยสะอาด และ
วดันักบญุยอหน อคัรสาวก บานโนนสวาง ผแูทนผรูบัใบอนุญาตโรงเรียนมหาไถ

การแตงตั้งและโยกยายพระสงฆ
สงัฆมณฑลอุดรธาน ีฉบับที ่1/2013

ศึกษา บงึกาฬ
11. คณุพอเปโตร วนิยั แสนงาม ศึกษาตอทีป่ระเทศแคนาดา
12. คณุพอยอหน บัปตสิต ปรชีา ศลิาโคตร เจาอาวาสวัดนอยแมพระนจิจานุเคราะห
โพนสงูนอย วดันักบุญวนิเซนเดอปอล บานศรีวฒันา และวัดพระบิดามหาการุญ
บานโนนสมบูรณ ผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูจัดการโรงเรียนอนุบาลมหาไถ
ศึกษาโพนสูง
13. คณุพอเปโตร เลศิอมัพร พรมผาย อธิการสถานฝกธรรมสนัติราชา
14. สังฆานุกรดอมินิก พงษพันธ มวงมีรส ฝกงานอภิบาลท่ีวัดพระวิสุทธิวงศ
โพนสูง

ข. พระสงฆคณะพระมหาไถ (C.Ss.R.)
1. คุณพอเปาโล สุขุม ธนะสิงห, C.Ss.R. เจาอาวาสวัดนักบุญทั้งหลาย บาน
มวงใหญ* เจาอาวาสวัดพระคริสตประจักษ บานชาด*
2. คุณพอเรยมอนด ประสิทธิ์ กุนุ, C.Ss.R. ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญท้ังหลาย
บานมวงใหญ ผชูวยเจาอาวาสวัดพระครสิตประจักษ บานชาด
3. คณุพอไมเกิล้ เช, C.Ss.R. เจาอาวาสวัดนักบุญไอลีน บานหนองแสง
4. คุณพอยอแซฟ ภูวนัย ตันติกุล, C.Ss.R. เจาอาวาสวัดนักบุญโครเนลิอัส
ไผสีทอง และวัดพระศรชีมุพาบาล ดอนหวาย

ค. พระสงฆคณะธรรมทตูของนกับญุวนิเซนเดอปอล (C.M.)
1. คณุพอเปโตร อทุยั ถาวร, C.M. เจาอาวาสวัดแมพระราชนิแีหงนิกรเทวดา บาน
โนนยางคำ*

หมายเหตุ * หมายถงึตำแหนงและหนาท่ีเพิม่เติม ขณะท่ีพระสงฆยงัคงประจำ
อยูที่เดิม

ขอใหรบัตำแหนงและหนาท่ีใหมภายในวันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2013
ประกาศ ณ วนัท่ี 5 เมษายน ค.ศ. 2013

“จงรับใชดวยความเต็มใจเหมือนกับรับใชองคพระผูเปนเจา
มิใชรบัใชมนุษย” (อฟ 6:7)

พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตุวสัิย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

ส่ิงแวดลอมเปนพี่เปนนอง ขณะเดียวกันเราก็ยังหวังวา
ในสังคมปจจุบันนี้ยังมีพื้นที่แหงความหวังท่ีเปนจริง
ในหมพูีน่องกลมุชาติพนัธทุีเ่ขาจะไดกลับไปสรูากเหงา
นั้นเพื่อเปนสังคมแหงสันติสุขตามมรรคาของผู มี
ความเช่ือ พระศาสนจักรคาทอลิกหวังวาการพิจารณา
และการไตรตรองกับประสบการณที่เกิดข้ึนกับพี่นอง
กลมุชาติพนัธไุมวาจะสุขหรอืทกุข  สมหวงัหรอืผดิหวัง
โดยอาศัยความเช่ือทีมี่ตอพระเยซูครสิตเจา ความศรัทธา
ในชีวิต ดังน้ีเราจึงมีความหวังอยูเสมอ (เทียบ แบลซ
ปสกลั)

ขอพระแมมารียพรหมจารี มารดาของพระ-
ศาสนจักร กระจกเงาแหงความยุติธรรม และราชินี
แหงสันติ ปกปองและวิงวอนเพ่ือพี่นองกลุมชาติพันธุ
ในวันรณรงคเพือ่กลมุชาติพนัธใุนปนีเ้ทอญ

พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา, C.Ss.R.
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม

สาสน (ตอจากหนา 3)

หนังสือความเชือ่อนัเปนชีวติ
บอกเลาเรื่องราว “คำสอนและชีวิต

ที่เปนขาวดี”
ที่คริสตชนตองรูและตองเปน

โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ  โทร. 0-2681-3900
ตอ 1801

ผูไมประสงคออกนามวัดนักบุญเปโตร สามพราน
                                                            200   บาท

คณุเสรมิ  ชรีานนท                                   200   บาท
คณุพิชญรตัน   แสงเดช  อทุศิให

มารอีา  บุญชวย  โกงศร     200   บาท
วิญญาณในไฟชำระ                     200   บาท

สำหรับท าน ท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ
โปรดสงธนาณัติ ส่ังจายในนาม “ซิสเตอรศักด์ิศรี
งามวงศ” ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นนทรี 14
(นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรงุเทพฯ
10120 เช็คส่ังจาย “การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงิน
เขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี  “กองทุนการพิมพ
สรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส
เลขทีบั่ญช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ
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ประกาศ
สงัฆมณฑลเชียงใหม

เรือ่ง การแตงตัง้โยกยายพระสงฆ
เขาดำรงตำแหนงหนาท่ี

เพื่อความเหมาะสมอันเน่ืองมาจากสังฆมณฑล
เชียงใหม มีการแบงเขตปกครองใหม มีการเปลี่ยน
ตำแหนงหนาท่ีในคณะธรรมทูตไทย และคณะนักบวช
บางคณะ จึงใหพระสงฆดังมีรายชื่อตอไปนี้ พนจาก
ตำแหนงหนาท่ีเดิม และเขาประจำตำแหนงหนาท่ีใหม
ดังน้ี

ก. เขตปกครองใหม
1. คุณพอวศิน   ฌานอรุณ เจาอาวาสวัดนักบุญ
กาธารีนา เขตแมเหาะ

ข. โยกยาย
2. คณุพอเจรญิ  นนัทการ เจาอาวาสวัดนักบุญยอหน
บปัติสต เขตแมโถ
3. คณุพอดรุงคฤทธิ ์ กระบวนศริ ิเจาอาวาสวัดแมพระ
องคอปุถมัภ พาน เลขานุการพระสังฆราช / เลขาธิการ
สังฆมณฑลฯ
4. คุณพอวีระวิทย  สาสาย เจาอาวาสวัดแมพระ
ปฏสินธินริมล เขตเชียงคำ / ดูแลเณรเล็กเบธาราม พะเยา
5. คุณพอธรรมนูญ  จินดาดุจสายชล เจาอาวาส
วดันักบญุเปโตร เขตแมลานอย

6. คุณพอวิบูรณ  ลิขิตธรรม เจาอาวาสวัดพระแม
มารี ปง / อธิการสามเณราลัยแมพระองคอปุถมัภ พาน
7. คุณพอเอกพงษ พงษสูงเนิน (อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ) เจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร เขต
แพร
8. คณุพอเปโตร  เมลอตตอ ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบญุ
ฟรงัซิสแหงอสัซีซี ลำพนู
9. คุณพอสันติ  ยอเปย ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระ
องคอุปถัมภ พาน / ผูอำนวยการโรงเรียนศิริมาตยเทวี
พาน
10. คุณพอธงชัย  วิวัฒนเชาวพันธุ ผูชวยเจาอาวาส
วดันักบุญไมเก้ิล การีกอยส เขตเชียงดาว
11. คุณพอศศิน  โหมโพ ผูชวยเจาอาวาสอาสนวิหาร
พระหฤทยั
12. คุณพอศรชัย  ดิพอ   ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญ
เปาโล เขตแมสะเรียง
13. บราเดอรไวพจน  บุญสวัสด์ิรกัษา ผชูวยเจาอาวาส
วัดพระแมมารี ปง / ผูชวยอธิการ  สามเณราลัย
แมพระองคอปุถมัภ พาน
14. คณุพอสิรชิยั  บุหงาสวรรค ศึกษาตอดานเทววิทยา
การอภบิาล ประเทศอติาลี 3 ป
15. คณุพอเทดิศักดิ ์ กจิสวัสด์ิ ยายกลับอคัรสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
16. คณุพอรงัสรรค  ภานรุกัษ พนจากหนาท่ี เจาอาวาส
วดัพระแมมารี ปง
17. คณุพอนพิจน  เทยีนวหิาร พนจากหนาท่ีเจาอาวาส
วัดแมพระปฏิสนธินิรมล เชียงคำ / เปนผูอำนวยการ

ศูนยวจิยัและฝกอบรมศาสนาและวัฒธรรมชมุชน
18. คุณพอศิริพจน  สกุลทอง เลขาธิการสำนักงาน
วนิจิฉัยคดีสังฆมณฑลฯ
19. คุณพออนุรักษ   ประจงกิจ ผูชวยเจาอาวาส
วดัแมพระฟาตมิา เขตเชียงแสน
20. นอกเหนือประกาศน้ี ทุกองคประจำตำแหนง
หนาท่ีเดิม จนกวาจะมีการประกาศใหม

ทั้งน้ี ขอใหเขาประจำการภายในวันอาทิตยที่ 5
พฤษภาคม ค.ศ. 2013

ประกาศ ณ วนัท่ี 27 มีนาคม ค.ศ. 2013

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน
ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม

“มีกายเดียวและจิตเดียว
ดังที่พระเจาทรงเรียกทาน
ใหมีความหวงัประการเดยีว

มีองคพระผเูปนเจาเดยีว ความเชือ่หนึง่เดยีว
ศลีลางบาปหนึง่เดยีว พระเจาหนึง่เดยีว

ผทูรงเปนพระบิดาของทกุคน
พระองคทรงอยูเหนือทุกคน
ทรงกระทำการผานทกุคน
และสถติอยใูนทกุคน”

 (เอเฟซัส 4:4-6)
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ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คุณวีรชาติ/สจุติรา
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

2. แผนดินศักดิสิ์ทธิ-์จอรแดน-เพทรา
(6-14 มิถนุายน ค.ศ. 2013)

3. แมพระรองไหทีอ่ากตีะ ญ่ีปนุ
(18-23 กรกฎาคม ค.ศ. 2013)

1. ตามรอยเทา นกับุญโฟสตินา (โปแลนด-ปราก)
    (22-31 พฤษภาคม ค.ศ. 2013)

4. ฉลองเซนตแอนนทีป่นงั
(26-28 กรกฎาคม ค.ศ. 2013)

Tel. 0-2291-3750-4

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเครือ่งยนต
หัวฉดีเบนซิน – ดีเซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมอืนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผชูำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมติร ถ.เทพารักษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

  0-2383-7656-7,  08-1921-9575

⌫     

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

คาทารีนา
เรณวูงษ
สรอยทอง
เกิดใหมในพระเจา
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
ครบ 8 ป จาก ลูกๆ ทีร่ะลึกถงึเสมอ

ยอแซฟ
วิเชียร

สรอยทอง
เกิดใหมในพระเจา

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
ครบ 14 ป

“รับมวลสารฯ ที่สะอาด ปลอดภัย เพิ่มพูน ความสงบสุข
ตอสุขภาพสรางคุณคาแกจิตใจอยางมีความหมาย

ทามกลางบรรยากาศ (ระดับโอโซน)”
ส่ิงอำนวยความสะดวกข้ันพื้นฐานดังน้ี
-หองพักและหองน้ำสวนตัวพรอมน้ำอุน
-ระบบอุปกรณสาธารณูปโภคครบ
-มีระบบการส่ือสารดวยเทคโนโลยีปจจุบัน
-มีกิจกรรมและนันทนาการ สรางมวลความสุขแบบกลุมคณะ
-อาหารครบหมูหลักโภชนาการ 3 ม้ือตอวัน พรอมอาหารวาง
-มีพระวาจาที่ทรงชีวิต และสิ่งปลูกสรางท่ีใหคุณคาตอจิตใจ

สนใจโปรดสอบถามขอมูลเพิ่มโดยตรงท่ี
คุณวิชัย โทร. 08-1916-3363, 08-7335-3363

ระหวางเวลา 10.00-15.00 น. ในวันจันทร ถึง วันเสาร

งานบริการแดผมีูประสบการณ (ส.ว.)
ของบานโอบรัก วังน้ำเขยีว จ.นครราชสีมา

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป
ตออายสุมาชิก ตดิตอฝายทะเบยีนสมาชกิโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810

โทรสาร 0-2681-5401 และ 0-2681-3900 ตอ 1802
ผูใดท่ีไมรับเอาไมกางเขนของตนแบกตามเรามา

ผูนั้นก็ไมคูควรกับเรา
(มทัธวิ 10:38)
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม

“อาสาพาไปเลย” คายอาสาพฒันาจรยิธรรมชุมชน
คร้ังที ่13 หมบูานหมันขาว จ.เลย

เปนประจำของทุกๆ ป  ในชวงเดือน
มีนาคมหลังจากท่ีนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
เสร็จส้ินจากการสอบปลายภาคเรียนท่ี 2
วิทยาลัยแสงธรรมจะมีการจัดคายอาสาพัฒนา
จริยธรรมชุมชน โดยชมรมสังคมพัฒนาเปน
ผูดำ เ นินงานและประสานงานในการจัด
คายอาสาฯ โดยในปนี้ทางวิทยาลัยแสงธรรม
ไดไปจัดคายท่ี “วดัครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ หมบูาน
หมนัขาว จงัหวดัเลย” ซ่ึงอยภูายในเขตปกครอง
ของสังฆมณฑลอุดรธานี วัตถุประสงคของการจัดคาย
อาสาพัฒนาฯ ในคร้ังน้ี คือ

1. ซอมแซมบำรุงวัดท่ีกำลังจะอยใูนสภาพทรุดโทรม
และซอมแซมบานครสิตชนท่ีมีความยากจน

2. อบรมคำสอนเพ่ือเตรียมตัวเด็กรับศีลมหาสนิท
ครัง้แรก และอบรมคณุธรรมจริยธรรม

3. งานสัมพันธชมุชนเย่ียมเยียนชาวบาน
กลุมคริสตชนวัดครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ หมูบาน

หมันขาว เปนกลุมคริสตชนใหมที่มีความเช่ือ ความ
ศรัทธาไดกลับใจมาเปนคริสตชนโดยการประกาศ
ศาสนาของพระสงฆมิสชนันารี ปจจุบนัมีคณุพอทศพร
นารนิรกัษ จากคณะธรรมทูตแหงมารีนริมล (OMI) เปน
ผดููแล กลมุครสิตชนท่ีหมบูานหมันขาว เปนกลมุผอูพยพ

มาจากทางตอนใตของจนี ผานมาทางประเทศลาว  และ
เขาสูประเทศไทย ทางรัฐบาลไทยไดใหสัญชาติไทย
กับผูอพยพเพียงบางสวนที่มีเช้ือสายไทยแตสวนมาก
ยงัคงไดรบับัตรเหลือง หรอืเปนคนไมมีสัญชาติ ปจจุบนั
กลุมคริสตชนท่ีหมูบานหมันขาวมีประมาณ  117
ครวัเรอืน หรอืประมาณ 480 คน ตามการจัดสรรปนสวน
การหาที่ดินทำกินของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2538 โดย
สวนใหญชาวบานมีอาชพีเกษตร และมีฐานะยากจน

การหาทนุในการจัดคายอาสาฯ ในคร้ังนี ้นกัศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรมจึงออกไปตามวัดในวันอาทิตยเพื่อ
หาทุนสนับสนุนในการจัดคายอาสาฯ ในคร้ังน้ี โดยมี
โอกาสไปท่ีวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจ่ัน
วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร บางเชือกหนัง และ

วัดเซนตหลุยส ทั้งน้ี คุณพอเจาอาวาสและบรรดา
สัตบุรุษไดใหความอนุเคราะหและการสนับสนุน ใน
การบรจิาคปจจยัเปนจำนวนมาก อกีทัง้ขอขอบพระคุณ
มายังคุณพอตามวัดตางๆ ที่ใหการสนับสนุนปจจัย
ทีไ่มไดกลาวอีกดวย  จงึใครขอขอบพระคุณมา ณ ทีน่ี้
ขอองคพระเยซูเจาทรงตอบแทนน้ำใจดีของพวกทาน
เหลาน้ี พวกเรานักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมหวังเปน
อยางย่ิงวาการจัดคายอาสาฯ ในคร้ังน้ีจะเปนประโยชน
แกบรรดาสัตบุรุษวัดครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ หมูบาน
หมันขาว และแกนักศึกษาท่ีไปรวมคายอาสาฯ และ
จะไดเก็บเก่ียวประสบการณที่ดีกลับมาเปนประโยชน
ในการอภิบาลสัตบุรษุในภายภาคหนาสืบไป

        ⌧       ⌧       ⌧       ⌧       ⌧    
        ⌧            ⌧            ⌧            ⌧            ⌧    

ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถึงกนั
การพมิพคาทอลกิฯ เชญิชวนทานรำลกึถงึญาติพีน่องผลูวงลับ
กบั “หนังสือพมิพอดุมสาร” (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 เพือ่ระลกึถงึผลูวงลบั โดยลงขอความ

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

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

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

   “การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที ่226-0-00604-0
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บันทึกการเดินทางไปทำหนาท่ี
พระคารดินัลของพระคารดินัลไทย
ตอนท่ี 6 การประชมุเลอืกตัง้พระสันตะปาปาองคใหมเริม่ขึน้แลว

บนัทึกการเดินทางโดยคณุพอสรุชยั ชมุศรพัีนธุ

(อานตอฉบับหนา)

วนัจันทรที ่11 มนีาคม 2013
เชาวันน้ีจะมีประชุมคณะพระคารดินัลเปนคร้ัง

สุดทายกอนที่จะมีการประชุมคอนเคลฟ  ในวันพรุงน้ี
เริ่มตนเลือกต้ังพระสันตะปาปาองคใหมดวยการถวาย
มิสซาในมหาวิหารนกับญุเปโตร เวลา 10.00 น. เยน็วนั
นี้พระคารดินัลเลือกต้ังก็ตองเขาพักท่ีซางตา มารธา
ภายในบริเวณมหาวิหาร จะไมสามารถติดตอกับโลก
ภายนอกไดอีก ตึกนี้ที่จริงมีการจัดการระบบโรงแรม
ปกติใชเปนท่ีพักของเจาหนาท่ีระดับสูงของวาติกัน
ซ่ึงสวนใหญกเ็ปนนักบวช  งานเหลาน้ีมีเงินเดือนนะครับ
แตก็มีคาใชจายไมใชนอยเหมือนกันครับ ชวงท่ีจะตอง
ใชตึกนี้สำหรับพระคารดินัลเลือกตั้ง เจาหนาท่ีเหลาน้ี
ทั้งหมดก็ตองอพยพไปอยูนอกวาติกัน ก็ไมไกลอะไร
เลยครับแคออกมาถึงถนนท่ีใกลที่สุดก็อยูนอกวาติกัน
แลว บานท่ีเราพกัตอนน้ีกมี็พวกนีม้าอยกูนั คราวน้ีกเ็ปน
ทอดๆ ไปพวกพระสงฆที่พักประจำท่ีบานน้ี ก็จะตอง
อพยพไปอยูที่อื่นซ่ึงก็แลวแตครับวาจะไปอยูที่ไหนได
บานเราเรียกวาตัวใครตัวมัน ยิง่ถามีพระคารดินลัมาพกั
ดวยมากเทาไร พวกเขาก็จะไดรบัแจงใหออกไปช่ัวคราว
มากเทาน้ัน นาสงสารเหมือนกันนะ ไมรูเขาจะคิดคา
ใชจายกันอยางไร ไมกลาไปถามเด๋ียวจะหาวามาไลขา
ไปแลวยงัจะมาถามอีก นีถ่าหากการเลือกต้ังใชเวลามาก
พวกนีก้ต็องระเห็ดระหนอยางน้ีมากเทาน้ัน สวดๆ ขอให
เลือกสำเร็จโดยเร็ว

ชวงน้ีฝนตกและมีการคาดกันวาจะตกท้ังอาทิตย
เลย ผมไปขอยืมรมจากเจาหนาท่ีของบาน คนน้ีผมรจูกั
กนัดีมากเพราะพบกันบอยมากและเขาก็ใจดีกบัพวกเรา
คนไทยมากดวย พูดไทยไดสองสามคำแลว ชัดมาก
ช่ือ Giuseppino Casagrande อยากแปลชือ่เปนไทยมาก

เลย ผมขอแปลงายๆ นะครับแปลไดวา โจเซฟนอย
นามสกุล บานใหญ แปลแลวฟงดูเชยครับ อยาแปลดีกวา
เขาหยิบรมมาใหแลวบอกวารมน้ีมีชื่อวา  Pietro
ผมยืนงง รมอะไรมีชื่อกับเขาดวย ผมจึงถามวาหมาย
ความวาอยางไร มาถึงบางออได เขาบอกวา piedi  คือ
ไป สวนคำวากลับมาคือคำวา dietro รวมกันกคื็อ pietro
สรปุคืออยาลืมคืนรม เหน็ไหมครับแสดงวานิสัยการยมื
และไมคืนหรือลืมคืนนี่เปนนิสัยของคนที่เกิดข้ึนได
ไมวาชนชาติใด เลาใหฟงเลนๆ ครับ

รอทานประชุมผมก็เดินไปหนาลานมหาวิหาร
อากาศดีครับ วนัน้ีมีคนมาชมมากหนอย ทีห่นามหาวิหาร
ก็มีชางมาติดต้ังและตกแตงระเบียงหนามหาวิหารเพื่อ
ใชสำหรับเปดองคพระสันตะปาปาองคใหม พระองค
จะอวยพรที่เรียกกันวาอวยพรเมืองและโลก มองไป
อีกนิดก็เห็นหลังคาของโบสถซิสตินก็ยังมองไมเห็น
ปลองควันสำหรับรายงานผลการเลือกต้ังนะครับ ผม
กเ็ลยเดนิไปทีส่ำนักงานของหนงัสือพมิพวาติกนัทีช่ือ่วา
ลอสแซรวาตอเร โรมาโน  ซ้ือหนงัสือพมิพมาอานบาง
ปรากฏวาของวันจันทรยงัไมออก เขาบอกจะออกพรงุนี้

ของวันจันทรออกวันอังคาร
กแ็ปลกนะครับ ถาอยางน้ีทำไม
ไมทำใหหนั ง สือพิมพของ
วั น อ า ทิ ต ย ใ ห เ ป น ข อ ง
วนัจันทรไปเลยหรือไมอยางน้ัน
ก็ทำใหของวันอังคารเปนวัน
จนัทร ทำอยางไรกไ็ดใหตรงวัน
ซะ บนใหฟงเฉยๆ เจาหนาท่ีทีน่ี่
ก็ น า รั ก ดี ค รับพู ด จ า ดี และ
บริการดีมาก มาถึงศูนยกลาง
ขาวสารและขอมูลผมจึงถาม
เ ก่ี ยว กับอา ยุของพระคาร -
ดินลักสัเปอร  ทีค่รบ 80 ปเต็ม

เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคมท่ีผานมา วาทำไมจึงยังมีชือ่ในรายช่ือ
ผเูลอืกตัง้ได เจาหนาท่ีไมรจูะตอบอยางไรอตุสาหไปหา
ผรูมูาตอบให เขาอธิบายอยางน้ีครบัวาหากพระคารดินลั
อายุครบกอนวันกำหนดลาออกของพระสันตะปาปา
กรณีนีคื้อวนัท่ี 28 กมุภาพันธ 2013 จะไมมีสิทธ์ิเลือกต้ัง
ทนัที แตหากครบในระหวาง Sede Vacante กย็งัมีสิทธ์ิ
นี้อยูคือถือหลักวันลาออกหรือวันส้ินพระชนมนั่นเอง
ผมเลยหายอึดอัดหลังจากหาคำตอบมาหลายวัน การ
ประชุมวันน้ีก็เปนการประชุมปกติเพราะพระคารดินัล
ที่ขอพูดหลายองคยังไมไดพูด สวนใหญก็พูดเก่ียวกับ
ความหวังท่ีมีตอพระสันตะปาปาองคใหมวาควรเปน
แบบใดทำนองน้ีและการทำงานของศูนยกลางพระ-
ศาสนจักรเปนอยางไร มีอะไรแกไขบาง ทานไมไดเลา
ใหผมฟงนะครับ ผมอานจากขาวท่ีลงเร็วมากเลยวันน้ี
ชวงน้ีนกัขาวทำงานกันสุดตัว มีรายงานดวยวามีนกัขาว
จากท่ัวโลกที่ติดตอมารายงานท่ีศูนยขาวประมาณ
หาพนัคน ทีม่ากันเองกย็งัมีไมนอย หนงัสือพมิพวาติกนั
ขนานนามใหนักขาววา ตาของโลก Occhi del mondo
ตอนกลบัจากประชมุ  นกัขาวตามทานมากันมากมายเลย
พยายามถามคำถาม อยากใหพูดอะไรส้ันๆ หรือไม
ก็บอกวาพูดอะไรก็ได นักขาวคนหน่ึงถามวาพระสัน-
ตะปาปาองคใหมจะถึงเวลาเปนชาวเอเชียหรือยัง ทาน
ก็ตอบวาพระจิตเปนผูทำงานน้ี ดังน้ันจะเปนใครก็ได
ทัง้น้ัน พระศาสนจักรเปนสากลเปนคาทอลกิ นกัขาวยัง
ถามตอไปอกีวาพระสนัตะปาปาองคใหมจะมาจากไหน
ถามราวกับวาพระคารดินัลรูกันมาแลวอยางน้ันแหละ
ทานก็ตอบงายๆ วามาจากสวรรคครับ เปนไงครบัจะให
ตอบอยางไรท่ีชัดเจนกวาน้ีอีก ตอนทานอาหารเท่ียง
ผมถามพระคารดินัลสององคที่ทานดวยกันวาเย็นน้ี
จะตองยายไปอยูที่ ตึกซางตา มารธา แลวใชไหม
ทานตอบวาไมใช ตองเขาพรุงน้ีต้ังแตเจ็ดโมงเชา
เปนตนไปและตอนเกาโมงคร่ึงตองพรอมท่ีจะเขาไป
ในมหาวิหารเพื่อถวายมิสซาท่ีเรียกกันเปนภาษา
ละตินวา pro eligendo Romano Pontifice แปลเปนไทย
แบบสุรชยัไดวา มิสซาเพ่ือการเลือกตัง้พระสันตะปาปา
ก็ไมเห็นจะแปลกตรงไหนใชไหมครับ สวนเย็นน้ีเวลา
17.30 น. จะมีพิธีสาบานตนของเจาหนาท่ีที่จะตอง
ทำงานในโบสถซิสตินขณะทำการเลือกต้ังทุกคน เขา
กำหนดตำแหนงและบุคคลไวเรยีบรอยเลยครบัวามีใคร
บางและทำอะไร สวนการเลือกต้ังคร้ังแรกก็จะเร่ิม
พรุงน้ีเวลา 16.30 น. เริ่มต้ังแตการแหเขาโบสถซิสติน
การสาบานและข้ันตอนตางๆ เขามีระเบียบปฏิบัติ
เรียบรอยทุกขั้นตอนแจกใหพระคารดินัลทุกองคเลย
ชัดเจนมาก ไมวามือใหมขนาดไหนก็สามารถทำตาม
ไดทันที ยอดมากครับ ขนาดใครตองแตงตัวอยางไร
ยังกำกับไวหมดเลย พรุงน้ีพระคุณเจาเราจะรวมถวาย
มิสซาท่ีมหาวิหารดวยครับ  เริ่ม ต่ืนเตนตั้งแต เชา
แตตอนบายสงสัยตองไปรอดูควันคร้ังแรกกัน คงคึกคัก
นาดูเลยละครับ
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อาลยั (ตอจากหนา 2)
ปลงศพยอแซฟ ลิ้ม  ชาวแพรกนอย ผู เปนบิดา
พรอมกนัน้ีพระอคัรสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร เกรยีงศกัดิ์
โกวทิวาณิช ประมขุแหงอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ได
ใหเกียรติมารวมในพิธี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2013
ทีว่ดันักบญุอนันา ทาจีน

ยอแซฟ ลิ้ม  ชาวแพรกนอย  เกิด พ.ศ. 2469
สมรสกับมารอีา เตอืนใจ  จันทรนอย  มีบตุรธิดารวม 7
คน ดังน้ี คือ ภักดี จงรัก รุงเรือง (โสดดูแลเต่ียแม)
วันเจริญ (เสียชีวิต) อนุสรณ อนุชา (คุณพอ) และนาวี
โดยเต่ียมีความคิดตองการต้ังช่ือลูก จงรักภักดี แตมี
ลูกชายกอนแลวจึงมีลูกสาวตามจึงกลายเปนภักดีจงรัก
แสดงวาเต่ียเนนคุณธรรม และตอมาเต่ียมุงความเจริญ
หวังต้ังชื่อลูก วันเจริญรุงเรือง แตก็มีลูกชายกอนและ
ลูกสาวตามอีกจึงกลายเปนรุงเรืองวันเจริญ สวนชื่อ
อนุสรณมาจากท่ีแมต้ังทองลูกคนนี้ขณะท่ีเต่ียออกเรือ
ตังเกแลวถูกจับไปติดคุกขี้ไกที่ เขมร  เ ม่ือกลับมา
แมคลอดลูกคนน้ีจึงต้ังช่ือวา อนุสรณ เปนท่ีระลึกถึง
เหตุการณนั้นและเจาสีหนุกษัตริยเขมร เต่ียไมไดคิด
จะมีลกูอกี แตกมี็ตอมาอีกคนจึงต้ังชือ่วา อนชุา (แปลวา
นองชาย) และตอมาอกีคนต้ังชือ่วา นาวี เพราะมใีจฝกใฝ
ในทางทำเรือทำประมง (เรื่องเลาเหลาน้ีมาจากการได
ใกลชดิกับเต่ียเม่ือขบัรถพาเต่ียไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล
เซนตหลุยสเ ม่ือเต่ียเปนโรคตอมลูกหมากโตและ
โรคเกาทหลายป)

ดังท ี่คุณพอวรยุทธ  กิจบำรุง ไดกลาววา เต่ียเปน
คนจน ชอบชวยงานวัด ใหแรง เต่ียทำทกุอยางท่ีคุณพอ
หรอืซสิเตอรขอใหทำ เต่ียหงุขาวสำหรบัคนมาฉลองวัด
ซิสเตอรอันนา พวงนอย ตรีมรรคา ชอบใหเต่ียชวย
อุดหลังคาสังกะสีโรงอาหารท่ีรั่วโดยใชฟองน้ำผสม
กับน้ำมันเบนซินเปนคลายชันยาเรือ ซิสเตอรเปนคน
ที่มักเรียกทุกที่ที่ เจอกับเด็กนอยอนุชาใหไปสัมผัส
ชวีติเณร ไมวาจะเจอกันท่ีมหาชยัหรอืทีไ่หน และบอก
กบัเต่ียกบัแมจนกลายเปนกระแสเรียกของคุณพออนุชา
ชาวแพรกนอย

เต่ียไดเคยยืมเงินจากญาติทีมี่ฐานะมาทำอวนทำเรือ
และใชคืนจนหมด ไดเหน็การนบัเงินคืนญาติผนูัน้ และ
ตอมาพระคณุเจาพิบูลย วสิิฐนนทชยั (สมัยเปนคุณพอ)
ไดมาเรียกเต่ียและเพ่ือนบานท่ีทำประมงชายฝงมา
ต้ังกลุมประมงเรือเล็ก มีเงินกองทุนท่ีเต่ียเปนประธาน
กลมุคอยดูแลมาโดยตลอด และเม่ือฝายสังคมศูนยสังคม
พฒันา กรงุเทพฯ มีทนุสงเสรมิอาชพีมาให กลมุประมง
เรือเล็กก็ไดนำมาพัฒนาและท่ีสุดไดสงเงินตนคืน
จนหมด เม่ือเต่ียชรามากแลวไดมีการเลือกตั้งประธาน
กลุมคนใหมแลวสงตอการดูแลเงินท้ังหมดของกลุม
ใหกับประธานคนใหมดูแลตอไป ในขอนี้ถือวาเต่ีย
เปนคนซ่ือสตัย ขอบคุณกลมุประมงเรือเล็กท่ีไดใหเงิน
ชวยซ้ือบานใหม (หบีศพ) ใหเต่ีย

ปกติเต่ียรกัษาโรคเกาทและชราภาพกับโรงพยาบาล
บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร ซ่ึงใหการดูแล
รักษาพยาบาลเอาใจใสดีมาก ถาเจ็บปวยหนักเทาน้ัน
จึงจะพาเขารักษาท่ีโรงพยาบาลเซนตหลุยส เต่ียไดมา
รวมฉลอง 50 ปวดัแมพระประจกัษเมืองลรูด บางสะแก
เม่ือวนัที ่10 กมุภาพนัธ 2013 และรสึูกเปนไขไมสบาย
ขากลับไดพาสงโรงพยาบาลบานแพว ตองเขารักษาตัว

อยูสองสัปดาห เม่ือออกมาอยูบานไดไมกี่วันก็กลับ
เขาไปอีก และเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2013 หมอจึงแจงวา
เต่ียเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดทาย เต่ียไดจากไป
ในวันจันทรที่ 1 เมษายน เวลา 08.22 น. ต้ังศพสวด
3 วัน และปลงศพในวันพฤหัสฯ ที่ 4 เมษายน เวลา
10.00 น. วดันักบญุอนันา ทาจีน จ.สมุทรสาคร รวมอายุ
ได 87 ป

คำจารึกบนปายหลมุศพเขียนวา “เต่ียเปนคนทำงาน
หนกั  ชอบชวยงานวัด และซ่ือสตัย”

อบรมฟนฟูจิตใจ (ตอจากหนา 2)
เพื่อเตรียมจิตใจเขาสูสัปดาหศักด์ิสิทธ์ิโดยมีคุณพอ
สมชาย หมอกครบุรี จิตตาธิการของโรงพยาบาล
เซนตเมร่ี เปนวิทยากร มีผูเขารับการอบรมประมาณ
100 คน

คุณพอสมชายบรรยายตามแนวคิดของนักบุญลูกา
ผูนิพนธพระวรสารต้ังแตพระเยซูเจาทรงถูกไตสวน
ตอหนาปลาต 2 ครัง้จนถงึการฝงพระศพของพระเยซเูจา
นักบุญลูกาเปดเผยพระธรรมชาติของพระเยซูเจาวา
พระองคทรงเปนพระเจาแทและมนุษยแท  ชวงสุดทาย
คุณพอไดใหขอคิดจากการไตรตรองในเรื่องนี้  สาระ
สำคัญสรุปไดดังน้ี

1. พระเยซูเจาทรงถูกสภาสูงของชาวยิวกลาวหาวา
“ยยุงประชาชน หามเสียภาษี และอางวาตนเปนกษัตริย”
(เทียบ ลก 23:2) แตหาหลักฐานไมได โดยเฉพาะเรื่อง
การหามเสียภาษีซ่ึงพระองคเคยทรงตอบฟาริสีที่ถาม
เพื่อจับผิดแลววา “ของของซีซาร จงคืนใหซีซาร และ
ของของพระเจาก็จงคืนใหพระเจาเถดิ” (มก 12:17)

2. ปลาตประกาศความบริสุทธ์ิของพระเยซูเจา 3
ครัง้  “เราไมพบความผิดขอใดในคนคนน้ี” “เราไมพบวา
เขามีความผิดตามท่ีทานกลาวหา” และ “เราไมพบวาเขา
ทำผิดอะไรท่ีควรจะมีโทษถึงตาย” (ลก 23:4, 14, 22)
การที่ทั้งปลาตและกษัตริยเฮโรดไมพบความผิดใน
พระองค เปนการยืนยันเปนพยานตามบทบัญญัติของ
โมเสสท่ีตองใชผอูาวุโส 2 คน (ฉธบ 19:15) เชนในเร่ือง
นางสุสันนาท่ีถูกผูอาวุโส 2 คนกลาวรายและรอดจาก
การถูกประหารชีวิตเม่ือพระเจาทรงดลใจประกาศก
ดาเนียลเขาชวยเหลือ (ดนล 13:41ค - 62)

3. ผูรายท่ีถูกตรึงกางเขนและกลับใจยืนยันความ
บริสุทธ์ิของพระเยซูเจาวา “เรารับโทษสมกับการ
กระทำของเรา แตทานผูนี้มิไดทำผิดเลย” (ลก 23:41)
นอกจากน้ันนายทหารโรมันท่ีเชิงกางเขนก็ยืนยันวา
“ชายคนน้ีเปนผชูอบธรรมแนทเีดียว” (ลก 23:47)

4. ชวงเวลาการส้ินพระชนม เกิดแผนดินมืดต้ังแต
ราวเท่ียงวันจนถึงบายสามโมงซ่ึงในพันธสัญญาเดิม
“การมืดของดวงอาทิตย” เปนสัญลักษณของการ
พพิากษาทีเ่กีย่วเนือ่งกบั “วนัของพระเจา” (the day of
the Lord ; อสย 13:9-10)    และมานในพระวิหารฉีกขาด
ตรงกลาง (ลก 23:45) ซ่ึงอาจเปนการกระทำของพระเจา
ที่ทรงพิสูจนความบริสุทธ์ิของพระบุตร และอาจ
หมายถึงการชำระพระวิหารของพระเยซูเจา รวมท้ัง
การทำลายส่ิงท่ีขวางก้ันระหวางพระเจากับมนุษย
เน่ืองจากกอนหนาน้ันในพระวิหารมีมานก้ัน 2 สวน
คือที่สวนหนาของสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ  และสวนท่ี
แบงสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิกับสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิที่สุดซ่ึง

ถือเปนท่ีประทับของพระเปนเจา หามผูใดเขาไป
เปนอันขาด เวนแตมหาสมณะท่ีเขาไดเพียงปละคร้ัง
ในวันทำพิธีชดเชยบาปเทาน้ัน (ลนต 16)  และยังหมายถึง
การยกเลิกคารวกิจท่ีใชสัตวบูชาของโมเสสอีกดวย
เพราะพระเยซูเจาทรงเติมเต็มโดยทรงเปนท้ังพระแทน
และเคร่ืองถวายบูชา  เราจึงไมควรทำตัวเปนอุปสรรค
ขัดขวางผูอื่นในการเขาหาพระเจา

5. พระวรสารโดยนักบุญลูกาเนนการสวดภาวนา
ของพระเยซูเจา  กอนส้ินพระชนม พระเยซูเจาทรง
ภาวนาวา “พระบิดาเจาขา ขาพเจามอบจิตของขาพเจา
ไวในพระหตัถของพระองค” (ลก 23:46) ซ่ึงในปจจุบนั
มีการปรับเปนสวนหนึ่งของบทสวดเยซู มารีย โยเซฟ
“โปรดทรงชวยขาพเจาใหส้ินใจอยางราบร่ืนในศีล
ในพรของทานดวยเทอญ”  เหน็ไดวาพระเยซูเจาไมได
ส้ินพระชนมดวยเสียงรองของการถูกทอดท้ิง แตทรง
ม่ันใจใน “พระบิดา”

6. ประจักษพยานการส้ินพระชนมของพระเยซูเจา
แบงเปน 2 ชวงคือชวงกอนสิน้พระชนมมี 3 กลมุไดแก
ซีโมนชาวไซรีน  ประชาชนกลมุใหญ  และผรูายสองคน
และเม่ือสิ้นพระชนมก็มี 3 กลุมเชนกันไดแก นายรอย
โรมัน  ประชาชนท่ีมาชุมนุมดูเหตุการณ  และทุกคน
ที่รูจักคุนเคยพระองค

7. หลังการส้ินพระชนม นายรอยโรมันท่ีนั่นซ่ึง
ไมรจูกัพระเยซเูจา ถอืเปนตัวแทนของผชูอบธรรมถวาย
พระเกยีรตแิดพระเจายืนยนัวา “ชายคนน้ีเปนผชูอบธรรม
แนทเีดียว” (ลก 23:47)  เปนท่ีสังเกตวาต้ังแตกอนการ
รับเอากายเปนมนุษยจนถึงวาระสุดทายของพระเยซูเจา
พระองคทรงอยใูนมือของผชูอบธรรม เม่ือประสูติทรง
อยูในความดูแลของโยเซฟ และเม่ือสิ้นพระชนมก็มี
โยเซฟ ชาวอาริมาเธีย ผูชอบธรรมท่ีไมเห็นดวยกับมติ
และการกระทำของสภาสูง และรอคอยอาณาจักรของ
พระเจา (เทียบ ลก 23:50-53) ทาทีของประชาชนท่ีเฝา
ดูการตรึงกางเขน เม่ือเห็นวาเกิดอะไรข้ึนเชนเดียวกับ
นายรอย  พวกเขารูสึกเสียใจและกลาวโทษตัวเอง
ดวยการขอนอก ซ่ึงสะทอนภาพของอุปมาเรื่องคน
เก็บภาษีและชาวฟาริสีที่กำลังภาวนาในพระวิหาร
คนเก็บภาษียืนอยูแตไกลและขอนอกตัวเองพูดวา
“พระเจาขา โปรดเมตตาลูกผูเปนคนบาปดวยเถิด”
(ลก 18:13)

8. เม่ือพระเยซูเจาเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม พระองค
ประทับบนหลังลาซ่ึงไมเคยมีใครข่ีมากอน (ลก 19:30)
และทรงถูกฝงในคูหาซ่ึงไมเคยฝงใครมากอน (เทียบ
ยน 19:41)  การฝงพระศพเร่ิมจากโยเซฟ ชาวอาริมาเธีย
ผูชอบธรรมขออนุญาตจากปลาตปลดพระศพลงจาก
กางเขน พนัดวยผาปานและรีบฝงไวในพระคูหาท่ีไมเคย
ฝงใครมากอนโดยไมไดชโลมพระศพดวยเครื่องหอม
เพราะตองรีบกระทำให เส ร็จกอนวันสับบาโต
บรรดากลุมผูหญิงเปนพยานในการฝงพระศพและ
กลับไปเตรียมเคร่ืองหอมฯ  การฝงพระศพเสร็จส้ิน
กอนตะวันตกดิน กลมุผหูญงิไมไดทำงานในวันสับบาโต
จึงเปนการยืนยันถึงการฝงพระศพของคนชอบธรรม
อยางแทจริง

9. การเลาเ ร่ืองของนักบุญลูกาในเชิงประชด
ประชัน เยาะเยย เลียนแบบการเปนกษัตริยและ

(อานตอหนา 17)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 37 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2013หนา 14

มารีอา สภุา
(บวยจือ แซฮอ)

วงษวิไลวารินทร
เกดิใหมในพระเจา

3 พฤษภาคม
ค.ศ. 2009

อายุ 86 ป
(ครบ 4 ป)

หนังสือเสรมิศรทัธาคาทอลิก

ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ

และเนื้อหางานชุมนุม ครั้งที่ 50 ประเทศไอรแลนด
พรั่งพรูดวยขอมูล หนักแนนดวยสาระที่ตองรู

โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย

ราคา 170 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เปนหน่ึงเดยีว
กับพระคริสตเจา

และกบัผอูืน่

โปรดทราบ! ทกุวนันีม้คีนหลอกลวง  โทรศพัทไปอางวา เปนญาติของพระสงฆ นกับวช ฆราวาสทีม่ชีือ่เสยีง หรอืเปนศษิยเกาสถาบันนัน้ๆ  ขอความชวยเหลอื คารกัษา
คาเลาเรยีน หรอือบัุตเิหตุ แลวแตจะอาง ใหชวยโอนเงนิ เรือ่งทำนองนีเ้กดิมาหลายเดอืนแลว วนัน้ียงัมอีย ูโปรดอยาหลงเชือ่ และตกเปนเครือ่งมอืเดด็ขาด
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«—π‡ “√å∑’Ë 15 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ∏π—π™—¬ °‘® ¡—§√ ‚∑√. 08-

1820-8681)

«—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ À—«‰ºà Õ.æ“π∑Õß

®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààßª«ß™π ¥ß·À≈¡‚¢¥

®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–®‘µ‡®â“ ∫â“π∑—æ Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 103.0 π.

«—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 29 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå ‡¢“©°√√®å Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 6 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 13 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß Õ. π“¡™—¬‡¢µ

®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–·Ààßæ√–À√√…∑“π ª“°®—Ëπ µ.®ª√

(ª“°®—Ëπ) Õ.°√–∫ÿ√’ ®.√–πÕß ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4

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

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡ ‚∑√. 08-1834-

0074)

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ®.√–πÕß ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

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

§ÿ≥æàÕ‡®â“«—¥‚∑√. 08-6176-7740) ‡∑»πå‡µ√’¬¡®‘µ„®

‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡æß…å ©—µ√∫√√¬ß§å

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� §≥–æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß‡∫∏“√“¡

(§≥–‡∫∏“√“¡) ‡√’¬π‡™‘≠æ√– ß¶å π—°∫«™™“¬-À≠‘ß

ºŸâ¡’æ√–§ÿ≥ ·≈–æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…∑ÿ°∑à“π ‚Õ°“ 

©≈Õß§√∫ 150 ªï¡√≥¿“æ¢ÕßºŸâµ—Èß§≥– (π—°∫ÿ≠

¡’§“·Õ≈ °“√‘°Õ¬ å) ·≈–°“√ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ

∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬‡™’¬ß„À¡à «—π∑’Ë 11 æƒ…¿“§¡

2013 ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

µ‘¥µàÕ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕµ‘¥§” „®‡≈‘»ƒ∑∏‘Ï

‚∑√. 08-9822-0845 À√◊Õ§ÿ≥æàÕ®’√¿—∑√ √—° ’¢“«

‚∑√. 08-9859-9166

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

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 11

æƒ…¿“§¡ 2013 §ÿ≥æàÕ∫ÿ≠™√— ¡‘Ï  ÿ¢ «à“ß ‡ªìπ

ª√–∏“π æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë

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

����� §≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡„πæ‘∏’∫«™‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß —ß¶“πÿ°√Õ—≈øÕπ‚´

™—¬π√‘π∑√å  ‡À≈“æ√¡, C.Ss.R.  —ß¶“πÿ°√‡µ√‘π ¥‘ßÀå

‡øóÕß, C.Ss.R.

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

æ‘∏’∫«™ ‡ªìπ — ß¶“πÿ°√¢Õß∫√“‡¥Õ√å¬ÕÀåπ

∏π“§“√ ®—π∑√å≈◊Õ™—¬, C.Ss.R. ∫√“‡¥Õ√å‡ª‚µ√

«—π√∫ ∫ÿ≠∑Õ¥, C.Ss.R.

·≈–æ‘∏’∂«“¬µ—«§√—Èß·√°¢Õß∫√“‡¥Õ√å‰¡‡§‘È≈

∏‡π» °“¬√“™, C.Ss.R. ∫√“‡¥Õ√å¬ÕÀåπ °àÕ‡°’¬√µ‘

¥’»√’, C.Ss.R. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“,

C.Ss.R. ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ «—π»ÿ°√å∑’Ë 24 æƒ…¿“§¡

2013 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—≈øÕπ‚´ ÀπÕß§“¬

����� §≥–π—°∫«™´“‡≈‡´’¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–

§√Õ∫§√—«®—π∑√å‡æÁ≠ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ ¡‚¿™·¡àæ√–

Õß§åÕÿª∂—¡¿å ·≈–√à«¡æ‘∏’ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ¢Õß

∫√“‡¥Õ√åÕ—πµπ Õπÿ ‘∑∏‘Ï ®—π∑√å‡æÁ≠ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈

ª√–‡ √‘∞  ¡ß“¡ Õ∏‘°“√‡®â“§≥–·¢«ß´“‡≈‡´’¬π·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“π «—π»ÿ°√å∑’Ë 24 æƒ…¿“§¡

2013 ‡«≈“ 18.00 π. ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ∫Õ ‚°

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

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

Lectio Divina   §.». 2013 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

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

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°  «—π‡ “√å∑’Ë 18 æƒ…¿“§¡ /

«—π®—π∑√å∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π ∑’Ë‚√ß·√¡·°√π¥å ≈Õ√å¥

∂.»√’π§√‘π∑√å „°≈â·¬°ÕàÕππÿ™/ «—π»ÿ°√å∑’Ë 12 °√°Æ“§¡

/ «—π‡ “√å∑’Ë 24  ‘ßÀ“§¡  / ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π ‡¢â“‡ß’¬∫

‡≈§´’‚Õ ¥‘«‘π“ «—πæƒÀ— œ ∑’Ë 12 µÕπ‡¬Áπ ∂÷ß«—π

Õ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 À≈—ß‡∑’Ë¬ß / «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 3 µÿ≈“§¡ /

«—π®—π∑√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 13 ∏—π«“§¡

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

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

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ (Saengtham College) ‡ªî¥

√—∫ ¡—§√π—°»÷°…“‡¢â“»÷°…“µàÕ√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“

¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2556  µ—Èß·µà∫—¥π’È

®π∂÷ß 15 æƒ…¿“§¡ 2556 À≈—° Ÿµ√»‘≈ª»“ µ√

¡À“∫—≥±‘µ  “¢“«‘™“‡∑««‘∑¬“®√‘¬∏√√¡ √–¥—∫

ª√‘≠≠“‚∑ (·ºπ  ¢) À≈—° Ÿµ√»‘≈ª»“ µ√¡À“∫—≥±‘µ

 “¢“‡∑««‘∑¬“®√‘¬∏√√¡    §≥–»“ π»“ µ√å  «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡  “¡“√∂¥“«πå‚À≈¥„∫ ¡—§√ §Ÿà¡◊Õπ—°»÷°…“

‰¥â®“°‡«Á∫‰´µå«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡  Õ∫∂“¡

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‚∑√. 0-

2429-0100-3 µàÕ 607  E-mail : college

@saengtham.ac.th

����� «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ §≥–»“ π»“ µ√å  “¢“

«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ ‡ªî¥√—∫ ¡—§√π—°»÷°…“

„πªï°“√»÷°…“ 2556 µ—Èß·µà∫—¥π’È - 20 æƒ…¿“§¡

2556 µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ 20 À¡Ÿà 6

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ Àâ«¬§≈ÿ¡ Õ. «πº÷Èß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

3192)

«—¥æ√–‡¡µµ“ ‰∑√ß“¡ Õ.ª“°∑àÕ ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 2 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

ª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠ àß Àß…å∑Õß ‚∑√. 08-

1942-0259)

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

®.¬‚ ∏√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“´ÿß ®.Õÿ∑—¬∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 22 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ∫â“πÀπÕßÀà“ß

Õ.ÀπÕß∫—«≈“¬ ®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11

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

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ‘ ‘‚¥√å ∫â“π∫ÿ‰∑¬ Õ.∫—«„À≠à

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀπÕß‰¡âµ“¬ Õ.ª√–∑“¬

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 19 ª√–®”«—π∑’Ë 5-11 æƒ…¿“§¡ 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√

¬ÕÕ“°‘¡ ∏π“¬ÿ∑∏ º≈“º≈ ·≈– —ß¶“πÿ°√Õ—πµπ

«‘∑¬“ ‡≈‘»∑πß»—°¥‘Ï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 æƒ…¿“§¡

2013 ‚Õ°“  ¡‚¿™æ√–®‘µ‡®â“ ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë “¡‡≥√“≈—¬π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  “¡æ√“π ‚¥¬

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

✟ §≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 —ß¶“πÿ°√Õ—≈øÕπ‚´ ™—¬π√‘π∑√å ‡À≈“æ√¡,

C.Ss.R. ·≈– —ß¶“πÿ°√‡µ√‘π ¥‘ßÀå ‡øóÕß, C.Ss.R.

«—π»ÿ°√å∑’Ë 24 æƒ…¿“§¡  2013  ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—≈øÕπ‚´ ÀπÕß§“¬ ‚¥¬æ√–-

 —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“, C.Ss.R. ‡ªìπ

ª√–∏“π

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

∂.‡æ™√‡°…¡ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

73110   ‚∑√»—æ∑å 0-2429-0100-3  ‚∑√ “√ 0-

2429-0819  E-mail : college@saengtham.ac.th

http://www.saengtham.ac.th

�����§≥–»“ π»“ µ√å  “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“

«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ √à«¡°—∫§≥–°√√¡°“√§√Ÿ§” Õπ

»‘…¬å‡°à“œ ®–®—¥øóôπøŸ®‘µ„®§√Ÿ§” Õπ»‘…¬å‡°à“œ §√—Èß∑’Ë

6 À—«¢âÕ ç®“√‘°· «ß∫ÿ≠‡ âπ∑“ß·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

∫ÿ≠√“»’·Ààß Õß§Õπé „π«—π∑’Ë 23-25 æƒ…¿“§¡

2013 ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’·Ààß Õß§Õπ ®.¡ÿ°¥“À“√

µ‘¥µàÕ‰¥â∑’ËÕ“®“√¬å∑—»π’¬å ¡∏ÿ√  ÿ«√√≥ «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡ ‚∑√. 0-2429-0100 ∂÷ß 3 ‚∑√ “√

0-2429-0819  E-mail : christ.studies2000@

gmail.com ¥“«πå‚À≈¥¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë   www.

saengtham.ac.th,  www.catholic.or.th,  www.

thaicatechesis.com

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

«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

����� ·ºπ°æ√–§—¡¿’√å ΩÉ“¬∫ÿ§≈“¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ  ®–®—¥Õ∫√¡æ√–§—¡¿’√å ¥—ßπ’È

1. §Õ√å °“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√å¥â«¬√Ÿª·∫∫∫’∫≈’

‚Õ¥√“¡“ (Bibliodrama Workshop) „π«—π∑’Ë 1-3

°√°Æ“§¡ 2013 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

2. §Õ√å Ωñ°Õ∫√¡ ºŸâπ”°“√Õ∫√¡∫’∫≈’‚Õ¥√“¡“

(Basic Bibliodrama Facilitators Workshop)  ”À√—∫

ºŸâ∑’Ëºà“π°“√Õ∫√¡  Bibliodrama Workshop ¡“·≈â«
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คณุภรณ ี (เจยิม้)
รวมกบับริษัททวัรกรูนูำแสวงบุญ

อติาล ี- สวติเซอรแลนด -  ฝรัง่เศส
วนัที ่ 16-25  มถุินายน  ค.ศ. 2013

โรม-พิพิธภัณฑวาติกัน - ปซา -
เวนิส -ปาดัว-มิลาน-ลูเซิรน -
อนิเทอรลาเกน - ยอดเขาจงูฟราว
- ลีออง - ลูรด - ปารสี
( 7  คนื  10  วนั )   ราคา   99,900.-  บาท

เดอืนพฤศจิกายน
(6  คนื  9  วนั)
เชิญทองเที่ยว

ชมใบไมเปลีย่นสี
ทีญ่ี่ปนุ   แมพระอากติะ

(แมพระรองไห)
 ดิสนียแลนด

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกนัอคัคภียั การขนสง อบัุตเิหตสุวนบคุคล
และกลมุ การเดนิทาง รวมทัง้ประกนัเบด็เตลด็

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หม้ันทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

ศนูยพัฒนาบุคลากรอสัสัมชญั
2 อาคารมูลนธิิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวทิ 55 กรงุเทพฯ

เงยีบสงบ เปนสวนตวั สะดวก ปลอดภยั ใจกลางเมอืง
หองประชมุ-สัมมนา... ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพกั... พรอมเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

สนใจใชบรกิาร และเย่ียมชมสถานท่ี กรณุาติดตอโดยตรงท่ี...
โทร. 0-2712-9010  ตอ 2110 โทรสาร 0-2712-7975 E-mail : pdcrsvn@gmail.com

⌦⌦

“พรของบิดาทำใหบานเรือนของบุตรมั่นคง...” (บสร 3:9)

ยาโกเบ อารอบ สพุรรณพยคัฆ
เกดิใหมในพระเจา 6 พฤษภาคม 2554

ครบ 2 ป

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

ขอเชิญชวนผูมีน้ำใจดีทั้งหลาย
รวมมือชวยเหลอืเด็กแรกเกดิ - 6 ขวบ
จากครอบครัวที่มีฐานะยากจน บางกำพรา
บางถูกทอดท้ิง จำนวนกวา 200 ราย
กำลังขาดแคลนนมด่ืมและอาหารกลางวัน

สนใจแบงปนติดตอ 0-2721-2983
E-mail : fordecjulie@hotmail.com

พระเมสสิยาหของพระเยซูเจาเชนใหพระองคสวมเส้ือ
สีฉดูฉาด และการสวมมงกุฎหนาม  เชน

การส้ินพระชนมของพระองคมีผลทำใหกษัตริย
เฮโรดและปลาตซ่ึงเปนมนุษยทั้งคูคืนดีกัน แทนท่ี
จะเปนการคืนดีกันระหวางมนุษยกับพระเจา

การเกณฑซีโมน ชาวไซรีนชวยแบกกางเขน  แทน
ที่จะเปน ซีโมน เปโตร ศิษยเอกที่ปฏิเสธพระองคถึง
3 ครัง้

การสัง่ปลอยบารบับัสซ่ึงมาจากคำวา “Bar abba =
Son of the father:บตุรของบิดา”  แทนท่ีจะเปนการปลอย
พระเยซเูจาผบูริสุทธ์ิ ผทูรงเปน “Bar Abba = Son of the
Father : บตุรของพระบิดา”

พระดำรัสหลังจากตรัสปลอบใจสตรีกลุมหน่ึงท่ี
ติดตามพระองคไปวา “เขาทำกับไมสดเชนนี้  อะไร
จะเกิดข้ึนกับไมแหงเลา” (ลก 23:31 ;  เทียบ อสค
17:24 ; 20:47) เปนการเปรียบเทียบวา พระองคผูทรง
เปน “ไมสด” ซ่ึงไมนาจะตอง “ถูกเผา” ยังถูกเผาไฟ
(ประหารชีวิต)  พระองคจึงทรงทำนายถึงชะตากรรม
ของกรุงเยรูซาเล็มซ่ึงเปน “ไมแหง” วาจะถูกทำลาย
และตอมาใน ค.ศ. 70 กรุงเยรูซาเล็มก็ถูกโรมันทำลาย
โดยส้ินเชิง

การรองตะโกนใหประหารชีวิตพระเยซูเจาก็เปน
การเลาแบบประชดประชัน เพราะกอนนัน้ไมนาน พวก
เขาเพ่ิงโหรองตอนรับพระองควา “ขอถวายพระพรแด
กษัตริยผูเสด็จมาในพระนามขององคพระผูเปนเจา”
(ลก 19:38)

10. การตรึงนักโทษ 2 คนไวทางซายและขวา แสดง
ถงึการใหความสำคัญของผทูรงถูกตรึงอยตูรงกลาง  และ
พระเยซูเจายังทรงเปนการเติมเต็มของขอความท่ีวา
“เขาจะถกูนบัอยใูนหมคูนอธรรม” (เทียบ อสย 53:12)

ผูรายคนแรกขอความชวยเหลือดวยการเยาะเยย
เสียดสี แตคนท่ีสองสำนึกผิดและขอความชวยเหลือ
ใหสังเกตวาพระองคทรงมองขามความผิดของผูราย
ทีก่ลบัใจ เชนเดียวกบัพระสงฆในท่ีแกบาป พระเยซูเจา
บนกางเขนมิไดตรัสถามถึงความผิดในอดีตของเขาเลย
เม่ือตรัสตอบวา “วันน้ี ทานจะอยูกับเราในสวรรค”

(ลก 23:43) ซ่ึงเปนการยืนยันถึงการใหอภัยศัตรู 70
คูณ 7 ครัง้ รวมทัง้เม่ือพระองคทรงภาวนาวา “พระบดิา
เจาขา โปรดอภัยความผิดแกเขาเถิด เพราะเขาไมรูวา
กำลังทำอะไร” (ลก 23:33) ก็เปนการขออภัยโทษ
สำหรับทุกคนท่ีมีสวนในการตายของพระองค (เทียบ
กจ 3:17 ; เทียบ 13:27)

11. การตรึงกางเขนท่ีเนินหัวกะโหลก ซ่ึงถือเปน
จุดท่ีสำคัญที่สุดทางเทววิทยาของพระมหาทรมาน
เช่ือกนัวาเปนเนินท่ีมีลกัษณะของ “กะโหลกของอาดัม”
และดังน้ันพระโลหิตของพระเยซูเจาจึงทรงรดศีรษะ
ของอาดัมซ่ึงหมายถึงการไถมนุษยใหรอด  เปนการ
ทำลายลางผลของบาป (ความตายจากโทษนรก) ต้ังแต
อาดัมตลอดไปจนถึงมนุษยคนสุดทายน่ันเอง

12. ความรุงโรจนของพระเยซูเจาเปนภาพของ
พระองคบนไมกางเขน  ทรงเปนกษัตริยที่รับใชผูอื่น
มิใชภาพ “บัลลังกแหงเกียรติยศ” ที่ศิษยของพระองค
พยายามแยงกันเปนใหญ  เราเองก็ตองหาความรงุโรจน
จากกางเขนเชนกันดวยการแบกกางเขนของตนเอง
เชนดวยการมจีติอาสารับใชผอูืน่ เปนตน

นโยบายของพระเยซูเจาคือการรัก  การใหอภยัและ
การเปนหนึ่งเดียว  เคารพมโนธรรมที่ดี คือมโนธรรม
ทีไ่ดรบัการอบรมและเปนสากล   หวัใจของพระเยซเูจา
เปยมไปดวยความรักตอพระบิดา ทรงยอมถูกทรมาน
ถกูสบประมาทเหยียดหยามตางๆ  นานา   เปนหวัใจท่ีมี
แตการใหอภยั  เราจึงควรรจูกัใหอภยัตอตัวเอง ตอพีน่อง
รอบขาง  เอือ้อาทรดวยไมตรจีติท่ีดีตอกนัและกนั

โยเซฟ ชาวอาริมาเธีย ผูรอคอยพระอาณาจักรของ
พระเจากลาเส่ียงชีวิตในการขออนุญาตฝงพระศพ
จากปลาตเปนการกระทำท่ีกลาหาญและเส่ียงชีวิต
เพื่อความถูกตอง ใหเราถามตัวเองวา ถึงเวลาที่เรา
จะกลาทำในส่ิงท่ีถูกตองในการประกาศถึงพระเยซูเจา
โดยเฉพาะในปแหงความเช่ือนี้ดวยการประพฤติ
ปฏบิติัหรือยงั?

ยอแซฟ กอบกิจ  ครวุรรณ
ผูสรุปใจความ

อบรมฟนฟูจิตใจ (ตอจากหนา 13)
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พลิว้ไหว ไปตามสายลม
อากาศรอนจนบางคนเร่ิมบนวา มันจะรอนไป

ถึงไหน และเม่ือเสียงบนจบลง ไมถึงคร่ึงช่ัวโมง
ฝนก็เทลงมาเหมือนฟาร่ัว โลกถูกสรางมาบน
ความสมดุล เราจึงพบวา เม่ือเมฆรายผานไป
แสงสวางก็เจดิจา “ลมพาเกสร ปลวิวอน อกีไมชา
รอกอน เกิดดอกไมชื่นชม” ปรัชญางายๆ จาก
ชีวิตจริง ที่ไมตองใหศาสดาองคใดมาพูด เม่ือ
เกสรหลุดจากข้ัวขอเพียงเวลาแหงการรอคอย
ผานพน เราคงไดชื่นชมกับดอกไมสวยงาม ส่ิงท่ี
เกดิข้ึนเหลาน้ีเราเรียกมนัวา “ชวีติ”

อาจารยโปสเตสแตนตชาวฟลิปปนส ถาม
ผมวา “คุณมาจากประเทศอะไร?” ผมตอบวา
“ผมมาจากเมืองไทย” “สวัสดีครับ” เขาพูดคำน้ี
ไดชัดมาก “คุณเคยไปเมืองไทยไหม” ผมถาม
เชือ่ไหมครับเขาตอบวา “30 ครัง้” ผอูานเช่ือไหม
ครับวา คนตางชาติรักเมืองไทยกันท้ังส้ิน ผม
ยังไมเคยไดยินคำตำหนิแรงๆ ในประเด็นไหน
จากปากของเพื่อนๆ คนรูจัก หรือบรรดาอาจารย
ในท่ีตางๆ  ที่ผมมีโอกาสไดเ ก่ียวของ  พูดคุย
ผมถามวา “แลวคุณไปทำอะไรท่ีนัน่”

เนื่องจากการเปนนักบรรยายของกลุมเอวัง
เจลิส รวมท้ังลีลาพลิ้วไหว สนุกสนาน มีลูกลอ
ลูกชนแลว ส่ิงท่ีผมวาอาจารยทานน้ันไมเคย
พลาดเปาเลย คือการท่ีสามารถนำพระวาจาของ
พระมาประกอบขอคิดคำบรรยายไดทุกประเด็น
วนัหนึง่เขาสอนพวกเราเรือ่งการวางแผน

อาจารยเชิญชวนใหพวกเราเปดพระวรสาร
ของนักบุญลูกาบทท่ี 14 ขอที่ 28 และขอที่ 31
พระวาจาท้ังสองตอน บอกเลาเร่ืองราววา กอน
จะทำอะไรให “นั่งลง” (sit down) ตอนแรก
ใหนั่งลงเพ่ือคิด (think) ทบทวน (reflection)
สะทอนเรื่องราวตางๆ อีกตอนหน่ึงใหนั่งลง
คำนวณ (cost) มันแปลวา ใหวางแผนกอนการทำงาน
แผนเหลาน้ันคือ แผนเก่ียวกับคน และคาใชจาย ....
ผมอึ้ง พระวาจาของพระออกมาแบบน้ันจริงๆ
ใครจะกลาปฏิเสธ

ผมชอบตรงขอคิดท่ีวา บางทีเราตองน่ังลง
นั่งลงมองเพ่ือไตรตรองช่ืนชม บางทีเปนความ
ชื่นชมสองขางทาง บางคนใชการน่ังลงเพราะ
อีกประเด๋ียวเขาคงตองเดินไปตามเสนทางใหม
อีกยาวไกล

รายการจังหวะจะเดิน (A walk in Melody) ของ
ชองไทยพีบีเอส ที่มีรูปแบบรายการคือการนำเอา
เรื่องราวของชีวิตมาสานเขากับบทเพลง ให
บทเพลงเดินเร่ือง ผมไมแนใจวาเขาทำก่ีตอน แต
ตอนที่ผมดูเปนตอนที่เลือกเอาบทเพลง “โลกยัง
สวย” เขียนคำรอง โดย ประภาส ชลศรานนท,
เกยีรตศิกัดิ์ เวทวีฒุาจารย, ทรงวฒุ ิจรญูเรอืงฤทธิ์

และทำนองโดยผูใชนามปากกาวา Soul ซ่ึงใน
รายละเอยีดของรายการประมาณ 30 นาที คือนำเรือ่งราว
ของประเด็นท่ีสอดคลองกบับทเพลงน้ันๆ มาประกอบ
และตบทายดวยการเรียบเรียงดนตรีที่แตกตางไปจาก
ตนฉบับท่ีเราเคยไดยิน  เหมือนกับโครงการของ
ตางประเทศท่ีชื่อวา Playing for Change คือนักดนตรี
สามารถเลนเคร่ืองดนตรีจากพื้นที่ที่ตนเองอยู แลว
อาศัยระบบเทคโนโลยี การมิกซเสียงจากจุดเดียว กจ็ะ
ไดเพลงและการถายทอดท่ีดูหลากหลาย แต เปน
หนึ่งเดียวกัน ผมชอบความลงตัว การปรับใช และ
เรื่องราวของรายการ

ในตอนทายของบทเพลงโลกยงัสวยงาม เขาเร่ิมดวย
คำถามคนตาบอดวา ถาคุณมองเห็นส่ิงแรกท่ีคุณอยาก
เห็นคืออะไร ชายตาบอดตอบวา “แสง” ชายตาบอด
อีกคนตอบวา อยากเห็น “ดอกไม” ในรายการ
ยงัสัมภาษณคนท่ีทำงานศลิปะ คนท่ีอยทูางภาคใตทีเ่คย
ผานชวงภัยพิบัติรุนแรง ชางภาพ มุมมองเหลาน้ัน
สะทอนกลบัมาวา “โลกมนัอยทูีคุ่ณมอง คณุเหน็อะไร
ในโลกใบน้ี”

มีตอนหน่ึงท่ีเปนความฉลาดของคนเขียนบทมาก
คือเขามีคำภาษาอังกฤษข้ึนมาหน่ึงคำ และใชตัวอักษร
ในศัพทนั้น เพื่อ เปลี่ ยนเปนความหมายตรงข าม

คำเหลาน้ันไดแก
Unfortunate โชคราย เขาเปล่ียนเปนคำ Earn

ไดรับ
Broken แตกสลาย เขาเปล่ียนเปนคำ Born

เกิดใหม
Crumble พังทลาย เขาเปลี่ยนเปนคำ Cure

รักษา
Diaster ภัยพิบัติ  เขาเปล่ียนเปนคำ  Aid

ชวยเหลอื
Impoverishted  ยากจน เขาเปล่ียนเปนคำ Hope

ความหวัง
และสำหรับคำสุดทาย World เขาเรียกมันวา

Art งานศิลปะ “โลกยงัสวย”
ผมคิดถึงเรื่องราวของพระเยซู ที่แปรเปล่ียน

มากกวาน้ันเยอะ พระองคเปล่ียนจนถึงขนาดวา
“ความตาย” ใหกลายเปน “ชีวิต” ถาจะถามวา
แลวคำวาชีวิตเราจะเติมคำอะไรพวงทาย ผมเลือก
คำนีเ้ลย “ชวีติ...ใหม” ทกุวนัยังใหมเสมอ ทกุวนิาที
ยังงดงาม มีเวลาน่ังลงช่ืนชมสักหนอย บางที
คุณอาจจะเห็น “เกสรเล็กๆ ปลิวผานหนาเราไป”
เพือ่วนัรงุข้ึน “จะเปนดอกไมใหเราไดชืน่ชม”

บรรณาธิการบริหาร
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µÕπ∑’Ë 37
®“° A ∂÷ß Z
§«“¡¥’  ◊ËÕ

§«“¡‡™◊ËÕ (20)

∫«™æ√– ß¶å §≥–æ√–¡À“‰∂à

 —ß¶“πÿ°√™—¬π√‘π∑√å  —ß¶“πÿ°√¥‘ßÀå ‡øóÕß

T (Take) √—∫º‘¥™Õ∫™’«‘µ

„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°¥â“π §«“¡§‘¥

«“®“ °‘®°√√¡

¢âÕ§‘¥„π°“√ ‡®√‘≠™’«‘µ

 “¡“√∂Õ¬Ÿà‰¥â∑ÿ°∑’Ë ∫“ß§π

∫Õ°Õ¬Ÿà „ π „∫‰¡â ª≈‘ ¥ª≈‘ «

∫“ß§π∫Õ°Õ¬Ÿà„π∂ππ∑’ËºŸâ§π

‡√àß√’∫ ∫“ß§π∫Õ°Õ¬Ÿà„πµ≈“¥

„π∂—ß¢¬– „πÀâÕß ¡ÿ¥ „π√â“πÀπ—ß ◊Õ œ≈œ  ”§—≠°Á§◊Õ §ÿ≥‡ÀÁπÕ–‰√ §ÿ≥§‘¥

Õ¬à“ß‰√

ç™“¬Àπÿà¡¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®“°‡æ◊ËÕπ√—°‡æ◊ËÕ„Àâ™à«¬∫Õ°‡ âπ∑“ß∑’Ë‡¢“

µâÕß°“√‰ª  ‘Ëß∑’Ë‰¥â§◊Õ§”ªØ‘‡ ∏ º¡‰¡à “¡“√∂™à«¬§ÿ≥‰¥âÀ√Õ°π– º¡‰¡à√Ÿâ

∑“ß‰ª∑’Ëπ—Ëπ®√‘ßÊ  ‘Ëß∑’Ëº¡∑”‰¥â§◊Õ°“√‡¥‘π‰ª°—∫§ÿ≥é

„πÕß§åª√–°Õ∫¢Õß™’«‘µ‡√“¡’ ‘Ëß∑’Ë‡√“§‘¥  ‘Ëß∑’Ë‡√“æŸ¥ ·≈–°“√°√–∑”

§πæŸ¥µ√ß‰¡à‰¥â·ª≈«à“‡¢“æŸ¥∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë§‘¥ §π∑’Ë™à“ß§‘¥‰¡à®”‡ªìπµâÕß™à“ßæŸ¥

§π∑’Ë„™â°“√°√–∑”π” ·µà∫“ß§√—Èß‰¡à‡§¬‡ªî¥‡º¬§«“¡§‘¥ §π∑’Ëæ∫‡ÀÁπÕ“®®–

§‘¥‰¡à‡À¡◊Õπ§ÿ≥ ™’«‘µ‰¡à„™à‡√◊ËÕß¢Õß»“ µ√å·Ààß§«“¡√Ÿâ ·µà¡—π‡ªìπ»‘≈ª–

∑’Ëº ¡º “π§ÿ≥®÷ßµâÕß√—∫º‘¥™Õ∫„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡ ·≈–√à«¡√—∫º‘¥™Õ∫ºŸâ§π·≈–

‚≈°„∫π’È¥â«¬

çª√–∑’ª¢Õß√à“ß°“¬§◊Õ¥«ßµ“ ¥—ßπ—Èπ ∂â“¥«ßµ“¢Õß∑à“π‡ªìπª°µ‘¥’

 √√æ“ß§å°“¬¢Õß∑à“π°Á®– «à“ß‰ª¥â«¬ ·µà∂â“¥«ßµ“¢Õß∑à“π‰¡à¥’

 √√æ“ß§å°“¬¢Õß∑à“π°Á®–¡◊¥‰ª¥â«¬ ©–π—Èπ ∂â“§«“¡ «à“ß„π∑à“π¡◊¥‰ª·≈â«

§«“¡¡◊¥®–¬‘Ëß¡◊¥¡‘¥ —°‡æ’¬ß„¥é (¡—∑∏‘« 6:22-23)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ‡§√◊ËÕß‡≈àπ„πÀâ“ß √√æ ‘π§â“ „π§«“¡ πÿ° À≈“¬§π

·∫°§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫‰«â‡™àπ°—π

§≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√Õ—≈øÕπ‚´ ™—¬π√‘π∑√å ‡À≈“æ√¡, C.Ss.R.

·≈– —ß¶“πÿ°√‡µ√‘π

¥‘ßÀå ‡øóÕß, C.Ss.R.

«—π»ÿ°√å∑’Ë 24 æƒ…¿“§¡

2013  ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—≈øÕπ‚´

ÀπÕß§“¬ ‚¥¬æ√–-

 —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß

‰™¬√“ ‡ªìπª√–∏“π

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)

‡ªî¥∂«“¬«—¥„À¡à æπ¡ “√§“¡
‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 6 ‡¡…“¬π 2013 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπæπ¡ “√§“¡ ®—ßÀ«—¥

©–‡™‘ß‡∑√“ ‰¥â¡’æ‘∏’‡ªî¥·≈–∂«“¬«—¥À≈—ß„À¡à  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

Õ“≈—¬√—° §ÿ≥æàÕ≈ÕÕ      —ß¢√—µπå
æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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