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สัมมนาเชิงปฏบัิตกิาร

(อานตอหนา 17)

คณะภคนิพีระหฤทยัฯ (ตอจากหนา 20)

โอกาสปฏิญาณตนตลอดชีพ ฉลอง 25 ป และ 50 ปแหงการปฏิญาณตน
แกสมาชิกของคณะ จำนวน 9 ทาน ทีห่อประชมุอาคารหนึง่ศตวรรษ  โรงเรยีน
พระหฤทยัคอนแวนต กรงุเทพมหานคร โดยพระอคัรสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร
เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช เปนประธานในพิธี รวมกับพระอัครสังฆราชพอล
ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย และพระคารดินัล
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู รวมดวยพระสังฆราช 4 องค พระสงฆ  120 องค
นกับวชชาย-หญิง และสตับุรษุจำนวนมาก

พระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ ไดใหขอคิดแกผูปฏิญาณตนตลอดชีพและ
ผูฉลองทุกทาน รวมถึงผูมารวมงาน โดยยกแบบอยางชีวิตของซามูแอลท่ีมี
ความนอบนอมตอองคพระผเูปนเจา ตอบรับการเรียกมาทำภารกิจของพระองค
เพื่อเปนขอคิดและแรงบันดาลใจใหทุกคนนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

หลังจบพิธี ประธานในพิธี พระสังฆราช พระสงฆ นักบวช คุณแม
เชลียง เวชยันต มหาธิการิณี และสัตบุรุษทุกทานไดแสดงความยินดีแก
ผปูฏญิาณตนตลอดชีพและผฉูลอง

ซิสเตอรที่ปฏิญาณตนตลอดชีพ 3 ทาน ไดแก  ซิสเตอรแบรนาแดต
วนิดา เดโชชัยไกวัล  วัดแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค เชียงใหม ซิสเตอร
กาทารนีา สุภาพร จันทรปาน วดันักบญุกาทารนีา ทงุมน สกลนคร ซสิเตอร
กลารา เกศนิ ีมงักร วดันักบญุเปโตร อทุยัธานี

ฉลอง 25 ปแหงการปฏญิาณตน  2 ทาน ไดแก ซสิเตอรเทเรซา กฤษดา
สาตรพันธ  วดันักบุญเปโตร สามพราน ซสิเตอรมาการติา มารอีา อาลากอก
สุพิน ตระกลูเกษมสริ ิวดัธรรมาสนนกับุญเปโตร บางเชือกหนัง

ฉลอง 50 ปแหงการปฏิญาณตน 4 ทาน ไดแก ซิสเตอรลูซีอา กุหลาบ
นามวงศ วดัพระหฤทยัแหงพระเยซเูจา ขลงุ ซสิเตอรอกัแนส สมพร กตญัู
วดัเซนตนโิกลาส พษิณุโลก ซิสเตอรมารีอา มักดาเลนา อุทัยวรรณ คุโรวาท
วัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ขลุง ซิสเตอรอันนา บุญชวย ศิลประเสริฐ
วดัเซนตนโิกลาส พษิณุโลก

ฉลอง 75 ปแหงการปฏิญาณตน ไดแก ซิสเตอรราฟาแอล ยุพา ผังรักษ
อายุ 100 ป วดัเซนตรอ็ค ทาไข ทำพธีิตอนเชา 07.00 น.

คณุพออนัดรวู วษิณุ ธญัญอนันต
“ขอตอนรับกลับบาน”

จากสมณสภาวาตกัิน ประจำ “สภาสาธฯุ”
หลังจากที่อยูตางประเทศเกือบ 30 ป บัดน้ีไดเวลา “กลับบาน” เมื่อ

ตนปไดมีชื่อคุณพอจะมาทำงานท่ีสภาพระสังฆราชฯ ซึ่งหลายคนคาดวา
เมื่อไรจะเปนพระสมณทูตมากกวาจะคิดวากลับบาน

คณุพออนัดรวู วษิณุ ธญัญอนันต เปนสัตบุรษุวัดนักบุญอนัเดร บางภาษี
อ.บางเลน จ.นครปฐม  เปนบุตรคนท่ีสองในครอบครัวแตเปนพี่ชายคนโต
มีนองๆ ตามมาอีก 7 คน มีแฝด 1 คู  บิดาช่ือนายปฐม (มรณะ) มารดาช่ือ
บุญเตมิ ธญัญอนันต

เขาบานเณรนักบุญยอแซฟ บานเณรกลาง บานเณรใหญแสงธรรม
รนุท่ี 5 พระคารดินลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญช ูไดบวชใหพรอมกบัคณุพออดศิกัด์ิ
สมแสงสรวง และคุณพอศุภกิจ เลิศจิตรเลขา กรุงเทพฯ บวชวันท่ี 18
พฤษภาคม ค.ศ. 1986 ปจจบุนัครบ 27 ป

คุณพอเปนผชูวยเจาอาวาสอาสนวิหารอสัสัมชญั อยเูพยีง 1  ป กไ็ดรบั
มอบหมายใหไปศึกษาตอดานการทูต ถอืวาเปนคนแรก และเพียง “หนึง่เดียว”
เทาน้ัน ไดทำงานดานการทูตอยปูระมาณ 20 ป และไดรบัแตงต้ังใหทำหนาท่ี
ดานศาสนสัมพนัธ ภายใตงานดานตางประเทศ

หนาท่ีการงาน
ครั้งแรกไปอยูที่ประเทศซูดาน สถานทูตท่ีนี่ ตองรับผิดชอบประเทศ

โซมาเลีย โอมาน เยเมน อาบูดาบีอีกดวย แตตอนน้ีทางวาติกันไดโอนให
ข้ึนกับทางเลบานอนแลว, 2. ประเทศโมร็อคโค  1 ป 8 เดือน  3. ประเทศกรีซ
3 ป ที่นี่สวนใหญนับถือออรโธดอกซ และนับถือนักบุญอันดรูวมาก 4.
ประเทศอินเดีย 3 ป ทีน่ีง่านมาก มีครสิตังถงึ 17 ลาน และมี 149 สังฆมณฑล
พระสงฆเกอืบ 2 หม่ืนองค (สังฆมณฑล 11,437 องค นกับวช 8,509) มีสภา
พระสังฆราช 3 แหง 5. ประเทศญ่ีปุนอยู  5 ป นับวานานมากกวาท่ีอื่น
ครสิตังประมาณ 5 แสนคน 16 สังฆมณฑล พระสงฆ 1589 องค (สังฆมณฑล
501 องค นกับวช 1,088 องค) 6. ประเทศไอรแลนด 3 ป  7.ประเทศอินโดนีเซีย
7 เดือน (เมษายน) และสถานทูตท่ีนี่ ตองดูติมอรตะวันออก ดวย นักบวช
สวนใหญเปนเยสอุติ เอสวดีี. คริสตังท่ีนีมี่ความศรัทธารอนรนมาก อนิโดนีเซีย
มีประชากร 260 ลานคน คาทอลิก 8 ลานคน แบงเปน 38 สังฆมณฑล (10
อคัรสังฆมณฑล)

อินโดนีเซีย มีภาษาบาฮาซา (Bahasa) เปนภาษาท่ีเรียนงาย สำหรับ
คนไทย เพราะมีภาษาสันสกฤตผสมอยูมาก และดัชต เพราะดัชตเคยเขามา
ยดึครองต้ังแตศตวรรษท่ี 17 อยนูานมากกวา 300 ป  มีภาษาทองถิน่ถงึ 300
ภาษาท่ีใชพดูกัน ทัง้ประเทศมี 18,108 เกาะ

หลังจากทำงานดานการทูตไดระยะหน่ึง ผูใหญในกระทรวง เห็น
ความเรงดวนซ่ึงสังคมใหมตองการจึงไดมอบหมายใหคุณพอรบัผดิชอบงาน
ดานศาสนสัมพันธ ค.ศ. 2011 สมณสภาดานศาสนสัมพันธไดมาจัดประชุม
ที่ประเทศไทย และคุณพอเปนกรรมการทานหน่ึงท่ีไดเชิญผูนำศาสนาตางๆ
ไปรวมสวดภาวนาเพือ่สันติภาพ ทีเ่มืองอสัซีซี ดวย
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คายยวุสทิธมินษุยชน (ตอจากหนา 20)

(อานตอหนา 5)

คาทอลิก คอื มนษุยทกุคนเกดิมาเทาเทยีมกนั และเรารกั
ซึง่กันและกนัเหมอืนพระเจาทรงรกัเรา ฝากถงึเยาวชน
ใหเริ่มจากตัวเองเปนเครื่องมือแหงความยุติธรรม และ
สรางสันติในบาน สูสังคม ไมเอาเปรียบคนอื่น นองๆ
เยาวชนสะทอนความรูสึกเปนหวงโรงงานน้ำตาล
และโรงไฟฟาที่จะมาตั้งในจังหวัดสกลนครวา รูสึก
เสียดายตนไมที่ถูกตัดไปเพ่ือเปนเชื้อเพลิงปอนโรงงาน
และปาไมจะถูกเปลี่ยนเปนไรออย เปนหวงมลภาวะ
ทางอากาศและน้ำ เยาวชนจะชวยกันกระจายขาว
ผลกระทบจากการสรางโรงงานฯ วอนคนในหมูบาน
ตัดตนไมท่ีจำเปนเทาน้ันและชวยกันปลูกทดแทน

คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่การพฒันาสังคม แผนก
ความยุติธรรมและสันติ (ยส.) แผนกยุติธรรมและ
สันติ อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง และศูนยสังคม
พัฒนา อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง รวมกันจัด
“คายยุวสิทธิมนุษยชน” ครั้งท่ี  14 ที่ ศูนยคำสอน
วัดนักบุญมารการิตา อาลากอก บานหนองบัวทอง
ต.ทาแร อ.เมือง จ.สกลนคร ระหวางวันท่ี 5-7 มีนาคม
2013 โดยนักเรียนเขารวมคายคร้ังน้ีจากโรงเรียน
เซนตโยเซฟ ทาแร อ.เมือง จ.สกลนคร โรงเรียน
โพธิแสนวิทยา อ.กุสุมาลย จ.สกลนคร โรงเรียน
บานโพนแพง (เจียรวนนทอทุศิ 5) อ.กสุุมาลย จ.สกลนคร
และโรงเรยีนสกลราษฎรวทิยานุกลู รวมท้ังส้ิน 40 คน

คุณพอสุรวุฒิ สมงาม จิตตาธิการแผนกยุติธรรม
และสันติ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง กลาวเปด
คายยุวสิทธิฯ วา “การใชสิทธิ การละเมิดสิทธิ เปน
อยางไรเราจะไดรใูนคายยวุสิทธิฯ นี ้พระศาสนจกัรและ
สังคมไทยฝากไวกับเราซ่ึงเปนเยาวชน” ตอจากน้ัน
คุณอดุลย ตระกูลมา ผูจัดการศูนยสังคมพัฒนา อัคร-
สังฆมณฑลทาแร-หนองแสง กลาววา “มิสซังทาแร-
หนองแสง จัดคายยุวสิทธิฯ ครั้งแรกไปเม่ือเดือน
กุมภาพันธ ปที่ผานมา การจัดคายยุวสิทธิฯ เพื่อใหเด็ก
และเยาวชนไดตระหนักถึงสิทธิของตนเองและสิทธิ
ดานตางๆ ดวยความเช่ือม่ันวาคนทุกคนมีเกียรติ มี
ศักด์ิศรี โดยในคายฯ คร้ังท่ี 14 นี้  มุงเนนการเรียนรู
ประเด็นสิทธิชมุชนท่ีกำลังจะเกิดข้ึน  จากการกอสราง
โรงงานใหญข้ึนคือโรงงานน้ำตาลและโรงผลิตไฟฟา
ชวีมวล ของบริษัทไทยรงุเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ผผูลติ
น้ำตาล “ลนิ”  ทีบ่านสนามบิน ต.อมุจาน  อ.กสุุมาลย

ผอ .ดาวิทย  พุทธิไสย ผูอำนวยการโรงเรียน
โคกสะอาด ต.อุมจาน อ.กุสุมาลย จ.สกลนคร ซ่ึงเปน
หมูบานท่ีใกลกับบริเวณท่ีจะสรางโรงงานน้ำตาล ให
ขอมูลชวงพบปะกับเยาวชนในวันแรกวา “โรงงาน
น้ำตาลท่ีจะเกิดข้ึนท่ีบานสนามบิน ต.อุมจาน ตองใช
กำลังผลติ 12,500 ตันออยตอวนั  และใชพืน้ท่ีปลูกออย
60,000 ไร  และในโรงงานน้ำตาลจะมีโรงงานไฟฟา
ชวีมวลขนาด 40 เม็กกะวัตต   ซ่ึงผลกระทบท่ีชาวบาน
จะไดรับก็คือฝุนควันจากโรงงานน้ำตาล และความ
ปลอดภัยทางทองถนน เน่ืองจากวันหนึ่งๆ จะมีรถ
บรรทกุออยวิง่ 617 เทีย่ว นอกจากนี ้ในปจจุบนัทีบ่าน
สนามบิน ต.อุมจาน ก็มีโรงงานท่ีรับซ้ือไมทุกชนิด
นำไปสับและอัดเปนชิ้นเล็กๆ เพื่อเตรียมเปนเช้ือเพลิง
สงโรงไฟฟาชีวมวล แตละวันมีรถไถบรรทุกไมมาสง
โรงงานถึง 200 คัน ซ่ึงรถไถคันหนึ่งเราสูญเสียไมถึง

20 ตน ดังน้ัน วันหนึ่งมีตนไมถูกตัดไป 4,000 ตน
ส่ิงเหลาน้ีเปนทรัพยากรของเรา พระเปนเจาประทาน
ใหเรา”

ในวันท่ี 6 มีนาคม ชาวคายยวุสทิธิฯ เดินทางสพูืน้ที่
อ.กสุุมาลย ผอ.ดาวิทยบรรยายวา “บรเิวณรอบหมบูาน
เปนปาเต็งรงั ปาเบญจพรรณ มีดอกกระเจียว ไขมดแดง
จักจั่น เปนปาท่ีมีความอุดมสมบูรณที่ชาวบานชวยกัน
อนรุกัษเอาไว ปจจบุนัท่ีดินใกลปาถูกนายทุนซ้ือไปแลว
โดยมีโครงการจะทำเปนไรออยรองรับโรงงานน้ำตาล
ที่จะเกิดข้ึน รถบรรทุกออยจะจอดเต็มบานสนามบิน
บานโคกสะอาดวิถีชีวิตของชาวบานจะเปล่ียนไป
บริเวณท่ีเปนปาสาธารณะท่ีบรรพบุรุษไดหวงแหน
รกัษาไว  ทกุวนัน้ีชาวบานก็ขโมยตัดไมไปขายใหโรงงาน
ถาโรงงานเกิดข้ึน น้ำเสียจากโรงงานก็จะไหลลงสู
แหลงน้ำของชุมชนคือหวยเตย และไหลลงลำน้ำอูน   ซ่ึง
จะทำใหธรรมชาติตางๆ สูญเสียไป  ดังน้ัน  ถาโรงงาน
น้ำตาลและโรงไฟฟาชีวมวลเกิดข้ึนและชาวบาน
ไมรักษาสิทธิ ไมลุกข้ึนมาเรียกรองความรับผิดชอบ
ตอความเสียหายของส่ิงแวดลอม เราจะเอาอากาศท่ีไหน
หายใจ ลำน้ำอนูจะไมมีปลาอกีตอไป ขณะน้ีทางโรงงาน
ยงัไมทำประชาพจิารณ ชาวบานกไ็มทราบถงึผลกระทบ
เพียงแตคอยฟงจากผูนำชุมชน และผูนำบางคนก็ได
ผลประโยชน  ไดรับคานายหนา 3% จากการเปน
ตัวกลางซ้ือขายท่ีดิน  แตชมุชนโคกสะอาดยังมีสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด ปจจุบันมีสมาชิก
กวาส่ีพนัคน ครอบคลุม 3 ตำบล ชาวบานท่ีนีไ่มจำเปน
ตองพึ่งโรงงานน้ำตาลเพราะเราพ่ึงตัวเองได”

วันท่ีสามของคายนองๆ  แตละกลุมนำเสนอ
การไตรตรองจากประสบการณที่ไดรับเม่ือลงพื้นท่ี
โดยแบงปนวา “ในคายน้ีเรามาเรียนรูสถานการณคือ
โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟาชวีมวลทีจ่ะเกิดข้ึนในพืน้ท่ี
ต.อมุจานไดเหน็ส่ิงท่ีกำลงัเกดิข้ึนตอหนาตอตา เหน็รถ
ที่บรรทุกไมสับแลนผานหนาไปสงท่ีโรงงานเห็นแลว
รสึูกไมสบายใจ หดห ูเศรา เสียดายตนไม ทำไมในสังคม
ถงึมีคนเห็นแกตัว  ปาไมเริม่หมดไป แหลงน้ำเริม่ลดลง
ชาวบานบางคนไดเงินจากการขายไมผไูดรบัผลประโยชน
คือนายทุนและหนุสวนตางๆ ของบริษัท ผนูำชุมชนก็มี
ทั้งหวงกังวลถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหากโรงงานเกิด
แตผนูำบางคนก็ไดผลประโยชน อยเูฉยๆ กไ็ดคานายหนา
จากการขายท่ีดินตอไปสภาพแวดลอมในบริเวณ
ต.อมุจาน กจ็ะเปล่ียนไปทรพัยากรสญูเสียไปจะมีปญหา
เร่ืองการคมนาคมขนสงจากรถบรรทุกออยที่วิ่งผาน
ชุมชนบานทาแรทุกวัน อุบัติเหตุจะเพ่ิมมากข้ึน สวน
ชมุชนใกลโรงงานก็จะประสบกับอากาศเปนพษิ”

สำหรับบทบาทเยาวชนนองๆ บอกวาจะเปน
กระบอกเสียงใหความรูที่ถูกตอง โดยพูดถึงธรรมชาติ
ทีก่ำลงัหมดไป มลพษิท่ีจะเกิดข้ึน เรือ่งสทิธิชมุชน  รวม
กันรณรงค เพื่อปลูกฝงจิตสำนึก และลงมือกระทำ
โดยเริ่มท่ีตัวเองกอน และไปปรึกษากับผูใหญรวมทั้ง
จะชวยกันปลูกปา ดูแลรักษาตนไม ปลูกตนไมใหม
แทนตนที่ถูกตัดไป ขอรองคนในหมูบานใหตัดตนไม
เทาท่ีจำเปนเทาน้ัน คุณอดุลยกลาวเสริมวา ตามความเช่ือ
ของชาวบาน ตนไมมีส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิดูแลอย ู มีบรรพบรุษุ
ของเราดแูล พีน่องทางพทุธ มีความเช่ือเรือ่ง “ปาปตูา”

ตอจากน้ันนองๆ ชาวคายฯ  แบงเปนสองกลุม

ทำกิจกรรม “ชุมชนในฝน” โดยออกแบบวาดชุมชน
ที่ประกอบดวยหมูบาน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล
แหลงเพาะปลูก ตลาด โบราณสถาน และภายในกลุม
ไดรับมอบหมายแสดงบทบาทสมมุติ  ประกอบดวย
ผใูหญบานอบต. พระสงฆ นกัขาว นายทุนเจาของโรงงาน
ฯลฯ จากน้ันจงึใหชาวคายฯ  ทีไ่ดรบับทบาทเปนนายทุน
เขามาเจรจาเพ่ือตองการซ้ือที่ดินเพื่อกอต้ังโรงงาน
ในหมูบาน ทั้งสองฝายเจรจาตอรองโดยแกปญหาดวย
สันติวธีิ

ชวงสุดทายของคายฯ พระอัครสังฆราชหลุยส
จำเนยีร ใหเกียรติเปนผมูอบประกาศนียบัตรใหเยาวชน
ที่เขารวมคายยุวสิทธิฯ และใหขอคิดวา “พวกลูกๆ มา
คายคร้ังน้ีเพื่อสะกิดใจวาอะไรคือส่ิงท่ีถูกตองสังคม
ปจจุบันยังมีความอยุติธรรมอยูมาก พระศาสนจักร
คาทอลิกมีจุดยืนจากพระคัมภีรบอกวา พระเปนเจา
สรางมนุษยใหเทาเทียมกันและสอนใหรักกันและกัน
เหมือนพระองคทรงรักเราความยุติธรรมเปนจุดเริ่มตน
ของสันติภาพ ในฐานะท่ีเปนเยาวชนและตองการ
มีสันติภาพ ใหเริม่ตนจากตัวเราเองกอน ในใจเราตองคิด
ในส่ิงท่ีถูกตอง ไมเอารัดเอาเปรียบ ส่ิงท่ีมากกวาความ
ยุติธรรมก็คือความรัก ขอใหลูกทั้งหลายเปนเคร่ืองมือ
แหงความยุติธรรมอยทูีบ่านกท็ำบานใหมีความยุติธรรม
และสันติ อยูในสังคมก็ชวยกันทำใหสังคมมีความ
ยติุธรรม”

อบรมหลกัสตูรผนูำ (ตอจากหนา 2)
วันอาทิตยที่ 21 - วันพุธที่ 24 เมษายน 2013 ที่
บานปลาทับทิมแมกลอง  รีสอรท  จ.สมุทรสงคราม
โดยมีจุดประสงคเ พ่ือใหความรู  เขาใจและมั่นใจ
ในคำสอนของพระศาสนจักรเรื่องศาสนสมัพนัธ และ
เนนการเสวนาใหเปนที่รู จักในหมูคริสตชนอยาง
กวางขวาง รวมทั้งเตรียมบุคลากรใหเปนวิทยากร
ชวยอบรมงานศาสนสัมพันธ มีผู เขารวม 38 ทาน
7 สังฆมณฑล

วันแรก เน้ือหาท่ี 1 ศาสนสัมพันธในประวัติของ
พระศาสนจักรสากล  เ น้ือหาที่  2 ศาสนสัมพันธ
ในประวัติของพระศาสนจักรประเทศไทย บรรยาย
โดยคุณพอธีรพล  กอบวิทยากุล คุณพอไดอธิบาย
ประวัติความเปนมา ถาเรามองดูความสัมพันธในอดีต
ระหวางคริสตศาสนากับศาสนาอ่ืนๆ ในชวง 200 ป
ทีผ่านมา จะแบงออกไดเปน 3 ชวง ชวงแรก คือ หลงัจาก
พระคริสตเจาเสด็จสสูวรรค จนถึงศตวรรษท่ี 4 เปนชวง
ทีพ่ระศาสนจักรเปดการทำการเสวนากับความเช่ืออืน่ๆ
ชวงท่ีสอง เริ่มจากศตวรรษท่ี 4 ถึงกลางศตวรรษที่ 20
ชวงน้ีประกอบดวย สงครามคูเสด  การลาเมืองข้ึน  และ
การแพรธรรมท่ีอยูเหนือกวาผูอื่น ชวงท่ีสาม เริ่มจาก
กลางศตวรรษท่ี 20 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ในเน้ือหา
ที ่2 ซ่ึงเก่ียวกับศาสนสัมพนัธในประวัติของพระศาสนจักร
ประเทศไทย ศาสนาคริสตเขาสูประเทศไทย ใน ค.ศ.
1511 พระเจาแผนดินโปรตุเกส ไดสงทูตคณะหน่ึงมาเฝา
พระมหากษตัริยไทย สมัยน้ันตรงกับแผนดินพระรามา
ธิบดีที่ 2 แหงกรุงศรีอยุธยา สงฆมิสชันนารีรุนแรกคือ
พระสงฆ คณะโดมินกินั 2 องค ซ่ึงมาจากแหลมมะละกา
ใน ค.ศ. 1567 ทั้งสองถูกฆาตาย ตอมาไดมีพระสงฆ
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คณะฟรังซิสกันและเยสุอิตเขามาอีก การดำเนินงาน
แพรธรรมระยะน้ีไมคอยไดผล  การเร่ิมตนของคณะ
มิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีสในสยามและการ
เบียดเบียนครั้งแรก  วันที่ 22 สิงหาคม 1662 คณะ
ธรรมทูต 3 ทานเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา คือ
พระสังฆราชปแอร ลังแบรต เดอ ลาม็อต  คุณพอฌัก
เดอ บูร และคณุพอฟรงัซวั เดดีเอรพระมหากษตัริยไทย
สมัยน้ันคือสมเดจ็พระรามาธบิดี ที ่3 ซ่ึงเรารจูกัดีในนาม
สมเด็จพระนารายณมหาราช ยุคน้ีเปนสมัยท่ีเจริญ
รุงเรือง ประเทศมีความรมเย็นเปนสุข คณะธรรมทูต
ไดรับการตอนรับอยางดีจากสมเด็จพระนารายณ ทรง
พระราชทานท่ีดินแปลงหน่ึงริมฝงแมน้ำเพื่อสรางวัด
สรางโรงเรียน และทรงสัญญาวาจะประทานวัสดุตางๆ
สำหรับสรางวัดดวย การกอสรางไดเริ่มป ค.ศ. 1666
ทั้งวัดและโรงเรียนรวมกันวา “คายนักบุญยอแซฟ”
แตผลงานท้ังหมดตองหยดุลงในสมัยพระเพทราชา  นบั
แตนีไ้ปมิสชนันาร ีไมสามารถสอนคนไทย ไมสามารถ
ออกจากกรุงศรีอยุธยา หลังจากนั้นเกิดการเบียดเบียน
ศาสนา ครั้งท่ี 2 ใน ป ค.ศ. 1730 ตรงกับสมัยของ
พระเจาทายสระ การเบยีดเบยีนศาสนาคริสตังคร้ังลาสุด
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1938 นโยบายของรัฐบาลคือ
การสรางวัฒนธรรมใหมบนพืน้ฐานอุดมการณชาตินยิม
ใชระบบเผด็จการทหาร วันท่ี 13 กันยายน ค.ศ. 1940
รัฐบาลไทยไดขอใหฝรั่งเศสคืนดินแดนลาวฝงขวา

ของแมน้ำโขง และ 3 มณฑลในเขมร วิทยุกรุงเทพฯ
ประกาศวา ชาวไทยทุกคนตองกลับมาถือศาสนาเดิม
ฉะน้ันจงเลิกถอืศาสนาอ่ืน  วนัท่ี 25 มกราคม ค.ศ. 1942
ประเทศไทยประกาศสงครามกับประเทศอังกฤษและ
อเมริกา เคร่ืองบินเร่ิมท้ิงระเบิดเหนือกรุงเทพฯ  ทำให
การเบียดเบียนศาสนาหยุดชะงักลง การเบียดเบียน
กนิเวลา 3 ปครึง่ ต้ังแตป ค.ศ. 1940 ถงึตน ค.ศ. 1944
เดือนกรกฎาคม เม่ือมีสัญญาณวาญ่ีปุนจะแพ ในเดือน
สิงหาคม นายควง  อภัยวงศ นายกรัฐมนตรีคนใหม
ไดประกาศอิสรภาพในการถือศาสนาท่ีสุดทุกส่ิงก็
สงบลง มีการเบียดเบียนศาสนารุนแรงท่ีมิสซังทาแร-
หนองแสง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2483 ครสิตังและซิสเตอร
ถูกตำรวจฆาท่ีสองคอน จ.นครพนม  นี่เปนครั้งแรก
ในประวัติศาสตรที่คนไทยฆาคนไทยเพราะนับถือ
คนละศาสนา   หลงัจากน้ันจึงเร่ิมตน ศาสนสัมพนัธอยาง
เปนทางการ

เน้ือหาท่ี 3 พระอาณาจกัรของพระเจา Kingdom of
God  บรรยายโดยพระสังฆราชยอแซฟ ชศัูกด์ิ  สิรสุิทธ์ิ
พระอาณาจักรและพระศาสนจักรคือความคิดท่ีเปน
กญุแจในพันธสัญญาใหม ทัง้สองมีความหมายท่ีสำคัญ
เม่ือเขาใจถงึแผนการของพระเจาท่ีมีตอมนษุย  ท้ังสอง
เปนศูนยกลางของความสำเร็จท่ีเก่ียวกบัจุดประสงคของ
การไถกขูองพระองค   ในขณะท่ีพระศาสนจักรไมสามารถ
เปนอนัเดียวกบัพระอาณาจักรเพราะวา  พระอาณาจักร
ใหญกวาและมีความหมายกวางกวา  แตทัง้สองมีความ

สัมพนัธใกลชดิจนไมสามารถแยกออกจากกันได
เน้ือหาท่ี 4 ความรศูาสนาอิสลาม
เน้ือหาท่ี 5 ความรู เรื่องศาสนาพุทธ เ ก่ียวกับ

หลกัการ และแนวทางปฏิบติั
เนือ้หาที ่6 ศาสนสัมพนัธแงมุมพระคมัภรี
เน้ือหาท่ี 7 คำสอนและเอกสารของพระศาสนจักร

เรือ่งศาสนสัมพันธ
เน้ือหาที่ 8 หลักการและความจำเปนเรื่องศาสน-

สัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ
เน้ือหาที ่9 เหตุผลทำไมตองทำศาสนสัมพันธ  และ

มโนธรรม บรรยายโดย คณุพอสมเกยีรต ิ บุญอนันตบุตร
เนื้อหาที่ 10 แนวทางปฏิบัติเม่ือเขารวมพิธีกรรม

ศาสนาอ่ืนๆ บรรยายโดย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ
สิรสุิทธ์ิ

สุดทาย คุณพอเสนอ  ดำเนินสดวก  ไดพาผเูขารวม
อบรมไปทัศนศึกษา เยีย่มชมวัดเกตการาม  และไดรวม
สนทนาธรรมพุทธศาสนา โดยพระราชธรรมสธุ ีเจาคณะ
จงัหวดัสมุทรสงคราม  และเย่ียมชมมัสยดิมัมบะอ้ิล  คอยรอต
โดยอาจารยสมชาย  ยโีดป  รวมทัง้เย่ียมชมพพิธิภณัฑ
โองเการาชบุรี

จากการประเมินผเูขารวม ไดรบัความรเูปนอยางมาก
และจะนำไปใชในการพัฒนาดานศาสนสัมพันธในเขตวัด
ชมุชน ของตน

เมื่อเราเลือกเอามิสซา
พิธีมิสซา เปนงานประเสริฐท่ีสุดท่ีคุณพอสามารถ

จะประกอบคารวกิจถวายแดพระเปนเจา สัตบุรุษ
ไมตองการส่ิงใดจากคุณพอมากเทากับบูชามิสซา
ที่คุณพอถวายรวมกับพวกเขาเพราะพวกเขาไมอาจเปน
ศาสนบริกรบนพระแทนได พวกเขาจึงตองพึ่งคุณพอ
ในการถวายมสิซารวมกนั

เมือ่คณุพองดมิสซาประจำวันบอยๆ คุณพอกท็ำราย
จิตใจของสัตบุรุษท่ีเขามีความหวังประจำวันตอนเชา
ที่จะไดรับความชุมชื่นราดรดหัวใจจากมิสซา บางที
เขามีความหวังเหลืออยู เพียงเทาน้ัน สัตบุรุษเพียง
คนเดียวที่ผิดหวังเพราะวันน้ีไมมีมิสซาอยางไมสมควร
ก็มากเกินไปแลว แตวัดของเราเชาๆ มีมากกวา 20 คน
ทีม่ารวมมิสซา

บางทีจิตวิทยาผิดๆ ที่พยายามงดมิสซาเพ่ือให
สัตบุรุษคุนเคยวา ไมตองรวมมิสซาไมเปนไรอาจได
ผลแตนัน่ก็เพราะเขาตองจำใจยอมรับเน่ืองเพราะโตแยง
ไมได เราไมรูตัววากำลังสรางความคุนเคยเขาทาง
ผีปศาจใหแกวัดของเรา

พระเยซูเจาทรงเมตตาประทานหนทางใหเราไดรบั
การสัมผสัดวงใจจากพระหัตถอนัทรงฤทธ์ิของพระองค
ในพธีิมิสซา ทางพระวาจา และศีลมหาสนิท แตเม่ือเรา

งดมิสซา เราก็เปนผปูดหนทางของพระเยซูเจา มีสัตบุรษุ
เปนจำนวนมากท่ีเขาดำรงชีวติอยไูดดวยมิสซาประจำวัน
คุณพอผอูอนประสบการณเทาน้ันท่ีไมเขาใจในขุมทรัพย
อันประเสริฐน้ี และไมเขาใจวาท่ีวัดดำรงอยูไดก็เพราะ
ทกุเชามีสัตบุรษุเหลาน้ีนีเ่องท่ีเดินมาวัดรวมถวายมิสซา
ขององคพระเยซูเจากับคุณพออยูเสมอ

เราจึงตองระวังเหตุผลที่จะงดมิสซา วาเปนเหตุผล
ที่เราคนเดียวตองการเพราะเราอาจลืมตระหนักวาเรา
อยูไดก็เพราะมิสซา จะมีงานใดสำคัญพอใหเราตอง
งดมิสซา เรางดมิสซาบอยๆ เทากับเราไมใหความสำคัญ
แกพระเจาและสัตบุรษุ มีเราคนเดียวและส่ิงท่ีเราจะตอง
ไปทำสำคัญกวาชีวิตพวกเขาท่ีต้ังใจมาวัดรวมมิสซา
คนเหลาน้ีมิใชหรือที่ทำใหมิสซาเชาวัดของเรามีชีวิต
ชีวา

ลกูขอขอบพระคุณพระองคทีท่รงประทานสัตบุรษุ

ทีมี่ใจศรัทธามากมายมารวมมิสซากับลกูทุกเชา พวกเขา
ขอบคุณลูกที่ถวายมิสซาใหแกพวกเขา  แตหารูไมวา
ลกูติดหน้ีบญุคุณพวกเขาท่ีมารวมมิสซาอยางมีชวีติชีวา
ต้ังแตหนมุสาวจนเฒาชราทีว่ดัหลงัน้ี ทำใหวนัเวลาทีน่ี่
กับพวกเขาเปนชวงเวลาที่มีคา โดยเฉพาะเวลาถวาย
มิสซาทุกเชา เม่ือไปจากท่ีนี่ ส่ิงมีคาอยางเดียวท่ีอยู
ในความทรงจำ นานท่ีสุดคือพธีิมิสซาอันสงบศักด์ิสิทธ์ิ
ทุกเชากับสัตบุรุษเหลาน้ัน

เราจะเลือกอะไร  ระหวาง ทำใหสัตบุรษุคนุเคยกับ
การไมตองมาวัดทุกเชาดวยการงดมิสซาบอยๆ เด๋ียว
เขาก็ชินไปเอง หรือ สอนสัตบุรุษวามิสซาสำคัญพอ
เลอืกเอาถวายมิสซากับพีน่องกอนแลวคอยไปทำสิง่อืน่
เพื่อสัตบุรุษจะมีคานิยมเลือกเอามิสซาเปนของมีคา
ในชีวติสมดังท่ีเราพยายามสอนพวกเขา

ลูกขอเลือกเอามิสซา....

อบรมหลกัสตูรผนูำ (ตอจากหนา 4)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงน่ังเกาอี้
แถวหลังสุด ณ วัดนอย อาคารคาซา ซางตา
มารธา คลายดังคุณพอเจาวัดน่ังรอสัตบุรุษ
มาวัดทุกเชาเพ่ือจะไดถวายมิสซารวมกัน
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ไววางใจโดยสิน้เชงิ

บทอธษิฐานภาวนา

บางคร้ังเราไดยนิคนพดูวา “หลบัหหูลบัตาเช่ือ” เหมอืนกบัวาความเชือ่นัน้
คือการกัดฟน ไมยอมแสดงความสงสัยใดๆ ทัง้ส้ิน และยอมรับส่ิงท่ีทานพสูิจน
ไมได ยิง่พสูิจนนอยกย็ิง่มีความเช่ือมาก แตอนัท่ีจรงิแลว ความเช่ือมิไดหมายถึง
การยอมรับส่ิงท่ีพิสูจนไดยาก หรือเชื่อโดยไมมีหลักฐานในใครสักคนหน่ึง
แมวาบุคคลผูนั้นจะเรียกรองใหทานกระทำส่ิงท่ียากเย็นมากเพียงใดก็ตาม
นกัเขียนผหูนึง่เขียนไววาดังน้ี “ความเช่ือมิใชการเช่ือโดยไมตองพิสูจน หากแต
หมายความวาความไววางใจโดยไมมีขอบเขต”

ในพระวรสารพระเยซเูจาทรงเผยแสดงพระสริริงุโรจนของพระองค ในการ
จำแลงพระวรกาย เปโตร ยากอบและยอหน ตกตะลึงและหวาดกลัวกับการ
เผยแสดงการเปนพระเจาขององคพระเยซูเจา แตทั้งสามไดรับคำทาทาย
จากกลบีเมฆวา “นี่คือบุตรสุดท่ีรักของเรา จงฟงพระองค” พวกเขาไดรับเชิญ
ใหเช่ือมั่นในพระองคผูทรงเรียกพวกเขาใหติดตามพระองค ในพระวรสาร
ที่เรานำมาพิจารณาในวันน้ี เราจะเห็นวาพวกสาวกไมสามารถรักษาเด็กที่ถูก
ปศาจสิงอยู เพราะพวกเขาขาดความเช่ือมั่นเชนน้ี บิดาของเด็กคนน้ันมี
ความสงสัย แตกพ็รอมทีจ่ะไววางใจในพระเยซเูจา “ขาพเจาเชือ่ โปรดทรงชวย
ความเชื่ออันเล็กนอยของขาพเจา” พระเยซูเจาทรงสามารถกระทำอัศจรรย
เพราะมีการเปดใจนอมรับพระอานุภาพของพระองค

เราไดรับเชิญใหไววางใจในพระบิดาเจา ดังท่ีพระเยซูเจาทรงไววางใจ
ในพระองค การมีความเช่ือมิไดหมายความวาเราเช่ือในส่ิงท่ีเปนไปไมได แต
เปนการไววางใจในพระเจาวา พระองคจะทรงกระทำตามพระสัญญาของ
พระองค เหมือนกับท่ีพระเยซูเจาทรงสอนใหเราอธิษฐานภาวนาวอนขอ
พระบดิาเจา ทรงโปรดใหเราปฏบิติัตามพระประสงคของพระบดิา ดังท่ีพระองค
ทรงกระทำ นีคื่อเหตุผลทีเ่ราไดรบัเชิญใหไววางใจในพระองค โดยไมมีขอบเขต

“โปรดชวยความเชื่ออันเล็กนอยของขาพเจาดวยเถิด”
(มาระโก 9:24)

ขาแตพระบดิาเจา โปรดทรงประทานความเช่ือ
ที่เขมแข็งใหแกลูก ซ่ึงจะชวยใหลูกไววางใจใน
พระองคดวยสิ้นสุดจิตใจ แมจะมีความสงสัย เพื่อ
ลูกจะไดเปดจิตใจกระทำตามพระประสงคของ
พระองคในชีวติของลูกเสมอไปดวยเทอญ อาแมน

เมื่อคนดีทอแท
ความสับสนดานคุณคามีมากข้ึนทุกวนั
โดยเฉพาะในสังคมท่ีไมใหความสนใจข่ือสนใจแป
ก็ในเม่ือแตละคนยึดตนเปนหลัก
ฉนัเปนคนกำหนดคุณคาท่ีพงึมีพงึไดพงึเสาะหา
อะไรทีฉ่นัชอบอะไรทีเ่ขาตาฉันอะไรทีฉ่นัยกยอง
คนอ่ืนจะเห็นดวยไมเห็นดวยเร่ืองเขา
ฉนัเปนคนกำหนดความผดิความถกู
เนนความถูกใจเปนหลักความถูกตองเปนรอง
จะถูกของฉันคนวาผิดก็เร่ืองของเขา
ฉนัคือกฎกำหนดทกุอยางใหเขาทางฉัน
เนนสะดวกฉันเนนผลประโยชนฉนั
กฎหมายบานเมืองจะวาอยางไรก็ชาง
ทัง้หมดท้ังน้ีแคตองระวังอยางเดียว
อยาใหถูกจับได
เพราะคนสวนใหญสำนึกวาผิดกเ็ม่ือถกูจับได
ทัง้ท่ีความผดิความถูกเปนสำนกึทีฝ่งลกึอยใูนแกนแหงคน
หากผิดแมไมมีใครรไูมมีใครเห็นไมมีใครจับได
สำนึกก็ยืนยันตำหนิประณามลึกเขาไปถึงแกนความรูสึก
หากถูกแมไมมีใครรับรไูมมีใครเห็นไมมีใครยกยองชืน่ชม
สำนึกกต็อกย้ำชมชืน่สุขใจสบายจิตเขาไปถงึแกน
ยนืกรานความจริงอมตะ “ทำดีไดดีทำช่ัวไดชัว่”...

นอกจากไมไยดีข่ือกับแปแลว
วตัถุส่ิงของเงินทองยศลาภยังพากันถอืเปนบรรทดัฐานทุกสิง่
ทำอยางไรก็ไดขอใหรวยขอใหมีใชคลองมือเปนใชได
อยากไดเงินเท่ียวหาเงินเสพยามีเงินใชจายเลนพนัน
แทนท่ีจะขยันขันแข็งทำงานหม่ันเพียรหารายได
กห็นัมาฉกชิงว่ิงราวจ้ีปลนธนาคารรานทองรานสะดวกซ้ือ
คิดแคไดเงินเร็วไมตองลำบากตรากตรำไมตองหลังขดหลังแข็ง
จนสังคมบานสังคมเมืองหวาดผวานอนตาไมหลบั
เพิม่กลอนประตเูสรมิลูกกรงเหล็กใสกญุแจแนนหนา
แมบานจะเปล่ียนเปนคุกขังผูอาศัยก็ยังรูสึกปลอดภัยไดระดับหน่ึง
ออกจากบานทีตองแบงเงินใสหลายกระเปาหลายพกหลายหอ
ตองคอยกอดกระเปาไวแนนตองคอยหนีบถุงเงินกระชับ
ทีจ่ะเพลนิตามองส่ิงขางทางผคูนรอบตัวผอนคลายสบายๆ
ใครเห็นก็ตองตำหนิดวยสายตาหยามดวยความคิดในเหตุผล
ทำตัวลอเหย่ือชักศึกเขาบานดีนัก “วอนเสียแลว”...

กระนัน้กดี็
หากคิดทำช่ัวหวังผลประโยชนที่ผิดกระท่ังกลายเปนกิจการชั่วราย
ก็ยังถือวาเปนความช่ัวรายเปนความผิดเปนโทษระดับหน่ึง
แตที่คิดช่ัวต้ังเปาหมายช่ัวแลวใชวิธีการแสรงวาดีนี่สิ
ถอืวาเปนความช่ัวเปนความเลวรายย่ิงกวา “เลวบรสุิทธ์ิ” เปนไหนๆ
ขับรถแท็กซ่ีแลวทำเปนรถเสียแกสหมด
พรอมกับรองขอใหผูโดยสารชวยเข็นเขาขางทาง
พอไดจงัหวะกเ็รงรถหนทีัง้กระเปาท้ังส่ิงของเงินทอง
นอกจากมีเจตนาช่ัวเปาหมายช่ัวแลว
ยงัถอืโอกาสกับความมีน้ำใจของคนอ่ืนเพือ่หวังผลช่ัวอกี
จึงไมใชทำความช่ัวประกอบความเลวรายเทาน้ัน
ยังทำรายความดีความมีน้ำใจความเปนพลเมืองดี...อยางนาเกลียด
นาเสียดายท่ีคุณคาสูงสงเหลาน้ีกำลงัลดนอยลงไปเร่ือยๆ แลว
ยงัมีคนช่ัวทีต้ั่งใจทำรายคุณคาเหลาน้ีจนคนพากันขยาด
ทั้งท่ีอยูในเคร่ืองแบบในตำแหนงหนาท่ีบริหารชาติบานเมือง
ส่ิงท่ีนากลัวในสังคมไมใชการท่ีมีความช่ัวคนเลวกลาดเกล่ือน
หากแตอยใูนการท่ีคนดีชอบธรรมพลเมอืงดีพากนัถอดใจ
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บันทึกการเดินทางไปทำหนาท่ี
พระคารดินัลของพระคารดินัลไทย
ตอนท่ี 8  ฉากท่ีนาจดจำ ถาใครไดยนือยตูรงน้ัน  “เรามพีระสันตะปาปาแลว”

บนัทึกการเดินทางโดยคณุพอสรุชยั ชมุศรพัีนธุ

วนัพุธที ่13 มนีาคม 2013
อากาศวันน้ีไมคอยดี มีฝนตกตลอดเวลาต้ังแตเชา

คณะพระคารดินัลเลือกต้ังกำลังทำหนาท่ีเปนวันท่ีสอง
ครบั เชาน้ีลงบัตรสองคร้ังและภาคบายอีกสองคร้ัง สงสัย
วาผูเฝารอผลเลือกต้ังตองยืนตากฝนกันทุกวันแนๆ
เพราะการพยากรณอากาศเขาวาจะเปนอยางน้ี มีคำเตือน
มาจากผวูาแหงโรมวาวันอาทิตยที ่17 มีนาคมน้ี  โรมอาจ
เปนอัมพาตไดเพราะมีกิจกรรมหลายอยางเลย มีการว่ิง
มาราธอนระดับชาติ มีรณรงคอะไรสักอยางจำไมได
ครบั แตทานผวูาก็วาบางทีถาไดพระสันตะปาปาองคใหม
ขอใหประชาชนเตรียมใจสำหรับการจราจรอัมพาตได
เลย แถมดวยการปลอบใจวาอยางไรก็ตามพวกเรา
สามารถผานพนไปอยางดีไดแนนอน พระคุณเจาไป
ทำพาสปอรตทูตเลมใหมที่ตึกเลขาธิการรัฐวาติกัน
เพราะเลมเกาของพระคุณเจาหมดอายุไปสองปแลว
เจาหนาท่ีอำนวยความสะดวกใหอยางดี ทำไดรวดเร็ว
ดีมาก ตองไปถายรปูใหมและพมิพลายนิว้มอื เจาหนาท่ี
ชือ่ Dr. Matteo Riccia เปนผดูำเนินการถามทานวา ทาน
จะรอใหเลขาธิการรัฐองคใหมซ่ึงยังไมทราบวาจะเปนใคร
เปนผเูซน็ให หรอืจะใหผทูำหนาท่ีแทนในระหวาง Sede
Vacante เปนผูเซ็นเพราะจะสามารถสงใหพระคุณเจา
ไดเลยพรงุน้ี ทานบอกวาใหผทูำแทนเซ็นไดเลยดซีะอีก
เปนพาสปอรตในระหวาง Sede Vacante มีคากวาอีก
พรุงน้ีเขาจะมาสงพาสปอรตใหถึงท่ีบานเลยครับ
ทานบอกวาเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่นี่ก็ไมเห็นทันสมัย
เทาไร สูที่บานเราไมไดแตอยางวาสำหรับประชากร
รัฐวาติกันเพียงแคพันกวาคนน่ีขนาดน้ีก็โอแลว
พาสปอรตเลมน้ีตอไปขางหนาจะมีคาอยางยิ่งทีเดียว
ทานบอกผมวาเอาไวก็เก็บไวในพิพิธภัณฑสังฆมณฑล
ก็แลวกัน

พอมาถึงท่ีบานคุณพอ Paul Crosbie ซ่ึงเปน
เลขานุการของพระสังฆราชสมิธ แหงสังฆมณฑลมีธ
ในประเทศไอรแลนดติดตอมาขอเขาพบและทาน
อาหารเท่ียงดวยกัน ทานตองการพบอยูพอดีเพราะ
ตอนทีท่านยงัทำหนาท่ีอยทูานไดรบัความชวยเหลอืจาก
ทานสมิธสำหรับเหย่ือสึนามิจำนวนพอสมควรแลวยัง
ใหทุนพระสงฆของเราไปเรียนที่ไอรแลนดและยังให
ทุนเรียนที่โรมอีก  ที่โรมนี้ขอบอกเลยครับวาคอลเลจ
ของไอรแลนดดีมากจริงๆ ครบั คุณพอองคแรกท่ีโชคดี
มาพักท่ีนี่ไดแกคุณพอพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย ก็นาจะ
ชื่นจิตหรอกครับเพราะท่ีนี่เขาดีจริงๆ องคตอมาและ
เปนคนปจจบุนัท่ีอยทูีน่ีคื่อคณุพออดศิกัดิ ์กจิบุญชู ครบั

นามสกุลนี้คุนๆ หลานพระคารดินัลแทๆ กำลังจะจบ
อยูแลว คนตอไปท่ีจะมาอยูที่นี่ไมมีแลวครับเพราะเขา
เปล่ียนกฎระเบียบใหม แตทางสังฆมณฑลมีธก็ยังให
ทนุพระสงฆเราเรยีนทีโ่รม 1 ทนุ เพยีงแตตองหาทีพ่กัเอง
เรยีกงายๆ วาใหตังคแตไมใหบาน กต็องถอืวาเปนความ
ใจกวางของทานสมิธอยางย่ิงทีเดียว ผมก็ไดจบัจองท่ีนัง่
ในหองอาหารสำหรับเราเองและแขกอีก 5 องคจาก
ไอรแลนด เท่ียงน้ีไดคุยกนัยาวแนๆ  ครบั

ผลการลงคะแนนเลือกต้ังพระสันตะปาปาเชาน้ี
ออกมาแลวครับ กอนเท่ียงซะดวยแสดงวาลงมา 3 ครัง้
แลวยังไมไดพระสันตะปาปาเพราะควันสีดำ ตองรอ
จนถึงเย็นน้ีอกีวาลงอีก 2 คร้ังจะไดไหม ไมแนนะครับ
เพราะอาจไดพระสันตะปาปาในการลงคร้ังแรกของ
ภาคบายก็ได มัวแตรอถึงเย็นอาจไมไดเห็นควันสีขาว
ก็ได หากไดเขาก็จะเผากระดาษลงคะแนนและใหออก
มาสีขาวเลยครับ ตองเตรียมพรอมไว ผูคนก็ใหความ
สนใจเหมือนเย็นวานน้ีครับ มากมายจนกระท่ังตอน
ควันดำหายไปหมดแลวกวาครึ่งช่ัวโมงคนยังเต็มลาน
อยูเลย เจาหนาท่ีตำรวจตองปดถนนหนาลานท้ังสาย
เพื่อใหคนเดิน การจราจรติดขัดแตคนเดินกันสนุกมาก
ผมไดยินคนโทรศัพทบอกวาหลงทางพลัดจากกันและ
ก็หัวเราะ ตางก็มีเรื่องคุยกันไปเรื่อย ที่หนาลานก็มี
สัตบุรษุจากวัดตางๆ รวมกลมุกันสวดบาง รองเพลงบาง
และก็ถายรูปกัน  พวกซิสเตอรก็ คุยกันเปนกลุมๆ
ตองบอกวาเปนบรรยากาศท่ีมีความสุขมากครับ  เราก็ยงั
ไมไดพระสันตะปาปาองคใหมครับ ผมกลบัมาถึงท่ีพกั
พบแขกของพระคุณเจาคือคุณพอพอลพรอมกับ
เพื่อนพระสงฆอีก 4 องค พระคุณเจาลงมารอท่ีล็อบบ้ี
เรียบรอยแลว เรื่องอยางน้ีทานไมอยากใหแขกตองรอ
ก็เลยมารอแขกซะเองครับ

บายวันน้ี คณุ John Klink ทีเ่คยรจูกักบัพระคณุเจา
ดีและคุนเคยกับพระคารดินัลมารติโน มาพบและก็คุย
กันอยูนาน ผมไมไดอยูฟงดวยแตรูสึกอยากจะไปดู
ผูคนท่ีมหาวิหาร เนื่องจากเสียดายภาคเชาไปคร้ังหนึ่ง
แลว ผมออกจากบานเวลา 17.40 น. ฝนยังตกอยูเลย
พอมาถึงมหาวิหารตกใจหมดเลยครับ คิดวาเรามาชา
อะไรไปหรือเปลา ทำไมผูคนมากมายขนาดน้ี ปกติ
เขาจะเผาควันกันประมาณหน่ึงทุมหรือเขาไดพระสัน-
ตะปาปาองคใหมแลวต้ังแตลงคะแนนรอบแรกของ
ภาคบาย แตก็ไมมีเสียงระฆังไมมีใครพูดถึงพระสัน-
ตะปาปาองคใหมเลย  คนก็ยงัมีททีารอคอยกันอย ูแปลก
ตรงท่ีคนมากผิดปกติและเจาหนาท่ีตำรวจก็ปดเสนทาง
เขาลานมีการตรวจตราอาวุธกันดวย ผมหาทางเขาลาน
มาจนได ยังไมหกโมงเย็นดีครับเห็นแตรมเต็มลานไป
หมดเลย สวยไปอีกแบบตอนน้ีแนใจแลวครับวาคน
ทั้งหมดท่ีนี่กำลังรอควันวาจะเปนสีอะไร พวกพอไทย
เรากใ็ชยอยนะครบั บางคนมากันต้ังแตหาโมงเย็นอยใูน

ทำเลทองเลยก็วาได สวนบางคนติดเรียนก็มาชาหนอย
แตก็อยากมาเย็นน้ีเลย ความรูสึกของผมนะคิดวา
มีอะไร  ๆแปลก  ๆอยเูหมือนกนัราวกับวาผคูนมีลางสังหรณ
อะไรทำนองนัน้ พบคณุนกทีเ่ดียวกนัท่ียนืรออยจูงึเพิง่รู
วาท่ีเจาหนาท่ีเขมงวดวันน้ีก็เพราะวาวานน้ีมีผูหญิง
รัสเซียสองคนมาเปลือยกายประทวงพระสันตะปาปา
ก็เลยไมปลอยใหใครทำอะไรไดโดยอิสระเกินไป

หนาวมากเลยเย็นน้ีเพราะฝนและลมแตความหนาว
หายไปเปนปลิดท้ิงเวลา 19.04 น. ควันออกมาจากปลอง
ผคูนก็กลาๆ กลวัๆ วาจะสงเสียงดีไหม ตอนแรกก็ยงัดู
ไมชดั เด๋ียวเดียวเทาน้ันควันสีขาว ขาวมากดวยกลมุใหญ
เลยครับออกมาจากปลองและออกมาตอเนื่องนาน
ตามขาววานานถึงเจ็ดนาที เทาน้ันแหละฝูงชนตางโห
รองกันยกใหญ ใบหนาทุกคนมีความสุขมากแลวก็เริ่ม
โทรศัพทเดินบางว่ิงบางก็ไมรจูะวิง่ไปไหนยงัไงๆ กค็ง
ไมออกจากลานไปไหนแนๆ ชูมือชูรมกันอุตลุด ผูคน
ทีห่นาแนนอยแูลวตอนน้ีดูวาลานมหาวิหารทีก่วางใหญ
มากกลายเปนลานขนาดยอมไปซะแลว กลองถายภาพ
ไปท่ีถนนหนาลานคือถนน conciliazione กเ็หน็คนเต็ม
ไปถึงเกือบสุดถนนถึงแมจะมีบางตอนท่ีคนหลวมๆ
หนอย แตกย็งัมีคนมาเติมเร่ือยๆ ทีน่าภูมิใจก็คือตอนน้ัน
มีพระสงฆไทย ซิสเตอรและฆราวาสไทยอยูในลาน
มหาวิหารเปนพยานถึงส่ิงท่ีไดเหน็น้ีกบัตาครับ คราวน้ี
กถ็งึตอนรอคอยกนัแลวทกุคนอยากรแูลวครบัวาจะเปน
ใครมาจากไหน ที่กลางลานมีคนถือธงเต็มไปหมดใคร
เชียรใครก็โบกธงชาตินัน้ ผนืใหญหนอยกธ็งบราซิลและ
ก็ฟลิปปนส ชาติอื่นๆ ก็เยอะนะครับแตไมใหญมาก
ฝนก็ตกไมหยุดผมยังบอกเลยวาคิดดูสินี่ถาหากฝน
ไมตกบรรยากาศจะสุดยอดกวาน้ีอีกสักแคไหน ขนาด
ฝนตกคนท่ีมาก็ไมยอมถอยและดูมีความสุขมาก
พระสันตะปาปาของเราเปนตำแหนงท่ีมีบารมีจริงๆ
ครับ จะเปนใครก็แลวแตก็เชื่อวาทุกคนพรอมท่ีจะรัก
ทันที คนท่ีอยูรอบๆ เราตอนน้ันก็เริ่มขบวนการเดา
คงไมตองเลานะครับวาการเดาเปนอยางไร เวลาผานไป
อยางรวดเร็วเทาท่ีรูก็คือหลังจากผูที่ถูกเลือกใหเปน
พระสันตะปาปาแลวตอบรับและเลือกใชพระนามแลว
ก็ตองเขาไปสวดและแตงพระองคชุดท่ีเตรียมไว
สามขนาด เรียบรอยแลวก็ตองใหพระคารดินัลทุกองค
ที่นั่นเขามาคารวะสวมกอดยอมรับตำแหนงหนาท่ีกัน
ใหเสร็จและก็จากน้ันแหละครับคือเวลาสำหรบัปวงชน
ทีย่นืรอกนัหนาลานมากกวาแสนแนๆ  แตมากกวาเทาไร
นี่ไมทราบจริงๆ วากันวาหากคนเต็มลานและถนน
หนาลานจริงๆ ก็นาจะมีสักสองแสนคนครับ ผูคน
กไ็มรสึูกเบ่ือทีจ่ะรอคอย กไ็หนๆ มาถึงตรงน้ีแลวน่ีครบั
กองทหารสวสิกเ็คลือ่นไหวดวยกองดรุยิางคนำกองทหาร
หนวยตางๆ ประจำท่ีหนาลานใตระเบียงท่ีพระสนัตะปาปา

(อานตอหนา 8)
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จะออกมาอวยพรแรก ประชาชนพากันโหรองปรบมือ
สำหรับความสวยและสงางามของการเดินขบวน
การจัดขบวนและการแตงกายของทหารเหลาตางๆ ที่
สงสัยกคื็อบางหนวยถอืปนเคบินดวย ปกติเหน็ทหารสวิส
มีแตถือหอกโบราณอยางเดียว เอาเปนวาสวยงามมาก

เวลาแหงความต่ืนเตนเราใจมาถึงแลวทัง้ๆ ทีก่ร็ดีูวา
คนไทยหลายคนไดชมการถายทอดสดและติดตาม
เรื่องนี้อยูแลวแตก็อดใจเลาเรื่องนี้ไมไดจริงๆ  เวลา
20.08 น. พระคารดินลัท่ีไดรบัการกำหนดไวแลวกอ็อก
มาท่ีระเบียงพรอมไมโครโฟน แมอายุจะมากแตก็มี
น้ำเสียงดังฟงชัดไมพดูพลามทำเพลงประกาศเปนภาษา
ละตินท่ีถูกกำหนดถอยคำไวแลว แปลเปนไทยเลย
ดีกวาวา เราขอประกาศแกทานดวยความยินดียิ่งวา
Habemus Papam “เรามีพระสันตะปาปาแลว” ยงัประกาศ
ไมทนัจบ ผูคนก็ปรบมือโหรอง บางก็น้ำตาไหล บาง
ก็สวดภาวนาตามถนัดครับ ทานพระคารดินัลน้ัน
ก็ประกาศตอไปวา ไดแกพระคารดินัลฮอรเก มาริโอ
แบรโกลโิอ  ทรงเลือกพระนามวาฟรงัซิส   เสยีงปรบมอื
และโหรองอีกชุดใหญตามมาทันทีเลยครับ ขนาดนึก
กลับไปขนลุกเลยครับเปนความทรงจำท่ีพเิศษสุดจรงิๆ
ผคูนเร่ิมรอตอไปอีกนิด เพือ่ใหพระสนัตะปาปาองคใหม
ออกมาพบและอวยพรแรก หลายคนตอนน้ันพูดวาใคร
กัน ไมมีใครพูดถึงพระองคมากอน ไมมีใครเก็งเลยวา
จะเปนแคนดิเดท ขนาดช่ือและชาติไหนยังไมรูเลย
แตดวยวทิยาการทันสมัยชาวอติาเลียนขางๆ รบัโทรศัพท
จากลูกสาวท่ีมีเพื่อนทำงานในส่ือมวลชนบอกวาเปน
ชาวอารเจนตินาอายุ 76 ป ไมเคยมีใครพูดถึงมากอนหนา
นี้ เลย ประชาชนแคอยากรู เทาน้ันแตทุกคนก็รู สึก
ตอนรับพระสันตะปาปาองคใหมนี้ แตหันมาอีกที
ธงชาติตางๆ ทีม่าสะบัดอยดูานหนาลานน้ันตอนน้ีลดลง
และมองไมเห็นแลวละครับ เรื่องธงน่ีก็แปลกครับ
พวกเราคนไทยนำธงไปดวย คุณนกนำธงชาติไทยและ
ธงพระเจาแผนดินไป ไมใชไปเชียรคนไทยนะครับ แต
นำไปรวมแสดงความยินดีแทนคนไทย ตอนท่ีชาติอื่นๆ
ลดธงลง คนไทยกลับโบกธงชาติและธงในหลวงอยาง
มีความสุข เสียดายแควาธงท่ีเอาไปเล็กไปหนอย แทน
หวัใจท่ียิง่ใหญของเราคนไทยครับ ไมนานเกินรอพระ-
สันตะปาปาองคใหมก็ปรากฏพระองคในชุดขาว อยู
บนระเบียงมหาวิหารนักบุญเปโตร เสียงโหรองดวยความ
ปติยินดีนี้ตองมารับฟงเองจึงจะรูวามาจากความสุข
เพยีงใด ชดุขาวเดนสงามาก พระสนัตะปาปาองคใหมนี้
สูงสงาและวางพระองคนิ่งมาก เสียงดูเหมือนไมอยาก
หยุดจนพระองคจับไมโครโฟนและพูดวา สวัสดี
ตอนเย็นเปนภาษาอิตาเลียน ทุกคนสงบลงทันทีต้ังใจ
ฟงตอ วาพระองคจะตรัสอะไรตอไป ถาใครขืนสงเสียง
รบกวนตอนน้ันละก็ตองถูกมองหนาแนๆ ผมขอสรุป
ทีไ่ดยนิมาดังน้ีนะครับ บรรดาพ่ีนองพระคารดินลัไดเลือก
พระสังฆราชแหงโรมและดูเหมือนวาจะเลือกมาจาก
สุดขอบฟาของโลกน้ี ขอใหเราสวดภาวนาเพ่ือประชากร
ของพระศาสนจักรแหงโรมและดวยการภาวนาน้ัน
ขอใหประชากรไดสวดภาวนาสำหรับพระสังฆราชแหง
โรมดวย ขอใหพวกเราทุกคนไดระลึกถึงสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 และเราจะเงียบสักครู
หนึ่งเพื่อระลึกถึงทานและสวดภาวนาเพ่ือพระองค

พรอมๆ กัน พูดมาถึงตรงน้ีพระองคก็กมศีรษะลง
ตอนน้ันถาใครไมไดอยูที่นั่นจะรับรูความรูสึกแหง
ความสงบเงียบถึงขนาดน้ันไมไดเลย ทุกคนเงียบกริบ
และกมหนาลงเปนระยะเวลาสามสิบวินาที ผมเองยัง
แทบไมกลาหายใจเลยกลวัคนอืน่ไดยนิ จากนัน้พระองค
ก็นำสวดภาวนา เร่ิมดวยบทขาแตพระบิดาของขาพเจา
ทั้งหลาย บทวันทามารียและบทพระสิริรุงโรจน เปน
ภาษาอิตาเลียน เสียงสวดภาวนากึกกองไปท่ัวลาน
เปนบทภาวนาท่ียิ่งใหญและเรียกน้ำตาจากหลายตอ
หลายคนท่ีนั่นครับ ไมเคยนึกเลยวาคนกวาแสนคน
ตอนน้ันจะสงบเงียบและสวดภาวนาดวยกนั เสียงสวดน้ี
ถึงสวรรคแนๆ จากน้ันพระองคก็ตรัสใหทุกคนสวด
ภาวนาใหพระองคเอง ขอแมพระไดปกปกรักษา
พระศาสนจักรเสมอไป

นายจารีตไดประกาศวาตอจากนีไ้ปพระสันตะปาปา
อำนวยพรและพระองคจะประทานพรท่ีเรยีกวา Urbi et
Orbi พรสำหรบัท่ีนีแ่ละท่ัวโลก พรนีจ้ะมอบการยกบาป
และยกโทษของบาปทั้งหมด เปนพรที่ใหพระคุณ
การุณยครบบริบูรณสำหรับผูที่อยูที่นี่และผูที่รับพร
ผานส่ือตางๆ ที่อยูทั่วโลกดวย ไมวาจะผานทางการ
ถายทอดสดทางอินเทอรเน็ต จากน้ันนายจารีตก็เปด
หนังสือบทอวยพรเปนภาษาละตินออกมา กลองได
จับภาพหนังสือนั้นอยางชัดเจน พระองคอำนวยพร
เปนภาษาละติน ทุกคนตางกมหนากมตารับพระคุณ
การุณยครบบริบูรณกนัรวมท้ังตัวผมดวย การเลือกต้ังป
2005 นั้น สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกตอวยพร
แตก็ไมไดประกาศวาใหพระคุณการณยหรือไมและ
ก็ไมไดเปดหนังสืออวยพรแบบนี้ดวยครับ ผมนึกถึง
ตอนท่ีพระเยซูเจายกบาปใหแกหญิงคนบาปคนหน่ึง
หญงิน้ันไมไดสารภาพเลยดวยซ้ำ แตพระองคกอ็ภยับาป
ใหแกนาง ดังน้ันเม่ือเปนพระสันตะปาปาซ่ึงคือผูแทน
พระองคบนแผนดินน้ีเม่ือพระองคยกบาปใหใคร
บาปน้ันกถ็กูยกนีถ่าใครมีบาปสงวนตาง  ๆในพระศาสนจักร
ก็คงถูกยกดวย ไมรูวาจะตองมีนักเทววิทยาออกมา
อธิบายใหฟงหนอยวาเปนแบบน้ันหรือเปลานะครับ
นอกจากบาปก็ยังมีโทษของบาปดวย พระคุณการุณย
ทีไ่ดรบัน้ียงัยกโทษของบาปทีเ่ราควรตองชดใชบนโลก
และถายังชดใชไมหมดก็ตองไปชดใชในไฟชำระใหอกี

ดวย พูดงายๆ ก็คือเราจะบริสุทธ์ิทั้งจากบาปและจาก
โทษของบาปท้ังหมดน่ันเอง แบบน้ีไมรวูาจะเขาใจงาย
จริงหรือเปลา แตสำหรับเราคาทอลิกแลวพรนี้มีความ
สำคัญมาก เปนพรแหงความรอดก็ไมผดิครับ

ผูคนรับพรแลวก็ยังไมกลับกัน พระองคก็ไมกลับ
เหมือนกันในท่ีสุดพระองคก็หยิบไมโครโฟนมาพูดตอ
อีกนิดวาวันพรุงน้ีพระองคจะไปสวดภาวนาสวนตัว
ทีม่หาวหิารแมพระในกรงุโรมเพือ่ขอใหพระนางปกปก
รกัษาชาวเรา ขอใหเราทุกคนสวดภาวนาเพ่ือพระองคดวย
จากน้ันกล็ากันดวยคำวา ราตรีสวัสด์ิและขอใหพกัผอน
อยางดี อิ่มใจกันไปถวนหนา คราวน้ีมาถึงเร่ืองอิ่มทอง
กันบางครับ พวกเราคนไทยที่นั่นพากันไปฉลองพระ-
สันตะปาปาองคใหมกนัท่ีรานอาหารจีน กวาจะรวมตัว
กันครบก็สามทุมกวาแลว อาหารคืนน้ีอรอยมากเพราะ
สุขใจดวย หิวดวย บนโตะอาหารเราก็คุยกันแตเรื่อง
พระสันตะปาปาองคใหมนี่แหละ มีอะไรใหมๆ จาก
พระสันตะปาปาองคใหมมากเหมือนกัน เชนวาเปน
พระสันตะปาปานอกยุโรปในรอบพันกวาปองคแรก
เปนพระสันตะปาปาเยสุอิตองคแรก ใชนามวาฟรังซิส
องคแรก คราวน้ีกถ็กเถยีงกันวาเปนฟรงัซิสไหนกันแน
เพราะในพระศาสนจักรเรามีหลายฟรังซิสนะครับ
ตอนท่ีกำลังคุยกนั ขาวในทีวอีติาเลียนกก็ำลังพดูเจาะลึก
ถงึพระสันตะปาปาองคใหมกันอยูและสงสัยเหมือนเรา
นั่นแหละ สุดทายก็เอาภาพยนตรเรื่องนักบุญฟรังซิส
แหงอัสซีซีมาออกอากาศ ปกติถาไมพูดอะไรตอก็ตอง
ถือวาเปนฟรังซิสแหงอัสซีซีเพราะเปนฟรังซิสแรก วา
กันอยางน้ันตอไปก็วาตองมีฟรังซิสท่ีหน่ึงหรือเปลา
ที่สุดก็วาถายังไมมีที่สองก็ไมตองบอกวาเปนท่ีหน่ึง
ก็งายดีเหมือนกันนะครับแบบน้ี ดูขาวตอไปเขานำ
หนังสือพมิพของวาติกนัออกมาโชวมีรปูพระสันตะปาปา
พรอมคำวา Habemus Papam และชื่อของพระองคคือ
ฟรังซิสเรียบรอยครับ รวดเร็วมากจริงๆ พรุงน้ีตองรีบ
ไปซ้ือและหารูปท่ีทางวาติกันจะจำหนายวันพรุงน้ี
นอกจากน้ันเราก็พูดคุยเกี่ยวกับประวัติของพระองค
จากการเปดหาขอมลูทางอนิเทอรเน็ตซ่ึงผมคดิวาจนถงึ
ตอนน้ีขอมูลเหลานี้ก็คงเปนท่ีรับทราบโดยท่ัวไปแลว
ภารกิจของพระคารดินัลก็เกือบเสร็จสิ้นสมบูรณแลว
ตอนน้ีเริ่มคิดจะกลับบานกันแลว
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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

⌫     

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป
ตออายุสมาชิก ติดตอฝายทะเบียนสมาชิก

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
โทรสาร 0-2681-5401 และ 0-2681-3900 ตอ 1802

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

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

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

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

“ชีวิตน้ีขอพลีไวใหผอ่ืูน แมจะฝนใจของตัวไมมวัหลง”
โปรดประทานการพกัผอนตลอดนิรนัดรแกเขาเถดิพระเจาขา

มารีอา ดาลิน หาญพัฒนากิจ
เกดิใหมในพระเจา 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผูใดท่ีไมรับเอาไมกางเขนของตนแบกตามเรามา
ผนูัน้กไ็มคคูวรกบัเรา (มทัธวิ 10:38)
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        ⌧       ⌧       ⌧       ⌧       ⌧    
        ⌧            ⌧            ⌧            ⌧            ⌧    

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

อนัดรวู วษิณุ ธญัญอนันต จะเดนิทางกลบัไปรบัหนาที่
ใหมที่ประเทศไทย ชาวไทยในกรุงโรมจึงไดรวมกัน
อำลาทานในคร้ังน้ีดวย การพบปะกันในคร้ังน้ี จัดข้ึน
ที่หอนักบุญเปาโล ซึ่งเปนท่ีพักของคุณพอชาวไทย
หลายทาน

เวลาประมาณ 10.30 น. พธีิบูชาขอบพระคุณไดเริม่
ข้ึนโดยมงซินญอรวิษณุ เปนประธานในพิธีรวมกับ
บรรดาคุณพอชาวไทยที่ศึกษาในกรุงโรม และคุณพอ
ชาวตางชาติซ่ึงมาจากบานของคณะปเม ภายหลงัจากพธีิ
บูชาขอบพระคุณจบลง ไดมีการเสกไขปสกาสำหรับ
ผมูารวมงาน

ตอมาก็เปนการกลาวอำลามงซินญอรวิษณุ โดย
คุณพอโชคชัย คูรัตนสุวรรณ เปนตัวแทนกลาวอำลา
และมอบของท่ีระลึก อีกทั้งส่ิงท่ีจะลืมเสียไมไดคือ
การรดน้ำขอพรวนัสงกรานตจากบรรดาผใูหญหลายทาน
อาทิ ทานอัครราชทูต เพ็ญประภา วงษโกวิท (ผูแทน
เอกอัครราชทูตไทยประจำอิตาลี)  มงซินญอรวิษณุ
คุณพอลีวีโอ มัจจี (รองมหาธิการคณะปเม) ซิสเตอร
สมจิตร ครองบุญศรี (คณะอุรสุลินแหงสหภาพโรมนั)
ซิสเตอรยุวดี อารีจิตรานุสรณ (คณะธิดาแมพระ
องคอปุถัมภ) ทีใ่หเกียรติมารวมสังสรรคกบัเราในคร้ังน้ี
อีกท้ังพี่นองชาวไทยหลายทานท่ีไดนำอาหารไทย
จำนวนมากมารวมรับประทานในงาน ซ่ึงบรรยากาศ
ในงานเปนไปอยางราบร่ืนและสนุกสนานดวยการ
รองเพลง และรำวง

งานฉลองปสกา (ตอจากหนา 2)

     ภายหลังจากการสังสรรคจบลง เหลานักศึกษา
ชาวไทยไดรวมประชุมเพ่ือเลือกประธานกลุมคนใหม
สำหรับปการศึกษาถัดไป ที่จะรับหนาท่ีตอจากคุณพอ
ชารลส โบโรเมโอ สุรศักด์ิ อัมพาภรณ จากอัครสังฆ-
มณฑลกรุงเทพฯ โดยผูที่ไดรับการเลือกคือ คุณพอ
ยอแซฟ อังคาร เจริญสัตยสิริ หรือคุณพอตะ จาก
สังฆมณฑลจันทบุรี  ซ่ึงกำลังศึกษาดานกฎหมาย
พระศาสนจักร ทีม่หาวทิยาลยัอรูบาเนียนา

คณุพุฒพิงศ พุฒตาลศร ีรายงาน
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรบัสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2557 (หลกัสตูรสถานศึกษา)
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถุินายน  2556  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมคัร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423  website : http://www.assumption.ac.th
สำหรบัหลักสตูร ENGLISH PROGRAM (ACEP) Tel : 034-872-040 ถึง 43 website : www.acep.ac.th

วดันักบุญอนัตน (ตอจากหนา 2)

แมคุณพอไมอยู แตที่วัดก็เหมือนมี “แมเจาวัด”
เพราะมีปาคนหนึง่ เปนผนูำสวด เตรยีมเด็กไวรอคณุพอ
สอนคำสอน ผอูานพระคัมภีร ทำความสะอาดวัด เปดวัด
ไวรอ พอพอมาก็ถวายมิสซา

“ปาอุน” คือคนที่ทำหนาท่ีนี้  บางคนเรียกวา
“แมใหญ”

ครอบครัวปายายมาทำมาหากินอยูท่ีนี่ดวยความ
ยากจน ปาอนุเลาวา

“เม่ือไดมาเห็นวัดก็ดีใจมาก... และชวยทำความ
สะอาดวัด เช็ดถู ปดกวาด เตรียมตะเกียง เตรียมน้ำมัน
เพราะคุณพอนานๆ มาคร้ังหน่ึง  คุณพอ (อาดรีอาโน)
มาก็คางกับบานชาวบาน”

“บดิามารดาและรวมท้ัง ‘คณุพอวนัใหม’ สมัยเดก็ๆ
ดวย ก็ไดสอนคำสอนใหเขา วามีพระเปนเจานะ เปน
พระผูสราง และพระเยซูทรงเปนพระผูไถบาปใหเรา
เราทุกคนเปนคนบาป ไมมีใครไมมีบาป พระเยซูมาอยู
ใกลเรา เราจะไปสัมผัสพระองคไหม? ฯลฯ”

แม กบัลูกเขากอน สวนบิดาของเขาเขาเปนคริสตัง
ภายหลงั

“บางคนคิดวาเปนคริสตแลวจะไดเงิน จะรวย”
แตปาก็สอนวา  “คนเราไมมีเงินก็อยไูด ขอใหมีพระอยู
กับเรา ปามาสอนน้ี กไ็มมีเงินเดือน ไมตองการขาวของ
อะไร”

“เอาเงินมาใหสักลานหน่ึง แลวใหฉันท้ิงพระ ก็
ไมยอม ไมเอา”

ปาอนุ อาย ุ63 ป แตงงานกับลงุสมศรี คำชาล ีอายุ
70 ป คุณพออินตา เปนผูแตงงานให มีลูกทั้งหมด
8 คน เสียชีวิตไป 2 คน ยายมาจากวัดพระวิสุทธิวงศ
นริมัย สกลนคร มาทำมาหากนิและปกหลกัทีว่ดัแหงน้ี
ซ่ึงแรกๆ คุณพออาดรีอาโน คณะปเม จากลำปางไดมา
บุกเบิกไวเม่ือสามสิบกวาปและไดชวยเหลือชาวบาน
ระยะน้ันชาวบานยากจนมากๆ คุณพอกพ็ยายามหาทาง
ชวยทุกอยาง เรื่องอาชีพการงาน แมกระทั่งใหเงิน
เล็กๆ นอยๆ ตอมากแ็ยกยายหายหนากนัไป เพราะไมได
เรยีนคำสอนลกึซึง้นัก ไปทำมาหากนิท่ีอืน่กนั

ครอบครัวมีอาชีพทำนาอยู 5 ไร ชาวบานเวลาน้ี
ก็ทำนากันเปนสวนใหญ มองไปรอบๆ วัด จะเห็น
นาขาวสีเขียวสดชื่น อีกไมนานก็จะออกรวง เปนทุง
รวงทองแลว

“กอนหนาน้ี เปนปารกราง ปลูกอะไรไมได ที่ดิน
ไมมีราคาเลย”

วัดน้ี ข้ึนอยูกับคุณพอที่วัดนักบุญฟรังซิสฯ ตาก
หรอืทีว่ดัสวรรคโลก มาชวยถวายมิสซาให

ลูกสาวปาอุน ไดมีโอกาสไปเรียนเปนครูคำสอน
คนหน่ึงชือ่วมิล ไดเปนครูอยทูีจ่งัหวัดตาก

เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2012 พระคุณเจาพิบูลย
วสิิฐนนทชัย ไดมีพธีิเปดปแหงความเช่ือ และมีพธีิบวช
พระสงฆ 2 องค และหนึ่งในน้ัน คือ คุณพอวันใหม
ศรสุีข ลกูวดัลานกระบือแหงน้ี

วันท่ีไดไปเย่ียมวัดลานกระบือแหงน้ี เปนบาย
วันบวชของคุณพอวันใหม ไดแวะไปเย่ียมและมีปาๆ
และลุง ตางก็เปลี่ยนชุดสวยๆ ท่ีไปรวมพิธีบวช กำลัง
เตรียมตกแตงวัดเพื่อจะมีมิสซาแรกของคุณพอวันใหม
มีเด็กตัวเล็กๆ เปนหลานๆ ชวยแบกเสาธงประดับวัด
รวมทั้งหมด 5-6 คน คุยกันไปทำงานกันไป ยัง
ประทับใจไมหายครับ

บดิาช่ือทองสขุ และแมแจว ศรสุีข ไดรบัศีลลางบาป
สมัยคุณพอมาโนช สมสุข และคุณพอพจนารถ นิร-
มลทินวงศ ลางบาปมาได 20 กวาปแลว ครอบครัว
ของเรายากจนมาก ไปรับจางตัดออยตางจังหวัด  ไดมี
โอกาสพดูคุยกับพอแมพระสงฆใหม ทีบ่าน ซ่ึงยงัมีญาติ
เพิง่กลบัจากงานบวชมาน่ังคุยกนั

“ผมดีใจพูดไมถูก น้ำตารวง ไมนึกวาจะมีวันน้ี
แมเขาก็พดูไมออก ไดแตรองไห ดีใจ”

เม่ือถามถึงความรสึูกของหัวอกแม “ดีใจและภมิูใจ

มากท่ีสุด ที่ลูกมาถึง
วนัน้ี”

เ ม่ื อ ถ า ม ถึ ง
ครอบครัวและท่ีมา
ของกระแสเรียก และ
ตอนเปนเด็กๆ แมแจว
เลาวา

“เลี้ยงงาย พูดงาย
วางาย ก็มีซน โดนตี
บาง เปนเด็กขยัน ชวย
พ อแม ทำ ง าน เท า ท่ี
ทำได  และสังเกต
อยางหน่ึงเขาชอบเรยีน

ชอบเลนกฬีา เม่ือเรยีนจบแลวเขาอยากไปในเมือง  กเ็หน็
นักเรียนอื่นเขาเกเร ตีกัน ก็กลัววาลูกจะไปดวย  ก็เลย
ถามวา อยากจะเปนเณรไหม เขาก็บอกวา ‘ถาแมใหไป
ก็จะไป เพราะหนูก็ชอบอยูแลว’ เม่ือเขาไปแลวแมก็
สวดภาวนาใหเขา ใหเขาเขมแข็ง อดทน และทำงาน
รับใชพระใหดีๆ ที่บานทุกเย็น จะสวดสายประคำ
พรอมกันพอแมหลานๆ สวดในมงุเลย เพราะยุงแยะ”

เย็นวันน้ันผมไปถึงวัดนักบุญอันตนแหงน้ี  มี
ชาวบาน 3-4 คน กำลังติดธงร้ิว ประดับวัดของตนเอง
และมีเด็กเลก็ๆ  5-6 ขวบ กำลงัเตรียมประดับธง เพราะ
วันจันทรจะมีงานเล้ียงแสดงความยินดีกับลูกวัดท่ีได
เปนพระสงฆ

ความรักและรสึูกวา วดัเปนของเขาเอง เขาชวยกนั
ดูแล แมหลงัคาวัดใหมๆ  เขาก็หาเงินมาซอมกนัเอง  และ
ระฆังแขวนอยางงายๆ  กข็อมาจากนครปฐม

ปาอนุทำหนาท่ีสอนคำสอน มากวา 30 ปแลว
“ปาเปนครูสอนคำสอน จะวาใชกใ็ช จะวาไมใชก็

ไมใช เพราะเรยีนคำสอนเม่ือตอนเปนเด็กอยางไร ครูเขา
สอนเรามาอยางไร เราฝงใจ เราก็สอนเขาอยางท่ีเราเช่ือ
อยางน้ี”

เม่ือตอน ‘คุณพอวนัใหม’ เปนเด็กเล็กๆ ปาอนุ กเ็ปน
คนสอนสวดใหดวย ปาสอนบท “เชญิเสด็จมาพระจติเจา
ขา... ตองใชเวลาสองเดือน”

วัดลานกระบือ ที่พูดถึงน้ี ที่วังเจา จังหวัดสุโขทัย
ครบั!

กองบรรณาธิการ รายงาน

คุณลงุสมศรี - ปาอนุ คำชาลี คุณลงุทองสุข - ปาแจว ศรีสุข
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หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว
ณ  สวรรค  (kamsornway.blogspot.com)

ชวีติพระสงฆเจาวดัครัง้แรก
...จากน้ำปลาตราคณุพอฮัว่เซีย้ง

สพูระคารดนิลัมชียั (พระคารดนิลัไทยองคแรก)

ถาจะเลาเรื่องราว ภาพเกาวัดนักบุญลูกา บางขาม ตองภาพน้ีครับ
ภาพพระคารดินลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญช ู .. สมยัทีเ่ปนเจาอาวาสวดันักบญุลกูา

บางขาม ทานอยูรวมขบวนแหพระรูปนักบุญลูกา ทางน้ำ
และเรื่องเหลาน้ีคือวีรกรรมของวีรบุรุษซ่ึงเปนที่รักและเคารพ

ของชาวบางขามเสมอ

คุณพอฮั่วเซี้ยง (ชื่อเดิมของพระคารดินัลมีชัย) กลับจากโรมพรอมเพ่ือน
ทีบ่วชดวยกนัก็คือคณุพอเอก ทบัปง (ตอมาเปนพระสังฆราชสังฆมณฑลราชบุร)ี
คุณพอฮั่วเซ้ียง ไดรับมอบหมายใหเปนผูชวยเจาอาวาสวัดพระนามกรเยซู
บานแปง สมัยท่ีคณุพอยอืแบง เปนเจาอาวาส  ในป 1960 เปนเวลา 1 ป สมัยนัน้
คุณพอยอืแบงตองดูแล 2 วดั คือบานแปงและบางขาม จงึตองสลับกันไปทำมิสซา
อยูคนละ 15 วัน สมัยคุณพอมีชัย ตองขับข่ีรถจักรยานไปกลับจากบานแปง
ไปบางขาม ระยะทางประมาณ 50 กโิลเมตร 1

จากน้ันคุณพอฮั่วเซ้ียงไดเปนเจาอาวาสวัดบางขาม ... ในระหวางท่ีทาน
เปนเจาวัดบางขามน้ันเองทานก็พบวิธีหารายไดชวยวัดบางขามซ่ึงยากจน
พระคณุเจาจึงแกปญหาดวยการสงเสรมิวญิญาณควบคไูปกบัการสงเสรมิอาชีพ
ดวยการสรางบอทำน้ำปลา จากปลาสรอยที่มีมากในแถบน้ัน น้ำปลาตรา
ฮั่วเซี้ยง ของทานมีกล่ินและรสดีเปนท่ีรูจักกันท่ัวไป จนตอมาไดรับการ
ขนานนามทานวา สงฆผูผลิตและจำหนายน้ำปลา 2 และยังสงเสริมใหชาวบาน
เล้ียงหมู เพราะเปนการหารายไดที่แนนอนกวา

พระคุณเจายังเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กๆ ในชุมชนวัด
จึงไดสงเสริมเร่ืองการศึกษา โดยการขยายที่รับนักเรียนใหเพิ่มข้ึน และเม่ือ
แตละครอบครวัมอีาชพีและมรีายไดแลว พระคุณเจายังชวยปกปองมิใหสัตบุรษุ
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง ซ่ึงพอคาคนกลางเดินทางมาซ้ือปลา
ตัวละ 1 บาท เม่ือขึ้นราคาเปนตัวละ 5 บาท พอคาก็ยังรับซ้ือ พระคุณเจา
จึงเดินทางมาพิสูจนความจริงท่ีกรุงเทพฯ จึงทราบวาทางกรุงเทพฯ นั้นรับซ้ือ
ตัวละ 20 บาท เปนเชนน้ัน ทานจึงไดชวยชาวบางขามไวใหรอดพนจากการ
เอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลางในสมัยนั้น  พอคาคนกลางจึงไมเอาเปรียบ
ชาวบางขามอีกตอไป จากการเอาใจใสชาวบางขามท้ังทางวิญญาณ ทางกาย และ
การสงเสริมอาชีพนี้ สงผลใหสัตบุรุษวัดบางขามเปนชุมชนท่ีมีความสุข
ตามอัตภาพ และตางชวยกนัทำนบุำรุงวดั

1 อนสุรณพธีิปลงศพ คุณพอปอล ยอืแบง
2 “จากเณรฮ่ัวเซ้ียง ถึง พระคารดินัลมีชัย” เขียนโดยพระสังฆราชสังวาลย
ศรุะศรางค  (หนงัสือ สงฆสัมพนัธ)
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เด็กสาธุฯ “ฟาจาฟา แมวาฟาจะเปล่ียนสี
แตฟาก็คงเปนฟาเดิม” สภาสาธุฯ
ชวงนี้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ทั้งระดับผูใหญ แตสภาฯ ก็คงเปน
สภาฯ เดิม ต้ังแตสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย ชุด
โดมิโน ไดเขามารับผิดชอบหนาท่ี

พระศาสนจักรกวา 30 ป เปนเสนทางยาวไกลจนถึงตองสงไมตอใหรุนใหม
“ยุคส่ือใหม” (New Media) ตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี
ครัง้ใหญ และสงผลกระทบดานสังคม และศาสนาอยางพลกิฟา พลกิแผนดิน
“ฟาใหม แผนดินเดิม” พระคุณเจาชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ รับหนาท่ีเลขาธิการ
สภาฯ แทนพระคุณเจาปญญา กฤษเจริญ รับไมมาไดวาระหน่ึง และสงตอ
งานสงฆส่ีสังฆมณฑลอีสาน ใหพระคณุเจาลือชยั  ธาตุวสัิย  แทน แตงต้ัง
โยกยาย เดือนเมษายนทุกป เปนชวงปดเทอมกัน และไดเวลาปรบัเปล่ียนหนาท่ี
กันท้ัง คุณพอ บราเดอร และซิสเตอร สภาสาธุฯ ขอตอนรับคณุพอวษิณุ
ธญัญอนันต จะเขาประจำการเดือนมิถุนายน ขอต้ังหลักสักอาทิตยหน่ึงกอน
คุณพอพิพัฒน รุงเรืองกนกกุล เตรียมเคลียรงานมอบใหแลว และจะยัง
รับหนาท่ีฝายบุคลากร ตองเดินทางไปกลับสามพราน - สภาสาธุฯ  เม่ือ
วนัท่ี 3 พฤษภาคม ไดจดัแสดงความยินดีกบัซสิเตอรกฤษดา สาตรพันธ และ
คุณพอพิพัฒน ฉลองครบ 25 ปชีวิตถวายตัวแดพระ และขอบคุณซิสเตอร
คอรา ดามาเลรีโอ คณะธิดานักบุญเปาโล หรือ “ธิดาทานเปา” ไปศึกษาตอ
ที่โรมหน่ึงปแลวจะกลับมา สวนคุณพออนุชา ไชยเดช ไปฝกวิทยายุทธ
มาหน่ึงป กลบัมารับหนาท่ีเลขาธิการฝายส่ือทัง้หมด สวน “ผอ.โทนี ่ไทยแลนด”
วางมือจากส่ือไปถอืจอบถอืเสียม “ทงุลกูนกและบางเลน นครปฐม” แมไมไกล
แตใจมันหาย พรอมทั้งยังรับงาน “พระสงฆของสภาฯ” อยูอีกงานหน่ึง
ที่รอมานาน ภราดาหลุยส ชาแนล “บราเดอรปู” และภราดาเดชาชัย
ศรพิีจารณ กลบัมาอัสสัมชญั  อกีครัง้ เม่ือฟาเร่ิมแจงจางปาง ภราดาสุรสทิธิ์
สุขชัย เปนอธิการเจาคณะแขวงอีกคร้ัง  สวนภราดาอนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ
จากเซนตคาเบรียล ไปอยูมงฟอรต เชียงใหม ที่ไหนก็งานรับใชพระเจา
และสังคมไดทั้งน้ันครับ อธิการบานเณรเล็ก คุณพอไชโย กิจสกุล จาก
บานเณรใหญ เปนอธิการบานเณรยอแซฟ สามพราน แทนคุณพอประทีป
กีรติพงศ ซ่ึงยายไปเปนเจาวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ  บานเณรอุบลฯ
คุณพอประภาส ทองอินทร แทนคุณพอไพฑูรย แสนสวัสด์ิ คุณพอสุรชาติ
มูลสุทธิ จากบานเณรทาแรฯ อยูโรงเรียนเซนตยอแซฟ ยานนาวา แทน
คณุพอวรีะพงศ โพธิมล กลบับานทาแร คณุพอวโิรจน โพธ์ิสวาง เปนอธิการ
แทน  คณุพอวรีะเดช ใจเสร ีอปุสังฆราช เปนเจาอาวาสอาสนวิหารอคัรเทวาดา
มีคาแอล แทนคณุพอทวชียั ศรวีรกลุ ไปอยวูดัจันทรเพญ็ สวนคณุพอธรีะยทุธ
อนโุรจน จากบานแพง ขยบัข้ึนไปอีก 60 กโิลเมตร ถงึหนองบก อกีครัง้หน่ึง
ลงแมน้ำโขงแน   แมรมีเรียม กิจเจริญ มหาธิการิณีคณะเซนตปอล เดอ
ชารตร ฉลอง 50 ป ชีวิตนักบวช ที่หอประชุมทรีนิต้ี  และงานประจำปของ
คณะเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม วันท่ี 1 พฤษภาคม “ฉลอง 50 ป” วัดนักบุญ
ยอแซฟ ตรอกจันทน คณุพอววิฒัน แพรสิร ิจดัเปนงานสุดทายและยายตัวเอง
ไปอยูวัดสวนผัก แทนคุณพอสุรพันธ ดาวพิเศษ ที่ขุดบอรอไปแลว และ
คณะพระกุมารเยซู จัดฉลองใหซิสเตอรเวโรนิกา สุริยะมงคล และซิสเตอร
เบอรนารด ตรีธารา สมัครไปเปนธรรมทูตอยูภาคเหนือ  20 ป  สวน
ซิสเตอรยุพเยาว หัวใจ ฉลอง 25 ป ชวงเปดใจเรียกเสียงฮา จากซิสเตอร
เวโรนิกา “บวชชียากไหม...คุณพอ?” คุณพอเสวียง ศุระศรางค ผู ส ง
เขาคณะฯ “โอย...ไมยาก ใสกะทิและน้ำตาล...ใหพอดี!” สวนซิสเตอร
เบอรนารด เขาอาราม สิ่งท่ีหักหามใจท่ีสุดส่ิงท่ีรักคือ “อดโอเลี้ยง” ฮา...ฮา

สมรสสมรัก วันท่ี 18 พฤษภาคม โปปรีพอรต คุณวศิน มานะ-
สุรางกูล (วิน)  และคุณรองรัตน ถิระนันท แตงงานท่ีวัดนักบุญหลุยส มารี
เดอ มงฟอรต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (เอแบค บางนา)
“แฮปป เวด็ด้ิง”  ขอพระเจาประทานพระพรทกุทานครบั
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ขอเชญิรวมฉลอง
วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย

อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบุรี
วนัอาทติยที ่9 มถุินายน พ.ศ. 2556

เวลา 10.30 น.
พระสงัฆราชยอหนบอสโก ปญญา กฤษเจริญ

เปนประธาน

ขอเชญิรวมฉลอง
วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย

อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบุรี
วนัอาทติยที ่9 มถุินายน พ.ศ. 2556

เวลา 10.30 น.
พระสังฆราชยอหนบอสโก ปญญา กฤษเจริญ

เปนประธาน

หนังสือเสรมิศรทัธาคาทอลิก

ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ

และเนื้อหางานชุมนุม ครั้งที่ 50 ประเทศไอรแลนด
พรั่งพรูดวยขอมูล หนักแนนดวยสาระที่ตองรู

โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย

ราคา 170 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เปนหน่ึงเดยีว
กับพระคริสตเจา

และกบัผอูืน่

หนังสือความเชือ่อนัเปนชวีติ
บอกเลาเรื่องราว “คำสอนและชีวิตที่เปนขาวดี”

ที่คริสตชนตองรูและตองเปน
โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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Õÿª∂—¡¿å ∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ ∫“ß°–ªî

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥

«—π»ÿ°√å∑’Ë 24 æƒ…¿“§¡  ‡«≈“

19.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–µ√’ ‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥‡´πµå·Õπ‚∑π’ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—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)

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

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

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

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

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬ Ÿ́‡®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.

«—¥π—°∫ÿ≠≈Õ‡√π´å π“ß“¡ Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

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

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å Õ.‡¡◊Õß

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õ.‡¡◊Õß ®.√–¬Õß

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√’ ¡¿æ Õ.°∫‘π∑√å∫ÿ√’  ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15  °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥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

«—¥·¡àæ√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß (∑à“À«â“) µ.∑à“‰¡â Õ.∑à“¡–°“

®.°“≠®π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 æƒ…¿“§¡

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥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)

«—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬ «—¥‡æ≈ß Õ.«—¥‡æ≈ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ®—¥ß“π “π‡ «π“§√Õ∫§√—« Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ç§√Õ∫§√—«·≈–™ÿ¡™π§√‘ µ™π ∑’Ë

Õ∫√¡∫ÿ§§≈·≈–∂à“¬∑Õ¥§«“¡‡™◊ËÕé √à«¡°—∫·ºπ°

«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ „π«—π‡ “√å∑’Ë 18 æƒ…¿“§¡ 2013

∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π ≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 09.00-

17.00 π.

����� «‘∑¬“≈—¬· 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

∂.‡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…¿“§¡

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

����� §≥–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.

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·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“π «—π»ÿ°√å∑’Ë

24 æƒ…¿“§¡ 2013 ‡«≈“ 18.00 π. ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠

¬ÕÀåπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

�����‚§√ß°“√Õ∫√¡¥πµ√’ —≠®√ 999 ç°“√®—¥‡æ≈ß

·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß∫∑‡æ≈ß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πæ‘∏’°√√¡é

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

®—¥°“√Õ∫√¡„Àâ§«“¡√Ÿâ¥πµ√’µàÕ‡π◊ËÕß 9 ‡¥◊Õπ

9 ‡√◊ËÕß 9 «—¥ (999) (∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å —ª¥“Àå ÿ¥∑â“¬

¢Õß‡¥◊Õπ„π™à«ß∫à“¬) ‚¥¬§√—Èß∑’Ë 4 ®–®—¥∑’Ë«—¥√“™‘π’

·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ( ÿ¢ÿ¡«‘∑ 101)   „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26

æƒ…¿“§¡ 2013 ‡«≈“ 13.30-17.00 π. æ∫°—∫

«‘∑¬“°√§◊Õ §ÿ≥æàÕª√–™“™“µ‘ ª√’™“«ÿ≤‘ µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë 0-2681-3900

µàÕ 1407, 08-9108- 6850 E-mai l :

bkksacredmusic@yahoo.com

�����  ¡‚¿™æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ Õ“√“¡

æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß°√ÿß‡∑æœ §≈Õß‡µ¬

«—π»ÿ°√å∑’Ë 7 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 ‡«≈“ 17.00 π.

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

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

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

«—π‡ “√å∑’Ë 22 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 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

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ∫â“πÀπÕß·° Õ.°ÿ¥™ÿ¡

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

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

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–‡ ¥Á®‡¬’Ë¬¡∫â“π§Ÿ «à“ß Õ.«“√‘π™”√“∫

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé

§≈‘°

www.udomsarn.com
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§◊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)

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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«—πÕ“∑‘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

����� ·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«

„π«—π∑’Ë 4-8 °√°Æ“§¡ 2013 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π

 “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

À“°∑à“π π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡À√◊Õ àß∫ÿ§≈“°√

¢Õß∑à“π‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ °√ÿ≥“ àß„∫µÕ∫√—∫ À√◊Õ

·®âß®”π«πºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¡“∑’Ë·ºπ°æ√–§—¡¿’√å

Õ“®“√¬å¡πµå ‘ßÀå ‰°√ ¡ ÿ¢ ‚∑√»—æ∑å 0-2429-

0124 ∂÷ß 33 ‚∑√ “√ 0-2420-0120  E-mail:

thaibible@hotmail.com ¿“¬„π«—π∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π

2013

¥ “ «πå ‚À≈¥¢â Õ¡Ÿ ≈ ‡ æ‘Ë ¡ ‡ µ‘ ¡ ‰¥â ∑’Ë ‡ «Á ∫ ‰´µå

www.catholic.or.th

�����‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘·∫∫ WCCM (World Commu-

ni ty for Chris t ian Medi ta t ion)  ”À√—∫

ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª ¬—ß§ß¡’Õ¬Ÿà∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 09.30-

11.30 π. ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡„π∫â“πæ—°æ√– ß¶å

«—¥æ√–¡À“‰∂à ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ‡ªìπ®‘µµ“∏‘°“√  π„®‚ª√¥µ‘¥µàÕ

§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ pslohsiri@gmail.com, 08-1781-

4504 À√◊Õ ¥√. ÿπ∑√’  ‚§¡‘π komin.suntree@gmail.

com, 08-9611-7940 ·≈–§ÿ≥Õ—ß°’È ‚ ¿‘≥æ√√—°…“

aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 À√◊Õ

§ÿ≥«—™√“ π««ß»å wacharan@gmail.com, 08-

9117-9100

�����¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµå¡“√åµ‘π √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈‡¥Á°

5 Õ—µ√“ µ‘¥µàÕ§ÿ≥π—Øæ√ ‚∑√. 0-2583-5924

�����µ‘¥µàÕΩÉ“¬∑–‡∫’¬π ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµå

 ¡—§√ ¡“™‘°„À¡à (Õÿ¥¡ “√ Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√

§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå 400 ∫“∑/ªï Õÿ¥¡»“πµå

π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°√“¬‡¥◊Õπ 400 ∫“∑/ªï) µàÕÕ“¬ÿ

 ¡“™‘° ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1810 ‚∑√ “√

0-2681-5401, 0-2681-3900 µàÕ 1802

ç‡≈◊Õ° ◊ËÕ∑’Ë¥’‰«â„π∫â“π ‡À¡◊Õπ„Àâ≈Ÿ°À≈“π ∑“π

Õ“À“√ª≈Õ¥ “√æ‘…é

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

 àß¢à“« / ¿“æ¢à“« / ∫∑§«“¡ /

«—¥‰Àπ¡’Õ–‰√ / ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com
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อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คุณพอวรยุทธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพิูมพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพอวรยทุธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ   ฝายโฆษณา  สพุร เลาเรยีนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คุณพอพงศเทพ  ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม

: คุณพอณรงคชัย หมัน่ศึกษา สังฆมณฑลจันทบรีุ : คุณพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอธรีพงษ นาแวน สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสมีา : คุณพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอศิรชิาญ
เอยีงผาสกุ สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพอนที ธรีานวุรรตน สังฆมณฑลอดุรธาน ี: คุณพอไมตร ีทาสุวรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพอบุญพฤกษ ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย
ช่ือบัญชี การพมิพคาทอลิก  เลขที ่226-0-006040 / เช็คขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ / ธนาณัติในนามซิสเตอรศกัด์ิศร ี งามวงศ  สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ
10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-
3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com

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

เดือนพฤศจิกายน
(6  คืน  9  วัน)
เชิญทองเที่ยว

ชมใบไมเปลี่ยนสี
ทีญ่ี่ปนุ   แมพระอากติะ

(แมพระรองไห)
 ดิสนียแลนด

แสงจันทรแฟมิลี่
9 ม.ิย. 56 ฉลองวัดนักบุญอันตน

ดอนมดตะนอย ราชบรุี
20-24 ก.ค. 56 ฉลองเซนตแอนน

ทองเทีย่ว บรไูน (บิน)
26-28 ก.ค. 56 ฉลองเซนตแอนน ชอปดวิตีฟ้ร ี-

หาดใหญ (บิน)
26-30 ก.ค. 56 ฉลองเซนตแอนน ชอปดวิตีฟ้ร ี-
หาดใหญ ทองเทีย่วไทย เยีย่มชม อาสนวหิารสุราษฎรฯ

Mo  08-1372-5674, Tel / Fax 0-2286-9771
ขอรายละเอยีดไดที ่ photomics@gmail.com

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

คณุลงุบุญศร ี คนพูดเพราะ ทำบญุ          200    บาท
คณุแฉลม  ตัง้เจรญิกิจการ                              200    บาท
ทำบุญอุทิศให

บรรพบรุษุแซโงวและแซแต             500    บาท
คณุกญัญนรนิ  หิรญัเศรษฐธาดา           200    บาท
คณุวลิาสิน ี  ศภุลกัษณ  อทุศิใหวญิญาณ

คณุพอลออ  สังขรตัน                     200    บาท
มารอีา  ลวน  แซโงว                         200    บาท
อบัูลโด  เลยีม  กอบวทิยากลุ          200    บาท
เบเนดกิโต  นคร  ศภุลกัษณ  ครบ  32  ป

                                                                    200    บาท
เปโตร  มะล ิ -  อนันา  สาหราย  ศภุลกัษณ

                                                                    200    บาท
ยวงบปัตสิตา  เตก็คมิ  -  อกัแนส  เชง็  แซลี้

                                                                    200    บาท
เปโตร  ทองใบ  -  อมาดีอสู  จิตรกว ี ศภุลกัษณ

                                                                    200    บาท
ยวงบปัตสิตา  ธง  -  อนัเดร  ปอเสง็  แซลี้

                                                                    200   บาท
เลโอ  เอีย้ง  -  อากาทา  ตงัเกก็  แซลี้

                                                                    200   บาท
ยอแซฟ  สุกร ี -  กาทารนีา  ซนุเจ็ง  ญาณกวี
                                                            200   บาท
ยอแซฟ  ปอชัง้  -  เทเรซา  พรรณทพิา  แซลี้
                                                            200   บาท
ยวง  เลงหงษ   -  มารอีา   นวลศร ี ยชุยัสทิธกิลุ
                                                            200   บาท
ยาโกเบ  ปอเซยี  -  ลซูอีา  ลาวลัย  แซลี้
                                                            200   บาท
ดอมนีโีก  สมพงษ  กจิบำรงุ
เทเรซา ประไพศร ี เชาวนดี             200   บาท
ยวงบปัตสิตา   สมชยั   สรนนัตศรี
วญิญาณทีไ่มมใีครคดิถึง                 200   บาท
ยอแซฟ  หอมจันทร  หอมจินดา    200   บาท

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

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

บรรดาแกะก็ฟงเสียงเขา เขาเรยีกชือ่แกะของตน
ทลีะตวั และพาออกไปขางนอก (ยอหน 10:3)

หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอเจยิม้ โทร. 08-4768-7799 /

0-2463-7431-2

คุณสมบัติของคนที่จะทำงานดานการทูต
การเรียน ตองจบปริญญาโทดานกฎหมายของ

พระศาสนจักร จากมหาวิทยาลยัทีพ่ระศาสนจักรรบัรอง
จะท่ีเปนมหาวิทยาลัยลาเตรัน เกรโกเรียน ฯลฯ หรือ
และมีด็อกเตอร 1 ใบ วชิาอะไรกไ็ด ถาจบมาแลว กจ็ะ
เรยีนเฉพาะดานการทูตอีก 2 ป

แตผมเรียนไมไดมีปริญญาเอก ตองเรียนการทูต
ที่มหาวิทยาลัย และตองทำปริญญาเอกดานกฎหมาย
พระศาสนจักร ตองใชเวลาถึง  4 ป

เรือ่งภาษาตองรภูาษาหลักๆ อยางนอย 2 ภาษา คือ
อติาเลียน หรอืองักฤษ หรอืฝร่ังเศส

ตำแหนงมงซินญอร (Monseigneur) 3 ระดับ
Chaplain of His Holiness ใชเวลา 10 ป  Prelate of
His Holiness มงซินญอรอาวุโส Protonotary of His
Holiness  มงซินญอรอาวุโส กติติมศักด์ิ

ปจจุบนั วาติกนัมีความสัมพนัธทางการทูตกับประเทศ
อยู 176 แหง แตผูที่เปนทูตทานหน่ึงอาจจะดูแลหลาย
ประเทศ เชน พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม
เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย ปจจุบัน
ตองรบัผดิชอบ ประเทศไทย พมา ลาว เขมร ดวย

กลางเดือนพฤษภาคม 2013 เดินทางกลับประเทศ
ไทย และเขารับหนาท่ีตอจากคุณพอพิพัฒน รุงเรือง-
กนกกุล รองเลขาธิการสภาพระสงัฆราชฯ พรอมทัง้พัก
ประจำตกึสภาพระสังฆราชฯ หรือเรียกวา “สภาสาธุฯ!”

คณุพออนัดรูว  วษิณุ (ตอจากหนา 3)

สมณสภาเพื่อการสงเสริมการประกาศขาวดี
แบบใหม ไดประกาศใหวันท่ี 2 มิถุนายน 2013
เปนวันเฝาศีลมหาสนิทอยางสงาพรอมกันท่ัวโลก
ในโอกาสปแหงความเช่ือ

ในวันอาทิตยที่ 2 มิถุนายน 2013 ซ่ึงเปนวัน
สมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจา สมเดจ็
พระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงเปนประธานในการ
เฝาศีลมหาสนิทอยางสงา ณ มหาวิหารนกับญุเปโตร 
โดยขอเชญิอาสนวิหารและวดัตางๆ ในทุกสงัฆมณฑล
ทั่วโลกรวมจิตใจเฝาศีลมหาสนิทในเวลาเดียวกัน
เปนเวลา 1 ชั่วโมง เริ่มเวลา 5 โมงเย็นตามเวลา
ในกรุงโรม รายละเอยีดเพิม่เติมตามภาพ และท่ี http://
www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/en/
eventi/adorazioneeucaristica.html 

อ.ชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย รายงาน
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เสนทางชีวิต
คลื่นลมทะเลเหมือนกำลังบาคล่ัง ฟาคำราม

กอง  เรือสำเภาท่ีดูแข็งแรงดูเล็กลงไปทันใด
เด็กนอยสองสามคน มายืนลอมลุงแกทาทางใจดี
คนน้ัน ไมตองบอกก็รูไดดวยสายตา พวกเขา
ลวนหวาดวิตก  คุณลุงใจดีพยายามเฉไฉดวยเร่ืองเลา
แหงการกำเนิดแหงโลก วนัท่ีพระเจาสรางสรรพส่ิง
ฟามิหยุดคำราม คล่ืนลมยังฟาดกระหน่ำ เรือ
โคลงเคลงคลายสูญเสียทิศทาง เด็กนอยคนหนึ่ง
โพลงข้ึนวา “เราจะไดเหน็ส่ิงท่ีคุณลงุเลาใหฟงไหม
แผนดินอุดม พืชผลสมบูรณ เหลาสรรพสัตว
อยรูวมกันอยางเปนสุข”  เปนคำถามบงบอกคำตอบ
ในใจ “เราอาจเอาชีวิตมาท้ิงกลางทะเลปนปวน
แหงน้ี”  เร่ืองท่ีเลาท้ังหมดก็จบกัน  นีคื่อฉากเปด
ของภาพยนตรเรือ่ง Bible  : The Epic Miniseries
(พระคัมภีรชุดมหากาพย) เวอรชั่นลาสุด บางคน
อาจไดชมไปบางแลวจากชอง HBO ภาพยนตรทวีี
ซีรีสชุดน้ีมี Roma Downey และ Mark Burnett
เปน Executive Producers เปนการนำเทคโนโลยี
การถายทำสมัยใหม มาเลาเร่ืองพระคัมภีรใหนา
ต่ืนตาต่ืนใจในยุคสมัยของเรา ผมนึกถงึภาพยนตร
เรือ่งน้ีกบัคำถามของเด็กนอย เพราะผมกำลงัเผชิญ
สถานการณในแบบเดียวกัน “ผมจะกลับถึงฝง
ไหม?”

“การเดินทางเปนหนาตางของนักเขียน”
ผมชอบประโยคนี้ เพราะวาการเดินทางทำใหเรา
พบเห็นขอมูลอันเปนสาระประโยชนหยิบยก
หยบิยมื หรอืสะทอนมันออกมาเปนเรือ่งราวตางๆ
ผมเหลือเวลาอีก 2 สัปดาหที่ประเทศฟลิปปนส
ผมเลือกกลับไปที่ ชายหาด White Beach อีกคร้ัง
แตการกลับมาคร้ังน้ีมาแบบอยากมา ไมไดมาแบบ
ตองมา

การเดินทางแบบเดินทางเอง ตองสมบุกสมบัน
นิดหนอย ความสะดวกสบายอาจเปนเร่ืองรอง
การผจญภัยอาจเปนส่ิงท่ีเราตองเตรียมพรอม
อยูเสมอ เราตองเตรียมพรอมต้ังแตทารถ ที่เรา
จะเร่ิมเดินทางแลว มันอยูที่ไหน เราจะไปรถ
สายไหน สายน้ันจะพาเราไปไหน สนนราคา
จะสักเทาไร รถจะหยุดพักท่ีไหนหรือเปลา หรือ
เดินทางไปถึงท่ีหมายแบบเท่ียวเดียว เราจะตองไป
ตออะไร ไปตอที่ไหน ฯลฯ ถาการเดินทาง
เปนหนาตางของนักเขียน ผมคิดวา การผจญภัย
กเ็ปนประตูของนักเดินทาง

ชายทะเลประเทศฟลปิปนสสวยเกินคำอธิบาย
ไมตองแปลกใจวา ทำไมชายหาดท่ีเราจะไปจึงได
ชื่อวา  “หาดทรายขาว” ผมเชื่อวามีที่แบบน้ี
หลายแหงในเมืองไทยและในหลาย ๆ  เมืองบนโลก
ใบน้ี แตกเ็ปนนักทองเท่ียวท่ีแหกนัไป วถิทีนุนิยม
ระบบทองเท่ียวที่ไมสนคำวาอนุรักษ ที่แทะเล็ม

ความสวยงามจนไมเหลือซาก ชายทะเลฟลิปปนส
โชคดกีวาประเทศใหญ ๆ  ในโลกนี ้ตรงจำนวนมากมาย
ของความเปนเกาะบางท่ีนกัธุรกจิอาจคดิไมทนั

พวกเราเดินทางอยางปลอดภัยจากรถบัส มุงสู
ชายทะเล White Beach ดวยเรือเล็ก แตแข็งแรง
แบบฟลิปปนส เรือลักษณะประหลาด มีที่พยุงน้ำหนัก
ซายขวา หลังจากเราจายคาเรือ คาภาษีหาด และ
คาอนุรักษ เรียกวา จายซ้ำจายซอนกันแลว เราก็มาน่ัง
บนเรอืเพือ่พาเราไปยงัหาดท่ีวาน้ี

ผมเห็นนักทองเท่ียวกลุมหนึ่งมากันเปนทีมใหญ
ใสเส้ือทีมเหมือนกัน ขางหลังเส้ือมีตัวอักษรภาษา
อังกฤษวา Thailand สงสัยวาพวกน้ีเพิ่งกลับจาก
เมืองไทย ตลกดีนะครับ คนไทยไปเที่ยวเมืองเขา
สวนพวกเขาหลงเสนหเมืองไทย เรือคอยๆ เคลื่อน
ออกไปชา ๆ พวกเราเปนกลมุสุดทายท่ีเจาหนาท่ีอนุมัติ
ใหข้ึนเรือได จนถึงปานน้ีผมก็ยังไมทราบวาเขาใช
มาตรฐานอะไร แตเอาเถอะ เม่ือขึ้นมาจริงคุณจะรูวา
บางทีไมข้ึนอาจดีกวา

ตามสไตลของการทองเท่ียว เม่ือเราหมดสนุก
กับการรอคอย ความเพลิดเพลินตอสิ่งใหมขางหนา
การนั่งเรือเริ่มเปนความนาเบ่ือ เรามองนาฬิกาถี่ข้ึน
เม่ือไรจะถงึสักที เสียงเคร่ืองยนตเหมือนสำลกั มีอาการ
แปลกประหลาด ในท่ีสุด เครือ่งกดั็บลง ทกุคนมองหนา
กันเลิกลั่ก ไมมีปฏิกิริยาและคำอธิบายของคนขับเรือ
เจาหนาท่ีสองสามคนดูวุนวาย ผูโดยสารดูหงุดหงิด
นกัทองเทีย่วกลมุหนึง่ แกไขสถานการณไดนาประทับใจ
เขาหยิบเคร่ืองเลนเทปท่ีติดตัวมา เปดเพลงสไตลเร็กเก
สรางบรรยากาศ การรอคอยมีรอยยิ้ม แมเวลาผานไป
เปนช่ัวโมง จนในท่ีสุดมีเรือหนึ่งลำจากบริษัทเดียวกัน
มีผโูดยสารเชนกนั แตนอยกวาหนอย มาลากเรอืของเรา
ผมเดาวาเอาไมอย ูและก็จรงิ สักพกัเรอืลำนัน้กดั็บ จนเรา
รอเรอืลำที ่3 มาลาก โอ...ไดผจญภยัสมใจ

ชีวิตท่ีชายหาด เราพบเร่ืองราว ผูคนและถอยคำ
บางคำ เจาของรานบางรานจำเราได นาจะเปนเพราะ
คร้ังท่ีแลวเรามาเปนกลุมใหญ รุนพี่บางคนถามวา
“จำชือ่เขาไดไหม”  เขาตอบเราวา “ผมจำชือ่คณุไมได
แตผมจำคุณได” ถอยคำแคนี้ก็ทำใหเรารำพึงไปได
หลายวัน ในวันท่ีเรามาถึงผคูนเดินทางมามากมายจนเรา

ประหลาดใจ เจาของรานบอกเราวา ชวงน้ีเปน
ฤดูรอนใครๆ กอ็ยากมาชายหาด

ชายหาดแหงน้ีนอกจากจะมีทรายขาวใสแลว
ยังมีการแสดงมากมาย ระบำไฟ ดนตรี เตนรำ
รานขายของท่ีระลึก รานรับสัก เราจำรอยสัก
ของมิตรภาพในวันเกาๆ ได ท่ีเขาเลาถึงรอยจำ
ในอดีต วันน้ีเขาบอกกับเราวา “รอยสักเล็กๆ ใน
วนัน้ัน มันทำใหเขาจดจำมันไปอีกเน่ินนาน” เพราะ
เขาเร่ิมสักดวยความรัก แตเม่ือเขาหมดรัก รอยสัก
ยงัอยกูบัเขาจนวันตาย ฯลฯ เรือ่งราวมากมายเกิดข้ึน
ทีน่ี ่บางเร่ืองจบ บางเร่ืองดำเนนิตอ

วนัท่ีเรากลบัเรามีปญหาเรือ่งเรอืมารับนิดหนอย
แตในท่ีสุดเราก็ ข้ึนเรือจนได  ผมรู ตัวอีกครั้ง
เหมือนมีบางอยางผิดปกติ น้ำเริม่ตีเขาขางซาย  และ
ขวาของเรือ เราสัมผัสไดวา คลื่นลมไมปกติ ชาย
คนหน่ึงออกไปยืนหนาเรือ ทำสัญลักษณตาม
ลักษณะลมใหกัปตันเรือ ลูกเรือเร่ิมมองหนากัน
บางคนเปล่ียนท่ีนั่ง บางคนหยิบเส้ือชูชีพมาไว
ใกลตัว ผมนกึถงึภาพยนตรเรือ่ง Bible นกึถงึผคูน
เรื่องราวท่ีเคยไดยินและพร่ำสอนผูคนในวันเวลา
ทีเ่จอพายโุหมกระหน่ำ กลางทะเลขนาดน้ี ถาคลืน่
ถาโถมสูงข้ึน น้ำเขาเรือ กัปตันเรือถอดใจและ
ไรสมาธิในการพาเรือไปถงึฝง เราคงจบกัน

จุดรวมใจของลูกเรือทุกคน ณ โมงยามนี้คือ
“ใหความม่ันใจกับกัปตันเรือ” และตนหนผูสง
สัญญาณวาควรจะดับเคร่ือง ติดเคร่ือง ขับไป
ทางซาย หรอืหลบไปทางขวา ผอนใหเรอืเบา หรอื
เรงใหไปตอ แตที่สำคัญอยาหาญกลาทาคล่ืนลม
คำตอบคอื “ตองอยกูบัมันและไปตอจนผนัผาน”

ฟาสวางแลว พระอาทิตยกำลังจะตก ถาการ
เดินทางเปนหนาตางของนักเขียน และการผจญภยั
เปนประตูของนักเดินทาง การลิ้มลองชีวิต ก็เปน
การเรียนรูจักน้ำพระทัยของพระ  การอยูกับ
ธรรมชาติที่สอนเรา ทฤษฎีทุกอยางท่ีร่ำเรียนมา
ถูกวางลงเม่ือคนเราเผชิญสถานการณจริง เม่ือนั้น
แหละคนเราถึงตอบไดวา เราใชเสนทางไหน
ในการเดินทางชีวิต และเรามีอะไรเปนศาสตราวุธ
คมุภยั เม่ือพบเจออนัตราย และอุปสรรค

บรรณาธิการบริหาร
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µÕπ∑’Ë 39
®“° A ∂÷ß Z
§«“¡¥’  ◊ËÕ

§«“¡‡™◊ËÕ (22)

V (View) ¡Õß ‘Ëß¥’Ê „π™’«‘µ

‡À¡◊Õπ¥— ß¥Õ°°ÿÀ≈“∫·≈–

 ‘Ëß·¬àÊ ¥—ßÀπ“¡°ÿÀ≈“∫∑’Ëπ”‰ª

 Ÿà¡ß°ÿÆ·Ààß§«“¡ ”‡√Á®

∂â“§ÿ≥¡“ª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å

 ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥®–æ∫∑—Ë«‰ª§◊Õ ‡¥Á°∑’Ë

Õ¬Ÿàµ“¡∑âÕß∂ππ æ«°‡¢“ à«π„À≠à‰¡à¡’∫â“π æ«°‡¢“Õ“»—¬À≈—∫πÕπµ“¡æ◊Èπ∑’Ë

 “∏“√≥– π—°∑àÕß‡∑’Ë¬ß§ß√”§“≠®“°°“√√∫°«π¢Õßæ«°‡¢“Õ¬Ÿà∫â“ß «‘∏’°“√

¢Õ‡ß‘π À√◊Õ¢Õßµà“ßÊ ¢Õßæ«°‡¢“ ÿ¥·µàæ◊Èπ‡æ ·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡¢“æ∫‡ÀÁπ

º¡‡§¬‡ÀÁπ≈’≈“°“√¢Õ¢Õß®“°π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«¢Õß‡¥Á°§πÀπ÷Ëß ‡¢“ª√–™‘¥µ—« ·≈–

¢Õ°“·ø∑’Ë‡À≈◊Õ®“°π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«§ππ—Èπ π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«§ππ—Èπ§ß„®¥’ ‡¢“¬◊Ëπ

°“·ø∂â«¬π—Èπ ∑’Ëπà“®–‡À≈◊ÕÕ’° —°§√÷ËßÀπ÷Ëß„Àâ‡¥Á°§ππ—Èπ‰ª

‡¥Á°πâÕ¬§ππ—Èππ”°≈—∫‰ª∑’Ë¡ÿ¡∂ππ∑’Ë‡¢“®—∫®Õß‡ªìπ∫â“π™—Ë«§√“« ∫“ß∑’

Õ“®®–∂“«√ ‡¢“ àß∂â«¬°“·øπ—Èπ„Àâ·¡à ·≈–πâÕß ·¡à¢Õß‡¢“√—∫‰«â ∫“ß∑’

Õ“®®–‡ªìππÈ”∂â«¬·√° ∑’Ëµ°∂÷ß∑âÕß¢Õß∑—Èß “¡™’«‘µ„π«—ππ’È

„π∫“ß¡ÿ¡¢Õßª√–‡∑»π’È ¡’µ÷° Ÿß «¬ß“¡ ºŸâ§π·µàßµ—«¥’  ¿“æ·«¥≈âÕ¡

 –Õ“¥ ‡¥Á°Ê Àπâ“µ“ ¥„  ·««µ“¡’Õπ“§µ ·µàæ«°‡¢“Õ“®®–‰¡à‡§¬À¬‘∫¬◊Ëπ

Õ–‰√„Àâ·°à°—π·≈–°—π‡≈¬

çæ’ËπâÕß∑’Ë√—°¬‘Ëß Õ¬à“·°â·§âπ‡≈¬ ·µà®ß„Àâæ√–‡®â“∑√ßµ—¥ ‘π≈ß‚∑…‡∂‘¥ ¥—ß

∑’Ë¡’‡¢’¬π‰«â„πæ√–§—¡¿’√å«à“ °“√·°â·§âπ‡ªìπ¢Õß‡√“ ‡√“®–µÕ∫·∑π°“√°√–∑”

¢Õß∑ÿ°§π æ√–‡®â“µ√— ¥—ßπ’È ... Õ¬à“„Àâ§«“¡™—Ë«‡Õ“™π–∑à“π ·µà®ß™π–§«“¡™—Ë«

¥â«¬§«“¡¥’é (‚√¡ 12:19, 21)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ¿“æ®“°ß“ππ‘∑√√»°“√∑’Ëæ‘æ‘∏¿—≥±å·Ààß™“µ‘ª√–‡∑»

øî≈‘ªªîπ å º¡≈◊¡‰ª·≈â««à“º≈ß“π¢Õß„§√ ·µà™Õ∫§«“¡§‘¥∑’Ë‡¢“ –∑âÕπ

≈ß„π¿“æ –∑âÕπ

§≥–¿§‘π’æ√–Àƒ∑—¬œ
©≈Õß°“√ªØ‘≠“≥ ¡“™‘°

«—π‡ “√å∑’Ë 20 ‡¡…“¬π 2013 §≥–¿§‘π’

æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß°√ÿß‡∑æœ ®—¥æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)

´‘ ‡µÕ√å¡“√’π“ªØ‘≠“≥µ≈Õ¥™’æ
´‘ ‡µÕ√å§≥–æ√–Àƒ∑—¬æ√–‡¬´Ÿ‡®â“ À√◊Õ∑’Ë‡√’¬°°—π«à“´‘ ‡µÕ√å¡“√’π“

®—¥æ‘∏’ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ„Àâ°—∫ ¡“™‘°§≥– 3 ∑à“π §◊Õ ´‘ ‡µÕ√å‡ø≈’´’µ— 

 ÿæ—µ√å °√π¿“ ´‘ ‡µÕ√å§≈“√“ »√’®—π∑√å ‡®√‘≠»‘≈ªá ·≈–´‘ ‡µÕ√å‡∑‡√´“

§”‡ “√å ‚æ‡ß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9 ¡’π“§¡ 2013 ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬ ‡™’¬ß„À¡à

‚¥¬æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ æ√âÕ¡°—∫∫√√¥“æ√– ß¶å ·≈–π—°∫«™À≠‘ß-™“¬ ·≈–æ’ËπâÕß

§√‘ µ™π√à«¡¬‘π¥’·≈–„Àâ°”≈—ß„®‡ªìπ®”π«π¡“°

§à“¬¬ÿ« ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π∑à“·√à ®. °≈π§√
‡√’¬π√Ÿâº≈°√–∑∫‚√ßß“ππÈ”µ“≈-‚√ß‰øøÑ“

æ √ – §ÿ ≥ ‡ ®â “

®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢-

π‘√—π¥√å „Àâ¢âÕ§‘¥«à“

®ÿ¥¬◊π¢Õßæ√–»“ π-

®—°√

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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