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เมือ่ ไมนานมานี้ ผมไดรบั
หนั ง สื อ เล ม หนึ่ ง เป น ของ
ขวัญชือ่ “เคล็ดลับความเปนผู
นำของนั ก บุ ญ เปาโล” ซึ่ ง
ภคิ ณี ค ณะเซนต ป อลเดอ
ชารตรไดจัดแปลและพิมพ
เป น รู ป เล ม สวยงาม เป น
หนังสือที่ผูนำควรจะอาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปน
พระสงฆจะไดรบั ประโยชนมากทีเดียว ผมขอคัดลอก
บางตอนในหนังสือเลมนีม้ าเปนตัวอยาง
ในบทที่ 4 พูดถึงทะเลทราย “เปาโลมงุ หนา
ไปยังทะเลทรายอาระเบีย กอนจะเริ่มตนงานที่เขา
จะทำตลอดชีวติ ของเขา......ผนู ำสวนใหญเคยเขาไปใน
ทะเลทรายไมครั้งใดก็ครั้งหนึ่ง...” ตัวอยางจากพระ
คัมภีร เชน “โมเสสที่หลบหนีไปยังทะเลทราย หลัง
จากไดฆา ชาวอียปิ ตคนหนึง่ ระหวางอยใู นทะเลทราย
พระเจาตรัสกับเขาผานทางพุมไมที่ลุกเปนไฟ...เดวิด
กษัตริยผูยิ่งใหญของชาวอิสราเอล เคยหนีเขาไปใน
ทะเลทรายเพื่อหนีจากการตามฆาของกษัตริยซาอูล
.....ขณะอยทู นี่ นั่ ทานไดเขียนบทสดุดใี นพระคัมภีรไ ว
หลายบท เชน “วิญญาณขาพเจากระหายพระเจา....ใน
ดินแดนแหงแลงและออนระโหยซึ่งขาดน้ำ (สดด.
63:1)” ...พระเยซูเจาเองไดเขาไปอยูในทะเลทรายถึง
สี่สิบวันสี่สิบคืนและทนตอสูกับการประจญ กอนที่
พระองคจะเริ่มตนงานอภิบาลของพระองค” ทะเล
ทรายอาจจะเปนทะเลทรายจริงๆ หรือเปนคำอุปมา
ก็ได เชน
“ผู นำหลายคนในประวั ติ ศ าสตร ต อ งผ า น
ทะเลทรายภายในตนเอง เชน อับราฮัม ลินคอลน
ผู สู ญ เสี ย คนรั ก คนแรกไปก อ นจะสมรส และต อ ง
(อานตอหนา 3)
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บทบรรณาธิการ
“เรามีพระสังฆราชแลว” อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
ไดจัดพิธีเขารับตำแหนงพระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุข-นิ รั น ดร อย า งเป น ทางการและสง า งามวั น เสาร ที่ 20 สิ ง หาคม
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ทามกลางประชาชน พระสงฆ
นักบวช ผแู ทนจากหนวยราชการ พรอมทัง้ ฟาประทานพรโปรยปราย
สายฝนลงมายังสังฆมณฑลฯ
กอนหนานัน้ วันที่ 16 กรกฎาคม ฉลอง 25 ป ชีวติ พระอัคร-สังฆราช ของพระคุณเจาลอเรนซ คายน แสนพลออน ผสู บื ตำแหนง
ตอจากพระคุณเจาเกีย้ น เสมอพิทกั ษ ตลอดเวลามีเรือ่ งราวบันทึกไว
ในหนังสือทีร่ ะลึกเลมสวยงาม ซึง่ คุณพอขวัญ ถิน่ วัลย ผเู ปนนักสะสม
ขอมูลเรือ่ งราว และนักเขียนของอีสาน ตอไปจะไดเห็นผลงานออกมา
เรือ่ ยๆ แนนอน
ขอโมทนาคุณพระเปนเจาพรอมกับพระคุณเจาทัง้ สอง พระสงฆ
นักบวช และพีน่ อ งสัตบุรษุ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสงทุกคน
* “เดือนตุลาคม” กลายเปนธรรมเนียมของพระสงฆที่รูกัน
จะมีสมั มนาพระสงฆระดับประเทศขึน้ และครัง้ นีเ้ ปนครัง้ ที่ 24 ตัง้ แต
คณะกรรมการชุดแรกไดจดั ขึน้ และวันเวลาทีผ่ า นมา จำนวนพระสงฆ
เพิม่ ขึน้ การสัมมนาตางๆ ก็ไดปรับตัวเองใหเหมาะสมขึน้ เปนสัมมนา
พระสงฆ 4 อีสาน พระสงฆหนมุ ศิษยเกาโปรปากันดา ศิษยเกาปนงั
ศิษยเกาแสงธรรม โครงการพักภารกิจฟนฟูชีวิตสงฆ การเขาเงียบ
เขมขน นอกจากนีย้ งั มีนอกรอบระดับรนุ ดวย
ทัง้ นีน้ บั วาเปนโอกาสทีจ่ ะชวยเสริมสราง หลอเลีย้ งชีวติ และ
งานของพระสงฆ ใ ห ร อ นรนและตื่ น ตั ว อยู เ สมอ การแบ ง ป น
ประสบการณ ความสุข ความทุกข ความสำเร็จ ความลมเหลว ปญหา
และอุปสรรคใหกันและกัน ยอมเปนกำลังใจ และมีคุณคาสำหรับ
เพือ่ นๆ
ทุกวันนีพ้ ระศาสนจักร สังคมเรียกรองใหแตละคนทำหนาที่
บทบาทของตนเองอยางแข็งขันดวยความรับผิดชอบสวนตัวและ
สวนรวม ไมวา จะในฐานะสมณะ หรือฆราวาส ไมวา จะเจาหนาทีห่ รือ
ชาวบานธรรมดา เพราะผคู นมากขึน้ กฎกติกา หนาทีก่ ต็ อ งทำ เพือ่ สวน
รวมจะไดกา วหนาไป
บทบาทของพระสงฆตอสังคม เปนกลไกอันหนึ่งที่มี
สวนสำคัญ ที่เราตองตระหนักในฐานะผูนำฝายจิตวิญญาณ
ถูกเรียกรองมากเปนพิเศษ ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตมาจากพระ
มาจากการปฏิบัติภาระหนาที่รับใชเพื่อนพี่นองดวยความ
อุทศิ ตนเยีย่ งมรณสักขี
ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท า นสำหรั บ เรื่ อ งราว ข อ คิ ด
บทความตางๆ ทีแ่ บงปนใน “เพือ่ นสงฆ”
คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง

Eucharistic
Preaching:
Joys and Sorrows
by Thomas P. Looney, CSC
โดย : คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ

It is not easy to preach the Eucharist, because
doing so meaningfully requires that we enter
into the joy and sorrows of the people we serve.
Authenticty then helps fuel a compassion that
is an extension of Christ’s own concern.

“A

LL GOOD PREACHING is
eucharistic.” Although I cannot
recall who said it or where I read it, I distinctly
remember hearing it during the course of my
theological studies in preparation for ordained
ministry. As I cannot recall the statement’s
source, I also cannot recall the intention of the
author in pronouncing it; yet, I have found myself
both fascinated by the idea and committed to
the practice of eucharistic preaching.
Since the homily
marks a transitional moment Fr. Looney is Assistant
Professor of Theology
between the Liturgy of the at King’s College,
Word and the Liturgy of the Wilkes Barre, PA.
Eucharist, I was initially He specializes in the
Eucharist and ecu-tempted to understand menical affairs.
eucharistic preaching as the
bridge between two distinct liturgical moments;
yet, eucharistic preaching is much more than a
well-articulated transition, just as the eucharistic
liturgy is much more than the linking together
of two distinct and separable elements.
(อานตอหนา 13-14)

บทความ จากประธาน คพส.
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(ตอจากหนา 1)

พายแพครั้งแลวครั้งเลาในการเลือกตั้ง แตทายที่สุด เขาก็กลายเปนผูนำคนหนึ่งของ
ชาติอเมริกา ระหวางทีด่ ำรงตำแหนงผนู ำนี้ เขาตองเจ็บปวดกับความตายอยางนาอนาถ
ของวิลลี่ บุตรชายของเขา หลายคนถือวาความเขมแข็งภายใตแรงกดดันของลินคอลน
เกิดจากความสามารถของเขาในการสทู นกับความสูญเสีย”
นักประวัตศิ าสตรเชือ่ วา การตอสกู บั โรคโปลิโอของแฟรงคลิน รูสเวท ทำให
เขาเห็นใจผูที่ตกทุกขไดยาก วินสตัน เชอรชิลล ยืนยันระหวางที่กำลังถูกกองกำลัง
เยอรมันโจมตีอยางหนักวา “ผมเตรียมตัวมาตลอดชีวติ เพือ่ เวลานี”้
“ฮวนทริป ผสู รางเครือ่ งบินโบอิง้ 747 เชือ่ วาเขาสามารถออกแบบเครือ่ งบิน
ทีจ่ ะชวยไมใหบริษทั ของเขาลมละลายได”
“คารโล คาเร็ตโต (พีช่ ายของ ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต) นักประพันธคาทอลิก
ผใู ชชวี ติ ในทะเลทรายเขียนไวในหนังสือ “จดหมายจากทะเลทราย” (Letters from the
Desert) วา “พระเจาทรงนำขาพเจาเขาไปในทะเลทราย เพราะขาพเจาเคยเปนคน
หนังหนา เปนสิ่งจำเปนสำหรับขาพเจา แตทรายทั้งหมดก็ยังไมมากพอจะขัดถูสิ่ง
สกปรกออกไปจากวิญญาณของขาพเจา... ถาทานไมสามารถเขาไปในทะเลทราย
จริงๆ ได ทานตองสรางทะเลทรายขึน้ มาในชีวติ ของทาน โดยละทิง้ มนุษยเปนครัง้ คราว
และแสวงหาความวิเวกเพือ่ ฟน ฟูจติ ใจ ทามกลางความเงียบและการภาวนาเปนเวลา
นานๆ ซึ่งเปนสิ่งสำคัญตอชีวิตของทาน... แตทะเลทรายไมใชสถานที่สุดทายที่จะ
หยุดพัก มันเปนชวงหนึง่ ของการเดินทาง... กระแสเรียกของเราคือการเพงพิศภาวนา
ขณะทีเ่ ราอยตู ามทองถนน”....
“เปาโลไมหลีกเลีย่ งทะเลทรายของเขา เขาเผชิญหนากับมัน เมือ่ เขาออกมา
จากทะเลทราย เขาไดกลายเปนผนู ำและมนุษยทดี่ ขี นึ้ เขาไมตอ งการเรียนรจู ากผอู นื่
เขายอมรับทะเลทรายของตนและไมหลีกเลีย่ งความเจ็บปวด ความมืด หรือความวิเวก
เวลานีเ้ องทีเ่ สียงเยยหยันจะจางหายไป แรงกดดันจะลดลง ความเชือ่ อยางซือ่ จะเขามา
แทนทีค่ วามเครงเครียด... ถาเรายอมใหเปนเชนนัน้ ”
เมือ่ ป ค.ศ.2002 ผมไดมโี อกาสไปเยีย่ มคุณพออันเดรอา กัสปาริโน สงฆชาว
อิตาเลียน ซึ่งขณะนี้เปดศูนยภาวนาอยูที่เมือง กูเนโอ ประเทศอิตาลี กอนลาจากกัน
ไดขอคำแนะนำจากทานเพื่อการเจริญชีวิตสงฆที่ดีและรอนรน ทานไดแนะนำวา
“หากคุณพอตองการมีชวี ติ ทีม่ คี วามสุข และมีพลังเขมแข็งในการทำหนาทีส่ งฆ ขอให
คุณพอหาเวลาเติมพลังใหกบั ตนเอง โดยใชเวลาเพือ่ อยอู ยางวิเวกสัปดาหละครัง้ โดย
ใชเวลาสักครึง่ วันเพือ่ ภาวนาตอหนาศีลมหาสนิทอยางนอยหนึง่ ชัว่ โมง ศึกษาหาความ
รใู นวิชาเทววิทยาหรือชีวติ จิตอยางจริงจังจากเอกสารของพระสันตะปาปาหรือผลงาน
ของบรรดาปตาจารย ฯลฯ” ทานเปนผตู งั้ คณะธรรมทูตทีม่ กี ารเฝาศีลตลอดวัน ทำงาน
และชวยเหลือคนยากคนจน แมมงี านมากแตทา นก็ปลีกวิเวกอยเู ปนประจำ
ผมยอมรับวา ปฏิบัติตามคำแนะนำของทานไมสูได แตทุกครั้งที่พยายาม
ทำตาม พบวาไดรบั พลังสำหรับชีวติ และมีความกระตือรือรนในชีวติ และการทำหนาที่
สงฆจริง
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
ประธาน คพส.
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มรณกรรม 23 สิงหาคม ค.ศ.2005
5. คัทรีน เปาะแปะ ดิมู
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คุณพออันดรูว สำราญ วงศเสงีย่ ม

ผมบวชเป น พระสงฆ ม า 34 ป แ ล ว ต อ ง
ขอบพระคุณพระเปนเจาที่ทรงเรียก และเลือกผมเปน
พระสงฆของพระองคคนหนึ่ง คิดถึงเรื่องนี้ทำใหชีวิต
ของผมมีความสุข ไมเคยเสียใจหรือเสียดายที่บวชเปน
พระสงฆ ถาไมมคี วามสุขในการเปนพระสงฆ ชีวติ นีก้ ไ็ ร
ความหมาย แมวา จะมีชอื่ วา “สำราญ” ก็ตามที
34 ป แ ห ง ชี วิ ต สงฆ คิ ด สำรวจตนเองพบว า
ไมเหมือนพระสงฆที่ศักดิ์สิทธิ์หลายๆ องค โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ไมเหมือน นักบุญหลุยสมารียเ วียนเนย เจาอาวาส
ผศู กั ดิส์ ทิ ธิ์ ทีด่ ำรงชีวติ สงฆอยางยอดเยีย่ ม อุทศิ ตนรับใช
สัตบุรุษ ขอนี้เตือนใจผมใหพยายามทำตนใหเหมือน
พระเยซูเจา มหาสงฆ ความพยายามไดผลบาง ไมได
ผลบาง แตตอ งเตือนตนเอง ไมใหหยิง่ ผยองในการเปน
พระสงฆ เราบวชแลว ไมใชเปน “พระคริสตเจาอีก
องค ห นึ่ ง ” อยางที่หลายคนบอกไว แลวก็ทำตามใจ
ตนเอง คิดวาเราศักดิส์ ทิ ธิแ์ ลว ไมตอ งพึง่ พละกำลังจาก
พระ แตเตือนตนเองอยเู สมอวา เรา “มีสว นในความเปน
มหาสงฆ” ของพระเยซูเจาตางหาก
ผมคิดไดเพียง 2 ขอใหญนี้ คือ ขอแรกมีความสุข
ในชีวติ สงฆของตนเอง ขอบคุณพระ และขอทีส่ องเตือน
ตนเองอยูเสมอวา เราเปนอวัยวะหรือสวนหนึ่งแหง
พระวรกายทีเ่ ปนสงฆของพระเยซูเจา เราจึงตองพยายาม
ไมใหสวนของเรานี้บกพรองเสียหาย พิการ จนทำให
รางกายทั้งครบของพระเยซูเจาที่เปนมหาสงฆพลอย
เสียหายไปดวย ขอเตือนใจนี้ทำใหเราตองขอกำลังจาก
พระอยูเสมอ เพราะลำพังเราเอง เราออนแอ บกพรอง
และทำบาป แตถาเราระลึกได และเขามามีสวนสนิท
แนบแนนกับพระกายของพระเยซูเจา เราก็จะเติบโตขึน้
พั ฒ นาตนเองขึ้ น ถ า คิ ด ได 2 ข อ นี้ ผมคิ ด ว า ข อ พึ ง
ประพฤติปฏิบัติของการเปนพระสงฆของตนเอง ก็จะ
ดีตามมาเอง
แตถึงอยางไรๆ ผมก็พบตนเองวา ยังไมเปน
พระสงฆที่ดีอยางที่ควรเปนเลย จึงขอภาวนาใหผมบาง
และผมก็ภาวนาใหเพื่อนสงฆทุกทานเปนพระสงฆที่
ดียอดเยีย่ มอยางทีค่ วรเปนเชนกัน
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บันทึก คพส. มกราคม-มิถนุ ายน 2005
วันที่ 17-21 มกราคม ค.ศ.2005 เขารวมสัมมนาพระสงฆ
4 อีสาน ครั้งที่ 15 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25 กุมภาพันธ ค.ศ.2005 ประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการ ครัง้ ที่ 1/2005 ณ บานผหู วาน สามพราน นครปฐม เวลา
09.30-16.00 น. เพื่อพิจารณาโครงการและงบประมาณของแตละ
อนุกรรมการที่จะทำในปนี้ (ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
ครัง้ ที่ 2/2005 วันที่ 20 กรกฎาคม 2005) ทีป่ ระชุมไดพจิ ารณาให
ปรับโครงสรางของอนุกรรมการตางๆ ใหม
ประชุมอนุกรรมการจัดสัมมนาพระสงฆ ครั้งที่ 1/2005
เพื่ อ พิ จ ารณาหั ว ข อ การสั ม มนาพระสงฆ ป ระจำป ค.ศ.2005,
วิทยากรที่ควรจะเชิญมาบรรยายในการสัมมนา, ตารางเวลาการ
สัมมนา และหนาทีร่ บั ผิดชอบในการสัมมนา
วันที่ 16 มีนาคม ค.ศ.2005 ประชุมอนุกรรมการฝายตางๆ
ครั้ ง ที่ 1/2005 ณ บ า นผู ห ว า น สามพราน นครปฐม เวลา
09.30-12.00 น. เพื่อติดตามผลการประชุมของอนุกรรมการฝาย
ตางๆ, ปรึกษาหารือเรื่องการเงินของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
พระสงฆ, ประชาสัมพันธเรื่องทั่วๆ ไปในสังคมพระสงฆ และ
ประเมินผลจดหมายขาว “เพือ่ นสงฆ”
วันที่ 26 เมษายน ค.ศ.2005 ประชุมอนุกรรมการจัด
สัมมนาพระสงฆ ครั้งที่ 2/2005 ณ วัดพระมหาไถ ซ.รวมฤดี
กรุงเทพฯ เวลา 09.30 น. เพือ่ ติดตามผลการประชุมครัง้ ที่ 1/2005
โดยพิจารณาหัวขอการสัมมนาพระสงฆประจำปน,ี้ วิทยากร, ตาราง
เวลา, หนาทีร่ บั ผิดชอบในการสัมมนา และเรือ่ งอืน่ ๆ
วันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.2005 รวมพิธมี สิ ซาหนาศพและ
จัดพวงหรีดให คุณพออันตน ชูชาติ ประสูตแิ สงจันทร ณ วัดประจำ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งมรณภาพเพราะอุบัติเหตุทางรถยนตเมื่อ
วันศุกรที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ.2005
รวมพิธีมิสซาปลงศพ วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.2005
ณ อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม พระสังฆ
ราชลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต เปนประธาน
วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.2005 รวมพิธีมิสซาปลงศพ
มารีอา วาย ศรีประมงค มารดาของคุณพอบัญชา ศรีประมงค
ณ วัดแมพระประจักษ สองพีน่ อ ง สุพรรณบุรี
วันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ.2005 รวมพิธอี ภิเษกพระสังฆราช
ยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ณ หอประชุม โรงเรียนดรุณาราชบุรี พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กิจบุญชู เปนประธาน
วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.2005 ประชุมอนุกรรมการจัด
สัมมนาพระสงฆ ครั้งที่ 3/2005 ณ วัดพระมหาไถ ซ.รวมฤดี

กรุงเทพฯ เวลา 09.30 น. เพือ่ ติดตามผลการประชุมครัง้ ที่ 2/2005
โดยพิจารณาหัวขอการสัมมนาพระสงฆประจำปน,ี้ วิทยากร, ตาราง
เวลา, หนาทีร่ บั ผิดชอบในการสัมมนา และเรือ่ งอืน่ ๆ
มิถุนายน ค.ศ.2005 ทำหนังสือที่ระลึกในโอกาสฉลอง
“25 ปชีวิตสงฆ” ใหกับพระสงฆที่บวชเมื่อป ค.ศ.1980 ทุกองค
ทัว่ ประเทศ จำนวน 5,000 เลม
วันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ.2005 รวมพิธีบวชพระสงฆใหม
2 องค ของอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง คือคุณพอยอหน
ชัยวิชติ บรรเทา และคุณพอเปโตร วิโรจน โพธิส์ วาง และรวมฉลอง
โอกาสบวชครบ 25 ป ของคุณพอยอแซฟ ธีระยุทธ อนุโรจน
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ทาแร สกลนคร พระสังฆราช
ยอรช ยอด พิมพิสาร เปนประธาน
วันที่ 14 มิถนุ ายน ค.ศ.2005 ไปเยีย่ มเยียนพระสงฆไทยที่
ทำงานอยใู นประเทศกัมพูชา คือ คุณพอวีรชัย ศรีประมงค พระสงฆ
คณะธรรมทู ต คาทอลิ ก แห ง ประเทศไทย และคุ ณ พ อ ชิ น วั ฒ น
สุวดินทรกูร พระสงฆคณะซาเลเซียน ซึ่งอยูที่สีหนุวิลล ประเทศ
กัมพูชา
วันที่ 15 มิถนุ ายน ค.ศ.2005 ประชุมอนุกรรมการฝายตางๆ
ครัง้ ที่ 2/2005 และประชุมอนุกรรมการจัดสัมมนาพระสงฆ ครัง้ ที่
4/2005 ณ บานผหู วาน สามพราน นครปฐม เวลา 09.30-12.00 น.
เพือ่ ติดตามผลการประชุมครัง้ ที่ 3/2005, พิจารณา ผทู จี่ ะเชิญมาเปน
วิทยากร, ตารางเวลา, ปรึกษาหารือเรื่องพิธีการตางๆ ที่จะจัดใน
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2005 และเรือ่ งอืน่ ๆ


⌫ ⌦ ⌫
เวียสบาเดน เยอรมนี : พระสงฆที่สึกออกไปแลวประมาณ
80 คน ไดพากันมาประชุมกันในประเทศเยอรมนีเปนเวลา
4 วัน และในทีส่ ดุ ไดมมี ติทำหนังสือเปดผนึกถึงสมเด็จพระ
สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 เรียกรองใหโรมยกเลิกกฎอายุ
9 ศตวรรษทีห่ า มพระสงฆแตงงาน
“เราตองการใหนำเอากฎของพระศาสนจักรตะวัน
ออกทีอ่ นุญาตใหพระสงฆแตงงานไดมาใชในพระศาสนจักร
ตะวันตก” คือคำเรียกรองของไฮนซ-เจอรเกิน้ โวเกลส โฆษก
ของทีป่ ระชุม
เขาบอกวา ที่ประชุมอุทธรณบนพื้นฐานของวิถี
ออมชอมของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ผูซึ่ง
ชนะใจของเยาวชนหลายแสนคนในวันชุมนุมเยาวชนโลก
เมื่อเดือนที่แลวโดยอาศัยทั้งสิ่งที่พระองคทรงตรัสและสิ่งที่
พระองคไมทรงตรัส
(อานตอหนา 6)
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 ⌫   
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
1. คุณพอยอแซฟ กิตติศกั ดิ์ กาญจนธานินทร
2. คุณพอยอหน ชัยยะ กิจสวัสดิ์
3. คุณพอยอแซฟ บรรจบ โสภณ
4. คุณพอยอหน ไพริน เกิดสมุทร
5. คุณพอยอแซฟ วุฒเิ ลิศ แหลอ ม
6. คุณพอยอแซฟ สมโภชน พูลโภคผล
7. คุณพออเล็กซิส สุรชัย กิจสวัสดิ์
(หมายเลข 1-7 วันบวช 3 สิงหาคม 1980)
8. คุณพอวินเซนต เอกพงษ พงษสงู เนิน
วันบวช 10 ธันวาคม 1980
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
9. คุณพอยอแซฟ ธีระยุทธ อนุโรจน
วันบวช 27 พฤษภาคม 1980
สังฆมณฑลราชบุรี
10. คุณพอชีวนิ สุวดินทรกรู
วันบวช 31 พฤษภาคม 1980
สังฆมณฑลนครสวรรค
11. คุณพอแอนโทนี ประเสริฐ สิทธิ
วันบวช 12 เมษายน 1980
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
12. คุณพอแอนดรูว วิทยา งามวงศ
วันบวช 27 มีนาคม 1980
คณะซาเลเซียน
13. คุณพอยอหน ลิสซันดริน
วันบวช 1 มกราคม 1980
คณะวินเซนเซียน
14. คุณพอวิกตอร พายูโย
วันบวช 29 มีนาคม 1980
(ตอจากหนา 5) 
วิธีปฏิบัติของทุกวันนี้ พระสงฆที่แตงงานหรือมีคูครอง
ตองเปลีย่ นสภาพกลับไปเปนฆราวาส ไมสามารถทำงานในหนาที่
เดิ ม อี ก ทั้ ง ยั ง ต อ งเผชิ ญ กั บ การไม ย อมรั บ ของบรรดาสั ต บุ รุ ษ
ซึง่ ทำใหหลายคนรวมกันตัง้ สมาพันธเพือ่ รณรงคตอ ตานกฎเหล็กนี้
สมาพันธนานาชาติแหงสงฆคาทอลิกที่แตงงาน (Inter-national Federation of Married Catholic Priests) ทีม่ ารวมประชุม
กันครั้งนี้อางวา มีเครื่องหมายที่แสดงวาโรมอาจมีการยืดหยุน
สมาพันธอา งวาพวกเขามีความหวังจากการอางกันวา พระคารดนิ ลั
โจเซฟ รัตซิงเกอร ไดพูดออกมาประโยคหนึ่งเมื่อฤดูรอนในป
ค.ศ.2004 กอนที่จะไดรับการเลือกเปนพระสันตะปาปาตอนที่
พระองคยงั เปนสมณมนตรีกระทรวงพระสัจธรรม
มีรายงานวา พระองคไดทรงถามคณะผแู ทนพระสังฆราช
แหงสหรัฐอเมริกาวา “สัตบุรษุ ของพวกทานจะคิดกันอยางไรเกีย่ วกับ

 ⌫  
    
1. คุณพอโทมัส เทพประสิทธิ์ ทอแสงทอง
2. คุณพอยอแซฟ วรพจน วิสฐิ นนทชัย
3. คุณพออันตน สราวุธ อมรดิษฐ
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง วันบวช 4 มิถนุ ายน 2005
4. คุณพอยอหน ชัยวิชติ บรรเทา
5. คุณพอเปโตร วิโรจน โพธิส์ วาง
สังฆมณฑลจันทบุรี วันบวช 7 พฤษภาคม 2005
6. คุณพอยอแซฟ ภูนารถ แนนหนา
7. คุณพอเปาโล สมภพ ประทุมราช
8. คุณพอเปโตร อนุสรณ พงศศริ พิ ฒ
ั น
สังฆมณฑลเชียงใหม วันบวช 4 มิถนุ ายน 2005
9. คุณพอยอหน บัปติสต ธรรมนูญ จินดาดุจสายชล
10. คุณพอฟรังซิสโก สันติ ยอเปย
สังฆมณฑลนครสวรรค วันบวช 22 พฤษภาคม 2005
11. คุณพอเปาโล พงศศกั ดิ์ เสงีย่ มแกว
สังฆมณฑลนครราชสีมา วันบวช 23 กรกฎาคม 2005
12. คุณพอยอแซฟ เกรียงไกร ยิง่ ยง
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี วันบวช 21 พฤษภาคม 2005
13. คุณพอโยเซฟ วิโรจน เลิศทนงศักดิ์
คณะคามิลเลียน วันบวช 9 กรกฎาคม 2005
14. คุณพอยอแซฟ ชัยศักดิ์ ไทยสนธิ
คณะพระมหาไถ วันบวช 1 สิงหาคม 2005
15. คุณพอยอหน บัปติสต วรวุฒิ สารพันธุ
การนำเอาขนบธรรมเนียมทีพ่ ระสงฆแตงงานไดกลับเขามาใชใหม ?”
มีการพูดกันวา บรรดาพระสังฆราชอเมริกนั ถึงกับงงงวยพูดไมออก
ไปพักใหญเพราะความประหลาดใจ
สมาพันธดังกลาวถือเปนนิมิตหมายวา พระสันตะปาปา
ยอมรับวา บอครั้งพระสงฆแตงงานไดในสมัยพระศาสนจักร
แรกเริ่ม สังคายนาของพระศาสนจักรไดตั้งกฎการถือพรหมจรรย
ขึน้ ในป ค.ศ.1139 พรอมกับการระบุวา พระสงฆทแี่ ตงงานจะตอง
สละจากหนาทีแ่ หงความเปนสงฆ
พวกอดีตสงฆเหลานัน้ ยังตัง้ ขอสังเกตดวยวา พระสันตะ-ปาปาเบเนดิกต ไมไดตรัสอะไรเลยเกี่ยวกับพรหมจรรยตอนที่
พระองคทรงมีพระดำรัสกับเณรจำนวน 600 คน ที่มาชุมนุมกัน
ทีเ่ มืองโคโลญในโอกาสวันชุมนุมเยาวชนโลก
(จาก บางกอกโพสต ฉบับวันที่ 20 กันยายน 2005, หนา 10)
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คุณพออันเดร ลออ สังขรัตน พระสงฆอาวุโสของพระ
ศาสนจักรองคหนึง่ ทีบ่ ดั นีพ้ กั ผอนยามเกษียณ ยังแปลหนังสือ สวด
ภาวนา ณ บานผหู วาน สามพราน
ปจจุบันอายุ 86 ป ชีวิตสงฆ 56 ป สุขภาพยังแข็งแรง
แตละวันจะเดินรอบสระน้ำบานผหู วาน วันละสองรอบ ทุกยางกาว
ตองระมัดระวังพลาดไมได แมนกายจะออนลา แตจติ ใจยังเขมแข็ง
คุณพอมีชีวิตผานมา 4 พระสังฆราช คือพระสังฆราช
เรอเน แปร ร อส เป น ผู บ วชให วั น ที่ 19 มี น าคม ค.ศ.1946
ณ วัดสามเสน พระสังฆราชโชแรง (8 ป) ตอมาก็เปนพระคุณเจา
ยวง นิตโย (10 ป) และพระคารดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู (32 ป)
ขณะนี้แตละวันจะใชเวลาแปลหนังสือภาคเชา 2 ชั่วโมง
และภาคบายอีก 2 ชัว่ โมง แปลจากภาษาอังกฤษ เปนภาษาไทย เรือ่ ง
ทีแ่ ปลก็เปนเรือ่ งชีวติ จิต เรือ่ งการรำพึงภาวนาสงเสริมความศรัทธา
รนุ เดียวทีบ่ วชพรอมกัน ก็มคี ณ
ุ พอวินทร เจริญวงศ และ
คุณพอซาอูล (อรุณ) ธรรมธาดา สังฆมณฑลจันทบุรี ซึง่ ลวงลับไปแลว
หลักในการเจริญชีวติ และการทำงาน ถือหลักพิณ 2 สาย
คือเครงเมือ่ ควรจะเครง และหยอนเมือ่ ควรหยอน มิฉะนัน้ จะขาด
สมัยกอนตอนบวชใหมๆ ไดรบั มอบหมายจากพระคุณเจา
แปรรอส ตอนนัน้ อายุ 30 กวา ใหเปนกรรมการตรวจภาพยนตรที่
โรงหนังเฉลิมกรุง ไปดูอาทิตยละ 2-3 เรือ่ ง ตอมาก็ไดขออนุญาต
จากพระคุณเจาแปรรอสซือ้ เครือ่ งฉายภาพยนตรไปฉายหนังตามวัด
โรงเรียนตางๆ มีหนังทีเ่ ปนหลักๆ 2 เรือ่ ง คือ แมพระประจักษที่

เมืองลูรด และฟาติมา นอกจากนัน้ ก็เชาเขามา เชนปอมปนฯ เปน
หนังเกีย่ วกับสงคราม
สมัยกอนพระสังฆราช หามคริสตังไปดูหนังกลางแปลง
ลิเก ลำตัด ถือวาเปนบาป เพราะมีเรื่องหยาบโลน และถาคุณพอ
เจาวัดรู มีโทษหนักทีเดียว
ในบรรดาญาติพี่นอง มีหลานๆ ที่บวชเปนพระสงฆเชน
คุณพอชัชวาล ศุภลักษณ คุณพอประยุทธ ชลหาญ คุณพอสุพจน
ฤกษสจุ ริต
คุณพอไดสงเด็กๆ เขาบานเณรและไดบวชเปนพระสงฆ
ก็มคี ณ
ุ พอไพฑูรย หอมจินดา ขณะอยทู วี่ ดั บางเชือกหนัง คุณพอ
บัณฑิตย ประจงกิจ คุณพอวิทยา ลัดลอย วัดเซนตหลุยส คุณพอ
วีรชัย ศรีประมงค วัดบานแพน
ในโอกาสฉลองครบ 50 ป บวชเปนพระสงฆ ไดเดินทาง
ไปรวมฉลองกับสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 รวมกับ
คุณพอประเสริฐ นพคุณ ราชบุรี และสวนตัวไดรวบรวมเงินได
จำนวนหนึง่ ก็ไดไปสรางวัดนักบุญอันเดร ทีข่ นุ ยวม แมฮอ งสอน
สมัยคุณพอสมพงษ กัมพลกูล เปนเจาอาวาส พระคุณเจาสังวาลย
ศุระศรางค เปนผเู สก และเขาใหผมเปนผตู ดั ริบบิน้ เปดวัด
ไดอยทู วี่ ดั บางเชือกหนัง 8 ป 3 เดือนชวงนัน้ ยังไมมไี ฟฟา
เขาไปถึงวัดและหมบู า นคริสตัง ไดตดิ ตอเจาหนาทีก่ รมไฟฟา ตอง
ใชเงินประมาณ 1 แสน 5 หมื่นบาท โดยทางวัดออก 25 % และ
(อานตอหนา 10)
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(ตอจากหนา 7)
ชาวบานก็ตอ งการไฟฟาไป
ถึงบานดวย ก็มาลงชื่อกัน
และจายบานละ 1,200 บาท
ส ว นวั ด จ า ย 2,500 บาท
และไดหมอไฟฟาขนาด 5
แอมแปร จำไดวา ไฟฟาเขา
มาทีว่ ดั กอนวันฉลองวัด 1 วัน
คุณพอไดยอ นความ
หลังใหฟงวา “สมัยเมื่ออยู
วัดปากลัด ไดมีโอกาสไป
ร ว มฉลองวั น เกิ ด ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึง่ ตรงกับ
วันที่ 2 กุมภาพันธ ไดเคยขอความชวยเหลือสรางศาลาแมพระ ทาน
ใหมา10,000 บาท สวนทีเ่ หลือหาเพิม่ เติมอีกเล็กนอย ก็สรางไดเสร็จ
ทีไ่ ดรจู กั กับ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ก็เนือ่ งมาจากครัง้ หนึง่ ผมได
เขียนจดหมายชีแ้ จงไปถึง น.ส.พ.สยามรัฐ ในบทความของทาน ที่
เขียนเกี่ยวกับ พระสงฆมิสชันนารีฝรั่ง ซึ่งทานเขียนในดานลบๆ
ผมก็ไดเขียนชี้แจงเพิ่มเติมใหเขาใจมากขึ้น และก็ไดใหผูใหญได
พิจารณาดูกอ น และก็สง ไปใหโดยลงชือ่ นามสกุลจริง ทานก็บอก
วา จะลงให และก็ไดพมิ พจดหมายทีเ่ ขียนนัน้ ลงให”
ปจจุบันแตละเดือน ยังเห็นคุณพอมารวมเขาเงียบกับ
พระสงฆ สวดภาวนา รวมมิสซา ทานขาว เหมือนกับพระสงฆ
ทัว่ ไป เปนตัวอยางทีน่ า เคารพ และสำหรับพระสงฆรนุ นองๆ ใคร
เลาจะทราบวา กวาจะมาถึงวันนี้ เรื่องราวมากมายที่ผานมา และ
บันทึกไวเพียงความทรงจำ ทีก่ ำลังจะคอยๆ เลือนหายไปจากคนเอง
แตจะปรากฏเดนชัดขึ้นในสายตาและความทรงจำของพระสงฆ
รนุ ตอๆ ไป
หนาทีช่ วี ติ สงฆ
เปนผูชวยเจาอาวาส
วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ (ค.ศ.1946)
วัดบานปลายนา(ปจจุบนั คือวัดบานแพน) (ค.ศ.1946-1948)
อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก (ค.ศ.1949-1951)
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียรสามเสน (ค.ศ.1951-1956)
วัดซางตาครสู กุฎจี นี (ค.ศ.1956-1957)
วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก (ค.ศ.1957-1959)
เปนเจาอาวาส
วัดเซนตนโิ กลาส พิษณุโลก (ค.ศ.1948-1949)
วัดธรรมาสนนกั บุญเปโตร บางเชือกหนัง (ค.ศ.1959-1966)
วัดดวงหทัยนิรมลของแมพระ ปากลัด (ค.ศ.1966-1973)
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน (ค.ศ.1973-1976)
วัดเซนตหลุยส สาทร (ค.ศ.1976-1979)
วัดมารียส มภพ บานแพน (ค.ศ.1979-1981)

วัดเซนตจอหน ลาดพราว (ค.ศ.1981-1984)
วัดนอยโรงเรียนมารีสวรรค วัดสะพานใหม (ค.ศ.1983-1984)
จิตตาธิการ อารามพระหฤทัยฯ กรุงเทพฯ (ค.ศ.1984-1985)
พักเกษียณ บานผหู วาน (ค.ศ.1996)
ชวยงานอภิบาลวัดพระหฤทัยเชียงใหม
ผลงานแปล
1 พิธเี สกบาน
2 แงคิดจากพระวรสาร
3 ศรัทธามรรค(แกไขใหม)
4-5 ประวัตนิ กั บุญฟรังซิสเซเวียร 2 เลม
6 อยกู บั พระวันละ 15 นาที
7 ปแมพระ ค.ศ.1968
8 ศีลมหาสนิทกับพระตรีเอกภาพ
9 ฉลองแมพระในรอบป
10-14 พระวาจาวันละคำ 5 เลม, เลม 1 หนา 477 หนา,
สิงหาคม 2531
15 ขอคิดของคุณพอยวง มารี เวียนเนย (ผนวกกับประวัตขิ อง
คุณพอ), หนา 362 หนา, มกราคม 1953
16 คุณพอมีเชล การีกอย(ผกู อ ตัง้ คณะเบธาราม)
17-19 พระวาจาวันอาทิตยละคำ 3 เลม ป เอ, ป บี
หนา 264 หนา, มีนาคม 2537, ป ซี หนา 232 หนา
20 วิญญาณของผแู พรธรรม (พิมพ 2 ครัง้ )
21 พระเยซูบตุ รมนุษย หนา 256 หนา
22 วันทามารีอา
23 พระแมมารี มารดาพระเยซูเจา, หนา 54 หนา,
22 ตุลาคม 2536
24-26 บทเทศนและรำพึง 3 เลม(เอ หนา 339 หนา, ป บี
หนา 232 หนา, ป ซี.
27 หลุยส มารตนิ ยอดบิดาของนักบุญเทเรซาแหงพระกุมาร
เยซู,หนา 167 หนา ค.ศ.1998
28 ตองยกความผิดแกกนั และกันหรือไม
29 พระเจายิง่ ใหญ
เกิดวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ.1916 สองพีน่ อ ง สุพรรณบุรี
บิดาชือ่ จอน มารดาชือ่ จีน มีพนี่ อ งทัง้ หมด 8 คน คุณพอเปน
คนที่ 5
เขาบานเณรบางชาง ค.ศ.1935, อายุ 19 ป ศึกษาอบรมอยู 8 ป
เขาบานเณรใหญทปี่ น งั ค.ศ.1941 เรียนอยู 6 ป
บวชวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ.1946 ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร
สามเสน พระคุณเจาเรอเน แปรรอส ผบู วช
ฉลอง 25 ป ชีวติ สงฆ ค.ศ.1971
ฉลอง 50 ป ชีวติ สงฆ ค.ศ.1996 ณ อารามพระหฤทัยฯ กรุงเทพฯ
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สวั ส ดี ค รั บ คุ ณ พ อ ที่ เ คารพรั ก
พระศาสนจักรซึ่งขับเคลื่อนไปขางหนามี
พระสังฆราช พระสงฆ นักบวช และฆราวาส
ช ว ยกั น ฉุ ด ลากผลั ก ดั น จนมาถึ ง วั น นี้
พระคารดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู ประกาศ
จัดสมัชชาฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เริม่
เดินหนาแลวจบสมัยที่ 1 สมัยที่ 2 เดือน
ธันวาคมนี้ คุณพอเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เปนพองานและทีมคนหนุมอีกมากมาย ที่
สำคัญคือผเู ขารวมประชุมจำนวน 101 คน
ทาแร-หนองแสง พระอัครสังฆราช
หลุ ย ส จำเนี ย ร สั น ติ สุ ข นิ รั น ดร เข า รั บ
ตำแหนง ตอหนาเอกอัครสมณทูตซัลวา-ตอเร เปนนัคคีโอ พระคุณเจายอด พิมพิสาร
ผูรักษาการแทนปกวา พระคุณเจาคายน
แสนพลอ อ น, คุ ณ พ อ สุ พ ล ยงบรรทม
ประธานคณะสงฆ กลาวตอนรับและสัญญา
วา “จะรวมมือ นบนอบเชื่อฟง” ฟงดังๆ
ชัดๆ
ขบวนแห วั น นั้ น ฝนตกปรอยๆ
ทำใหเกาอี้นั่ง 3 ตัว มีเพียงพระสังฆราช
องคเดียว กลายเปน “2- Sede Vacante”
สวรรค ยั ง ว า ง...คุ ณ พ อ ศิ ริ ช าญ
เอียงผาสุข อุปสังฆราชฯ ทำหนาที่แทน
สวนพระคุณเจาบรรจง อารีพรรค ไดรับ
เชิญบอยขึ้น “พักนอยลง” บรรดาลูกหมอ
ทั้งหลาย ตางหันซายแลขวากัน หันไปหัน
มาอาจจะเปนนอกหมอ?
พั ก ภารกิ จ ฯ คุ ณ พ อ สมเกี ย รติ
ตรี นิ ก ร เป ด ตั ว ไปแล ว รุ น ที่ 5 จำนวน
11 องค ผานมาวันนี้ ใกลถงึ เสนชัยแลว ปนี้
ไดไปแผนดินศักดิส์ ทิ ธิ์ และสึนามิ เขาหลัก
และคึกคัก อยากรวู า เปนยังไง ตองปลีกวิเวก
มาเอง ชัน้ แปดบานผหู วาน
50 ป, 25 ป ชีวิตสงฆ แสงธรรม
รนุ ที่ 3 และนองใหม ใครเปนใคร รวมใจฉลอง
และเปนกำลังใจในปนี้ สวนแฝดคนละฝา

คุณพอไพริน เกิดสมุทรกับคุณพอวุฒิเลิศ
แหลอม ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนอุปสังฆราช
แหงอาณาจักรลานนา เปนไดไมนาน เกิด
อาถรรพน้ำทวมเชียงใหมครัง้ ใหญ
ป ญ ญาชนไพร ฉายา คุ ณ พ อ
ธีระยุทธ อนุโรจน ซึง่ คุณพอขวัญ ถิน่ วัลย
ตัง้ ให
สวนสังฆมณฑลราชบุรี บัดนี้มี
“ปญญา สังฆราช” แลว ตอนนีต้ อ งพยายาม
เตื อ นตนเองว า “เราเป น พระสั ง ฆราช
แลวนะ” เพราะเผลอๆ นึกวายังเปน “พอ
ปญญา” คนเดิม
บานนอกเขากรุง คุณพอบรรจง
ภานุพันธ เขามาอยูปญจทรัพย มีพอเขียว
เปน “ผอ.-ผอู าศัย”
แรลลีแ่ สงธรรม นักธุรกิจคาทอลิก
รวมใจจัดงานการกุศลฯ เพื่อหารายไดชวย
บ า นเณรใหญ ไม ว า ใครก็ ถ อดหั ว ใจให
บานเณร เพราะเปนหัวใจของพระศาสนจักร
ปนแี้ สวงบุญไปวัดเกากวา 100 ป ทัง้ กรุงเทพฯ
และราชบุรี ประธานคือคุณประจวบ ตรีนกิ ร
ในนาม นธค. ซึ่งมีคุณปรีชา ประกอบกิจ
เปนประธานชมรมฯ
3 จังหวัดภาคใตใครๆ ก็เปนหวง
ในฐานะสงฆดวยกัน คุณพอดาเนียล อยู
เบตง ยะลา คุณพอมิก อดุลยเกษมและ
คุ ณ พ อ โรเซ น ส พร อ มทั้ ง ซิ ส เตอร ค ณะ
ผรู บั ใชอกี 6 คน ยังหนักแนนอยกู บั พีน่ อ งทัง้
พุทธ คริสต อิสลาม “เราไมกลัว แตก็ไม
ประมาท”
สึ น ามิ คุ ณ พ อ สุ วั ฒ น (เผื อ ก)
เหลืองสอาด ทีศ่ นู ย ทับตะวัน พังงา คุณพอ
บัญชา อภิชาติวรพงษ ทีภ่ เู ก็ต คุณพอพรชัย
เตชะพิทักษธรรม ที่กระบี่และมีนักบวช
ชาย-หญิง อาสาสมัครลงไปอยางตอเนื่อง
เรือ่ งภายนอก และจิตใจ ทัง้ บาน เรือ เสือ้ ผา
และยารักษาโรค สวนคุณพอสุเทพ ชอนทอง
ยายเตนทลูกเสือ กลับบานเดือนสิงหาคม
เมือ่ ชอนเหลือเพียง “ชอนตะกัว่ ” หลายคนชอบ
คำเทหป ระจำคาย “รัก รับใช เรียกใชไดเลย!”

ธรรมทูตไทย คุ ณ พ อ ดั ง โตแนล
อธิการ ยังตองการสมาชิกเพิม่ ปนมี้ คี ณ
ุ พอ
ประสิทธิ์ ทอแสงธรรม สงฆนอ งใหม ไดไป
ดู ส นามงานที่ เ ขมรแล ว พฤษภาฯหน า
กำหนดลงชายแดนไทยภาคใต แ ล ว ผู ที่
เหมาะสมที่สุดคือ คุณพอเชอรรี่(คมทวน)
สุขสุทพิ ย “โอเค.....เบตง.”
เจาคณะหนักกับเหนื่อย บรรดา
เจาคณะนักบวชแตละคณะเหนื่อยทั้งใน
คณะ ต อ งประชุ ม ต อ งเยี่ ย มบ า น ต อ ง
ประสานงานกับสังฆมณฑลฯ ตองประชุม
ตางประเทศ คุณพอเชิดชัย เลิศจิตรเรขา
คามิลเลียน คุณพออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ
มหาไถ ตองลาสมัชชาสมัยที่ 2, คุณพอ
เทพรัตน ปตสิ นั ต ซาเลเซียน ขนาดหนมุ ๆ
มีวาระ ยังรอง..แลวพระสังฆราชฯ ตองเปน
จนเกษี ย ณ จะขนาดไหน ส ว นบรรดา
สมาชิ ก ธรรมดา เที ย บแล ว “ช า งสะเบา
สบายขะไหนหนาด!”
เยีย่ มบาน คุณพอวิษณุ ธัญญอนันต
กลับมาเยี่ยมบาน เยี่ยมหมอเมื่อกันยายน
เสร็จแลวหลบฝนไปอยไู อรแลนดตอ ทำให
คิดถึงบรรดามิสชันนารีอยูเมืองไทย เวลา
กลั บ บ า น และบางองค ที่ ก ลั บ ไปพั ก อยู
ต า งประเทศแล ว คุ ณ พ อ คริ ส เตี ย น ยี น
คุณพอมังซุย คุณพอแฮรรี่ (บิดาแหงมง)
ส ว นกำลั ง ศึ ก ษาต อ ที่ โ รม
คุณพออนุสรณ แกวขจร คุณพอยอดชาย
เล็กประเสริฐ คุณพอเอกรัตน หอมประทุม
คุณพอธรรมรัตน เรือนงาม คุณพอสหพล
ตั้ ง ถาวร อยู ส หรั ฐ ฯ ส ว นคุ ณ พ อ ลื อ ชั ย
ธาตุวสิ ยั (อุดร)จบเรียบรอยพระคัมภีรแ ลว
สวนคุณพอรังสรรค ภานุรกั ษ (อุดร/ธรรมทูต
ไทย) เมือ่ สิงหาคม กลับมาหาขอมูลเพือ่ จบ
จะไดกลับมากินขาวเหนียวแทนโรตีสักที
คุณพอโดโรเทโอ คณะเดียวกับคุณพอปรีชา
ธรรมนิยม ไปศึกษาตอและสับบาโต-โก
อเมริกา 1 ป เดือนตุลาคมนี้
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พอโยง & พอเตี้ย


โดย : คุณพอขวัญ ถิน่ วัลย
“...คุณพอมักจะเตือนพระสงฆรุนนองบอยครั้งวา
“ไมใชจะเรียกรองขอตำแหนง แตตอ งถามตนเองวา หากอยู
ณ จุดนั้นจะทำไดดีแคไหน” ซึ่งคุณพอไดแสดงใหเห็น
ประจักษมาตลอด 25 ปแหงชีวิตสงฆวา ไดทำเต็มความ
สามารถ...”
“...อย า งไรก็ ดี ไม ว า คุ ณ พ อ จะเป น อะไร คำที่
ดูเหมือนจะตรงและสอดคลองกับชีวิตของคุณพอมากที่สุด
คือ คำของอาจารยนธิ ิ เอีย่ วศรีวงศ ทีว่ า “ปญญาชนไพร” ซึง่
หมายถึงคนทีม่ คี วามรหู รือความฉลาดอันเกิดจากการเรียนรู
ดวยตนเอง โดยไมเคยเรียนเมืองนอกหรือสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียง
มีความคิดอานของตนเอง พูดขวานผาซาก ตรงไปตรงมา
เปนมโนธรรมของสังคมและผชู นี้ ำทางปญญาแกชาวบาน”
โอกาสครบรอบ 25 ปแหงชีวติ สงฆ ขอแสดงความ
ยินดีและนอมคารวะ “ปญาชนไพร” นาม “คุณพอธีระยุทธ
อนุโรจน” ดวยคน
ขอใหดำรงตนเปน “ปญญาชนไพร” เชนนีต้ ลอดไป
(คัดจาก หนังสือ “25 ปชีวิตสงฆ ของคุณพอธีระยุทธ อนุโรจน ...”)
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Eucharistic Preaching:
(ตอจากหนา 2)

For preaching to be eucharistic it must proclaim
the intrinsic relationship between the table of the word
and the table of the Eucharist; it must proclaim that Christ
is offered in both word and sacrament, and that in this
offering of the challenging word and nourishing
sacrament Christ enables us both hear his word and to act
upon it. In eucharistic preaching, Christ, who is present in
the word that summons us to and enables new life in us, is
proclaimed as the one who also comes to embrace us in
the accompaniment that we call real presence. As I attend
to the eucharistic dimension of the proclamation of the
gospel, I find such preaching to be an experience of deep
joy as well as sorrow.

The Joys of Eucharistic Preaching
I experience a joy in eucharistic preaching for the
invitation to surrender, conversion, holiness, and kingdom-building that the gospel extends is beyond my unaided
grasp, and I trust that in the Eucharist, the Christ, who
invites me to fuller life, comes to meet me in the mystery
of empowering love. To focus on the demands of the
gospel without attending to the gift of Christ’s presenec
offered in the Eucharist, seems to me an exercise in laying
heavy burdens on peoples’ backs without lifting a finger
to help them. It is to make of the gospel message all
burden and no delight.

Eucharistic Preaching and Surrender
Eucharistic preaching is a cause of joy when the
gospel challenges me to surrender my life to the will of
God and I find myself hesitant to render to God the gift of
obedient love. In the Eucharist I encounter the fullness of
the humanity of Christ, who in the garden of Gethsemane
struggled to unite his life and mission to the will of his
Father. And I find in Jesus’ presence more than the good
example of surrender, but the very grace of relationship
that accompanies me and enables surrender in me. The
obedient lover loves me in my hesitancy and enables in
me obedient love.
In the frailty of my humanity I often realize that

my own desire to surrender to
the will of God as I perceive
it in my life, and the example
of another’s surrender, are
essential, but insufficient,
elements to the actual turning
over of my will to the design
and plan of God. I cling too
deeply to my own way. I need
the presence of Christ to
embrace my desire to surrender, so often stirred into flame
by the proclamation of the annunciation stories of Mary
and Joseph, and to empower me with the grace of his own
surrender to the will of the Father. Knowing that the one
who challenges me to surrender to the will of his Father
through an attentive hearing of the word, also comes to
me in the sacrament of his own obdience, I find within
myself a deepended longing for surrender and a trust in
Jesus’ capacity to enable surrender in me.

Eucharistic Preaching and Conversion
Eucharistic preaching is a cause of joy when the
gospel invites me to recognize my own betrayal of Jesus
and my wariness of standing in humble vulnerability
before the throne of divine mercy. As the hard saying of
Jesus pierce the armor of my carefully-placed defense
mechanisms, the ways in which my own “poverty”
enables omission in my care for the poor, or the ways that
my own self-indulgent behavior is rationalized as self-love,
the temptation to flee from the word that unmasks my sin
is thwarted by the Word that seeks to bind my life in
healing cords of love. The sinless one loves me in my
sinfulness and enables in me the acceptance of mercy.
As I stand in humble vulnerability before the
judgment seat of God, I am called to awareness of the one
who comes not to judge the world but to be its savior; the
one who judges me, not from a distant, self-enclosed
perfection, but from a near, open-hearted relationship of
brotherhood. In the Eucharist, the eternal Word, who
became human embracing the sinful folly of humanity,
approaches me for the embrace of the folly of my own sin.
As I recognize this brotherhood, expressed in the
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humanity of Christ in the Eucharist, I no longer
experience the need to flee for protection from the wrath
of my own guilt; I experience instead the need to draw
near for the protection of the cloak of divine love expressed
in human solidarity. When I find it difficult to forgive
myself and linger in the iniquity of my sin, love comes in
unbounded mercy, a mercy as gracious and familiar as
brotherhood.

Eucharistic Preaching and Holiness
Eucharistic preaching is a cause of joy when the
call to holiness-to love God and neighbor with my whole
heart, mind, and soul-that comes to me as a member of
Christ’s body, the church, exposes the lack of fullness of
communion between me and Christ and his church, and I
find myself tempted to isolation or to abandonment of the
call to authentic holiness. As the invitation to a more
profound holiness reverberates in my heart, and exposes
the hollowness of my relationship with God and others,
the temptation to self-loathing or despair is quelled by
the Christ who invites me to accept the gift of divine
indwelling; a communion of holiness that is not about what
I do for God, but about what God does in me. The one
who has always lived in communion with the Father loves
me into a communion of life with God and neighbor that
is holiness itself.
When I reflect upon my own efforts to become
holy through prayer and service, and the feelings of
frustration, resentment, and loneliness that my engagement
in those efforts on occasion have welled up in me, I
realize that holiness is not about shepherding myself or
others into deeper relationship with God, but allowing
myself and others to be shepherded. In the Eucharist, the
good Shepherd comes to me to embrace my meandering
efforts at holiness of life, efforts that often lead me astray.
He comes to bear me up upon his shoulders in love into
the Father’s house. In the Eucharist, the shepherd comes
to me and indwells my life so that my feeble and misdirected
attempts at holiness can, by his shepherding, dwell in
communion with the holiness of God and of his saints.

Eucharistic Preaching and Building the Kingdom
Eucharistic preaching is a cause of joy when the

good news beckons to me to risk loving, forgiving,
compassionating, and accompanying others when I find
the well to be dry and the cupboard empty, and fear of my
own annihilation lures me to protect myself from the needs
that surround me. As the summons to open myself in
self-emptying love challenges my confidence in God’s
abiding and sustaining presence, the movement toward
self-preservation is halted and reversed by the Lord who
empties himself in love for me in the eucharistic sacrifice.
The one who continues to pour his very being forth in
love empties himself into the vessel of my anxious heart,
and the jar of flour and the flask of oil do not run dry.
As I stand with others at the foot of their cross,
and find my own efforts or words to pale in relation to the
tragic events that are transpiring, the same Christ, who
gathered the brokenhearted into communnity as he hung
upon the cross, approaches us in the sacrament of the alter
and gathers us into a life-giving fellowship. As the
repentant thief is gathered into the community of the
redeemed and Mary and John are formed into the
community of the church, in the reception of the
Eucharist Christ continues to gather all of the brokenhearted into the mystery of new life. In the brokenness
and neediness of human existence, the one who emptied
himself of the fullness of divinity to share in the fullness
of our humanity continues to empty himself into us, so
that as a community sustained by love, we may in turn
empty ourselves in service of one another. The
Eucharist is God’s pledge in our lives, not merely of the
capacity to empty ourselves in love for one another, but of
the presence of the self-emptying lover.



โดย : คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ
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โดย :

วี ร ะ
คุ ณ พ  อ

ผั ง ร ั ก

ษ

นอกชานบ
า
นเพื
อ
่
นสงฆ
....
ปริญ.


เกาอี้ไฟฟา เปนเครื่องมือประหาร
ชีวิตนักโทษอุกฉกรรจในหลายๆ ประเทศ
ผูที่นั่งเกาอี้นี้แลว สภาพชีวิตก็จะเปลี่ยนไป
ทันที คือจากคนก็กลายเปนศพไป จากที่เคย
เดินเหินไดเองก็ตองใหคนแบกหามเพราะ
จบชีวิตลงแลว ใครบางจะเชื่อวาในบานเณร
ของผมก็มเี กาอีไ้ ฟฟาดวย มันเปนเกาอีไ้ ฟฟา
ชนิดพิเศษกวาที่ใดในโลก เพราะไมตองใช
กระแสไฟฟา แตใชกระแสจิต ผลของมันนัน้
ทำใหผูที่นั่งเกาอี้นี้เปลี่ยนจากฐานะที่เปนอยู
ไปสอู กี ฐานะหนึง่ ตลอดชีวติ เลยทีเดียว
ทุกๆ ป วันกอนทีเ่ ณรจะไดกลับไป
เที่ ย วบ า นช ว งป ด ป ก ารศึ ก ษา เณรทุ ก
คนจะตองผานกระบวนการพิพากษา หรือ
“เกาอี้ไฟฟา” ที่เณรชอบเรียกกัน กลาวคือ
คุณพออธิการจะเรียกเณรแตละคนเขาพบตาม
คิวของตน ทุกคนจะไดรบั การเชิญใหนงั่ เกาอี้
นวมมีเทาแขน ซึ่งตั้งอยูหนาโตะทำงานของ
คุณพออธิการพอดี เมื่อเณรนั่งเรียบรอยแลว
การพิพากษาก็เริม่ ขึน้
“เปนยังไง วีระ อยูบานเณรสบาย
ดีไหม?”
“สบายดีครับ” ผมตอบตามสูตรที่
รนุ พีๆ่ แนะไวให
“การเรี ย นของเธอใช ไ ด แต มี
รายงานจากครูเณรวา เธอขีบ้ น ระวังนะ คนที่
ขี้บนมักจะอยูไมได ขอใหรีบไปแกไขเสีย

ก็ เ พื่ อ อยากจะเข า ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต จริ ง ๆ บรรดาพระสั ง ฆราช พระสงฆ แ ละ
นักบวชชายหญิงก็พากันไปสัมผัสชีวติ โดยเดินทางไปอยกู บั ชาวบานซะเลย
เขาเลาวาเดินทางเหนื่อยมาก นั่นคือเดินๆๆๆ เพื่อจะไปที่หมูบานที่อยู
หางไกล กวาจะถึงก็เย็นแลว แปลวาผจู ดั ไดเตรียมการไดอยางพอเหมาะเรือ่ งเวลา
จริงๆ ชาวบานตอนรับดวยความยินดียงิ่
อาหารเย็นชางอรอยเสียเหลือเกิน ทานซะเรียบเลย คงเปนเพราะเหนื่อย
เดินมาทัง้ วัน เปลีย่ นบรรยากาศอีกตางหาก อยใู นรัว้ ในวังมานาน
นักบวชชายทานหนึ่งเดินออกมาชานบาน เห็นเด็กชายตัวเล็กหนาเศรา
นัง่ อยู ก็เอยปากทักทายตามประสาผใู จดี
“เปนอะไรเรอะมานัง่ หนาเศราอยนู ”ี่
“หิวขาว”
“อาวทำไมไมไปทานละ”
“พวกคุณพอทานขาวทีจ่ ดั ไวหมดเลย !”
“...........”
.........................................
**หมายเหตุ ชาวบานนำอาหารทีด่ ที มี่ เี ตรียมใหคณ
ุ พอ.... แลวคุณพอทาน
ก็ทานอยางเอร็ดอรอยจนหมดเลย ไมเหลือใหเลย วาไปแลวเรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งจริง
หรือเรือ่ งเลาก็ไมรู สงสัยเรือ่ งเลาเลนๆ แนเลยยย....

เธอมีอะไรจะซักถามไหม?”
“ไมมคี รับ” ผมตอบโดยอัตโนมัตอิ กี เชนกัน
“ดีละ เธออยตู อ ไปได และพยายามใหดขี นึ้ นะในปหนา”
“ขอบคุณครับ” ผมรีบตอบพรอมถอนหายใจดวยความโลงอก และถาทำได
ก็อยากจะตะโกนวา “รอดโวยปน”ี้ ผมเดินตัวปลิวออกจากหองคุณพออธิการ นึกในใจ
วาเกือบเสร็จไปเหมือนกัน ดีทวี่ า โดนคดีเรือ่ งขีบ้ น เพียงอยางเดียวเทานัน้ จึงรอดไปได
กลางดึกคืนนัน้ ผมลุกไปหองน้ำ เมือ่ กลับมาแลว กอนลมตัวลงนอน ผมนัง่ มอง
เตียงทีเ่ พือ่ นๆ กำลังนอนอยซู กี ทิศเหนือรายเรียงกันเปนแนวตรง จำนวน 15 เตียง แมไม
ตองเรียกชื่อก็รูขึ้นใจไดวาใครนอนอยูเตียงไหนบาง ผมไลนับดูตั้งแตเตียงที่ 1 เรื่อยมา
จนถึงเตียงที่ 15 ซึง่ เปนเตียงสุดทาย ผมสะดงุ เหงือ่ แตกทัง้ ๆ ทีอ่ ากาศตอนดึกก็ออกจะเย็น
ใชได เตียงที่ 1 ออก 2 ออก 3 ออก 4 ออก 5 ออก 6 อยู 7 ออก 8 ออก 9 ออก 10 ออก
11 ออก 12 ออก 13 ออก 14 (เตียงผม) อยู 15 ออก
เชาวันรงุ ขึน้ เพือ่ นๆ ของผมแถวดานทิศเหนือ 13 คน ตองเปลีย่ นฐานะจากเณร
เปนเถร เหลือรอดมาไดเพียง 2 คนเทานัน้ คืนนัน้ ผมนอนไมหลับจนถึงสวาง เรารอดมา
ไดยงั ไง “ตอไปนีจ้ ะเลิกบนเด็ดขาด!” ผมสัญญากับตัวเอง
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