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จากหนังสือ ชีวติ ของพระสงฆ, คุณพอสีลม ไชยเผือก)
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“ข า พเจ า ขอเอาคำพู ด และความรู สึ ก ที่
แสดงออกของพระสั ง ฆราชผู เ ข า ร ว ม
สมัชชามาเปนคำพูดและความรูสึกของ
ขาพเจาวา “พีน่ อ งพระสงฆ ขอแสดงความ
ซาบซึง้ ตอทาน เพราะทานเปนผรู ว มงาน
แพรธรรมทีม่ คี วามสำคัญอยางยิง่ ของเรา
สังฆภาพของทานเปนสิ่งที่ขาดเสียมิได
จริงๆ จะหาอะไรมาทดแทนมิได ทาน
ปฏิบัติหนาที่สำคัญเสมือนแบกภาระอัน
หนักหนวง โดยการรับใชสัตบุรุษทุกวัน
ทานเปนผโู ปรดศีลมหาสนิท และนำพระ
เมตตาของพระเจามาสูมนุษยในศีลอภัย
บาป ทานนีแ่ หละเปนผนู ำความบรรเทามา
ใหผคู น และแนะนำเขายามประสบความ
ยากลำบากในชีวติ ” (PDV 4.2)”

/

บทบรรณาธิการ

“ทุกครัง้ ทีไ่ ดรบั จะคิดถึงเพือ่ น ทุกครัง้ ทีอ่ า นจะรักเพือ่ นมากขึน้ ”
“จะทำอยางไรให “เพือ่ นสงฆ” ไดเปนเพือ่ นของคุณพอ และคุณพอมีสว นรวม
ในพืน้ ทีแ่ ตละฉบับ” อยากใหแตละฉบับเมือ่ ไดรบั เหมือนไดรบั จดหมายจากเพือ่ นๆ
นีค่ อื “ความฝน” ของพวกเราทีอ่ าสาและมงุ มัน่ ตัง้ ใจจะจัดทำ “เพือ่ นสงฆ”
คุณพอครับ รายละเอียดคงไมตองพูดกันมาก ใครมีเรื่องจะพูดคุยกัน ไมตอง
“รีรอหรือรายยาว” ใหเยิน่ เยอ หรือมัวแต “ไหวครู” สำหรับเพือ่ น ไมตอ งมีพธิ รี ตี รอง
มากนัก
“คพส.” เรารดู วี า เรายังไมพรอม แตอยางไรก็ตาม ก็ตอ งเริม่ ทำอะไรบาง แมจะรู
ดีวา บนเสนทางนี้ “เปาหมาย” ยังอยอู กี ไกล แตสงิ่ ทีเ่ รามัน่ ใจคือ เราพยายามเต็มทีแ่ ลว
ทีเ่ หลือคือสิง่ ทีม่ าจากเพือ่ นๆ และทีส่ ำคัญคือจากพระเปนเจาและแมพระเทานัน้
ฉบับนี้แจงเรื่องการสัมมนา “วันที่ 13-17 ตุลาคม ค.ศ.2003” เพื่อใหไดทราบ
ลวงหนา และเตรียมตัวแตเนิน่ ๆ “แทนจดหมาย”
เมือ่ ป ค.ศ.2002 จากทีป่ ระเมินผลไป เสียงทีเ่ สนอไปมีหลายเสียง แตเสียงหนึง่
ทีน่ า คิดคือ “อยากใหพระสงฆเราไดมสี ว นรวมและแบงปนกัน และใหมาจากคนทีอ่ ยู
ในแวดวงที่ “รเู ขารเู รา” เพือ่ จะไดเจาะใจ ไมใชถวายกำยาน อยากใหลงลึกถึงประเด็น
ทีต่ อ งการ”
การสัมมนาพระสงฆความจริงมีหลายเรือ่ งทีน่ า สนใจ และเปนประโยชน แตสงิ่
ที่คณะกรรมการฯไดคิดพิจารณากันและที่สุดก็ลงมติเปนเรื่องที่เนื่องมากจากทิศทาง
งานอภิบาลฯ ซึง่ เราไดทำกันไปอยางเอาเปนเอาตาย ถือวาเปนการติดตาม และแบงปน
ซึง่ กันและกัน เมือ่ ผานมาแลว 3 ปเต็ม ยางเขาปที่ 4 แลว ขืนยังงงอยกู ไ็ มรจู ะเริม่ ตน
เมือ่ ไรครับ
เนือ้ หาในแตละเลมคงไมตอ งแนะนำกันในทีน่ ี้ เพราะเพียง 8 หนา เทานัน้
“เพือ่ นสงฆ” อยากจะสงกำลังใจไปยังบรรดาคุณพออาวุโสทีพ่ กั เกษียณ และ
ทีเ่ จ็บปวยทุกทาน อยากจะบอกวา พวกเราคิดถึงในคำภาวนา และมิสซา และโปรด
ไดภาวนาเพือ่ พวกเราทีก่ ำลังทำงานทำการกันดวย เพือ่ เราจะไดเปนหนึง่ เดียวกันใน
สังฆภาพเสมอ ไมวา จะทำอะไร อยทู ไี่ หน
บางคนเคยพูดวา “การหาเงินนัน้ ยากก็จริง แตการรจู กั ใชเงินใหฉลาดนัน้
ยากกวาอีก”
“กวาทีแ่ ตละคนจะไดบวชนัน้ เปนเรือ่ งยาก แตการทีจ่ ะรักษาชีวติ สงฆ
ใหมนั่ คงนัน้ ยิง่ ยากกวาอีก!”
“คุณพอวาจริงไหมครับ?”
คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง
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สงฆ พั น ธุ แ ท
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โดย หลุยส พันธทุ าง

คุณพอสมเกียรติ ตรีนกิ ร

ตามที่สภาพระสังฆราชฯ ไดกำหนดใหจัดโครงการเพื่อพระสงฆ ซึ่งบวชและ
ทำงานไดมโี อกาสพักภารกิจ และเพิม่ เติมความรู พัฒนาชีวติ สงฆ
ขอแนะนำบรรดาพีท่ เี่ ขารวมพักภารกิจ ฟน ฟูชวี ติ สงฆ รนุ ที่ 4 และขอยอนไป
- รนุ ที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม ถึง 30 สิงหาคม 2000 จำนวน 17 องค
- รนุ ที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 สิงหาคม 2001 (+อีก 1 สัปดาห) จำนวน 19 องค
- รนุ ที่ 3 วันที1่ กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2002 (+ อีก1 สัปดาห) จำนวน 19 องค
- รนุ ที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2003 จำนวน 21 องค
ดังมีรายชือ่ ตอไปนีค้ รับ และบัดนีไ้ ดเริม่ แลวครับ

รายชือ่ พระสงฆเขารับการอบรม รนุ 4
โครงการ “พักภารกิจฟน ฟูชวี ติ สงฆ” (Sabbatical Programme For Priests)
1 สิงหาคม - 17 ตุลาคม 2003
ที่

นามนักบุญ - ชือ่ - นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

คุณพอเปโตร ทวีชยั ศรีวรกุล
คุณพอมีคาแอล ทวีศลิ ป พงศพศิ
คุณพอมีคาแอล นิเวศ อินธิเสน
คุณพอมีคาแอล ธงชัย สุวรรณใจ
คุณพอเฮนรี่ วินยั ระติเดช
คุณพอเปาโล เติมศักดิ์ เจริญบุญ
คุณพอยอแซฟ วิชยั อวนเย็นดี
คุณพอบารนาบัส จำเนียร จิตเสรีวงศ
คุณพอเคลเมนต มานะ กิจเตง
คุณพอเจมส อนุชา ดำรงศักดิ์
คุณพอยอแซฟ พินนั ต พรประสิทธิ์
คุณพออันตน ทวี อานามวัฒน
คุณพอยอแซฟ นิรนั ดร ศิลามงคล
คุณพอยอแซฟ สุเทพ วนพงศทพิ ากร
คุณพอสำราญ ลออสิทธิภริ มย
คุณพอเปาโล คมสันท ยันตเจริญ
คุณพอฟรังซิสเซเวียร เดชา อาภรณรตั น
คุณพอยอหน บัปติสต เอกพร นิตตะโย
คุณพอยอแซฟ ไพโรจน หอมจินดา
คุณพอจอหน ไพริน เกิดสมุทร
คุณพอยอแซฟ สุวนารถ กวยมงคล

สังกัด
อัครสังฆมณฑลทาแรฯ
อัครสังฆมณฑลทาแรฯ
อัครสังฆมณฑลทาแรฯ
สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลอุบลฯ
สังฆมณฑลอุบลฯ
สังฆมณฑลอุดรฯ
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลนครสวรรค
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ปบวช อาย

1986
1985
1985
1985
1987
1981
1991
1985
1986
1986
1987
1979
1987
1994
1988
1984
1984
1984
1984
1980
1987

ุบวช

17
18
18
18
16
22
12
18
17
17
16
24
16
9
15
19
19
19
19
23
16

1. พระสังฆราชที่ไดรับอภิเษก
นานทีส่ ดุ คือใคร? กีป่ ?
ตั้งแตเมื่อไร?
2. คุณพอที่มีอายุมากที่สุดเวลานี้
คือใคร? อายุเทาไร?
3. คุณพอที่มีน้ำหนักมากที่สุด
คือใคร? กีก่ โิ ลกรัม?
4. คุณพอที่สูงที่สุดเวลานี้คือใคร?
สูงกี่เซนติเมตร?
5. พระสังฆราชและพระสงฆ
ทีม่ ชี อื่ “ชัย” อยใู นชือ่ ของตน
มีใครบาง?
สงคำตอบไดที่ :
สือ่ มวลชนคาทอลิกประเทศไทย
122-122/1 ซ.นาคสุวรรณ
ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรสาร 0-2681-5049
E-mail: thcatcom@loxinfo.co.th
* ทุกคนทีส่ ง มา มีของทีร่ ะลึกให *

Webpriest !!!
อ.ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย

ขอแนะนำ เว็บทีเ่ กีย่ วกับพระสงฆ
1. จากวาติกนั
http://www.clerus.org/clerus/
index_eng.html
2. พระสงฆในอเมริกา
http://www.priestsforlife.org
3. พระสงฆในอเมริกา
http://catholic.net/collars_habits/
template_channel.phtml?
channel_id=18
เว็บนีห้ ากเขาไมได ใหเขา
http://www.catholic.net/ กอน
แลวจึงคลิกสหู นา collars_habits
อีกทีหนึ่งครับ)
(หมายเหตุ :
ใครมีเว็บที่นาสนใจ จะแบงปนสำหรับ
เพือ่ นพระสงฆกส็ ง มารวมกันไดครับ)
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1. หลักการและเหตุผล
ในทามกลางความทุกขยาก ปนปวน
สับสนของสังคมปจจุบัน มนุษยขาดความ
สัมพันธทดี่ ตี อ กัน ทำใหเกิดสงคราม ความ
เอารั ด เอาเปรี ย บ ความอยุ ติ ธ รรม ความ
รุนแรงทุกรูปแบบ โรคภัยไขเจ็บ ความยาก
ไร อบายมุข การแสวงหาความสุขดวยการ
บริโภคในรูปแบบตางๆ พระสงฆในฐานะ
ผเู ปนพยานยืนยันความเชือ่ ผปู ระกาศขาวดี
ผนู ำชุมชน วัด สังคม ควรอยางยิง่ ทีจ่ ะตอง
รับรู เขาใจ ความเปนจริงในสังคมปจจุบัน
อยางใกลชิด ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ทัง้ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และศาสนา ซึง่
เปนเรือ่ งดานจิตใจ คุณคา ศีลธรรม ความ
เชือ่ ศรัทธา พระสงฆหลักยึดเหนีย่ วทีเ่ ขมเข็ง
มัน่ คง และความหวังใหสงั คม
พระศาสนจั ก รในประเทศไทย ได
กำหนด “ทิศทางงานอภิบาลฯ ค.ศ.20002010” เพือ่ ให เขาใจความเปนจริงของสังคม
ไทย และจะไดกาวเดินไปพรอมกันอยาง
ประสานสอดคล อ งกั น ซึ่ ง ผ า นมาได
3 ปแลว การสัมมนาพระสงฆ ค.ศ.2003 นี้
เป น แบ ง ป น ความก า วหน า จากผู ป ฏิ บั ติ

ภารกิ จ เสริ ม สร า งพระศาสนจั ก รให เ กิ ด
ผลอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาชี วิ ต สงฆ มุ ง สู ค วาม
ดีพรอมและพัฒนางานอภิบาลใหบังเกิด
ผลยิง่ ขึน้
2.2 เพื่อเปนการศึกษาอบรมตอเนื่อง
ของพระสงฆ
2.3 เ พื่ อ ท บ ท ว น แ ล ะ แ บ ง ป น
ประสบการณการทำงานจากทิศทางงาน
อภิบาลฯ
2.4 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธของ
พระสงฆใหใกลชดิ กันยิง่ ขึน้
3. เปาหมาย - ดานปริมาณ
จำนวนพระสงฆ เ ข า ร ว มสั ม มนา
ประมาณ 250-275 องค (ทัว่ ประเทศ 750 องค)
- ดานคุณภาพ
พระสงฆมีความรู ความเขาใจสังคม
ไทยชัดเจน จากมุมมองหลากหลายของ
วิทยากร
พระสงฆ มี ค วามสำนึ ก ถึ ง ชี วิ ต สงฆ
หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ มุ ง สู ค วาม
ดีพรอม

  
คุณพอเฉลิม กิจมงคล

- วันที่ 14 มกราคม
- วันที่ 23 มกราคม
- วันที่ 14 กุมภาพันธ
- วันที่ 20 กุมภาพันธ
- วันที่ 11-14 มีนาคม
- วันที่ 30 เมษายน
- วันที่ 23 พฤษภาคม
- วันที่ 18 มิถนุ ายน
- วันที่ 11 กรกฎาคม
- วันที่ 16 กรกฎาคม

ประชุมบูโร 1 (Bureau)
ประชุมเลขาธิการฯ
ประชุมกรรมาธิการ 5 ฝาย
ประชุมเลขาธิการฯ
ประชุมสภาพระสังฆราช 1/2003
ประชุมบูโร 3/2003(Bureau)
ประชุมบูโร 4/2003(Bureau)
ประชุมบูโร 5/2003(Bureau)
ประชุมเลขาธิการฯ
ประชุมบูโร 6/2003(Bureau)

4. ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
4.1 คณะอนุ ก รรมการจั ด สั ม มนา
ประจำป ประชุมเพื่อจัดเตรียมการสัมมนา
พิจารณาจากการประเมินผลและขอเสนอ
ค.ศ.2002 หัวขอ เนือ้ หา วิทยากร
(มีนาคม - กันยายน 2003)
4.2 จั ด ตารางเวลา ติ ด ต อ วิ ท ยากร
และบุคคลทีเ่ กีย่ วของ ฯลฯ
( มิถนุ ายน - กรกฎาคม 2003)
4.3 แจงใหคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อพระสงฆ (คพส.) ผูแทนของพระสงฆ
ของแต ล ะสั ง ฆมณฑล ในจดหมายข า ว
“เพือ่ นสงฆ” และนสพ.อุดมสาร
(กรกฎาคม - ตุลาคม 2003)
4.4 ติดตอพระสงฆทบี่ วชครบ 25 ป,
50 ป ขอประวัติ รูปถาย
(สิงหาคม -กันยายน 2003)
4.5 ติดตอยืนยันกับวิทยากรครั้งที่ 2
เรือ่ งเอกสาร ฯลฯ (กันยายน 2003)
4.6 จัดสัมมนาตามกำหนดเวลา
(วันจันทรที่ 13
ถึงวันศุกรที่ 17 ตุลาคม 2003)
4.7 รวบรวมเอกสารการสัมมนาและ
จัดพิมพเปนเลม และสงใหบรรดาพระสงฆ
แตละสังฆมณฑล
(ตุลาคม -พฤศจิกายน 2003)
5. ระยะเวลาการอบรม
วันจันทรที่ 13 ถึงวันศุกรที่ 17 ตุลาคม
2003
(อานตอหนา 6)

- วันที่ 16 กรกฎาคม
- วันที่ 14-15 กรกฎาคม
- วันที่ 24-27 สิงหาคม
- วันที่ 23 กันยายน
- วันที่ 23-26 กันยายน
- วันที่ 13-17 ตุลาคม
- วันที่ 14 ตุลาคม
- วันที่ 11 พฤศจิกายน
- วันที่ 21 พฤศจิกายน
- วันที่ 9 ธันวาคม

กำหนดสงรายงาน 6 เดือน
ประชุมกรรมาธิการ 5 ฝาย
ประชุมสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
ประชุมบูโร 7/2003 (Bureau)
ประชุมสภาพระสังฆราชฯ 2/2003
สัมมนาพระสงฆทั่วถิ่นไทย*
ประชุมบูโร 8/2003 (Bureau)
ประชุมบูโร 9/2003(Bureau)
ประชุมเลขาธิการสภาฯ
ประชุมบูโร 10/2003 (Bureau)

หมายเหตุ : หนวยงานในสภาพระสังฆราชฯ
จะยายสำนักงานไปอยตู กึ ใหม กอนธันวาคม 2003 นี้
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วันที่ 1 - วันจันทรที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2003
ตอนรับและพิธีเปดการสัมมนา
เวลา 15.00 น. - 17.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 17.00 น. - 18.30 น. วจนพิธกี รรม เปดการสัมมนา
ประธาน พระคารดนิ ลั ไมเกิล้
มีชยั กิจบุญชู
ปฐกถาพิเศษ พระสมณทูต
เวลา 18.30 น. - 20.00 น. อาหารค่ำ และพัก
เวลา 20.00 น.
ภาพยนตร THE MISSION
หองประชุม ชัน้ 8
คุณพอทิวา แสงศิรวิ วิ ฒ
ั น และ
คุณพอพงศเทพ ประมวลพรอม

วันที่ 3 - วันพุธที่ 15 ตุลาคม ค.ศ.2003 * : “สรางสุข”
ประสบการณการทำงานที่ประสบความสำเร็จ
งานอภิบาลชุมชนวัด โรงเรียน
เวลา 06.30 น. - 7.45 น. ทำวัตร / มิสซา
ประธาน พระสังฆราชลอเรนซ
เทียนชัย สมานจิตประธาน
เวลา 8.45 น. - 10.30 น. ภาวนา/ ประมวลเนือ้ หา
คุณพอวัชรินทร สมานจิต และทีมงาน
(9.00 น)
ประชุม 4 : “สรางสงฆ สรางสุข”
วิทยากร :
คุณพอมิเกล กาไรซาบาล เอสเจ.
เวลา 10.30 น. - 11.0 น. พัก / อาหารวาง
เวลา 11.00 น. - 12.30 น. ประชุม 5 : “สรางสุข”

(ประสบการณชวี ติ จากหลากหลายผคู น)

เวลา 12.30 น. - 14.00 น.
เวลา 14.00 น. - 15.30 น.

: พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค
: คุณพอสมชัย พิทยาพงศพร
: คุณมโนรัตน เติมนาค *
: คุณวันเฉลิม ศรีรตั น
อาหารเทีย่ ง / พัก
ประชุม 6 (Workshop 2)
“สงฆสรางสุข”
แบงกลมุ ตามอายุ ชัน้ บวช
สวดสายประคำ (เปนกลมุ )
อาหารวาง / พักผอน / กีฬา
* อาหารค่ำ (ตามอิสระ-เปนกลมุ ชัน้ )

วันที่ 2 - วันอังคารที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2003 * : “รทู กุ ข”
ศึ ก ษาสถานการณ ค วามเป น จริ ง ของสั ง คมระดั บ สากล ระดั บ
เวลา 15.30 น. - 16.00 น.
ประเทศ และชุมชนวัดและโรงเรียน
เวลา 16.00 น. - 18.30 น.
เวลา 06.30 น. - 07.45 น. ทำวัตร / มิสซา
เวลา
18.30 น. - 20.00 น.
ประธาน พระสังฆราชยอแซฟ
สังวาลย ศุระศรางค
วันที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม ค.ศ.2003 *
เวลา 07.45 น. - 08.45 น. อาหารเชา
: แนวทางปฏิบตั ิ กาวเดินรวมกัน
เวลา 08.45 น. - 10.30 น. ประชุม 1 - ภาวนา
เวลา
06.30
น.
07.45
น.
ทำวั
ตรเชา / อาหารเชา
(9.00น.)
“ทุกขคนไทย”
เวลา 08.45 น. - 10.30 น. ภาวนา / ประมวลเนือ้ หา
วิทยากร : รศ. ดร.ยศ สันตสมบัติ
คุณพอวัชรินทร สมานจิต และทีมงาน
* เวลา 10.30 น. - 11.00 น. พัก (ถายภาพหม)ู
ประชุม 7
เวลา 11.00 น. - 12.30 น. ประชุม 2
- สนทนากับสำนักทิศทางงานอภิบาล ฯ
“ทุกขพระศาสนจักร”
วิทยากร
วิทยากร : คุณพอพิบลู ย วิสฐิ นนทชัย
: บราเดอรทนิ รัตน คมกฤส และคณะ
: คุณพอวิชยั โภคทวี
เวลา 10.30 น. - 11.00 น. พัก / อาหารวาง
: บราเดอรสรุ สิทธิ์ สุขชัย
เวลา
11.00 น. - 12.30 น. ประชุม 8 เปดตัวเปดใจ คพส.
: แมร ฟรังซัวส ชีรานนท
ประธานอนุกรรมการทัง้ 7 แผนก *
: ดร.เทเรซา วิรชั นี พรหมสุนทร
- ขอตัง้ ใจเพือ่ การปฏิบตั ชิ วี ติ สงฆ
ผดู ำเนินรายการ
วิทยากร:
: คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ
คุณพอวัชรินทร และทีมงาน
เวลา 12.30 น. - 14.00 น. อาหารเทีย่ ง /พัก
- ประเมินผล (แจกแบบสอบถาม)
เวลา 14.00 น. - 15.30 น. ประชุม 3 (Workshop 1) “ทุกขเรา”
เวลา
12.00
น.
14.00
น.
อาหารเทีย่ ง /พัก
วิทยากร แบงกลมุ ชัน้ อายุบวช
เวลา 14.00 น. - 15.30 น. ประชุม 9
พยายามใหเปนกลุมชั้นป
- ประชาสัมพันธทวั่ ไปฯ
เวลา 15.30 น. - 16.00 น. สวดสายประคำ
- ประชาสัมพันธจากสภาพระสังฆราชฯ
เวลา 16.00 น. - 18.30 น. อาหารวาง / กีฬา / พักผอน
เวลา
16.00
น.
-18.30
น.
พั
ก / เดินทางไปสักการสถาน
เวลา 18.30 น. - 20.00 น. อาหารค่ำ / พัก
บุญราศี คุณพอนิโคลาส ฯ
เวลา 19.30 น. - 20.30 น. * ประชุมศิษยเกาแสงธรรม
เวลา
18.30
น.
20.00
น.
- มิสซาสมโภชวันแพรธรรมสากล
คุณพอวุฒเิ ลิศ แหลอ ม ประธาน
- สมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปา
* กีฬาระหวางสังฆมณฑล 4 อีสาน/
ยอห
น ปอล ที่ 2 ครบ 25 ป
กับสังฆมณฑลลูกผสม
(ค.ศ.1978-2003)
เวลา 20.00 น.
ภาพยนตร PAY IT FORWARD
- ฉลองสังฆภาพ 25 ป และ 50 ป
หองประชุม ชัน้ 8
ประธาน : พระคารดนิ ลั ไมเกิล้
คุณพอทิวา แสงศิรวิ วิ ฒ
ั น และ
มีชยั กิจบุญชู
คุณพอพงศเทพ ประมวลพรอม

- พิธปี ด โครงการพักภารกิจ
ฟน ฟูชวี ติ สงฆ รนุ ที4่
ณ สักการสถานบุญราศี นิโคลาส
บุญเกิด กฤษบำรุง
อาหารค่ำ ณ หอประชุม
วัดนักบุญเปโตร
วันที่ 5 - วันศุกรที่ 17 ตุลาคม 2003
6.30 น. - 7.30 น.
มิสซาเชา
7.30 น.
อาหารเชา (โปรดแจงทางบานผหู วาน)
* เดินทางกลับวัด*
“ทานคือสงฆนิรันดร”

สัมภาษณ.........คุณพอโรแบรต โกสเต

(ตอจากหนา 8)

“ตัง้ ใจวา ถาภายใน 3 ป ยังไมสามารถพูดภาษาไทยใหคนรเู รือ่ ง
ได ก็จะขอลากลับฝรัง่ เศสแลว” เสียงพูดผสมรอยยิม้ ๆ
“แตพอผานไป ก็พอพูดได สมัยกอนไมมีโรงเรียนสอนภาษา
ตองอาศัยไปอยูตามวัด โรงเรียน สมัยนี้ดีกวามาก มีโรงเรียนสอน
ภาษา และสอนไดดี พูดไดชดั และเร็ว”
หลังจากคุยกันพักใหญแลว ก็มาถึงประเด็นหนึง่ ทีน่ า สนใจ คือ
คุณพอไดพดู ใหฟง วา สมัยกอนพระสังฆราชแปรรอส ไดเคยพูดไว
หลายครัง้ โดยอางคำพูดของคุณพอเกโก วา “คนตางศาสนาเขากลับ
ใจมาเปนคริสตัง ไมใชเพราะบทเทศนของพระสงฆ แตมาจากแบบ
อยางของคริสตังทีเ่ ปนน้ำหนึง่ ใจเดียวกัน มีน้ำใจ สงบเรียบรอย และ
ชวยเหลือกันและกัน”
คุณพอโกสเต เอง ใหขอ สังเกต เมือ่ มองพระศาสนจักรเวลานี้
“สมัยนี้ คุณพอไมคอยไปเยี่ยมคนตางศาสนา เยี่ยมคริสตังที่หางวัด
โดยเฉพาะคริสตังที่ยายออกจากหมูบาน ไปทำมาหากินในที่อื่นๆ
พระสงฆนาจะไปเยี่ยมใหมากขึ้น”
คุณพอเคยเปนอาจายสอนทีบ่ า นเณรทาแรอยู 14 ป ค.ศ.19561970 สมัยพระสังฆราชมีเชล มงคล (ออน) ประคองจิต ซึ่งทานได
ไปเทศนเขาเงียบใหกบั สามเณรทีป่ ากเซ ลาว เกีย่ วกับเรือ่ งความตาย
และคืนนัน้ ทานก็มรณภาพ รงุ เชาขึน้ มาปรากฏวา ทานไดมรณะแลว
ตอมาอยทู วี่ ดั หนองทาม 5 ป, ทีว่ ดั นาคำ และเปนจิตตาธิการที่
อารามคณะรักกางเขนอุบลรวม 13 ป
ในชวงทีเ่ ริม่ ตนเขียนหนังสือก็สมัยอยทู วี่ ดั หนองทาม เพราะมี
เวลาวาง ในฤดูทำนา เกีย่ วขาว ชาวบานเขาก็ไปอยใู นนาเปนหลัก และ
เมื่อไปฝรั่งเศส ก็ไดคนควาเอกสารที่หองสมุดของคณะที่นั่น รวม
เวลาตัง้ แตเริม่ ตนจนถึงปจจุบนั 20 ป
หลังจากคุยกันสักพักหนึ่ง ผมจึงปอนคำถามสั้นอยางตรงไป
ตรงมา “ชีวิตชวงไหนมีความสุขที่สุด” คุณพอกลาวดวยความรูสึก
จริงใจ เรียบๆ
“มีความสุขทุกชวง ตลอดมา”
หมายเหตุ : 1.* วันนั้นผมไดคุยกับคุณพอวันจันทรที่ 21 กรกฎาคม 2003 คุณพอ
เดินทางมาจากอุบลราชธานี และจะไปรวมประชุมที่พัทยา เกี่ยวกับประวัติศาสตรและ
กิจกรรมตางๆ ของคณะ โดยคุณพอมูเซอร ซึง่ ดูแลหองสมุดอยทู ปี่ ารีส มาเปนวิทยากร
ถึงวันที่ 25 ก.ค.
2.* ครูภาษาไทยชื่อ ครูทรงศักดิ์ วิพุธานุวงษ อายุ 72 ป ปจจุบันพักอยู
พีเอสที.ทาวเวอร 1 สาธุประดิษฐ บานเดิมเปนคนหัวตะเข และยายมาอยูตรอกจันทน
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ในแวดวงสงฆ
โดย : ตะวันรอน

แวดวงสงฆคราวนี้ ถาจะไมกลาวถึงบรรดา “สงฆ” (หนมุ นอย
หนมุ ใหญ) ทัง้ หลาย จำนวน 21 ทานไมได...คุณพอทวี อานามวัฒน
แหงจันทบุรี ก็ยังอุตสาหมาเขารวมกับเขาดวย แมจะเปนหนุมเหลือ
นอยเต็มทนแลวก็ตาม... นาชมจริงๆ ... ขอควรระวังประการสำคัญที่
สุดของการพักภารกิจเทาทีส่ ำรวจดูจากทัง้ 3 รนุ ทีผ่ า นมาก็คอื “การ
คุมน้ำหนักตัว” มิใหมนั ทวีขนึ้ อยางรวดเร็วนัน่ เอง... นะซิบอกไห...
ดังนั้นอยาลืมออกกำลังกายกันหนอยเนอ...
จากเพือ่ สงฆฉบับแรก (เดือนมิถนุ ายน-สิงหาคม 2546) ไดอา น
บทสัมภาษณของคุณพอริชารด ทิลลี่ แลว รสู กึ วาเปนคำเทศนเตือน
ใจทีถ่ กู ตองตรงประเด็นและเหตุการณจริงๆ...ใครอยากรวู า เปนเรือ่ ง
อะไรกันหาอานเอาเองก็แลวกันนะครับ...
ชวงตนๆ เดือนกรกฎาคม “ตะวันรอน” ไดมโี อกาสตะลอนๆ
ไปถึงเกาะสมุย รวมฉลองวัดนักบุญอันนา เกาะสมุย พบเจาอาวาส
ใหมแกใกลเกษียณแลว คุณพอดำรง บุญรติวงศ... นาทึ่งมากจริงๆ
ทานเปนอะไรๆ ไดทกุ อยาง เปนตัง้ แตโฆษก พิธกี ร ผบู ญ
ั ชาการใหญ
ของงาน ดูทานสดชื่นกวาเกาตั้งเยอะ (สมัยยังอยูในคณะกรรมการ
คาทอลิกเพือ่ พระสงฆ)... ขอใหคณ
ุ พอมีความสุขยิง่ ๆ ขึน้ ก็แลวกัน...
ช ว งนี้ ห น า ฝน คนขั บ รถต อ งระวั ง หน อ ยนะครั บ “ฝนตก
ถนนลืน่ ” เห็นปายเตือนกันบอยๆ... แตทเี่ ปนหวงมากกวาก็คอื บรรดา
คุณพอทีอ่ ยมู สิ ซังเชียงใหม ทีต่ อ งเดินดอยดวยรถยนต จะโฟลวลี หรือ
กี่วีลก็ตาม ระมัดระวังหนอยนะครับ... เตรียมโซไวพันลอหรือคอย
เช็ครถใหพรอมสูเสมอ เพราะทางบนดอยมันไมเขาใครออกใคร...
คุณพอคงทราบดีกวาผม... ก็ขอเปนกำลังใจใหอยางเต็มที.่ ..
สัมมนาพระสงฆ “ทัว่ ถิน่ ไทย” หรือทัว่ ประเทศ วันจันทรที่ 13
- พฤหัสฯที่ 16 ตุลาคมนี้ อยาลืมไปพบกัน ณ บานผหู วานนะครับ...
ชื่ อ การสั ม มนาสงฆ ทั่ ว ถิ่ น ไทยหรื อ ทั่ ว ประเทศ หมายถึ ง การที่
พระสงฆ ทั่ ว ประเทศไปรวมกั น มิ ใ ช ก ารที่ พ ระสงฆ เ ดิ น ทางไป
สัมมนายังที่ตางๆ ทั่วประเทศเนอ... เพราะขอสารภาพวา ผมเคย
เขาใจผิดมาเหมือนกัน...ฮา...
เปนดอกเตอรไปอีกทานหนึง่ แลว จากการทมุ เทแรงกาย แรงใจ
แรงสมอง ทำงานกับคนยากคนจน คนชายขอบของสังคมมานามนับ
สิบๆ ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มอบดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิใ์ หกบั
คุณพอโจ หรือพอไมเออร ของเราเรียบรอยโรงเรียนฝรัง่ (อเมริกนั )ไป
แลวครับ... ขอแสดงความยินดีหลายๆ เดอ...
วันกอนไดยินสงฆหนุมๆ สดๆ ทั้งหลายคุยกัน มีเรื่องหนึ่ง
นาสนใจ คือเรือ่ ง “ชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไป” จากเปนเณรแสงธรรม... อยใู น
บานเณร อยใู นระบบระเบียบ ทำทุกสิง่ ทุกอยางตามตารางเวลา คนเขา
เรียกบราเดอร พอบวชปบ ดูเหมือนตองรับผิดชอบทุกสิง่ ดวยตัวเอง
ไมวาจะเปนเรื่องตารางเวลา เรื่องการวางตัวเพราะคนเขาไมเรียก
บราเดอรอกี แลว แตเขาเรียกคุณพอ... มีคนสวัสดียกมือไหวใหความ
เคารพ... มันเปลีย่ นแบบหนามือเปนหลังมือจริงๆ... ก็นนั่ นะซี ผมเห็น
ดวย ระวังก็แลวกันอยาหลงในชื่อเสียง ในคำชมยกยอง สรรเสริญ
พยายามสุภาพไวนะ... ทำตัวใหนารักสำหรับทุกคน ไมเลือกที่รัก
มั ก ที่ ชั ง ของแบบนี้ ต อ งเรี ย นรู และฝ ก ฝนตนเองดี ๆ ก็ แ ล ว กั น
นะนอง... คอยที คอยเปนไป อยาใจรอน...
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6. เนือ้ หาการสัมมนา
ดานความรู
- สภาพความเป น จริ ง ของสั ง คม
ไทย ปญหา สิง่ ทาทาย
- คำสอนของพระศาสนจั ก รต อ
ปญหาสังคมวันนี้
- ประสบการณ ภ าคปฏิ บั ติ จ าก
ทิศทางงานอภิบาลฯ ในระดับสังฆมณฑล
และองคกร
- แนวทางการพั ฒ นาตนเองและ
ประสิทธิภาพงานอภิบาล
ดานชีวติ จิต
- รวมภาวนา ถวายมิสซา กิจกรรม
ในระดับกลมุ ใหญ และกลมุ ยอย
7. วิธกี ารสัมมนา
7.1 อภิปรายในกลุมใหญ กลุมยอย
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ความรู
ประสบการณการทำงานไดกวางและเชิงลึก
7.2 รวมกิจกรรมดานชีวติ จิต ภารสวด
ภาวนา ถวายมิสซา กิจศรัทธา แบบอยาง
บุญราศีไทย พระสงฆ มรณสักขี พักผอน
หยอนใจรวมกัน
8. คาใชจา ย
8.1 หองคู ( 2 คน/หอง)
คนละ 2,000.00 บาท (สองพันบาท)
8.2 ไป-กลับ (ไมพกั )
คนละ 1,200.00 บาท
(หนึง่ พันสองรอยบาท)

(คาลงทะเบียน ทีพ่ กั อาหาร เอกสาร
วิทยากรฯ)
9. การประเมินผล
9.1 จากแบบประเมินผลในวันสุดทาย
การสัมมนา
9.2 จากผลการประชุ ม ของคณะ
อนุกรรมการฯ จัดสัมมนาประจำป
10. ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
10.1 พระสงฆจะไดมีความรู ความ
เขาใจ ความเปนจริงของสังคมชัดเจนขึน้
10.2 พระสงฆไดมคี วามมัน่ ใจในชีวติ
และงานอภิบาลดียงิ่ ขึน้
10.3 พระสงฆไดรบั รถู งึ ความคืบหนา
ของทิศทางงานอภิบาลฯ ในสังฆมณฑล
ตางๆ
10.4 พระสงฆไดรูจักและใกลชิดกัน
มากยิง่ ขึน้

12. อืน่ ๆ
12.1 คุณพอทีม่ ขี อ มูล หนังสือ เอกสาร
เกี่ยวกับเรื่องที่สัมมนาฯ ขอเชิญนำมาเผย
แพรและแบงปนกันในทีป่ ระชุมดวย มีโตะ
และบอรดแสดงในหองประชุมใหญ เพื่อ
การมีสวนรวมกันของพระสงฆ และเกิด
ประโยชนตอ “เพือ่ นสงฆ” ยิง่ ขึน้
12.2 กิจกรรมดานสันทนาการ ดาน
กี ฬ า ฟุ ต บอลชิ ง ถ ว ยสภาพระสั ง ฆราชฯ
“BISHOP CUP “ พระสงฆ” 4 อีสาน” และ
“ สงฆผสม”
12.3 “แบงกันดู” ขอเชิญคุณพอที่มี
ภาพถ า ยดี ๆ เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต สงฆ และงาน
อภิบาลทีท่ ำ หรือภาพสวยๆ นาสนใจ เอามา
แบงปนกัน เปนภาพขยาย 8 นิว้ คูณ 10 นิว้
นำมาสงใหที่ “กองเลขาฯ” เพื่อจะไดแบง
กันดู

สัมมนาพระสงฆ ในบานผหู วานเมือ่ วันที่ 12-16 ตุลาคม 1998 ณ บานผหู วาน สามพราน

“ไมวาเราจะทำอะไร อยูที่ไหน ขอใหเราทำ อยางที่พระสงฆควรทำ”

พอโยง & พอเตีย้

“โธ! ไมนา เลย......”

ตะอน
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1. พระสังฆราช ลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต
ประมุขสั งฆมณฑลจันทบุรี ( 32 ป)
- วันเกิด 28 พฤศจิกายน ค.ศ.1931
- วันบวชเปนสงฆ 29 มกราคม ค.ศ.1959
- วันประกาศแตงตัง้ เปนพระสังฆราช
3 มิถนุ ายน ค.ศ.1971
- วันอภิเษกเปนพระสังฆราช
3 ตุลาคม ค.ศ.1971
2. พระคารดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู
ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (30 ป)
- วันเกิด 24 มกราคม ค.ศ.1929
- วันบวชเปนสงฆ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1959
- วันประกาศแตงตัง้ เปนพระสังฆราช
25 มีนาคม ค.ศ.1973
- วันอภิเษกเปนสังฆราช
3 มิถนุ ายน ค.ศ.1973
- วันประกาศแตงตัง้ เปนคารดนิ ลั
5 มกราคม ค.ศ. 1983
- พิธสี ถาปนาเปนพระคารดนิ ลั
2 กุมภาพันธ ค.ศ.1983
3. พระสังฆราชยอรช ยอด พิมพิสาร
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี (อายุ 28 ป)
- วันเกิด 19 มกราคม ค.ศ.1933
- วันบวชเปนสงฆ 24 มิถนุ ายน ค.ศ.1958
- วันประกาศแตงตัง้ เปนพระสังฆราช
18 ตุลาคม ค.ศ.1975
- วันอภิเษกเปนพระสังฆราช
12 ธันวาคม ค.ศ.1975
4. พระสังฆราชไมเกิล้ บุญเลือ่ น หมัน้ ทรัพย
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี (อายุ 27 ป)
- วันเกิด 2 เมษายน ค.ศ.1929
- วันบวชเปนสงฆ 21 ธันวาคม ค.ศ.1951
- วันประกาศแตงตัง้ เปนพระสังฆราช
24 พฤษภาคม ค.ศ.1976
- วันอภิเษกเปนพระสังฆราช
12 สิงหาคม ค.ศ.1976

5. พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค 9. พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค
ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม (อายุ 17 ป)
อดีตประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค (อายุ 27 ป)
- วันเกิด 25 สิงหาคม ค.ศ.1935
- วันเกิด 27 พฤษภาคม ค.ศ.1927
- วันบวชเปนสงฆ 22 ธันวาคม ค.ศ.1962
- วันบวชเปนสงฆ 22 ธันวาคม ค.ศ.1956
- วันแตงตัง้ เปนพระสังฆราช
- วันประกาศแตงตัง้ เปนพระสังฆราช
3 ธันวาคม ค.ศ.1986
24 พฤษภาคม ค.ศ.1976
- วันอภิเษกเปนพระสังฆราช
- วันอภิเษกเปนพระสังฆราช
6 มกราคม ค.ศ.1987
24 กรกฎาคม ค.ศ.1976
10. พระสังฆราชไมเกิล้ ประพนธ ชัยเจริญ
- เกษียณ ค.ศ.2001
6. พระสังฆราชยออากิม พเยาว มณีทรัพย
ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎรธานี (อายุ 15 ป)
ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา (อายุ 26 ป)
- วันเกิด 7 พฤษภาคม ค.ศ.1930
- วันเกิด 19 กรกฎาคม ค.ศ.1929
- วันบวชเปนสงฆ 11 กุมภาพันธ ค.ศ.1960
- วันบวชเปนสงฆ
- วันประกาศแตงตัง้ เปนพระสังฆราช
23 พฤศจิกายน ค.ศ.1958
13 กรกฎาคม ค.ศ.1988
- วันประกาศแตงตัง้ เปนพระสังฆราช
- วันอภิเษกเปนพระสังฆราช
17 มิถนุ ายน ค.ศ.1977
24 กันยายน ค.ศ.1988
- วันอภิเษกเปนพระสังฆราช
- มรณภาพ 20 พฤษภาคม ค.ศ.2003
3 กันยายน ค.ศ.1977
11. พระสังฆราชหลุยส
7. พระอัครสังฆราชลอเรนซ
จำเนียร สันติสขุ นิรนั ดร
คายน แสนพลออน
ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค (อายุ 4 ป)
- วันเกิด 30 ตุลาคม ค.ศ.1942
ประมุขสังฆมณฆลทาแร-หนองแสง (อายุ 23 ป)
- วันบวชเปนสงฆ 17 พฤษภาคม ค.ศ.1970
- วันเกิด 17 สิงหาคม ค.ศ.1928
- วันประกาศแตงตัง้ เปนสังฆราช
- วันบวชเปนสงฆ 16 มกราคม ค.ศ.1956
21 พฤศจิกายน ค.ศ.1998
- วันประกาศแตงตัง้ เปนพระสังฆราช
- วันอภิเษกเปนพระสังฆราช
23 เมษษยน ค.ศ.1980
23 มากราคม ค.ศ.1999
- วันอภิเษกเปนพระอัครสังฆราช
16 กรกฎาคม ค.ศ.1980
คพส.8. พระสังฆราชยวงบอสโก มนัส จวบสมัย
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี (อายุ 18 ป)
- วันเกิด 31 ตุลาคม ค.ศ.1935
- วันบวชเปนสงฆ 10 พฤษภาคม ค.ศ.1961
เชิญรวมแบงปนมุขตลก แสบ
- วันประกาศแตงตัง้ เปนพระสังฆราช
คัน ฮา แบบสงฆๆ ในการตูน
25 พฤศจิกายน ค.ศ.1985
“พอโยง & พอเตีย้ ” ไดทส
ี่ ำนักงาน
- วันอภิเษกเปนพระสังฆราช
“เพือ่ นสงฆ” (ดูทอี่ ยหู นา 8)
6 มกราคม ค.ศ.1986
- ลาจากประมุขสังฆมณฑล
24 กรกฎาคม ค.ศ.2003
50 ป คณะลาซาลในประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2546
พระคุณเจาหลุยส จำเนียร สันติสขุ นิรนั ดร ประธาน
รวมกับพระคุณเจายอแซฟ บรรจง อารีพรรค
และพระสงฆนักบวชจำนวนมาก
“คพส.” ขอรวมแสดงความยินดีดว ย
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รายชือ่ คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ พระสงฆ (คพส.)
ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

คุณพอโรแบรต โกสเต, เอ็มอีพ.ี
อายุ 75 ป เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน 1928
บวชเปนพระสงฆวนั ที่ 13 มิถนุ ายน1954
เดินทางมาประเทศไทย
วันที่ 13 พฤศจิกายน 1954

ประธาน /จากสภาพระสังฆราช

10. คุณพอสุรนิ ทร ประสมผล
สังฆมณฑลนครราชสีมา
พระสังฆราชไมเกิล้ ประพนธ ชัยเจริญ
พระสงฆผูมีประสบการณดาน
ที่ปรึกษา
การอบรม และผทู รงคุณวุฒิ
1. คุณพอจำเนียร กิจเจริญ
11. คุณพอเชิดชัย เลิศจิตเลขา
2. คุณพอวีระ ผังรักษ
12. คุณพอสมเกียรติ ตรีนกิ ร
3. คุณพอประดิษฐ วองวารี
13. คุณพอเฉลิม กิจมงคล
4. คุณพอสำราญ วงศเสงีย่ ม
14. คุณพออันโตนิโอ วาลเซ็กกี
ผูแทนจากสังฆมณฑล
15. คุณพอชาย ขันทะโฮม
1. คุณพอวุฒเิ ลิศ แหลอ ม
16. คุณพอประธาน ศรีดารุณศีล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
17. คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง
2. คุณพอสุรยิ งค พรหมงอย
18. คุณพอนภา กชู าติ
อัครสังฆมณฑลทาแรฯ
19. คุณพอสุข ศรจันทร
3. คุณพอวัชรินทร สมานจิต
20. คุณพอธนัย สุวรรณใจ
สังฆมณฑลจันทบุรี
21. คุณพอประภาส ทองอินทร
4. คุณพออรรณพ ใจทาน*
22. คุณพอศิรพิ งษ จรัสศรี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
(บานเณรแสงธรรม)
5. คุณพอสมพงษ เตียวตระกูล
23. คุณพอวิทยา ควู ริ ตั น
สังฆมณฑลอุดรธานี
(วิทยาลัยแสงธรรม)
6. คุณพอสิทธิพล พานิชอุดม*
ผูแทนนักบวชชาย/หญิง
สังฆมณฑลราชบุรี
24. คุณพอพิพฒ
ั น รงุ เรืองกนกกุล
7. คุณพอประเสริฐ สิทธิ*
25. ซิสเตอร อรัญญา กิจบุญชู
สังฆมณฑลนครสวรรค
8. คุณพอยุทธการ ยนปลัดยศ ผูแทนจากฆราวาส
26. คุณพอลแมรี่ สุวชิ สุวรุจพิ ร
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
9. คุณพอดุรงคฤทธิ์ กระบวนศิริ 27. อาจารยสมุ ติ ร พงศธร
สังฆมณฑลเชียงใหม
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.2002 ศูนยฝก งานอภิบาล บานผหู วาน

จดหมายและเสียงสะทอนถึง “เพื่อนสงฆ” คือตัวชี้บง
และบัดนี้เปนตนไป “ตู ป.ณ. เพื่อนสงฆ” เปดรอตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป เพียงแตอยาใหเปน “จดหมายผิดซอง” ทำนองวา
“หนาซองเปนของพอ แตพอเปดดูไมรเู นือ้ ในเขียนถึงใคร?”
สงที่ บ.ก. เพือ่ นสงฆ
122-122/1 ซอยนาคสุวรรณ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรสาร 0-2681-5409
หรือ E -mail:thcatcom@loxinfo.co.th

“Liturgy is never anyone’s private property.”
(John Paul ll)

เกือบ 50 ปแลวสำหรับชีวติ สงฆธรรมทูตอีกองคหนึง่ ทีท่ มุ เท
ใหกับพระศาสนจักรในประเทศไทย ที่ถือไดวาเปน “แบบอยาง”
สำหรับชีวติ สงฆวนั นี้ ตลอดเสนทางชีวติ สงฆทยี่ าวนาน จนกระทัง้
วันนี้ เวลาเดินตองคอยๆ ยางเทาดวยความระมัดระวัง ทัง้ กำลังทีอ่ อ น
และสายตาที่จำกัด แตความจำยังคงแมนยำ แมนบางอยางจะเลือก
ลางลงบางตามวัย เหมือน “คุณป”ู
เมือ่ ไมนานมานี้ ผมไดเห็นหนังสือประวัตศิ าสตรซงึ่ เขียนโดย
คุณพอโรแบรต โกสเต ที่เปนภาษาฝรั่งเศสแลว อดไมไดที่จะตอง
พูดคุยกับคุณพอ เพือ่ มาเลาสกู นั ฟง เพราะมาถึงวันนี้ ยังไมไดแปล
เปนภาษาไทยอยางเปนทางการ หนังสือทีใ่ ชเวลาอานศึกษาคนควา
อยางตอเนือ่ งมาเปนเวลาถึง 20 ป ดวยใจรักและทมุ เท
“สาเหตุที่เขียนหนังสือเลมนี้ เนื่องมาจากใน ค.ศ.1981 มี
สัมมนาพระสงฆทั่วประเทศไทยที่บานเณรแสงธรรม พูดกันเรื่อง
การเขาสูวัฒนธรรไทย (Inculturation) ซึ่งผมไดไปพูดเรื่องพระ
ศาสนจักรไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ เมือ่ พูดเสร็จก็มพี ระสงฆ
หลายองคที่มาพูดคุยและบอกวา อยากใหผมเขียนหนังสือเกี่ยวกับ
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยใหม”
“ผมจำไดมคี ณ
ุ พอเสวียง ศุระศรางคดว ยคนหนึง่ ”
“ผมพยายามศึกษาเกีย่ วกับสังคมไทย สมัยสมเด็จพระนารายณ
สมัยพระสังฆราชลังแบรต เดอ ลาม็อตต โดยพยามศึกษาสภาพ
สังคมไทย ตามที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดเขียนเรือ่ ง “หลักไทย”
“พระสังฆราชลังแบรต ไดเคยกราบทูลขอพระบรมราชา-นุ ญ าตให ค ริ ส ตั ง หยุ ด ทำงานในวั น อาทิ ต ย เนื่ อ งจากสมั ย นั้ น
ประชาชนทำงานใหกบั พระเจาแผนดิน แตกไ็ มไดรบั อนุญาต”
และเรื่องเจาพระยาวิชาเยนทรหรือ ฟอลคอน ซึ่งคนไทยเอง
ไมชอบ และก็ทำใหเปนสาเหตุรงั เกียจคนคริสตังไปดวย โดยไมได
แยกแยะการเมืองและศาสนาออกจากกัน
หลังจากบวชไดไมนาน ก็ออกเดินทางมาประเทศไทยใน
ปเดียวกัน เมือ่ เขามา ก็ไปเรียนภาษาไทยทีว่ ดั หัวไผ ชลบุรี มีครูมา
ชวยสอนภาษาไทยให จำไดวา ชือ่ ทรงศักดิ*์ ประมาณเดือนมกราคม
ถึงกันยายน ค.ศ.1955 ตอมาก็มาอยทู แี่ ปดริว้ ฉะเชิงเทรา กับคุณพอ
การิเอ รวมแลวประมาณ 1 ปทเี่ รียนภาษาไทย “รสู กึ วายากมากๆ”

     1. เพื่อเผยแพรขาวสาร ความรูแกพระสงฆอยางตอเนื่อง 2. เพื่อพัฒนาชีวิตสงฆและงานอภิบาลของพระสงฆ
3. เพื่อสรางความสัมพันธและกำลังใจแกพระสงฆ 4. เพื่อแบงปนความคิด ความรู ประสบการณชีวิตสงฆ

(อานตอหนา 5)

     

“พระสงฆมงุ บรรลุความดีพรอม”

จดหมายขาว “เพื่อนสงฆ” (THE PRIEST)
ผูรับผิดชอบ : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ (คพส.)
คณะผูจัดทำ : ที่ปรึกษา พระสังฆราชไมเกิ้ล ประพนธ ชัยเจริญ
บรรณาธิการ : คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง
กองบรรณาธิการ : คุณพอวัชรินทร สมานจิต, คุณพอประธาน ศรีดารุณศีล, คุณพอสมพงษ เตียวตระกูล, คุณพอไพฑูรย หอมจินดา,
คุณพอนภา กูชาติ, คุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร, คุณพอสมชัย พิทยาพงศพร, คุณพอชัยยะ กิจสวัสดิ์, อาจารยสุมิตรา พงศธร นักเขียนรับเชิญ : พระคุณเจาสังวาลย ศุระศรางค/คุณพอขวัญ
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