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“สัตบุรษุ คริสตัง ตองการพระสงฆอยางไร?”
“สำหรับเรา-พระสงฆ เราคิดวาพระสงฆทดี่ ี ตองเปนอยางไร?”

“มิติของการอบรมตอเนื่อง คือ
กระบวนการเจริญเติบโตที่ตอเนื่องตอไป
ในชี วิ ต สงฆ ใ นด า นความเป น มนุ ษ ย
ชีวิตจิต สติปญญา และงานอภิบาล การ
อบรมต อ เนื่ อ งนี้ เ ป น การอบรมที่ ถ าวร
ตลอดไป เพราะเปนสวนสำคัญของชีวิต
สงฆ ตั้ ง แต อ อกจากบ า นเณรจนกระทั่ ง
จบชีวิต โปรแกรมการอบรมจะตองจัดไว
ให เ หมาะสมกั บ พระสงฆ ใ นวั ย ต า งๆ
และในความต อ งการที่ แ ตกต า งกั น ไป
จุดมงุ หมายของการอบรมตอเนือ่ ง คือ เพือ่
รับใชประชากรของพระเจาอยางเหมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในส ว นของผู
รั บ ผิ ด ชอบต อ การอบรมต อ เนื่ อ งของ
พระสงฆ ถ า กล า วโดยทั่ ว ไป คื อ พระ
ศาสนจั ก รในท อ งถิ่ น แต ล ะแห ง นั่ น เอง
โดยการนำของพระสังฆราชรวมดวยหมู
คณะสงฆ นั ก บวช และฆราวาสซึ่ ง
ประกอบกันเปนกลุมคริสตชนแหงความ
เชื่อ ในความหมายเฉพาะ เปนหนาที่ของ
พระสงฆแตละองคตอ งรับผิดชอบตอการ
อบรมตอเนื่อง ซึ่งเปนเครื่องหมายแสดง
ถึ ง ความซื่ อ สั ต ย ต อ ศี ล บวช ทำให
พระพรของพระเจาสดชื่นมีชีวิตชีวาและ
รักษาความเปนหนุมแหงชีวิตสงฆ
สรุปความคิดและแนวทางเกี่ยวกับการอบรมตอเนื่อง
ของพระสงฆตามเอกสารของพระศาสนจักร
(ในบริบทของพระสงฆในชวงปแรกๆ หลังการบวช)

พระสงฆเราอยกู บั สัตบุรษุ ตามวัด หรือทำงานในองคกรของพระศาสนจักร เราอยกู นั
แบบครอบครัว เราอยู เราทำ เราเปน เพือ่ พวกเขา, งานทีเ่ ราทำ หนาทีห่ ลักคืองานดานจิตใจตอง
มากอน และเหนืออืน่ ใด ซึง่ เปนงานทีเ่ ปนนามธรรม จับตองไมได และไมมใี ครทีจ่ ะทำไดดเี ทา
กับพระสงฆ
ถาเปนเรือ่ งดานวัตถุ ดานภายนอก อาจจะมีคนอืน่ ทีท่ ำได แทนได
แต...สิง่ ทีส่ ำคัญคือ กอนอืน่ เราตองพยายามทำตัวของเรา ใหเปนทีไ่ ววางใจสำหรับ
สัตบุรษุ อะไรทีจ่ ะทำใหความไวเนือ้ เชือ่ ใจลดนอยลง เราตองระมัดระวัง เราตองหลีกเลีย่ ง และ
สิง่ ทีจ่ ะชวยเสริมสรางความไววางใจ เราตองพยายามเสริมสราง ใหเดนชัด เพราะผลทีเ่ กิดขึน้
ทัง้ ดีและไมดี มิใชเพียงแคตวั เราเพียงคนเดียว แตสำหรับเพือ่ นพระสงฆของเราดวย ความดีงาม
มันมีรงั สีแผออกรอบดาน ความไมดมี นั กลายเปนโรคระบาด
คนไมสวย ไมหลอ แตอาจจะมีบคุ ลิกภาพดี นาประทับใจก็ได
บุคลิกภาพทีด่ ี ทีป่ ระทับใจ ชวยใหคำพูดเรานาฟง นาเชือ่ ถือ นาปฏิบตั ติ าม!
สัตบุรษุ คริสตัง อยากเห็นพระสงฆ เปนคนทีม่ ชี วี ติ ทีเ่ รียบงาย สมถะ ถือวินยั สงฆอยาง
เครงครัด มีความสุภาพถอมตน ตอพระสังฆราช ตอพระสงฆผใู หญ และแมนแตฆราวาสทีเ่ ปน
ผอู าวุโสกวา ทำหนาทีส่ งฆผรู บั ใชของพระดวยทาทีทขี่ ยันขันแข็ง เต็มใจ มีน้ำใจ
ความรลู กึ ๆ ทางโลก อาจจะจำเปน แตไมสำคัญนัก
ความรลู กึ ๆ ทางธรรม เปนสิง่ สำคัญและจำเปน
แตทสี่ ำคัญและจำเปนทีส่ ดุ คือ คำพูด คำสอนและการปฏิบตั เิ ปนสิง่ ทีเ่ ราถือตาม และ
สัตบุรุษไดยิน ไดกลิ่น ไดเห็น ไดฟง และสัมผัสได
พระสงฆเรามักจะตองพูด เทศน สอนเปนประจำ เพียงแคคำพูดสองสามประโยค
ทุกคนก็สามารถรับรไู ดวา เราเปนพระสงฆแบบไหน เชนกัน เราก็อาจจะรจู กั คนอืน่ เหมือนกัน
โบราณถึงกลาววา “สำเนียงสอภาษา กิรยิ าสอสกุล”
เรือ่ งเล็กๆ นอยๆ ถาทำดวยใจ ก็กลายเปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คายิง่ ใหญ
เรือ่ งเล็กๆ นอยๆ ถาไมมใี จใหกนั ก็กลายเปนเรือ่ งใหญไดเชนกัน
คุณพอทีเ่ คารพรัก เมือ่ 20 ปทแี่ ลว พระสงฆไทยเราอาจจะมีเพียงรอยเศษ แตมาวันนี้
มีทงั้ สิน้ มีกวา 700 องคแลว
ผมอยากจะเชิญชวนคุณพอแตละองค เริม่ สวดภาวนา เพือ่ เพือ่ นพระสงฆของเรา
สักวันละ 3 บท, โทรศัพทถงึ เพือ่ นสงฆ ของเราทีอ่ ยตู า งสังฆมณฑลกันบาง บางคนอาจจะได
แตคดิ วาจะโทร คิดวาจะไปเยีย่ ม คิดวาจะเขียนจดหมาย ฯลฯ คิดมาเปนปและหลายปแลว
อะไรทีค่ ดิ วาจะทำ “ทำเถิดครับ!” ลองทำสักคนละครัง้ ตอเดือน จะเปนกำลัง
ใจใหกนั ไดมาก อาจจะไดรทู กุ ขสขุ ของเพือ่ น และอาจจะไดยนิ ดวยใจ จากปากของ
เพือ่ นทีย่ งั ไมไดพดู ออกมาก็ได
“เพือ่ นสงฆ” แตละฉบับ ผมก็ตงั้ ใจวา อยากใหเปนเหมือน “จดหมาย”
ที่สงถึงเพื่อนๆ ดวยกัน ใครที่อยากจะเขียนทีเดียวถึงเพื่อนสงฆทุกองค ก็สง
จดหมายผานมาทีน่ กี่ ไ็ ดครับ
คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง
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แนะนำบทความนาสนใจ

นอกชานบานเพือ่ นสงฆ ....

“หัวฝรั่งแตก”

คุณปอล แมรี่ สุวิช สุวรุจิพร
ฝายวิชาการ

ปริญ.

“มาธุระอะไรครับ”
“วาจะมาขอใบรับรองศีลลางบาปใหลกู จะ ลูกจะไปเรียนเตรียมแตงงานกันทีก่ รุงเทพฯ”
“ไดครับ ผมจะเขียนใหเลย รอสักครูนะครับ” สบายๆ กับชีวิตในชนบท ผมพูดคุยกับ
คุณปาในระหวางที่เขียนใบรับรอง มีหลายเรื่องสนุกสนานตามประสาชีวิตที่ไมเครียดอยาง
นี้แหละ
“พอเอย...ตอนฉันจะแตงงานก็ตองเรียนคำสอน แตกอนเรียนกับคุณพอฝรั่งเครงครัด
จริงๆ แฟนฉันเขาจะเขาเปนคริสตเลยตองเรียนเครงกวาเดิมอีก เวลาที่ตอบคำถามไมได
คุณพอก็เอาไมตหี วั แฟนฉัน แรงนะ เจ็บดวย มันหลายครัง้ เขาแฟนฉันก็โมโหซิ ทำทาฮึดฮัด
ไมพอใจ ใครจะชอบนอก็มนั เจ็บนี่
คุณพอมองดูก็รูเลยพูดวา ...เจ็บเรอะ เอาอยางนี้ คำถามตอไปถาตอบไมไดพอจะตีอีก
แตถาตอบไดพอจะเอาหัวใหตีคืน
แลวแฟนฉันก็ตอบไดจริงๆ คุณพอก็เอาไมใหพรอมกับยื่นหัวใหดวย แฟนฉันเปน
คนตรงก็รับไมไวหนาตาขึงขังยกไมขึ้น ฉันคิดในใจวาจะไดเห็นหัวฝรั่งแตกก็ทีนี้แหละ...”
คุณปาแกพูดพรอมกับมือปดปาก หัวเราะจนผมกลัววาน้ำหมากจะกระเด็นเขาหนาผม
ซะแลว ในใจก็ยงั ตืน่ เตนวาผลจะเปนอยางไร
“แฟนฉันไมไดตหี รอก มาบอกฉันทีหลังวาตีหวั พระสงฆกบ็ าปสิวะ แตขา ชอบใจคุณพอ
จริงๆ กลาเอาหัวใหตี ใจเด็ดชะมัด”
ผมมองคุณปาคนนั้นเดินจากไป ใจสิมันคิดไปวา นิสัยที่ไมดีของผมนะ ยังไมทันทา
ประลองถามตอบเลยก็รเู ลยวา หัวผมมันนาตีแตกจริงๆ
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Number of diocesan priests incardinated

Number of religious priests present

1. นิตยสารSpiritual Life (ฉบับ summer
2003 และ winter 2003)
- Why Lectio Divina is Difficult
โดย Kenneth C.Russell, D. Th.
+ แบ ง ป น ประสบการณ ก ารรำพึ ง
พระวาจาแบบ lectio divina พรอมคำแนะนำ
สวนตัว
- Job’s Journey through the Dark
Night โดย Maura Hearden
+ อธิ บ ายการรู จั ก พระ การรั ก
พระเจา ในพระคัมภีรพระธรรมเกา โดยยก
ประสบการณ ของยอบเปนพื้นฐานอธิบาย
และประสบการณของนักบุญยวงแหงไม
กางเขน เปรียบเทียบ
- The Story line of Our Live
โดย Kennard R. Wilson, D. Min
+ อธิบายแบงปนเหตุการณในชีวิต
มนุษย โดยเฉพาะเหตุการณที่ทาทายเราให
เปลีย่ นวิถชี วี ติ เราจะมีความกลาหาญเปลีย่ น
แปลงตามเสียงเรียกของพระเจาไหม?
- Dynamics of Christian Solitude :
Thomas Merton as Guide โดย Barry Burrus,
MDiv., MATh.
+ อธิ บ ายแนวปฏิ บั ติ ข องคุ ณ พ อ
โทมัส เมอรตนั ตอชีวติ ถือสันโดษในคำภาวนา
ในความเปนหนึ่งเดียว (unity) ความมีจิต
เมตตาสงสารเพือ่ นมนุษย (compassion) และ
วิสยั ทัศนในชีวติ (perspective)
- Where Heaven Touched Earth
โดย Julie A. Collins
+ เลาประวัตชิ วี ติ ของนักบุญอิกญา-ซีโอ โลโยลา ผูตั้งคณะเยสุอิต และนักบุญ
เทเรซา แหงอาวีลา วาทัง้ สองยอมรับกระแส
เรียกใหมของตน เพราะ “สวรรคไดสัมผัส
โลก” และเหตุการณนี้ยังเกิดขึ้นทุกวันใน
โลกป จ จุ บั น ในชี วิ ต ของเรา อยู ที่ เ ราจะ
ยอมรับการทาทายนี้ไหม? เราจะเปดใจตอ
พระญาณสอดสองของพระไหม?
- Journy through Desire and Darkness
to Peace โดย Jan Wiezorek
+ ชี วิ ต เป น การเดิ น ทางผ า นความ
ตองการ และความมืดสสู นั ติภาพ สันติสขุ ชี้
แนะบุคคลตัวจริงของเราแตละคน (true self)
คำแนะนำของโทมัส เมอรตนั ตอการภาวนา
(อานตอหนา 6)

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ (คพส.)
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2.2.4 เยี่ยมเยียนและสำรวจปญหา และความตองการของ
ชุมชน
1.4 งานอภิบาล (Pastoral Formation)
2.2.5 สงเสริมใหเยาวชนมีบทบาทในชุมชนมากขึน้
1.4.1 บริการดานพิธกี รรมและศีลศักดิส์ ทิ ธิต์ า งๆ
2.2.6 จัดการศึกษาความเปนจริง และรวมชีวติ (Exposure
1.4.2 รับฟงปญหาและความทุกขของสัตบุรษุ
Immersion) ใหแกพระสงฆ Priest and Religious
1.4.3 ปรับปรุงการเทศนโดยเนนการนำคุณคาพระวรสาร
Institute for Social Action (PRISA)
เขาสูชีวิต
1.4.4 สรางสำนึกและฝกตนเองใหมจี ติ ตารมณธรรมทูต 2.3 ดานการเมือง
2.3.1 สรางเครือขายกับองคกรของรัฐ และเอกชนเพื่อ
1.4.5 จัดใหมกี ารสอนคำสอนตามวัยอยางตอเนือ่ ง
คลี่คลายปญหาตางๆ ของชุมชน เชน การถูกเอารัด
1.4.6 การจัดการอภิบาลอยางมีสว นรวม เชน สภาอภิบาล
เอาเปรียบ
1.4.7 สงเสริมโครงการวัดพี่ วัดนอง และโครงการเพื่อน
2.3.2 การชวยใหมอี สิ รภาพในการตัดสินใจ
ชวยเพือ่ น
2.3.3 ชวยใหพระสงฆรูจักวิเคราะห และรูเทาทันระบบ
2. พระสงฆในความสัมพันธกบั ชุมชน
กลไกของทุนนิยม
2.1 ดานเศรษฐกิจ
2.1.1 สงเสริมงานอาชีพ งานพัฒนาสังคม สหกรณเครดิต 2.4 ดานศาสนา - วัฒนธรรม - การศึกษา
2.4.1 สรางเครือขายกับองคกรศาสนา และนิกายอื่น เพื่อ
ยูเนียน ฯลฯ
รักษาคุณคาศาสนาและวัฒนธรรมทีด่ งี าม
2.1.2 สนั บ สนุ น งานเมตตาธรรมต อ กลุ ม ผู ด อ ยโอกาส
2.4.2 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กลุ ม คริ ส ตชนโดยเฉพาะ
ผเู จ็บปวย ผอู พยพยายถิน่ ฯลฯ
เยาวชน เพื่อเสริมสรางความเชื่อ คุณคาของพระ
2.1.3 พัฒนาทีด่ นิ เพือ่ จัดสรรทีอ่ ยอู าศัยใหแกสตั บุรษุ
วรสาร และวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อเปนภูมิคุมกันตอ
2.1.4 มีชวี ติ เรียบงายเปนกันเองทามกลางสัตบุรษุ
2.2 ดานสังคม
กระแสทุนนิยม
2.2.1 สร า งผู นำชุ ม ชนคริ ส ตชนเพื่ อ ให ไ ด เ ป น ชุ ม ชนที่
2.4.3 สงเสริมครอบครัวใหเปนพระศาสนจักรบาน ดวย
เขมแข็ง - มีสว นรวมและสามารถคลีค่ ลายปญหาของ
การสวดภาวนา และรำพึงพระวาจา
สังคม เชน ยาเสพติด, เอดส, โสเภณี, การพนัน และ
2.4.4 พร อ มที่ จ ะทำการบุ ก เบิ ก เยี่ ย มเยี ย นสั ต บุ รุ ษ ที่ อ ยู
อบายมุข
หางไกล
2.2.2 สงเสริมและสนับสนุนกลุมกิจกรรมคาทอลิก และ
2.4.5 เรงรัดใหมีการติดตามครอบครัวที่มีขอขัดขวางทาง
บทบาทฆราวาส
ศีลสมรส
2.2.3 ใหมกี ารประสานความรวมมือระหวาง บาน - วัด และ
2.4.6 สงเสริมใหเด็กคาทอลิกไดเรียนในโรงเรียนคาทอลิก
โรงเรียน
คพส. คพส. คพส. คพส. คพส. คพส.
(ตอจากหนา 8)


- วันที่ 5-8 กรกฎาคม ประชุมฯ อภิบาลทองเทีย่ ว

 
ระดับโลก ครัง้ ที่ 6
 

- วันที่ 1 มกราคม วันปใหม
- วันที่ 13 มกราคม ประชุมบูโร 1/04(งด)
- วันที่ 20 มกราคม สงสรุปรายงานประจำ 6 เดือน
(ก.ค. -ธ.ค. 03)
- วันที่ 10 กุมภาพันธ ประชุมบูโร 2/04
- วันที่ 20 กุมภาพันธ ประชุมกรรมาธิการฝายฯ 1/2004
- วันที่ 23 กุมภาพันธ ทุกสังฆมณฑลสงสถิตปิ  2003
ใหสำนักเลขาฯ
- วันที่ 9 มีนาคม
ประชุมบูโร 3/04
- วันที่ 23-26 มีนาคม ประชุมสภาพระสังฆราชฯ ครัง้ ที่ 1/2004
- วันที่ 20 เมษายน ประชุมบูโร 4/04
- วันที่ 11 พฤษภาคม ประชุมบูโร 5/04
- วันที่ 15 มิถนุ ายน ประชุมบูโร 6/04

- วันที่ 13 กรกฎาคม
- วันที่ 20 กรกฎาคม
- วันที่ 12-13 สิงหาคม
- วันที่ 17-22 สิงหาคม

ประชุมบูโร 7/04
สงสรุปรายงาน 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.)
ประชุมกรรมาธิการฝายฯ
ประชุมสหพันธสภาพระสังฆราชแหง
เอเชีย ครัง้ ที่ 8 ทีเ่ กาหลี (FABC VIII)
- วันที่ 7 กันยายน
ประชุมบูโร 8/04
- วันที่ 14-17 กันยายน ประชุมสภาพระสังฆราชฯ ครัง้ ที่ 2/2004
- วันที่ 9-17 ตุลาคม ประชุมนักหนังสือพิมพคาทอลิกโลก
(UCIP World Congress)
- วันที่ 19 ตุลาคม
ประชุมบูโร 9/04
- วันที่ 16 พฤศจิกายน ประชุมบูโร 10/04
- วันที่ 14 ธันวาคม
ประชุมบูโร 11/04
- วันที่ 31 ธันวาคม
วันสิน้ ป
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พระคารดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู เปนประธานในพิธี
มิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองบุญราศีนิโคลาส
บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆและมรณสักขี รวมดวยพระสมณทูต
ซัลวาตอเร เพ็นนัคคีโอ เอกอัครสมณทูตวาติกนั ประจำประเทศ
ไทย อุปทูตฟรานเชสโก เกา มินห ซุง บรรดาพระสงฆ นักบวช
สามเณร และสัตบุรษุ มารวมในพิธี เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2547
(ภาพ/ขาว อุดมสาร)

ฉลอง 25 ป ชี วิ ต สงฆ คุ ณ พ อ ยอห น บั ป ติ ส ต
อุดมศักดิ์ วงษวฒ
ุ พิ งษ วันที่ 25 มกราคม ณ วัดพระวิสทุ ธิวงส
ลำไทร ปทุมธานี และวันที่ 10 กุมภาพันธ ทีน่ ครสวรรค
คุ ณ พ อ เกิ ด วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน ค.ศ.1948 ที่ ลำไทร
คลอง 12 อ.ลำลู ก กา จ.ปทุ ม ธานี คุ ณ พ อ เป น บุ ต รคนที่ 6
ในจำนวนพี่ น อ ง 9 คน คุ ณ พ อ ได รั บ ศี ล บรรพชาเมื่ อ วั น ที่ 13
มกราคม ค.ศ.1979 ทีว่ ดั พระวิสทุ ธิวงส ลำไทรคลอง 12 โดยพระ
สังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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○
○
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○
○
○
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○
○

วันที่ 14 กันยายน ของทุกปเปนวันที่พระศาสนจักรฉลอง
เทิดทูนไมกางเขน ฉลองการไถกมู นุษยชาติของพระคริสตเจา สำหรับ
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง วันที่ 14 กันยายน ป ค.ศ.2003
(พ.ศ.2546) เปนวันทีม่ คี วามสำคัญมากกวานัน้ เพราะเปนวันครบรอบ
120 ป แห ง การก อ ตั้ ง กลุ ม คริ ส ตชนนครพนม ซึ่ ง เป น กลุ ม
คริสตชนแรกและเปนเชื้อแปงที่กอใหเกิดกลุมคริสตชนตามที่ตางๆ
ในเวลาตอมา
กลมุ คริสตชนนครพนม เกิดขึน้ ดวยความบังเอิญเนือ่ งจากมี
คนจากหัวเมืองทางเหนือมาเชิญ คุณพอยอหน บัปติสต โปรดม
(ซึ่ ง เวลานั้ น ตั้ ง กลุ ม คริ ส ตชนและสร า งวั ด แรกของภาคอี ส านที่
อุบลราชธานีแลว) ใหเดินทางไปแพรธรรมทีห่ นองคาย โดยอางวามี
หลายคนสนใจอยากเขาศาสนา
คุณพอโปรดม ไดตัดสินใจไปพรอมกับคุณพออัลเฟรด
รองแดล และครูทอง ครูคำสอน โดยออกเดินทางจากอุบลราชธานี
วันที่ 26 เมษายน ค.ศ.1883 (พ.ศ.2426) มาถึงนครพนมเปนครัง้ แรก
ในเดือนมิถุนายนปเดียวกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสำรวจเสนทาง
สถานการณ และการดำเนินชีวติ ของชาวบาน เพือ่ วางโครงการแพรธรรม

○

○

คุณพอขวัญ ถิน่ วัลย

○


 

○
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ในโอกาสตอไป เมือ่ ไดใชเวลาสำรวจหนองคาย ขามไปถึงเวียงจันทน
และไดเรียนรสู ภาพทองทีพ่ อสมควรแลวจึงเดินทางกลับอุบลราชธานี
ในระหวางเดินทางกลับไดแวะพักทีน่ ครพนมหลายสัปดาห
ในโอกาสนัน้ คุณพอทัง้ สองไดสอนคำสอนใหชาวเวียดนามทีส่ นใจ ที่
สุดไดโปรดศีลลางบาปคริสตชนกลมุ แรกจำนวน 13 คน และประกอบ
พิธศี ลี สมรสหมู 4 คู เมือ่ วันที่ 14 กันยายน ค.ศ.1883 (พ.ศ.2426) ทำให
คริสตชนนครพนมถือกำเนิดขึ้นอยางเปนทางการและถือเปนจุด
เริ่มตนทางความเชื่อของอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
เมื่อคราวครบรอบ 100 ปแหงการกอตั้งในป ค.ศ.1983
(พ.ศ.2526) ไดมีการจัดงานสมโภชอยางยิ่งใหญตลอดปทั่วสังฆ-มณฑล โดยมีพธิ เี ปดอยางเปนทางการทีห่ นองแสง นครพนม ดินแดน
ที่เคยเปนจุดแรกสุดที่แสงสวางแหงพระวรสารสองถึง
นับเนือ่ งถึงป ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) ก็ครบ 120 ปพอดี เปน
120 ปแหงความเชือ่ ของอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง โดยมีกลมุ
คริสตชนนครพนมเปนจุดกำเนิด แมจะไมมกี ารจัดงานใดๆ หรือใคร
เอยถึงอีก แตกไ็ มไดทำใหคณ
ุ คาทางประวัตศิ าสตรของกลมุ คริสตชน
นครพนมดอยลงแตประการใด
หากแต ยั ง คงเป น กลุ ม คริ ส ตชนแรกและเชื้ อ แป ง ของ
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง ตราบถึงปจจุบนั
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⌫ ⌫
พักภารกิจฟน ฟูชวี ติ สงฆ รนุ ที่ 5
คุ ณ พ อ สมเกี ย รติ ตรี นิ ก ร
ประธานอนุกรรมการฯ ไดแจงให
ทราบวากำหนดการคราวๆ ปนี้ คือ
เริ่ ม ต น เดื อ นสิ ง หาคม กั น ยายน
ถึงกลางตุลาคม ค.ศ.2004 สำหรับ
พระสงฆ ทั้ ง สั ง ฆมณฑลและ
นักบวช ทีอ่ ายุบวชประมาณ 10-20
ป รั บ จำนวน 20 คน รี บ สมั ค ร
ได ตั้ ง แต บั ด นี้ เ ป น ต น ไป ที่ บ า น
ผหู วาน สามพราน นครปฐม
โทร. 0-2429-0124

“The Priest is the witness and
instrument of divine mercy! How important
in his life is the ministry of the confessional!
It is in the confessional that his spiritual
fatherhood is realized in the fullest way.
(Pope John Paul II,OR.Nov.17/24,2003 p.17)

สงฆ พั น ธุ แ ท
โดย: หลุยส พันธทุ าง

ครั้ ง นี้ ข อตั้ ง คำถามสั้ น ๆ ตอบง า ยๆ
เพราะสองครั้งแรกรูสึกวายากไปหนอย ตอง
ค น คว า มาก ครั้ ง นี้ ข อเน น ไปที่ สั ง ฆมณฑล
จันทบุรสี กั นิด ถามวา
“พระสังฆราช ประมุขของสังฆมณฑล
จันทบุรี ตั้งแตเริ่มกอตั้งมิสซังมีกี่องค และชื่อ
อะไรบาง?”
งานนีค้ ณ
ุ พอสังฆมณฑลจันทบุรี ชวย
สงกันมามากๆ หนอยนะครับ

ในแวดวงสงฆ

สวัสดีครับ เพือ่ นพองนองพี่
พระสงฆ ที่ เ คารพรั ก ทุ ก ท า น
โดย : ตะวันรอน
ก็ พ บ กั น อี ก เ ช น เ ค ย สำ ห รั บ
“แวดวงสงฆ” ของเรา จะพูดไปแลวในแวดวงของเราก็คงไมตา งอะไรกันมาก
นักกับ “แวดวง” อืน่ ๆ กลาวคือ มีสขุ มีทกุ ข มีสำเร็จ มีลม เหลว มีดใี จ มีเสียใจ
อะไรทำนองนีน้ นั่ แหละ... ก็ขอเปนกำลังใจใหทกุ ทาน “สูตอไป” (สกู บั ความ
ทุกขยาก กับปญหาตางๆ นะครับ ... มิใชสูกับพระสงฆ) ขอคำภาวนาแด
อันตน สุภาพ บิดาของคุณพอประสงค ยนปลัดยศ ซึง่ มรณะ วันที่ 2 กุมภาพันธ
2004 อายุ 100 ป สัตบุรษุ วัดเพลง ราชบุรี มีลกู ทัง้ สิน้ 16 คน มี ซ.วิไลวรรณ
คณะผู รั บ ใช , ซ.นิตยา คณะกาปูชิน หลานอีก 2 คนคือคุณพอยุทธการ
สังฆมณฑลสุราษฎรฯ และ ซ.ดารณี คณะผรู บั ใช ฉลอง 25 ป ชีวติ สงฆ
คุณพออุดมศักดิ์ วงษวฒ
ุ พิ งษ วันที่ 18 มกราคม จัดทีว่ ดั ลำไทร ปทุมธานี ครัง้
แรก และวันที่ 10 กุมภาพันธ จัดทีน่ ครสวรรค นับวาเปนคนแรกของปนี้ และ
ในทีส่ ดุ “คพส.” ของเราก็ไดประธานคนใหมเรียบรอย “โรงเรียนสงฆ” และ
สังฆราชไปแลว คือ “พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู” นั่นเอง แสดงวา
สภาพระสังฆราชฯ ใหความสำคัญกับ “คพส.” เปนอันดับตนๆ จึงมีมติมอบ
ใหพระคารดนิ ลั ดูแล (ผมเดาเอานะครับ) คริสตมาส ปใหม ตรุษจีน ... ผาน
ไปไวเหมือนโกหก คุณพอทุกทานคงจะเหน็ดเหนือ่ ยกันพอสมควร แตกค็ งจะมี
ความสุข ไดรับการอวยพรจากสัตบุรุษ ไดรับการคำนับ ไดรับอั่งเปา ฯลฯ
ยังไงก็อยาลืมเพือ่ นฝูงทีล่ ำบาก ขัดสน กันบางนะครับ เปนการแสดงความรัก
และหวงใยการแสดงความรักและหวงใยกันดวยกิจการอยางหนึ่งจริงมั้ย....
พูดถึงการ “คำนับ” ที่สัตบุรุษมาคำนับเราพระสงฆในโอกาสตางๆ ก็นา
จะเปนประโยชนในการเจริญชีวิตดวยเหมือนกันนะ ถาหากเรานำมาเปน
บทรำพึงกันบาง... ผมเคยนึกวาถาเราไมไดเปนพระสงฆ ไมไดเปนเจาวัด เรา
เปนนายคนนัน้ นายคนนี้ ก็คงจะไมมกี ารมารองเพลง มาอานสุนทรพจน หรือ
มามอบของขวัญอะไรใหเรา... ทีเ่ ขามาคำนับอยางนีก้ เ็ พราะเราเปน “คุณพอ”
เปนพระสงฆ เปนเจาวัด เปนอธิการ ฯลฯ ... คิดขึน้ มาทีไรผมรสู กึ เขินๆ ทุกครัง้
ไปจริงๆ นะเนีย่ ... คุณพอวามัย้ ...??? ระยะนีท้ กุ ๆ สังฆมณฑลและคณะตางๆ
ก็กำลังจะจบปการศึกษา ซึ่งเปนระยะเวลาแหงการเตรียมสับเปลี่ยนโยกยาย
หนาที่ “ยายใหญ” บาง “ยายเล็ก” บาง สุดแลวแตกำหนดกฎเกณฑของมิสซัง
หรือคณะ... แนนอนเวลาโยกยายกันนี้ก็มีถูกใจบางไมถูกใจบาง ดีใจบาง
นอยใจบาง ... ก็ตอ งพูดตามหลักสากล “เปนน้ำพระทัย” เจาคณะใหม แต
หนาเดิม คุณพอประธาน ศรีดารุณศีล คณะซาเลเซียน แทนคุณพอสมชาย
กิจนิชี ครบวาระไป สวนทีย่ งั รอ เกาอีย้ งั วาง ก็คอยติดตามกันตอไป คุณพอ
ประดิษฐ วองวารี ก็เปนอุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรตี อ ไป คุณพอนิพนธ
สาราจิตต รักษาการแทน สังฆมณฑลสุราษฎรธานี แวดวงสงฆของเรา
แตละคนก็มคี วามเปนตัวของตนเอง มีสติปญ
 ญา มีนสิ ยั ใจคอตางกัน ถาจัดการ
ทดสอบความรกู จ็ ะไดคน “เกง” เรียงกันไปตัง้ แตที่ 1 จนทีส่ ดุ ทาย และถามา
จัดการเรียงลำดับโดยเอาความ “ดี” มาเปนตัววัด ก็จะเรียงกันไปเชนกัน แต
มิไดหมายความวาคนทีเ่ กงทีส่ ดุ นัน้ จะตองดีทสี่ ดุ เสมอไป ... ดังนัน้ เขาจึงบอก
วาใหชว ยเหลือกัน “เกงบวกดี นัน่ แหละ... สำคัญวาอยามัว “ชิงดีชงิ เดน แขง
กันเกงอยางเดียวโดยไมเหลียวแลความดีกแ็ ลวกัน......”
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แนะนำบทความนาสนใจ

 
⌦⌫⌫

(The First Five Years of the Priesthood:A Study of Newly Ordained Catholic Priests
by Dean R.Hoge,Minnesota,the liturgical press,2002.)
คุณพอสมชัย พิทยาพงศพร

หนั ง สื อ เล ม นี้ เ ป น ผลสรุ ป งานวิ จั ย ชี วิ ต
พระสงฆคาทอลิกบวชใหมหา ปแรกในประเทศสหรัฐ
อเมริกา โดยการสัมภาษณพระสงฆทั้งสังฆมณฑล
และนักบวชจำนวน 599 องค จากสถิติป ค.ศ.2000
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศสหรัฐอเมริกามี
คริ ส ตชนจำนวนประมาณ 62 ล า นคน พระสงฆ
จำนวน 45699 องค จุดประสงคของการวิจัยนี้คือ
1.เพื่อสำรวจสภาพผูนำดานอภิบาลในปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคต 2.เพือ่ แสวงหาคำตอบวาการเปน
ผูอภิบาลที่ดีควรมีลักษณะอยางไร 3.เพื่อหาแนวทาง
ชวยผูอภิบาลใหทำหนาที่ไดดียิ่งขึ้น
หนังสือแบงเนือ้ หาเปน 6 บท บทแรก กลาวถึงสภาพของสังคมใหสถิตเิ กีย่ วกับ
พระศาสนจักร บานเณร วัด จำนวนพระสงฆ สิง่ ทีม่ ผี ลกระทบตอชีวติ พระสงฆ บททีส่ อง
กลาวถึงผลสำรวจทัศนคติของพระสงฆเกี่ยวกับชีวิตกอนเขาบานเณรและในบานเณร
ประสบการณในชีวิตพระสงฆ สภาพความเปนอยู สิ่งที่นำความพึงพอใจในชีวิตสงฆ
เชน การบริการศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ การเปนประธานในพิธกี รรม การเทศนแบงปนพระวาจา การ
ชวยเหลือคนและครอบครัว การมีโอกาสทำงานกับบุคคลตางๆ ชีวติ เปนการตอบสนอง
การเรียกของพระ เปนเครื่องหมายที่เห็นไดของพระศาสนจักร เปนผูบริหาร ผูนำดาน
จิตใจ มีชวี ติ หมคู ณะกับเพือ่ นสงฆ มีความสัมพันธทดี่ กี บั ฆราวาส เปนตน ปญหาทีพ่ บใน
ชีวิตสงฆ เชน การมีงานมากเกินไปมีเวลาสวนตัวนอย ความยากลำบากในการถือโสด
ความเหงา ปญหาความสัมพันธกับฆราวาสกับเพื่อนสงฆและพระสังฆราช เปนตน
ขอเสนอแนะสำหรับการอบรมผูเตรียมตัวเปนพระสงฆในอนาคต เชน ฝกทักษะดาน
มนุษยสัมพันธ ใหเวลาฝกงานอภิบาลมากขึน้ อบรมใหเปนผนู ำการภาวนา ดานชีวติ จิต
อบรมชีวติ ถือโสดใหมากขึน้ เปนตน สาเหตุทที่ ำใหพระสงฆออกจากการทำหนาทีส่ งฆ
เชน มีความรักกับสตรี ปญหาการถือโสด ความเหงา ความไมพอใจการบริหารในพระ
ศาสนจักร เปนตน บทที่สามไดยกตัวอยางพระสงฆสี่ทานที่มีความสุขในการอุทิศตน
รับใชพระเจาและเพือ่ นพีน่ อ งในชีวติ สงฆ บททีส่ ี่ ไดกลาวถึงพระสงฆทอี่ อกจากหนาที่
สงฆสปี่ ระเภท บททีห่ า กลาวถึงประสบการณชวี ติ ของพระสงฆ ตัง้ แตประสบการณใน
วัยเด็กถึงหลังจากบวชเปนพระสงฆแลวทั้งในแงบวกและลบ บทที่หก เปนบทสุดทาย
เปนขอเสนอแนะตางๆของพระสงฆและบุคคลที่เกี่ยวของที่กลาวถึง บริบทใหมของ
สังคมที่มีผลตอชีวิตและการทำงานของพระสงฆ แบบสอบถามที่มีความจำกัดขาดการ
เนนถึงวิสยั ทัศนและพันธกิจของพระศาสนจักร ผลกระทบตอสุขภาพของพระสงฆจาก
อารมณและความเครียดทำใหเกิดโรคตางๆ เชน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไขขอ
ปวดศีรษะ ออนเพลีย ฯลฯ คุณลักษณะสำคัญของสงฆคอื การสรางความสัมพันธทดี่ กี บั
พระเจาและเพือ่ นมนุษยและการเปนผนู ำในการแพรธรรม
หนังสือเลมนีจ้ งึ เหมาะสำหรับพระสงฆและผทู ำงานดานการอบรมผเู ตรียมตัว
เปนสงฆและผูรับผิดชอบในการชวยพระสงฆ เพื่อเรียนรูประสบการณจริงของบรรดา
พระสงฆในพระศาสนจักรในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจะไดรับขอคิดสำหรับการ
ปรับปรุงชีวติ และการทำงานอภิบาลของพระสงฆในปจจุบนั

(ตอจากหนา 2)
- The Centering Prayer Movement and
the Christian Contemplative Tradition
โดย Peter Feldmeier, PhD.
+ เล า ประวั ติ ค วามเป น มาของความ
นิยมตอการภาวนาแบบนัง่ สมาธิ จิตภาวนา
2. นิตยสาร Homiletic + Pastoral Review
(ฉบับ กรกฎาคม 2003)
- Better Marriages, Holier Culture
โดย Roy Barkley
+ คำแนะนำการดำเนินชีวิตครอบครัว
แบบคริสตชนที่ดี อธิบายขอควรหลีกเลี่ยง 7
ขอ ทีท่ ำใหครอบครัวประสบความลมเหลว
- The Angelic Warfare Confraternity
โดย Brain Mullady
+ การรื้อฟนความเขาใจและสมาชิก-ภาพใน Society of Angelic Warfare ทีต่ งั้ โดย
นักบุญโธมัส อะไควนัส ซึ่งมีจิตตารมณให
สมาชิกทุกคน ดำเนินชีวติ ของตนในฤทธิก์ ศุ ล
ความบริสทุ ธิ์ (chastity)



โทนี่ ไทยแลนด

ปฏิภาณศักดิ์สิทธิ์
พระสงฆชาวอเมริกันองคหนึ่งได
พาสมาชิกไปแสวงบุญที่กรุงโรม และ
นำคณะเข า เฝ า พระสัน ตะปาปายอห น
ปอล ที่ 2
ปกติพระสันตะปาปา จะประทาน
สายประคำใหแกแขกที่มาเขาเฝาคนละ
หนึ่งสาย แตบังเอิญวาครั้งนี้ผิดพลาด
ประการใดไมทราบ พระสันตะปาปา
ประทานให อ งค นั้ น 2 สาย คุ ณ พ อ
องคนนั้ จึงไดกลาวตอพระสันตะปาปาวา
“พระองคใหผม 2 สาย”
พระสันตะปาปาทรงยิ้มและขยิบ
ตาตรัสวา “สำหรับคุณพอ จำเปนตอง
สวดสองสาย” (“You need two”)
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พระสังฆราชยอรช ยอด พิมพิสาร เปนประธานในพิธมี สิ ซา
ปลงศพคุณพอแพททริก เรมอนด มอริสซี่ ผอู ำนวยการโรงเรียนอาชีว
พระมหาไถ พัทยา ซึ่งมรณกรรมดวยโรคหัวใจและโรมตับ รวมดวย
คุณพอชูชาติ ศรีวชิ ยั รัตน เจาคณะพระมหาไถ โดยมีพระสงฆคณะพระ
มหาไถ นักบวชชายหญิง คณะครู บรรดาผพู กิ าร และสัตบุรษุ มารวม
พิธจี ำนวนมาก ทีว่ ดั นักบุญนิโคลัส พัทยา เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2547

⌫

  

(ภาพ/ขาว อุดมสาร)

คุณพอนภา กูชาติ ประธานอนุกรรมการเรื่องงานเขาเงียบ
(DR.) ไดกำหนดวันกับทางบานสวนเจ็ดริน เชียงใหม ไวดงั นี้
- ครัง้ ที่ 1 วันจันทร 14 - วันอังคารที่ 22 มิถนุ ายน 2004
- ครัง้ ที่ 2 วันจันทรที่ 15 - วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2004
ครัง้ ละ 10 องค ใชเวลา 8 วัน
คาใชจา ย 4,000 บาท (สีพ่ นั บาท) ชำระทีเ่ ชียงใหม
** สนใจติดตอที่ **
โทร. 0-3831-2708 มือถือ 0-1809-0822
โทรสาร 0-3832-3577
(สังฆมณฑลจันทบุรี มีผูสมัครแลวจำนวนหนึ่ง)

พอโยง & พอเตีย้



“ลูกรัก ทุกวันนี้ ลูกพูดไมไดวา ลูกบวชมาแลว ลำบาก
เรื่องอาหารการกิน เรื่องการเดินทาง ที่อยูอาศัย ลูกไดรับมาก
มากจนเกิ น ไป และสิ่ ง ที่ ลู ก ต อ งทำคื อ ทุ ก ลมหายใจเข า ออก
ตองพยายามอุทศิ ชีวติ ทัง้ หมด เพือ่ รับใชพระเปนเจา พระศาสนจักร
และพีน่ อ ง ชีวติ ศักดิส์ ทิ ธิ์ คุณธรรมทีเ่ ปนแบบอยาง โดยไมมสี ทิ ธิ์
ที่จะเรียกรอง ไมมีเวลาที่จะบน ไมมีทิฐิที่จะยึดถือ เพราะสิ่งที่
เรามี เทาที่มีก็มากเกินความจำเปนสำหรับชีวิต และพันธกิจแลว
จนกลายเปนภาระ ลูกรักเมื่อ “วาระชีวิต” มาถึงเราก็กลับไป
ตัวเปลา”............................

“ฝนสลาย...”

ตะอน
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วางแผง !
ขอแนะนำผลงานของเพื่อนพระสงฆ เพื่อแบงปน
และเชิญติดตาม เปนกำลังใจแกกันและกัน จากหยาดเหงื่อ
แรงกายจริง พรอมทัง้ นาสงเสริมใหสตั บุรษุ ไดอา นกันมาก
***1. “เราทุกคน ตางมีตะเกียง” เรื่อ งสั้น ใหขอคิด มี
คติสอนใจ สอนจริยธรรม คำสอน นาอานมาก แตละบทลงทาย
ดวย ชวนรำพึงสั้นๆ เรียบเรียง โดยคุณพอเชษฐา ไชยเดช
จำนวน 112 หนาราคา 60 บาท (ออกเมือ่ ธันวาคม 2003)
* 2. “ฉลองบวชเปนพระสงฆครบ 50 ป” ของคุณพอ
เปาโล บุญเนือง วรศิลป รวบบทเทศนที่เขียนสำหรับเทศน
บางสวน แตละเรือ่ งนาอาน เอาไปเปนแนวเทศนได (แตหา ม
กอปป) ค.ศ.2003 หนา 64 หนา พิมพ 4 สี สวยมากครับ
แจกฟรี วันที่ 14 ธันวาคม 2003
* 3. “คำสอนดานสังคมของพระศาสนจักร” คุณพอสีลม
ไชยเผือก เลมที่ 1 ตั้งแตกอนวาติกันที่ 2 ถึงพระสันตะ-ปาปายอหน ที่ 23, หนา 156 หนา, เลมที่ 2 ตัง้ แต สังคายนา
วาติกนั ที่ 2 ถึง พระสันตะปาปา
เปาโลที่ 6, หนา 152 หน า ,
เลมที่ 3 ตัง้ แต ค.ศ.1978-1991,
หนา 178 หนา ราคาชุดละ 500
บาท เรือ่ งยาก แตเขียนอานงาย

“Christ needs holy priests.
Today’s world demands holy priests.”

คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ พระสงฆ (คพส.)
พระสงฆผูเขารวมสัมมนาประจำป จากทั่วประเทศจำนวน
193 องค ไดรว มประชุมกัน ณ บานผหู วาน สามพราน นครปฐม เมือ่
วันที่ 13 - 17 ตุลาคม ค.ศ. 2003 หัวขอ “รทู กุ ข สรางสุข ใหชมุ ชน”
ไดรว มกันพิจารณาไตรตรอง และเสนอแนวทางการปฏิบตั สิ ำหรับ
พระสงฆดงั นี้

แนวทางปฏิบตั แิ ละกาวเดินรวมกัน
1. มิตดิ า นตางๆ ของชีวติ สงฆ
1.1 วุฒภิ าวะความเปนมนุษย (Human Formation)
1.1.1 รวมทุกขรว มสุขกับสัตบุรษุ เปนกันเองและไมถอื ตัว
1.1.2 พบปะกันในหมูสงฆ เพื่อเสริมสรางชีวิตกลุม เปน
กำลังใจ ชวยเหลือและแบงปน
1.1.3 ปรับบุคลิกภาพโดยการยอมรับฟงผอู นื่ และมีใจหนัก
แนนเปนกลาง
1.1.4 เจริญชีวติ กลมุ กับเพือ่ นสงฆ - ซิสเตอรและผรู ว มงาน
ดวยความรักและความอดทน
1.1.5 พยายามจัดใหมเี วลาพักผอนพอสมควร เพือ่ ไมใหเกิด
ความเครียดในชีวติ
1.2 ดานชีวติ จิต (Spiritual Formation)
1.2.1 เจริญชีวิตเรียบงายตามจิตตารมณพระวรสาร
1.2.2 มีชวี ติ สนิทกับพระเยซูเจา อาศัยการรำพึงภาวนาและ
ถวายและเฝาศีลอยางสม่ำเสมอ
1.2.3 ดำเนินชีวติ ทุกมิตบิ นพืน้ ฐานของรหัสธรรมปสกา
1.3 ดานวิชาการ (Intellectual Formation)
1.3.1 ศึกษาเอกลักษณความเปนสงฆใหแจมแจง
1.3.2 ศึกษากฎหมายพระศาสนจักรเรือ่ งแตงงานใหชดั เจน
และมัน่ ใจ เพือ่ ชวยเหลือคแู ตงงานทีม่ ปี ญ
 หา

(Pope John Paul II,OR.Nov.17/24,2003 p.17)

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


(อานตอหนา 3)

สำหรั บ พระสงฆ ห นุ ม ควรมี รู ป แบบการอบรมที่
เหมาะสม ใหมีระบบการเริ่มตนที่ดีในปแรกแหงการเปน
พระสงฆ สนับสนุนใหพระสงฆหนุมมีการรวมตัวพบปะกัน
บอยๆ มีกิจกรรมและเวลาสำหรับพักผอน ไตรตรอง ภาวนา
แบงปน และควรมีการรวมมือกันในระหวางสังฆมณฑล

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

สรุปความคิดและแนวทางเกี่ยวกับการอบรมตอเนื่อง
ของพระสงฆตามเอกสารของพระศาสนจักร
(ในบริบทของพระสงฆในชวงปแรกๆ หลังการบวช)

 

“พระสงฆมงุ บรรลุความดีพรอม”

จดหมายขาว “เพื่อนสงฆ” (THE PRIEST)
ผูรับผิดชอบ : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ (คพส.)
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บรรณาธิการ : คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง
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