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“จิตใจที่กตัญูไมไดเปนแตคุณธรรมที่ยิ่งใหญ
ทีส่ ดุ เทานัน้ แตยงั เปนบิดามารดาของสรรพคุณธรรมดวย”
(ชีเชโร)

กรุงเทพฯ { คณะซาเลเซียนแหงประเทศไทย จัดงานหิรัญ
สมโภชการบวชเปนพระสงฆของ คุณพอเลโอ โอโชวา และ
คุณพอเซเฟรีโน เลเดสมา โดยมีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
ทีว่ ดั นักบุญยอหน บอสโก เมือ่ วันเสารที่ 17 กรกฎาคม 2004

ขาวอุดมสาร

สุภาษิตเปอรเซียเขียนไวอยางคมคายและคมลึก
วา “เปนหมาทีร่ จู กั บุญคุณ ยังดีกวาเปนคนทีอ่ กตัญู”
ปกติ คาใชจา ยในการเลีย้ ง “หมา” นัน้ นอยกวา
คาใชจา ยในการเลีย้ ง “คน” และหากวา “หมา” ยังรจู กั ตอบ
แทนบุญคุณคนเลีย้ ง แตคนทีไ่ ดรบั การดูแลกลับไมกตัญู
ตอผมู บี ญ
ุ คุณแกเขา
อยางงี้ จะไมใหพูดหรือวา “เลี้ยงหมา” ดีกวา
“เลีย้ งคน”
อยางไรก็ตาม หากคุณคิดจะทำดีมบี ญ
ุ คุณแกใคร
ก็ตาม จงระลึกอยูเสมอวาหลักในการกระทำดีที่แทจริง
ก็คือ เมื่อเราทำดีตอผูใด “อยาจำ” แตเมื่อผูใดทำดีตอเรา
“อยาลืม”
ดังนั้น พวกเราทำดีตอใครแลว เขาไมรูจักแสดง
กตัญูกตเวทีตอบแทนแกเรา ก็ไมเปนไร เพราะเราไมได
จดจำ แตอยาใหเราเองลืมสนองคุณแกผทู เี่ มตตาตอเรา โดย
เฉพาะอยางยิง่ องคพระผเู ปนเจาและพระศาสนจักร ผเู ลีย้ ง
ดูเราจนเติบใหญ จนไดรับขนานนามวา “เปนสงฆของ
พระเจา - สงฆนริ นั ดร” สงฆผรู กั และรับใชปวงชน

นครราชสี ม า { เมื่ อ วั น ที่ 24 กรกฎาคม ณ อาสนวิ ห าร
แมพระประจักษที่เมืองลูรด คณะสงฆ และสัตบุรุษจากทั่ว
สั ง ฆมณฑลมาร ว มในพิ ธี มิ ส ซา และแสดงความยิ น ดี กั บ
พระสังฆราชยออากิม พเยาว มณีทรัพย โอกาสครบรอบวันเกิด
75 ป ครบรอบบวชเปนพระสงฆ 46 ป และ 27 ป แหงการดำรง
ตำแหนงพระสังฆราชสังฆมณฑลนครราชสีมา และฉลอง
ศาสนนาม
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บทบรรณาธิการ
“ความสำเร็จในชีวติ สงฆคอื อะไร?”
“สิง่ ทีเ่ ปนความภูมใิ จของพระสงฆคอื อะไร?”
คำตอบนี้ เราตองยอนกลับไปดูทวี่ ตั ถุประสงคของสังฆภาพของ
เรา และบทบาทหนาทีข่ องพระสงฆทเี่ ราควรเปน
ปจจุบนั นี้ พระสงฆเราทัว่ ประเทศมีประมาณ 707 องค มีพระสงฆ
สังฆมณฑล 458 องค และพระสงฆนักบวช 249 องค และในจำนวน
พระสงฆ นักบวช หากจะมองดูจำนวนมิสชันนารีตา งประเทศ และคนไทย
ก็จะเห็นตัวเลข ทีน่ า จะเปนเครือ่ งชีบ้ อกอะไรๆ ในอนาคต
ไมวา เราจะมีหนาทีร่ บั ผิดชอบอะไร ทีไ่ หน อยางไร เราตองทมุ เท
ทำอยางทีพ่ ระสงฆควรทำ และควรเปน
เรือ่ งอืน่ ๆ เราไมรู เราบกพรอง ยังพออภัยกันได แตทสี่ ำคัญหนาที่
ทีเ่ ราตองรักษาไว คือหนาทีส่ งฆ ชีวติ สงฆ วินยั สงฆทเี่ ราตองทำ ตองเปน
และ “ตองทำใหเดน เปนใหด”ี เพราะไมมใี ครจะทำแทนเราได
สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราตองยอมรับวา เปนจุดออนของเรา และเปนสิง่ ทีเ่ รา
จำเปนจำตองมี คือ “ความอดทนนาน” เรือ่ งอืน่ ๆ เราอาจจะมีความรู ความ
สามารถ ทมุ เท แตอาจจะไมนาน...และเมือ่ หมดความอดทน นัน่ แหละครับ
ทีม่ าของปญหาสารพัด
“เพือ่ นสงฆ” ฉบับนี้ สงถึงบรรดาคุณพอโดยตรง เพือ่ เปนการเชิญ
กันไปรวมสัมมนา วันที่ 18-22 ตุลาคม ปนี้ เรื่อง “สงฆ : ผูอภิบาล
ครอบครัวคริสตชน” ใครจะพูด และเราจะมีสว นรวมในการสัมมนาครัง้ นี้
อยางไร
เรือ่ งนี้ เปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับงานอภิบาลของเราเต็มๆ เปนเรือ่ งสำคัญ
เสียงรองในหองประชุม “อยากใหเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับพระสงฆเรา
โดยตรงๆ อยากจะใหเปนบรรยากาศแบงปนประสบการณการทำงาน ของ
พระสงฆดว ยกันจากสนามงานสังฆมณฑลตางๆ”
เรือ่ งนี้ เปนเรือ่ งทีเ่ ราไดพดู กัน เมือ่ ค.ศ.1984 คือ 20 ปทแี่ ลว และ
เมือ่ ค.ศ.2002 สังฆมณฑลทัง้ 4 ในอีสาน ก็ไดศกึ ษาวิจยั อยางดียงิ่ โอกาส
สัมมนา และสังฆมณฑลสุราษฎรฯ ราชบุรี และลาสุดคือจันทบุรี ปลาย
เดือน 27-29 กรกฎาคม นี้
การสัมมนาครัง้ นี้ จึงเปนการแบงบัน แลกเปลีย่ น และชวยใหการ
ทำงานของเรามีความมัน่ ใจ และกาวเดินไปพรอมกัน ในทิศทางเดียวกัน
“เรามีนดั กันกับเพือ่ นๆ เดือนตุลาคม...นะครับ!”
“เพื่อนสงฆ” ฉบับนี้ มีประสบการณ เรื่องราวของชีวิต
สงฆ พระสังฆราช ขอมูล ขาวสาร ฯลฯ เปนเพื่อนกัน ไมรูเปน
อยางไร ผมชอบคำ “เพื่อนสงฆ” และอยากใหเราเปนเพื่อนกัน
มิใชดว ยคำพูด แตดว ยความรสู กึ สำนึก และพยายามทำใหได
แมนจะตองเสียสละ ละอะไรๆ บางก็ตาม
“เราจะไมเรียกทานเปนคนใช แต...ทานเปนเพือ่ น
ของเรา” (พระเยซู)
คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง

The PriesT as sinner
by Edward A. Malloy, C.S.C.

โดย : คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ

I

F THE PRIEST
would be an agent
of reconciliation in
the life in the Christian
community, it is imperative
that he first confornt the sin
in his own life. The Gospel call
to repentance, so forcefully
presented in the first chapter of
Mark, is a universal imperative
of the life of discipleship. None
of us is immune from the
insidious and corrupting power
of sin. And we have but to look
to the tragic presence of Judas
Iscariot in the public life of Jesus
to recognize that ministry and
integrity do not necessarily
go together. The continual When Fr. Malloy first
opposition of the scribes and wrote this article,
pharisees (those professional he was Assistant
Professor of Theology
men of religion) to the message
at Notre Dame Uni-of Jesus is a further warning that versity, and had
an overconcern whit role and already published
status can often blind us to the widely on Christian
uncomfortable truth about ethics. He is now, of
ourself. In the parable, we are course, president of
reminded that it was the the University.
publican (the public sinner) and
not the pharisee who mustered the courage to come
before God with true repentance in his heart.
The forms of sinfulness are as diverse as the
multiple manifestations of the human condition. But
particular forms of life, such as priesthood, tend to
develop characteristic patterns and expectations. Out
of this raw structure of ministry, as defined at
particular moments of history, certain recurring
temptations and challenges can be discerned and
described. I will concentrate on isolating six forms of
sinfulness, three perennial and three specifically
contemporary, which seem to trouble those who serve
the Church as priestly ministers.
1. Perennial Forms of Priestly Sinfulness
(1) Self-seeking. When the bishop lays his hands
upon one to be ordained, he entrusts this person with a
mission on behalf of the Church. Although a certain
level of competence and ability is usually expected, it
is the community of the faithful which has deemed it
desirable to ordain this particulr person. No one can
claim a personal right to ordination. The gifts of the
Spirit are many and they all serve the same Lord, but
some forms of gift require the approbation of the
community for their legitimate exercise.

(อานตอหนา 8)

In contemplation of created things,
by steps we ascend to God.

John Milton
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การประชุมสัมมนาพระสงฆทวั่ ถิน่ ไทย ป 2004
วันที่ 18-22 ตุลาคม 2004
หัวขอ : ครอบครัวคริสตชนไทยจะไปทางไหน?
ณ บานผหู วาน สามพราน นครปฐม
 
เนื่องจากครอบครัว เปนพื้นฐานสำคัญของชีวิตและสังคม
มนุษย และเปนสถาบันทีส่ ำคัญของมนุษยทงั้ ในระดับสวนบุคคล
และสังคมทีเ่ ขมแข็งมัน่ คง
การพัฒนาแบบยัง่ ยืนและการแกปญ
 หาอยางไดผล จึงตองมงุ
มาทีค่ รอบครัว ซึง่ เปนการเริม่ ตนทีส่ ำคัญ สังคมทัว่ ไปก็กำลังให
ความสนใจตอครอบครัวเพิ่มขึ้น สหประชาชาติไดใหความ
สำคัญตอครอบครัวเชนกัน และป ค.ศ.2004 เปนโอกาสครบรอบ
ทศวรรษของครอบครัวสากล
สำหรั บ ในพระศาสนจั ก รสากลได ป ระกาศให เ ป น ป
ครอบครัว รวมทัง้ สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย (เอฟเอ
บีซ.ี ) ไดจดั ประชุมเรือ่ งการอภิบาลครอบครัวเอเชียขึน้ ทีเ่ กาหลี
วันที่ 17-22 สิงหาคม ค.ศ.2004
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยไดเห็นคุณคาและ
ความสำคัญของครอบครัวเสมอมา และในโอกาสนีไ้ ดกำหนดให
ปนเี้ ปนปครอบครัวและศีลมหาสนิทดวย
การสัมมนาพระสงฆทวั่ ประเทศเมือ่ ป ค.ศ.1984 (พ.ศ.2527)
ไดจดั สัมมนาเรือ่ ง “ครอบครัวคริสตชน” และจากทิศทางงาน
อภิบาล ค.ศ.2001-2010 ตามนโยบายปฏิบัติ ขอที่ 5 ที่กลาวถึง
“สงเสริมใหครอบครัวคริสตชนเปน “พระศาสนจักรระดับบาน”
ทีเ่ ชิดชูและปกปองคมุ ครองคุณคาชีวติ อยางจริงจัง รือ้ ฟน คุณคา
ทีด่ งี ามของครอบครัวไทย และสนับสนุนใหแตละครอบครัวรวม
กันเปนชุมชนคริสตชน โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์
อีกทัง้ เสริมสรางชุมชนทองถิน่ ใหเขมแข็ง”
ดังนี้ จึงเปนโอกาสเหมาะสมอยางยิ่งที่บรรดาพระสงฆ ผู
อภิบาลครอบครัวคริสตชนจะไดศึกษา เขาใจ และเอาใจใส
อภิบาลครอบครัวคริสตชนใหสมกับแบบอยางของ “ครอบครัว
ศักดิส์ ทิ ธิ”์ มากยิง่ ขึน้
 
1. เพื่อพระสงฆจะไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพ
ครอบครัวไทยและคาทอลิกตามทีเ่ ปนจริง
2. เพื่อใหการอภิบาลที่เหมาะสมกับความตองการของ
ครอบครัวในปจจุบนั และอนาคต
3. เพือ่ สงเสริมความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละความสัมพันธชวี ติ สงฆ
เปนหนึ่งเดียวกัน และความสัมพันธกบั ครอบครัวสงฆ
4. เพื่อติดตามทิศทางงานอภิบาล ของพระศาสนจักรฯ
(ค.ศ.2000-2010)

 
คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ พระสงฆ (คพส.)
คณะอนุกรรมการจัดสัมมนาประจำปฯ
 
ดานปริมาณ
พระสงฆ ทั่ ว ประเทศ (ทั้ ง สั ง ฆมณฑล นั ก บวช และผู
สังเกตการณ) เขารวมสัมมนาประมาณ 200-225 องค จากจำนวน
พระสงฆในประเทศไทยประมาณ 750 องค
ดานคุณภาพ
1. พระสงฆทเี่ ขารวมสัมมนามีความรู ความเขาใจ สภาพ
ความเปนจริงของครอบครัวไทยและครอบครัวคาทอลิก
2. พระสงฆมีความสำนึกถึงหนาที่ ความรับผิดชอบตอ
การอภิบาลครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
3. พระสงฆรับรูถึงความคืบหนาของทิศทางงานอภิบาล
ในสังฆมณฑลตางๆ
  
1. คณะอนุ ก รรมการจั ด สั ม มนาประจำป ประชุ ม เพื่ อ
จัดหัวขอการสัมมนา พรอมทั้งเสนอแนะวิทยากร (มีนาคม-มิถนุ ายน-กรกฎาคม-กันยายน 2004)
2. ติ ด ต อ วิ ท ยากร จั ด ทำตารางเวลาการสัมมนา และ
ประสานงานกับผูเกี่ยวของใหเสร็จ (เมษายน-พฤษภาคม-มิถนุ ายน-กรกฎาคม 2004)
3. ประชาสัมพันธใหคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ พระสงฆ
ผู แ ทนพระสงฆ ป ระจำสั ง ฆมณฑล และจั ด พิ ม พ ต ารางใน
จดหมายขาว “เพือ่ นสงฆ” เดือนกรกฎาคม 2004
4. ติดตอประสานงานกับวิทยากรครั้งที่สอง, พระสงฆที่
ฉลองครบ 25 ป และ 50 ป และผูรับผิดชอบงานแผนกแตละ
แผนก (กันยายน-ตุลาคม 2004)
5. จัดสัมมนาตามกำหนดเวลา (วันที่ 18-22 ตุลาคม 2004)
6. รวบรวมเอกสารการสัมมนา จัดพิมพเปนเลม และสง
ใหบรรดาพระสงฆทกุ สังฆมณฑล (ตุลาคม 2004)
 
วันจันทรที่ 18 ถึงวันศุกรที่ 22 ต.ค. 2004
  
ดานความรู / สภาพความเปนจริงของสังคมไทย ปญหา
สังคม สิ่งทาทายสภาพความเปนจริงเชิงปฏิบัติจากทิศทางงาน
อภิบาลฯ ในระดับสังฆมณฑล และหนวยงานระดับสภาพระ
สังฆราชฯ แนวทางการปฏิบตั ิ สรางสรรค แกปญ
 หา ใหแกสงั คม
ดานชีวิตจิต / รวมภาวนา ถวายมิสซา กิจกรรมรวมและ
กลมุ ยอย

(อานตอหนา 7)
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บานเกิด

คุณพอเสงีย่ ม ดีศรีวรกุล เกิดเมือ่
วันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ.1930 ที่ ต.ทาแร
อ.เมือง จ.สกลนคร ไดรบั ศีลลางบาปทีว่ ดั
ทาแร โดยคุณพอเจาวัด ยอแซฟ กุมบอ-รีเออร บิดาชื่อ ยวงบัปติสตา หึ่ว เหวี่ยน
มารดาชือ่ มารีอา ซุน เหวีย่ น ในป ค.ศ.1940
มิสซังลาวถูกเบียดเบียน กรณีพพิ าทอินโดจีน
ครอบครัวก็ถูกเบียดเบียนไปดวย เพราะ
เปนคาทอลิก ระหวางป ค.ศ.1940 วัดวา
อารามถูกทางการสั่งปด บรรดาพระสงฆ
ถูกจับเขาคุก สัตบุรุษระส่ำระสายเพราะขาดนายชุมพาบาล นานๆ ครั้งจึงจะมี
พระสงฆ ถวายมิสซาตามบานสัตบุรษุ
ครัง้ หนึง่ มีคณ
ุ พอคำผง กายราช มาถวายมิสซาทีบ่ า นขององเด อุดมเดช
ทีม่ ฐี านะดี ใจศรัทธา คุณแมไดพาลูกๆ ไปรวมมิสซา ขณะนัน้ ผมอายุได 10 ขวบ
หลังเสร็จมิสซาแมและผมไดหลบออกมาทางหลังบาน เพราะมีตำรวจคอยจับ
ตาดูอยู ขณะเดินทางกลับบาน มีหญิงคนหนึง่ อาชีพขายปลา ซึง่ เปนภรรยาของ
ครูคาทอลิกทีเ่ ปนลูกศิษยของคุณพอเจาวัด เปนผรู ว มมือกับเจาหนาทีต่ ำรวจปด
วัด และยึดบานคุณพอเจาวัดเปนสถานีตำรวจ ถามคุณแมผมวา “ไปไหนมา?”
คุณแมตอบวา “ไปรวมมิสซาทีบ่ า นองเด อุดมเดช” เธอถามตอวา “เจายังคิดวา
ศาสนาของเรายังจะกลับมาอีกหรือ?”
คุณแมยงั ไมทนั ตอบคำถามนี้ ทำใหผมรสู กึ หนักใจ จึงถามคุณแมวา จริง
หรือเปลาที่เขาพูดอยางนั้น คุณแมตอบวา “ศาสนาของเราไมมีวันดับดอกลูก”
คำตอบของคุณแม ทำใหผมใจชื้น ตองการเปนพระสงฆ แตมีขอแยงในใจวา
จะเปนอยางไร เพราะสถานการณขณะนัน้ เลวรายอยางทีว่ า นี้ แตใจยังเชือ่ มัน่ วา
ตองมีสกั วันหนึง่ ทีค่ วามฝนจะเปนจริง
ขณะนัน้ คุณพอทีโบ มิสซังตางประเทศ ซึง่ ถูกขับออกนอกประเทศไทย
และไดเปนเจาวัดทีท่ า แขก (ประเทศลาว) ไดขา วความยงุ ยากของครอบครัวผม
จึงแนะนำใหยา ยครอบครัวไปทีท่ า แขก (ประเทศลาว)

ลี้ภัยและเขาบานเณร

หลังจาก 1 ป ทีอ่ ยปู ระเทศลาว ไดเขาโรงเรียนซิสเตอรชาลีเต เกีย่ วกับ
ภาษาเวียดนาม ภาษาฝรัง่ เศส ภาษาลาว พอดีจงั หวะทีเ่ ณรประเทศลาวจะกลับไป
บานเณรอานิง เมืองเว (ประเทศเวียดนาม) คุณพอทีโบ เจาวัดทาแขก ไดสง ผมไป
พรอมกับเณรที่บานเณรอานิงในครั้งนั้น ทั้งๆ ที่ผมยังไมพรอมทางดานภาษา
ไปอยไู ดประมาณ 6 เดือน เรียนไมทนั เพือ่ น ดังนัน้ อธิการบานเณรจึงสงกลับมา
ศึกษาเพิม่ เติมแลวคอยกลับไปใหม เมือ่ กลับมาถึงทาแขก พอดีเกิดสงครามญีป่ นุ
ยึดอินโดจีนฝรั่งเศส คุณพอทีโบ พรอมพระสังฆราชแกวง อาวุโสและพระ
สังฆราชใหมโทมิน ทัง้ 3 องค ถูกญีป่ นุ ประหารพรอมกับขาราชการฝรัง่ เศสบาง

คน พระศาสนจักรในประเทศลาวเกิดระส่ำระสาย
อีกครั้งหนึ่ง สวนพระสงฆพื้นเมืองเหลือไมกี่องค
ครอบครัวของผมหนีสงครามญี่ปุนกลับมาเมืองไทย
ในป ค.ศ.1947 หลังจากบานเณรพระหฤทัย หนองแสง
ถูกปด กรณีพพิ าทอินโดจีน คุณพอศรีนวล ศรีวรกุล
อุ ป สั ง ฆราชมิ ส ซั ง ภาคอี ส าน รั ก ษาการตำแหน ง
พระสังฆราชทีว่ า งอยู ถึงป ค.ศ.1947 กรุงโรม แตงตัง้
พระสังฆราชคนใหมคือ ฯพณฯ เกลาดีโอ บาเยต
พระสงฆมสิ ซังตางประเทศ ปกครองมิสซังภาคอีสาน
ผูใหญทางมิสซังภาคอีสานดำริจะสรางบานเณรเล็ก
ขึ้นที่ทาแร โดยตอตึกของพระสังฆราชใหยาวขนาน
กับถนนนครพนม-สกลนคร ขางบนไวสำหรับเปนที่
พักของเณร สวนชัน้ ลางไวสำหรับเปนหองเรียน ดาน
ตะวันตกของตึกเปนโรงครัว บานเณรเล็กดังกลาว
ตั้งเปนโรงเรียนมัธยมใหเณรไดเปนที่ศึกษาเลาเรียน
ไดเปดปการศึกษาเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1947 เณร
รุนแรกมีจำนวนทั้งหมด 32 คน จากทั่วมิสซังภาค
อีสาน ไดแก จ.อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา
และทาแร การดำเนินกิจการโรงเรียนเขาปที่ 2 ของการ
ศึกษา ไดแกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทางศึกษาธิการ
จังหวัดสกลนครไดมีการสอบวัดความรูของนักเรียน
ในจำนวนนักเรียนทัง้ หมดสอบผานขึน้ ระดับชัน้ มัธยม
ปที่ 3 ไดเพียง 2 คน คือ เณรเสงีย่ ม ดีศรีวรกุล และ
เณรบุญศรี กอบบุญ
เมื่อจำนวนเณรและจำนวนนักเรียนไปกลับ
เพิม่ ขึน้ จนไมมที ขี่ ยับขยายสถานทีศ่ กึ ษา ทางมิสซังคิด
จะสรางบานเณรเล็กแหงใหมคือ บานเณรฟาติมา
(ปจจุบัน) จึงเลือกเอาที่ดินของมิสซังดานทิศตะวัน
ตกของหมูบานทาแร เปนที่กอสรางและไดสรางตึก
ยาว 70 เมตร สูง 3 ชัน้ เปนคอนกรีต หลังจากทีส่ ราง
เสร็จทางกรุงโรมประกาศแบงมิสซังภาคอีสานเปน 4
มิสซัง คือ มิสซังอุบลราชธานี เปนของคณะสงฆตา ง
ประเทศ โดยมี ฯพณฯ เกลาดีโอ บาเยต เปนประมุข
มิ ส ซั ง อุ ด รธานี เป น ของสงฆ ค ณะพระมหาไถ มี
พระคุณเจาดูฮารต เปนประมุข มิสซังทาแร-หนองแสง
เปนของสงฆคณะพืน้ เมือง มี ฯพณฯ มงคล ประคองจิต
เปนประมุข และมิสซังนครราชสีมา เปนของสงฆ
คณะตางประเทศโดยมี ฯพณฯ วังงาแวร เปนประมุข
อธิ ก ารบ า นเณรเล็ ก ฟาติ ม าได แ ก คุ ณ พ อ อิ น ทรี ย
นารินรักษ และมีครูเณร 2 คน คือ ครูเณรเสงี่ยม
ดีศรีวรกุล และ ครูเณรบุญศรี กอบบุญ
(อานตอหนา 10-11)
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.... “ถาอยากรูวา
มิ ส ซามี คุ ณ ค า มี ค วาม
หมายตอชีวิตสงฆเพียง
ไร ให ถ ามพระสงฆ ที่
ใกลจะตาย” ผมเคยไปเยีย่ มพระสงฆทา นหนึง่
อยใู นสภาพใกลตาย หมดเรีย่ วแรง นอนอยใู น
มุง เรารูวาเวลาของคุณพอเหลือนอยลงทุกที
คุ ณ พ อ ท า นนั้ น บอกกั บ ผมด ว ยน้ำ เสี ย งที่
เหน็ดเหนือ่ ยเบาๆ วา “ขอเอาจอกกาลิกสและ
สโตลามาใหผมหนอย ผมอยากถวายมิสซา”
ผมเองไมไดทำตามที่คุณพอขอ เพราะรูดีวา
คุณพอทำอะไรไมไดแลว อีกครัง้ หนึง่ ทีผ่ มได
รับการขอรองจากคุณพอผูอาวุโสทานหนึ่ง
อายุ 83 ป ช ว งสุ ด ท า ยชี วิ ต ของท า นเพราะ
ทรมานด ว ยโรคมะเร็ ง ท า นขอให ผ มถวาย
มิสซาในหองของทาน ผมสังเกตทานกัดฟนสู
รวมใจกับผมขณะผมถวายมิสซา ผมจึงอยาก
จะบอกกับเพื่อนสงฆทุกคนวา ขอใหคุณพอ
พยายามถวายมิสซาอยางดีและสม่ำเสมอเถิด
เพื่ อ มิ ส ซาและศี ล มหาสนิ ท จะได เ ป น พลั ง
สำหรับชีวติ สงฆของเรา...

⌦⌦ 
ตั้งแตเราจัดชุมนุมศิษยเกาปนัง ครั้งที่ 1
(ก.พ.1993) จนครบไป 1 รอบ มีสมาชิก 16 ทาน
ที่ขอยายสังกัดจากพวกเราไปสมัครเปนสมาชิก
ปจจุบันสถาบันสรวงสวรรค ซึ่งพวกเราก็ยินดี
และตั้งใจวาจะทยอยกันไปสมทบในโอกาสอัน
ควร ทานเหลานัน้ มีรายนามดังนี้
1. คุณพอโทมัส บัณฑิต ปรีชาวุฒิ
กรุงเทพฯ, 14 พฤษภาคม 1994
2. คุณพอยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค
กรุงเทพฯ, 2 กรกฎาคม 1993
3. คุณพอยอหน แบปติสตา บุญเลิศ ธาราฉัตร กรุงเทพฯ, 28 กันยายน 1998
4. คุณพอยอแซฟ ประมวล พุฒตาลศรี
กรุงเทพฯ, 28 มกราคม 2002
5. คุณพอเดอนีส มานิต สรรเพชร
จันทบุร,ี 25 เมษายน 1997
6. คุณพอยอแซฟ เศียร โชติพงษ
จันทบุร,ี 25 ตุลาคม 1998
7. คุณพอยอแซฟ พิจติ ร กฤษณา
จันทบุร,ี 11 ธันวาคม 1993
8. คุณพอฟรังซีสเซเวียร กิจ วรศิลป
จันทบุร,ี 27 พฤศจิกายน 1997
9. คุณพอเปโตร สุเทพ นามวงศ
จันทบุร,ี 25 มกราคม 1998
10. คุณพอยอแซฟ วินทร เจริญวงศ
จันทบุร,ี 10 พฤษภาคม 1994
11. คุณพอซาอูล อรุณ ธรรมธาดา
จันทบุร,ี 21 พฤษภาคม 2004
12. คุณพอราฟาแอล คาร โสรินทร
ทาแรฯ, 27 กุมภาพันธ 1994
13. คุณพอยอแซฟ อินทร นารินรักษ
ทาแรฯ, 13 กันยายน 2001
14. คุณพอยอแซฟ อินตา พันสีทอง
ทาแรฯ, 30 มีนาคม 1946
15. คุณพอปโอ ไอศวรรย จันทรลอื ชัย
ทาแรฯ, 7 กรกฎาคม 1998
16. คุณพอมัทเธว วิชยั แสนสุดสวาท
ราชบุร,ี 8 สิงหาคม 1995
17. คุณพอยอหน บอสโก สุรพล เนือ้ จีน
ราชบุร,ี 5 ธันวาคม 1993

โดย : คุณพอวีระเดช ใจเสรี
โอกาสเทศนเขาเงียบประจำเดือนใหพระสงฆ
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2004

⌦⌦

⌫  
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○

○

คุณพอชุนเอ็งก็บอกวา
“ชื่อนี้ก็ดีอยูแลว ถาเสื้อผาเราขาด
เราก็เย็บเอง ชุนเอง ไมตอ งไปเดือนรอน
ใคร ไมตอ งไปรบกวนซิสเตอรเขา เรา
ชุนของเราเอง”
ขอให เ ราระลึ ก ถึ ง คุ ณ พ อ ใน
คำภาวนา บูชามิสซาของเราเสมอๆ

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

วา “ แลวคราวนี้ เอ็งตองการเทาไร?”
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง สมั ย รั ฐ บาลจอมพล
ป.พิบูลสงคราม พยายามสรางกระแส
ชาตินยิ ม อะไรๆ ก็ตอ งเปนไทย คนทีม่ ชี อื่
เปนจีน เปนฝรัง่ ก็เปลีย่ นไปไทยทัง้ นัน้
คุณพอชุนเอ็ง กกเครือ แมนจะมีชอื่
เปนจีน แตกไ็ มคดิ จะ เปลีย่ นใหเปนไทยๆ
ตามอยางรัฐนิยมสมัยนัน้ เมือ่ มีพรรคพวก
ถาม
“ทำไมไมเปลีย่ นใหเปนไทยๆ”
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คุณพอวิศษิ ฏ หริพงศ : รวบรวม

○

คุณพอเปาโล ชุนเอ็ง กกเครือ
อายุ 84 ป สั ต บุ รุ ษ วั ด นั ก บุ ญ
มารการิตา บางตาล นครปฐม
เป น พระสงฆ อ งค แ รกของสั ง ฆมณฑล
ราชบุรี และบวชรวมกับคุณพอสมกิจ นันทวิสทุ ธิ์
“Made in Thailand” ขนานแท ที่ บ า นเณร
บางนกแขวก ชวงสงครามโลกพอดี
คุณพอสมบูรณ แสงประสิทธิ์ ไดเลาใน
โอกาสสวดศพ ถึงคุณพอทามกลางเสียงหัวเราะ
เกร็ดเล็กเกร็ดนอยเกีย่ วกับคุณพอ
คุณพอชุนเอ็ง เปนคนคุยสนุก ทีใ่ ดมีคณ
ุ พอ
ชุนเอ็งทีน่ นั้ มีเสียงหัวเราะเสมอ คุณพอไดเลือก
คำขวัญประจำตัววา “ผูที่หวานดวยน้ำตา ก็จะ
เก็บเกีย่ วดวยเสียงหัวเราะ”
ครั้งหนี่งมีคนมาหลอกขอเงินคุณพอ และ
คุณพอก็รวู า คนนี้ ไปขอเงินคนอืน่ ๆ มาแลวดวย
คุณพอชุนเอ็งก็รู และคนนั้น ก็มาขอเงินจาก
คุณพออีก คุณพอก็โมโห ตำหนิ และวากลาว
ตักเตือน อบรมสัง่ สอนไดพกั หนึง่ แลวก็พดู ขึน้

คพส.โดย
คุ ณ พ อ สิ ท ธิ พ ล
พานิ ช อุ ด ม ได เ ป น
ผจู ดั พวงหรีดในนาม
ของพระสงฆ เ รา
ทุกองค
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ตารางเวลาการสัมมนาพระสงฆประจำป ครัง้ ที่ 23
ณ บานผหู วาน สามพราน นครปฐม
วันจันทรที่ 18 ถึงศุกร 22 ตุลาคม ค.ศ.2004

    
วันที่ 1 / วันจันทรที่ 18 ตุลาคม 2004 :
ตอนรับและพิธเี ปดการสัมมนา
เวลา 15.00 น.-17.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 17.00 น.-18.30 น. วจนพิธกี รรม เปดการสัมมนา
ณ หองประชุมนิตโย
ประธาน พระคารดนิ ลั ไมเกิล้
มีชยั กิจบุญชู
วาระพิเศษ ฯพณฯ ซัลวาตอเร
เปนนัคคีโอ เอกอัครสมณทูต
วาติกนั ประจำประเทศไทย
เวลา 18.30 น.-20.00 น. อาหารค่ำ และพัก

วิทยากร 5
คุณพอไพโรจน หอมจินดา
ผดู ำเนินรายการ
คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ
เวลา 12.30 น.-14.00 น. อาหารเทีย่ ง/พัก
เวลา 14.00 น.-15.30 น. ประชุม 3 : ประชุมกลมุ แบงตาม
อายุบวช 5 ป แบงปนแนวคิดและ
ประสบการณตรงในงานอภิบาล
ครอบครัว
เวลา 15.30 น.-16.00 น. รายงานในหองประชุมใหญ
เวลา 16.00 น.-18.30 น. อาหารวาง/กีฬาฟุตบอล/พักผอน
เวลา 18.30 น.-20.00 น. อาหารค่ำ/พัก
* กีฬาระหวาง “4 อีสาน” กับ “ลูกผสม”

วันที่ 3 / วันพุธที่ 20 ตุลาคม ค.ศ.2004 :
งานอภิบาลและการชวยคสู มรสทีม่ ปี ญ
 หา
ประสบการณการทำงานอภิบาล ครอบครัวทีน่ า สนใจ
เวลา 06.30 น.-7.45 น.
ทำวัตรเชา + มิสซา
วันที่ 2 / วันอังคารที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2004 :
พระสังฆราชสังวาลย ศุระศรางค
ศึกษาสถานการณ ความเปนจริงของครอบครัวไทย /
เวลา 7.45 น.-8.45 น.
อาหารเชา
ระดับสากล
เวลา 8.45 น.-10.30 น.
ภาวนา/ประมวลเนือ้ หา
เวลา 06.30 น.-07.45 น. ทำวัตร + มิสซา
คุณพอวัชรินทร สมานจิต
ประธาน พระสังฆราชจำเนียร
และทีมงาน
สันติสขุ นิรนั ดร
(เวลา 9.00 น.)
ประชุม 4 : วิธกี ารเตรียมคสู มรส
เวลา 07.45 น.-08.45 น. อาหารเชา
วิทยากร 1
เวลา 08.45 น.-10.30 น. ประชุม 1 : ภาวนา
คุณพอทวีศกั ดิ์ กิจเจริญ
(9.00น. )
หัวขอ ครอบครัวคริสตชนใน
วิทยากร 2
อุดมคติของพระศาสนจักร
คุณพอศิรชิ ยั เลากอบกุล
วิทยากร 1 คุณพอบรรจง
วิทยากร 3
สันติสขุ นิรนั ดร
คุณพอกรไกร พิลาจันทร
(ใชเวลาบรรยายประมาณ 30 นาที)
ผดู ำเนินรายการ
วิทยากรเสริม 2 คุณพอมิเกล
คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ และทีม
กาไรซาบาล คณะเยสุอติ
เวลา 10.30 น.-11.0 น.
พัก/อาหารวาง
วิทยากรเสริม 3 คุณพอชาย
เวลา 11.00 น.-12.30 น. ประชุม 5: การชวยเหลือคสู มรส
ขันทะโฮม คณะมหาไถ
ทีม่ ปี ญ
 หา (ในดานอภิบาล
ผดู ำเนินรายการ
ดานกฎหมาย และดานศีลธรรม)
คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ
วิทยากร (ประชุม 4 ตอ*)
เวลา 10.30 น.-11.00 น. พัก/อาหารวาง
เวลา 12.30 น.-14.00 น. อาหารเทีย่ ง /พัก
เวลา 11.00 น.-12.30 น. ประชุม 2 : สภาพความเปนจริง
เวลา 14.00 น.-15.30 น. ประชุม 6 : แบงปนประสบการณ
ของครอบครัวคาทอลิกไทยใน
ชีวติ ครอบครัวและงานอภิบาล
ปจจุบนั
วิทยากร 1
วิทยากร 1 คุณเซริน - คุณอเนก
คุณพอแฟรงค คณะซาเลเซียน
ไมเกิล้ จาก FABC ประเทศเกาหลี
วิทยากร 2
วิทยากร 2
คุณลดาวัลย-คุณสมชาย กิจนิตยชวี 
คุณพอเอกชัย ชิณโคตร
วิทยากร 3
วิทยากร 3
คุณคำนัย-คุณสำเนียง ทะณะระ
คุณพอบุญสง หงษทอง
วิทยากร 4
วิทยากร 4
คุณดวงดาว-คุณชาญวิทย
คุณพออินที ใสสวาง
ธาราทิพยกุล

เวลา 15.30 น.-16.00 น.
เวลา 16.00 น.-18.30 น.
เวลา 18.30 น.-20.00 น.

ประชุมตามสถาบัน
(แสงธรรม/โรม/ปนงั )
อาหารวาง/พักผอน
อาหารค่ำ
(ตามอิสระ-เปนกลมุ ชัน้ )
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อาหารค่ำ
ณ หอประชุมวัดนักบุญเปโตร
(เสร็จงานประมาณ 20.00 น.)
วันที่ 5 / วันศุกรที่ 22 ตุลาคม ค.ศ.2004 :
06.30 น.-07.30 น.
มิสซาเชา ประธาน
คุณพอประธาน ศรีดารุณศีล
07.30 น.
อาหารเชา
(โปรดแจงทางบานผหู วาน)
* เดินทางกลับวัด *

วันที่ 4 / วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม ค.ศ.2004 :
เวลา 06.30 น.- 08.45 น ทำวัตรเชา + อาหาร
เวลา 08.45 น.-10.30 น. ภาวนา/ประมวลเนือ้ หา
คุณพอวัชรินทร สมานจิต
และทีมงาน
(เวลา 09.00 น.)
ประชุม 7 : พระสงฆเพือ่ นรวม หมายเหตุ : ค.ศ.1984 คณะกรรกรรมการสงฆจดั สัมมนาไดจดั
เดินทางกับครอบครัวคริสตชน
หัวขอ “ครอบครัวคริสตชนไทย”
วิทยากร 1
คุณพอบรรจง สันติสขุ นิรนั ดร
การประชุมสัมมนาพระสงฆฯ (ตอจากหนา 3)
วิทยากร 2
คุณพอมีเกล กาไรซาบาล
 ⌫ 
วิทยากร 3
1. อภิปรายในกลุมใหญ และแบงกลุมยอย เพื่อแลก
คุณพอชาย ขันทะโฮม
เปลีย่ นความรู ประสบการณการทำงานในแตละสังฆมณฑล
วิทยากร 4
2. กิจกรรมดานชีวติ จิต การสวดภาวนา ถวายบูชามิสซา
คุณพอทวีศกั ดิ์ กิจเจริญ
กิจศรัทธา พักผอนหยอนใจรวมกัน
ผดู ำเนินรายการ
  
คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ
คาลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท
เวลา 10.30 น.-11.00 น. พัก/อาหารวาง
(คาวิทยากร คาอาหาร ทีพ่ กั เอกสาร ฯลฯ)
เวลา 11.00 น.-12.00 น. ประชุม 8 : สมัชชาศีลมหาสนิท
(Synod 2005)
 
วิทยากร คุณพออันตน วาลเเส็กกี
1. จากแบบประเมินผลจากการสัมมนา
เวลา 12.00 น.-12.30 น. ขอตัง้ ใจเพือ่ การปฏิบตั ชิ วี ติ สงฆ
2. จากผลการประชุมของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
โดย คุณพอวัชรินทร สมานจิต
พระสงฆ
และทีมงาน
 ⌫
เวลา 12.00 น.-14.00 น. อาหารเทีย่ ง/พัก
1. คณะสงฆจะไดมีความรู ความเขาใจ และมั่นใจชีวิต
เวลา 14.00 น.-15.00 น. ประชุมกลมุ ตามสังฆมณฑล
และงานอภิบาลครอบครัวมากยิ่งขึ้น โดยการรวมรับฟงและ
เวลา 15.00 น.-16.00 น. ประชุม 9 : ปชส. ทัว่ ไปฯ
แบงปนประสบการณ
(ประมาณ 10 นาที)
2. ครอบครัวสัตบุรษุ จะไดรบั ประโยชนจากการอภิบาล
วาระของสภาพระสังฆราชฯ
( 20 นาที)
ของพระสงฆยงิ่ ขึน้
*พระคารดนิ ลั ไมเกิล้
3. พระสงฆไดติดตามความคืบหนาการนำทิศทางงาน
มีชยั กิจบุญชู ประธานสภาฯ
อภิ บ าลของพระศาสนจั ก ร ไปปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ผลในแต ล ะ
สรุปการสัมมนาดวยภาพ
สังฆมณฑล
ใชเพาเวอร พอยต
4. พระสงฆมโี อกาสรจู กั และใกลชดิ กันมากขึน้
* ประเมินผล (แจกแบบสอบถาม)
  
เวลา 16.00 น.-16.45 น. พัก/เดินทางไปสักการสถานฯ
1. แตละสังฆมณฑลจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรม
คุณพอนิโคลาส บุญเกิดฯ
ตางๆ อันเนือ่ งมาจากทิศทางงานอภิบาล เกีย่ วกับครอบครัว ที่
เวลา 17.00 น.-20.00 น. * มิสซาโมทนาคุณชีวติ สงฆ
ไดปฏิบตั ิ แลว 2-3 บอรด
ประธาน : พระคารดนิ ลั ไมเกิล้
2. นิทรรศการผลงานของหนวยงานในสภาพระสังฆราช
มีชยั กิจบุญชู
ตางๆ
ฉลองสังฆภาพ 25 ป และ 50 ป
3. กรณีที่คุณพอมีขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวกับปญหา
และแสดงความยินดีกบั
สภาพความเปนจริงของสังคม ครอบครัว ขอชวยนำมาแบงปน
พระสงฆใหม
ณ สักการสถานบุญราศี นิโคลาส หรือแนะนำแกบรรดาพระสงฆผเู ขารวมสัมมนาดวย
บุญเกิด กฤษบำรุง
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The PriesT as sinner

(ตอจากหนา 2)

พระคุณเจามีเชล มงคล(ออน)
ประคองจิต ประมุขอัครสังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง อภิเษกเปนพระ
สังฆราชวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.1953
มรณะวันที่ 18 มกราคม ค.ศ.1958
ขณะไปเทศนเขาเงียบใหกบั เณรเล็ก
ทีบ่ า นเณรปากซัน ประเทศลาว และ
เมื่อเดือนเมษายน 2004 นี้ คุณพอ
วั ช ริ น ทร ต น ปรึ ก ษา เจ า อาวาส
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ไดขดุ หลุมศพของพระคุณเจา
เพื่อยายไปบรรจุในที่ใหม และไดเปดโลงศพ ปรากฏวา
ศพของพระคุณเจายังคงอยูในสภาพที่ไมเนา เนื้อ เสนผม
เสื้อผา ฯลฯ ยังคงอยู วันเปดหลุมศพนั้น คุณพอชุมภา และ
คุณพออดุลย คูรัตน ซึ่งเปนหลานก็ไดไปรวมในพิธีนี้ดวย
คุ ณ พ อ อดุ ล ย ผู เ ชี่ ย วชาญด า นขุ ด ศพ ยั ง บอกว า “ปกติ
20-25 ป ก็ไมเหลือแลว แตนี้ 46 ปแลว ยังไมเนา เหลือเชื่อ
เหมือนกัน”

The great difficulty, of course, is that all of us are capable
of confusing our personal sense of mission and calling whit the
well-being of the Church itself. Then anything which promotes
our own power or perstige or comfort is interpreted to be an
appropriate reward for services rendered. How easy it is to struggle
to be noticed so that one might be enabled to perform even greater
deeds for the sake of God.
There are many forms of pretense which cloak priestly selfseeking. One common example is the development of rationales
to justify the pursuit of clerical upward-mobility. Men can plan a
career in Churchly service on the basis of visibility and proximity
to the centers of power. At one time this could be maneuvered, it
seemed, by attending the right seminary or working in certain
diocesan-level positions. Even now the cultivation of the right
friends is seen to be a key step in the path to advancement.
Second, a priest can develop a ministerial style which is
strong on flair and technique and which as a result tends to
highlight disproportionately the presence of the minister. Perhaps
this is the point where professionalism takes over. Such a person
needs to be thought of as indispensable, that is, as the only
adequate person for the job. Perhaps, the satires generated in our
society by the histrionic preacher or the glib counselor or the
efficient plant manager or the ecclesiastical fund-raiser may best
reveal the truth about such roles.
Third, there is an even more subtle kind of self-seeking
which makes the spiritual life and ministry of the priest into a
performance. Jesus, mindful of the ease with which religious
leaders can slip into this, warns the crowds in the Sermon on the
Mount about the true attitude that should predominate in the
religious acts of prayer, almsgiving and fasting. After the initial
fervor or discipline wears out, priests may pray only when it will
be noticed or only under the duress of widespread expectation.
What a humbling experience to be touched by people who come
to us for guidance but instead teach us what it means to say that
prayer, deeply and personally done, is a gift of God and not a role
that can be played or a task that can be arrogated to oneself.
(2) Intolerance. brief reflection on Christian history can
reveal to us the many ways that ministerial figures have abused
their office by persecuting, demeaning and, even killing those with
whom they disagreed. The Grand Inquisitor of the Inquisition,
Savanarola of Florence, and the Reverend Dimmesdale of
The Scarlet Letter all took seriously their self-assumed mandate
to purge the Church and the world of error and immorality.

(อานตอหนา 12)

พอโยง & พอเตีย้

ตามนโยบาย

ตะอน
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....พระคุณเจาบรรจง อารีพรรค

คุณพอวรยุทธ ขอใหผมเขียนบทความลง
ใน “เพื่อนสงฆ” ในหัวขอขางบน คิดอยูหลายวัน
จะเขียนหรือไม เพราะเปนคนไมคอยชำนาญในการ
เขียนบทความ ทีส่ ดุ ก็ยอมเขียน คุณพอใหเขียนเรือ่ งเบาๆ
ชีวติ และงานยามหลังเกษียณ
ตามขอกำหนดพระสังฆราชตองลาเกษียณเมือ่
อายุครบ 75 ป แตผมขอลากอนกำหนดปสองป เพราะ
มีความรูสึกวาไมสมบูรณแลวในแงทางรางกายและ
ทางจิตใจ เมือ่ ขอไปแลวไปคุยกับทานสมณทูต ทานวาคงจะใชเวลา แตผดิ คาด ทางกรุง
โรมใหมาอยางงาย อยูมาจนถึงทุกวันนี้ ดูเหมือนสบายกวาผูที่ไมไดลา กอนพนจาก
งานพระสังฆราช ไดคดิ เปดบานเณรเล็ก ไดดำเนินการสรางจนแลวเสร็จ ในขณะเดียว
กัน ก็คดิ สรางบานเกษียณสำหรับพระสงฆดว ย ทัง้ บานเณรและบานเกษียณ มีคนมีน้ำใจ
ดีชว ยกันจนเกินพอ จึงมีบา นเณรและบานเกษียณไวดำเนินการ บานเกษียณยังไมมใี คร
ใช ผมเลยเขาไปใชกอ น จะอยไู ด 3 คน ถาจำเปนจะตอเติมตึกเดิมใหอยไู ด 5 คน ถาจำเปน
มากกวานัน้ เรายังมีทอี่ กี เยอะ ทีด่ นิ ผืนนัน้ มี 35 ไร (บานเณรและบานเกษียณอยใู นพืน้ ที่
เดียวกัน)
ชีวิตและงานก็ไมมีอะไรมากมาย เรียกวาอยูกับเณร กินกับเณร ชวยบานเณร
เทาทีจ่ ะทำได หนาทีป่ ระจำก็คอื ฟงแกบาปเณร ใหเณรมาคุย ปรึกษา แนะนำ เทาทีเ่ ณร
คนไหนตองการและเลือกผม คนไมเลือกผมเขาก็เลือกคุณพอรองอธิการ
งานประจำภายนอกเปนผูถวายบูชามิสซาที่บานบราเดอรคณะลาซาลทุกวัน
พรอมทัง้ ฟงแกบาป ความจริงงานนีร้ บั ทำมาแลวตัง้ แตยงั อยใู นตำแหนงพระสังฆราช เมือ่
คุณพอกลอรีโอ เลขาฯ เสียชีวติ ไปแลว
ออ! ลืมไปอยางหนึง่ ในบานเณรผมยังชวยเณร จบ ม.6 แลว สอนเขาในเรือ่ ง
การแปลภาษาอังกฤษเปนไทย ดานการอานและไวยกรณคนอืน่ สอน นอกสังฆมณฑล
รับงานที่ทำได บอยมากงานอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อนฝูง ลูกศิษย ชอบเชิญไป
ประกอบพิธีแทนพระคุณเจามีชัย เมื่อทานติดงานที่อื่น การฉลองวัดเปนประจำ บวช
พระสงฆทสี่ รุ าษฎรธานี เสกน้ำมัน โปรดศีลกำลังแทนพระคุณเจาจำเนียร เมือ่ ทานไม
อยหู รือติดงานอืน่ เปนอะไหลสำหรับทุกคน ทุกฐานะทีจ่ ะแทนเขาได
สุขภาพดีพอสมควร อายุครบ 77 ป พอขับรถไปไหนมาไหนไดเอง ตายังดี การ
ตัดสินใจยังไมมปี ญ
 หา
ขอลากอนสำหรับครัง้ นี้ !

พระคุณเจายอด พิมพิสาร
เยีย่ มคุณพอกมล เสมอพิทกั ษ
เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2004

คุณพอเดชา อาภรณรตั น
ภาพนีถ้ า ยขณะปวยอยทู ี่ ร.พ.เซนตหลุยส
ขอใหหายไวๆ นะครับ........

คุณพอพิรตั น (พอมด) ดำรงศักดิ์
ตอนนีต้ อ งใชไมเทาชวย
ขอใหวิ่งไดเร็วๆ........

คุณพอชวลิต วินจิ กุล
ยิ้ม...ยิ้ม...ยิ้ม...ยิ้มหวานจัง...
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(ตอจากหนา 4) เดา...พระสันตะปาปาองคใหม
ขณะนัน้ หนังสือพิมพออกขาวการ
เลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปา หนาแรก
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
เปนรูปของพระคารดนิ ลั ทัว่ โลกทีม่ สี ทิ ธิได
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012 รับเลือก บรรดาเณรทัว
่ บานเณรปรอปากันดา
12345678901234567890123456789012123456789012
ฟเด ตางคาดเดาในพระคารดินัลทั่วโลกที่
ผชู ว ยอธิการเตรียมงานเสกบานเณรฟาติมา ตนเองชื่นชอบ มีพระคารดินัลบางองคมี
หลังใหม วันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ.1954 ฯพณฯ ชือ่ เสียง ตำแหนงสูง ความสามารถมาก ซึง่
มีแชล มงคล ประคองจิต ไดเสกบานเณร ส ว นใหญ ก็ ค าดเดาพระคาร ดิ นั ล เหล า นี้
วันหนึ่งเพื่อนๆ ถามผมวา “ลองเดาดูซิวา
เล็กฟาติมา
หลังจากพิธีเสกบานเณร ฯพณฯ ใครจะไดรบั เลือกเปนพระสันตะปาปา องค
มีแชล มงคล ประคองจิต ไดสง ผมไปศึกษา ต อ ไป” ผมตอบเพื่ อ นๆ พร อ มทั้ ง ชี้ รู ป
ต อ ที่ บ า นเณรใหญ ปรอปากั น ดา ฟ เ ด พระคารดนิ ลั รองกัลลี แหงเมืองเวนิส เพือ่ น
กรุ ง โรม ประเทศอิ ต าลี ผมได เ ข า ศึ ก ษา ไดซักถามผมตอวา “ทำไม?” ผมจึงตอบ
วันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ.1954 จิตใจของผมใน พวกเขาวา “ชือ่ ของพระคารดนิ ลั องคนมี้ ี ตัว
ขณะนั้นตื่นเตนยินดี ความฝนที่จะไดเขา แอล 2 ตัว เพราะวาพระสันตะปาปาปโอ ที่
บานเณรคอยๆ กลายเปนความจริงขึ้นมา 12 ชื่อพระคารดินัลปาแชลลี ก็มีตัวแอล
กวาจะมาถึงจุดนี้ไดผานการเบียดเบียนจาก สองตัวดวย”
เย็ น วั น หนึ่ ง ประมาณ 2 ทุ ม
ภัยสงคราม และความยุงยากทางการเมือง
มากมาย จนกระทั่ ง ได ม าถึ ง บ า นเณร ประชาชนจำนวนมากมายมารอคอยขาว
ปรอปากันดา ฟเด กรุงโรม บรรยากาศเอือ้ ของพระสั น ตะปาปาองค ใ หม ที่ จั ตุ รั ส
อำนวยตอกระแสเรียกเปนอยางมาก เปนตน นักบุญเปโตร ทันทีไดมีควันขาวพุงขึ้นที่
ในด า นกระแสเรี ย กและความศรั ท ธา ปลองไฟ ประชาชนตางปรบมือแสดงความ
สวนตัว เพราะไดอยูใกลชิดกับสมเด็จพระ ยินดี จากนัน้ มีการประกาศโดยเครือ่ งขยาย
สันตะปาปาปโอ ที่ 12 ไดมีโอกาสเขาเฝา เสียง ดังกองไปทั่วจัตุรัสพระวิหารนักบุญ
พระองคทุกสัปดาห และไดรับขอคิดเตือน เปโตรวา “เราไดพระสันตะปาปาองคใหม
ใจ บำรุงความรอนรน ความศรัทธาของ แลว คือ พระสันตะปาปาคารดนิ ลั รองกัลลี
ตนเอง และไดเขารวมพิธกี รรมใหญในพระ ทรงเลือกชือ่ วาพระสันตะปาปายอหน ที่ 23”
สักครพู ระสันตะปาปายอหน ที่ 23
วิหารนักบุญเปโตร ทำใหชวนศรัทธามากขึน้
ครั้ ง แรกที่ ไ ด เ ข า เฝ า สมเด็ จ พระ ไดปรากฏตัวที่มุขพระวิหารนักบุญเปโตร
สันตะปาปาปโอ ที่ 12 ผมรูสึกดีใจและ ทรงยกพระหัตถอวยพรกรุงโรม ซึ่งเปน
ตืน่ เตนเหมือนกับเห็นองคพระเยซูเจาอยตู อ ศูนยกลางของพระศาสนจักรคาทอลิก และ
หนา ดังที่ทานกงสุลไทยประจำประเทศ อวยพรแก โ ลกทั้ ง หมด ผมอยู ที่ บ ริ เ วณ
อิตาลีชนื่ ชมสมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่ จัตรุ สั พระวิหารนักบุญเปโตร พรอมเพือ่ นๆ
12 วา เห็นพระองคครัง้ แรก เสด็จออกมาราว พากันปรบมือยินดีกับผมพรอมกับรองวา
กับเทวดา ทาทางสงางาม นารัก นาเคารพ “พระสันตะปาปาของแอนโทนี” คื อ ตั ว
และนาเกรงขาม หลังจากการสิ้นพระชนม ของผมเอง เหตุ ก ารณ นั้ น ทำให ผ มรู สึ ก
ของสมเด็ จ พระสั น ตะปาปาป โ อ ที่ 12 ประทับใจไมรูลืม และมีความรักตอองค
ตำแหนงพระสันตะปาปาวางลง บรรดาพระ พระสันตะปาปาเปนอยางมาก
หลั ง จากอภิ เ ษกขึ้ น เป น พระ
คารดินัลทั่วโลกไดมาประชุมเลือกตั้งพระ
สันตะปาปาองคใหมทกี่ รุงโรม สถาบันการ สันตะปาปา พระองคไดเสด็จเยีย่ มบานเณร
ศึ ก ษาทั่ ว กรุ ง โรมได ทำการป ด ชั่ ว คราว ใหญ ปรอปากันดา ฟเด และไดถวายพิธี
มิสซาบูชาขอบพระคุณทีบ่ า นเณรดวย ผมมี
จนกวาการเลือกตัง้ จะเสร็จ

โอกาสใกลชดิ กับพระสันตะปาปายอหน ที่
23 อีกครั้งหนึ่ง คือไดเปนผูชวยจารีตถือ
เทียนรอบพระแทน วันนัน้ พระองคไดตรัส
กับพวกเราวา “เนินยานีโกโร” ซึง่ เปนทีต่ งั้
ของบานเณร ปรอปากันดา ฟเด หันหนาใส
เนิ น วาติ กั น ซึ่ ง เป น วั ง ที่ ป ระทั บ ของพระ
สันตะปาปา มีความผูกพันกันอยางแนบ
แน น โดยมี พ ระวิ ห ารของนั ก บุ ญ เปโตร
ตั้งตระหงานอยูระหวาง 2 เนินดังกลาว
พระองคยังทรงกลาวเพิ่มเติมตอไปวา เนิน
2 เนินนี้ซุบซิบกัน มองดูกันและกันอยาง
ลึ ก ซึ้ ง จริ ง ๆ พระดำรั ส นี้ ท างผู ใ หญ ข อง
บานเณร ปรอปากันดา ฟเด ไดจารึกรอบตึก
คอนกรีตของบานเณรแหงนี้
ก อ น ที่ ผ ม จ ะ ไ ด บ ว ช เ ป น
สังฆานุกร มีผูถวายถวยกาลิกสมอบใหผม
ในวั น บวชเป น พระสงฆ ผู ที่ ถ วายคื อ
ซิสเตอรเอดัวร คณะเซนตปอล เดอ ชารตร
ผมได ข อให พ ระคาร ดิ นั ล อากายาเนี ย น
เจ า กระทรวงเผยแพร ฯ นำไปให พ ระ
สันตะปาปายอหน ที่ 23 เสกให และพระ
สันตะปาปาเองไดใชถวยกาลิกสใบนี้ถวาย
มิ ส ซาให กั บ ผมและครอบครั ว ของผม
มีหนังสือรับรองจากราชเลขาของพระองค
เพื่อนที่รวมชั้นจำนวน 42 คน จากหลาย
ประเทศรับศีลบวชพรอมกันที่วัดของบาน
เณร ปรอปากันดา ฟเด วันที่ 20 ธันวาคม
ค.ศ.1961 โดยพระคารดินัลอากายาเนียน
เจากระทรวงเผยแพรฯ มิสซาแรกของผมได
ถวายที่อารามศูนยกลางของคณะเมตตาจิต

ทีก่ รุงโรม มีผเู ขารวมในเวลานัน้ ไดแก พระ
สังฆราชสังวาลย คุณพอยุทธิชยั คุณพอวิโรจน
คุณพอชุมภา คุณพออดุลย คุณพอพิชิต ศรี
ออน และพระสังฆราชประพนธ ชัยเจริญ
ในชวงตนเดือนกุมภาพันธ ค.ศ.1962
ผมกลับมาประเทศไทย เปนผูชวยเจาอาวาส
วั ด ท า แร โดยมี คุ ณ พ อ อิ น ทรี ย นาริ น รั ก ษ
เป น เจ า อาวาส ป ค.ศ.1963 ผมได ไ ป
เปนเจาอาวาสวัดนักบุญอันนา หนองแสง
จ.นครพนม เปนเวลา 13 ป และไดสรางวัด
หลังใหมแทนวัดหลังเกาที่ถูกทำลายในกรณี
พิพาทอินโดจีน หลังจากนั้นไดยายไปเปน
เจาอาวาสวัดสองคอน เจาอาวาสอาสนวิหาร
นักบุญ มีคาแอล ทาแร เจาอาวาสวัดจันทรเพ็ญ
เจาอาวาสวัดดอนทอย เจาอาวาสวัดบานนาบัว

ชีวิตวันนี้

ปจจุบันไดพักอยูที่บานเณรฟาติมา
ทาแร โดยมีหนาทีเ่ ปนจิตตาธิการของบานเณร
เล็ ก และเป น จิ ต ตาธิ ก ารคณะคอมี เ ซี ย ม
แมพระสายจำพวก และเปนจิตตาธิการผูสูง
อายุของอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง ดวย
สุขภาพกายพอใช สวนดานสุขภาพ
จิต ยังมั่นคงในกระแสเรียก เพราะเหตุการณ
ตางๆ เชน การเบียดเบียนศาสนา ภัยสงคราม
ญีป่ นุ และความยงุ ยากในชีวติ ไดเ ปนพลังให
แกชวี ติ ภายใน ดังทีท่ า นนักบุญเปาโลกลาวไว
วา “ขาพเจามีชวี ติ อยไู มใชเพือ่ ตัวขาพเจา แต
เปนพระคริสตเจา ซึ่งมีชีวิตอยูในตัวขาพเจา
เอง” ชี วิ ต ของผมเป น ความโชคดี ที่ สุ ด
ของผมที่ ไ ด ผ า นประสบการณ ข องชี วิ ต
เปนตนในชวง 7 ปเต็ม ทีบ่ า นเณร ปรอปากันดา
ฟเด ที่ไดศึกษาเลาเรียนและไดรำพึงภาวนา
อย า งเข ม ข น จากคำสอนและตั ว อย า งของ
บรรดานักบุญตางๆ ที่กรุงโรม และคำสอน
ขอคิดของพระสันตะปาปาทั้งหลาย เปนตน
บุ ญ ราศี พ ระสั น ตะปาปายอห น ที่ 23 ซึ่ ง
ขาพเจามีความศรัทธาเปนพิเศษ เปนกองทุน
หนุนชีวิตสงฆมิใหถดถอยหรือหมดกำลังใจ
ดังบทเพลงที่วา “ลูกจะตอบแทนคุณพระได
ไฉน? ขอสรรเสริ ญ พระองค ทุ ก วั น ไป
ขอสรรเสริญพระองคทกุ วันไป”
บันทึกโดย : คุณพอเสงี่ยม ดีศรีวรกุล
สงฆอาวุโสของมิสซังทาแร-หนองแสง, 23 พฤษภาคม 2004
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นอกชานบ
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....
ปริญ.
    
ผมคุ ย กั บ คุ ณ พ อ ท า นหนึ่ ง
ทั้งนี้ก็เพื่อขอคำอธิบายงายๆ เรื่องพระ
เรือ่ งเจาใหชาวบานฟง คุณพอทานนัน้
นิง่ ๆ สักครกู บ็ อกวา ใหตอบทันทีตาม
ความคิดของตัวเองคงไมได แตเอาเรือ่ ง
จริงทีเ่ กิดขึน้ เรือ่ งนีไ้ ปคิดสิ
ครัง้ หนึง่ หลังจากมิสซา คุณพอ
ศรีนวล ศรีวรกุล (สงฆอคั รสังฆมณฑล
ทาแรฯ เสียชีวิตเมื่อป พ.ศ.2525) ออก
จากวัดมาก็ไปพูดคุยกับชาวบาน เปน
อัธยาศัยที่ดีซึ่งทานทำเสมอ ก็มีเรื่องคุย
สนุกสนานและก็เรื่องตางๆ แลวแต
โอกาส ทีส่ ำคัญคือทานเปนสงฆอาวุโส
ทีอ่ ารมณดี มีคนเคารพมาก
มีชาวบานคนหนึ่งเปรยๆ ขึ้น
วา “พอครับ ทำไมคนเรามาลำบากแท
มีแตทำงานหนัก ลำบาก”
และชาวบ า นอี ก คนเสริ ม ว า
“แมนแลวคุณพอ ทำงานหนักปานวัว
ปานควาย แลววันนีว้ นั อาทิตยยงั ตองมา
วัดอีก เสียเวลาทำนาหมด”

ก็ มี เ สี ย งชาวบ า นเห็ น ด ว ย
พากันพูดเรื่องการงาน ความลำบาก
และบางคน ยังพูดวาทำไมพระเปนเจา
ใหตนลำบากยากงานปานวัวปานควาย
ซะจริงๆ
พอศรีนวล อารมณดียิ้มรับฟง
มาตลอด จนเมื่อทุกคนเริ่มเงียบอยาก
ฟงทานพูดบางทานพูดปนเสียงหัวเราะ
วา “พวกเจาเปรียบตัวเปนวัวเปนควาย
ก็ไมเปนไรหรอก มันก็คอื ๆ อยหู รอก
บางคน ฮาๆ แตในความเปนจริง วัว
ควายเราก็แทงฮูดงั (จมูก) สนตะพายมัน
เพือ่ ใหมนั ทำตาม ดึงไปไหนก็ไป แต
พระเจาสรางเรา ใหมีสติปญญาและ
น้ำใจอิสระ
วาไปแลวใครขยันก็ไมอดกิน
ทำพออยูพอกินก็ได การทำงานมัน
ก็ ต อ งลำบากแหละ ส ว นเรื่ อ งเข า วั ด
เขาวานีเ่ พราะเรารักพระเจา แตพระเจา
ไมไดสนตะพายพวกเจาเดอ พระเจาให
อิสระเราใหเลือกวาสิง่ ใดดีไมดี ไปคิด
ดูดีๆ เดอ ขี้ครานเขาวัดก็หาวาพระเจา
สรางเจามาปานวัวปานควาย”

  
บทภาวนานี้ คัดมาจากหนังสือ “ภาวนา” ค.ศ.1891
พิมพเปนภาษาวัด ขอเชิญ “คนวัด” ลองอานดูนะครับ
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The PriesT as sinner
วางแผงแลว ผลงานของสงฆ !

1. “ขุมทรัพยชวี ติ ”
ฯพณฯ โรเบิรต รัตน บำรุงตระกูล เขียน
บรรณาธิการ คุณพอจำเนียร จิตเสรีวงศ
เลม 1 จำนวน 160 หนา ตอน ธรรมชาติของชีวติ
เลม 2 จำนวน 188 หนา ตอน ชีวติ ในคริสตศาสนา
เลม 3 จำนวน 208 หนา ตอน ศาสนสัมพันธ
2. “2000 ป แหงการประกาศพระวรสาร”
คุณพอโรเบิรต กอสเต (เอ็มอีพ)ี
หนา 363 หนา ราคา 350 บาท
ออกจำหนายเดือนมีนาคม 2004 อานแลวจะเห็นภาพ
ตอเนือ่ งการแพรธรรมตัง้ แตอดีตมาถึงปจจุบนั พิเศษ
ในประเทศไทย
3. “ขุมทรัพยในภาชนะดินเผา”
โดย ปลัดนุ, คุณพอทัศนุ หัตถการกุล ออกเดือน
เมษายน 2004 หนาประมาณ 200 หนา ราคา 125 บาท
รวมบทความเขียนลงสารวัดเซนตหลุยส 1 ปกวา
จนถึงวันนีพ้ มิ พครัง้ ที่ 8 แลวครับ (แปดพันเลม)
4. “สานฝนพระเยซู...สรางชุมชนศิษยตามทิศทางใหม”
ภราดาทินรัตน คมกฤส ออกในโอกาสฉลองอายุครบ
60 ป วันที่ 8 พฤษภาคม 2004 หนา 162 หนา เนือ้ หา
ทิศทางงานอภิบาลฯ ในมิตติ า งๆ
5. “คำสอนคาทอลิก”
โดย คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ ศูนยคำสอนราชบุรี
พิมพ 4 สี ขนาดกะทัดรัด แบบถามตอบ

⌫   

คุ ณ พ อ นภา กู ช าติ ประธานอนุกรรมการเรื่องงาน
เข า เงี ย บ (DR.) ได กำหนดวั น กั บ ทางบ า นสวนเจ็ ด ริ น
เชียงใหม ไวดงั นี้
- 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)

(ตอจากหนา 8)

Priests of a rigid mind set can often fear the basic reality of human
diversity. They prefer an unequivocal answer to every question and a
narrowly defined range of options for Christian expression. In this
regard, judgmental people of all stripes interpret the motives of those
who disagree with them as somehow malevolent and deceitful. Whether
the area of dispute is doctrinal, liturgical, moral or ecclesiological, the
world is perceived as full of enemies and villains.
A second form of intolerance is bred by a low self-image which
fears personal criticism. The priest as a public person is going to receive
his share of criticism, some well-founded, some not. Unless he is
prepared to look at himself honestly and learn from the helpful
criticisms of others, he will tend to retreat into a self-justifying cul-de-sac where no truth can penetrate. In addition, fear of criticism often
results in counter-attacks and personal feuds which do little to enhance
the quality of Christian community life.
Intolerance of those who exercise authority in our life is a
common dilemma for priests. The old scapegoat-the cold, manipulative
and insensitive bishop or religious superior-while close enough to some
people’s experience to be credible, has often functioned in a deleterious
manner for a whole sub-section of the Church. We tend to remember
with great vividness mistakers or slights from long ago. This is often
reinforced by the retelling of the same stories at clerical gatherings. As a
result, we refuse to allow those in authority to change or be forgiven or
start anew. We fail to recognize the absence of parallelism between the
way that we exercise authority in our small world and the kind of
expectations we generate for our ecclesiastical superiors.
(3) Cowardice. The Gospel picture we have of Jesus quaking in
the Garden of Gethsemane is a healthy reminder to us that the Christian
life may require us to overcome some basic human fears. All of us want
to be loved and appreciated. The closer we come to certain people the
harder it is to handle areas of major disagreement. Priests are not
immune from this tendency to run away from trouble and conflict. Yet
Jesus speaks very straightforwardly of the division that his message will
bring. Even the basic unit of the family may not with-stand the tension of
renouncing the old ways of sin.
One dimension of the priest’s task in the Church is to preach the
truth as he has been enabled to perceive it. When the consensus of the
Church as a whole rises up against some form of injustice or some contemporary manifestation of idolatry, its minister can speak with some
assurance even though his local community may find his message
intolerable. But this societal role as speaker of the truth also-applies in
the priest’s relationship with individual people. To challenge those
who are addicted (to alcohol, gambling or drugs), especially in a
compassionate manner, may be the most helpful thing that can be done.
Yet in situations of regular, personal contact, this is often the hardest role
to play in people’s lives.
One reason that priests hesitate to shake others from their
complacency is that they recognize their own flirting with hypocrisy.
Still this is not sufficient justification for remaining quiet and simply
settling for the fallibility of the human condition. It may be only by
taking and honest look at such things as the effect of affluence on family
life or the price that individuals pay for becoming consumed in their
work that one can see the impact of such influences in one’s own life.
(อานตอฉบับหนา)
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