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(อานตอหนา 4)

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเปน
ประธานถวายมิสซาสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจา
โอกาสปดปพระสงฆ และฉลองนักบุญยอหน มารีย
เวียนเนย เจาอาวาสผูศักดิ์สิทธิ์ มรณภาพครบ 150 ป
วนัศกุรที ่11 มถินุายน เวลา 10.00 น.  ณ จตัรุสัมหาวิหาร
นกับญุเปโตร มบีรรดาพระคารดนิลั พระสังฆราช และ
พระสงฆ ประมาณ 1.5 หมื่นคน นอกจากน้ันยังมี
ซสิเตอร และฆราวาส จากทัว่โลกอีกจำนวนหน่ึง

ตั้งแตวันท่ี 9 มิถุนายน พระสงฆที่ไปรวมฉลอง
ปดปพระสงฆคร้ังน้ี  ไดรวมพิธี เตรียมจิตใจกอน
กลมุหนึง่ ทีม่หาวหิารนกับุญเปาโล นอกกำแพง อกีกลมุ
หน่ึงจัดข้ึนท่ีมหาวิหารนักบุญยอหน ลาเตรัน ทัง้สองกลมุ
จะมีศาสนพิธเีหมือนกัน มกีารเทศนเตรียมจิตใจ ตัง้ศีล
มหาสนิท และถวายมิสซารวมกัน และในวันสุดทาย
วนัศุกรที่ 11 มถินุายน มารวมถวายมิสซาพรอมกนั

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสใน
บทเทศนวา “การฉลองปพระสงฆ เปนการฟนฟูชีวิต
และงานอภิบาลของพระสงฆ พระสงฆไมใชเปนเพียง
เจาหนาท่ีเทาน้ัน งานที่พระสงฆทำ ไมใชเปนงานท่ี
มนุษยสามารถทำดวยกำลังของตนเองเทาน้ัน แตทำใน
พระบุคคลของพระคริสต (In Persona Christi) และวิธนีี้
ทรงยกบาปของเรา ทรงเปลีย่นแปลงและเปนการเร่ิมตน
ชวีติใหมทัง้ส้ิน  และเม่ือกลาวพระวาจาขอบพระคุณของ
พระคริสตเจาเหนือปงและเหลาองุน ทรงเปดโลกและ
นำโลกเปนหน่ึงเดียวกับพระองค สงัฆภาพจงึไมใชเปน

หนาท่ีธรรมดา แตเปนศีลศักด์ิสทิธ์ิ”
พระองคทรงอางถึงบทเพลงสดุดีที่ 23 ที่กลาวถึง

“พระเปนเจาทรงเปนนายชุมพาบาล เราไมขดัสนส่ิงใด
พระเจาทรงเล้ียงดูเราแตละคน และมนุษยทกุคน...”

“แมขาพระองคจะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช
ขาพระองคไมกลัวอันตรายใดๆ คทาและธารพระกร
ของพระองคทรงเลาโลมขาพระองค...”

พระสันตะปาปาทรงเสริมวา “...เราคิดถึง
หุบเหวแหงความมืด เปนการผจญ เปนความกลัวและ
การทดลอง ซึง่ทุกคนตองผาน แมในหุบเหวแหงความมืด
พระองคทรงประทับอยูที่นั่นดวย...ทรงชวยบรรดา
พระสงฆ เพื่อใหเราเปนคนมีความไววางใจในค่ำคืน
แหงความมืด เพื่อเราจะไดนำแสงสวางของพระองค
มอบใหทกุคน...”

“นายชุมพาบาลจำเปนตองมีไมเทา เพื่อปองกัน
อนัตรายจากสตัวรายท่ีโจมตีฝงูแกะ จากโจรผรูายท่ีคอย
หาเหยื่อ และคอยใชไมชวยค้ำ พยุง ใหเดินชวงท่ียาก
ลำบาก..”

“พระศาสนจกัรเองกต็องใชไมเทานายชมุพาบาลดวย
ชวยปกปองความเช่ือ ตอคำสอนผดิๆ ตอขาวสารตางๆ
ทีน่ำฝงูแกะใหหลงทางไป การใชไมเทาของพระศาสนจักร
เปนการใชเพ่ือบริการรับใชดวยความรัก...”

พระคารดนิัลเคลาดโิอ ฮมูส สมณมนตรกีระทรวง
พระสงฆ เปนผรูบัผดิชอบการจดังานในครัง้นี ้ไดกลาว
ในชวงแบงปนประสบการณชวีติสงฆจากประเทศตางๆ

วนัท่ี 9 มถินุายน ณ หอประชมุเปาโลวา “การท่ีพระสงฆ
มารวมพธิปีดปพระสงฆครัง้น้ี องคพระจติเจาไดทรงเชญิ
เรามารวมรับพระจิตเจาอีกครั้งหนึ่ง เหมือนในกิจการ
อัครสาวกกลาวไววา บรรดาอัครสาวกรวมกันสวด
ภาวนา ในหองรบัประทานอาหาร และมีพระมารดาอยดูวย
เพ่ือชีวติและพันธกจิท่ีพระองคไดมอบแกเรา “ทานทัง้หลาย
จงออกไปทัว่โลก ประกาศขาวดีแกมนษุยทัง้ปวง”

“นักบุญเปาโลเปรียบเราแตละคนเปนอวัยวะของ
พระเยซูเจา การเปนสงฆศาสนบริกร ทำใหพวกทานไดรบั
การเจิมอันศักด์ิสทิธ์ิ ทำใหทานละมายคลายคลึงกับองค
พระคริสตเจา... นักบุญเอากุสตินไดกลาวกับคริสตชน
ของทานวา “กับพวกทาน เราเปนคริสตชน แตเพ่ือ
พวกทาน เราเปนสังฆราช” ผลที่ตามมาคือ พระสงฆ
เปนนายชุมพาบาลเสมอ ตลอด 24 ชั่วโมง และจำเปน
ตองมีเอกลักษณประจำตัวเชนน้ี”

ในโอกาสน้ีพระคารดินัลแบรโทนี เลขาธิการ
นครรัฐวาติกัน รวมฟงการแบงปนประสบการณ ใน
วนัท่ี 9 ณ หอประชุมเปาโล และเปนประธานถวายมิสซา
ทีม่หาวหิารนกับุญเปาโล ในวันท่ี 10 มถินุายนดวย

พระสงฆผแูทนจากประเทศไทยไปรวมทัง้หมด 22
องค สวนใหญเปนพระสงฆอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 20
องค และจนัทบุรี 2 องค โดยมบีรษิทัคารสิมาทวัรเปนผู
ประสานงานให และคุณพอทีศ่กึษาอยทูีโ่รมอีก 3 องค
คุณพอพรศักด์ิ ชื่นจิตอภิรมย คุณพอสันติ ปตินิตย-
นรินัดร และคณุพอภัคพล มหัตกุล

ในโอกาสน้ี กอนถึงวันเร่ิมพิธี คณะสงฆผูไปรวม
งานคร้ังน้ี ยงัไดไปแสวงบญุท่ีเมืองอสัซีซแีละมหาวหิาร
แมพระแหงปวงเทวา และวัดแหงศีลมหาสนิท เมือง
ออรวเิอโต (Orvieto)  สกัการสถานความรักของพระเจา
และหลังจากเสรจ็พิธทีางการแลว ไดเดินทางลงไปทาง
ภาคใตอติาล ีเยีย่มสกัการสถานบานเกิดนักบุญคุณพอปโอ
แหงปเอเตรลชีนา ผูมีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ และอาราม
คณะเบเนดิกติน ทีม่อนเต กาสิโน (Monte Cassino) กอ
ตัง้มากวา 1500 ป  โดยนกับญุเบเนดิกต อธิการ ค.ศ. 480-
547 และจากอารามน้ี ไดขยายออกไปทั่วยุโรป พรอม
ทัง้จิตตารมณ พระวนิยัซึง่นักบญุเบเนดิกตไดตัง้ขึน้

เมือ่พระคารดนิัลโยเซฟ รตัซิงเกอร ไดรบัเลือกต้ัง
เปนพระสนัตะปาปา ค.ศ. 2005 พระองคทรงเลอืกพระนาม
นักบุญ “เบเนดิกต” นีเ่อง

“อุดมสาร” ไดสัมภาษณความคิดเห็นของบรรดา
คุณพอในวันสุดทาย กอนจะเดินทางกลับประเทศไทย
ถึงการเดินทางมาคร้ังน้ี

คุณพอไชโย กิจสกุล หัวหนากลุมผูแสวงบุญและ
รวมงาน รสูกึวาไดผลมากสำหรบัชวีติดานจิตใจ เพราะ

รายงานพิเศษ
ฉลองปพระสงฆทีโ่รม

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
“พระศาสนจักรใช..ไมเทาแหงรักและรับใช”

โทนี ่ไทยแลนด
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การทีไ่ดมารวมงานท่ีมพีระสงฆจากท่ัวโลก เปนหมืน่ๆ
คน เปนบรรยากาศพิเศษสุดๆ และการเตรียมจิตใจกอน
2 วนั มเีทศน ตัง้ศีล โปรดศีลอภยับาป และถวายมิสซา
รวมกัน ซึ่งไดแบงเปน 2 กลุม เพ่ือไมใหญเกินไปนัก
คนไทยเราไปรวมทีม่หาวหิารนกับุญเปาโล นอกกำแพง
ดานพิธีกรรมเขาเตรียมไดดี

ที่พิเศษสุดคือ พระสันตะปาปาทรงเปนประธาน
มสิซาวันท่ี 11 มถินุายน เวลา 10.00 น. ทามกลางพระสงฆ
จากท่ัวโลกจำนวนมาก ใหบรรยากาศความรูสึกพิเศษ
คดิวาเปนประสบการณคร้ังหน่ึงในชีวติ แมอากาศรอน
มาก”

“แตโดยภาพรวมก็ถือวา ทุกคนประทับใจมาก
เพราะไดไปแสวงบุญที่อัสซีซี วัดคุณพอปโอ และ
คณะเบเนดิกตนิดวย ซึง่สวนใหญ ไมเคยไปกันเลย และ
เปนพิเศษสวนตัว ไดมาฉลองครบ 29 ป ชวีติสงฆ พรอมกับ
เพื่อนๆ 3 คน ที่บวชวันเดียวกัน และไดเปนประธาน
ถวายมิสซาในวัดนอยใตดินของนักบุญฟรังซิสอัสซีซี
กร็สูกึประทับใจมาก”

คณุพอทว ีอานามวฒัน อายุบวช 30 ป สงัฆมณฑล
จันทบุรี แสงธรรมรุนที่ 1 กลาววา “รูสึกวาไดรับ
ประโยชนมาก ตอนแรกอยากไปแผนดินศักด์ิสิทธ์ิ
เพราะโรมเคยมาเรียนมาอยแูลว แตไดเห็นวา มกีจิกรรม
เก่ียวกับพระสงฆทีเ่ปนโฟโคลาเร อกี 3-4 วนั กเ็ลยชวน
กนัมา การท่ีเราพระสงฆ ไดมเีวลาและใชชวีติอยรูวมกัน
กท็ำใหมคีวามสุข ดใีจ และไดรจูกักนัมากข้ึนๆ โดยเฉพาะ
รนุนองๆ  และการท่ีมพีระสงฆจากทัว่โลกมารวมมิสซา
พรอมกัน กเ็ปนกำลังใจและแสดงถึงความเปนหน่ึงเดียว
กัน ที่หอประชุมเปาโล ไดฟงประสบการณที่เราไดยิน
เพ่ือนพระสงฆ พระสังฆราชจากทวีปตางๆ มาแบงปน”

คณุพอสมโภชน พลูโภคผล บวช 30 ป ลกูวดัเซนตรอ็ค
ฉะเชงิเทรา “ตัง้ใจตัง้แตกอนมาวา ผมจะไปเขาเงียบ จงึ
พยายามเตรียมจิตใจดานน้ี ก็รูสึกไดมีเวลาไตรตรอง
ชีวิตสงฆ ไดฟงประสบการณพระสงฆจากท่ีตางๆ
มาแบงปน กท็ำใหมกีำลงัใจข้ึนมาก สวนจะไดรบัอะไร
มากนอยก็แลวแตเราแตละคน จะเปดจิตใจของเรา”

คณุพอพรชัย บรัศวกลุ บวช 18 ป เจาอาวาสวัดแมพระ
ประจักษเมืองลูรด บางสะแก “รสูกึประทับใจมาก เมือ่
พระสนัตะปาปาทรงเทศน มคีณุพอสนัต ิปตนิติยนรินัดร
มาชวยสรปุใหฟง มฉิะนัน้เรากค็งไมเขาใจอะไร เพราะ
เปนภาษาอิตาเลียน จึงเขาใจความหมายในบทเทศน
โดยสรุป ก็รูสึกประทับใจที่พระสันตะปาปาตรัสวา
นายชุมพาบาลที่ตองมีไมเทาติดตัว ไมเทานี้หมายถึง
ความเชือ่ท่ีตองมี ตองนำหนา และพระสงฆตองเปนผมูี
ความเชือ่กอน และมอบความเช่ือใหกบัสัตบุรษุ และไมเทา
ยังใชปองกันอันตรายจะเขามาทำรายฝูงแกะดวย”

“อีกประการหน่ึง ชีวิตสงฆตองมีความศรัทธาท่ี
แนนแฟนตอแมพระ จะชวยรักษาชวีติสงฆใหศกัดิส์ทิธิ์
และเปนพระสงฆที่ดีไดตลอดชีวิต”

คุณพอพจนารถ นิรมลทินวงศ  บวชครบ 26 ป
เจาอาวาสวัดราชนิแีหงสันติสขุ (สขุมุวิท 101) “การไดมา
รวมอยกูบัพระสงฆเปนจำนวนมาก ไดคดิถึงวนัท่ีไดรบั
ศีลบวชจากสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ที่สามพราน ผูคนก็มารวมกันมากมาย และตากแดด

ฉลองปพระสงฆทีโ่รม (ตอจากหนา 3)

รอนๆ อยางท่ีพวกเราไดมาสัมผัสในวันน้ีอีกคร้ังหน่ึง
และไดสวดภาวนาใหกับพอแม ญาติพี่นอง และพ่ีนอง
สตับุรษุท่ีวดั และพระศาสนจักรในประเทศไทยดวย”

คุณพออนุชา ชาวแพรกนอย ลูกวัดนักบุญอันนา
ทาจีน รับผิดชอบงานอภิบาลผูเดินทางทางทะเล และ
“อาสาสมคัรโคเออร” เคยมาศึกษาอยทูี่โรม 2 ป เม่ือ 7
ปทีแ่ลว “การไดกลบัมาโรมอกีครัง้หนึง่ และไดมารวม
ปดปพระสงฆนี้ ก็รูสึกช่ืนชมยินดี และก็ทำใหชีวิตจิต
ของผม รสูกึตระหนกัวาชวีติเปนพระพร ของขวัญและ
เปนธรรมล้ำลึก ที่พระทรงโปรดแกชีวิตสงฆของเรา
ใหเราเปนชุมพาบาล ทำงานอภิบาล เอาใจใสสัตบุรุษ
และรูสึกซาบซ้ึงมากครับ ที่รวมพิธีกรรมที่เขาเตรียม
อยางดี โดยเฉพาะมิสซาท่ีพระสันตะปาปาทรงเปน
ประธานวันปดปพระสงฆ และมีพระสงฆจากท่ัวโลก
ไดมารวมพธิ ีรสูกึวามคีวามเปนน้ำหนึง่ใจเดียวกนัและ
มีเอกภาพดี ชวยรื้อฟนพันธกิจพระสงฆของเราอีกครั้ง
หนึง่ครบั”

คณุพอธรีพงษ กานพกิลุ อายบุวช 1 ป สงัฆมณฑล

จนัทบุร ี“รสูกึต่ืนเตนมากและก็กลัวๆ เพราะเพิง่บวชใหม
การท่ีไดมารู เห็นและเปนกำไรชีวิตสำหรับผมเอง
กต็ัง้ใจและสวดขอบพระคณุพระเปนเจา สำหรับชีวติสงฆ
ที่เปนพระพร ของขวัญ ที่พระประทานให และที่มาน้ี
ก็ไดสวดขอพระ โปรดใหไดเปนประสงฆที่ซื่อสัตย
จนตลอดชวีติ และทำหนาทีร่บัใชพีน่องสตับรุษุใหเปน
คนศกัดิส์ทิธิ์”

หลังจากน้ัน สวนหน่ึงเดินทางกลับประเทศไทย อกี
10 องค ไปรวมสัมมนาตอท่ีล็อบปอาโน ทางภาคเหนือ
ตออกี 4 วนั ซึง่กลมุพระสงฆคณะโฟโคลาเรไดจดัขึน้

สำหรบัการแสวงบญุของคณะสงฆในปพระสงฆนี้
สวนหนึง่ไดไปแสวงบุญวัดบานเกดินักบุญยอหน มารีย
เวียนเนย ฝร่ังเศส ปลายเดือนพฤษภาคม 23 องค และ
บางกลมุก็ไปแสวงบุญท่ีแผนดินศักด์ิสทิธ์ิ

พธิฉีลองปพระสงฆในประเทศไทย แตละสงัฆมณฑล
ก็จัดตรงกันกับทางกรุงโรม หรือในเวลาใกลเคียงกัน
ในเดือนมถินุายนนี้
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ตอนท่ี 80 นกับุญซิสเตอรโฟสตินา โควาลสกา

เคยอธิบายวิธีแสดงความศรัทธาภักดีตอ
“พระเมตตา” ไปแลววามีหลักใหญๆ อยู 5 ประการ
(ตอนท่ี 71) พรอมอธิบายความหมายของภาพ “พระเมตตา”
ดวย วามีพระคัมภีรตอนใดอยเูบ้ืองหลังภาพท่ีไขแสดงน้ี
ฉบับน้ีขอแนะนำประวัตินักบุญผูไดรับการเผยแสดง
เรื่องพระเมตตาของพระเยซูเจา

“นักบุญซิสเตอรโฟสตินา โควาลสกา”

ศาสนสถานแหงพระเมตตา ใน Krakow Lagiewniki
ที่ซึ่ง สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดให
สมญานามวา “เมอืงหลวงแหงความศรัทธาตอพระเมตตา
ของพระเปนเจา” คณุอาจจะเห็นวาสถานท่ีเล็กๆ ดแูลว
ไมนาจะเปนเมืองหลวงไดเลย จนสงครามโลกคร้ังท่ี 2
สถานท่ีนีก้ยั็งไมเปดสสูาธารณะ ผทูีใ่ชวดันอยนีโ้ดยท่ัวไป
ก็จะเปนคณะซิสเตอรและเด็กหญิงของคณะ

คณะผูแสวงบุญจากหลายทวีปไดมาท่ีศาสนสถาน
แหงน้ี บางคณะมาจากประเทศท่ีอยไูกลแสนไกล เปนตน
จากฟลปิปนส ออสเตรเลยี อเมริกาเหนือและใต ยโุรป
และแนนอนท่ีสุดจากในเมืองและหมูบานในโปแลนด
กม็ารวมดวย  ทกุคนมาท่ีนีก่็เพ่ือมาสวดตอหนาพระรูป
พระเมตตาของพระเยซูที่มีชื่อเสียงวามีพระหรรษทาน

มากมายท่ีไดรบัโดยผานทางพระรูปน้ี และทุกคนมาเพือ่
สวดตอหนาหลุมฝงศพของนักบุญซิสเตอรโฟสตินา
ราชเลขาและธรรมทูต ผูเผยแผพระเมตตา มีคนเปน
จำนวนมากสวดตอพระเมตตา และอาศัยคำเสนอวงิวอน
ของทานนักบญุซสิเตอรโฟสตินา แลวไดรบัพระหรรษทาน
มากมายเหลอืคณานบั ซึง่ของถวายนานาชนิดทีผ่คูนนำมา
ขอบพระคณุพระเจาเก็บไวในตทูีจ่ดัแสดงใหผแูสวงบุญ
ไดชม เพือ่เปนเครือ่งยนืยันถงึความจริงน้ี

นกับุญซิสเตอรโฟสตนิา เกิดเม่ือวันท่ี 25 สงิหาคม 1905
ในหมบูานเลก็ๆ ที ่Glogowieg ตำบล Swinice ใกลกบัเมอืง
Lodz นายและนาง Kowalska แตงงานมานาน 10 ป กย็งั
ไมมีลูกเลย ตอมาเขาท้ังสองมีบุตรถึง 10 คน ซิสเตอร
โฟสตินาเปนคนท่ี 3 รบัศีลลางบาปไดชือ่นักบุญ “เฮเลน”
ซสิเตอรใชชวีติอยกูบับานจนอายุได 16 ป ในชวงเวลาน้ัน
ไดเขาเรียนเพยีง 3 ป เพราะเปนเวลาท่ีโปแลนดถกูแบงแยก
ดินแดนโดยประเทศเพ่ือนบาน ทำใหไมมโีรงเรียนเปดรบั
นกัเรียน เม่ือโรงเรยีนเปดอีก กโ็ตเปนสาวแลว (เม่ือเรยีน
ได 3 ป กอ็อกจากโรงเรียนท้ังๆ ทีเ่ปนเด็กเรียนดี แตถกู
บงัคับใหออกเพ่ือใหเด็กท่ีมอีายนุอยกวา มทีีเ่รียน)

เฮเลนไดออกจากบานไปทำงานเปนคนใชกับ
ครอบครัว Goryszwski ที่เมือง Aleksandrow เม่ืออายุ
ไดเพยีง 16 ป เพือ่เปนการแบงเบาภาระของพอและแม
ครอบครวัท่ีเฮเลนไปอยนูัน้มีอาชีพทำขนมปง โดยเฮเลน
มหีนาท่ีดแูลลูกชายคนเล็กของเขา และดแูลบาน 1 ปผานไป
กลบัไปบานท่ี Glogowieg เพือ่ขออนุญาตพอแมเขาอาราม
พอและแมของเฮเลนปฏิเสธ เพราะไมมีเงินพอท่ีจะสง
เขาอาราม ดวยความนบนอบจึงกลับไปทำงานเปน
คนใชอกีทีเ่มอืง Lodz เม่ือพอแมปฏเิสธไมใหเขาอารามได
เธอเพียงแตบอกตนเองวา พระเปนเจาไมประสงคที่
จะใหเธอมีชีวิตเปนนักบวช เธอจึงพยายามเพิกเฉยตอ
กระแสเรียก ดังบันทึกไววาเธอไดยินพระกระแสเรียก
ตัง้แตอายุยางเขา 7 ป

ตอมาพระเยซูเจาไดทรงแทรกเขามาในชีวติเธอ คอื
วนัหนึง่เธอกบัพ่ีสาวไปงานเตนรำ ในระหวางการเตนรำ
พระเยซูเจาไดปรากฏมาใหเธอเห็นวา พระองคทรง
เจ็บปวดทรมาน เน้ือตัวเต็มไปดวยรอยเฆ่ียน แลวตรสัวา
“เธอจะหลกีหนจีากเราอีกนานแคไหน?” ดวยความปติ
ในการปรากฏของพระองค เธอไดออกจากกลุมเพ่ือน
ทีก่ำลงัเตนรำไปยงัโบสถท่ีใกลทีส่ดุ คอือาสนวหิารแหง
เมือง Lodz เวลานั้นเธอลืมทุกๆ คนท่ีอยูรอบขาง เธอ
คกุเขา กมลงกราบศีลมหาสนิท วอนขอพระองคใหทรง
แนะนำวาควรทำอะไรตอไป แลวเธอไดยนิเสียงในวิญญาณ
วา “จงไปท่ีวอรซอ เพราะเธอจะไดเขาอารามท่ีนัน้” เธอ
ไดอำลาลุงท่ี Lodz ทิ้งทุกส่ิงท่ีเธอมีไวที่นั่น แลวไป
วอรซอซ่ึงเปนเมอืงทีเ่ธอไมรจูกั ดงันัน้ จงึเริม่ตนดวยการ
มุงหนาไปที่โบสถเซนตเจมส หลังมิสซาเลิก ไดไป
พบพระสงฆที่หองแตงตัวสงฆ และบอกกับทานถึง
ทกุส่ิงทีเ่กดิขึน้กบัเธอแกพระสงฆองคนัน้ เธอทำเชนนี้
เพราะมีเสียงภายในคอยกำกับ พระสงฆไดใหที่อยูของ
ครอบครัวหนึ่งซึ่งเธอไดพักอยูกับเขาจนถึงวันที่เขา
อารามได

ซิสเตอรไดเขียนในบันทึกสวนตัววา เธอไดเคาะ
ประตูอารามหลายแหง ไมมีอารามไหนรับ จนวันหนึ่ง
ไปที่ประตูอารามเมือง Warsaw ถนน Zytnia คุณแม
อธกิารเวลานัน้คือคณุแม Michael Moraczewska (ซึง่
ภายหลงัเปนมหาธกิารณิขีองคณะ) ไดรบัและบอกเธอวา
“ไปหาพระเปนเจาซึ่งเปนเจาของบาน และใหถาม
พระองควาจะรบัเธอหรอืไม” เฮเลนบนัทึกวา “ฉนัเขาใจ
ในทนัทวีา ดฉินัตองไปถามพระเยซเูจา ดฉินัไปทีว่ดันอย
ดวยความยนิดีและถามพระเยซเูจา” …ดฉินัไดยนิเสียง
ในทันใดวา “เรารบัเธอ เธออยใูนดวงใจของเรา” เม่ือเธอ
ไดนำเรือ่งไปเรยีนแมอธกิาร คณุแม Michael ตอบเธอวา
“ถาพระองครบัเธอ ฉนักร็บัเธอเชนกนั” เฮเลนไดทำงานตอ
ในโลกภายนอกตอไปอีก 1 ป เพื่อหาเงินใหเพียงพอ
เพื่อเขาอาราม (การเขาอารามในยุคนั้น ผูเขาตองเสีย
คาใชจายตางๆ เอง) ในท่ีสดุวันท่ี 1 สงิหาคม 1925 กไ็ด
เขาอารามคณะ “The Sister of Our Lady of Mercy” ที่
กรุงวอรซอ อายุได 20 ป เธอเร่ิมชีวตินักบวช เดือนแรก
ทีก่รุงวอรซอ อกี 6 เดือนถัดไป กส็ำเรจ็ข้ันโปสตุลนัต
ที่เมือง Krakow และเร่ิมข้ันโนวิสท่ีนี่ หลังจากน้ัน
อกี 5 ป ทีว่ดันอยน้ีเอง ซสิเตอรไดปฏิญาณตนคร้ังแรก
ถือความยากจน ความบริสุทธิ์และความนบนอบ และ
ที่วัดนอยแหงเดิมน้ี เธอไดปฏิญาณถวายตัวตลอดชีวิต
ในอกี 5 ป ตอไป

ชวงเวลาของการเปนนักบวช ซิสเตอรโฟสตินา
มีหนาท่ีเปนแมครัว คนสวน และเปนคนเฝาประตู
ตามท่ีไดกลาวถึงกอนหนาน้ีวา บานและอาคารสถานท่ี
ของคณะไมไดเปนที่แพรหลายตอสาธารณะ ทางเขา
อารามมทีางเดียวทีผ่านไปถึงประตูรัว้ ซสิเตอรโฟสตินา
ทำหนาท่ีเฝาประตูอยูที่นั่น ซิสเตอรตองถูกยายใหไป
ทำงานหลายแหงของคณะ แตสถานท่ีที่อยนูานท่ีสุดคือ
ที่เมือง Krakow เมือง Plock และทีเ่มือง Wilno และที่
สามเมืองน้ีมีความสำคัญคือเปนสถานท่ีที่ซิสเตอร
โฟสตนิาไดรบัสาสนจากพระเยซเูจา ซสิเตอรสิน้ใจทีน่ี่
(Krakow Lagiewniki) ในวันท่ี 5 ตลุาคม 1938 รวมอายุ
ได 33 ป ดวยโรคฝในทองและในลำไส ความทรมาน
ทีไ่ดรบัทางกาย ไมใชความทรมานท่ีใหญยิง่ทีส่ดุท่ีไดรบั
ที่สำคัญก็คือ ซิสเตอรโฟสตินาไดมอบชีวิตของเธอแก
คนบาปท้ังหลาย เหมือนกับพระเยซูเจาไดทรงปกปอง
วิญญาณทั้งหลายดวยกางเขนของพระองค ดังน้ีแหละ
ซิสเตอรโฟสตินาไดมอบถวายความทรมานของเธอ
รวมไปกับมหาทรมานของพระเยซูเจา เธอไดรับ
พระหรรษทานพิเศษ นักเทววิทยาไดยกยองใหเธอ
เปนผมูบีญุคนหน่ึงในพระศาสนจักรคาทอลกิ

เธอไดรบัแตงต้ังเปนบุญราศี โดยสมเดจ็พระสนัตะ-
ปาปายอหน  ปอล  ที่  2 ป ค.ศ. 1993 และตอมา
พระสนัตะปาปาองคเดียวกันน้ีเองไดทรงประกาศแตงต้ัง
เธอเปนนักบุญกลุมแรกใน ป “ปติมหาการุญ” ค.ศ.
2000 และมีการฉลองพระเมตตา อยางเปนทางการ
ในพระศาสนจักรวันอาทิตยแรกหลังสมโภชปสกา
ของทุกป ตัง้แตนัน้เปนตนมา
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โปรดทรงนำทางขาพเจาเถิดโปรดทรงนำทางขาพเจาเถิด

หนา 6

บทอธิษฐานภาวนา

“พระอาจารย พวกเราตองการเห็นเคร่ืองหมายอัศจรรยประการหน่ึง
จากทาน” (มทัธวิ 12:38)

บ.สันติสุข

ชายผหูนึง่นัง่อยทูีเ่ตยีงของโรงพยาบาล แลวมองดูมอืของผทูีเ่ปนมารดาของ
เขา พลางคดิในใจวา มอืทัง้สองของแมเขาเคยทำงานหนักใหเขา มอืทีเ่คยหุงขาว
ใหเขากิน เม่ือเขายังเปนเด็กอยู มือท่ีเคยซักเสื้อผาใหเขา บัดน้ี มือท้ังสองน้ัน
หมดแรงและออนกำลังลง แมของเขาตองนอนอยูกับเตียง ตองพึ่งพาผูอื่น
ใหชวยทำสิง่ท่ีทานทำเองเสมอในอดีต หากชายผนูีแ้สวงหาวีรสตรีตวัอยางท่ีดี
และบุคคลท่ีเขาช่ืนชม บุคคลผูนั้นกำลังนอนอยูบนเตียงตอหนาตอตาเขา
แมของเขาเปนผูที่ยุติธรรมอยางสม่ำเสมอ ทานมีหัวใจท่ีเปยมดวยความรัก
และดำเนินชีวิตใกลชิดกับพระเจาดวยความถอมตนตลอดมา

เมื่อบรรดาฟาริสีและธรรมาจารยมองดูพระเยซูเจา พวกเขาเห็นผูที่กระทำ
สิง่ท่ีกลาวมาน้ี พระเยซูเจาทรงเปนแบบฉบับของความยุตธิรรม ความรัก ความ
ถอมตน แตสิง่เหลาน้ีไมเพียงพอสำหรบัผทูีค่อยจับผิดพระองค พวกเขาตองการ
“เครือ่งหมาย” พวกเขาตองการสิง่ท่ีจะพิสจูนไดวา พระองคทรงมาจากพระเจา
ตามที่พระองคทรงประกาศไว หากไมมีเครื่องหมาย พวกเขาก็ยังไมยินยอม
นอมรับพระองค ซึง่ในสายตาของพวกเขา พระองคเปนแตเพียงชางไมชาวกาลิลี
คนหนึง่เทานัน้

ในการติดตามพระเยซูเจา เราไดรบัเชิญใหเปน “เครือ่งหมาย” วาพระองค
สถติอยใูนโลกของเรา เครือ่งหมายนีจ้ะตองประทบัดวยตราแหงการเปนมนุษย
ทีด่ขีองเรา สิง่ท่ีจะประทบัใจคนท่ัวไปก็คอื บคุคลท่ีซือ่สัตย อบอนุและออนโยน
พระเจาทรงประทาน “เคร่ืองหมาย” อนัย่ิงใหญทีส่ดุของพระองคในองคพระเยซู
คริสตเจา เรามีบุญที่ไดเปนสวนหน่ึงของพระคริสตเจา ประชาชนตองการ
เคร่ืองหมายของพระเจา ขอใหเขาไดพบกับเครือ่งหมายนีใ้นตัวเรา ในความซ่ือตรง
ของเรา ในความออนโยนและในความถอมตนของเรา

ขาแตพระบดิาเจาสวรรค โปรดทรงหล่ังพระหรรษทาน
ของพระเจามายังลูก เพื่อจิตวิญญาณของลูกจะไดไมแข็ง
กระดาง แตเปดรับพระจิตของพระองคในวันน้ี ขอใหชีวิต
แตละวนัของลกู เปนการกระทำเฉพาะส่ิงทีช่อบธรรมใหลกูรกั
อยางออนโยน และดำเนินตามพระองคดวยความถอมตน
เดชะพระบารมีพระครสิตเจาดวยเทอญ อาแมน

 Skin Deep (2)
เหตกุารณชุมนุมท่ีราชประสงคยังคงเปนฝนรายสำหรบัคนไทย
ถงึจะมีความพยายามเยียวยาสมานฉันทปรองดองทุกระดับ
แตก็ไมมีใครกลาม่ันใจยืนยันรับรองเช่ือม่ันในความเปนไปได
ภายนอกดูสงบเรียบรอยเปนปกติแตลึกลงไปยังคงอึมครึม
ไมตางกับทะเลกอนสึนามิถลมทลายชายฝงไทยไมกี่ปกอน
น้ำทะเลลดลงไปไกลกวาท่ีเคยพาใหตื่นตาต่ืนใจแกมพิศวง
หาดทรายทอดยาวลึกลงไปจนเห็นปลาเห็นหอยติดคางรายเรียง
หลายคนอดไมไดที่จะเดินยอนลงไปสำรวจเดินดูดวยความตื่นเตน
ลมฟาอากาศก็ดูเปนใจไมพัดไมเคลื่อนไหวใหตองเหนียวตัว
กระทัง่คลืน่ใหญถาถมเขามาลกูแลวลูกเลาน่ันแหละจงึพากนัไหวตัว
หันหลังใหทะเลว่ิงเขาฝงหาท่ีหลบท่ีกำบังท่ียึดเหน่ียวแทบไมทัน
กวาจะรอูะไรเปนอะไรหลายชีวติตองหายสาบสูญไปตอหนาตอตา...

แมการชุมนุมจะจบลงคนพากันกลับถิ่นฐานบานเกิด
ทิง้รองรอยท้ิงความเสียหายไวใหเห็นท้ังบนถนนท้ังตามอาคารรอบขาง
คนหายกลัวหายตกใจพากันไปเดินดูเดินสำรวจบันทึกภาพเก็บไว
แตใจลกึๆ ตางรสูกึวายงัไมจบยงัไมมัน่ใจยังตองตดิตามอยาไดกะพรบิตา
การกอกวนการวางระเบิดการกอการรายยังมีใหเห็นเปนระยะ
ตราบใดท่ียงัยดึทกุอยางอยแูคระดับ skin deep เหมือนเคย
เร่ิมต้ังแตสีเส้ือสีธงยอนไปถึงผลประโยชนทางการเมือง
ลามไปถึงผลตอบแทนดานเงินทองท่ีมากระตนุตอมตัณหา
ปากก็รองบอกทำเพ่ือชาติทำเพ่ือประชาธิปไตยทำเพ่ือความชอบธรรม
แตความรกัชาตคิวามตองการประชาธปิไตยยงัคงอยแูค skin deep
ปากรองเพลงชาติแตใจยงัคำนงึถึงผลประโยชนสวนตนเปนหลกั
ออกมาเรียกรองประชาธิปไตยไปทำลายประชาธิปไตยคนอ่ืนไป
สนึามกิารเมืองยังคงตองเกิดตราบใดเขาไมถงึแกนสักท.ี..

จะวาไปแลวก็เร่ิมตั้งแตชีวิตประจำวันที่เห็นๆ
ความเปนพีน่องรวมชาตริวมโลกยงัคงไมเกดิยงัคงไมมใีหเหน็
ตราบใดท่ียงัคิดยังมองยงัเห็นยังทำกันอยแูค skin deep
เห็นแคตวัตนของคนแตละคนไมเลยเขาไปถึงความเปนมนษุย
เลยเหน็แครูปรางหนาตาเส้ือผาเคร่ืองประดับแตไมเคยเขาถึงจิตวิญญาณ
ความทีเ่คยมีใจตอกนักเ็หลอืแคสิง่ของเงินทองท่ีสลับมือกันไปมา
วนัๆ มงุแตจะทำเงนิสะสมวัตถุสิง่ของเรือ่งจติใจไวตอนสะดวกยามวาง
แลวก็เท่ียวมองเท่ียวเทยีบศักด์ิศรีของคนจากส่ิงท่ี “ม”ี ไมใชสิง่ที ่“เปน”
กระท่ังดึงคุณคาทุกอยางมาไวแคเปลือกนอกแคระดับ skin deep
แคชื่อนามสกุลแซตระกูลเช้ือชาติฐานะก็ประกันคุณคาไดแลว
แมแตความรกัมติรภาพความเปนพีน่องก็ยากท่ีจะเวน
รักเพราะชอบหนาตาผิวพรรณสัดสวนแตงตัวไดเกดูลงตัว
พออะไรเปล่ียนแปลงไปใจก็เร่ิมโลเลละลาละลังผิดหวังเหมือนหลงผิด
ชวีิตคชูวีิตเพ่ือนชีวิตพ่ีนองก็มอีันเปล่ียนแปลงกระทบกระท่ังไปดวย
จงึไมแปลกใจท่ีคนรสูึกวาเหวเหงาโดดเด่ียวทัง้ท่ีแวดลอมดวยผคูนส่ิงของ
เพราะใจมนุษยนั้นอยลูึกเลยจากระดับ skin deep เขาไป
การดำเนินชวีติตดิตอสมัพนัธกนัแคระดบัผวิเผนิภายนอกยอมไมถงึใจ
ใจคนจึงตองโหยหาเรยีกรองสงสัญญาณเตือนเปนระลอก
แตกไ็มไดใหความสนใจใหความสำคญัเพราะคนเอาแตเมามันกับเปลอืกนอก
ทีส่ดุก็กลายเปน “สนึามใิจ” ถาโถมเขาใสสงัคมมนุษยแทบต้ังตวัไมตดิ
กระทบศักดิศ์รีมนษุยจนตองถาม “นีห่รอืคน”
เม่ือคนกลายเปนแคเครื่องมือผลประโยชนเปนแควัตถุความสนุก
กระทบครอบครัวจนตองตัดพอ “นีห่รือความเปนพอเปนแมเปนพ่ีเปนนอง”
เม่ือแคอยูบานเดียวกันแตไมมีเย่ือใยไมมีความรักไมมีความอบอุน
กระทบแกนแหงเพศมนษุยจนตองสงัเวชใจ “นีห่รอืทีว่ารกั”
เมื่อสนใจกันแคเปนหญิงแคเปนชายเอาแตสนุกสนานไมเลือกหนา
บรรยากาศสังคมยังคงอึมครึม “สนึามิใจ” พรอมเกิดไดทกุเม่ือ
ตราบใดท่ีคนในสังคมยังพอใจอยแูคระดับ skin deep ตอไปอยางน้ี
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เราไดนำเสนอรายงานการประชุมของสภาเยาวชน
โลกปที่แลวที่กรุงโรม ในอุดมสาร ฉบับที่ 33 ประจำ
วนัท่ี 9-15 สงิหาคม 2009 รายงานโดยการเขารวมประชมุ
ของผแูทนคนหน่ึงจากประเทศไทย ในคร้ังน้ันมีคนไทย
4 คน ทีเ่ขารวมในการประชมุ

ขออธิบายความเปนมาของสภาเยาวชนโลก
สำหรบัผทูีส่นใจโดยยอดงันี้

สภาเยาวชนโลกหรอืมชีือ่ในภาษาองักฤษวา World
Youth Parliament (WYP) เปนกิจกรรมสวนหน่ึงของ
กลุมเยาวชนอิเดนเตสท่ีมีอยูกอน ซึ่งไดพยายามสราง
สภาเยาวชนในระดับนานาชาติขึน้มา เพือ่เปนทีร่วมของ
เยาวชนท่ัวโลก ไมวาจะเปนคนที่แตกตางกันทางแนว
ความคิด วัฒนธรรม หรือสถานะทางสังคม สามารถ
มาอยูรวมกันเพื่อพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ถึงปญหาหรือสิ่งที่เกิดข้ึนที่เกี่ยวของกับพวกเขา และ
แสดงขอสรุปน้ัน เพื่อใหคนทั่วโลกไดยินเสียงของ
พวกเขา

ในป 2008 – 2010 ไดมีการเรียบเรียงจัดระเบียบ
เขียนวัตถุประสงคเฉพาะขึ้น  เปนคำแถลงการณ
แหงคุณคาในวัฒนธรรมใหมที่จะเสนอตอบรรดา
ผูนำทางการเมือง ผมูอีำนาจในพระศาสนจักรคาทอลิก
และศาสนาอ่ืน เพื่อเปนการสนับสนุนการกอตั้งและ
การปรับปรุงแกไขในอนาคต (ติดตามรายละเอียดได
ใน Website ทีจ่ะใหไวในตอนทาย)

ขอสรุปของแตละกลมุจะถกูรวบรวมโดยแตละชาติ
และรวมเขาดวยกัน  ในรายงานฉบับสมบูรณในสมัย
ของการประชุมทั่วโลก โดยนำเอาความคิดของคน
สวนมากมารวบรวม  ขอสรุปน้ันจะสามารถบงบอกถงึ
ความชัดเจนโดยผานทางการประกาศของคำแถลงการณ
เพื่อใหรายงานของสภาเยาวชนน้ันจะเปนเสมือน

กระบอกเสียงของบรรดาเยาวชน
จากสถาบันการศึกษาตางๆ

เร าได เ ร่ิ มการประชุมสภา
เยาวชนโลกนี้คร้ังแรก (The first
World Plenary Session) ที่กรุงโรม
เม่ือ 26 มถินุายน – 3 กรกฎาคม 2009
ที่ผานมา และจะทำการประชุม
ครัง้ตอไป ในวนัที ่11 – 13 สงิหาคม
2010 (The second World Plenary
Session of WYP) ในกรุงนิวยอรก
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ไดรับการ
สนับสนุนโดยมูลนิธิเฟอรนันโด
รเิอโล, เยาวชนอิเดนเตส และมหาวิทยาลยัเซนตจอหน
ในนิวยอรก

คณุสมบัตขิองผเูขารวมประชุมคือ เยาวชนชายหญิง
ทีม่อีายุระหวาง 17 – 30 ป ทีต่องการเขารวมมีดงัน้ี

1. ผู เขารวมการประชุมตองอภิปรายโตตอบ
ในหัวขอซึ่งสำคัญและจำเปน ซึ่งเปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป ดวยการตรวจสอบในเชิงลึก พรอมกับมี
ทัศนคติที่เปนอิสระ ปราศจากอคติและความสนใจ
สวนตวั

2. ผเูขารวมประชุมจำเปนตองมีทศันคตทิีจ่ะเคารพ
และใสใจตอมุมมองทีแ่ตกตางกนั

3. ผู เขารวมประชุมตองใหคำมั่นกับตนเองวา
จะใชความพยายามอยางจริงใจ  ที่ไปใหถึงขอตกลง
ของหัวขอที่ไดทำการอภิปราย

โครงสรางของการประชุม
การทำงานของสภาเยาวชน  ประสานกนัใน 3 ระดับ

คอื 1. ระดับทองถ่ิน 2. ระดับสภาแหงชาติ   และ 3. ระดบั
การประชุมนานาชาต ิแตละระดบัของทัง้ 3 นีม้โีครงสราง


⌫   

ของตนเองและสนับสนุนโดยทางเฉพาะสูเปาหมาย
เดียวกัน

เปนอีกคร้ังหน่ึงที่จะเปดโอกาสใหเยาวชนไดมี
โอกาสพูดอยางอิสระ ถึงสิ่งที่พวกเขากังวลใจ โดยมี
จุดประสงคที่จะคนหาคุณคา สถานการณที่เหมาะสม
เพ่ืออนาคต โดยมพีืน้ฐานมาจากความรัก ความมีใจกวาง
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  ในบรรยากาศของมิตรภาพ

และสุดทายทานทราบหรือไมวา สภาเยาวชนโลก
(World Youth Parliament) ไดกอต้ังข้ึนในประเทศไทย
แลว โดยเร่ิมจากนักศึกษากลมุเล็กๆ ทีเ่ปนคนตางศาสนา
จากการแสดงความคิดเห็นของผูที่เปนสมาชิกกลุมนี้
พวกเขามีความยินดีทีไ่ดมโีอกาส สรางคำถาม และคนหา
คำตอบในส่ิงท่ีพวกเขาแสวงหา หรือยังไมเคยคดิมากอน
ใหกับตัวเอง พรอมกับคนอ่ืนๆ หากคำถามดังตอไปน้ี
เคยเปน หรือยังเปนของคุณ เชน

- เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแตไมรูวาจะตองทำ
อยางไร

- ทุกคนพูดถึงเสรีภาพ แตเสรีภาพคือการท่ีจะทำ
อะไรงายๆ อยางทีเ่ราตองการใช  หรอืไม

- เยาวชนสวนใหญไขวควาหาปริญญาจากสถาบนั
อุดมศึกษา แตคุณเคยถามตัวเองไหมวาเปาหมายของ
การศึกษาคืออะไร

- คุณเคยต้ังคำถามไหมวาความยุติธรรมคืออะไร
หรือทำไมเราตองลงโทษคนอื่น

- ดวยวิกฤติแหงเศรษฐกิจท่ีแพรหลาย  ในความคิด
คุณไดเคยหันกลับมามองดู ความคิด วิถีการทำงาน
เศรษฐกิจหรือไม

- คำถามสำคัญท่ีสุด คุณเคยถามตนเองไหมวา
ฉนัคอืใคร ในฐานะบุคคลหนึง่ หรอืมนุษยคนหน่ึง  อะไร
คอืศักด์ิศรีพื้นฐาน  มสีทิธิและหนาท่ีอยางไร

ถาคุณเคยขบคิดถึงปญหาเหลาน้ี  และกำลัง
หาคำตอบ สภาเยาวชนโลกมีไวเพ่ือคุณ

ดงัทีไ่ดกลาวมาขางตนวา  สภาเยาวชนน้ีสนบัสนนุ
โดยกลมุเยาวชนอิเดนเตส  ทีต่ัง้อยกูอนแลว  และพวกเขา
มคีติพจนคอื  “พระเปนเจา ธรรมชาต ิและสังคม” เพ่ือ
ฟนฟคูวามดขีองมนุษยใหกลับมาดังเดมิ กฎของศีลธรรม
ของพวกเขามอียวูา  “สพูระเปนเจาโดยทางมนษุย” ( Ad
Deum  Propter Humanitatem )

ขอเชิญผูสนใจหารายละเอียดเ พ่ิมเ ติมไดที่ :
http://www.identeyouth.us/wyp.htm และ Link ทีเ่ก่ียวของ
หรอืตดิตอสอบถามที:่ thailandoffice@identeyouth.org
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25 ปวทิยาลยัเซนตหลยุส (ตอจากหนา 20)

กรงุเทพมหานคร  พระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู
เปนประธานวจนพิธีกรรมขอบคุณพระเปนเจา ในพิธี
“รชัตวัสสมงคล” โอกาสครบ  25 ป วทิยาลยัเซนตหลุยส
(ค.ศ. 1985-2010) และพิธกีตญัตุา พธิมีอบโล-เกยีรตบิตัร
แกผทูีม่สีวนรวมในการกอต้ัง พฒันาสถาบัน และผทูีม่ี
อปุการคุณดานวิชาการตอวทิยาลยัเซนตหลยุส ทีอ่าคาร
รวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 โรงพยาบาลเซนตหลุยส
เม่ือวันศุกรที ่2 กรกฎาคม ค.ศ. 2010

เซอรไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีคณะภคินี
เซนตปอล เดอ ชารตร ไดกลาวถึงความเปนมาของวทิยาลัย
เซนตหลุยส ความวา “เมตตากรุณาอยทูีใ่ด พระเจาสถิต
ทีน่ัน่ ตลอดการเดินทาง 25 ป ของวิทยาลัยเซนตหลุยส
ซึง่เต็มไปดวยวาระแหงการเปลีย่นแปลง วาระแหงการ
เจริญเติบโตกาวหนา บอยคร้ังไดประสบกับมรสุม
แหงฤดูกาลที่ตองผานการถูกทดสอบ บางคร้ังพบกับ
ความลมเหลวกอนจะไดรับความสำเร็จ บอยครั้ง
เกิดความผิดพลาด ความผิดหวัง ความเหน่ือยออน
ทอแท  ความทุกขยากลำบากในการปฏิบัติหนาที่
การพบกับปญหาอุปสรรคมากมาย และความหนักหนวง
ในภารกิจตางๆ ที่เราตางตองอดทนตอสูเพ่ือใหถึง
เปาหมายตามพันธกิจของสถาบัน

ประสบการณหลายตอหลายวาระในอดีตจนถึง
วันน้ี เราเชื่อวาลวนเปนพระพรแหงความรักของ
พระเปนเจา ท่ีไดทรงกระทำส่ิงมหัศจรรยใหทุก
เหตกุารณนัน้ผานพนไปดวยด ีเพราะตลอดการเดินทาง
ของเราน้ันมีพระเจาทรงนำทางชีวิตของเราดวย
พระญาณสอดสองท่ีคอยค้ำจุน เก้ือหนนุ ใหความชวยเหลือ
ดแูลเราในทุกสถานการณ พระองคทรงเปนแสงสวางท่ี
ใหพลังชีวิตและเปนสายธารท่ีนำความชุมชื่นใหแกเรา
เปรียบเสมือนสายน้ำท่ีไมมวีนัเหือดแหง

เราเช่ือม่ันวา ไมมีสิ่งใดที่จะเปนไปไมไดสำหรับ
พระเปนเจา และหากปราศจากพระองคแลว เราไมสามารถ
จะทำอะไรไดเลย เปนพระจติเจาท่ีทรงดำเนินอยใูนทุกชีวติ
และในทุกกจิการงาน เราระลึกถงึอดีตดวยความกตญัู
อยูกับปจจุบันในความเปนจริง และมุงสูอนาคตดวย
ความกระตือรอืรน เราจงึสำนกึวาระยะเวลา 25 ป ของ
วทิยาลัยเซนตหลุยสจงึเปนเวลาแหงพระพรอยางแทจรงิ”

พระคารดินัลไดกลาวแสดงความช่ืนชมยินดีวา

“วาระน้ีจึงเปนความชื่นชมยินดี และ
เปนโอกาสที่เหมาะสมกับการฉลอง
ครบ 25 ปแหงการกอตั้งวิทยาลัย
เซนตหลยุส อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ
ในฐานะผรูบัใบอนุญาตจัดต้ังวทิยาลัย
เซนตหลุยส และขาพเจาในนามของ
สภาวิทยาลัยเซนตหลุยส ขอขอบคุณ
ทุกทานที่ไดให เ กียรติมารวมพิธี
ในวันน้ี เพ่ือเปนสักขีพยานแหงการ
ทำความดี ดำเนินงานดานการศึกษา
มุงม่ันผลิตบัณฑิตท่ีดีมีคุณภาพรับใช
สงัคม

ขอขอบคุณผูมีอุปการคุณตอ
วิทยาลัยเซนตหลุยสทุกทานท่ีไดให
การสนับสนุนกิจการของวิทยาลัย
ทั้งทางตรงและทางออมมาโดยตลอด
ขอขอบคุณคณะภคินีคณะเซนตปอล
เดอ ชารตร ที่ไดจัดใหภคินีของคณะ
มาปฏิบัติงานบริหารการศึกษาและ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาของวิทยาลัย ตั้งแตรุน 1
เปนตนมา

ปแหงมงคลของวิทยาลัยเซนตหลุยสเกิดข้ึนตลอด
เวลา 25 ปที่ผานมา และจะยังคงเปนปมงคลสืบตอไป
ทกุ  ๆป ขอใหวทิยาลยัประกอบกิจกรรมตาง  ๆเพ่ือนักศึกษา
ใหไดผลดีและเปนไปตามน้ำพระทัยของพระเปนเจา

ขอพระพรอนัอดุมจากพระองคประทานใหผบูริหาร
คณาจารย พนกังาน และศษิยเซนตหลยุสทกุคน ประสบ
ความสำเร็จในการปฏิบัตงิานตามเปาหมาย”

จากนัน้พระคารดนิลัตีฆอง 3 ครัง้ อนัหมายถงึ 3 คณะ
ของวิทยาลัยเซนตหลุยส ไดแก คณะพยาบาลศาสตร
คณะศิลปศาสตร และคณะกายภาพบำบัด เสียงฆอง
เปนสัญลักษณประกาศการเปดปแหงความโปรดปราน
จากพระเจา โอกาสรชัตวสัสมงคล วทิยาลัยเซนตหลยุส

ตอดวยพิธีกตัญุตาแดพระคารดินัล พิธีมอบโล
และเกียรติบัตร ตลอดระยะเวลา 25 ป วิทยาลัยไดรับ
การสนบัสนนุจากผมูอีปุการคณุเปนจำนวนมาก รวมถึง
คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนวิชาการตางๆ ที่ได
มีสวนในการประสิทธิประสาทวิชาความรูแกศิษย
มาอยางตอเนือ่ง ซึง่มผีทูีไ่ดรบัโล จำนวน 20 ทาน และ
รบัเกียรติบตัร  จำนวน 15 ทาน

รายชื่อผูที่ ไดรับโล จำนวน  20 ทาน  มีดังน้ี
1. คณุพอจำเนยีร กจิเจริญ 2. เซอรไอรีน ชำนาญธรรม
3. คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง 4. อ.วิภาวรรณ มารติน
ในนาม ศ.น.พ.บุญสม มารติน 5. พลเอกนายแพทย
เอกจิต ชางหลอ ในนามศาสตราจารยแพทยหญิง
คุณมานา บุญค้ันผล 6. คุณวัลลีย วงศภักดี 7. ผูแทน
ดร.สมศักด์ิ-คุณหญิงปทมา ลีสวัสด์ิตระกูล 8. ผูแทน
คุณชาตรี โสภณพนิช 9. ศาสตราจารยกิตติคุณ
นายแพทยจิตร สิทธีอมร 10. คุณจิราพร ชวงงาม
11. คณุชไมพร เอกสาโรจน 12. อ.ประสาน นาคะเกษยีร
13. คุณเบญจมาศ คำภาวงษ 14. อ.สฤษฎิ จันทรหอม
15. ร.ต.ต.หญิง ผศ.ดร.เรวดีทรรศน รอบคอบ
16. ผศ.ดร.มาลีวัล เลิศสาครศิริ 17. อ.ภาวดี รามสิทธิ์
18. อ .ณิชาภา  วุฒิวัฒน 19. อ .สดารัตน  สุวารี

20. คณุสุขใจ สคุรีวก
รายช่ือผทูีไ่ดรบัเกียรติบตัร จำนวน 15 ทาน มดีงัน้ี

1. ดร.มัทนา สานติวัตร 2. คุณลดาวัลย รวมเมฆ
3. อ.รังษิมา เลิศจรรยารักษ 4. คุณพิกุล วราภาคย
5. ดร.ชวนิท ธมัมนนัทกลุ 6. คณุสมพงษ ชาญศริศิกัด์ิกลุ
7. อ.วิภาวรรณ มารติน 8. คุณเดือนฉาย คอมันตร
9. คณุนพรัตน อดศิรกาญจน ผแูทนธนาคารทหารไทย
จำกัด (มหาชน) 10. คณุพรหมมาศ พรปราโมทย ผแูทน
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 11. คุณนฤมล
เข็มวิลาศ ผูแทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
12. คุณมาลัย มหามณีรัตน 13. คุณพรรณี สงสาย
14. คณุวิภาว ีศรีวิรรณ 15. คณุชัญญาภสั ศลีวัตพงศ

กอนจบพิธี เซอรอาเดลา พิศุทธ์ิสินธพ อธกิารบดี
วิทยาลัยเซนตหลุยส กลาวขอบพระคุณประธานในพิธี
บรรดาพระสงฆ นกับวช คณบดี คณาจารย แขกผมูเีกยีรติ
และเจาหนาท่ีที่มีสวนรวมในการพัฒนาชวยเหลือ
กจิการตางๆ ของวิทยาลัยเซนตหลยุส

ประวัติวิทยาลัยเซนตหลุยส อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ โดยพระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู
ไดตัดสินใจพัฒนาสถานฝกผู ช วยพยาบาลของ
โรงพยาบาลเซนตหลุยสใหเปนสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัตอิดุมศกึษา พ.ศ. 2522 โดยทำโครงการ
จัดต้ังเปนวิทยาลัยพยาบาลเซนตหลุยส เสนอขอรับใบ
อนุญาตตอทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อเปดสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงคใหเปน
สถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถพัฒนาการศึกษาดาน
การพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ และไดรบัการอนุญาต
ใหจัดต้ังวิทยาลัยพยาบาลเซนตหลุยส เ ม่ือวันท่ี  1
มถิุนายน 2528 นบัเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลำดับ
ที่ 18 วิทยาลัยพยาบาลเซนตหลุยส ไดดำเนินภารกิจ
ทั้งในดานการจัดการเรียนการสอน การคนควาวิจัย
การใหบริการวชิาการแกสงัคม และการทำนุบำรุงศิลป-

(อานตอหนา 13)

สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทยรวมยินดีกบัคุณพอวรยทุธ กจิบำรุง ผอูำนวยการ
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แสวงบุญและทองเที่ยว
โดย สายการบินกาตาร  7 คืน /  9 วัน

สาธารณรฐัฝรัง่เศส  วนัท่ี  2 – 10 กนัยายน  2553
- ปารสี วดัแมพระเหรียญอศัจรรย นกับญุแคธอรนี ลาบุเร ศนูยคณะ
มิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส (MEP) วัดนักบุญ วินเซนต เดอ ปอล
- แวรซายส พระราชวงั แวรซาย
- ปารสี วิหารพระหฤทัยศักด์ิสิทธ์ิ ซาเครเกอร บนเขา มองมารต
วิหารน็อตเตอรดาม ลองเรือในแมน้ำแซน
- เนอรแวร ที่เก็บศพ วัดเกา และพิพิธภัณฑ นักบุญแบรนาแด็ต
- ลูรด แมพระเมืองลูรด อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์
- ลีซีเออซ วิหารและบานนักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู

รับจำนวนจำกัด
รีบจองดวน หมดเขตวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2553

ตดิตอเบอร 081- 845-8122  คณุนวลฉว ี, 081- 867-7877 คณุเทวี
โทร. 02 - 611-3000  แฟกซ. 02 -611-2066 , 02 - 611-2088   บริษทั อบัรอด อนิเตอร
Email :  nual_abroad@hotmail.com ,  abroadtours@hotmail.com

หนา 9

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากก้ันหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

ผลิตและจำหนายสายประคำ หินสีและแกวคริสตัล
http://www.mary-lamb.com

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ตดิตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกูล โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!
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เปดบรกิารทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดท่ี

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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ขอบคุณสมาชิกทกุๆ ทาน ทีม่อบความไววางใจกับพนัปทวัรคะ
พี่นองท่ีสนใจขอเชิญติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่

02-912-3339 (แฟกซ 02-585-1012)
081-899-7470, 086-541-2772


28 ก.ค.-1 ส.ค. 53   เชิญชวนสมาชกิรวมฉลองเซนตแอนน (ทานยาย
ของคริสตชนท้ังโลก) เดินทางโดยเคร่ืองบินลงท่ีสนามบินนานาชาติ
กรงุกัวลาลมัเปอร เทีย่วมะละกา เที่ยวชมเมืองใหม PUTRA JAYA
ชมตึกแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก
เดือนสิงหาคม เปนเดือนแมพระไดรับเกียรติยกขึ้นสวรรค จะนำ
คณะไปสัมผัสชีวิตชาวชนบทท่ีไกลความเจริญ ที่เปนวัดแมพระ
ตลอดเดือนสงิหาคม 53
เพิ่มทัวรทานยายแอนนาพิเศษ สำหรับผูที่มีเวลานอยมีรายการ

30 ก.ค.-1 ส.ค. 53 โดยทางเคร่ืองบิน 3 วนั 2 คนื ก.ท.ปนงั- Butterworth
Bukit Mertajam เดินทางกลับวันที่ 1 ส.ค. พรอมชุดแรก

ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 02-451-7341-42 โทรสาร 02-451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คณุวรีชาต/ิสจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 และ 081-816-7661

1. เซนตแอนน - บาหลี        23-27 กรกฎาคม
2. เซนตแอนน - เกน็ต้ิง - สงิคโปร  30 ก.ค. - 4 ส.ค.

เดนิทางโดย สายการบินไทย TG
3. อินเดีย (เดินทางกันยายน)

เดลลี - ทัชมาฮาล - เมืองกัว - น.ฟรังซิส เซเวียร -
บงักาลอร - ปราสาทไมซอร - โคชนิ - นกับุญอัลฟอนซา

4. ปารสี - ลรูด - ฟาติมา - โรม (เดินทางตลุาคม)

Assumption Cathedral (อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก)
Further information, Contact: 02-681-3900 ext 1407, 084-680-7644

E-mail: thailiturgy@gmail.com
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เปดประตู
สูแสงธรรม

ชวงเปดปการศึกษาใหม  สถาบันแสงธรรม
“บานเณรใหญแสงธรรม” จดัเปดปการศกึษาของวทิยาลยั
อยางมีเอกลักษณพิเศษประจำทุกป คือ “พิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคณุเปดปการศึกษา” เพ่ือขอพรพระเจาสำหรบั
การศึกษา การเรยีน การสอน ทัง้ในระดับคริสตศาสตร
ปรัชญา และโดยเฉพาะอยางย่ิงเทววิทยาของสถาบัน
แสงธรรม เพราะเหตวุา แสงธรรมเปนสถาบนัทีม่อีตัลกัษณ
เฉพาะเจาะจงเพือ่ใหการศกึษาแกบรรดาสามเณร นกับวช
และฆราวาส เพ่ือใหสามารถไปรับใช เปนศาสนบริกรและ
ผูรวมงานศาสนบริกรของพระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทย ในปนีว้นัที ่ 17 มถินุายน 2010 ทางสถาบัน
แสงธรรมไดรับเกียรติอยางสูงจากพระคารดินัลไมเกิ้ล
มชียั กจิบญุช ูมาเปนประธานพิธมีสิซาบชูาขอบพระคณุ
ของคณาจารย นกัศกึษา และเจาหนาท่ีผเูกีย่วของทุกคน
ในพิธมีสิซาบูชาขอบพระคุณนี ้เปนธรรมเนียมท่ีงดงาม
ทรงคุณคา และมีความหมายทีไ่ดจดัใหมพีธิสีมัครบวชฯ
(Rite of Admissio) ของสามเณรจำนวน 9 คน ที่ไดกลับมาจากปอภิบาล และ
กาวเดนิตอโดยประกาศความสมัครใจพรอมและมงุม่ันท่ีจะศึกษาในช้ันปเทววทิยา
ของวิทยาลัย พรอมที่จะเตรียมตัวรับศีลบวชเปนสังฆานุกรและเปนพระสงฆ
ในอนาคต สามเณรท้ัง 9 คนมรีายนามดังตอไปนี้

1. สามเณรวทิยา เลศิทนงศกัดิ ์สตับุรษุวดันักบญุหลุยส มารีฯ บางแค อคัร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2. สามเณรธนายุทธ ผลาผล สัตบุรุษวัดแมพระประจักษ

“ขอบคณุพระ คารวะพระคณุครู
ควบค ูรบันองใหม”

แหงภเูขาคารแมล สองพี่นอง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 3. สามเณรวรเมธ มาหนู
สัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ทาแร อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
4. สามเณรอติชาติ ธรรมวงค สัตบุรุษวัดพระคริสตราชา ชางมิ่ง อัครสังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง 5. สามเณรวัชรพล กูชาติ สัตบุรุษวัดนักบุญฟลิป-ยากอบ หัวไผ
สงัฆมณฑลจันทบรุี 6. สามเณรนรเทพ ภานพุนัธ สตับุรษุอาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธนิริมล จนัทบรุ ีสงัฆมณฑลจันทบรุ ี7. สามเณรพรอมพงษ ศรหีารตัน สตับุรษุ
วดัพระวสิทุธิวงศ หนองคู สงัฆมณฑลอุบลราชธานี 8. สามเณรนราธปิ งามวงศ สตับุรษุ
วดัแมพระประจกัษเมอืงลูรด บานเหลา สงัฆมณฑลอุบลราชธานี 9. สามเณรธนายุทธ
นันทพรพิสุทธ์ิ สตับุรษุวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย สงัฆมณฑลราชบุรี

หลังจากเสร็จพิธกีรรมทางศาสนาแลว  ตอจากนัน้ก็เปนพิธไีหวครู บรรดาสามเณร
และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมทุกคน ไดแสดงความกตญัูกตเวทแีดบรรดาคณาจารย
ดวยการนำพานธปู เทยีน ดอกไม ไหวขอพรแดคณาจารย ซึง่พระคารดนิลัมีชยั กจิบุญชู
ก็ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธีนี้ดวย และในพิธีไหวครูนี้ ไดมีสามเณรหลายคน
เขียนเรียงความประกวด ในหัวขอ “ครูคือใครและใครคือครู” เพื่อแสดงความรูสึก
สำนกึในพระคณุและใหเกยีรตแิดคร ูดงัน้ัน ผมขอนำความรสูกึบางตอนจากเรียงความ
ของผทูีไ่ดรบัรางวลัชนะเลศิ มาใหทกุทานไดอานสกัเลก็นอยนะครับ

“ครูสำหรับผมตองเปนครูที่มีใจรักในความเปนครูที่แทจริงคือศรัทธาและรัก
ในอาชีพครทูีแ่ทจริง พรอมทีจ่ะเปนผสูราง และผใูหในเวลาเดียวกนัไมวาจะอยใูนยคุใด
สมยัใด ครคูอืผใูห และถายทอดความร ูอบรมจติใจใหรผูดิชอบชัว่ด ีครจูงึมพีระคณุ
ที่สั่งสอน อบรม แนะนำประดุจผูสองแสงสวางใหศิษยไดมีแนวทางชีวิตท่ีดีงาม
พระคุณของครูจึงไดฝงลึกลงในหัวใจของศิษยตลอดเวลา จนลูกศิษยใหความเคารพ
และแสดงความเคารพดวยการประนมมือไหวทีอ่อกมาจากใจจริง เปนด่ังน้ำทิพยชโลมใจ
ใหครูไดมกีำลังใจสตูอไป

อยาเสียเวลาหาคำตอบเลยวา “ครูคือใคร และใครคือครู” เพราะแตละคนก็มี
บรรทัดฐาน และความตองการท่ีตางกัน ครูที่ดีพอ อาจไมพอดีกับเรา และครูที่พอดี
ก็อาจไมดีพอกับเราก็ได ผมไมสามารถใหคำตอบไดวา ครูคือใคร และใครคือครู
ผมรเูพยีงวา ครขูองผมอาจเปนคนธรรมดา ชาวนาชาวไร อาจเปนพอแม หรอืยายแกๆ
ขางถนน และใครก็ตามท่ีอบรมสั่งสอนผม ถายทอดความรู รักและเอาใจใสผม
เปนตัวอยางท่ีดใีนการเจรญิชีวติ เปนแมแบบท่ีดใีหผมไดเจริญรอยตาม คนแบบน้ันแหละ
มคีวามเปนครอูยใูนตัว คนน้ันแหละคอื... ครขูองผม” (สามเณรเทพณรงค  พดุษา)

และในภาคบายของวนัเดยีวกนัน้ันเอง  พวกเราชาวแสงธรรมในสวนของวิทยาลัย
กไ็ดจดักจิกรรมตอนรบันองใหมดวยความสนุกสนานตามประสาพ่ีนอง แมวาแตละคน
จะเลอะเปรอะเปอนบาง แตทกุคนก็ตางมีความสุขความยนิดีกบัการไดเปนสมาชกิใหม
ของสถาบนัแสงธรรมแหงน้ี
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นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)

 วันที่ 27 มิถุนายน
สมเด็จพระสนัตะปาปา

เบเนดิกต ที ่ 16 ทรงตอนรบัผแูทนฆราวาสแหงนักบุญ
เปโตรเพือ่งานเมตตากิจ ซึง่กอต้ังในอติาลีตัง้แต ค.ศ. 1869
พระองคตรสัวา “นกับญุยอหน มารีย เวยีนเนย เจาอาวาส
แหงอารส เปนแบบอยางไมเพียงสำหรับพระสงฆ แต
คริสตชนฆราวาสเชนเดียวกัน”

พระสันตะปาปาตรัสวา “เม่ือเร็วๆ นี้ เราไดมีพิธี
ปดปพระสงฆ ระยะเวลาแหงพระหรรษทานซ่ึง
พระศาสนจักรไดสะทอนแบบอยางของนักบุญยอหน
มารีย เวียนเนย เจาอาวาสผศูกัด์ิสทิธ์ิแหงอารส โอกาส
ฉลอง 150 ป แหงมรณภาพของทาน”

“การประกาศพระวาจาของพระเปนเจาดวยชีวิต
เปนคุณสมบัติโดดเดนของทานนักบุญเวียนเนย ที่เปน
แบบอยางท่ีดีไมเพียงแกพระสงฆ แตสำหรับคริสตชน
ฆราวาสเชนเดียวกัน เปนพิเศษแกฆราวาสผูชวยงาน
เมตตากิจของพระศาสนจักรในดานตางๆ”

“คุณลักษณะท่ีเปนเลิศของนักบุญเวียนเนย คือ

การดำเนินชีวิตสงฆผูถอมตนและไมยึดติดกับสิ่งที่เปน
ของฝายโลก คุณพอเวียนเนยมอบส่ิงท่ีทานมีแกผูที่
ขาดแคลน และไมรูสึกอยากไดสิ่งใดเปนของตน ทาน
เห็นวาทุกสิ่งที่ไดรบัมาน้ันเกินความจำเปน”

“ตัง้แตวยัเดก็คุณพอเวยีนเนยเรียนรทูีจ่ะรกัผยูากไร
ได เห็นแบบอยาง ท่ีบิดามารดาของทานเ อ้ือเฟอ
ใหคนจนไดรบัประทานอาหารท่ีบาน แบบอยางความรกั
ตอผูยากไรนี้เองทำใหทานไดยึดปฏิบัติตลอดชีวิตสงฆ
ทีจ่ะบรจิาคทกุส่ิงท่ีทานมี และไดเปดสถานเล้ียงเดก็กำพรา
‘บานแหงพระญาณสอดสอง’ แกเด็กหญงิท่ีกำพรา และ
ทำทุกอยางท่ีชวยใหเด็กเหลานั้นไดรับโอกาสทางการ
ศึกษาคาทอลิกที่ดี”

“ขอใหแบบอยางของทานนักบญุเวยีนเนย เปนแรง
บันดาลใจแกทุกทาน ขอเช้ือเชิญทุกทานใหพรอม
ที่จะชวยผูตกทุกขไดยากเพื่อเปนเครื่องหมายแหงการ
เปนพีน่องกันในพระคริสตเจา  ขอใหทกุทานจะปฏิบตัิ
งานเมตตากิจทีก่ระทำอยอูยางเปนรปูธรรม แกทกุๆ คน
ทีจ่ำเปนตองไดรบัความชวยเหลอื  ทัง้ดานวตัถหุรอืดาน
จติวิญญาณ”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ตรสัเชิญชวน
ผแูสวงบุญจากทัว่โลกทีเ่ดนิทางมากรุงโรมเพ่ือเคารพศพ
นักบุญเปโตรและเปาโล และมาเฝาพระสันตะปาปา
ผสูบืทอดตำแหนงจากทานนักบุญเปโตร วา “ขอใหทาน
ทั้งหลายจงไดรับแรงบันดาลใจจากทานนักบุญยอหน
มารยี เวียนเนย เจาอาวาสท่ีศกัด์ิสทิธ์ิแหงอารส ใหรวม
ในงานเมตตากิจเพื่อผูยากไรเชนกัน”

(นกับุญยอหน บปัติสต  มารีย เวียนเนย  เจาอาวาส
แหงอารส ฝร่ังเศส เกิดวันท่ี 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1786
มรณภาพวันท่ี 4 สิงหาคม ค.ศ. 1859 บุตรนายมัทธิว
เวียนเนย และนางมารี เบอลูซ บวชเปนพระสงฆ 13
สงิหาคม ค.ศ. 1815  สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที ่13 ทรง
ประกาศทานเปนผศูกัด์ิสทิธ์ินาเคารพ วนัที ่26 กรกฎาคม
ค.ศ. 1896 ตอมาสมเดจ็พระสันตะปาปาปโอ ที ่10 ประกาศ
ทานเปนบุญราศ ีวนัท่ี 8 มกราคม ค.ศ. 1905 และทีส่ดุ
สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที ่ 11 ทรงสถาปนาคุณพอ
ยอหน มารีย เวียนเนย เปนนักบุญ วนัท่ี 31 พฤษภาคม
ค.ศ. 1925……..จากหนังสือ คำสอนโดยนักบุญยอหน
มารยี เวยีนเนย  นำโดยคณุพอวจิติต  แสงหาญ)

มสิซาวันอาทิตย …หวัใจชีวติ
ครสิตชน
โรม  (ซเีอ็นเอส)   ณ มหาวหิารนกับุญยอหนแหงลาเตรัน
ในการประชุมงานอภิบาลสังฆมณฑลโรม สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ตรัสวา  “การไปรวมมสิซา

วนัอาทิตยและรับศีลมหาสนิทเปนหัวใจของการดำเนินชีวิตคริสตชนคาทอลิก
เพราะเปนกิจการท่ีเปนประจักษพยานถึงความเชือ่ในการพลีพระชนมชพีของพระเยซู
คริสตเจาเพ่ือไถบาปมวลมนุษย เปนการเสริมสรางชุมชนแหงความเช่ือ และ
เปนแรงกระตุนใหเกิดกิจเมตตาตางๆ”

พระสนัตะปาปาตรัสวา “คนในยุคปจจุบนัไมชอบคำ ‘การเสยีสละ’ ซึง่เปน
คำโบราณ และเปนการเขาใจชีวติไดวธิหีนึง่ อยางไรก็ตาม หากเราเขาใจความหมาย
อยางถูกตอง คำๆ นีเ้ผยใหเรารวูา พระเปนเจาทรงรักเรามากเพียงใด  เม่ือพระองค
ทรง ‘เสียสละ’ สงพระบุตรมาไถบาปมนุษย”

ผเูขารวมสมัมนากวา 300 คน เปนพระสงฆ  ตวัแทนจากองคกรพระศาสนจักร
และฆราวาส เพ่ือรวมหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานของสงัฆมณฑล

ถวายสัตวเล้ียงชวยสรางวัดใหม
ปนจาบ  ปากสีถาน  (ยูแคน)   โอกาสพระศาสนจกัรสมโภชนกับญุแอนโทนี
แหงปาดวั ชมุชนครสิตชนทางตะวันออกของแควนปนจาบในปากีสถาน รวมรณรงค
หาทุนสรางวัดใหมในชุมชนดวยการนำผลผลิตทางการเกษตรและสัตวเลี้ยง
มาถวายแกวัด

คณุพอเจมส อารคแอนเจลัส กลาววา “แตละป โอกาสฉลองนักบญุองคอปุถมัภ
ของวดั ชาวบานท่ีอาศัยรอบๆ วดันักบญุแอนโทนจีะนำสินคาเกษตรและสัตวเลีย้ง
มาถวาย และในปนีส้นิคาท่ีไดรบัขายไดเงินถึง 500,000 รปู หรือประมาณ 200,000 บาท”
“ตลอดฤดกูาลเก็บเกีย่ว ชาวบานจะนำเงินบางสวนท่ีขายสินคาการเกษตรไดมาบริจาค
อยางตอเนือ่งนานอยางนอย 2 เดอืน และทุกปวดัยังไดรบัขาวสาลี 20,000 กโิลกรัม

เพื่อใชรับประทานโดยไมตองหาซ้ืออีกดวย”
คณุพอเจมส กลาววา “รปูแบบการบริจาคเงินเชนน้ีชวยใหวดัสามารถสราง

อาคารหลังใหม  เปนการรวมแรงรวมใจของชาวบานทำใหพวกเขาภาคภมูใิจ และ
ดีกวาการหาเงินทุนจากตางประเทศ”

วนัท่ี 12 มถินุายน ปนี้  ทนัทีที่เสียงระฆังวัดดังข้ึน เครือ่งหมายพธิีเปดฉลอง
นักบุญแอนโทนี ชาวบานทยอยเดินทางมาท่ีวัดดวยยานพาหนะหรือเกวียน
นำขาว ผลิตผลทางการเกษตร และผัก มาถวายวัด บางก็จูงสัตวเลี้ยง ไดแก วัว
แพะ แกะ เขามาภายในบรเิวณวัด

ญีป่นุปดปพระสงฆ
โตเกยีว  ญีป่นุ  (ยแูคน)   พระอคัรสงัฆราชปเตอร ทาเคโอะ โอคาดะ แหงโตเกียว
กลาววา “พระสงฆประจำอคัรสังฆมณฑลโตเกียวหลายองคมปีญหาดานสุขภาพ
จงึขอใหพระสงฆหาเวลาพกัผอนและฟนฟจูติวญิญาณ”

พระอคัรสังฆราชไดมจีดหมายเวยีนถึงบรรดาพระสงฆเม่ือวันท่ี 14 มถินุายน
หัวขอ “การพักผอนของพระสงฆ ชวยฟนฟูชีวิตฝายจิต” เน่ืองจากพระสงฆที่
อภิบาลงานในกรุงโตเกียวตองเผชิญกับเรื่องตื่นเตน อบายมุข และความเครียด
ของเมืองใหญ การพักผอนใหเพียงพอจึงเปนความจำเปนอันดับแรกท่ีชวย
ใหสขุภาพแขง็แรงอันสงผลตอชวีติฝายจติของพระสงฆดวย”

พระอคัรสงัฆราชโอคาดะ กลาววา “เปนเรือ่งนาเศราหากสภาพเมืองใหญจะมี
ผลกระทบตอพระสงฆทำใหความรอนรนและความมงุม่ันยืนหยัดในกระแสเรยีก
สงฆลดนอยลง  ดงันัน้การใชเวลาพักผอนอยางมีคณุคาจงึมคีวามสำคัญมาก”

“ยงัมปีญหาพระสงฆชรา  พระสงฆปวย กรณเีหลาน้ีเปนเรือ่งสำคญัสำหรบั
พระศาสนจกัร”

สถิติ ค.ศ. 2009 อัครสังฆมณฑลโตเกียวมีพระสงฆสังฆมณฑล 85 องค
พระสงฆคณะนักบวช 281 องค  ในจำนวนน้ี หนึง่ในสามเปนพระสงฆเกษียณอายุ
และไมแข็งแรง  อกีหน่ึงในสามแมยงัอภิบาลงานแตมปีญหาดานสขุภาพ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2010หนา 12

ขอเรยีนเชญิ พี-่นอง
รวมพิธีมิสซาและสวดภาวนาอุทิศในโอกาส

ครบ 1 ป แหงการจากไป
คุณแมมารธา สมถวิล ยันตเจริญ

คุณพอเปาโล จรูญ ยันตเจริญ (ครบ 32 ป)
วนัพุธท่ี 21 กรกฎาคม 2553

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร (วัดสามเสน)
เวลา 19.00 น.

ขอกราบขอบพระคุณในคำภาวนาของทุกทาน
“อยาตัดสินเขา และทานจะไมถกูพระเจาตัดสิน
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วัฒนธรรมอยางตอเน่ืองในป พ.ศ. 2542 เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษาและรองรับการเปดดำเนินการ
ในสาขาวิชาอ่ืน วิทยาลัยพยาบาลเซนตหลยุสจึงไดเปด
ดำเนนิการ คณะศิลปศาสตร โดยระยะแรกไดขออนญุาต
เปดสอนหลกัสูตร ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยา
แนะแนว และสาขาวิชาจิตวิทยาองคกร และไดรับการ
อนุมตัจิากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปล่ียนช่ือเปน “วทิยาลัย
เซนตหลุยส” เม่ือวันท่ี 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2542

วิทยาลัยเซนตหลุยสไดจัด ต้ังศูนยการศึกษา
ตอเนื่อง โดยไดรับการรับรองใหเปนสถาบันหลัก

จากสภาการพยาบาลในการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการการศึกษาตอเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร
ครั้งที่  3/2547 มีมติรับรองวิทยาลัยเซนตหลุยส
เปนสถาบนัหลกั ตัง้แตวนัที ่ 5 กรกฎาคม 2547 มรีหสั
สถานศึกษาคือ 119

วิทยา ลัย เซนตห ลุยส ดำ เนินง านตามแผน
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

พ.ศ. 2528 - ปจจุบัน เปดรับนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน เปดรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผชูวยพยาบาล 1 ป โดยสภาการพยาบาล

25 ปวทิยาลัยเซนตหลยุส (ตอจากหนา 8)

อาลัยรักคุณพอมารแซล ลาเวนงั (ตอจากหนา 20)

คุณพอมารแซล ลาเวนัง (Marcel Laouenan)
เกิดวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1933 ที่ Plonevez-Porzay
จงัหวัดฟนสิแตร ประเทศฝร่ังเศส บดิาเปนชางกอสราง
มารดาเปนแมบาน

บวชเปนพระสงฆวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1960
ที่อาสนวิหารสังฆมณฑล Quin Per

การศึกษา
ชัน้ประถม ทีบ่าน เร่ิมท่ีโรงเรยีนของรฐั ค.ศ. 1939-

1942 เขาเรียนโรงเรียนของคณะเซนตคาเบรียล ค.ศ.
1942-1945 ชั้นมัธยม ที่บานเณรเล็กของคณะมิสซัง

ตางประเทศ ที่โปโปร
จงัหวัดแมน-เอต-ลวัร  ค.ศ.
1945-1951 บานเณรใหญ
ที ่Bievres ค.ศ. 1951-1954
(เปนทหาร 1 พฤศจิกายน
1954 - 12 มถินุายน 1957
รวมสงครามอัลชา เ รีย
กรกฎาคม 1956 - เมษายน
1957) กลับเขาบานเณร
ที่ Rue du Bac ปารีส
เมษายน - มถินุายน 1960

ชี วิ ต แ ล ะ ง า น
อภิบาล

เ ดิ น ท า ง ไ ป
ประเทศพมา  วันท่ี  6
ตุลาคม 1960 ถึงยางกุง
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 1960
เ รี ยนพูดภาษา อั งกฤษ
ที่กาเมเว เดือนเมษายน
1961 เรียนภาษาพมาท่ี
PATHEIN เดือนกรกฎาคม
1962 เปนอาจารย เปน
อ ธิ ก า ร บ า น เ ณ ร เ ล็ ก
MAYANCHAUNG จนถึง
เดือนพฤศจิกายน 1966
เปนผู ช วย เจ าอาวาส ท่ี

PATHEIN จนถึงพฤศจิกายน 2006 ตลอดเวลาที่อยู
สงัฆมณฑล PATHEIN เปนจิตตาธิการของคณะนกับญุ
ยอแซฟแหงการประจักษ ออกจากพมา (ถูกไลออก)
วนัที ่ 5 พฤศจกิายน 1966 พกัและรักษาตัวทีป่ารสีและ
ที่บานจนถึงเดือนสิงหาคม 1967 เดินทางมาประเทศ
ไทย เม่ือวันท่ี 26 สงิหาคม 1967 (พ.ศ. 2510) เรียนภาษา
ไทยท่ีกรงุเทพฯ โรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชยการ (ACC)
ถวายมิสซาภาษาฝรั่งเศสวันอาทิตยที่วัดเซนตหลุยส
ไปบานเณรทาแร เดอืนกรกฎาคม 1969 จนถงึกนัยายน
1978 ยายมาบานเณรเล็ก นาคำ เปนอธิการ กันยายน

สำหรบัทานท่ีประสงคจะสมทบกองทนุฯ โปรดสง
ธนาณัต ิสัง่จายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ”
ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คสั่งจาย
“การพมิพคาทอลกิ” หรอืโอนเงนิเขาบัญชีออมทรัพย
ชื่อบัญชี  “กองทุนการพิมพสรางสรรค” ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนตหลุยส  เลขทีบ่ญัชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ : เมือ่ทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ

คุณนวลศรี ราชพลพิจารณ 200 บาท
คณุชตุมิา บญุธรีวชัร ทำบุญขอมสิซาสุขสำราญเพือ่
พนักงานรานอาหารพลอยทะเลทุกคน 100 บาท
คุณถาวร กิจเจริญ 200 บาท
“ลูกหลาน” อุทิศแด “มารีอา ลออิวจง” 300 บาท
ครอบครัว “บุญฤทธิ์ฤทัยกุล”
อุทิศแดวิญญาณในไฟชำระ 300 บาท
อทุิศแด เปาโล สวุิทย บญุฤทธ์ิฤทัยกลุ 300 บาท
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1973 เมษายน 1978 เปนเจาอาวาส บานหนองคูนอย
(บานเหลา) ตลุาคม 1978 - พฤศจิกายน 1979 เปนผชูวย
เจาอาวาส อาสนวิหารแมพระนริมลอบุลฯ พฤศจกิายน
1979 - มถินุายน 1982 เปนอาจารยทีโ่รงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลฯ และจิตตาธิการ คณะภราดาเซนตคาเบรียล
มิถุนายน 1982 - เมษายน 1988 เปนเลขาธิการ
สังฆมณฑลอุบลฯ ตุลาคม  1988 - 8 เมษายน 1997
เปนจิตตาธิการอารามนักบุญยอแซฟแหงการประจักษ
ตัง้แต 8 เมษายน 1997 - 2010

ที่สุด คุณพอถึงแกกรรมวันท่ี 29 มิถุนายน 2010
ตรงกับวันครบ 50 ป บวชเปนพระสงฆของคุณพอ

ใหการรบัรองเมือ่ 11 พฤษภาคม 2550
พ.ศ. 2550 - ปจจบุนั เปดดำเนนิการโครงการจดัต้ัง

คณะกายภาพบำบัด
พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน เปดดำเนินการหลักสูตร

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจติวทิยาประยกุต
รายนามอธิการบดีวิทยาลัยเซนตหลุยส
1. ศ.น.พ.บญุสม มารตนิ พ.ศ. 2528-2537
2. เซอรอาเดลา สวิรี พศิุกธ์ิสินธพ พ.ศ. 2537-2544
3. เซอร ดร.โรส วภิา เลค พ.ศ. 2544-2552
4. เซอรอาเดลา สิวรี พิศุทธิ์สินธพ พ.ศ. 2552-

ปจจุบนั



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2010

 
ครั้งที่ วันเสาร-อาทิตยที่ หัวขอ วิทยากร 

1 24-25 ก.ค. 2010 มารูจักพระคัมภีรกันเถอะ ค.พ.ธรรมรัตน เรือนงาม 

2 7-8 ส.ค. 2010 ประวัติศาสตรพระศาสนจักรในประเทศไทย ค.พ.ธีรพล กอบวิทยากุล 

3 4-5 ก.ย. 2010 อะไรคือแกนธรรมคาทอลิก ค.พ.สหพล ต้ังถาวร 

4 2-3 ต.ค. 2010 คริสตชนกับการฉลองพิธีกรรม ค.พ.อนุสรณ แกวขจร 

5 6-7 พ.ย. 2010 ฝกอบรมลูกหลานอยางไรใหเปนคริสตังท่ีแทจริง ค.พ.เอกรัตน หอมประทุม 

6 4-5 ธ.ค. 2010 ผิด-ถูกใครกําหนด ค.พ.เชิดชัย เลิศจิตรเลขา 

7 8-9 ม.ค. 2011 การปฏิบัติธรรมของชาวคริสตเปนอยางไร ค.พ.เจริญ วองประชานุกูล 

8 5-6 ก.พ. 2011 สิทธิและหนาท่ีของคริสตชนมีดวยหรือ ค.พ.ไพยง มนิราช 

9 5-6 มี.ค. 2011 การประกาศขาวดี (แบบตัวตอตัว) ค.พ.วัชศิลป กฤษเจริญ 

10 2-3 เม.ย. 2011 ทําอยางไรเพ่ือใหศาสนิกสัมพันธ ค.พ.เสนอ ดําเนินสดวก 

หนา 14


ขอเชิญรวมเสวนา พระสมณสาสน “ความรักในความจรงิ” (Caritas in Veritate)

ซึ่งมีเน้ือหาที่ครอบคลุมถึงเร่ืองสิทธิสวนบุคคลและความรับผิดชอบตอประโยชน
สวนรวม เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจและการมีสวนรวม
ทางการเมอืง เร่ืองการกระจายรายได และแรงงานอพยพ เร่ืองการทำงาน การดูแล
ลูกจาง การตลาด การแสวงหากำไร การเก็งกำไร และโลกาภิวัตน เร่ืองการพัฒนา
เทคโนโลยีและการส่ือสาร เร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ฯลฯ

ในฐานะที่คริสตชนทุกคนเปนสวนหนึ่งของพระศาสนจักร จึงถือเปนบทบาท
ที่สำคัญที่นักธุรกิจคาทอลิกจะไดมา

รวมกันเสวนา รบัฟง แบงปน ชวยเสริมใจแกกันและกันในงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
คำสอนคำสอนคำสอนคำสอนคำสอนพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16

เรื่อง “ความรัก ใน ความจริง”เรื่อง “ความรัก ใน ความจริง”เรื่อง “ความรัก ใน ความจริง”เรื่อง “ความรัก ใน ความจริง”เรื่อง “ความรัก ใน ความจริง”
Caritas in VeritateCaritas in VeritateCaritas in VeritateCaritas in VeritateCaritas in Veritate

ณ ศนูยพฒันาบคุลากร (มลูนธิเิซนตคาเบรียล) หองประชมุ ชัน้  4
สขุมุวทิ 55 ซอยทองหลอ 25 เขตวฒันา กรงุเทพฯ

วนัเสารที่  7 สงิหาคม 2010  เวลา 08:30 – 17:00 น

⌫⌫ 
ผสูนใจกรณุาอานรายละเอียดตารางเวลาไดที่

www.thaicatholicbiz.com
หรอืตดิตอสอบถามและสำรองท่ีนัง่ไดทีส่ำนกังานนธค.

57 อาคารคาทอลิกแพรธรรม ถนนเจริญกรุง 40 บางรกั กรงุเทพฯ
โทร. 02-234-1730 / 02-630-7711 แฟกซ 02-234-1730

มอืถือ 085-723-5571 / 084-549-3085








คุยกัน

เจ็ดวันหน
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พระองคต รัสตอบวา “ยังขาด
อีกส่ิงหนึ่งคือ จงขายทุกส่ิงท่ีทานมี
แลวแจกจายเงินน้ันแกคนยากจน และ
ทานจะมีขุมทรัพย ในเ มืองสวรรค
คร้ันแลวจงตามเรามาเถดิ” (ลก 18:22)

โดย กรรมาธิการฝายอภิบาลคริสตชน ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
สถาบันแสงธรรม และศูนยอบรมคริสตศาสนธรรม (ศูนย ซี.ซี.)

*** หมายเหตุ ตารางเวลาอาจเปล่ียนแปลงเพ่ือความเหมาะสม
ตดิตอไดที ่: คณุจิรวรรณ งอกเสมอ ศนูยอบรมคริสตศาสนธรรม (ศนูย ซ.ีซ.ี)
โทร. 0-2429-0443, 0-2812-7153-4 โทรสาร 0-2429-0239   E-mail : nccthai@hotmail.com
หรอื คณุอาวุธ กงมนตร ี  โทรศพัท 0-2681-3900 ตอ 1301, 1308  โทรสาร 0-2681-5369-70  E-mail : matthew.po@hotmail.com

เพ่ือเพ่ิมพูนชีวิตคริสตชนใหเพียบพรอมสูสหัสวรรษใหม
ขอเชิญพี่นองคริสตชนและผูสนใจรวมรับการอบรม

“หลกัสตูรพฒันาคณุภาพชวีติครสิตชน” (ปที ่2)
ณ ศนูยอบรมครสิตศาสนธรรม (ศนูย ซ.ีซ.ี) ตารางการอบรม

วันเสาร
08.00-08.30 ลงทะเบียน
08.30-08.45 ภาวนาเชา
08.45-10.15 อบรมชวงท่ี 1
10.15-10.30 อาหารวาง
10.30-12.00 อบรมชวงท่ี 2
12.00-13.15 อาหารเที่ยง
13.15-14.15 อบรมชวงท่ี 3
14.15-14.30 อาหารวาง
14.30-15.30 อบรมชวงท่ี 4

วนัอาทิตย
08.30-08.45 ภาวนาเชา
08.45-10.15 อบรมชวงท่ี 5
10.15-10.30 อาหารวาง
10.30-12.00 อบรมชวงท่ี 6
12.00-13.15 อาหารเที่ยง
13.15-14.15 อบรมชวงท่ี 7
14.15-14.30 อาหารวาง
14.30-15.30 พธิมีสิซา
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‡Õ .‡®. ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‚∑√. 0-2354-9091-4)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∑à“®’π ®. ¡ÿ∑√ “§√ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß ÿ«√√≥ ¡‚¿™·Ààß™’«‘µ ß¶å¢Õß

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1

 ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ ∑‘æ«—≈ °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

8  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥∫√‘°“√¢“¬ ‘π§â“)

«—¥‡´πµå√ÁÕ§ («—¥∑à“‰¢à) Õ.‡¡◊Õß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√’¬å «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õß °∑¡. ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—π‡ “√å∑’Ë 11 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬“‚°‡∫ ·¡à°≈Õß ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡«π—π´’‚Õ Õ.‡¡◊Õß ®.‡æ™√∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ‡®…Æ“ ∫ÿ≠√µ‘«ß»å ‚∑√. 08-1942-

3670)

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ·°âß§√âÕ ®.™—¬¿Ÿ¡‘

‡ªî¥-‡ °«—¥ «—π‡ “√å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ‡°√’¬ß‰°√ ¬‘Ëß¬ß ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-

9035-3113)

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å Õ.æπ¡ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

(µ√’«“√‡µ√’¬¡„® «—π∑’Ë 14-16 °√°Æ“§¡ æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.30 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡™“¬

°‘®π‘™’ ‡ªìπª√–∏“π «—π‚¡∑π“§ÿ≥ «—π‡ “√å∑’Ë 17

°√°Æ“§¡ ‡«≈“ 19.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

·Àà·¡àæ√– ‡º“®¥À¡“¬ ‡ °æ◊™º≈·≈–√—∫æ√®“°

·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ

·Õπ‚∑π’ ¡‘‡Õ‡≈ ‚∑√. 08-1892-7297 À√◊Õ 0-7739-

8082)

«—¥π—°∫ÿ≠¡Õπ‘°“·≈–π—°∫ÿ≠ÕÕ°ÿ µ‘π Õ. ÿ‰Àß-

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

����� »Ÿπ¬å»‘…¬å ‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ πÿ°

ç‚∫«å≈‘Ëß√–¥¡∑ÿπé ‡æ◊ËÕ°“√°ÿ»≈ ™‘ß∂â«¬®“°æ√–-

§“√å¥‘π—≈·≈–æ√– —ß¶√“™ «—π‡ “√å∑’Ë 7  ‘ßÀ“§¡ 2010

∑’Ë‡¥Õ–¡Õ≈≈å ∫“ß·§ ‡«≈“ 08.30-12.00 π.  Õ∫∂“¡

»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 122/11 ™—Èπ 3 Õ“§“√

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ´.ππ∑√’

14 (´.π“§ ÿ«√√≥) ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ‡¢µ¬“ππ“«“

°∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1308

‚∑√ “√ 0-2681-5369 ∂÷ß 70

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å¢Õ‡™‘≠‡¢â“√à«¡øíß

Lectio Divina ‡¥◊Õπ≈–§√—Èß ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡π’È µ√ß°—∫«—π‡ “√å∑’Ë

7  ‘ßÀ“§¡ 2010 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“° °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡√‘Ë¡‡«≈“

09.00-16.30 π. ·≈–¡’æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

( π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-

8585)

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°

∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

http://twitter.com/udomsarnnews

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡¡‘ ´“‡∑‘¥‡°’¬√µ‘∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“ 

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 14  ‘ßÀ“§¡ 2010

§ÿ≥æàÕ ÿæ—≤πå À≈‘« ‘√‘  ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë —°°“√ ∂“π

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

�����·´¬‘¥»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 60 ∫«°≈∫ 2  ¢Õ‡™‘≠

»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬æ∫ª– —ß √√§å‡æ◊ËÕπ√à«¡√ÿàπ 60

∫«°≈∫ 2 ªï „π«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π 2010 ∑’Ë

‚√ß‡√’¬ππ“π“™“µ‘‡¥Õ–√’‡®âπ∑å ß“π‡√‘Ë¡‡«≈“ 17.00 π.

 Õ∫∂“¡»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 122/11 ™—Èπ 3

Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

´.ππ∑√’ 14 (´.π“§ ÿ«√√≥) ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ‡¢µ

¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1308 ‚∑√ “√ 0-2681-5369 ∂÷ß 70

�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—«

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 127 «—π»ÿ°√å∑’Ë 16-18 °√°Æ“§¡ 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 128 «—π»ÿ°√å∑’Ë 17-19 °—π¬“¬π 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 129 «—π»ÿ°√å∑’Ë 19-21 æƒ»®‘°“¬π 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

¢Õ‡™‘≠§Ÿà “¡’-¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë

§ÿ≥™—™™—¬  —ß¶∑‘æ¬å ‚∑√. 08-6546-2856 À√◊Õ

0-2681-3837 E-mail : flp_bkk@hotmail.com

µ‘¥µ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë  http://

flpbkk2008.multiply.com/ (‰¡à¡’§à“„™â®à“¬„¥Ê/

√—∫√ÿàπ≈–‰¡à‡°‘π 15 §Ÿà)

�����·ºπ°‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»  Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ‡ªî¥∫√‘°“√ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë π„® SMS BIBLE

¢âÕ§«“¡æ√–§—¡¿’√å∫π¡◊Õ∂◊Õ Õ—µ√“§à“∫√‘°“√§‘¥‡ªìπ

Message ≈– 1 ∫“∑ µàÕ 1 ¢âÕ§«“¡ ∑à“π “¡“√∂

‡≈◊Õ°°“√™”√–‡ß‘π ‡ªìπ√–¬–‡«≈“ 3 ‡¥◊Õπ √“§“ 90

∫“∑ √–¬–‡«≈“ 6 ‡¥◊Õπ √“§“ 180 ∫“∑ ·≈–

√–¬–‡«≈“ 12 ‡¥◊Õπ (1 ªï)  √“§“ 365 ∫“∑ µ‘¥µàÕ

√—∫ SMS æ√–«“®“‰¥â∑’Ë·ºπ°‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

‚∑√. 0-2237-5277 À√◊Õ‡¡≈å·®âß√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

‚°≈° ®.π√“∏‘«“  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’-

¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå

™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ Õ.°ÿ¡¿«“ªï ®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ‚ππª√–‡ √‘∞ Õ.√—µπ«“ªï

®.ÀπÕß§“¬ ‡ªî¥·≈–‡ °«—¥„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë 31 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π.  æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—≈øÕπ‚´ Õ.‡¡◊Õß ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘µÕ≈

çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é „π‡ø´∫ÿâ§

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

& π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com
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webmaster@catholic.or.th

�����§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡·ºπ°¥πµ√’

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡ªî¥ ÕπÀ≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π√âÕß‡æ≈ß·≈–

æ◊Èπ∞“π∑“ß¥πµ√’‡∫◊ÈÕßµâπ (°“√Ωñ°≈¡À“¬„® °“√

‡ª≈àß‡ ’¬ß °“√ÕÕ°Õ—°¢√–‡ ’¬ßµà“ßÊ  °“√√âÕß‡æ≈ß

„Àâ‰æ‡√“– ∑ƒ…Æ’¥πµ√’‡∫◊ÈÕßµâπ °“√Õà“π‚πâµ °“√

Ωñ°®—ßÀ«–√«¡∂÷ß∑—°…–µà“ßÊ ∑’Ë„™â ”À√—∫¢—∫√âÕß

∫∑‡æ≈ß„πæ‘∏’°√√¡)  Õπ‚¥¬Õ“®“√¬å»‘√“√—µπå   ÿ¢-

∫ÿ≠™—¬  ·≈–Õ“®“√¬åæ√‡∑æ «‘™™ÿ™—¬™“≠ ‡√’¬π

∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å ‡«≈“  13.00-17.30 π. ®”π«π 8

 —ª¥“Àå µ—Èß·µà«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1  ‘ßÀ“§¡  -  19 °—π¬“¬π

2010 §à“≈ß∑–‡∫’¬π∑à“π≈– 2,000 ∫“∑ (√«¡

Õ“À“√«à“ß) ºŸâºà“π°“√Õ∫√¡®–‰¥â√—∫«ÿ≤‘∫—µ√  π„®

 Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-3900  µàÕ 1407, 1413,

08-9890-0761 √—∫ ¡—§√∂÷ß«—π∑’Ë 20 °√°Æ“§¡

2010 ®”π«π®”°—¥‡æ’¬ß  40  ∑à“π‡∑à“π—Èπ

�����≈Ÿ°∑ÿàßÀ¡Õ≈” æ√–§—¡¿’√å ¡’«“ß®”Àπà“¬·≈â« ∑’Ë

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ¡“°¥â«¬

∫∑‡æ≈ß √√‡ √‘≠æ√– „π√Ÿª·∫∫°“√¢—∫√âÕß∑”πÕß

¥πµ√’Õ’ “π ÕÕ°«“ß®”Àπà“¬·≈â« 3 ™ÿ¥ ≈Ÿ°∑ÿÿàßÀ¡Õ≈”

æ√–§—¡¿’√å ≈Ÿ°∑ÿàßÀ¡Õ≈”æ√–§—¡¿’√å ªïæ√–«“®“

™ÿ¥ 2 ≈Ÿ°∑ÿàßÀ¡Õ≈”æ√–§—¡¿’√å ªïæ√–«“®“ ™ÿ¥ 3

™ÿ¥¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“  π„®µ‘¥µàÕ∑’ËÀπà«¬ß“π ◊ËÕ¡«≈™π

§“∑Õ≈‘°Õÿ¥√∏“π’ µŸâ ª≥. 20 ª∑. ‚æ»√’ Õ.‡¡◊Õß

®.Õÿ¥√∏“π’ 41002 ‚∑√. 0-4222-2963, 08-1769-

1527, 08-1545-2069 §ÿ≥æàÕ‰¡µ√’ ∑“ ÿ«√√≥å

�����»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ „Àâ∑ÿπ°“√»÷°…“·≈–

§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·°à»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ ∑’Ëª√– ∫

ªí≠À“‰¡à “¡“√∂™à«¬‡À≈◊Õµπ‡Õß‰¥â ‡æ◊ËÕ √â“ß

‚Õ°“ ·≈–°”≈—ß„®„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¶√“«“ ∑’Ë¥’

µàÕ‰ª  Õ∫∂“¡»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 122/11

™—Èπ 3 Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»

‰∑¬ ´.ππ∑√’ 14 (´.π“§ ÿ«√√≥) ·¢«ß™àÕßππ∑√’

‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1308 ‚∑√ “√ 0-2681-5369 ∂÷ß 70

�����§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡·≈– —πµ‘

(¬ .) ‡ªìπÕß§å°√æ—≤π“‡Õ°™π ¥”‡π‘πß“π¿“¬„µâ

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¡’§«“¡

ª√– ß§å√—∫‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 1 µ”·Àπàß

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ‡æ»À≠‘ßÀ√◊Õ™“¬ Õ“¬ÿ√–À«à“ß 25-30

ªï «ÿ≤‘ª√‘≠≠“µ√’  “¢“π‘µ‘»“ µ√å ¡’§«“¡√Ÿâ·≈–

∑—°…–„π°“√„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·≈–¿“…“Õ—ß°ƒ… (∑—Èß

æŸ¥·≈–‡¢’¬π) ‰¥â¥’¡“° ¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√

∑”ß“πÕ¬à“ßµË” 3 ªï ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√®—¥Õ∫√¡

®‘µ„®‡ªî¥°«â“ßµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√∑”ß“π

ºŸâ π„® àß®¥À¡“¬ ¡—§√æ√âÕ¡ª√–«—µ‘ à«πµ—«

À≈—°∞“π°“√»÷°…“ ¿“æ∂à“¬ 1 ¿“æ ·≈–‡ß‘π‡¥◊Õπ

∑’ËµâÕß°“√  àß¡“∑’Ë§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§«“¡

¬ÿµ‘∏√√¡·≈– —πµ‘ 2492 ´.ª√–™“ ß‡§√“–Àå 24

∂.ª√–™“ ß‡§√“–Àå ‡¢µÀâ«¬¢«“ß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

10400  Õ∫∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ‚∑√. 0-2277-4625 À√◊Õ

0-2275-7783 À√◊Õ∑’Ë E-mail : jpthai@jpthai.org

À¡¥‡¢µ√—∫ ¡—§√«—π∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ 2010

�����»Ÿπ¬åæ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ·≈– —ß§¡∫â“π‡´‡«’¬√å

(JESS) ·≈–∑’¡ß“π‰¥â®—¥æ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡„À¡à

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15) §◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  §≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬πª√–‡∑»‰∑¬
¢ Õ ‡ ™‘ ≠ √à « ¡©≈Õß°“√¢÷È π ‡ªì π·¢«ß¢Õß

§≥–§“¡‘≈‡≈’¬πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–æ‘∏’∫«™æ√– ß¶å

¢Õß —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø «—™√– ‡ Áß‡®√‘≠

 —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ ‡°√’¬ß‰°√  ÿ¢®‘µ  —ß¶“πÿ°√

‚®‡´ø ∑√—π «—π øí∑ ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 7  ‘ßÀ“§¡

2010 æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë«—¥æ√–‡¬ Ÿ́‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡

¡‘ ´“·√°¢Õß§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø «—™√– ‡ Áß‡®√‘≠

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8  ‘ßÀ“§¡ 2010 «—¥‡´πµå√ÁÕ§

∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ‡«≈“ 09.00 π.

¡‘ ´“·√°¢Õß§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ‡°√’¬ß‰°√

 ÿ¢®‘µ «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡ 2010 ∑’Ë

«—¥·¡àæ√–§π°≈“ß·®°®à“¬æ√–À√√…∑“π

‚§°ª√“ “∑ ®.∫ÿ√’√—¡¬å ‡«≈“ 10.00 π.

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ À≈“°‡√◊ËÕß À≈“¬√ 
Àπ—ß ◊Õ

„À¡à

 π„®µ‘¥µàÕ  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ 122/11 ´.π“§ ÿ«√√≥ ∂.ππ∑√’ ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

‚∑√ “√ 0-2681-5401   E-mail : udomsarn@gmail.com

√“§“ 290 ∫“∑ √“§“ 80 ∫“∑ √“§“ 300 ∫“∑

π‘∑“πæ√–§—¡¿’√å

‚¶‡´à À≈ÿ¬ å ‚Õ‰≈¬‚´≈à“ ‡¢’¬π

√—»¡’ °ƒ…≥¡‘… ·ª≈

Õ—πµπ·Ààßª“¥—« π—°ª√“™≠å·Ààßæ√–«√ “√

™“√å≈ «Õ√å‡√π  µÕ¥¥“√å¥ ‡¢’¬π

§ÿ≥æàÕπ√‘π∑√å »‘√‘«‘√‘¬“π—π∑å ·ª≈

‰À≈àºŸâ «¡ ‚µ≈“ ∫à“¢Õß™ÿ¡æ“∫“≈

‚¥¬§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

 ”À√—∫ª°“‡°Õ–≠Õ ‡ªìπµ”√“‡√’¬π¿“…“ª°“‡°Õ–≠Õ

‡À¡“– ”À√—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“ ·≈–

 ”À√—∫ºŸâ∑’Ë π„®¿“…“ª°“‡°Õ–≠Õ ·≈–ª√—∫¿“…“

„Àâ¥’¬‘Ëß¢÷Èπ æ‘¡æå ’Ë ’  «¬ß“¡  π„®¬‘π¥’≈¥√“§“æ‘‡»…

50% ®“°√“§“‡µÁ¡‡≈à¡≈– 30 ∫“∑ ‡À≈◊Õ‡≈à¡≈–

15 ∫“∑ µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2354-9090
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“เขาถึง และแทรกซึม”   ตอนสุดทาย

นนทเพ็ชร

นอกจากจะอาศัยการ
“เขาถึง เขาลึก” ในความ
เปนเด็ก เปนเยาวชน และ
เปนวัยรุนเพ่ือรวมเผชิญ
ปญหาและความทาทาย
ที่ เกิดข้ึนกับพวกเขาโดย
มิไดใหพวกเขาตองเผชิญ
ตามลำพัง “การอยเูคียงขาง”
“การเขาใจ” “การใหความ

ชวยเหลอื” การเปนผใูหญในฐานะผใูหญทีน่าวางใจ
และนาอบอนุในทามกลางบรรดาเด็ก เยาวชน วยัรนุ
จากพื้นฐานท่ีวา ผูใหญก็เคยเปนเด็ก เปนเยาวชน
เปนวยัรนุมากอน คำพดูเชนน้ีดเูหมือนไมนาจะยาก
ที่เขาถึงและเขาลึกในความเปนพวกเขาแตหาเปน
เชนน้ีไม เพราะเน่ืองจากเด็กวันน้ี กับเด็กในอดีต
คอื ชองของความแตกตางราวกบัฟาและดนิ  ตางที่
ตางเวลา ตางยคุสมยั ทำใหชองวางระหวางวยักวางขึน้
ความใกลชิดที่ เคยมีมากฉันพอแมลูกพี่นอง
ในครอบครัว หรือฉันเพ่ือนสนิทมิตรสหายเร่ิมทวี
ความหางไกลมากข้ึนๆ จนตกอยูในภาวะตางคน
ตางอยู ตางคนตางกอบโกย สนใจจดจอท่ีหนาจอ
คอมพิวเตอรมากกวาการสนใจคนท่ีอยูรอบขาง
ไมวาคนน้ันจะเปนใครก็ตาม เดก็ เยาวชน และวัยรนุ
หนีไมพนและไดรับอิทธิพลจากสภาพของสังคม

แบบนีใ้นปจจุบนั เราผใูหญจะโทษเด็กท้ังหมดยอมไมได
คำพูดหลายคำพูดที่ออกมาจากปากของเด็กสะทอน
ใหเห็นวา เม่ือเปนเชนน้ี เขาควรจะทำอยางไรละ เด็ก 4 ขวบ
หลงัจากทีเ่ดนิออกจากโรงพยาบาลแหงหนึง่พรอมกบัแม
ดวยความสดช่ืนและกระตือรอืรน  มคีนหนึง่เขาไปถามวา
ในฐานะท่ีรจูกักันวา “อาว! หนูนอยจะไปไหนตอเหรอครบั”
ทนัที คำตอบท่ีไดคอื “ไป โลตัส”  “หนูไมลองชวนแมหนู
ไปวัดดบูาง นาจะดีนะ” คำตอบมาโดยไมไดคดิแตนาคดิ
มากๆ วา “ไมไปหรอก ทีว่ดัไมมอีะไรนาสนใจ”

การเปนแบบอยางที่ดีของผู ใหญในทุกเวลา
ทุกกรณี และทุกสถานที่ยอมเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได
เด็กยอมมอง สังเกตและเลียนแบบผูใหญโดยไมไดคิด
ทุกการกระทำ  ทุกทาทีและทุกคำพูดของผูใหญ
ถกู “แทรกซมึ” ในวิถชีวีติของความเปนเด็กไมใชเพราะ
ไมมีความคิดท่ีจะคิด และเด็กคิด และอิทธิพลของการ
ถูกแทรกซึมดวยการกระทำ คำพูดและทาทีของผูใหญ
มีมากเกินไปกวาท่ีเด็กจะใชเวลาคิดและไตรตรอง
กอปรกับผใูหญไมมเีวลาพอทีจ่ะอยกูบัเดก็และชวยสอน
ใหเด็กคิดพจิารณา ไตรตรองวาอะไรควรทำหรือไมควรทำ
ในเมือ่คำวา “แทรกซึม” มอีทิธิพลมากมายเชนน้ี เราทำไม
ไมใชกลยุทธของการแทรกซึมในการปรับพฤตกิรรมเดก็
ใหเด็กไดรับการแทรกซึมในจิตใจดวยสภาพแวดลอม
ทีด่ ีคำพดู การกระทำท่ีด ีแนนอนการท่ีจะสรางเด็กสักคน
ใหเปนคนดีแทรกซมึดวยพลงัแหงความดีตองใชเวลาและ

คอยเปนคอยไป ดังน้ัน กลยุทธการแทรกซึม ควร
จะเร่ิมต้ังแตพอแมเร่ิมคิดท่ีจะมีลกูและตองมีลกูดวยกัน
ดวยความรัก ทุกกระบวนการของการเกิดในครรภ
ตัง้แตไขไดรบัการผสมจากเช้ืออสุจเิปนกระบวนการ
ที่ เ ด็กสามารถเ รียนรูและไดรับการแทรกซึม
เร่ืองตางๆ ที่เขามายังตัวทารกไมวาจะเปนเสียง
สภาพแวดลอม ทุกอิริยาบถของผูเปนแม และอื่นๆ
หากผูใหญตองการพัฒนาเด็กๆ ใหเปยมพลังดวย
ความด ีผใูหญตองรวมดวยชวยกันทีจ่ะ “แทรกซมึ”
อะไรก็ไดทีด่ีๆ  ใหกบัเดก็ทารก  และเม่ือคลอดออกมา
แลว กระบวนการรับรมูตีอเนือ่งตอไป เขารับรทูกุอยาง
ที่เกิดข้ึนบริเวณรอบตัวเขา การแทรกซึมดวยพลัง
แหงความดีตองทำตอไป เม่ือเขาโรงเรียน การ
แทรกซึมดวยเน้ือหาความรคูธูรรมะในทุกวชิาท่ีสอน
การแทรกซึมดวยบทบาทและแบบอยางของครูอาจารย
และของเจาหนาท่ี การแทรกซมึดวยสภาพแวดลอม
ทีเ่อือ้อำนวยสำหรับพลงัแหงความดี  และอืน่ๆ  ดงันัน้
การสอนเร่ืองเพศจึงไมอยูที่การกำหนดวาจะสอน
ในเวลาใดเวลาหน่ึงเทาน้ัน แตเนื้อหาน้ันตองถูก
แทรกซึมในทุกดานของชีวติดวย เพราะเพศมใิชเพียง
ความหมายเพศทางกายเทานั้น แตหมายรวมถึงเพศ
ในมิติจิตใจ เพศทางสังคม และเพศเพื่อพัฒนาการ
จติวิญญาณดวย
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พระเจาจะทรงนำทาง...
(คุณเชื่อเชนนั้นหรือเปลา?)

ใชเทคโนโลยีในการคนหาวัดคาทอลิก

บรรณาธิการนิตยสาร The Priest มงซนิญอร
โอเวน เอฟ. แคมเปยน ไดเลาเรื่องการพยายาม
ปกปองชีวิตโดยพระสงฆกลุมหนึ่งวา เมื่อทหาร
ไดไลตอนหญิงสาว 2-3 คน จนจนมุมและหลัง
พิงกำแพงอารามฤๅษี มีบรรดาฤๅษีไดออกมาชวย
แตพวกทหารเหลานั้นบอกวา ธุระไมใช กรุณา
ถอยไป ไมถอยจะยิง คณุคดิวาบรรดาฤๅษเีหลาน้ัน
จะหนไีหมครับ ธรุะไมใช และไมเก่ียวอะไร ไมรจูกั
เธอเหลาน้ันดวยซ้ำไป แตดวยภารกิจแหงการ
ปกปองชีวิต เสียงปนดังขึ้น รางของฤๅษีเหลานั้น
ลมลง ฉากตอไปชีวิตของพวกเธอก็ไมถูกปกปอง
อยดู ีคณุพอเลาเร่ืองน้ีประกอบกับเร่ืองความผิดพลาด
ของพระสงฆที่เกิดข้ึน โดยไมไดใหเราปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ แตใหเขาใจการทาทายนั้น และ
ใหมองกลับมาวา ความผิดเปนเรื่องที่เกิดขึ้นได
แตหนาท่ี ความรับผิดชอบ การรักษาชีวิตมากกวา
จะทำลายชีวิตเปนเรื่องที่ตองกระทำตลอดไป
มันอาจจะทาทาย จึงตองอาศัยความหาญกลา
ความเชือ่ศรัทธา หมคูณะ การประคับประคอง และ
เม่ือดูเหมือนเส่ียงเกินไป ก็ตองชวยเหลือเก้ือกูล
ดวยความเขาอกเขาใจตอไป

สตับุรษุทานหน่ึงหลังมิสซาเดินเขามาบอกเลา
เร่ืองราวที่อัดอ้ันตันใจ ทำไมคนมาเขาวัดแตงตัว
ไมเรียบรอย บางรายมาจูจี๋กัน โทษนะครับ คุณนา
ทานนั้นบอกวา “เห็นแลวอยากตบ” ผมยิ้มๆ และ
บอกวาใจเย็นครับจะพยายามชวยกันกวดขัน และ
รณรงคใหเกดิการแตงตัวทีเ่หมาะสมกวาน้ี การแตงตัว
ไมเหมาะสมเปนปญหาคาราคาซังเสมอมา พดูบอยๆ
กจ็ีใ้จดำ บางคนบอกวาฉนัมากด็แีลว ซ้ำรายบางคน
เมือ่เปรยีบเทียบยังรสูกึวา ของเราเครงครดั คร่ำครึ
ไมเขาใจโลกและสังคมมนุษยวาเขาไปถงึไหนแลว
ประเด็นนี้ผมเคยแลกเปลี่ยนความคิดกับพี่นอง

ตางศาสนาเหมือนกัน เขาบอกวาพิธีกรรมของเรา
อลงัการ บางทีเกนิไป มนัอาจจะเขาไมถงึ เขาอยากเตน
รองเพลง มีสวนรวมเยอะๆ เขามองวาบางทีพิธีแบบนี้
มนัเปนกรรม

เวลาท่ีผมเร่ิมตอบคำถามใดๆ ผมมักจะเริ่มดวย
การเคารพความคิดเห็น ไมทำใหความคิดเห็นของเขา
เปนเร่ืองท่ีแบบวา คดิแบบน้ันไมได ไมถกู ผมเพยีงแต
บอกวา ในพธิกีรรมเราอยกูบัพระ พระเปนเจาอยทูามกลาง
เรา ดงัน้ันเราจึงพยายามจัดใหด ีและเหมาะสมท่ีสดุ เม่ือ
มีความคิดพื้นฐานแบบน้ีแลว มันก็นำไปสูอุปกรณ
การจัดพระแทน เสื้อผาอาภรณ แลวจริงๆ ก็รวมถึง
การมาเขาวัดของบรรดาสัตบุรุษดวย เรามีอะไรพิเศษๆ
เพราะเรากำลงัติดตอกบัคนพเิศษอยู

เย็นวันพฤหัสบดีที ่10 มถินุายน ชวงกิจกรรมปดป
พระสงฆของสันตะสำนัก มีกิจกรรมตางๆ มากมาย
หนึ่งในกิจกรรมคือใหมีตัวแทนของบรรดาพระสงฆ
จากท่ัวโลกไดถามคำถามพระสันตะปาปา มตีวัแทนจาก
5 ทวีปครบครัน ไมวาจะเปนอเมริกา แอฟริกา ยุโรป
เอเชีย และออสเตรเลีย ผมอยากนำคำถามของพระสงฆ
ชาวบราซิลมาแบงปน คุณพอถามพระสันตะปาปาวา
“คุณพอเจาอาวาสประสบความยากลำบากในการ
อภิบาลสัตบุรุษ เขาควรทำประการใด?”

สมเด็จพระสันตะปาปา – ทรงเริ่มดวยคำพูดที่
แสดงออกถึงความเขาใจท้ังคำถาม และปญหาท่ีเกดิขึน้
พระสันตะปาปาตรัสวา ในความชืน่ชมของกระแสเรยีก
ที่บรรดาคุณพอไดรับ ไดนำไปสูการรับใชพรอมกับ
พระเจาดวยความเขมแข็งตลอดเวลา แตปจจุบันนี้การ
ทำงานอภบิาลนัน้ไมงาย เชน ในประเทศทีส่ตับรุษุยงัมี
ความเช่ือแบบเกาอย ูนอกจากนี ้เขตวดัมีสตับุรษุเพิม่ข้ึน
จึงเปนไปไมไดที่จะใหเจาอาวาสรูจักทุกคนและทำ
ทุกส่ิงทุกอยางได

พระสงฆคงตองตระหนักว า เราทำงาน
ดวยความรอนรนในองคพระคริสตเจา มีหลายสิ่ง
หลายอยางท่ีตองทำ ทามกลางสถานการณปจจุบนั
และปญหาเรงดวนตางๆ สัตบุรุษควรเขาอกเขาใจ
ดวยวา  ดวยความชื่นชมยินดีแหงการรับใช
พระเปนเจาน้ัน พระสงฆไมสามารถทำทุกส่ิง
ทุกอยางไดพรอมๆ กัน สัตบุรุษควรยอมรับและ
พรอมจะเปดใจชวยเหลอืพระสงฆดวย

ม ี3 ประการทีพ่ระสงฆควรจะใหความสำคญั
เปนพิเศษในการปฏิบัติชีวิตสงฆ ไดแก 1. ศีล
มหาสนทิและศีลศกัดิส์ทิธิ ์2. การประกาศพระวาจา
และ 3. ความรักในองคพระคริสตเจา

ผมชอบถอยคำท่ีพระสันตะปาปาลงทาย
ในคำตอบน้ีดวย “ดงัน้ันขาพเจาคิดวา แรงผลักดัน
สำหรบัพระเจา ความรักทีม่ตีอพระองค จะทำใหเรา
สามารถเลือกจัดอันดับความสำคัญ มันจะนำเรา
ไปสูทางออกและคำตอบ พระเจาจะทรงนำทาง
พวกเรา”

มากมายในบริบทของการขับเคล่ือน ปญหา
และคำตอบ ทางตันและทางออก ยุคสมัยและ
การแพรธรรมเพื่อใหเขากับบริบท และความเปน
ไปได พระสงฆยังคงอยูเคียงขางพี่นองสัตบุรุษ
ตอไป สัตบุรุษยังตองชวยกันประคับประคองชีวิต
ของตนเองและของกันและกัน เสียงของพระครสิตเจา
ยังเปนความม่ันใจใหกับเรา ไมวาจะเกิดอะไรข้ึน
แรงผลักดันของความรักที่มีตอพระองค จะนำเรา
ไปสคูำตอบของทุกยุคสมัย พระเจาจะทรงนำทาง

บรรณาธิการบริหาร

จากการเปดอุดมสารแฟนคลับ ในเฟซบุค
เรายังพบงานดีๆ  ที่แอบซอนไวจากพี่นอง
ฆราวาส ผสูนใจแบงปนความร ูความเขาใจ การใช
เทคโนโลยีในการสรางสรรค สิ่งที่อยากนำมา
แบงปนในบรรณาธิการแนะนำในวันนี้คือ
“ใชโปรแกรมกูเกิลแมพ เพ่ือหาวัดคาทอลิก”
http://maps.google.co.th/maps

เมื่อเราเขาไปท่ีกูเกิล แลวกดแมพ (แผนท่ี)
เพื่อหาเสนทางในการไปในท่ีที่เราไมคุนเคย
มีผูชวยเราดวยการนำวัดคาทอลิกไปลงไว
หลายวัดทีเดียว ดงัน้ันเพ่ือลดัวงจร ตดัเวลาใหเรว็
ขึน้ เราเพียงกดไปท่ีกเูกลิ และคยีภาษาไทยคำวา

“วัดคาทอลิก” หลังจากน้ันกดไปที่แมพ
(แผนท่ี) วดัคาทอลิกตางๆ ในประเทศไทย
(ผูจัดทำไดทำไวแคของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ บางวัดเทาน้ัน) กจ็ะปรากฏข้ึนมา
ทนัที ทนีีอ้ยากจะไดขอมูลอะไร มากไปกวา
เสนทาง บางวัดมีประวัติ บางวัดมีตาราง
มสิซาใหดวยซ้ำ

นาสนใจและนาสนบัสนนุ ลองเขาไปดู
กนันะครับ วาแตวา ผมยงัหาตัวคนทำไมได
เลย จะไปกลาวขอบคุณงามๆ สักครั้ง
(ใครมีอะไรดีๆ อยากจะแนะนำเชญิทางน้ี
เลยนะครับ)
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