


Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 36 ª√–®”«—π∑’Ë 5-11 °—π¬“¬π 2010Àπâ“ 2

 ¡‚¿™·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§åª√–°“»·ºπÕ¿‘∫“≈æ√–»“ π®—°√‰∑¬

 ∂“∫—π· ß∏√√¡
∫«™  12   —ß¶“πÿ°√

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

π§√ª∞¡ ●  æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ª√–¡ÿ¢·ÀàßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‡ªìπ

ª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ¡‚¿™æ√–π“ß¡“√’¬å

√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å∑—Èß°“¬·≈–«‘≠≠“≥ Õß§åÕÿª∂—¡¿å¢Õß

æ√–»“ π®—°√„πª√–‡∑»‰∑¬ æ‘∏’∫«™ —ß¶“πÿ°√ 12 Õß§å æ‘∏’

·µàßµ—ÈßºŸâ™à«¬æ‘∏’°√√¡ 26 ∑à“π

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ª√–¡ÿ¢·ÀàßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ¡‚¿™æ√–π“ß¡“√’¬å√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å∑—Èß°“¬

·≈–«‘≠≠“≥ æ√âÕ¡¥â«¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 5-11 กันยายน 2010

⌫⌦⌫

หนา 3

ขาแตพระเปนเจา เพียงแคเขียนชื่อของบทสวดนี้ ลูกก็ตองกราบขออภัยตอ
พระองค ดังท่ีลูกไดทำมาหลายคร้ังแลว และลูกก็หวังวาพระองคคงจะทรงอภัย
โทษบาปใหลกูอีกครัง้หน่ึง

เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2010 ลูกไดไปเขารับการอบรมหลักสูตรหนึ่งเกี่ยวกับ
การแพรธรรม รนุท่ี 2 ซึง่ไดจดัข้ึนเปนเวลา 5 สปัดาหๆ  ละ 3 วนั ตัง้แตเย็นวันศุกรถงึ
เท่ียงวันอาทิตย มคีณุพอมาสอน/อบรมในหัวขอตางๆ ทีน่าสนใจมาก และมีคร้ังหน่ึง
คุณพอองคหน่ึงเทศนสอนไดประทับใจลูกมากไดพูดข้ึนมาวา “คริสตชนบางคน
ไมกลาประกาศพระวาจาของพระเจาหรือแสดงตนเปนพยานในพระองค เพราะอาจ
เกรงวาหากตอมาตนเองไมไดปฏิบัติตามที่ไดประกาศไวเพ่ือนฝูงจะมองเขา
ในลักษณะเชนไร?”

โดนใจลูกสดุๆ! แมจะไมใชเปนสิง่ทีล่กูเคยคิดกลวักต็าม
ตัง้แตลกูเริม่ศึกษาพระวาจาของพระองคเม่ือ 15 ปกอน ลกูตระหนกัดีวาการทราบ

พระวาจาแลวไมนำมาปฏิบัติตามในชีวิตจริง สิ่งท่ีเราอานก็เปนเพียงตัวหนังสือใน
พระคัมภีรเทานั้น ความศักดิ์สิทธิ์ของพระวาจาจะไมสามารถปรากฏขึ้นไดเลย
ลกูก็เลยต้ังใจอยางแนวแนวาลูกจะปฏิบตัติามพระวาจาของพระองคในชวีติจรงิเทาท่ี
จะสามารถทำได แต...ดวยความเปนปุถุชน บางคร้ังลูกก็จะมีความคิดบางอยางแวบ
ขึน้มาในสมอง พลนัพระวาจาบทท่ีเก่ียวของกจ็ะผดุข้ึนมาเหมือนกับจะส่ังสอนลูกวา
ทางท่ีถกูน้ันตองเปนแบบน้ีตางหาก ลกูก็จะคดิตอกับตัวเองวา ไมเปนไรนา ใครๆ เขา
กท็ำกัน เอาละซิ จะเช่ือใครดี เชือ่ตวัเองหรือเชือ่พระวาจา แลวดวยความดือ้ ลกูกจ็ะ
คดิตอ ไมเปนไรนะ ถาทำไปแลวเด๋ียวก็ไปแกบาปก็แลวกัน ลกูไดยนิคนพดูประโยค
นีบ้อยๆ วา “ไมเปนไร ทำแลวกไ็ปแกบาปกแ็ลวกนั”  ใครๆ เขากท็ำเชนนี ้ทำไมฉนั
จะทำไมไดละ พลันก็จะมีเสียงเตือนตอวา เธอกำลงั exploit หรือเอาความเมตตาของ
พระเจาและพระศาสนจักรมาแกตวัใหกบัตัวเองในการทำผดิบาปหรือ? การแกบาปท่ี
ไดผลจะตองเกดิจากการเสียใจตอบาปทีไ่ดกระทำไปจริงๆ บาปจึงจะหลดุ ไมใชทราบ
วาเปนความผิดบาปแตก็ทำไปทั้งๆ ที่ทราบ แลวก็มาแกบาปกับพระสงฆเปนพิธี
เชนนีบ้าปไมหลดุนะ

แลวลูกก็จนมุม คิดกับตัวเองวา “รูงี้...ไมศึกษาพระวาจาดีกวา” ทันทีที่ลูกคิด
เชนนี ้ลกูกจ็ะรบีเขกศีรษะตนเอง และกมลงกราบขออภัยตอพระองคและพระแม ลูก
รูสึกวาผูที่ศึกษาและทราบพระวาจาของพระองคอยางดี แลวไมปฏิบัติตามน้ัน ผิด
บาปมากกวาผูไมรูเสียอีก เชนเดียวกับผูมีความรูวิชาชีพ เชน แพทย ที่ใชความรูทาง
การแพทยในการทำรายผูที่ตนเกลียดชังนาจะผิดบาปมากกวาคนทั่วไป แลวลูกก็คิด
แบบเด็กโงเขลาเบาปญญาวา ถาไมทราบพระวาจาของพระองค  ลูกก็ไมตองมา
ปฏบิตัติามเชนน้ี ชางโงเขลาเสยีจริง

แลวลกูกค็ดิถงึคำพดูของอาจารยทานหนึง่ ซึง่เปนหนึง่ในผกูอตัง้ตลาดหลักทรพัย
แหงประเทศไทย ทีไ่ดตดิตระหงานอยหูนาหองประชุมในอาคารน้ันวา “สิ่งท่ีถูกตอง
คือ ถูกตอง แมไมมีใครทำสิ่งน้ัน สิ่งท่ีผิดคือ ผิด แมทุกคนทำสิ่งน้ัน” มันชางเปน
ความจริงทีไ่มมใีครกลาเถยีง แมบางคนจะไมปฏบิตัติามก็ตาม

ในที่สุด ลูกก็ยอมจำนนตอพระองค ลูกยอมปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค
แทนท่ีจะตามความคิดของลูกเองและดวยพระพรของพระองค ลกูจึงจำพระวาจาของ
พระองคที่ลูกไดจดเปนหมวดเปนหมูไดคอนขางดี ดังนั้นทุกๆ ครั้งที่ลูกจะทำอะไร
ในชีวิตประจำวัน ลูกจะไดยินพระวาจาของพระองค พรอมกับรอยย้ิมของพระองค
ในทกุโอกาส

สบิกวาปทีผ่านมา ลกูมคีวามคดิทีส่วนทางกับคำสัง่สอนของพระองค บอยคร้ังลกู
จะเถียงกับพระวาจาของพระองคอยางเงียบๆ ในสมองและใจของลูก แตในท่ีสุด
ลูกจะยอมพระองคทุกคร้ัง แมบางคร้ังจะใชเวลานานกวาจะยอมพระองค เพราะลูก
จะฉุกคิดไดวา พระองคทรงพระเมตตาลูกและประทานพระพรใหลูกมากมายถึง
เพียงน้ี แลวลูกยังจะด้ือไมยอมทำตามพระวาจาของพระองคหรือ? เม่ือคิดไดเชนน้ัน
ลกูจะสำนกึในความโงเขลาและอกตัญขูองตนเอง และขอโทษตอพระองคทนัที

เมือ่ลกูยกใหพระวาจาของพระองคชนะวนัแลววนัเลา พระสรุเสยีงของพระองค
ในใจลูกก็ดงักวาความคิดของลูกเอง ลกูจึงกลาท่ีจะประกาศพระวาจาของพระองคดวย
การกลาเปนพยานในพระองคดวยชีวิตของลูก ลูกไมกลาท่ีจะปฏิบัติตนคานกับ
เพ่ือนฝูงรอบดาน ถาพระสุรเสียงของพระองคตรัสใหลูกทราบวาส่ิงน้ันเปนส่ิงผิด
ลูกกลาท่ีจะประกาศตนเปนพยานเพราะลูกยอมพระองคในการทรงนำชีวิตของลูก

แต...ลูกทูลกับพระองคถึงตอนน้ี ลูกตองรีบทูลขอพระองควา ขอไดโปรด
ประทานพระพรใหลกูอยใูนโอวาทของพระองคตลอดไป พระเจาขา ขอใหลกูอยาเกดิ
ความหูหนวกทางใจโดยการไมไดยินพระองค และฟงแตตัวเอง และขอใหลูกมี
ความกลาในการประกาศพระวาจาของพระองคดวยชวีติตอไปและตอๆไป ไมใชเพ่ือ
ตนเองหรอืเพราะกลวัเพือ่นมนุษยจะมองลูกในลักษณะใด แตเพือ่วตัถุประสงคเดียว
เทาน้ัน นัน่คือเปนการถวายเกียรติแดพระองคอยางส้ินสุดจิตใจตลอดไป

ลกูเช่ือฟงในพระองค พระเจาขา
“เพราะความโงเขลาของพระเจา ยงัฉลาดย่ิงกวาปรีชาญาณของมนษุย
และความออนแอของพระเจาก็ยังเขมแข็งกวาพละกำลังของมนุษย”
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เร่ือง การแตงตัง้โยกยายพระสงฆเขาดำรงตำแหนงหนาท่ี

เพือ่ความเหมาะสมอันเน่ืองมาจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะมีการสงพระสงฆไปศึกษาตอตางประเทศ จงึใหพระสงฆดงัมรีายช่ือตอไปน้ีพนจากตำแหนง
หนาทีเ่ดมิ และเขาประจำตำแหนงหนาทีใ่หม ดงันี ้:

1. คุณพอสมโภชน พูลโภคผล ผชูวยเจาอาวาสวัดธรรมาสนนกับุญเปโตร (บางเชือกหนัง)   ชวยงานอภิบาลผถูกูคุมขังและยายถ่ิน
2. คุณพอสุทธิ ปุคะละนันท ผชูวยเจาอาวาสวัดนกับญุยอแซฟ (ตรอกจนัทน)
3. คณุพอสุรศักด์ิ อมัพาภรณ ศึกษาตอตางประเทศ
4. คุณพอสหพล ตัง้ถาวร ผูชวยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟเต็มเวลา
5. คณุพอพรศกัดิ ์ชืน่จติอภริมย ผจูดัการแผนกสงเสริมชีวติครอบครัว  จติตาภิบาลกลมุครสิตชนบางนา

ชวยงานอภบิาลและพกัประจำทีว่ดัพระกุมารเยซ ูก.ม. 8
ทัง้นี ้ใหพระสงฆทีไ่ดรบัการแตงตัง้โยกยายเขาประจำตำแหนงหนาทีใ่หม อยางชาภายในวันที ่1 กนัยายน ค.ศ. 2010
ประกาศ ณ วนัท่ี 12 สงิหาคม ค.ศ. 2010

พระอัครสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณิช
ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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โอกาสวนัสือ่มวลชนคาทอลิก วนัที ่ 1 สงิหาคม 2010 “พระสงฆกับงาน

อภบิาลในยุคดจิติอล” ในการนำเสนอสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย ไดอนุมตัิใหจัดต้ังกองทุนเพือ่ส่ือสารมวลชน ดานวิทยุ โทรทัศน

เน่ืองจากท่ีผานมางานดานส่ือส่ิงพิมพ  เราตองพยายามหาความชวยเหลือ
และไดจัดตั้ง “กองทุนส่ิงพิมพสรางสรรค” ไดรับการสนับสนุนดวยดีมาก
จนพอมคีวามม่ันใจไดระดับหน่ึงแลว

แตสำหรับส่ือดานวิทยุโทรทศัน ซึง่ท่ีผานมาเราไดรับความชวยเหลอืบาง
ในจำนวนจำกัด และทกุวนัน้ี กม็นีอยลงๆ ทกุป

ดังน้ัน เพ่ือใหงานส่ือมวลชนแผนกซิกนิส (SIGNIS) คืองานดานวิทยุ
โทรทศัน และส่ือใหมๆ  สามารถดำเนินงานไปดวยความม่ันคงและกาวหนาตอไป

สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย ไดเสนอขออนมุตัจิากสภาพระสงัฆราชฯ
ตัง้กองทุนสือ่มวลชนคาทอลิก  เพือ่งานดานวิทย ุโทรทัศน ฯลฯ เพือ่รบับริจาค
และการสนับสนุนจากพ่ีนองทกุทาน เน่ืองจากส่ือดานน้ี มคีาใชจายสูงมาก

วัตถุประสงค
1. เพือ่ใชจายในรายการวิทย ุโทรทัศน และส่ือใหม
2. เพื่อการประกาศขาวดี จะไดกาวไกล ทันตอความเปล่ียนแปลงของ

สงัคมในปจจบุนั
3. เพือ่การมสีวนรวม สนบัสนนุ ของพีน่องครสิตชนโดยท่ัวไป
4. เพือ่ความม่ันคงในการทำงานดานสือ่วทิย ุโทรทศัน
ลักษณะของกองทุน เปนเงินที่ฝากเขาบัญชี และเบิกเฉพาะดอกเบ้ีย

มาดำเนินการใชจาย
บริจาคผานทาง
1. โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล ชื่อบัญชี

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
บัญชีเลขท่ี  226-0-04126-0

2. เช็ค สัง่จาย สือ่มวลชนคาทอลิกประเทศไทย
3. ธนาณตั ิสัง่จาย ซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ (กองทนุฯ วทิยุ โทรทศัน)

ป.ณ. ยานนาวา

“จงวางแผนงานของทาน
และทำตามแผน”(Plan
your works and work
your plans)

พระคุณเจาจำเนียร
สนัติสขุนรินัดร ประธาน
สภาพระสงัฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย ประกาศ
ใชแผนอภิบาล ค.ศ.

2010-2015  วันสมโภชแมพระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
และมอบหนังสือใหแกผูแทนทุกคนท่ีเกี่ยวของ และตอจากนี้ เริ่มนับหน่ึง

พระคณุเจาปญญา กฤษเจรญิ เลขาธิการสภาฯ รบัหนาทีเ่ปนประธานดำเนินการ
เพือ่ใหอกัษรแตละตวัออกมา 4 สวน, 10 บท, 57 ขอ กวาจะมาถึงวนันี ้ เสนทาง
มันยาวไกลและเหน็ดเหนื่อย ผูคนมากมายมารวมกันทำงาน บราเดอรทินรัตน
คมกฤส คุณพอพิพัฒน รุงเรืองกนกกุล และคณุประจวบ ตรนีกิร รวมท้ังรายช่ือ
อีกเปนหางวาวครับ งานเขาสับรางไมลงตัว เม่ือประชุมฝายฯ วันท่ี 12-13
สงิหาคม ชนกับงานฉลอง เอซีซ.ี อายุครบ 72 ป พระคุณเจาวรีะ อาภรณรตัน  และ
ฉลองวันแม พระคุณเจาพิบูลย วิสิฐนนทชัย ตองปลีกตัวไปเปนประธาน 
พระคณุเจาจำเนยีร สนัตสิขุนรินัดร ประธานสภาฯ กต็องไปรวมพธิวีางศิลาฤกษ
อาคารรัฐสภาแหงใหมดวย วันท่ี 12 สิงหาคม สภาการศึกษาคาทอลิกแหง

ประเทศไทย จัดสัมมนาประจำป วันท่ี 22-25 สิงหาคม ที่โรงแรมเอเชียพัทยา
เราไดรับใชชาติบานเมือง พัฒนาคนใหมีการศึกษามาอยางตอเนื่องกวา 100 ป
เปนการทมุเท เสยีสละมาจนทุกวนันี ้แตกลายเปนวา เจาหนาทีบ่านเมืองกลบัมอง
เปนอ่ืนไป และพยายามหาทาง “บอนไซ” ในขณะท่ีสังคมโลกเปล่ียนแปลงไป
มากมาย แทนที่จะชวยสงเสริมพัฒนา กลับกลายเปนอุปสรรคตอความเจริญ
ดานการศึกษา  ตลอด 10-20 ปที่ผานมา โรงเรียนเอกชนหลายรอยโรง ตัดใจ
ปดโรงเรียนไปทำธรุกจิอืน่สบายกวา สวนโรงเรียนคาทอลิก ทีย่งัอยแูละรีบเรง
พฒันา กเ็พราะตองปรบัตวัใหทนักบัโลกทีเ่ปลีย่นเรว็กวาสายน้ำเชีย่ว  แตละแหง
ตองลงทุนกูหน้ียืมสินธนาคารมา เพื่อลูกหลานไทยใหยืนอยูในเวทีโลก กอน
ทีจ่ะตกเวทไีป  คณุพอวิวฒัน แพรสริ ิเตรียมจัดงานลูกเสือโลก ปลายปนี ้และ
ขามไปตนปหนา เวลานี้ไดจัดต้ังคณะกรรมการและคนทำงานพอเขาท่ีเขาทาง
เหมือนเตรียมโตะจีนไวแลว รอแตแขกท่ีจะมารวมงานกินเล้ียง เปาหมายเด็กไทย
ประมาณ 7,000 คน และรวมท้ังตางประเทศดวย โอกาสที่จัดในประเทศไทย
เด็กไทยเรานาจะไดฉวยโอกาสนี ้เพราะประหยดัคาเดินทาง ตดิตามความเคล่ือนไหว
ของงานไดที่ “อุดมสารและอุดมศานต”  ไปพักผอน อาจารยประคิณ
ชุมสาย ณ อยุธยา ไปพักผอนกับครอบครัวลูกสาว คุณนอง - ปาริสุทธ์ิ กลัม-
พะสุต ซึง่ทำงานอยทูีย่เูอ็น เม่ือครบ 3 เดอืน ลกูชายจะไปรบักลับมา ออกเดินทาง
ไปวันท่ี 15 สงิหาคม กลับพฤศจิกายน  กรรมการบญัญัตศิพัท คุณพอจำเนียร
กจิเจริญ แจงใหทราบ คำ “สภาภิบาล” ใชอยางน้ีนะครับ

ฉับไว และสามารถกาวไปกับเหตุการณสำคัญๆ กันอยางชนิดไมตองกลัว
ตกขาว มีกิจกรรมสรางสรรคมากมาย เชน การตอบปญหา การต้ังชื่อภาพ
พระเยซูเจาทีบ่ราซลิ การแนะนำหนังสอืออกใหม เวบ็ไซต เฟซบคุตางประเทศ
รวมท้ังผูเปนสมาชิกสามารถโพสตขอความท่ีมีคุณคาใหกับผูอื่นดวย มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเหน็จากปกอุดมสาร-อดุมศานต ลาสดุกำลงัมกีารประกวด
ภาพถายในหัวขอเร่ือง  “ภาพที่ฉันประทับใจ และหวังวาคุณคงประทับใจ
เชนกัน”  ภาพท่ีสงเปนภาพท่ีตนเองประทับใจ และเขียนบรรยายไมเกิน 15
พยางคความประทับใจอาจจะมาจากความสวยงามของภาพ บรรยากาศ หรือ
เรือ่งราวท่ีไดภาพนัน้ๆ มา แตละคนสงได 1 ภาพ

ขัน้ตอนการสง เมือ่เร่ิมวนัและเวลารับสมัครใหสงมาทางเฟซบคุนีไ้ดเลย
รวมทัง้ใสหมายเลขภาพของตนเอง (โดยดจูากภาพของคนทีส่งกอนหนานี)้

ประเภทรางวลั รางวลัม ี3 ประเภท ไดแก
รางวลั ภาพทีผ่คูนชมชอบ  ดจูากภาพทีม่จีำนวนผกูด ถกูใจ ( Like) มากสุด
รางวัล ภาพ Talk of The Town ดูจากภาพที่มีจำนวนผูคอมเมนทมาก

(คนหน่ึงจะคอมเมนมากกวา 1 กไ็ด แต 1 ชือ่นับเปน 1 คะแนน)
รางวัล ภาพยอดเยี่ยม โดยคณะกรรมการจะเปนผูตัดสินเองตามความ

เหมาะสม
และในวันท่ี 4 กันยายนท่ีจะถึงน้ี จะมีการพบปะกันอยางเปนทางการ

ครัง้แรกสำหรบัผคูนในโลกออนไลนนี ้ทีห่องประชุมโรงเรยีนอสัสมัชญัศกึษา
ชัน้ 4 ตัง้แตเวลา 09.30-13.00 น. ไมมเีฟซบคุไมตองเสียใจนอยใจ และคิดมาก
ไป เพราะใครก็มีกันได ไมเสียสตางค แถมยังนำมาใชเพ่ือความเช่ือศรัทธา
เปลี่ ยนมุมมองจาก
คำวา “เลน” มาเปน
คำวา “ศึกษาเรียนรู”
และท่ีสำคัญจะไดมา
พบกับ “อุดมสาร”
ในโลกออนไลน กับ
เพ่ือนๆ  สมาชิกจะ
รวมพันในไมชาน้ีแลว
นะ

Editor’s Choice ชวนคนออนไลน (ตอจากหนา 18)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 5-11 กันยายน 2010 หนา 5

ตอนท่ี 87    

อกัษรภาษาฮีบรูที่ชาวยิวใชเขียน พระนามของ
พระเปนเจาในพระคัมภรีภาคพันธสัญญาเดิม เทยีบเปน
อกัษรภาษาองักฤษวา “Y H W H” โดยไมมสีระกำกบั
มีแตพยัญชนะ 4 ตัวเทาน้ัน (ภาษาไทยอาจเขียนวา
“ย ฮ ว ฮ”) แลวจะอานอยางไร  ภาษาฮีบรูเขาก็ใชวิธี
จดจำเสียงวาออกเสียงอยางไร และสอนคนรุนหลังให
อานสืบตอกันมาดวยความจำจากคนรุนหน่ึงสูคนอีก
รนุหนึง่

แตเผอิญ 400-200 ปมาแลว กอนพระเยซูเจา
จะประสูติ ชาวยิวก็งดท่ีจะเอยพระนามพระเจา
ดวยเหตผุลวาไมสมควรท่ีเรามนษุยจะเอยพระนามสงูสง
ของพระองค ดงันัน้พอชาวยวิอานเจอคำวา  “Y H W H”
พวกเขา ก็ไปหาคำๆ หนึ่งมาแทนคือ “อะโดไนย” ซึ่ง
เปนคำภาษาฮีบรูทีต่รงกับภาษากรีกวา Kyrios และภาษา
ละติน วา Dominus ซึ่งลวนแปลวา “เจานาย” ภาษา
อังกฤษวา “LORD” ซึ่งแปลวา “พระสวามีเจา” แต
คำเหลานี้ลวนไมใชพระนามพระเจา ที่พระคัมภีรใชวา
“Y H W H”

แมเราจะไมรูจริงๆ วา “Y H W H” ออกเสียง
อยางไร แตก็นาจะมีคำวา “ยาห” (Yah) อยูคำหน่ึง
ในอักษร 4 ตวัน้ีแนๆ  ทำไมหรอื? เพราะชือ่คนท่ีมคีำวา
“ยาห” ประกอบอยูดวยนั้นลวนหมายถึงพระเปนเจา
ทัง้สิน้ เชน

-  “เอลียาห” เปนชื่อของประกาศก ชื่อของทาน
แปลวา “พระเจาของขาคือ พระยาหเวห” (My God is
Yahweh)

- “โอบาดีย” (โอบาดียาห) เปนชื่อของประกาศก
แปลวา (ผรูบัใชของพระยาหเวห” (Servant of Yahweh)

- “เศคาริยาห” เปนชือ่ของประกาศก และเปนชือ่บดิา
ของนักบญุยอหน บปัตสิต และอกีหลายคนในพระคัมภรี
(ลก 1:5-25 / มธ 23:35 / 2พกษ 14:29) แปลวา
“พระยาหเวหทรงรำลึกถึง” (Yahweh has remember)
และวลีที่รองวา “อัลเลลูยา” แปลวา “จงสรรเสริญ.....
ยาห” เราลองไปคนดูในพระคัมภีรก็จะพบคนที่มีชื่อ
ประกอบกับคำวา “ยาห” อีกหลายคนทีเดียว เชน
เศเดคียาห (1พกษ 22:24 / ยรม 24:8-10 ฯลฯ) แปลวา
“พระยาหเวหทรงเปนความชอบธรรมของขาพเจา”

- อาซาริยาห แปลวา “พระยาหเวหทรงชวย” (ดนล1:6)
- เยดีคิยาห แปลวา “ที่รักของพระยาหเวห” เปน

ฉายาท่ีประกาศกนาธัน เรียก กษัตริยซาโลมอน ตาม
พระบัญชาของพระยาหเวห (2ซมอ 12:25) เรารแูลว
วา “Y H W H” มีคำวา “ยาห” อยูแนนอน แตคำที่
เหลือเลา? เรามาพจิารณาถงึโมเสส ขณะเขาเฝาพระเจา
ที่พุมไมลุกเปนไฟแตไมไหม เพ่ือรับพระบัญชาใหไป
ชวยชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต โมเสสถาม
พระเปนเจาวา พระองคทรงพระนามวาอะไร หากชาว
อสิราเอลถามวา พระองคใด ทรงใชทานมา ทานจะตอบ
วาอยางไร?

พระเจาตรัสกบัโมเสสวา “เราคือเราเปน” แลวตรัส
ตอไปวา “ทานตองบอกชาวอสิราเอลดังนีว้า “เราเปน”
ทรงสงขาพเจามาหาทานท้ังหลาย พระเจาตรัสกับโมเสส
อกีวา ทานตองบอกชาวอสิราเอลดงันีว้า “พระยาหเวห
พระเจาของบรรพบุรุษของทาน พระเจาของอับราฮัม
พระเจาของอิสอัคและพระเจาของยาโคบ ทรงสง
ขาพเจามาหาทานท้ังหลาย นามน้ีจะเปนนามของเรา
ตลอดไป ชนรุนตอๆ ไปจะเรียกเราดวยนามน้ี” (อพย
3:14-15) มีพูดวา “เราเปน” ครั้งหน่ึงและ “เราคือ
เราเปน” อีกครั้งหนึ่ง  ดังน้ันผูรูทั้งหลายจึงคิดวา
 “Y H W H” นาจะอานวา “ยาหเวห” เพราะคำวา
“ยาหเวห” เปนรูปหน่ึง ของกิริยา hawah ซึ่งแปลวา
“เปน” แตทั้งหมดท่ีเลามาเราเพียงพยายามจะออกเสียง
คำวา “Y H W H” ในภาษาฮีบรูซึ่งชาวยิวไมยอมออก
เสยีงคำน้ีมาต้ังแตป 400-200 ก.ค.ศ. และก็เลยไมมใีคร
รวูาจริงๆ ออกเสยีงวาอยางไร จนนักศกึษาไดสรปุและ
กอ็านวา “ยาหเวห” อนัเปนท่ียอมรับและนาจะเปนมาก
ทีส่ดุในทุกวันน้ี

นานมาแลวเคยมีหมอสอนศาสนาโปรเตสแตนท
คนหน่ึง รเูทาไมถงึการไดนำเอาสระของคำวา “อะโด-
ไนย” (Adonay) ทีเ่ราพดูถงึตอนตน คอื A-O-A ไปใส
กบัอักษร  4 ตวั เปน “Ya Ho WaH” แลวออกเสยีงเรยีก
พระเจาวา “ยะโฮวาห” ซึ่งเปนการเขาใจผิดอยางมาก
คำนีไ้มมคีวามหมายใดๆ หากชาวยวิไดยนิกค็งจะงงมาก
และก็ไดนำพาใหผูคนหลงเรียกพระนามพระเจาผิดไป
อยางแพรหลายทีเดียวแมจนทุกวันนี้

ตอไปเราจะมาพิจารณาคำวา “เราเปน” ทีพ่ระเปนเจา
ตรัสบอกโมเสส ในภาษาฮีบรูคงมีความหมายแฝงอยู
เรานาจะเขาใจความหมายท่ีแฝงอยูได 4 ประการของ
“เราเปน” ดังน้ี

1) “เราจะเปนผทูีเ่ราจะเปน” คอืโมเสสจะทราบวา
พระองคเปนใครจริงๆ (รูจักพระนามจริงๆ) ก็เม่ือการ
อพยพสำเร็จลงแลว

2) “เราเปนผูที่ใหความเปนอยูแกมวลสรรพสิ่ง”
เนนการเปนพระผูสราง โดยเฉพาะอยางยิ่ง “กอสราง
ประชากรของพระองค” ในการอพยพและเขาสดูนิแดน
แหงพระสัญญา

3) “เราเปนผเูปน” เปนปจจุบนัเสมอ และไมอยเูฉยๆ
แตทรงอำนาจท่ีจะทำกิจการตางๆ โดยเฉพาะการชวย
ประชากรของพระองคใหรอดได พระองคทรงเปน
“พลวฒัน” (Dynamic)

4) “เราเปนผูที่มีความเปนอยู” คลายขอ 3 แต
พระองคยงัทรงมีความเปนอยอูยางบริบรูณ ทรงอำนาจ

ชวยเหลือ ทรงซื่อสัตยไมแปรปรวน ไมมีวันจืดจาง
เปนอยูทรงอำนาจเสมอนิรันดร ไมเส่ือมเปนเชนน้ี
ตลอดไปอยางไรก็ตาม “พระนามพระเจา” ก็เปนเพียง
สิง่ท่ีเรามนุษยพยายามจะเรยีกพระองค แทจริงพระองค
ไมทรงตองมีพระนามแบบที่มนุษยตองมีชื่อ พระนาม
ของพระองคจึงอาจเปนเพียงการอธิบายพระธรรมชาติ
ดานใด ดานหน่ึง ซึง่ไมมนีามใดจะบรรยายพระองคได
ครบถวนอยดู ีแคพุมไมลกุเปนไฟแตไมไหม เราก็ไมอาจ
เขาใจไดแลว

ในการบันทึกพระคัมภีรดวยภาษาฮีบรูยุคแรก
มีกลุมผูเขียนท่ีเรียกพระนามพระเจาตางกัน และที่
ตางออกไปอีกกลมุหนึง่นอกจาก “ยาหเวห” (บนัทกึชวง
ศตวรรษที่ 9 ก.ค.ศ.) แลว ยังมีกลุมท่ีเรียกพระเจาวา
“เอโลฮิม” (บันทึกชากวาราวศตวรรษท่ี 8 หรือ 750
ก.ค.ศ.) ก็เลยมีชื่อบุคคลในพระคัมภีรที่เอาพระนาม
พระเจามาต้ังเปนช่ืออีกพวกหนึ่ง ไมใช “ยาห” แต
คราวน้ีเปน “เอล”

- “มคีาเอล” เปนช่ืออัครเทวดาผเูปน “หวัหนา” ของ
เทวดา (ดนล 10:13) แปลวา “ใครเปนเหมือนพระเจา”
(Who is like El)

-  “คาเบรียล” (คาบร-ีเอล) ในพระคมัภีรไมไดเรียก
ทานวาอัครเทวดา แตอาจจะเปน 1 ใน 7 ทีเ่ฝาอยเูฉพาะ
พระพักตรพระเจาก็ได (ทบต 12:15) แปลวา “พระเจา
ทรงเขมแข็ง” (El is strong)

- “ราฟาเอล” เปนช่ืออัครเทวดา 1 ใน 7 (ทบต 12
:15) แปลวา “พระเจาทรงรักษา” (El heals) แลวก็มาถึง
ชือ่สำคัญ

- “อสิราเอล” ในทางนิรกุติศาสตร รากและความหมาย
ดั้งเดิมไมชัดเจน แตที่นิยมตีความเชิงนิรุกติศาสตร
ปจจุบนั ตามเรือ่งใน (ปฐก 32:28) คอื ยาโคบไดปล้ำตอสู
กบัพระเจา แลวลงทายเปล่ียนช่ือเปน “อสิราเอล” แปลวา
“เขาไดตอสูกับพระเจา” (he contends against El) และ
รูปคำก็อาจจะแปลไดวา “จงใหพระเจาเขาตอสู (let El
contend) บางพวกแปลวา “จงใหพระเจาปกครอง” (let
El rule) ยิง่กวาน้ันยังแปลไดวา “จงใหพระเจาฉายแสง”
(let El shine) และไมอาจช้ีชดัลงไปไดวาคำใดถูกตองทีส่ดุ

- “อมิมานูเอล” แปลวา “พระเจาสถิตกับเรา” (God
is with us) เปนช่ือของทารกท่ีจะเกิดตามคำทำทายของ
ประกาศกอสิยาห ซึง่นามของทารกน้ีจะเปนเคร่ืองหมาย
ใหแกกษัตริยอาหัสวา พระเปนเจาจะชวยใหกรุงเยรซูาเล็ม
รอดพนจากการโจมตีของอาณาจักรเหนือและซีเรีย
(อสย 7:10-17)

- “ซามูเอล” แปลวา “พระนามของเอล” “นามนีค้อื
เอล” (name of El/ this name is El) เปนชือ่ของประกาศก
ยคุตน

- “นาธานาเอล” แปลวา “พระเจาไดทรงให” (El has
given) เปนชื่อของอัครสาวกหน่ึงในสิบสองของ
พระเยซูเจา (ยน 1:45-51) มีเกร็ดเล็กนอยแถมทาย คือ
โมเสสสงสายสืบสอดแนม 12 คนเขาไปในแผนดิน
คานาอัน เพ่ือดูวาแผนดินอุดมสมบูรณจริงหรอืไม (กดว
13:1-33) 1 ใน 12 นัน้ ชือ่ “คาเลบ” แปลวา “สุนัข” !!!
(ตดิตามอานเรือ่งชือ่ในพระคมัภรี ตอในฉบบัหนา)
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บทอธิษฐานภาวนา

 “แตทานจงรักศัตรู จงทำดีตอเขา จงใหยมืโดยไมหวังอะไรกลับคืน” (ลก 6:35)

บ.สันติสุข
www.salit.org
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หลายปมาแลว ที่ประเทศอังกฤษไดมีการจัดตั้งหนวยงานหน่ึง ซึ่งมีชื่อวา
“โครงการใหอภัย” ผูที่ตองเจ็บปวด เพราะความเกลียดชังและความรุนแรง
ของผูอื่นไดรับการสนับสนุนใหแสวงหาหนทางท่ีจะยกโทษใหอภัยแกผูที่
กระทำผิดตอพวกเขา ดวยความเห็นใจและดวยความออนโยน ผูที่ไดยิน
ประสบการณของพวกเขา รสูกึประทบัใจมาก และนอมรบัวาเปนประสบการณ
ทีท่ำใหผฟูงถอมตน ผทูีไ่ดรบัความเจบ็ปวดตอตนเองหรือตอผทูีต่นรกั สามารถ
หาแนวทางท่ีจะใหอภัยและยอมรับวาผูที่กระทำผิดตอเขา ก็คือเพื่อนมนุษย
รวมโลกของเขามิใชสัตวรายใดๆ “โครงการใหอภัย” เปนประจักษพยานอันมี
พลังถึงความสามารถของมนุษย ทีจ่ะกาวจากความหวาดกลัว ความเจ็บปวด และ
ความเกลียดชัง ไปสคูวามรักอันไรเง่ือนไข

ขอคิดจากพระวรสารนักบุญลูกาที่เรานำมาพิจารณาน้ี กลาวถึงการทาทาย
ของความรัก เปนส่ิงท่ีพระเยซูเจาตรัสหลังจากที่ทรงกลาวถึง “บุญลาภ” เปน
พระพรที่ทาทายทัศนคติและคุณคาที่โลกนิยมแบบกลับหัวกลับหางเลย เปน
การทาทายเราแตละคนใหกระทำประโยชนใหแกสวนรวมดวยความรกั ความรัก
ทีม่ไิดขึน้อยกูบัความสัมพันธหรือความปรารถนาท่ีจะไดรบัการตอบแทน

พระเยซูเจาตรัสถึงพลังอันมหาศาลของความรักที่ไรขอบเขต ซึ่งสามารถ
ยื่นไปสัมผัสกับทุกคน การแสดงความรักเชนน้ี เปนการบงช้ีใหเห็นวา เรา
สามารถเปดใจกวางและสามารถรักมนุษยไดทุกคน แมกระทั่งผูที่เกลียดชังเรา
ฟงดูแลวเหมือนจะเปนการกระทำอะไรท่ียิ่งใหญ บางทีเราอาจจะเร่ิมตนดวย
สิง่ทีง่าย ๆ  กอน เชน ไมโตตอบการดูหมิน่ทนัท ีการใหโดยไมหวงัสิง่ตอบแทน
ในยามท่ีเรารูสึกลำบากใจ บางทีพระวาจาของพระเยซูเจาอาจชวยได เมื่อ
พระองคตรัสสอนเราวา “จงกระทำตอผูอื่นเหมือนกับท่ีทานปรารถนาใหเขา
กระทำกับตัวทานเอง”

พระเจาขา บางคร้ังการย่ืนมอืไปสมัผสักบัมอื
ของผอูืน่น้ันเปนส่ิงท่ียากมาก โดยเฉพาะเม่ือลูกไดรบั

ความรุนแรงหรือความเกลียดชังหรือผูที่ลูกรักไดถูกกระทำ
โปรดไดทรงชวยลกูใหเขาใจการหันแกมอกีขางหนึง่
ใหแกผทูีก่ระทำผดิตอลกู อาจจะชวยเปล่ียนความเขาใจ
ของลกู และเปดใจลูกใหพรอมทีจ่ะคนืดกีบัผอูืน่ อาแมน

 นาเศราแตจริง
เพ่ิงไดยนิก็วนัน้ันวา “เสือชวยโลก”
กอนนี้มีแตพูดกันวาเสือชวยปาปาชวยเสือ
แตทีง่านวนันัน้มีทัง้พดูมีทัง้บรรยายมีทัง้ขอความวาเสือชวยโลก
จะวาไปแลวไมใชแคสองสามวันแตรณรงคกนัมาต้ังแตตนปเสอืแลว
มีกิจกรรมตอเนื่องมาเปนระยะในรูปแบบหลากหลาย
โดยมีวดัปาหลวงตาบัว ญาณสัมปนโน เปนหวัเรือใหญ
วดัทีเ่สอืกวาสีส่บิตวัทัง้เชือ่งทัง้นารกัทัง้วานอนสอนงายมชีวีติอยเูปนสขุ
โดยมีพระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารยฯ เปนเจาอาวาส
คอยใหการดูแลเลี้ยงดูอบรมใกลชิดเปนกันเองอยางนาอัศจรรย
กจิกรรมบนช้ันส่ีของเซ็นทรัลลาดพราวตลอดสามวันคึกคัก
ทั้งนิทรรศการท้ังดนตรีทั้งรำท้ังเตนท้ังรานรวงจำหนายสินคาคุณภาพ
ที่วาแปลกดูจะขัดกับบรรยากาศงานคือรายการเสวนาผูแทนศาสนา
ฝายพุทธฝายคริสตทั้งคาทอลิกและคริสเตียนฝายอิสลาม
ยังมีแปลกกวานั้นเมื่อพูดถึงหัวเรื่องการเสวนาครั้งนั้น
“ปเสือนี้...ทำอยางไรใหโลกสงบสุขสันติ”
หรืออยางท่ีพธิกีรสาวพูดรวบรัด “เสือชวยโลกใหสงบสันติ”...

มองโจทยทีใ่ชเสวนากด็จูะไมมอีะไรยาก
เพราะแตละศาสนามีคำสอนเพ่ือการนี้อยูมากมาย
แคยกประเดน็ความดคีวามสมานสามคัคคีวามเมตตาความรัก...กน็าเกินพอ
แตในโจทยม ี “เสือ” เขามาเก่ียวของดวยเลยทำใหยากกวาที่คิด
แคเอยคำวาเสือก็ดูจะขัดกับเปาหมายที่ตองการไปถึงแลว
ความดุความปาเถ่ือนความรวดเร็วความกำยำความไดเปรียบ
จนมีการนำชือ่มาใชในพฤตกิรรมมนษุยทีม่ลีักษณะคลายกัน
เสือปลนสะดมเสือผหูญิงเสือนอนกินเสือซอนเลบ็เสือหิวเสอืเกา
ทัง้เสือ (สตัว) ทัง้เสือ (คน) จงึไมนาจะชวยโลกสงบสขุสันติได
หากไมใชมมุมองอืน่นอกเหนือไปจากธรรมะ...

เสือชวยโลกใหสงบสุขสันติไดหากเร่ิมจากการเรียก
เรียกเสือเปนเสือไมใชเรียกเสือเปนแมว
เม่ือเรียกเสือเปนเสือ...เสือมีคุณคามีศักด์ิศรี
มีประโยชนสำหรับปาสำหรับระบบนิเวศนสำหรับมนุษยสำหรับสัตว
แตพอเรยีกเสอืเปน “หนัง” เรยีกเสือเปน “เขีย้ว” เรยีกเสือเปน “ยาสมรรถนะ”
เสือก็เปนแคสัตวไวไลลาเอาหนังเอาเขี้ยวเอาอวัยวะทำยา
กลายเปนการเบียดเบียนเขนฆารุนแรงโหดเหี้ยม...
เลยทัง้เสอืทัง้คนแทบไมสามารถอยรูวมโลกหรืออยไูดกไ็รความสงบสันต.ิ..

ฉนัใดกฉ็นัน้ัน
หากตองการใหเสอืชวยใหโลกสงบสุขสนัตติองเริม่จากการเรียก
เรยีกคนเปนคนท้ังเกยีรตศิกัดิศ์รทีัง้ความประเสรฐิ
เม่ือเรยีกคนเปนคน “เขาก็คนเหมอืนฉนั”
เม่ือเรียกคนเปนคน “เขามีศกัด์ิศรีเทากับฉัน”
เมือ่เรยีกคนเปนคน “เขามีจติใจมีวญิญาณเหมือนฉนัม”ี
เม่ือเรยีกคนเปนคน “เขามคีวามรสูกึมีอารมณเหมอืนฉันมี”
เม่ือเรียกคนเปนคน “เขามคีณุคาเทาเทียมกับฉนั”
เม่ือนัน้ก็อยดูวยกันเปนสุขสงบมีมติรไมตรมีคีวามเปนพีน่อง
โลกจะมีสุขสงบสันติไดตองเริ่มจากคนใกลตัวดวยกัน
แตพอเรียกคนเปน “ผลประโยชน” กเ็อาแตฉกฉวยกดข่ีรีดเรน
แตพอเรียกคนเปน “วตัถเุพือ่ความพงึพอใจ” กเ็อาแตใชแลวทิง้ขวาง
แตพอเรียกคนเปน “อะไหล” กเ็อาแตซือ้ขายไวซอมแซมสุขภาพใครท่ีมเีงิน
แตพอเรียกคนเปน “แรงงาน” กเ็อาแตใชงานไมคำนงึศักด์ิศรีมนุษย
แตพอเรยีกคนเปน “อยางอ่ืนเวนแตคน” ความสงบสุขสันติก็หายไปบัดดล
ทัง้ในระดบัปจเจกในระดับครอบครวัในระดบัสังคมและในระดับโลก
พระเจาผทูรงสรางมนุษยแตละคนมากับมือคงผิดหวงัเสยีใจมากกวาใครหมด
ทั้งที่ทรงกำชับใหเรียกพระเปนพระเพ่ือจะไดเรียกคนเปนคน...ก็ยังไมยอมเชื่อ
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เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม พวกเราชาวสังฆมณฑล
เชียงใหมไดมีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตอพระแมของแผนดิน ในโอกาสวันแมแหงชาติ
ดวยการถวายพระพรแดพระบรมราชินีนาถ โดย
พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน ประมุขสังฆมณฑล
เชียงใหม เปนผูนำกลาวถวายพระพรในครั้งน้ี ที่
หนาอาสนวหิารพระหฤทยัเชยีงใหม และในวนัเดียวกนั
นี้เองหลังจากพิธีถวายพระพรแดสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถแลว ไดมีพิธีมิสซาฉลองครบ
50 ปแหงชีวิตสงฆของคุณพอการโลส  โรดริเกซ
คณะเบธาราม / 50 ปแหงชีวิตนักบวชของบราเดอร
โจวนันี แดลลา รซิซา คณะคามิลเลยีน และ 25 ปแหง
ชวีติสงฆของคณุพอไวยากรณ สขุสวสัดิ ์คณะพระมหาไถ
กับคุณพอธงชัย สุวรรณใจ สังฆมณฑลเชียงใหม มี
พี่นองสัตบุรุษมารวมพิธีและรวมยินดีดวยกวาพันคน
และมีพระสงฆนักบวชเปนจำนวนมาก ทุกอยางจบลง
ดวยความช่ืนชมยินดีขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนรวม
ทำใหงานไดสำเรจ็ไปดวยดีครบั  ขอแสดงความยินดี
กับสมาชิกซิสเตอรบานมารีนา ที่สมาชิกคณะท่ัวโลก
ไดเลอืกซสิเตอรกอนซเูอโล การเซีย (Consuelo Garcia)
อธิการบานมารีนาเชียงใหม เปนมหาธิการิณีเจาคณะ
ซึง่ปจจุบนัซิสเตอรเปนอธิการิณเีจาคณะในประเทศไทย
และอธิการบานเชียงใหมดวย ซิสเตอรจะเดินทางกลับ
มาประเทศไทยวันท่ี 30 สงิหาคม   เพ่ือกลับมามอบงาน
สมาชิกคณะในประเทศไทย หลังจากนั้นก็จะเดินทาง
กลับไปประจำท่ีศูนยกลางคณะท่ีประเทศสเปนตอไป
พวกเราคงจะมโีอกาสไดจดัพธิเีลีย้งสงซสิเตอรเพือ่กลบั
ไปรับตำแหนงในอีกไมนานน้ีครับ  เมื่อวันที่ 13
สงิหาคม  คณุพอเอดอูารโด โดมเีกซ ซเูรยี อธิการเจาคณะ
อิเดนเตส (บานสารภี) เชียงใหม ไดเดินทางกลับไปท่ี
กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพ่ือเปนตัวแทนของสมาชิก
ในประเทศไทย ไปเลอืกเจาคณะใหญคนใหม ขอใหคณุพอ
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแลวกลับมารวมงานกับเรา
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สงัฆมณฑลเชียงใหม

ชาวเชียงใหมตอไป  เม่ือวันท่ี 7 สงิหาคม แผนกงาน
เยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม โดยการนำของคุณพอ
เอกสิทธ์ิ  ทัฬหะกุลธร หวัเรอืใหญ และคณุสิร ิ เจริญ-
ธรรม เจาหนาที่ประสานงานเยาวชนเชียงใหม จัด
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนกิจกรรมเยาวชน
ทีจ่ะทำรวมกันในเดอืนสิงหาคม - ธนัวาคมน้ี ทีศ่นูยสงัฆ-
มณฑลเชียงใหมเพื่อใหงานของฝายจะไดดำเนินไป
อยางมีระบบมากข้ึน  ซึ่งในโอกาสน้ีมีตัวแทน
คณะกรรมการที่ดูแลเยาวชนตามศูนยตางๆ มารวม
ประชมุทัง้หมด 12 คนดวยกนั  ยอนกลับไปเม่ือวัน
อาทิตยที่ 1 สิงหาคม แผนกงานเยาวชนสังฆมณฑล
เชียงใหม ไดมาพบปะนองเยาวชนบานนาซาแร็ธ-
เบธ็เลเฮม  ในหวัขอ “เยาวชนแบงปนพระวาจา เจริญชวีติ
มหาสนิท” ประเด็นไตรตรอง คอื ศษิยแท จากพระวรสาร
นกับุญมัทธิวบทท่ี 7 ขอ 21-27   จดุประสงค เพ่ือใหเยาวชน
ไดรจูกัตนเองมากข้ึน ไดเขาใจและนำพระวาจามาใชกบั
ชีวิตได และเพื่อใหเยาวชนเปนเชื้อแปงใหกับคนอื่น
ตอๆ ดวยการทำกิจกรรมรวมกัน โดยมีหัวขอในการ
แบงปนกนัใหเลอืกคนท่ีดทีีส่ดุสำหรบัฉนั เพราะอะไร?
และใหเพ่ือนๆ  เขียนขอดแีละขอบกพรองของฉนั เพือ่
เปนกำลังใจ และขอบกพรองเพื่อปรับปรุงตนเอง ขอ
สุดทายใหเลือกคำที่ชอบและประทับใจในพระวรสาร
เพ่ือนำมาใชในชีวติประจำวัน เปนตน  วนัที ่10 สงิหาคม
ศาสนิกสมัพนัธเชยีงใหม จดัพธิ ี“ศาสนิกสมัพนัธ เชยีงใหม
รวมใจเทิดไท 78 พรรษา พระมารดาประชาไทย” ที่
พุทธสถานเชียงใหม โอกาสน้ีมีตัวแทนของศาสนิก
ในเชียงใหม 5 ศาสนาประกอบดวย ศาสนาพุทธ ครสิต
อสิลาม พราหมณ-ฮนิดู และซิกข ในสวนของคาทอลิก
เรานัน้นำโดยคณุพอวฒุเิลศิ แหลอม อปุสังฆราช และ
หวัหนาฝายงานศาสนสัมพนัธของสังฆมณฑลเชียงใหม

 หลงัจากท่ีสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ไดประกาศใชแผนทิศทางงานอภิบาลพระศาสนจักร
คาทอลิกประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมแลวน้ัน
หลังจากนี้ในสวนของสังฆมณฑลเชียงใหมไดกำหนด
จัดสัมมนาเพื่อวางแผนทิศทางไวเรียบรอยแลวในวันที่
12-14 ตลุาคม  ทีจ่ะถงึนี ้ซึง่จะมีตวัแทนจากหนวยงาน
องคกร และคณะนักบวชตางๆ มารวมกันศึกษา และ
วางแผนรวมกัน ขอเชิญพีน่องทุกทานชวยกนัสวดภาวนา
ใหกับการวางแผนทิศทางงานอภิบาลของสังฆมณฑล
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชนแก
พระ- ศาสนจกัรโดยเฉพาะในเขตภาคเหนอืของเราเพือ่
พระอาณาจักรของพระองค  

สงัฆมณฑลอดุรธานี
 เดือนนี้เปนเดือนแหงความช่ืนชมยินดีของพวกเรา

ชาวไทยทุกคนเพราะวันที่ 12 สิงหาคม เปนวันเฉลิม-
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ
ซึ่งวันน้ีถือวาเปนวันแมแหงชาติที่บรรดาลูกๆ จะไดมี
โอกาสแสดงออกถึงความรักท่ีมีตอแม อาสนวิหาร
พระมารดานิจจานุเคราะห อุดรธานี ของเราก็เชนกัน
หลังพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.00 น. ไดจัด
กจิกรรมระลกึถงึพระคุณแม โดยคณุพอพัฒนา อปุการ
เจาอาวาส เปนประธาน เริม่ดวยการกลาวบทอาเศียรวาท
แดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ จากน้ันไดเชิญ
บรรดาตัวแทนของคุณแมของเขตตางๆ รวมกิจกรรม
ระลกึถงึพระคณุแม อยางเชนทกุปทีท่ำมา 

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

คุณชยัยทุธ  ทวชียั 200 บาท
ครอบครัว “จันทรชลอ”
ทำบุญอุทิศแดครอบครัวจันทรชลอผูลวงลับ
ไปแลว 2,000 บาท
อุทิศแดยาโกเบ อนุรัตน และเปาโล สุรศักด์ิ
จนัทรชลอ                                            1,000  บาท
อทุศิแดมารอีา ละออง จนัทรชลอ     1,000 บาท
คณุวชิยัยทุธ  วชิญะพล ทำบญุ             500 บาท
คณุพัชรี  เอกมหาชยั อทุศิแดบดิามารดาและญาติ
พีน่องผลูวงลบั                                      500 บาท
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พธิแีตงตัง้ผอูานพระคมัภรี 14 ทาน โดยมพีระสงัฆราช
ทุกสังฆมณฑลมารวมพิธี พรอมดวยพระสังฆราช
ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค พระสังฆราชกิตติคุณ
สงัฆมณฑลนครสวรรค พระสังฆราชยอแซฟ สงัวาลย
ศุระศรางค พระสังฆราชกิตติคุณสังฆมณฑลเชียงใหม
พระสงฆ นกับวชชาย-หญงิ และสตับรุษุจากท่ัวประเทศ
มารวมพิธีจำนวนมาก เม่ือวันเสารที ่ 14 สงิหาคม ค.ศ.
2010 ที่อาคารมารดาพระผูไถ สามเณราลัยแสงธรรม
อ.สามพราน

ผไูดรบัศีลบวชเปนสังฆานุกร 12 องค ดงัน้ี
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 3 องค ไดแก บราเดอร

มีคาแอล นัฏฐวี  กังกง บราเดอรยอแซฟ  เชษฐดนัย
ไชยเผือก บราเดอรเปโตร บญุชรสัมิ ์สขุสวาง

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 2 องค ไดแก
บราเดอรเปาโล เดน  ชวยสุข  บราเดอรเปาโล พนม
ลือประสิทธิ์

สังฆมณฑลเชียงใหม 3 องค ไดแก บราเดอร
ยอแซฟ ศรชยั  ดพิอ บราเดอรยอแซฟ ศตวรรษ ใฝหา-
คณุธรรม  บราเดอรมทัธวิ ศศนิ  โหมโพ

สังฆมณฑลนครสวรรค 1 องค ไดแก บราเดอร
ดอมินโิก สนิธิ ์หนนุทรพัย

คณะคามิลเลยีน 1 องค ไดแก บราเดอรลกูา อนุสรณ
นิลเขต
     คณะภราดานอย กาปูชิน 1 องค ไดแก บราเดอร
ยอแซฟ เดนชยั ทองคำ
     คณะธรรมทูตแหงมารีนริมล 1 องค ไดแก บราเดอร
เปาโล องอาจ แคเซอ

คุณพออดิศักด์ิ พรงาม อธิการบานเณรแสงธรรม
กลาวขอบคณุพระสงัฆราชและผมูารวมงานวา “นบัเปน
วาระชื่นชมยินดีเปนอยางยิ่งสำหรับสมาชิกบานเณร
แสงธรรมแหงน้ี ทีบ่รรดาพระสังฆราชจากทุกสังฆมณฑล
ในประเทศไทย บรรดาพระสงฆจากสังฆมณฑลและ
คณะนักบวช ตลอดจนสัตบุรุษจำนวนมากมารวมพิธี
พระศาสนจกัรซึง่เปนมารดาศักด์ิสทิธ์ิใหความสำคญักับ
การเปนพระสงฆนักบวชเสมอมา ทั้งน้ีเพ่ือจะไดมี
บุคลากรมาทำหนาที่สานตอพันธกิจของพระคริสตเจา
ในการประกาศขาวดีแกประชากรของพระองคไปยัง
ทุกๆ คน ทุกๆ ปในโอกาสสมโภชแมพระรับเกียรติ
ยกข้ึนสวรรค องคอปุถัมภของพระศาสนจักรในประเทศ
ไทย สามเณราลัยแสงธรรมไดจัดสมโภชแมพระ
พรอมพธิบีวชสงัฆานกุร พธิแีตงตัง้ผชูวยพิธกีรรม และ
ผูอานพระคัมภีร สำหรับสามเณรของสังฆมณฑลและ
ของนักบวชคณะตางๆ ขอขอบพระคุณพระคุณเจา
ทกุทานทีใ่หความเอาใจใส หวงใย ชวยเหลอื สนับสนนุ
มาโดยตลอดท้ังดานบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ
ตลอดจนคำภาวนา คำแนะนำตางๆ เพือ่ใหสามเณรเตบิโต
และพัฒนาไปสูศักดิ์สงฆที่เปยมดวยคุณธรรม คุณภาพ
และประสทิธภิาพ มคีวามรทูีจ่ะเปนผนูำอยางพระครสิตเจา”

พระคณุเจาเกรยีงศกัดิ ์มอบถวยกาลกิสใหแกคณุพอ
อดิศกัด์ิ พรงาม อธิการสามเณราลัยแสงธรรม และกลาว
แสดงความยินดีวา  “พวกเราทุกคนที่มารวมพิธีวันน้ี
มีความช่ืนชมยินดีและผูที่ยินดีเปนพิเศษคือผูไดรับ
แตงต้ังและสงัฆานุกร รวมท้ังพระคณุเจา 10 สงัฆมณฑล
บรรดาพ่ีนองพระสงฆ และสัตบุรุษทุกคน สถาบัน

แสงธรรมมีความสำคัญสำหรับพระศาสนจักรใน
ประเทศไทย บานเณรเปนหัวใจของพระศาสนจักร เปน
หวัใจของสงัฆมณฑล เณรแสงธรรมทุกคน โดยเฉพาะ
ผูที่รับพิธีแตงต้ังและสังฆานุกรตองตระหนักวาไมใช
ตัวเราที่สำคัญ พันธกิจของพระคริสตเจาสำคัญ บุคคล
เปาหมายของพนัธกิจพระครสิตเจาสำคญั เพราะฉะนัน้
เณรทุกคนตองหันลูกศรใหหัวลูกศรออกจากตัวเอง
มุงไปสูพระคริสตเจา ไปสูพี่นอง ไปเพื่อท่ีจะรักรับใช
บุคคลเหลาน้ันในนามของพระคริสตเจา”

สถติสิามเณรใหญ สามเณราลยัแสงธรรม ประจำป

สถาบันแสงธรรม (ตอจากหนา 2)

ค.ศ. 2010 รวม 106 คน ดงัน้ี อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
19 คน ทาแร-หนองแสง 15 คน จนัทบุรี 18 คน ราชบุรี
10 คน เชียงใหม 16 คน สุราษฎรธานี 2 คน
นครราชสีมา 5 คน นครสวรรค 8 คน อุบลราชธานี
4 คน อดุรธานี 8 คน คณะธรรมทูตไทย  1 คน

ปจจุบันคุณพออดศิักด์ิ พรงาม เปนอธิการสามเณ-
ราลัยแสงธรรม คุณพอไชโย กิจสกุล เปนรองอธิการ
คุณพอชาติชาย พงษศิริ   เปนอธิการบดีวิทยาลัย
แสงธรรม

บนัทึกภาพโดย บราเดอรยุทธนา วทิยานุลักษณ

ประธานสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย
พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา พระสังฆราช
ยอแซฟ ชศูกัด์ิ สริสิทุธ์ิ พระสังฆราชซลิวีโอ สริพิงษ
จรัสศรี  พระสังฆราชยอแซฟ  ลือชัย  ธาตุวิสัย
พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค โดยมี
พระสงฆ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษมารวมพิธี
จำนวนมาก เม่ือวันอาทิตยที ่15 สงิหาคม ค.ศ. 2010
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

หลังรับศีลมหาสนิท พระอัครสังฆราชหลุยส
จำเนียร สันติสุขนิรันดร ประธานสภาพระสังฆราช

สมโภชแมพระรบัเกียรติ (ตอจากหนา 2) คาทอลิกแหงประเทศไทย ประกาศแผนอภิบาล
คริสตศักราช 2010-2015 ของพระศาสนจักรคาทอลกิ
ในประเทศไทย “อภิบาลชุมชนศิษยพระคริสต
รวมพันธกิจแบงปนขาวดี” จากน้ันสวดบทภาวนา
เพ่ืองานอภิบาล ค.ศ. 2010-2015 และมอบแผน
อภิบาลแกพระสังฆราชท้ัง 10 สังฆมณฑล  ผูแทน
นักบวชชาย-หญิง ผูแทนฆราวาส ผูแทนสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

จากนั้นเปนพิธีแหพระรูปแมพระไปรอบๆ
อาสนวิหาร และถวายชอดอกไมแดแมพระ

บนัทึกภาพโดย บราเดอรยุทธนา วทิยานุลักษณ
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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. ปารสี - ลรูด - ฟาติมา - โรม
(5-16 ตลุาคม 2553)

2. อนิเดยี (เดนิทางพฤศจิกายน-ธนัวาคม)
เดลลี - ทชัมาฮาล - เมอืงกวั - น.ฟรงัซสิ เซเวียร
- บงักาลอร - ปราสาทไมซอร - โคชิน - นกับุญอลั
ฟอนซา

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!

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิช์าย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสูง  โหลดเต้ีย  อดัลูกหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลิกลดพิเศษ)

ศกัดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

  02-383-7656-7,  081-921-9575


  

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เบเนดิกโต นคร ศุภลักษณ
ครบรอบ 29 ป

อมาดีอุส
จิตรกวี ศุภลักษณ
ครบรอบ 4 ป
ชาตะ 7 มถินุายน  พ.ศ. 2535
เกดิใหมในพระเจา  22 สงิหาคม พ.ศ. 2549

ชาตะ  25  มถินุายน  พ.ศ. 2492
เกิดใหมในพระเจา

12  กนัยายน  พ.ศ. 2548
ครบรอบ 5 ป

อกัแนส จไุรรตัน หอมนยิม
ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

“เขาจะไดรอดพน เพราะบาปของเขาไดรบัการอภัย

เดชะพระเมตตากรุณาของพระเจาของเรา”
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และพระศาสนจักรมากขึ้น อาจจะดวยประสบการณชีวิตและวันเวลาที่ผาน
เลยมา

“ประทับใจหลายอยางจากการท่ีเพิง่เร่ิมเขามามีโอกาสเก่ียวของกับงานของ
พระศาสนจักร  ประการแรกประทบัใจความเปนหนึง่เดยีวกนัไมวาฐานนัดรใด
อกีประการหน่ึงเห็นความต้ังใจของทุกทานท่ีมาประชมุ เพือ่กำหนดทศิทางงาน
อภบิาลใหเปนไปตามสภาพภาวะสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืงท่ีเปลีย่นแปลง
ไป

นอกจากน้ียังเปนโอกาสดีที่ไดรูจักเพ่ือนๆ ทั่วประเทศ  ทำใหตระหนักวา
การท่ีจะทำงานของพระศาสนจักรฆราวาสจะตองชวยมากๆ เลย   แตกอนอาจ
คดิวางานแพรธรรมเปนหนาท่ีของพระสงัฆราช  พระสงฆ  หรือนักบวช  แตเม่ือ
เขามารวม คิดวาฆราวาสตองชวยดวย  คิดวาสังฆมณฑลตองนำไปลงแผน
ภาคปฏิบตัอิกีทีหน่ึง  จากการประชุมคร้ังท่ีแลวเร่ืองวิถเีชิงบวก ไดมโีอกาสนำไป
ใชในการประชุมสวนใหญ  เราในฝงอันดามันจะเปนผอูพยพไปประกอบอาชพี
ทำมาหากินกนั จะมคีวามหลากหลาย  มสีวนชวยพระศาสนจักรได เพราะความ
หลากหลาย

และเนื่องจากพระคุณเจาประธาน ศรีดารุณศีล เปนผูชำนาญการเร่ือง
เลกซโีอ เดวีนา (Lectio Divina) ขณะน้ีหลายๆ จงัหวัด  เร่ิมมีกลมุข้ึนมาแลว  เร่ิม
จากสุราษฎรฯ พงังา  ภเูกต็  ทีก่ระบ่ีเพิง่เร่ิมเปนคร้ังแรก  ในการท่ีจะทำงานตาม
แผนอภิบาลฯ ที่วา ชุมชนศิษยพระคริสต  ดำเนินชีวิตตามพระวาจา และ
ศีลมหาสนิท”

(อานตอฉบับหนา)

ทศิทางงานอภบิาล ค.ศ. 2010-2015 (ตอจากหนา 13)
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พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน


มีคุณพอเจาอาวาสวัดแหงหน่ึงใน

จงัหวดัเชยีงรายไดมาหา  และรายงานใหพอทราบ
เกีย่วกบัยาเสพตดิ  มสีตับุรุษบางคนคายาเสพติด
บางคนเสพยา  จะทำอยางไรดีเม่ือเขามาวัด  รวม

พธิมีสิซา  และมารบัศลีศกัดิส์ทิธิ์
เปนทีท่ราบกันวา  ยาเสพติดมผีลรายตอผเูสพ  และการรวมขบวนการคายาเสพติด

เปนส่ิงผิดกฎหมาย  รฐับาลทกุสมัยพยายามดำเนนิการปราบปรามและปองกันเยาวชน
ของเรา  และรณรงคทัว่ไป  เชน  รกัในหลวง  หวงลูกหลาน  รวมกันตานยาเสพตดิ

 สภาพระสังฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย  ไดจดัประชมุและออกแถลงการณ
เก่ียวกับเร่ืองน้ี  เมือ่วันท่ี  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546  วา  ในฐานะท่ีรบัผิดชอบดาน
การศึกษาอบรม  และการแกไขปญหาของสังคม  พระศาสนจักรจึงสนใจเปนพิเศษ
ตอปญหานี ้ และการประกาศเจตนารมณแนวแนทีจ่ะรวมมอืกบัรฐับาล  เอาชนะการ
แพรระบาดของยาชนิดน้ี

ไดมีขอเสนอแนวทางในการปฏิบัติแกศาสนิกชนคาทอลิกไทย  4  ระดับ คือ
ระดับหมูบานและชุมชน  ระดับวัด  ระดับโรงเรียน  และระดับกรรมการตางๆ ใน
สภาพระสงัฆราชฯ  เนือ่งจากเนือ้ทีม่จีำกัด  จงึนำมาเสนอ  2  ระดบั  คอื
1. ระดับหมบูานและชมุชน

1.1  ขอใหรวมกันสรางหมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง  สามารถปองกันปญหา
ยาเสพติดได  โดยที่ผูนำชุมชนทุกฝายจะตองรวมมือและรับผิดชอบรวมกัน  ทั้งกับ
องคกรภาครฐัในทกุระดบั  เพ่ือขจดัการแพรระบาดของยาเสพติด

1.2  ขอใหผนูำชมุชนและหมบูานจดัการพบปะเสวนารวมกนัระหวางสมาชิก  เพ่ือ
ชวยกันกำหนดยุทธวิธีเอาชนะปญหา  และติดตามดูแลมิใหสมาชิกในชุมชนเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติดทุกชนิด

1.3  ขอใหผนูำชุมชนและหมบูานไดตอนรับและเอาใจใสดแูลผทูีผ่านการบำบัด
รักษาแลว  ใหมีโอกาสกลับคืนสูครอบครัว  ชุมชน  และดำรงชีวิตไดอยางปกติสุข
เพราะบคุคลเหลาน้ีคอืพีน่องและลกูหลานของเรา  อกีท้ังเปนบุตรของพระเจา  มเีกียรติ
และศักด์ิศรีความเปนมนุษยเทาเทียมกัน

1.4  ขอใหครอบครวัท่ีมสีมาชิกท่ีตดิยาเสพติด  ไดใชโอกาสนีก้ลับเขาหาพระเจา
เช่ือและวางใจในพระเมตตาของพระองค  โดยเพิม่ความรักและความเขาใจตอสมาชิก
ใหมากข้ึน  เพราะเขาตองการการใหอภัยและความเห็นใจ  เพ่ือเปนการเพ่ิมกำลังใจ
ใหเขาชนะความออนแอ  จนสามารถเลิกยาเสพติดไดในท่ีสดุ
2. ระดบัวัด

2.1  ขอใหพระศาสนจักรแตละทองถิน่  ใหความสนใจ  หวงใยตอผทูีต่ดิสารเสพตดิ
โดยเฉพาะยาบา  ซึ่งปจจุบันน้ีไดมีการแพรระบาดอยางรุนแรง  และหากมีพี่นอง
ครสิตชนของเราเขาไปเกีย่วของ  ขอใหชวยเหลอืพวกเขาอยางเหมาะสม

2.2  ขอใหพระสงฆ  นกับวช  ในฐานะท่ีเปนผนูำในระดบัวดั  ไดดแูลเอาใจใส
และเทศนสอนเร่ืองพิษภัยของยาเสพติดใหแกคริสตชน  เพ่ือหาแนวทางปองกัน
ในรูปแบบตางๆ เชน  จัดกิจกรรมรณรงคตอตานส่ิงเสพติดทุกชนิด การฟนฟูจิตใจ
เปนตน

2.3  ขอใหพระศาสนจักรแตละทองถ่ิน  จัดใหมีผูที่รับผิดชอบเรื่องการแกไข
ปญหาสิง่เสพติดในชมุชนวดั  และใหสมาชกิสภาภิบาลของวดัเปนแกนนำ  เพราะเปน
ผรูปูญหาตางๆ ทีเ่กิดข้ึนภายในชุมชนและหมบูานของตน

2.4  ในกรณีที่คริสตชนเปนผูคายาเสพติด  หรือเปนมือปนรับจางฆา  ไมมีการ
กลบัใจอยางชดัเจนและแทจรงิกอนเสยีชวีติ  ใหงดการประกอบพธิมีสิซาปลงศพแก
บุคคลดังกลาว
สำหรับในเขตวัดน้ันๆ คุณพอเจาอาวาสไดประกาศกับคริสตชนดวยวา

1. สำหรบัผคูายาเสพตดิ  หามเขาวัดและรบัศีลมหาสนิท
2. สำหรบัผเูสพ  เขาวัดไดแตหามรับศีลมหาสนทิ
จำเปนที่เราตองรวมมือกันเพื่อความมั่นคงของประเทศ  โดยเฉพาะเด็กและ

เยาวชน  ทีเ่ปนกำลงัสำคัญของชาติครบั
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⌫ 
กัสแตล  กันดอลโฟ
(ซนีติ)  คณุพอซาเวริโอ
เปตริลโล ผอูำนวยการ

พระราชวังฤดูรอนของพระสันตะปาปาท่ีกัสแตล
กนัดอลโฟ ใหสมัภาษณสถานีวทิยวุาติกนัวา “ภมูปิระเทศ
รอบๆ บานพกัฤดรูอนชางงดงามนาหลงใหล”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงพัก
ณ บานพักฤดูรอนต้ังแตวนัท่ี 7 กรกฎาคม  ธรรมเนียม
ซึ่งพระสันตะปาปาทุกพระองคปฏิบัติสืบตอกันมา
นานกวา 400 ป  แตกตางจากปทีผ่านมา พระองคไมทรง
ใชเวลาระหวางฤดูรอนเพื่อพักผอนพระอิริยาบถ
บริเวณเทือกเขา แตทรงตรงไปยังพระราชวังกัสแตล
กันดอลโฟ ในทันที และมีกำหนดการทรงงานตางๆ
รวมถึงการนิพนธหนงัสอืดวย”

สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 8 ซึ่งอยู ใน
สมณสมัยปกครอง ระหวาง ค.ศ. 1623-44 ทรงเปน
ผกูอต้ังพระราชวังฤดูรอนสำหรบัพระสันตะปาปา

คณุพอซาเวรโิอ กลาววา “รปูแบบอาคารไมไดเปน
ทีช่ืน่ชมแกบรรดาศิลปน  แตการตกแตงและธรรมชาติ
รอบๆ บรเิวณ สรางความประทับใจใหแกผมูาเยอืน”

“ตนไมที่ เขียวขจีและสนามรอบบริเวณ  และ

ทัศนียภาพท่ัวไป ไมวาจะเปนทะเลทิเรเนียนซ่ึงเปน
สวนของทะเลเมดิเตอรเรเนยีนบรเิวณตอนใตของอติาลี
และเกาะซิชลิ ี เสนขอบฟาจรดผนืน้ำ  ทะเลสาบอัลบาโน
แสงอาทิตยที่กระทบผืนน้ำดูระยิบระยับตา  บริเวณ
เชิงเขาท่ีลาดลงสยูานจัตรุสัใจกลางชุมชนเมืองอลับาโน
ทีเ่รยีงรายดวยรานคาโบราณเปนมนตเสนหทีป่ระทับใจ
ประชาชนผูมาเยือนไมเปลี่ยนแปลง”

คณุพอซาเวริโอ ผอูภบิาลชุมชนครสิตชน กลาววา
“ชมุชนครสิตชนทีน่ีก่ระตอืรอืรนรอคอยใหพระสนัตะปาปา
เสดจ็มาประทบัในฤดูรอน  เวลามิสซาวันอาทิตยในชวง
ฤดูรอนจะปรับเปล่ียนใหประชาชนไดมีโอกาสเฝาและ
ภาวนาพรอมกบัพระสนัตะปาปาในเวลาเท่ียงวนั  สวน
การเสด็จพบประชาชนในวันพุธยกเลิกระหวางฤดูรอน
จนกระทัง่วันท่ี 4 สงิหาคม”

“การเสด็จประทับของพระสันตะปาปานำความช่ืนชม
ยินดีใหคุณคาและความหมายตอคริสตชนในพ้ืนที่
เปนอยางมาก  เทศกาลผลไมประจำวนัที ่25 กรกฎาคม
ตัวแทนชาวนาไดนำกระเชาผลไมซึ่งเปนผลผลิตแรก
ของการเก็บเก่ียวมาถวายพระสันตะปาปา”

“วนัท่ี 15 สงิหาคม วนัสมโภชพระนางมารียรบัเกยีรติ
ยกขึ้นสวรรค วันท่ีคริสตชนรอคอยเพื่อไดเฝาพระ-

สันตะปาปา  และวันที่ 1 กันยายน วันฉลองนักบุญ
เซบาสเตียน ซึง่เปนองคอปุถัมภของเมือง”

คุณพอวอลเดมาร ผูอภิบาลชุมชนซานตอมมาโซ
ใหสัมภาษณหนังสือพิมพลอสแซรวาตอเร โรมาโนวา
“หัวใจของกิจกรรมตางๆ คือการที่พระสันตะปาปา
ประทานพระพรแกคณะผูจัดเตรียมงานและคริสตชน
ที่มาเฝาพระองค  นำความช่ืนชมยินดีเปนอยางยิ่งแก
ทกุๆ คน”

(กสัแตล  กนัดอลโฟ   เมอืงเลก็ๆ ในชมุชนลาซโีอ
มปีระชากร 8,834 คน  ตัง้อยบูนเนนิเขาอลับันท่ีมองลง
มายังทะเลสาบอัลบาโน   ประมาณ 30 กิโลเมตรทาง
ตะวนัออกเฉยีงใตของกรงุโรม  รจูกัดีวาเปนท่ีตัง้บานพกั
ฤดูรอนของพระสนัตะปาปา  เปนเมืองทีไ่ดรบัมติวาเปน
เมืองท่ีสวยท่ีสุดเมืองหน่ึงในอิตาลี  ลอมรอบดวยทะเล
สาบอัลบาโน  รอบๆ บริเวณเปนบานพักตากอากาศ
กระทอม ทีส่รางในศตวรรษที ่17  มสีนามแขงขันกฬีา
โอลิมปก ที่เคยใชเปนสถานท่ีจัดแขงขันกีฬาโอลิมปก
กรุงโรม  การแขงขันเรือบดโอลิมปก จัดท่ีทะเลสาบ
อัลบาโนเชนกัน  กิจกรรมรื่นเริงท่ีนิยม คือ ‘เทศกาล
ลูกพีช’ หรือ  Festival of Peaches ตรงกับวันอาทิตย
สดุทายของเดือนกรกฎาคม…….บ.ก.)

พระสันตะปาปาแตงต้ังพระคารดินัลนิวแมน
เปนบุญราศี
นครรัฐวาติกัน
(ซี เ อ็ น เ อ ส )
สำนักวาติกัน
ยื น ยั น ว า

“ระหวางวันที่ 16-19 กันยายน  สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต  ที่ 16 มี
กำหนดการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร
ซึ่งพระองคจะทรงพบกับพระราชินี
เอลิซาเบ็ธ ที ่2  และทรงเปนประธานพิธี
แตงตัง้พระคารดนิลัจอหน เฮนร ีนวิแมน
เปนบุญราศี”

“พระราชนิเีอลซิาเบ็ธ และเจาชายฟลปิ ดยุคแหงเอดนิเบิรก  พระสวาม ีจะทรง
ตอนรับพระสันตะปาปาท่ีพระราชวังโฮลีรูดเฮาส   พระราชวังสวนพระองคใน
สกอตแลนด  และทรงถวายมิสซาท่ีลานอเนกประสงคบรเิวณสวนสาธารณะเบลลา
ฮสุตนั  ในเมอืงกลาสโกว”

“พระสันตะปาปาจะทรงรวมพิธีกรรมทางศาสนาภายในวัดเวสมินเตอร
(Wesminster Abbey)  และถวายมิสซาภายในอาสนวิหารเวสมนิเตอร (Wesminster
Cathedral) และรวมภาวนาเพ่ือความปรองดองระหวางศาสนา ณ บรเิวณสวนสาธารณะ
ไฮดปารค  ในกรุงลอนดอน กอนจะทรงเปนประธานพธิปีระกาศแตงตัง้บญุราศี
พระคารดนิลัจอหน เฮนร ีนวิแมน ณ สวนสาธารณะคอฟตอน ในเมืองเบอรมงิแฮม
ซึง่เปนการสถาปนาบญุราศีองคแรกในสมณสมัยของพระองค”

“นักการเมือง  ผูนำดานวัฒนธรรม และนักธุรกิจ จะเขาเฝาพระสันตะปาปา
ณ  หอประชมุเวสมินเตอร ในกรุงลอนดอน  รวมอยใูนกำหนดการเสด็จเยือนของ
พระสันตะปาปาในครัง้นีด้วย”

พระสันตะปาปาตอนรับเด็กชวยมิสซา
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส) สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงขอบใจ
เด็กชวยมิสซากวา 10,000 คน ที่สมัครใจรับหนาท่ีสำคัญของพระศาสนจักร
พระองคประทานแนะนำพวกเขาให “จงรักษามิตรภาพกับพระเยซูเจาไวอยาง
หวงแหน”

พระสันตะปาปาตรัสแกเด็กชวยมิสซาท่ีเดินทางมาแสวงบุญท่ีกรุงโรมเปน
เวลา 2 วนั วา “ขอใหเธอเลาประสบการณเรือ่งมติรภาพกบัพระเยซเูจาใหเพือ่นๆ
ฟงดวยความยินด ี  ความกระตอืรอืรน โดยไมตองกลวั”

ตัวแทนเด็กชวยมิสซาไดถวายผาพันคอแดพระสันตะปาปาซึ่งพระองคทรง
สวมทันท ีและตรัสเตอืนใจเด็กชวยมสิซาอายุประมาณ 14-25 ป วา “ลกูๆ โชคดีมาก
ทีไ่ดมสีวนในพระธรรมล้ำลึกแหงศีลมหาสนิท ซึง่มีคณุคาย่ิงใหญ  เปนขุมทรัพย
ล้ำคา และเปนปงทรงชีวติ ซึง่พระเยซูเจาทรงใชหลอเลีย้งประชากรของพระองค
ใหเปยมดวยความรักและพละกำลังซึ่งจำเปนในการดำเนินชีวิตแตละวัน”

ผูแสวงบุญกวา 80,000 คน สวนใหญเปนชาวเยอรมนีและอีก 16 ประเทศ
ในทวีปยุโรป ที่มารอเฝารับเสด็จพระสันตะปาปา เมื่อพระองคทรงโดยสาร
เฮลิคอปเตอรของสำนักวาติกันจากกัสแตล กันดอลโฟ มายังจัตุรัสมหาวิหาร
นักบุญเปโตร  เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม เปนการพบปะประชาชนเปนครั้งแรก หลัง
ทรงพักรอน
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เมือ่การสมัมนาเพ่ือยกรางแผนงานอภิบาลประเทศ
ไทย การทำงานในระดับระดมสรรพกำลังสมอง ความคิด
ตางๆ ผานพนไปแลว ผคูนท่ีเขามามีสวนรวมกันคร้ังน้ี
แตละคนก็มทีีม่าท่ีไป ประสบการณมากมาย ในนามของ
พี่นองคริสตชน ขณะน้ีเนื้อหาตางๆ ก็สงผานไปอยูที่
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยแลว
“อุดมสาร” จึงขอพูดคุยกับผูเขารวมประชุมบางทาน
เพือ่จะชวยใหเราไดเขาใจแผนงานอภิบาลฯ อกี 5 ป ตอ
จากน้ีไปชัดเจนขึ้น

อาจารยสมุติรา   พงศธร   สภาการศึกษาคาทอลิก
แหงประเทศไทย และ
อดีตค รู ใหญ โรง เ รี ยน
มาแตรเดอีวิทยาลัย  ซึ่ง
เปนที่คุนหนาคุนตาใน
หลายบทบาท ผูเสียสละ
และพรอมเสมอทีจ่ะแบงปน
มมุมองรวมกัน

“แผนงานอภิบาลฯ
ไดใหความสำคญัอยางมาก
ถึงเรื่องการศึกษาอบรมแบบคาทอลิก  มีความรูสึกวา
ทกุอยางพระเจาจัดใหกบัชวงเวลาท่ีเหมาะสม ในแงการ
ทำงานของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ มองวา ความชัดเจน
ในอัตลักษณของโรงเรียนคาทอลิกเปนความจำเปน
และเปนความตองการของสังคมไทยในปจจุบัน  งาน
การศึกษาก็มาเร่ิมตนดูโครงสรางใหมทีร่บัผดิชอบเร่ือง
อัตลักษณของโรงเรียนคาทอลิกโดยตรง  และไมใช
ความสำคญัแบบเดมิแตสำคญัทีจ่ะตองรวมกับหนวยงาน
อืน่ๆ ของสภาพระสงัฆราชฯ ทีจ่ะตองหนัมามองตวัเอง
และปรับปรุงตัวเองใหเปนเคร่ืองมือท่ีสำคัญ  ในการ
ประกาศขาวดีของพระคริสตเจา

ถาเราโดยเฉพาะคนท่ีมีโอกาสทำงานในโรงเรียน
คาทอลิกหนัมามองตวัเอง  หนัมาใหความสำคญัวาการศึกษา
นัน้ เปนโอกาสอยางย่ิงท่ีจะทำใหผเูปนบุตรของพระเจา
มีความตระหนักและมีองคพระคริสตเจาเปนผูนำ
สามารถผสมผสานวัฒนธรรมความเช่ือกับชีวติ ในการ
จัดการเรียนการสอนของเราคิดวาเราจะสามารถเปน
ผูประกาศขาวดีได

ตอนนี้สิ่งที่เตรียมคือจัดสัมมนาประจำปซึ่งจัดทุก
ปลายเดือนสงิหาคม  หวัขอใหญจะเปนการปฏิรปูการศึกษา
คาทอลกิอยางจริงจัง  จะปรบัใหชวงหนึง่เปนการนำเสนอ
สิ่งท่ีไดเริ่มตนมาควบคูไปกับการทำงานอภิบาลท่ีบาน
ผูหวานนี้กับผูที่รับผิดชอบงานการศึกษาของคณะ
นักบวชใหมาศึกษาเอกสารตางๆ ของพระศาสนจักร
เราไดมาสรางพันธกิจใหม  มกีารนำเสนอและชวงน้ีอยู
ในชวงการกระจายไปตามทีต่างๆ ใหชวยวิพากษวจิารณ
วาอันน้ีใชไหม และเราจะใหเกิดการรับรองในเดือน
สงิหาคมเพือ่จะกระจายไปสโูรงเรยีน
    ตอนน้ีที่สังฆมณฑลตางๆ เริ่มมีการเคล่ือนไหวท่ี
ชัดเจนและเหมือนกัน  งานของการศึกษาคาทอลิกกับ
ยุคใหมที่เริ่มตนคือการปฏิรูปท่ีจริงจังตองเกิดข้ึนใน

แตละโรงเรียน  คร ู และบคุลากรแตละคน  ภายใตการ
นำของพระวรสารของพระคริสตเจา คือเราพยายามที่
จะมองใหชัดเจนกันมากข้ึน  การศึกษาท่ีดีเปนคำตอบ
ทีด่โีดยเฉพาะกับสังคมท่ีวนุวายในขณะน้ี

การศึกษาเปนการดึงเอาศักยภาพของแตละคน
ออกมาเพื่อเรียนรูทำใหชีวิตน้ันเกิดความสมบูรณคือ
หนาท่ีของโรงเรียนท่ัวไป  แตถาพูดถึงการศึกษาคาทอลิก
คือการศึกษาที่มีองคพระคริสตเจาเปนแบบอยางทั้ง
ในแงของการดำเนินชีวิตของพระองค  ในการปฏิบัติ
ภารกจิดูแลผอูืน่  ในการพูด  การสอนสังคมใหกบัชวีติ
ทำอยางไรทีจ่ะใหความรตูางๆ นัน้ ทีจ่ะถายทอดใหเดก็
อยใูนลำแสงความจริง  ความถกูตอง  การปฏิบตัติอศษิย
อยูในคำสอนท่ีวา พระเจารักเราและเช้ือเชิญเราใหเปน
เหมือนพระองค การท่ีจะแกไขปญหาของเด็กและ
เยาวชนตองนำดวยความรักเมตตาและการใหอภยัใชวา
ตามกฎกติกาเทาน้ัน  กระตุนใหคนเติบโตโดยอาศัย
ความรกั ความเมตตา  การใหโอกาสเขาเติบโต”

ซสิเตอรกลัยา   ตรีโสภา  คณะพระหฤทัยของพระ-
เยซเูจาแหงกรงุเทพฯ นกัอบรมเดก็และเยาวชน ผเูตรียมตัว
ถวายตัวแดพระเปนเจา และนักศึกษาเร่ืองชีวิตจิต

“การเขารวมสัมมนาวิถีเชิงบวก (เอไอ.) ระดับภาค
ของการสืบสาน ครัง้น้ีรสูกึประทับใจในความรวมมือของ
ทกุๆ ฝาย ทัง้ฆราวาส  พระสงฆ  นกับวชหญงิ-ชาย  รวม
ทั้งผูนำของพระศาสนจักร  บรรดาพระสังฆราชท่ีให
ความรวมมือ สนับสนุน ซสิเตอรเหน็ภาพของความเปน
หน่ึงเดยีวของพระศาสนจกัรทีอ่ยทูีน่ี ่ เหน็พลงัของทุกๆ
สงัฆมณฑลท่ีรวมแรงรวมใจ เพราะแตละสงัฆมณฑลก็มี
คนของทุกๆ หนวยงาน  เชื่อวาอนาคตของพระ
ศาสนจักร คงจะเปนอนาคตทีส่ดใส  เราจะเดนิรวมกัน
ในพระศาสนจักรไทยในดานบวก  จะเห็นภาพของความ
สดช่ืนหนาตาเบิกบาน  จติใจแจมใส ทีต่อเน่ืองจากการมา
รวมสมัมนาในคร้ังน้ี

ในเร่ืองของชวีติจิตรสูกึประทับใจมากเพราะวาฝาย
ของพธิกีรรมไดจดัอยางดี โดยเฉพาะอยางย่ิงการทำวัตร
รวมกัน  ซึง่เปนพ้ืนฐานของการดำรงชวีติคริสตชนและ
ทุกคนก็มารวมใจกันเพื่อสรรเสริญพระเจาจริงๆ เพ่ือ
ขอพรสำหรับอนาคตพรอมกัน  นีค่อืดานบวกท่ีเราเหน็
ภายนอกในดานจิตใจที่เปนหนึ่งเดียวกันดวย”

ผศ.ดร. เสาวนิจ  นิจอนันตชยั  ผอูำนวยการแผนก
สตร ีนกัวชิาการ ผทูีม่มีมุมองจากภายนอก เปนผใูหความคิด
ทีแ่ตกตาง จากสตรีฆราวาส

“สำหรับแผนอภิบาลคร้ังน้ีรสูกึวามีขัน้ตอนการทำงาน
ทีด่ ีมรีะเบียบวธิทีีด่ ี  การจัดการมีความสะดวก  มกีาร
กระจาย รวมกลุม ที่ดีทำใหมีการรวบรวมความคิด
อยางหลากหลาย  สวนคำถามมนีกัวชิาการเขามามีสวนรวม
พอสมควร

ในฐานะท่ีเปนฆราวาสท่ีทำงานในหนวยงานของ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ คดิวาการจะทำอยางไรให
เกิดผล  ในสวนตัวคิดวาตองกลบัไปทบทวนแผนน้ีเปน
ระยะๆ  และควรจะเปดโอกาสใหเพื่อนสตรีของเราท่ี

ไมมีโอกาสเขารวม คือจะนำตัวเองไปเผยแพรทิศทาง
งานอภิบาลน้ี เพ่ือใหเขาไดมีสวนเขามารวมงานของ
พระศาสนจักรใหมากข้ึน

สำหรับความคาดหวงัจากพระสงฆนกับวชหรอืผใูหญ
โดยความต้ังใจหรือวัตถุประสงคของคณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือการพัฒนาแผนกสตรีนี้  มีความคาดหวัง
จะชวยนำพาฆราวาสสตรีมาชวย ลักษณะผูหญิงชวย
ผหูญิง  และชวยพระศาสนจกัรไปในตัว  มสีตรีจำนวน
มากทีม่ศีกัยภาพแตยงัเขาไมถงึเรา หรอืรใูนรายละเอียด
ตรงนี ้ เราจะรวบรวมพลังสตรีเหลานี ้ ความคาดหวังใน
ระดับทองถ่ินในสวนของผูบริหาร คิดวาเรานาจะมี
สถานท่ีทำงานของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี
ในระดับทองถิ่น  เมื่อมีสถานท่ีแลวเราสามารถที่จะ
รวบรวมอาสาสมัครก็ตองขอความรวมมือรวมใจจาก
พระคุณเจาและพระสงฆทัง้หลายชวยอำนวยความสะดวก
และสนับสนุนงบประมาณและทิศทางใหกบัสตรเีหลาน้ี”

คณุครลูำดวน   ชินมโนพันธ   แผนกครอบครวั ใน
มุมมองฆราวาสหญิง ที่เคยเปนครูมานาน และทำงาน
ด านครอบครัวมานานจนกลายเปนภาพลักษณ

คนทำงานดานครอบครัว
ไปแลว

“สวนตัวแลวเห็น
วา มีอะไรหลายอยางที่
ชัดเจนมากข้ึน จากการ
ผ านกระบวนการ เ ริ่ ม
ตั้ ง แ ต เ ดื อ น ตุ ล า ค ม ท่ี
ผานกระบวนการวิถีเชิง
บวก (เอไอ.) นำเราให

ไดคิดและนำไปสูการวางแผนจนกระทั่งถึงชวงที่จะ
ออกมาเปนรูปเปนราง ที่จะทำงานตามแผน  ทำใหเห็น
วาเราไดเขาใจในสวนท่ีเรารับผิดชอบ เชน ในสวนงาน
ของครอบครัว  งานของสตรี  กระบวนการเขากลุม
หลากหลายของหนวยงานท่ีทำงานรวมกนัหลายๆ สวน
ของผูแทนฆราวาส ไดฟงการแบงปนหลายรูปแบบ
คนท่ีทำงานใหพระศาสนจกัร ในฐานะเหมอืนประกาศก
คนหน่ึง  บางคร้ังเราอาจไมรูวาสิ่งที่เราทำนั้นทำใน
ฐานะเปนประกาศกของพระเจา  พอไดเขามาเรียนรู
กระบวนการเหน็วาเรากเ็ปนสวนหน่ึง ทีจ่ะทำหนาทีเ่ปน
ครสิตชน สามารถชวยงานประกาศได  สิง่ท่ีไดรบั คอืงาน
ที่เราเคยทำกเ็ปนกระบวนการหน่ึงอยแูลว  แตคดิตอวา
เราจะเพิ่มศักยภาพของเนื้องานหรือเพิ่มคุณคาของงาน
บนพ้ืนฐานพระวาจาของพระเจาไดอยางไร

ในฐานะท่ีทำงานดานครอบครัวมาหลายปก็พบ
การพัฒนาอยางตอเน่ือง  ไมวาจะเปนระดับสงัฆมณฑล
ทีช่วยงานอยคูอืกรงุเทพฯ หรอืชวยงานสภาพระสังฆราชฯ
ก็ไดพบการพัฒนางานของพ่ีนองสังฆมณฑลอ่ืนๆ ใน
สวนของกรุงเทพฯ เองเร่ิมเห็นจากตัวบุคคลท่ีไมทิง้งาน
ไป ลวนเปนผมูจีติอาสาทัง้สิน้  ไมวาจะเปนสงัฆมณฑล
อื่นๆ เราพบวาท้ังชาวพุทธชาวคริสตรวมมือกันพัฒนา
งานของครอบครัว  ทัง้หมวดศาสนสัมพันธ  งานโครงการ
เราก็เห็นงานตางๆ อยแูลว  เชน โครงการสขีาว  ลด   ละ
เลกิอบายมุขตางๆ แตละศาสนาก็นำไปใช”

คณุพัชรา   พลูโภคผล   ฆราวาสหญงิจากสงัฆมณฑล
สรุาษฎรธาน ีเมือ่วางมือจากนักธรุกจิ กม็เีวลารบัใชพระ
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นนทเพ็ชร

เชญิรวมสมัมนา PROLIFE
ทีฟ่ลปิปนส

 หนังสือที่จัดพิมพเปนคร้ังแรก 
 “ตามมรรคาผูจาริกบุญ” โดยคุณพอ เบตานคอร S.J.   
  เร่ืองชีวประวัตินักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา เหมาะสมสําหรับเยาวชน 

 

หนังสือที่ปรับปรุงแกไขและนํามาพิมพใหม 
 “การปฏิบัติจิต” โดยนักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา 
 “อัตชีวประวัตินักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา”   เหมาะสมสําหรับผูใหญ 
 “ลํานําสกุณา” โดยคุณพอแอนโทนี เดอ เมลโล S.J.   
 “สาธนา” โดยคุณพอแอนโทนี เดอ เมลโล S.J.   

 

ถาพี่นองสนใจ สั่งซื้อไดที ่   เลขานุการบานเซเวียร     โทร 0-2354-9091 ถึง 5 

 ช่ือหนังสือ ราคา (ยังไมบวกคาไปรษณีย) 

“ตามมรรคาผูจาริกบุญ” โดยคุณพอ เบตานคอร S.J. 60 บาท 

“การปฏิบัติจิต” โดยนักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา 150 บาท 

“อัตชีวประวัตินักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา” 50 บาท 

“ลํานําสกุณา” โดยคุณพอแอนโทนี เดอ เมลโล S.J. 100 บาท 

“สาธนา” โดยคุณพอแอนโทนี เดอ เมลโล S.J. 70 บาท 

 

ศูนยเซเวียรขอเสนอหนังสือใหม 

หากใครติดตามคอลัมน
นีเ้ปนประจำ คงจำกนัไดวา
เม่ือปที่แลวประมาณเดือน
ตุลาคม ไดมีการสัมมนา
อ ง ค ก ร ส ง เ ส ริ ม ชี วิ ต
นานาชาติ (ที่เราเรียกกัน

งายๆ วา prolife) ในระดับเอเชีย-แปซฟิก คร้ังท่ี 16
ทีเ่มืองมิร ิประเทศมาเลเซีย ซึง่สรางความประทับใจ
ใหแกผู เขารวมประชุมจากประเทศตางๆ จาก
เอเชีย-แปซิฟก จำไดดีวา คราวนั้นมีผูแทน Prolife
movement จากประเทศไทยไปรวมถงึ 9 คนดวยกนั
ทั้งที่เปนฆราวาสและเปนนักบวชซ่ึงเปนซิสเตอร
จากคณะรักกางเขนแหงจันทบุรเีปนสวนใหญ

ในป ค.ศ. 2010  นีเ้ชนเดยีวกนั ทาง Human Life
International ซึง่รับผดิชอบงานสงเสริมชีวตินานาชาติ
(prolife) ไดกำหนดจัดการสัมมนาระดับเอเชีย-
แปซิฟก  ครั้งที่  17 (17th ASIA-PACIFIC
CONGRESS  ON  FAITH  LIFE AND  FAMILY)

ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2010 ที่ DUSIT  THANI
Manila Hotel  Makati City ประเทศฟลปิปนส โดยใช
หัวขอสัมมนาจากพระคัมภีรประกาศกเยเรมีย บทที่ 1
ขอ 5 ทีว่า “Before I formed you in the womb I knew
you, and before you were born I consecrated you;
I appointed you a prophet to the Nations.”  สำหรับ
คาลงทะเบียนทะเบียนสัมมนา ทางผูจัดท่ีฟลิปปนส
เขาคิดคนละ 300 ดอลลารสหรัฐรวมหมายถงึคาโรงแรม
คาเดินทางจากสนามบินสโูรงแรม คาอาหารและอาหาร
วาง และคาเอกสารสัมมนาตางๆ โดยผูเขารวมสัมมนา
สามารถเช็คอินท่ีโรงแรมไดตั้งแตตอนบาย 2 โมง
ของวันท่ี  5 และเช็คเอาทตอนเที่ยงของวันท่ี  8
พฤศจิกายน

นอกจากนี้ กอนที่จะมีการสัมมนาดังกลาวขางบน
ที่โรงแรมเดียวกันนี้เอง คือ DUSIT  THANI  Manila
Hotel ทางผูจัดก็ยังไดจัดคอรสฝกอบรมสำหรับ
พระสงฆ นกับวช  และฆราวาสแกนนำดานการสงเสรมิ
ชวีติในวันท่ี 3-5 พฤศจิกายน ถอืเปน PRE-CONGRESS

เนื้อหาเต็มดวยความเขมขนทั้งเบ้ืองลึกเบ้ืองหลัง
ตรงไปตรงมาและความจริงเก่ียวกับเร่ืองชีวิตมนุษย
เพ่ือใหผู เขารวมไดรับความรูและการฝกอบรม
เปนแกนนำเร่ืองการสงเสริมชีวิตอยางสมบูรณแบบ
ในอนาคต สำหรบัคอรสฝกอบรม 3-5 พฤศจิกายนน้ี
ทางผจูัดคิดคาลงทะเบียน 200 ดอลลารสหรัฐ

เพื่อความแนใจในหลายๆ ดาน และเพื่อความ
เรียบรอยในการจัดสัมมนา ทางผูจัดสัมมนาเสนอ
ใหสมัครเขารวมสัมมนาภายในวันที่ 30 สิงหาคม
2010  อยางไรก็ตาม อาจจะสามารถติดตอสมัครได
หลงัจากน้ัน

หากผูใด หรือหนวยงานใดก็ตามที่จะเขารวม
สัมมนาดังกลาวที่ฟลิปปนส  ติดตอสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิและขอใบสมคัรไดที ่คณุอุษณีย
นานาศิลป หมายเลขโทรศัพท 08-1850-7080 หรือ
E-mail : usanee1177@hotmail.com



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 36 ª√–®”«—π∑’Ë 5-11 °—π¬“¬π 2010 Àπâ“ 15

«—¥¡“√’¬å ¡¿æ ∫â“π·æπ

®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 11 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‚°«‘∑«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  °ÿÆ’®’π °∑¡. ©≈Õß«—¥·≈–¡’æ‘∏’

‚ª√¥»’≈°”≈—ß «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π ®Õ¥√∂‰¥â∑’Ë

‚√ß‡√’¬π´“ßµ“§√Ÿâ §Õπ·«π∑å ‚√ß‡√’¬π· ßÕ√ÿ≥

(ß¥∫√‘°“√¢“¬ ‘π§â“)

«—¥π—°∫ÿ≠¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.Õà“ß∑Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 18 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√

 “π‘®  ∂–«’√–«ß å Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥§Õπ‡´Áª™—≠ ©≈Õß·¡àæ√–‰∂à∑“  «—π»ÿ°√å∑’Ë 24

°—π¬“¬π ‡«≈“ 18.00 π. §ÿ≥æàÕ∫—≥±‘µ¬å ª√–®ß°‘®

‡ªìπª√–∏“π (µ√’«“√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 °—π¬“¬π ‡«≈“

08.30 π. §ÿ≥æàÕ»«ß «‘®‘µ√«ß»å ª√–∏“π / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

19 °—π¬“¬π ‡«≈“ 08.30 π. §ÿ≥æàÕ«√æ®πå «‘ ‘∞-

ππ∑™—¬ ª√–∏“π / «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 23 °—π¬“¬π ‡«≈“

19.00 π. §ÿ≥æàÕ ÿæ—≤πå À≈‘« ‘√‘ ª√–∏“π)

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Àπâ“‚§° ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

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

«—π‡ “√å∑’Ë 11 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ·À≈¡ª√–¥Ÿà Õ.‡¡◊Õß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥‡´πµåπ‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’  ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ ‡ªìπª√–∏“π

Õ“√“¡§“√å·¡≈ Õ.‡¡◊Õß ®—π∑∫ÿ√’ ©≈ÕßÕ“√“¡

«—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”  —µÀ’∫ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ Õ.‡¡◊Õß ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ Õ√—≠ª√–‡∑» Õ.«—≤π“π§√

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π √â“ß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5

°—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.  æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-

3219)

«—¥·¡àæ√–¡À“∑ÿ°¢å ∑à“¡à«ß Õ.∑à“¡à«ß ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ®.ÀπÕß∫—«≈”¿Ÿ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“°≈—∫§◊πæ√–™π¡å ∫â“π‚ππ ¡∫Ÿ√≥å

®.¢Õπ·°àπ   ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.30 π. ‡ °Õ“§“√‡√’¬π¡À“‰∂à»÷°…“ 09.30 π.

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

«—¥æ√–·¡à¡“√’Õ“¡“√¥“§√‘ µ™π Õ.‡¡◊Õß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 °—π¬“¬π ‡«≈“ 11.00 π.

(‡µ√’¬¡®‘µ„®«—π»ÿ°√å∑’Ë 3 ·≈–«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π

‡«≈“ 19.00 π.)

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ÀπÕßæ«ß Õ.ÀπÕß∫—«·¥ß

®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ‚ππ·°â« Õ.Àâ«¬·∂≈ß

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” Õ.‡¡◊Õß ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

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

Lectio Divina ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬ππ’È ®—¥ 2 §√—Èß µ√ß°—∫

«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π 2010 ·≈–«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 30

°—π¬“¬π 2010 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ∂.°√ÿß‡∑æ

°√’±“ À—«À¡“° ‡√‘Ë¡‡«≈“ 09.00-16.30 π. ·≈–¡’æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥¥â«¬ ( π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥«—π¥’

‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-8585)

����� ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π

æ‘∏’¡Õ∫‚≈à ç·¡à§√‘ µ™π§“∑Õ≈‘°µ—«Õ¬à“ß·≈–≈Ÿ°

§√‘ µ™π§“∑Õ≈‘°µ—«Õ¬à“ßé „π«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π

2010 ∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π.

�����¿§‘π’§≥–§“√å‡¡‰≈∑å·Ààß°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ °“√ªØ‘≠“≥µπ

µ≈Õ¥™’æÕ¬à“ß ßà“¢Õß‡´Õ√å√‘µâ“·Ààß·¡àæ√–¿Ÿ‡¢“

§“√å·¡≈ (¡“√’ ‡∑·√  æ√»√’ ‡ √’√—°…å) ‚¥¬æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 °—π¬“¬π 2010 ‡«≈“

10.00 π. ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈ °√ÿß‡∑æœ

����� ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πæ‘∏’°√√¡ ‡ªî¥Õ∫√¡

°“√ √â“ß·≈–°“√π”§≥–π—°¢—∫√âÕß√ÿàπ∑’Ë 1 ç‡∑§π‘§

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

http://twitter.com/udomsarnnews

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

¡“‡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

 àß¢à“«©≈Õß«—¥ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√Õÿ¥¡ “√

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

°“√π”‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß·≈–°“√®—¥µ—È ß§≥–

π—°¢—∫√âÕßé  Õπ‚¥¬Õ“®“√¬å»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’

(M.A. in Music Choral Conducting, University of

Santo Tomas, Philippines) ‡√’¬π∑ÿ°«—πæƒÀ— ∫¥’ ‡«≈“

17.00-20.00 π. ®”π«π 10  —ª¥“Àå ‡√‘Ë¡«—π

æƒÀ— ∫¥’∑’Ë 9 °—π¬“¬π 2010 §à“≈ß∑–‡∫’¬π 2,000

∫“∑ ‡ªî¥√—∫‡æ’¬ß 15 ∑à“π §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“Õ∫√¡

1. ‡ªìπºŸâπ”§≥–π—°¢—∫√âÕß„π«—¥ 2. ¡’§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π

¥â“π¥πµ√’ 3. ¡’§≥–π—°¢—∫√âÕß∑’Ë “¡“√∂„™âΩñ°Ωπ‰¥â

3.  “¡“√∂‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß  Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407, 1413 À√◊Õ 08-

4141-5844 E-mail: thailiturgy@gmail.com

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

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

«—π‡ “√å∑’Ë 11 °—π¬“¬π 2010 §ÿ≥æàÕ ÿ∫—≠™“

¬‘π¥’ß“¡ ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ 2010 §ÿ≥æàÕ ÿæ®πå √‘È«ß“¡

‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π 2010 §ÿ≥æàÕ ÿ«π“√∂

°«¬¡ß§≈ ‡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)

�����¡Ÿ≈π‘∏‘ ß‡§√“–Àå‡¥Á° æ—∑¬“ ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

«—¥æ√–Àƒ∑—¬§Ÿà  °≈π§√ («—¥ ”π—°¡‘ ´—ß)

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

(µ‘¥µàÕ‡®â“Õ“«“  §ÿ≥æàÕ«’√–‡¥™ „®‡ √’ ‚∑√. 0-4271-

1272  ”π—°¡‘  —́ß)



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 36 ª√–®”«—π∑’Ë 5-11 °—π¬“¬π 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∫â“π‡¥Á°°”æ√â“ æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ „π‚Õ°“ ©≈Õß§√∫

36 ªï «—π‡ “√å∑’Ë 11 °—π¬“¬π 2010 ‡«≈“ 10.00 π.

æ‘∏’‡ªî¥ß“π©≈Õß ·≈– 10.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™≈Õ‡√π´å  ‡∑’¬π™—¬

 ¡“π®‘µ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡µ‘¥µàÕ‚∑√.

0-3841-6426)

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡Ωñ°ªØ‘∫—µ‘∏√√¡ ç®‘µ¿“«π“é √ÿàπ∑’Ë 2

‡¬Áπ«—π»ÿ°√å∑’Ë 10 °—π¬“¬π ∂÷ß‡∑’Ë¬ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12

°—π¬“¬π 2010 ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π

≈“¥°√–∫—ß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ √—∫®”π«π 30 §π

§à“„™â®à“¬∑’Ëæ—°§◊π≈– 600 ∫“∑ (2 §◊π√«¡‡ªìπ‡ß‘π

1,200 ∫“∑)  π„®µ‘¥µàÕ¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

81/3 ∂.À≈«ß·æàß ·¢«ß¢ÿ¡∑Õß ‡¢µ≈“¥°√–∫—ß

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 10520 ‚∑√. 0-2360-7848 ∂÷ß

50 ‚∑√ “√ 0-2360-7851 ‡«Á∫‰´µå www.

camillianthailand.org Õ’‡¡≈å camilliancharity@

hotmail.com π”°“√ªØ‘∫—µ‘∏√√¡‚¥¬§ÿ≥æàÕ ÿ√‘π∑√å

™ÿπøÑß ·≈–Õ“®“√¬åπ‘æπ∏å ¡≥’®‘µ ¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß

‚§√ß°“√∑’Ë www.thaicatholicmission.com

�����  ¡“§¡§√Ÿ‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ‡™‘≠§ÿ≥§√Ÿ‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘° √à«¡ª√–™ÿ¡ “¡—≠

ª√–®”ªï ‡æ◊ËÕ√—∫∑√“∫π‚¬∫“¬·≈–·π«∑“ß ç°“√ªØ‘√Ÿª

°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°é ¢Õß ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ √à«¡°—π°”Àπ¥·ºπß“π·≈–°‘®°√√¡

¢Õß ¡“§¡§√Ÿ‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ „π

ªï°“√»÷°…“ 2553 √—∫øíß°“√∫√√¬“¬æ‘‡»…®“°

¿√“¥“«‘»‘…∞å »√’«‘™—¬√—µπå Õ“®“√¬å™—¬≥√ß§å ¡π‡∑’¬√-

«‘‡™’¬√©“¬ ·≈–Õ“®“√¬å ÿ¡‘µ√“ æß»∏√ „π«—π‡ “√å∑’Ë

11 °—π¬“¬π ‡«≈“ 08.30-12.30 π. ∑’ËÕ“§“√¡Ÿ≈π‘∏‘

§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ´.∑ÕßÀ≈àÕ 25

·¢«ß§≈Õßµ—π‡Àπ◊Õ ‡¢µ«—≤π“ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

10110 ‚ª√¥ ”√Õß∑’Ëπ—Ëß‰¥â∑’Ë ¡“§¡§√Ÿ‚√ß‡√’¬π

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠

´.√“¡§”·Àß 24 ·¢«ßÀ—«À¡“° ‡¢µ∫“ß°–ªî °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ 10240 ‚∑√. 0-2300-4543-50 µàÕ 1161

‚∑√ “√ 0-2719-1938 (Õ—µ‚π¡—µ‘) ¿“¬„π«—π∑’Ë 8

°—π¬“¬π (‚¥¬‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬)

����� ·´¬‘¥»‘…¬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 ‡«≈“ 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

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß∫ÿ≠√“»’ Õß§Õπ ª√–®”‡¥◊Õπ

µÿ≈“§¡ 2010

«—π»ÿ°√å∑’Ë 22 µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π.

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ”À√—∫ºŸâ· «ß∫ÿ≠®“°∑’Ëµà“ßÊ

‡«≈“ 15.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑·≈–Õ«¬æ√»’≈œ ∑’Ë

 ÿ “π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡«≈“ 19.00 π. ·Ààæ√–√Ÿª·¡àæ√–

·≈–¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ¢Õ‡™‘≠√à«¡ª√–°«¥

°“√‡¢’¬π‚§√ß°“√

ç«—¥·Ààß°“√·æ√à∏√√¡é

«—π‡ “√å 23 µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π. ¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ √”≈÷°∂÷ß°“√ ∂“ªπ“∫ÿ≠√“»’

∑—Èß‡®Á¥·Ààß Õß§Õπ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë —°°“√ ∂“πæ√–¡“√¥“·Ààß

¡√≥ —°¢’ Õß§Õπ (µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°‚∑√. 08-1183-5064

: ‘́ ‡µÕ√å)

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

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

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1)

√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)

�����»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

�����»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®   ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‡æ‘Ë¡∫√‘°“√√—∫ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑åÕ’° 1 À¡“¬‡≈¢

§◊Õ 1412 ®“°‡≈¢‡¥‘¡∑’Ë¬—ß„™âÕ¬Ÿà §◊Õ 0-2675-5533,

0-2675-5577

�����¡Ÿ≈π‘∏‘‡ø√π—π‚¥ √‘‡Õ‚≈ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ àß∫∑°≈Õπ

·Ààß™’«‘µ®‘µ™‘¥ π‘∑°—∫æ√–‡ªìπ‡®â“ ‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ…

À√◊Õ¿“…“ ‡ªπ ™‘ß√“ß«—≈‚≈°‡ø√π—π‚¥ √‘‡Õ‚≈ ´÷Ëß

‡ªìπß“π “¢“Àπ÷Ëß∑’Ë§≥–∏√√¡∑ŸµÕ‘‡π‡µ ‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈

 π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë www.rielo.com, E-mail :

premiomundial@ rielo.com  ‚∑√»—æ∑å (17 18) 526

3694

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡°‘®°√√¡‚§√ß°“√‡¥‘π-«‘Ëß¥√ÿ≥“-

π“√’ ¡‘π‘Œ“≈åø¡“√“∏Õπ §√—Èß∑’Ë 6 „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 µ—Èß·µà‡«≈“ 05.30-09.00 π. ∑’Ë

∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–

∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«° ‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ™à«¬‡À≈◊Õ°“√‡√’¬π

¢Õßπ—°‡√’¬π‡√’¬π¥’·µà¬“°®π  ∂“π∑’Ë√—∫ ¡—§√·≈–

 Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå ‚∑√. 0-3470-

3210 §ÿ≥§√Ÿ ÿæ—µ√“ §ßª√–‡ √‘∞ ‚∑√. 08-6828-

9757 §ÿ≥ª√– “√ ®‘√™—¬ °ÿ≈ π“¬° ¡“§¡ ‚∑√.

08-1308-3341

�����ß“π™ÿ¡πÿ¡≈Ÿ°‡ ◊Õ§“∑Õ≈‘°‚≈° §√—Èß∑’Ë 1 çæ≈—ß»√—∑∏“

π”æ“™’«‘µ Ÿà· ß «à“ßé √–À«à“ß«—π∑’Ë 26 ∏—π«“§¡

2010 ∂÷ß«—π∑’Ë 2 ¡°√“§¡ 2011 ∑’Ë§à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ·Ààß

™“µ‘«™‘√“«ÿ∏ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’ µ‘¥µ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥

www.jamboreethailand.com

‡Àµÿº≈ : ‡π◊ËÕß®“°«—¥§“∑Õ≈‘°¢Õß‡√“∑—Ë«ª√–‡∑»

¡’®”π«π 477 «—¥°√–®“¬Õ¬Ÿà∑—Ë«ª√–‡∑»‰∑¬

∑”Õ¬à“ß‰√∑’Ë®–∑”„Àâ«—¥¢Õß‡√“‡ªìπ ç«—¥·Ààß

°“√·æ√à∏√√¡é

 ∂“π°“√≥å : „Àâ∑à“π ¡¡ÿµ‘µπ‡Õß«à“∑à“π‡ªìπ

§ÿ≥æàÕ‡®â“«—¥·ÀàßÀπ÷Ëß «—¥¢Õß∑à“π¡’ ¡“™‘°∑’Ë¡“

‡¢â“√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥À√◊Õ√à«¡°‘®°√√¡

≈â«π·µà‡ªìπ§πÀπâ“‡¥‘¡Ê ∑à“πÕ¬“°∑’Ë®–„Àâ«—¥

¢Õß∑à“π¡’™’«‘µ™’«“ Õ¬“°„Àâ¡’§π π„®»“ π“

¢Õß‡√“ ·≈–¡“‡√’¬π§” Õπ¡“°¢÷Èπ ∑à“π®–∑”Õ¬à“ß‰√

°“√‡¢’¬π : „Àâ∑à“π‡¢’¬π‡ªìπ‚§√ß°“√„Àâ™—¥‡®π «à“

„§√∑”Õ–‰√ ∑’Ë‰Àπ Õ¬à“ß‰√ ß∫ª√–¡“≥‡∑à“‰√

„™â‡«≈“π“π‡∑à“‰√

°”Àπ¥«—π àß : «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 µÿ≈“§¡ 2010

(«—π·æ√à∏√√¡ “°≈) ‡ªìπ«—π ÿ¥∑â“¬¢Õß°“√

√—∫‚§√ß°“√

√“ß«—≈ : ‚§√ß°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“√–¥—∫

ç‡À√’¬≠∑Õßé ®”π«π 5 ‚§√ß°“√ ®–‰¥â√“ß«—≈

‡ªìπ ¡“™‘°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æåÕÿ¥¡ “√√“¬ —ª¥“Àåø√’

‡ªìπ‡«≈“ 2 ªï √–¥—∫ ç‡À√’¬≠‡ß‘πé ®”π«π 5

‚§√ß°“√®–‰¥â√“ß«—≈‡ªìπ ¡“™‘°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå

Õÿ¥¡ “√√“¬ —ª¥“Àåø√’‡ªìπ‡«≈“ 1 ªï

 ‘∑∏‘ : ∑ÿ°§π “¡“√∂§‘¥·≈–‡¢’¬π°’Ë‚§√ß°“√°Á‰¥â

 àß‚§√ß°“√ : ‡¢’¬π‚§√ß°“√·≈â«‡¢’¬πÀ√◊Õæ‘¡æå

„Àâ‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« àß¡“∑’Ë §ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá °ƒ…‡®√‘≠

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

122/11 ´.π“§ ÿ«√√≥ ∂.ππ∑√’ ¬“ππ“«“

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 10120

ç∑—Ë«‚≈°æ√âÕ¡‡æ√’¬ß ‰¡à ‘Èπ‡ ’¬ß

 «¥ “¬ª√–§”é

«—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ 2010

09.00-12.00 π.

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π
( «¥ “¬ª√–§”  ¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

·Ààæ√–√Ÿª·¡àæ√– ‡æ◊ËÕ∂«“¬‡°’¬√µ‘·¥à

æ√–π“ßæ√À¡®“√’¡“√’Õ“)

¢â“æ‡®â“∑”∑ÿ° ‘Ëß‰¥â
„πæ√–Õß§åºŸâª√–∑“π
æ≈–°”≈—ß·°à¢â“æ‡®â“

(øª 4:13)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 5-11 กันยายน 2010 หนา 17

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธกิาร ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
 หวัหนากองบรรณาธกิาร : วชัรี กจิสวสัด์ิ  กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ  หวัหนาแผนกกจิกรรมการพมิพพเิศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา ตอ 1813  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละ

สงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ : คณุพอสุพจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศึกษา สงัฆมณฑลจันทบุร ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ ดำเนินสดวก
สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรียงไกร ยิ่งยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอทิวา แสงศิริวิวัฒน สงัฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คณุพออมรกจิ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอุดรธานี : คณุพอไมตรี ทาสวุรรณ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คณุพอบญุพฤกษ ทองอินทร

 คาบำรงุปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-3900
ตอ 1802 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-3900 ext. 1802
E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th website : www.udomsarn.com

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
มคีวามยินดขีอเชญิรวมฉลอง

บญุราศีทัง้เจ็ด แหงสองคอน ครบรอบปที ่21
แหงการสถาปนาเปนบุญราศี

ณ สกัการสถานพระมารดาแหงมรณสกัข ีสองคอน
ต.ปงขาม อ.หวานใหญ จ.มกุดาหาร

โดยมีกำหนดการ ดงัน้ี
วันกอนวนัฉลอง : วันศุกรที่ 22 ตลุาคม ค.ศ. 2010
19.00 น. พธิแีหแมพระ (จากปาศักด์ิสิทธ์ิ ไปส ูสกัการสถานฯ)
19.30 น. พิธีมิสซาเตรียมจิตใจ
วันฉลอง : วนัเสารที ่23  ตลุาคม ค.ศ. 2010
09.45 น. พิธีปลอยลูกโปง
10.00 น. พธิมีสิซาฉลองบุญราศี โดย

พระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัดิ ์สริสิทุธ์ิ เปนประธาน
- แหพระธาตฯุ ไปทีล่านมรณสกัข ี(ปาศกัดิส์ทิธิ)์
- พธิเีคารพพระธาตฯุ ทีล่านมรณสักข ี(ปาศักด์ิสทิธ์ิ)

ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทาน
ติดตอสอบถาม
คณุพอสมรชยั กระแสสิงห เจาอาวาส 084-959-2478
คณุพอโกวทิย จนัทรังษี ผชูวยเจาอาวาส 087-229-7791
ซสิเตอรวดัสองคอน 081-183-5064 หรือ 089-221-7818

ระลึกถึงทานในคำภาวนา
คณุพอยอแซฟ ไพศาล อานามวฒัน / คณุพอฟรงัซสิเซเวยีร คมกฤช อนามนารถ
/ พลเอกครสิโตเฟอร รมเกลา ธวุธรรม / เทเรซา นรรตัน กจิบำรุง อาย ุ56 ป /
เทเรซา เล็ก เกิดสมุทร (มารดาคุณพอไพริน เกิดสมุทร) / มารีอา สุรัตน
ศรีประมงค / นายแพทยยอแซฟ ธานี ศริยิง / เกรโกรี สวัสด์ิ ครุวรรณ / ยอแซฟ
ประจกัษ ธรีานวุฒัน / มคีาแอล ประสทิธิ ์- ดารอีา ไพบลูย ธรีานวุฒัน / เทเรซา
จันทรา แสงวงศ / แอนโทนี ภูรีเศรษฐ แสงวงศ / อันตน ทองสันต - มารีอา
ประจวบ กองคำ /  โรซา อบุล นิม้คมุภัย / ยอหน วถิ ีสายพรหม / เทเรซา นติยา
ชอยเครอื / มารอีา สดุา ชมจนิดา / มารอีา เทเรซา สทิธดิา จนัทราทิพย
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ยนิดีทีไ่มรจูกั...แมไมรจูกั กร็กัได

 

ผมกลบัไปท่ีมลูนิธิสงเคราะหเด็ก พทัยา ทีดู่แล
โดยสังฆมณฑลจันทบุรอีกีคร้ัง ครัง้นีส้ภาพโดยรวม
ของบานดูมีการตบแตงประดับประดาดวยทิวธง
มากข้ึน บริเวณโดยรอบดูเหมือนกำลังเตรียมการ
อะไรบางอยาง คงเปนโอกาสครบรอบ 36 ปของบาน
หลังนีน้ีเ่อง วนันัน้ผมรวมไปกับสตับรุษุของวัดราชินี
แหงสนัตสิขุ กวา 20 ชวีติ เปนกจิกรรมของเยาวชน
แตไดรับการสนับสนุนจากทุกๆ สวนของวัด เงิน
บริจาค สิ่งของตางๆ เมื่อจัดเวลาไดผมจึงรวมมา
กบักลมุ สวนหน่ึงอาจจะเปนเพราะความรบัผดิชอบ
แต อี กสวนหนึ่ ง คือประสบการณที่ เคยมาที่นี่
ในขณะเปนเณรมีความรูสึกประทับใจ และความ
รสูกึนัน้ยงัอยกูบัเราจนถงึวนัน้ี

ทีบ่านเด็กกำพราแหงน้ี มเีด็กทารกท่ีเพ่ิงเกิดอยู
หลายคน กอนทีเ่ราเขาไปเย่ียมมีคำเตือนเรือ่งอนามัย
และเร่ืองทางจิตวิทยา เร่ืองอนามัยคือการลางมือ
ความเขาใจเร่ืองเช้ือโรคตางๆ แตเรื่องทางจิตวิทยา
คอืการปฏบิตัติอเด็ก ซสิเตอรผรูบัผดิชอบบอกกบัเรา
วา ถาเราอมุเด็กแลว เม่ือเราวางเขาลงปฏิกริยิาตามมา
คือ เด็กเหลานั้นจะรองไหทันที เหตุผลคงไมตอง
พดูถงึ เดก็เหลานีข้าดความรัก เมือ่ไดรบัความรกัแลว
แมเขายงัพูดไมได เราคงเขาใจไดวา เขาไมอยากให
ความรักน้ันถูกปลอยลง

ผมเองไมรจูะโชคดหีรือโชคราย เน่ืองจากอมุเด็ก
ไมเปน เปนนองคนเล็กก็อยางนี ้ไมมนีองใหอมุ พอมี
ลกูพ่ี ลกูนอง หลานๆ ผมเองก็ไปเขาบานเณรซะแลว
เพราะฉะน้ันก็ไมตองกงัวลวาจะพบภาพบาดอารมณ
แตสิง่ทีพ่บกลบัมรีายละเอียดมากไปกวานัน้ ในหอง
เดก็ออน เมือ่มกีารอมุเดก็คนหนึง่ขึน้มา ผมเหน็ใบหนา
ของผูอุมและผูถูกอุมดูมีความสุข แตสำหรับเด็กที่
ไมถกูอมุ พวกเขาเริม่รองเสียงดัง เม่ือมีคนหน่ึงรอง
อีกคนก็รองตามมา แทนท่ีจะมีความสุขกลับมีแต
เสียงรองไหระงม แตเจาหนาท่ีกท็ำใหเราสบายใจวา
การรองไหสำหรบัเด็กไมใชสิง่ท่ีนาวิตกขนาดน้ัน

ผมเอานิ้วไปวางในอุงมือของเด็กคนหน่ึง เขาจับ
ไวแนน แนนจนเราสงสยัวาตกลงนีเ่ราพยายามจบัมือเขา
หรือเขากำลังจับมือเราอยู ความรักท่ีถูกถายทอดและ
สงตอ มนัสัมผัสไดอยางน้ีเอง หวัใจแหวงว่ินในวัยเยาว
ดูเหมือนโลกโหดรายกับเขา แตสวรรคยังเปดทาง
ใหพวกเขามีโอกาส ที่นี่คงสุดแลวแตวาพวกเขาจะใช
โอกาสอยางไร ผมนึกถงึคนแรกท่ีปทูางใหกบับานหลงัน้ี
ยาวนานมาจนถึงวันน้ี ผมพบเห็นในเอกสาร รูปภาพ
อนสุาวรยี และชือ่ท่ีถกูบนัทึกไวผมคดิวามันคงอยใูนใจ
ของหลายๆ คนรวมทั้งพระศาสนจักรในเมืองไทย
คณุพอเรยมอนด แอลลนี เบรนนนั สงฆคณะพระมหาไถ

กอนกลับผมชวนคนท่ีมาดวยกันแวะท่ีศูนย
คณะพระมหาไถพัทยา ที่นั่นมีบานสงเคราะหสำหรับ
ผดูอยโอกาสอกีหลายประเภท มวีดัท่ีประยกุตใหเขากับ
ศิลปะในเมืองไทย มีบานอบรมสัมมนา มีกิจการตางๆ
ที่เกิดข้ึนจากการรังสรรคของคณะพระมหาไถ ผมถาม
หัวใจตัวเองวา มีอะไรอยูเบื้องหลังการทำงานเพื่อผูอื่น
ของคนเหลาน้ี

ขณะท่ีนั่งรถขากลับ ผมนึกยอนไปถึงเรื่องราว
2 วันกอนที่ผานมา ที่บานเย็นเนซาเรธ แหลมผักเบี้ย
ใกลๆ หาดเจาสำราญ ผมมีโอกาสไปอบรมคุณธรรม
ใหกับนกัเรยีนชัน้ป 2 โรงเรียนดอนบอสโก มนีกัเรยีน
ประมาณ 150 คน เปนกลมุแรก ซึง่ถดัไปอกี 1 อาทติย
นักเรียนช้ันปเดียวกันจะมาอบรมท่ีนี่เชนกัน โรงเรียน
ดอนบอสโก ผมเคยไดยินชื่อเสียงพอสมควร แตไมได
รจูกัมากนัก คณุพอทีเ่ปนครูใหญมารวมดวย ทานไดเลา
ใหผมฟงวา ตัวจริงเสียงจริงของเด็กที่นี่คือ เด็กที่มี
ความยากลำบาก เดก็กำพรา เดก็มปีญหา เดก็ขาดโอกาส
ทีอ่ยตูามดอย ตามเขา แถมยงัรบัเดก็ห ูซึง่ยอมาจากเด็กพกิาร
ทางการไดยนิ หรอืหหูนวกนัน่เองรบัมาเรียนกบัคนปกติ
ทำมา 10 กวาปแลวดวยซ้ำ ลาสุดมีเด็กสึนามิอีก คือ
หมายถึงเด็กท่ีครอบครัวประสบกับภัยพิบัติคล่ืนยักษ
สึนามิ สูญเสียพอแม ญาติพี่นอง แตก็ใชวาจะมีแตเด็ก
ลักษณะนี้ เด็กที่มาสมัครปกติก็มีพอสมควร  แต

จิตตารมณและเปาหมายหลัก เปนโรงเรียนท่ีตั้งข้ึน
เพือ่รองรับเด็กท่ีมปีญหากนัเลย

ผมนึกถึงคณะนักบวชอีกมากมายหลายคณะ
ทีบ่นเขาบนดอย หรอืทีใ่ตสดุ บรเิวณดามขวานทอง
พวกเขาพกมาแตความรักในใจ บวกความเช่ือ
ในคำสั่งสอนของพระเปนเจา และมีความหวังอยู
ลกึๆ วา แมไมมกีารตอนรบัและความสุขใด นัน่กลบั
มใิชเปาหมาย ขอเพยีงไดหวานความรักลงในผทูกุขใจ
แผนดินใจของผูคนที่โหยหาความอบอุน ไมตอง
รูจักก็รักไดแลว ไมตองมั่นใจวาจะไดรับความรัก
ตอบแทนคืนก็ไมใชประเด็นท่ีตองนำกลับมาคิด
เปนสาระ นอยเน้ือต่ำใจ เสียใจและทอแท

ทามกลางหมอกควันของความขดัแยงในสังคม
ไทย เปดสือ่ทไีรกเ็หน็แตคนทะเลาะกัน เราอาจเลอืก
มองตรงน้ันใหนอยลง แลวเปดสายตาสูความรัก
ทีเ่หน็รอบๆ ตวั สงยิม้ใหกบัคนท่ีไมรจูกับาง กางรม
ใหกับคนท่ีไมไดนำรมมาเวลาตองเดินเขาวัด
ยามฝนฟาตก หยุดรถรับคนท่ีมั่นใจไดวามาเขาวัด
แตกำลังเดินอยขูางถนน อยาคิดแตในเชิงลบกบัเด็ก
ทีม่าเชด็รถ เฝารถ ขายพวงมาลยั ขายของตามรานอาหาร
ทเีราจายเงนิเปนพนั  ๆสำหรับทานอาหารแตเด็กพวกนี้
ไมเกิน 10 บาทเปนเรื่องใหญที่เราจะสงใหพวกเขา
คดิถงึคนอ่ืนในทางท่ีดไีดบาง ถาเราไมปรารถนาราย
ทำไมถึงตองมีคนปรารถนารายตอเรา ฯลฯ งานแหง
ความรักมีใหทำตลอดเวลาและผูปรารถนาจะไดรับ
ความรักก็อยูรอบตัวเราอยูแลว

ขอบคุณเด็กทารกท่ีบานเด็กกำพรา พัทยา
คนน้ัน ที่เอามือนอยของเขา กำนิ้วของผมไว มัน
ทำใหผมนึกอกีครัง้ไดวา เราอาจจะไมรจูกักนัมากอน
แตในความรักนั้น ไมมีกำแพงของความไมรูจัก
มนัมแีตกำแพงของใจท่ีเราจะฝาขามมันไปไดแคไหน
อยางนีน้ีเ่องทีเ่ขาบอกกันวา “ความรักอยทูีใ่จ ความรัก
อยูรอบตัวเรา”

บรรณาธิการบริหาร

90 ปของอุดมศานต  หลังจากท่ีไดทำ
แบบสอบถาม และประชมุกบัคณะกรรมการทีม่ี
สวนเก่ียวของท้ังในภาพรวมของงานส่ือมวลชนเอง
หรือในสวนยอยของหนังสือพิมพ “อุดมสาร”
และนิตยสาร “อดุมศานต”  ประเด็นนำเสนอหลัก
คือ หน่ึงความฉับไวของขอมูล และสองฐาน
ของสมาชิกอุดมสาร ที่ไปสูคนรุนใหม เราจึง
พยายามแกโจทยนี้ และนำไปสูสังคมอุดมสาร
แฟนคลับ ในโลกออนไลนที่ชื่อวาอุดมสาร
แฟนคลับ เฟซบุคครับ
คำวา “เฟซบคุ” มคีนพดูหนาห ูแตการนำมาใช

ในสงัคมศาสนาเปนอีกเรือ่งหน่ึงท่ีตองจัดการอยางรตูวั
มีจุดยืน และถายทอดเร่ืองราวของความเช่ือและ
อาณาจักรของพระเจาดังที่พระสันตะปาปาไดประทาน
สาสนวันส่ือมวลชนสากลในปนี ้เม่ือวันท่ี 24 มกราคม
2010  อุดมสารแฟนคลับยอดสมาชิก 972 คนจาก
หลากหลายสาขาอาชีพ หลากหลายศาสนา หลากหลาย
พื้นที่ในโลกใบน้ี มีสาระความรูทางศาสนา มีความ
เคล่ือนไหวของพระศาสนจักร แบบรายงานติดขอบเวที
กันทีเดียว เชน ชวงที่มีการประชุมสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย ถาใครติดตามจะพบความ

(อานตอหนา 4)
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