


Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 1-2 ª√–®”«—π∑’Ë 1-15 ¡°√“§¡ 2011Àπâ“ 2

¡‘ ™—ππ“√’Õ‘µ“‡≈’¬π„π‰∑¬
ª√– “π —¡æ—π∏åÕ‘µ“‡≈’¬π-‰∑¬

·π«∑“ß‡πâπ ç°“√√—∫„™âé
¡‘ ™—ππ“√’™“«Õ‘µ“‡≈’¬ππ”§≥–∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß ∑’Ë∑”ß“π

„πª√–‡∑»‰∑¬ π—¥æ∫ª– ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å ·≈–√à«¡¡◊Õ°—π

 ”À√—∫°“√∑”ß“π«—ππ’È·≈–Õπ“§µ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

®¥À¡“¬®“°‚√¡
 «— ¥’§√—∫ ‡¥◊Õπ·Ààß

°“√√–≈÷°∂÷ßºŸâ≈à«ß≈—∫ºà“π‰ª

µÕππ’È°Á‡¢â“ Ÿà‡∑»°“≈√—∫‡ ¥Á®

æ√–‡¬ Ÿ́ (æ√–§√‘ µ ¡¿æ)

æ«°‡√“π—°»÷°…“∑’ËÕ¬Ÿà„π‚√¡

À≈—ß®“°‡≈à“‡√’¬π°—πµ“¡  “¢“

«‘™“¢Õß·µà≈–§π °Á‰¥âæ∫ª√– ∫°“√≥å„À¡àÊ °—∫«‘™“„À¡àÊ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

 —¡¡π“·°ππ”
ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ§“∑Õ≈‘°
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ● §≥–Õπÿ°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡æ◊ËÕºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ®—¥°“√ —¡¡π“·≈–ª√–™ÿ¡„À≠à

 “¡—≠ª√–®”ªï 2010 À—«¢âÕ ç‡ √‘¡ √â“ßºŸâ Ÿß«—¬

 ÿ¢°“¬„® √—°ºŸ°æ—πé √–À«à“ß«—π∑’Ë 26-28

æƒ»®‘°“¬π §.». 2010 ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈§“¡‘≈‡≈’¬π

≈“¥°√–∫—ß ¡’®‘µµ“¿‘∫“≈ ºŸâª√– “πß“π ·≈–

·°ππ”ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ®“° 10  —ß¶¡≥±≈‡¢â“√à«¡ —¡¡π“

101 §π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

‘́ ‡µÕ√å§Õ√“ ¥“¡“‡≈√’‚Õ ¡Õ∫¢Õß∑’Ë√–≈÷° §ÿ≥¬ÿ«¥’ π‘Ë¡ ¡∫ÿ≠ ¡Õ∫¥Õ°‰¡â

§ÿ¬ ∫“¬Ê °—∫§ÿ≥≈ÿß ÿ‡∑æ ®—π∑√å —ß √√§å
´‘ ‡µÕ√å§Õ√“ ¥“¡“‡≈√’‚Õ ¡Õ∫¥Õ°‰¡â
·¥à§ÿ≥¬ÿ«¥’ π‘Ë¡ ¡∫ÿ≠

°“√æ‘¡æå§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ (Õÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµå) ®—¥ß“π —ß √√§å§√‘ µå¡“ §≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπ ‘Ëßæ‘¡æå§“∑Õ≈‘° √â“ß √√§å ·≈–√à«¡©≈Õß

80 ªïºŸâ¡’æ√–§ÿ≥ æ≈‚∑ ÿπ∑√  —π∏π–«π‘™ ·≈–§ÿ≥ ÿ‡∑æ ®—π∑√å —ß √√§å ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 ∏—π«“§¡ 2010 ∑’Ë‚√ß·√¡Õ‚π¡“ °√ÿß‡∑æ ‚Õ°“ π’È‰¥â√à«¡· ¥ß

§«“¡¬‘π¥’·¥à§ÿ≥¬ÿ«¥’ π‘Ë¡ ¡∫ÿ≠ ∑’Ë‰¥â√—∫‚≈à‡°’¬√µ‘¬» ®“°¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å ¡“§¡„πæ√–Õÿª∂—¡¿å æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õæ√–Õß§å‡®â“‚ ¡ «≈’ æ√–«√√“™“∑‘π—¥¥“¡“µÿ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 1-2 ประจำวันท่ี 1-15 มกราคม 2011 หนา 3
สภาพระสงัฆราชฯ (ตอจากหนา 20)

ทีเ่ปนหนึง่เดยีวกบัองคพระเยซคูรสิตเจา และกับผแูทน
ของพระคริสตเจาบนโลกน้ี คือ องคสมเด็จพระ-
สนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
กรุงเทพมหานคร  สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ตอนรับพระอัครสังฆราชโจวานนี ดานี-
เอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
อยางเปนทางการ โอกาสเขารับหนาที่เอกอัครสมณทูต
วาติกนัประจำประเทศไทย โดยพระอคัรสังฆราชหลยุส
จำเนียร สันติสุขนิรันดร ประธานสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย เปนประธานพิธีมิสซา รวม
กับพระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ โกวทิ-
วาณิช รองประธานสภาพระสังฆราชฯ พระคารดินัล
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย
วิสิฐนนทชัย พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา
กฤษเจริญ พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา พระ-
สงัฆราชฟรงัซสิเซเวียร วรีะ อาภรณรตัน พระสงัฆราช
ซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย
ธาตุวิสัย พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค
มงซินญอรมาเรค ซาเลฟสกี ที่ปรึกษาสถานเอกอัคร-
สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย คุณพออิกญาซีโอ
เชฟฟาเลีย เลขานุการ พรอมบรรดาพระสงฆ นักบวช
ชาย-หญิง และสัตบุรุษมารวมแสดงความยินดีและ
ใหการตอนรับจำนวนมาก เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม ค.ศ.
2010 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

กอนพิธีมิสซามีพิธีตอนรับที่หนาอาสนวิหาร
อัสสัมชัญ วงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
บรรเลงเพลง March Pontifical พระคารดนิลัไมเก้ิล มชียั
กจิบญุช ูพระคุณเจาจำเนยีร สนัตสิขุนรินัดร พระคุณเจา
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช มอบมาลัยกรแดพระสมณทูต
พระสมณทูตเขาไปสวดภาวนาหนาพระแทนและ
ถวายชอดอกไมแดแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค

จากนั้นเร่ิมพิธีมิสซา พระสมณทูตมอบหนังสือ
ตราสารแตงต้ังใหแกพระคณุเจาจำเนียร สนัติสขุนิรนัดร
ประธานสภาพระสังฆราชฯ อยางเปนทางการ

หลังรับศีลมหาสนิท พระคุณเจาจำเนียร กลาว
ตอนรับและมอบดอกไม พระคุณเจาเกรียงศักดิ์ และ
พระคารดนิลั มอบของขวัญ

พระสมณทตู กลาวปราศรัย โดย อาจารยชยัณรงค
มนเทียรวิเชียรฉาย เปนผแูปล ความวา  “โอกาสทีพ่ระ-
ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย จัดพิธีตอนรับ
ขาพเจาอยางเปนทางการในฐานะผูแทนสมเด็จ
พระสันตะปาปาในประเทศไทยในวันน้ี ขาพเจา
ขอกลาวกับทานทั้งหลายวา ขาพเจาตองการท่ีจะมา
พบพวกทานเปนเวลานานแลว นับตั้งแตเมื่อขาพเจา
ไดจากประเทศไทย หลังจากท่ีไดทำงานในประเทศ
สยามแหงน้ีในฐานะเลขานุการท่ีสถานเอกอัครสมณทตู
วาตกินัในกรุงเทพฯ เปนเวลา 2 ป

ขอขอบคุณพระเจาที่ใหขาพเจาไดกลับมาทำงาน
ใหแกพระศาสนจักรในประเทศไทยอีกครั้งหน่ึง เพ่ือ
รวมกันยืนยันถึงสัมพันธภาพทีแ่นนแฟนของเราทุกคน
ทีเ่ปนหน่ึงเดียวกับองคพระเยซคูริสตเจา และกบัผแูทน
ขององคพระคริสตเจาบนโลกนี้ คือ องคสมเด็จพระ-
สนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

ขาพเจาขอคำนับพระคารดนิลัไมเก้ิล มชียั กจิบญุชู

ซึ่งขาพเจาไดรูจักมานานแลว ขอขอบคุณพระคุณเจา
จำเนียร สันติสุขนิรันดร พระอัครสังฆราชแหงอัคร-
สังฆมณฑลทาแร-หนองแสง และประธานสภา
พระสังฆราชฯ สำหรับคำกลาวตอนรับ ที่ไดนำบรรดา
พระสังฆราชไปรับขาพเจาในวันท่ีเดินทางมาถึง
สนามบินกรงุเทพฯ เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน

ในวันน้ัน ขาพเจาซาบซ้ึงใจจริงๆ ที่ยังไดเห็น
พระสงฆ นกับวช ผแูทนสภาพระสงัฆราชฯ และองคกร
ฆราวาสจำนวนมาก มาตอนรบัขาพเจาทีส่นามบิน

ขอขอบคุณ พระคุณเจาเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
พระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่
กรุณาใหมีพิธีมิสซาในวันน้ีที่นี่ ขอขอบคุณทุกทาน
ทัง้พระสังฆราช พระสงฆ นกับวช และฆราวาสท่ีตัง้ใจ
จะสวดใหขาพเจา นบัเปนเครือ่งหมายทีช่ดัเจนแสดงถงึ
ความรัก การอุทิศตนของพวกทานตอองคสมเด็จ
พระสันตะปาปา ขาพเจารสูกึวาวันน้ีขาพเจาเปนสมาชิก
คนหนึง่ของครอบครัวพระศาสนจกัรแหงนีแ้ลว

วันนี้พระศาสนจักรฉลองวันอาทิตยสุดทายของ
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระเยซูคริสตเจา นักบุญเปาโล
บอกเราถงึสิง่ทีพ่ระเจาทรงกระทำเพ่ือเราในองคพระบุตร
ในการเตรียมจิตใจสมโภชความลึกลับท่ีศักด์ิสิทธ์ินี้
เราจึงตองอธิษฐานภาวนาใหกันและกัน  ใหองค
พระกุมารเสด็จมาสูสวนลึกสุดของจิตใจของเรา ใหเรา
กับพระองคเปนหนึ่งเดียวกัน เพ่ือท่ีเราจะไดเปน
ประจักษพยานความรักของพระองคในทุกท่ีทุกเวลา

โอกาสนี้ ขาพเจาขอนำพรขององคสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 มาสูทานและสูครอบครัว
ของทานทุกคน ขอแมพระ มารดาแหงพระศาสนจักร
ชวยเสนอวิงวอนสำหรับพระพรอันอุดมแดทานดวย
สขุสันตวนัคริสตมาส”

หลังพิธีมิสซามีงานเล้ียงท่ีหอประชุมหลุยส-มารี
แกรนด ฮอลล ชัน้ 6 โรงเรยีนอัสสัมชัญ โดยมีการแสดง
ของนักเรียนจากโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต
เซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต ซางตาครสูคอนแวนท
เซนตโยเซฟ บางนา และการแสดงแฮนดเด้ิลบรรเลง
เพลงครสิตมาสโดยคณุวรีะพงศ ทวศีกัดิ์

ประวตัคิวามเปนมาของตำแหนงพระสมณทูต

นับตั้งแตพระศาสนจักรคาทอลิกกอกำเนิดขึ้นมา
ในประเทศไทย และไดรับการรับรองใหเปนสวนหน่ึง
ของพระศาสนจักรสากลโดยสมเด็จพระสันตะปาปา
เคลเมนต ที่ 9  เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1669/พ.ศ.
2212  ในรชัสมยัสมเดจ็พระนารายณมหาราช พระศาสนจักร
แหงน้ีกไ็ดรบัการพฒันาสถานภาพมาเปนลำดับ  เริม่จาก
สถานภาพท่ีเรียกวา “มิสซัง” อันเปนสถานภาพท่ีอยู
ภายใตการดำเนนิงานโดยมีพระสงัฆราช ผเูปนตัวแทน
ของสมเด็จพระสนัตะปาปา หรอื Apostolic Vicar

ระยะเริ่มตนน้ัน  พระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทย มีสภาพเปน “เขตมิสซัง” เดียว และเรียก
ชื่อวา “มิสซังสยาม”   ตอมามิสซังสยามไดแบงเปน
เขตมิสซงัยอยเพ่ิมขึน้เปนลำดบั ตามความกาวหนาของ
การดำเนินงาน และตามสภาพภูมิประเทศของทองถ่ิน
อาทิ แบงออกเปนเขตมิสซงักรุงเทพฯ  เขตมสิซงัทาแร-
หนองแสง ฯลฯ โดยมีพระสังฆราชเปนตัวแทนของ
สมเด็จพระสนัตะปาปาดำเนินงานของมิสซงั

จนกระท่ังวันท่ี 18 ธนัวาคม ค.ศ. 1965/พ.ศ. 2508
หรือเม่ือ 45 ปที่แลว สมเดจ็พระสันตะปาปาเปาโล ที ่6
ไดยกสถานภาพของเขตมิสซงัตางๆ ของพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทยข้ึนเปน “สงัฆมณฑล” อันเปน
สถานภาพทีพ่ระสงัฆราชผปูกครองมอีำนาจดำเนนิงาน
ตัดสินใจไดดวยตนเอง   พระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทยจึงมีสถานภาพในระดับเดียวกับพระ-
ศาสนจักรคาทอลิกท่ัวโลก   ปจจุบันพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทยมี 10 สังฆมณฑล แตละแหง
อยูภายใตความรับผิดชอบดำเนินการโดยพระสังฆราช
คาทอลกิชาวไทยทัง้สิน้

ถงึแมพระศาสนจักรคาทอลกิในประเทศไทยจะอยู
ในสถานภาพท่ีแตละสังฆมณฑลมีพระสังฆราช
คาทอลิกชาวไทยปกครองดวยตนเอง แตขณะเดียวกัน
พระศาสนจักรคาทอลกิในประเทศไทยก็อยใูนสหพันธ
หรือ Communion แหงความเปนหน่ึงเดียวกับพระ-
ศาสนจักรคาทอลิกสากล อนัมีสนัตะสำนกั หรือ Holy
See เปนศนูยกลางของสหพันธ มสีมเด็จพระสันตะปาปา
ทรงเปนประมขุ  สนัตะสำนักแสดงออกถึงสมัพนัธภาพ
กบัพระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศตางๆ ดวยระบบ
ความสมัพนัธทางการทูตโดยการแตงต้ัง “พระสมณทตู”
ของสมเด็จพระสันตะปาปาไปประจำยังประเทศตางๆ
ผูที่สันตะสำนักแตงตั้งมาเปนทูตประจำพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทยในระยะแรกอยูในระดับ
“พระสมณทูต” หรือ Apostolic Delegate  เพราะในชวง
เวลาน้ัน ประเทศไทยและรัฐวาติกนั ยงัไมไดมสีมัพันธ-
ภาพตอกันอยางเปนทางการ

ตอมา เม่ือวันท่ี 28 เมษายน ค.ศ. 1969/พ.ศ. 2512
หรือเมื่อ 42 ปมานี้ สัมพันธภาพทางการทูตระหวาง
ประเทศไทยและรัฐวาติกันหรือสันตะสำนัก หรือที่
ชาวไทยสวนใหญรจูักในนาม “รฐัวาติกนั” ไดยกระดบั
ขึน้เปนระดับเอกอคัรสมณทูต หรือ Apostolic Nuncio
ซึ่งเปนระดับข้ันเอกอัครราชทูตท้ังฝายศาสนจักรและ
ฝายรัฐ  จงึเห็นไดวา ดวยสมัพนัธภาพดังกลาวนี ้ พระ-
ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย จึงไดรับไมตรีจิต
มติรภาพสงูยิง่จากสันตะสำนกัทีไ่ดสงผแูทนองคสมเด็จ
พระสันตะปาปา มาอยทูามกลางเราต้ังแตแรกเร่ิมจนถึง
ปจจุบนั
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มสิชันนารีอติาเลียนในไทย

คุณพออันโตนีโอ  วาลแซ็กกี  อธิการเจาคณะ
กาปูชิน  ผูประสานงานจัดการประชุมมิสชันนารี
ชาวอิตาเลียนในประเทศ คร้ังท่ี 2   “บานผูหวาน”
อ.สามพราน จ.นครปฐม  ระหวางวันท่ี 22-25 ตลุาคม
ค.ศ. 2010  จำนวน 60 คน

พระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั   กจิบญุช ู เปนประธาน
พิธีมิสซาเปดการประชุม ไดกลาวขอบคุณมิสชันนารี
ทกุคน ทกุคณะ ทัง้ชายและหญิง ทีไ่ดเขามาชวยคนไทย
พระศาสนจักรในประเทศไทยมาอยางยาวนาน
พระคณุเจารจูกัศนูยเราดี เพราะทานเคยไปเย่ียมศนูยเรา
ที่เมืองเวโรนาดวย

คุณพออันตน กลาวถึงการประชุมวา เพื่อสราง
ความสมัพนัธอยางตอเน่ืองระหวางพระศาสนจักรอิตาลี
ทีส่งเรามา และพระศาสนจกัรไทย รวมทัง้การแลกเปล่ียน
และใหความชวยเหลือกันในดานตางๆ กับมิสชันนารี
ในโครงการ ฟเด ดอนุม (Fide Donum) ซึง่เปนโครงการ
ของสภาพระสังฆราชอิตาลี ที่สงพระสงฆสังฆมณฑล
ของตน ไปชวยงานในประเทศตางๆ

ประกอบดวยพระสงฆ  นกับวชชาย-หญิง ฆราวาส
ที่ทำงานในประเทศตางๆ ในทวีปอเมริกาใต  ทวีป
แอฟรกิา  และทวปีเอเชยี  นอกนัน้องคกรนีย้งัชวยพระสงฆ
ทีไ่ปศึกษาตอท่ีกรุงโรม เพราะตองไปฝกภาษาอิตาเลียน
ทีน่ั่นเปนเวลา  2 เดอืน

วนัแรก วนัท่ี 23 ตลุาคม  ภาคเชาเสนอภาพรวมของ
ประเทศไทย เน้ือหาทีศ่ึกษากัน มวีทิยากรท่ีบรรยาย คอื
อาจารยชยัณรงค  มนเทยีรวเิชียรฉาย  และภราดาศิรชิยั
ฟอนซีกา  แบงปนในดานเศรษฐกิจ  สงัคม  และการเมอืง
เพ่ือใหผทูี่มาจากประเทศอิตาลีไดทราบ  ภาคบายเสนอ
ภาพรวมของพระศาสนจักรในประเทศอิตาลี ในสภาพ
ปจจุบันเปนอยางไรบาง   ผลที่ไดรับคือทุกคนมีความ
พงึพอใจเปนอยางย่ิง

วนัท่ีสอง วนัท่ี 24 ตลุาคม ฟงบรรยายเก่ียวกบังาน
ตางๆ ที่มิสชันนารีจากประเทศอิตาลี ไปทำในแตละ
ประเทศ  สิง่สำคญัคือพยายามศกึษาวางานท่ีกำลังทำอยู
คอือะไร  จากนัน้มีการประชมุกลมุ  มกีารตอบคำถาม
โดยผานทางจิตตารมณของนักบวชแตละคณะ  และ
ขอมูลจากสัตบุรุษท่ีทำงานดวย ทั้งดานที่ดี และทั้ง
ปญหา ความยากลำบากตางๆ สิ่งเหลานี้ทำใหพระ-
สังฆราชอิตาลีทราบถึงความเปนไปของประเทศไทย

นอกน้ันมีการแบงปนประสบการณชีวิตธรรมทูต
จากคณะธรรมทูตไทย คุณพอวีรชัย  ศรีประมงค
คุณพอรังสรรค  ภานุรักษ  ซิสเตอรเยโนเวฟา คณะ
คามิลเลียนหญิง   ซึ่งอาสาสมัครทำงานเปนพยาบาล
อยูที่โรงพยาบาล จังหวัดตาก และสมาชิกคณะโฟโค-
ลาเรหญิงคนหน่ึงจากอัครสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง
มีคุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ  ผูอำนวยการสมณองคกร
สนับสนุนงานแพรธรรมของสันตะสำนัก  (PMS)
รวมแบงปนดวย

วนัสุดทายกลมุสรุปเน้ือหาการประชุม ไดรวบรวม
เพือ่เปนการกระตนุชวีติฝายจติอาศัยคำพดูหรอืขอความ
บางตอน ทีเ่ปนประโยคหรอืวล ีทีม่พีดูกันในการประชุม
ครัง้นีบ้อย  เชนคำวา  รบัใช  ฯลฯ

คร้ังแรกทีเ่ราประชุมคือ เม่ือ 8 ปทีแ่ลว ทีห่วัหิน มี
ประมาณ  85 คน  คร้ังท่ีสองนี้มีนอยเพราะคณะ

ซาเลเซียนตองตอนรับพระธาตุนักบุญยอหน บอสโก
พอด ีและบางคนก็อาวโุสมาก ปกติมปีระมาณ 100 คน
สวนคร้ังตอไปเสนอวานาจะ 2-3 ป  และทีป่ระชุมเสนอ
ใหทำจุลสารและแบงปนประสบการณเพ่ือแลกเปล่ียน
เรยีนรชูวีติธรรมทตูรวมกัน

(ตอจากหนา 2)

(ตอจากหนา 2)จดหมายจากโรม
คณุพอเอกภพ ผลมลู  (พอแบงค) ประสานงาน ชกัชวน
กันไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ของเรา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2010 สมาชิกของ
หอพักตางๆ ในโรมก็ไปกันพรอมหนา คุณพอชัชชัย
รวมอราม (พอเดน) คณุพอวุฒไิกร ชนิทรนลัย (พอปร้ินซ)
คณุพอพิรยิะ ไชยมกุดาสกลุ (พอตอย) เดนิทางออกจาก
หอเปาโลดวยกัน คุณพออดิศักดิ์ กิจบุญชู (พอดุย)
มารออยูกอนแลว ที่สถานีขนสง แลวเราก็ขึ้นรถเมล
ไปดวยกัน ที่อยูไกลสุด เห็นจะเปนคุณพอสันติ ปติ-
นิตยนิรันดร ก็ไมพลาดงานน้ี สวนนองๆ ครูคำสอน
ครกูฤตยิา อตุสาหะ (จอย) ครูอรุณประภา สขุกสี (ไก)
ก็ไดชวนเพื่อนตางชาติมารวมถวายพระพรดวย พรอม
แตงชุดไทย ทีส่วยนารัก คณุพอภัคพล มหัตกุล (พอทึก)
ก็ไมเสียโอกาสควากลองคูใจ เก็บภาพในงานมาฝาก
พวกเราดวยเชนกัน

สถานทูตไทย (ซึง่เปนทูตไทยสำหรับอิตาลี) ไดจดั
กจิกรรมถวายพระพรในโอกาสฉลองวนัพระราชสมภพ
เปนประจำทุกป โดยปนี้ ฯพณฯ สมศักด์ิ สุริยวงศ
เอกอัครราชทตูไทย ประจำประเทศอติาล ีไดเปนผแูทน
ของชาวไทยในกรงุโรม กลาวถวายพระพร และรวมกนั
จุดเทียนชัย รองเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดี
มหาราชา รวมใจกับชาวไทยท้ังประเทศ เพ่ือในหลวง
ของเรา หลังจากพิธีการผานไป เราไดเขียนลงนาม
ถวายพระพร ในหองพิเศษเฉพาะ ซึ่งมีวิดีทัศนแสดง
พระราชกรณียกิจ เม่ือพระองคทานเสด็จเยือนประเทศ
อิตาลี เม่ือ 50 ปกอนดวย  โอกาสน้ี ก็ไดพบซิสเตอร
สมจิตร ครองบญุศรี ทีป่รึกษาของคณะอุรสลุนิ ในงานน้ี
ดวยเชนกัน

ปดทายดวยรายการอาหารไทย ซึ่งจัดอยูในบริเวณ
นอกอาคาร อากาศเย็นครับ แตเต็มไปดวยความอบอุน
พวกเราถือโอกาสนี้ ไดเชิญคนไทยมารวมกิจกรรม
วันคริสตมาสท่ีกลุมเราจะจัดข้ึน  วันอาทิตยที่ 19
ธันวาคม ดวย ซึ่งจัดกอนปดภาคเรียน ซึ่งหลังจากน้ัน
พวกเราก็จะแยกยายกันไปฉลองคริสตมาสตามท่ีตางๆ
ตามโครงการของแตละคน

ตอนนี้ ก็ขอเอาใจชวย คุณพอวิโรจน โพธ์ิสวาง
(พอหนอง) กนัหนอยนะครับ เพราะกำลังเอาจริงเอาจงั
กับสารนิพนธ ดานสุดทายกอนจบ ก็ขอกำลังใจใหกับ
คณุพอดวย พบกนัหลงัปใหมครบั ขอสงความสขุสนัติ
จากพระกมุารเยซู ใหกบัผอูานทุกคนดวยนะครับ

โดยมสิช่ัน

(ตอจากหนา 2)สมัมนาแกนนำผสูงูอายุ
โดยพระสังฆราชฟลปิ บรรจง  ไชยรา ประธานกรรมา-
ธกิารฝายสงัคม รวมสมัมนาในครัง้นี้

วตัถุประสงคของการสมัมนาในครัง้น้ี เพ่ือเปนเวที
ใหบรรดาผแูทน/ผปูระสานงาน/คณะกรรมการผสูงูอายุ
ระดับสังฆมณฑล ไดเขามาแลกเปล่ียนประสบการณ

และวางแผนงานสำหรับปตอไปใหสอดคลองกับ
ทิศทางงานอภิบาลของพระศาสนจักรป 2010-2015
ในเวลาเดียวกัน ก็ใชโอกาสดังกลาวในการทบทวน
ความรูและฝกทักษะการเขียนโครงการรวมกันอีกคร้ัง
โดยทีมวิทยากรจากสำนักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  และ
ฝกทักษะการเขียนแบบฟอรมเอกสารขอการรับรอง
เปนองคกรสาธารณประโยชน  พรอมกับเรียนรูการมี
จติอาสาแบบคาทอลิกในหวัขอ “ชวีติจิตของผมูจีติอาสา
ตามแนวทางพระคัมภรี” โดย คณุพอชัยยะ  กิจสวัสด์ิ

ในการประชุมใหญคณะกรรมการฯ ประจำป 2010
ผูแทนจากสังฆมณฑลตางๆ ไดนำเสนอแผนงาน
ผสูงูอายุคาทอลิกป 2011 ซึง่มีกจิกรรมดังตอไปน้ี

1. ประสานงานต้ังคณะกรรมการผูสูงอายุระดับ
สงัฆมณฑลอุดรธานี และสังฆมณฑลจันทบรุี

2. ตั้งกลุมผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนท่ัวประเทศอยางนอย
10 กลมุ

3. ออกเย่ียมเครือขายชมรมผสูงูอายุ เพ่ือใหกำลงัใจ
กบัผสูงูอายุ

4. จัดงานวันผูสูงอายุโอกาสเทศกาลสงกรานต
ในแตละวดัทีม่ชีมรมผสูงูอายุ

5. จัดงานชุมนุมผูสูงอายุคาทอลิกระดับชาติ
คร้ังท่ี 6  และจัดงานชุมนุมผูสูงอายุระดับสังฆมณฑล
ในสงัฆมณฑลท่ีมคีวามพรอม

6. คณะกรรมการผูสูงอายุระดับสังฆมณฑลจัด
ประชุมเพื่อวางแผนการทำงานตลอดป 2011 และ
ตดิตามความคืบหนางาน

7. สำรวจและปรบัปรุงทะเบยีนผสูงูอายุคาทอลกิ
ทั่วประเทศ พรอมกับสำรวจขอมูลผูสูงอายุที่ยากไร
ผพูกิาร ในแตละชุมชนวดัทีม่ชีมรมฯ

8. ประสานงานกับชมรมเวชบุคคลคาทอลิกใน
สังฆมณฑลเพ่ือจัดใหบริการตรวจสุขภาพและให
คำแนะนำแกผสูงูอายุในโอกาสสำคญัตางๆ

9. สนับสนุนใหชมรมผูสูงอายุคาทอลิกทุกแหง
ขอการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน เพื่อให
ผูสูงอายุเขาถึงขอมูลที่เปนประโยชนตอชมรม

“จงถอมตนอยูเสมอ
จงมีความออนโยนพากเพียร
อดทนตอกันดวยความรัก”

(อฟ 4:2)
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“น้ำผึง้หวานในปากแตขมในทอง”
(วนัศุกรสปัดาหที ่33 เทศกาลธรรมดา ปค ูวว 10:8-11 ; ลก 19:45-48)

ตอนที ่1

ไมมีผูบริหารโรงเรียนไหนคิดหากำไร และทำราย
นักเรียนของตัวเองโดยต้ังรานขายของเลน เกม
คอมพวิเตอร นติยสารแฟช่ัน ขนมขบเคีย้วผสมผงชูรส
ซดีเีพลงวัยรนุ ฯลฯ เอาไวหนาโรงเรียน หรอืในโรงเรยีน
ของตนเอง แมจะเปนหนทางทำรายไดเปนกอบเปนกำ
ทุกวันโดยไมตองเหนื่อยเลย รับมาขายไปเทานั้นเอง
จะมีก็แตพอคาฉวยโอกาส หาบเร แผงลอย มาต้ังราน
ขายของประเภทน้ีบริเวณหนาโรงเรียนของเรา หลอกเงนิ
นักเรียนทุกเชา-เย็น

พระเยซูเจาเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็มในปสุดทายแหง
พระชนมชพีจารกิเทศนาส่ังสอนแลวทรงพบวา พระวหิาร
เต็มไปดวยพอคาขายของ บางก็ขายสัตวใหญนอยท่ี
ผคูนจะตองมาซ้ือเพ่ือฆา และเผาถวายบชูาตามธรรมบญัญัติ
ของโมเสส บางกต็ัง้โตะแลกเงนิตราเพือ่จะนำมาทำบญุ
เพราะผูคนมาจากที่ตางๆ ทั่วโลกรอบทะเลเมดิเตอร-
เรเนยีน คงเปนชาวยิวท่ีไปทำมาหากินในดินแดนตางๆ
อาจจะใชเงินตราคนละสกุลกับที่พระวิหารกำหนด
พระองคจึงทรงเอาเชือกมาทำเปนแส และฟาดขับไล
รานคาโตะแลกเงินเหลาน้ี พรอมกับทรงประกาศวา
“มีเขียนไวในพระคัมภีรมิใชหรือวา บานของเราไดชื่อ
วาบานแหงการอธิษฐานภาวนาสำหรับนานาชาติ แต
ทานทั้งหลาย กลับมาทำใหเปนซองโจร เมื่อบรรดา
มหาสมณะและบรรดาธรรมาจารยไดยินเรื่องนี้ ก็หา
ชองทางจะกำจัดพระองคแตเขากลัวพระองค เพราะ
ประชาชนกำลังประทับใจในคำสั่งสอนของพระองค
ครั้นเวลาเย็นพระองคก็เสด็จออกจากเมืองพรอมกับ
บรรดาศิษย” (มก 11:17)

พระเยซเูจาไมทรงทำรายลกูๆ ทีเ่ขามาในพระวิหาร
อนัเปนบานของพระบิดา โดยสงเสริมใหมรีานคาเอารัด
เอาเปรียบผูจาริกแสวงบุญจากแดนไกล เน่ืองจาก
พระวิหารตองมีเพียงแหงเดียวที่กรุงเยรูซาเล็ม ดังน้ัน
ชาวยวิทกุคนทีต่องการปฏบิตัศิาสนกจิตามธรรมบญัญตัิ
ของโมเสสก็ตองประดังกันมาเอาในเทศกาลฉลอง
ปสกา แลวพระเยซูเจาก็เสด็จเขาไปในพระวิหาร
ชวงกอนสมโภชปสกา พบทรงบรรยากาศซ้ือขายเหลาน้ี
พอดี

เราทุกคนไปวัดนมัสการพระเจาก็มีปญหาหนักอก
และความทุกขหนกัใจจากสภาพชีวติอยแูลวนาจะไดรบั

ความบรรเทาใจจากการเขามาสวดภาวนาใหจิตใจสงบ
และขอความชวยเหลอืจากพระเปนเจา แตกลับถูกซ้ำเติม
ดวยการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบของพวกพอคาที่
ถือโอกาสทำกำไรกับคนยากจนที่เก็บหอมรอมริบ
เงินทอง เดินทางมาจากแดนไกลเพ่ือนมัสการพระเจา
พระเยซูเจาทรงปกปองลกูๆ ของพระองคจากการตกอยู
ในวิถีธุรกิจที่กำลังรุกล้ำครอบงำปกคลุมทั่วบริเวณ
พระวิหารอันเปนเสมือนบานแหงการสวดภาวนาของ
พระบิดา

ผบูริหารโรงเรียนไมทำรายนกัเรยีนผเูปรยีบเสมอืน
ลกูๆ ของตน แตทำไมบรรดามหาสมณะผดูแูลพระวิหาร
จึงยอมใหอิทธิพลของธุรกิจทางโลกเขามาครอบงำ
ทำรายลูกๆ ของพระเปนเจาในพระวิหารเลา คาพื้นที่
หาบเรแผงลอยท่ีไดเปนกอบเปนกำบบีรัดใหพอคาสัตว
ใชเลหกลโกงรวมหัวกับสมณะผตูรวจสอบเหลาสัตววา
จะตองไมมตีำหนิตามกำหนดไวในธรรมบัญญตั ิ (ลนต
22:17-30) แกลงหาขอตำหนิเพื่อชายยากจนผูมาจาก
แดนไกลตองนำสตัวบชูาตัวนัน้กลับไปใหผขูายหักเงิน
ตวัทีเ่อามาเปล่ียน และเพิม่เงินสำหรับตัวใหม หากแกลง
หาขอตำหนิอีกสักรอบสองรอบรายไดก็คงจะเพิ่มพูน
ทั้งพอคาและเจาหนาที่ตรวจหารอยตำหนิเจาเลห
คนยากจนมากมายจากแดนไกลรอบทะเลเมดิเตอร-
เรเนียน เหมือนเหย่ือท่ีถูกโจรตมตุนหากินกันอยูใน
พระวิหารน่ันเอง ทำไมพระเยซูเจาจะไมทรงบริภาษ
พวกน้ีวา “บานของเราจะไดชือ่วาบานแหงการอธษิฐาน
ภาวนาสำหรับนานาชาติแตทานทั้งหลายกลับมาทำให
เปนซองโจร”

แตหลงัจากพระเยซูเจาทรงปกปองลกูๆ ของพระบดิา
จากการกระทำเย่ียงโจรขูดรีด และทรงชำระพระวิหาร
ใหเปนทีพ่กัพงิของผทูกุขใจท่ีเขามาสวดไดอยางแทจรงิ
แลว พระองคทรงกลับถูกปองรายเพราะพวกมหาสมณะ
และธรรมาจารยออกไปหาชองทางจะกำจัดพระองค
การประกาศพระวาจาและประกาศพระอาณาจักรของ
พระเปนเจาเปนงานท่ีสขุใจเพราะเปนงานของพระบดิา
ทีก่อเกดิความชอบธรรมแกมวลมนษุย “หวานดังน้ำผ้ึง
ในปาก” เม่ือเราประกาศแตกลับตองพบกับความยาก
ลำบากเหมือนเมื่อเรา “กลืนพระวาจาลงไปขมอยู
ในทอง” ดังบทอานท่ี 1 ของมิสซาวันน้ี

บทอานท่ี 1 หนังสือวิวรณ (วว 10:8-11) เลาวา
นกับุญยอหนไดรบับัญชาตามเสียงจากสวรรคใหเขาไป
รับหนังสือมวนจากทูตสวรรคซึ่งยืนอยูในทะเลและ
บนแผนดินแลวกินเสีย พรอมเตือนวา เม่ือทานกิน
หนังสือมวนเล็กๆ นั้น มันทำใหหวานในปากเหมือน
น้ำผ้ึง แตเม่ือกลืนลงไปแลวก็รสูกึขมในทอง ทตูสวรรค
กำชับทานวา “ทานตองประกาศพระวาจาอีกเก่ียวกับ
ประเทศ ชาติ ภาษา และกษัตริยจำนวนมาก” (ซึ่ง
ตรงกับท่ีพระเยซูเจาตรัสวาพระวิหารเปนบานแหงการ
อธิษฐานภาวนาสำหรับนานาชาติ ในบทพระวรสาร
ขางตน)

เราไดขอคิดอะไรจากบทอานท้ังสองนี้?
1. การประกาศหรือการไดยินไดฟงพระวาจา

ของพระเจา นำความสขุใจมาสชูวีติ ผคูน และตวัเรา มนั
หวานชื่นเหมือนน้ำผึ้งท่ีเราอาปากออกรับประทาน
พระวาจามาไวในปาก

2. และแมจะมีความยากลำบากตามมา ดังที่
ทูตสวรรคไดเตือนทานยอหน ในขั้นตอนที่เรานำเอา
พระวาจาไปปฏิบัติ ไปประกาศแกนานาชาติดุจดัง
พระวาจาจะขม เม่ือกลืนลงทองไปแลว กลับกลายเปน
หน่ึงเดียวกับพระวาจาและพระเยซูเจาผูทรงชำระ
พระวิหารแตกลับถูกมหาสมณะปองรายจับพระองคไป
ทรมานตรึงกางเขนจนส้ินพระชนม และทรงคืน
พระชนมชีพ มีชัยชนะตอบาปและความตาย เราก็จะ
มชียัชนะเชนเดียวกับพระองคในท่ีสดุ

ใครไมเคยลำบากก็ไมสามารถชื่นชมความสำเร็จ
ในทางของตนเทาคนท่ีกลาฝาฟนอุปสรรค ชัยชนะที่มี
อุปสรรคยอมหอมหวานกวาการถึงเสนชัยโดยไมตอง
ออกแรง ความสุขแทจริงในชีวิตคนคือการท่ีพวกเขา
หวนกลบัไปคิดถึงวันอันยากลำบากในชวีติแลวจำไดวา
สามารถผานวันเวลาเหลาน้ันมาไดอยางอัศจรรย

3. บางคร้ังพระเปนเจาโปรดใหเรามีโอกาสใชสิง่
ที่เราไดเรียนรู และสัมผัสความอบอุนใจท่ีประทานมา
จากพระองคผานทางผูคนบางคนในยามยากลำบาก เอา
ไปชวยคนอ่ืนตอไปได

“ขอถวายพระพรแดพระเจา พระบิดาของพระเยซู
คริสตองคพระผเูปนเจาของเรา พระบดิาผทูรงพระกรณุา
และพระเจาผูประทานกำลังใจทุกประการ พระองค
ประทานกำลังใจในความทุกขยากตางๆ ของเรา เพราะ
เราไดรับกำลังใจจากพระเจาแลว เราจึงใหกำลังใจ
ผมูคีวามทุกขทั้งมวลได” (2คร 1:3-4)

พระเยซูเจาจึงทรงไมกลัวการปองรายของบรรดา
มหาสมณะท่ีคิดกันจะกำจัดพระองค อันเปนความขม
ในทอง หลงัจากท่ีพระองคทรงชำระพระวหิาร ประกาศ
พระวาจาของพระเจา อันเปนความชอบธรรมของ
มวนหนังสือท่ีหวานอยูในปาก เพราะพระองคทรงรูวา
ขบวนการท้ังหมดน้ีนำไปสคูวามสุขสงูสดุในวนักลับคืน
พระชนมชีพ หลังความตายบนไมกางเขน ทูตสวรรค
เกรงนักบุญยอหนจะลืมปลายทางอนัย่ิงใหญนี้ จงึเตือน
ทานและเตือนเราทั้งหลายถึงความขมในทอง เม่ือ
นำพระวาจาไปปฏิบัติ จนถึงปลายทางชัยชนะของ
พระเยซูเจา

...นีเ่ปนวนัทีม่คีวามสุขของสตับรุษุผถูวายมสิซาเชา
รวมกบัพระสงฆตามวัดอยางเราอีกวันหน่ึง
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วนัเดอืนปชวีติ
หนึ่งปผานไปรวดเร็วแทบตามไมทัน
พรอมกับเวลาวันเดือน ปเกากำลงัจบปใหมกำลังเร่ิมตน
ขวบชีวิตไมวาหนุมสาวแกเฒาพลอยเปลี่ยนไปดวย
กอนน้ีเคยคิดวาปวัยเด็กเพิ่มข้ึนปวัยแกลดลง
แตจริงๆ  แลวสามารถมองวาเพ่ิมก็ไดลดก็ไดทัง้สองวัย

หากมองวาเพิม่ ทัง้ปวยัเดก็ทัง้ปวยัแกกม็แีตเพิม่
นบัแตปฏิสนธิในครรภวันเวลาเดือนปมีแตมากข้ึนอยางตอเนือ่ง
แตองคประกอบชีวิตอยางอื่นจะเพิ่มขึ้นหรือไมนั้นแลวแต
อายมุากข้ึนแตวฒุภิาวะลดลงก็มใีหเหน็ถมไป
อยางท่ีพูดกันวาอายุมากแลวยังทำตัวเปนเด็กไมรูจักโต
อายุมากข้ึนแตยังตองเกาะพอแมกินไมยอมทำการทำงาน
เรียกวาเล้ียงดูจนกวาชีวิตพอแมจะหาไมนั่นแหละ
อายุมากข้ึนแตธรรมะธัมโมตามไมเคยทัน
วัดวาไมเคยสนทำบุญทำทานไมเคยคิดศาสนกิจไมเคยปฏิบัติ
อายุมากข้ึนแตโลกรอบขางมีแตแคบลง
วันๆ เอาแตใจตนเปนหลักไมเคยคิดเลยตัวคิดอกเขาอกเรา
อายุมากข้ึนแตจิตสาธารณะมีแตนอยลง
เอาแตทองคาถา “ธรุะไมใชตวัใครตัวมัน” ทัง้วันท้ังคืน...

หากมองวาลด ทัง้ปวัยเด็กท้ังปวัยแกกม็ีแตลด
นับแตถือกำเนิดมาชีวิตก็เร่ิมนับถอยหลัง
ตื่นข้ึนมาแตละวันไดแตบอกย้ำกับตัวเอง
“วนันีเ้ปนวนัแรกของชวีติท่ีเหลือ”
กระน้ันก็ดีแมวันเวลาชีวิตจะลดลงเรื่อยตามครรลองแหงธรรมชาติ
แตองคประกอบชีวิตอยางอ่ืนจะลดลงหรือไมนั้นแลวแต
อายเุหลอืนอยลงแตความดีเพ่ิมพูนข้ึนเรือ่ย
วนัๆ  ใชความดีเปนท่ีตัง้ทำดีไดเม่ือไรไมเคยใหพลาด
อายุเหลือนอยลงแตบารมีมากลน
ใครพบใครเหน็ใครคบหาพากันสรรเสริญชมช่ืน
อายุเหลือนอยลงแตมากดวยธรรมะแนนดวยหลักศาสนา
จติใจสงูสงสงบเยน็เหมอืนน้ำใสใครเขาใกลเหมอืนพบพระ
อายุเหลอืนอยแตกุศลบุญทวมทนทุกวัน
ใจเมตตาใจดีใจบุญใจเผื่อแผไมเลือกหนาไมเลือกวัด...

วันเดือนปผานไปทีหลายคนเริ่มเปนหวงสังขาร
รูปรางหนาตาผมเผาหนวดเคราเปล่ียนไปตามครรลอง
ทีร่สูกึเสียดายก็พยายามฉดุพยายามร้ังไวใหเหมอืนเดมิ
ทั้งเคร่ืองสำอางท้ังเคร่ืองออกกำลังกายท้ังยาบำรุงทั้งยายอมผม
เทาไรเทากันแมเหมือนเดิมไมไดขอใหใกลเคียงเดิมก็คุมแลว
ที่ปลอยวางใหเปนไปตามครรลองแหงธรรมชาติก็ทำใจ
ยับย้ังการเปล่ียนแปลงไมไดก็เปนเพ่ือนท่ีดีของมันไป
ถือวาความสวยความหลอไมคงทนแตความงามนั้นคงกระพัน
อนัทีจ่รงิหนมุหลอสาวสวยเปนผลงานของธรรมชาติ
เกิดมาหลอเกิดมาสวยลวนแตธรรมชาติใหมาจากทองแม
แตงนิดเติมหนอยก็ดูดีดเูทหไดอยางลงตัว
แตชายงามหญิงงามคือผลงานศิลปะชีวติ
ทีบ่รรจงสรางพถิพีถินัแตงเติมในจริยวตัรวนัแลววนัเลา...

สงทายปเกาเร่ิมตนปใหมนาจะอวยชัยใหพรกนั
ขอใหปใหมชวีติเปนเหมอืนเปยโน
เสียงเพลงชีวิตตลอดปจะเปนแบบไหนน้ัน
ขึ้นอยูวาคุณจะเลนเปยโนอยางไร
ตามท่ีบางคนพดูไว

“ความรักสมบูรณอยูในตัวเรา”
(1ยอหน 4:17)

พระสงฆองคหน่ึงกำลังเทศน เ ก่ียวกับนิทานเปรียบเทียบเรื่อง
ลูกลางผลาญ ทานกลาววาการท่ีลูกลางผลาญตัดสินใจจะกลับบาน อาจมี
ขอจงูใจอืน่นอกจากตัวของเขาเอง ทานใหขอคดิวา สิง่ทีช่วยเปนขอคดิใหเรา
นำไปปฏบิตัอิกีขอหนึง่กค็อื ความต้ังใจท่ีจะกระทำสิง่ทีถ่กูตอง แตสิง่ทีอ่ยู
เบื้องหลังขอคิดทั้งหลายนี้ก็คือ ความหวาดกลัว หากเราไมกระทำอะไร
สกัอยางหนึง่ เราอาจจะถูกลงโทษ ขัน้ตอไปกค็อืความหวงัทีจ่ะไดรบัรางวลั
ขอตั้งใจท่ีบริสุทธิ์ที่สุดก็คือ การกระทำสิ่งที่ถูกตอง เพราะมันถูกตอง เรา
ทำไปเพราะความรัก คงจะเปนเชนนั้นหากเราตรวจสอบเหตุผลของเราที่
จะกระทำส่ิงใด เราอาจจะพบทัง้สามขอน้ีผสมผสานกนัอยใูนใจของเรากไ็ด

จดหมายของนักบุญยอหน อัครสาวกมีคำเตือนและการใหกำลังใจ
ทานบอกเราวาความรักที่ครบสมบูรณยอมขับไลความหวาดกลัวออกไป
หากเรายงักลวัอย ูกห็มายความวาความรักของเรายงัไมครบสมบรูณ เรือ่งนี้
อาจทำใหจติใจของเราหดห ูและทานนักบญุยอหนกก็ลาวไวดวยวา ความรัก
จะครบสมบรูณในตวัเรา นีค่อืขบวนการท่ีจะทำใหความรกัเตบิโตข้ึนในตัว
เรา ในขณะท่ีเราเติบโตในความรัก ความรักก็จะขจัดส่ิงท่ีดอยกวาออกไป
ความหวาดกลัวและความหวังท่ีจะไดรบับำเหน็จรางวลัในจิตใจของเรา แลว
กจ็ะคอย ๆ  สลายตัวหมดสิน้ไปในทีส่ดุ

หากเราคิดวา เราคงจะตองฟนฝาอุปสรรคตอไปอีกนานกวาจะมาถึง
จุดน้ี ก็ขอใหเราจดจำไววาเราอยูในกลุมท่ีมีจำนวนมาก พระวรสารโดย
นักบุญมาระโกบอกเราวา แมพวกอัครสาวกก็มีความสับสนวุนวาย
และหวาดกลัว พระเยซูเจาทรงเตือนพวกเขาใหมีความกลาหาญและ
อยาหวาดกลัว พระเยซูเจาทรงนำพวกเขาไปสูความจริงอยางไร พระองค
ก็จะทรงกระทำเชนเดียวกันใหกับเรา

ป 2011

ขาแตพระเยซูเจา พระองคทรงประทับอยู
กับลูกเสมอ  เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจใหแกลูก
เมื่อพายุแหงความสับสนวุนวายทำใหลูกตกใจ
โปรดทรงชวยใหลูกหันไปหาพระองค แทนท่ี
จะมองดูแตเฉพาะปญหาทีล่กูกำลังเผชญิอย ู โปรด
ไดทรงชวยใหลูกเอาชนะความหวาดกลัว และ
โปรดใหลูกไดรับสันติภาพฝายจิตใจดวยเทอญ
อาแมน

อยูในเรือ
ลำเดียวกัน
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“อุดมสาร” มีโอกาสเขาเย่ียมชมการทำงานของ
หนงัสอืพมิพลอสเซอรวาตอเร โรมาโน เมือ่คร้ังไปรวม
ประชุมของสมณสภาสื่อสารสังคม ของสันตะสำนัก
4-7 ตลุาคม 2010  และไดพูดคุยกับคณุ Gabriele Nilolo
ผสูือ่ขาวหนังสือพิมพลอสเซอรวาตอเร  โรมาโน  แผนก
ตางประเทศ ถงึการทำงานเพือ่มาแบงปนกบัผอูาน

นโยบายของหนังสือพิมพลอสเซอรวาตอเร โรมาโน
มีรายละเอียดอยางไรบาง?

ในฐานะท่ีรบัผิดชอบเรือ่งนโยบายของหนงัสือพมิพ
ลอสเซอรวาตอเร โรมาโน  ขอกลาวถึงบริการตางๆ ของ
หนงัสอืพมิพของเรา  โดยท่ัวไปแลวเราจะใหขอมลูเกีย่วกบั

- ขาวสารของสำนกัวาติกนั
- ขาวสารดานตางประเทศ
- ขาวสารเก่ียวกบัศาสนา
- ขาวสารดานบรกิารลกูคา
สำหรบัขาวสารของวาติกนัและขาวสารดานศาสนา

นั้นมีการเช่ือมโยงกัน เพราะท้ังสองพูดเร่ืองเดียวกัน
ตางกันท่ีขาวสารวาติกันจะพูดถึงเหตุการณทั่วโลกท่ี
เกิดข้ึนตลอดเวลา สวนขาวสารดานศาสนาน้ันจะพดูถึง
การแกไขปญหาตางๆ  ซึ่งท้ังสองบริการน้ีมีความ
เชื่อมโยงกันอยางใกลชิด

ขาวสารดานตางประเทศท่ีรับผิดชอบอยูนั้น
จะกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นทั่วโลก เชนเหตุการณ
ในตะวันออกกลาง เร่ืองความคืบหนาระเบิดนิวเคลียร
ในอริกั ฯลฯ รวมถงึเหตุการณสำคัญๆ ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก
ดวย  ฝายบริหารไมคอยใหความสนใจกับบรรดานักขาว
เทาใด  เพราะหนาที่ของนักขาวคือความพยายามเจาะ
ขาวแลวนำมาเสนอใหแกผูอาน  ในขณะเดียวกัน
กพ็ยายามท่ีจะเช่ือมโยงขาวใหเขากับ 2 ประเด็นท่ีกลาว
ไวขางตนท่ีจะตองเอามาสอดแทรกในขาวดวยเสมอ
เพราะวาการนำเสนอขาวของเรานั้นมีธรรมชาติที่ตอง
แทรกคุณคาฝายจิตวิญญาณเขาไปดวยเสมอ  เชนวิกฤติ
ที่มีคนตายเปนจำนวนมาก แตในมุมมองของเรา เรา
จะพูดถึงการหามาตรการท่ีจะปองกันมิใหเร่ืองน้ีเกิดซ้ำ
ทางแกไขปญหา หรือเรียกรองไปยังชาตมิหาอำนาจให
ยื่นมือเขามาชวยแกไขเปนตน

สวนขาวสารดานบริการลูกคาท่ีเราดำเนินมาอยาง

“อดุมสาร” พบ “ลอสเซอรวาตอเร โรมาโน”

เปนทางการนั้น เราจัดเวทีเพื่อตอบสนองตอเหตุการณ
ราย จัดใหมีนิทรรศการ มีการสัมภาษณนักเขียน ฯลฯ
ทั้งนี้เพื่อใหการบริการลูกคามีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองในมิตขิองศาสนาดวย  นอกจากนีแ้ลวเรากจ็ะ
ดำเนนิการไปตามกระบวนการของพระวรสาร นกัขาว
ของเราทกุคนจะตองเดนิไปในหนทางแหงพระวรสาร

ในการทำขาวของหนังสือพิมพลอสเซอรวาตอเร
โรมาโน ตองประกอบไปดวยสิง่ใดบาง?

ในการทำขาวของเรานั้น เราไมอาจที่จะลงลึก
จนเกินไปในเนือ้หาของขาว เราตองใชความระมดัระวัง
ในการปดบังบางเร่ือง เพราะเรายังดำเนินงานพันธกิจ
ที่มีลักษณะของการทูตดวย  เราไดรับมอบหมายให
ทำหนาท่ีหนังสือพิมพที่ตองมียุทธวิธี  เพราะฉะน้ัน
บทความท่ีรนุแรงบางคร้ังก็ตองสงไปยังสำนักพมิพอืน่
ทั้งน้ีเพื่อไมใหเกิดขอพิพาททางการทูต  โดยเฉพาะ
เหตุการณในตะวันออกกลาง เราตองใชความระมัด
ระวังเปนพิเศษ เปนตนเร่ืองระหวางชาวปาเลสไตน
กับชาวอิสราเอล เหตุการณในประเทศอิรัก และ
ในตะวันออกไกล  โลกกำลังตกอยใูนภาวะแหงความยงุยาก
และเราก็กำลังตองการชวยกโูลกใหรอดพนจากหายนะ

เราเปนสำนกัขาว  เรามภีาษาเฉพาะของเราท่ีจะใช
อาศัยประสบการณเราทราบดีวาอะไรท่ีเขียนไดและ
อะไรที่เขียนไมได   เราจึงไมอาจลงขาวทั้งหมดตาม
ทีเ่ปนจรงิได  เราตองรจูกัยดืหยนุ  “เราตองการใหขาว
มันพูดได”

ในสวนของนักขาวตองคำนึงถึงเรื่องอะไรบาง?
อนัทีจ่รงิแลวหวัหนาฝายขาวจะเปนคนออกกฎ  แต

สำหรับนักขาวท่ีมีประสบการณจะทราบประเด็นน้ีดี
สำหรับผูที่ไมแนใจก็ตองถาม
หัวหนาเสียกอน  เชนวาขาพเจา
รับผิดชอบขาวของประเทศอิรัก
ที่ เปนประเด็นรอน   ขาพเจา
ทราบดีวาจะตองเขยีนขาวอยางไร
เพราะทำขาวดานนี้มานาน  แต
หากมีปญหาอะไรก็ปรึกษากับ
หัวหนาหรือเจาหนาที่อื่นๆ ได
เสมอ  ซึ่งจะเปนผูคอยใหคำ
แนะนำวาจะตองดำเนินเร่ืองไป

ในทำนองใดจงึจะปลอดภัย
อยากใหกลาวถึงรายละเอียดในปจจุบันของหนังสือ
พิมพลอสเซอรวาตอเร โรมาโน?

หนงัสอืพมิพของเราเปนรายสปัดาห ออกเปนภาษา
องักฤษ เยอรมัน อติาเลียน และสเปน  เนือ้หากเ็ปนขาว
ทั่วไป แตหนักไปทางขาวท่ีเก่ียวกับพระสันตะปาปา
สวนนักขาวนั้นเรามีนักขาวชาวอิตาเลียน 27 คน และ
นักขาวจากชาติตางๆ อีก 20 คน ซึ่งทุกคนเปนนักขาว
มอือาชีพท้ังน้ัน สวนชางศิลปออกแบบน้ันเรามีดวยกนั
ทั้งหมด 10 คน

นอกน้ันเรายังมีนักส่ือขาวอิสระจากโลกภายนอก
สวนใหญแลวเปนขาวท่ีมคีณุภาพไมตองแกไข  จะถูกสง
ไปตพีมิพตามสำนกัขาวตางๆ ดวย

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงแตงต้ัง
โจวานนี มารอีา เวยีน (Vian) ใหดำรงตำแหนงผอูำนวย-
การของหนังสือพมิพลอสเซอรวาตอเร โรมาโน รายวนั
ของสำนักวาติกัน เมื่อป ค.ศ. 2007 นายเวียนดำรง
ตำแหนงตอจากมารโีอ อกัแนส  ซึง่ดำรงตำแหนงต้ังแต
ค.ศ. 1984 และทรงแตงต้ังใหคารโล ดิ ซิกโก เปน
รองผูอำนวยการ ของหนังสือพิมพลอสเซอรวาตอเร
โรมาโน

โจวานน ีเวียน เปนชาวโรม  เปนผอูำนวยการคนท่ี
11 ของหนงัสือพิมพรายวนั ลอสเซอรวาตอเร โรมาโน
กอตัง้มาครบ 149 ป  เช่ียวชาญในศาสตรทีศ่กึษาอักขระ
และเอกสารโบราณ และการทูต ในอดีตประจำหอง
เอกสารลับวาติกันและหอสมุดวาติกัน เคยเปนอาจารย
สอนประวตัศิาสตรคริสตศาสนา และมผีลงานเขยีนดาน
ปรัชญาของปตาจารยพระศาสนจักร ประจำมหาวิทยาลยั
ลา ซาปเอนซา ในกรุงโรม

โจวานนี เวียนเปนสมาชิกสมณกรรมการประวัติ-
ศาสตร และมีผลงานเขียนเอกสารและหนังสอืประมาณ
80 ชิ้น  เคยมีประสบการณดานหนังสือพิมพประมาณ
30 ป
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ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

1. อนิเดีย - กวั - นกับญุฟรังซสิเซเวยีร
(มกราคม 2554)

2. แผนดินศักด์ิสทิธ์ิ
(กุมภาพันธ 2554)

3. ญีป่นุใต - นางาซากิ - นกับุญฟรังซิสเซเวียร
(มีนาคม 2554)

หนา 9

ขอเชญิทานรวมแสวงบญุท่ีประเทศเวยีดนาม
กลาง - ใต   โอกาสฉลองเทศกาลแมพระลาวาง

(3 ปมคีรัง้เดยีว) และรบัพระคณุการณุย
โอกาสปดปศกัดิส์ทิธิข์องเวยีดนาม

วนัท่ี 3-9  มกราคม 2011
สะหวันนะเขต - เว - ฉลองแมพระลาวาง - ดาลัต

โฮจิมนิห (เมืองมรดกโลก) มคีณุพอจติตาภิบาลประจำคณะ

ตดิตอเรา วนัน้ี ดวน ทีโ่ทร:  080-449-2819 ,
081-383-8137 , 02- 580-6766  Fax: 02-580-6766

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

***********************************************

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิช์าย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกียร 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

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถงึ

⌫ ⌫  
ชาตะ  16  สงิหาคม  2500

เกดิใหมในพระเจา  16  พฤศจกิายน  2553
อายุ  53  ป  3  เดือน

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!

“ความรักเดียวที่เราสามารถมอบถวาย
ใหแดพระเปนเจา คอื

ความรักของพระเปนเจาพระองคเอง”
นักบุญยวงแหงไมกางเขน

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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 1-2 ประจำวันท่ี 1-15 มกราคม 2011หนา 10

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน



สอบถามรายละเอียดไดที่ : คลินิกสุขภาพเด็ก  แผนกกุมารเวชกรรม  ชั้น 2 อาคารรอยปบารมีบุญ
27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10242, 10245  โทรสาร 0-2675-5200

โปรแกรมวคัซนีไวรัสตบัอกัเสบเอ  AVAXIM
  โปรแกรมวคัซีนไวรสัตับอักเสบเอ AVAXIM 80 (2 เข็ม)
(วคัซนีสำหรบัเดก็อาย ุ2 ป 6 เดอืน - 3 ป) ราคา 1,550 บาท
*** ราคานี้ไมรวมคาแพทยและคาบริการโรงพยาบาล***

 โปรแกรมวคัซนีเช้ือ  Rotavirus
  โปรแกรมวคัซนี ROTARIX (2 เขม็)

(วคัซีนสำหรบัเด็กอาย ุ2 - 6 เดอืน) ราคา 2,100 บาท
  โปรแกรมวคัซีน ROTATEQ (3 เขม็)

(วคัซนีสำหรบัเดก็อาย ุ2 - 8 เดอืน) ราคา 2,400 บาท
*** ราคานี้ไมรวมคาแพทยและคาบริการโรงพยาบาล***

เสริมภมู ิลกูนอย
กบั คลนิิกสุขภาพเดก็

โรงพยาบาลเซนตหลยุส

อตัรานีถ้งึ 15 พฤ
ษภาคม 2554

ซือ้แพกเก็จพรอมรับ
ของสมนาคณุ

การคืนดกีนัจรงิ  โดยปราศจากการหลอกลวง
สันติของพระคริสตเจามิใชมาดวยดาบ  พระองคทรง

ถูกตรึงบนไมกางเขน  พระองคปรารถนาใหเรามารวมกันใน
อาณาจกัรของพระเจา  ดวยอานภุาพแหงความรักทีล่ะเวนความ
รุนแรง

มบีางคนเขาใจพระวาจาของพระองคผดิไป  ตอนท่ีทรง
กลาววา  “อยาคดิวาเรามาเพือ่นำสนัตภิาพมาใหโลก  เรามไิด
มาเพื่อนำสันติภาพ  แตมาเพื่อนำดาบมาให”  (มธ 10:34)
นักบุญลูกาพูดชัดกวาวา  “เรานำความแตกแยกมาตางหาก”
(ลก  12:51)  การไดพบกบัพระครสิตเจา  ผเูปนสนัตสิขุ  ความ

ขดัแยงทีถ่กูซอนไว  ระหวางแสงสวางและความมืดกจ็ะถกูเปดเผย
ครสิตชนตองเปนพยานถึงความยตุธิรรมและสนัตสิขุ  เราตองพรอมเสมอ  และ

ปรารถนาแกไขขอขัดแยงดวยวธิกีารท่ีไมใชความรุนแรง  นีเ่ปนพันธกจิของเรา  ตอง
เรยีนรจูากพระองค  ยนิดทีนทุกขและใหอภยั  เพราะบางคร้ังจะพบกบัการตอตาน

“ทานทัง้หลายจงสวมใสอาวธุครบชุดของพระเจา...  จงคาดสะเอวดวยความจรงิ
จงสวมความชอบธรรมเปนเส้ือเกราะ  จงสวมความกระตือรือรน  ที่จะประกาศ
พระวรสารแหงสนัตเิปนรองเทา...  จงถอืความเช่ือเปนโลไวเสมอ”  (อฟ  6:13-16)

ผสูรางสันตทิีเ่ปนสขุ  (มธ  5:9)  ตองอยทูามกลางชีวติจรงิ  ทามกลางความขัดแยง
เพ่ือทำงานสรางความสมานฉันท  โดยปราศจากความรุนแรง  ธรรมทูตแหงสันติ
ตองรวมมือพัฒนาการเมือง  ดวยความตระหนักถึงความซับซอน  และใชความ
สามารถรวมมือกบัผอูืน่ทีเ่ชือ่ในสันตสิขุ

ขาแตพระเจาแหงสันติภาพ  โปรดใหลูกเปนเครื่องมือแหงสันติของพระองค
ดวยเถิด

ผมขอสง  ส.ค.ส. ความปรารถนาดี  มาใหทานดวยขอคดิ
ของคุณพอแบรนารด  แฮริ่ง  สงฆนักจริยศาสตรคณะ
พระมหาไถ  ชาวเยอรมัน  (ค.ศ. 1913-1998)  ไดเขียนหนงัสือ
ชือ่  วุฒิภาวะคริสตชน  (Christian  Maturity)  ความศักด์ิสิทธ์ิ
ในโลกปจจุบนั  (หนา  135-140)

เราไดรับเรียกใหนำสันติภาพ “เกลือเปนสิ่งดี  แตถา
เกลือจืด  ทานจะนำส่ิงใดมาทำใหเกลือเค็มอีกเลา  จงมีเกลืออยูในตัว  และจงอยู
อยางสันติกบัผอูืน่”  (มก  9:50)

“จงมเีกลอือยใูนตวั”  หมายความวา  มสีนัตขิองพระครสิตเจา  พรอมทีจ่ะเปน
ผูสรางสันติ  มอบพระพรนี้แกผูอื่น  “สันติสุขของพระเจา  ซึ่งเกินสติปญญาจะ
เขาใจไดนัน้  จะคมุครองดวงใจและความคิดของทานไวในพระคริสตเยซู”  (ฟป  4:7)
“ขอใหสนัติสขุของพระคริสตเจาครอบครองดวงใจของทาน  พระเจาทรงเรียกทาน
ทั้งหลายใหรวมเปนกายเดียวกัน  ก็เพื่อจะไดบรรลุถึงสันติสุขน้ีเอง”  (คส  3:15)
เพราะเจาชายแหงสันติ  คอื  ผไูถกโูลกจากความอยุตธิรรม  ความเกลียดชัง  และ
สงคราม  ไมมใีครมสีนัติในใจ  โดยปราศจากการอุทศิตนสรางสันติสขุสำหรบัผอูืน่

พนัธกิจสรางสันติสขุ  คอื  ประกาศการใหอภัยแกทกุคนท่ีรองขอ  “ทานท้ังหลาย
อภยับาปของผใูด  บาปของผนูัน้กไ็ดรบัการอภัย”  (ยน  20:23)  พระเยซเูจาปรารถนา
ใหบรรดาศษิยแยกแยะสันตสิขุแท  จากการพดูเกีย่วกับสนัติสขุ  ผนูำสันติสขุตอง
ชี้นำประชาชน  ปลุกมโนธรรมของประชาชน  ใหตระหนักวา  พวกเขาตองการ
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คณุพอวัชศิลป  กฤษเจรญิ
สนามความคิด
งานแพรธรรม
(ใครมกีจิกรรมดีๆ เขยีนมาแบงปนกนัไดที ่“สนามความคดิ”  อดุมสาร
122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรือ  watchasin_k@hotmail.com)

วนัยวุธรรมทตูสากล 2011

การอบรมเปนการปลูกฝงคุณลักษณะประการหนึ่งประการใดใหแกเด็กๆ
ของเรา สำหรับความจำเปนเรงดวนของพระศาสนจักรในประเทศไทยของเรา
ในขณะน้ีนั้นก็คือการสรางจิตตารมณหรือจิตวิญญาณแหงการเปนผูแพรธรรมใหแก
คริสตชนชาวไทยทุกคน ซึ่งจะตองกระทำในทุกระดับ แตที่สำคัญเราจะตองเร่ิมกัน
ตั้งแตเด็กๆ ตอไปนี้เปนขอเสนอแนะถึงขั้นตอนการฝกอบรมท่ีบรรดาผูรับผิดชอบ
สามารถนำไปสรางแผนการฝกอบรมในรายละเอียดตอไปได

1. ปลุกจิตสำนึก (Awareness building) : เปนขัน้แรกในการฝกอบรม เราตอง
ใหเดก็ๆ เกดิความรสูกึหรอืสำนกึถึงเดก็ๆ ทีม่คีวามยากลำบากมากกวาตัวของพวกเขา
และปลุกเราใหพวกเขาเห็นวาความทุกขของเพื่อนก็คือความทุกขของพวกเขา เด็กท่ี
มคีวามขัดสนทางรางกายและเปนตนความขดัสนทางดานจิตวญิญาณท่ียงัไมมโีอกาส
ไดรูจักพระเจา

2. ใหความร ู(Knowledge) : เราตองใหเด็กๆ ของเราไดรบัขอมลูหรือความรทูี่
ถกูตอง ทัง้เรือ่งคำสอนของศาสนา ความเปนไปของสังคม และเศรษฐกิจ ใหพวกเขา

ไดรับรูถึงความตองการของเด็กอ่ืนๆ ในโลก เปนความรูที่ไมใชแบบลอยๆ แตตอง
ใหเปนตัวเลข แผนภูม ิหรอืภาพท่ีเปนรปูธรรม

3. ใหการฝกอบรม (Education) : เราตองชวยตอยอดจากความรูเชิงเหตุผล
ไปสูการอุทิศตน ใหความรูที่ไดรับผานจากสมองไปสูหัวใจ และความรูสึกน้ี
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ใหเกิดการอุทิศตน เพื่อการภาวนา เพื่อแสดงกิจเมตตา บริจาค
สิง่ของ ใหเวลาสำหรับงานสวนรวม จนสามารถมอบชีวติเพือ่พระเจาในงานแพรธรรมได

4. สรางความเปนน้ำหน่ึงในเดียวกัน (Solidarity) : เราตองสรางความเปนพี่
เปนนองระหวางกันและกัน ตองเสริมสรางความรักตอกันและกัน ทั้งนี้มิใชเพราะ
เปนเรื่องทางสังคมเทาน้ัน แตเพราะเราตางไดรับศีลลางบาปใหเขามาเปนกายเดียว
ใจเดียวกับพระเยซูเจาและเพ่ือนพี่นอง

5. สงเสริมใหมีจิตตารมณกลุม (Community spirit) : งานธรรมทูตเปนงาน
ของพระศาสนจักร ไมใชงานสวนตัวของใครคนใดคนหน่ึง เราจึงตองรับผิดชอบ
รวมกนั สอนใหรจูกัทำงานเปนทีมหรือหมคูณะ

6. สอนใหมคีวามคดิเปนสากล (Universality) : งานธรรมทูตเปนงานท่ีพระเจา
ทรงมอบหมายใหพระศาสนจักรไดกระทำจนสุดปลายแผนดินโลก จงึไมใชงานของ
คนใด วัดใด สังฆมณฑลใด ประเทศใด...แตเปนของทุกคนและเพ่ือทุกคน เรา
ตองอบรมเด็กๆ ของเราใหคิดใหกวางไกลไปจากสถานที่ของตนเอง สอนใหคิดถึง
วดัอืน่ โรงเรยีนอ่ืน สงัฆมณฑลอ่ืน ประเทศอ่ืน ทวปีอืน่ ใหไดรบัรแูละออกไปสสูากล
เชน นักบุญเทเรซาท่ีสวดภาวนาเพ่ือโลกแมวาตนเองจะอยูในอารามเล็กๆ เทาน้ัน

7. สอนเด็กๆ ใหเอาชนะการเหน็แกตวั (Overcoming selfishness) : เดก็ๆ โดย
ทั่วไปมักจะเอาแตใจตนเองเปนศูนยกลาง ดังน้ันเราตองวางแผนที่เปนรูปธรรม
ทีจ่ะสอนเขาใหออกจากตนเองและคิดถงึผอูืน่มากข้ึน การทำกิจกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความรักฉันพ่ีนองหรือความเปนหน่ึงเดียวกันจะทำลายวงจรอุบาทวแหงความ
เห็นแกตวั วยัของเด็กๆ เหมาะกับการเปนธรรมทูตทีเดียว เชน ความอยากรอูยากเห็น
อยางไมสิน้สุดตามประสาเด็กๆ จดุน้ีเราตองนำเสนอเร่ืองราวตางๆ ของพระศาสนจักร
ที่ทำงานอยูทั่วโลก นำเสนอชีวิตของบรรดามิสชันนารี ฯลฯ เด็กๆ สนใจปญหา
ตางๆ รอบๆ ตัวของเขา เราควรจะนำเสนอปญหาของสังคมเพื่อใหพวกเขาชวยกัน
แกปญหาตางๆ นั้นใหถูกตองตามหลักธรรมคำสอน เด็กๆ กำลังแสวงหาเอกลักษณ
ของตนเอง เราตองนำเสนอทางเลือกตางๆ ใหพวกเขาไดพิจารณาหาความถนัดของ
เขาเองใหพบ เราควรนำตัวอยางบุคคลสำคัญมาใหเด็กไดเรียนรู เพื่อเปนแบบอยาง
ในชีวิตใหพวกเขา เปนตนชีวิตของบรรดามิสชันนารีที่ทุมเทชีวิตเพื่อพระเจา สอน
พวกเขาใหเปนผูใหมากกวาเปนผูรับ

8. การมอบหมายงานใหรับผิดชอบ (Entrusting a role) : เดก็ๆ สมยันีม้กัจะ
เติบโตข้ึนมาโดยไมคอยรจูกัรับผิดชอบท้ังน้ีอาจจะเปนเพราะวาครอบครัวหรือสังคม
ไมไดมอบหมายงานอะไร พอแมบางคนไมยอมใหลำบาก เด็กๆ จึงไมตองทำอะไร
จึงไมมีโอกาสไดฝกฝนตนเอง แตแทที่จริงแลวเด็กๆ ตองการที่จะกระทำในเร่ือง
ที่พวกเขาคิดวาพวกเขาสามารถทำได และพวกเขาปรารถนาที่จะทำอะไรที่เปน
ประโยชนตอสวนรวมดวย พวกเขาอยากเปนคนเกง คนกลา ดังน้ันในการฝกอบรม
เด็กๆ ของเราจึงตองมีการมอบหมายงานใหแตละคนกระทำหรือทำเปนคูหรือ
เปนกลุมและใหมีการติดตามเพ่ือจะไดเห็นการพัฒนาของพวกเขา

9. ใหมีความรูสึกนึกคิดถึงศาสนาในมุมมองใหม (New Religious sense) :
เด็กๆ มีความตองการที่จะเขาใจเร่ืองของพระเจาในมุมมองใหมที่ตางไปจากการ
ไดรับการอบรมเม่ือวัยเด็ก พระเจาสำหรับพวกเขาควรท่ีจะเปนพระเจาแหงความรัก
ความเมตตา เปนมิตร ใหอภัย ไมใชพระเจาแหงเวทมนตคาถา หรือพระเจา
ที่ดลบันดาลอะไรใหแกมนุษยแบบไรเหตุผล แตเปนพระเจาที่ทรงหวงใยคนยากไร
คนพิการ คนท่ีถกูทอดทิง้ คนท่ีตองการความบรรเทาใจ ฯลฯ

(โดยคุณพอ ผศ.วชัศิลป กฤษเจริญ
ผอูำนวยการสมณองคกรสนบัสนุนงานแพรธรรม ของสันตะสำนัก (PMS)

โอกาสวันยุวธรรมทูตสากล วนัอาทิตยที ่2 มกราคม 2011)

ขั้นตอนการอบรมเด็กใหมีหัวใจธรรมทูต

โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 ปการศึกษา 2554
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (Gifted)
ขายใบสมัคร : ตัง้แตวนัน้ี - 14 มกราคม พ.ศ. 2554 ทีโ่รงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ซอยสาทร 11 กรงุเทพฯ
สอบขอเขียน : วนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2554
สอบถามรายละเอียดไดที่ โรงเรียนอสัสัมชญั โทร. 0-2675-6970-8 ตอ 401 และ 0-2630-7111-25 ตอ 427
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สุภาทัวรแสวงบุญ
เปดศักราชใหม 2554 กรงุเทพ-เชียงตงุ ก.พ. 2554
สนใจรายละเอียด : 0-2912-3339, 08-1899-7470

www.supartour.com
e-mail : supartour@gmail.com

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถึง

อนันา หย่ิว
ผิวเกลี้ยง
เกิดใหมในพระเจา
7 มกราคม 2000
ครบรอบ 11 ป

เปโตร หลอย
แซวอง

เกิดใหมในพระเจา
22 มถินุายน 1972
ครบรอบ 38 ป

ฟรงัซสิเซเวียร ชอบ มณนีอย
เกดิใหมในพระเจา 31 มกราคม 1983

มารอีา ประสาร มณีนอย
เกดิใหมในพระเจา 3 มกราคม 2002

ขอความดีความรักอันศักดิ์สิทธิ์
โปรดตามติดชั่วฤดีชีวีขาฯ
เขาพำนกัในนเิวศนมโหฬาร

แหงพระเจาจอมราชาตลอดกาล
สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทนุฯ โปรดสง

ธนาณัติ สั่งจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ”
ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คส่ังจาย
“การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย
ชื่ อ บัญชี  “กองทุนการพิมพสรางสรรค” ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนตหลยุส  เลขทีบ่ญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เมือ่ทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะไดจดัสงใบเสร็จรับเงิน
ใหทานดวยความขอบพระคณุ

“ลูกหลาน” อุทิศแด
มารีอา ลออิวจง 300 บาท

ครอบครัว “บุญฤทธิ์ฤทัยกุล”
อทุศิแดวญิญาณในไฟชำระ                    300  บาท
อทุศิแดเปาโล สวุิทย บญุฤทธิฤ์ทัยกุล   300  บาท

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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«— ¥æ√–™ππ’ ¢Õßæ√– -

‡ªìπ‡®â“ (√—ß ‘µ) ®.ª∑ÿ¡∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ¡°√“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶-

√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ‡°“–„À≠à ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡°√“§¡ ‡«≈“

10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ∫â“ππ“ ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å ππ∑∫ÿ√’©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

13 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å Õ.‡¡◊Õß ®.π√“∏‘«“ 

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå ™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-

7884)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  ®.°√–∫’Ë ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22

¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

����� 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

�����§≥–¿√“¥“§“√å‡¡‰≈∑å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’‡ °·≈–‡ªî¥∫â“π§“≈‘πÕø °’ «—π‡ “√å∑’Ë 1

¡°√“§¡ 2011 ‚Õ°“  ¡‚¿™æ√–π“ß¡“√’¬åæ√–-

™ππ’æ√–‡ªìπ‡®â“ ∑’Ë∫â“π§≥–¿√“¥“§“√å‡¡‰≈∑å

 “¡æ√“π ‡«≈“ 17.00 π. ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

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

øíß°“√Õ∏‘∫“¬æ√–«“®“¢Õßæ√–‡®â“·∫∫ çLectio

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

»’≈ ´÷Ëß®—¥‡¥◊Õπ≈–§√—Èß ‡√‘Ë¡‡«≈“ 09.00-17.00 π.

«—π»ÿ°√å∑’Ë 7 ¡°√“§¡ 2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 5 °ÿ¡¿“-

æ—π∏å 2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡ 2011 / «—π‡ “√å∑’Ë

2 ‡¡…“¬π 2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 7 æƒ…¿“§¡ 2011 /

«—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 2 °√°Æ“§¡

2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 6  ‘ßÀ“§¡ 2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 3

°—π¬“¬π 2011   π„®‚∑√·®âß®”π«πºŸâ®–¡“√à«¡

∑’Ë§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬  08-4105-8585 Õ’‡¡≈å

bordinc@truemail.co.th °àÕπ≈à«ßÀπâ“ 1  —ª¥“Àå

‡æ◊ËÕ®—¥‡µ√’¬¡Õ“À“√°≈“ß«—π

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

�����™¡√¡¶√“«“ ‡¢µ 1 Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡‡¥‘π°“√°ÿ»≈ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°»Ÿπ¬å‡¡Õ√å´’Ë

‡¢µ§≈Õß‡µ¬ «—π‡ “√å∑’Ë 15 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“

05.30-10.00 π. ∑’Ë «π≈ÿ¡æ‘π’ ∫—µ√√“§“„∫≈– 100

∫“∑ (·µàß°“¬ ‡ ◊ÈÕ ’øÑ“)

05.30 π. °√√¡°“√æ√âÕ¡°—π∑’Ë≈“πµ–«—π

¬‘È¡ ( π“¡‡¥Á°‡≈àπ)

06.00 π. «ß‚¬∏«“∑‘µ‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠

§Õπ·«πµå µ—Èß¢∫«π‡¥‘π°“√°ÿ»≈

06.30 π. ª√–∏“π™¡√¡¶√“«“ ‡¢µ 1

°≈à “ « √ “ ¬ ß “π«— µ∂ÿ ª √– ß§å

°“√®—¥ß“π

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ª√–∏“π

„πæ‘∏’ °≈à “« ‡ªî¥ß“π ‡√‘Ë ¡ ‡¥‘π

°“√°ÿ»≈

08.00 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡™â“ (µ“¡´ÿâ¡

µà“ßÊ ∑’Ë®—¥‰«â)

®—∫ ≈“°ºŸâ‚™§¥’

ªî¥ß“π

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

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

(øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 130 «—π»ÿ°√å∑’Ë 14 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 ¡°√“§¡

2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 131 «—π»ÿ°√å∑’Ë 25 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡’π“§¡

2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 132 «—π»ÿ°√å∑’Ë 13 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15

æƒ…¿“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 133 «—π»ÿ°√å∑’Ë 15 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17

°√°Æ“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 134 «—π»ÿ°√å∑’Ë 16 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18

°—π¬“¬π 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 135 «—π»ÿ°√å∑’Ë 18 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20

æƒ»®‘°“¬π 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡

À¡“¬‡Àµÿ ∑ÿ°√ÿàπ‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 17.30 π.

¢Õ‡™‘≠™«π§Ÿà “¡’-¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥™—™™—¬

 —ß¶∑‘æ¬å  ‚∑√. 08-6546-2856, 0-2681-3837

¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë www.flpbkk2008.multiply.com ·≈–

�����»Ÿπ¬å°≈“ßπ‘ ‘µπ—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

∫â“π‡´‡«’¬√å ®—¥§à“¬ “¡—≠§√—Èß∑’Ë 2 ç√âÕ¬‡√◊ËÕß√“«

∫πº◊ππÈ” √–∫“¬√—°∫πº◊π¥‘πé √–À«à“ß«—π∑’Ë 28-30

¡°√“§¡ 2011 ∑’Ë µ.°√–‡∫◊ÈÕß„À≠à Õ.æ‘¡“¬

®.π§√√“™ ’¡“ ‡æ◊ËÕµ‘¥µ“¡ªí≠À“Õÿ∑°¿—¬®“°¿“«–

πÈ”∑à«¡∑’Ëºà“π¡“ ·≈–‡ªìπ‡æ◊ËÕπ√—∫øíß§«“¡∑ÿ°¢å¢Õß

§π„πÀ¡Ÿà∫â“π∑’Ëª√– ∫Õÿ∑°¿—¬ ¥—ß∑’Ëæ√–‰¥â Õπ„Àâ‡√“

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ∫â“π‡≈à“ ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15

¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ æπ¡ “√§“¡ ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ª“°πÈ” ®.√–¬Õß

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë ‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß§≈â“

®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß· π ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠«‘π‡´πµå‡¥ÕªÕ≈ ‡¢“¢“¥ ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ®.µ√“¥ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–π“¡°√‡¬´Ÿ ∫â“π·ªÑß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 15 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ·ÀàßÕ—  ’́́ ’ À“¥·µß ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 11.00 π.

§ÿ≥æàÕÕÕ°— µ‘π ª√–¥‘…∞å «àÕß«“√’ Õÿª —ß¶√“™

‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ ÿ‡∑æ ¿Ÿº“ ‚∑√. 08-1012-

3192, 08-1628-2430)

‡ ° ÿ “π
✝  «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â °∑¡.

«—π‡ “√å∑’Ë 15 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“ 19.00 π.

✝  «—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ª√“®’π∫ÿ√’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

30 ¡°√“§¡  2011 ‡«≈“ 10.00 π. (æ‘∏’¡‘ ´“

∑’Ë ÿ “π)

✝  «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë 29

¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“ 09.00 π.

✝  «—¥æ√–π“¡°√‡¬´Ÿ ∫â“π·ªÑß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’ «—πæÿ∏∑’Ë

2 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

✝  «—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√ ª∑ÿ¡∏“π’ «—π‡ “√å∑’Ë

5 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 ‡«≈“ 09.30 π.

µ‘¥µ“¡™¡√“¬°“√ ç· ß∏√√¡é
¬âÕπÀ≈—ß ·≈– ◊ËÕ √â“ß √√§å‰¥â∑’Ë

catholicmedia.cbct.net



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 1-2 ª√–®”«—π∑’Ë 1-15 ¡°√“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

√—° √—∫„™â·≈–√—∫øíß‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å ‡™àπ‡¥’¬«°—∫æ√–Õß§å

‚¥¬ “¡“√∂ ¡—§√·≈– Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë www.carefor.org/

student À√◊Õºà“π∑“ß www.facebook.com/cuctxavier

À√◊Õ‚∑√»—æ∑åµ‘¥µàÕ°√√¡°“√»Ÿπ¬åœ ®Ÿπ 08-6908-

2455 «‘π 08-9606-0130

�����¢Õ‡™‘≠‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡‡«Á∫‰´µå §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡æ◊ËÕ§√‘ µ»“ π∏√√¡ ·ºπ°§√‘ µ»“ π∏√√¡  ¿“

æ√– —ß¶√“™œ (Catholic Commission for Catechetical

Education  Desk for Catechesis)  ‰¥â∑’Ë www.thai

catechesis.com

�����¢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

À“°æ’ËπâÕß¡’§«“¡ª√– ß§å®–∑”∫ÿ≠∂«“¬ —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß  “¡“√∂‚Õπ‡ß‘π‡¢â“∫—≠™’
∏π“§“√∑À“√‰∑¬  “¢“ “¡æ√“π π§√ª∞¡

™◊ËÕ∫—≠™’ ¡‘ ´—ß‚√¡—π§“∑Õ≈‘°°√ÿß‡∑æœ ( —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’)

‡≈¢∑’Ë 525-2-08194-7

ª√–‡¿∑ ∫—≠™’‡ß‘πΩ“°ÕÕ¡∑√—æ¬å

°√ÿ≥“ àß À≈—°∞“π°“√‚Õπ‡ß‘πæ√âÕ¡™◊ËÕ∑’ËÕ¬Ÿà·≈–‡∫Õ√å‚∑√»—æ∑å¡“∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß
‚∑√»—æ∑å 0-3429-2148, 0-3429-2143  ‚∑√ “√ 0-3429-2149

«—πæÿ∏∑’Ë 12 ¡°√“§¡ §.». 2011

10.00 π. ‡¥‘π√Ÿª§ÿ≥æàÕπ‘‚§≈“  ‚¥¬ §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

11.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ (»’≈‡®‘¡ºŸâªÉ«¬„Àâ·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿ)

‚¥¬ Õÿª —ß¶√“™‡ª‚µ√  “π‘®  ∂–«’√–«ß å

13.30 π. °‘®°√√¡ ç·¢àß¢—πµÕ∫§”∂“¡·≈–ª√–°«¥√âÕß‡æ≈ß¢Õßπ—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°é

18.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

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

(À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
����� ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠

»‘…¬å‡°à“∑ÿ°∑à“π·≈–§√Õ∫§√—« ‡¢â“√à«¡ß“πæ∫ª–

 —ß √√§åª√–®”ªï 2011 «—π‡ “√å∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2011 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ æ‘∏’¡‘ ´“

‡«≈“ 18.00 π. ‡√‘Ë¡ß“π ‡«≈“ 19.00 π.  Õ∫∂“¡

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥Õπ∫Õ ‚°

°√ÿß‡∑æœ ‚∑√. 0-2652-9021 ‚∑√ “√ 0-2652-

7872

�����¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡™‘≠

∑ÿ°∑à“π√à«¡·∫àßªíππÈ”„®„Àâ°—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‡¥Á°°”æ√â“

µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’ ‡¥Á°æ‘°“√  Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

‰¥â∑’Ë§ÿ≥√≥™—¬ ·≈–§ÿ≥ª“≈‘¥“ ‚∑√. 0-2360-7854-

55

�����°Õß∫√√≥“∏‘°“√ Õÿ¥¡ “√ √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë

·ºπ°»‘≈ª°√√¡ (Õ“√åµ‡«‘√å§) ‡ªìπ§“∑Õ≈‘° ¡’

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1801 E-mail : udomsarn@gmail.com

�����‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë

Õ“√åµ‡«‘√å§ ¡’ª√– ∫°“√≥å®–‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“

‡ªìπæ‘‡»… µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2235-1045, 0-2233-0523

10th Anniversary

§√∫√Õ∫ 10 ªï·Ààß°“√ ∂“ªπ“

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

‡™‘≠√—∫øíß

ç§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“ ‘∫é
‚¥¬ §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

FM 87.50 MHz  «‘∑¬ÿ√—∞ ¿“
∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å 05.00-06.00 π.
www.thaicatholicradio.com

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé

§≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

µ‘¥µ“¡™¡√“¬°“√ çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é ™à«ßπ“π“ “√– æ“‰ª™¡ºŸâ∑’Ë™à«¬‡À≈◊Õß“π¢Õß§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π

‡°’Ë¬«°—∫ºŸâªÉ«¬∑’Ëµ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’ ∑—Èß°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∂Ÿ°µâÕß·≈–‡√’¬°√âÕß ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåµà“ßÊ ∑’ËºŸâªÉ«¬

§«√®–‰¥â√—∫ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 ¡°√“§¡ 2011 ∑“ß ∂“π’‚∑√∑—»πå  NBT   ‡«≈“ 04.00-04.50 π.
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องคกรคสูมรสเพือ่พระครสิต (CFC)
ดวยสำนึกในบทบาทของฆราวาส ตามท่ีไดกำหนด

ไวในแผนอภิบาล ค.ศ. 2010-2015 องคกรคูสมรส
เพ่ือพระคริสต ตั้งใจอุทิศตน เพ่ือฟนฟูชีวิตฆราวาส
ใหหยั่งลึกในพระคริสตเจา เสริมสรางชีวิตครอบครัว
คริสตชนใหเขมแข็งเปนพระศาสนจักรระดับบาน
ตลอดจนสงเสริมใหเกิดชุมชนคริสตชน “กลุม
คริสตชนยอย”  เปนพระศาสนจักรระดับวัด

เพื่อใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายดังกลาว
องคกร CFC ไดกำหนดพนัธกิจ และต้ังใจอุทศิตน เพ่ือ
นำครอบครัวมาดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจา
โดยการฟนฟูชีวิตคริสตชนเชิญชวนคริสตชนเขารวม
“การสัมมนาชีวิตคริสตชน” เพ่ือรับการรื้อฟน ความรู
ความเขาใจกระแสเรียกการเปนคริสตชนและการเปน
ศิษยของพระคริสต  การสัมมนาชีวิตคริสตชนมี
จุดประสงคเบื้องตน 2 ประการ คือ ประกาศพระเยซู
ครสิตเจาองคขาวดีและความสนิทสมัพนัธกบัพระองค

1. ประกาศขาวดเีปนการรือ้ฟนความรคูวามเขาใจ
กระแสเรียกการเปนคริสตชน การเปนศิษยของพระ-
คริสตใหมีชีวิตชีวาเขมแข็ง ทุมเทอุทิศตนดวยความรัก

โดย เงาเทียน

พอดไีดรบั Forward mail ฉบับหน่ึง ลองเปดอานดู
เปนเร่ืองเลาจากตางประเทศ อานแลวก็อดแบงปนไม
ไดอีกเชนเคยครับ

“คนหน่ึงท่ีเหงา กับอีกคนที่รอ”
ในค่ำคืนกอนวันคริสตมาส คุณยายวิลสันน่ังอยู

บนเกาอ้ีโยก กำลังฟงเพลงคริสตมาสที่ออกอากาศทาง
วิทยุ เปนธรรมเนียมของครอบครัวที่ปฏิบัติกันมานาน
หลายปแลว คริสตมาสจะไมใชคริสตมาสถาหากวา
ครอบครัววิลสันไมไดฟงเพลงคริสตมาสจากรายการ
วิทยุ “แยจังเลย” หลอนถอนหายใจอยางละโหยหา
“ทำไมเหงาจงั อยากใหพอล ลกูชายของฉันอยฟูงเพลง
คริสตมาสดวยจังเลย”

คณุยายวลิสนัอยคูนเดยีวในหองเชาเลก็ๆ  ครสิตมาส
คราวน้ีมันชางโดดเด่ียวเสียเหลือเกิน ปกติแลวคุณยาย
จะฉลองคริสตมาสพรอมกับพอล ภรรยาของเขาเนลล่ี
และลกูชายของพวกเขา จอหนน่ี แตคริสตมาสแบบน้ัน
จะไมมีวันเกิดข้ึนอีกแลว พอลไดสูญเสียภรรยาและลูก
ไปในอุบัติเหตุทางรถยนต เมื่อเร็วๆ นี้เอง มันเปนชวง
เวลาทีข่มขืน่สำหรบัคณุยาย และเชนเดยีวกนัมนัก็ขมขืน่
สำหรบัพอลดวย เขาจะคดิถงึลกูเมยีของเขาแคไหน เมือ่
2-3 วันกอน คุณยายวิลสันไดโทรไปหาลูกชายและ
ขอใหเขามารวมฉลองครสิตมาสกับเธอ

“แมครับ ผมไปไมได” พอลบอกกบัเธอ “ลกูคิดถึง
พวกเขาเหลือเกิน ลูกยังหวังวาจะเห็นพวกเขาโผลมา
ที่หนาประตูอยู”

รับใชองคพระผูเปนเจา เปดรับองคพระจิตเจาและ
ดำเนินชีวิตภายใตการนำและพละกำลังของพระจิต
เราทุมเทประกาศขาวดีเพราะ “ขาวดีเปนอานุภาพของ
พระเจา” ซึง่นำความรอดพนมาใหแกทกุคนทีม่คีวามเชื่อ
(รม 1:16) ขาวดีนี้คือความรักของพระเจาที่มีตอมนุษย
อยางมากถงึกบัสงพระบุตรมาบังเกิดเปนมนุษย ยอมรบั
ความตายและทรงกลับคืนไถกูมนุษย ดังที่นักบุญ
ยอหนบนัทกึพระวาจาของพระเยซูเจาไวอยางชัดเจนวา
“พระเจาทรงรักโลกอยางมาก จึงประทานพระบุตร
เพยีงพระองคเดยีวของพระองค เพือ่ทกุคนท่ีมคีวามเช่ือ
ในพระบุตร จะไมพนิาศแตจะมีชวีตินรินัดร” (ยน  3:16)
การสัมมนาชีวติครสิตชนจึงเปนการประกาศพระวรสาร
ใหมอกีคร้ังใหกบัผทูีร่บัขาวดแีลว (re-evangelization)
และเปนการฟนฟูชีวิตจิตในเวลาเดียวกัน

2. การดำเนนิชีวติสนทิสมัพนัธกบัองคพระครสิตเจา
มีพระองคเปนเจาชีวิต นอบนอมตอการดลใจของ
พระจติเจา ดวยการเปนผฟูงและปฏิบตัติาม

การสมัมนาชีวติครสิตชนเปนจดุเริม่ตนในการสราง
สำนกึถงึความรกัของพระเจา และเรยีนรกูารมสีมัพนัธ-
ภาพสวนบคุคลกับพระเยซคูริสตเจา สมัพันธภาพน้ีตอง

ใชเวลาเพื่อการเจริญเติบโตตอไป ดังน้ันหลังการ
สัมมนาจึงสงเสริมใหผูผานการสัมมนา รวมกันจัดต้ัง
กลมุเลก็ๆ แตละกลมุประกอบดวยสมาชิก 5-6 ครอบครวั
นดัพบกันเพ่ือแบงปนพระวาจา และสนับสนุนใหกำลงัใจ
แกกันและกัน เพื่อเจริญเติบโตในชีวิตคริสตชน และ
เสริมสรางใหเกิดบรรยากาศแหงความเปนมิตร และ
ความรักฉันพี่นองในองคพระคริสตเจา กลุมตางๆ
เหลาน้ีตอไปจะไดรับการหลอเลีย้งและพัฒนาเปนกลมุ
คริสตชนยอย (BEC) ซึ่งมีพระวาจาและศีลศักด์ิสิทธ์ิ
เปนศนูยกลางของชวีติกลมุ และมสีวนรวมในการฉลอง
พธิมีสิซาในวันอาทิตยอยางมชีวีติชีวา มชีวีติกลมุ ทีเ่ปน
ประจักษพยานดวยความรักและความเปนหน่ึงเดียวกัน
ตลอดระยะเวลา 20 ปที่ผานมา องคกรคูสมรสเพื่อ
พระคริสตไดจัดการสัมมนาชีวิตคริสตชน และจัดต้ัง
กลุมภาวนาและแบงปนพระวาจามาแลวหลายสิบกลุม
และหลายกลมุไดเปนแกนในการพัฒนาจัดต้ังกลมุ BEC
แลว ขณะท่ีองคกร CFC กย็งัทำงานอยางตอเน่ือง เพือ่
ใหไปสอดคลองกับแผนอภิบาล ค.ศ. 2010-2015 ของ
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

“โธ พอล”  คณุยายวลิสนัรองไห  “แมรวูามนัเปน
การยากท่ีจะทำใจได แตลูกไมควรเก็บตัวอยูคนเดียว
ในชวงเวลาแบบน้ีนะลูก”

“ไมรูสิแม” พอลบอก “ตอนนี้ผมคิดวาการอยู
คนเดียวเปนคำตอบท่ีดีที่สุด”

“กไ็ดลกู” เธอตอบลูก “ถาลกูเปล่ียนใจละก ็แมอยนูีน่ะ”
“ขอบคุณครับแม  เออ…แมครับ สขุสันตวนัคริสตมาส

ครบั”
“จะ สขุสันตวนัครสิตมาสนะลูก”
รายการวิทยุเพ่ิงจะจบรายการสำหรับคืนน้ี คณุยาย

วิลสันหาวหวอดใหญ แลวก็เดินไปปดมันเสีย “ปนี้
รายการวทิยไุมเหมอืนปกอนๆ เลย” เธอพดูพรอมถอน
หายใจขณะท่ีเดินไปนอน “มันไมเหมือนเพราะไมมี
พอล เนลล่ี และจอหนนี ่ฉนัแนใจวาพอลจะเปล่ียนใจ”

ตกดกึในคืนนัน้ คณุยายวลิสนัตองสะดงุตืน่เพราะมี
เสียงกุกกักในหองนั่งเลน เธอสวมเส้ือคลุมลุกขึ้นอยาง
รวดเร็วพรอมออกไปดู ในหองน้ัน เธอเห็นพอลยืนอยู
ขางตนคริสตมาส ในออมแขนของเขามีของขวัญ
ครสิตมาสเต็มไปหมด

“พอล! แมดใีจจงัท่ีลกูมา” คณุยายวลิสันพูดท้ังน้ำตา
เธอโอบกอดลูกชายแนนเทาที่จะกอดได

“ผมเพิ่งคิดไดวา การอยูคนเดียวมันไมชวยอะไร”
พอลบอก “ทำไมไมฉลองคริสตมาสรวมกับครอบครัวละ”

“ใชแลวลูก” คุณยายวิลสันพูดอยางมีความสุข
“แมดีใจท่ีลูกมานะ”

พอลบอกแมวา “แมรูไหม ผมกด็ีใจท่ีไดมาท่ีนี”่
“เด๋ียวแมจะหาอะไรมาใหกนินะ รสูกึวาแมจะมีพาย

แอปเปลและไอศกรีมนะ” เธอบอกพอล
“ทาจะดีแม พูดถึงของกินแลวมันก็หิวขึ้นมาทันที

เลย” พอลบอก
คุณยายวิลสันตักพายแอปเปลจานใหญเต็มจาน

และไอศกรมีถวยใหญมาใหพอล ขณะท่ีตกัพายเขาปาก

พอลก็พดูขึน้วา “แมรไูหมวาจอหนน่ีเคยชอบพายแอปเปล
และไอศกรีมทีแ่มทำ แมจำคร้ังแรกท่ีเขากนิมนัไดไหม”

“จำไดส”ิ คณุยายวลิสันบอก “เปนคริสตมาสครัง้แรก
ของเขา แมจำไดวาเขาเลอะเทอะไปหมด ทัง้ตัวมแีตพาย
และไอศกรีม”

“เนลลี่ก็เปอนตามไปดวยหลังจากทำความสะอาด
แลว” พอลพูดดวยน้ำเสียงเศราๆ “ผมคิดถึงพวกเขาจัง
ครับ” บดัน้ีน้ำตาไดคลอท่ีหวัตาของพอล เขาเอาหลงัมือ
ปาดน้ำตาออก

“แมรวูามันยากลำบากสำหรับลูก ใชไหม” คณุยาย
วิลสันถามลูกชายดวยเสียงเศราๆ

“แนนอนครับแม” พอลบอก “แตแมรูอะไรไหม
ผมรูสึกดีนะที่ไดพูดถึงพวกเขากับใครบางคน ผมเคย
เก็บมันเอาไวคนเดียว และมันก็ไมไดทำใหผมดขีึน้เลย”
“แมอยูนี่ไงลูก ไมวาเวลาไหนที่ลูกตองการเพื่อนคุย
แมอยนูี”่ คณุยายวลิสันบอกพอล

“ขอบคุณครับแม” ในคืนน้ันพอลนอนบนโซฟา
ในหองนัง่เลน และเม่ือเขาต่ืนข้ึน เขาก็ไดกล่ินท่ีเขาคนุเคย
มนัเปนอาหารเชาวนัครสิตมาส มนัคอืเบคอนกบัไข

“กลิ่นนากินจังครับแม” พอลบอกพรอมกับนั่งลง
ทีโ่ตะ หลงัจากนัน้สกัพกัเขาก็ไดกลิน่ไกงวงตามมา

“แมฉลองคริสตมาสโดยไมมีไกงวงไมไดหรอก
ใชไหมครบัแม” พอลพูดอมยิม้

พอลเดินไปเปดวิทยุพรอมกบัพูดวา “และเรากข็าด
เพลงครสิตมาสไมไดดวยเหมอืนกัน”

“โอ พอล” คุณยายวิลสันพูดทั้งน้ำตา “สุขสันต
วันคริสตมาสลูก” พอลก็บอก  เธอวา  “สุขสันต
วนัครสิตมาสเชนกนัครบัแม”

เร่ืองเลาจบลงแลวครับ แตคงท้ิงรองรอยความคิด
ไวในใจของเราบางพอสมควร ถาคริสตมาสเปนเทศกาล
แหงการใหแลวละก็ เราจะใหอะไรกับครอบครัว กับ
สงัคม กบัโลกไดบาง



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 1-2 ประจำวันท่ี 1-15 มกราคม 2011หนา 18

ปใหมปนีเ้รานกึถงึอะไรกันครบั?
ในปนีเ้ปนปครบ 7 รอบ 84 พรรษาขององคพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชของเราพสกนิกร
ชาวไทย ผมคิดวาคงเปนอีกปหน่ึงท่ีนำความปลาบปล้ืมยินดี
มาสคูนไทยทุกหมเูหลา นอกจากน้ันนาจะเปนโอกาสแหง
ความรกัสามัคค ีรวมจิตรวมใจกนั ทำนบุำรงุประเทศ และ
พานาวาท่ีชือ่วาประเทศไทย ทีเ่ปนของพวกเราทกุคน ไปสู
หนทางที่ดีขึ้นและพัฒนาไปในทิศทางและหนทาง
ทีเ่หมาะสม มเีอกลกัษณ มคีวามเทาเสมอกัน และท่ีสำคญั
ทกุคนอยบูนผนืดนิขวานทองอยางเปนสขุ

ปนี้น าจะเปนอีกปหน่ึง ท่ี เขมขนของการทำให
แผนอภบิาลของพระศาสนจักรในเมืองไทย ป 2010-2015
ไดถกูนำไปลงภาคปฏบิตัมิากข้ึน หลงัจากผานการประกาศ
อยางเปนทางการกันไปพอสมควรแลว จุดเนนของการ
สรางกลุมคริสตชนพื้นฐาน นาจะเปนตัวชี้วัดที่ดี  ถึงแผน
ที่ไดคิดจากสภาพความเปนจริง และลงไปในทุกภาคสวน
ทัง้ในระดบัชาติ สงัฆมณฑล ระดบัวัด รวมไปถงึครอบครัว
ผมจำไดวามีรายละเอียดท่ีนาสนใจของแผนอีก คอืเนนเร่ือง
มิสซาวันอาทิตย ใหเขมขน ทั้งในสวนของการเตรียมตัว
และในสวนของการใหความสำคัญสนใจใสใจในรายละเอียด
การมารวมพิธ ีการตระเตรียมพิธกีรรมอยางดี การแกบาป รบัศลี กจิกรรมหลังมสิซา
การประสานความสัมพนัธระหวางกลมุองคกร  และในระหวางครอบครวัครสิตชน
ดวยกนั เรือ่งเหลานีต้องเริม่ตนปแบบเต็มสบูกนัเลยครบั

ปใหมนี้เราคงไมนึกถึงแตเร่ืองใหม แตมีเร่ืองเกาๆ ซ้ำๆ ที่ตองทำใหดี และ
เขมขนข้ึนตามลำดับ ในสวนของงานพมิพเอง หนังสือพิมพอดุมสาร คงรับใชทาน
ผูอานตอไปเพื่อเปนกระบอกเสียง เปนบันทึกประวัติศาสตรของวันเวลา เปน
แหลงขอมลูขาวสาร บางคร้ังถาสามารถอางอิงไดบางผมเองกค็งจะรสูกึภาคภูมใิจ

ปใหม ขอต้ังใจใหม
มิใชนอย คณะกรรมการกองทุนคงจะตองคอยๆ เร่ิมต้ังหลัก
คดิกนัไดแลวถงึงานวนัเพ่ือนอุดมสาร ซึง่เม่ือปกอนเวนวรรค
วางไป คอลัมนิสตทุกคน คงตองขยับปากกา เรงความรู รับ
ความคดิ ในขณะเดียวกนัทางอดุมสารพรอมทีจ่ะรบับทความ
อนัมสีาระประโยชนจากทกุทานดวย คงมหีนงัสอืทีถ่กูจัดพมิพ
ขึ้นมาในปนี้ ไมวาจะเปนหนังสือสัญญาณแหงกาลเวลา 2
(ของพระคุณเจายอด พิมพิสาร) หนังสือบันทึกรวม
บทบรรณาธิการ (3 ทาน ทานละ 30 ตอน รวมเปน 90 ตอน
เพ่ือรวมระลึกถึง 90 ปอุดมศานตที่ผานมา) หนังสือแนว
เรื่องเลา รวมบทความของคอลัมนิสต หนังสือแนวประวัติ-
ศาสตร ฯลฯ คอยๆ รอดู และติชมไดตามถนัดและความ
ปรารถนาดีที่มีตอกัน สวนการออกบูธน้ันคงไดทำกันตอไป
เปนวาระแหงชาติกันเลย และในโลกออนไลน ทวิตเตอร
เฟซบุค เว็บไซต ยังเปนแหลงพบปะเจอะเจอ นำเสนอขาว
ฉบัไว ไมมตีดิ เม่ือปที่แลวเรามชีุมนุมชาวอดุมสารแฟนคลบั
เฟซบุคไป 2 คร้ัง แถมมีกิจกรรมดีๆ เกิดข้ึนมากมาย การ
ชวยน้ำทวม การมอบหนังสือใหกับบานสงเคราะหคาทอลิก
กวา 40 บาน ฯลฯ  ปนี้โปรดติดตาม อยาวางตา สำหรับ
การเสวนาโตะกลม  กำลังกลับมา เพียงแตเมื่อไดเวลา
อนัเหมาะสม เดินทางมาถึง แตประเด็นในใจตองบอกวา แรง

ปใหมขอต้ังใจใหม ขอใหบรรลุความต้ังใจ
ปใหมวนัใหม สำหรบัผทูกุขใจขอใหสดใสกวาเดมิ
ปใหมหรือวันไหน เช่ือไดวา มีสิ่งดีๆ รอเราอยู... คนสวนใหญเรียกสิ่งน้ีวา

“ความหวัง”
 ขออยาใหความหวงัสญูสิน้ไป ขอใหพระเปนเจาเปนความหวงัทีเ่ราเดินทางใน

ทกุๆ วนั เพือ่วา วนัหนึง่จะไดไปพบพระองค
                                                                                บรรณาธกิารบรหิาร

ชวนอานหนังสอืตนปเถาะ
 หางหายไปนานกับการแนะนำหนังสือ หรือสื่อดีๆ ตนปนี้รีบมารายงานกัน

ไมพดูพลาม ไมทำเพลง ขอบรรเลงดวยเลมแรกกนัเลย

“เชิญมาอานพระคัมภีรกันเถอะ”
หนังสือของคุณพอทัศไนย  คมกฤส
พิมพแลวพิมพอีก คร้ังน้ีเปนการรวมกัน
ของเลม 1 กบัเลม 2 โอกาส 50 ปบวชเปน
พระสงฆของคุณพอ มาแบบรูปเลม
หนักแนนสวยงาม แถมประวัติผูเขียน
มหีนาสคีอยสลับ หนงัสอือางองิชดุใหญ
เลมนี้แมเนื้อหาบางสวนผมเคยเรียนมา
แลว แตผมตั้งใจไวเลยวา ปนี้ขอนำมา
อานใหมใหจบอกีสกัรอบ

สนใจลองติดตอที่บ านผูหว าน
นะครบั

     “ทาน...ที่เรารัก Dudelleh” หนังสือผลงาน
ลำดับท่ี 11 ของคุณราฟาแอล รวมบทเขียน
บทอาน บทแปล บทแบงปนหลากหลาย บรรดา
ผตูามติด คงไดพบเหน็ และไดอานกนั ผมรำพงึ
กับตัวเองเบาๆ วาถามีเวลาอานไดทั้งเลม คงได
ค ว า ม รู เ รื่ อ ง ศ า สน า อ ย า ง ถึ ง พ ริ ก ถึ ง ขิ ง
คุณราฟาแอลทานเ ด็ดยอดกีฬามันมาแลว
ผมชอบช่ือหนังสือนะ ตอนแรกสงสัยวาหมายถงึ
พระคุณเจาทานไหน (ฮา)  แตในท่ีสดุทานท่ีเรารัก
คอื พระเจานัน่เอง

เลมสดุทายของสำนักพมิพ ศลิปวฒันธรรม
“500 ป สายสัมพันธสองแผนดิน ไทย –
โปรตุเกส” รปูเลมกะทดัรัดเหมาะมือ ออกแบบ
ไดสวย เปนหนังสือประวัติศาสตรทีน่าจับท่ีสดุ
เทา ท่ีผมรูจักกับหนังสือมา  ผู เ ขียนคือคุณ
ไกรฤกษ นานา การันตีจากประสบการณ
งานเขียนมากมายในเชิงประวัติศาสตร ศิษยเกา
อสัสมัชญั ในคำนำยังอางอิงถงึบรรดาบราเดอร
เซนตคาเบรียล ทีน่าสนใจคือ กวา 40 เปอรเซ็นต
ของเนือ้หาวาดวยคริสตศาสนาครับ ราคาเลมละ
280 บาท พบไดตามรานหนงัสือท่ัวไปครับ
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ç∂È”æ√–°ÿ¡“√é
ΩÉ“¬°“√»÷°…“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ

Õ“§“√·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘

¬°¢÷Èπ «√√§å

çÕ“‡»’¬√«“∑é π“¬Õ¿‘ ‘∑∏‘Ï ‡«™™“™’«– π“¬°√—∞¡πµ√’ ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√√—°…“

§«“¡¡—Ëπ§ß¿“¬„π√“™Õ“≥“®—°√ ‡ªìπª√–∏“π∫—π∑÷°‡∑ª‚∑√∑—»πå·≈–°≈à“«

Õ“‡»’¬√«“∑ ‡æ◊ËÕ∂«“¬æ√–æ√™—¬¡ß§≈ ·¥àæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ‡π◊ËÕß

„π‚Õ°“ ¡À“¡ß§≈‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ 5 ∏—π«“§¡ 2010 („π¿“æ) §ÿ≥‡°µÿ

‚ÕÃ“√‘° (µ—«·∑π§“∑Õ≈‘°) ·∂«À≈—ß ÿ¥§π∑’Ë 4 ®“°´â“¬ („ à Ÿ∑ ‡ÀÁπ‡µÁ¡µ—«)

‡¢â“√à«¡¥â«¬ ç™ÿ¡πÿ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿé ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‡¢µ 1 Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥™ÿ¡πÿ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

‚¥¬æ√–§ÿ≥‡®â“ —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“·≈–‚ª√¥»’≈‡®‘¡

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿª√–®”ªï ·≈–¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿµ—«Õ¬à“ß·≈–≈Ÿ°°µ—≠êŸ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

6 æƒ»®‘°“¬π 2010 ∑’Ë«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ¡’ºŸâ¡“√à«¡ß“π 285 §π æ√– ß¶å

4 Õß§å

çÕ“≈—¬é §ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æÀ≈ÿ¬ å  ‘∑∏‘æ√

µŸâ ”√“≠ Õ“¬ÿ 37 ªï πâÕß™“¬ ‘∑∏‘‚™§ µŸâ ”√“≠ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 8 æƒ»®‘°“¬π 2010

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π

ç‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“é §ÿ≥À≠‘ßªí∑¡“ ≈’ «— ¥‘Ïµ√–°Ÿ≈ π“¬° ¡“§¡»‘…¬å

‡´πµåø√—ß´’ ´“‡«’¬√å„πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å ®—¥§Õπ‡ ‘√åµ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘

ç‡©≈‘¡ 83 æ√√…“æ√–®Õ¡‰∑¬ ‡´πµåø√—ßœ πâÕ¡„®∂«“¬æ√–æ√é ∫√√‡≈ß

∫∑‡æ≈ßæ√–√“™π‘æπ∏å ‚¥¬«ß¥ÿ√‘¬“ß§åøï≈Œ“√å‚¡π‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ≥ ÀÕ

· ¥ß¥πµ√’ Õ“§“√¿Ÿ¡‘ —ß§’µ «‘∑¬“≈—¬¥ÿ√‘¬“ß§»‘≈ªá ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ »“≈“¬“

«—π»ÿ°√å∑’Ë 3 ∏—π«“§¡ 2010 ‚¥¬¡’Õ∏‘°“√‘≥’¡“√’‚π·Õ≈ º‘«‡°≈’È¬ß §ÿ≥À≠‘ß

º–Õ∫∑‘æ¬ »“µ–¡“π √».™—µ ÿ≥’  ‘π∏ÿ ‘ßÀå  §ÿ≥æ‘¬¥“ ≈‘Ë«‡©≈‘¡«ß»å  §ÿ≥æ‘π‘¥“

≈‘Ë«‡©≈‘¡«ß»å √à«¡ß“π
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µÕπ∑’Ë 1 ∑—°∑“¬‡®â“∫â“π

ç∑à“π§◊Õ‡ª‚µ√ (·ª≈«à“ »‘≈“) ·≈–∫π»‘≈“π’È ‡√“®–µ—Èßæ√–»“ π®—°√

¢Õß‡√“ ª√–µŸπ√°®–‰¡à¡’«—π™π–æ√–»“ π®—°√‰¥â ‡√“®–¡Õ∫°ÿ≠·®

Õ“≥“®—°√ «√√§å„Àâ ∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë∑à“π®–ºŸ°∫π·ºàπ¥‘ππ’È ®–ºŸ°‰«â„π «√√§å¥â«¬

∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë∑à“π®–·°â∫π·ºàπ¥‘ππ’È °Á®–·°â„π «√√§å¥â«¬é (¡∏ 16:19)

πà“®–‡ªìπ§√—Èß∑’Ë 5 ·≈â«¢Õß°“√¡’‚Õ°“ ‰¥â‰ª‡¬◊Õππ§√√—∞«“µ‘°—π °√ÿß‚√¡

ª√–‡∑»Õ‘µ“≈’ ¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√∑’Ëµ—Èßµ√–Àßà“πÕ¬Ÿà¢â“ßÀπâ“‡√“ ºŸâ§π

ºà“π‡¢â“¡“·≈–ºà“πÕÕ°‰ª À≈“¬§π√—∫√Ÿâ‡æ’¬ß«à“ ‡ªìπ™‘Èπß“πÕ—ππà“¡À—»®√√¬å

§√—ÈßÀπ÷ËßµâÕß¡“‡¬’Ë¬¡™¡„Àâ‰¥â ·µà ”À√—∫‡√“§√‘ µ™π‡√“∑√“∫¥’«à“ ¡“°‰ª°«à“

§«“¡ «¬ß“¡Õ≈—ß°“√¢Õß ∂“π∑’Ë ¡’ª√–«—µ‘»“ µ√å ¡’∑’Ë¡“∑’Ë‰ª ¡’‡√◊ËÕß√“«

‡≈à“¢“π‰¡à®∫ ‘Èπ ·µà∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥§◊Õ ¡’°“√ª√–∑—∫Õ¬Ÿà¢Õßæ√–‡ªìπ‡®â“

„πæ√–»“ π®—°√

Àπ—ß ◊Õ‡√◊ËÕß ç∫π»‘≈“π’È  ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“é ´÷Ëß·ª≈·≈–‡√’¬∫‡√’¬ß

‚¥¬ ºŸâ„™âπ“¡ª“°°“«à“ ºŸâ‡°Á∫‡°’Ë¬« (§ÿ≥æàÕ‰æ∫Ÿ≈¬å Õÿ¥¡‡¥™) ‰¥â‡¢’¬π‰«â„π

§”π”«à“ çæ√– —πµ–ª“ª“§◊Õ ºŸâπ”ΩÉ“¬®‘µ¢Õß§√‘ µ™π§“∑Õ≈‘°∑—Ë«‚≈° µ—Èß·µà

¬ÿ§·√°¢Õßæ√–»“ π®—°√...æ√– —πµ–ª“ª“∑ÿ°æ√–Õß§å≈â«π¡’æ√–ª√– ß§å

‡¥’¬«°—π§◊Õ ¬÷¥¡—Ëπ„πæ—π∏°‘®∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ºŸâ‡ªìπæ√–Õ“®“√¬å‰¥â∑√ß¡Õ∫À¡“¬

„Àâ°√–∑”§◊Õ°“√ª√–°“»¢à“«¥’·Ààß§«“¡√Õ¥ ·≈– √â“ßæ√–»“ π®—°√„Àâ¡—Ëπ§ß

∂“«√é

º¡¬◊πÕ¬Ÿàµ√ßÀπâ“¡À“«‘À“√ °¥‡°Á∫√Ÿªªíôππ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√√Ÿªπ’È „π¡‘µ‘∑’Ë

‡ÀÁπ°ÿ≠·® ¡À“«‘À“√∫“ß à«π·≈–√ŸªªíôπÕß§åæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ºŸâπ”æ√–»“ π®—°√

∑’Ë·∑â®√‘ß «—π‡«≈“∑’Ëºà“π‰ª ¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√¬—ß‚Õ∫√—∫ºŸâ∑’Ë π„®‡¥‘π∑“ß

‡¢â“¡“‡¬’Ë¬¡™¡ π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√‡®â“∫â“π¬—ß¬◊π∑—°∑“¬ ·≈–∂◊Õ°ÿ≠·® «√√§å‡æ◊ËÕ

æ“‡√“‰ª¬—ß∑’Ëπ—Ëπ¥â«¬°—π  —°«—πÀπ÷Ëß

 ¿“æ√– —ß¶√“™œ
µâÕπ√—∫æ√– ¡≥∑Ÿµ
æ√– ¡≥∑Ÿµ°≈à“«¢Õ¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“∑’Ë„Àâ¢â“æ‡®â“‰¥â°≈—∫¡“

∑”ß“π„Àâ·°àæ√–»“ π®—°√„πª√–‡∑»‰∑¬Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ‡æ◊ËÕ√à«¡°—π

¬◊π¬—π∂÷ß —¡æ—π∏¿“æ∑’Ë·πàπ·øÑπ¢Õß‡√“∑ÿ°§π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)
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