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สาสนมหาพรต
ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16

“เม่ือรับศีลลางบาป ทานท้ังหลายถูกฝงพรอมกับพระครสิตเจา และกลับคืนชีพพรอมกับพระองค” (คส 2:12)

สาสนมหาพรตสาสนมหาพรต

พี่นองชายหญิงท่ีรักท้ังหลาย

เทศกาลมหาพรตอันนำเราเขาสูวันสมโภชปสกา
เปนเวลามีคามากที่สุดและมีความสำคัญในเชิงจารีต
พธิกีรรมอยางย่ิงสำหรบัพระศาสนจกัร ในโอกาสสำคญั
นี้  ขาพเจามีความยินดีที่จะขอมอบคำขวัญสำคัญ
บางประการ เพ่ือทานจะไดนำเอาไปปฏิบตัดิวยความขยัน
หม่ันเพียร  ขณะท่ีพระศาสนจักรกำลังรอคอยท่ีจะได
เผชิญหนากับองคพระผูเปนเจาในปสกานิรันดรกาล
ชุมชนพระศาสนจักรผูเรารอนดวยการสวดภาวนาและ
การทำบุญใหทาน ตางก็พยายามชำระลางจิตใจของ
ตนดวยการสวดภาวนาอยางเขมขน  เพือ่จะไดมชีวีติใหม
ในพระคริสตเจา ดวยการรับอานิสงสอยางบริบูรณ
จากรหัสธรรมแหงการไถกูของพระองค (เทียบ บท
ขอบพระคณุเทศกาลมหาพรต แบบท่ี 1)

1. เราไดรบัชวีติใหมนีแ้ลวในวนัทีเ่รารบัศลีลางบาป
โดยท่ีเรา “กลายเปนผูมีสวนรวมในการส้ินพระชนม
และการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจา”
และทนัทเีรากเ็ริม่ “ผจญภยัทีน่ายนิดแีละสงูสงแหงการ
เปนศิษยของพระองค” (คำเทศนวันสมโภชพระเยซูเจา
ทรงรบัพิธลีาง 10 มกราคม 2010)  ในจดหมายหลายฉบับ
ของนักบุญเปาโล ทานย้ำบอยๆ ถึงความสัมพันธ
หน่ึงเดียวกับพระบุตรของพระเปนเจาวา ศีลลางบาปนี้
นำอะไรมาสูเราบาง  ความจริงแลวศีลลางบาปที่เรา
สวนใหญไดรับตั้งแตยังเปนทารกน้ัน ชี้ใหเราเห็นถึง
ของขวัญของพระเจาวา ไมมีผูใดจะรับชีวิตนิรันดร
โดยอาศัยความพยายามของตนเองได  พระเมตตาของ
พระผูเปนเจาซ่ึงทำลายบาป และในขณะเดียวกันก็
เปดโอกาสใหเราไดมปีระสบการณถงึ “ความรสูกึนึกคิด
เชนเดียวกับที่พระคริสตเยซูทรงมี” (ฟป 2:5) นั้นเปน
พระหรรษทานแบบใหเปลาที่พระเจาประทานใหแก
มนษุยทกุคน

ในจดหมายท่ีมีถึงชาวฟลิปป ทานอัครสาวกของ
ชนตางศาสนาแสดงออกซ่ึงความหมายแหงการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  อาศัยการมีสวนรวมในการสิ้น
พระชนม  และการเสด็จกลับคนืพระชนมชพีของพระ-
คริสตเจา โดยช้ีใหเห็นเปาหมายวาเพื่อที่ “ขาพเจา
ตองการรูจักพระองค รูจักฤทธานุภาพของการกลับคืน
พระชนมชีพของพระองค ตองการมีสวนรวมในพระ-
ทรมานของพระองค โดยมีสภาพเหมือนพระองค
ในความตาย จะไดบรรลุถึงการกลับคืนชีพจากบรรดา
ผูตายดวย” (ฟป  3:10-11)  ดังน้ัน ศีลลางบาปจึงมิใช
เปนเพียงจารีตพิธีในอดีต แตผูที่ไดรับศีลลางบาป
เมื่อไดรับชีวิตของพระเปนเจาและไดรับการเรียกรอง
ใหกลับใจอยางแทจริงแลว ตางก็ไดรับพระพรและ
การสนับสนนุโดยพระหรรษทาน ซึง่ส่ิงเหลาน้ีจะทำให

ผูที่ ไดรับศีลลางบาปเจริญเติบโตข้ึนเปนผู ใหญ
ตามพระฉบับของพระคริสตเจา

ศีลลางบาปมีความสัมพันธเปนพิเศษกับเทศกาล
มหาพรต เพราะเปนชวงเวลาทีเ่หมาะสมท่ีจะมปีระสบการณ
กบัพระหรรษทานท่ีชวยใหรอด   บรรดาปตาจารยแหง
สังคายนาวาติกันที่ 2 เตือนบรรดาพระสงฆผูอภิบาล
วิญญาณใหใช “คุณลักษณะแหงศีลลางบาปที่มีเฉพาะ
สำหรับเทศกาลมหาพรต” (ธรรมนูญวาดวยพิธีกรรม
ศกัด์ิสิทธ์ิ Sacrosanctum concilium ขอ 109)  ความจรงิ
แลวพระศาสนจักรมักเช่ือมโยงคืนต่ืนเฝาปสกาดวยการ
เฉลมิฉลองศลีลางบาป  เพราะศลีลางบาปน้ีทำใหรหสัธรรม
ยิ่งใหญกลายเปนความจริง คือมนุษยที่ตายตอบาป
ถกูทำใหเปนผมูสีวนรวมในชีวติใหมแหงพระคริสตเจา
ผูเสด็จกลับคืนพระชนมชีพและรับพระจิตของพระ-
เปนเจา ผูทรงทำใหพระเยซูเจากลับฟนจากความตาย
(เทียบ รม 8:11)  พระหรรษทานท่ีประทานใหเปลานี้
จะตองไดรับการจุดใหลุกโชติชวงชัชวาลในแตละคน
อยางสม่ำเสมอ  และเทศกาลมหาพรตก็เปดทางใหเรา
ปฏบิตัเิฉกเชนครสิตชนสมัยแรกๆ ทีก่ำลังเรยีนคำสอน
ซึ่ ง ก็คงเหมือนกับคริสตชนที่กำลัง เ รียนคำสอน
ในปจจุบนั  เปนเสมือนโรงเรยีนแหงความเช่ือและชีวติ
คริสตชนท่ีจะหาส่ิงใดมาทดแทนมิได  พวกเขาดำเนินชีวติ
ศีลลางบาปของตน ดุจการปฏิบัติที่หลอหลอมความ
เปนอยูทั้งชีวิตของพวกเขาเลยทีเดียว

2. เพ่ือใหการเดนิทางของเราสวูนัปสกาเปนเรือ่ง
จริงจัง และเปนการเตรียมตัวเฉลิมฉลองการกลับคืน
พระชนมชีพของพระคริสตเจา ซึ่งเปนการเฉลิมฉลอง
ทีน่าช่ืนชมยนิดีและสงางามท่ีสดุในปฏิทนิการเฉลิมฉลอง
รอบป  จะมอีะไรดไีปกวาปลอยใหพระวาจาของพระเจา
นำพาเราไป  เพราะเหตุนี้  พระศาสนจักรโดยอาศัย
บทพระวรสารวนัอาทติยในเทศกาลมหาพรต  จงึคอยๆ
นำเราใหไดเผชิญหนากันอยางเปนพิเศษกับพระครสิต-
เจา ดวยการเตือนใจเราใหรำลึกถึงข้ันตอนตางๆ กอน
ทีจ่ะรับศีลลางบาป  ซึง่หากเปนผทูีก่ำลังเรียนคำสอนอยู
กเ็พ่ือเตรียมตวัท่ีจะรบัศีลแหงการเกดิใหม สวนสำหรับ
ผูที่ไดรับศีลลางบาปแลวน้ันก็ดำเนินไปตามข้ันตอน
ตางๆ  ในการเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระคริสตเจา
และยอมมอบตนเองใหกบัพระองคใหมากย่ิงขึน้

การเดินทางวันอาทิตยสัปดาหแรกในเทศกาล
มหาพรต  เผยใหเราเห็นถึงสภาพของมนุษยในโลกนี้
สงครามท่ีมีชัยตอการผจญลอลวงและการเร่ิมตน
แหงพนัธกิจของพระเยซเูจา  ลวนแลวแตเปนการเชญิชวน
ใหเราไดตระหนักถึงความออนแอของเรา เพื่อที่เรา
จะไดรับพระหรรษทานอันจะทำใหเราเปนไทจากบาป
แลวไดรับพละกำลังใหมในองคพระคริสตเจา  ผูทรง
เปนหนทาง ความจริง และชีวิต (เทียบ ระเบียบการ

รบัครสิตชนท่ีเปนผใูหญ ขอ 25)  มนัเปนการเตอืนสติ
ที่รุนแรงมากวา ความเชื่อของคริสตชนหมายถึง
การเลียนแบบฉบับของพระเยซูและเปนหนึ่งเดียวกัน
กบัพระองค นัน่คอืตองทำสงคราม “ตอตานอำนาจของ
ผปูกครองทีเ่ปนเจานายแหงความมดืในโลกนี”้ (อฟ  6:
12)  ซึ่งปศาจกำลังทำงานอยูอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือย
แมกระท่ังทุกวันน้ี  มนัพยายามลอลวงทกุคนท่ีพยายาม
จะเขาใกลพระเยซู ผูทรงกลับคืนพระชนมชีพอยาง
ผมูชียั  เพือ่เปดดวงใจเราใหมคีวามหวงั ตลอดจนนำพา
เราใหไดรับชัยชนะเหนือสิ่งชั่วชาที่คอยหลอกลวงเรา

พระวรสารเรื่องการประจักษพระวรกายของพระ-
คริสตเจา  ทำใหตาเราเห็นถึงพระสิริรุงโรจนของ
พระองค ซึ่งเปนเหตุการณกอนการกลับคืนชีพ และ
เปนการประกาศถงึการมีสวนของมนษุยในพระเปนเจา
ชุมชนคริสตชนตางตระหนักดีวา พระเยซูเจาทรง
เปนผูนำพวกเขา ดังเชนกรณีของอัครสาวกเปโตร
ยากอบ และยอหน ผซูึง่ “ขึน้ไปบนภเูขาสูงดวยตัวของ
พวกเขาเอง” (มธ 17:1) เพื่อรับพระหรรษทานของ
พระเปนเจาในองคพระคริสตเจาอีกครั้งหนึ่งในฐานะ
ที่เปนบุตรและธิดาในองคพระบุตร  “นี่คือพระบุตร
สดุทีร่กัของเรา พระองคเปนทีโ่ปรดปรานของเรา ทาน
ทั้งหลายจงเช่ือฟงพระองคเถิด” (มธ 17:5)  มันเปนคำ
เชื้อเชิญใหเราอยูหางไกลจากเสียงรบกวนในชีวิต
ประจำวนัเพือ่ปลกีตวัเองใหไปอยทูามกลางการประทับ
อยูของพระเปนเจา  ทุกวันพระองคทรงปรารถนาท่ี
จะมอบพระวาจาซ่ึงเจาะทะลุทะลวงเขาไปในสวนลึก
ของจิตวิญญาณเรา ณ ที่ซึ่งเราสามารถแยกแยะความดี
จากความชั่วได (เทียบ ฮบ  4:12) อีกทั้งจะเพิ่มพูน
ความตั้งใจของเราในการติดตามพระองคไป

คำถามท่ีพระเยซตูรสักบัหญงิชาวสะมาเรีย “ขอน้ำ
เราด่ืมหนอยส”ิ (ยน 4:7) ถกูนำมาถามเราเองในพธิกีรรม
ของวันอาทิตยสปัดาหทีส่าม  มนัเปนการแสดงใหเห็นถึง
ความพสิมยัของพระเปนเจาทีม่ตีอมนุษยชายหญงิทกุคน
พระองคทรงมีพระประสงคที่จะจุดประกายในดวงใจ
ของเรา  ซึง่ความปรารถนาท่ีจะไดรบัพระพรแหง “น้ำพุ
ภายใน ทีพ่งุขึน้มาแสวงหาชีวตินรินัดร” (ยน 4:14)  มแีต
น้ำประเภทน้ีเทาน้ันท่ีจะสามารถดับความกระหาย
ของเรา  เพือ่แสวงหาความดี ความจรงิ และความสวยงาม
มีแตน้ำน้ีที่มอบใหจากพระบุตรเทาน้ันท่ีจะสามารถ
ทำใหทะเลทรายแหงดวงวิญญาณที่อยูไมเปนสุขและ
ไมรูจักอิ่มพอมีความอุดมสมบูรณได  จนกระทั่ง
ดวงวิญญาณของเรา “พบที่พักพิงในพระเปนเจา”
ดังคำพูดอันลือเล่ืองของนักบุญเอากุสตีโนท่ีกลาวไว

(อานตอหนา 4)
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พระวรสารวนัอาทติยทีเ่ลาถงึ “ชายผเูกดิมาตาบอด”
แสดงใหเราทราบถึงพระคริสตเจาผูทรงเปนแสงสวาง
ของโลก  พระวรสารดังกลาวทาทายเราแตละคนดวย
คำถามวา “ทานเชือ่ในบตุรแหงมนุษยหรือไม?”  “ขาแต
พระเจา ขาพเจาเช่ือ!” (ยน 9:35. 38) ชายผเูกดิมาตาบอด
ขานตอบดวยความช่ืนชมยินดี  ดวยการเปลงเสียงดัง
ใหผทูีม่คีวามเช่ือทกุคนไดยนิ  อศัจรรยนีเ้ปนเคร่ืองหมาย
ที่แสดงวา พระคริสตเจาไมเพียงแตตองการที่จะมอบ
สายตาใหเรามองเห็นไดเทาน้ัน แตทรงเปดวิสัยทัศน
ภายในของเราดวย เพ่ือความเช่ือของเราจะไดมี
ความล้ำลึกมากย่ิงข้ึนและเพ่ือเราจะไดยอมรับพระองค
วาทรงเปนพระผูไถแตพระองคเดียวของเรา  พระองค
ทรงนำความสวางมาใหทุกคนท่ีมีชีวิตบอดมืด และ
นำพวกเขาใหมชีวีติดุจ “บตุรธิดาแหงความสวาง”

ในวันอาทิตยสัปดาหที่หา เ ม่ือมีการประกาศ
การฟนชีวิตของลาซารัส เราก็ตองเผชิญกับรหัสธรรม
สูงสุดแหงการมีชีวิตของเรา “เราเปนการกลับคืนชีพ
และเปนชวีติ... ทานเช่ือเร่ืองน้ีหรอืไม?” (ยน  11:25-26)
สำหรับชุมชนคริสตชน มันเปนชวงเวลาท่ีจะตอง
ตัง้ความหวังของเราทัง้หมดไวในพระเยซแูหงนาซาเร็ธ
เชนเดียวกันกับมารธา  “เช่ือพระเจาขา ขาพเจาเชื่อวา
พระองคเปนพระคริสตเจา พระบุตรของพระเจา ที่
จะตองเสด็จมาในโลกน้ี” (ยน  11:27)  ความสัมพันธ
เปนหนึง่เดียวกนักับพระครสิตเจาในชวีติน้ี จะเตรียมตวั
เราใหไดชยัชนะตออปุสรรคแหงความตาย เพือ่เราจะได
มชีวีตินรินัดรกับพระองค  ความเช่ือในการกลับคนืชพี
ของบรรดาผูตายและความหวังในชีวิตนิรันดร  เปดตา
ของเราใหเห็นความหมายสุดทายแหงการมีชวีติ  พระ-
เปนเจาทรงสรางมนุษยชายหญิงเพือ่การกลับคืนชีพและ
มีชีวิตนิรันดร  ความจริงนี้ใหความหมายท่ีแนนอน
ชดัเจนแกประวตัศิาสตรมนุษย  แกชวีติของมนษุยชายหญิง
แตละคนและแกสังคม แกวัฒนธรรม การเมือง และ
เศรษฐศาสตรดวย  ปราศจากซ่ึงแสงสวางแหงความเช่ือ
แลวไซร  จักรวาลทั้งปวงก็จะมลายส้ินในหลุมศพ
ที่ไมมีอนาคตและความหวังใดเลย

การเดินทางชวงเทศกาลมหาพรตประสบกับความ
สมบูรณครบถวนในตรีวาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในคืน
ศกัดิส์ทิธ์ิแหงการตืน่เฝา ดวยการรือ้ฟนคำสญัญาในวัน
รบัศลีลางบาป เรายนืยนัวาพระคริสตเจาคอืพระเจาแหง
ชีวิตของเรา เรายืนยันวาชีวิตท่ีพระเปนเจาประทานให
นัน้ เมือ่เราเกิดใหมจาก “น้ำและพระจิตเจา” เราก็แสดง
ความเชื่อม่ันอีกครั้งหนึ่งวา  เราจะตอบสนองตอพระ-
หรรษทานเพื่อจะเปนศิษยของพระองค

3. อาศัยการมอบตนเองของเราสกูารส้ินพระชนม
และการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจา
โดยอาศัยศีลลางบาป เราก็ขับเคล่ือนดวงใจของเราให
เปนอิสระทุกวันจากภาระหนาท่ีดานวัตถุตางๆ  จาก
ความสัมพันธที่เอาตัวเองเปนศูนยกลางกับ “โลก” ที่
ทำใหเรากลายเปนคนยากจน อีกท้ังทำใหเราไมมีเวลา
ใหกับพระเจาและเพื่อนบาน  แตในพระคริสตเจา
พระเปนเจาทรงเผยแสดงพระองคเองวาเปนองคแหง

ความรัก (เทียบ 1ยน  4:7-10)  ไมกางเขนของพระคริสตเจา
ซึ่งเปน“พระวจนาตถแหงไมกางเขน” แสดงใหเห็นถึง
พลานุภาพแหงการไถกูของพระเจา (เทียบ 1คร 1:18)
ที่ประทานใหเพื่ออุมชูมนุษยชายหญิงขึ้นมาใหมและ
นำพวกเขาไปสคูวามรอด  มนัเปนความรกัในมิตสิดุยอด
(เทียบสมณสาสน Dues Caritas  Est ขอ 12)   อาศัย
ขนบธรรมเนียมปฏิบัติในการจำศีล การทำบุญใหทาน
และการสวดภาวนา ซึง่เปนการแสดงออกถึงความต้ังใจ
ของเราท่ีจะกลับใจ เทศกาลมหาพรตสอนเราใหรูจัก
ดำเนินชีวิตแหงความรักของพระคริสตเจาไดอยาง
ถองแทยิ่งขึ้น  การอดอาหารซึ่งอาจเกิดจากความตั้งใจ
หลายประการดวยกันน้ัน มคีวามหมายในมิตขิองศาสนา
ที่ล้ำลึกมากสำหรับบรรดาคริสตชน โดยรับประทาน
อาหารนอยกวาเดิม  เราสามารถเรียนรูที่จะเอาชนะ
การเห็นแกตัวของเรา  เพ่ือดำเนินชีวิตในตรรกะแหง
การมอบตนเองเปนของขวญัและมหีวัใจท่ีรจูกัรัก  อาศยั
การเสียสละบางส่ิงบางอยาง ไมใชเพียงสิ่งที่เหลือกิน
เหลือใช เราก็เรียนรูที่จะมองขาม “ตัวฉัน” ไป เพื่อท่ี
จะไดพบกับบางอยางท่ีอยใูกลชดิตัวเรา ซึง่จะทำใหเรา
รูจักพระเปนเจาบนใบหนาของบรรดาพ่ีนองชายหญิง
มากมาย  สำหรับคริสตชนแลวการจำศีลไมใชเร่ือง
นารำคาญ แตเปนการทำใหเราไดใกลชดิกบัพระเปนเจา
มากข้ึน  และทำใหเรามโีอกาสสนองตอบความตองการ
ของผอูืน่เพิม่ขึน้ จงึเทากบัเปนการทำใหความรักทีม่ตีอ
พระเปนเจาน้ัน กลายเปนความรักตอเพ่ือนมนุษยดวย
(เทียบ มก  12:31)

ในการเดินทางของเรานั้น บอยครั้งเราตองเผชิญ
กบัการโนมนาวท่ีจะสะสมและลุมหลงเงินทอง ซึง่เปน
การผลักดันพระเปนเจามิใหเปนหมายเลขหน่ึงในชีวิต
ของเรา  ความละโมบในทรัพยสนิเงินทองนำไปสกูารใช
ความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบและความตาย ดวย
เหตุนี ้ พระศาสนจกัรโดยเฉพาะในชวงเทศกาลมหาพรต
นี ้จงึเตือนเราใหทำบญุทำทาน ซึง่หมายถึงมีการแบงปน
กัน  สวนการบูชาวัตถุนั้น ไมเพียงแตจะผลักดันเรา
ใหหลุดพนไปจากผูอื่นเทานั้น มันยังจะทำใหเขาผูนั้น
รูสึกอางวางวางเปลา ไมมีความสุข  หลอกลวงตัวเอง
ทำใหเขาผนูัน้เกดิความสบัสนโดยท่ีไมสามารถจะบรรลุ
ถึงสิ่งที่ตองการได เพราะเขาผูนั้นยึดถือเอาวัตถุแทนท่ี
จะเอาพระเจาเปนท่ีตั้ง เพราะพระเจาแตผูเดียวเทาน้ัน
ทีจ่ะเปนตนกำเนิดแหงชีวติ  เราจะเขาใจความดีเย่ียงบิดา
ของพระเปนเจาไดอยางไร หากหัวใจของเราเตม็ไปดวย
การเห็นแกตัว  และการกระทำตางๆ ของเราก็หลอก
ตวัเราเองวา  อนาคตของเราน้ันมหีลกัประกนัมัน่คง  การ
ลอลวงนั้นก็คือการคิดเชนเดียวกันกับชายร่ำรวย
ในนิทานเปรียบเทียบ “วญิญาณเอย   เจามีทรัพยสมบัติ
มากมายเก็บไวใชไดหลายป...”  เราตางก็ตระหนักดีถงึ
คำพิพากษาของพระเปนเจา  “คนโงเอย คนืน้ีเขาจะเรียก
เอาชีวติเจาไป” (ลก  12:19-20)  การทำบญุใหทานเปน
การเตือนใจใหระลึกถึงความเปนเลิศของพระเปนเจา
และเปนการเบนความสนใจของเราไปหาผูอื่น เพื่อเรา
จะไดพบวา  พระบิดาเจาน้ันทรงคณุงามความดีสกัเพยีงใด
แลวเราจะไดรับพระเมตตาของพระองค

ตลอดระยะเวลาเทศกาลมหาพรต  พระศาสนจักร

นำเอาพระวาจาของพระเจาทีม่คีวามหมายสมบูรณแบบ
อยางเปนพิเศษมามอบใหเรา  อาศัยการรำพึงและ
นำพระวาจามาไตรตรอง  เพือ่จะไดดำเนนิชีวติไปตามน้ัน
ทุกวัน เราสามารถเรียนรูการสวดภาวนาที่มีคุณคาและ
หาทีใ่ดไมได  โดยอาศยัการสดับฟงพระองคอยางตัง้อก
ตั้งใจ  พระองคจะตรัสกับดวงใจของเรา  แลวเราก็
หลอเล้ียงการเดินทางแหงความเช่ือซึง่เราไดรบัมาต้ังแต
วนัท่ีเราไดรบัศีลลางบาป  การสวดภาวนายังจะทำใหเรา
ไดมีความรูใหมเร่ืองของเวลา ความจริงหากมิคำนึงถึง
มิติแหงนิรันดรกาลและสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติแลว
เวลาก็มีแตนำเราไปสูทิศทางท่ีปราศจากซ่ึงอนาคต
ตรงกนัขาม เวลาเราสวดภาวนา  เรามีเวลาสำหรบัพระ-
เปนเจาเพ่ือทีจ่ะเขาใจวา “พระวาจาของพระองคจะไมมี
วนัผานพนไป” (เทียบ มก 13:31)   เพ่ือจะเขาไปอยใูน
สายสัมพันธหน่ึงเดียวกับพระองค  “ไมมีใครนำความ
ยินดีไปจากทานได” (ยน 16:22)  เทากับเปนการเปด
ประตูใหกับตัวเราเองสูความหวังที่จะไมมีวันทำใหเรา
ตองผิดหวัง นัน่คือชีวตินิรนัดร

สรุปคอื การเดนิทางในเทศกาลมหาพรต  ทีเ่ราไดรบั
การเชือ้เชญิใหพศิเพงไตรตรองรหสัธรรมแหงไมกางเขน
นี ้ มจีดุประสงคทีจ่ะทำใหเกิดภายในตัวเราซึง่ “รปูแบบ
แหงการสิ้นพระชนมของพระองค”(ฟป 3:10)  เพื่อทำ
ใหเรากลับใจเปลี่ยนชีวิต เพื่อเราจะไดถูกปรับเปล่ียน
ดวยการกระทำของพระจิตเจา  เฉกเชนนักบุญเปาโล
ผเูดินทางไปเมืองดามัสกัส เพ่ือเราจะไดปรับการดำเนนิ
ชีวิตเสียใหม ใหเปนไปตามน้ำพระทัยของพระเปนเจา
เพื่อที่เราจะไดหลุดพนจากการเห็นแกตัว เอาชนะ
สัญชาตญาณท่ีมุงแตเอาเปรียบผูอื่น และเปดใจเราใหมี
ความรักตอพระคริสตเจา เทศกาลมหาพรตเปนเวลา
ดีมากท่ีจะยอมรับความออนแอของเรา ที่จะตรวจสอบ
ชีวิตของเราอยางจริงจัง  เพื่อรับพระหรรษทานแหง
ศีลอภัยบาป เพื่อเดินรอยตามพระยุคลบาทของพระ-
คริสตเจาไปดวยใจเด็ดเด่ียว

พี่นองชายหญิงท่ีรัก  อาศัยการเผชิญหนาเปนการ
สวนตัวกับพระผูไถและอาศัยการจำศีล การทำบุญ
ใหทานและการสวดภาวนา การเดินทางแหงการกลบัใจ
สูวันฉลองปสกา จะนำเราใหไดพบกับศีลลางบาปของ
เราใหม  ในมหาพรตปนี ้ ขอใหเราจงไดรบัพระหรรษทาน
ทีพ่ระเปนเจาประทานใหในชวงเวลานัน้ เพือ่พระหรรษทาน
จะไดนำความสวางมาสเูราและนำพาการกระทำทกุอยาง
ของเรา  สิ่งท่ีศีลศักด์ิสิทธ์ิใหความหมายและตอง
ตระหนักถงึน้ัน  เราถกูเรียกรองใหมปีระสบการณทกุวนั
โดยการตดิตามพระครสิตเจาดวยใจกวางและจรงิใจ  ใน
การเดินทางของเราน้ี ขอใหเรามอบตวัเราไวกบัพระแม
มารียพรหมจารี ผูทรงใหกำเนิดพระวจนาตถทั้งใน
ความเช่ือและในเลอืดเน้ือ เพือ่พวกเราทกุคนจะไดมอบ
ตนเองท้ังครบใหกบัการส้ินพระชนม  และการกลับคนืชพี
แหงพระบุตรของพระนาง และไดรับชีวิตนิรันดร
เชนเดียวกันกับพระแมดวยเทอญ

จากวาติกนั  4 พฤศจกิายน 2010
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

เตมิไฟจิตใจธรรมทตู ใหพระสงฆ นกับวชสาสนมหาพรต (ตอจากหนา 3)
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ประธานคารติสัไทยแลนด  อาสาสมคัรโคเออร นำโดย
คุณพออนุชา ชาวแพรกนอย ศูนยสังคมพัฒนา
สังฆมณฑลอุบลฯ คุณแมโยวานนา วนิดา ถาวร
มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแหงอุบลฯ คณะซิสเตอร
ครู โรงเรียนอาเวมารีอา  คณะซิสเตอร ครู โรงเรียน
มารียอุปถัมภ อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ รวมขบวนรถ
จากโรงเรียนมารียอุปถัมภ อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ
เดินทางไปมอบถุงยังชีพ ณ คายอพยพโรงเรียน
บานทาสวาง ต.โนนสำราญ อ.กนัทรลักษ จ.ศรสีะเกษ

รายงานโดย สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑล
อุบลราชธานี

คุณพอเสกสรร สมศรี จิตตาธิการยุวธรรมทูต/พลศีล
สงัฆมณฑลอบุลราชธาน ีและคณะกรรมการฯ รวมกนั
จัดงานชุมนุมยุวธรรมทูตประจำป  2011 โดยมี
พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา เปนประธานในพิธี
ปฏิญาณตนของสมาชิกจำนวน 471 คน

คณุพอเสกสรร สมศรี กลาวถึงวตัถปุระสงคสำคัญ
ในการจัดงานครั้งน้ีวา “เพื่อการกอต้ังกลุมยุวธรรมทูต
ขึน้ในสังฆมณฑลของเราอยางเปนทางการ” หลงัจากท่ี
ไดมีการเผยแพรจิตตารมณและการฝกอบรมผูนำมา
เปนระยะๆ

การชุมนุมยุวธรรมทูตในคร้ังน้ีไดรับความรวมมือ
จากผบูรหิารโรงเรียนและวดัตางๆ สงเดก็ๆ เขารวมงาน
21 โรงเรยีน มเีดก็ๆ จำนวน 471 คน(คาทอลกิ 324 คน
ศาสนาอืน่ๆ 72 คน) ครแูละพีเ่ล้ียงจำนวน 75 คน

การชุมนุมเร่ิมดวยพิธีมิสซาฯ เฉลิมฉลองวันพระ-
คริสตเจาแสดงองคโดยคุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ
ผูอำนวยการ PMS ประเทศไทย การแสดงจินตลีลา
เพลงยุวธรรมทูตโดยยุวธรรมทูตจากโรงเรียนซงแย
พิทยา และโรงเรียนมารดาทรงธรรม ในภาคบาย
เปนกจิกรรมฐาน 10 ฐานท่ีใหความรทูางดานพระคัมภรี
พระศาสนจักรประเทศไทยและจิตตารมณยุวธรรมทูต
ซึ่งจัดโดยคณะครูจากโรงเรียนและวัดตางๆ ของ
สังฆมณฑล และปดพิธีดวยวจนพิธีกรรมและการ
ปฏิญาณตนของบรรดายุวธรรมทตู

พระคุณเจาบรรจง กลาวใหโอวาทตอนหน่ึงวา
“ทุกวันอาทิตยพออยากใหลูกๆ ชวนเพื่อนๆ มาวัดกัน
ใหมากๆ เพราะน่ีคอืงานหน่ึงของยวุธรรมทูต”

ซสิเตอรวมิลรตัน นอยงาม ไดกลาวถึงการจดังาน

ในคร้ังน้ีวา “เราไดรับความรวมมืออยางดีจากผูบริหาร
โรงเรียนและคุณพอเจาอาวาสตางๆ ทีแรกมีรายงานวา
จะมีเด็กๆ มารวมงานประมาณ 200 คน แตวันนี้มากัน
ถงึ 471 คน”

คุณพอเสกสรร สมศรี ไดกลาวขอบคุณภราดา
ทกัษบุตร  ไกรประสทิธ์ิ อธิการโรงเรียนอัสสมัชัญอบุลฯ
และคณะครูของโรงเรียนท่ีไดใหการสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกในเร่ืองสถานท่ี ขอบคุณบรรดา
ซิสเตอร  คุณครู  และเยาวชนท่ีไดมาเปนพี่ เลี้ยง
(Staff) ทำใหงานชุมนุมในคร้ังน้ีสำเร็จลุลวงไปดวยดี
และในโอกาสนี้ เด็กๆ  ไดถวายเงินเพื่อชวยเด็กๆ
ยากจนท่ัวโลกเปนจำนวนเงิน 17,000 บาท

รายงานโดย คณุพอวัชศิลป กฤษเจริญ

(ตอจากหนา 20)ชมุนมุใหญยวุธรรมทตู

เตมิไฟจิตใจธรรมทตู ใหพระสงฆ นกับวชเยีย่มคายอพยพ (ตอจากหนา 20)
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

พระเยซเูจาตรัสสัง่สอนเขาวา “จงตามเรามาเถิด”
เลวีกล็กุข้ึน ละท้ิงทุกส่ิงแลวตามพระองคไป

(ลกูา  5:27-28)

ป 2011

กาวแรก
ที่มีความสำคัญ

ความย่ิงใหญของสุภาษิตตางๆ ก็คือ สุภาษิตสามารถสอนความจริง
อนัลกึซึง้ได โดยใชคำเพยีงไมกีค่ำ ตวัอยางท่ีดขีองสภุาษิตบทหน่ึงกค็อื การเตือน
เราวาการเดนิทางท่ีด ีเริม่ตนจากกาวแรกเพยีงกาวเดียว ถกูแลว ความหมายมิได
มีไวเฉพาะการเดินทางที่ยืดยาวและแสนจะลำบาก แตมันตีความหมายไปถึง
กิจการใดๆ ที่เรากระทำ ซึ่งอาจทาทายและยากลำบาก เทศกาลมหาพรต
ก็เปนหนึ่งในการเดินทางน้ี

ประกาศกอิสยาหกลาวในพระนามของพระเจา ทานเชิญชวนประชาชน
ใหกลับมาดำเนินชีวิตแหงความยุติธรรม และสนใจในความตองการของผูอื่น
หากเขากระทำเชนน้ัน ทานประกาศกสัญญาวาเขาจะไดรับพระพรจากพระเจา
เหตุวา พระเจาทรงประทับอยูในทามกลางทุกสิ่งที่เขาจะกระทำ พระเยซูเจา
ทรงสะทอนความจริงขอนี้ เม่ือพระองคทรงเรียกเลวีคนเก็บภาษีใหติดตาม
พระองค ทรงเรียกใหเขาปลีกตัวใหพนจากหนทางของบาป มาเปนสาวก
ขององคพระบุตรของพระเจา เมื่อพระเยซูเจาถูกพวกฟาริสีและธรรมาจารย
ตเิตยีนวา พระองครบัประทานอาหารรวมโตะกับคนบาปทีไ่ดเปลีย่นการดำเนนิ
ชีวิต พระองคทรงเตือนพวกเขาวา ผูที่ตองการหมอก็คือผูปวย มิใชผูที่มี
สขุภาพด ีอกีนยัหน่ึงกค็อื พระองคเสด็จมาเพือ่ทรงเรียกคนบาปใหกลบัใจเขาหา
พระเจา

พระเยซูเจาทรงเรียกเรา ดังท่ีพระองคทรงเรียกเลวี และพระวาจาของ
พระองคสามารถดลใจเราใหอธิษฐานภาวนา ในเทศกาลมหาพรตน้ี รวมท้ัง
การจำศีลอดอาหารและการทำบุญใหทาน ซึ่งเราควรทำไปโดยระลึกถึงผูที่
ขัดสนยากจนในโลกของเรา เทศกาลมหาพรตเปนการเดินทางที่คอนขาง
จะลำบาก แตการเร่ิมตนตั้งแตกาวนอยๆ ก็จะชวยใหเราดำเนินไปในหนทาง
ที่ถูกตองของเทศกาลน้ี

ขาแตพระเจา โปรดทรงชวยลกู
ใหลกูเขาใจวากิจกรรมท้ังหลาย

ทีพ่วกลูกกระทำไปเพือ่เห็นแกพระเยซูเจา
 และดวยเดชะพลังของพระจิตเจานี้

นับวาเปนกาวสำคัญในหนทางอันยากลำบาก
เพ่ือใหโลกของเราไดมคีวามยุตธิรรมมากย่ิงข้ึน

อาแมน

เลนผิดบท
ใครจะเคยคิดวาอาหารการกินจะขาด
ทัง้ท่ีเมืองไทยอุดมสมบูรณมขีาวในนามีปลาในน้ำ
มีใหกินจนเหลือเฟอมาต้ังแตเร่ิมเปนประเทศไทย
ภูมิประเทศดินฟาอากาศก็ชางเปนใจใหตลอด
ปลูกขาวปลูกผักเล้ียงหมูเลี้ยงวัวเล้ียงควายเลี้ยงปลา

เล้ียงกุง
แลวจูๆ  น้ำมันปาลมไมมใีหใชไมมใีหซือ้หาแมมเีงิน
ตองเขาแถวเปนวนัตองแบงสนัปนสวนราวอยใูนภาวะสงคราม
สงผลใหอาหารการกินราคาแพงข้ึนเกือบเทาตัว
จนตองพากันกงัขาหาเหตหุาทีม่าหาท่ีไปกนัวนุ
กวาจะรูวามีการกักตุนไวเอากำไรโหดก็ตั้งนานสองนาน
พาใหเสยีทัง้อารมณเสยีทัง้ความรสูกึเสยีทัง้ความเช่ือมัน่
บริหารประเทศชาติกันอยางไรแคคนกลุมนอยไดประโยชน
ในขณะทีค่นทัง้แผนดนิตองลำบากตองเสียสทิธติองเสียสวสัดกิาร
ก็รัฐมนตรีเอาแตขึ้นปายหราติดรูประบุตำแหนงบอกพรรคสังกัด
เพื่อหวังผลระยะสั้นระยะยาวเม่ือกล่ินการเลือกตั้งเร่ิมโชย
ทัง้ๆ ทีเ่นือ้หาใจความบนปายกไ็มไดบอกอะไรใหนาเช่ือถอืใหอนุใจ
ไมวาจะผลงานไมวาจะความมงุม่ันรับใชชาติไมวาจะนโยบาย
แตละปายจึงเนนแคหนาตาท่ีชางเทคนิคแตงใหดูดีเกินจริงเทานั้นเอง

จะวาไปแลวการบริหารบานเมืองไดแคนี้ก็ถือวาดีระดับหนึ่งแลว
เพราะความคิดความอานอกีท้ังเวลาเกือบสวนใหญใชเพ่ือแกปญหา
จนแทบหมดแรงหมดศักยภาพหมดเวลากับการพัฒนาประเทศชาติ
ความวัวยังไมทันหายความควายก็แทรกเขามาเปนระลอก
ไหนจะปญหาในพรรคไหนจะปญหากับพรรครวมพรรคฝายคาน
แลวน้ันปญหาจากกลุมจากสีเส้ือจากขบวนการนอกระบบ
แคแกปญหาแตละอยางใหผานไปไดแบบคาบเสนก็ถือวาบุญแลว
การพัฒนาจะเห็นเปนรูปธรรมก็แคตัวเลขงบประมาณกอนใหญ
ไดไปแลวตองเฉือนตองตัดตองทอนตองแบงตองหาร...ตามลำดบั
กวาจะไปถึงการพัฒนาชาติกง็บประมาณก็เหลอืแค “ประมาณๆ”
เพราะหมดไปกับการพฒันา “เฉพาะตวั” ไมนอยทีเดียว
ทุกคนก็รูแกใจวานี่คือ “กระบวนการ” ของการบริหารบานเรา

ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยใชตัวแทนราษฎรบริหารชาติ
แตละจังหวัดเลือกตัวแทนเขาไปเปนปากเปนเสียงในรัฐสภา
คอยกำกับควบคุมตรวจตราประเมินการบริหารของรัฐบาล
ทุกอยางวากันไปตามตัวบทกฎหมายบทบาทหนาที่ตัวแทน
แตพอเอาจรงิๆ เขาตางพากันใช “มวยวัด” ทัง้ในและนอกรัฐสภา
แทนทีจ่ะคำนงึถึงประโยชนของชาตคิวามอยดูกีินดีของพลเมอืง
ตางกมหนากมตาหาประโยชนเขาพรรคเขาตัวใหวุนวาย
ใชทุกยุทธศาสตรปายรายปายสีทำลายความนาเช่ือถือกันทุกคร้ังไป
หาเร่ืองหาความผิดในตำแหนงหนาท่ีไมไดก็เลนเร่ืองสวนตัว
วนัๆ กเ็อาแตแฉเอกสารน่ันขอมูลน่ีอวดอางความ “เด็ด” ทกุอัน
ลงเอยผูที่อยูในตำแหนงบริหารตองคอยแกตางคอยแกตัวพัลวัน
เวลาและเรี่ยวแรงจะบริหารก็หมดไปกับการแกเกมนอกระบบ
คนท่ีไมมีหนาที่โดยตรงกับการบริหารฮึกเหิมจะบริหารเสียเอง
พากันออกมายึดถนนเรียกรองตำหนิสอนมวยรัฐบาลยิ่งกวากุนซือ
ตองทำอยางน้ีตองจัดการเรือ่งน้ีตองโตตอบกลับตองแข็งขอ...
พรอมสรุปดวยสูตรสำเรจ็รปู “ทำไมไดกล็าออกซะ...”

บานเมืองจะเสียหายพังพินาศหากไมยึดถือกฎกติกาเปนหลัก
ถาแตละคนแตละกลุมแตละฝายแตละพรรคเอาใจตนเปนใหญ
การบริหารยอมสะดุดการพัฒนาตองชะงักประชาชนเดือดรอน
เมื่อไรจะเรียนรูความผิดพลาดจากอดีตกันเสียที
หันมาเลนตามกฎกติกาตามบทบาทตามหนาท่ีตามลำดับข้ันตอน
ประเทศชาติจะไดพฒันาประชาชนจะไดอยดูกีนิดี...ถวนหนา
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คนท่ีไมมองเห็นการณไกล ภยัจะมาถึงตัว คนท่ีไมรจูกัตัดไฟ ภยัจะนากลัว

แนวคดิบทเทศน
พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อชีวิต
ในเทศกาลมหาพรต ค.ศ. 2011
แบงปนโดย คณุพอสมบูรณ  แสงประสิทธิ ์ทีป่รกึษางานรณรงคจติตารมณมหาพรต คพน.
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฆราวาสแพรธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

สปัดาหที ่1 ในเทศกาลมหาพรต
(วนัอาทติยที ่ 13  มนีาคม  2011)

เรือ่ง  “บาปเขามาสมูนษุย  ผลของบาป”
อารัมภบท

เศรษฐีใจบุญ ชอบชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก
วันหนึ่งมีขอทานคนหน่ึงมาขอทานจากทาน ทานก็ให
เงินจำนวนหน่ึงไปซ้ือหาอาหารและส่ิงจำเปน ขอทาน
คนนี้จึงเฝาวนเวียนมาขอทานจากทานเศรษฐีคนนี้
เปนประจำ  เศรษฐีก็ฉวยโอกาสส่ังสอนตักเตือน
ใหรูจักทำมาหากินดวยตนเองบาง เพราะเห็นวายังเปน
คนสมประกอบ มกีำลงัวังชาท่ีจะทำการทำงานได ทำให

ขอทานไมคอยจะพอใจ
วนัหน่ึงขอทานคนน้ีกไ็ปขอทานจากทานเศรษฐีอกี

เศรษฐีก็ใหเงินไป แลววากลาวตักเตือนเหมือนท่ีเคย
ทำมา ขอทานรับเงินไปแลวก็เอาเงินน้ันไปซ้ือมีดมา
หนึ่งเลม  พอสบโอกาสก็แอบยองเขาไปในบานของ
เศรษฐี แลวเอามีดเลมน้ันแทงเศรษฐีถึงแกความตาย

พีน่อง  ไดฟงเรือ่งนีแ้ลวรสูกึอยางไร?  คงตองรสูกึ
โมโหโทโสขอทานคนน้ันเปนกำลงั  ออกปากสาปแชง
อยาใหไดไปผดุไปเกิด เพราะคนเนรคุณผมูพีระคณุเชนนี้
แมแตสตัวเดยีรจัฉานกย็งัสไูมได  เพราะสตัวเดยีรจัฉาน
มนัยงัรคูณุคนท่ีเลีย้งดูมนั

บทเทศน
1. เร่ืองทีเ่ลามาน้ี  อาจจะเปนเพยีงนทิานท่ีเลาสกูนัฟง

เพื่อสอนใจ แตเชื่อหรือไมวามีเรื่องเชนนี้เกิดขึ้นจริงๆ
ระหวางเรามนุษยกบัพระเปนเจา และเกิดขึน้มาชานาน
ตั้งแตโบราณกาลจนถึงปจจุบันนี้ก็ยังมีอยู

2. พระคัมภีรวนัน้ี วนัอาทิตยที ่1 ในเทศกาลมหาพรต
เลาถึงเรื่องพระเปนเจาทรงสรางสรรพส่ิง และปดทาย
ดวยการสรางมนุษย  โดยวิธีพิเศษพิสดารกวาสิ่งใดๆ
มนุษยจึงติดหน้ีบุญคุณของพระเปนเจานับตั้งแตศีรษะ
จนจรดเทา แตแลวมนุษยก็กลับทรยศตอพระองคโดย
การทำบาป  ซึง่หนักหนาสาหัสย่ิงกวาขอทานคนน้ันท่ี
เนรคุณ ฆาเศรษฐีดวยมีดท่ีซื้อมาดวยเงินทานของ
เศรษฐีเอง บาปจึงเปนสิ่งที่นาเกลียดนาชังที่สุด ชั่วราย
ที่สุด ที่กระทำตอพระเปนเจา และเรามนุษยก็ยังทำกัน
อยูเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น

3. เทศกาลมหาพรต ซึ่งเริ่มตนเมื่อวันพุธรับเถา
ที่เพ่ิงผานไป และเราก็ไปรับเถากันเปนทิวแถว ถามวา
รับไปทำไม?  คำตอบก็อยูที่คำของพระสงฆที่โรยเถา
บนศีรษะ  หรือปายท่ีหนาผากและกลาววาจาวา “จงกลับใจ
และเช่ือพระวรสาร” คำวา “กลบัใจ” นีแ่หละเปนหวัใจ
ของเทศกาลมหาพรต

“กลับใจ” หมายความวา “เลิก” ทำบาปเสียเถิด
เพราะบาปเปนการเนรคุณอยางสุดๆ ตอพระเปนเจา
ผูทรงรักและมีพระคุณตอเราอยางหาท่ีสุดมิได

ปฏิบัติ
1. พระเปนเจาทรงรักเราอยางท่ีสดุฉนัใด  เรากจ็ง

รักพระเปนเจาดวยส้ินสุดจิตใจ  สิ้นสุดความคิด  และ
สิน้สดุกำลงั “ของเราฉนันัน้”

2. จงรักพระเปนเจาโดยภาวนา พลกีรรม ทำบญุ
ใหทาน  เปนพิเศษในเทศกาลมหาพรตน้ีเถิด
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ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

หนา 9

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

หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทันที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรียตนกำเนิดกล่ินเหมน็เปนอาหารลงไป

บรกิารสาธติการกำจดักลิน่ใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พเิศษสำหรบัโรงเรยีนคาทอลกิ
วรวฒุ ิ ดสีดุจติร  โทร: 08 96 11 12 96

VT.International Ltd. Tel:&Fax: 02 755 7362-3

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫
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ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

อนันา นงลกัษณ สงูสวาง
เกดิใหมในพระเจา 27 มกราคม 2010
โอกาสครบรอบ 1 ปแหงการจากไป

“ทุกสิ่งที่มาจากดิน จะตองกลับไปยังดิน และทุกสิ่ง
ที่มาจากเบื้องบน ก็ตองกลับไปเบ้ืองบน” (บสร 32)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถึง

ประทานการพกัผอนตลอดนรินัดรแกเขาเถิดพระเจาขา
ขอใหความสวางตลอดนรินัดรทอแสงมาสเูขา

เปโตร พรเทพ ศรีสดใส
เกดิใหมในพระเจา ๓๑ ตลุาคม  ๒๕๕๓

ขอเชญิทานรวมแสวงบุญท่ีประเทศเกาหลใีต
วนัที ่1 - 6  เมษายน  2011

เกาะเชจโูด - พซูาน - กรุงโซล
เทีย่วชมเทศกาลมหศัจรรยวนัดอกไมบาน (ซากรุะ)

ของเกาหลี
(มคีณุพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)

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

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

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

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
วญิญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต

ผูลวงลับทุกดวง
วญิญาณในไฟชำระและวิญญาณท่ีไมมใีครคดิถึง

1. ทชัมาฮาล - กวั - น.ฟรังซิสเซเวยีร
(19-27 มนีาคม)

2. ฟาติมา - สเปน  (4-10 พฤษภาคม)
3. แหแมพระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์- ลรูด - ฟาติมา

(31 พฤษภาคม - 11 มถินุายน)
4. ฉลองเซนตแอนน  28 กรกฎาคม


เดอืนมนีาคม นำชาวคณะเยีย่มแมพระลาวาง
และชาวพนัสนคิม ฉลองนกับญุยอแซฟ

สนใจรายละเอยีด : 0-2912-3339, 08-1899-7470
www.supartour.com

e-mail : supartour@gmail.com

สุภาทัวรแสวงบุญ

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิตัง้เคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกียร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

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

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

www.uni-smart.co.th

โทรศัพท 08-1637-5261, 0-2718-2900
สวนลดพิเศษสำหรับคาทอลิก

เคร่ืองนับธนบตัร จบัปลอม
เคร่ืองนับเหรียญ พรอมแยก
ทนทานคมุคา ประหยัดเวลา
ราคายุติธรรม ความแมนยำสูง

ระลกึถงึทานในคำภาวนา
§ÿ≥æãÕ¬Õ·´ø ‰æ»“≈ Õ“π“¡«—≤πè

§ÿ≥æãÕø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√è §¡°ƒ™ Õπ“¡π“√∂
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 โปรแกรม 1 ตรวจมะเร็งปากมดลกู โดยวิธ ีตนิเพร็พ แพป เทสต (THIN
PREP PAP TEST) เปนวิธกีารใหมในการตรวจมะเรง็ปากมดลกู ซึง่สูตแิพทยจะเกบ็
ตัวอยางเซลลปากมดลูก นำใสขวดน้ำยารักษาสภาพเซลลสงตอหองปฏิบัติการ
เพือ่ตรวจหาเซลลผดิปกตทิีบ่งชีว้าเปนเซลลมะเรง็

ราคาน้ีเร่ิม 1 กมุภาพันธ 2011 - 30 เมษายน 2011








คุยกันเจ็ด
วนัหน



 




 
  จงต่ืนเฝาและอธษิฐานภาวนา (มธ 26:41)

รเูทาทัน...มะเรง็ปากมดลูก...ภยัเงยีบทีอ่าจรเูม่ือสายเกินไป

จุดซอน ลับ
จะไมเปนจุดซอนเรนมะเร็งรายอีกตอไป
คณุตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูหรอืยงั

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเซนตหลุยส ขอเสนอโปรแกรม
การตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยแพทยเฉพาะทาง

ราคา 1,300 บาท (ราคาน้ีรวมคาแพทย+คาบรกิาร)

 โปรแกรม 2 ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี
ตนิเพร็พ แพป เทสต และตรวจหาเชือ้เอชพีว ี(THIN
PREP PAP TEST + HPV DHA TEST) นอกจาก
สูติแพทยจะเก็บตัวอยางเซลลปากมดลูกสงตรวจหา
เซลลผดิปกติแลว ยงัเพิม่การตรวจหาเชือ้เอชพีว ีซึง่
เปนเช้ือไวรสัท่ีกอใหเกิดมะเรง็ปากมดลูกดวย

ราคา 3,250 บาท (ราคาน้ีรวมคาแพทย+คาบรกิาร)

รบับริการไดที ่ : แผนกสตู-ินรเีวชกรรม ชัน้ 2 อาคารรอยปบารมบีญุ
วนัจันทร ถงึ วนัศุกร เวลา 08.00-16.00 น. เทาน้ัน

โรงพยาบาลเซนตหลยุส 27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2675-5000 โทรสาร 0-2675-5200 www.saintlouis.or.th

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

วนัทีผ่มไปรวมมสิซาปลงศพพระสงัฆราชมคีาแอล
บญุเลือ่น  หมัน้ทรพัย   (8  ธนัวาคม  2553)    ณ  อาสน-
วหิารแมพระนริมล   ไดรบัหนังสือ  อาลยัรัก... พระคุณ-
เจาป ู  แหงสงัฆมณฑลอบุลราชธาน ี  มโีอกาสระลกึถงึ
กจิการดมีากมาย  ทีม่หีลายคนกลาวถงึ  สำหรบัผมสะกดิ
ในใจ  “เครดิตยูเนี่ยน”  ที่สมาชิกคณะกรรมการฝาย
การจดัการ  ชมรมสหกรณเครดติยูเนีย่นแหงประเทศไทย
จำกดั    ไดกลาวตอนหน่ึงวา   “ตลอดระยะเวลา กวา 40 ป
ที่ขบวนการเครดิตยูเน่ียน  ไดเร่ิมกอต้ังข้ึน  คุณพอ
ทำงานอยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อยในการเผยแพรงาน
เครดิตยเูนีย่น  เปนกำลงัสำคัญ  และเปนแรงบันดาลใจ
ใหกบัผนูำเครดติยเูนีย่นมาโดยตลอด  รวมถึงขณะดแูล
วดัตางๆ  กจ็ะใหการสนับสนุนการจัดต้ังเครดิตยูเน่ียน
ในชุมชนวัดน้ันๆ  ...”  (หนา  72)

พลิกไปดูประสบการณการทำงานของพระคุณเจา
(หนา 82)  “ไดจดัต้ังเครดิตยูเน่ียนสำหรับครูในโรงเรียน
ดรณุาราชบรุ ี  สำเรจ็ในเดอืนกนัยายน  พ.ศ. 2509  (45

เครดิตยูเน่ียน ป)   และ  พ.ศ. 2512  เปนผอูำนวยการศูนยเครดิตยเูนีย่น
แหงประเทศไทย

เครดิต   เปนคำภาษาอังกฤษ   หมายถงึความเช่ือถอื
ความไววางใจ    สวนคำวา   ยเูน่ียน   หมายถึงความสามัคคี
หรือความเปนหน่ึงเดียวกัน

เครดิตยูเน่ียน   เกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีประเทศเยอรมนี
โดยฟริดริก   วลิเล่ียม  ไรฟไฟเซน   ในระหวาง  พ.ศ.
2392-2407  เพราะชาวบานประสบความยากลำบาก
ดานเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2502  คณุพออลัเฟรด  บอนแนงค  คณะเยสอุติ
บานเซเวียร   นายแพทยชวลติ  จติรานเุคราะห   อาจารย
ประคิณ  ชุมสาย  ณ  อยุธยา  สนใจชวยชาวบาน
เขตหวยขวางดินแดง   สวนใหญประสบปญหาการเงิน
มีหน้ีสิน   จึงเกิดศูนยกลางเทวา  ดวยเจตนาท่ีจะชวย
ผอนคลายปญหาดงักลาว   คณะผจูดัตัง้ศนูยกลางเทวา
จงึสง คณุอมัพร  วฒันวงศ  ไปเรียนวธิกีารเครดติยูเน่ียน
ทีป่ระเทศฟลปิปนส  ใน  พ.ศ. 2507-2508

วนัท่ี 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2508  (ค.ศ. 1965)  ไดจดั
ตั้งเครดิตยูเน่ียนแหงศูนยกลางเทวา  เปนกลุมเครดิต
ยูเน่ียนแหงแรกในประเทศไทย  “รวมกันชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันดวยความรัก   ความหวงใย
แบงปน  เสยีสละ  รบัใชซึง่กนัและกัน  และ
ไดแผขยายออกไปในหลายทองถิน่  หลาย
จังหวัด   เปนขบวนการเครดิตยู เนี่ยน
ระดับชาติจึงไดรับสภาพทางกฎหมาย
ใหเปนสหกรณออมทรพัย  จดทะเบียนเปน
สหกรณ  เมือ่วนัที ่ 26  กมุภาพันธ  พ.ศ.2522

(ค.ศ.1979)
ในเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2513  คุณพอมีรโก

ตรุสนัก  ไดเชญิคณุพอบญุเลือ่น   หม้ันทรพัย  คณุพอ
ยานี  คณุพอประสทิธ์ิ  สมานจติ  มาเชียงใหม  เพ่ือให
การศึกษาอบรมแกชาวเชียงใหม  เกี่ยวกับจิตตารมณ
เครดิตยูเนี่ยน  จนไดกอต้ังเครดิตยูเน่ียนขึ้นแหงแรก
ในภาคเหนือ  เม่ือ  17  กนัยายน  พ.ศ. 2513  และได
จดทะเบียนเปน “สหกรณเครดิตยูเน่ียน จำกัด”  วนัท่ี 1
มกราคม 2522  จนปจจุบนัมีอายุครบ 40 ป และไดจดั
งานฉลอง  เม่ือวันท่ี 19  กมุภาพันธ  พ.ศ. 2554

ผมไดยินและไดเห็นคุณพอศวง  ศุระศรางค
พยายามสงเสริมสนับสนุนสหกรณเครดิตยู เนี่ยน
วัดนักบุญเปโตร  สามพราน  และในหมูพระสงฆ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ตลอดมา จนตระหนักวา
นอกจากเราสวดภาวนา เขาวัด  รบัศีลมหาสนิท  เราตอง
มเีครดิตในเร่ืองการเงิน  การแบงปนชวยเหลอืกนัได

เรากำลังรณรงค  อภบิาลชมุชนศษิยพระครสิต  รวม
พนัธกิจแบงปนขาวดี  ผมมัน่ใจวา  สหกรณเครดติยูเนีย่น
เปนดัชนีวดัผลประการหน่ึงวาเราดำเนินชีวติสอดคลอง
กบัวิถชีมุชนครสิตชน  หรอืไม
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โรงเรยีนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรยีน ระดับช้ันมัธยมศกึษาปที ่1 ปการศกึษา 2554
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (Gifted)
ขายใบสมัคร : ตัง้แตวนัน้ี - 14 มกราคม พ.ศ. 2554 ทีโ่รงเรยีนอัสสัมชัญแผนกประถม ซอยสาทร 11 กรงุเทพฯ
สอบขอเขียน : วนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2554
สอบถามรายละเอียดไดที่ โรงเรยีนอสัสัมชัญ โทร. 0-2675-6970-8 ตอ 401 และ 0-2630-7111-25 ตอ 427

เกาหลภีาวนาเพ่ือเอกภาพครสิตชน
โซล  เกาหลใีต  (ยแูคน) พระอคัรสงัฆราชฮจีนีสั  คมิ
ฮ-ีจงุ แหงกวางจู กลาววา “แทนท่ีเราจะกลาวโทษวา
ผูอื่นเปนสาเหตุของความแตกแยกกัน  เราควรจะ
เปนทุกขถึงบาปและภาวนาวอนขอพระเมตตา
ตอพระเปนเจา  และควรตระหนักวาเราตางมีหลายส่ิง

หลายอยาง ทีเ่หมือนกนัมากกวาความแตกตาง”
พิธีกรรมภาวนาเพ่ือเอกภาพคริสตชนจัดข้ึนท่ีวัดพระผูไถในกรุงโซล

มคีรสิตชนนกิายตางๆ ประมาณ 250 คน ทีม่ารวมพธิี
พระสังฆราชคิม  ประธานคณะกรรมาธิการเพ่ือสงเสริมเอกภาพคริสตชน

กลาววา “จำเปนท่ีเราควรปฏิบัติตามแบบอยางของบรรดาอัครสาวกในยุค
แรกเริ่ม และแบงปนความเช่ือแกเพื่อนพ่ีนองของเรา”

ศาสนาจารย คิม ยัง-จู ตัวแทนคริสตชนโปรเตสแตนทในเกาหลี กลาววา
“ทุกวันน้ี  สังคมเราขาดสันติภาพมากที่สุด สถานการณความขัดแยงระหวาง
เกาหลีเหนือและเกาหลีใตไมดีขึ้น  อีกทั้งมนุษยก็ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
จนถงึขัน้วกิฤต”ิ

สัปดาหภาวนาเพ่ือเอกภาพคริสตชนจัดข้ึนระหวางวันท่ี 18 ถึงวันท่ี 25
มกราคม  คริสตชนนิกายตางๆ จะมารวมพิธีภาวนารวมฟนฟูเอกภาพเพื่อ
ความเปนหนึ่งเดียว

ประจกัษพยานความรกัของพระเปนเจา
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา
“ป จ จุบันโลกต องการ
ความรักของพระเปนเจา
หมายความวา เราจำเปน
ตองมีผูที่ อุทิศ ชีวิตของ
ตนรับใชเพ่ือนพ่ีนองใน
พระนามของพระเปนเจา”

พระสันตะปาปาทรง
สงสาสนถึงผูรวมประชุม
เ ก่ี ย ว กั บ ก ร ะ แส เ รี ย ก
ในลาตินอเมริกัน ความตอนหน่ึงวา “พระเปนเจาทรงเปยมดวยพระเมตตา
หาท่ีเปรียบมิได และพระศาสนจักรทองถ่ินตองการผอูภิบาลทีอ่ทุศิตนในงานเพ่ือ
สงเสริมกระแสเรยีก”

สภาพระสงัฆราชแหงลาตนิอเมริกนั ไดจดัประชมุเร่ืองกระแสเรยีก ระหวาง
วนัที ่31 มกราคม ถงึวนัที ่5 กมุภาพนัธ  ทีจ่งัหวดัการตาโก ประเทศคอสตาริกา

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา “ผลการศึกษาพบวา การ
สงเสริมกระแสเรียกอยางมีระเบียบแบบแผนในคอสตาริกาบังเกิดผลดี  เพราะ
กระแสเรียกสงฆเปนพระพรและธรรมล้ำลึกท่ีไมอาจอธิบายได ซึ่งพระเปนเจา
ทรงประทานแกผูที่พระองคทรงเลือกสรรโดยถวายตนตอบรับความรักของ
พระเปนเจา”

(สาธารณรัฐคอสตาริกา ประเทศในอเมริกากลาง ไดรับเอกราชจากสเปน
เม่ือวันท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2364 ทศิเหนือจรดนคิารากัว  ทศิตะวันออกเฉยีงใต
จรดปานามา  ทิศตะวันตกและทิศใตจรดมหาสมุทรแปซิฟก และจรดทะเล
แคริบเบียนทางทิศตะวันออก ใชภาษาสเปนเปนภาษาราชการ เปนประเทศท่ีมี
เสถียรภาพทางการเมือง และไดชื่อวาเปน “สวิตเซอรแลนดแหงอเมริกากลาง”
สวนการตาโก เปนจงัหวัดทีอ่ยทูางตะวนัออกของเมอืงหลวงซนัโฮเซ)

ราฟาแอล

มัทธิว 10:34-36
“...อยาคดิวาเรามาเพ่ือนำสันตภิาพ

มาใหโลก  เรามไิดมาเพ่ือนำสันติภาพ
แตมาเพ่ือนำดาบมาให  เรามาเพ่ือ
แยกบตุรชายจากบิดา แยกบุตรหญิง
จากมารดา  แยกบุตรสะใภจาก
มารดาของสามี  ศัตรูของคนก็คือ
คนท่ีอยูรวมบานกับเขานั่นเอง”

ลกูสาวของครอบครัวท่ีร่ำรวยคนหน่ึงเรียนจบปริญญาเอก  จงึขอของขวัญ
จากคณุพอคณุแมเปนรถยนตสปอรต 1 คนั  คณุพอคณุแมไดตอบตกลง

เม่ือรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยกลับมาฉลองกันท่ีบาน  คุณพอคุณแม
ก็มอบของขวัญให  โดยคุณพอคุณแมยื่นหนังสือพระคัมภีร  (Bible) ให  เมื่อ
ลูกสาวเห็นก็แสดงความไมพอใจ  และไมรับพระคัมภีร  เธอกลับเขาหอง
และไมยอมออกมาจากหองอกี  วนัรงุขึน้กไ็มมใีครไดพบเธออีกเลย  เพราะเธอ
ไดหลบหนอีอกจากบานไปในคืนน้ันเอง

อีกไมนานหลังจากเหตุการณอันนาเสียใจนี้   คุณพอคุณแมไดประสบ
อบุตัเิหตุเสยีชวีติ   ลกูสาวจึงปรากฏตัวมารวมพธิปีลงศพ....... หลงัจากเสร็จพธิี
จึงกลับไปท่ีบานเดิม  เมื่อเดินเขาไปในหองของตนก็เห็นหนังสือพระคัมภีร
เลมเดิม เลมท่ีคุณพอคุณแมมอบใหเปนของขวัญวันฉลองรับปริญญาเอก
วางอยูบนโตะของเธอ....... คราวน้ีเธอหยิบหนังสือพระคัมภีรขึ้นมาเปดดู
และพบซองๆ หน่ึงสอดอยใูนหนังสือพรอมกับโนตเล็กๆ เขียนไววา :

“คุณพอ-คุณแม  ยนิดีดวยในความสำเรจ็ของลกู
กุญแจน้ีเปนกุญแจรถท่ีลูกชอบ

ทีพ่อแมสญัญาจะมอบให  รถอยทูีโ่ชวรมูรอลกูอยู
รกัลูกมากๆ – พอแม”

ลูกสาวคนนี้ถูกสะกดดวยคำพูดของคุณพอคุณแม   เธอยืนน่ิง  น้ำตาไหล
ดวยความเสยีใจอยางสดุซ้ึง

บทเสริม
คณุพอ-คณุแมคนูี ้ รกัลกูสาวคนน้ีมาก  แตในขณะเดียวกนักร็กัวญิญาณของ

ลกูสาวมากดวย  จงึไดมอบพระคัมภีรมาพรอมกับกุญแจรถ  เพราะคุณพอ-คณุแม
รดูวีา :

“พระคัมภีร พระวรสาร มกีญุแจท่ีสำคัญ
สำหรับชีวิตของเรา

มากกวากุญแจรถยนตเสียอีก”
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นครปฐม  คุณพอวรยุทธ  กิจบำรุง เปนประธาน
พธิมีสิซาปลงศพ คณุปามารอีา กมิจิน  กจิเจรญิ อายุ
94 ป รวมกับคุณพอธีระ กิจบำรุง คุณพอเอกชัย
โสรัจจกิจ คุณพอเชษฐา ไชยเดช คุณพออิทธิพล
ศรีรตันะ และคณุพอศักดิพฒัน กจิสกุล ทีว่ัดนักบุญ
เปโตร เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่6 มกราคม ค.ศ. 2011

คุณปามารีอา กิมจิน กิจเจริญ เปนบุตรของ
ยอแซฟ บวนจิ่น แซลี้ (มาจากประเทศจีน) สมรส
กบัมารอีา มกัดาเลนา ฮวยฮนุ แซลี้

ยอแซฟ บวนจิ่น มีลูก 5 คน เซซีลีอา กิมกิ๊ด
กิจสวัสดิ์ มารีอา กิมจิน กิจเจริญ (94 ป) เปโตร
กิมจอ (สุเทพ) กิจบำรุง บิดาของคุณพอวรยุทธ
กิจบำรุง และซิสเตอรจารุณี กิจบำรุง (คณะพระ-
หฤทัยฯ) เปโตร กิมติ๊ด กิจบำรุง เปลิการโป กิมล้ำ
กิจบำรุง บดิาของคุณพอธรีะ กจิบำรงุ

คุณปามารีอา กิมจิน สมรสกับเปโตร ประจวบ
(กิมจยุ) กิจเจรญิ เสียชีวิตป 1977 (33 ปแลว) มบีุตร
12 คน มารีอา สมศรี กจิสกุล 73 ป  เลาเลนเต สนุทร
กิจเจริญ 71 ป  เปโตร สธุา (เพชร) กจิเจริญ  ยอแซฟ



สวุฒัน กจิเจริญ (เสียชีวิต) ยวงบอสโก สธุรรม (แปะ)
กิจเจริญ (เสียชีวิต)  เปโตร สุวรรณ (หวอ) กิจเจริญ
เอเบนตสุ สเุนตร กจิเจรญิ ยวง สชุยั กจิเจรญิ  ดอมซีรีา
สมใจนึก (จิม๋) สมัพันธชัยวส ุ เปโตร สพุรรณ กจิเจรญิ
ยวง บรุ ีกจิเจริญ (เสียชีวติ)  อนันา จไุร

คณุพอวรยุทธใหบทสอนใจวา คณุปามารีอา กมิจิน
กจิเจริญ มลีกู 12 คน ถอืเปนครอบครวัใหญ

คณุพอธีระ มาเย่ียมวนัท่ี 21 ธนัวาคม พอเองมาเย่ียม
วันท่ี 30 ธันวาคม วันท่ี 31 คุณปาก็จากไปอยางสงบ
กอนคุณปาเสียชีวิตคุณพอสำรวย กิจสำเร็จ คุณพอ
เจาอาวาสวดันักบุญเปโตรไดมาสงศีลมหาสนิทให

ลูกๆ นาจะยึดแบบอยางจากแมเพราะเปนตัวอยาง
ที่ดีเร่ืองความเช่ือ สำหรับเราคริสตังของขวัญท่ีดีที่สุด
นาจะเปนเรื่องของความเช่ือ แตกตางจากของขวัญ

ของปใหมทีผ่านมา
เราทีม่คีวามเช่ือ เมือ่เราไดรบัศลีลางบาป ขอให

เราเปนแบบอยางท่ีดแีกกนัและกัน เราตองมีความเช่ือ
อยางเขมแข็งสืบตอไป เหมือนบรรพบุรษุของเราท่ีมี
มสิชันนารีมาสรางวดัเมือ่ 180 ปทีผ่านมา ชวีติคนเรา
แตละคนแตกตางกนัไป วนัเวลาก็รวดเร็ว ผานไปอีก
1 ป เราตองสำรวจตัวเราเองบาง ดูมโนธรรม คิดถึง
วันๆ นี้เราทำอะไรบาง ปรอทวัดความดี มันไมมี
มแีตมโนธรรมในตัวเอง ถาเราสำรวจบอยๆ พอคิดวา
ชีวิตของเราจะเจริญกาวหนา ในพระพรของพระ
ทัง้ในโลกนีแ้ละในโลกหนา

รายงานโดย ก. ทาขาม ณ สามพราน

“ชมุชนศิษยพระครสิต เจริญชวีติพระวาจา”
คำขวัญป ค.ศ. 2011  ปพระวาจา ยังสานตอ

โบราณวา “อยาไวใจ ดิน-ฟา-อากาศ-
มหาสมุทร และอสรพิษ” วนันี ้เรือ่งเวลาดูเหมอืน
ไมแนนอน อยดูีๆ  ฝนก็ตกมานอกฤดู กรมอตุฯุ

ยงัจบัทศิทางลมไมคอยถกู วนัท่ี 15 กมุภาพันธ พระคุณเจาจำเนียร สนัติสขุ-
นรินัดร ประชมุคณะกรรมการบริหารสภาพระสังฆราชฯ (บโูร) ทีบ่านผหูวาน
ตามปกต ิและอีก 2 วนัตอมา ประชุมฝายงานทัง้สี ่และสำนกันโยบาย เพือ่รายงาน
ความคืบหนา และขอเสนอแนะ เพื่อใหทุกฝายทราบถึงงานตางๆ ทำนองวา
“รเูขา รเูรา รวมมือกนัทำ”  พระคณุเจาทัง้ 10 องค  บรรดาอปุสงัฆราชทัง้หลาย
รวมรับรู แตพระคุณเจาปญญา กฤษเจริญ ติดธุระอยูที่เกาหลี กลับมาวันท่ี 28
กมุภาพนัธ 2011  พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน เปนประธานเปดวดัพระมารดา
นิจจานุเคราะห ที่หมูบานดินขาว แจหม แมรไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณี
เจาคณะเซนตปอล เดอ ชารตร งานน้ีตองข้ึนไปเปนกำลังใจ เพราะใหลกูๆ ไปอยู
กลางปาบนเขามาเน่ินนาน สรางโรงเรียนท่ีมีคุณภาพและวัดท่ีสรางสงางาม
เรียกวาครั้งเดียวอยูไปได 50 ป ทั้งน้ีเพ่ือรับใชพี่นองท่ีอยูหางไกล และเปน
ความภูมิใจของชาวเขาชาวดอยบางวามีโรงเรียนเซนตโยเซฟ แจหม  มีวัดท่ีดี
สำหรับพวกเขา จะไดไมตองอพยพยายไปในเมือง ตอไปในเมืองอาจจะยายไปอยู
ในปากไ็ดครบั เพราะเวลานี ้โรงเรยีนเร่ิมไดรบัรางวลับางแลว  พระคณุเจา
บรรจง ไชยรา ประธานฝายสังคม ปลืม้ใจท่ีมแีผนปฏิบตังิานยามฉุกเฉิน เมือ่ตอง
ประสบภัยตางๆ ผรูบัผิดชอบงานตางมีคมูอืปฏิบตัติามลำดบั มขีัน้ตอน เม่ือคร้ัง
ชาวบานท่ีอยูชายแดนไทย-กัมพูชาในสังฆมณฑลอุบลฯ ตองอพยพเพ่ือ
ความปลอดภัย เจาหนาที่เขาประจำและทำงานชวยเหลือพี่นองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งซิสเตอรคณะรักกางเขนฯ ทั้งคุณแมและลูกๆ จัดและ
มอบ “ถุงยังชีพ” กองเปนภูเขา (พระวิหาร) เลากา ประวัติศาสตรสอนเราวา
 “ชางสารชนกัน หญาแพรกก็แหลก” โอม...เพีย้ง...สนัติ...ศานต!ิ

เด็กสาธุฯ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 10 ประจำวันท่ี 6-12 มีนาคม 2011หนา 14

สามีและลูกๆ ทำบุญอุทิศแด
มารอีา สมใจ จนัทรสขุสนัต                 500 บาท

คณุวริยา ซโีอลีน                                           200  บาท
คณุสุวนิ โชติพงษ อทุศิแด
มารอีา กำจดั โชติพงษ                           200  บาท

คณุภทัรา แกวจินดา
ทำบุญกองทุนสิง่พมิพ                           300  บาท
อทุศิแดวญิญาณในไฟชำระ                  200  บาท
อทุศิแดเปาโล เกียรติชยั แกวจินดา        400  บาท

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

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

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

หมายเหตุ : เมือ่ทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะไดจดัสงใบเสร็จรบัเงนิ
ใหทานดวยความขอบพระคุณ

เราบอกความจริง
แกทานท้ังหลายวา
ผทูีไ่มเขาคอกแกะ

ทางประตู
แตปนเขาทางอ่ืน
กเ็ปนขโมยและโจร
ผทูีเ่ขาทางประตู
กเ็ปนผเูลีย้งแกะ
คนเฝาประตู
ยอมเปดประตู
ใหเขาเขาไป
บรรดาแกะ
กฟ็งเสยีงเขา
เขาเรยีกช่ือแกะ
ของตนทีละตวั
และพาออกไป

ขางนอก
เมือ่เขาพาแกะ
ออกไปหมดแลว
เขาจะเดินนำหนา
และแกะกต็ามไป
เพราะจำเสียง
ของเขาได

(ยน 10:1-4)

P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เครื่องปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ ออกแบบ ติดต้ัง ยาย ซอม ลางทำ
ความสะอาดรายครั้ง/รายป
* บริการหลังการขาย โดยชางผูชำนาญงาน
และการทำงานมากกวา 20 ป

ตดิตอ คณุสมศกัดิ ์สเุสรชียั โทร. 0-2289-2967,
0-2289-3250 และ 08-1625-7172

เรยีน ทานสมาชิกทีน่บัถอื
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความสนใจและติดตามขาวสารที่เปน

ประโยชนจากหนงัสอืพมิพคาทอลกิของเรา ดวยดีตลอดมา บดัน้ีสมาชิกหลายทาน
สนใจและตองการเปนสมาชิกอีกในปตอไป สำหรับการตอสมาชิกทานสามารถ
ติดตอชำระไดโดยทาง

• ธนาณัติ ในนาม ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ สั่งจาย ป.ณ.ยานนาวา
(จาหนาซองถึงการพิมพคาทอลิก 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี
แขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120)

• โอนเขาบัญชี ธนาคาร กรงุเทพ สาขา ยอยโอเรยีนเตล็ บญัชสีะสมทรัพย
ชือ่บญัชี การพมิพคาทอลกิ  เลขท่ี 226-0-006040  (สงสำเนาการโอนพรอม
ระบชุือ่ สมาชิก และรหัสสมาชิก (ถาทราบ) ทางโทรสาร 0-2681-5401 /
หรือแจงทางโทรศพัท 0-2681-3900 ตอ 1810)

• เชค็ขดีครอม สัง่จาย การพิมพคาทอลิก

ขอมูลสมาชิก
    รหสัสมาชิก................................  ชือ่/นามสกุล ................................................

จำนวนรับ
   อดุมสาร 400 บาท/ป
จำนวน.............................................ฉบับ

   อดุมศานต 400 บาท/ป
จำนวน.............................................. เลม

    เปนเงินรวม..................................................................................................บาท

⌫
19-25 มีนาคม 2011

ทวัรเวยีดนามใต - วงัตาว - ดาลัด -
มยุเน - ทะเลทรายแดง -

สวิตเซอรแลนด

ติดตอ : คุณแสงจันทร สุรียสอง
081-372-5674, 02-286-9771

ผใูดใครรกัษาชีวติ
ของตนใหรอดพน

จะตองสญูเสียชวีตินัน้
แตถาผใูดเสยีชวีติ
ของตนเพราะเรา
และเพราะขาวดี
กจ็ะรักษาชีวติได
มนษุยจะได
ประโยชนใด
ในการทีจ่ะได

โลกท้ังโลกเปนกำไร
แตตองเสียชีวติ
มนษุยจะใชอะไร
เพือ่แลกกบัชวีติ
ทีส่ญูเสียไป
ถาผใูดอับอาย
เพราะเรา

และเพราะถอยคำ
ของเราในยุคของคน
ไมซือ่สัตยและชัว่ชาน้ี

บตุรแหงมนุษย
กจ็ะอับอายเพราะเขา

เมือ่พระองค
จะเสด็จมาในพระสิริ
รงุโรจนของพระบดิา
พรอมกบับรรดา

ทตูสวรรคผศูกัด์ิสทิธ์ิ
ดวยเชนกนั

(มก 8:35-38)


⌫  
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«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-

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

ª√–∏“π ªï∑’Ë 99 ¢Õß°≈ÿà¡§√‘ µ™π ·≈–ªï∑’Ë 74 ¢Õß

‚√ß‡√’¬π¬Õ·´øÕÿª∂—¡¿å ( ‘ßÀåª√– “∑)

«—¥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.

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

«—π‡ “√å∑’Ë 9 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘° ‡¢“©°√√®å ®. √–·°â«

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’

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

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ∑à“∫¡ ®.‡≈¬ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  Àâ«¬‡´◊Õ¡ ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π™—¬æ√ ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠°— ª“√å ·∫√å‚∑π’ ≈”‡≈’¬ß ®.√–πÕß

©≈Õß 25 ªï ™ÿ¡™π§“∑Õ≈‘°«—¥π—°∫ÿ≠°— ª“√åœ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡’π“§¡  ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-1842-5940)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  ∫â“ßÀπÕßø“π¬◊π  Õ.‚æ∏‘Ï‰∑√

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π.  æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  ∫â“πÀπÕß∑“¡πâÕ¬  µ. §”‡π’¬¡

Õ.°—π∑√“√¡¬å  ®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.  æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß

‰™¬√“  ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ∫â“π‚ππ¡“≈’ - ¥ß¢’Èπ“§

Õ.ÀπÕßæÕ° ®.√âÕ¬‡ÕÁ¥ ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 25 ¡’π“§¡

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‡´´àß Õ.ªÉ“µ‘È« ®.¬‚ ∏√

©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 14 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∫â“π‚ππ «à“ß Õ.‚ππ§Ÿ≥

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‚ππß‘È« Õ.Àâ«¬·∂≈ß

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

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  ∫â“πÀ—π Õ.  ’§‘È« ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ÀπÕß‡¥‘Ëπ ®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥·¡àæ√–·Ààß “¬ª√–§”»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ®Õ¡·®âß

®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π.

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ π“®“√ ®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥·¡àæ√–·Ààß‡À√’¬≠Õ—»®√√¬å ·°àß°–‡∫“ ®.¡ÿ°¥“-

À“√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥æ√–·¡à¡“√’¬å ®.°“Ã ‘π∏ÿå ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

‡ ° ÿ “π
✝  «—¥πâÕ¬„π ÿ “πÕ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥

∫“ßπ°·¢«° ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ¡‘ ´“Õÿ∑‘»·¥à

ºŸâ≈à«ß≈—∫ «—π»ÿ°√å∑’Ë 11 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“

19.30 π.

‡ ° ÿ “π Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥

∫“ßπ°·¢«° «—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ 2011

‡«≈“ 10.00 π.

✝  «—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬ («—¥‡æ≈ß) ®.√“™∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 11 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“ 18.00 π.

(¡‘ ´“„π ÿ “π)

«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“ 16.00 π.

(¡‘ ´“„π ÿ “π)

✝  «—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ À—«‰ºà ®.™≈∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ 2011

✝  «—¥‡´πµåªÕ≈  ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“  «—π‡ “√å

∑’Ë 12 ¡’π“§¡ 2011

✝  «—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

®.π§√π“¬°  «—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ 2011

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

®.©–‡™‘ß‡∑√“  «—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ 2011

✝  «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π °∑¡.

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ 2011

‡«≈“ 16.00 π.  «¥¿“«π“Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫

‡«≈“ 16.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“∑’Ë ÿ “π

æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå

‡ªìπª√–∏“π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

✝  «—¥æ√–·¡à °≈ ß‡§√“–Àå ∫“ß∫—«∑Õß

®.ππ∑∫ÿ√’  «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ 2011

‡«≈“ 10.00 π.

✝  «—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“ 17.00 π.

(∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

✝  «—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” À≈—°Àâ“ ®.√“™∫ÿ√’

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π.

(¡’¡‘ ´“‡«≈“ 09.00 π.)

✝  «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ «—π»ÿ°√å∑’Ë 18 ¡’π“§¡

2011 ‡«≈“ 16.00 π. §ÿ≥æàÕ™ÿ¡¿“ §Ÿ√—µπå

‡ªìπª√–∏“π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

✝  «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å·Ààß¿Ÿ ‡¢“§“√å·¡≈

 Õßæ’ËπâÕß ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡’π“§¡

2011 ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ∫—≠™“

»√’ª√–¡ß§å ‡ªìπª√–∏“π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â

·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

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

http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é
(udomsarn fanclub)

„π‡ø´∫ÿâ§

‡™‘≠√—∫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

µ‘¥µ“¡™¡√“¬°“√ ç· ß∏√√¡é
catholicmedia.cbct.net
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✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����æ√– ß¶å  ¿“¿‘∫“≈ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√– «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

13 ¡’π“§¡ 2011

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π. Õà “πæ√–«“®“·≈–·∫à ßªíπ

æ√–«“®“

16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

‚¥¬´‘ ‡µÕ√å∑«’≈—°…≥å «√√≥-

»√’√—µπå ·≈–´‘ ‡µÕ√å ÿ«√√≥“

™—¬æ√·°â« (§≥–Õÿ√å ÿ≈‘π)

17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥ “¬-

ª√–§”‚≈°‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ

°‘®‡®√‘≠

19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“‚¥¬§ÿ≥æàÕÕπÿ √≥å

·°â«¢®√

�����™¡√¡°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ¡ßøÕ√åµ ¢Õ‡™‘≠‡æ◊ËÕπ ¡“™‘°

∑ÿ°√ÿàπ ‡¢â“√à«¡∑”°‘®»√—∑∏“‡¢â“‡ß’¬∫øóôπøŸ®‘µµ“√¡≥å

¢Õß∑à“ππ—°∫ÿ≠¡ßøÕ√åµ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 ¡’π“§¡

2011 ‡«≈“ 09.00-12.00 π. ∑’ËÕ“§“√¡Ÿ≈π‘∏‘

§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈ ´Õ¬∑ÕßÀ≈àÕ 25 „π‚Õ°“ 

©≈ÕßÕ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈ Õß§åÕÿª∂—¡¿å¢Õß§≥–

¿√“¥“‡´πµå§“‡∫√’¬≈ À≈—ß®“°‡¢â“‡ß’¬∫‡™‘≠√—∫ª√–∑“π

Õ“À“√√à«¡°—π ‚∑√»—æ∑å·®âß§ÿ≥Õπÿ √≥å Õ“π“¡π“√∂

08-1627-8813

����� ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡„π ¿“æ√–-

 —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªî¥À≈—° Ÿµ√Õ∫√¡

°“√‡¢’¬π‡æ≈ß«—¥ À—«¢âÕ ‡∑§π‘§°“√ª√–æ—π∏å‡æ≈ß /

ª√–«—µ‘»“ µ√å·≈–ª√–‡¿∑¢Õß∫∑‡æ≈ß»“ π“ / ∑ƒ…Æ’

¥πµ√’„π°“√·µàß‡æ≈ß / ‡∑««‘∑¬“·≈–‡π◊ÈÕÀ“„π°“√

·µàß‡æ≈ß / »‘≈ª–°“√„™â¿“…“‰∑¬„π°“√·µàß·≈–

·ª≈∫∑‡æ≈ß / ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å°“√·µàß‡æ≈ß

®“°ºŸâ√Ÿâ®√‘ß / °“√· ¥ßº≈ß“πª√–æ—π∏å‡æ≈ß¢Õß

ºŸâ‡¢â“Õ∫√¡ ‚¥¬¡’«‘∑¬“°√ Õ.Õ¿‘ ‘∑∏‘Ï «ß»å‚™µ‘

§ÿ≥π√‘π∑√å ª√– æ¿—°¥’ §ÿ≥æàÕ‡ πÕ ¥”‡π‘π ¥«°

§ÿ≥æàÕÕπÿ √≥å ·°â«¢®√  §ÿ≥æàÕ∑—»πÿ À—µ∂°“√°ÿ≈

·≈–§ÿ≥æàÕª√–™“™“µ‘  ª√’™“«ÿ≤‘ „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 25 -

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡’π“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ §à“≈ß∑–‡∫’¬π√«¡Õ“À“√

·≈–¢Õß«à“ßµ≈Õ¥°“√Õ∫√¡ ºŸâª√– ß§å‡¢â“æ—° 3 «—π

2 §◊π æ—°§Ÿà∑à“π≈– 3,200 ∫“∑ æ—°‡¥’Ë¬«∑à“π≈–

3,600 ∫“∑ ºŸâ‰¡àª√– ß§å‡¢â“æ—°∑à“π≈– 1,800 ∫“∑

¢Õ√—∫„∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407

À√◊Õ∑’Ë 08-4141-5844 À¡¥‡¢µ√—∫ ¡—§√ 10 ¡’π“§¡

2011

����� Õ∏‘°“√‡®â“§≥–·¢«ß¿√“¥“‡´πµå§“‡∫√’¬≈

¢Õ‡™‘≠°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ¡ßøÕ√åµ (°≈ÿà¡ 3) ‡¢â“‡ß’¬∫ª√–®”ªï

∑’Ë‡´πµåÀ≈ÿ¬ å∏√√¡ ∂“π ¥Õ¬ ÿ‡∑æ ‡™’¬ß„À¡à

√–À«à“ß«—π∑’Ë 9-10 ‡¡…“¬π 2011 ¡’√∂µŸâ∫√‘°“√

ÕÕ°®“°»Ÿπ¬å´Õ¬∑ÕßÀ≈àÕ «—π∑’Ë 8 ‚∑√»—æ∑å·®âß∑’Ë

§ÿ≥»ÿ¿«‘∑ ™’√“ππ∑å 08-1855-8723

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

°“√Õ∏‘∫“¬æ√–«“®“æ√–‡®â“·∫∫ Lectio Divina ‚¥¬

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

‡¥◊Õπ≈–§√—Èß ‡√‘Ë¡‡«≈“ 09.00-16.30 π.

‡©æ“–‡¥◊Õπ¡’π“§¡‡ª≈’Ë¬π®“°«—π‡ “√å∑’Ë 5 ‡ªìπ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 ‚¥¬‡√‘Ë¡¡‘ ´“«—πÕ“∑‘µ¬å ‡«≈“

09.30 π. ·≈–‡√‘Ë¡Õ∏‘∫“¬æ√–«“®“‡«≈“ 11.00 π.

™à«ß∫à“¬µ“√“ß§ß‡¥‘¡  à«π„π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π ¢Õ¬°‡≈‘°

°”Àπ¥°“√‡¥‘¡„π«—π‡ “√å∑’Ë 2 ‡¡…“¬π ‡æ√“–®–¡’®—¥

‡¢â “ ‡ß’¬∫„À≠àª√–®”ªï¢Õß°≈ÿà¡ Lect io ∑’Ë

»Ÿπ¬å§“¡‘≈‡≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß ‡√‘Ë¡‡¬Áπ«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 14

·≈– ‘Èπ ÿ¥‡∑’Ë¬ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 ‡¡…“¬π ‚¥¬¡’¡‘ ´“

·Àà„∫≈“π ·≈–√—∫ª√–∑“πÕ“À“√°≈“ß«—π√à«¡°—π

°àÕπ·¬°¬â“¬°—π°≈—∫ √“§“‡¢â“‡ß’¬∫ 4 «—π 3 §◊π

√«¡Õ“À“√·≈–∑’Ëæ—° √“§“∑à“π≈– 2,500 ∫“∑

‡π◊ËÕß®“°∑’Ë»Ÿπ¬å¡’ÀâÕßæ—°‡æ’¬ß 40 °«à“ÀâÕß ®÷ß

√—∫§π‰¥âª√–¡“≥ 80 ∑à“π ‡«≈“π’È¡’®Õß¡“·≈â«ª√–¡“≥

50 ∑à“π „§√®Õß°àÕπ·≈–®à“¬‡ß‘π‡√’¬∫√âÕ¬

°àÕπ®–‰¥â ‘∑∏‘Ï°àÕπ ©–π—Èπ∂â“∑à“π π„®°√ÿ≥“µ‘¥µàÕ

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

∑’ËÕ’‡¡≈å bordinc@truemail.co.th ‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“

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

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

(øø.1)

√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

�����√—∫ ¡—§√Õ“ “ ¡—§√ª√–°“»¢à“«¥’ª√–®”«—¥ (PMG)

√ÿàπ∑’Ë 3 ªï 2554/2011

·ºπÕ¿‘∫“≈ §.». 2010-2015 ¢Õßæ√–»“ π®—°√

ª√–‡∑»‰∑¬ ¢âÕ 38 °”Àπ¥„Àâ¡’∑’¡ß“π∏√√¡∑Ÿµ

Õ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡∑—Èß„π√–¥—∫ —ß¶¡≥±≈·≈–√–¥—∫«—¥

·≈–„Àâ¡’·ºπß“π∏√√¡∑Ÿµ·≈–À≈—° Ÿµ√Õ∫√¡

√–¬– —Èπ·≈–√–¬–¬“«...

 ¿“æ√– —ß¶√“™œ ‚¥¬§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡æ◊ËÕ°“√∏√√¡∑Ÿµ√à«¡°—∫§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬ (TMS)

·≈–ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 πÕßß“πµ“¡·ºπÕ¿‘∫“≈ ‚¥¬¢Õ‡™‘≠§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“ 

®—¥ àßºŸâ π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡æ◊ËÕ‡ªìπÕ“ “ ¡—§√

ª√–°“»¢à“«¥’ª√–®”«—¥ (PMG) √ÿàπ∑’Ë 3 ∑’Ë

∫â“π§√‘ µ‘π“  69/15 ¡.1  ∂.µ‘«“ππ∑å-ª“°‡°√Á¥ 56

´.æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å Õ.ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’  11120

‚∑√. 0-2583-5924 ‚¥¬®–∑”°“√Ωñ°Õ∫√¡

√ÿàπ≈– 5 §√—ÈßµàÕ‡π◊ËÕß°—π ‡√‘Ë¡‡¬Áπ«—π»ÿ°√å 6 ‚¡ß‡¬Áπ

∂÷ß‡∑’Ë¬ß«—πÕ“∑‘µ¬å ¥—ßπ’È

§√—Èß∑’Ë 2 «—π∑’Ë 18-20 ¡’π“§¡ 2011

§√—Èß∑’Ë 3 «—π∑’Ë 25-27 ¡’π“§¡ 2011

§√—Èß∑’Ë 4 «—π∑’Ë 1-3 ‡¡…“¬π 2011

§√—Èß∑’Ë 5 «—π∑’Ë 29 ‡¡…“¬π - 1  æƒ…¿“§¡ 2011

(ÕÕ°¿“§ π“¡) Õ”π«¬°“√Ωñ°Õ∫√¡‚¥¬§ÿ≥æàÕ

Õ“¥√’Õ“‚π ‡ª‚≈´‘π (PIME) Õ∏‘°“√§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬

 π„®µ‘¥µàÕ §ÿ≥ ÿ¥À∑—¬ π‘¬¡∏√√¡ ‚∑√. 08-

7981-2455  E-mail : missionbkk@catholic.or.th

§ÿ≥ ‘√‘√—°…å  ‡°…µ√∫√‘∫Ÿ√≥å  ‚∑√. 08-4613-1125

E-mail : sirirakje@hotmail.com   ¡—§√Õ¬à“ß™â“«—π∑’Ë

18 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011

����� ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡„π ¿“

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

°“√ √â“ß·≈–π”§≥–π—°¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß

„π«—¥ (Basic 1) √ÿàπ∑’Ë 2 ç‡∑§π‘§°“√π”‡æ≈ß

ª√– “π‡ ’¬ß·≈–°“√®—¥µ—Èß§≥–π—°¢—∫√âÕßé  Õπ‚¥¬

Õ.»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’ (M.A. in Music, Choral Con-

ducting, University of Santo Tomas, Philippines)

‡√’¬π∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 13.00-16.00 π. («—π≈– 3

™—Ë«‚¡ß ‡ªìπ®”π«π 10  —ª¥“Àå) ∑’ËÕ“§“√ ¿“

æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡√‘Ë¡‡ “√å∑’Ë 30

‡¡…“¬π 2011 ·≈–¡’°“√¡Õ∫ª√–°“»π’¬∫—µ√ ‡¡◊ËÕ

®∫À≈—° Ÿµ√°“√Õ∫√¡ §à“≈ß∑–‡∫’¬π 3,200 ∫“∑

‡ªî¥√—∫‡æ’¬ß 16 ∑à“π §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“Õ∫√¡ 1)

‡ªìπºŸâπ”§≥–π—°¢—∫√âÕß„π«—¥À√◊Õ∫â“ππ—°∫«™ 2)

¡’§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π¥â“π¥πµ√’ 3) ¡’§≥–π—°¢—∫√âÕß

∑’Ë “¡“√∂„™âΩñ°Ωπ‰¥â 4)  “¡“√∂‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡

‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–· ¥ßº≈ß“π ¢Õ√—∫„∫ ¡—§√

‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407 À√◊Õ∑’Ë 08-

4141-5844 À¡¥‡¢µ√—∫ ¡—§√ 15 ‡¡…“¬π 2011

�����«‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å °”Àπ¥°“√ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°

π—°»÷°…“„À¡à ªï°“√»÷°…“ 2554 ‡ªî¥¢“¬„∫ ¡—§√

µ—Èß·µà∫—¥π’È - 4 æƒ…¿“§¡ ∑“ß‰ª√…≥’¬å µ—Èß·µà∫—¥π’È -

27 ‡¡…“¬π  “¢“∑’Ë‡ªî¥√—∫ ¡—§√ 1. §≥–æ¬“∫“≈

»“ µ√å 2. §≥–°“¬¿“æ∫”∫—¥ 3. §≥–»‘≈ª»“ µ√å

¡’«‘™“‡Õ°  ‰¥â·°à  ®‘µ«‘∑¬“§≈‘π‘° ®‘µ«‘∑¬“°“√ª√÷°…“

®‘µ«‘∑¬“Õß§å°√¡’«‘™“‚∑ ‰¥â·°à «‘™“‚∑¿“…“Õ—ß°ƒ…

«‘™“‚∑¿“…“®’π «‘™“‚∑¿“…“≠’ËªÿÉπ «‘™“‡≈◊Õ°„π “¢“

®‘µ«‘∑¬“ ¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â∑’Ë slc.ac.th µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2675-5304

�����¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π √à«¡∑”∫ÿ≠ √â“ß«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

 √â“ßÀÕ√–¶—ß »“≈“Õ‡π°ª√– ß§å «—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

À¡Ÿà∫â“π»√’«‘‡™’¬√ ®.‡™’¬ß√“¬ µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ‡°√’¬ß‰°√

 ÿ¢®‘µ ‚∑√. 08-84333-141 Õ’‡¡≈å camillian-

ning@hotmail.com À√◊Õ www.camillianchiangrai.org

∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ™◊ËÕ∫—≠™’ ç°Õß∑ÿπ √â“ß«—¥π—°∫ÿ≠

§“¡‘≈‚≈é ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’  672-0-0-7610-5

�����§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡ ®—¥∑”·ºàπ

∫∑¢Õ∫æ√–§ÿ≥∑’Ë 2 ·≈– 3 ‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡

 –¥«° ”À√—∫„™â„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ µ‘¥µàÕ ‚∑√.

0-2681-3900 µàÕ 1413 √“§“™ÿ¥≈– 60 ∫“∑



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 10 ประจำวันท่ี 6-12 มีนาคม 2011 หนา 17

สมาคมสตรีไทยคาทอลิก
ยุคน้ีชาวคาทอลิก

จะรูสึกวาพระศาสน-
จั ก รกระตุ น ให เ ห็ น

ความสำคัญของงานแพรธรรมโดยจะเหน็วามีการอบรม
หลายรปูแบบ    สำหรบัตวัดฉินั  มาเรยีโรซา อรวรรณ
ผลสมบูรณ ซึ่งไดรับการอบรมหลักสูตรการประกาศ
ขาวดีประจำวดั (PMG)  เมือ่ 2  ปทีแ่ลว รสูกึวา งานน้ี
ไมไดเปล่ียนวถิชีวีติ   แตกลับทำใหตวัเราเขาสวูถิชีมุชนวดั
มากข้ึน    หวัใจสำคญั คอืตองลงมือทำ    เรยีกวาทัง้  แพร
และทำ    แลวจะสมัผัสไดวา   พระเจาทรงมองดเูราอยู
ไมไดทอดท้ิงเรา

เม่ือวันพุธท่ี 26  มกราคม 2011  ไดติดตาม
สมาคมสตรีไทยคาทอลิกเขาไปทำงานในเรือนจำ
สมทุรสาคร เปนครัง้ที ่2 กลบัไปตามขาวทีห่วานเอาไว
ขาวตนแรก  ทันทีที่พบกันเธอกมลงมากราบเทา และ
สวมกอดอวน เพราะชวง 5  เดือนทีผ่านมา   อวนไปเยีย่ม
ลกูชาย 2 คนของเธอ   พาเด็กทัง้สองไปเท่ียวดรมีเวลิด
เด็กบอกวาไมอยากจะเช่ือเลยวาจะไดมาดรีมเวิลด
เพราะวาผมจนมาก  และไมกลาไปเลาใหเพื่อนที่
โรงเรียนฟง   เพราะกลัวเขาจะไมเชื่อ  และตอมาอวน
กต็ามไปเยีย่มแมเขา ซึง่ทำงานเปนแมบานของธนาคาร
แหงหนึง่ทีแ่มกลอง  แมเขารองไหดใีจทีเ่ราไปเยีย่มลกู
ให   เพราะแมไมมเีงนิเลย   ตองใชหนีท้ีล่กูสรางไวให
อวนไปเยีย่มนองเขาเดือนละครัง้   และคอยเลาเร่ืองด ีๆ
ใหฟง    และทกุคร้ังจะทวงสัญญาวาจะไมกลบัไปทำอกี

ขาวตนที่สอง    อวนไดพบกับแมของนองคนนี้
ตอนที่ตางคนตางมายืนเยี่ยมผูตองขัง แมคนนี้บอกวา

สวัสดีครับเพ่ือนๆ เยาวชนที่รัก...ชวงที่ผานมา
เราคงไดยินขาวความไมสงบในประเทศของเรา
มาบางนะครับ ขอเอาใจชวยทุกฝายและหวังวา
สถานการณตางๆ เหลาน้ัน จะผานไปดวยดี ทำให
ประเทศชาติสงบดังเดิมนะครับ

มาน่ังคิดๆ ดูแลว เริ่มจะคลอยตามกับนักเขียน
คนหนึ่ง กับบทความของเขา “ประโยชนของ
ความไมมี” ตอนแรกท่ีอานก็เพราะช่ือบทความ
นี่แหละครับ...เพราะหลายคร้ังเราอยากมีโนนมีนี่
และคิดวา ทุกอยางท่ีเรามีคงเปนประโยชนสำหรับ
เรา แตถาเราไมมีละ วินทร เลียววาริณ แบงปน
ความคิดของเขา ผานตัวอกัษรไววา...

บางคร้ังฉันอยากเปนคนตาบอด จะไดไมตอง
เหน็ภาพสงคราม

ภาพปาไมถกูโคน ภาพสตัวในกรงขัง ทีเ่รยีกวา
สวนสัตว

โลกคงไมตดัสนิคนกนัทีห่นาตา

ตัง้แตลกูติดคุกวันแรก จนถึงวันน้ี  รวมปกวาแลว   “ฉนั
มาเย่ียมลูกทุกวัน  เอาขาวมาใหลูกกิน   ถาวันเสาร-
อาทิตย  เขาใหเย่ียม  ฉันก็จะมา” เปนประโยคเดียวท่ี
ทำใหอวนรองไห    และซึง้ในความรักของแม   และคิด
วาจะชวยอยางไร และแลวพระจิตก็ทำงาน ปรากฏวา
ครอบครัว (ชาวพุทธ) นี้เคยไดรับความอุปการะจาก
คณุพอเพ่ิมศกัดิ ์  เสรรีกัษ     ทนัททีีท่ราบเรือ่งจากอวน
คณุพอเพิม่ศักด์ิ กไ็ดไปเยีย่มครอบครัวน้ีทันที  คนเปน
พอท่ีวาเขมแข็งถึงกลบัรองไห     เพราะทกุคนในครอบครวั
ไดแตเกบ็ความทกุขนีไ้ว   ไมกลาเลาใหใครฟง

เมือ่พบหนาลกูสาวในเรือนจำ   อวนกอดเธอไว   เธอ
รองไหและบอกวาหนูคดิวาพอกับแมคงเกลียดหนู  และ
ไมใหอภัยหนู   แตแมกลับมาเย่ียมทุกวัน   นานๆ คร้ัง
พอถงึจะไดมาดวย   หนูรสูกึผิด  เสยีใจ   อยากกลับบาน

มาคราวนี ้ ไดพบผตูองขงัท่ีเปนคาทอลิก 3 คน   หนึง่
ในน้ันมีลูกชายอายุ  6  เดือนซ่ึงเกิดและโตในเรือนจำ
คณุแมยงัอายไุมมาก   มาจากทางอีสาน    อวนไดใหเขา

ทัง้หมดรวมกลมุกนั   และแบงปนพระวาจา ทีว่า   “ถา
ใครไมมีบาป  ก็จงเอาหินทุมนางน้ันเถิด” คุณแมคนน้ี
รองไห  อวนไดยนิเสียงเพลงท่ีวา  “ถาทานไดยนิเสียง
ของพระองค  กอ็ยาทำใจแขง็เลย”

ขณะท่ีเขียนเร่ืองนี้  เปนเชาวันศุกรที่ 28 มกราคม
กอนหยิบไบเบิล ไดอารี่ มาอาน ไดภาวนาวาลูกรูสึก
เศราใจ  กลวัหมดกำลังใจในการทำงานแพรธรรม   แต
พอไดอานไบเบลิวนัน้ีตองรองไห   เพราะประโยคท่ีวา
“โดยเหตุที่ทานไดรวมทนทุกขทรมานกับผูถูกจองจำ
และยินดีใหเขาริบทรัพยสนิของทานไป  เพราะทานรอูยู
วาทานมีทรัพยสินที่ดีกวาและจีรังยั่งยืนกวา  ดังนั้น
จงอยาท้ิงความไววางใจซึง่มีบำเหน็จย่ิงใหญ  ทานตอง
มคีวามพากเพยีรในการทำตามพระประสงคของพระเจา

ขอบคุณคณุพออาดรอีาโน เปโลซนิ  คณุพอวัชศิลป
กฤษเจรญิ   ทีท่ำใหลกูรักและวางใจในพระองคมากข้ึน
กลาทำงานแพรธรรม เชิญมารับกำลังใจจากทานท้ังสอง
ได    ในการอบรม PMG รนุ 3  ซึง่จะเร่ิมในวันท่ี 25
กมุภาพันธ นี้  สอบถามอวนโทร. 08-5235-7778

คนไมซือ้ของทีเ่ปลอืกนอก
คงรักคนอืน่ทีต่วัตนของคนนัน้จริงๆ
คงไมเกิดกระแสคล่ังดารา
คงประหยัดคาเสริมสวยมากมาย

บางคร้ังฉันอยากเปนคนหูหนวก จะไดไมตอง
ไดยนิเสยีงคนทะเลาะกนั

ไมไดยินเสียงปนและระเบิด เสียงผคูนนินทา วาจา
สกปรก

และสัญญาลวงของนักการเมือง
บางคร้ังฉันอยากเปนคนใบ จะไดไมตองมีคน

ชวนนินทา
ไมตองตอลอตอเถียงกับใคร ไมตองเสยีเวลาไปกับ

การพูดแตไมทำ
แตวาโลกยังมีภาพสวยๆ ใหมอง ใบไมแดงในฤดู

ใบไมรวง
ใบหนาเดก็ไรเดยีงสา รอยยิม้ของผคูน
ดวงดาวบนฟา ปลาท่ีวายเสรีในน้ำ
โลกยังมีเสียงเสนาะโสตใหไดยินไดฟง เสียงแผว

พลิว้ของดนตรี
เสียงครืนคร่ันของน้ำตก เสียงน้ำในลำธารไหล

เสียงนกรอง
โลกยังมเีรือ่งดีๆ ใหพดูถงึ มคีนเลานทิานใหเดก็ฟง

เลาเ ร่ืองขบขันเรียกรอยยิ้มกันและกัน  และบอก

ความดีของคนอ่ืนตอ
บางทีหากเรารจูกัเปดห ูเปดตา
เปดปากในบางเร่ือง และปดประสาทในบางเร่ือง
โลกของเราคงนาอยแูละสวยงามกวา...เมือ่วาน...

เพ่ือนเยาวชนท่ีรักครับ....บางที “ความไมมี”
ก็สรางประโยชนมากมาย  และเพราะเราอาจมีมาก
เกินไปเราจึงอาจจะไมเขาใจ “ความขาดแคลน”
ของผอูืน่ แตถาเราไมมหีรอืขาดแคลนอะไรบาง เรา
อาจจะเขาใจวาเยาวชนคนอ่ืน ตองการอะไรจากเรา
นะครับ...รวมกันสรางโลกสวย ดวยมือของเรา
แลวพบกนัใหม สวสัดคีรบั

โดย เงาเทียน
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ความดือ้กับตัวเลข 365 และ 1778

   
พลงับวก บวกพลัง

เครือขายนาสนใจหน่ึง ใชชือ่วา “เครือขายพลังบวก”
ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุมบุคคลหลากหลาย
วิชาชีพ อาทิ วงการโฆษณา โซเชียลเน็ตเวิรค พีอาร
อีเวนท ตลอดจนเครือขายภาคประชาชน ตัวแทน
สมาคม องคกร บริษัท ขาราชการ และนักวิชาการ
ทัว่ประเทศ ซึง่มีแนวคิดตรงกันคือรวมยุตคิวามแตกแยก
ของคนในสังคม และตองการเห็นประเทศไทยเดินหนา
ตอไปอยางแข็งแกรงและย่ังยืน หลังจากตองเผชิญกับ
เหตุการณความไมสงบซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสินของพี่นองชาวไทย  สรางความเสียหาย
อยางหนักตอภาคเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนทำลาย

ภาพลักษณและ
ความนาเ ช่ือถือ
ของประเทศตอ
สายตาชาวโลก

การรวมพล
คน คิ ดบวก ใน
ค ร้ั ง น้ี ก็ เ พ่ื อ
กระตนุใหคนไทย
ทุกภาคสวน หัน
มาสนใจรับฟงกันมากข้ึน รูจักบทบาทของตนเอง ใน
การนำพลังบวกท่ีมี  มาใชแกปญหา
แสดงพลังรวมกันผลักดันสูการเปลี่ยนแปลงอยาง
เปนรูปธรรมในระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ

โดยเครือขายพลังบวก  จะทำหนาท่ีเปนตัวกลาง
คอยประสานและขับเคล่ือนกิจกรรมเชิงสรางสรรค
และปลุกจิตสำนกึพลงับวกใหขยายตัวอยางย่ังยืนตอไป
อานแลวสนใจ เขาไปที่เว็บไซตของพวกเขากันไดเลย
ครับ http://www.ignite.in.th

หนงัสอืแจกอกีเลมใชชือ่วา “กจิการเพือ่สงัคมน้ำดี
50 องคกร” (Thailand Social Enterprise 50) รวบรวม
กิจการตางๆ เพื่อสังคม เปนองคกรธุรกิจเพ่ือเปาหมาย
พัฒนาสังคมเปนหลัก โดยมาจากกิจการเพื่อสังคม
ที่จัดต้ังโดยภาคเอกชน โดยองคกรสาธารณประโยชน
หรือองคกรพัฒนาสังคม วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจ
ไตรกำไรสุทธิ มีเว็บไซตใหติดตามเชนกัน http://
socialenterprise.in.th/

พลังบวก มไีวใหบวก จริงๆ

“ดื้อ” เด็กนอยมองหนาผม ขมึงทึง ผมรูวาเขา
ไมโกรธหรอก เอะ หรอืผมคิดไปเอง

การแหยเด็กเปนกิจวัตรประจำที่ผมทำ เวลา
พบเจอเดก็ๆ เลก็ๆ ทีไ่หนกต็าม โดยเฉพาะเวลาท่ีเจอะ
เจอกันในวัดมิสซาวันอาทิตย  เด็กๆ  ทำให
ผมประหลาดใจเสมอ ความประหลาดใจหลักของ
ผมคือพลังของเขา และความนารักของพวกเขา
ผมสงสยัวาตอนเปนเด็กผมนารักหรือเปลา แตไมเคย
ไดยนินะ มแีตตอนโตนัน่แหละทีม่คีนบอกคำน้ีกบัผม
(ฮา...ขอตามน้ำสกัหนอยนะครบั)

กอนหนาน้ีผมไดอานเร่ืองของตัวเลขท่ีนารัก
อยู 2 เร่ือง เรื่องแรก มีตัวเลขคือ 365 อีกเรื่องหน่ึง
ตวัเลข 1778

เรือ่งแรกเปนหนงัสือของจอหน เครลกิ ทนายความ
ชาวอเมริกัน วัย 54 ป ที่เชื่อแนวา ชีวิตนี้ลมเหลว
อยางสมบูรณแบบ แตงงานและหยา จะแตงใหม
สาวเจาก็บอกลาในวันท่ีอยากจะบอกรัก ลูกชาย
เ ม่ือเติบโตข้ึนและมีเสนทางเปนของตนเองก็
แยกครอบครัวไป น้ำหนักตัวเพ่ิม อายุมากข้ึนๆ
เหมือนไมเหลืออะไรใหหวัง และชื่นชม เขาคง

ปลอยชีวิตไวแบบน้ันไมได  เขาคิดถึงการเขียน
ขอความสั้นๆ เพ่ือไปขอบคุณทุกคนท่ีรูจัก เร่ิมจาก
ลูกชาย หมอ ชางตัดผม คนที่รานกาแฟ เขาไดรับ
ความรูสึกดีๆ จากคำของเขาเอง ไมนาเชื่อวา นับจาก
วันนั้นจนถึงวันนี้ เขา เ ขียนโนตขอบคุณไปกว า
600 ชิ้น  และ  365 ชิ้นที่ เขาเขียนอยูในหนังสือ
ที่ เปนแรงบันดาลใจใหกับหลายๆ คน ชื่อวา 365
Thank Yous

เรือ่งเกีย่วกบัตวัเลข 1778 มาจากช่ือภาพยนตรญีป่นุ
ที่หนีไมพนหนังเศราอีกแลวครับทาน  เปนเรื่อง
ของคูรักที่ดอกรักบานเม่ือยามวัยรุน  เติบโตและ
เขมแข็ง แตโรคภัยมะเร็งลำไสก็เบียดเบียนภรรยา

สุดที่รัก อีกปเดียวคือเวลาท่ีเหลือ แต
มีทางแก  และยืดระยะได  นั่นคือ
เ สี ยง หัว เร าะที่ จะ เปนภูมิ ต านทาน
ชายหนุ มใชอาชีพนัก เขี ยนของตน
ใหเกิดผล เขาเฝาเลาเร่ืองส้ันๆ สนุกๆ
ทุกวัน จากวันเปนเดือน ป ปแรก และ
ปถัดมา มากไปกวาหน่ึง มาถึงปที่หา
หญิงสาวจากไปทิ้งเรื่องสนุกๆ พันกวา
เร่ืองใหกบัโลก โดยผลงานของสามีตวัเอง

“1778 เร่ืองรักส้ันๆ ฉนัน้ันมอบใหเธอ” อกีไมนาน
คงไดเขามาฉาย  แตพล็อตนี้ถูกฉายในมุมของ
ความรสูกึดีๆ  ของผมไปแลวเรยีบรอย

โลกและชีวิตถูกสอนใหมองอยางมีกลไก
และเหตุผล แตบางทีการหลุดจากเหตุผลกลับ
หาคำตอบไดมากกวาน้ัน วันท่ีเราไมมีอะไรเลย
แตอยากขอบคุณทุกคน วนัท่ีเราเหมือนตองลาโลกน้ี
ไปมีเวลาจำกัด แตอานุภาพของความรักก็กอบกู
ความหวังคืนมา บางทีเราตองยอมเปนคนดื้อ
ตอวิถีปกติแบบของโลก และดำเนินชีวิตในวิถี
แหงความเช่ือ ดื้อตอสัญชาตญาณในแบบของ
รักมา รักไป ใหมา ตอบแทน มีแคนตองชำระ
แตเปนวิถีของความเช่ือ วิถีแหงคำส่ังสอนของพระ
รกัมารักมากข้ึน เกลียดมา ยงัรักได แคนน้ีมอีภัย ฯลฯ

“ดื้อ” เด็กนอยมองหนาผม ขมึงทึง ผมรูวา
เขาไมโกรธหรอก เขาเพียงแตจดจำไดวา ผูใหญ
เคยตำหนิเขาดวยคำน้ี เขาอยากจะแสดงออก
ใหผมเลิกแหยเขาสักที เพราะหลังจากน้ันไมนาน
เขาเองนั้นแหละท่ีดื้อ และรองดังไปทั้งวัดโดย
ไมฟงใคร เราสบตากันอีกคร้ังหน่ึงหลังจากท่ีเขา
ถูกตีและเลิกด้ือไปแลว

บางทีเราดื้อตอโลกเพราะไมยอมจำนนตอ
เหตุผลของมันตางหาก บทพิสูจนพบเห็นมานัก
ตอนักแลววา พระหัตถของพระเจายังโอบประคอง
ผทูี่เช่ืออย ูคณุเช่ือไหมละ? แลววันน้ีคณุด้ือหรือยัง?

บรรณาธิการบริหาร
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·≈–¡“√’ ‡´≈‘π ‰¡‡°‘È≈ ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 ∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 10 ª√–®”«—π∑’Ë 6-12 ¡’π“§¡ 2011Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 9 ∑À“√ «‘  (3)
‰°àß“¡‡æ√“–¢π §πß“¡‡æ√“–™ÿ¥

ª°µ‘·≈â«∑À“√ «‘ ®–·µàßµ—«°—π

À≈“¬·∫∫ º≈—¥‡ª≈’Ë¬π‰ªµ“¡ƒ¥Ÿ°“≈

√«¡∑—Èß‡«≈“·≈–‚Õ°“ µà“ßÊ ·µà®–™ÿ¥‰Àπ

°Áµ“¡·µà ‰¡à¡’„§√ªØ‘‡ ∏«à“™ÿ¥‰¡à «¬

‰¡à ßà“

™ÿ¥∑’Ë¥Ÿ «¬ß“¡·≈–∂Ÿ°°≈à“«¢«—≠¡“°

∑’Ë ÿ¥‡ÀÁπ®–‡ªìπ™ÿ¥≈“¬∑“ß ¡’À≈“¬ ’§◊Õ

·¥ß πÈ”‡ß‘π  â¡ ‡À≈◊Õß ·≈– «¡À¡«°

‡∫‡≈à∑å ÷́ËßÕÕ°·∫∫‡ªìπ≈—°…≥–¢Õß¬ÿ§

Renaissance §π à«π„À≠à‡¢â“„®«à“ ‰¡‡§‘≈

·Õπ‡®‚≈ ‡ªìπºŸâÕÕ°·∫∫ ·µà·∑â®√‘ß·≈â«

‡ªìπ‡æ’¬ßπ“¬∑À“√§πÀπ÷Ëß‡∑à“π—Èπ ∫“ß

µ”π“π∫Õ°«à“ πà“®–∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫‚¥¬

√“ø“·Õ≈‚≈ ·µà§«“¡®√‘ß°Á§◊Õ√“ø“·Õ≈‚≈

‡§¬«“¥√Ÿª ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“®Ÿ‡≈’¬  ∑’Ë 2 æ√âÕ¡°—∫∑À“√ «‘ 

‡∑à“π—Èπ‡Õß

 ÿ¿“…‘µ‰∑¬∫Õ°«à“ ‰°àß“¡‡æ√“–¢π §πß“¡‡æ√“–·µàß ™ÿ¥Õ“®

ª°ªî¥·≈–„Àâ‡√“™◊Ëπ™¡·µà‡æ’¬ß¿“¬πÕ° §π∑’Ë„ à¬àÕ¡√Ÿâ«à“ ‡¢“ª√–æƒµ‘µπ

‡™àπ„¥ ‡ªìπµâπ ∑À“√ «‘ ∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¡“°·≈–‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å¢Õß«“µ‘°—π

∂â“‡¢“‰¥âπ÷°¬âÕπ°≈—∫‰ª∂÷ßµ”π“πÕ—πÀ“≠°≈â“ ‡ ’¬ ≈– ·≈–»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

æ«°‡¢“§ß∂«“¬™’«‘µ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë„Àâ¥’∑’Ë ÿ¥

æ«°‡√“≈à–  «¡™ÿ¥Õ–‰√°—πÕ¬Ÿà ™ÿ¥„π«—π√—∫»’≈≈â“ß∫“ª

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ¿“æπ’È∂à“¬≈à“ ÿ¥®“°°“√‰ªª√–™ÿ¡ ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå

§“∑Õ≈‘°‚≈°∑’Ëª√–‡∑»Õ‘µ“≈’  ¿“æ‡µÁ¡´â“¬-¢«“ ¡’§πª√–°∫∑À“√ «‘ 

§ππ’È ·µà§‘¥·≈â«§‘¥Õ’°°Á‡®“– 2 §ππ—ÈπÕÕ°‰ª¥’°«à“ ª≈àÕ¬„Àâ∑À“√ «‘ 

°—∫™ÿ¥ «¬Ê ¥Ÿ‡¥àπ‡ªìπ ßà“‡æ’¬ß≈”æ—ß ·∫∫«à“∂â“¡’Õ’° Õß °≈—«®–À¡Õß

°—π‰ª∫â“ßπ–§√—∫ (Œ“)

‡¬’Ë¬¡§à“¬Õæ¬æºŸâª√– ∫¿—¬
™“¬·¥π‰∑¬ - °—¡æŸ™“

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å §.». 2011 æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ª√–¡ÿ¢

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)

™ÿ¡πÿ¡„À≠à¬ÿ«∏√√¡∑ŸµÕÿ∫≈œ  §√—Èß∑’Ë   1
Õÿ∫≈√“™∏“π’ ●  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 ¡°√“§¡ §.». 2011  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)
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