
¢Õ¢Õ∫§ÿ≥¿“æ®“° §ÿ≥«»‘π ¡“π– ÿ√“ß°Ÿ≈ (Pope Report) / AFP / §ÿ≥ ÿ√‘π∑√å  ÿ«¥‘π∑√å°Ÿ√



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 20 ª√–®”«—π∑’Ë 15-21 æƒ…¿“§¡ 2011Àπâ“ 2

ç§√Õ∫§√—«‡´Õ√å√à“é ¡“™‘°‡´Õ√å√à“∂à“¬¿“æ√à«¡°—π„πÕ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬

‡™’¬ß„À¡à À≈—ßæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ß“π«—π§√Õ∫§√—«‡´Õ√å√à“ «—π∑’Ë 2 ‡¡…“¬π

2011

ç«—π§√Õ∫§√—«‡´Õ√å√à“é æ√–§ÿ≥‡®â“«’√– Õ“¿√≥å√—µπå „Àâ‡°’¬√µ‘√à«¡ß“π

‡≈’È¬ß√—∫√Õß·∫∫¢—π‚µ°ß“π«—π§√Õ∫§√—«‡´Õ√å√à“ «—π∑’Ë 3 ‡¡…“¬π 2011

ç√¥πÈ”¢Õæ√é ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ «—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ®—¥√¥πÈ”¢Õæ√§ÿ≥æàÕæ®π“√∂

π‘√¡≈∑‘π«ß»å

‡ ®â “ Õ “ « “  

§ÿ≥æàÕÕπÿ™“

‰™¬‡¥™ ºŸâ™à«¬

·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

‚ Õ ° “   «— π

  ß ° √ “ π µå

«—π∑’Ë  10

‡ ¡ … “ ¬ π

2011

«—πæƒÀ— ∫¥’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï‡ °πÈ”¡—π     ¡Õ∫‡∑’¬πªí °“

√◊ÈÕøóôπ§” —≠≠“·Ààß°“√‡ªìπæ√– ß¶å  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

çªØ‘≠“≥µπ„π™’«‘µ

π—°∫«™é §≥–√—°°“ß‡¢π

·Àà ß®—π∑∫ÿ√’ √à«¡°—∫

æ√– —ß¶√“™ æ√– ß¶å

π—°∫«™™“¬-À≠‘ß ·≈–

æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…®”π«π¡“°

√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“·≈–· ¥ß

§«“¡¬‘π¥’‚Õ°“ ªØ‘≠“≥

µπµ≈Õ¥™’æ √◊ÈÕøóôπ°“√

∂«“¬ªØ‘≠“≥§√∫ 50 ªï

· ≈ – √◊È Õ øóô π ° “ √ ∂ « “ ¬

ªØ‘≠“≥§√∫ 60 ªï „π

™’«‘µπ—°∫«™ ‚¥¬æ√–-

§ÿ≥‡®â“ ‘√‘æß…å ®√— »√’

‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’ √à«¡°—∫

æ√– — ß¶√“™°‘µµ‘ §ÿ≥

 àß¿“æ¢à“«‰¥â∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é
E-mail : udomsarn@gmail.com ‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ

3 MB ¢÷Èπ‰ª  àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√»—æ∑å·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805

≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 16 ‡¡…“¬π 2011 ∑’ËÕ“ π«‘À“√

æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ®—π∑∫ÿ√’



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 20 ประจำวันท่ี 15-21 พฤษภาคม 2011 หนา 3

จาก หนงัสอืพมิพลอสแซรวาตอเร โรมาโน  ถอดความโดย  ว.ประทีป

พธิกีรรมเทิดพระเกยีรตบิญุราศี
สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2

สืบเน่ืองจากพิธีสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เปน
บุญราศี ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงประกาศ
สถาปนาในวนัท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 ณ ลานหนามหาวิหารนกับุญเปโตร
สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ไดออกกฤษฎีกาวาดวยพิธีกรรม
เพ่ือเปนเกียรติแดบุญราศีองคใหมซึ่งมีการลงนามประกาศในวันท่ี 2 เมษายน
2011 เปนภาษาละติน  ตอไปนี้เปนคำแปล

กฤษฎีกา
วาดวยพธิกีรรมเทดิเกยีรติ
บญุราศีสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2

เน่ืองจากการบำเพ็ญฤทธ์ิกุศลอยางเหนือธรรมดา
ทีพ่ระศาสนจักรทัง้โลกตางพากันยอมรับ  พธิสีถาปนา
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เปนบุญราศี
กระทำกัน ณ ลานหนามหาวิหารนักบญุเปโตร กรงุโรม
โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 เปนประธาน
ในพิธี   เพราะเหตุการณคร้ังน้ีมีธรรมชาติพิ เศษ
สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธ์ิ เห็นสมควร
ที่จะประกาศใหทันกาลเวลาวาดวยกฤษฎีกาใหทุกทาน
ไดทราบดังตอไปน้ี

พิธีบูชาขอบพระคุณ
มีการกำหนดวาตลอดท้ังปหลังจากการสถาปนา

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 เปนบุญราศีแลว
คอืจนถึงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2012 เปนไปไดทีจ่ะทำการ
เฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณในบางสถานท่ีและ
ในบางโอกาส  ความรับผิดชอบในการกำหนดวันและ
สถานท่ีสำหรบัการชุมนุมกันเพือ่จุดประสงคนีเ้ปนของ
พระสังฆราชประจำสังฆมณฑล  หากพิจารณาแลว
เห็นวาเปนความตองการของทองถ่ินและเปนคุณ
ตอการอภิบาล อนุญาตใหมีการถวายมิสซาหน่ึงเพ่ือ
เทิดเกียรติทานบุญราศีในวันอาทิตยใดก็ไดตลอดป
หรือวนัธรรมดาใดก็ไดในสปัดาหทีก่ำหนด

เชนเดียวกัน สำหรับบานคณะนักบวชเปนความ
รับผิดชอบของเจาคณะท่ีจะกำหนดวันและสถานท่ี
ในการเฉลิมฉลองบูชาขอบพระคณุสำหรับท้ังคณะ

เกี่ยวกับการถวายบูชาขอบพระคุณน้ัน นอกจาก
อนุญาตใหมีการขับรองบทพระสิริรุงโรจนไดแลว
บทภาวนาท่ีเหมาะสมเพ่ือเทิดพระเกียรติบุญราศีของ
ประธาน บทภาวนาอ่ืน รวมทัง้บทนำ  บทรับ บทอาน
จะตองใชบทที่กำหนดไวสำหรับพระสันตะปาปา
หากการเฉลิมฉลองเปนวันอาทิตยในเทศกาลธรรมดา
บทอาน เพลงสดุดี และพระวรสารอาจนำมาจาก
บทภาวนาท่ัวไปสำหรับผูอภิบาล

การเพิ่มบุญราศีใหมเขาในปฏิทินพิธีกรรมทองถิ่น
การฉลองประจำปของบญุราศสีมเดจ็พระสันตะปาปา

ยอหน ปอล ที ่ 2 จะตองเพิม่
เ ข า ไ ป ใ นป ฏิ ทิ น จ า รี ต
พิธีกรรมแหงสังฆมณฑล
ตางๆ ของโรมและโปแลนด
ใหเปนวนัรำลกึทีต่องปฏบิตัิ
ในวันที ่22 ตลุาคม

สำห รับ เ น้ื อห า
ในพิธีกรรม บทภาวนา
เริ่มตนและบทอานท่ีสอง
พรอมกับบทสดุดีจะตอง
แทรกเขาไปใน “บทภาวนา
เฉพาะสำหรับนกับญุ”  สวน
เนือ้หาอ่ืนๆ ใหนำเอามาจาก

“บทภาวนาเพือ่พระสันตะปาปา”
เก่ียวกบัปฏทินิพิธกีรรมทองถิน่อ่ืนๆ  การขอรองใดๆ

ใหมีการเฉลิมฉลองบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 ใหเปนทางเลือก สภาพระสงัฆราช
ทองถ่ินตองสงคำรองไปยังสมณกระทรวง เม่ือครอบคลมุ
ทั่วท้ังพ้ืนท่ี หรือสงคำรองโดยพระสังฆราชประจำ
สังฆมณฑลหากครอบคลุมแคสังฆมณฑลของตน
หรือสงคำรองโดยเจ าคณะหากครอบคลุมเพียง
คณะนักบวชของตนเพียงคณะเดียว

การถวายวัดแดพระเจาเพื่อเทิดเกียรติบุญราศีใหม
การอนุญาตจากสันตะสำนักเปนสิ่งจำเปนในการ

ตั้งชื่อวัดเปนเกียรติแดบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2   นอกเสียจากวาการเฉลิมฉลองการ
รำลึกถึงทานไดบรรจุไวในปฏิทินพิธีกรรมของ
สงัฆมณฑลทองถิน่แลว ในกรณีดงักลาว ไมจำเปนตอง
ขออนุญาตจากสันตะสำนัก และพิธรีำลกึน้ันถูกยกระดบั
ขึ้นเปนวันฉลองพิธีกรรมในวัดท่ีมีชื่อของทานบุญราศี
(ดขูอ ต วาดวยการเทดิเกยีรตนิกับุญของสมณกระทรวง
พธิีกรรมและศีลศักด์ิสิทธ์ิ วนัท่ี 21 พฤษภาคม 1999)

จากสมณกระทรวงพธิกีรรมและศีลศักด์ิสทิธิ ์ วนัท่ี
2 เมษายน 2011

บทภาวนาเร่ิมพิธี
ใหใชบทภาวนาขางลางนี้สำหรับการสวดภาวนา

เริ่มพิธี  สวนบทร่ำวิงวอน บทอาน ใหใชบทภาวนา
สำหรับพระสันตะปาปา  บทอานท่ีหน่ึงนำมาจาก
หนังสือประกาศกอิสยาห 52:7-10  บทสรอยนำมา
จากหนังสือเพลงสดุดี 96 (95) 1-2a, 2b-3, 7-8a, 10
บทอัลเลลูยาจากยอหน 10:15-17

บทภาวนาของประธาน
ขาแตพระเจาผูทรงบริบูรณดวยพระเมตตา และ

ผูทรงพอพระทัยใหบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 เปนพระสันตะปาปาปกครอง
พระศาสนจักรสากลของพระองค  โปรดประทานให
ลูกทั้งหลายเมื่อไดรับคำส่ังสอนของพระองคทานแลว
จะไดเปดดวงใจของพวกลูกทุกคนใหพระหรรษทาน
แหงการไถกูของพระคริสตเจา ผูทรงเปนพระผูไถ
แตพระองคเดียวของมนุษยชาติ  ผูทรงจำเริญและ
ครองราชยตลอดนิรันดร
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ศนูยกลางของโลกอยหูนใด?
รำลึกถึงสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
6 ปหลังการส้ินพระชนม คอนรัด คราจิวสก้ี  เขยีน  / ว.ประทปี ถอดความ

เรากำลังคุกเขาอยูข าง เ ตียงของสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2  พระองคกำลังบรรทม
ในหองที่มีแสงสลัวๆ  หลอดไฟดวงนอยที่กำแพง
ใหความสวางเพียงเล็กนอย  แตเรายังพอมองเห็น
พระองคไดอยางชัดเจน

หลังจากน้ันเพียงไมกี่นาทีชวงเวลาท่ีโลกท้ังโลก
จะตองรบัรกูม็าถึง พระอัครสงัฆราชสตานิสลาฟ ซวีสิ
ลกุข้ึนยืนโดยทันทีทนัใด  ทานเดนิไปเปดสวติชไฟสวาง
ทัง้หองเปนการขดัจังหวะความเงยีบแหงการสิน้พระชนม
ของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2  ทานเริ่ม
ขับรองดวยเสียงท่ีเปยมดวยความรูสึกแตเปนเสียง
ที่มั่นคงสม่ำเสมอทีท่อดเสยีงพยญัชนะในคำวา “ขาแต
พระเปนเจา เราขอถวายการสรรเสริญพระองค  เรา
ประกาศวาพระองคทรงเปนพระเจาของเรา”

เสียงนั้นดูเหมือนจะเปนเสียงที่กองกังวานมาจาก
สรวงสวรรค  เราทุกคนตางจองสายตาไปท่ีคุณพอ
สตานิสเลาดวยความพิศวง แตดวยแสงไฟที่สวางจา
ในการขับรองเพลงตอไปนั้นเราแตละคนตางมั่นใจวา
“ขาแตบดิานิรนัดรกาล โลกท้ังโลกตางกมศีรษะใหทาน”
ณ บัดน้ันเราคิดวาเรากำลังตกอยูในสภาพความจริง
ทีแ่ตกตางกันอยางส้ินเชงิ  สมเดจ็พระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 ไดสิน้พระชนมแลว นีห่มายความวาพระองค
ทรงมีชวีติตลอดนรินัดร

แมเราจะตัวสั่นดวยน้ำตาและเสียงสะอื้นเราก็ยัง
คงขับรองกันตอไป ยิง่ทกีย็ิง่ดงัและดวยเสียงท่ีหนกัแนน
ยิ่งขึ้น  บทเพลงประกาศวา “ทานไดเอาชนะความตาย
ทานไดเปดประตูสวรรคของพระบิดาสำหรับทุกคนท่ี
เช่ือในพระองค”

เราจึงพากันขับรองเพลง เต เดอุม เปนการถวาย
พระสิริรุงโรจนแดพระเปนเจา ซึ่งเราสามารถเห็นได
อยางชดัเจนในองคสมเด็จพระสันตะปาปา

และนี่ ยั ง เปนประสบการณของทุกคนที่ ได
พบปะกับพระองคในสมณสมัยของทาน  ไมวาใครท่ีได
เขามาสัมผัสกับสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2
กเ็หมือนกับไดสมัผสักบัพระคริสตเจาท่ีพระสนัตะปาปา
ทรงเปนผูแทน ไมวาจะเปนดวยพระดำรัส ความเงียบ
อากัปกิริยา วิธีสวดภาวนา วิธีการสวดภาวนาในจารีต
พิธีกรรม การสำรวมตนในหองเตรียมพิธีกรรม ในทุก
อิริยาบถแหงวิถีชีวิตของพระองคก็วาได  เหลาน้ีเปน
สิง่ทีเ่ราพบเหน็ชดัเจน พระองคเปนผทูีเ่ปยมดวยพระเจา

และสำหรับโลกแลวทานคือเครื่องหมายท่ีมองเห็นได
ของความจริงที่เรามองไมเห็น แมรางกายของพระองค
จะไมแข็งแรงเพราะความทุกขทรมาน

บอยคร้ังแคมองพระองคกพ็อแลวท่ีจะทราบถงึการ
ประทับอยูของพระเปนเจาซ่ึงทำใหเราตองเร่ิมสวด
ภาวนา  เทานี้ก็เพียงพอแลวที่ทำใหเราตองไปแกบาป
ไมใชเพื่อบาปของตนเทานั้น แตเพราะเราไมไดเปน
คนศกัด์ิสทิธ์ิอยางทีพ่ระองคทรงเปน

 เมื่อพระองคไมสามารถท่ีจะทรงพระดำเนินไป
ไหนได และในชวงท่ีถวายมิสซาตองพ่ึงนายจารีตพิธี
ทุกอยาง ขาพเจาสำนึกตัวเองวาขาพเจากำลังไดสัมผัส
กับผูศักดิ์สิทธิ์  บางทีขาพเจาอาจรบกวนผูฟงแกบาป
ประจำสันตะสำนักที่ไปขอแกบาปทุกคร้ังกอนที่จะทำ
พิธีมิสซาท่ีขาพเจาตองไปแกบาปเพราะมีแรงพลิกตัว
ภายในใหตองทำเชนนั้นเพราะรูสึกวามันจำเปนจริงๆ
ขาพเจาตองไดรับการอภัยบาปเพ่ือท่ีจะไดยืนอยูขาง
พระองค

เม่ือคนหนึง่อยขูางคนศักด์ิสิทธ์ิ เม่ือมนษุยคนหน่ึง
บรรลุความศักด์ิสิทธ์ิดวยวิธีใดวิธีหน่ึง ความศักด์ิสิทธ์ิ
ดงักลาวกจ็ะเปลงรศัมอีอกจากตวัผศูกัดิส์ทิธิน์ัน้  แตใน
ขณะเดียวกันคนน้ันกจ็ะรสูกึวามีการประจญภายในตัวเอง
ซึง่แนชดัวาจิตช่ัวไมชอบบรรยากาศแหงความศกัด์ิสทิธิ์

ตอนที่ขาพเจาโผลหนาออกไปจากท่ีพักของพระ-
สนัตะปาปาประมาณ 3 โมงเชา มฝีงูชนจำนวนมากรอคอย
อยทูี ่บอรโก ปโอ แลว  ผคูนตางพากันเดินไปมา ภาวนา
รำพงึในความเงียบ  โลกหยดุนิง่ บางคนคุกเขา บางคน
รองไหเพราะสูญเสียบุคคลท่ีตนรัก สวนบางคนรองไห
พรอมกับความเสยีใจภายในทีห่ลัง่ไหลออกมาภายนอก
จากความรูสึกถึงบาปและความไมซื่อสัตยของตน
ตอพระพักตรพระเจา  เปนบุญลาภแกน้ำตาเหลานี้
มันคือจุดเริ่มตนแหงอัศจรรยของการกลับใจ

ในวันถัดไปจนกระท่ังถึงวันปลงพระศพของพระ-
สันตะปาปา กรุงโรมไดกลายเปนหองอาหารช้ันบน
ทกุคนตางเขาใจซ่ึงกันและกัน แมวาจะตางภาษากันก็ตาม

ขาพเจาไดสัมผัสใกลชิดกับพระสันตะปาปาเปน
เวลายาวนานถึง 7 ปในชีวิตของพระองคแมกระท่ัง
ตอนทีด่วงวญิญาณของพระองคกลบัไปพบพระเจา  ใน
เวลาสิ้นใจเราไมมีอะไรเหลืออยูนอกจากกายที่จะกลาย
เปนฝุนดิน กายหายสาบสูญไปและบุคคลนั้นก็เขาสู
รหสัธรรมของพระเจา

การจัดการพระศพของพระสันตะปาปาเปนหนาท่ี
อยางหนึง่ของพธิกีร  ขาพเจาตองทำงานน้ีตลอด 7 วนั
จนกระทัง่วันปลงพระศพ  หลงัจากสิน้พระชนมไปได
ไมนาน ขาพเจาพรอมกับพยาบาลอกี 3 ทานท่ีชวยดูแล
พระองคตางชวยกนัเปลีย่นฉลองพระองค  แมพระองค
จะส้ินพระชนมไปหน่ึงช่ัวโมงคร่ึงแลวพยาบาลท้ังสาม
กย็งัพดูสนทนากับพระสันตะปาปาเหมือนกบัวาพวกเขา
กำลังคุยกับพอของตน  กอนท่ีจะแตงพระองคดวย
เส้ือหลอ อัลบา และกาซูลา พวกเขาจับพระหัตถและ
จูบพระองคดวยความเคารพรักราวกับวาพระองค
เปนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของพวกเขา การ
กระทำดังกลาวแสดงใหเห็นวาพวกเขาไมเพียงแต

จะศรัทธาในพระสันตะปาปาเทาน้ัน  ขาพเจารสูกึวามัน
เปนการประกาศอยางเงียบๆ ถึงการสถาปนาพระองค
เปนบุญราศีในไมชานี้

อาจเปนดวยเหตผุลน้ีกระมังท่ีขาพเจาไมเคยอุทศิตน
สวดภาวนาอยางรอนรนเพื่อใหพระองคเปนบุญราศี
เพราะขาพเจาเองกำลังมีสวนรวมในกระบวนการนี้

ทุกวันขาพเจาถวายมิสซาท่ีพระแทนดานขาง
มหาวิหาร ขาพเจาเห็นพนักงานของมหาวหิาร ครอบครวั
ของพวกเขา และทุกคนที่ทำงานในหนวยงานตางๆ
ไมวาจะเปนทหารรักษาพระองค คนทำสวน  คนขับรถ
ฯลฯ เร่ิมวันดวยการหยุดน่ิงสวดภาวนาที่หลุมศพของ
พระสันตะปาปา พวกเขาเอามือสัมผัสหินท่ีปดหลุม
พรางสงจบูใหกบัพระองค มนัเปนเชนนีท้กุเชา

นบัต้ังแตป ค.ศ. 2000 พระสันตะปาปาเร่ิมออนแอ
ลงเรื่อยๆ การเดินเหินของพระองคลำบากมากขึ้น ใน
การเตรียมปศักด์ิสิทธ์ิพระอัครสังฆราชปเอโร มารีนี่
และขาพเจาแสดงความหวังวาพระองคคงจะสามารถ
เปดประตูศกัด์ิสทิธ์ิได  มนัแทบจะเปนไปไมไดทีจ่ะพดู
ถึงอนาคต

ขณะท่ีขาพเจาอยูบนภูเขาในประเทศโปแลนด
ขาพเจาเคยไดยนิคำพูดน้ีคร้ังหน่ึง “เรายังไมรจูกักันและ
กนั เพราะเรายงัไมเคยทนทุกขทรมานดวยกัน”  ตลอด
เวลาหาปเต็มขาพเจาและพระอัครสังฆราชมารีนี่
มีสวนรวมในการทรมานของพระสันตะปาปาและเห็น
การตอสูเย่ียงวีรชนในการรับทุกขทรมานของพระองค
คำพูดของบทเพลงสดุดทีี ่51:7 แวบเขามาในสมองของ
ขาพเจา “ขอทรงชำระลางขาพระองคดวยตนหุสบ ขา
พระองคจึงจะสะอาด ขอทรงลางขาพระองคและ
ขาพระองคจะขาวกวาหิมะ”

การไดอยูใกลชิดกับสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 กเ็หมอืนกับมชีวีติอยใูนพระวรสารนัน่เอง

ในปทายๆ ที่รับใชอยูเคียงขางพระองค ขาพเจา
ตระหนักดีวาความสวยงามจะมีการเชื่อมโยงอยูกับการ
ทรมานเสมอ  มันเปนไปไมไดที่จะสัมผัสกับพระเยซู
โดยท่ีไมตองสัมผัสกับไมกางเขน สมเด็จพระสันตะปาปา
ทรงถูกทดลองอยางรุนแรงมากดวยการทรมานจาก
อาการเจ็บไขไดปวย  แตนี่กลับเปนการทำใหพระองค
มีความนารักมากย่ิงข้ึน เพราะพระองคทรงถวาย
ดวยความชืน่ชมยินดทีกุสิง่ทีพ่ระองคไดรบัจากพระเจา
อันที่จริงความศักดิ์สิทธิ์อยางท่ีคุณแมเทเรซาแหง
กัลกัตตามักจะกลาวบอยๆ วา มันไมไดหมายความ
แตเพียงวา  เรามอบทุกสิ่งแดพระเปนเจา  แตยัง
หมายความดวยวา พระเจาทรงเอาทุกสิ่งไปจากเราท่ี
พระองคทรงมอบใหไวดวย

นกักีฬาท่ีสกีโลดแลนไปตามเนินเขาบัดน้ีไมสามารถ
แมทีจ่ะเดนิ  นกัแสดงไดสญูเสยีเสยีงไปแลว ทกุสิง่กำลงั
ถกูเอาคืนไปจากพระองคจนหมดส้ิน

กอนเริม่พิธปีลงพระศพ พระอคัรสงัฆราชซีวสิและ
พระอัครสังฆราชมารีนี่ เอาผาไหมบางๆ มาคลุม
พระพักตรของพระสันตะปาปา เปนสัญลักษณที่มี
ความหมายย่ิง ชีวิตท้ังครบของพระองคทานถูกปด

(อานตอหนา 14)
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สองเรือ่งงดงามท่ีแยกจากกนัไมได (ตอนท่ี 3)
“พระเมตตา” ของพระเยซูเจา

ค.ศ. 1905 นักบุญโฟสตินา ถือกำเนิดมาในเมืองโกลโกเวียซ ประเทศโปแลนด
เปนบุตรีคนท่ี 3 ในจำนวนพีน่อง 10 คน

บญุราศีสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2
ค.ศ. 1920 หนูนอยคาโรล วอยติวา เกิดมาเปนลูกชายคนเล็กของบิดา-มารดา

 มพีีช่ายทีท่านถอืเปนฮโีรในวยัเดก็ ณ เมอืง วาโดวเิช ประเทศโปแลนด
เราอาจพดูไดวา นกับุญโฟสตินา ถอืกำเนดิมากอนบญุราศสีมเดจ็พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2   15 ป ทานเปนคนรวมสมยักัน

ค.ศ. 1938 นักบุญโฟสตินา สิ้นใจดวยโรคฝในทอง ณ อารามพระมารดาแหง
ความเมตตา ตำบลลาเจียฟนิกิ ใกลเมืองคราคฟู

ค.ศ. 1938 หนุมนอยวอยติวา วัย 18 ป ไดยายตามบิดาที่รับราชการในกองทัพ
โปแลนด จากบานเกิดวาโดวเิช ไปยงัเมอืงคราคฟู

พระเปนเจาทรงใหเรือ่งงดงามท้ังสองมาพบกันท่ีคราคฟู
ค.ศ. 1939-1945 ชาวโปแลนดและลิทัวเนียไดรับความยากลำบากจากสงคราม

โลกครั้งที่สอง และการถูกยึดครองประเทศจากนาซีเยอรมันตอเนื่องกัน ที่พึ่งยามน้ี
ก็คือการสวดภาวนาดวยความไววางใจตอพระรูป “พระเมตตา” ซึ่งไดเร่ิมตนข้ึน
ทีละเล็กทีละนอย หลังการส้ินใจของนักบุญโฟสตินา โดยเริ่มตนที่อารามของคณะ
ที่เมืองเวียลนุสกอน และตอมาอารามท่ีคราคูฟ (ลาเจียฟนิกิ) อันเปนท่ีสิ้นใจและ
เก็บรักษารางของทานนักบุญก็กลายเปนศูนยกลางสำคญัความศรัทธาตอ พระเมตตา
มสีตับุรษุมาขอรูปพระ บทนพวาร บทสวดสายประคำ และบทเราวิงวอนตอพระเมตตา
จากอารามเพื่อนำไปสวดภาวนาดวยความไววางใจ

ค.ศ. 1941 คณุพอโยเซฟ บารเซบอฟสกี MIC นำเร่ืองสารพระเมตตาไปเผยแผ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากทานไดรับความชวยเหลือจากพระเมตตา
ใหสามารถเดินทางออกจากเง้ือมมือของพวกนาซไีปสปูระเทศสหรัฐอเมริกาไดสำเร็จ
ตามที่ทานบนไว ทานปกหลักอยูกับคณะแมพระปฏิสนธินิรมล (MIC) อิเดนฮิลล
สตอกบริดจ แมสซาซูเสทซ ซึ่งปจจุบันเปนศูนยสักการสถานพระเมตตาแหงชาติ
และศูนยเมเรียน เฮลพเปอร อันเปนสำนักพิมพทางศาสนาท่ีทันสมัยและกลายเปน
ศนูยเผยแผสารและความศรทัธาตอพระเมตตาไปทัว่โลก พอถงึป ค.ศ. 1953 ไดมกีาร
แจกจายส่ิงพิมพเก่ียวกับพระเมตตาไปแลว 25 ลานช้ินท่ัวโลก ( 9 ปนบัจากเริม่ต้ังศูนย)

ค.ศ. 1958 การส่ือสารอันยากลำบากทำใหเรื่องราวเก่ียวกับพระเมตตา ที่เผยแผ
ออกจากประเทศโปแลนดไมชัดเจน สันตะสำนักไมสามารถตรวจสอบตนคำแปล
ที่ผิดพลาดสับสน จึงออกคำส่ังหามเผยแผขาวสารและความศรัทธาตอพระเมตตา
ในรูปแบบที่กำหนดไวในสมุดบันทึกของซิสเตอรโฟสตินา ในชวงนี้คณะแมพระฯ
(MIC) ไดปฏบิตัติามคำส่ังของทางกรุงโรมแตยงัเผยแผกระแสความศรัทธาพระเมตตา
ตอไปโดยยึดพระวรสารพิธีกรรม คำสอนของพระศาสนจักร และการเปดเผยของ
แมพระฟาติมาเปนหลัก

ค.ศ. 1965 พระคารดนิัลวอยตวิา พระอคัรสังฆราชแหงคราคูฟไดเริ่มตนสืบหา
ขอมูลท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติและคณุธรรมของซสิเตอรโฟสตนิา

ค.ศ. 1968 ผลสำเร็จของการสืบหาขอมูลจึงนำไปสูการย่ืนเรื่องพิจารณาแตงต้ัง
ซิสเตอรโฟสตินาเปนบุญราศีตอสันตะสำนักอยางเปนทางการ

ค.ศ. 1978 วนัจนัทรที ่15 เมษายน สมณกระทรวงพระสัจธรรมไดทำการตรวจสอบ
เอกสารตนฉบับอีกมากมายท่ีหาไมพบในป 1959 แลว จึงไดกลับคำตัดสินและ
ประกาศคำส่ังหามเม่ือป 1959  “ไมมผีลผกูพันอีกตอไป”

ค.ศ. 1979 คณะแมพระฯ (MIC) จึงเริ่มงานเผยแพรความศรัทธาตอพระเมตตา
อีกคร้ังในรูปแบบที่ซิสเตอรโฟสตินาแนะนำ  โดยไดรับอนุญาตจากพระสังฆราช
ทองถิ่น ทั้งไดรับการตอบสนองอยางทวมทนจากฆราวาสท่ัวโลก ความศรัทธาน้ี
แพรสะพัดออกไปรวดเร็วเกินกวาท่ีทุกคนคาดคิดไว

ค.ศ. 1993 สมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงสถาปนาซิสเตอรโฟสตนิา
เปนบุญราศีในวันอาทิตย สปัดาหที่สองเทศกาลปสกา (18 เมษายน)

ค.ศ. 2000 สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงสถาปนาบุญราศีโฟสตินา
เปนนักบุญในวันอาทิตยสปัดาหทีส่องเทศกาลปสกา (30 เมษายน) และทรงประกาศ
ในบทเทศนวานับแตนี้ไปท่ัวโลกจะเรียกวันอาทิตยสัปดาหที่สองเทศกาลปสกาวา
“วันอาทิตยฉลองพระเมตตา”

ค.ศ. 1941  บิดาของวอยติวา สิ้นใจดวยอาการหัวใจลมเหลว และ ณ บัดน้ัน
วอยติวา ก็เหลือเพียงผูเดียวในครอบครัว เพราะมารดาจากทานไป เม่ือทานมีอายุ
ได 9 ป พี่ชายท่ีเปนประดุจวีรบุรุษจากไปเม่ือทานมีอายุได 12 ป  และบัดน้ีบิดา
ก็จากทานไป ในวันอันโดดเด่ียวของชีวิตวัย 20 ป  หนุมนอยวอยติวาจะไมเคยเดิน
เขาไปสวดภาวนาฝาก “ความไววางใจ” ในอนาคตไวกับ “พระเมตตา” ที่พระรูป
ตั้งอยูที่อารามพระมารดาแหงความพระเมตตา เมืองคราคูฟ บางละหรือ? เพราะ
ยามน้ีแหละ “ความไววางใจ” ในองคพระเยซูเจา เปนอุปกรณหนึ่งเดียวที่ทานจะใช
ตักธารแหงความเมตตาของพระเยซูเจาเอามาด่ืมกินดับกระหายแหงชีวิตของทาน

ค.ศ. 1940-1944  พวกนาซีเยอรมันไดยกกองทัพรุกรานประเทศโปแลนด และ
ไดตัง้กองกำลงัใกลกบัมหาวิทยาลยัทีว่อยตวิาศกึษาอย ูผชูายทกุคนทีม่รีางกายสมบูรณ
จะตองทำงาน วอยติวาไดทำงานเปนพนักงานรับ-สงหนังสือในรานอาหาร ตอมา
ไดสมัครเปนคนงานในเหมืองถานหินพรอมทั้งสนใจการละคร รวมกับกลุมใตดิน
เพ่ือปลุกปลอบใจเพื่อนรวมชาติ ไดทำงานในโรงงานเคมี เพ่ือพนจากการจับกุมไป
ประเทศเยอรมนี

ค.ศ. 1942 หลงัจากบิดาจากทานไปแลว วอยติวาก็ตดัสนิใจเดินทางไปเคาะประตู
สำนักพระสังฆราชแหงเมืองคราคูฟและแสดงเจตจำนงควาตองการสมัครบวช
เปนพระสงฆ ไดทรงเขาศึกษาในบานเณรใตดนิ ซึง่ดำเนินกิจการโดยพระอคัรสงัฆราช
แหงคราคูฟ พระคุณเจาอดัม สเตฟาน พระคารดินัล ซาปอา ซึ่งตอมา สมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 จะทรงยึดทานเปนประดุจบิดาคนท่ีสองในชีวิตท่ีได
อุปถัมภและสนับสนุนจนทานไดเปนพระอัครสังฆราชแหงคราคูฟ สืบตอจากทาน
และไปถึงตำแหนงสูงสุดคือ พระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแหงศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิกเลยทีเดียว

ค.ศ. 1978 ...6 เดือนตอมาหลังจากสันตะสำนักยกเลิกคำส่ังหามเผยแผเรือ่งพระ
เมตตาแลว พระคารดนิลัวอยติวากไ็ดรบัเลอืกเปน สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2

ค.ศ. 1980 สาเหตุหนึ่งท่ีไดรับแรงสนับสนุนอยางหนักแนนและตอเน่ืองท่ีเรื่อง
พระเมตตาเผยแผไปอยางรวดเร็วก็เพราะในปนี้สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 ทรงออกพระสมณสาสนในหัวขอ “บริบูรณดวยพระเมตตา” (DIVES IN
MISERICORDIA) ซึง่พระองคตรสัวา “แผนงานไถกขูองพระครสิตเจา อนัเปนผลงาน
แหงพระเมตตา ควรเปนแผนงานแหงประชากรของพระองค เปนแผนงานของ
พระศาสนจกัร” (บริบรูณดวยพระเมตตา 8) พระองคทรงเนนหนักตลอดสมณสาสนน้ี
วา “พระศาสนจักรโดยเฉพาะสมยัปจจุบนัของเรานีม้ ีสทิธิและหนาท่ีในการยอมรบั
และปาวประกาศพระเมตตาของพระเจา ในการนำพระเมตตาของพระเจา เขามาสชูวีติ
และทำใหเปนรูปธรรมขึ้นในชีวิตผูคนท้ังหลาย” และ “ในการเขามาหาพระเมตตา
ของพระเจา เพ่ือวงิวอนขอพระเมตตาเพือ่ชาวโลก” (บริบูรณดวยพระเมตตา 12-15)

ค.ศ. 1982 สองปถดัมาพระองคเยอืนสกัการสถานแหงความรกัเปยมพระเมตตา
กรณุาท่ีคอลเลวาเลนซา อติาลี ระหวางสมณจาริกนอกกรงุโรมเปนคร้ังแรก หลงัจาก
ถูกลอบปลงพระชนม พระองคตรัสเนนที่นั่นวาการเผยแผสารพระเมตตาน้ัน
เปน “ภารกิจชิน้สำคัญ” ของพระองค

ค.ศ. 2011 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงสถาปนาสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ที่ 2 เปนบุญราศีในวันที่ 1 พฤษภาคม  อันเปน “วันอาทิตย
ฉลองพระเมตตา” ณ จตัรุสัเซนตปเตอร กรุงโรม นำความช่ืนชมยนิดีมาสมูวลประชา
สตับรุษุทัว่โลกที่รกัพระองค  และรกัพระเมตตา อยางหาท่ีสุดมิได



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 20 ประจำวันท่ี 15-21 พฤษภาคม 2011หนา 6

บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ถาทานท้ังหลายรูจักเรา ทานก็รูจักพระบิดาของเราดวย”
(ยอหน 14:7)

เริม่รจูกัพระองค

เมือ่ป ค.ศ. 2007 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงพิมพหนงัสอื
“พระเยซูเจาชาวนาซาเร็ธ” เลมแรก พระองคทานทรงเขียนหนังสือเลมน้ี
เพ่ือชวยใหคนมารจูกัพระเยซูเจา และมีความสมัพันธอนับันดาลชวีติกับพระองค
พระเยซูเจายังทรงมีพระชนมอยู ดังนั้นพระวาจาทุกคำในพระคัมภีรจึงเปน
พระวาจาที่มีชีวิต มีชีวิตในปจจุบันสำหรับเราท่ีอานและไดยินพระองคตรัส
กบัเรา กอนอืน่หนงัสอืเลมนีเ้ปนเรือ่งเกีย่วกบัการดำเนินชวีติของพระสันตะปาปา
ในขณะท่ีพระองคทรงแสวงหา “พระพักตรขององคพระผูเปนเจา” การท่ี
พระองคทรงจารึกการพบปะน้ีถายทอดมาใหแกเรา พระสันตะปาปาตรัสวา
ผูอานมีเสรีภาพท่ีจะมีความเห็นไมตรงกับพระองคก็ได พระองคเพียงขอรอง
ใหมจีติใจท่ีเปดรบัทราบ ซึง่หากปราศจากเง่ือนไขขอนี ้ เขาก็คงไมเขาใจ

เมื่อนักบุญเปาโลเริ่มเทศนเกี่ยวกับพระเยซูเจาที่ปซีเดียนั้น ทานไดรับ
ความปรารถนา แตในคร้ังท่ีสองฝงูชนท่ีมารวมตัวกันนัน้ เกิดมีความอจิฉารษิยา
ขึน้ในหมชูาวยวิ ความอจิฉาน้ีนำไปสกูารทะเลาะเบาะแวงกนัภายใน ซึง่นำไป
สูการทะเลาะเบาะแวงกันอยางเปดเผย เปาโลและบารนาบัสถูกเนรเทศ สิ่งท่ี
ทานทัง้สองกลาวน้ันขดักนั เกีย่วกบัพระดำรสัขององคพระผเูปนเจา ทานทัง้สอง
มิไดตอบโตกัน แลวปดฝุนจากเทาของเขาทั้งสองเพื่อเปนเคร่ืองหมายถึง
ความไมพอใจ ทานท้ังสองกลาววา “เราพยายามแตพวกทานไมสนใจ”

เรามีบญุท่ีไดยนิบทเทศนเก่ียวกับพระวรสารบอยๆ แตกเ็ปนความจรงิท่ีเรา
ไมเขาใจพระวรสารอยางดี พระเยซูเจาตรัสไววา “เราอยูกับพวกทานมา
โดยตลอด แตทานก็ยังไมรูจักเรา” เพื่อเราจะไดรูจักพระเจา เราตองไดรับการ
แนะนำใหมองดูพระบุคคลและสารของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ใหเรารับฟง
พระองคและสนทนากบัพระองค

ขาแตพระบิดาแหงองคพระเยซูเจา  โปรดทรง
บันดาลใหลูกรูจักพระองคมากขึ้นทุกๆ วัน เดชะ
พระธรรมล้ำลึกแหงพระบุตรของพระองค  ขอให
พระพรซึ่งพระองคทรงประทานใหแกลูก  เ พ่ือ
จะไดรจูกัพระบตุรของพระองคนัน้ ไดนำพระพรและ
กำลังใจเขาไปในชีวิตของผูอื่น เดชะพระบารมีของ
พระครสิตเจา พระเจาของพวกลกูดวยเทอญ อาแมน

ไมเหมอืนทีค่ดิ (2)
ความงุนงงสับสนเพราะภารกิจลมเหลวกถ็อืวามากแลว
แตยังไมเทากับความรูสึกที่ตามมาเปนระลอกแทบ

ตัง้ตวัไมตดิ
หลังจากวันนั้นเขาเฝาติดตามผลงานท่ีตามอยางใจจด

ใจจอ
แมความเปนอยูจะตองถูกจำกัดในเน้ือที่คุกทั้งแคบท้ังอับชื้น
ผูที่เขาต้ังใจเด็ดชีพรอดตายหวุดหวิดแตอาการยังนาเปนหวง
เขารูทั้งรูวาขณะที่เขาตั้งใจปดฉากชีวิตทานดวยกระสุนมัจจุราช
มีคนนับรอยลานพันลานพยายามย้ือชีวิตทานดวยคำภาวนารอนรน
เขาเคยนึกวาโดยอาชีพเขาเปนเจาชีวิตจะฆาใครจะไวชีวิตใครก็ได
หาสำเหนยีกไมวาทกุชวีติมอีงคพระผเูปนเจาเปนผปูระทานให
กระทั่งทานอาการดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลกลับสำนักได
ยงัความโลงอกความช่ืนชมยนิดคีวามต้ืนตนัใจใหคนทัง้โลก
ในขณะท่ีเขายังจมอยูกับความคิดในพื้นที่แคบอับชื้นตอไป
ชือ่ของเขาคงคอยๆ เลือนรางไปกับกระบวนการยตุธิรรม
ถึงอยางไรผูคนคงไมสนใจจดจำเร่ืองเลวรายเร่ืองอัปยศอยูแลว
ไมเร็วก็ชาความดีความนารักของทานก็คงบดบังเขาเสียสนิท
เพราะคนถูกสรางมาจากองคความดีในความดีเพือ่ความดีนัน่เอง...

แตแลวเขาตองผิดคาดคิดไมไดนึกไมถึงอีกครั้ง
เม่ือมารบัรวูาทานท่ีเขาต้ังใจฆาน้ันไมไดลืมเขาอยางท่ีคดิ
นอกจากจะเรียกเขาเปนพี่นองนอกจากใหอภัยเขาดวยใจจริง
ยงัตองการมาพบเขาเปนการสวนตัว...ตวัตอตวั
ทานผูนี้มีคนท่ัวโลกทุกระดับทุกฐานะทุกตำแหนงหนาที่ขอเขาเฝา
จนตองมีเจาหนาท่ีคอยจัดคิวนัดวันกำหนดเวลาใหแตละวัน
ทานผูนี้ที่แตละอาทิตยมีนัดกับผูคนท่ีแหแหนกันมาจากท่ัวโลก
นอกจากเสียคาเดินทางแลวยังตองเขาแถวรอรับบัตรเขาเฝาลวงหนา
แตคร้ังน้ีทานกลับเปนผูขอพบเขาขอคุยกับเขาเอง
แถมท่ีนัดพบไมใชรานอาหารโรงแรมหรูอยางคนอื่นทำกัน
แตในคุกในแดนประหารที่มีมาตรการคุมเขมทั้งวันทั้งคืน
ถึงจะไดรับการทัดทานท้ังระดับรัฐบาลระดับเจาหนาท่ี
เพราะไมเคยมีประมุขรัฐใดท่ีรบเรารองขอเชนน้ีมากอน
ตามดวยการตอรองเปลี่ยนสถานท่ีพบปะอีกท้ังรูปแบบการพูดคุย
ใหสอดคลองกับกฎเกณฑธรรมประเพณีศักด์ิศรีความปลอดภัย
แตทานยนืกรานยนืหยดัในวธิขีองทานจนทุกคนเหนือ่ยใจ
วันน้ันเขารูสึกถึงการเคลื่อนไหวผิดไปจากวันธรรมดาท่ีนาเบื่อ
มีการทำความสะอาดสถานท่ีละเอียดทุกซอกทุกมุม
มกีารเพ่ิมไฟใหความสวางภายในอาคารตามทางเดิน
มีการตรวจความพรอมจากเจาหนาที่ระดับสูงที่ทยอยเขาออก
นาจะมีเหตุการณบางอยางไมธรรมดาภายในวันสองวนัน้ีเขาคิด
แลวจูๆ ประตูหองขังเปดพรอมเจาหนาท่ีเขามาพูดคุยกับเขา
พรอมนัดแนะข้ันตอนอีกทั้งการเตรียมชุดการวางตัว
เขาจึงรูวาทุกอยางเกิดข้ึนรอบขางกำลังมุงมาท่ีเขาคนเดียวแทๆ
ผทูีถู่กเขาลอบยิงวันน้ันกำลงัมาหาเขาเปนแขกสำคัญของเขา
ความผิดพลาดในการทำงานการอภัยสำหรับสิ่งที่เขาไดทำลงไป
แทบจะไรความหมายเมื่อเทียบกับความรูสึกรุนแรงอันใหมนี้
คนท่ีเขาต้ังใจฆากำลังจะมาพูดคุยกับเขา...ตัวตอตัว...

ทนัทีทีป่ระตูหองขังเปดเขาเห็นรางในชุดสีขาวยืนสูงเดนอยขูางหนา
ใบหนาออนโยนเปอนรอยย้ิมเมตตาทำใหหวัใจเขาเตนแรง
กอนท่ีจะพึมพำคำทักทายคำขอโทษออกมาจากปาก
ทานก็หันไปหาเจาหนาที่ขอเกาอี้อีกตัว...เหมือนที่มีอยูในหองเขา
แลวนัน้ฆาตกรกบัเหย่ือนัง่ชดิหวัชนกันหนัหลังใหประตหูองขงั
ผลดักันพดูผลัดกันถามผลดักันตอบไดยินแคสองคน
กระท่ังเสร็จส้ินการพูดคุยทานเดินออกมาเผชิญหนากองทัพนักขาว
“เม่ือก้ีคุยเรื่องอะไรอยารูเลย...รูแควาพ่ีนองเขาคุยกันก็พอ”
เปนใครก็คิดไมไดนึกไมถึงไมอยากจะเขาใจไมอยากเช่ือหูตนเอง
กระทัง่วนันัน้จงึกระจางเพราะทานผนูัน้คอื “บญุราศยีอหน ปอล ทีส่อง”



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 20 ประจำวันท่ี 15-21 พฤษภาคม 2011 หนา 7
วนัพฤหสับดีศกัด์ิสทิธิ์ (ตอจากหนา 2)
พระคุณเจาเกรียงศักด์ิย้ำ “กางเขน คือกุญแจ

ที่จะสามารถเปดไปสูความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน และ
กางเขน คอื ความรักของพระเจา”
กรุงเทพมหานคร  พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรยีงศักด์ิ โกวิทวาณชิ เปนประธานพธิบีชูาขอบพระคุณ
เสกน้ำมันศกัด์ิสทิธิ ์รือ้ฟนคำสญัญาแหงการเปนพระสงฆ
มอบเทียนปสกาแกทุกวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ฉลองครบ 25 ปชวีิตสงฆของคณุพออิกญาซีโอ อดิศักด์ิ
สมแสงสรวง คุณพอยอแซฟ ศุภศิลป สุขสุศิลป และ
มงซินญอรอนัดรูว วษิณุ ธญัญอนนัต โดยพระคารดนิลั
ไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชโจวานนี ดานี-
เอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค
พระสงฆ นักบวชชาย-หญิง  และสัตบุรุษจำนวนมาก
มารวมพิธี  ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ  บางรัก  เ ม่ือ
วนัพฤหัสบดีที ่21 เมษายน ค.ศ. 2011

พระคณุเจาเกรยีงศักด์ิ กลาววา พีน่องพระสงฆแหง
อคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ วนันีเ้ปนพเิศษท่ีพระศาสนจกัร
ใหมีพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจะใชสำหรับชีวิต
คริสตชน ในเวลาเดียวกันพระสังฆราชจัดถวายมิสซา
พรอมกับคณะพระสงฆในสังฆมณฑลเปนพิเศษ เปน
การแสดงออกถึงความสัมพันธของบรรดาพระสงฆ
กับพระสังฆราช ถือเปนวันฉลองสังฆภาพของบรรดา
พระสงฆทกุองคในฐานะศาสนบริกรของพระศาสนจักร
ของพระเจาท่ีจะรวมเปนหน่ึงเดียวกันพรอมกับพระสงัฆราช
ผอูภิบาลประจำสังฆมณฑล

พระคุณเจาไดเนนถึงความหมายของกางเขน และ
ความรักของพระเจาวา กุญแจสำคัญท่ีจะเปดไปสู
ความเปนหนึ่งเดียวกันจนถึงข้ันท่ีจะมีพระเยซูเจา
ประทับอยูทามกลางเรา อยางท่ีทานนักบุญเปาโลบนัทึก
ไวในบทจดหมาย ถงึชาวฟลปิป บทที ่2 ขอ 6-9 วา ‘...แม
วาพระองคทรงมีธรรมชาติพระเจา พระองคก็มิไดทรง
ถือวาศักดิ์ศรีเสมอพระเจานั้นเปนสมบัติที่จะตอง
หวงแหน แตทรงสละพระองคจนหมดสิน้ ทรงรบัสภาพ
ดุจทาส เปนมนุษยดุจเรา ทรงแสดงพระองคใน
ธรรมชาติมนษุย ทรงถอมพระองคจนถงึกบัทรงยอมรับ
แมความตายเปนความตายบนไมกางเขน เพราะเหตุนี้
พระเจาจึงทรงเทิดทูนพระองคขึน้สูงสง...’

พระเยซูเจาเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็มเพื่อไปรับการ
ทรมานและความตาย เพ่ือความรอดของมวลมนุษย
เพราะพระเจารักมนุษย แตเราทราบวาพระเยซูเจาเสด็จ
เขากรุงเยรูซาเล็มโดยที่ชาวฮีบรู และชาวเยรูซาเล็ม
ตอนรับพระองคอยางย่ิงใหญ เพราะพวกเขาตองการ
ใหพระองคเปนกษัตริย แนนอนพระองคเปนกษัตริย
แตไมใชกษัตริยแบบโลกน้ี พระองคเปนกษัตริยที่
ครองราชยบนกางเขน เพราะฉะน้ันจึงสามารถครองราชย
เหนอืจิตใจของผอูืน่ได  นีค่อืโครงการของความรกัของ
พระเจา โครงการกอบกูมนุษยใหรอดพน และใน
โครงการนีพ้ระองคอภบิาลดวยพระองคเอง ซึง่หมายถึง
การตองสละ ละความเปนพระเจามาเปนมนุษย และ
ตองสละพระองคลงต่ำกวามนุษย โดยทรงยอมรับ
ความตาย เปนความตายบนไมกางเขน ทั้งหมดคือ
ความรัก ความสัมพันธที่พระเจามีตอมนุษยที่พระองค
ทรงรัก

พระคณุเจาเกรยีงศกัด์ิ ไดเชิญชวนใหมองพระทรมาน
และการสิ้นพระชนมของพระเยซูเจาโดยยกตัวอยาง
ของนวนยิาย และนักวิทยาศาสตรทานหน่ึงท่ีชือ่ไยรัส ที่
สามารถยอนเวลากลับไปถึงชวงขณะเวลาท่ีพระเยซูเจา
ทรงถกูตรงึกางเขน เขามคีวามรสูกึเหมอืนวาพระเยซเูจา
ทรงมีแรงดึงดูดตัวเขาใหเขาไปใกล คลายกับพระองค
เปนแมเหล็กที่ดึงดูดตัวเขา ตัวเขาเองก็อยากเขาไป
ใกลๆ พระองค เขารูสึกสะเทือนใจ และสัมผัสไดถึง
ความรักที่แผรังสีมาจากองคพระเยซูเจา เหตุการณ
ผิดไปจากที่เขาเคยคิดไว เขาหว่ันไหว แตก็ไมสามารถ
ทำได และท่ีสดุเขาก็ถกูสัง่ใหกลบัมายังโลกยังชวงเวลา
ปจจุบัน ทันทีที่เขาออกมาจากเคร่ืองยอนเวลา ทุกคน
เหน็วาเขาก็มชีวีติทีเ่ปล่ียนไป เปนคนละคนกันเลย ผเูขยีน
ไดบอกไววา เวลานั้นเปนชวงวันกอนปสกา อันเปน
ชวงเวลาของมนุษยที่จะกลับใจหรือเขารับความเชื่อ
นวนิยายเรือ่งน้ีคงมีอะไรจะบอกหลายอยาง แตสิง่หน่ึง
ทีเ่หน็ไดชดัคอื ความประทับใจอยางลึกซึง้ทีพ่ระเยซเูจา
โปรดใหไยรัสไดสัมผัส สิ่งที่ไยรัสสัมผัสไดไมใชแค
การตายของพระองค แตเปนความรักท่ีพระเยซูเจา
ทรงมีตอมนุษย ความรักของพระองคเปรียบเสมือน
รัศมีของดวงอาทิตยที่สองสวางประกายออกไป
โดยรอบ เรื่องของไยรัสน้ีใหแงคิดประการหนึ่งแกเรา
ทุกคน เราไมควรเพียงแตมุงไปท่ีเร่ืองการตายของ
พระองค แตเราควรมุงความสนใจไปท่ีความรักของ
พระองค

พระทรมานของพระเยซูเจาสะทอนความรักของ
พระองคออกมาได 3 ลกัษณะ

ประการแรก พระทรมานเปนเครือ่งหมายท่ีบงบอก
ถึงความรัก ความรักที่ยิ่งใหญที่สุดของคนๆ หน่ึงที่เขา
สามารถแสดงออกมาได การมอบชีวิตของตนใหผูที่
ตนรัก

ประการที่สอง พระทรมานของพระเยซูเจา คือ
คำเชิญชวนใหเรา ‘รัก’ ใหเราเขาใจในคำสอนของ
พระองคที่บอกใหเรารัก จงรักกันและกันอยางที่เรารัก
ทาน

ประการท่ีสาม พระทรมานของพระเยซูเจาท่ีเผย
แสดงถึงความรัก ทำใหเราเขาใจวา ความรักนัน้เกีย่วของ
กับการทุกขทรมาน ดังท่ีทรงย้ำเสมอวา หากใครอยาก
จะตามเราใหเขาลืมตนเอง แบกกางเขนและตามเรามา
และตองเนนย้ำคำสอนของพระองคประการนี ้  เราควร
ทีจ่ะนำคำสอนของพระองคมาไตรตรองมากขึน้

เปนเรื่องยากหากเราอยากยอนเวลาได แตเรา
สามารถทีจ่ะรำพงึไตรตรองพระวรสาร เร่ืองพระทรมาน
ของพระเยซูเจา เราสามารถยอนรอยกาวเดินของ
พระเยซูเจา เปนการยอนรอยฝายจิต เราสามารถเรียนรู
ความรักของพระเยซูเจาในพระทรมานของพระองค
เราสามารถเขาใจวาพระทรมานของพระเยซูเจาเปน
เคร่ืองหมายแหงความรักของพระองค และความทุกข
ทรมานของพระเยซูเจาทำใหเราเขาใจเร่ืองความรัก นีค่อื
ขาวดี  นี่คือบทเรียนแหงความรัก  ที่พระเยซู เจา
ปรารถนาจะแบงปนกับเราทุกคน

ความหมายของกางเขนสรุปแลว ‘กางเขน’ คือ
‘ความรัก’ เปนความรักท่ีพระเจาทำใหมนุษยเอาชนะ
ความกลวั และหากจะถามวา กางเขนแหงความรกัของ
พระเยซูเจาน้ันมีความหมายตอเราคริสตชนอยางไร

พวกเราคริสตชนศิษยพระคริสตเจา และโดยเฉพาะ
พระสงฆผอูภบิาลตามแบบพระคริสตเจาผอูภบิาล  เรา
รวูาเปนการกอบก ูความรอดพน และความทุกขทรมาน
เรารูวาเปนเพราะความรักของพระเจาตอเรา พระเจา
ไดทรงสงพระบุตรองคเดียวของพระองคลงมาเพ่ือเรา
แตเรารวูากางเขนนัน้เปนความรัก  การยอมรบัทนทุกข
ทรมาน ความเจ็บไข มันมีผลกระทบตอชีวิตของเรา
แตหากเรายอมรับ และเห็นแกความรักของพระเยซูเจา
เราจะเปลี่ยนความทุกข เราจะเปลี่ยนกางเขนเหลานัน้
ใหเปนความรัก ความรักในการปฏิบตัติามพระประสงค
ของพระเจา ในชุมชน ในการเปนศิษยของพระเยซูเจา
และในฐานะพระสงฆผูอภิบาลของพระเจา  การทำให
กางเขนนั้นแสดงออกในความรักของเรา ที่ผานมา
เราทำใหผูอื่นเช่ือในความรักของพระเจาอยางไร ชีวิต
ของเราเปนอยางไร ดำเนินมาอยางไร และเพ่ือเรา
จะกลายเปนเช้ือแปง เปนอารยธรรมแหงความรัก เพ่ือ
พระศาสนจักรจะแผขยายออกไป โดยเริม่จากกลมุเลก็ๆ
กอน ทีเ่ราเรยีกวา วถิชีมุชนวดั

กอนจบพิธีมิสซาพระคุณเจาไดทำพิธีมอบเทียน
ปสกาใหแกทุกวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย
เร่ิมจากวัดประจำสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย โดยพระอคัรสงัฆราชโจวานนี ดานเีอลโล
เปนผูรับมอบ ตามดวยผูแทนคณะนักบวชทั้งชายและ
หญิง อาสนวิหารอัสสัมชัญ วัดในเขต 1 จนถึงเขต 6
ตามดวยวดันอยตางๆ

จากนั้นรวมแสดงความยินดีกับพระสงฆที่ฉลอง
ครบ 25 ป ชวีติสงฆ 3 องค โดย คณุพอสานิจ สถะวีระวงส
อปุสังฆราช เปนผแูทนอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ กลาว
แสดงความยินดี   พระคารดินัลมอบพวงมาลัย พระ-
คุณเจาเกรียงศักด์ิมอบใบพรจากพระสันตะปาปา
จากนัน้ มงซินญอรอนัดรูว วษิณุ ธญัญอนนัต เปนผแูทน
พระสงฆทีฉ่ลองกลาวขอบคณุ  และรวมถายภาพหมกูบั
บรรดาพระสังฆราช คณะสงฆผใูหญ

ปจจุบนั คณุพออิกญาซีโอ อดิศกัด์ิ สมแสงสรวง เปน
ผูชวยพระสังฆราชฝายการเงิน และทรัพยสิน ผูจัดการ
แผนกงานอำนวยการ ผูจัดการแผนกบริการ ผูจัดการ
แผนกบัญชีและการตรวจสอบ ชวยงานอภิบาลวัด
ดวงหทัยนิรมลของแมพระ (ปากลัด) พระประแดง
จ.สมทุรปราการ

คุณพอยอแซฟ ศุภศิลป สุขสุศิลป เจาอาวาส
วดัแมพระประจกัษเมอืงลรูด หวัตะเข

มงซินญอรอนัดรูว วษิณ ุธญัญอนันต  ปลดัสมณสภา
เสวนาระหวางศาสนา ประจำทีก่รงุโรม ประเทศอติาลี

คุณพอทั้งสามไดรับศีลบวชเปนพระสงฆโดย
พระคารดินัลไมเก้ิล  มีชัย  กิจบุญชู  เมื่อวันที่  18
พฤษภาคม ค.ศ. 1986 ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
อ.สามพราน จ.นครปฐม

(จากซาย)
คุณพอ
ศุภศิลป
ม ง ซิ นญ อ ร
วิษณุ
คณุพออดศิกัด์ิ
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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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⌫⌦ 

ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

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

1. ฟาติมา - สเปน  (4-10 พฤษภาคม)
2. แหพระโลหติศกัดิส์ทิธ์ิ - ลรูด - ฟาติมา

(31 พฤษภาคม - 11 มถินุายน)
3. ฉลองเซนตแอนน - ปนงั (29-31 กรกฎาคม)
4. เซนตแอนน - เมดาน - ทะเลสาบโทบา

(29 กรกฎาคม - 2 สงิหาคม)


14-17 พฤษภาคม ทวัรอสีาน 10 วดั

7-19 ตุลาคม สุภาทัวรโกอินเตอรยุโรป 4 ประเทศ

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

e-mail : supartour@gmail.com

 



ตองการแมบานดวน!
งานบาน และดูแลผสูงูอายุ

เงนิเดือน 8,000 บาท  โบนัส + สวสัดกิาร
หยุด 2 วนั / เดือน

(คาทอลิกพจิารณาเปนพเิศษ)
สนใจติดตอไดที ่08-3449-6649, 08-1816-1212

“ผไูมมคีวามรัก ยอมไมรจูกัพระเจา เพราะพระเจาทรงเปนองคความรัก” (1 ยอหน 4:8)

ขอเชญิทานรวมแสวงบญุ ณ สกัการสถาน
เซนตแอนน ปนงั พรอมทำกจิศรัทธา

พลีกรรมเดนิรูป 14 ภาค
27-31 กรกฎาคม 2011

และสัมผัสวิถชีวีติหลากหลายวัฒนธรรมบนเสนทาง
แหลมมลายู สงิคโปร มะละกา กวัลาลัมเปอร

เมืองใหมปตุตราจายา ปนงั
(มคีณุพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)

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

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

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

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

⌫   
 การฟนฟชูวีติครอบครวั

  
 

 

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
วญิญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต

ผูลวงลับทุกดวง
วญิญาณในไฟชำระและวิญญาณท่ีไมมใีครคดิถึง
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โรงพยาบาลเซนตหลุยส 27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-5000 โทรสาร 0-2675-5200 www.saintlouis.or.th

ทกุวันศุกร   เวลา 18.00-20.00 น.
งดใหบรกิารในวนัทีต่รงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ

 บรกิารตรวจวินจิฉยัและใหการรกัษาในรายทีม่าดวยอาการเฉยีบพลนั ทัง้นีก้ารรกัษา
ไมครอบคลมุ
   โรคเรือ้รังท่ีตองรกัษาตอเน่ือง แตจะเนนใหคำแนะนำผทูีเ่ปนโรคเรือ้รัง ไปรับ
บริการจากระบบประกันสุขภาพท่ีตนไดรับจากรัฐ/เอกชนตามความเหมาะสม
   การออกใบรับรองแพทยเพือ่ลางานหรอืใชในกิจกรรมทีม่ผีลทางกฎหมาย
 ใหบรกิารความรเูรือ่งสุขภาพอนามัยและการปฏบิตัตินในทุกเร่ือง
 ใหคำแนะนำเก่ียวกับการใชบริการตามสิทธิทีผ่รูบับริการมอีย ูอาทิ บตัรประกนัสังคม

โรงพยาบาลเซนตหลุยส มุงม่ัน แนวแนในปรัชญาท่ีวา “เมตตากรุณาอยูที่ใด พระเจาสถิตท่ีนั่น”
จงึพรอมทีจ่ะมอบความรักผานกจิกรรมบรกิารสขุภาพโดยเฉพาะผทูีร่กัษในสขุภาพและผทูีย่ากไร

เพ่ือมุงหวังท่ีจะใหทุกคนมีสุขภาพที่ดี

วันอาทิตยที่  26
มิถุนายน ค.ศ. 2011
พระศาสนจกัรจะประกาศให
คุณพอเคลเมนต วิสมารา
พระสงฆคณะปเม เปน
บุญราศี เราจึงขอทำความ
รจูกั
กั บ

คุณพอสักเล็กนอย
คุณพอเคลเมนต วิสมารา เกิดท่ีอากราเต บริอันซา

แควนลอมบารดี ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 6 กันยายน ค.ศ.
1897 และส้ินชีวิตวันท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ. 1988 ที่เมือง
หมองปง ประเทศพมา คุณพอใชชีวิต 65 ป จนอายุ 91 ป
ในประเทศพมา ชวยชาวอาขาและอีกอ โดยเฉพาะบรรดา
เดก็ๆ และแมหมาย พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกไดยกยอง
ทานเปนผูนาเคารพ

พันธกิจที่หมองลิน  หลังจากไดตอบรับกระแสเรียก
เขาบานเณรลอมบารดีสำหรับเปนธรรมทูตไปตางประเทศ
ในคณะปเม (Pontifical Institute for Foreign Missions) จน
ไดรับศีลบวชวันที่ 26 พฤษภาคม 1923 ไดไป Kengtung
เดือนมีนาคม 1924 และหมองลิน (Mong Lin) วันที่ 27
ตลุาคม 1924

แมมีความยากลำบาก คุณพอไดพยายามปฏิบัติหนาท่ี
อยางด ี เปนพเิศษ ชวยเหลอืเดก็กำพรา แมหมาย และสตรีที่

   

ถกูทอดทิง้ ในเดือนมถินุายน 1941 สมัยสงครามโลกคร้ังที ่2 ญีป่นุตองการยึดครอง
ประเทศพมา คุณพอไดไปพักหลบภัยพรอมกับธรรมทูตชาวอิตาเลียนอีก 12 คน ที่
Kalaw ในเดือนมกราคม 1942 ทหารญ่ีปุนบุกพมา และในเดือนเมษายน ไดปลอย
ธรรมทูตชาวอิตาเลียน ใน Kalaw ทหารญี่ปุนยึดครอง Mong Lin คุณพอวิสมารา
ไดเปดบานเลี้ยงเด็กเมื่อ 1945 สงครามสงบ และใน 1948 พมาเปนอิสระ แตก็ยังมี
สงครามภายในประเทศ (ค.ศ. 1950-1955) ธรรมทูตปเม 5 องค ถูกฆาตกรรม คือ

คณุพอปเอโตร กาลาสตร ีคณุพอมารโีอ แวรการา คณุพอ
อัลเฟรโด เครโมเนซี คุณพอปเอโตร มันกีสี และคุณพอ
เอลีโอโดโร ฟาโรนาโต ในปที่  31 ที่คุณพอทำงาน
ไดกลับมาท่ีหมองลิน ซึง่มีคริสตชน 4,000 คน

ภารกจิท่ีหมองปง ถงึแมมอีายเุกือบ 60 ป คณุพอ
วิสมารา ยังมีสุขภาพดี และไดรับความชวยเหลือจาก
ตางประเทศมากมาย เพราะทานไดเขียนจดหมายและ
บทความมากมายเก่ียวกับชีวิตและงานของทาน

ในเดอืนมกราคม 1955 พระสงัฆราชกูเอชเีลนา
สงไปทำงานทีห่มองปง (225 กโิลเมตร) ทานเขยีนจดหมาย
ถงึเพ่ือนช่ือ ปเอโตร มโีกเน วา “เพือ่นรัก หลงัจากทำงาน
32 ป ผมไมนกึเลยวาจะตองยายจากหมองลิงไปหมองปง...
ผมนบนอบพระสังฆราชเพราะม่ันใจวา หากผมทำตามใจ
ตวัเอง ผมนาจะทำผดิท้ังหมด”�

ในชวงชีวิตท่ีหมองปง ไดสรางบานเด็กกำพรา
(ค.ศ. 1960) โรงเรียน (ค.ศ.1961) สรางวัดและสักการสถาน
แมพระแหงลูรด (ค.ศ. 1962) สรางบานสำหรับธรรมทูต
และภคนิ ี(ค.ศ.1963)

ใน ค.ศ. 1962 รฐับาลทหารปกครองประเทศ
“เขาไมเคยแก” แมจะมีความยากลำบากในรัฐบาลน้ี ไมยอมใหมีธรรมทูตใหม

เขาประเทศ ค.ศ. 1979 ทานอายุ 82 ป ทานน่ังรถจ๊ีปไปเมืองตองจี พบอธกิารเจาคณะ
ปเม และเดินทางกลบัหมองปง ดวยการเดนิทาง 14 ชัว่โมง ทานบันทกึวา “ผมเดินทาง
มาถึงบาน เวลาทุมย่ีสิบ... พบเด็กชายหญิง 200 คน ตอนรับผม ที่นี่เปนอาณาจักร
ของผม ผมมคีวามสุข”

ค.ศ. 1980 ทานไดเสกหมูบานใหม ของชาวอีกอค.ศ. 1986 คุณพอไดเปดวัด
หมูบานสุดทายในชีวิตที่ Pannulong โดยมีภคินี 3 คน อาศัยที่นี่ และดูแล 42
หมูบานของชาวอาขา ทานส้ินชีวิตอยางสงบวันท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ. 1988 เวลา
สองทมุสิบหานาที ทีห่มองปง อายุ 91 ป

คุณพออังเยโล  กัมปาญอลี  ไดกลาวเปนพยานในกระบวนการพิจารณา
เปนบุญราศีวา “ประโยคท่ีมคีณุพอวิสมาราชอบกลาว “คณุแกเม่ือคุณไมมีประโยชน
สำหรับใคร” ทานเปนประโยชนแกทุกคนจนอายุ 91 ป เอาใจใสสภาพการณใหมๆ
ที่เกิดข้ึน กับเด็กจนๆ แมหมาย คนโรคเรื้อน คุณพอกลาววา “เม่ือพอเห็นเด็กๆ
ถูกทอดทิ้ง คนปวย คนโรคเร้ือน คนติดฝน คนพิการ พอทนไมได พอตองชวย”
นี่เปนชีวิตของคุณพอวิสมารา แมจะมีอายุมาก แตก็ยังปฏิบัติหนาท่ีราวกับเขา
ไมเคยแก”

ขบวนการพจิารณาเปนบุญราศี ในค.ศ. 1989 กลมุธรรมทูตของอากราเต บานเกิด
ของคณุพอไดริเร่ิมดำเนนิการ วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ค.ศ.1994 พระสงัฆราชอับราฮมั
ทาน ไดแตงต้ังคณุพอปเอโร เก็ดโด เปนผรูับผิดชอบดำเนินการ ( Postulator) วนัท่ี 15
มีนาคม ค.ศ. 2008 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ไดลงพระนามอนุมัติวา
คณุพอเคลเมนต วสิมารา เปนผนูาเคารพ และดำเนนิการไปถงึการแตงตัง้บญุราศีได
และวันเสารที ่2 เมษายน 2011 ไดประกาศกฤษฎีการบัรองอศัจรรยของทาน

ประเทศไทยมีพระสงฆคณะปเม มาทำงานท่ีกรงุเทพฯ และสังฆมณฑลเชียงใหม
เราขอแสดงความยนิดกีบัคณะปเม และขอขอบคณุพระเปนเจาทีโ่ปรดใหมพีระสงฆ
ชาวอิตาเลียนท่ีดีเปนบุญราศี

เปนแบบอยางแกเราคนไทย

พระคุณเจาวีระ  อาภรณรตัน
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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

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั ⌫⌫
ศรีลังกา (ยแูคน)  ชาว
สงิหลและชาวทมิฬ ซึง่
เปนประชากรสวนใหญ

ของประเทศ สงเสริมความปรองดองระหวางศาสนาเพ่ือ
ความเปนเอกภาพของชนพ้ืนเมืองที่มีวัฒนธรรม
หลายหลาก

ศาสนิกชนในศรีลังกา  ไดแก คริสตศาสนิกชน
ผเูช่ือศรทัธาในศาสนาฮินดู  และพุทธศาสนิกชนซ่ึงเปน
ประชากรสวนใหญของประเทศ ไดรวมกันฉลอง
วันขึ้นปใหม ในวันที่ 13 หรือ 14 เมษายน ของทุกป
ขึ้นกับกำหนดการยายราศีของดวงอาทิตยที่ยายจาก
ราศีมีนเขาสูราศีเมษ เพ่ือสรางความปรองดองระหวาง
ศาสนา โดยจดัข้ึนตามหมบูาน  และเมอืงตางๆ ทัว่ศรีลงักา

นางนาลานิ  เฟอรนานโด  คาทอลิกจากกัล เมืองทา
ทางตะวันตกเฉียงใต กลาววา “พวกแมบานจะจุดไฟ
ตมนมแพะและทำขนมพ้ืนบานชนิดตางๆ รับประทาน
พรอมกันในครอบครวั  นอกนัน้ยังตกแตงบานใหสวยงาม
เพื่อตอนรับเพื่อนๆ และแขกที่มาเยือน”

นางนาลานิ ซึ่งแตงงานกับชาวพุทธ กลาววา “นม
ทีต่มตองใหเปนฟองฟลูนปากหมอ  แลวก็ตบมือดีใจกนั
ซึง่เปนสัญลักษณของความร่ำรวยของครอบครวั  จงึคอย

นำนมและกำยานไปกลาวทักทายสมาชิกในครอบครัว
เปนการอวยพรปใหม  เพราะเช่ือวากำยานจะขับไล
สิง่ช่ัวรายออกไป และรับสิง่ท่ีเปนมงคลเขามา”

“ปจจุบันชนพ้ืนเมืองเผาตางๆ และศาสนิกชน
ทกุศาสนาในศรีลงักาจะรวมฉลองพรอมกันเพือ่สงเสริม
ความสามัคคีปรองดองในชาติในวนัปใหม”

นางนาลานิ กลาววา “ในปนี ้เยาวชนท่ีนบัถือพุทธ
และครสิตรวมกันจดังาน  โดยมีผนูำศาสนาใหคำแนะนำ
และจัดกิจกรรมสรางเสริมความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน
ในความแตกตางกันดานเชื้อชาติและศาสนา”

ในอดีตวันข้ึนปใหม ชนพ้ืนเมือง ชาวสิงหลและ
ชาวทมิฬ ที่นับถือศาสนาพุทธ และชาวฮินดูเทานั้น ที่
จะทำกจิกรรมรวมกัน  ตอมาคริสตศาสนกิชนจึงเขามา
รวมจดังานดวย ชวยใหการฉลองคอย  ๆขยายไปท่ัวประเทศ

นายเนลมุ อันโตนีอสุ อาย ุ35 ป นบัถือศาสนาพุทธ
กลาววา “กิจกรรมน้ีสงเสริมความสามัคคีในชาติไดดี
ผมดใีจมากท่ีเหน็ครสิตศาสนิกชนมารวมงาน  รวมกนั
เลนกีฬาและเกมสตางๆ  กนัอยางสนุกสนานเปนกันเอง”

(1. สงกรานต ประเพณปีใหมของประเทศไทย  ลาว
กมัพชูา  พมา  ศรลีงักา และทางตะวันออกของอินเดยี
คำสงกรานตเปนคำสันสกฤต หมายถึงการเคลื่อนยาย

หรือสะเดาะเคราะหรายใหมีแตความสุขความสบาย
ในวนัขึน้ปใหม

2.  ประเทศศรีลงักา มชีือ่เปนทางการวา สาธารณรฐั
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา หรือ Democratic
Socialist Republic of Sri Lanka เปนประเทศเกาะ
ลักษณะคลายหยดน้ำตาต้ังอยูในมหาสมุทรอินเดีย
เมอืงหลวงชือ่ ศรชียัวรเทนปรุะ-คอตเต  สวนโคลมัโบ
เปนเมืองใหญที่สุด  มีภาษาสิงหลและภาษาทมิฬ
เปนภาษาราชการ  ใชสกุลเงนิรปู   ประชากร 20 ลานคน
นบัถอืพทุธศาสนา 80%  ศาสนาอิสลาม 7% ศาสนาฮินดู
7% และศาสนาคริสต  6% ประชากรสวนใหญเปน
ชนพืน้เมืองสิงหลและทมิฬอาศยัอยตูัง้แตกอนศตวรรษ
ที ่6  ประกอบดวยชาวสิงหล 74%  ชาวทมิฬ 18% ชาว
มลาย ู1% และชาวมสุลิมอกี 7%  ในอดีตไดแกเกาะลงักา
หรือ ซลีอน  ไดรบัเอกราชจากองักฤษใน ค.ศ. 1948   และ
เปลีย่นชือ่เปนประเทศศรลีงักา ใน ค.ศ. 1972  ประเทศ
ศรีลังกาไดรับผลกระทบจากการสูรบระหวางรัฐบาล
และกบฏแบงแยกดินแดนทมิฬอีแลม หรือ Liberation
Tigers of Tamil Eelam ซึ่งไดมีขอตกลงหยุดยิง
เม่ือตนป ค.ศ. 2002…World Desk Reference และ
สารานกุรมวิกพิเีดยี)

คำภาวนาและงานอภิบาล
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  หลังจากชมสารคดี ชีวิต
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2  ซึ่ ง
พระศาสนจักรโปแลนดผลิต  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 ตรสัวา “คำภาวนาและการดำเนนิชวีติ
เปนประจักษพยานถึงขาวดี คือคุณคาสำคัญของชีวิต

และผลงานของสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2”
พระสันตะปาปาตรัสวา “การภาวนาและความรอนรนในการแพรธรรม คือ

คุณคาสำคัญสองประการท่ีเดนชัดในชีวิตและงานอภิบาลของสมเด็จพระ-
สนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2  พระองคทรงเปนผบูำเพญ็ฌานและอัครสาวกทีย่ิง่ใหญ
ซึ่งพระเปนเจาทรงเลือกสรรใหดำรงตำแหนงพระสันตะปาปา และไดรับการ
ปกปองคุมครองใหทรงนำพระศาสนจักรกาวสูสหัสวรรษที่ 3   สมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงแนะนำวิถีทางดวยแบบอยางชีวิตของพระองค
เพ่ือใหเรากาวเดินในทางแหงความดีและทรงอยูเคียงขางเราเสมอ”

นายจาโรสลาฟ สมิดต ผอูำนวยการผลติ กลาววา “เนือ้หาของสารคดเีกีย่วกบั
งานในสมณสมัย และบทสัมภาษณ 50 บท โดยจะทำเปนดีวีดีจำหนายในภาษา
ตางๆ”

วนัสมโภชบญุราศยีอหน ปอล ที ่2
นครรฐัวาติกนั (ซเีอน็เอส)  สำนกัวาติกนัประกาศเม่ือวันท่ี 11 เมษายน วา “วนัสมโภช
บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 กำหนดกระทำในวันท่ี 22
เดอืนตลุาคมของทุกป ณ กรงุโรม และสงัฆมณฑลตางๆ ในประเทศโปแลนด”

สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักด์ิสิทธ์ิ  ไดตีพิมพขอกำหนดเกี่ยวกับ

การถวายมิสซาในวัน
สมโภชบุญราศีสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน
ปอล ที่ 2  ใหราย
ละ เ อียด เ ก่ี ยวกับพิธี
มิสซาในภาษาละติน
อังกฤษ  ฝรั่งเศส
เยอรมัน  สเปน
อิตาเลียน  โปรตุเกส
และภาษาโปแลนด
พระศาสนจักรทองถ่ิน
แ ล ะ อ ธิ ก า ร ค ณ ะ
นักบวชสามารถเลือก
วั น แ ล ะ ส ถ า น ท่ี จั ด
สมโภชไดตามความ
เหมาะสม

สังฆมณฑลโรม
ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงดำรงตำแหนงพระสังฆราช และ
ตามสังฆมณฑลตางๆ  ในโปแลนด ประเทศบานเกิดของพระองค ใหกำหนด
วันสมโภชไวในปฏิทินเปนวันท่ี 22 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันทำพิธีเขารับตำแหนง
พระสนัตะปาปาอยางเปนทางการของพระองค ใน ค.ศ. 1978
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ขอขอบคุณ
บรรดาพระสงฆ นกับวชชายและหญงิ

พีน่องสตับรุษุ ญาตมิติร
และผมูเีกียรตทิกุทาน ทีไ่ดสละเวลา

รวมฉลองวดันกับญุยอแซฟ หวยหวด จ.สกลนคร
ในวนัศกุรที ่29 เมษายน ค.ศ. 2011 ดวย

ขอขอบคุณทุกทาน
สำหรบัคำอวยพร คำภาวนา
กำลังใจและน้ำใจดีทีม่อบให

ขอบคุณสำหรบัทุกทานทีอ่ยเูบ้ืองหนาและเบือ้งหลัง
ของการจัดงานคร้ังนี้

ขอพระเปนเจา พระแมมารอีา และนกับญุยอแซฟ
ตอบแทนน้ำใจดีของทุกทาน

โดย ยอแซฟ จกัรกฤษณ สวุรรณสาร
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ซอนเรนอยูในพระเปนเจา
ในขณะที่กำลังประกอบพิธีนี้อยูนั้นขาพเจายืน

อยูขางโลงศพถือพระคัมภีรซึ่งเปนเครื่องหมายที่
ทรงพลงัอกีประการหนึง่

สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ไมเคยเบือ่
พระวรสารเลย  พระองคทรงดำเนนิชวีติตามพระวรสาร
พระองคทรงใชพระวรสารมาแกปญหาทุกปญหาของ
โลกและของพระศาสนจักร พระองคทรงใชพระวรสาร
มาสรางท้ังชวีติภายในและชีวติภายนอกของพระองค

ความเรนลับของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 หรอืความงดงามของพระองคถกูแสดงออกมา
อยางชัดเจนในบทภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปา
เคลเมนต ที ่11 ทีพ่บอยใูนหนงัสอืสวดเกาๆ เลมหนึง่ของ
พระองค “ขาพเจาตองการทำสิง่ทีพ่ระองคขอรอง ในวธิี
ทีพ่ระองคทรงตองการ ตราบเทาท่ีพระองคทรงขอรอง
เพราะพระองคทรงเปนผขูอรอง”  ผทูีส่วดดวยคำเหลาน้ี
จากหัวใจจะกลายเปนผูละมายคลายกับพระเยซูเจา ผูที่
ทรงซอนพระองคเองในแผนศีลมหาสนิทและพรอม
ที่จะอุทิศพระองคเองใหผูอื่นรับประทาน  ผูที่ทำให
คำเหลาน้ีเปนของตนเองจะเร่ิมดำเนินชีวติดวยจติตารมณ
แหงการนมสัการศีลมหาสนิททีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุ

ตอนท่ีติดตามพระสันตะปาปาในการเดินทางไกล
ของพระองค บอยครั้งขาพเจารูสึกประหลาดใจวา
ศนูยกลางโลกน้ันอยหูนใด?  หลงัจากเลือกพระสนัตะปาปา
ได 13 วนั พระองคเสด็จไปเยือนเมนโตเรลลาพรอมกบั
ผูรวมงานบางคน เมืองน้ีอยูไมไกลจากกรุงโรมเทาใด
เปนเมืองที่มีวัดแมพระแหงพระหรรษทานต้ังอยู

พระองคทรงถามเพ่ือนรวมเดินทางวา “อะไรเปนส่ิง
สำคัญที่สุดในชีวิตและการงานของพระสันตะปาปา?”
พวกเขาพากนัเสนอวา “คงเปนเร่ืองเอกภาพของครสิตชน
สนัติภาพในตะวันออกกลาง หรอืการทำลายมานเหล็ก...?”
แตพระองคตอบวา “สำหรับพระสันตะปาปาสิ่งสำคัญ
ที่สุดคือการสวดภาวนา”

ในประเทศของขาพเจานิยมพูดกันวา “กษตัรยิเปน
คนเปลือยเปลาตอสายตาของคนรับใช” ยิ่งเราสนิทกับ
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เทาใด เรายิ่ง
เชื่อม่ันในความศักด์ิสิทธิ์ของพระองค เราเห็นมัน
ในทุกเสี้ยววินาทีแหงชีวิตของพระองค  พระองคมิได
ปดบังพระเจา หากขาพเจาตองพูดวาอะไรเปนส่ิงสำคญั
ที่สุดสำหรับชีวิตสงฆและสำหรับชีวิตของเราแตละคน
ขาพเจาก็จะพูดวา ไมซุกซอนพระเจาไวกับตัวเอง  แต
ตองแสดงพระองคใหเปนเครื่องหมายท่ีมองเห็นไดวา
พระองคทรงประทับอยู  ไมมีผูใดเคยเห็นพระเจา แต
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทำใหเราเห็น
พระองคไดในชวีติของตน

ตอนที่พระองคสวดภาวนาขาพเจามีความรูสึกวา
พระองคทรงทำเหมือนกับกราบลงท่ีแทบพระบาทของ
พระเยซู เราสามารถมองเห็นจากพระพักตรไดวา
พระองคทรงมอบความวางใจท้ังหมดแดพระเจา
พระองคชางศรัทธาจริงๆ หากจะพูดเปนภาษากวี
ก็อาจกลาวไดวาพระองคเปนดุจสายรุงที่ เชื่อมโยง
สวรรคกบัโลก และดวงวญิญาณของพระองคดจุบนัได
ทีท่อดจากโลกสสูวรรค

บัดนี้ขอยอนกลับไปสูคำถามท่ีวา “ศูนยกลางโลก
อยหูนใด?”

ขาพเจาคอยๆ เรียนรูวาศูนยกลางโลกอยูที่ซึ่ง
ขาพเจาอยูกับสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
เสมอ เพราะวาไมวาพระองคจะอยูที่ไหน พระองค
ทรงสวดภาวนาเสมอ  ขาพเจาทราบดีวาศูนยกลางของโลก
คอืทีท่ีข่าพเจาสวดภาวนา ทีซ่ึง่ขาพเจาอยกูบัพระเปนเจา
อยูในความเปนหนึ่งเดียวกันที่สนิทชิดใกลที่สุดเทาที่
จะมอียไูด ซึง่ไดแกการสวดภาวนา  ขาพเจาอยทูีใ่จกลางโลก
เมื่อขาพเจาเดินอยูในการประทับอยูของพระเจา เมื่อ
“เรามีชีวิต เคลื่อนไหวและมีความเปนอยูในพระองค”
(เทยีบ กจ 17:28)  เมือ่ขาพเจาถวายมิสซาหรอืมสีวนรวม
ในพิธศีลีมหาสนิทขาพเจาอยทูีใ่จกลางโลก เม่ือขาพเจา
นัง่ฟงแกบาปหรอืเปนผแูกบาป ในท่ีฟงแกบาปน้ันกเ็ปน
ศูนยกลางโลก  เวลาและสถานที่ที่ขาพเจาสวดภาวนา
ทำใหมนัเปนศนูยกลางของโลก เพราะเม่ือขาพเจาสวด
พระเจากท็รงหายใจในตัวขาพเจา  พระสนัตะปาปาทรง
ปลอยใหพระเจาหายใจในพระองค ทุกวันพระองคจะ
ใชเวลาเน่ินนานคุกเขาอยูตอหนาตูศีล  ศีลมหาสนิท
เปนดวงอาทิตยทีส่องสวางใหแกชวีติของพระองค  และ
พระองคก็ เขาไปหาอาทิตยดวงนั้นเพื่อท่ีจะทำให
พระองคเองอบอนุดวยแสงสวางของพระเจา

ชีวิตของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ถกูทอสานดวยการสวดภาวนา พระองคจะมสีายประคำ
ตดิมือเสมอซ่ึงพระองคภาวนาตอพระแมมารียยืนยันวา
“ทกุสิง่เปนของพระแม” เสมอ

ครัง้หนึง่หลงัไดรบัอบุตัเิหตใุนป 1991 พระคารดนิลั
เดสกูร นำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเมืองลูรดมาฝากพระสันตะ-
ปาปาขวดหน่ึงพรอมกับกลาววา “ทานครับ เม่ือทาน
เทน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงบนสวนที่ปวด ทานจะตองสวดบท
วันทามารีย” สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ตอบทันทีวา “พระคารดนิลั เราสวดวันทามารียเสมอ”

หนาท่ีของขาพเจาในสวนท่ีเก่ียวกบัการเฉลมิฉลอง
พิธีกรรมของพระสันตะปาปาคือเปนผูชวยนายจารีต
ไมตองเขียนบทความหรือคำปาฐกถา ขาพเจาปฏิบัติ
เชนน้ีมาเปนเวลา 13 ปตดิตอกัน

นับต้ังแตวันท่ี 2 เมษายน 2005 เมื่อมีคนมาขอให
ขาพเจาใหปากคำเปนประจักษพยานเก่ียวกับสมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 บอยคร้ังขาพเจาจะพดู
วา “ไดเลยและดวยความยินดี” จากนัน้ขาพเจาก็จะเชญิ
เขาใหไปมีสวนรวมในพิธีมิสซาทุกวันพฤหัสบดี
หนาหลุมศพของพระองคในคูหาวาติกัน หรือจะเชิญ
ใหเขาไปท่ีวัดพระจิตที่ซัสเซีย ณ ที่ซึ่งจะมีการสวด
พระเมตตาทุกบาย ตามดวยการเดินรูป 14 ภาค  พระสงฆ
ที่ทำงานหรือเรียนท่ีโรม  ซิสเตอร  และฆราวาส
ตางพากนัมาพบขาพเจาท่ีอพารทเมนททกุเย็นวันพฤหสั-
บดี เราทำวัตรเย็นดวยกัน  เราสวดภาวนา และน่ัง
ลอมโตะพรอมหนากนั

การสวดภาวนารวมกันคือการเปนศูนยกลางของ
โลก ขาพเจาเรียนรูเรื่องนี้จากสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2

ขาพเจาจึงไมแปลกใจวาเหตุใดพระสันตะปาปา
จึงไดรับการสถาปนาเปนบุญราศีในวันอาทิตย
ฉลองพระเมตตา ซึ่งปนี้ตรงกับวันท่ี 1 พฤษภาคม
ดังน้ีเร่ืองใหญที่จะพูดกันก็คือเรื่องของความศักด์ิสิทธ์ิ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 และสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 จะเปลี่ยนวันนั้น
เปนวันแหงเหตกุารณทางศาสนาท่ีไมเคยปรากฏยิง่ใหญ
มากอนในประวัติศาสตร จะเปนการเดินทางของเดือน
พฤษภาคมสคูวามศักด์ิสทิธ์ิและการสวดภาวนา

ศนูยกลางของโลกอยหูนใด? (ตอจากหนา 4)

“แตละคน
ไดรบัพระคณุ
จากพระเจา

จงใชพระคณุนัน้
ใหเกิดประโยชน
แกกนัและกนั
ประดุจคนใชที่ดี
ในการจดัการ

แจกจายพระคณุตางๆ
ของพระเจา”
(1ปต 4:10)

“ไมมีสิ่งใด
ทีซ่อนอยู

จะไมปรากฏชดัแจง
ไมมีความลับใด
จะไมมีใครรู

และไมถกูเปดเผย”
(ลก 8:17)
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«—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààß§√‘ µ—ß§å

·À≈¡‚¢¥ Õ.‡¡◊Õß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 æƒ…¿“§¡

‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–®‘µ‡®â“ ∫â“π∑—æ

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ§√∫ 141 ªï

«—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–·¡à °≈ ß‡§√“–Àå ∫“ß∫—«∑Õß ®.ππ∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°

°∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ—ß§“√∑’Ë 24 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥‡´πµå·Õπ‚∑π’ ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

����� ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï  „π ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ‰¥â®—¥∑”‚§√ß°“√µà“ßÊ

‡æ◊ËÕºŸâ∑’Ë π„®¥—ßµàÕ‰ªπ’È

‚§√ß°“√ª√–°«¥°“√ª√–æ—π∏å‡æ≈ß„πæ‘∏’°√√¡

2011 ®—¥‚§√ß°“√ª√–°«¥°“√ª√–æ—π∏å‡æ≈ß

„πæ‘∏’°√√¡  ”À√—∫∫∑‡æ≈ß∑’Ëª√–æ—π∏å¢÷Èπ„À¡à∑’Ë

‡À¡“– ¡ ”À√—∫„™â„πæ‘∏’°√√¡

ª√–‡¿∑¢Õß‡æ≈ß∑’Ëª√–°«¥ 1. ∫∑‡æ≈ß ¥ÿ¥’

(‡π◊ÈÕÀ“¢Õß‡æ≈ß¡“®“°∫∑‡æ≈ß ¥ÿ¥’ ∑’Ë¡’∑—ÈßÀ¡¥ 150

∫∑) 2. ∫∑‡æ≈ß¿“§ª°µ‘ (√Ë”«‘ß«Õπ / æ√– ‘√‘√ÿàß‚√®πå

/¢â“æ‡®â“‡™◊ËÕ/ »—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï / ≈Ÿ°·°–æ√–‡®â“) 3. ∫∑‡æ≈ß

µ“¡‡∑»°“≈ (¡À“æ√µ/ªí °“/‡µ√’¬¡√—∫‡ ¥Á®/

§√‘ µå¡“ /·µàßß“π/ª≈ß»æ)

‡√‘Ë¡ àßº≈ß“πµ—Èß·µà∫—¥π’È‡ªìπµâπ‰ª À¡¥‡¢µ àß

º≈ß“π 30 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ·≈–ª√–°“»º≈ 15

°√°Æ“§¡ 2011

§Õπ‡ ‘√åµ çDeo Gratiasé ∫∑‡æ≈ß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

ª√– “π‡ ’¬ß®“°øî≈‘ªªîπ å  ¢—∫√âÕß‚¥¬ The Novo

Concertante Manila (§≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß

ª√–®”‚∫ ∂å Christ the King  ´÷Ëß‰¥â√—∫√“ß«—≈

™π–‡≈‘» „π°“√·¢àß¢—π°“√¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß

International de Habaneras §√—Èß∑’Ë 55 „πªï 2009

∑’Ëª√–‡∑» ‡ªπ) π”‡ πÕ∫∑‡æ≈ß«—¥„πÀ≈“°À≈“¬

√Ÿª·∫∫µ—Èß·µà‡æ≈ß Classic, Pop,  Black Spiritual,

Folksong, ‡æ≈ß¿“…“≈–µ‘π ·≈–Õ◊ËπÊ Õ’°¡“°¡“¬

18 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ®.√–πÕß ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√–-

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

«—¥π—°∫ÿ≠Õ‘ ‘¥Õ√å ∫ÿ‰∑ Õ.∫—«„À≠à ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 æƒ…¿“§¡  ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ‚ππ·Ω° Õ.Àâ«¬·∂≈ß

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∑à“À«â“ ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥æ√–‡¡µµ“ ‰∑√ß“¡ Õ.ª“°∑àÕ ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

(µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-9837-4215)

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ¥Õ¬ –‡°Á¥ ®.‡™’¬ß„À¡à

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
®—¥¢÷Èπ„π«—π‡ “√å∑’Ë 14 æƒ…¿“§¡ 2011 ‡«≈“

19.00 π. ∑’Ë§√‘ µ®—°√∑’Ë Õß  “¡¬à“π ·≈–«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

15 æƒ…¿“§¡ 2011 ‡«≈“ 17.00 π. √à«¡¢—∫√âÕß

„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ (¿“…“Õ—ß°ƒ…) ·≈–‡«≈“

18.00 π. °“√· ¥ß§Õπ‡ ‘√åµª√– “π‡ ’¬ß ∑’Ë«—¥

·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å  ∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å µ“√“ß¢Õß Lectio

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È

«—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡‘∂ÿπ“¬π  / «—π»ÿ°√å∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ /

«—π»ÿ°√å∑’Ë  19  ‘ßÀ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë  3 °—π¬“¬π / «—π

»ÿ°√å∑’Ë 7 µÿ≈“§¡ / «—π»ÿ°√å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë

10 ∏—π«“§¡

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

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®–®—¥Õ∫√¡‡¬“«™π ç∫∑∫“∑≈Ÿ°µàÕ

§√Õ∫§√—« (øø.1) √ÿàπ∑’Ë 131é „π«—π∑’Ë 20-22 æƒ…¿“§¡

2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡ ¢Õ

‡™‘≠™«πæ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ… àß∫ÿµ√À≈“π∑’Ë¡’Õ“¬ÿµ—Èß·µà

12-15 ªï ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ (‰¡à¡’§à“„™â®à“¬„¥Ê)

√—∫®”π«π®”°—¥ ‚¥¬·®âß§«“¡ª√– ß§å‰¥â∑’Ë‚∑√.

08-6546-2856, 0-2681-3837 ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë

http://flpbkk2008. multiply.com/

�����§≥–´‘ ‡µÕ√å°≈“√‘  °“ªŸ™‘π ∑à“·√à ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

©≈ÕßÕ“√“¡§√∫ 25 ªï ·≈–°“√ªØ‘≠“≥µπ

§√—Èß·√°¢Õß´‘ ‡µÕ√å¡“√’Õ“ ‚¬‡´øªïπ“ ¿—∑√‘π∑√å

æ√À¡ “¢“ ≥  °≈π§√ ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å

®”‡π’¬√   —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 14

æƒ…¿“§¡ 2011 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π.

�����§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“   ¿“¿‘∫“≈ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥‡´πµå√ÁÕ§

∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ¢Õ‡™‘≠æ√– ß¶å π—°∫«™ ·≈–

æ’ËπâÕß∑’Ë‡§“√æ √à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‚Õ°“ ©≈Õß

§√∫√Õ∫°“√∫«™·≈–ªØ‘≠“≥µπ

25 ªï §ÿ≥æàÕÕ‘°≠“´’‚Õ Õ¥‘»—°¥‘Ï  ¡· ß √«ß

§ÿ≥æàÕ√ÁÕ§ ‰æ√—™ »√’ª√–‡ √‘∞ ‡´Õ√å¡“√å°“√‘µ“

°‘®‡®√‘≠

50 ªï ¿√“¥“‡≈‚Õ «‘»‘…∞å »√’«‘™—¬√—µπå

´‘ ‡µÕ√å‡ª‚µ√π‘≈≈“ Õ—¡æ√ «‘®‘µ√«ß»å

60 ªï ‡´Õ√å´’‚¥π’ ¡“√’ ‰µ√¿æ

„π«—π‡ “√å∑’Ë 21 æƒ…¿“§¡ 2011 æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π.

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ (Saengtham College) ‡ªî¥

√—∫ ¡—§√π—°»÷°…“‡¢â“»÷°…“µàÕ√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“

¿“§‡√’¬π∑’Ë  1  ª√–®”ªï°“√»÷°…“  2554  µ—Èß·µà

∫—¥π’È®π∂÷ßæƒ…¿“§¡  2554 À≈—° Ÿµ√»‘≈ª»“ µ√-

¡À“∫—≥±‘µ  “¢“«‘™“‡∑««‘∑¬“®√‘¬∏√√¡ √–¥—∫

ª√‘≠≠“‚∑  (·ºπ ¢) À≈—° Ÿµ√»‘≈ª»“ µ√¡À“∫—≥±‘µ

 “¢“‡∑««‘∑¬“®√‘¬∏√√¡   §≥–»“ π»“ µ√å  «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë«‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡ ‚∑√. 0-2429-0100-3 µàÕ 607     E-mail

: college@saengtham.ac.th

�����§≥–°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡  ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ √à«¡°—∫ —ß¶¡≥±≈

π§√ «√√§å  ‡ªî¥Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√ ç°“√‡¢’¬π‚§√ß°“√

‡æ◊ËÕ¬◊Ëπ¢Õ√—∫ß∫ª√–¡“≥®“°·À≈àß∑ÿπµà“ßÊé  ‡À¡“–

 ”À√—∫Àπà«¬ß“π Õß§å°√ ·≈–™ÿ¡™π«—¥§“∑Õ≈‘°

∑’Ë π„®¢Õ√—∫ß∫ª√–¡“≥®—¥∑”‚§√ß°“√¥â“π°“√

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

ª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ·∑√’Ë µ“‰ª¬å ‚∑√. 08-4344-

6429)

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

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–‡ ¥Á®‡¬’Ë¬¡ ∫â“π§Ÿ «à“ß Õ.«“√‘π™”√“∫

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬ ∫â“π∑—æ‰∑¬ Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥æ√–Àƒ∑—¬ ∫â“π ’∂“π Õ.°—π∑√“√¡¬å

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 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



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 20 ª√–®”«—π∑’Ë 15-21 æƒ…¿“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

æ—≤π“  ‚¥¬®–‡ªî¥Õ∫√¡√–À«à“ß«—π∑’Ë 3-5 ¡‘∂ÿπ“¬π

2011  ∑’Ë ”π—°¡‘  —́ßπ§√ «√√§å §à“≈ß∑–‡∫’¬π∑à“π≈–

1,500 ∫“∑ (§à“‡Õ° “√ §à“Õ“À“√ §à“∑’Ëæ—° §à“

≈ßæ◊Èπ∑’Ë™ÿ¡™π)  ¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë www.

caritasthailand.net   Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈·≈– ¡—§√‰¥â∑’Ë

§ÿ≥‡Õ πæ√—µπå ‚∑√. 08-0609-7986 À¡¥‡¢µ

√—∫ ¡—§√«—π∑’Ë 31 æƒ…¿“§¡ 2011 √—∫®”°—¥‡æ’¬ß

30 ∑à“π‡∑à“π—Èπ

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

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

(øø.1)

√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

�����·ºπ°«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ ΩÉ“¬ß“πÕ¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ  ¢Õ‡™‘≠ºŸâ π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡

‚§√ß°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®®‘µµ“√¡≥å «‘∂’™ÿ¡™π«—¥

(BEC)

√ÿàπ∑’Ë  2       «—π∑’Ë 4-5 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

√ÿàπ∑’Ë  3       «—π∑’Ë 6-7  ‘ßÀ“§¡ 2011

√ÿàπ∑’Ë  4       «—π∑’Ë 8-9 µÿ≈“§¡ 2011

√ÿàπ∑’Ë  5       «—π∑’Ë 3-4 ∏—π«“§¡ 2011

‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”

ºŸâπ” 1        «—π∑’Ë  7-8 æƒ…¿“§¡  2011

ºŸâπ” 2        «—π∑’Ë  9-10 °√°Æ“§¡ 2011

ºŸâπ” 3        «—π∑’Ë  3-4 °—π¬“¬π  2011

ºŸâπ” 1        «—π∑’Ë  5-6  æƒ»®‘°“¬π 2011

ºŸâπ” 2        «—π∑’Ë 10-11 ∏—π«“§¡ 2011

ºŸâπ” 3        «—π∑’Ë 7-8 ¡°√“§¡ 2012

(‚§√ß°“√π’È ®–µâÕßºà“πÀ≈—° Ÿµ√æ◊Èπ∞“π

‚§√ß°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®®‘µµ“√¡≥å«‘∂’™ÿ¡™π«—¥°àÕπ

®÷ß®– “¡“√∂‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”π’È

‰¥âÕ’° 3 §√—Èß (ºŸâπ” 1-2-3)) ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π

çÀ“°¢â“æ‡®â“‰¡àª√–°“»¢à“«¥’ ¢â“æ‡®â“¬àÕ¡‰¥â

√—∫§«“¡«‘∫—µ‘é (1§√ 9:16)

§à“≈ß∑–‡∫’¬π  ∑à“π≈–  600  ∫“∑

 π„® ¡—§√‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‡™…∞“

‰™¬‡¥™ ·ºπ°«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ ΩÉ“¬ß“πÕ¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈ °√ÿß‡∑æœ Õ“§“√§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡

57 ´.‡®√‘≠°√ÿß 40   ∫“ß√—°   °√ÿß‡∑æœ   10500

‚∑√. 0-2237-7315 ‚∑√ “√ 0-2233-8159 À√◊Õ

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
§ÿ≥æƒ°…“  °‘®‡®√‘≠  ‚∑√. 08-1258-7771

�����«‘∑¬“≈—¬‡´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‡™‘≠∑à“π ÿ¿“æ µ√’§“∑Õ≈‘°‚ ¥ Õ“¬ÿ√–À«à“ß

20-30 ªï µâÕß°“√„™â™’«‘µ„Àâ¡’§«“¡À¡“¬¡“°¢÷Èπ

·≈–¡’§«“¡ π„®∑’Ë®–∑”ß“π‡æ◊ËÕ√—∫„™âæ√–»“ π®—°√

„π°“√‡ªìπ∏√√¡∑Ÿµ (missionary) „π 39 ª√–‡∑»

∑—Ë«‚≈° ‡√“¬‘π¥’µâÕπ√—∫∑à“π Ÿà°“√§âπÀ“§ÿ≥§à“·Ààß

™’«‘µ„π∏√√¡∑Ÿµ·Ààß§“√å·¡≈ (§≥–§“√å‡¡‰≈∑å¡‘ -

™—ππ“√’) ‡¢â“ —¡º— ·≈–∑”§«“¡√Ÿâ®—°°—∫§≥–œ ‰¥â

„π«—π∑’Ë 13-14 æƒ…¿“§¡ 2011 ∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß§≥–œ

„πª√–‡∑»‰∑¬  π„®µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡´‘ ‡µÕ√åÕ¿‘™≠“

æŸ≈‚¿§º≈, cm ∑’Ë§≥–§“√å‡¡‰≈∑å¡‘ ™—ππ“√’ ∫â“π —πµ‘

47 ¡.3 Õ.®Õ¡∫÷ß ®.√“™∫ÿ√’ 70150 ‚∑√. 0-3226-

1056, 08-3978-0420 À√◊ÕÕ’‡¡≈å‰¥â∑’Ë merciful_56

@yahoo.com

�����∫â“π‡≥√æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“ ™≈∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡ß“π§◊π Ÿà‡À¬â“«—π»ÿ°√å∑’Ë 10 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 14.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚Õ°“ µ√’«“√«—π ÿ¥∑â“¬°àÕπ©≈Õß ‡«≈“ 17.00 π.

À≈—ßæ‘∏’¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π‡≈’È¬ß —ß √√§å (ºŸâ∑’Ëª√– ß§å

®–§â“ß§◊π µ‘¥µàÕ≈à«ßÀπâ“∑’Ë§ÿ≥‡ªîô≈ ‚∑√. 08-7614-

8851) ·≈–«—π‡ “√å∑’Ë 11 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ ©≈Õß 75 ªï∫â“π‡≥√œ

·≈–æ‘∏’∫«™ —ß¶“πÿ°√ ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬

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

À≈—ßæ‘∏’¡‘ ´“‡™‘≠æ√– ß¶å·≈–»‘…¬å‡°à“∂à“¬¿“æ

√à«¡°—π‡æ◊ËÕ‡ªìπ∑’Ë√–≈÷° „π™à«ß∫à“¬‡™‘≠»‘…¬å‡°à“

∑ÿ°∑à“πª√–™ÿ¡æ√âÕ¡°—π ·≈–™¡°“√·¢àß¢—π°’Ã“

�����§≥–´“‡≈‡ ’́¬π ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß 25 ªï¢Õß

°“√‡ªìπ ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕ‰¡‡°‘È≈ ¡’§“·Õ≈ Õ¥ÿ≈¬å‡°…¡

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‚¬‡´ø ∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 2

°√°Æ“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π.

�����¢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 ‚∑√. 08-8433-3141 Õ’‡¡≈å camillian-

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

∏π“§“√°√ÿß‰∑¬ ™◊ËÕ∫—≠™’ ç¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠

§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬é ‡≈¢∫—≠™’ 842-0-07714-

3   “¢“∫â“π¥Ÿà (‡™’¬ß√“¬)

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

∫√‘°“√√—∫ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å °¥ 1412 À√◊Õ ‚∑√.

0-2675-5533, 0-2675-5577

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß
¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å

3 Õß§å ‰¥â·°à  —ß¶“πÿ°√‡ª“‚≈ ‡¥àπ  ™à«¬ ÿ¢

 —ß¶“πÿ°√‡ª“‚≈ æπ¡ ≈◊Õª√– ‘∑∏‘Ï

 —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø  ‡¥àπ™—¬  ∑Õß§” §≥–

¿√“¥“πâÕ¬ °“ªŸ™‘π (OFM. cap.) ·≈–∫«™

 —ß¶“πÿ°√ 1 Õß§å ∫√“‡¥Õ√å‡ª‚µ√ «—≈≈¿

®—π∑√å¥«ß «—π‡ “√å∑’Ë 21 æƒ…¿“§¡ 2011

‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ¥Õπ∑Õ¬

(Õ.Õ“°“»Õ”π«¬ ®. °≈π§√) ‚¥¬æ√–-

Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

‡ªìπª√–∏“π
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โดย เงาเทียน

สวัสดีครบั เพือ่นๆ เยาวชนทีร่กั ผานบรรยากาศ
ของ Season Changes มาพอสมควร แตไมใชวา
ธรรมชาติจะสงบลงเลยทีเดยีว จากสนึามญิีป่นุ ทีผ่าน
พนมาไดเกือบ 2 เดือน ภาพแหงความสูญเสียยังคง
อยใูนความทรงจำของคนหลายคน มาสปูระเทศไทย
ของเรา น้ำตาชาวใตที่พัดผานไปกับสายน้ำที่ไหล
ทวมพืน้ท่ีอยางทีไ่มเคยเปนมากอน หลายคนส้ินเนือ้
ประดาตัว บานจมไปกับดินโคลนที่พัดถลมลงมา
อยางต้ังตัวไมติด และตอนน้ีอีกซีกหน่ึงของโลกเรา
กำลังเผชิญกับความโหดรายของพายุทอรนาโด
ไฟปา ทีน่ากลวัหลายพืน้ท่ี...ตวัเราเตรียมพรอมรบัมือ
กบัสถานการณตางๆ เหลานีอ้ยางไร พระเจาตองการ
บอกอะไรกับเราผานทางความรูสึกของธรรมชาติ
เหลาน้ี....หยุดคิดสักนิดวาใกลตัวเราเขามาทุกที
แลวเราจะมทีาทีตอสถานการณเหลาน้ีอยางไร?

...รบัรเูฉยๆ เพราะตัวเรายังปลอดภัยดี

...รวมทุกข รวมสุข รวมบริจาค รวมแรง และ
รวมเปนกำลงัใจ เปนหนึง่เดยีวกบัพีน่องทีป่ระสบภยั

...ตระหนักรูมากขึ้น เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติรอบตัวที่เกิดขึ้น รักษาธรรมชาติ ลด
การใชเคร่ืองไฟฟาท่ีไมจำเปน ปลูกตนไมแทน
การทำลาย ใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก ทำสิ่ง
เหลาน้ีอยางเอาจริงเอาจังและเชิญชวนกันทำตอไป
อยางเปนรูปธรรม มากกวาปลอยใหคนอ่ืนเขา
ทำหรือพูดกันไป

...กระตือรือรนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกอน
คดิดี คดิบวก พดูดี พดูบวก ทำดี ทำบวก มากข้ึนเพ่ือ
นำไปสูการเปลี่ยนแปลงครอบครัว สังคมรอบขาง
ประเทศชาติ หรือวาโลกของเราเอง

...ดำเนินชีวิตอยางมีสติ และเตรียมพรอม ใชชีวิต
อยางพอเพียง สรางความสุข สันติ ใหเกิดข้ึนทุกวัน
กบัคนรอบขาง  ครอบครวั หรอืแมแตในท่ีทำงานของเรา

...สุดทาย เราจะภาวนาขอพระเจาคุมครองเราและ
โลกของเราใหปลอดภัย

เพือ่นเยาวชนท่ีรกั ...อยางนอย ทามกลางความรสูกึ
ทีด่เูหมือนจะโหดรายเหลาน้ี เราครสิตชนกย็งัไดรบัขาว
ที่นาช่ืนชมยินดีอยางย่ิง คือ ในวันท่ี 1 พฤษภาคม
ที่ผานมา สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ได
รบัการสถาปนาเปนบุญราศี นอกจากน้ันคณะกรรมการ
จดังานชมุนุมเยาวชนโลก 2011 ไดเพ่ิม “บญุราศยีอหน
ปอล ที ่2” เปนองคอปุถมัภประจำงานอกีองค ภายหลงั
พระสนัตะปาปาผลูวงลับไดรบัการอนุมตัใิหเปนบุญราศี
ยอนกลับไปเม่ือ ค.ศ. 1985 สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่ 2 ทรงประกาศใหจดังานชุมนุมเยาวชน
โลก เปนคร้ังแรกทีก่รงุโรม ประเทศอิตาลี งานดังกลาว
ไดรับการตอบรับและประสบความสำเร็จอยางมาก
จนทำใหหลายคนเปรียบงานเยาวชนโลก เหมือนกับ
“ฟุตบอลโลก” ที่จะเปนการรวมตัวกันของบรรดา
เยาวชนระดับช้ันนำของพระศาสนจกัร ทีจ่ะมาประกาศ

ความเชื่อในพระเจารวมกัน

งานชุมนุมเยาวชนโลกที่ผานมาหลายคร้ัง
เสียงของเยาวชนดังกองชัดเจนวา “We love John
Paul II” เราปฏิเสธไมไดเลยวา John Paul II เปนอีก
ผูหนึ่งที่รักเยาวชนเปนอยางมาก และเยาวชนเอง
ก็รักพระองคทานมากดวยเชนกัน  พระดำรัสของ
พระองคทานตอนหน่ึง ที่พูดถึงเยาวชนวา “เธอคือ
ความหวงัของโลก เธอคอืความหวงัของพระศาสนจักร
เธอคือความหวังของพอ”  เราคงปฏิเสธไมไดแลว
นะครับวา เราถกูแตงตัง้ใหเปน “ทตูแหงความหวงั”
นำความหวังไปใหกับพี่นองรอบขางในสังคม
ของเรา เพ่ือนเยาวชนท่ีกำลังทุกขยาก  หลงวนอยกูบั
อบายมุข สิ่งเสพติด หรือแมแตสื่ออันตรายตางๆ
ในหมูบาน ในวัด ในสังฆมณฑล ในสังคม ใน
ประเทศของเรา พระคริสตเจาไดเสด็จกลับเปน
ขึ้นมาอีกครั้ง นำความหวัง ความช่ืนชมยินดีมาสู
ดวงใจของเรา ขอใหเราพรอมท่ีจะเปนเครื่องมือ
เพ่ือนำความช่ืนชมยินดีและความหวังน้ีไปแบงปน
ใหกบัผอูืน่ตอไปเชนกัน อลัเลลยูา อลัเลลยูา ...แลว
พบกนัใหมนะครับ...สวัสดคีรบั

เพื่อนเยาว...เลาขาว...
คุณสิริกัญญา มากุลวนิชนันท พี่นุย...ของเรา ไดรับทุนจากสถาบัน
การอบรม ฟอนดาซีโอ-เอเชีย เพื่อไปศึกษาอบรมเก่ียวกับหลักสูตร
การอบรมผูนำเยาวชนและฆราวาสผูทำงานดานเยาวชน โดยมี
เนื้อหาหลักเก่ียวกับความรู ความเขาใจ ทักษะและประสบการณ
การทำงานอภิบาลเยาวชน มีระยะเวลาการฝกอบรม 10 เดือน
ที่ประเทศฟลิปปนส โดยจะเดินทางจากประเทศไทยวันที่ 7
พฤษภาคม 2011 เชิญชวนเรารวมเปนกำลังใจและสงคำภาวนา
ใหการเดนิทาง และการอบรมดำเนินไปดวยด.ี..นะครับ

“พระเยซเูจาแหงนาซาเร็ธ”    (Jesus of Nazareth)
นพินธโดยสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

เรือ่งราวจากการสัง่สมประสบการณมายาวนานของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
ครอบคลุมชวงเวลาพระเยซูเจาทรงรับพิธีลางในแมน้ำจอรแดน

ถงึตอนเปโตรประกาศความเช่ือ และพระเยซเูจาทรงสำแดงพระองคอยางรงุโรจน

จดัพมิพโดย สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย
ราคาเลมละ 390 บาท

สัง่ซือ้โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

(เตรียมพบกับเลม  2   ภาคจบในไมชา)
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ความลับทีค่อยๆ ถกูเปดออก
ในแตละชวงวยั

ผมเทศนในมิสซาที่คายเยาวชนวันน้ันวา “ชีวิต
จะคอยๆ เปดเผยความลบัใหกบัเรา ตามแตละชวงวัย”
หลงัจากน้ันผมกค็อยๆ สาธยายใหพวกเขาพบวา ชวีติ
พาเรามาจากวยัทารกไรเดยีงสา สวูยัเดก็ทีส่นกุสนาน
วัยรุนที่ลิ้มลองหลายสิ่งหลายอยางดวยความตื่นเตน
เพ่ือนฝูง มิตรภาพ กฎกติกามารยาทของสังคม
และสถาบัน สูวัยอุดมศึกษาและในท่ีสุดก็เขาสู
วยัทำงาน เง่ือนปมและความเปนจริงๆ คอยๆ เปดเผย
ตัวตนของมัน จะชอบหรือไมชอบเราทุกคนจำเปน
ตองผานไปใหไดกับบทชีวิตและบททดสอบน้ัน

“มนตเสนหความสุข” เปนช่ือคายของเด็ก
เยาวชนกลุมน้ัน ผมเปดเผยความลับกับพวกเขาวา
บทเพลงท่ีพอแตงใหกับคายในปนี้ พอแตงในท่ี
ฟงแกบาป

ในหองฟงแกบาปท่ีวางเวนผูคน ผมนั่งเงียบๆ
ทามกลางความกดดันของวันเวลาท่ีไลหลังกับ
คำสัญญาท่ีบอกกับพวกเด็กๆ ไว ผมคิดวาถาเด็กเขา
ชอบการรองรำทำเพลง ถาไดเพลงท่ีสอดรับกบัชือ่คาย
จุดหมายของคาย พวกเขาจะรองมันซ้ำแลวซ้ำเลา
มีทาเตนบาง แตเน้ือรองแตละบรรทัดย่ิงซ้ำไปซ้ำมา
เท าไหร เรื่ องราวของมันก็จะแทรกซึมเข าไป
เปนคำสอนชีวติของเขา กบัช่ือคาย และความกดดัน
ทีเ่กดิขึน้ ผมเร่ิมดวยประโยคแรกวา “หากหวัใจยงัมี
คำถาม?” และเริม่เขียนในทอนถัดไปดังน้ี “และกถ็าม
วาความสุขอยูที่ใด หลายคนหลายคราก็วากันไป
อยทูีห่วัใจอยทูีใ่ดกัน...”

ถาความสุขเปนส่ิงท่ีซอนไวในทุกกาวของชีวิต
ผมคิดวาความทุกขกค็งเชนกัน ผมยังยอนความทรงจำหน่ึง
ไดในคายครั้งนี้ ไมนาเชื่อวาเมื่อ 10 ปที่แลว ผมเคย
มาท่ีนีใ่นฐานะประธานพลศีลระดับชาติ และท่ีนีเ่อง

ผมเกิดอุบัติเหตุ หัวแตกคร้ังแรก มันเปนค่ำคืนสุดทาย
ของคาย ผมขึ้นไปรวมกับคุณครูผูรับผิดชอบ ซิสเตอร
บราเดอร คุณพอ ที่มารวมงานดวย เรามอบความสุข
ใหกับเด็กๆ บนเวทีแหงเดียวกันน้ี เพลง “ยอนรอย
ผูแพรธรรม” (ซึ่งผมแตงเชนกัน) พวกเราเตนสนุก
ใหเด็กๆ ที่มารวมคายประมาณ 100 กวาชีวิตดู ทุกคน
มีความสุขกับการแสดงชุดน้ีแนนอน ผมเองซุมซาม
ไปหนอย ในท่ีสุดในบทเพลงนั้นเอง ผมก็ลื่นลม
ไมเปนทา หลังจากนั้น ผมไปมีสติอีกทีที่โรงพยาบาล
ใกลเคยีง

ผมจำไดวาค่ำคืนนั้น เมื่อตรวจพบวาไมมีอะไร
นาเปนหวง ผมกลับมาพบภาพการร่ำลา ดวยการผกูขวญั
เกาอ้ีผมวางอยู แตเม่ือผมมาถึง สายตาทุกคูหันหลังมา
มองผม เสียงพิธกีรกลาวตอนรับการมาของผม ผมจำได
เพียงวาค่ำคืนน้ัน จากความทุกขสั้นๆ ที่ผานมา ผม
กลับไดรับกำลังใจและความสุขใจมากมาย จากทุกคน
ในคาย ความลับของชีวิตไดบอกผมอีกคร้ังวา บางที
ความทุกขก็มอบความสุขท่ีใหญกวา แตเราตองอดทน
รอคอยและผานชวงเหลาน้ันไปใหไดเสียกอน

มสิซาทีผ่มเทศนใหกบัเยาวชนในวนันัน้เปนมิสซา
สัปดาหที่สองในเทศกาลปสกา วันฉลองพระเมตตา
และวันที่คาทอลิกทั่วโลกคงทราบดีวา เกิดอะไรข้ึน
วันสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
เปนบุญราศี ชีวิตของพระองคทานชางเปนแบบอยาง
แหงการเรียนรู  และตอบรับน้ำพระทัยของพระ
ในแตละชวงวัย สถานการณ โอกาสและตำแหนงหนาท่ี
จนเม่ือจบชีวิตบนโลกใบน้ีแลว เรื่องราวของทานยัง
ดำ เ นินตอไปให เราไดศึกษา เ รียนรู และยึดท าน
เปนแบบอยาง ผมเสียดายเหมือนกันท่ีไมไดรับชม
การถายทอดสด แตชีวิตก็เปดเผยแงมุมบางอยางให

อีกเชนเคย ความสำคัญไมไดอยูที่เราไดดู ไดรวม
รับรูเทานั้น แตความสำคัญที่สุดอยูที่วา เราไดเห็น
ความดี ความเชือ่ และเราไดพยายามทีจ่ะทำจดุเลก็ๆ
ทีอ่ยตูอหนาเราใหดทีีส่ดุ ผมเชือ่วาอยางนอย ตอหนา
สถานการณ และชวงเวลาท่ีตองมาอยูคาย ผม
ไดสงสารของความรักของพระใหกับพวกเด็กๆ
เยาวชนกลมุนีแ้ลว

ผมปดบทเทศนของผมในเช าวันนั้นดวย
บทความในหนังสือ “ดวยรกัและรำลกึถงึ...บญุราศี
สมเดจ็พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2” ในหนา 29
วา “สาสนฉบับสุดทายที่สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 มอบใหกับคริสตชนคาทอลิกคือ
ความรักสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนไดและ
ยังกอใหเกิดความสงบสุขขึ้นไดดวย พอจะไป
เปนสุขแลว พวกเราจะทกุขอยทูำไม”

ชีวิตมักคอยๆ เปดเผยความลับของมัน ตาม
แตละชวงวัยของชีวิต สำหรับบางคนอาจจะเปน
สิ่งธรรมดาๆ ก็ได เพียงแตเราเรียกมันวาความลับ
เพราะแตละคนอาจจะคนเจอไมพรอมกันและ
ที่สำคัญก็คือ มันอยูเฉยไมได มันตองกาวออกมา
เพ่ือเรียนรแูละคนพบมัน

บรรณาธิการบริหาร

หนังสือของคนกนัเอง
   

ถายอนไปสกั 10 ปกวา ตอนท่ียงัไมไดมาทำงานตรงนี ้ถาคนรจูกัผมเขยีนหนังสือ
ผมคงรวมดีใจไปกับเขาบางไมมากก็นอย แตผมคดิวามาก งานปจจบุนัทำใหคลกุคลี
อยกูับการขีดๆ เขียนๆ และเร่ืองท่ีเคยดูยากกลับงายข้ึน คนรจูักของผมเขียนหนังสือ
กนัหลายคนครับ วนันีน้ำมาแนะนำกันสกั 2-3 เลม

“อษัมา” นยิายคำกลอนพืน้บานจีน แปลโดยอชุเชน ีผลงานแปลคำกลอนพ้ืนบาน
จากตางประเทศใหมีเนื้อแบบกลอนไทยๆ อาจารยบอกวา
แปลเสร็จนานพอสมควรแลว พมิพเปนเลมโดยสำนักพมิพ
ผีเสื้อ นาสนใจที่ตนฉบับถูกรวบรวมและแปล จากภาษา
ชานีเปนภาษาจีน และแปลเปนภาษาอังกฤษ โดย แกลดิน
หยาง แปลเปนไทยอีกทีโดยอุชเชนี นี่แหละครับ เรียกได
วาเปนหนังสือแปลของจริง แบบแปลกันแลวแปลกันอีก
ของเขาคงดีจริง สนนราคาฉบับปกแข็ง 487 บาท
เชิญอุดหนนุไดตามแผงหนังสือท่ัวไปครับ

“ภเูขาเคลือ่นได” กบัหนงัสือเลมน้ีอกีครัง้ จากหนังสือแจกหลายพัน
เลม โดยสำนักพิมพโพสตบกุส หนาตาดูสวยงามในแบบมืออาชีพข้ึน
เขียนกำกับไววา “ชวีติจรงิท่ียิง่กวาบทประพนัธ ศรินทร เมธวีชัรานนท
สตรผีบูรหิารสถาบันการเงินระดบัพนัลาน แตชวีติพลกิผนัชัว่ขามคนื

เพราะถกูกลาวหาวายกัยอกเงนิ 196 ลานบาท” วนัเปดตวัทีผ่านมามีผเูขารวมฟงและ
ใหกำลังใจคับคั่ง “รายไดทั้งหมดจากหนังสือเลมนี้ ผูเขียนขอมอบใหแกองคกร
ที่ชวยเหลือสตรีที่ถูกกระทำ” น้ำใจประเสริฐยิ่ง สำนักงานส่ือมวลชนคาทอลิกฯ
วางขายเร็วๆ นี้

เลมสุดทาย ในโอกาสการจากไปของภราดาบัญญัติ  โรจนารุณ “ชีวิตนักบวช
และการทำงาน เลาโดยภราดาบัญญัติ โรจนารุณ” เลาใสเทป และมีผู
ปรารถนาดีรับปากจะถอดเทป จนวันน้ีหนังสือที่เลาชีวิตของนักบวช
ไดสนุกก็ออกสูสายตาชาวโลก แตเปนของท่ีระลึกโอกาสการจากไป
ของผูเลาเอง สนุกดีครับ ผมชอบ  สนใจสอบถามไดที่คณะภราดา
เซนตคาเบรียล ขอบคุณดร.จีระประภา ละอองคำ ผูอำนวยการสำนัก

หอสมุด มหาวิทยาลัยอสัสมัชญั ทีใ่ชเวลาอย ู2 ปเพือ่การนี ้และไดมอบสมบตัชิิน้ล้ำคา
แกคณะเซนตคาเบรยีล และตองานเขยีนของพระศาสนจกัรไทย

วันน้ีมาแนะนำหนังสือของคนกันเอง แตไมใชเพราะเปนกันเองเลยนำมาเลาตอ
ของเขาคุณภาพคับแกวกันจริงๆ
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çª∞¡π‘‡∑»π—°»÷°…“¡âß„π‡√◊Õπ®”é §ÿ≥æàÕ∑»æ√ π“√‘π√—°…å, OMI

ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡¡âß À≈à¡ —°  —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

‡ªìπª√–∏“π ‡ªî¥‚§√ß°“√ Õπ¿“…“‡¢’¬π¡âß „π‡√◊Õπ®” Õ.À≈à¡ —° √ÿàπ∑’Ë 3 ‡¡◊ËÕ

«—π∑’Ë 1 ¡’π“§¡ 2011 ¡’ºŸâµâÕß¢—ß™“«¡âß‡¢â“√à«¡„π‚§√ß°“√®”π«π 45 §π

‚§√ß°“√π’È‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ®“°‚√ß‡√’¬π¬Õ·´øÕ¬ÿ∏¬“ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ∏’√–

°‘®∫”√ÿß ·≈–´‘ ‡µÕ√å«’√«√√≥ °‘®‡®√‘≠

çß“π«—πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡¢µª√–∑“¬é §ÿ≥æàÕÕ—¡√‘π∑√å æ—π∏å«‘‰≈ ‡®â“Õ“«“ «—¥

‡¢µª√–∑“¬ ®—¥°‘®°√√¡√¥πÈ”¢Õæ√®“°ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‚Õ°“ «—πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 13

‡¡…“¬π 2011 ∑’Ë ”π—°¡‘ ´—ßπ§√√“™ ’¡“

ç‡ «π“·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâé »Ÿπ¬å àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« √à«¡°—∫«—¥π—°∫ÿ≠

°“∑“√’π“ ∑ÿàß¡π ®—¥‡«∑’‡ «π“·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ µ‘¥µ“¡º≈ ª√–‡¡‘πº≈·≈–

®—¥µ—Èß°≈ÿà¡™’«‘µ§√Õ∫§√—«Õ“ “ „π‚§√ß°“√ ç‡ √‘¡ √â“ß∑—°…–™’«‘µ§√Õ∫§√—«‰∑¬

 ŸàÀ—«„®∑’ËæÕ‡æ’¬ßé ‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ®“° ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√

 √â“ß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ (   .) ‡¡◊ËÕ«—π®—π∑√å∑’Ë 18 ‡¡…“¬π 2011 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠°“∑“-

√’π“ ∫â“π∑ÿàß¡π ®. °≈π§√ §ÿ≥æàÕ∏—≠≠“ »√’ÕàÕπ ‡®â“Õ“«“ «—¥ ‡ªìπª√–∏“π

æ‘∏’‡ªî¥ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ 82 §π

çªíππÈ”„®„Àâ™“«„µâé ºŸâ·∑ππ—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬πæ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ∑’Ë¡“

‡√’¬πæ‘‡»…¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ‰¥â¡Õ∫‡ß‘π∑’ËÕ¥ÕÕ¡„π™à«ß‡∑»°“≈¡À“æ√µ ®”π«π

25,700 ∫“∑ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡¿“§„µâ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ÿ√™—¬

™ÿà¡»√’æ—π∏ÿå ‡®â“Õ“«“ «—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ‡ªìπºŸâ√—∫¡Õ∫

ç√à«¡æ‘∏’·µàßµ—Èß∫‘™Õª§π„À¡àé §ÿ≥æàÕ‡ πÕ  ¥”‡π‘π ¥«° §ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘

∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√ ·≈–§≥–®”π«π 18 §π ´÷Ëß‡ªìπºŸâ·∑π®“° ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡¢â“√à«¡ß“π· ¥ß§«“¡¬‘π¥’°—∫∫‘™Õª§π„À¡à¢Õß

≈Ÿ‡∏Õ√å·√π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ∫‘™Õª ¥√.∫√√®∫ °ÿ “«¥’ ´÷Ëß°àÕπÀπâ“π—Èπ‰¥â∑”ß“π

√à«¡°—π°—∫§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ —¡æ—π∏å

‚¥¬‡ªìπ§≥–°√√¡°“√‚§√ß°“√ —¡¡π“»÷°…“¢âÕ‡™◊ËÕ»“ π“§√‘ µåπ‘°“¬

‚√¡—π§“∑Õ≈‘°·≈–‚ª√‡µ ·µπ∑å  «—π»ÿ°√å∑’Ë 1 ‡¡…“¬π 2011 ∑’Ë‚∫ ∂å ¿“

§√‘ µ®—°√≈Ÿ‡∏Õ√å·√π„πª√–‡∑»‰∑¬  ÿ¢ÿ¡«‘∑ ´Õ¬ 50 ·≈–„π«—π‡¥’¬«°—π ‰¥â¡’

æ‘∏’©≈Õß§√∫ 35 ªï  ¿“§√‘ µ®—°√≈Ÿ‡∏Õ√å·√π„πª√–‡∑»‰∑¬

çæ—π∏°‘®·æ√à∏√√¡Õ¡°ãÕ¬é §ÿ≥æàÕ∫ÿ≠‡≈‘»   √â“ß°ÿ»≈„πæ ÿ∏“ ºŸâ„Àâ°“√

Õ∫√¡ ·≈–Õ“®“√¬åª√–®”«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ π” “¡‡≥√‡¥‘π∑“ß‰ª¬—ß‡¢µ

Õ.Õ¡°ãÕ¬ ®.‡™’¬ß„À¡à √–À«à“ß«—π∑’Ë 4-14 ‡¡…“¬π 2011 ‡æ◊ËÕ —¡º— ™’«‘µ∏√√¡∑Ÿµ

‡¢µπ’È¡’°«à“ 40 À¡Ÿà∫â“π ¡’§ÿ≥æàÕ ÿ∏’ ‡®√‘≠°ÿ≈ æ√– ß¶å —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈°≈ÿà¡§√‘ µ™π
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