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“แมพระ” โจวานนี ก็อปปา เขียน  / ว.ประทีป ถอดความ

ความศรทัธาล้ำลึกของคาโรล วอยติวา
ตอ

ความรักของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 ตอแมพระล้ำลึกยากที่จะบรรยาย  พระองคไมเคย
พลาดเมือ่มีโอกาสทีจ่ะพูดถึงแมพระ  พระองคทรงอทุศิ
พระสมณสาสน Redemptoris Mater (มารดาพระผไูถ)
แดพระแม   อันที่จริงการไถกู เปนแนวนำในการ
ทำหนาทีแ่ทนนกับญุเปโตรของพระองค  ยิง่ไปกวานัน้
อกี พระองคถวายเกยีรติแดแมพระไมใชเพยีงแตในการ
ทำพันธกิจในฐานะท่ีทรงเปนพระสันตะปาปาเทาน้ัน
แตในวิธกีารอ่ืนๆ อกีมากมาย

ตั้งแตแรกเร่ิมสมณสมัยพระองคตองการที่จะสวด
สายประคำพรอมกันกับสัตบุรุษทุกวันเสารตนเดือน
ดวยความคิดสรางสรรคอนัไมรจูบส้ินพระองคทำใหการ
สวดสายประคำม่ังค่ังย่ิงข้ึนดวยการเพ่ิมรหัสธรรมแหง
ความสวางเพือ่การรำพึงไตรตรองในตอนทายๆ สมณสมยั
และทรงประกาศปแหงการสวดสายประคำ ซึ่งชวย
เสริมสรางความศรัทธาตอแมพระและการฟนฟูชวีิตได
เปนอยางดี

ขาพเจายังจำไดดีตอนท่ีพระองคเสด็จไปแสวงบุญ
ทีล่รูดและฟาติมา  นอกจากน้ีแลวทกุครัง้ทีต่องเดนิทาง
ไกลๆ พระองคจะทรงวางแผนไปเย่ียมสักการสถาน
แมพระท่ีมชีือ่เสียงดวยเสมอ

ขาพเจาทราบดีวาพระองคทรงปรารถนาที่จะใหมี
รูปแมพระประดิษฐานในมหาวิหารวาติกัน ซึ่ง ณ ที่นี้
มีวัดนอยมากมายท่ีอุทิศใหกับพระนามของแมพระ
นอกนัน้พระองคยงัทรงตองการใหสนัตะสำนักมีพระรปู
แมพระทีส่งูตระหงานในจัตรุสัเซนตปเตอรดวย

ทุกคนทราบดีวาคำขวัญท่ีพระองคทรงเลือกกอน
อภิเษกเปนพระสังฆราชคือ Totus Tuus “ทุกสิ่ง
เปนของพระแม” พระองคเลอืกคำขวญันีจ้ากบทภาวนา
ของนักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต  นักบุญ
ผูยิ่งใหญที่มีความศรัทธาตอแมพระ  พระองคมิได
สวดภาวนาน้ีทกุวนัเทาน้ัน แตบนมุมกระดาษเตรียมเทศน
ทุกหนา และโนตที่ใชบรรยายเก่ียวกับพระสมณสาสน
พระองคจะเขยีนขอความสัน้ๆ ลงไป

ในหนาแรกพระองคเขียนคำเร่ิมตนของบทภาวนา
Tuus Totus ego sum ‘ขาพเจาเปนของพระแมทัง้ครบ’
ในหนาท่ีสองพระองคเขียนวา Et omnia mea tua sunt
“และทุกอยางของขาพเจาก็เปนของพระแม”  ในหนา
ที่สามเขียนวา Accipio Te in mea omnia “ขอพระแม
เปนผูนำทางขาพเจาในทุกส่ิง” หนาท่ีสี่ Praebe mihi
cor tuum “โปรดประทานดวงใจของพระแมแกขาพเจา”
และพระองคจะเขียนขอความส้ันๆ อยางนี้ในทุกหนา
และบางทีก็แทรกคำภาวนาวิงวอนสั้นๆ ลงไปจนกวา
จะสิ้นบทความ  ในท่ีเก็บเอกสารของสำนักเลขาธิการ
มีบันทึกเหลาน้ีในกระดาษนับพันๆ หนา ซึ่งสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงแสดงออกถึง
ความรักของพระองคตอแมพระอยางซาบซึ้งตรึงใจ
ทีส่ดุ

ความรักของพระองคตอแมพระอยางไรขอบเขต

เกิดจากความรักท่ีพระองคทรงมีตอพระคริสตเจา
ความรักตอพระคริสตเจาคือศูนยกลางแหงชีวิตท้ังครบ
ของพระองค และหากส่ิงน้ีเปนจริงสำหรับคริสตชน
ทกุคน มนัย่ิงจะเปนจริงข้ึนไปอกีสำหรับพระสันตะปาปา
มันเปนที่แจงชัดวา ซึ่งบางทีไมจำเปนที่จะตองเอยถึง
ก็ได แตขาพเจานำมาแจงใหทานทราบเพราะขาพเจา
จำไดดีเปนพิเศษคราวท่ีเสด็จเยือนเปนคร้ังสุดทาย
ของสมเดจ็พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ซึง่พระองค
เสด็จไปเยือนสาธารณรัฐเช็กในป 1997

พระองคเสด็จเยือนสาธารณรัฐเช็กครั้งหนึ่งแลว
ในป 1990 หลังการลมสลายกำแพงเบอรลินเล็กนอย
พระองคเสด็จแวะท่ีปราก วาเลรัด และบราตีสวารา
ในป 1995 พระองคเสด็จเยือนเปนครั้งท่ี 2 โดยแวะ
ที่ปราก โบฮีเมีย และโอเลมุคในบาวาเรีย  ขณะน้ัน
พระองคเร่ิมประชวรแลว  พระองคตองใชไมเทาและ
มักจะพูดตลกเรื่องไมเทากับเยาวชนซึ่งชอบที่จะมา
ลอมหนาลอมหลังพระองค  แตพระองคก็ยังทรง
แข็งแรงด ีสามารถท่ีจะข้ึนบันไดโดยไมตองข้ึนลิฟต

ค่ำวันแรกหลังการเสด็จไปถึงและหลังจากเสวย
พระกระยาหารค่ำกับบรรดาพระสงัฆราชแลว พระองค
เสด็จเขาไปในวัดนอยเฝาศีลมหาสนิท  ซิสเตอรเตรียม
ที่คุกเขาพิเศษให แตพระองคทรงเลือกท่ีจะคุกเขาในท่ี
คุกเขาธรรมดา  ขาพเจาติดตามพระองคไปโดยรออยู
ขางนอก  ในเย็นถัดมา ขาพเจามีนดัไมสามารถติดตาม
พระองคไปได ขาพเจามาถึงตอนที่พระองคทรงคุกเขา
ในท่ีคุกเขาธรรมดาแลว

พอผลกัประตูเขาไปในวัดนอยขาพเจาไดยนิเสยีงเพลง
แผวเบา พระองคกำลังคุกเขารองเพลงเบาๆ ในลำคอ
หนาตูศีล ภาพนั้นคือพระสันตะปาปากับพระคริสตเจา
ในศลีมหาสนิท เปโตรกบัพระครสิตเจา  สำหรบัขาพเจา
แลวภาพนีม้นักนิใจเหลอืเกนิ มนัเปนภาพทีแ่สดงใหเหน็
ถึงความเชื่อและความรักตอศีลมหาสนิทและความจริง
แหงพันธกิจของเปโตร  ขาพเจาไมเคยลืมบทเพลง
แผวเบาน้ันเลย มนัเปนการสนทนากับพระครสิตเจา

ขาพเจาเคยเลาเรื่องนี้มาหนหน่ึงแลวที่สาธารณรัฐ
เช็ก แตคงจะเปนการดีหากนำมาเลาอีกคร้ัง โดยเฉพาะ
อยางย่ิงตอนน้ีทีพ่ระองคไดรบัการสถาปนาใหเปนบุญราศี
เพราะมันเปนการบงชี้ชัดวาทุกคนตองมีสายสัมพันธ
ที่มีชีวิต ใกลชิด และล้ำลึกกับพระเยซูในศีลมหาสนิท
เปนการแสดงใหเห็นวาสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 มคีวามรักตอพระครสิตเจาอยางแทจรงิ

สดุทาย ขาพเจาใครเนนใหเหน็ถงึความรกัของชาว
สลาฟตอสมเด็จพระสันตะปาปา  ในป 1990 ขาพเจา
ถูกสงไปทำงานท่ีเช็กโกสโลวาเกีย ซึ่งสองปตอมา
ประเทศแยกออกเปนสองประเทศอยางสันติ ซึ่งไดแก
สาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกีย  พระพรย่ิงใหญที่สุด
ทีส่มเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 มอบใหขาพเจา
คือการอภิเษกขาพเจาเปนสังฆราช

ขาพเจาจำไดดีวา กอนเดินทางไปรับหนาท่ีพระ-
สมณทูตท่ีปราก ขาพเจาเผอิญพบพระองคที่ลานจอด
เฮลิคอปเตอร ซึ่งขณะน้ันพระองคเพิ่งเสด็จกลับจาก
การเยอืนสงัฆมณฑลแหงหน่ึงในประเทศอติาล ี ขาพเจา
กลาวกับพระองควา “ขาแตบิดาผูศักด์ิสิทธ์ิ พรุงนี้
ขาพเจาจะไปแลว อยางนอยก็จะไดเห็นทิวทัศนของ
ภูเขาตราตาของพระองคจากสโลวาเกีย”  พระองค
ทรงสงยิ้มใหตอบวา “แตทิวทิศนของเทือกเขาตราตา
จากดานโปแลนดสวยงามกวาเยอะ”

ประสบการณของขาพเจาในฐานะทูตวาติกัน
ตื่นเตนมาก  ในหลายๆ ปนั้นขาพเจาสัมผัสไดกับ
พระสันตะปาปาผูทรงเปนท่ีรักของชาวเช็กและชาว
สโลวักรวมถึงเจาหนาท่ีผใูหญทกุคน

ประธานาธิบดีฮาเวลบอกขาพเจาถึงสองคร้ังวา
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 มีบทบาท
สำคัญมากกับการลมสลายของลัทธิคอมมิวนิสต
“แนนอนละ” เขากลาว “มีสาเหตุอื่นๆ ดวยที่เสรีภาพ
มชียัเหนือลัทธิคอมมิวนิสต แตหากไมมพีระสันตะปาปา
ผลคงไมเกดิขึน้รวดเรว็อยางทีไ่มมใีครคาดฝน”

ในโอกาสอืน่ๆ เขาบอกขาพเจาวา การสนทนาของ
เขากับพระสันตะปาปาเปนกันเองและพูดกันอยางซ่ือๆ
ตรงไปตรงมา “พระองคตรัสเปนภาษาโปแลนด และ
ขาพเจาพูดภาษาเช็ก  แตเราท้ังสองก็เขาใจกันดี”
ประชาชนท่ีมอีายุเกนิ 40 ปทีย่งัมชีวีติอยกูบัการโฆษณา
ชวนเช่ือของลัทธิอเทวนิยมคอยๆ เร่ิมตระหนักรูวา
พระศาสนจักรเปนอะไร  รหัสธรรมแหงความเปน
หน่ึงเดียวกันท่ีพระศาสนจักรนำมามอบใหประชากร
พรอมกับความเช่ือและความรักตอพระครสิตเจาท่ีผูคน
ตางรอคอยกันมาชานานน้ันคืออะไร

เพราะเหตุนี้ดวยเชนกันที่ สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่ 2 จงึเปนพระพรอนัยิง่ใหญของพระเจา
สำหรบัพระศาสนจกัรและมนุษยชาติ

“แมพระ”
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ขาวสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
สถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
เปนบญุราศี วนัที ่1 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 เวลา 10.00 น.
เวลาเมืองไทย 15.00 น. นำความยินดีมาสผููคนมากมาย
ทีไ่ดมโีอกาสสัมผสัชวีติของพระองค

“อดุมสาร” ไดทราบวา เซอรลอเรนซ ไดมโีอกาส
พิเศษดวยทานหน่ึง จึงขอใหมาเซอรไดเขียนเลาเรื่อง
ใหคนไทยเราไดรับรูบาง หลังจากน้ันไมนาน ก็ไดรับ
ภาพถายและขอเขียนส้ันๆ จาก “เซอรลอเรนซ โพธิ-
เนตร” เพียงสั้นๆ แตหลังจากไดคุยกันเพิ่มเติม จึง
ไดเพ่ิมเรื่องราวจากท่ีไดรับ แตเปนประสบการณที่
นาประทับใจและใหคนไทยเราไดรับทราบดวย

เนื่องจากมาเซอรไดอยูที่กรุงโรม 8 ป เพื่อเรียน
และทำงานดวย เปนชวงหลังจากท่ีพระสันตะปาปาได
เสด็จเยือนประเทศไทยแลวไมนาน จึงมีโอกาสพา
กลุมคนไทยที่ไปโรมเขาเฝาหลายครั้งทั้งใกลชิดและ
แบบท่ัวไป

“ครั้งท่ีประทับใจพิเศษคือ เมื่อครั้งที่เยาวชนไทย
ไปเขาเฝาที่วาติกัน มีคุณพอ มาเซอรหลายทานนำเด็ก
เยาวชนจากประเทศไทยไป มาเซอรกำลงัเรยีนอยทูีโ่รม
กไ็ดรวมคณะไปดวย ‘เปนวันเสารที ่6 เมษายน ค.ศ. 1985
โอกาสปเยาวชนสากล เชาวนัเสารปสกา’ ”

เปนขอความเบื้องหลังภาพถายระบุไว!
ขณะท่ีนกัเรียนกำลังรำถวายพระพรอยนูัน้ พระองค

เดนิมาใกลๆ  มาเซอร และขอใหอธบิายความหมายของ
เพลงไทยใหฟงวา หมายความอยางไร

“ความหมายของเพลง ขอใหพระองคมีความสุข
ขอถวายพระพรแดพระองค  ขอใหทรงมีพระพลานามัย
แข็งแรง....”  พดูเปนภาษาฝร่ังเศส

ขณะท่ีเด็ก  รำอยู   พระองคก็กระซิบบอกวา
“ดเูด็กๆ  ซ ิรำแลวย้ิม ทำตาหวานจองหนาพอดวย...”

“คนไทยเรามักใชสายตา และยิ้มส่ือความหมาย
เด็กๆ เขาดีใจมากที่ไดมีโอกาสมารำถวายพระพร

ฉนัไดเหน็ ไดพบ  ไดพดู และไดสมัผสั
กบัสมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2

โดยคุณพอวรยทุธ  กจิบำรงุ

ในวันน้ี” มาเซอรอธิบายเพิม่
“เมื่อเด็กๆ รำเสร็จแลว พระองคทรงเอาขอศอก

มาสะกดิมาเซอรซึง่ยืนอธิบายอยนูัน้ และบอกวา ขอให
เด็กรำหรือรองเพลงตออีกหนอย พอยังไมอยากเขาไป
ในหอง เพราะจะตองมีประชุมตอ มาเซอรก็ตกใจ แต
รูสึกวาพระองคใหความเปนกันเองกับพวกเรามากๆ
มาเซอรไมทันไดตั้งหลัก เตรียมอะไร ปรึกษากับ
นกัเรยีน และมาเซอร ตกลงเรากร็องเพลงชาติไทยถวาย
พระองคอกีหนึง่เพลง”

มีครั้งหน่ึง ไดเขาเฝาพรอมกับกลุมคนไทยซ่ึง
เขาแถวรับพรจากพระองค เม่ือมาถึงพระองคทรงมอง
มาเซอรดวยสายตาเหมือนจะถามวา “ลกูมอีะไรจะบอก
พอหรอื?”

มาเซอรก็คุกเขาลง  ตื่นเตนมากและกราบทูล
พระองคเปนภาษาฝร่ังเศสความวา “ขาแตองคพระ-
สนัตะปาปาผศูกัด์ิสทิธ์ิและเคารพย่ิง ขอพระองคภาวนา
เพื่อลูกดวย เพราะในไมชา ลูกจะไปเปนธรรมทูต
ทีป่ระเทศคาเมรนู ทวปีแอฟรกิา”

พระองคตรัสวา “แนนอน คำภาวนาของพอจะรวม
อยูในการทำงานของลูกตลอดไป” พระองคตรัสตอบ
ทันทีและพรอมท้ังสวมกอดมาเซอรดวยความเอ็นดู

ขอขอบพระคุณพระเปนเจา สำหรับประสบการณ
ชีวิตที่สำคัญในครั้งนี้ เพราะมาเซอรไดสัมผัสกับ
นักบุญจริง ชางเปน “ของขวัญ” ล้ำคาท่ีพระเปนเจา
ประทานใหโดยไมคาดคิดมากอน ถอยคำ สายตา
อิริยาบถของพระองค ยังซาบซ้ึงตรึงใจตลอดเวลา
ในยามที่ตองเผชิญกับความทุกข ความยากลำบาก
และความสุข ฯลฯ ในการเปนธรรมทูตตางแดน และ
เปนแรงบันดาลใจใหชีวิตนักบวชของมาเซอรมาก

แมในเวลาน้ี ถอยคำของสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 ยังดังกองในจิตใจ และในความรูสึก
นึกคิดอยูเสมอ เปรียบเหมือนพลังความรักท่ียิ่งใหญ

และเปนกำลังใจ ที่คอยค้ำจุนชีวิต เพ่ืออุทิศตน เปน
ประโยชนตอพระศาสนจักร และเพ่ือบำเพญ็ประโยชน
แกเพื่อนมนุษย ตามจิตตารมณของคุณแมมารีอานน
เดอติยี ผรูวมกอตัง้คณะของเรา

เซอรลอเรนซ เปนนักบวชคณะเซนตปอล เดอ
ชารตร ถวายตัวครบ 45 ป เคยเปนธรรมทูตที่ประเทศ
คาเมรูนนาน 3 ป  อยูประเทศเปรู 6 ป  ฝรั่งเศส
เกือบ 1 ป

สมัยอยทูีป่ระเทศคาเมรนู เปนธรรมทูตจากประเทศ
ไทยเปนคนแรก อยูที่นั่นเปนไขมาลาเรียกันทุกคน
เพื่อนบางคนจากประเทศอ่ืนอยูไดเพียง  6 เดือน สู
ไมไหวแลว ขอกลบับาน แตมาเซอรตั้งใจและพยายาม
อยจูนครบ 3 ป เปนไขมาลาเรียเหมือนกัน ทีส่ดุผใูหญ
ตองใหมาเซอรกลับประเทศไทย

มาเซอรเลาวา นอกจากตัวยุง ที่เปนพาหะของโรค
ยงัม ี“ตวัมดุ” ตวัเลก็ๆ มนักดัและนำเชือ้มาลาเรียไปดวย
รุนแรงมาก เกือบทุกคนเปนไขมาลาเรีย

ปจจุบนัมาเซอรทำงาน เย่ียมเยียนผอูาวุโสตามบาน
และพักอยูที่บานของคณะ “บานหลุยสโชเวย” ซอย
ศรเีสถยีร สามพราน นครปฐม

หมายเหตุ: บทความน้ี ไดเรียบเรียงจากสิ่งที่เซอร
ลอเรนซ โพธิเนตร ไดเขียนมาและจากบทสนทนากัน
เม่ือวันท่ี 14 เมษายน 2011 สงกรานต
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พระเมตตา...ทำไมตองวันอาทิตยหลังปสกา

ตอนท่ี 10

เราสมโภชปสกาแลวยังตองฉลองตอไปอีก  7 วัน
(วันสมโภชเริ่มตั้งแตคืนตื่นเฝาปสกาคือ “วันเสาร
ศักด์ิสิทธ์ิ”) ทั้งหมด  8 วันน้ี มีศัพทคาทอลิกของเรา
เรียกกันมาแตโบราณวา “อัฐมวารปสกา”  “อัฐมวาร
ปสกา” นี้จบลงในเย็นวันเสารสัปดาหที่  1 เทศกาล
ปสกา และเช่ือมตอกับวันอาทิตยสัปดาหที่ 2 เทศกาล
ปสกาซ่ึงก็เปนวันอาทิตย “ฉลองพระเมตตา” นัน่เอง

เราอาจพูดไดวา “วนัอาทิตยฉลองพระเมตตา” นับ
เปนการฉลองปด “อัฐมวารปสกา” อยางสมเหตุสมผล
อยางท่ีสุด ดวยวา หากเรานำเอารหัสธรรมปสกา
มาพิจารณาโดยเร่ิมต้ังแตคริสตมาส คือการเสด็จลงมา
บังเกิดเปนมนุษยขององคพระบุตร ที่พระวจนาตถ
ทรงรับเอารางกายมาเกิดเปนมนุษยอยางเราคือ องค
พระเยซูเจา  การท่ีพระองคยังทรงรับทนทรมาน
สิ้นพระชนมบนไมกางเขนและเสด็จคืนพระชนมชีพ
เร่ืองราวทั้งหมดของพระเยซูเจาในการบังเกิดและ
รหัสธรรมปสกาน้ีอาจสรุปไดดวยคำๆ เดียววาเปน
“พระเมตตา” ของพระองคที่ทรงมีตอมวลมนุษยชาติ
คำอธิบายน้ีอาจเปนเทววิทยางายๆ เทววิทยาชาวบาน
ที่เราไมตองพยายามคิดใหลึกซ้ึงแตอยางใดก็เขาใจ
ไดถึงความสมเหตุสมผลของวันฉลอง “พระเมตตา”
ในวันอาทิตย  ถัดจากอาทิตยสมโภชปสกา  หรือ
วนัอาทติยสปัดาหที ่2 ในเทศกาลปสกาความเมตตาของ
พระเยซูเจาท่ีทรงยอมเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย ดวย
ความรักและเมตตา เพ่ือไถบาปมนุษยใหพนบาปกำเนดิ
ของอาดมัและเอวา โดยอาศยัรหสัธรรมปสกา คอื การ
รบัทรมาน-การสิน้พระชนม และเสดจ็คืนพระชนมชพี
อยางรงุเรอืง

ในปพธิกีรรม เรายังมี “อฐัมวารพระครสิตสมภพ”
ดวยนะครบั  25 ธนัวาคม ซึง่สมโภชพระครสิตสมภพ
แลว เราจบ “อฐัมวารพระคริสตสมภพ”  ดวยการฉลอง
“พระชนนีของพระเปนเจา” (MATER DEI) ถามวาการ
ฉลอง “พระชนนีของพระเปนเจา” ไมกลบความสำคัญ
ของสมโภชพระครสิตสมภพหรอื? เปลาเลย ตรงกันขาม
การท่ีเราจะซาบซ้ึงในรหัสธรรมการเสด็จมาบังเกิด
เปนมนุษยขององคพระบุตรไดอยางถึงท่ีสุด เราจำเปน
ตองยอมรับแผนการของพระเปนเจาที่ทรงโปรด
เลือกสรรพระนางพรหมจารีมารีอาใหเปนพระมารดา
ของพระบุตรผูเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย

เชนกัน “วันอาทิตยฉลองพระเมตตา” ในสัปดาห
ที่สองเทศกาลปสกา จึงเปนการจบ “อัฐมวารปสกา”
อยางสมเหตุสมผลท่ีสุด เพราะในบทสวดสายประคำ
พระเมตตาน้ันเอง ที่เลาเร่ืองรหัสธรรมปสกาคือ การ

รบัทรมาน-สิน้พระชนม และเสด็จคืนพระชนมชีพของ
องคพระบตุรใหเราไดซาบซึง้ ในปสกาของพระเยซเูจา
มากย่ิงข้ึน

“ เดชะพระมหาทรมานอันน า เศร าสลด ย่ิง
ของพระเยซูเจา ขอทรงโปรดเมตตาลูกท้ังหลาย และ
ชาวโลกท้ังมวลเทอญ”

“ขาแตพระบิดานิรันดร ลูกขอถวายแดพระองค
ซึง่พระกาย พระโลหติ พระวญิญาณ และพระเทวภาพ
ของพระบุตรสุดที่รักของพระองค พระเยซูคริสตเจา
พระเจาของลูกทั้งหลาย เพื่อชดเชยบาปของลูก และ
ของชาวโลกทัง้มวล”

บทภาวนาพระเมตตานัน้ เปนการภาวนาวอนขอ
บนพื้นฐาน ความเชื่อตอพระมหาทรมานของพระ--
คริสตเจา

รูปพระเมตตานั้น เปนเหมือนจุดเริ่มตนในการ
เผยแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถงึองคพระคริสตเจาผเูสด็จ
คืนพระชนมชีพ (เราเริ่มทำนพวาร 9 วันกอนฉลอง
วันอาทิตยพระเมตตา วันแรกในวันศุกรศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่ง
ทำใหจิตใจของเราเพงมองไปยังการกลับคืนชีพของ
พระเยซูเจากอนแลว)  ดวยเหตุนี้ การทำนพวารและ
สวดสายประคำพระเมตตา (ตอหนารูปพระเมตตา) จึง
เนนถงึความรสูกึนกึคดิ และจติใจของเราท่ีเกีย่วของกับ
“รหสัธรรมปสกา”  -  การส้ินพระชนม และการเสดจ็คนื
พระชนมชีพของพระคริสตเจา ไมมีอะไรอีกแลว
ที่จะเหมาะสมกับชวงเวลาเชนน้ีในปพิธีกรรมของ
พระศาสนจักร เหมอืนกบัการได “เดนิรปู 14 ภาค” ใน
วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ และในชวงเวลาแหงมหาทรมานของ
พระเยซูเจา (บายสามโมงของวันศุกรศักด์ิสิทธ์ิ) “การ
รำพึงไตรตรองเก่ียวกับคำพูด 7 ประโยคสุดทายของ
พระเยซเูจากอนส้ินพระชนมบนกางเขน” ฯลฯ นบัเปน
กจิศรทัธาท่ีทรงคณุคา และชวยใหเราเขาใจความหมาย
ของชวงเวลาอันสำคญัในปพธิกีรรมของพระศาสนจักร
ไดอยางลึกซึ้งมากข้ึน เ น่ืองจากกิจศรัทธาเหลาน้ี
ไมไดแขงขัน หรือแปลกแยกออกไปจากพิธีกรรม
อยางเปนทางการที่มีอยูในวันศุกรศักด์ิสิทธ์ิ หรือ
แนวคิดหลักในเทศกาลปสกาเลยแมแตนอย

ในบางคร้ังของชวงเวลาเชนนี้ มีบางคนไดแสดง
ความวิตกกังวลออกมาอยางเดนชัดวา ความสำคัญของ
เทียนปสกา ซึง่เปนภาพลกัษณทีส่ำคญัของพระคริสตเจา
ผูทรงกลับคืนชีพและดำเนินชีวิตทามกลางเราอาจ
จะถูกลดความสำคัญลงไปดวยการจัดวางพระรูปและ
คารวะกิจท่ีเราไดแสดงตอพระรูปพระเมตตาในวัน
อาทิตยแหงพระเมตตาดวย แตก็ยังไมเคยมีสิ่งเหลานั้น

เกิดข้ึนแมแต เพียงครั้งเดียว   เทียนปสกานั้นเปน
สัญลักษณของพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนชีพเปน
พระฉายาแหงพระเมตตา อาจพูดไดอีกอยางหน่ึงวา
เปนรูปบูชาหรือพระฉายาอันศักด์ิสิทธ์ิเปนภาพวาดท่ี
เปรียบเสมือนตัวแทนของพระคริสตเจาผูทรงฟนคืน
พระชนม และเม่ือเปนเชนน้ีกเ็ปนส่ิงท่ีมคีวามหมายและ
คุณประโยชนอันใหญหลวงสำหรับเราในวิถีชีวิตตางๆ
ดวยความรูสึกนึกคิดเหลานี้เอง เราจึงมุงความสนใจ
ไปที่การสวดภาวนาโดยผานทางพระรูปบูชาที่เปนดุจ
ตวัแทนของพระองค (คำสอนพระศาสนจักร, 2132, อาง
ถงึนกับญุโทมสั อไควนสั : “ทาททีีเ่กดิจากภาพลกัษณ
นัน้ไมไดยตุลิงท่ีภาพเทาน้ัน แตโนมนาวจิตใจของเราไป
ยงัผทูีอ่ยใูนภาพนัน้ตางหาก”) อยางไรกด็ ีตามปกติแลว
พวกเราไมคอยไดใชสญัลกัษณตางๆ เหลานีใ้นลกัษณะ
ดงักลาว ยกตวัอยางเชน เทียนปสกา พดูงายๆ กค็อื เทียน
ปสกาน้ันเปนส่ิงท่ีใชมาต้ังแตสมัยโบราณ  เปน
สัญลักษณที่เก็บรักษาไวเพื่อเปนเครื่องหมายถึงการ
ประทับอยขูองพระครสิตเจาผทูรงกลับคืนพระชนมชพี
ซึ่งดำรงพระชนมอยูทามกลางเรา ขณะท่ีพระรูปบูชาน้ี
ไดเผยแสดงเปนพิเศษถึงพระบุคคลและพระเมตตารัก
ของพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนชีพท่ีทรงมีตอเรา และ
ดวยวิธีนี้ เองท่ีไดกระตุนให เกิดการตอบรับของ
ความไววางใจและการสวดภาวนา

อีกไมนานนับจากน้ี สิ่งที่บุญราศีสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดทรงริเร่ิมไวดวยการ
สถาปนา “วนัอาทติยแหงพระเมตตา” จะไมใชการสราง
สาระสำคัญท่ีเปนแคทางเลือก หรือมีไวเปนทางสำรอง
และก็ไมไดเปนแคการฉลองในเทศกาลปสกาเทาน้ัน
ทุกสิ่งที่พระองคทานไดทรงกระทำไปน้ันไดพลิกฟน
จารีตประเพณีอันเกาแกในการเฉลิมฉลองอัฐมวาร
ปสกา เปรยีบเสมอืนบทสรุปของรหสัธรรมปสกาท้ังครบ
ขณะเดยีวกบัท่ีความรักเมตตาของพระเจาท่ีมตีอพวกเรา
ก็สองสวางอยางโชติชวงโดยทางรหัสธรรมนั้น เมื่อ
เปนเชนนี้ การเผยแสดงและรูปแบบกิจศรัทธาตางๆ ที่
ทานนักบุญโฟสตินาไดรับมาจากการประจักษเหลานั้น
จงึไดถกูถายทอดมาสพูวกเราโดยตรง รวมท้ังไดรบัการ
อธบิายอยางละเอียดเพ่ือใหพวกเราไดเขาใจความหมาย
ทีแ่ทจรงิของสารตางๆ เหลาน้ันดวย รหสัธรรมปสกาน้ี
เองท่ีเปนท้ังพระเมตตารักเดียวกันของพระเจาสำหรับ
เราดวย นอกจากน้ันแลว การเปนประจักษพยานของ
เธอก็เปนเสมือนเคร่ืองมือ ไมใชอุปสรรคหรือเคร่ือง
กดีขวางสำหรับประชากรของพระเจาในการเฉลิมฉลอง
วนัแหงพธิกีรรมอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละย่ิงใหญเชนนีเ้ลย

เหนืออื่นใด “วันฉลองพระเมตตา” ในวันอาทิตย
หลังวันสมโภชปสกานี้ ไดรับการตระเตรียมไวใน
แผนการและพระประสงคของพระเยซูเจาอยางลงตัว
ทีส่ดุ (สมุดบันทึกนักบุญโฟสตนิา เลขท่ี 699 ซึง่จะนำ
เสนอในโอกาสตอไป) มิใชทานนักบุญโฟสตินา
หรือมนุษยเปนผูกำหนดแตอยางใด เพราะเรื่องราว
แหง “พระเมตตา” ของพระเยซูเจาน้ัน เปนความเมตตา
อันสุดจะหยั่งถึงไดของพระเยซูเจาที่ทรงตองการ
ประทานมาแกมนุษยทุกคน แมคนบาปท่ีรสูกึวาตนเอง
ไมสมควรมากทีส่ดุ กย็งัอยใูนสายธารแหงความเมตตา
ของพระองค พระองคทรงพระประสงคดงันัน้

“พระเมตตาย่ิงใหญ ไมมวีนัสญูสิน้เลย”
(เขียนและเรียบเรียงจากบทความของ โรเบิรต

สแตคโพล (STD) ผเูชีย่วชาญดานเทววทิยา ผอูำนวยการ
สถาบันยอหน ปอล ที ่2 แหงพระเมตตา)
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“เรามอบสันติสุขไวใหทานทั้งหลาย เราใหสันติสุขของเรากับทาน
เราใหสันติสุขกับทานไมเหมือนกับท่ีโลกให”

(ยอหน 14:27)

มใิชสนัติภาพ
ของโลกนี้

เปนประเพณีของทุกวัฒนธรรมที่จะแลกเปลี่ยนของขวัญใหแกกันและกัน
เม่ือพบปะกัน พอแมมอบของขวัญใหแกลูกๆ และลูกๆ ก็ซื้อของขวัญ
ใหพอแม และใหกันและกัน เม่ือยายจากงานหนึ่งไปทำงานท่ีอื่น หรือเกษียณ
จากงานท่ีเรากำลังทำอยู เราก็มักจะไดรับของขวัญเปนการตอบแทน

ในการกนิเล้ียงคร้ังสดุทาย พระเยซเูจาทรงกลาวถงึของขวญัทีพ่ระองคเอง
จะทรงมอบใหแกบรรดาสานุศิษย เปนของขวัญแหงสันติภาพ เปนสันติภาพ
พเิศษซึง่มใิชสนัตภิาพทีโ่ลกกลาวถงึ ในขัน้น้ีเปนแตเพยีงคำมัน่สญัญา ยงัมิใช
ความจริง เหตุวาอีกไมนานบรรดาสานุศิษยจะตองเผชิญกับความเครียดและ
การกดดัน อนัสบืเนือ่งมาจากพระทรมานและการสิน้พระชนมของพระเยซูเจา
พระองคยังทรงเตือนพวกเขาวา พระองคจะทรงจากพวกเขาไปหาพระบิดา
และเม่ือพระเยซเูจาทรงพบพวกเขา หลงัจากทรงกลบัคืนพระชนมชีพ พระวาจา
ทีพ่ระองคตรัสกบัพวกเขาก็คอื “สันติ”

สนัตภิาพทีพ่ระเยซเูจาทรงมอบใหนัน้ เปนเพียงสวนหน่ึงของความรอดพน
ซึ่งมาถึงเรา อาศัยการส้ินพระชนม และการกลับคืนพระชนมชีพของพระ-
คริสตเจา พระองคทรงทาทายหญิงชาวสะมาเรียวา “หากเจาเพียงรูถึง
พระพรของพระผเูปนเจา” แลวพระองคกต็รสัถงึน้ำซึง่บนัดาลชีวติกอนหนานัน้
ในชวงรับประทานอาหารม้ือสุดทาย พระองคตรัสกับพวกเขาวา พระองคคือ
“หนทาง ความจรงิ และชวีติ” เราอาจมองดูความจรงิเย่ียงมนษุยเหลาน้ีวา เปน
เคร่ืองหมายที่ชี้ไปในทางความครบครันแหงพระพรของพระเจา ซึ่งพระองค
ทรงประทานใหแกเราในองคพระคริสตเจา เรามีคุณคามากในสายพระเนตร
ของพระเจา พระบิดาผูทรงสรางเรามา จนถึงกับทรงประทานพระบุตรของ
พระองคใหเปนพระพรหรือของขวัญแกเรา

ขาแตพระบิดาเจา โปรดใหลูกไดรูจัก และ
เห็นคุณคาแหงพระพรที่พระองคทรงประทานให
เปนของขวัญแกลูก โดยเฉพาะอยางย่ิง พระพรแหง
สนัตภิาพ เพือ่ใหชวีติของพวกลูกในการรบัใชพระองค
และเพ่ือนมนุษยนั้นจะไดเปนชีวิตแหงความวางใจ
และความอดทน ไมวาสภาพภายนอกจะเปนอยางไร
กต็าม อาแมน

ไมเหมอืนทีค่ดิ (3)
แมจะมีโอกาสไดนัง่ใกลชดิแทบหายใจรดหนา
แตใจเขาหางไกลออกไปอยางไมนาเช่ือ
เขาแทบไมไดสนใจไมไดตดิตามคำพดูของเพือ่นรวม

สนทนา
เพราะมวัแตหมกมนุกบัความคดิความสบัสนวกวนอยู

ในหวั
“ทำไมเขาจึงไมตาย...ฉนัทำงานไมเคยพลาด”
กระท่ังโพลงออกมาในทีส่ดุ... “ทำไมทานจึงไมตาย...”
แมรูปประโยคจะเปนคำถามแตเขาหมายใหเปนคำตัดพอ
จึงไมรอคำตอบเพราะถึงอยางไรทานก็คงตอบไมไดอยูดี
ขนาดตัวเขายังอธิบายใหตนเองไมไดทัง้ๆ ทีเ่ปนฝายกระทำ
ทุกข้ันตอนถูกวางแผนไวละเอียดยิบพรอมฝมือแมนยำท่ีเขามี
กระสุนสองนัดแรกก็ตรงเปาไมพลาดพลัง้
เพียงแคนัดที่สามที่ต้ังใจใหเปนนัดยืนยันผลงานถูกปดเลยเปา
ถึงอยางไรเขาม่ันใจเต็มรอยตั้งแตนัดแรกที่ยิงแลว
กระท่ังส่ิงท่ีเขาสงสัยแตยงัไมยอมรับก็หลุดปากจนได
“ผมรูวาทำไม...ก็เพราะผูหญิงคนน้ันเขามาเก่ียวของ...”
เขารูวาผูหญิงที่เขาหมายถึงชื่อมารียแตใจยังไมพรอมเรียกชื่อ
เธอนัน่แหละทีเ่ปล่ียนสงครามท่ีเขาเริม่ใหเปนสองตอหนึง่
เขาคนเดยีวขณะทีท่านมหีญิงผทูรงอำนาจอยเูคยีงขาง
ยิ่งเมื่อติดตามขาวคราวจากที่คุมขังก็ยิ่งทำใหเขามั่นใจ
เจาหนาท่ีคนหน่ึงถายรูปตอนที่ทานถูกกระสุนปนเซถลาลง
ในรูปมีทานท่ีทรุดตัวหนาบิดเบ้ียวดวยความเจ็บปวด
ยงัมีรปูหญิงคนนัน้ท่ีกำลงัพยุงกอดทานจากดานหลงั...

การพดูคุยในสถานการณผดิปกติกบับุคคลไมธรรมดาจบลงส้ันๆ
ตางฝายตางคาใจในเปาหมายและความคาดหวัง
ทานอยากใหเขากลาวคำขอโทษเพื่อจะใหอภัยไดครบถวน
แตเขาทำไมไดเพราะสิ่งท่ีเขาทำลงไปเปนเร่ืองของอาชีพ
อยางมากเขาคงแคตองขอโทษคนท่ีวาจางเขาทำ
เขาเสียใจที่ทำงานลมเหลวไมบรรลุเปาหมายท่ีคาดหวังไว
แตไมเคยเสียใจสำหรับผูที่รับผลกรรมส่ิงที่เขากอขึ้น
อาชีพแบบเขาไมเคยมีคำวา “ขอโทษ” หากทำสำเร็จ
อาชีพแบบเขามีแตคำวา “รบัโทษ” หากทำไมสำเร็จ
เขาอยากใหทานตอบคำถามจะไดมคีวามม่ันใจคืนมา
แตทานก็ใหคำตอบไมไดตราบใดท่ีเขากับทานยังเช่ือไมเหมือนกัน
ทานเชือ่ในความรกัการใหอภัย
สวนเขาเช่ือในเงินทองความเกลียดชังมุงรายทำลายชีวิต
ทานเช่ือพระเจาพระบิดาทรงความรกัความเมตตา
สวนเขาเช่ือในตัวเองในฝมือทักษะความเช่ียวชาญเชิงอาชีพ
ทานเช่ือในอำนาจเบ้ืองบนเหนอืฟาข้ึนไปยังมีฟา
สวนเขาเชือ่ในอาวธุในสมรรถนะความแมนยำความรวดเร็ว
ทานเชือ่ในสตรผีไูดรบัเลือกใหเปนมารดาพระเจา
สวนเขาไมเคยเชื่อผูหญิงคนใดเต็มรอยเอาแคผลประโยชนเปนหลัก...

ความเชื่อท่ีตางกันดูจะเปนประเด็นเล็กนอย
แตลึกลงไปในแกนคนเปนความแตกตางแบบสุดข้ัว
เขาจึงไมสามารถเขาใจความย่ิงใหญที่อยูเบ้ืองหลังทานผูนั้น
ความยิ่งใหญของการเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจาที่กราบไหว
แตละค่ำคืนกอนเขานอนทานจะกราบลงแทบพื้นวัดนอย
ใชเวลาอยูกับพระเจาผูที่ทานเปนตัวแทนในโลกน้ีนานสองนาน
แตละครั้งแตละโอกาสมือของทานสาวสายประคำดูดด่ืมตอเน่ือง
กระชับความรักความใกลชิดความเปนกันเองกับผูที่ทานเรียกแม
กระท่ังชวีติทานแตละวนัการกระทำแตละอยางมทีัง้มติพิระทัง้มติมินษุย
ใครพบใครสัมผัสทานก็พบก็สัมผัสพระเจาในตัวทานผานทางทาน
จงึไมแปลกท่ีทานไดรบัยกยองเปน “บญุราศยีอหน ปอล ทีส่อง”



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 21 ประจำวันท่ี 22-28 พฤษภาคม 2011 หนา 7
วนัฉลองพระเมตตา (ตอจากหนา 20)

พระอัครสังฆราชกิตติคุณ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันฉลอง
พระเมตตา และประสานจติใจรวมพธิสีถาปนาบญุราศี
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2  พรอมดวย
คุณพอจำเนียร กิจเจริญ คุณพอพงศเทพ ประมวล-
พรอม จติตาธกิารคณะพระเมตตาประเทศไทย บรรดา
พระสงฆ นักบวช สมาชิกคณะพระเมตตา และ
สัตบุรุษจำนวนมาก มารวมพิธี เมื่อวันอาทิตยที่ 1
พฤษภาคม ค.ศ. 2011 ทีอ่าสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

พระคารดินัลไดกลาวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
อนัยิง่ใหญ และความรกัใหญหลวงท่ีพระเจาทรงโปรด
ประทานแกมนุษยชาติ นั่นคือความรอดแหงชีวิต และ
วันนี้ เราฉลองพระเมตตาแหงพระเยซูเจา ท่ีมีแก
พระศาสนจักรอยางเปนทางการ ในการสถาปนาบุญราศี
องคใหม สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2  เพือ่
เปนการสรรเสริญและถวายพระพรแดพระเปนเจา
ของเรา เปนการสำนึก และกราบขอบพระคุณที่พระ-
เปนเจาทรงโปรดประทานพระพร และพระเมตตาใหกบั
เราทกุคน พระองคใหชวีติแหงความรอด ดวยความเช่ือ
อนัม่ันคง และยังไดประทานบุญราศีอนัเปนทีร่กัของเรา
และเราวอนขอตอทานบุญราศีใหเรามีความเชือ่มัน่ในองค
พระเยซเูจา และเชือ่ม่ันในความรอดของเรา

“พระศาสนจักรไดประกาศใหโลกไดทราบวา
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2  ไดรับการ
ยกยองในเร่ืองความศักด์ิสิทธ์ิ ความศรัทธา ความเช่ือ
ที่มีตอองคพระเปนเจา พระองคมีความเช่ือเปนที่
ประจักษแกสังคม  พระองคหนักแนน  มั่นคงตอ
ความเช่ือ  และเปนทีย่อมรบั พระศาสนจักรจงึประกาศ
ใหพระองค ไดรับพระพร ไดรับพระเมตตาจากพระ-
เปนเจาใหเปนบุญราศีของพระศาสนจักร เราคริสตชน
ทัง้โลก และโดยเฉพาะคริสตชนชาวไทย เราขอคารวะ”

“โลกปจจุบันนี้ไมมีใครประสบผลสำเร็จอยาง
แทจริง ไมมีใครมีความราบร่ืนในชีวิตรอยเปอรเซ็นต
ไมมีครอบครัวใดประสบความสุขท่ียั่งยืนแทจริง
ถาไตรตรองสักนิด ชีวิตของแตละคนต้ังแตเด็กจนโต
เปนผูใหญเปนคนชราตางก็ตองผานอุปสรรค ความ
ยากลำบากดวยกันทั้งสิ้น นั่นเปนคำพูดที่แทจริงของ
ทานนักบุญเปโตร  ‘แมวาในเวลาทานจะตองทนทุกข
จากการถูกทดสอบตางๆ แตชั่วขณะหนึ่ง’ ฉะน้ันผูใด
ที่เจริญรุงเรืองในหนาที่การงาน มีความสุขในความ
สำเร็จ ก็จงขอบคุณพระเปนเจา แตหากวาผูใดท่ีตอง
เผชิญกับอุปสรรค ความทุกขยากลำบาก  ผดิหวัง สขุภาพ
และอืน่ๆ ขออยายอทอ แตจงมัน่คงในความเช่ือ เพราะ
ทานนักบญุเปโตรบอกไวชดัเจนวา ‘ชัว่ขณะหนึง่’ และ
หลงัจากน้ันถาทานรักษาความเช่ือในพระเจาไวได สิง่ท่ี
ผานมาน้ันจะมีคณุคาท่ีแทจริงในชีวติของทาน”

“มันเปนการพิสูจนวาทานเปนลูกของพระเปนเจา
ดงัพระเยซเูจาจรงิๆ หรือไม หรือวาทานไดชือ่วาเปนลูก
ของพระเปนเจา แตชีวิตของทานมิไดเปนลูกของ
พระเปนเจา หรือทานไดชือ่วาเปนคริสตชน แตทานมิได
ดำเนินชีวิตอยางคริสตชนท่ีตองเปน ทานไดชื่อวาเปน
สมาชิกของพระศาสนจักรเพียงแตทานไดชื่อในบัญชี
รับศีลลางบาปเทานั้น แตชีวิตของทานมิไดประพฤติ
หรือมิไดวางตนเหมือนอยางคริสตชนในสมัยของทาน

นักบุญเปโตรเวลาน้ัน นั่นเปนการทดลองวาเราเปน
ประชากรของพระเปนเจา เปนพลเมืองท่ีดีของพระ-
เปนเจา เปนสมาชกิทีเ่ขมแขง็ของพระศาสนจกัร เพราะ
ความเชือ่ประเสรฐิยิง่กวาทองคำ ความเชือ่นีไ้มเสือ่มสลาย
ความเช่ือท่ีบริสทุธ์ิไมมวีนัรวงโรย”

“วนันีเ้ราดีใจท่ีมาฉลองพระเมตตาของพระเปนเจา
ทีท่รงมตีอเรา โดยอาศยัการไถบาปขององคพระเยซเูจา
เรามารวมฉลองบุญราศีที่นับถือท่ีสุดของเราองคหน่ึง
ทีม่คีวามใกลชดิกับเราพ่ีนองคริสตชนชาวไทยเปนพิเศษน้ัน
จงมัน่ใจในความเช่ือ จงวางใจในพระเปนเจาตลอดชวีติ
และเม่ือเปนเชนนี้ พระวาจาของพระเยซูเจาที่ตรัสวา
ดกูอนโทมสั ทานเช่ือเพราะไดเห็นเรา ผทูี่เช่ือแมไมได
เห็นก็เปนสุข’ ขอใหทุกคนไดรับสันติสุขของพระ-
เยซเูจาครสิตเจา ‘สนัติสขุจงสถิตอยกูบัทานท้ังหลายเถดิ’
ที่พระองคไดทรงมอบแกอัครสาวกของพระองคนั้น
จงมอียกูบัทกุคน”

กอนจบพิธี นายปเตอร อนันต สิริสันต ผูแทน
คณะพระเมตตาฯ ไดกลาวรายงานถึงการดำเนินงาน
และกิจกรรมของคณะพระเมตตาประเทศไทย มอบ
ชอดอกไมประดิษฐอันแสดงถึงกิจกรรมพระเมตตา
และมาลยักรแดพระคารดนิัลประธานในพธิี

หลังพิธีมิสซาไดมีการแหพระรูปพระเมตตา
รอบอาสนวิหาร สวดบทภาวนาขอพระเมตตาเพ่ือ
ชาวโลก ถวายชอดอกไม ดอกกุหลาบสีแดงถวายแด
พระเมตตา และดอกกุหลาบสีขาวถวายแดรูปปน
สมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 บญุราศอีงคใหม

อน่ึง กอนพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพอพงศเทพ
ประมวลพรอม จติตาธิการคณะพระเมตตาประเทศไทย
นำสวดภาวนาพระเมตตารวมกัน

สวนท่ีลานหนามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน
ประเทศอิตาลี สถานท่ีสำหรับพิธีสถาปนาสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เปนบุญราศี สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเปนประธานพิธี
บชูาขอบพระคุณ  เวลา 10.00 น.  ตรงกบัเวลา 15.00 น.
ในประเทศไทย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
รวมกับภราดาประทีป ม.โกมลมาศ ถายทอดสดพิธี
สถาปนาทางเคเบ้ิลทวี ีABAC Channel  รบัสัญญาณจาก
ชอง EWTN ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยคณุพอบรรจง
สนัตสิขุนรินัดร ใหคำอธบิายพธิี

อีกจุดหนึ่งที่มีการถายทอดสดพิธีสถาปนา รับ
สญัญาณจาก RAI ประเทศอิตาลี โดยคณุพอสมเกยีรติ
ตรีนิกร ใหคำอธิบายพิธี ที่หองประชุมชั้น 9 โรงเรียน
อัสสัมชัญ โดยไดรับความรวมมือจากภราดาอานันท
ปรีชาวุฒิ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ  ซึ่งท้ังสองจุด
มผีตูดิตามจำนวนมากพอสมควร

คุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร ไดขอใหผูชมรวมจิตใจ

เหมือนอยูในพิธีมิสซา รวมสงกำลังใจเปนหน่ึงเดียว
กบัคริสตชนท่ีบริเวณลานมหาวิหารนกับุญเปโตร และ
พรอมกับคริสตชนท่ัวโลกท่ีกำลังชมการถายทอดสด
พิธีบูชาขอบพระคุณที่เปนแบบของโรมันคาทอลิก
อยางเต็มรูปแบบ และพธิีสถาปนาท่ีศกัด์ิสทิธ์ินี้

คุณพอไดบรรยายและอธิบายถึงขั้นตอนตางๆ
เก่ียวกับพิธีสถาปนา การกลาวรายงานนำเสนอจาก
พระคารดนิลั เพือ่ขอเสนอใหทำพธิสีถาปนาเปนบุญราศี
และพระสนัตะปาปาตอบรบั ปายผากเ็ปดขึน้ พรอมกบั
การขับรองเพลงอัลเลลูยา อันแสดงวานับจากน้ีไป เรา
สามารถเรยีก บญุราศีสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 ไดอยางเต็มภาคภูมิ เราสามารถสวดขอ และ
วันฉลองของพระองคจะตรงกับวันที่ 22 ตุลาคม ซึ่ง
เปนวันสถาปนาพระองคเปนพระสันตะปาปา และ
ขณะท่ีปายผาคอยๆ เปดออกน้ัน เราไดเห็นภาพบุญราศี
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทุกคนท่ี
ลานมหาวิหารนกับุญเปโตรตางโหรอง ปรบมอืดังสน่ัน
อยางไมขาดสายเปนเวลานาน หลายคนถึงกับกลัน้น้ำตา
ไวไมอย ูอนัเปนน้ำตาแหงความปตยินิดี  ในหองประชมุ
โรงเรียนอัสสัมชัญเองนั้น ผูที่รวมชมการถายทอดสด
ตางก็ปรบมอืรวมยินดีไปดวย

คุณพอสมเกียรติ ยังไดอธิบายถึงพระธาตุของ
บุญราศี ซึ่งเปนเลือดของพระสันตะปาปาท่ีแพทย
ทางโรงพยาบาลเก็บไวสำหรับยามจำเปน และสำหรับ
โอกาสพิเศษน้ีจึงถูกนำมาใชเปนพระธาตุของบุญราศี
โดยซิสเตอรมารีย ซิมง-ปแอร ซึ่งเปนผูไดรับอัศจรรย
จากการสวดภาวนาขอตอสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 ใหหายจากโรคพารกนิสัน เปนผนูำมาถวายแด
สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 พรอมกบัซิสเตอร
ที่พยาบาลดูแลพระสันตะปาปาจนกระทั่งสิ้นพระชนม
มีการอานบทอาน และบทพระวรสารโดยขับรองเปน
บทเพลงภาษาละติน  และนี่นับเปนครั้งแรกในรอบ 1
พันป ที่พระสันตะปาปาองคผูสืบตำแหนงไดทรง
สถาปนาพระสันตะปาปากอนพระองคใหเปนบญุราศี

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ไดเทศน
ในโอกาสนี้วา “เ ม่ือ 6 ปที่แลวท่ีเราอยูที่นี่ในพิธี
ปลงพระศพของสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2
และวันน้ีดเูหมอืนเปนการขอบคณุพระเปนเจา เปนส่ิงท่ี
ยิ่งใหญกวาอีกที่กรุงโรม ที่เปนพยานที่ยิ่งใหญสำหรับ
ชีวิตของเรา ไดกลิ่นของความศักดิ์สิทธ์ิของพระองค
และพระองคไดเปนผูนาเคารพ  และการสถาปนา
พระองคขึ้นเปนบุญราศี แตเหนือส่ิงอ่ืนใดน่ีเปนการ
ยอมรับของพระเจาใหพระองคเปนบุญราศี ตอหนา
บรรดาพระคารดินัล พระอัครสังฆราช พระสังฆราช
พระสงฆ นักบวชชาย-หญิง   แขกผูมี เกียรติจาก

(อานตอหนา 13)

ถายทอดสดพิธีสถาปนาพระสันตะปาปาเปนบุญราศี ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยคุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร ใหคำอธิบาย
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โรงพยาบาลเซนตหลุยส  27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120


  

โอกาสวันสื่อมวลชนคาทอลิก วันที่ 1 สิงหาคม 2010 “พระสงฆ
กับงานอภิบาลในยุคดิจิทัล” ในการนำเสนอสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย ไดอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนเพ่ือส่ือสารมวลชน ดานวิทยุ
โทรทัศน เพื่อใหงานส่ือมวลชนแผนกซิกนิส (SIGNIS) คืองานดานวิทยุ
โทรทศัน และส่ือใหมๆ  สามารถดำเนินงานไปดวยความมัน่คงและกาวหนาตอไป

วัตถุประสงค
1. เพือ่ใชจายในรายการวทิย ุโทรทศัน และสือ่ใหม
2. เพื่อการประกาศขาวดี จะไดกาวไกล ทันตอความเปล่ียนแปลงของ

สงัคมในปจจบุนั
3. เพือ่การมสีวนรวม สนบัสนุน ของพ่ีนองคริสตชนโดยท่ัวไป
4. เพ่ือความม่ันคงในการทำงานดานส่ือวิทยุ โทรทัศน
ลักษณะของกองทุน เปนเงินที่ฝากเขาบัญชี และเบิกเฉพาะดอกเบ้ีย

มาดำเนินการใชจาย
บริจาคผานทาง
1. โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล ชื่อบัญชี

สือ่มวลชนคาทอลิกประเทศไทย บญัชีเลขท่ี  226-0-04126-0
2. เชค็ สัง่จาย สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย
3. ธนาณัต ิสัง่จาย ซสิเตอรศรินทิพย กจิสวัสด์ิ (กองทนุฯ วทิยุ โทรทศัน)

ป.ณ. ยานนาวา


⌫

โรงพยาบาลเซนตหลยุสขอเสนอ Package วคัซนีปองกันไขหวดัใหญ
 Package วคัซีนปองกันไขหวัดใหญ สำหรับเด็กอายุไมเกิน 15 ป

    อายุนอยกวา 9 ป ฉดี 2 เข็ม ราคา 860 บาท
    อายุมากกวา 9 ป ฉดี 1 เข็ม ราคา 480 บาท

***ราคาดังกลาวไมรวมคาแพทยและคาบรกิาร***
     ใชบรกิารไดที ่: คลินกิสขุภาพเดก็ แผนกกมุารเวชกรรม อาคารรอยปบารมบีญุ
ชัน้ 2 โทร. 0-2675-5000 ตอ 10242, 10245

 Package วคัซนีปองกนัไขหวดัใหญ สำหรบัผทูีอ่ายเุกนิ 15 ป
                              ราคา 780 บาท
             ***ราคาดงักลาวรวมคาแพทยและคาบรกิารแลว***
            ใชบรกิารไดที ่: ศนูยตรวจสขุภาพ อาคารสริกิศุลา ชัน้ 2
                      โทร. 0-2675-5000 ตอ 40184-6
           เวลาทำการ จนัทร-ศกุร    เวลา 07.00-16.00 น.
                        เสาร-อาทติย เวลา 07.00-14.00 น.

ราคาน้ีถึง
30 ธนัวาคม 2011

ประกาศอัครสังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง
เร่ือง การแตงต้ังโยกยายพระสงฆ
เขาดำรงตำแหนงหนาท่ี
เพือ่ความเหมาะสมอันเนือ่งจากอัครสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสงจะมีพระสงฆ

บวชใหม พระสงฆไปตางประเทศ และพระสงฆที่สมควรเปล่ียนแปลงหนาที่
จึงใหพระสงฆดังมีรายช่ือตอไปน้ี พนจากตำแหนงหนาท่ีเดิม และเขาประจำ
ตำแหนงหนาท่ี ดงัน้ี ;
1. คณุพอสมเกียรต ิพลจางวาง อยปูระจำสำนกัมสิซัง ดแูลผปูวยท่ีโรงพยาบาล
และสอนภาษาอังกฤษเปนครั้งคราวที่โรงเรียนเซนตยอแซฟ สกลนคร
2. คณุพอไพศาล  วองไว พกัภารกิจและเขารบัการอบรมท่ีประเทศฟลปิปนส
3. คณุพอวรีพงษ  มงักาย พกัภารกิจและไปเขาเงียบทีป่ระเทศอนิเดยี
4. คุณพอธีระพงษ นาแวน เปนรองผูอำนวยการส่ือมวลชนอัครสังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง
5. คณุพอชยัวชิติ  บรรเทา เปนเจาอาวาสวัดพระครสิตราชา นาจาร
6. คณุพอวโิรจน  โพธ์ิสวาง เปนรองอธกิารบานเณรฟาติมาทาแร
7. คุณพอโกวิทย  จันทรังษี เปนเจาอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ นามน
วดันกับญุเทเรซา โคกกอง และวดัแมพระแหงภเูขาคารแมล หนองหญาไซ
8. คณุพอทรงฤทธิ ์นาแวน เปนเจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู
9. คณุพอวัฒนา สอนนุชาติ เปนผชูวยเจาอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามคีาแอล
ทาแร
10. คณุพอศรายทุธ คำภแูสน เปนผชูวยเจาอาวาสอาสนวิหารอคัรเทวดามีคาแอล

ทาแร
11. คณุพอสลนั วองไว เปนผชูวยเจาอาวาสวัดพระคริสตราชา ชางมิง่
12. คุณพอญาณารณพ มหัตกุล เปนผูใหการอบรมประจำบานเณรฟาติมา ทาแร
13. คณุพอดนยั พลิาจนัทร เปนผชูวยเจาอาวาสสักการสถานฯ สองคอน
14. คุณพอจีระศักด์ิ อุนหลา เปนผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระถวายพระกุมาร
ในพระวหิาร จนัทรเพญ็
15. สังฆานุกรเดน ชวยสุข เปนผูชวยเจาอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
ทาแร
16. สงัฆานกุรพนม ลอืประสิทธ์ิ เปนผชูวยเจาอาวาสวัดพระวิสทุธิวงศ นริมัย
17. บราเดอรวัลลภ จันทรดวง ชวยงานท่ีวัดแมพระถวายพระกุมารในพระวิหาร
จนัทรเพญ็
18. คุณพอนิเวศน อินธิเสน เปนอาจารยที่บานเณรใหญยอหน มารีย เวียนเนย
ทาแขก, ส.ป.ป.ลาว

ท้ังน้ี ใหพระสงฆที่ไดรับการแตงต้ังโยกยายเขาประจำตำแหนงหนาท่ีใหม
อยางชาภายในวันที ่15 พฤษภาคม ค.ศ. 2011

ประกาศ ณ วนัที ่20 เมษายน ค.ศ. 2011

พระอัครสังฆราชหลยุส จำเนยีร  สนัติสขุนิรนัดร
ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
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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)


17-19 มิ.ย. เย่ียมชาวมอแกน สึนามิ ฉลองพระหฤทัยท่ีระนอง

28 ก.ค. - 1 ส.ค.  เดอืนแหงนกับญุอนันา

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

e-mail : supartour@gmail.com

ขอเชญิทานรวมแสวงบญุ ณ สกัการสถาน
เซนตแอนน ปนงั พรอมทำกจิศรัทธา

พลีกรรมเดนิรูป 14 ภาค
27-31 กรกฎาคม 2011

และสัมผสัวิถชีวีติหลากหลายวัฒนธรรมบนเสนทาง
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

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

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

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิตัง้เคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลัช  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

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

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
วญิญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต

ผูลวงลับทุกดวง
วญิญาณในไฟชำระและวิญญาณท่ีไมมใีครคดิถึง

 


⌫   
 การฟนฟชูวีติครอบครวั
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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




นครรฐัวาตกินั  (ซนีติ)  สมเดจ็
พระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 ทรงเชิญชวนคริสตชน
ประมาณ 20,000 คน  ทีม่าเฝา
พระองค ใน วันพุธประจำ
สปัดาห  ณ จตัรุสันกับญุเปโตร
“ใหดำเนินชีวิตใน ‘วิถีทาง
แหงปสกา’ และประกาศ
การทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระเยซูเจาในทุกๆ วัน
ตลอดป  ไมใชในวันปสกา
เพียงวันเดียว”  การเฝา
ใ น สั ป ด า ห นี้ มี เ ย า ว ช น
ชาวอิตา เ ลียนจำนวนมาก
เนื่องจากเปนชวงเวลาหยุดภาคเรียน

พระสันตะปาปาตรัสขอความขางตนระหวางทรงรำพึงถึงความหมายของ
การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา ซึ่งพระองคเรียกวาเปน “หัวใจ
ของพระธรรมลำ้ลึกแหงคริสตชน” และ “รากฐานความเช่ือของเรา”  ที่เริ่มตน
จากวันปสกา บอเกิดแหงความสวางโชติชวง  ใหคุณคาและความหมายท่ีรวมอยู
ในพิธกีรรมของพระศาสนจักร

พระสันตะปาปาตรัสวา “ความเชื่อในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา
เปลี่ยนแปลงตัวเรา และสงผลใหเราสามารถดำเนินชีวิตในวิถีทางแหงปสกา
อยางตอเนื่อง”

“คริสตชนทุกคน ในทุกชุมชน ผูที่เชื่อวาพระธรรมล้ำลึกแหงการกลับคืน
พระชนมชพีของพระเยซูเจา ไดเปลีย่นแปลงและฟนฟคูวามคิดของตนใหม  จะตอง
เปนประจกัษพยานถงึชวีติใหมทีไ่ดรบัในวนัปสกานี”้ *

“พระพรแหงปสกา ทีเ่ราไดรบัชวยใหเรามีความเช่ือมัน่คงย่ิงขึน้  ทำใหสามารถ
เผชิญกับความทุกขยากในชีวิต อาศัยพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจา”

“เปนหนาทีแ่ละพนัธกจิของคริสตชนทีจ่ะมอบ ความช่ืนชมยนิดใีนการกลบัคนื
พระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา  และการฟนฟูชีวิตใหมของเรานี้  แกผูที่เราได
พบในชวีติประจำวัน  นำความหวงัเพ่ือเปนกำลงัใจใหเพ่ือนพ่ีนองท่ีสิน้หวัง ใหผเูศรา
เสยีใจไดพบกบัความปตยินิด”ี

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา “การเปนประจักษพยาน
ความชื่นชมยินดีของการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา ทุกๆ วัน คือ
การดำเนินชีวติ ในวิถทีางแหงปสกา  และการทำเชนน้ันก็ไดประกาศวาพระเยซูคริสต
มิไดเปนเพียงความทรงจำของอดีต  แตพระองคทรงประทับทามกลางเรามนุษย
เพือ่เราและในเรา   ชวยใหชวีติเราไดรบัการฟนฟพูรอมกับพระองคและในพระองค”

* “อยาคลอยตามความประพฤติของโลกนี้  แตจงเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการฟนฟู
ความคิดขึน้ใหม  เพือ่จะไดรจูกัวนิจิฉยัวา  สิง่ใดเปนพระประสงคของพระเจา  สิง่ใด
ด ี และส่ิงใดเปนท่ีพอพระทยัอันสมบูรณพรอมของพระองค”  (รม 12:2)

บทสอนของบุญราศีพระสันตะปาปา
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)  คุณพอเฟเดริโก ลอมบารดิ
ผอูำนวยการสำนกัพมิพวาติกนั กลาววา “พธิสีถาปนา
บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
เปน ‘การกลับคืนมาอยางย่ิงใหญ’ ของพระสันตะปาปา
ชาวโปแลนด ผูทรงยังคงประกาศขาวดีจากสวรรค”

มีประชาชนราว 1.5 ลานคน
จากท่ัวโลกมารวมพธิสีถาปนา
ในวันท่ี 1 พฤษภาคม และ
ถายทอดสดไปท่ัวโลก”

คณุพอลอมบารด ิกลาววา
“พระคารดินัลสตานิสลาฟ
ดีซ วิส ซึ่งเปนเลขานุการ
สวนพระองคพระสันตะปาปา
เปนเวลานาน เลาใหพอฟง
เมื่อวันที่ 30 เมษายนวา ‘เมื่อ
ผมเห็นโลงพระศพถูกยกขึน้มา
จากหลมุ  ผมคดิในใจวาพระองค
อยูที่นี่ไง  ทรงกลับมาหาเรา
แลว’”

“เปนวันท่ีเปยมดวยพระ-
หรรษทานอยางแทจริง  ผูมา
รวมพธิจีะเห็นวา คนจำนวนมากมารอต้ังแตคนืกอนพธิ ี หลายคนเปนครอบครวั
หนมุสาวและพาลกูๆ ทีอ่ายุไมถงึ 10 ขวบมาดวย  เด็กเหลาน้ันแมจะไมรจูกัสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 แตพวกเขาเปนทายาทของเยาวชน”

คณุพอลอมบารด ิกลาววา “บญุราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2
ทรงนำพระศาสนจักรเขาสูสหัสวรรษที่ 3 พระองคทรงยืนยันแกเราและ
แกประชากรของพระเปนเจาใหพวกเรา  ‘แลนเรือออกไปท่ีลกึ’ พอจงึเช่ือวาเรา
ยังคงไดรับความชวยเหลือจากบุญราศีพระองคนี้ผูทรงเช้ือเชิญเราวา ‘อยากลัว
เลย’”

วนัน้ีเราจึงพรอมใจกนัภาวนาวา  “พระสันตะปาปาผศูกัด์ิสทิธ์ิ  โปรดประทาน
พรแกเราดวยเทอญ”

เยาวชนเรยีนร ู “คณุคาของชวีติ”
เมียนมาร  (ยแูคน)  คณุพอเชลโซ บา ชวีย  เจาอาวาสอาสนวิหารพระครสิตเจา
กษตัรยิแหงจกัรวาลจัดกจิกรรมใหเยาวชนเยีย่ม โรงพยาบาล  วดัของศาสนาพุทธ
บานคนชราและเด็กกำพรา  และสามเณราลัย เพือ่เรยีนรชูวีติ

คุณพอเชลโซ กลาววา “เราแบงเยาวชนเปน 4 กลุม เลือกเย่ียมสถานท่ี
ตามความสนใจ  กอนจะนำประสบการณมาแบงปนในกลุมเพื่อเรียนรูชีวิตจริง
ของบุคคลท่ีพบเหน็  เพราะปจจุบนัเยาวชนมงุเรยีนหนังสือโดยไมรวูาเพือ่นพีน่อง
มคีวามเปนอยอูยางไร และเพือ่ใหเขาสามารถชวยแกปญหาของสังคมทางหน่ึง”

นายวิลเบิรต อาลี อายุ 17 ป นักศึกษาแพทยปที่ 1 กลาววา “ผมพบคนไข
คนหนึ่งท่ีไมมีใครมาเยี่ยมเขาเลย  ผมต้ังใจวาจบแพทยแลวจะชวยเหลือคนที่
ถูกทอดท้ิงเหลาน้ี”

น.ส. ซูซาน มีมี อายุ 17 ป  คาทอลิกท่ีไปเย่ียมอารามพระสงฆรูปหน่ึง
กลาววา “ดิฉันรูสึกศรัทธาในพระสงฆองคหน่ึงท่ีพูดถึงความจำเปนท่ีเราควร
เคารพในความเชือ่ของศาสนิกชนตางศาสนา  ไดยนิแลวประทบัใจมากคะ”
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ทุกประเทศท่ัวโลก และพ่ีนองคริสตชนทั่วโลก เรา
ทราบแลววาพระองคเปนพระหรรษทานและเปนสะพาน
ที่จะเช่ือมเราใหไปพบความรักของพระเจาและโดย
อาศัยองคพระจิตเจา ใหเราสำรวมจิตใจไปพรอมกับ
บรรดานักบุญ เหลาเทวดาท้ังหลายเพื่อสรรเสริญ
กราบขอบพระคุณพระเปนเจา”

“เราทราบดีถึงการดำเนินชีวิตของสมเด็จพระ-
สนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 และเราขอยืนยนัในความเชือ่
และความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค นี่เปนบุญลาภจริงๆ
ของพวกเรา นีค่อืแบบอยางของทานนักบญุเปโตรท่ีเชือ่
ในองคพระเยซเูจา เพราะความเช่ือของทานเปนดงั ‘ศลิา’
และเปนศิลาแหงความเช่ือของพระศาสนจักร เปน
บุญลาภของพระศาสนจักรท่ีเราไดสถาปนาสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เพราะพระองคเปน
ผศูกัด์ิสทิธ์ิ และเปนผนูำความเช่ือทีเ่ขมแข็ง จนพระองค
ไดรบัการประกาศเปนบุญราศี และทานไดถวายพระองค
แดพระแมมารีย ยึดพระแมมารียเปนแบบฉบับ นี่คือ
แบบอยางของความเช่ือท่ีมั่นคงสม่ำเสมอ ที่เพิ่มความ
เขมแข็งใหกับเรา พระองคยึดคติพจนที่วา Totus Tuus
‘อุทิศพระองคแดพระแมมารีย’ นั่นคือมอบทุกส่ิง
แดแมพระจนหมดส้ิน”

“พระองคเปนพระสันตะปาปาผนูำดานคำสอนและ
ความเชือ่จรงิๆ และขอบคุณพระองคทานทีไ่ดทมุเทชีวติ
ของพระองคแกมวลมนุษย เปนการเปดสังคม เปดใจ
เปดชีวิตใหกับพระคริสตเจา เปนความเขมแข็ง และ
กลาหาญ ขอบคุณพระศาสนจักรในโปแลนดที่กอเกิด
เมล็ดพันธุแหงความเช่ือ และไมตองกลัวตอความจริง
ความจริงเปนหลักประกันอิสรภาพ นี่คือพลังของ
ความเช่ือในพระเยซูคริสต  ที่ผานมาทางสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ซึ่งเปนบุคคลสำคัญ
ของพระศาสนจักร พระองคเปนแบบอยางทางการ
ภาวนา  มีชีวิตสนิทสัมพันธกับพระเจา  พระองค
เหมือนพระคริสตเจาจริงๆ นี่คือพลังท่ียิ่งใหญของ
พระศาสนจกัร ดวยคำกลาวท่ีพระองคเคยกลาวเสมอๆ
วา ‘อยากลวั อยากลวั’ นีค่อืแบบฉบบัของพระสังฆราช
พระสงฆ และคริสตชนทุกคนท่ีจะดำเนินชีวิตเพื่อ
ประกาศขาวดี โดยปกติพวกเรามาท่ีนี่ ก็จะกลาววา
‘พระสนัตะปาปา อวยพรเรา’  แตตอนนีเ้ราตองกลาววา
‘ขอองคบุญราศีสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2
โปรดอวยพรเราดวย อาแมน’ ”

หลังจากพิธีมิสซาสมเด็จพระสันตะปาปเบเนดิกต
ที่ 16 ทรงไปคุกเขาสวดภาวนาหนาโลงศพสมเด็จ
พระสันตะปาปยอหน ปอล ที ่2

อน่ึง พระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัด์ิ สริสิุทธ์ิ ประมุข
สงัฆมณฑลนครราชสีมา ไดเปนผแูทนสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย เขารวมพิธีสถาปนา
ในครั้งนี้ดวย นอกจากน้ีมีพระสงฆ นักบวช และ
คริสตชนไทยเดนิทางไปรวมประมาณ 80 คน

วันเสารที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 เวลา 10.00 น.
ที่วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย อ.อากาศอำนวย
จ.สกลนคร โดยพระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร
สนัติสขุนิรนัดร  เปนประธานในพธิี

สงัฆานุกรเปาโล เดน  ชวยสขุ เกิดวันท่ี 14  กนัยายน
พ.ศ. 2524/1981 สัตบุรุษวัดนักบุญเทเรซา โคกกอง
เปนบุตรคนท่ี 6 ในจำนวนพีน่อง 6 คนของเปโตร คำพนั
ชวยสุข (เสียชีวิตแลว) และเทเรซา บุญทัน  ชวยสุข
(เสียชีวติแลว)
ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนบานโคกกอง
ระดับมธัยมศึกษา โรงเรยีนเซนตโยเซฟ ทาแร
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2005
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัย
แสงธรรม ค.ศ. 2010
กระแสเรียก

บานเณรเล็ก สามเณราลัยฟาติมา ทาแร  ค.ศ.
1997-2000

บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-
ราชสีมา  ค.ศ. 2001

บานเณรใหญสามเณราลัยเแสงธรรม นครปฐม
ค.ศ. 2002-2010

ปฝกงานอภบิาล (Pastoral Year) ค.ศ. 2006-2007
รับแตงตั้งเปนผูอานพระคัมภีร วันที่ 16 สิงหาคม

ค.ศ. 2008   ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม โดยพระคารดนิลั
ไมเก้ิล มชียั กจิบุญชู

รบัแตงตัง้เปนผชูวยพธิกีรรม วนัที ่15 สงิหาคม ค.ศ.
2009 ที่สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระสังฆราชฟลิป
บรรจง ไชยรา

รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ.
2010  ที่สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระอัครสังฆราช
ฟรงัซิสเซเวียร เกรยีงศักด์ิ  โกวทิวาณิช

ผูสงเขาบานเณร คุณพอสุรชาติ มุลสุทธิ
คติพจน : “มใิชทานทัง้หลายไดเลอืกเรา แตเราได

เลือกทาน” (ยน 15:16)

สงัฆานกุรเปาโล พนม  ลอืประสทิธ์ิ  เกดิวนัท่ี 31
พฤษภาคม  พ.ศ.  2525/1982 สตับุรุษวัดนักบุญยอแซฟ
ดอนทอย  จ.สกลนคร เปนบุตรคนท่ี 4   มพีีช่าย  2 คน
พี่สาว 1 คน ของซีลแวสแตร ทองปาน ลือประสิทธิ์
และอนันา สมฤทธ์ิ  ลอืประสิทธ์ิ
ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเซนตโยเซฟ
ทาแร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนเซนตโยเซฟ
ทาแร

ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชาและศาสนาวิทยาลัยแสงธรรม ศาสนศาสตร-
บณัฑิต สาขาวิชาเทววิทยาวิทยาลัยแสงธรรม
กระแสเรียก

บานเณรเล็ก สามเณราลัยฟาติมา ทาแร  ค.ศ.
1997-2000

บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-

ราชสีมา  ค.ศ. 2001
บานเณรใหญสามเณราลัยเแสงธรรม นครปฐม

ค.ศ. 2002-2010
ปฝกงานอภิบาล (Pastoral Year) ค.ศ. 2006-2007
รับแตงตั้งเปนผูอานพระคัมภีร วันที่ 16 สิงหาคม

ค.ศ. 2008  ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม โดยพระคารดนิลั
ไมเก้ิล มชียั กจิบุญชู

รบัแตงตัง้เปนผชูวยพธิกีรรม วนัที ่15 สงิหาคม ค.ศ.
2009  ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม โดยพระสังฆราช ฟลปิ
บรรจง ไชยรา

รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ.
2010  ที่สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระอัครสังฆราช
ฟรงัซิสเซเวียร เกรยีงศกัด์ิ  โกวทิวาณิช

ผสูงเขาบานเณร  คณุพอวรวทิย  เวียรชยั
คติพจน : “จงเปนผูศักด์ิสิทธ์ิเหมือนพระเปนเจา

ของทานทรงเปนผศูักด์ิสิทธ์ิ” (ลวต 19:2 ; 1ปต  1:16)

สังฆานุกรยอแซฟ เดนชัย ทองคำ สังกัด
คณะภราดานอย  กาปูชิน  (OFM. cap.) เกิดวันท่ี 21
สิงหาคม  พ.ศ.  2522/ค.ศ. 1979 ที่บานคำเก้ิม
ต.อาจสามารถ  อ.เมอืง  จ.นครพนม สตับรุษุวดันกับญุ
ยอแซฟ  บานคำเกิม้ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
เปนบุตรคนท่ี 7 ในจำนวนพ่ีนองท้ังหมด 7 คน ของ
ยอแซฟ  สีจันทร  ทองคำ (เสียชีวิตแลว) และเทเรซา
กงตา  ทองคำ
ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนบานคำเกิม้  นครพนม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสันตยานันท

นครพนม
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนเซนตยอแซฟ

ทาแร  สกลนคร
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิตคณะมนุษย-

ศาสตร  สาขาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยแสงธรรม
นครปฐม ศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะศาสนศาสตร
สาขาเทววทิยา วทิยาลยัแสงธรรม  นครปฐม

รับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วนัท่ี 11  ธนัวาคม
ค.ศ. 2007 ที่บานอบรมคณะภราดานอย  กาปูชิน
สามพราน  นครปฐม   โดยภราดาอเลก็ซานโดร แเฟรารี
(คุณพอเจาคณะ)

รับแตงตั้งเปนผูชวยพิธีกรรม วันที่  15  สิงหาคม
ค.ศ. 2009 ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม  สามพราน  นครปฐม
โดยพระสังฆราชฟลปิ  บรรจง  ไชยรา

รบัศลีบวชเปนสงัฆานุกร วนัที ่ 14  สงิหาคม ค.ศ.
2010  ที่สามเณราลัยแสงธรรม  สามพราน  นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร  เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช

ผสูงเขาบานเณร คณุพออนัตน  วรีะเดช  ใจเสรี
คติพจน : “ขาพเจาทำทุกสิ่งไดในพระองค  ผู-

ประทานพละกำลงัแกขาพเจา” (ฟป 4:13)

รบัศีลบวชเปนสังฆานุกร 1 ทาน ไดแก
บราเดอรเปโตร วลัลภ จนัทรดวง สตับรุษุวดันกับญุ

ยอแซฟดอนด ู  อคัรสังฆมณฑล ทาแร-หนองแสง เปน

วนัฉลองพระเมตตา (ตอจากหนา 7) บวชพระสงฆทาแรฯ (ตอจากหนา 20)

(อานตอหนา 14)
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บวชพระสงฆทาแรฯ (ตอจากหนา 13)

เกิดความกังวลใจเกี่ยวกับจำนวนของ
“เณรเล็ก” ของแตละบานเณร  ซึ่งจะสงผล
ตอจำนวนของ “เณรกลาง” ที่โคราช และ
“เณรใหญ” ที่บานเณรแสงธรรม สามพราน
จนมีผูใหการอบรมหลายทานคาดการณวา
“ถาตัวเลขของเณรเล็กยังคงเปนอยางน้ี
(คือนอยลงไปทุกป) คงจะตองมีการปด
บานเณรเล็กลงอยางแนนอน”

ป ร า ก ฏ ก า ร ณ นี้ ค ง ไ ม เ ห มื อ น กั บ
แผนดินไหวที่เกิดข้ึนอยางท่ีเราไมทันรูตัว

จงึยากแกการปองกนั สาเหตุทีว่าทำไมเณรหรือเดก็ๆ ไมสนใจเขารบัการอบรมเพ่ือเปนพระสงฆหรอืนกับวช
มาจากอะไร นี่ เปนคำถามปลายเปดท่ีอยากใหทุกคนชวยกันระดมความคิดเห็น และหาทางออก
หลายคนเสนอแนะวา ปญหาน้ีควรเปนวาระของพระศาสนจักร ของสังฆมณฑล ของวัด ของชุมชน ของ
โรงเรียน และขององคกรที่อยูภายใตชื่อวาคาทอลิกทุกองคกร

สนามความคิดขอเสนอความคิดเล็กๆ ประการหน่ึง คือ ถาเราตองการใหมีกระแสเรียกเปนพระสงฆ
นกับวชชายหญงิ (บราเดอร ซสิเตอร) เราตองใหความสำคญักบัการอภบิาลเด็กและเยาวชนของเรา

ถาวัดทุกวัด โรงเรียนคาทอลิกทุกโรงเรียนใหความสำคัญกับการอภิบาลเด็กๆ และเยาวชน
เอาใจใสจดักิจกรรมตางๆ เพือ่ดึงดูดเดก็ๆ ใหเกิดความคนุเคยและใกลชดิกับวัด โดยเฉพาะคนุเคยกบัคุณพอ
บราเดอร ซิสเตอร ก็หวังไดวาแบบอยางตางๆ ที่เด็กๆ ไดพบจะเปนแรงบันดาลใจใหเกิดกระแสเรียก
ของการเปนสงฆนกับวชมากข้ึน

ตวัอยางท่ีวดัตางๆ ไดกระทำใหเหน็แลว คอื การจัดการเรียนคำสอนอยางสม่ำเสมอ ทัง้ในวันอาทิตยปกติ
และเปนตนในระหวางปดภาคเรียน การจัดใหมีคณะเด็กชวยมิสซาฯ คณะขับรอง จัดการแสวงบุญ
เขาเงียบ เลนเกม ไปฉลองวดั ไปเทีย่ว พกัผอนรวมกนั แขงขนักฬีาระหวางวดั ฯลฯ

สวนโรงเรียนท่ีมีเด็กสมัครเขาบานเณรน้ัน มีโรงเรียนแหงหน่ึงที่มีเด็กคาทอลิกนอยมากไมถึง 30 คน
แตปรากฏวามีเด็กสมัครเขาบานเณร
เกือบทุกป นาสนใจมากวาเขาทำ
อย างไรจึง เพาะบมกระแสเ รียก
เบือ้งตนไดขนาดนี ้เขามผีรูบัผดิชอบ
โดยตร ง เ ก่ี ย วกั บ เ ด็ กค าทอลิ ก
หรือไม มีการสอนคำสอนสม่ำเสมอ
และอยางมีคณุภาพหรือไม มกีจิกรรม
คาทอลิกอะไรท่ีเสริมใหเด็กๆ ได
เปนคาทอลกิทีด่ ีฯลฯ
     ถาเราไมเอาใจใสทีเ่ด็ก ไมทมุเท
ลงไปท่ีเด็ก  ก็คิดวา  “กวาจะถึง
บานเณรก็สายเสียแลว”

ผูไมประสงคออกนาม
ทำบุญกองทนุ                                 8,300  บาท

คณุสุดจิตต  จริยธนา
ทำบุญกองทนุเพ่ือโมทนาคุณพระ   200  บาท

คณุเสรมิ  ชรีานนท                                          600   บาท
คณุปรยิะวณัณ  โรจนะมารวีงศ                   200   บาท
คณุวนิดา  ไหนสบืตระกลู                           200   บาท
สตับุรษุวัดซอย 101 ทำบุญอุทศิแด

บรรพบุรษุแซแต / แซโงว                1,000   บาท
คณุธนดิา  เรืองฮยุ  ทำบุญกองทนุ           500  บาท
“ผูไมประสงคออกนาม”

ทำบุญกองทนุ                                  1,200   บาท

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

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

สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสง
ธนาณัติ สั่งจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์”
ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทรี ชองนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เชค็ส่ังจาย “การพิมพคาทอลิก”
หรอืโอนเงนิเขาบัญชอีอมทรพัย ชื่อบัญชี “กองทุนการพิมพ
สรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส  เลขท่ี
บัญชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะไดจดัสงใบเสร็จรับเงินให
ทานดวยความขอบพระคุณ

คณุพอวัชศิลป  กฤษเจรญิ
สนามความคิด
งานแพรธรรม
(ใครมีกจิกรรมดีๆ  เขียนมาแบงปนกันไดที ่“สนามความคดิ”  อดุมสาร
122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรือ  watchasin_k@hotmail.com)

กวาจะถึงบานเณร
ก็สายเสียแลว




 ⌫ 
  

“จงถอมตนอยเูสมอ
จงมคีวามออนโยนพากเพยีร
อดทนตอกนัดวยความรกั” (อฟ 4:2)

www.thaicatholicradio.com
 เว็บเดียวฟงวิทยุคาทอลิกไดทัว่โลก

บตุรคนท่ี 2  มพีีน่อง 3 คน มพีีส่าว 1 คน และมีนองชาย
1 คน  ของนายนอย จันทรดวง  และนางแกวกัลยา
จนัทรดวง
กระแสเรียก

บานเณรเล็ก สามเณราลัยฟาติมา ทาแร  ค.ศ.
1997-2000

บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-
ราชสีมา  ค.ศ. 2001

บานเณรใหญสามเณราลัยเแสงธรรม นครปฐม
ค.ศ. 2002-2010

ปฝกงานอภิบาล (Pastoral Year) ค.ศ. 2006-2007
รับแตงตั้งเปนผูอานพระคัมภีร วันที่ 16 สิงหาคม

ค.ศ. 2008  ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม โดยพระคารดนิลั
ไมเก้ิล มชียั กจิบุญชู

รับแตงตั้งเปนผูชวยพิธีกรรม วันที่ 15 สิงหาคม
ค.ศ. 2009   ทีส่ามเณราลยัแสงธรรม โดยพระสงัฆราช
ฟลปิ บรรจง ไชยรา

ผสูงเขาบานเณร   คณุพอเปาโล พชิติ ศรีออน
คติพจน : องคพระผูเปนเจาทรงเปนผูชวยเหลือ

ค้ำจุนขาพเจา
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©≈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.

«—¥·¡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

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

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–µ√’ ‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

����� ∂“∫—πÀ—«„® ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ¢Õ‡™‘≠

ºŸâ√—°…å ÿ¢¿“æ√à«¡øíß∫√√¬“¬„πÀ—«¢âÕ çªí®®—¬‡ ’Ë¬ß

À≈Õ¥‡≈◊Õ¥·¥ß·¢Áß ¿—¬√â“¬µàÕÀ—«„®é ‡æ◊ËÕÕ¬“°„Àâ

§π‰∑¬¡’ ÿ¢¿“æÀ—«„®∑’Ë¥’·≈–ª≈Õ¥‚√§ ‚¥¬

π“¬·æ∑¬å∫ÿ≠‡ √‘∞ ™“µ‘≈–ÕÕß ·≈–π“¬·æ∑¬å

»—°¥“ ‡®’¬π‘«—≤πå ·æ∑¬åºŸâ‡™’Ë¬«™“≠‚√§À—«„®·≈–

À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ «—π‡ “√å∑’Ë 21 æƒ…¿“§¡ 2011  ‡«≈“

08.00-12.00 π. ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡™—Èπ 11 Õ“§“√

√«¡®‘µ‡æ’¬√∏√√¡  æ‘‡»… ”À√—∫ 100 ∑à“π·√°

µ√«®«—¥§«“¡Àπ“¢ÕßÀ≈Õ¥‡≈◊Õ¥·¥ß∫√‘‡«≥≈”§Õ

‚¥¬‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈– ”√Õß

∑’Ëπ—Ëß‰¥â∑’Ë ∂“∫—πÀ—«„® ™—Èπ 2  Õ“§“√√âÕ¬ªï∫“√¡’∫ÿ≠

‚∑√»—æ∑å  0-2675-5000 µàÕ 10201-02

�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠øíß∫√√¬“¬‡√◊ËÕß ç°“√·µàßß“π

·∫∫µà“ß§πµà“ß∂◊Õé «—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ∑’Ë

∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π π§√ª∞¡

08.30 π. ≈ß∑–‡∫’¬π

09.30 π. «®πæ‘∏’°√√¡‡ªî¥‚¥¬§ÿ≥æàÕæ√»—°¥‘Ï

™◊Ëπ®‘µÕ¿‘√¡¬å ºŸâ®—¥°“√·ºπ°

10.00 π. °ÆÀ¡“¬æ√–»“ π®—°√«à“¥â«¬

°“√·µàßß“π·∫∫µà“ß§πµà“ß∂◊Õ ‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–®—°…å

∫ÿ≠‡ºà“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π«‘π‘®©—¬§¥’ Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

13.00 π. À≈—°°“√∑”»“ π —¡æ—π∏å„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√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ∑ÿàß‡¢“À≈«ß Õ.®Õ¡∫÷ß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.00 π. (µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ«—™√– æƒ°…“‚√®π°ÿ≈ ‚∑√.

08-1943-7965)

«—¥·¡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

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…¿“§¡ ‡«≈“

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
§√Õ∫§√—« ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√ ºŸâ™à«¬

æ√– —ß¶√“™ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ/ºŸâ®—¥°“√·ºπ°»“ π-

 —¡æ—π∏å

15.30 π.  √ÿª

À¡“¬‡Àµÿ ‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬„¥Ê  ”√Õß∑’Ëπ—Ëß‚∑√.

0-2681-3837, 08-6546-2856 ¿“¬„π«—π®—π∑√å∑’Ë

30 æƒ…¿“§¡ 2011

����� ·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

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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/

����� §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  “¢“«‘™“‡∑««‘∑¬“®√‘¬∏√√¡ √–¥—∫

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

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’

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ ≈à«ßÀπâ“

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ  àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401
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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°“√

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 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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) 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

§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

§◊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

✟ §≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ¢Õ
‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å

3 Õß§å ‰¥â·°à  —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø ¿Ÿ«π—¬ µ—πµ‘°ÿ≈

 —ß¶“πÿ°√¬ÕÀåπ ‡¡∏’ »√’«√°ÿ≈  —ß¶“πÿ°√

¬Õ·´ø ‡®µπ“ °‘®‡®√‘≠ «—π‡ “√å∑’Ë 28

æƒ…¿“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥

π—°∫ÿ≠‚∑¡—  Õ‰§«π—  ¡’π∫ÿ√’ («—¥Õ¬Ÿà∑’Ë

√“¡§”·Àß 184) ‚¥¬æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß

‰™¬√“ ‡ªìπª√–∏“π

✟ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ   ¢Õ‡™‘≠√à«¡

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å 3 Õß§å ‰¥â·°à

 —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø ‡™…∞å¥π—¬ ‰™¬‡º◊Õ°

 —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ ∫ÿ≠™√— ¡‘Ï   ÿ¢ «à“ß

 —ß¶“πÿ°√¡’§“·Õ≈ π—Ø∞«’ °—ß°ãß ·≈– —ß¶“πÿ°√

‡ª“‚≈ ÕßÕ“® ·§‡´Õ §≥–∏√√¡∑Ÿµ·Ààß¡“√’

π‘√¡≈ (OMI) «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

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

 “¡æ√“π ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

∏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

‡°“–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§
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เปาโล งวนฮัว้
แซเตาะ

เกิดใหมในพระเจา
17 พฤษภาคม 2535
ครบรอบ 19 ป

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

สำหรับญาติพี่นองศรีวรกุล
วิญญาณในไฟชำระ และที่ถูกลืม

ประกาศการเปล่ียนแปลงตำแหนงหนาที่
พระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี

 ประจำปการศึกษา  2554 / 2011
เน่ืองดวยมีความจำเปนตองเปล่ียนแปลงตำแหนงหนาท่ีของพระสงฆ

ในบางตำแหนง  จึงขอประกาศยืนยันตำแหนงหนาที่เดิม  และเปลี่ยนแปลง
ตำแหนงหนาทีใ่หมดงันี้
1. คุณพอชีวิน สุวดินทรกูร วญิญาณรักษ  สามเณราลัยแสงธรรม
2. คณุพอไพยง มนิราช ตำแหนงหนาทีเ่ดมิ  และผอูำนวยการ

ฝายสำนกังานสงัฆมณฑล
แชลเซลเลอร

3. คณุพออภสิทิธิ ์  กฤษเจรญิ ผูอำนวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนา
และวฒันธรรม  วทิยาลยัแสงธรรม

4. คณุพอวฒุชิยั  อองนาวา เจาอาวาสวัดแมพระถวายองคในพระ-
วหิาร  ลกูแก อธกิารโรงเรยีนธีรศาสตร

5. คุณพอเสาร ตนประเสริฐ ตำแหนงหนาท่ีเดิม
และชวยงานอภิบาลวัดนักบญุอนัตน
ดอนมดตะนอย  วนัเสาร – วนัอาทิตย

รวมโครงการพักภารกิจฟนฟูชีวิตสงฆ
1. คุณพอนิรุต กจิเตง
2. คุณพอเสกสิฐ  เลากิจเจริญ
3. คณุพอรัตนศักด์ิ  กจิสกุล

ขอใหเขารบัตำแหนงหนาทีใ่หมอยางชาภายในวันที ่ 13  พฤษภาคม  2011
ประกาศ ณ วนัที ่ 21  เมษายน  2011

อาสนวิหารแมพระบังเกดิ  บางนกแขวก
โอกาสเสกน้ำมันศักด์ิสทิธ์ิ

พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา  กฤษเจริญ
พระสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี

“ดวยรกัและรำลึกถึง” (In Loving Memory)
บญุราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2
หนังสือพันธไุทยหลากหลายเรือ่งราวของพระสันตะปาปา

การเปนบุญราศ ีบานของพระองค ผคูนและสือ่
ดวยความรสูกึรกัและรำลกึถงึพระองค จงึกลายเปนหนังสอืเลมนี้

จดัพิมพคร้ังท่ี 2 โดย สือ่มวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ราคาเลมละ  175 บาท

สัง่ซือ้โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

สมคัรสมาชกิอดุมสาร - อดุมศานต ตดิตอคณุปนัดดา
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810   โทรสาร 0-2681-5401เลอืกส่ือทีด่ไีวในบาน

เหมอืนใหลกูหลาน
ทานอาหารปลอดสารพษิ

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (แผนกการพิมพ) กำลัง
แปลหนงัสือช่ือ Benedict XVI,  Light of The World. The Pope,
the Church, and the Signs of the Times. หนา 219 หนา

หากทานใดกำลังแปลหนงัสอือย ูโปรดแจงมาท่ี “อดุมสาร”
เพือ่ปองกนัการแปลซ้ำกัน และเปนการประชาสัมพนัธใหพีน่อง
ไดทราบลวงหนาดวย และหากทานใดมีคำศัพทศาสนาทีต่องการ
ใหคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาโปรดแจงใหทราบไดที่
“สื่อมวลชนคาทอลิกฯ (แผนกแปลและบัญญัติศัพท)” 122/11
ถนนนนทร ี14 ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรสาร 0-2681-5409
และ E-mail : udomsarn@gmail.com

ขอบคุณ
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท

หนงัสอื Spiritual Theology  by Fr. Jordan AUMANN
หนาประมาณ 400 หนา ทางสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
กำลังจัดแปล    จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ

หากทานใดกำลังแปลหรือคิดจะแปลเรื่องอะไร โปรดติดตอสอบถาม
ไดทีส่ือ่มวลชนคาทอลกิฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ1901
หรอืทีส่ภาพระสังฆราชฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1202

ขอเชญิรบัฟงรายการ
วิทยุคาทอลิก

คุยกันเจ็ดวันหน
ทกุวนัอาทิตย โดยทมี
งานคาทอลกิ บนคล่ืน
FM 98.75 MHz เวลา
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หนงัสือแอบเรา ไมพนหรอก
   

ในรานหนังสือภาษาอังกฤษใหญๆ  ทั่วฟาเมืองไทย  ที่ผมสังเกตก็มี
สองเจาหลักๆ  คือ เอเซียบุคส กับคิโนคุนิยะ
ทัง้ 2 รานน้ีถาผานไปแวะเวียนบอยๆ คณุจะได
พบกับหนังสือที่ เกี่ยวกับศาสนาคริสตบาง
ผมสอยมาฝาก 2 เลม

the Life of Christ สำนกัพิมพ American Bible
Society

The Secret Language of Churches &
Cathedrals  โดย Richard Stemp สำนักพิมพ
Duncan Baird Publishers London

สวนอีกเลมหน่ึงเปนหนังสอืใจด ีเดินทางมาจาก
งานสัปดาหหนังสือแหงชาติ พีน่องสัตบุรษุเห็นรูป
สวยดี และมีรปู
ศาสนาอีกเพยีบ
เ ล ย จั ดม า ให

ขอบคุณนะครับ  หนังสือเลมนี้ไดแก  1000
Paintings of Genius   สำนักพิมพ  Parkstone
International

ชิชะ หนังสือคิดจะแอบเราไมพนซะหรอก
พี่นองลองเดินดูตามรานตางๆ ที่พอแนะนำ
นะครบั เจอะเจอเลมใด นำมาอวดกันบาง

จากเอมมาอูส สกูรุงโรม จนสุดปลายแผนดิน

“เรือรักท่ีจมลงในถวยกาแฟ” ผมบอกตัวเองวา โรแมนติกเสียน่ีกระไร ชื่อ
หนงัสอืเลมนี ้ชือ่หนงัสอืเลมใหมของคณุอนุสรณ ตปิยานนท ผมคิดถึงอีกคำหนึง่
“ปลุกยักษที่อยูในตัวคุณ” อันน้ีชื่อหัวขอการสัมมนาของครูโรงเรียนหนึ่ง
กอนเปดปการศึกษาท่ีผมไดมีโอกาสไปแบงปน ผมคิดวานอกจากคำพาดหัว
จะเรียกรองความนาสนใจแลว มันยังสามารถสรุปภาพรวมของสิ่งท่ีเรากำลัง
นำเสนอ สปัดาหทีผ่านมาผมไลอานหัวขอขาวเก่ียวกับพระสันตะปาปาในส่ือตางๆ
ทัง้ไทยและเทศ แตหวัขอขาวท่ีดึงพ้ืนท่ีไปไดเยอะทีส่ดุคือ “ขาวการเสียชีวติของ
บนิลาเดน”

ในขณะที่ประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาออกมายืนยันความสำเร็จ
ของภารกิจท่ียิง่ใหญ ฝงูชนอกีมากมายแสดงออกถงึการชืน่ชมยนิดี สนัตะสำนกั
กลับออกมาบอกวา “ความตายของคน ไมใชสิ่งท่ีควรทำการฉลอง แตตองเปน
ผสูงเสรมิสันตภิาพตอไปมากกวา”

ผมเปนคนหนึ่งที่สนใจเรื่องทัศนคติ ฐานคิด หรือจุดยืน นาสนใจที่เรื่อง
เดียวกันเราตอบไดหลากหลาย ปรากฏการณทางสังคมมากมายเราตอบคำถาม
เหลาน้ีอยางไร ไมวาจะเร่ืองละครที่ฮิตท่ัวบานท่ัวเมืองกับกระแสความแรงของ
ตัวเอกท่ีชื่อเรยา บางคนออกมาประณามหยามหม่ิน แตบางคนกลับฐานวา หรือ
คุณคิดวาคนอยางเรยาไมมีในสังคมไทย เร่ืองราวของเด็กวัยรุนท่ีเตนอยาง
ไมอายใครในวันปใหมไทย สงกรานต รดน้ำดำหัว แตเดี๋ยวนี้เขาไมรดน้ำดำหัว
กันแลว เขาสาดน้ำกันเลย ดวยปนฉีดน้ำ เปดเพลงดังๆ ปะแปงใหจำกันไมได
ไปขาง แถมโชวลีลายักยายสายเอว เมาพอกร่ึมๆ ที่เหลือก็ตัวใครตัวมัน ยิ่งการ
สื่อสารฉับไวแคไหน สิ่งท่ีทำไวโดยหลงลืมตน ชั่วพริบตาผลรายก็ไหลยอนคืน
กลบัมาทันควนั

ผมลองตามละครที่มีเรยาเปนตัวเดนของเรื่อง ตอไปวาภาครัฐ หรือผูมีสวน
รับผิดชอบจะตอบโจทยอยางไร มีหนังสือพิมพบางฉบับบอกวา ผูที่มีสวน
รับผิดชอบก็เลยถือโอกาสจัดเรทภาพยนตร พวกท่ีไมเหมาะสมกับเด็กๆ ดู
ใหไปอยใูนชวงเวลา 22.00 น. เปนตนไป และไมเกิน 05.30 น. ผมสงสัยวาไอคำวา
ไมเกิน 05.00 น. นีค่อืรายการท่ีไมเหมาะสมควรอยชูวงน้ันดวย ผมไมวายนึกถึง
รายการศาสนาซ่ึงตอนแรกๆ นาจะไดเวลามาราว 05.30 น.  และถอยรนมาเร่ือยๆ
จนปจจุบันรายการโทรทัศนของศาสนาโดยเฉพาะของเราคาทอลิกท้ังแสงธรรม
และพระเจาสถิตกับเรา  และผมคิดวารายการของศาสนาท่ีภาครัฐใหเวลาก็ดวย
เชนกัน เราลีภ้ยัถอยรนมาเรือ่ยๆ จาก 05.30 น.  ส ู05.00 น.  04.30 น.  ปจจบุนั
เริ่มกันที่ 04.00 น.  อยางนี้จะเขาขายประเด็นไหน แตคงไมใชประเภทเดียวกับ

เรยา แลวถาเปนรายการศาสนาในทางตรงขามเพ่ือสงเสริมใหคนเปนคนดี นาจะ
อยูชวงเวลาดีๆ หรือเปลา? ปรัชญา หลักคิด การแก และตอบปญหา บางที
กส็วนทางกนัไปมา บางคนเรยีกสิง่เหลานีว้า ความไมจรงิใจ

ผมพักขาวเมืองไทย ขามไปมองสิ่งท่ีทั่วโลกชื่นชมในความสวยงาม สงา
ของคแูตงงานระดับเจาชายแหงอังกฤษ อกีเรือ่งหนึง่ท่ีจนถงึวันน้ีขาวยงัเลาไมจบ
ชวงนี้ผมมีโอกาสท้ังไปรวมงานและเปนประธานพิธีแตงงานในแบบคริสตชน
ผมแบงปนในบทเทศนวา มสิซาแตงงานในวันน้ีไมไดตางจากพิธแีตงงานท่ีองักฤษ
ในวันน้ันเลย ถาเรามองไปท่ีหัวใจของศีลแตงงานในศาสนาคริสต ความสำคัญ
ไมไดอยูที่วัดใหญ คนมามาก การถายทอดสด ความสำคัญอยูที่คำมั่นสัญญา
ที่ใหกัน และความสวยงามก็อยูที่ชีวิตคูนั้นไดรักษาคำมั่นสัญญาท่ีใหแกกัน
จนตลอดชีวิตอยางแทจริง

ผมเห็นเสนใยและสายธาร ความเช่ือมโยงของคำสอน จากคำสอนเร่ือง
ความรัก สูศีลแตงงานและบทพิสูจนความรักนั้น เราจึงตั้งมั่นอยูในคูเดียวและ
รกัเดียว แตเราจึงตองใหเวลา ไมใชเรยีนรกูนัวาจะอยกูนัไดหรอืเปลา แตเรยีนรกูนั
ที่จะอดทนและฝาฟนคืนวันแหงความรักไปดวยกัน มันจึงนำไปสูคำสอน
เรือ่งการไมใหหยาราง และขอหามอกีมากมาย เพือ่เสริมสงความรักทีแ่ทจรงิ

บางทีการเดินทางชีวิตของคริสตชน ก็จำลองมาจากการเดินรวมทางไปกับ
พระเยซูคริสตเจาท่ีเมืองเอมมาอสู พวกเขาพูดคุยสนทนาไปกับชายทีไ่มรวูาเปนใคร
ไปตลอดทาง แตพวกเขาก็เสวนา ตอนสุดทายพวกเขายังยอมรับวา จิตใจของเขา
เตนรวั เราไมมทีางเขาใจรปูแบบชวีติของครสิตชนไดถาเราปดชองทางการสนทนา
กบัพระ การสนทนากับพระทำไดหลากหลายวธิ ีแตขอใหทำจรงิ

ผมพบการเดินทางของความเช่ือจากอัครสาวกสูพวกเราคริสตชน ฐานคิด
ทศันคติ มอียแูลวในคำส่ังสอนของศาสนา ทกุอยางมีทีม่าท่ีไป แมบทสรุปจะพิสจูน
ไดไมทั้งหมด เพราะถาศาสนาไมมพีืน้ท่ีสำหรบัความเช่ือมันจะเปนศาสนาไปได
อยางไร คำประกาศของอำนาจสูงสุดแหงสันตะสำนักจึงไมใชเผด็จการเบ็ดเสร็จ
แตเปนคำยืนยันคำสอนของพระเยซูเจา ตั้งแตเบ้ืองตนปฐมเหตุ ยันอวสานตกาล
หนาท่ีคริสตชนจึงไมเพียงแตรับทราบแลวเพิกเฉย หรือตอบกันไปตามอิสระ
ที่ตางใจตางมี แตเม่ือเราเรียนรูศาสนา เขาใจความเชื่อของเรา เม่ือน้ันเราก็รูดีวา
สำคญัทีส่ดุกค็อื ตองกาวเดินตอไป จากเอมมาอูส สกูรงุโรม จากกรุงโรมจนสุดปลาย
แผนดิน

บรรณาธิการบริหาร
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ç»÷°…“¥Ÿß“π°≈ÿà¡ÕÕ¡∑√—æ¬åé °√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡ (CARITAS

THAILAND) ®—¥Õ∫√¡æ—≤π“»—°¬¿“æ‡§√◊Õ¢à“¬°≈ÿà¡ÕÕ¡∑√—æ¬å ‚¥¬¡’µ—«·∑π

·°ππ”°≈ÿà¡ÕÕ¡∑√—æ¬å®“°Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ  —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’  ‡¢â“√à«¡„π°‘®°√√¡·≈–¡’°“√»÷°…“¥Ÿß“π 2 ∑’Ë‰¥â·°à  À°√≥å

‡§√¥‘µ¬Ÿ‡π’Ë¬π«—¥‡æ≈ß ·≈– À°√≥å‡§√¥‘µ¬Ÿ‡π’Ë¬π∫“ßπ°·¢«° ‚¥¬°“√Õ∫√¡

§√—Èßπ’È‰¥â√—∫§«“¡Õπÿ‡§√“–Àå®“°§ÿ≥æàÕ»«ß »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπ«‘∑¬“°√„πÀ—«¢âÕ

ç®‘µµ“√¡≥å 4 ¢âÕ §ÿ≥∏√√¡ 5 ª√–°“√¢Õß‡§√¥‘µ¬Ÿ‡π’Ë¬πé ´÷Ëß°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√

‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—πÕ¬à“ß§√∫«ß®√  ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡®”π«π 32 ∑à“π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 21-22 ¡’π“§¡

2011

ç§à “ ¬ ‡ ¬ “ «™π
 ¡“π©—π∑åé ‡¡◊Ë Õ

«—π∑’Ë 28 ‡¡…“¬π 2011

§ÿ≥æàÕ∫√√®ß  —πµ‘ ÿ¢-

π‘√—π¥√å ‰¥â√—∫‡™‘≠®“°

°√¡°“√»“ π“·≈–

§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡ æ◊Ë Õ » “   π  — ¡ æ— π ∏å

·≈–§√‘ µ —¡æ—π∏å„Àâ

‡ ªì π µ— « ·∑π» “ π “

§√‘ µå√à«¡∫√√¬“¬°—∫

µ— «·∑π»“ π“æÿ∑∏

»“ π“Õ‘ ≈“¡ »“ π“

‘́°¢å  ·≈–»“ π“

æ√“À¡≥å-Œ‘π¥Ÿ „Àâ

‡¬“«™π 5 »“ π“·≈–

æ’Ë‡≈’È¬ß∑’Ë‡¢â“§à“¬‡¬“«™π

 ¡“π©—π∑åªï 2011 ‡æ◊ËÕ‡√’¬π√ŸâÀ≈—°∏√√¡ æ‘∏’°√√¡¢Õß»“ π“µà“ßÊ ·≈–Õ¬Ÿà°—π

¥â«¬§«“¡√—° §«“¡ ¡“π©—π∑å √–À«à“ß«—π∑’Ë 27-29 ‡¡…“¬π 2011 ∑’ËÕÿ∑¬“π

°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘∑¬“≈—¬π«—µ°√√¡¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å »Ÿπ¬åæ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’

ç·∫àßªíπæ√–‡¡µµ“é ¿√“¥“¡’»—°¥‘Ï «àÕßª√–™“πÿ°Ÿ≈ ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬π

¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬ ·ºπ°ª√–∂¡ ·≈–®‘µµ“∏‘°“√  —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à æ√âÕ¡¥â«¬

°≈ÿà¡æ√–‡¡µµ“ Õ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬ ‡™’¬ß„À¡à √à«¡·∫àßªíπæ√–‡¡µµ“

„π§«“¡»√—∑∏“·≈–¿—°¥’µàÕæ√–‡¡µµ“ §«“¡À«—ß ÿ¥∑â“¬ ”À√—∫§«“¡√Õ¥¢Õß

¡πÿ…¬å„Àâ·°àæ√– ß¶å π—°∫«™   —µ∫ÿ√ÿ…™“¬-À≠‘ß  ·≈–‡¬“«™π„π∑âÕß∂‘Ëπ·¡à Õ¥

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Õ.·¡à Õ¥ ®.µ“°

(¿“æ´â“¬)  ç·Àà„∫≈“πé °≈ÿà¡æ√– ß¶å §√Ÿ§” Õπ ·≈–§π‰∑¬„π‚√¡

ª√–‡∑»Õ‘µ“≈’ √à«¡æ‘∏’¡‘ ´“·≈–·Àà°‘Ëß¡–°Õ°∑’Ë«—¥„π‡¢µ∫â“π§≥–ªï‡¡ „π«—π

Õ“∑‘µ¬å„∫≈“π ‚¥¬§ÿ≥æàÕ≈’«’‚Õ ¡—®®’ √ÕßÕ∏‘°“√„À≠à ‡ªìπª√–∏“π ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

17 ‡¡…“¬π 2011

ç‡ «π“é »Ÿπ¬å àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

®—¥‡«∑’‡ «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 (   .)

«—π∑’Ë 27 ¡’π“§¡ 2011 ∑’Ë«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ∫â“π™â“ß¡‘Ëß Õ.æ√√≥“π‘§¡ ®. °≈π§√

¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√®”π«π 115 §π
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µÕπ∑’Ë 18 ‚∫ ∂å...∑’Ë∫â“π (1)
∫â“ππ’È™à“ß¡’¡πµå

™à«ß∑’Ë‰ª°√ÿß‚√¡≈à“ ÿ¥ °àÕπ°“√ª√–™ÿ¡‡√“‰ªæ—°∑’Ë∫â“π¢Õß§≥–°“ªŸ™‘π

§ÿ≥æàÕ‡Õ°¡—¬ ‡À≈◊ÕÀ≈“¬ ‰¥â‡≈à“„Àâ‡√“øíß«à“ ç∫â“π¢Õß§≥–∑’Ëæ«°‡√“‰¥â‰ªæ—°

π—Èπ ‡ªìπ∫â“π‡æ◊ËÕ√—∫√Õß ”À√—∫ ¡“™‘°¢Õß§≥–®“°∑—Ë«‚≈° ·≈– ”À√—∫

µâÕπ√—∫¿√“¥“∑’ËµâÕß¡“æ—°∑’Ë‚√¡ µ—ÈßÕ¬Ÿà∫π∂ππ via Cairoli, 43 „™â ”À√—∫

¿√“¥“∑’ËµâÕß¡“‡æ◊ËÕª√–™ÿ¡À√◊Õµ‘¥µàÕ°—∫«“µ‘°—π ·≈–¡’ ¡“™‘°∑’Ë®–µâÕß

¥Ÿ·≈∫â“π Õ∏‘°“√ ·≈– ¡“™‘°∫“ß§π¢Õß∫â“π∑’Ë∑”ß“π„π°√–∑√«ß∑’Ë«“µ‘°—π¥â«¬

«—¥π’È¡’™◊ËÕ«à“ «—¥π—°∫ÿ≠‡ø‡¥‡≈·Ààß´‘°¡“√‘π°“ (S. Fedele da Sigmaringa)

 √â“ß„πªï 1978 ‡ªìπ«—¥πâÕ¬∑’Ë„™â ”À√—∫ «¥¿“«π“¢Õß ¡“™‘°¢Õß§≥–

·≈–«—πÕ“∑‘µ¬å‡ªî¥„Àâ —µ∫ÿ√ÿ…¡“√à«¡¡‘ ´“‰¥â ™à«ß∑’ËÕ¬Ÿà∑’ËÕ‘µ“≈’ª√–¡“≥ 3 ªï

æ«°‡√“ (æ√– ß¶å) ∑’Ë‡√’¬π∑’Ë‚√¡„™â«—¥πâÕ¬·Ààßπ’È∑ÿ°‡¥◊Õπ ‡æ◊ËÕ√à«¡™ÿ¡πÿ¡

·≈–∂«“¬¡‘ ´“ ”À√—∫æ’ËπâÕß§π‰∑¬∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ë‚√¡ ‡ªìπ°“√Õ¿‘∫“≈ ·≈– √â“ß

§«“¡‡ªìπæ’ËπâÕß¢Õß™“«‰∑¬‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

 à«π§«“¡À¡“¬©“°À≈—ß¿“æ«—¥πâÕ¬ ¿“æ«“¥ ’À≈—ßæ√–·∑àπ¢Õß«—¥πâÕ¬

‡ªìπº≈ß“π¢Õß¿√“¥“ Damaso  ¡“™‘°¢Õß§≥– ∑à“π„Àâ¿“æ¢Õßæ√–‡¬´ŸºŸâ∂Ÿ°

µ√÷ß°—∫°“ß‡¢ππ—Èπ ‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õßæ√–À√√…∑“π ∫àÕ‡°‘¥¢Õß™’«‘µ§√‘ µ™π ·≈–

æ√–Õß§åºŸâ‰¥â∂«“¬µπ‡Õß‡æ◊ËÕ∑ÿ°§π®–‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥¥â«¬‰¡â°“ß‡¢π

Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï¬‘Ëßπ’È ºŸâ∑’Ë¡Õß‡§√◊ËÕßÀ¡“¬π’È®–‰¡àµ“¬ ·µà®–¡’™’«‘µπ‘√—π¥√é

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ  º¡√à«¡¡‘ ´“∑’Ëπ’Ë·¡â«à“®–‰¡à‡¢â“„®§«“¡À¡“¬¢Õß¿“…“

∑’Ë„™âª√–°Õ∫æ‘∏’π—° ·µà°≈—∫´“∫´÷Èß„π§«“¡À¡“¬¢Õßæ√–·∑àπ·≈–§‘¥Õ–‰√

‰¥â√âÕ¬·ª¥ æ√–‡ªìπ‡®â“™à“ß¡’«‘∏’ Õπ¡πÿ…¬åÀ≈“°À≈“¬®√‘ßÊ

«—π©≈Õßæ√–‡¡µµ“  ∂“ªπ“∫ÿ≠√“»’
 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ   ªÕ≈   ∑’Ë   2
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

∫«™æ√– ß¶å∑à“·√àœ

 —ß¶“πÿ°√‡¥àπ  —ß¶“πÿ°√æπ¡  —ß¶“πÿ°√‡¥àπ™—¬

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

∫«™æ√– ß¶å„À¡à 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 ‰¥â·°à ∫√“‡¥Õ√å‡ª‚µ√

«—≈≈¿ ®—π∑√å¥«ß  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)∫√“‡¥Õ√å«—≈≈¿

 —µ∫ÿ√ÿ…√—∫™¡°“√∂à“¬∑Õ¥ ¥æ‘∏’ ∂“ªπ“∫ÿ≠√“»’ ∑’Ë‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠
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