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สมณสภาสือ่สารสงัคมสันตะสำนกั
วนัสือ่มวลชนสากล ครัง้ท่ี 45

“ความจริง การประกาศ และคุณคาของชีวิต
ในยุคดิจิทัล”

(อานตอหนา 4)
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       พระสงัฆราชกติติคุณยอรช ยอด พมิพิสาร ถอดความ
พีน่องชายหญิงทีร่กั

ในโอกาสวันส่ือมวลชนสากล คร้ังท่ี 45 ขาพเจาใครจะขอแบงปนขอคิด
อันเน่ืองมาจากปรากฏการณซึ่งเปนเอกลักษณพิเศษแหงยุคสมัยของเรา กลาวคือ
อินเทอรเน็ตท่ีปรากฏตัวเปนเครือขายของส่ือสารมวลชน เปนความคิดท่ีคน
สวนใหญเห็นดวยวา เปนการเปลี่ยนไปในลักษณะใหมและมีความแตกตาง
อยางสิ้นเชิง ทำใหรูปแบบวงจรของการผลิตและชีวิตของผูทำงานตองเปลี่ยนไป
ฉันใดก็ฉันนั้นการเปลี่ยนแปลงแบบถึงรากถึงโคน กำลังจะเกิดขึ้นในสังคม
เทคโนโลยีใหมๆ มิไดเพียงแตจะเปล่ียนวิธีการส่ือสารของเราเทานั้น แตยังเปน
การเปล่ียนแปลงตัวของส่ือเอง จนเราสามารถกลาวไดวา เรากำลังดำเนินชีวิตอยู
ในยุคของการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมโดยส้ินเชิง วิธีการเผยแพรขาวและความรู
กอใหเกิดแนวทางใหมในการเรียนรู และความนึกคิดพรอมกับโอกาสท่ีจะ
ติดตอกัน และเสริมสรางมิตรภาพดังที่ไมเคยปรากฏมากอน แนวทางใหม
ได เกิดข้ึน  ซึ่งกอนหนาน้ีเราไมเคยคิดมากอนเลย  เปนการกระตุนความ
ประหลาดใจของเราใหเห็นถึงความเปนไปไดที่สื่อใหมๆ นี้เปดใหแกเรา
ในขณะเดียวกันก็เปนการบังคับเราใหพิจารณาอยางจริงจังถึงความสำคัญของ
สื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลน้ี เราจะเห็นไดอยางชัดเจน เม่ือเราตองเผชิญกับ
ความจริงเกี่ยวกับพลังพิเศษของอินเทอรเน็ตและความยากลำบากในการใชงาน
ดังเชนผลอันสืบเนื่องมาจากความเฉลียวฉลาดของมนุษย เครื่องมือสื่อสาร
สมัยใหมนี้ จะตองนำไปใชในการรับใชคุณความดีของมนุษยแตละคนและของ
มวลมนษุย หากนำเอาไปใชอยางเฉลียวฉลาดก็จะสามารถชวยใหความปรารถนา
ที่จะเขาใจความหมาย ความจริง และความเปนหนึ่งเดียวกัน ซึ่งฝงลึกในความ
ตองการของมนุษยแตละคนเปนความจริงขึ้นมาได

ในโลกดจิทิลั การสงสารมคีวามหมายมากยิง่ขึน้ จะตองแผขยายในเครือขาย
ของสังคม ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู ในวงจรการแบงปนประสบการณของ
แตละคน ความแตกตางท่ีชัดเจนระหวางผูผลิตและผูบริโภคขาวสารเปนเร่ือง
ของความสัมพนัธกนั ดเูหมอืนวาการสือ่สารมใิชเปนเรือ่งการแลกเปลีย่นขาวสาร
เทาน้ัน แตยังเปนสวนหน่ึงของการแบงปน เร่ืองน้ีกอใหเกิดความสนใจในเร่ือง
ที่เก่ียวกับการส่ือสาร ซึ่งถือวาเปนการแสวงหา การแลกเปล่ียน และเปนการ
เสริมสรางความสัมพันธในเชิงบวก อีกดานหน่ึงคือเปนการแสดงใหเห็นถึง
ขอบเขตของการส่ือสารแบบดิจิทัล การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นในดานเดียว
เอนเอียงไปในการแสดงออก ซึ่งความนึกคิดภายในจิตใจท่ีเปนเพียงสวนเดียว
เทานั้น อันตรายของการสรางภาพพจนที่ผิดเกี่ยวกับตัวเราเอง อาจกลายเปน
สวนหนึง่ของการเห็นแกตวั

โดยเฉพาะอยางย่ิง เยาวชนซ่ึงไดสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงในโลกของ
สื่อมวลชน ซึ่งมีความวิตกกังวล การทาทาย และการริเร่ิมอันเปนคุณสมบัติ
ของผทูีเ่ปดใจรับความกระตือรอืรน และอยากล้ิมรสประสบการณใหมๆ  ในชวีติ
ความเกี่ยวพันของเยาวชนกับความเปนสาธารณะในระบบดิจิทัล  ซึ่งถูกสราง
ขึน้มาโดยเครอืขายของงานดานสังคม ซึง่ชวยใหเกิดความสัมพันธระหวางบุคคล
แบบใหม อันมีอิทธิพลเกี่ยวกับความรูสึกของตนเอง อันนำไปสูคำถามซึ่งมิใช
เพียงแตวาจะกระทำตัวอยางไรเทาน้ัน แตยังแผไปถึงความเปนตัวของตัวเอง
การเขาสูโลกไซเบอรสามารถเปนเคร่ืองหมายของการแสวงหาความสัมพันธ
ที่ถูกตองกับผูอื่น ตราบใดท่ีมีความสนใจในอันที่จะหลีกเล่ียงอันตรายของการ
ปดบังตนเองในการเปนอยู คูขนานกันไปหรือการเผชิญกับโลกที่อาจเปนไปได
มากเกินไป ในการแสวงหาเพ่ือแบงปนกับ “เพ่ือน” ยอมมีการทาทายใหกระทำ

สิ่ ง ที่ ถู ก ต อ ง แ ล ะ ซื่ อ สั ต ย
ไมปลอยตัวใหอยูในโลกของ
ความฝนท่ีจะเสรมิสรางภาพพจนเทียมใหแกตนเองในสายตาของสังคม

เทคโนโลยีใหมๆ ชวยใหมนุษยไดพบกันและกันโดยปราศจากขอบเขต
และขามวัฒนธรรมของตนเอง ดวยวิธีนี้เองเขาจะสรางโลกใหม เปนโลก
แหงมิตรภาพท่ีอาจเปนไปได สิ่งนี้ตอมาเปนโอกาสอันยิ่งใหญ แตก็ตองมี
ความระมัดระวังมากข้ึนและสำนึกวาอาจมีอันตราย ใครเปน “เพื่อน” ของฉัน
ในโลกใหมนี้ มีอันตรายหรือเปลาวา เราอาจจะมิไดอยูกับผูที่ เราสัมผัส
ในชีวติประจำวนัของเรา มอีนัตรายหรือเปลา ทีเ่ราจะสนใจในโลก “อกีโลกหน่ึง”
ซึง่มใิชโลกทีเ่ราอาศยัอย?ู เรามเีวลาทบทวนอยางจรงิจงัเกีย่วกบัการเลอืกของเรา
และการเสริมสรางความสัมพันธระหวางมนุษยที่ลึกซึ้งและยืนนาน? เปนสิ่ง
ที่สำคัญมากกวาการสัมผัสกับสิ่งที่อาจเปนไปได ไมสามารถและตองไมเขาไป
แทนท่ีความสัมพันธระหวางบุคคลโดยตรง ในระดับช้ันตางๆ ในชีวติของเรา

ในโลกดิจิทัลก็เชนเดียวกัน ทุกคนตองเผชิญกับความตองการที่จะเปน
ตัวของตัวเอง และไตรตรองดู นอกจากนั้นสิ่งที่เปนสวนหนึ่งของการสัมผัส
กบัสงัคม เปนการแสดงใหเหน็วา บคุคลผนูัน้สัมผสักับส่ิงท่ีเขาพยายามส่ือออกมา
หรือเปลา? เมื่อคนเราแลกเปลี่ยนขอมูล เราก็กำลังมีสวนอยูแลว ตลอดจน
การมองดูโลกของเขา ความหวังของเขา ความฝนของเขา จึงเปนผลตามมาวา
มกีารมีอยใูนโลกดจิทิลัตามรูปแบบของคริสตชนซ่ึงแสดงออกมาดวยการสือ่สาร
ที่จริงใจและเปดเผย มีความรับผิดชอบและใหเกียรติแกผูอื่นหรือเปลา?
การประกาศพระวรสารโดยผานทางสื่อสมัยใหม มิไดหมายความเพียงนำ
เอาขอคำสอนแบบคริสตชนเขาไปในสื่อมวลชนตางๆ เทาน้ัน หากแตเปน
การเปนประจักษพยานอยางตอเนื่องในโลกของดิจิทัลเกี่ยวกับตัวเราเอง และ
รูปแบบท่ีเราเลือกในการนำเสนอ เราเลือกและตัดสินใจ ทั้งหมดน้ีตามแนวทาง
ของพระวรสาร แมมิไดมีกลาวถึงโดยตรงก็ตาม นอกจากนั้นยังเปนความจริง
ที่วา ในโลกดิจิทัลนั้น เราไมสามารถประกาศสารอะไรไดหากไรการเปน
ประจักษพยานอยางตอเน่ืองของผูประกาศ ในสภาพท่ีใหมและวิธีประกาศ
แบบใหมนัน้คริสตชนไดรบัการเรยีกอกีคร้ังหน่ึงทีจ่ะใหคำตอบแกผทูีซ่กัถามถงึ
เหตผุลทีอ่ยใูนจิตใจของพวกเขา (ด ู1เปโตร 3:15)

หนาท่ีการเปนประจักษพยานใหแกพระวรสารในยุคดิจิทัล เรียกรอง
ใหทุกคนสนใจเปนพิเศษถึงแงมุมของสาร ซึ่งทาทายในรูปแบบของความคิด
ทีม่อียใูนการใชสือ่ในยคุดจิทิลั กอนอืน่เราตองสำนกึวา ความจรงิทีเ่ราปรารถนา
ที่จะแบงปน มิไดรับคุณคาจากการเปน “ที่นิยม” หรือมาจากความสนใจท่ีจะ
ไดรบั เราตองใหสารทัง้ครบเปนทีร่บัร ูแทนทีจ่ะหาวธิทีีจ่ะใหไดรบัการตอนรับ
หรือลบเลือนบางขอไป สารน้ันจะตองเปนสารหลอเลี้ยง มิใชเปนเพียงสิ่งที่
นาสนใจช่ัวครู ความจริงของพระวรสารน้ันมิใชเปนส่ิงท่ีรับและนำไปใช
อยางผิวเผิน หากแตเปนพระพรซึ่งเรียกรองใหมีการตอบสนองอยางเสรี แมจะ
ไดรับทาง “เว็บไซต” พระวรสารจะตองมีเน้ือหาในโลกท่ีแทจริง และสัมพันธ
กับลักษณะท่ีแทจริงของบรรดาพ่ีนองของเรา พี่นองซึ่งเรามีชีวิตอยูในโลก
เดยีวกนั ความสัมพนัธระหวางบคุคลยงัคงเปนฐานท่ีสานตอความเช่ือ

ดังน้ัน ขาพเจาจึงใครจะขอเชิญชวนคริสตชนทุกคนใหรวมมือกับเครือขาย
แหงความสัมพันธ ซึ่งยุคดิจิทัลไดบันดาลใหเกิดข้ึน ดวยความเช่ือม่ันและ
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สาสนจากประธานส่ือมวลชนคาทอลกิประเทศไทย
วนัสือ่มวลชนสากล ครัง้ท่ี 45
พีน่องชายหญิงทีร่กั

สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 โดยสมณสภาส่ือสารสงัคม สนัตะสำนัก
ไดออกเอกสารโอกาสวันส่ือมวลชนสากล คร้ังท่ี 45 ในหัวขอ “ความจริง
การประกาศ และคุณคาของชีวิตในยุคดิจิทัล”

พระองคตรัสถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่อินเทอรเน็ต
ทำใหเกิดข้ึนในยุคของเรา เปนการเปลี่ยนแปลงแบบถึงรากถึงโคน ทำใหเกิด
แนวทางใหมในการเรียนร ูความนกึคิด การเสรมิสรางมิตรภาพและสมัพันธภาพ

เคร่ืองมือส่ือสารสมัยใหม ที่ตองนำไปใชในการรับใชคุณความดีของมนุษย
แตละคนและของมวลมนุษย หากใชอยางชาญฉลาดก็จะสามารถชวยให
ความปรารถนาทีฝ่งลกึในความตองการของมนุษยแตละคนเปนความจรงิขึน้มาได

สวนดีของการส่ือสารในโลกดิจิทัล นอกจากเปนการแลกเปล่ียนขาวสาร
กันแลว ยังเปนการแบงปน แลกเปล่ียน และเสริมสรางความสัมพันธในเชิงบวก
สวนที่เปนขอจำกัดก็คือการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นดานเดียว การส่ือความ
นึกคิดภายในเปนบางสวน รวมท้ังอันตรายอันเกิดจากการสรางภาพพจนที่ผิด
เก่ียวกับตัวเราเอง จนอาจกลายเปนความเห็นแกตัวได

เยาวชนเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงน้ีมากเปนพิเศษ
พวกเขาสรางเครือขายทางสงัคม มคีวามสมัพนัธในรูปแบบใหม จนอาจหาตัวตน
ทีแ่ทจริงไมพบ

การเขาสูโลกไซเบอร ในแงหน่ึงก็เปนการเปดตัวออกสูผูอื่น แสวงหา
“เพื่อน” แตอีกแงหนึ่งก็อาจเปนการปดบังตัวตนที่แทจริง โดยเสริมสราง
ภาพพจนเทียมใหกบัตนเองในสายตาของผอูืน่

ลกัษณะเชงิบวกของการส่ือสารสมยัใหม คอืเปดโอกาสใหคนสามารถพบกนั
ได โดยปราศจากส่ิงกีดขวางดานพื้นที่ วัฒนธรรม แตอันตรายก็มี เชน ใหความ
สนใจตอบุคคลท่ีอยูในโลกไซเบอรมากกวาบุคคลท่ีพบในชีวิตประจำวัน
ความสนใจอยูในอีกโลกหนึ่ง แทนท่ีจะอยูในโลกท่ีตนอาศัยอยู การขาดการ
ไตรตรองเกี่ยวกับการเลือกและการเสริมสรางความสัมพันธที่ลึกซึ้งยาวนาน

สมเดจ็พระสนัตะปาปาทรงย้ำวา สิง่ทีต่องจำใสใจไวกค็อื การติดตอกนัในโลก
ดิจิทัลจะทดแทนการติดตอโดยตรงกับผูคนในทุกระดับของชีวิตหาไดไม

พระองคยังตรัสถึงวิธีอยูในโลกดิจิทัลแบบคริสตชน ที่ตองมีความซื่อสัตย

และเปดเผย มีความรับผิดชอบ
และความเคารพตอผูอื่น  การ
ประกาศพระวรสารโดยผานทาง
สือ่สมัยใหม มไิดหมายความเพยีง
นำเอาขอคำสอนแบบคริสตชน
เขาไปในส่ือมวลชนตางๆ เทานัน้
หากแตเปนการเปนประจักษ-
พยานอยางตอเนื่องในโลกของ
ดิจิทัลเกี่ยวกับตัวเราเอง และ
รปูแบบทีเ่ราเลอืกในการนำเสนอ
เราเลือกและตัดสินใจ

หนาท่ีการเปนประจักษพยานใหแกพระวรสารในยคุดิจทิลั เรียกรองใหทกุคน
สนใจเปนพิเศษถึงแงมุมของสาร ซึ่งทาทายในรูปแบบของความคิดท่ีมีอยูในการ
ใชสื่อในยุคดิจิทัล กอนอ่ืนเราตองสำนึกวา ความจริงท่ีเราปรารถนาท่ีจะแบงปน
มไิดรบัคณุคาจากการเปน “ทีน่ยิม” หรอืมาจากความสนใจท่ีจะไดรบั เราตองให
สารท้ังครบเปนท่ีรับรู แทนท่ีจะหาวิธีที่จะใหไดรับการตอนรับ หรือลบเลือน
บางขอไป สารน้ันจะตองเปนสารหลอเลี้ยง มิใชเปนเพียงส่ิงที่นาสนใจช่ัวครู
ความจริงของพระวรสารน้ันมิใชเปนสิ่งที่รับและนำไปใชอยางผิวเผิน หากแต
เปนพระพร ซึง่เรยีกรองใหมกีารตอบสนองอยางเสรี แมจะไดรบัทาง “เวบ็ไซต”
พระวรสารจะตองมีเนื้อหาในโลกที่แทจริงและสัมพันธกับลักษณะที่แทจริง
ของบรรดาพ่ีนองของเรา พี่นองซ่ึงเรามีชีวิตอยูในโลกเดียวกัน ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลยังคงเปนฐานท่ีสานตอความเชื่อ

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชิญชวนบรรดาคริสตชนทุกคนใหรวมมือ
กบัเครอืขายแหงความสมัพนัธ ซึง่ยคุดจิทิลัไดบนัดาลใหเกดิขึน้  ดวยความเช่ือมัน่
และดวยความรบัผิดชอบ เหตุผลกค็อืเครอืขายไดเปนสวนหนึง่ของชีวติมนุษยแลว

ในเว็บไซต เราไดรับเชิญใหประกาศความเช่ือวา พระคริสตเจาคือพระเจา
พระองคทรงเปนผูไถของมนุษยชาติและประวัติศาสตร ทุกสิ่งทุกอยางครบ
สมบูรณอยใูนพระองค (ด ูเอเฟซสั 1:10)

สาสนวนัสือ่มวลชนสากล ครัง้ที ่45 (ตอจากหนา 3)
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ดวยความรับผดิชอบ การกระทำดงักลาวมิใชทำเพือ่ใหการมีสวนเก่ียวของเทานัน้
แตดวยเหตุผลที่วาเครือขายนี้เปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษย เว็บไซตนี้จะชวยให
มีการพัฒนาอาณาจักรใหมที่มีความสลับซับซอนและรูปแบบของการมีสวน
ในความสำนึกนี้ เก่ียวกับเร่ืองนี้เราก็ไดรับเชิญใหประกาศความเช่ือวา พระ-
คริสตเจาคือพระเจา ทรงเปนองคพระผูไถของมนุษยชาติและของประวัติศาสตร
ทุกสิ่งทุกอยางครบสมบูรณอยูในพระองค (ดู เอเฟซัส 1:10) การประกาศ
พระวรสารน้ันจำตองมกีารส่ือสารท่ีใหเกียรตแิละระมดัระวัง ซึง่จะเปนการกระตนุ
จิตใจและมโนธรรม เปนการสะทอนแบบฉบับของพระเยซูเจาผูทรงกลับคืน
พระชนม เม่ือพระองคทรงรวมเดินทางไปยงัเมอืงเอมมาอสูรวมกับสาวก (ด ูลกูา
24:13-35) อาศัยการที่พระเจาเสด็จไปรวมกับพวกสาวก การเสวนากับพวกเขา
การที่พระองคทรงนำเอาส่ิงที่อยูในใจของพวกเขาออกมา พวกสาวกจึงคอยๆ
ไดรับความเขาใจเกี่ยวกับพระธรรมล้ำลึก

ในทีส่ดุ ความจริงของพระครสิตเจาคือคำตอบแหงความปรารถนาของมนุษย
ที่จะมีความสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกัน และความหมายซ่ึงสะทอนใหเห็นใน
ความนิยมชมชอบ เครือขายของส่ือสารมวลชน ผมูคีวามเช่ือท่ีเปนประจักษพยาน
ใหกบัความมัน่ใจในความเชือ่ ชวยมิใหเครือขายกลายเปนเครือ่งมอืทีท่ำใหมนษุย
ไรความเปนตัวของตัวเอง หรือพยายามท่ีจะเอาเปรียบเขาในดานความรูสึก หรือ

ปลอยใหผูที่มีอำนาจมาบดบังความคิดของผูอื่น ตรงกันขาม ผูที่มีความเช่ือ
เนนใหทกุคนสำนกึอยเูสมอถึงคำถามทีค่งอยตูลอดนิรนัดร ซึง่เปนประจักษพยาน
ถึงความปรารถนาสิ่งท่ีอยูเหนือธรรมชาติของเรา และความปรารถนาของ
ตัวเราเองท่ีจะไดมาซ่ึงชีวิตที่ถูกตอง ซึ่งเรานำมาใชในการดำเนินชีวิตของเราเอง
เพราะความปรารถนาของมนุษยในดานจิตวิญญาณน้ีเอง ที่ดลบันดาลใหเรา
แสวงหาความจริง และความเปนหน่ึงเดียวกัน ซึ่งเนนใหเราทำการสื่อสาร
ดวยความซือ่สตัยและจริงใจ

เหนืออื่นใด ขาพเจาขอเชิญชวนเยาวชนใหเจริญชีวิตในยุคดิจิทัลของเขา
ใหดทีีส่ดุ ขาพเจาขอเชิญชวนพวกเขาอีกครัง้หนึง่ใหไปรวมชมุนมุกนั ในโอกาส
วันเยาวชนโลก ที่กรุงมาดริด ณ ที่นั้นเทคโนโลยีสมัยใหมไดชวยในการ
เตรียมงานอยางมาก อาศัยคำเสนอวิงวอนของทานนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส
ขาพเจาอธิษฐานภาวนาวอนขอพระเจา ไดทรงประทานความสามารถแกบรรดา
ผูทำงานในดานสื่อสารมวลชน ไดกระทำงานของพวกเขาดวยความจริงใจและ
ดวยความเปนมืออาชีพ ขาพเจาขอสงพรแหงความเปนอัครสาวกของขาพเจา
มายังทานทุกคน

จากสำนกัวาติกนั วันท่ี 24 มกราคม 2011
วนัฉลองนักบญุฟรงัซสิ เดอ ซาลส

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

(อานตอหนา 14)
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ตอนท่ี 19

บคุลิกภาพครสิตชนขัน้พืน้ฐาน

การเ ดินเทาไปยังหมูบ านเทมูโคที่หญิงชรา
ชาวอินเดียนแดงเผาอารายูเคเนียทำบอยๆ นั้น เธอมัก
จะมีไขนกกระทาและผลเบอรรีต่ดิมือมาฝากแมของฉัน
ดวย แมพูดภาษาอารายูเคเนียนไดแคคำทักทายอยาง
“ไม-ไม” สวนหญิงชราก็พูดภาษาสเปนไมไดเลย แต
เธอก็จะน่ังดื่มชาและรับประทานขนมเคก ดวยเสียง
หัวเราะคิกคักอยางสบอารมณ พวกเราที่เปนลูกสาว
จะมองเส้ือผาทอมือสีสนัสดใสหลายช้ันท่ีเธอสวมใสอยู
ดวยความพิศวง เชนเดียวกับกำไลขอมือทองแดงและ
สรอยคอเหรียญเงินของเธอ นอกจากนี้ พวกเรายัง
จะแขงกันจำคำพูดทำนองดนตรีที่เธอมักจะพูดเวลา
ที่ลุกจากเกาอี้เพื่อเตรียมลากลับ

ในท่ีสุด
เราก็จำคำพูด
พ ว ก นั้ น ไ ด
ขึ้นใจ แลวไป
ทองใหมสิชนั-
นารี  ซึ่งแปล
คำพูดเหลาน้ัน
ใ ห เ ร า ฟ ง
คำพูดเหลาน้ัน
ยังตราตรึงอยู
ในความทรง
จำของฉันว า
เ ป น คำ ช ม ที่
ไพ เร าะ ท่ีสุ ด
เทาท่ีเคยมีคน

เคยเอยเอ้ือน
“อฉินัจะกลบัมาอกี เพราะอฉินัชอบตัวเองเวลาทีอ่ยู

ใกลคุณ”
               -เอลซิาเบ็ธ มอสกี

เร่ืองเลาหญิงชาวอินเดียนแดงนี้ อาจทำใหเรา
พฒันาตนเองไดอกีแงมมุหนึง่ทีส่ำคัญนัน่คอื ความเปน
คริสตังในชีวิตของเราทำใหคนอยูใกลชิดเรามีความสุข
หรือมีความทุกขอึดอัดจิตใจ

ชีวิตคริสตชนพื้นฐานโดยธรรมชาติแลวคือบุคคล
ที่ใครมาอยูใกล ก็จะรูสึกมีความสุข “พระเยซูเจา
เสด็จไปท่ีใด ทรงกระทำความดีและทรงรักษาทุกคน
ที่อยูใตอำนาจของปศาจ เพราะพระเจาสถิตอยูกับ
พระองค” (กจ 10:38) หากเราเปนคนทีเ่พือ่นๆ ไมกลา
มาขอคำปรึกษา ทุกขรอนใจไมเคยคิดจะเขามาหาเรา
หรือเราเปนผูใหญที่ผูนอยจะเขามาพึ่งพา พวกเขาตอง
ยนืชัง่ใจหนาหองวาจะเคาะประตูดหีรอืไมด.ี.. อยาดกีวา
เดี๋ยวจะโดนวาจาเสียดเยยซ้ำสอง แลวถอนมือออก
พรอมกับแบกความทุกขรอนใจนัน้ หนัหลังเดินกลับไป
เราอาจจะยงัคงไมมบีคุลกิพืน้ฐานของการเปนคริสตชน
ก็เปนได

เคล็ดลับของการท่ีใครมาอยูใกลคริสตังแลวมี
ความสุข ก็เพราะเราทำใหคนๆ นั้นรูสึกวา “ตัวเอง
มีคุณคา” ขอน้ีทำใหเรานึกถึงพระวาจาของพระเยซูเจา
ที่ตรัสวา “ทานทั้งหลายที่ เหน็ดเหน่ือย และแบก

ภาระหนัก จงมาหาเราเถิด เราจะใหทานไดพักผอน
จงรับแอกของเราแบกไว และมาเปนศิษยของเรา
เพราะเรามีใจสุภาพ ออนโยนและถอมตน จิตใจ
ของทานจะไดรับการพักผอน เพราะวาแอกของเรา
ออนนมุ และภาระทีเ่ราใหทานแบกก็เบา” (มธ 11:28-30)
“แอก” กอ็อนนมุ เพราะพระองคมพีระหฤทัยท่ีไมดถูกู
ดูแคลน (สุภาพ ถอมตน) พระองคมีพระหฤทัยท่ี
ไมทำรายผคูน (ออนโยน)

และดังนี้ “แอก” ก็คือหนาท่ีรวมงานอันมีเกียรติ
มิใชภาระที่ปดออกจากตัวไปใหผูอื่นแตฝายเดียว

“วิธีจะไดชื่อเสียงที่ดีงามมา คือพยายามเปนอยาง
ที่คุณตองการใหคนอ่ืนเห็น”

                                                                  -โสคราเทส

โสคราเทส นักปรัชญากรีกโบราณ (470-399
ก.ค.ศ.) ไดอธิบายวธิทีีเ่ราจะไมโกหกสงัคมดวยประโยค
เรียบงายลึกซึ้งเพียงไมกี่คำ และการที่เราเปนอยางที่
ตองการใหคนอ่ืนเห็นน้ีมิใชหรือท่ีตรงกันขามกับ
คำบริภาษของพระเยซูเจาตอชาวฟาริสีวา “หนาซ่ือ
ใจคด” (มธ 23:13-32) ที่จริง “การเปนอยางท่ีตองการ
ใหคนอื่นเห็น” ก็เปนพื้นฐานชีวิตคริสตชนที่สำคัญ
อีกประการหน่ึง เพราะพระเยซูเจาทรงสอนใหเรา
เปนตะเกียงที่จุดและตองตั้งอยูบนเชิง เพื่อสองสวาง
แกทกุคน เปนเมอืงท่ีตัง้อยบูนภเูขา ใครเลาจะปดบงัได
ไมมีใครโงจุดตะเกียงแลวเอาถังครอบไวอยางแนนอน
(มธ 5:14-16)

เราบอกวา คนเราภมูใิจกับความร่ำรวย ความฉลาด
หรือหนาตาท่ีดดู ีแตนัน่ไมใชความภูมใิจของคนพวกนัน้
พวกเขาภูมิใจท่ีรวยกวา ฉลาดกวา และหนาตาดีกวา
คนอ่ืน การเปรียบเทียบตางหากท่ีทำใหคุณรูสึกภูมิใจ
ความพึงพอใจที่ไดอยูเหนือคนอื่น บาปเกือบทุกชนิด
ที่ผูคนคิดวาเปนตนเหตุแหงความโลภ หรือความ
เห็นแกตัวแทจริงแลว เปนผลของความจองหองเสีย
มากกวา

  - ซ ี เอส   หลยุส
                                                              Mere Christianity

จดุเริม่ตนหายนะของมนุษยชาติกค็อื ความจองหอง
ของอาดัมและเอวา ชีวิตคริสตังของเราตอองคพระ-
ผูเปนเจาจึงพังทลาย

“ทกุคนมีบางอยางในตวัท่ีจะใหถอมตวัไดเสมอ”
                                                        (ภาษิตไอรชิ)

“อยาคิดวาตัวเองยิง่ใหญมากจนคนอืน่เลก็ไปหมด”
                                                                  (ขงจือ๊)

พระเยซูเจาตรัสสอนคริสตชนวา “ฉะนั้น ผูใด
ที่ถอมตนลงเหมือนเด็กเล็กๆ ผูนั้นจะยิ่งใหญที่สุด
ในอาณาจักรสวรรค” (มธ 18:4)

พื้นฐานชีวิตคริสตชนเหลาน้ีอาจชวยใหเรามี
บคุลิกภาพทีเ่หมาะสมกับความเปนคริสตัง ควบคกูบัการ
ทีจ่ะไปสรางกลมุครสิตชนพืน้ฐานไดบางกระมงั
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“หญิงเอยความเชื่อของเจา
ยิง่ใหญ จงเปนไปตามท่ี
เจาปรารถนาเถิด”

(มัทธิว  15:28)

สำหรบัพระเจา - คนนอกไมมี

มีกลุมนักเรียนวัยรุนที่ไดรับการจัดใหมาดูวัดแหงหน่ึงในกรุงลอนดอน
คำถามท่ีเขาถามผนูำเท่ียวแสดงออกวาเขาไมคอยสนใจเทาไรนัก คำถามของเขา
แสดงใหเห็นอยางชัดเจน คำถามเชน “คนมาวัดเพื่ออะไร?” “วัดมีไวสำหรับ
คนดเีทานัน้มใิชหรอื?” มคีวามเขาใจผิดเกีย่วกบัคำถามทีว่า ใครบางท่ีนมสัการ
พระเจาผูทรงส้ินพระชนมได สำหรับพระเจาแลวไมมีใครเปนคนนอก ดังท่ี
พระวรสารแสดงใหเห็น

เรื่องนี้อาจเปนเรื่องที่เขาใจไดยาก มองดูเผินๆ เหมือนกับวาเราเขาใจ
พระเจาอยางผิดๆ จุดสำคัญของการสนทนาระหวางพระเยซูเจากับหญิง
ชาวคานาอัน นบัวามคีวามสำคัญมากท่ีจะชวยใหเราเขาใจได พระเยซเูจาทรงเช่ือ
วาพันธกิจแรกของพระองคคือชาวยิว เพื่อพวกเขาจะไดกระทำตามบทบาท
ของพวกเขา ในฐานะประจักษพยานของพระเจาตอหนาชาวโลก แตบัดน้ี
คนตางศาสนาเขามาวอนขอพระเยซูเจาใหดูแลและรักษานาง แตการที่นาง
เช่ือม่ันในพระอานุภาพของพระองค และเปนการแสดงออกซ่ึงความประทับ
พระทยัในความเชือ่ของนาง พระองคจงึทรงแสดงใหพวกสานุศษิยรวูา พนัธกิจ
ของพระองคเปนพันธกิจตอมนุษยทกุคน และพนัธกิจของพวกเขากจ็ะตองเปน
เชนเดียวกัน

นับวาเปนส่ิงท่ีสำคัญมากที่เราจะไมแสดงวามีใครบางท่ีเราไมปรารถนา
ใหเปนสวนหนึ่งของครอบครัวแหงความเช่ือของเรา พระเจามิไดทรงเลือก
ทีร่กัมกัทีช่งั พระเจาทรงเชือ้เชญิเราทุกคนใหเปดใจรับทกุคน ไมวาบคุคลผนูัน้
จะเปนใครก็ตาม

ขาแตพระเจา ผทูรงสรางทุกสิง่
ลกูวอนขอจิตใจทีถ่อมตนและเปดเผย
เพือ่ลกูจะไดตอนรับผทูีต่องการพระองค
โปรดใหลกูไดแนะนำใหเขารจูกัพระองค

อาศัยความเชือ่ทีน่าชืน่ชมยนิดี
ลกูวอนขอทัง้นี ้เดชะพระบารมพีระคริสตเจา

พระเจาของลกูทัง้หลาย อาแมน

กวาจะมีพรอม
ผลสำรวจบอกคนไทยเปนสุขมากข้ึนหลงัเลอืกตัง้
สำหรบัคนท่ีผลการลงคะแนนออกมาเปนดังใจหมาย
ความสขุอยทูีค่วามสมหวังความสะใจความโลงอก
เปนใครก็ตองรสูกึอยางนัน้หากลนุกนัมานาน
พรอมตั้งตารอใหมีรัฐบาลใหมนโยบายใหมตาม

สญัญาตอนหาเสยีง
ฝนหวานกับคาแรงข้ันต่ำเงินเดือนข้ันแรกคนจบปริญญาตรี
สำหรับคนที่ผิดหวังกับผลคะแนนที่ออกมา
ความสุข (ไมมาก) อยทูีค่วามขัดแยงในบานเมืองจบลงเสยีที
ถงึจะไมมอีำนาจไมมคีวามสามารถแกไขอะไรได
แตอยูกับความเครียดความขัดแยงเชาเย็นก็หมดสุขไดเหมือนกัน
แคไดยินไดฟงเขาโจมตีกันปายรายปายสีกันทะเลาะเบาะแวงกัน
ความสงบสขุภายในมีอนัตองหว่ันไหวไปดวยไมมากก็นอย
หากเปนเรื่องสวนตัวสงผลกระทบใหคนเกี่ยวของก็พอทำเนา
นี่ทะเลาะกันทีไรมีชาติบานเมืองเขามาเปนเดิมพันทุกทีไป
เปนใครก็ตองเดือดรอนตองวิตกกังวลแมจะไมยุงเก่ียวฝายใด
ดรรชนคีวามสุขคนไทยท้ังชาติกม็อีนัขึน้ๆ ลงๆ จนตองเหนือ่ยหนาย
พากันพ่ึงพระพึง่เจาเขาวัดไหวพระเกาวัดสิบวัดใหลนลาน
ที่ฝรั่งเคยเรียกยิ้มสยามก็คงเหลือแคอดีตเก็บเขาพกเขาหอ...

จะวาไปแลวคงโทษใครไมไดนอกจากโทษตัวเอง
มวัแตหาความสุขความมัน่คงความสงบทุกแหงเวนใจตน
เลยตองผิดหวังตองชอกช้ำตองเจ็บปวดคร้ังแลวครั้งเลา
ทัง้ๆ ทีร่วูาส่ิงเดียวทีเ่ช่ือม่ันยึดเหน่ียวพึง่พาไดกใ็จตน
ใจที่หนักแนนใจมีจุดยืนใจท่ีฐานม่ันคง...ใจท่ีเปนใจ
แมสิง่รอบขางจะเปล่ียนแปลงจะจบสิน้จะอนจิจัง
แตใจยังอยยูงัยืนหยัดยังไมไปไหนทัง้น้ัน
ความท่ียึดติดกับส่ิงของกับบุคคลกับสถานการณ
คนจึงออกจากตนเองจนวันๆ แทบไมไดพดูคยุกบัใจตน
แลวก็ตั้งจุดยืนวางรากฐานไวกับทุกอยางเวนแตใจ
หลายคนแมมีชีวิตแตก็ยังไมเริ่มดำเนินชีวิตเสียที
รอใหทุกอยางเปล่ียนไปตามความคาดหมายเสียกอน
รอใหมเีวลามากกวาน้ีอีกสักหนอย
รอใหเหนือ่ยกายเหน่ือยใจนอยกวาน้ีกอน
รอใหลูกหลานโตมกีารมีงานทำกอน
รอใหไดเลือ่นขัน้เลือ่นตำแหนงเสยีกอน
รอใหทกุอยางมัน่คงลงหลกัปกฐานใหแนนกอน
รอใหมรีฐับาลใหมมีเสถียรภาพเศรษฐกจิดีเสียกอน
รอใหทกุอยางพรอมหมดแลวคอยเร่ิมดำเนนิชวีติใหเตม็เปยม
กเ็ลย “มชีวีิตรอด” ไปวนัๆ มากกวาจะ “ปติสุขกับชีวิต” เต็มอัตรา
หารไูมวากวาจะมีครบทุกอยางก็หมดวัยหมดอารมณหมดไฟแลว
เหมือนคนทีอ่ดออมใหมเีงนิทองไวกนิของชอบของอรอย
พอจะไดกนิไดลิม้ลองฟนฟางไมเอือ้สขุภาพไมอำนวยให
ไดแตนัง่มองตาปรบิๆ ดคูนอืน่เขากินเอรด็อรอยใหช้ำใจตนเอง...

มีคนพูดวานิสัยแยอยางหน่ึงของคนคือผัดการดำเนินชีวิตไปเรื่อย
ทกุคนฝนวาวันหนึง่จะพบสวนดอกกุหลาบงามสะพร่ังอยขูางหนา
เม่ือน้ันจะไดสนุกสนานมคีวามสขุกับชีวติไดอยางเต็มท่ี
ทัง้ๆ ทีน่าจะช่ืนชมกับดอกกุหลาบริมหนาตางบาน
แตละดอกมคีวามงดงามจรงุกลิน่ครบถวนในตัวประสากุหลาบ
และสวนกุหลาบไมใชอะไรอ่ืนคือกุหลาบแตละดอกมาอยูรวมกัน
นาเสียดายที่หลายคนปลอยใหความสุขผานไปวันแลววันเลา
เพราะเอาแตมองหาความสุขตามต้ังใจตามคาดหวังจนมองขาม
มัวแตรอใหพรอมทุกอยางเพื่อเปนสุข...ก็คงตองรอเกอร่ำไป
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(อานตอหนา 17)

นริาศ...สลัม (2) โทนี ่ไทยแลนด

คัมภีรปญหาคนจน
ผานปากคนจนที่ยังมีหวัง

เรื่องราวที่ไดเห็น ไดยิน ทำใหเราเขาใจพ่ีนอง
ในชมุชนมากข้ึน แตยงัมอีกีหลายชุมชน หลายครอบครัว
ทีน่าสนใจย่ิงนกั  การท่ีไดฟงเร่ืองราวตางๆ ผานปากผเูลา
บางคนไมตองมีสคริปตอยูในมือ ทุกช็อตอยูในใจ
ถายทอดออกมาใหเราไดฟงอยางต่ืนเตน และเศราใจ
กบัความทุกข ความลำบาก ทีย่งัไมมทีางออก

วันน้ี คุณแมะ อาสาสมัครพาเราเขาไปยังชุมชน
“โคกเจก” ซึ่งเปนชุมชนเล็ก อยู
ใกลๆ  กับชุมชนวัดชองลม
ติดตอกัน บานตอบานหางกัน
พวกเราท่ีเดินเขาไปในชุมชน
รบัรกูนัทัว่ทัง้ชมุชน ปากตอปาก
บานตอบาน เพราะทุกยางกาว
ของพวกเรา อยใูนสายตา

“ใคร? มาทำอะไร?”
วันแรกคงงงกัน ทั้งเขาและเรา  แตอีก 2-3 วัน

ตอมา  ทุกบานก็รับรู  เขาใจ  พวกเราไมใชตำรวจ
นอกเครือ่งแบบ มาจับ หรือ ไมใชคน “เดินยอด”

เราแวะมาเย่ียม บานพักหองแคบๆ แตเรื่องราว
ชวีติใหญจนแนนหองพัก!

ปาตมุ- อัญชล ีอินทรสิทธ์ิ อายุ 58 ป   แตงงานมลีกู
2 คน เวลานี้ในหอง
สีเ่หลีย่มนี ้อยกูบัสามี
และลูกสาวคนเล็ก
ที่ยังไมไดแตงงาน
เปนพนักงานกระเปา
รถเมล

หองพักชั้นเดียว เปนหองสี่เหลี่ยม และหองน้ำ
มไีฟฟาอยสูองสามหลอด ทกุส่ิงทุกอยางอยภูายในหอง
นี้เทานั้น

ปาตุม ไวผมสั้นๆ ยอมสีแดงๆ แบบวัยรุน รูปราง
ทวมๆ แววตาทาทางเปนคนฉลาด คลองแคลว แตละ
คำพูดทีบ่อกเลาใหฟง เสียงดัง ชดัเจน ไมมสีะดุด หรอื
หยุดขอเวลานอกใหเสียอารมณ มบีางท่ีเลาไป “น้ำไหล
ออกตา” เรื่องราวที่ผานมามันเขมขนทุกจังหวะ ภาระ
ชวีติมนัหนกัยิง่นกั ทัง้ผวั ทัง้ลกู และหลาน

“สามีไปเก็บขยะ เมาท้ังวัน ทัง้ๆ ทีจ่น ไมมจีะกิน
แตละวนัแมจะกนิอยางประหยัด กเ็ปนรอย  เราเกบ็ขยะขาย
ไดมาก็แอบเก็บไวใชสำหรับครอบครัว เวลาเจ็บปวย
บาง  มนักม็าแอบขโมยเอาไปกินเหลา”

ฟงแลวมันเศราไหม?
“มีอยูคร้ังหน่ึง คิดวาจะไมอยูแลว  พาลูกหนีออก

จากบานไปอยบูางบัวทอง  ผวัเราไปมผีหูญงิอีกคนหน่ึง
เปนนักรอง  ไมมีกินแลวยังหาเร่ืองลำบากเขามาอีก
ผูหญิงคนน้ันไมนานก็หนีไป ตัวเราเองอยูไดพักเดียว
คิดถึงบาน คิดถึงเวลาที่เราเคยสบาย ลำบากก็ตอสูมา

ดวยกัน เราจะหนีมาเอาตัวรอดเพียงคนเดียว ก็ไมดีนะ
ก็กลับไปอยูบานอีกที”

เรากลับมาอยบูาน เขาก็ยงัเมา กนิเหลาทกุวนัๆ ละ
30 บาท จนวันหน่ึงเปนอัมพาต เดินไมไหว ไมรูจะทำ
อยางไร พรรคพวกกบ็อก ทำไมไมไปบอกคณุพอ บอก
ซสิเตอร ขอทานชวย  เราก็ตดัสินใจไปหา ซสิเตอรพาไป
อดเหลาที่คลอง 11 ลำลูกกา แตอยูได 1 เดือน ก็หนี
กลับมา

ทกุวันน้ี กย็งัเมาเปนปกติ
“ลูกสาวเราแยกกับผัวมัน มีลูกดวยกันคนหน่ึง

เอาหลานอายุ 2 ขวบ มาใหเราเล้ียงอีกคน  ผัวฉันมัน
ก็ไมสบาย เราทำอยูคนเดียว มันไมไหวแลว ตอนน้ัน
ก็ตัดสินใจขายยา ไมใหลูกรู ไดวันละ 500-600 บาท
ไมงั้นไมมีอะไรกิน ทำอยูไดไมกี่เดือน โดนตำรวจ
จับ ติดคุกอยู 3 ป 7 เดือน ลูก-ผัว ไมมีใคร ไมมีญาติ
พีน่องไปเยีย่มเลย”

“ไมมใีครไปเย่ียมเลย...มนักเ็หงา คดิดกูส็มควรแลว”
“อยูในคุกเราก็บอกกับเจาหนาท่ีวา  เราไมมี

ญาติพี่นองมาเยี่ยม  ตองการอะไรก็ไมมี  ยาสีฟน
ยาสระผม ฯลฯ เขาก็หางานใหทำ ไดตดัเส้ือ ไดคาเย็บ
ตวัละ 17 บาท กพ็อมรีายไดซือ้ของใชทีจ่ำเปนบาง”

ปาตุมเลาชีวิตที่ผานไป เหมือนเปนเร่ืองธรรมดา
เหมือนนักเรียนประถมตนเขาโรงเรียน!

“เมือ่ออกมาจากคุกแลว เราพอทำอาหารเปน กไ็ด
พบกับอาสาสมัครของทางโบสถ(วัดพระแมมหา-
การุณย) เขาก็ชวนใหไปทำงานดวย เราก็ดีใจ แต
กล็งัเลอยวูา เราจะทำใหเขาไดหรอืไม ทีส่ดุกต็ดัสนิใจไป
เขาก็ใหเงินเดือนละ 3,000 บาท ทำใหเรามีรายได
เปนกอบเปนกำ มคีาเชา คาอาหาร ลกูเราก็ไดเรยีนและ
มีคาอาหารดวย”

เรื่องเหลานี่ไมรูจะทำยังไง ทุกวันนี้ มันก็ยังกินอยู
วันละ 30 บาท เราก็บอกวาถาแกจะกิน ก็ไปเก็บขยะ
หากนิเอง ไมตองมายงุกบัเงนิของฉนั ลกูสาวทำงานได
เงินวันละ 200 บาท บางทีกพ็ยายามแอบเก็บไวในยาม
เจ็บปวยบาง   แตมันก็ดีอยางหน่ึงนะ เวลามันเมาแลว
มนัเงียบ ไมเอะอะโวยวายหาเร่ืองกบัใคร ดตีรงนีแ้หละ

“วนัหนึง่มาขอเงินไปกินเหลา 50 บาท”
“มงึอยากกินก็ไปเกบ็ขยะเอาเอง!”
“พดูเลน  ขอ 10 บาทเทาน้ัน”
“มนัยังมีลกูเลนอีกนะ”
ปาตมุ ไดรบัความชวยเหลอืจากทางโบสถ เดอืนละ

1,000 บาท เปนคาเชาบาน ซึ่งเดือนหนึ่งตองจาย
ประมาณ 1,300 บาท

ละครชีวิตท่ีปาตมุเลา ยงัมีเกรด็ชีวิตท่ีเจ็บปวดและ
เจ็บปวยอีกมาก ไดแตเก็บไวในใจ และรำพึงรำพัน
เพียงลำพัง  บางครั้งก็มีน้ำตาเปนเพื่อน ไมรูวาอนาคต

ละครชวีิตของปาตุมจะจบลงอยางไร
ชีวิตแตละวันอยูอยางปากกัดตีนถีบ เพ่ือความ

อยูรอด!
เราไดคุยกับปาตุมแลว รูสึก “ถึงลูกถึงคน” แตละ

คำพดู และน้ำเสียง ถงึกระดองใจ จงัหวะจะโคน ไมตอง
กังวลวาจะถามอะไร เพียงคำถามเดียว ที่เหลือ “ปาตุม
เอง” เปนเหมอืนคมัภรีคนยาก ผานปากปาตมุ เรือ่งราว
ปญหาคนยากไร สามี ลกูหลาน เพ่ือนบาน และตัวเอง
เสร็จสรรพ

จากบานปาตุม เดินไปอีกไมกี่นาทีก็ถึงบานปาอีก
คนหน่ึง บคุลกิตรงกนัขามโดยส้ินเชิง

ปาอวน- กันยา  อวนสมชือ่ มลีกู 6 คน มหีลาน 10

คน อายุ 55 ป อพยพมาจากอยุธยา นั่งทำกระดาษไป
คยุไปคำตอคำ มหีลานตวัเล็กๆ นัง่อยกูบับาน ทัง้ๆ ทีต่อง
ไปเรียน เพราะไมคอยสบาย ในบานมีขาวของวางเกล่ือน
เนือ่งจากพืน้ทีจ่ำกดั และตองใชเวลาทำงาน แตละนาที
ชัว่โมงท่ีผานไป เปนเงินท้ังน้ัน

“สามีเคยไปเปนยาม แตตองออกแลว เพราะไมได
รบัเงนิเดอืน 2 เดอืน ไปเลีย้งเปดตามทงุ กก็ลวัเหมอืนกนั
บางทีโจรมันปลนเอาเปดไปท้ังฝูงก็เคยมี ก็อันตราย
เหมอืนกัน ไมรวูาจะทำไดนานสกัเทาไร”

หลังจากฟงคนอื่นมาหลายคน เยี่ยมมาหลายบาน
ผมก็ขอคุยกับอาสาสมัครบาง เพราะดูทาทางจะรอบรู
เรือ่งราวของชาวบาน พรอมทัง้ขอมลูของจรงิๆ

คุณแมะ-สมจิตร ลำปอง อายุ 39 ป  อาสาสมัคร
คอยชวยดูแลคนปวย คนชรา ในพ้ืนที่โคกเจกกอนข้ึน
สะพานนนทบุรี

คณุแมะ ผมอยากจะเรยีก “อแีมะ!”
เพราะยังคางกบัเพลงเกาสมยักอน “ไอบงักับอแีมะ”

พาเราเดินเขาไปตามถนน ตรอก ซอกเล็กๆ สองขางทาง
เปนบาน เนือ่งจากเปนพ้ืนทีล่มุ แมจะชือ่ “โคก” กต็าม
ขางลางมนี้ำขงั ขยะเนาเหมน็ ผานบานแลว บานเลา ไป
ยังบานท่ีทางวัดหรือคุณพอท่ีวัดพระแมมหาการุณย
ไดมาชวยเหลือ มีทั้งคนแก คนปวย รวมเบ็ดเสร็จอยู
คนเดียวหรือในบานเดียวกัน

“ตอนน้ี ทำอาชพีแยกกระดาษ มรีายไดบาง ไมตอง
ไป “เดินยอด” ไมฟงุซาน มรีายได สองอาทิตยเขาก็มา
เอากระดาษ และเอากระดาษมาใหใหม คนขยนัไดเปน
พนับาทนะ แตถาข้ีเกียจหนอย กไ็ด 400-500 บาท

รายไดสวนใหญไมพอหรอก เพราะมีลูกและ
มีหลาน แตละวันมันเครียด กลุมเร่ืองหน้ีนี่แหละ
สวนใหญคนท่ีนี่จะเปนโรคความดัน เครียดเพราะ
คิดมาก...(ฮะฮะฮะ) ไมมีเงินไปเรียน  บางทีเด็กก็
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คณุภรณ ี(เจยิม้) รวมกบับรษิทัทวัรกรูู
ทองเทีย่วและแสวงบญุ 4 ประเทศ 10 วนั

อติาล-ีโปรตุเกส-สเปน-ฝรัง่เศส
ขอเชญิเคารพพระธาตุบุญราศีแหงสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอหน ปอล ที ่2 ณ มหาวหิารนกับญุเปโตร
วนัพุธเขาเฝาองคสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16

ณ ลานนักบุญเปโตร
(มีบัตรท่ีนั่งดานหนาบนลานมหาวิหาร)

รวมบูชามิสซาท่ีมหาวิหารนักบุญเปโตร
รวมขบวนแหโคม และรวมบูชามิสซาท่ีแมพระฟาติมา

รวมบูชามิสซา และเคารพพระธาตุ
ที่วัดบานเกิดนักบุญอันตนแหงปาดัว
รวมแหโคมแมพระทีเ่มอืงลรูด 2 คนื

และรวมบูชามิสซาท่ีถ้ำแมพระประจักษ
รวมบชูามสิซาท่ีวดัแมพระเหรยีญอศัจรรย แหงปารสี

7 คนื 10 วนั ราคา 94,900 บาท
โดยสายการบนิออสเตรยีน แอรไลน

วนัท่ี 3-12 ตลุาคม 2554
หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมโปรดติดตอ
เจยิม้ โทร. 084-768-7799 / 0-2463-7431-2 หรอืทัวรกรูู คณุประภาศรี /
คุณอรกัญญา โทร. 0-2291-7711 / 080-236-0009 / 080-237-0009

เชิญรวมทำบุญ สรางวดันักบุญคามิลโล หมบูานศรีวิเชียร จ.เชียงราย

วัดนักบุญคามิลโล

หมูบานศรีวิเชียร

เปนวัดสาขา ที่ขึ้นกับ “วัดแมพระบังเกิด” อ.เมือง
จ.เชียงราย

วดัหลงัเดมิ
วัดไดสรางมาเปนเวลาเกือบ 30 ปแลว
มีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 15 เมตร มีขนาด
ไมเพียงพอกับพี่นองท่ีเขามารวมพิธีบูชา
ขอบพระคุณ
เน่ืองจากวัดนักบุญคามิลโล ซึ่งประกอบไป
ดวยคนไทย อาขา ไทยใหญ ไทยลื้อ  รวม
102 ครอบครัว
และมีศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
เชียงราย ที่มีเด็กชาวเขา 212 คน มีเด็กพิการ
15 คน เณรคามิลเลียน 50 คน เจาหนาท่ี 34
คน ซสิเตอรคณะมารีอาบมับนีา 7 ทาน และ
นักบวชคณะคามิลเลียน 5 ทาน

โครงการ งบประมาณการสราง
วดันักบุญคามิลโล
หอระฆัง ศาลา

สสุาน

6 ลานบาท
7 แสนบาท

2 แสนหาหมื่นบาท

วดัหลังใหม วดัรูปทรง 8 เหล่ียม
ภายในกวางขนาด 18x18 เมตร ระเบียง
รอบๆ วดั 3 เมตร ภายในวัดสามารถน่ัง
ได 230 คน และรอบๆ สามารถนัง่ไดอกี
หลายสิบคน นอกนัน้ ทางวัดมแีผนสราง

หอระฆงั ศาลาอเนกประสงค หอง
รบัแขก 2 หอง หองน้ำ และหองครวัตดิตอ :

คณุพอเกรียงไกร สขุจิต โทร. 08-8433-3141
office : Tel/Fax  0-5378-7304
e-mail : camillian-ning@hotmail.com
website : www.camillianchiangrai.org
ชื่อบัญชี  มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย (เพื่อสรางวัด)
ธนาคารกรุงไทย สาขาบานดู เชียงราย เลขบัญชี 842-0-07714-3
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบานดู เชียงราย เลขบัญชี 677-230543-1
ขอความกรุณาแจงใหคุณพอทราบดวย เพ่ือออกใบเสร็จและเขียนจดหมายขอบคุณ

ทีอ่ย ูคามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร เชียงราย
101 ม.8 บานศรีวิเชียร ต.ทาสุด อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100

เด็กสาธุฯ

“จงจุดเทียนขึ้นสักเลมหนึ่ง ดีกวาบนดาวา
ความมืด” โอกาส 350 ป คณะเอ็มอีพี เขามาใน
ประเทศไทย ครัง้แรก  22 สงิหาคม ค.ศ. 1662   และ
โอกาสน้ี แตละวัด แตละสถาบัน โรงเรียน นา
จะศึกษาอดีตท่ีบรรดามิสชันนารีทานไดบุกเบิก
โดยเฉพาะไดมอบรางฝงไวในสุสานของวัด “นาจะทำ
อะไรกันบางนะครับ” คุณพอธีรพล (พออวน)
กอบวิทยากุล เลขาธิการ คณะกรรมการคาทอลิกฯ
มรดกและวัฒนธรรม เชิญชวนใหแตละวดั ทำบันทึก
หมายเหตุของวัด เหมือนกับท่ีโรงเรียนทำไว แต
ขอใหเขียนดวยกระดาษและหมึกที่ทนนานหนอย
นอกจากน้ัน หากใครมีรปูเกาๆ สงไปรวมเปนมรดก
ของวัด และของสังฆมณฑล เพื่อจะไดแบงปนให
รนุลกูรนุหลานดู มขีองทีร่ะลกึมอบใหดวย “อยาให
ประวัติศาสตรหายไปพรอมกับวันเวลา” คลินิก
คุณพออาเรินส บรูโน คณะโอเอ็มไอ  กำลังสูกับ
โรคมะเร็ง กำลงัใจดี มคีนเอายาสมุนไพรมาชวยเสริม

จนไมรูจะเปนฝรั่งกินยาฝร่ัง หรือฝรั่งกินยาไทยดี 
คณุแมของคณุพชรดนย  (คมิ) ศรีนวรตัน อายุ 60 ปเศษๆ
ปวยดวยโรคเหมือนกัน ขอสงกำลังใจและคำภาวนา
มาเปนตัวยาครับ คุณกุลชลี เสริมทวีทรัพย เลขาฯ
สภาภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ  ประสานงานเตรียม
ทำหนังสือเลมใหญ โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84
พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา
คุณสุดารา สุจฉายา นักเขียนมืออาชีพมาเรียบเรียง
เร่ืองราวใหมีคุณคาท้ังประวัติศาสตรและปจจุบัน

คุณแมมหาธิการิณี กัลลิสต มากสกุล อายุ 94 ป
คิดถึงนองสาวครูเกิน มากสกุล อายุ 91 ป อยูวัดพระ-
หฤทัยฯ วัดเพลง จ.ราชบุรี จาก 5 คน เหลือเพียง
“สองเรา”  ซิสเตอรอรัญญา กิจบุญชู รับอาสาพาไป
เม่ืออายุมาก ตางคนไดแตคิดถึงกัน แตโอกาสจะไปมา
หาสกูนัมนัยากลำบากนกั คณุยายทศันีย จนิตนเสรี
อายุ 94 ป อยูกับลูกสาวคนโต ปาจามรี คุณแมของ
อาจารยศรนิทร (ไนท) จนิตนเสร ีกำลงัทำงานยกเครือ่ง
ดนตรีศกัดิส์ทิธิ ์ครัง้ใหญ คณุแมบอกวา “ดใีจท่ีลกูไดมา
รบัใชพระ” แตกอนทำเรือ่งเงินๆ ทองๆ ตวัเลขๆ เครยีด!

สวนคณุวีระพงศ ทวีศกัด์ิ นกัดนตรีพณิแกว เวลาน้ี
เปนวิทยากร ผูพลิกผันตัวเอง “ผูสรางแรงบันดาลใจ
ใหกับผูคนเกือบทั่วประเทศแลว” จนนองฟา ลูกสาว
จำหนาพอไมคอยไดแลว คุณพอวุฒิเลิศ  แหลอม
เชียงใหม ตองจองลวงหนาหาเดือนเปนตนไป 
คุณพอไพบูลย อุดมเดช เจาอาวาสวัดพระมหาไถ
เขาประจำที ่แตงานยงัไมเขาที ่ เพราะหอประชมุ 5 ชัน้

ใกลเปนรูปเปนราง แตตัวเลขยังเหน็ไมชดั  เมื่อ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2011 พระสมณทูตโจวานนี
ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศ
ไทย ประธานมิสซาฉลองสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดกิต ที ่16  ครบ 6 ป พระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั
กจิบญุชู ไดมารวมพิธ ีพรอมกับพระคุณเจาท้ัง 7 องค
อีก 3 องคติดภารกิจในสังฆมณฑล พระคุณเจาวีระ
อาภรณรัตน เหนือสุด เพ่ิงกลับจากมิลาน อิตาลี
มารวมดวย พระคุณเจาประธาน ศรีดารณุศีล จากใตสดุ
มารวมดวย ผูอัญเชิญของถวาย คุณกวี อังศวานนท
และ ดร.อภิชาต อินทรวิศิษฏ ดูหนุมพอๆ กัน
พิธีเรียบงายแตสงางาม คุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ
จัดรูปพระสันตะปาปาขนาดใหญ เทเรซา ริสา
สามานันท  อดีตนักขับรองอัสสัมชัญ  อาจารย
โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา (อารไอเอส.) ตอนน้ี
ตองพักรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะสายตาชักมอง
ไมคอยเหน็  ปกอุดมสาร โอกาสวันส่ือมวลชน
สากล คร้ังท่ี 45 ฉบับน้ี ไดหนังสือพระคัมภีร และ
สายประคำของคุณพอพิพัฒน  รุง เ รืองกนกกุล
มาประกอบ ทำใหทุกอยางลงตัว ออกมาใหเห็น
แบบน้ี ขอบคุณอกีคร้ังครับคณุพอ รายการดนตรี
กวีศิลป ตอน “เพลงถึงพระเจา” ทางไทยพีบีเอส
หลายคนไดชมกันเมื่อวันเสารที่ 9 กรกฎาคม เวลา
สามทุม สงเสียงมาบอกวาเห็นหลายๆ คนหนาคุนๆ
หลังจากไดชมแลวบอกไดคำเดียววา  ขอบคุณ
ทกุทานท่ีทำใหมรีายการดีๆ แบบน้ีครับ
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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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

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. ลรูด - ฟาติมา - โรม  (18-29 ต.ค.)

20-23 สงิหาคม ลองอีสานและไปลาวใต
สุภาทัวรแสวงบุญ

สนใจรายละเอียด : 0-2912-3339, 08-1899-7470
FAX : 0-2585-1012

ขอคำภาวนาอุทิศแด
ยอแซฟ ศลิป
อินทรวิศิษฏ
ชาตะ 13 ส.ค. 1921
เกิดใหมในพระเจา
23 ก.ค. 2006

ครบหาปแหงความอาลัยจากครอบครัวและญาตมิติร
พวงเพ็ญ, เอกราช-อภิชาต-อรรถกฤต-อทิธิพร อนิทรวิศษิฏ

“ขาแตพระเจา บัดนี้พระองค
ทรงปลอยใหผูรับใชของพระองค
ไปเปนสุข... เพราะนัยนตาของ

ขาพเจาไดเหน็
องคพระผูชวยใหรอดพน”

(ลก 2:29-30)

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลล เปเปอร, พรม, ฉากกั้นหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

ผลิตและจำหนายสายประคำ หินสีและแกวคริสตัล
http://www.mary-lamb.com

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ตดิตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

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

 
⌫   

 ครอบครัวจะมคีวามสุข
เม่ือสมาชกิรจูกับทบาทหนาท่ีของตน
 อบรมบทบาทลกูตอครอบครวั

(ย.1 รนุ 22)
  

⌫⌫

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง พระอัครสงัฆราชลอเรนซ คายน แสนพลออน / คณุพอยอหน
บปัตสิตา บญุเลศิ ธาราฉตัร  / หลยุส นาฬิกา เลศิในเกยีรต ิอายุ 21 ป สตับรุษุอาสนวิหารอสัสมัชญั /
เปโตร สธุา กจิเจริญ อาย ุ69 ป สตับุรษุวัดนักบุญเปโตร สามพราน/ โทมสั จนัทรเทศ / วญิญาณสมาชกิ

อดุมสารและอดุมศานตผลูวงลับทกุดวง  / วญิญาณในไฟชำระและวญิญาณทีไ่มมใีครคดิถึง

(ปารีส - นักบุญแบรนาแดตในโลงแกว - ลูรด - ฟาติมา -
กรงุโรม และอสัซีซ)ี

(เมืองกวั - คารวะศพนักบุญฟรงัซิสเซเวียร - บานบุญราศีโจเซฟ
วาซ - คารวะศพบุญราศีคุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตาและ
ศนูยคณะธรรมทูตแหงเมตตาธรรม ตัง้โดยคณุแมเทเรซา

2. อนิเดีย - กวั - กลักัตตา (20-24 ต.ค. และ 1-5 ธ.ค.)
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เมดจูกอรี (เฮอเซโกวนีา) : เม่ือวนัที ่24 มถินุายน

1981 แมพระไดประจักษแกเดก็ 6 คน ทีห่มบูาน

เมดจกูอรี ในยโูกสลาเวยีเดมิ (ขอมูลเพิม่เติมท่ี

www.Medjugorje.com) ตัง้แตนัน้มาไดมคีรสิต-

ศาสนกิชนจากยโุรป อเมรกิา ฯลฯ จารกิแสวงบุญ

มายังดินแดนอนัศักด์ิสทิธ์ินี ้จนถึงปจจุบนัจำนวนกวา

30 ลานคน แตปรากฏวามผีไูปแสวงบุญจากประเทศ

ไทยเปนกลมุเล็กๆ ไมถงึรอยหาสบิคน

เพือ่เปนการนำพีน่องคริสตชนจากไทยจาริกแสวงบญุ

ไปยังดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิน์ีม้ากข้ึน  บรษิทัฯ

จงึขอเสนอกำหนดการเดนิทางข้ึนเปนหมคูณะ

ทานทีส่นใจ โปรดดขูอมูลเพิม่เตมิท่ี

www.worldwidegrp.com

คณะเดนิทางแสวงบญุสดูนิแดนอนัศักด์ิสทิธ์ิ

เมดจูกอรี คณะท่ี 1 วนัที ่30 พ.ค. ถงึ 7 ม.ิย.

                คณะท่ี 2 วนัท่ี 31 ต.ค. ถงึ 6 พ.ย.

เสนทางเพิม่เตมิ :

คณะที ่3 ลรูด - เมดจูกอรี (ธ.ค. 2554)

คณะท่ี 4 ลูรด - ฟาติมา - เมดจูกอรี

(ก.พ. 2555)

เชิญสอบถามรายละเอียดและสัง่จองท่ี

เวิลดไวด ฮอลิเดยส แอนด แทรเวิล

โทร. 0-2645-3575-77

E-mail : tour@worldwidegrp.com

จาริกแสวงบญุ
สดูนิแดนอันศักด์ิสทิธ์ิ








คุยกันเจ็ด
วนัหน



 




 
  ไมมีสิ่งใดที่ซอนอยูจะไมปรากฏชัดแจง ไมมีความลบัใด

จะไมมใีครร ูและไมถกูเปดเผย  (ลก 8:17)


                                                  

โปรแกรมผาตัดผานกลองทางนรีเวช
..แผลเล็ก เจ็บนอย ไมตองนอนโรงพยาบาลนาน..
  คาใชจายไมบานปลาย

โรงพยาบาลเซนตหลยุส 27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 www.saintlouis.or.th

ตั้งแต วันนี้ - 31ธันวาคม 2554
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่: แผนกสตู-ินรเีวชกรรม

โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10251-2

**ภายใตเงื่อนไขท่ีโรงพยาบาลกำหนด

ผาตดัถงุน้ำ / เนือ้งอกในมดลกู / ผงัพดืในมดลกู / ทองนอกมดลกู
โดยการสองกลองผานทางหนาทอง

ผาตัดมดลูก โดยการสองกลองผานทางหนาทอง

วินิจฉัยทางนรีเวชโดยการสองกลองผานทางหนาทอง      ราคา  70,000 บาท
(นอนโรงพยาบาล 2 วนั 1 คนื)

   ราคา 100,000 บาท
(นอนโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)

   ราคา 120,000 บาท
 (นอนโรงพยาบาล 3 วัน 2 คนื)

อกีคร้ังกับ... แฮร่ีพอตเตอร
(tanpanlop@gmail.com)
ดวยกระแสทางการตลาดของภาพยนตรเรือ่ง “แฮรี่

พอตเตอร” ตอนเครื่องรางยมทูต ทำใหผมเองตอง
เสยีเงนิเขาไปนัง่ด ูในฐานะทีเ่ปนผบูรโิภคคนหนึง่

อรรถรสของหนังเร่ืองน้ี โดยเฉพาะในเร่ืองของ
เทคนิคการสรางตองยกนิ้วให เพราะสามารถดึงดูด
ความสนใจของผชูมไดตลอดสองช่ัวโมงเต็ม

ทั้งเหาะเหิน เดินอากาศ ใชเวทมนตรในการตอสู
มงี ูมเีงามดื มคีวามสวาง เปนสญัลกัษณในการนำเสนอ
ผูชมสามารถมีจินตนาการรวมไปกับผูสรางไดอยาง
กลมกลนื

ในดานเน้ือหา เปนพื้นฐานดานจิตใจของคนเรา
จริงๆ ไมวาจะเกิดชาติไหนท่ัวโลก คนอเมริกา ยุโรป
หรือเอเชีย  สามารถถอดรหัสของหนังเรื่องนี้ได
ไมยากนกั ในมุมมองของความบันเทิง

ผมชอบเนือ้หาในหนังเรือ่งนี ้3 ประเดน็ดวยกนั
ประเด็นแรก ผมคิดวาหนังเรื่องนี้บอกชัดเจนวา

สังคมในจินตนาการหรือสังคมแหงความเปนจริง ถูก
แบงออกเปนสองฝาย คอื ฝายธรรมะ และฝายอธรรม

ดูเหมือนวาฝายอธรรมจะมีอิทธิพลเหนือกวา
ฝายธรรมะ ทั้งในเชิงปริมาณท่ีมีมากกวา ในเชิงอำนาจ
โดยเฉพาะการใชอำนาจเพ่ือตนเองและพวกพอง แตที่
สุดของทุกเร่ือง “ธรรมะยอมชนะอธรรมเสมอ” ไมวา
จะในหนงัหรือชวีติจริง

ประเด็นท่ีสอง ผมคิดวา แฮรี่ พอตเตอร เปน
สัญลักษณของ “ความกลา” กลาที่จะเอาชนะใจตัวเอง
อยกูบัความเปนจรงิ และกลาทีจ่ะตอสกูบัความไมถกูตอง

กลาอยางมีเหตุผล มใิชความมุทะลุดดุนัเพือ่เอาชนะ
มีความมุงม่ัน เสียสละ ที่สำคัญคือ มีสติและปญญา
ในการตอส ูสามารถทำลายเคร่ืองรางยมทูตได

ประเด็นสุดทาย ผมชอบฉากกอนสุดทาย ที่ แฮรี่

พอตเตอรสามารถชนะคูตอสู และมีไมกายสิทธ์ิซึ่ง
หมายถึงอำนาจอยใูนกำมอื เมือ่ทกุอยางจบและเสร็จส้ิน
ภารกิจแลว แฮรี ่พอตเตอร หกัไมกายสิทธิท์ิง้ กลบัคนื
สสูามัญไมไดยดึติดกับอำนาจทีเ่คยมี

อำนาจ เปนของช่ัวคราวและควรใชเมือ่จำเปน คน
ทีม่อีำนาจเปนหวัโขน หลงอำนาจ และคดิวาอำนาจท่ีมี
อยูสามารถมีอยูตลอดไปน้ัน ชางเปนคนที่นาสงสาร
เสยีจรงิ

ภาพยนตร มาจากการกำกับการแสดง มเีทคนิคและ
นักแสดงอาชีพเปนผูถ ายทอดเน้ือหาจากผู เ ขียน
บทประพันธ หากองคประกอบทุกอยางลงตัว ผลลัพธ
คงทำใหคุมคากับผูชมที่คาดหวังและเสียเงินเขาไปดู
ทีไ่ดทัง้ความบนัเทิงและคานิยมจากส่ิงท่ีดู

แฮร่ี พอตเตอร สามารถมีอิทธิพลกับคนในสังคม
ทั้งในดานภาษาและวรรณกรรม ดานส่ือสารมวลชน
การใชสัญลักษณสื่อสารกับคนทั่วโลกท่ีมีความตาง
ในดานประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงดานรูปแบบ
การใชชีวิต การแตงตัว บทสนทนาในชีวิตประจำวัน
ของคนในสังคม

นี่แหละ... ชีวิตในยุคอิทธิพลของสื่อสารมวลชน
ที่มีรูปแบบตางกันไปตามยุคสมัย



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 31 ประจำวันท่ี 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2011 หนา 11

โรงเรยีนอัสสัมชญั    เปดรบัสมัครนักเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศึกษา 2555
จำหนายใบสมัครตัง้แตวนัที ่20 มถินุายน  2554  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมัคร หองธุรการโรงเรยีนอัสสมัชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนักผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงิน 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั ⌫⌫
จนี (ยแูคน)   หนงัสือพิมพ
ท อ ง ถ่ินร า ย ง านว า
พระศาสนจักรจนียกเลกิ

พิธีอภิเษกผูชวยพระสังฆราชโจเซฟ ซัน จีเจน ซึ่ง
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16 ทรงมอบหมาย
ใหรับผิดชอบงานในสังฆมณฑลฮานดาน  ตั้งอยู
ตอนเหนือของจังหวัดเฮเบ  ซึ่งกำหนดกระทำในวันท่ี
29 มิถุนายน ค.ศ. 2554  สาเหตุจากการถูกกดดันจาก
รัฐบาล

แหลงขาวพระศาสนจักรรายงานวา   “ขณะน้ีผชูวย
พระสังฆราชซัน ซึ่งพระสันตะปาปาทรงแตงต้ังอยาง
เปนทางการ ‘อยูภายใตการดูแล’ โดยเจาหนาท่ีรัฐบาล
ทีเ่ชยีจาจวง เมอืงทางตะวนัตกเฉยีงใตของกรงุปกกิง่”

ผูชวยพระสังฆราชซันและคุณพอยอหน ฮวย
เจียงติง  เลขาธิการสังฆมณฑล ถูกควบคุมตัวโดย
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลทันทีที่ผูชวย

พระสังฆราชเขาเงียบเพ่ือเตรียมอภิเษกเสร็จสิน้เม่ือวนัที่
26 มถิุนายน

ทั้งสองถูกบังคับใหขึ้นรถตำรวจ และเมื่อเดินทาง
ใกลฮานดาน คณุพอฮวยขดัขืนและพยายามกระโดดหนี
เจาหนาท่ีจึงยายคุณพอไปยังรถตำรวจอีกคันหน่ึงกอน
จะสงคณุพอกลบัสงัฆมณฑล  สวนผชูวยพระสังฆราช
ถูกนำตัวไปยังเมืองเชียจาจวงตามลำพัง

ทันทีที่ทราบขาว พระสังฆราชสเตเฟน หยาง
เซยีงไต แหงสงัฆมณฑลฮานดาน อาย ุ89 ป   เกดิอาการ
หัวใจวาย ตองเขาพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลดาชอง
ของสงัฆมณฑล

สถานการณความรุนแรงที่เกิดข้ึนทำใหสมาชิก
ซิสเตอรคณะพระมารดาแหงพระเยซูเจา เริ่มถือศีล
อดอาหารและหมุนเวียนกันเฝาศีลมหาสนิทตลอด 24
ชัว่โมง และสวดภาวนาเพ่ือสังฆมณฑล

แหลงขาวพระศาสนจักรรายงานวา “พระสงัฆราช

ผูชวยซัน ไดรับการดูแลอยางดีภายในบานพักรับรอง
แหงหนึง่  มเีจาหนาทีร่ฐับาลเฝารกัษาการอยดูวย”

รายงานขาวแจงวา  “สาเหตขุองปญหาเกดิจากการ
ที่สมาชิกสังฆมณฑลตอตานพระสังฆราชโจเซฟ กัว
จินไซ แหงสังฆมณฑลเชินเด ที่รัฐบาลจีนแตงต้ังโดย
ไมไดรบัการรับรองจากพระสนัตะปาปา  ในพธิอีภเิษก
พระสังฆราชกัว  พระสงฆสังฆมณฑลตอตานและ
เรยีกรองใหอานหนงัสอืสารตราต้ังจากพระสันตะปาปา
ระหวางพิธีอภิเษก  ปจจุบันสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศจีนยังไมไดออกจดหมายรับรองการ
เปนพระสังฆราชของพระสังฆราชกัวแตอยางใด”

* (จังหวัดเฮเบ จังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศจนี มเีชียจาจวงเปนเมอืงหลวง)

* (เชินเด เมืองทางตะวันออกเฉยีงเหนือของจังหวดั
เฮเบ ในอดีตเปนที่ตั้งของพระราชวังฤดูรอนของ
จกัรพรรดแิหงราชวงศแมนจ ูค.ศ. 1644-1912)

ปลกูฝงใหเดก็ๆ รกัธรรมชาติ
กสัแตล กนัดอลโฟ  อติาลี  (ซนีติ)  สมเดจ็พระสันตะ-
ปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเชิญชวนพอแมใหปลูกฝง
คณุคาของธรรมชาติแกเด็กๆ  พระองคตรัสวา “ระหวาง
ฤดูรอนนี้ขาพเจาอยากเชิญชวนทุกทานใหไตรตรอง
ถึงความย่ิงใหญของสรรพสิ่งสรางท้ังปวง  อยากให

พอแมทกุคน หาโอกาสพาลกูๆ ไปสมัผัสกับธรรมชาต ิปลูกฝงพวกเขาใหรจูกัเคารพ
และปกปองธรรมชาติ ซึง่เปนของขวัญยิง่ใหญทีพ่ระผสูรางทรงประทานแกมนษุย
เชนที่พระเยซูคริสตเจาทรงนำบทสอนเร่ืองผูหวานอธิบายถึงธรรมล้ำลึกของ
พระอาณาจักรของพระองคแกบรรดาอัครสาวกในวันน้ี”

“ขอใหบทสอนในวันน้ีเตือนใจเราวา พระเปนเจาซ่ึงประทับอยูในชีวิต
ประจำวนัมกัถูกบดบังไวเหมอืนเมลด็พืชทีห่วานลงในดิน ขอพระองคโปรดชวยให
เมล็ดพันธุแหงความรักในตัวเราไดบังเกิดผลสมบูรณ”

เยาวชนลงทะเบียน
นครรัฐวาติกนั (ซเีอน็เอส)  ผจูดังานชมุนุมเยาวชนโลกกลาววา “จำนวนผลูงทะเบยีน
รวมงานและอาสาสมัครสูงกวาในคร้ังกอนๆ  ทำใหคาดไดวางานชุมนุมคร้ังน้ี
จะประสบผลอยางนายนิด”ี

พระคารดินัลสตานิสลาฟ ริลโก ผูอำนวยการหนวยงานจากสำนักวาติกัน
ที่มีสวนรวมประสานการจัดงานเยาวชนสากลในคร้ังน้ีกลาววา “ขณะน้ีมีเยาวชน
ลงทะเบียนแลว 440,000 คน  ซึง่เปนจำนวนท่ีสงูมากเพราะยังเหลือเวลาอีก 6 อาทิตย
ใหเยาวชนไดลงทะเบียน   นอกจากน้ีเยาวชนกวา 35,000 คน ยืน่แสดงความจำนง
เปนอาสาสมัครกบัหนวยงานท่ีเปดรับอาสาสมัคร 22,500 ตำแหนง”

ในการประชุมเมือ่วนัที ่28 มถุินายน พระคารดนิลัรลิโก กลาววา “งานชมุนมุ
เยาวชนโลกทุกคร้ังมีความพิเศษสำหรับพระศาสนจักรซ่ึงเปนเพ่ือนของเยาวชน
ใกลชดิพรอมรับฟงปญหาพวกเขา  และปลูกฝงความกระตือรือรนและความศรัทธา
ในงานแพรธรรม  คณุสมบัตซิึง่จำเปนโดยเฉพาะในทวีปยุโรป  ดวยเหตุนี้สมเดจ็
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 จึงทรงเลือกเมืองหลวงมาดริดของประเทศสเปน
เปนสถานท่ีจัดชุมนุมเยาวชนในครั้งน้ี  ภาพที่เยาวชนไปรับศีลอภัยบาปจาก
พระสงฆบริเวณสนามหญาหรือภายในเต็นทเปนเรื่องปกติที่พบเห็นไดในการ

ชุมนุมเยาวชนโลก  สิ่งท่ีพิเศษในปนี้คือ เปนปแรกท่ีสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่ 16 จะเสด็จโปรดศีลอภัยบาปแกเยาวชนดวยพระองคเอง”

เยาวชนเนปาลไดรางวัล
กาฐมาณฑ ุ  เนปาล  (ยแูคน) นายดารริลล  วลิสัน อายุ 22 ป เยาวชนเนปาลไดรบั
รางวัลชนะการประกวดบทเพลงจำนวนหน่ึงในหาเพลงที่จะใชในงานชุมนุม
เยาวชนโลก  บิดาของเขาเปนผูอำนวยการคณะนักขับรองประจำอาสนวิหาร
อสัสัมชัญในเมืองกาฐมาณฑุ

ดารริลล  ซึ่งไดรับรางวัลเปนคาลงทะเบียนรวมงานเยาวชนโลก กลาววา
“ผมพยายามหาทุนอยูเพื่อจะไดมีโอกาสรวมชุมนุมเยาวชนโลกท่ีกรุงมาดริด  แต
กพ็บอปุสรรคมากมายรวมท้ังดานการเงิน  ผมดีใจมากท่ีชนะการประกวดคร้ังนี”้

* (เนปาล เมืองหลวงชือ่กาฐมาณฑุ  ใชสกุลเงินรูป  ประชากร 27 ลานคน นบัถือ
ศาสนาฮินดู  90%  ศาสนาพทุธ 5%  ศาสนาอิสลาม 3%  ศาสนาคริสตและศาสนา
อืน่ๆ 2%)

คริสตชนกลบัใจเหมือนการเปลีย่นปงและเหลาองนุ
โรม (ซีเอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16  ทรงเปนประธาน
ถวายมิสซา ณ พระมหาวหิารนักบุญยอหนแหงลาเตรัน  วนัท่ี 23 มถินุายน โอกาส
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา

พระสันตะปาปาตรัสวา “การเปล่ียนขนมปงและเหลาองนุใหเปนพระกายและ
พระโลหิตของพระเยซูคริสตเจา  เปรียบดังผูที่ปรารถนาจะกลับใจยอมตองผาน
ความยากลำบาก  เสยีสละตนเพ่ือความรักตอพระเปนเจา”

“พลังของศีลมหาสนิท อาหารทรงชวีติ เปล่ียนแปลงตัวเรา และเปล่ียนแปลง
โลก  ผทูีเ่ช่ือวาพระเยซูคริสตเจาสถิตในศีลมหาสนิท  จะพบพระองคในเพ่ือนพ่ีนอง
ผตูกทกุขไดยาก  ผหูวิกระหาย  ผถูกูทอดทิง้  ผขูาดแคลนเคร่ืองนงุหม  ผปูวย และ
ผูถูกจองจำ”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงย้ำเตือนคริสตชนถึงความสำคัญ
ของการสำนึกและใหคำมั่นท่ีจะชวยเหลือผูอื่น วามีความจำเปนอยางย่ิงตอโลก
ในยุคทีโ่ลกาภิวตัน ซึง่ทกุคนตางตองพึง่พาตนเองมากข้ึน
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พธิสีวดขอบพระคณุ (ตอจากหนา 20)
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนาไปอยางมีพลวัต  มกีาร
คงส่ิงเกาๆ ที่ยังสามารถใชได มีคุณความดี และนำ
สิง่ใหมๆ  เขามาทีเ่ห็นวามคีวามเหมาะสม  และหลายๆ
ครั้งจะมีการนำส่ิงเกาและส่ิงใหมมาประสมกลมกลืน
เปนเนื้อหนึ่งเดียวกัน  สังคมปกาเกอะญอก็ตกอยูใน
กฎเกณฑเชนวานี ้ อยางเชนชมุชนบานดอกแดง หมทูี ่14
ต.บอสล ีอ.ฮอด จ.เชยีงใหม  ราว 40 ปทีแ่ลวชาวบาน
สวนหนึ่งสมัครใจเขามาเปนคริสตชนคาทอลิก  โดย
คณุพอโยเซฟ เซกนีอต เปนผทูำพิธรีับเขามา

กอนหนาการเขามาเปนคริสตชน  พวกเขานับถือ
ศาสนาบรรพชน มีความเชื่อถือสิ่งสูงสุดท่ีเรียกชื่อวา
“ตา ที ตา ตอ”  เปนผูสรางและเปนเจาของสรรพส่ิง
ในโลก  อีกท้ังเปนผูอำนวยพรใหพืชพรรณธัญญาหาร
ทีพ่วกเขาเพาะปลกูลงไปในไร นา สวนไดเจรญิเติบโต
งอกงาม และใหผลผลิตท่ีคอยเปนอาหารชุบเลี้ยงชีวิต
เพราะฉะน้ันทกุๆ ปหลงัจากเพาะปลูกขาวและพืชพรรณ
ลงในไรในนาแลว จะมีการทำพิธีเล้ียงไรนา  เพื่อเปน
การขอบคุณส่ิงสูงสุดท่ีไดประทานดิน น้ำ ปา ขาว
และพืชพรรณ และขอพรใหบนัดาลความอดุมสมบรูณ
แกไรนา ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดของพิธีกรรม
มากมาย

แตครัน้เมือ่เขาเปนคริสตชนแลว  พธิกีรรมแบบเดมิ
ไดมีการปรับเปล่ียนไป  จากการสรางหอบูชาไปเปน
การปกไมกางเขน และจากการนำไกหรือหมูและเหลา
เปนเคร่ืองเซนไหว โดยปายเลือดท่ีหอบูชา ไปเปนการ
นำมาประกอบอาหารเทานั้น ไมมีการทำเปนเคร่ือง
เซนไหว  การปรับเปล่ียนเชนนี้เพื่อเปนการแบงเบา
ภาระอันหนกัอ้ึงจากพิธกีรรมแบบเดิมลงไป  ใหมคีวาม
คลองตวั และปลดปลอยเร่ืองข้ันตอน รายละเอียด และ
ขอหามตางๆ ของพิธีกรรม ซึ่งหลายคร้ังเปนอุปสรรค
ตอการดำรงชีวิต  ดังนางนิโหม จินดาดุจสายชล ได

แสดงความเห็นวา
“แตกอนเราเล้ียงนา  เราสรางหอบูชาสองหลัง

ใชเสาหอบูชาหอละ 4 ตน รวม 8 ตน ตองฆาไก 4 ตวั
เหลา 2 ขวด มีขั้นตอนและรายละเอียดหลายอยาง
กวาจะเสรจ็ใชเวลานาน มขีอหามอกีเยอะแยะ หากผิดไป
จากขอหามถือวาไมดี บางคร้ังถึงกับตองทำพิธีใหมก็มี
เสยีหมู เสยีไกไปอีก  แตปจจบุนัเราเปนคริสตชน เราไป
สวดในนา ก็ปกไมกางเขน 1 อัน น้ำเสกอีก 1 ขวด
สวดขอบคุณพระเจาและขอพรจากพระเจา แคนีก้็เสรจ็
ขอหามไมมี ดีหรือไมดี เราเช่ือในพระเปนเจาแลว หมู
หรือไกและเหลาท่ีเราเอามา  เราไมทำเปนเครื่อง
เซนไหว เพียงนำมาประกอบอาหารเพ่ือรวมกินด่ืม

ดวยกันกบัครอบครวัและเพ่ือนบานท่ีมารวม”
เม่ือต้ังคำถามวา  เราเปนคริสตชนแลว  ทุกอยาง

ถกูแทนทีด่วยการเขาโบสถและพิธมีสิซา ไมจำเปนตอง
ไปสวดในไรในนาอีก  คำถามน้ีครสิตชนบานดอกแดง
ไดใหความกระจางวา ความเช่ือและศาสนาเปนเร่ือง
ชีวิต  ตองมีมิติความสัมพันธทางดานสังคม ตองมี
ความรกัความผกูพนักบัเพือ่นบาน เพือ่นมนษุย  ตองรกั
กัน ชวยเหลือ และเอ้ืออาทรตอกัน ซึ่งถือเปนการ
ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระเยซูเจาท่ีวา “จงรัก
เพือ่นบานเหมือนรกัตนเอง” (มธ 22:39) ดงัทีน่ายสุชาติ
สายชลศรีจนิดา ไดใหความเห็นวา

“แมเราเขามาเปนคริสตชนแลว  เราก็ยังไปสวด

ในนาอย ู ทีเ่ราไปนีม่ใิชเร่ืองความเชือ่อยางเดยีว คนเรา
ใชวาจะอยคูนเดียว อยคูรอบครัวเดียว อยกูนัเปนหมบูาน
ชุมชน การทำไรทำนาจะทำคนเดียวครอบครัวเดียว
ไมไหว ไมสำเร็จ ตองอาศัยแรงงานเพื่อนบานมา
ชวย เพ่ือนบานตองอาศัยเราไปชวย เรา ‘มา ดอ มา กะ’
กัน (ลงแขก แลกเปล่ียนแรงงาน) วันน้ีเขามาชวยเรา
พรงุน้ีเราไปชวยเขาตอบ เปนการชวยเหลือเก้ือกูลกัน กอ
ใหเกดิความรักความผกูพนั เหน็อกเหน็ใจกนั ผมเหน็วา
เปนการปฏบิตัสิิง่ท่ีพระเยซเูจาทรงส่ังไวนะ ใหเรารกักัน
แตหากเราไมทำแลว เราท้ิงไป ความรักความผูกพัน
ของเราในชุมชนก็ลดนอยลงไป”

การไปทำพธิสีวดในนา  ในความเห็นของครสิตชน

บานดอกแดงแลว เปนวิธีการสงเสริม สนับสนุน และ
เสริมเติมเต็มใหคริสตชนไดมีความเช่ือในพระเปนเจา
มากยิง่ๆ ขึน้ และเขาถึงแกนแทแหงความเช่ือไดอยางงาย
และรวดเร็ว  เพราะเปนรูปแบบการสวดภาวนาท่ีอยู
ใกลชิดกับพระเปนเจาผานทางนา ไร ดิน น้ำ ปา และ
ธรรมชาติตางๆ รายรอบ การสัมผัสกับส่ิงเหลาน้ีก็คือ
การสัมผัสกับส่ิงสรางของพระเปนเจาและองคพระ-
ผเูปนเจาน่ันเอง ซึง่อาจจะตางกบัการสวดภาวนาในโบสถ
หรือบานท่ีมีสภาพแวดลอมเอ้ืออำนวยไมมากเทา ดังท่ี
นายตีวา วอบือ เจาของนาอีกคนหน่ึงไดแสดงทัศนะวา

“เราไปสวดในนา ไมใชวาเราสวดท่ีโบสถหรือที่
บาน หรอืถวายมสิซาไมมคีวามหมาย อนันัน้เรากท็ำเปน
ปกต ิ แตถาเราไปสวดในนาดวยกย็ิง่จะดีกวาและลึกซึง้
กวาอีก  เพราะมีความรูสึกวาอยูใกลชิดกับพระเปนเจา
มากทีส่ดุ  เราเห็นไร นา ดนิ น้ำ ปลา ป ูหอย ลกูออด
เขียด ปาไม ตนไม ใบไม นก หนู ววั ควาย และธรรมชาติ
อื่นๆ รอบตัว เราเช่ือวาส่ิงเหลาน้ีคือน้ำมือของพระ-
เปนเจา เม่ือเห็นน้ำมือพระเปนเจาเหมือนเห็นพระเจา คอื
สิง่เดียวกัน”

นี่คือบริบทของคริสตชนชาวปกาเกอะญอหมูบาน
ดอกแดง ซึ่งพวกเขาพยายามปรับเปล่ียนรูปแบบ
พิธีกรรมทางศาสนาใหมีความสอดคลองและเขาสู
วฒันธรรมประเพณีทองถ่ินของตน โดยมีวตัถุประสงค
เพ่ือการปรบัตัวทางดานเศรษฐกิจ ชวยลดภาระคาใชจาย
ในการประกอบพิธกีรรม การดำรงรักษาความรักความ
ผกูพนั และการชวยเหลอืเก้ือกลูกนัของคนในชุมชน ซึง่
มคีณุคาท่ีสอดคลองกับหลกัคำสอนขององคพระเยซูเจา
ที่ทรงสอนใหรักกัน และสุดทายเพ่ือเปนการเขาถึง
แกนแทของความเช่ือในพระเปนเจา พระบิดาผูทรง
สรางสรรพสิ่ง และเช่ือในองคพระเยซูเจาพระผูไถ
มนษุยใหรอดจากบาป อนัเปนเปาหมายสงูสดุของพระ-
ศาสนจักรในการประกาศขาวดีของพระเยซเูจาท่ีตองการ
ใหคริสตชนไดบรรลุถึงความเชื่อดังกลาว  จึงเขาใจวา
ครสิตชนบานดอกแดงกำลังมงุสจูดุหมายปลายทางน้ัน

รายงานโดย คุณถาวร กัมพลกูล

คณุพอนำสวดและเดินพรมน้ำเสกรอบๆ นา



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 31 ประจำวันท่ี 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2011หนา 14

สาสนจากประธานสือ่มวลชนคาทอลกิ (ตอจากหนา 4)

การประกาศพระวรสารน้ัน จำตองมีการส่ือสารท่ีใหเกียรติและระมัดระวัง
ซึ่งจะเปนการกระตุนจิตใจและมโนธรรม เปนการสะทอนแบบฉบับของ
พระเยซูเจาผูทรงกลับคืนพระชนม เมื่อพระองคทรงรวมเดินทางไปยังเมือง
เอมมาอสูรวมกบัสาวก (ด ูลกูา 24:13-35) พระองคเสดจ็ไปกบัพวกสาวก เสวนา
กับพวกเขา ทรงนำเอาส่ิงท่ีอยูในใจของพวกเขาออกมา ดวยวิธีนี้ พวกสาวก
จงึคอยๆ ไดรบัความเขาใจเก่ียวกับพระธรรมล้ำลกึ

ในที่สุด ความจริงของพระคริสตเจาคือคำตอบแหงความปรารถนาของ
มนุษย ทีจ่ะมีความสมัพันธเปนหนึง่เดยีวกนั และความหมายซ่ึงสะทอนใหเห็น
ในความนิยมชมชอบ เครือขายของสื่อสารมวลชน ผูมีความเชื่อท่ีเปน
ประจักษพยานใหกับความมั่นใจในความเชื่อ ชวยมิใหเครือขายกลายเปน
เครื่องมือท่ีทำใหมนุษยไรความเปนตัวของตัวเอง หรือพยายามที่จะเอาเปรียบ
เขาในดานความรูสึก หรือปลอยใหผูที่มีอำนาจมาบดบังความคิดของผูอื่น
ตรงกันขามผูที่มีความเช่ือ เนนใหทุกคนสำนึกอยูเสมอถึงคำถามท่ีคงอยู

ตลอดนิรันดร ซึ่งเปนประจักษพยานถึงความปรารถนาส่ิงท่ีอยูเหนือธรรมชาติ
ของเรา และความปรารถนาของตัวเราเองท่ีจะไดมาซึ่งชีวิตที่ถูกตอง ซึ่งเรานำมา
ใชในการดำเนินชีวิตของเราเอง เพราะความปรารถนาของมนุษยในดาน
จติวญิญาณน้ีเอง ทีด่ลบันดาลใหเราแสวงหาความจริง และความเปนหนึง่เดียวกัน
ซึ่งเนนใหเราทำการส่ือสารดวยความซื่อสัตยและจริงใจ

องคสมเด็จพระสนัตะปาปาทรงอธิษฐานภาวนาวอนขอพระเจา อาศัยคำเสนอ
วิงวอนของนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส ไดทรงประทานความสามารถแกบรรดา
ผูทำงานในดานส่ือสารมวลชน ไดกระทำงานดวยความจริงใจและดวยความเปน
มอือาชีพ

(พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารุณศีล)
ประธานส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

วาตกินัเปดทวิตเตอร (ตอจากหนา 20)

ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 พระองค
ทรงเปดทวิตเตอรของสำนักวาติกันเพื่อเปนชองทาง
สื่อสารเพิ่มข้ึน

เวลาประมาณ 6 โมงเย็น ที่กรุงโรม ขอความ
ในทวิตเตอรระบุวา “พี่นองที่รักท้ังหลาย  ขาพเจาได
เปดทวิตเตอรที่ www.news.va ขอพระเยซูคริสตเจา
ทรงไดรับการสรรเสริญ  ลงทายขอความวา ขอ
ประทานพรและระลึกถึงในคำภาวนา  ลงพระนาม
“สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16”

พระอัครสังฆราชเคลาดิโอ เชลลี ประธาน
สมณสภาส่ือสารสังคม สนัตะสำนกั กลาววา “ปจจุบนั
สำนักวาติกันใชอินเทอรเน็ต  เฟซบุค  และยูทูป ฯลฯ
ในการสื่อสาร และเน่ืองดวยพระสันตะปาปาทรง
ประสงคที่จะพบกับประชาชนเพ่ิมขึ้นอีกชองทางหน่ึง
จึงดำริใหเปดทวิตเตอรขึ้น เน้ือหาอ่ืนๆ ในทวิตเตอร
เปนขาวจากสำนักขาวลอสแซรวาตอเร โรมาโน
สถานีวทิยวุาตกินั สำนักขาวฟแดส ซึง่รายงานเก่ียวกับ
พนัธกิจตางๆ ของพระศาสนจักร”

คุณวีณา โกวทิวานิชย แปล

⌫⌫
⌫

⌫
⌫



 

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

ทำโรงเรียนใหเปน
ฐานและสนาม
การประกาศขาวดี

ฝายแพรธรรมของคณะซิสเตอรธิดาแมพระ
องคอุปถัมภ  (ซิสเตอรซาเลเซียน)  จัดการประชุม
สัมมนาเพ่ือ “การพัฒนาจิตตารมณธรรมทูต” เมื่อ
วนัท่ี 30 มถินุายน ถงึวันท่ี 2 กรกฎาคม 2011 ทีบ่าน
ธารพระพร สามพราน นครปฐม

การจัดการสัมมนาน้ีเปนโครงการตอเน่ืองของ
ฝ ายแพรธรรมของคณะซิส เตอรธิดาแมพระ
องคอุปถัมภ  (ซิสเตอรซาเลเซียน) เพื่อตอบสนอง
ทศิทางของสมัชชาคร้ังท่ี 22 ของคณะฯ (ค.ศ. 2009-
2014) และตอบสนองแผนอภิบาลคริสตศักราช
2010-2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ
ไทย ทั้งนี้เพื่อสรางความตระหนักใหแกสมาชิก
ของคณะฯ ครูและบุคลากรผูรวมงานในสถาบัน
การศึกษาของคณะฯ และใหเห็นถึงความสำคัญ
ในการสานตอภารกจิการประกาศขาวดขีองพระเยซเูจา
ทามกลางผคูน และแกบรรดาเยาวชนดวยจติตารมณ
ธรรมทูตท่ีความกลาหาญและกระตือรือรน โดยได
จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาจิตตารมณธรรมทูต
เปนประจำทุกป

ป ค.ศ. 2011 ไดจัดประชุมสัมมนาเร่ือง “การ
พัฒนาจิตตารมณธรรมทูตตามแผนอภิบาลคริสต-
ศักราช 2010-2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย” : เรือ่งวิถชีมุชนวัดและยุวธรรมทตู
โดยมวีตัถปุระสงค

1. ใหสมาชิกของคณะซิสเตอรธิดาแมพระ
องคอุปถัมภ ครูคาทอลิก และบุคลากรผูรวมงาน
ทุกคนไดเจริญชีวิตในจิตตารมณของคริสตชน
สมัยแรก เปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน มีสวนรวมในการ
สรางชมุชนในวดัของตน

2. เพื่อใหสมาชิกของคณะครูคาทอลิกและ
บุคลากรผูรวมงานสามารถนำเด็กและเยาวชนใหได
สัมผัสกับความรักอันนำความรอดของพระเยซูเจา

3. เพื่อใหมีการต้ังชมรมยุวธรรมทูตและจัด
กจิกรรมตางๆ ไดอยางเปนรปูธรรม  สามารถชวยให
เด็กและเยาวชนกลับเปนผูแพรธรรมทามกลาง
เพ่ือนๆ

โรงเรียนในเครือของคณะทั้งหมดมี 5 แหง
หอพักสำหรับนักศึกษา 1 แหง  บานพักสำหรับ
เยาวชนทีร่อโอกาส  4  แหง และบริหารงานโรงเรยีน
ใหสงัฆมณฑลอดุรธาน ี 1 แหง คอื โรงเรยีนมหาไถ
ศึกษา บึงกาฬ ทุกโรงเรียนมีผูนำในการดำเนินงาน
ยุวธรรมทูต บางโรงเรียนอยูในระหวางการศึกษา
เพ่ือความเขาใจใหชัดเจนย่ิงข้ึน โรงเรียนท่ีกำลัง
ดำเนนิงานอยางเปนระบบ และทำกิจกรรมยวุธรรมทตู
รวมกับสังฆมณฑลมี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนธิดา
นเุคราะห หาดใหญ สงขลา สงัฆมณฑลสุราษฎรธานี
และโรงเรียนนารีวุฒิ บานโปง ราชบุรี สังฆมณฑล
ราชบุรี

ซ.เทเรซา ทพิยวัลย ภาคสุวรรณ
รายงาน
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«— ¥ · ¡à æ √ – √— ∫ ‡ °’ ¬ √ µ‘

¬°¢÷Èπ «√√§å Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 10.30 π.

«— ¥ æ √ – ¡ “ √ ¥ “ π‘ ® ® “ -

πÿ‡§√“–Àå √–¬Õß ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 3 °—π¬“¬π

‡«≈“ 10.30 π.

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

«—π‡ “√å∑’Ë 10 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ·À≈¡ª√–¥Ÿà ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 24 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 15 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π √â“ß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–¡À“‰∂à ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 30 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ ‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø ∑‘æ«—≈

 ”‚√ß ·≈–™ÿ¡πÿ¡Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“  Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  31 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø

 —ß«“≈¬å  »ÿ√–»√“ß§å  ‡ªìπª√–∏“π  (‡«≈“ 09.30 π.

æ‘∏’µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥ “¬ª√–§”‚≈° ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ

°‘®‡®√‘≠ ·≈–ºŸâπ”Õß§å°√ Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑)

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∑à“®’π ®. ¡ÿ∑√ “§√ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥∫â“π‡´‡«’¬√å (Õπÿ “«√’¬å™—¬ ¡√¿Ÿ¡‘) ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ¡‘‡°≈

°“‰√´“∫“≈, ‡Õ ‡® ‡ªìπª√–∏“π

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

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ¡‚¿™π—°∫ÿ≠§≈“√“·ÀàßÕ—  ’́ ’́ ºŸâ-

 ∂“ªπ“§≥– «—π»ÿ°√å∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡ 2011 ‡«≈“

10.30 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ»‘√‘æß…å æß…å«—≤π“ Õ∏‘°“√

§≥–¿√“¥“πâÕ¬°“ªŸ™‘π  “¡æ√“π ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë

«—¥ª√–®”Õ“√“¡§≈“√‘  °“ªŸ™‘π ´Õ¬«—¥‡∑’¬π¥—¥

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

����� “¡‡≥√“≈—¬· ß∏√√¡ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“  ¡‚¿™

æ√–π“ß¡“√’¬å√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§åÕß§åÕÿª∂—¡¿å

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

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥·≈–‡ °Õπÿ “«√’¬åπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

7  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õß·¡àæ√– ª“°≈—¥ æ√–ª√–·¥ß

®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√–

Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥¡“√’¬å «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õß °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° °∑¡. ©≈Õß

Õ“ π«‘À“√ «—π®—π∑√å∑’Ë 15  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 17.00 π.

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

20  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠∫“√å‚∏‚≈¡‘« Õ—§√ “«° (¥Õπµ“≈)

®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÕ“°‘¡-Õ—ππ“ (‰√à 74) Õ.«—ßπÈ”‡¢’¬«

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 6  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥¡“√’¬å ¡¿æ (‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë) Õ.‡¡◊Õß

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 3 °—π¬“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ∫â“πÀπÕßæ«ß

µ.«—ß™¡¿Ÿ Õ.ÀπÕß∫—«·¥ß ®.™—¬¿Ÿ¡‘  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

24 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‡ âπ∑“ß

§ÿ≥æàÕ ¡§‘¥ ‡®√‘≠π“√∂ ‚∑√. 08-1876-4758)

«—¥π—°∫ÿ≠‡«π—π´’‚Õ Õ.‡¡◊Õß ®.‡æ™√∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. (µ‘¥µàÕ

§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 0-3242-6482)

«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß “°≈‚≈° °“≠®π∫ÿ√’

(À≈—ß ÿ “ππ“π“™“µ‘ ¥Õπ√—°) ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
æ‘∏’·µàßµ—ÈßºŸâ™à«¬æ‘∏’°√√¡ ·≈–æ‘∏’·µàßµ—ÈßºŸâÕà“πæ√–§—¡¿’√å

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

‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 13  ‘ßÀ“§¡ 2011

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“§“√¡“√¥“

æ√–ºŸâ‰∂à  “¡‡≥√“≈—¬· ß∏√√¡ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

����� ¢Õ‡™‘≠√à «¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡∑‘¥ ‡°’ ¬√µ‘

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 13

 ‘ßÀ“§¡ 2011 §ÿ≥æàÕÕ¥ÿ≈¬å §Ÿ√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

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

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È «—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°«‘∂’™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  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” 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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

28  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘æ≈

æ“π‘™Õÿ¥¡ (VICARS FORANE) ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ®Ÿ√Õ¥‚∑√. 08-4317-1055

/ §ÿ≥æàÕ π∏¬“ ‰∑¬ π∏‘ ‚∑√. 08-1880-3078)

Õ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

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

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

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—≈øÕπ‚´ Õ.‡¡◊Õß ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß —°°“√ ∂“πæ√–∏“µÿ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

«—π‡ “√å∑’Ë 6  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬π‘√¡≈·¡àæ√– ∑à“∫àÕ ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ ∫â“π®‘° ®.Õÿ¥√∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

«—π‡ “√å∑’Ë 24 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ‡«’¬ß§ÿ° ®. ÀπÕß§“¬

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

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå ®.∫÷ß°“Ã ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 22 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡¬√“√å¥ ®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

29 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∫â“π∫—«∑à“ Õ. «à“ß«’√–«ß»å

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å † Õ.‡¡◊Õß

®.¡À“ “√§“¡ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

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

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 31 ª√–®”«—π∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ - 6  ‘ßÀ“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

(‚§√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

§ÿ≥æƒ°…“  °‘®‡®√‘≠  ‚∑√. 08-1258-7771

�����Õ∫√¡°“√‡≈àπÕ‘‡≈§‚∑π‡™‘ßªØ‘∫—µ‘ ·ºπ°¥πµ√’

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»

‰∑¬ √à«¡°—∫∫√‘…—∑ ¬“¡°≈°“√ ¬“¡“Œà“ ®”°—¥

®—¥°“√Õ∫√¡°“√‡≈àπÕ‘‡≈§‚∑π„π«—¥ ‡™‘ßªØ‘∫—µ‘

‡π◊ÈÕÀ“  1) ‡∑§π‘§°“√‡≈àπ ·≈–ª√—∫‡ ’¬ß 2) ‡∑§π‘§

°“√‡≈àπ‡æ≈ß«—¥µ—Èß·µà°“√„ à Chord ®π∂÷ß‡≈àπ∑”πÕß

 Õ¥ª√– “π°“√√âÕß) ‚¥¬Õ“®“√¬å‡√¡’¬å π“¡‡∑æ

„π«—π‡ “√å∑’Ë  30 ·≈–Õ“∑‘µ¬å∑’Ë  31 °√°Æ“§¡ 2011

‡«≈“ 09.00-17.00 π. Õ“§“√ ¬“¡°≈°“√ª∑ÿ¡«—π

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ºŸâ‡¢â“√à«¡§◊Õ (1) ‡ªìπºŸâ‡≈àπÕ‘‡≈§‚∑π„π«—¥

À√◊Õ∫â“ππ—°∫«™  (2) ‡≈àπÕ‘‡≈§‚∑π„π«—¥‰¡àµË”°«à“

2 ªï À√◊Õ‡√’¬πÕ‘‡≈§‚∑π„π‚√ß‡√’¬π¥πµ√’‰¡àπâÕ¬°«à“

2 ªï  (3) Õ“¬ÿ√–À«à“ß 15-55 ªï  (4) ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß

®“°‡®â“«—¥À√◊ÕÕ∏‘°“√‡®â“§≥– √—∫ ¡—§√«—ππ’È∂÷ß«—π∑’Ë

10 °√°Æ“§¡ 2011  ‡æ’¬ß 15 ∑à“π‡∑à“π—Èπ §à“Õ∫√¡

2,400 ∫“∑  Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407,

08-9483-6640

�����¢Õ‡™‘≠‡æ◊ËÕπ ¡“™‘°π—°∫ÿ≠¡ßøÕ√åµ (°≈ÿà¡ 3)

∫√√¥“Õ¥’µ¬ÿ«π‘  ºŸâΩñ°À—¥ √à«¡ª√–™ÿ¡ —ß √√§å

ª√–®”ªï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ 2011 µ—Èß·µà‡«≈“

13.30 π. ‡ªìπµâπ‰ª ∑’ËÕ“§“√¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈

´Õ¬∑ÕßÀ≈àÕ 25 ·®âß§«“¡ª√– ß§å∑’Ë§ÿ≥»ÿ¿«‘∑¬å

™’√“ππ∑å ‚∑√. 08-1855-8723 À√◊Õ§ÿ≥Õπÿ √≥å

Õ“π“¡π“√∂ ‚∑√. 08-1627-8813

�����§≥–°√√¡°“√§“¡‘≈‡≈’¬π‡æ◊ËÕß“πÕ¿‘∫“≈ ÿ¢¿“æ

Õπ“¡—¬ ®—¥ —¡¡π“π“π“™“µ‘¥â“π°“√Õ¿‘∫“≈ ÿ¢¿“æ

Õπ“¡—¬ «—π∑’Ë 9-11 µÿ≈“§¡ 2011 À—«¢âÕ ç°“√Ωñ°

ªØ‘∫—µ‘·π«∑“ß„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ‡™‘ßÕ¿‘∫“≈·°à

ºŸâ„°≈â ‘Èπ„®é ≈ß∑–‡∫’¬π 4,500 ∫“∑µàÕ∑à“π ·≈–

À—«¢âÕ ç°“√‡¬’¬«¬“√—°…“ºŸâªÉ«¬„π·∫∫Õß§å√«¡é «—π

∑’Ë 12-15 µÿ≈“§¡ 2011 ≈ß∑–‡∫’¬π 6,000 ∫“∑

µàÕ∑à“π  Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2360-7845-50

�����¢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√“¬) ∏π“§“√‰∑¬æ“π‘™¬å

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ™◊ËÕ¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

 “¢“∫â“π¥Ÿà ‡™’¬ß√“¬ ‡≈¢∫—≠™’ 677-230543-1

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

∫√‘°“√√—∫ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å 0-2675-5533, 0-

2675-5577

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‡ªî¥√—∫ ¡—§√∫ÿ§≈“°√  4 Õ—µ√“

µ”·Àπàß 1. À—«Àπâ“·ºπ°æ—≤π“·≈–‡º¬·æ√àº≈ß“π

∑“ß«‘™“°“√ 2. ‡®â“Àπâ“∑’Ë·ºπ°æ—≤π“·≈–‡º¬·æ√à

º≈ß“π∑“ß«‘™“°“√ 3. ‡≈¢“πÿ°“√»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–

æ—≤π“ß“π«‘™“°“√ 4. ºŸâ™à«¬π—°«‘®—¬ §ÿ≥«ÿ≤‘-§ÿ≥ ¡∫—µ‘

µ”·Àπàß∑’Ë 1-2  1. ®∫°“√»÷°…“„π√–¥—∫ ª√‘≠≠“µ√’

- ª√‘≠≠“‚∑ ∑ÿ° “¢“«‘™“ 2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√

∑”ß“π¥â“π‡Õ° “√ °“√„™â‚ª√·°√¡ ”‡√Á®√Ÿªµà“ßÊ

‚¥¬‡©æ“–‚ª√·°√¡°“√ÕÕ°·∫∫  ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå -  ◊ËÕ

 √â“ß √√§å §ÿ≥«ÿ≤‘-§ÿ≥ ¡∫—µ‘  µ”·Àπàß∑’Ë 3-4  1. ®∫

°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ ∑ÿ° “¢“«‘™“ 2. ¡’

§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π¥â“π‡Õ° “√ °“√„™â

‚ª√·°√¡ ”‡√Á®√Ÿª (Microsoft words  excel œ≈œ)

°“√µ‘¥µàÕª√– “πß“π 3. À“°¡’§«“¡√Ÿâ¿“…“Õ—ß°ƒ…

À√◊Õ¡’ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π¡“°àÕπ ®–æ‘®“√≥“

‡ªìπæ‘‡»…

‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√ ¡—§√ √Ÿª∂à“¬  ”‡π“

∫—µ√ª√–™“™π   ”‡π“∑–‡∫’¬π∫â“π Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ (∑√“π §√‘ªµå „∫ª√‘≠≠“∫—µ√)

„∫√—∫√Õß·æ∑¬å

 π„®µ‘¥µàÕ¥â«¬µπ‡ÕßÀ√◊Õ ¡—§√‰¥â∑’Ë («—ππ’È - 15

°√°Æ“§¡ 2011) «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‡≈¢∑’Ë 20 ¡.6

(ª“°´Õ¬«—¥‡∑’¬π¥—¥) µ.‡æ™√‡°…¡ µ.∑à“¢â“¡

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡  73110 ‚∑√. 0-2429-

0100-3 µàÕ 607 ‚À≈¥„∫ ¡—§√ß“π ®“°

www.saengtham.ac.th ·≈â« àß°≈—∫∑’Ë  k.atom@

hotmail.com

����� ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π©≈Õß·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ

 «√√§å ™¡√¡§√‘ µ™π®’π ¢Õ‡√’¬π‡™‘≠∑ÿ°∑à“π √à«¡

„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

≈Ÿ°ª√–§” (°“≈À«à“√å) „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14  ‘ßÀ“§¡

2011 ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«‘®‘µ√ ≈‘¢‘µ∏√√¡ ·≈–§ÿ≥æàÕ‰æ±Ÿ√¬å

ÀÕ¡®‘π¥“ ¡’æ‘∏’‡®‘¡πÈ”¡—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘ÏÕ«¬æ√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

(Õ“¬ÿ 60 ªï¢÷Èπ‰ª) À≈—ßæ‘∏’¡‘ ´“‡™‘≠√à«¡√—∫ª√–∑“π

Õ“À“√°≈“ß«—π (‚µä–®’π) √à«¡°—∫æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬

�����ç®‘µ¿“«π“·∫∫§√‘ µå ¡’¥â«¬À√◊Õé...ç®‘µ¿“«π“

·∫∫§√‘ µå‡ªìπÕ¬à“ß‰√é ‚§√ß°“√ —¡¡π“°“√‡√’¬π√Ÿâ

·≈–Ωñ°ªØ‘∫—µ‘ ç®‘µ¿“«π“·∫∫§√‘ µåé  ”À√—∫¶√“«“ 

Õ¬“°∑√“∫·≈–¡’ª√– ∫°“√≥å æ∫°—π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë
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เกรโกร ีสวสัด์ิ ครวุรรณ
ชาตะ 9 มนีาคม 1919

เกิดใหมในพระเจา  26 กรกฎาคม  2010
ครบ 1 ป

ดวยรักและอาลัย อุดมสารและอุดมศานต
คณะกรรมการกองทุนส่ิงพิมพคาทอลิกสรางสรรค

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

หยุดเรียน บางคนตองไป “กหูน้ีรอยละยี”่ กย็งัเอา”
ทั่วไปคุณพอก็จะชวยเดือนละ 1,000 บาท คาขนมเด็กไปเรียนวันละ 20 บาท

อาทติยละ 100 บาท และเจ็บปวยกช็วยอกี บางบานใหคาขาว 10 กโิลกรมั แลวแตละ

คน แตละบาน ใหมๆ ชาวบานเขาก็กลัวๆ เหมือนกัน กลัววาจะตองไปเปนคริสต
แตคณุพอเขาก็บอกวา ไมตองกลวั ไมตองเปน

สมยักอน พอเขากม็รีถมารบัเดก็ๆ ไปเรยีน อบรมจรยิธรรม เพือ่ใหเดก็เปนคนดี
มีกิจกรรมใหเด็กๆ ที่โบสถ มีบราเดอรมาจัดกิจกรรมใหเด็กๆ  บางครั้งก็มีผูใหญ
ไปบาง

มาปนี ้ไมไดไปแลว เพราะไมมรีถมารับ หรือนานๆ ไปคร้ังหน่ึง
เรือ่งราวท่ีเกดิข้ึนในชุมชน “อแีมะ” สามารถเลาไดอยางฉะฉาน ชดัเจน เพราะอยู

ในพืน้ที ่และในฐานะอาสาสมัครมหีนาทีต่องออกเยีย่มพืน้ทีเ่ปนประจำ  และบุคลกิ
ก็เปนคนคลองแคลว ชางพูดชางจา เห็นไดจากระหวางเดินไปตามซอย ก็ทักทาย
แตละบาน พูดคุยกับเพ่ือนไดอยางกันเอง ทำใหบอกเลาเร่ืองราวใหเราไดรับรู
เหมือนน่ังฟงรายงานจากนักเลาขาวตอนเชาๆ

“ในชุมชนท่ีนี ่ไมมปีลน จี ้ไมมขีโมย ขมขืไมม ีแตเร่ืองยาเสพตดิตองยอมรบัวา
มี เปนดงเลย แตกอนมีมาก แตเดี๋ยวนี้นอยลงไปเยอะ แตก็ยังไมหมด เมื่อวานนี้
ตำรวจเขามาจับไป 8 คน มียา 3,000 เมด็!”

“จบขาว!”

นริาศ...สลมั (2) (ตอจากหนา 7)

พักยก
โดย พระสังฆราชกิตติคณุยอรช ยอด พมิพิสาร, C.Ss.R.

à ḉ¡æ ã¹ÇÑ́
มคีนไดยนิเด็กชายคนหน่ึงสวดในวัดวา “ขาแตพระเจา ถาพระองคไมอาจ

ทำใหผมเปนเดก็ดไีดกไ็มตองเปนหวงนะครบั เพราะผมกำลงัสนกุอยแูลว”

หลังพิธีรับศีลลางบาปของนองชายคนเล็กของเขา เจสันรองไหอยูในรถ
ตลอดทาง พอถามเขาถึงสามคร้ังวาเขารองไหทำไม

ในที่สุดเขาก็ตอบวา “คุณพอที่วัดบอกวา ทานอยากใหพวกเราเติบโต
ในบานคริสตชน แตผมอยากอยทูีบ่านของเราครับ”

ครคูำสอนถามเด็กๆ ในระหวางเดนิเขาวดั เพือ่รวมในพิธวีา “หนูๆ  รไูหม
วา ทำไมเราตองเงียบๆ ในวัด”

เด็กหญิงคนหน่ึงตอบทันทีวา “เพราะคนเขานอนหลับในวัดอยคูะ”



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 31 ประจำวันท่ี 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2011หนา 18

เธอยังอยใูนความทรงจำ ซึง่ไมเคยลวงหลน

มันเกิดข้ึนในค่ำคืนหน่ึงท่ียานแหงความทรงจำ
ลำเกา พาผมหวนคืนกลบัไปสวูานวนัในอดตี

เสยีงใสของกีตารในวนัวานถกูขบัขานขึน้อกีครัง้
บนรถระหวางทางไปทำงานอภิบาลในเชาวันหนึ่ง
ผมจำไดวาเคยเก็บตลับเทปเกาสักถุงหนึ่งเต็มปร่ี
กลับมาท่ีบานพักท่ีวัดอัสสัมชัญ ในวันน้ันไมไดคิด
อะไรมาก ในบรรดาตลับเทปหลายรอยตลับ เพียง
ความคิดถงึเทานัน้เอง

ผานวันเวลามารวมป แลวบทเพลงในชุด
“มาชารี ทีค่ดิถึง” ผลงานของกวโีรแมนตกิ พบิลูศักดิ์
ละครพล ก็ถูกเปดในรถของผมอีกครั้ง เทปเกา
เพลงเกา  การบันทึกเทปในระบบเกาพาผมยอนกลับ
ไปสูบรรยากาศของวันท่ีเคยอัดเทปในหองอัด
ที่แสงธรรม วันท่ีเดินทางไปเสาะแสวงหาเพลง
แปลกๆ มาฟง รูสึกชอบ ชื่นชม ผมอานทุกบรรทัด
ในปกเทปนัน้

“ฟงสิ ดวงดาวของใครบางคนกำลังเปลงประกาย”
...เสียงพูดประกอบการบรรเลงอคูสติกกีตาร มันคือ
บทเพลงทีช่ือ่วา “ความทรงจำ” นัน่เอง

โลกหมุนไปพรอมกับเทคโนโลยีและเครื่องมือ
สื่อสารนานาชนิด เม่ือขาวสารไหลบา มันก็โยน
ความรับผิดชอบใหมนุษยเลือกท่ีจะหยิบยกประเด็น
ไหนข้ึนมาพูด แหลงขอมูลจึงสำคัญพอๆ กบัทัศนคติ
ในใจ เอาแคเร่ืองงายๆ ผมทำเร่ืองเกี่ยวกับการขาว
แตกอนเพื่อจะหาขาวตางประเทศ เราทำไดแคเพียง
รบัหนังสอืพมิพตางประเทศสกั 2-3 หวั  รบัแมกกาซีน
อีกสักหนอย พัฒนากลายเปนอานขาวจากเว็บไซต
เอาแคนาเช่ือถือสัก 2-3 เว็บฯ  มากไปกวาน้ันก็สมัคร
รบัเปนขาวทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกสเลย แตเด๋ียวน้ี
มชีองทางมากกวาน้ัน

ผมสามารถอานขาวจากทวติเตอรของสำนักขาว
ในระดบัตางๆ มากมายท้ังสากลและเอเชีย  แคเรากด
เปนผูติดตามแหลงขาวเหลานั้น ขาวก็จะรายงาน
เขามาตามท่ีสำนักขาวนั้นๆ  ทำขาว  (คลายๆ
เบรคก้ิงนิวส หรือท่ีประเทศไทยเราใชคำวาขาวสัน้...
ผูเขียน) กดตอไปไดอีกถาอยากทราบรายละเอียด
หรือขาวแบบเต็ม หรือถายังไมจุใจสามารถกด
กลับไปท่ีหนาเวบ็ฯ กนัเลย นอกจากน้ันยังแบงปนตอ
(Share) ไดอีก จะสงตอยังชองทางไหนมีใหครบ
ถาอยากอานใหสะดวกหรือสวยงามก็โหลดแอพ-
พลิเกชั่นบางตัวมาใช เชน แอพพลิเกชั่นตัวที่ชื่อวา
Flipboard แตนี่หาใชชองทางเดียวไม เราสามารถ
สมัคร Rss หรือฟดขาวของสำนักขาวน้ันๆ เขามา
ในระบบการจัดเก็บของเรา นอกจากนั้นยังมีแอพ-
พลิเกชั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้รองรับที่มีชื่อวา MobileRss
เมื่อโหลดแอพพลิเกช่ันตัวนี้ เขามาแลว ก็จัดทำ
สารบัญแยกขาวเอาเฉพาะศาสนาไดอีกหลากหลาย
หมวด ไมวาจะเปนขาววาตกินั วาติกนัยูทปู พธิกีรรม
การศึกษา คำสอนผูใหญ สื่อศึกษา ฯลฯ อยางง

นะครับ หรืองงไปแลว ผมไมไดตองการจะมา
ปลอยของ หรือสาธยายความรู (ซึ่งจริงๆ แลวมีนอย
ครบั...ยนืยนั) ผมแคอยากจะบอกวา โลกเปลีย่นและเปด
เราที่เปนมนุษยและยืนอยูบนโลกใบน้ี ศาสตรแหง
การใชชวีติและเลอืกใหเปนจึงเปนส่ิงท่ีสำคัญย่ิง

ถาถามวาชวงนี้ขาวเดนของพระศาสนจักรมีอะไร
พระศาสนจักรกำลังจัดชุมนุมเยาวชนโลกที่ประเทศ
สเปนและหนังสือคำสอนสำหรับเยาวชนเลมลาสุด
ทีช่ือ่ You Cat มาแรง ขายดี และท่ีนาสนใจไปกวาน้ัน
เปนท่ีสนใจของบรรดาเยาวชน รวมท้ังบางสำนักขาว
ยังเลาวา มีความเช่ืออยูลึกๆ วาหนังสือเลมนี้จะเปน
เข็มทิศชีวิตสำหรับพวกเขา พระสันตะปาปาทรงกำลัง
ใชชวงเวลาพักผอนอยูที่วังกัสแตล กันดอลโฟ คาดเดา
กันวานอกจากจะพักภารกิจตามตารางเวลาปกติ
ของทานแลว อาจจะกำลังนิพนธหนังสือเลมใหมดวย
ความสมัพนัธของพระศาสนจักรคาทอลกิกับประเทศจีน
กำลังมีประเด็นละเอียดออนเรื่องการบวชสังฆราช
โดยฝงฟากรัฐจัดการเองเบ็ดเสรจ็ ในประเทศออสเตรเลีย
มีขอนาวิตกของความสัมพันธระหวางพระสงฆกับ
พระสังฆราชในประเทศไอรแลนดเร่ืองความผิดพลาด
ของพระสงฆกำลังไดรับการชำระใหถูกตองเหมาะสม
พระสงฆยังถูกเบียดเบียนอยูในงานอภิบาล  เชน
ประเทศเวียดนาม หามพระสงฆทานหนึ่งออกนอก
ประเทศโดยไมมีขอชี้แจง หลายประเทศในทวีป
แอฟรกิายงัตองการความชวยเหลือ และทางสันตะสำนกั
เองไดพยายามใหความชวยเหลืออยางเต็มกำลัง
คณะทำงานสงเสริมคุณคาชีวิตมนุษย (Pro-Life) กำลัง
เดินหนาตอไปในหลากหลายกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
คุณคาและศักด์ิศรีของชีวิตมนุษย งานส่ือของพระ-
ศาสนจักรคาทอลิกกาวหนาและปรับตัวเขาสูโลก

ใบใหมอยางเต็มรปูแบบ พระศาสนจกัรยงัรวมไปกับ
สังคมมนุษยและโลกดวยการตอบปญหาเก่ียวกับ
เศรษฐกิจที่เอารัดเอาเปรียบอันสงผลรายใหกับ
มนุษย ปญหาส่ิงแวดลอม ความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและการแพทย รวมทั้งประเด็น
เร่ืองเพศท่ีสาม ฯลฯ ผมคิดเลนๆ วา ถาเปนแตกอน
กวาจะรูขาวทั้งหมดนี้ คงหมดเงินไปเยอะกับ
คาเอกสาร และคงตองใชเวลาในการอาน
มหาศาล “เพียงปลายน้ิวสัมผัส คำนี้แหละ
ที่ฟงดู เผินๆ  ใช เลย  แตถาจะพูดใหครบ
ตองบอกวา เพยีงปลายน้ิวสัมผสัท่ีมหีวัใจและ
วญิญาณในการเลือกรับขอมูล”

ตลับเทปชุด “มาชารี ที่คิดถึง”
ลงปพ.ศ. ไวที่ 2539 เพียง 13 ปเทาน้ันเอง
โลกเปลี่ยนไปขนาดน้ี อีกสัก 13 ป โลก
จะเปล่ียนไปขนาดไหน ผมคลอยๆ คลี่
ปกเทปสีขาวขุนๆ ออกอาน ขอความ
ในนัน้เขยีนโดนใจอยางไมนาเชือ่

“หวนกลับมาฟงเพลงเกาๆ
คดิถงึผองเพือ่นนองพ่ีมาชารี
คร้ังรวมขบวน “ดนตรี-กวีสญัจรสชูนบท”

ดวยกัน
แปรความคิด เคีย่วความฝน ใหมนัเปนจรงิ
โลกเปลี่ยน-คนแปร
บางคนทอแท บางคนหลงทาง
บางคนอางวาง หวาดหว่ัน หยุดอยกูับท่ี
ชวีติมิใชวานน้ี  ทัง้มใิชวนัพรงุนี้
แตชีวิตคือวันน้ี
“หากวานนี ้อบอนุงดงาม
ไยวนัน้ีมอิบอนุงดงามกวา…”

มาชาร ี– พบิลูศกัดิ ์ละครพล
สงิหาคม 2539

ยานแหงความทรงจำลำเกา พาผมมาสงยัง
หองทำงานช้ัน 8 ตกึสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย  เสียงแอรดังกวาเสียงพูดคุย ในหอง
เงยีบสงบ กองหนังสอืมากมายบางเลมอานหลายรอบ
บางเลมยังนอนรอใหเปด ความทรงจำเดินทางมา
อีกครั้ง มันไมไดจากเราไปไหน มันอยูในตัวเรา
นั่นเอง การพานพบโลกใบเดิมบาง โลกที่ไมได
พรอมสมบูรณครบครัน รวดเร็วและแขงขัน
เหมือนวันน้ี เราอาจจะรูสึกผอนคลายกวา แมโลก
จะเปล่ียนไปสักเทาใด ผมคิดวามันไมเคยเปล่ียน
หัวใจท่ีรัก และศรัทธาในกันและกันไดเลย สำคัญ
ไมใชโลกมีอะไรเพิ่มขึ้น แตอยูที่เราเลือกหยิบใช
อยางไรตางหาก การเลือกของชีวิตนั่นแหละ
เปนตัวบงช้ีจิตวิญญาณและหัวใจของคน ที่เก็บ
ความทรงจำมากมาย อาจหลนหายไปบาง แตกู
กลับคืนมาไดเสมอ

บรรณาธิการบริหาร



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 31 ª√–®”«—π∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ - 6  ‘ßÀ“§¡ 2011 Àπâ“ 19

çª√– ∫°“√≥å§«“¡»√—∑∏“„πÕß§åæ√–®‘µ‡®â“é §ÿ≥æàÕ Jack Soulsby

æ√– ß¶å™“«ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å§«“¡‡™◊ËÕ §«“¡»√—∑∏“

„πÕß§åæ√–®‘µ‡®â“„Àâ°—∫æ√– ß¶å π—°∫«™  “¡‡≥√·≈– —µ∫ÿ√ÿ…„π —ß¶¡≥±≈

π§√√“™ ’¡“ √–À«à“ß«—π∑’Ë 21-24 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

ç —ª¥“Àåæ√–§—¡¿’√åé √–À«à“ß«—π∑’Ë 4-8 °√°Æ“§¡ 2011 ‚√ß‡√’¬ππ“√’«ÿ≤‘

®—¥ —ª¥“Àåæ√–§—¡¿’√å ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡°“√Õà“π §âπÀ“¢âÕ§‘¥ ·π«ªØ‘∫—µ‘™’«‘µ

®“°æ√–§—¡¿’√å ∑—Èßπ—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°·≈–π—°‡√’¬π∑ÿ°»“ π“ °‘®°√√¡¡’°“√‡√’¬π√Ÿâ

∫ÿ§§≈®“°æ√–§—¡¿’√å °“√Õà“πæ√–§—¡¿’√å √–∫“¬ ’¿“æ®“°æ√–§—¡¿’√å ·≈–Õ◊ËπÊ

§ÿ≥·¡à°—≈≈‘ µå ¡“° °ÿ≈

·≈–§ÿ≥§√Ÿ‡°‘π ¡“° °ÿ≈

∂à“¬‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 4 °√°Æ“§¡

2011

‚Õ°“ ∑’Ë§ÿ≥·¡à‡¥‘π∑“ß

‰ª‡¬’Ë¬¡§√Ÿ‡°‘π

´÷Ëß‡ªìππâÕß “«

∑’Ë«—¥æ√–Àƒ∑—¬œ «—¥‡æ≈ß

®.√“™∫ÿ√’

ç∑Õ¥ºâ“ªÉ“∑ÿπ°“√»÷°…“ √.√.∏’√»“ µ√åé §≥–°√√¡°“√™¡√¡ºŸâª°§√Õß

·≈–§√Ÿ‚√ß‡√’¬π∏’√»“ µ√å ®—¥°‘®°√√¡∑Õ¥ºâ“ªÉ“À“∑ÿπ°“√»÷°…“  ”À√—∫π—°‡√’¬π

∑’Ë‡√’¬π¥’·≈–π—°‡√’¬π∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å‚¥¬°”Àπ¥∑Õ¥ºâ“ªÉ“„π«—π∑’Ë 10

¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ∑’Ë‚√ß¬‘¡œ ‚√ß‡√’¬π∏’√»“ µ√å ‚¥¬π‘¡πµåæ√–§√Ÿ ÿæ—≤πå-

°“≠®π°‘® ‡®â“Õ“«“ «—¥¥Õπ¢¡‘Èπ ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬ ß¶å ‚¥¬¡’ Õ.¡“π‘µ¬å

«‘∑¬“‡µÁ¡ Õ¥’µµÿ≈“°“√»“≈√—∞∏√√¡πŸ≠‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“  ºŸâ¡’®‘µ»√—∑∏“

√à«¡∑”∫ÿ≠°“√∑Õ¥ºâ“ªÉ“∑ÿπ°“√»÷°…“®”π«π 335,000 ∫“∑

ç§à“¬øóôπøŸ®‘µ„®π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°™—Èπ ¡.3é √–À«à“ß«—π∑’Ë 8-10 °√°Æ“§¡

2011  ’Ë·ºπ°¢Õß —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ‰¥â·°à ·ºπ°‡¬“«™π ·ºπ°§” Õπ

·ºπ°·æ√à∏√√¡ ·≈–·ºπ°§√Õ∫§√—« ‰¥â®—¥§à“¬øóôπøŸ®‘µ„®π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°

™—Èπ ¡.3 ∑’ËÕ“§“√ ÿ«√√≥»√’ »Ÿπ¬å —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ »√’√“™“ ‚¥¬¡’æ√– —ß¶√“™

°‘µµ‘§ÿ≥≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’¡‘ ´“‡ªî¥§à“¬

ç°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπæ√–Àƒ∑—¬œé ‡¢â“‡ß’¬∫‚¥¬°“√¿“«π“ ¡“∏‘¥â«¬¥«ßæ√–∑—¬

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“·≈–°“√Õà“πæ√–§—¡¿’√å ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 27-29 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ∑’Ë∫â“π

§√‘ µ‘πà“ ª“°‡°√Á¥  ®.ππ∑∫ÿ√’ ‚¥¬¡’́ ‘ ‡µÕ√å°—≈¬“ µ√’‚ ¿“ ‡ªìπºŸâ„Àâ°“√‡¢â“‡ß’¬∫
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µÕπ∑’Ë 28 √“§“¢Õß§«“¡√Ÿâ ÷° (3)

‡™◊ËÕ‰À¡«à“„π¡À“«‘À“√¡’≈‘øµå

«“µ‘°—π‡ªî¥∑«‘µ‡µÕ√å
π§√√—∞«“µ‘°—π ( ’́π‘µ) ●  §Ë”°àÕπ«—π ¡‚¿™π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√·≈–π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈

Õ—§√ “«° ·≈–‚Õ°“ §√∫ 60 ªï ∫«™‡ªìπæ√– ß¶å  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 14)

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 ∑√ß‡ªî¥∑«‘µ‡µÕ√å¢Õß ”π—°«“µ‘°—π ‚Õ°“ 

§√∫ 60 ªï∑’Ë∑√ß∫«™‡ªìπæ√– ß¶å

ç°“√ª√–°“»æ√–«√ “√π—Èπ

µâÕß¡’°“√ ◊ËÕ “√

∑’Ë„Àâ‡°’¬√µ‘·≈–√–¡—¥√–«—ß

´÷Ëß‡ªìπ°“√°√–µÿâπ®‘µ„®

·≈–¡‚π∏√√¡

‡ªìπ°“√ –∑âÕπ·∫∫©∫—∫

¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“

ºŸâ∑√ß°≈—∫§◊πæ√–™π¡åé

( “ åπ«—π ◊ËÕ¡«≈™π “°≈

§√—Èß∑’Ë 45

¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“

‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16)

‡≈◊Õ° ◊ËÕ∑’Ë¥’‰«â„π∫â“π ‡À¡◊Õπ„Àâ≈Ÿ°À≈“π ∑“πÕ“À“√ª≈Õ¥ “√æ‘…

æ‘∏’ «¥¢Õ∫æ√–§ÿ≥·≈–¢Õæ√®“°æ√–‡®â“„ππ“
°“√ª√—∫æ‘∏’°√√¡∑“ß»“ π“‡¢â“ Ÿà«—≤π∏√√¡‡æ◊ËÕ°“√‡¢â“∂÷ß·°àπ·∑â

·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ„πæ√–‡ªìπ‡®â“ °≈ÿà¡§√‘ µ™π∫â“π¥Õ°·¥ß À¡Ÿà 10 µ.∫àÕ ≈’

Õ.ŒÕ¥ ®.‡™’¬ß„À¡à

‡¡◊ËÕ‡«≈“‡ª≈’Ë¬π‰ª  ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß®–¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

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

°“√‡¢â“™¡¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√·∫∫§√∫ÕÕø™—Ëπ µâÕß‰ª„Àâ∂÷ß 3 ®ÿ¥π’È

‰¥â·°à

- ∑’ËΩíß»æπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡“√∂‡¢â“™¡∑“ß à«πªï°¢«“¢Õß‚∫ ∂å´÷Ëß‡ªìπ

·π«¢«“ß ‡ªî¥µ—Èß·µà‡«≈“ 09.00-18.00 π.

- æ‘æ‘∏¿—≥±åª√–«—µ‘»“ µ√å»‘≈ª– (∑’Ë‡°Á∫¢Õß ”§—≠µà“ßÊ ¢Õßπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√)

 “¡“√∂‡¢â“™¡‰¥â®“°¥â“π ấ“¬¢Õß∑’Ëπ—Ëß„π¡À“«‘À“√ ‡ªî¥µ—Èß·µà‡«≈“

09.00-18.30 π.

- ‚¥¡¢Õß¡À“«‘À“√  “¡“√∂‡¢â“™¡‰¥â∑“ßÀπâ“¡ÿ¢ ‡ªî¥µ—Èß·µà‡«≈“

08.00-18.00 π. §à“‡¢â“™¡ 7 ¬Ÿ‚√∂â“¢÷Èπ≈‘øµå ·µà∂â“‡¥‘π°Á‡ ’¬ 5 ¬Ÿ‚√

 ”À√—∫°“√‡¢â“™¡¡À“«‘À“√ “¡“√∂‡¢â“‰¥âµ—Èß·µà‡«≈“ 07.00-19.00 π.

µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë‡∫Õ√å‚∑√. 0669883731

‚¥¬ à«πµ—«·≈â«º¡‰¡à‡§¬¢÷Èπ‰ª∂÷ß‚¥¡‡≈¬ ·µà§ÿ≥æàÕ∑’Ë¡’‚Õ°“ ‰¥â¢÷Èπ‰ª

‡ªìπµâπ„π™à«ßª√–°“»∫ÿ≠√“»’™“«‰∑¬ ‡¡◊ËÕªï 2000 ‰¥â‡≈à“„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ «¬ß“¡

¡ÿ¡·≈–®ÿ¥µà“ßÊ º¡‡¥“§«“¡√Ÿâ ÷°¡“°¡“¬«à“∂â“‡√“¡Õß≈ß¡“®“°®ÿ¥‡Àπ◊Õ ÿ¥

¢Õß¡À“«‘À“√·Ààßπ’È ‡√“®–‡ÀÁπÕ–‰√·≈–‡√“®–√Ÿâ ÷°Õ¬à“ß‰√ ∫“ß∑’°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«

‰ªµ“¡µ—«Õ—°…√°Á‰¡à‡æ≈‘¥‡æ≈‘π‡∑à“°“√æ“µ—«‡Õß —°§√—ÈßÀπ÷Ëß ‰ª¬—ß∑’Ë´÷Ëß
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