


Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 8 ª√–®”«—π∑’Ë 19-25 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012Àπâ“ 2

Õ∫√¡ —¡¡π“‡æ‘Ë¡§«“¡√Ÿâ
§«“¡‡¢â“„®   ‡π◊ÈÕÀ“      ‡∑§π‘§
¿“æ¬πµ√å —Èπ     ç≈Ÿ°¢Õß·ºàπ¥‘πé

§√‘ µ™π√à«¡„®
Õ∏‘…∞“π¿“«π“‡æ◊ËÕ‡Õ°¿“æ
æ√–§ÿ≥‡®â“™Ÿ»—°¥‘Ï™’È‰¡â°“ß‡¢π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“ ¬‘Ëß«—π¬‘Ëß¡“°¢÷Èπ ¬‘Ëß«—π¬‘Ëß„À≠à¢÷Èπ

¬‘Ëß«—π¬‘Ëß Ÿß¢÷Èπ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 17)

§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™ §ÿ≥π«æ≈ ∏”√ß√—µπƒ∑∏‘Ï §ÿ≥π‘¡‘µ√ æ‘æ‘∏°ÿ≈

«ÿ≤‘ ¿“ √à«¡°—∫ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 19-25 กุมภาพันธ 2012 หนา 3

พ่ีนองที่รักทั้งหลาย

อีกคร้ังหน่ึงท่ีเทศกาลมหาพรตเปดโอกาสใหเรา
ไตรตรองถึงจุดศูนยกลางแหงชีวิตคริสตชน ซ่ึงไดแก
ความรักเมตตา  เปนเวลาที่เหมาะสมยิ่งที่เราจะหันมา
ฟนฟูการเดนิทางในความเชือ่ของเรา ทัง้ในฐานะท่ีเปน
ปจเจกชนและในฐานะท่ีเปนชุมชนโดยอาศัยพระวาจา
และศีลศักด์ิสิทธ์ิ  การเดินทาง นีเ่ปนการเดินทาง ทีต่อง
มกีารสวดภาวนาและการแบงปนกนั การรกัษาความเงียบ
และการจำศีลอยางเปนพิเศษ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง
ความชืน่ชมยนิดีแหงปสกา

ในปนี้ ขาพเจาใครเสนอขอคิดบางประการ จาก
ขอความส้ันๆ ของพระคัมภีรในจดหมายถึงชาวฮีบรู
“เราจงพิจารณาหาทางปลุกใจกันและกันใหมีความรัก
และประกอบกิจการดี” คำพูดเหลาน้ีเปนสวนหน่ึงของ
ขอความท่ีผูนิพนธพระคัมภีรเตือนใจเราใหวางใจ
ในพระเยซูคริสตเจา มหาสมณะผูทรงบรรลุชัยชนะ
ทำใหเราไดรับการอภัยบาปและทรงเปดหนทางใหม
ใหเราเขาสพูระเจาได  การยอมรับนับถือพระคริสตเจา
กอใหเกิดผลในชีวิตท่ีถูกหลอหลอมดวยฤทธ์ิกุศล
3 ประการซ่ึงพระเจาประทานให นี่หมายถึงการเขาหา
พระเจา “ดวยจริงใจและเปยมดวยความเชื่อ” (ว 22)
ยนืหยดั “ในความหวงัท่ีเราต้ังม่ัน” (ว 23) และเฝาระวงั
ดำเนินชีวิตในชีวิตแหง “ความรักและการประกอบ
กิจการดี” (ว 24) ดวยกันกับบรรดาพ่ีนองชาย-หญิง
ของเรา  ผูนิพนธพระคัมภีรเนนวา เพื่อธำรงชีวิตน้ีที่
ไดรับการหลอหลอมดวยพระวรสาร เปนส่ิงสำคัญที่
เราจะตองมสีวนรวมในจารีตพิธกีรรม และสวดภาวนา
พรอมกันเปนหมูคณะ โดยรำลึกถึงเปาหมายสุดทาย
ของเราทีจ่ะเปนหน่ึงเดียวกนัในพระเจา (ว 25)  ตรงน้ี
ขาพเจาใครที่จะไตรตรองวรรคท่ี 24 ซ่ึงสอนไวอยาง
ชัดเจน มีคุณคา และเหมาะแกกาลเวลา เก่ียวกับ 3 มิติ
แหงชีวิตคริสตชนดวยกัน นั่นคือ ความหวงใยในผูอื่น
การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และความศักด์ิสิทธ์ิสวนตัว

1. “เราจงพิจารณาหาทางปลุกใจกันและกัน”  ซึ่งเปน
ความรบัผิดชอบตอบรรดาพ่ีนองชาย-หญิงของเรา

มิติแรกน้ีเปนการเชิญชวนใหเรา “มีความกังวล”
คำกริยิาภาษากรีกท่ีใชในท่ีนีคื้อคำ katanoein  หมายถึง
การพิจารณาไตรตรอง การสนใจ การพิจารณาอยาง
รอบคอบและการจุดประเด็นอะไรบางอยาง  เราพบ
คำๆ นี้ในพระวรสารตอนท่ีพระเยซูทรงเชิญศิษยของ
พระองคให “คิดถงึ” นกกาทีไ่มไดกงัวลอะไร แตกเ็ปน
ศูนยกลางแหงการเอาใจใสแหงพระญาณสอดสอง
ของพระเจา (เทียบ ลก  12:24)  และใหสังเกตทอนซงุ
ในดวงตาของเรา กอนที่มองไปที่เศษฟางในตาของ
บรรดาพ่ีนองของเรา (เทียบ ลก  6:41)  อีกวรรคหนึ่ง

สาสนมหาพรต
ของสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ท่ี 16

“เราจงพิจารณาหาทางปลุกใจกันและกันใหมีความรัก และประกอบกิจการดี” (ฮบ 10:24)

สาสนมหาพรตสาสนมหาพรต

ใ น จ ดหม า ย
ถงึชาวฮบีร ูเรา
พบการสนับ-
สนุนให  “มี
ความคิดแนว-
แ น ถึ ง อ ง ค
พระเยซู เจ า”
(3:1)  ผูทรง
เปนอัครสาวก
แ ล ะ ม ห า
ส ม ณ ะ แ ห ง
ความเช่ือของ

เรา  ดังน้ันคำกิริยาท่ีใชเตือนใจเรา ชวนเราใหหันหนา
ไปมองผูอื่น ผูแรกที่ตองมองคือพระเยซู ใหเรากังวล
ซ่ึงกันและกัน มิใหซอนตัวอยูตามลำพังและเพิกเฉย
ตอชะตากรรมแหงบรรดาพ่ีนองชาย-หญิงของเรา แต
บอยครั้งทัศนคติของเรากลับเปนไปในทางตรงกันขาม
เย็นชาไมสนใจใดๆ เพราะเกิดจากการเห็นแกตัวและ
สวมหนากากทำทีวา  ใหความเคารพกับ “เรือ่งสวนตัว”
สำหรับทุกวันน้ีก็เชนเดียวกัน เสียงของพระเจาทรง
เรียกรองเราทุกคน ใหมีความหวงใยซึ่งกันและกัน
พระองคทรงขอรองใหเราเปน “ผูพิทักษ” พ่ีนองชาย-
หญิงของเรา  (ปฐก  4:9)  ใหสรางความสัมพนัธทีต้ั่งอยู
บนฐานแหงความเอ้ืออาทรและความสนใจตอกัน
และกัน  เพื่อความเปนอยูที่ดี และเปนการอยูดีแบบ
ครบวงจรของผูอื่นดวย  บัญญัติยิ่งใหญแหงความรัก
ซ่ึงกันและกันเรียกรองใหเรารับผิดชอบ ใหเราตอง
มีความสัมพันธกับผูอื่น ซ่ึงทุกคนเปนส่ิงสรางและ
เปนบุตรของพระเจาเหมือนเรา  เมื่อเปนพี่เปนนองกัน
ในความเปนมนุษย และในบางกรณีก็เปนพี่นองกัน
ในความเช่ือดวย ส่ิงน้ีนาจะชวยเราใหยอมรับในผูอื่น
ตัวฉันท่ีแทจริงอีกคนหน่ึง ซ่ึงไดรับความรักอันไมมี
ขอบเขตจากพระเจา  หากเราพยายามสรางการมองผอูืน่
ในทำนองท่ีพวกเขาลวนเปนพี่เปนนองของเรา ความ
เอื้ออาทร ความยุติธรรม และความเมตตากรุณาก็จะ
เกิดข้ึนอยางงายดายในดวงใจของเรา สมเด็จพระ-
สันตะปาปาเปาโล ที่ 6 กลาวยืนยันวา โลกของเรา
ทุกวันน้ีตองทนทุกขมากมาย ก็เพราะขาดความเปน
พ่ีนองกัน “สังคมมนุษยกำลังปวยหนัก  ตนเหตุไมใช
เพราะขาดทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพราะการควบคุม
จากอภิสิทธิ์ชนไมกี่คน แตเปนเพราะความสัมพันธ
ฉัน พ่ีนองออนแอลง ท้ังระหว างปจ เจกชนและ
ระหวางชาต”ิ (ความกาวหนาของประชาชาติ 66)

ความกังวลตอผูอื่นรวมถึงความปรารถนาส่ิงดีๆ
สำหรับพวกเขาในทุกมิติไมวาจะเปนฝายกาย  ฝาย
ศีลธรรมหรือฝายจิต  วฒันธรรมรวมสมัยดูเหมือนจะขาด
จิตสำนึกเรื่องความดีความช่ัว  แตก็มีความจำเปนที่

จะตองเนนวา ความดีนั้นมีอยูและความดีจะตอง
ชนะความชัว่ เพราะวาพระเจาทรงเปน “ผทูีมี่น้ำพระทัย
กวางและกระทำการดวยน้ำพระทัยกวาง” (สดด
119:68)  ความดีคือทุกอยางท่ีให ปกปองและสงเสริม
ชีวิต ความเปนพี่นองกันและความเปนหน่ึงเดียวกัน
ดังน้ันการรับผิดชอบตอผูอื่นจึงหมายถึงปรารถนาและ
กระทำเพ่ือความดีของผูอื่นโดยหวังวาเขาเหลาน้ัน
จะเปนผูที่ยอมรับคุณงามความดีและการเรียกรอง
ที่ทุกคนตองทำความดี  ความกังวลตอผูอื่นหมายถึง
การตระหนักถงึความตองการของพวกเขา  พระคมัภรี
เตือนเราใหระวังอันตรายมิใหปลอยใหหัวใจของเรา
เย็นชาจากอะไรท่ีเราเรียกกันวา “ความเย็นชาฝายจิต”
ซึ่งทำใหเราขาดความรู สึกตอความทุกขของผูอื่น
นักบุญลูกาเลานิทานเปรียบเทียบสองเรื่องของพระ-
เยซูเจาดวยการยกตัวอยางในนิทานเปรียบเทียบเร่ือง
ชาวสะมาเรีย สงฆและคนเก็บภาษี “เดินผานไป”
(เทียบ ลก 10:30-32)  ในเร่ืองเศรษฐีกบัลาซารัส เศรษฐี
คนน้ัน ไมสนใจความยากจนของลาซารัส ซ่ึงกำลัง
หวิโหยเกอืบตาย อยทูีห่นาประตูบานของเศรษฐี (เทียบ
ลก 16:19)  นิทานเปรียบทั้งสองเรื่องแสดงใหเราเห็น
ตัวอยางของความตรงกันขามระหวาง “ความเปนกงัวล”
ในการมองผูอื่นดวยความรักและความเมตตาสงสาร
อะไรคืออุปสรรคของความเปนมนุษย  และการมอง
ดวยความรักไปยังบรรดาพี่นองชาย-หญิงของเรา?
บอยครั้งเปนเพราะการเปนเจาของความม่ังมีฝายวัตถุ
และจิตสำนึกแหงความพอเพยีง  แตมันกอ็าจเปนเพราะ
ความโนมเอยีงทีจ่ะถอืประโยชนสวนตนและปญหาของ
ตนมากอนส่ิงใดดวย  เราไมควรที่จะเปนคนที่ขาด
ความสามารถในการ “แสดงความเมตตา” ตอผทูีก่ำลงั
ทุกขทรมาน  ไมควรที่จะเก็บใจของเราไวในเรื่องราว
และปญหาของเรา จนกระท่ังใจของเราไมสามารถท่ี
จะไดยนิเสียงรองคร่ำครวญของคนยากไร  ความสุภาพ
ของใจและประสบการณสวนตัวในความทุกขสามารถ
ปลุกจิตสำนึกแหงความเมตตาและการเห็นอกเห็นใจ
ในตัวเราใหต่ืนข้ึนได  “ผูที่ชอบธรรมยอมจะเขาใจ
ไดดีถึงตนเหตุของผอูอนแอ ซึง่คนชัว่ไมอาจท่ีจะเขาใจ
ได” (สภษ  29:7)  เราเขาใจดีถึงบุญลาภของ “ผูที่
เปนทุกขเศราโศก” (มธ  5:5)  เราเขาใจดีถงึผท่ีูสามารถ
มองขามตนเองและรูสึกสงสารความทุกขยากของผูอื่น
การเขาไปหาผูอื่นแลวเปดใจใหกับความตองการของ
พวกเขา สามารถเปนโอกาสสำหรับความรอดและ
การที่จะไดรับพระพรจากพระเจา

“ความหวงใยตอกนัและกนั” ยงัหมายถึงการหวงใย
ตอความดีฝายจิตของเขาดวย  ตรงน้ีขาพเจาใครที่จะ
พูดถึงมิติแหงชีวิตคริสตชน ซ่ึงขาพเจาเช่ือวา มัน
คอนขางท่ีจะถกูลมืไป นัน่คือ การแกไขความบกพรอง

(อานตอหนา 4)
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ของกันและกันฉันพ่ีนองเพื่อเห็นแกความรอดนิรันดร
ในทุกวนัน้ีโดยท่ัวไปแลว  เรามีความรสึูกไวตอความคิด
ในเ ร่ืองของความรักเมตตาและการเอาใจใสตอ
ความเปนอยูที่ดีของผูอื่นในดานวัตถุ แตแทบจะไมมี
การพูดถึงเลยเก่ียวกับความรับผิดชอบดานจิตใจตอ
บรรดาพ่ีนองชาย-หญิงของเรา มันไมไดเปนเชนน้ีเลย
สำหรับพระศาสนจักรยุคตนๆ  ตามชุมชนตางๆ
ที่มีวุฒิภาวะในความเชื่อ  พวกเขามีความกังวลไมใช
แตสุขภาพฝายกายของบรรดาพี่นองชาย-หญิงเทาน้ัน
แตรวมไปถึงสุขภาพฝายจิตและความรอดนิรันดรดวย
พระคัมภีรสอนเราวา “จงตำหนิคนฉลาดแลวเขาจะ
ชอบที่ถูกตำหนิ  จงเปดใจกับคนฉลาด เขาจะฉลาด
มากขึ้น จงสอนผูชอบธรรม  เขาจะมีความชอบธรรม
เพ่ิมขึน้” (สภษ  9:8..)  พระครสิตเจาเองทรงส่ังใหเรา
เตือนพีน่องทีท่ำบาป (เทียบ มธ  18:15)  คำกริยิาท่ีใช
เพื่อแสดงการตักเตือนกันฉันพี่นองคือ elenchein เปน
คำเดียวกันท่ีใชเพื่อแสดงถึงพันธกิจ ในการประกาศ
พระวรสารของคริสตชนที่จะตองพูดตอตานชนชาติ
ทีห่มกมนุอยแูตในความช่ัว (เทียบ อฟ  5:11)  ธรรมประเพณี
ปฏบิติัของพระศาสนจักรรวม     “การตักเตือนคนบาป”
ไวในงานเมตตาธรรมดวย  เปนเร่ืองสำคัญมากท่ีตอง
รือ้ฟนมิตินี ้  สำหรบังานเมตตาธรรมของคริสตชน  เรา
ตองไมเงียบเฉยตอความชัว่  ขาพเจากำลังนึกถงึครสิตชน
เหลาน้ัน ผูที่มัวแตเกรงใจผูอื่นหรือเพื่อที่ตนจะไมตอง
ยุงยาก เลยปรับตัวเองใหกับความคิดเห็นของคน
สวนใหญในขณะน้ี  แทนท่ีจะตักเตือนพีน่องใหเลกิคดิ
และเลิกการกระทำท่ีขัดแยงกับความจริง รวมถึงการท่ี
พวกเขาไมเดินอยูบนหนทางแหงความดี  สำหรับการ
ตักเตือนแบบคริสตชนน้ันจะตองไมถูกผลักดันดวย
จิตตารมณแหงการกลาวหาหรือกลาวโทษ  มันจะตอง
ถูกขับเคลื่อนดวยความรักความเมตตาและเกิดจาก
ความหวงใยอยางจริงใจเพ่ือเห็นแกความดีของผูอื่น
ดังท่ีนักบุญเปาโล กลาววา “ถาทานพบวาใครคนหน่ึง
ทำผิด ทานซ่ึงมพีระจิตเจาเปนผนูำ จงตักเตอืนแกไขเขา
ดวยความออนโยน จงระวงัตวั ทานอาจถูกทดลองดวย”
(กท  6:1)  ในโลกท่ีเต็มไปดวยการเห็นแกตัว จำเปน
ที่เราจะตองคนใหพบวาการตักเตือนแกไขกันและกัน
ฉันพี่นองนั้นมีความสำคัญยิ่ง เพื่อที่เราจะไดเดินไป
ในเสนทางแหงความศักด์ิสิทธ์ิดวยกนั    พระคมัภรีบอก
เราวาแม “คนชอบธรรมยงัทำผดิ  7 ครัง้”  (สภษ  24:16)
เรามีความออนแอและขาดความครบครันดวยกัน
ทกุคน (เทยีบ 1 ยน  1:8)  ดังน้ัน   มนัจึงเปนการรบัใช
ที่ ยิ่ ง ใหญ ในการชวยเหลือผูอื่นและยอมใหผูอื่น
ชวยเหลือเรา เพื่อที่เราจะไดทราบความจริงทั้งหมด
เกี่ยวกับตัวเรา แกไขชีวิตของเรา และเดินไปอยาง
ถูกตองในหนทางของพระเจา การมองของเราน้ัน
จำเปนเสมอที่ตองเปนการมองท่ีมีความรักพรอมกับ
การตักเตือน ซึ่งตองมีทั้งรูและมีความเขาใจ ตอง
แยกแยะและมกีารใหอภยั (เทยีบ ลก  22:61)  เฉกเชน
ที่พระเจาทรงกระทำและจะทรงกระทำตอไปสำหรับ
เราแตละคน

2.  “ความกงัวลตอกนัและกนั”  พระพรแหงการตอบแทน
ซึง่กนัและกนั

การใสใจตอผูอื่นอยูตรงกันขามกันกับจิตตารมณ
ซ่ึงอาศัยการดำเนินชีวิตติดกับมิติโลกอยางส้ินเชิง ซ่ึง
ไมสามารถมองเห็นมิติเหนือธรรมชาติและไมยอมรับ
การเลือกคุณธรรมท่ีอางวาทำไปในนามของเสรีภาพ
สวนบุคคล  สังคมของเราอาจกลายเปนสังคมของ
คนตาบอดตอความทุกขฝายกายและตอการเรียกรอง
เชิงจิตและจริยธรรมแหงชีวิต  ส่ิงน้ีจะตองไมเกิดข้ึน
ในชมุชนคริสตชน  นกับญุเปาโลเตือนเราให “พยายาม
ทำกจิการท่ีนำไปสสัูนติ และเปนแบบอยางท่ีดีใหแกกนั
และกนั” (รม  14:19) เพือ่ความดีของเพือ่นบาน “เพือ่
ที่ เราจะไดสนับสนุนกันและกัน” (15:2) ไมหา
ผลประโยชนสวนตัว  “แตเห็นแกประโยชนของทุกคน
เพือ่เขาจะไดรบัการรอดพน” (1 คร 10:33)  การตกัเตอืน
กัน และการใหกำลังใจกันในจิตตารมณแหงความ
สุภาพและความรัก จะตองเปนสวนหน่ึงแหงชีวิต
ชมุชนครสิตชน

ศิษยของพระคริสตเจาท่ีรวมเปนหน่ึงเดียวกันกับ
พระองคโดยอาศัยศีลมหาสนิท ดำเนินชีวิตในความ
เปนมิตรไมตรีจติ ซ่ึงผกูมัดพวกเขาไวดวยกัน ในฐานะ
ที่เปนอวัยวะแหงกายเดียวกัน นี่หมายความวาคนอื่น
เปนสวนหน่ึงของขาพเจา ซ่ึงหมายความวา ชวีติของเขา
และความรอดของเขาเก่ียวพันกับชีวิตและความรอด
ของขาพเจาเองดวย  ตรงน้ีเรากำลังสัมผัสกับมิติลึกล้ำ
แหงความเปนหนึ่งเดียวกัน การมีชีวิตอยูของเรามี
ความสมัพันธกนักบัผอูืน่ ไมวาจะในทางดีหรอืทางราย
ทัง้บาปและการกระทำแหงความรกัของเรามคีวามสำคญั
ในเชิงสังคม  การตอบสนองตอกันและกันน้ีเห็นได
ในพระศาสนจักร ซ่ึงเปนพระกายทิพยของพระคริสตเจา
ชมุชนคริสตชนมีการทำการใชโทษบาปอยางสม่ำเสมอ
และทูลวิงวอนขออภัยโทษสำหรับบาปของบรรดา
สมาชิก แตก็แสดงความช่ืนชมยินดีในแบบฉบับแหง
ฤทธ์ิกุศลและความรัก ที่ปรากฏอยูทามกลางพระ-
ศาสนจักรดวย ดังท่ีนักบุญเปาโลกลาวไววา “อวัยวะ
ทกุสวนจะเอาใจใสซ่ึงกันและกัน” (1 คร  12:25)  เพราะ
เรากอปรเปนกายเดียวกัน การประกอบเมตตากิจตอ
บรรดาพ่ีนองชาย-หญิงของเรา อยางท่ีแสดงออก
ดวยการใหทาน อันเปนการปฏิบัติที่พรอมกันกับ
การสวดภาวนาและการจำศีล คือวิถีที่นิยมปฏิบัติกัน
ในชวงเทศกาลมหาพรต มีพื้นฐานอยูในการท่ีเราตาง
เปนของกันและกัน  นอกน้ัน ครสิตชนยงัสามารถแสดง
ความเปนสมาชิกของตนในกายเดียวกันซ่ึงไดแก
พระศาสนจักรโดยอาศัยการเปนหวงเปนใยอยางเปน
รูปธรรมตอคนที่ยากจนขนแคนดวย  เชนเดียวกันการ
หวงใยซ่ึงกันและกันหมายถึงการยอมรับความดีที่
พระเจากำลังกระทำในตัวผูอื่นและดวยการโมทนาคุณ
พระองคสำหรับอัศจรรยแหงพระหรรษทานของ
พระเจาในความดีอันยิ่งใหญของพระองค ประทานให
อยางสม่ำเสมอสำหรับบรรดาลูกของพระองค เม่ือ
คริสตชนเห็นวาพระจิตเจากำลังกระทำการในผูอื่น
พวกเขาไมสามารถท่ีจะเปนอืน่ได นอกจากช่ืนชมยนิดี
และถวายพระสิรมิงคลแดพระบดิาเจาสวรรค (เทียบ มธ
5:16)

3.  “ปลุกใจกันและกันใหมีความรักและประกอบ

สาสนมหาพรต (ตอจากหนา 3) กจิการดี”  เดนิทางไปดวยกนัในความศกัดิ์สิทธิ์

คำพดูเหลาน้ีในจดหมายถงึชาวฮบีร ู(10:24) เรงเรา
ใหเราไตรตรองถึงการเรียกรองใหไปสูความศักด์ิสิทธ์ิ
ซ่ึงเปนการเดนิทางอยางสม่ำเสมอแหงชวีติจิต ในขณะท่ี
เราแสวงหาพระพรฝายจิตท่ีสูงสงรวมถงึในการแสวงหา
ความรักท่ีเลศิล้ำและบังเกิดผลเพิม่ข้ึนดวย (เทียบ 1 คร
12:31 - 13:13)  ความหวงใยซ่ึงกนัและกนัควรปลกุเรา
ใหมีความรักท่ีบังเกิดผลมากข้ึน ซ่ึง “ดุจแสงในยาม
รุงอรุณ ความสวางของมันจะถึงข้ันสมบูรณเต็มท่ี
ในเวลากลางวนั” (สภษ  4:18)  ความรกัดังกลาวจะทำ
ใหเราดำเนินชวีติในแตละวัน ดุจเปนการล้ิมรสลวงหนา
แหงวันนิรันดรในพระเจาท่ีกำลังรอเราอยู  เวลาท่ี
ประทานมาใหเราในโลกน้ีนั้นมีคาล้ำเลิศ เพื่อใหเรา
ไตรตรองกระทำกจิการดดีวยความรกัตอพระเจา  ดวย
วธินีีพ้ระศาสนจักรเองกจ็ะกาวหนาตอไปอยางไมหยดุยัง้
สกูารมวีฒุภิาวะอยางสมบูรณของพระครสิตเจา (เทยีบ
อฟ 4:13)  คำเตือนทีส่นับสนุนใหเราแตละคนพยายาม
บรรลุความบริบูรณแหงความรักและกระทำกิจการดี
มีพื้นฐานอยูบนมิติอันทรงพลังแหงการเจริญเติบโต

เปนท่ีนาเสียดายวา ยงัมีการประจญลอลวงอยเูสมอ
ทีท่ำใหเราเปนคนไมรรูอนรหูนาว   เมินพระจติเจา ไมยอม
ใชสติปญญาท่ีเราไดรับเพื่อความดีของตัวเราเองและ
เพื่อความดีของผูอื่น  (เทียบ มธ 25:25...)  เราทุกคน
ไดรับความม่ังค่ังท้ังฝายจิตและฝายกายท่ีเราไดรับมา
เพื่อนำไปใชในการทำใหแผนการของพระเจาสำเร็จ
ลุลวงไป เพื่อความดีของพระศาสนจักร และเพ่ือ
ความรอดของเราเปนการสวนตัว (เทียบ ลก 12:21 ; 1
ทธ 6:18)  ผูนำจิตวิญญาณเตือนเราวาในชีวิตแหง
ความเชือ่ผทูีไ่มกาวหนากจ็ะถอยหลงั  พีน่องชาย-หญิง
ที่รัก ขอใหเราจงรับคำเชื้อเชิญ โดยเฉพาะ  ณ บัดน้ี
ซึ่งเปนเวลาท่ีเหมาะสมอยางย่ิง ที่จะต้ัง “มาตรฐาน
ใหสูงยิง่ขึน้ในการดำเนนิชวีติประจำวนัแบบครสิตชน”
(เริ่มตนสหัสวรรษใหม 31)  ปรีชาญาณของพระ-
ศาสนจักรในการยอมรับและประกาศคริสตชน
บางทานท่ีมีชีวิตโดดเดนเปนบุญราศีหรือนักบุญน้ัน
ยงัมจุีดประสงคทีจ่ะจูงใจผอูืน่ใหเอาแบบฉบับฤทธิก์ศุล
ของทานเหลาน้ันดวย  นกับญุเปาโลเตอืนเรา “ใหคดิวา
ผอูืน่ดีกวาตน” (รม 12:10)

ในโลกที่ เรียกรองคริสตชนใหฟนฟูการเปน
ประจักษพยานแหงความรักและความซื่ อสัตย
ตอพระเจา ขอใหเราทุกคนรูสึกวา เปนความจำเปน
เรงดวนทีจ่ะตองรกัซึง่กนัและกนั รบัใชกนั  และกระทำ
กจิการด ี(เทียบ ฮบ  6:10)  การเรยีกรองน้ีมคีวามสำคญั
มากเปนพิเศษในเทศกาลศักด์ิสิทธิ์ที่กำลังจะมาถึง
ในการเตรียมตัวเพื่อตอนรับการเฉลิมฉลองปสกา
ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี และคำภาวนามายัง
ทานท้ังหลายในชวงเทศกาลมหาพรต และขอมอบ
ทุกทานไวในคำวิงวอนของพระแมมารียพรหมจารี
ขออวยพรมายังทานทุกคน

จากสำนกัวาติกนั   3  พฤศจกิายน 2011
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“คุณอยากรูจักพระเยซูเจาบางไหมคะ?”
1. เม่ือผมกำลังโดยสารรถประจำทางในลอนดอน

ผมชะงักเมื่อเห็นผูคนหลายเชื้อชาติ และวัฒนธรรมท่ี
อาศัยอยูในเมืองใหญ ผมเร่ิมคิดถึงทุกเชื้อชาติในโลก
และสงสัยวาโลกนี้ทั้งโลกจะไดยินพระวรสารของ
พระเยซูคริสตไดอยางไร

ขณะท่ีผมกำลังจมลึกลงสภูวงัคความคิด สภุาพสตรี
ทานหน่ึงก็มาหยุดยืนอยูตรงทางเดินขางท่ีนั่งของผม
เธอย้ิมอยางเปนมิตรแลวยื่นกระดาษกางออกและ
ถามวา “คุณอยากรูจักพระเยซูเจาบางไหมคะ?”
ผมขอบคุณเธอและบอกเธอวาผมรูจักพระเยซูคริสต
องคพระผเูปนเจาอยแูลว “สรรเสรญิพระเจา” เธอกลาว
อยางแผวเบา และเดินไปท่ีคนถัดไป

ผมเริ่มไดคิด นั่นไงละ เปนวิธีที่พวกเขาจะไดยิน
พวกเขาไดยินพระวรสารทีละคนจากผูเชื่อที่สัตยซ่ือใน
การออกไปหาผอูืน่ ไมวาพวกเขาจะอยทูีไ่หนสุภาพสตรี
บนรถประจำทางทานน้ันทำใหผมคิดถึงคำชมเชยของ
เปาโล ทีมี่ตอครสิตชนในเมืองเธสะโลนิกาวา “เพราะวา
พระวจนะขององคพระผเูปนเจาได เลือ่งลอืออกไปจาก
เธสะโลนิกา ไมใชแตในแควนมาซิโดเนีย และ
ในแควนอาคายาเทาน้ัน แตไดลือไปทั่วทุกแหงหน”
(1ธส 1:8) แทนท่ีสตรีทานน้ันจะรสึูกทอใจ เม่ือคดิวายัง
มีผูคนอีกนับลานยังไมไดยินพระวรสาร เธอกลับกำลัง
แบงปนพระคริสตใหกบัคนจำนวนนอยๆ ในท่ีทีเ่ธออยู
ถาเราทุกคนเร่ิมตนวันน้ีจะเปนอยางไร?

⌫ ⌫

พวกเขาจะไดยินอยางไร ก็เพียงเม่ือเราเขาหา
คนทีละคนและแบงปนพระวรสารแหงการชวยกูของ
พระเยซูคริสตใหเขา

2. ดวยรอยยิ้มจริงใจอยางสุภาพออนโยนของ
หญิงชราผูนี้ ทำใหพอคิดไดวาเธอชางเปนผูสงบสันติ
และปกติสุขในชีวิตอยางย่ิง ใครท่ีเคยมีทัศนคติวา
พวกผชูอบประกาศพระวาจาของพระเจาในท่ีสาธารณะ
เปนผมีูความผิดปกติในชีวติ กค็งจะตองกลบัไปคิดใหม
เพราะผูแพรธรรมอยางหญิงชราผูนี้กลับตองมีหัวใจ
แข็งแกรง แนนอน เธอคงไดรบัการดูหม่ินหวัเราะเยอะ
จากใครบางคนท่ีไมเช่ือ หรอืมภีาพติดลบของนักเทศน
ดวยอารมณรอนรนที่เคยเห็นในภาพยนตรฝรั่ง ก็เลย
เหมารวมวา เธออาจจะบาศรัทธาแบบเดียวกบันกัเทศน
ตามลานสาธารณะเหลาน้ัน วาแตวาหัวใจของเธอ
แข็งแกรงอยางไรเลา? ก็เธอไมกลัวการถูกเขาใจผิด....
เธอเดินหนาเขาหาความผิดหวังท่ีเธอรอูยวูามีคำปฏิเสธ
จากผูคนรอคอยอยูอยางแนนอน . . .  เธอเพียงแค
จริงใจ และมีความรักเปนรอยยิ้มใหกับผูคนในทุก
สถานการณ... เธอไมกลัววาจะทำให “ทั่วพิภพจน
สุดปลายแผนดิน ไดเห็นความรอดขององคพระเจา”
ทีเ่รารองบทสรอยในมสิซาเปนไปไมได เธอเพยีงแคคิด
วา “ก็คนยืนอยูตอหนาฉันนี่ไงที่เปนจุดเริ่มตนที่จะไป
จนสุดปลายแผนดินโลก” ดวยความคิดน้ี หัวใจเธอ
ก็แข็งแกรงเกินคนอยางเราแลว

3. เวลาผมไปซื้อของ เม่ือผมถามวามีสินคาชิ้นนี้

ไหม หากที่รานไมมี จะไมมีเจาของรานคนใดตอบวา
“ไมมี” คนไทยโดยเฉพาะรานคาเขาจะไมพูดคำวา
“ไมมี” แตจะเล่ียงไปตอบวา “สินคาหมดพอดี” หรือ
“มีแตเพิง่หมดเม่ือวานน้ีเอง” ฯลฯ เชนกันใครเลาจะพูด
ตอบเธอวา “ไมอยากรจูกั” ตอคำถามท่ีวา “คุณอยากรจูกั
พระเยซูเจาบางไหมคะ?” บางคนอาจเล่ียงตอบเธอวา
“อยากครับ แตตอนน้ียังไมพรอม” หรือตอบปฏิเสธ
เธอวา “ไม” ไมวาจะตอบคำถามใดตอเธอ หรือแม
ไมพูดตอบอะไรเลย ผูคนท้ังหลายเหลาน้ันท่ีไดยิน
คำถามแลวเมื่อกลับถึงบาน  คำถามน้ีจะผุดข้ึนมา
ในจิตใจไมยามใดก็ยามหน่ึงของชีวติ และหวนคิดไดวา
เราไดกลาวอะไรออกไป ถาเราปฏิเสธ “ไม” คำตอบน้ี
จะประทับอยูในจิตใจของเราท่ีมีตอพระเยซูเจาเชนน้ี
เรื่อยไป วาทำไมเราไมเปดใจตอนรับพระองคเม่ือ
พระองคทรงมาถึงชีวิตเราแลว ถาเราปฏิเสธเธอวา
“ยงัไมพรอม” เขาผนูัน้กจ็ะตองรบัผดิชอบตอคำถามวา
“แลวเมื่อไรจึงพรอม” มนุษยละเลยพระเยซูเจาผูเสด็จ
มาในโลกกวาสองพันปมาแลว ไมใชพวกเขาไมพรอม
หรอก เพียงแตพวกเขายังไมไดฟงเร่ืองของพระองค
ตางหาก หากพวกเขาไดฟงเพียงคร้ังเดียวก็จะกลาววา
ทำไมเราพลาดฟงขาวดีมาจนบัดน้ี คำถามอนัสำคญัของ
หญิงผนูัน้ท่ีทำอยางสงบเสง่ียมยนิดีจรงิใจและกลาหาญ
เปนงานท่ีมิใชหวงัผลสำเรจ็ ณ ทีต่รงน้ันตอนถามคำถาม
แตประการใดเลย งานของเธอสงผลในชีวิตผูคนอีก
ยาวไกล เธอจึงสงบและมีรอยยิม้ไดเพราะเธอไมตองการ
กลับใจใครบนรถเมลหรือบนทองถนน เธอเพียงแต
หยบิย่ืนพระเยซูเจาใหแกทกุคน ทีเ่หลอืเปนเร่ืองของเขา
ผูนั้นท่ีจะรับผิดชอบตอพระเยซูเจาผูเสด็จมายังชีวิต
ของตน “ทัว่พภิพจนสุดปลายแผนดินไดเหน็ความรอด
ขององคพระเจา” เริ่มตนข้ึนจากการหยิบยื่นองค
พระเยซูเจาดวยชีวิตปกติสุขของคุณแกคนรอบขาง
ในบานของคุณกอนทีอ่ืน่ใดท้ังหมด

(หมายเหต ุ: ขอ 1 คัดจากหนงัสือ “มานาประจำวัน”
รายปประจำวนัท่ี 22 ก.พ.)
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“จงฉีกใจของทาน
 มใิชฉกีเสือ้ผาของทาน”

(โยเอล 2:13)
ทุกๆ  ปในวันพธุรับเถา บรรดาคริสตชนผสูนับสนุนสันติภาพจะมารวมกัน

ทีห่นากระทรวงยติุธรรมทีก่รงุลอนดอน ในประเทศองักฤษ พวกเขามารวมตวั
กนักระทำพิธีกรรมประจำป พธีิความเสียใจและตอตานระเบิดนิวเคลียร ในวันน้ี
เหมือนกันทุกป หนาผากของพวกเราจะถูกเจิมดวยเถา เพื่อแสดงถึงความ
สำนึกผดิ พวกเขาหลายคนเปนสมาชิกขององคกร “สันติภาพของพระครสิตเจา”
และการเคล่ือนไหวของกลุมแรงงานคาทอลิก เขาเตือนขบวนการท่ีอุทิศตน
เพือ่สรางระเบิดนิวเคลียรอยางนอย 25,000 แหง และมีแปดประเทศเปนเจาของ
ซ่ึงเปนเหตุใหมวลมนุษยตองเผชิญกับความยากลำบาก และพวกเขาเชิญชวน
ครสิตชนใหทาทายความถูกตองขององคกรเหลาน้ี

การกลับใจ หมายถึงการเปล่ียนจิตใจของเรา ประกาศกโยเอลกลาววา เปน
การมีจติท่ีแตกสลาย การท่ีพระเจาทรงเรียกรองใหเรากลับใจ เปนการเรียกรอง
อะไรท่ีมากกวาการแสดงออกซ่ึงความทุกขภายนอกเทาน้ัน เราตองเปล่ียนแปลง
อยางจริงจังในแนวทางการประกอบคุณงามความดี สันติ และการบำบัดรักษา
นักบุญเปาโลกลาววา เราตองเปน “ทูตของพระคริสตเจา” และชวยใหทุกคน
คืนดีกับพระเจา

เทศกาลมหาพรตเปนโอกาสอันดีงามท่ีเราจะพิจารณาตัวเราเอง วาทำ
อยางไรเราจะไดเปนเครือ่งมอืทีดี่ยิง่ข้ึน เปนเครือ่งมอืแหงสันติภาพของพระเจา
คนสวนมากกลาววา พวกเขาไมเห็นดีกบัความรุนแรง เชนการใหศัพททีเ่ก่ียวกบั
สงครามวา “ระเบิดท่ีฉลาด-ไฟที่เปนมิตร” ซ่ึงเปนเคร่ืองพิสูจนถึงส่ิงท่ีกำลัง
จะเกิดข้ึน ซ่ึงแตกตางกับความเปนจริงท่ีเราสัมผัสอยู ทำอยางไรพวกเรา
คริสตชนจะสามารถเปนประจักษพยานถึงความรักของพระเจา เม่ือเราตอง
เผชญิกับความรุนแรง ความโหดรายทารุณ?

ขาแตพระเจา โปรดทรงยกโทษใหอภยัพวกลกู  เม่ือ
พวกลูกไมสนใจกับความทุกขทรมานของประชากร
ของพระองค โดยความรุนแรงและความอยุติธรรม
โปรดทรงประทานความกลาหาญในพวกลูกแตละคน
ใหกลาเผชิญกับความหวาดกลัว โปรดทรงชวยใหลูก
เปนเคร่ืองมือแหงสันติภาพ โปรดประทานพระพรแก
องคกรท่ีชวยใหมนุษยคืนดีกนัดวยเถดิ พระเจาขา  อาแมน

เลือกเฉพาะชอบ
จากท่ีเคยมีกรอบมปีระเพณมีีธรรมเนียมสงทอดกันมา
ไมวาจะวิถีชีวิตการศึกษาเลาเรียนการแตงกาย
หรอืแมกระท่ังความคิดความอานการมองการตัดสิน
จนกลายเปนบรรทัดฐานและมาตรฐานความดี

ความเหมาะสม
แตมาทุกวันนี้ทุกอยางเหลาน้ีดูจะพังครืนตอหนาตอตา
ทกุคนถือสทิธิคิดยึดสิทธิเลอืกการแตงกายชูสิทธิการแสดงออก
ยงัไมพอยงัแขงขันชงิพืน้ทีสั่งคมเพือ่ยนืหยดัยนืยนัส่ิงท่ีตองการ
ไมวาจะทัศนคติความคิดเห็นความเช่ือมัน่หรอืคานิยม
เพือ่ใหคนอืน่คลอยตามเหน็ดวยสนบัสนุนเปนแนวรวม
กอนน้ีเพือ่จะใชสิทธิเหลาน้ีตองหาชองทางเวทีเทาท่ีมี
แตเด๋ียวน้ีที่มีการพัฒนารูปแบบการส่ือสารท่ีเปดกวางไรขอบเขต
พื้นท่ีแสดงออกชองทางเสนอความคิดเห็นเวทีปราศรัย
มีใหเลอืกใชตามรายสะดวกมีใหยดึครองตามตองการ
ลงเอยพากันแสดงความคิดเห็นเนนจุดยืนจนไมมีใครฟงใคร
ไมตางกับเอาแตจะแขงขันกันผลิตแตไมมีผูบริโภค
พรอมกับชธูงวาน่ีคือเสรภีาพแหงความเห็นและการแสดงออก
เนนแคสิทธิไมสนใจหนาท่ีเนนแคเสรีภาพไมคำนงึความรับผดิชอบ
สงผลกระทบไปทัว่...บคุคล สถาบัน รฐั ประเทศชาติ...
พอถูกคัดคานถูกทัดทานถูกตอตานถูกตอบโตเอาผิดเอาโทษ
กอ็อกมาโวยวายตอวาสังคมไรเสรีภาพประเทศไมมีอสิรภาพ
พรอมกบัอางขอ 19 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
“บคุคลมีสิทธิในเสรีภาพแหงความเห็นและการแสดงออก
รวมถึงเสรีภาพที่จะยึดม่ันในความเห็นโดยปราศจากการแทรกสอด
และท่ีจะแสวงหา รบั ตลอดจนแจงขาว รวมท้ังความคิดเห็น
โดยผานส่ือใดๆ และโดยมิตองคำนงึถงึเขตแดน”
พรอมกบัยดึม่ันถือมัน่วาท่ีทำน้ันถูกตองชอบธรรมตามหลักสากล
แลวลืมหรือแกลงลืมไมรูหรือแกลงโงวาสิทธิในเสรีภาพไมจบแคนั้น
ยังมีกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ขอ 19 ระบเุพิม่เติมจากปฏญิญาสากลวาดวยสทิธิมนุษยชน
“1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะถือเอาความเห็นใดก็ไดโดยปราศจากการ

แทรกแซง
2. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแหงการแสดงออก สิทธินี้รวมถึง

เสรีภาพที่จะแสวงหา รับและกระจายขาวและความคิดเห็นทุกรูปแบบโดย
ไมคำนึงถึงพรมแดน ทั้งน้ีไมวาดวยวาจาเปนลายลักษณอักษร หรือการตีพิมพ
ในรูปของศิลปะหรือโดยอาศัยส่ือประการอ่ืนตามท่ีประสงค

3.  การใชสิทธิตามท่ีบญัญัติในวรรค 2 ของขอนี ้ตองเปนไปโดยมีหนาท่ี
และความรบัผิดชอบเปนพิเศษ ดังน้ันจงึอาจตกอยใูตขอจำกดัตัดทอนบางเร่ือง
แตทัง้น้ีตองบญัญัติไวในกฎหมายและเปนเรือ่งจำเปนแก

(ก) การเคารพในสิทธหิรอืชือ่เสียงของบคุคลอืน่
(ข) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบรอย หรือการ

สาธารณสุขหรอืศลีธรรม...

จะวาไปแลวสิทธิกบัหนาท่ีเปนความจรงิเดียวกนัแตมีสองมิติ
ทำนองเดียวกันกับเสรีภาพและความรับผิดชอบ
จะเอาเนนเอามิติเดียวและมองขามอีกมิติหนึ่งยอมไมถูกตอง
เพราะขาดมิติใดมิติหน่ึงสิทธิก็ไมใชสิทธิเสรีภาพก็ไมใชเสรีภาพ
จงึเปนท่ีมาแหงความขัดแยงระหวางคนปญหาสังคมทุกระดับ
เม่ือคนในสังคมเรยีกรองแตสิทธิไมเอาหนาท่ี
เม่ือคนในสังคมเรียกรองเสรีภาพแตไมเอาความรับผิดชอบ
ไมตางกับโฆษณาสินคาผลผลิตอาหารการกินเครื่องมือเครื่องใช
เนนแตแงดีแงประโยชนใชสอยแตไมเคยเอยถึงแงลบแงเสีย
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และสังฆมณฑลอุดรธานี  คุณพอณัฐพล  ศรีมณี
เลขาธิการไดจัดสัมมนาประจำปขึ้น ปนี้สังฆมณฑล
อุดรฯ เปนเจาภาพ หัวขอ “ชีวิตสงฆของบุญราศี
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2” มีพระสงฆ
เขารวมประมาณ 120 องค

อาจารยชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย วทิยากรหลกั
ไดพดูวา สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่ 2 เปน
พระสนัตะปาปาท่ีเปนท่ีรจูกัดี และกวางขวางท่ัวโลก ทัง้
ในพระศาสนจักรและผูนำประเทศ ผูนำศาสนาตางๆ
เน่ืองจากสมณสมัยของพระองคกวา 25 ป และพระองค
ไดมีโอกาสเสด็จไปพบปะกับประชาชน ในอิตาลีกวา
144 ครั้ง ไปตางประเทศ 104 ครั้ง รวมทั้งเสด็จเยือน
ประเทศไทย เม่ือวันท่ี 10-11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984
(พ.ศ. 2527) และมีเอกสารตางๆ ออกมาจากวาติกนั ทัง้
ที่เปนคำสอน แนวการปฏิบัติหลายฉบับ ซ่ึงพระองค
จะตรัสตรงๆ ตอประเด็นท่ีเกิดข้ึนในสังคม ทีเ่ปนคำสอน
ของพระศาสนจักร จงึมีเอกสารตางๆ มากมายจริงๆ

อาจารยชยัณรงค ไดรบัเลอืกเปนประธานส่ือมวลชน
คาทอลิก สาขาวิทยุโทรทัศน (UNDA) ค.ศ. 1987 โดย
ตำแหนงน้ี  ทำใหตองเปนสมาชิกของสมณสภาส่ือสาร
สังคม มีกำหนดประชุมทุกปทีว่าติกนั และไดมีโอกาส
พบกบัพระสันตะปาปาในชวงสุดทายเปนประจำ พรอม
ทัง้ไดมีโอกาสพบปะกับนักขาวสายวาติกนับาง เขาจะมี
เรื่องราวขอมูลเกี่ยวกับพระสันตะปาปาทุกแงมุม

อาจารยชยัณรงค กลาววา ส่ิงท่ีนำมาพูดและแบงปน
ครัง้น้ี มาจากขอมลูทีไ่ดรบัจากสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 ซึง่ถือวาเปนบุคคลท่ีสมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที ่2 สนิทแลวไววางใจมากท่ีสุด และ
โอกาสฉลอง 50 ป ชวีติสงฆของสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ไดพมิพหนงัสือ ชือ่ “The Mystery and
The Gift” และจากประสบการณสวนตัวที่ไดมีโอกาส
รบัทราบจากการท่ีไดมีโอกาสทำงานใกลชดิบาง ในบางคร้ัง
ซ่ึงจากการทีไ่ดอาน เตรยีมมาแบงปนคร้ังน้ี อาจารยได
กลาววา “โดยสวนตัวกร็สึูกวา ไดเขาใจหลายส่ิงหลายอยาง
มากข้ึน โดยเฉพาะรหัสธรรมเร่ืองความทุกขของ
พระองค ซ่ึงเปนกำลงัใจสำหรับชวีติผมดวย”

เน่ืองจากสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ได
รับแตงต้ังเปนพระคารดินัล 1 ป (ค.ศ. 1977 ) กอนท่ี
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ไดรบัเลือกต้ัง
เปนพระสนัตะปาปาในป ค.ศ. 1978 สมัยเปนพระคารดินลั
ก็ไดพบปะรวมงานกันในการประชุมสังคายนาวาติกัน
ครัง้ท่ี 2 บาง เม่ือพระองคไดดำรงตำแหนงพระสันตะปาปา
กไ็ดเชญิใหพระคารดินลัโยเซฟ รตัซิงเกอร เขามาทำงาน
ในวาติกัน และรับผิดชอบงานสำคัญๆ หลายประการ
โดยเฉพาะสมณกระทรวงพระสัจธรรม

พระสันตะปาปาทรงมองโลกอยางไร? สมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่ 2 ทรงมองวาพนัปแรก
เรื่องพระศาสนจักรประกาศพระเยซูเจาอยางเต็มท่ี
ทำใหมีผูติดตามมากท่ีสุดในโลก โดยเฉพาะในยุโรป
สหสัวรรษทีส่อง เปนชวงเวลาแบงแยกเปนนิกายตางๆ
สหัสวรรษที่สาม คาดหวังการรวมตัวกันของศาสนา
ตางๆ เพือ่ทำใหโลกอยรูวมกันอยางสันติ ทำใหพระองค
ทรงใสพระทยัเรือ่งศาสนสัมพันธมาก

พระองคไดเชญิผนูำศาสนาตางๆ ไปภาวนารวมกัน

ที่อัสซีซีเปนครั้งแรก ค.ศ. 1986  และในสมัยสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ก็ทรงทำเชนกัน เม่ือ
วันท่ี 27 ตุลาคม ค.ศ. 2011 นี้ ซ่ึงมีผูแทนศาสนาพุทธ
อสิลาม ไปรวมดวย

แบบอยางจากนักบุญยอหน เวยีนเนย
สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16  ไดประกาศ

ให ค.ศ. 2010-2011 เปนปพระสงฆ ซ่ึงแบบอยางชีวิต
ของพระสงฆทีศั่กด์ิสิทธ์ิ นกับุญยอหน มารีย เวยีนเนย
เปนแบบอยางท่ีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2
ไดถือเปนแบบอยางใหแกชีวิตสงฆของทาน และใน
หลายโอกาสในชีวิตสวนพระองคก็ไดเอยถึงชีวิต
ศักด์ิสิทธ์ิของนักบุญยอหน มารีย เวียนเนย ดวย

สมัยนักบุญยอหน เวียนเนย (ค.ศ. 1786-1859) นัน้
เปนสภาพสังคมท่ียากลำบาก เพราะเปนชวงหลงัปฏิวติั
ฝรัง่เศส ค.ศ.1789 ไมนาน ทำใหวดัหลายแหงถูกยดึ และ
ถูกทำลาย ศาสนาถูกตอตาน และนักบวชถูกรังเกียจ
จากบานเมือง ประชาชน ฯลฯ

สภาพความศรัทธาเฉ่ือยชามาก ทานก็เริ่มสอน
คำสอนกบัเด็กๆ

เม่ือสมัยท่ีเปนพระสงฆหนมุคาโรล วอยตวิา ไดไป
เยี่ยมวัดท่ีนักบุญยอหน เวียนเนยเปนเจาอาวาส พักอยู
หลายวนั เพือ่ซึมซับความรสึูกโดยเฉพาะพระแทนบูชา
จอกกาลิกษ และท่ีฟงแกบาป ซ่ึงทานฟงแกบาปไมต่ำ
กวาวันละ 10 ชัว่โมง ทานรำพงึนานเปนพเิศษเร่ืองการ
ฟงแกบาป คุณพอยอหนมารีย มีความคิดเก่ียวกบัเร่ืองน้ี
อยางไร?

เม่ือไดไปคุยกับชาวบาน เขาก็มีเรื่องเลาถึงนักบุญ
ยอหน มารียทีป่ระทับใจหลายเร่ือง เม่ือทานมารับหนาท่ี
ใหม มาวัดไมถกู ทานก็ถามเด็กๆ วา

“ทางไปวัด ไปทางไหน?”
เด็กๆ กพ็าทานไป และคุณพอกบ็อกกับเด็กวา
“วันน้ี เธอบอกทางไปวัดใหพอ แตตอไป พอ

จะสอนทางไปสวรรคใหกบัพวกเธอ”
เม่ือเดินทางไปประจำวัดท่ีคราคูฟ เปนวัดบานนอก

ตองตอรถหลายครั้ง จากจังหวัดไปอำเภอ ตำบล และ
หมบูานและเดินไปอกี 3 กโิลเมตร กวาจะถึงกไ็กลและ
ใชเวลามาก เม่ือทานไปถึง

“เม่ือพระองคไปถึง ไดกมลงและคุกเขาจูบพื้นดิน
คุณพอถอืวาเปนแผนดินท่ีพระเจาทรงสรางข้ึน แผนดิน
ทีมี่ประชากรของพระเจาอย ู พระเจาทรงมอบหมายให
ทานมาดูแลประชากรของพระองคที่นี่”

พระองคไดเลาวา ไดทำอยางน้ีโดยไดเลยีนแบบอยาง
นักบุญยอหน มารีย เวียนเนย  ซ่ึงทานประทับใจมาก
และไดทำเสมอทุกที่ที่ไป แมเม่ือพระองคเปนพระ-
สันตะปาปาก็ไดทำ

แบบอยางดานงานอภิบาล
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล เลาวา “เม่ือ

พระสังฆราชมอบหมายงาน หนาท่ีตางๆ ใหแกคุณพอ
จงรับดวยความชืน่ชมยนิดี พระองคใชคำวา “Joy” แม
งานน้ันจะยาก งาย ทีไ่หน อยางไรก็ตาม เพราะพระเจา
ทรงมอบหมายผานทางพระสงัฆราช พระองคเชือ่ในตัว
เรา ไววางใจใหเราไปดูแลฝูงแกะของพระองค ไป
ประจำวัดเพ่ือดูแลสัตบุรุษของพระองค

นักบุญยอหน มารีย เวียนเนย ไดเร่ิมงานอภิบาล
กบัเด็กๆ ตอจากน้ันผใูหญ ผปูกครองก็จะตาม วยัประถม
เปนวยัทีจ่ะรบัอะไรงายๆ ทกุอยาง นกับญุยอหน มารีย
เวียนเนย ไดเริ่มทำ และสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 ไดเลียนแบบทาน

“ทานสอนคำสอนเด็กๆ ระดับประถมดวยตัวเอง
ซ่ึงทานถือวา เปนชวงท่ีสำคัญ เด็กพรอมท่ีจะรับท้ังหมด
ถาเราใหส่ิงท่ีดี เด็กก็จะไดรับและจะคงอยูติดตัวไป
ตลอดชีวิต”

ถาเราไมเอาใจใสเด็กวัยน้ีเทาท่ีควร เหมือนกับ
สรางบาน เราไมใหความสำคัญกับรากฐาน ใหเสาเข็ม
แข็งแรง ถาบานน้ีสรางสูงข้ึนๆ บานก็จะพงัได เด็กทีไ่ด
เรียนคำสอนอยางดี เติบโตข้ึน ก็จะเปนผูใหญที่ดี การ
รจูกัพระเจา ความเช่ือในพระเจา พระคมัภีร กอ็ยใูนชวงน้ี

ตอมา เม่ือทานไดรบัหนาท่ีใหดูแลเยาวชน สำหรบั
เด็กเยาวชน จะแตกตางกับเด็กๆ เพราะความคิด จิตใจ
ความสนใจก็จะแตกตางไป วิธีการสอนก็จะตางไป
ทานจะอาศัยกจิกรรม กฬีา เดินเท่ียวภเูขาไปสัมผสัชีวติ
เรียนรูธรรมชาติ ‘เวลาเราข้ึนไปบนภูเขา เราก็เขาใกล
พระเจาไปนิดหน่ึง’ ซ่ึงเปนคำพดูงายๆ

จากประสบการณการทำงานของพระองคทีใ่กลชดิ
กับเด็กๆ และเยาวชนน้ีเอง ทำใหพระองค ไดประกาศ
วันเยาวชนโลก เปนวันของพวกเขา เปนวันท่ีพระองค
ไปพบกับลูกๆ ของพระองค ถือวาเปนงานย่ิงใหญที่
พระองคไดแสดงออกชัดเจนวา พระองคสนใจและ
เอาใจใสพวกเขา และเยาวชนกถ็อืวาเปนวนัของพวกเขา
เขาเฝารอคอยและเยาวชนจากทั่วโลกตางปรารถนา
จะไปรวมงานน้ี ในประเทศไทยของเรา เยาวชนก็ไดไป
รวมงานน้ีมาสม่ำเสมอ

สังคมไหนท่ีเฉือ่ยชา มองใหลกึแลว อยทูีค่วามเช่ือ
ของคน ของชุมชน ถาสังคมหรือคนมีความเช่ือแลว
ส่ิงอื่นๆ ที่ดีงามก็จะตามมา แตถาไมมีความเช่ือแลว
ส่ิงอ่ืนๆ ทีเ่ราจะใหแกเขา กไ็มมีความหมายอะไร

“การสอนคำสอน หวัใจอยทูีค่วามเช่ือ ความรักตอ
พระเจา ไมไดอยูที่จะสอนจบหรือไม หรือไดคะแนน
มากนอยอยางไร?”

แบบอยางความเชื่อศรัทธาและกระแสเรียก
ความทรงจำท่ีดีสมัยเปนเด็กระดับประถม ของ

“คาโรล วอยติวา” ตอบิดาคือ ทานมักจะเห็นบิดาของ
ทานสวดภาวนาเสมอ บางคร้ังทานต่ืนข้ึนมากลางดึก ได
เห็นบิดาคุกเขาสวด เหมือนกับสวดอยูในวัดบอยๆ
หลายคร้ังพระองคตรัสบอยๆ วา บานคือบอเกิดของ
กระแสเรียก ทำใหทานไดใกลชดิ เปนเด็กชวยมสิซา

ทานมีความศรัทธาตอแมพระ ทานสวมรูปพระ
“เส้ือสายจำพวก” ซ่ึงมีอารามคารเมไลทอยูใกลๆ เม่ือ
ทานไดรับและไดสวมใสกับตัวทานจนตลอดชีวิต แม
ในชวงที่ตองผาตัดเม่ือถูกลอบปลงพระชนม ทาน
ขอหมอวา ขอสวมเส้ือสายจำพวกนีไ้ว

“กระแสเรยีกเปนพระธรรมล้ำลกึ และเปนพระพร
(Mystery and Gift) เปนส่ิงท่ีพระองคไมเขาใจ พระเปนเจา
ทรงเลือกและมอบหมายงานให

ยิ่งรำพึงถึงเร่ืองน้ี ยิ่งเห็นคุณคาท่ีพระเปนเจาทรง
มอบหมายให และเม่ือคิดถึงเร่ืองน้ี ก็ยิ่งทำใหรูสึกถึง

(อานตอหนา 8)

สงฆอสีาน (ตอจากหนา 20)
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คุณคาของกระแสเรียกเปนพระสงฆมากย่ิงข้ึน”
ต้ังแตสมัยเปนเด็ก  นกัศึกษา ตองไปทำงานในเหมือง

ไดใกลชิดกับผูใชแรงงาน กรรมกร เขาบานเณรสมัย
ทีพ่วกนาซเีขามายึดครองโปแลนด และบวชเปนพระสงฆ
แตละชวงเวลา ที่ตองประสบในชีวิต ลวนมีคุณคาตอ
ชวีติสงฆ และภารกิจท่ีไดรบัมอบหมาย

พระองคทรงบวชเปนพระสงฆหลงัจากสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2 หนึง่ป ค.ศ. 1946 กอนสังคายนาวาติกนั ครัง้ท่ี 2
(ค.ศ. 1962-1965)

เม่ือทรงระลึกถึงชีวิตสงฆคร้ังใด จะนึกถึงภาพท่ี
พระองคนอนคว่ำหนาราบไปบนพ้ืนและกางแขนออก
ในวันบวช ซ่ึงมีหมายความวา

“บัดน้ีขาพเจาถวายท้ังส้ินแดพระเปนเจา บัดน้ีลูก
เปนของพระองค”

การท่ีกางแขนออก ขณะท่ีทกุคนสวดบทเราวิงวอน
“ลกูยนิดีทีจ่ะติดตามพระองค พรอมท่ีจะรับทุกขทรมาน
พรอมกับพระองค ลกูพรอมท่ีจะติดตามพระองค พรอม
ที่จะรับความยากลำบากพรอมกับพระเยซูคริสตเจา
คิดถงึตอนน้ี เหมอืนกบัเปนการฟนฟชูวีติสงฆอยตูลอด
เวลา”

ในท่ีนี ้ทำใหคิดถึงรหสัธรรมของพระครสิตเจา การ
เปนพระสงฆทุกองค การท่ีเรามีสวนในรหัสธรรม
ความเช่ือ ในการไถกูของพระเยซูเจา ซ่ึงสำเร็จไปแลว
จากการถวายของพระเยซูเจา การส้ินพระชนมของพระ-
เยซูเจา แตการไถก็ยังคงอยูในทุกวันนี้ การถวายบูชา
ของพระสงฆ ทำใหการถวายบูชาของพระคริสตคงอยู
ทกุวนัน้ี และจะยังคงอยใูนอนาคต ตราบใดท่ียงัมีมนุษย
เม่ือคิดถึงตรงน้ี แลวฉันเปนใคร พระเจาถึงใหเรามี
สวนรวมการไถกขูองพระองค ถอืวาเปนพระพรยิง่ใหญ
ทีสุ่ด ทีพ่ระประทาน(Gift)ใหแกเรา เปนของประทานท่ี
ประเสริฐอยางเหลือเกิน!

“พระพรทีพ่ระเปนเจาประทานให เปนของประเสริฐ
ยิ่งคิดถึงทีไร ก็ยิ่งซาบซ้ึงใจ และคิดถึงพระพรนี้มาก
ยิง่ข้ึน คิดถึงพระพรนีป้ระเสริฐมากย่ิงขึน้เรือ่ยๆ”

บทประกาศรหัสธรรมหลงัเสกศีลในมิสซา ซ่ึงมี 3
แบบ แตบทท่ีพระองคชอบสวด คือ “ขาแตพระเยซเูจา
ทกุครัง้ท่ีขาพเจาท้ังหลายรบัประทานปงและด่ืมจากถวย
นี้ ก็เปนการประกาศวาพระองคไดส้ินพระชนม ท้ังน้ี
จนกวาจะเสด็จกลับมาอีก”

พระองคทรงชอบรำพึงและมีความหมายมากเปน
พิเศษ สำหรับชีวิตพระสงฆที่ไดกินและด่ืมจากถวยน้ี
เปนเหตุผลลึกสุดของพระสงฆ ถาไมมีศีลมหาสนิท ก็
ไมมีพระสงฆ ถาขาดพระสงฆกไ็มมีศีลมหาสนิท

พระองคตรัสวา “ผูใดก็ตามท่ีเปนพระสงฆตอง
รำพึงถึงเร่ืองน้ีตลอดชีวิต

ยิง่รำพึงย่ิงเห็นพระพร เห็นพระเจาวางใจในพระสงฆ
และทำใหพระสงฆเติบใหญในชีวิตสงฆ และจะมี
ความสุขในชีวติสงฆเสมอ”

บานคือสถานท่ีแรกท่ีจะไดยนิเก่ียวกบัพระเจา ของ
การอบรมเด็ก ลูกๆ ใหเปนพระสงฆ ดวยชีวิตและ
แบบอยางของพอแม ที่ไดเลาเร่ืองราวเก่ียวกับพระ-
เปนเจา ไดอานพระคัมภีรใหลูกฟง เทากับเปนการ
ปลูกฝงกระแสเรียกเปนพระสงฆใหแกลูกๆ บานคือ
สามเณราลัยแหงแรก บานคือบอเกิดแหงกระแสเรียก

สงฆอสีาน (ตอจากหนา 7)

แบบอยางแหงการภาวนา
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16 ซ่ึงเปนผทูี่

ใกลชิดกับสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 มา
กวา 20 ป ไดกลาวถึงชีวิตสงฆของพระองคทานวา
ลักษณะท่ีเดนและท่ีสำคัญคือการภาวนา

“การภาวนา เปนเวลาท่ีรสึูกวา พระองคใกลชดิกับ
พระเยซเูจานานมากเหมือนกบัอยสูองตอสองกับพระองค
ทรงใหเวลาอยกูบัการภาวนานาน และลกึซึง้

ถาหากจะรูจักสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 ตองสังเกตเวลาท่ีพระองคสวดภาวนา โดยเฉพาะ
เวลาท่ีพระองคสวดในวัดนอยของพระองค พระองค
จะสวดภาวนารำพึงกอนมิสซาประมาณ 30-60 นาที
ดวยทาทีสงบน่ิง  เปนความสนิทสัมพันธเหมือนใน
พระตรเีอกภาพ พรอมท้ังในบทภาวนาของพระองคดวย”

“เม่ือพระองคเสด็จเยอืนประเทศไทย พระคารดินลั
ไมเกิล้ มชียั กจิบุญช ูไดเลาใหฟงวา พระองคสวดภาวนา
เสมอ แมจะมีเวลาเพียงเล็กนอย และไดเลาวาเม่ือ
จะเสด็จไปเยี่ยมคายอพยพ เม่ือถึงกำหนดเวลาและ
ทกุอยางพรอมแลว พระองคยงัคงสวดภาวนาอยใูนวัดนอย
ผทูีต่องรบัผดิชอบเร่ืองเวลาก็กงัวลมาก แมพระสมณทูต
เอง กไ็มกลาเขาไปแจงใหทราบ ตองรออย ูจนกวาพระองค
จะสวดภาวนาเสร็จ และพระองคออกมาจากวัดนอยเอง
เพราะเวลาสวดภาวนาเปนเวลาของพระองคจริงๆ”

พระคารดินลัรตัซิงเกอร ไดกลาวถึงความศักด์ิสิทธ์ิ
วา “พระสงฆตองเจริญชีวิตดวยความศักด์ิสิทธ์ิ เปน
ความรักตอพระครสิตเจาเทาน้ัน จงึจะเปนความศักด์ิสิทธ์ิ
ที่แทจริง  และสามารถเห็นไดชัด มาจากการภาวนา
อยางดีทีสุ่ด การเตรียมถวายบูชามิสซา การเตรียมเทศน
อยางดี และการโปรดศีลศักด์ิสิทธ์ิตางๆ”

อกีอยางหน่ึงคือ ชวงเวลาเสกศีล “นีคื่อกายของเรา
นีคื่อโลหติของเรา ทีจ่ะมอบเพือ่พวกทาน” เวลาทีส่มเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 กลาวคำน้ี “เหมือนกับ
วา เปนเหมือนคำกลาวของพระองคเอง นั่นหมายถึง
พรอมท่ีจะมอบตัวเอง เปนเหมือนลกูแกะท่ีถกูนำไปฆา
เพื่อเปนเครื่องบูชา”

ชีวิตของพระองค เปนการถวายแดพระเปนเจา
ทกุครัง้ท่ีพระองคถวายมสิซา

เม่ือพระองคถูกลอบปลงพระชนม เม่ือวันที่ 13
พฤษภาคม ค.ศ. 1984 และพระองคแข็งแรงข้ึน พระองค
เสด็จเย่ียมผูลอบปลงพระชนมพระองคเอง เปนการ
บอกวา “พระองคใหอภยัแกเขา”

พระองคทรงเลียนแบบพระเยซูเจา “ทรงอภัยโทษ
แกผูที่ปลงพระชนมแกเขา เพราะเขาไมรูวา เขากำลัง
ทำอะไร”

ในชวงชีวติท่ีพระองคฉลองป “ปติมหาการุญ ค.ศ.
2000” พระองคเริ่มออนลา และปถัดมาอาการโรค
พารกนิสัน เริม่รุนแรงมากข้ึน พระองคทรงเจ็บปวด ทรง
ทรมานมาก แตพระองคทรงนอมรับความทุกขทรมาน
การมีสวนรวมในความทุกขทีคุ่ณคา

ทำใหคำภาวนาที่กลาววา “นี่คือกายของเรา นี่คือ
โลหิตของเรา ที่จะมอบเพื่อพวกทาน!” มีคุณคาและ
ความหมายและเปนชีวติจริงๆ

แบบอยางความศรัทธาตอแมพระ
ความศรัทธาตอแมพระ ต้ังแตเปนเด็ก  ในชีวติของ

พระองคเองท่ีเหน็ไดชดัเจน ในตราของพระองค มีอกัษร
เอม็ หมายถึงแมพระ คำขวญั “Totus Tuus” ซ่ึงมาจาก
ความนักบุญหลุยส มารี เดอ มงฟอรต ที่ไดเขียนไว
ตอนหนึง่

“ลูกเปนของพระนางโดยส้ินเชิง และทุกส่ิงท่ีลูกมี
เปนของพระนาง พระแมคือทุกสิ่งทุกอยางสำหรับลูก
โอพระนางมารีย โปรดรับลูกดวยเถิด”

รวมท้ังเวลาท่ีพระองคมีเวลาแมจะนอย แตพระองค
ทรงสวดภาวนา สวดสายประคำอยเูสมอ  พระองคเสด็จ
ไปท่ีลรูด ทีฟ่าติมา ทรงนำเอากระสุนท่ีหมอผาตัดออก
มาไปถวายแดแมพระเปนการขอบพระคุณแมพระ

ต้ังแต เด็กแลว  สายประคำมีสวนในชีวิตของ
พระองคเสมอ พระองคสวดสายประคำเสมอ พระองค
ทรงใหขอรำพงึอกีทศหน่ึงดวย

การสวดสายประคำ เปนธรรมประเพณีของพระ-
ศาสนจักรที่สวยงามท่ีสุดท่ีแสดงออกถึงความรักท่ีเรา
มีตอแมพระ

การสวดสายประคำในครอบครัว เปนวิธีท่ีตอสกูบั
ความเหลวแหลกของสังคมในยุคปจจุบนั

สรุปชีวิตของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที ่2 “การสนทิสัมพนัธกบัพระครสิต สำคัญเปนอนัดับ
หน่ึง การทำงานของเราในหนาท่ีตางๆ สำคัญแตเปน
เรื่องรอง  และเราจะทำงานทุกอยางท่ีไดรับมอบหมาย
ดวยชื่นชมยินดีเสมอ มีใจท่ีจะโมทนาตอพระเจาเสมอ
การเตรียมการเทศนสอน การเตรียมการโปรดศีล
ศักด์ิสิทธ์ิ ชวีติสงฆเปนรหสัธรรม และเปนพระพร (Gift)

เน่ืองจากพระสงฆมีการไถกู ในมิสซา ในปญหา
ตางๆ ในชีวิต ขอใหเรารับรูวา พระเปนเจาปรารถนา
จะทำเหมือนกัน แตอยูที่เราจะเปดใจใหพระทรงใชเรา
หรือไม พระทรงใหเสรีภาพ อิสรภาพแกเรา อยูที่เรา
จะมอบชีวิตเราใหพระองคหรือเปลา”

ตลอดเวลา 3 ชัว่โมง อาจารยชยัณรงค ไดพยายาม
ใหบรรดาคณุพอไดต้ังคำถามแบบไตรตรอง  ในเร่ืองที่
ไดยินไดฟงน้ี “คุณพอไดทำแลวหรือยัง ทำมากนอย
ขนาดไหน? เราไดเลียนแบบอยางความศักด์ิสิทธ์ิ ของ
พระสันตะปาปาบุญราศี  ของนักบุญยอหน เวียนเนย
มากนอยขนาดไหน?”

อาจารยชัยณรงค ไดใหแบงปนประสบการณและ
ความคิดของอาจารยเองเก่ียวกับชีวิตสงฆของสมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2  หลงัจากท่ีไดไตรตรอง

(อานตอหนา 13)

อ.ชยัณรงค มนเทียรวเิชียรฉาย
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หยดุกลิน่เหมน็จากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทันที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรียตนกำเนิดกล่ินเหม็นเปนอาหารลงไป

บรกิารสาธิตการกำจัดกล่ินใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พิเศษสำหรับโรงเรยีนคาทอลกิ
วรวฒุ ิ ดีสุดจิตร  โทร: 08 96 11 12 96

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

อันนา
นงลักษณ สงูสวาง
เกิดใหมในพระเจา
27 มกราคม 2010
ครบ 2 ป แหงการจากไป

“อยาทอแทในการทำความดี
เพราะถาเราไมหยุดทำความดี
เราก็จะไดเก็บเก่ียวเม่ือถึงเวลา”

(กท 6:9)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

มนีาคม - นำคณะไปเชยีงตงุ เยีย่มบุญราศี สเตฟานหวอง
ฉลองนกับญุยอแซฟ พนัสนิคม (เจาเกา)

สุภาทัวรแสวงบุญ

สนใจรายละเอยีด : 0-2912-3339, 08-1899-7470

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

ฟรงัซิสโก
บรรเทา ธูปเทยีน

เกิดใหมในพระเจา
27 มกราคม 2551

ครบ 4 ป
จากแม ลกูๆ และหลานๆ

“ความดขีองขาพเจาคือการอยใูกลพระเจา
ขาพเจาต้ังทีห่ลบภยัไวในพระยาหเวหองคพระผเูปนเจา
เพือ่จะไดบอกเลาถึงพระราชกิจทัง้สิน้ของพระองค”

(สดด 73:28)

ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

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

1. แผนดินศกัดิสิ์ทธิ ์- อสิราเอล
(23-28 เมษายน)

2. แหพระโลหติศกัดิสิ์ทธิท์ีเ่บลเยีย่ม
(15-22 พฤษภาคม)

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเครือ่งยนต
หัวฉดีเบนซิน – ดีเซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมอืนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผชูำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมติร ถ.เทพารักษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

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

 


วนัอาทิตยที ่26 กมุภาพนัธ 2555

เวลา 04.30 น. - 05.00 น.
ชอง 9 โมเดิรนไนนทวีี

(ออกอากาศอาทติย เวนอาทิตย)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
 
 ⌫ 

จงเอาดาบใสฝกเสียเถิด เพราะผู ใดใชดาบ
จะตองตายดวยดาบ (มธ 26:52)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
  
  

จงเอาดาบใสฝกเสียเถิด เพราะผู ใดใชดาบ
จะตองตายดวยดาบ (มธ 26:52)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
  

อาย ุ65 ป
เกดิใหมในพระเจา 7 กมุภาพนัธ 2536

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

อนัตน วฒันา ชนวฒัน
เกิดใหมในพระเจา

วนัที ่28 ธนัวาคม 2554

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

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

ขอเชิญรวมเดินทาง
ทำบุญเยี่ยมวัด  อาราม  ทองเท่ียวเกาะตะรุเตา
เกาะหลเีปะ หาดใหญ

เดินทาง 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555
สนใจติดตอ : คณุภัทร 081 - 825 - 1030
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วางจำหนายแลว
หนงัสอืพธิกีรรม ฉบบัสมบรูณ ปรบัปรงุบทภาวนา
และใชบทอานจากพระคัมภีรที่แปลใหมทั้งหมด

บทอานวนัอาทติยป B เลมละ 1,600 บ.
บทอานวันธรรมดาปคู เลมละ 1,600 บ.
บทอานฉลองนักบุญ เลมละ 1,600 บ.
บทภาวนาของมวลชนป B เลมละ   500 บ.

เชญิสัง่ซือ้ไดที่
สำนักงานคณะกรรมการคาทอลกิเพือ่พธิกีรรม
122/11 ชัน้ 4 ตกึสภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ
ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทร ียานนาวา กรงุเทพฯ 10120
โทร. 084-141-5844, 0-2681-3900 ตอ 1413
E-mail : thailiturgy@gmail.com

ทานสามารถชำระเงนิ โดยการโอนเงนิ
บญัชอีอมทรัพย ธนาคารทหารไทย
สาขา ถนนรชัดา - นางล้ินจี่
ชือ่บัญช ีมสิซังโรมนัคาทอลกิกรงุเทพฯ
(คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่พธิกีรรม) เลขท่ี 203-2-10880-1

ขอแนะนำดานอภิบาลสำหรับปแหงความเช่ือ
สม เด็ จ

พระสนัตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16
ไดทรงประกาศ
“ป แห ง ค ว าม

เชือ่”  (วนัท่ี 11 ตุลาคม 2011 ) ซ่ึงจะเร่ิมวันท่ี 11 ตุลาคม
ค.ศ. 2012  โอกาสครบ 50 ป การเปดสภาสังคายนา
วาติกนั  ที ่2  จนถึง  24  พฤศจิกายน  ค.ศ. 2013 สมโภช
พระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล

สมณกระทรวงพระสัจธรรม  ไดออกขอแนะนำ  (6
มกราคม 2012) วาปนี้จะเปนโอกาสดีสำหรับสัตบุรุษ
ใหเขาใจลึกซ้ึงย่ิงข้ึนวา  พืน้ฐานความเช่ือครสิตชน  คือ
การพบปะกับพระคริสตเจาผูกลับคืนพระชนม   เพื่อ
จะไดเปนพยานชีวติในความงาม  และความยินดีทีเ่ปน
ครสิตชน

การเริม่ปแหงความเชือ่  เปนการฉลอง  2 เหตุการณ
สำคัญในชีวติพระศาสนจักร  คือ 50 ป ที่บุญราศสีมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหน ที ่23  เปดสภาสังคายนาวาตกินั
ที่ 2 (11 ตุลาคม 1962)  และบุญราศีสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน  ปอล ที ่2 ไดประกาศรับรอง หนังสือ
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (11 ตุลาคม 1992)

ขอแนะนำเหลาน้ีเปนขอเสนอ  ตัวอยาง  ฉลองปนี้
ใหมีเอกภาพกบัครอบครวัใหญในพระศาสนจักร
1. ระดับพระศาสนจักรสากล

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

1.  สมัชชาพระสงัฆราช ในเดือนตลุาคม  2012  เรือ่ง
การประกาศพระวารสารใหม  สำหรับการถายทอด
ความเช่ือครสิตชน

2.  การจาริกแสวงบุญไปกรุงโรม  และดินแดน
ศักด์ิสิทธ์ิ  เพือ่รจูกัพระเยซูเจา แมพระ   และนักบุญเปโตร
ผูประกาศความเช่ือในพระเจาพระตรีเอกภาพ

3.  สงเสริมความศรัทธาภักดีตอพระมารดามารีย
แบบอยางของพระศาสนจักร  โดยจัดจาริกแสวงบุญตาม
สักการสถานของแมพระ

4. ชมุนุมเยาวชนโลก  ทีร่โิอ  เดอ  จาเนโร  ประเทศ
บราซิล  ในเดือนกรกฎาคม 2013 เพื่อเยาวชนจะไดมี
ประสบการณความยินดีที่เขามีความเชื่อในพระเยซู
และสัมพันธกับสมเด็จพระสันตะปาปาในครอบครัว
พระศาสนจักร

5.  จัดประชุมระดับนานาชาติสงเสริมความเช่ือ
และคำสอนของสภาสังคายนาวาติกนั ที ่2

6.   สนับสนุนใหสัตบุรษุ  สามเณร  และโนวิส  ศึกษา
เอกสารของสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2  และหนังสือ
คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก

7.   เชิญผอูภบิาล  นกับวช  และสัตบุรษุ   ใหสนใจ
รับฟงบทเทศน  คำสอน  และสุนทรพจนของสมเด็จ
พระสนัตะปาปาในปนี้

8.  วางแผนรวมกับสมณสภาเพื่อสงเสริมเอกภาพ
ครสิตชน  เพือ่ฟนฟเูอกภาพกับชาวคริสตนกิายอ่ืน

9.  จดัใหมีเลขาธิการรบัผดิชอบประสานงาน  สงเสริม
การประกาศขาวดีใหม เปดเวบ็ไซต  ใหขอมูลเรือ่งนี้

10.  สมเด็จพระสันตะปาปาจะเปนประธานพิธี
มิสซาสมโภชพระคริสต กษัตริยแหงสากลจักรวาล  ปด
ปแหงความเช่ือ  โดยมีการฟนฟูการประกาศยืนยัน
ความเช่ืออยางสงา

2.  ระดบัสภาพระสงัฆราชตางๆ
1.  จดัวันศึกษา  หวัขอเก่ียวกบัความเช่ือ  ประจักษ

พยานชวีติ และการแบงปนแกคนรนุใหม
2.  จัดพิมพเอกสารสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  และประมวล
คำสอน สนับสนุนใหเผยแพรผานส่ืออิเล็กทรอนิกส
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3.  จัดปรับปรุงแปลเอกสารของสภาสังคายนา
วาติกนั ที ่2  และหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลกิ
เปนภาษาท่ียังมิไดมีการแปล  ระดมทุนเพื่อการแปล
เปนภาษาทองถิน่ในประเทศมิสซัง

4.  ผูอภิบาลควรทำรายการโทรทัศน   วิทยุ
ภาพยนตร  และส่ิงพมิพ  เนนความเช่ือ  หลกัการและ
เน้ือหาของสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2  ใหสาธารณชน
รับรูไดงายข้ึน

(อานตอฉบับหนา)
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรับสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2555
จำหนายใบสมัครตัง้แตวนัที ่20 มถุินายน  2554  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมัคร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงนิ 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th

การ ภาวนา
คือ หนาทีท่ี่

สำคัญ

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาทีท่ี่

สำคัญ

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั  
โรม  อิตาลี  (ซีนิต)
ค.ศ. 1990  สภาพระ-
สังฆราชคาทอลิกแหง
อิตาลี  ไดกำหนด

วันเสวนาประจำป เพื่อความปรองดองระหวางศาสนา
ยวิ และคริสตศาสนา   และเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม ทีผ่านมา
ศาสนิกชนยิวและคาทอลิก รวมเสวนา และมีมติ
กำหนดใหใชบัญญัติ 10 ประการ เปนหัวขอการ
ไตรตรองระยะ 10 ปตอเนื่อง  โดยในปนี้ไดไตรตรอง
พระบญัญัติประการท่ี 5  “อยาฆาคน”

เจาหนาท่ีสถานีวิทยุวาติกันไดสัมภาษณรับไบ
ยูเซปเป  ลาราส  อดีตประธานสมัชชาพระรับไบ ซ่ึง
ปจจุบันเกษียณแลว อธิบายวา  “เปาหมายของการ
พบกนัในวันน้ีเพือ่รวมกันทำใหการเสวนาเรียบงายและ
กระชับมิตรภาพใหม่ันคงย่ิงข้ึน”

“หลายปทีผ่านมา  ศาสนิกชนยิวและคาทอลิกรวม
ไตรตรองหัวขอตางๆ ในประเด็นท่ีไมไดเปนปญหา
รวมกันของท้ังสองฝาย  เชน  การแสวงหาสันติภาพและ
การสรางความเขาใจอันดีตอกัน  ตลอดระยะ 2000 ป

หลายเหตุการณท่ีกอใหเกิดความเขาใจผิดตอกันและ
ความทุกขยากลำบากตางๆ   ศาสนิกชนคาทอลิกและยิว
ตางรอคอยวันนี้มานาน  เพราะการไดเสวนาพูดคุย
ทำความเขาใจตอกนัมีมากเพยีงใด ยอมชวยใหการตอตาน
ที่เกิดจากความเขาใจผิดลดนอยลง”

กำหนดการไตรตรองในเร่ืองบัญญัติ 10 ประการ
เริม่ตนในปนี ้และจะทำตอเนือ่งปละขอเปนเวลา 10 ป

พระรบัไบลาราส  ต้ังขอสงัเกตวา “บทบัญญัติขอที่
5 นี ้  มีความสำคญัอยางยิง่ตอชวีติมนุษยทกุคน  ไมวา
จะเช่ือศรัทธาในศาสนาใดก็ตาม  จงึมีความจำเปนอยางย่ิง
ทีท่กุๆ คน ควรเคารพตระหนักในคุณคาแหงชีวติมนุษย
ซ่ึงแตละชีวติมีเอกลกัษณของตนและไมอาจลวงละเมดิ
ได  ประเด็นนี้มีความสำคัญของยุคสมัยที่เรามักพบวา
การเคารพในความเปนมนุษยถูกเพิกเฉยและถูกทำลาย
ตามสถานท่ีตางๆ ทัว่โลก”

คุณพอจีโน  บัตตักเกลีย ผูอำนวยการสำนักงาน
คริสตศาสนิกสัมพันธและศาสนิกสัมพันธแหงชาติ
(National Office for Ecumenism and Inter-Religious
Dialogue)  กลาววา “ธรรมเนียมปฏิบัติที่มีคุณคาของ

ชาวยิว ซ่ึงสงเสริมการศึกษาบทบัญญัติตอเนื่องนาน
หลายพันป เปนตัวอยางของการแบงปนข้ันมูลฐาน
ทีล่กึซ้ึง  อยางไรก็ตามบทบัญญติัประการท่ี 5 นี ้มีเหตุผล
ชัดเจน  และการฆาคนท่ีมีความผิดมิใชเปนเพียงการ
ตีความตามตัวอกัษรเทาน้ัน  ตัวอยางเชน  การตอสเูพือ่
ใหการการญุยฆาตเปนการกระทำท่ีถกูกฎหมาย  ปญหา
การใชความรุนแรงตอชวีติมนุษยทีพ่บเหน็ท่ัวไป  และ
ที่สำคัญการเคารพใน ‘วัฒนธรรมแหงชีวิต’  ซ่ึงใน
ประเด็นน้ี  การเสวนาระหวางชาวยิวและคริสตชนมี
ความเห็นพองตองกันอยางเปนรูปธรรม และมีจุดยืน
เดียวกันตอสังคมและตอชาวโลก”

(พระบัญญัติ 10 ประการ  นิกายโรมันคาทอลิก
ไดแก  1. จงนมัสการองคพระผเูปนเจา พระเจาพระองค
เดียวของทาน  2. อยาออกพระนามพระเจาโดยไมสมเหตุ
3. อยาลมืฉลองวนัพระเจาเปนวนัศักด์ิสิทธ์ิ  4. จงนับถอื
บิดามารดา  5. อยาฆาคน  6.อยาผิดประเวณี  7. อยา
ลักขโมย  8. อยาพูดเท็จใสรายผูอื่น  9. อยาปลงใจผิด
ประเวณ ี 10. อยามักไดทรพัยสินของผอูืน่……บ.ก.)

จริยธรรมคริสตชน
นครรฐัวาติกนั  (ซนีติ)   สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดกิต
ที ่16  ตรัสแกผแูทนคริสตศาสนาจากฟนแลนดทีม่าเฝาวา
“คริสตศาสนิกชนทุกนิกาย  ควรเห็นพองตองกันในขอ
คำสอนดานจรยิธรรม  โดยเฉพาะทีเ่กีย่วของกบัชวีติมนุษย
สถาบันครอบครวั  และเร่ืองเกีย่วกับเพศ”

“ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันของคริสตชนเก่ียวกับ  ‘ความเขาใจท่ีถูกตอง
ในธรรมชาติมนุษยและศักด์ิศรีความเปนมนุษย’ ไดเพิม่ข้ึนมาในหลายปทีผ่านมา
การท่ีครสิตชนท้ังสองนิกายไดพบกนัในคร้ังน้ีจงึเปนโอกาสดีทีจ่ะ ‘รวมพจิารณา
อยางถ่ีถวน’ ในปญหาดานมานุษยวิทยา เพื่อวาสังคมและเจาหนาท่ีบานเมืองที่
ออกกฎหมาย จะสามารถนำคำสอนดานจริยธรรมเปนบรรทัดฐานในการบัญญัติ
กฎหมายและบทลงโทษ คริสตศาสนิกชนควรรวมกันเผชิญขอทาทายแหงยุค
รวมกัน  เชน การละเลยการปฏิบติัศาสนกิจหรอืการไมปรารถนาท่ีจะรับฟงขาวดี
เรื่องความรอดพน”

กลุมเสวนาเพ่ือความปรองดองจากฟนแลนดจะเดินทางมากรุงโรมทุกป
โอกาสฉลองนกับญุเฮนรกิ องคอปุถมัภของประเทศ

ศาสนา “สำคัญ” ตอการแตงงาน
สังฆมณฑลชองจ ู  เกาหล ี (ยแูคน)  สำนักงานจัดหาคเูผยผลสำรวจชีว้า  กวา 60%
ของคสูมรสลงความเห็นวา ศาสนา “มีสวนสำคญัอยางย่ิง” ในการพิจารณานัดพบ
เพือ่ทำความรจูกักนั กอนตัดสินใจสรางครอบครัวรวมกัน

ผลสำรวจระบุวา  62% ของผูตอบแบบสอบถาม 1,002 คน เช่ือวาศาสนา
มีความสำคญัในการตัดสินใจเลือกคสูมรส  โดยผหูญงิใหความสำคัญมากกวาผชูาย
67% ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูหญิงเลือกที่จะแตงงานกับชายท่ีนับถือศาสนา
เดียวกัน  ขณะท่ี 50% ของผชูาย  “ไมสนใจวาผหูญงิจะนับถือศาสนาใด”

คณุพอกาสิมรี  ซง  ยลู-ซปุ  ผพิูพากษาศาล แหงสังฆมณฑล Cheongju  กลาว

วา “คริสตชนคาทอลิกควรพิจารณาศาสนาของคูสมรสเปนสำคัญ  เพื่อทั้งสอง
จะเขาพธีิศีลสมรสตามขอกำหนดของพระศาสนจักรอยางถูกตอง    การท่ีคสูมรส
ตางฝายตางถือศาสนาของตน มีความเปนไปไดวาผูนับถือคาทอลิกจะไมไป
รวมมิสซาในวันอาทิตยสม่ำเสมอและเปนสาเหตุหน่ึงของความขัดแยงภายใน
ครอบครัวได”

ความเห็นแกตัวสงผลตอวิกฤติเศรษฐกิจ
นครรฐัวาติกนั  (ซเีอน็เอส)  สมเดจ็
พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ตรัส
วา “วิกฤติเศรษฐกิจควรเปนแรง-
กระตนุ ใหประชาชนไดทบทวนถึง
หนาท่ีพึงปฏิบัติตอสวนรวม  และ
ประเมินดวยความจรงิใจวาตนมีสวน
สงเสริมความยุติธรรมและความ
สมานสามัคคใีนชุมชนแลวหรอื”

ในฐานะพระสังฆราชแหงกรุงโรมเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่นายกเทศมนตรี
กรงุโรมและผนูำการเมืองเขาเฝาพระสันตะปาปาทุกตนป  พระองคทรงเตือนใจ
ในประเด็นสังคมท่ีทาทายพระศาสนจักร ตรัสวา “จำเปนอยางย่ิงท่ีพลเมือง
พึงทบทวนคุณคาพื้นฐานและรวมพัฒนาสังคมใหดีข้ึน ไมเพียงดานเศรษฐกิจ
แตเพื่อคุณความดีของประชาชนทุกคน  ความเห็นแกตัวทำใหมนุษยทำทุกอยาง
เพือ่ผลประโยชนของตน  ใสใจในผอูืน่นอยมาก  เชน การซ้ือขายท่ีดินเพ่ือเก็งกำไร
การไมจางงานเยาวชน  การละเลยผสููงอายุ  ขณะท่ีชมุชนวัดคาทอลิกและองคกร
คาริตัสประจำสังฆมณฑลรวมกันสรางชุมชนท่ีเขมแข็ง  ดวยการตอนรบัสมาชิก
ใหม และชวยเหลือผูยากไร  รัฐบาลและองคกรเอกชนควรถือเปนหนาท่ีที่จะ
สงเสริมความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันและรวมฟนฟูชีวิตความเปนอยูดานสังคม
ในชุมชนเชนกัน”
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สงฆอสีาน (ตอจากหนา 8)
ความเปนพระสงฆนี้ เปนพระพรท่ีพระเจาประทานให
แกทุกคน แตทรงเลือกเฉพาะบางคนเทาน้ันใหเปน
พระสงฆ เหมือนกบัพระวรสารกลาวถึง “ตาแลนต” ที่
ใหแกทุกคน และแตละคน เราไดรับตาแลนตมาเทาไร
อยางไร ตาแลนตของเราเปนอยางไร?

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ไดแบงปน
ชวีติสงฆของพระองค มีขอความเชิงใหไตรตรองวา

“พระสงฆทุกองคในยุคน้ี จะตองพยายามคนหา
ความเปนสงฆของตนใหพบ เปนการคนพบความเปน
สงฆในพระครสิตเจาสำหรบัยคุปจจบุนั”

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 แบงปน
ชีวิตสงฆของพระองค โอกาส 50 ปพระองคกลาว
ในตอนสุดทายเปนคำ “ขอบคุณพระเจา - Deo Gratias”

พระองคได เริ่มตน“ขอบคุณพระเปนเจาและ
ขอบคุณแมพระ” นอกจากน้ี พระองคยังกลาวขอบคุณ
อีกวา

ขอคำภาวนาเพ่ือระลกึถึง

พอล แมรี่
วิชิต โลหะกุล
(ปน)

เกดิใหมในพระเจา วันที ่29 มกราคม 2010
“ขาพเจาทำทกุส่ิงไดในพระองค
ผปูระทานพละกำลังแกขาพเจา”

(ฟป 4:13)

PLAM SUNDAY GROUP
แสวงบุญและทองเท่ียว ราชอาณาจักรฮัซไมตจอรแดนและ

แผนดินศักด์ิสิทธ์ิรฐัอิสราเอล

โดย สายการบิน รอยัลจอรแดน 7 คืน / 9 วัน
วนัท่ี 25 มนีาคม - 3 เมษายน 2555

ตดิตอเบอร
คุณพอประยูร นามวงษ 081-266-4776 peteprayoon@yahoo.com
คณุนวลฉว ีควูริตัน 081-845-8122 nual_abroad@hotmail.com
คณุเทว ีเหลอืงธาดา 081-867-7877 thevi_abroad@hotmail.com
หมดเขตรบัสมัคร วนัที ่2 มนีาคม 2555

จอรแดน อัมมัน - แมน้ำจอรแดน (Baptism Site) - ภูเขาเนโบ - เพตรา
อสิราเอล ดินแดนแหงพันธสัญญา รวมพธิแีหใบลาน

วนัที ่1 เมษายน 2555

HOLYLAND
ขอเชญิรวมเดินทางดินแดงแหงพนัธสัญญา...อสิราเอล...

โดย สายการบิน แอล อัล อิสราเอล และ
บรษัิท อบัรอด อนิเตอร

วนัที ่12 - 19 มนีาคม 2555
5คนื / 8 วนั

เพียงแคกรุปเดียวเทาน้ันในราคาพิเศษสุดๆ
รบีจองดวน หมดเขตวันท่ี 17 กมุภาพันธ 2555 นีเ้ทาน้ัน
ติดตอเบอร 02-249-8818-9, 02-671-4645-6
E-mail : elalbkk.sales@gmail.com, elalbkk.sales@hotmail.com
ติดตอเบอร 081-845-8122 คุณนวลฉว,ี

081-867-7877 คุณเทวี บริษัท อบัรอด อนิเตอร
E-mail : nual_abroad@hotmail.com, abroadtours@hotmail.com

บานเณรรอยแผลศักด์ิสิทธิ์แหงพระเยซูคริสตเจา
(สติกมาติน)

รับสมัครผูสนใจเขาเปนสามเณรเล็ก
คุณสมบัติ

1. เยาวชนชายคาทอลิก ซ่ึงสมัครใจเขารับการอบรม
2. กำลังศึกษาต้ังแตระดับชั้น ป.6 ข้ึนไป
3. เปนผูมีความสนใจในกระแสเรียกและจิตตารมณของคณะฯ
4. มาจากครอบครัวที่มีความศรัทธา และพรอมที่จะสนับสนุน

เอกสารเบื้องตนสำหรับผูที่สนใจสมัครเปนสามเณร
1. ใบรับรองศีลลางบาป, ศีลมหาสนิท, ศีลกำลัง
2. ใบรับรองศีลสมรสของบิดามารดา
3. ใบรับรองความประพฤติจากคุณพอเจาอาวาส
4. เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา

สอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่...บานเณรเล็กสติกมาติน
โทร 02-429-0556, 081-909-2191

95 หมู 6 ซ.วัดเทียนดัด ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

                                                                                  

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

ยวงบปัตสิตา
วฒันา มณสีวุรรณ
ชาตะ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
มรณะ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

ฟรงัซิสโก
ไพศาล มณสีวุรรณ
ครบ 2 ป
เกิดใหมในพระเจา
15 มกราคม พ.ศ. 2553

“ขอบคุณพระศาสนจักรทองถิ่น... โดยเฉพาะ
สังฆมณฑลของตน

ขอบคุณเพื่อนสงฆ ...ในสังฆมณฑลเดียวกันท่ี
ทำงานอยูดวยกัน

ขอบคณุฆราวาส... ซ่ึงเปนผทูีมี่สวนและรวมงาน”
อาจารยชยัณรงค ไดจบการบรรยายดวยเรือ่งเลาวา

ในชวงสุดทายแมพระวรกายทรงออนลามากแลว แตยงั
ทรงมีพระสติ ไดขอใหซสิเตอรรติา พยาบาลผคูอยรบัใช
พระองคมาตลอดใหชวยเอา “สตอลา” (Stola) มาให
เม่ือทรงไดรับแลว ทรงจุมพิตสตอลาดวยความรักยิ่ง
และหลังจากน้ันก็ทรงเขาสอูาการโคมาจนส้ินพระชนม
และถามซิสเตอรพระองคหมายถึงอะไร

ซิสเตอรไดอธิบายวา “การจุมพิตสตอลา หมายถึง
พระองคทรงเปนพระสงฆ และทรงรักชีวิตสงฆ
จนตลอดชีวติ”

กองทุนวทิย ุ- โทรทศัน
คณะสตกิมาตนิแหงประเทศไทย

ทำบุญ                                              4,000   บาท
ทำบุญเพ่ืออุทิศแด

เทเรซา แดงตอย จิรานนท             2,000  บาท
คณะพลมารีอาวุโส

อาสนวิหารอสัสัมชญั                  59,000  บาท

ผูที่ไมรักพี่นองที่เขาแลเห็นได ยอมไมรัก
พระเจาท่ีเขาแลเหน็ไมได เราไดรบับทบัญญัตนิี้

จากพระองค คอืใหผทูีร่กัพระเจา
รกัพีน่องของตนดวย (1 ยอหน 4:20-21)
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วนันกับวชสากล (ตอจากหนา 20)

โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช เปนประธาน พรอมดวยอธิการและอธิกา-
รณิเีจาคณะ รวมทัง้นกับวชประมาณ 200 คน นกับวช
หญิง 13 คณะ และนกับวชชาย 12 คณะ เมือ่วนัเสารที่
28 มกราคม 2012 ที่วัดแมพระองคอุปถัมภ ถนน
กรงุเทพกรฑีา เขตหวัหมาก กรงุเทพมหานคร

พธีิในวนัน้ี เร่ิมตนดวยพิธีเสกเทียน ขบวนแหเขาวดั
พิธีรื้อฟนคำปฏิญาณตน และพิธีบูชาขอบพระคุณ
บทเทศนโดยพระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช
ตอนหนึง่กลาววา “ในการถวายพระกมุารในพระวหิาร
เปนการเผยแสดงองคของพระคริสตเจา พระองคทรง
ประกาศวา พระองคทรงเปนแสงสวางแหงนานาชาติ
พระนางมารียและนักบุญโยเซฟถวายพระกุมารแด
พระเจา นัน่เปรียบเสมือนและเปนตัวอยางหมายความถึง
บิดามารดายอมถวายบุตรของตนเองแดพระเจาดวย นี่
คือการเลีย้งดูลกูๆ ไมเฉพาะทางรางกายเทาน้ัน แตเปน
การเลี้ยงดูบุตรฝายจิต ซ่ึงมีความสำคัญเปนอันดับแรก
ดังน้ัน พอแมจึงมีหนาท่ีเปนครูคำสอนคนแรกของลูก
เม่ือพอแมตอบคำถามเก่ียวกบัความเชือ่และประสบการณ
ชวีติในแงมุมตางๆ พอแมยงัเปนเหมือนเทยีนเลมเลก็ๆ ที่
สองสวางทางดำเนินชีวิตของลูก เฉกเชนเดียวกับการ
ถือเทียนเลมเล็กๆ ท่ีพวกเราถือในวันฉลองการถวาย
พระกุมารในพระวิหาร และเปนเทียนท่ีไดรับการเสก
กอนเร่ิมพธีิกรรมในวันน้ี”

พระคุณเจาเ ร่ิมตนบทเทศนดวยบทบาทของ
ครอบครัว ซ่ึงเปนบอเกิดของกระแสเรียกนกับวช และ
เนนวา “กระแสเรียกชวีตินักบวช เริม่จากชีวติความเช่ือ
คริสตชนภายในครอบครัว การปฏิญาณตนหรือการ
ถวายตนของนักบวช เริม่ข้ึนเม่ือเราฟงและอานพระวาจา
ของพระเจา การท่ีเรามีความเช่ือในความรักของพระเจา
จึงผลักดันใหเราถวายตัวแดพระองค ยกตัวอยางเชน
พระเยซูเจาตรัสกับเศรษฐีหนุมวา ทานยังขาดส่ิงหน่ึง
จงไปขายทกุส่ิงทีมี่ มอบเงินใหคนยากจน และทานจะมี
ขุมทรัพยในสวรรค แลวจงติดตามเรามาเถิด (มก 10:21)
ดวยพระวาจาของพระเยซูเจาตอนน้ี ทานนักบุญอนัตน
อธิการ จึงปฏิบัติตาม เม่ือทานอานพระวาจาแลว ทาน
จึงขายทุกส่ิง แลวเดินเขาทะเลทราย บำเพ็ญจิตภาวนา
เพื่อมีชีวิตชิดสนิทกับพระเจา  นี่ คือที่มาของชีวิต
ที่ปรารถนาถวายแดพระเจา และปฏิบัติตามพระวาจา
ตอมาจึงเกิดมีอารามนักบวชตางๆ ที่ปรารถนารับใช
พระเจา ทานนักบญุผกูอตัง้คณะนักบวชตางๆ กด็ำเนนิ
ตามแบบอยางน้ีเชนเดียวกัน คือ ปรารถนารับใชผูอื่น
ผานทางการใหการศึกษา การรักษาพยาบาล เพื่อ
ปฏบิติัตามพระวาจาท่ีวา ทานจะตองรกัองคพระผเูปนเจา
และรักเพือ่นมนุษยเหมือนรกัตนเอง (มธ 22:37-39) และ
พระวาจาอกีตอนหน่ึงวา ทานทำส่ิงใดตอพีน่องผตู่ำตอย
ทีสุ่ดของเราคนหน่ึง ทานก็ทำส่ิงน้ันตอเรา (มธ 25:40)
ทานนักบญุผกูอตัง้คณะนักบวชหลายตอหลายทาน ผไูด
ปฏิบัติตามพระวาจาแบบเดียวกันน้ี เชน นักบุญหลุยส
มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต ผูกอต้ังคณะภราดาเซนต-
คาเบรียล นกับญุคามิลโล เดอ เลลสิ ผกูอต้ังคณะนักบวช
คามิลเลียน นักบุญอังเยลา เมริชี ผูกอต้ังคณะซิสเตอร
อรุสุลนิ และอีกหลายทาน”

“วันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหารและ

วันนักบวชสากลน้ี เรายังเตือนตนเองถึงพระประสงค
ของบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ซ่ึงมีตอผูถวายตน พระองคตรัสไวในพระสมณสาสน
ถึงนักบวช (Vita Consecrata) ขอ 110 วา พวกทาน
ผูถวายตัวมิเปนเพียงประวัติศาสตร และเลาถึงประวัติ-
ศาสตรดังกลาวเทาน้ัน แตทานยงัจะเปนประวติัศาสตร
ทีจ่ะตองสานตอและเปนอนาคต จงมองไปสอูนาคต ซ่ึง
พระจิตเจาทรงสงทานไปคือ สานตอพระพรพิเศษท่ี
จะทรงกระทำส่ิงย่ิงใหญกวาเดิมรวมกับทาน”

หลังบทเทศน  มีพิธีรื้อฟนคำปฏิญาณตนของ
นกับวช โดยผฉูลอง 60 ป 50 ป และ 25 ป การปฏิญาณตน
ทั้งหมด 7 ทาน จาก 4 คณะนักบวช ไดทำการร้ือฟน
คำปฏิญาณตน จากนั้น นักบวชทุกทานจึงกลาวรื้อฟน
คำปฏญิาณตนท่ีเคยใหไวในคณะของตน

หลังจากพระอัครสังฆราชอวยพรแลว เปนพิธี
ขอบคุณและแสดงความยินดี โดยซิสเตอรเทเรซา
ภาคสุวรรณ ผูแทนคณะธิดาแมพระองคอุปถัมภกลาว
ขอบคุณประธานในพิธี ในนามของนักบวช อคัรสังฆ-
มณฑลกรุงเทพฯ เซอรไอรีน ชำนาญธรรม มอบ
มาลัยกร และภราดาเลโอ วิศิษฐ ศรีวิชัยรัตน มอบ
ของท่ีระลึกแดประธานในพิธี

ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานสหพันธอธิการ
เจาคณะนักบวชในประเทศไทย กลาวแสดงความยินดี
แด ผฉูลอง 60 ป 50 ป และ 25 ป การปฏิญาณตน ในนาม
สหพันธฯ และผูรวมพิธี  ทานกลาวตอนหน่ึงวา “การ
รวมตัวของพวกเราในวันน้ี สนับสนุนจิตตารมณของ
การถวายพระกุมารในพระวิหาร และยังชวนใหเรา
สำนกึในพระเมตตาของบญุราศีสมเด็จพระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 ที่พระองคทานทรงใหคุณคาแก
คณะนักบวชทุกรูปแบบ พระองคกลาวถึง Spirit of
Communion การท่ีพวกเรารวมเปนหนึ่งเดียวกับพระ-
ศาสนจักร นัน่คือ วนันักบวชสากล ซ่ึงรวบรวมนักบวช
ใหอยลูอมรอบพระสังฆราชของตนเอง นอกจากน้ัน เรา
ขอคารวะและแสดงมุทิตาจิตแกบรรดานักบวชรุนพี่
ผอูาวุโส ทีพ่วกเราฉลองครบรอบการถวายตัว ครบรอบ
60 ป 50 ป และ 25 ป ขอขอบคุณท่ีทานเปนแบบอยาง
แหงความซ่ือสตัยใหแกพวกเรา ทานไมทิง้คณะ ทานได
ชวยคณะตามกำลังความสามารถ ทานท้ิงมรดกไวใหกบั
ชนรุนหลัง ขอคารวะความเปนนักบวชของทาน ซ่ึง
ไมมีการเกษียณ ขอใหทานอยูในศีลในพรของพระ
ตลอดไป เราจะดูแลทานใหดีที่สุด ขอใหทานเปน
สถาปนกิใหกบัคณะ ภาวนาใหกบัคณะ ทานเปนรปูแบบ
ชีวิตแหงการอุทิศตนท่ีเรามองเห็นได ขอขอบคุณแทน
บุคคลมากมาย ทานไดทำคุณประโยชนใหกับบุคคล
เหลาน้ัน ขอขอบพระคุณพระเจาท่ีทำอัศจรรยในชีวิต
ของทานตลอด 60 ป 50 ป 25 ป ทานเปนปูชนยีบคุคล

ในคณะของเรา พวกเราขอชืน่ชม”
ชวงทายของพิธี พระอคัรสังฆราชเกรียงศักด์ิ กลาว

แสดงความยินดี และมอบของท่ีระลึกแกผูฉลอง 60 ป
50 ป และ 25 ป จากน้ันจึงถายภาพพรอมกนั

หลังจากน้ันผูรวมพิธีภาวนาเพ่ือกระแสเรียก
ตามพระประสงคของสมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที ่16

รายนามผูฉลองการปฏิญาณตน
ครบ 60 ป

คณะนักบวชคามิลเลียน
คณุพอรอ็สเซต็โต นาชซาเรโน
คณะภคินเีซนตปอล เดอ ชารตร
เซอรซซูาน เดอ มาร ีพุฒตาลศรี

ครบ 50 ป
คณะภคินพีระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพ ฯ
ซสิเตอรฟรงัซิสกา สมศร ีกจิพิทกัษ
ซสิเตอรเทเรซา กฤษณา หอมสุคนธ
ซสิเตอรยลูอิานา จำรสั กจิเจรญิ

ครบ 25 ป
คณะภคินเีซนตปอล เดอ ชารตร
เซอรชองตาล ตรวีาอดุม
คณะภคินีเมตตาธรรมแหงออตตาวา
ซสิเตอรกเิอโกะ ซาโต
คณะภคินีธรรมทูตซาเวเรียน
ซิสเตอรมารีอา อังเจลา เบรเตลลี

รายงานโดย เซอรซรีลิ  เปลีย่นบำรงุ
เลขาธิการ สหพันธอธิการเจาคณะนักบวช

ในประเทศไทย

คณุสุรยี  ตนัติอลงการ                                  200   บาท
คณุประสทิธิ ์  มติรเจรญิถาวร

ทำบุญกองทุน    2,000   บาท
เพือ่อทุศิแดออกสุติน ซวิ  มารอีา  เทเรซา  ยู

คณุวิชยั  นนัทนิต ิ                                           200   บาท

สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสงธนาณัติ
ส่ังจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ” ป.ณ. ยานนาวา
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีชองนนทร ียานนาวา กรงุเทพฯ 10120
เชค็ส่ังจาย “การพิมพคาทอลิก” หรอืโอนเงนิเขาบัญชอีอมทรพัย ชือ่บญัชี
“กองทนุการพิมพสรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลยุส
เลขท่ีบญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จรบัเงินใหทานดวย
ความขอบพระคุณ
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¡πÿ…¬å„™â‡ªìπæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√ª√–æƒµ‘ªØ‘∫—µ‘  Õ¥§≈âÕß

°—∫·π«‚πâ¡«‘™“°“√„π‚≈°ªí®®ÿ∫—π ∑’Ë À«‘™“°“√

¡’§«“¡ ”§—≠ ∑—Èß„π·ßà§«“¡√Ÿâ·≈–°“√π”§«“¡√Ÿâ‰ª„™â

„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈–¥”‡π‘π™’«‘µ

�����°”Àπ¥°“√®—¥ß“π«—ππ—°∫«™ “°≈ √–¥—∫ —ß¶-

¡≥±≈ §.». 2012

●  —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë 18 °ÿ¡¿“æ—π∏å

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

18 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. (À¡“¬‡Àµÿ : ªïπ’È

‡ªìπ°“√©≈Õß«—¥¿“¬„π ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ß‡¬≈“ ´Õπµâ“ Õ.®Õ¡∫÷ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π.

§ÿ≥æàÕª√–¥‘…∞å «àÕß«“√’ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

(µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‚∑√. 08-1879-7780 §ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘™—¬

‡æÁ≠§” ‡®â“Õ“«“ )

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å µ.¬’Ë “√ Õ.Õ—¡æ«“ ®. ¡ÿ∑√-

 ß§√“¡ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.30 π. §ÿ≥æàÕª√’™“ æ≈Õ¬®‘π¥“ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥ ¡™«π §”«ß…å ‚∑√. 08-1306-6945)

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ∫â“ππ“¥Ÿπ Õ.≈◊ÕÕ”π“®

®.Õ”π“®‡®√‘≠ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 °ÿ¡¿“æ—π∏å

‡«≈“ 10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∂È” ‘ßÀå Õ.‡¡◊Õß ®.™ÿ¡æ√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
2012 Õ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬  ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à

●  —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’«—π®—π∑√å∑’Ë 19 ¡’π“§¡

2012 «—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ∫â“π∫ÿàß‰À¡ Õ”‡¿Õ

«“√‘π™”√“∫ ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ √à«¡°—∫°“√øóôπøŸ

®‘µ„®æ√– ß¶å·≈–π—°∫«™ „π‚Õ°“ ©≈Õß 130 ªï

°“√·æ√à∏√√¡„π‡¢µ —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

●  —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’ «—π∑’Ë 3-4 ‡¡…“¬π

2012 Õ“ π«‘À“√√“ø“‡Õ≈ ®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Æ√å∏“π’

●  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ «—πæÿ∏∑’Ë 4 ‡¡…“¬π

2012 Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ®—ßÀ«—¥π§√√“™-

 ’¡“

����� ¢Õ‡™‘≠‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√Ωñ°Õ∫√¡¶√“«“ ºŸâπ”

ª√–°“»¢à“«¥’ √ÿàπ∑’Ë 4 Parish Missionary Groups :

PMG ∑’Ë∫â“π§√‘ µ‘πà“ ª“°‡°√Á¥  ®.ππ∑∫ÿ√’

√–¬–‡«≈“°“√Ωñ°Õ∫√¡ 5  §√—Èß

§√—Èß∑’Ë  2 17-19 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

§√—Èß∑’Ë  3 24-26 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

§√—Èß∑’Ë  4 2-4 ¡’π“§¡ 2012

§√—Èß∑’Ë  5 9-11 ¡’π“§¡ 2012

¶√“«“ ∑à“π„¥∑’Ë π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ µ‘¥µàÕ

‰¥â∑’Ë§ÿ≥ ‘√‘√—°…å ‡°…µ√∫√‘∫Ÿ√≥å §≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬

(TMS) 69/15 ¡.1 ∂.µ‘«“ππ∑å ª“°‡°√Á¥ 56

µ.∫â“π„À¡à  Õ.ª“°‡°√Á¥  ®.ππ∑∫ÿ√’  11120 ‚∑√. 08-

4613-1125 E-mail : sirirakje@hotmail.com

§à“≈ß∑–‡∫’¬π§π≈– 3,000  ∫“∑   ¿“¬„π«—π∑’Ë  5

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√ §≥–

°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ°“√∏√√¡∑Ÿµ §≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬

·≈–ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑ŸµÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ —¡¡π“™’«‘µ§√Õ∫§√—« (øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 135 „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 16 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 ¡’π“§¡

2012 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 17.30 π. ¢Õ‡™‘≠™«π§Ÿà “¡’-¿√√¬“

∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥™—™™—¬  —ß¶∑‘æ¬å ‚∑√.

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

08-6546-2856 À√◊Õ www.flpbkk2008. multiply.

com

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

Lectio Divina   §.». 2012 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°

«—π‡ “√å∑’Ë 3 ¡’π“§¡ / «—π∑’Ë 12-15 ‡¡…“¬π

‡¢â“‡ß’¬∫ ∑’Ë»Ÿπ¬å§“¡‘≈≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß / «—π‡ “√å∑’Ë 12

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

°√°Æ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 4  ‘ßÀ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 1

°—π¬“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 13 µÿ≈“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë  3

æƒ»®‘°“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 15 ∏—π«“§¡

ºŸâ π„®‚ª√¥‚∑√·®âß™◊ËÕ≈à«ßÀπâ“À√◊Õ Õ∫∂“¡

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

8585

����� ∫â“π‡≥√√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·Ààßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“

( µ‘°¡“µ‘π) √—∫ ¡—§√ºŸâ π„®‡¢â“‡ªìπ “¡‡≥√‡≈Á°

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ 1. ‡¬“«™π™“¬§“∑Õ≈‘° ´÷Ëß ¡—§√„®

‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ 2. °”≈—ß»÷°…“µ—Èß·µà√–¥—∫™—Èπ ª.6

¢÷Èπ‰ª 3. ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ π„®„π°√–· ‡√’¬°·≈–

®‘µµ“√¡≥å¢Õß§≥–œ 4. ¡“®“°§√Õ∫§√—«∑’Ë¡’§«“¡

»√—∑∏“·≈–æ√âÕ¡∑’Ë®– π—∫ πÿπ

‡Õ° “√‡∫◊ÈÕßµâπ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë π„® ¡—§√‡ªìπ

 “¡‡≥√ 1. „∫√—∫√Õß»’≈≈â“ß∫“ª  »’≈¡À“ π‘∑

»’≈°”≈—ß 2. „∫√—∫√Õß»’≈ ¡√ ¢Õß∫‘¥“¡“√¥“ 3.

„∫√—∫√Õß§«“¡ª√–æƒµ‘®“°§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  4.

‡Õ° “√√—∫√Õß«ÿ≤‘°“√»÷°…“

 Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈– ¡—§√‰¥â∑’Ë∫â“π‡≥√‡≈Á°

 µ‘°¡“µ‘π 95 À¡Ÿà 6 ´.«—¥‡∑’¬π¥—¥ µ.∑à“¢â“¡

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-2429-

0556, 08-1909-2191

����� ‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° °∑¡. √—∫ ¡—§√

‡®â“Àπâ“∑’Ë·ºπ°»‘≈ª°√√¡ (Õ“√åµ‡«‘√å§) 1 µ”·Àπàß

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

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

(µ√’«“√«—π∑’Ë 14-15 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 20.00 π. ·≈–«—π∑’Ë

16 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.30 π.) µâÕß°“√

∑’Ëæ—°µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ ¡‚√®πå ‰™¬™π– ‚∑√. 08-1320-

2014, 0-7765-0137 ·≈– 08-9487-6122)

‡™‘≠√—∫øíß√“¬°“√«‘∑¬ÿ

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

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

 àß¢à“«ª√–™“ —¡æ—π∏å «—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ /

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  / ‡ ° ÿ “π µ‘¥µàÕ

E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 8 ª√–®”«—π∑’Ë 19-25 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

»√’Õ¬ÿ∏¬“ «—π‡ “√å∑’Ë 25 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

09.00 π.

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å

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

‡«≈“ 16.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“∑’Ë ÿ “π

§ÿ≥æàÕª√–™“™“µ‘ ª√’™“«ÿ≤‘ ‡ªìπª√–∏“π

(∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

✝ «—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√-

ª√“°“√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

17.00 π.

✝ «—¥¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õß·¡àæ√– (ª“°≈—¥)

®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

09.00 π. (∑“ß«—¥‰¥â¡’°“√‡°Á∫§à“∫”√ÿß ÿ “πª√–®”ªï

 “¡“√∂™”√–‰¥â∑’ËÀâÕß‡§√¥‘µ¬Ÿ‡π’Ë¬π)

✝ «—¥æ√–·¡à °≈ ß‡§√“–Àå ∫“ß∫—«∑Õß

®.ππ∑∫ÿ√’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.00 π.

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ «—π‡ “√å∑’Ë 17 ¡’π“§¡

‡«≈“ 16.00 π. (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π

®”Àπà“¬)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

«—π»ÿ°√å∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 18.00 π.

«—π‡ “√å∑’Ë 25 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 16.30 π.

✝ Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ «—π‡ “√å∑’Ë 25 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.00 π.  Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-3219 ‚∑√ “√

0-3473-0865

✝ «—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” À≈—°Àâ“ ®.√“™∫ÿ√’

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.00 π.

(∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¡“√å°“√’µ“ ®.√“™∫ÿ√’  «—π‡ “√å∑’Ë 3

¡’π“§¡ æ‘∏’¡‘ ´“„π ÿ “π ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ‡™‘≠™«π

æ’ËπâÕß√à«¡¿“«π“‡æ◊ËÕ¥«ß«‘≠≠“≥≠“µ‘æ’ËπâÕß

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

¥à«π!  π„®µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2233-0523, 0-2235-

1045

�����ΩÉ“¬°“√»÷°…“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ√—∫ ¡—§√

æπ—°ß“πµ√«® Õ∫∫—≠™’ 2 µ”·Àπàß µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-3840-4

�����«“ß®”Àπà“¬·≈â« Àπ—ß ◊Õæ‘∏’°√√¡ ©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥å

ª√—∫ª√ÿß∫∑¿“«π“ ·≈–„™â∫∑Õà“π®“°æ√–§—¡¿’√å

∑’Ë·ª≈„À¡à∑—ÈßÀ¡¥ ‡™‘≠ —Ëß´◊ÈÕ‰¥â∑’Ë ”π—°ß“π§≥–

°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡ ‚∑√. 08-4141-

5844, 0-2681-3900 µàÕ 1413 Õ’‡¡≈å thailiturgy

@gmail.com

Õ∫√¡ —¡¡π“  (µàÕ®“°Àπâ“ 2)

 ¿“‡¥Á°·≈–‡¬“«™π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ °√–∑√«ß

°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å °√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√ ¡Ÿ≈π‘∏‘ªÉÕ‡µä°µ÷Íß ¡Ÿ≈π‘∏‘ ¬“¡°—¡¡“®≈

®—¥Õ∫√¡ —¡¡π“‡æ‘Ë¡æŸπ§«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫

‡π◊ÈÕÀ“ ”À√—∫°“√ª√–°«¥¿“æ¬πµ√å —Èπ ç≈Ÿ°¢Õß

·ºàπ¥‘πé ¡’π—°‡√’¬π·≈–§√Ÿ ‡¢â“√à«¡ 280 §π ∑’ËÀâÕß

ª√–™ÿ¡À¡“¬‡≈¢  2801 ™—Èπ 28 Õ“§“√ ÿ¢ª√–æƒµ‘

∂ππª√–™“™◊Ëπ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 ¡°√“§¡ 2012

æ≈µ”√«®‚∑¬ÿ∑∏π“ ‰∑¬¿—°¥’ ª√–∏“π§≥–Õπÿ-

°√√¡“∏‘°“√¥â“π‡¥Á°·≈–‡¬“«™π ‡ªìπª√–∏“π °≈à“«

‡ªî¥Õ∫√¡ —¡¡π“ ‚§√ß°“√π’È‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë‡¥Á°·≈–

‡¬“«™π∑ÿ°§πÕ¬“°®–¡’ à«π√à«¡„π°“√‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘

Õß§åæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«  ´÷Ëßµ≈Õ¥√–¬–‡«≈“

æ√–Õß§å‰¥â∑√ß∑”·µà§«“¡¥’ ∑√ßÀà«ß„¬æ °π‘°√¢Õß

æ√–Õß§å  ∑√ß¡ÿàßÀ«—ß®–„Àâª√–‡∑»™“µ‘¢Õß‡√“√à¡‡¬Áπ

‡ªìπ ÿ¢·≈–‡®√‘≠°â“«Àπâ“  ‚§√ß°“√π’È«ÿ≤‘ ¿“‰¥â‡≈Áß‡ÀÁπ

§«“¡ ”§—≠„π°“√∑’Ë®–„Àâ‡¥Á°·≈–‡¬“«™π ‰¥â ”π÷°„π

æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥ ‰¥âµ√–Àπ—°∂÷ß‡√◊ËÕß∑’Ëæ√–Õß§å∑à“π

∑√ß™à«¬‡À≈◊Õæ °π‘°√¢Õßæ√–Õß§å¡“‚¥¬µ≈Õ¥

 ‘ËßÀπ÷Ëß∑’Ë ‡√“®–· ¥ßÕÕ°§◊Õ°“√∑”¿“æ¬πµ√å —Èπ

‡æ◊ËÕ‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘æ√–Õß§å∑à“π ‚¥¬π”æ√–√“™°√≥’¬°‘®

¢Õßæ√–Õß§å∑à“π„π‚§√ß°“√µà“ßÊ π—Èπ¡“‡ªìπµâπ·∫∫

∑’Ë®– √â“ß¿“æ¬πµ√å —Èπ‡æ◊ËÕ àß‡¢â“ª√–°«¥

§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ◊ËÕ¡«≈™π

§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ °≈à“«√“¬ß“π∂÷ß°“√®—¥ß“π‡æ◊ËÕ

‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—««‚√°“ 
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æ√–Õß§å‰¥â∑√ß∑ÿà¡‡∑æ√–«√°“¬·≈–æ√– µ‘ªí≠≠“ ∑√ß

ª√–°Õ∫æ√–√“™°√≥’¬°‘®¥â“πµà“ßÊ ¡“°¡“¬ ‚¥¬

∑√ß§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßæ °π‘°√‡ªìπÀ≈—° ‡æ◊ËÕ

¡ÿàßÀ«—ß„Àâæ °π‘°√∑—Ë«√“™Õ“≥“®—°√¡’§«“¡ ß∫√à¡‡¬Áπ

°‘π¥’Õ¬Ÿà¥’  ¡¥—ß∑’Ë‰¥âæ√–√“™∑“πæ√–ª∞¡∫√¡

√“™‚Õß°“√‰«â«à“ ‡√“®–§√Õß·ºàπ¥‘π‚¥¬∏√√¡ ‡æ◊ËÕ

ª√–‚¬™πå ÿ¢·Ààß¡À“™π™“« ¬“¡ ·µà®“°‡Àµÿ°“√≥å

∑’Ëºà“π¡“  —ß§¡‰∑¬‡°‘¥°“√·µ°·¬°∑“ß§«“¡§‘¥ ®÷ß

 àßº≈„Àâ¿“æ·Ààß§«“¡ ß∫√à¡‡¬Áπ≈¥πâÕ¬≈ß Õ’°∑—Èß

æ’ËπâÕß™“«‰∑¬„πÀ≈“¬®—ßÀ«—¥ª√– ∫°—∫¿“«–πÈ”∑à«¡

¥—ßπ—Èπ¥â«¬§«“¡ ”π÷°„πæ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥¢Õß

æ√–Õß§å∑à“π §≥–°√√¡°“√‰¥â√à«¡°—π®—¥‡∑‘¥

æ√–‡°’¬√µ‘∑’Ëæ√–Õß§å∑√ß¡’æ√–°√ÿ≥“µàÕª√–™“™π

™“«‰∑¬ „Àâ¡’§«“¡√—°„πÕß§åæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“

Õ¬ŸàÀ—«  √—°„π™ÿ¡™π¢Õßµπ‡Õß ‚¥¬ºà“π∑“ß¿“æ¬πµ√å —Èπ

 ”À√—∫‡¥Á°·≈–‡¬“«™π „πÀ—«¢âÕ ç≈Ÿ°¢Õß·ºàπ¥‘πé ́ ÷Ëß

‡ªìπ°“√· ¥ßÕÕ°∂÷ß§«“¡®ß√—°¿—°¥’·°à™“µ‘ »“ π“ ·≈–

æ√–¡À“°…—µ√‘¬å „π°“√‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß·ºàπ¥‘π∑’Ë¥’ ‡æ◊ËÕ

æ√âÕ¡„®°—π√à«¡ √â“ß —ß§¡ ¥—ßÀ«—ß·≈–µ√–Àπ—°«à“

‡¥Á°·≈–‡¬“«™π∑—Ë«ª√–‡∑»®–‡ªìπ°”≈—ß ”§—≠„π°“√

 √â“ß™ÿ¡™π  —ß§¡ „Àâ‡ªìπªñ°·ºàπ¬—Ëß¬◊π

®“°π—ÈπºŸâ‡¢â“√à«¡ —¡¡π“√à«¡°—π¢—∫√âÕß‡æ≈ß¢ÕßæàÕ

·≈–µàÕ¥â«¬°“√∫√√¬“¬æ‘‡»…‡√◊ËÕß ç„πÀ≈«ß 84 æ√√…“

°—∫°“√‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß·ºàπ¥‘πé ‚¥¬æ≈µ”√«®‚∑¬ÿ∑∏π“

‰∑¬¿—°¥’ §ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™ ·≈–π“ßªî¬“¿√≥å

¡—≥±–®‘µ√  ºŸâ®—¥°“√¡Ÿ≈π‘∏‘ ¬“¡°—¡¡“®≈

µàÕ¥â«¬°“√Õ∫√¡‡∑§π‘§°“√®—¥∑”¿“æ¬πµ√å —Èπ

®“°§ÿ≥π«æ≈ ∏”√ß√—µπƒ∑∏‘Ï (‡µãÕ) ºŸâ°”°—∫Àπ—ß —Èπ

Õ‘ √–·≈–§π‡¢’¬π∫∑√∂‰øøÑ“¡“À“π–‡∏Õ Àπ—ß —Èπ

‡√◊ËÕß‡™Õ√’Ë‡ªìπ≈Ÿ°§√÷Ëß‡°“À≈’ ºŸâ∑”¿“æ¬πµ√å —Èπ∑’Ë‰¥â√—∫

√“ß«—≈™π–‡≈‘»„πª√–‡∑»‰∑¬À≈“¬‡√◊ËÕß ·≈–‰¥â√—∫

°“√§—¥‡≈◊Õ°‰ªª√–°«¥‡∑»°“≈¿“æ¬πµ√å —Èπ∑—Ë«‚≈°

·≈–Õ“®“√¬åπ‘¡‘µ√ æ‘æ‘∏°ÿ≈  »‘≈ªîπ√“ß«—≈»‘≈ª“∏√  “¢“

»‘≈ª–°“√· ¥ß  ”π—°ß“π»‘≈ª«—≤π∏√√¡√à«¡ ¡—¬

°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ ºŸâ √â“ß»‘≈ªîπª√–¥—∫«ß°“√≈–§√

·≈–¿“æ¬πµ√å

§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ „Àâ —¡¿“…≥å«à“ çÀπà«¬ß“π ◊ËÕ¡«≈™π

§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ¡’‡Õ°≈—°…≥å§◊Õ‡ªìπÀπà«¬ß“π

‡™‘ß»“ π“ ©–π—Èπ∑ÿ°°‘®°√√¡‡√“°Á àß‡ √‘¡‡√◊ËÕß√“«

¢Õß§ÿ≥∏√√¡§«“¡¥’ß“¡ §ÿ≥§à“¢Õß»—°¥‘Ï»√’§«“¡‡ªìπ

¡πÿ…¬å  ”À√—∫°“√®—¥ª√–°«¥¿“æ¬πµ√å —Èπªïπ’È∂◊Õ«à“

‡ªìπªï∑’Ë 3 ·≈â«„π à«π¢Õß‡√“ ·µà ”À√—∫°“√√à«¡¡◊Õ

°—∫«ÿ≤‘ ¿“π—Èπ‡ªìπªï∑’Ë 2  °“√∑’Ë®–∑”„Àâ§π‡¢â“„®‡√◊ËÕß

 ◊ËÕπ—Èπ‰¡à„™à„Àâ‡√“∫Õ°‡¢“Õ¬à“ß‡¥’¬« ·µà‡¢“µâÕß∫Õ°

µâÕß‡¢â“„®«à“µ°≈ß·≈â« ◊ËÕ‰¥â∫Õ°Õ–‰√°—∫‡¢“  ”À√—∫

«—¬√ÿàπ À√◊Õ‡¬“«™ππ—Èπ‡¢“°Á “¡“√∂∑”¿“æ¬πµ√å —Èπ‰¥â¥’

„π°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ „™â‡∑§π‘§¢Õß‡¢“ ·≈–‡¡◊ËÕ‡√“

¡“√à«¡°—π®—¥°—∫«ÿ≤‘ ¿“∑ÿ°Õ¬à“ß¡—π¥”‡π‘π‰ª‰¥â¥â«¬¥’

ªïπ’È„™âÀ—«¢âÕ≈Ÿ°¢Õß·ºàπ¥‘π‡æ√“–µâÕß°“√„Àâ‡¬“«™π

‰¥âµ√–Àπ—°∂÷ß∫∑∫“∑¢Õßµπ‡Õß ·≈–„™âæ≈—ß¢Õß

µπ‡Õß„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥é

ç à«π°“√ ¡—§√‡¢â“√à«¡π—Èπ ¡’°“√„Àâ§«“¡ π„®

§àÕπ¢â“ß¡“° µÕππ’È 127 ∑’¡·≈â« ·≈–‡√“°Á‡æ‘Ë¡

„π√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“¥â«¬ ·µà√–¥—∫π’È¬—ß‰¡à‰¥â√—∫§«“¡

 π„®‡∑à“∑’Ë§«√ ·µà‡√“∂◊Õ«à“∑ÿ°Õ¬à“ß‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–

§ß “¡“√∂æ—≤π“µàÕ‰ª‰¥â„π∑’Ë ÿ¥é

§ÿ≥π«æ≈ °≈à“««à“ ç‡¥’Î¬«π’È¡’‡«∑’µà“ßÊ ‡°‘¥¢÷Èπ‡æ◊ËÕ

„ÀâπâÕßÊ ‡¥Á°Ê ·≈–‡¬“«™π “¡“√∂· ¥ßÕÕ°∂÷ß

§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å„π°“√‡≈à“‡√◊ËÕß À√◊Õª√–‡¥Áπµà“ßÊ

ºà“π¿“æ¬πµ√å —Èπ ´÷Ëß‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë¥’ º¡¡Õß«à“‡ªìπ

π‘¡‘µ√À¡“¬∑’Ë¥’ ∑’ËπâÕßÊ ‡¥Á°Ê ®–‰¥â¡’ ◊ËÕ∑’Ë‡¢“ “¡“√∂

®–· ¥ßÕÕ°∑“ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‰¥â ·≈– ◊ËÕ¿“æ¬πµ√å —Èπ

À√◊Õ¿“æ‡§≈◊ËÕπ‰À«π’È ‡ªìπ ◊ËÕ∑’Ë§àÕπ¢â“ß¡’æ≈—ß§◊Õ

 “¡“√∂ àß¢âÕ§«“¡  àß¿“æ‰ª‰¥â‰°≈ ·≈–¬ÿ§π’È

¡’¬Ÿ∑Ÿª¥â«¬ ‡æ√“–æ≈—ß¢Õß¿“æ∑”„Àâ§π‡™◊ËÕ ∑”„Àâ

§π§‘¥µ“¡ ∑”„Àâ§πµ—Èß§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëßµà“ßÊ ‰¥â

¡“°°«à“ ◊ËÕÕ◊ËπÊ ‡æ√“–«à“ ◊ËÕ¿“æ¬πµ√å —Èπ¡’∑—Èß¿“æ

·≈–‡ ’¬ß ¡’∑—Èß‡Õø‡øì°´å¡“°¡“¬é

Õ“®“√¬åπ‘¡‘µ√ °≈à“««à“ ç°“√‰¥â¡“Õ∫√¡π—Èπ‡ªìπ

 ‘Ëß∑’Ë¥’ ´÷Ëß¡‘„™à‡©æ“–¢Õß‡∑§π‘§À√◊Õª√– ∫°“√≥å

‡∑à“π—Èπ ·µà«à“®–‡ªìπ°“√ ◊ËÕ “√§«“¡§‘¥ §«“¡√Ÿâ ÷°µàÕ

 —ß§¡¢Õß‡¢“ ∑’Ë‡¢“¡’„π¢≥–π—Èπ À√◊Õ„π‡©æ“–§√—Èßπ’È

∑’Ë‡√“æŸ¥∂÷ß§”«à“ ≈Ÿ°¢Õß·ºàπ¥‘π ´÷Ëßµ√ßπ’È®–∑”„Àâ‡¢“

‰¥âµ√–Àπ—°«à“ «—πÀπ÷Ëß‡¢“®–‡µ‘∫‚µ‡ªìπºŸâ„À≠à «—πÀπ÷Ëß

‡¢“®–µâÕß¥Ÿ·≈·ºàπ¥‘πµàÕ®“°‡√“ºŸâ„À≠à ‡æ√“–©–π—Èπ§”«à“

≈Ÿ°¢Õß·ºàπ¥‘π °Á§ß¡’§«“¡À¡“¬∑’Ë°«â“ß ·≈–‡√“¬—ß‰¥â

¡’‚Õ°“ √à«¡‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“

Õ¬ŸàÀ—«  ·≈–„π∞“π–∑’Ëæ«°‡√“‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß·ºàπ¥‘π¥â«¬

‡√“®–∑”Õ¬à“ß‰√„Àâº≈ß“π¢Õß‡¥Á°Ê ‡¬“«™π ‡À≈à“π’È

®–‰¥â‡ªìπ∑—Èßª√–«—µ‘»“ µ√å·≈–Õπ“§µ¢Õß —ß§¡‰∑¬é

ª√–°“»º≈¡Õ∫√“ß«—≈ «—π∑’Ë 14 ¡’π“§¡ 2012



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 19-25 กุมภาพันธ 2012 หนา 17
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แตละสังฆมณฑล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพอสุพจน ฤกษสจุรติ สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอณรงคชัย หมัน่ศึกษา สังฆมณฑลจันทบรีุ : คุณพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอชำนาญ บวัขนัธ สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ
ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอชวินทร เสงีย่มแกว สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพออมรกิจ พรหมภกัดี สังฆมณฑลอุดรธาน ี: คุณพอไมตร ีทาสวุรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คุณพอบุญพฤกษ
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สภาคริสตจักรในประเทศไทย และสภาพระ-
สังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย รวมกันจัดงาน
“วันอธิษฐานภาวนาเพ่ือเอกภาพคริสตชน” ในหัวขอ
“เราจะเปลีย่นแปลงดวยชยัชนะของพระเยซคูรสิตเจา”
(เทียบ 1 คร 15:51-58) โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ  เปน
ประธานในพิธีอธิษฐานภาวนา รวมดวย ศจ.ดร.
บุญรตัน บัวเยน็ ประธานสภาครสิตจักรในประเทศไทย
และ ศจ.ธงชยั ประดบัชนานรุตัน  ประธานสหครสิต-
จักรแบบติสตในประเทศไทย  ที่อาคารสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย สะพานหัวชาง มีคริสตชนมารวมพิธี
ประมาณ 400 คน  เมือ่วนัอาทติยที ่29 มกราคม 2012
ซึง่ปนีท้างสภาครสิตจักรในประเทศไทย เปนเจาภาพ

กอนเริม่พธีิประธานท้ังสามทาน ตีฆองนำเขาสงูาน
อธิษฐานภาวนา จากน้ันพระคุณเจาชูศักด์ิ กลาวใหขอคิด
ในบทเทศนความวา  “ที่นี่มีความโดดเดนมากก็คือ
ไมกางเขนของอาคารหลังน้ี   เม่ือเวลาเราสรางวัดประจำ
วิทยาลัยแสงธรรม เราก็บอกวายอดไมกางเขนของเรา
นัน้สูงแลว ไมมีใครสูงกวาน้ีแลว แตวนัน้ีมาท่ีน่ีไมกางเขน
ของท่ีตึกน้ีสูงกวามาก เพราะท่ีวิทยาลัยแสงธรรมน้ัน
เราสรางไวบนยอดอาคาร 2 ชัน้ แตมาท่ีนีไ่ดสรางไมกางเขน
ไวบนอาคารท่ีสูงถึง 15 ชัน้  เพราะฉะน้ันมาจากโคราช
ก็ไมหลง อาศัยมองท่ีไมกางเขนใหญ แลวคอยๆ เลี้ยว
วนไปวนมา สักพกัก็ถงึได”

“ในฐานะท่ีเราเปนศิษยของพระคริสต เรามีหนาท่ี
จะตองเชิดชูพระเยซูคริสตเจา และไมกางเขนของ
พระองคจะตองปกอยทูัว่ไป และยิง่วนัยิง่มากข้ึน ยิง่วนั
ยิ่งใหญข้ึน ยิ่งวันย่ิงสูงข้ึน ผมไมไดต้ังใจท่ีจะไปแขง
กับใคร แตบอกวาเราทุกคนท่ีเปนศิษย เราทุกคนมี
หนาท่ีจะเชิดชูไมกางเขน ไมกางเขนย่ิงใหญเทาไหรกย็ิง่
เปนภาระของเราท่ีจะตองแบกตองหามตองสรางมาก
ยิง่ข้ึนเทาน้ัน  เวลาท่ีบวชเปนบาทหลวงก็จะมีไมกางเขน
เล็กๆ ติดอยูที่ปากกระเปาเส้ือ แตใครท่ีมีสมณศักด์ิ
เปนบิชอ็ป เปนพระสังฆราช เขาใหแขวนไมกางเขนใหญๆ
อันแสดงถึงภาระหนาท่ี ที่จะตองรับผิดชอบ ท่ีจะตอง
ทำภารกจินีไ้ปจนตราบทีช่วีติน้ีจะหาไม”

“แตวาสัญลกัษณไมกางเขนจะไมเปนส่ิงท่ีประทับใจ
ของพีน่องชาวไทยหรือพีน่องคนอ่ืนๆ เลย ถาเขาทราบ
วาศิษยของพระคริสตไมไดรักกัน ถาเขาทราบวาศิษย
ของพระคริสตไมเปนหน่ึงเดียวกัน ขัดแยงกัน ชิงดี
ชิงเดนกัน แสดงวาแกนคำสอนของพระเยซูคริสตเจา
ไมสามารถปฏิบติัไดในชีวติจริง ฉะนัน้บรรดาคริสตชน
จึงไมสามารถรวมเปนหนึ่งไดดังคำสอนท่ีพระเยซู
คริสตเจาไดประทานใหกับพวกเรา นี่คือส่ิงท่ีพวกเรา
ทกุคนตองพยายามตระหนัก และตองพยายามทำใหได
ณ ปนี้ครบ 102 ปมาแลวท่ีพี่นองคริสเตียนไดเริ่มการ
สวดภาวนาเพือ่ความเปนน้ำหนึง่ใจเดียวกนัในศิษยของ
พระครสิต และมาภายหลังนิกายอืน่ๆ ไดเขามารวมกนั

อยางเปนทางการ”
“บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2

พระองคส้ินพระชนมไปแลว 6 ป เวลาท่ีพระองคทานยัง
มีชวีติอย ูนกัขาวกไ็ปถามพระองควา ทานมองอยางไร
ถึงพระศาสนจักร ถึงศาสนาคริสต พระองคทานตรัส
ตอบวา ในชวง 1000 ปเปนการสถาปนา เปนการขยาย
พระศาสนจักรไปจนท่ัวแผนดิน โดยเฉพาะแผนดิน
ยุโรปเกือบทั้งหมดไดนับถือศาสนาคริสต  และพันป
ที่สอง เปนปที่ลูกศิษยของพระคริสตแตกแยกกันมาก
ที่สุด เริ่มตนต้ังแตป ค.ศ. 1054 ถัดจากระหวางพระ-
ศาสนจักรตะวนัตกและตะวันออก ประมาณ ค.ศ. 1521
พระศาสนจักร คริสตจักรทางตะวันตกก็ไดแบงเปน 2
สวน เปนโรมันคาทอลิก กับโปรเตสแตนท นี่ถือเปน
เรือ่งราวท่ีสำคัญในสหัสวรรษท่ีสอง”

“แลวในรอบพันปทีส่ามน้ีละ   สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ไดฝนไววา นาจะเปนยคุท่ีเราคริสตชน
ทุกนิกาย กลับมารวมกันอีกคร้ังหน่ึงในเวลา 1000 ป
นี่เปนแคเพียงการเริ่มตน เพราะตอนนี้แค 2012 เรายัง
เปนยุคเร่ิมตนของการกลับมารวมกันอีกคร้ังหน่ึง ยังมี
เวลา แตถาไมทำอะไรเลย เราก็ตางคนตางอยู และอาจ
จะเกิดความไมเขาใจกันมากข้ึน เหินหางกันมากข้ึน
ฉะน้ันจงึเปนส่ิงท่ีเราทุกคนจะตองตระหนัก ผมเหน็ดวย
กบัสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่ 2 ทีพ่ระองค
ไดทรงคิดไวอยางน้ัน เพราะแทที่จริงแลวน่ีคือสิ่งท่ี
พระเยซูเจาคริสตเจาทรงอธิษฐานขอ ดังท่ีเราไดยิน
ไดฟงจาก ดร.รุง เริงสันต์ิอาจิณ ในพระวรสารนักบุญ
ยอหน บทท่ี 17 ไดอธิษฐานขอไวแลว คือขอใหศิษยของ
พระองคนัน้รวมเปนหนึง่เดียวกนั”

“วันนี้เราใชบทอานจาก 1โครินธ มาเปนเคร่ือง
เตือนใจ และเราขออธิษฐานตอพระเจาเพื่อใหเราจะได
มีการเปล่ียนแปลง โดยอาศัยชัยชนะของพระเยซู
ครสิตเจา เราภาวนาขอพระเจา เพราะวางานน้ีงานใหญ
ทีจ่ะใหทกุคนกลับมารวมเปนหน่ึงเดียวกัน ทำไดอยางไร
เราไมรู แตเราต้ังใจ และเราวอนขอ เราเองไมได
มีสวนกบัการทำใหเกดิการแตกแยก แตเรากเ็ปนผล เปน
ลูกหลานของความแตกแยกน้ัน และเราดีใจท่ีในวันน้ี
อยางนอยเราก็มาอธิษฐานรวมกัน วอนขอพรพระเจา
เพื่อทำใหความฝนเล็กๆ จากพลังเล็กนอยของเรานั้น
จะไดรบัการสงเสริมใหมีความเขมแข็ง และเราสามารถ
ที่จะทำทีละนิดทีละหนอย เพื่อใหเกิดความเขาใจ เพื่อ
ใหความเปนหน่ึงเดียวกันน้ัน คอยๆ กลบัคืนมา”

“ถาเราออนวอน โดยที่เราจะไมทำ
อะไรเลยนั้น พระเจาจะฟงเราหรือ
เหตกุารณทีย่ิง่ใหญในประวติัศาสตรแหง
ความรอด การปลอดปลอยจากการเปน
ทาสท่ีประเทศอียิปต ไมใชวาจะเปน
พระประสงคของพระเจา ที่จะใหชน
อิสราเอลน้ันหลุดพนจากการเปนทาส
และเขาสูดินแดนแหงพันธสัญญา ถาเขา
เหลาน้ันไมปรารถนา ถาเขาไมเก็บขาว

เก็บของ ถาเขาไมเดินทาง ออกแรงติดตามพระองคไป
เหตุการณนี้จะไมเกิดข้ึน เพราะฉะน้ันสวนที่เปนพลัง
สวนเปนความรับผิดชอบของเรามนุษยก็มีความสำคัญ
ดวย เพื่อที่จะตอบสนอง เพื่อจะประกอบกับส่ิงท่ีเรา
วอนขอตอองคพระเยซูคริสตเจา เพราะฉะน้ันการ
อธิษฐานภาวนาเพ่ือความเปนเอกภาพ จึงมิใชเปนเร่ือง
ของช่ัวโมงการภาวนาอธิษฐาน หรอืวาเปนสัปดาหแหง
การอธิษฐานภาวนาปละคร้ัง แตวาในทุกๆ วนั ในชีวติ
ของพวกเรา เราจำเปนท่ีจะตองเดิน เราจำเปนท่ีจะตอง
ทำ เราจะตองออกแรง ถาเราคิดวาเสรีภาพเปนส่ิงท่ีดี
ถาเราคิดวาความเปนหน่ึงเดียวกันน้ันเปนส่ิงท่ีดี
ที่ประเสริฐ เราจำเปนจะตองสละ เราจำเปนท่ีจะตอง
ออกแรงเพือ่ใหความฝนของพระเยซูครสิตเจาน้ันสำเร็จ
เปนจริงในพระศาสนจักร ในคริสตจักรของพระองค”

“วนัน้ีพวกเราคงจะเห็นคณุพอแลสเชน็สกี อาย ุ 90
กวาป นบัเปนปที ่40 ทีท่านมารวมอธษิฐานภาวนา แม
วาสุขภาพรางกายไมคอยสมบูรณรอยเปอรเซ็นต แต
ตองมาเพราะไมอยากขาด และในวันน้ีเราจะไดยิน
เรือ่งราวของบุคคล 2 ทาน ในประเทศไทย  ทีเ่ปนผใูหญ
ที่เคยทำงานเร่ืองน้ีมากอน เราทุกคนก็สำคัญไมวาเรา
จะอยตูรงไหน ไมวาเราจะอยอูงคกรใด กข็อใหกำลังใจ
วา ส่ิงท่ีเรากำลังทำอยูนี้เรากำลังรับใชองคพระเยซู
คริสตเจา ขอพระเจาอวยพรพีน่องทกุคน”

ตอจากน้ันท่ีประชุมไดรวมกันอธิษฐานภาวนา
รำลกึถงึ คณุพอไพศาล อานามวฒัน และ ศจ.ดร.กมล
อารยะประทีป ซ่ึงบุคคลท้ัง 2 ทานน้ี ถือไดวาเปน
กำลังสำคัญในการท่ีจะขับเคล่ือนใหเกิดเอกภาพ
คริสตสัมพันธ ซ่ึงหลอมรวมกันทำใหคริสตชนไดมี
ความเปนหน่ึงเดียวกัน โดยคุณพอเสนอ ดำเนินสดวก
เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ
และคริสตศาสนจักรสัมพนัธ  ไดอานประวัติของคุณพอ
ไพศาล อานามวัฒน  สวน ศจ.ดร.รุง เริงสันต์ิอาจิณ
ไดอานประวัติของ ศจ.ดร.กมล อารยะประทีป

จากน้ัน คณุวรีะพงศ ทวศีกัดิ ์ บรรเลงพิณแกว รำลึก
ถงึบุคคลท้ัง 2 ทาน

อนึ่ง เงินถุงถวาย หรือเงินท่ีไดรับจากการถวาย
ทางคณะกรรมการเอกภาพคริสตสัมพันธรวมมือกัน
ระหวางคาทอลิกและโปรเตสแตนทจะนำไปชวยเหลือ
ผปูระสบภัยในประเทศไทย โดย ผป.นติยดา เจนวาณชิย
นำอธิษฐานมอบทรัพย

ครสิตชนรวมใจ (ตอจากหนา 2)
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เทศกาลมหาพรต

กับโลกในยุคดิจิทัลผมไปรวมเสวนามาอีกหน่ึงเวที เวทีนี้นาสนใจ
อกีเชนเคย มีประเด็นวา “เด็กเปลีย่นโลก :  พลงัใหญ
กับกระบวนทัศนใหม เพื่อการพัฒนาเด็กและ
สังคมไทย อยใูนโครงการจับกระแสความเคล่ือนไหว
และนวัตกรรมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก
และเยาวชน (The Project to Study Innovation and
Trends in Education and Child Development :
INTREND) จัดโดยสถาบันรามจิตติ ภายใตการ
สนับสนุนของสำนักงาน กองทนุสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) มีผูเขารวมประมาณ 20 คน ผูใหญที่ทำงาน
กบัเยาวชนประมาณ 60 เปอรเซ็นต อกี 40 เปอรเซ็นต
มาจากเยาวชนท่ีทำงานเพ่ือรณรงคเพื่อสรางความ
ดีงามในสังคม ผมอึ้งท่ีเด็กเยาวชนคนหน่ึงพูดเร่ือง
แทบเล็ตวา “เขาไมเชือ่วาการแจกแทบ็เลต็จะเปนวธีิ
ในการชวยพฒันาการศึกษาของประเทศไทย” จรงิๆ
เขาใชคำแรงกวาน้ี  แตอยางไรก็ตามโครงการนี้
กำลงัเดินหนากันตอไป

“ศธ. เคาะสเปคจัดซ้ือ “แทบเล็ต” ใชระบบ
ปฏบิติัการแอนดรอยด เครือ่งจากประเทศจีนหนาจอ
7 นิ้ว จัดซ้ือจัดจางกอน พ.ค. นี้ เรงใสหลักสูตรถึง
ป.3 พรอมใหสิทธิขาดนักเรยีน “หวัเวย-เลอโนโว”
สนรวมประมูลโครงการ นายสุชาติ ธาดาธำรงเดช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหสัมภาษณ
ถึงโครงการ One Tablet PC Per Child โดยจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอรพกพา หรือแทบเล็ต ในจำนวน
900,000 เคร่ือง เพื่อแจกเด็กนักเรียนประถมศึกษา
ปที ่1 ใหครบท้ังหมด 860,000 คน โดยจะใหเด็กได
มีเทคโนโลยใีชอยางท่ัวถงึและเทาเทียม สวนลกัษณะ

การแจกจะเปนการใหเด็กไปเลย”  (ขาวจากหนังสือพมิพ
กรงุเทพ วนัพฤหสัฯ ที ่2 กมุภาพนัธ 2555 ปรมรา  25
ฉบับท่ี 8533)

ผมดึงบางสวนมาเปนขอคิดสำหรับเทศกาล
มหาพรตในปนี้ ที่มีโอกาสไดเขียนบทรำพึงแบงปน
ใหกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาความวา
“การใหความสำคัญทางการศึกษาเปนส่ิงท่ีไมมีใคร
ปฏิเสธได การศึกษาจึงสอนคนใหมีสติปญญาเติบโต
มีความคิดอานท่ีรอบคอบ แตในขณะเดียวกันคนเรา
กต็องเรยีนรแูละเติบโตทางดานจิตใจรวมท้ังจิตวิญญาณ
ควบคูไปดวยเชนเดียวกัน  เราจึงมองต่ำเพื่อเห็น
ประสบการณที่ผานมา มองตรงไปขางหนาเพื่อกาวตอ
และเงยหนาใหสูงข้ึนเพือ่มองเห็นส่ิงท่ีอยสููงกวาเรา คือ
พระเจาน่ันเอง

มหาพรตสอนเราถึงเปาหมายท่ีแทจริงของชีวิต
เกง ดี มีสุข อาจจะเปนสโลแกนทางการศึกษาในชวง
ระยะหน่ึง แตมหาพรตมาหาพระเปนสโลแกนท่ีไมเคย
เปลี่ยนแปลงและเปล่ียนไป จริงๆ ไมใชแคมหาพรต
เทาน้ัน แตเราตองมาหาพระทุกวัน เม่ือมาหาพระแลว
จึงไมเพียงเห็นตัวเองแตเห็นผูอื่น เห็นความทุกขยาก
ลำบาก เหน็พระในตัวเพือ่นพีน่อง”

เทศกาลมหาพรตเร่ิมข้ึนพรอมกับวันพุธรับเถา
อุดมสารขอรวมในการเตรียมจิตใจพ่ีนองคริสตชน
ทานผูอาน หรือผูที่สนใจในเร่ืองราวของคริสตศาสนา
ดวยภาพปกจากหนังสือโดเร Illustrations of the
Crusades ของกุสตาฟ โดเร ซ่ึงเร่ืองราวสวนใหญ

ของหนังสือเลมน้ีเปนภาพที่กุสตาฟวาดเก่ียวกับ
สงครามครูเสด  ภาพนี้ เปนภาพที่  98 ชื่อภาพ
มหัศจรรย มีคำบรรยายภาพวา “พวกครูเสดไดเปน
พยานถึงเหตุการณพิเศษน่ันคือพวกเขาเดินทางไป
ดวยความศักด์ิสิทธ์ิ” เปนภาพของกองรบท่ีออก
เดินทาง แตดานซายมือของเขา เปนพระเยซูเจาท่ี
แบกกางเขนเดินไปกบัพวกเขา เหตุการณนีจ้ะเกิดข้ึน
จรงิหรือไมนัน้คงตองหาขอมลูกนัตอไป แตเหตุการณ
ชีวิตและความหมายแหงเสนทางมหาพรต เรามี
พระเยซูเจาเดินทางรวมกับเราไปดวยอยางไมตอง
สงสัย

“เราจงพิจารณาหาทางปลุกใจกันและกันใหมี
ความรักและประกอบกิจการดี” (ฮบ  10:24) พระวาจา
สำหรับเทศกาลมหาพรตในปนี้ อุดมสารเปนส่ือฯ
เพราะฉะน้ันคงทำหนาท่ีปลุกใจกันและกันอยูแลว
แตทานผูอานทุกคนยอมเปนส่ือได เชนกัน และมี
ความไดเปรียบอยดูวย คือเปนส่ือทีมี่ชวีติ จงึสามารถ
ถายทอดความเช่ือ ความรัก ความโอบออมอาร ีและ
ไมตรีจากม่ิงมิตร สูทุกๆ คน การประกอบกิจการ
ดียอมสงผลดีทั้งตอชีวิตตนเองและผูอื่น อยาให
ผลประโยชนหรือความเจริญกาวหนาใดของโลกมา
ปดบังหวัใจแหงความปรารถนาดีตอกนั ตอโลก และ
ตอเด็กๆ เยาวชนซึ่งจะเปนพลังสำคัญของสังคม
ในภายภาคหนา

บรรณาธิการบริหาร

เอกสาร ขอมูล มากมายสำหรับขอคิดทางศาสนา พระสงฆใชเตรียมเทศน
นักบวชชาย-หญิงไวอบรมตัวเองและผูอื่น ฆราวาสระดับผูนำใชแบงปน
ฆราวาสระดับปกติใชหลอเลี้ยงชีวิต ขอยกตัวอยางบางเลมท่ีสำนักส่ือมีหรือที่ผม
ไดมาเปนการสวนตน

1. หนังสือเตรยีมเทศนวนัอาทิตยชดุ ซรีสี 1-2-3 ป B (Sunday Homilies)
ของ Mark Link คณะเยสุอติ มีทัง้หมดดวยกนั 3 เลม อาทิตยเดียวมใีหเลอืก 3 แบบ
ภาษาอังกฤษอานงาย เขาใจงายดวย พระสงฆหลายทานนำเร่ืองเลาจากเลมน้ี
มาใชบาง อานเฉยๆ ก็ไดความรูดี แถมไดมีโอกาสหลอเลี้ยงความเช่ือของตน
กอนไปรวมมิสซาวันอาทิตยซะดวย มีจำหนายท่ีศูนยคำสอนอัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ นะครับ

2. ระหวางอาทติย (Between Sundays) สะทอนพระวาจาประจำวันระหวาง
สัปดาหและบทภาวนา เขียนโดย Paul Boudreau ลกัษณะเหมือนไบเบิล ไดอาร่ี

หลายๆ เลม ขอคิดเตรยีมเทศน
หรือบอกเลาเรื่องศาสนา

   
ข อ ง
ไทยเรา
แ ต ล ะ
วันแบง
อ อ ก
เปน  4
ต อ น
ห ลั ก

คือพระวาจา บทสะทอน คำภาวนา และภาคปฏบิติั หนังสือจากสำนักพมิพเปาลเีน
3. หลักธรรม คำสอน คาทอลกิ หนงัสือจากความต้ังใจดีและประสบการณ

การสอนคำสอนของคุณพอวุฒิเลิศ แหลอม จัดทำเปนพิเศษโอกาสอายุครบ
60 ป ปจจุบันคุณพอประจำอยูที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม ซ่ึงยึดแนว
มาจากหนังสือ “คำสอนเลมครบ” แตอธิบายแบบไมเนนวิชาการใหเขาใจยาก
จนเกินไป นำประสบการณกวา 31 ปในการเทศนสอนคำสอนตางๆ ผูเขียนบอก
ไวทีป่กหลังวา สำหรับผปูระสงคอยากไดหนังสือเลมน้ี เพือ่งานแพรธรรม สามารถ
ติดตอไดที่สำนักงานมิสซังเชียงใหม โทรศัพท 0-5382-1063-5 หรือโทรสาร
0-5382-1067 เพยีงแตขอใหนำไปใชใหเกิดประโยชนจรงิๆ อยานำไปเก็บไวเฉยๆ
กแ็ลวกนั แตถาอยากสมทบทนุเพือ่งานแพรธรรมกติ็ดตอสอบถามทีเ่บอรนีเ้ชนกนั

หนงัสือศาสนาดีๆ ยงัมีอกีเยอะครับ ถามีพืน้ท่ี หรอืมโีอกาสจะนำมาแบงปน
กันอีก
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ç©≈Õß 200 ªïé §≥–§“√å‡¡‰≈∑å¡‘™™—ππ“√’ ‰¥â®—¥æ‘∏’‡©≈‘¡©≈Õß∫ÿ≠√“»’

ø√—ß´‘ ‚° ª“‡≈“, OCD ºŸâ°àÕµ—Èß§≥–§√∫ 200 ªï «—π∑’Ë 29 ∏—π«“§¡ 2011

´÷Ëß§≥–„πÕ’° 39 ª√–‡∑»∑—Ë«‚≈°‰¥â∑”°“√‡©≈‘¡©≈Õßæ√âÕ¡°—π„π«—π‡¥’¬«°—ππ’È

‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

æ√âÕ¡¥â«¬æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ·≈–§≥– ß¶å 27 Õß§å √à«¡‡ªìπ

°”≈—ß„®„Àâ°—∫∑“ß§≥–¥â«¬

ç»“ π‘° —¡æ—π∏åé §ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈ ª√– ß§å «ß…å«‘∫Ÿ≈¬å ‘π, OMI ‡ªìπºŸâ·∑π

°≈ÿà¡§√‘ µ™π«—¥§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ∫â“πÀ¡—π¢“« Õ.¥à“π´â“¬ ®.‡≈¬ √—∫¡Õ∫

ºâ“Àà¡®“°¥√. ¡»—°¥‘Ï  ‡°’¬√µ‘ ÿ√ππ∑åª√–∏“π√—∞ ¿“ ·≈–ª√–∏“π ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√

„π‚Õ°“ ∑’Ë§≥–§“√“«“π»“ π‘° —¡æ—π∏å ‡¥‘π∑“ß¡“„Àâ°“√ ß‡§√“–Àåæ√–¿‘°…ÿ

 “¡‡≥√ ºŸâ‡º¬·æ√à»“ π“Õ‘ ≈“¡ »“ π“§√‘ µå ·≈–™à«¬‡À≈◊Õª√–™“™π

∑’Ëª√– ∫¿—¬Àπ“« «—π∑’Ë 9 ¡°√“§¡ 2012 ∑’Ë«‘∑¬“≈—¬°“√Õ“™’æ™ÿ¡·æ Õ.™ÿ¡·æ

®.¢Õπ·°àπ

çæ—≤π“Õ“ “ ¡—§√é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

8 ∏—π«“§¡ 2011 »Ÿπ¬å —ß§¡

æ—≤π“Õÿ¥√∏“π’ √à«¡°—∫»Ÿπ¬å

ªÑÕß°—π·≈–∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬

‡¢µ 14 Õÿ¥√∏“π’ ®—¥Ωñ°Õ∫√¡

‚§√ß°“√‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ™ÿ¡™π

‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡æ√âÕ¡√—∫¡◊Õ°—∫¿—¬æ‘∫—µ‘ §√—Èß∑’Ë 2 ¢÷Èπ ‚¥¬¡’Õ“ “ ¡—§√®“°°≈ÿà¡ µ√’

·¡à∫â“π °≈ÿà¡æàÕ∫â“π °≈ÿà¡‡¬“«™π·≈–∫ÿ§§≈∑’Ë π„®  °«à“ 200 §π „πæ◊Èπ∑’Ë

µ.ÀπÕß·«ß Õ.πÈ”‚ ¡ ®.Õÿ¥√∏“π’ ‚¥¬¡’À≈—° Ÿµ√°“√ª∞¡æ¬“∫“≈‡∫◊ÈÕßµâπ·≈–

°“√®—¥°“√‰ø æ√âÕ¡Ωñ°ªØ‘∫—µ‘‚¥¬„™âÕÿª°√≥å‡æ◊ËÕ‡°‘¥§«“¡™”π“≠  “¡“√∂

ªÑÕß°—π·≈–∫√√‡∑“°“√∫“¥‡®Á∫≈¥§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬µàÕ™’«‘µ·≈–∑√—æ¬å ‘π„π

§√Õ∫§√—«·≈–™ÿ¡™π‰¥âÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ´÷Ëß‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ®“°·ºπ°ºŸâª√– ∫¿—¬

·≈–ºŸâ≈’È¿—¬ (‚§‡ÕÕ√å)

ç«—π§√Ÿé  «—π®—π∑√å∑’Ë 16 ¡°√“§¡ 2012  ΩÉ“¬Õ¿‘∫“≈·≈–·æ√à∏√√¡‚√ß‡√’¬π

ªí≠®∑√—æ¬å ¥‘π·¥ß ‰¥â®—¥æ‘∏’¡‘ ´“·≈–Õ∫√¡øóôπøŸ®‘µ„® ”À√—∫§√Ÿ§“∑Õ≈‘°

‚Õ°“ «—π§√Ÿ‚¥¬‡™‘≠§ÿ≥æàÕ∫√√®ß æ“πÿæ—π∏å ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’·≈–«‘∑¬“°√

¡’§√Ÿ§“∑Õ≈‘°‡¢â“√à«¡  30 §π

ç©≈Õß«—¥é
æ√– —ß¶√“™

‚ ¬ ‡ ´ ø

ª√–∏“π »√’-

¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπ

ª √ – ∏ “πæ‘ ∏’

© ≈ Õ ß «— ¥

æ √ – ¡ “ √ ¥ “

æ√–‡®â“ µ.∑—∫‚°∫ Õ. –‡¥“  ®. ß¢≈“ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2011 ‡æ◊ËÕ¢Õ∫§ÿ≥

æ√–‡®â“·≈–æ√–¡“√¥“ ”À√—∫æ√–æ√µ≈Õ¥ªï∑’Ëºà“π¡“ ·≈–«Õπ¢Õ —πµ‘ ÿ¢

 ”À√—∫ª√–™“™π™“«‰∑¬  ‚Õ°“ π’Èæ√–§ÿ≥‡®â“‰¥â‚ª√¥»’≈‡®‘¡ºŸâÕ“«ÿ‚ ·≈–ºŸâªÉ«¬

®”π«π 32 §π ·≈–√–À«à“ß«—π∑’Ë 28-30 ∏—π«“§¡  —µ∫ÿ√ÿ…‰¥â√à«¡‡µ√’¬¡®‘µ„®

©≈Õß«—¥ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ  ≈‘ ´—π¥√‘π ‡®â“Õ“«“  ‡ªìπºŸâ‡∑»πå

ç¬‘π¥’é
§ÿ≥æàÕ ÿ∑∏‘ ªÿ§–≈–π—π∑å

ºŸâ™à«¬‡®â“Õ“«“ 

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø µ√Õ°®—π∑πå

√à«¡¬‘π¥’°—∫¡’§“·Õ≈ «’√–æ—≤πå

µâππÈ”≈”∏“√ (πâÕß∫‘«)

‚Õ°“ √—∫»’≈¡À“ π‘∑§√—Èß·√°

«—π∑’Ë 22 ¡°√“§¡ 2012

çºŸâ ŸßÕ“¬ÿé  ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡¢µ 1 Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ß“π»’≈‡®‘¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 ∏—π«“§¡ 2011 ¡’ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡¢â“√à«¡ 8 «—¥ ·≈–

¡Õ∫„∫‡°’¬√µ‘∫—µ√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿµ—«Õ¬à“ß·≈–≈Ÿ°°µ—≠êŸ¢Õß™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ª√–∏“π

§ÿ≥æàÕ∏π—π™—¬ °‘® ¡—§√ §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ ≈—¥≈Õ¬ §ÿ≥æàÕ∂‘√≈—°…≥å «‘®‘µ√«ß»å

§ÿ≥æàÕ»«ß «‘®‘µ√«ß»å



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 8 ª√–®”«—π∑’Ë 19-25 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 47 ≈“‡µ√—π ¡“√¥“·≈–»’√…–¢Õßæ√–»“ π®—°√ (6)

¿“¬πÕ°¡À“«‘À“√

 ß¶åÕ’ “π »÷°…“™’«‘µ ß¶å
∫ÿ≠√“»’ æ√– —πµ–ª“ª“

¬ÕÀåπ     ªÕ≈   ∑’Ë    2
çµâπ·∫∫§«“¡»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ¿“«π“

Õÿ∑‘»™’«‘µ∑—Èß§√∫·¥àæ√–‡ªìπ‡®â“é
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16-20 ¡°√“§¡ §.». 2012

æ√–§ÿ≥‡®â“™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ª√–∏“π°√√¡°“√

Õ”π«¬°“√æ√– ß¶å 4  —ß¶¡≥±≈„π‡¢µÕ’ “π §◊Õ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß   —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈œ

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

«—ππ—°∫«™ “°≈°√ÿß‡∑æœ
 Àæ—π∏åÕ∏‘°“√‡®â“§≥–π—°∫«™„πª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥©≈Õß°“√∂«“¬

æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√·≈–«—ππ—°∫«™ “°≈  ”À√—∫π—°∫«™∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π

„πÕ—§√ —ß¶≥±≈°√ÿß‡∑æœ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 14)

‡¡◊ËÕæŸ¥∂÷ß¥â“ππÕ°¢Õß¡À“«‘À“√·Ààßπ’È ‡√“¡’¡ÿ¡·≈– à«πµà“ßÊ À≈“¬®ÿ¥

∑’‡¥’¬« Õ“∑‘ ¥â“πÀπâ“ ∑“ß‡¥‘π°≈“ß¡À“«‘À“√ ·≈–√ŸªªíôπÕ—§√ “«° 12 Õß§å

„π à«πÀπâ“ ‡ªìπº≈ß“π¢Õß Alessandro Galilei (1691-1736) ‡ªìπ

»‘≈ª–∫“‚√°∑’Ë®—¥ —¥ à«π‰¥âÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈ ∑”„Àâ™àÕß«à“ß∑’Ë¡◊¥‰¥â√—∫· ß®“°

‡ “À‘π ’‚ª√àß µÕπ∫π ÿ¥‡ªìπ√Ÿª∫√√¥“π—°∫ÿ≠„πÕ‘√‘¬“∫∂°”≈—ß‡∑»πå Õπ

≈âÕ¡√Õ∫æ√–§√‘ µå π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå ·≈–π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ Õ—§√ “«°

„µâÀ≈—ß§“Àπâ“¡ÿ¢¡’√Ÿªªíôπ ®—°√æ√√¥‘§Õπ ·µπµ‘π ∑’Ë 1 ∑’Ë¬â“¬¡“®“°

æ√–√“™«—ß§’√’π“‡≈ (Quirinale) ¢Õ∫∫“πª√–µŸ‡¢â“°≈“ß¡À“«‘À“√ ¡’¥«ß¥“√“

÷́Ëß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß¿“ææ√–≈—≠®°√ (µ√“ª√–∑—∫¢Õßæ√–Õß§å)  ¡‡¥Á®

æ√– —πµ–ª“ª“Õ‡≈Á°´“π‡¥Õ√å ∑’Ë 7  (1655-1667)

Àπâ“¡À“«‘À“√¡’Àπâ“µà“ß 3 ∫“π µ°·µàß¥â«¬≈“¬°√–‡∫◊ÈÕß‚¡‡   ‡ªìπ

¿“æ¢Õßæ√–§√‘ µ‡®â“æ√–ºŸâ‰∂à ∫√‘‡«≥Àπâ“¡ÿ¢∑“ß‡¢â“‡ªìπ√Ÿªª√–¡“≥»µ«√√…

∑’Ë 12 ¿“æ°Õß‡√◊Õ‚√¡—π¿“¬„µâ°“√∫—≠™“°“√¢Õß®—°√æ√√¥‘‡« ª“‡´’¬π

(69-79) ¿“æ°“√¬÷¥°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ¿“æ°“√√—∫»’≈≈â“ß∫“ª¢Õß®—°√æ√√¥‘

§Õπ ·µπµ‘π ∑’Ë 1 ·≈–°“√∂«“¬√—∞µà“ßÊ ‰«â„πæ√–√“™Õ”π“®¢Õßæ√–-

»“ π®—°√ ·≈–¡’°“√„™â‡ “À‘π‡√’¬ß‡ªìπ·∂«µ“¡§«“¡¬“«¢Õß¡À“«‘À“√„π·π«

µ–«—πÕÕ°-µ–«—πµ°

√“¬≈–‡Õ’¬¥¡“°¡“¬¢Õß¡À“«‘À“√π’È πÕ°®“°®–· ¥ß∂÷ßß“π»‘≈ª– §«“¡

¬‘Ëß„À≠à·≈–¬ÿ§ ¡—¬∑’Ëµ°∑Õ¥°—π¡“·≈â« ¬—ß· ¥ß∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õßµ—«

¡À“«‘À“√‡Õß¥â«¬
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