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แนวคดิบทเทศน
พิธบูีชาขอบพระคณุเพ่ือชวีติ   ในเทศกาลมหาพรต ป 2012 / 2555

“เราจงพจิารณาหาทางปลกุใจกนัและกนั  ใหมคีวามรกัและประกอบกจิการด”ี (ฮบ 10:24)
แบงปนโดย คณุพออนชุา   ไชยเดช

วนัพธุรับเถา
วนัพธุท่ี 22 กุมภาพนัธ 2012

ขอคิดจากพระคัมภีร
มธ 6:1-6 , 16-18 “อยาทำการพลกีรรมเพือ่อวดใคร”

ขอคิดจากสารมหาพรต
“เปนเวลาเหมาะสมย่ิงท่ีเราจะหันมาฟนฟกูารเดินทางในความเช่ือ

ของเรา ทัง้ในฐานะท่ีเปนปจเจกชนและในฐานะท่ีเปนชมุชน โดยอาศัย
พระวาจาและศีลศักด์ิสิทธ์ิ การเดินทางน้ีเปนการเดินทางท่ีตองมี
การสวดภาวนาและการแบงปนกนั การรกัษาความเงียบ และการจำศลี
อยางพิเศษ”

ขอคิดจากเหตุการณของโลก
ทุกๆ ปเรามีการมอบรางวัลตางๆ มากมายท้ังในระดับโลก ระดับ

ประเทศ ระดับชมุชน หรอืแมกระท่ังจุดท่ีเลก็ทีสุ่ดในสังคม รางวัลแหง
การทำความดีไมมีคาเทากับความดีที่แตละคนทำ รางวัลท่ีสังคมโลก
มอบใหบางคร้ังถูกตองยุติธรรม แตหลายครั้งก็ฉอฉล มีเบ้ืองหลัง
เปาประสงคของการทำดีจงึไมไดอยทูีร่างวัล แตอยทูีค่วามดีนัน้ท่ีดำเนิน
ตอไปบนโลกใบน้ี  ความดีแหงวิถมีหาพรตก็มีลกัษณะน้ีเชนเดียวกัน

ขอคดิในการดำเนนิชวีติ
เทศกาลมหาพรตเร่ิมข้ึนแลว สารมหาพรตช้ีชดัถึงกิจกรรมท่ีควรทำ

สวด แบงปน มีโอกาสเงียบมากข้ึน และจำศีลอยางพิเศษ อาจเลือก
เพยีงขอเดียวในแตละสปัดาห หรอือาจเลอืกทีจ่ะทบทวนทกุวนัในการ
กาวเดินในเทศกาลมหาพรตในปนี้ ชีวิตคริสตชนคือการเดินทางไปสู
การเปนผูศักด์ิสิทธ์ิ

บทภาวนาสำหรบัวนัเริม่ตนเทศกาลมหาพรต
ขาแตพระเจา “จงกลับใจและเช่ือพระวรสาร” “ทานเปนฝุนดิน

และจะกลับเปนฝุนดิน” ถอยคำท่ีเตือนใจเราเม่ือเริ่มเทศกาลมหาพรต
เราวิงวอนใหพระองคนำทางเรา เราวิงวอนใหเราตระหนักวาสัจธรรม
คือความจริงท่ีเราตองพบเจอ เปนความจริงท่ีวา เราตองกลับใจทุกวัน
และเชือ่ในคำส่ังสอนของพระวรสาร เพือ่สกัวนัหนึง่เราจะไดกลบัไปยงั

บานแทนิรันดร ที่ ซ่ึง
พระองคประทับรออยู
อาแมน

ขอคิดจากพระคัมภีร
มก 1:12-15 “พระองคเสด็จไปในถ่ินทุรกนัดาร ซาตานมาประจญ

พระองค”

ขอคิดจากสารมหาพรต
“ตรงน้ีขาพเจาใครที่จะไตรตรองวรรคที่ 24 ซ่ึงสอนไวอยาง

ชัดเจน มีคุณคาและเหมาะสมแกกาลเวลา เก่ียวกับ 3 มิติแหงชีวิต
ครสิตชนดวยกนั นัน่คือ ความหวงใยผอูืน่ การชวยเหลอืซึง่กันและกัน
และความศักด์ิสิทธ์ิสวนตัว”

ขอคิดจากเหตุการณของโลก
ใหเราพยายามหลีกหนีไกลไปยังท่ีที่สงบ หรือลึกลับท่ีสุด

ความบาปก็ยังติดตามเราไปจนได เพราะการประจญไมเลือกสถานท่ี
การประจญโจมตีที่ดวงใจของเรา

เราพบเห็นการลมสลายของระบบทุนนิยม ความฉาบฉวยของ
สังคมท่ีบางอยางไดมาโดยงายดาย แตก็ทิ้งจากเราไปเพียงขามคืน
ถาสายตาไมเพงมองไปยังจุดหมายแทจริง ก็จะไมพบสัจธรรมของ
ชีวิต เพราะทุกส่ิงท่ีมารมาประจญพระเยซู คือ หัวใจหลักสำคัญ
ที่มนุษยที่ยืนอยูฝายขางโลกเรียกรอง ชื่อเสียง เกียรติยศ เงินทอง
บารมี  การยอมรับนับหนาถือตา เราอยบูนโลกแตสามารถถนอมหัวใจ
ไมใหสาละวนกับมันจนลืมพระเจา

ขอคดิในการดำเนนิชวีติ
ความหวงใยผูอื่น การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความศักด์ิสิทธ์ิ

สวนตัว เปน 3 มิติแหงชีวิตคริสตชนท่ีสารมหาพรตพูดถึง ความ
ศักด์ิสิทธ์ิสวนตัวอาจจะเปนจุดออนที่สุดสำหรับชีวิตคริสตชนไทย
เสียงระฆังพรหมถือสารท่ีคอยๆ หายไป ความรีบเรงในม้ืออาหารเชา
และการเดินทางไปทำกิจกรรมในแตละวัน การจำศีลทีเ่พยีงทำเปนพธีิ
การรวมมิสซาวันอาทิตยหรือวันใดก็ตามในสัปดาหโดยขาดการรวม
อยางแทจริง แตเปนการชมหรือฟงเทาน้ัน ฯลฯ เทศกาลมหาพรต
เปดโอกาสใหเราไดทบทวนส่ิงเหลาน้ี

บทภาวนาสำหรับสัปดาหท่ี 1 เทศกาลมหาพรต
ขาแตพระเปนเจา ความศักด์ิสิทธ์ิของคริสตชนเรียกรองใหเรา

ไดปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เชนเดียวกัน กิจกรรมแหงความรักเมตตา
ทีเ่ริม่จากหวัใจหวงใย ใสใจเพือ่นพีน่อง ทัง้น้ีเพือ่พาทกุคนไปสเูสนทาง
แหงความศักด์ิสิทธิ์ ที่องคพระเยซูคริสตเจาไดเดินนำและมอบ
แบบอยางใหกบัเราทกุคน อาแมน

สปัดาหท่ี 1
วนัอาทิตยท่ี 26 กุมภาพันธ 2012
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ประเทศสหรัฐอเมริกา และคุณพอฟลล ผูชวยฯ ไดมา
เยอืนพระศาสนจักรไทย หลงัจากไดเยอืนประเทศตางๆ
ในเอเชียในสัปดาหที่ผานมา

จุดประสงคของการเดินทางมาในคร้ังน้ีเพื่อจะได
เรียนรูและทำความรูจักกับบุคคลและงานแพรธรรม
ของประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ และ
จะนำไปขอมูลเหลาน้ีไปประชาสัมพนัธใหกบัคริสตชน
คาทอลิกในประเทศสหรัฐฯ ชวยกันสนับสนุนงาน
แพรธรรมในประเทศตางๆ โดยผานการดำเนินงานของ
PMS สากลท่ีกรงุโรม

ในโอกาสนี้คณุพอวชัศลิป กฤษเจริญ ผอูำนวยการ
PMS ประจำประเทศไทยไดใหการตอนรับและนำ
เยี่ยมชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีผูแทนจากสหรัฐฯ รองขอ
โดยเริ่มจากการเขาคำนับพระอัครสังฆราชฟรังซิส
เซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช  ศูนยคำสอนอัคร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยคณุพอเอกรตัน หอมประทมุ
ไดใหการตอนรับและนำชมกิจการของศูนยฯ ฝายงาน
ธรรมทูตโดยคุณพอสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ซ่ึงใน
โอกาสน้ีคุณพออันดรูว สมอล ไดกลาวใหกำลังใจกับ
คณะครูผรูบัผิดชอบงานยุวธรรมทูตของอัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ ซ่ึงมาประชุมวางแผนงานประจำปีทีส่ำนักงาน
ธรรมทูต และเลาถึงประวัติของเปาลีน เยริโก ผูริเริ่ม
องคกรสนับสนุนงานแพรธรรม เน่ืองในโอกาสครบรอบ
150 ปแหงการจากไปของเธอ (ท้ังน้ีเพราะวางานยุว-
ธรรมทูตเปนงานหนึ่งในส่ีของสมณองคกรสนับสนุน
งานแพรธรรม (PMS) ที่ผูอำนวยการ PMS ของ
ทกุประเทศจะตองใหการสนับสนุน) จากน้ันไดเยีย่มชม
หองบันทึกรายการ “พระเจาสถิตกับเรา” ของส่ือมวลชน
คาทอลกิ อคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ

ผอูำนวยการ  PMS (ตอจากหนา 20) ผแูทน PMS และคณะไดเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป
เยีย่มชมกจิการของวทิยาลัยแสงธรรมและบานเณรใหญ
ทีส่ามพราน โดยมีคณุพออดศิกัด์ิ พรงาม และคณะทำงาน
ใหการตอนรบั มีการสรุปประวัติและการดำเนินงานของ
วิทยาลัยและบานเณร และไดรับประทานอาหารเท่ียง
พรอมกนักบับรรดาสามเณรใหญ

อีกสถานที่หนึ่งท่ีผูอำนวยการ PMS สหรัฐฯ ให
ความสนใจคือการพัฒนาครูคำสอน ในโอกาสน้ี
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน และ
ซิสเตอรสุวรรณี พันธุวิไล ไดใหการตอนรับ พรอม
นักศึกษา มีการรำตอนรับและไดมีการสัมภาษณพูดคุย
กันถึงงานและแรงบันดาลใจในการเปนธรรมทูตของ
คุณพอทัง้สองจากสหรัฐฯ

จากนั้นทานท้ังสองไดเขาแสดงความคารวะตอ
พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ท่ีบานพักของ
พระคุณเจา แลวเดินทางไปเย่ียมบานเณรของคณะ
โอเอม็ไอซ่ึงท้ังสองทานเปนนักบวชในสังกัดของคณะน้ี

สถานท่ีสุดทายคือวดันักบญุอนันา ทาจีน เพือ่เยีย่มชม
กิจการการชวยเหลือเด็กตางชาติ โดยมีคุณพอธีรพล
กอบวิทยากุล ใหการตอนรับ ซ่ึงท่ีนี่คุณพออันดรูว
สมอลและคุณพอฟลลใหความสนใจเปนพเิศษ

คุณพออนัดรูว สมอล เปดเผยความในใจวา เคยมา
เมืองไทย เม่ือหลายปกอนโดยไปท่ีเชียงใหม ในขณะน้ัน
รสึูกหงดุหงิดในใจวาทำไมจึงไมรเูรือ่งของพระศาสนจักร
ในเมืองไทยเลย ไมรจูกังานพระศาสนจักรในเมืองไทย
แตจากการมาในคร้ังน้ีทำใหรูวาพระศาสนจักรใน
เมืองไทยไดมีกิจการตางๆ  มากมาย คาทอลิกไทยมี
ความเช่ือทีม่ั่นคงและกำลังกาวหนาข้ึนเรือ่ยๆ ทานยังได
บอกอกีวา จากการเดินทางมาเห็นส่ิงตางๆ ในเมืองไทย
แลว สามารถท่ีจะบอกเลาส่ิงท่ีพบเหน็ใหกบัคนสหรฐัฯ

ไดรูวาพระศาสนจักรในเมืองไทยเปนอยางไร และ
พวกเขาจะสามารถชวยเหลือพระศาสนจักรในเมืองไทย
ไดอยางไร ทานไดขอใหเราคนไทยชวยกันภาวนาให
กบัคนสหรัฐฯ ดวย

ขอมูลจากเงินบุญในวันแพรธรรมสากลในเดือน
ตุลาคมและวันยุวธรรมทูตในเดือนมกราคมท่ีเราได
ชวยกันระดมทุนทั่วโลกโดยผานทางองคกรสนับสนุน
งานแพรธรรม (PMS) นั้น 25% มาจากพระศาสนจักร
ประเทศสหรัฐฯ เงินบุญเหลาน้ีไดถูกจัดสรรไปให
ประเทศตางๆ  ทั่วโลก สำหรับประเทศไทย เราไดรับ
เงินชวยเหลอืทีส่ำคัญๆ เชน บานเณรใหญ บานเณรเล็ก
ศูนยคำสอน ส่ือมวลชน กิจการชวยเหลือเด็กๆ ตาม
ศูนยตางๆ ฯลฯ

คุณพออนัดรูว สมอล ไดรบัแตงต้ังใหดำรงตำแหนง
ผูอำนวยการ PMS สหรัฐฯ เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2011
โดยพระคารดินัลอีวาน ดีแอส จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก Sacred Theology เปนผูอำนวยการ
สำนักงานพระสังฆราชเพ่ือพระศาสนจักรในลาติน
อเมริกาและเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยกอนที่จะรับ
ตำแหนงน้ี

ของสมาชิก และผูรวมงานของคณะธรรมทูตไทย
ที่ศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง

วนัพฤหสับดีที ่ 19  มกราคม สมาชิกคณะธรรมทูต
ไทย (TMS)  ไดประกอบพิธีการใหคำม่ันสัญญา
ตลอดชีวิต  สมาชิกที่ไดเขารวมการใหคำม่ันสัญญา
ในคร้ังน้ี มีจำนวน 9  ทาน

1.  คณุพอเปาโล  อนรุกัษ  ประจงกจิ
2.  คณุพอเปโตร รงัสรรค  ภานรุกัษ
3. คณุพอยอหน บัปตสิต วรีชยั  ศรปีระมงค
4. คณุพอยอหน บัปตสิต บัญชา วงษวฒุพิงษ
5. คณุพอเปโตร  วบูิรณ ลขิติธรรม
6. คณุพอลอเรนซ  นกิร ประสตูรแสงจันทร
7. คณุพอโทมสั  เทพประสทิธิ ์ทอแสงธรรม
8. คณุพอเปาโล ไตรรงค  มลุตรี
9. คณุพอยวง บัปตสิต หัตถชัย  วงศมาแสน
สมาชิกคณะธรรมทูตไทยไดใหคำม่ันสัญญา

ตลอดชีวติ ตอหนาอธิการเจาคณะฯ   คณุพออาดรอีาโน
เปโลซิน  พรอมจะซ่ือสัตย และต้ังใจอุทิศตนเพ่ืองาน
ธรรมทูตจนตลอดชีวติ  โดยมีพระอคัรสังฆราชฟรงัซสิ
เซเวยีร เกรยีงศกัดิ ์ โกวทิวาณชิ พระสังฆราชผรูบัผดิชอบ
คณะธรรมทูตไทย  เปนประธานในพิธีบชูาขอบพระคุณ
พรอมดวยพระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา
กฤษเจริญ พระสังฆราชผูรับผิดชอบงานดานธรรมทูต

สมาชกิคณะธรมทตูไทย (ตอจากหนา 20)

ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี ประมุขสังฆ-
มณฑลจันทบุรี  และคุณพออิกญาซีโอ เชฟฟาเลีย
เลขานุการสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย คณุพอชารลส เวลารโด   เหรัญญิกประจำ
สถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน  อีกท้ังเพื่อนพระสงฆ
นกับวชชาย-หญงิ สามเณร และฆราวาส PMG  ไดมา
รวมเปนกำลังใจกับบรรดาผูใหคำม่ันสัญญาตลอดชีวิต
ในโอกาสน้ีดวย

ตอนทายของพธีิ  พระคณุเจาสิรพิงษ  พระคณุเจา
ปญญา คุณพออกิญาซีโอ เชฟฟาเลีย คุณพออาดรีอาโน
และพระคุณเจาเกรียงศักดิ์  ไดกลาวแสดงความยินดี
ใหกำลังใจ และใหคำแนะนำกับสมาชิกของคณะฯ

ทกุทาน  เพือ่การอทุศิตนในงานธรรมทูตตอไป
คณะธรรมทูตไทย ไดรับการกอต้ังจากสภา

พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ต้ังแต
ป ค.ศ. 1989 ถงึปจจุบนักอต้ังมาได 23 ป  มีสมาชิก
พระสงฆจำนวน 15  ทาน ผูรวมงานนักบวชหญิง
10 ทาน  และสามเณรของคณะฯ อกี  6  ทาน   นบัวา
เปนการเจรญิเติบโตของคณะธรรมทตูไทย ทีค่อยๆ
กาวหนาไปทีละเลก็ทลีะนอยอยางไมหยดุย้ัง

ปจจุบันสมาชิกของคณะธรรมทูตไดออกไป
ทำภารกิจประกาศขาวดีในเขตสังฆมณฑลเชียงใหม

และในประเทศกัมพชูาเทาน้ัน   คณะธรรมทูตยังมีความ
ต อ งก า รผู ที่ ส มั ค ร ใ จพร อม ท่ี จ ะ ร วม ง านของ
พระเจาในการแพรธรรมกับพีน่องตางเช้ือชาติ  ตางศาสนา
และผูที่พรอมสนับสนุนงานแพรธรรมของคณะ
ธรรมทูตไทย  โดยเปนอาสาสมัครชวยทำงาน หรือ
บริจาค วตัถุส่ิงของตางๆ ทานท่ีมีความสนใจ สามารถ
ติดตอไดท่ีคุณพออาดรอีาโน  เปโลซนิ  อธิการเจาคณะ
ธรรมทูตไทย   สำนักงานคณะธรรมทูตไทย  69/13  ม.1
ถ.ติวานนท - ปากเกร็ด 56  ซ.พระแมมหาการุณย
ต.บานใหม  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุร ี 11120   โทร. 08-
9829-6308  หรอื  08-4613-1125

คณุสิรริกัษ  เกษตรบรบูิรณ
ผปูระสานงาน TMS  รายงาน
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มีคนมาวัดมากมายท่ีไมสังกัดตนเองวาอยู
วัดไหน เพราะเด๋ียวนี้เราสามารถ
เลือกวัดท่ีจะไปรวมพิธีมิสซา
ไดหลากหลาย คลายไป
เ ข า รั บ บ ริ ก า ร ต า ม
รานคาตางๆ ทีเ่ราชอบ
เ ร า เ ลื อ ก วั ด ท่ี
เราพอใจไดก็จริงอยู
แตการไปวัดรวม
มิสซาของสัตบุรุษ
คาทอลิกยังมีอีกมิติ
หนึ่งแฝงอยู นั่นคือ
การมีสวนรวมหรือเปน
สวนหนึง่ของกลมุครสิชน
ประจำวัดน้ันๆ

การไดชวยคุณพออานพระ
คัมภีรหรือประชุมวางแผนเตรียมฉลอง
คริสตมาส การไดมาชวยซอมขับรองในมิสซาเตรียม
ฉลองวดั หรอืในวนัธรรมดาท่ีมิใชวันอาทิตย หาโอกาส
มาชวยพัฒนาบริเวณลานหนาวัด ปรับปรุงหองน้ำ
ของสัตบุรษุใหสะอาดข้ึน ฯลฯ

เด๋ียวนีเ้ราทำอยางไร? การกระทำชดเชยเพ่ือชวยให
เรายังคง “รูสึกวามีสวนรวม” ก็คงหนีไมพน การให
ทานบริจาคทำบุญ แทนการใหเวลาและแรงงาน ซ่ึง
เกิด ข้ึนกับการไปวัดของคนในยุคใหมที่ ไปวัด
เพือ่ปฏบิติัศาสนกิจโดยไมตองมีกจิกรรมอะไรผูกพนัธ
ตอเน่ือง

บางทีคุณพอทานก็ เปนนักบริหารท่ี เกงมาก
การชวยสนับสนุนปจจัยเพื่อทานจะไดจางพนักงาน
ทำเอกสาร ดูแลบริเวณรอบวัด จดัดอกไมบนพระแทน
และเตรียมพธีิกรรม กดู็เหมือนจะเปนวธีิทีน่าพอใจของ
ทัง้สองฝาย

แตคุณพอเจาวัดท่ีเกงจริง ก็คือคุณพอเจาวัดท่ี
ยังคงเปดหนทางหรือโอกาสใหสัตบุรุษท่ีมาวัดไดมามี
สวนรวมในการดำเนินไปของวัดอยางมีชี วิตชีวา
ในสัดสวนท่ีเหมาะสมวา สวนไหนคุณพอเปนผบูรหิาร
สวนไหนบรรดาสัตบุรุษควรเขามามีสวนรวมและ
นำความกาวหนาใหแกพระศาสนจักร

วัดท่ีกลายเปนวัดเพียงแคใหบริการแกสัตบุรุษ
ในการปฏิบัติศาสนกิจเพียงอยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน

“วดัไมใชแคศาลเจา”
อาจลดฐานะลงเปนศาลเจาท่ีสัตบุรุษเขามาปฏิบัติ

ศาสนกิจเพื่อความสบายใจสวนตน
โด ย ไ ม มี อ ะ ไ ร ผู ก พั น กั บ
ค ริ ส ต ช น ค น อ่ื น ใ น
วดัน้ันเลย เราจงึเหน็ไดวา
พระศาสนจักรคาทอลิก
ยังพยายามใหการไป
วั ด วันอา ทิตย ของ
สั ต บุ รุ ษ ไ ม ล ด
ความสำคัญลงแคไป
ศาลเจา แตการไปรวม
พิธีมิสซาวันอาทิตย
ของสัตบุรุษน้ันยังเปน

การมีสวนรวมสัมพันธกับ
ผูอื่นเพ่ือประกาศขาวดีตอไป

ในชีวิตจริงของกลุมคริสตชน
ความเช่ืยวชาญของคุณพอเจาวัดจึง

นาจะอยูที่  เปนผู เขาใจสภาพแวดลอมของวัดวา
เอือ้อำนวยใหวถิชีวีติคริสตชนดำเนนิอยอูยางมีชวีติชีวา
ไดจรงิหรอืไม

* คุณพอเขาใจวิถีชีวิตของสัตบุรุษยุคใหม ที่ตอง
ทำงานตัว เปน เกลียวแตยั ง เห็นความสำคัญของ
วันอาทิตยโดยมาเขาวัดรวมมิสซาแลวก็รีบออกจากวัด
ไปทำงานตอ เหลือเพียงสัญลักษณวามีสวนรวมคือ
เงินทำบญุท่ีบรจิาคให

* คุณพอเขาใจวาวถิชีวีติของสัตบุรษุยคุใหมทีม่าวัด
เพือ่ความสบายใจทำบุญกแ็คเพือ่จะสบายใจ ไดแกบาป
– รับศีล ปฏิบัติศาสนกิจครบถวนแลวพวกเขาไมเคย
คิดถึงเร่ืองการมาผูกพันธมีสวนรวมกับกลุมคริสตชน
หรือชวยประกาศข าวดีแกพระศาสนจักรอะไร

ทำนองนัน้
* คุณพอเขาใจธรรมชาติของวัดท่ีปกครองอยูวา

ไมมีหมูบานคริสตังรอบวัดใหกะเกณฑแรงงานมาชวย
พัฒนาวัดกันแบบสมัยกอนไดอีกแลว  วันอาทิตย
มีแตสัตบุรุษขับรถมาจากหมูบานจัดสรรในท่ีตางๆ
พาครอบครัวมารวมพิธีมิสซา เราจะสอนเขาในเร่ืองการ
มีสวนรวมกับพระศาสนจักรแบบใด จงึจะเหมาะสม กบั
วิถีชีวิตของพวกเขา และเขากลับกลายเปนผูมีสวนรวม
กับชุมชนคริสตังท่ีมาวัดดวยกันทุกวันอาทิตยในการ

จะตองประกาศขาวดีในชวีติหลงัมิสซา
* คุณพอรจูกัตัวเองวามีความสามารถในการบริหาร

จัดการ สามารถจัดจางพนักงานมาดูแลการดำเนินไป
ของกจิการวดัได แตกย็งัรตัูวดวยวา ตองมเีหลอืมติิแหง
การมีสวนรวมของสัตบุรุษตอวัดที่พวกเขามารวม
พธีิมิสซาอยดูวย

วัด ท่ีจัดพิ ธีกรรมอย าง เหมาะสมให สัตบุรุษ
ใหบรกิารดานศีลศักด์ิสิทธ์ิไมบกพรอง แตเม่ือพธีิจบลง
แลวทั้งคุณพอและสัตบุรุษก็แยกยายกับไปใชชีวิต
ตามหนาท่ีของตน  ไมเกี่ยวของกันจนกวาจะถึง
วันอาทิตยหนา อาจเปนรูปแบบท่ีนาพอใจของท้ังสอง
ฝายในโลกปจจบุนั แตเม่ือดำเนนิไปสักพกัเราจะพบวา
พระศาสนจักรกำลังกาวถอยหลัง และวัดอาจลด
ความสำคัญลงเปนแคศาลเจาจริงๆ หากการไปรวม
พิธีมิสซาของชีวิตคริสตชนไมสามารถนำสัตบุรุษ
เขามามีสวนรวมในความสัมพันธกับพระเยซูเจา
พระศาสนจักรและประชากรของพระองคในการเปน
ผูประกาศขาวดีในชีวิตจริงไดสำเร็จ
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บทอธษิฐานภาวนา

ความศักดิ์สิทธิ์คืออะไรกันแน?

บ.สันติสุข
www.salit.org

“จงมีความศกัดิสิ์ทธิ์
ดังทีเ่ราพระผเูปนเจาของเจา
เปนผศูกัดิ์สิทธิ์” (เลวนีติ ิ19:2)

ความศักด์ิสิทธ์ิที่แทจริงจะวัดไดจากจำนวนการอธิษฐานภาวนาของเรา
ไดไหม? เราศักด์ิสิทธ์ิข้ึน เพราะตีตัวออกหางจากโลกหรือ? บางคร้ังเราคิดวา
หากเราสามารถแสวงหาท่ีใดท่ีหนึง่ซ่ึงหางไกลจากความวนุวายของโลกภายนอก
และเปนสถานท่ีที่จะชวยใหเราสามารถมุงความสนใจท้ังหลายของเราไปยัง
พระเจาแตพระองคเดียว เราจึงจะสามารถเร่ิมเปนผศัูกด์ิสิทธ์ิได

เม่ือพระเจาทรงประทานพระบัญญัติแกโมเสสน้ันมีส่ิงท่ีเกี่ยวกับจารีตท่ี
จะตองปฏิบัติก็จริง แตก็มีส่ิงท่ีเกี่ยวกับชีวิตในชุมชนอยูมาก ความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับพระเจาจะตองอยูในกรอบของความสัมพันธที่จริงใจ และ
หวงใยตอเพือ่นมนุษยของเรา ซ่ึงสรุปไวในพระบัญญัติทีว่า “จงรักเพือ่นมนุษย
เหมือนกับรักตัวเอง”

ในพระวรสาร พระเยซูเจาทรงเนนคำส่ังสอนของโมเสสก็จรงิ แตกย็งัทรง
หวังอะไรที่มากไปกวาน้ันจากศิษยของพระองค ในวันส้ินโลกน้ันเราจะพบวา
มาตรฐานการรับใชพระเจาน้ันมิไดใชการอธิษฐานภาวนาหรือจารีตพิธีเปน
เคร่ืองวดั แตเปนเร่ืองธรรมดาในการสนใจกับความอยดีูกนิดีของบรรดาพ่ีนอง
ของเรา เม่ือเราใหอาหารและเคร่ืองด่ืมแกผูที่หิวกระหาย เม่ือเราใหเส้ือผาแก
ผทูีไ่มมี และการเยีย่มเยยีนผเูจบ็ปวยและอยใูนเรือนจำ เรากำลงัปฏบิติัตอพระ-
เยซูเจาพระองคเอง ความศักด์ิสิทธ์ิของเราจะปรากฏออกมา เม่ือเราตอบสนอง
ความตองการของพี่นองของเราดวยความรัก จุดมุงหมายของการท่ีพระเจา
เสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย ก็คือพระองคทรงมีพระประสงคท่ีจะพบกับเราใน
โลกน้ี โลกท่ีวุนวายและหนวกหู เราจะพบกับความศักด์ิสิทธ์ิที่แทจริงของเรา
มิใชดวยการปลีกตัวใหพนไปจากโลก แตดวยการพบปะกับพระเจาในท่ีที่เรา
อยใูนปจจุบัน

ขาแตพระบิดาเจา พวกลูกขอบพระคุณพระองค
ที่ทรงประทานคำส่ังสอนของพระเยซูเจา และพระ-
ชนมชีพแหงการเปนประจักษพยานของพระองค
โปรดทรงบันดาลใหลกูศักด์ิสิทธ์ิ ดังท่ีพระองคทรงเปน
ผูศักด์ิสิทธ์ิดวยการอยูใกลชิดสนิทกับพระองค จนลูก
สามารถคิดดังเชนพระองค สนทนาเหมือนดังพระองค
และประพฤติตนดังเชนพระองค ในการรับใชบรรดา
บตุรธิดาท้ังหลายของพระองคดวยความรัก อาแมน

โอละพอ
บานเมืองเรานี่แปลกชอบทำอะไรแปลกๆ
กระทั่งแปลกเปนเรื่องปกติและเรื่องปกติเปนเรื่อง

แปลก
แตงกายแตงหนาทำผมไมเหมือนชาวบานชาวเมือง
กอนน้ีพบเห็นถือเปนเร่ืองตลกหนักเขาจัดเปนเร่ืองเพ้ียน
แตเด๋ียวนี้ถือเปนเรื่องธรรมดาออกจะเทอีกตางหาก
แถมมองคนแตงตัวเรียบรอยเชยตกเทรนดหลุดโลก
กอนนีดู้แลหนาตาเกล้ียงเกลาไมใหมีสิวมีกระ
แคพนวยัสวิพรอมรองรอยตะปมุตะปำของหัวสวิเกา
ก็ใหรูสึกเปนปมดอยตองพอกแปงกลบเกลื่อนรองรอย
แตเด๋ียวนีสั่กลายเจาะผิวหอยหวงเสียบสิง่แปลกปลอมสารพดั
ถอืวาสุดยอดใจถึงรจูกัสรางสรรคกลาแตกตาง
กอนนีใ้ครใสเส้ือผาขาดกางเกงเกาสีจางไปนิดถกูมองวาจน
แตเด๋ียวน้ีเส้ือผาตองเกากางเกงตองสีตกหัวเขาปริขาดถือวารวย
กอนน้ีเด็กๆ ใสเส้ือผาส้ันดูนารักนาชังเขากับวัยใส
แตเด๋ียวนีผ้ใูหญยอนวยักลบัมานงุส้ันยิง่กวาอกีเหมือนต้ังใจ
พรอมถือเปนแฟชัน่ยนืกรานเสรีภาพแหงการแสดงออก...

แปลกไมพอยังลามไปถึงการพูดการจาการกระทำ
ย้ำพูดย้ำประกาศความสามัคคีปรองดองในชาติ
แตก็ทะเลาะปายรายปายสีสาดโคลนปายเลนกันทุกวัน
ไปไหนมาไหนอยากใหคนทักคนเรียกทานผทูรงเกียรติ
แตพอเขาสภาพูดจาเปล่ียนคนเปนอยางอ่ืนจนตองอุดหู
ชวนเชิญใหรกัชาติบานเมืองบำรงุรักษาไวใหรนุลูกรนุหลาน
ทวาเอาแตผูกขาดรักชาติอยูคนเดียวฝายเดียวพวกเดียวสีเดียว
โนมนาวใหรวมชะตากรรมเผชิญหนาภยัพบิติัธรรมชาติ
แต “บานขาน้ำหามเขา” “ทีดิ่นฉันน้ำหามผาน” “ถนนน้ีน้ำหามขัง”
พอหายนะทคีนท้ังชาติรวมจิตรวมใจบริจาคใหความชวยเหลอื
บางคนกลับเก็บไวเองอีกบางคนใสชื่อเอาหนาเปนผูบริจาค
พอถงึวนัแหงความรกัแตละปแทนท่ีจะพดูถงึความรกั
พดูถึงความงดงามความบริสุทธ์ิความย่ิงใหญแหงรัก
กลับเนนแตเร่ืองเพศสัมพันธสถานท่ีชวงเวลาชวงวัย
แฉตัวเลขแจงขอมูลสำรวจกันกอนเปนอาทิตย
จนไมรวูาเนนอะไรกันแน...เพศสัมพนัธหรือความรัก
ทัง้ท่ีความรกัยิง่ใหญกวางใหญกวาเพศสัมพนัธเปนไหนๆ
พอแมรักลูกลูกรักพอแมพี่รักนองนองรักพี่เพื่อนรักเพื่อน
แตนี่เอาแคเพศชายกับเพศหญิงวาท่ีแฟนกับวาท่ีแฟน
แลวก็เหมาเอาวารักคือเพศสัมพันธรกัจริงตองยอมรักแทตองให
ลงเอยวันแหงความรักเปนวนัเสียตัวเปนวนัมีเพศสัมพนัธ
กลายเปนวาวันแหงความรักเอาแตพูดถึงความเกลียด
กลายเปนความแปลกอีกอยางหน่ึงในสังคมทุกวนัน้ี
จะวาไปแลวโดยธรรมชาติรักมุงความดีของบุคคลเปนหลัก
ทกุส่ิงท่ีดีทกุส่ิงท่ีงดงามทุกส่ิงท่ีเต็มเปยมทุกส่ิงท่ีถาวร
หากคิดวารักแลวตองทำลายส่ิงใดส่ิงหนึ่งของคนรักในคนรัก
ถือไดวาเปนความเกลียดท่ีแอบแฝงในความเห็นแกตัว
หากคิดวารักแลวเนนเอาแคแงใดแงหนึง่ไมสนใจองครวม
ถือวาเปนความเกลียดท่ีแอบแฝงในความมักมากความใครตัณหา
หากคิดวารักแลวเอาแตสนุกไมสนใจความรับผิดชอบ
ถือวาเปนความเกลียดท่ีแอบแฝงในผลประโยชนที่ไดเทาน้ัน
จึงไมแปลกท่ีวันแหงความรักลงเอยเปนวันแหงความเกลียด
ก็บานเราชอบทำอะไรแปลกๆ...อยูแลวน่ี
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“พอมพีอกนิ  พออยพูอใช  พออกพอใจ”  ชวีติกง็ายขึน้แลว
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เด็กสาธุฯ

“เรารักการพิมพดุจแกวตาของเรา” (สมเด็จ
พระสันตะปาปาปโอ ที่ 10) กวาอุดมสารจะโตมาถึง
วันน้ี ไดรับแรงสนับสนุนจากพ่ีนองมากมาย ต้ังแต
พระคุณเจา สมาชิก นกัขาว นกัเขียน คณะกรรมการ
กองทุนส่ิงพิมพคาทอลิกสรางสรรค ฯลฯ ทั้งน้ี เพื่อ
“เทิดพระเกียรติมงคล” “วันเพื่อนอุดมสาร”
ครั้งท่ี 11 ผานไปดวยความอบอุน ขอบคุณทุกทาน
เปนอยางย่ิง ขอยกนิว้หวัแมมือใหกบัแมงาน “คณุยวุดี
นิ่มสมบุญ” ประธานจัดงานคร้ังน้ี เม่ือเลื่อนเวลา
หลายๆ อยางท่ีเคยลงตัวไว ก็ตองขยับปรับกันใหม
ตองวิ่งไปว่ิงมา และลงมือคิดเองทำเอง จนมือเกือบ
จะเปน 20 มือซะแลว ขอบคุณพระคารดินัลไมเกิ้ล
มชียั กจิบุญช ู  และพระคุณเจาทุกทาน ทีใ่หกำลังใจ
มาตลอด ไปประชุมโรม พระคุณเจาเกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช ไปประชุมเก่ียวกับพระสงฆ ในฐานะ
ผรูบัผดิชอบงานน้ี ในนามสภาฯ  และคงไดติดตอธุระ
กับอีกหลายเรื่อง “ยิงนกทีเดียว ไดเปนฝูง” 
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงแตงต้ัง
ใหอาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ทำหนาท่ี
เปนท่ีปรกึษาของสมณสภาส่ือสารสังคมอีกสมัยหนึง่
(ซ่ึงมีวาระ 5 ป) อาจารยไดรับใชพระศาสนจักร
ในสมณสภาน้ีมาต้ังแตป ค.ศ. 1987 รวม 5 วาระ
เปนเวลา 25 ปแลว ขอรวมแสดงความยินดีกบัอาจารย
ครบั นบัเปนขาวท่ีนายนิดีสำหรบัพระศาสนจักรไทย
และวงการสือ่มวลชนคาทอลกิครบั   คณะรอยแผล
ศักด์ิสิทธ์ิฯ  มีประชมุใหญทีก่รงุโรม  2 สัปดาห เม่ือ
ตนกุมภาพันธ คุณพอวสันต วิรุฬหวงศ  อธิการ
เจาคณะ และมีผูแทนรวมไปดวย มีคุณพอพิพัฒน
รุงเรืองกนกกุล คุณพอพรชัย เตชะพิทักษธรรม
คุณพอวัฒนศักด์ิ ศรีวรกุล และอยูกรุงโรมอยูแลว
คุณพอวินัย เปลี่ยนบำรุง คณะกาปูชิน คุณพอ
สมพงษ ตรีวาอุดม ยายไปอยูอีสาน ที่วัดนักบุญ
มารการิตา หนองบัวทอง จ.สกลนคร  กับคุณพอ
สมยศ  เทพสมทุร   สวนคณุพอไมเกลิ กลบัอนิโดนเีซีย

เพื่อทำงานของคณะ  คุณพอธนากร เลาหบุตร
ยายเล็กๆ เปนผูชวยอาสนวิหารอัสสัมชัญ เน่ืองจาก
คุณพอณรงค รวมอราม เรียนภาษาเพื่อไปศึกษาตอ
ตางประเทศ  เยี่ยมบานคณะ แมรมีเรียม กิจเจริญ
ในฐานะมหาธิการิณีเจาคณะเซนตปอล เดอ ชารตร ได
จังหวะมาเย่ียมบานของคณะ ตลอดเดือนกุมภาพันธ
อยใูนประเทศไทย บรรดาพลมารแีละสมาชิกตางดีใจ
กนัยกใหญ นาปล้ืมใจ ทีค่นไทยเราไดรบัเกียรตินี ้ถอื
วาประเทศไทยไดรบัช่ือเสียงไปดวย ธรรมทตูไทย
คุณพออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการ นัดพบบรรดา
พระสงฆ นักบวช ที่ผานการอบรมเม่ือปที่แลว เพื่อ
สรุปประเมินผล ที่วัดพระแมมหาการุณย จ.นนทบุรี
เพราะปทีแ่ลวโดนน้ำทวมโครงการจมน้ำไปดวย และ
พรอมท่ีจะรับรนุตอไปพฤษภาคม รนุน้ี 7 เดือนเทาน้ัน

วถิชีมุชนวดั (BEC) หลายแหงเริม่กาวกันแลวครบั
สำหรบัคนท่ียงัมึนๆ เริม่งายๆ พยายามทำหนาท่ีคริสตัง
ใหเขมแข็ง และ “เปนดังแสงสวาง” สองความดีงาม
ใหกับเพื่อนพี่นอง เริ่มท่ีบาน เริ่มกับคนใกลตัว  
ขอคำภาวนา  ยอแซฟ พรศกัด์ิ สุนทรเอกจติ อาย ุ68 ป
สัตบุรุษวัดธรรมาสนนักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
ส้ินใจกะทันหนั ดวยโรคหวัใจ เม่ือวนัท่ี  2 กมุภาพนัธ
พธีิปลงศพวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ทานไดเคยเปนกรรมการ
ของวดั ของเขต และกรรมการกองทนุส่ิงพมิพคาทอลกิ
สรางสรรคดวย ในดานธุรกิจกลวยไม ก็เปนท่ีรูจัก
อยางดี ขอระลึกดวยความขอบคุณเปนอยางย่ิง  
วัดนาบัว สกลนคร คุณพอขวัญ ถ่ินวัลย เจาอาวาส
จดังานย่ิงใหญ ฉลอง 125 ป    เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม
พระคุณเจาจำเนียร สันติสุขนิรันดร เปนประธาน
พีน่องไปรวมงานกันลนหลาม ทัง้ภายนอกและภายใน
ดานจิตใจ พรอมท้ังทำบุญกองขาว กองใหญ ผานมา
125 ป คุณพอที่มารับผิดชอบ 30 องค และมีสัตบุรุษ
1,576 คน มีกลมุบีอซีี 12 กลมุ มีพระสงฆลกูวดั 8 ทาน
ซิสเตอร 7 ทาน และภราดา 1 ทาน ไดยนิไดเหน็แลว
ปลื้มใจกับความเช่ือที่เขมแข็ง รอนรนดวย ขาว
รวดเรว็ ชวงน้ี แตละสังฆมณฑลและแตละหนวยงาน
มักจะมีเว็บไซต ชองทางเผยแพรขาวสารของตน ได
กวาง และรวดเร็วมากข้ึน บางแหงก็นบัวาทำไดดีมากๆ
พี่นองท่ีสนใจเขาไป รับรองวาจะไดขาวขอมูลเพียบ
รวมทัง้ “อดุมสารและอุดมศานต” ของเราดวย “เรารบั
อะไร  เราก็ เปนอยางน้ัน” ตองชวยกันบอกตอ

ขอพระเจาประทานพระพรแกทาน

พระสมณทูต (ตอจากหนา 1)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ   ค.ศ. 2012 สมเด็จ

พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงประกาศแตงต้ัง
ใหพระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เอกอัคร-
สมณทตูวาติกนัประจำประเทศไทย กมัพชูา พมา และ
ลาว  ไปรับหนาที่ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศบราซิล

พระสมณทูตโจวานนี ดานีเอลโล ไดรับแตงต้ัง
ใหเปนเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
วันท่ี 22 กันยายน 2010 ทานเปนชาวอิตาเลียน เกิด
วันท่ี 5 มกราคม 1955 อายุ 57 ป ไดรับศีลบวชเปน
พระสงฆ วนัที ่8 ธันวาคม 1978

ตำแหนงสุดทายกอนจะยายมาประจำท่ีประเทศ
ไทย ทานดำรงตำแหนงเอกอัครสมณทูตวาติกนัประจำ
ประเทศคองโก

ขอรวมยนิดี (ตอจากหนา 1)
ดวยพระคารดินัลทารซิซีโอ แบรโตเน เลขาธิการ

นครรฐัวาติกนั ไดแจงใหทราบวา สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต  ที่  16 ทรงแตงต้ังใหอาจารยชัยณรงค
มนเทียรวิ เชียรฉาย  ทำหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของ
สมณสภาส่ือสารสังคม สันตะสำนัก อีกสมัยหน่ึง
(ซึง่มวีาระ 5 ป)

อาจารยชัยณรงคไดรับใชพระศาสนจักรใน
สมณสภาส่ือสารสังคมน้ี มาต้ังแตป ค.ศ. 1987 รวม 5
วาระ เปนเวลา 25 ป

เตรียมพบกับ
หนังสือด ีส่ือคาทอลกิ

ไดที ่บธู M 26
ในงานสปัดาหหนังสือ

แหงชาติ
29 มีนาคม - 8 เมษายน

2012
เวลา 10.00-21.00 น.

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

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

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ติดตอ 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!

Tel. 02-291-3750-4

Matthew Anawat Legal Advisor Co., Ltd.
สำนักกฎหมาย บริษัท แมทธิว อนวัช ลีกัล แอดไวเซอร จำกัด

หลกั : คุณภาพตองมาอนัดับหนึง่ ความรบัผดิชอบและการใฝบรกิารตองมเีสมอ คาบรกิารตองเหมาะสมเพราะเปนส่ิงสำคัญทีล่กูคาคำนึงถงึ
การ  : กฎหมายและบัญชีมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ แตธุรกิจตองยึดถือคุณธรรม จึงจะดำรงอยูไดอยางย่ังยืน

บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ แก ชาวไทยและตางชาติ ทั้งกิจการ
ขนาดใหญและเล็ก โดยทีมทนายความท่ีมีประสบการณกวา 20 ป

กฎหมายหนุสวนบรษัิท (จดัต้ังบริษัทและเปล่ียนแปลงตางๆ)
กฎหมายการลงทุน และการประกอบธุรกจิของคนตางชาติ
กฎหมายแรงงาน และใบอนุญาตการทำงานของคนตางชาติ
กฎหมายทีดิ่น และทรพัยสินตางๆ และทรพัยสินทางปญญา
คดีความตางๆ
กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจตางๆ และภาษี
และงานแปลเอกสาร โดยนักแปลมืออาชีพ (ไทย-อังกฤษ)

ติดตอ : คุณอนวัช มาลาวาลย : เลขท่ี 731 ชั้น 15 อาคารพีเอ็ม ดินแดง ก.ท.ม. โทร. 02-642-9881, 02-245-6449-50, 086-733-8181
  E-mail : <anawat@matthew-legal.com>, <matthew@accounting-am.com> www.matthew-legal.com, www.accounting-am.com

Matthew Accounting Co., Ltd.
สำนักบัญชี บริษัท แมทธิว แอคเคานติ้ง จำกัด

บรกิารทางบญัชี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชแีละภาษีทีมี่ประสบการณกวา 20 ป

บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงินเดือน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวิเคราะห และวางระบบบัญชี
บรกิารตรวจสอบบัญชี
บรกิารปรกึษาและแกไขปญหาดานบัญชภีาษอีากร
บรกิารวางระบบบัญชดีวยคอมพิวเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต

“อยาทอแทในการทำความดี เพราะถาเราไมหยดุทำความดี
เราก็จะไดเก็บเก่ียวเม่ือถงึเวลา” (กท 6:9)

ศรัทธาทัวรแสวงบุญ
4 - 11 พฤษภาคม 2012     - เยอืนถิน่หมีขาวประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซีย (แบบเจาะลึก) เยี่ยมวัด & คริสต
ชนหลากหลายนิกาย ณ ดินแดนหลังมานเหล็กอัน
เขมงวด
11 - 16 เมษายน 2012  - (ทรปิพเิศษ) ย่ำแดนมังกร &
ทองเทีย่วมรดกโลก (อทุยานจางเจ่ียเจีย้)

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำทกุคณะ)
ถาสนใจ & จริงใจตองการรวมเดินทาง

โปรดติดตอเราวนัน้ี ดวน
โทร: 080-449-2819, 081-383-8137, 02-580-6766 Fax: 02-580-6766
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  ⌫

เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

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. แผนดินศกัด์ิสิทธิ ์- อสิราเอล
(23-28 เมษายน)

2. แหพระโลหติศักดิสิ์ทธิท์ีเ่บลเยีย่ม
(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

ขอเชิญรวมเดินทาง
ทำบุญเยี่ยมวัด  อาราม  ทองเท่ียวเกาะตะรุเตา
เกาะหลเีปะ หาดใหญ

เดินทาง 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555
สนใจติดตอ : คณุภัทร 081 - 825 - 1030

                                                                                

  

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

  
เกิดใหมในพระเจา 26 กุมภาพนัธ 2543

(ครบ 12 ป)
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ขอแนะนำดานอภิบาลสำหรับปแหงความเช่ือ

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

(ตอจากฉบับท่ีแลว)
5.  บรรดาผศัูกด์ิสิทธ์ิ  (นกับุญ)  และบุญราศี  เปน

ประจักษพยานชีวติแหงความเช่ือ  ดังน้ันจึงควรเผยแพร
ใหสัตบุรษุรจูกันกับญุประจำถ่ิน  ดวยสือ่มวลชนทีทั่นสมัย

6.  โลกปจจบุนัสนใจความสัมพนัธระหวางความเช่ือ
และศิลปะ  ควรนำไปใชในการสอนคำสอน  และความ
รวมมือดานคริสตศาสนสัมพนัธ

7.  ผูใหการศึกษาอบรม  ในสถานศึกษาคาทอลิก
มหาวิทยาลัย  และสามเณราลัยควรสอนเปนหลักจาก
หนงัสือคำสอนพระศาสนจกัรคาทอลกิ  และการประยกุตใช

8.  จดัทำแผนพับ    เพือ่ชวยสัตบุรษุใหสามารถตอบ
ปญหาทีเ่กดิข้ึนในบริบททองถิน่กบันิกาย   โลกาภวิตัน
ปญหาจริยธรรม  การเปล่ียนทัศนคติ  วิทยาศาสตร
เทคโนโลยใีหมๆ   หรอืประเดน็พเิศษ

9.  พิจารณาหนังสือคำสอนทองถิ่น วาสอดคลอง
กบัหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกอยางไร

10.  รวมมือกับสมณกระทรวงเพ่ือการศึกษา
คาทอลิก  พิจารณาคูมือการอบรมพระสงฆในอนาคต
ใหการศึกษาเน้ือหา  หนังสือคำสอนพระศาสนจักร

คาทอลิก
3. ระดับสังฆมณฑล

1.  พิธีเปดและปดปแหงความเช่ือ  โดยใหมีการ
ประกาศความเช่ือในพระเยซูผกูลบัคืนชพี ในอาสนวิหาร
และในวัดตางๆ

2.  วนัศึกษาหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
สำหรับพระสงฆ ผูถวายตน  และครูคำสอน  ตัวอยาง
การประชุมพระสงฆใหมีการแบงปนประสบการณพเิศษ
ธรรมประเพณีพธีิกรรม  ความเช่ือในพระคริสตเจา ฯลฯ

3. พระสังฆราชควรออกจดหมายอภิบาล  หัวขอ
ความเช่ือ  เตือนสัตบุรุษใหเขาใจความสำคัญของสภา
สังคายนาวาติกนั ที ่2  และหนังสือคำสอนพระศาสนจักร
คาทอลิก

4.  จดัคำสอนสำหรับเยาวชน  ชวยใหคนพบความ
งดงามของความเช่ือในพระศาสนจักร ความหมายของ
ชวีติ  โดยสงเสรมิการพบปะแบงปนประจกัษพยานชวีติ

5.  พิจารณาทบทวนวาในสังฆมณฑล ยอมรับ
คำสอนของสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2  และหนังสือ
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  ในชีวิตและพันธกิจ
เปนพิเศษในแวดวงการสอนคำสอน  สำนักงาน  และ
ศูนยครสิตศาสนธรรมของสังฆมณฑล  มีหนาท่ีเอาใจใส
การอบรมดานเทววิทยาแกบรรดาครูคำสอน

6.  การอบรมตอเนือ่งสำหรบัพระสงฆ  เนนเอกสาร
ทัง้สองในงานอภิบาล

7.  ในเทศกาลมหาพรต  พระสังฆราชจัดศีลอภยับาป
เปนพิเศษสำหรับบาปตอตานความเช่ือ  สงเสริมการ
รบัศีลอภยับาป  ดวยความเชือ่และบอยขึน้

8.  สนับสนุนการเสวนาเร่ืองความเช่ือและเหตุผล
ในการประชุมสัมมนาในระดับมหาวิทยาลัยคาทอลิก
เพือ่ชีแ้จงวา  ไมมีขอขดัแยงใดๆ ระหวางความเช่ือ  และ
วทิยาศาสตรแท  เพราะท้ังสองอยบูนเสนทางท่ีแตกตาง
กนั แตมงุสคูวามจริง

9.  สงเสริมการพบปะกับบรรดาบุคคลผทูีไ่มไดรบั
พระพรแหงความเช่ือ  แตกำลังแสวงหาความหมาย
สูงสุด  และความจริงแหงชวีติ

10.  สนใจโรงเรยีนคาทอลกิ  วาเปนสนามประกาศ
ขาวดี  แกบรรดานักเรียน  โดยใชประโยชนจากส่ือ
อุปกรณคำสอนท่ีดี  เชนหนังสือประมวลคำสอนพระ-
ศาสนจักรคาทอลิก  และหนังสือคำสอนเยาวชน
(YOUCAT)
4)  ระดบัวัด ชมุชน  สมาคม  องคกร

1.  เสนอใหสัตบุรษุอาน  และไตรตรองสมณลขิิต
เรือ่ง “ประตูแหงความเช่ือ” ของสมเดจ็พระสนัตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16

2.  รวมพธีิกรรม  เปนพเิศษพิธีบชูาขอบพระคุณอยาง
กระตือรอืรน  และไดรบัผลเตม็เปยม เพือ่เปนประจักษพยาน
แทขององคพระผูเปนเจา

(อานตอหนา 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

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เข็มกลัด  โลตางๆ
เหรยีญกฬีา  หวัเขม็ขัด  กระดมุ  เครือ่งหมายตางๆ
เข็มติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สต๊ิกเกอร
ยนิดีรบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เส้ือ,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกียรติบัตรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลกึตางๆ  หลากสสีวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึกของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ตามวาระแ
ละโอกาสต

างๆ

ติดตอ มารอีาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com








คุยกัน

เจ็ดวันหน




 


  
 

พระเจาขาถาพระองคพอพระทยั ก็ทรงรักษาขาพเจาใหหายได
(มธ 8:2)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัท่ี 9 ประจำวันท่ี 26 กมุภาพันธ - 3 มนีาคม 2012 หนา 11

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 ⌫⌫⌫
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)
ในพระสมณสาสน
วันแพรธรรมสากลท่ี
เผยแผผานสถานีวิทยุ

วาติกันปลายเดือนที่แลว  ซ่ึงในปนี้ตรงกับวันท่ี 21
ตุลาคม  ทรงเนนความสำคัญของงานประกาศขาวดี
เพื่อใหผูที่ยังไมรูจักพระเยซูคริสตเจาไดรูจักพระองค

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา
“คริสตชนทุกคนเปนสวนประกอบของช้ินงานโมเสด
(รูปภาพที่ประกอบจากการเรียงหินหรือกระจกสี) ท่ี
ยิ่งใหญของพระศาสนจักร  ควรตระหนักในหนาท่ีที่
พระเยซคูริสตเจาทรงมอบหมายแกเราใหประกาศขาวดี
เพือ่พระองคจะเปนท่ีรจูกัในทุกหนแหง”

“ปจจุบันพันธกิจการประกาศขาวดีแกผูที่ไมใช
ครสิตชน  (Mission ad Gentes)  มีความสำคญัและเปน
พันธกิจหนึ่งของพระศาสนจักร  เพราะเอกลักษณของ
พระศาสนจักรต้ังอยูบนรากฐานของความเช่ือในพระ-
ธรรมล้ำลึกของพระเปนเจา”

พระสันตะปาปาทรงระลึกถึงความศรัทธาใน
ความเช่ือของชุมชนคริสตชนในยุคแรกเริ่ม ที่แมมี
จำนวนนอยและยังไมม่ันคง  การยืนหยดัประกาศขาวดี
และเปนประจักษพยานถึงองคพระคริสตเจาของ
พวกเขา สามารถทำใหคำสอนของพระองคเผยแผไป
จนสุดปลายแผนดิน

พระองคทรงช่ืนชมพระศาสนจักรในดินแดนธรรมทูต
แพรธรรม  (mission territories)  พระศาสนจักรที่เพิ่ง
กอต้ัง ซ่ึงมีงานแพรธรรมมากมายในประเทศของตน  แต
มีพระสงฆ  นักบวชชาย-หญิง ฆราวาสแพรธรรมจาก
ทัว่โลกจำนวนมาก  ยนิดีจากประเทศบานเกดิและชุมชน
ของตน  ไปประกาศขาวดีและเปนประจักษพยานถึง
องคพระเยซูคริสตเจาผูทรงไถกูมนุษยชาติใหรอด
ในตางแดน

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ท่ี 16 ทรงย้ำ
ความจำเปนของงานประกาศขาวดี   เพือ่วามนุษยทกุคน
มีโอกาสรูจักพระเยซูคริสตเจา

“การไดรับพระเยซูคริสตเจาในศีลมหาสนิทและ

ระลกึวาพระองคประทับอยกูบัเราเติมเต็มความกระหาย
หาพระองค  จนทำใหเราปรารถนาทีจ่ะแบงปนความช่ืนชม
ยนิดีนัน้ และประกาศใหเปนท่ีรบัรเูพือ่วาผอูืน่จะไดรบั
ประสบการณที่ดีเชนกัน”

พระสนัตะปาปาทรงเชิญชวนครสิตชนวา  “จำเปน
ที่เราควรกระตือรือรนท่ีจะสื่อสารความเชื่อแกเพื่อน
พีน่อง  ทัง้ยังเปนการประกาศขาวดีอกีคร้ังแกชมุชนและ
ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงเปนรากฐานความเช่ือคริสตชน
ต้ังแตด้ังเดิม  และบางประเทศไดสูญเสียสัมพันธภาพ
ของตนกับพระเปนเจาไป  เพือ่เปนโอกาสใหเขาเหลาน้ัน
ไดรือ้ฟนความช่ืนชมยินดีของความเช่ือของตน”

“การเอาใจใสประกาศขาวดี ไมเพียงเปนเปาหมาย
สำคัญของพันธกิจของพระศาสนจักร และของชีวิต
ครสิตชนแตละคน   ทัง้น้ียงัควรตระหนักถงึคุณลกัษณะ
เดนชัดของการเปนผูรับขาวดีและผูประกาศขาวดี
ในเวลาเดียวกันดวย”
.

โลกแหงความรัก  ความดี
ความจริง และความงดงาม
นครรฐัวาตกินั (ซนีติ)  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที่  16 ตรัสวา “โลก
สามารถเปนสถานท่ีแหง
ความรัก  ความดี  ความจริง

และความงดงาม  หากพระประสงคของพระเปนเจา
เปนไปในแผนดินดังในสวรรค”

พระสันตะปาปาตรัสเปรียบเทียบการภาวนา
ของพระเยซูเจาในสวนเกทเสมนี ทรงแนะนำวา
“เราจำเปนตองเรียนรูที่จะมอบความไวใจใน
พระญาณสอดสองของพระเปนเจา  วอนขอใหเรา
ไดทำตามพระประสงคของพระองคเสมอ  ซ่ึง
ไมใชเปนเร่ืองงายท่ีจะทำเชนน้ัน  พระสันตะปาปาทรงเตือนใจเราใหเลยีนแบบอยาง
พระเยซูเจาดวยการนำ “ความทุกขยากและการทรมานในเหตุการณตางๆ ใน
แตละวัน เพื่อติดตามพระองคในการเปนคริสตชน ทามกลางความไมดีท่ีเรา
พบหรอืเผชญิในชีวติ  เพือ่พระองคจะทรงประทานความหวังแกเรา  ใหเราไดรสึูก
ถงึการประทับอยขูองพระองคเคียงขางเรา  และทรงเปนแสงสวางสองหนทางให
เรากาวเดินในชีวิต”

วันแหงการภาวนา
โรม  (ซีนิต)  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเชิญชวนคณะพระ-
คารดินลั และพระอคัรสังฆราชท่ีไดรบัประกาศเปนพระคารดินลัใหม ทีจ่ะเขารวม
ประชุมคอนซิสตอรีในวันท่ี 18 เดือนน้ี   ใหรวมกันรำพงึภาวนากอนการประชุม
1 วนั  เริม่เวลา 10.00 น.  และปดดวยการทำวตัรเย็นเวลา 17.00 น.

สำนักวาติกนัประกาศวา  “การภาวนาในวนัท่ี 17 จะเนนเรือ่ง “การประกาศ
พระวรสารในปจจบุนั”  ระหวางการประกาศขาวดีแกผทูีไ่มใชครสิตชน  (Missio

ad Gentes)   และการประกาศขาวดีอกีคร้ัง  (New Evangelization)  ซ่ึงพระอคัร-
สังฆราชทโิมธ ี มคิาเอล โดแลน แหงนิวยอรก ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงสหรัฐอเมริกา  หนึ่งในผูไดรับสถาปนาเปนพระคารดินัลใหม เปนผูเสนอ
ในวันเดียวกนัพระอคัรสงัฆราชซลัวาตอเร  ฟซเิชลลา ประธานสมณสภาสงเสริม
การประกาศขาวดีอกีคร้ัง  (Pontifical Council for Promoting New Evangelization)
จะรายงานรายละเอียดเก่ียวกบัปแหงความเช่ือ  (Year of Faith) ซ่ึงพระสนัตะปาปา
ทรงกำหนดระหวางวันท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 2012  โอกาสครบ 50 ป การเปด
สภาสังคายนาวาติกนั คร้ังท่ี 2 ถงึวันท่ี  24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 ตรงกับวันสมโภช
พระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล”

ดวยเหตุผลดานสุขภาพ พระอัครสังฆราชคารล โจเซฟ  เบคเคอร  คณะ
เยสุอติ จะไมรวมพธีิสถาปนาในวันที ่18 ดวยเหตผุลดานสุขภาพ    แตจะกระทำ
สวนตัวในภายหลัง

แนวคิดการทำแทงของชาวอเมริกัน
วอชิงตัน  (ซีเอ็นเอส)  ผลสำรวจแนวคิดเร่ืองการทำแทงรายงานเม่ือวันท่ี 23
มกราคม  ของคณะอัศวินแหงโคลัมบัส (Knights of Columbus) และวิทยาลัย
มาริสต (Marist College) ในนิวยอรก พบวา ชาวอเมริกันสวนใหญยังคงให
ความสำคัญกับขอจำกัดของการทำแทง

นายคารล  แอนเดอรสัน  หวัหนาคณะอัศวนิแหงโคลมับัส กลาววา  “สถติิ
ใหรายละเอียดวา   79% ของแบบสอบถามไมเหน็ดวยกับการทำแทงสำหรับครรภ
ทีอ่ายตุ่ำกวา 3 เดือน  51% เหน็วา การทำแทงควรทำไดในกรณีทีห่ญิงต้ังครรภ
ถูกขมขืน การต้ังครรภระหวางเครือญาติ หรือเพื่อรักษาชีวิตมารดาไว  ซ่ึงไม
แตกตางจากผลสำรวจซ่ึงทำเม่ือสองปกอน  ทั้งน้ีผูตอบแบบสอบถาม 84%
เช่ือวากฎหมายสามารถปกปองชีวิตทารกในครรภและสุขภาพของสตรีต้ังครรภ
ซ่ึงเพิม่ข้ึนเลก็นอยจาก 81% ในการสำรวจครัง้กอน”
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คำสอน 5 นาที (ตอจากหนา 10)
3.  พระสงฆควรสนใจศึกษาเอกสารของสภา

สังคายนาวาติกนั ที ่2 และหนงัสือคำสอนพระศาสนจกัร
คาทอลิก  เพื่องานอภิบาลในเขตวัด  ดานการสอน
คำสอน  การเทศน  และจดัเตรียมศีลศักด์ิสิทธ์ิ

4.  ครคูำสอนควรยดึเน้ือหาจากหนงัสือคำสอนของ
พระศาสนจกัรคาทอลกิ  ภายใตการนำของผอูภบิาล

5.  เผยแพรหนังสือคำสอนของพระศาสนจักร
ในเขตวัด  ใหครอบครัวสนใจถายทอดความเช่ือสู
บุตรหลาน

6.  การสงเสริม  พันธกิจ  และโครงการศรัทธา
ชาวบานในเขตวัด ในท่ีทำงาน  ใหเปนธรรมทูต

7.  สนับสนุนสมาชิกของคณะนักพรต  และธรรมทูต
ใหทำงานเพ่ือการประกาศพระวรสารใหม  (คริสตชน
ทีห่างวัด)  ตามเจตนารมณของสมเด็จพระสันตะปาปา
และซ่ือสัตยตอคำสอนแท

8.  หมคูณะนักบวชในอารามฤๅษี  หรอืชลีบั  ให
ภาวนาเปนพเิศษเพ่ือประชากรของพระเจา  และบรรดา
เยาวชน

9.  สมาคม  และองคกรคาทอลิก  ชวยสงเสริมความ
ริเริ่มพิเศษ  แบงปนพระพร  และรวมมือกับพระสงฆ
ในทองถิน่  แสวงหาวิธีทีเ่หมาะสม  ในการเปนประจักษ
พยานความเช่ือเพื่อรับใชพระศาสนจักร

10.  เชญิชวนสัตบุรษุใหส่ือสารประสบการณความเช่ือ
และความรักเมตตาแกพี่นองชายหญิงตางความเช่ือ
ผไูมเชือ่  และผเูย็นเฉย

คำแนะนำเหลาน้ีมีจุดประสงคเพื่อเชิญสมาชิก
ทกุคนของพระศาสนจักรใหทำงานเพือ่ใหปนี ้ เปนชวง
เวลาพเิศษ  ไดแบงปน บคุคลท่ีรกัยิง่ของเรา คอื พระเยซู
คริสตเจา พระผูไถของมนุษยชาติ กษัตริยแหงสากล
จกัรวาล “ผบูกุเบิกความเช่ือ  และผทูรงนำใหความเช่ือ
นัน้สมบูรณ”  (ฮบ 12:2)

พระคารดินลัวลิเลีย่ม  เลวาดา  สมณมนตรี
สรปุโดยพระสงัฆราชวรีะ อาภรณรตัน
2 กมุภาพนัธ 2012

คณุประยทุธ  แยมสนุทร ทำบุญ                       400   บาท
“ลกูหลาน”  อทุศิแดมารอีา ลออวิจง     300 บาท
ครอบครวั  “บุญฤทธิฤ์ทยักลุ”

อุทิศแดวิญญาณในไฟชำระ        300  บาท
อทุศิแดเปาโล สุวทิย บุญฤทธิฤ์ทยักลุ

                                                                       300  บาท
คณุทรงศักด์ิ  วพุิธานุพงษ ทำบุญ            200  บาท

อทุศิแดยอแซฟ  เตีย้ม  มารอีา  ลมยั
สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสงธนาณัติ

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

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จรบัเงินใหทานดวย
ความขอบพระคุณ

ฉลองบานเณรกลาง (ตอจากหนา 20)
(บานเณรกลาง) หลงัจากไดผานชวงเวลาแหงความเศรา
และความยากลำบาก ในความเมตตา ดวยความกรุณา
ของผูมีพระคุณไดสนับสนุนและมอบเงินทุนเพื่อการ
ซอมแซมบานเณรเปนจำนวนมากกวา 2 ลานบาท และ
คณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร ไดมอบเงินจำนวน
2 ลานบาทเพ่ือซ้ือรถตูและรถปคอัพทดแทนรถคันเดิม
ทีเ่กาและถูกน้ำทวมเสียหาย นอกจากนัน้สภาพระสงัฆราชฯ
ในฐานะผูรับผิดชอบโดยตรงไดสนับสนุนงบประมาณ
สนับสนุนเพื่อซอมแซมและปรับปรุงบานเปนพิเศษ
และความชวยเหลือจากคุณพอประยูร  นามวงศ
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนตเมรี่ในนาม
ของสังฆมณฑลนครราชสีมา ที่ใหความชวยเหลือ
ดวยการกอสรางกำแพง สรางระบบสูบและระบายน้ำ
ทำการถมดินและทำสนามฟุตบอลปลูกหญาและติดไฟ
และปายบานเณรใหมอยางสวยงาม บานเณรจึงไดจัด
ฉลองเพ่ือเปนการขอบคุณพระเปนเจา ที่ทรงสงผูมี
น้ำใจดีมาชวยเหลือบานเณร และเพ่ือเปนกำลังใจแก
ผใูหการอบรมและสามเณรกลางรนุท่ี 37

วันอาทิตยที่ 8 มกราคม ปฏิทินพระศาสนจักร
คาทอลิกกำหนดใหเปนวันสมโภชพระคริสตเจา
แสดงองค และในปนี้ยังเปนโอกาสพิเศษสำหรับ
บานเณรพระวิสุทธิวงศซ่ึงไดจดังานฉลอง 37 ปบานเณร
อีกดวย โดยไดรับเกียรติจากพระสังฆราชยอแซฟ
ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เปน
ประธานในพิธี โดยมีคณะสงฆทีท่ำงานในเขตสังฆมณฑล
นครราชสีมา และใกลเคียงมารวมพิธีกวา 20 ทาน
พรอมพี่นองสัตบุรุษท้ังใกลและไกลประมาณ 500 คน
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจาไดใหขอคิดกับ
พวกเรา ถึงชีวิตการเปนพระสงฆ “ทานเปรียบเทียบ
พระสงฆกับพอแมของพวกเรา การเปนพอแมไมใช
เรือ่งทีง่าย ทกุคนเปนพอแมมือใหม ไมไดผานการอบรม
ไมมีการฝกฝนวิชาการเล้ียงลูก แตทุกคนก็สามารถ
ทำหนาท่ีของตนไดอยางดี พยายามอุทิศตน อบรม
บมนิสัยลูกใหมีความรักและความเช่ือตอพระเปนเจา
สำหรบัพระสงฆถอืเปนคุณพอทีไ่ดรบัการอบรมอยางดี
มีการเตรยีมความพรอม โดยผานการใชชวีติท่ีบานเณร
อยางยาวนาน ทำใหพวกเราคิดถึงการใชชีวิตการเปน
พระสงฆในอนาคต  พระสงฆคือคุณพอที่ไดรับ
การอบรม เราก็ควรทำหนาท่ีของพวกเราไดอยางดี”

อีกส่ิงหน่ึงท่ีสรางความประทับใจตอพวกเรา คือ
พระคุณเจาไดพดูถึงบานเณรแหงน้ีภายหลังจากประสบ
อุทกภัยเมื่อปกอน แมในคร้ังน้ัน ส่ิงตางๆ จะเสียหาย
มากมาย แตถากลับมาดูในวันน้ี เราก็ไดชำระส่ิงเกาๆ
ส่ิงท่ีควรทิ้งก็ทิ้งออกไป และสรางส่ิงใหมๆ ข้ึนมา

แทนภาพบานเณรหลังน้ำลดจึงสวยงาม สมบูรณ และ
นาอยูยิ่งข้ึน เราตองขอบคุณทุกทานท่ีทำใหบานเณร
ของเรานาอยถูงึเพยีงน้ี  เหมือนกบัพระเยซูเจา พระองค
ทรงหกลมถึง 3 ครั้ง แตพระองคก็ลุกข้ึนทุกครั้ง ชีวิต
ของเราก็เชนเดียวกันตอใหเจอสิ่งตางๆ มากมายเทาไร
เราก็ตองสตูอไป ลกุขึน้ใหมและทำทุกอยางใหดีกวาเดิม

อยางไรก็ตาม เบ้ืองหลังความสงางาม และสวยงาม
เรียบงายของการฉลองบานเณรกลาง ตองขอขอบคุณ
ความรวมมืออยางดียิ่งจากหลายๆ ฝาย อาทิ  จาก
โรงเรียนมารียวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
โรงเรยีนมารียรกัษ โรงพยาบาลเซนตเมร่ี จากคณะเซอร
และเจาหนาท่ีโรงพยาบาลเซนตเมรี่ นักเรียนเซนตเมรี่
โฮม สัตบุรุษอาสนวิหารแมพระประจักษที่เมืองลูรด
รวมถึงผูมีน้ำใจทุกๆ ทานท่ีใหความชวยเหลือในงาน
ฉลองบานเณรครั้งนี้ อีกกำลังสำคัญคือบรรดาครูเณร
จากบานเณรเล็กสังฆมณฑลตางๆ ที่ไดใชโอกาสการ
มาคายสัมผสัชวีติ และทำการทดสอบเตรียมความพรอม
เพ่ือเขารับการอบรมท่ีบานเณรกลางในปการศึกษาหนา
ชวยกันเตรียมงานอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือย ชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันอยางเต็มท่ี นอกจากจะทำงานไดดีแลว
พวกเรายังมีโอกาสไดสรางความสัมพันธอันดีอีกดวย
ซ่ึงมิตรภาพจะคงอยตูลอดไป

นอกจากน้ันหลังพิธีบูชาขอบพระคุณพระคุณเจา
ไดกลาวแนะนำและตอนรบั คณุพออคัรเดช วงศอนันต
จากสังฆมณฑลอุบลราชธานี ทีจ่ะมาทำหนาท่ีรองอธกิารฯ
แทนคุณพอสมบัติ ประทุมป ซ่ึงจะหมดวาระและ
กลับไปทำงานในสังฆมณฑลนครราชสีมาส้ินเดือน
เมษายนน้ี สวนคุณพอสุเทพ วนพงศทิพากร ทางสภา
พระสังฆราชฯ ใหตอวาระทำหนาท่ีอธิการตอไปอีก 1
วาระ (4 ป = 2012-2015)

ขอขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา ที่ทรงจัดสรร
ส่ิงตางๆ ในชีวติของพวกลูกสามเณร ใหพฒันา กาวหนา
ประสบความสำเร็จในชีวิตและกระแสเรียก โดยผาน
ทางคณะผใูหการอบรม บรรดาคณาจารย กจิกรรมตางๆ
และทุกคนท่ีเก่ียวของกับชีวิตพวกเราเสมอมา ขอองค
พระวสุิทธิวงศ องคอปุถมัภของบานเณรโปรดประทาน
พระพรตางๆ แกทกุทานท่ีมีสวนรวมสนับสนุนบานเณร
แหงน้ีตลอดไป
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วนัอาทิตยที ่11 มีนาคม 2555

ตอน คุณพอ อาดัม ชอล ฟอน เบล
บาทหลวงฝร่ังในวัง ตอน 2
เวลา 04.30 น. - 05.00 น.
ชอง 9 โมเดิรนไนนทวีี

(ออกอากาศอาทติย เวนอาทติย)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
  

อาย ุ65 ป
เกดิใหมในพระเจา 7 กมุภาพนัธ 2536

ผศ.อารมณ พูลโภคผล

น้ำทัง้หมด
ของอสิราเอล

พระวาจาของพระเจา  :  แมน้ำอาบานาและ
ปารปารที่กรุงดามัสกัสไมดีไปกวาน้ำท้ังหมด
ในอิสราเอลดอกหรือ ทำไมขาพเจาจึงไมชำระตัว
ในแมน้ำเหลาน้ันและหายจากโรคเลา (2พกษ 5:12)

พระวาจาของพระเจาจากหนังสือพงศกษัตริย
ฉบับท่ี 2 นี ้เปนเหตุการณทีเ่ราคริสตชนสวนมากรเูรือ่งดี
พระเยซูเจาเองก็ไดนำเหตุการณนี้มากลาวถึงในการ
เทศนสอนที่เมืองนาซาเร็ธ (ลก 4:27) นาอามานเปน
ผูบัญชาการกองทัพของกษัตริยแหงอารัม เขาเปนโรค
ผวิหนังรายแรง ดวยคำแนะนำของสาวใชชาวอิสราเอล
ที่เขาจับมาเปนเชลย เขาจึงเดินทางมาอิสราเอลพรอม
สารจากกษัตริยแหงอารัม เพื่อมารับการรักษาใหหาย
จากโรคเร้ือน ทำใหกษัตริยแหงอิสราเอลโกรธถึงกับ
ฉีกฉลองพระองค แตประกาศกเอลีชาทูลกษัตริยแหง
อสิราเอลใหสงนาอามานมาหาทาน เม่ือนาอามานมาอยู
หนาประตูบานของเอลีชา ทานประกาศกใหคนใชออก
มาบอกนาอามานวา จงไปชำระตัวในแมน้ำจอรแดน
เจ็ดคร้ัง แลวเนื้อหนังของทานจะหายจากโรค สะอาด
เหมือนผิวของเด็กเล็กๆ นาอามานโกรธมาก เพราะเขา
คาดหวังวาทานประกาศกจะออกมาหาเขาดวยตนเอง
แลวเรียกขานพระนามของพระยาหเวหเพื่อรักษาโรค
ใหเขา หรอืใชมือสัมผัสตรงท่ีเปนโรคและรักษาใหหาย
ดวยความโกรธ เขาอุทานประโยค “ยิ่งใหญและสำคัญ
สุด” วา แมน้ำอาบานาและปารปารที่กรุงดามัสกัส
ไมดีไปกวา “น้ำท้ังหมดในอิสราเอล” ดอกหรือ ทำไม
ขาพเจาจึงไมชำระตวัในแมน้ำเหลาน้ันและหายจากโรค
เลา

ผมไมเคยรูจักแมน้ำอาบานาหรือแมน้ำปารปาร
ท่ีกรุงดามัสกัส แตผมไดเห็นแมน้ำจอรแดน ครั้งท่ีไป
รำพงึภาวนา “พระวรสารฉบบัท่ี 5” (VD 89) ณ ดินแดน
ศักด์ิสิทธ์ิภายใตการนำของ  พระสังฆราชโยเซฟ
ประธาน ศรีดารุณศีล ผมเห็นแมน้ำจอรแดนแลวคิด
ในใจวา เขาเรียกคลองเล็กๆ นีว้าแมน้ำไดอยางไร เพราะ
เล็กมากๆ ผมเขาใจคำอุทานของนาอามานทันที นาอามาน
พูดถูกจริงๆ ผมเชื่อวา (เคยอานพบ) แมน้ำในซีเรีย
กวางใหญ และมีน้ำมากกวาแมน้ำจอรแดนแนนอน แต

ประกาศกของพระเจาไมไดบอกใหนาอามานไปอาบน้ำ
ในแมน้ำอ่ืนใด นอกจากในแมน้ำจอรแดน และใหอาบ
7 ครัง้ ถานาอามานไมทำตามคำของคนของพระเจา เขา
กไ็มหายจากโรคผวิหนงัรายแรงนัน้เปนแน แมเขาจะลง
ไปอาบสกักีร่อยกีพ่นัครัง้ในแมน้ำอืน่ๆ ซ่ึงอาจใหญกวา
มีน้ำมากกวา ดูนาอาบกวา และนาสมเหตุสมผลมากกวา
กต็าม

ในโลกมหีนงัสือดีๆ  มากมาย และในพระศาสนจักร
เองกมี็หนงัสือบำรงุศรทัธามากมายดวย แตไมมีหนงัสือ
เลมใดเลย ที่บันดาลพระหรรษทานมาใหมนุษยได
นอกจากพระคัมภีรซ่ึงเปนพระวาจาของพระเจา เปน
อานุภาพของพระเจา ซ่ึงนำความรอดพนใหแกมนุษย
ทุกคนท่ีมีความเช่ือ (1คร 1:16) พระวาจาน้ีเปนขาวดี
ที่ไดประกาศใหเราทั้งหลายรูแลว (1 ปต 1:25) เปน
พระวาจาท่ีกอใหเกิดการปรับปรุงชีวติอยเูสมอ (VD 1)
เปนพระวาจาท่ีไมเปนเพียงถอยคำของอดีต แตเปน
ถอยคำทีมี่ชวีติในปจจุบนั (VD 5)

เม่ือเราฟงหรอือานพระคัมภรีดวยความเช่ือ คำท่ีเรา
ไดฟงหรือไดอาน เปนคำทีมี่ชวีติ มีพลงั คำน้ีจะกระทำ
การในตัวของผฟูงหรือผอูานอยางเปนจรงิและแนนอน
ซ่ึงสูงสง ล้ำลึกเกินคำอธิบายใดๆ คำเรียบๆ ซ่ือๆ
ในพระคัมภรีเปนเครือ่งหมายท่ีเราเห็นไดนี ้สัมผสัไดนี้
บนัดาลความจรงิยิง่ใหญ คือประทานพระหรรษทานให
กบัผทูีอ่าน/ฟงดวยความเช่ือ เพราะพระวาจาของพระเจา
มีลกัษณะเปนศีลศักด์ิสิทธ์ิ (VD 56)

พระคัมภรีทัง้ 73 เลม เปรียบไดกบั “น้ำท้ังหมดของ
อสิราเอล” น้ำแมน้ำน้ียงัคงรักษาโรครายซ่ึงเกิดจากบาป
และประทานชีวติใหมใหกบัทุกคนท่ีกระหาย (ยน 7:38)
เราคริสตชนมองพระคัมภีรเปนหนังสือเลมเดียว เปน
พระวาจาเพียงหนึ่งเดียวที่พระเจาทรงเปดเผยใหทุกคน
รูได แมพระคัมภีรจะเขียนโดยผูศักด์ิสิทธ์ิหลายทาน
ในหลายยคุหลายสมัย เพราะพระเจาตรัสเพยีงพระวาจา
เดียว คือพระวจนาตถองคเดียวท่ีทรงใชแสดงพระองค
ทัง้หมด (VD 18) ครสิตชนจึงกาวขามจากตัวอกัษรไป
หาจิตวิญญาณ เราเรียนรูจากธรรมประเพณีของพระ-
ศาสนจักรถึงเอกภาพของพระคัมภีรทั้งหมด เราจึง
ชัดเจนตลอดเวลาวา พระคัมภีรทั้งหมดเปนหนังสือ
เลมเดียว และหนังสือเลมเดียวนีคื้อ พระครสิตเจา พระ-
คัมภีรทั้งหมดกลาวถึงพระคริสตเจา และบรรลุความ
สมบูรณในพระครสิตเจา (VD 39) นกับญุออกสัติน สอน
วา พนัธสัญญาใหมซอนอยใูนพันธสัญญาเดิม และพันธ-
สัญญาเดิมปรากฏชัดในพันธสัญญาใหม พันธสัญญา
ทัง้สองผกูพนักันอยางแนนแฟน นกับญุเกรโกร ีผยูิง่ใหญ
สอนดวยวา ส่ิงท่ีพนัธสัญญาเดิม สัญญาไว พนัธสัญญา
ใหมแสดงใหเหน็ และส่ิงท่ีพนัธสัญญาเดิมบอกไวอยาง
คลุมเครือ พันธสัญญาใหมก็ประกาศอยางเปดเผย
พันธสัญญาเดิมจึงเปนคำพยากรณถึงพันธสัญญาใหม
และพันธสัญญาใหมเปนการอธิบายความหมายของ
พนัธสัญญาเดิม ดังน้ัน เราจึงอานพนัธสัญญาใหม โดย
คำนึงถงึพนัธสัญญาเดิม (VD 41)

นกับญุอมัโบรส สอนวา จงด่ืมเถิด จงด่ืมจากพนุ้ำ
ของพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม เพราะทั้ง
พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม เปนพุน้ำเดียวกัน
คือ องคพระครสิตเจาเอง พระคัมภีรพนัธสัญญาเดิมเปน
พระวาจาของพระเจา พระคัมภีรพันธสัญญาใหมเปน

พระวาจาของพระเจา เม่ือเราด่ืมกินพระวาจาของพระเจา
น้ำเล้ียงนิรนัดรของพระวาจาจะเขามาไหลเวียนหลอเลีย้ง
ใหพละกำลัง และใหชีวิตเรา ทานนักบุญจึงเนนกับ
ครสิตชนของทานวา จงด่ืมกนิพระคมัภรีพนัธสัญญาเดิม
กอน แลวด่ืมกินพระคมัภีรพนัธสัญญาใหมตามทันทีเถดิ
นบัแตสังคายนาวาติกนั ที ่ 2 ไดประกาศสังฆธรรมนูญ
วาดวยพธีิกรรม ไดมีการปรับปรุงบทประจำมิสซา (Ordo
Missae) ปจจุบันบทอานจากพระคัมภีรในพิธีบูชา
ขอบพระคุณประจำวันอาทิตยตางๆ ประกอบดวย
บทอาน 3 บท ซ่ึงปกติ บทอานแรกมาจากพระคัมภีร
ภาคพันธสัญญาเดิม (ในเทศกาลปสกา อานกิจการ
อัครสาวกแทน) บทอานท่ีสอง จากกิจการอัครสาวก
หรือบทจดหมาย หรือบทวิวรณ และบทอานท่ีสาม
มาจากพระวรสาร (คณุพอสำราญ วงศเสง่ียม พธีิกรรม
4 บทท่ี 3) ดังน้ี คริสตชนซ่ึงด่ืมจากพุน้ำหน่ึงเดียวน้ี
กด็ำเนนิชวีติอยใูนแผนการไถกหูนึง่เดียว เปนกายเดียว
จิตเดียว ของศีรษะเดียว ที่แสดงใหโลกเห็นไดจริง
ในชีวติกลมุของพวกเขา (กจ 2:42-47)

สมัยผมเปนเด็กชวยมิสซาอยูวัดเซนตร็อค คลอง
นครเน่ืองเขต ฉะเชิงเทรา (วดับานเกิด) ผมเหน็คุณพอ
สำอางค ผิวเกลี้ยง จูบพระวรสารหลังอานจบ ปจจุบัน
ผมเหน็ในโอกาสฉลองใหญ เม่ือสงัฆานุกรอานพระวรสาร
จบแลว ทานจะนำพระวรสารไปใหพระสังฆราช
ประธานในพิธี จูบพระวรสารพรอมกับภาวนาวา
“ขอพระวาจาของพระวรสารชำระบาปของขาพเจา
ทั้งหลาย” พระวาจาของพระเจา “ชำระบาปของเรา
ทัง้หลาย”  และ “คืนฉายาลักษณพระเจาท่ีเราไดรบัการ
สรางมาแตแรกเร่ิมใหดวย” เราตองด่ืมอยางสม่ำเสมอ
อยางพากเพยีร (VD 86) ดังนาอามานจมุตัวลงในแมน้ำ
จอรแดนเจ็ดคร้ัง ผิวหนังจึงสะอาดเหมือนผิวของ
เด็กเลก็ๆ  (2 พกษ 5:10-14)

จงลงไปจุมตัวในแมน้ำของอิสราเอลเจ็ดครั้ง
แลวเนื้อหนังของทานจะหายจากโรค
และสะอาดเหมอืนเดมิ (2 พกษ 5:10)

ชุมชนหรือกลุมท่ีสนใจ Lectio Divina ติดตอ
ผศ.อารมณ โทร. 08-1899-7866
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·≈–¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ‡æ◊ËÕ∑”§«“¡‡¢â“„®§ÿ≥§à“µà“ßÊ ∑’Ë

¡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

�����¢Õ‡™‘≠∫√√¥“»‘…¬å‡°à“ ºŸâª°§√Õß  ¡“™‘°°Õß∑ÿπ

°√–· ‡√’¬° ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…∑ÿ°∑à“π √à«¡ß“π«—π

§√Õ∫§√—«¡À“‰∂à ·≈–«—π©≈Õß∫â“π‡≥√æ√–¡“√¥“

«—¥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 ∫â“πÀπÕß∑“¡πâÕ¬ Õ.°—π-

∑√“√¡≥å ®.»√’ –‡°…  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 ¡’π“§¡

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

ª√–∏“π

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 ¡’π“§¡ ‡«≈“  10.00 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  ∫â“ππ“®“π  Õ.‡ π“ß§π‘§¡

®.Õ”π“®‡®√‘≠  ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  25  ¡’π“§¡  ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈  ∫â“πÀπÕß√ÿß  Õ. °—π∑√≈—°…≥å

®.»√’ –‡°…  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 ‡¡…“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„®  ¢ÿ≠À“≠  Õ.¢ÿ≠À“≠

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 20  ‡¡…“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈  ∫â“π´àß·¬â  Õ.‰∑¬‡®√‘≠

®.¬‚ ∏√  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë  5  æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

§√—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

‚∑√. 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

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ °.¡. 5  ∫â“π¥«ß‡®√‘≠ Õ.«“√‘π-

™”√“∫  ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë  9  ¡‘∂ÿπ“¬π

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

ª√–∏“π

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16  ¡‘∂ÿπ“¬π   ‡«≈“  10.00 π.

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

«—¥æ√–Àƒ∑—¬ ∫â“π ’∂“π  Õ.°—π∑√“√¡≥å

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

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

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

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

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 ¡’π“§¡  ‡«≈“ 10.30 π.

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

(µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ ‚∑√. 08-1842-5940)

«—¥·¡àæ√–·Ààßæ√–À√√…∑“π µ.ª“°®—Ëπ ®.√–πÕß

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

(µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ ‚∑√. 08-1842-5940)

π‘®®“πÿ‡§√“–Àå »√’√“™“ ª√–®”ªï „π«—π‡ “√å∑’Ë 3

·≈–«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 ¡’π“§¡ 2012

«—π‡ “√å∑’Ë 3 ¡’π“§¡ ‡ªìπ«—π§√Õ∫§√—«¡À“‰∂à

‡™‘≠∫√√¥“»‘…¬å‡°à“·≈–ºŸâª°§√Õß “¡‡≥√ √à«¡°‘®°√√¡

«—π§√Õ∫§√—«¡À“‰∂à ‡√‘Ë¡‡«≈“ 14.00 π. ‡ªìπµâπ‰ª

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 ¡’π“§¡ «—π©≈Õß∫â“π‡≥√ æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕ¿‘ ‘∑∏‘Ï

°ƒ…√“≈—¡≥åÕ∏‘°“√‡®â“§≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‡ªìπª√–∏“π

µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕÕ∏‘°“√∫â“π‡≥√ ‚∑√. 08-1164-9942

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

¡≥±≈ §.». 2012

●  —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



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 9 ª√–®”«—π∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å - 3 ¡’π“§¡ 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)

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.

‡™‘≠√—∫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
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เพื่อนๆ เยาวชนท่ีรักครับ  เสียงเยาวชนฉบับน้ี
ยังคงเปนการนำเอาประสบการณของเพื่อนเยาวชน
ทีร่วมงานวนัเยาวชนโลกครัง้ท่ี 26 ทีก่รงุมาดริด ประเทศ
สเปน มาแบงปนกันตออีกนะคะ ครั้งน้ี เปนประสบ-
การณและความประทับใจของ ซิสเตอรศิริพร
พจนาธำรงพงศ สมาชิกคณะแพรธรรมแหงพระนาง
มารียผูปฏิสนธินิรมล (ซิสเตอรแมปอน เชียงใหม)
(จากรูปคนขวาสุด)

ซิสเตอรไดเลาใหเราฟงวา “ครั้งแรกท่ีไดรับเลือก
จากคณะ โดยอาศัยการสนับสนุนจากพระสังฆราช
วีระ อาภรณรัตน ใหไปรวมงานเยาวชนโลก โดยไป
ในนามเปนตัวแทนเยาวชนของสังฆมณฑลเชียงใหม
กร็สูกึเกรงใจมาก เพราะ 1.ตนเองไมไดทำงานเก่ียวกบั
เยาวชนโดยตรง 2.ตนเองไมไดเปนเยาวชนแลว 3.รสึูก
กังวล เพราะงานท่ีเรารับผิดชอบอยู (เกรงใจสมาชิกท่ี
ตองทำหนาท่ีแทนเรา) อีกอยาง ไดรับทราบวาตองใช
งบประมาณพอสมควร แตอีกใจหนึ่งก็คิดวาถาเปน
น้ำพระทยัของพระ กจ็ะไป และมีคำถามในใจวา พระเจา
ทรงมีแผนการอะไรจากเราหรือเปลา รสึูกวาทาทายและ
นาแสวงหา”

ซิสเตอรไดแบงปนชวงของประสบการณ เปน
3 ชวงนะครับ

ชวงที่ 1 ระหวางวันที่ 11-15 สิงหาคม 2011
(ชวงของการสมัผสัชวีติ)

ชวงน้ี เปนชวงท่ีไดไปอยูกับเยาวชนและชาวบาน
กบัครอบครัวที ่หมบูาน Esca Valladolid สเปน สภาพ
ทั่วไปของหมูบานน้ีคือ เปนหมูบานคาทอลิก สงบ
ผูคนไมคอยมาก สวนมากเจอแตผูสูงอายุ อาชีพของ
ผคูนท่ีนีส่วนมากจะเปนชางไม  ในหมบูานน้ีมีพพิธิภณัฑ
หลายแหง และมีชือ่เสียงในดานการเตนรำ และ การแขง
วัวกระทิงซ่ึงเปนวัฒนธรรมประเพณีที่ไดปฏิบัติตอกัน
มาชานาน

กิจกรรมที่ทำรวมกันกับเยาวชนและชาวบานคือ
สวนมากจะเนนในดานพิธกีรรมไดมีการภาวนารวมกัน
รองเพลงวัด และมีมิสซารวมกันทุกวัน ซึ่งการภาวนา
การรวมพิธีกรรม  และพิธีมิสซา  ในแตละคร้ัง

แตละวันน้ัน มีการปรับเปล่ียน บรรยากาศและสถานท่ี
เกอืบทกุวนั บางวันกท็ำในหมบูาน ทีห่มบูานใกลเคียง
ทีส่วนสาธารณะ ซ่ึงมีวดันอยเกือบทุกแหง บางวันกไ็ป
ที่อารามชีลับ และท่ีอาสนวิหาร การภาวนา และ
รวมพิธีกรรมในแตละคร้ัง โดยสวนตัวแลว รูสึกชอบ
ชวนศรทัธา เพราะบรรยากาศภายในวดัมีความสวยงาม
ทีต้ั่งศีลมหาสนิทสงา มีรปูปนนักบุญหลายองค รสึูกชอบ
ไดมีการสลับเปล่ียนในการเปนผูนำทางพิธีกรรมแตละ
ครัง้ บางวันก็เปนกลมุเยาวชนท่ีอสิคา และบางวันก็เปน
เยาวชนไทย ซ่ึงทำใหไดมองเห็นการสรรเสริญพระเจา
ของมนุษยในรูปแบบตางๆ สำหรบัตนเองแลวมันเปนท่ี
สวยงามและคิดวาพระองคจะทรงพอพระทัย และทำให
เยาวชนไทย และเยาวชนและชาวบานท่ีอิสคา ไดรับรู
แลกเปลี่ยน ยอมรับรูปแบบการภาวนา ของกันและ
กนัดวย ในดานกจิกรรมอืน่ๆ ชวงเวลาท่ีอยท่ีูนี ่นอกจาก
การรวมพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิตางๆ แลวก็มีการแสดง
วัฒนธรรมของเยาวชนจากท่ีตางๆ ซ่ึงไดทำใหเยาวชน
ไดมีโอกาสแสดงเอกลักษณของตนเอง มีความกลา
แสดงออก ม่ันใจในตนเอง มีความเปนผูนำในทางท่ี
ถูกตอง ชวงเวลาอยูที่นี่ทำใหเห็นเยาวชนไทยไดแสดง
บทบาทของตนเองอยางเต็มท่ี รูสึกประทับใจเยาวชน
ไทยท่ีไดทำหนาท่ีสวนน้ีอยางดีที่สุด และรูสึกภูมิใจ
ในการเปนคนไทย มองเห็นความรับผิดชอบของ
เยาวชนไทย ซ่ึงก็มีมากพอสมควร สวนเยาวชนท่ี
อิสคาเองพวกเขาก็ต้ังใจทำอยางดีที่สุด แตอาจเปน
เพราะวาพวกเขายงัเด็กอย ูความพรอม ความรบัผดิตางๆ
ก็ยังไมเต็มท่ี แตอาศัยผูใหญหลายทานท่ีคอยนำทาง
ชวยเหลือพวกเขา ทำใหทุกอยาง ก็ผานไปดวยดีเสมอ
นอกจากการแสดงวัฒนธรรมประเพณีแลว วันหนึ่ง
ไดมีเดินทางจาริกแสวงบุญ ประมาณ 12 กิโลเมตร
ชวงเวลาท่ีเดินทางดวยเทา นั้น บางชวงก็รูสึกเหน่ือย
ออนเพลีย หิว แตก็เปนประสบการณที่ดี ที่ผานมา
ในชีวิต อาจมีการเดินทางมากมาย แตก็ไมเหมือน
การเดินทางในคร้ังน้ี เพราะการเดินทางในคร้ังน้ี
เปนการเดินทางกลมุ ตองมีการรอคอยกัน บางคนเดินชา
บางคนเดินเร็ว ตองเห็นใจซ่ึงกันและกัน ตองมีการ
พูดคุยกัน ไมใชตางคนตางเดิน ระหวางการเดินทาง
ในครัง้น้ี ทำใหเรารจูกักนัมากข้ึน และในท่ีสุดทุกคนก็
ถึงจุดมุงหมายโดยสวัสดิภาพ และไมใครลมปวย ซ่ึง
คิดวาเปนจาริกแสวงบุญในอีกรูปแบบหน่ึง เพราะ
หลายคนดูเหมือนรางกายไมไหวแลว แตใจก็สูเต็มท่ี

การเดินทางคร้ังน้ีถึงจะเหน่ือย แตคิดวาทุกคนคงจะได
รับประโยชนและบทเรียนบางอยางจากการเดินทาง
ในคร้ังน้ีอยางแนนอน

สำหรับสภาพท่ัวไปในชวงระยะเวลาท่ีอยูที่นี่
ความรูสึกและส่ิงท่ีไดรับคือ ต้ังแตเขามาอยูในสถานท่ี
แหงน้ีทำใหนึกถึงบรรดามิชชันนารี ที่รูจัก ที่เขามาอยู
ในประเทศไทย โดยเฉพาะคุณพอคณะเบธาราม ทีคิ่ดถึง
ทานเพราะเรื่องอาหารการกิน ชวงที่มาอยูท่ีนี่ รูสึก
หิวขาว อยากกินขาว แตไมมี ตองกินขนมปง ซ่ึงรูสึก
ลำบาก แตทานได เพราะคดิวาคนเรา กนิเพือ่อย ูไมใช
อยูเพื่อกิน ทำใหคิดข้ึนมาวา แลวบรรดามิชชันนารีละ
ทานเขามาอยูในประเทศแลวทานตองลำบากแคไหน
แตเพราะความรักตอพระ รักงานแพรธรรม ทานไมได
คิดถงึความลำบากของตนเองเลย และอกีอยางท่ีหมบูาน
แหงน้ี ผคูนท่ีไดพบเหน็ สวนมากจะมีแตผเูฒา ผแูก ซ่ึง
จะอยูที่หนาบานของตนเอง แลวมองไป มองมา
บางคนก็เดินไหวอยู บางคนก็เดินไมไหวแลว  รูสึก
สงสารเขา คนท่ีเดินไหวอยู ก็พยายามเขาไปรวมกับ
กิจกรรมกับเยาวชน พวกเขายิ้ม หัวเราะ ราเริง และ
มีความสุข เวลาเห็นเยาวชนทำกิจกรรม ทำใหตนเอง
มองเห็นวา เยาวชน  เปนกลุมที่มีพลังมากที่ สุด
ในหมูบาน เยาวชนเปนความหวังของหมูบาน ถา
หมูบานไหน ที่ไหน มีเยาวชนที่เปนผูนำท่ีดี มีกลุมที่
แนนอน มีความรัก ความสามัคคีกันอยางแทจริง
หมบูานน้ันจะมีความสุขอยางมาก และอกีอยางท่ีสัมผสั
ไดคือ ชาวบานท่ีนี่มีน้ำใจ รับใช และมีความรักซ่ึงกัน
และกนั ทกุคนยินดีตอนรบั ชวยเหลอื บรกิาร พวกเรา
อยางดีทุกคน โดยเฉพาะบานท่ีเราไปพัก ไมวาจะเปน
คนแก ผูใหญ เยาวชน ก็มีน้ำใจตอนรับ ดูแล พวกเรา
อยางดี ทำใหมองเห็นวา เพราะความเชือ่ในองคพระเจา
องคเดียวกนั จึงทำใหเราเรยีนร ูและรจัูกกนั และพระเจา
ทรงรักมนุษยแตละคนโดยผานทางบุคคลหนึ่งไปสูอีก
บุคคลหนึ่งอยางแทจริง

ฉบับน้ีขอแบงปนแคนีก้อนนะครับ  “จงชืน่ชมใน
องคพระผเูปนเจาทุกเวลาเถดิ” (ฟป.4.4)  แลวพบกนัใหม
ฉบับหนากับประสบการณของซิสเตอรกันตออีก
2 ชวงครบั... สวสัดีครับ..

โดย เงาเทยีน
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ความเช่ือ ดราฟแรก
ประเทศจีน ค.ศ. 1937 ระหวางการทำสงคราม

กับประเทศญ่ีปุน เหตุการณที่นานกิงหลายคนคง
ไดสัมผัส รับรูถึงความเห้ียมโหด และจิตใจกักขฬะ
ของกองทัพญี่ปุนในสมัยนั้น บางทีเราอาจจะเกิด
คำถามวา แทจริงแลวจิตใจคนเปนเย่ียงน้ัน หรือ
บรรยากาศของสงครามทำใหคนมีพฤติกรรมไดถึง
ขนาดน้ัน

จอหน ชายผถูกูสงมาท่ีโบสถคาทอลิกในนานกิง
เพื่อจะมาเตรียมฝงศพของบาทหลวงท่ี ส้ินใจ
ในสงคราม แตเม่ือมาถึงเขากลับพบวา ที่โบสถ
แหงน้ีเอง ยังมีนักเรียนคอนแวนตหลบภัยสงคราม
อยูเปนสิบคน มีชายช่ือยอรช ที่ไดรับมอบหมาย
ใหดูแลเด็กนกัเรยีนกลมุน้ี และความเปนพืน้ท่ีพเิศษ
จากภัยสงครามยังมีกลุมหญิงสาวอีกกลุมหนึ่ง
หลบซอนตัวอยูในน้ีดวย จอหน ชายธรรมดาผูมี
หวัใจเหมือนคนปกติ รกั โลภ โกรธ หลง เอาตัวรอด
สถานการณกลับปลุกจิตสำนึกในตัวเขา เพราะมาก
ไปกวาน้ันคือการปกปองคนทั้งหมดที่หลบภัยอยู
ณ ที่นี้ จะปกปองอยางไร จะหลบซอนไดแคไหน
รายละเอียดท้ังหมดอยูในภาพยนตรจีนท่ีสรางข้ึน
จากนวนิยาย ผลงานกำกับของ Yimou Zhang มีชือ่
ภาษาจีน แตสำหรับชื่อภาษาอังกฤษเขาใชวา The
Flowers of War มวลหมูดอกไมแหงสงคราม
ดอกไมแตละดอกน้ันหมายถึงหญิงสาวแตละคน
ตางวัย  ที่ ขับเคล่ือนเรื่องราวใหเราลุนระทึกกับ
ความเปนไป ความโหดราย ของสงคราม ผมชอบ
ตอนท่ีจับพลัดจับผลู  จอหนตองสวมวิญญาณ
บาทหลวง เพือ่ทำทุกวถิทีางเพ่ือปกปองสตรีเหลาน้ัน
เขาไมเพียงแตใชวิชาความรูที่มีมาท้ังหมด ในการ
แตงศพเพ่ือแตงหนาหญิงสาวเหลาน้ันในฉากทายๆ
เพื่อหลบเลี่ยงการจับไดของทหารญ่ีปุนวาน่ีไมใช
เด็กคอนแวนต แตเขายังเรียนรูถึงศรัทธา และ
การมอบวางท้ังหมดไวใหพระองคทรงนำทาง ฉาก
ค่ำคนืท่ีจอหนนอนไมหลับ เพราะวันรงุข้ึนความเปน
ความตายคาบเก่ียวและใกลเคียงกันเหลือเกิน เขา
อยูตอหนาพระแทน ไมตองคาดเดา มากไปกวาน้ัน
เขาคงนึกถงึพระ

ความเช่ือ ความศรัทธา พาเรามาหยุดยืนอยู
ตอหนาพระ จะท่ีแหงหนใดก็ตาม แมวาจะไมเห็น
สัญลกัษณอะไรอยตูรงหนา สมเดจ็พระสนัตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ไดออกสมณลิขิต ที่ชื่อวา “ประตู
แหงความเชือ่” และจะประกาศต้ังแตวนัท่ี 11 ตุลาคม
นี ้ถงึ 24 พฤศจกิายน ค.ศ. 2013  เปนปแหงความเช่ือ
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รวมกับ ฝายงาน
คำสอนระดับชาติ โดยพระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน
กำลังรวบรวมเอกสาร ขอมูล คำแนะนำท่ีจำเปน
เบ้ืองตน ทำเปนหนังสือคูมือ เพื่อชวยคริสตชน
ทุกคนไดหันกลับมามองความเชื่อของตนเองวา
ความเช่ือที่เรามีอยูนั้น เปนชีวิตทุกวันของเราจริง
หรือเปลา คำวาประตูแหงความเชื่อยังมีความหมาย

ใหเราเขาไปสูประตูแหงความเช่ือ คือพระเปนเจา
พระศาสนจักรและรวมเปนหนึ่งเดียวกัน เพื่อฉายแสง
แหงความรักของพระเจา เปนเกลือดองแผนดินและ
เปนแสงสวางสองโลก นอกจากน้ันในอีกมิติหนึง่ ใหเรา
เปนประตูนั้นเอง เพื่อใหคนไดเขามาพบกับพระ-
ครสิตเจา จากแบบอยางชีวติของเรา

ผมนกึคันไมคันมือขึน้มา ชวงนีน้อกจากจะกลับมา
เขียนกลอนแลว ยังลองกลับไปเขียนเพลงอีกครั้ง แต

ครั้งน้ีจะลองเขียนเฉพาะเน้ือ แลวสงไปใหอาจารย
หรือผูรูบางทานชวยทำทำนอง และเรียบเรียงดนตรี
อยากเอามาใหลองอานกัน เผื่อใครจะนำไปใช หรือ
ใหขอแนะนำตติิงเพิม่เติม เพลงทีเ่ขยีนน้ีมีชือ่เพลงวา
“ประตูแหงความเช่ือ” (Porta Fidei)

1. เม่ือเรามาหยุดยืนอยบูนทางแยก
ไมรูวาทางขางหนาคืออะไร
แตกถ็อยหลงักลบัไปไมไดเชนกนั
เราทวงถามความเช่ือมัน่แหงตน
แตกระซิบในใจ(นัน้) คือ น้ำพระทยั (พระองค)

2. เม่ือชวีติย่ิงคนหา ยิง่ไมพบเจอ
กับโลกที่แปรเปลี่ยน
และความกาวหนายงัเกดิคำถาม เสนทางท่ียงัทอดยาว
แตหวัใจอางวางลำพงั
(มี) เสียงกระซบิอกีครัง้เรายังอยเูคียง

(รบั) ประตูแหงความเช่ือ
 เปดตอนรับเราใหกาวขามผาน
เขาไปสพูระหรรษทาน และความไวใจ
ชวีติท่ีเปนหน่ึงเดียว ฝากวางไวตามน้ำพระทยั
(และ) กาวเดินไป เพือ่เปนแสงทอง สองทาง (มธ 5:13-16)

(ทอนแยก) เพราะความรักขององคพระคริสต
ชบุชีวติ และผลกัดันผองเรา (1 คร 5:14)
แบบฉบับการใหอภัย
ไมติดใจครอบครอง
ความรักทีม่ากกวารกั คือมอบตนเพือ่คนทัง้ผอง
เปดประตูหวัใจ ใหเราเขาไป รวมเปนหนึง่เดียว

(ทอนจบ) เปดประตูสคูวามเช่ือ
และเปนประตูแหงความเชือ่(นัน้) ดวยชวีติ

(ขอสังเกต ในวงเล็บท้ังหลาย ยังไมไดสรุปเรื่องคำ
เพราะเม่ือมกีารนำไปทำทำนองแลว อาจจะมีถอยคำ
ทีส่อดคลองเหมาะสมกวาน้ัน)

ปแหงความเช่ือ คงไมไดบอกใหเราเร่ิมตนเช่ือ
ในพระอีกคร้ังหน่ึงในวันประกาศอยางเปนทางการ
ความเช่ือตองเปนชีวิต  และจากสมณลิขิตของ
พระสันตะปาปา พระองคคงพบวา ถาขาดซ่ึง
ความเช่ือแลวไซร โลกจะดำเนินไปไดอยางไร
จำภาพยนตรที่ผมเลาขางตนไดไหมครับ บทสรุป
ของเร่ืองน้ีคือเด็กคอนแวนตที่หลบอยูในโบสถ
รอดชีวิตครับ ผมวาเขารอดเพราะความเช่ือของเขา
แตละคน และความเช่ือของจอหน ที่ไมใชแคสวด
หรือนั่งอยูหนาพระแทน เขาไปทำความเช่ือของเขา
ใหเปนจริง ดวยการใชทั้งหมดของชีวิตท่ีพระ-
ประทานพรสวรรคใหกบัเขา เพือ่ชวยใหเด็กกลมุน้ัน
รอดชีวิต แตแนนอนในอีกบางคนท่ียอมพลีชีวิต
ของตนเอง เพื่อรักษาชีวิตของคนอื่นดวย เราเชื่อ
ในอะไร แคไหน เรากใ็ชชวีติแบบน้ันแหละครบั

บรรณาธิการบริหาร
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¡’‡ “À‘πÕàÕπ∑’Ë‡°à“·≈– «¬ß“¡ 4 µâπ ª√–¥—∫¥â«¬∑Õß ”√‘¥ ·≈–¡’Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë

·Ààß‡¥’¬«„π°√ÿß‚√¡ ‡≈à“°—π«à“π”¡“®“°«‘À“√‡∑æ®Ÿªî‡µÕ√å∑’Ë«—ß Capitol

„π°√ÿß‚√¡ ¬‘Ëß„À≠àÕ≈—ß°“√  ¡‡°’¬√µ‘·≈–∞“π–®√‘ßÊ

ºŸâÕ”π«¬°“√ PMS  À√—∞Õ‡¡√‘°“
‡¬◊Õπª√–‡∑»‰∑¬

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 25 ¡°√“§¡ 2012 §ÿ≥æàÕÕ—π¥√Ÿ«å  ¡Õ≈ ºŸâÕ”π«¬°“√ ¡≥-

Õß§å°√ π—∫ πÿπß“π·æ√à∏√√¡ (PMS)  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

©≈Õß∫â“π‡≥√°≈“ßæ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å

À≈—ßπÈ”∑à«¡
®“°‡Àµÿ°“√≥åπÈ”∑à«¡„À≠à

„π‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ 2010 ‰¥â √â“ß

§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß„À≠àÀ≈«ß·°à

 “¡‡≥√“≈—¬æ√–«‘ ÿ∑∏‘ «ß»å

π§√√“™ ’¡“ ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

 ¡“™‘°§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬ (TMS)
„Àâ§”¡—Ëπ —≠≠“µ≈Õ¥™’«‘µ

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  √–À«à“ß«—π∑’Ë 12-19 ¡°√“§¡ 2012 ¡’°“√‡¢â“‡ß’¬∫

·≈–°“√ª√–™ÿ¡ ª√–®”ªï 2012  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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