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ผศ. อารมณ พูลโภคผล
พระวาจาเปนศีลศักดิ์สิทธ์ิ

พระวาจาของพระเจา  :  ฝนและหิมะลงมาจาก
ทองฟา และไมกลบัไปทีน่ัน่ถาไมไดรดแผนดิน
ทำใหแผนดินอุดม ทำใหพืชงอกขึ้น เพ่ือให
ผหูวานมีเมลด็พันธ ุและใหผกูนิมอีาหารฉันใด
ถอยคำที่ออกจากปากของเรา จะไมกลับมา
หาเราโดยไมเกิดผล ไมทำตามท่ีเราปรารถนา
และไมบรรลุจุดประสงคที่เราสงมาฉันนั้น
(อสย 55:10-11)

องคพระวจนาตถดำรงอยูตลอดนิรันดร ทรงเปน
แหลงกำเนิดชีวิต ซ่ึงมนุษยไมสามารถมองเห็นได
ไมสามารถสัมผสัได ไมสามารถไดยนิเสียงได พระองค
นี้ ไดทรงเขามาอยูในกาลเวลา มารับธรรมชาติมนุษย
มาอยใูนหมมูนุษย เพือ่เรามนุษยจะเห็นไดดวยตาของเรา
สัมผัสไดดวยมือของเรา และฟงไดดวยหูของเรา (1ยน
1:1)  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 จงึเตือนเรา
ทุกคนใหรื้อฟนการไดพบกับองคพระวจนาตถ พระ-
คริสตเจาอีกคร้ังหน่ึง ทั้งเปนการสวนตัวและสวนรวม
พระคริสตเจาคือพระวาจาแหงชีวิต ที่ทรงแสดงองค
ใหมนุษยแลเหน็ได และกลายเปนผปูระกาศพระวาจานี้
(VD 2) พระองคเปน “ถอยคำทีอ่อกจากปากพระบดิา”
เปนพระองคเองท่ีอยใูนพระวาจา เปนพระองคเองท่ีตรัส
ขณะท่ีมีการอานพระคัมภีรในโบสถ (VD52) พระองค
เปนพระวาจาทรงชีวิตและมีประสิทธิผลอยูเสมอ โดย
พระอานภุาพของพระจติเจา

คุณพอทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต แบงปนวาทานได
เขารับการอบรมเทววิทยา BEC ที่บานผูหวาน เวลา
นมัสการศีลมหาสนิท เขาต้ังศีลมหาสนิทในรัศมีคูกับ
ตัง้พระคมัภรีบนพระแทน คำแบงปนน้ีนำผมกลับไปยัง
ขอคำสอนของสังฆธรรมนูญเร่ืองการเผยความจริงของ
พระเจา (Dei Verbum) วา “พระศาสนจักรแสดง
ความเคารพตอพระคัมภีรเสมอมา เชนเดียวกับท่ีแสดง
ความเคารพตอพระกายของพระครสิตเจา พระศาสนจักร
มิไดหยุดย้ังท่ีจะนำอาหารเล้ียงชีวิตคริสตชน ทั้งจาก
โตะพระวาจา และจากโตะพระกายพระคริสตเจา (DV

21) การต้ังศีลมหาสนิทคูกับต้ังพระคัมภีรบนพระแทน
ยังทำใหผมเขาใจคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 เรือ่ง พระวาจามลีกัษณะเปนศีลศกัด์ิสิทธ์ิ
ซ่ึงพระธรรมล้ำลึกของการรับสภาพมนุษย อยูที่จุด
เริ่มตนของเอกลักษณที่พระวาจาของพระเจาเปน
ศีลศักด์ิสิทธ์ิโดยแทจรงิ (VD 56)

คำวา “พระวาจาเปนศีลศักด์ิสิทธ์ิ” มิไดหมายความ
อยูในกรอบของศีลศักด์ิสิทธ์ิ 7 ประการท่ีเรามักจำกัด
ความคิดเราอยูในกรอบความหมายน้ี แตที่นี้เราพูด
ในความหมายกวาง พระสันตะปาปาบอกวาเปรียบเทียบ
กับการประทับอยูจริงของพระคริสตเจาในรูปปรากฏ
ของขนมปงและเหลาองุนท่ีเสกแลว (VD 56) คุณพอ
รานีเอโร คันตาลาเมสซา อธิบายวา ทุกศีลศักด์ิสิทธ์ิ
จะตองมีเครื่องหมายภายนอกที่เห็นได ซ่ึงประทาน
พระหรรษทานภายในแทจริง ดังเชนในพระธรรมล้ำลึก
ของศีลมหาสนิท  แผนขนมปงท่ีเสกแลว  ซ่ึงเปน
เคร่ืองหมายภายนอกทีม่องเหน็ไดนี ้เปนการประทับอยู
ของพระคริสตเจาอยางแทจริงและอยางสมบูรณ ใน
พระคัมภีร ตัวอักษรที่เราอาน เสียงที่เราฟงการอาน
พระคัมภีร ดวยความเช่ือในสภาพภาวนา เปน
เครือ่งหมายภายนอกทีเ่ราเหน็ได ฟงได ซ่ึงนำเราเขาไป
อยูในความจริงล้ำลึกของพระเยซูคริสตเจา พระบุตร
ของพระเจา พระบุตรพระองคนี้ เม่ือทรงลงมาไถกู
มนุษยชาติ ทรงซอนพระองคในสภาพของ “เนือ้หนงั”
พระบุตรพระองคนี้  เ ม่ือมอบพระองคใหมนุษย
ในศีลมหาสนิท ทรงซอนพระองคในรูปปรากฏของ
“แผนขนมปง” ที่แสนจะธรรมดาเรียบงาย พระบุตร
พระองคนี้ ใชภาษาอันมีขีดจำกัดของมนุษย ซอนตัว
พระองคซ่ึงไรขอบเขต อยูในตัวอักษรของหนังสือ
พระคัมภรี

พระฤทธานุภาพแหงความเปนศีลศักด์ิสิทธ์ิของ
พระวาจาของพระเจา ทำงานในเรามนุษยอยางแทจริง
เกินสติปญญาท่ีเรามนุษยจะสามารถคาดคิด หรือ
วางแผนได พระวาจาน้ีเปนชีวติและบังเกิดผล (ฮบ 4:12)
ในจิตวิญญาณของผูมีความเช่ือ อาศัยการดลใจของ
พระจิตเจา พระจิตเจาทรงทำงานในใจเรา และนำเราไป
สคูวามจริงท้ังมวล (ยน 16:13)  ผมเชือ่วา เราครสิตชน
ลวนเคยมีประสบการณที่ยากจะลืม ที่อยูๆ พระวาจา
ตอนหน่ึง “จับถึงสวนลกึสดุของดวงใจเรา”  พระวาจา
เปนเสมือนออมกอดรักที่อธิบายไมไดดวยภาษามนุษย
แตอาบอิ่มเต็มหัวใจ บันดาลความสวางใสไมแตเพียง
ในหวัสมอง แตปกคลุมเต็มหัวใจเรา ซ่ึงเปนการทำงาน
ของพระจิตเจาอยางแทจริง ผมขอนำประสบการณ
ทีย่ากจะลืมมา “บอกเลา” 2 ประสบการณ

ประมาณกลางปคริสตศักราช 2002 หลังจาก
ฝกการรำพึงภาวนาแบบคริสตชน (Christian meditation)
และฝกทำ Lectio Divina ได 2 ปเศษ วันหนึ่งเม่ือ
เดินทางกลับจากการประชุมประจำเดือนกับพี่นอง
CFC วัดตางๆ ในอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
ผมมาถึงบานเวลาเชา  ขณะน่ังเกาอ้ีถอดรองเทา
หลานสาวช่ือเลนวา “น้ำใจ” อายุประมาณ 2 ขวบ ไดวิง่
มาซบตัก เรียกเบาๆ วา “ตา” แลวซบน่ิงอยูอยางน้ัน
ผมชอนหนาหลานข้ึนก็เห็นน้ำตาหลานไหลอาบแกม
เปนน้ำตาท่ีหลัง่ไหลออกมาจากดวงใจท่ีผกูพนักนัอยาง
ลึกซ้ึง บัดดลน้ันเอง พระคัมภีรจากหนังสือปฐมกาล

บทท่ี 1-2 สวางวาบในหัวใจของผม ผมเขาใจในเส้ียว
วนิาทีนี ้ถงึความล้ำลึกของสัมพันธภาพรกัทีพ่ระเจาทรง
มีกับมนุษย เขาใจดวงใจของพระเยซูเจาขณะพระองค
ภาวนาเรียก “อบับา” เขาใจการภาวนาคืออะไร? ทำไม
ตองภาวนา? ภาวนาอยางไร? เขาใจเร่ืองการภาวนา
อยางสม่ำเสมอในชีวิตท่ีเต็มไปดวยภาระหนาท่ี จาก
ความสวางน้ีทำใหพระวาจาสวนอืน่ๆ ชดัเจนข้ึนตามมา
เปนลำดับ  ผมจึงใชประสบการณนี้ประกอบการ
บรรยายทุกครั้งท่ีมีผูเชิญผมไปเปนวิทยากรพูดเร่ือง
“ความรักของพระเจา”

อกีประสบการณหน่ึง เม่ือไดอานพระวาจาประโยค
“พระบิดาทรงรักทาน” (ยน 16:27) และนำประโยคน้ี
มาเค้ียวเอื้องบอยๆ เปนเวลาหลายวันติดตอกัน ผม
ไมรูสึกซาบซ้ึงอะไรกับประโยคน้ีเปนพิเศษตลอดเวลา
หลายวันน้ัน เพยีงพดูในใจซ้ำแลวซ้ำอีกดวยความเช่ือวา
พระบิดารักผม หลายวันผานไป ผมไปรวมกลมุ Lectio
Divina ทีว่ดัแมพระองคอปุถมัภ  ซ่ึงนำโดยพระสงัฆราช
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล พระคุณเจาพูดพระวาจา
ประโยคหนึง่วา “ในวันน้ี ขอความจากพระคมัภรีทีท่าน
ไดยนิกับหูอยนูี ้เปนความจริงแลว” (ลก 4:21) “ใชแลว
ใชจริงๆ” วันน้ี ขอความจากพระคัมภีรที่ผมเคี้ยวเอื้อง
มาเปนเวลาหลายวัน และหูของหัวใจไดยินคำน้ีตลอด
หลายวันน้ัน “เปนความจริงแลว” ใชแลว ขอความ
ทุกขอความจากพระคัมภีรที่ฟงดวยหูของความเช่ือ
“เปนจริง” ใชแลว พระบิดารักทาน และผูที่มาบอกเรา
คือ พระบุตรแตพระองคเดียวซึ่งเปน “ดวงใจรักของ
พระบิดาท่ีลงมาบังเกิดเปนมนุษย”  ถาใครมาบานผม
ก็จะพบพระวาจา “พระบิดารักทาน” และ “ในวันน้ี
ขอความจากพระคัมภีรที่ทานไดยินกับหูอยูนี้ เปน
ความจรงิแลว” ติดอยเูหนือประตูบาน

ประสบการณที่บันดาลความเขาใจอยางสวางไสว
ในหัวใจเรานี้ เปนของประทานจากพระจิตเจาท่ีทรง
นำเราไปสูความจริงท้ังมวล (ยน 16:13-15) เปนพระ-
จิตเจาเองท่ีจุดไฟในดวงใจของเรา และบันดาลใหเรา
เขาใจพระวาจาของพระเจาตามท่ีพระจิตเจาประทาน
(ยน 16:15)

พระวาจาของพระเจาเปนศีลศักดิ์สิทธิ์
เปนพระเยซคูรสิตเจาเอง
เปนพระองคเองทีเ่ปน

“ถอยคำนั้นท่ีเปลงออกมาจากปากของพระบิดา
รดดวงใจเรา”

พระองคไดทำงานสำเร็จสมบูรณ
ตามทีท่รงรบัมอบหมายมา (ยน 17:4)
 แลวจงึกลบัไปหาพระบิดา (ยน 17:13)

ชมุชนหรอืกลมุท่ีสนใจ Lectio Divina ติดตอ ผศ. อารมณ
โทร. 08-1899-7866



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่20 ประจำวนัที ่13-19 พฤษภาคม 2012หนา 4
พ่ีนองครสิตชน (ตอจากหนา 20)

โรงพยาบาลเซนตหลุยส เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2012
โดยมีผูแทนฝายคาทอลิก ไดแก พระสังฆราชยอแซฟ
ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือ
ศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ คุณพอ
เสนอ ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักร  คุณพอ
สมเกยีรต ิบุญอนันตบุตร ผจัูดการแผนกศาสนสัมพันธ
และคริสตศาสนจักรสัมพันธ คุณพอประยูร พงษพิศ
คุณพอวิทยา งามวงศ  จากสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย ไดแก ศจ.ดร.รงุ เรงิสันต์ิอาจิณ จากสหกิจครสิเตียน
แหงประเทศไทย และพระคริสตธรรมลูเธอร ไดแก
บิชอบ ดร.บรรจบ กสุาวดี  จากสหกิจแบบติสต ไดแก
ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี จากเซเวนเดยแอดเวนติส
ไดแก ศบ.คงกฤช อิม่กมล

การเสวนาเร่ิมตนดวย สหกิจแบบติสต  โดย ศจ.
สมเกียรติ วรรณศรี  แบงปนหวัขอ อาศัยความเช่ือพวกเขา
มีชัยชนะเหนืออาณาจักรตางๆ และปกครองดวยความ
ยติุธรรม (ฮบีร ู 11:32-34) กลาววา  “ผมอยากใหเราได
รวมขอบคุณพระเจาท่ีใหเราไดมางานปสกาน้ีรวมกัน
ไมใชเพียงเพราะวาเราหาโอกาสท่ีจะทำอะไรบางอยาง
แตทั้งหมดท่ีเราทำน้ันเปนการเฉลิมฉลองถึงชัยชนะ
ท่ีพระเยซูคริสตประทานใหแกเรา พระเยซูคริสตเอง
ไดตรัสไววา จงช่ืนใจเถิดเพราะเราไดชนะโลกแลว
(ยน 16:32-33) นัน่หมายความวาในหลายๆ สถานการณ
ของชวีติ เราอาจจะพลาด แตขอใหเราเชือ่ม่ันในพระองค
อาศัยแบบอยางของพระองคเราจะมีชัยชนะในชีวิต
ในเหตุการณทัง้หลาย ความเช่ือของเราท้ังหลายน้ีแหละ
จะนำชยัชนะ”

สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ศจ.ดร.รงุ เรงิ-
สันต์ิอาจิณ แบงปนหัวขอ เอาชนะความชั่วดวยการ
ทำความดี (โรม 12:21)  กลาววา “ทานท้ังหลายก็คง
พยายามตอสู พยายามทำความดี ต้ังใจทำดีแลว แต
ผลออกมากลับกลายเปนชั่ว พวกเราเห็นขอความ
ขางหลงัรถทีเ่ขาเขยีนวา ‘ชัว่ ดี ขาร ูแตมันอดใจไมไหว’
จึงเปนตัวเราแตละคนท่ีจะตองเอาชนะจิตใจของเราเอง
ใหได  เราไมกลา เราไมชวย ส่ิงท่ีเราควรจะทำแตเรา
ไมยอมทำ การเมินไปเสีย หรือทำเปนมองไมเห็น
อยางน้ีกไ็มดี การต้ังใจใหมจะทำอยางนัน้ จะทำอยางน้ี
แตเราก็แพใจตัวเอง กลับไปทำส่ิงไมดีนั้นอีก ขอให
ดูแบบอยางจากทฤษฎีของพระเยซูเจาสอนวา ใคร
ตบแกมซาย ใหเราย่ืนแกมขวาใหตบอีก ซ่ึงสังคม
กลับมองวาข้ีขลาด แตจริงๆ แลวนี่คือความกลาหาญ
กลาตัดข้ันตอนการแกแคน ตัดชนวนการโตตอบกันไป
โตตอบกันมา โดยพระองคเอาความดีชนะความช่ัว
ส่ิงน้ีเปนวิธีที่ทำไดไมงายเลย แตเปนวิธีเดียวท่ีจะ
ยุติธรรมการทำความช่ัวดวยการกระทำดี”

จากสหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย และพระ-
คริสตธรรมลูเธอร โดยบิชอบ ดร.บรรจบ กุสาวดี
แบงปนหัวขอ  พระองคจะเปล่ียนใจของพอแมใหเปน
ลูกและเปลี่ยนใจของลูกใหเปนใจของพอแม (มาลาคี
4:5-6) กลาววา “พระเยซูครสิตใหความชอบธรรมแกเรา
เพื่อเราจะมีชีวิตเพ่ือถวายพระเกียรติแดพระองค และ
ไมมีอะไรสำคัญเทาพระเยซูคริสตเจาในชีวิตของเรา
และไมมีอะไรสำคัญกวาการท่ีเรามีความสัมพันธกับ

พระองคทุกๆ วัน และไมมีอะไรสำคัญกวาคนอ่ืนท่ีจะ
ไดรบัความรักจากเรา และการท่ีเรารับใชเขา โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการนำพระกิตติคุณไปสูชีวิตของเขา จิตใจของ
พอแมไปสูลูกๆ และจิตใจของลูกๆ ไปสูพอแม คือ
จิตใจของมนุษยไปสูมนุษยดวยกัน และวันน้ีเราเห็นวา
คณะตางๆ องคกรตางๆ นิกายตางๆ เราไดหันกลับมา
รวมเปนหน่ึงในท่ีนีเ้พราะเรามีพระกติติคุณเดียวกนั คือ
เรามีพระเยซูคริสตเจาองคเดียวกัน  ทำใหจิตใจของ
พอแมหันมาสูลูกๆ และจิตใจของลูกๆ หันมาสูพอแม
และจิตใจของเราทุกคนซ่ึงจะหันมาสูกันและกัน เพ่ือ
เปนการถวายเกียรติแดพระเยซูคริสตเจา”

จากเซเวนเดยแอดเวนติส โดย ศบ.คงกฤช อิม่กมล
แบงปนหวัขอ คนจะเอาชนะไมใชดวยอำนาจ (1 ซามูเอล
2:1-10) กลาววา  “กอนจะมปีสกาในคืนนัน้ ทีห่องชัน้บน
พระเยซูคริสตทำส่ิงท่ียิ่งใหญส่ิงหนึ่ง  กอนที่พระองค
จะเอาชนะทุกสิง่ นัน่คือ พระองคไดถอดฉลองพระองค
แลวลางเทาสาวกท้ัง 12 คน แลวหน่ึงในสิบสองคนน้ัน
พระองครูวาเขาจะขายพระองค พี่นองท้ังหลายปสกา
มิใชเพียงแคชัยชนะเทาน้ัน แตเปนการถอมตนลง
ยอมรับใชคนที่เปนศัตรูของเรา คนที่เขาจะเปนผูแพ
ในอนาคต หนาท่ีแกแคนไมใชของเราเปนของพระเจา
แตหนาท่ีของเราคือ ออนนอมตอทุกคน และนั่นคือ
ความหมายอยางแทจริงของปสกา  ชัยชนะของทาน
จะเปนอะไรเปนสิทธ์ิที่ทานจะคิด แตชัยชนะของพระ-
เยซูคริสตคือการที่พระองคยอมออนนอมตอทุกๆ คน
และน่ันแหละคือชยัชนะท่ีแทจรงิในความหมายของปสกา”

จากคาทอลกิ โดยพระคณุเจาชศัูกด์ิ สิรสุิทธ์ิ แบงปน
หัวขอ ภาวนาเพ่ือสันติภาพ ณ มหาวิหารแมพระแหง
ปวงเทวาอัสซีซี อิตาลี กลาววา “พี่นองผูรับใชพระเจา
และพี่นองผูเชื่อในพระคริสตเจาทุกทาน ความเชื่อเปน
ส่ิงท่ียิง่ใหญ เปนพระพรของพระเจา เพราะความเช่ือนัน้
ทำใหเราไดรบัอสิรภาพ และกลบักลายเปนคนของพระเจา
เปนพระพรท่ีประทานใหเปลาๆ เราจึงขอบพระคุณ
พระองค และเช่ือที่สำคัญท่ีสุดในโลกน้ีคือ เราเช่ือวา
พระเยซูคริสตเจาเปนพระบุตรของพระเจา พระองค
รบัทุกขทรมาน ส้ินพระชนมบนไมกางเขน และกลบัคืน
พระชนมชีพ ไมมีมนุษยคนไหนจะไดกลับคืนชีพ
นอกจากพระเยซูคริสตเจาซ่ึงเสด็จมาจากสวรรค และ
กลบัไปสสูวรรค  นีจ่งึเปนเหตุเปนผลทีเ่รามารวมฉลอง
ปสกาดวยความช่ืนชมยินดี พวกเราไดมารวมฟงการ
ปาฐกถาจากผแูทนท้ัง 4 ทาน ผมเชือ่วาพวกเราอิม่แลว
สุขใจแลว ขอใหเราเก็บความดี ส่ิงดีๆ เหลาน้ีไวเติมเต็ม
ในชีวิตของเราแตละคน”

“ธรรมชาติของศาสนาคริสตคือความรัก ส่ิงอืน่ๆ ที่
ไมใชเรื่องของความรักไมใชแกนแทของศาสนาคริสต
พระพรของการกลับคืนชีพขององคพระเยซูคริสตเจา
คือการกลับคืนดีระหวางมนุษยกบัพระเจา และการกลับ
คืนดีกันระหวางมนุษยกับมนุษย ขอใหพวกเราซ่ึงเปน
ศิษยของพระองคเรากำลังรวมฉลองความช่ืนชม
ยินดีของปสกา จะไดรวมกับผูที่มีน้ำใจดีอื่นๆ ที่กำลัง
สรางสรรคสันติภาพ ความยุติธรรม และภราดรภาพ
ขอใหปสกาน้ีนำความสิริรุงโรจนขององคพระเยซู
คริสตเจาแผขยายไปทั่วประเทศไทย  และสู ทุกๆ
ครอบครัว และสจูติใจของพ่ีนองทุกๆ ทาน”

จากน้ันรวมอธิษฐานภาวนาแบบเทเซในบรรยากาศ

วนันกับวชสากล (ตอจากหนา 20)
หวัขอของการฉลองวันนักบวชสากลปนี ้  “กระแสเรียก
คือพระพรและธรรมล้ำลึก”

คณะนักบวชชาย-หญิง ที่ทำงานในสังฆมณฑล
ราชบรุ ี มีจำนวน 16 คณะ  นกับวชชาย 6 คณะ นกับวช
หญิง 10 คณะ (ในจำนวน 10 คณะน้ี มีคณะกลาริส
กาปูชิน เปนคณะพิศเพงรำพึง)   หลังจากน้ัน เปนการ
ทำความรจูักกนัเปนการสวนตัว

พระคณุเจาปญญา กฤษเจรญิ ไดแบงปนกบับรรดา
พระสงฆนักบวชชาย-หญิง ในหัวขอ “กระแสเรียกคือ
พระพรและธรรมล้ำลึก” ซ่ึงนำมาจากหนังสือกระแสเรียก
คือพระพรและธรรมล้ำลึก จากพระนิพนธของบุญราศี
สมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2  

จากน้ันมีพธีิบชูาขอบพระคุณโดยพระคุณเจาปญญา
เปนประธานในพิธี    พธีิเริม่ดวยขบวนแหเขา   ซิสเตอร
ทีท่ำการฉลอง 25 ป 3 ทาน คือ ซสิเตอรมารอีา  ทพิย-
ธารา คปูระเสรฐิ  ซสิเตอรมารอีา อไุรวรรณ  เซซง จาก
คณะภคินีผูรับใชผูปวยแหงนักบุญคามิลโล  และ
ซสิเตอรเทเรซา ชลอรตัน สวสัดี จากคณะภคินผีรูบัใช
ดวงหทัยนิรมลของพระแมมารีย  ตามดวยพระสงฆและ
พระสงัฆราชผเูปนประธานในพิธี

หลังรับศีลมหาสนิท  ซิสเตอร ท้ังสามร้ือฟน
คำปฏญิาณ  และหลงัจากน้ันนักบวชชาย-หญิงทุกทาน
รื้อฟนคำปฏิญาณ พรอมกับถือโคมเทียนท่ีจุดอยู เพ่ือ
ยนืยนัวา  ทกุคนจะเปนผนูำแสงสวางของพระเยซูเจา ไป
สพูีน่องมวลมนุษยชาติ

รายงานโดย คณุรจนา เจรญิสุข

ความเปนหนึง่เดียวกนั ดวยการจดุเทียนมอบใหกนัและ
กนั กอนรวมรับประทานอาหารกลางวันดวยกัน

ครอบครวั  “กลุสนัติพงศ”                            200   บาท
คณุจินตนา  พงศวสันัย

ทำบุญอุทิศแดวิญญาณ
อนัตน  สุเทพ  โรซา  สมจิต
เบเนดิก  วรพจน  กจิประยรู
ยวง  บอสโก  วรีะ  พงศวสันัย (ไหลไผทอง)
                                                              600  บาท

คณุพิชญรตัน  แสงเดช  อทิุศแด
มารอีา บุญชวย  โกงศร                      200  บาท
อทุศิแดวญิญาณในไฟชำระ               200  บาท

ครอบครัว “สุพรรณพยคัฆ”                 1,000  บาท

สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสงธนาณัติ
ส่ังจายในนาม “ซิสเตอรศักด์ิศรี  งามวงศ” 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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ในบรรดาขอความไพเราะมากมายจากพระคัมภีร
ของเรา ขอความน้ีคงจะตองมีอยูในบรรดาขอความ
อนังดงาม เหลาน้ีดวยอยางแนนอน

“ พ่ีนองขณะที่พระเยซู เจาทรงพระชนมชีพ
บนแผนดินน้ี พระองคทรงอธิษฐาน ทูลขอคร่ำครวญ
และร่ำไหตอพระเจาผทูรงชวยพระองคใหพนความตาย
ได พระเจาทรงสดับ เพราะความเคารพยำเกรงของ
พระเยซูเจา ถึงแมวาพระเยซูเจาทรงเปนพระบุตร
ก็ยังทรงเรียนรูที่จะนอบนอมเชื่อฟงโดยการรับทรมาน
เมื่อทรงกระทำภารกิจของพระองคสำเร็จบริบูรณแลว
ก็ทรงเปนผูบันดาลความรอดพนนิรันดรแกทุกคน
ทีย่อมนอบนอมเชือ่ฟงพระองค” (ฮบ 5:7-9)

เราไมทราบชื่อวาใครเปนผู เขียนจดหมายถึง
ชาวฮีบรูฉบับน้ี รูแตวาเปนชาวยิวที่เชื่อถึงพระเยซูเจา
กลับใจมาเปนครสิตชนราวศตวรรษท่ี 1 เขียนจดหมาย
งดงามฉบับนี้ไปใหกำลังใจแกเพื่อนชาวยิวที่กลับใจ
มาเปนคริสตชนดวยเชนกัน ถาผู เขียนจดหมายถึง
ชาวฮีบรู ผูนี้เปนชาวยิวชนชาติที่จับพระเยซูเจาไปตรึง
ไวบนไมกางเขน เขาก็คงเขียนขอความน้ีข้ึนดวยหัวใจ
และความรูสึกท่ีแตกตางกับชาวยิวคนอ่ืนโดยส้ินเชิง
เพราะเปนขอความท่ีเขียนขึ้นดวยหัวใจ ท่ีเขาใกล
ดวงพระทัยพระเยซูเจาอยางมาก สามารถสัมผัส
ความรู สึกของพระเยซูเจาไดวาสำหรับพระองค
การยอมใหชาวยิวจบัไปทรมาน และตรึงบนไมกางเขน
เปนความต้ังพระทัยและไมงายเลย พระเยซูเจาทรง
อธิษฐานภาวนารองไหคร่ำครวญ ตอพระบิดา ผูทรง
ชวยใหพระองคพนจากความตายได  ภาษาและเน้ือหา
ทีจ่บัเอามาเขียนนีเ้ปนวธีิคิดวิธีเขียนของกวทีีใ่ชกนั คือ
กวเีปนผทูีส่ามารถจับเอาความรสึูกกนบ้ึงแหงหวัใจของ
ผูคนมาบอกเลาในงานเขียนของเขาได กอนอื่นเขา

ตองเหน็คณุคาของ “การสวด
ภาวนา” ตอจากน้ี ก็ตองเห็น
คุณคาของการ “รองไห”
เม่ือไรท่ีมนุษยสวดภาวนาตอ
พระเปนเจาจนถึงกับรองไห
นั่นเปนการสะทอนกนบึ้ง
แหงความรูสึกที่ เขาคนน้ัน
ฝากความหวังและชีวิตไวกับ
พระบิดาอยางเต็มเปยมหัวใจ
ผู เขียนเขาใกลพระทัยของ
พ ร ะ เ ย ซู เ จ า ผู ท ร ง ฝ า ก

ความหวัง และพระชนมชีพไวกับพระบิดาเจาแตเพียง
ผูเดียวจนหมดสิ้น วาพระบิดาแตผูเดียวจะทรงชวย
พระองคใหทรงกลับเปนข้ึนมาจากความตายคร้ังน้ีได
และพระบิดาผูนี้ทรงรับฟง! “คำภาวนา” มีคาเพราะ
พระบิดาทรงรับฟงน่ันเอง ถาพระบิดาไมทรงรับฟง
“คำภาวนา” นีจ้ะมีคาไดอยางไร? แตทีพ่ระบิดาทรงฟง
ก็เพราะพระบุตรทรงเรียนรูที่จะเคารพยำเกรงพระบิดา
“ถึงแมวาพระเยซูเจาทรงเปนพระบุตรก็ยังทรงเรียนรู
ทีจ่ะนบนอบเช่ือฟง โดยการรบัทรมาน” (ฮบ 5:8)

ทกุวนัน้ีเรามองผคูนท่ีเพลีย้งพล้ำหกลมลงอยางไร?
บางทีเราก็คอยแตไปยืนขางฝงของผูไดเปรียบท่ีมี
อำนาจเหนือผูอื่น โดยมองไมเห็นคุณคาของผูถูก
เอาเปรียบวา เขากำลังนอบนอมเช่ือฟงมโนธรรม
ความดีที่เขามีตามความเช่ือในพระบิดาและพระบุตร

“เขาแบกความทุกขทรมานของพวกเรา เขารับ
ความเจ็บปวดของพวกเราไว แลวเรากลับคิดวาเขา
ถูกพระเจาลงโทษ... แตที่จริง เขาแบกบาปของคน
ทั้งปวง และวอนขอแทนบรรดาผูลวงละเมิด” (อสย
53:4-12)

“เมื่อพระบุตรทรงไถบาป กระทำพระภารกิจของ
พระองคสำเร็จบริบูรณแลว ก็ทรงเปนผูบันดาลความ
รอดพนนิรันดรแกทุกคนที่ยอมนอบนอมเชื่อฟง
พระองค” (ฮบ 5:9)

มองดูภายนอกแมมนุษยจะไมยนืขางเขา แตเพราะ
เขายอมนอบนอมเชือ่ฟงพระบตุรเขาจึงเปนผรูบัผลบุญ
ของการชวยใหรอดพนจากองคพระเยซเูจา พระเยซูเจา
ทรงยนืขางเขา และทรงชวยเขาใหรอดพนนรินัดร

คุณคาประการสุดทายท่ีผเูขียนจดหมายถึงชาวฮีบรู
หยิบยื่นใหแกเราในขอความอันงดงามของจดหมาย
ฉบับน้ีก็คือ “การชวยใหรอดพนนิรันดร แกทุกคนที่
ยอมนอบนอมเชื่อฟงพระองค”

นี่คือหนึ่งในขอความประทับใจจากพระคัมภีร
ตลอดกาล คงไมมีใครเขียนอะไรเกี่ยวกับพระเยซูเจา
และพวกเราไดไพเราะงดงาม ลกึซ้ึงไปกวาน้ีอกีแลวตอมาผูเขียนมองเห็นความย่ิงใหญของพระบุตรวา

เกิดจากการท่ีพระบุตรทรงเรียนรูที่จะนอบนอมเชื่อฟง
พระบิดา คณุคาสำคัญประการทีส่าม คอื “การนอบนอม
เชือ่ฟงพระบดิาของพระบุตร” ชาวยิวท่ีจบักุมพระเยซูเจา
ไปตรึงกางเขนตางมองวาพระเยซูเจาพายแพตอบรรดา
สมณะชาวยิว และเปนของปลอม ไมสามารถชวยเหลอื
ใหตนเองรอดพนจากการประหารคร้ังน้ีได จะมีชาวยิว
สักกี่คนมองวาพระเยซูเจาทรงนอบนอมเชื่อฟงตอ
พระบิดาในการรับทนทรมาน พระองคนี่แหละคือ
พระผู ไถ เที่ยงแทที่ทรงมอบชีวิตเปนเครื่องบูชา
ในเวลาเดียวกนั
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พูดไปเลยที่มาแหงศักดิ์ศรี
มนุษยถกูสรางมาใหยิง่ใหญ
พระคัมภรีบอกมนุษยเปนพระฉายาของพระเจา
พระเยซูเจาทรงยืนยันวามนุษยเปนบุตรพระเจา
ศักด์ิศรีของทุกคนและแตละคนจึงสูงสงมากกวาท่ีเหน็
เพราะแกนแทอยใูนส่ิง “เปน” มากกวาในส่ิงท่ี “มี”
ในขณะท่ีส่ิงท่ีมีนัน้เต็มดวยขีดจำกดั
ไมใชทกุคนจะสามารถมีทกุอยางตามท่ีตองการ
พอเริม่นับส่ิงท่ีมีเพือ่วดัคุณคาแหงคน
คุณคาของคุณมีอันตองลดลงหรือแทบหมดไปโดยปริยาย
และน่ีคือสิง่ท่ีสังคมใหความสำคญัในการคบหาเจรจากำหนดฐานะ
แตละคนจึงใชมาตรฐานเดียวกันนี้เพื่อกำหนดคุณคาแหงตน
ยิ่งกราบไหวยกยองเงินทองเปนพระเปนเจาเปนนาย
คนท่ีไมมีเลยตองตกขอบสงัคมไปมากตอมาก
ทัง้ท่ีแตละคนยากดีมีจนตางมีศักด์ิศรีในส่ิงท่ี “เปน”
เงินทองขาวของสมบัติมีวนัน้ีพรงุน้ีหมดไดทกุเม่ือ
ถงึแมจะมีเพ่ิมพนูข้ึนแตชวีติผคูรอบครองลดลงอยางตอเน่ือง
วนัน้ีมีพรงุน้ีมีนอยลงวนัมะรืนหมดไปในท่ีสุด
ในขณะส่ิงท่ี “เปน” มีแตมากข้ึนกระท่ังถึงความเต็มเปยม
จะวาไปแลวทุกชีวิตเร่ิมจากการเปนกอนจะมี
แลวกจ็บจากการ “มี” กอนจะ “เปน” นรินัดร
ทวาคนกลับไปใหความสนใจแกการ “มี” อยนูัน่แหละ
การมเีลยทำใหเกดิ “ความแตกตาง” ในสังคมมนุษย
รวมไปถึงความเหล่ือมล้ำต่ำสูงท้ังหลาย
ไมนอยครัง้ทำใหเกดิ “ความแตกแยก” แมคนสายเลือดเดียวกนั
เม่ือมขีองเปนตัวแปรของความสัมพนัธระหวางคนกับคน
ส่ิงของกลายเปน “ตัวกลาง” ระหวางคนกับคนดวยกัน
ส่ิงของกลายเปน “ตัวขวางก้ัน” ความผูกพนัเย่ือใย
ยิง่มีมากย่ิงหางไกลกันย่ิงมีนอยยิง่ใกลชดิกัน...

 ในสังคมท่ีเนนการ “มี”  คนมักมองผลประโยชนเปนหลกั
ตราบใดไดประโยชนก็ยังอยูในสายตากันและกัน
พอไรประโยชนตางคนตางอยตัูวใครตัวมนั
หนมุชาวไตหวนัใชบรกิารรานอินเทอรเน็ตคาเฟเลนเกม
จรงิจงักบัเกมตอเนือ่งกวายีสิ่บสามช่ัวโมงไมยอมพกั
กระทัง่เสียชวีติโดยมือท้ังสองขางยังจับเมาสและคียบอรด
อยอูยางน้ันเปนเวลาเกาชัว่โมงทามกลางผมูาใชบรกิารรวมสามสิบคน
กระท่ังมีผสัูงเกตเห็นในท่ีสุดเปนขาวนาสะเทือนใจ
สะทอนใหเหน็จติใจคนในสังคมทุกวันนีไ้ดชดัเจน
ถึงจะอยูกันเบียดเสียดยัดเยียดเดินแทบชนบาชนไหลกัน
แตจิตใจน้ันอาจอยูหางไกลกันลิบลับ
ยิง่มีโทรศัพทมือถอืแบงสังคมเปนโลกสวนตัวใบเล็กใบนอย
หากไมเดินชนกนัหากไมขวางทางกันคงไมตองสนใจ
ใครจะเปนใครใครจะเปนอะไร...ชาง

สำหรับผูที่มีจิตสำนึกสำหรับผูเปนศิษยพระเยซูเจา
จะปลอยใหสถานการณเชนน้ีดำเนินตอไปคงไมได
ยิง่ผทูีมี่บญัญติัแหงรกัเปนแกนแหงการเปนศาสนิกชน
หากการดำเนินชีวิตแตละวันไมพนตนเองออกไป
ก็คงเรียกตนเองเปนศิษยแทของพระอาจารยเจาไมได
ตรงขามนาจะถือเปนการทาทายของสถานการณ
เพือ่ยนืหยดัการ “เปน” คนดีจรงิการ “เปน” ครสิตชนแท
เริ่มจากตนเองดวยความเชื่อมั่นในศักด์ิศรีแหงการเปน
เพือ่จะไดมองเห็นศักด์ิศรีแหงการ “เปน” ในทุกคนในแตละคน
แลวน้ันทุกอยางจะตามมา...ตามการเรียกรองแหงศักด์ิศรี

ท่ีกรุงลอนดอนในวันกอนวันเฉลิมฉลองพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาชาย
วิลเลี่ยมกับนางสาวเคท มิดเดิลตัน นักทองเท่ียวจำนวนหลายพันคนตัดสินใจ
จะเดินตามทางท่ีจะมีขบวนแหระหวางพระราชวังบักกิงแฮมและโบสถเวสต
มินสเตอร นกัทองเทีย่วจากโพนทะเลคนหน่ึงชีใ้หเพือ่นๆ ของเขาดูผทูีป่ระทวง
ซ่ึงอยตูรงขามกับรฐัสภา ชาวองักฤษผหูน่ึงอธิบายใหเขาฟงวา “ไมเปนไรดอก
พวกเขาไมทำอันตรายพวกคุณหรอก เพราะท่ีนี่เรามีเสรีภาพในการแสดงออก
ซ่ึงความคิดเห็นของแตละคน”

อปอลโลมีเพื่อนท่ีดีหลายคนและมีศัตรูอยูจำนวนหน่ึง เม่ือทานกลาว
ในศาลาธรรมและกลาววาจาตอตานชาวยวิท่ีมีการศกึษาซ่ึงอยทูีน่ัน่ มิใชทกุคน
ที่ยอมรับคำกลาวของทาน ที่ประกาศวาพระเยซูเจาคือพระเมสสิยาห แม
คริสตชนบางคนก็คิดวาเขามิไดมีความพรอมทีจ่ะกลาว แมวาอปอลโลจะรเูร่ือง
เกีย่วกบัพระเยซูเจาเพราะทานรับพธีิลางจากยอหนเทาน้ัน แมทานจะถูกติเตียน
จากฝายตรงขาม แตทานก็แสดงออกซ่ึงความกลาหาญและกลาวถึงเรื่องที่ทาน
เชื่อวาเปนความจริง ปริสซิลลาและอาควิลาเปนประจักษพยานใหแกพระ-
เยซูเจา แตทำอยางเงียบๆ ไมกระโตกกระตาก

การพดูความจริงมิไดหมายความวามีการเรียกรองใหรบัฟง มีคำคมท่ีกลาว
ไววา มีคนท่ีไมพูดอะไรอยูสองพวกดวยกัน กลาวคือผูที่พูดโดยไมรูจักจบ
กับผูที่ไมพูดอะไรเลย ลองคิดดูซิวาเราอยูในกลุมไหน? ในพระศาสนจักรคน
ทั้งสองพวกนี้ กลาวคือผูที่กลับใจและมีจิตใจรอนรนที่กำลังจะเปนสมาชิกที่
ครบครันของพระศาสนจักรและผทูีค่อนขางจะเงียบ ผทูีเ่ปนคนดีมาโดยตลอด
แมจะเปนผูที่ไมคอยปรากฏตัว ไดรับการทดลองใจในการยึดม่ันอยูกับพระ-
เยซูเจา ในบางประเทศการประกาศความเช่ืออยางเปดเผยดังเชนอปอลโล ถือ
วาผดิกฎหมายและถูกบังคับใหหยดุพดูอยางรวดเร็ว บางคร้ังดวยวธีิทีร่นุแรง ใน
ประเทศท่ีกลาวมาน้ี บางคร้ังการปฏิบติัตามขอความเช่ืออยางเงียบๆ กน็บัวาเปน
อนัตราย ครสิตชนท่ีถกูเบยีดเบยีนตองการคำอธิษฐานภาวนาของเราเปนอยางย่ิง

“เมื่ออปอลโลตองการไปยัง
แควนอาคายา บรรดาพ่ีนอง
ก็ใหกำลังใจ  และเขียน
จดหมายถึงบรรดาศิษย
ที่นั่นใหตอนรับเขา  เมื่อ
อปอลโลไปถึงเขาชวยเหลือ
อย างมากแกผูที่พระเจ า
ทรงบันดาลใหมีความเชื่อ
เขาตอบโตอย างแข็งขัน
กบัชาวยวิตอหนาคนทัง้หลาย
โดยอางขอความจากพระ-
คัมภีรพิสูจนวาพระเยซูเจา
เปนพระครสิตเจา” (กจิการ
18:27-28)

ขาแตพระเจา พวกลูกอธิษฐานภาวนาเพ่ือ
พระศาสนจักรท่ีถูกเบียดเบียน  ซ่ึงคริสตชน
ผูติดตามพระองคตองสละชีวิต โปรดทรงบันดาล
ใหพวกเขามีความกลาหาญ โปรดทรงบันดาลให
ความเช่ือของเขาม่ันคง โปรดทรงประทานพระ-
จติเจาแหงความเฉลียวฉลาดใหแกเขา โปรดใหลกู
ใหคุณคาเสรีภาพของลูกและโปรดใหลูกติดตาม
พระองคอยางใกลชิด อยางซ่ือสัตยมากข้ึนในชีวิต
ประจำวันของลูกดวยเทอญ อาแมน
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จัดพิธีฟนฟูจิตใจผูเตรียมรับศีลลางบาปผูใหญหรือพิธี
เอฟฟาธาข้ึน ในวันเสารที่ 7 เมษายน 2012 ที่หอง
ประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

โดยมีวตัถุประสงคดังน้ี
1. เพื่อศึกษาแนวทางของพระศาสนจักรคาทอลิก

ดวยขัน้ตอนและพิธีรบัผใูหญเขาเปนคริสตชน
2. เพื่อแบงปนประสบการณและหาแนวทาง

ปฏบิติัรวมกันเก่ียวกบัเรือ่งน้ี ในระดับวดั และเขตตางๆ
3. สงเสรมิการใชวธีิการและขัน้ตอนการรบัผใูหญ

เขาเปนคริสตชนใหมีความหมายและนาประทับใจตอ
ผูเตรียมรับศีลลางบาป โดยมาพบพระอัครสังฆราช
เชาวนัเสารศักด์ิสิทธ์ิ เพือ่เตรยีมรบัศีลศักด์ิสิทธ์ิ

4. เพื่อสงเสริมงานวิถีชุมชนวัดและสนับสนุน
สมาชิกของพระศาสนจักรไดทำหนาท่ีตอนรับคริสต-
ชนใหมในชุมชนวัดของตน โดยพิธีรับผูใหญเขาเปน
คริสตชน (แผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลป 2011-2015
ขอ 21.3)

สำหรับพธีิเอฟฟาธาในปนี ้มีผมูารวมงานท้ังส้ิน 307
คน โดยแบงออกเปนพระสังฆราช 1  องค พระสงฆ  14
องค ผเูตรยีมตัวรบัศีลลางบาปผใูหญ 162 คน พอ-แม
อปุถัมภ  63 คน  นกับวช ครคูำสอน  8  คน เจาหนาท่ี
ศูนยฯ พีเ่ลีย้ง   13 คน นักศึกษาภาคฤดูรอน ป 2   46
คน   

โดยคณุพอสานจิ สถะวรีะวงส อปุสังฆราช มาให
ความรกูบัพอ-แมอปุถมัภในหัวขอ “บทบาทและหนาท่ี
ของการเปนพอ-แมอุปถัมภ”

นอกจากน้ันคณุพอสุรสทิธิ ์ชมุศรพัีนธ ุใหความรู
เพิ่มเติมแกผูเตรียมตัวรับศีลลางบาปผูใหญในหัวขอ
“บทบาทและหนาท่ีของการเปนคริสตชนท่ีดี”

หลงัจากนัน้เวลาประมาณ 11.00 น. พระอคัรสงัฆราช
ฟรงัซสิเซเวยีร เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ ใหเกียรติมาเปน
ประธานในพิธีเอฟฟาธาและเจิมน้ำมันศีลลางบาป
แกผใูหญทีป่ระสงคจะเปนคริสตชน

ภาวนา (ตอจากหนา 2)
รวมกบัผวูาราชการจงัหวดัสงขลา นายกฤษฎา  บุญราช

เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับชาวหาดใหญ หลัง
เหตุการณระเบิดคารบอม ทีโ่รงแรมลกีารเดนส พลาซา
โรงแรมช่ือดังใจกลางเมืองหาดใหญ เม่ือวันท่ี 31
มีนาคม 2012 โดยมีศาสนิกชนจาก 3 ศาสนา พทุธ ครสิต
อสิลาม รวมกันสวดภาวนา วอนขอสนัติภาพ สันติสุข
ความเชือ่มัน่ใหกบัชาวหาดใหญและผไูดรบัผลกระทบ
รวมท้ังอุทศิบุญกุศลใหกบัผสููญเสียชวีติในคร้ังน้ี ซ่ึงเปน
การประกาศยืนยันวา ไมวาเราจะนับถือศาสนาใด เรา
ก็เปนพี่นองและเปนหน่ึงเดียวกัน ในการเสริมสราง
สันติภาพ

เขาเงยีบ (ตอจากหนา 2)
เยาวชน โรงเรยีนดอนบอสโก ชานเมอืงกรงุโรม

คุณพอไดใหขอคิดถงึการเตรยีมจติใจชวงมหาพรต
เกี่ยวกับการใชชีวิตรวมกับคนอื่น การรูจิตใจตนเอง
ใหสัมผสักับพระ และการเปนคนไทยเสมอ ไมวาจะอยู
แหงใด พวกเราไดภาวนาใหประเทศไทยเปนพเิศษดวย

อนึ่งการเขาเงียบนี้ จัดเพียงปละครั้ง สำหรับ
นักศึกษาไทยท่ีเปนท้ังนักบวช พระสงฆ และฆราวาส
โดยสลับเปล่ียนสถานท่ีและผูเทศนทุกป โดยใชภาษา
ไทย เพือ่ชวยรำพงึภาวนาไดดีข้ึน

จากอาสนวิหารราฟาเอล วัดอัครเทวดามีคาแอล
สมหวัง วัดนักบุญวินเซนเดอปอล พุดหง วัดนักบุญ
ดอมินิกซาวีโอ รอนพิบูลย และวัดนักบุญอักแนส
กระบี ่ ระหวางวนัที ่18-25 มนีาคม 2012

โดยปนี้เนนเน้ือหาของพระบัญญัติ 10 ประการ
ศีลศักด์ิสิทธ์ิ การใหความรพูระคัมภีร และกระบวนการ
สรางคริสตชนกลุมยอย (BEC) ซ่ึงมีเด็กๆ พี่เลี้ยง
ครูคำสอน  พระสงฆ  ซิสเตอร  รวมแบงปนชีวิต
ประสบการณแหงความเช่ือ จำนวน 90 คน  โดยแบง
เปน 6 ชัน้เรียน คือ

ระดับชั้น ม.3-ม.4 คุณพออรรคเดช  ทับปง  และ
ซสิเตอรอทุมุพร  แซโลว  เปนผสูอน

ระดับช้ัน ม.2  ซิสเตอรพวงผกา  ราชธน  และ
คณุครวูราภรณ  แซตนั  เปนผสูอน

ศีลกำลงั คณุพอยทุธการ  ยนปลดัยศ  และคณุพอ
อมรกจิ  พรหมภกัด ี เปนผสูอน

ศีมมหาสนิท คณุพอสทิธโิชค  แสวงกาญจน  และ
คณุครกูรรณกิาร  อนรุา  เปนผสูอน

ระดับชัน้ ป.2-ป.3 คณุครสุูรศิา  เทยีนแกว   และ
คณุครวูชิตุา  จันทรโรภาส  เปนผสูอน

ระดับช้ันอนุบาล - ป.1 คณุครวูราภรณ  สุขเกษม
และคณุครสูายฝน  อรณุเรอืง  เปนผสูอน

การใชชีวิตรวมกันในคายคำสอนของบรรดาเด็กๆ
เริ่มต้ังแตเสียงเรียกของพระปลุกใหต่ืนนอนในยามเชา
ผานทางสัญญาณนกหวีด มีพระสงฆ นักบวช คุณครู
พี่ เลี้ยง รวมกันทำใหรางกายกระปร้ีกระเปราดวย
กายบริหารยามเชา แลวจึงแยกยายไปทำธุระสวนตัว
แลวจึงมารวมกันอีกคร้ังหน่ึง เพื่อสรรเสริญพระเจา
ในกลมุยอย ดวยการอาน ฟง รำพงึและแบงปนพระวาจา
ของพระเจา มีพระสงฆ นักบวช ครูคำสอน พี่เล้ียง
รวมแบงปน เนนการสรางคริสตชนกลมุยอยของบรรดา
เด็กๆ ใหพวกเขาไดมีโอกาสเลือกขอต้ังใจดีที่จะทำ
รวมกนัตลอดวัน

หลังรับประทานอาหารเชา ไดเรียนรูจักท่ีจะมี
ความรับผิดชอบ  รับใชดวยการทำหนาท่ีที่ไดรับ
มอบหมาย ลางจาน ถูบาน ทำความสะอาดหองเรียน
หองประชุม หองน้ำ บรกิารรับใชซ่ึงกันและกัน เสร็จส้ิน
จากการทำหนาท่ีประจำวันท่ีไดรับมอบหมาย ก็มาสู
การเตรียมความพรอมกอนเขาหองเรียนในยามเชา
ดวยกิจกรรมผานทางบทเพลงสรางสรรค บทเพลง
ประจำคาย โดยมีบรรดาเยาวชนรุนพี่เปนผูนำ จากน้ัน
จึงแยกยายเขาชั้นเรียนของตัวเอง

หลงัพกัรบัประทานอาหารวางในชวงเชา เปนเวลา

คายคำสอน (ตอจากหนา 2)

ของการใหคำแนะนำเก่ียวกบัพิธีกรรม  เตรียมพธีิกรรม
ศักด์ิสิทธ์ิ ดวยการซอมขับรอง เนนบทเพลงที่จะใช
ตลอดเทศกาลมหาพรต และปสกา เพื่อใหพวกเขา
ไดคุนเคยและสามารถรวมพิธีกรรมอยางมีชีวิตชีวา
ตอดวยชวงเวลาของการเสริมความรูพระคัมภีร ดวย
คำถามทองจำ โดยมีพระสงฆ ซิสเตอร ครู พี่เลี้ยง
คอยใหคำแนะนำ  และติดตาม

ภาคบาย หลงัอาหารเทีย่ง  มีโอกาสพกัผอนหยอนใจ
รวมกัน บางก็วิง่เลน บางก็ลอมวงสนทนา บางก็ทบทวน
ความรูในช้ันเรียน ทองคำถามพระคัมภีร ฯลฯ มีเวลา
ประมาณ 40 นาที กอนท่ีจะมาสันทนาการรวมกัน
บางวันก็เปนชวงเวลาของการเลนเกมสพระคัมภีร
บางวันก็เปนเกมสในรม สนุกสนานรวมกันควบคู
กบัความร ู แลวจงึไปเรยีนตอในคาบท่ี 3 ชวงบาย

หลังอาหารวางในชวงบาย ก็มาถึงกีฬาประจำวัน
โดยมีพระสงฆ ซิสเตอร คุณครู พีเ่ลีย้ง รวมกันแบงปน
ประสบการณความสุข ความสนุก พรอมกบัหยาดเหง่ือ
จากน้ันก็มาถึงชวงเวลาของการชำระรางกาย เปน
ชวงเวลาท่ีไดมีโอกาสฝกฝนการดูแลรับผิดชอบตัวเอง
ในเรื่องการซักเสื้อผา ดูแลตนเองเร่ืองความสะอาด

กอนรับประทานอาหารเย็น เปนชวงเวลาของ
การเรียนรูจักพระเจาผานทางพิธีบูชาขอบพระคุณ
บางวันมีการสวดสายประคำ การเดินรปู 14 ภาค รำพงึ
มหาทรมานของพระเยซูเจา

เ ม่ือเติมพลังดวยอาหารเย็น  และการพักผอน
หยอนใจ เปนท่ีเรียบรอยแลว ก็มาถึงชวงเวลาของการ
พิสูจน ความรูพระคัมภีรที่ไดทองจำ ดวยการทดสอบ
เกบ็คะแนนประจำวัน เพือ่รบัรางวลัในวนัจบคาย

สุดทายไมลืมท่ีจะจบวันดวยการขอบคุณพระเจา
ผานทางการภาวนาค่ำ รับฟงขอคิดดีๆ คำสอนเตือนใจ
จากคุณพอ ซิสเตอร ทีส่ลบัหมุนเวยีนกนัมาใหคำแนะนำ
ตอดวยกจิกรรมสนัทนาการ บางวันมีโอกาสไดหยอนใจ
ดวยการชมภาพยนตรรวมกนั
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คณะกรรมการวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลสุราษฎร

ธานี นำโดยคณุพอนที ธรีานวุรรตน อปุสังฆราช และ
ทมีงาน ไดแก  ซสิเตอรสุภาวด ีแขง็กจิ คณุพอสมพงษ
ฉัตรบรรยงค คุณพออรรคเดช ทับปง  คุณพอสุวัฒน
เหลืองสอาด คุณพอไพฑูรย ยันงาม  คุณพอสมโรจน
ไชยชนะ (เจาอาวาสวัดนักบญุยอแซฟ ถ้ำสิงห)  คณุพอ
แอนโทนี มิเอเล (เจาอาวาสแมพระองคอุปถัมภ พนม)
และคุณพอนิรันดร ศิลามงคล (เจาอาวาสวัดนักบุญ
อกัแนส จ.กระบ่ี)  ไดนำผนูำวิถชีมุชนวัดจากอาสนวิหาร
ราฟาเอล สุราษฎรธานี วดัอัครเทวดามีคาแอล สมหวัง
วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห วัดแมพระองคอุปถัมภ
พนม และวัดนักบญุอกัแนส จ.กระบ่ี รวมท้ังส้ิน 42 ทาน
ขามพรมแดน ดูงานวิถีชุมชนวัด ที่วัดนักบุญมีคาแอล
เมืองอโิปร ประเทศมาเลเซีย  เม่ือวนัที ่17-20 กมุภาพนัธ
2012 ในการไปดูงานคร้ังน้ี ทางคณะกรรมการวิถี
ชมุชนวัด สังฆมณฑลสุราษฎรธานี ไดรบัความชวยเหลอื
ดานการประสานงาน และการอำนวยความสะดวก
ตางๆ ผานทางคุณพอบุญสง หงษทอง  ซึ่งคุณพอได
นำพระสงฆจากสังฆมณฑลราชบุรี รวมศึกษาดูงาน
ในคร้ังน้ีดวย ไดแก คณุพอวโิรจน เสยีงไพเราะ  คณุพอ
วริยิะ สเูสงีย่ม และคณุพอนริตุ กจิเตง ซ่ึงพวกเราไดรบั
การตอนรับเปนอยางดีและอบอุนจาก คุณพอสตีเฟน
หลิว (Fr.Stephen LIEW) คุณพอเจาอาวาส พรอมกับ
ทมีงานผนูำของวัด (PAT) ทีม่าคอยตอนรบั ดูแลพวกเรา
อยางเปนกันเองและอบอุนในมิตรภาพที่ลึกซ้ึงใน
ความเช่ืออันเดียวกัน

วดันักบญุมีคาแอล เมืองอโิปร มีครสิตชนคาทอลิก
จำนวนประมาณ 4,000 คน เริม่วถิชีมุชนวดัของตนเอง
(BEC) ต้ังแตป ค.ศ. 1986 โดยไดเริ่มใหมีการกำหนด
ทิศทาง และวางโครงสรางของวัดเพ่ือวางแผนงาน
ดานวถิชีมุชนของวดัอยางเปนระบบ และเปนรปูธรรม

ในป 1996 ชมุชนวัดไดรวมกันไตรตรอง ทบทวน
และสรุปบทเรียน ผลการดำเนินงานดานวิถีชุมชนวัด
(BEC) นำไปสูการยืนยันดวยความม่ันใจถึงแนวทาง
ของวิถีชุมชนวัด วาเปนกระบวนการท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ในการสรางกลุมคริสตชนใหเติบโต และเขมแข็ง
ในความเช่ือ จึงนำไปสูการเดินทางรวมกันในวิถี
ชมุชนวดัดวยความมัน่ใจ  มีการวางแผนการดำเนินงาน
และกิจกรรมของวัด ในระยะท่ี 2  ที่มีวิถีชุมชนวัด
เปนจุดศูนยกลางของแผนงานและกิจกรรมของวัด
ในระยะ 10 ป (1996-2006)

ในป 2006-2012 ทางวัดไดวางกรอบ และจังหวะ
กาวเดินของวิถชีมุชนวัด อยางเปนระบบ ดวยการวางแผน
แบบกาวหนา (Progressive plan) มีการกำหนดหัวขอ
และจังหวะกาวของวิถีชุมชนวัดในแตละปอยางชัดเจน
โดยมุงเนนใหคริสตชนเติบโตในความเช่ือในฐานะ
ที่เปน “ชุมชนศิษยพระคริสต” อาศัยพระวาจาของ
พระเจา ทีเ่ปนแรงบนัดาลใจผลกัดันใหครสิตชน เติบโต

ในความเช่ือ และรวมกันสราง “ชมุชนศิษยพระคริสต”
ที่ดำเนินชีวิตดวยความเชื่อ และออกไปประกาศขาวดี
แกเพื่อนพี่นอง

ในการดำเนินงานดานวิถีชุมชนของวัด มุงเนน
การมีสวนรวมของคริสตชนทุกคน โดยสภาภิบาล
ของวัด (Parish Pastoral Council) มีบทบาทในการ
กำหนดแผนงาน และกระบวนการทำงานของวิถี
ชุมชนวัด ซ่ึงนอกเหนือจากการแบงเปนกลุมยอย
ตามสภาพภูมิศาสตร (Geographical area) แลว ยังมี
การจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริม และสนับสนุนแผนงาน
ดานวิถชีมุชนของวัด รวมท้ังการใหความรดูานวิถชีมุชน
วดัใหกบัครสิตชนอกีดวย เพ่ือใหครสิตชนทุกคนเขาใจ
วาวถีิชมุชนวดัไมใชเพยีงแคกจิกรรม หรอืเปนองคกรใด
องคกรหน่ึงของวัด แตเปน “วิถี” คริสตชนในชุมชน
ซ่ึงจำเปนตองการวางแผนอยางเปนระบบ ตามบริบท
ของชุมชนวัดของตนเอง เพือ่ใหทกุกจิกรรม และองคกร
ตางๆ ของวัด เดินไปดวยกันใน “วิถีชุมชนวัด” เปน
วิถีชีวิตคริสตชน ที่ชุมชนคริสตชนรวมกันเดิน และ
ประกาศความเช่ือ ดวยการดำเนินชีวิตเปนหนึง่เดียวกนั
บนเสนทางแหงความเช่ือเดียวกัน

นอกน้ันในการดำเนินงานดานวิถชีมุชนวัด ยงัไดมี
การคัดเลือกผูนำคริสตชน  (Parish Animating Team
หรอื PAT) จากผนูำของแตละกลมุ เพือ่ทำหนาท่ีในการ
ผลักดัน และหลอเลี้ยงกลุมวิถีชุมชนวัดของกลุมตางๆ
ผูนำเหลาน้ีไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกของชุมชน
และคุณพอเจาอาวาส  เปนผูที่ดำเนินชีวิตเปนตัวอยาง
ทีดี่ อทุศิตน ศรัทธา มีน้ำใจดี และไดรบัการฝกฝนใหมี
ภาวะผูนำ  มีความรู  และทักษะดานวิถีชุมชนวัด
เปนอยางดี

ในวันแรกของการดูงาน พวกเราไดมีโอกาสสัมผสั
การรวมกลุมวิถีชุมชนวัดของกลุมตางๆ โดยแบงเปน
กลมุ กลมุละ 5-6 คน เพือ่ไปรวมกลมุแบงปนพระวาจา

ตามกลุมวิถีชุมชนวัด   ซ่ึงแตละกลุมไดถายทอด
ความประทับใจท่ีผานทางรอยยิ้ม การตอนรับที่อบอุน
และกระบวนการแบงปนประสบการณพระวาจา
ในกลุม ที่สะทอนภาพใหเห็นถึงสาระสำคัญของกลุม
วถิชีมุชนวัด ซ่ึงกคื็อ “สายสัมพนัธทีแ่นนแฟน อนัเกิด
มาจากการแบงปนความเช่ืออันเดียวกันจากพระวาจา
ของพระเจา”

ในวันท่ีสอง พวกเราไดรบัการแบงปนแนวคิดและ
คำสอนของพระศาสนจักร เกี่ยวกับแนวทางของวิถี
ชมุชนวัดซ่ึงไดกอใหเกิดกระบวนการท่ีสรางความเขมแข็ง
ใหกับพระศาสนจักร และการทาทายตอบทบาทของ
ครสิตชนฆราวาส  ทีไ่ดรบัการฟนฟอูยางตอเน่ือง ทำให
ตระหนักถึงบทบาทการเปน “ศิษยพระคริสต”  ที่รวม
สรางความสัมพันธที่เปนหน่ึงเดียวกัน ตระหนักใน
ความเช่ืออนัเดียวกนั และพระเจาเดียวกนั  ซ่ึงเปนรากฐาน
สำคัญสำหรับการนำไปสูยุคใหมของการประกาศ
พระวาจาของพระเจาท่ีคริสตชนทุกคนตระหนัก
ในบทบาทในการประกาศขาวดี  นอกนัน้ กลมุ PAT ได
แบงปนกระบวนการทำงาน อุปสรรค และปญหา
ในการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด ซ่ึงทำใหเราตระหนักวา
การดำเนินงานวิถชีมุชนวัด ไมใชผลสำเรจ็ ทีไ่ดมาแบบ
ทันทีทันใด แตเปนกระบวนการท่ีตองรวมกันทำ
อยางอดทน เรียนรูกับปญหา และขอจำกัดตางๆ เพื่อ
คนพบ “วิถีชุมชนวัด” ที่เหมาะสมกับบริบทของวัด
ของตนเอง และท่ีสำคัญ ทางกลมุ PAT ไดใหกำลังใจกับ
เราในการทำงานอยางตอเน่ือง และอดทนจนถึงท่ีสุด
แมจะมีอุปสรรคปญหา แตตองนำไปสูการเรียนรู และ
คนพบหนทางใหมๆ ในการทำงาน และท่ีสำคัญท่ีสุด
ความเช่ือ และไววางใจในการทรงนำของพระเจาในวิถี
ชมุชนวัดเปนหวัใจสำคัญ

จากน้ัน กลมุไดมีโอกาสคนพบความประทับใจ การ
(อานตอหนา 11)
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เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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Tel. 02-291-3750-4

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. อสิราเอล - จอรแดน
(13-21 มิถนุายน)

2.ปารสี - ลรูด - ฟาติมา
(23 มิถนุายน - 1กรกฎาคม)

3. ฉลองเซนตแอนน - ปนงั
(27-29 กรกฎาคม)
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Matthew Anawat Legal Advisor Co., Ltd.
สำนักกฎหมาย บริษัท แมทธิว อนวัช ลีกัล แอดไวเซอร จำกัด

หลกั : คุณภาพตองมาอันดับหน่ึง ความรับผิดชอบและการใฝบรกิารตองมีเสมอ คาบริการตองเหมาะสมเพราะเปนส่ิงสำคญัท่ีลกูคาคำนงึถึง
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

⌫     

บรษัิท เวลิด เทเนต็ ออโต จำกดั
ดำเนินธุรกจิดานอะไหลรถยนต

ตองการรบัสมัครพนกังานในตำแหนง
1. พนักงานขาย (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)

- เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป ไมจำกัดวุฒิการศึกษา พนภาระ
  ทางทหารแลว
- ขยัน อดทน ซ่ือสัตย และมีความรับผิดชอบสูง
- มีพาหนะเปนของตนเอง (รถยนต / จักรยานยนต)

บริษัทฯ มีคาตอบแทนเปน เงินเดือน คาสึกหรอรถ คาน้ำมัน
คาโทรศัพท ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน คอมมิชชั่น
โบนสัประจำป และสวัสดิการอืน่ๆ

สนใจสมัคร สามารถสงประวัติยอ พรอมรปูถาย 1 นิว้ มาตามท่ีอยู
บรษัิท เวลิด เทเน็ต ออโต จำกัด

เลขท่ี 1010 ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุร ีกรงุเทพ 10600
(สมัครงาน) โทร 02-876-0050 หรอื E-mail : world_tenet@yahoo.com

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

24-27พฤษภาคม - ไปเขมรดแูมพระตกน้ำที่
พนมเปญ และอืน่ๆ
8-10 มถุินายน - ฉลอง 50 ป วดัพระหฤทัยทีร่ะนอง

ที่ปรึกษาดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
เตรียมองคกรของทานใหพรอมรบัประชาคมอาเซ่ียน
ใหคำปรกึษา พฒันา และจัดทำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย เพือ่

สรางความสามารถในการแขงขัน และการเติบโตอยางย่ังยนื รวมทัง้

เปนพี่เลี้ยงใหทีมงาน HR และผูบริหารเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรมนษุย การพฒันาองคกร และการนำเคร่ืองมือบรหิารจัดการ

สมัยใหมของ HR มาใช

สนใจติดตอ อเล็กซ 081-683-3739

ดวยประสบการณมากกวา 20 ป กบับรษัิทชัน้นำของไทยและ
ตางประเทศ  เราใหบรกิารเสมอืนหนึง่เปนหนุสวนของทาน
ไมใชทีป่รึกษารบัจาง ดวยคาบริการทีคุ่ณรบัได
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มารีอา สภุา
(บวยจือ แซฮอ)

วงษวิไลวารินทร
เกดิใหมในพระเจา

3 พฤษภาคม
ค.ศ. 2009

อายุ 86 ป
(ครบ 3 ป)

     
    

⌫⌫   

คลินิกตา โรงพยาบาลเซนตหลุยส ขอเสนอชุดตรวจสุขภาพ
สายตาดวยแพทยเฉพาะทาง เหมาะสำหรับผมีูปญหาดานสุขภาพตา
โดยเฉพาะอยางย่ิงสำหรับผูสูงอายุ หรือ ผูยางเขาสูวัยผูสูงอายุ
ซ่ึงควรจะตรวจสุขภาพตาอยางนอยปละครั้ง
ชุดตรวจตาเพ่ือหาโรคตอ ราคา 600 บาท
ชดุตรวจตาสำหรับผเูปนเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง

ราคา 700 บาท
เงือ่นไข : - ราคาดังกลาวรวมคาแพทยและคาบริการแลว

- ราคาน้ีไมรวมคายาหรือการตรวจอ่ืนๆ เพิม่เติม
   เชน การตรวจลานสายตา

⌫     ⌫
    

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

ในชวงเดือนที่ผานมา มีขาวเกี่ยวกับคดียาเสพติด
เกือบทุกวนั ทัง้ในโทรทัศน และหนังสือพมิพ มีรายงาน
วาผูอำนวยการโรงพยาบาลบางแหงในภาคเหนือทุจริต
ยาแกหวัด ซ่ึงมีสวนประกอบของซูโดอีเฟดรีน (ขนาด
60 มิลลิกรมั หรอื 1 เม็ด นำไปผลิตยาบาได 3 เม็ด)

มีรายงานของตำรวจภาค 5 วา “เจาหนาท่ีของ
สาธารณสุขแมฮองสอนบางคน เปดรานขายยาใกลกับ
โรงพยาบาลในอำเภอแมสะเรียง ซ่ึงมีพฤตกิรรมในการ
ขายยาแกไขหวดัใหกบักลมุชาวเขา และชมุชนกลมุนอย”
(เชยีงใหมนวิส 30 มีนาคม 2555 หนา 2)

ดร.ศรรีชั ลาภใหญ  คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัย
รังสิต  กลาวถึงการศึกษากลยุทธการตลาดของยาสูบ
ประเภท “บารากู”  และพฤติกรรมการบริโภคบารากู
ในกลมุเยาวชน  พบวาเยาวชน 81%  รจูกัวา บาราก ูคือ
อะไร  แตสวนมากไมทราบวา  บารากมีูพษิภยัมากกวา
บหุรีถ่งึ 6 เทา

(http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/
15569)

ในหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกขอที่

2291 ระบุวาการใช “ยาเสพติด” กอใหเกิดปญหา
ดานสุขภาพ  และตอชวีติของมนุษย  นอกจากในกรณี
พิเศษท่ีจะตองใชยาชนิดน้ีเพื่อรักษาโรค  การใชยาท่ี

อันตรายถือวา เปนความผิดหนัก การผลิตยาในท่ีลับ
และการขายยาเสพติดเปนความประพฤติที่สะดุดและ
เปนพฤติกรรมท่ีผิดตอศีลธรรม

ปญหายาเสพติดเปนปญหาใหญของสังคม มี
ความเช่ือมโยงระหวางการใชยาเสพติด ความรุนแรง
และอาชญากรรม ผูคายาท่ีมีอิทธิพลมาก สามารถ
บังคับคนยากจนท่ีสุดทำการผลิต การขายยาเสพติด
เปนผลโดยตรงของคานิยมในสังคมปจจุบันท่ีไมเอา
ศาสนาเปนท่ีพึง่ และสนใจเฉพาะความสำราญช่ัวคราว
โดยขาดเปาหมายในการดำเนินชีวิต

คริสตชนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด เราถือวา
ผูนั้นกำลังทำบาปหนัก “สำหรับคนคายา หรือเปน
มือปนรับจางฆา ไมมีการกลับใจอยางชัดเจน และ
แทจรงิกอนเสยีชวีติ ใหงดการประกอบพธีิมิสซาปลงศพ
แกบุคคลดังกลาว” (สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ วันท่ี
8 พฤษภาคม 2546) หมายความวาหามเขาวัด รับศีล
ศักด์ิสิทธ์ิ หามไปสวดภาวนาท่ีบานของเขา เพราะเปน
ทีส่ะดุด ขัดกับความเช่ือ จดุประสงคตองการใหเขารตัูว
สำนึกผดิและกลับใจ สำหรับคนเสพยา เราควรเชิญชวน
เขาใหเลิก และหาคนชวยเขา เราไมหามใหเขาเขาวัด
แตหามรับศีลศักด์ิสิทธ์ิ จนกวาจะเลิกเสพยา

เราขอสนับสนุนผูนำรัฐบาล ตำรวจ ผูนำหมูบาน
และประชาชนทุกคน รวมมือกันตอตานท้ังการผลิต
การขาย และการเสพติด พยายามสรางระบบกฎหมาย
ในทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ ตอตานวัฒนธรรม
ทุกรูปแบบท่ีชักชวนเด็กวัยรุน และเยาวชนใหมีสวน
ในขบวนการน้ี

ยาเสพติด
ปญหาใหญของสังคม
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรับสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2556
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถุินายน  2555  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมคัร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงนิ 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญขามพรมแดน (ตอจากหนา 8)
สรปุบทเรียน และรวมกันหาขอต้ังใจจากการดูงาน  ซ่ึง
พวกเราทั้ งหมดรู สึกประทับใจจากการตอนรับ
อยางอบอุน และเปนกันเอง จากเพื่อนคริสตชนท่ีแม
จะตางภาษาและวฒันธรรม แตบนความเชือ่อนัเดียวกนั
กอใหเกิดมิตรภาพทีล่กึซึง้  นอกนัน้พวกเรายงัไดเขาใจ
ชัดเจนมากข้ึนในกระบวนการสรางกลุมท่ีเปนระบบ
และวิธีการทำงานของคริสตชนผูนำของวัดท่ีรวมงาน
กับคุณพอเจาอาวาส อยางเขมแข็ง และชวยหลอเลี้ยง
กลุมวิถีชุมชนวัดใหดำเนินไปอยางมีชีวิตชีวา ซ่ึงทำให
ผูนำของเราไดรับการกระตุนที่จะเปนผูนำท่ีอุทิศตน
ดวยความเขมแข็งย่ิงๆ ข้ึน เพื่อใหเกิดการรวมกลุม
แบงปนพระวาจาอยางมีชวีติชีวากอเกดิมิตรภาพทีล่กึซึง้
ในกลุมคริสตชนละแวกเดียวกัน นำไปสูการรวมบูชา
ขอบพระคณุในวันอาทติยอยางมีชวีติชีวาและมีสวนรวม
นับเปนบรรยากาศของกลุมคริสตชนท่ีมีชีวิตชีวา
ในความเช่ือ ที่พวกเราจากสังฆมณฑลสุราษฎรธานี
ไดสัมผัส และรับรูไดถึงบรรยากาศและพลังแหง
ความเช่ือ ความศรัทธา ทีถ่กูถายทอดออกมาอยางมีชวีติ
ชีวา

คณุพัชรา   ตวัแทนครสิตชนจากวดันักบญุอกัแนส
จ.กระบี่ ซ่ึงเปนหนึ่งในทีมงานวิถีชุมชนวัดของสังฆ-
มณฑลฯ ดวย ไดแบงปนส่ิงท่ีไดเรียนรู และความ
ประทับใจจากการดูงานคร้ังน้ี วา  “ตนเองไดเรยีนรกูาร
พฒันาวถิชีมุชนครสิตชนของวัดซ่ึงไดเริม่มา 30 ปแลว
(หลังจากสมัชชาวาติกัน ที่ 2) ไดทราบหลักการ/
ข้ันตอนการสรางชุมชนคริสตชนยอย การรวมมือ
ในการวางแผน ประเมินผลการดำเนนิงาน หลงัจากน้ัน
ปรับแผนงานใหเหมาะสม ปจจุบันนี้การวางแผนงาน
มีทกุระดับ เร่ิมต้ังแตระดับชมุชนคริสตชนยอย ระดับวดั
และรวมปรับเปนแผนของสังฆมณฑล กำหนดเปาหมาย
แผนงานของแตละปและ 5 ปอยางชัดเจน  ฆราวาสซ่ึง
เปนผูนำและผูประสานงานชุมชนคริสตชนยอยได
นำ เสนอขอคิด เ ก่ียวกับแนวทางการดำเ นินงาน
ประโยชน/ปญหาและขอจำกัดตางๆ ในการดำเนินการ
ชุมชนคริสตชนยอย และจากการรับฟงการนำเสนอ
และการสัมผัสประสบการณจริงของชุมชนคริสต-
ชนยอยที่นี่  ทำใหเขาใจวา ความสำคัญของชุมชน
คริสตชนยอยคือความสัมพันธที่มีการแบงปน การ
รับฟง ความผูกพัน ความรักเสมือนเปนครอบครัว
เดียวกันโดยมีพระวาจาและพระเปนเจาเปนศูนยกลาง
ไมใชเพียงเปนสมาชิกกลุมเทาน้ัน แตเปนวิถีชีวิต มี
การจัดทำกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน/สังคม
พระสงฆหรือสภาภิบาลวัดไมสามารถบังคับให
คริสตชนทุกคนเปนสมาชิกกลุมได  แตผูนำชุมชน
คริสตชนยอยจะตองใชความสามารถในการเชิญชวน
และสรางแรงบันดาลใจใหคริสตชนในเขตของตน
เขามารวมกิจกรรมตางๆ ของกลมุ  ไมตำหนผิไูมมารวม
เขากลุม แตกลมุตองออกไปเยีย่ม  ตองดำเนินการดวย
ความอดทน คอยเปนคอยไป ไมทอถอย ดำเนินการ

ดวยความรัก และการสนับสนุนรวมมือของทุกภาคสวน/
ทกุระดบั  และสิง่ท่ีไดเพิม่เติมจากการเดนิทางครัง้น้ี คือ
ไดรูจักเพื่อนในสังฆมณฑลเดียวกันดีข้ึน  ซ่ึงจะเปน
เครือขายในการทำงานชวยเหลือและแลกเปล่ียนซ่ึงกัน
และกันตอไป  นอกจากน้ีผลการประชุมกลุมยอยของ
เขตตางๆ เหน็ไดวาทุกคนมีพลงัต้ังใจจะกลับไปขับเคล่ือน
ชุมชน คริสตชนยอยในเขตของตนอยางจริงจัง เพื่อให
เกิดความเขมแข็งและเจริญเติบโต”

คุณครูพรรณิภา  ฤทธิ์มงคล  ครูคำสอนจาก
โรงเรยีนเทพมิตรศึกษา  ไดแบงปนความประทับใจ และ
ส่ิงท่ีไดเรียนรู จากการไปดูงานคร้ังน้ีวา “ประทับใจ
บรรยากาศตางๆ ความเปนหนึง่เดียวกนั และความเปน
พี่นองของบรรดาพระสงฆ และสัตบุรุษจากวัดตางๆ
ต้ังแตออกเดินทางรวมกันจนกระท่ังถึงวันกลับ   การ
ไดรบัการอบรม และการใหความรเูก่ียวกับวิถชีมุชนวัด
ของกลมุคริสตชนท่ีเมืองอโิปร ทำใหฉนัเขาใจแนวทาง
ของวิถชีมุชนวดัอยางชัดเจนมากข้ึน  และท่ีสำคัญทำให
ฉันไดตระหนักในการสรางประสบการณความเช่ือ
ความหวัง ในการรักรับใชที่จะทำงานของพระดวยการ
รับผิดชอบงานอภิบาลภายในโรงเรียนอยางดี ในเวลา
เดียวกันเม่ือนึกถึงบรรยากาศและชีวิตของคริสตชน
ที่นั่น มีความนารักเปนกันเอง มีจิตใจท่ีงดงาม ซ่ึงแม
สัมผสัไดเพยีงแคไมกีช่ัว่โมงในการภาวนารวมกัน และ
สังสรรคกนัภายในกลมุ BEC”

นางสาวอัจจิมา สุขอุบล (นองบี) เยาวชนจาก
อาสนวิหารราฟเอล  ไดแบงปนความประทับใจจากการ
ไปดูงานครัง้น้ีวา  “ฉนัรสึูกประทับใจในความเช่ือและ
กลุม BEC ที่เห็นคริสตชนทุกคนมีความเปนกันเอง
เปนเหมือนคนในครอบครัว  ทุกคนกลาท่ีจะแบงปน
เร่ืองราวตางๆ ทุกคนยินดีและเต็มใจชวยเหลือผูขัดสน
และส่ิงท่ีไดเรียนรจูากการไปดูงานคร้ังนีคื้อ ไดเรียนรวูา
BEC คือ การกระจายความเช่ือ  เราตองมีความกลาท่ี
จะประกาศขาวดีของพระใหผูอื่นรู  รูจักแบงปน
ประสบการณกับพระเจา แมทุกคนจะไมใชครอบครัว

เดยีวกนั  แตกร็วมกนัเปนหน่ึงไดดวยความเชือ่อนัเดยีว
กนั  ฉนัจึงต้ังใจวาจะนำประสบการณทีไ่ดรบัมาบอกเลา
และแบงปนใหกบัเด็กๆ  และเยาวชนไดรบัรแูละเขาใจ
ถงึกลมุวถิชีมุชนวดั”

คุณสุรเชษฐ  จูสวย ตัวแทนผูนำจากวัดนักบุญ
ยอแซฟ ถ้ำสิงห ไดแบงปนวา  “คุณพอเจาอาวาส และ
คริสตชนชาวมาเลเซียตอนรับเราเหมือนกับไดรูจักกัน
มานาน เลีย้งตอนรบัและดูแลพวกเราเสมือนญาติพีน่อง
รูสึกประทับใจในพิธีบูชาขอบพระคุณของคริสตชน
ที่นั่น  มีการรองเพลงอยางสงา ทุกคนรับศีลมหาสนิท
มีการเก็บถุงทาน 2 ครั้ง คือ 1. เก็บใหวัด 2. เก็บเพื่อ
จุดประสงคตางๆ นอกนั้น ยังไดเรียนรูถึงการแบงปน
ทีมี่ความศรัทธา ความไวใจ และมีความเปนหนึง่เดียวกนั
การมาวัด แสดงถึงความเชื่อ การมีสวนรวม และ
มีน้ำหนึง่ใจเดียวกนัของครสิตชน”

คุณสุรเชษฐ  ไดยืนยันขอต้ังใจของตนเองวา
“จะกลับไปผลักดันการแบงปนพระวาจาอยางจริงจัง
โดยเฉพาะผนูำทีไ่ปดูงานท่ีประเทศมาเลเซีย  จะกลบัมา
เปนผนูำใหกบักลมุตางๆ ในเขตวัดของเราใหเขมแข็ง”

การไปดูงานคร้ังน้ี นับเปนประสบการณที่ล้ำคา
ทั้ งในสวนของคณะกรรมการวิถีชุมชนของวัด
ที่จะนำประสบการณ และองคความรูที่ไดมาปรับ
กระบวนการการทำงานใหมีประสิทธิภาพใหมากท่ีสุด
นอกนั้น ผูนำในแตละวัด ไดรับการกระตุน ปลุกเรา
ทำใหมี “หัวใจ” ที่ไมยอมแพ เพื่อรวมกันสรางวิถี
ชมุชนวดัในเขตวัดของตนเองอยางมีพลงั   บรรยากาศ
ของความเปนหนึ่งเดียวกัน และมิตรภาพที่กอเกิด
อยางแนนแฟนในหมคูณะสงฆ และผนูำครสิตชนท่ีไป
รวมดูงานคร้ังน้ี ทำใหเกิดความหวังอยางแนใจวา เรา
กำลังกาวเดินไปดวยกันใน “วิถีชุมชนวัด” ที่เปนหนึ่ง
เดียวกัน ดวยความเชื่อมั่น และไววางใจในการทรงนำ
ของพระจิตเจา

คณุพอสวุฒัน เหลอืงสอาด รายงาน



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่20 ประจำวนัที ่13-19 พฤษภาคม 2012หนา 12



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัที ่20 ประจำวนัที ่13-19 พฤษภาคม 2012 หนา 13

การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ สาสนมหาพรต

ราฟาแอล

บทภาวนา : ขาพเจาเชือ่ถงึพระเปนเจา สมการ : เช่ือ + แต ... = ?
ทานเช่ืออะไร? และเช่ืออยางไร?

...ขณะทีพ่ระเยซเูจาทรงสอนในพระวหิาร  พระองคตรสัเสียงดงัวา “ทานท้ังหลายรจัูกเรา และรวูาเรามาจากไหน  เรา
ไมไดมาตามใจตนเอง พระองคผทูรงสงเรามาทรงสัจจะ  ทานไมรจัูกพระองค  แตเรารจัูกพระองค เพราะเรามาจากพระองค
และพระองคทรงสงเรามา (ยอหน 7:28-29)

...พระเยซเูจาตรสัตอบวา  “แมเราจะเปนพยานใหตนเอง คำยนืยนัเปนพยานของเราก็นาเชือ่ถอื  เพราะเรารวูา  เรามา
จากไหน และกำลงัจะไปไหน  แตทานท้ังหลายไมรวูา  เรามาจากไหน และกำลงัจะไปไหน  ทานพิพากษาตามมาตรการ
ของมนษุย  แตเราไมพิพากษาผใูด และถึงแมวาเราพิพากษาผใูด  คำพพิากษาของเราก็นาเชือ่ถอื  เพราะเราไมอยคูนเดียว
แตพระบดิาผทูรงสงเรามานัน้ทรงอยกูบัเราดวย ...เขาเหลาน้ันจึงทลูถามพระองควา  “พระบดิาของทานอยทูีใ่ด” พระเยซเูจา
ตรสัวา  “ทานทัง้หลายไมรจัูกทัง้เรา  ทัง้พระบดิาของเรา ถาทานรจัูกเรา ทานคงรจัูกพระบดิาของเราดวย” (ยอหน 8:14-16,
19)

ถาขาพเจาเชื่อวา  พระคัมภีรคือพระวาจา
พระเจา

แตขาพเจาไมอาน ไมศึกษา ไมรำพึง ภาวนา
พระวาจาศักด์ิสิทธ์ิเหลาน้ี

เทากบัวา  ขาพเจาปฏิเสธท่ีจะฟงพระองค

ถาขาพเจาเชือ่วา  ความเชือ่ของคาทอลกิเปน
ความเช่ือที่แทจริง

แตขาพเจาไมประกาศขาวดีนี้แกผูอื่นท้ังใกล
และไกล

เทากับวา  ขาพเจาละท้ิงเพ่ือนพี่นองของ
ขาพเจา

ถาขาพเจาเชื่อในชัยชนะของกางเขน
แตขาพเจาตัดสินความเพ่ือนมนุษยอยาง

รุนแรงในความผิดพลาดของเขา
เทากับวา  ขาพเจาไมรับรูพลังการไถกูของ

พระคริสตเจา
ถาขาพเจาเชื่อในความรอดท่ีพระเจามอบให

แกมนุษยอยางมากมาย
แตขาพเจายังทำใจไมได ยังติเตียนตนเอง

ไมยกโทษใหกับตนเอง
เทากบัวา  ขาพเจาปฏิเสธความรักของพระเจา

ไมยอมรับวาพระเจาเปนองคความรัก (Deus
Caritas Est)

ถาขาพเจาเชือ่วา พระเจาทรงสรางสวรรคและ
แผนดิน

แตขาพเจากลับทำลายไมดูแลส่ิงแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ

เทากับวา  ขาพเจาไมรักษามรดกท่ีพระเจา
มอบใหแกมนุษยชาติ

 ถาขาพเจาเชื่อวา  พระเจาเปนผูสรางชีวิต
ทกุชวีติ

แตขาพเจากลับถือวา ทารกที่ไมใหปฏิสนธิ
หรือไมใหคลอด (ทำแทง) เปน “สิทธิทางเลือก”
(pro-choice)  ของมนุษย (บดิา-มารดา)

เทากบัวา  ขาพเจาถือวาพระเจาเปนภาระของ

ชวีติ ไมใช  “เจาของชีวติ”  (pro-life)

ถาขาพเจาเชือ่วา  มนุษยทกุคนถูกสรางในภาพลักษณ
ของพระเจา

แตขาพเจากลับปฏิบัติตนใหสิทธิศักด์ิศรีแกบุรุษ
เหนอืสตร ี และคนผิวขาวเหนือคนผวิดำ

เทากบัวา  ขาพเจาสะทอนภาพลกัษณความลำเอยีง
เลอืกทีร่กั มักทีช่งั    ทีไ่มเท่ียงธรรม ซ่ึงไมใชภาพลกัษณ
ของพระเจา

 ถาขาพเจา ชอบฟงมิสซาภาษาละตินทั้งๆ  ที่
ขาพเจาไมพดู และไมเขาใจภาษาละติน

แตขาพเจากลับบนความของใจในบทอานท่ีแปล
เปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย

เทากับวา   ขาพเจาทำใหพระเจาเปนใบ (และตัว
ขาพเจาเปนคนหูหนวก)

ถาขาพเจาเชือ่วา เสียงมโนธรรม เปนเสียงแรกจาก
พระเจา

แตขาพเจาไมสนใจในคำสอนของพระศาสนจักร
เทากับวา  ขาพเจาเปรียบเสมือนเรือที่ปราศจาก

หางเสือ  ลอยอยกูลางทะเลทามกลางปญหา และความ
ยุงเหยิงของโลก

ถาขาพเจาเ ช่ือวา  พระคริสต เปนผูพิพากษา
ทั้งคนเปนและคนตาย

แตขาพเจายังใชเวลาทุกวันในการวิพากษวิจารณ
ความผิดของผูอื่น

เทากับวา  ขาพเจาแยงชิงบัลลังกการพิพากษาจาก
พระเจา

ถาขาพเจาเชื่อในการกลับคืนชีพของชีวิตกาย
แตขาพเจาไมดูแลรักษาชีวิตกาย (ที่เปรียบเสมือน

พระแทนบูชาพระเจาบนโลกน้ี) ตามจิตตารมณ
คริสตชนท่ีดี

เทากับวา  ขาพเจาไมเกรงกลัวท่ีจะผิดหวังและ
เสียใจในวันสุดทายของชีวติ

 ถาขาพเจาเช่ือถึงพระจิตเจา พระบุคคลท่ีสาม

ใ น พ ร ะ ต รี -
เอกภาพ

แตข าพ เจ า
กลับด้ือดึงดำเนิน
ชี วิ ตประจำ วัน
อ ย า ง ก ร ะ ด า ง
กระเด่ืองตอพระจิตเจา

เทากับวา ขาพเจาไมฟงเสียงของพระองค
(พระจิตเจา) ผูธำรงรักษามนุษยชาติและโลก
มนุษย

 ถาขาพเจาเชื่อ ในการบังเกิดเปนมนุษยของ
องคพระบตุร

แตขาพเจากลับใชรางกายสนองตัณหาและ
ความช่ัวชาของเน้ือหนงั

เทากับวา  ขาพเจากลับกลายเปนผูทำลาย
ส่ิงสรางประเสริฐสุดของพระเจา และความเปน
มนุษยที่ไรมลทินขององคพระเยซูคริสตเจา

ถาขาพเจาเชื่อในการประทับอยูขององค
พระเยซคูรสิตในศีลมหาสนิท

แตขาพเจากลับไมฟนฟูเปล่ียนแปลงตัวเอง
ดวยศีลศักด์ิสิทธ์ินี้

เทากับวา  ขาพเจาเพิกเฉยไมสำนึกถึงการ
ประทับของพระคริสตบนโลกน้ี

 ถาขาพเจาเชื่อวา เราทุกคนเปนพี่นองชาย-
หญิงในพระคริสต

แตขาพเจาปฏิเสธท่ีจะแบงปนเวลา ความ
สามารถ และทรัพยสมบัติเพื่อชวยเหลือเพื่อน
มนุษย

เทากับวา  ขาพเจาปฏิเสธท่ีจะรับองคพระ-
คริสตเปนพี่ชายของขาพเจา

(จาก  Walk the Talk : Or Be Convicted
by our Convictions

โดย  คณุพอ RICK POTTS , C.Ss.R.
 Liguorian  ฉบับมกราคม  2009)
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คณะพระมหาไถ แหงประเทศไทย

ประชาสัมพนัธสำหรบัศิษยเกาและศิษยปจจุบนั

มีความยินดีขอเรียนเชิญทานรวมโมทนาคุณพระเจา
ในพธีิบชูาขอบพระคณุ

โอกาสฉลองวดันักบญุโทมสั อไควนสั มนีบุรี

คณุพอไมเกิล้ มชียั อดุมเดช, C.Ss.R.
พธีิปฏญิาณตนตลอดชีพและบวชสงัฆานุกรของ

บราเดอรอลัฟอนโซ ชยันรนิทร เหลาพรม, C.Ss.R.
ประธานในพิธี

พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตวุสัิย
วนัเสารที ่26 พฤษภาคม 2012 เวลา 10.00 น.

ณ วดันักบญุโทมสั อไควนสั
มนีบุร ีรามคำแหง ซอย 184

พระสงฆ สภาภิบาล
และสตับรุุษ

วัดแมพระฟาติมา ดินแดง
ขอเชิญพีน่องรวมเทดิเกียรติแมพระ

โอกาสฉลองวัด ปที ่56
วันอาทิตยที ่13 พฤษภาคม 2012

10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
โดย พระคารดินัล
ไมเกิล้ มชียั กิจบญุช ูเปนประธาน

19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
โดย คุณพอ
เปโตร สานิจ สถะวีระวงส เปนประธาน

กอนมิสซาท้ังสองรอบ คุณพอชวลิต กิจเจรญิ นำสวดสายประคำโลก

การ
ภาวนา
คือ

หนาท่ี
ทีส่ำคญั

การ
ภาวนา
คือ

หนาท่ี
ทีส่ำคญั

เด็กสาธุฯ

วันสงกรานต ปใหมไทย ประเพณีรดน้ำขอพร
ซ่ึงมีคุณคา ความหมายท่ีนาประทับใจ ควรท่ีจะชวย
กันรักษาไว และสงเสริมใหดียิ่งข้ึน อะไรท่ีเปนการ
ทำลาย จงชวยกนัละเวน และปองกนั  พระคณุเจา
พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปนประธานพิธีบวชพระสงฆ
สังฆมณฑลนครสวรรค และงานชุมนุมผูสูงอายุ
ทีว่ดัเซนตนโิกลาส จ.พษิณุโลก  สัมมนาประจำป
พระสงฆอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง การ
ประกาศขาวดีอีกครั้งหน่ึง อาจารยชัยณรงค มน-
เทียรวิเชียรฉาย เปนวิทยากรพิเศษ และทีมงาน
นักธุรกิจคาทอลิก นำประเด็น “โกงบางไมเปนไร
ประเทศไทยจะอยูอยางไร?” มาสานตอภาคปฏิบัติ
ใหกับบรรดาคุณพอแตละวัด แตละโรงเรียน เพื่อ
ลงมือทำจรงิๆ  ดร.วรีะชยั เตชะวจิิตร  คณุประจวบ
ตรีนิกร ประธาน นธค. ปจจุบันและอดีต และยังมี
ทมีงานในสังกัดอกีหลายทาน ดร.กนก อภริด ี ชกัธง
รบกับการทุจริต พรอมท้ังเครือขาย “เอาแนๆ” 
รับลูกตอสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
และฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

คณุพอเดชา อาภรณรตัน รวมกับสถาบันนิดา จดัอบรม
หลักสูตร “โตไปไมโกง” มีโรงเรียนรวมมือแรกๆ
31 แหง ตลอดเดือนมนีาคมท่ีผานมา และเดือนเมษายน
เปนโรงเรยีนคาทอลกิทีฆ่ราวาสเปนเจาของ เปนการย้ำ
อีกคร้ัง “เอาแนๆๆ” และโครงการ “คายเด็กอัจฉริยะ”
วันท่ี 9-11พฤษภาคม 2012 จดัท่ีพัทยา ชวีติการเรียนรู
ไมมีฤดู  พระคณุเจาเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช จัดโผ
แตงต้ังโยกยายไมสุดทาย ตองมองแลวมองอีก เพื่อให
ลงตัว ท้ังระดับประเทศ และในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
และยังตองชวยสงัฆมณฑลอ่ืน รวมท้ังศึกษาตอ รวมท้ัง
งานใหญ พิธีเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ คร้ังท่ี 50
วนัที ่10-17 มิถนุายน ทีดั่บลนิ ประเทศไอรแลนด  40 คน
ซ้ือต๋ัวรอไวแลว สวนในประเทศไทย ขอใหทุกวัด
และทุกสังฆมณฑล ไดจัดพิธีใหมีความหมายพิเศษ
รวมรือ้ฟน “ปแหงความเชือ่” ครอบครัวโลกคร้ังท่ี 7
ที่มิลาน ประเทศอิตาลี พระคุณเจาสิริพงษ จรัสศรี
นำทีมไป  มีคุณพรพิสูจน  สังขรัตน  และภรรยา
วิทยากรงานดานครอบครัวไปรวมดวย “ฉลอง
พระเมตตาของพระเปนเจา” สัปดาหหลังจากปสกา
เพื่อรำลึกถึงความรักความเมตตาอันยิ่งใหญที่พระ-
เปนเจามีตอเรา วันน้ีเกือบทุกวัดท่ัวประเทศ จะเห็น
รูปพระเมตตา และผูคนท่ีสวดภาวนาพระเมตตากันท่ัว
สวนงานใหญกำลังจะเกิดข้ึน จะมีประชุมใหญระดับ
เอเชีย  วันท่ี 5-8 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ประชุม
อาซิปา (AsIPA) เอาแนๆ ระดับเอเชีย ศรีลังกา
เปนเจาภาพ เดือนตุลาคม ประเทศไทยจะมีผูแทน

ไปรวมดวย สวนท่ีจัดในบานเราอีกครั้ง เดือน
พฤศจิกายน  30 วันเต็ม เปนคร้ังสุดทายสำหรับ
สรางบุคลากรไทยดวยกัน แตละสังฆมณฑลเปน
แมวมอง  ติดตามผลวิถชีมุชนวัด บรรดาอุปสังฆราช
ทุกสังฆมณฑลฯ เปนผูติดตามและนำเสนอการใช
วถิชีมุชนวดัลงสภูาคปฏบิติั ใหทีป่ระชุมกรรมาธิการ
ฝายปละ 2 ครั้ง พรอมทั้งเปนการแลกเปลี่ยนและ
แบงปนกันดวย รวมทั้งอุปสังฆราชใหมสุด คุณพอ
ไพยง มนิราช ของสังฆมณฑลราชบุรี ดวยนะครับ

 เหน่ือยนักพักหนอย  ยอหน บัปติสตา เกษม
ทรัพยเจริญ  อายุ 79 ป เจาของสีวูดเทค ทุมเท
ทำงานหนักมาตลอด วันน้ีเติบใหญ สวนสุขภาพ
ไมสดีู ตองเขาหาหมอนอนพัก  แตงานยังเดินตอไป
คุณนวลละออ  ทรัพยเจริญ ฝากบอกมาวา วัด
โรงเรียนไหนตองการ รวมท้ังพีน่อง ถาเปนคาทอลิก
ลดใหพิเศษคะ คุณพอบรูโน โอเอ็มไอ. กลับไป
บานท่ีเบลเย่ียม  5-6 เดือน รกัษาสุขภาพ พอไดจงัหวะ
ขอมาเย่ียมบานเมืองไทย ชวงสงกรานต อีกไมนาน
ตองกลับไปรายงานตัวอีกครั้ง  คุณพออนุชา
ไชยเดช บรรณาธิการบริหารอุดมสารและอุดมศานต
ไดมีโอกาสเพ่ิมพนูประสบการณทัง้การงานและชีวติ
แบบโกอนิเตอร ยงัไมทิง้กนัครับ

มผีทูีห่ลอกลวง โทรศพัทไปยงัพ่ีนอง ขอใหชวย
ทำบุญ และชวยโอนเงนิเขาบัญช ีจำเปนตองใช
ขอใหโทรเชค็ขอมลูกนักอนครบั อยาเชือ่กนังายๆ



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 20 ª√–®”«—π∑’Ë 13-19 æƒ…¿“§¡ 2012 Àπâ“ 15

«—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààß§√‘ µ—ß

¥ß·À≈¡‚¢¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ…¿“§¡

‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–®‘µ‡®â“ ∫â“π∑—æ

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 2 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

©≈Õß«—¥·≈–∫«™æ√– ß¶å «—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π

‡«≈“ 10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå ‡¢“©°√√®å ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ®.√–¬Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 1 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—π‡ “√å∑’Ë 8 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ Õ√—≠ª√–‡∑» ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 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  ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

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

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

�����çß“π™ÿ¡πÿ¡Õ“ “ ¡—§√ß“π¥â“π —ß§¡ ‡¢µ —ß¶-

¡≥±≈Õÿ∫≈œé  ΩÉ“¬ —ß§¡  —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

‚¥¬»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“œ ‰¥â®—¥ß“π™ÿ¡πÿ¡Õ“ “ ¡—§√

ß“π¥â“π —ß§¡¢Õß —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ ‡æ◊ËÕ„Àâ

°”≈—ß„®·°àæ’ËπâÕßÕ“ “ ¡—§√∑ÿ°∑à“π∑’Ë∑”ß“π¥â“π

 —ß§¡™à«¬‡À≈◊Õæ√–»“ π®—°√„π‡¢µ —ß¶¡≥±≈

Õÿ∫≈√“™∏“π’  æ√âÕ¡°—∫‡ªìπ‚Õ°“ Õ—π¥’„π°“√‰µ√àµ√Õß

∂÷ß∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ„π°“√‡ªìπÕ“ “ ¡—§√

‡æ◊ËÕ —ß§¡ «—π®—π∑√å∑’Ë 7 æƒ…¿“§¡ 2012 ‡«≈“

08.00-14.00 π. ∑’Ë∫â“π‡≥√§√‘ µª√–®—°…å

Õÿ∫≈√“™∏“π’

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

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ…¿“§¡ 2012 §ÿ≥æàÕ™ÿ¡¿“

§Ÿ√—µπå  ‡ªìπª√–∏“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

«—¥·¡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)

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

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß 50 ªï™ÿ¡™π«—¥ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10

¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

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

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å

‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  13  æƒ…¿“§¡

‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬

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

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√  “π‘®  ∂–«’√–«ß å ‡ªìπª√–∏“π

°àÕπ¡‘ ´“∑—Èß Õß√Õ∫ §ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

π” «¥ “¬ª√–§”‚≈°

«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π

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

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ∂ππ°√ÿß‡∑æ°√’±“

À—«À¡“° °√ÿß‡∑æœ ©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 24

æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 19.00 π. §ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈ ª√–‡ √‘∞

 ¡ß“¡ Õ∏‘°“√‡®â“§≥–´“‡≈‡´’¬π ‡ªìπª√–∏“π

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

����� —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ §≥–´‘ ‡µÕ√å°≈“√‘  °“ªŸ™‘π

∫â“π‚ªÉß æ√âÕ¡°—∫§√Õ∫§√—«≈“¿æ‘æ‘∏¡ß§≈ ·≈–

§√Õ∫§√—«°√–∫«πß“¡ ¡’§«“¡¬‘π¥’¢Õ‡√’¬π‡™‘≠∑à“π

√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“

‚Õ°“  75 ªï ¢Õß§≥–„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–

¢Õß°“√ªØ‘≠“≥µ≈Õ¥™’«‘µ ´‘ ‡µÕ√å¡“√’Õ“ Õ“π— -

µ“‡´’¬ ·Ààß‡™‘ß‰¡â°“ß‡¢π (Õ√«√√≥ ≈“¿æ‘æ‘∏¡ß§≈)

 —µ∫ÿ√ÿ…«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

·≈–¢Õß´‘ ‡µÕ√å§—∑∏‘π ·Ààßæ√–æ—°µ√åæ√–‡¬´Ÿ‡®â“

( ÿ¿“¿√≥å °√–∫«πß“¡)  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ

∫—ªµ‘ µå ·¡à‚∂ Õ.·¡à≈“πâÕ¬ ®.·¡àŒàÕß Õπ ‚¥¬

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

ª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 26 æƒ…¿“§¡ 2012 æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“  10.00 π. ∑’Ë«—¥πâÕ¬¢ÕßÕ“√“¡

����� ©≈Õß∫â“π‡≥√æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 9 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

����� ·ºπ°æ√–§—¡¿’√å ΩÉ“¬∫ÿ§≈“¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶-

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

«—π‡ “√å∑’Ë 9 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 §ÿ≥æàÕª√–∑’ª

°’√µ‘æß»å ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 14 °√°Æ“§¡ 2012 §ÿ≥æàÕ®‘πµ»—°¥‘Ï

¬ÿ™—¬ ‘∑∏‘°ÿ≈ ‡ªìπª√–∏“π

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

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

19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

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

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

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

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°

«—π»ÿ°√å∑’Ë 18 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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π. ( Õ∫∂“¡

‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ∏π—π™—¬ °‘® ¡—§√ ‚∑√. 08-1820-8681,

0-3851-2015)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ Àâ«¬§≈ÿ¡ Õ. «πº÷Èß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

ª√–∏“π

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

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√·≈–‡ª“‚≈ ∫â“πÀâ«¬‚ªß‡≈“

µ.·¡à°‘Í Õ.¢ÿπ¬«¡ ®.·¡àŒàÕß Õπ ‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‡´´’≈’Õ“

Àâ«¬µâππÿàπ ‡ °«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 11 æƒ…¿“§¡  ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å-

√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ∫—ªµ‘ µ“ ∫â“π·¡à¢Õ µ.·¡à°Á

Õ.¢ÿπ¬«¡ ®.·¡àŒàÕß Õπ ‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‡´´’≈’Õ“

Àâ«¬µâππÿàπ ‡ °«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 11 æƒ…¿“§¡  ‡«≈“

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

Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“π·¡à‡ß“ µ.·¡à‡ß“ Õ.¢ÿπ¬«¡

®.·¡àŒàÕß Õπ ‡¢µ«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ¢ÿπ¬«¡

‡ °«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ∫â“πÀπÕßÀà“ß Õ.∫—«≈“¬

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ…¿“§¡

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

‡ªìπª√–∏“π

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 20 ª√–®”«—π∑’Ë 13-19 æƒ…¿“§¡ 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫

æ√–§—¡¿’√å

§Õ√å °“√§âπæ∫§«“¡À¡“¬„πæ√–§—¡¿’√å (The

Joy of Discovery in Bible Study - JOD) „π

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 21 ∂÷ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 ¡‘∂ÿπ“¬π

2012 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

§Õ√å °“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√å¥â«¬√Ÿª·∫∫∫’∫≈’‚Õ

¥√“¡“ (Bibiodrama) „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 20 ∂÷ß«—π®—π∑√å∑’Ë

22 °√°Æ“§¡ 2012 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡

 π„®µ‘¥µàÕÕ“®“√¬å¡πµå ‘ßÀå ‰°√ ¡ ÿ¢ ‚∑√.

0-2429-0124 ∂÷ß 33  E-mail : thaibible@hotmail

.com °àÕπÕ∫√¡·µà≈–§Õ√å ª√–¡“≥ 1  —ª¥“Àå

�����‡ªî¥√—∫ ¡—§√·≈â«µ—Èß·µà«—ππ’È ‚§√ß°“√ çΩñ°Õ∫√¡

ºŸâπ”‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈Õ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·∫∫Õß§å√«¡é Õ∫√¡ 3

‡¥◊Õπ ø√’ ¡’ß“π√Õß√—∫ (√—∫®”π«π®”°—¥)  π„® ¡—§√

À√◊Õ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë §ÿ≥æàÕªî¬–»—°¥‘Ï

«àÕß‰« À√◊Õ∫√“‡¥Õ√å«ÿ≤‘™—¬ ∫ÿ≠∫√√≈ÿ ∫â“πæ—°

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ§“¡‘≈‡≈’¬π ‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å  “¡æ√“π

36 À¡Ÿà 6 ´Õ¬»√’‡ ∂’¬√ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 08-4399-1301 À√◊Õ

0-2812-5140-3 ‚∑√ “√ 0-2812-5144

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡ ¡∑∫∑ÿπ √â“ßÕ“ π«‘À“√√“ø“‡Õ≈

 ÿ√“…Æ√å∏“π’ ∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ∏π“§“√°√ÿß‡∑æ

 “¢“ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ™◊ËÕ∫—≠™’ ¡Ÿ≈π‘∏‘§“∑Õ≈‘°

 ÿ√“…Æ√å∏“π’ (Õ“ π«‘À“√√“ø“‡Õ≈) ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 296-

0-98124-5  Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë §ÿ≥æàÕÕ√√§‡¥™ ∑—∫ªîß

‚∑√. 08-1797-8303 §ÿ≥æàÕ¬ÿ∑∏°“√ ¬πª≈—¥¬»

‚∑√. 08-1868-2187

����� »Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“  —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå
§≥–¿√“¥“πâÕ¬°“ªŸ™‘π ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ æπ¡°√  ßà“«ß»å, OFM. Cap.

«—π‡ “√å∑’Ë 19 æƒ…¿“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë«—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ™≈∫ÿ√’ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ

 ‘√‘æß…å  ®√— »√’  ‡ªìπª√–∏“π

 — ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ¢Õ ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 —ß¶“πÿ°√‡ª“‚≈ ‡ª√¡ §ÿ≥‚¥π «—π‡ “√å∑’Ë 19

æƒ…¿“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√

æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’ ‚¥¬

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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø ∑—»¡– °‘®ª√–¬Ÿ√  —ß¶“πÿ°√

‡ª‚µ√  ¡¿æ ‡√◊Õß«ÿ≤‘™π–æ◊™  —ß¶“πÿ°√¬ÕÀåπ

∫—ªµ‘ µå  —°√‘π∑√å »‘√∫√√‡∑‘ß «—πÕ“∑‘µ¬å ¡‚¿™

æ√–®‘µ‡®â“  27 æƒ…¿“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë “¡‡≥√“≈—¬π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ. “¡æ√“π

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

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π

 — ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ √’ ¢Õ ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 —ß¶“πÿ°√¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µ“ πÿæ—π∏å  ∑—»¡“≈’

 —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ π—π∑æ≈   ÿ¢ ”√“≠   —ß¶“πÿ°√

‚∑¡—  Õ¿‘™‘µ  ™‘π«ß»å   —ß¶“πÿ°√ÕÕ°— µ‘π

°ƒ…≥æß…å  Õµ‘™“µ‘∏“π‘π∑√å «—π‡ “√å∑’Ë 16

¡‘∂ÿπ“¬π 2012  ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥

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

‚Õ°“ ©≈Õß™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ ‚¥¬æ√–-

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

√–¥¡∑ÿπ ¡∑∫§à“°àÕ √â“ß»Ÿπ¬å¡“√‘ µå ¡‘™™—Ëπ

√–πÕß ·Ààß„À¡à ‡æ◊ËÕ°“√∑”ß“π™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°ºŸâ¥âÕ¬

‚Õ°“ ¥â“π°“√»÷°…“  ÿ¢¿“æ  ‘∑∏‘ ·≈–Ωñ°Õ“™’æ

‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ

»Ÿπ¬å¡“√‘ µå ¡‘™™—Ëπ √–πÕß ¥”‡π‘π°“√‚¥¬

π—°∫«™§≥–¡“√‘ µå µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡§ÿ≥ª√– ‘∑∏‘Ï

√—°°≈‘Ëπ ºŸâ®—¥°“√¥â“π°“√»÷°…“ ‚∑√. 08-7267-5644

»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“ ¡Ÿ≈π‘∏‘§“∑Õ≈‘° ÿ√“…Æ√å∏“π’ ‚∑√.

0-7640-6473  ¡∑∫∑ÿπ‡¢â“∫—≠™’™◊ËÕ ¡Ÿ≈π‘∏‘

§“∑Õ≈‘° ÿ√“…Æ√å∏“π’ (»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“) ∏π“§“√

°√ÿß‡∑æ  “¢“¬à“π¬“«-µ–°—Ë«ªÉ“ ‡≈¢∑’Ë 435-0-38963-

3

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

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

·ºπ°∏ÿ√°“√ 1 µ”·Àπàß ¥à«π!  π„®µ‘¥µàÕ‚∑√.

0-2233-0523, 0-2235-1045

����� §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§√‘ µ™π¶√“«“ 

·ºπ°‡¬“«™π √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë 1 Õ—µ√“ ™“¬/À≠‘ß

Õ“¬ÿ 18-30 ªï ‡ªìπ§“∑Õ≈‘° √—°°“√∑”ß“π°—∫‡¬“«™π

¡’„®Õ“ “ ¡—§√ ¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å¥’ ·≈–¡’§«“¡√—∫-

º‘¥™Õ∫  “¡“√∂∑”ß“π¥â“π‡Õ° “√ ·≈–°“√µ‘¥µàÕ

ª√– “πß“π‰¥â  “¡“√∂„™â‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡µÕ√å

Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‡«Á∫‰´µå œ≈œ  “¡“√∂„™â∑—°…–¿“…“

Õ—ß°ƒ…  àßª√–«—µ‘ à«πµ—« æ√âÕ¡·π∫√Ÿª∂à“¬Àπâ“µ√ß

·≈–À≈—°∞“π°“√»÷°…“ (Transcript ·≈–ª√‘≠≠“∫—µ√)

¡“∑’Ë E-mail:cyctforever @hotmail.com / cyctforever

@gmail.com  (À—«¢âÕ‡√◊ËÕß :  ¡—§√ß“π) À√◊Õ àß

®¥À¡“¬¡“∑’Ë§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§√‘ µ™π

¶√“«“  ·ºπ°‡¬“«™π 122/11 ́ .ππ∑√’ 14 ∂.ππ∑√’

‡¢µ¬“ππ“«“ °√ÿß‡∑æœ 10120 («ß‡≈Á∫¡ÿ¡´Õß :

 ¡—§√ß“π)

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‡π◊ËÕß®“°¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀπâ“∑’Ë

®÷ß¢Õ‡√’¬π„Àâ ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√

·≈–Õÿ¥¡»“πµå ∑√“∫

‡√◊ËÕß°“√™”√–§à“ ¡“™‘°

∑“ß∏π“≥—µ‘¢Õ„Àâ‡ª≈’Ë¬π®“°

´‘ ‡µÕ√å»√‘π∑‘æ¬å °‘® «— ¥‘Ï

‡ªìπ ´‘ ‡µÕ√å»—°¥‘Ï»√’ ß“¡«ß»å

 —Ëß®à“¬ ª.≥. ¬“ππ“«“ 10120



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัที ่20 ประจำวนัที ่13-19 พฤษภาคม 2012 หนา 17

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คุณพอวรยุทธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพิูมพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพอวรยทุธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ กติติพงศ งามกิตติคุณ  หัวหนาแผนกกจิกรรมการพมิพพิเศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำ

แตละสังฆมณฑล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพอพงศเทพ  ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอณรงคชัย หมัน่ศึกษา สังฆมณฑลจันทบรีุ : คุณพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอชำนาญ บวัขันธ สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ
ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอชวินทร เสงีย่มแกว สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพออมรกิจ พรหมภกัดี สังฆมณฑลอุดรธาน ี: คุณพอไมตร ีทาสวุรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คุณพอบุญพฤกษ
ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรงุเทพ สาขายอยโอเรยีนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย ช่ือบัญชี การพมิพคาทอลิก  เลขที ่226-0-006040 / เช็คขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ / ธนาณัติในนามซิสเตอรศกัด์ิศร ี งามวงศ  สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา
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ศรัทธาทัวรแสวงบุญ
28 - 30 กรกฎาคม 2012     - เชญิทานรวมฉลองเซนตแอนน
- ปนงั - เก็นต้ิง
21 - 29 กนัยายน 2012  - แสวงบุญ & เยอืนดินแดน
แหงศูนยกลางคริสตศาสนา และพักผอนทองเท่ียว
ท่ีอติาลี - ฝรัง่เศส และ อยีปิต (อติาลี - โรม - มหาวหิาร
ท้ัง 4 - อสัซีซี - ลรูด - ฝรัง่เศส - อยีปิต) 9 วนั 7 คืน

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!
โทร: 080-449-2819, 081-383-8137, 02-580-6766 Fax: 02-580-6766

โดย เงาเทยีน
สวัสดีครับ เพ่ือนๆ เยาวชนท่ีรกัทุกทาน เราพบกัน

อีกครั้ งท ามกลางบรรยากาศของความรอนระอุ
ที่ดูเหมือนจะเพ่ิมข้ึนไปในทุกๆ ภาคของประเทศไทย
แตเรากห็วงัวาบรรยากาศความรอน จะไมทำใหความสุข
ในชีวิตของเราลดนอยลงไปนะครับ...เสียงเยาวชน
ฉบับน้ีอยากนำจดหมายจากเทเซ  ที่ภราดาอลุยส
ของหมูคณะเทเซ ไดเขียนข้ึนเปนประจำทุกป ซ่ึงปนี้
ทานเชิญชวนใหเรา “กาวไปสูโฉมใหมของความเปน
น้ำหน่ึงใจเดียวกัน” เปนคำเชิญชวนท่ีดี เขากับสภาพ
สังคมของเรา จงึอยากนำมาแบงปน โดยแบงเปนเน้ือหา
ออกเปน 4 ตอนดวยกันนะครับ ฉบับน้ีขอนำเสนอ
ตอนแรกครบั ติดตามกันเลย

จดหมายจากเทเซ 2012 (ตอนท่ี 1)
เพื่อใหเกิดโฉมใหมแหงความเปนน้ำหน่ึงใจเดียว

กันในทุกระดับต้ังแตครอบครัวชุมชน เมืองใหญ
ประเทศและทวีปตางๆ  นัน้ จำเปนตองมีการตัดสินใจ
ที่กลาหาญ

การตระหนักถงึความช่ัวรายและความทุกขทรมาน
ทีท่บัถมมนุษยชาติและโลกใบน้ี  จะตองไมทำใหพวกเรา
ยอมแพ หวาดกลัว และใชชีวิตอยางจำยอมโดย
ไมลงมือกระทำส่ิงใด

แมวาความหวังในส่ิงดีๆ ของมนุษยจะถูกคุกคาม
จากความส้ินศรัทธาท่ีถาโถมกันเขามาในรูปแบบของ
ความยากลำบากทางเศรษฐกิจจนเปนภาระอันหนักอึ้ง
หรอืจากความซับซอนยงุยากของสังคม  หรอืจากความ
ส้ินหวงัในยามท่ีตองเผชญิหนากับหายนะทางธรรมชาติ
ส่ิงเหลาน้ีดูเหมือนจะทำใหตนออนแหงความหวัง
ที่กำลังแตกยอดตองเห่ียวแหงเฉาไป

ในการสรางโฉมหนาใหมของความเปนน้ำหน่ึง
ใจเดียวกัน  จำเปนตองมีความพยายามอยางย่ิงยวดท่ี
จะเปดธารน้ำแหงความหวังใหพวยพุงออกมา ไมมี
มนุษยคนใด  และไมมีสังคมใดท่ีเจริญชีวิตอยูไดโดย
ปราศจากความไววางใจตอกัน เม่ือความไววางใจถูก
ทรยศ เม่ือนั้นจะเกิดบาดแผลท่ีฝงลึกอยูภายใน ความ
ไววางใจไมใชการยอมเช่ือใจใครตอใครอยางงายๆ แต

ความไววางใจเปนผลของความพยายามภายใน และ
พวกเราทุกคนถูกเรียกใหกาวผานความเคลือบแคลงใจ
และเริม่ตนใหมทีจ่ะไววางใจในทุกๆ วนั

ความไววางใจในมนุษย
การเปดหนทางแหงความไววางใจ เปนการตอบสนอง

ตอความตองการเรงดวนประการหน่ึง นัน่คือในขณะท่ี
การส่ือสารในปจจุบันดูสะดวกและงายแสนงาย
แตสังคมมนุษยก็ยังมีการแบงเปนช้ันวรรณะและ
แตกแยกกัน

กำแพงท่ี เกิด ข้ึนน้ีไม เพียงขวางก้ันผูคนและ
พรมแดน แตกำแพงนีอ้ยใูกลตัวเรา เปนกำแพงในหวัใจ
ของเราซึ่งปรากฏในรูปแบบของอคติระหวางชนชาติ
หรือการมองผูอพยพลี้ภัยท่ีอยูใกลเหมือนเปนคนไกล
หรืออาจจะเปนศาสนาท่ีเมินเฉยตอคนรอบขาง หรือ
คริสตชนเองท่ีแบงออกเปนนิกายตางๆ

สันติภาพในโลกน้ีเริม่จากจุดเล็กๆ ในหัวใจของเรา
ในการสรางความเปนน้ำหนึง่ใจเดียวกนันัน้ จำเปนท่ีเรา
ตองเปดตัวเขาหาผอูืน่ดวยมือท่ีวางเปลา เพือ่รบัฟงและ
พยายามเขาใจผูที่คิดตางจากเรา การทำเชนน้ีจะชวยให
สถานการณที่ดูเหมือนสิ้นหวังและปดตาย เร่ิมเกิดการ
เปล่ียนแปลง

ใหเราใสใจตอผทูีอ่อนแอ ผตูกงานและผทูีป่ระสบ
ความยากลำบากในรูปแบบตางๆ ความใสใจตอผยูากไรนี้
จะตองแสดงออกใหปรากฏโดยการเขาไปมีสวนรวม
ในกิจกรรมทางสังคม และหากเราพิจารณาเร่ืองน้ีให
ลึกซ้ึงจะพบวาส่ิงน้ีสะทอนถึงทาทีของการเปดตัว
ตอทุกคน เราควรเขาใจดวยวาบุคคลรอบขางท่ีเรา
ใชชีวิตอยูใกลๆ ลวนแตเปนคนยากจนในรูปแบบใด
รปูแบบหน่ึง และพวกเขาเหลาน้ีตางตองการใหเรายืน่มือ
ออกไปชวยเหลือ

ในการเผชิญหนากับความยากจน และความ
อยุติธรรมน้ัน  บางคนเลือกใชการประทวงและความ

เอลซีาเบธ ยุพิน เชือ้ประมง
เกิดใหมในพระเจา
25 เมษายน 1993
ครบ 19 ป
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ยอแซฟ สุดใจ เชือ้ประมง
เกิดใหมในพระเจา
2 กมุภาพันธ 2006
ครบ 6 ป

รนุแรง ทีป่ราศจากเปาหมาย  แททีจ่รงิแลว ความรนุแรง
ไมสามารถเปล่ียนแปลงสังคมใหดีข้ึนได อยางไรกต็าม
หากเราตองการเขาใจผูคนหนุมสาวท่ีแสดงความ
ขนุเคืองใจโดยใชพฤติกรรมเหลาน้ี เราจำเปนตองรบัฟง
เพื่อเขาใจเหตุผลของพวกเขา

พลังท่ีนำไปสูการสรางโฉมใหมแหงความเปน
น้ำหนึง่ใจเดียวกนั จะตองไดรบัการหลอเลีย้งใหสดช่ืน
จากความเช่ือมั่นในบางส่ิงบางอยางภายในจิตใจ และ
หน่ึงในความเช่ือมั่นเหลาน้ัน  ก็คือความตองการ
ที่จะแบงปน ซ่ึงการแบงปนน้ี จะชวยรวบรวมผูมี
ความเช่ือในศาสนาตางๆ รวมท้ังผไูมมีความเช่ือใหรวม
เขาไวดวยกัน

ขอจบตอนแรกของจดหมายจากเทเซ แตเพยีงเทาน้ี
กอนนะครับ หวงัวาอยางนอยๆ นองๆ เยาวชนคงจะได
รับแรงบันดาลใจใหมๆ บางจากการอานจดหมาย
ฉบับน้ี   “จงช่ืนชมในองคพระผูเปนเจาทุกเวลาเถิด”
(ฟป 4:4)  แลวพบกับตอน 2 ในฉบับตอไปนะครับ
สวัสดีครบั...

สมัครสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
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อยากเห็นกาลานุกรม
ศาสนาคริสตกนัไหม?

“เม่ือรักมาทักทาย”
“คุณพูดคำวารักครั้งแรกเมื่อไหร และคุณ

ไดฟงคำวารักครั้งสุดทายตอนไหน” ผมจด
ประโยคท่ีคิดวาเด็ดประโยคน้ีในเชาวันท่ีตอง
เปนประธานมิสซาแตงงานในยามบาย

แปลกแตจริง หลายงานแตงงานท่ีตองเปน
ประธานในพิธี ผมไมรูจักเจาบาวก็รูจักเจาสาว
ไมอยางน้ันก็พอตา แมยายกันไป งานน้ีเร่ิมจาก
รจูกัลกูนองของผเูปนแมเจาบาว คิดตามแลวงงไหม
ครับ อยาเพ่ิงงงแตการติดตอใหผมมาเปนประธาน
มิสซาแตงงานในวันนั้นเหตุผลเพียง “อยากให
คุณพอเทศนใหคนตางศาสนาท่ีจะมาในงาน
แตงงานนี้จำนวนมาก ไดเขาใจเร่ืองพิธีแตงงาน
ในศาสนาคริสต” โจทยงายซะเม่ือไหร

“วนัน้ีพีน่องทีม่ารวมพธีิศีลสมรส ศีลแตงงาน
หรือมีอีกชื่อหนึ่งวา ศีลกลาวในศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิก อาจจะเห็นความสวยงาม
ของพิธีกรรม สถานท่ีประกอบพิธี บทเพลง หรือ
ข้ันตอนตางๆ แตพอมั่นใจวามีส่ิงท่ีสวยงามกวา
ส่ิงเหลาน้ี กอนอื่นจึงอยากจะถามพ่ีนองวา เราพูด
คำวารกัครัง้แรกเมือ่ไหร และเราไดฟงคำวารักคร้ังสุดทายตอนไหน”

ผมหยอดประโยคเดด็น้ีเขาจนได ไมพดูอยางเดียว แถมยกตัวอยางของตนเอง
ใหฟงแบบไมตองใหใครเสียเวลาคิดตาม “สำหรับพอ คำวารักท่ีออกจากปาก
คำแรกนาจะเร่ิมข้ึนในวันแม วันท่ีพวกเราลูกๆ ทุกคนก็คงเอยคำนี้ สวนการฟง
คำรกัพอวา เราไดฟงกันถี ่ในหนัง ในละคร ในบทเพลง แตวนัน้ีเราจะไดเหน็วา
ทัง้เจาบาวและเจาสาวจะพูด และฟงคำนี ้ตอหนาเรา คำวา “รกั” รกัทีมี่ความหมาย
ลึกซ้ึงมากไปกวาคำพูด แตโยงใยถึงความซ่ือสัตยตอกัน จนกวาชีวิตจะหาไม
คริสตชนจึงเรียกศีลแตงงาน หรือศีลสมรสอีกช่ือหนึ่งวา “ศีลกลาว” เปนคำพูด
ที่มอบใหแกกันตอหนาพี่นองสัตบุรุษ หรือตอหนาทานผูมีเกียรติทุกทาน”
ผมเชือ่วาคำวารักมพีลงั

พระสงฆของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สัมมนาประจำปรวมกัน 4 วัน
กอนท่ีจะมีการประกาศแตงต้ัง โยกยายหนาท่ีการงานกัน มีชวงเวลาหน่ึงท่ีเรามาฟง

เรือ่งเกีย่วกบัโรงเรยีนคาทอลกิ อาจารยสุมติรา พงศธร
ไดพาคุณครูจากโรงเรียนมาแตรเดอีวทิยาลัย หลายทาน
มาเลาประสบการณเล็กๆ เกี่ยวกับชีวิตครูในโรงเรียน
คาทอลกิ เปนเรือ่งเลก็ๆ แตงดงาม ผมชอบหลายเรือ่ง
เหมือนกัน แตที่ชอบที่สุดคือเรื่องท่ีชื่อวา “ทั้งรัก
ทัง้เกลยีด” เรือ่งมีอยวูา

คุณครูสอนภาษาอังกฤษ กับวันสุดทายของ
การเรียนภาษาอังกฤษของเด็กในหอง จดหมายนอย
ในสมุดสงงานหลนลวงลงมา คุณครูเปดอานทุก
ถอยความ ลวนสะเทือนใจ ในช่ัวโมงสุดทายท่ีจะจากกัน
ขอความในจดหมายนั้นบรรยายวา เขาไมชอบวิชา
ภาษาอังกฤษ ขอมูล และเหตุผลพรัง่พร ูคุณครูอานไป
หวัใจหอเหีย่วลงทีละนอย แตเม่ือมาถึงบรรทัดสุดทาย
“แมหนจูะรสึูกไมชอบวชิาภาษาอังกฤษ แตหนกูร็กัครู
นะคะ”

เม่ือโลกขาดคำวารกั มันคงเปนโลกทีแ่หงเหีย่ว
หัวใจของคนคงไรพลังกาวเดิน เม่ือโลกไหวสะทาน
จากทุกขรอนรอบกาย คำและความรูสึกใดจะโอบคุม
โลกใบนีต้อไป ความรักทีย่ิง่ใหญคงมาจากการกระทำ

จริง ๆ แลวภาพที่นำมาข้ึนปกฉบับน้ีเปนภาพที่ระลึกในพิธีมิสซาปลงศพ
ของคุณพอธีรวัฒน เสนางคนารถ  (คุณพอออย)  ตอนแรกผมต้ังใจจะโรยคำน้ี
ที่หนาปก “ภาพบางภาพใหความรูสึก ภาพบางภาพใหความทรงจำ” แตผมพบ
มากกวาน้ัน เม่ือภาพน้ันบงบอกถึงศีลมหาสนิท พระกายพระโลหิตของพระคริสต
พลีใหดวยความรัก จึงหลอมรวมเราใหเปนหนึ่งเดียวกัน แมบางคนจะจากไป
บางคนยังมีชีวิตอยูตอ ทุกคนลวนแลวแตผูกพันและเปนหน่ึงเดียว ภายใต
ศีลแหงความรักนี ้ไมตองพดูใหยากไปกวาน้ีกไ็ด “เราพดูคำวารกัครัง้แรกเมือ่ไหร
ไมสำคัญ แตเราไดฟงคำวารักทุกวันจากพระเปนเจา ในเคร่ืองหมายแหงรักแท
ทีไ่มมีวนัจบและสูญสิน้ไป”

บรรณาธิการบริหาร

ผมไดรับจดหมายจากคริสตชนทานหน่ึง จริงๆ แลวเขียนอางอิงถึงคุณพอ
4 ทาน เอาเปนวาไมตองใสชือ่คณุพอทีอ่างถึง ใสเน้ือหาในจดหมายกันเลย

                                                                                                            10 เมษายน 2012
เรยีน คณุพอ
Happy Easter แดคุณพอทัง้สองและทุกองคครับ
ไดมีโอกาสไปเดินดูและซ้ือหนังสือชวงงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ที่ศูนย

การประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ และเห็นหนังสือ “กาลานุกรมสยามประเทศไทย 2485-
2554” เลมน้ี จงึซ้ือมาฝากคุณพอครบั

และเกิดความคิดข้ึนมาวา ถาเราจะทำ
กาลานุกรมน้ี  สำหรับ  50 ปของอัคร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่เราจะฉลองในป
ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) จะดีไหม เขาใจวา
พระศาสนจักรฯ คงมีขอมูลเหลาน้ีอยูแลว
คุณพอเล็กและอีกหลายๆ องคที่รู เรื่อง
ประวัติศาสตรคงรวบรวมไดครับ

รักในพระคริสตเจาและพระแมมารีย
คณุพอล แมรี่

นาสนใจทีเดียวที่เราจะมีหนังสือในแบบที่ทานผูอาน ทานน้ีไดแนะนำ เพราะ
จากเนื้อหาที่มี บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความเขาใจ จังหวะ เวลา
งบประมาณ เม่ือประมวลท้ังส้ินแลว ใครจะกดปมุสตารทโครงการน้ีกนัดี แตอยางนอย
ขอไปอานหนังสือท่ีสงมาใหสักหนอย คงไดรับรูชวงเวลาแหงสยามประเทศ
ต้ังแตป 2485-2554 ผมก็อยากเห็นหนังสือลกัษณะแบบน้ีทีเ่ปนเร่ืองศาสนาคาทอลิก
ของเราเหมือนกัน
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æ’ËπâÕß§√‘ µ™π‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«
„π§«“¡√—°¢Õßæ√–‡®â“

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  §√‘ µ™π√à«¡©≈Õßªí °“  ·≈–°“√‡ «π“„πÀ—«¢âÕ
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«—ππ—°∫«™ “°≈  —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’
√“™∫ÿ√’ ●  ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012  —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ‰¥â®—¥

ß“π«—ππ—°∫«™ “°≈ ∑’Ë

‚√ß‡√’¬π “√ ‘∑∏‘Ïæ‘∑¬“≈—¬

‚¥¬¡’æ√– — ß¶√“™¬ÕÀåπ

∫Õ ‚° ªí≠≠“† °ƒ…‡®√‘≠†

‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ ¡’§≥–

π— °∫«™∑—È ß ™ “ ¬ ·≈–À≠‘ ß

¡“√à«¡®”π«π¡“°

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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