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พระวาจาของพระเจา  :  ในอดีต พระเจาตรัส
กับบรรพบุรุษของ เรา โดยทางประกาศก
หลายวาระ  และหลายวิธี  ครั้นสมัยนี้ เปน
วาระสุดทาย พระองคตรัสกับเราโดยทาง
พระบตุร (ฮบ 1:1-2)

ในอดีต พระเจาตรัสกับอับรามใหออกจาก
เมืองเออร ไปยังแผนดินท่ีพระองคจะทรงชี้ให (ปฐก
12:1) พระเจาตรัสกับอบัรามในนิมิต (ปฐก 15:1) ทรง
ต้ังชื่อใหใหมวา อับราฮัม (ปฐก 17:5) พระเจาตรัสกับ
โมเสส จากกลางพุมไมที่ลุกเปนไฟ (อพย 3:4-15)
ทรงพูดกับโมเสสโดยตรง อยางชัดเจนแบบตัวตอตัว
ใหโมเสสเห็นรูปสัณฐานของพระองค (กดว 12:8)
โมเสสเปนประกาศกท่ียิง่ใหญทีสุ่ด (ฉธบ 34:10) พระเจา
ตรัสเรียกอิสยาหทางนิมิต (อสย 6)  ตรัสกับอิสยาห
ในหลายตอหลายวาระ พระเจาตรัสกบัเยเรมหี ตรสักบั
เอเสเคียล ตรัสกบัฮกักยั ตรสักับเศคาริยาห... พระวาจา
ของพระเจามาถึงประชากรของพระองคในเหตุการณ
ชวีติของพวกเขา (Word-Event) พระเจาทรงรัก หวงใย
เอาใจใสและนำประชากรของพระองคดวยคำพูด
ของพระองคเอง โดยใชภาษามนุษยและประกาศก
ซ่ึงเปนมนุษย รูปแบบของการส่ือสารน้ีมีอยูตลอด
ในพระคัมภีรพันธสัญญาเดิมจนถึงชวงตนของพันธ-
สัญญาใหม ซ่ึงเราอานในพระวรสารวา “ในปที่สิบหา
แหงรัชกาลพระจักรพรรดิทเีบรีอสั... พระวาจาของพระเจา
มาถึงยอหนบุตรของเศคาริยาหในถ่ินทุรกันดาร” (ลก
3:1-2) นักพระคัมภีรอธิบายวา คำท่ีพระคัมภีรใชวา
“พระเจาตรัสกับ...  และพระวาจาของพระเจามาถึง...”
ซ่ึงมีใชในหนังสือพันธสัญญาเดิมน้ัน ไดส้ินสุดลงท่ี
ยอหนบุตรของเศคาริยาห นับจากน้ีไป เราพบกับ
ประโยคใหม คือ “พระวาจาของพระเจาทรงรับ
ธรรมชาตมินุษย” (ยน 1:14) พระวาจาของพระเจาท่ีตรสั
กับบรรพบุรุษในหลายวาระ หลายวิธี ในเหตุการณ
ตางๆ (Word-Event)  เปดทางใหพระวาจาของพระเจา
ทีเ่ปน “พระบคุคล” (Word-Person)  ดังน้ีในพระวรสาร
เราจึงไมพบประโยควา “พระวาจาของพระเจามาถึง

ผศ. อารมณ พูลโภคผล

พระเจาพดู

พระเยซูเจาเลย” เพราะพระเยซูเจาเปนองคพระ-
วาจาของพระเจา ในพระวรสารเราพบคำใหมที่
พระเยซูเจาใชคือ “เราบอกทานท้ังหลายวา.. เรา
บอกความจรงิกบัทานท้ังหลายวา..” หลายๆ ครัง้
ที่พระองคเนนย้ำวาเปนพระองคเองที่พูด ดวย
คำวา “อาแมน เราบอกทานวา...” หนังสือ
พระคัมภีร เยรูซาเล็มไบเบิลใชคำวา solemnly
หรอื most solemnly เชน I tell you most solemnly
(ยน 3:5) ถาจะพูดดวยภาษาเราๆ คงพูดวา “เรา
บอกทานอยางสงาเปนทางการวา...” พระคัมภีร
ภาษาไทยเราใชวา “เราบอกความจรงิแกทานวา...” ดวย
รูปแบบการพูดน้ีเราจึงรูวา เปนพระเจาท่ีลงมาพูด
ดวยตัวพระองคเองทางพระบุตรเยซูคริสตเจา และ
นี่ คือ “สมัยน้ี ซ่ึงเปนยุคสุดทาย พระเจาตรัสทาง
พระบุตร” ดังน้ี การต้ังอกต้ังใจฟงจึงเปนการตอบรับ
ความรักของพระเจาท่ีสำคัญยิง่ “พระเจาพูด” จงึสำคญั
อยางย่ิง เปนเร่ืองจำเปนแรกสุด เม่ือพระเจาเปนผูพูด
เน้ือหาสาระท้ังหมดก็เปนจริง และมีความหมายอยาง
แทจรงิ เพราะพระเจาตรัสส่ิงใดก็เปนไปตามน้ัน (สดด
33:9) เม่ือพระเจาพูด พระฤทธานุภาพของพระองค
ก็บันดาลใหเปนไปตามคำพูดน้ัน เพราะคำพูดของ
พระเจา เปนการเผยแสดงตัวพระองคใหมนุษยรูจักได
โดยทางพระบุตร องคพระวาจาท่ีลงมาบังเกิดเปนมนุษย
พระวาจาของพระเจาเปนจุดเริ่มตนของทุกสิ่ง เปน
ความจริง เปนชีวิต เปนหนทาง เปนแสงสวางสอง
ทางเดิน เปนพละกำลัง และเปนจุดหมายของทุกส่ิง
ดวยความรักอันยิ่งใหญของพระเจา พระองคจึงพูดกับ
มนุษยในทุกยุคทุกสมัย ดวยหลากหลายวิธี บทสดุดี
บอกวา “พระเจาไดพดู” (สดด 50:1)  แตมนุษยไมคอย
ยอมฟงพระเจาพดู พระเจาถงึกบัพดูอยางปวดราวหวัใจ
วา “ฟงเถิด ประชากรของเราเอย เราปรารถนาจะพูด
กบัเธอ” (สดด 50:7)

เม่ือพระเจาเปนผูพูด และท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปอีก
คือ “พระเจาผทูรงเปนบิดาท่ีรกัฉนัมาก พดูกับฉัน”  เสียง
จากดวงใจรักของ “พระบิดา” (ยน 16:27) และคำพูด
ของพระองคยอมมีความหมายและสำคัญท่ีสุดสำหรับ
ฉัน ฉันตองวอนขอพระจิตเจาทรงชวยฉัน เพื่อฉันจะ
ไมอานหรือฟงพระคัมภีรแบบผานๆ ไป โดยไมต้ัง
จิตจดจออยูกับคำพูดของพระองค ซ่ึงลงมาพูดกับฉัน
ในสวนสวรรคพระคัมภีร ซ่ึงเปนสวนสวรรคใหมที่
พระเจาประทานใหผูที่รักพระเยซูเจา และเชื่อวา
พระองคมาจากพระเจา (ยน 16:27) ฉนัจงึวอนขอพระจติเจา
โปรดประทานดวงใจท่ีซ่ือเรียบตามแบบอยางของ
พระแมมารียใหฉัน เพื่อฉันจะรูจักฟงพระวาจาของ
พระเจาดวยความเช่ือ เก็บไวในหัวใจดวยความรักและ
รำพงึถงึอยเูสมอดวยความนบนอบสุภาพ ดังน้ี พระวาจา
ก ็“กระทำกิจการย่ิงใหญสำหรบัฉัน” (ลก 1:45, 49)

พระแมมารียสงบเงียบอยางต้ังอกต้ังใจฟงพระวาจา
ของพระเจากอน แลวพระแมก็พยายามทำความเขาใจ
เทาท่ีทำได วาพระเจามีพระประสงคใหพระนางทำอะไร
หรือเปนอะไร พระนางคงไมสามารถเขาใจไดอยาง
ถองแท แตทีแ่นใจไดคือพระนางรวูา “นีเ่ปนน้ำพระทัย
ของพระเจา” ดวยความเช่ือ ความไววางใจ และความรัก
พระนางตอบรับอยางไมมีเง่ือนไขใดๆ การภาวนา
จากดวงใจรักจึงพรัง่พรอูอกมาประดุจสายฝนสะอาดใส

สดช่ืน พระแมจงึออกจากตนเอง ออกจากบานไปรับใช
นางเอลีซาเบธ (ลก 1:56) การฟงพระวาจาของพระเจา
ดวยความเช่ือ  เหมือนพระแมมารีย  นำไปสูชีวิต
ภาคปฏิบัติจริง จึงไมเปนการหลอกตนเอง (ยก 1:22)
แตเปนชีวิตท่ีเกิดใหมดวยเมล็ดพันธุที่ไมรูเส่ือมสลาย
คือพระวาจาทรงชีวติและคงอยตูลอดไป (1ปต 1:23)

บายสามโมงวันอาทิตยที ่ 1 เมษายน 2012 อาทติย
มหาทรมาน เยาวชนและผูใหญ จำนวน 33 คน ของ
วดัเซนตปอล แปดริว้ มาเจริญชวีติภาวนาดวยพระวาจา
ของพระเจา (Lectio Divina) ดวยกันตามแบบอยาง
ของพระแมมารีย หลังจากทำความเขาใจพระวรสาร
ของนักบุญมาระโก 15:33-39 และไดพระวาจาตอน
ที่วา “ชายคนน้ีเปนบุตรของพระเจาแนทีเดียว” (มก
15:39) เพื่อนำไปเค้ียวเอื้องตลอดเดือนเมษายนน้ี  เรา
ก็มาแบงปนกันวา เดือนท่ีผานมาเราไดนำพระวาจาไป
เจริญชวีติอยางไร ทีป่ระชุมมองหนากันแลวตางคนก็ตาง
หวัเราะ เรายอมรับวา เรายังไมคอยไดอยกูบัพระเยซูเจา
เราเร่ิมแบงปนวันเวลาท่ีเราอยูกับพระเยซูเจาและ
ทำตามแบบอยางของพระองค บางคนทำไดบอย บางคน
ทำไดนอย สรุปคือ เราไดทำ แมจะนอยก็ตาม เราจึง
ภาวนา (Oratio) ขอบพระคุณพระเจาดวยกันสำหรับ
พระหรรษทานทีพ่ระองคประทานใหเรา ทำใหเราไดอยู
กบัพระองค แมจะยงัไมมากนักกต็าม แลวเรากแ็บงปน
วนัเวลาท่ีเราลืมพระองค เราหวัเราะพรอมกนัอกี เพราะ
เราลมืพระองคบอยมาก เราจงึภาวนา (Oratio) ขอโทษ
พระองค และวอนพระจิตเจาโปรดเสด็จมาปกคลุมเรา
และเราก็สรรเสริญและนมัสการพระองคอยางเปน
จติหนึง่ใจเดียวกนั

พระวาจาของพระเจา “เปนจริง” (ลก 4:21) พระวาจา
ทีเ่ปนเหตุการณ(Word-Event) ในพนัธสัญญาเดิม จนถงึ
สมัยของยอหนบุตรของเศคาริยาห เปดทางใหพระวาจา
ที่เปนพระบุคคล (Word-Person) พระเยซูเจาท่ีลงมา
บังเกิดเปนมนุษย พระองคบันดาลใหพระวาจาซ่ึงเปน
ตัวพระองคเอง และพูดออกมาดวยตัวพระองคเองน้ีเปน
ศีลศักด์ิสิทธ์ิ (Word-Sacrament) ประทานใหเราใน
พระศาสนจักรตลอดไป จนกวา พระองคจะเสด็จกลับมา
อยางรุงโรจน กลุมเล็กๆ ของ ชุมชนวัดเซนตปอล
แปดร้ิว กำลังสัมผัสกับพระอานุภาพแหงศีลศักด์ิสิทธ์ิ
ของพระวาจาของพระเจาดวยกันอยางเปนจริง เราจึง
สรรเสริญและขอบพระ คุณพระเจาดวยจติวิญญาณท่ีอยู
ในสัมพันธภาพรักของความเปนครอบครัวเดียวกัน
ในองคพระวาจา

(ชุมชนหรือกลุมท่ีสนใจ Lectio Divina ติดตอ
ผศ. อารมณ โทร. 08-1899-7866)
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บริการดานผูสูงอายุอยูแลว แตจำนวนคาใชจายท่ีสูง
จนเกินไป เปนเหตุใหมีผูสูงอายุอีกเปนจำนวนมาก
ทีไ่มสามารถเขาถึงบริการได เม่ือพระคุณเจาไดมีโอกาส
ไปเยี่ยมชมบานผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
จันทบุรี เม่ือเดือนเมษายน 2011 และไดทราบวา ผูที่
ดำเนนิโครงการน้ีกคื็อ คณะนักบวชคามิลเลยีน ภายใต
ชือ่ “มูลนธิิคณะนักบญุคามิลโลแหงประเทศไทย” ซ่ึง
เปนองคกรสาธารณประโยชน พระคุณเจาจึงไดเชิญ
คณะนักบวชคามิลเลียน มารวมเปดโครงการบาน
ผสููงอายุกบัทางสังฆมณฑลนครราชสีมา เพราะเลง็เหน็
ความเช่ือม่ันในความเปนมืออาชีพในการใหบรกิารดาน
สุขภาพอนามยัของคามลิเลยีน ขอตกลงรวมกนัระหวาง
สังฆมณฑลนครราชสีมา และคณะนักบวชคามิลเลียน
จึงได เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี  11 มกราคม  2012 โดย
พระสงัฆราชยอแซฟ ชศัูกด์ิ สิรสุิทธ์ิ ประมุขสังฆมณฑล
นครราชสีมา ไดใหใชที่ดินจำนวน 18 ไร ใกลกับ
โรงเรียนมารียบริหารธุรกิจ (MBAC) ใหเปนท่ีสำหรับ
กอสรางบานผูสูงอายุเพื่อรับใชผูสูงอายุในพื้นท่ี

พระสงัฆราชชูศักด์ิ  สิรสุิทธ์ิ ไดใหสัมภาษณเกีย่วกบั
โครงการ “บานผูสูงอายุราชสีมา” เพื่อจะไดรูจักบาน
หลงัน้ีมากย่ิงข้ึน
อะไรคือแรงบันดาลใจสำหรับพระคุณเจาที่ทำใหคิด
พัฒนาโครงการน้ีขึ้นมา?

สังคมไทยกำลังเขาสยูคุท่ีมีผสููงอายุมากกวาผกูำลงั
อยูในวัยทำงาน สภาพการณเชนน้ีกำลังเร่ิมบีบรัด
ครอบครัวรนุใหมและกำลังจะเปนปญหาใหญของสังคม
ไทยโดยรวมในไมชา  สังฆมณฑลนครราชสีมาไดเปด
ชั้น  4 ของโรงพยาบาลเซนตเมร่ี สำหรับดูแลผูสูงอายุ
แตคาใชจายสงู มากกวาเดือนละ 3 หมืน่บาท ผมคดิวา
นาจะมีสถานท่ีแบบอ่ืนท่ีจะทำไดถูกกวาน้ี  เม่ือผมมี
โอกาสไปบรรยายทีอ่ารามรกักางเขนจนัทบุร ีเม่ือเดอืน
เมษายน ค.ศ. 2011 ผมไดมีโอกาสไปเย่ียมชมบาน
ผูสูงอายุที่ใกลๆ อาสนวิหารจันทบุรี คุณพอสิรนนท
สรรเพ็ชร ไดพาชมสถานท่ีและอธิบายรายละเอียด
ในการดำเนินการทุกอยางใหฟง ผมสรปุวาแบบนีแ้หละ
ที่ควรจะเปน  เหตุผลเปนเพราะคาใชจายถูกกวามาก
เดือนละประมาณ 1 หมืน่บาท เปนเงินสำหรับคาดำเนินการ
ใหพอเล้ียงตัวเองในแตละเดือนไดเทาน้ัน คนท่ีมีฐานะ
ไมร่ำรวยก็สามารถสงพอแมมาพักอยูได  เหตุผล
อกีประการหน่ึงก็คือ ผสููงอายุไมใชผปูวย การนำผสููงอายุ
ไปไวในโรงพยาบาลน้ันมีโอกาสติดเช้ือไดงาย อีกท้ัง
บรรยากาศบานผสููงอายุจะดีกวาบรรยากาศในโรงพยาบาล
มีความรมร่ืน สะดวก ปลอดภัย อยใูกลธรรมชาติ แนนอน
บานผูสูงอายุตองอยูใกลโรงพยาบาลดวย สังฆมณฑล
นครราชสีมา มีพืน้ท่ีอยใูจกลางเมือง อยใูกลโรงพยาบาล
หลายแหง ทัง้ของรัฐและเอกชน ระยะเวลาเดินทางจาก
บานผสููงอายุถงึโรงพยาบาลเซนตเมร่ี ประมาณ 10 นาที
เทาน้ัน

พระศาสนจักรนครราชสีมาไดดำเนินโครงการ
ดานการศึกษา มีโรงเรียน 12 แหง ดำเนินการ
ดานสุขภาพอนามัยก็มีโรงพยาบาลเซนตเมร่ี ในดาน
การสงเคราะหและอนามัยก็จะเปนโครงการบาน
ผูสูงอายุนี้แหละท่ีเปนรูปธรรม  จังหวัดนครราชสีมา

เปนจังหวัดใหญ มีจำนวนประชากรมากเปนอันดับ 3
ของประเทศ มีประชากรอยูอยางหนาแนนและกำลัง
เติบโตข้ึนทุกวัน  โครงการบานผู สูงอายุราชสีมา
คงจะเปนท่ีพักพิงและบรรเทาภาระของหลายๆ
ครอบครัวท่ีตองใชเวลาสวนใหญไปกับการทำงาน
มีเงินแตไมมีเวลาดูแลพอแมที่ตนรัก ครั้นจะปลอยให
พอแมอยูบานคนเดียวก็ยังคงกังวลใจ กลัววาพอแม
อาจหลงๆ ลืมๆ หรืออาจเปนลมลมชักโดยไมมีใครรู
คนรุนใหมตองเขาใจวาบานผูสูงอายุน้ีแหละดีที่สุด
สำหรับพอแมที่แกเฒา การดูแลผูสูงอายุตองการผูที่
ไดรบัการฝกอบรมมาเปนพเิศษ ซ่ึงจะทำใหทานเหลาน้ัน
มีความสุขและอายุยนืยาว

คณะนักบวชคามิลเลียน มีจุดเดนอยางไร ถึงทำให
พระคณุเจา มัน่ใจและเชิญใหเขามารวมบกุเบิกโครงการนี้
ในสังฆมณฑลนครราชสีมา?

คณะนักบวชคามิลเลียนมีกระแสเรียกในการดูแล
ผูเจ็บปวย คนชราโดยเฉพาะ เรียกวาเปนมืออาชีพ
ในการบริการดานสุขภาพอนามัย ผมจึงม่ันใจท่ีสุด
ที่จะรวมมือกับคณะคามิลเลียนในการเปดโครงการ
บานผสููงอายุนี ้ดูจากส่ิงทีค่ณะฯ ไดทำมาแลวหลายๆ แหง
ในประเทศไทยของเรา เปนผลงานมาตรฐานรับรอง
คุณภาพ และถาสังเกตดูใหดีกจ็ะเห็นวาคณะคามิลเลยีน
ยังไมไดมาเย่ียมชาวอีสานเลย โคราชน่ีแหละจะเปน
ประตูเปดทาง นำพาคณะคามิลเลียนใหมาทำงานรับใช
คนอีสานบาง

พระคณุเจาตองการความชวยเหลอื หรอืการสนบัสนุน
จากใครบาง และจะตองทำอยางไร เพื่อที่จะใหไดรับ
ความรวมมือจากบุคคลเหลาน้ี?

การเปดโครงการบานผู สูงอายุราชสีมาน้ีตอง
พึง่พระเจา และบอกบุญขอรับความชวยเหลือจากทุกทาน
ทีมี่จติศรัทธา เงินทุนเร่ิมตนโครงการมีเพยีง 20 ลานบาท
จากทางสังฆมณฑลนครราชสีมาและจากคณะ
คามิลเลยีน ยงัตองหาอีกหลายสิบลานบาท ขอใหเขาใจ
ตรงกันกอนวา สังฆมณฑลนครราชสีมาทำงานรวมกบั
คณะคามิลเลียนเพ่ือเปดรับผูสูงอายุทั่วไป มิใชเฉพาะ
ผูนับถือศาสนาคริสตเทาน้ัน รับทุกศาสนา ทุกเพศ
จึงหวังวา จะไดรับการสนับสนุนจากผูมีจิตท่ีจะทำบุญ
ทกุศาสนา ทกุอาชีพ ทัง้ในสังฆมณฑลในประเทศไทย
และจากตางประเทศดวย

ขณะน้ีบคุคลกลมุหนึง่ท่ีอาสามาเร่ิมตนชวยรณรงค
หาเงินสนับสนุนการกอสรางโครงการนี ้สวนหนึง่เปน
ผทูีช่วยหาทนุของคณะคามิลเลยีนอยแูลว อกีสวนหนึง่

เปนบุคคลจากจังหวัด
นครราชสีมาเอง ถา
หากมีผูประสงคจะเขา
เ ป นกรรมการช ว ย
รณรงคหาทุนก็ยินดี
รับเปนอยางย่ิง

หากโครงการนี้สำเร็จ
ลุลวง พระคุณเจามี
แ ผ น ที่ จ ะ พั ฒ น า
โ ค ร ง ก า ร นี้ ต อ ไ ป

อยางไรบาง?
สำหรับโครงการตอไปคือ การเปดบานผูสูงอายุ

แบบสงเคราะห ผูสูงอายุหลายคนที่ขาดการสนับสนุน
จากลูกหลาน บางทานก็ถูกทอดท้ิง รัฐบาลเองยังมี
ขอจำกัดอีกมาก ไมมีทางท่ีจะชวยคนเหลาน้ีไดทัน
ทวงทีทุกจังหวัด ดังน้ันประชาชนก็ตองชวยคิดชวยทำ
ผมเห็นวาองคกรศาสนายังมีทรัพยากร ทั้งที่เปนพื้นท่ี
และเงินทองอีกมากมายท่ีใชได นาจะรวมมือกนัระหวาง
ศาสนา ระหวางวัด โดยมีคณะนักบวชเขาเปนท่ีปรกึษา
หรอืเขารวมดำเนินการ นอกจากน้ียงัมีทรพัยากรบุคคล
ที่พรอมใชจำนวนมากในสังคม เขาเหลาน้ันคือบรรดา
คนโสดท้ังหลาย คนเหลาน้ีมีความพรอมเต็มรอย
เราเปดทางใหเขามาชวยในลักษณะจิตอาสา ไมบังคับ
ไมผูกมัดใจอยากชวยก็เขามาชวยได สังคมก็จะได
อานิสงส คนทำไดบญุสุขใจ ผสููงอายุไดรบัการดูแลใหอยู
ในโลกน้ีไดอยางมีศักด์ิศรีความเปนมนุษย เปนลูกของ
พระเจาเชนกัน

การริเริ่มบุกเบิกโครงการและงานอภิบาลดาน
ผสููงอายุ ของสงัฆมณฑลนครราชสมีา โดยความรวมมือ
กับคณะนักบวชคามิลเลียน นับวาเปนโครงการที่ใหญ
และเปนงานท่ีหนัก เพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงของ
สังคมไทยโดยเฉพาะการเพิม่จำนวนมากข้ึนของผสููงอายุ
ส่ิงสำคัญท่ีสุดในเวลาน้ีคือ ทุนทรัพย ที่ยังขาดอีก
เปนจำนวนมาก พี่นองคริสตชนผูมีจิตศรัทธาตองการ
รวมบริจาคสมทบทุนเพื่อพัฒนาโครงการ ขอเชิญรวม
บริจาคไดที่บัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “มูลนิธิคณะ
นักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย” ธนาคารกรุงศรี-
อยธุยา สาขาลาดกระบัง  เลขท่ี 264-1-50310-9  ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาลาดกระบัง  เลขท่ี 036-2-52951-6
ธนาคารทหารไทย สาขา ถ.พบิลูละเอียด นครราชสีมา
เลขท่ี 480-2-33912-9 ธนาคารไทยพาณิชย สาขา
ถ.มุขมนตรี นครราชสีมา เลขที่ 580-5-32865-3
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ศูนยมิสซังเขตนคร-
ราชสีมาโทรศัพท  0-4427-4476 E-mail : diokorat@
hotmail.com  / www.diokorat.in.th “มูลนธิิคณะนักบุญ
คามิลโลแหงประเทศไทย”(ฝายระดมทุน-สมทบทุน)
0-2360-7848-50 ตอ 110 เวบ็ไซตมูลนิธิ www.camillian
thailand.org คุณพอยอหน คอนตาริน ผูอำนวยการ
โครงการบานผสููงอายุราชสีมา โทรศัพท 08-1861-9427
E-mail : cg_camillian@csloxinfo.com

นางสาวศรีบังอร พิลาจันทร (หนูแดง) ผปูระสานงาน
โครงการบานผสููงอายุราชสีมา โทรศัพท 08-7033-3648
/ 08-9789-2287 E-mail : matha1970@hotmail.com
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หมายเหตุ ฝากบอกตอ

วันพฤหัสบดีในชวงสัปดาหศักด์ิสิทธ์ิของเทศกาล
มหาพรตท่ีผานมา ผมไดรับขอความทางโทรศัพทจาก
เพื่อนพระสงฆรุนพี่ที่รักเรา ใจความวา “ของประทาน
อนัล้ำคาสำหรบัพระสงฆกค็อื ความรกัของพระเยซเูจา
ทีป่ระทานมาใหแกเราคนบาป ถึงกบัยกเราขึน้เปนสหาย
ผูรวมงานของพระองค ดังนั้นจงดูแลรักษาศักดิ์สงฆ
ของเธอไว ดวยคำภาวนา และการกระทำดีแหงวิถี
งานอภิบาลในชีวิตสงฆของเธอเสมอไป”

ขอความเขามาในโทรศัพทขณะขับรถจะไปรวม
พิธีรื้อฟนศีลบวชพระสงฆของพระเยซูเจาท่ีเรารวม
อนุกรมกับพระอัครสังฆราช และเพ่ือนพระสงฆ
ณ อาสนวิหารประจำอัครสังฆมณฑลไมตองบอกวา
ผมประทบัใจกับความรักท่ีเพือ่นพระสงฆมีตอพระสงฆ
ดวยกนัสักเพยีงไหน  ความหวงใยในวนัระลกึถงึศีลบวช
แสดงออกงายๆ ดวยการสงขอความราคาถูก แต
ประมาณคามิไดทางดานจิตใจ ทกุปเม่ือถงึวนัพฤหสับดี
ศักด์ิสิทธ์ิ ใครเลาจะบอกเราถึงคุณคาความรักอนัยิง่ใหญ
ใครเลาจะเตือนใจเราใหระลึกถึงศีลบวชพระสงฆ
อนัสูงสงท่ีเรามิอาจเอือ้มน้ีถามิใชเพือ่นพระสงฆดวยกนั

เขาวากันวา ตลอดชีวิตของพระสันตะปาปา และ
บรรดาพระสงัฆราชจะตองอานพระวรสารนกับญุยอหน
บทท่ี 10 เรือ่ง “ผเูลีย้งแกะ” ทีด่ ีเฝาใครครวญไตรตรอง
และนำมารำพึงอยเูสมอตลอดชีวติ แตสำหรบัพระสงฆ
แลว พวกทานจะอาน ยน 17 “บทภาวนาของสงฆ” แต
ผมกอ็ยากจะแถม ยน 14, 15, 16 เขาไวดวย

ตลอดชวงเวลามหาพรตปนี ้ผมอาน ยน 8, 9, 10, 11
เปนพิเศษเปนเรื่องราวที่ เกิดข้ึน  ณ  พระวิหาร
กรุงเยรูซาเล็มในการเสด็จไปท่ีนั่นคร้ังสุดทายแหง
พระชนมชีพบนโลกนีข้องพระเยซเูจา การเสดจ็มารวม
ฉลองปสกาท่ีเมืองหลวงปนี้ทำใหพระองคไมไดเสด็จ

กลบับานท่ีแควนกาลลิอีกีเลย ทัง้ 4 บท (ยน 8-9-10-11)
เปนการแสดงพระเมตตาชวยเหลือ...

ของตน” เรายอมสละชวีติเพ่ือแกะของเรา (ยน 10:11, 15)
จนโทมสั หน่ึงในอัครสาวกทัง้ 12 กลาวกับ เพือ่นๆวา
“พวกเราจงไปตายพรอมกับพระองคเถดิ” (ยน 11:16)

สุดทายผมอาน ยน บทท่ี 12 ท่ีครอบครัวของลาซารัส
มารธา มารีย จดังานเล้ียงขอบคุณพระเยซูเจาท่ีทรงชวย
ลาซารัส พี่ชายของนองสาวทั้งสองใหกลับมีชีวิตจาก
ความตาย แลวมารียกแ็สดงความรูคุณตอหนาแขกเหร่ือ
คือ ชาวยิวในหมูบานเบธานี และชาวยิวใกลเคียงจาก
เยรซูาเล็ม ดวยการ
เ อ า น้ำ มั น ห อ ม
ร า ค า แ พ ง ม า
ชะโลมพระบาท
พระเยซูเจา และใช
มวยผมของนาง
เ ช็ ด พ ร ะ บ า ท
พระองค งานเล้ียง
ที่มีชาวยิวมามาก
เพือ่พบพระเยซเูจา
และดูลาซารัสท่ีกลับมีชีวิต และไดเชื่อในพระเยซู
นับเปน “ฟางเสนสุดทาย” ที่พวกสมณะตัดสินใจวา
จะมาฆาพระเยซูเจาใหได และฆาลาซารัสในคร้ังน้ี
ดวยเลย เพราะเปนเหตุใหคนหันมาเช่ือในพระเยซูเจา

อัศจรรยที่ เกิดข้ึนแกทั้ง  3 คน  ณ  พระวิหาร
กรุงเยรูซาเล็ม และ ณ หมูบานเบธานีนี้ พวกสมณะ
ถือวา “ถูกเหยียบจมูกจนถึงถ่ินเลยทีเดียว” “ฟางเสน
สุดทาย” ที่นำไปสูความตายของพระเยซูเจา แทที่จริง
เปนพระภารกิจกระทำดีมีเมตตายอมเปลืองเน้ือเปลืองตัว
เพือ่ผอูืน่โดยมิไดใสพระทยัในพระองคเลยทัง้ส้ิน

หลังสมโภชปสกาอันนายินดีของพระเยซูเจาแลว
ผมไดรับขอความทางโทรศัพทจากพระสงฆทานเดิม

อวยพระใหผม
มี ค ว า ม สุ ข
ในชวง “อฐัมวาร
ป ส ก า ”
ท า น บ อ ก ว า
“ สุ ข สั น ต
อัฐมวารปสกา

จงเอาใจใสสุขภาพ และสวดภาวนาเพื่อชีวิตสงฆ
ของเธอ พระสงฆที่ดีผูรักงานอภิบาลเปนเปาหมาย
อันโปรดปรานของปศาจท่ีมาจูโจมอยูเสมอ”

แมผมไมกลาคิดวาผมจะเปนพระสงฆที่ทาน
หมายถงึ ผมกร็สึูกซาบซ้ึงและไมประมาท ตอขอความ
แหงความรัก ที่ไดรับทางโทรศัพทโอกาส มหาพรต -
ปสกาในปนี้

- หญิงท่ีทำบาปผิดลวงประเวณี ท่ีพระองคไมทรง
จำเปนตองตอบคำถามของสมณะ และชาวยิวท่ีตองการ
จบัผดิพระองค แตพระองคกท็รงยอมเปลืองเน้ือเปลอืงตัว
ตอบ เพื่อชวยเหลือหญิงท่ีหมดทางไปในชีวิตคนน้ัน
(ยน 8)

- ชายขอทานตาบอดแตกำเนิด ทีพ่ระองคทรงรักษาเขา
แมเปนวันสับบาโต เพราะเขาตาบอดมาแตกำเนิดก็รอ
วนัน้ีแหละ วนัท่ีจะไดพบพระองค และ “ใหกจิการของ
พระเจาปรากฎในตัวเขา” หากเลยวันน้ีไปแลวไมรูวา
จะไดพบพระองคอกีหรอืไม พระองคทรงยอมเปลืองเนื้อ
เปลอืงตัว ถูกสมณะตำหนิรักษาเขาใหหายแมเปนวัน
สับบาโต เพราะทรงเมตตาคนตาบอดคนน้ัน (ยน 9)

- ลาซารัสผเูปนพระสหาย แมชาวยิวพยายามจะเอา
หินทุมพระองคถึง 2 ครั้งจากอัศจรรยที่ทรงกระทำ
กอนหนาน้ี พระองคกย็งัทรงต้ังพระทัยจะไปปลุกลาซารสั
จากความตายแมตองเดินทางผานกลุมชาวยิว พวกนั้น
สมดัง ยน 10 บทกอนหนาน้ีทีพ่ระเยซเูจาทรงประกาศวา
“เราเปนผเูลีย้งแกะท่ีดี ผเูลีย้งแกะยอม สละชวีติเพือ่แกะ
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

มองดูดวยสายตา
แหงความรัก

“พระเยซเูจาทอดพระเนตรเขาดวยพระทยัเอน็ดู”
(มาระโก 10:21)

ขาวพาดหัวหนังสือพิมพนอยนักที่จะลงขาวเก่ียวกับความดีของเยาวชน
ตรงกันขามกลับเนนส่ิงท่ีไมดี ไมงามเก่ียวกับเยาวชน ถาเราเชื่อสื่อมวลชน
เราคงจะมองดูเยาวชนวาเปนคนเสียงดัง ยากท่ีจะเขาใกล เก่ียวของกับสุรายาเมา
และยากท่ีจะดูแล

ในพระวรสารพระเยซูเจาทรงพบกับเยาวชนคนหน่ึง ซ่ึงปรารถนาท่ี
จะแสวงหาส่ิงท่ีดีกวา เขาปรารถนาใหพระเยซูเจาทรงทราบวา เขาเปนคนดี
อยางไร พระเยซูเจาทรงตอบสนองดวยการเชิญเขาใหขายทุกส่ิงท่ีเขามี แลว
ติดตามพระองคไป ชายหนุมคนน้ีรูสึกผิดหวังเพราะเขาเปนคนที่ร่ำรวย และ
ยงัไมพรอมทีจ่ะสละส่ิงเหลาน้ี

พระเยซูเจาทรงเชื้อเชิญใหชายหนุมคนน้ีกระทำส่ิงท่ีทาทายเขา พระองค
ทรงมองดูเขาแลวทรงเห็นขีดความสามารถของเขา แตพระองคกมิ็ไดติเตียนเขา
พระองคทรงรักเขา ชายหนมุในพระวรสารคนน้ีร่ำรวย แตเขายังไมพรอม หรอื
อาจจะไมมีกำลังใจท่ีพรอมจะสละสมบัติที่เขามี แตภายในใจเขาเปนคนดี
พระเยซูเจาทรงมองดูเขา ทรงมองเห็นคุณสมบัตินี้ในตัวเขา บางทีคำถาม
สำหรับเราในวันน้ีก็คือ เราสามารถมองทะลุปรุโปรงจนถึงหวงลึกของจิตใจ
ของเขาไดหรือเปลา? หากเราปรารถนาจะติดตามพระคริสตเจา เราอาจจะ
ไมตองสละทรัพยสมบัติของเรา แตเราไดรับเชิญใหรูถึงทัศนคติภายในใจ
ของเรา ซ่ึงพรอมท่ีจะตัดสินชายหนมุคนน้ีหรอืผอูืน่ก็ตาม หากเขายังไมพรอม
ที่จะกระทำส่ิงท่ีตองการความกลาหาญจริงๆ เขาอาจกำลังตอสูภายในจิตใจ
ของเขา บางทีส่ิงท่ีเราหวังจากเขาอาจเปนส่ิงท่ีเขาไมสามารถทำได แตลกึลงไป
ในหัวใจของเขา เขาปรารถนาท่ีจะไดรับความเห็นใจก็ได เราอยาเพิ่งดวน
ตัดสินเขา

ขาแตพระเจา โปรดเปดจิตใจของลูกใหรูวา
พระองคทรงมีพระประสงคจะเห็นและไดยินอะไร
จากลูก  โปรดชวยใหลูกเห็นส่ิงท่ีดีในแตละบุคคล
โปรดทรงช้ีนำความคิดและการพินิจพิจารณาของลูก
ในขณะท่ีลูกพยายามทราบถึงส่ิงท่ีพระองคทรง
ปรารถนาใหลูกกระทำ และใหลูกไดอยูในสถานภาพ
นัน้ดวยเทอญ อาแมน

ตัวแปรที่ขาดไป
ชวงน้ีคนพากันสับสนไปท้ังบานท้ังเมือง
ทั้งเรื่องระดับประเทศท้ังเร่ืองระดับครอบครัว
ขาวแตละวนักย็งัไมมีอะไรชดัเจนใหม่ันใจ
เรือ่งราวเดียวกันแตนำเสนอตางกันในแตละสำนักขาว
ไมนอยครั้งท่ีกลายเปน “คนละเร่ืองเดียวกัน”
ไมวาจะนโยบายการบริหารบานเมืองของภาครัฐ
ไมวาจะชีวติความเปนอยรูายวนัของภาคเอกชน
จนตองเครยีดกนัท่ัวหนาหาทางออกกนัไมทัน
หากมี “ความจรงิใจ” กนัใหมากไปกวาน้ีคงไมย่ำแยขนาดน้ี
แถลงการณทใีหขาวทีฟงแลวยังตองสงสัยในเจตนา
จรงิตามท่ีพดูตามท่ีแถลงหรือแคใหความหวังลมๆ แลงๆ
จรงิตามท่ีต้ังใจจะทำหรือแคโยนหนิถามทาง
จริงตามท่ีสัญญาหรือแครักษาฐานคะแนนเสียง
จรงิตามท่ียนืยันหรือแคใหตายใจ
จริงตามท่ียืนกรานหรือแคเรื่องโอละพอ
จรงิตามช้ีแจงหรือแคความจริงเพียงคร่ึงเดียว
ในขณะท่ีขาวยากหมากแพงเดือดรอนกันถวนหนา
ภาครัฐก็ยังยืนยันน่ังยันวาราคาอาหารถูกลง
ทัง้ท่ีมีการสำรวจมีการลงพืน้ท่ีสอบถามแทบรายตัว
ทุกคนก็ยังยันวาอาหารการกินแพงขึ้นทุกวัน
แลวจะใหเชือ่ใคร...คนกินหรอืคนบริหารนโยบาย

อนัท่ีจรงิแลวเรือ่งคาครองชีพยอมมีข้ึนมีลง
ดินฟาอากาศฝนแดดตางก็เปนตัวแปรพืชผลการผลิต
ภยัธรรมชาตแิตละอยางตางก็สงผลกระทบไมนอย
นอกนัน้ยงัมีปจจยัมนุษยทีเ่ปนตัวกำหนด
ผูผลิตพอคาคนกลางคนกำหนดราคากำหนดปริมาณ
จงึไมไดหมายความวาผลติไดมากราคาจะลดลงเสมอไป
กระนั้นก็ดีส่ิงตัวแปรที่ทำใหทุกอยางแยลงคือความไมจริงใจ
เริ่มต้ังแตผูผลิตผูรับซ้ือผูจำหนายผูสงออกผูสงเขา
หากไมใชความจริงใจเปนบรรทัดฐานเปนท่ีต้ัง
ระยะทางระหวางผูผลิตกับผูบริโภคจะสั้นลงกวาน้ี
แตพอไมมีความจริงใจมีแตผลประโยชนแหงตนเปนใหญ
ระยะทางระหวางผูผลิตกับผูบริโภคก็ยาวข้ึนไกลข้ึน
ชวงระหวางทางน่ีแหละคือตัวแปรของราคาที่แปรเปลี่ยน
จากราคาขาวของผลผลิตกลายเปนราคาตัณหาการเอาแตได

ทัง้หลายท้ังส้ินน้ีผบูรโิภคพอจะเขาใจพอจะทำใจได
จะไปแกไขจะไปกำหนดจะไปทักทวงก็คงยากจะทำได
ไดแตฝากไวกับภาครัฐใหชวยสอดสองดูแลแกไข
แตหากตองมาเจอกบัความไมจริงใจของผบูรหิารบานเมือง
ผคูนคงตองกมหนารบัแบกภาระจนตองเดือดรอนทัว่หวัระแหง
เพือ่แกปญหาส่ิงแรกสุดตองมีคือความจริงใจ
จรงิใจในการเผชิญหนาปญหาเผชญิหนาวิกฤติ
จรงิใจในการยอมรับความเปนจริงไมบดิเบือนไมเลนแง
จรงิใจในการรวมทุกขรวมลำบากกับชาวบานชาวเมือง
จรงิใจในความสำนึกแหงบทบาทหนาท่ีตอชวีติความเปนอยขูองผคูน
จริงใจในการแกปญหาอยางบูรณาการ...

ตราบใดท่ียงัไมมีความจริงใจปญหาก็ยงัคงเปนปญหา
ที่แยคือปญหามีแตเพิ่มข้ึนหนักขึ้นเลวรายข้ึน
เพราะนอกจากปญหาทีมี่อยแูลวยงัมีปญหาของคนแกปญหาเพิม่อกี
กลายเปนปญหา “งูกนิหาง” จนตองหลบลีห้นหีนา
ถงึจะอมพระมาพูดช้ีแจงแกตาง...กค็งฟงไมข้ึนอยดีู
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อาลยัรกัคณุพอกรางซ (ตอจากหนา 20)

นกับริหารท่ีด ีตองรอบรเูรือ่งตน เรือ่งคน เรือ่งงาน

ปลงศพวันศุกรที่ 4 พฤษภาคม  ที่อาสนวิหารนักบุญ
อันนา นครสวรรค โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย
วสิิฐนนทชยั เปนประธาน

คุณพอเอเตียน กรางซ เกิดวันท่ี 1 พฤศจกิายน 1922
ที่เมืองชาแซลส/ลีออง ประเทศฝร่ังเศส บิดามารดา
เปนเกษตรกร  มีลกู 5 คน  (ชาย 4 คน หญงิ 1 คน)

การศึกษา ที่บานเณรเล็กและบานเณรใหญของ
สังฆมณฑลเมืองลอีอง

รบัราชการทหาร 1942-1943 และ STO 1943-1944
ประเทศเยอรมนี แลวเขาบานเณรใหญของคณะมิสซัง
ตางประเทศแหงกรุงปารีส

บวชเปนพระสงฆวนัท่ี 29 มิถนุายน 1947
มกราคม 1948 เดินทางไปประเทศจีน สังฆมณฑล

คุนหมงิ
ค.ศ. 1951 ถกูไลออกจากประเทศจีน
มิถุนายน 1951 เขามาประเทศไทย แลวเร่ิมเรียน

ภาษาไทยท่ีเชียงใหม
ธันวาคม 1951 เปนเจาอาวาสวัดลำปาง  -  เปด

โรงเรียนอรุโณทัย
ธันวาคม 1960 เปนเจาอาวาสวัดสวรรคโลก
ธันวาคม 1961 เปนเจาอาวาสวัดตาก  -  เปดโรงเรียน

มัธโนทยั
มีนาคม 1981 เปนเจาอาวาสวัดกำแพงเพชร  -  เปด

ศูนยเกษตรกรรม
ธันวาคม 2000 พกัเกษียณท่ีกำแพงเพชร
ที่สุดคุณพอมรณภาพ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2012 ที่

โรงพยาบาลเซนตหลยุส กรุงเทพฯ

ดร.วทิยา  เศรษฐวงศ (ตอจากหนา 20)

สมาคมนักแปลและลามแหงประเทศไทย ไดจัดงาน
วนันักแปลและลาม ครัง้ที ่ 6 และไดมพิีธมีอบ “รางวลั
สุรินทราชา” ใหแกนักแปลและลามดีเดน ที่หอศิลป-
วัฒนธรรมแหงกรุงเทพฯ โดยอาจารยประพัฒน
แสงวณิช ทีป่รกึษาสมาคมฯ เปนผมูอบรางวัล

ในปนี้ มีผูที่ไดรับรางวัลนักแปล 8 คน และลาม
1  คน  รางวัลนกัแปล ไดแก

ดร.วรีวทิย (วทิยา) เศรษฐวงศ
ศาสตราจารยซ ิซหูลนุ
ภิกษุณีธัมมนันทา (รองศาสตราจารย ดร.ฉัตร-

สุมาลย ษัฏเสน กบิลสงห) อดีตอาจารยพิเศษวิทยาลัย
แสงธรรม

ศาสตราจารยเผย เสีย่วลยุ
รองศาสตราจารย ดร.ศรเีพญ็ เศรษฐเสถยีร
นางสุภาวดี โกมารทตั(อรดี สุวรรณโกมล)
นายสุลกัษณ ศวิรกัษ (ส.ศวิรกัษ)
รองศาสตราจารยอาทร ฟุงธรรมสาร
และลามดีเดน ไดแก รองศาสตราจารยศศ ี จันทร-

ประพันธ
ดร.วรีวทิย เศรษฐวงศ อาย ุ56 ป ศิษยเกาโรงเรยีน

อัสสัมชัญ แผนกฝรั่งเศส  ปจจุบันเปนอาจารยประจำ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส
คณะศิลปศาสตร ต้ังแต พ.ศ. 2532 ถึงปจจุบัน  เคย
ไดรับรางวัลนักเขียนบทความดีเดนจากกองทุน
ม.ร.ว.อายมุงคล โสณกุล เม่ือ พ.ศ. 2531  สำหรับงานแปล
ที่ไดจัดพิมพแลว ปรัชญาเอ็กซิสเตองเชียลลิมส ของ
ชอง ปอล ซารต, รัตติกาลเพรียกหาอรุโณทัย,

นิโคลาสกับเกลอแกว, ตลาดขายโลก ของแม็กซ
เอ็กเกอร  (Max Edger)
อัตชีวประวัติ  พระ-
สังฆราชปแอร ลังแบรต
เดอ ลา ม็อตต และ
ปรารถนา (รวมบทกวี
เขียนและแปล)

ปจจุบันอาจารย
จงจิต อรรถยุกติ เปน
นายกสมาคมนักแปล
และลามแหงประเทศ
ไทย

“รางวัลสุรินท -
ราชา”ไดต้ังข้ึนและมอบ
รางวลัครัง้แรก พ.ศ. 2550

เพื่อเปนเกียรติแก พลโทพระยาสุรินทราชา สยามราช-
ภกัดพิีรยิะพาหะ (นกยงู วเิศษกลุ) นามปากกา “แมวนั”
เกิดเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2418 ถึงแกอนิจกรรม
วนัท่ี  19 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 อายุได 66 ป 8 เดือนเศษ

คณุยิง่   วรจติรสันติ                                        2,200   บาท
คณุสายสุนยี  พ่ึงเชือ้                                     200  บาท

สำหรับท าน ท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ
โปรดสงธนาณัติ ส่ังจายในนาม “ซิสเตอรศักด์ิศรี
งามวงศ” ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นนทรี 14
(นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรงุเทพฯ
10120 เช็คส่ังจาย “การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงิน
เขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี  “กองทุนการพิมพ
สรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส
เลขทีบั่ญช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2012หนา 8
บวชพระสงฆใหม (ตอจากหนา 20)

สังฆมณฑลนครราชสีมา ขอเชิญรวมพิธีบูชา
ขอบพระคุณบวชพระสงฆใหมสังฆานุกรโทมัส
อไควนสั สมชาย หมอกครบรุ ี วนัเสารที ่26 พฤษภาคม
2012 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารแมพระประจักษ
ที่เมืองลูรด นครราชสีมา โดยพระสังฆราชยอแซฟ
ชศูกัด์ิ สิรสุิทธิ ์เปนประธาน

สังฆานุกรโทมัส อไควนัส สมชาย หมอกครบุรี
เกดิวันท่ี 22 พฤศจกิายน ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525)  สัตบุรษุ
วดัแมพระถวายพระกุมารในพระวิหาร บานหนองพลวง
เปนบุตรคนท่ี 3 ในจำนวนพ่ีนอง 3 คนของนายบุญมี
หมอกครบุรี และเทเรซา สงวน หมอกครบรุี

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานหนองพลวง
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรยีนอสัสัมชญัอบุลราชธานี
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย-

ศาสตร สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชา
เทววิทยา วทิยาลัยแสงธรรม

การศึกษาอบรม
ผสูงเขาบานเณร คณุพอสมคดิ เจรญินารถ
บานเณรเล็ก บานเณรคริสตประจักษ อบุลราชธานี

(ค.ศ. 1995-2001)
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ (ค.ศ.

2002)
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม (ค.ศ. 2003-

2011)
รับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันท่ี 15 สิงหาคม

ค.ศ. 2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
รับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันท่ี 14 สิงหาคม

ค.ศ. 2010 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ

รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันท่ี 13 สิงหาคม ค.ศ.
2011 โดยพระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ

คติพจน  “เม่ือพระองคมีพระดำรัส ขาพเจาก็จะ
ลงอวน” (ลก 5:5)

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญรวมพิธีบูชา
ขอบพระคุณบวชพระสงฆใหม สังฆานุกรยอแซฟ
ทศัมะ กจิประยรู  สังฆานุกรยอหน แบปติสต สักรนิทร
ศิรบรรเทิง สังฆานุกรเปโตร สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช
วันอาทิตยสมโภชพระจิตเจา  27 พฤษภาคม 2012
เวลา 10.00 น. ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราช
ฟรงัซสิเซเวยีร เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ  เปนประธาน

สังฆานุกรยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร สัตบุรุษ
วัดนักบุญเปโตร สามพราน เปนบุตรของสมุทร
ศรหีาพล และองัเยลา ทพิวรรณ กจิประยรู

ผสูงเขาบานเณร คณุพอซลิวโีน สนัด วจิิตรวงศ

การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนซางตาครสูศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย-

ศาสตร สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชา
เทววิทยา วทิยาลัยแสงธรรม

รับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วนัท่ี 15 สิงหาคม
ค.ศ. 2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

รับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันท่ี 14 สิงหาคม
ค.ศ. 2010 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณชิ

รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันท่ี 13 สิงหาคม ค.ศ.
2011 โดยพระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา
กฤษเจริญ

หนาท่ีสงฆทีไ่ดรบัมอบหมาย ผูชวยเจาอาวาส
วดัมารียสมภพ บานแพน

แรงบันดาลใจท่ีเขาบานเณร
แบบอยางของพระสงฆที่ศรัทธา เปนนายชุมพา-

บาลท่ีดี
คติพจน “กอนที่ทานจะเกิด เราก็แยกทานไว

เปนของเราแลว เราแตงต้ังทานใหเปนประกาศกสำหรับ
นานาชาติ” (ยรม 1:5)

ความในใจ
“จากวันแรกที่ผมไดกาวเขาบานเณร จนกระทั่ง

วนัน้ี ผมมัน่ใจวา กระแสเรียกของผม ไมใชเรือ่งบงัเอญิ
จากเด็กบานนอกท่ีมีความรู เรื่องเกี่ยวกับบานเณร
นอยมาก ไมไดอยากเปนพระสงฆ อยากเขาบานเณร
เพราะอยากยายโรงเรียน ไดถกูขัดเกลาทีละเล็กทีละนอย
เปนเวลา 17 ป จนวนันีไ้ดกลายเปนพระสงฆ”

“ในวันน้ีผมจึงอยากขอขอบพระคุณพระเจาท่ี
โปรดเรียกและเลือกผมใหมารับใชพระองคในฐานะ
พระสงฆ ขอขอบพระคุณพระคุณเจา คณะสงฆ และ
ผูใหการอบรมทุกทานท่ีใหกำลังใจ ใหคำปรึกษา และ
คอยตักเตือนเร่ือยมา ขอขอบพระคุณครอบครัวที่
สนับสนุนผมตลอดเวลา และขอขอบพระคุณใน
คำภาวนาของทุกทาน สุดทายขอพระเจาอวยพร
ทุกทานครับ”

สังฆานุกรยอหน แบปติสต สักรินทร  ศิรบรรเทิง
สัตบุรษุวัดนักบุญฟรงัซิสเซเวียร สามเสน เปนบุตรของ
ยอหน บัปติสต อำนวย ศิรบรรเทิง และเทเรซา อุไร
ศริบรรเทงิ

ผสูงเขาบานเณร คณุพอยอหน ชมุภา ครูตัน

การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบูรณวิทยและ

โรงเรียนโยนออฟอารค
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย-

ศาสตร สาขาปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชาเทววทิยา
วทิยาลัยแสงธรรม

รบัการแตงต้ังเปนผอูานพระคัมภรี  วนัท่ี 15 สิงหา-
คม ค.ศ. 2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

รบัการแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม     วนัท่ี 14 สิงหา-
คม ค.ศ. 2010 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณชิ

รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันท่ี 13 สิงหาคม ค.ศ.

2011 โดยพระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ
หนาท่ีสงฆที่ไดรับมอบหมาย    ผูชวยเจาอาวาส

วดัพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจ่ัน

แรงบันดาลใจท่ีเขาบานเณร
แบบอยางจากคุณพอเจาอาวาสในการรับใชพระเจา

ความตั้งใจเม่ือเปนพระสงฆ
“ดำเนินชีวติเปนสงฆทีดี่ตามแบบอยางพระอาจารย

เจา”
คติพจน “For without GOD, we can do nothing”

ความในใจ
“ปทีผ่านมาและโดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงสองสาม

เดือนกอนส้ินสุดชวงเวลาแหงการไปฝกงานอภิบาล
ตามวัดท่ีทางบานเณรแสงธรรมสงไป ไดยินบรรดา
พี่นองสัตบุรุษกลาวแกตนเองดวยสีหนาย้ิมแยมวา
“ใกลสำเร็จแลวนะครับ/คะ บราเดอร” หรือ “อีกนิด
ก็ถึงฝงแลวนะครับ” และประโยคท่ีใหความหมาย
ทำนองน้ีอกีมากมาย ทำใหผมยงัอาจคิดเอาเองวาสำหรับ
บรรดาสัตบุรุษน้ันการไดเห็นบุคคลคนหน่ึงไดรับ
“ศีลบวช” เปนพระสงฆนั้นเปนเร่ืองท่ีนายินดีและ
เปนด่ังความสำเร็จ (ทีย่ิง่ใหญ)ในชีวติ”

“และเมื่อไดลองสำรวจความรูสึกและความคิด
ของตนเองแลวน้ัน แนนอนวาผมเองกมี็ความรสึูกยนิดี
ที่จะไดรับศีลบวชเปนพระสงฆเชนเดียวกัน แตผม
ไมมองวาวันท่ีไดรับศีลบวชคือวันท่ีตนเองไดรับ
ความสำเร็จ กลบักันเสยีอกีวนันัน้คือวนัเริม่ตนชวีติใหม
ของตนเองอีกคร้ังหน่ึงในฐานะพระสงฆที่เจือปนไป
ดวยความทาทายตอสิ่งใหมๆ ในอนาคตซ่ึงไดรับการ
เตรียมการไวโดยพระสังฆราชของผมภายใตการช้ีนำ
ของพระจิตเจา อยางไรก็ตามผมคงไมปฏิเสธวา
ณ มุมหน่ึงของอารมณความรูสึกผมก็ถือวาผมไดมาถึง
วันท่ีผมรอคอยมาตลอดตั้งแตสมัยยังเปนเณรเล็ก
ตัวเล็กๆ”

“ในขณะท่ีเขียนนี้ผมเองยังไมทราบวาผมจะไดรับ
หนาท่ีมอบหมายใหไปที่ไหนและทำอะไร กระน้ันก็ดี
ผมเช่ือวาภายใตการดูแลและช้ีนำของพระเจาคงบอก
ไดวาผมไมคอยหวงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตมากนัก
และดวยคติพจนของตนเองท่ีไดรับมาจากการสวด
ทำวัตรจะเปนส่ิงท่ีนำทางชีวิต (สงฆ) ของผมเสมอ
นัน่คือ ประโยคท่ีวา “หากปราศจากพระเจาแลว ขาพเจา
คงไมสามารถทำอะไรไดเลย” ”

สังฆานุกรเปโตร สมภพ เรอืงวุฒชินะพืช สัตบุรษุ
วัดแมพระลูกประคำ กาลหวาร เปนบุตรของยอแซฟ
กิตติวัฒน เรืองวุฒิชนะพืช และเทเรซา แสงสุรีย
เรอืงวฒุชินะพชื (เสียชีวติแลว)

ผสูงเขาบานเณร คณุพอมคีาแอล อดุลย ครูตัน

การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.5 โรงเรียนเปรมฤดี

ศึกษา
ป.6 โรงเรยีนกหุลาบวทิยา
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ

(อานตอหนา 13)
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  ⌫

เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ 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)

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

24-29 กรกฎาคม - ไปสงิคโปร มะละกา KL.
เซนตแอนน หาดใหญ
27-29 กรกฎาคม - เซนตแอนน ไทรบรุ ีหาดใหญ

เอลซีาเบธ ยุพิน เชือ้ประมง
เกิดใหมในพระเจา
25 เมษายน 1993
ครบ 19 ป

⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦

ยอแซฟ สุดใจ เชือ้ประมง
เกิดใหมในพระเจา
2 กมุภาพันธ 2006
ครบ 6 ป

ศรัทธาทัวรแสวงบุญ
28 - 30 กรกฎาคม 2012     - เชญิทานรวมฉลองเซนตแอนน
- ปนงั - เก็นต้ิง
21 - 29 กนัยายน 2012  - แสวงบุญ & เยอืนดินแดน
แหงศูนยกลางคริสตศาสนา และพักผอนทองเท่ียว
ทีอ่ติาลี - ฝรัง่เศส และ อยีปิต (อติาลี - โรม - มหาวหิาร
ทัง้ 4 - อสัซีซี - ลรูด - ฝรัง่เศส - อยีปิต) 9 วนั 7 คืน

(มีคุณพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

⌫     

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

บรกิารทางบญัช ี 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

2. พนักงานฝกหัด เพศชาย อายุ 18 ป ขึ้นไป



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2012หนา 10

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

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

ทกุส่ิงยอมบริสุทธ์ิ สำหรับผบูริสุทธ์ิ
(ทต 1:15)

ขอพระวาจา
ของพระคริสตเจา
สถิตอยใูนทาน
อยางเตม็เปยม

(คส 3:16)
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ทานเปนผูที่
พระเจา

ทรงเลอืกสรร
เปนผูศักดิ์สิทธิ์
และเปนทีร่กั
ของพระองค

(คส 3:12)     
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คำสอน (เด็ก) วนัอาทิตย
พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

(อานตอหนา 14)

บายวันท่ี 26 เดือนเมษายนท่ีผานมา  ผมมีโอกาส
พานักศึกษาครูคำสอนรุนท่ี 25 (ป 3) จำนวน 54 คน
ของศูนยอบรมคำสอนระดับชาติ  ไปดูงานจิตตาภบิาล
ที่โรงเรียนนักบุญเปโตร อ.สามพราน  ไดสัมผัสกับ
ความรวมมือและการตอนรับจากทีมจิตตาภิบาล  คือ

คุ ณ พ อ ค ม สั น ท
ยันตเจริญ  คุณพอ
บุญชรสัมิ ์  สุขสวาง
คณุครกูมลา  สุรยิะ-
พงศประไพ  และ
ทมีงาน

โครงการหนึ่ง
ที่ประทับใจมากคือ

คำสอนเดก็วนัอาทติย  สำหรบั
นั ก เ รี ยนค าทอ ลิ ก ท่ี เ รี ย น
โรงเรียนรฐับาล  หรอืโรงเรยีน
เอกชนอื่นในละแวกใกลเคียง
วดั

1. คณุพอสำรวย  กจิสำเรจ็
เจาอาวาส  และครูคำสอนได
ออกไปเยี่ยมเยียนเด็กท่ีเรียน

โรงเรยีนรฐับาล  และเชญิชวนเด็กๆ ใหมาเรียนคำสอน
ในวันอาทิตยเร่ิมต้ังแตภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553
มีเด็กประมาณ 20-25 คน

2. คุณพอเจาวัดเห็นความเอาใจใสของผูปกครอง
ที่สนับสนุนลูกๆ มาเรียนคำสอน  เหน็ความต้ังใจและ
ความสม่ำเสมอ ในการมาเรียนของเด็กๆ จึงใหเด็ก
เหลาน้ี 19 คน กลับมาเรียนท่ีโรงเรียนนักบุญเปโตร
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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

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั
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คือ หนาท่ี
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คือ หนาท่ี
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คือ หนาท่ี
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การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาทีท่ี่

สำคัญ

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั


โรม (ซเีอน็เอส)  คณะพระสังฆราชจากแคลิฟอรเนยี
ฮาวาย  เนวาดา และยูทาห  เดินทางไปสำนักวาติกนั
เขาเฝาสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 เพื่อ
ถวายรายงานการอภิบาลพระศาสนจักรในเขต

ปกครอง  และภาวนาใหบรรดาคริสตชน กลาหาญท่ีจะปกปองอสิรภาพในการนับถอื
ศาสนา และประกาศความเช่ือเร่ืองพระเยซูคริสตเจาผทูรงกลับคืนพระชนมชีพ

วนัท่ี 16 เมษายน คณะพระสังฆราชรวมถวายมิสซาขอบพระคุณ  ณ  มหาวิหาร
นกับญุเปาโลนอกกำแพงเมอืง  ผรูวมพธีิไดฟงพระวาจาจากหนงัสือกจิการอคัรสาวก
เกี่ยวกับนักบุญเปโตรและนักบุญยอหน ถูกควบคุมตัวไปตอหนาสภาซันเฮดริน
ซ่ึงเปนศาลศาสนา  และอธิบายเหตุผลทีน่กับญุทัง้สองแสดงอัศจรรยในพระนามของ
พระเยซูคริสตเจาผทูรงกลับคืนพระชนมชีพ

ในบทเทศน  พระสงัฆราชทอด  ดี.  บราวน แหงสังฆมณฑลออรเรนจ  แคลิ-
ฟอรเนีย กลาววา “ขณะท่ีเราเผชิญกับการพิพากษา ขอเราไดกลาหาญพอท่ีจะพูด
ปกปองสิทธิในการนับถือศาสนา”

พระสังฆราชไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีกรมสุขอนามัย และงานบริการ
ดานมนุษยธรรมในสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงแผนสุขอนามัยสวนใหญครอบคลุมเร่ืองการ
คุมกำเนิด  การทำหมัน  การทำแทง  แมนายจางอาจไมเหน็ดวยกบัการใหบรกิารดังกลาว

คณะพระสังฆราชแหงสหรัฐอเมริกา  รวมพิธีบูชาขอบพระคุณรอบพระแทน

ในมหาวิหาร ซ่ึงเช่ือวาใตพระแทนน้ันเปนสถานท่ีเก็บศพของทานนักบุญเปาโล   และ
ขับบทแสดงความเช่ือเปนภาษาละติน  การภาวนาหนาศพทานนักบุญเปาโล และ
ทานนักบุญเปโตรในมหาวิหารนักบุญเปโตรเพื่อภาวนารวมกันเปนหัวใจของ
การเยือนกรุงโรมในครั้งน้ีเชนกัน

จากน้ันคณะพระสังฆราชไดเขาเฝาสมเด็จพระสันตะปาปา  ถวายรายงานการ
อภิบาลในสังฆมณฑลปกครองของตน  พบกบัเจาหนาท่ีสมณกระทรวง สมณสภาฯ
เพือ่ขอคำปรึกษาในประเด็นท่ีสำนักวาติกนัและพระศาสนจักรทองถ่ินมีความหวงใย

ระหวางมิสซา ณ มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงเมือง  คณะพระสังฆราช
ไดระลึกถงึ พระอคัรสงัฆราชจอรจ  เอช.   แหงซานฟรานซิสโก   ซ่ึงแพทยไมอนญุาต
ใหเดินทางดวยเหตุผลดานสุขภาพ

พระสังฆราชบราวน เชิญชวนพระสังฆราชท่ีรวมมิสซา ใหวอนขอจากชุมชน
ครสิตชนในยุคแรกเร่ิมเปนพเิศษโอกาสเทศกาลปสกา ใหบรรดาคริสตชน “กลาหาญ
ทีจ่ะประกาศขาวดีเรือ่งพระเยซเูจา”  เชนเดียวกนั

พระสังฆราชบราวน กลาววาในมหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงเมืองแหงน้ี
เชนกนั ที่บุญราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ที ่23 ประกาศวาพระองคจะทรงเรียก
ประชุมสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งท่ี 2  “ชีวิตและงานอภิบาลของเราพัฒนากาวหนา
จากบทสรุปของสภาฯ  ซ่ึงเราตางรอคอยโอกาสครบรอบ 50 ป ของการเปดสภาฯ
ในเดือนตุลาคมปนี้”

⌫
  

⌫
⌫

ไตหวัน  (ยแูคน)  สภาพระสังฆราชไตหวนัออกสารอภบิาลเรียกรองรฐับาลและ
ประชาชนใหคุณคาตอชีวิตและยุติการทำแทงและฆาตัวตาย

คณุพอชาญ   เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงไตหวนั กลาววา  หวัขอ
ของสารอภิบาล คือ  “ความวางเปลาทางจิตวิญญาณและการแตกแยกในสังคม”

“นโยบายของรฐัท่ีไมถกูตองตามคุณคาศีลธรรม เปนท่ีมาของการใหความรู
เก่ียวกับเพศศึกษาและทัศนคติในเร่ืองเพศอยางผิดๆ    สวนหน้ีสินท่ีมากมาย
เกินกำลังจะชำระหน้ีไดทำใหคนจำนวนมากแกปญหาดวยการฆาตัวตายขณะเดียวกนั
คณะพระสังฆราชฯ รณรงคสงเสริมความศรัทธาในนักบุญเยียนนา  (St. Gianna)
องคอปุถมัภของทารกในครรภมารดา   เพือ่สนบัสนุนประชาชนใหเลกิทำแทงและ
ไมปฏเิสธคุณคาของชีวติในทุกรปูแบบ”

ขอมลูจากกรมสุขภาพระบวุาตลอดสามปทีผ่านมา  ในแตละปมีสตรีไมต่ำกวา
240,000 คน ทำแทงหรอืรบัประทานยาทำลายชีวติตัวออนในครรภของตน  หาก
รวมถึงการลอบทำแทงอยางผิดกฎหมายตาม “คลินิกเถ่ือน” อาจมียอดสูงถึง
500,000 คน ตอป

เกาหลี (ยแูคน)  สังฆมณฑลชอนจู รเิริม่งานอภิบาลกาวสำคัญดวยการชวยมารดา
เผชิญความทาทายของยุคสมัย  โดยมีโรงเรียนเซนตเมร่ี  เปนตนแบบสนาม
แพรธรรม   มารดา 39 คน รวมในโครงการ “โรงเรียนแม”  ซ่ึงมีเปาหมาย
เพื่อชวยมารดาเหลาน้ันใหพิจารณาในหนาท่ีตอครอบครัวตามความเช่ือ
ครสิตชน  การสัมมนาไดใหความสำคัญตอการทาทายใหมๆ   ของยุคสมัยท่ีมารดา
ทัง้หลายกำลงัเผชิญ   ซ่ึงความทาทายเหลาน้ันมักนำไปสกูารหยาราง

กอนหนาน้ีทางสังฆมณฑลไดจัดการอบรมลักษณะเดียวกันสำหรับสามี
ทีโ่รงเรยีนเซนตโจเซฟ  ในโครงการ  “โรงเรยีนพอ”   ซ่ึงไดรบัการตอบรบัดีมาก
ผูรวมสัมมนาไดรับประโยชนอยางมากจึงขอใหจัดโครงการเดียวกันน้ีสำหรับ
ภรรยาของพวกเขา    บางคนขอมีสวนรวมเตรียมส่ือและเลนกตีาร   ชวยสราง
บรรยากาศการสัมมนาสำหรับภรรยา

นางโดมีนกิา  นา  เฮ-จิน  อายุ 50 ป  อาสาสมัครในโครงการโรงเรียนแม
กลาววา “หลงัจากท่ีสามีดิฉนัเขาโครงการโรงเรยีนพอ  เขากอดลูกๆ  มากข้ึน
เร่ิมสวดภาวนาพรอมกันภายในครอบครัว  ทั้งยังใสใจในดิฉันกวาแตกอน
ครอบครัวเรามีความสุข  ดิฉันจึงอาสาชวยใหแมคนอ่ืนๆ ไดรับประสบการณ
ทีมี่คุณคาเหมือนดิฉนั”

นางคลารา เฮ-ซุก  ประธานสมาคมแดชอน เพื่อการศึกษาของชุมชน
กลาววา “เรามงุใหความรแูกผเูปนแม ดวยการสงเสริมเขาใหสำรวจความสัมพนัธ
ที่มีตอแมของตนตอลูกๆ   แลกเปล่ียนประสบการณกับแมทั้งหลาย  โดย
พจิารณาถงึบทบาทของศาสนาและความเช่ือศรทัธา อนัเปนหวัใจและศูนยรวม
ของครอบครัวเปนสำคัญ”
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การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญบวชพระสงฆใหม (ตอจากหนา 8)
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย-

ศาสตร สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชา
เทววิทยา วทิยาลัยแสงธรรม

รบัการแตงต้ังเปนผอูานพระคัมภีร    วนัท่ี 15 สิงหา-
คม ค.ศ. 2009  โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

รบัการแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม วนัท่ี 14 สิงหาคม
ค.ศ. 2010  โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรยีงศกัดิ ์ โกวทิวาณชิ

รบัศีลบวชเปนสังฆานุกร  วนัท่ี 13 สิงหาคม ค.ศ.
2011  โดยพระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา
กฤษเจริญ

หนาท่ีสงฆที่ไดรับมอบหมาย    ผูชวยอธิการ
สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

แรงบันดาลใจท่ีเขาบานเณร
แบบอยางของพ่ีชายท่ีเขาบานเณรกอนหนาตนเอง

ความตั้งใจเม่ือเปนพระสงฆ
ทำหนาท่ีสงฆใหดีทีสุ่ด
คติพจน “ขาพเจาทำทุกส่ิงไดในพระองค ผปูระทาน

พละกำลังแกขาพเจา” (ฟป 4:13)

ความในใจ
“ครั้งหน่ึง คุณพอผูเทศนเขาเงียบเคยต้ังคำถาม

กับพวกผมวา  “ถาพวกเธอไมได เขาบานเณรเพื่อ
เตรียมตัวเปนพระสงฆ พวกเธอคิดวา ตอนน้ีพวกเธอ
จะเปนอยางไร?” จากคำถามน้ีซ่ึงดูเหมือนงายท่ีจะตอบ
แตพอมาน่ังคิด ก็ทำใหผมรูสึกกลัว และไมกลาท่ีจะ
คิดถึงเลยดวย เพราะในเสนทางชีวิตกระแสเรียก
ของการติดตามพระเยซูเจาน้ี พระองคไดประทาน
ความชวยเหลอื และพระพรทีจ่ำเปนใหเสมอ จนบรรดา
ญาติพีน่องท่ีเหน็ผมมาต้ังแตเด็กๆ พดูเปนเสียงเดียวกนั
วา “ผมเปลีย่นไป” ”

“ขอขอบพระคุณพระองคที่ไดเขามาเปล่ียนแปลง
ชีวิตของผมตลอดชวงเวลาของการอบรมในบานเณร
ตลอด 17 ปที่ผานมา ผานทางครอบครัวที่ไดปลูกฝง
ความเช่ือ และชีวิตคริสตชนท่ีดีมาต้ังแตเกิด  ผานทาง
พระสงฆผใูหการอบรมในบานเณร  ผานทางพระสงฆ
รุนพี่ที่ผมไดมีโอกาสไปฝกงานอภิบาลดวย  ผานทาง
บรรดาพ่ีนองสัตบุรษุท่ีไดใหคำแนะนำ และความหวงใย
เสมอมา อกีทัง้ท่ีสำคัญทีสุ่ด ผานทางบรรดาเพ่ือนรวมรนุ
ที่เปนแรงผลักดัน และเปนเพื่อนรวมเดินทางเคียงขาง
เสมอมาในชีวติกระแสเรียกน้ี”

“ในโอกาสท่ีพระเปนเจาทรงเรียก และเลือกผม
ใหมาเปนผูรวมงานของพระองคในฐานะพระสงฆนี้
ผมขอวิงวอนพี่นองสัตบุรุษไดชวยสวดภาวนาใหกับ
ผมเสมอๆ เพื่อผมจะสามารถทำหนาท่ีของการเปน
พระสงฆนี้ไดอยางดีที่สุด และซ่ือสัตยตอกระแสเรียก
ของการเปนพระสงฆนีจ้นตลอดชีวติ”

ขอขอบคณุขอมลูโดย คณุพออนสุรณ แกวขจร

อาสนวิหารอสัสัมชญั (ตอจากหนา 2)
พระคณุเจายอด  พมิพสิาร ใหขอคดิในบทเทศนวา

“พอดีใจท่ีพระธาตุของพระมารดานิจจานุเคราะหได
เดินทางมาถึงประเทศของเรา ทุกคร้ังท่ีเราไดยินบท
พระวรสารประโยคท่ีกลาววา “แม นี่คือลูกของแม”
แลวตรสักบัศิษยผนูัน้วา “นีคื่อแมของทาน” กข็อใหเรา
ไดคิดและสำนึกเสมอวา พระเยซูเจาไดมอบเราทุกคน
ใหเปนลูกของแมพระ และใหเราสัญญาและพยายาม
จะเปนลูกท่ีดีของแม เราตองเช่ือฟงแมพระ เราตอง
คอยฟงเสียงของแมพระ และแมพระพระมารดา
นิจจานุเคราะหจะคอยชวยเหลือพวกเราลูกๆ ทุกคน
อยูเสมอ และเปนพวกเราทุกคนท่ีเรียกที่บอกตัวเองวา
เปนลูกของแมพระ และจำเปนอยางย่ิงท่ีเราทุกคน
จะตองหม่ันสวดภาวนาอยางสม่ำเสมอ ใหตัวของเรา
รอดพนจากบาป จากมารผจญตางๆ”

“พอเองกห็วงัวา ความเช่ือ ความศรัทธาของเราท่ีมี
ตอแมพระจะคอยๆ เพิม่มากข้ึนทุกวนั มิใชเพยีงแควนัน้ี
แตตองมีความเช่ือ ความไววางใจในพระ วางใจใน
พระมารดานิจจานุเคราะหยิง่วันย่ิงมากข้ึนดวย”

“วนัน้ีเปนโอกาสท่ีดีทีเ่ราไดคำนับพระธาตุนี ้กข็อ
ใหเรามคีวามเช่ือ มีความศรัทธา และสวดภาวนาใหแก
กันและกัน ใหเราเปนลูกท่ีดีของแมพระ และพยายาม
ทำตัวของเราใหเปนท่ีพอพระทัยของพระเปนเจา เปน
ลกูท่ีดีของพระมารดานิจจานุเคราะห โดยเฉพาะอยางย่ิง
กอนท่ีเราจะจากโลกน้ี ขอใหมีความเช่ือท่ีม่ันคงย่ิงข้ึน
ใหแมพระไดอยูเคียงขางกับเราทุกคนเหมือนอยางท่ี
พระแมไดอยู เ คียงขางพระเยซูเจาจนถึงเวลาของ
พระองค เชนเดียวกันเราวอนขอพระแมพระมารดา

นจิจานุเคราะหไดอยกูบัเราทกุคนจนกระทัง่ถงึเวลาของ
เราแตละคนดวย”

เฮยีะ  เอีย่มมโน / อนันา  สมพิศ  แสงเนตร / เซซเีลยี  เปา  สมตระกลู / ยอหน  บัปตสิต  พิษณุ  พันธตุมังกรู /ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
 ยอแซฟ  ไพศาล  กตญัูทวทีรพัย  / เปโตร  สุพล  อกัษรดี  / ลซูอีา  ประยงค  กจิทวี  / เปาโล  สมบุญ  กจิบำรุง / เซซีลอีา  ชนุกี ่ กจิบำรุง /

ยอแซฟ  งวน  เลาหบตุร / มอนกิา  งวยเลง  เลาหบตุร / ยอแซฟ  ยฮูง  กิจบุญช ู/ มารอีา  เคลอืบ  กจิบุญช ู/ โทมสั  จันทรเทศ

พระคารดินลั (ตอจากหนา 2)

นักเรียนท่ีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 77 คน
และศีลกำลงั  95 คน รวมท้ังส้ิน 172  คน 

วัดนักบุญเปโตร รับศีลมหาสนิทคร้ังแรก 66
คน รบัศีลกำลงั 59 คน รวม 125 คน

วัดพระตรีเอกภาพ  รับศีลกำลัง 8 คน รวม
8 คน

วัดนักบุญอันเดร รับศีลมหาสนิทคร้ังแรก  1
คน รบัศีลกำลงั 1 คน รวม 2 คน

วดันักบญุอนันา รบัศีลกำลงั 12 คน รวม 12 คน
วัดพระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค รับศีลกำลัง 1

คน รวม 1 คน
โรงเรียนมารียอปุถัมภ  รบัศีลมหาสนิทครัง้แรก

10  คน รบัศีลกำลงั 14  คน รวม 24 คน
สำหรับการเขาเงียบเพื่อเตรียมรับศีลศักด์ิสิทธ์ิ 

ไดจดัเขาเงียบรวมกันท่ีวดันักบุญเปโตร  ในวันท่ี  30
เมษายน 2012  โดยคุณพอสหพล ตั้งถาวร เปน
ผูเทศนอบรมใหกับนักเรียนท่ีจะรับศีลมหาสนิท
ครัง้แรก และคณุพอธรีพล กอบวทิยากลุ เปนผเูทศน

อบรมใหกับนักเรียนท่ีจะรับศีลกำลัง
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วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย 1 หม ู6 ต.แพงพวย อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีโทร. 0-3274-5138วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย 1 หม ู6 ต.แพงพวย อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีโทร. 0-3274-5138

ขอเชญิรวมฉลอง
วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย

อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบุรี
วนัอาทติยที ่10 มถุินายน พ.ศ. 2555

เวลา 10.30 น.
พระสงัฆราชยอหนบอสโก ปญญา กฤษเจริญ

เปนประธาน

ขอเชญิรวมฉลอง
วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย

อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบุรี
วนัอาทติยที ่10 มถุินายน พ.ศ. 2555

เวลา 10.30 น.
พระสังฆราชยอหนบอสโก ปญญา กฤษเจริญ

เปนประธาน

ปการศึกษา 2554  เด็ก 10 คน ไดรบัทุนการศึกษา  และ
มีนกัเรยีนคำสอนจำนวน 40 คน

3. กิจกรรมการเรียนคำสอน เริ่ม 08.30 น. สวด
ภาวนา  และอานพระคัมภีรรวมกัน  จากน้ันคณุพอเชษฐา
ไชยเดช  ใหการอบรม 09.30 น.  เขารวมมิสซา  ซ่ึง
ทางวัดกำหนดท่ีนัง่พิเศษสำหรับเด็ก - เยาวชน  หลงัมิสซา
มีกิจกรรมนันทนาการ  แยกกลุมเรียนคำสอนตามวัย
และรับประทานอาหารเท่ียงรวมกัน  ซ่ึงไดรับการ
สนับสนุนคาอาหารจากสัตบุรษุผมีูจติศรัทธาตลอดมา

4. พัฒนาการของเดก็ ในระหวางการสอนคำสอน
วันอาทิตย  เริ่มตนดวยการภาวนาเชาและการแบงปน
พระวาจา  ซ่ึงยึดพระวรสารประจำวันอาทิตยคุณครู
ไดนำกลุมเด็กแบงปนพระวาจาใหนักศึกษาครูคำสอน
ดวย นอกจากน้ีบางคนเปนเด็กชวยมิสซา  เปนผูอาน
พระคมัภรี  และบางคนชวยเก็บถงุทานระหวางมิสซา

คมูอืแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย (ค.ศ.
2010) ขอ 54 กลาวถึงการสอนคริสตศาสนธรรม
นอกระบบโรงเรียน จากสภาพสังคมไทยท่ีอยูรวมกัน
กบัพีน่องตางความเช่ือ และจำนวนคาทอลิกในประเทศ
ยังมีจำนวนนอย เด็กๆ คาทอลิกจำนวนมากยังคงเรียน
อยูในโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนตามสถานท่ี
ต้ังของครอบครัว โอกาสในการเรียนครสิตศาสนธรรม
ในระบบโรงเรยีนจงึไมเกดิข้ึน เพือ่ชวยเหลอืและรกัษา
ความเชือ่ของพวกเขาใหพฒันาเติบโตข้ึน จงึจำเปนตอง
จดัการสอนครสิตศาสนธรรมในรูปแบบตางๆ เชน

คำสอน  5  นาที (ตอจากหนา 10) (1) การจดัคายคำสอน คายพระคมัภรี
(2) การสอนคริสตศาสนธรรมในวันเสาร วนัอาทิตย

และวันหยดุในโอกาสตางๆ
(3) การเรยีนคำสอน - พระคมัภรีทางไปรษณีย
(4) การเรยีนครสิตศาสนธรรมทางไกลโดยผานส่ือ

ตาง ๆ  เชนส่ิงพมิพ วทิย ุโทรทัศน ส่ืออเิลก็ทรอนิกส ฯลฯ
“ลักษณะเฉพาะของงานคำสอน คือ ชุมชนแหง

ความเชื่อ เราจะตองกาวใหไกลกวาการสอนคำสอน
ในระบบโรงเรียน  โดยพฒันาไปสกูารสอนคำสอนแบบ
ชมุชนแหงความเช่ือท่ีอยใูนวิถชีวีติแบบไทย” (ขอ 93)

ประเทศไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา  และ
เรายังมีโรงเรียนคาทอลิกที่จิตตาภิบาลสามารถจัดการ
สอนคำสอนแกเด็กคาทอลิก  แตสภาพจริง เชนในเขต
จงัหวดัแมฮองสอน  เราไมมีโรงเรยีนคาทอลิก  หรอืเด็ก
หลายคนในจังหวดัอ่ืนๆ มิไดเรยีนในโรงเรียนคาทอลิก
การจะรอเรียนคำสอนเฉพาะในภาคฤดูรอน  คงไม
เพยีงพอและไมทัว่ถงึ  การจัดสอนคำสอนวันอาทิตย จงึ
เปนวิธีการอภิบาลงายๆ  แตขอใหมีพระสงฆ  นกับวช
ครูคำสอน  และอาสาสมัคร  ท่ีเอาใจใสและเสียสละ
จึงจะเกิดได

กองทุนวทิย ุ- โทรทศัน
ทำบุญเพ่ืออุทิศให

อนันา  สมพิศ  แสงเนตร            2,000   บาท

ทำบุญเพ่ืออุทิศให
เซซเีลยี  เปา  สมตระกลู               1,000   บาท

เรยีน ทานสมาชิกที่นับถือ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความสนใจ

และ ติดตามข า วสาร ท่ี เปนประโยชนจาก
หนังสือพิมพคาทอลิกของเรา ดวยดีตลอดมา
สนใจ ตองการเปนสมาชิก  และตอสมาชิกสามารถ
ติดตอชำระไดโดยทาง ธนาณตั ิ  /  โอนเขาบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล บัญชี
สะสมทรัพย ชื่อบัญชี การพิมพคาทอลิก  เลขท่ี
226-0-006040  (สงสำเนาการโอนพรอมระบุชือ่
สมาชิก และรหัสสมาชิก (ถาทราบ) ทางโทรสาร
0-2681-5401 / หรือแจงทางโทรศัพท 0-2681-
3900 ตอ 1810)

เช็คขีดครอม ส่ังจาย การพิมพคาทอลิก
ขอมลูสมาชิก           รหสัสมาชิก............................
ชือ่/นามสกุล.............................................................

เนื่องจากเราถือวามนุษย
ไดรับความชอบธรรมโดยความเช่ือ
ไมใชโดยปฏิบตัติามส่ิงทีธ่รรมบัญญตัิ

กำหนดไว (โรม 3:28)
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°√–· ‡√’¬° «—π‡ “√å∑’Ë 26 æƒ…¿“§¡ 2012 ‡«≈“

08.30-17.00 π. ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π

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

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

«—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)

����� §ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“   ¿“¿‘∫“≈ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ®.√–πÕß ¢Õ‡™‘≠√à«¡

©≈Õß 50 ªï ™ÿ¡™π«—¥ ·≈–√à«¡©≈Õß 25 ªï·Ààß

°“√∫«™‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕæ‘æ—≤πå √ÿàß‡√◊Õß-

9 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

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

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß 50 ªï™ÿ¡™π«—¥ ·≈–√à«¡©≈Õß 25

ªï·Ààß°“√∫«™‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕæ‘æ—≤πå √ÿàß‡√◊Õß-

°π°°ÿ≈ §ÿ≥æàÕπ‘√—π¥√å »‘≈“¡ß§≈ ·≈–§ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘™—¬

‡æÁ≠§” «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥æ√–µ√’ ‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

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

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

0-3851-2015)

«—¥æ√–‡¡µµ“ ‰∑√ß“¡ Õ.ª“°∑àÕ ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

ª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠ àß Àß…å∑Õß ‚∑√. 08-

1942-0259)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ¥Õπ¡¥µ–πÕ¬ Õ.¥”‡π‘π

 –¥«° ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 ¡‘∂ÿπ“¬π

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ∑ÿàß‡¢“À≈«ß Õ.®Õ¡∫÷ß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3284-1747)

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“´ÿß Õÿ∑—¬∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

°π°°ÿ≈ §ÿ≥æàÕπ‘√—π¥√å »‘≈“¡ß§≈ ·≈–§ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘™—¬

‡æÁ≠§” „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ‡«≈“

10.00 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

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

¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß∑’Ë π„®‡¢â“√à«¡øóôπøŸ®‘µ„®¥â«¬°“√

‡¢â“‡ß’¬∫·∫∫®‘µ¿“«π“ ç¿“«π“¥â«¬„® Ÿàæ√–∑—¬

æ√–‡¬´Ÿé  ‡¥◊Õπ≈– 1 §√—Èß √–À«à“ß 09.00-15.00 π.

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

°”Àπ¥°“√®—¥°‘®°√√¡„πªï §.». 2012 ¥—ßπ’È

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 æƒ…¿“§¡ / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 ¡‘∂ÿπ“¬π

/ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22 °√°Æ“§¡ / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26

 ‘ßÀ“§¡  / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30 °—π¬“¬π / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

18 æƒ»®‘°“¬π / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 ∏—π«“§¡

‚¥¬∑’¡«‘∑¬“°√ºŸâπ”°“√¿“«π“ ‰¥â·°à §ÿ≥æàÕ

 ¡™—¬ æ‘∑¬“æß»åæ√ §ÿ≥æàÕ™’«‘π  ÿ«¥‘π∑√å°Ÿ√

§ÿ≥·¡à‡™≈’¬ß ‡«™¬—πµå ´‘ ‡µÕ√å°—≈¬“ µ√’‚ ¿“ ·≈–

´‘ ‡µÕ√å»‘√‘√—µπå  ‡À≈à“«—≤πæß»å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå
 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 —ß¶“πÿ°√‚∑¡—  Õ‰§«π—   ¡™“¬ À¡Õ°§√∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 26 æƒ…¿“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë Õ “ π«‘À“√·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë ‡ ¡◊ Õß≈Ÿ √å ¥

π§√√“™ ’¡“ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡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  —ß¶“πÿ°√

¬Õ·´ø À«Ÿ Õ—π Àà«ß  —ß¶“πÿ°√¬ÕÕ“°‘¡

‡Àß’¬π «—π ∂—Ëπ «—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

 ¿“¿‘∫“≈ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥§Õπ‡´Áª™—≠

¢Õ‡™‘≠√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’

‚Õ°“ ©≈Õß 25 ªï™’«‘µ ß¶å ¢Õß

§ÿ≥æàÕ ÿ«π“√∂ °«¬¡ß§≈

§ÿ≥æàÕª√–∑’ª °’√µ‘æß»å

§ÿ≥æàÕª√–∑’ª  ÿ∑∏‘π“«‘π

§ÿ≥æàÕ«‘™™ÿ°√≥å ‡°µÿ¿“æ

§ÿ≥æàÕ»ÿ¿°‘® ‡≈‘»®‘µ√‡≈¢“

§ÿ≥æàÕ ÿ∑∏‘ ªÿ§–≈–π—π∑å

«—π‡ “√å∑’Ë 2 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 17.30 π.

∑’Ë«—¥§Õπ‡´Áª™—≠

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 22 ª√–®”«—π∑’Ë 27 æƒ…¿“§¡ - 2 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

( ”À√—∫°‘®°√√¡π’È‰¡à¡’§à“≈ß∑–‡∫’¬π)

�����æ√– ß¶å    ¿“¿‘∫“≈   ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

·¡àæ√–  «—πæÿ∏∑’Ë 13 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012

‡«≈“ 15.00 π.   «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30 π.  Õà“πæ√–«“®“

                      ·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

‡«≈“ 16.30 π.  ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

                     ‚¥¬§ÿ≥≈“¬≈—°…≥å  Œ“‡∑Á¡

‡«≈“ 17.30 π.  √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

‡«≈“ 18.00 π.  µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑

                  «¥ “¬ª√–§”‚≈°

              ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

                ‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø  «ÿ≤‘‡≈‘»   ·Àà≈âÕ¡

           Õÿª —ß¶√“™

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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 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

����� —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.

�����©≈Õßπ—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ª√–®”ªï 2012 - ©≈Õß

§√∫ 60 ªï ¢Õß§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

„π«—π‡ “√å∑’Ë 14 °√°Æ“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

∑“ß§≥–§“¡‘≈‡≈’¬πœ ®—¥ß“π©≈Õß ·≈–√à«¡· ¥ß

§«“¡¬‘π¥’°—∫π—°∫«™ 2 ∑à“π §◊Õ ¿√“¥“‡Õ≈‘®‘‚Õ

«“‡≈πµ’π’ (™“«Õ‘µ“‡≈’¬π) ‚Õ°“ §√∫√Õ∫ 60 ªï

·Ààß°“√ªØ‘≠“≥µπ‡ªìππ—°∫«™ ·≈–¿√“¥“®‘√«—≤πå

 ÿ®‘√“πÿ∏√√¡ ‚Õ°“ À‘√—≠ ¡‚¿™·Ààß°“√ªØ‘≠“≥µπ

‡ªìππ—°∫«™

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

¡≥±≈°√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
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โดย เงาเทยีน

สวัสดีครับ เพื่อนๆ เยาวชนที่รักทุกทาน ภราดา
อลุยส ของหมูคณะเทเซ ไดเชิญชวนใหเราเยาวชน
“กาวไปสูโฉมใหมของความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน”
เทาความในตอนแรก ทีก่ลาวถงึความไววางใจในมนุษย
ถาเราอยากสรางสันติภาพ เราจะตองเร่ิมตนจาก
ตัวเรากอน เปดตัวเองและรับฟงและเขาใจผูที่คิด
ตางจากเรา ภาคตอ ตอนท่ี 2 ความไววางใจในพระเจา
ยิ่งเราไววางใจในพระเจามากข้ึน หัวใจของเราก็
จะเปดกวางข้ึนเชนกัน

ความไววางใจในพระเจา
ความเปนน้ำหนึง่ใจเดียวกนัระหวางมนุษย มีรากฐาน

อันม่ันคงในองคพระผูเปนเจา แมวาอาจจะมีขอสงสัย

ในพระเจา เม่ือตองพบกับความจริงท่ีวา ผูมีความเช่ือ
จำนวนมากตองพบกับประสบการณดานลบในท่ีทำงาน
ในการศึกษาเลาเรียน หรือในชีวิตครอบครัว

มีหลายคนทีไ่มสามารถเชือ่ในพระเจา ทีท่รงรกัเขา
เปนการสวนตัว และมีหลายคนท่ีแมจะมีความสัตยซ่ือ
ตอพระองค แตกย็งัคงสงสัยในทำนองท่ีวาจะรไูดอยางไร
วาตนมีความเช่ือ

ทุกวันน้ีความเช่ืออยูในภาวะเส่ียง เปนความเส่ียง
ในเรือ่งความไววางใจ

ความเช่ือไมไดหมายถึงการยึดม่ันตอความจริง
แทที่จริงแลวความเชื่อคือความสัมพันธระหวางเรา
กับพระเจา และเปนความเชื่อนี้เองที่เรียกรองเราให
หนัหนาสแูสงสวางแหงองคพระผเูปนเจา

ความเช่ือนีไ้มไดขัดขวาง หรอืทำใหความบริบรูณ
สวนตัวของเราตองเห่ียวเฉา  ตรงกันขามความเชื่อ
ในพระเจา จะปลดปลอยเราสูอิสรภาพ เปนอิสระจาก

ความหวาดกลัวและเปนอิสระเพื่อมอบตัวรับใชบุคคล
ที่พระเจาทรงไววางใจใหเราชวยดูแล

ยิ่งความไววางใจท่ีเรามีตอพระเปนเจาเติบโต
มากข้ึนเทาใด เราก็จะยิ่งเปดหัวใจใหกวางขวางและ
อาแขนรับมนุษยทุกคนไมวาเขาจะอยูในสวนใด
ของโลกหรือมาจากวัฒนธรรมใด หัวใจของเรา
จะสามารถตอนรับวิทยาการและเทคโนโลยี ที่ชวย
บรรเทาความทุกขยากของมนุษยหรือชวยใหสังคม
ของเราเติบโตกาวหนาข้ึน

เม่ือมนุษยเพงมองดูพระเจา ดวงตาของเขาก็
จะพรามัว เหมือนการมองดูแสงจาของดวงอาทิตย
แตอาศัยองคพระเยซูครสิตเจา เราสามารถมองแสงสวาง
นัน้ผานทางพระองค  ทกุถอยคำในพระคัมภรี บอกให
เราเช่ือไวใจในขอทีว่า  องคพระเจาผทูรงสรรพานภุาพ
ทรงรบัสภาพความเปนจรงิของมนษุยและทรงพดูกับเรา
ดวยภาษาท่ีเขาใจได

เอกลักษณของความเช่ือคริสตชนก็คือ ความเช่ือ
ในพระเยซูครสิตเจา ผทูรงเปนบุคคลและความสัมพันธ
ที่มีชีวิตชีวาระหวางเรากับพระองค  อยางไรก็ตาม
ความเช่ือนี้ยังคงเปนเร่ืองท่ีเราไมสามารถจะเขาใจได
อยางครบถวนบริบูรณ….

เพื่อนเยาวชนครับ สำรวจความเช่ือของเราครับ
เราเช่ือในพระองคมากนอยเพียงไร อาจจะวัดงายๆ
ไดตรงท่ีวา เรามีใจกวางกับเพือ่นพีน่องเราไดมากแคไหน
เพราะอยางไรกต็าม เราไมสามารถจะบอกรกัพระเจาได
อยางเต็มปากเต็มคำ ถาเราไมรักเพื่อนพี่นองรอบตัวเรา
กอน “จงชื่นชมในองคพระผู เปนเจาทุกเวลาเถิด”
(ฟป 4:4)  แลวพบกบัตอน 3  สวสัดีครบั

คณุพอวชัศลิป  กฤษเจริญ

สนามความคิด
งานแพรธรรม

(ใครมกีจิกรรมดีๆ เขยีนมาแบงปนกนัไดที่
“สนามความคดิ”  อดุมสาร  122/11 ซ.นาคสุวรรณ
ถ.นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรอื  watchasin_k@hotmail.com)

ยวุธรรมทูตอนิโดนีเซยี
คณุพอโรมานสุ ฮาจิโต ผอูำนวยการสมณองคกร

สนับสนุนงานแพรธรรม (PMS) ประเทศอินโดนีเซีย
ไดเลาถงึ “งานยุวธรรมทตู” ในประเทศของทานใหเรา
ฟงดังน้ี

จำนวนสังฆมณฑลและภาพรวมของงาน
ยวุธรรมทตู

“ประเทศของเรามีทั้งหมด  37 สังฆมณฑล ทุก
สังฆมณฑลมีกจิการยวุธรรมทูตแลว ในแตละสังฆมณฑล
จะมีคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานยุวธรรมทูต
โดยเฉพาะ คณะกรรมการน้ีไดรับการคัดเลือกมา
จากวัดตางๆ เพือ่ทำหนาท่ีวางแผนงานประจำป ออก
คูมือการทำงานและการฝกอบรมใหกับผูรับผิดชอบ
ในวัดตางๆ นอกจากน้ันยังจัดการฝกอบรมผูรับ-
ผดิชอบประจำป และจัดกิจกรรมอืน่ๆ แลวแตทีป่ระชุม
จะเหน็ชอบรวมกนั”

สำนักงานใหญ PMS ทำอะไร
“อยางท่ีทราบกันดีแลววา PMS มีหนาท่ีสงเสริม

สนับสนุนใหพระศาสนจักรทำงานดานการแพรธรรม

ใหเขมแข็งย่ิงข้ึน สำหรับการสงเสริมเด็กๆ ใหเปน
ธรรมทูต ในนามของสมณองคกรยวุธรรมทูตน้ัน เพือ่ให
งานดานน้ีดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เราไดต้ัง
คณะกรรมการชุดหน่ึงประกอบดวยเจาหนาท่ีของ
สำนักงานใหญ 2 คน รวมกับตัวแทนของสังฆมณฑล
อกี 2 คน รวมเปน 4 คน กรรมการชดุน้ีจะเปนผกูำหนด
ทิศทางและการดำเนินงานในแตละป นอกจากการ
วางแผนงานแลวกรรมการชุดน้ีจะออกไปเยี่ยมเยือน
พบปะผูรับชอบงานยุวธรรมทูตตามสังฆมณฑลตางๆ
เพื่อใหกำลังใจและรับฟงความคิดเห็น”

กิจกรรมของยุวธรรมทูตมีอะไรบาง
“กลุมยุวธรรมทูตของเราใชวัดเปนฐาน ไมไดใช

โรงเรียน ดังน้ันในแตละวัด (เกือบท้ังหมด) จะมีกลุม
ยวุธรรมทตู สวนใหญแลว ผรูบัผดิชอบในแตละวดัจะจัด
ใหมีการเรียนคำสอนในวันอาทิตยทุกอาทิตย และ
การเรียนคำสอนน้ีแหละเปนการฝกเด็กๆ ของเราให
เปนยุวธรรมทูตดวย เราไมอยากเรียกวาเรียนคำสอน
แตอยากใชคำวา “การอบรมความเช่ือ” (faith formation)
มากกวา บางวัดจัดใหมีการพบปะกนัในระหวางพวกเด็กๆ
หลงัพธีิมิสซาฯ บางวัดมีการแยกกันระหวางมิสซาผใูหญ
กับมิสซาสำหรับเด็กๆ บางวัดแยกเด็กออกไปตางหาก
ในขณะท่ีพวกผใูหญรวมพธีิมิสซา สำหรับกิจกรรมอืน่ๆ
เชน การแบงปนพระวาจา การไปเย่ียมผสููงอายุ เด็กพกิาร
การไปเท่ียวพักผอนรวมกัน บางคร้ังก็เลนกีฬาดวยกัน
กิจกรรมสงเสริมกระแสเรียกใหเปนเณรหรือผูฝกหัด
กิจกรรมตางๆ  นี้ผูรับผิดชอบจะวางแผนงานไว
ลวงหนาแลว”

มีกิจกรรมของ
เด็กๆ ในรูปแบบ
อืน่ๆ บางไหม

“ ห ล า ย วั ด มี
กิจกรรมหรือกลุม
เด็กๆ  แลว  เชน

เด็กชวยมิสซาฯ สำหรับเร่ืองน้ี เราไดพดูคุยกนัแลววา
ใครจะมีกิจกรรมอะไรใหเด็กๆ ก็ตามกิจกรรมน้ัน
จะตองมีจิตวิญญาณของการแพรธรรมอยูดวยเสมอ
ตองมีการเสริมสรางเด็กใหเปนผูแพรธรรมดวย มี
หลายกจิกรรมสำหรบัเด็กทีเ่ปนทีน่ยิมแตไมไดมงุให
เปนผูแพรธรรม อยางน้ีตองเพิ่มเติมเขาไป ยิ่งมี
กจิกรรมท่ีเด็กๆ ชอบและสนใจเขารวมก็ยิง่ดี แตตอง
มีการแพรธรรม เชน กลุมเรียนพิเศษ มารวมตัวกัน
เรียนพิเศษก็ตองมีการสวดภาวนา อานพระคัมภีร
และตองฝกใหเปนผแูพรธรรมดวย เปนตน”

ผูปกครองใหความรวมมือหรือไม
“แนนอน ผูปกครองดีใจท่ีเห็นทางวัดใหความ

สำคัญกับลูกๆ ของพวกเขา สังเกตไดวาพอแม
มักจะพาลูกๆ ของตนใหมาสวัสดีคุณพอและขอให
คุณพออวยพรพวกเขาดวยการปกมอืหรอืเจมิกางเขน
ที่หนาผากของเด็กๆ อยางท่ีทราบกันดีแลววาสังคม
ปจจุบันมีส่ิงดึงดูดใหเด็กๆ ออกนอกลูนอกทางไป
มาก ถาไมชวยกนัดึงกลบัมา เราก็สูญเสยีจติวิญญาณ
ของลูกหลานของเราไป”

ทานสามารถเย่ียมชมกิจการยุวธรรมทูตของ
ประเทศอินโดนีเซียไดที่ www.kkindonisia.org
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จงเลี้ยงดูลูกแกะของเรา

“เอือ้มสองมือนอยๆ  สพูระ เปยมดวยความหวังวางใจ
หากทรงทอดทิง้ขาเพยีงลำพงั ขาจะเดินอยางไร โอ...พระเจา...”

บทเพลงศาสนาท่ีนาฟงอีกบทหน่ึง จากนักขับรองกลุมเซซีลีอา ของ
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน ผมนั่งรวมพิธีปลงศพของมารีอา มักดาเลนา
ทศันยี จินตนเสร ีทวงทำนองและเน้ือหาของบทเพลง ทำใหนกึถงึอะไรรอยแปด
มากไปกวาน้ันคือความวางใจในพระเจา

“มอบดวงใจดวงนอยแดพระ เสาะหาความรักอาทร
ไมมีพรใดที่แสนประเสริฐเลิศสุด เทียบพรพระองค...”

ยามเชาท่ีแสงอาทิตยยงัไมโผลพนขอบฟา ผมเดินลงมายังชัน้ท่ี 1 ของบานพกั
อาสนวิหารอสัสัมชญั หองมุมสุดถกูแปรเปลีย่นเปนวดันอยชัว่คราว ทัง้เชาและเย็น
มีสัตบุรษุแวะเวียนมารวมพธีิมิสซา เชาวันน้ันผมเปนประธานมิสซา บทพระวรสาร
จากคำบอกเลาของนักบญุยอหน เลาเรือ่งของพระเยซเูจา กบัคำแนะนำตอบรรดา
อัครสาวก “เรายังมีอีกหลายเร่ืองที่จะบอกทาน...” ผมเทศนส้ันๆ ในวันน้ันวา
ส่ิงท่ีพระเยซูเจาบอกอัครสาวก คือส่ิงท่ีพระองคบอก แตพวกเขาจะเขาใจและ
ตอบโจทยชวีติไดในความจริงเม่ือเขาเจรญิชีวติ

“ ขอเปดตาขาใหสวาง ดำรงในความเขาใจ
และขอทรงย่ืนพระเมตตา จับมือเมือ่ขาส้ินใจ...”

เชาวันน้ันผมไดรับโทรศัพทจากคุณพอรุนพี่ เราคุยธุระกันนิดหนอย
ผมบอกวาค่ำนี้ผมจะไปสวดศพบิดาของพอนะ คุณพอรุนพี่ทานน้ันจึงบอกวา
“ง้ันผมฝากใหคุณพอเทศน และแบงปนในการสวดค่ำนี้ดวยนะ” “ไดเลย...”
ผมรบัปาก

ผมไมไดรูจักผูตายเลย แตในความเปนครอบครัวสงฆ เราเปนครอบครัว
เดียวกนั

“เอือ้มสองมอืนอยๆ สพูระเปนเจา เปยมดวยความหวังวางใจ
หากทรงทอดท้ิงขาเพยีงลำพงั ขาจะเดินอยางไรไดโปรด
ทรงรบัมือของขาเทอญ...”

พืน้ท่ีบทบรรณาธิการฉบับน้ีเหลอืเพยีงครึง่หนา ดานลางเปนประชาสัมพนัธ
บวชพระสงฆใหมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นองๆ ของผม และผูอภิบาล
รุนใหม ไฟแรง มากความสามารถ ผมนึกถึงวันบวชของตนเอง กับการดเชิญ
แผนนัน้ มีขอความท่ีไดยนิบอยๆ “จงเลีย้งดูลกูแกะของเรา” ผมคดิมากไปกวาน้ัน
ในวันนี้ นอกจากคำสั่งตอบรรดาสาวกของพระเยซูเจาแลว ในฐานะครอบครัว
คริสตชน เราคงตองเหลียวมองคนเลี้ยงแกะซ่ึงก็คือสาวกของพระเยซูเจาดวย
วนันีผ้มลองยกฉากชวีติปกติในหนาท่ีสงฆ ทำมสิซา เทศน อวยพร เปนประธาน
ในพิธีกรรมตางๆ บวกไปกับบทเพลงท่ีใหความหมายและความรูสึกแหงผูรับใช
“โปรดรับมือของขาฯ” ผมสัมผสัไดวา ไมวาอะไรจะเกิดข้ึนกับเรา สองมือนอยๆ
ของเราขอใหไดสัมผัสกับพระองคไว สองมือของทุกคนขอใหไดผูกพันและ
หยิบยื่นความชวยเหลือตอกัน ตามพระกระแสเรียกท่ีเราไดรับ และสองมือและ
ใจทุกดวงขอใหถูกยกขึ้นมอบใหกับพระองค ในทุกเสนทางท่ีกาวเดินไป...
ขอพระเปนเจาโปรดรบัมือของขาพเจาทุกคนดวยเทอญ

บรรณาธิการบริหาร

(จงเหลยีวดคูนเลีย้งแกะดวย)
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ç ß¶å¢Õßæ√–§√‘ µåé æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ª√–¡ÿ¢

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫«™æ√– ß¶å §ÿ≥æàÕ ‘π∏‘Ï Àπÿπ∑√—æ¬å

«—π‡ “√å∑’Ë 28 ‡¡…“¬π 2012 ∑’Ë«—¥‡´πµåπ‘‚°≈“  ®.æ‘…≥ÿ‚≈° π—∫‡ªìπæ√– ß¶å

Õß§å·√°∑’Ë‰¥â√—∫°“√∫«™‚¥¬æ√–§ÿ≥‡®â“æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬

ç·Àà„∫≈“πé æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ·Àà„∫≈“π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 ‡¡…“¬π 2012 ∑’ËÕ“ π«‘À“√

Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∑à“·√à

ç‡¬’Ë¬¡‡¬◊Õπé °≈ÿà¡æ√–‡¡µµ“  —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ‡¬’Ë¬¡Õ“√“¡‡∫‡π¥‘°µ‘π

(Õ“√“¡‡∑’¬πÕ“π) ª√–‡∑»‡«’¬¥π“¡ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19 ¡’π“§¡ 2012

ç√¥πÈ”¢Õæ√é ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ®—¥√¥πÈ”¢Õæ√§ÿ≥æàÕ  ·≈–

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ¢Õß«—¥ ‡π◊ËÕß„π«—π ß°√“πµå ‡æ◊ËÕ‡ªìπ ‘√‘¡ß§≈·°à≈Ÿ°À≈“π „π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ

„π«—π¢÷Èπªï„À¡à¢Õß‰∑¬ ·≈–§ÿ≥æàÕ‰¥â¡Õ∫¢Õß¢«—≠·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿ∑’Ë¡“√à«¡ß“π¥â«¬

‚ ¥ ¬ ¡’ §ÿ ≥ æà Õ

æ®π“√∂ π‘√¡≈-

∑‘π«ß»å ·≈–

§ÿ ≥ æà Õ Õ πÿ ™ “

‰™¬‡¥™ √à«¡ß“π

„π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8

‡¡…“¬π 2012
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µÕπ∑’Ë 59 æ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—π æ‘π‘®æ‘»‰√â∑ƒ…Æ’ (1)

‰¡àßà“¬∑’Ë®–‰¥â¡“

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕ°√“ß´å
§ÿ≥æàÕ‡Õ‡µ’¬π ø√—ß´—« å °√“ß´å §≥–¡‘ ´—ß

µà“ßª√–‡∑»·Ààß°√ÿßª“√’  (MEP) ¡√≥¿“æ

‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√

∑’Ë 1 æƒ…¿“-

§¡ 2012

‡«≈“ 13.00 π.

∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈

‡´πµåÀ≈ÿ ¬ å

¡’ æ‘ ∏’ ¡‘   ´ “

 ✠  (Õà“πµàÕ

Àπâ“ 7)

  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ ∫ÿ°‡∫‘°ß“πÕ¿‘∫“≈¥â“πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ
®“°·√ß∫—π¥“≈„®

¢ Õ ß æ √ –  — ß ¶ √ “ ™

¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï

∑’Ë¡’§«“¡Àà«ß„¬„π ¿“æ

¢Õß —ß§¡‰∑¬∑’Ë°”≈—ß

‡¢â “ Ÿà¬ÿ§¢ÕßºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

· ≈ –  — ß ¶ ¡ ≥ ± ≈

π§√√“™ ’¡“‡Õß ·¡â

®–¡’ß“π

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

¥√.«‘∑¬“      ‡»√…∞«ß»å
√—∫√“ß«—≈π—°·ª≈

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22 ‡¡…“¬π 2012  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

∫«™æ√– ß¶å„À¡à
‚§√“™      26   æ.§.

 °√ÿß‡∑æœ     27    æ.§.
 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ ∫«™æ√– ß¶å„À¡à

«—π‡ “√å∑’Ë 26 æƒ…¿“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’ËÕ“ π«‘À“√·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ π§√√“™ ’¡“

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ∫«™æ√– ß¶å„À¡à

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 æƒ…¿“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë “¡‡≥√“≈—¬π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  “¡æ√“π

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

 —ß¶“πÿ°√ —°√‘π∑√å

 —ß¶“πÿ°√ ¡™“¬

 —ß¶“πÿ°√∑—»¡–  —ß¶“πÿ°√ ¡¿æ

¿“æ∑’Ë 1 ‡¢â“§‘«

‡æ◊Ë Õ√Õ ‡¢â “æ‘æ‘ ∏¿—≥±å

µ—Èß·µà‡™â“ (µ√Ÿà)

¿“æ∑’Ë  2 °“√

µ√«®µ√“Õ¬à“ß‡¢â¡¢âπ

À≈— ß® “°∑∫∑«π

¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¡’ ·≈–√Ÿª¿“æ

∑’Ë∂à“¬ ≥ æ‘æ‘∏¿—≥±å

«“µ‘°—π·≈â« ‡°‘¥∫∑ √ÿª

°—∫µ—« ‡Õß«à “ ¢âÕ¡Ÿ≈

„π‡™‘ß§«“¡√Ÿâ«‘™“°“√

§ßµâÕß¡’‡«≈“¡“°°«à“π’È

„π°“√∑”§«“¡‡¢â “„®

„Àâ∂Ÿ°µâÕß √«¡∑—È ß

¿“æª√–°Õ∫∂â“®–π”¿“æ®“°Àπ—ß ◊Õ§Ÿà¡◊Õ À√◊Õ®“°·À≈àßÕ◊Ëπ¡“ª√–°Õ∫ §ß

‰¡à„™àÀ—«„®¢Õß§Õ≈—¡πåπ’È∑’Ë ‡°‘¥¢÷Èπ ®÷ß¢Õπ”À≈“¬Ê ¿“æ∑’Ë∂à“¬µÕπ

¡’ª√– ∫°“√≥å‡¬◊Õπæ‘æ‘∏¿—≥±å

·Ààßπ’È ∫«°°—∫‡√◊ËÕß√“« –∑âÕπ„®

À≈— ß® “°æ‘π‘ ®æ‘ »¥Ÿ Õ¬à “ ß‰√â

√Ÿª·∫∫„¥ ‡æ’¬ß·µà„™âÀ—«„®≈â«πÊ

¿ “ æ · √ ° ¢ Õ π” ‡   π Õ

‡ âπ∑“ß°“√µàÕ§‘«Õ—π¬“«‡À¬’¬¥

·≈–°“√µ√«®µ√“Õ¬à“ß‡¢â¡¢âπ

¿“æ –∑âÕπ∫“ß¡ÿ¡ ·µà§π∑’Ë¡’

ª√– ∫°“√≥å°“√‡¢â“§‘« ·≈–

°“√‰¥â‡¢â“‰ª  –∑âÕπ§«“¡§‘¥

§«“¡√Ÿâ ÷° ≥ ¢≥–π—Èπ ¬—ß®”‰¥â

‰¡à≈◊¡«à“ ç§ÿâ¡§à“°—∫°“√√Õ§Õ¬

®√‘ßÊé
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