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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

ยอนอดตีรำลกึคุณ  ธรรมทตูหญงิหาแผนดนิสยาม
จากแควนอัลซาส
คุณแมเซอรราฟน
เดอ มารี, SPC

(ค.ศ. 1873 / พ.ศ. 2416 -
ค.ศ. 1952 / พ.ศ. 2495

หลายๆ ทานคงไดประจักษถงึผลงานดานการตัดเย็บ
อาภรณศักด์ิสิทธ์ิของอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย
เพราะต้ังแตพระคารดินัล บรรดาพระสังฆราชท้ังเทศ
และไทย บรรดาพระสงฆสวนมาก ตางก็เปนลูกคา
ของอารามน้ี อาชีพดานการตัดเย็บน้ีไดเปนเอกลักษณ
ของอารามต้ังแตระยะแรกเร่ิมท่ีอารามไดกอต้ังข้ึน แต
สมัยกอนนั้นลูกคาสวนใหญจะเปนคนในรั้วในวัง
เสียเปนสวนมาก ซิสเตอรยายหลายๆ ทาน (บัดน้ีจากไป
สวรรคแลว) ไดเลาวา พวกเขาไดมีสวนเย็บและปก
ลวดลายชุดอภเิษกสมรสของสมเด็จพระราชนิใีนรัชกาล
ที ่6 แตทีน่าเสียดายก็คือ ไมมีหลักฐานท่ีไดบนัทึกเอาไว
อยางเปนทางการหรืออาจจะมีแตยังไมไดพบเอกสาร
ทีก่ลาวถงึเรือ่งนี ้ส่ิงหนึง่ท่ีผเูขียนตอนสมัยเปนผฝูกหดั
ไดเห็นก็คือ พี่สาวของ ฯพณฯ ธานินทร กรัยวิเชียร
องคมนตรี หรอือดตีนายกรัฐมนตรี ไดมาตัดเย็บเส้ือผา
กับซิสเตอรที่ชื่อ ซิสเตอรยออันนา (ซ่ึงขณะน้ันยาย
ก็อายุ 80 กวาปแลว) ผูเขียนไดเลียบๆ เคียงๆ ไปดู
ยายยออันนาก็ใหดูเส้ือที่ยายไดทำ การตีเกล็ดน้ัน
ละเอียดยิบ ยายเลาวายายเปนศิษยเอกของดามรี (เซอร
มาร ีเตก็ เซอรเซนตปอล เดอ ชารตร ทีเ่คยมาชวยในงาน
ดานการอบรมภคินีพื้นเมืองที่อารามพระหฤทัยฯ)
นอกน้ัน บรรดาซิสเตอรรนุอาวุโสกไ็ดเลาอีกวา พระอู
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช-
กุมาร ก็เปนฝมือของพวกเขาเชนเดียวกัน ทุกวันน้ี
ทางคณะก็ยังคงรักษาเอกลักษณดานการตัดเย็บเอาไว
แตสวนมากเปนงานดานอาภรณศักด์ิสิทธ์ิ เส้ือหลอ
พระสงฆและเส้ือเคอรยี่ ผาปูพระแทนและผาท่ีใช
ในพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ

นอกจากงานดานการตัดเย็บแลว อีกส่ิงหน่ึงท่ีเปน
ที่รูจักกันดีก็คือ ทอฟฟถั่ว ที่เม่ือเร่ิมชิมเม็ดแรกแลว
ถาไมปดถุงเม็ดตอๆ ไปก็จะคอยๆ ถกูลิม้รสตอไป เพราะ
หยุดยากจริงๆ และบัดน้ีทอฟฟถั่วของอารามพระ-
หฤทัยฯ ก็ไดรับการรับรองคุณภาพจาก อย. (องคการ
อาหารและยา) แลว

จากความสนใจงานดานประวัติศาสตรผู เขียน
จึงอยากจะแบงปนความเปนมาคราวๆ กับทานผูอาน
ถึงบุคคลคนหน่ึงท่ีอยูเบ้ืองหลังท่ีมาท่ีไปของอาราม

      โดย ซสิเตอรซมีอนา สมศร ีบุญอรณุรกัษา

และงานดานการฝมือของอารามแหงน้ีสักเล็กนอย
ขอพาทานผูอานไปท่ีอารามพระหฤทัยของพระ-

เยซูเจาแหงกรุงเทพฯ ตึกดานหนาท่ีงามสงาเปนตึก
ทรงยุโรปมีจำนวนท้ังส้ิน 4 ชัน้ มีหอสงูอยดูานขาง มีหอง
ใตดิน หองใตหลังคา  ชั้นท่ี 3 มีวัดของอารามต้ังอยู
ความยาวของตึกวัดไดถึง 88 เมตร ตึกหลังน้ีไดรับ
การเสกเม่ือวันท่ี 25 กันยายน ค.ศ. 1932 / พ.ศ. 2475
อายุของตึกหลังน้ีนับได  80 ปพอดี  ตึกหลังน้ี
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน

งานดานการตัดเย็บของอารามไดเร่ิมข้ึนต้ังแต
สมัยทีอ่ารามยังอยต้ัูงอยทูีถ่นนสามเสน ปจจบุนัเปนท่ีต้ัง
ของโรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต อาราม
พระหฤทัยฯ เปนอารามนักบวชหญิงพื้นเมืองที่ข้ึนตรง
ตออคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เม่ือป ค.ศ. 1898 / พ.ศ. 2441 พระสังฆราชหลุยส
เวย  ประมุขมิสซังสยามในสมัยนัน้ (ปกครองมิสซังสยาม
ระหวางป ค.ศ. 1875 / พ.ศ. 2418 - ค.ศ. 1909 / พ.ศ.
2452) ไดเปดโรงพยาบาลเซนตหลุยส และไดเชิญ

คณะเซอรเซนตปอล เดอ ชารตร เขามาทำงานใน
โรงพยาบาลแหงน้ี ทางคณะไดสงสมาชิกรนุแรกจำนวน
7 คนตามคำเชิญของพระสังฆราชประมุขมิสซัง และ
หนึ่งในจำนวนสมาชิกรุนแรกที่ได เดินทางเขามา
ในประเทศไทยก็คือ เซอรเซราฟน เดอ มารี

สองปตอมา คือป ค.ศ.  1900 / พ.ศ. 2443 คณุพอปโอ
(หรือมีชื่ออยาง
เปนทางการคือ
คุณพออาลอยส
อัลฟองส ดอนต
รองประมขุมิสซัง
เทียบเทาอุปสังฆ-
ราชในปจจุบัน)
โดยคว าม เห็ น
ชอบของพระ -
สั ง ฆ ร า ช เ ว ย
ไ ด ทำ ก า ร ข อ

คุณแมเซราฟน เดอ มารี และสมาชิกรนุแรกๆ

(อานตอหนา 8)

คุณแมเซราฟน เดอ มารี อารามพระหฤทยัของพระเยซเูจาแหงกรงุเทพฯ ในปจจบุนั



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 17-23 มิถุนายน 2012หนา 4
ประชมุคณะนักบวชหญิง (ตอจากหนา 20)
ผูเขาประชุมมีผูแทนขององคกรและหนวยงาน

ที่ใหความชวยเหลือและใหการศึกษาดานการคามนุษย
ซ่ึงเดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย
เวยีดนาม พมา ไตหวนั สิงคโปร ฟลปิปนส (ในฐานะ
เจาภาพ) และไทย

 สำหรับประเทศไทย  ผูแทนจากคณะกรรมการ
Talitha Kum Thailand (คณะนักบวชไทยตอตาน
การคามนุษย) ไดแก คณุอภญิญา ทาจิตต คณะกรรมการ
แผนกผู เดินทางทะเล  แมรฟรังซัวส   ชีรานนท
คณะเซนตปอล  เดอ ชารตร   ซิสเตอรกัลยา ตรีโสภา
คณะพระหฤทยัของพระเยซเูจาแหงกรงุเทพฯ   ซสิเตอร
ศรพิีมพ ซาเวยีร  คณะอุรสุลิน  เปนผแูทน 4 คน จาก
ประเทศไทย และซสิเตอรมารศร ี จันทรชลอ ผสัูงเกต-
การณจากคณะพระหฤทัยของพระเยซเูจาแหงกรงุเทพฯ

 อนึ่ง กลุม TaliTha Kum ไดจัดพิมพบทภาวนา
เพื่อยุติการคามนุษยภาษาไทยและอังกฤษไปแจก
ในการประชมุครัง้น้ีดวย

บทภาวนาเพ่ือยุติการคามนุษย
ขาแตพระเจาจิตใจของเราโศกเศรา วิตกกังวล

ถงึชะตากรรมของเพ่ือนพีน่องชายหญิงและเด็กรวมโลก
ที่ถูกลอลวง  เพื่อการแสวงหาประโยชนดานแรงงาน
และการลวงละเมิดทางเพศ  เพราะความโลภและ
ผลกำไร

เราตอตานการคามนุษย ทกุรปูแบบ ซ่ึงทำใหเส่ือม
ศักด์ิศรีของการเปนบุตรธิดาของพระองค  ขอให
การกระทำน้ียุติลงโดยเร็ว   โปรดประทานพละกำลัง
แกพี่สาวและนองสาวของเรา ผูที่หัวใจแตกสลาย
ใหกลับมีชีวิตใหมในสังคมไดดังเดิม  เต็มเปยมดวย
ความหวัง ความรัก  มีพลงัใจท่ีจะกาวเดินตอไปในชีวติ

โปรดเปลี่ยนจิตใจของผูละโมบ ไรความเห็นอก
เหน็ใจ ใหเปนผท่ีูตระหนักถึงความเปนพีน่องรวมโลก
ของทุกคน และยุติการทำรายสังคมโลกดวยวิธีการ
ที่แยบยล หากทวาเปนภัยรายแรง เปนอาชญากรรม
ขามชาติใหหมดส้ินไปดวยเทอญ

ขอพระแมมารีย มารดาท่ีรักย่ิงของเรา วิงวอน
พระเจา ไดโปรดประทานความปรีชาฉลาดและความ
กลาหาญแกเราทุกคน เพือ่ยนืหยัดเปนหนึง่เดียวกบัสตรี
บุรุษ และเด็ก   โปรดใหเราคนพบหนทางท่ีนำไปสู
อสิรภาพ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีพระองคประทานเราทุกคน

เราวอนขอท้ังน้ี อาศัยพระบารมีพระคริสตเจา
พระบตุร ผทูรงจำเรญิและครองราชย   รวมกบัพระบดิา
และพระจติ ตลอดนิรนัดร

อาแมน

ประชมุใหญ (ตอจากหนา 20)

ในชวงแรก คณุสนธิ  เตชานันท  อดีตผวูาราชการ
จังหวัดสงขลา ไดมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “คาทอลิก
ควรปฏิบัติตนอยางไรในสถานการณปจจุบัน” ทาน
ไดใชประสบการณของทานแนะแนวทางการทำงาน
และอยูรวมกันกับศาสนาอ่ืน  ไดรับความสนใจจาก
สมาชิกทีม่ารวมประชมุเปนอยางมาก

ตอจากนัน้ไดเริม่การประชุมใหญ  คณุมารอีา  ฉตัร-
ทอง  เลขาธิการ สรปุผลงานในรอบปทีผ่านมา

1. การจัดงานมอบโลประกาศเกียรติคุณใหกับแม
ในงาน “วันแมคริสตชนคาทอลิกตัวอยาง” และ
“ลูกคริสตชนคาทอลิกตัวอยาง” เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม
พ.ศ. 2554    จดังานมอบโลใหกบัพอ “วนัพอคริสตชน
คาทอลิกตัวอยาง” เม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

2.  จดัพมิพ “สารคาทอลิก”  เพือ่เปนส่ือสมัพนัธกบั
สมาชิกและองคกรตางๆ

3. บริการ “ศูนยบรรเทาใจ” ใหคำปรึกษากับผูที่มี
ความทุกขใจทางโทรศัพท  ต้ังแตเวลา 13.00-19.00 น.
ทกุวนั และไดจดัอบรม “หลกัสูตรเชิงปฏิบติัการเทคนิค
การปรึกษาทางโทรศัพทข้ันพื้นฐาน รุนท่ี 24” เม่ือ
เดือนกุมภาพันธ  ใหแกอาสาสมัครและพนักงานจาก
หนวยงานตางๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน  เพือ่นำความรไูป
ใชใหเกิดประโยชนในชีวติประจำวัน

4.  จดัพาสมาชิกสมาคมฯ ไปแสวงบุญท่ีภาคอสีาน
และประเทศลาวเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555
ไปประเทศเกาหลี เพื่อเยี่ยมสักการสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ
เม่ือเดอืนเมษายน พ.ศ. 2555

5. ในชวงเกิดวิกฤติน้ำทวมท่ีผานมา สมาคมฯ
ไดมอบเงินใหความชวยเหลือแกผู เ ดือดรอนจาก
ภัยน้ำทวม ตามสังฆมณฑลตางๆ อาทิ สังฆมณฑล
นครสวรรค อารามคารแมลนครสวรรค มูลนิธินักบุญ
คามิลโล ศูนยอพยพโรงเรียนเซนตปเตอร  บานพัก
ผูสูงอายุคามิลเลียนสามพราน  มอบเงินใหสภาพระ-
สังฆราชฯ  เพื่อชวยเหลือสังฆมณฑลท่ีเดือดรอน
ตลอดจนกรรมการของสมาคมฯ เองที่ประสบภัย
น้ำทวม

6. ใหความรวมมือกบัองคกรตางๆ และหนวยงาน
ราชการ

คณุยวุดี   นิม่สมบุญ นายกสมาคมคาทอลิกฯ คนท่ี
27 เปนประธานในท่ีประชุมใหญเพื่อเลือกต้ังนายก
สมาคมฯ คนใหม  คุณศิรโิรจน  ชาวปากน้ำ ไดรบัเลือก
ไดรับเสียงเปนเอกฉันท  เปนนายกสมัยที่ 29 คุณศิริ-
โรจน กลาวขอบคุณสมาชิก และจะเตรียมจัดต้ังกรรมการ
ชดุใหมตอไป

สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย ไดถือกำเนิด
เม่ือวนัท่ี 3  ธันวาคม พ.ศ. 2496  ในขณะน้ันมีคาทอลิก

ติดตอฝายทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
โทรสาร 0-2681-5401

E-mail : udomsarn@gmail.com

12 ทาน ซ่ึงมีความเห็นสอดคลองกนัวา  ปจจบุนัความเจริญ
ทางดานวัตถุรวดเร็วมากเห็นสมควรท่ีชาวคาทอลิก
ควรมีสมาคมฯ เพือ่เปนศูนยกลางของคริสตชน  สงเสริม
ทางดานศาสนา ศีลธรรม ความสามัคคี การศึกษา
ดวยความเห็นชอบของพระสงฆและพระสังฆราช
หลุยส โชแรง ผูริเริ่มกอต้ังท้ัง 12 ทาน จึงขอจัดต้ัง
สมาคมฯ ข้ึนโดยมนีายเลศิ  ศรจัีนทร  เปนนายกสมาคม
คาทอลิกแหงประเทศไทยคนแรก

อาสาสมัครเยาวชน (ตอจากหนา 20)
แผนกยตุธิรรมและสนัต ิ(ยส.) โดยคณุอจัฉรา สมแสง-
สรวง ผอูำนวยการ ยส. และคณุปฏพัิทธ  ไผตระกลูพงศ
เจาหนาท่ีฝายสิทธิมนุษยชน เปนวิทยากรอบรมเรื่อง
“สิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก”  ใหกับอาสาสมัคร
โครงการคนสูชีวิตที่ดูแลผูสูงอายุ สตรี และผูพิการ
และแกนนำเยาวชนของศูนยสังคมพัฒนา สังฆมณฑล
ราชบุรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2012 ที่หองประชุม
บอสโก 1 วัดนักบุญยอหนบอสโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
มีผูเขารวมอบรมจำนวน 28 คน จากหมูบานตางๆ
ใน จ.กาญจนบุร ีและ จ.ราชบุร ี ซึง่มวีตัถุประสงคเพ่ือ
ใหอาสาสมัครไดตระหนักในการดูแลผูสูงอายุ สตรี
ผูพิการ และเด็กๆ บนพ้ืนฐานการเคารพศักด์ิศรีและ
ความเทาเทียมกันของมนุษย  โดยคุณพอประสิทธิ์
รจิุรตัน  ผอูำนวยการศนูยสังคมพฒันา ราชบรุ ีในฐานะ
ผูรับผิดชอบการจัดอบรมครั้งน้ี ไดกลาวเปดการอบรม

เนื้อหาการอบรมเปนการสรางความเขาใจพื้นฐาน
ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก ไดแก ใหดูภาพแลว
ถามผูรวมอบรมวาเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิเด็กในเร่ืองใดบาง ใหผูเขาอบรมเขียนถึงส่ิงท่ี
จำเปนในชีวติ 6 อยาง และแบงกลมุยอยเลอืกสิง่ท่ีกลมุ
คิดวาจำเปน  กจิกรรม “เรอืมนุษย”  สมมุติสถานการณ
จำลองวาถามีคน 10 คนท่ีมีความแตกตางกัน มาอยู
ในเรือลำเดียวกัน แลวเรือไปชนหินโสโครกกำลังจะ
จมลง แตในเรือมีแพยางท่ีรบัคนไดแค 9 คน จะแกปญหา
อยางไร เพราะเหตุใด อันเปนกิจกรรมที่สะทอนวาแม
มนุษยทุกคนจะมีความแตกตางทาง เพศ วัย เช้ือชาติ
ศาสนา อาชีพ ฐานะ ตำแหนง สถานะทางสังคม
พฤติกรรม สุขภาพอนามัย แตทกุคนมีศักด์ิศรีความเปน
มนุษยที่ เทาเทียมกัน ตางตองไดรับสิทธิมนุษยชน
ข้ันพืน้ฐาน สิทธิทีจ่ะมีชวีติอยรูอดเชนเดียวกนั ไมมีใคร
มีสิทธิทีจ่ะตัดสินชวีติของผอูืน่ ฉะน้ันทุกคนควรไดรบั
การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันโดยตองไมถูกเลือกปฏิบัติ

สิทธิมนุษยชนไมใชเรือ่งของการออกมาเดนิขบวน
เรียกรอง แตสิทธิมนุษยชนเปนส่ิงจำเปนที่ทุกคนพึง

(อานตอหนา 14)
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“ใจของทานท้ังหลายจงอยาหวั่นไหวเลย จงเชื่อ
ในพระเจา และเชื่อในเราดวย ในบานพระบิดาของเรา
มทีีพ่ำนักมากมาย ถาไมม ีเราคงบอกทานแลว เรากำลงั
ไปเตรียมที่ใหทาน และเมื่อเราไป และเตรียมที่ใหทาน
แลว เราจะกลับมารับทานไปอยูกับเราดวย เพื่อวาเรา
อยูที่ใด ทานทั้งหลายจะอยูที่นั่นดวย ที่ที่เราจะไปนั้น
ทานรจัูกหนทางแลว โทมสัทูลวา “พระเจาขา พวกเรา
ไมทราบวาพระองคจะเสด็จไปท่ีใด แลวจะรจัูกหนทาง
ไดอยางไร” พระเยซเูจาตรสัตอบเขาวา “เราเปนหนทาง
ความจริงและชีวิต ไมมีใครไปเฝาพระบิดาไดนอกจาก
ผานทางเรา”

ทกุครัง้ท่ีมีการเปลีย่นแปลง ชวีติเราก็จะรสึูกกงัวล
เราคนุชนิกับชีวติท่ีดำเนินอยทูกุๆ วนั อยูๆ  กต็องยายบาน
เปล่ียนท่ีทำงาน ไปรับหนาท่ีใหม ตองไปเร่ิมนับศูนย
นบัหน่ึงใหมกบัผรูวมงานแปลกหนา ไมคนุเคยกบัระบบ
ระเบียบประจำวันแบบใหม บรรดาอัครสาวกพบ
การเปล่ียนแปลงชีวิตคร้ังมโหฬารคือตอแตนี้ พวกเขา
จะออก เทศนสอนทุกวันโดยไม มีพระ เ ยซู เ จ า
พระอาจารยดำเนินไปกับพวกเขาอีกแลว อะไรท่ี
พระอาจารยทรงเคยตอบโตพวกฟาริ สีแลวชนะ
ทรงทำอศัจรรยแลวคนเจ็บไขไดปวยหาย บดัน้ีพวกเขา
จะทำเชนพระอาจารยไดหรือไม นับเปนความกังวล
ใหญหลวง

ทรงเปนพระอาจารย ผปูระเสริฐท่ีทรงรักศิษย ทรงดำรงชพี
กับพวกเขา และทรงรูดวยวา จะตองมีฉากน้ีในชีวิตคือ
พระองคจะตองเสด็จกลับสูสวรรค แตพระเยซูเจาทรง
เปนพระเจาเท่ียงแท พระองคยังคงสามารถประทับอยู
กับพวกเขาตลอดไปทางศีลศักด์ิสิทธ์ิ  และทาง
พระศาสนจักร

พระคัมภีรขอความตอนน้ีไพเราะอยางไรเลา?
ก็ เพราะปลอบโยนชีวิตบนโลกน้ีของเราได

อยางอบอุน  ไมมีความรูใดท่ีจะชวยเราใหคลาย
ความกังวลมากไปกวา พระวาจาทีม่าจากพระโอษฐของ
พระเจาท่ีวา “ขอใจของทานท้ังหลายอยาหว่ันไหวเลย”

หากเราจะตองยายเขาไปอย ูณ ทีใ่หม กย็งัมีประโยค
ที่วา “เรากำลังไปเตรียมที่ใหทาน และเมื่อเราไป และ
เตรียมที่ใหทานแลวเราจะกลับมารับทานไปอยูกับ
เราดวย เพ่ือวาเราอยทูีใ่ดทานท้ังหลายกจ็ะอยทูีน่ัน่ดวย”
พระอาจารยทรงลวงรคูวามกังวลของเราลกูๆ ผเูปนศิษย
และทรงรูวิ ธีคลายกังวลแกทุกผูทุกนามท่ีไดอาน
พระวาจาและยึดพระองคเปนท่ีพึ่ง

พระเยซเูจาไมทรงตองรอใหพวกเราขอ ไมทรงตอง
รอใหพวกเราจวนตัวเสียกอน พระองคทรงตระเตรียม
ชวงเวลาเหลาน้ันไวใหเราพรอมแลว

ประการที่ 2 ขอความน้ีนอกจากมีความอบอุนให
กำลังใจในวันโดดเด่ียวแงจติวิทยาแลว ยงัเปนขอความเช่ือ
เรื่องเมืองสวรรคอันเปนชีวิตนิรันดรหลังความตาย
ซ่ึงเปนแงมุมหน่ึงของพระสัจจธรรมดวย ขอความเช่ือ
พืน้ฐานสำคัญของคาทอลิกเรามี 4 ขอคอื

1. พระเปนเจาทรงสรรพานุภาพหน่ึงเดียว แตมีสาม
พระบุคคลคือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต คือ
พระตรีเอกภาพ

2. พระบุตรเสด็จลงมาบังเกิดเปนมนุษยคือองค
พระเยซูเจา ทรงส้ินพระชนม กลับคืนพระชนมชีพ
ไถบาปมนุษยทัง้มวลใหรอดพน

3. พระศาสนจักรหนึ่งเดียวศักด์ิสิทธ์ิ สากล และ
สืบเน่ืองจากอคัรสาวก

4. ความเช่ือเร่ืองความตาย การกลับคืนชีพ นรก-
สวรรค และชวีตินิรนัดร

ประการที่ 3 ประโยคท่ีมีชื่อเสียงมาก ที่เรานำมา
อางอิงวาพระเยซูเจาทางเปนองคความรอดพนคือ
ประโยคท่ีพระเยซูเจาตรัสถึงพระองคเองอยางลึกซ้ึง
มีศิลปะ และสมบูรณทางเทววทิยา

“เราเปนหนทาง ความจรงิ และชวีติ ไมมใีครไปเฝา
พระบิดาไดนอกจากผานทางเรา” เราพยายามจะอธิบาย
พระเยซูเจาแทบตาย พอพระองคตรัสอธิบายถึง
ตัวพระองคเองชางงายดายส้ันกระทัดรัด และครบความ
ทางเทววิทยาจนหมดสิ้น พระองคทรงเปนหนทาง
ความจรงิ และชวีติอยางไร?”

หากเราสังเกตดีๆ จะพบวาคนทุกชาติทุกภาษา
มีความเขาใจในจิตใตสำนึกเหมือนกนัอยส่ิูงหน่ึงน่ันคือ
เม่ือเราทำผิดเราจะตองทำบางส่ิงบางอยางชดเชย
ความผดิน้ัน เพือ่จะไดแนใจวาไดแกไขใหกลบัสสูภาพ
ปกติ บางพวกก็เอาสัตวมาฆาถวายบูชาชดเชยบาป
บางพวกก็บอกวาตองปลอยนกปลอยปลา ไถชีวิต
โคกระบือชดเชย จนแมคนไมมีศาสนาก็ยังอุตสาห
ไปหาใครบางคนท่ีแนะนำวา “ตองแกกรรม” เพื่อ
จะชดเชยความผิดเหลาน้ัน แตสัตวที่ เรานำมาฆา
ของดำเกาอยางท่ีเราเอามาถวาย บรรดาสตัวทีเ่ปนส่ิงสราง
เหลาน้ี จะชดเชยความผิดมหันตที่มวลมนุษยชาติ
ทำลงไปไดจรงิๆ หรอื? ในศาสนาคริสตเราทราบดีวาการ
รอดพนจากบาปความผิด และโทษทัณฑที่มนุษยทั้งมวล
ทำน้ัน มีทางเดียวคือ พระผูอยูบนสวรรคเสด็จลงมา
ในโลกเพ่ือจะทรงเปนผูแกไขชดเชยความผิดเหลาน้ี
เราคิดหาจนครบถวนท่ัวภิพภแลว ไมมีมนุษยคนใด
ส่ิงของใดจะชวยลบลางชดเชยบาปผิดของมวล
มนุษยชาติไดเลย พระเปนเจาทรงรูปญหาวาเรามนุษย
ไมอาจพลิกฟนชีวิตกลับมาจากบาปความผิดท่ี
พลาดพล้ังกระทำไปน้ันได จงึทรงเสนอพระองคเองเปน
หนทางชดเชยความผิดเหลาน้ัน มนุษยจะหลุดพนจาก
ความผิดท้ังปวงได ก็โดยตองเดินเขามาหาพระผูเสด็จ
ลงมาจากสวรรคผูนี้ดวยความเชื่อในพระองคเพียง
หนทางเดียว พระองคทรงเปนหนทางแหงความรอด
เพียงหนทางเดียว พระองคแตผเูดียวทรงนำชวีตินรินัดร
มามอบใหแกมนุษยหลงัจากท่ีมนุษยไดทำลายสูญเสียไป
พระองคทรงเปนความจรงิ ทีสุ่ดในบรรดาความจริงใดๆ
ในโลกท่ีเก่ียวของกับการจะพลิกฟนชีวิตเพ่ือรอดพน
ของมวลมนุษย  ความจริงท่ีเม่ือมนุษย กอนจะส้ินลมหายใจ
แลวพอจะคดิถึงไดในท่ีสุด
ขอความอนัไพเราะจากพระคมัภีรตอนนีส้รปุเรือ่ง.....

- ความจริง เก่ียวกับพระเยซูเจาพระบุตรของ
พระเปนเจา ทีพ่ระองคเสด็จมาในโลกในฐานประตูแหง
ความรอด อันเปน หนทางเดียวของมวลมนุษยชาติที่
จะมีชีวติ

- พระวาจา ทีพ่ระเยซเูจาทรงอธิบายสัจจธรรมลกึซ้ึง
ที่สุดเก่ียวกับพระบุคคลของพระองคเอง ดวยประโยค
ทีมี่ศิลปะสูงสงอยางยิง่

“เราเปนหนทาง ความจรงิ และชวีติ ไมมใีครไปเฝา
พระบิดาได นอกจากผานทางเรา”

พระเยซูเจาทรงปลอบโยนบรรดาอัครสาวกดวย
ประโยคท่ีแสนจะอบอุนไพเราะ “ขอใจของทานท้ัง
หลายอยาหวั่นไหวเลย” เวลาผมมีความกังวลใจกับ
สถานการณที่ไมเคยชิน กังวลกับการเปลี่ยนที่ทำงาน
ตองแบกรับภาระหนาท่ีรบัผิดชอบและกระทำใหสำเรจ็
โดยเฉพาะการงานท่ีมีลกูนองท่ีเราตองเอาใจใสชวยเหลอื
นึกถึงพระวาจาของพระเยซูเจาท่ีวา “ขอใจของทานทั้ง
หลายอยาหวั่นไหวเลย” แลวก็ชอบ อานซ้ำไปซ้ำมา
ย้ำกับตัวเองวา “พระเยซูเจาตรัสกับเรานะ” พระองค
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

อาหารประจำวัน
“โปรดประทานอาหารประจำวนั
แกขาพเจาท้ังหลายในวันน้ี”

(มทัธวิ 6:11)

ซื้อรัก
ในยุคท่ีถือวาเงินเปนพระบันดาลไดทุกอยาง
อะไรที่ไมนาจะเปนไปไดก็ดูเปนไปไดหมด
ศักด์ิศรีแหงการ “เปนคน” ทีน่าจะเทาเทียมกัน
เปล่ียนเปนการ “มี” เปนตัวชีว้ดัแทบจะผูกขาด
มีมากก็ศักด์ิศรีมากมีนอยก็ศักด์ิศรีนอย
ลงเอยเปนคน “เหมือน” กนัแตก ็“ไมเหมือน” กนั
ทีเ่คยพดู “คนจนมสิีทธ์ิไหมครับ” กำลงัเปนจรงิ
ในฐานะเปนคน...ใชคุณมีสิทธ์ิ...มีสิทธ์ิเปนคนจน
จนท้ังขาวของเงินทองจนท้ังศักด์ิศรีทัง้คุณคา
แมความรักกดู็มีแนวโนมข้ึนกบั “การม”ี มากกวา “การเปน”
ความรักซ่ึงกอนน้ีเปนแกนแหงใจแหงจิตวิญญาณคน
พอคนหนัมาใหความสนใจส่ิงของมากข้ึนแทบเบ็ดเสร็จ
ใจท่ีมีตอกนัก็ลดนอยลงถกูแทนดวยเงินทองขาวของ
ที่เคยรักดวยใจเปล่ียนเปนรักดวยความรูสึก
ความรสึูกรอนรมุความรักกท็ัง้เขมท้ังขน
ความรสึูกเจอืจางความรกักล็ดลงกลายเปนเบือ่
ที่เคยโรแมนติกใหรูสึกซาบซานยามใกลชิด
กลายเปนความรำคาญแมเพยีงแวบคิด
ในเม่ือความรสึูกเปนผลกระทบทางโสตประสาทกาย
เด๋ียวมาเด๋ียวไปเด๋ียวมากเด๋ียวนอยเด๋ียวดีเด๋ียวราย
รกัดวยความรสึูกจงึมีอนัตองแปรเปล่ียนข้ึนลงมากนอยตามไปดวย
ตามครรลองแหงธรรมชาติความรสึูกท่ีไมรจูกัคำวา “เสถียร”
เพื่อรักษาความรักแบบน้ีไวตองคอยสุมตองคอยเล้ียงความรูสึกไว
อะไรกไ็ดทีต่องตาประสาทสัมผสัไดใหรสชาติซาบซานต่ืนเตน
แลวกลายเปนรักท่ีมากดวยเง่ือนไขขอตอรอง
อยางท่ีสมาคมนักธุรกจิโสดผม่ัูงค่ังของจีนจัดงานหาคู
อยากไดสาวครบถวนตามเง่ือนไขไวเปนคชูวีติ
กจิกรรมหาคจูะเวยีนจดัในเมืองตางๆ รวมสบิเมือง
งานน้ีมีหญงิสาวมาสมัครกวาสองพันแปดรอยคน
แตละคนตองผานการสัมภาษณถึงหาดาน
มีการพิจารณาต้ังแตรูปลักษณโชคชะตาราศีความรูความสามารถ
พรอมพดูคุยลงลึกเร่ืองความรักความคาดหวังในการแตงงาน
แถมยังมีรางวัลใหคนแนะนำหญงิสาวไดถกูใจดวย...

การท่ีสองคนตกลงปลงใจจะรวมชวีติรวมทุกขรวมสุขกันไปตลอด
นาจะมีอะไรถาวรม่ันคงมากกวาส่ิงของเงินทองฐานะท่ีมี
เพราะสิง่ท่ีมีวนัน้ีวนัพรงุน้ีอาจหมดอาจหายไปได
ในขณะท่ีชีวิตยังคงดำเนินอยางตอเนื่อง
เชนเดียวกับวันเวลาท่ีมีวันน้ีพรุงน้ีก็จะผานพนไปตามครรลอง
ในขณะท่ีชวีติดำเนินตอหลุดพนวันเดือนป
แมแตรปูรางสังขารก็ใชจะสามารถยึดเหนีย่วใหความม่ันคงได
มแีตความรกัเทาน้ันทีถ่าวรมัน่คงยืนหยัดค้ำจุนชวีติคู
กระนั้นก็ดีความรักใชจะเปนอะไรสำเร็จรูปท่ีไดมางายๆ
หากแตตองเริ่มตองสานตอตองดูแลเอาใจใสตองบมเล้ียง
เฉกเชนทุกชีวิตท่ีตองมีข้ันตอนการเติบโตการพัฒนา
ถงึแมจะเร่ิมจากความประทับใจความรสึูกดีๆ ความชอบ
แตตองเลยลึกเขาถึงใจเขาถึงแกนแหงตัวตน
กระท่ังหลอมแตตัวตนเขาเปน “ใจเดียว” แลว “รกัเดียว” ในท่ีสุด
กลายเปนความรกัยิง่ใหญสำหรบัคุณสำหรบัฉัน...เทาน้ัน

ตราบใดท่ียงัถอืวาความรักมแีกนอยใูน “การม”ี มากกวา “การเปน”
ความรักกเ็ปนแค “มีความรัก” มากกวา “เปนความรัก”
หาก “มีความรัก” ไดก ็“หมดความรัก” ไดตามครรลองแหงการมี
แต “เปนความรัก” นัน้เปนไดตลอดไปตราบใดท่ีเปนคน
ทัง้ในภพน้ีและภพหนา

เม่ือปท่ีผานมา มีความอดอยากอยางรุนแรงในประเทศเคนยา โซมาเลีย
และซดูานตอนใต ทัง้หมดน้ีอยใูนทวีปแอฟรกิา คนเปนจำนวนมากเดินทางไกล
เพื่อแสวงหาอาหารและน้ำ และพวกเขาเปนจำนวนมากจบลงท่ีคายผูอพยพ
พระสังฆราชเปโตร คีฮารา แหงสังฆมณฑลมารซาบิท ซ่ึงอยูทางเหนือของ
เคนยา และเผชิญกับความอดอยากอยางหนักกลาววา “เราตกอยูในสภาพท่ี
หมดหนทางจริงๆ และสภาพดังกลาวยิง่แยลงทกุๆ วนั”

ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณา เปนบทอธิษฐานภาวนาท่ีพระเยซูเจาทรง
สอนเรา เปนบทอธิษฐานภาวนาท่ีเรียบงาย แตก็เปนการเตือนเราวาเราควร
สนใจเร่ืองอะไรบาง มิใชบทภาวนาใหร่ำรวยหรอืใหประสบความสำเร็จฝายโลก
เราควรอธิษฐานภาวนาขออภัยโทษ เทิดทูนพระนามของพระเจาใหศักด์ิสิทธ์ิ
และพยายามกระทำส่ิงท่ีจะชวยใหพระประสงคของพระเจาสำเรจ็ไป เรายงัตอง
อธิษฐานภาวนาวอนขออาหารประจำวันของเรา ขอส่ิงท่ีจำเปนตอการดำรงชีพ
ของเรา แตเราก็ทราบดีวายังมีเพือ่นมนุษยของเราอีกเปนจำนวนมากท่ีอดอยาก
ทุกวัน เราทำอะไรเพียงพอไหม เพื่อวอนขอใหส่ิงท่ีบุคคลเหลาน้ีตองการ
ในอันที่จะรักษาชีวิตของเขาในแตละวัน?

มีปญหาในระยะยาวอยูมากมาย ซ่ึงเปนเหตุใหมนุษยตองเผชิญกับ
ความอดอยากในโลกปจจุบันของเรา เปนเร่ืองท่ีไมยากท่ีเราจะเห็นเหตุผล
ใกลตัวที่กอใหเกิดความอดอยาก เชนความแหงแลง แตความแหงแลงทำให
คนยากคนจนตองทรมานมากกวาผทูีมี่อนัจะกิน เหตุวาเขาไมมีอะไรเกบ็ไวเลย
เม่ือสัตวท่ีเลี้ยงไวตายไป และผลหมากรากไมสูญพันธุไป เขาจะทำอยางไร
จึงจะหาอะไรมาเลี้ยงชีวิต เม่ือเราอธิษฐานภาวนาวอนขอ “อาหารประจำวัน”
ใหเราคิดถึงผูที่ไมมีขาวปลาอาหารเพียงพอ และพยายามอุทิศตนชวยเพื่อมิให
ลูกเล็กเด็กแดงตองเขานอนพรอมกับความหิวโหย

ขาแตพระเจาแหงสรรพสิง่ พระองคทรงสรางโลก
มาใหลูกแบงปนใหแกกันและกัน แตกลับมีผูคน
เปนจำนวนลานๆ ที่ตองเผชิญกับความอดอยาก และ
ความยากจนในแตละวัน โปรดแสดงใหลูกเห็นวาลูก
ควรจะทำอยางไรเพ่ือเปลีย่นโลก ใหมนุษยสะทอนถงึ
พระประสงคอันงดงามท่ีพระองคทรงมีตอพวกลูก
ทกุคนดวยเทอญ อาแมน
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คณุพอการโล เดลลา โตรเร ขารบัใชพระเจา

ชีวิตท่ีพนตัว
โดย คณุพอบรรจง  สันติสุขนรินัดร

พระเจาทรงประทานชีวติใหแตละคนดวยความรัก
พรอมกับชีวิตท่ีทรงประทานให พระเจาทรง

ประทานทุกส่ิงท่ีจำเปนเพือ่ใหแตละชวีติดำเนินไปดวย
ความเต็มเปยมครบครันและบรรลุเปาหมาย

อันท่ีจริงแลว พระเจาไมทรงประทานเฉพาะส่ิง
จำเปนใหแตละชีวติเทาน้ัน แตทรงประทานใหมากกวา
ที่จำเปนเพื่อใหมนุษยไมเพียงมีชีวิตไปวันหน่ึงๆ ทวา
ดำเนนิชวีติดวยความสุข ความสุขสันตหรรษา

ทัง้สำหรบัตนเอง ทัง้สำหรบัผอูืน่ เร่ิมจากผใูกลตัว
กระน้ันก็ดี แมพระเจาทรงประทานทุกอยางให

ทัง้ท่ีจำเปน ทัง้ท่ีมากกวาความจำเปน แตกข้ึ็นกับมนุษย
แตละคนท่ีจะบริหารชีวิตของตนอยางไร

บางคนก็บริหารชีวิตเพียงเพื่อตนเอง วันหนึ่งๆ
กห็มกมนุอยกูบัตนเอง ไมเคยมองพนตัวเอง ส่ิงท่ีพระเจา
ทรงประทานใหกน็ำมาใชเฉพาะสำหรบัตนเอง  ชวีติจึง
ไมไดรบัการพัฒนา และมีแนวโนมวาทุกอยางท่ีพระเจา
ทรงประทานมาใหจะหมดไปทีละอยางสองอยางวิถชีวีติ
ก็จะถึงจุดจำเจ ทุกอยางดำเนินไปเปนอัตโนมัติ วนอยู
อาง

บางคนก็บริหารชีวิตเพ่ือตนเองและเพ่ือผูอื่น  เริ่ม
จากการพัฒนาชีวิตตนใหเต็มเปยมในทุกดาน สงผล
ใหคนรอบขางไดรับและไดสัมผัสส่ิงดีงามของชีวิต
ที่เต็มรอย  ชีวิตจึงมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและส่ิงท่ี
พระเจาทรงประทานใหก็มีแตเพิ่มพูนตอยอดตอดอก
อยางไมส้ินสุด เปนชีวิตท่ีไมดำเนินเพื่อตนเองเทาน้ัน
หากแตพนตัวตนไปถงึผอูืน่

คนจึงดำเนนิชวีติตามมุมมองชีวติท่ีแตละคนมี
หากมองวาชีวิตมีเพื่อตนเอง พลังและศักยภาพ

ทั้งหมดท่ีมีก็จะยึดผลประโยชนแหงตนเปนใหญ
นอกจากจะเปนคนเห็นแกตัวแลว ยังไมสามารถเปน
คริสตชนไดอยางถึงแกน เพราะแกนชีวิตคริสตชนคือ
ความรัก รักเพื่อนพี่นองเหมือนดังท่ีพระเยซูเจาทรงรัก

ตน
หากมองวาชีวิตมีเพื่อตนเองและเพ่ือนพี่นอง พลัง

และศักยภาพทั้งหมดก็มุงในการพัฒนาตนเองและใช
เพือ่เติมเต็มชีวติผอูืน่  นอกจากจะเปนคนครบครันแลว
ยงัเปนครสิตชนสมบูรณแบบท่ีมีความรักเปนท่ีต้ัง

การโล เดลลา โตรเร มีมุมมองชีวิตท่ีชัดเจนต้ังแต
ยังเยาววัย

ชีวิตของการโลจึงเปดกวาง กับคนในครอบครัว
กบัเพือ่นรวมวัย กบัผอูืน่

ความสำนึกวาชีวิตมนุษยยิ่งใหญเกินกวาจะดำเนิน
เพือ่ตวัคนเดียว ทำใหการโลดำเนนิชีวติพรอมกบัคนอืน่
และเพื่อคนอื่นกระทั่งกลายเปนความรับผิดชอบตอ
ผอูืน่ในฐานะเพ่ือนมนษุยและในฐานะบุตรของพระเจา
ไมเพยีงแคดานรางกาย แตรวมถงึดานจิตใจ

เปนชวีติท่ีมี “จติสาธารณะ” อยางท่ีพดูกันในยุคน้ี
ความสำนึกและความรับผดิชอบน้ี การโลแสดงให

เห็นไดเดนชัดแมในชวงท่ีเปนทหารรับใชประเทศชาติ
เพราะการโลถอืวาเพือ่นทหารเปนพีน่องรวมชะตากรรม
เดียวกันและพรอมจะใหการชวยเหลือทุกอยางท่ีทำได
ดังท่ีบนัทึกในอัตชีวประวัติ

“บางคนเห็นพอไมคอยออกจากคายในชวงพักสอง
ชั่วโมง ก็ขอรองใหพอเขาเวรแทน  พรอมกับเสนอส่ิง
ตอบแทนใหดวย พอมักจะตอบวา ส่ิงท่ีทำใหดวยใจ
ไมคิดราคาคางวดแตอยางใด พวกเขาตางรสึูกพอใจ...”
(พอ : อตัชีวประวัติ หนา 47)

แมจะเปนการกระทำเพือ่เพือ่นทหารจะไดมีโอกาส
พักผอนหยอนใจ แตเบ้ืองหลังการโลอยากจะเติมเต็ม
ชวีติของเพ่ือนทหารในทกุอยางท่ีทำได แมกระท่ังยอม
เส่ียงชีวติ ดังท่ีบนัทึกในอัตชีวประวัติ

“...พอแวะเยี่ยมทหารที่ปวยเปนไขมาลาเรีย เห็น
บางคนเศรา อกีบางคนก็น้ำตานองหนา เพราะไมมีน้ำด่ืม
พวกเขาบอกพอวาดานหลังเนินเขามีบอน้ำที่ใชด่ืมได
แตลงไปตักน้ำอันตรายมาก เพราะเปนบอน้ำใตหุบเขา
และบนเนินตรงขามมีทหารขาศึกประจำการอยู  แม
ระยะทางจากเนินเขาลงไปถึงบอน้ำประมาณ 50 เมตร
แตทางข้ึนและลงน้ันชันมาก ลำบากและตกเปนเปา
ของขาศึก...พอปลีกตัวไปสวดเล็กนอย แลวพูดกับ
เทวดารักษาตัววา ‘โปรดชวยลกูใหลงไปท่ีหบุเขา โปรด
ขอรองเพื่อนเทวดาท่ีดูแลทหารขาศึกที่ประจำการ
อยูเนินตรงขามทำใหทหารวอกแวกและอยาหันมามอง
ทางเนินฝงนีแ้ละบอน้ำ’ แลวพอหยิบกระปองใหญและ
รีบลงไปท่ีบอน้ำ พอไมรูสึกกลัวและรีบตักน้ำจนเต็ม
กระปอง แลวก็กลับข้ึนมาเต็มดวยเรี่ยวแรง เพียงไมกี่
นาทีพอก็มาถึงยอดเนิน กอนจะนำน้ำไปใหทหารปวย
ด่ืม ขณะท่ีเพือ่นทหารกำลงัด่ืมน้ำแกกระหาย พอกส็วด
ขอบคุณเทวดารักษาตัว...” (พอ:อตัชีวประวัติ หนา 78)

จากความสำนึกในความรับผดิชอบตอเพือ่นพีน่อง
กลายเปนความสำนึกยิง่ใหญกวาน้ันเม่ือการโลตดัสินใจ
อทุศิตนท้ังครบเพ่ือปวงชนในฐานะสงฆและธรรมทูต
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การเรียนรทูีจ่ะใหอภยัน้ัน  ตองการการฝกฝน
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เซอรเซนตปอล เดอ ชารตร เพ่ือมาเปนผูใหการอบรม
กับบรรดาภคินีที่อารามสามเสน หรือที่รูจักกันใน
สมัยน้ัน กคื็อ คณะชรีกัไมกางเขน ทางคณะเซนตปอล
เดอ ชารตร ไดสงสมาชิกจำนวน 2 คน คือ เซอรฮงัเรีย๊ต
และเซอรยุสตินจากไซงอนมาท่ีอารามแหงน้ีในเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 1900 / พ.ศ. 2443

จากเหตุผลบางประการทำใหมีการสับเปล่ียน
หนาท่ีของเซอรที่สามเสน เซอรเซราฟน เดอ มารี ที่
ประจำอยทูีโ่รงพยาบาลเซนตหลยุสไดถกูยายมาประจำ
ที่อารามสามเสนในป ค.ศ. 1902 / พ.ศ. 2445  แทน
เซอรยุสติน และตอมาในป ค.ศ. 1903 / พ.ศ. 2446
เซอรเซราฟน เดอ มารี ก็ไดรับแตงต้ังใหเปนอธิการ
ที่อารามสามเสนแทนเซอรฮังเรี๊ยตท่ีเดินทางกลับไป
ไซงอน

เซอรเซราฟน เดอ มารี (ชื่อตามทะเบียนเกิดคือ
เออเชนนี ลูเตนบาเชอร, Eugnie Luttenbacher) เกิด
เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม ค.ศ. 1873 / พ.ศ.  2416 ทีเ่มือง
เฟลเลอแรง (Fellering) ในแควนอัลซาส (Alsace)

อัลซาสเปนดินแดนท่ีอยูระหวางประเทศฝร่ังเศส
และเยอรมนี อัลซาสเปนดินแดนท่ีมีความเฉพาะตัว
ชาวอัลซาสมีภาษาพูดเปนของตัวเอง และมีของพ้ืนบาน
หลายอยางท่ีมีชื่อเสียง  เชน  เหลาองุน  ไสกรอก
กบักะหล่ำปลีดอง  ฯลฯ ชาวอลัซาสเปนคนขยันขันแข็ง
และใจกวาง โดยเฉพาะผหูญิงอัลซาส พวกเธอจะทำงาน
บานอยางไมหยุดหยอน ภูมิประเทศของอัลซาสน้ัน
สวยงามมีภเูขาสูง บานเรือนของผคูนมีสีสันท่ีผดิไปจาก
ที่อื่นในประเทศฝร่ังเศส  ชวงท่ีเซอรเซราฟนเกิด
อัลซาสไดถูกผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของเยอรมนี
ดังน้ัน ภาษาราชการของชาวอัลซาสในขณะน้ันก็คือ
ภาษาเยอรมัน ดังท่ีเราพบในใบสูติบัตรของเซอร
เซราฟนท่ีไดถูกบันทึกไวเปนภาษาเยอรมัน ตอมาใน
ปค.ศ. 1918 / พ.ศ.  2461 อัลซาสไดกลับมาเปนของ
ฝรั่งเศส และในป ค.ศ. 1940 / พ.ศ.  2483 ฮิตเลอร
(Hitler) ก็ไดผนวกอัลซาสเขากับเยอรมนีอีกคร้ังหน่ึง
และหลังจากท่ีสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดส้ินสุดลงในป
ค.ศ. 1945 / พ.ศ. 2488 อัลซาสก็ไดกลับมาเปนของ
ประเทศฝร่ังเศสจนถึงปจจุบัน

เออเชนนีไดรสึูกถงึกระแสเรียกใหไปเปนธรรมทูต
ต้ังแตอายุยังนอย และเธอไดตัดสินใจอยางเด็ดขาด
หลังจากท่ีไดไปแสวงบุญท่ีธีเฮนบัช (Thierenbach)
ขณะเม่ือมีอายุได 21 ป ดังน้ันเออเชนนีจึงไดสมัคร
เขาอารามคณะเซนตปอล เดอ ชารตร และในปตอมาเธอ
กไ็ดรบัชดุนักบวชเปนโนวิส เธอไดเลอืกชือ่นกับวชวา

ยอนอดตีรำลกึ (ตอจากหนา 3) เซอรเซราฟน เดอ มารี โดยการนำเอาช่ือบดิาและมารดา
มาเช่ือมตอกนั และในเดือนสิงหาคมปค.ศ. 1897 / พ.ศ.
2440 เซอรเซราฟน เดอ มารี ก็ไดทำการปฏิญาณตัว
ครั้งแรกและในเดือนธันวาคมปเดียวกัน เธอก็ไดถูกสง
ไปเปนมิสชันนารีในโคชินจีน เม่ือมาถึงไซงอน เธอ
ไดเริม่เรียนภาษาเวียดนาม แตเธอไดอยทูีน่ัน่ไมนานนัก
เพราะในป ค.ศ. 1898 / พ.ศ. 2441 เธอกไ็ดถกูสงเขามา
ในประเทศสยามพรอมกับเพื่อนเซอรอีก 6 คน ตาม
คำขอของพระสงัฆราชหลยุส เวย ทีป่ระสงคจะไดเซอร
คณะเซนตปอล เดอ ชารตร ใหมารับผิดชอบงานที่
โรงพยาบาลเซนตหลยุส ดังท่ีกลาวไวแลวขางตน

ป ค.ศ. 1902 / พ.ศ. 2445 เซอรเซราฟนไดถกูยาย
มาประจำท่ีอารามสามเสน และในปตอมาเธอก็ไดรับ
การแตงต้ังใหเปนอธิการิณีของอาราม เธอไดทุมเท
ทั้งกายและใจใหกับอารามนักบวชหญิงพื้นเมืองแหงน้ี
ต้ังแตวันแรกท่ีมาถึง

เธอไดรบัหนาท่ีอธิการิณีทีอ่ารามสามเสน เม่ือมีอายุ
ไดเพยีง 28 ปเทาน้ัน เปนหนาท่ีทีมี่ความกังวล  เพราะ
เม่ือมาถึงอารามท่ีสามเสนเซอรเซราฟนไดพบภคินี
พืน้เมือง 7 คนท่ีเธอไดรบัมอบหมายใหรบัผดิชอบ แต
สมบัติของอารามที่มีอยูก็มีเพียงแค 7 ตีโกเทาน้ัน
หมายความวาประมาณ 7 ฟรงัสฝรัง่เศสในสมัยนัน้ กบั
เงินจำนวนน้ีตองใชดำรงชีวิตสำหรับภคินีและบรรดา
เด็กกำพราท่ีอยูในอาราม จะทำอยางไรดี? อธิการสาว
ผนูีไ้มไดทอแท เธอไดยอมรับคำเสนอของภคนิคีนหน่ึง
ในการทำขนมจากแปงขาวจาวผสมกบัน้ำตาล ทกุๆ เชา
เด็กกำพราจะนำขนมเหลาน้ีไปขาย เธอไดเลาเก่ียวกับ
เรื่องการขายขนมนี้ในจดหมายฉบับหนึ่งท่ีเธอไดเขียน
รายงานไปท่ีชารตรวา ดังน้ี “ดิฉันรู สึกวาเหมือน
อยูคนเดียว ที่นั่นไมมีสมบัติอะไรเลย ดิฉันบากบั่น
ทีจ่ะทำขนมพ้ืนเมือง เพือ่นำไปขายท่ีตลาด (ไมมีหนทาง
ใดท่ีโรยดวยกลีบกุหลาบ) เราไมสามารถขายใหหมดได
ในวันเดียว ตองเก็บเอาไววันรุงข้ึนเพื่อแจกใหเด็กๆ
ดังน้ัน เราจึงไมมีกำไรจากการทำขนมขาย” เธอไดเลา
เพิ่มเติมในจดหมายฉบับเดียวกันวา พระสนมของ
พระเจาอยูหัวชอบขนมของอารามมาก หลังจากท่ีการ
ทำขนมขายไมประสบความสำเร็จ ทางอารามไดรบัจาง
โมแปงจากชาวสามเสนเพราะพวกเขานำไปผลิตเหลา
แตตอมาทางการไดส่ังหามทำเหลาเถ่ือนดังน้ันอาราม
จงึขาดรายได แตในขณะเดียวกนัจำนวนสมาชิกกไ็ดเพิม่
มากข้ึนเน่ืองจากบรรดาพระสงฆไดสงเด็กสาวเขามา
ใหม จำเปนท่ีจะตองทำอยางอ่ืนเพ่ิมเติม เซอรมารี เต็ก
เซอรคนหน่ึงท่ีไดอยูในอารามแหงน้ีเชนเดียวกัน เปน
คนเช่ียวชาญเร่ืองการตัดเย็บเส้ือผา และโดยการนำ

ของเซอรมารี อารามไดเริ่มทำการตัดเย็บเส้ือผาและ
นี่เองท่ีเงินไดเริ่มเขาสูหีบใสเงินนอยๆ ของอาราม แต
อนิจจางานเย็บท้ังหมดตองทำดวยมือเพราะไมมีจักร
เย็บผา

วันหน่ึงเซอรเซราฟน เดอ มารี ไดออกเดินทาง
โดยทางเรอืเพือ่ไปรบัปลาทีค่ริสตชนชาวสยามไดถวาย
ใหแกอาราม การเดินทางไมสามารถซอนจากสายตา
ของผูคน ชาวสยามท่ีอาศัยอยูริมแมน้ำเม่ือเห็นเซอร
เซราฟน (จากการแตงตัวชุดนักบวชสมัยนั้น) ทำให
พวกเขาคิดวาเธอเปน “ตุกตาตัวใหญ” และส่ิงท่ีทำให
พวกเขายิ่งประหลาดใจมากขึ้นก็คือตุกตาตัวใหญตัวน้ี
สามารถพูดภาษาสยามของพวกเขาไดอีกดวย ที่บาน
ของคริสตชน เธอไดพบจักรเย็บผาตัวหน่ึงท่ีพวกเขา
ไมรูจะเอาไปทำอะไร ดังน้ันพวกเขาจึงไดมอบจักร
เย็บผาน้ีใหแกเซอรเซราฟน หลงัจากการเดินทางตลอด
หน่ึงเดือนทีต่องลองอยใูนแมน้ำโดยทางเรือไดส้ินสุดลง
ขากลับเธอไดนำจักรเย็บผาตัวน้ีกลับไปท่ีอารามดวย
ทำใหงานดานการตัดเย็บสามารถสรางรายไดใหเพิม่พนู
มากย่ิงข้ึน

แตสุภาษิตท่ีวาหนทางน้ันไมไดโรยดวยกลบีกุหลาบ
เสมอไปก็เปนจริง เพราะหลังจากท่ีโปสตุลันตคนหน่ึง
ไดนำเส้ือผาท่ีทางอารามผลิตไปขาย โดยพาหนะท่ี
สะดวกท่ีสุดในสมัยนัน้ก็คือ ทางเรือ เซอรเซราฟนไดเลา
ไวในจดหมายฉบับเดียวกนัวา “เราไดเย็บเส้ือผา และได
ใชใหโปสตุลันตชาวญวนคนหน่ึงท่ีคอนขางมีอายุแลว
ลงเรือไปขายตามลำแมน้ำ  กิจการน้ีไดดำเนินไป
ดวยดีเปนเวลา 2 ป วันหนึ่งโชคไมดี เรือไดเกิดคว่ำ
และทุกอยางในเรือไดเปยกและจมหายไปหมด”
หลงัจากเหตุการณนีแ้ลวโปสตุลนัตคนน้ีปฏเิสธท่ีจะนำ
เส้ือผาไปขายทางเรืออีก ไมใชเพราะเธอกลัวจมน้ำตาย
แตเพราะเธออายที่ทำเรือลม

เซอรเซราฟนจึงเปล่ียนวิธีการการคาขายเส้ือผา
ดวยวิธีใหม คือใหเด็กเอาไปขาย และไดเปล่ียนจาก
ทางน้ำเปนทางบก เชาวันหนึ่ง เด็กคนหนึ่งไดออก
เดินทางพรอมกับกลองท่ีเต็มไปดวยเส้ือผาเพ่ือท่ีจะนำ
ไปขาย ในระหวางทางเธอไดพบกับควายฝูงหน่ึงท่ีไล
ตามเธอมา  ดวยความกลัวเด็กนอยไดออกวิ่งหนีควาย
และไดหลงทาง  การว่ิงหนีของเธอไดนำเธอมาจนถึง
พระราชวังของสมเด็จพระราชิน ี(ไมทราบแนชดัวาเปน
สมเด็จพระราชินีองคใด เพราะเอกสารตนฉบับภาษา
ฝรัง่เศสไมไดระบเุอาไว) พระนางไดทรงทอดพระเนตร
จากพระบญัชร และพระนางทรงประสงคจะรบัทราบวา
ใครคอืเดก็นอยคนนี ้และเธอจะไปไหน และเธอไดถอื
อะไรมาดวย ดังน้ันสมเด็จพระราชนิทีรงมีรบัส่ังใหขาราช
บรพิารผูหนึ่งไปตามเด็กคนน้ีมาเขาเฝา พระนางไดรับ
ส่ังใหเอาเส้ือผาท่ีในกลองออกมาใหพระนางทอด
พระเนตร และพระนางกไ็ดทรงซือ้เสือ้ผาเหลาน้ี

วันรุงข้ึน สมเด็จพระราชินีไดทรงประทานเงินให
อารามจำนวน 1,000 ตีโก และแกทกุคนทีอ่ารามคนละ
30 ตีโก

และในปตอมา สมเด็จพระราชินีไดทรงพระราช
ทานเงินอกีจำนวน 30,000 ตีโกใหแกอาราม แตอนจิจา
หลังจากน้ันไมนาน พระนางทรงสิ้นพระชนม  เซอร
เซราฟนไดเลาวา “บรรดาภคินีไดนำพวงหรีดพวงหนึ่ง

(อานตอหนา 13)

ประตูรัว้อารามเกา สามเสน

มุมหนึง่ของอารามท่ีสามเสน
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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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สุภาทัวรแสวงบุญ

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

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

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

  

ครบ 1 ป
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21 - 26 กค 55
ฉลองทานยายนักบญุอนันา ปนัง มาเลย
ทองเท่ียวอินโดฯ - เมดาน

26 - 30 กค 55
ฉลองทานยายนักบญุอนันา ปนัง มาเลย
ทองเท่ียว ชอปปง ลงักาวี (เครือ่งบิน)

26 - 31 กค 55
ฉลองทานยายนักบญุอนันา ปนัง มาเลย
ทองเท่ียว ชอปปง ลงักาวี (รถบสั)
เดือน สงิหาคม ทองเท่ียวภูฏาน
เดือน กนัยายน รวมเปดวัดใหม ทองเท่ียว

เขือ่นรชัชประภา จ.สรุาษฏรธานี

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

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรสีมติร ถ.เทพารกัษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

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

“มนุษยทกุวนัน้ียงัสามารถท่ีจะมีประสบการณ
ถึงความจำเปนท่ีจะตองไปยังบอน้ำ เชนเดียวกับ
หญิงชาวสะมาเรีย เพื่อที่จะฟงพระเยซูเจา ผูทรง
เช้ือเชิญเราใหมี ความเช่ือในพระองค และชักจูง
ไปสูแหลง ที่มาของน้ำทรงชีวิตท่ีทวมทนข้ึน
ภายในพระองค”

 (เทียบ ยน 4:14)
จากหนังสือ : กาวไปสูปแหงความเช่ือ

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. เซนตแอนน-มาเกา-จูไห
(28-31 กรกฎาคม)

2. เซนตแอนน-เมดาน-เลคโทบา
(28-31กรกฎาคม)

3. แผนดินศักด์ิสิทธิ-์จอรแดน
(พฤศจิกายน)

ฟโลมนีา บญุธรรม กลัยางกรู

“ทานเปนผทูีพ่ระเจาทรงเลือกสรร
เปนผศัูกด์ิสิทธ์ิ และเปนท่ีรกัของพระองค”

(คส 3:12)

ขอคำภาวนาอทุศิแด

อายุ 89 ป
เกดิใหมในพระเจา 5 พฤษภาคม 2555

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

อกัแนส รชัน ีคงกติติกลุ
เกดิใหมในพระเจา 8 มถินุายน  2553 ครบ 2 ป

ณ วนัแหศีล เพือ่ระลึกถงึการประทับอยขูองพระเยซู
กบับุคคลท่ีพระองคทรงรักบนโลกน้ี

ครบ 3 ป
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

ไ ซ นั ส ห า ย ไ ด ด ว ย

บอลลูน
เทคโนโลยีแนวใหม
ในการรกัษาไซนัสเรือ้รงั
ดวยการใชบอลลูนขยาย

ชวยใหปลอดภัย ไดผลดี
ฟนตัวเรว็ ไมตองนอน
โรงพยาบาลนาน

การรักษา ไซนัสดวยบอลลูน เปนการรักษา ไซนัสอัก เสบ
เ ร้ือรัง โดยการ ใชบอลลูน เพื่อ ไปขยายรู เปดของโพรงอากาศ
ไซนัส (คล ายๆ กับการใชบอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ )
เพื่อทำ ให เกิดการร ะบายสารคัดหลั่ ง  หรือน้ำมูก  น้ำหนองจาก
โพรงอากาศไซนัส ทำใหผูปวยหายจากโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังได

สอบถามรายละเอียดไดที ่: คลนิิกห ูคอ จมกู อาคารรอยปบารมบุีญ ช้ัน 3
โทรศพัท 0-2675-5000 ตอ 10325, 10326 www.saintlouis.or.th
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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
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ดอนบอส พรศกัด์ิ

เม่ือการประทวงตอตานรุนแรงย่ิงข้ึนในวันอังคารท่ี 15 พฤษภาคม ศกน้ี และ
เม่ือพรรคการเมืองใหญ 3 พรรค ประกาศวาใกลที่จะมีรัฐธรรมนูญใหมกันแลว
ผูนำศาสนาฮินดูที่ประชาชนนิยมยกยอง ก็ออกมาเรียนรองใหชาวเนปาลท้ังหลาย
เปนหน่ึงเดียวกันเพื่อชาติ

ทานชติะมะน ีโยคี บอกกับบุคคลสำคญัทางศาสนาวา “พวกผนูำของเราพาเรามา
สสูภาพเจ็บปวยเชนน้ี ทีพ่วกเราชาวเนปาลตองมาตอสฆูาฟนกันเอง”

การประทวงตอตานไปท่ัวตลอดสามสัปดาหที่ผานมา มีผลทำใหภาคตะวันตก
ของเนปาลเปนอมัพาต มีรายงานวาผคูนราว 25 คนไดรบับาดเจ็บเม่ือวานน้ี (วนัองัคารท่ี
15 พฤษภาคม) ในวันเดียวกันน้ัน ทางรัฐบาลประกาศวาจะมีการแบงเนปาลเปน
11 รฐั อยภูายใตการปกครองของประธานาธิบดี ทีป่ระชาชนเปนผเูลอืก และมีนายก
รฐัมนตรีทีเ่ลอืกโดยสมาชกิรฐัสภา 376 คน

ทางรัฐบาลหลีกเล่ียงไมยอมเอยชื่อ 11 รัฐเหลาน้ัน บอกแตเพียงวา จะมีการต้ัง
คณะกรรมาธิการสหพันธกลางข้ึนมาชุดหน่ึงเพื่อดำเนินการในเร่ืองนี้ในภายหลัง
สองใน 11 รฐัเหลาน้ันยงัไมมีขอบเขตกำหนดเปนท่ีแนชดัแตอยางใด

ปญหาขอขดัแยงในเร่ืองท่ีวา เนปาลจะแบงเปนรฐัา ออกมาอยางไรน้ัน เปนเหตุ
ใหเกิดการประทวงตอตานมากมาย สวนใหญเกิดข้ึนทางภาคตะวันตกของเนปาล
คาดกันวานาจะมีการประทวงตอตานในกรุงกาฏมัณฑุในชวงสัปดาหนี ้สวนดินแดน
แถบภูเขาจะขาดแคลนอาหาร น้ำ และเช้ือเพลงิ

ทานชินตะมะนี โยคี เปนผูที่ไดรับความเคารพนับถือจากผูคนท่ัวประเทศ ทาน
เปนประธานขององคกรสหพันธความเช่ือแหงเนปาล เปนผูนำดานจิตวิญญาณของ
ชาวฮินดู และเปนผูสถาปนาสำนักฮินดูวิทยาพิท ทานกลาวในถอยแถลงของทาน
ตอนหน่ึงวา ชาวเนปาลถูกบังคับใหตองบงบอกอัตลักษณโดยทางวรรณะ หรือ
เผาพันธุของตนเทาน้ัน

ทานโยคียังบอกดวยวา “พวกเราชาวฮินดู ชาวพุทธ ชาวมุสลิม และชาวคริสต
ตองรวมกันตอตานแนวโนมดังกลาวถงึแม นัน่จะหมายถึงวา เสียงเรยีกรองใหพวกเรา
เปนหนึ่งเดียวกันเพ่ือชาติ จะทำใหเราตองลดการขยายโบสถ สถูป สุเหรา หรือวัด
ของเราบางก็ตาม” วนักำหนดทีจ่ะมีรฐัธรรมนญูใหมคือ วนัที ่27 พ.ค. 2012
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ดึงดูดใจ และไมปลอยใหใครอยเูฉยได” พระคารดินลัเชือ้เชญิทุกคนให “ตอสกูบัการ
มองศิลปเพยีงผวิเผนิภายนอก” ทานขอใหทกุคนแสวงหา “ส่ิงท่ีไมสามารถมองเห็นได
ในส่ิงท่ีมองเห็นได” ทานคารดินัลเนนวา ศิลปและความเช่ือเปนการเปดสูองค
ปรมตัถ (Absolute)

หลังพิธีเปดน้ันแลว ผูที่เขารวมไมวาจะอยูที่พิพิธภัณฑนั้น หรือโดยทางการ
ถายทอดสดผานทางเว็บไซต กไ็ดชมศิลปในทางดนตรีจากการแสดงของลเิดยี ปโูยล
ทีข้ึ่นมาบนเวทีขับขานสองเพลงท่ีแตงข้ึนมาในศตวรรษท่ี 11 และ 12

รายการตอไปในวันน้ัน เปนการแบงปนแนวคิดตางๆ จากหลุยสดุก  ฤษี
นกัมานุษยวิทยา ทานกลาววา “สัญลกัษณเปนสวนสำคัญท่ีแฝงอยกูบัสภาวะความเปน
มนุษยของเรา ทำใหส่ิงท่ีไมมีอยูนั้น เปนอยูข้ึนมาได” ณ โตะอภิปรายเดียวกันน้ัน
ดาเนียล กรีลัท  – มเิรเคลิ บอกกับเราวา “ชวีติมนุษยตองการศิลปอยางมาก”

รายการในวนัเปดพธีินัน้ลงทายดวยการแบงบันจากราฟาแอล อารกลูโล นกัเลาเรือ่ง
นักกวีและอาจารยสอนวิชาสุนทรียศาสตร ทานผูนี้กลาววา “เราพบควาสมเปน
เอกภาพในศิลปสวนประสบการณสุนทรนีัน้มีอยตูลอดไป” นอกน้ันคณุมกิอล ฟอรต ิ
ผูอำนวยการแผนกศิลปรวมสมัยประจำพิพิธภันฑวาติกัน  ก็มารวมแบงปน
ประสบการณของเธอดวย โดยบอกวาศิลปเปน “สถานท่ีแหงการเผยแสดงองคของ
พระเจา” อยางแทจริง

งานเปดลานกวางของชนตางศาสนา ที่เมืองบารเซโลนายุติลงในวันศุกรที่ 18
พฤษภาคม ศกน้ี ดวยรายการสุดทายท่ีพระคารดินัล ราวาซีกรุณามารวมพูดคุยกับ
ผูเขารวมงานคร้ังน้ี โดยมีเอสเธอร กิเมเนซ – ซาลีนาส อธิการของมหาวิทยาลัย
รามอน ลลู เปนทัง้ผรูวมสนทนา และเปนผดูำเนนิรายการดวย


(บารเซโลนา, สเปน 18 พ.ค. 2012) : เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012

ไดมีพธีิเปด “ลานกวางของชนตางศาสนา” ข้ึนทีเ่มืองบารเซโลนา เรือ่งลานกวางน้ีเปน
การริเริ่มของสมณสภา วัฒนธรรมท่ีมีการจัดข้ึนมาท่ัวโลก ตามพระประสงคของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ท่ีทรงเรียกรองใหมีการเปดลานกวางใหมๆ
ข้ึนมา เพือ่จะใหผคูนรวมสมัย เขามาสัมผสักบัพระเจา “ผไูมเปนท่ีรจูกั” นัน้

ฉะน้ัน ผูมีความเช่ือ และผูไมมีความเช่ือ จึงมารวมตัวกัน ณ พิพิธภัณฑศิลป
แหงชาติทีเ่มืองบารเซโลนา เพือ่พจิารณาดูศิลปเปนหนทางนำไปสส่ิูงโพนธรรมชาติ
(Transcendence) การพจิารณาน้ีทวีคูณข้ึนมาทันทีเม่ือมเีสียงตอบรับจากผคูนมากมาย
ที่เปนลานกวางแหงยุคสมัยของเราน้ี

ในพิธีเปดลานกวางของชนตางศาสนาคร้ังน้ี พระคารดินัลจิอันฟรังโก ราวาซ ี
ประธานสมณสภาวัฒนธรรมของวาติกันทำใหผูคนท่ีอยู ณ ที่นั้นต่ืนเตน ยิ่งเม่ือ
ทานกลาวยืนยนัวา “ศิลปประทับใจเราเชนเดียวกบัความเช่ือ” เพราะวา “ศิลปแทยอม

⌦⌫
  

กองกำลังรกัษาความม่ังคงในบังคลาเทศ เตรียมพรอมเต็มท่ีเม่ือวนัพฤหสับดีที ่17
พฤษภาคม ศกน้ี หลังมีการปะทะกันอยางรุนแรงไปท่ัวประเทศเม่ือวันกอนหนาน้ี
อนัเปนผลตามมาจากท่ีมีการจับกุมคุมขังผนูำพรรคฝายคานคนสำคัญไป 33 คน

พวกผูนำดังกลาวถูกจับหลังจากท่ีไปย่ืนขอประกันตัวท่ีศาลเมืองดักกา ในกรณี
ถูกกลาวหาวามีสวนเก่ียวของกับเร่ืองการลอบวางเพลิงระหวางการชุมนุมประทวง
ตอตานรัฐบาลเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน ทีผ่านมา มีรายงานขาววา ผนูำฝายคานคนสำคญั
ถูกจับกุมไปอีกหลายคนเม่ือวานน้ีที่ 17 พฤษภาคม หลังเกิดการปะทะรุนแรงเม่ือ
วนัพธุท่ี 16 พฤษภาคม โดยท่ีพวกผปูระทวงโจมตียานพาหนะตามถนน ทำลายอาคาร
ตางๆ และปะทะกับตำรวจ ทั้งในเมืองหลวง และตามเมืองตางๆ ทั่วบังคลาเทศ
มีรายงานดวยวา ผปูระทวงบางคนใชระเบิดทำเองเปนอาวธุ

สถาบัน และธุรกิจตางๆ ปดหมดเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม เปนการ
ตอบสนองตามคำเรยีกรองใหทำการประทวงท่ัวประเทศ จากกลมุพนัธมิตร 18 พรรค
ฝายคาน ซ่ึงนำโดยพรรคชาติบงัคลาเทศ หรอืพรรคบเีอน็พี

ตำรวจ และกองกำลังรกัษาความม่ันคง กระจายกำลังดูแลไปท่ัวเมืองหลวง และ
ตามเมืองตางๆ ทัว่ประเทศ เพือ่ระงับยับย้ังไมใหเกดิความรุนแรงข้ึนอกี ในขณะท่ีศูนย
ทำการของพรรคบีเอน็พี ในเมืองดักกา กถ็กูสัง่ปด ผนูำพรรคบเีอน็พ ีกลาวหารฐับาลวา
กำลังพยายามสะกัดก้ันไมใหฝายคานมีสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย และรัฐบาล
ยังใชระบบศาลเปนเครื่องมือกำจัดเสียงพรรคฝายคานดวย

นายนาซรุน อิสลาม ผูนำอาวุโสของพรรคบีเอ็นพีบอกกับผูส่ือขาววา “รัฐบาล
ไมสามารถหยุดย้ังการเคล่ือนไหวของเราไดโดยใชวิธีจับกุมพวกผูนำของเรา
ประวัติศาสตรบอกเราวา เม่ือไรก็ตามท่ีกลุมผูปกครองใชวิธีจัดการอยางรุนแรง กับ
ฝายตรงขาม การเคล่ือนไหวกย็ิง่จะมีพลงัมากข้ึน”

นายมดูดุ อาหเหมด็ ผนูำอกีคนหน่ึงของพรรคบีเอน็พ ีบอกวาพวกผนูำฝายคาน
คนสำคัญ 33 คนน้ันถูกจับกุมดวยเรื่องทางการเมือง และยังไมมีการต้ังขอหาใดเลย
จนบัดน้ี
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การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญยอนอดตีรำลกึ (ตอจากหนา 8)
ไปถวายท่ีหนาพระศพ มีเรื่องแปลกเล็กๆ นอยๆ ที่
เกิดข้ึน ก็คือ บรรดาภคินีเพิ่งไดเร่ิมใชผาคลุมศีรษะ
คนสยามท่ีเห็นไดสรุปตามความคิดเห็นของพวกเขาวา
ภคนิเีหลาน้ีไดไวทกุขใหสมเด็จพระราชนิ”ี

อีกเรื่องหน่ึงท่ีสนับสนุนงานดานการตัดเย็บก็คือ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว หลังจากท่ี
พระองคเสด็จกลบัจากการประพาสยุโรปแลว พระองค
ทรงมีรับส่ังกับบรรดาขาราชบริพารของพระองคให
สวมเคร่ืองแบบ เพราะจนถึงขณะน้ัน ชาวสยามนุงหม
อยางงายๆ

ซิสเตอรอังเยลีกา ศรีประเสริฐไดเลาวา “มาดาม
มารี  เต็ก จะเลือกคนทีเ่ปนหัวหนาเย็บเอง

เยบ็ตัดเส้ือผาสตรี เด็ก ซ.ยออนันา จรญู เปนหวัหนา
1 กลมุ

เยบ็ตัดเส้ือผาพระสงฆ ซ.โซรองซ โรจนสุธี  เปน
หวัหนาอีกกลมุหน่ึง

เส้ือผาท่ีปก เปนตน สมอค ซ.บริชิต ประกอบกิจ
เปนหวัหนาอกีกลมุหนึง่

ถกัเส้ือ ถกัผาพนัคอ ซ.มอนกิา เกงมากถักเส้ือหนาว
โดยใชไมโครเช

ซ.เอางสุติน น้ำทรพัย ถกัผาลูกไมเกง
- กลมุทีเ่ย็บของใช ปะชุนอยตูางหาก”

แตแลวในป ค.ศ. 1930 / 2473 ฯพณฯ เดเยร ผูแทน
สันตะสำนักไดมาตรวจการในมิสซังสยาม และหลังจาก
การตรวจเย่ียม ฯพณฯ ไดส่ังใหยายอารามออกจาก
วัดสามเสน การหาท่ีดินใหมเพื่อสรางอารามไมใช
เรื่องงาย ดังน้ัน ดวยความวางใจในพระญาณสอดสอง
ของพระเปนเจา คุณแมเซราฟน เดอ มารี อธิการิณี
ของอารามไดส่ังใหทุกเชาเวลา 08.00 น. ตีระฆังเรียก
ใหทุกคนท่ีอยูในอารามเขาวัดท้ังภคินี ผูฝกหัด รวมทั้ง
เด็กกำพรา ใหมาสวดภาวนารวมกัน เริ่มดวยบท
เราวิงวอนนักบุญยอแซฟ และในตอนทายไดเพิ่มวา
“ขาแตพระเปนเจา ขอโปรดใหพวกลกูมีบานอยดูวยเถดิ”
หลังจากท่ีไดผานอุปสรรคนานาประการ ที่สุดอาราม
กไ็ดยายมาอยทูีค่ลองเตย โดยทางอารามไดซ้ือทีดิ่นของ
บริษัทอีสเอเชียต๊ิก อารามแหงใหมนี้ไดมาจากน้ำพัก
น้ำแรงของบรรดาสมาชิกรุนแรก ชวงท่ียายออกมาจาก
สามเสนน้ันอารามยังสรางไมเสร็จ สมาชิกของคณะท่ีมี
ชีวิตอยูในขณะท่ียายอารามไดเลาวา “บานของอาราม
นั้นเสร็จแค 2 ประตู จัดเตียงใหคุณแมเซราฟนและ
เซอรมารี เต็ก นอน สวนพวกเรานอนท่ีระเบียงชัน้สอง
ซ่ึงเปนพื้นซีเมนตขรุขระ ยังไมไดปูกระเบ้ือง พวกพี่ๆ
ชางเย็บก็เย็บกันใกลๆ เตียงคุณแม สวนพวกเราเด็กๆ
ที่เขาอารามไมถึง 3-4 ป ก็ชวยกันทำงานอยูกลางนา
ขุดบอหาน้ำอาบ ไปหาผักเปนอาหาร เชน ผักบุง
กะทกรก กระถิน บางคร้ังฝนตกก็ไปจับปูนา กุง ฯลฯ
ตามทองนารองน้ำ หรือชวยกันขุดหลุมปลูกขาวโพด
เวลาแดดจัดจะรอนมากและกระหายน้ำ หาน้ำด่ืมก็
ไมได มีแตน้ำเค็มหรือน้ำกรอยที่นำมาใชสำหรับอาบ
บางคนถึงกับรองไหเพราะหิวน้ำ บางคนจะเขาไป
หลบแดดในตูใหญๆ ที่ขนมาและก็ผล็อยหลับไป
สัตบุรุษท่ีสามเสนทราบวาไมมีน้ำด่ืมก็สงสาร ขนน้ำ
ใสรถมาใหเปนคร้ังคราว ซิสเตอรเบอาตริกซ ขุดบอ

จะมีน้ำใช เหนือ่ยกน็ัง่พกัปนตกุตาเลนอยใูนบอนัน่เอง”
ในป ค.ศ. 1937 / 2480 คุณแมเซราฟนไดริเริ่ม

ที่จะต้ังโรงเรียนขึ้น โดยใชบริเวณช้ันสองของอาราม
เปนโรงเรียนสำหรับผูฝกหัดและนักเรียนนอก และ
ในปนี้เองเปนปท่ีทางโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต
ไดจัดทำการฉลองครบ 75 ป ของการกอต้ังอยางเปน
ทางการ การฉลองนีจ้ะมีข้ึนในวนัที ่2 กรกฎาคมท่ีจะถงึ
และทางโรงเรียนไดกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเปนองคประธาน
ในงานฉลองน้ี

ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อารามไดถูกขอให
ทหารญ่ีปุนเขามาใช เปนท่ีพำนักชั่วคราวนานถึง
หนึง่เดือน มีทหารญ่ีปนุจำนวนกวาหน่ึงพนันายไดเขามา
อาศัยอยใูนอาราม พวกนายทหารช้ันผใูหญนัน้ประพฤติ
ตนถูกตอง สวนนายทหารผูนอยนั้นเปนเหมือนขโมย
และนักลวงนักคน พวกเขาไดงัดตู เอาผาท่ีบรรดา
ซิสเตอรไดเก็บเอาไวไปขายท่ีตลาด และเอาหนังท่ีใช
ทำกระเปาขายมาเย็บเปนรองเทาใส

หลงัจากท่ีทหารญ่ีปนุไดออกไปแลว ทางสถานทูต
ฝรั่งเศสก็ไดมาขอใชอารามเปนสำนักงานชั่วคราว
คุณแมเซราฟนก็ไดอนุญาตใหทางสถานทูตเขามาใช
ชั่วคราวได เน่ืองจากฝร่ังเศสเปนฝายพันธมิตรและ
ทางสถานทูตกลัวถูกท้ิงลูกระเบิด โดยเฉพาะเอกสาร
สำคัญๆ อาจถูกทำลาย

และเม่ือครั้งเกิดสงครามอินโดจีน รัฐบาลไดมา
ขอเวรคนืท่ีดินและขอตึกอาราม คุณแมเซราฟนไดบอก
กบับรรดาเจาหนาท่ีท่ีมาพบวา “จะยายอารามไปท่ีไหน
ก็ได แตตองสรางตึกใหเหมือนแปลนของฉันทุกอยาง
และใหคนงานกอสราง 2 คนของฉันเปนคนควบคุม คือ
นายบัว ประคองจิตร และนายฟรังซิส อีกทั้งตองขุด
ตนมะมวง และตนไมอืน่ๆ ไปปลูกใหเหมือนกับท่ีอาราม
นี้ทุกอยาง” แลวคุณแมเซราฟนก็ใหเขาดูแปลน
เจาหนาท่ีคิดงบประมาณวาตองใชเงินหลายลานบาท
จึงไมกลาเวรคืนท่ีดิน

คุณแมเซราฟนไดอยูกับอารามภคินีพื้นเมือง
แหงกรุงเทพฯ นานกวา 50 ป ทานทุมเทกำลังกาย
กำลังใจใหแกงานท่ีทานไดรับมอบหมายจนถึงวินาที
สุดทาย ตลอดระยะเวลายาวนาน ทานมีโอกาสกลับไป
ประเทศฝร่ังเศสเพียง 2 ครัง้เทาน้ัน กคื็อ ในป ค.ศ. 1925
/ พ.ศ. 2468 และ ค.ศ. 1949 / พ.ศ. 2492 ทุกอยาง
ไดเปลี่ยนแปลงไปหมด พอแมและพ่ีนองบางคนก็ได
จากไปแลว

คุณแมเซราฟน เดอ มารี ไดเขามาเปนมิสชนันารใีน
ประเทศสยามต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 และคุณแมก็ไดถึง
แกกรรมในป ค.ศ. 1952 / พ.ศ. 2495 ในสมัยพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน คุณแมเปนมิสชัน-
นารีนานถึง 5 แผนดิน

ฯพณฯ พระสงัฆราชหลุยส โชแรง (ประมุขมิสซัง
กรุงเทพฯ ระหวางป ค.ศ. 1947 / พ.ศ. 2490 – ค.ศ. 1965
/ พ.ศ. 2508 )  ไดกลาวถึงเธอไววา “... เธอปรารถนา
แสวงหาพระเปนเจาและวิญญาณท้ังหลายดวยพลัง
ความรักทั้งหมดท่ีเธอมี เธอเปนคนมุงม่ันข้ันวีรกรรม
ไดฟนฝาอุปสรรคตามประสามนุษยทุกชนิด....เธอได
อุทิศตนเพ่ืองานท่ียิ่งใหญและมีเมตตาธรรมมากกวา
นั่นก็คือ เปดขอบฟาแหงชีวิตนักพรตแกบรรดาหญิง

ชาวสยาม ชาวเวยีดนาม ชาวจนี ทีม่าเคาะประตูอาราม
ทีส่ามเสน และท่ีคลองเตยในเวลาตอมา...เซอรเซราฟน
มีปฏิภาณไหวพริบในการลงมือปฏิบัติ และมีความเช่ือ
ที่กลาหาญตามแบบชาวแควนอัลซาส เธอเปนนักพรต
เปนอธิการที่ ดึงดูดบรรดาเด็กสาวผูปรารถนาจะ
ถวายตนแดพระเปนเจา เธอไดอออกเดินทางไปตามวัด
ตางๆ สม่ำเสมอ ทำใหมีเด็กสาวเขาคณะเปนรอย...
เซอรเซราฟนไดใชชีวิตนักพรตของเธอท้ังหมดในงาน
ธรรมทูตอยางแทจริง...คงเปนการยากท่ีมิสซังคาทอลิก
จะทดแทนหน้ีทีมี่ตอเซอรเซราฟนได.....”

พระคณุเจาโชแรงไดกลาวเพ่ิมเติมไวอกีวา “เรายัง
จำภาพของเธอไดดี เธอเปนผหูญิงรางเล็ก ไมสูงมากนัก
เธอมีสีหนาท่ีสงบ ดวงตาเปนประกายดวยความม่ันใจ
แมบางคร้ังจะมีริว้รอยแหงความเศราอยบูาง”

และน่ีคือบทบาทของสตรีรางเล็กๆ ชาวอัลซาส
สมาชิกคนหน่ึงของคณะเซนตปอล เดอ ชารตร
ธรรมทูตหญิงท่ีมีความกลาแกรง เต็มไปดวยความอดทน
และบากบ่ัน มากไปดวยไหวพริบปฏิภาณ เธอมี
ความสามารถพูดไดถึง 5 ภาษา ก็คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมัน เวียดนาม และไทย โดยไมนับภาษาอัลซาส
ภาษาพ้ืนเมืองของเธอ เธอไดจากโลกน้ีไปแลวเพื่อไป
รบัรางวัลจากพระเปนเจาจนถึงวนัน้ีเปนนาน 60 ป เธอ
ไดทิ้งเพียงรางไวในสุสานของอารามพระหฤทัยของ
พระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ เพ่ือเปนเหมือนดังคำท่ีเธอ
ไดเขียนบอกกับพระสังฆราชเรอเน แปรรอส (ประมุข
มิสซังสยามระหวางป ค.ศ. 1909 / พ.ศ. 2452 - ค.ศ. 1947
พ.ศ. 2490) วา

“นับเปนเวลาเกือบ 50 ปที่ดิฉันไดรับผิดชอบ
ในการใหการอบรมแกบรรดาภคินีพื้นเมืองที่อาราม
พระหฤทัยฯ ดิฉันมีความปรารถนาอยางย่ิงท่ีจะมีชีวิต
และตายทามกลางพวกเธอท่ีเปนเสมือนลูกวิญญาณ
ของดฉินั ความปรารถนาของดฉินัมีมากกวาน้ันอีก กคื็อ
ดิฉันปรารถนาท่ีจะไดพักผอนตลอดนิรันดรใน
ทามกลางพวกเธอที่ไดจากไปแลวและกำลังพักผอนอยู
ในหลมุฝงศพ.....”

เอกสารอางอิง
จดหมายบางฉบับของคณุแมเซราฟน เดอ มารี
จากคำบอกเล าของบรรดาซิสเตอรที่ เคยไดรับ
การอบรมและมีชวีติอยใูนสมัยคุณแมเซราฟน เดอ มารี
Les Annales de St. Paul 1952

กองทุนวทิย ุ- โทรทศัน
มารอีา  สมบัต ิ กาญจนาคมานนัท    3,000   บาท
คณะเซนตปอล  เดอ  ชารตร                3,000   บาท

เธอเปนสุขที่เชื่อวา
พระวาจาทีพ่ระเจาตรสัแกเธอไว

จะเปนจรงิ
(ลกูา 1:45)
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ไดรบัจากสังคม เม่ือเราไดรบัสิทธิแลว คนอ่ืนก็จะตอง
ไดรับดวย การปฏิบัติในเร่ืองสิทธิคือเราตองเคารพ
ในความแตกตางของกันและกัน เราจะเลือกปฏิบัติ
กับคนอ่ืนโดยอคติที่เรามีไมได  อคติเปนเหตุสำคัญ
ตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักการในเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนอยูในคำสอนของทุกศาสนาอยูแลว เชนใน
ศีล 5 หลกัพรหมวิหาร 4 ของพุทธศาสนา  บญัญัติ 10
ประการในคริสตศาสนา

ความเปนมาของสิทธิมนุษยชนเร่ิมต้ังแตศตวรรษ
ที ่13 ทีป่ระเทศอังกฤษ มีความขัดแยงระหวางประชาชน
กับผูปกครองท่ีเปนกษัตริย ซ่ึงใชอำนาจเกินขอบเขต
ประชาชนเร่ิมใชสิทธิตามธรรมชาติ คอยๆ รวมตัวกัน
เรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลง จนเกิดเปนกฎหมาย
ฉบับแรกที่ เนนวาบุคคลควรไดรับสิทธิที่จะแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง สามารถวิพากษวิจารณ
ผูปกครองประเทศได อีก 500 ปตอมา เกิดการปฏิวัติ
ฝรัง่เศสเร่ิมในป 1789 จากความเหล่ือมล้ำในสังคม  และ
สงครามโลกคร้ังท่ีสองท่ีกนิเวลาหกป ส้ินสุด พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945) ประเทศตางๆ ที่บอบช้ำจากสงคราม
รวมตัวกันจัดต้ังองคการสหประชาชาติ รวมกันสราง

อาสาสมัครเยาวชน (ตอจากหนา  4)

แผนแมบทท่ีจะคมุครองสิทธิมนุษยชน จนเกดิเปนหลกั
ปฏญิญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 30  ขอ มีลกัษณะ
สำคัญส่ีประการ คือ หนึง่ สิทธิมนุษยชนเปนส่ิงท่ีติดตัว
มนุษยมาต้ังแตเกิด สอง สิทธิทีเ่ปนสากลเปนของทุกคน
สาม เปนสิทธิทีไ่มอาจถายโอนได  ส่ี เปนสิทธิทีไ่มอาจ
แยกขาดออกจากกัน  หลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน เปนแผนแมบทท่ีประเทศตางๆ ใชเปน
แนวทางในการรางรัฐธรรมนูญของประเทศ

สำหรับเรื่องสิทธิเด็กเนื่องจากเด็กไมสามารถ
คุมครองดูแลสิทธิของตนเองได จำเปนท่ีผูใหญตอง
ดูแลเด็ก มีกฎหมายระหวางประเทศท่ีเรยีกวา อนสัุญญา
วาดวยสิทธิเด็ก ครอบคลุมชีวิตเด็กคนหน่ึงต้ังแตเกิด
จนเขาเติบโตข้ึนวา เขาควรจะมีสิทธิอะไรบาง ในการ
คุมครองสิทธิเด็กในประเทศไทย มีกำหนดไวใน
รฐัธรรมนญูป 2550 ในมาตรา 52 ระบวุา เด็กมสิีทธิที่

จะอยูรอดและไดรับการพัฒนาทางรางกาย สติปญญา
ตามศักยภาพ และสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม กฎหมาย
หลกัในการคมุครองเด็กของไทยคอื พรบ. คมุครองเด็ก
ป 2546 ที่บังคับใชเม่ือเดือนมีนาคม 2547 หัวใจหลัก
ของ พรบ.ระบวุา ผปูกครองตองใหการอปุการะ เลีย้งดู
อบรมส่ังสอนและพัฒนาเด็กทีอ่ยใูนความปกครองดูแล
ของตนตามสมควรกับขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน
โดยไมต่ำกวามาตรฐานท่ีกำหนดไวในกฎกระทรวง
เชนในเร่ืองสุขภาพอนามัย ไมละท้ิงเด็ก หามจงใจ
หรือละเลยไมให ส่ิง ท่ีจำเปนกับเด็กจนทำให เกิด
อันตรายตอรางกายหรือจิตใจ  การปฏิบัติตอเด็กไมวา
กรณีใดๆ ใหคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสำคัญ

กลาวโดยสรุป สิทธิมนุษยชนเปนการปฏิบัติที่เรา
ควรมตีอกนั โดยพืน้ฐานความเขาใจท่ีวามนุษยแตละคน
มีความแตกตางกันในเร่ืองตางๆ แตส่ิงท่ีเรามีเหมือนกัน
คือศักด์ิศรีความเปนมนุษย กฎทองของสิทธิมนุษยชน
ซ่ึงมีอยแูลวในวัฒนธรรมไทยก็คือ การเอาใจเขามาใสใจ
เรา เม่ือเรารับรูวาเราเดือดรอนทุกขยาก เจ็บปวด
ในเร่ืองใด เราก็จะไมทำส่ิงน้ีกับคนอ่ืน นี่ คือการ
ปฏบิติัสิทธิมนุษยชน พดูงายๆ คือเราตองเคารพกนัและ
กนั และไมทำรายกนัจากการทีเ่ขาแตกตางจากเรา หรอื
เพราะเขาไมใชพวกเรา

การ
ภาวนา
คือ

หนาท่ี
ทีส่ำคญั

การ
ภาวนา
คือ

หนาท่ี
ที่

สำคัญ

เด็กสาธุฯ

“ความซ่ือสัตย เปนคุณสมบัติของคนดี เปน
ศักด์ิศรีตนและวงศตระกูล” สภาสาธุฯ ยงัเปดสภา
ทำงานกันเปนปกติ แตที่ไมคอยปกติ อากาศรอน
เหมือนอยูในเตาเผา...เชื่อวาพ่ีนองทุกบาน คง
เหมือนกัน พระคุณเจาหลุยส จำเนียร สันติสุข-
นิรันดร แวะเย่ียมพระคุณเจาบรรจง อารีพรรค ที่
อาสนวิหารนักบุญอนันา นครสวรรค ในฐานะท่ีเคย
อยูสวรรคและประธานสภาพระสังฆราชฯ สภา
สาธุฯ ไดยิน “บูโร” พูดเร่ืองกระแสเรียกผูใหญ
(late vocation) เรื่องแผนทิศทางงานอภิบาลฯ
5 ป กับเร่ืองบีอีซี และปแหงความเช่ือ และ New
Evangelization ทัง้สามส่ีหวัขอ เปนเนือ้เดยีวกนัและ
เสริมกันและกัน เพยีงแตเนนมิติตางๆ ใหเดนข้ึนมา
เทาน้ัน ภราดาทินรัตน คมกฤส วันนี้ “กริชชักทื่อ”

ซะแลว? ที่สำคัญอยูที่บรรดาอุปสังฆราชฯ เปนตัว
ขับเคล่ือนครบั สวนพวกเราไมตองคดิมากครับ ทำอะไร
ที่ดีๆ ได ทำเลยครับทาน! บานเมืองเราวันน้ี ขาวท่ี
ข้ึนหนาหน่ึงมีแตความรุนแรง ทีแ่รงข้ึนๆ  หากจะสาวไป
ใหถึงสาเหตุลึกๆ แลว ตองมาจากความไมซ่ือสัตย คือ
ทุจริต คอรรัปช่ัน คดโกง และคอยๆ ขยายบานปลาย
เรื่อยไป การทุจริตไมใชเพียงแคเรื่องเงินทอง แมแต
การทำงานไมตรงเวลา และไมเต็มท่ีกับหนาท่ี ก็ทุจริต
เหมือนกนั เม่ือไรสงัคมไทย จะโปรงใส และซ่ือสตัย 
ขอบคุณ คุณวีณา  โกวิทวานิชย “มือแปล” ขาว
ตางประเทศ และหนังสือเกี่ยวกับพระสันตะปาปาและ
ประวัตินักบุญหลายเลม หลายป ตลอดเวลาท่ีผานมา
ทำดวยใจรักจนไมคอยมีเวลาพัก บางคร้ังกลายเปน
“มือแปร” จนกระทั่ง “เรื่องนี้...ถึงมือคุณหมอ”  เอา
เฉพาะงานเลมท่ีไมตองเรงรบี   จงึขอวางมือขาวไวเพยีง
เทาน้ี ขอบคุณและขอบคุณเปนท่ีสุด 14 ป  ทีไ่ดทำอยาง
ทุมเท สำหรับน้ำใจและความเสียสละท่ีให เรื่องน้ีคน
ไมเคยอยูในแวดวงไมรูวา....มันเหน่ือยนัก!  เร่ืองน้ี
ตองขยาย หนังสือ “การภาวนาดวยดวงพระทัยพระ-
เยซูเจา” (Jesu Maum) เขียนโดยซสิเตอรควอน มนิ-จา
ชาวเกาหลี และโดยพิสุทธิ์ศรี รัตตมณี  จัดพิมพโดย

คณะพระหฤทัยฯ คณุแมเชลยีง เวชยนัต มหาธิการิณี
ผูคนผานการเขาเงียบ 40 วันมาแลว หนังสือน้ี
เปนตัวชวยสำหรับผูภาวนา  มีจำหนายท่ี  ศูนย
คาทอลิก บางรัก  อารามพระหฤทัยฯ คลองเตย
วทิยาลัยแสงธรรม  บานผหูวาน ราคา 120 บาท ถา
ใครตองสารส่ังซ้ือจำนวนมาก ติดตอไดที่อาราม
คณะพระหฤทัยฯ ชวงน้ีโปรแกรมคุณพอชีวิน
สุวดนิทรกรู ยาวไปถงึปลายๆ ปแลว คุณพอบอกวา
สวนตัวแลว แสวงหามา 25 ปแลว “ใชเลย!” สราง
นักขาวรุนใหม ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผูส่ือขาวดวยสื่อใหม”
(New Media Reporter) วนัท่ี 14-15 มิถนุายน 2012
ที่บานผูหวาน รับไมเกิน 30 คน  ผูที่ทำงานใหกับ
สังฆมณฑล คณะนักบวช องคกรคาทอลิก จะไดรบั
การพิจารณากอน เต็มแลวตองรอรุนตอไปครับ
เสร็จแลว มีบัตรผูส่ือขาว จากส่ือมวลชนคาทอลิกฯ
ใหดวย

มผีทูีห่ลอกลวง โทรศพัทไปยงัพ่ีนอง ขอใหชวย
ทำบุญ และชวยโอนเงนิเขาบัญช ีจำเปนตองใช
ขอใหโทรเชค็ขอมลูกนักอนครบั อยาเชือ่กนังายๆ



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 25 ª√–®”«—π∑’Ë 17-23 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 Àπâ“ 15

«—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È«

®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

30 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å

®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“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 14 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

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

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

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

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

«—¥æ√–Àƒ∑—¬ ∫â“π ’∂“π  Õ.°—π∑√“√¡¬å

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

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ‡∫µß ®.¬–≈“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

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

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡À√◊Õ

µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°‰¥â∑’Ë §ÿ≥æàÕ®“µÿ√ß≥å  “√–§ÿ≥ ‚∑√. 08-

6488-7200, 0-7323-0901)

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å æπ¡ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

(µ√’«“√‡µ√’¬¡®‘µ„® «—π∑’Ë 18-20 °√°Æ“§¡ æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.30 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ◊∫»—°¥‘Ï

°≈â«¬‰¡â ≥ Õ¬ÿ∏¬“

«—π¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√– «—π‡ “√å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

19.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ·Àà·¡àæ√– ‡º“®¥À¡“¬

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

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

«—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)

����� §≥–æ√–¿§‘π’æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß

°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡∂«“¬‡°’¬√µ‘·¥àæ√–Àƒ∑—¬¢Õß

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“  ¡‚¿™

æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ «—π»ÿ°√å∑’Ë 15

¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ‡«≈“ 17.00 π.  ∑’Ë«—¥ª√–®”Õ“√“¡

æ√–Àƒ∑—¬œ °√ÿß‡∑æœ

�����Faith Meeting Catholic SJC ∂÷ß‡æ◊ËÕπÊ æ’ËÊ

πâÕßÊ §“∑Õ≈‘° (À√◊Õ‰¡à§“∑Õ≈‘°°Á‰¥â) ™“«‡´πµå‚¬œ

...À“°§ÿ≥°”≈—ß§‘¥∂÷ß∫√√¬“°“»‡°à“Ê §‘¥∂÷ßæ’ËÊ

‡ °æ◊™º≈·≈–√—∫æ√®“°·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å)

«—¥‡´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)

«—¥»’≈¡À“ π‘∑ µ≈‘Ëß™—π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 ¡‘∂ÿπ“¬π  ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ∫—≠™“ »√’ª√–¡ß§å ‡ªìπª√–∏“π

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“∑ÿ°™π‘¥ ¬°‡«âπ»“ π¿—≥±å µ‘¥µàÕ

§ÿ≥æàÕ‡®â“«—¥ ‚∑√. 0-2433-4529)

«—¥π—°∫ÿ≠¬«ß ∫—ªµ‘ µ“ ‡®â“‡®Á¥ ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π (µ√’«“√«—πæÿ∏∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

19.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ∂πÕ¡»—°¥‘Ï ‡≈◊ËÕπª√–‰æ

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë  21  ¡‘∂ÿπ“¬π  ‡«≈“  19.00 π.

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡Õ°√—µπå ÀÕ¡ª√–∑ÿ¡

«—π»ÿ°√å∑’Ë  22   ¡‘∂ÿπ“¬π  ‡«≈“  19.00 π.

©≈Õß¿“¬„π·≈–√à«¡¬‘π¥’¢Õ∫§ÿ≥„π™’«‘µæ√– ß¶å

§√∫√Õ∫  25  ªï  ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«‘™™ÿ°√≥å ‡°µÿ¿“æ)

«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 17.00 π.

§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø «ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡ Õÿª —ß¶√“™

‡ªìπª√–∏“π √à«¡°—∫æ√– ß¶å„À¡à §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√

æπ¡°√  ßà“«ß»å, OFM. Cap. ·≈–§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√

π—π∑æ≈  ÿ¢ ”√“≠

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

∑‘æ«—≈) ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ©≈Õß«—¥·≈–™ÿ¡πÿ¡Õß§å°√

§√‘ µ™π¶√“«“  ‡§“√æ»’≈¡À“ π‘∑ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22

°√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ∫—≠™“

»√’ª√–¡ß§å ‡ªìπª√–∏“π

À¡“¬‡Àµÿ : ‡«≈“ 08.00-10.00 π. ‡™‘≠™«π

‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑ ‚¥¬ºŸâπ”·µà≈–Õß§å°√ (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

‡æ◊ËÕπÊ πâÕßÊ ∑’Ë‰¡à‰¥â‡®Õ°—ππ“π ...À“°§ÿ≥°”≈—ß

§‘¥∂÷ß§«“¡ ÿ¢„π«—¬‡¬“«å §‘¥∂÷ß√Õ¬¬‘È¡ ‡ ’¬ßÀ—«‡√“– ∑’Ë

Õ∫Õÿàπ‰¡à ‡§¬‡ª≈’Ë¬π . . .À“°§ÿ≥°”≈—ß ‡¥‘π∑“ß

Õ¬Ÿà√–À«à“ß∑“ß À√◊Õ∂÷ß‡ âπ™—¬¢Õß™’«‘µ·≈â«·≈–

Õ¬“°·∫àßªíπ „Àâ°”≈—ß„® À√◊Õ¢Õ∫§ÿ≥„§√ —°§πÀπ÷Ëß

∫â“π‡°à“À≈—ßπ’È °”≈—ß√Õ§ÿ≥Õ¬Ÿà...

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ 2012 ‡«≈“ 15.00-

19.00 π.  ∑’Ë‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø§Õπ‡«πµå

¢Õ‡™‘≠‡æ◊ËÕπÊ æ’ËÊ πâÕßÊ »‘…¬å‡°à“™“«‡´πµå‚¬œ

‚∫Õ–‰√‰¡à‡°’Ë¬ß ¡“ √«≈‡ ‡ŒŒ“ æ∫ª–æŸ¥§ÿ¬

·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å ·≈–√à«¡¡‘ ´“¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“

®“°π—Èπ √—∫ª√–∑“πÕ“À“√√à«¡°—π·∫∫Õ∫Õÿàπ

∑’Ë‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø§Õπ‡«πµå ∫â“πÀ≈—ß∑’Ë Õß¢Õß

æ«°‡√“µ≈Õ¥°“≈

ß “ππ’È æ∫°— ∫§ÿ≥æàÕ∏’√æ≈ °Õ∫«‘∑¬“°ÿ≈

‡´Õ√å¡“√’ Õ—°·π  ‡´Õ√å¡“√’ À≈ÿ¬ å ·≈–..................

Õ’°¡“°¡“¬

 π„®µ‘¥µàÕ‡´Õ√å¡“√’ À≈ÿ¬ å æ√ƒ°…åß“¡ 08-7078-

2745 srml2003@yahoo.com Õ≈‘ “ »‘√‘ «— ¥‘Ï (´à“ -

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

™ÿ¡πÿ¡Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“  ‡§“√æ»’≈¡À“ π‘∑

‚Õ°“ ©≈Õß«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ ∑‘æ«—≈ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  22

°√°Æ“§¡  2012

‡«≈“ 08.00 π. π”‡ΩÑ“»’≈ ‚¥¬§≥–æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 08.30 π. π”‡ΩÑ“»’≈ ‚¥¬§≥–Õ—»«‘π·Ààß

»’≈¡À“ π‘∑

‡«≈“ 09.00 π. π”‡ΩÑ“»’≈ ‚¥¬§≥–‡´Õ√å√à“

«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ §Ÿ√å´‘≈‚≈ ‡∑‡√‡´’¬π·æ√à∏√√¡·Ààß

·¡àæ√–ø“µ‘¡“

‡«≈“ 09.30 π. π”‡ΩÑ“»’≈ ‚¥¬§≥–æ≈¡“√’¬å

‡«≈“ 10.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ∫—≠™“ »√’ª√–¡ß§å

«—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬ Õ.«—¥‡æ≈ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“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≠¬“‚°‡∫ ·¡à°≈Õß Õ.‡¡◊Õß ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

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

∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

Õ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬ ‡™’¬ß„À¡à ©≈Õß

Õ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π  ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

‚∫‡À≈◊Õß) 08-9454-2597 zacat_powerpuff@

hotmail.com

°√ÿ≥“‚∑√¬◊π¬—π°àÕπ«—π∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012

‡æ◊ËÕ°“√®—¥Õ“À“√·≈– ∂“π∑’Ë ”À√—∫∑ÿ°§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 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 ( ”À√—∫°‘®°√√¡π’È

‰¡à¡’§à“≈ß∑–‡∫’¬π)

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 25 ª√–®”«—π∑’Ë 17-23 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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 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

����� ·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

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

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

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

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

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

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

 —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

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à —ß¶“πÿ°√

‚¥¡’π‘‚° ´“«’‚Õ »√“«‘π æ—¥»√’‡¡◊Õß «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

17 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß ‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

Õ.∫“ß§π∑’ ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“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—°∫«™ ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π-

∫ÿ√’

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“πøóôπøŸ®‘µ„®ª√–®”ªï (Õÿ≈µ√’¬“)

 ¡“™‘°§Ÿ√å´‘≈‚≈ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ·≈–

‡≈◊Õ°µ—Èßª√–∏“π§Ÿ√å´‘≈‚≈§π„À¡à „π«—π‡ “√å∑’Ë 21

°√°Æ“§¡ 2012 ‡«≈“ 08.00-16.30 π. ∑’Ë

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈  –æ“π„À¡à °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

�����¢Õ‡™‘≠Õ¥’µ¿√“¥“·≈–»‘…¬å‡°à“¬ÿ«≈—¬À≈ÿ¬ å ¡“√’

√à«¡ª√–™ÿ¡ —ß √√§åª√–®”ªï „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22

°√°Æ“§¡ 2012 ∑’ËÕ“§“√¡Ÿ≈π‘∏‡´πµå§“‡∫√’¬≈ ´Õ¬

∑ÕßÀ≈àÕ ‡√‘Ë¡‡«≈“ 13.30 π. ¬◊π¬—π‡¢â“√à«¡ß“π‰¥â∑’Ë

§ÿ≥»ÿ¿«‘∑ ‚∑√. 08-1855-8723 À√◊Õ§ÿ≥Õπÿ √≥å

‚∑√. 08-1627-8813 ªïπ’ÈµâÕß ”√Õß∑’Ë·µà‡π‘ËπÊ

¡’®”π«π®”°—¥

‡°◊Õ∫‡ √Á®·≈â«!!!  Àπ—ß ◊Õ¥’   ”À√—∫‡ªìπ¢Õß¢«—≠∑’Ë¡’§ÿ≥§à“

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààßπ“´“‡√Á∏ ‡≈à¡ 2
æ√–π‘æπ∏å¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16  ·ª≈‚¥¬ §ÿ≥æàÕ∑—»‰π¬å  §¡°ƒ 

®—¥æ‘¡æå‚¥¬ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

‡À¡“– ”À√—∫‡ªìπ¢Õß¢«—≠  ª√–®”ÀâÕß ¡ÿ¥  ·≈–∫â“ππ—°∫«™∑ÿ°·Ààß

ç§“∑Õ≈‘°¬ÿ§„À¡à „ΩÉ√Ÿâ ‡æ◊ËÕ√—°·≈–√—∫„™âé

 —Ëß®Õß‰¥â∑’Ë ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ  1801   E-mail : udomsarn@gmail.com

°≈ÿà¡‡∑‡√‡´’¬π

√à«¡„®¿“«π“‡æ◊ËÕºŸâµâÕß°“√ «¥¿“«π“

‡æ◊ËÕ®ÿ¥ª√– ß§å¢Õßæ’ËπâÕß ·®âß§«“¡ª√– ß§å

‰¥â∑’Ë‚∑√. 08-1692-8484

√–≈÷°∂÷ß∑à“π„π§”¿“«π“ §ÿ≥æàÕ≈Ÿ°“  —πµ‘ «—π™“ / Õ—π‡¥√ ≥√ß§å ¡≥’¢“« / ‡ª“‚≈

 ¡∫ÿ≠ °‘®∫”√ÿß / ¬Õ·´ø æß…å‡æ™√ ‰¡â·°â« / Õ—ππ“  ¥“√“°√  π“¡≈–§√ / «‘≠≠“≥ ¡“™‘°

Õÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåºŸâ≈à«ß≈—∫ / «‘≠≠“≥„π‰ø™”√–·≈–«‘≠≠“≥∑’Ë‰¡à¡’„§√§‘¥∂÷ß

 àß¿“æ¢à“«Õÿ¥¡ “√

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com

 àß¢à“«ª√–™“ —¡æ—π∏å

«—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ / ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ

E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401
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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
10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND)
122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com

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

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

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

การกาวผานประตูนั้นคือการ
เริม่เดินทางท่ีจะตองกระทำไป
จนตลอดชีวติ การเดินทางดัง
กลาวเร่ิมตนดวยศีลลางบาป

(เทียบ รม 6 : 4)
จากหนังสือ : กาวไปสปูแหงความเช่ือ

การแสดงความเช่ือใน
พระตรีเอกภาพ พระบิดา

พระบตุรและพระจิต คือการเชือ่
ในพระเจาพระองคเดียวผทูรง

เปนองคแหงความรัก
(เทียบ ยน 4 : 8)

จากหนงัสือกาวไปสปูแหงความเช่ือ

ผลแหงการเสด็จกลบัคืน
พระชนมชพีของพระเยซูครสิตเจา
ซ่ึงอาศัยพระพรแหงพระจติทรง
ตองการท่ีจะนำผทูีเ่ชือ่ในพระองค
ไปสพูระสริริงุโรจน ของพระองค

(เทียบ ยน 17:22)
จากหนงัสือ : กาวไปสปูแหงความเชือ่

เราไมอาจยอมรับไดวา
เกลือนั้นไรรสชาติ
หรอืแสงสวาง

ถูกนำไปซุกไวใตถัง
(เทียบ มธ 5 : 13 - 16)

จากหนงัสือกาวไปสปูแหงความเช่ือ
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คุณพอมัทธีอัส สงฆชาวเกาหลี มารับผม
ทีส่นามบินมะนิลา ประเทศฟลปิปนส บายวันน้ัน
ฝนตกไมมากนัก ชาวฟลิปปนสถือเปนเร่ืองปกติ
เราสื่อภาษากันเขาใจบางไมเขาใจบาง เขาบอก
ผมใชภาษาอังกฤษไดดี ผมไมเชื่อ แตผมเชื่อวา
ผมกลาจะพูดมากกวา มันเปนความกลาท่ีพกไป
เสมอในทุกท่ี บางคนเรียกมันวาความม่ันใจ

เรามีเวลาอยใูนรถรวมสองช่ัวโมงเพ่ือจะไปให
ถึงยังสถานท่ีพัก  แตอีกราวหน่ึงช่ัวโมงเพื่อ
รับประทานอาหารเท่ียง รถราขวักไขวบนถนน
ผมมองไมเห็นเลนและมันก็เหมือนไมมีจริงๆ
รถติด และผคูนก็พรอมจะเดินขามถนนเม่ือพวกเขา
พรอม คุณอานไมผิดหรอก พวกเขาพรอม บางที
ไมใชรถพรอมนะครับ

ผมน่ังขางหนาคูไปกับคนขับ เห็นวาเสนทาง
นัน้ยาวไกล รวมท้ังคนขับก็ดูเหน่ือยลาออนแรงลง

ทุกที ผมถามเขาวา อะไรท่ีคุณชอบในเมืองน้ีที่สุด
หรืออะไรเปนแรงจูงใจแรกท่ีทำใหคุณอยูที่ เมืองน้ี
(เขาตองอยูที่นี่อีก 5 ป คุณพอมัทธีอัสอยูที่นี่มาปที่ 2
แลว) เขาตอบวา “ผมชอบคนหนุมสาวซ่ึงมีมากมาย
ในเมืองนี ้  เปนคำตอบทีผ่มอยากถามเหตผุล  ผมคดิวา
มีไมกีเ่มืองในโลกทีมี่ลกัษณะแบบน้ี เราพบคนหนมุสาว
ไดทั่วไป พวกเขาทำใหถนนหนทางและโลกใบน้ี
มีชวีติชีวา คุณไปท่ีไหนก็ตามท่ีประเทศน้ี คุณจะพบเจอ
คนหนุม คนสาว แมกระท่ังท่ีที่เราจะไป” ผมนั่งฟง
อยางต้ังใจ พลางนึกถึงเมืองไทย นึกถึงหลายๆ เมือง
บนโลกใบนี้ที่มีโอกาสเดินทางเยี่ยมเยือน ผมถามไป
อีกวา “แลวเกาหลีเปนอยางน้ีหรือเปลา?” เขาบอกวา
“บางทีกไ็มตางในเร่ืองของคนหนมุสาว แตคนเหลาน้ัน
ผิดกันตรงท่ีวา คนท่ีนี่ไมมีความรีบเรงอันใด ชีวิต
ไมเรงรบี แตพวกเขาอยอูยางมีความสุข”

ชวีติท่ีมีความสุขคืออะไร? เราเฝาสงสัยกนัมานาน
แลว บางทีเราตอบไดชัดเจน จากตำรา จากคำส่ังสอน
ของผูนำศาสนา เรารูแตเราไมกลาท่ีจะเลือกชีวิตท่ีมี
ความสุขแบบน้ัน เราอาจจะเลือกที่จะไมเชื่อก็ได
เพราะเราอาจจะรูวาประเทศของพวกเขายากจน ผูคน
สวมเส้ือผาราคาธรรมดา รานรวงขางทางดูไมได
บรรยากาศ ความสุขอาจจะไมไดอยตูรงน้ัน

เราเดินทางมาไกลจากมะนิลา เหลืออีก 40 นาที
คุณพอมัทธีอัสบอกวา เรากำลังจะถึง เขาถามวาชอบ
ทานไอศกรีมไหม มีหรือที่จะปฏิเสธ เราจอดรถ
คุณพอมัทธีอัสเดินนำหนา  ผมมองทุกอยางขางทาง
นึกถึงกลองถายรูป เสียดายท่ีไมไดนำออกมาดวย

เดินตามคุณพอและนองเณร พลางคิดในใจวา
รานไอศกรีมท่ีนี่จะเปนแบบไหน ผิดคาดครับ
เราไปหาไอศกรีมกันในรานแบบสะดวกซ้ือ
บานเรา  เซเวนอเีลฟเวน (ฮา)

ผมมาอยูที่นี่ได 5 วันแลว (ในวันท่ีเขียน
บทความน้ี) หลายคนท่ีอยูรวมกัน ถามถึงเพลง
ที่ผมแตง งานท่ีผมทำผานมา บทความท่ีผมเขียน
หนังสือที่ผมเรียบเรียง  กิจกรรมมากมายท่ีมี
ประสบการณที่ไดแลกเปลี่ยนกัน เราเหมือน
เหน็พระในตัวบคุคลเหลาน้ัน ซ่ึงไมไดหมายความ
วาท่ีอื่นเราไมเห็น แตเม่ือเรามีโอกาสไดปรับ
รูปแบบชีวิตบาง เปล่ียนสถานท่ีบาง มีอะไรขาดๆ
ไมครบครันบาง เผชิญกับการตอสูในชีวิตบาง
เม่ือน้ันคำตอบในใจลึกๆ วาเราใชชีวิตอยางไร
เลือกอะไรอยูจะคอยๆ ถามเรากลับ มันจะถามเรา
วา ชีวิตท่ีผานมา คุณเห็นพระเยซูเม่ือใด และ
คุณปฏิบัติอยางไรกับพระองค

ถาจะมีคนถามผมกลับดวยคำถามที่ผมถาม
คุณพอมัทธีอัสวา “อะไรที่คุณชอบที่นี่ที่สุด หรือ
อะไรเปนแรงจูงใจใหคุณอยทูีน่ี?่” อยากฟงคำตอบ
ไหมครบั การตอบในวันน้ีคงเร็วไป ผมไดคำตอบ
แลวครบั แตผมขอเวลาดอูกีสกัหนอยวา ผมจะตอบ
แบบน้ีจนถงึวนัสุดทายของการโบกมือลาแผนดินน้ี
หรือเปลา?

บรรณาธิการบริหาร

เสยีงของพระเยซู คุณไดยินไหม



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 25 ª√–®”«—π∑’Ë 17-23 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 Àπâ“ 19

çÕ“≈—¬√—°¡“√¥“§ÿ≥æàÕÕπ—πµåé §ÿ≥æàÕÕπ—πµå ‡Õ’Ë¬¡¡‚π ‡ªìπª√–∏“π

æ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ¡“√¥“ ¡“√’Õ“ ‡Œ’¬– ‡Õ’Ë¬¡¡‚π Õ“¬ÿ 86 ªï ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 ‡¡…“¬π

2012 ∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

çÕ“≈—¬√—°∫‘¥“§ÿ≥æàÕ ¡™“¬é §ÿ≥æàÕ ¡™“¬ Õ—≠™≈’æ√ —πµå ‡ªìπ

ª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ∫‘¥“ Õ—π‡¥√ ®ÿâß‡∑âß ·´àÕ—Èß Õ“¬ÿ 89 ªï ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17

æƒ…¿“§¡ 2012 ∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

çµâπ‰¡âµâπ·√°‚§√ß°“√ª≈Ÿ°ªÉ“™ÿ¡™π∫â“π∑à“∫¡é ™“«∫â“π∑à“∫¡

√à«¡°—∫§ÿ≥æàÕª√– ß§å «ß…å«‘∫Ÿ≈¬å ‘π, OMI ‡®â“Õ“«“  √à«¡°—πª≈Ÿ°µâπ π “¡„∫

´÷Ëß‡ªìπµâπ‰¡âª√–®”®—ßÀ«—¥‡≈¬ ‡ªìπ°“√√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ß™“«∫â“π°—∫

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ∑à“∫¡ „π°“√ª≈Ÿ°ªÉ“™ÿ¡™π∫â“π∑à“∫¡ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 6 æƒ…¿“§¡

2012 ∑’Ë∫√‘‡«≥Õà“ß‡°Á∫πÈ”Àâ«¬‡Œ’È¬ À¡Ÿà∫â“π∑à“∫¡ µ.‡¢“·°â« Õ.‡™’¬ß§“π ®.‡≈¬

ç —¡º— ™’«‘µé «—πÕ—ß§“√∑’Ë 22 æƒ…¿“§¡ 2012 π—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π

¥“√“ ¡ÿ∑√ »√’√“™“ ™—Èπ¡.5/1 ®”π«π 50 §π  —¡º— ™’«‘µ‡¥Á°‡≈Á°

æ√–¡À“‰∂à ´÷Ëß‡ªìπ°‘®°√√¡æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µπ—°‡√’¬π ‚¥¬À≈—ß®“°‰¥â√—∫

™¡ ◊ËÕ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈„πß“π¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘§ÿ≥æàÕ‡√¬å·≈â«π—°‡√’¬π‰¥â·∫àß°≈ÿà¡¬àÕ¬°—π

‰ª™à«¬ ÕπÀπ—ß ◊ÕπâÕßÊ ™à«¬æ“πâÕß‡≈àπ‡°¡ å ™à«¬æ“πâÕß‰ªΩñ°«à“¬πÈ”

·≈–Õ◊ËπÊ µ“¡µ“√“ß°“√‡√’¬π°“√ Õπ¢Õß»Ÿπ¬å‡¥Á°‡≈Á° °‘®°√√¡π’È∑”„Àâ

π—°‡√’¬π‰¥â‡¢â“„®™’«‘µ·≈–∑’Ë¡“∑’Ë‰ª¢Õß‡¥Á°¥âÕ¬‚Õ°“ ¡“°¢÷Èπ ·≈–¬—ß‰¥â

™à«¬°—π√–¥¡‡ß‘π∫√‘®“§„Àâ∑“ß»Ÿπ¬å‡¥Á°‡≈Á°Õ’°®”π«πÀπ÷Ëß

ç·∫¥¡‘πµ—π§πæ‘°“√é §ÿ≥À≠‘ßªí∑¡“ ≈’ «— ¥‘Ïµ√–°Ÿ≈ ª√–∏“π

∑’Ëª√÷°…“ ¡“§¡·∫¥¡‘πµ—π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ √à«¡°—∫§ÿ≥ “∏‘µ √—ß§ ‘√‘

Õ∏‘∫¥’°√¡ √√æ“°√ ®—¥°“√·¢àß¢—π°’Ã“·∫¥¡‘πµ—π§πæ‘°“√ ‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ

 π—∫ πÿπ«ß°“√°’Ã“§πæ‘°“√ ‚¥¬§ÿ≥°‘µµ‘√—µπå ≥ √–πÕß √Õßπ“¬°œ ·≈–

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß ¡“‡ªìπª√–∏“π «—π∑’Ë 28 æƒ…¿“§¡ 2012

∑’Ë π“¡·∫¥¡‘πµ—π ‚√ßß“π¬“ Ÿ∫ ∂ππæ√–√“¡ 4
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µÕπ∑’Ë 62

æ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—π

æ‘π‘®æ‘»‰√â∑ƒ…Æ’

(4)

æ‘æ‘∏¿—≥±å¡Õß‡√“

À≈“¬§π™Õ∫¡“æ‘æ‘∏¿—≥±å ·µàÕ’°À≈“¬§πÕ“®®–‡©¬Ê ∫“ß§π‰¡à™Õ∫

‡ ’¬¥â«¬´È” ¥â«¬«‘∏’§‘¥∑’Ë·µ°µà“ß π”‰ª Ÿà°“√„Àâ§ÿ≥§à“∑’Ëµà“ß°—π‰ª ·≈–º≈™’«‘µ

∑’Ë‰¡à‡∑à“°—π

æ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—π¡’À≈—°∞“π∑“ßª√–«—µ‘»“ µ√å¡“°¡“¬ µ—Èß·µà¬ÿ§·√°Ê

¢Õß‚≈°®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π µâÕß™◊Ëπ™¡ºŸâ‡°Á∫√—°…“ ·µàæ‘æ‘∏¿—≥±å®–¥âÕ¬§à“≈ß∑—π∑’

‡¡◊ËÕ‰¡à¡’ºŸâ‡¢â“¡“‡¬’Ë¬¡™¡

æ‘æ‘∏¿—≥±å¡Õß‡√“ ∂â“√Ÿªªíôπ·µà≈–√Ÿª √Ÿª¿“æ·µà≈–¿“æ ¢Õß∑’Ë¡’§ÿ≥§à“

∑“ßª√–«—µ‘»“ µ√åÕ—πª√–¡Ÿ≈§à“‰¡à‰¥â·µà≈–™‘Èπ ¡’ “¬µ“‡©°‡™àπ‡¥’¬«°—∫‡√“

 ‘Ëß‡À≈à“π—Èπ§ß¡Õß‡√“‡™àπ°—π

º¡§‘¥«à“æ‘æ‘∏¿—≥±å‰¡à‰¥â‡°Á∫√«∫√«¡¢Õß‡°à“‡∑à“π—Èπ æ‘æ‘∏¿—≥±å∑”„Àâ‡√“

¡Õß¬âÕπ·≈–‡ÀÁπª√–«—µ‘»“ µ√å¢Õß‚≈° ¢Õß™’«‘µ ·≈–¢Õß§π∑’Ë‡¢â“¡“‡¬’Ë¬¡™¡

·µà≈–§πÊ

À“°‡√“æÕ¡’‡«≈“ ≈ÕßÀ“‡«≈“‡¢â“æ‘æ‘∏¿—≥±å°—π∫â“ßπ–§√—∫ Õ“®®–‰¡àµâÕß

‰ª∂÷ßæ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—π ·µà‰ª„Àâ∂÷ß§«“¡À¡“¬·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß°“√‰¥â‡æàß

æ‘π‘®À¬ÿ¥·≈–¡Õß ‘Ëßµà“ßÊ „πæ‘æ‘∏¿—≥±å‡À≈à“π—Èπ  –∑âÕπ· ß·«∫«“¡·Ààß

°“√‡¢â“„®™’«‘µ¡“°¢÷Èπ

ª√–™ÿ¡§≥–π—°∫«™À≠‘ß
µàÕµâ“π°“√§â“¡πÿ…¬å

‡Õ‡™’¬·ª´‘øî°
¡–π‘≈“ ●  °“√ª√–™ÿ¡§√—Èß·√°¢Õß§≥–π—°∫«™À≠‘ß

µàÕµâ“π°“√§â“¡πÿ…¬å√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬·ª´‘øî° (Asia

Pacific Women Religious Against Trafficking in

Persons (APWRATH) ÷́Ëß®—¥¢÷Èπ∑’Ë¡–π‘≈“ ª√–‡∑»

øî≈‘ªªîπ å √–À«à“ß«—π∑’Ë 27-30 ‡¡…“¬π 2012 °“√

ª√–™ÿ¡π’È‡ªìπ°“√ “πµàÕß“π¥â“π°“√ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ

„Àâ‡°‘¥°“√ª√– “πß“π°—π„Àâ¥’¬‘Ëß¢÷Èπ

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

ª√–™ÿ¡„À≠à ¡“§¡§“∑Õ≈‘°œ
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●   ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â®—¥ª√–™ÿ¡„À≠à

·≈–‡≈◊Õ°µ—Èßπ“¬°§π„À¡à  ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 12  æƒ…¿“§¡ 2012 ∑’ËÀâÕß

ª√–™ÿ¡™—Èπ 11 Õ“§“√√«¡®‘µ‡æ’¬√∏√√¡ ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  ‚¥¬

§ÿ≥»‘√‘‚√®πå ™“«ª“°πÈ”  ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°¥â«¬§–·ππ‡ ’¬ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å

‡ªìππ“¬°µàÕÕ’° 1  ¡—¬ ‡ªìπ‡«≈“ 3 ªï  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

Õ“ “ ¡—§√ ‡¬“«™π
 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’√à«¡Õ∫√¡

ç ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π- ‘∑∏‘‡¥Á°é
§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ —ß§¡  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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