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อันเน่ืองมาจากภาพยนตรตางประเทศเร่ืองหน่ึงเขามาฉายในประเทศ
ไทย เปนเร่ืองตลกที่เอามุกตางๆ มาเรียกเสียงหัวเราะ กอนหนาน้ันเอาภาพ
ประมุขของศาสนา และประเทศมาพิมพเผยแพรอยางไมสมควร ลาสุด
ในรายการโทรทัศนบานเรา เอาภาพที่ไมเหมาะสมอยางยิ่งมาออกอากาศ
ในเวลาท่ีมีคนดูกันมากเปนพิเศษ และรายการน้ี ก็เปนรายการท่ีดีมาตลอด

ตองขอพดูในท่ีนีสั้กคร้ัง เร่ืองทำนองนี ้มักจะเกิดข้ึนอยเูปนระยะๆ

ผทูีไ่มเหน็ดวยอาจจะทำดวยวธีิการตางๆ  อาจจะหามฉาย หรอืเดินขบวน
ประทวงอยางสงบหรือรุนแรง หรือฟองรองกัน หรือรูสึกแตเก็บไวในใจ
เพราะไมรจูะตอบโตอยางไร  ฯลฯ

ผมเช่ือวา ไมวาศาสนาไหนๆ  ศาสดาองคใด หรอืผนูำศาสนา นกับวช
ระดับไหนถูกนำมาทำใหเส่ือมเสีย เปนการกระทำท่ีไมสมควรอยางย่ิง และ
ผูที่มีสวนเก่ียวของต้ังแตผูคิด ผูผลิต ผูเผยแพร ฯลฯ ควรไดรับการตำหนิ
ตองรับผิดชอบในผลท่ีเกิดข้ึน

ขณะท่ีสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมไทยเราทุกวันน้ี เราพบกับปญหา
หลายดาน ศีลธรรมท่ีตกต่ำ จติใจท่ีวางเปลา ผคูนขาดท่ีพึง่พงิ หลกัยดึเหน่ียว
เยาวชนกับการศึกษาและความรับผิดชอบ เรื่องครอบครัว ความขัดแยง
ในสังคม ฯลฯ

สังคมตองการการรวมมือกันสรางคน สรางบานเมือง ส่ือมวลชน
มีบทบาทสำคัญทีจ่ะชวยสรางสรรค แกปญหาใหพนจากเหวลกึหรอืความมดื
ไปสูความสวาง  พัฒนาผูคนและสังคมใหเจริญกาวหนา และอยูรวมกัน
อยางมีสันติสุข

ส่ือมวลชนเปนด่ังดาบสองคม เราไดใช “คมสราง หรอืคมเสือ่ม!”

เหตุผลเร่ืองเสรีภาพ และศิลปะ การแสดง สวนตัว ไมนาจะมีน้ำหนัก
ทีจ่ะทำใหสามารถนำส่ิงเหลาน้ีออกมาสสูาธารณะอยางโจงคร่ึมได  นอกจาก
เพยีงเพ่ือผลประโยชนตนเอง ไมรกูาละและเทศะ ฯลฯ

เสียดายวาทุกวันน้ี ผูคนมีการศึกษาสูงข้ึน มีเทคโนโลยีที่สะดวกสบาย
มีบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ มีสถาบันท่ีนาจะเปนเสาหลักใหกับสังคม
ปกปองคุมครองคนท่ีออนแอ ดอยโอกาส คนท่ีถูกกระทำ เอารัดเอาเปรียบ
เสียดายยงัไมไดทำจรงิๆ

กวาท่ีเราจะมีสิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตย อยางท่ีเปนอยูนี้ ใชเวลา
ผคูน ทรพัยากรมากมายคิดเปนเงินทองไมได วนัน้ีเรามีโอกาสดี มีความพรอม
ที่จะชวยกัน รวมมือกันทำส่ิงท่ีดีงามใหกับสังคม สรางสรรคความเจริญ
กาวหนา ไดอยางท่ัวถงึและเทาเทียมกนั

เสียดายวาโอกาสอยูในมือของเรา แตเราไมไดทำดี
มิหนำซ้ำ เอาแตใช คมท่ีสอง!

วาติกันชี้แนวทาง
อภิบาลกระแสเรียก

ทามกลางการเปล่ียนแปลงมากมายและรวดเร็วในหลายภาคสวน สำนัก
วาติกันไดออกเอกสารฉบับใหมเพื่อเปนแนวทางใหแกพระสังฆราช สาม-
เณราลัย และชุมชนคริสตชนไดชวยกันสงเสริมกระแสเรียกและใหแนวทาง
การอบรมผูที่เตรียมตัวเปนสงฆในโลกยุคปจจุบัน

เอกสารดังกลาวมีชื่อวา แนวทางอภิบาลเพื่อสงเสริมกระแสเรียก
การเปนสงฆ (Pastoral Guidelines for Fostering Vocations to Priestly Ministry)
ไดรับการสงจากวาติกันถึงสภาพระสังฆราชทุกแหงท่ัวโลกเมื่อวันจันทรที่
25 มิถนุายน 2012

เอกสารเนนถึงความจำเปนท่ีจะตองคัดเลือกผูที่เหมาะสมเขาบานเณร
และจำตองหลีกเล่ียงผูที่แสดงบุคลิกท่ีเปราะบาง  ในขณะท่ีจำตองให
ความชวยเหลือแกผูที่อาจมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากกระแสเรียกความเปน
สงฆ ชมุชนคริสตชนมีบทบาทอยางมากในการสงเสริมกระแสเรียก เน่ืองจาก
เปนการแสดงความรักของพระเจาท่ีทรงเรียกผทูีพ่ระองคตองการใหสเูสนทาง
ชวีติท่ีศักด์ิสิทธ์ิและปฏบิติัพนัธกิจสงฆ

เอกสารฉบับน้ีไดอาศัยขอมูลจากสภาพระสังฆราช ตลอดจนผอูำนวยการ
ฝายกระแสเรียกระดับชาติจากท่ัวโลก ทีไ่ดตอบคำถามตางๆ ทีส่มณกระทรวง
การศึกษาและอบรมไดทำการสำรวจเม่ือป 2008 เพื่อหาทางตอบสนอง
ความตองการใหมีแนวทางอภิบาลกระแสเรียกบนพื้นฐานของเทวศาสตร
วาดวยกระแสเรียกทีช่ดัเจน ตลอดจนรวมถึงอตัลักษณของความเปนสงฆ

เอกสารความยาว 29 หนาฉบับน้ี สำนักวาติกนัไดออกในโอกาสครบ 50
ปของการจัดต้ังกองงานกระแสเรียกการเปนสงฆของสมณกระทรวงการศึกษา
และอบรม

เอกสารยังแจงถึงเหตุผลการท่ีกระแสเรียกโดยท่ัวไปลดลงวา เปนเพราะ
อัตราการเกิดในโลกท่ีพัฒนาแลวลดลง นอกน้ัน วัตถุนิยมและวัฒนธรรม
โลกยีนยิมยังทำใหผคูนไมเจริญชีวติดวยความกลาหาญในคุณคาพระวรสาร

วิธีการแกไขสถานการณอยางท่ีเปนอยูขณะนี้ ไมใชแคเพียงการแสวงหา
โปรแกรมและความคิดใหมๆ  แตอยทูีก่ารเสริมสรางชุมชนคริสตชนใหเขมแข็ง
มีชีวิตชีวาและอุทิศตน เปนหน่ึงเดียวกันในการภาวนา และชิดสนิทกับองค
พระคริสตเจา

นอกนั้น เหตุผลของการที่มีการตอบรับเสียงเรียกของพระนอยลง ไดแก
อาทิ

- บิดามารดาไมเต็มใจเม่ือลูกปรารถนาจะเขาบานเณรเน่ืองจากพอแม
คิดหวังใหลกูเดินในเสนทางอ่ืนของชีวติ

- สังคมโดยท่ัวไปไมเหน็คุณคาของสงฆ
- ไมเขาใจชีวิตของการถือโสด

พระคารดินลัซนีอน โกรกเลฟสกี ้ในวันแถลงขาวท่ีกรงุโรม 25 มิถนุายน 2012

เสยีดาย กับโอกาสดี
ใชสื่อในมือ...สรางสรรค!

คณุพอวรยทุธ  กจิบำรงุ

(อานตอหนา 4)
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- ถอดใจเม่ือเห็นขาวสงฆกระทำผิดทางเพศแก
ผูเยาว

- พระสงฆทำงานหนักมากจนทำใหชีวิตจิต
เส่ือมถอยลง

บอเกิดของกระแสเรียกจะเกิดข้ึนเม่ือเด็กและ
เยาวชนมีประสบการณที่ดีกับพระเจาในครอบครัว
โรงเรียน และท่ีวัดของพวกเขา การไดมีโอกาส

แสงแหงความหวัง
ของเดก็และคนพิการ

ชวยมิสซา ไดเขากลุมกิจกรรมตางๆ หรือไดรวมงาน
จิตอาสา สามารถชวยใหพวกเขาไดประสบการณ
กับพระเจาได

พระคารดินลัซนีอน โกรกเลฟสกี ้สมณมนตรีแหง
สมณกระทรวงการศึกษาและอบรม ไดกลาวเสริม
ในงานแถลงขาวโอกาสออกเอกสารฉบบัน้ีท่ีกรงุโรมวา
เปนท่ีนาสังเกตวา ที่ใดที่พระศาสนจักรประสบความ
ยากลำบาก ถูกเบียดเบียนขมเหง ที่นั่นมีกระแสเรียก

อยางมากมาย และพระสงฆที่นั่นก็ตระหนักไดดีมาก
ถึงชีวิตและพันธกิจของตนเองในฐานะสงฆของพระ-
คริสตเจา

ผูที่สนใจและประสงคจะอานเอกสารน้ีที่ครบ
สมบูรณ สามารถดาวนโหลด ไดจาก www.priestly
vocations.com

อาจารยชยัณรงค  มนเทยีรวเิชยีรฉาย

“เราเปนแสงแหงความหวังของเด็กและคนพิการ”
ประโยคน้ี ผอูานหลายทานคงเคยไดยนิไดฟง ไดเหน็

มาบางแลว แตอกีหลายทานอาจจะยังไมทราบวามาจาก
ไหน ทานอาจจะยังไมตองทราบที่มาของขอความ
ขางตน ผมอยากใหทานลองหลับตาและจินตนาการถึง
ความหมายของการเปนแสงแหงความหวัง วามัน
ยิ่งใหญเพียงใด ยิ่งเปนความหวังของเด็กและคนพิการ
ดวยแลว ผมวาความย่ิงใหญนบัเปนทวีคณู เพราะวาเด็ก
และคนพิการตางก็ตองการความชวยเหลือมากกวา
พวกเราคนปกติแนนอน

ครัง้แรกทีผ่มไดยนิ และเหน็ประโยค “เราเปนแสง
แหงความหวังของเด็กและคนพิการ” ก็เม่ือประมาณ
1 ปทีแ่ลว เม่ือผมไดยายมาทำงานท่ี “มูลนธิิคุณพอเรย”
ต้ังอยบูนถนนสุขุมวิท ก.ม. ที ่145 พทัยากลาง ผมตอง
ยอมรับวาแรกๆ ผมก็ไมคอยเขาใจสักเทาไหรกับ
ความหมายท่ีจะเปนรูปธรรมของประโยคน้ี ดังคำท่ีวา
เวลาจะชวยใหทุกอยางกระจางชัด ผมไดพบเจอกับ
หลายบุคคล หลายๆ เหตุการณ ที่อธิบายความหมาย
ของการเปนแสงแหงความหวังไดดีโดยไมตองไป
แสวงหาจากหนังสือเลมไหนเลย

หากผมจะเลาท้ังหมดเกรงวาจะยืดยาวเกนิไป ผมจงึ
ขอยกมาเพียงหนึ่งเดียวเทาน้ัน เปนเหตุการณลาสุด
ที่เกิดข้ึน และเปนการย้ำความเปนแสงแหงความหวัง
ของเด็กและคนพิการใหชัดเจนย่ิงข้ึนในความเขาใจ
ของผม

ต้ังแตหลงัปใหมมา ผมมักจะเหน็ชายพกิารคนหนึง่
เขามีแขนขางซายขางเดียว และมีเพียงรางกายคร่ึงบน
ถาผูอานคิดวาน่ันเลวรายแลว ยังไมพอครับ เขายัง
มีอาการปากแหวงเพดานโหวดวย เขาจะปนรถวีลแชร

ดวยแขนเพยีงขางเดียวไปมาอยใูนศูนยคณะพระมหาไถ
พัทยา ผมไมเคยไดมีโอกาสคุยกับเขา แตทุกครั้งท่ีเห็น
เขา ทำใหผมมีกำลงัใจข้ึนมา เพราะส่ิงท่ีผมตองประสบ
ในชีวติ มันชางนอยนดิเม่ือเทยีบกบัชายผนูี้

จนกระท่ัง เม่ือกลางเดือนพฤษภาคม ผมไดมีโอกาส
รจูกัเขา โดยผานทางอาสาสมัครชาวตางชาติ คณุมาเรยี
ทาร (Mrs. Maria Tarr) ผซ่ึูงมาเปนครูสอนภาษาอังกฤษ
ใหกับกลุมคนพิการท่ีมารองานท่ีศูนยจัดหางาน
คนพิการพระมหาไถ ในมูลนิธิคุณพอเรย และเปน
ผรูะดมทุนเพือ่ชวยเหลอืชายพกิารผนูีใ้หมีชวีติท่ีสะดวก
สบายข้ึน

เขาชื่อ “เดน” หรือ นายเทพพิทักษ วิศาลทรัพย
เปนบุตรชายคนสุดทองของนายยงยุทธ วิศาลทรัพย
อาชีพเชาพระ กับนางกลม วิศาลทรัพย อาชีพแมบาน
เปนชาวจังหวัดสุโขทัย ปจจุบันเดนอายุ 29 ปแลว
เขาเกิดมาพรอมกับความพิการแขนขา ปากแหวง
เพดานโหว มีเพียงแขนขางซายเทาน้ันท่ีสมบูรณ เดน
ไดรับการผาตัดเย็บริมฝปากท่ีแหวงให เปนปกติ
เม่ืออายุ 8 ขวบ แตเพดานท่ีโหวนั้นยังคงอยูจนถึง
ปจจุบนั ทำใหเดนพดูไมชดั

เดนมีพี่สาวคนโตซ่ึงทำงานเปนเชฟ อยูที่ประเทศ
ออสเตรเลีย คอนขางมีรายได ไมอยากใหนองชาย
ออกจากบานไปลำบาก จึงไดสงเงินมาเพ่ือใหพอแม
เลี้ยงดูเดนตลอดมา แตก็ไมสามารถหยุดย้ังความฝน
ในการจะมีชีวิตเหมือนคนท่ัวไปของเดนได เม่ืออายุ
15 ป เดนจึงไดออกจากบานและเขาโรงเรียนเหมือน
คนท่ัวไป และน่ีคือจดุเร่ิมตนของการผจญภัยของเดน

เดนเขาเรียนช้ันป.1 - ป.6 ที่โรงเรียนหัวฝาย
ต .กลางดง  และเรียนตอชั้นมัธยมตนท่ีโรงเรียน
บานกลางดง ต.กลางดง หลังจากน้ันก็ศึกษาตอที่ศูนย
ฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน อ.แมแตง จ.เชียงใหม
ในสาขาคอมพิวเตอรออฟฟศ หลักสูตร 1 ป จบได
เดือนกวา เดนก็ไดงานทำท่ีที่วาการอำเภอทุงเสลี่ยม
ฝายความม่ันคง ตำแหนงพนักงานรับ-สงหนังสือ นับ
เปนความภาคภูมิใจแรกของเดนท่ีจะไดทำงานและ
มีเงินเดือนเปนของตนเอง แตเดนก็ทำงานท่ีนี่เพียง
6 เดือนเทาน้ัน เดนเริ่มตามหาฝนของตนตอไป เขา
เขาศึกษาตอในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
ระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร หลกัสูตร 3 ป แตชวีติ
ไมไดเปนด่ังหวังสำหรับเดน เขาตองเลิกเรียนหลังจาก
เรยีนได 2 ป เน่ืองจากความพิการของเขาเปนอปุสรรค

ในการเขารวมกจิกรรมภายนอกของหลกัสตูร พรอมทัง้
มีอาการเครียดจากการท่ีเรียนไมทันเพ่ือนซ่ึงมีรางกาย
ปกติอีกดวย

ป 2554 เดนไดงานทำท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ที่ราน
คอมพิวเตอร โดยเปนผูควบคุมระบบเซฟเวอรส แตก็
ทำไดเพียง 6 เดือนก็ตองลาออกเพราะวานายจาง
ปรับเปล่ียนตารางเวลาทำงานของเดนจากกลางวัน
เปนกลางคืน ทำใหเดนไมสามารถทนตอความลำบากนี้
ได

เดนใชวธีิหางานทางอนิเทอรเนต็ ทำใหเขาไดลงชือ่
สมัครหางานไวกบั ศูนยจดัหางานคนพิการพระมหาไถ
ในมูลนธิิคุณพอเรย ตอมาทางศูนยฯ จงึไดติดตอใหเดน
เดินทางมาพัทยา เพื่อใหกรอกใบสมัครและขอมูล
เพื่อจัดหางานให ปจจุบันเดนไดงานทำท่ีหางบ๊ิกซี
พัทยาใต ในตำแหนงพนักงานคียขอมูล โดยระหวางท่ี
เดนพักอยูที่ศูนยฯ เดนไดพบกับคุณมาเรีย ทาร (Mrs.
Maria Tarr) อาสาสมัครท่ีมาสอนภาษาอังกฤษใหกับ
ผหูางานท่ีพกิาร เม่ือคณุมาเรียเหน็สภาพความพิการของ
เดน และรวูาตองเดินทางไปทำงานไกลมาก ถาเทียบกบั
คนปกติ  ทุกวันเดนจะตองปนรถวีลแชรของเขา
ดวยแขนเพียงขางเดียวระยะทางรวมๆ 3-4 กิโลเมตร
เพื่อไปทำงานและกลับท่ีพัก  คุณมาเรียจึงได เกิด
ความสงสาร และเกิดความคิดท่ีจะระดมทุนเพื่อหาเงิน
ซ้ือรถวีลแชรไฟฟาใหกับเดน  ซ่ึงในท่ีสุดก็บรรลุ
วัตถุประสงค โดยสามารถระดมทุนเพื่อสั่งซ้ือวีลแชร
ไฟฟาในราคา 80,000 บาท ใหกบัเดน

ปจจุบัน เดนมีความสะดวกสบายในการเดินทาง
มากข้ึน รอยยิ้มของเดนในวันท่ีเขาไดสัมผัสและใช
วีลแชรไฟฟาคร้ังแรก และรอยยิ้มพรอมน้ำตาของ
คุณมาเรีย ทาร ที่บงบอกวาเธอดีใจมากเพียงใดน้ัน
ยังคงอยูในความทรงจำของผมทุกวันน้ี มันไมสามารถ
จะอธิบายเปนคำพูดไดเลย แตก็ทำใหผมรูแลวละวา
“การเปนแสงแหงความหวังของเด็กและคนพิการ” นัน้
เปนเชนน้ีนี่เอง ยังมีอีกหลายเหตุการณที่ตอกย้ำหนาท่ี
การเปนแสงแหงความหวังของผม ขอบคุณทุกการสนับ-
สนุนท่ีมอบใหกบัพวกเรา เราอยากใหทานภาคภูมิใจวา
ทานก็เปนหน่ึงในแสงแหงความหวังของเด็กและ
คนพิการกวา 850 คน ทีน่ีเ่ชนกัน

โดย เจตานังค
หมายเหตุ : ศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถ

หนึ่งในโครงการของมูลนิธิคุณพอเรย ต้ังอยูภายใน
ศูนยคณะพระมหาไถ บนถนนสุขุมวิท ก.ม.145 ระหวาง
พัทยาเหนือและพัทยากลาง บริการสงเสริมอาชีพ
ฝกอบรมและใหคำปรึกษาแกคนพิการทุกประเภท
ทัว่ประเทศไทย เพือ่ใหมีงานทำท่ีเหมาะสมและสามารถ
ดำรงชพีอยไูดดวยตนเอง
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(ตอจากฉบับท่ีแลว)
เยเรมียทำสุดความสามารถเพ่ือชี้ใหประชาชนเห็น

ถึงชีวิตวางเปลาชำรุดท่ีพวกเขากำลังดำเนินอยู ดวย
อุปมากับพฤติกรรมทางเพศของอูฐสาวและลาปา
เพือ่ใหพวกเขาสนใจฟง (ยรม 2:23-24)

“จงมองดูทาทางของเจาท่ีในหุบเขาซิ
จงสำนกึสิ วาเจาไดทำอะไร
เหมอืนอฐูสาวคะนองอยไูมสุข
เหมอืนลาปาท่ีคนุเคยกบัถ่ินทุรกนัดาร
ไดสูดลมดวยความอยากอันรุนแรงของมัน
ใครจะระงับความใครของมันได
บรรดาท่ีแสวงหามันจะไมตองเหนด็เหนือ่ย
เม่ือถึงเดือนที่กำหนดของมัน  จะพบมันเอง”

(ยรม 2:23-24)
     นี่เปนการกลาวอยางแข็งกราว ทานยืนอยูบนเนิน
และมองลงไปยังอฐูสาวท่ีกำลงัรออูฐตัวผ ู เพือ่ผสมพนัธุ
เดินเขาหา ถอยกลับข้ึนเนินลงเนิน วนเวียนอยูรอบๆ
รองรอยแสวงหาเพ่ือสำเร็จการน้ีฟองอยูดวยรอยเทา
ในฝุนดินท่ีประทับเรียงกันเปนวงไมไปไหน หรือ
มองดูลาปาท่ีออกอาการตองการในฤดผูสมพนัธสูุดกลิน่
ตัวเมียฟุดฟตที่ลอยมาในสายลม เชนเดียวกับผูคนท่ี
ไมสามารถหยุดยั้งตัวเองโดยไมมีจุดหมาย นอกจาก
เพื่อทำตามความอยากเทาน้ัน

เยเรมียบอกวาน่ันแหละท่ีทานเปน เหมือนสัตว
ในฤดูผสมพนัธเุหลาน้ัน ถกูควบคุมดวยแรงกระตนุของ
ความอยากบังคับอยูภายใน ชีวิตของพวกทานไมมีการ
อุทิศตน ไรจุดหมายที่ ต้ังหวัง หรือความสม่ำเสมอ
ทานเหมือนคนบาคล่ัง วนุวาย วิง่ไปทางโนนที ทางน้ีที
ตามแตที่ไหนมีคำชักนำอะไรเพียงเล็กนอยที่ถูกใจ
ชอบฟง

แตทานไมใชอฐูหรือลาในฤดูติดสัด ทานเปนบุคคล
ทีพ่รอมจะดำเนินชีวติสัตยซ่ือ ขณะน้ีไมใชเวลาท่ีจะเร่ิม
ชีวิตแบบน้ีหรือ?

ประชากรชาวอิสราเอลมีประวัติศาสตรยาวนานท่ี
ไมสัตยซ่ือ ทุกครั้งท่ีมีคำสัญญารูปแบบใหมๆ จาก
แหลงใดไมวาเสนอมาก็ละท้ิงและถอยหางจากพระเปนเจา
ทันที กระแสนิยมเพื่อนบานใหมๆ ซ่ึงบูมข้ึนอยาง
รวดเร็วทุกประเทศท่ีรีบเขาไปลองดวยความกระหาย
ต่ืนเตนชวงสัน้ๆ แลวก็เลกิ นานนับศตวรรษทีเ่บือ่คนรกั
แลวก็เปลี่ยนคนใหมเชนน้ีเรื่อยมา

การเทศนตำหนิความประพฤติเย่ียงน้ี โอกาสอื่น
ทานไดใชรูปลักษณเปรียบเทียบท่ีแตกตางออกไป
“เจาทองเที่ยวไปๆ มาๆ อยางเบาความเชนนั้น โดย
เปล่ียนเสนทางของเจาอยเูสมอนะ อยีปิตจะกระทำใหเจา
ไดอาย เหมือนอัสซีเรียไดทำใหเจาไดอายมาแลวน้ัน”

(ยรม 2:36)   ตรงน้ีทานถือกระจกเงาบานใหญใหอสิราเอล
ไดสองดูตัวเอง และมองเห็นภาพตัวเองคลายเด็ก
นักเรียนหญิงใจโลเลถูกทำลายชีวิตดวยนักเรียนชายท่ี
เพิ่งพบกันบนทองถนน ท้ังๆ ที่ส่ิงแรกที่ทำใหต่ืนเตน
เปนเพยีงการไดพบเจอเขาเทาน้ัน  กไ็ปเชญิชวนเขาแลว
สังเกตวาพอเด็กชายน้ันสลัดท้ิง เธอก็ไปติดตามเด็กชาย
ที่อยูตึกถัดไปทันที เรื่องแบบนี้ก็ดำเนินไปซ้ำรอยอีก
อยใูนอาการมึนงง  แลวก็จีบกันเลนตอไป นกัเรยีนหญิง
ถูกสลัดท้ิงจากนักเรียนชายอยางรวดเร็ว และก็เริ่ม
เขาหาคนตอไป  ความสัมพันธอันฉาบฉวยมีเพียงแค
ความประทับใจคร้ังแรก แนนอนส่ิงท่ีนกัเรียนชายมีให
กเ็พยีงแคใชเธอเปนเคร่ืองมือ ทัง้คกูไ็ดแคนัน้

เน้ือหาชัดเจนมาก ทีแรกพวกเขาก็ดาวาอัสซีเรียวา
เสียเวลาเปลาท่ีไปยุงดวย ตอนน้ีก็หันมาดาวาอียิปต
ทีก่ำลงัท้ิงพวกเขาไปทำนองเดียวกนั ถาพวกเขารจูกัโต
ก็จะรูจักที่จะมองหวนกลับยังชวงเวลาเจ็บปวดและ
อับอาย ในขณะท่ีพระเปนเจาทรงรักพวกเขา และ
ครัง้หน่ึงท่ีพวกเขาเคยพูดวารักพระองค ความประพฤติ
ของพวกเขาแสดงออกถึงความหลงใหลอันโงเขลา
ไมมีพื้นฐานบนความเปนจริง “อัสซีเรียไมเคยสนทาน
อียิปตไมเคยใสใจทาน” (แตพระเจาทรงหวงใยทาน)
และพระเจาจะไมทรงยอมใหประชากรท่ีพระองคทรง
เตรียมรับสิริรุงโรจนตองมีชีวิตอยางวางเปลาและ
โงเขลาเย่ียงนี้
ทุกเชาวันใหม

เยเรมียไปเรียนรูที่จะม่ันคงอยางไมหยุดย้ังมาจาก
ไหน?  ทานบรรจุคำๆ นีล้งในการดำเนินชวีติไดอยางไร?
แนนอนยอมไมใชสังเกตจากชีวิตผูคนรอบๆ ทาน
ทานเรียนรูจากองคพระผูเปนเจา

เยเรมยีเรยีนรทูีจ่ะดำเนินชีวติสม่ำเสมออยางไมหยดุย้ัง
ตอองคพระผเูปนเจา เพราะองคพระผูเปนเจาทรงชีวิต
สม่ำเสมอม่ันคงตอทาน บทกว ี5 บทท่ีเขยีนอยใูนหนงัสอื
“เพลงคร่ำครวญ” (หนังสือที่เขียนข้ึนจากหัวใจของ
เยเรมยี) บรรยายความทุกขสาหัสแหงประชากรของพระเจา
ชวงกรงุเยรูซาเล็มแตก อันเปนหายนะยิ่งใหญที่สุด
ในประวัติศาสตรชาติของเขา ณ ใจกลางชวงเวลา
อนัมืดมนน้ันดูเหมือนจะเปนบทกวี 5 บทน้ีที่พรรณนา
ถงึความทุกขสาหัส  มีประโยคหนึง่กลาววา

“ความรักม่ันคงของพระเจาไมเคยหยุดยั้ง  และ
พระเมตตาของพระเจาไมมีส้ินสุด

เปนของใหมอยูทุกเวลาเชา ความเท่ียงตรงของ
พระองคใหญยิง่นัก” (พคค 3:22-23)

ตรงน้ีไง เราพบคำวา “เปนของใหมทุกเวลาเชา...
ความเท่ียงตรงของพระองคใหญยิง่นัก” (ซือ่สัตยม่ันคง)
ความซ่ือสัตย ม่ันคงสม่ำเสมออยางไมหยุดย้ังของ
พระองคไมใชเปนแบบทำซ้ำเพราะตองทำตามหนาท่ี
แตเต็มไปดวยการสรางสรรคและนาฉงนสนเทห แมวา
ส่ิงน้ีเปนความสม่ำเสมอ และเปนประจำปกติของทุกเชา
วันใหมก็ตาม  ดวงอาทิตยข้ึนเปนท่ีแนนอนและเปน
ประจำตรงเวลาทุกวัน

แตใครเลาท่ีคนุเคยกับรงุอรุณ?  ทกุคนืเรา “ถกูกลนื
กินเขาไปในความมืด เฉกเชนสักวันหน่ึงท่ีเราจะถูก
กลนืกินเขาไปในฝนุดิน เรายงัรดูวยวาวันทีเ่ราถูกลบออก
ไปจากแผนดินแหงสรรพสิ่งท่ีมีชีวิตท้ังปวงแลวนั้นเรา
จะไดรับการยกขึ้นใหมีชีวิตเชนลาซารัส และพบวา

แขนขาอวัยวะและความรสึูกนกึคดิจะไมเส่ือมสลายอกี
พรอมการมาถึงแหงกลางวัน” เราไมคนุเคยกับเรือ่งเหลาน้ี
รงุอรณุเปนเรือ่งของความฉงนสนเทห มักมีชวงเวลาที่
เราพลาดท่ีจะตอบรบัรงุอรณุ แตเมือ่พลาด เราจะรโูดย
สัญชาตญาณวา เปนเพราะความไมสมบูรณภายในตัวเรา
ไมวาจากความปวยไขหรอืความผดิหวัง  หากธรรมชาติ
ยังไมรูเบ่ือในความสม่ำเสมอ ความสม่ำเสมอสัตยซ่ือ
อยางม่ันคงในองคพระผเูปนเจาจะย่ิงใหญเพยีงใด

นี่คือตนกำเนิดความสม่ำเสมออยางไมหยุดย้ังของ
เยเรมีย  ความคิดสรางสรรคของทานม่ันคงตอเนื่อง
ทานต่ืนกอนอรณุรงุ รบัฟงพระวาจาของพระเจา ต่ืนนอน
แตเชา รักษาความเงียบเพื่อต้ังใจฟงตอเบื้องพระพักตร
พระเจาต่ืนมาทำเชนน้ีนานกอนเสียงอกึทึก เสียงเสียดเยย
ถากถาง  เสียงบนดา ตรงน้ีเทาน้ันท่ีเราไดอยใูนใจกลาง
ชวงเวลาแหงการพบกับพระเปนเจา

 แตเยเรมียบอกพวกเขาวา “...แตทานหาไดฟงไม
ทานไมฟงหรอืเอยีงหขูองทานฟง” (ยรม 25:3-4) ตรงน้ีเอง
คือกุญแจไขปริศนาท่ีนำไปสูการแกไขแบบแผนชีวิตท่ี
ผิดพลาด  ชีวิตท่ีไม ม่ันคง  ชีวิตท่ีไมสัตย ซ่ือ  และ
ความโง เขลาของเราท่ีแยกแยะไมออกระหวาง”
“กระแสนิยมเปนพักๆ” กับ  “ความเชื่อศรัทธา”
(FASHION and  FAITH) เราไมยอมต่ืนแตเชาแลว
ฟงพระองค ในชวงวันเราไมหาทางแยกตัวออกจาก
ฝูงชน หาเวลาท่ีจะสงบเงียบ เพือ่เตรียมออกเดินทางใน
แตละวัน  แกรี ่วลิส กลาววา “คนท่ีเปนคนแทจรงิจะตอง
จดัรูปแบบชีวิตเอ้ืออำนวยใหชีวิตสามารถ ไตรตรอง
เรยีนร ู และสรางสรรค ไดสำเรจ็

เยเรมียไดกำหนดความสำคญักอนหลัง โดย ต่ืนข้ึน
แตเชาอยางม่ันคงไมหยุดย้ัง และสดับรับฟงพระวาจา
ของพระเจา และลงมือปฏบิติัตามท่ีรบัฟงมา ไมใชเพราะ
ไมมีทางเลือกอืน่เปดไวให  หรอืไมใชดำเนินชวีติรูปแบบ
อืน่ไมเปน แตทานทำดังท่ีพระเยซเูจาตรัสถงึ “ส่ิงจำเปน
มีเพียงส่ิงเดียว” ฟงอยางเอาใจใส และเช่ือมั่นในองค
พระผูเปนเจา

เครื่องหมายประการหน่ึงท่ีบงวาใครเปนอัจฉริยะ
คือความสามารถ และพลังท่ีจะทำงานชิ้นใดช้ินหน่ึง
อยางม่ันคงสม่ำเสมอ แตสรางสรรคตลอดเวลา มคีวาม
กระหายใครรูตลอดชีวิต ไมเลิกราไปหาสิ่งอื่นงายๆ
ไมสับสนและเปลี่ยนไปหาจุดมุงอื่น นักบุญออกัสติน
เขียนหนังสือชุด 15 เลมอธิบาย “ปฐมกาล” อันเปน
หนังสือพระคัมภีรเลมแรก ทานเร่ิมท่ีหนังสือเลมแรก
ของพระคัมภีรซ่ึงมีทั้งหมด 73 เลม แตทานก็เฝาเขียน
เลมแรก “หนงัสือปฐมกาล” อยอูยางน้ัน สนใจจุดเร่ิมตน
ชีวิตท่ีพระเจาทรงสรางเรามา ไมเคยรูสึกวาไดไปถึง
ความรูแกนแทของ “หนังสือปฐมกาล” จริงๆ สักที
ทานวนกลับไปยังคำถามแรกในจิตใจเสมอ เบโธเฟน
ประพันธเพลงบรรเลงสำหรับเคร่ืองสาย 4 ชิ้น ไวถึง
16 ฉบบั  ทกุครัง้ท่ีเขียนงานเสร็จ เขารสึูกวายังไมสมบูรณ
รปูแบบบรรเลงเคร่ืองสาย 4 ชิน้ กระตนุความสนใจ และ
ทาทายเขาเสมอ  ความสมบูรณแบบละลายตัวตน
ของเขาใหหายไป เขาเฝาเวียนกลับมาแกไขคร้ังแลว
คร้ังเลาจนกวาจะเปนงานระดับอาจารย เราคิดวาท่ีเขา
ทำก็ยอดเยี่ยมแลวแตเขาไมคิดเชนเรา ดังน้ันเขาจึง
สม่ำเสมอไมหยดุย้ัง เพือ่จะทำงานใหสดใหม สรางสรรค

(อานตอหนา 17)
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ความรขูองจิตใจทีถ่อมตน
“ขาพเจาสรรเสรญิพระองค ทีท่รงปดบังเรือ่งเหลาน้ี

จากผมูปีรชีาและรอบรู” (มทัธวิ  11:25)
“การรูเพียงเล็กนอย นับวาเปนอันตราย” ความคิดขอน้ีเตือนใจเราวา

ความรูเพียงเล็กนอย อาจทำใหบางคนคิดวาเขาเปนผูเชี่ยวชาญมากกวาท่ีเขา
เปนจริง ขอคดิน้ีเราจะพบไดในบทความของนักกวนีพินธชาวองักฤษช่ือ อเล็ก
ซานเดอร โพ็ป ในบทความท่ีมีชือ่วา “ขอคดิเกีย่วกบัการติชม” ซ่ึงพมิพออกมา
ต้ังแตป ค.ศ. 1709

ในพระวรสาร พระเยซูเจาตรัสเก่ียวกับผมีูความรแูละเฉลียวฉลาด เพ่ือจะได
เปรียบเทียบพวกเขากับ “เด็กๆ” พระองคมิไดตรัสติเตียนพรสวรรค แตทรง
ติเตียนความหย่ิงยโสดานสติปญญา ซ่ึงเปนส่ิงท่ีพระองคทรงพบเห็นในบรรดา
ผูนำฝายศาสนาของคนเหลาน้ีในสมัยของพระองค ความหย่ิงจองหองน้ีมองดู
คนธรรมดาสามัญวาเปนคนโง และมิไดดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติของศาสนา
ดังท่ีพวกเขาควรกระทำ เราคงจำคำพูดของคนเหลาน้ีในพระวรสารของนักบุญ
ยอหนได เม่ือพระเยซูเจาทรงรักษาคนตาบอดท่ีกรุงเยรูซาเล็ม “ทานพยายาม
จะสอนพวกเราหรือ ในเม่ือตัวทานเองคือคนบาปมาต้ังแตเกิด” คำพูดเหลาน้ี
ยอมแสดงใหเห็นถึงการดูถูกคนธรรมดาท่ีมาสนใจพระเยซูเจา เพราะพระองค
ทรงเปนบุคคลท่ีบคุคลธรรมดาสามัญไดรบัความประทับใจมาก

ตอหนาพระธรรมล้ำลึกของพระเจา ความรูดานสติปญญาน้ัน “ไมมี
ความหมายใดๆ เลย” นกับุญยอหนแหงไมกางเขนขอบคุณพระเจา ทีท่านไดรบั
ความรูที่ลึกซึ้งมากกวา ซ่ึงเปนความคิดของจิตใจท่ีเปยมดวยความรักและ
การอธิษฐานภาวนา ที่มีความคิดดังเชนพระเยซูเจา เปนความคิดท่ีฝงลึกอยู
ในความรักของผูที่เปนบุตรธิดาของพระเจา เม่ือคารล ราหเนอร นักเทววิทยา
ผูยิ่งใหญในศตวรรษที่ยี่สิบ พยายามพักจากการเขียนหนังสือดานเทววิทยา
ทานเดินไปสวดสายประคำท่ีในสวน การกระทำดังน้ี ทานมิไดแสดงใหเห็น
หรอืวา การอธิษฐานภาวนาชวยใหทานมีความใกลชดิกับพระมากกวา?

ขาแตพระเจา พระสิริรุงโรจนของพระองค
ยิง่ใหญกวาสติปญญาของลกู โปรดใหลกูมคีวาม
ประทับใจ เม่ือลูกอยูเฉพาะพระพักตรพระองค
โปรดใหลูกมีความถอมตน และเปยมดวยจิตใจ
ที่ปรารถนาจะอธิษฐานภาวนา เดชะพระเยซูเจา
โปรดใหลูกไดรูจักพระบิดาผูทรงพระเมตตา
ผูทรงหวงใย และทรงพระทัยเมตตามากย่ิงข้ึน
เทอญ อาแมน

ทางออกเพื่อไดมา (2)
คนเราหากไมเหน็ในคุณคาแหงตนก็ไมมีอะไรตองเสีย
จะทำตัวอยางไรก็ไดแลวแตสถานการณพาไป
จะทำอะไรกไ็ดทีอ่ารมณในขณะน้ันโหม
จะพูดอะไรก็ไดแลวแตปากจะอยาก
จะไปไหนไปไดหมดแลวแตใจตองการ
เพราะเมื่อไมรูสึกในแกนแหงคุณคาตัวตน
กต็องออกนอกตัวหาความสนุกความต่ืนเตน
ไมมีอะไรที่นาอึดอัดเทากับการตองอยูกับตัวตนท่ีวางเปลา
ทั้งอึดอัดท้ังเหงาท้ังเดียวดายท้ังเบ่ือหนายท้ังวังเวง
แมจะเปดเพลงกระห่ึมแมจะน่ังหนาโทรทัศนเสียงสน่ัน
แตก็ไมวายอึดอัดเหงาเบ่ือวังเวง...ยิ่งกวา
เพราะเพลงมีไวฟงโทรทัศนมีไวดู...สองคนข้ึนไป
หากช่ืนชมในคุณคาแหงตนก็มตีนเปนเพ่ือน
ถึงจะอยูคนเดียวก็เหมือนอยูกับเพื่อนซ้ีเพื่อนรูใจ
เฉกเชนกายกับใจท่ีเปนดังคูแฝด
บางคร้ังก็เปนอนัหนึง่อนัเดียวกนัแนนแฟน
เม่ือกายเปนในส่ิงท่ีใจอยากยามท่ีใจเปนในส่ิงท่ีกายปรารถนา
บางคร้ังกห็างเหินไกลกนัเหมือนคนแปลกหนา
เม่ือกายแข็งขอกับใจเม่ือใจขัดแยงกับกาย
ไมตางกับเพื่อนรักเกิดทะเลาะเกิดขัดใจกัน
ถงึจะเปนคนเดียวแตกมี็หลากหลายมติิหลากหลายสวน
ถงึจะอยคูนเดียวตามลำพงักเ็หมอืนอยกูบัมากคน...

ต้ังแตเกิดมาแตละคนมีคุณคาติดตัวมา
ความรักความอบอนุของพอแมชวยลกูใหม่ันใจในคุณคาแหงตน
คำพดูคำชมของคนรอบขางตัวทำใหเด็กเชือ่มัน่ในคุณคาท่ีมี
ทำใหกลาพูดกลาทำกลาแสดงออกกลาคิดกลาสรางสรรค
แตพอความรักความอบอุนท่ีควรไดกลับไมได
กเ็ริม่ไมม่ันใจเริม่ไมเชือ่มัน่เริม่สับสน
ยิ่งเห็นพอแมใหเวลาแกอยางอ่ืนจนแทบไมมีเวลาอยูใกลชิด
การเปรียบเทียบก็ตามมาโดยปริยาย
เปรียบเทียบกับเงินทองขาวของท่ีพอแมทุมเทใหสุดตัว
เปรียบเทียบกับพี่คนโปรดนองคนรักของพอแม
เปรียบเทียบกับลูกหัวแกวหัวแหวนของบานน้ันบานน้ี
แลวนัน้ก็เปนความนอยใจกอนจะกลายเปนปมดอย
จากน้ันก็เปนการเรียกรองความสนใจในทุกรูปแบบ
รองไหอยางไมมีเหตผุลทำตวันาสงสารไดในทุกกรณี
หนกัเขาก็ทำเปนปวยไมมีแรงกนิไมลงนอนไมหลบั
พอเรยีกรองความสนใจไมไดตามคาด
กต็องทำอะไรสกัอยาง...อะไรกไ็ด...จนได
เม่ือไมไดรบัความสนใจก็ทำใหตองปวดหัว
เม่ือไมไดรบัความช่ืนชมก็สรางปญหาใหตองแก
ในเม่ือพอแมไมแครความรสึูกฉนั
แลวทำไมฉันจะตองแครความรูสึกของพอแม
กลายเปนความแตกหักทางอารมณทางจิตใจทางสายสัมพนัธ
กระทัง่ไมมีอะไรจะเสยีอกีแลว...

ในขณะท่ีทกุฝายหาทางแก “ปญหา” ทัง้เด็กทัง้วยัรนุ
ทกุคนมองวาเปน “ปญหาของเด็กของวัยรนุ” ยคุน้ี
แตกลบัไมมองวาเปน “ปญหาของผใูหญ” ยคุน้ีเชนกัน
และหากทำใจเปนกลางมีความจรงิใจกันใหมากกวาน้ี
กค็งตองยอมรบัวาเปน “ปญหาผใูหญ” นัน่แหละ
ทีก่อใหเกดิ “ปญหาเด็กปญหาวยัรนุ” ทีเ่หน็ๆ กนัอยู
จงึนาจะรวมกันแกปญหา...โดยไมโทษใคร
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ฝกพดูคำวา “ไมเปนไร” ใหเคยปากมากกวาพดูคำวา “จะเอายงัไง”

 เม่ือวนัท่ี 11 มิถนุายน 2012 ซิสเตอรและสมาชิกบาน
ศูนยสังฆมณฑล  ไดไปสงซิสเตอรกัญญารัตน ดูแฮ
รบัการอบรมท่ีบานนักบวชของโฟโคลาเร เมืองตาไกไต
ประเทศฟลิปปนส  เปนเวลา  6 เดือน และจะกลับมา
ประมาณวันท่ี  20  พฤศจิกายน  นี้ และในวันเดียวกัน
คุณพออันตน  ธงชัย  วิวัฒนเชาวพันธ  เดินทางไป
เรียนภาษาอิตาเลียน  ที่เมืองเวโรนา  ประเทศอิตาลี 
เปนเวลา  1 ป  โดยไดรับความชวยเหลือจากคุณพอ
เอนโซ  ฟาลาวีญา  เจาอาวาสวัดอัครสาวก  ที่เวโรนา 
และศูนยธรรมทูตของสังฆมณฑล หลังจากน้ันคุณพอ
จะศึกษาดานอภิบาลตออีก  2 ป  ที่มหาวิทยาลัยปาดัว 
ซ่ึงมีพระอัครสังฆราชอันตน  มัตตีอัสโซ  เปนประมุข
สังฆมณฑล โอกาสสมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจา
เม่ือวนัท่ี 15 มิถนุายน 2012 โรงเรยีนพระหฤทยั ไดจดั
พิธีฉลองศาสนนามของโรงเรียนประจำปข้ึน โดยมีพิธี
บูชาขอบพระคุณเปนพิเศษท่ีอาสนวิหารพระหฤทัย
พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน เปนประธาน หลงัพธีิบชูา
ขอบพระคุณแหพระรูปรอบอาสนวิหารและอาคาร
เรียนแลวไปต้ังพระรูปพระหฤทัยไวที่เวทีลานอาคาร
อเนกประสงคเพื่อใหคุณครู บุคลากรและนักเรียนได
ถวายเกยีรตแิดพระรปูพระหฤทยัพระเยซเูจา  

หลังจากรับทราบนโยบาย เตรียมเปดบานเณรเล็ก
อกีคร้ังหน่ึง  คณุพอสทิธโิชค แสวงกาญจน ผรูบัผดิชอบ
หนวยงานกระแสเรียก ขานรับทันที ดวยการเดินทาง
ขามฟากจากเขตแมพระประจักษเมืองลูรด (ภาคใต
ตอนลาง) สูเขตแมพระฟาติมา (ภาคใตตอนบน) เพื่อ
ติดตามเยี่ ยม เ ยียนสามเณรเ ล็กของสังฆมณฑล
ปการศึกษาน้ี ฝากท่ีบานอภิรติกชน หวัหนิ จำนวน 13
คน และท่ีบานนาซาแรธ จำนวน 5 คน   กลบัมาพบกัน
อีกคร้ัง กับการศึกษาพระคัมภีรทางไปรษณีย หลังจาก
คุณพอไพฑูรย ยันงาม ผูรับผิดชอบแผนกพระคัมภีร

4 พระสงฆใหม ยังคงเดินสายถวายมิสซา พรอมท้ัง
นำพระพรสูบรรดาคริสตชนตามวัดตางๆ เรียกวา
เดินทางขามจังหวดักันเปนวาเลน ยงัไงก็อยาลืมหาเวลา
เก็บสัมภาระเตรียมเขาปฏิบัติหนาท่ี  ตามท่ีไดรับ
มอบหมายกันดวยนะครับ  เด๋ียวจะหากันไมเจอ ติดตอ
กันไมได วาใครไปอยูแหงหนไหน เลยขอทบทวน
ความจำวา คณุพอกฤษณพงษ อตชิาตธิานนิทร เขารับ
หนาท่ีเปน รองอธิการบานเณรพระหฤทัย ศรีราชา
คณุพอนพัุนธ ุทศัมาล ีเขารบัหนาท่ีเปน ผชูวยเจาอาวาส
วัดพระหฤทัย ศรีราชา คุณพออภิชิต ชินวงค เขารับ
หนาท่ีเปน ผูชวยเจาอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏสินธินริมล จนัทบุร ีคณุพอนนัทพล สุขสำราญ เขา
รับหนาท่ีเปน ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญฟลิปและ
ยากอบ หวัไผ จำกันไดแลวกอ็ยาลมืสงคำภาวนาใหกบั
คุณพอทั้งส่ีดวยนะครับ  เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน
ทีผ่านมา คณุพอเอนก นามวงษ ผอูำนวยการแผนกครสิต-
ศาสนธรรม ไดเชิญคุณครคูำสอนจากหลายๆ โรงเรยีน
ในสังฆมณฑลจันทุบรี มารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ จดัทำหลักสูตรวิชาคริสตศาสนา”   ทีศู่นยสังฆมณฑล
จันทบุรี ซ่ึงเปนคร้ังท่ี 3 การจัดทำหลักสูตรคร้ังน้ี
มีคุณครูคำสอนเขารวมท้ังส้ิน 16 คน ทางพนักงาน

สังฆมณฑลเชียงใหม

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

สังฆมณฑลจนัทบรุี

ส่ังเพ่ิมเอกสารจำนวน 500 ชุด ใครสนใจติดตอได
โดยตรง เอาใจชวยใหเพยีงพอตอความตองการ สำหรบั
กลุมคริสตชนท่ีทวีจำนวนข้ึนเร่ือยๆ ในความรักตอ
พระวาจาของพระเจานะครับ  คุณพอนที ธีรานุ-
วรรตน  ผูอำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดการ
อบรมประกันและปฏิบัติการเพื่อสรางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษารูปแบบใหม งานน้ีเปดโอกาสให
หลายโรงเรียนไดมีสวนรวมในการอบรมเชนเดียวกัน
คุณพอทรงราชย ศรีระหงษ ในฐานะผูรับผิดชอบ
ฝายการศึกษาสังฆมณฑล และผบูรหิารโรงเรยีนวนัทา-
มารีอา แมวาจะมีคณะกรรมการสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เขาตรวจ
ทีโ่รงเรยีน เสร็จงานก็ขนคณะครูเขารวมโดยพรอมเพรยีง
อาสนวิหารราฟาเอล ทดลองเดินไฟเต็มระบบเวลา

กลางคืน เปนที่เรียบรอยแลวเพื่อเช็คความเขม - ออน
ของแสงสวาง แมหลายสิ่งหลายอยางอาจยังไมเขาท่ี
เรียบรอย งานน้ีพระคุณเจาและคณะกรรมการกอสราง
ม่ันใจศรัทธาประชาชน แมตองด้ินรนอีกส่ีสิบลานบาท

และเจาหนาท่ีของศูนยสังฆมณฑลจันทบุร ีมารวมตัวกนั
เพื่อแสดงความยินดีกับ คุณพอทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต
คุณพอประวิช หอมวิไลย และคุณพอสมภพ ประทุม-
ราช โอกาสฉลองศาสนนาม นักบุญเปโตรและเปาโล
ในวันท่ี 29 มิถุนายน ที่ผานมา โดยมีคุณพอยอด
เสนารักษ อุปสังฆราช เปนผูแทนกลาวคำอวยพรให
พระสงฆทัง้ 3 องค   หลงัจากท่ีหางหายกันมาพกัใหญ
ทางแผนกพระคมัภรีไดจดักิจกรรม “ พระคมัภรีสัญจร”
ข้ึนมาอีกครั้ง ในโอกาสฉลองวัดเซนตปอล แปดร้ิว
เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน ที่ผานมา ซ่ึงงานน้ีไดเตรียม
กิจกรรมสนุกๆ ไปมากมาย เพื่อเอาอกเอาใจพอแม
พี่นองสัตบุรุษวัดเซนตปอล แปดร้ิว อาทิ เกมสตางๆ
การตอบคำถามเก่ียวกบัพระคมัภรี และปแหงความเช่ือ
เพือ่ชงิของรางวัลมากมาย เรยีกวางานน้ีไดทัง้สนุกและ
ความรกูนัเลยทเีดียว 

ขับเคลื่อนอยางเปนระบบ คุณพอเอกชัย ชิณโคตร
ผูอำนวยการฝายการศึกษาสังฆมณฑลนครราชสีมา
จัดประชุมคณะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑล
นครราชสีมา คร้ังท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2555 เพื่อ
วางแผนการดำเนินงานฝายการศึกษาให เปนไป
ในทิศทางเดียวกันตามอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก
ของสังฆมณฑลนครราชสีมา โดยในปนี้ไดเนน “การ
บรูณาการคณุคาพระวรสารสรูายวชิา” ซ่ึงมีคณุพอจรลั
ทองปยะภูมิ มาเปนวิทยากร เริ่มดำเนินการแลว
สำหรับโครงการบานผูสูงอายุ “ราชสีมา” โดยอาศัย
ความรวมมือระหวาง “มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล
แหงประเทศไทย” และ “สังฆมณฑลนครราชสีมา”
ในความดูแลของพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
โดยสังฆมณฑลนครราชสีมาไดมอบท่ีดินจำนวน 18 ไร
ซ่ึงอยใูจกลางเมืองโคราช และเปนผทูีใ่หการสนับสนุน
ชวยเหลือดานการระดมทุนในการกอสราง ท้ังน้ี เพื่อ
เปนเครื่องหมายแหงการแพรธรรมของพระศาสนจักร
คาทอลิก เปนการแสดงถึงความเมตตาและความรัก
ตอผสููงอายุทีถ่กูท้ิงและผตูองการความชวยเหลอื   

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ติดตอกองบรรณาธิการ
อุดมสารและอุดมศานต

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2012หนา 8
งานชุมนมุเคารพศลีมหาสนิท (ตอจากหนา 20)
ในนามสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
นำคณะแสวงบญุ รวม “งานชมุนมุเคารพศลีมหาสนิท
นานาชาติ ครัง้ที ่50” ระหวางวนัท่ี 10-17 มถุินายน   2012
ที่กรุงดับลิน ประเทศไอรแลนด หัวขอ “ศีลมหาสนิท
ความเปนหน่ึงเดียวกับพระคริสตเจาและกับผูอื่น”  มี
พระสงฆจากสังฆมณฑลตางๆ 8 องค  ภราดาหลุยส
วริยิะ ฉนัทวโรดม  จิตตาภิบาลคณะอัศวนิแหงศีลมหาสนิท
(เคบีเอส)  แมรไอรีน  ชำนาญธรรม และสมาชิก
คณะเซนตปอล เดอ ชารตร 3 ทาน สมาชกิสถาบันธดิา
พระราชนิมีาเรยี 3 ทาน ฆราวาส 24 คน รวม ด.ช.ธาม
เต็มภัทราโชค อายุ 2 ขวบ รวมคณะ  โดยคุณพอ
ฟรังซิส ไกส กรุณาอำนวยความสะดวกจัดตาราง
แสวงบุญครั้งน้ี  ไอรแลนดเคยเปนเจาภาพจัดชุมนุม
ศีลมหาสนิทมาแลวใน ค.ศ. 1932

กจิกรรมตลอดท้ังสัปดาห เริม่ดวยการสวดภาวนาเชา
พรอมกัน กอนเลือกฟงวิทยากรบรรยายในเร่ืองตางๆ
ตามความสนใจ เชน ศลีมหาสนิท การทนทรมาน และ
การเยียวยา พระสงฆในโลกท่ีกำลังเปล่ียนแปลง
หลานๆ ของเราจะเปนคาทอลิกหรอืไม? พระศาสนจักร
ของเยาวชนในยุคน้ีอยูที่ไหน? จิตวิญญาณของคูสมรส
ทั้งน้ีผูจัดงานเตรียมหองเฝาศีลเปดตลอดวันจะเฝา
เปนหมูคณะหรือสวนตัวไดตามอัธยาศัย ภาคบายเปน
การเลาประสบการณการทำงาน เชน  พระสงฆและการ
บริบาลศีลมหาสนิท นำพระวาจาของพระเจามาใชใน
การดำเนินชีวิตไดอยางไร? การดูแลผูปวยเอชไอวี.
เอดส ในแอฟริกา วนัศุกรที ่15 มิถนุายน พระอัยกาแหง
เยรูซาเล็ม จารีตละติน (Patriarch Fouad Twal) เปน
ประธานพิธีมิสซาศีลเจมิแกผปูวย

วนัอาทติยที ่17 มิถนุายน เวลา 15.00 น. พระคารดินลั
Marc Ouellet ผแูทนสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที ่16 เปนประธานพิธีปดงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท
นานาชาติ (Statio Orbis)  จดัอยางย่ิงใหญ ณ สนามกีฬา
โครก พารก ซ่ึงเคยใชจดัพธีิปดการแขงขันกฬีาโอลมิปก
ค.ศ. 2003  ธงชาติสีสันตางๆ รวมท้ังชาติไทยโบกสะบัด
รอบสนาม กอนเริม่พธีิ 1 ชัว่โมง วงออรเคสตราบรรเลง
ดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ สรางบรรยากาศความศรัทธา สลบัดวย
การแบงปนความเชือ่ โดยบราเดอร ลลูค  แจนสัน (Bro.
Luuk  Janson)  สมาชิกคณะโดมินิกันในไอรแลนด
เลาวา “ผมเปนวิศวกร ชาวเนเธอรแลนด   10 ปกอนเดินทาง
มาทำวิจัยที่ไอรแลนด  ผมเคยคิดวาวิศวกรเปนคนเกง
ไมตองการพระเปนเจา แมจะรูสึกวาชีวิตขาดบางส่ิง
ในชีวิต  อยูไอรแลนดได 2-3 เดือนเพื่อนคนหน่ึง
บอกผมวา พระเปนเจาของคริสตชนเปนพระเจาเท่ียงแท
ถาเราไดสัมผัสพระองคจะพบวาพระเจารักเรา  เขายัง
ขอใหผมเปดใจทำความรจูกัพระเจา ดวยการสวดภาวนา
และอานพระคัมภีรวนัละ 5 นาที  จะเช่ือวามีพระเปนเจา
จริงและจะพบความช่ืนชมยินดี ผมเริ่มทำและชีวิต
เปล่ียนไป ไมนานผมสมัครเปนสมาชิกคณะฯ  และ
เขารับการอบรมเตรียมรับศีลบวช”

ส้ินสุดงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทเปนวิดีโอ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงอานพระ-
สมณสาสนถงึผรูวมงาน

คณะแสวงบุญไดเดินทางไปตามสถานท่ีสำคัญๆ
ทางคริสตศาสนา เรียนรูเกี่ยวกับพระศาสนจักรในยุค

แรกเร่ิม สัญลักษณประจำชาติ ไดแก พณิใหญ กางเขน
เคลติก  หอกลม ชมเมืองเกล็นดาล็อกที่นักบุญเควิน
กอต้ังอารามและเคยเปนศูนยกลางการศึกษา อาสน-
วิหารสำคัญๆ  สักการสถานแมพระแหงน็อค  ซ่ึง
บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เสด็จ
เยอืนวนัท่ี 30 กนัยายน ค.ศ. 1979 ในโอกาสฉลอง 100
ป แหงการประจักษของแมพระ พระองคยังเสด็จเยือน
คลอนแมคนอยส อารามสำคัญของไอรแลนด ซ่ึงกอต้ัง
เม่ือ ค.ศ. 545  เพื่อทรงระลึกถึงนักพรตของอาราม
แหงน้ีซ่ึงเปนผูนำคริสตศาสนาไปเผยแผในประเทศ
โปแลนด บานเกิดของพระองค

คณะฯ อำลาไอรแลนด ดวยการรวมพิธีบูชาขอบ-
พระคุณสมโภชนักบุญยอหน บัปติสต บังเกิด ที่วัด
แมพระราชินแีหงสวรรค (Our Lady Queen of Heaven)
ประจำสนามบินดับลนิ ต้ังอยไูมไกลจากหองผโูดยสาร
ขาออก

ภราดาหลุยส  จิตตาภิบาลคณะอัศวินแหงศีล
มหาสนทิ (เคบเีอส) ใหสัมภาษณกบัอดุมสารวา “รสึูก
ชื่นชมยินดีที่ไดมีโอกาสเห็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ศีลมหาสนทิอยางยิง่ใหญ ทีมี่คนจำนวนมากกวา 80,000
คน จากกวา 120 ประเทศท่ัวโลกมารวมพิธี  ทำใหรัก
และศรัทธาตอศีลมหาสนิทเพิม่ข้ึน  เหน็คนมากมายรัก
ศรัทธาตอศีลมหาสนิทซ่ึงเปนศูนยรวมจิตใจของคริสต-
ชน  หากคริสตชนเหลาน้ันโดยเฉพาะคนไทยมีความ
ศรัทธาตอศีลมหาสนิท จะมีความเขมแข็งในการดำเนิน
ชวีติครสิตชนอยางแทจรงิ   ทำใหเกดิความรักและสามัคคี
ในหมคูริสตชน  ชวยใหพระศาสนจักรในประเทศไทย
เจริญกาวหนา”

บทความโดยคณุพออนชุา ไชยเดช สัมภาษณพระ-
อัครสังฆราชเกรียงศักด์ิกลาววา “การชุมนุมเคารพ
ศีลมหาสนิทนานาชาติ คือการท่ีคริสตชนคาทอลิกจาก
ทั่วโลกมารวมกันเฉลิมฉลองพระคริสตเจาในศีล
มหาสนิท เพือ่ขอบพระคุณพระเจาผทูรงมอบขุมทรัพย
ที่ยิ่งใหญที่สุดไวใหเรา นั่นคือ ศีลมหาสนิท ตัวแทน
คาทอลิกจากประเทศตางๆ มาพรอมหนาเพ่ือไตรตรอง
ถงึธรรมล้ำลกึเรือ่งศลีมหาสนทิ  เฉลมิฉลองศลีมหาสนทิ
และสัญญารวมกันท่ีจะประกาศพระวรสารในโลก
รวมสมัย  เปนเรื่องนายินดีที่ป 2012  ครบรอบปที่ 50

ของการเปดประชุมสังคายนาวาติกันท่ี  2 หัวขอ
การชุมนุมศีลมหาสนิท จึงใหความสำคัญกับความเปน
หนึง่เดียว อนัเปนศูนยกลางแทจรงิในวิสัยทศันแหงสภา
สังคายนาฯ”

(1. พระศาสนจักรสากลจัดการชุมนุมเคารพศีล
มหาสนิทระดับนานาชาติทุก 4 ป  ครั้งแรกในปลาย
ศตวรรษท่ี 19 โดยความริเริ่มของฆราวาสสตรี ชื่อ
ทามฮีเีฮร ชาวฝรัง่เศส จดัระหวางวันท่ี 20-30 มิถนุายน
ค.ศ. 1881 ที่เมืองลีลล ฝรั่งเศส หัวขอ “ศีลมหาสนิท
ชวยกอบกโูลก” พระศาสนจักรในประเทศไทย คณุพอ
ยอแซฟ ไพศาล อานามวัฒน ขณะเปนเลขาธิการ
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม นำคริสตชนไทย
รวมพธีิชมุนุมศีลมหาสนิท ครัง้ท่ี 48 ณ เมืองกวาดาลา
ฮารา ประเทศเม็กซิโก ใน ค.ศ. 2004 หัวขอ “ศีล
มหาสนิท แสงสวางและชีวิตแหงสหัสวรรษใหม งาน
ชมุนุมศีลมหาสนิทครัง้ตอไปจะจดัท่ีเมืองเซบู ประเทศ
ฟลปิปนส ใน ค.ศ. 2016”

(2. คอลัมนคำสอน 5 นาที พระสังฆราชวีระ
อาภรณรตัน เขียนบทความใหครสิตชนรักศรัทธาตอศลี
มหาสนิท หวัขอของงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทคร้ังน้ี
มีรากฐานจากเอกสารสภาสังคายนาวาติกนัท่ี 2 เรือ่งพระ
ศาสนจักร หวัใจของการมีสวนรวมในพระกายของพระ
คริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ …พิธีบิปง… เราก็มี
ความสัมพันธกับพระองคและกับกันและกัน เพราะวา
“มีปงกอนเดียว แมวาจะมีหลายคนเราก็เปนกายเดียว
กนั” (1 คร 10:17) ….อานเพิม่เติมไดในอดุมสาร  ปที่
36 ฉบบัท่ี 24 ประจำวนัที ่10-16 มิถนุายน 2012)

ขอขอบคุณภาพจากคุณวศิน มานะสุรางกูล,
คณุสมชาย  เชาวพฒันวงศ
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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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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)

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

พระพรทวัร
รวมแสวงบุญ นกับุญอนันา เซนตแอนน - ปนงั
วันท่ี 27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม หาดใหญ -
ไทรบรุ ี- ปนงั - เก็นต้ิง - กวัลาลมัเปอร
สนใจติดตอ คุณลดัดา โทร. 08-1373-2765

ยอแซฟ ประจักษ - อกัแนส หยนิมาน
กิจเจริญ

เปโตร ใชฮวด - มารีอา ซ้ิวโหง
กิจทวี

วิญญาณในไฟชำระ  และไมมีใครคิดถึง

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

ยอแซฟ ไมตร ี- มารอีา กยุเลีย้น
กิจบำรุง

ยอแซฟ งวน - มอนกิา
งวยเลง  เลาหบุตร

มารีอา วาณี เลาหบุตร
24 พฤศจิกายน  2003  (ครบ  9  ป)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

“เราจะตองมีชวีติอยกูบัความโศกเศราและการหล่ังเลือดในอดีต
เพือ่สรางประเทศชาติของเราข้ึนมา หรอืวาเราสามารถท่ีจะน่ังลง
เหมือนกับพี่นองและปรึกษาหารือกันถึงเรื่องความแตกตาง
ดวยเหตุ ดวยผลและน้ำใสใจจริงตอกนั”

คัดจากหนังสือ : ลูกหลาน ของขาฯ เอย

17-19 สิงหาคม - ฉลองแมพระเสด็จข้ึนสวรรคที่
ภูเก็ต และลังกาวีทางรถบัส VIP
28-30 กนัยายน - เสกอาสนวหิาร จ.สุราษฎรธานี
โดยรถบสั  VIP

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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
          


          

          
     ⌫ 

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
  

   
   

  
                   ⌫ 

 

“ทานทำสิง่ใดตอพีน่องผตู่ำตอยทีส่ดุของเราคนหนึง่
ทานก็ทำส่ิงนั้นตอเรา” (มธ 25:40)

“บตุรแหงมนุษยมาเพ่ือแสวงหา และชวยผทูีเ่สยีไป
ใหรอดพน” (ลก 10:10)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
ยอหนบอสโก
ปยะ รจิุเรขรงัสมิา
เกิดใหมในพระเจา
2 เมษายน 2552

ครบ 3 ป

“ไมตองการส่ิงใด ขอแตวญิญาณ”
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27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120
โทรศัพท. 0-2675-5000 โทรสาร. 0-2675-5200 www.saintlouis.or.th

โรงเรยีนอาชวีพระมหาไถ พัทยา
มลูนธิคิณุพอเรย

รบัสมัครคนพิการเขาเรียนหลกัสูตรวิชาชีพ ๒ ปี
เปนโรงเรยีนฝกวชิาชพีในดานเทคโนโลยทีีท่นัสมัยหลากหลายหลกัสูตร

ใหกบัคนพกิารทางการเคลือ่นไหว เชน แขนขาด ขาขาด อมัพาต โปลโิอ ฯลฯ
ผสูมัครตองมีอายุ ๑๗ - ๓๕ ป จบช้ัน ม.๓ ทางโรงเรียนจัดอุปกรณการเรียน
การสอน หอพกั และอาหาร โดยไมเสยีคาใชจายใดๆ เรยีนจบหลกัสตูรแลว
มีงานทำสามารถเลี้ยงชีพตนเองได
หลักสูตรที่เปดสอน

๑. อิเล็กทรอนิกส
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
๓. คอมพิวเตอรและการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ
๔. เทคโนโลยกีารเขยีนแบบแมพิมพ
๕. การศกึษาข้ันพ้ืนฐานใหโอกาสนักเรยีนหญิงเปนพิเศษ

สอบรับนักเรยีนใหม ๒ เมษายน และ ๒ ตลุาคม ของทกุป
ผูสนใจโปรดติดตอสอบถาม และสมัครสอบไดดวยตนเองหรือทางไปรษณีย

สอบถามขอมูล และสนใจใหการสนับสนุนตางๆ ไดที่...โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พัทยา
เลขที ่๔๔o หม ู๙ ถ.สุขมุวทิ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรุ ี๒o๒๖o

โทร (o๓๘) ๗๑๖๒๔๗ - ๙ ตอ ๖๑o๑ โทรสาร (o๓๘) ๗๑๖๕๔๓ หรอื www.rvsd.ac.th

ทานจะมีสวนสนับสนุนคนพิการไดอยางไร
สงเสริมใหกำลังใจ มอบอุปกรณการเรียนการสอน

มอบทุนการศึกษา
เล้ียงอาหาร

ใหโอกาส รบัเขาทำงาน
เปนวทิยากรใหการอบรม

เปดประตู
สูแสงธรรม
เม่ือวนัเสารที ่  9  มิถนุายน  2012  บานเณรไดจดั

กจิกรรมตอนรบัสามเณรใหม ซ่ึงในปนี ้มีสามเณรใหม
ชัน้ป 1 จำนวนท้ังส้ิน 14  คน จากสังฆมณฑลตางๆ  ดังน้ี

อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ บร.ณฐัพล เอีย่มเศรษฐี
บร.รฐัพล งามอัชฌา บร.สมศักด์ิ ตสูำราญ บร.อภสิิทธิ์
กิจเจริญ

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง บร.ลิขิต สัพโส
บร.ศลีวตัร  ดาลุนพัน

สังฆมณฑลจนัทบุร ีบร.รต ิพรหมเดน บร.อรรถ-
พล พงษสวสัด์ิ  บร.อานนท  ตนัชยั

สังฆมณฑลอุบลราชธานี บร.ฉัตรเพชร สารภาพ
บร.ศภุวฒัน วงศมาแสน

สังฆมณฑลเชียงใหม บร .พิชิต  จำปาพยุง
บร.นนทชัย  รทิู

สังฆมณฑลนครราชสมีา บร.ศกัดิช์ยั นอยนาม
ในภาคบาย ไดจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ

ระหวางสามเณรรุนพี่ และรุนนอง ผานทางฐานตางๆ
ท่ีบรรดาพี่ๆ ในแตละชั้นปไดจัดข้ึน โดยมีความยาก
ลำบาก และอุปสรรคใหบรรดานองใหมทกุคนไดฟนฝาไป
ดวยกนั เพือ่เปนการสรางเสริมความเช่ือ ความรัก ความ
สามัคคีและรวมมือกนั เพือ่ปฏบิติัแตละภารกิจใหสำเร็จ
ลุลวงไป แนนอนวาแตละฐานกิจกรรมก็ไดใหมุมมอง

New Candidate

to Follow Christ

บรรยากาศและ

ความประทับใจ

กจิกรรมรับนอง

ขอคิดท่ีดีและมีประโยชน ในการนำไปดำเนินชีวิต
การเปนสามเณรในบานหลังน้ี อีกทั้งยังเปนการสราง
ความสัมพนัธทีดี่ตอกนั และรจูกัเช่ือฟง และไวใจในตัว
รุนพี่ ซ่ึงแตละคนก็มีประสบการณ การดำเนินชีวิต
มากกวาเรา จงึมคีำแนะนำ ตักเตือน เพือ่เราจะไดดำเนนิ
ชวีติไดอยางดี ซ่ึงท้ังหมดก็ทำใหเรานองใหมทกุคนรวูา
พี่ๆ  ทกุคนรัก และหวังดีตอเราเสมอ

ในชวงเย็นมีพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสตอนรับ
สามเณรใหม ที่วัดประจำสามเณราลัย โดยมีคุณพอ
อธิการ และคณะคุณพอผูใหการอบรม จำนวนท้ังส้ิน
10 องค รวมในพิธีนี ้ และในชวงกอนเริม่พธีิมีการถายภาพ
เปนชั้นป พี่ๆ ทุกคนไดต้ังแถวตอนรับนองใหมและ
ปรบมือใหกำลังใจตลอดเวลาที่เราเดินมา ทำใหนองๆ
หลายคนอดท่ีจะย้ิมไมได ทำใหรูสึกอบอุนมากทีเดียว
ระหวางพิธี บรรดาสามเณรใหมไดออกมาแสดงตัว
ตอหนาคุณพออธิการ คณะสงฆ และสามเณรรุนพี่
เพื่อกลาวคำปฏิญาณ รับเข็มตราสัญลักษณบานเณร
และหนังสือพระคัมภีร ซ่ึงเปนการแสดงวานองทุกคน

ไดเขาสูบานเณร
ใหญอยางเต็มตัว
แลว ถึงเวลา
แสวงหาพระเยซู
คริสต เจ าอย าง

เต็มท่ีทางพระวาจา ศีลมหาสนิท และการภาวนา
นอกจากน้ันยังไดมีพี่เลี้ยงซ่ึงอยูในช้ันเทววิทยา เปน
ผปูระดับเขม็ท่ีบนเส้ือของสามเณรใหม เพือ่เปนกำลังใจ
ใหนองๆ ทกุคนกาวเดินตามมา หลงัจากเสร็จสิน้พธีิแลว
พี่ๆ  ทกุชัน้ปมาตอนรบัเราระหวางทางเดินไปหองอาหาร
มีการมอบดอกไม และจับมือ กลาวคำใหกำลังใจแก
นองใหมทุกคน ในบรรยากาศแบบครอบครัวท่ีอบอุน
ทกุคนรัก และดูแลซ่ึงกันและกันเปนอยางดี

สำหรับกิจกรรมตอนรับนองใหมในปนี้ จึงเปน
กิจกรรมที่สรางความประทับใจใหกับนองๆ สามเณร
ใหมทุกคน และเปนความทรงจำท่ีดี ที่จะติดตัวนองๆ
ทุกคนไป ในการดำเนินชีวิตติดตามองคพระเยซูเจา
ในบานแหงการอบรมหลังน้ี บานท่ีเปยมดวยความเช่ือ
ความหวงั ความรัก และความปรารถนาดี ทีมี่ใหแกกนั
และกันเสมอมา...



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2012 หนา 11
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ดอนบอส พรศกัด์ิ




นครรฐัวาติกนั (ซนีติ)     คณุพอเฟเดริโก ลอมบารดี
คณะเยสุอติ ผอูำนวยการสำนกัขาวของวาติกนั ไดจดั
แถลงขาวถึงเร่ืองการจัดพิมพเอกสารสวนตัวตางๆ
ที่ถูกขโมยไปจากวาติกัน นายเปาโล กาบริเอเล
ซ่ึงเปนผชูวยงานของพระสนัตะปาปา ถกูควบคุมตัว
ดวยขอหายักยอกทรัพย

คุณพอลอมบารดียืนยันหนักแนนวา ขาวลือที่
ออกมาทางส่ือตางๆ ถงึเร่ืองท่ีพระสันตะปาปา จะทรง
ลาออกจากตำแหนงหนาท่ีนั้นไมมีมูลความจริง
แตประการใดเลย ศูนยกลางการปกครองแหงโรม
(Curia) ไดแสดงถึงความเปนเอกภาพของตน และ
ยังดำเนินงานรวมเปนหนึ่ ง เ ดียวเต็มท่ีกับองค
พระสันตะปาปาอยูเสมอ ทานบอกวา “นี่เปนวาระ
เหมาะสมท่ีเราจะแสดงใหเห็นถึงการยกยองชื่นชม
และช่ืนชอบตอองคพระสันตะปาปาของเรา และ
ตอภารกจิน้ีทีพ่ระองคทรงปฏิบติัอย ู เพือ่แสดงความ
เปนน้ำหน่ึงใจเดียวกับพระสันตะปาปา และเชนน้ัน
กแ็สดงถึงความสนิทสัมพนัธ ความเปนเอกภาพ และ
ความสอดประสานเปนหนึง่เดียวกบัวธีิทีส่ถานการณนี้

ไดรับการจัดการอยูนั้นดวย”
คุณพอลอมบารดี โฆษกของวาติกนั กลาวย้ำดวยวา

เปนส่ิงสำคัญท่ีการส่ือถงึเหตุการณอนันาเศราย่ิงสำหรับ
พระสันตะปาปา และสำหรับพระศาสนจักรนี้ ไดรับ
แรงบันดาลใจจากการมีมาตรการเครงครัดเพ่ือคนหา
ความจริง ทานกลาววา “สำหรบัขาพเจาแลวดูเหมือนวา
มีความปรารถนาตองการคนหาความจริงเพ่ือความกระจาง
เปนความตองการความโปรงใส ที่ยังคงดำเนินการ
ตอไป ถงึแมจะตองใชเวลาอยบูางก็ตาม ฉะน้ัน ขาพเจาจึง
เช่ือโดยแทจรงิวาเรากำลังพยายามจัดการกับสถานการณ
ใหมน้ีอย ูเรากำลงัคนหาความจริง และพยายามทำความ
เขาใจตามความเปนจริงวาเกิดอะไรข้ึนมาบาง อยางไร
ก็ตามประการแรก จำเปนท่ีจะตองใหแนใจวา เราเขาใจ
เรือ่งน้ีดีแลวโดยคำนึงถึงบุคคลตางๆ ที่เก่ียวของดวย
และคำนงึถึงความจริงเปนสำคญั”

คุณพอลอมบารดี ชี้แจงวา เปนเร่ืองจำเปนท่ีเรา
จะตองรอคอย เพือ่ใหไดภาพรวมท้ังหมดของสถานการณ
ดังกลาวน้ันเสียกอน เพราะการสอบสวนและการถาม
คำถามอยางเปนทางการ ยังคงอยูในข้ันเร่ิมตนเทาน้ัน

คดีนี้อยูในความรับผิดชอบของตุลาการศาลของ
วาติกนักับคณะพระคารดินลัชดุหน่ึงเปนคณะกรรมการ

ผอูำนวยการสำนักขาวของสันตะสำนกัยงัชีแ้จง
อีกวา ฝายจำเลยไดพบกับคณะทนายของเขาแลว
และทนายก็คงจะรองขอใหลูกความถูกกักบริเวณ
อยใูนบานของตนเอง ในเวลาเดียวกันคุณพอลอมบารดี
กป็ฏเิสธเร่ืองท่ีมีการเสนอขาวตามส่ือตางๆ ทำนองวา
มีการพบหอเอกสารที่เตรียมจัดสงใหผูรับบางคน
อยใูนบานของนายกาบริเอเล คุณพอบอกวา “ส่ิงของ
ตาง  ๆทีพ่บอยใูนการครอบครองของผชูวยสวนพระองค
ขององคพระสนัตะปาปาผนูัน้ กำลังไดรบัการศึกษา
ตรวจสอบแยกแยะออกเปนหมวดหมูอยูในเวลาน้ี”

นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)    สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงรวมกับ
ประชาคมนานาชาติกลาวประณามการสังหารหมูประชาชนในซีเรีย พระองคทรง
เรียกรองผูนำชาวคริสตและผูนำชาวมุสลิมในประเทศน้ันชวยช้ีแนะผูคนของตน
ใหรวมอธษิฐานภาวนา และรวมมือกนัรือ้ฟนสันติภาพ และความสงบสุขขึน้มาใหม
การสังหารหมูประชาชนท่ีเมืองฮูลา เม่ือวันท่ี 25-26 พฤษภาคม 2012 เปนเหตุให
มีคนตายไป 108 คน ในจำนวนน้ันเปนเด็ก 49 คน และผูหญิง 39 คน วันท่ี 27
พฤษภาคม คณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ ลงมติประณามการสังหารหมู
พลเรือนคร้ังน้ี แมจะมิไดมีการกลาวตำหนิรัฐบาลซีเรียไปเสียทุกอยางก็ตาม แตก็
กลาวหาฝายรัฐบาลวาใชอาวธุหนักอยางไมสมควรโจมตีบรเิวณท่ีอยอูาศัยของประชาชน

คุณพอเฟเดริโก ลอมบารดี โฆษกของวาติกัน กลาวในคำแถลงในวันท่ี 28
พฤษภาคม วาการสังหารหมพูลเรอืนเหลาน้ัน “เปนเหตุใหพระสนัตะปาปาทรงรสึูก
เสียพระทัย และเปนหวงมากรวมท้ังประชาคมพระศาสนจักรทัง้หมดดวย เชนเดียวกบั
ประชาคมนานาชาติที่รวมกันประณามส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ัน ทางสันตะสำนักขอเรียกรอง
ใหยุติการใชความรุนแรงในทุกรูปแบบ และขอกระตุนทุกฝายท่ีเก่ียวของรวมท้ัง
ประชาคมโลกท้ังหมด ใหพยายามเต็มท่ีเพ่ือแกไขวิกฤตินีโ้ดยวิธีการสานเสวนา และ
การปรองดอง”

ทางวาติกันระบุดวยวา ผูนำทางศาสนาและผูมีความเช่ือในพระเจา “ไดรับเรียก
ใหอุทิศตนทำงานสงเสริมสันติภาพ  ซ่ึงเรามนุษยแสวงหากันเปนอยางมาก
เพื่อความดีของประชากรโดยรวมเปนสำคัญ”


  

ประเทศจนี (ยแูคน)      พระศาสนจักรในเกาะ
ไหหนานทางตอนใตของประเทศจีน มีพิธี
บวชพระสงฆองคแรกในรอบ 60 ป และพิธี
ฉลองวดัพระหฤทยัศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซเูจา
หลงัใหมทีเ่มืองไหกูดวย

พระสังฆราชโยเซฟ แกน จุน กุย
แหงกวงซูเปนผูทำพิธีบวช ฉาง เว็น มิน

เปนพระสงฆ โดยมีพระสังฆราช 2 องค จากวงดอง รวมในพิธีครัง้น้ี พรอมดวยสัตบุรษุ
ราว 600 คน

คุณพอฉาง เว็น มิน เดิมทีมาจากสังฆมณฑลถังชาน ทางตอนเหนือของจีน
ตอนยังเปนเณร ทานถกูสงมาชวยงานทีเ่กาะไหหนาน

สามเณรฉาง เว็น มิน ถูกขอใหมาอยูที่ไหหนาน เพื่อดำเนินงานกอสรางวัด
หลงัใหม หลงัจากท่ีทางรัฐบาลยกท่ีดินให 5 เอเคอร สำหรบัโครงการดังกลาว

คุณพอหยาง ไห หลง ผูบริหารงานสังฆมณฑล กลาววาเม่ือการกอสรางวัด
หลังใหมเสร็จส้ิน สัตบุรุษไดรองขอใหสังฆานุกรทานน้ีอยูที่ไหหนานตอไป เพราะ
สังฆมณฑลน้ีไมมีพระสงฆเลย นบัต้ังแตคอมมิวนิสตเขามาปกครองประเทศ

เวลาน้ีสังฆมณฑลไหหนานมีพระสงฆ 2 องค และภคินี 2 ทาน ตองใหบริการ
รบัใชสัตบุรษุ 5,000 คน ใน 8 วดั บนเกาะน้ี


⌫⌫
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การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

บวชสังฆานุกร (ตอจากหนา 20)
โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปน
ประธาน

สามเณรนฤนาท ปานกรด เกดิวนัที ่  14  กนัยายน
ค.ศ. 1979  สัตบุรษุอาสนวิหารนกับุญอนันา  นครสวรรค
เปนบุตรคนท่ี  2  ของเปโตร  บุญรอด  ปานกรด และ
คลารา  รศัม ี ปานกรด

การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรยีนเซนตโยเซฟ  นครสวรรค
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรยีนจริประวติัวทิยาคม
ประกาศนียบตัรวชิาชพี วทิยาลยัอาชวีศึกษา นคร-

สวรรค สาขาวิจติรศิลป  คณะศิลปกรรม
อนุปรญิญา วทิยาลัยอาชวีศึกษา  นครสวรรค  สาขา

จติรกรรมสากล  คณะศิลปกรรม
รบัราชการทหาร กองรอย กองบัญชาการฯ หนวย

บญัชาการสงครามพิเศษ จ.ทบ.ลพบรุี
จบหลกัสตูร   Clinical Pastoral Education (CPE)

ที่โรงพยาบาลเซนตเมร่ี
ปริญญาตรี วิทยาลัยแสงธรรม สาขาปรัชญาและ

ศาสนา  คณะมนุษยศาสตร
ปริญญาโท วิทยาลัยแสงธรรม สาขาเทววิทยา

จรยิธรรม  คณะศาสนศาสตร (Master of Theology of
Moral)

การเขารับการอบรม
ค.ศ. 2002 เขารับการอบรม ที่สามเณราลัยจอหน

ปอล นครสวรรค
ค.ศ. 2003 เขารับการอบรม ที่สามเณราลัยพระ-

วสุิทธิวงศ  นครราชสีมา
ค.ศ. 2004 เขารบัการอบรม ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม

สามพราน
ค.ศ. 2008 เขารวมโครงการ ปฝกงานอภบิาล สังฆ-

มณฑลนครสวรรค
ค.ศ. 2009 รับการแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ท่ี

สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระสังฆราชฟลิป บรรจง
ไชยรา

ค.ศ. 2010 รบัการแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม  ทีส่าม-
เณราลัยแสงธรรม โดยพระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร
เกรยีงศกัดิ ์ โกวทิวาณชิ

คุณพอผูสงเขารับการอบรม คุณพอร็อค วิศิษฏ
หรพิงศ

การ
ภาวนา
คือ
หนาท่ี
ทีส่ำคญั

การ
ภาวนา
คือ
หนาท่ี
ทีส่ำคญั

การ
ภาวนา
คือ
หนาท่ี
ทีส่ำคญั

การ
ภาวนา
คือ
หนาท่ี
ทีส่ำคญั

เด็กสาธุฯ “บอลยูโร 2012” เรื่องของเขา แตสะเทือนถึงเมืองไทย
“กลายเปนจอดำ” หลายคนอดด ูและอกีหลายคนไมคิดจะดู
แตคนท่ีชีวิตน้ีตองดู  ไม ดูไมได  ขาส่ัน  ก็ตองดูไป
ลุนทีมโปรด ดาราช่ืนชอบ แตบทเรียนสำหรับเรา “เขาเลน
เปนทีม เขาซอมหนัก มีระเบียบวินยัเครงครัด” ถงึขนาดน้ัน
บางทีมยงัไปไมถงึดวงดาว และกีฬา มีแพ มีชนะ และมีเสมอ
ที่สำคัญสมัยนี้ มีการพนัน ดวยท้ังๆ ที่ไมนาเกี่ยวของกัน
อะไรท่ีดีๆ นาดู มาถึงเมืองไทย ปลุกเสกกลายเปนตัวเลข

และการพนนัไปหมด...โอม...เพีย้ง!  สถติิ ค.ศ. 2011 เรือ่งการอบรมคแูตงงาน สำนักมิสซังโรมนัคาทอลกิ
อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  238 ค ู เปนคาทอลิกท้ังค ู24 ค ูคาทอลิกกบัพทุธ 208 ค ูคาทอลิกกบัคริสเตียน 1 คู
และคาทอลิกกับศาสนาอ่ืนๆ 5 คู  และอบรมท่ีวัดพระมหาไถ  235 คู เปนคาทอลิกท้ังคู 22 คู คาทอลิก
กบัพทุธ 213 ค ูรวมอบรมท้ังสองแหง 473 ค ู เตรียมชวีติคไูมงายอยางท่ีคิด เพราะชวีติไมมีสูตรสำเรจ็ 
พระคุณเจาจำเนียร สันติสุขนิรันดร  หลังจากรวมลงนาม “ป.ป.ช.” ปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ มาแลว นำเร่ืองเขาประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ (บูโร) เรื่องน้ีตองสานตอ ฝายสังคม
เปนพองาน และตองบูรณาการในหลายมิติพรอมกนั โดยเฉพาะฝายการศึกษา “สภาการศึกษาคาทอลิกแหง
ประเทศไทย” สภาเยาวชน และส่ือสารมวลชน ฯลฯ “ทุจริตคอรรัปชั่น เปนตนเหตุใหเสียกรุง เสียบาน
เสียเมือง” ภารกิจกชูาติ บานเมือง สวนเร่ืองบุญราศีทัง้ 7 แหงสองคอน ซ่ึงเดินเร่ืองเปนนักบุญ ตองหยุดกอน
เพราะขอมลูดานเอกสารไมครบ ตองรอกรณอีืน่ๆ พระคณุเจาชศูกัด์ิ สิรสุิทธิ ์ รบัผดิชอบงานดานศาสน-
สัมพนัธ และวัฒนธรรม ยิง่วนัผานไป งานเขามากข้ึนทุกท ี “รองรำทำเพลง ครืน้เครงบทเพลงประสาน”
โดยคณะนักรองประสานเสียงเยาวชนไทย (TYC, Thai Youth Choirs) อำนวยเพลงโดยอาจารยศรินทร
(ไนท) จินตนเสรี  วันเสารที่ 16 มิถุนายน ที่หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมไทย สักวันหน่ึงเราจะโตๆ
คุณศิริโรจน ชาวปากน้ำ นายกสมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย สมัยที่ 2  ดวยความเต็มใจ รับใชพระ
ไมตองคดิมาก นอกจากนี ้ยงัอบรมเตรียมคแูตงงาน ทีส่ำนักมสิซังฯ กรงุเทพฯ  เรือ่งกฎหมายบานเมือง ทำไป
ทำมา เกษียณงานอาจจะหนักกวานะ ศูนยคาทอลิก  เพือ่บรกิารพีน่อง วดัไหนตองการเปนศูนยคาทอลิก
เพื่อบริการดานหนังสือใหกับสัตบุรุษของวัด จะช่ัวคราวสัก 1-2 ป หรือตลอดไปสำหรับวัด ขอฝากมายัง
สภาภิบาลฯ (ชดุใหม) หรอืคุณพอ ซิสเตอรแตละวัด ถอืวาเปนงานหน่ึง ในแผนอภิบาลฯ เพือ่ใหครสิตังเรา
เขาถงึส่ือ ขอมลูฯ ไดสะดวก งายข้ึน ฯลฯ ปกอดุมสาร ฉบบันี ้โอกาสระลกึถงึพระนางพรหมจารมีารยี
แหงภูเขาคารแมล   ลอมดวยนักบุญ 4 องค   1. นักบุญเทเรซา แหงอาวิลา  2. นักบุญมารีอา มักดาเลนา
เดอ ปสซี  3.นกับญุซมีอน สต็อค  4.นกับุญอนัเยลุส แหงเยรูซาเลม็ ขอขอบคุณซสิเตอรกฤษดา สาตรพันธ
ที่มอบภาพนี้ให    นธค.ประชุมกันเพื่อสังคมและพระศาสนจักร ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร ประธาน
คุณกวี อังศวานนท และคุณเดช บุลสุข “พัฒนาการไปวัดวันอาทิตย” นาคิด ทั้งคุณพอและพี่นองตองหัน
มาคุยกนัแหละครับ ใครมีขอเสนอแนะดีๆ เขียนสงมาท่ีสภาสาธุฯ ไดเลยครบั เพยีงแตขอวา “ไมตองรายยาว”
เปน “มหากาพย” สภาสาธุฯ ยินดีเปนสะพานใหครับ ใครมีความคิดดีๆ จะมีต๋ัวดูบอลยูโรให ดีไหม?
ไดเหน็แตละคนท่ีประชุมแลวเรยีกวา “เพือ่พระ เสียสละ น้ำใจ” สัมมนาสงฆ 6 สังฆมณฑล ระหวางวันท่ี
9-13 กรกฎาคม 2012  ที่บานผูหวาน “ปแหงความเช่ือ กับส่ิงทาทายในการประกาศขาวดีแบบใหม
ในสังคมไทย” วทิยากร อ.ชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย  ดร.เพญ็นี หลอวฒันพงษา  ดร.สิขเรศ ศริากานต
และทีมงาน นธค. “ฆราวาสเปดใจ...ปญหาทุจรติ คอรรปัช่ัน การโกง การติดสินบน” ประเด็นน้ี ตองลุยแลว
ครับ แผนการตลาด ภาพยนตร สามเกลอหัวแข็ง (The three Stooges) เรื่องตลก แตดูแลวไมตลกดวย
เม่ือเอานักบวชและศาสนาเขาไป เหมือนเจตนาดูหม่ิน ไดเหน็แลว กลมุ นธค. ทนไมไหว มันเกินไป เราเงียบ
มานาน มันมากเกินไปแลว ฝรัง่หรอืไทยไมสำคัญ พีน่องใชส่ือ “ครสิตังไทย ยกมอืขึน้” หรอือเีมล โทรศพัท
“เราไมเห็นดวย!” สวนเร่ือง “ไทยแลนด กอต ทาเลนต” เรื่องน้ีบังเอิญหรือเจตนาแฝง เสียดายความดี
ความรูสึกที่มี...มันลดดีกรีลง “บีอีซี. งายนิดเดียว” สำหรับพี่นองทุกทาน ไปวัดกอนเวลาสัก 10 นาที
แตงตัวใหเรียบรอย ใหเกียรติตนเอง และพี่นองที่ไปรวมมิสซา และสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ เพียงแคนี้ยังตองทำ
สำหรบัพระเปนเจา แมพระ จะย่ิงตองขนาดไหน? มันนาคิดวา บางคนแค  “อาแมน” ยงัไมมีแรงลมพูดเลย
ฮา สังคมภูธร เปดกลับมาอีกครัง้ หลงัจากท่ีหายไป เพราะพืน้ท่ีจำกัด แตละคร้ัง หัวหนากอง บ.ก.วชัร ี(หมู)
กิจสวัสด์ิ พยายามท่ีจะลงใหครบทั้งหมด เอาแบบส้ันๆ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เม่ือไร? พอไดความ
ขอใหติดตาม “วิถีชุมชนวัด” (บีอีซี.) ทุกฝกาว  ถายาวตองขอหั่น คงเขาใจไมวากัน แตขอใหสม่ำเสมอ
นะครับ  ยุคดิจิทัล ทุกวันน้ี อะไรๆ ก็เปนดิจิทัล ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ตองยกเคร่ืองคร้ังใหญ
ซ้ือเครือ่งมือใหม เพือ่รองรบักบัเทคโนโลย ีเหนือ่ยกบัตองหาสตางคมาซ้ือนีแ่หละครับ หนงัสือ พระเยซเูจา
แหงนาซาเร็ธ เลม 2 พระนพินธของโยเซฟ รตัซิงเกอร สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 หนา 528 หนา
คณุพอทศัไนย คมกฤส แปล ราคา 320 บาท วางแผงตามรานหนังสือคาทอลิกแลว สวนตามมิสซังฯ หรอื
คณะนักบวช ส่ังไปจำหนายไดครับ ขอคดิท่ียงัใชได  “เลือกส่ือทีดี่ไวในบาน เหมือนใหลกูหลานทานอาหาร
ปลอดสารพษิ”  พีน่องม ี“คำพระคัมภรี” ประจำตัวหรอืยงั? “มีประโยชนอะไร ไดโลกทัง้โลกเปนกรรมสทิธ์ิ
แตตองเสียวญิญาณ” อาแมน

สมคัรสมาชกิ

อดุมสาร 400 บาท/ป
อดุมศานต 400 บาท/ป
โทร. 0-2681-3900

  ตอ 1810
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ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เกรโกรี สวสัดิ ์ครุวรรณ
ชาตะ 9 มนีาคม 1919
เกิดใหมในพระเจา

26 กรกฎาคม  2010
ครบ 2 ป

ดวยรกัและอาลยั อดุมสารและอุดมศานต
คณะกรรมการกองทนุส่ิงพมิพคาทอลกิสรางสรรค

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

ยอแซฟ บวนจ่ิน แซลี ้- มารอีา งวยฮนุ กจิบำรุง
ยอแซฟ เทง - เซซลีอีา กมิกิด๊ กจิสวัสด์ิ
เปโตร ใชเลง -  อกัแนส งวยเมง กจิทวี
วญิญาณในไฟชำระ  และไมมใีครคดิถึง
ญาติพ่ีนอง ป ูยา ตา ยาย ผลูวงลบั
คณุพอ ผลูวงลบัในสุสานทกุทาน

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
ยอแซฟ ประจกัษ - อกัแนส หยนิมาน กจิเจริญ
เปโตร ใชฮวด - มารอีา ซิว้โหง กจิทวี
ดอมินโิก ซอน - มารอีา ซนุ กจิทวี
เปโตร อดุมพงษ  กจิทวี
ยอแซฟ ไทยโรจน - เทเรซา ดาลี กจิทวี
อกสุติโน เอนก กจิบำรงุ
ยวง ตัง้เฉยีว กจิทวี
ยอแซฟ พง - อนันา ติม้  กจิเจา
เปโตร ขัว้ - มารอีา แข กจิเจริญ
วิญญาณในไฟชำระ และไมมีใครคิดถึง

ผชูอบธรรมจะดำรงชีวติอย ูโดยความเช่ือ
(กท 3:11) ขาพเจา

ทำทุกส่ิงได
ในพระองค
ผูประทาน
พละกำลงั

แก
ขาพเจา
(ฟป 4:13)

อยา
ทอถอย
ในการ
ทำดี

(2 ธส : 3:13)
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‡¢“©°√√®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.

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

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

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ ‡§√“–Àå ®.√–¬Õß

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—π‡ “√å∑’Ë 8 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

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

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

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ·À≈¡ª√–¥Ÿà ®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 22 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ª√“®’π∫ÿ√’ ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”  —µÀ’∫ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 13 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. ‡≈◊ËÕπ©≈Õß«—¥

‡ªìπ«—π‡ “√å∑’Ë 20 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π √â“ß ®.ª√“®’π∫ÿ√ ’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ π§√π“¬° ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ª–µß ®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å ¡Ÿ Ÿ́ ®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ∑à“»“≈“ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

(µ√’«“√ «—π∑’Ë 12-13 °√°Æ“§¡ æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 19.30 π.

µ√’«“√«—π∑’Ë 14 °√°Æ“§¡ ¡’·Àà‚§¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

·¡àæ√–ø“µ‘¡“  Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ»—°¥‘Ï™—¬ µ√’«à“Õÿ¥¡ ‚∑√.

08-1857-1026 ÀâÕßÕ¿‘∫“≈§√‘ µ™π ‚∑√. 0-3257-

4444 µàÕ 15)

«—¥·¡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¡“¬

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

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å·Ààß¿Ÿ‡¢“§“√å·¡≈ Õ. Õßæ’ËπâÕß

®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥ (™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ) «—π‡ “√å

∑’Ë 14 °√°Æ“§¡  ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø

«ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π æ√âÕ¡

√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’‚Õ°“ ©≈Õß§√∫ 25 ªï ™’«‘µ ß¶å

∑—Èß 6 Õß§å §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø  ÿ«π“√∂ °«¬¡ß§≈

§ÿ≥æàÕ‚∑¡—  ª√–∑’ª  ÿ∑∏‘π“«‘π  §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø

ª√–∑’ª °’√µ‘æß»å §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√  ÿ∑∏‘ ªÿ§–≈–π—π∑å

§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø »ÿ¿°‘®  ‡≈‘»®‘µ√‡≈¢“ §ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ

«‘™™ÿ°√≥å ‡°µÿ¿“æ

(¡‘ ´“µ√’«“√‡µ√’¬¡®‘µ„® «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 09.00 π.  ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ µ√’π‘°√

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 09.00 π.  ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ‡¥™“ Õ“¿√≥å√—µπå

«—π»ÿ°√å∑’Ë 13 °√°Æ“§¡ µ√’«“√/©≈Õß¿“¬„π

‡«≈“ 19.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√)

«—¥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“)

™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

«—¥π—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å ¡“√’ °√’≠Õß ‡¥Õ ¡ßøÕ√åµ

∫“ß·§ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22

°√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ«ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡

Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

(µ√’«“√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 09.00 π.

‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ ‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘, C.Ss.R.

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 09.00 π. ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ¡’™—¬ Õÿ¥¡‡¥™, C.Ss.R.

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 09.00 π. ‚¥¬

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

§ÿ≥æàÕ¡’™—¬ Õÿ¥¡‡¥™, C.Ss.R.)

«—¥æ√–¡À“‰∂à ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∑à“®’π ®. ¡ÿ∑√ “§√ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õß·¡àæ√– (ª“°≈—¥) ®. ¡ÿ∑√-

ª√“°“√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—πæÿ∏∑’Ë 15  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥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≠Õ—ππ“ °ÿ¡¿«“ªï ®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå Õ.¿—°¥’™ÿ¡æ≈ ®.™—¬¿Ÿ¡‘

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

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

Õ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ π§√ «√√§å ©≈Õß

Õ“ π«‘À“√ ·≈–æ‘∏’∫«™ —ß¶“πÿ°√¢Õß “¡‡≥√‡§≈‡¡πµå

‡∑‡√  πƒπ“∑ ª“π°√¥ «—π‡ “√å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬

‡ªìπª√–∏“π

√ÕßÕ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ÀπÕß· ß ®.π§√æπ¡

©≈Õß√ÕßÕ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢-

π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

ª√–™ÿ¡ —¡¡π“ª√–®”ªï°“√»÷°…“

2555

¢Õß ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ §√—Èß∑’Ë 42

À—«¢âÕ ç‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘°‰∑¬

„π∫√‘∫∑¢Õßª√–™“§¡Õ“‡´’¬πé

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19

∂÷ß«—πæÿ∏∑’Ë 22  ‘ßÀ“§¡ 2555

∑’Ë‚√ß·√¡‡Õ‡™’¬æ—∑¬“ ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’
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✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ¢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≈ ‡ªìπ

ª√–∏“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)

�����©≈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—°∫«™ ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π-

∫ÿ√’

����� —°°“√ ∂“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 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)

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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®—π∑√å∑’Ë 6  ‘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 °“√»÷°…“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

�����¢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®”°—¥

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

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

√ÿàπ∑’Ë 136 „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 20 ∂÷ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22

°√°Æ“§¡ 2012 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

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

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

‚∑√. 08-6546-2856, 0-2237-7315 À√◊Õ http://

flpbkk2008.multiply.com/journal/item/93 À√◊Õ

www.faceboo.com/flpbkk

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“‚Õ°“ ©≈Õß

25 ªï™’«‘µæ√– ß¶å»‘…¬å· ß∏√√¡√ÿàπ 9 ‚¥¬

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

„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ∑’Ë«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß «—π®—π∑√å∑’Ë 13  ‘ßÀ“§¡ 2012

‡«≈“ 10.00 π.

����� ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“·≈–‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

∑à“ππ—°∫ÿ≠√ÁÕ§ 137  ªï ™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ§√‘ µ™π

25 ªï «—¥‡´πµå√ÁÕ§ (À≈—ßªí®®ÿ∫—π) «—π‡ “√å∑’Ë 18

 ‘ßÀ“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

�����·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™œ ‡ªî¥

 ÕπÀ≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π√âÕß‡æ≈ß·≈–æ◊Èπ∞“π∑“ß¥πµ√’

‡∫◊ÈÕßµâπ (10  —ª¥“Àå) (°“√Ωñ°≈¡À“¬„® °“√‡ª≈àß‡ ’¬ß

°“√ÕÕ°Õ—°¢√–‡ ’¬ßµà“ßÊ °“√√âÕß‡æ≈ß„Àâ‰æ‡√“– ∑ƒ…Æ’

¥πµ√’‡∫◊ÈÕßµâπ °“√Õà“π‚πâµ °“√Ωñ°®—ßÀ«–√«¡∂÷ß

∑—°…–µà“ßÊ ∑’Ë„™â ”À√—∫¢—∫√âÕß∫∑‡æ≈ß„πæ‘∏’°√√¡)

 Õπ‚¥¬Õ“®“√¬å»‘√“√—µπå   ÿ¢™—¬ ·≈–Õ“®“√¬åæ√‡∑æ

«‘™™ÿ™—¬™“≠ ‡√’¬π∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å  ‡«≈“ 13.00-

17.30 π.  ®”π«π 10  —ª¥“Àå µ—Èß·µà«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  2

°—π¬“¬π - 4 æƒ»®‘°“¬π 2012 §à“≈ß∑–‡∫’¬π

∑à“π≈– 2,800 ∫“∑ (√«¡Õ“À“√«à“ß) ºŸâºà“π°“√Õ∫√¡

®–‰¥â√—∫«ÿ≤‘∫—µ√ √—∫ ¡—§√∂÷ß«—π∑’Ë 24  ‘ßÀ“§¡ 2012

√—∫®”π«π®”°—¥‡æ’¬ß 40 ∑à“π‡∑à“π—Èπ (‚ª√‚¡™—Ëπ

æ‘‡»…!  ¡—§√°àÕπ«—π∑’Ë 1  ‘ßÀ“§¡ 2012 §à“≈ß

∑–‡∫’¬π∑à“π≈– 2,500 ∫“∑)  π„® Õ∫∂“¡‚∑√.

0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-9108-6850 À√◊Õ

E-mail : thaisacredmusic@gmail.com

�����·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™œ ‡ªî¥

Õ∫√¡°“√‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π‡æ≈ß«—¥ ¢—Èπ‡∑§π‘§ (Interme-

diate Level) 1. ‡ªìπºŸâ‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π„π«—¥ À√◊Õ

∫â“ππ—°∫«™‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï 2. Õ“¬ÿ√–À«à“ß 15-55

ªï 3. ºà“π°“√Õ∫√¡Õ‘‡≈Á°‚∑π·≈–‰¥â√—∫„∫ª√–°“»π’¬∫—µ√

°—∫·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πªï 2553 À√◊Õ 2554

4. ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°‡®â“Õ“«“ À√◊ÕÕ∏‘°“√‡®â“§≥–

√à«¡°“√Õ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π ¢—Èπ‡∑§π‘§

(Intermediate Level) ‚¥¬Õ“®“√¬å‡√¡’¬å  π“¡‡∑æ

«—π∑’Ë 25-26  ‘ßÀ“§¡  2012  ‡«≈“ 09.00-17.00 π.

∑’ËÕ“§“√ ¬“¡°≈°“√ ª∑ÿ¡«—π §à“Õ∫√¡ 2,800 ∫“∑

(√«¡Õ“À“√°≈“ß«—π·≈–‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√‡√’¬π)

√—∫®”π«π 15 ∑à“π À¡¥‡¢µ√—∫ ¡—§√«—π∑’Ë 16

 ‘ßÀ“§¡ 2012 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-

9108-6850 E-mail : sacredmusic@gmail.com

�����§≥–¿√“¥“πâÕ¬ø√—π´‘ °—π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ

‡™‘≠√à«¡ ¡‚¿™π—°∫ÿ≠ø√—π ‘́  ·ÀàßÕ—  ’́́ ’ ºŸâµ—Èß§≥–œ

„π«—π‡ “√å∑’Ë 6 µÿ≈“§¡ 2012 ∑’Ë «π —πµ‘∏√√¡

µ.≈”‰∑√ Õ.≈”≈Ÿ°°“ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

�����ß“π™ÿ¡πÿ¡‡¬“«™π‚≈°§√—Èß∑’Ë 28 ªï 2013 ∑’Ë√’‚Õ

‡¥Õ ®“‡π‚√ ª√–‡∑»∫√“´‘≈ √–À«à“ß«—π∑’Ë 17-31

°√°Æ“§¡ 2013 ∑à“π„¥ π„® Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë·ºπ°‡¬“«™π ‚∑√. 08-1812-1916 ·≈–

0-2681-3900 µàÕ1505  ¡—§√¥àà«π¿“¬„π«—π∑’Ë 31

µÿ≈“§¡ 2013 √—∫®”π«π®”°—¥

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬
√—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ - ‡ªìπ§“∑Õ≈‘°

- ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡¢’¬π¢à“«

- ¡’ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

-  “¡“√∂„™â‚ª√·°√¡°√“øî°¥’‰´πå Õ“√åµ‡«‘√å§

Adobe Indesign /  PageMaker / Photoshop  œ≈œ

µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

E-mail : udomsarn@gmail.com



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2012 หนา 17

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

แตละสังฆมณฑล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพอพงศเทพ  ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอณรงคชัย หมัน่ศึกษา สังฆมณฑลจันทบรีุ : คุณพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอชำนาญ บวัขันธ สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ
ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอชวินทร เสงีย่มแกว สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพออมรกิจ พรหมภกัดี สังฆมณฑลอุดรธาน ี: คุณพอไมตร ีทาสวุรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คุณพอบุญพฤกษ
ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรงุเทพ สาขายอยโอเรยีนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย ช่ือบัญชี การพมิพคาทอลิก  เลขที ่226-0-006040 / เช็คขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ / ธนาณัติในนามซิสเตอรศกัด์ิศร ี งามวงศ  สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา
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

ศรัทธาทัวรแสวงบุญ
28 - 30 กรกฎาคม 2012     - เชญิทานรวมฉลองเซนตแอนน - ปนัง

มาเลเซีย - เก็นต้ิง - คาเมรอน - ปุตตราจายา

9 - 20 ตุลาคม 2012  - แสวงบุญโอกาสฉลองปแหงความเช่ือ &

เยือนดินแดนแหงศูนยกลางคริสตศาสนา และพักผอนทองเท่ียวท่ี

อติาลี ฝรัง่เศส สวิตเซอรแลนด และอียิปต  (อติาลี - โรม - มหาวิหาร

ทัง้ 4 - อสัซีซี - เวนิส - ลูรด - ฝรั่งเศส - สวิส - อียิปต) 12 วัน 10 คืน

(มีคุณพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

พลังความพยายามในแตละวัน ทำส่ิงเดียวกันน้ัน
ทำแลว ทำอีก และแทจริงมันไมเคยเปนงานเกา
ซ้ำเดิมเลย  ผลงานใหมอกีชิน้หน่ึงเกิดขึ้นดวยวิธีนี้
เพราะทุกการเดินทางเส่ียงภัยแตเชาคือประกาย
โชติชวงของความคิดสรางสรรค และสำหรับเยเรมีย
“เปนเวลา 23 ป...พระวจนะของพระเจามายังขาพเจา และ
ขาพเจาก็ไดบอกแกทานท้ังหลายสม่ำเสมออยาง
ไมหยดุยัง้”  ส่ิงจำเปนมีเพียงส่ิงเดียว และมีเพยีงวนัน้ี
เทาน้ันท่ีจะลงมือทำ จงทำ จงไปทำเชนน้ัน จงทำงาน
ชิ้นน้ันอีก อยางสม่ำเสมอไมหยุดย้ัง มิใชอยางไร
จุดหมาย แตเต็มไปดวยเสียงรองยินดีของผูคนท่ี
ขอใหเรากลับออกมา (ENCORE) ทำงานอยางน้ีอกี...

(แปล และเรียบเรียงจากบทความ “Twenty-
Three Years...Persistenly” ในหนงัสือชือ่ “Run with
Horses” เขียนโดย Eugene H. Peterson  พิมพป
ค.ศ. 1983 โดย Inter Varsity Christian Fellowship
USA.)

ผหูวานดวยน้ำตา (ตอจากหนา 5)ซมีอน เตก็เซง - อนันา สำเนยีง กจิประชมุ
วนิเซนเต กมิซนั กจิประชมุ

ฟรังซิส ซูซานนา สะอาดเอี่ยม
ยลูอีา กฤษดา กจิจิว

วิญญาณในไฟชำระ และไมมีใครคิดถึง

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยอแซฟ ไมตร ี - มารอีา กยุเลีย้น กจิบำรงุ
เอากุสติโน ชัยสิทธิ์ หมั่นมาก

ซรีนิ นพดล - เทเรซา   นรรตัน  กจิบำรงุ
มารอีา วาณี เลาหบุตร 23 พฤศจิกายน 2003 (ครบ 9 ป)

วิญญาณในไฟชำระ และไมมีใครคิดถึง

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยากอบ จังหวัด แซเฮง
นโิคเลา ประพจน (หม)ู วงศแหลมมัจฉา

อกัแนส จำเพาะ แซเฮง
มารอีา มจัฉา - ยวง แหลม กจิสกลุ

วญิญาณในไฟชำระ  และไมมใีครคดิถึง

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยวงบัปติสตา ประยงค และ โรซา สมบุญ น้ำสมบูรณ
เปาโล วิเชียร กิจเจริญ

เซซีลีอา สาคร - เซซีลีอา ชั้น กิจเจริญ
อาคาทา อารมภ น้ำสมบูรณ
ยอแซฟ หงวน น้ำสมบูรณ

อเล็กซานเดอร เชษฐ น้ำสมบูรณ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

คุณพอเจาอาวาส ซสิเตอร สภาภิบาล และสตับุรษุ
ขอเชิญรวม

ฉลองวัดนักบญุอันนา ทาจีน
สมุทรสาคร

วันอาทิตยท่ี 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2012
เวลา 10.30 น.

หมายเหตุ : ผูที่ขับรถมาจากกรุงเทพฯ เลยส่ีแยกมหาชัยไปแลวชิดซาย ดูปายไปทาฉลอม
ขามสะพานแมน้ำทาจีนไป 100 เมตร แลวเล้ียวซายเขาไป 3 กโิลเมตร
ผทูีข่บัรถมาจากแมกลอง สมุทรสงคราม กลบัรถลอดใตสะพาน แมน้ำทาจีน
 แลวเล้ียวซายเขาไป 3 กโิลเมตร

พระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศักดิ ์โกวทิวาณิช
เปนประธาน

หลังพธีิมิสซา เชิญรบัประทานอาหาร และน่ังเรอืออกทะเลชมปากอาว

อยานบัวาเขาเปนศตัรจูงตกัเตอืนเขาฉันพีน่อง
(2 ธส 3:15)
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เปดเรยีนกันแลว
ผมมองข้ึนไปบนเวที คุณพอชินไต สงฆ

ชาวอิตาเลียน กำลังพูดถึงการเดินทางชีวิตของ
ตนเอง จนถึงวันนี้ วันที่มาอยูทามกลางพวกเรา
ประสบการณมากมายถูกถายทอด  แต ส่ิงท่ี
ผมสนใจท่ีสุดในความเปนคุณพอคอื บคุลิก

ม้ือเท่ียงวันใดก็ตามท่ีคุณพออยู คุณพอมัก
จะนำหอทชิชเูลก็ๆ ติดมาดวยเสมอ ในน้ันมีพรกิปน
จำนวนไมมากนัก คุณพอมักจะนำมาประกอบกับ
อาหารท่ีทานในม้ือนั้น แตที่นารักและสม่ำเสมอ
ทีสุ่ดก็คือ คุณพอมกัจะแบงพรกิเหลาน้ันใหผมดวย
เชนกัน ผมบอกคุณพอวา ผมก็ติดมาบาง แลว
วนัหลงัผมจะนำมาให

ทุกมิสซาท่ีคุณพอมาเปนประธาน รอยยิ้ม
และคำทักทายเล็กๆ กลบัสรางความรสึูกดีๆ เสมอ
ผมสงสัยวาผมคิดไปคนเดียวหรือเปลา หลังจาก
สอบถามผรูวมชีวติทุกคนรสึูกไมตางกัน ผมคิดวา
คนเปนเย่ียงไร เขาก็แสดงออกมาในชีวิตแบบน้ัน
จะสรางภาพใหปรากฏภายนอกแคไหน ในใจ
กห็ามกันไมไดอยดีู

ที่ที่ผมมาอยูเร่ิมเปดหลักสูตรท่ีเราจะเรียนรู
กันแลว ทุกบาน ทุกกระแสเรียก ทุกสถานภาพ
ผมนบัจำนวนของผเูขารวมในวนันัน้รวม 70 คนได
นาสนใจในท่ีมาท่ีไปของแตละคน นาสนใจ
ประสบการณทีจ่ะเรยีนรแูบงปน มีความหลากหลาย
ของอายุ มีความหลากหลายของเพศ มีความ
หลากหลายของสถานภาพ ทุกคนคอยๆ แนะนำ
ตนเองใหรูจัก ผมใจเตนตุมๆ ตอมๆ เพราะอีก
ไมนานจะถึงคิวของกลุมบานเรา และจะถึงผม
ในท่ีสุด

การแนะนำตัว และการพูดหนาชุมชนโดย

ปกติไมใชเรื่องเหนือบากวาแรงของผม แตถาจะพูด
ในภาษาท่ีไมใชของตนเองแลว ผมคิดวาเปนใคร
ก็ตองวิตกกันบาง  ยิ่งยอนประสบการณชีวิตแลว
ยิ่งหางไกลจากส่ิงเหลาน้ัน เอานะ...ผมคิด เด๋ียวมัน
กผ็านไปเอง

“ผมช่ือ ผมบวชมา ผมสังกัดสังฆมณฑล กอนท่ี
จะมาท่ีนี่ผมทำอะไรมาบาง...” การแนะนำตัวพรั่งพรู
ผมรูสึกตัวเองอาวุโสพอสมควร ผมเริ่มปลอบใจตัวเอง
สำหรับพระเจาเวลาเปนนิรันดร ประเด็นสุดทายคือ
ส่ิงท่ีผมอธิบายวา ผมมาอยูที่นี่พรอมความต้ังใจอะไร
ผมใชคำวาผมอยากจะชารจแบตเตอร่ีชีวิต ทามกลาง
เหตุผลหลากหลาย ผมเลือกประเด็นน้ี ผมบอกตอไป
อีกวา อุปกรณที่ผมเลือกในการนำมาชารจแบตเตอร่ี
ชีวิตคือคำวา “รัก” คำวารักอันเปนบทสรุปคำสอน

ของพระเยซูเจา   “ผมอยากจะลองเจริญชวีติ
ในประสบการณทีไ่มเคยมากอนและไมแนใจ
วาจะไดรบัอกีหรอืเปลาในชีวติน้ี ผมหวงัวา
ผมจะไดแบง (Share) ส่ิงเหลาน้ีกับทุกคน
ทีน่ี”่ ไมมีใครไดยนิเสียงถอนหายใจโลงอก
ของผม  แตผมกลับไดบทเรียนเพิ่มเติม
อีกหนึ่งบท บทเรียนน้ีมีชื่อวา การนำทาง
ของพระ

วันเปดหลักสูตรอยางเปนทางการ
จบลงดวยบูชามิสซา ผมรวมถวายมิสซา
กับคุณพอชาวไทยและชาวเกาหลี รวมเปน
3 องค โดยมีคุณพอชินไต เปนประธาน
คุณพ อยั ง ยิ้ ม แย มแจ ม ใส เห มือน เ ดิม
หลังมิสซาแลวคุณพอขอบใจพวกเรา และ
กเ็หมือนทุกคร้ัง “มันชางเปนวนัพเิศษ และ
สวยงาม” คุณพอปดทายดวยคำนีก้อนจากลา
เพือ่จะพบกันในวันใหม

ชีวิตเม่ือผานวันเวลามากข้ึนจะเปนอยางไร
ผมเหน็ฆราวาสบางทานท่ีนารักเสมอตนเสมอปลาย
บุคลิกชวนใหผูคนเขาหา ยิ่งอายุมากเทาไหร
สุขภาพ หรือความออนลาในชีวิตไมไดทำใหเขา
เหน่ือยลาตอผูคน ผมคิดวาเราดำรงสถานภาพใด
ก็คงไมตางกัน ชีวิตท่ีผานมาแลวจึงไมผานไป
โลกจึงใหบทเรียนกับเราวา ยิ่งเปนผูใหญเทาไหร
ยิ่งตองมีใจกวางขวางแคนั้น ยิ่งอยูในอำนาจมาก
เทาไหร ยิง่ตองรับใช จะเปนผนูำท่ียิง่ใหญตองเร่ิม
จากความรัก และความเขาใจ เมตตาท่ีมีเปยมลน
หลัง่ไหลไมส้ินสุด หรอืเม่ือเติบโตและย่ิงมีรนุนอง
ตามมามากข้ึนเทาไหรยิ่งตองตระหนักวา เขา
เหลาน้ันคือเพื่อน คือคนในครอบครัวท่ีจะมาแทน
เราในวันหน่ึง ผมไมเชื่อวาทุกคนจะตระหนักรูได
ถาไมมีเวลาในการมองยอนกลับทบทวน และ
หวนระลกึถงึโลกทีเ่รายืนอยวูา นีคื่อความเปนจรงิ
หรือความฝน นี่คือวันเวลาท่ีเราใชเพื่อเรียนรู
และรวมจดบันทึกไปกบัโลก ดวยวนัเวลาท่ีมีคาย่ิง
บางทีทฤษฎีที่เราสุมอยูเต็มหัวสมอง ถาไมได
ลองใชจรงิมันคงไรคา

ทุกวันคือการเปดโรงเรียนชีวิต  นักเรียน
เปดเทอม ผปูกครองก็เปดกระเปาสตางค  พนกังาน
เริ่มงาน เจาของกิจการก็ตองคำนวณคาใชจาย
กำไรและตนทุน จริงๆ แลวโรงเรียนชีวิตอาจ
ไมมีการปดและการเปดเทอมใดๆ เลยก็เปนได
มีบททดสอบ และบทพิสูจน มีการตอบรับ
และปฏิเสธ โลกสรางบทเรียน และบททดสอบ
มากมาย คุณอยากมีชีวิตในวัยลวงเลยบ้ันปลาย
เชนไร ใหเช่ือเถอะวาตนไมเอนไปขางไหน มัน
คงไมยอนกลับมาลมอีกฝงหน่ึงเปนแน

บรรณาธิการบริหาร
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Õ—π‡ß’¬∫ ß∫ °“√æ—°ºàÕπ¢Õß∑—Èß§Ÿà‡√‘Ë¡¢÷Èπ

≈Ÿ°»‘…¬åºŸâª√“√∂π“®–‡√’¬π√Ÿâ§«“¡ «¬ß“¡·Ààß™’«‘µ ‡ΩÑ“µ‘¥µ“¡„°≈â™‘¥

·µà§Ë”§◊ππ’È‡ß’¬∫‡Àß“‡µÁ¡∑π ç∑”‰¡§Ë”§◊π·≈–°“√‡¥‘π∑“ß™à“ß‡ß’¬∫ß—πé

≈Ÿ°»‘…¬å‡Õà¬∂“¡ ‡æ√“–µ≈Õ¥‡ âπ∑“ß‰¡à¡’§”æŸ¥®“„¥√–À«à“ß°—π

ç‡®â“‰¡à‰¥â¬‘π‡ ’¬ß∏√√¡™“µ‘À√◊Õ‰√é §◊Õ§”µÕ∫¢ÕßÕ“®“√¬å §«“¡‡«‘Èß«â“ß

·Ààß¢ÿπ‡¢“·≈–§«“¡‡ß’¬∫‡¢â“ª°§≈ÿ¡Õ’°§√—Èß ·µàª√’™“≠“≥‡√‘Ë¡‡°‘¥¢÷Èπ ≥ ∫—¥¥≈

§ÿ≥‡§¬‰¥â¬‘π‡ ’¬ß∏√√¡™“µ‘À√◊Õ‰¡à ∏√√¡™“µ‘∑’Ë∫Õ° Õπ‡√“‡√◊ËÕß«—Ø®—°√

·Ààß™’«‘µ ‡°‘¥ ·°à ‡®Á∫ µ“¬ ∏√√¡™“µ‘∑’Ë Õπ°“√¢÷Èπ≈ß¢Õß«—π‡«≈“

¬“¡¢â“ß¢÷Èπ·≈–¢â“ß·√¡ ∏√√¡™“µ‘∑’Ë Õπ∂÷ß§«“¡®âÕ¬°√–®‘√‘¥¢Õß™’«‘µ∑’Ë· π

¬‘Ëß„À≠à„πµ”·Àπàß·≈–Õ”π“®≈âπ¡◊Õ ∏√√¡™“µ‘¬àÕ¡ àß‡ ’¬ß„π§«“¡‡ß’¬∫

‡æ’¬ß·µà‡√“¡πÿ…¬å®–¡’‡«≈“ ¥—∫øíß‡¡◊ËÕ„¥

ç‡¡◊ËÕ§«“¡ ß∫‡ß’¬∫ª°§≈ÿ¡∑ÿ° ‘Ëß √“µ√’°“≈«‘Ëßºà“π‰ª‰¥â§√÷Ëß∑“ß·≈â«

æ√–«“®“∑√ßÕ“πÿ¿“æ¢Õßæ√–Õß§å°√–‚®π≈ß¡“®“°æ√–∫—≈≈—ß°å∫π «√√§å ...

‡∑â“‡À¬’¬∫·ºàπ¥‘π »’√…–®√¥∑âÕßøÑ“é (ª™≠ 18:14-16)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ∂à“¬¢≥–‡¥‘π∑“ß¢÷Èπ‰ª¥Ÿ§«“¡ «¬ß“¡¢Õß¿Ÿ‡¢“‰øµ“Õ—≈

∫√√¬“°“» ∫“¬Ê ¿“¬„π∫√‘‡«≥Õ“√“¡π—°∫ÿ≠‡§«‘π ‡¡◊Õß‡°≈Áπ¥“≈ÁÕ°

ß“π™ÿ¡πÿ¡‡§“√æ»’≈¡À“ π‘∑π“π“™“µ‘
Õÿ¥¡ “√ (‰Õ√å·≈π¥å) ●  æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑-

«“≥‘™ ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

∫«™ —ß¶“πÿ°√
π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ©≈ÕßÕ“ π-

«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ π§√ «√√§å ·≈–

æ‘ ∏’ ∫ «™ — ß¶ “πÿ ° √¢Õß “¡ ‡≥√

‡§≈‡¡πµå ‡∑‡√  πƒπ“∑ ª“π°√¥

«—π‡ “√å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

¡‘ ´“ª√–®”«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24  ¡‚¿™π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå ∫—ß‡°‘¥ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

√“™‘π’·Ààß «√√§å «—¥§“∑Õ≈‘°¿“¬„π π“¡∫‘π¥—∫≈‘π √à«¡¡‘ ´“°àÕπ‡¥‘π∑“ß

°≈—∫ª√–‡∑»‰∑¬
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