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เม่ือเขาซอยนนทรี 14 ณ ที่
แหงน้ีคือสภาสาธุฯ ผูคนหลากหลาย
มาอยูรวมกัน ทุกคนลวนมีหนาท่ีและ
บทบาทของตน  แตทั้งหมดน้ีเพื่อ
ความดีของผูคนท่ัวประเทศ เรื่องราว
ที่เกิดข้ึนจากไมกี่คน แตสงผลแผออก
ไปไรพรมแดน   “คนสภาฯ”  จึงเกิด
ข้ึนมาเพื่อ เปนการแนะนำตัวและ
บอกเลาเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนแบบส้ันๆ

เ ร่ิม ต้ังแตคนสภาสูงกอน
นะครับ

“พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร” ประธานสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย และมีงานพวงเปนหวงโซตามมา
เปนประธานคณะกรรมการดำเนินงานของสภาพระสังฆราชฯ หรือ “บูโร”
และเปนกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมายพระศาสนจักรดวย  และประธาน
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการศึกษา มีคุณพอเดชา อาภรณรัตน เปน
เลขาธิการ ครอบคลุมโรงเรียนท่ัวประเทศ

พระคุณเจาเกิดวันท่ี 30 ตุลาคม ค.ศ. 1942 อายุ 70 ป เปนสัตบุรุษ
รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง จ.นครพนม เม่ือจบจากบานเณร
ฟาติมา ทาแร ไดไปศึกษาตอที่สามเณราลัยโปรปากันดา ฟเด กรุงโรม
ประเทศอิตาลี (ค.ศ. 1963-1970) บวชเปนพระสงฆวันท่ี 17 พฤษภาคม
ค.ศ. 1970 อภเิษกเปนพระสังฆราชวันท่ี 23 มกราคม ค.ศ. 1999

คำขวญั “พระอาณาจักรจงมาถึง” (Adveniat Regnum Tuum)
แรกเริ่มชีวิตพระสังฆราช เปนประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค ตอจาก

พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค ค.ศ. 1998 และ ค.ศ. 2005 ไดรับ
แตงต้ังใหเปนประมุขอคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง

ประชุมแตละครั้ง ตองเดินทางจากสำนักมิสซังทาแรฯ สกลนคร มาถึง
กรุงเทพฯ ประมาณ 700 กิโลเมตร มีที่พักในกรุงเทพฯ ที่โรงเรียนเซนต-
ยอแซฟ ยานนาวา (โรงเรยีนวรสารพทิยา)

พระคุณเจาตองเปนผูแทนของคาทอลิกในประเทศไทย ลาสุดคือ
การรวมลงนามโครงการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)
เรยีกวา ตอตานการคอรรปัชัน่!

สวนเร่ืองเสนอแตงต้ังบุญราศีสองคอนเปนนักบุญ ตอนน้ีตองหยุดพัก
สักระยะหนึง่แลวถงึเริม่ตนใหม


ขณะท่ีนกอินทรีเกาะอยูบนก่ิงของไมใหญ มันมองเห็นหนอนตัวหนึ่ง

คลานอยูใตตนไม ดวยความหย่ิงผยอง นกอินทรีพูดจาเยาะเยยหนอนวา
“เจาชางเปนสัตวทีไ่รคา เจาทำไดกแ็ตคลานเทาน้ัน”

นกอินทรียังไมยอมเลิกถากถางหนอน กอนที่มันจะขยับปกโบยบิน
มันขยายปกใหญสวยงามเพื่อจะทะยานสูฟา ทันใดน้ัน มีลูกศรพุงตรงมา
ทีน่กอนิทร ีทำใหมันรวงตกลงสพูืน้ดิน ขณะท่ีนอนรอความตาย เจาหนอน
ก็คลานมาใกลๆ และกระซิบวา “แมการบินจะเปนสิทธิพิเศษ แตบางคร้ัง
การคลานก็ดีกวา”

จากหนังสือเมล็ดพนัธแุหงปรีชาญาณ เลม 3  : คณะภคินเีซนตปอล เดอ
ชารตร

“ศนูยคาทอลกิ...พรอมหรอืยงั?”
ใหสัตบุรษุ...เขาถึงส่ือสะดวก”
แผนอภบิาล ค.ศ. 2010-2015 สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย

ไดกำหนดไว หนาท่ี 50 ขอที ่ 20 (จ) “สงเสริมใหสมาชิกของพระศาสนจักร
ทกุระดับ สามารถเขาถงึส่ือและสิง่พมิพคาทอลิก เพือ่การมสีวนรวมในชีวติและ
กจิกรรมตางๆ ของพระศาสนจักร”

ส่ือมวลชนคาทอลิกจึงไดพยายามท่ีจะประสานงานไปยังผูรับผิดชอบ
ระดับสังฆมณฑล พยายามท่ีจะต้ังศูนยคาทอลิกขึ้น เพื่อเปนแหลงเผยแพร
หนงัสือตางๆ ของพระศาสนจักร  ศาสนภัณฑ ซีดี ฯลฯ สัตบุรษุจะไดสามารถ
ซ้ือหาไดสะดวก

ใหแตละสังฆมณฑลพยายามจัดต้ังข้ึนท่ีสำนักมิสซัง หรืออาสนวิหาร
คณะนักบวช หรอืในโรงเรียนใหมีหองศาสนาคริสต  มิใชเพยีงสำหรับคาทอลิก
เทาน้ัน บางคนตองการรเูรือ่งศาสนาคริสต จะไดซ้ือหาไดสะดวก

ปจจุบัน  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผูรับผิดชอบ คุณพอพงศเทพ
ประมวลพรอม มีศูนยทีอ่าคารคาทอลิกแพรธรรม หนาอาสนวิหารอสัสัมชัญ
ถือวามีมากท่ีสุด บานผูหวาน และสักการสถานบุญราศีนิโคลาส  มินิมารท
โรงพยาบาลเซนตหลุยส รานเปาลีเนของคณะธิดานักบุญเปาโล นอกจากนี้
วัดพระมหาไถ ซอยรวมฤดี  อารามพระหฤทัยฯ คลองเตย คณะเซนตปอล
เดอ ชารตร  คณะซาเลเซียน ฯลฯ

สังฆมณฑลจันทบุรี ผูรับผิดชอบ คุณพอเอนก นามวงษ  สำนักมิสซัง
ศรรีาชา วดันักบญุนโิคลสั พทัยา และอารามคณะรักกางเขนแหงจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุร ีคณุพอเสนอ ดำเนนิสดวก และคณุพอวชัศลิป กฤษ-
เจรญิ สำนักมสิซัง ศูนยคำสอน มีหนังสือและศาสนภณัฑ เหมอืนกบัศูนยกรงุเทพฯ
และทีอ่าสนวิหารแมพระบงัเกดิ  มีบางเลก็ๆ นอยๆ สวนใหญเปนรปูพระ

สังฆมณฑลเชียงใหม ผูรับผิดชอบ คุณพอณรงคชัย หม่ันศึกษา สำนัก
มิสซัง มีหนงัสือ และรปูพระ บริการ

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี ผูรับผิดชอบ คุณพออมรกิจ พรหมภักดี ศูนย
อยทูีบ่านชุมพาบาล และวดัแมพระประจกัษเมืองลรูด หาดใหญ เปนเพยีงศูนยเลก็ๆ

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง  ผูรับผิดชอบ คุณพอชำนาญ บัวขันธ
อยูที่อารามคณะรักกางเขนทาแร

สังฆมณฑลอุดรธาน ีผรูบัผดิชอบ คณุพอไมตร ีทาสุวรรณ ศูนยคาทอลิก
ต้ังอยูบริเวณหนาอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห ริมถนนนิตโย มี
หนงัสือและศาสนภัณฑมากท่ีจะซ้ือหาไดสะดวก

สังฆมณฑลอุบลราชธาน ีผรูบัผดิชอบ คณุพอบุญพฤกษ ทองอนิทร ศูนย
คำสอนวัดฟาติมา บานนาคำ และอารามคณะรักกางเขนอุบลฯ มีบางแตไมมากนัก

สังฆมณฑลนครราชสมีา ผรูบัผดิชอบ คณุพอเกรยีงไกร ยิง่ยง อาสนวิหาร
แมพระประจักษท่ีเมืองลูรด ติดกับโรงเรียนมารียวิทยา และท่ีวัดแมพระ
สายประคำศักด์ิสิทธ์ิ บรุรีมัย

สวน สังฆมณฑลนครสวรรค ผูรับผิดชอบ คุณพอชวินทร เสงี่ยมแกว
เคยมีศูนยที่อาสนวิหาร แตหยุดมานานแลว วันน้ีกำลังเตรียม คุณพอศิริชาญ
เอยีงผาสขุ อปุสังฆราชและเจาอาวาสกำลังปรับปรุงบริเวณอาสนวิหารใหม

ถาศูนยแตละสังฆมณฑล บานคณะนักบวช และวัดท่ีมีชุมชนใหญ เปด
เปนศูนยคาทอลิกข้ึนมา เช่ือวาสัตบุรุษจะไดมีโอกาสดีๆ ที่จะเขาถึงส่ือได
มากข้ึน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชนใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน เพื่อตอบรับ
กับสังคมปจจุบัน คริสตชนตองเปนประจักษพยาน และสามารถท่ีจะแบงปน
ขาวดีใหกบัพีน่องท้ังหลาย ดวยความกระตือรอืรน และแบบอยางชีวติท่ีดี

วัดหลายแหงเคยมี แตเน่ืองจากไมมีคนซ้ือหนงัสือ ส่ิงท่ีตองการเปนรปูพระ
จึงตองปดไป มาถึงวันน้ี พี่นองคริสตชนตองมีทั้งความรู ความเขาใจ
ความศรัทธา และสามารถท่ีจะบอกเลาเร่ืองความเช่ือของเราใหกบัคนอ่ืนๆ ได
เสียดายวาวันเวลาท่ีผานมา ระดับวัดตางๆ อาจจะไมไดสนใจหรือทำแบบช่ัวครัง้
ชัว่คราว ไมไดมีผรูบัผดิชอบท่ีมีตัวตนจริงๆ หรอือาจจะมีปญหาก็เลกิไป

ส่ิงท่ีเปนไปไดนาจะเร่ิมตนจาก “สภาภิบาล” ยุคใหมวันน้ี เขามามีสวน
รับผิดชอบ เพื่อใหขาวสาร ความรูตางๆ ของพระศาสนจักรไดเขาถึงพี่นอง
และผูที่สนใจในศาสนาคริสตตอไป เรื่องมีศูนยคาทอลิก เปนข้ันแรก
ตอไปคือทำอยางไร ใหคนอยากร ูอยากอาน อยากมาใชบรกิาร!
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ตอนท่ี 67

⌫⌫
⌫

(ตอจากฉบับท่ีแลว)
ยังไมหมดครับ เมืองอันทิโอกในแควนซีเรีย ยังมี

ความสำคัญในพระศาสนจักรยคุแรก  เราอาจกลาวไดวา
เม่ือเริม่ตนแพรธรรม พระศาสนจักรสำคัญมีอย ู 5 แหง
ดวยกันคือ

1. พระศาสนจกัรกรงุเยรซูาเล็ม (แควนยเูดีย)
2. พระศาสนจกัรเมอืงอนัทิโอก (แควนซีเรยี)
3. พระศาสนจักรเมอืงอเลก็ซานเดรีย (ประเทศอียปิต

ในแอฟริกาเหนือ)
4. พระศาสนจักรเมืองเอเฟซัส (เอเชยีนอย)
5. พระศาสนจักรกรุงโรม (อติาลี)
เราอาจกลาวไดวา  ที่ เ มืองอันทิโอก  นับเปน

พระศาสนจักรท่ีประกอบพิธีกรรมโดยใชภาษาซีเรียค
อันเปนเอกลักษณแตกตางจากท่ีอื่น (กรุงโรมใชภาษา
ละติน  ทีเ่มืองเอเฟซสัใชภาษากรีก) และท่ีเมืองอนัทิโอก
ในแควนซีเรียนี้ยังมีนักบุญทานหน่ึงเปนพระสังฆราช
แหงอนัทิโอก (ค.ศ. 50-107)  ทานคงเปนพระสังฆราช
องคแรกๆ ทีสื่บอำนาจปกครองตอจากบรรดาอัครสาวก

เพราะทานเปนลูกศิษยของนักบุญยอหนอัครสาวกและ
เชื่อกันวาไดรับอภิเษกเปนพระสังฆราชแหงเมือง
อันทิโอกโดยนักบุญเปโตรดวยซึ่ งยังอยู ในยุคท่ี
อาณาจักรโรมันเบียดเบียนคริสตชน ทานคือ นักบุญ
อกิญาซีโอแหงอนัทิโอก  จกัรพรรดทิารจนัแหงกรงุโรม
ส่ังจับทานและใหสงตัวทานจากเมืองอันทิโอกไป
รับโทษประหารโดยใหสัตวรายกินในสนามกีฬาท่ี
กรุงโรม  ขณะท่ีพักการเดินทางท่ีเมืองเอเฟซัส ทาน
เขียนจดหมายไปยังกลุมคริสตชนท่ีกรุงโรม มีความ

ไพเราะมาก เราถือเปนแบบอยางขอเขียนอันทรงพลัง
ของคริสตชนยุคแรกๆ ทานเขียนวา “ปลอยใหขาพเจา
เปนอาหารของสัตวรายเถิด..ขาพเจาเปนด่ังขาวสาลีของ
พระผเูปนเจาท่ีจะถกูบดโดยเขีย้วของสตัวรายเพือ่จะได
กลบักลายเปนปงขาวบริสุทธ์ิของพระครสิตเจา” บางตำนาน
เลาวานักบุญอกิญาซีโอทานน้ีเปนเด็กท่ีพระเยซูเจาทรง
นำมายืนทามกลางพวกสาวกเพ่ือสอนใหพวกเขากลับ
เปนเหมือนเด็กเล็ก  ๆจะไดเขาเมืองสวรรคได (มธ 18:2-3)
     ขณะท่ีเขียนบทความอยูนี้ ประเทศซีเรียยังรบรา
ฆาฟนกันหนักหนวง เมืองดามัสกัสท่ีถือวาเปนเมือง
ปลอดภัย ขณะน้ีก็กำลังกลับกลายเปนสมรภูมิรบแลว
คิดถึงเมืองเกาแกในพระคัมภรี เขียนมาเพ่ือขอคำภาวนา
จากผูอาน เพื่อสันติภาพถาวรในประเทศซีเรีย แผนดิน
ทีมี่ความสำคัญในพระคัมภรีและในประวัติพระศาสนจักร
ของเราดวยครับ

หนังสือใหม

สนใจติดตอไดที ่ส่ือมวลชนคาทอลกิประเทศไทย  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
  โทรสาร 0-2681-5401  E-mail: udomsarn@gmail.com

และศูนยคาทอลกิ (Catholic Center) ทัว่ประเทศ

พระเยซเูจาแหงนาซาเรธ็  เลม 2
พระนิพนธของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16

ตอน
สัปดาหศักดิ์สิทธิ์
จากการเสด็จ

เขากรุงเยรูซาเล็ม
จนถึงการเสด็จ
กลับคืนชีพ

หาคำตอบเพื่อ
ขับเคลื่อนชีวิต
ในฐานะการเปน
ผูติดตามแบบอยาง
ชีวิตของพระองค

แปลโดย คุณพอทัศไนย  คมกฤส
. . .ราคา 320 บาท
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กำลังเปนท่ีสนใจของสังคมโดยเฉพาะในกลุมเยาวชน
ดังน้ัน ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จึงรวมมือกับ
ส่ือมวลชนคาทอลกิ สังฆมณฑลนครราชสีมา จดัอบรม
ผูประกาศขาวดียุคส่ือใหม (New Media Reporter)
โอกาสวันส่ือมวลชนสากล คร้ังท่ี 46  ซ่ึงสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ไดประทานหัวขอประจำป
นี้วา “ความเงียบและพระวาจา คือหนทางของการ
ประกาศพระวรสาร” เพือ่เพิม่มิติในการแพรธรรม โดย
อาศัยประโยชนมหาศาลจากส่ือใหม

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผูประกาศขาวดี
ยคุส่ือใหม เกดิข้ึนโดยส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
รวมกับส่ือมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา
โดยคณุพอเกรยีงไกร ยิง่ยง ผอูำนวยการ ระหวางวันท่ี
3-5 สิงหาคม 2012 ที่อาสนวิหารแมพระประจักษ
ทีเ่มืองลรูด นครราชสมีา มีผเูขารวมอบรมจากหนวยงาน
และองคกรคาทอลิกในสังฆมณฑล จำนวน 32 คน
ในจำนวนน้ีมาจากส่ือมวลชนคาทอลกิ สังฆมณฑลอบุล
ราชธานี เขารวม 2 คน โดยทมีวทิยากรจากสือ่มวลชน
คาทอลิกประเทศไทย เปนผูใหการอบรม

วันสุดทายของการสัมมนาพระสังฆราชยอแซฟ
ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เปน
ประธานพิธีบชูาขอบพระคุณโอกาสวันส่ือมวลชนสากล
และมอบวุฒิบัตรแกผูเขารับการอบรม

พระคณุเจาชูศักด์ิ ใหขอคดิวา “ยคุน้ีเปนยุคขาวสาร
ทีมี่มากมาย ถาหากเราไมดู ไมฟง ไมติดตาม เราก็ตกยุค
เพราะฉะนั้นเราจำเปนท่ีจะตองอานหนังสือพิมพ ตอง
ดูโทรทัศน แตเราตองรูจักเลือกสาระท่ีเปนประโยชน
เราตองเลือกบริโภค หากเราบริโภคส่ือที่ไมดีเขาไป
จิตใจของเราก็มีปญหา เปรียบเสมือนกับเราบริโภค
อาหาร เราทานอะไร เราก็เปนอยางน้ัน เรารับส่ืออะไร
เราก็เปนอยางน้ัน”

“มีคุณพอคุณแมบางทานเล้ียงลูกดวยโทรทัศน
ปลอยใหลกูดูแตโทรทศัน อยกูบัโทรทัศน อยกูบัเกมส
จากลูกคน กลายเปนลูกของโทรทัศน ลูกของเกมส
ไมใชลกูของคุณพอคณุแมแลว และคุณพอคณุแมจะไป
ตำหนวิาลูก ลกูจะบอกวาก็คุณพอคณุแมไมเคยสอนหนู
โทรทัศนสอนหนูตลอดเลย  เพราะพอแมไมไดอยูกับ
เขา”

“สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ไดตรัส
เตือนใจเราวา ส่ือนั้นมีหลายชนิด และหลายๆ ส่ือนั้น
เปนแคเปลือกของชีวติ เปนเร่ืองของความสนุก ต่ืนเตน
แตส่ือที่จะใหสาระใหประโยชนกับชีวิตน้ันก็มีอยู
เหมือนกัน เราจึงจำเปนท่ีจะตองเลือกสื่อใหเหมาะกับ
ชีวิตของเรา และในวันน้ีทางทีมงานส่ือมวลชนไดมา
นำเสนอ มาแนะนำเราวาส่ือที่ดีนั้นเปนอยางไร  เรา
ขอใหส่ือที่เปนของคาทอลิก เปนส่ือที่มีสาระ เปนส่ือ
ที่ใหกำลังใจ เปนส่ือที่ประกาศขาวดีของพระเยซูเจา
ไปจนสุดปลายแผนดิน”

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบติัการน้ีจดัข้ึนเพือ่พฒันา
บุคลากรของพระศาสนจักรใหมีความสามารถในการ
ผลติส่ือสรางสรรคจรรโลงคณุธรรมจรยิธรรมในสังคม
และเปนเครือขายในการประกาศขาวดีของพระ-
ศาสนจักร ผานส่ือยุคใหม ที่กำลังมีบทบาทและทรง
อทิธิพลตอสังคมปจจบุนัอยางมาก

คุณพอเกรียงไกร ยิง่ยง ใหสัมภาษณถงึโครงการนี้
วา  “ทางส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ไดมอบหมาย
ใหสังฆมณฑลนครราชสีมาเปนเจาภาพในการจัดงาน
วนัส่ือมวลชนสากล ครัง้ท่ี 46 และจัดโครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการผูประกาศขาวดียุคส่ือใหม  ทางสังฆ-
มณฑล เห็นถึงความสำคัญในการสรางสรรคบุคลากร
ของเราใหมีศักยภาพดานการส่ือสารใหดียิ่งข้ึน  และ
จะกระจายไปในอีก 4 สังฆมณฑลภาคอีสาน ดังน้ัน
จุดประสงคหลักคือการสรางบุคลากรของเราในดาน
ส่ือสารสังคม และบุคคลท่ีมีพระพรเกีย่วกบัการทำงาน
ดานส่ือ ไดมารวมกันสรางสรรคผลงานท่ีจะจรรโลง
สังคม และรวมกันประกาศขาวดีของพระเยซูครสิตเจา”

“เรามีหนาท่ีรดน้ำพรวนดิน สวนผทูีจ่ะทำใหเติบโต
เปนหนาท่ีขององคพระเยซูคริสตเจา ทีมงานจาก
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เปนทีมงานท่ีมีคุณภาพ
และมีความรูความสามารถท่ีจะถายทอดส่ือใหม
ถายทอดส่ือที่ดีๆ ใหกับพวกเราท่ีมีความปรารถนา
ที่จะเรียนรู พอเช่ือวาเราจะไดรับส่ิงท่ีเปนประโยชน
และรวมมือกันสรางสรรคส่ือทีดี่สสัูงคมของเรา”

สำหรับหลักสูตรการอบรมคร้ังน้ี มีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ในสวนของทฤษฎีประกอบดวยการ
ใหความรูพื้นฐานดานวิทยุโทรทัศน การออกแบบ
สรางสรรค การผลติรายการ การเขียนบท การเขียนขาว
มาตรฐานการพูดและการอานออกเสยีง สวนภาคปฏิบติั
เริ่มดวยการฝกเขียนบท  การถายทำนอกสถานท่ี
การตัดตอ การนำเสนอผลงาน

คุณปฐมพงษ วิบูลยศิลป  ผู เขารับการอบรม
จากโรงเรียนมารียบรหิารธุรกจิ (MBAC) นครราชสีมา
กลาววา “การอบรมคร้ังน้ี ทำใหผมไดรบัความรเูพิม่ข้ึน
อยางมาก ไดเรยีนรส่ืูอใหมๆ  มากย่ิงข้ึน เชน การตัดตอ
การใชกลอง การจับกลอง มีทักษะดานส่ือมากขึ้น
มีความคิดและมุมมองใหมๆ เชื่อวาเราจะสามารถ
นำกลับไปใชในโรงเรียนได”

“ตอนแรกรูสึกต่ืนเตน แตเม่ือไดรวมอบรมแลว
ก็รูสึกวาเราไดรับส่ิงดีๆ  มากมาย ไดเรียนรูในส่ิงท่ีเรา
ไมเคยรมูากอน ทำใหเราสามารถรจูกัการทำงานดานส่ือ
มากข้ึน เชน เรื่องของโปรแกรมตางๆ  และเม่ือเขาใจ
ในเร่ืองของส่ือ เราก็สามารถนำมาใชใหเกิดประโยชน
นาเสียดายท่ีมีเวลาอบรมนอยไปหนอย แตเราก็ไดรับ
ส่ิงดีๆ  มากมาย และจะนำไปใชในองคกรตอไป”

พระศาสนจักรไดปรับตัวครั้งสำคัญใหทันสมัย

พรอมกบัความเปล่ียนแปลงของโลก เม่ือครัง้สังคายนา
วาติกนั ที ่2 ค.ศ. 1962-1965 (พ.ศ. 2505-2508) กฤษฎีกา
วาดวยเร่ืองส่ือมวลชน (Inter Mirifica) ค.ศ. 1963
(พ.ศ. 2506) ไดใหทศันะใหมวาเปน “พระพรของพระ”
อนัเปนผลจากสติปญญาและใหพระศาสนจักรตระหนัก
ถึงความสำคัญถึงคุณและโทษ ตองใชเพื่องานอภิบาล
และประกาศขาวดี กำหนดใหฉลองวันส่ือมวลชน
คาทอลิกขึ้นทุกป

 ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย ไดปรบัปรุงโครงสรางการทำงานใหม
ต้ังหนวยงานส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทยข้ึน และ
แตงต้ังพระสังฆราชอาแลง วังกาแวร เปนประธาน
แบงงานออกเปน 3 แผนก คือ 1. แผนกการพมิพ (UCIP)
จัดพิมพหนังสือทั่วไป  พิมพหนังสือพิมพอุดมสาร
รายสัปดาห และนิตยสารอุดมศานต  รายเดือน 2. แผนก
วิทยุ-โทรทัศน (UNDA) จัดรายการวิทยุ ออกอากาศ
เปนประจำทุกวัน และรายการโทรทัศน ตามโอกาส
สำคัญ 3. แผนกภาพยนตรและโสตทัศนูปกรณ (OCIC)
จัดฉายภาพยนตรสัญจรไปตามวัด และโรงเรียน
ผลติสไลด เพือ่ใชสอนคำสอน ชวยงานอภิบาล สัมมนา
อบรม มีสำนักงานอยูที่สำนักมิสซังโรมันคาทอลิก
นครราชสีมา

ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) พระสังฆราชยอรช ยอด
พิมพิสาร ไดรับแตงต้ังเปนประธาน ไดยายสำนักงาน
ทั้งสามแผนกมารวมกันท่ีอาคารคาทอลิกแพรธรรม
บางรัก กรงุเทพมหานคร

ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) ไดยายมาอยูที่อาคาร
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ซอย
นนทรี 14 ยานนาวา กรงุเทพมหานคร  รวมกับหนวยงาน
อืน่ๆ

ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) เน่ืองจากการพัฒนาของส่ือ
ในยุคน้ีผสมผสานกันมากในการทำงาน พระศาสนจักร
ในระดับสากลไดรวมแผนกวิทยุ โทรทัศน-ภาพยนตร
และโสตทัศนูปกรณ เปนแผนกเดียวกันช่ือซิกนิส
(SIGNIS)

ค.ศ. 2009  (พ.ศ. 2552) พระสังฆราชโยเซฟ
ประธาน ศรดีารณุศีล ไดรบัแตงต้ังเปนประธาน

ตอจากน้ีการประกาศขาวดีของพระศาสนจักรจะมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยอาศัยพระพรและส่ือใหม
ที่พระเปนเจาประทานให ผานทางผูประกาศขาวดี
ยคุส่ือใหมนี้
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บ.สันติสุข
www.salit.org

บทอธษิฐานภาวนา

หนงัสือพมิพฉบับหนึง่เสนอขาวเก่ียวผจูดัการท่ีมีเงินเดือนสงู ซ่ึงเขามีสิทธ์ิ
จะไดรับ แตเขาใหความสนใจกับเพื่อนท่ีทำงานรวมกันกับเขามากกวาตัวเขา
เพียงคนเดียว เขาสำนึกวาเขามีหนาท่ีดูแลสวัสดิการของเพื่อนรวมงานของเขา
ในทามกลางสังคมท่ีนิยมเรื่องการเนนสิทธิของตัวเองมากกวาหนาท่ี ตัวอยาง
ของผจูดัการผนูีก้อใหเกดิบรรยากาศและความรสึูกท่ีสดช่ืนในจิตใจของทุกคน
ที่ไดยินเรื่องนี้

พระเยซูเจามิไดทรงเนนสิทธิของพระองค แตทรงนอมรบัการส้ินพระชนม
อยางนาอบัอาย พระองคทรงกระทำเชนน้ีดวยความรัก ซ่ึงสูงกวาตัวบทกฎหมาย
ในพระวรสารท่ีนำมาพิจารณามีเรือ่งท่ีนาสนใจเก่ียวกับการเสียภาษี เปโตรคิดวา
ภาษี (สำหรับดูแลพระวิหาร) ควรจะจาย แตพระเยซูเจาทรงช้ีใหเหน็วา ผมีูอำนาจ
ทางฝายศาสนาไมมีสิทธ์ิที่จะเรียกรองภาษีจากลูกหลานของพระเจา พระองค
ตรัสกับเปโตรวา เราไมควรเนนสิทธิของเรา แตควรกระทำส่ิงท่ีมากกวาท่ี
กฎหมายบังคับเพราะความรัก ดูเหมือนจะโออาไปสักหนอย แตพระองค
ก็ทรงใชเรื่องตลกเกี่ยวกับปลา ทั้งน้ีเพื่อแสดงใหเห็นวา พระเจาสามารถจัดหา
ปจจยัมาทดแทนส่ิงท่ีสูญหายไปได

เราอาจรูสึกลำบากใจในความคิดท่ีจะนำเอาสิทธิเขามาอาง แนนอนเรา
มีสิทธ์ิทีจ่ะไดรบัส่ิงตอบแทนสำหรับการงานท่ีเราทมุเทไป ขอใหเราจดจำไววา
นักบุญเปาโลมิไดเรียกรองส่ิงตอบแทนสำหรับการเทศนเก่ียวกับพระเยซูเจา
เชนเดียวกับท่ีพระคริสตเจาทรงมอบชีวิตของพระองค โดยไมรับอะไรเปน
ส่ิงตอบแทนและในหมูคณะและชุมชนของเรา เราอาจจะทำกิจกรรมสักอยาง
หนึ่งโดยไมรับส่ิงใดเปนการตอบแทน เพราะเราตองการอุทิศตนเพ่ือความดี
ของหมคูณะ ความรักยอมสูงสงกวาสิทธิ

พระหรรษทานของพระเจานัน้ “ฟรี”
แตมีคณุคามหาศาล

“แตเพ่ือมิใหใครตำหนิเรา ทานจงไปที่ทะเล หยอนเบ็ดลงไป”
(มัทธิว 17:27)

ขาแตพระเยซูเจา พระองคมิไดทรงคำนึงถึง
ศักด์ิศรีของพระองค แตทรงมอบพระองคเอง นอมรบั
ความตาย โปรดทรงประทานจิตตารมณแหงการมี
ใจกวางขวางแกลกู เพือ่ลกูจะไดไมเอาแตเนนถงึสิทธิ
ของลูก แตใหลกูรบัใชผอูืน่โดยปราศจากส่ิงตอบแทน
เพราะเหน็แกความรัก อาแมน

แกนแหงชีวิตคน
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีดูไมมีขีดจำกัด
ชวยใหการดำเนนิชวีติทุกวนัน้ีสะดวกข้ึน
ไมวาจะเปนการกินการอยูการเดินทางการติดตอ
แตใชวาจะชวยใหชวีติดีข้ึนมีคุณภาพขึน้เสมอไปก็หาไม
เพราะชีวติท่ีดีชวีติท่ีนาอยสูามารถมีไดโดยไมตองพึง่

เทคโนโลยี
ต้ังแตเริม่มีชวีติในโลกใบน้ีคนก็อยดีูมีสุขกันมาทุกยคุทุกสมัย
แมนทุกวันน้ีหลายเผาพันธุแทบจะไมรูไมเห็นเทคโนโลยี
แตกมี็ชวีติอยไูดอยางมีความสุขมีคุณภาพอยางนาท่ึง
จนผคูนท่ีรายรอบดวยเทคโนโลยีตองพากนัไปชมไปสัมผสั
หลายคนถึงขนาดขอยอนกลับไปอยูไปรวมชีวิตแบบน้ันบาง
ทัง้น้ีและท้ังน้ันแตละชีวติท่ีเกิดมามีพรอมทุกอยางโดยธรรมชาติ
เพื่อมีชีวิตไดอยางเต็มเปยมอยางเปนสุขอยางมีคุณภาพอยูในตัว
อยางอ่ืนน้ันเปนแคตัวชวยเปนแคตัวประกอบท่ีเสริมในส่ิงท่ีมีอยูแลว
ทำใหชวีติสะดวกข้ึนงายขึน้รวดเรว็ขึน้
เทคโนโลยจีงึเปนแค “ตวัชวย” ไมใช “ตวัแทน”
และเม่ือใดท่ีเทคโนโลยีพยายามเปนตัวแทน
เม่ือนัน้คุณภาพชีวติก็มีอนัเปนไปมีอนัตองดอยลง
เพราะมีคุณคาหลายอยางในตัวคนท่ีเทคโนโลยีแทนไมได
แคมองความสัมพันธระหวางคนกับคนก็เหน็ไดชดัเจน
หากมีเทคโนโลยีมีส่ิงของเงินทองเขามาแทนใจแทนความรสึูก
ความสัมพนัธกล็ดลงเหลอืแคการติดตอปฏสัิมพนัธเทาน้ันเอง
คุณภาพแหงความสัมพนัธยอมจะดอยลงโดยปรยิาย
ในขณะท่ีเทคโนโลยีทำแคบทบาทเสริมความสัมพนัธกนัและกัน
แกนความสัมพันธยงัเปนหลักอยางอ่ืนเปนตัวชวย
ใจผูกพันกันแตมีเทคโนโลยีดานการส่ือสารชวย
ทำใหใจยังคงใกลชดิแมจะหางไกลกันดวยระยะทาง...

ในทำนองเดยีวกนักบัความสัมพนัธพอแมลกู
ทุกวันน้ีมีความพยายามใชเทคโนโลยีเขาแทน
คุณภาพการเล้ียงดูการติดตอสัมพันธการอบรมเลยดอยลง
พอแมใชโทรทัศนใชคอมพวิเตอรแทนการอยเูปนเพือ่นลกู
ทั้งท่ีการอบรมเลี้ยงดูลูกคือการใหความใกลชิดใหความอบอุน
สายสัมพนัธแหงใจถูกแทนดวยส่ิงไรชวีติไรความรสึูก
ลูกเลยเรียนรูจากทุกสิ่งทุกอยางเวนแตซึมซับจากพอจากแม
พอแมใชสถานรับเล้ียงเด็กแทนครอบครัวธรรมชาติ
คิดแควาพอแมไมมีเวลาเล้ียงลูกมีคนอ่ืนเล้ียงก็ดีถมแลว
ลูกเลยเติบโตข้ึนมานอกบริบทนอกบรรยากาศครอบครัว
ตองอยตูองกนิตองนอนกบัพีเ่ลีย้งท่ีไมคนุหนาคนุตา
ทีท่ำหนาท่ีทัง้หมดอยแูคนัน้ตามสัญญาคาจาง
ทัง้ท่ีในวัยนัน้ลูกตองการพอแมมากกวาหมด
เปนวัยท่ีลูกตองการอยางอื่นนอกเหนือไปจากการกินการนอน
ทีใ่ครอ่ืนใหไมไดแทนไมไดนอกจากพอนอกจากแม
พอแมหลายคนเล้ียงลูกดวยสิง่ของเงินทอง
แทนการใหเวลาแทนการอยูใกลชิดแทนการเอาใจใส
ลูกเลยมีไดทุกอยางท่ีแตะตองสัมผัสอยูแคปลายมือปลายน้ิว
แตไมเคยเขาถึงใจเขาถึงความรูสึกเขาถึงความตระหนัก
เม่ือความสัมพันธพอแมลกูอยแูคนัน้อยเูทาน้ัน
ความผูกพนัทางใจจึงไมเกิดความเกรงใจจึงไมมี
จะทำอะไรจะประพฤติตนอยางไรก็ไมตองแครใครท้ังน้ัน...

วนัแมแหงชาติเวยีนมาปนีค้งตองหนัมาทบทวน
มีการตอกย้ำใหสำนึกใหตอบแทนบุญคุณแม
แตลกูจะทำไดเต็มหัวอกหากแมเปนท้ังผใูหกำเนดิเปนท้ังแม
เปนผูใหกำเนิดน้ันใชเวลาไมมากสำหรับการแพทยสมัยนี้
แตการเปนแมนั้นเร่ิมต้ังแตตัวแมเกิดไปจนถึงเวลาแมตาย
บญุคุณแมจงึชางย่ิงใหญ...ตอบแทนเทาไรก็ไมมีวนัพอ
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สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ใหความนบัถอืแกทกุคนทีท่ำงานเลีย้งชพี   ไมวางานของเขาจะต่ำตอยกต็าม

ชุมนุมเยาวชน เขตแมพระองคอุปถัมภ พนม จบลง
ดวยด ีตามความต้ังใจของคณุพอสทิธโิชค  แสวงกาญจน
จิตตาภิบาล เยาวชนสังฆมณฑล ที่ตองการรวมพลัง
เยาวชน ในเขตอภิบาลตางๆ เพื่อใหเกิดการรวมตัว
อยางมีชีวิตชีวา เจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจา
งานหนาพบกันที่อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
สุราษฎรธานี โมทนาคุณชุมชนศิษยพระคริสต
แมพระองคอปุถมัภ พนม พระสงฆรวมพธีิจำนวนมาก
คุณพอนพพร ยอแซฟ ผูชวยเจาอาวาส ใชเทคนิคเชิญ
รวมแขงกีฬา คุณพอสมพงษ  ฉัตรบรรยงค นำทีม
บาสเกตบอลคณะสงฆ พบกับทีมรวมดาราฆราวาส
งานน้ีสุขภาพดีถวนหนา  ผลแพชนะไมสำคัญ
คณะกรรมการชุดพิเศษ เตรียมการพธีิถวายอาสนวิหาร
อคัรเทวดาราฟาเอล  นำโดยคุณพอสมพงษ  ฉตัรบรรยงค
ประชุมนอกรอบ เพื่อตัดสินใจ การทำงานหลายเร่ือง
พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรดีารณุศีล ส่ังการรับมือ
เต็มท่ี งานน้ีต้ังเปา 5,000 คนรวมงาน ทีมงานยืนยัน
พรอมรับมือทุกสถานการณ คณะนักบวชซาเลเซียน
แหงประเทศไทย จดังานฉลอง 25 ป ชวีติสงฆ คณุพอ
พรจิต พูลวิทยกิจ คุณพอสุพจน  ริ้วงาม และ 25 ป
แหงการปฏญิาณตนของภราดาวรวฒุ ิ จิรสจุรติธรรม  ที่
ดอนบอสโก กรุงเทพฯ คุณพอสามัคคี ชัยพระคุณ
อธิการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  สุราษฎรธานี
นำทีมผูบริหาร คณะครู รวมยินดีถึงท่ีสังฆมณฑล
สุราษฎรธานี จดัแสดงความยินดีอกีครัง้ วนัที ่25 สิงหาคม
2012  บริษัท ซัมซุงจัดคาย “ซัมซุงสรางนักคิด”
ในหัวขอ “นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ชวยพัฒนาคุณภาพ
ชุมชนและสังคม” โรงเรียนเจริญศรีศึกษา ปตตานี
สงนักเรียนรวมโครงการดังกลาวดวย งานน้ีสงผลงาน
ชื่อ SCB = Stop Car Bomb คุณภาพผลงานใกลเคียง
GT200 ฟนฟูจิตใจกลุม  CFC และผูที่สนใจ
วดัแมพระองคอปุถมัภ พนม พระคณุเจาประธาน  ศรี-
ดารุณศีล เปนผูนำการฟนฟูจิตใจ ผสมผสานการเจริญ

ชวีติพระวาจา ดวยวธีิการ Lectio Divina คณุพอมเิอเล
เจาอาวาส และผูรวมฟนฟูจิตใจทุกทาน เต็มเปยม
ดวยพระพรของพระจิตเจา กลบับานอ่ิมบุญกันท่ัวหนา
นัดกันครั้งตอไป  วันที่  15-16 กันยายน  2012 ที่
ศูนยงานอภิบาล บานชุมพาบาล 

เม่ือวันท่ี 28  กรกฎาคม 2012  พระสังฆราชฟลิป
บรรจง  ไชยรา  เปนประธานในพิธีฉลองวดันักบญุอนันา
บานบัวทา  อ.วารินชำราบ จ.อบุลราชธานี  ปนีมี้พระสงฆ
และพีน่องสตับุรษุรวมฉลองวดัเปนจำนวนมาก ปจจบุนั
วดันักบญุอนันา มีคณุพอประยรู  สมศร ี เปนเจาอาวาส
เสร็จพิธีรวมรับประทานอาหารพรอมกัน  วันท่ี 3
สิงหาคม 2012 ซ่ึงตรงกับวันเขาพรรษา โรงเรียนใน
เครือคาทอลิกหลายแหงในจังหวัดอุบลฯ ไมวาจะเปน
โรงเรียนอาเวมารีอา  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ
โรงเรียนพระกุมารอุบลฯ ไดเขารวมการแสดงและ
รวมขบวนแหเทียนเขาพรรษาในปนี ้ ผบูรหิารใหความ
รวมมือและสนับสนุนเต็มท่ีกับกิจกรรมท่ีทางจังหวัด
จดัข้ึน  ซ่ึงการแหเทียนเขาพรรษาเปนประเพณีของชาว
อุบลฯ และเปนงานใหญระดับจังหวัด  มีแขกตางชาติ
และพี่นองท่ัวไปใหความสนใจเปนอยางมาก  ใกล
จะเสร็จสิ้นแลวกับโครงการสรางบานพักพระสงฆ
หลงัใหมของวัดอัครเทวดามีคาแอล บานซงแย  อ.ไทย-
เจริญ จ.ยโสธร คณุพอบญุเลศิ  พรหมเสนา  เจาอาวาส
และผรูบัผดิชอบโครงการ  ผานไปแลวเกอืบ 70%  ของ
การกอสรางบานพักพระสงฆ ซ่ึงการสรางบานพัก
หลงัใหมในคร้ังน้ีเพือ่เปนท่ีพกัสำหรับพระสงฆในการ
ทำงานอภิบาล เพือ่ทดแทนบานพกัหลงัเกาท่ีทรดุโทรม
พรอมกับการปรับภูมิทัศนใหเขากับวัดไมที่ใหญที่สุด
บานพักหลังใหมนี้กอสรางในพ้ืนท่ีใหมใกลกับวัด
สรางดวยไมทั้งหลัง  เปนบานไมสองช้ันทรงไทย 
ทางดานวัดนักบญุยอแซฟ  บานหนองทามนอย อ.กนั-
ทรารมณ  จ.ศรีสะเกษ  คณุพอวนิยั  ระตเิดช เจาอาวาส
มีโครงการซอมแซมหลังคาวัดใหม พรอมทาสีวัดใหม
นั้น บัดน้ีใกลจะเสร็จสมบูรณแลว โครงการนี้ เร่ิมทำ
ต้ังแตเดือนมกราคม 2012 จนถึงเดือนสิงหาคมน้ี  เหลือ
เพียงการเดินสายไฟและเก็บงานอีกเล็กนอย  ในชวงท่ี
มีการซอมแซมวัด  คุณพอเจาอาวาสไดประกอบพิธี
มิสซาท่ีหอประชมุแอนดรวู  โรงเรยีนมารดาทรงธรรม
บานหนองทามนอย  อ.กนัทรารมณ จ.ศรีสะเกษ 

สังฆมณฑลเชียงใหม
เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2012 คณะกรรมการบริหาร

การศึกษาสังฆมณฑลเชียงใหม จดัประชุมประจำเดือน
เพื่อสรุปติดตาม ปรึกษาหารือและวางแผนกิจกรรม
ของฝาย ที่ศูนยสังฆมณฑลเชียงใหม  และหลังการ
ประชุมไดแสดงความยินดีกบัซสิเตอรสุรยีพร ระดมกจิ
ผูอำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม โอกาส
วนัเกิด และยินดีกบัเซอรแอนน ีสนเจรญิ ผอูำนวยการ
โรงเรียนสันติวทิยา และหัวหนาฝายการศึกษาสังฆมณฑล
เชยีงใหม โอกาสฉลองศาสนนามนักบญุอนันา ซ่ึงเปน
ศาสนนามของมาเซอร โดยคณุพอสุรสทิธิ ์ชมุศรพัีนธุ
เปนตัวแทนมอบของท่ีระลึก คุณพอดุรงคฤทธิ์
กระบวนศิริ เจาอาวาส เขตวัดนักบุญยอหนบัปติสต
แมโถ รายงานกิจกรรมประจำสัปดาหที่ผานมาวา เม่ือ
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2012 มีประชุมตัวแทนพอบาน
รุนหนุม เพื่อคนหาจิตวิญญาณและปญหาของสังคม
ปจจุบัน ทั้งน้ีเพื่อจะไดชวยกันวิเคราะหและศึกษาถึง
ปญหาและสถานการณที่เกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน ทั้ง
ดานศีลธรรม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงไดสงผลตอ
ชวีติชุมชนในปจจบุนั สุดทายไดมีการกำหนดกจิกรรม
เพือ่ชวยกนัหาทางออกของสังคมปจจุบนัและอนาคต โดย
การกลับมาดำเนินชีวิตอยางพอเพียงโดยยึดพระวาจา
และคำสอนเปนแนวทางในการดำเนินชีวิตคริสตชน
ดวยความเช่ือนั่นเอง สวนการตอเติมปรับปรุง
หอพักหญิงท่ีอยูในความอุปการะของวัดแมโถน้ัน
ตอนน้ีการปรับปรุงเสร็จเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี 28
กรกฎาคม  ซ่ึงประกอบดวยศาลาอเนกประสงค หองครวั
เพือ่ใชเวลามีกจิกรรมของวดั เชน โอกาสมคีายคำสอน
งานฉลองวัด หรอืมกีจิกรรมตางๆ ของวดั รวมทัง้มีการ
จดัทำหองสำหรบัเก็บฟน เปนตน ซ่ึงเปนความรวมมือ
กันของพี่นองคริสตชน เด็กหอพัก และเยาวชนของ
เขตวัด แผนกพระคัมภีรสังฆมณฑลเชียงใหม โดย
การนำของซิสเตอรเทเรซา เบลโล และคณะกรรมการ
พระคัมภีร จัดอบรมพระคัมภีรตอเน่ืองหลักสูตร
สรางบุคลากร คร้ังท่ี 12 ที่ศูนยสังฆมณฑลเชียงใหม
ระหวางวันท่ี 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม การอบรม
คร้ังน้ีเนนเน้ือหาพระวรสารตามคำบอกเลาของนักบุญ
ลูกาในหัวขอ “คนบาปเขามาใกล เพื่อฟงพระเยซูเจา”
(ลก  15:1) พระเมตตา คนยากจนและการประกาศขาวดี
โดยคณุพอสมเกยีรต ิตรนีกิร เปนวทิยากร พระสงัฆราช
ฟรงัซิสเซเวียร วรีะ อาภรณรตัน เปนประธาน 
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อุดมสารแฟนคลบั
ตรงนีม้รีางวลั เราจะมาพบกนัทกุๆ สัปดาห กบัคำถามทีต่องการคำตอบ

1. สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ท่ี 16 เปนชาวอะไร?
2. พระสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทยองคใหม มีชื่อวาอะไร? ไดรับ
แตงต้ังเม่ือใด?
3. ปแหงความเช่ือเริ่มต้ังแตเม่ือไรถึงเม่ือไร?
4. ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ปจจุบันมีชื่อวา
อะไร?
5. สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย  ปนี้มีหัวขอวาอะไร?
ปจจุบันใครเปนเลขาธิการ?
6. “อดุมสาร” หนงัสือพมิพคาทอลกิรายสปัดาห มีอายเุทาไร?
7. BEC ยอมาจากอะไร?
8. ยกตัวอยางเว็บไซตคาทอลกิทีร่จูกั 3 เวบ็ไซต?
9. สำนักเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ต้ังอยู
ทีไ่หน?
10. คุณพอบรโูน อาเรนิส เสียชวีติท่ีไหน?

โดยทมี บ.ก.

สงคำตอบไดที ่ “อดุมสารแฟนคลับ” 122/11 ซอยนนทร ี 14
(ซอยนาคสุวรรณ) ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทรสาร 0-2681-5401
E-mail : udomsarn@gmail.com

รวมกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช จัดพิธีทางศาสนาถวายพระพรชัยมงคล
แดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันศุกรที่ 27
กรกฎาคม 2012  ณ มณฑลพิธทีองสนามหลวง โดยนายสุวจัน  ลปิตพลัลภ
ประธานกรรมการจดังาน ดร.จรนิทร  สวนแกว ประธานมลูนธิ ิ   มศีาสนา
เขารวมประกอบพิธี ไดแก ศาสนาพุทธ อิสลาม  คริสต  พราหมณ-ฮินดู
ซิกข และศาสนาชาวจีน

ในพธีิทางศาสนาคริสต คณุพอสมเกยีรต ิ บุญอนันตบุตร เปนประธาน
วจนพธีิกรรม ขอพระพรพระเจาผสูถติ ณ สรวงสวรรค โปรดคมุครอง อภบิาล
ประทานพระพร ถวายแดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 28 กรกฎาคม ใหทรง
เจริญพระชนมพรรษาย่ิงยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัย
สมบูรณ

โดยมีคณะนักขับรองเพลงจากซิสเตอรและผูฝกหัดคณะพระหฤทัยฯ
รวมขับรองเพลงถวาย  และพี่นองโปรเตสแตนตจาก 4 องคการ ไดแก 1.
สภาคริสตจักรในประเทศไทย 2. สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย  3.
สหคริสตจักรแบบติสตในประเทศไทย 4. มูลนิธิเซเวนธเดยแอดเวนตีส
ในประเทศไทย
รวมท้ังคริสต-
ชน จ า ก อั ค ร -
สั ง ฆ ม ณ ฑ ล
กรุงเทพฯ เขา
รวมพธีิ

เฉลมิพระเกยีรต ิ 60  พรรษา (ตอจากหนา 20)
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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. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คุณวีรชาติ/สจุติรา
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

1. พิธเีสกอาสนวิหารใหม สุราษฎรธานี
(ไปรถ-กลบัรถ และไปรถ - กลบัเครือ่งบิน)
(27-30 กนัยายน ค.ศ. 2012)

2. อสิราเอล - จอรแดน
(7-14 พฤศจกิายน ค.ศ. 2012)

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

28-30 กนัยายน ค.ศ. 2012 - เสกอาสนวิหาร
จ.สุราษฎรธานี โดยรถบัส  VIP
19-21 ตลุาคม ค.ศ. 2012 - ไปสองคอน โดยรถบสั  VIP

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

โทมสั เสถยีร นามละคร
ชาตะ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2469

เกิดใหมในพระเจา
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

สิริอายุรวม 73 ป

อันนา ดารากร นามละคร
ชาตะ 5 มีนาคม พ.ศ. 2471

เกิดใหมในพระเจา
19 เมษายน พ.ศ. 2555

(ครบ 100 วัน)
ดวงวิญญาณญาติพี่นองนามละคร ดวงวิญญาณในไฟชำระ

และดวงวิญญาณท่ีไมมีใครระลึกถึง

โทมา นาง ศรีวรกุล
ชาตะ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1897

เกิดใหมในพระเจา
1 พฤศจกิายน ค.ศ. 1948

โรซาซีอา หงาย ศรวีรกุล
ชาตะ 12 สงิหาคม ค.ศ.1891

เกิดใหมในพระเจา
29 กรกฎาคม ค.ศ.1968

ซูซานนา สุนา พจนปฏิญญา
เกิดใหมในพระเจา 21 กันยายน พ.ศ. 2552

ครบ 3 ป

ครบ 11 ป ี

จรงิสิ ฉนัตัง้ใจ ทีจ่ะเปนของถวายท่ีเงยีบๆ ฉนัจะเปนเครือ่งมอื
ในพระหตัถของพระบดิา ฉนัถวายยญับูชาของฉนั ทลีะเลก็
ทลีะนอย โดยผานทางความรกัทีฉ่นัม ีตอพระศาสนจักร

คัดจากหนังสือ : ขนมปงหากอนกบัปลาสองตัว
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อติาล ี– สวติเซอรแลนด – ฝรัง่เศส – ลรูด  9 วนั
(วนัที ่8-16 ตลุาคม 2012)  ราคา 93,500 บาท

อติาล ี  : โรม - วาติกนั - สนามกีฬาโคลอสเซยีม - น้ำพุเทรวี ่ - บนัไดสเปน -
หอเอนปซา - เวนิส  - วหิารเซนตมารค

สวิตเซอรแลนด : ลูเซิรน - อนุสาวรียสิงโต - สะพานไมคาเปลบรุค -
ยอดเขาจูงฟราว

ฝรั่งเศส  :  ปารีส  - หอไอเฟล รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่วัดแมพระ
เหรียญอัศจรรย

ลูรด : พิธีบูชาขอบพระคุณ ที่อาสนวิหารใตดิน น.ปโอ ที่ 10  เดินรูป
14  ภาค ชมบานแบรนาแด็ต  จมุตัวบอน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  สวดลูกประคำ  แหโคม

ฮงัการี : บูดาเปสท - ปอม Fisherman’s Bastion - มหาวิหารแมททิอัส -
ลองเรือแมน้ำดานูบ

โปแลนด : เมืองวาโดวิช - วัดและอารามพระเมตตา - แมพระฉวีดำ -
เหมืองเกลือวีชชิกา - เมืองคราคอฟ

สาธารณรัฐเช็ค : เมืองบรูโน - กรุงปราค - มหาวิหารเซนตวิตัส -
เดอะโกลเดนเลน - จตุัรสัเมืองเกา - สะพานชารลส

ออสเตรยี  : เวยีนนา

ฮงัการ ี– โปแลนด – สาธารณรฐัเชค็ – ออสเตรยี
4 ประเทศ  8 วนั 5 คนื (วนัที ่3-10 เมษายน 2013)

(รวมฉลองพระเมตตา วนัที ่7 เมษายน 2013)

หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมลูเพิม่เตมิ
โปรดตดิตอ เจยิม้ โทร. 08-4768-7799,  0-2463-7431-2

คณุอรกญัญา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

ทรปิ 2

ทรปิ 1

เปดประตู
สูแสงธรรม

การทาทายใหละท้ิง

และบุคลิกของผูมีความเช่ือ
สวัสดีทานผูอานทุกทาน เปดประตูสูแสงธรรม

ฉบับน้ีขอนำเสนอเร่ืองราวของอับราฮัม หรืออับราม
จากหนังสือปฐมกาล บทท่ี 12

กอนทีจ่ะไปดูชวีติของอับราฮมัน้ัน ผมขอนำเสนอ
คำวา “ความเช่ือ” ความเช่ือคอือะไร? ความเช่ือในภาษา
องักฤษใชคำวา “believe” ซ่ึงมาจาก “be” (เปน  อย)ู +
“leave” (ออกจาก) หมายถึง “การออกจากตัวเอง เพื่อ
มอบตัวเอง (มอบชีวิต) ไวกับอีกคนหน่ึง” ความเช่ือ
จงึเปนการเช่ือในตัวของบุคคล และมอบความไววางใจ
อยางเต็มเปยมใหกับบุคคลน้ัน

เราจะเขาใจความเช่ือในรูปแบบเชนน้ีได เม่ือเรา
พจิารณาไตรตรองชีวติของอับราฮมั เร่ืองราวของอบัราฮมั
เริ่มตนดวยพระวาจาของพระเจาท่ีส่ังใหอับราฮัม
“ออกจาก” บานบิดา ญาติพี่นอง แผนดินเกิด เพื่อ
“ไปอยู” ในแผนดินท่ีพระเจาทรงสัญญา พระเจาทรง
ทาทายอับราฮัม “ใหละท้ิง” ทุกส่ิงท่ีตนเองมี เพื่อ
“มอบชีวิต” ไวในพระวาจาของพระองค “พระวาจา”
เพียงอยางเดียวเทาน้ันท่ีทำใหอับราฮัมยอมละท้ิง
ทุกอยาง

เม่ืออับราฮัมไดละท้ิงทุกส่ิงท่ีมีอยูเพื่อออกเดินทาง
ตามท่ีพระเจาตรัสไวนั้น พระเจาไดทรงใหคำสัญญา
กบัอบัราฮมั 2 ประการ คอื 1. แผนดิน 2. บตุร แตทนัที
ที่อับราฮัมเดินทางมาถึงแผนดินคานาอัน ส่ิงท่ีทาน

ไดพบกคื็อ “ความขาดแคลนอาหารอยางรุนแรง” ทำให
อบัราม “ลงไปท่ีอยีปิตเพือ่อาศัยอยทูีน่ัน่” ทำไมแผนดิน
ที่พระเจาทรงสัญญาไวจึงกลายเปนเชนน้ี? นี่คือคำถาม
ที่ทาทาย “ความเช่ือ” มากท่ีสุด ยิ่งไปกวาน้ัน พระเจา
สัญญาไววาจะใหอับรามมีลูกหลานมากมาย แตเม่ือ
อบัรามเดินทางไปถึงอียปิต นางซารายก็ตกไปอยใูนมือ
ของฟาโรห และอับรามไมสามารถทำอะไรไดเลย
ซ่ึงกอใหเกิดคำถามเชนเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ทำไม
พระสัญญาของพระเจาจึงเปนเชนนี้ไปได? อับราม
จนปญญา หมดหนทาง ไรความสามารถใดๆ อกีตอไป
ส่ิงเดียวท่ีอบัรามมีคือ “ความเช่ือ” ยอมใหพระเจาจัดการ
กับปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน และ “พระเจาทรงบันดาล
ใหเกิดภัยพิบัติรายแรงกับฟาโรห” ซ่ึงถือเปนแผนการ
ของพระเจา พระเจาเขามามีบทบาท และไมมีอะไร
เปนไปไมไดสำหรบัพระเจา เพราะพระสญัญาเปนของ
พระองค จะไมสำเรจ็ไมได

แมอับราฮัมไดเผชิญหนากับความทาทายตางๆ
ทานก็ยังคงเช่ือ วางใจในพระเจาและพระสัญญาของ
พระองค ซ่ึงถือเปนบุคลิกภาพท่ีสำคัญท่ีสุดของทุกคน
ทีมี่ความเช่ือ พรอมท่ีจะเช่ือฟง ยอมท่ีจะ leave behind
ตัวตนของตัวเอง ทีมั่กจะเชือ่ในพลงัและความสามารถ
ของตนเอง และ be lived ในพระเจา มอบตัวเองไวกบั
พระเจาอยางส้ินสุดจิตใจ

ชีวิตของเราจึงเปน believe ในความหมายท่ีวา
leave behind ourselves to be lived in God ขอพระเจา
ประทานพระพรแหงความเชือ่ใหพีน่องทกุทานเสมอครบั
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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

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ
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นครรัฐวาติกัน  ซีเอ็นเอส 
สม เ ด็ จ พ ร ะ สั น ต ะป าป า
เบเนดิกต ที่ 16 จะเสด็จเยือน
ประเทศเลบานอนเปนเวลา
3 วัน  ต้ังแตวันท่ี  14-16
กนัยายน 2012 พระองคจะทรง
มีพระดำรัสถงึความหวงใยของ
พระศาสนจักรตอดินแดน

ตะวันออกกลาง พระองคจะทรงพบกับบรรดาตัวแทน
ของชมุชนชาวคริสตและชมุชนชาวมุสลมิ รวมทัง้จะทรง
มีพระดำรัสกับบรรดาผูนำการเมืองและผูนำดาน
วฒันธรรมดวย

เปนลำดับท่ีสอง ในสมณสภาเสวนาระหวางศาสนา
คุณพอมิเกล อะยูโซ กุยซอท วัย 60 ป ไดรับแตงต้ัง
เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2012 ใหรับตำแหนงแทน
พระอัครสังฆราชปแอร ลุยจี เชลาตา ชาวอิตาเลียน
ทำหนาท่ีเปนเลขาธิการสมณสภาเสวนาระหวางศาสนา
พระอัครสังฆราชเชลาตา วัย 75 ปเปนสมณทูตของ
วาติกัน และทำหนาท่ีเปนเลขาธิการของสมณสภา
เสวนาระหวางศาสนา มาต้ังแตป 2002 ซ่ึงพระ-
อัครสังฆราชถึงวัยปลดเกษียณแลว

คุณพออะยูโซ เปนอาจารยสอนวิชาอิสลามศึกษา
ทานทำหนาท่ีเปนผอูำนวยการสมณสถาบนัเพือ่อาหรับ
ศึกษาและอิสลามศึกษา ที่กรุงโรม ต้ังแตป 2006 ทาน
เปนผูเชี่ยวชาญเร่ืองศาสนาอิสลามคนแรกท่ีไดรับการ
ประกาศช่ือขึน้สตูำแหนงสูงของสมณสภาฯ นี ้นบัต้ังแต
อดีตประธานของสภาฯ คือพระอัครสังฆราชไมเกิล
แอล. ฟตซเจรลัด ไดรบัการประกาศแตงต้ังเปนสมณทูต
ประจำอียิปต และเปนผูแทนของวาติกันประจำกลุม
สันนิบาตอาหรับ เม่ือป 2006

⌫
กรุงลอนดอน ซีนิต  องคกรเมตตาจิตนานาชาติเพื่อ
สงเคราะหชวยเหลือพระศาสนจักรท่ียากลำบาก
ชื่นชมกับวาระสำคัญยิ่งท่ีจัดหาหนังสือพระคัมภีร
สำหรับเด็กถึง 50 ลานเลม แจกจายใหแกบรรดาเด็กๆ
พระคัมภีรสำหรับเด็กมีชื่อวา “พระเจาตรัสกับเด็กๆ
ของพระองค”

โครงการน้ีเริม่ขึน้ในป 1979 เวลาน้ีพระคัมภีรมีถึง
172 ภาษา มีการจัดพิมพฉบับท่ี 50 ลานเปนภาษา
อุมบุนดู ซ่ึงเปนภาษาท่ีพูดกันอยูในประเทศแองโกลา
ทวีปแอฟริกา

ในบางแหง หนังสือพระคัมภีรนี้ เปนหนังสือ
เลมแรกหรือเลมเดียวท่ีไดรับการจัดพิมพเปนภาษาน้ัน

มาเรีย ซูโรวสกี้ หัวหนาแผนกงานดานครอบครัว
ขององคกรเมตตาจิตนานาชาติเพือ่สงเคราะหชวยเหลือ
พระศาสนจักรที่ยากลำบาก กลาววา “สำหรับผูคน
นบัลานๆ นัน้ หนงัสือพระคมัภรีสำหรบัเด็ก มีคุณคาย่ิง
เพราะหนังสือน้ีเขียนเปนภาษาถ่ินของพวกเขา ชวยให
ผอูานเรียนรวูธีิสวดภาวนา”





ดอนบอส พรศักด์ิ
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นครรัฐวาติกัน ซีเอ็นเอส  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ทรงประกาศช่ือ พระอัครสังฆราช
เกอรฮารด แอล มูลเลอร แหงเรเก็นสเบอรก ประเทศ
เยอรมนี เปนสมณมนตรีคนใหมของสมณกระทรวง
พระสัจธรรม พระอัครสังฆราชวัย 64  ปทานน้ีเปนผู
เชี่ยวชาญเทววิทยาขอความเช่ือและคริสตศาสนจักร
สัมพันธ ทานเคยเปนผูเขียนหนังสือรวมเร่ืองเทววิทยา
แหงการปลดปลอยเปนอิสระ พระอคัรสงัฆราชมูลเลอร
เขามารับหนาท่ีแทนพระคารดินัลวิลเลียม เจ. เลวาดา
ชาวสหรฐัฯ ซ่ึงปลดเกษียณในวยั 76 ป

ในฐานะเปนหัวหนาสมณกระทรวงพระสัจธรรม
พระอคัรสังฆราชมูลเลอร ยงัตองทำหนาท่ีเปนประธาน
ของสมณกรรมาธิการ “Ecclesia Dei” ประธาน
สมณกรรมาธิการพระคัมภีร  และประธานคณะกรรมาธิการ
นานาชาติดานเทววิทยาดวย




นครรัฐวาติกัน ซีเอ็นเอส  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ทรงประกาศช่ือพระสงฆชาวสเปน
ผูเชี่ยวชาญเรื่องศาสนาอิสลามใหรับตำแหนงสำคัญ


พระคารดินัลยอหน ตง ฮอน พระสังฆราชแหง

ฮองกง จะทำหนาท่ีเปนหนึ่งในประธานการประชุม
สมัชชาพระสงัฆราช เรือ่งงานประกาศขาวดีใหม กำหนด
จะจัดข้ึน ณ นครรัฐวาติกนั เดือนตุลาคม 2012

ทางวาติกนัไดประกาศวา พระคารดินลัยอหน ตง ฮอน
แหงฮองกง พระคารดินลัฟรงัซสิโก โรบเีอส ออรเตกา
พระอัครสังฆราชแหงกวาดาลาฮารา ประเทศเม็กซิโก
พระอัครสังฆราชลอรังต มองเซ็งโว พาซินยา แหง
กินชาซา ประเทศคองโก จะรวมกันทำหนาท่ีดูแลการ
ประชุมของบรรดาพระสังฆราชจากท่ัวโลก ที่จะมีข้ึน
ระหวางวันท่ี 7-28 ตุลาคม 2012

“งานประกาศขาวดีใหม” ถือเปนหัวขอสำคัญ
ประการหนึง่แหงสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดกิต ที ่16 พระองคทรงจดัใหมีแผนกเฉพาะกจิของ
วาติกนัข้ึนมา เพือ่สงเสริมงานน้ีดวย

คณุหมอประสทิธิ ์ -  คณุลดัดา  จันทราทิพย
ทำบุญเพื่ออุทิศให
มารอีา  เทเรซา  สิทธดิา  จันทราทพิย

 2,000   บาท
คณุสุจิตรา  วชัรสนิธ ุ                           2,000   บาท
โรงพิมพอสัสัมชญั (หนังสือคำสอนครสิตัง)

 2,000   บาท

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

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

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

  ตอ 1810

ติดตอกองบรรณาธิการ
อุดมสารและอุดมศานต

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com
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หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว
ณ  สวรรค
“คำบรรยายใตภาพ”

บายคลอย ของวันท่ีวุนวาย
อยางไดใจ แตภายในหองแคบๆ ทีเ่ก็บ
รวบรวม สารพัดวัตถุแหงความหลัง
ท่ีถกูเรียกในช่ือ หอจดหมายเหตุอคัร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ1 กลบัเงียบสงบ
มากๆ จนนากลัววาเจาของเร่ืองราว
เกาๆ ทีเ่ก็บไวในหองแคบๆ นี ้จะออก
มาสนทนากับปุถุชนธรรมดา (ก็ผม
เอง) ผบูงัอาจมาขุดคยุเรือ่งราวอดีต ..
เป าหมายของ ปุถุชนผู หลงใหล

ประวัติศาสตรนีก้เ็พยีงเพือ่คนหาจดหมายเพ่ือยนืยนับางเร่ือง เพือ่คลายสงสัย
ถึงท่ีมาแหงความเช่ือของชุมชนความเช่ือของตน... แตกลับพบเรื่องราวที่
นาสนใจนอกเหนือเปาหมายท่ีวางไว ดังเชน เรื่องราว ภาพ และคำบรรยาย
ใตภาพ อันเปนเร่ืองราวของผูแพรธรรมซ่ึงมีจุดเริ่มตนใกลๆ กับตนกำเนิด
ของมสิซัง จากกลองเอกสารสงัฆมณฑลนครสวรรค ทีว่า

“คณุพอยอแซฟ แกงตารด2 และครคูำสอน 2 คน เดนิทางไปสอนคำสอน
เดก็ๆ ... ในหมบูานกะเหรีย่ง เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม ค.ศ. 1965”

คำบรรยายใตภาพ บงบอกบางอยางท่ีเปนความภาคภูมิใจในตัวผแูพรธรรม
รุนเกากอนท่ีงานแพรธรรมกับชนเผาปกาเกอะญอมีมาต้ังแตกอนสถาปนา
“นครสวรรค” เปนสังฆมณฑล3  .. นัน่หมายความวางานแพรธรรมกบัชนเผา
ปกาเกอะญอมีอายุมากกวา หรอืพอ  ๆกบัสังฆมณฑลน้ี หรอือกีนัยหนึง่ สังฆมณฑล
แหงน้ีกบังานแพรธรรมชนเผาปกาเกอะญอเดินเคียงคอูยางเปนระเบียบ ตอเนือ่ง

คำบรรยายใตภาพ สะทอนวธีิการทำงานของผแูพรธรรมท่ีเริม่งานแพรธรรม
กบัเด็กๆ จากน้ันผใูหญกเ็ร่ิมสนใจแลวจงึเปนท่ีมาของการกลับใจ ยอมใหคุณพอ
สวมสายประคำท่ีคอ ยอมใหคุณพอตัดเชือกท่ีแขน ทีแ่ฝงดวยความเช่ือเร่ืองผี
ยอมกลับมาเปนลกูของพระเจา ตามคำสอนท่ีไดเรยีนรู

คำบรรยายใตภาพ ตอกย้ำ งานแพรธรรม เพือ่จะเขาถงึใจเขา ตองกาวออก
จากที่ ม่ันกำบังของตน  เปนท่ีปลอดภัยที่ตนมีลงไปใชชีวิตเกิดใหม4
(Incarnation) ในหมพูวกเขา  ออกเดินทางโดยไมรวูาจะมีอนัตรายอะไรขางหนา
... วันน้ันคุณพอเลือกเดินดวยเทา ซ่ึงทำใหเห็นแบบอยางผูแพรธรรม
“เทา..ของผปูระกาศขาวดีบนภูเขา ชางงดงามนัก”

คำบรรยายใตภาพ  สอนส่ังทกุคนเสมอ เพราะถาจะเปนผแูพรธรรมท่ีดี
ตองไมหยดุอยแูคอานคำบรรยายใตภาพแลวช่ืนชมเทาน้ัน แตตองสานตองาน
แหงความหวัง ในการนำขาวดีของพระเจาไป ทกุท่ี ทุกแหงหน แกทกุคน

อยาปลอยใหคำบรรยายใตภาพถูกเก็บไวในกลองที่นานๆ จะมีคนมา
หยบิอานเทาน้ัน แตใหคำบรรยายใตภาพ เหลาน้ัน “เปนแบบอยาง แบบเรียนรู
แบบทำไดจริง และทำทันทีเสมอ”

1แหลงรวบรวมเร่ืองราวในอดีตของพระศาสนจักรในประเทศไทย ไมแนนะ
อาจมีเรือ่งราวอันเปนตนกำเนดิชุมชนความเช่ือของบรรพบุรษุของคุณก็ได
2พระสงฆคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส ฝรั่งเศส บุกเบิกงานแพรธรรม
ชนเผาปกาเกอะญอต้ังแตแรกเริม่ของมิสซังนครสวรรค จนส้ินใจดวยอบุติัเหตุ
3“นครสวรรค” แยกเปนสังฆมณฑล ออกจากกรุงเทพฯ ในป ค.ศ. 1967 จงัหวัดตาก
อยูในสังฆมณฑลใหมนี้ดวย
4ไดยินคุณพอผูแพรธรรมรุนหลังๆ ใชคำวา “เกิดใหม” (Incarnation) ทามกลาง
ชาวปกาเกอะญอ กับคุณพอแกงตารด ท่ีเหนือกวาน้ันคุณพอเองก็ยืนยันวาทาน
เปน “ปกาเกอะญอคนหน่ึง” ... “ปกาเกอะญอ คือความสุขของผม และผมได
อทุศิชีวติเพือ่พวกเขา” ...(บรรทดัสุดทายในพนิยักรรมของคณุพอแกงตารด)

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การ
ภาวนา
คือ
หนาท่ี
ทีส่ำคญั

การ
ภาวนา
คือ
หนาท่ี
ทีส่ำคญั

การ
ภาวนา
คือ
หนาท่ี
ทีส่ำคญั

การ
ภาวนา
คือ
หนาท่ี
ทีส่ำคญั

เด็กสาธุฯ “ชีวิตเปนของขวัญ จาก
สวรรค บางคนยังไมเคยเปด
กลองดูภายในเลยตลอดชีวิต”
แมฟาจะเปลี่ยนสีและมีฝน
ชาว “สภาสาธุฯ” อยใูตฟา กย็งั
กมหนากมตา ทำหนาท่ีตอไป
รับใชพระและเพื่อนพี่นอง

เทาท่ีจะทำตามกำลงัท่ีมี วนัที ่15 สิงหาคม 2012  “สมโภชแมพระรบัเกยีรติ
ยกขึ้นสวรรคทั้งกายและวิญญาณ” วันแมของมนุษยชาติ ไมวาจะเปนใคร
เม่ือสวดภาวนาวอนขอ หลายคนท่ีมาเรียนคำสอนเปนคาทอลิก เพราะสวด
ขอแมพระแลวไดรับ เพราะความเช่ือและไวใจในแมแหงสวรรค สภา
พระสงัฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย (CBCT) นดัประชุมฝายทัง้ 4 ประจำป
เพือ่รบัรายงานสรุปคร่ึงปทีบ่านผหูวาน เสร็จแลวฉลองแมพระฯ และบานเณร
แสงธรรม สัปดาหที่สองของเดือนสิงหาคม จึงเปนเดือนประชุม พระคุณเจา
ตองเหน่ือยกบัการเดินทาง และประเด็นตางๆ โดยเฉพาะ “งบประมาณแตละป
กระเปาแหง ตัวแดงโผล แตงานเพ่ิม” “สภาสาธุฯ ยุคมีปญญา” เพราะมี
พระคุณเจาปญญา กฤษเจริญ เปนเลขาธิการ วันเวลาผานไป เรี่ยวแรงคอยๆ
ออนลงๆ ตองหลบไปเขาโรงพยาบาล “ปญญามีแตแรงหมด..ก็หมดปญญา
เหมือนกนันะครับ” โปรดรักษาสุขภาพดวยบรรดาชาว “สภาสาธุฯ” เปนหวง
ครับ! เมืองดอกบวั พระคุณเจาบรรจง ไชยรา พอเมืองอุบลฯ และคุณพอ
วทิยา งามวงศ แรกคิดเพียงซอม แตทีสุ่ดคิดแลวคิดอีก ตองรือ้เกา สรางใหม
“อาสนวิหาร” หลงัจากใชมา 50 ป พีน่องสังฆมณฑลอุบลฯ คงตองเอากระปุก
ออมสินมาต้ังเพือ่ชวยกันสรางวัด อกีไมนาน “บวัคงบาน”  สวนเมืองคนดี-
สุราษฎรธานี วนัเสารที ่29 กนัยายน เปดและเสกแนนอน แตทีย่งัไมแนคือหนี้
จะหมดเม่ือไร? คณุพอยทุธการ ยนปลดัยศ ประธานกรรมการกอสราง (หน้ี)
ยังยิ้มวา “บานพระตองสรางใหดี แมกรรมการจะเปน แพะ..แบะๆๆ”
สถาปนิกหนุม คุณมาโนช สุขชัย ทุมสุดตัวกับงานพระ เสร็จงานอาจจะ
“ปลดยศ” นะครับ “สภาฯ เทพฯ” (สภาภบิาล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ)
มาถึงวนัน้ี สภาภบิาลระดับวดักวา 30 แหง คงไดเหน็ตัวเปนๆ กนัแลววา “ไผ
เปนไผ ใครเปนใคร” แตละวัด  บันไดตอไปคือ “สภาฯ เทพฯ” ซ่ึงมีผูแทน
จากระดับวัด “งานพระตองทำดวยความยินดี มีชีวิตชีวา ไมใชเหงาหงอย
เศราสรอย (ทองฝงเพชร..ฮา)” ที่สำคัญอยาเร่ิมคิดเล็กคิดนอยกับพระ และ
อยาประมาท ปศาจมันพยายามตัดกำลังภายในของคนดีๆ ใหเปน “ดีแตก!”
งานท่ีเราทุมเททำดวยใจและความเช่ือ พระเปนเจาจะใหคาแรงเกินกวาท่ีเรา
สมควรจะไดรับ “พระเจาจะใหโอที” ดวย สหพันธคณะรักไมกางเขน
ซิสเตอรศรีไพร กระทอง ประธานสหพันธคณะภคินีรักกางเขน และมหาธิ-
การิณีคณะรักกางเขนแหงจันทบุรี รวมจัดงานครบ 350 ป พระคุณเจา
ลังแบรต เดอ ลา ม็อตต ที่พระคุณเจาเดินทางมาถึงอยุธยา วัดนักบุญยอแซฟ
อยุธยา วันเสารที่ 25 สิงหาคม คุณพอวิชา หิรัญญการ เจาอาวาส ซิสเตอร
วีรวรรณ กิจเจริญ เปนหัวหนาตอนรับ ในงานน้ีไดจัดพิมพหนังสือ “พระ-
สังฆราชลังแบรต เดอ ลา ม็อตต” ผกูอต้ังคณะรักกางเขน หนา 280 หนา โดย
คุณพอโรแบรต โกสเต ถอดความ และตามดวย คุณอรสา ชาวจีน ชวยถอด
ภาษาไทยใหเปนไทยอีกที ละเอียดทุกบรรทัด งานน้ีตองเรียกวา “ซิสเตอร
คณะรักพระคุณเจาลังแบรต” นาจะดีครับ งานน้ีจะมี “คณะรักกางเขนจาก
เวียดนาม ลาว กัมพูชา” มารวมดวย รวยโดยไมต้ังตัว ทุกวันน้ีอุบัติเหตุ
รถยนตกบัคนรนุอายุ 20-30 ป  เพิง่เรียนจบและทำงาน มีเงินทอง มีความสะดวก
สบาย มีระบบการชำระเงินท่ีทำใหเปนหน้ีอยางภูมิฐาน โดยไมคิดวาจะใช
อยางไร รถยนตกลายเปนปจจัยที่จำเปน แต “อาจจะกลายเปนโลงศพ
เคล่ือนท่ี” และเปน “อนันตริยกรรม” แหงยุคน้ีตองบันทึกไว พอแมใหกำเนิด
ลูก เลี้ยงดูจนเติบใหญ ยังตองมาทำหนาท่ี “ฝงศพลูก” โอ...อนิจจา 
“ทกุวนันีค้นไมทำเลวกถ็อืวาดีแลว” เปดตัวแลว บทเพลงชดุพเิศษ โอกาส
ปแหงความเช่ือ (Porta Fidei) โดยคุณพออนุสรณ แกวขจร และทีมงาน
สนใจติดตอไดที่คณะอนุกรรมการดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ บานเณรใหญแสงธรรม

ขอพระเจาประทานพร
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«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ‡¡◊Õßæ≈ ®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 8 °—π¬“¬π  ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ®.ÀπÕß∫—«≈”¿Ÿ  ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 22 °—π¬“¬π  ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß “°≈‚≈° ®.°“≠®π∫ÿ√’

(À≈—ß ÿ “ππ“π“™“µ‘ ¥Õπ√—°) ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

26  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ

∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡

‡®â“Õ“«“   §ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ®Ÿ√Õ¥ ‚∑√. 08-4317-

1055)

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«° ®. ¡ÿ∑√-

 ß§√“¡ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 °—π¬“¬π

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ ‚∑√. 0-

3470-3219 ‚∑√ “√ 0-3473-0865)

«—¥·¡àæ√–¡À“∑ÿ°¢å  ∑à“¡à«ß  ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  16  °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ¥Õπ°√–‡∫◊ÈÕß Õ.∫â“π‚ªÉß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…-

‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����ª√–™ÿ¡ —¡¡π“ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2555 ¢Õß

 ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ §√—Èß∑’Ë 42

À—«¢âÕ ç‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘°‰∑¬ „π∫√‘∫∑¢Õß

ª√–™“§¡Õ“‡´’¬πé «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19  ∂÷ß«—πæÿ∏∑’Ë 22

 ‘ßÀ“§¡ 2012 ∑’Ë‚√ß·√¡‡Õ‡™’¬æ—∑¬“ ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’

�����§≥–æ√–‡¡µµ“ª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ª√–®”ªï «—π‡ “√å∑’Ë 25  ‘ßÀ“§¡ 2012

‡«≈“ 14.30 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—°

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ æ√– —ß¶√“™ ‘́≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å

®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

�����§≥–∏√√¡∑Ÿµ·Ààß¡“√’π‘√¡≈ (O.M.I.) ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“√–≈÷°∂÷ß§ÿ≥æàÕ∫√Ÿ‚π Õ“‡√‘π å «—π‡ “√å∑’Ë

25  ‘ßÀ“§¡ 2012 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

10.00 π. ∑’Ë«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈  –æ“π„À¡à

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ (À≈—ßæ‘∏’¡‘ ´“¡’ «¥¿“«π“Õÿ∑‘»

·¥à§ÿ≥æàÕ)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

�����‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘ ”À√—∫‡¬“«™π ·∫∫ WCCM

(World Community for Christian Meditation) §√—Èß∑’Ë 3

«—π‡ “√å∑’Ë 25  ‘ßÀ“§¡ 2012 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡

„πÕ“§“√„À¡à «—¥æ√–¡À“‰∂à ‡«≈“ 09.00-12.00 π.

°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕΩñ°Õ∫√¡‡™àππ’È ®—¥∑ÿ°«—π‡ “√å ÿ¥∑â“¬

¢Õß∑ÿ°‡¥◊Õπ µ≈Õ¥ªï 2012 ¢Õ‡™‘≠ºŸâ π„®‡¢â“√à«¡

ª√–™ÿ¡ ‚¥¬‰¡à¡’§à“„™â®à“¬ µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ‚∑√. 08-1781-4504, pslohsiri@

gmail.com §ÿ≥Õ—ß°’È ‚ ¿‘≥æ√√—°…“ ‚∑√. 08-9815-

1953, aungkie2002@yahoo.com §ÿ≥«—™√“ π««ß»å

‚∑√. 08-9117-9100, wacharan@gmail.com

����� —°°“√ ∂“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

«—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 (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

§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)

�����§≥–æ≈¡“√’¬å„πª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß 60

ªïæ≈¡“√’¬å„πª√–‡∑»‰∑¬ ∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√„µâ

«—π‡ “√å∑’Ë 1 °—π¬“¬π 2012  «¥ “¬ª√–§” ‡«≈“

09.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑-

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

����� §ÿ≥æàÕ §≥–‡´Õ√å ·≈–‡«™∫ÿ§§≈§“∑Õ≈‘°

‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“

„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥ª√–®”ªï·≈–

©≈Õß§≥–æ≈¡“√’¬å§√∫ 60 ªï„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬

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

∑’Ë«—¥¡“√’¬å ¡¿æ ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë π§√√“™ ’¡“

«—π‡ “√å∑’Ë 1 °—π¬“¬π 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

 «¥ “¬ª√–§” ‡«≈“ 10.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

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

Õ.‡¡◊Õß ®.¡À“ “√§“¡©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë  25   ‘ßÀ“§¡

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ °—π∑√≈—°…å  Õ.°—π∑√≈—°…å

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë  6  µÿ≈“§¡  ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ π“§” ∂.·¡à™’  Õ.‡¡◊Õß

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13  µÿ≈“§¡    ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ∫â“π∫ÿàß‰À¡   Õ. «“√‘π™”√“∫

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë  27  µÿ≈“§¡   ‡«≈“

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

ª√–∏“π

Õ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“√“ø“‡Õ≈ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

‡ªî¥·≈–∂«“¬Õ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 29 °—π¬“¬π æ‘∏’

‡ªî¥ ‡«≈“ 09.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∂«“¬

Õ“ π«‘À“√ ‡«≈“ 10.00 π. (µ‘¥µàÕª√– “πß“π

§ÿ≥æàÕ ¡æß…å ©—µ√∫√√¬ß§å ‚∑√. 08-7496-5724,

µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°§ÿ≥æàÕÕ¡√°‘® æ√À¡¿—°¥’ ‚∑√. 08-1078-

9970)

«—¥¡“√’¬å ¡¿æ ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë ®.π§√-

√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß§≥–æ≈¡“√’¬å§√∫ 60 ªï

„πª√–‡∑»‰∑¬ «—π‡ “√å∑’Ë 1 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√
‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 35 ª√–®”«—π∑’Ë 26  ‘ßÀ“§¡ - 1 °—π¬“¬π 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

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

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß  «—π‡ “√å∑’Ë 8

°—π¬“¬π 2012 §ÿ≥æàÕ∏’√æ≈ °Õ∫«‘∑¬“°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≈—ßæ‘∏’¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

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

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

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

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°

«—π‡ “√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°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™œ1. ‡ªî¥

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

¥πµ√’‡∫◊ÈÕßµâπ  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 ∫“∑  π„® Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-9108-6850

2. ‡ªî¥Õ∫√¡°“√‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π‡æ≈ß«—¥ ¢—Èπ‡∑§π‘§

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

«—π∑’Ë 1-2 °—π¬“¬π  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 28  ‘ßÀ“§¡

2012 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-9108-

6850 E-mail : sacredmusic@gmail.com

�����§≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥·≈–‡ °Õ“§“√√’¥’¡‡¡Õ√å ŒÕ≈≈å

∑’Ë«—¥æ√–¡À“‰∂à ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

«—π‡ “√å∑’Ë 22 °—π¬“¬π 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

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

‚°«‘∑«“≥‘™·≈–§ÿ≥æàÕ¡À“∏‘°“√‰¡‡§‘È≈ ‡∫√≈, C.Ss.R.

‡ªìπª√–∏“π

�����§ÿ≥æàÕ®‘µµ“∏‘°“√·≈–§≥–‡´Õ√åÕ“√“¡§“√å·¡≈

π§√ «√√§å ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß«—¥Õ“√“¡§“√å·¡≈

π§√ «√√§å ·≈–©≈Õß 25 ªï·Ààß°“√ªØ‘≠“≥µπ

¢Õß‡´Õ√å¡“√’Õ“ ‚ª≈‘π·Ààßæ√–Àƒ∑—¬ (π“ß “«‚√´“

Õ√…“ º‘«‡°≈’È¬ß) «—π‡ “√å∑’Ë 22 °—π¬“¬π 2012 æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π (À≈—ßæ‘∏’

¡’‡§“√ææ√–∏“µÿπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·≈–‡ °¥Õ°°ÿÀ≈“∫)

�����Õ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“√“ø“‡Õ≈ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

‡ªî¥·≈–∂«“¬Õ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 29 °—π¬“¬π

2012 æ‘∏’‡ªî¥ ‡«≈“ 09.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

∂«“¬Õ“ π«‘À“√ ‡«≈“ 10.00 π. (µ‘¥µàÕª√– “πß“π

§ÿ≥æàÕ ¡æß…å ©—µ√∫√√¬ß§å ‚∑√. 08-7496-5724,

µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°§ÿ≥æàÕÕ¡√°‘® æ√À¡¿—°¥’‚∑√. 08-1078-

9970)

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) �����©≈Õßπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ «—π®—π∑√å∑’Ë

1 µÿ≈“§¡ 2012 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ (‡™â“) ‡«≈“

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

Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

À≈—ßæ‘∏’µ—È ß»’≈¡À“ π‘∑·≈–‡§“√ææ√–∏“µÿ

 à«πµÕπ‡¬Áπ 16.00 π. Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑ ·≈–

¡‘ ´“‡«≈“ 16.30 π. ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

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

‡ °¥Õ°°ÿÀ≈“∫·≈–‡§“√ææ√–∏“µÿ (√∂®Õ¥„π‚√ß‡√’¬π

‡´πµå‚¬‡´ø§Õπ‡«πµå)

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

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

„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

�����·ºπ°‡¬“«™π (√–¥—∫™“µ‘) ¢Õ‡™‘≠ ¡—§√‡¢â“√à«¡

‚§√ß°“√ MY PRAYER for ONE LIFE ¥“«πå‚À≈¥

„∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë http://youth.cbct.net/Application_MY_

PRAYER_for_ONE_LIFE.pdf   π„®¢Õ√—∫ ◊ËÕ√≥√ß§å

(¡’®”π«π®”°—¥) ·≈– Õ∫∂“¡ ·ºπ°‡¬“«™π 122/11

´.ππ∑√’ 14 ∂ππππ∑√’ ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ‡¢µ¬“ππ“«“

°√ÿß‡∑æœ 10120 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1505

Õ’‡¡≈å cyctforever@hotmail.com ‡«Á∫‰´µå http://youth.

cbct.net

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

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

°√°Æ“§¡ 2013  π„® Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

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

0-2681-3900 µàÕ 1505  ¡—§√¥àà«π¿“¬„π«—π∑’Ë 31

µÿ≈“§¡ 2013 √—∫®”π«π®”°—¥

����� √—∫ ¡—§√¥à«π »Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡

√–¥—∫™“µ‘ ‡ªî¥√—∫ ¡—§√æπ—°ß“πª√–®”„πµ”·Àπàß

‡≈¢“πÿ°“√ 1  µ”·Àπàß  §ÿ≥ ¡∫—µ‘  ‡ªìπ§“∑Õ≈‘°  ®∫

°“√»÷°…“ ¡.6  ª«™. À√◊Õ ª« .  “¡“√∂„™â‚ª√·°√¡

§Õ¡æ‘«‡µÕ√åæ◊Èπ∞“π‰¥â  ∂â“¡’§«“¡√Ÿâ¥â“π®—¥‚ª√·°√¡

 ◊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

ÀâÕß ¡ÿ¥ À√◊Õ®∫À≈—° Ÿµ√§” Õπ¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ

®–æ‘®“√≥“‡ªìπæ‘‡»…

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡

√–¥—∫™“µ‘  82  À¡Ÿà  6  ´Õ¬«—¥‡∑’¬π¥—¥  µ.∑à“¢â“¡

Õ. “¡æ√“π  ®.π§√ª∞¡  73110  ‚∑√. 0-2429-

0443, 0-2812-5880, 08-1360-8297, Fax :

0-2429-0239 E-mail : nccthai@hotmail.com,

dorotee_19@hotmail.com (´‘ ‡µÕ√å ÿ«√√≥’  æ—π∏å-

«‘‰≈)

Õ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“

√“ø“‡Õ≈

®. ÿ√“…Æ√å∏“π’
‡ªî¥·≈–∂«“¬Õ“ π«‘À“√

«—π‡ “√å∑’Ë 29 °—π¬“¬π

2012

æ‘∏’‡ªî¥ ‡«≈“ 09.00 π.

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

∂«“¬Õ“ π«‘À“√

‡«≈“ 10.00 π.

(µ‘¥µàÕª√– “πß“π

§ÿ≥æàÕ ¡æß…å ©—µ√∫√√¬ß§å

‚∑√. 08-7496-5724

µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°

§ÿ≥æàÕÕ¡√°‘® æ√À¡¿—°¥’

‚∑√. 08-1078-9970)
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อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คุณพอวรยุทธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพิูมพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพอวรยทุธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวัสด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ กติติพงศ งามกิตติคุณ  ฝายโฆษณา  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพอพงศเทพ

ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอณรงค ชัย หมั่น ศึกษา สังฆมณฑลจันทบุ รี : คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอชำนาญ บัวขันธ  สังฆมณฑลราชบุ รี : 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

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!
โทร: 08- 0449-2819, 08-1383-8137, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

9 - 20 ตุลาคม ค.ศ. 2012 - แสวงบุญฉลองปแหงความเช่ือ &
เยอืนดินแดนศูนยกลางคริสตศาสนา  และพักผอนทองเท่ียวท่ีอติาลี
ฝรั่งเศส - สวิสเซอรแลนด - อียิปต (โรม - มหาวิหารทั้ง 4 -
อัสซีซี-เวนิส - ลูรด - ฝรั่งเศส - สวิส - อียิปต) 12 วัน 10 คืน
22-28 ตุลาคม ค.ศ. 2012 - (ทริปพเิศษ) “ย่ำแดนมังกร ตามรอย
อวตาร” ฉางซา - อทุยานจางเจ่ียเจีย้ ดินแดนในฝน สวรรคบนดิน
ทีส่วยงามด่ังดินแดนแหงเทพนิยาย (มรดกโลก)

ฉลองปแหงความเช่ือดวยการแสวงบญุ แผนดินศักด์ิสิทธ์ิ รฐัอสิราเอล
5 คนื / 8 วนั วนัที ่23-30 ตลุาคม พ.ศ. 2555

โดย สายการบินแหงชาติ...สายการบินแอล อัล อิสราเอล แอรไลน

ติดตอเบอร  0-2249-8818-9, 0-2671-4645-6
เจาหนาท่ีสายการบินแอล อลั อสิราเอล

Email: elalbkk.sales@gmail.com, elalbkk.sales@hotmail.com

รีบจองดวน หมดเขตวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2555
ติดตอเบอร  08-1845-8122 คุณนวลฉวี,

08-1867-7877 คุณเทวี, คุณนวพร 0-2611-3055
Email: nual_abroad@hotmail.com,abroadtours@hotmail.com

H O L Y L A N DH O L Y L A N DH O L Y L A N DH O L Y L A N DH O L Y L A N D

เทลอาวีฟ เซซาเรีย ภูเขาเคารแมล ไฮฟา นาซาเร็ธ หมูบานคานา ทิเบเรียส คารเปอรนาอุม
ทะเลสาบกาลิลี บอน้ำยาคอบ แมน้ำจอรแดน เยริโก กุมราน เดดซี เยรูซาเล็ม กำแพงรองไห เขา
ศิโยน วัดนักบุญเปโตรกับไกขัน เบธเลเฮม วัดนักบุญอันนา สระเบธซาธา มรรคาศักด์ิสิทธ์ิ
เนินเขากัลวาริโอ พระคูหาศักด์ิสิทธ์ิ บานเกิดยอหนบัปติสต เนินเขามะกอก วัดพระเยซูเจา
กรรแสง สวนเกทเสมนี หมูบานเบธานี จัฟฟา

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
มารีอามักดาเลนา อษุา สวสัดี

อายุ 86 ป
สอูอมพระหตัถพระเปนเจา

19 กรกฎาคม 2011
(ครบ 1 ป)

ขอพระองคเมตตาไดเขาสสูวรรคเทอญ

“และ ลกูา ประสทิธ์ิ สวสัด”ี
สูออมพระหัตถพระเจา 2 กุมภาพันธ ค.ศ. 1990

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
ยอแซฟ ธนวฒัน อางนานนท

กลับไปสูออมกอดของแมพระ
เม่ือ 24 สิงหาคม 2551

ครบรอบ 4 ปี
“ขาแตทานนักบุญยอแซฟ ชวยวิงวอนเทอญ”

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เบเนดิกโต นคร ศุภลักษณ
ครบรอบ 31 ป

อมาดีอุส
จิตรกวี ศุภลักษณ
ครบรอบ 6 ป
ชาตะ 7 มิถนุายน  พ.ศ. 2535
เกดิใหมในพระเจา  22 สิงหาคม พ.ศ. 2549

การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

Tel. 0-2566-4978, 0-2566-1727, 08-1816-3188, Fax. 0-2928-2517

อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลล เปเปอร, พรม, ฉากกั้นหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

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

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ติดตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 0-2598-4878,  08-1830-1613

แฟกซ 0-2598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 0-2566-3393, 08-1817-5260
แฟกซ 0-2566-3201

NEW!

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
Tel. 0-2291-3750-4

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

“ส่ิงแรกท่ีคุณควรทำ คือ
คุณจะตองเขาใจความหมาย
ทีแ่ทจรงิของศัพทแสง
ทีศ่าสนาเขาใช...”

คัดจากหนังสือ : ขนมปงหากอนกบัปลาสองตัว

อยาสนใจ
ฟงนิทาน
ไรสาระ
ท่ีไมเก่ียว
กับพระเจา
แตจง

ฝกฝนตน
ใหเคารพ
รกัพระเจา

(1 ทธ 4:7)
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ถาไมกาวออกมา กไ็มรวูาโลกกวาง

เสียงลมหวีดหวิวอยูขางหนาตาง มันพัดแรง
จนนาตกใจ ผมไมไดยนิเสียงลมนานแลว

ประ เทศฟลิปปนส ย าม น้ี เข าสู หน าฝน
ฝนกระหน่ำมาอยางตอเนื่อง กรมอุตุนิยมวิทยา
คาดการณวาวันน้ันวันน้ีคล่ืนลูกน้ัน ไตฝุนลูกน้ี
จะผานพน แตวันท่ีผมนั่งเขียนบทบรรณาธิการ
อยนูี ้ ขาวน้ำทวมมะนิลา เมืองหลวงของประเทศน้ี
กแ็พรสะพัดไปท่ัวโลก ประชากรกวา 15 ลานคน
ของเมืองหลวง 50 เปอรเซ็นตตองประสบ
ความยากลำบาก ตองอพยพ ไรถิ่นฐานช่ัวคราว
ธรรมชาติสำแดงดานมืดอีกคร้ัง หรือแทจริงแลว
นี่คือดานปกติของธรรมชาติ

ชีวิตต้ังโรงเรียนเมื่อไร ไมมีใครตอบได แต
บทเรียนที่ชีวิตใหกับคนๆ หนึ่งไมเคยจบสิ้น
ผมเคยเชื่อว าชีวิต ท่ี ดี คือชีวิต ท่ี มี เสถียรภาพ
มีความม่ันคงในระดับหนึ่ง แตบางคร้ังชีวิตท่ีดี
อาจจะต้ังอยูบนความผันแปรตลอดเวลา เพราะ
นีคื่อชวีติจริงของคน

ความผันแปรโดยธรรมชาติของที่นี่ ทำให
ผมเขาใจคนท่ีนี่ ข้ึนอีกมาก สภาพบานเรือนที่
ไมคิดจะปรับปรุง ตกแตง เอาเพียงใหม่ันคง
แข็งแรง ดำรงอยไูด ตานทานสายฝนท่ีพรอมจะตก
มาจนถึงเดือนธนัวาคม ชดุกางเกงขาส้ัน รองเทาแตะ
ทีไ่มทำใหเปยกชืน้ เหนอะหนะจนเกนิไป คุณภาพ
ของผา อุปกรณขาวของเครื่องใชตางๆ ซ่ึงถา
ตองอยกูบัธรรมชาติในลักษณะน้ีเราคงเจอคำตอบ
ชีวิตชางแตกตางกันเหลือเกินบนโลกใบเดียวกัน
ใบน้ี

ยงัไมนบัรวมถงึความม่ันคงของความสัมพนัธ
กบัผคูน มีคนใหมมา และมีคนเกาจากไป มีความ
ผกูพนัในระยะส้ันๆ เพือ่จะจดจำกนัไปตลอดชีวติ
หรอืลมืเลือนเพยีงชวงเวลาหน่ึง มีความตาง  ชาติ
ภาษา  วัฒนธรรม เม่ือเราชอบเปดหนาตางรับลม
ธรรมชาติ  เห็นแสงแดดสาดสองปลอดโปรง
โลงใจ ฟาแจมใส และจิตใจแชมช่ืน แตอกีวฒันธรรม
ที่เห็นวา ที่แทเปนการเปดรับความช้ืน ตองปด
ทุกอยาง และใชเคร่ืองชวย เม่ือหองมีกลิ่น แดด
จะชวยอะไรได น้ำยาจากการปรุงของวิทยาศาสตร
โดยปรับใหเปนกล่ินธรรมชาติ บางวัฒนธรรม
เลือกท่ีจะใช กลิ่นแบบน้ีเขาหอม แตเราเหม็น
ไมนับรวมเสียงหัวเราะ ที่แสดงถึงความสนุก
หรืออาการเยยหยัน ตัวหนังสือจำนวนมหาศาล
เรยีงอยใูนปาอักษรของหนากระดาษ กไ็มเทาชีวติ
ที่เราตองประสบ กระทบกระท่ัง อดทน และ
เรยีนรู

ผมปรับการเรียนรูชีวิตใหม  เปนคำวา
“การผจญภัยในทุกวนั”

วนัท่ีพระสงฆยายวดั หรอืยายงาน ผมวาไมเกิน
3 เดือนทุกอยางก็เขาท่ี เขาทาง  เราเ ร่ิมสราง

อาณาจักรของเรา ไมวาจะเปนเร่ืองภายนอกหรือภายใน
เราเร่ิมเรียนรจูกัส่ิงท่ีจำเปนและจัดการกับมัน ตอจากน้ัน
เราก็เริ่มทำงาน เราอาจรูสึกหนอยวา ทุกวันมีปญหา
ใหตองแก  แตทกุวนักไ็มมีการผจญภยัแบบไมรอูะไรเลย
มนุษยปกติอาจจะถูกสรางมาเพ่ือใหมีความม่ันคง
ในแบบน้ัน แตเม่ือคิดถึงคำวา “น้ำพระทัยของพระ
ในแตละวนั” เราจะมีอะไรใหตองตอบ ชวีติยากจนงาย
ไมเหลือการผจญภัย ไมเหลือโจทยยากๆ เพื่อดูสิวา
น้ำพระทัยของพระที่เรียนรูมาเกือบ 20 ปในวันท่ีตอง
ตอบรบัจรงิๆ จะตอบมันอยางไร?

การผจญภัยบางคร้ังก็เหมือนกับคนออกไปลาสัตว
บางวันไดสัตวกลบัมามากมาย เหลอืกนิไปไดหลายวนั
บางวันเหมือนออกไปไขวควาความวางเปลา บางวัน
ไดบาดแผลเจ็บ เก็บกลับมา แตนักผจญภัยก็ไดเรียนรู
โลก ผมวาคนท่ีคิดไดอยางน้ัน ชีวิตก็เหลือส่ิงใหกลัว
นอยลง

ทกุวนัเสารซ่ึงตารางเวลาสวนใหญเปนเวลาสวนตัว
มีเวลาวางเกือบท้ังวัน ผมจึงเลือกท่ีจะออกผจญภัย
แลววันเสารหนึ่งผมเลือกที่จะเขาเมือง เมืองหลวง
ของประเทศน้ี มะนิลา

เชาวนันัน้อากาศยังเหมอืนเดมิ ฝนตกเหมือนฟารัว่
ลมแรงจนรมท่ีกานทำจากผลิตภัณฑที่ไมแข็งแรง
อาจจะสูแรงปะทะของลมไมอยู ผมเคยเจอมาแลว
วันนี้ผมจึงเปลี่ยนรม ระยะทางจากเมืองที่ผมอยูจนถึง
มะนิลา เหมือนวาไมไกล แตความนานอาจมาจาก
รปูแบบการเดินทางท่ีเราเลือก และการจราจรท่ีในวันไหน
รถติดหรือเปลา ฟาฝนเปนใจแคไหน เบาะๆ สำหรับ
ไปขาเดียวคือ 3 ชัว่โมง

ยานปาเซ (Pasay) เปนจุดท่ีใกลทีสุ่ด รานหนังสือ
เปนเปาหมายหลักที่ผมมุงไป มันอยูบนหางใหญที่ชื่อ
เอเชียมอลล ผมพบรานหนังสือเปาลีเน คณะนักบวช
ที่ทำงานเร่ืองส่ือมวลชนอยางเปนล่ำเปนสันชัดเจน
หนังสือหลากหลาย ซีดีเพลง และศาสนภัณฑ
รานหนังสือภาษาตางประเทศ อกีราน และรานหนังสือ
National Book Store ที่มีสาขาท่ัวไปหมด แตสำหรับ
ที่นี่มี 4-5 คูหาเห็นจะได ผมเดินออกนอกเสนทาง
มองไปยังตึกรายลอมมากมาย จดจำบางตึกไวเพราะวา
เคยเห็นประกาศวา สักชวงกลางเดือนกันยายน จะมี
งานหนังสือ อาคารสองช้ันสีน้ำตาลรูปทรงแปลกตา

ไ ม ผิ ด
ผมวาตอง
ใช  วดัน้ัน
เอง
   ผมคอยๆ
หาวิธีเพื่อ
จ ะ ไ ป ยั ง
วดัแหงน้ัน
เสียดายที่
เราเขาไป
ข า ง ใ น

ไมได เจาหนาท่ีบอกผมวา วัดจะเปดกอนมิสซา
คร่ึงช่ัวโมงคือ 17.00 น. ผมคงกลับท่ีพักไมทัน
ผมพยายามถายเก็บบรรยากาศเทาท่ีสามารถ
แมจากดานนอกก็ตามที รูปปนอนุสาวรียสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 แปลกดี ผมคิด
ในใจ แตกอ็ดสงสัยไมไดวา จะมีอะไรเกีย่วของไหม
ผมใชเวลาท่ีนั่นอีกไมนาน กวาจะกลับถึงบาน
อกี  3 ชัว่โมง

เชาวันน้ันฝนยังตกอยางตอเนื่อง  ผมเลา
ใหคุณพอชาวฟลปิปนสฟงถงึประสบการณทีไ่ดรบั
ในการเดินทางวันเสารนั้น คุณพอชาวฟลิปปนส
บอกวา วัดท่ีคุณไปเจอ คือสถานที่ซ่ึงเม่ือป 1995
พระสันตะปาปาเคยเสด็จมารวมงานเยาวชนโลก
ครั้งท่ี 1 ที่นั้น แตกอนตรงน้ันเปนท่ีโลงวาง  เรา
ตอนรับสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ซ่ึงตอนนี้เปนบุญราศีไปแลว และเพ่ือระลึกถึง
พระองคทาน สภาพระสังฆราชจึงขอพ้ืนท่ีตรงน้ัน
กับเจาของหางสรรพสินคา ซ่ึงเจาของก็ไมได
ปฏิเสธอะไร วัดน้ันใหญและสวยมาก แตมากไป
กวาน้ันคือการระลึกถึงเหตุการณอันยิ่งใหญ
และสำคัญยิ่ง งานเยาวชนโลกคร้ังแรกเร่ิมข้ึนท่ีนี่
คริสตชนฟลิปปนสรักบุญราศียอหน ปอล ที่ 2
ทานน้ีมาก คุณพอโชคดมีากนะ ผมเปนคนฟลปิปนส
แทๆ  ผมยงัไมเคยไปเหน็ของจรงิเลย

ผมน่ังอานหนังสือพิมพในวันฝนพรำ เห็น
โฆษณาช้ินหน่ึงในหนาหนังสือ ประเทศฟลปิปนส
กำลังพยายามหาจุดขายใหกับประเทศของตน
อาหารเปนอีกเรื่องหน่ึง หลังจากท่ีเขาใชจุดแข็ง
เรื่องเกาะสวรรคอันสวยงาม จนเกาะบาราเคย
ติดอันดับหน่ึงของนิตยสารทองเท่ียว วาเปนเกาะ
ที่สวยท่ีสุด แซงบาหลีไปอยางเฉียดฉิว เขากำลัง
เนนเร่ืองอาหารการกินดวย ในโฆษณาจ่ัวหัวไววา
“I Come I See I Eat” ผมนึกถึงหัวขอ
ในบทบรรณาธิการขึ้นมาไดทันที... (อานตอนจบ
ฉบบัหนา)

บรรณาธิการบริหาร

ภาคหนึง่ ออกมาผจญภยั
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§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 27 °√°Æ“§¡ 2012

™—Èπ 10 Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘     60    æ√√…“  ¡‡¥Á®æ√–∫√¡‚Õ√ “∏‘√“™œ
§√‘ µ™π‰∑¬√à«¡«®πæ‘∏’°√√¡∂«“¬æ√–æ√‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘

60 æ√√…“  ¡‡¥Á®æ√–∫√¡‚Õ√ “∏‘√“™œ   ¬“¡¡°ÿÆ√“™°ÿ¡“√ ¢Õæ√–‡®â“

ºŸâ ∂‘µ‹ ≥  √«ß «√√§å ‚ª√¥§ÿâ¡§√Õß Õ¿‘∫“≈ª√–∑“πæ√–æ√ „Àâ∑√ß

‡®√‘≠æ√–™π¡æ√√…“¬‘Ëß¬◊ππ“π

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  §√‘ µ™π‰∑¬  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

ºŸâª√–°“»¢à“«¥’¬ÿ§ ◊ËÕ„À¡à
∑ÿ°«—ππ’È ◊ËÕ„À¡à (New Media)  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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