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เม่ือสภาฯ เปนเหมือนบาน
ก็ตองมี “แมบาน” คอยดูแลบาน เพื่อ
ใหทุกคนอยูอยางมีความสุข  และ
รบัผดิชอบหนาท่ีของตนใหดีๆ

พระสังฆราชยอหน บอสโก
ปญญา กฤษเจริญ เลขาธิการสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย เรียกวาเปน “แมบานของสภาฯ”
ตองรับผิดชอบสำนักงานของสภา
พระสังฆราชฯ ประสานงาน และ
ติดตามงานของสภาฯ โดยทั่วไปดวย

ยงัมีเลขาธิการสภาฯ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่การธรรมทูต
พระคณุเจาเกิดวันท่ี 18 ธันวาคม ค.ศ. 1949 สัตบุรษุวัดนักบญุมาการิตา

บางตาล จ.ราชบรุี
เขาบานเณรแมพระนิรมล ราชบุรี และไปศึกษาตอที่บานเณรพระ-

หฤทัยฯ ปูนามัลลี มัดราส อินเดีย และเยเนรัล คอลเลจ ปูเลา ตีกุส ปนัง
เปนรุนสุดทายท่ีจบจากบานเณรปนัง

บวชวนัท่ี 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1976 โดยพระสังฆราชยอแซฟ เอก ทบัปง
ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี

อภิเษกวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 โดยพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กิจบุญชู ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี

พระคณุเจายังมีนองชายบวชเปนพระสงฆอกี 2 องค คือ คณุพอวชัศลิป
และคณุพออภสิิทธิ ์กฤษเจรญิ ทัง้สองเปนอาจารยประจำวทิยาลยัแสงธรรม
สามพราน จ.นครปฐม

สังฆมณฑลราชบุร ีตอจากพระสงัฆราชยอหน บอสโก มนสั จวบสมยั
และมีเพียง 4 จังหวัด คือ ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และกาญจนบุรี
ทางผานศึกสงครามกับพมามาเน่ินนาน ต้ังแตอยธุยา จนถงึสมัยสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2  ทีล่อืลัน่คอื รถไฟสายมรณะ และเมอืงโอง และประชากรคางคาว
มากกวาประชาชนคน

พระคุณเจามีอปุสังฆราชมากท่ีสุด และลาสุดตองเขาโรงหมอ เพือ่รกัษา
สุขภาพ

ชาวสภาฯ จะไดมีโอกาสพบพระคุณเจาในฐานะเลขาธิการฯ คอยดูแล
รบัผดิชอบเจาหนาท่ี เรือ่งประชมุบอยๆ แตสามารถไป-กลบั ในวันเดียวกนัได!

คำขวญั “เพือ่ทกุคนเปนหน่ึงเดยีวกนั” (UT UNUM SINT) (ยน 17:21)

“แสงสวางประเภทไหนทีเ่ราพบในวดั”
ครูสอนคำสอนถามเด็กๆ

“โคมไฟครับ”  “เทียนคะ”  “ไฟสีแดงหนาตูศีล”  “กระจกสี” เด็กๆ
ตอบกันเสียงเซ็งแซ

“มีแสงสวางอยางอ่ืนอกีไหมคะ” ครสูอนคำสอนถาม
เด็กชายคนหน่ึงยกมือขึน้แลวพดูวา “นยันตาของผคูนครับ”
ทำไมบอยครั้งเราถึงลืมแสงสวางท่ีอยู “ภายใน” ตัวเรา ทำไมเราถึง

ปลอยใหแสงสวางน้ีดับไป
จากหนังสือเมล็ดพันธุแหงปรีชาญาณ เลม 2 : คณะภคินีเซนตปอล

เดอ ชารตร
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เด็กสาธุฯ
ตอน สภาการศกึษา

“การศึกษาเปนการเรียนรู
ตลอดชวีติ เปนการเรียนรเูพือ่
มีชีวิตและมีชีวิตเพ่ือผูอื่น”
สัมมนาสภาการศึกษาคร้ังท่ี
42 หวัขอ “การศึกษาคาทอลิก
ไทยในบริบทประชาคม

อาเซียน” ภราดาประทีป มารติน โกมลมาศ เอาใจเปนตัวต้ัง สังขารเปนรอง
ไปเยีย่มผเูขาประชมุ เลาเรือ่งราวยอนหลงัเม่ือครัง้แรกทีป่ระชมุ ค.ศ. 1969 ที่
โรงเรียนเซนตคาเบรียล พระคุณเจาเปโตร คาเร็ตโต และซิสเตอรเทโอดอร
เปนเลขานุการ ผานมานาน 42 ป ยิง่กวาน้ัน ยงัมีครบูางทาน ยกมือวา “ครัง้แรก
ก็ไดมารวมประชุมดวย” เสร็จแลว บินตอไปลอนดอน เพ่ือรักษาตา  ชวง
รายงานตัว คณุพอเดชา อาภรณรตัน เลขาธิการ คณุพอลอืชยั จันทรโป นายก
สมาคมลูกเสือรัตนโกสินทร และครูรังสิมันต เจริญสุข นายกสมาคมครู
คาทอลิกฯ รายงานเสร็จจบเทอม อาจารยมาณวิกา สงวนวงศ ผูอำนวยการ
โรงเรียนนฤมลทินธนบุรีเขารับหนาท่ีแทน พระคุณเจาจำเนียร สันติสุข-
นิรันดร ประธานฝายการศึกษาอบรมฯ แจงใหทราบวา “บัดน้ี มิสซังโรมัน
คาทอลิกฯ ไดรบัการรับรองวาสามารถเปดโรงเรียนไดแลว หลงัจากท่ีมิสซังฯ
โดนตีความวา ไมมีสิทธ์ิเปด “โรงเรยีน” เพราะในกฎหมายระบุวา “โรงสอน”
ทัง้ท่ีไดเปดสอนเรียนมาต้ังแตอยธุยา มีถงึระดับวิทยาลัยระดับนานาชาติ สอน
เปนภาษาละตินดวยซ้ำ “28 ปที่กฤษฎีกาตีความไว” บันทึกไวใหรูวาคนทำดี
เพื่อบานเมือง กับเจาหนาท่ีบานเมือง ที่ควรจะตองสงเสริมสนับสนุน กลับ
ตรงกันขาม ขอบคุณสำหรับผูมีสวนชวยสรางความเขาใจและ “ปลดล็อค”
คืนความถูกตอง ยติุธรรมใหกบัมิสซังฯ พระคณุเจาสิรพิงษ จรสัศร ีประมุข
สังฆมณฑลจันทบุร ีถวายมิสซาปดการสัมมนา เทศนส้ันท่ีสุด “ส่ิงท่ีเราไดยนิ
ไดฟงมา ขอใหลงมือปฏบิติัใหเปนจรงิ...” พธีิกรกติติมศักด์ิ อาจารยชยัณรงค
มนเทียรวิเชียรฉาย ผูเปนไดสารพัดท้ังนักวิชาการ นักบริหาร นักส่ือสาร
มวลชน นกัพดู ฯลฯ รวมอยใูนคนเดียว ครัง้น้ี อาจารยจินตนา ภรรยาไปรวม
สัมมนาดวย และไดแนะนำภาพยนตรเรือ่ง “เดอะเลด้ี อองซานซูจ”ี รอบพเิศษ
ใหคณะครูไดดูกนักอนเขานอน หมายเลขสอง คณุพอชาญชยั ทวิไผงาม รวม
ทั้งเสนออัตลักษณโรงเรียนคาทอลิก สวนผูสรุปถอยแถลง คุณพอจรัล ทอง-
ปยะภูมิ และทีมงานอาจารยสุมิตรา พงศธร และภราดาประภาส ศรีเจริญ
ทำไดอยางกระชบัชดัเจน และแตละถอยคำคมเขมล้ำลกึในความหมาย ยิง่กวา
นัน้  ยงัรายคำประพันธใหประธานจัดงาน คณุพอเอนก ธรรมนติ จากสังฆมณฑล
จันทบุรีกลาวสรุปไดอยางไพเราะและคลุมทุกเร่ืองราว เรียกไดวา “แจงเกิด
เปนสุนทรภาส” แหงลาซาลไดเลย นอกจากน้ี วทิยากรพิเศษ ดร.ศศธิารา พิชยั-
ชาญณรงค ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาแจงถึงนโยบายและทิศทางของ
รัฐบาลและรับฟงเรื่องราวผูบริหาร ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผูอำนวยการ
สสวท. ทำเอ็มโอยู. กับสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เพื่อสงเสริมการศึกษาฯ
เทคโนโลยเีครือ่งมอืสำคญัของการเรยีนร ูวทิยาศาสตรแหงประเทศไทย และ
ส่ิงท่ีฟงกนัมาก คือประชาคมอาเซยีน ดร.ศริวิรรณ อาจศรี ผอ.โรงเรยีนภเูขียว
และอาจารยวรีพงษ ออนฤทธิ ์รอง ผอ.โรงเรยีนนครสวรรค เลาเรือ่งอาเซยีน
เหมือนเปนลมหายใจ พรอมท้ังชี้ไดดู ส่ีแยกอินโดจีน ตรงพิษณุโลก คุณพอ
อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ และดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ศิษยเกาวีรศิลป หญิงม่ัน
มาปลุกกระแส จิตสำนึก “คนไทย” รวมรับผิดชอบตอตนเองและสังคมดวย
งานวิจัยชิ้นสำคัญ และแมรฟรังซัวส ชีรานนท เม่ืออาเซียนมา การคามนุษย
อาจจะเพิ่ม ซ่ึงนักบวชหญิงต้ังแตระดับโลกลงมาถึงไทย รวมใจกันตอตาน
หลายอยางไดเริ่มทำไปแลว เพื่อผูหญิงดวยกัน! สวนผูเขารวมประชุม
ซสิเตอรอารยา ภานศุร ีผอูำนวยการโรงเรียนถนอมศรีศึกษา เบตง   ซสิเตอร
เจนตา รัตนศักด์ิชัยชาญ โรงเรียนมานะศึกษา ยะลา  และซิสเตอรลาวัลย
กกเครือ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา ปตตานี   มารวมสัมมนาท้ังไกลและลำบาก
“เราตองอยูเพื่อผูปกครอง ครู และนักเรียน เราตองการครู มีคนสมัครหลาย
แตพอรวูาจะไปสอนท่ีไหน “ไมโอเคเบตง” บางวิชา ซิสเตอรตองลงสอนแทน

คร้ังตอไป คณุพอสุรนิทร จารยอปุการะ รบัไมไวแลว
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หัวขอ “โรงเรยีนคาทอลกิไทย ในบริบทของประชาคม
อาเซียน” มีผูเขารวมประชุมสัมมนาทั้งหมด 465 คน
ระหวางวันอาทติยที ่19 ถึงวนัพุธที ่22 สิงหาคม 2012
ที่โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งปนี้สังฆมณฑล
จันทบุรี โดยคุณพอเอนก ธรรมนิต เปนประธาน
จัดการประชุมสัมมนา

พระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร  สันตสุิขนรินัดร
ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย เปน
ประธานเปดนิทรรศการหนังสือและอุปกรณทาง
การศึกษา จากน้ันนำผูเขารวมทุกทานถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชนินีาถ   โอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  12 สิงหาคม 2555
และตอดวยพธีิบชูาขอบพระคุณเปดการประชุมสัมมนา

พระคุณเจากลาวเปดการประชุมสัมมนาวา พระ-
ศาสนจักรสากลประกาศใหปนี้ ต้ังแตวันที่ 11 ตุลาคม
เปนตนไป ถึงวันท่ี  24 พฤศจิกายน 2013  เปนปแหง
ความเช่ือ ทีเ่ราจะตองฟนฟคูวามเช่ือของเราในทุกระดับ
ในทุกมิติ และพระคุณเจายังไดอางถึงพระดำรัสของ
พระสนัตะปาปาในหลายเร่ืองดวยกัน ส่ิงท่ีสำคัญมากคือ
การศึกษาคาทอลิกจะตองเปนแสงสวางสองโลก และ
ตองเปนเกลือที่จะตองรักษาความเค็ม เกลือที่รักษา
ความเค็มคือคุณคาของพระวรสารท้ังหลาย นี่คือส่ิงซ่ึง
นักการศึกษาคาทอลิกจะตองพยายามเก็บเอาไว

ภราดาประทีป มารติน โกมลมาศ นายกสมาคม
สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษ
ชี้ใหผู เขารวมประชุมตองมองไปขางหนา เม่ือเด็ก
คนหนึ่งมาเขาเรียนกับเราในชั้นอนุบาลก็ดี ประถม 1
กดี็  สิบสองปหลงัจากน้ันเราพอจะมองเห็นหรอืเปลาวา
เขาจะเปนอยางไร ในลักษณะไหนท่ีเราจะอบรมเขา
และบราเดอรยังไดกลาวถึงแวนคูเวอร ซิมโพเซียม
(Vancouver Symposium) ซ่ึงจะมองเรื่องการศึกษา
คาทอลิกของไทยในอนาคต สำหรบัโลกยุคใหมทีมี่การ
เปล่ียนแปลงอยางมหาศาล

คณุพอเดชา อาภรณรตัน เลขาธิการสภาการศึกษา
คาทอลิกแหงประเทศไทย เพิ่งเดินทางกลับมาจากการ
ประชุมดานการศึกษา ประเทศเวียดนาม ที่จัดโดย
ฝายการศึกษาของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
(FABC) คุณพอแบงปนหลายเร่ือง และเนนเปนพิเศษ
คือประวัติการศึกษาคาทอลิก  (Catholic Education
Identity)  ประวติัการศกึษาคาทอลกินัน้สำคัญมาก ทำไม
โรงเรียนคาทอลิกจึงมีความตางจากโรงเรียนอื่นๆ และ
ความตางน้ันคืออะไร เราตองมาลงท่ีอตัลกัษณการศึกษา
คาทอลิกอีก

คณุพอจรลั ทองปยะภมู ิจติตาธิการสภาการศึกษา
คาทอลิกแหงประเทศไทย  กลาววาพระศาสนจักรสากล
ไดมองวาการศึกษาในปจจุบันเปนสถานะท่ีเรียกวา
ภาวะฉุกเฉินทางการศึกษา เวลาท่ีประเทศใดประกาศ
ภาวะฉุกเฉิน นัน่เปนชวงเวลาวิกฤติแลวของประเทศชาติ
และดังน้ันเม่ือพระศาสนจักรสากลกลาววาการศึกษา
ทั่วโลกเวลานี้เปนภาวะวิกฤติ แสดงวาเราตองเอาใจใส
ในเร่ืองน้ี  ทำไม? เพราะพระศาสนจักรสากลระบุไววา
เปนสิ่งท่ีลำบาก ในทุกที่ ในการสั่งสอน ในการอบรม
เด็กและเยาวชนในสมัยนี้ เพราะวามีส่ิงอื่นมาเราและ
มาดึงดูดความสนใจของเขาใหออกจากหองเรียน

ในการเรียนการสอน ซ่ึงโลกเปล่ียนไปจากเดิมมาก
เหลือเกิน และตรงน้ีเองเราจะกระทำอะไร และเรา
จะกระทำอยางไร

วนัทีส่องของการสมัมนา มีการนำเสนอในมมุมอง
ของ 4 ฝาย ในสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ซ่ึงประกอบดวย
1. ฝายวิชาการ 2. ฝายวิจัยเพื่อการพัฒนาโรงเรียน
คาทอลิก 3. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
และ 4. ฝายอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก  แตละฝาย
ไดรับการจัดสรรเวลาประมาณคร่ึงวัน ท่ีจะจัดเน้ือหา
ที่เปนประโยชนตอผู เขารวมสัมมนา และตรงตาม
ประเด็นที่กำหนดไว

ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผูอำนวยการโรงเรียนภูเขียว
จ.ชัยภูมิ บรรยายหัวขอ “โรงเรียนสพฐ. กับการขับ
เคล่ือนสูโรงเรียนมาตรฐานสากล รองรับความเปน
ประชาคมอาเซียน”

ผศ.ดร.กฤตนิ ีณฏัฐวฒุสิิทธิ ์สถาบันบณัฑิตบรหิาร
ธุรกจิ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณุพอ
อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ บรรยายหัวขอ “งานวิจัยระดับ
มาตรฐานสากล เพือ่การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา”

ผศ.ดร.กฤตินี สรุปถึงอัตลักษณของโรงเรียน
คาทอลิกจากประสบการณ และการทำงานวา “จาก
ประสบการณที่ไดเรียนท่ีโรงเรียนคาทอลิก (อาจารย
เปนศิษยเกาโรงเรียนวีรศิลป จ.กาญจนบุรี) จนกระท่ัง
ปจจุบันมาทำงาน ไดพบกับศิษยเกา ซ่ึงเปนผูท่ีจบจาก
โรงเรียนคาทอลิกเปนจำนวนมากท่ีมีคุณภาพ และเปน
บคุคลคุณภาพของสังคม ไมใชเฉพาะมีคุณภาพสำหรบั
ตัวเอง หรือครอบครัวเทาน้ัน ในท่ีนี้เปนการมีคุณภาพ
ของสังคมคือ เปนคนเกง และเปนคนดี ลักษณะเดน
ทีพ่บคอื จะเปนคนท่ีนกึถงึคนอืน่ และนึกถงึผลจากการ
กระทำของตนเองกับคนอื่นอยู เสมอ  ซ่ึงนำไปสู
การดำรงชีวิตและการทำงาน โดยคำนึงถึงสังคมและ
ส่ิงแวดลอม โดยไมไดนึกถึงตนเองเปนสำคัญ เพราะ
ฉะน้ันจากประสบการณนี้ ท่ีทางโรงเรียนคาทอลิก
ไดผลิต เปนทรัพยากรจากโรงเรียนคาทอลิกสำหรับ
สังคมน้ี ทำใหเกดิความเช่ือมัน่วา เรามีมากกวาความพรอม
ทีจ่ะกาวไปสกูารเปนประชาคมอาเซียน แตเราสามารถ
จะไปแบงปน และสรางใหประชาคมอาเซียนน้ันดียิง่ข้ึน”

คุณพออภิสิทธ์ิ  กลาวสรุปวา   “ผมเช่ือม่ันวา
โรงเรยีนคาทอลิกของเราน้ันมีความตองการท่ีจะพฒันา
ทางดานอัตลักษณของเราอยางไมหยุด เพราะวาเรายัง
ไมสมบูรณ อันน้ีเปนส่ิงท่ีเรายอมรับ และจะมีอีก
หลายอยางท่ีจะมากระทบกับเรา เพราะฉะน้ันเราตอง
มีจดุยืน และตองยนืใหม่ัน อยาเปไปเปมา เพราะถาเรา
เปไปเปมา เราจะไมสามารถยืนอยูในกระแสสังคม
แบบน้ีไดเพราะฉะน้ันแมวาการเตรียมทีจ่ะเขาสปูระชาคม
อาเซียนนั้นจะเปนอยางไร ขอเพียงเรามีจุดยืนของเรา
และผมขอใหกำลังใจผทูำงานดานการศึกษา ขอใหพวก
เรามีกำลังใจในการท่ีจะพัฒนาท่ีโดดเดนจริงๆ ของเรา

คือเรือ่งของความเช่ือ และคุณคาของพระวรสาร”
อ.ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย และคุณพอจรัล

ทองปยะภูมิ บรรยายหัวขอ “อัตลักษณการศึกษา
คาทอลิกในบริบทประชาคมอาเซียน”

คุณพอจรลั กลาวถงึการทำอตัลักษณของการศึกษา
ไดรวมกันเดินสายแบงปนถึง 16 ครั้ง นับรวมผูรวม
สัมมนากวา 800 คน ทำใหไดทราบถึงขอมูลเก่ียวกับ
ผูปกครองนักเรียน และยังไดฟงเสียงเรียกรองของ
เพือ่นมนุษย ซ่ึงทาทายการศึกษาของคาทอลิก ฉะน้ันเรา
จึงมามองรวมกันถึงรากฐานของการเปนโรงเรียน
คาทอลิกรวมกัน เพือ่ทีจ่ะไดสามารถเดินกาวหนาไปได
อยางม่ันคง และชัดเจน ซ่ึงจะผานเราไปสูคำถามท่ีวา
ทำไม และเพ่ืออะไร ปลายทางคืออะไร ตนทางคืออะไร
นั่นเปนคำถามท่ีสำคัญวา เพราะอะไรเราจึงไดเลือก
ทำส่ิงเหลาน้ี  ซ่ึงเราจะรวมกันมองอยางมีวิจารณญาณ
เพื่อจะไดม่ันคงในฐาน ในจิตตารมณของการเปน
โรงเรียนคาทอลิก มุงสูเปาหมายท่ีแทจริงของการเปน
มนุษยของเรา

 แมรฟรังซัวส ชีรานนท นำเสนอประเด็น “การ
เคารพศักด์ิศรีมนุษย”

ภาคบายวนัที ่21 สิงหาคม 2012 มีพธีิบนัทกึขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันสงเสริมการสอน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สสวท.) กบัสภาการศึกษา
คาทอลิกแหงประเทศไทย เรือ่งโครงการพัฒนาครูผสูอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร โรงเรียนเอกชน สังกัดสภา
การศกึษาคาทอลกิแหงประเทศไทย จำนวน 322 โรงเรยีน

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผูอำนวยการสถาบัน
สงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี (สสวท.)
กลาววา พรอมท่ีจะให และจะชวยโรงเรียนคาทอลิก
โดยการใชเคร่ืองมือไอทีตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันบน
พื้นฐานของอัตลักษณของการศึกษาคาทอลิก ที่เนน
“คุณธรรม นำวิชาการ” ซ่ึงจะใหเราดำเนินไปในโลก
ของศตวรรษท่ี 21 โดยใชเคร่ืองมือ ใชหลกัวชิาท่ีทนัสมัย
ชวยตอบโจทย งดทำไม (WHY) งดอยางไร (HOW) และ
งดใคร (WHO) ของเราไดอยางมีกระบวนการตอเน่ือง
ที่มีอยูในเวลาน้ี

ดร.พรพรรณ ใหสัมภาษณถึงการปรับตัวของครู
และนักเรียนในการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน
สูงสุดวา “ดิฉนัคิดวาอยางนอยทีสุ่ดตองใชใหเหมาะกับ
บริบทของโรงเรียน และท่ีสำคัญคือในการใชเครือ่งมือ
เหลาน้ัน คุณครตูองใชเปน ทำอยางไรจงึจะเชือ่มโยงกบั
วิธีการเรียนการสอน ตองปรับปรุงดวยเชนกัน เพราะ
ถานำเคร่ืองมือที่ทันสมัยนั้นมาใชในการเรียนการสอน
แบบเดิมก็จะไมเปนประโยชน แตวาในตัวเครื่องมือ
ชิ้นน้ันมีคุณภาพและคุณครูสามารถใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถทำใหนกัเรยีนเรยีนรไูดดีข้ึน

โลกขางหนาเราเขาสูประชาคมอาเซียน เขาสู
(อานตอหนา 13)

โรงเรยีนคาทอลกิไทย (ตอจากหนา 20)

ดร.ศิรวิรรณ อาจศรี ผศ.ดร.กฤติน ีณัฏฐวุฒสิิทธ์ิ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 9-15 กันยายน 2012 หนา 5

ตอนท่ี 69

 ⌫

⌫   

พระเนตรของพระองคบริสุทธิ์เกินกวาจะทอด
พระเนตรเหน็ความชัว่ หรอืทรงทนมองดกูารกดขีข่มเหง
ได แลวทำไมพระองคจึงทอดพระเนตรเห็นคนทรยศ
และทรงนิ่งอยูเมื่อคนอธรรมกลืนผูชอบธรรมกวาตน

พระองคทรงทำกับมนุษยเหมือนทำกับปลาใน
ทะเล เหมือนทำกับสัตวเลื้อยคลานที่ไมมีผูปกครอง
ชาวเคลเดียใชเบ็ดจับทุกคนขึ้นมา ใชแหลากขึ้นมา
ใชอวนรวบรวมไวดวยกนั แลวยนิดีและปรดิี์เปรม

เขาจึงถวายบูชาแกแหของเขา เผาเครื่องหอมแก
อวนของเขา เพราะอาศยัสิง่เหลาน้ี เขาจงึมคีวามเปนอยู
อยางฟุมเฟอย อาหารการกินก็อุดมบริบูรณ

แลวเขาจะตองเทเหยื่อออกจากแหครั้งแลวครั้งเลา
และฆาชนชาตติางๆ โดยไรเมตตาหรือ

ขาพเจาจะยืนรักษาการณอยู จะยืนบนหอคอย
เฝามองเพ่ือจะเห็นวา พระองคจะตรัสอะไรแกขาพเจา
จะทรงตอบการรองทุกขของขาพเจาอยางไร

พระยาหเวหตรัสตอบขาพเจาวา “จงเขียนนิมิต
และสลักไวใหชดัเจนบนแผนกระดาน เพ่ือใหอานไดงาย

ยังไมถึงเวลาที่นิมิตนี้จะเปนจริง แตจะเปนจริง
ในไมชาตามท่ีกำหนดไวอยางแนนอน  แมนิมิตน้ี
จะลาชาไปบาง กจ็งคอยสกัระยะหนึง่ นมิตินีจ้ะเกดิข้ึน
อยางแนนอนโดยไมชกัชา

ดูซิ ผูมีจิตใจไมซื่อตรงก็จะลมลง แตผูชอบธรรม
จะมชีวีติเพราะความซ่ือสัตย” (ฮบก 1:12-2:4)
     ขอความจากพระคัมภีรตอนน้ีคอนขางจะเปนเรื่อง
ชีวิตฝายจิตของบรรดาศาสนบริกรของพระเจา หรือ
บรรดาพระสังฆราช พระสงฆของพระองคนั่นเอง
พระสงัฆราชและพระสงฆปฏบิติัหนาท่ี “นายชุมพาบาล”
ทีดี่หรอื “ผอูภบิาลท่ีดี” และการจะเปนผอูภบิาลสัตบุรษุ
ทีดี่กคื็อ มีความกังวลใจ รอนใจเกีย่วกบัความอยติุธรรม

หรือความทุกขยากท่ีเกิดข้ึนกับพวกเขาในสังคม
ในขอความพระคัมภีรตอนน้ี  สังคมของทาน

ประกาศกฮาบากุก เปนสังคมท่ีกวางใหญคือประชาคม-
โลก  แตกลับมีชาติหนึ่งคืออาณาจักรบาบิโลนใช
แสนยานุภาพทางทหารขมเหงเบียดเบียนประเทศ
ที่ออนแอกวา โดยเฉพาะประเทศอิสราเอลผู เปน
ประชากรของพระเปนเจา

เราลองนึกภาพดวูา ชนชาติหนึง่ วนัๆ เอาแตซอมรบ
ผลติและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณทีมี่อำนาจเขนฆาอยาง
มีประสิทธิภาพ สวนประเทศอ่ืนๆ ทุกวันไดแตทำการ
เกษตรเพาะปลูกเล้ียงสัตวไถหวานทำนา แลวเม่ือชาติที่
มีกำลังทหารเหนือกวาเหลาน้ีบุกเขาทำรายดินแดน
เกษตรกรรมของผใูชชวีติสงบเรียบงายเหลาน้ี ภาพทีเ่รา
พอนึกออกก็เปนดังท่ีประกาศกฮาบากุกไดกลาวไวดุจ
บทกวี “ชาวเคลเดียใชคันเบ็ดจับทุกคนข้ึนมา ใชแห
ลากขึน้มา ใชอวนรวบรวมไวดวยกนัและยนิดีปรด์ิีเปรม”
(ฮบก 1:15) ชาวเคลเดียก็คืออาณาจักรบาบิโลน
ผมชอบพระคัมภีรตอนน้ีและรูสึกไพเราะเพราะวา

1. สะทอนหัวใจของบรรดาประกาศก คือพวกเขา
จะเปนคนท่ีทนเห็นความอยุติธรรมในสังคมไมได
ประกาศกรอนใจในความทุกขของผูถูกขมเหงและถา
ประกาศกเปนผทูีพ่ระสงมา นัน่แปลวาพระเปนเจากำลัง
ตรัสกับมนุษยวา เราหวงใยลูก รอนใจและเราทนเร่ือง
เหลาน้ีไมได “พระเนตรของพระองคบริสุทธ์ิเกินกวา
จะทอดพระเนตรเห็นความช่ัว หรือทรงทนมองดูการ
กดข่ีขมเหงได” (ฮบก 1:13)

2. ผมชอบวิธีเขียนของประกาศกฮาบากุก พระเจา
ตรัสส่ังใหทานไปเขียนนมิิตแหการชวยแกไขเรือ่งความ
อยติุธรรมเหลาน้ีวากำลงัจะเกิดข้ึนแลว พระเจาทรงรับรู
และการชวยกูจะเกิดข้ึนอยางแนนอน  ดังน้ันการ
เขียนคร้ังน้ีตองเขียนใหชัดเจนไมใชบนแผนหนัง
(สมัยทานประกาศกยังไมมีกระดาษ การเขยีนตองเขยีน
บนแผนหนัง) อักษรเล็กไป แตใหไปเขียนใหญๆ
บนแผนกระดาน ถาเทียบในสมัยปจจุบันก็ตองบอกวา
เขียนปายโฆษณาติดไวบนทางดวน เพราะในสำนวน
แปลพระคัมภีรบางฉบับมีบอกวา “จงเขียนไวบนแผน
ปายใหกระจาง เพือ่ใหคนท่ีวิง่อานไดคลอง” เหมือนเรา
ขับรถบนทางดวนเร็วแลวยังอานปายโฆษณาเหลาน้ัน
ไดเลย

3. ผมยังประทับใจประกาศกฮาบากุกท่ีทานเสนอ
บคุลิกประกาศกของพระเจา “ขาพเจาจะยืนรกัษาการณอยู
จะยืนบนหอคอย เฝามองเพ่ือจะเหน็วาพระองคจะตรัส
อะไรแกขาพเจาจะทรงตอบการรองทุกขของขาพเจา
อยางไร” (ฮบก 2:1) ศาสนบริกรต่ืนแตเชาและคอย
เง่ียหูฟงวาในเร่ืองเหลาน้ี พวกเขายืนบนหอคอยสังเกต
เฝามองดูเหตุการณอยติุธรรมท่ีเกดิข้ึนในสังคมก็จรงิแต
หนาท่ีของเขาคือ สวดภาวนาคอยเฝาอยเูฉพาะพระพกัตร
พระเจา เพื่อจะไดรับการดลใจวาพระเจาจะทรงจัดการ
เรื่องนี้อยางไร เขาไมใชคนลงมือจัดการแตเขารอคอย
พระยุติธรรมของพระเจาอยางม่ันใจ เขาตองต่ืนขึ้น
สวดภาวนาทุกเชาเพ่ือจะไดยินพระดำรัสน้ันและสราง
ความม่ันใจในองคพระผเูปนเจาใหกบัประชากรผไูดรบั
ความอยติุธรรมขณะกำลงัรอคอย บุคลกิของประกาศก
ผูเฝาสังเกตการณบนหอคอยวาพระเจาจะตรัสอะไร
คอยดูวามีเหตุการณอยุติธรรมใดเกิดข้ึนในสังคม เปน
บุคลิกของคนที่ใสใจคนอื่นโดยไมถือวา “ธุระไมใช”
และกลายอมเปลืองเน้ือเปลืองตัวเขาไปช้ีแสดงเพ่ือ
ขอพระเจาทรงชวยเหลือตอผูไดรับความอยุติธรรมนั้น

4. ในแงชีวิตจิตของผูเปนฆราวาสเลา  แมเรามิได
เปนศาสนบริกร เรายังคงเปน “ประกาศก” ดวยศีลลางบาป
ที่เรารับอยูดี เราทุกคนตองรอนใจในความอยุติธรรม
ทีเ่กิดข้ึน  และเฝาสังเกตมองดูวาพระเปนเจาจะทรงคืน
ความยุติธรรมแกผูถูกขมเหงอยางไร ชวงระหวางการ
เฝาสังเกตน้ีกอเกิดการภาวนา ต่ืนเฝารอคอยและ
ใหกำลังใจแกผูตองการพระยุติธรรมของพระองค
อนัเปนงานความรักอยางหน่ึงน่ันเอง

 ไพเราะดีนะครับ ผมขอถือโอกาสขยาย 10
ขอความพระคัมภีรไพเราะตลอดกาลซึ่งครบไปต้ังแต
ฉบับท่ีแลวเปน 25 ขอความฯ นะครับ ที่จริงชื่อเรื่อง
อันน้ีสามารถแตกแขนงขยับขยายไดไมรูจบเลยครับ
เชน 10 ขอความพระคัมภีรประกาศกไพเราะตลอดกาล
10 ขอความพระคมัภีรพนัธสัญญาใหมไพเราะตลอดกาล
10 ขอความพระคัมภีรปรีชาญาณไพเราะตลอดกาล
10 ขอความพระคัมภีรจดหมายนักบุญเปาโลไพเราะ
ตลอดกาล ฯลฯ ลองเอาไปเขียนดูก็ได พบกันฉบับ
หนานะครับ

ศกึษาสารวันสันติภาพสากล (ตอจากหนา 20)
คุณพอออกัสติน สุกีโย ไดใหความรูเกี่ยวกับสาร

วนัสันติภาพสากล ในหัวขอใหญคือ Educating Young
People in Justice and Peace แปลวาใหการศกึษาเยาวชน
ในเรื่อง ความยุติธรรมและสันติภาพ พระสันตะปาปา
ตรัสวา การศึกษาอันดับแรกเกิดข้ึนในครอบครัว
เปนส่ิงสำคัญ เพราะฉะน้ันคุณครูตองสนใจเร่ืองของ
ครอบครัวของเด็ก เพราะเด็กหลายคนไมมีพอแม มี
หลายคนทีค่รอบครวัแตกแยก คำวา Education (การให
การศึกษา) มาจากคำภาษาละตินวา educere หมายถึง
การนำเยาวชนใหเคลื่อนออกไปจากตัวเอง เราตอง
นำนักเรียนออกสโูลก มงุไปสคูวามสมบูรณ สันติภาพคือ
อะไร “สันติภาพมิใชภาวะของการปราศจากสงคราม
เทานั้น” สันติภาพจะเกิดข้ึนไมได ถาไมมีการปกปอง
ความดีของบุคคลมนุษย และพระสันตะปาปาตรัสวา
ถาเราอยากสรางสันติ เราจะตองใหการศึกษาตัวเราเอง
กอน เราเองก็ตองเคารพเพ่ือนมนุษยดวยกนั มนุษยไมได
สรางศักด์ิศรีของตัวเองแตพระเจาสงมาใหต้ังแตแรก

นอกจากการรูตัวเองเราก็ตองเขาใจวาตัวเราเองก็มี
ขอจำกัด คำท่ีพระสันตะปาปาใหเราคิดถึง “ยกสายตา
เงยหนาข้ึนหาพระเจา” สันติตองมาจากพระเจาและ
ความหวังของเราก็คือพระเจา เรื่องความยุติธรรมคือ
อะไร “ใหการศึกษา” ในโลกของเราน้ี แมวาจะมีการ
แสดงใหเห็นความต้ังใจท่ีจะทำดีก็ตาม แตคุณคาของ
บุคคล ศักด์ิศรีของมนุษยและสิทธิมนุษยชนกลับถูก
คุกคามอยางรุนแรง ความยุติธรรมไมใชคนสรางข้ึน แต
มันติดตัวมนุษยมาต้ังแตแรก

จากน้ัน รศ.ดร.วไล ณ ปอมเพชร อดีตอาจารย
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูบุกเบิก
การสอนสิทธิมนุษยชนศึกษา และสันติภาพมากกวา 40
ป ไดแบงปนวา การชี้แนะของพระสันตะปาปาท่ีมีตอ
เด็ก และเยาวชน ในเร่ืองของการศึกษา ครอบครัว และ
สังคมในทุกวนัน้ี รวมถงึเรือ่งทีพ่ระสนัตะปาปาไดตรัส
ถึงความยุติธรรมและสันติภาพ ที่เปนรูปธรรมตอง
แตะตองได ตองปฏิบัติได พระสันตะปาปาตรัสถึงเรา
จะตองอบรมส่ังสอนท้ังหมด 4 เรื่อง 1. เรื่องความจริง
2. เสรภีาพ 3. ความยุติธรรม และ 4.สันติภาพ มันเปน

วธีิการดำรงชวีติใหอยรูวมกนัอยางสันติสุข พอ แม และ
ครู ควรจะเปนแบบอยางใหแกเด็กและเยาวชน การ
แขงขันในการเรียนท่ีจะตองไดคะแนนดี เพื่อสอบเขา
มหาวิทยาลัยดีๆ ตองไปเรียนพิเศษ ไมมีเวลาทำส่ิงอื่น
นอกจากเรียน จะทำใหเด็กและเยาวชนเห็นแกตัว มัน
ไมใชคุณคาท่ีแทจริง คุณคาท่ีแทจริงไดแกความรัก
ความเมตตา ความเสียสละเพ่ือผูอื่น ไมไดมีการพัฒนา
ถามีก็นอยมาก ส่ิงท่ีพระสันตะปาปาตรัสเร่ืองความ
ยุติธรรมและสันติจริงๆ แลวคือการพัฒนาการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ตองพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง เราสามารถปรับความยุติธรรมและสันติ
ความเปนพีน่องเขาไปสโูรงเรยีนได และควรทำอยางย่ิง
เวลาท่ีเราพูดถึงการอบรม คุณธรรม จรยิธรรมมีหลากหลาย
วธีิ แตทีเ่สนอในท่ีนี ้คือจะตองเปนแบบอยางเปนประจักษ-
พยาน และขอเนนท่ีพระสันตะปาปาตรัสวาผูที่เปน
แบบอยางเปนประจักษพยานคือผูที่ดำเนินชีวิตตัวเอง
เพื่อคนอื่น เราตองปฏิบัติกอนใหเขาเห็น และเขาถึง
จะปฏบิติัตาม การอบรมลกูศิษยความรักตองเปนเรือ่งท่ี

(อานตอหนา 13)
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แตละตัวเลือก
หรือวาเด๋ียวนี้การเลือกมีนอยลง
ทัง้ๆ ทีตั่วเลือกมีแตมากข้ึนทุกวนั
แคเดินเขาหางสรรพสินคาก็มีใหเหน็จนลายตา
แตจะเลือกไดเต็มท่ีก็มีแตลดนอยถอยลง
เปนอัตราสวนผกผันอยางเห็นไดชัด
ไหนตองมีเรือ่งคุณภาพยีห่อกระแสนิยม
แตละอยางเปนตัวแปรคอยตัดทอนการเลือกใหนอยลง
เงินในกระเปายังเปนตัวแปรท่ีทำใหการเลือกไดนอยยิ่งกวา
จนขาวของในหางท่ีลอตาลอใจแทบจะตัดออกไปไดหมด
เงนิท่ีพกมาจำกดัลงมาใหเลือกไดอยางสองอยาง
กอนที่จะลงเอยเหลืออยูแคอยางเดียวที่จำเปน
จะเลอืกไดจรงิๆ กแ็คเลือกทำใจ
แคเปดรายการโทรทัศนก็มีรายการใหสนใจนับไมถวน
เปนตัวเลือกท้ังบันเทิงท้ังสาระความรูทั้งขาวสารทันโลก
ทวาการเลือกกลับนอยลงดวยความจำกัดของเวลาของสมาธิ
เวลาก็มีจำกัดแคนั้นท้ังท่ีเรื่องอยากรูอยากเห็นมีไมจำกัด
สมาธิกจ็ำกดัใหรบัรไูดทลีะอยางท้ังท่ีมีรายการชองติดชอง
จะเลอืกไดจรงิๆ กแ็คเลือกทำใจ
แคผานหนาแผงหนังสือพมิพรายวันวางเรียงรายใหเลือกอาน
ทวาการเลือกกลับนอยลงแคฉบับเดียวก็เหมือนกันหมด
แมจะตางหวัสตีางขนาดอักษรหวัขาวตางคำเนน
แตก็มักจะเปนขาวสดขาวเดนขาวหนาหนึ่งเดียวกัน
ถึงต้ังใจจะเลือกอานขาวดีอยางเดียวก็ยังแสนยาก
เพราะหนงัสือพมิพบานเราขาวรายลงฟรขีาวดีเสียตังค
จนตองใหรสึูกหดหเูสียอารมณต้ังแตเชากับขาวหนาหน่ึงทุกวนั
จะเลอืกไดจรงิๆ กแ็คเลือกทำใจ
หวิเมือ่ไรมอีาหารใหเลอืกอิม่ทองไดมากมาย
ขางทางเล็กใหญรานอาหารแทบสลับกับรานคา
แลวน้ันบนทางเทาตามรถเข็นมีบริการตลอดเวลา
จนบานเราข้ึนช่ือวามีอาหารสองขางทางท้ังมากท้ังอรอยท้ังถูก
ทวาการเลือกมีนอยลงอีกเหมือนกัน
ทั้งตัวแปรเงินในกระเปาทั้งตัวแปรกระเพาะท้ังตัวแปรอนามัย
แมจะเห็นอะไรกน็ากินนาชมินาลองไปหมด
จะเลือกไดจรงิๆ กแ็คเลือกทำใจ...

จะวาไปแลวตัวเลือกมีมากแตการเลือกมีนอยจริงแตไมจริงท้ังหมด
ความจริงแลวการเลือกมีนอยกวาน้ันอีกหากเปนการเลือกแท
มีแคการเลือกเดียวในชีวิตคนเรา
เลือกความดีสูงสุดเพ่ือใหชีวิตเต็มเปยมสมศักด์ิศรี
การเลือกแตละอยางและทุกอยางมีความดีสูงสุดคือเปาหมาย
เพราะโดยแกนแทแหงธรรมชาติมนุษยมีความดีเปนที่ต้ัง
จึงไมมีใครท่ีเจาะจงเลือกความชั่วเลือกสิ่งเลวราย
และแมเลือกส่ิงชัว่สิง่เลวรายกมี็ส่ิงท่ีคิดวาดีอยเูบ้ืองหลงั
เม่ือเห็นเปนประโยชนก็ถือวาดีเม่ือไดสนุกสนานก็ถือวาชอบ
โดยมีอวชิชามีตัณหามีความรเูทาไมถงึการณมีความหลงผดิเปนตัวแปร
เลยดูเหมือนมีตัวเลือกใหเลือกมากมายจนเลือกไดไมหมด
เม่ือเลอืกแลวมาเห็นวายังไมใชความดีสูงสุดท่ีแกนแหงใจมงุถงึ
จึงตองเลือกตอเลือกใหมากเลือกทุกอยางท่ีเลือกได
ไมตางกับด่ืมน้ำทะเลย่ิงด่ืมก็ยิง่กระหาย
จนกวาจะเปนการเลือกหน่ึงเดียวแหงชีวติ...เลอืกความดีสูงสุด
ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีทำใหการเลือกแตละอยางในชีวิตในแตละวัน
เปนดังจ๊ิกซอวแตละชิน้ทีละชิน้ตอติดกันเปนภาพใหญ
ไปสคูวามดีสูงสุดท่ีแกนแหงใจร่ำรองเรียกหา
และถึงแมจิก๊ซอวแตละช้ินจะไมใชภาพใหญทัง้หมด
ทวาภาพใหญอยใูนจ๊ิกซอวแตละช้ินแลว...

คุณพออันโตนี เด เมลโล พระสงฆและนักเขียนหนังสือศรัทธา เลาถึง
เรื่องของนักทองเท่ียวคนหน่ึงท่ีกลาวกับมัคคุเทศกวา “คุณควรภาคภูมิใจ
กับเมืองนอยๆ ของคุณ ผมประทับใจในจำนวนวัดท่ีอยูในเมืองน้ี แนหละ
คนในเมืองน้ีคงรักพระเจา” มัคคุเทศกตอบทานวา “พวกเขาอาจรักพระเจา แต
พวกเขาเกลียดกันและกันจริงๆ”

ในพระวรสารวันน้ี พวกฟาริสีกำลังจับตามองพระองค วันน้ันเปนวัน
สับบาโต เปนวันท่ีชาวยิวถูกหามมิใหทำงานใดๆ สำหรับพวกเขาการรักษา
คนเจ็บไขถือวาเปนการทำงานซ่ึงนับวาเปนการทำผิดตอพระบัญญัติ

สำหรบัพวกฟารสีิ โรงสวดกลายเปนสถานท่ีทีส่ำคัญสำหรับปฏบิติัศาสนกิจ
มากกวาท่ีจะเปนสถานท่ีทีสั่มผสักบัพระเจา เม่ือเราสมัผสักบัพระเจาผทูรงชวีติ
เราจะไมสนใจกับกฎระเบียบตางๆ ที่ปรากฏในหนาหนังสือ ผูแสวงบุญ
ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาสรุปเอาวา การเขาวัดก็หมายความวา บานเมือง
นั้นจะเปยมไปดวยผูที่มีความรักตอกันและกัน แตขอเท็จจริงมีอยูวา ผูที่เขาวัด
กับผูที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระวรสารมิใชกลุมเดียวกัน บางคร้ังผูที่
เขาวัดบางคนอาจจะเนนการกระทำตามพิธีกรรมอยางถูกตอง จนลืมไปวา
เหตุใดเขาจึงมาวัด ซ่ึงควรจะเปนการนมัสการพระเจา และไดรบัการหลอเลีย้ง
จากพระวาจาและศีลศักด์ิสิทธ์ิ เพื่อเราจะไดนำเอาความรักของพระองคไป
แบงปนกับผูอื่น พระเยซูเจาทรงสอนเราวา ความรักน้ันมีความสลักสำคัญ
มากกวากฎบัญญัติใดๆ

“ในวนัสับบาโตน้ัน ควรทำความดหีรอืทำความช่ัว” (ลกูา 6:9)

ขาแตองคพระผู เปนเจา  โปรดทรงชวยใหลูก
ไดเลียนแบบพระเยซูเจา โดยย่ืนมือไปชวยผูอื่นในยาม
ขัดสน โปรดทรงนำลูก เพือ่ใหบรรดาผทูีอ่ยใูนหมคูณะ
ของลกูจะไดเหน็พระองค และมีความปรารถนาท่ีจะรจูกั
พระองคมากยิง่ข้ึน ลกูวอนขอทัง้น้ี เดชะพระเยซคูรสิต-
เจา พระอาจารยและพระเจาของลูกดวยเทอญ อาแมน
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สังฆมณฑลนครราชสีมา

อยาทำลายความหวงัของใคร แมจะดวูาไรสาระ เพราะอาจเปนสิง่เดียวทีเ่หลอือยู

สังฆมณฑลเชียงใหม

อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง

คณุพอเกรยีงไกร ยิง่ยง เปนผแูทนศาสนาคริสต รวม
เปนวทิยากรบรรยายใหความรเูกีย่วกบัศาสนาคริสต ใน
โครงการคายเยาวชนสมานฉันท เฉลิมพระเกียรติ 12
สิงหา ใหแกนักเรียน เยาวชน ในวันท่ี 15 สิงหาคม ที่
หองประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
จ.ชยัภมิู แผนกวถิชีมุชนวัด สังฆมณฑลนครราชสีมา
โดยการนำของ คุณพอเฉลียว วาปกัง จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การทำงานเปนทีม” Team Training
Workshop   ในเขตส่ีสังฆมณฑลอีสาน ทีโ่รงแรมสบาย
โฮเตล นครราชสีมา ในวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2012 ทัง้น้ี
เพื่อเปนการชวยผูอภิบาล ผูประสานงานกลุม ใหมี
ความม่ันใจเม่ือตองมีสวนในการสรางชุมชนกลุมยอย
(BEC) และเปนการฝกปฏิบัติจริง ส่ิงเหลาน้ีจะชวยให
ผมีูหนาท่ีรบัผดิชอบงานวิถชีมุชนวัด สามารถใชศักยภาพ
ทีต่นมี สงเสริมงานวิถชีมุชนวดัใหมีความกาวหนายิง่ข้ึน
ขณะเดียวกันการทำงานเปนทีมท่ีเขาใจ รูใจ และ
ทมุเทใจดวยกนั ยอมสามารถผลักดันใหประสบผลสำเร็จ
ไดดียิ่งข้ึน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อครอบครัว
สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยคณุพอสมชยั  พงศศริพัิฒน
จดัโครงการสัมมนาฟนฟูชวีติครอบครัว รนุ 54  ในวันท่ี
17-19 สิงหาคม 2012 เพือ่เปดโอกาสใหคสูามีภรรยา ท่ี
แตงงานกันมาแลว ไดมีโอกาสมาเขารวมทบทวนชวีติคู
และบทบาทท่ีตนมีตอครอบครัว  ทั้งน้ีเพ่ือครอบครัว
จะไดมีความเขมแข็ง เนื่องจากสถาบันครอบครัวเปน
สถาบันแรกที่มีความสำคัญเปนอยางย่ิงตอสังคม...
ครอบครัวดี คนดี สังคมดี 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2012  ทางเขตวัดนักบุญยอหน
บัปติสต แมโถ จัดพิธีถวายบูชาขอบพระคุณเปนพิเศษ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ที่วัดนักบุญ
ยอหน บปัติสต แมโถ  ซ่ึงเปนวดัศูนยกลางของเขตโดย
คณุพอดรุงคฤทธิ ์กระบวนศริ ิ เจาอาวาส เปนประธาน
ในพิธี พรอมท้ังเจาหนาท่ีฝายบานเมือง โดยมีผใูหญบาน

เปนผกูลาวนำถวายพระพร มีพีน่องสัตบุรษุจำนวนมาก
เขารวมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอแมของ
แผนดิน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีถวายพระพร
แลว ไดมีการบำเพ็ญประโยชนชวยกันทำความสะอาด
หมบูานและบริเวณวัดในช่ือวา “โครงการชมุชนสะอาด
สังคมเขมแข็ง” ปดทายดวยการรับประทานอาหารเท่ียง
ดวยกนั วนัท่ี 21 สิงหาคม ซิสเตอรแมปอนท่ีทำงาน
ในเขตจังหวัดแมฮองสอนทั้งหมด 4 บาน จำนวน 15
ทาน ประกอบดวย ซิสเตอรที่ทำงานท่ีศูนยคาทอลิก
ขุนยวม วัดนักบุญยอหน บัปติสต แมโถ  วัดนักบุญ
เปโตร แมลานอย และวัดนักบุญเปาโล แมสะเรียง ได
เขาเงียบประจำเดือนของเขตแมฮองสอนที่วัดนักบุญ
ยอหน บปัติสต แมโถ โดยคุณพอดุรงคฤทธ์ิ กระบวนศิริ
เจาอาวาสวัดแมโถ เปนผูเทศนเขาเงียบ สังฆมณฑล
เชียงใหมตองมีขาวเศราเกิดข้ึนอีกคร้ังหน่ึงเม่ือคุณพอ
ประสิทธิ์ ดิมู พระสงฆสังฆมณฑลไดจากพวกเราไป
อยางกะทันหันดวยหัวใจลมเหลวฉับพลันตามท่ีแพทย
ไดวนิจิฉัย ซ่ึงคุณพอเปนพระสงฆสังฆมณฑลองคแรก
ที่เสียชีวิต และคุณพอยังอายุนอยเปนวัยกำลังทำงาน
พอดี แตดวยน้ำพระทัยของพระแมพวกเราจะเสียใจ
และเสียดายก็ตาม สุดทายตองนอมรับน้ำพระทัยของ
พระองควา “ขาพเจาคือผูรับใชขอใหเปนไปตาม
น้ำพระทัยของพระองค” และเชนเดียวกันพระคุณเจา
สังวาลย ศุระศรางค ไดใหขอคิดในวันปลงศพคุณพอ
ประสิทธ์ิวา “เวลาทหารออกไปรบและเม่ือมีเพื่อน
เสียชีวิตในสนามรบน้ันคงไมทำใหทหารตองเสียใจ
โศกเศราจนไมทำอะไรตอไป แตกลบัย่ิงทำใหทหารหาญ
ตองฮึกเหิมท่ีจะทำการสรูบตอไปเพ่ือใหไดมาซ่ึงชัยชนะ”
สำหรับเราก็ตองสูรบกับการประจญลอลวงของปศาจ
และกิเลสตางๆ ตอไปเพื่อจะไดชนะไปสวรรคเชนกัน
ครบั 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ระหวางวันท่ี 28-30 กรกฎาคม 2012 คณุสำเนียง และ

คุณคำนัย  ทาณะระ  เจาหนาท่ีศูนยอภิบาลครอบครัว
สังฆมณฑลอุบลฯ  พรอมดวยทมีงาน ไดเดินทางไปรวม
อบรมพิธีกรการสัมมนาฟนฟูชีวิตครอบครัวข้ันท่ี 1
พรอมดวยทีมพิธีกรจาก 8 สังฆมณฑล  ที่ศูนยคณะ
พระมหาไถ  พทัยา  จ.ชลบุร ี เน้ือหาของการอบรมเพ่ือ
ทบทวนและฟนฟูจิตใจพิธีกรเกาและอบรมพิธีกรใหม
เพือ่เตรียมตัวเขาสกูารเปนประชาคมอาเซียน โดยพระ-
สังฆราชซิลวโีอ สิรพิงษ  จรสัศรี เปนประธานปดการ
สัมมนา   

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2012 คณุพอธญัญา  ศรอีอน
ผูอำนวยการสำนักงานชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน อัคร-
สังฆมณฑลทาแร-หนองแสง พรอมคณะ ออกเยีย่มกลมุ
บีอีซี .  วัดนักบุญลอเรนซ  บ .ภูคำ   อ .ศรีสงคราม
จ.นครพนม โดยมคีณุพอปรญิญา  เสมอพทิกัษ  เจาอาวาส
ใหการตอนรับและรวมประชุมกลุม  สวนดานงาน
พลมารยีกมี็ชวีติชีวาเสมอเพราะเมือ่วนัท่ี 14 กรกฎาคม
เจาหนาท่ีสภาเซนาตุสมารียสมภพ กรุงเทพฯ นำโดย
คุณพรรณทิพย ผิวเกลี้ยง ประธานเซนาตุส มาเย่ียม
กิจการคณะพลมารียสภาคอมีเซียม แมพระสายจำพวก
อคัรสงัฆมณฑลทาแรฯ คณุทศพร ดำรงไทย ประธาน
คอมีเซียม เจาหนาท่ีเขาประชุม 97 คน ที่อาสนวิหาร
อัครเทวดามีคาแอล ทาแร โดยมีคุณพอประสิทธิ์
เครอืตาแกว เปนจิตตาธิการ 

คณุสุจินดา   ทำบุญ                      100   บาท
“ลกูหลาน”  อทุศิให

มารอีา  ลออวิจง                               300   บาท
ครอบครวั  “บุญฤทธ์ิฤทัยกลุ”  อทุศิให

วญิญาณในไฟชำระ                          300   บาท
เปาโล  สุวทิย  บุญฤทธิฤ์ทยักลุ        300  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

พระเจาขาพวกเราจะไปหาใครเลา?
พระองคมพีระวาจาแหงชวีตินิรนัดร

พวกเราเชื่อและรูวาพระองคทรงเปนผูศักด์ิสิทธิ์
ของพระเจา (ยน 6:68-69)
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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

ครบ 12 ป ครบ 10 ป

ศนูยพัฒนาบุคลากรอสัสัมชญั
2 อาคารมลูนิธิเซนตคาเบียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรงุเทพฯ

เงยีบสงบ เปนสวนตวั สะดวก ปลอดภยั ใจกลางเมอืง
หองประชมุ-สัมมนา... ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพกั... พรอมเคร่ืองปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

สนใจใชบรกิาร และเย่ียมชมสถานท่ี กรุณาติดตอโดยตรงท่ี...
โทร. 0-2712-9010  ตอ 2110 โทรสาร 0-2712-7975 E-mail : pdcrsvn@gmail.com

ชาตะ  25  มถุินายน  พ.ศ. 2492
เกดิใหมในพระเจา

12  กนัยายน  พ.ศ. 2548
ครบ 7 ป

อกัแนส จไุรรตัน หอมนิยม
ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

ซูซานนา สุนา พจนปฏิญญา
เกิดใหมในพระเจา 21 กันยายน พ.ศ. 2552

ครบ 3 ป

ครบ 11 ป ี

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
มารีอา ดาลิน หาญพัฒนากิจ

เกดิใหมในพระเจา
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

“ชีวิตน้ีขอพลีไวใหผอ่ืูน
แมจะฝนใจของตัวไมมวัหลง”

โปรดประทานการพกัผอน ตลอดนิรนัดร แกเขาเถดิพระเจาขา

ขอคำภาวนาอุทิศแด
เปโตร โชคชยั อากรนิธ์ิ
ผูเกิดใหมในพระเจา

ชาตะ 12 กรกฎาคม 2512
มรณะ 20 มกราคม 2555

ขอใหดวงวิญญาณ
ยอแซฟ โชคชัย อากรนิธิ์

ไดพักผอนในความรักของพระเจาตลอดนิรันดร

⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦

ยอแซฟ จวิ แสวงทรพัย มารนีา กรองทอง แสวงทรพัย

⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦

 ⌫    
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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

 ⌫
 ⌫ 

โ ป ร โ ม ช่ั น แ พ็ ก เ ก็ จ สุ ข ภ า พโ ป ร โ ม ช่ั น แ พ็ ก เ ก็ จ สุ ข ภ า พโ ป ร โ ม ช่ั น แ พ็ ก เ ก็ จ สุ ข ภ า พโ ป ร โ ม ช่ั น แ พ็ ก เ ก็ จ สุ ข ภ า พโ ป ร โ ม ช่ั น แ พ็ ก เ ก็ จ สุ ข ภ า พ
เ ทศก า ล วั น แ ม แ ล ะ ฉ ลองครบรอบ  1 1 4  ปเ ท ศ ก า ล วั น แ ม แ ล ะ ฉ ลองครบรอบ  1 1 4  ปเ ท ศ ก า ล วั น แ ม แ ล ะ ฉ ลองครบรอบ  1 1 4  ปเ ท ศ ก า ล วั น แ ม แ ล ะ ฉ ลองครบรอบ  1 1 4  ปเ ท ศ ก า ล วั น แ ม แ ล ะ ฉ ลองครบรอบ  1 1 4  ป

โ ร ง พ ย า บ า ล เ ซ น ต ห ลุ ย สโ ร ง พ ย า บ า ล เ ซ น ต ห ลุ ย สโ ร ง พ ย า บ า ล เ ซ น ต ห ลุ ย สโ ร ง พ ย า บ า ล เ ซ น ต ห ลุ ย สโ ร ง พ ย า บ า ล เ ซ น ต ห ลุ ย ส

สอบถามไดที ่: แผนกการตลาด โรงพยาบาลเซนตหลยุส
โทรศพัท :  0-2675-5000 ตอ 51303-8

เวลาทำการ จันทร - ศกุร เวลา 8.00 น. - 17.00 น. www.saintlouis.or.th

หมายเหตุ : ภายใตเง่ือนไขท่ีโรงพยาบาลกำหนดเทาน้ัน
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม

การรับตำแหนงของสามเณรใหญ

แสงธรรม ช้ันเทววิทยา

“จงหยั่งรากลึกลงในพระองค และเสริมสรางขึ้น
ในพระองค จงมีความเชือ่อยางมัน่คง” (คส 2:7)

สวัสดีครับผูอานทุกทาน กอนอื่นหมดขอรวม
โมทนาคุณพระเจา สำหรับพิธีการรับตำแหนงตางๆ
ของสามเณรใหญแสงธรรม ในวันเสารที่ 11 สิงหาคม
2012 ซ่ึงบรรยากาศในงานเต็มไปดวยความเปน
หนึ่งเดียวกันทางความเช่ือ และความช่ืนชมยินดีกับ
สามเณรใหญที่ไดตอบรับกระแสเรียกของตนอยางดี

ในปนี้ จำนวนของสามเณรใหญแสงธรรมท่ีไดรับ
หนาท่ีตางๆ  มีดังน้ี   1. ผูอานพระคัมภีร 15 ทาน 2.
ผูชวยพิธีกรรม 18 ทาน และรับศีลบวชเปนสังฆานุกร
10 ทาน โดยแตละหนาทีก่จ็ะมีบทบาทแตกตางกันไป

ผอูานพระคมัภรี   จะเปนผปูระกาศพระวาจา เปน
ผูส่ังสอนท้ังเด็กและผูใหญใหมีความเช่ือมั่นคงย่ิงข้ึน
ใหทกุคนไดรบัขาวดีอนันำความรอดพนมาสมูวลมนุษย
มีตำแหนงเปนผูรับใชความเช่ือ อันมีพระวาจาเปน
รากฐาน

ผูชวยพิธีกรรม มีหนาท่ีพิเศษในพระศาสนจักร
กลาวคือ คอยชวยเหลือพระสงฆและสังฆานุกร
ขณะประกอบศาสนพิธี  อีกทั้งยังมีหนาท่ีแจกศีล
มหาสนิทในกรณีพิเศษใหแกสัตบุรุษและคนเจ็บปวย

สังฆานุกร เปนผูชวยพระสังฆราชและคณะสงฆ
ในศาสนบริการเกีย่วกบัพระวาจา เปนผรูบัใชของพีน่อง

ทุกคน เปนศาสนบริกรเคียงขาง
พระแทน เปนผูประกาศพระ-
วรสาร เตรียมเคร่ืองบูชา แจก
พระกายและพระโลหิตของพระ-
เยซูเจาแกพี่นอง อีกท้ังมีหนาท่ี
คอยตักเตือนและสอนคำสอนแก
พีน่องคริสตชนและคนตางศาสนา
ผรูบัหนาท่ีตางๆ นี ้   ถกูเรยีกรอง
ใหสละน้ำใจตนเอง ไมยึดตัวเองเปนศูนยกลาง มี
ความนบนอบเชื่อฟง และส่ิงท่ีถูกเรียกรองมากที่สุด
คือ ความเช่ือ  เพราะในสังคมปจจุบัน เราตองพบกับ
การเผชิญหนากับวิกฤติตาง  ๆมากมาย มีกระแสหลากหลาย
ที่ไดไหลผานเขามาในชวงชีวิตของพระศาสนจักร
บางเวลาเราอาจถูกกระแสทางโลกเหลาน้ันชักจูงไป
ทำใหหลงระเรงิกบัส่ิงตางๆ ท่ีอยใูนโลก จนลมืแกนแท
ของชีวิต โดยกระแสท่ีหลากหลาย อาทิ เทคโนโลยี
แฟชัน่ คานิยมตางๆ  ฯลฯ ส่ิงเหลาน้ีเองท่ีทำใหความเช่ือ
บางคนไดถดถอย หนีหางจากพระเจา  แตการยืนยัน
ตามคานิยมของพระวรสารยังเปนประเด็นท่ีเรียกรอง
เสมอสำหรับสังคมท่ีพวกเราอยู จึงเปนเรื่องทาทาย
สำหรับการเปนพยานทางความเช่ือ

ผรูบัหนาท่ีตางๆ นี ้ ไดตอบรับเสียงเรยีกจากพระเจา
อยางเต็มใจ พรอมท่ีจะรกัและรับใชเพือ่นมนุษยทกุคน

ซ่ึงพวกเขายงัตองเพิม่พนูความเชือ่และความรกัระหวาง
ตนเองกบัพระเจาในทุกๆ วนั ผานทางการรวมพธีิมิสซา
การสวดภาวนา การชวยเหลือแบงปนเพื่อนพี่นอง
ส่ิงเหลาน้ีจะทำใหพวกเขามีความพรอมท่ีจะรับใช
พระศาสนจกัรอยางซ่ือสตัยตลอดไป

ทายทีสุ่ดน้ี สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
ไดประกาศใหป 2012 เปน “ปแหงความเช่ือ” จึง
เชิญชวนคริสตชนทุกคนหันกลับมาทบทวนไตรตรอง
“ความเช่ือ” ของตนวาเราพรอมท่ีจะรับการทาทายจาก
สังคมโลกหรือไม  ถาเรายังมีความเช่ือนอยและยัง
ไมพรอมที่จะรับการทาทายจากกระแสสังคมโลก เรา
“จงหยั่งรากลึกลงในพระองค และเสริมสรางข้ึน
ในพระองค จงมีความเชือ่อยางม่ันคง” (คส 2:7)
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(อานตอฉบับหนา)

(ตอจากฉบับท่ีแลว)
ยิง่กวาน้ัน “มนุษยทกุคนมีสิทธ์ิทีจ่ะไดยนิขาวดีของ

พระเจาสำหรับมนุษยชาติ ซ่ึงก็คือพระเยซูคริสตเจา”
(ขอ 33)  งานประกาศขาวดีเปนของประทานย่ิงใหญของ
พระเจาแกมนุษยทุกคน งานประกาศขาวดีใหมเปนการ
แสดงออกถึงพลังภายในของศาสนาคริสต ซ่ึงตองการ
ใหมนุษยผูมีน้ำใจดีทุกคนรูวา “พระเจาทรงพระปรีชา
และทรงรอบรลูกึล้ำเพียงใด” (รม 11:33) ดังท่ีพระองค
ทรงเผยแสดงในองคพระเยซูคริสต และมิใชเพื่อ
รูคำตอบแลวเกิดยุงยากใจตอวิกฤติความเชื่อ เปนการ
ทาทายใหมๆ  ทีโ่ลกปจจบุนันำมาใหพระศาสนจักรนี้
2. เวลาเพื่องานประกาศขาวดีแบบใหม

ปจจบุนั งานประกาศขาวดีทีท่ำแบบเดิมๆ นัน้ กำลัง
ประสบกับสถานการณใหมๆ  ทางสังคม ซ่ึงต้ังคำถามกับ
พระศาสนจกัรและเรยีกรองหาคำตอบท่ีพงึพอใจ เพือ่ให
คำอธบิายแกทกุคนท่ีตองการรเูหตุผลแหงความหวังท่ีมี
อยใูนพระศาสนจักร (เทียบ 1 ปต 3:15)  ส่ิงทาทายใหมๆ
ตองานประกาศขาวดีในโลกปจจุบันไดรับการช้ีแจง
ออกเปน “ภาคสวนตางๆ” อยใูนบทท่ีสองของเอกสารนี้
พระศาสนจักรถูกเรียกรองใหทำการวินิจฉัยไตรตรอง
เพื่อภาคสวนตางๆ เหลานั้นจะได “เปลี่ยนเปนสถานท่ี
สำหรับการประกาศขาวดี และมีประสบการณถึง
พระศาสนจักรได” (ขอ 51)

มีการกลาวถึงภาคสวนเหลาน้ันไวแลวในเอกสาร
ศึกษาหัวขอ การประชุมสมัชชาพระสังฆราช (Lineamenta)
แตคำตอบตางๆ ของคณะพระสังฆราชน้ันทำการศึกษา
ลกึซ้ึงย่ิงข้ึน การทาทายตางๆ นัน้มีอย ู5 ภาคสวน ไดแก
ดานวัฒนธรรม ดานการอพยพยายถ่ิน ดานเศรษฐกิจ
ดานการเมือง  และดานการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ยิ่งกวาน้ันเน่ืองจากภาคสวนดาน
ส่ือสารมวลชนและดานศาสนาจึงไดรับการพัฒนาเพิ่ม
เขามาดวย คำตอบมากมายเนนย้ำความสำคัญของ
เครือ่งมือสือ่สารมวลชน เพือ่ชวยเผยแผขาวดี และเปนตน
ความสำคัญของวฒันธรรมส่ือและวฒันธรรมดจิทิลั

เรือ่งภาคสวนดานศาสนาน้ัน เรือ่งครสิตศาสนจักร
และศาสนสัมพันธ มุงเนนความสัมพันธลึกซึ้งยิ่งข้ึน
ระหวางพระศาสนจักรคาทอลิกกบัศาสนจักรอืน่ๆ และ
กับศาสนาตางๆ  แตก็ยังคำนึงถึงอุปสรรคตางๆ
ในการเดินทางไปสูคำอธิษฐานภาวนาของพระเยซูเจา

“เพือ่ใหทกุคนเปนหนึง่เดียวกนั” (ยน 17:21) มีการเนนย้ำ
วาเปนเวลาเหมาะสมย่ิงแลวทีจ่ะมีการเสวนากับศาสนา
อสิลาม และกับศาสนาสำคัญๆ ของโลก มีการบงช้ีถงึมิติ
ดานบวกรวมทัง้ปญหาความยากลำบากดวย โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในประเทศท่ีมีคริสตชนนอย

ถงึแมเอกสารเตรียมการประชุมสมัชชาพระสงัฆราช
ฉบบัน้ีจะอางถอยคำของบุญราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ซ่ึงเปนท่ีรจูกักนัดีวา การประกาศขาวดี
แบบใหมนั้น “เปนเร่ืองของการมีความรอนรนใหม
วธีิการใหมและการแสดงออกแบบใหมในการประกาศ
ขาวดี” (พระดำรัสของพระองคแกที่ประชุม CELAM
ณ เมืองปอรโต แปรงซ ประเทศเฮติ เม่ือ 9 มีนาคม
ค.ศ. 1983) เอกสารนี้ก็มิไดใหคำนิยามใดไว เพียงแต
รายงานถงึการใหความหมายตางๆ เทาน้ัน ตัวอยางเชน
การประกาศขาวดีใหม “กอนอืน่หมดถูกมองวาเปนเร่ือง
ความจำเปน แลวก็เปนเรื่องของการวินิจฉัยไตรตรอง
สุดทายเปนเร่ืองของแรงกระตุนสำหรับพระศาสนจักร
ในยุคของเราน้ี” (ขอ 44)

ยิง่กวาน้ัน เอกสารฉบบัน้ียงัระบุอกีวา งานประกาศ
ขาวดีแบบใหมเปนคำท่ีหมายถึงการฟนฟูชีวิตจิต
“เปนการปลุกชีวติจิตใหต่ืนข้ึนมาใหม และเปนกระบวนการ
กลับใจใหม ซ่ึงพระศาสนจักรต้ังคำถามกับตัวเอง กับ
ชุมชนคริสตชนและกับผูไดรับศีลลางบาปทุกคนของ
พระศาสนจักรเอง เพือ่ใหพระศาสนจักรเปนสถานท่ีซ่ึง
ทุกคนจะไดมีประสบการณถึงพระเปนเจา แมกระท่ัง
เวลาน้ี และเปนสถานท่ีซ่ึงเรายอมใหตัวเองไดรับการ
เปลีย่นแปลงจากพระพรแหงความเช่ือ ภายใตการทรงนำของ
พระจติของพระครสิตผทูรงกลบัคืนพระชนมชพี” (ขอ 88)

พระสมณสาสน “พระพันธกิจของพระผูไถกู”
พยายามใหความสำคัญพิเศษเฉพาะการประกาศขาวดี
แบบใหมไวดวย พระสมณสาสนดังกลาวไดแยกแยะ
ออกมาเปนงานประกาศขาวดีโดยทั่วไป เปนภารกิจ
แบบตอเนือ่งของพระศาสนจักร ตองไดรบัการฟนฟใูห
มีพลังข้ึนใหมในยุคของเราน้ี ตอมาก็เปนความสำคัญ
ของงานธรรมทูตสูประชาชาติทั้งหลาย (ad gentes)
อันเปนหนาท่ีการประกาศขาวดีแกผูคนท่ียังไมรูจัก
ขาวดีนี ้ และสุดทายพจิารณาถึงงานประกาศขาวดีแบบใหม
กับบรรดาผูไดรับศีลลางบาป แตมิไดรับการประกาศ
ขาวดีอยางพอเพียง และกับคริสตชนท่ีหางเหินจาก
พระศาสนจักรและจากการปฏิบติัศาสนกิจ
     การแยกแยะโครงสรางออกมาแบบนี้ ไดนำไป
ประยกุตในเอกสารหลงัการประชมุสมัชชาพระสงัฆราช
พระสมณลิขิตเตือน “บทบาทหนาท่ีแอฟริกา” (Africa
Munus) และเนนใหเหน็เดนชัด ในเอกสาร “ขอคำสอน
วาดวยมติิบางดานของการประกาศขาวดี จากสมณกระทรวง
พระสัจธรรม” (3 ธันวาคม ค.ศ. 2007) เอกสารเตรียม
การประชุมสมัชชาพระสังฆราชฉบับน้ี เปนเหมือน
ภาพสามมิติของกระบวนการประกาศขาวดีดังกลาว
ทัง้สามดานน้ีสัมพนัธ ประสานและเสริมซ่ึงกันและกัน
ใหสมบูรณ” (เทียบ อารัมภบท, ขอ 85-89)

งานประกาศขาวดีแบบใหม  หวังวาจะมีการฟนฟู
งานอภิบาลปกติในพระศาสนจักรทองถิ่นอยูเสมอ
ในเวลาเดียวกัน ก็ตองมีจิตสำนึกใหม ซ่ึงเรียกรองให
ตองมีความคิดสรางสรรค กลาท่ีจะประกาศขาวดีแก
คริสตชนท่ีหางเหินจากพระศาสนจักรดวย “ชุมชนวัด
ถือเปนสถานท่ีพิเศษย่ิงสำหรับกระบวนการท่ีวานี้
ชมุชนวดัถอืเปนสถานท่ีเปดกวางตอนรบัทุกคน ทกุแหง
บนโลกน้ีใหเขามาสคูวามเช่ือคริสตและมีประสบการณ
กบัพระศาสนจกัร” (ขอ 81)

ชมุชนวดัตองกลายเปนศูนยกลางกจิการงานธรรมทูต
และการเปนพยานถงึประสบการณครสิตชน  อกีทัง้เปน
ทีพ่กัพงิท้ังดานจติใจ และดานวัตถุแกผคูนท้ังหลายดวย
ประชากรท้ังหมดของพระเปนเจา โดยเฉพาะพระสงฆ
มีหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ือความสำเร็จน้ีรวมกัน เกือบ
ทุกคำตอบในเร่ืองดังกลาวน้ีพูดถึงการขาดแคลน
กระแสเรยีกเปนพระสงฆและผถูวายตัว จำเปนอยางย่ิง
ทีจ่ะตองมงีานสงเสริมกระแสเรียกอยางจริงจัง
3. การสงผานความเชือ่

ความเช่ือเปนของประทานจากพระบิดาเจา ซ่ึง
ดลใจเราใหถวายตัวเองท้ังส้ินแดพระบุตรของพระองค
ความเช่ือนำพาผูซ่ือสัตยเขามาสูชีวิตแหงความสนิท
สัมพันธกับพระเจาและสามารถเขามาสูพระศาสนจักร
พรอมกับการประกาศปแหงความเช่ือ บทท่ี 3 ของ
เอกสารนี้กลาวทบทวน และสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 ทรงยนืยนัอกีครัง้ถงึความสำคัญลำดับแรก
ของความเชือ่ในความหมายท่ีวา “องคประกอบสำคญัๆ
ของความเช่ือ ที่ผูมีความเช่ือประกาศยืนยันเร่ือยมา
ตลอดหลายศตวรรษน้ัน  ตองไดรบัการตรวจสอบและ
ยนืยันใหมอยเูสมอ  เพือ่จะไดเปนสักขีพยานความเช่ือที่
ประสานเปนหน่ึงเดียวกนัในสภาพทางประวัติศาสตรที่
แตกตางไปจากในอดีต” (ขอ 94)

อุปสรรคของความเช่ืออาจเกิดมาจากภายใน
พระศาสนจักรเอง คือความเชื่อแบบเก็บไวเฉยๆ กับ
ตนเอง ไมรูสึกวาตองการไดรับการอบรมสั่งสอนเรื่อง
ความเช่ือ เปนการแยกกันระหวางความเช่ือกับชีวิต
สวนอุปสรรคอีกดานหน่ึงน้ันมาจากผูไมใชคริสตชน
คือลัทธิโลกานุวัตนิยม (secularization) ลัทธิที่เชื่อวา
ไมมีอะไร (nihilism) ลัทธิบริโภคนิยม ลัทธิสุขนิยม
เปนตน ยิง่กวาน้ัน  มีเคร่ืองหมายท่ีบงช้ีวา มีการตระหนัก
รูยิ่งข้ึน และมีการอบรมในพระศาสนจักรทองถ่ิน
มากข้ึน การอบรมผูถวายตัวในชุมชนตางๆ ของ
พระศาสนจักร ส่ิงเหลาน้ีเปนพ้ืนฐานใหมีความหวังท่ี
ดีข้ึน สำหรบัอนาคตวาจะเกิดความเช่ือขึน้มาใหม

พระศาสนจักรถายทอดความเช่ือทีพ่ระศาสนจักรเอง
เจรญิชวีติอย ู เฉพาะอยางยิง่ในพธีิกรรมซึง่เปนการถวาย
คารวกิจแดพระเปนเจาดวย  ถือเปนการประกาศขาวดี
และความรักดวยกิจการ ในกระบวนการน้ี “มีความสัมพนัธ
ใกลชดิกันยิง่ระหวางความเช่ือกบัพธีิกรรม กฎแหงการอธิษฐาน
ภาวนาคือกฎแหงความเช่ือ” (lex  orandi, lex credendi, ขอ 97)
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ
ศกึษาสารวันสันติภาพสากล (ตอจากหนา 5)
สำคัญท่ีสุด จะไมใชความรักจะใชเมตตาธรรม จะตองมา
กอนสิ่งอื่นถาเรามีความรักตอศิษยเราตองสอนใหเขา
เปนคนดี ใหเขาประสบความสำเร็จ

อาจารยธงชัย โรจนกงัสดาล ภาควิชาคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ผสูอน
วิชา Innovative Thinking (การคิดเชิงนวัตกรรม) ดวย
วิธีการสอนท่ีสนุก ใหผเูรยีนมีสวนรวมในการเรียน และ
ไดคนพบตัวเอง และชวยจดุประกายความคิดสรางสรรค
บรรยายในเรื่องความคิดสรางสรรค กลาววาการท่ีเรา
จะสอนเด็กหรอืลกูศิษยใหมีความคิดสรางสรรคไดอยางไร
เราสามารถเห็นส่ิงท่ีแตกตางออกไปแลว  กระทำ
บางอยาง การทำน้ันตองเปนส่ิงท่ีมีคุณคาตอสงัคม และ
เพื่อนมนุษย และเราจะฝกลูกศิษยอยางไร คือการให
หวัใจนักปราชญ สุ จ ิป ุล ิสามารถใชในพฒันาความคิด
สรางสรรคได การฟงคือจุดเร่ิมตนของการเรยีนร ูในป
2012 ใชเรื่องของการฟงอยางเดียวไมได เรื่องของการ
มองเหน็หรอืเรือ่งของการสงัเกต การสงัเกตเราสามารถ
ทำไดทุกที่ทุกเวลา อาจารยไดนำเสนอวิดีโอเกี่ยวกับ
การสังเกต ที่บางอยางอยูตอหนาเราแตเราไมไดสังเกต
เห็นหรือมองขามไปเราใหความสนใจใหการสังเกต
จะเห็นส่ิงตางๆ รอบตัวเรามากข้ึน มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
การสงัเกตการใชในชีวติประจำวนั การคดิวิเคราะห และ
วิธีการแกปญหา ใหผูที่เขารวมเสวนา ไดทำกิจกรรม
รวมกันอยางสนุกสนาน เราตองกลาคิดไมกลาคิด
ความคิดสรางสรรคกไ็มออก ใหเราคิดเยอะและคอยตัด
ออกไป และเทคนิคการเรยีนการสอนในหองเรยีน โดย
ใหลูกศิษยนั่งสลับท่ีกันเพ่ือเปล่ียนมุมมองในการรับรู
ใหลูกศิษยไดคิดคำถามและตอบคำถามที ่ตัวเองคิด
ใหถูกตอง ใครคิดคำถามพลิกแพลงจะไดคะแนนดี
อ.ธงชัยใหขอคิดอีกวา มองหาคำตอบถัดไปเสมอ
อยาหยุดท่ีคำตอบแรก ถาเราอยากมีความคิดสรางสรรค
ความคิดท่ีแตกตางจากคนอ่ืน หรอืวธีิแกปญหา หรอือยาก
ไดวิธีแกปญหาท่ีดีกวาเดิม ไดคำตอบแรกแลวใหคิด
คำตอบตอๆ ไป คิดคำตอบเยอะๆ เราตองมองหลายๆ
มุมจะทำใหเรามองเหน็ปญหาตางๆ และมองหาคำตอบ
เราควรสนับสนุนใหเด็กไทยของเรา นอกจากรกัการอาน
แลว เราตองสอนใหเด็กเรารักการจด และสอนนักเรียน
ไทยใหกลาเผชิญกับความลมเหลว ใหกลาเผชิญส่ิงใหม

“กาวสปูระชาคมอาเซยีน” (ตอจากหนา 20)
หัวขอ “กาวสูประชาคมอาเซียน” ใหกับนักเรียน
ม.5 จำนวน 55 คน ของโรงเรยีนดาราสมทุร อ.ศรรีาชา
จ.ชลบรุ ีโดยมงุหวงัใหนกัเรยีนไดเรยีนร ู- เขาใจหลักการ
สิทธมินุษยชน การเคารพคณุคาศักดิศ์รคีวามเปนมนุษย
และการไมเลอืกปฏบัิตติอบคุคลอืน่โดยเฉพาะผทูีแ่ตกตาง
จากเรา

และเพ่ือกระตนุเยาวชนใหเกิดการเรียนร ูตระหนัก
ในบทบาทหนาท่ีของตนตอปญหาสังคม ผานกิจกรรม
“สัมผสัพืน้ท่ี” 5 แหงในเขต อ.ศรีราชา คือ 1. เกบ็ขยะ
2. บอบำบัดน้ำเสีย  3. คอนโดปูไข  4. อางเก็บน้ำ
บางพระ 5. บอขยะ (ฝงกลบขยะ) ซ่ึงผลจากการที่
เยาวชนไดสัมผัสดวยตาและลงมือปฏิบัติจริง ทำใหเขา
เหลาน้ันมีทัศนคติที่เปดกวางข้ึน ยอมรับ เคารพผูอื่น
และมีจติสาธารณะในการท่ีจะใชทรพัยากรอยางรคุูณคา
และคุมคามากข้ึน

ประชาคมโลก ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง ที่จะเปน
แรงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีมากข้ึน เพราะเราตอง
ยอมรับวาเน้ือหาตางๆ ที่เปนประโยชนทั้งในดาน
การศึกษาและในสวนอื่นน้ันเปนภาษาอังกฤษท้ังน้ัน
ฉะน้ันเม่ือเรารภูาษาอังกฤษเราก็สามารถนำความรตูางๆ
มาตอยอดได ซ่ึงเปนนิมิตท่ีดีสำหรบัการตัดสินใจเขาสู
ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) นัน้ เราทุกฝาย
ตองต้ังรับใหดี โดยเฉพาะคุณครู นักเรียน ผูปกครอง
ผูบริหารการศึกษาในระดับตางๆ ถาเรารวมมือกันและ
ไปในทิศทางเดียวกนัท่ีจะยกคุณภาพของคนท้ังประเทศ
ซ่ึงเช่ือวาเยาวชนไทยท่ีเปนผลผลิตจากการศึกษาก็
นาจะเปนคนท่ีมีศักยภาพ และแขงขันกับคนอ่ืนได
โดยเฉพาะในกลุมอาเซียน ซ่ึงเราตองทำตอไป”

ภราดาประภาส ศรเีจรญิ ผรูบัใบอนุญาต ผอูำนวยการ
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี ใหสัมภาษณถึงโรงเรียน

ถอยแถลง ประจำปการศึกษา 2555
ของสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ครั้งที่ 42

หัวขอ “โรงเรียนคาทอลิกไทย ในบริบทของประชาคมอาเซียน”
ระหวางวนัที ่19-22 สิงหาคม 2012  ณ โรงแรมเอเชยี พัทยา ชลบรุี

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  12 สิงหาคม 2555  สมเด็จพระนางเจา
สิรกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ  สภาการศกึษาคาทอลกิแหงประเทศไทย ไดจดัประชุมสัมมนาประจำปการศกึษา
2555 มีผเูขาสัมมนา  465  คน  ในหัวขอ “โรงเรยีนคาทอลิกไทย ในบริบทของประชาคมอาเซียน” ผเูขา
สัมมนาไตรตรองการปฏิรูปการศึกษาที่ตองปฏิบัติอยางจริงจังตอเนื่อง เพื่อใหโรงเรียนคาทอลิกไทย
พรอมกาวไปขางหนาสูประชาคมอาเซียน ดวยอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก

ทามกลางวิกฤติดานคุณคา โรงเรียนคาทอลิกอยูใน “ภาวะฉุกเฉินทางการศึกษา” ซ่ึงเปนภาวะ
ความยากลำบากเปนทวีคูณ ในการถายทอดคุณคาพื้นฐานท่ีจำเปนในการดำเนินชีวิตอยางมีคุณคาและ
มีความหมายแกนักเรียน  ยิ่งกวาน้ัน การกาวสูประชาคมอาเซียนจะกอใหเกิดการหมุนเวียนของทุน
สินคา บรกิารและแรงงาน อนัจะทำใหเกิดความหลากหลายในวัฒนธรรมและชีวติความเปนอยอูยางไมเคย
มีมากอนและหลีกเลี่ยงไมได

ในปแหงความเช่ือ โรงเรยีนคาทอลิกตองยนืหยดัในพันธกิจท่ีจะเปน “แสงสวาง” (มธ 5:14) สองทาง
ใหแกนักเรียน  ใหรูเทาทันกระแสของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อพรอม
ในการมีชวีติอยรูวมกับผอูืน่อยางเสมอภาคและยุติธรรม  บนพืน้ฐานของความเคารพในศักด์ิศรีความเปน
มนุษยและสิทธิมนุษยชน ในทามกลางความแตกตางดานเช้ือชาต ิศาสนา และวัฒนธรรม

ผลงานวิจัยเร่ือง “การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน” ที่นำเสนอในสัมมนาสรุปอยางชัดเจนวา มาตรฐานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก
เปนดานเดนท่ีสุดของโรงเรยีนคาทอลกิ  โรงเรยีนคาทอลกิตองพฒันาอตัลักษณการศึกษาคาทอลิกใหเปน
ภาพลกัษณทีโ่ดดเดนของโรงเรยีน เพือ่เตรยีมเขาสปูระชาคมอาเซียนในป ค.ศ. 2015

ผูเขารวมสัมมนาไดทบทวนเอกสาร “กาวไปขางหนาดวยอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก” และไดมี
ฉนัทานุมัติวา  การดำเนินการดวยอตัลักษณการศึกษาคาทอลิก ตามแนวทางในเอกสาร โรงเรยีนคาทอลกิ
พรอมมุงสูการเปน “ชุมชนแหงความเชื่อ” (ศรค.14)  ที่ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูปกครองและนักเรียน
จะเติบโตรวมกันในความเช่ือ และเจริญชีวิตดวยความหวังและความรัก (รค. 87)  ดวยกระบวนการท่ี
บรูณาการคุณคาพระวรสาร กบัสาระการเรียนร ู ในทุกกจิกรรมการเรียนร ู ทัง้น้ี โดยมีจดุหมายปลายทาง
เพื่อใหนักเรียนเจริญชีวิตเปนแสงสวางแกคนอ่ืนตลอดไป  และดวยการเปนชุมชนแหงความเช่ือ ซ่ึง
จะสามารถสรางความสัมพันธอันลึกซ้ึงแหงความเปนหน่ึงเดียวกัน  โรงเรียนคาทอลิกกำลังพัฒนา
ใหกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพและเกิดผลเปนรูปธรรม

ดวยความตระหนักวา กระบวนการศึกษาอบรมเปนกระบวนการที่ไมมีที่ส้ินสุด  เปนกระบวนการ
ที่ไมรูจบส้ินของการทดลอง การเรียนรู และการเติมเต็ม  จนกระทั่งนักเรียนไดบรรลุถึงความเปนมนุษย
ทีส่มบูรณ  ผเูขารวมสัมมนาตกลงทีจ่ะยืนหยดัในอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก ดวยความมงุม่ันและม่ันคง
ตอไป

“หยัง่รากและเตบิโตในคณุคาพระวรสาร  มัน่คงในความเชือ่” (ทบ. คส 2:7)

โรงเรยีนคาทอลกิไทย (ตอจากหนา 4) คาทอลิกไทยกับความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียนวา “เราจะเห็นวาโรงเรียนตางๆ อีกหลาย
โรงเรียนต่ืนตัวในการเตรียมความพรอมในรูปลักษณ
ภายนอก ดานส่ือ ดานนิเทศตางๆ เราเห็นมีธงของ
ประเทศตางๆ มีปายประชาสัมพันธถึงอาเซียน  แต
สำหรับโรงเรียนคาทอลิกแลว เราเตรียมดานคุณธรรม
ซ่ึงเปนดานหลัก ดานศาสนา การอยรูวมกัน การเขาใจ
ถึงความแตกตางระหวางมนุษยแตละชาติ แตละ
ประเทศเปนเร่ืองสำคัญ ขอเชิญชวนพวกเราโรงเรียน
คาทอลกิ เราคงจะไมเตรียมแตรูปลักษณภายนอกเทาน้ัน
เราควรเตรียมเด็กนักเรียนดานจิตใจ ดานศาสนา ดาน
ความเช่ือ และความแตกตางของวิถีชีวิต ซ่ึงจะทำให
มนุษยอยรูวมกนัไดอยางสันติ”

สำหรบัการประชมุสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
คร้ังตอไป  สังฆมณฑลราชบุร ีเปนประธานจัดงาน



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 9-15 กันยายน 2012หนา 14

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

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

ความจริง
ขาแตพระเจา
โปรดชวย

ใหลูกกระหาย
หาความจรงิ

โปรดชวยใหลูก
พบกบัความจริง

ในชีวิต
เหตวุาเม่ือใด
ทีล่กูพบกบั
ความจริง
ในชีวิต

ลูกไดพบกับ
พระองคเอง
คัดจากหนังสือ :

คำภาวนาในทกุโมงยาม
แหงชวีติ เช่ือถอืได

อยางแทจริง

 
⌫⌫  

⌦⌦
⌫  
เกิดใหมในพระเจา 15 กันยายน พ.ศ. 2541

อายุ 89 ป 6 เดือน (ครบ 14 ป)
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©≈Õß«—¥ªïπ’È  ‡ªìπ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2013

«—¥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 20 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 20 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

«—¥¡“√’¬å ¡¿æ ∫â“π·æπ ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  °ÿÆ’®’π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥

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

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

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥§Õπ‡´Áª™—≠  “¡‡ π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥ (©≈Õß·¡àæ√–‰∂à∑“ ) «—π®—π∑√å∑’Ë 24 °—π¬“¬π

‡«≈“ 18.00 π. æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å

»ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“π

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

‡≈◊ËÕπ©≈Õß«—¥®“°«—π‡ “√å∑’Ë 8 °—π¬“¬π ‡ªìπ«—π‡ “√å∑’Ë

10 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

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

©≈Õß«—¥ª√–®”ªï 2012

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—¥
����� ¢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 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¶√“™œ

‡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

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

¥‘π·¥ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√–  «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë

13 °—π¬“¬π 2012

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

‡«≈“ 15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30 π. Õà“πæ√–«“®“

       ·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

‡«≈“ 16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

              ‚¥¬§ÿ≥™ÿ≥À«ÿ∏  ÿ¢ ÿ¡‘µ√

‡«≈“ 17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

‡«≈“ 18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑

                     «¥ “¬ª√–§”‚≈°

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

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

    ‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°  ÿ™“µ‘ Õÿ¥¡ ‘∑∏‘æ—≤π“

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

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

√ÿàπ∑’Ë 137 „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 14 ∂÷ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 °—π¬“¬π

2012 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø Õ. “¡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 À√◊Õ www.flpbkk2008. multiply.com

À√◊Õ www.facebook.com/flpbkk

�����©≈ÕßÕ“√“¡√—°°“ß‡¢π·Ààß∑à“·√à  Õ.‡¡◊Õß ®. °≈π§√

«—π‡ “√å∑’Ë 15 °—π¬“¬π 2012 ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬

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

‡ªìπª√–∏“π

�����¢Õ‡™‘≠§√Ÿ§” Õπ»‘…¬å‡°à“ “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“

«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ (√ÿàπ 1-9) ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√‡ «π“

∫—≥±‘µ§√Ÿ§” Õπ ·≈–ª√–™ÿ¡ºŸâ·∑π§√Ÿ§” Õπ»‘…¬å‡°à“

 “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ «—π‡ “√å∑’Ë 15 °—π¬“¬π

2012 ∑’ËÀâÕß‚ µœ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‡«≈“ 09.30- (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

12.00 π.   ‡ «π“∫—≥±‘µ§√Ÿ§” Õπ ‡«≈“ 13.15-

15.30 π. ª√–™ÿ¡ºŸâ·∑π§√Ÿ§” Õπ»‘…¬å‡°à“ µ‘¥µàÕ

‰¥â∑’Ë§ÿ≥§√Ÿ∑—»π’¬å ¡∏ÿ√  ÿ«√√≥ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡

‚∑√. 0-2429-0100 ∂÷ß 3 ‚∑√ “√ 0-2429-0819

E-mail : tadsaneem1961@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≈“∫)

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

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥‡ «π“ çæàÕ·¡à‡≈’È¬ß‡¥’Ë¬« ·≈–

°“√À¬à“√â“ßé „π«—π‡ “√å∑’Ë 22 °—π¬“¬π 2012 ∑’Ë

∫â“πºŸâÀ«à“π Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ ‡√‘Ë¡‡«≈“

08.30-15.30 π. ¢Õ‡™‘≠™«πæàÕ·¡à‡≈’È¬ß‡¥’Ë¬« ·≈–

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

‚∑√. 08-6546-2856 À√◊Õ www.flpbkk2008.

multiply.com

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“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)

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” Õ.‡¡◊Õß ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 37 ª√–®”«—π∑’Ë 9-15 °—π¬“¬π 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

À√◊Õ www.facebook.com/flpbkk

�����™¡√¡π—°∏ÿ√°‘®§“∑Õ≈‘° (π∏§.) ¢Õ‡™‘≠√à«¡øíß

°“√‡ «π“„πÀ—«¢âÕ çAEC 2015 : §«“¡∑â“∑“¬

‚Õ°“  ·≈–§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õßπ—°∏ÿ√°‘®é ‚¥¬ √».¥√.

ª√–¿—  √å ‡∑æ™“µ√’ ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬åÕ“‡´’¬π»÷°…“

¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å §ÿ≥∫ÿ…Æ’  —πµ‘æ‘∑—°…å

√ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡Õ“‡´’¬π °√–∑√«ß°“√µà“ßª√–‡∑»

√».¥√. ¡¿æ ¡“π–√—ß √√§å Õ∏‘°“√∫¥’ ∂“∫—π

°“√®—¥°“√ªí≠≠“¿‘«—≤πå „π«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 27

°—π¬“¬π 2012 ‡«≈“ 13.30-17.00 π. ∑’ËÀâÕß

The River 1-3 ™—Èπ 1 ‚√ß·√¡™“‡∑√’¬¡ ∂ππ‡®√‘≠°√ÿß

·≈–‡«≈“ 18.00-21.00 π. ª√–™ÿ¡„À≠àª√–®”ªï

¢Õß™¡√¡ ∑’ËÀâÕß∫Õ≈√Ÿ¡ ™—Èπ 4 ‚√ß·√¡™“‡∑√’¬¡

∂ππ‡®√‘≠°√ÿß  “¡“√∂µ‘¥µàÕ´◊ÈÕ∫—µ√‰¥â∑’Ë ”π—°ß“π

π∏§. ‚∑√. 0-2234-1730, 0-2630-7711, 08-

4549-3085, 08-5723-5571

����� ‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘‡æ◊ËÕ‡¬“«™π ·∫∫ WCCM

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

4 «—π‡ “√å∑’Ë 29 °—π¬“¬π 2012 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡

„πÕ“§“√„À¡à ™—Èπ 2 «—¥æ√–¡À“‰∂à ‡«≈“ 09.00-

12.00 π. Õπ÷Ëß ºŸâ π„® “¡“√∂‡µ√’¬¡°“√≈à«ßÀπâ“

®–¡’¢÷Èπ∑ÿ°«—π‡ “√å ÿ¥∑â“¬¢Õß∑ÿ°‡¥◊Õπ µ≈Õ¥ªï 2012

¢Õ‡™‘≠™«π∑ÿ°∑à“π‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ‚¥¬‰¡à¡’§à“„™â®à“¬

 π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ ‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ‚∑√. 08-

1781-4504 pslohsiri@gmailcom ¥√. ÿπ∑√’ ‚§¡‘π

‚∑√. 08-9611-7940 komin.suntree@gmail.com

§ÿ≥Õ—ß°’È ‚ ¿‘≥æ√√—°…“ ‚∑√. 08-9815-1953

aungkie2002@yahoo.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 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)

�����©≈Õßπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ Õ“√“¡

§“√å‡¡‰≈∑å °√ÿß‡∑æœ «—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¶√“™ ‡ªìπ

ª√–∏“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‘∏√√¡

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

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

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

«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

�����Õ∏‘°“√‘≥’ ·≈–§≥–¿§‘π’Õ“√“¡§“√å·¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

¢Õ‡™‘≠¡“√à«¡©≈Õßπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ

·≈–¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“‚Õ°“ §√∫ 60 ªï°“√°àÕµ—ÈßÕ“√“¡

„π«—π‡ “√å∑’Ë 6 µÿ≈“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

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

‡ °¥Õ°°ÿÀ≈“∫ ·≈–‡§“√ææ√–∏“µÿ

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

 ß§√“¡ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¢Õæ√–æ√‡æ◊ËÕ°“√√—°…“‚√§ ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ§Õ√å´’Ë ‡≈Õ°— ªï «—π»ÿ°√å∑’Ë 19 µÿ≈“§¡ 2012

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 13.00 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‘¡

 ◊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

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)

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø ‡∑æ≥√ß§å æÿ¥ “ ·≈– —ß¶“-

πÿ°√¬Õ·´ø ∑‘π°√ ‡À≈◊ÕÀ≈“¬ ‚Õ°“ ©≈Õß

∫â“π‡≥√ø“µ‘¡“ ∑à“·√à Õ.‡¡◊Õß ®. °≈π§√

«—π‡ “√å∑’Ë 6 µÿ≈“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.  ‚¥¬

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

‡ªìπª√–∏“π

‰¥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   Õ∫∂“¡ ‚∑√. 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-

«‘‰≈)
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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

Tel. 0-2291-3750-4

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

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

  0-2383-7656-7,  08-1921-9575

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
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จุดยนื
หนังสือพิมพยังเลนขาวการกาวออกมาแสดง

จุดยืนของพระศาสนจักรคาทอลิกในฟลิปปนส
อยางตอเน่ือง ตอเร่ืองการผานกฎหมายเก่ียวกับ
การทำแทงเสรี และการขายถุงยางอนามัย ใน
สถานศึกษา ประมาณวาถากฎหมายน้ีผานยังมีส่ิงท่ี
ตามมาอีกมาก มันพาเราไปถึงเบ้ืองหลงัความคิดกัน
ทเีดียว

ผมเห็นความเคล่ือนไหวของสภาพระสังฆราช
ฟลปิปนสอยางตอเน่ือง ต้ังแตระดับผิวๆ จนไปถึง
ระดับแตกไลนสงผลในมุมกวาง เชน การออก
แถลงการณใหรับทราบจุดยืน ไลเรียงไปจนถึง
การรณรงคออกมาคลายๆ กับแสดงพลังของการ
ไมเห็นดวย หรือการกระจายความคิดออกไปยัง
ครสิตชนท่ัวภมิูภาค ทกุระดบัต้ังแตเด็กๆ เยาวชน
รวมไปถึงฆราวาสและพระสงฆนักบวช เขาพูด
เปนเสยีงเดยีวกนัไมมีเสียงแตก แบงขาง หรอืยดึโยง
อำนาจไวที่ตนถายเดียว

หนงัสือพมิพมะนิลา บเูลติน ฉบับวันอาทิตยท่ี
ผานมา (อาทิตยที่ 19 สิงหาคม 2012) ยังพาเรา
ขามไปยังสถาบันการศึกษาคาทอลิก ที่ไดรับ
ความไววางใจจากผปูกครอง เปนโรงเรยีนเอกชน
ที่มีอาณาบริเวณย่ิงใหญไพศาล ไดรับการยอมรับ
แต เห ตุผลหลั กของพ อแม ผู ปกครอง ท่ีส ง
บตุรหลานเขามาก็เพราะวา เปนโรงเรยีนคาทอลิก
ดังน้ันจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะมีจุดยืนและไมยอม
จำนนตออำนาจรฐัท่ีไมถกูตอง ในหัวขอขาวเขาใช
คำภาษาอังกฤษวา “Warning to Defiant Catholic
School” เพราะมีอาจารยเปนรอยคน จากสถาบัน
การศึกษาคาทอลิกมีทาทีเห็นดวยกับกฎหมายน้ัน
สภาพระสังฆราชจึงตองออกมาทวงถาม เปนการ
สงสัญญาณวา เปนไปไดอยางไร ทีต่นเองสอนส่ัง

อยูในโรงเรียนคาทอลิก กลับแสดงจุดยืนท่ีเขาขายวา
ปฏิเสธคุณคาและศักด์ิศรีของชีวิตมนุษย เรื่องพรรคนี้
บางทีเม่ือถึงคราตองจริงจังก็พูดยาก บางทีเลนกันแบบ
ไมเปลอืงตัว (play save) กป็ลอยใหสถานการณสุกงอม
แลวคอยวากัน อยางไรก็แลวแตสำหรับบทเรียนที่ผม
ไดรับคือผมชื่นชมกับสถานการณนี้ เราเห็นจุดยืน เรา
เหน็พลงัของความเปนหนึง่เดียวกนั

ผมคิดวาใตผาหมของความเปนจริงไมไดสวยงาม
ไปเสียทุกเร่ือง แตบทเรียนชีวิตเรารับสงตอกันได
ส่ิงดีงามจากหลายๆ สังคมท่ีเราพบเหน็เราเรยีนร ูตอยอด
แตส่ิงท่ีสำคญัคอื เราตองมจีดุยืน จดุยนืมีต้ังแตจดุเล็กๆ
ของแตละคน จนถึงจุดใหญๆ ที่ยืนรวมกัน ยิ่งสังคม
มีส่ิงยัว่ยเุทาไร จดุยนืของเรายิง่ตองมัน่คงเทาน้ัน  คำพดู
กระแส หรือทาที ถาไมเปนจริงซะแลว ก็ไมมีอะไร
ทำลายและทำรายเราได

 มีขอมูลบางอยางท่ีสงตอๆ กนัในโลกไซเบอร ถงึ
คำตำหนบิางคำทีก่ลายเปนคำดาในเชิงดูถกูคนชาติไทย
จากคนชาติอื่น (อันน้ีไมเอยชื่อประเทศจะดูไมลุกลาม
บานปลายนะครับ...ผูเขียน) นอกจากนั้นยังยกเหตุผล
ถงึ 14-15 ขอมาประกอบใหไดแอบเคืองกันนิดๆ อาทิ

คนไทยไมเกงภาษาอังกฤษเรียกไดวา แยมากๆ
เลยแหละ

คนไทยคิดวาประเทศของตัวเอง ดีกวาประเทศอ่ืนๆ
หรือดีที่สุดในโลก

คนไทยเปนทาสของสตีฟ จอบส ประเทศของเขา
ไมพฒันาไปไหน ใกลจะเปนเหมือนประเทศเกาหลีเหนือ
ไปแลวทกุท ีคนไทยยงัคงหลอกตวัเอง ทัง้ๆ ทีป่ระเทศ
ของเขาเปนตลาดคามนุษยที่ใหญที่สุดในโลก แตกลับ
ไมยอมรบั

คนไทยใชซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธ์ิ รฐับาลของเขา
ฆาประชาชนของตัวเอง ฯลฯ

มีคนถามผมเหมือนวาจริงหรอื เขาพูดแบบน้ัน
จรงิๆ หรอื เขารังเกียจคนไทยมากขนาดน้ันเลย แลว
มันทำใหเราอยูลำบากหรือเปลา ถาใหผมเดา ผม
คงเพียงคาดเดาไดวา คุณมีสิทธ์ิคิดได แตคงไมใช
คนท้ังชาติ ขอสำคญัไปกวาน้ันกคื็อ เรามบีางอยาง
เปนแบบน้ันจรงิ หรอืเปลา มีขอไหนทีเ่ราไดฟงแลว
แสบๆ คันๆ (ซ่ึงผมกพ็บวามีหลายขอทีจ่รงิทีเดียว)
เราคงตองกลายอมรับความจริงกอน ไมใชใครดาวา
ตำหนิติเตียนก็โกรธเคืองไปซะหมด นิสัยเสีย
สวนตัวเปนอกีเรือ่งหนึง่ แตส่ิงท่ีควรนำกลบัมาคิด
ทบทวน แกไข เพือ่การพัฒนาเปนเร่ืองสำคญักวา

มีขอความหน่ึง ท่ีผม เ ก็บมาสอนตัว เอง
เหมือนกัน “เวลาท่ีมีเหตุการณที่เลวราย คุณมี
ทางเลือกอยูสามทาง ทางแรก ใหคนอืน่ตำหนิคุณ
วพิากษวจิารณคุณตอไป ทางเลือกที่สอง ปลอยให
เหตุการณเหลาน้ันยอนกลับมาทำรายคุณ สวน
ทางเลือกสุดทาย คือ ใหส่ิงเหลาน้ันทำใหคุณ
เขมแข็งข้ึน” ผมเช่ือทางเลือกท่ีสาม ไมมีส่ิงใด
ทำรายเราได นอกจากเราเลือกใหมันมาทำรายเรา

คิดดูแลวยิง่โลกกวางแคไหน ขอมลูหลากหลาย
เพยีงใด เราย่ิงกาวออกไปขางนอกมากแคไหน เรา
ยิ่งตองหันกลับมามองจุดยืนของเรา ผมไมทราบ
เหมอืนกนัวาในท่ีสุดแลว จดุยืนของพระศาสนจักร
ในฟลิปปนสจะตานทานแนวความคิดของรัฐบาล
ผลประโยชน โลกเสรีนยิมไดแคไหน แตอยางนอย
คงดีกวาไมทำอะไรเลย แลวบอกวาเด๋ียวพระเจา
ก็จัดการเอง ผมวาเราตองจัดการบริเวณรายรอบ
ที่เรายืนอยูเสียกอน บริเวณรายรอบท่ีบอกเราวา
จดุยนืน้ีกมลงไปจะเหน็รากฐานท่ีเขมแข็ง เพราะเรา
ยืนอยูบนรากฐานของพระศาสนจักร เรายืน
อยูบนความเช่ือแบบคริสตชน นักบุญหลายองค
ผูที่เช่ือม่ันในจุดยืนน้ีเอาตัวเองเขาแลกกันมามาก
ตอมากแลวครับ

บรรณาธิการบริหาร

ประกาศ
สังฆมณฑลเชยีงใหม

เรือ่ง การแตงต้ังพระสงฆเขาดำรงตำแหนงหนาท่ี
เพ่ือความเหมาะสมในการทำงานอภิบาลของ

สังฆมณฑลเชียงใหม และมีการแบงเขตปกครอง
ใหม เราจึงขอแตงต้ังพระสงฆดังมีรายชื่อตอไปนี้
เพิ่มหนาท่ีใหม และเขาดำรงตำแหนงหนาท่ีใหม
ดังน้ี :

1. คณุพอเปโตร เมลอตตอ รกัษาการ
เจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร
เขตแพร (เพิม่หนาท่ี)

2. คณุพออทุยั พาแฮ เจาอาวาส
วดัแมพระบงัเกิด อมกอย

3. คุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ
อปุสังฆราช (เพิม่หนาท่ี)

4. คณุพอจเูซปเป แบรต ี จติตาธิการ
ภคนิแีพรธรรมแหงพระนางมารีย
ผปูฏสินธินริมล (ซิสเตอรแมปอน)
(เพิม่หนาท่ี)

ทั้งน้ี ขอใหเขาประจำการภายในวันพุธท่ี 15
สิงหาคม  ค.ศ. 2012

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 1 สิงหาคม ค.ศ. 2012

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน
 ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม

พระเยซเูจา
แหงนาซาเรธ็  เลม 2

พระนิพนธของ
สมเด็จพระสันตะปาปา

เบเนดกิต ที ่16
แปลโดย

สนใจติดตอไดที ่ส่ือมวลชนคาทอลกิฯ
  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

  โทรสาร 0-2681-5401
E-mail: udomsarn@gmail.com

คุณพอทัศไนย
คมกฤส

ราคา 320 บาท
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‚√ß‡√’¬π¥“√“ ¡ÿ∑√ »√’√“™“
™≈∫ÿ√’ ●  ·ºπ°¬ÿµ‘∏√√¡·≈– —πµ‘ (¬ .) √à«¡°—∫‚√ß‡√’¬π¥“√“ ¡ÿ∑√ »√’√“™“

®—¥§à“¬‡√’¬π√Ÿâ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)
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°â“«‡¥‘πÀ√◊Õ‡¢â“‰ª¡’ à«π√à«¡¢Õ„Àâ¢â“œ ‰¥â Õπæ«°‡¢“ „Àâ‡¢â“„®§«“¡®√‘ß Ÿß ÿ¥

Õ—π‡ªìππ‘√—π¥√å ·¬°·¬–∂Ÿ°º‘¥ ‡¢â“∂÷ß§«“¡ «¬ß“¡·Ààß∫ÿªº“·≈–‡ π“–

·Ààß∫∑‡æ≈ß ¥—ßπ’È‡Õß¢â“œ °Á®–™à«¬„Àâæ«°‡¢“‡µ‘∫‚µ„πª√’™“≠“≥ ·≈–

æ√–À√√…∑“π ‡¡◊ËÕπ—Èπ¢â“æ‡®â“°Á®–‰¥âµ√–Àπ—°«à“ ‰¥â∑”Àπâ“∑’Ë¢ÕßµπÕ¬à“ß

∂Ÿ°µâÕß‡À¡“– ¡

¢â“·µàæ√–‡®â“ ¢Õæ√–Õß§å‰¥â∑√ßπ”∑“ß ·≈–¢Õ„Àâ¢â“œ ‰¥âªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

Õ¬à“ß¡—Ëπ„®·≈–¡’ —πµ‘ ÿ¢ (‡∑’¬∫ ‡æ≈ß ¥ÿ¥’ 128:1-2)

À¡“¬‡Àµÿ∑’Ë¡“∑’Ë‰ª ∫∑¿“«π“·ª≈®“° The Teacherûs Prayer ‰¡à∑√“∫

™◊ËÕºŸâ·µàß  ¿“æ§ÿ≥æàÕ‡™πµ‘  ß¶å™“«Õ‘µ“‡≈’¬π °”≈—ß„Àâ°“√Õ∫√¡ π÷°∂÷ß°“√

 —¡¡π“ ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ∑’Ë®—¥¢÷Èπ∑ÿ°ªï„π‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡

∑à“¡°≈“ß‡π◊ÈÕÀ“«‘™“°“√Õ¬“°„Àâ§√Ÿ§“∑Õ≈‘° §√Ÿ„π‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘°‰¥â¡Õß

‡ªÑ“À¡“¬‰¥â‰°≈·≈–‰¥â‡¢â“„®∂÷ßÀπâ“∑’Ë ¥—ß§”¿“«π“¢Õß∫∑¿“«π“π’È

‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘°‰∑¬      æ√âÕ¡°â“« Ÿàª√–™“§¡Õ“‡´’¬π

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

¥â«¬Õ—µ≈—°…≥å°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°
 ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ª√–™ÿ¡ —¡¡π“ ¿“

°“√»÷°…“ª√–®”ªï §√—Èß∑’Ë 42

»÷°…“ “√«—π —πµ‘¿“æ “°≈
§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ —ß§¡ ·ºπ°¬ÿµ‘∏√√¡·≈– —πµ‘¿“æ (¬ .)

‰¥â®—¥»÷°…“ “√«—π —πµ‘¿“æ “°≈ ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕÕ°— µ‘π  ÿ°’‚¬ ªî‚µ‚¬, ‡Õ .‡®.

·≈–‡ «π“ ‚¥¬ √».¥√. «‰≈ ≥ ªÑÕ¡‡æ™√ ·≈–Õ.∏ß™—¬  ‚√®πå°—ß ¥“≈ „πÀ—«¢âÕ

ç‡√’¬π¥â«¬§«“¡ ÿ¢

· «ßÀ“ —πµ‘ §âπæ∫

µ—«‡Õß √Ÿâ§‘¥ √â“ß √√§åé

‡¡◊ËÕ«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 12

°√°Æ“§¡ 2012 „π

§√—Èßπ’È¡’ºŸâ„Àâ§«“¡ π„®

‡ ªì π § √Ÿ „ π ‡ § √◊ Õ

‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘°®“°

À≈“¬Ê ·Ààß ·≈–

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß°«à“ 70 §π

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)
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