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ศาสนาไรพรมแดน
แตจิตใจคน ยังมีกำแพง

คุณพอวรยทุธ  กจิบำรงุ
เรือ่งราวทีเ่ปนขาวอยเูปนระยะๆ วามีบางคนนำเอาเร่ืองราวบคุคลศาสนา

ต้ังแตองคพระศาสดา นักบวช สถานท่ี ฯลฯ มาสรางเปนภาพยนตร หรือ
เขียนหนังสือ ลอเลียน เยาะเยย ดูหมิ่น ทำใหผูคนตางก็รูสึกไมสบายใจ และ
โดยเฉพาะบคุคลในศาสนาน้ันๆ ไดออกมาประทวง มีหลายศาสนาและบอยขึน้
ไมวาทางคริสต พทุธ มุสลมิ ฯลฯ

นาเปนเรือ่งทีเ่ราตองหนักลบัมามองใหมากข้ึน เพราะเทคโนโลยกีารสือ่สาร
ทำใหโลกไรพรมแดน ไรการควบคุม ใครคิดอะไร ทำอะไร เหน็อะไร  ข้ึนส่ือ
เผยแพรไดทนัท ีรวดเรว็ กวางไกล และทำไดงายๆ

1. ผกูระทำอยางน้ี ถอืวาไมเคารพตอสิทธ์ิของผอูืน่ ส่ิงท่ีคนอ่ืนเขาเคารพ
นับถือ  ไมวาจะเปนใครก็ตาม ของใครๆ ก็รัก เคารพ นับถือ ต้ังแตพอแม
ครูอาจารย สถาบันและโดยเฉพาะเร่ืองศาสนา ถือวาเปนเร่ืองท่ีผูคนมากมาย
เคารพนับถือสูงสุด สงผลถึงคนเปนลาน รอยลานคนท่ีนบัถือ

2.  ผูประทวง การคัดคาน การประทวงทำได และตองกระทำ แตก็มี
หลายวิธี อยางไรก็ตาม ตองอยูในขอบเขตท่ีตองเคารพกฎหมาย สิทธิ
ของผอูืน่ดวย ไมควรใชความรุนแรงโตตอบ ในทางปฏิบติัมักจะใชความรุนแรง
ที่แรงกวาเสมอ

ถาการกระทำ การคัดคานน้ัน สอดคลองกับคำสอนของศาสนาก็ทำให
คนอื่นไดรูจัก และศรัทธามากข้ึน เพราะคำสอนของศาสนาลวนสอนให
มีความรัก  ความเมตตา อภยั สันติ มิใชเฉพาะกับคนเทาน้ัน แมแตธรรมชาติ
และสัตว เราก็ยงัรกัเมตตาดวย

3. นกัส่ือสารมวลชน ตองระมัดระวัง หลายครัง้เปนการย่ัวย ุปลกุระดม
คนท่ีกระทำบางคร้ังเปนเพียงแคคนเดียวหรือไมกี่คน แตเสนอขาว ใชภาษา
และคำพูดท่ี “เหมารวม” เชน อางวา “อเมริกา ยุโรป  มุสลิม คาทอลิก
กะเหร่ียงคริสต กะเหร่ียงพุทธ ฯลฯ” เทากับวาท้ังประเทศ ทุกคน ฯลฯ
เปนการโหมกระพอืใหเกดิกระแส “พรรคพวกนยิม ศาสนานิยม ฯลฯ”

ทั้งท่ีเปนเรื่องบุคคล หรือไมกี่คน หรือบางคร้ังอางศาสนา โดยไมได
เกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ  “ผูกอการราย” หรือ “โจร” นาจะแยกจาก “ศาสนาท่ีเขา
นับถือ”

หนาท่ีของส่ือมวลชนตองสำนึกเสมอวา ประชาธิปไตย เสรภีาพ ไมใชวา
จะทำอะไรก็ได อยางไรก็ได โดยไมคำนึงถึงผลท่ีตามมา “ไมใชทกุเร่ือง จะตอง
นำเสนอ”

4.  สัจธรรม ความจริง ทีว่า “คนทำดี ยอมไดดี คนทำช่ัว ยอมไดรบัความช่ัว”
ความยุติธรรม และความรัก เมตตาของพระเปนเจามีอยูอยางชัดเจน แนนอน
เม่ือเรานับถือพระเปนเจา แนนอนวา พระองคทรงยุติธรรม คนดีตองไดรับ
รางวัล ผลตอบแทน  สวนคนทำผิด ทำช่ัว ยอมไดรับโทษ พระอาญาจาก
พระเปนเจาแนๆ  เม่ือวนัเวลามาถึง

สังคมบานเมืองแตละแหงก็มีกฎหมายท่ีกำหนดโทษคนทำผิดไวแลว
กต็องใหกฎหมายน้ันๆ เขามาแกไข

5.  ผรูบัสาร ตองสำนกึและไตรตรอง มองใหชดัเจน คำสอนของศาสนา
ศาสดา ไมมีทางท่ีจะทำใหทานมัวหมองได คนท่ีกระทำผิดเปนเร่ืองของบุคคล
แตละคน ไมใชคนท้ังหมดท่ีคิด ทีท่ำหรอืเปนอยางน้ี

ยิง่กวาน้ัน ทกุวันนีมี้หลายคนเอาศาสนาบังหนา เพือ่ผลประโยชนมากมาย
ทีอ่ยเูบ้ืองหลงั ท้ังการเมือง ธุรกจิ เงิน เกยีรตยิศ ชือ่เสยีง ฯลฯ

ถาจะวา คนท่ีกระทำเร่ืองเหลาน้ี ไมมีศาสนา เพราะศาสนาก็ไมไดสอน
อยางน้ี แมไมนบัถอืศาสนาใดๆ แตในฐานะความเปน “มนุษย” ทีมี่การศึกษา
มารยาทเพียงแคพื้นฐาน ยอมมีสำนึกรับผิดชอบ รูถูก ผิด ก็ไมนามีความคิด
ทีจ่ะทำอยางน้ี

ศาสนาควรเปนดัง “สะพาน” เช่ือมมนษุยใหเปนพีน่อง เปนหน่ึงเดียวกนั
แตถาศาสนากลายเปน “กำแพง” สรางการแตกแยก หลายคนจึงเลือก
ทีจ่ะไมมีศาสนา!

เปนคนใหญคนโตก็ดูสงาข้ึน และยิ่งรูปรางสูงใหญก็ยิ่งทำใหมีสงา
และราศี!

พระคณุเจาซิลวโีอ สิรพิงษ จรัสศรี อาย ุ53 ป สัตบุรษุอาสนวิหารแมพระ
บงัเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม เกดิวันท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ. 1959

เขาบานเณรเล็ก สามเณราลัยแมพระนิรมล ราชบุรี และบานเณรใหญ
แสงธรรม สามพราน รนุท่ี 8

บวชวันท่ี 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1987 โดยพระสังฆราชยอหน บอสโก
มนัส จวบสมัย ทีอ่าสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก
     หลังจากบวชแลวไดไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยอังเยลีกุม กรุงโรม วิชา
จรยิธรรม เปนอาจารยสอนในวทิยาลยัแสงธรรม และบานเณรใหญ

อภเิษกเปนพระสงัฆราชวนัที ่4 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 โดยพระสงัฆราช
ลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต ที่ศาลารวมใจ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
จ.ชลบรุี

คำขวัญ “สันติภาพและความรัก” (PAX ET CARITAS)
ตำแหนงหนาท่ีในสภาพระสังฆราชฯ เปนประธานคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส มีหนวยงานในสังกัด คือ แผนกฆราวาส
แผนกครอบครัว แผนกเยาวชน

โดยถานับสมาชิกแลวตองถือวามีบุคคลท่ีอยูในความรับผิดชอบมาก
องคกรฆราวาสท่ีอยภูายใตความรับผิดชอบกวา 20 องคกร

ลาสุดงานสำคัญท่ีผานมาคือ งานเยาวชนโลก และงานครอบครัว ทีมิ่ลาน
ประเทศอิตาลี ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือตนเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2012 จากประเทศไทย
ไปรวมงานคร้ังน้ี 25 คน

วันเยาวชนโลก (World Youth Day) ครั้งตอไปจัดท่ีเมืองริโอ เดอ
จาเนโร ประเทศบราซิล ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2013 เริ่มนับถอยหลัง
กันแลวครับ!

หลายคนท่ีรูจักพระคุณเจาจะทราบดีวา พระคุณเจาเปนคนมีน้ำใจ และ
เปนคนสนุก อารมณดีเสมอ แมคนอื่นจะอยูในคนละอารมณก็ตาม ป 2012
ฉลอง 25 ปชีวิตสงฆ เพื่อนรวมรุนเลยบุญหลนทับ กลายเปน “พระสหาย”
ไปดวย

เอกลกัษณอยางหน่ึงท่ีเห็น คือหลบังาย หลบัไดทกุท่ีและทุกจงัหวะของ
ชวีติ ขนาดด่ืมกาแฟ ยงัไมทนัหมดถวย หลบัคาถวยกาแฟก็ยงัหลับมาแลว!

พระ-
สังฆราช
ซลิวโีอ
สิริพงษ
จรัสศรี
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ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎรธานี เปนประธานพิธีบูชา
ขอบพระคุณถวายอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
พรอมดวยพระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุข-
นิรันดร พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา
กฤษเจริญ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์ พระสังฆราช
ฟลิป บรรจง ไชยรา พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
วรีะ อาภรณรตัน พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตวุสัิย
พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค
พระสังฆราชกิตติคุณแอนโทนี  แซลวานายากัม จาก
ปนัง พระสังฆราชยอหน เซ็ง ฮี  จากพมา  คุณพอ
อิกญาซีโอ เชฟฟาเลีย อุปทูต ผูแทนพระสันตะปาปา
โดยมพีระภกิษุ พระสงฆ นกับวช และสตับุรษุ มารวม
พิธีประมาณ 4,000 คน เมื่อวันเสารที่ 29 กันยายน
2012 ที่อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎรธานี

กอนพิธีบูชาขอบพระคุณคุณชลอศักด์ิ วาณิชย-
เจรญิ รองผวูาราชการจังหวดัสุราษฎรธานี เปนประธาน
พธีิเปดอาสนวิหารอคัรเทวดาราฟาเอล   คณุพอยทุธการ
ยนปลัดยศ ประธานมูลนธิิคาทอลิกสุราษฎรธานี กลาว
รายงาน รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีกลาว
เปดอาสนวิหาร จากน้ันพระคุณเจาประธาน ไดมอบโล
แกผู มีน้ำใจดีในการสรางอาสนวิหาร พระคุณเจา
เกรียงศักด์ิ และพระคุณเจาแอนโทนี จากปนัง มอบ
ของขวัญโอกาสเปดอาสนวิหารในวันนี ้จากน้ันประธาน
ในพิธีรวมกันตัดริบบ้ินเปดอาสนวิหาร และเย่ียมชม
อาสนวิหาร

ตอจากน้ันพระคุณเจาประธาน ศรีดารุณศีล เปน
ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ถวายอาสนวิหาร พรอม
ดวยคณะพระสังฆราช โดยเร่ิมขบวนแหจากอาสนวิหาร
หลงัเกา อญัเชญิพระธาตุของนกับญุ แหมายังหนาประตู
อาสนวิหาร คุณมาโนช สุขชัย สถาปนิกผูออกแบบ
กอสราง รายงานสรุปตอพระสังฆราช ถึงความหมาย
ของการออกแบบและศิลปกรรมของอาสนวิหาร
หลังใหม ลำดับตอไปคุณพอยุทธการ ยนปลัดยศ ใน
ฐานะหัวหนาคณะกรรมการเพ่ือการกอสรางของ
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี มอบกุญแจและแบบแปลน
งานกอสรางแดพระสังฆราช จากน้ันพระสังฆราช
มอบกุญแจแกคุณพออรรคเดช ทับปง เจาอาวาส เปน
ผูดูแลอาสนวิหาร เพื่อเปดประตูทางเขาอาสนวิหาร
ตอไป

โอกาสน้ีคุณพออิกญาซีโอ เชฟฟาเลีย ไดกลาว
แสดงความยินดี และอานสาสนของสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16  ที่ทรงสงมารวมแสดง
ความยินดีกับสังฆมณฑลสุราษฎรธานี  โดยคุณพอ
พิพัฒน รุงเรืองกนกกุล เปนผูแปล “ขาพเจารูสึก
เปนเกียรติอยางย่ิง ที่ไดมารวมพิธีในวันน้ี ในนามของ
พระอคัรสงัฆราชพอล ชาง อนิ-นมั พระสมณทูตผไูดรบั
การแตงต้ัง และขาพเจาขอรวมแสดงความยินดี ตอ
พระคณุเจาโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประชาสัตบุรษุ
แหงสุราษฎรธานี  และทุกทานท่ีไดรวมกันทำให
การถวายอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอลหลังใหมนี้
เกิดข้ึนจริง

ในวันพิเศษสุดน้ี เปนหมายสำคัญท่ีปรากฏใน

ประวัติศาสตรของสังฆมณฑลสุราษฎรธานี จากการ
ทุมเทดวยความมุง ม่ัน  ทานท้ังหลายไดมีสถานท่ี
อันศักด์ิสิทธ์ิเพื่อการถวายนมัสการท่ีจะไดรวมกัน
สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจาในพระคุณท่ี
โปรยปรายมายังทาน ขอใหการสมโภชน้ีชวยใหพีน่อง
ทุกทาน ทุกครอบครัวไดฟนฟูศักด์ิศรีแหงคริสตชน
และพันธกิจของพระองค โดยอาศัยความคุมครองของ
พระมารดาองคอุปถัมภของคริสตชนและอัครเทวดา
ราฟาเอลองคอุปถัมภของอาสนวิหาร ผูนำสาสนแหง
การกอบก ูเสนอวิงวอนเพ่ือทานดวย

เวลาน้ีขาพเจาขอถือโอกาสเชิญสาสนแสดงความ
ยินดีขององคสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
โดยผานทางพระคารดินัลทารซีซีโอ  แบรโตเน
เลขาธิการนครรัฐวาติกัน”

“ถึงพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎรธานี

องคสมเด็จพระสนัตะปาปาทรงมีความยินดีทีไ่ดรบั
ทราบขาวการถวายอาสนวิหารหลงัใหมของสงัฆมณฑล
สุราษฎรธานี ซ่ึงมีอัครเทวดาราฟาเอลเปนองคอุปถัมภ
พระองคทรงอธิษฐานภาวนาขอใหคริสตชนท้ังหลาย
ผมูาภาวนาและรวมในพิธีบชูาขอบพระคุณ ณ สถานท่ี
ศักด์ิสิทธ์ิแหงน้ี จะไดมีความใกลชิดกับพระคริสตเจา
และพระสังฆราชของตน รวมเปนหนึ่งเดียวกับผูแทน
ของนกับญุเปโตร และไดรบัการกอสรางใหเปนเหมอืน
ศิลาทรงชีวิต ในท่ีพักพิงแหงจิตใจ เปนสงฆศักด์ิสิทธ์ิ

ที่จะถวายสักการบูชาฝายจิตอันเปนท่ี
สบพระทัยพระเจาโดยทางพระคริสตเจา
(1ปต 2:5) ขอมอบถวายคณะสงฆ
นกับวช และครสิตชนแหงสังฆมณฑล
สุราษฎรธานี ไวในคำเสนอวิงวอน
ของพระนางมารีย พระมารดาพระ-
ศาสนจักร องคสมเด็จพระสนัตะปาปา
ทรงอำนวยพรมายังทุกทาน”

   การสรางอาสนวิหารหลังน้ีมีแนว
ความคิดมาจากการรับเอากายของ
พระเจาท่ีมาบังเกิดเปนมนุษย พระองค
มาปรากฏในบริบทของสามัญชน และ
บริบทของทางภาคใต  โดยใชศิลปะ
คริสตและศิลปะศรีวิชัยมาประยุกต
ลักษณะเดนของอาคารในสมัยศรีวิชัย
คือสี่ เหลี่ยมจั ตุรัสยอมุม  มียอด
แปดเหลีย่มทรงระฆัง ซ่ึงมีความหมาย
ถึง  “ความสุขแทแปดประการ” ใน
พระวรสารนักบุญมัทธิว บทท่ี 5 ขอ
1-10 ถือเปนจิตตารมณของพระ-
อาณาจักรพระเจา รูปปน รูปกางเขน
รูปนักบุญท่ีกำแพง ลวนเปนศิลปะ
ยุคศรีวิชัย เนนความงามของเน้ือวัสดุ
ที่ใช ไมมีการปรุงแตงสี ซ่ึงเปนการ
เคารพในความงามของธรรมชาติ  ใช
เวลากอสราง 3 ป งบประมาณ 140
ลานบาท

   พระคุณเจาประธาน ไดกลาว
ขอบคุณทุกทาน “ขอบพระคุณพระเจา
และขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนรวม

ในการสราง และรวมในการถวายอาสนวิหารในวันนี้
การสรางอาสนวิหารหลงัน้ีซ่ึงเปนวตัถุสรางข้ึนพรอมกับ
การสรางวิหารฝายจิต คือ ชมุชนศิษยพระครสิต เกดิข้ึนไป
พรอมกัน จากการอานพระวาจาของพระเจาจากเอสรา
หรือจากเรื่องเนหะมีย ไดขอคิดอยางหน่ึงวา เนหะมีย
เปนฆราวาส หนาท่ีของเขาคือมาชวยสรางกำแพง
กรงุเยรูซาเล็มใหสำเรจ็ สวนเอสราเปนพระสงฆ หนาท่ี
ของเขาคือ อธิบายพระวาจา นั่นแสดงวาฆราวาสกับ
พระสงฆตองทำงานดวยกัน แตวาบทบาทตางกัน
เขาตองทำบทบาทของตน เอสราไมเคยทำบทบาท
ของเนหะมีย เนหะมียไมเคยทำบทบาทของเอสรา
เพราะเนหะมียเปนฆราวาสและเขามีความเช่ียวชาญ
ในการสราง สวนเอสราทำเรื่องของจิตใจ เขาอาน
พระวาจา อธิบายพระวาจา รวบรวมชุมชนทำใหเกิด
การรวมตัวกันเปนหน่ึงเดียว เพราะฉะน้ันพอเกิดความ
ประทบัใจกบัพระวาจาของพระเจาท่ีบอกเราวา บรรดา
พระสงฆกับสัตบุรุษตองรวมมือกันทำงานของพระเจา
โดยท่ีตางคนตางก็มีบทบาทของตนเอง และทำตาม
บทบาทของตนเองอยางน้ีผลงานก็จะออกมาดี พระเจา
ทรงพอพระทยั นีคื่อสิง่ท่ีพอไดจากการสรางอาสนวิหาร
นี”้

กอนหนาท่ีจะมาเปนสังฆมณฑลสุราษฎรธานีนั้น
บรรดาธรรมทูตซาเลเซียนเขามาเผยแผศาสนาดวย
วิธีการเย่ียมเยียนกลุมคริสตชนที่มีอยูแลว  ตอมา

(อานตอหนา 8)
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- “พระเจามพีระประสงคใหทานทำความด ี ปดปาก
คนโงเขลามิใหพูดไรสาระ” (1ปต 2:14)

- “คนโงไมชอบแสวงหาความเขาใจ แตชอบแสดง
ความคดิเห็นของตน” (สภษ 18:2)

- “การสบประมาทมาพรอมกบัความชัว่ราย  ความ
อบัอายมาพรอมกบัการดหูมิน่” (สภษ 18:3)

- “ถอยคำจากปากมนุษยเปนเหมือนน้ำลึก  พุน้ำ
แหงปรีชาญาณเปนเหมือนลำธารท่ีมีน้ำลนฝ ง”
(สภษ 18:4)

- “ปากของคน
โง เขลาเปนหายนะ
สำหรับตน  ริมฝปาก
ของเขาเปนบวงแรว
ดักตนเอง” (สภษ 18:7)

- “ความจองหอง
งอกขึ้นในปากของ

คนโง แตปากของผมูปีรชีาจะปกปองเขาไว” (สภษ 14:3)
- “ถอยคำของผูพูดพลอยๆ เปนเหมือนดาบที่

ทิ่มแทง แตถอยคำของผูมีปรีชาเปนการบำบัดรักษา”
(สภษ 12:18)

- “คนฉลาดยอมซอนความรู แตคนโงเขลา
ประกาศความโงของตน” (สภษ 12:23)

- “คำตอบออนโยนทำใหความโกรธสงบลง
แตคำพดูท่ิมแทงกอใหเกดิความโกรธ” (สภษ 15:1)

- “ลิน้ของผมูปีรชีาทำใหความรเูปนทีน่าปรารถนา
แตปากของคนโงเขลาพนความโงออกมา” (สภษ 15:2)

ป ก ติ ค นพู ด จ า
ทำร าย จิตใจ มัก เปน
คนหย่ิงยโส พระคัมภีร
จึ ง มีประโยค ท่ีสอน
เสมอวา  ผูพูดอยางมี
ปรีชาเปนผูที่ มีความ

ถอมตนยำเกรงพระเจาเปนอันดับแรก เพราะความ
เคารพยำเกรงพระเจาเปนบอเกิดของปรีชาญาณ

ใครที่พูดทำรายจิตใจคนอ่ืนบอยๆ เราอาจตีความ

ไดวาเปนผูขาดปรีชาญาณ และผูขาดปรีชาญาณก็เน่ือง
มาจากเขาไมเคารพยำเกรงพระเจา คนพูดทำรายจิตใจ
ผูอื่นเสมอเปนนิสัยจึงอาจยำเกรงพระเจาแตเพียง
เปลือกนอกเทาน้ัน

คนโงคดิวามคีวามรจึูงพูดอยางอวดตน ส่ิงทีเ่ขาพูด
เปนเพียงความรูมือสองจดจำขอมูลจากแหลงหน่ึง
มาถายทอดลงไวเทาน้ัน  คนมปีรชีาพูดจากสวนลกึของ
หัวใจ เขามีขอมูลก็จริงแตส่ิงที่เขาพูดกลับกลายเปน
ขอมูลใหมมือหน่ึงที่ผานความคิดสรางสรรคจากการ
ดำเนนิชวีติท่ีดีมาแลว

เนือ่งจากบางคนมีปมดอย ส่ิงท่ีเขาพดูจึงตองปฏเิสธ
ความดีของผูอื่นอยู เสมอ เม่ือคนเชนน้ีเอยปากพูด
คนท่ีเหลือในโลกก็มีแตความบกพรองทันที

คนโงหาทีย่นืในสังคมดวยการพดูขมคนอืน่ใหต่ำลง
เทาตน คนมีปรีชายืนในท่ีสงบท่ีสุดในสังคมไมเสีย
อารมณกบัถอยคำหยาบคาย เขาเง่ียหรูอคอยฟงพระเจา..
ตรัสกับตน

โครงการอบรมพระคมัภรี (ตอจากหนา 2)
อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จดัโครงการอบรมพระคัมภรี
วันเสาร ไดจัดข้ึนตามหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิต
คริสตชนของสภาพระสังฆราชฯ ป ค.ศ. 1988 ซ่ึงมี
ผูใหความสนใจเพิ่มข้ึนมากในแตละป เปนผูใหญที่
ตองการฟนฟคูำสอนและพระคัมภรีใหเขาใจ และนำมา
ปฏบิติั ถายทอดแกผอูืน่ได นอกจากนีเ้ปนการเปดโอกาส
ใหครูคำสอนมารับการอบรมเพ่ิมเติมใหไดรับความรู
มากข้ึนดวย ดังน้ันแผนกครสิตศาสนธรรมจึงจัดโครงการฯ
นี ้ อยางตอเน่ืองต้ังแตป ค.ศ.  1990  - ปจจุบนั  เปนปที ่23
แลว

อน่ึงในการอบรมคร้ังน้ี มีผูสมัครมารับการอบรม
จำนวน 151  คน และมีผผูานการอบรมเปนเวลารอยละ
70 ข้ึนไป มีจำนวน 112 คน

ในปนี้ทางแผนกฯ  จัดอบรมพระคัมภีร เรื่อง
จดหมายถึงมวลคริสตชน คือ จดหมายของนักบุญ
ยากอบ จดหมายของนักบญุเปโตร ฉบับท่ี 1-2 จดหมาย
ของนกับญุยอหน ฉบบัท่ี 1-3 และจดหมายของนกับญุ
ยดูา  โดยคณุพอพงศเทพ ประมวลพรอม เปนวทิยากร
ต้ังแตป ค.ศ. 1996 - ปจจุบัน เปนเวลา 17  ป แลว
และจัดการอบรม 8 เสาร (ภาคเชา) คือ ต้ังแตวนัเสารที่
14 กรกฎาคม - วันเสารที่ 22 กันยายน 2012 ที่อาคาร
คาทอลิกแพรธรรม  หองประชุมช้ัน 2  ฝายงานอภิบาล
และธรรมทูต และจัดใหมีการพบปะและแบงปน
ประสบการณความเช่ือแกกันและกันในชวงเวลาพัก
อาหารวางและอาหารเท่ียง ซ่ึงเปนการสรางวิถชีมุชนวัด
(BEC) ใหเปนรปูธรรมในฝายงานอภิบาลฯ แหงน้ีดวย

พระองค
ยังตรัส
อีกวา

“พระอาณาจักร
ของพระเจา

ยังเปรียบเสมือน
คนที่

นำเมล็ดพืช
ไปหวานในดิน
เขาจะหลับ
หรือตื่น
กลางคืน

หรือกลางวัน
เมล็ดน้ัน
ก็งอกขึ้น
และ
เติบโต

เปนเชนน้ี
ไดอยางไร
เขาไมรู”
(มาระโก
4:26-27)
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บ.สันติสุข
www.salit.org

บทอธษิฐานภาวนา

แมวไมอยู
หนรูาเรงิ

ฟงไมขึ้น
เชาตรสูวนสัตวดุสิตนาจะเงียบสงบเฉกเชนทุกวนั
ถงึจะมีเสียงรองรบัอรณุของสัตวใหไดยนิเปนระยะ
แตเชาน้ันมีเสียงอืน่แทรกดังข้ึนมาจนผิดสังเกต
เปนเสียงของแข็งกระทบกระจกหนาเปนจังหวะถ่ี
กอนจะกลายเปนเสียงเศษแกวชิ้นเล็กช้ินใหญ

ตกกระแทกพ้ืน
กวารปภ. สวนสัตวจะเขาประชิดตัวตนเหตุ
ประตูรานเซเวนฯ กับรานไกทอดเคเอฟซีก็ถูกงัดเปดกวาง
โดยมีชายวยัสามสิบกำลงัหอบทรพัยสินออกจากราน
พรอมของกลางคอมพิวเตอรโนตบุคและเงินสดเกาพันบาท
มือสองขางมีแผลถูกกระจกบาดจนเลือดเปอนเส้ือยืดสีขาว
จากการสอบสวนผูตองหาใหการวกวนไปมาอาการหนาตาลอย
ยนืยนัวาเขาไปสวนสัตวต้ังแตเชาเพราะพระประสงคพระเจา
และทีข่โมยส่ิงของขโมยเงนิในรานกเ็พราะพระประสงคพระเจา...

ขาวไมไดสรุปวาจรงิๆ แลวทีม่าท่ีไปเปนอะไรแน
และนี่คือการขาวสารบานเราท่ีนำเสนอขาวแตไมใหขอสรุป
เหมือนกับต้ังใจขายขาวสวนท่ีเหลือตามหาเอาเอง
มงุแตเสนอปญหาใหสนใจใหวติกใหต่ืนตาต่ืนใจ
แตไมต้ังใจติดตามกระบวนการแกปญหาอกีทัง้ผลสมัฤทธ์ิ
กระน้ันกดี็ขาวท่ีวาน้ีสรปุไดไมยาก
เรื่องนี้พระเจาไมไดเกี่ยวของดวยแนนอน
ไมใชพระประสงคใหเขาเขาสวนสัตวแตเชาตรู
ไมใชพระประสงคใหเขาทุบกระจกรานเขาขโมยของ
เพราะการตัดสินใจการกระทำขัดแยงพระประสงคต้ังแตแรก
จะแกตวัความชัว่ดวยความดยีงัไงกข็ดักันในตัวอยแูลว
จะทำความช่ัวดวยแรงจูงใจดียงัไงก็ฟงไมข้ึนอยดีู
พระเจาคือองคความดีสูงสุดอันเปนท่ีมาแหงความดีทัง้หลาย
ถาจะอางพระประสงคพระเจาก็อางไดอยางเดียวเทาน้ัน
อางเพ่ือทำดีทำกิจเมตตาทำส่ิงเปนกุศลทำส่ิงสรางสรรค
ในทางตรงขามก็เปนแคขอแกตัวของตัณหาของความช่ัวในตน
อนัเปนท่ีมาของความเลวรายของบาปกรรมท่ีพบเหน็ในสังคม
บางก็อางวาตองใชความรุนแรงเพ่ือปกปองศักด์ิศรีพระเจา
เท่ียวเขนฆาทำลายทำผูคนตองขวัญหนีดีฝอตองเจ็บตองตาย
ทัง้ท่ีพระเจาทรงเปนองคแหงชีวติแหงสันติแหงความเปนพีเ่ปนนอง
บางก็อางเปนพระประสงคพระเจาขจัดทุกคนท่ีไมใชพวกเดยีวกนั
เลือกที่รักมักท่ีชังเพียงแคไมไดเกิดมามีความเช่ือแบบตน
ทัง้ท่ีพระเจาทรงสอนวาทุกคนไมวาใครตางเปนลกูของพระองค
บางอางตองทำตามพระประสงคพระเจาเอาแตไปวดัเก็บบุญ
ไมสนใจบานชองไมเอาใจใสความเปนอยใูนครอบครวั
ทัง้ท่ีพระองคทรงสอนวาดูแลเอาใจใสใครกคื็อรกัพระองค
ตางถือโอกาสที่พระเจาไมตรัสไมทรงทักทวง
กเ็ลยสามารถอางพระองคอางพระประสงคของพระองคไดทกุเรือ่ง
นอกจากอางพระประสงคพระเจาแลวหลายคนยังอางรอยแปด
อางมนุษยธรรมบางอางประเทศชาติบางอางความถูกตองบาง
แลวก็ทำทุกอยางเพ่ือตนเพ่ือผลประโยชนแหงตนท้ังส้ิน
ทัง้ท่ีแตละอยางท่ีทำลวนตรงขามกับส่ิงอางโดยส้ินเชงิ...

อนัท่ีจรงิแลวไมจำเปนตองอางพระเจาอางพระประสงค
แคทำความดีปฏบิติัความถูกตองประพฤติตนตามทำนองคลองธรรม
ก็เปนการอางถึงพระเจาถึงพระประสงคแลวโดยปริยาย
และไมเพยีงแตอางถึงพระองคอางถึงพระประสงคเทาน้ัน
หากแตยงัเปนการภาวนาเปนการสรรเสรญิพระองคในเวลาเดียวกนั
การเอาแตสวดเอาแตพูดแตไมทำในส่ิงท่ีพระองคทรงสอน
กค็งไรคาไรความหมายฟงไมข้ึนเปนใครก็รบัไมได
อยางกรณชีายทีเ่ขาไปในสวนสัตวดุสิตเชาวนันัน้

ชวีติในครอบครัวทีใ่หญอาจมีความสนุกสนาน ส่ิงท่ีสนุกสนานสำหรับเด็กๆ
ก็คือเม่ือคุณพอคุณแมปดไฟและบอกใหทุกคนเขานอน พอคุณพอคุณแม
เดินออกไปสักพักหน่ึงก็เริ่มมีความสนุกสนาน เชน การเลาเร่ืองราวตางๆ
รองเพลงคอยๆ ฯลฯ ดวยความไรเดียงสา เด็กๆ เชื่อวาคุณพอคุณแมไมรูวา
พวกเขาทำอะไรกันบาง ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของการประสานความรักซ่ึงจะคงอยู
ตอไปตลอดชีวิต หลายปตอมา ก็มีการเลาเร่ืองที่ เลากันในชวงน้ันและ
เสียงหัวเราะคอยๆ ซ่ึงลวนเปนส่ิงท่ีเก็บรักษาไวในความทรงจำดวยความรัก
เพราะเปนการแสดงออกของพ่ีๆ นองๆ วาความรักเยีย่งพ่ีเยีย่งนองท่ีแทจรงิน้ัน
คืออะไร

ในนิทานเปรยีบเทยีบของพระเยซเูจา เรือ่งคนใชคนหนึง่ฉวยโอกาสกระทำ
ส่ิงท่ีไมเหมาะสมกับขาวของของเจานาย ซ่ึงเขาคงไมกลาทำตอหนาเจานาย
เพราะฉะน้ันเม่ือเจาของบานกลับมา เขาจึงลงโทษคนงานแมจะไมรุนแรงนัก
กต็าม เพราะเขากระทำส่ิงท่ีไมเหมาะสม

มีความแตกตางระหวางเสรีภาพและความเหมาะสม การท่ีเด็กๆ สนุกสนาน
กันในยามค่ำคืนน้ัน เปนการกระชับความสัมพันธของพวกเขา คนใชที่ไมดี
ทำลายความไวเนื้อเชื่อใจ เราหลายคนคงจะไดรับความสนุกสนานจากการ
พกัผอนท่ีไมมีการควบคุมดูแล เราตองรับผดิชอบในเสรีภาพของเรา ใหเราถาม
ตัวเราเองบอยๆ วา เราใชเวลาวางทำอะไรท่ีเปนประโยชนบางหรือเปลา?

“ทานทัง้หลายจงเตรยีมพรอมไว
เพราะบตุรแหงมนษุยจะเสดจ็มาในเวลาทีท่านมไิดคาดหมาย”

(ลกูา 12:40)

ขาแตพระเจา โปรดทรงคุมครองดูแลและ
ประทานพระพรแกครอบครัวของลูกและทุกคน
ที่ลูกรัก โปรดทรงบันดาลใหพวกลูกใกลชิด
กับพระองคมากย่ิงข้ึนอาศัยความรักที่ลูกมีตอกัน
และกัน โปรดใหลูกไดใชเสรีภาพของลูก เพื่อ
ใหลกูเปนบุคคลท่ีนาเคารพรักมากข้ึนเถิด อาแมน
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สังฆมณฑลเชียงใหม

ความผิดเปนบทเรียน ความเพียรเปนที่ตั้งแหงความสำเร็จ

โอกาสประชุมพระสงฆเขต 1 เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2012
โดยวัดนักบุญฟรังซิสแหงอัสซีซี ลำพูน เปนเจาภาพ
สถานท่ี  เปนวัดทางการลาสุดของเขต  1 ที่ ต้ังอยู
ในตัวอำเภอเมอืง จงัหวดัลำพูน ซ่ึงสังฆมณฑลเชียงใหม
มีความใฝฝนมานานแลวที่จะจัดต้ังกลุมคริสตชนและ
ใหมีวัดในตัวเมือง จังหวัดลำพูนน้ี ในท่ีสุดเม่ือกลุม
คุณพอจากอิตาลีที่ไดรวมกันจากหลายสังฆมณฑล
ของประเทศอิตาลี อาสาเขามาชวยงานในสังฆมณฑล
เชียงใหม โดยการประสานงานและสนับสนุนของ
พระสงัฆราชมตัตอีสัโซ แหงปาตูวา อติาลี ในนามของ
กลมุพระสงฆตรเีวเนโต ไดเขามาชวยงานของสงัฆมณฑล
เชียงใหม โดยเร่ิมจากการรวมงานกับคณะปเมท่ีเขต
วดัแมพระแหงลูรด ลำปางกอน แลวในท่ีสุดก็ไดมอบให
กลุมพระสงฆตรีเวเนโตน้ีรับผิดชอบเขตวัดแมพระ
แหงสันติภาพ อำเภอแจหม และเม่ือมีจำนวนสมาชิก
เขามาชวยงานมากข้ึน จึงไดสมัครมาบุกเบิกงานสราง
กลุมคริสตชนท่ีเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เริ่มดวย
คุณพอเปโตร เมลอตตอ กับคุณพอจูเซปเป และไดจัด
ซ้ือท่ีสำหรบัสรางวัดและศูนยประสานงานแพรธรรมข้ึน
โดยใชอาคารชัว่คราวกอน และไดต้ังชือ่เปนทางการวา
วัดนักบุญฟรังซิสแหงอัสซีซี ลำพูน ปจจุบันที่วัด
นักบุญฟรังซิสแหงอัสซีซี ลำพูนน้ี มีคุณพอจูเซปเป
แบรต ีเปนเจาอาวาส และคณุพออตัตีลโีอ  เด  บัตติสตี
เปนผูชวยเจาอาวาส นอกจากจัดพิธีบูชาขอบพระคุณ
สำหรับคริสตชนในบริเวณอำเภอเมืองแลว ยังตอง
รับผิดชอบตามหมูบานตางๆ ของจังหวัดลำพูนดวย
รวมท้ังได เชาบานพักใหกับบรรดานักศึกษาและ
เยาวชนชายท่ีเขามาทำงานและศึกษาตอในตัวเมือง
ลำพูนดวย ขณะน้ีไดมีการสรางอาคารสามหลัง
สำหรบัเปนบานพกัพระสงฆหลงัหนึง่ บานรบัรองแขก
หนึง่หลงั และบานสำหรับสำนักงานอกีหนึง่หลงั สำหรบั
การกอสรางไดดำเนินไปเกือบ  50% แลว จากการ
รายงานของคุณพอจเูซปเป ในโอกาสประชมุของเขตวัด
ปจจุบันวันอาทิตยมีมิสซาสองรอบ คือรอบเชาและ

รอบเย็น เนือ่งจากสตับุรษุท่ีเขาวดัท่ีสวนใหญจะทำงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีนคิมอุตสาหกรรมลำพนู และ
ทุกวันพุธ จะมีกลุมคริสตชนชาวพมา (ซ่ึงสวนใหญ
เปนเผาคยัน) จะมาเฝาศีลเปนประจำ อาลัยแด
คุณแมเอลีชา ลาลอย พนัสพนาไพร (มารดาของเซอร
นาตาลี) สมาชิกคณะเซนตปอล เดอ ชารตร ทีพ่ระองค
ทรงเรียกจากโลกน้ี เม่ือวันท่ี 24 กันยายน ที่ผานมา
และมีพิธีปลงศพวันท่ี 27 กันยายน ที่บานอางกานอย
ตำบลบานหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
เขตวัดแมปอน และกอนหนาน้ีเม่ือวันที่ 25 กันยายน
แมรไอรนี ชำนาญธรรม พรอมกับเลขาฯ และตัวแทน
สมาชิกคณะท่ีทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม เขาเคารพ
ศพของคุณแมเอลีชา ลาลอย พนัสพนาไพร ที่บาน

อยบูานวนัๆ ทำอะไรบาง?
เลกิงานแลว   แพทรกิกลบัถึงบานรสึูกแปลกใจท่ีเหน็ลูกๆ ทัง้สามคน ยงัคงเลนกันบนสนามหญา

เน้ือตัวมอมแมมไปดวยฝุนและโคลน ทั้งๆ  ที่ยังอยูในชุดนอน กลองเปลาและเศษกระดาษกำลัง
ปลวิวอนไปทัว่บรเิวณดวยแรงลมหมนุออนๆ ในชวงเยน็

มองไปอีกดาน  ประตูรถของวาเลอรี่ผเูปนภรรยา ยงัคงเปดอาเชนเดียวกบัประตูรัว้  ไมมีสุนขัมาน่ัง
กระดิกหางคอยตอนรับเหมือนเชนเคย  พอเดินเขาบาน  เขาก็แทบลมท้ังยืนเม่ือเห็นขยะกองใหญ
อยตูรงหนาปนกับของเลนและเส้ือผาจำนวนหนึง่   โคมไฟอนัโปรดตอนน้ีหงายไม เปนทาอยกูลางหอง
พรมถกูลากข้ึนไปพาดกับกำแพงดานหน่ึง   โทรทศันคงเปดคาท้ิงไวเพราะมเีสียงพากยของตัวการตูนดัง
ลอดออกมาใหไดยินอยูเปนระยะ

ในครัวน้ัน  จานชามท่ีไมไดลางสุมเปนภูเขายอมๆ   เศษอาหารคางบนเขียง ประตูตูเย็นไมไดปด
ขาวสุนขัหกเร่ียราด   เห็นมีเศษแกวแตกใตโตะ   แถมดวยทรายอีกกองหน่ึง

แพทริกแหวกขาวของท่ียังคงวางเร่ียราดบนข้ันบันไดตรงไปท่ีหองนอนอยางรีบเรงดวยความ
เปนหวงภรรยา  เกรงวาอาจมีเรื่องรายๆ เกิดข้ึนกับเธอ  บางทีวาเลอรี่อาจไมสบายจนลมหัวฟาดพื้น
หมดสติกเ็ปนได

เม่ือเปดประตูหองนอน   ภาพท่ีแพทริกเห็นก็คือ  วาเลอรี่นั่งอยูบนเตียงในชุดนอนเม่ือคืนกำลัง
พลกิหนาหนังสืออานอยางสบายใจ    เธอเงยหนามองสามีเลก็นอย  สงย้ิม  แลวจงึถามเขาวา  เปนยังไง
บางวันน้ี?

แพทรกิมองวาเลอรีอ่ยางงงๆ กอนทีจ่ะถามกลับวา  “แลวเกิดอะไรข้ึนท่ีบานละเน่ีย?”
วาเลอร่ีตอบท้ังๆ ทีย่งัย้ิมอย ู  “เธอกร็ดีูนีว่า  ทกุวนัเวลากลบัจากทีท่ำงาน จะตองคอยถามกระแนะ

กระแหนฉันเสมอวา  วนัๆ ฉนัอยบูานทำอะไรเปนช้ินเปนอนักับเขาบาง”
“คงง้ันม้ัง”  แพทรกิเริม่เสียงออย
“วนัน้ี ฉนักเ็ลยปลอยวาง  หดัอยเูฉยๆ เสียบางยังไงละ”  วาเลอร่ีตอบ

แปลและเรียบเรยีงใหม ชาญยทุธ  สิรจินัทนากูล
จากเรือ่ง What do you do all day?

อางกานอยดวย พรอมกันน้ีไดถือโอกาสไปเย่ียมเยียน
ใหกำลังใจแกสมาชิกท่ีโรงเรียนเซนตโยเซฟ  แมแจม
บานดินขาวดวย  

“ประตูแหงความเช่ือ เปดอยเูสมอสำหรับเรา
พรอมทีจ่ะนำเราไปสชูวีติ

แหงความเปนหนึง่เดยีวกนักบัพระเจา
และเปดทางใหเราเขาไปอยใูนพระศาสนจักร”

(สมณลขิติ “ประตูแหงความเชือ่”
สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
จากหนังสือกาวไปสูปแหงความเชื่อ)
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ประมาณ ค.ศ. 1962 ไดสรางวัดหลังหน่ึงข้ึนมาท่ีบานดอน
โดยใหชื่อวาวัดนักบุญราฟาเอล

ในป 1969 เม่ือสังฆมณฑลสุราษฎรธานีไดแยกออก
มาจากสังฆมณฑลราชบุรี ทางสำนักวาติกันไดแตงต้ัง
พระสังฆราชเปโตร คาเรต็โต เปนประมุขของสังฆมณฑล
จงึไดใชวดัหลังน้ีเปนอาสนวิหารนับแตนัน้มา ปจจุบัน
ครบ 50 ป

อาสนวิหารหลังแรกมีขนาดเล็ก เหมาะสมกับ
จำนวนสัตบุรุษท่ีมีจำนวนไมมาก ตอมาสัตบุรุษเพ่ิม
มากข้ึน มีการขยายตอเติมดานขางท้ัง 2 ขาง และใน
ระยะหลังมีสัตบุรุษจากท่ีตางๆ มาทำงานในละแวกน้ี
มากข้ึน ทำใหสัตบุรษุเพ่ิมมากข้ึน  ประกอบกับวัดมีอายุ
ยาวนานข้ึน และไมแข็งแรง ปลวกเริม่กัดกิน มีการชำรุด
เสยีหายในบางจดุ จงึมีดำริทีจ่ะสรางอาสนวหิารหลงัใหม
ข้ึน โดยมีความจำเปนท่ีจะตองยายมาสรางในสถานท่ี
แหงใหม จงึใชพืน้ท่ีบานเณรท่ีไดยบุไป และนำสามเณร
ไปฝากไวกับคณะซาเลเซียน  ที่หัวหิน  เพื่อสราง
อาสนวหิารหลงัใหม  และสะดวกสำหรบัสัตบุรษุในการ
เดินทางมาเขาวัด

พระคณุเจาประธานใหสัมภาษณวา “อาสนวิหารนี้
ออกแบบโดยใหพระแทนเปนศูนยกลาง พระแทน
เปนสัญลักษณถงึองคพระเยซเูจา เพราะฉะน้ันประชากร
ของพระเจาน้ันอยูโดยรอบ เราไดวัดถึง 2 แหง นั่นคือ
วัดทางถาวรวัตถุ และวัดทางจิตใจ คือพระศาสนจักร
ในขณะท่ีเรากำลงัหาเงินหาทอง เพือ่จะสรางอาสนวิหาร
เราก็รวมตัว เกิดการชวยเหลือ เกิดความเปนหน่ึงเดียว
เกิดเปนความรักขึ้นมา

กอนที่จะเร่ิมการกอสรางน้ัน เราก็อาศัยการอาน
พระวาจาของพระเปนเจา จากหนังสือเนหะมีย บทท่ี 8
นำมารำพึง ไตรตรอง และเห็นวาประชากรชาวอิสราเอล
เวลาเขาจะสรางชุมชนของเขา เขาจะมารวมตัวกัน
เพื่อฟงพระวาจากอน แลวจึงจะมีการสรางถาวรวัตถุ
เราจึงทำอยางเดียวกัน เราจึงสรางชุมชน เรียกชุมชน
มาอานพระวาจา และไดแรงบันดาลใจวา เราจะชวยกนั
ลงมือสราง เพราะชาวอิสราเอลเขาลงมือของเขาเอง
เราจึงลงมือของเราเอง

อีกประการหนึ่งคือเราไดรับแรงบันดาลใจจาก
พระวรสาร ที่พระเยซูเจาทรงทวีปง 5 กอนท่ีนำมาจาก
เด็กนอยคนหน่ึง และปลา 2 ตัวจากท่ีมีคนนำมาถวาย
เสร็จแลวพระเยซูเจาทรงใชปง 5 กอน กับปลา 2  ตัว
ทวเีล้ียงประชาชนเปนหม่ืนๆ คน เราจึงคิดวา เราเร่ิมจาก
ส่ิงท่ีเราม ีชวยเหลอืกนัเองกอน รวบรวมเงนิจากบรรดา
สัตบุรษุ ทัว่ทัง้สังฆมณฑล เริม่จากลงเสาเข็ม ประมาณ
300 ตน

คนงานชาวพมาท่ีมาทำงานไดเงินเดือน 3,000-
4,000  บาทตอเดอืน เขาชวยกนัรวบรวมเงนิไดถงึ 10 ตน
พอนำตัวอยางน้ีไปเลาใหคนอ่ืนฟงวาคนตางชาติทีม่าอยู
กบัเรา เขายังชวยลงทุนลงแรง  กลายเปนแรงบันดาลใจ
ใหชวยกนัท้ังสังฆมณฑล

แมเด็กเลก็เด็กนอย ยงัมีสวนชวย เวลาทีพ่อไปถวาย
มิสซาฉลองวัดท่ีระนอง พอไดพูดถึงการสรางวิหาร
พอเลาเร่ืองเดก็ทีมี่ขนมปง 5 กอน กบัปลา 2  ตัว บอกวา
เราตองชวยกนั มีเด็กคนหนึง่เดินออกมาแลวเอาสตางค
ใหพอ 2 เหรยีญ  เปนเหรยีญ 5 บาท 2 เหรยีญ พอถาม
เขาวาเอามาทำไม เขาบอกวาเอามาชวยสรางพระวิหาร
พอรสึูกประทับใจมาก

มียายคนหน่ึง ทุกวันเขาจะเอาสตางคใหหลาน
หยอดกระปุก เพื่อรวบรวมเงินมาถวายใหพระในวัน
อาทิตย

พอไปถวายมิสซาฉลองวัดท่ีหาดใหญ วันหนึ่งก็มี
คนอมุหมูออมสิน และบอกวามารวมสรางวิหาร

อีกเหตุการณหนึ่ง มีสัตบุรุษคนหน่ึงเอากระปุก
ออมสินมาใหพอ เขาบอกวาเขาพบกระปุกนี้ในรถของ
ลูกชาย ซ่ึงลูกชายขับรถประสบอุบัติเหตุ และเขา
พบกระปกุออมสนิอยใูนรถ เขาบอกวา เขาเอาไวหยอด
สตางคสรางอาสนวิหารก็เอามาใหพอ พอเจอเร่ืองราว
ดีๆ ที่ประทับใจ เราเร่ิมจากทีละเล็กทีละนอยและ
ขาวการสรางอาสนวิหารน้ันก็กระจายไปท่ัว

พอไปท่ีไหนก็พูดเร่ืองอาสนวิหารใหสัตบุรุษฟง
เขาก็มาชวย ตอนแรกพอนึกวาราคาคงจะประมาณ
70-80 ลานบาท แตสรางไปสรางมา ตอนน้ีตองใชงบถึง
140 ลานบาท แตพระเจาทรงใหมาเร่ือยๆ  จงึทำใหพอ
มีความคิดและสำนึกอยูเสมอวา อาสนวิหารแหงน้ี

เปนของขวัญที่พระเจาทรงประทานใหอยางแทจริง
คณุพอทศัไนย คมกฤส ไดเลาใหฟงวา ดูเหมือนวา

ในประวัติศาสตรของพระศาสนจักรประเทศไทย
ยังไมมีพิธีถวายพระวิหารแดพระเจาในลักษณะน้ี นับ
เปนครั้งแรกท่ีทำ เพราะเวลาท่ีเราเสกวัดหรือเสกวิหาร
มี 2 ลักษณะ จะใชเสกธรรมดาโดยไมตองมีการเจิม
พระแทนก็ได เปนแบบเรียบงาย แตถาหากวาเราถวาย
แดพระเจาอยางสงาน้ัน จะมีการเสกดวยน้ำเสก มีการ
เจิมดวยน้ำมันคริสมา และบรรจุพระธาตุเขาไปใน
พระแทน มีการเจิมกำแพง และจุดเทียน เพราะฉะน้ัน
ในวันฉลองเราจะตองจุดเทียนตามกำแพง ท่ีเราไดจดัต้ัง
ไว 12 จดุ หมายถงึความสวาง 12 จดุหมายถึง 12 ตระกูล
ของชนชาติอสิราเอล และตอมาก็เปนอัครสาวกทั้ง 12
องคของพระเยซูเจา เปนพื้นฐานของพระศาสนจักร
ทกุอยางท่ีทำลวนมคีวามหมาย”

คณุนิวฒัน ขมุจันทร ผปูระสานงานเยาวชน สังฆ-
มณฑลนครราชสมีา ใหสัมภาษณวา “มีความชืน่ชมยนิดี
ที่มีพี่นองสัตบุรุษมารวมถวายอาสนวิหารมากมาย ทั้ง
ในสังฆมณฑลและตางสังฆมณฑล จะเห็นวาอาสนวิหาร
ที่เราวาใหญแลว ยังมีพื้นท่ีไมเพียงพอสำหรับสัตบุรุษ
ในวันน้ี  เราตองขอบพระคุณพระเปนเจาอยางมากๆ
การจดังานวันน้ีจดัไดดีมาก รสึูกภมิูใจมากๆ ทีไ่ดมารวม
พิธี  ซ่ึงผมไมรูวาอีกนานแคไหนจะไดมีโอกาสดีๆ
อยางน้ีอีก”

พระธาตุของนักบุญมรณสักขีที่นำมาบรรจุไว
ใตพระแทนของอาสนวิหารแหงน้ีมี 4 องค คือ 1.
นกับุญฟรนัเชสกาแหงโรม 2. นกับุญฟเดลิสแหงซิกมา
รงิเกน 3. นกับญุเปโตร หยงุ (ชาวเวียดนาม) 4. นกับุญ
เปโตร ถวน (ชาวเวียดนาม) นอกจากความหมาย
ทางดานพิธีกรรมของการบรรจุพระธาตุของนักบุญ
มรณสักขีไวใตพระแทนแลว นักบุญท้ังส่ีองคนี้ยัง
เตือนใจใหสัมพนัธกบัพระศาสนจักรสากล โดยท่ีนกับุญ
ฟรันเชสกาแหงโรม เปนตัวแทนของสถานท่ีอันเปน
ศูนยกลางของพระศาสนจักรคาทอลิกในปจจุบนั นกับุญ
ฟเดลิสแหงซิกมาริงเกน เปนตัวแทนของการอุทิศตน
อยางส้ินเชิงเพ่ืองานดานการประกาศขาวดีขององค
พระคริสตเจา สวนนักบุญชาวเวียดนามสององค คือ
นกับุญเปโตร หยงุ และนักบุญเปโตร ถวน เชือ่มโยงเรา
เขากับพระศาสนจักรทองถ่ิน และเขากับบรรดาบุญราศี
มรณสักขีชาวไทย ที่กำลังอยูในกระบวนการประกาศ
เปนนกับญุมรณสกัขี

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี มีคาทอลิก  6,991 คน 
พระสงฆสังฆมณฑล  12 องค  สังฆานุกร 1 องค
พระสงฆนักบวชคณะซาเลเซียน  17 องค พระสงฆ
นักบวชคณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิฯ 12 องค พระสงฆ
คณะฟรังซิสกัน 2 องค พระสงฆคณะ Marist Father
2 องค ภราดา 7 ทาน ภคนิ ี 119  ทาน คุณพออรรคเดช
ทับปง เปนเจาอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
มีสัตบุรษุประมาณ 600 คน 

อนึ่ง วันศุกรที่ 28 กันยายน 2012 มีวจนพิธีกรรม
ศีลแหงการคืนดี และพธีิบชูาขอบพระคณุอำลาอาสนวิหาร
หลงัเกา  โดยพระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรดีารุณศีล
เปนประธาน พรอมดวยคณะพระสงัฆราช และสัตบุรษุ
จำนวนมาก

คาทอลิกทัว่ไทย (ตอจากหนา 4)
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สุภาทัวรแสวงบุญ

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

19 - 21 ตลุาคม ค.ศ. 2012 - ไปสองคอนโดยรถบสั  VIP
18 - 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 - ไปเยี่ยมบุญราศี
สเตฟานหวอง พมา

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
มารีอา ดาลิน หาญพัฒนากิจ

เกดิใหมในพระเจา
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

“ชีวิตน้ีขอพลีไวใหผอ่ืูน
แมจะฝนใจของตัวไมมวัหลง”

โปรดประทานการพกัผอน ตลอดนิรนัดร แกเขาเถดิพระเจาขา

ซูซานนา สุนา พจนปฏิญญา
เกิดใหมในพระเจา 21 กันยายน พ.ศ. 2552

ครบ 3 ป

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

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

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

P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เครื่องปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ  ออกแบบ  ติดต้ัง  ยาย  ซอม  ลาง
ทำความสะอาดรายคร้ัง/รายป
* บรกิารหลงัการขาย โดยชางผชูำนาญงาน และ
การทำงานมากกวา 20 ป

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

⌫ 


หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม
โปรดตดิตอ เจยิม้ โทร. 08-4768-7799,  0-2463-7431-2
คณุอรกญัญา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

20 - 28 เมษายน ค.ศ. 2013
รวมฉลองแมพระอากิตะ (แมพระรองไห)
อากิตะ - ฮาโกดาเตะ - ทะเลสาบโตยา -

ซัปโปโร
โดยสายการบิน โคเรียนแอร (KE)

  ⌫

เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

⌫


⌫ ⌦
⌫

   ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫

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

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

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ติดตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 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
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม
สวสัดีครับทานผอูานทุกทาน อยางท่ีทราบกนัแลว

วาในปนี้สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ได
ประกาศใหเปนปแหงความเช่ือ และเนนถึงทาทีแหง
ความเช่ือของชีวิตคริสตชน ดังน้ันในฉบับน้ีจึงขอ
นำเสนอเร่ืองราวในพระคมัภีรของ “อบัราฮมั” ผทูีไ่ดชือ่
วาเปน “บดิาแหงความเช่ือ”

อบัราฮมัเปนแบบอยางคุณธรรมแหงความเช่ือ และ
ความเช่ือของอบัราฮมัแสดงความไววางใจในพระสัญญา
และการทดลองของพระเจา “พระองคทรงพาอับราม
ออกไปขางนอก แลวตรัสวา “จงมองดูทองฟา นับ
จำนวนดวงดาวเถิด ถาทานนับได” พระองคทรงเสรมิวา
“ลกูหลานของทานจะมีจำนวนมากมายเชนน้ี” อบัราม
เชื่อพระยาหเวห และพระองคทรงนับวาความเช่ือนี้
เปนความชอบธรรมสำหรับเขา” (ปฐก 15:5-6)  ส่ิงท่ี
คิดวาเปนไปไมไดสำหรับมนุษย แตสำหรับพระเจาแลว
ทุกสิ่งเปนไปได พระยาหเวหทรงประทานพระสัญญา
กบัอบัราฮมั ประเดน็สำคญัอยทูีพ่ระเจาทรงสญัญา และ
ทรงกระทำพันธสัญญากับประชากรของพระองค
พระเจาทรงความรักและม่ันคงเสมอ

ภมิูหลงัท่ีสำคัญคือ “คำสัญญา” พระเจาไดทรงเรียก
อบัราฮมัใหติดตามพระองค พรอมกับคำสัญญา คือ จะให
มีลูกหลานมากมาย จะใหแผนดินเปนมรดก พระองค
จะทรงอวยพร และจะทำใหเขามีชื่อเสียงยิ่งใหญ แต

“ความเช่ือคือความชอบธรรม” ประสบการณความเช่ือของอับราฮัม

“การออกจากภายในสูภายนอก”

ความสามารถของพระเจาย่ิงใหญกวาความจำกัดของมนุษย

ความจริงน้ันอับราฮัมเปนคนก่ึงเรรอน ไมสำคัญและ
ไมมีแผนดินของตนเอง และท่ีสำคัญท่ีสุดอับราฮัม
ไมมีบุตรและนางซารายภรรยาของเขาก็เปนหญิงหมัน

ไมนาเชือ่!! จากขอมลูทัง้หมดน้ีไมนาจะเปนไปได
แตส่ิงน้ีเองเปนพระพรของพระเจา นี่คือความสามารถ
ของพระเจา และในท่ีสุดอับราฮมัก็มีบตุร และไดต้ังชือ่
วา “อสิอคั” ตามพระสัญญาท่ีพระเจาไดตรสัไว  ความ
เช่ือของอับราฮัมจึงเปนศูนยกลางท่ีผูกมัดชีวิตของ

ประชากรของพระเจากบัพระสญัญาของพระองค  จงึนบั
วาความเชื่อเชนน้ีเปนความชอบธรรมของอับราฮัม
ความชอบธรรมท่ีหมายถึงคุณธรรมทุกอยางและ
ความเชื่อฟงอยางถอมตน  ซึ่งทำใหมนุษย เปนท่ี
พอพระทัยของพระเจา ความชอบธรรมข้ึนอยูกับ
ความเช่ือ ไมไดข้ึนกบักิจการตามธรรมบัญญัติ ความเช่ือ
ของอับราฮัมจึงเปนท่ีมาของกิจการท่ีดี เปนความเช่ือ
จากภายในท่ีออกมาสูภายนอกเปนกิจการท่ีดี  ที่
ชอบธรรมและซื่อสัตยตอพระเจา

ความเช่ือศรัทธา เปนส่ิงท่ีเราสามารถกระทำเพ่ือ
แสดงถึงความรกัทีเ่รามตีอพระเจาของเราดวยความเต็มใจ
เราพบวาชีวิตของอับราฮัม เปนชีวิตท่ีพระเจาทรง
อวยพรทานอยางเต็มเปยม เพราะทานไดตอบสนอง
ความเช่ืออยางชอบธรรม และมอบทุกส่ิงทุกอยางไว
ในออมพระหัตถของพระองค ทานถวายเกียรติพระเจา
อยางเต็มเปยมดวยความนอบนอมเชื่อฟงจนตลอดชีวิต
ของทานเอง  พระสัญญาของพระเจาไมมีวนัเส่ือมสลาย
ไปเลย เพราะพระเจาน้ันม่ันคงเสมอ “พระองคไมทรง
เปลี่ยนแปลงแมวามนุษยจะเปลี่ยนไป” พระเจาม่ันคง
และทรงรักษาสัญญาเสมอ ขอแคเราทุกคนดำเนินชีวิต
ตามหลักความเชื่อ ความหวังและความรัก อันเปน
รากฐานของเราคริสตชนทุกคน



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัที ่43 ประจำวนัที ่21-27 ตุลาคม 2012 หนา 11

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





ดอนบอส พรศักด์ิ
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(อานตอฉบับหนา)

(ตอจากฉบับท่ีแลว)
เม่ือการแสดงคอนเสิรตส้ินสุดลง คุณพอยอหน

ฮอล อธิการโบสถเวสตมินสเตอร อับเบย ไดกลาว
แสดงความช่ืนชมยนิดี สวนพระคารดินลั ทารซซิโิอ
แบรโตเน เลขาธิการรัฐวาติกนัก็กลาวตอบในทำนอง
เดียวกัน ทั้งสองทานตางกลาวถึงบทบาทพิเศษย่ิง
ของการแสดงคอนเสิรตน้ีตอการพฒันาความสัมพนัธ
ตอกันระหวางพระศาสนจักรคาทอลิกกับคริสตจักร
แองกลีกัน

รายการพิเศษทางวิทยุบีบีซีชื่อ  The Choir
(คณะนักขับรอง) ซ่ึงจัดโดยนายอะเลด็ โจนส สนใจ
ถายทอดการแสดงคอนเสิรตคร้ังน้ีในทุกๆ ดาน นาย
รชิารด เราซ สมาชิกผหูนึง่ของคณะนกัขับรองวดันอย
ซิสติน ไดชี้แจงชัดเจนถึงงานของคณะนักขับรองน้ี
ทางวิทยุบีบีซีไดถายทอดบันทึกเสียงบทขับรอง
Stabat Mater ของปาเลสตรีนาดวย ถือเปนเร่ือง
นายินดียิ่งท่ีคณะนักขับรองโบสถนอยซิสตินไดรับ
การยอมรับจากชาวอังกฤษดังท่ีคณะน้ีสมควรไดรับ

ชวงท่ีขาพเจาดำรงตำแหนงเปนผอูำนวยการดาน
ดนตรีประจำอาสนวิหารเวสตมินสเตอร (ค.ศ. 1961-
1978) ขาพเจาไดริเริ่มกระบวนการพัฒนาความ
สัมพันธดานดนตรีระหวางคริสตจักรแองกลีกัน กับ

พระศาสนจักรคาทอลิก การมีโอกาสไดฟงคณะ
นักขับรองเยี่ยมยอดท้ังสองคณะในวัดนอยซิสติน
ณ สถานท่ีนี้ เองเม่ือเดือนมีนาคม ป ค.ศ. 1966
เปนครั้งแรกในรอบกวา 400 ปที่พระอัครสังฆราช
ไมเคลิ แรมเซย แหงแคนเตอรบวิเบอรรี ่และสมเดจ็
พระสนัตะปาปาเปาโล ที ่6 ทรงอธิษฐานภาวนารวมกนั
ทำใหขาพเจารสึูกต้ืนตันใจย่ิงท่ีไดเหน็พฒันาการของ
งานท่ีขาพเจาไดเริ่มมา

ความรวมมือกันน้ีจะพัฒนาตอไปไดอยางไร
วธีิดีทีสุ่ดนาจะเปนการบันทึกเพลงลงแผนซีดีรวมกัน
โดยท่ีคณะนักขับรองท้ังสองคณะน้ีแบงปนดนตรีจาก
ธรรมประเพณีของตน บางทีคณะนักขับรองอาสน-
วหิารเวสตมินสเตอร อาจจะรวมธรรมประเพณีแบบ
คาทอลิกและแบบแองกลีกันท่ีแตกตางกันเปนเพลง
ภาษาอังกฤษรวมกัน แผนซีดีแบบท่ีวาน้ีอาจเปน
ดนตรีที่นาสนใจย่ิง และคงจะชวยเสริมสรางใหเกิด
พื้นท่ีของธรรมประเพณีที่แตกตางกันทางดนตรีและ
ทางวัฒนธรรมขึ้นมาในการพัฒนาคริสตศาสนจักร
สัมพนัธดวย

มิติดานเหนือธรรมชาติ ของดนตรีศักด์ิสิทธ์ิชวยรวม
บรรดาผูมีความเช่ือเปนหน่ึงเดียวกันในการถวาย
คารวกิจแดพระเจา  เราตองอธิษฐานภาวนาขอใหการ
ขับรองของเรามิเพียงชวยปลุกเราผูคนท้ังหลาย
ตอไปเทาน้ัน แตขอใหชวยนำพวกเขาเขามาเฝา
อยูเบ้ืองพระพักตรองคพระผูสราง พระเจาผูทรงรัก
มนุษยยิง่


เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 วันประกาศ

อสิรภาพหรอืวนัชาติของสหรัฐอเมริกา พระอคัรสงัฆราช
ชารลส ชาปตุ แหงฟลาเดลเฟยไดเปนประธานพิธีสหบูชา
ขอบพระคุณรวมกับพระสังฆราช 173 องค และสัตบุรษุ
ราว 5,000 คน ณ มหาวิหารพระนางมารียผูปฏิสนธิ
นริมล ซ่ึงเปนสักการสถานแหงชาติ ณ กรงุวอชิงตันดีซี
โอกาสปดการรณรงคสองสัปดาหเร่ืองเสรีภาพ
ขางลางน้ีเปนบทเทศนของพระอคัรสงัฆราช ชาปตุ :

เมืองฟลาเดลเฟยเปนสถานท่ีซ่ึงมีการประกาศ
อิสรภาพและเปนเมืองที่มีการเขียนรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกาข้ึนท่ีนี้ดวย กวาสองศตวรรษมาแลว
ที่ เอกสารดังกลาวไดชวยเปนแรงบันดาลใจใหกับ
ผคูนมากมายท่ัวโลก ดังน้ัน เม่ือเร่ิมบทรำพึงไตรตรองถึง
บทอานประจำมิสซาวันนี้ ขาพเจาขอถือโอกาสกลาว
ทกัทายทุกคนท่ีชมุนุมกัน ณ ทีน่ี ้รวมท้ังคนอ่ืนๆ ทีก่ำลัง
เฝาชมอยูทางโทรทัศนหรือที่กำลังฟงอยูทางวิทยุดวย
ในนามพระศาสนจักรแหงบานของขาพเจา พระศาสนจกัร
แหงฟลาเดลเฟย ซ่ึงเปนเสมือนเปลรองรับเสรีภาพ
แหงชาติของเรา และเปนเมืองแหงการกอต้ังประเทศชาตินี้
ขาพเจาขอตอนรับพวกทานทุกคนในนามของชาวเมือง
ฟลาเดลเฟยดวย ขอพระเจาโปรดอวยพระพรและ
นำทางพวกเราทุกคน ขณะท่ีเรากำลงัต้ังใจฟงพระวาจา
ของพระเปนเจา

ปอล เคลาเดล กวีชาวฝร่ังเศสและนักการทูตของ
ศตวรรษท่ีแลว เคยกลาวบรรยายไวคร้ังหน่ึงวาคริสตชน
คือ “คนท่ีรใูนส่ิงท่ีตนกำลังกระทำอย ูและรวูาตนกำลัง
มุงไปท่ีใดในโลกน้ี ซ่ึงไมรูจักความแตกตางระหวาง
ความดีกับความช่ัวอกีตอไป ไมรรูะหวางส่ิงท่ีใชกบัส่ิงท่ี
ไมใชอีกแลว เขาเปนเหมือนผูที่กำลังยืนอยูโดดเดน
ในหมผูคูนทีย่ดึถือส่ิงไมถกูตองท้ังหลาย เขาผเูดียวเปน
ผทูีมี่เสรีภาพอยใูนโลกของผเูปนทาส” เชนเดียวกบัพวก
นกัเขียนคนสำคัญๆ ในยุคของเขา เคลาเดล เปนสวนผสม
ของทองคำกับดินเหนียว คนโงเขลากับคนอัจฉริยะ
เขามีความเชือ่คาทอลกิทีล่กึซึง้และปราดเปรือ่ง เม่ือเขา
เขียนวา “มนุษยทีไ่มเชือ่ในพระเจา กย็อมไมเชือ่ในส่ิงใด
อกีแลว” นัน้ เขาเพียงแตรายงานถงึส่ิงท่ีเขามองเหน็อยู
รอบตวัเขาในตอนน้ันเทาน้ัน เขาพดูจากประสบการณชวีติ
ของตนซ่ึงประสบกับสงครามโลกสองครัง้ และกบัการ
เกิดข้ึนมาของอุดมการณแบบเทวนิยม ซ่ึงสังหารชีวิต
คนบริสุทธ์ินับลาน โดยใชศัพททางวิชาการ เขารูดีวา
การหลงลมืพระเจาสามารถพาไปสจูดุจบท่ีใด

เราชาวอเมริกันมีชีวิตอยูในประเทศ ในทวีปและ

ในยุคสมัยที่แตกตางไป ถึงกระน้ัน เม่ือกลาวถึงเร่ือง
เสรีภาพ เคลาเดล พาเราสูเหตุผลที่ทำใหเรามาชุมนุม
เพือ่นมัสการพระเจารวมกันในบายวันน้ี  พวกเราสวนใหญ
รู ดีถึงขอความจากพระวรสารตามคำบอกเลาของ
นักบุญมัทธิวในวันน้ี ส่ิงท่ีเราควรหรือไมควรคืนให
ซีซารนั้นสงผลตอวิถีทางดำเนินชีวิตประจำวันของเรา
ในฐานะพลเมือง แตขาพเจาตองการเนนเรือ่งสำคัญกวาท่ี
พระเยซูเจาทรงบอกไวในพระวรสารวันน้ี คือ ส่ิงท่ีเรา
ตองคืนใหพระเจา

เม่ือชาวฟาริสีและพวกของกษัตริยเฮโรด พยายาม
จับผิดพระเยซูเจา พระองคทรงตอบพวกเขาโดย
ขอเงินเหรียญหนึ่งพระองคทรงตรวจดูเหรียญนั้นแลว
ตรัสถามวา “รูปและคำจารึกนี้ เปนของใคร” และ
เม่ือพวกศัตรูเหลาน้ันตอบวา “เปนของจักรพรรดิซีซาร”
พระองคกท็รงบอกใหเขาคืนใหซีซาร กลาวอกีนัยหนึง่
กคื็อ ส่ิงท่ีเปนภาพของซีซารอยกูย็อมเปนของซีซาร

คำสำคัญในคำตอบของพระเยซูเจาน้ีคือคำวา
“ภาพหรอืรปู” ในภาษากรีกคือคำวา “eikon” คำวา “ภาพ”
(image) ตามความหมายสมัยใหมนั้นออนดอยกวา
ความหมายด้ังเดิมของภาษากรีก เรามักจะคิดถึงภาพ
เปนส่ิงที่เปนสัญลักษณเหมือนกับเปนภาพวาดหรือ
ภาพโครงราง ความเขาใจตามภาษากรีกมีความหมาย
มากไปกวาน้ันอีก ในพระคัมภรีพนัธสัญญาใหม “ภาพ”

ของสิง่หนึง่น้ันมีสวนรวมในธรรมชาตขิองสิง่เหลาน้ันเอง
ความหมายน้ีสงผลตอชีวิตของเรา เพราะวาเราถูก

เนรมิตสรางข้ึนมาตามภาพลักษณคลายคลึงของพระเจา
ในพระคัมภีรพันธสัญญาเดิมฉบับภาษากรีก คำกรีก
“eikon” นีถ้กูนำมาใชในพระคมัภรีของหนังสือปฐมกาล
เม่ือบรรยายถึงเร่ืองการเนรมิตสราง พระเจาตรัสวา
“เราจงสรางมนุษยข้ึนตามภาพลักษณของเราใหมี
ความคลายคลึงกับเรา” (ปฐม 1:26) ความหมายน้ัน
เปนท่ีชัดเจนยิ่ง การถูกสรางข้ึนมาตามภาพลักษณ
ของพระเจาเปนยิ่งกวาคำขวัญชวนใหเลื่อมใสศรัทธา
ถอยคำน้ีเปนคำยนืยันถึงความเปนจริง พวกเราทุกคนมี
สวนรวม ในแบบท่ีจำกัดแตก็เปนจริงอยูในธรรมชาติ
ของพระเจาเอง เม่ือเราตดิตามพระเยซคูรสิต เราก็เจริญ
เติบโตเปนเหมือนกับภาพลักษณของพระเจา

เม่ือเราเขาใจถึงเรื่องนี้ คำตอบของพระเยซูคริสต
ยอมมีผลกระทบชัดเจนกับพวกศัตรูของพระองค
พระเยซูเจามิไดทำตนเปนคนฉลาด พระองคมิได
นำเสนอคำอธิบายดานการเมืองแตอยางใด พระองค
ทรงกำลังอางสิทธ์ิเหนือมนุษยทุกคน พระองคตรัสวา
“ของของซซีาร จงคนืใหซีซาร และของของพระเจา กจ็ง
คืนใหพระเจา” นัน่หมายถงึ ทัง้พวกทานและขาพเจา คือ
พวกเราทุกคน
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เด็กสาธุฯ
“อุดมสาร” คือกระจก

บานใหญ สองใหเห็นพระ-
ศาสนจักรคาทอลิกไทย!”

สภาสาธุฯ เริ่มไหวตัวกับ
เรื่องน้ำทวม “คาริตัส ไทย-
แลนด” เริ่มตีฆองรองปาว
“น้ำมาแน และมานาน” ทุก

หนวยเตรียมพรอม ขนาดงานใหญที่วัดหัวไผ “ฉลอง 25 ป 50 ป ชีวิตสงฆ”
วนัเสารที ่13 ตุลาคม ยงัตองยายไปท่ีศรีราชา คณะกรรมการจัดงานเปล่ียนมือ
แตยังไงๆ ศรีราชาเอาอยูแน!  ประวัติศาสตรปกษใต พิธีถวายอาสนวิหาร
อัครเทวดาราฟาเอล วันท่ี 29 กันยายน 2012 ผานไปดวยความเรียบรอย
สงางาม ประทบัใจ พรอมทัง้อศัจรรยเรือ่งฝนฟา และผคูนเดินทางไปรวมฉลอง
กนัท่ัวประเทศกวา 4,000 คน บางกลมุไหนๆ ไปแลว ถอืโอกาสตอสักอกีหนอย
พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน ยกทีมใหญตัดใจควักกระเปาข้ึนเคร่ืองจาก
เชียงใหมไปลงสุราษฎรฯ ถายทอดสดทางเว็บไซตใครไดชมแลว บอกกัน
บางวาเปนอยางไร พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช เปนผูแทนสภา
พระสังฆราชฯ เขารวมประชุมสมัชชาพระสังฆราช (Synod) ตลอดเดือน
ตุลาคมน้ี หัวขอการประกาศขาวดีแบบใหม (New Evangelization)โอกาส
ครบ 50 ป เปดการประชุมสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2 วันท่ี 11 ตุลาคม 2012
เปด “ปแหงความเช่ือ” ในประเทศไทยเราเร่ิมเปานกหวีดในชวงเดือนน้ี
เหมือนกัน แตละสังฆมณฑลเลือกวันเวลาใหเหมาะสม แตกรุงเทพฯ เริ่ม
วันเดียวกันท่ีสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สวนการ
ประชุมสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย (FABC) ครั้งท่ี 10 ที่ประเทศ
เวยีดนาม วนัท่ี 19-23 พฤศจกิายน 2012 พระคณุเจาจำเนียร สันติสุขนิรนัดร
พระคุณเจาบรรจง ไชยรา พระคุณเจาลือชัย ธาตุวิสัย เปนผูแทนเขารวม
ประชมุ  ประเทศไทยเราเคยเปนเจาภาพ ค.ศ. 1992 และ ค.ศ. 2000 มาแลว 
พระคุณเจาปญญา กฤษเจริญ วางมือจากพอบานสภาฯ สงไมให พระคุณเจา
ชศูกัด์ิ สิรสุิทธ์ิ จากเมืองยาโม คนหนมุรบัหนาท่ี “เลขาธิการสภาพระสงัฆราชฯ”
ตองว่ิงข้ึนว่ิงลง วิ่งข้ึนยังพอไหว สวนหนาท่ีอื่นๆ ในสภาฯ เหมือนเดิม 
ภาพเกา เลาเร่ือง “อุดมศานต” (รายเดือน) เปดคอลัมนใหม เรื่องเกาๆ
สองฉบับ ไดรับความสนใจรวมสนุกกันเพียบ ใครเปนใครในภาพของ
สังฆมณฑลจันทบุรี ชาวจันทรุนเกาเทาน้ันท่ีรู สวนภาพเดือนสิงหาคม 2012
ยากยิง่นัก ตองอาศยั “ชาวบานอบัราฮมั” คณุพอทศัไนย คมกฤส และคุณพอ
จำเนียร กจิเจริญ ยงัไดไมครบ ตองปรกึษา “พระคารดินลั” ชวยเฉลย บคุคล
ในภาพ พอระบุชื่อได ยังใหรายละเอียด อยูที่ไหน ทำอะไร และ “คนน้ี
ตายแลว!” “นวิแมน คลับ” (Newman Club) คณุพอเออเยน เดอนีส, เอส.เจ.
ไดต้ังข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2516 สำหรบันักศึกษาปญญาชน มาวันน้ีหลายคนกลายเปน
“Oldman Club” พยายามท่ีจะฟนฟูจิตตารมณส่ิงดีงามใหคงอยูตลอดไป
รนุบุกเบิกมีคณุกว ีองัศวานนท “พีใ่หญ” งานไมหมด คณุวฒันา มานะวบูิลย
นักแปลอังกฤษเปนไทยและไทยเปนอังกฤษ ตัวเล็กแตงานใหญและลากยาว
เรียกวา “หัวเปนเกลียวตัวเปนน็อต”  คุณพอวิทยา งามวงศ  อุปสังฆราช
เมืองดอกบัว เม่ือรื้อวัดเกาลงมาหมดแลว เริ่มนับถอยหลัง สวนสตางค
พระคุณเจาบรรจง ไชยรา ทำหนาท่ีมองหาตัวเลข อาสนวิหารอัสสัมชัญ
หลงัฉลองวดัเสร็จ ข้ึนปายบูรณะวัดต้ังแตวนัท่ี  20 สิงหาคม ถงึ 31 ธันวาคม
2014 “ขออภัยในความไมสะดวก / หามผาน” เริ่มปดซอมทีละสวน เรื่องปด
ทัง้หมดนัน้ ชวงสุดทายเม่ือตองทำบริเวณพระแทน” ครัง้น้ีติดแอรและกระจกสี
ดานลาง และวัดนอยใตพระแทน ฯลฯ เรื่องรับทำพิธีแตงงาน “งดรับครับ”

วัดอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุรี คุณพอมนตรี เพียรรุงเรือง เจาอาวาส
สรางหอระฆังใหมเสร็จแลวสูง 18 เมตร แตระฆัง 3 ใบ จากปารีส ยงัไมมา ปหนา
เดือนมีนาคมจะเร่ิมตีระฆังใหดังกังวานไป เพื่อเรียก “ไกยางวิเชียรบุรีกลับ
เขาเลา” แมรบุญประจักษ ทรรทรานนท ฉลองอายุ 100 ป ที่โรงเรียน
มาแตรเดอีวิทยาลัย สวนซิสเตอรราฟาแอล ผังรักษ คณะพระหฤทัยฯ อายุ
100 ป นอนฉลองบนเตียง มีใครบางท่ีอายุครบ “100 ป” ชวยบอกที จะไดทำ
สถติิไว

ลกูา  10:23-24
แลวพระองคทรงหนัพระพกัตร

ไปยงับรรดาศิษยตรัสกบัเขาโดยเฉพาะ
“นัยนตาของทานเปนสุขท่ีมองเห็น
ส่ิงตางๆ ท่ีทานเห็น  เราบอกทานท้ังหลาย
วาประกาศกและกษัตริยจำนวนมาก
ปรารถนาจะเห็นส่ิงท่ีทานไดเห็น  แต
กไ็มไดเหน็ ปรารถนาจะไดฟงส่ิงท่ีทาน
ไดฟง แตกไ็มไดฟง”

โรม 9:16, 18, 21
ดังน้ัน  ทกุส่ิงจึงเกิดข้ึนกับพระเมตตาของพระเจา  ไมข้ึนกับความต้ังใจ

หรอืความอุตสาหะของมนุษย  ดังน้ัน  พระเจามีพระประสงคจะเมตตาผใูด
กท็รงเมตตาผนูัน้  และทรงประสงคจะทำใหผใูดมีจติใจแข็งกระดาง  พระองค
กท็รงทำเชนน้ันได   ชางปนยอมมีอำนาจเหนือกอนดินเหนียวมิใชหรอื  ชางปน
ยอมใชดินกอนเดียวกนัปนใหเปนภาชนะท่ีมีเกียรติ หรอืภาชนะธรรมดาก็ได
มทัธวิ 24:36

สวนเรือ่งวนัและเวลานัน้ไมมีใครรเูลย  ทัง้บรรดาทูตสวรรคและแมแต
พระบตุร  นอกจากพระบิดาเพียงพระองคเดียวเทาน้ัน

เกง หรอื เฮง
ในโลกของวิทยาศาสตรการแพทยดานประสาทวิทยา (neurology)  ไดมี

การศึกษาคนควาเก่ียวกบัความสัมพนัธระหวางความคิด ความปรีชาญาณ กบั
แนวทางการบริหารจัดการธุรกจิ  ผลการศึกษาพบวามนุษยเราใชความเฉลียวฉลาด
คิดเฉล่ียเพียง 10 เปอรเซ็นตเทาน้ันเองในการจัดการเร่ืองธุรกิจ จึงมีคำถาม
จากท่ีประชุมสัมมนาแหงหน่ึง  (Intuition and Management) วา   “ถามนุษย
เราสามารถใชสมองของเราไดมากกวาน้ันจนครบ 100 เปอรเซ็นต  โลกธรุกจิ
จะเจริญกาวหนาข้ึนกวาน้ีอกีสักเพียงใด?!”

แตกลบัมีคำถามอีกคำถาม  (ซ่ึงเปนคำถามอีกดานหนึง่ของเหรยีญเดยีวกนั)
ข้ึนมาจากท่ีประชุมวา “แลวในความเปนจริงของชีวติ  มนุษยเราจะสามารถ
ใชสมองใหเต็มท่ีไดจรงิหรอื และอยางไร?!”  เร่ืองจากชวีติของ สมชาย และ
สมยศ คงใหคำตอบไดบางดังน้ี

สมชาย และสมยศ  เปนเพื่อนกันต้ังแตเล็ก  เรียนในโรงเรียนเดียวกัน
สมชายเรียนเกงไดคะแนนดีเสมอทุกเทอม  สวนสมยศเรียนแบบพอเอาตัวรอด
ไปได  ยิง่วิชาเลขคณิตแลว  กย็ิง่ไมเอาไหนเลย

เม่ือเรยีนจบ  และไดเขาทำงาน  สมชายก็เปนคนขยันขันแข็ง  ทำงานดี
หวัหนาพอใจในผลงาน  ชวีติการงานก็คอนขางราบเรียบธรรมดา  สวนสมยศ
ซ่ึงทำกิจการคาขายอิสระของตนเอง  เพราะไมมีบริษัทไหนยอมรับเขาเขา
ทำงาน  กลับร่ำรวยจากการซ้ือมาขายไปแบบซ่ือสัตยสุจรติ  ไมคดโกงใคร

วันหนึ่งสมยศโชคดีถูกล็อตเตอร่ีรางวัลเลขทาย 2 ตัว  ของกองสลาก
กินแบงรัฐบาล  และไปข้ึนเงินรางวัล  สมชายก็ซักถามสมยศวา  ทำไมเขา
(สมยศ)  ถงึโชคดีขนาดน้ี  ไมวาทำอะไรกข้ึ็น  ดีไปหมดทุกอยาง  อยางเชน
ล็อตเตอร่ีฉบับน้ี  คิดอยางไรจึงซ้ือหมายเลขท่ีถกูรางวัลได

สมยศก็เลาใหฟงวา  คืนวันกอนท่ีจะซ้ือล็อตเตอร่ี  ฝนวามีเทวดามา
รองเพลงใหฟง  เทวดาเขาแถวเจ็ดแถว  แตละแถวมีเทวดาแปดองค  ตัวเลข
มันชัดเหลือเกิน  เขา (สมยศ) จึงเลือกล็อตเตอร่ีที่มีหมายเลขสองตัวสุดทาย
“หกสบิสาม”  จงึถูกรางวลัลอ็ตเตอร่ีนีไ่งละ สมชายฟงแลวหผูึง่  ถามสมยศ
ไปวา  แกไปเอาตัวเลขหกสิบสามมาไดอยางไร  แปดคูณเจ็ด  ตองได
หาสิบหกตางหาก?!

สมยศก็ตอบสวนกลับวา “เออ! จริงซินะ  ฉันคูณตัวเลขผิด  แตถาฉัน
คูณตัวเลขถูก  ฉันก็คงไมถูกล็อตเตอร่ีงวดน้ีแน  แตแกก็เกงเลขเสมอ
คิดตัวเลขไดถกูตองเสมอ  แตไมเคยถูกลอ็ตเตอร่ีเลย”

และนีคื่อ  “ความลกึล้ำ”  (Mystery)  ของชวีติ

ราฟาแอล
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 43 ª√–®”«—π∑’Ë 21-27 µÿ≈“§¡ 2012 Àπâ“ 15

«— ¥ · ¡à æ √ – ≈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.

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

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

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

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

«—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

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

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

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

«—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“ ÕŸà∑Õß  ÿæ√√≥∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 20 µÿ≈“§¡  ‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√

©≈Õß«—¥«—πÕ—ß§“√∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫“ß«—« Õ.∫“ßª–°ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

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

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ (ÀπÕß®Õ°) °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

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

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ( ÿ¢ÿ¡«‘∑ 101) °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

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

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

«—¥æ√–§√‘ µ°…—µ√‘¬å  Õ.‡¡◊Õß ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” À≈—°Àâ“ ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“ ÀπÕßπ“ß·æ√« Õ.®Õ¡∫÷ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π (°“√§¡π“§¡ –¥«° ‡ âπ∑“ß√“™∫ÿ√’ - ®Õ¡∫÷ß

√–¬–∑“ß 26 °‘‚≈‡¡µ√)

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

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥«—πÕ—ß§“√∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

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

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥·≈–«“ß»‘≈“ƒ°…å«—¥À≈—ß„À¡à

«—π‡ “√å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

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

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

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

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 13.00 π.

�����Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡

©≈Õß 72 ªï«’√°√√¡·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß∫ÿ≠√“»’∑—Èß‡®Á¥

·Ààß Õß§Õπ ∑’Ë —°°“√ ∂“πæ√–¡“√¥“·Ààß¡√≥ —°¢’

 Õß§Õπ µ.ªÉß¢“¡ Õ.À«â“π„À≠à ®.¡ÿ°¥“À“√

«—π»ÿ°√å∑’Ë 19 µÿ≈“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥  ∑’ËªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡«≈“ 15.00 π.

æ‘∏’‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑ ∑’Ë«—¥ ·Àà»’≈¡À“ π‘∑ ŸàªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

·≈–æ‘∏’Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑ ‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’

·Ààæ√–√Ÿª·¡àæ√– (®“°ªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï Ÿà —°°“√ ∂“π)

‡«≈“ 19.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡µ√’¬¡®‘µ„®

·≈–∂«“¬™àÕ¥Õ°‰¡â·¥à·¡àæ√–

«—π‡ “√å∑’Ë 20 µÿ≈“§¡ 2012 ‡«≈“ 09.45 π.

µ—¥√‘∫∫‘Èπª≈àÕ¬≈Ÿ°‚ªÉß ∫√‘‡«≥Àπâ“ —°°“√ ∂“π

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

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

����� ¢Õ‡™‘≠√à «¡ß“π«—π·æ√à∏√√¡ “°≈ 2012

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 µÿ≈“§¡ 2012 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

·≈– àß∏√√¡∑Ÿµ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ

∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë«—¥æ√–·¡à

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¡À“°“√ÿ≥¬å ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’

�����  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ ¢Õ‡™‘≠√à «¡®“√‘°

· «ß∫ÿ≠·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï-®Õ√å·¥π √à«¡°—∫æ√–-

 —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–§≥– ß¶å

√–À«à“ß«—π∑’Ë 14-21 æƒ»®‘°“¬π 2012  π„®µ‘¥µàÕ

§ÿ≥«’√™“µ‘ / §ÿ≥ ÿ®‘µ√“ ‚∑√. 08-1816-7661,

0-2451-7341 À√◊Õ»Ÿπ¬å¡‘ ´—ß‡¢µπ§√√“™ ’¡“ ‚∑√.

0-4425-6268 °àÕπ«—π∑’Ë 15 µÿ≈“§¡ 2012

����� —°°“√ ∂“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 18 æƒ»®‘°“¬π / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16

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

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

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

´‘ ‡µÕ√å»‘√‘√—µπå  ‡À≈à“«—≤πæß»å ( ”À√—∫°‘®°√√¡π’È

‰¡à¡’§à“≈ß∑–‡∫’¬π)

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

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

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

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°

«—π‡ “√å∑’Ë 13 µÿ≈“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë  3 æƒ»®‘°“¬π /

«—π‡ “√å∑’Ë 15 ∏—π«“§¡ ºŸâ π„®‚ª√¥‚∑√·®âß™◊ËÕ (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

≈à«ßÀπâ“À√◊Õ Õ∫∂“¡ √“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠-

æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-8585

����� §à“¬√âÕß‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß‚¥¬«‘∑¬“°√®“°

ª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√–-

 —ß¶√“™œ √à«¡°—∫§≥–°√√¡°“√ In One Accord

®—¥Õ∫√¡°“√¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß‡æ◊ËÕ √√‡ √‘≠æ√–‡®â“

In One Accord Choral Camp 2012 ‚¥¬ Prof.

Eudenice Palaruan (ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠°“√ Õπ°“√

Õ”π«¬‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß®“° University of The

Philippines) √–À«à“ß«—π∑’Ë 2-4 æƒ»®‘°“¬π 2012

∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π §ÿ≥ ¡∫—µ‘ºŸâ‡¢â“√à«¡Õ∫√¡

1) ‡ªìπ ¡“™‘°π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß„π«—¥À√◊Õ§√‘ µ-

®—°√ 2) ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ºŸâÕ”π«¬‡æ≈ß À√◊Õ

‡®â“Õ“«“ «—¥ §à“≈ß∑–‡∫’¬π∑à“π≈– 2,500 ∫“∑

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’ ¬¥ ‡æ‘Ë ¡ ‡µ‘¡‰¥â∑’Ë ‚∑√ .

0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-9108-6850

E-mail : thaisacredmusic@gmail.com

����� §Õπ‡ ‘√åµª√– “π‡ ’¬ß çOne Accord in Christé

·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™œ √à«¡°—∫

§≥–°√√¡°“√ In One Accord ¢Õ‡™‘≠™¡§Õπ‡ ‘√åµ

One Accord in Christ π”‡ πÕ∫∑‡æ≈ß»“ π“

„πÀ≈“°À≈“¬·π«¢Õß John Rutter §’µ°«’™◊ËÕ¥—ß

™“«Õ—ß°ƒ… ¢—∫√âÕß‚¥¬§≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß

§√‘ µ®—°√«—≤π“ §≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß§√‘ µ®—°√

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’
«—¥·¡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

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√åµ‘π ‡¥Õ µŸ√ å Õ.‡¡◊Õß ®.æ—ßß“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ◊∫»—°¥‘Ï °≈â«¬‰¡â

≥ Õ¬ÿ∏¬“ ‚∑√. 08-1979-7941)

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ª“°™àÕß ®.π§√√“™ ’¡“

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

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

«—¥·¡àæ√–ºŸâªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ÀπÕßÀ≠â“ª≈âÕß

Õ.·°âß§√âÕ ®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï

‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–§π°≈“ß·®°®à “¬æ√–À√√…∑“π

‚§°ª√“ “∑ / ª√“ “∑æ√ ®.∫ÿ√’√—¡¬å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

8 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

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

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

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 43 ª√–®”«—π∑’Ë 21-27 µÿ≈“§¡ 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

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

«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ¡‘ ´“„π ÿ “π

∫â“π∑à“§«“¬ ‡«≈“ 19.00 π.

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π

- ¡‘ ´“„π ÿ “π π“¡∫‘π ‡«≈“ 07.00 π.

- ¡‘ ´“„π ÿ “πÀ≈—ß«—¥ ‡«≈“ 19.00 π.

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝ «—¥æ√–µ√’ ‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ®.π§√ª∞¡

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ¡‘ ´“„π ÿ “π ‡«≈“

10.00 π. (∑“ß«—¥¡’‡∑’¬π ¥Õ°‰¡â Õ“À“√‡™â“-‡∑’Ë¬ß

®”Àπà“¬) √â“π§â“µ‘¥µàÕ ‚∑√. 08-1338-3574

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Àπâ“‚§° ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.  æ√–-

 —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπ

ª√–∏“π

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 13.00 π.

✝ «—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß ®.®—π∑∫ÿ√’

«—πæÿ∏∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ - «—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ (µ√’«“√) ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ∑’Ë ÿ “π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 07.00 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 07.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ∑’Ë ÿ “π

À≈—ß¡‘ ´“ æ‘∏’‡ ° ÿ “π

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

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ ·≈–

∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√¬“°Õ∫ ‰æ»“≈

√“™°‘® ·≈– —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ «—π„À¡à »√’ ÿ¢

«—π‡ “√å∑’Ë 20 µÿ≈“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë

«—¥‡´πµåπ‘‚°≈“  ®.æ‘…≥ÿ‚≈° ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡ ®.™≈∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π.  ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 9.00 π. ∑’Ë ÿ “π

✝ «—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå √–¬Õß

«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π.  ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 16.00 π. ∑’Ë ÿ “π

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

«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π.  ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 07.00 π. ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë∂È”·¡àæ√–

✝ «—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ª√“®’π∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 9.00 π. ∑’Ë ÿ “π

✝ «—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààß§√‘ µ—ß ¥ß·À≈¡‚¢¥

«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë ÿ “π

✝ «—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ™≈∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 15.00 π. ∑’Ë ÿ “π

✝ «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ «—π‡ “√å∑’Ë 3

æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 17.00 π. ∑’Ë ÿ “π

✝ «—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4

æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë ÿ “π

✝ «—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.,

16.00 π., 19.30 π. ¿“¬„π«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

¿“¬„π«—¥

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.00 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

∑’Ë Õß  “¡¬à“π §≥–π—°¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß

‡´´’≈’Õ“ «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å æ√âÕ¡ºŸâ√à«¡

§à“¬Õ∫√¡°“√¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß In One Accord

Choral Camp 2012 «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π

2012 ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë§√‘ µ®—°√∑’Ë Õß  “¡¬à“π

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë‚∑√.

0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-9108-6850

E-mail : thaisacredmusic@gmail.com  ‡¢â“™¡ø√’

�����·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

 Õ∫∂“¡·ºπ°‡¬“«™π ‚∑√. 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√–‡∑»∫√“´‘≈  π„® Õ∫∂“¡

‰¥â∑’Ë·ºπ°‡¬“«™π ‚∑√. 08-1812-1916

�����°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡ (Caritas Thailand)

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

¡’§«“¡ª√– ß§å®–√—∫ ¡—§√∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°‡¢â“∑”ß“π

„πµ”·Àπàßß“π “√ π‡∑» ®”π«π 1 Õ—µ√“

§ÿ≥ ¡∫—µ‘

- °“√»÷°…“√–¥—∫ ª« .À√◊Õª√‘≠≠“µ√’ À“°

®∫‚¥¬µ√ß„πß“π¥â“π “√ π‡∑» ®–‰¥â√—∫°“√

æ‘®“√≥“‡ªìπæ‘‡»…

- ¡’§«“¡ π„®„πß“π¥â“π —ß§¡ À√◊Õ¡’

ª√– ∫°“√≥å„π°“√∑”ß“π¥â“π —ß§¡‰¡àπâÕ¬°«à“ 1

ªï

- ¡’∑—°…–·≈–§«“¡ “¡“√∂„π°“√„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å

°“√∑” website

- ¡’∑—°…–∑“ß¥â“π¿“…“  ‚¥¬‡©æ“–¿“…“Õ—ß°ƒ…

„π√–¥—∫∑’Ë “¡“√∂ ◊ËÕ “√‰¥â

- ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å¥’  “¡“√∂ª√– “π-

ß“π°—∫Õß§å°√À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊ËπÊ ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

- ¡’§«“¡æ√âÕ¡„π°“√∑”ß“π∑—Èß¿“§ π“¡·≈–

 ”π—°ß“π

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

ªØ‘∑‘π§“∑Õ≈‘°

¡’®”Àπà“¬·≈â«

ªØ‘∑‘π·¢«π  √“§“   40  ∫“∑

ªØ‘∑‘π‡≈à¡  √“§“   80  ∫“∑

ªØ‘∑‘πæ°æ“  √“§“   45  ∫“∑

∫—π∑÷° à«πµ—«   √“§“  40  ∫“∑

 —Ëß´◊ÈÕ‰¥â∑’Ë ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°œ

0-2681-3900 µàÕ 1801
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กลุมแมบานวัดนักบุญอันนา

สวัสดิการกองทุนหมูบาน
วัดนักบุญอันนา

   ครอบครวัจำลอง จันทรฉาย กงักง

ครอบครัวลำจวน สงางาม

ขอขอบพระคณุ
ผใูหการสนับสนุนในการจัดซ้ืออปุกรณ

ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ (SIGNIS)

คุณพอพรชัย  เตชะพิทักษธรรม  เจาอาวาสวัดพระ-
ครสิตราชา เมอืงคง  จังหวดันครราชสมีา   เปนเจาภาพ
จัดงานอบรมเยาวชนแบรโทนี  ที่วัดพระคริสตราชา 
เมืองคง  มีเยาวชนจากวัดแมพระถวายพระกุมาร
ในพระวิหาร  หนองพลวง  จำนวน 33 คน ภายใต
การดูแลของคุณพออัมรินทร  พันธวิไล  มีเยาวชน
จากวดันักบญุยอแซฟกรรมกร  หนองหาง  จำนวน 19
คน ภายใตการดูแลของคุณพอวีระศักด์ิ  จันทรังษี
และมีเยาวชนจากวัดพระคริสตราชา เมืองคง  จำนวน
30 คน และสามเณรกลางพระวิสุทธวิงศ จำนวน 9 คน
นำโดยคณุพออคัรเดช  วงศอนนัต รองอธกิารบานเณร
กลาง  มาชวยนำกิจกรรมอยางสนุกสนาน

ศูนยเยาวชนแบรโทนี  เกิดข้ึนเม่ือ 4 ปทีแ่ลว  ภายใต
การนำของคณะสงฆรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ ที่มาทำงาน
ชวยเหลอืพระสงัฆราชในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา 
โดยใชชือ่ผต้ัูงคณะเปนองคอปุถัมภ  คือนกับุญกัสปาร 
แบรโทนี  นกับุญแบรโทนีเกิดเม่ือวนัท่ี  9 ตุลาคม ค.ศ.
1777 ทีเ่มืองเวโรนา  ประเทศอิตาลี  แมทานจะประสบ
ปญหา  มีความยากลำบากจากครอบครัวท่ีมีบิดาท่ีมี
อารมณเกรีย้วกราด ทัง้ขาดความสามารถในการบริหาร
จัดการเก่ียวกับทรัพยสินในครอบครัว จนตองแยกทาง

กบัมารดากอนทานรับศีลบวชเปนพระสงฆ    
ทานไดบวชเปนพระสงฆในวันท่ี 20 กันยายน

ค.ศ. 1800  ดวยอายเุพยีง 23 ป ทานจึงไดต้ังศูนยเยาวชน
ของแมพระ  เพือ่ชวยดูแลเอาใจใสเยาวชนในเขตวัดของ
ทาน  ที่ถูกทอดท้ิง เพราะผลของสงครามกลางเมือง 
ทานไดอบรมเด็กๆ ใหเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีดี
มีคุณคา และเปนประโยชนของสังคม  ทานเริ่มเตรียม
เด็กประมาณ  10 คน  ใหมีหนาท่ีเปนผูนำ  คอย
ประสานงานกับเด็กคนอืน่ๆ ในศูนย  โดยแบงเปนกลมุๆ
เยาวชนรนุโต  รนุกลาง รนุเล็ก และเด็กเลก็  ทำใหทาน
สามารถสัมผสัและเขาถึงเด็กทุกวยัไดอยางท่ัวถงึ  ทำให
เด็กๆ ในศูนย มีความรักใครปรองดองกัน และมี
ความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกนัอยางมาก  จนมีคำกลาวท่ีวา
“All for One and One for All.” โดยมีพระมารดา
พรหมจาร ี เปนองคอปุถมัภและคมุครองศูนยเยาวชน

ศูนยเยาวชนแบรโทนีครั้งน้ี จัดเปนครั้งท่ี 12  ที่
วัดพระคริสตราชา  เมืองคง  มีเยาวชนเขารวมทั้งส้ิน
82 คน จากวัดแมพระถวายพระกุมารในพระวิหาร
หนองพลวง เขตประทาย  จากวัดนักบุญยอแซฟ
กรรมกร หนองหาง เขตบัวใหญ และวัดพระคริสต-
ราชา เมืองคง  เปนเจาภาพ  พรอมกบัคณะสามเณรกลาง
พระวิสุทธิวงศ  มาชวยจัดกิจกรรมให  พรอมกับการ

แขงขันฟุตซอลกับเยาวชนของวัดเมืองคง  ผลการ
แขงขันสามเณรกลางชนะ 12 ตอ 9  เปนท่ีสนุกสนาน
และประทับใจแกบรรดาเยาวชนท่ีมารวมงานเปน
อยางมาก

อบรมเยาวชนแบรโทนี (ตอจากหนา 2)
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มรดกหรือสมบัติอนัล้ำคาท่ีพระศาสนจักร
คาทอลิกมีและยังคงอยเูสมอคือ “ความเช่ือ”

บานท่ีผมพักอยู เรามีกันหลากหลาย
เชื้อชาติ มีบางคนเปนพระสงฆ มีบางคน
เปนนักบวช และมีบางคนเปนสามเณร มี
บางคนม่ันใจในกระแสเรียกกำลังจะบวช
เปนพระสงฆอีกไมนาน แตก็มีบางคนท่ียัง
สงสัยลังเลและอยากจะใชเวลาที่นี่ในการ
ตัดสินใจ  มีบางคนเคยอยูในชีวิตนักบวช
แตไดขอลาออกไปแลว และกำลงัดูวาเสนทาง
ขางหนาอะไรคือน้ำพระทัยของพระ แตมี
บางคนท่ีกำลังมองหากระแสเรียกสำหรับ
ตนเอง ฯลฯ หลากหลาย แตทุกคนเหมือน
กำลังพยายามฟงคำตอบจากพระกันอยู ผมคุย
กับคนท่ีมั่นใจวากลับไปถาผู ใหญอนุ มั ติ
เขาคงไดรับการบวชเปนพระสงฆ ในท่ีนี้เห็น
มีกนัอย ู3 คน ผมบอกเขาวาดีใจเลยถาพวกคุณ
จะบวชในชวงน้ี เพราะคุณจะไดบันทึกไวใน
ชวีติวา พวกคณุเปนพระสงฆในปแหงความเช่ือ

ในวันท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 1962 บุญราศี
สมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ที ่23 ไดประกาศ
สังคายนาวาติกัน ท่ี 2 เปนเหมือนดังการ
เปดประตูและหนาตางของพระศาสนจักร
ออกไปยังโลกในยุคน้ัน และยังทำใหโลกได
มองเขามาในพระศาสนจักรเชนกัน พระองค
ไดเคยตรัสไววา  “เม่ือพระคารดินลัของพระ-
ศาสนจักรไดเลือกขาพเจา ทุกๆ คนคงคิด
เพียงวาขาพเจาเปนพระสันตะปาปา เพื่อ
ค่ันเวลา เพือ่จะเปล่ียนผานตอไป กดู็เหมือนวา
ถกูตอง เพราะขาพเจามีโครงการใหญอยตูอหนา
จะถูกทำใหสำเร็จบริบูรณ จนสายตาทุกคูของ
โลกตองจบัตามอง”

การตัดสินใจท่ีจะจัดสังคายนาในปนัน้ แม
แตบญุราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที ่23
เองยังรูสึกแปลกพระทัยในตัวของพระองค
มันชางเปนชวงเวลาท่ียิ่งใหญ เพราะมาจาก
การเผยแสดงของพระจิตเจา  เม่ือพระสนัตะปาปา
ไดอธิษฐานภาวนาและเพงพินจิมายังความเปนไป
ของโลก พระองคสัมผสัไดวา พระจติปรารถนา
ที่จะพัดเปาชำระใหโลกหวนคืนสูความสดใส
อกีคราหน่ึง ไมวาจะท้ังในสวนของพระศาสนจักรเอง และในสวนของความเปนไป
ของโลก พระองคทานรับรูวาพระจิตท่ีถูกทำใหเขาใจในเชิงลบ มักเปนส่ิงท่ี
พระศาสนจักรเลือกใช (เชน การขับไลออกจากพระศาสนจักร ขอกำหนดตางๆ
ที่ทำใหสมาชิกของพระศาสนจักรเองไมสามารถเขาถึงความศักด์ิสิทธ์ิ หรือ
การมีสวนรวมได...ผเูขยีน) ความคิดในลักษณะน้ีนำความปวยไขมาสบูรรยากาศ
รอบดาน รวมท้ังความรูสึกของคนท่ีมองกันแตเพียงดานลบ ความรูสึกแบบน้ี
ควรไดรบัการชำระ ฟนฟูและเปล่ียนแปลง

แทนท่ีเราจะมองโลกวาเปนคูสงคราม แตเรากลับมองไดวาพวกเขาคือ

พระศาสนจักรคาทอลกิยังเปนขาวดเีสมอ
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ฝูงแกะของผอูภบิาลเดียวกัน นำพวกเขากลับมา
ยังบานของพระเจา ดวยหัวใจของผูอภิบาลท่ีดี
โดย เฉพาะผู เ ปน ทุกข เ ดื อดร อนและถู ก
เบียดเบียนขมเหง การสังคายนาจึงเร่ิมข้ึนเพ่ือ
เปล่ียนแปลงและฟนฟู โดยเร่ิมจากบุญราศี
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 ผูฟงเสียง
ของพระจิต และเปนพระจิตองคเดียวกันน้ีเอง
ทีพ่าไปถึงวันสำเรจ็ เสร็จส้ินในสมัยของสมเดจ็
พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ดวยหมายหมุดเดิม
ไมเปลีย่นแปลง “พระศาสนจกัรตองกลบักลาย
เปนแสงสวางอันทรงพลังเพ่ือฉายสโูลก”

ผมอานเรือ่งราวทีม่าท่ีไปของปแหงความเช่ือ
เชื่อมโยงกับการเปดสังคายนา และพามาสู
เปาหมายท่ีแทจริง ที่ เขียนโดย Joe Difato
ผตีูพมิพหนงัสือ The Word among us นติยสาร
รายเดือน เพื่อเขาใจพระวาจาของพระ สัญชาติ
อเมริกัน ในบทบรรณาธิการ ดวยความรูสึก
ขอบคุณ ทึ่งในความเกงกาจ และรูจริงของเขา
พรอมท้ังไมลืมท่ีจะถามตัวเองวา ตกลงผม
ยังเปนขาวดีอยูหรือเปลา พระสงฆในประเทศ
ของเราไดพยายามเปนแสงสวางสองโลกกัน
แคไหน บรรดาพ่ีนองฆราวาสของเรายังฉายแสง
แหงความหวังและใหความเช่ือในพระปรากฏมา
ในชีวิตของพวกเขาหรือยัง หรือในทางตรงกัน
ขาม แสงสวางแหงความหวังท่ีโลกมีเหลือนอย
เต็มที นอกจากเรายังไมประคับประคองแลว
เรายงัดับมันดวยลมปากของเราซะเอง

นั่นจึงเปนส่ิงท่ีผมชื่นชมไปกอนกับผูที่
จะบวชเปนพระสงฆในปแหงความเช่ือน้ี
ในวันพระจติเจา ทีส่ายลมแหงพระจติจะพัดเปา
ลงมายังเขาและประทานพระพรเปนพิเศษ
ในวันท่ีเรื่องของความเช่ือไมใชเรื่องสวนตัว
อีกตอไป แตเปนเร่ืองท่ีตองชวยกันประกาศ
และกอบกู นั่นจึงเปนเหมือนเหรียญสองดาน
หรือแขนท้ังสองขางของมนุษย “ลึกซ้ึงใน
ความเช่ือของเรา และใหความเช่ือของเรา ถูก
ประกาศดวยชีวิต” นั่นคือยอนกลับไปยังการ
สังคายนาวาติกัน ที่ 2 เพราะ “ความเช่ือ” คือ
ศูนยกลางทั้งหมดท่ีทำใหเกิดการสังคายนา
เปนจุดต้ังตนและเปนผลของมนั

มรดกอันล้ำคาท่ีพระศาสนจักรมี ยังคงอยู และรักษาไว คือ “ความเช่ือ”
ไมไดรักษาไวแบบเก็บซอน หรือเอาไปฝงดิน แตรักษาไวในชีวิตคริสตชน
แตละคน เวลาท่ีเขาเจริญชีวิต เวลาท่ีพวกเขายังเปนแสงสวาง เปนขาวดี
และพบความหวังในชีวิตไดเสมอจากชีวิตของเขา คุณ...(คริสตชน) คุณเปน
แบบน้ันกันใชไหม?

บรรณาธิการบริหาร
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