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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2012 หนา 3

คุณพอพิพฒัน รงุเรอืงกนกกลุ
“รอยแผลฯ (เกา)”
ผปูระสานสบิทศิ

สภาพระสังฆราชฯ ถือวา เปน
องคกรสูงสุดของพระศาสนจักร
ในประเทศไทย พระคุณเจาแตละ
องค ลวนมีหนาท่ีประจำอยใูนสังฆ-
มณฑล หนาท่ีของทานมักจะเปน
เรื่องการประชุม กำหนดนโยบาย
และควบคุมดูแลใหเปนไปตามน้ัน

สวนงานประจำท่ีตองทำ ใน
รายละเอียดท่ีสำคัญๆ การประสานงานท้ังสิบสังฆมณฑล กบัองคกรหนวยงาน
ของสภาฯ และการประสานงานกับหนวยราชการ หรอืตางประเทศ จดหมาย
เอกสารตางๆ ตองผานเขามาท่ีสำนักงานสภาพระสังฆราชฯ ทีส่าธุประดิษฐ
ซ่ึงเราเรียกกันงายๆ วา “สภาสาธุฯ” นีแ่หละครับ

การทำงานโดยมีเลขาธิการสภาฯ ซ่ึงเปนพระสังฆราช ทำหนาท่ี
พอบานก็จรงิ แตกย็งัมีความรับผดิชอบในสังฆมณฑลของทาน และสภาฯ

ผทูีท่ำงานจริงๆ จงึตกอยกูบัรองเลขาธิการสภาพระสงัฆราชฯ คือ คณุพอ
ยอหน บัปตสิต พิพัฒน รงุเรอืงกนกกลุ

คุณพอพพิฒัน ชือ่เดิมวา “บุญเส็ง” อายุ 52 ป เปนลกูวดัอัสสัมชัญ บางรัก
ในครอบครัวมีพี่นอง 11 คน เปนคนท่ี 10 มีพี่สาวช่ือเซอรมารี มอนิค
คณะเซนตปอล เดอ ชารตร มีญาติ คือ เซอรเมลานี นองของแม และเซอร
แคเธอรนี ลกูของหย่ีอี ้อยท่ีูเชยีงดาว

คุณพอพิพัฒน เปนลูกคนจีน “ขาวหลอล่ำต๋ี” เพื่อนๆ วาใบหนากลม
เหมือน “ซาลาเปา”

แรกเรียนท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ จนถึงช้ัน ม.ศ.3 และเขาบานเณร
คณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ (Stigmatine) เรียนตอม.ศ.4-5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

บวชเปนพระสงฆวันท่ี 29 ตุลาคม ค.ศ. 1987 ที่วัดพระมหาไถ โดย
พระคณุเจาเปโตร คาเรต็โต เปนรนุสุดทายของพระคุณเจา ในคณะเปนสมาชิก
รุนท่ี 2 มี 3 องค คุณพอนิรันดร ศิลามงคล และคุณพอสิทธิชัย เพ็ญคำ
รนุแรกมีองคเดียว คือ คณุพอภาคภมู ิวรพรทศันา

ปจจุบันมีสมาชิกในประเทศไทย 22 องค เปนพระสงฆไทย 20 องค
ภราดา 1 ทาน มิสชันนารีอิตาเลียน 1 องค ระดับสากลมีสมาชิก 400 องค
ทำงานใน 14 ประเทศ

หนาท่ีความรับผิดชอบของคณะรอยแผลฯ อยูในเขตสังฆมณฑล
สุราษฎรธานี  ฝงอนัดามัน  ต้ังแตระนองลงไปถงึตรงั กรงุเทพฯ และไปชวย
สังฆมณฑลนครราชสีมาดวย

คุณพอเคยเปนอธิการเจาคณะแขวงในป ค.ศ. 2000-2006 และเปน
ที่ปรึกษาอัคราธิการและเลขานุการอยูที่กรุงโรม  4  ป ทำใหคุนเคยกับ
กรุงโรม และการทำงาน การติดตอกับระดับสากลพอสมควร มีความรู
ภาษาอังกฤษ อติาเลียน  จนี และไทย เรยีกวาเหมาะกับหนาท่ีผปูระสานงาน
ค.ศ. 2007 คุณพอไดรบัมอบหมายใหมาทำหนาท่ีรองเลขาธิการสภาฯ ตอจาก
คุณพอเฉลิม กิจมงคลไดอยางลงตัวและเม่ืออายุการทำงานครบเทอม
เปนเวลา 6 ปแลว ทางสภาพระสังฆราชฯ ไดมีมติเห็นชอบให มงซินญอร
แอนดรวู วษิณุ ธญัญอนันต มาทำหนาท่ี (อานตอหนา 4)

ประกาศสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย
เรือ่ง ตำแหนงหนาท่ีในสภาพระสังฆราชฯ

จากการประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  สมัยสามัญ
ครั้งท่ี 2/2012 ระหวางวันอังคารท่ี 18 ถึงวันพฤหัสฯ ที่ 20 กันยายน 2012
ที่ผานมา  ไดมีการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารงานของสภาพระสังฆราชฯ
แทนคณะกรรมการฯ ที่ครบวาระตามธรรมนูญของสภาพระสังฆราชฯ
เปนท่ีเรยีบรอยแลว  จงึขอประกาศใหทราบ ดังน้ี :-

คณะกรรมการดำเนินงานของสภาพระสังฆราชฯ
1. พระอคัรสงัฆราชหลุยส จำเนียร  สันติสุขนิรนัดร ประธานสภาพระสังฆราชฯ
2. พระอคัรสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ  โกวิทวาณิช  รองประธานฯ
3. พระสังฆราชยอแซฟ ชศัูกด์ิ  สิรสุิทธ์ิ  เลขาธิการ
4. พระสงัฆราชยอแซฟ พบิลูย  วสิิฐนนทชัย  เหรญัญกิ

คณะกรรมการสำนักงานสภาพระสังฆราชฯ
1. พระสงัฆราชยอแซฟ ชศัูกด์ิ   สิรสุิทธ์ิ เลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ
2. มงซินญอรแอนดรวู วษิณุ    ธัญญอนนัต  รองเลขาธิการฯ
3. คุณพอยอหน บัปติสต พิพัฒน  รุงเรืองกนกกุล ผูชวยเลขาธิการฯ

ฝายบคุลากรและรักษาการรองเลขาธิการฯ จนกวามงซินญอรวษิณุ ธัญญอนนัต
จะเขารับหนาท่ีฯ

4. ซิสเตอรเทเรซา กฤษดา  สาตรพันธ ผูชวยเลขาธิการฯ ฝายสำนัก
เลขาธิการฯ

5. ภราดามีคาแอล ทนิรตัน  คมกฤส ผชูวยเลขาธิการฯ ฝายสำนักนโยบาย
6. คุณพอยอแซฟ วรีศักด์ิ  วนาโรจนสุวชิ ผูชวยเลขาธิการฯ ฝายสำนัก

งบประมาณ
7. คุณพอเปโตร ปยชาติ   มะกรครรภ ผชูวยเลขาธิการฯ ฝายอภิบาลคริสตชน
8. เซอรวาเลนติน  มงุหมาย ผชูวยเลขาธกิารฯ ฝายธรรมทตูและการศกึษา

คาทอลิก
9. คุณพอรอ็ค ไพรชั   ศรีประเสริฐ ผชูวยเลขาธิการฯ ฝายสังคม (คาริตัส

ไทยแลนด)
10. คุณพอแอนโทน่ี วรยทุธ  กจิบำรงุ ผชูวยเลขาธิการฯ ฝายส่ือสารสังคม

คณะกรรมการที่ปรึกษาของสภาพระสังฆราชฯ
คณะกรรมการที่ปรึกษาดานเทววิทยา
พระอคัรสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ  โกวิทวาณิช  ประธาน
คุณพอฟรงัซิส ไกส เลขาธิการ
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพระศาสนจักร
พระอคัรสังฆราชหลุยส จำเนยีร  สันติสุขนิรนัดร  ประธาน
คุณพอยอแซฟ ทวศัีกด์ิ  กจิเจรญิ  เลขาธิการ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจและกฎหมายบานเมือง
พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา  กฤษเจรญิ  ประธาน

โดยขอใหคณะกรรมการดำเนินงานสภาพระสังฆราชฯ  คณะกรรมการ
สำนักงานสภาพระสงัฆราชฯ และคณะกรรมการทีป่รกึษาของสภาพระสงัฆราชฯ
เริม่ปฏิบติัหนาท่ีต้ังแตวนัท่ี 1 ตุลาคม 2012 ถงึ 30 เมษายน 2015  หรอืจนกวา
จะมีการเปลีย่นแปลงตามนโยบายของสภาพระสงัฆราชฯ

ประกาศ ณ วนัท่ี 29  กนัยายน  2012
โอกาสฉลองอัครเทวดามีคาเอล ราฟาเอล และคาเบรียล

(พระอคัรสงัฆราช หลุยส จำเนยีร  สันติสุขนิรนัดร)
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2012หนา 4
ทัว่โลกเปดปแหงความเชือ่ (ตอจากหนา 1)
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรง

ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณหนามหาวิหารนักบุญ
เปโตร ที่กรุงโรม เปดปแหงความเชื่อ เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม ค.ศ. 2012 พรอมกับบรรดาพระสังฆราช
ประมาณ 400 องค หลายองคเดนิทางมาเพ่ือรวมประชมุ
สมัชชาพระสังฆราชสมัยสามัญ  ครั้งที่  13 ดวย
ขณะเดียวกัน พระศาสนจักรทองถิ่นทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย ตางพากันเปดปแหงความเชื่ออยาง
พรอมเพรยีง

ปแหงความเช่ือ ซ่ึงเร่ิมข้ึนในวันครบ  50 ปของ
การเปดประชุมสังคายนาวาติกนั ที ่2 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม
ค.ศ. 1962 เปนโอกาสใหคริสตชนไดรื้อฟนจิตตารมณ
อันเปนคำส่ังสอนในรูปของเอกสารตางๆ ที่ไดจาก
การสงัคายนา  รวมทัง้ส้ินส่ีสมัยประชมุ ส้ินสุดลงในป
ค.ศ. 1965

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ไดตรัส
ในโอกาสน้ีวา บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ที่  23 ไดตรัสในโอกาสเปดการประชุมสังคายนา
เม่ือ 50 ปกอน เรียกรองใหชวยกันปกปองคำสอน
อนัเปนขอความเช่ือของครสิตชน เปนขอความเช่ือทีเ่รา
ตองเคารพ ศึกษาเรียนรูทำความเขาใจ และตอบสนอง
ตามบริบทของยคุสมัย

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ตรัสตอไป
วา ที่ประชุมสังคายนาประสงคที่จะนำเสนอความเช่ือ
อยางมีความหมาย กลาวคือ เม่ือบรรดาพระสังฆราช
ในท่ีประชุมสังคายนาพรอมท่ีจะเปดตนเองเสวนา
กับโลกยุคใหม ก็เปนเพราะทานเหลาน้ันตางม่ันใจ
ในความเช่ือของตน เปนความเช่ือที่แข็งแกรงและ
ม่ันคงราวกับศิลาที่พวกทานยืนอยู

พิธีเปดปแหงความเช่ือซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ทรงเปนประธานเร่ิมดวยการแหเขาสู
บริเวณพิธีที่ลานหนามหาวิหาร บรรดาพระสังฆราช
ผู เขารวมพิธีตางอยูในอาภรณสีเขียวซ่ึงเปนสีของ
เทศกาลธรรมดา ทามกลางแสงแดดท่ีเจดิจาและทองฟา
ที่ปราศจากเมฆในฤดูใบไมรวง

วันน้ีเม่ือ 50 ปที่แลว พระสังฆราชจากท่ัวโลก
จำนวนประมาณ 2,000 องค ไดเดินแหเขาในมหาวิหาร
นกับุญเปโตรแหงน้ี เพ่ือรวมในพิธีเปดประชุมสังคายนา
วาติกนั ที ่2 ซ่ึงถอืกนัวาเปนการประชมุครัง้สำคญัทีสุ่ด
ในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ พระสังฆราชทุกองค
ตางหวังในองคพระจิตเจาท่ีจะทรงนำและประทาน
ปรีชาญาณตลอดการประชุมในคร้ังน้ัน

ในท่ีสุด ไดมีเอกสารจำนวนท้ังส้ิน 16 ฉบับอนัเปน
ผลจากการสังคายนาเม่ือ 50 ปกอน ตัวอยางเชน Lumen
Gentium และ Gaudium et Spes ซ่ึงเก่ียวของกับพระ-
ศาสนจักร Dei Verbum เก่ียวกับพระวาจาของพระเจา
Sacrosanctum Concilium เกีย่วกบัพธีิกรรม และ Inter
Mirifica เกีย่วกบัส่ือมวลชน เปนตน

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ไดตรัส
ในพิธีเปดปแหงความเช่ือวา ถึงแมเอกสารดังกลาว
ไดรบัการเขียนข้ึนเม่ือประมาณ 50 ปมาแลว แตบรรดา
เอกสารจากสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ลวนมีความสำคัญ
อยางย่ิงในการชวยเหลือบรรดาคริสตชนใหสามารถ
ฟนฝาคล่ืนลมของโลกยุคปจจบุนั และทรงใหขอสงัเกต

ดวยวา นาเสียดายท่ีเอกสารเหลาน้ีแทนท่ีจะไดรับการ
เอาใจใสนำมาอานและทำความเขาใจ กลบัถกูซุกเกบ็ไว

เพื่อเปนสัญลักษณของความสำคัญของสังคายนา
วาติกัน ที่ 2 ที่มีตอโลก ในทายพิธีบูชาขอบพระคุณ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงมอบสาสน
ของสังคายนาใหแกผูแทนฆราวาสจากภาคสวนตางๆ
เพื่อใหบรรดาฆราวาสท้ังหลายท่ัวโลกสนใจศึกษาและ
ใหคำส่ังสอนท่ีไดจากวาติกนั ที ่2 เปนด่ังเข็มทิศนำทาง
ชีวิตในโลกยุคน้ี ผูแทนฆราวาสประกอบดวยผูแทน
นกัการเมอืง นักวิชาการ ศิลปน สตรี เยาวชน แรงงาน
และผูยากไร

ในค่ำวันเดียวกัน ไดมีการแหเทียนมายังลาน
หนามหาวิหารเชนเดียวกับเม่ือ 50 ปกอนท่ีเยาวชน
นับหม่ืนไดแห เทียนมาในโอกาสเร่ิมการประชุม
สังคายนาวาติกนั ที ่2 โอกาสน้ี สมเด็จพระสนัตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 ทรงมีพระดำรัสตอฝงูชนวา

“เราจำตองเรยีนรบูทเรยีนจากสังคายนาวาติกนั ที ่2
กลาวคือ คริสตศาสนาเปนศาสนาท่ีเชื่อในองคพระเจา
ผมีู 3 พระบคุคล เช่ือในองคพระครสิตเจาผใูหความหมาย
ของชีวติแกเรา ความเช่ืออืน่ๆ ทัง้หมดเปนส่ิงปลีกยอย
ที่แตกออกจากแกนความเช่ือนี้

ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดสำหรับพระศาสนจักรในปจจุบัน
ไดแก การยอมรับการประทับอยูของพระเจา พระองค
เฝามองเราอยู พระองครับฟงเรา

ปแหงความเช่ือเปนปทีใ่หคริสตชนทุกคนพยายาม
คนพบความสวยงามของความเช่ือและความรักของ
พระเจาในทุกวันของชีวิต มีความสัมพันธที่ชิดสนิท
กับพระเยซูเจา และชวยกันประกาศขาวดีแหงความ
รอดพนและความรักของพระเจาแกทุกคน”

ปแหงความเช่ือเริม่ต้ังแตวนัที ่11 ตุลาคม 2012 ไป
จนถึงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2013 ซ่ึงเปนวันสมโภช
พระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล

สำหรับพระศาสนจักรในประเทศไทย ปแหง
ความเช่ือ เปนโอกาสทีเ่ราทกุคนฟนฟคูวามเช่ือของเรา
ตามรูปแบบตางๆ ที่สภาพระสังฆราชฯ ไดแนะนำ
ในแผนอภบิาล ครสิตศักราช 2010-2015 เชน การทำให
พิ ธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย ซ่ึงเปนการฉลอง
วนัพระเจาเกิดประสิทธิผลยิง่ๆ ข้ึน ใหเราพฒันาความเช่ือ
โดยอาศัยพระวาจา ศีลมหาสนิท และการภาวนา โดย
มุงใหเกิดเปนประสบการณกับพระเจา จนสามารถ
เปนพลงัขับเคล่ือนชีวติคริสตชนใหเปนประจักษพยาน
ในทุกมิติของชีวติในสังคม ฯลฯ

อนึง่ ในการประชุมสมัชชาพระสงัฆราชสมัยสามัญ
คร้ังท่ี 13 เรื่อง การประกาศขาวดีแบบใหมเพื่อการ
ถายทอดความเช่ือครสิตชน ซ่ึงเริม่ต้ังแตวนัท่ี 7 ตุลาคม

ถงึวนัท่ี 28 ตุลาคม 2012 ทีห่อประชมุเปาโล
ที ่6 ในวาติกนั การรายงานของพระสงัฆราช
จากประเทศตางๆ เกีย่วกบัการประกาศขาวดี
ในบริบทของพระศาสนจักรทองถิ่นได
เสร็จส้ินไปแลวในสัปดาหที่สองของการ
ประชุม

ในสัปดาหที่ 2 นี้เนนการแบงกลุม
ตามภาษาตางๆ เพื่อทุกคนในกลุมจะได
แสดงความคิดเห็นจากหัวขอที่สรุปไดจาก
ที่ประชุม เปนการเปดโอกาสใหสามารถ

แสดงความคิดเหน็ไดอยางท่ัวถงึทุกคน
พระคณุเจาฟรังซิสเซเวยีร เกรยีงศักด์ิ โกวทิวาณชิ

พระอคัรสังฆราชแหงอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผแูทน
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ไดเขาอยู
ในกลมุภาษาอังกฤษ โดยท่ีในกลมุเดียวกนัมีพระสังฆราช
อื่นท่ีมาจากสหรัฐอเมริกา สก็อตแลนด มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย มาเกา โปแลนด ฮังการี
โรมาเนีย กัวเตมาลา ไนจีเรีย เคนยา กานา คาเมรูน
และเอธิโอเปย เปนตน

ไดมีการแบงปนส่ิงทาทายตางๆ ในประเทศของตน
ในการประกาศขาวดี และมีการเสนอความคิดเห็นท่ี
หลากลาย อาทิ การประกาศขาวดีนัน้ควรตองเร่ิมประกาศ
ที่ผูประกาศเสียกอน ไดแก พระสงฆ นักบวช และ
สามเณร บางทานเสนอวาการเนนสอนคำสอนอยางเดียว
ยังไมเพียงพอ ตองเนนการกลับใจอยางตอเนื่องดวย
เปนตน

ความคิดเห็นตางๆ ทีไ่ดจากการประชุมกลมุทุกกลมุ
จะไดรบัการนำไปรวมกับการรายงานและขอเสนอแนะ
ของท่ีประชุมใหญ แลวนำไปสังเคราะห โดยท่ีใน
สัปดาหที่สามซ่ึงเปนสัปดาหสุดทายของการประชุม
สมัชชาฯ จะไดรางขอสรุปตางๆ ท่ีมาจากการประชุม
ตลอดสองสัปดาห จากนั้นจะใหมีการพิจารณาจาก
ที่ประชุมกลุมและท่ีประชุมใหญอีกเพ่ือปรับแกจนเปน
ทีพ่อใจ

“อดุมสาร” จะติดตามรายละเอียดนำมาเสนอตอไป
ในสัปดาหหนา

- ชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย รายงาน

รองเลขาธิการตอไป โดยขอใหคุณพอพิพัฒนไดชวย
งานในสภาฯ อีกวาระหนึ่ง ในหนาท่ีผูชวยเลขาธิการ
ฝายบุคลากร และรักษาการแทนรองเลขาธิการสภาฯ
ทัง้น้ีจนกวามงซินญอรวษิณุ จะมารับหนาท่ีตอไป

ดวยบุคลิกภาพเปนคนย้ิมแยม ใจเย็นและประสบการณ
ที่ผานมาหลายรูปแบบ ทำใหเปนผูประสานงานได
ทัง้ระดับสังฆมณฑลท้ังสิบ ทัง้ตางประเทศ และราชการ
โดยมีผูรวมงานอีกทานหน่ึงท่ีดูแลดานเอกสาร คือ
ซิสเตอรกฤษดา สาตรพันธ คณะพระหฤทัยของพระ-
เยซูเจาแหงกรุงเทพฯ

วนัท่ี 18 สิงหาคม 2012 ไดฉลองชีวติสงฆครบ 25
ป ที่ภูเก็ต พรอมกับเพื่อนๆ คุณพอนิรันดร ศิลามงคล
คุณพอสทิธิชยั เพญ็คำ

กลางวันทำงานในฐานะผูชวยเลขาธิการสภาฯ
กลางคืนพักอยูที่ตึกสภาฯ ในฐานะเจาของบาน และ
“คนยาม!”

คณุพอพพัิฒน (ตอจากหนา 3)
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พระวาจาของพระเจา เปนพระวาจาที่มีชีวิตและ
บังเกดิผลคมยิง่กวาดาบสองคมใดๆ แทงทะลเุขาไปถงึจุด
ที่วิญญาณและจิตใจแยกจากกัน  ถึงเสนเอ็นและ
ไขกระดกู วนิจิฉัยความรสึูกนกึคดิภายในใจได จึงไมมี
สรรพสิ่งใดๆ ซอนเรนไวเฉพาะพระพักตร แตทุกสิ่ง
เปดเผยอยางชัดเจนตอสายพระเนตรของพระผูซึ่ง
เราจะตองทลูถวายรายงาน

ในเมื่อเรามีมหาสมณะยิ่งใหญผูซึ่งผานเขาสู
สวรรคแลว คือพระเยซูเจาพระบุตรของพระเจาเรา
จงยึดม่ันอยูในการแสดงความเช่ือของเราเถิด เพราะ
เหตุวาเราไมมีมหาสมณะที่รวมทุกขกับเราผูออนแอ
ไมได   แตเรามมีหาสมณะผทูรงผานการทดลองทกุอยาง
เหมือนกับเรายกเวนบาป ดังนั้น  เราจงเขาไปส ู
พระบัลลังกแหงพระหรรษทานดวยความมั่นใจ
เพ่ือรบัพระกรุณา และพบพระหรรษทานเกือ้กลูในยาม
ทีเ่ราตองการ (ฮบ 4:12-16)

 จดหมายฉบับน้ีเราไมรูวาใครเขียนแตนาจะเปน
ชาวยิวที่กลับใจจากศาสนายิวมาเปนคริสตังเชื่อถึง
พระเยซูเจา เขียนจดหมายไปสอนหรือแนะนำเพ่ือน
ชาวยิวท่ีกลบัใจมานับถือพระเยซูเจาดวยกันใหเขาใจวา

มาถูกทางแลว อะไรท่ีศาสนายิวเคยมีเคยปฏิบัตินั้น
ยงัไมสมบูรณแตมาถึงความสมบูรณในองคพระเยซเูจา
เชนพวกเราเคยมีสมณะแตพระเยซู เจ าทรงเปน
มหาสมณะในความหมายท่ีครบถวนสมบูรณกวา
เราเคยมีการถวายเครื่องบูชาแลวเดี๋ยวนี้ เราไมได
กลับไปฆาสัตวถวายเพราะพระเยซูเจาทรงเปนท้ัง
เคร่ืองบูชาและผูถวายบูชาย่ิงใหญที่ครบถวนสมบูรณ
กวา ทรงถวายพระองคเปนเครื่องบูชาบนไมกางเขน
ครัง้เดียวตลอดไป ฯลฯ

 แตขอความตอนน้ีไพเราะอยางไรเลา? เชื่อวา
ผเูขียนน้ีนอกจากจะเปนชาวยิวกลับใจแลวยงัเปนสมณะ
ที่เคยทำหนาท่ีชำแหละสัตวที่สัตบุรุษนำมาเผาถวาย
ในพระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม เขาคงมีหนาท่ีฆาและ
ชำแหละแยกไขมัน  เ น้ือ  เครื่องในของสัตว  เพื่อ
เผาถวายเปนเคร่ืองบูชาตามธรรมบัญญัติของชาวยิว
(ลนต 1:1-18) เนื้อหาที่เขาเขียนจึงไพเราะตรงที่เขา
นำเอาสิ่งที่เขารูจริงมาประยุกตกับการทำงานอยาง
ทรงอานุภาพของพระคัมภีรในจิตใจมนุษย

 พระคัมภรีเปรียบเหมือนดาบสองคม  มิไดแปลวา
มีทั้ งแง ดีและไม ดี เพราะพระวาจาของพระเปน
ของประเสริฐ แตผูเขียนจงใจหมายถึงดาบท่ีสมณะ
ผูชำแหละสัตวใชในการแยะเน้ือออกจากไขมัน
เสนเอ็นออกจากกระดูก อุปกรณที่ใชคือมีดมีคมสอง
ดานเพราะสามารถแซะไดซายขวาอยางรวดเร็ว ผเูขียน
เอาความรแูละประสบการณทีเ่ขามีจากชีวติจริงเปรียบวา
พระคัมภีรเปนอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ เพราะเปน
พระวาจาของพระ เม่ือเราอานหรือไดฟง ก็สามารถ
ชำแหละชีวิตเรา วางแผออกเฉพาะพระพักตรพระเจา

ใหเห็นความดีความเลวในตัวตน อะไรเปนรางกาย
คือของฝายโลก อะไรเปนจิตคือชีวิตฝายวิญญาณ แลว
ทำใหเราสุภาพถอมตน เหน็ตัวตนอันแทจรงิท่ีมีความดี
เพยีงเทาน้ีและเปนทุกขกลบัใจ หวนคดิไดทีจ่ะทำความดี

 เม่ือพระคมัภีรตีแผใหเหน็ชวีติท่ีออนแอของเราแลว
บางทีเราอาจจะหดหู ทอใจ  แตอยากลัวเพราะบัดน้ี
เรามีสมณะท่ีสามารถเขาใจความทุกขยากลำบาก
ความต่ำตอยออนแอของเรา เพราะพระเยซูเจาทรง
เสด็จลงมาบังเกิดรับทนทรมาน และประสบความ
ทุกขยากเชนเดียวกับเรา พระองคทรงเขาใจและรับรู
ความทุกขยากของเรา พระองคผูทรงเปนมหาสมณะ
ยิ่งใหญจะทรงรับเครื่องบูชาคือชีวิตอันต่ำตอยของเรา
เอาไวและนำไปถวายแดพระบดิากลับเปนของถวายแด
พระเจาได มหาสมณะแบบเดิมไมสนใจชีวิตเรา
เราทุกขใจตองนำสัตวมาฆาถวาย บางทีเราเปนคนจน
ตองกูหนี้ยืมสินมาซ้ือสัตว พวกเขามีหนาท่ีฆาก็ฆา
เผาก็เผา ไมสนใจรับรวูาเรามายังพระวิหารมีความทุกขรอน
หนักใจเร่ืองใด ไดแตทำหนาท่ีแลวแลวไป

 ไพเราะไหมครับ แตจดหมายถึงชาวฮีบร ู
มีขอความและเน้ือหาไพเราะแบบนี้ เ ต็มไปหมด
ทั้งฉบับเลยครับ พวกเขามาเปนคริสตังใหมจึงพยายาม
จะอธิบายส่ิงท่ีตัวเองเปนวาคืออะไร คนเราอธิบาย
ตัวเองไดก็มีความสุข แตเขาอธิบายแลวยังสามารถ
ชวยเหลือคนอ่ืนใหเขาใจความเปนคริสตังของตนเองได
อีกดวย ดวยวิธีอธิบายจากดาบสองคมที่เขารูจริงและ
มปีระสบการณการถวายเครือ่งบชูาแบบใหม อาศัยองค
พระเยซูเจาพระมหาสมณะเท่ียงแท ผูทรงเขาใจความ
ทุกขยากของเรา

ครบ 5 ปคณุพอไพศาล (ตอจากหนา 20)
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธและคริสต-
ศาสนจักรสัมพันธ พรอมดวยคุณพอพิพัฒน รุงเรือง-
กนกกลุ คณุพอเดชา อาภรณรตัน  คณุพอเสนอ ดำเนนิ-
สดวก และพระสงฆ นักบวช ผูแทนจากศาสนาตางๆ
ผแูทนจากองคการตางๆ ไดแก ศจ.ดร.รงุ เรงิสันต์ิอาจิณ
สภาครสิตจักรในประเทศไทย ศจ.ประคอง โพธิศ์รทีอง
สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย ศจ.สมเกียรติ
วรรณศรี อ.เตือนตา สุธีรวงศ สหคริสตจักรแบบติส
ในประเทศไทย ศบ.คงกฤช อิม่กมล มลูนธิเิซเวนธเดย
แอดเวนตีสแหงประเทศไทย ญาติพ่ีนองตระกลูอานาม-
วฒัน สัตบุรษุ และผรูวมงานจากหนวยงานตางๆ ภายใต
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ที่วัด
เซนตโธมสั ซ.นาคสุวรรณ เมือ่วนัศกุรที ่5 ตลุาคม 2012

พระคุณเจาชูศักด์ิ ไดใหขอคิดวา “พวกเราไดรวม
คิดถึงคุณพอไพศาลที่รัก กับความดีที่ทานทำ และยัง
รับหนาท่ีเปนทอธารในการท่ีจะทำใหพวกเราทุกคน
มีความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากย่ิงข้ึน ซ่ึงเปนความ
ปรารถนาของพระสันตะปาปาหลายๆ องค และคุณพอ
ไดทำศาสนสัมพันธ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ
ทำใหส่ิงน้ีบังเกิดข้ึนและเปนส่ิงท่ีดีมากๆ สำหรับ
ประเทศไทย ขอพวกเราไดต้ังใจท่ีจะชวยกันสืบสาน
พนัธกิจน้ีตอๆ ไป เม่ือเรารักคุณพอไพศาลตองชวยกัน
ทำงานของคุณพอไพศาล เม่ือคุณพอไพศาลไมอยูแลว
ตอนน้ีคุณพอเสนอ ดำเนินสดวก มารับหนาท่ีแทน

ก็ขอใหเราชวยกัน
แทจรงิแลวเราทุกคนเปนลกูของพระเจาเหมือนกนั

และเราจะไดพยายามทำใหพระศาสนจักรท่ีอยูใน
ประเทศไทยน้ีมีความเปนน้ำหนึง่ใจเดียวกนัมากข้ึน เรา
กจ็ะพยายามทำตามความสามารถของเรา พอเหน็มีพีน่อง
จากคริสตจักรตางๆ มากันมากมาย เห็นมีจากคณะ
โฟโคลาเรดวยท่ีชวยกันในเร่ืองการทำศาสนสัมพันธ
เรามีการทำศาสนสัมพันธกับพี่นองศาสนาพุทธ พี่นอง
มุสลิม และกับทุกศาสนา ซ่ึงก็ทำไดดวยดีมาตลอด
โอกาสน้ีพอขอขอบคุณทุกทานท่ีมีน้ำใจดี ที่ชวยกัน
ตลอดมา และขอใหชวยกันตลอดไปดวย พอขอ
คำภาวนาสำหรบัพอดวย ขอพระเจาอวยพรทกุคน”

หลงัพธีิบชูาขอบพระคุณ มีการวางดอกไมหนารปู
คุณพอไพศาล เปนการรวมระลึกถึงและอุทิศคำภาวนา
แดดวงวิญญาณของคุณพอไพศาล

โอกาสนี้มีการแสดงความยินดีตอนรับพระคุณเจา
ชูศักด์ิ  สิริสุทธ์ิ  โอกาสเขารับตำแหนงเลขาธิการ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ดวย

หมายเหต ุอดุมสาร (ตอจากหนา 18)
 ทำงานอภบิาลเด็กหญงิดอยโอกาสและโสเภณี ดวยการ
ใหการศึกษาเบ้ืองตน ชวยเหลอืสตรี ในป 1892

บุญราศีกาเตรี เตกาวิทา (Kateri Tekakwitha) อยู
ในชวงศตวรรษท่ี 17 บิดาเปนเผาโมฮอก มารดาเปน
คริสตชน ซ่ึงถูกขับไลและถูกจับตัวมาลงโทษในฐานะ
ที่เขารับความเชื่อคาทอลิก  เปนชาวอเมริกันชนเผา
คนแรกท่ีเปนนักบุญ

บุญราศีแอนนา ชฟัเฟอร (Anna Schaffer) ฆราวาส
สตรีชาวเยอรมัน ซ่ึงอยูในชวงศตวรรษท่ี 19  ตองการ
เปนธรรมทูตแตไมสามารถเปนไดเพราะเกิดอุบัติเหตุ
น้ำรอนลวกท่ีขา ไมไดรบัการรักษาเปนแผลเร้ือรัง และ
เจ็บปวยตอเนื่อง เธอไดยอมรับสภาพปวยไข  วาเปน
หนทางสูความศักด์ิสิทธ์ิ

บุญราศีเปโดร กาลุงสด (Pedro Calungsod) ชาว
ฟลิปปนส หน่ึงเดียวจากเอเชีย เปนครูคำสอนฆราวาส
ซ่ึงองคสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงยก
ตัวอยางเรื่องราวของทานไวในบทเทศน วา “เปโดร
กาลงุสด ผซ่ึูงมีความเช่ือทีล่กึซ้ึงและแบงปนออกมาดวย
การสอนคำสอน ใหเกดิการกลบัใจ และเปนพยานยนืยนั
องคพระครสิตดวยชวีติท่ีบรสุิทธ์ิ อทุศิตนเพ่ือความเช่ือ”

ความเช่ือ...จดุต้ังตนของเร่ืองราวมากมาย จดุสุดทาย
อันนำไปสูความสำเร็จของชีวิตคริสตชน ความสำเร็จ
ของการไปพบกบัพระเปนเจาในวาระสุดทายของชีวติ

ขอสัน้ๆ สามคำ “เรือ่งนี ้ยงัไมจบ...”
บรรณาธิการบริหาร



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2012หนา 6

บ.สันติสุข
www.salit.org

บทอธษิฐานภาวนา

เรียนรูการใชเงินทองใหถูกตอง

ความยากจนบ่ันทอนการเติบโตและความอยูดีกินดี ในฐานะท่ีเราเปน
คริสตชน เราแตละคนไดรับกระแสเรียกใหกระทำทุกอยางท่ีเราสามารถทำได
เพื่อบรรเทาเบาบางความอยุติธรรมในสังคม แตส่ิงท่ีไมคอยเห็นไดชัดเจนนัก
ก็คือ การมีความร่ำรวยเพ่ิมมากข้ึน มิไดหมายความวาจะมีความสุขตามมา
สำหรบัผยูากจน การมฐีานะดีข้ึนมิไดหมายความวาจะชวยใหชวีติของเขาดีข้ึน
แตเม่ือมนุษยร่ำรวยมากข้ึน มิไดหมายความวาเงินทองทำใหเขามีความสุข
มากข้ึน

เงินทองเทาน้ันไมสามารถทำใหใครมีความสุขได หากแตเขาตองมีเงินทอง
มากเพียงพอเพื่อจะไดส่ิงท่ีจำเปนในการทำใหเขามีความสุข ผูที่ขัดสนจริงๆ
จะไดรบัความชวยเหลอืมาก หากเขามีรายไดเพิม่ข้ึน สวนผทูีมี่เงินทองอยแูลว
จะสบายข้ึนก็ตอเม่ือเขามีเงินทองมากข้ึน

พระเยซเูจาทรงมีขอแนะนำท่ีดีเกีย่วกับเร่ืองน้ี ใครท่ีคิดวาการเปนคริสตชน
เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับจิตวิญญาณ จะพบวาพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาน้ี
ยากท่ีจะเขาใจ เพราะเปนการบงชัดวา การเปนศิษยติดตามพระเยซูเจามีเรื่อง
เกีย่วโยงกบัเงินทอง เหนอืสิง่อืน่ใดเราไดรบัการส่ังสอนมิใหปรารถนาเงินทอง
เพียงเพราะมันเปนเงินทองเทาน้ัน หากแตเปนเคร่ืองมือที่มีประโยชนในการ
ชวยเหลอืผอูืน่ และมีความจำเปนหากมนัเปนส่ิงท่ีจะจัดหามาซ่ึงความตองการ
ที่แทจริงของเรา

เราอาจจะถกเถียงกันเกี่ยวกับความตองการ “ที่แทจริง” ของเรา จึงตอสู
เพือ่จะทราบไดวาเงินทองมากมายเพียงใดจึงจะพอสำหรับเรา พระวรสารวันน้ี
เตือนเราวา นี่คือคำถามท่ีศิษยของพระเยซูเจาตองตัดสินอยูตลอดเวลา พระ-
เยซูเจาทรงมีพระประสงคจะใหเรามีความสุข มิใชร่ำรวย

“ทานท้ังหลายจะปรนนิบัติรับใชพระเจา
และเงินทองพรอมกันไมได” (ลูกา  16:13)

ขาแตพระเยซูเจา โปรดทรงนำทางใหลูก
มีความไววางใจท่ีลกึซ้ึงย่ิงข้ึน  เพือ่ลกูจะไดรอดพน
จากความหวงใย และความโลภในเร่ืองทรพัยสิน
เงินทอง โปรดใหลูกมีใจกวางขวาง ในอันท่ี
จะแบงปนส่ิงท่ีลูกไดรับกับผูที่ขัดสนดวยวิธีนี้
โปรดใหลกูเปนผรูบัใชทีแ่ทจรงิในพระอาณาจักร
อาแมน

กราฟชีวิต
ชวงน้ีดินฟาอากาศกำลังปลายฝนตนหนาว
รางกายตองปรับตัวอยางตอเน่ือง
ต่ืนข้ึนมาดินฟาอากาศเปนใจนาจะสบายๆ ไดทัง้วนั
ออกจากบานสดใสถนนหนทางแหงสะอาด
รมท่ีเคยติดมือไวกันฝนเปล่ียนมาใชกันแดด
ถึงอยางไรก็ตองมีติดตัวไวเพื่อความรอบคอบ
แสงแดดท่ีเริ่มฉายสองแตเชาอาจจะหายไปด้ือๆ
ทองฟาแจมใสไรเมฆอาจเปล่ียนเปนสลดหดหอูมึครึม
รมท่ีพึง่ใชกนัแดดตองเปล่ียนมากันฝน
ถนนแหงกลายเปนเฉอะแฉะเปยกชื้นช่ัวพริบตา
อากาศสดใสโลงจมูกแปรสภาพเปนเหนอะหนะฝดจมูก
ละอองฝนปลิววอนรมิขอบรมปะทะหนาใหครัน่ตัว
พรอมกับความเย็นกระหน่ำซ้ำประสาอากาศตนหนาว
จนตองปดคอเส้ือควกัเส้ือตัวเกงใสทบักันไวดีกวาแก
แลวตองสังเกตสังกาทาทีรางกายไปเปนระยะถึงเย็น
หากจำเปนก็เสริมดวยยากันหวัดยาลดไขกอนเขานอน
ถือเปนกิจวัตรผูคนแถบภูมิอากาศน้ี
ถงึจะมีกำหนดเดือนกำหนดฤดใูนรอบป
แตก็ตองทำใจหากตองเจออากาศทุกฤดูในวันเดียวกัน
กระน้ันหากมองในแงดีกใ็ชจะเปนปญหาชีวติความเปนอยู
แตนาจะเปนรสชาติชีวิตแตละวันดวยซ้ำ
ไมตองจำเจไมตองเบ่ือหนายมีความหลากหลายแปรเปล่ียน
เพราะน่ีคือครรลองแหงธรรมชาติครรลองแหงชีวิต
เฉกเชนกราฟหัวใจมีข้ึนมีลงตราบใดท่ียงัมีลมหายใจ
แตพอเปนเสนเรยีบลากยาวน่ันหมายถึงจุดจบจุดส้ิน...

เสียดายท่ีคนเอาแตดูแคเสนกราฟหัวใจท่ีมีข้ึนมีลง
แตไมเคยคำนึงถงึเสนกราฟชวีติท่ีข้ึนลงไมตางกัน
เสนกราฟดินฟาอากาศทีเปล่ียนแปลงไดแทบทุกนาที
เสนกราฟอารมณพอดกีข้ึ็นพอเสยีกล็ง
เสนกราฟหนาท่ีการงานเด๋ียวสำเรจ็กข้ึ็นเด๋ียวผดิพลาดกล็ง
เสนกราฟความรกัยามโรแมนติกก็ข้ึนยามไมรใูจกนัก็ลง
เสนกราฟความสุขเม่ือทกุอยางลงตัวกข้ึ็นเม่ือขดัแยงก็ลง...
อันท่ีจริงแลวกราฟแตละอยางคือเสนเดียวกัน
เสนเดียวท่ีลากข้ึนเสนเดียวที่ลากลงแคตางวาระแคตางสถานการณ
เฉกเชนดินฟาอากาศเฉกเชนอารมณเฉกเชนหนาท่ีการงาน
เฉกเชนความรักเฉกเชนความสุขเฉกเชนทุกส่ิงทุกอยาง
อากาศดีก็อยูในอากาศไมดีนั่นเองเพียงแตสลับกันสำแดง
อารมณดีก็อยูในอารมณเสียน่ันแหละเพียงแตดานใดถูกกระทบ
ความสำเรจ็ก็อยใูนความผิดพลาดลมเหลวนัน่เองเพยีงแคตางข้ันตอน
ความรักก็อยูในความเกลียดนั่นแหละแลวแตใจกำหนด
ความสุขก็อยใูนความทุกขเชนกันเพยีงแตตางมิติ...
ที่จะเอาแตแงใดแงหนึ่งตลอดไปก็คงเปนไปไมได
นอกจากจะผิดครรลองแหงธรรมชาติครรลองแหงชีวิตแลว
จะทำใหกราฟลากเปนเสนตรงยาวไมตางกับกราฟหัวใจ
และถึงจะมีชวีติอยแูตกไ็รซ่ึงรสชาติสีสันถงึข้ันนาเบ่ือนาหนาย...

ที่สุดแลวทุกอยางข้ึนกับการมองการคิดการกำหนดทาที
แมจะกำหนดทุกอยางใหเปนไปตามใจตองการไมได
แตสามารถกำหนดการมองกำหนดการคิดกำหนดทาทีได
แมจะบริหารสถานการณตามใจคิดตามใจตองการไมได
แตสามารถบริหารใจบริหารอารมณได
หากรจูกัดำเนินชวีติอยางมีสติซะอยาง
เสนกราฟชีวติจะข้ึนจะลง...กไ็มมีวนัสติแตกแนนอน
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สังฆมณฑลนครราชสีมา

ถารจูกัใชเวลา  ชวีติจะมคีามากกวานี้

สังฆมณฑลจนัทบรุี

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

เขาเงียบสงฆโคราชประจำเดือนตุลาคม คุณพอ
สมเกยีรต ิ ตรนีกิร ไดมาแบงปนใหกบัพระสงฆโคราช
ในการเตรียมเขาสูปแหงความเช่ือ ทั้งน้ีเพื่อเปนการย้ำ
เตือนถึงหนาท่ีของการเปนผูรับใชดวยจิตตารมณแหง
ความเช่ือทีล่งมาสกูารปฏบิติัดวยทาทีแหงความรักความ
เมตตา  ผานไปดวยบรรยากาศแหงความรักในพิธีเปด
ปแหงความเช่ือสังฆมณฑลนครราชสีมา ทีอ่าสนวิหาร
แมพระประจักษที่เมืองลูรด นครราชสีมา ในวันเสารที่
13 ตุลาคม 2012 โดยคณะกรรมการดำเนินงานปแหง
ความเช่ือ ไดเชญิชวนพ่ีนองสัตบุรษุเปนพิเศษ ไดหนัมา
รื้อฟนความเช่ืออยางจริงจังของเราคริสตชนทุกคน
ความเช่ืออันเปนชีวิต ความเช่ือที่เปดประตูใจของเรา
เพื่อตอนรับเพื่อนพี่นองและกาวเขาสูประตูแหง
ความเชือ่ ในชมุชนศิษยพระครสิต รกั แบงปน ใหอภยั
และรบัใช รวมกนัสรางสรรคโลกใหงดงามดวยความเชือ่
สวนตนเพ่ือขับเคลื่อนความเช่ือสวนรวม สำหรับ
กิจกรรมตางๆ ในวันน้ัน ประกอบดวยพิธีเปดปแหง
ความเชือ่ และการแสดงละครประวติัศาสตร “การเดนิทาง
แหงความเช่ือ สังฆมณฑลนครราชสีมา” ทีอ่าคารมารีอา
และที่อาสนวิหาร สัตบุรุษรวมในพิธีบูชาขอบพระคุณ
เปดปแหงความเชื่อ และพิธีบวชสังฆานุกรออกัสติน
รชตะ ประทมุตร ีสมาชิกของคณะธรรมทูตไทย หลงัพธีิ
บูชาขอบพระคุณ พระคุณเจาอานสาสนอภิบาลโอกาส
ปแหงความเช่ือ ถึงพ่ีนองสัตบุรุษ และพิธีรับมอบ
กางเขนและธงสัญลักษณปแหงความเช่ือ ซ่ึงจะจาริกไป
แตละวัดในโอกาสฉลองชุมชนแหงความเช่ือตลอดท้ังป
เพื่อเปนเครื่องหมายถึงกิจกรรมในปแหงความเช่ือ
ในคร้ังน้ี  บรรดาพระสงฆและพี่นองสัตบุรุษท่ัว
สังฆมณฑลนครราชสีมา จากทุกเขต ไดมารวมงาน
ครัง้น้ีดวยความเปนหนึง่เดียวกนั 

 ผานพนไปไดดวยน้ำพระทัยพระองคจริงๆ กับงาน
เปดปแหงความเชือ่ สังฆมณฑลจันทบรุ ีและการฉลอง

หลงัจากไดอาสนวิหารหลังใหมทีส่งางาม  สัปดาหแรก
ของการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพอไพฑูรย
ยนังาม จติตาธิการยวุธรรมทูต สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
นำสมาชิกคายยุวธรรมทูต และทีมงานกวา 400 ชีวิต
รวมมิสซากับสัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
ทามกลางบรรยากาศท่ีสงบ สวนสัตบุรุษยังคงตอง
ปรบัตัวพอสมควรกับอปุกรณเคร่ืองใชตางๆ  หลงัจาก
มีสวนรวมในงานเปดถวายอาสนวิหารอัครเทวดา

ราฟาเอล บรรดา “เยาวชนคนพระคัมภีร” ชวยคาย
ยวุธรรมทูต ระดับสังฆมณฑล  คายกระแสเรียกสังฆมณฑล
พลงัยังเหลือมากมายตอกนัดวย ชมุนุมเยาวชนระดับชาติ
ปนี้ สังฆมณฑลนครราชสีมาเปนเจาภาพ  คุณพอ
สิทธโิชค  แสวงกาญจน จติตาภิบาล ขนเยาวชนรวม 30
ชวีติ ฉลองชุมชนศิษยพระคริสต แมพระสายประคำ
ประจวบฯ ปนีคึ้กคกั คณะฟรงัซิสกนั จดัประชุมสมาชิก
กอนฉลองวดั 1 วนั ทำใหจำนวนพระสงฆ  นกับวช มาก
เปนพิเศษ นอกนั้นวันฉลองมีการโปรดศีลกำลังใหกับ
เยาชน 3 คน และยังแตงต้ังคณะกรรมการชมรมผสููงอายุ
ระดับวดั อยางเปนทางการ คณุพอเฮซสุ เจาอาวาสคงยิม้
อยางมีความสุข ชมุนุมเยาวชนซาเลเซียน เฉลมิฉลอง
200 ป แหงการเกดิของคุณพอบอสโก (ค.ศ. 1815-2015)
ทีศู่นยเยาวชนดอนบอสโก อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรขัีนธ
บรรยากาศอบอุนสไตลซาเลเซียนเชนเคย ปนี้คุณพอ
ประเสรฐิ สมงาม เจาคณะแขวงซาเลเซียนแหงประเทศ
ไทย เปนประธานพิธีบชูาขอบพระคุณปดคาย  

บวชเปนพระสงฆครบ 25 ป 50 ป ในวันเสารที่ 13
ตุลาคม 2012 ทีก่อนหนาน้ีทางคณะกรรมการจัดงาน ได
กำหนดจัดงานท่ีวัดนักบุญฟลิปและยากอบ หัวไผ แต
ดวยสถานการณที่มีน้ำทวมขังบริเวณวัด จึงไดออก
ประกาศดวนเปล่ียนสถานท่ีจัดงาน มาเปนท่ีโรงเรียน
ดาราสมุทร ศรีราชา กอนจะถึงวันงานเพียงสัปดาหเดียว
ทำเอาคุณพอวัชรินทร สมานจิต ผจูดัการโรงเรียน และ
คณุพอลอืชยั จันทรโป ผอูำนวยการ อยูนิ่งไมได ส่ังการ
เนรมิตพื้นท่ีโดยดวน พรอมท้ังเดินสำรวจตรวจงาน
ดวยตัวเอง จนสำเร็จเสรจ็ลงไปไดดวยด ีไมมีทีติ่ ยงัมีอกี
ทานหนึง่ท่ีไมนอยหนาไปกวากัน กคื็อ คณุพอเสกสรร
สุวิชากร ผอูำนวยการศูนย ทีเ่สียงดังหนาแดง ออกแรง
ทกุรายการ ยกโตะยกเกาอ้ี จดัเตรียมความพรอมทุกส่ิง
และทุกส่ิงทุกอยางไดสำเร็จลงดวยความราบร่ืน ไมมี
รายการไหนถูกตัดออกแมแตรายการเดียว การถายภาพ
ประวติัศาสตร แปรอักษรมนุษย “WE  BELIEVE”  ทีจ่ดั
โดยทีมงานของคุณพอเศกสม กิจมงคล ก็ไมมีฝน
สักเม็ดหลนจากฟามาเปนอปุสรรคใดๆ ไมรคุูณพอทาน
สวดภาวนาบทไหน แดดรอนแรงดีแท สุดทายขอ
ขอบพระคุณทุกๆ ทาน ที่เดินทางมารวมเปดปแหง
ความเชื่อ  สังฆมณฑลจันทบุรี และรวมยินดีกับ
พระสังฆราช และพระสงฆ รวมไปถึงผูที่มีสวนรวม
ในงานน้ีทกุทาน การจับรางวัล บตัรการกศุล “กองทนุ
ชวยคารักษาพยาบาลพระสงฆเจ็บปวย” ทีมี่รางวัลใหญ
เปนรถกระบะมาสดาน้ัน ผทูีถ่อืบตัรหมายเลข 241464
ทานเปนผโูชคดี มารับรถท่ีศูนยสังฆมณฑลไดเลยครับ
สวนรางวัลอืน่ๆ สามารถตรวจสอบไดทางเว็บไซตของ
สังฆมณฑล หรือ http://www.chandiocese.org/2012/
Award13-10.pdf และติดตอรับรางวัลไดที่ 21/3 ม.1
ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 0-3831-2708
ในวันทำการ จนัทร-ศุกร เวลา 08.00-16.30 น.  

สังฆมณฑลเชียงใหม
คืนวันท่ี 1 ตุลาคม 2012 อาสนวิหารพระหฤทัย และ

เขตวัดตางๆ ของสังฆมณฑลเชียงใหม จัดรณรงคสวด
สายประคำประจำเดือนตุลาคม  ตามโครงการคาทอลิก
ไทยพรอมเพรียงไมส้ินเสียงสวดสายประคำประจำป ซ่ึง
เปนกิจกรรมหน่ึงท่ีสงเสริมความเช่ือความศรัทธาใหกบั
พี่นองคริสตชนอยางดี และจากสถิติเม่ือปท่ีผานมา
ปรากฏวาไดรับเสียงตอบรับเกนิคาด  ปนีสั้งฆมณฑล
เชยีงใหม โดยการสนับสนุนของพระสังฆราชฟรังซิส
เซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน   รวมท้ังคณุพอสรุสทิธิ ์ชมุ-
ศรีพันธุ อุปสังฆราช เจาอาวาสอาสนวิหาร และเปน
กรรมการรณรงคกจิกรรมสวดสายประคำน้ีดวย สวนท่ี
อาสนวิหารพระหฤทัยนั้น เริ่มดวยการสวดสายประคำ
ที่หนาถ้ำแมพระแลวตอดวยพิธีบูชาขอบพระคุณแลว
จึงปดทายดวยการถวายชอดอกไมแดแมพระ และใน
วันเดียวกันน้ีเขตวัดตางๆ พรอมใจจัดพิธีเปดเดือน
แหงการสวดสายประคำอยางพรอมเพรียงโดยบางวัด
มีการแหพระรปูแมพระในหมบูาน หรอืรอบวดัแลวแต
ความเหมาะสมของแตละเขตวัด  และกิจกรรมสวด
สายประคำจะดำเนินตอไปโดยการนำพระรูปของแมพระ
ไปตามบานของพ่ีนองวันละบานจนถึงส้ินเดือนตุลาคม
2012 นี ้ 
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาที่
ทีส่ำคญั

การภาวนาคอืหนาที่
ทีส่ำคญั

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญเมื่อสงครามสงบลง คุณพอฟรานซิส ฟาเกน อธิการ
เจาคณะแขวงเซนตหลุยสในเวลาน้ันไดตอบรับคำเชิญ
ของพระคุณเจาโทมินอกีครัง้และไดสงธรรมทตูชุดแรก
จำนวน 4 องคมาแพรธรรมในแดนสยาม

ธรรมทูตท้ังส่ี ออกเดินทางจากทาเรือซานฟราน-
ซิสโกโดยเรือสินคามุงหนาสูแดนสยามในวันท่ี 6
มีนาคม 1948 ใชเวลาเดินทางราวสองเดือนครึง่จึงมาถึง
ประเทศไทยในวันที่ 19 พฤษภาคม 1948 ที่เกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี ธรรมทูตเหลาน้ีไดเรียนภาษาไทยท่ี
บานทาแร และไดเริ่มงานประกาศขาวดีของพระเจาท่ี
บานชางม่ิงเปนแหงแรก  ถือไดวาน่ีคือศูนยกลาง
คณะแหงแรกในประเทศไทย โดยมีคณุพอดูฮารต เปน
อธิการองคแรก

งานของคณะเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว ธรรมทูต
จากอเมริกาถูกสงมารุนแลวรุนเลาเพื่อชวยกันประกาศ
ขาวดีของพระเจาแกพี่นองชาวไทย โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในบรรดาคนยากจนและผทูีถ่กูทอดท้ิงในสังคม รวมถงึ
บรรดาชาวตางชาติที่ตองการการอภิบาลดูแลเอาใจใส
ดานชีวิตจิตวิญญาณอีกดวย งานของคณะพระมหาไถ
ในประเทศไทยจึงมีความหลากหลาย แตกมี็จดุประสงค
อันเดียวกัน คือ การเปนประจักษพยานถึงขาวดีของ
พระเจาน่ันเอง

งานแพรธรรมของคณะพระมหาไถในประเทศไทย
ประกอบดวย งานอภิบาลตามเขตวัดตางๆ ที่ไดรับ
มอบหมายจากสังฆมณฑล งานธรรมทูต งานเทศนฟนฟู
จติใจ งานสังคมสงเคราะห งานโรงเรียน งานดานส่ือสาร
มวลชน งานธรรมทูตในตางแดน ตลอดระยะเวลา 60
กวาปที่ผานมา สมาชิกคณะพระมหาไถแหงประเทศ

ไทยซาบซ้ึงในจิตตารมณและอุดมการณอันแนวแน
ทีบ่รรดามิสชนันารไีดนำมาสชูนรนุหลงัในการประกาศ
ขาวดีของพระเจาดวยความเขมแข็ง รอนรน และ
พากเพียร

คณะพระมหาไถแหงประเทศไทย กิ่งแขวง
กรุงเทพฯ ข้ึนกับแขวงเดนเวอร ประเทศสหรัฐอเมริกา
มากวา 60 ป จนบัดน้ีถึงเวลาท่ีทุกอยางพรอมและไดมี
การพิจารณาอยางรอบคอบจากทุกฝาย จงึไดมีการเสนอ
ไปยังสำนักมหาธิการท่ีกรุงโรมเพ่ือพิจารณาต้ังเปน
แขวงประเทศไทย ซ่ึงทางมหาธิการและท่ีปรึกษาก็ได
พิจารณาเห็นชอบใหสถาปนาคณะพระมหาไถกิ่งแขวง
กรุงเทพฯ เปนแขวงประเทศไทย ในวันท่ี 22 กนัยายน
2012 ซ่ึงนำความช่ืนชมยินดีมาสพูวกเราชาวพระมหาไถ

ทุกคน รวมถึงบรรดาสัตบุรุษท่ีรูจักและใกลชิดกับ
คณะพระมหาไถอกีดวย

คณะพระมหาไถแขวงประเทศไทย มีอาณาเขต
ครอบคลุมประเทศไทยและประเทศลาว โดยมีคุณพอ
โจเซฟ อภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ เปนอธิการเจาคณะแขวง
องคแรก ในโอกาสอันชืน่ชมยินดีนี ้ทางคณะไดจดัใหมี
การเปดศูนยอภบิาลวัดพระมหาไถ (Redeemer Hall) ข้ึน
เพื่อรวมฉลองการสถาปนาเปนแขวงในคร้ังน้ี พิธีบูชา
ขอบพระคุณเฉลิมฉลองจัดข้ึนท่ีวัดพระมหาไถ ซอย
รวมฤดี โดยพระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ
โกวิทวาณิช ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให
เกียรติเปนประธานในพิธี พรอมดวยพระสังฆราชอีก 8
องค  ผูแทนจากสำนักวาติกันประจำประเทศไทย
คุณพอมหาธิการเจาคณะพระมหาไถจากกรุงโรม
คุณพออธิการเจาคณะแขวงเดนเวอร และบรรดาพ่ีนอง
สงฆ นักบวชชายหญิงกวา 100 องค รวมถึงบรรดา
สัตบุรุษท่ีใหเกียรติมารวมแสดงความยินดีกับคณะ
พระมหาไถในโอกาสพเิศษน้ี

โอกาสอันพเิศษน้ีเปนดังภาพสะทอนถงึการเดินทาง
ของคณะพระมหาไถในประเทศไทย ซ่ึงไดผานรอน
ผานหนาวมากวา 60 ป ประสบการณและบทเรยีนตางๆ
ที่เราไดรับและเรียนรูนั้นคือสิ่งท่ีมีคาตอการเดินทาง
ของพวกเราในกาวตอๆ ไป ขอขอบคุณทุกกำลงัใจและ
การสนับสนุนอนัดีทีมี่ตอคณะพระมหาไถแหงประเทศ
ไทย พวกเราสัญญาวาจะม่ันคงในจิตตารมณที่นักบุญ
อัลฟอนโซ บิดาของเราไดมอบใหไวอยางดีตอไป นั่น
ก็คือ การประกาศขาวดีของพระเจาแกคนยากจนและ
ผทูีถ่กูทอดท้ิงมากท่ีสุด

เขยีนโดย คณุพอจติตพล ปลัง่กลาง, C.Ss.R.

วนัเวลาผานไปเปรียบดังตนไมใหญ ไดมีการเปล่ียนแปลง
หลายอยางภายใน สำหรับคนภายนอกอาจจะมอง
เหมือนเดิม

คุณพออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ อธิการเจาคณะแขวง
ประเทศไทย คณะพระมหาไถองคแรก เม่ือวันท่ี 22
กันยายน ค.ศ. 2012 คณะพระมหาไถในประเทศไทย
โดยมิสชันนารีจากสหรัฐอเมริกา ไดเขามาในประเทศ
ไทย ค.ศ. 1948 ในฐานะท่ีเปนกิง่แขวงของคณะแขวงท่ี
เซนตหลยุส ปจจุบนัเปนแขวงเดนเวอร

คุณพออภสิิทธ์ิ ไดเลาใหฟงวา การท่ีคณะไปเปดบาน
ที่ไหนคร้ังแรก ก็เรียกวา เขตพ้ืนท่ีเล็กท่ีสุด (region)
ตอมาเม่ือพฒันาข้ึน เติบโตมากข้ึน กเ็รียกวา เปนกิง่แขวง
มีคุณพอโกแตนท เปนอธิการเจาคณะของก่ิงแขวง
ประเทศไทย มีสมาชิกประมาณ 20 องค  และเม่ือเติบโต
เขมแข็งมากข้ึน ตามท่ีคณะไดกำหนดเปนเง่ือนไขไว
วา เชน ตองมีจำนวนสมาชิกอยางนอย 50 องค มีบาน
4-5 บาน และมีกระแสเรียกมีความม่ันคง มีฐานะทาง
เศรษฐกิจม่ันคง ตามธรรมนูญของคณะฯ กำหนดไว
อยางน้ี

ต้ังแตคณะมหาไถไดเขามาในประเทศไทยถึงวนัน้ี
เปนเวลา 60 ป

เม่ือเปนแขวงแลว เราก็มีอสิระจะตัดสินใจทำอะไร
ไดคลองตัวมากข้ึน ไมตองพึ่งหรืออาศัยเจาคณะแขวง
ท่ีเราสังกัด

ประเทศท่ีมีสมาชิกมากท่ีสุดคือ บราซิล มี 4-5 แหง
ทั้งก่ิงแขวงและแขวง ถาท่ัวโลกรวมท้ังก่ิงแขวงและ
แขวงมีประมาณ 70-80 แหง

คุณพอภสิิทธ์ิ บวชมาได 26 ป ระยะเวลาเปนอธิการ
เจาคณะวาระ 4 ป  กอนหนาน้ีเคยเปนอธิการเจาคณะ
กิง่แขวงอย ู2 วาระ รวม 6 ป  (Vice provincial Superior)
วาระละ 3 ป

จากประเทศไทยไดสงสมาชิกไปชวยที่ไนจีเรีย
เกาหลี และไปชวยสหรัฐอเมริกา ทำงานกับกลุมชาว
ละฮ ู มง จากประเทศลาว คณุพอประสทิธิ ์เครอืสวุรรณ
และมีคุณพอเลารี ซ่ึงเคยอยูประเทศไทยและกลับไป
สหรัฐอเมริกา กไ็ดทำงานกับพวกผอูพยพไปดวย

ในเอเชียมีสมาชิกชาวเวียดนามมากท่ีสุดประมาณ
300 องค อนิโดนีเซีย 100 กวาองค

เม่ือพูดถึงอาคาร 6 ชั้นหลังใหมที่สรางอยูและ
ไดเปดใชงานไปบางสวนแลว ชัน้ลาง และท่ีจอดรถได
เกอืบ 150 คัน สองชัน้คร่ึง  หองประชุมอยชูัน้บน จไุด
ประมาณ 1,000 กวาคน รวมท้ังหองประชุมเล็กๆ อีก
หลายหองรองรับงานอภิบาลท่ีตองมี เพราะเวลาน้ี
คับแคบและไมพอ หองประชุมยังไมเสร็จดี รวมคา
ใชจายท้ังหมดประมาณ 200 ลานบาท รายไดมาจากการ
บริจาคในประเทศ สัตบุรษุของวัดเอง

สวนอาคารหลังเกา กำลังรอพิจารณาใหรอบคอบ
มาก จะปรบัปรงุใหม แตไมทบุแน

ตอนแรกๆ ก็มีเสียงบนวาบาง ทำไมสรางใหญโต

ใชเงินมากขนาดน้ี แตพอเปดใชงานแลวคนก็เห็น
ความจำเปน และประโยชนมากข้ึน โดยเฉพาะเร่ือง
ที่จอดรถสะดวก การบริการสะดวกขึ้น เพราะคิดวา
ถึงเวลาและจำเปนตองทำแลว

คณะพระมหาไถนอกจากมีชื่อเสียงดานการเทศน
อบรมแลว มีงานดานสังคม ชวยเหลือคนยากจน เด็ก
กำพรา เด็กติดเช้ือเอชไอวี ที่พัทยา ที่ชุมชนแออัด
คลองเตย ที่หนองคาย  นอกจากน้ียังมีงานโรงเรียน
ที่พิเศษและมีชื่อเสียงมานาน

โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา (RIS, Ruamrudee
International School) มีนักเรียนประมาณ 1,600 คน
กไ็ปไดดี มีคณุพอเลโอ เทรวสิ รบัผดิชอบอย ูโรงเรยีน
ของเราเปดเปนลำดับท่ีสอง แหงแรกคือ ไอเอสบี
(International School of Bangkok)  ยายไปอยูถนน
แจงวัฒนะ เปนของสถานทูตอเมริกา ค.ศ. 1951 แตกอน
อยทูีสุ่ขุมวิท ซอย 15  ของเราเปด ค.ศ. 1957

เวลาน้ีในคณะมีคุณพอโกแตนท  อาวุโสท่ีสุด อายุ
96 ป รองลงมา คุณพอมารติน และคุณพอโกโทร รุน
เดียวกัน ก็อาวุโสมาก แตก็ยังทำงานอะไรบางเล็กๆ
เพราะเจ็บปวย และมีโรคประจำตวั

ถาคณะฯ เปนดังนาวา คุณพออภิสิทธ์ิ ก็เปนดัง
กัปตันเรือ จะไปทางไหนก็ข้ึนอยูกับกัปตัน แตกัปตัน
ทุกวันน้ี ก็มีคณะท่ีปรึกษา เปนทีมงานท่ีตองมีข้ันตอน
และจากสมาชิกกมี็สวนรวมดวย

สถาปนาคณะพระมหาไถ (ตอจากหนา 20)

คยุกบัอธกิารเจาคณะแขวง (ตอจากหนา 20)
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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

⌫ 


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
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⌫⌦ 

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

18 - 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 - ไปเยีย่มบญุราศี
สเตฟานหวอง พมา
เดอืนธนัวาคม - ฉลองวดัสองคอน ไปเวยีงจนัทน



ตดิตอ:  คณุครแูอด  0-2465-1906

โรงเรยีนอนบุาลซางตาครสู  ตรงขามวัดซางตาครสู
วฒุปิระถมวยั   ไมจำกดัอายุ   มีทีพ่กัให
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม

พระคณุเจายอแซฟ บรรจง อารีพรรค

ในภาพลักษณของโมเสส

บานเณรใหญแสงธรรม หรอืบานเณร Lux Mundi
บดัน้ีเรามาถึงปที ่40 ต้ังแตกอต้ัง ปที ่40 ซ่ึงเราถือวาเปน
การเตรยีมสกูารฉลอง 50 ปของบานเณรใหญแสงธรรม
และในปที ่40 ปนีเ้อง เปนปที่พระคณุเจายอแซฟ บรรจง
อารพีรรค ซ่ึงเปนอธิการองคแรกของแสงธรรม เปนผท่ีู
อยใูนชวงของการกอตัง้ การกอรางสรางตัวของบานเณร
ทานเปนอธิการองคแรกพรอมกบัพระสงฆอกี 2-3 องค
กับสามเณรของแสงธรรม ซ่ึงเปนพระสงฆแสงธรรม
รนุแรกๆ ไดชวยกนัปลูกตนไมทกุตนในบานหลังน้ี ซ่ึง
แตเดิมเปนท่ีรางวางเปลา  เรามีอาคารเรียน และเรามี
แตเพียงตัวโครงสรางไมกี่ชิ้น แตความมุงม่ันของ
บานเณรใหญแสงธรรมเวลาน้ันของสภาพระสังฆราชฯ
ก็คือ การตอบสนองคำเรียกรองของสังคายนาวาติกัน
ครั้งท่ี 2 ในขอที่ เกี่ยวของกับการอบรมคนใหเปน
พระสงฆ Optatem Totius โดยเฉพาะในขอที ่7 เรยีกรอง
ใหมีบานเณรของแตละประเทศถาเปนไปได หรอืแมแต
ของแตละสังฆมณฑล เพื่ออบรมเณรใหญใหเปน
พระสงฆ  40 ปทีแ่ลว เราเร่ิมตนและเรากาวเดินมาตลอด
40 ป บดัน้ีเรามงุหนาสปูที ่50 อกี 10 ปขางหนา ในปที่
40 นีเ้อง พระคณุเจาบรรจง อารพีรรค ไดกลบัไปอยกูบั
พระเจา ภาษาสำหรับอธิบายถึงความตายในแวดวง
ของพระคัมภีรก็คือ ไดเดินไปกับพระเจา ซ่ึงภาษาน้ี

ใชกับโมเสส โมเสสซ่ึงพาประชากรของพระเจาออก
จากประเทศอียิปต  แลวเรรอนในถิ่นทุรกันดาร
เปนเวลา 40 ป และเม่ือครบ 40 ปนัน้ โมเสสไดเดินไป
กับพระเจา ไดจากไป ประชากรอิสราเอลไดขามสู
แผนดินแหงพันธสัญญา และไดกาวเดินสูมิติของ
ชีวิตใหม ดวยประสบการณทั้งหมดตลอด 40 ปที่
ไดพบกบัพระเจาในถ่ินทรุกนัดารโดยการนำของโมเสส
ที่ไดรับพันธสัญญา ที่ไดรับพระบัญญัติ พระคุณเจา
ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค เปรียบเหมือนกับโมเสส
แหงแสงธรรม  40 ปแหงการกาวเดินตลอดเวลา การ
มุงม่ันและการพยายาม ดังน้ันในโอกาสฉลองปที่ 50
ที่จะมาถึง ปนี้ซ่ึงเปนปที่ 40 พระคุณเจาบรรจงไดจาก
พวกเราไป เชื่อวาน่ีเปนเคร่ืองหมายท่ีดีที่พระเจา
ประทานใหกบัเรา พระเจาประทานรางวัลนรินัดรใหกบั
พระคุณเจายอแซฟ บรรจง อารีพรรค แนนอนใน
ขณะเดียวกัน พระคุณเจากลายเปนเคร่ืองหมาย
แหงการกาวเดิน จนครบ 40 ป ซ่ึงแสงธรรมตอง
เปนผูใหญ ท่ีจะตองเดินตอไปขางหนาในอนาคต เพื่อ
เตรียมฉลอง 50 ปและในอนาคตอีกยาวไกล แตปที ่40
พรอมกับโมเสส พระคุณเจาบรรจง อารีพรรค ซ่ึง
เดินไปกับพระเจาแลว บัดน้ี เราจะกาวเดินไปดวย
ความม่ันใจ ดวยความเช่ือม่ันในประสบการณตลอด 40

ป พรอมกับพระ-
พรของพระเจาท่ี
ผ า น ม า ท า ง
พ ร ะ คุ ณ เ จ า
ยอแซฟ บรรจง
อารีพรรค พวก
เราขนานนามวา
โ ม เ ส ส แ ห ง
แสงธรรม เดิน
ไปกับพระเจ า
และให เรากาว
เดินไปในความ

หวงั ในความเช่ือในพระเจา ดังความต้ังใจท่ีพระคณุเจา
ไดเร่ิมตนและท่ีจริงเปนพระพรของพระเจาในตัวทาน
ทีท่ำใหเรามีทกุวนัน้ี ขอบคณุพระเจา ขอบคณุการกาวเดิน
ตลอด 40 ป และใหเรามุงหนาไปดวยความขอบคุณ
พระเจา ขอบคุณพระคุณเจายอแซฟ บรรจง อารีพรรค
และเราจะกาวเดินไปเพือ่ทำใหความฝนของทาน ความ
ต้ังใจของพระศาสนจักรและพระพรของพระเจา
เปนความจริงในชีวติของพวกเราชาวแสงธรรม ขอบคณุ
พระเจาสำหรับชีวิตของพระคุณเจายอแซฟ บรรจง
อารพีรรค โมเสสแหงแสงธรรม
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ดอนบอส พรศักด์ิ

⌫
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา คริสตชนตองไววางใจในพลัง
ของขาวดีที่ชวยปลุกมโนธรรมของผูคนท้ังหลาย และ
ชวยเสริมสรางความปรองดอง แตส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนได
ก็ตอเม่ือพวกเขาฟงขาวดีนั้นกอน “ความเช่ือเปนของ
ประทานสำคัญท่ีสุดท่ีเราไดรบัมาในชีวติ เราไมสามารถ
เก็บความเช่ือไวสำหรบัตัวเราเองเทาน้ัน” พระสนัตะปาปา
มีพระดำรัสดังกลาว เม่ือวันท่ี 7 กันยายน ค.ศ. 2012
ระหวางท่ีพระองคทรงพบกับบรรดาพระสังฆราช
92 องค ที่เพิ่งไดรับอภิเษกเม่ือปที่แลว และไดรับ
แตงต้ังเปนพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลตางๆ
ในเขตแดนมิสซังของพระศาสนจักร พระสงัฆราชใหม
เหลาน้ี เขารวมประชมุสัมมนา ซ่ึงบอยครัง้เรียกสัน้ๆ วา
“โรงเรียนของพระสังฆราชใหม” จะจัดข้ึนระหวาง
วนัท่ี 2-15 กนัยายน ค.ศ. 2012 โดยสมณกระทรวงเพ่ือ
การประกาศขาวดีสูปวงชน สวนสมณกระทรวง
เพื่อพระสังฆราช ก็จัดใหมีการประชุมสัมมนาแบบ
เดียวกนั ระหวางวันท่ี 11-20 กนัยายน ค.ศ. 2012 สำหรับ
บรรดาพระสังฆราชจากท่ีอื่นท่ัวโลกดวยเชนกัน

ในการถวายรายงานแนะนำบรรดาพระสังฆราช
จากดินแดนมิสซังแดพระสันตะปาปา พระคาร ดินัล
เฟอรนันโด ฟโลนี สมณมนตรีแหงสมณกระทรวง
เพือ่การประกาศขาวดีสปูวงชน กลาวสรุปวา จากจำนวน
พระสังฆราชจากดินแดนมิสซัง 92 องค พระสังฆราช
63 องค มาจากทวีปแอฟรกิา 17 องค จากทวีปเอเชีย 6
องคจากทวีปลาตินอเมริกา และอีก 6 องค จากดินแดน
โอเชียเนีย

พระคารดินัลฟโลนี กราบทูลพระสันตะปาปาวา
พระสังฆราชเหลาน้ันหลายองค “ปฏิบัติภารกิจอยูใน
สภาพแวดลอมและสถานการณที่ยากลำบากยิ่ง”
ในดินแดนท่ีบรรดาคริสตชนของพวกทานถูกกีดกัน
แบงแยกหรือแมกระท่ังถูกเบียดเบียนขมเหงดวย

⌫


กัสแตล กันดอลโฟ ประเทศอิตาลี (ซีเอ็นเอส) 
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ตรัสกับ บรรดา
ผเูชีย่วชาญเรือ่งพระนางมารยีทีม่ารวมประชมุวชิาการที่
กรงุโรมวา พระนางมารียพระชนนพีระเปนเจา ทรงเปน
ตัวแทนของ “ผูเปยมดวยความเช่ือคริสตชนสมบูรณ”
ที่ผู มีความเชื่อทุกคนควรเลียนแบบอยางพระนาง

พระสันตะปาปาทรงตรัสวา พระองคทรงมอบปแหง
ความเช่ือที่กำลังจะมาถึงน้ีไวภายใตความคุมครองดูแล
ของพระนางมารีย เพราะวาพระนางทรงเปน “ตนแบบ
แหงความเช่ือ” และทรงเปน “ผูมีบุญเพราะพระนาง
ทรงเช่ือ” พระองคทรงแสดงความหวังวา ปแหงความเช่ือ
ซ่ึงเร่ิมตนวันท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 2012 จะเปน “วาระแหง
พระหรรษทานแทจริง ซ่ึงความเช่ือของพระนางมารีย
นำหนาเราและเคียงคูเราไปเปนไฟสองสวางจา และ
เปนตนแบบแหงการเปนคริสตชนสมบูรณเต็มท่ี”

พระสนัตะปาปาทรงเรียกรองใหคริสตชนทัง้หลาย
ไววางใจในพระนางมารีย โดยเลียนแบบอยางจาก
พระนาง “มีความกระตือรือรน และยินดีเจริญชีวิต
กระแสเรียกของเราเชนบุตรของพระเปนเจา ดวยการ
อทุศิตนและมีความหนักแนนม่ันคงย่ิงข้ึน”

พระสันตะปาปาทรงมีพระดำรัสดังกลาวกับผเูขารวม
งานชุมนุมนานาชาติเรื่องมารียวิทยา ราว 350 คน
ระหวางวันท่ี 4-9 กันยายน ค.ศ. 2012 ซ่ึงจัดข้ึนโดย
สมณสถาบันวิชาการนานาชาติของพระนางมารีย
เพือ่ใหสอดคลองกบัวาระท่ีกำลงัจะมาถึงแหงการรำลกึถงึ
ครบ 50 ป ของการเปดประชุมสภาสังคายนาวาติกนัท่ี 2
งานชุมนุมครั้งน้ีจึงมุงพิจารณาเร่ืองที่สภาสังคายนา
วาติกนัท่ี 2 มีผลกับความเล่ือมใสศรัทธาตอพระนางมารีย
และความสนใจศึกษาเรื่องของพระนางมารีย




นครรฐัวาตกินั (อ ีดับเบิลย ูท ีเอน็)  สำนักวาติกนัไดจดั
ทีมงานรวมมือกับบริษัทแอปเปล เพื่อหาทางนำวิธีการ
ทันสมัยยุคใหมมาใชส่ือสารงานตางๆ ของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ใหทั่วโลกไดรับรู
คณุพอยเูซปเป คอสตา ผอูำนวยการสำนักพมิพหนงัสือ
Liberia Editrice Vaticana ของรัฐวาติกัน กลาววา
“เรื่องน้ีถือเปนกาวสำคัญยิ่งสูเวทีนานาชาติ เพราะดังท่ี
พวกทานทราบดีวาปจจุบนัระบบอินเทอรเน็ต ครอบคลุม
ไปท่ัวทุกพื้นท่ีและเวลาแลว เวลานี้ขาวสารขององค
พระสันตะปาปาก็จะรับรไูดในทุกแหงท่ัวโลก”

ต้ังแตนี้ เปนตนไป บริษัทเทคโนโลยีอเมริกัน
บริษัทน้ีจะทำงานรวมกับทางวาติกัน เพื่อทำการผลิต
อี -บุ คส  และบันทึก เ สียงพระดำรัสของสมเ ด็จ
พระสันตะปาปา เบ เนดิกต  ที่  16  แกผู เ ข า เฝ า
ทั่วไปประจำสัปดาห ในชวงหลายเดือนท่ีผานมาน้ี
พระดำรสัประจำสัปดาหของพระสนัตะปาปา เปนหวัขอ
เรือ่งการอธิษฐานภาวนาในแผนการความรอด หนงัสือ
เลมลาสุดของพระองคชื่อ “การอธิษฐานภาวนาใน
พระคัมภีรพันธสัญญาใหม” ไดรบัการจัดพมิพออกมา
เรยีบรอยแลว การจัดวางรูปแบบ อ-ีบุค นัน้จะมีภาพประกอบ
นำมาจากภาพศิลปะท่ีทางวาติกันเก็บรวบรวมไว

คุณพอคอสตา ชีแ้จงวา “ภาพประกอบตางๆ นัน้มี
คุณคาอยางย่ิงในระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ชวยให
ผูอานเขาถึงหนังสือนี้ไดตามใจชอบ ผูอานสามารถ

เปดหาขยายภาพประกอบดูควบคูไปกับเน้ือหาตางๆ
ตามท่ีตองการนำมารำพึงพิจารณาได”

ในตอนแรก ขอตกลงทางการพาณิชยกับบริษัท
แอปเปลมุงเพียงนำเสนอพระดำรัสสอนคำสอนประจำ
สัปดาห แตทางสำนักพิมพของวาติกันบอกวาหาก
โครงการเร่ิมแรกดังกลาวไดผลเปนท่ีสนใจของผูคน
ทั้งหลาย ตอไปผลงานเขียนตางๆ มากมายของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ก็อาจจะไดนำเสนอ
ในรปูแบบหนังสืออเิลก็ทรอนกิสดวย


⌦

นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  พระสังฆบิดรแหงกรุง
คอนสตันติโนเปลของพระศาสนจักรออรโธดอกซ และ
พระอคัรสงัฆราชแหงแคนเตอรบวิรีข่องพระศาสนจกัร
แองกลีกัน  จะเสด็จรวมพิธีกับสมเด็จพระสันตะ
ปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ฉลองรำลึกครบ 50 ป แหงการ
เปดประชุมสังคายนาวาติกนัท่ี 2

พระสงัฆบดิร มารโธโลมวิ แหงกรุงคอนสตันติโนเปล
และพระอัครสังฆราชโรเวน วิลเลียมสแหงแคนเตอร
บิวรี่ จะเขารวมพิธีบูชาขอบพระคุณท่ีพระสันตะปาปา
เบเนดิกตที ่16 เปนประธานถวาย ณ กรงุวาติกนั รำลึกถงึ
โอกาสครบ 50 ป แหงพิธีเปดการประชุมสังคายนา
วาติกนัท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 1962

บรรดาผูแทนจากพระศาสนจักรออรโธดอกซและ
พระศาสนจักรแองกลกีนั ไดเขารวมเปนผสัูงเกตการณ
ในการประชุมสภาสังคายนาวาติกันท่ี 2 ระหวาง
ป 1962-1965 และสภาสงัคายนาคร้ังน้ีกไ็ดยอมรบัและ
สนับสนุนอยางเปนทางการใหชาวคาทอลิกเขารวม
ขบวนการเพ่ือครสิตศาสนจักรสัมพนัธ

ระหวางสัปดาหแหงการอธิษฐานภาวนาเพื่อความ
เปน เอกภาพในหมูคริสตชนเ ม่ือ เดือนมกราคม
ค.ศ. 2012 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
ตรัสวาสภาสังคายนาวาติกนัท่ี 2 ไดจดัวางการแสวงหา
ความเปนเอกภาพในหมูคริสตชนไว “ณ ศูนยกลาง
แหงชีวิตและงานของพระศาสนจักร” เพราะเปน
พระประสงคของพระคริสตเจาเองท่ีทรงตองการให
บ ร ร ด า ศิ ษ ย ข อ ง พ ร ะ อ ง ค เ ป น ห น่ึ ง เ ดี ย ว กั น
พระสนัตะปาปายังตรัสเสริมดวยวา “การขาดความเปน
เอกภาพในหมูคริสตชนน้ันขัดขวางมิใหการประกาศ
พระครสิตเจาเกิดประสิทธิผล เพราะทำใหความนาเช่ือถอื
ของเราคริสตชนตกอยใูนอันตราย....เราจะสามารถเปน
สักขพียานอยางนาเช่ือถอืไดอยางไรในเม่ือเราแตกแยกกัน”

“เราถูกเรียกใหเผยแผ
พระวาจาแหงความจริง”

ความเช่ือคอืประตู ขอ 6
สาสนวนัแพรธรรมสากล 2012

ของสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
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พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย พรอมใจ
นอมรับพระประสงคของสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 ทีท่รงประกาศใหวนัท่ี 11 ตลุาคม ค.ศ.
2012 - วันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 เปนปแหง
ความเชื่อ ซึ่งเปนการฉลอง 2 เหตุการณสำคัญในชีวิต
พระศาสนจักร คอื 50 ป ทีบุ่ญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ที ่23 เปดสภาสังคายนาวาติกนั ที ่2 (11 ตลุาคม
1962) และ 20 ป ที่บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 ไดประกาศรับรองหนังสือคำสอน
พระศาสนจักรคาทอลิก (11 ตุลาคม 1992) สภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ไดประกาศ
เชญิชวนใหทกุสังฆมณฑล ทำพิธีเปด “ปแหงความเช่ือ”
โดยพรอมเพรียงกนั

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พระคารดินัลไมเกิ้ล
มีชัย กิจบุญชู เปนประธานพิธีเปด “ปแหงความเช่ือ”
วันท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ที่สักการสถานบุญราศี
นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระคารดินลัเสกรูปบุญราศีนโิคลาส บญุเกิด กฤษบำรงุ
พระสงฆและมรณสักขี ตีระฆังและเปดประตูปแหง
ความเช่ือ ในวันน้ีสัตบุรุษจากท้ัง 6 เขตของอัครสังฆ-
มณฑลรวมใจกันเฝาศีลมหาสนิทและสวดสายประคำ
ตลอดท้ังวนั

อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง พระอคัรสงัฆราช
หลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร เปนประธานพิธีเปด
“ปแหงความเช่ือ” และบวชพระสงฆ 2 องค ไดแก
คุณพอยอแซฟ เทพณรงค พุดษา และคุณพอยอแซฟ
ทินกร เหลือหลาย โอกาสฉลองบานเณรฟาติมา ทาแร
วนัท่ี 6 ตุลาคม ค.ศ. 2012

สังฆมณฑลจันทบุร ีพระสังฆราชซิลวโีอ สิรพิงษ
จรัสศรี เปนประธานพิธีเปด “ปแหงความเช่ือ” และ
ฉลอง 50 ปชวีติสงฆ  คณุพอยอแซฟ ยทุธชิยั ปญจทรัพย
สัตบุรุษวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี คุณพอ
ยอแซฟ วโิรจน สมหมาย สัตบุรษุอาสนวหิารพระนาง
มารีอาปฏิสนธินริมล จนัทบุร ีคณุพอมทัธวิ อาร ีวรศลิป
สัตบุรุษวัดเซนตปอล แปดร้ิว คุณพอหลุยส วาณิช
คุโรวาท สัตบุรุษวัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ขลุง
จันทบุรี  ฉลอง 25 ปชีวิตสงฆ พระสังฆราชซิลวีโอ
สิริพงษ จรัสศรี สัตบุรุษอาสนวิหารแมพระบังเกิด
บางนกแขวก สมุทรสงคราม คุณพอยอแซฟ พินันต
พรประสทิธิ ์สัตบุรษุอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ
นริมล จนัทบุร ีคณุพอยอแซฟ ไพรัช จักรวาลธนารกัษ
สัตบุรษุวดัพระหฤทยัแหงพระเยซเูจา ศรีราชา วนัท่ี 13
ตุลาคม ค.ศ. 2012 ที่ศาลารวมใจ โรงเรียนดาราสมุทร
ศรีราชา จ.ชลบุรี  พิธีการเริ่มดวยการชมวิดีทัศน
“จุดเริ่มตนแหงความเชื่อ สังฆมณฑลจันทบุรี” คุณพอ
ยอด เสนารักษ อุปสังฆราช กลาวรายงานการเปด
ปแหงความเชื่อ จากนั้นพระคุณเจาสิริพงษอานสาสน
ปแหงความเช่ือ จุดเทียนปสกาพรอมกับตีฆองใหญ

เปดปแหงความเช่ือ และรองเพลง “ประตูแหงความเช่ือ”
พรอมกัน ระหวางพธีิบชูาขอบพระคุณ ไดมีการรือ้ฟน
คำสัญญาแหงศีลลางบาป โดยพระคุณเจาตอเทียน
จากเทียนปสกา สงใหคุณพออุปสังฆราช และคุณพอ
อุปสังฆราชสงใหกับผูแทน เพื่อนำไปใหสัตบุรุษ
ไดจุดเทียนสงตอกันไป นับเปนพิธีกรรมท่ีมีทั้งความ
ศักด์ิสิทธ์ิ เปนหน่ึงเดียวและเอกภาพย่ิง

สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอหน บอสโก
ปญญา กฤษเจรญิ เปนประธานพิธีเปด “ปแหงความเช่ือ”
วนัท่ี 13 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ทีอ่าสนวิหารแมพระบังเกิด
บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม

สังฆมณฑลเชยีงใหม พระสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร
วรีะ อาภรณรตัน เปนประธานพิธีเปด “ปแหงความเช่ือ”
วันท่ี 13 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ที่อาสนวิหารพระหฤทัย
เชียงใหม  มีพิธีมอบตะเกียงใหกับคุณพอเจาวัดแตละ
เขตวัด เพือ่นำกลบัไปจุดท่ีเขตวัดของตนเอง โดยแตละ
สัปดาหใหพีน่องสตับุรษุมีสวนรวมในการไปเติมน้ำมัน
ตะเกียงซ่ึงเปรียบเสมือนเปนการหลอเลี้ยงความเชื่อ
ของเราใหลุกโชนเสมอ

สังฆมณฑลนครราชสีมา พระสังฆราชยอแซฟ
ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์ เปนประธานพิธีเปด “ปแหงความเช่ือ”
และบวชสังฆานุกร 1 องค ไดแก สังฆานุกรออกัสติน
รชตะ ประทุมตรี วันท่ี 13 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ที่
อาสนวิหารแมพระประจักษทีเ่มืองลูรด จ.นครราชสีมา
พระคุณเจาไดอานสาสนอภบิาลโอกาสปแหงความเช่ือ
ถึงพี่นองสัตบุรุษ พิธีรับมอบกางเขนและธงสัญลักษณ
ปแหงความเช่ือ ซ่ึงจะจาริกไปแตละวัดในโอกาสฉลอง
ชมุชนแหงความเช่ือตลอดท้ังป

สังฆมณฑลอุบลราชธานี พระสังฆราชฟลิป
บรรจง ไชยรา เปนประธานพิธีเปด “ปแหงความเช่ือ”
วันท่ี 12 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล
บานซงแย จ.ยโสธร มีแหพระธาตุพระมารดานิจจา-
นุเคราะห  จากบริเวณศาลาโรงเรียนซงแยทิพยามาท่ี
บริเวณหนาวัดอัครเทวดามีคาแอล  หลังจากน้ัน
คณุพอวทิยา งามวงศ  อปุสงัฆราช  ไดกลาวความเปนมา
และวัตถุประสงคการเปดปแหงความเช่ือใหกับพระ-
สังฆราช  บรรดาพระสงฆ  นกับวช และพีน่องสตับุรษุ
ไดทราบ  ตอดวยพระคุณเจาบรรจงกลาวเปดปแหง
ความเช่ือของสังฆมณฑลอุบลราชธานี ตามดวยการ
เปดประตูทีท่ำดวยไมทีป่ดอย ู เปนสัญลกัษณในการเปด
ปแหงความเช่ือ พระคุณเจากาวเขาประตูวดั  นำบรรดา
พระสงฆ  นักบวช  สัตบุรุษ  กาวเขาวัดตามลำดับ
เปนสัญลักษณวาทุกคนไดเขาสูปแหงความเช่ือของ
สังฆมณฑลอุบลฯ โดยการนำของพระคุณเจาบรรจง
ประมุขของสังฆมณฑล   เม่ือเขาไปภายในคณุพอวรีะชยั
บุญประสม เลขาธิการสังฆมณฑลอุบลฯ  ไดอานขอความ
ของการเปดปแหงความเช่ือ  และตอดวยพิธีบูชาขอบ-
พระคุณ   มีผวูาราชการจังหวัดยโสธร  นายอำเภอไทยเจริญ
ผูกำกับสถานีตำรวจอำเภอไทยเจริญ  ผูอำนวยการ

วฒันธรรมจังหวัดยโสธร  คณะสงฆ  บรรดานักบวชและ
พี่นองสัตบุรุษมารวมพิธีมิสซาเปดปแหงความเช่ือ
จำนวนมาก หลังพิธีมิสซามีการมอบเกียรติบัตรแก
ครูคำสอนท้ังในโรงเรียนและตามหมูบานตางๆ  เพื่อ
เปนการใหขวัญและกำลังใจแกผูที่ประกาศขาวดี
ในหนาท่ีครูคำสอน  และเสกบานพักพระสงฆหลงัใหม
ซ่ึงทำดวยไมทัง้หลัง เปนบานไม  2  ชัน้ ปจจุบนัคณุพอ
บุญเลศิ  พรหมเสนา  เปนเจาอาวาส

สังฆมณฑลอุดรธานี พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย
ธาตุวิสัย เปนประธาน รวมกับพระสังฆราชกิตติคุณ
ยอรช ยอด พิมพิสาร พิธีเปด “ปแหงความเช่ือ” และ
ฉลอง 25 ปชีวิตสงฆ คุณพอเปาโล สมนึก สุทธิ วันที่
13 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ท่ีอาสนวิหารพระมารดานิจจา-
นเุคราะห อดุรธานี  พระคณุเจาลือชยั ประมุขสังฆมณฑล
อุดรธานี  ทำพิธีเปดประตูแหงความเช่ือ  ย่ำระฆัง
พรมน้ำเสกแกสัตบุรษุท่ีกาวผานขามสปูระตูแหงความเช่ือ
จากน้ันเปนการประกาศปแหงความเช่ือ เปดผาแพร
สัญลกัษณปแหงความเช่ือ และเริม่พธีิบชูาขอบพระคณุ
มอบธงปแหงความเช่ือใหกับหัวหนาเขตตางๆ ของ
สังฆมณฑล

สังฆมณฑลนครสวรรค พระสังฆราชยอแซฟ
พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปนประธานพิธีเปด “ปแหง
ความเช่ือ” และบวชพระสงฆ 2 องค ไดแก คณุพอยากอบ
ไพศาล ราชกจิ และคณุพอเปโตร วนัใหม ศรสุีข วันที่
20 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ทีว่ดัเซนตนโิกลาส จ.พษิณุโลก
ทางสังฆมณฑลไดจัดงานชุมนุมเยาวชนระดับสังฆ-
มณฑล โดยเร่ิมต้ังแตวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม ไดมี
การหากระแสเรียกคณะนักบวชตางๆ ดวยในการชมุนุม
ครัง้น้ีมีเยาวชนเขารวมมากถึง 400 คนดวยกนั ปจจบุนั
มีคุณพอสันติ ปตินิตยนิรันดร เปนผูรับผิดชอบงาน
ดานเยาวชน

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี พระสังฆราชโยเซฟ
ประธาน ศรีดารุณศีล เปนประธานพิธีเปด “ปแหง
ความเช่ือ” วันท่ี 25 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ที่อาสนวิหาร
อัครเทวดาราฟาเอล จ.สุราษฎรธานี และประชุม
พระสงฆ นักบวช ฆราวาส ประจำป ระหวางวันท่ี
22-24 ตุลาคม 2012

“การเชื่อดวยใจจะบันดาลความชอบธรรม
การประกาศดวยปากจะบันดาลความรอดพน”
(โรม 10:10) จาก สมณลิขติประตแูหงความเชือ่
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 45 ª√–®”«—π∑’Ë 4-10 æƒ»®‘°“¬π 2012 Àπâ“ 15

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ª–µß

®.®—π∑∫ÿ√’©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 10

æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

   «—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å ¡Ÿ´Ÿ

®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

17 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—  —¡™—≠ æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

18 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ

 ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

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

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

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

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

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

10.30 π.

«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

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

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ Õ—§√∏√√¡∑Ÿµ ¡–¢“¡ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 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“)

«—¥·¡àæ√–·Ààß‡À√’¬≠Õ—»®√√¬å Õ.‡¡◊Õß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

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

«—¥æ√–§√‘ µ°…—µ√‘¬å  Õ.‡¡◊Õß ®.π§√ª∞¡

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

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—π‡¥√ ∫“ß¿“…’ ®.π§√ª∞¡ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.  æ√–Õ—§√-

 —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ ∫“ßπ“ °.¡. 8 ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√

©≈Õß«—¥«—π®—π∑√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

‡ªìπª√–∏“π ·≈–√à«¡©≈Õß 50 ªï»’≈∫«™‡ªìπæ√– ß¶å

¢Õßæ√–§ÿ≥‡®â“ (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥ªí≠®∑√—æ¬å  °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 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√)

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å„πæ√–«‘À“√ ≈Ÿ°·° Õ.∫â“π‚ªÉß

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

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

‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“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¶√“™

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� §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 ∫“∑

 Õ∫∂“¡‚∑√. 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®—°√

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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡´´’≈’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  Õ∫∂“¡

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

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

�����  —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

����� ”π—°ß“π§“∑Õ≈‘° ß‡§√“–ÀåºŸâª√– ∫¿—¬·≈–ºŸâ≈’È¿—¬

(‚§‡ÕÕ√å) ¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π ç«—π°µ—≠êÿµ“é «—π‡ “√å∑’Ë 17

æƒ»®‘°“¬π 2012 ∑’ËÕ“§“√‰¡‡°‘È≈ ∫â“πºŸâÀ«à“π

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

‡«≈“ 08.00 π. ≈ß∑–‡∫’¬π

‡«≈“ 08.45 π. æ‘∏’‡ªî¥ß“π ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬

‡«≈“ 09.00 π. ™¡«‘¥’∑—»πåß“π‚§‡ÕÕ√å

‡«≈“ 09.30 π. µ—«·∑π‡®â“Àπâ“∑’Ë‚§‡ÕÕ√å

™“¬·¥π‰∑¬-æ¡à“ ·≈–‰∑¬-°—¡æŸ™“ ·∫àßªíπ

ª√– ∫°“√≥å (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

‡«≈“ 09.45 π. ß“πÕ“ “ ¡—§√‚§‡ÕÕ√å

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

§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

����� —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß∑’Ë π„®‡¢â“√à«¡øóôπøŸ®‘µ„®¥â«¬°“√

‡¢â“‡ß’¬∫·∫∫®‘µ¿“«π“ ç¿“«π“¥â«¬„® Ÿàæ√–∑—¬

æ√–‡¬´Ÿé  ‡¥◊Õπ≈– 1 §√—Èß √–À«à“ß 09.00-15.00 π.

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

«—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  3 æƒ»®‘°“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 15 ∏—π«“§¡

ºŸâ π„®‚ª√¥‚∑√·®âß™◊ËÕ≈à«ßÀπâ“À√◊Õ Õ∫∂“¡

§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-8585

����� «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–π‘√¡≈Õÿ∫≈√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπª√–∏“π

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

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

§ÿ≥æàÕ‚¬‡´ø «‘π—¬ ‡ª≈’Ë¬π∫”√ÿß Õ∏‘°“√‡®â“§≥–·¢«ß

√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“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’
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‡ ° 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

✝ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·° °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.15 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

✝ «—¥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  ‡«≈“ 09.00 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 ‡«≈“ 09.00 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≠‡ª‚µ√ ‡∫µß Õ.‡∫µß ®.¬–≈“

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 18.00 π.

-  «¥¿“«π“Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫ ∑’Ë ÿ “π (®ÿ¥‡∑’¬π)

- ¡‘ ´“§Ë” ∑’Ë«—¥πâÕ¬∫â“π‡´πµå‚¬‡´ø (‡¥Á°·≈–

§π™√“)

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 08.30 π.

- ¡‘ ´“‡ ° ÿ “π Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫ „π ÿ “π

(À¡“¬‡Àµÿ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ß¥¡‘ ´“

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√)

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

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

✝ «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å «—π‡ “√å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

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

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

✝ Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–π‘√¡≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ «—π‡ “√å∑’Ë 3

æƒ»®‘°“¬π 2012 æ‘∏’¡‘ ´“ ‡«≈“ 09.00 π.

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

æ√–‡®â“ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 æƒ»®‘°“¬π 2012

æ‘∏’‡ °¬“πæ“Àπ– ‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π  Õ∫∂“¡

§ÿ≥æàÕ»—°¥‘Ï™—¬ µ√’«à“Õÿ¥¡ ‚∑√. 08-1857-1026

·ºπ°Õ¿‘∫“≈ ‚∑√. 0-3257-4444 µàÕ 115 À√◊Õ

‚∑√. 08-9151-2047

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

(World Community for Christian Meditation)

°“√ª√–™ÿ¡Ωñ°Õ∫√¡®–¡’¢÷Èπ∑ÿ°«—π‡ “√å ÿ¥∑â“¬

¢Õß∑ÿ°‡¥◊Õπ µ≈Õ¥ªï 2012 ∑’Ë«—¥æ√–¡À“‰∂à ´Õ¬

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

§à“„™â®à“¬  π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ ‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘

‚∑√. 08-1781-4504  E-mail : pslohsiri@

gmailcom ¥√. ÿπ∑√’ ‚§¡‘π ‚∑√. 08-9611-7940,

E-mail : komin.suntree@gmail.com §ÿ≥Õ—ß°’È

‚ ¿‘≥æ√√—°…“ ‚∑√. 08-9815-1953, E-mail :

aungkie2002@ yahoo.com

�����·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√–‡∑»∫√“´‘≈  Õ∫∂“¡·ºπ°‡¬“«™π

‚∑√. 08-1812-1916

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

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

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1502 ¡’§«“¡ª√– ß§å

®–√—∫ ¡—§√∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°‡¢â“∑”ß“π „πµ”·Àπàß

ß“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  °“√∑”‡«Á∫‰´µå

- ¡’∑—°…–∑“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

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡°‘®°√√¡‡¥‘π-«‘Ë ß¥√ÿ≥“-π“√’

¡‘π‘Œ“≈åø ¡“√“∏Õπ §√—Èß∑’Ë 8«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2013 ‡«≈“ 05.00-09.00 π. ∑’Ë∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π

¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå (Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ß-

π°·¢«°) ‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ™à«¬‡À≈◊Õ°“√‡√’¬π¢Õß‡¥Á°

π—°‡√’¬π¥’·µà¢“¥·§≈π µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‚√ß‡√’¬π

¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå ‚∑√. 0-3470-3210  §ÿ≥§√Ÿ ÿæ—µ√“

§ßª√–‡ √‘∞ ‚∑√. 08-6828-9757 À“°µâÕß°“√

 π—∫ πÿπ∑ÿπ°“√»÷°…“·≈–∫√‘®“§ “¡“√∂‚Õπ‡ß‘π

‡¢â“∫—≠™’ ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥√ÿ≥“-π“√’ ∏π“§“√°√ÿß‡∑æ

 “¢“∫“ß§π∑’ ∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ‡≈¢∑’Ë 508-0-069064

�����µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é ‚∑√. 0-2681-

3900 µàÕ 1805 E-mail : udomsarn@gmail.com

µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ®ÕÀåπ ·æ∑√‘° ‡¡Õ√å‡√à¬å
(Fr.John Murray, osa)

§≥–ÕÕ°— µ‘‡π’¬π
(Order of Augustinians)

ª√–®” ”π—°ß“π§“√‘µ— ‰∑¬·≈π¥å
Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°œ ™—Èπ 7

‚∑√. 0-2681-3900



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2012 หนา 17

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 ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 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. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com

Tel. 0-2291-3750-4

รับสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางชาติ
มีประสบการณในการสอนจาก
มหาวทิยาลยั Saint John’s

รบัสอนตามบาน สถานท่ีทำงาน หรอือพารทเมนท
ของอาจารยแถวรามคำแหง ซอย 155

1. เรยีน 1 คน  ชัว่โมงละ 300 บาท
2. เรยีน 2 คน  ชัว่โมงละ 400 บาท
3. เรยีน 3 คน  ชัว่โมงละ 500 บาท

ราคาพิเศษ
เพือ่พฒันาภาษาใหดีข้ึน

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

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

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมติร ถ.เทพารักษ 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
ทำความสะอาดรายครั้ง/รายป
* บรกิารหลงัการขาย โดยชางผชูำนาญงาน และ
การทำงานมากกวา 20 ป

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

เปาโล อึง้เยีย้ง
แซเลา

เกิดใหมในพระเจา
11 กมุภาพนัธ ค.ศ. 1999

ครบ 13 ป

มารีอา ปราณี
แจมศิรโิสภณศิลป

เกดิใหมในพระเจา
10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010

ครบ 2 ป
ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถงึ ยอแซฟ แสงชยั แซเลา

เกดิใหมในพระเจา 30 กนัยายน พ.ศ. 2555

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

7-12 ธนัวาคม 2012 :
เชิญทานแสวงบุญโอกาสฉลอง 100 ป อาสนวหิาร
เชียงตุง สหภาพพมา & เยี่ยมคารวะมรณสักขี
คุณพอสเตฟาน หวอง (เชยีงราย-เชยีงตุง-อาสนวิหาร
นกับุญเทเรซา-วดันักบุญยูดาห-ดอยเหมย)

พระเจา
ทรงเปนความรัก

(Deus
Caritas

Est)
ผูใดดำรง

อยูในความรัก
ยอมดำรง

อยูในพระเจา

...

ไมมี
ความกลัวในความรัก

ความรัก
ที่สมบูรณ
ยอมขจัด
ความกลัว

(1 ยน 4:16, 18)

หนังสอื กาวไปสปูแหงความเช่ือ

คูมือพกพาฉบับคาทอลิก
สำหรับเดินทางเขาสูปแหงความเชื่อ

ตามพระประสงคของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
1 ปเต็มกับการศึกษา ฟนฟู ไตรตรอง

ทบทวนชีวิตศิษยพระคริสต
ดวยการเปนประจักษอยางแทจริง



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2012หนา 18

ทองไปในวนัแพรธรรมสากล ในปแหงความเชือ่ (1)

บอสามคำ
เพลงของโนเอล คาบานกอน ในชุด Panaginip ศิลปนเพลงแนวโฟลครอ็ค

ชายชาวฟลปิปนส ถกูเปดซ้ำไปซ้ำมา นาจะมาถึงรอบท่ี 3 แลว ผมหยบิซีดีเพลง
ชุดน้ีมาเปดเปนเพื่อนเสมอๆ ในหองซักรีด เพลงในชุดน้ีสวนใหญเปนภาษา
ตากาล็อก แทบไมมีเพลงไหนเลยทีผ่มเขาใจความหมาย ผมชอบทวงทำนองของ
มัน ยิง่ฟงซ้ำแลวซ้ำเลา ยิง่ไพเราะขึน้ๆ เพลงโดนใจอยางแรงคือบทเพลงในลำดับ
ที ่ 5 มีสาวเสียงสวยมารวมรองดวยไมเลวทเีดียว ผมคดิถงึบทเพลงไปพรอมกบั
การคอยๆ เก็บรวบรวมผาท่ีพับเสร็จแลว ใสไวในตะกรา เพื่อจะนำไปจัดวาง
ตอไปในหองท่ีไวเส้ือผา เพ่ือใหสมาชิกในบานมาเลือกเส้ือผาของตนเอง นำกลับ
ไปใชหลงัจากสงมาซัก  การเปลีย่นงานคร้ังลาสุดของบานทำใหพวกเราพระสงฆ
ในบานท้ัง 3 องค ตองดูแลการซัก เก็บ รดี เส้ือผาของสมาชิกทุกคนในบาน

งานซักรีดเส้ือผา ฟงดูเหมือนแมบาน หรือไมใชหนาท่ี แตการมาอยูที่นี่
หนาท่ีของเราคือดูแลกันและกัน ไมไดจางเจาหนาท่ีพิเศษ เราตองดูแลบาน
ทำสวน จัดอาหาร และซักรีดเส้ือผากันเอง ผมวาเราแบงหนาท่ีเพื่อเติมเต็ม
ทุกสวนของชีวิต ไมมีแบงชนช้ันวาบางคนเปนพระสงฆ บางคนเปนสามเณร
บางคนเปนผสูนใจกระแสเรียก แมวาโดยสวนตัวแลวจะรสึูกไมคอยเขาทาท่ีให
พวกเราพระสงฆรบัผดิชอบงานน้ีดวยกนัท้ังหมด แตกช็างเถอะ บางทีน้ำพระทยั
ของพระ อาจจะอยูในส่ิงท่ีสติปญญามนุษยเห็นวาไมไดเรื่อง กลั่นแกลง หรือ
ไมเขาทา การตอบรับดวยใจสงบ และปลอยเร่ืองราวใหดำเนินไปตางหาก
ที่นอกจากจะทำใหชีวิตสงบแลว เรายังเปดโอกาสใหชีวิตไดเขมขนกับคำวา
น้ำพระทยัของพระ

และก็เปนเชนน้ันจริง งานซักรดีไมไดรดีพลงัเราออกไปมากมายอะไร เรามี
ดวยกนั 3 คน จงึเหมอืนแบงหนาท่ีกลายๆ ใหคนหนึง่ใชเครือ่งซกัผา หลงัจากน้ัน
กช็วยกนัตาก  เกบ็ พบั อกีคนท่ีเหลอืกมี็หนาท่ีรดีผา และหลงัจากน้ันกช็วยกนั
นำตะกราผาพรอมกับผลงานจากน้ำพักน้ำแรง ที่มากไปกวาน้ันคือการใสใจ
และดูแลกัน มาวางไวในหองเลือกผา ผมแอบภาคภูมิใจกวาคนอ่ืน เพราะงาน
แบบน้ีไมคอยมโีอกาสไดทำ และพบวา แทจรงิแลว มันไมไดทำใหเราเช่ียวชาญ
การซักผา แตมันทำใหเราเช่ียวชาญการเจริญชีวิต การรับรูความเหน่ือยยาก
ของผคูน ส่ิงเลก็ๆ ทีเ่รยีกวา รบัใช คือถอยคำทีเ่ราคดิเลยเถดิไปวา ทีเ่ราบอกวา
เราตองรบัใชผอูืน่ เรารับใชตรงไหน บางคร้ังเราเหนือ่ยยากสารพดั กบัการจัดการ
ชวีติเดินเรว็ และเจ็บปวย เครยีดและกระหายการพักผอน แยงชงิและทำรายกัน
เราคิดถึงวิธีแพรธรรมสารพัดรูปแบบ แตเราหลงลืมไปวา บางทีเราตอง
แพรธรรมกับตัวของเราเองกอน เราแพรธรรมกับตัวเราเองหรือยงั? ถอยคำไหน
ที่ผุดข้ึนมาเวลาเราพูดถึงการแพรธรรม?  และท่ีสำคัญมันไดทำจริงไหม?  เรา
เกาะติดอยูแตเพียงคำพูด พอถามไปที่เนื้อแทของชีวิตผูแพรธรรม แคเดิน
ออกไปเผชิญความยากลำบากเราก็ไมทำและไมคิดจะทำดวยซ้ำไป

นาสนใจท่ีพระศาสนจักรจัดวันหนึ่งเปนพิเศษสำหรับงานแพรธรรมของ
พระศาสนจักร และเรียกวนัน้ันวาวันแพรธรรมสากล สัปดาหท่ี 3 ในเดือนตุลาคม
ปนีเ้ปนพเิศษ วนัแพรธรรมสากลท่ีอยใูนปแหงความเช่ือ “ความเช่ือคอืรากฐาน
ของงานแพรธรรม”

หนวยงานท่ีรบัผิดชอบงานแพรธรรม จะมีรายงานรายนามผทูีท่ำหนาท่ีอภบิาล
ไมวาจะเปนพระสังฆราช พระสงฆ นักบวชชาย-หญิง และฆราวาส ที่ถูก
ฆาตายออกมาทุกป และในป  2011 ทัว่โลกมีผเูสียชีวติจากการทำหนาท่ีอภบิาล
ทัง้ส้ิน 26 คน ในจำนวนน้ัน เปนพระสงฆ 18 องค นกับวช 4 ทาน และฆราวาส
4 คน โดยมาจากทวีปอเมรกิา พระสงฆ 13 องค ฆราวาส 2 ทาน ทวปีแอฟรกิา
พระสงฆ 2 องค นักบวชหญิง 3 ทาน และฆราวาส 1 คน สวนเอเชียของเรา
มีพระสงฆ 2 องค นกับวชหญงิ 1 ทาน และฆราวาสอีก 1 คน และสุดทายจาก
ทวปียโุรปเปนพระสงฆ 1 องค

สวนใหญแลว คนเหลาน้ีตกเปนเหยื่อของความรุนแรง ถูกลอบยิง ซ่ึงคน
ที่เสียชีวิตพบวาเปนพวกที่พยายามที่จะชวยผูอื่นใหมีชีวิตท่ีดีข้ึน สมเด็จ

พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ได
ตรัสไวในบทเทศนวันท่ี 26 ธันวาคม
โอกาสวันฉลองนักบุญสเตเฟน มรณ-
สักขีองคแรกวา “เหมือนในอดีต ที่
พระวรสารไดเรยีกรองใหเราสละชวีติ
ของตนเอง และมีคริสตชนจำนวนมาก
จากท่ัวโลก ไดใชโอกาสนีใ้นการยนืยนั
จ าก ชีวิ ตของตน เ ย่ี ย งมรณสัก ขี
พระเยซูเจาพระองคไดย้ำเตือนกับเรา

วา ผทูีย่นืหยดัจนถงึวาระสดุทายจะพบความรอด”(มธ 10:22)
ผมไลอานเร่ืองราวของบรรดาผูที่เสียชีวิตบางทาน เชน ซิสเตอรแองเจลา

ที่ถูกฆาท่ีประเทศซูดานทางตอนใต ในขณะท่ีกำลังนำยาไปใหผูอพยพ หรือ
Maria EliZabeth Macias Castro ฆราวาสแพรธรรมชาวเม็กซิกัน ซ่ึงทำงาน
สำหรบัหนงัสือพมิพเพือ่ชวยเหลอืคนไรสัญชาติ เธอถูกลอบสังหารและฆาตกรรม
หรือแมกระท่ังคุณพอFaudto Tentorio มิสชันนารีชาวอิตาเลียนแหงคณะปเม
ทำงานอยทูางตอนใตของฟลปิปนส (มินดาเนา...ผเูขียน) ไดถกูลอบสังหารเชนกัน
ผมเคยไปท่ีบานของคณะน้ีหลายคร้ัง เปนบานเณรท่ีตาไกไต ผมเห็นกางเขน
หนาวดันอย เปนภาพพระสงฆของคณะท่ีถกูนำมาเรยีงไวกบัพืน้กางเขน คุณพอ
อธิการเลาวาน่ีคือผทูีจ่บชีวติเพ่ือยนืยนัความเช่ือในงานมิสชนันารีทัว่โลก นัน่คือ
แมโลกจะกาวไกลเพียงใดในแงวทิยาศาสตร และเทคโนโลยี โลกก็คงยังตองการ
พยานดวยชวีติอยวูนัยงัค่ำ

ในเอกสารชุดเดียวกันน้ีเอง ยังอางถึงบุคคลอีกหลายคนที่ทำงานแพรธรรม
พวกเขาปกปองความเชื่อ ไมวาจะเปนชาวปากีสถาน หรือคนหนุมชาวไนจีเรีย
ทั้ง 35 ชีวิตท่ีพยายามปกปองสถานท่ีนมัสการซ่ึงถูกโจมตีในวันคริสตมาส
ทีอ่าบูจา  รวมท้ังการเร่ิมเปดกระบวนการการแตงต้ังบุญราศีทัง้ 15 องคทีถ่กูฆา
ตายในประเทศลาวในชวงเกลียดชังความเช่ือของคริสตศาสนา (ในระหวางป
1954-1970)โดยมีมิสชันนารีของคณะธรรมทูตแหงมารีนิรมล (OMI) 5 องค
คณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส (MEP) 5 องค และมีครูสอนคำสอน
ชาวลาวอีก 5 คน เรือ่งราวเหลาน้ีทำใหความยากลำบากของเราเปนเหมือนเร่ือง
ข้ีผงไปเลย และในท่ีสุดพระวาจาของพระในวันแพรธรรมสากลก็ใหคำตอบ
กับเราถึงชีวิตกับงานแพรธรรม พระเยซูเจาทำแบบน้ีเอง “บุตรแหงมนุษยมา
เพือ่รบัใช และมอบชีวติของตนเองใหกบัผอูืน่” (มก 10:45)

วนัแพรธรรมสากลในปแหงความเช่ือ หรอืจะปแหงความเช่ือในวันแพรธรรม
สากลยอมไมตางกัน เพราะโดยอาศัยความเช่ือ อัครสาวกจึงออกไปแพรธรรม
ยนิดีแมกระทัง่สละชีวติของตน และเพือ่เปนการยนืยนัอกีครัง้หน่ึงวา แมวนัเวลา
จะผานพนไป เรื่องราวของอัครสาวกท่ียอมสละชีวิตเพ่ือความเช่ือ ยังคงเกิดข้ึน
ในปจจุบัน พระศาสนจักรโดยผานทางพระสันตะปาปาจึงสถาปนานักบุญใหม
พรอมกนัท้ัง 7 องค ซ่ึงไดแก

บุญราศีจารค เบอรทเีออ (Jacques Berthieu) พระสงฆเยสอุติ เกดิท่ีฝร่ังเศส
ซ่ึงอยใูนชวงศตวรรษท่ี 19 ถกูฆาตาย จากผกูอกบฏในมาดากัสการ ขณะท่ีทาน
เปนมิสชนันารีอยทูีน่ัน่

บุญราศีมาเรียน โคป แหงโมโลกัน (Mother Marianne Cope) ซิสเตอร
คณะฟรังซิสกันอยใูนชวงศตวรรษท่ี 19 ผซ่ึูงดูแลผเูปนโรคเรือ้นท่ีเกาะฮาวาย

คุณพอยอหน บัปติสต ปอามารตา (Giovanni Battista Piamarta) ชาว
อิตาเลียน ผูต้ังคณะครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิแหงนาซาเร็ธ  สำหรับผูชาย และคณะ
ผูรับใชสุภาพขององคพระเจา สำหรับสตรี ในป 1900 และกอต้ังการพิมพ
คาทอลกิและสำนกังานเพือ่พมิพงานใหกบัชนพืน้เมืองของเบรสเซีย

บุญราศีการแมน ซลัเลส บารังเกรสั (Carmen Salles y Barangueras) ซิสเตอร
ชาวสเปน ผต้ัูงคณะซิสเตอรแหงแมพระผปูฏสินธินริมล (อานตอหนา 5)
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ç —¡¡π“§√Ÿ§” Õπé  —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ®—¥ —¡¡π“§√Ÿ§” Õπ

ª√–®”ªï ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡µ—«‡¢â“ Ÿàªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ √–À«à“ß«—π∑’Ë 9-12 µÿ≈“§¡ 2012

∑’Ë»Ÿπ¬å —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ¡’§√Ÿ§” Õπ‡¢â“√à«¡°«à“ 120 §π

çÕ“≈—¬é æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

¡‘ ´“ª≈ß»æ¬«ß ∫—ªµ‘ µ“ ‡¡∏’ Õ“¿√≥å√—µπå Õ“¬ÿ 44 ªï (πâÕß™“¬) √à«¡°—∫

§ÿ≥æàÕ‡¥™“ Õ“¿√≥å√—µπå §ÿ≥æàÕ«ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡ Õÿª —ß¶√“™ §ÿ≥æàÕ ÿ√ ‘∑∏‘Ï

™ÿà¡»√’æ—π∏ÿå Õÿª —ß¶√“™ §ÿ≥æàÕª√’™“ √ÿ®‘æß…å ‚¥¬¡’æ√– ß¶å ´‘ ‡µÕ√å ·≈–

 —µ∫ÿ√ÿ… ¡“√à«¡æ‘∏’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ 2012 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

 “¡‡ π

·¡â®– ÿ¥™“¬·¥π„µâ

§√‘ µ™π

«—¥π—°∫ÿ≠ÕÕ°ÿ µ‘π  ÿ§‘√‘π

®.π√“∏‘«“ 

°Á¬—ß π„®µ‘¥µ“¡¢à“« “√

æ√–»“ π®—°√

ºà“π∑“ß çÕÿ¥¡ “√é

Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

ç‚√ß‡√’¬πæ√–√“™∑“πé
‚√ß‡√’¬πæ√–°ÿ¡“√√âÕ¬‡ÕÁ¥

‰¥â√—∫√“ß«—≈ ∂“π»÷°…“

æ√–√“™∑“π √–¥—∫ª√–∂¡

»÷°…“ ¢π“¥„À≠à ªï°“√»÷°…“

2554

çµâÕπ√—∫é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 8 °—π¬“¬π ‡´Õ√å ¡»√’  ÿ‡¡∏ Õ∏‘°“√∫¥’ ·≈– ¥√. ≈–‡Õ’¬¥

·®à¡®—π∑√å §≥∫¥’§≥–æ¬“∫“≈»“ µ√å «‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å „Àâ°“√µâÕπ√—∫

π—°»÷°…“·≈°‡ª≈’Ë¬π®“° Sekolah Tinggi IImu Kesehatan Bali (STIKES BALI)

ª√–‡∑»Õ‘π‚¥π’‡´’¬ µ“¡‚§√ß°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡

ª√–‡æ≥’«—≤π∏√√¡·≈–¿“…“ °àÕπ‡¢â“ Ÿàª√–™“§¡Õ“‡´’¬π

ç§à“¬®√‘¬∏√√¡é  √–À«à“ß«—π∑’Ë 3-4 µÿ≈“§¡ 2012 ‚√ß‡√’¬ππ“√’«ÿ≤‘ ®—¥

§à“¬®√‘¬∏√√¡ ç√—°·≈–√Ÿâ§ÿ≥§à“™’«‘µé  ”À√—∫π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1-3

‚¥¬∑’¡«‘∑¬“°√®“°»Ÿπ¬å§√‘ µ»“ π∏√√¡ —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ π”∑’¡‚¥¬§ÿ≥æàÕ

ª√“‚¡∑¬å† π‘≈‡æÁ™√
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µÕπ∑’Ë 18 ®“° A ∂÷ß Z

§«“¡¥’  ◊ËÕ §«“¡‡™◊ËÕ (1)

A (Approach) „Àâ·µà≈–«—π‡ªìπ«—π∑’Ë™’«‘µ‰¥â™◊Ëπ™¡°—∫§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õß¡—π

·µà≈–«—π¢Õß§ÿ≥‡ªìπÕ¬à“ß‰√°—π ‡°‘¥§«“¡∑â“∑“¬„À¡à À√◊Õ‡ß’¬∫‡Àß“

È́”‡¥‘¡ §«“¡‡™◊ËÕ Õπ‡√“„Àâæ∫§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’°—∫§«“¡ È́”‡¥‘¡À√◊Õ∑â“∑“¬„À¡à

°âÕπÀ‘πÀ°°âÕπ¡’πÈ”Àπ—°µà“ß°—π ∂Ÿ°®—¥«“ß‰«â∑â“∑“¬ºŸâ¡’ ¡“∏‘æÕ„Àâ≈Õß

‡√’¬ß¥Ÿ„Àâµ—ÈßÕ¬Ÿà‰¥â ¥Ÿ‡À¡◊Õπ‡ªìπ‡√◊ËÕß‰√â “√– ·µà¡—π Õπ‡√◊ËÕß ¡“∏‘ ¥Ÿ‡À¡◊Õπ

‡ªìπ‡√◊ËÕß‡ ’¬‡«≈“ ·µà°≈—∫„Àâ‡«≈“·Ààß§«“¡‡∫‘°∫“π‡¡◊ËÕ ”‡√Á®

„π·µà≈–«—π¡’°“√®—¥‡µ√’¬¡¢Õßæ√– ∑’Ë‡√’¬°«à“πÈ”æ√–∑—¬ ¡’°“√°â“«‡¥‘π

¢Õß¡πÿ…¬å ∑’Ë‡√’¬°«à“µ‘¥µ“¡ºŸâÕ¿‘∫“≈‡À¡◊Õπ≈Ÿ°·°–„πΩŸß ‡ªî¥„®„Àâ°«â“ß¢÷Èπ

‡¥‘π„Àâ™â“≈ß °”Àπ¥∑‘»∑“ß‰«âÀ≈«¡Ê ∫“ß∑’‡√“Õ“®®–æ∫«à“ §«“¡™◊Ëπ™¡°—∫™’«‘µ

À“„™à‡æ’¬ß§«“¡ ”‡√Á® ·µà¬—ßÀ¡“¬∂÷ß™◊Ëπ™¡°—∫≈¡À“¬„®∑’Ë‡¢â“ÕÕ°„π∑ÿ°«‘π“∑’

ç§”µÕ∫ÕàÕπ‚¬π∑”„Àâ§«“¡‚°√∏ ß∫≈ß ·µà§”æŸ¥∑‘Ë¡·∑ß°àÕ„Àâ‡°‘¥

§«“¡‚°√∏é ( ÿ¿“…‘µ 15:1)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ‰ª∑—»π»÷°…“∑’Ë«—¥ Fo Guang Shan Mabuhay Temple

(I.B.P.S.) »“ π“æÿ∑∏π‘°“¬¡À“¬“π Àπâ“∑“ß‡¢â“¡’°‘®°√√¡„π‡™‘ßΩñ° ¡“∏‘§◊Õ

„Àâ‡Õ“À‘π 6 °âÕπ‡√’¬ß·≈–µ—Èß¢÷Èπ„Àâ‰¥â ‡ÀÁπ·∫∫π’È‰¡àßà“¬§√—∫

 ∂“ªπ“§≥–æ√–¡À“‰∂à·¢«ßª√–‡∑»‰∑¬
‡ªìπ‡«≈“°«à“ 60 ªï·≈â« ∑’Ë§≥–æ√–¡À“‰∂à‰¥â∑”Àπâ“∑’ËºŸâ·æ√à∏√√¡ª√–°“»¢à“«¥’¢Õßæ√–‡®â“„πª√–‡∑»‰∑¬ æ—π∏°‘®π’È‡√‘Ë¡µâπ¥â«¬°“√‡™◊ÈÕ‡™‘≠¢Õß

æ√–§ÿ≥‡®â“‚∑¡‘π æ√– —ß¶√“™·Ààß¡‘ ´—ß≈“«„πªï §.».  1939 ·µà

 ß§√“¡‚≈°§√—Èß∑’Ë 2 √–‡∫‘¥¢÷Èπ‡ ’¬°àÕπ ∑”„Àâ°“√ àß∏√√¡∑Ÿµ§≥–æ√–¡À“‰∂à

®“°Õ‡¡√‘°“¡“ Ÿà·¥π ¬“¡¡’Õ—πµâÕßÀ¬ÿ¥™–ß—°‰ª‡ ’¬°àÕπ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

§√∫  5  ªï §ÿ≥æàÕ‰æ»“≈  (§ÿ≥æàÕ‡¢’¬«)
æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï   ‘√‘-

 ÿ∑∏‘Ï ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚Õ°“ §√∫ 5 ªï¡√≥¿“æ¢Õß§ÿ≥æàÕ

¬Õ·´ø ‰æ»“≈ Õ“π“¡«—≤πå (§ÿ≥æàÕ

‡¢’¬«)  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)

§ÿ¬°—∫Õ∏‘°“√‡®â“§≥–·¢«ß

Ω√—Ëß «¡™ÿ¥¢“«¬“«  “¬ºâ“§“¥¥”

¡’ “¬ª√–§”ÀâÕ¬ À√◊Õ™“«∫â“π‡√’¬°«à“

ç¬Ÿ‚¥ “¬¥”π—°∫«™é  ”À√—∫§π‰∑¬‡√“

‰¥â‡ÀÁπ‡ªìπ§√—Èß·√° °Á‡¡◊ËÕ 60 ªï∑’Ë·≈â«

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

§ÿ≥æàÕÕ¿‘ ‘∑∏‘Ï  °ƒ…√“≈—¡≥å
Õß§å·√°¢Õß§≥–¡À“‰∂à
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