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(อานตอหนา 4)

ผูประสานสิบทิศ
ซิสเตอรกฤษดา
สาตรพนัธ

คนเกง อารมณดี
บุคคลหนึ่งท่ีเดินไปเดินมา

คุนหนาคุนตาในสภาฯ เปนคนหนึ่ง
ทีท่ำงานอยเูบ้ืองหลงัการประชุมสภาฯ
จัดเตรียมเอกสาร และเก็บรายละเอียด

จากส่ิงท่ีบรรดาพระคุณเจาไดพูดคุย ประชุมกัน ไวเปนลายลักษณอักษร
จะตองไปถึงหองประชุมกอนทุกคน และกลับเปนคนสุดทายทุกคร้ัง

ซิสเตอรกฤษดา สาตรพันธ  คณะภคินีพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา
แหงกรุงเทพฯ  เปนคนท่ีดูเรียบรอย คลองแคลว วองไว มีชีวิตชีวา พรอม
ที่จะบริการ พรอมท่ีจะตอบคำถามของพระคุณเจาแตละเร่ืองถึงท่ีมาท่ีไป
เรือ่งราว บคุคลตางๆ

ทกุเร่ืองทีร่ ูเปนส่ิงสำคญั แตส่ิงท่ีสำคัญกวาคือ ตองรวูา เร่ืองใดควรพดู!
คุณแมมหาธิการิณีไดมอบหมายใหมาทำงานท่ีสภาพระสังฆราชฯ

ครัง้แรก เวลา 3 ป ครัง้ท่ี 2 นาน 9 ป  เคยไปศกึษาท่ีกรงุโรม 3 ป ดานชวีติจิต
และผใูหการอบรม  ซิสเตอรสนใจเร่ืองภาษา พดูภาษาอังกฤษ และอติาเลียนได

ในครอบครัวของซิสเตอรทกุคนเปนพทุธหมด มีซิสเตอรคนเดียวท่ีเปน
ครสิต คาทอลิก

ในครอบครัวมีลูกสาว 2 คน ในจำนวนพ่ีนองทั้งหมด 12 คน ซิสเตอร
เปนคนที่ 9 มีคนหนึ่งทำงานท่ีกรมศุลกากร อีกคนหนึ่งทำงานท่ีการไฟฟา
มีลงุเปนเจาอาวาสอยทูีว่ดัออมใหญ นครปฐม

ไดไปศึกษาตอทีก่รุงโรมถึง 3 ป ทำใหไดรเูหน็ สถานท่ี บคุคลสำคัญๆ
หนวยงาน และองคกรสากล ชวยตอยอดใหทำงานตางๆ ไดดีข้ึน โดยเฉพาะ
หนาที่เกาท่ีมีคนมาทำแทน

หนวยงานในระดับวาติกัน กระทรวง ทบวง กรม กอง และบุคคล
ทีร่บัผดิชอบ พระคารดินลั พระสังฆราช คุณพอ ฯลฯ เรยีกไดวา เม่ือพดูอะไร
ทีไ่หน กย็งัพอรทูศิทางบาง

งานระดับสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย (FABC) ฯลฯ  กรรมาธิการ
ฝายตางๆ

งานในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย (Catholic Bishops’
Conference of Thailand) ซิสเตอรไดทำงานในสภาพระสังฆราชฯ รวมถงึวันน้ี
13 ปแลว เม่ือพระคณุเจาแตละองคถาม ตองการคำตอบ

“เรื่องนี้เปนมาอยางไร เรื่องนี้ไปถึงไหนแลว ใครรับผิดชอบ เสร็จ
หรอืยงั?”

“ซิสเตอรคือคำตอบ”
แตละป สภาพระสงัฆราชฯ มีประชมุ 2 ครัง้ ประชมุฝายงานท้ัง 4 ฝาย

ปละ 2 คร้ัง ทุกหนวยงานตองรายงานกิจกรรมสงมาให พรอมท้ังรวบรวม
จัดทำเปนเลมเหมือนกับวิทยานิพนธ  แตละเดือนมีประชุมคณะกรรมการ
บรหิาร (Bureau) แมคนประชุมไมมาก แตสำคัญ

เม่ือคร้ังท่ีมีประชมุเอเอม็ซี (Asian Mission Congress 2006) ทีเ่ชยีงใหม
เม่ือสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ส้ินพระชนม  วนัที ่2 เมษายน

ค.ศ. 2005 เวลาในประเทศไทย วนัอาทติยที ่ 3 เมษายน เปนงานท่ีฉกุละหกุ

“วัน เวลาผ านไปอย า ง
สม่ำเสมอ เรยีบและเงียบ คนท่ีมี
สติ จึงเห็นความย่ิงใหญในส่ิง
เรยีบงาย ของชีวติกับเวลา” 
คาทอลิกไทย เทิดไทมหาราชา
มหาราชินี” สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย รวม

พลังความรักและภักดี คุณหญิงปทมา ลีสวัสด์ิตระกูล ประธานท่ีปรึกษา
ฝายการแสดงและดนตรี ผอูำนวยการ อาจารยอภสิิทธิ ์วงศโชต ิ“ดัชนข้ัีนเทพ”
และนักรองรับเชิญ ระดับเสียงทิพย มานติ ธวุะเศรษฐกลุ ศโิยน ดาวรตันหงษ
เผาเพชร เจริญสุข  และซูเปอรสตาร จอหน รัตนเวโรจน  คณะนักรอง
ประสานเสียง Bangkok Cantate และ Festival Choir เกือบ 100 เสียง และ
คณะนักเรียนนักแสดงอีกเกือบ 100 คน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห
และโรงเรียนแสงอรุณ ที่ใชเวลาปดเทอมและหลังเวลาเรียนทุมเท เสียสละ
และประสานรอบทิศเก็บทุกเม็ดงาน อาจารยศรินทร (ไนท) จินตนเสรี
พรอมทั้งพิธีกร รับหนาท่ีพิธีการ ไรเทียมทาน ดร.อภิชาต อินทรวิศิษฎ
ทุกคนลวนทำดวยน้ำใจถวายแดทั้งสองพระองคทาน นอกจากน้ี ยังมีระดับ
คุณพอ มาเซอรอีกหลายทานท่ีทำหนาท่ีอยู พิเศษเซอรวาเลนติน มุงหมาย
อธิการ เจาของสถานท่ีเปดประตูตอนรบั ปแหงความเช่ือ (Year of Faith)
เร่ิมตีฆอง ปกธงกันไปแลว เดือนตุลาคมท่ีผานมาแตละสังฆมณฑลคึกคัก
และคึกครืน้ ทีจ่ะรือ้ฟนชวีติคริสตังใหฟนฟดููดีมีชวีติชีวาข้ึนใหมอกีครัง้ คำที่
ไดยินบอยๆ คือ ความเช่ือที่มีชีวิต ความเช่ือที่มีกิจการ ขออยางเดียวอยาให
เทียนท่ีจุดในวันลางบาปดับหรือริบหรี่ๆ หลายสังฆมณฑลก็ถือเปนวันบวช
หรือฉลองชีวิตสงฆ ผูถายทอดความเช่ือกัน จันทบุรีตองหนีน้ำประกาศดวน
ยายจากวัดนักบุญฟลิปและยากอบ หัวไผ ไปโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
คุณพอวัชรินทร สมานจิต ผูอำนวยการ ครูโรงเรียนดาราสมุทรรับงานใหญ
ไดสบายมาก  สวนสีสันสดใสและสวยงามมากท่ีสุดตองยกให เชียงใหมเจา
พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน จัดท่ีอาสนวิหารพระหฤทัยฯ มีกลุมชาติพันธุ
กวา 10 กลุม แตงชุดสวยประจำกลุมของตน และแตละเผาใชภาษาของตน
ประกาศยืนยันความเชื่อ คุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ ทั้งอุปสังฆราชและ
เจาอาวาสอาสนวิหาร สนองนโยบายรบัเปน “หวัหนาเผา เอย...พองานใหญ”
สวนทาแร จดัท่ีบานเณรฟาติมาและบวชพระสงฆ พระคณุเจาจำเนียร สันติสุข-
นรินัดร ประธาน สวนอุบลฯ อาสนวิหารไมมี ตองยายไปจัดท่ีวัดอัครเทวดา
มีคาแอล ซงแย  คุณพอบุญเลิศ พรหมเสนา เจาอาวาสงานใหญเขา วิ่งเขา
วิง่ออกเหมือนแยลงร ูจนตัวดำ ขอรวมแสดงความยินดีกบัพระคณุเจาชศูกัดิ์
สิริสุทธิ์ โอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16  ทรงแตงต้ังใหเปน
สมาชกิของสมณสภาเสวนาระหวางศาสนา สันตะสำนัก เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม
2012 คณุพอไพบูลย อดุมเดช เจาอาวาส และสัตบุรษุวัดพระมหาไถ จดังาน
ฉลอง 25 ปชวีติสงฆใหกบัคณุพอมชียั อดุมเดช  คณุพอพพัิฒน  รงุเรอืงกนกกลุ
คุณพอนิรันดร ศิลามงคล คุณพอสิทธิชัย เพ็ญคำ โดยมีพระสงฆรวมรุนท่ี
บวชครบ 25 ป คือ คุณพอประทีป กีรติพงศ คุณพอสุทธิ ปุคะละนันท
คุณพอวิชชุกรณ เกตุภาพ มารวมในพิธีดวย เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2012 
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โดยซิสเตอรคอรา ดามาเลรีโอ รวมกับ
วทิยาลัยแสงธรรม โดยคณุพอธวชั สิงหสา จดัสัมมนาผส่ืูอสารความเช่ือใหกบั
สามเณรแสงธรรม ชั้นปที่ 3 ระหวางวันท่ี 9-12 ตุลาคม 2012 เขมและขน
ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั อปุกรณจรงิ ลงมือปฏบิติัจรงิ ขอขอบคุณคุณพอ
พิพัฒน รุงเรืองกนกกุล มอบขนมสำหรับเล้ียงสามเณรดวย  บูธคาทอลิก
เขารวมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ระหวางวันท่ี 18-28 ตุลาคม 2012
ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ปนี้สำนักพิมพและส่ือคาทอลิกมากัน
พรอมหนาเหมือนเดมิ ขอขอบคุณคณุพอจิตตพล ปลัง่กลาง   ผปูระสานหลัก
และอำนวยความสะดวกสำหรับการออกบูธ  รวมท้ังทุกทานท่ีใหการ
สนับสนุนหนังสือและสื่อคาทอลิกดวยดีเสมอมา แลวพบกันใหมปหนา
เดือนเมษายน 2013  ขอพระประทานพระพรแกพีน่องทุกทาน

เด็กสาธุฯ
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สมชัชาพระสงัฆราช (ตอจากหนา 1)
ในสัปดาหที่ 3 ซ่ึงเปนสัปดาหสุดทายของการ

ประชุมสมัชชาพระสังฆราชสมัยสามัญ ครั้งท่ี 13 ที่
กรงุโรม เรือ่ง การประกาศขาวดีแบบใหมเพือ่การถายทอด
ความเช่ือคริสตชน ที่ประชุมพระสังฆราชจากทุก
สภาพระสังฆราชท่ัวโลกไดพจิารณาขอเสนอตางๆ ทีไ่ด
จากท่ีประชุมใหญและไดรับการหารืออยางละเอียด
ในท่ีประชุมกลุมยอยตลอดสองสัปดาหที่ผานมา
เพื่อนำมาออกเสียงรับรองกอนปดการประชุม

ขอเสนอจากท่ีประชมุกลมุยอยทีป่ระกอบดวยกลมุ
ภาษาตางๆ ไดใหขอเสนอรวมทั้งส้ิน 330 ขอ ซ่ึง
คณะทำงานไดใชเวลา 3 วนัชวงสุดสัปดาหทำการสังเคราะห
และนำมารวบรวมประมวลใหมจนไดออกมาเปน 57
ขอเสนอทีส่ำคัญใหทีป่ระชมุใหญพจิารณาในข้ันสุดทาย

ขอใหญใจความของขอเสนอไดมุงท่ีการทำความ
เขาใจการประกาศขาวดีแบบใหมในกรอบของขอความเช่ือ
และเทววิทยาวา การประกาศขาวดีแบบใหม ไมใช
เรื่องของการระดมความคิดเพื่อใหมีโครงการตางๆ
ข้ึนมา แตเปนเร่ืองของการมงุเนนท่ีความเชือ่ พระวาจา
ของพระเจา ศีลศักด์ิสิทธ์ิ และพระพรของพระเจา

- คริสตชนคาทอลิกทุกคนจำตองไดรับการร้ือฟน
ความเช่ือ และเจริญชีวิตเปนประจักษพยานความเช่ือ
และแบงปนความเช่ือของตนแกผูอื่น พระศาสนจักร
ทองถิ่นจำตองพิจารณาหาวิธีการตามบริบทวัฒนธรรม
และสังคมของตน โดยรือ้ฟนจติตารมณธรรมทตูเพือ่ให
การประกาศขาวดีแบบใหมไดเปนชีวิตของทุกคน
ในชุมชนแหงความเช่ืออยางแทจรงิ

- คริสตชนทุกคนโดยไมเวนผูใดแมแตคนเดียว
จำตองใหชีวิตของตนเองประกาศขาวดีแหงความรัก
ของพระเจา เจริญชีวิตดุจเกลือที่รักษาความเค็มและ
เปนแสงสวางสองโลกแกทกุคน

- การสอนคำสอนถือเปนสวนสำคัญยิ่งในการ
ปลูกฝงความเช่ือและชวยทำใหความเช่ือเติบโต เรา
จำตองใหความสำคัญอยางมากดวยตอการสอนคำสอน
ผใูหญ

- ครสิตชนทุกคนจำตองเขาถึงพระวาจาของพระเจา
ควรสงเสริมใหมีการศึกษาพระคัมภีร สงเสริมการรำพงึ
พระวาจาดวยวิธีการอยางเชน Lectio Divina และให
ความสำคัญตอการเทศนสอนพระวาจาเน่ืองจากเปน
วิธีการสำคัญในการถายทอดความเช่ือ

- มนุษยทกุคนควรจะไดรบัรถูงึความรักของพระเจา
เขามีสิทธ์ิทีจ่ะไดมีโอกาสรับฟงพระวาจาของพระองค

- ในขณะเดียวกนั ควรใหความสนใจในการศึกษา
และทำความเขาใจเอกสารของสังคายนาวาติกัน ที่ 2
เพื่อเปนเคร่ืองมือสำคัญในการถายทอดความเช่ือใน
ยุคสมัยของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

ขอเสนอดังกลาวขางตน และขอเสนออ่ืนๆ อกีมาก
ไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบอีกครั้งโดยกลุมยอย
และท่ีประชุมใหญในระหวางสัปดาหสุดทาย กอนท่ี
จะใหพระสงัฆราชแตละองคออกเสยีงรับรองอยางเปน
ทางการกอนปดสมัยประชุมสามัญ คร้ังท่ี 13 ดวยพธีิบชูา
ขอบพระคุณในวันท่ี 28 ตุลาคม

ขอเสนอท่ีไดรบัการรับรองสุดทายจากท่ีประชุมใหญ
แลวจะไดรบัการนำข้ึนถวายใหสมเดจ็พระสนัตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 โดยปกติแลว สมเด็จพระสันตะปาปา

จะทรงนำขอเสนอเหลาน้ีรวมกับท่ีพระองคไดจดบันทึก
ชวยจำตลอดการประชุมดวยพระองคเอง เพื่อออกเปน
สมณลิขิตเตือนใจ (Apostolic Exhortation) บรรดา
ประชากรของพระเจา โดยสะทอนถึงความคิดของ
พระองคในเร่ือง การประกาศขาวดีแบบใหมเพื่อการ
ถายทอดความเช่ือครสิตชน ตอไป

สัปดาหสุดทายของการประชุมสมัชชาพระสังฆราช
เริ่มดวยพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันแพรธรรมสากล
ณ บริเวณลานหนามหาวิหารนักบุญเปโตรในวันอาทิตย
ที ่21 ตุลาคม โอกาสน้ี สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที ่16 ทรงประกอบพธีิสถาปนานักบญุใหมจำนวน 7 องค
ผูเปนแบบอยางของการเจริญชีวิตในความเช่ือและ
การเผยแผพระวรสาร

ในจำนวนนักบุญใหม 7 องคนี ้เปนชาวอเมริกนั 2
องค องคหนึง่เปนชาวอินเดียนแดง (ทำใหหลายคนท่ีมี
เชื้อสายอินเดียนแดงมารวมพิธีโดยสวมศีรษะดวย
ขนนกหลากสีสวยงาม) อีกองคหนึ่งเปนซิสเตอร
คณะฟรันซิสกันท่ีอุทิศชีวิตดวยการดูแลคนโรคเรื้อน
ทีม่ลรฐัฮาวายในศตวรรษท่ี 19

เชนเดียวกับพิธีการแตงต้ังนักบุญทุกครั้ง เปน
ธรรมเนียมท่ีวาติกันมีการติดต้ังรูปนักบุญท้ัง 7 องค
ทีด่านหนาของมหาวิหาร เปนท่ีนาสังเกตวา หลายองค
เปนธรรมทูต ซ่ึงสมเด็จพระสันตะปาปาทรงประสงค
ใหคริสตชนเลียนแบบความเช่ือและความรอนรน
อุทิศตนในการประกาศพระวรสาร มีอยูองคหนึ่ง
เปนชาวฟลปิปนส ชือ่ เปโดร กาลงุสด ทานเปนธรรมทูต
และเปนครคูำสอน ทำงานชวยพระสงฆเยสอุติ (บุญราศี
คุณพอดีเอโก หลุยส ซาน วีโตเรส) เผยแผพระวรสาร
ที่เกาะกวมในศตวรรษท่ี 17 ทานถูกแทงดวยหอก
เสียชีวิตโดยคนพ้ืนเมืองท่ีไมพอใจงานประกาศขาวดี
ของธรรมทูต ทานเสียชวีติขณะท่ีอายุเพยีง 22 ป

อนึง่ ในชวงสปัดาหสุดทายของการประชมุสมัชชา
พระสงัฆราช ในระหวางการเขาเฝาท่ัวไปประจำสัปดาห
เม่ือวนัพธุท่ี 24 ตุลาคม สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 ทรงประกาศแตงต้ังพระคารดินัลใหมเพิ่มข้ึนอีก
6 องค ในจำนวนน้ี ไดแก พระอัครสังฆราชหลุยส
อนัโตนีโอ ตาเกล พระอคัรสงัฆราชแหงอคัรสงัฆมณฑล
มะนิลา วัย 55 ป ซ่ึงไดเขารวมการประชุมสมัชชา
พระสังฆราชสมัยที่ 13 อยูที่กรุงโรมดวย พระคุณเจา
ไดใหสัมภาษณหลังจากทราบขาวการประกาศวา ได
ทราบเรือ่งนีก้อนหนาน้ันหนึง่วนัแตไมสามารถเปดเผย
กับผูใดได นอกน้ัน ยังมีพระอัครสังฆราชของเอเชีย
อีกองคหนึ่งท่ีไดรับการแตงต้ังดวย ไดแก พระอัคร-
สังฆราชบาเซลอีอส คลมีสี ทอดทงุคาล แหงอคัรสงัฆ-
มณฑลตรีวนัดรุม แหงจารีตไซโล มาลันกา กำหนดพิธี
สถาปนาเปนพระคารดินลัจะมีข้ึนในวันท่ี 24 พฤศจิกา-
ยน ทีก่รงุโรม

- ชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย รายงาน

ตองประสานงานหลายสวน ลวนแตสำคัญ และเวลา
จำกัด พิธีกับทางการบานเมือง พระศาสนจักรใน
ประเทศไทย และสถานทูตวาติกนั ฯลฯ

แตละวัน นอกจากเอกสารท่ีเปนกระดาษเปนกองๆ
แลว ยงัมีจดหมายอเีมล  ขาวสาร ทางอนิเทอรเนต็ ฯลฯ
ที่ตองเปดอาน และสงตอไปยังหนวยงานและบุคคล
ที่เกี่ยวของ

ยังมีงานของคณะพระหฤทัยฯ ที่ตองรับผิดชอบ
อกีดวย ในฐานะสมาชิกท่ีมีคุณคาคนหน่ึงก็มักจะไดรบั
หนาท่ีสำคัญของคณะดวย

แมจะมีงานเต็มไมเต็มมือ แตทำงานยังอารมณขัน
และสนุกกบังานท่ีทำ กบัผรูวมงานดวย

เรียกไดวา “แมบานสภาสาธุฯ!”

ผปูระสานสบิทศิ (ตอจากหนา 3)

สวนความรงุโรจน เกยีรตยิศ และสนัติ
จะมาถึงทุกคนที่กระทำความดี...

พระเจาไมทรงลำเอยีงแตประการใด
(โรม 2:10-11)

24 ปอารามคารแมล สามพราน (ตอจากหนา 20)

แหงพระแมสากลสงเคราะห (เทเรซา เยน็จิต สมานจิต)
พรอมดวยพระสังฆราชซิลวีโอ  สิริพงษ  จรัสศรี
พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต
พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค
คุณพอวัชรินทร สมานจิต โดยมีพระสงฆ นักบวช
และสัตบุรษุ มารวมพธิจีำนวนมาก เมือ่วนัท่ี 14 ตลุาคม
2012 ที่อารามคารแมล สามพราน

อธิการิณีมารธา แหงพระแมสากลสงเคราะห
(เทเรซา เย็นจิต สมานจิต) พี่สาวของคุณพอวัชรินทร
สมานจิต เกดิวันท่ี 3 มกราคม ค.ศ. 1936 รบัศีลลางบาป
ทีว่ดันักบุญฟลปิและยากอบ หวัไผ จ.ชลบุร ี เขาอาราม
วนัที ่17 เมษายน 1960 รบัเส้ือของคณะวนัท่ี 23 เมษายน
1961 ถวายตัวครั้งแรกวันท่ี 16 พฤษภาคม 1962
ถวายตัวตลอดชีวติวันท่ี 16 พฤษภาคม 1965 ฉลอง 25
ปการถวายตวัวนัท่ี 16 พฤษภาคม 1987 (อารามคารแมล
กรุงเทพฯ) ยายมาอารามคารแมล สามพราน วันท่ี 5
กมุภาพันธ 1988 ฉลอง 50 ป การถวายตัว วนัท่ี 14 ตุลาคม
2012 (อารามคารแมล สามพราน) ดำรงตำแหนง
อธิการณีิ ครัง้ท่ี 5 วาระท่ี 2 (ปจจบุนั)

อารามคารแมล สามพราน มีสมาชิก 12 ทาน
คณุพอประเสรฐิ ตรรกเวศม เปนจิตตาธิการ

ถายภาพโดย คณุนิพัทธ สิรพิรรณยศ

คุณพอประเสรฐิ ตรรกเวศม
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ตอนท่ี 78

 ⌫
   ⌫ 
ผูไมยำเกรงพระเจาใชเหตุผลผิดๆ คิดวา “เราจง

ดักซุมทำรายผูชอบธรรม เพราะเขาทำใหเรารำคาญใจ
เขาตอตานกิจการของเรา เขาตำหนิเราวาฝาฝนธรรม
บัญญัติ กลาวหาวาเราไมปฏิบัติตามการอบรมที่ไดรับ
เขาอางวาเขารูจักพระเจา เรียกตนเองวาเปนบุตรของ
องคพระผเูปนเจา ชวีติของเขาเปนการตเิตยีน ความรสึูก
นึกคิดของเรา เพียงแตเห็นเขาเราก็ทนไมไดเพราะ
ชีวิตของเขาไมเหมือนกับผูอื่น ความประพฤติของเขา
กต็างกบัของเรามาก เขาคดิวาเราเปนคนไรคา เขาหลกีเลีย่ง
วถีิชวีติของเราประหนึง่วาเปนส่ิงปฏกิลู เขาประกาศวา
ผูชอบธรรมจะมีความสุขในวาระสุดทาย อวดอางวา
พระเจาทรงเปนพระบิดาของเขา เราจงดูเถิดวาคำพูด
ของเขาจะจริงหรือไม เราจงพิสูจนวาอะไรจะเกิดขึ้น
แกเขาในวาระสุดทาย ถาผูชอบธรรมเปนบุตรของ
พระเจา พระองคกจ็ะทรงปกปองเขา และทรงชวยเขาให
พนเง้ือมมือของศัตรู เราจงสาปแชงและทรมาน
ลองใจเขา ใหรวูาเขาออนโยนเพยีงใด และจงทดสอบวา
เขาอดทนเพียงใด เราจงตัดสินลงโทษใหเขาตายอยาง
อปัยศ ถาเปนจรงิอยางทีเ่ขาพดู พระเจาจะทรงคอยดแูลเขา”
(ปชญ 2:1ก, 12-22)

 คนดีดำเนินชีวิตอยางดีแมยังไมทันจะเอยปาก
ตำหนิคนช่ัว คนช่ัวก็ไมพอใจแลว การดำเนินชีวิตของ
คนดีแมไมไปตำหนิคนช่ัวแตคนช่ัวรูสึกเหมือนชีวิต
คนดีทิ่มตำชีวิตเขา ทำใหเขาถูกเปรียบเทียบเห็นความ

แตกตางเดนชัดตอหนาสังคมถึงความเลวของตนและ
ความดีของผอูืน่  พระคัมภีรขอความน้ีไพเราะอยางไรเลา?

 ไพเราะก็เพราะวา พระคัมภีรอันเปนพระวาจา
ของพระ ทรงฤทธ์ิอำนาจสอนเราใหรวูาการมีชวีติอยใูน
สังคม เรารูดวยนะวา “คนอ่ืนคิดกับเราอยางไร?” ถา
“ปรชีาญาณ” หมายความวา “เชีย่วชาญในการดำเนนิชีวติ”
คนใชชวีติอยางเชีย่วชาญคอืคนทีท่ำดี แลวรดูวยวา ผคูนคิด
กับเราอยางไร? เขาโกงความดีของเราและกล่ันแกลง
เราอยางไร ทีสุ่ดพระเปนเจาทรงคิดอยางไรกบัการดำรง
คงความดีฝากระแสดักซมุรมุทำราย เพือ่ยนืหยัดทำความดี
ตอไปใหไดทามกลางคนคิดรายรอบตัวเหลาน้ี

 ไพเราะก็เพราะวา พระคัมภีรเสนอ “วิธีคิด”
ใหเราคิดไดวาตองดำรงอยูในความดีตอไปแมถูก
เบียดเบียน เพราะคนเหลาน้ันคิดผิด ใชเหตุผลผิดๆ
(ปชญ 2:21) ความคิดเหลาน้ีเปนความคิดของ “ผูไม
ยำเกรงพระเจา” เราไมตองไปกลัว เพราะคนดีคือคนท่ี
ลงมือทำความดี มิใชขูคนอ่ืนใหเลิกทำความดีจะได
ลดตัวลงมาเทาๆ กันกับความประพฤติชั่วของพวกเขา
แลวพวกเขาจะไดดูดี

 ไพเราะก็เพราะวาบรรดาคริสตชนเม่ือหวนกลับ
มาอานขอความน้ีในหนังสือปรีชาญาณหลังจากท่ี
พระเยซูเจารับทนทรมานอยางอยุติธรรม ส้ินพระชนม
บนกางเขนและเสด็จคืนพระชนมชีพไปสวรรคแลว
พวกเขาอดคิดถึงพระเยซูเจาไมไดวาพระองคทรงทราบ
ส่ิงเหลาน้ีมาตลอดเวลา ทรงรูวาการเสด็จเขากรุง
เยรูซาเล็มคร้ังสุดทายน้ีพวกผูใหญทางศาสนายิว มหาสมณะ
จะทำเชนไรกบัพระองค พระองคทรงถกูโกงความดจีาก
บรรดาผูใหญทางศาสนายิวในเวลาน้ันดวยความคิด
อจิฉาเหมือนท่ีเขียนไวในพระคัมภรีตอนน้ีเลย พวกเขา
ตองรสึูกไพเราะแนเพราะสามารถอธิบายส่ิงท่ีพระเยซูเจา
ทรงประสบพบเจอแลวพระองคยังทรงมุงหนาเขาไป
กรุงเยรูซาเล็มโดยทรงรูวาพวกสมณะคิดอะไรกับ

พระองค แตพวกนั้นคิดผิดเพราะพระเยซูเจาเสด็จ
คืนพระชนมชีพ “เขาตองทนทกุขเพยีงเลก็นอยแตไดรบั
บำเหน็จใหญหลวง เพราะพระเจาทรงทดลองเขาและ
ทรงพบวาเขาเหมาะสมกับพระองค พระองคทรง
ทดลองเขาเหมือนทรงหลอมทองในเบา พอพระทัยรับ
เขาเสมือนเปนเคร่ืองบชูา ในวาระท่ีพระองคเสด็จมา เขา
จะสองแสงรงุโรจน” (ปชญ 3:5-7)

 ถาหนังสือ “ปรชีาญาณ” ซ่ึงเปนหนงัสือทีช่าวยวิ
สามารถพฒันาองคความดีทีท่รงรอบรอูยใูนชีวติ ทีพ่วก
เขาเรียกวา “ปรีชาญาณ” ใหมีพระบุคลิกมาใกลเคียงกับ
การเปน “บุคคล” ที่ดำเนินชีวิตใกลชิดเราไดมากท่ีสุด
กพ็ระเยซูเจาน่ีแหละคือ “องคปรีชาญาณ” ทีท่รงเช่ียวชาญ
ในการดำเนินชวีติท่ีใครไดครอบครองพระองค ผนูัน้ก็มี
ปรีชาญาณแทจริงเปนมิตรสหาย

 เด็กหวัโจกกลมุหน่ึงน่ังลอมวงพูดแซวหนูนอยที่
เดินผานถ้ำแมพระแลวหยดุยกมือไหววา” โอย..ทำเปน
ศรัทธา ไหวแมพระตอหนาสังคม” วันรุงข้ึนหนูนอย
กห็ยดุเดินและบรรจงยืนไหวพระรปูแมพระอยางงดงาม
เชนเดิม ทามกลางเสียงแซวหนูนอยจากพวกคนพาล
กลุมเดิม ทุกวันหนูนอยก็เดินมาหยุดท่ีหนาถ้ำแมพระ
แลวกไ็หวพระรูปอยางงดงามไมเคยเสียขวัญกำลังใจกับ
เสียงบ่ันทอนกำลังใจของคนกลุมน้ัน พอเขาสัปดาหที่
สองเสียงเหาหอนบั่นทอนกำลังใจก็หายไปเหลือแต
หนูนอยยืนกมกราบพระรูปแมพระตรงหนาถ้ำจำลอง
ขางวัดอยางงดงามสม่ำเสมอเหมือนวันแรกมิไดลด
ความศรัทธาลงเลย

 เรารนูะวาคนเขาคิดกับเราอยางไร เรารดูวยวาเขา
ซอนความคิดอิจฉาไวภายใตวาจาท่ีพูดออกมาบ่ันทอน
กำลังใจใหเราเลิกทำดีแลวลดตัวลงไปทำช่ัวเทาๆ กัน
เพื่อใหพวกเขาดูดี

ปดฉากพาราลิมปก 2012 (ตอจากหนา 2)
มหกรรมกีฬาพาราลิมปก ครัง้ท่ี 14 เปนการแขงขัน

กีฬาคนพิการระดับโลกที่มีการแขงขันกีฬาหลายชนิด
จัดข้ึนท่ีลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหวางวันท่ี 29
สิงหาคม ถงึวันท่ี  9 กนัยายน 2012

รายช่ือนักกีฬาในความดูแลของโรงเรียนอาชีว
พระมหาไถ พทัยา และสมาคมกีฬาจงัหวัดชลบุรี

1. นายวัชรพล วงษา หลักสูตรคอมพิวเตอร
นกักีฬาบอคเซีย ไดรบั 1 เหรียญทองประเภททีม

2. นายศภุชยั โกยทรพัย หลกัสตูรอเิลก็ทรอนกิส
นักกรีฑา ไดรับ 1 เหรียญเงิน วีลแชรผลัด 4 คูณ 400
เมตร

3. นายสุขุม นามลุน หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส
นักกรีฑา ไดรับ 1 เหรียญเงิน วีลแชรผลัด 4 คูณ 400
เมตร

4. นายศักด์ิชัย ยิ้มบานชาง หลักสูตรอิเล็ก-
ทรอนกิส นกักรฑีา

5. นายณรงค แคสนัน่ หลกัสูตรอิเลก็ทรอนิกส
นักกีฬายกน้ำหนัก

6. นายวรวิทย แกวคำ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส
นักกีฬาวายน้ำ

ในผับเล็กๆ แหงหนึ่งในสกอตแลนด  ขณะท่ีนักด่ืมกำลัง
สนทนากันอยางสนุกสนานเฮฮา ชายคนหนึ่งกำลังแสดงทาทาง
ประกอบการสนทนา  บงัเอิญย่ืนมือออกไปโดนถาดเบียรทีพ่นกังาน

กำลงันำมาเสิรฟ  ทำใหเบยีรหลายแกวหกคว่ำกระจายเปอนฝาผนงั  พนกังานรบีใชผาเชด็ออก  แตถงึกระนัน้
ก็ยังมีคราบเปอนเปนทางยาวกระจายไปท่ัวผนังเพราะเปนเบียรดำ

ในค่ำน้ัน  มีชายอกีคนน่ังอยโูตะถัดไป  เม่ือนัง่มองดูเหตุการณอยสัูกคร ู ชายคนน้ีกล็กุขึน้เดินมายังผนงั
ที่มีรอยเปอนนั้น  แลวก็นำ crayon  สีที่เขามีติดตัววาดภาพโดยมีรอยเสนท่ีแปดเปอนอยูบนผนังเปน
สวนประกอบ  ชายคนน้ีวาดเปนภาพหัวสัตวดวยความชำนาญ  สักครูใหญๆ เขาก็ถอยหางออกมา  ทำให
ทกุคนท่ีอย ูณ ทีน่ัน้ไดเหน็รูปท่ีเขาวาดบนผนัง และสงเสียงรองดวยความยนิดีทีไ่ดเหน็ภาพหวักวางทีส่วยงาม
และรอยดางบนผนังก็กลายเปนเขากวางประดับบนหัวกวางตัวน้ี  ดวยพรสวรรคที่มีอยูในตัว Sir Edwin
Landseer จิตรกรภาพวาดสัตวของประเทศอังกฤษไดแปลงรอยดางพรอยเหลาน้ีใหกลายเปนภาพวาด
ทีส่วยงามแทน

ความผดิพลาดในชวีติมนุษยเรากเ็ชนกนั  ดวยพระพรจากพระเจา  เรากส็ามารถใชความผดิพลาดเหลาน้ี
ใหเปนประโยชนแกชวีติไดไมทางใดก็ทางหน่ึง

ราฟาแอล

ความสวยงามจากความผิดพลาด

โรม 14:17
...เพราะอาณาจักรของพระเจาไมใชเรื่องการกินการด่ืมแตเปน
ความชอบธรรม  สันติและความชืน่ชมยนิดีในพระจิตเจา



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2012หนา 6

บ.สันติสุข
www.salit.org

บทอธษิฐานภาวนา

ความเอ้ือเฟอแบบคริสตชน

พลงัอนัย่ิงใหญของพระศาสนจักรกคื็อการแพรธรรม สมาชิกคณะนักบวช
ทั้งหญิงและชายไดสละบานเกิดเมืองนอนของตน ไปเผยแผความจริงและ
คุณคาแหงพระวรสารในทามกลางผูที่ไมเคยไดยินอะไรเก่ียวกับพระคริสตเจา
มากอน บรรดาธรรมทูตเหลาน้ีพึ่งพาอาศัยความชวยเหลือจากคริสตชน
ใจศรัทธาผูมีใจกวางขวาง ซ่ึงบรรดาธรรมทูตเหลาน้ีอาจจะไมเคยไดพบปะ
เยาวชนผมีูพรสวรรคเปนจำนวนมากก็ไดอทุศิชีวติจิตใจดวยการแบงปนเงินทอง
และความรูกับผูที่ไมมีโอกาสเชนเดียวกับพวกเขา

ในบทจดหมายฉบับท่ีสามของนักบญุยอหน ทานเตือนเราวาการแพรธรรม
ดังกลาวเร่ิมมาต้ังแตสมัยเร่ิมตนของพระศาสนจักร กายอัสผูไดรับพระพรน้ี
แสดงความช่ืนชมและขอบคุณท่ีทานไดรับความชวยเหลือจากผู เผยแผ
พระวรสาร กายอัสอยใูกลชดิกับผแูพรธรรมเหลาน้ี แมทานจะเปนคนแปลกหนา
แตทานก็ไดรับการตอนรับจากคริสตชนเปนอยางดี

ในโลกปจจุบนัของเรา อนัตรายท่ีเราตองเผชญิอยเูสมอกคื็อ เราอาจจะเปน
ผูที่คิดถึงตัวเอง ผูท่ีเห็นแกตัว และบางคร้ังเราอาจจะไมสนใจกับส่ิงท่ีไมเอื้อ
ประโยชนใหแกเรา ขอใหเรามองดูคริสตชนรุนแรกดวยการเลียนแบบความ
มีน้ำใจดี การตอนรับคนแปลกหนา ชวยเหลือผูที่ขัดสน เพื่อครอบครัว
คริสตชนของเราจะไดเจริญเติบโตในการประกอบคุณงามความดี ในโลกที่
ทาทายใหเรากระทำความดีและพิสูจนใหเขาเห็นวา ศิษยที่แทจริงของพระ-
คริสตเจาจะตองปฏิบติัตนอยางไร

“เพ่ือนรัก ทานทำงานอยางซ่ือสัตย
โดยชวยเหลือพ่ีนองแปลกหนาเหลาน้ี” (3 ยอหน 5)

ขาแตพระเจา ขอใหหมูคณะของพวกลูก
เปนศูนยกลางแหงการตอนรับและใหความชวย-
เหลือแกบรรดาผูที่อุทิศตนในการเผยแผ และ
รบัใชพระวรสาร ขอใหพวกเขาไดรบัความปรารถนาดี
และไดรับความรวมมือจากพวกลูก โดยเฉพาะ
ในยามทุกขยากลำบาก ลูกวอนขอในพระนาม
พระคริสตเจา พระเจาของลูกท้ังหลาย อาแมน

เส้ือตัวเกง
เปนเส้ือตัวหนึง่เหมือนเส้ืออืน่ๆ ทีมี่ใส
สีออกจะสดใสสวมใสทไีรใหดูสวางไปท้ังหนา
เส้ือตวัอืน่ๆ นัน้สลบัใสหากไมตองออกนอกบาน
แตเสื้อตัวนี้เจาะจงหยิบต้ังใจใสเปนระยะเหมือนให

เตือนใจ
กอนนี้ใครเห็นเปนตองชะงักเปนทำตาโตเปนตองทัก
“เส้ือตัวนี้อีกแลว...ผาแทบจะพรุนไปท้ังตัวแลวนะ”
หมายถึงเส้ือซีกขวามือต้ังแตบาลงมาปลายแขนลามเขาถึงอก
ทัง้ๆ ทีส่ภาพของเสือ้ไมนาจะเกาไดขนาดน้ัน
หากรูเล็กรูนอยบนผาเกิดจากการใชงานนานเนก็นาจะเลิกใส
ใชวาจะไมมีเส้ือตัวอืน่ใหสลบัใสสลบัซักก็หาไม
ทวาแตละรูและทุกรูบนเส้ือตัวนี้ตางมีที่มาท่ีไป
แมเหตุการณวันน้ันผานมาแลวก็ผานไป
แตความทรงจำความรสึูกยงัคงอยคูรบเหมอืนสะกดไว
ส่ิงท่ีเห็นเสียงที่ไดยินกลิ่นที่โชยยังเปนปจจุบันเด๋ียวนี้เวลานี้
ไมมีใครอยากใหเกิดไมมีใครคาดคิดจะเกิดแตก็เกิดข้ึนแลว
จูๆ  รถกระบะท่ีขับข่ีสวนทางมาอีกฟากถนน
ลอยขามเกาะกลางถนนขามยอดไมประดับพุงมากระแทกชน
หัวรถเสียบครูดดานคนขับจากไฟหนายาวเลยประตูเกือบคร่ึงคัน
เหมือนต้ังใจบดขย้ีคนขับคาพวงมาลัยอดัติดคาท่ีนัง่
ประตูดานคนขับบุบส้ินสภาพยุบตัวเขามาประชิดพวงมาลัย
พรอมกันน้ันเศษกระจกดานหนาดานขางปลิววอน
ปะทะหนังหัวทะลุผาเส้ือฝงลึกผานผิวเขาไปตุงเน้ือสดท้ังแถบ
สีหนาตกใจของคนท่ีกรูเขามาท่ีซากรถเปลี่ยนเปนงุนงง
ใบหนาดานขวาคนขับชมุดวยเลอืดสดใชแตยงัไมตาย
ไมเทาน้ันยงัสงเสียงรองบอกใหชวยดูแลคนท่ีโดยสารมาดวยกอน
เลอืดเร่ิมซึมเปอนผาเส้ือ “ตัวเกง” เปนจ้ำใหญข้ึนเร่ือยๆ...

จะวาไปแลวเส้ือตัวเกงไมมีความสามารถอะไรเปนพิเศษ
หากแตเปนเส้ือทีเ่ตือนถงึ “คนเกง” ทีอ่ยเูบ้ืองหลงัเหตุการณวนัน้ัน
ไมใชคนขับรถไมใชผทูีโ่ดยสารมากับรถไมใชคนท่ีใหความชวยเหลอื
แคมองสภาพการณสภาพรถจดุจบนาจะแตกตางไปจากน้ี
ทีแ่นๆ  คือ “คนเกง” ผนูัน้ทรงเมตตาทรงยืนยนัในหายนะน้ัน
“ลกูยังมีชวีติตองดำเนินยังมีพนัธกิจตองทำตอ...”
แมคดีความจะจบแลวบริษัทประกันรับรถไปซอมไปจำหนายแลว
แตเส้ือตัวเกงยังคงเก็บอยูยังคงนำมาใสเปนระยะ
และแตละครัง้ท่ีใสคำพูดของ “คนเกง” ยงักองหสูะกิดใจ
“ลกูยังมีชวีติตองดำเนินยังมีพนัธกิจตองทำตอ...”
แตละคร้ังความรคุูณความมงุม่ันความต้ังใจไดรบัการกระชบั
ความหมายชีวิตเปาหมายการกระทำเห็นเปนเดนชัด
ชดัเจนล้ำลึกมากกวารูพรนุท่ีอยบูนเส้ือตัวเกงเปนไหนๆ...

อันท่ีจริงแลวในชีวิตคนมีเส้ือตัวเกงหลายตัวหลายแบบ
ข้ึนอยกูบัวาจะมองเส้ือตัวเกงอยางไรมองแบบไหน
ซ่ึงแตละการมองกอใหเกิดทาทีกอใหเกิดความรูสึกตางกัน
หากมองวาเส้ือเกงตัวนีเ้ปนแคความบังเอญิ
ทาทีที่ตามมาก็เปนแคเรื่องธรรมดาไมเห็นมีอะไรมาก
ครั้งน้ีรอดตัวคร้ังหนาไมแนทำใจไวเลย
หากมองวาอะไรจะเกิดก็ตองเกิดไมเกีย่วกบัใคร
ทาทีทีต่ามมาก็เปนแคเรือ่งของครรลองแหงสรรพส่ิง
วัดดวงกันไปเด๋ียวดีเด๋ียวรายแลวแตไหนจะมากอนมาหลัง
หากมองวาทุกอยางท่ีเกดิข้ึนลวนมีความหมายลวนมีเปาหมาย
ทาทีที่ตามมานาจะสรุปไดไมยากตองมีอะไรมากกวาตาเห็น
ไมวาส่ิงน้ันจะเลก็นอยไมวาส่ิงน้ันจะเรือ่งเปนเรือ่งตาย
ชวีติจึงมากดวยรสชาติมากดวยความหมายมากดวยคณุคา



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2012 หนา 7

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ไมเทาของผเูฒา ดกีวาลกูเตาอกตัญู

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

สังฆมณฑลเชียงใหม
สัตบุรุษวัดแกงครอ หนองหญาปลอง และหนอง

ไมงาม รวมฉลอง 350 ปการแพรธรรมของคณะ
พระกมุารเยซู ทีว่ดัราชินแีหงสันติสุข สุขุมวิท 101 ใน
วันเสารที่ 20 ตุลาคม 2012 คณะแสวงบุญกลุมแรก
โดยคณะนักขับรองไดออกเดินทางกอนในเชาวันศุกร
เพื่อเตรียมซอมบทเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณในวัน
ฉลอง และตามดวยคณะแสวงบุญกลุมใหญนำโดย
คุณพอเกรียงไกร ยิ่งยง และคุณพอสมคิด เจริญนารถ
ออกเดินทางโดยรถทัวรคันใหญในคืนวันศุกร กลุม
แสวงบุญไปถึงบานศูนยกลางคณะฯ ที่ กทม. เวลา
06.00 น. โดยไดรบัการตอนรบัอยางอบอนุจากสมาชิก
คณะพระกมุารเยซูทกุทาน และในเวลา 10.30 น. ไดรวม
ในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลอง 350 ปงาน
แพรธรรมของคณะ ที่วัดราชินีแหงสันติสุข โดยมี
พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา รวมกับบรรดา
พระสังฆราช พระสงฆ นักบวชชาย-หญิงและพ่ีนอง
สัตบุรุษทุกทาน บรรยากาศในการเฉลิมฉลองเปนไป
ดวยความเรียบงาย ศรัทธา และอบอุนท่ีเกิดจากการ
มารวมตัวกันและเปนหน่ึงเดียวกันในการภาวนา
โดยผานทางพิธีบชูาขอบพระคณุ หลงัพธีิบชูาขอบพระคณุ
เรารับประทานอาหารเท่ียงภายในโรงเรียนโฮลี่ และ
ชมการแสดง และผูอำนวยการสภาภิบาลแกงครอ
นายออด โทเกาะ ไดเปนตัวแทนชาวบานในการกลาว
แสดงความยินดีและสำนึกในความรักของพระเจา
โดยผานทางการดูแลของซิสเตอรคณะพระกุมารเยซู
และขากลับกลุมแสวงบุญมีโอกาสไปเท่ียวชมตลาดน้ำ
อโยธยา และเดินทางกลับถึงแกงครอโดยสวัสดิภาพ....
ในการเฉลิมฉลองคร้ังน้ีชาวแกงครอมีโอกาสไดรวม
รองเพลงในพิธีบชูาขอบพระคุณและอานบทอานในพิธี
โดยไดรับการชมเชยจากบรรดาผูรวมพิธีที่ไดรองเพลง
อยางไพเราะพรอมเพรยีง ทำใหบรรยากาศในการฉลอง
มีความศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงส่ิงตางๆ เหลาน้ีเปนผลจากการบม
เพาะเมล็ดพันธุแหงความเ ช่ือของซิสเตอรคณะ
พระกุมารเยซูที่ เขามาทำงานอภิบาลและชวยเหลือ

ชาวแกงครอ หนองหญาปลอง และหนองไมงาม
ใหเติบโตทางดานความเช่ือ...นีแ่หละคือผลของส่ิงเล็กๆ
ทีเ่รยีกวา “รกั” 

ระหวางวันท่ี 9-13 ตุลาคม 2012 ฝายงานแพรธรรม
และอภิบาล ไดจัดสัมมนาประจำปครูคำสอนระดับ
สังฆมณฑลข้ึนท่ีศูนยสังฆมณฑลฯ โอกาสน้ีมีครคูำสอน
ทกุเผาเขารวมสัมมนากวา 120 คน สำหรบัการสัมมนา
มีการสรุปสถานการณแหงความเช่ือ จิตตารมณและ
บทบาทฆราวาสแพรธรรม โดยคุณพอชูชาติ ศรีวิชัย-
รัตน และสถานการณทาทายตอความเช่ือในคริสตชน
โลกสมัยใหมสูปแหงความเช่ือโดยฝายแพรธรรม และ
ปดทายดวยวันสุดทายเปนการเขาเงียบรำพึงภาวนา
โดยภราดาชุมพล ดีสุดจิต เปนผูนำการเขาเงียบครั้งน้ี
และกอนส้ินป 2012 นี้ สังฆมณฑลเชียงใหม โดย

การนำของพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณ-
รัตน รวมกับคณะทำงานแผนอภิบาลสังฆมณฑล จัด
สัมมนาสภาภิบาลประจำประหวางวันท่ี 11-13 ตุลาคม
2012 ที่ศูนยสังฆมณฑลฯ สำหรับการสัมมนาคร้ังน้ี
เปนคร้ังท่ี 3 จุดเนนที่ปแหงความเชื่อกับส่ิงทาทาย
ในการพัฒนาผูประกาศขาวดีสูประชาคมอาเซียน ใน
การสมัมนาคร้ังน้ีไดใชสถานทีว่ดันอยของบานเบธาราม
โดยพระคุณเจาวีระ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม จาก
นั้นไดมีการสรุปกิจกรรมปเยาวชนโดยคุณพอเอกสิทธิ์
ทัฬหะกุลธร จิตตาธิการเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม
ตอดวยหัวขอ “คริสตชนเชียงใหมตองเตรียมตัวกาวสู
ประชาคมอาเซียนอยางไร” โดย ดร.สุนทร วงศจอมพร
เจาหนาท่ีศูนยสังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม และ
เซอรแอนนี สนเจริญ ผูอำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา
และผูอำนวยการฝายการศึกษาสังฆมณฑลเชียงใหม
จากนั้นวันท่ี 12 ตุลาคม 2012 ไดมีการศึกษาในหัวขอ
“ผูประกาศพระวาจาในปแหงความเช่ือ” โดยคุณครู
จงดี วงศจอมพร และเสวนา “การพฒันาผปูระกาศขาวดี
เพื่อวิถีชุมชนวัด” โดยคุณพอธงชัย สุวรรณใจ ผูชวย
พระสงัฆราชฝายงานแพรธรรมและอภบิาลสังฆมณฑล
เชยีงใหม วนัสุดทาย 13 ตุลาคม มีพธีิเปดปแหงความเช่ือ
อยางเปนทางการของสังฆมณฑลฯ  

พลงัเสริมผนูำความเช่ือ ซสิเตอรนติยวดา  ออนเทศ ใน
ฐานะผรูบัผดิชอบแผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑล
สุราษฎรธานี รวมพลครคูำสอนของสังฆมณฑล รวมงาน
ชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ  ที่วิทยาลัยแสงธรรม
นครปฐม จำนวน 40 คน 75 ป คณะผูรับใชฯ ยัง
คงเตรียมอยางเขมขน ลาสุดจัดอบรมครูโรงเรียน
ในเครือคณะผรูบัใชฯ กวา 640 ชวีติ โรงเรียนธิดาแมพระ
สุราษฎรธานี เปนเจาภาพ ไดรับเกียรติจาก 3 วิทยากร
รวม ซิสเตอรสมปอง ทับปง คุณพอประเสริฐ สมงาม
และคุณพอชาญชัย  ทิวไผงาม สวนครูใหมสังกัด
โรงเรียนสังฆมณฑลก็ไมนอยหนา คุณพอทรงราชย
ศรีระหงษ ในฐานะประธานกรรมาธิการฝายธรรมทูต
และการศึกษาอบรม จัดอบรมจิตตารมณครูคาทอลิก
ที่ ศูนยงานอภิบาลบานชุมพาบาล คุณพอสมพงษ
ฉัตรบรรยงค เปนวิทยากร มีผูเขารวมกวา 80 คน
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี หยั่งรากลึกใน “วิถีชุมชน

วดั” เม่ือคณะกรรมการดำเนนิงานวิถชีมุชนวดัตัดสินใจ
สงคุณพอสุวัฒน  เหลืองสอาด และคุณชัยรัตน  ศรี-
สุวรรณ เปนผแูทนสังฆมณฑล ลดัฟาสปูระเทศศรีลงักา
เพื่อนำประสบการณดีๆ กลับมาแบงปนใหกับพี่นอง

 ฉลองชุมชนศิษยพระคริสต นักบุญฟรังซิสอัสซีซี
พรุตะเคียน ปนี้เต็มเปยมดวยพระพรเหมือนเชนทุกป
คณุพอวโิรจน  เลศิทนงศักดิ ์ปรบัปรงุบรเิวณพระแทน
ในวัดแลวเสร็จ คณุพอสทิธโิชค แสวงกาญจน พรอมกับ
สังฆานุกรดลฐิศกัด์ิ  ฉตัรบรรยงค นำทีมเยาวชนท่ีเสรจ็
จากภารกิจชุมนุมเยาวชนระดับชาติ รวมฉลองรื้อฟน
บรรยากาศเกาๆ ซ่ึงครั้งหนึ่งเคยสัมผัสชีวิตท่ีชุมชน
ศิษยพระคริสตแหงน้ี  เปดเปนท่ีเรยีบรอยแลวสำหรับ
“ปแหงความเช่ือ” สังฆมณฑลสุราษฎรธานี ในโอกาส
สัมมนาพระสงฆ นักบวช ฆราวาส ประจำป ในพิธี
บูชาขอบพระคุณท่ีอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรดีารุณศีล ถอืโอกาส
ประกาศปแหงความเช่ือ และมอบพันธกิจประกาศขาวดี
ใหกับผูแทนวัด โรงเรียน องคกรฆราวาส หลังจาก
ประกาศปแหงความเช่ือในภาคเชา ภาคบาย ทีมงาน
จดัการสัมมนาประชุมตอ เตรียมจัดการประชุม (FABC-
OSC) ซ่ึงพระคณุเจาประธานในนามส่ือมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย ผานทางสังฆมณฑลสุราษฎรธานี เปน
เจาภาพจัดประชุมหัวขอ “Spirituality : Foundation
for Christian Communication” หลังจากที่ผานการ
จัดงานเปดถวายอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอลมาแลว
พระคุณเจาและทีมงานไมหวั่น จัดงานทุกประเภท
“เอาอย”ู  
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⌫⌫⌫⌫⌫
ขอเชิญคริสตชนท่ีมีใจศรัทธา
ส่ังจองของที่ระลึก (พระธาตุ)

โอกาสฉลอง 72 ป วีรกรรมแหงความเช่ือบุญราศีทั้งเจ็ดแหงสองคอน
พิธีเสกของที่ระลึก

วนัฉลอง 72 ป วรีกรรมแหงความเช่ือบญุราศีทัง้เจ็ด วนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ สักการสถานพระมารดาแหงมรณสักขีสองคอน

การส่ังจอง
1. ส่ังจองไดที่วัดสองคอนวันฉลอง 72 ป วีรกรรมแหง

ความเช่ือบุญราศีทั้งเจ็ดแหงสองคอน 20 ตุลาคม ค.ศ. 2012
ณ กองประชาสัมพันธ

2. ส่ังจองจากผรูบัส่ังจองท่ีวดัของทาน (กรณตัีวแทนผรูบัจอง)
3. E-mail : http:www.songkhon.org/wed/
4. กรณีมีขอสงสัยหรือมีปญหาการส่ังจอง สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่
    08-5317-8267 หรอื08-5317-8270

หมายเหตุ
วนัส้ินสุดการส่ังจอง 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555

(ดูรายละเอยีดไดที ่http:www.songkhon.org/wed/)

หมายเหตุ
1. กรณุาส่ังจองตามขอ 1-4 เทาน้ัน เพือ่ปองกันการลอกเลียน

แบบของท่ีระลึก
2. ของทีร่ะลกึจะจัดทำขึน้ตามจำนวนทีมี่การสัง่จองเทาน้ัน

การจายคาสัง่จองของทีร่ะลกึ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสกลนคร บัญชีออมทรัพย

เลขที่  171-1-42142-6 ชื่อบัญชี  มิสซังทาแร-หนองแสง
(กองทุนบุญราศี)
หมายเหตุ

กรุณา Fax สำเนาการชำระเงินมาท่ี 0-2416-9487, 0-2174-7431
1. มารับดวยตนเองในวันฉลองท่ี 15 ธันวาคม ค.ศ. 2012
2. ใหทางวัดจัดสงให
3. กรณีส่ังผานผูแทนในเขตวัดของทานโปรดรับจากผูแทนหาก

ตองการมารับดวยตนเองกรุณานำสำเนาใบส่ังจองมาแสดงกับเจาหนาท่ี

ชดุท่ี 1. สรอยขอมอื 2 เสน (ชบุทองและสเตนเลส,
     จีส้รอยคอ 2 อนั มีแบบชายและแบบหญิง)

ชดุท่ี 2. เหรยีญบญุราศี 7 เหรยีญ
      บรรจุในกลอง
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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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ตดิตอ:  คณุครแูอด  0-2465-1906

โรงเรยีนอนบุาลซางตาครสู  ตรงขามวัดซางตาครสู
วฒุปิระถมวยั   ไมจำกดัอายุ   มีทีพ่กัให

Matthew Anawat Legal Advisor Co., Ltd.
สำนักกฎหมาย บริษัท แมทธิว อนวัช ลีกัล แอดไวเซอร จำกัด

หลกั : คุณภาพตองมาอันดับหน่ึง ความรับผิดชอบและการใฝบรกิารตองมีเสมอ คาบริการตองเหมาะสมเพราะเปนส่ิงสำคญัท่ีลกูคาคำนงึถึง
การ  : กฎหมายและบัญชีมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ แตธุรกิจตองยึดถือคุณธรรม จึงจะดำรงอยูไดอยางย่ังยืน

บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ แก ชาวไทยและตางชาติ ทั้งกิจการ
ขนาดใหญและเล็ก โดยทีมทนายความท่ีมีประสบการณกวา 20 ป

กฎหมายหนุสวนบรษัิท (จดัต้ังบริษัทและเปล่ียนแปลงตางๆ)
กฎหมายการลงทุน และการประกอบธุรกจิของคนตางชาติ
กฎหมายแรงงาน และใบอนุญาตการทำงานของคนตางชาติ
กฎหมายทีดิ่น และทรพัยสินตางๆ และทรพัยสินทางปญญา
คดีความตางๆ
กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจตางๆ และภาษี
และงานแปลเอกสาร โดยนักแปลมืออาชีพ (ไทย-อังกฤษ)

ติดตอ : คุณอนวัช มาลาวาลย : เลขท่ี 731 ชั้น 15 อาคารพีเอ็ม ดินแดง ก.ท.ม. โทร. 0-2642-9881, 0-2245-6449-50, 08-6733-8181
  E-mail : <anawat@matthew-legal.com>, <matthew@accounting-am.com> www.matthew-legal.com, www.accounting-am.com

Matthew Accounting Co., Ltd.
สำนักบัญช ี อาบิบริษัท แมทธิว แอคเคานติ้ง จำกดั

บรกิารทางบญัชี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชแีละภาษีทีมี่ประสบการณกวา 20 ป

บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงินเดือน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวิเคราะห และวางระบบบัญชี
บรกิารตรวจสอบบัญชี
บรกิารปรกึษาและแกไขปญหาดานบัญชภีาษอีากร
บรกิารวางระบบบัญชดีวยคอมพิวเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต
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   ⌫

 ⌫  ⌫




ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

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

1. จอรแดน - อสิราเอล
(14-21 มกราคม ค.ศ. 2013)

2. โปแลนด - นกับญุโฟสตินา
(เมษายน ค.ศ. 2013)

เปาโล อึง้เย้ียง
แซเลา

เกดิใหมในพระเจา
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

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

18 - 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 - ไปเยีย่มบญุราศี
สเตฟานหวอง พมา
เดอืนธนัวาคม - ฉลองวดัสองคอน ไปเวยีงจนัทน
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ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถึงกนั
การพมิพคาทอลกิฯ เชญิชวนทานรำลกึถงึญาติพีน่องผลูวงลับ
กบั “หนังสือพมิพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ติดตอ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14   ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา)โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

วนัเวลา....ทำใหลมืหลายส่ิงหลายอยาง แตวนัเวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคณุของพอแม ญาติพีน่อง คนท่ีรกั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อดุมสาร รวมกับทาน รำลกึถงึเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญ
และสนับสนุนใหการพมิพคาทอลิกอกีดวย โดยลงประกาศ “เรายงัคดิถึงกนั”

ขาพเจาช่ือ................................................นามสกุล.....................................................
ทีอ่ย.ู...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โทรศพัท...............................โทรสาร.............................E-mail.............................
มีความปรารถนาลงประกาศ เพือ่ระลกึถงึผลูวงลบั โดยลงขอความ

นกับุญ..........ชือ่................................นานสกุล.............................อายุ.......ป
มรณะเม่ือวนัท่ี.................เดือน......................................พ.ศ.........................

ลงจำนวน.......................ครัง้ (โปรดสงรปูถายทีช่ดัดวย จำนวน...........รปู)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน...........................บาท (......................................................)
โดยเร่ิมลงอุดมสารในฉบับท่ี.............ถงึฉบับท่ี.............เปนจำนวน...........ครัง้

 กรณลีงตดิตอกนั 3 ครัง้
แถมใหฟร ี1 ครัง้ (รวมเปน 4 ครัง้) 

หมายเหตุ : กรณชีำระเงนิเปน
 เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
 ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศักด์ิศรี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
 เช็คขีดครอม ส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ”
 โอนเขาบัญชธีนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ลสัง่จาย

   “การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที ่226-0-00604-0

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ พระคณุการณุยสำหรบัปแหงความเช่ือ

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

พระคารดินัลมานูแอล มอนเตอีโร เด กัสโตร
ประธานศาลของสมเด็จพระสันตะปาปาเพ่ือชีวิตจิต
(Apostolic  Penitentiary)  และมงซินญอรคริสตอฟ
นคีแีอล  ไดประกาศกฤษฎีกา  เม่ือวนัท่ี  14  กนัยายน
ค.ศ. 2012  ฉลองเทิดทูนกางเขน  จากกรุงโรม  เร่ือง
พระคุณการุณยสำหรับปแหงความเช่ือ

เรื่องสำคัญอันดับแรก  คือ  เราตองพัฒนาชีวิตให
ศักด์ิสิทธ์ิ  ทำใหวิญญาณบริสุทธ์ิ  พระคุณการุณยซ่ึง
พระศาสนจักรไดรบัมอบอำนาจจากพระคริสตเจา  ให
ประทานพระคุณการุณยแกทุกคน  ที่อยูในสถานะ
เหมาะสม  และปฏิบติัตามคำสัง่พเิศษเพ่ือไดรบัพระคณุ
การุณย

ตลอดปแหงความเชื่อ  (11  ตุลาคม  2012 - 24
พฤศจกิายน  2013)  สัตบุรษุทุกคนท่ีเปนทุกขจรงิใจ  โดย
รบัศีลอภัยบาป  และศีลมหาสนิท  อธิษฐานภาวนาตาม
เจตนาของสมเด็จพระสันตะปาปา  จะไดรับพระคุณ
การุณยครบบริบูรณ  (Plenary  Indulgence)  เพื่อการ
ชดเชยใชโทษบาปของตนเอง  อาศัยพระเมตตาของ

พระเจาและอุทิศแดวิญญาณของผูลวงลับ
ก. ทกุคร้ังท่ีทานฟงบทเทศนอยางนอย  3 ครัง้  หรอื

รวมฟงการบรรยายอยางนอย  3 ครัง้  เกีย่วกับการปฏิบติั
ตามสภาสังคายนาวาติกันที่  2  และเก่ียวกับหนังสือ
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  ในวัดหรือในสถานท่ี
เหมาะสม

ข. ทุกคร้ังท่ีทานไปจาริกแสวงบุญมหาวิหารของ
สมเด็จพระสนัตะปาปา  กาตากอมบคริสตชน  (สุสาน
ใตดิน)  อาสนวิหาร  สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิที่พระสังฆราช
ทองถิน่ไดกำหนดสำหรบัปแหงความเชือ่  (ตัวอยางเชน
มหาวิหาร  สักการสถานของพระนางพรหมจารีมารีย
ของอคัรสาวก  หรอืนกับญุองคอปุถมัภ)  รวมพธีิกรรม
หรอือยางนอยมชีวงเวลาไตรตรองรำพงึนานพอสมควร
และสวดบทขาแตพระบิดาของขาพเจา ท้ังหลาย
บทยืนยนัความเช่ือ  วอนขอตอพระนางพรหมจารีมารีย
หรือแลวแตกรณี  ภาวนาตออัครสาวก  หรือนักบุญ
องคอปุถมัภ

ค. ทุกครั้งในวันท่ีพระสังฆราชทองถิ่นกำหนด
สำหรบัปแหงความเชือ่  (ตัวอยางเชน  สมโภชพระเยซเูจา
พระนางพรหมจารีมารีย  วันฉลองอัครสาวก  นักบุญ
องคอุปถัมภ  และวันฉลองธรรมาสนนักบุญเปโตร)
ในสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ  เม่ือทานรวมพธีิบชูาขอบพระคณุ

อยางสงา  หรือพิธีทำวัตร  รวมทั้งประกาศยืนยัน
ความเช่ือในบททางการแบบใดแบบหน่ึง

ง. วันใดวันหน่ึงในระหวางปแหงความเชื่อ  ทาน
เลือกอยางเสรีไปเย่ียมสถานท่ีโปรดศีลลางบาป  หรือ
สถานท่ีอื่นๆ ที่ทานไดรับศีลลางบาป  ถาทานร้ือฟน
คำสัญญาแหงศีลลางบาปในบททางการแบบใด
แบบหน่ึง

สัตบุรุษผูเปนทุกขเสียใจในบาป  แตไมสามารถ
รวมฉลองไดเพราะเหตุผลตางๆ  (เชน  ชลีบั  นกัโทษ
คนชรา  ผูปวย  ผูอยูในโรงพยาบาล  หรือปวยนาน)
จะไดรบัพระคณุการณุยโดยปฏบิติัตามเง่ือนไขเดยีวกนั
หากรวมใจกับสัตบุรษุอืน่ในชวงเวลาน้ันเปนพเิศษ  ฟง
โอวาทของสมเด็จพระสนัตะปาปา  หรอื พระสงัฆราช
ทีถ่ายทอดทางโทรทศัน  หรอืวทิย ุ ทานสวดท่ีบาน  หรอื
สถานท่ีทีท่านอย ู (เชน  วดันอยในอาราม  ในโรงพยาบาล
ในทัณฑสถาน...)  สวดบทขาแตพระบิดาของขาพเจา
ทั้งหลาย  บทยืนยันความเชื่อ  และบทภาวนาอ่ืนๆ
ทีส่อดคลองกับจุดประสงคของปแหงความเชือ่  พรอม
กับถวายความทุกขหรือความยากลำบากในชีวิต
ของทาน

แปลสรุปจากลอสแซรวาตอเร โรมาโน (10  ตุลาคม
2012)  เลมท่ี 41, หนา 4
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ดอนบอส พรศักด์ิ




กรุงโรม (ซีนิต – 6 กันยายน ค.ศ. 2012)  สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 จะทรงมอบหนังสือ
คำสอนสำหรับเยาวชน ฉบับแปลเปนภาษาอารบิกให
บรรดาเยาวชน โอกาศสท่ีพระองคเสด็จเยือนประเทศ
เลบานอนระหวางวันท่ี 14-16 กันยายน ค.ศ. 2012
หนังสือคำสอนสำหรับเยาวชนฉบับคำแปลภาษา
อารบิก มีกำหนดแจกใหวันท่ี 15 กันยายน ค.ศ. 2012
โอกาสท่ีพระสันตะปาปาทรงพบปะกับบรรดาเยาวชน

คุณพอทูฟก โบอู ฮาร ดี ผูประสานงานชุมชน
เยาวชนคร้ังน้ี กลาววาหนังสือคำสอน 300 หนา เลมน้ี
“ไดชวยเปนแรงบันดาลใจใหเยาวชนมากมายในโลก
อาหรบั” แมกอนทีจ่ะไดมีฉบบัคำแปลเปนภาษาอารบิก
อันเปนภาษาแมของพวกเขาเสียอีก

คุณพอฮารดี ยงับอกดวยวา จะมเียาวชนราว 50,000 คน
มารวมชุมนุมพบปะกับพระสันตะปาปา และหนังสือ
คำสอนสำหรับเยาวชนจะไดรบัแจกจาย “ถอืเปนของขวญั
จากพระสันตะปาปาแกบรรดาเยาวชนท่ีเขารวมงาน
ชุมนุมคร้ังน้ี ทำนองเดียวกันกับท่ีเกิดข้ึนในงานชุมนุม
เยาวชน ณ กรุงมาดริด เม่ือปที่แลว” องคกรคาทอลิก
พระศาสนจักรไดการสนับสนุนคาใชจายการจัดพิมพ
หนังสือคำสอนสำหรับเยาวชนฉบับคำแปลภาษา
อารบิกนี้ อยางเชนท่ีกอนหนาน้ันองคกรนี้ก็ไดชวย
จัดพิมพหนังสือคำสอนนี้ถึงเจ็ดแสนเลมในเจ็ดภาษา
เพื่อแจกจายในงานชุมนุมเยาวชนโลก ณ กรุงมาดริด
เม่ือเดอืนสงิหาคม ค.ศ. 2011 มาแลว

คุณพอแอนเดรซ ฮาเล็มบา ผูประสานงานของ
องคกรคาทอลกิชวยพระศาสนจกัรทีขั่ดสน โครงการตางๆ
ของดินแดนตะวันออกกลาง กลาววา “นี่เปนหนังสือ
คำสอนสำหรับเยาวชนเลมแรกที่ เปนภาษาอารบิก
ไมเคยมีหนังสือคำสอนเชนนี้มากอนเลย เปนหนังสือ
คำสอนสำหรับเยาวชนในเลบานอนและท่ัวดินแดน
ตะวนัออกกลางจรงิๆ เราหวงัวาหนงัสือคำสอนน้ีจะชวย
เสริมพลังเยาวชนใหเขมแข็งข้ึนในความเช่ือ”

พระสันตะปาปาเองทรงเขียนคำนำใหกับหนังสือ
คำสอนสำหรับเยาวชนน้ี ซ่ึงอยูในรูปของคำถาม-
คำตอบจำนวน 527 ขอ เกีย่วกบัเรือ่งความเชือ่คาทอลกิ
ถอยความหน่ึงของพระองคตรัสวา “หนังสือคำสอนน้ี
เขียนข้ึนมามิใชเพือ่เปนท่ีพอใจแกเธอ อกีท้ังจะไมทำให
ชวีติน้ีงายนกัสำหรบัเธอ เพราะคำสอนนีเ้รยีกรองใหเธอ
เปล่ียนแปลงชีวิตของเธอเสียใหม”

พระสันตะปาปาทรงกระตุนใหกำลังใจบรรดา
เยาวชนใหเขาเรยีนรคูวามเชือ่วา “เธอจำเปนตองเรยีนรู

ส่ิงท่ีเธอเชือ่ เธอจำเปนตองเรยีนรคูวามเช่ือของเธอดวย
ความถูกตองแมนยำย่ิง อยางเชนท่ีผูเช่ียวชาญดานไอที
รูเรื่องระบบการทำงานภายในของเคร่ืองคอมพิวเตอร
เธอจำเปนตองเขาใจความเช่ือของเธอ อยางเชนท่ี
นักดนตรีชั้นยอดรูเรื่องดนตรีชิ้นท่ีตนกำลังเลนอยูนั้น
เธอจำเปนตองหยั่งรากลึกยิ่งลงในความเช่ือใหมากกวา
ในยุคของบิดามารดาของเธอ เพื่อเธอจะไดสามารถ
เผชญิกบัการทาทาย และการประจญทดลองตางๆ ของ
ยคุน้ีไดดวยพละกำลงัเขมแข็ง และความเด็ดเด่ียวยิง่”

⌫
⌫

กรงุเบรุต ประเทศเลบานอน (ซนีติ – 15 กนัยายน ค.ศ. 2012)
 คุณพอเฟเดริโก ลอมมารดี สงฆคณะเยสุอิตและ

โฆษกของสำนักวาติกัน ชี้แจงถึงปาฐกถาของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตอบรรดาผูนำดาน
การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมของเลบานอนวา
“เปนวิธีการแบบเฉพาะของรัตซิงเกอร”

ที่ คุณพอลอมบารดี  ประเมินเชนน้ี  เพราะวา
พระดำรัสของพระสันตะปาปาเร่ืองสันติภาพน้ัน
เจาะลึกลงสู เรื่องที่วามีปจจัยจำเปนอะไรบางเพื่อ
จะบรรลุสันติภาพได พระองคทรงนำเสนอความรูแจง
ในเร่ืองของความสัมพันธ  ระหวางสันติภาพกับ
มานุษยวิทยา และลูกเลาแพรวพราวตางๆ ของปศาจเพ่ือ
แสวงหาพันธมิตรในหมมูนุษย

คุณพอลอมบารดีกลาวถึงเร่ืองท่ีทานประธาน
รัฐสภาเลบานอนบอกกับคุณพอหลังจากน้ันวา “ผูคน
ทั้งหลายและบรรดานักการเมืองของตะวันออกกลาง
ควรรับฟง  อานและคิดพิจารณาพระดำรัสน้ีของ
พระสันตะปาปา”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงชี้วา
ประสิทธิผลในการทำงานเพ่ือสันติภาพขึ้นอยูกับความ
เขาใจชีวิตมนุษย พระองคตรัสวา “หากเราตองการ
มีสันติภาพ ใหเราตอสูปกปองชีวิต! ความเขาใจเชนน้ี
นำเราไปสกูารปฏิเสธมิใชเพยีงสงครามและการกอการราย
เทาน้ัน แตไมยอมรบัการทำลายลางชีวติมนุษยผบูรสุิทธ์ิ
ทั้งชายและหญิง ซ่ึงเปนส่ิงสรางตามพระประสงคของ
พระเจา”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงชี้วา
ส่ิงท่ีชวยนำเราไปสู  “ความเปนพี่นองแบบใหม”
ทามกลางความแตกตาง ดานวัฒนธรรม สังคม และ
ศาสนา คือ “การมีจติสำนึกรวมกันวามนุษยแตละคนน้ัน
ยิง่ใหญ และมนุษยเปนของขวัญใหแกตนเอง แกผทูีอ่ยู
รอบขางเขา และแกมนุษยชาติดวย”

พระสันตะปาปายังทรงช้ีดวยวา การศึกษาถือเปน
ส่ิงสำคัญพื้นฐานสำหรับเสนทางสู สันติภาพ โดย
พระองคทรงตรัสวา เปาหมายของการศึกษาคือ “เพื่อ
ชี้แนะและสงเสริมพัฒนาการเสรีภาพที่จะตัดสินใจท่ี
ถูกตอง ซ่ึงอาจตองเผชิญกับความคิดเห็นตางๆ ที่แพร
ไปท่ัว กระแสนิยมของยุคสมัย หรืออุดมการณทาง
การเมืองและศาสนา”

พระสันตะปาปาทรงกลาวยืนยันวาสันติภาพกับ
การอยรูวมกนัของชาวครสิตกบัชาวมสุลมิน้ัน เปนส่ิงท่ี
เปนไปได พระองคตรัสวา “ในเลบานอน ศาสนาคริสต
และศาสนาอิสลามมีชีวิตอยู เคียงคูกันมานานนับ
ศตวรรษจึงเปนธรรมดาย่ิงท่ีจะเห็นสองศาสนาน้ีอยูใน
ครอบครัวเดียวกัน หากส่ิงน้ีเปนไปไดในครอบครัว
เดียวกันแลว ทำไมจะเปนไปไมไดในระดับสังคม
โดยรวมท้ังหมดเลา”

⌫
กัมพูชา  มีเขตเทียบสังฆมณฑล 1 เขต เขตสังฆรักษ
1 เขต พระสงัฆราช 2 องค วดั 46 แหง (และมีศูนย
งานมิสซัง 22 แหง ซ่ึงไมมีพระสงฆอยูประจำ)
พระสงฆ 87 องค (เปนสงฆสังฆมณฑล 38 องคและ
สงฆนักบวช 49 องค) สามเณรใหญ 9 องค ภราดา
17 รปู ภคนิ ี96 รปู ครคูำสอน 253 คน ผรูบัศีลลางบาป
537 คน ชาวคาทอลิก 21,000 คน คิดเปน 0.16 % ของ
ประชากรท้ังหมด 15,022,000 คน

ประเทศกัมพชูามีระบบการปกครองโดยกษัตริย
ภายใตรัฐธรรมนูญ ต้ังอยูในทวีปเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เมืองหลวงช่ือกรุงพนมเปญ งานประกาศ
พระวรสารเริ่มข้ึนในชวงหลังของศตวรรษท่ี 16
เกิดผลนอยมาก สวนใหญกับชาวเวียดนามมากกวา
ชาวเขมรเอง ในป ค.ศ. 1970 เพราะความไมชอบของ
ชาวเขมร คาทอลิกชาวเวียดนามนับหมื่นตองอพยพ
หนีภัยไปจากกัมพูชา ชวงป ค.ศ. 1975-1979

ระหวางท่ีนายพล พต ครองอำนาจ พระสงฆและภคนิี
ชาวเขมรสวนใหญถกูสังหาร ในชวงปดังกลาวจนเม่ือ
กองทัพเวียดนามเขารุกรานกัมพูชาในป ค.ศ. 1979
และตามมาดวยสงครามกลางเมืองอีกหลายป
พวกธรรมทูตถูกขับออกจากประเทศไปส้ินเสรีภาพ
ทางศาสนา กลับมีข้ึนมาใหมในป ค.ศ. 1990 มีการ
สานความสัมพันธทางการทูตกับสำนักวาติกัน
เม่ือเดือนมีนาคม  ค .ศ .  1994 แมจะขาดแคลน
พระสงฆและนักบวช ชาวคาทอลิกสวนใหญก็ยัง
ดำรงความเ ช่ืออยู ไดอาศัยการรวมตัวกันเปน
หมคูณะเลก็ๆ ภายใตการดูแลของครคูำสอนฆราวาส
บรรดาผูนำของพระศาสนจักรในกัมพูชาบอกวา
กลมุครสิตชนในศตวรรษท่ี 21 ของพวกทานน้ันเปน
กลมุเล็กทีมี่ชวีติชีวา ทีมี่สวนในงานบริการรบัใช อาทิ
การรณรงคตอตานโรคเอดส เปนตน

(อานตอฉบับหนา)
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อาลยัคณุพอจีน  แบรี่ (ตอจากหนา 20)
ทรงพระกรณุาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทาน
ดินฝงศพ คณุพอจีน แบรี ่พระสงฆคณะเยสอุติ ในพิธี
ปลงศพ วันที่ 25 ตุลาคม 2012 ที่หอประชุม วัดบาน
เซเวยีร อนสุาวรยีชยัสมรภมูิ

คณุพอออกสัติน สุกโีย ปโตโย, S.J.  อธกิารเจาคณะ
เยสุอิต เปนประธานในพิธีมิสซาปลงศพคุณพอจีน
แบรี,่ S.J. และ ดร.จาคส อมัโยส (ซึง่เสียชวีติไลเลีย่กนั)
พรอมดวยพระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย
ศุระศรางค คุณพอซิกมูนด แลสเซ็นสก้ี, S.J.  คุณพอ
มหารโซโน โปรโบ, S.J. บรรดาพระสงฆ นักบวช
คณะแพทย คณาจารยจากสถาบันตางๆ นิสิตนักศึกษา
และสัตบุรุษมารวมไวอาลัยครั้งสุดทายเปนจำนวนมาก

คุณพอจีนเปนมิสชันนารีชาวแคนาดา เกิดวันท่ี 5
มีนาคม ค.ศ. 1926 ที่เมืองควิเบค ประเทศแคนาดา
คุณพอไดถวายตัวเปนนักบวชคณะเยสุอิต วันท่ี 7
กันยายน ค.ศ. 1945 รับศีลบวชเปนพระสงฆวันท่ี 5
เมษายน ค.ศ. 1959 ไดเดินทางมาถึงประเทศไทย ค.ศ.
1959 และไดปฏญิาณคร้ังสุดทายในคณะเยสุอติ วนัท่ี 2
กมุภาพันธ ค.ศ. 1963

คุณพอไดศึกษาระดับปริญญาตรทีีป่ระเทศแคนาดา
และศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา

คุณพอเคยปฏิบติัหนาท่ีในการสอน วจิยั ดานการศึกษา
และสาธารณสุข อาทิ งานวิจยัเก่ียวกับผติูดเช้ือเอชไอวี
และผูปวยโรคเอดสของสภากาชาดไทย

ชีวิตการทำงาน
ค.ศ. 1968-1975  เปนขาราชการวิสามัญ ทีม่หาวิทยาลัย

ขอนแกน เปนกรรมการผกูอต้ังคณะศึกษาศาสตร และ
เคยดำรงตำแหนงเปนผูรักษาราชการแทนคณบดี
คณะศึกษาศาสตรเม่ือแรกเริ่มจัดต้ัง

เปนผูกอต้ังหนวยการปรึกษาและพัฒนานักศึกษา
และดำรงตำแหนงหัวหนาหนวยเปนเวลา 8 ป

เปนกรรมการผูกอต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแกน

เปนหัวหนากองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไดปรบัปรงุงานตางๆ รวมทัง้ระบบหนวยกติและระบบ
การลงทะเบียน และเปนผรูเิร่ิมจัดการศึกษาภาคฤดูรอน

นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการวางหลักสูตร
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาของ
สถาบันการศึกษาตางๆ

ค.ศ. 1976-1977 ทำการวิจัยเกี่ยวกับระบบอุดม
ศึกษาของประเทศไทย ในโครงการสถาบันการศึกษา
นานาชาติ

ค.ศ. 1977-1978 ไดรับทุน Associate Research
Award ของ IDRC (แคนาดา) โดยไปประจำอยทูีม่หา-
วิทยาลัยสแตนฟอรด ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
มหาวิทยาลัย  Lancastaer ประเทศอังกฤษ

ค.ศ. 1978 ไดมีบทบาทจัดหลักสูตรการใหการปรึกษา
และการใหการปรึกษาเร่ืองโรคเอดส

ต้ังแต ค.ศ. 1978 เปนวิทยากรอบรมเร่ือง การให
การปรกึษา และการใหการปรกึษาเรือ่งโรคเอดส ใหแก
คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
มูลนธิิ สมาคม และองคกรตางๆ

ค.ศ. 1980 คุณพอจีนเขาปฏิบัติงานเปนอาจารย

ประจำภาควิชาจิตวิทยาคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในตำแหนงผเูชีย่วชาญ สอน วจิยั ใหบรกิาร
วิชาการ และใหบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ที่
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเปน
อาจารยพเิศษสอนวิชาจิตวิทยาการปรึกษาท่ีจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

เปนกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา
การปรึกษา เปนกรรมการจัดตั้งหนวยการปรึกษาและ
พัฒนานิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และริเริ่มการ
บริการการปรึกษาทางโทรศัพทใหแกนิสิตจุฬาฯ และ
เปนกรรมการกอตั้ งโครงการสอนเด็กพิ เศษใน
โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ

งานบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ใหบริการการ
ปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาตลอดระยะเวลา 26 ป ทั้งใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
ศูนยนักศึกษาของบานเซเวียร

งานบริการวิชาการ คุณพอเปนวิทยากรอบรมดาน
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแกอาจารยและเจาหนาท่ีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ และแกเจาหนาท่ี แพทย พยาบาล
และผทูีท่ำงานเกีย่วของกับผปูวยโรคเอดส เปนวิทยากร
ดานจิตวิทยา และจิตวิทยาการปรึกษาใหแกบุคลากร
ในหนวยราชการและหนวยงานเอกชนตางๆ เปนตัวแทน
ของประเทศไทยเขารวมประชุมกรรมการสมาคม
นกัจติวิทยาของเอเชียอาคเนย และเขารวมประชุมท้ังใน
ระดับชาติ และนานาชาติในงานดานจิตวิทยา จิตวิทยา
การปรึกษาอุดมศึกษา งานดานเยาวชน สิทธิเด็ก เด็กเรรอน
และโรคเอดส เปนกรรมการโครงการชวยเหลอืเดก็เรรอน
ของสำนักงานสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ

งานวิจยัและผลงานทางวชิาการ ไดทำการวจิยัและ
รวมในโครงการวิจัยตางๆ เชน ระบบการศึกษาใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 10
สถาบัน วิธีการอบรมครูแนะแนวในการปรึกษาเชิง
จติวิทยากบันักเรยีนวยัรนุ (ทนุ WHO) โครงการวจิยัเชงิ
ปฏบิติัการเร่ืองเด็กเรรอนในประเทศไทย โดยสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหง
ชาติ เปนผูแปลรายงานภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษและ
เปนบรรณาธิการ นโยบายและแผนพัฒนาเยาวชน
ระยะยาว

คุณพอจนี แบร่ี เปนผเูชีย่วชาญดานจติวิทยาการปรึกษา
มีความรูความสามารถและอุทิศตนในการทำงาน แลว
ทานยังเปนผูที่มีความเมตตาเอ้ืออารี ยังความซาบซ้ึง
แกผูรวมงานและลูกศิษยเปนอยางย่ิง จากผลงานซึ่ง
เปนที่ประจักษ ทานจึงไดรับการยกยองในวงวิชาการ
วาเปนผูมีเกียรติคุณดีเดนตอวงการศึกษาของไทย

นอกจากน้ีคุณพอจนี ยงัเปนผแูทนของสำนักวาติกนั
ในการประชุมประจำปของเอสแคป เปนเวลาถึง 15
ปอีกดวย

เกยีรตปิระวตัิ
ค.ศ. 1985 ไดรบัปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กติติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ค.ศ. 1990 ไดรับรางวัลบริการโดดเดนใหกับ

เยาวชน จากสำนักนายกรฐัมนตรี สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสรมิและประสานงานเยาวชนแหงชาติ

ค.ศ. 1991 ไดรับรางวัลการใหการปรึกษาแหงป
จากสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย

ค.ศ. 2002 ไดรบัรางวัลพระวญิญาณของความเปน
ผนูำ จากมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั

ค.ศ. 2006 ไดรับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กติติมศักด์ิ สาขาจิตวิทยาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ค.ศ. 2009 ไดรับการประกาศเกียรติคุณเปนนัก-
ทรัพยากรมนุษยดีเดนแหงประเทศไทย จากสมาคม
ศิษยเกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

งานดานการเขียนหนังสือ
- คมืูอการฝกทักษะใหการปรึกษา
- การใหการปรึกษาเร่ือง การตรวจหาเช้ือเอชไอวี
- การใหการปรกึษา
คุณพอจีน แบรี่ ไดเขียนถึงความประทับใจใน

ประเทศจีนและประเทศไทย ซ่ึงไดใชชีวิตกวา 40 ป
ความวา “โดยเฉพาะประเทศไทย เปนประเทศที่ได
ตอนรับขาพเจาเหมือนเปนสมาชิกของครอบครัวใหญ
ในหมญูาติพีน่องเดยีวกนั ซึง่ใหความร ูใหประสบการณ
ทั ศนค ติที่ ดี และ ส่ิ ง ท่ี ดี ง าม อัน เป ยมลนไปด วย
ความเมตตากรุณาปรานี ทำใหขาพเจาไดซาบซ้ึง
ในไมตรีจิตอันดีงามของผูที่ไดพบและรูจัก จนกระท่ัง
ขาพเจารูสึกวาประเทศไทย คือบานเกิดแทๆ ของ
ตัวขาพเจาเอง…”

คุณพอจีน แบรี่ มรณภาพอยางสงบ เม่ือวันที่ 20
ตุลาคม  2012 รวมอาย ุ86 ป และ ดร.จาคส อมัโยส ได
ส้ินใจอยางสงบ ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2012 รวมอาย ุ 92
ป และมีพิธีมิสซาปลงศพวันท่ี 25 ตุลาคม  2012 ที่
หอประชมุ วดับานเซเวียร และไดเคล่ือนศพท้ังสองทาน
ไปบรรจ ุทีสุ่สานวัดนักบญุฟรงัซิสเซเวียร สามเสน

สำหรับ ดร.จาคส อัมโยต (Jacques AMYOT)
นกัวชิาการฝร่ังในเมืองไทย  เปนชาวแคนาดา เกิดวันท่ี
14 ตุลาคม ค.ศ. 1920 จากครอบครัวฝรั่งเศส ในรัฐ
เอดมนัตัน ประเทศแคนาดา อาย ุ92 ป

แรกเร่ิมเขาคณะและไดถวายตัวเปนนักบวช
คณะเยสอุติ ทีเ่มืองควเิบค ประเทศแคนาดา และไดเปน
ธรรมทูตประเทศจีน ค.ศ. 1947-1952 เม่ือจนีกลายเปน
คอมมิวนิสต มิสชันนารีตองออกนอกประเทศ ทานได
ยายไปสอนเรียนท่ีฟลปิปนส 5 ป  และ ค.ศ. 1961 ได
เขามาในประเทศไทย  ตอมาไดศึกษาตอทีม่หาวิทยาลัย
ชิคาโก สาขาวิชามานุษยวิทยาสังคม เริ่มทำงานท่ี
คณะรัฐศาสตร ค.ศ. 1962 ไดกอต้ังและจัดการเรียน
การสอนในภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ค.ศ. 1972 ไดขอลาออกจากเปนนักบวช  และยัง
คงเปนอาจารยสอนและทำงานในมหาวิทยาลัยตอไป
และไดเจริญชีวิตเปนอาจารยและนักวิจัยจนเกษียณ
เม่ืออายุ 65 ป หลังจากน้ันก็ยังคงเปนท่ีปรึกษาอยาง
ไมเปนทางการ

ในชวง 2 ปสุดทาย  ทานไมคอยสบาย เขาพัก
รกัษาตัวอยทูีโ่รงพยาบาลเซนตหลยุส และมาพักอยกูบั
เพือ่นๆ สมาชิกคณะเยสุอติท่ีบานเซเวียร

ในโอกาสสวดศพ คณะเยสุอิต ไดมอบหนังสือ
“I Remember Chula memoirs of four decades of
involvement in a Thai university (1962-2002),
Jacques Amyot. ไดจดัพมิพเม่ือ ค.ศ. 2003 ภาษาอังกฤษ
หนากวา 300 หนา มอบแกผทูีส่นใจดวย
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®.®—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

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 2 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

‡ªìπª√–∏“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.

«—¥·¡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¶√“™

øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����C-YES SMART EXCHANGE ¬‘π¥’µâÕπ√—∫

™“«§“∑Õ≈‘°∑ÿ°∑à“π¡“√—∫øíß ·≈–√à«¡ π∑π“ „π

À—«¢âÕ çæ¡à“...‰¡à π„®‰¡à‰¥â·≈â«é‚¥¬§ÿ≥ ÿ¿≈—°…≥å

°“≠®π¢ÿπ¥’ π—°«‘™“°“√¥â“π‰∑¬-æ¡à“-≈“«-‡¢¡√

„π«—π®—π∑√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π 2012 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡

™—Èπ 2 Õ“§“√§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡ ¢â“ß√â“π»“ π¿—≥±å

Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—°

‡«≈“ 18.00-18.45 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√«à“ß

‡«≈“ 18.45-20.00 π. √—∫øíß°“√∫√√¬“¬

‡«≈“ 20.00-20.30 π. ∂“¡ - µÕ∫

ø√’! ‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬„¥Ê ∑—Èß ‘Èπ  ”√Õß∑’Ëπ—Ëß‰¥â∑’Ë

™¡√¡π—°∏ÿ√°‘®§“∑Õ≈‘° ‚∑√. 0-2630-7711 ·ø°´å

0-2234-1730 ¡◊Õ∂◊Õ 08-4549-3085, 08-5723-

5571

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

¥‘π·¥ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√– «—πÕ—ß§“√∑’Ë  13

æƒ»®‘°“¬π 2012

‡«≈“ 15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30 π. Õà“πæ√–«“®“

                ·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

‡«≈“ 16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

                    ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕ¿‘‡¥™  ÿ¿“®—°√å

‡«≈“ 17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

‡«≈“ 18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑

                     «¥ “¬ª√–§”‚≈°

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

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

                    ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕ¿‘‡¥™  ÿ¿“®—°√å

����� ”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

‡«≈“ 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’¬∫ (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

·∫∫®‘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

�����¢Õ‡™‘≠ ç≈Ÿ°»‘…¬åæàÕ·∫≈é ·≈–§√Õ∫§√—« ·≈–

∑ÿ°∑à“π√à«¡ «¥¿“«π“ ·≈–∫Ÿ™“¡‘ ´“·¥à§ÿ≥æàÕ

Õ“·∫≈ æ“π‘™Õÿ¥¡ ∫√√¥“æ√– ß¶å π—°∫«™ ·≈–

§√Ÿ∫“Õ“®“√¬åºŸâ≈à«ß≈—∫ ∑’Ë«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√

„π«—π‡ “√å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

·≈–√à«¡√—∫ª√–∑“πÕ“À“√√à «¡°—π©—πæ’ËπâÕß

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“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’



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 46 ª√–®”«—π∑’Ë 11-17 æƒ»®‘°“¬π 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

(·®âß™◊ËÕ·≈–®”π«πºŸâ√à«¡ß“π∑’Ë§ÿ≥§√Ÿ ‘√‘  ’™¡æ Ÿ

‚∑√. 08-1792-4908)

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

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

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

App l i c a t i o n _MY_PRAYER_ f o r _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√–‡∑»‰∑¬

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

„πµ”·Àπàßß“π “√ π‡∑» ®”π«π 1 Õ—µ√“ µ‘¥µàÕ

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1502

����� ¢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-
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อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คุณพอวรยุทธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพิูมพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพอวรยทุธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวัสด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ กติติพงศ งามกิตติคุณ  ฝายโฆษณา  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพอพงศเทพ

ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอณรงค ชัย หมั่น ศึกษา สังฆมณฑลจันทบุ รี : คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอชำนาญ บัวขันธ  สังฆมณฑลราชบุ รี : คุณพอเสนอ
ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอชวินทร เสงีย่มแกว สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพออมรกิจ พรหมภกัดี สังฆมณฑลอุดรธาน ี: คุณพอไมตร ีทาสวุรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คุณพอบุญพฤกษ
ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรงุเทพ สาขายอยโอเรยีนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย ช่ือบัญชี การพมิพคาทอลิก  เลขที ่226-0-006040 / เช็คขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ / ธนาณัติในนามซิสเตอรศกัด์ิศร ี งามวงศ  สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา
10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ี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

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

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)

ศนูยพัฒนาบุคลากรอสัสัมชญั
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวทิ 55 กรงุเทพฯ

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

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพกั... พรอมเคร่ืองปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

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

โดย เงาเทยีน

สวัสดีครับ นองๆ เยาวชนที่รัก  คายผูนำเยาวชน
ระดับชาติ ครัง้ท่ี 29 ทีเ่ปยมไปดวยความช่ืนชมยินดี
ในองคพระผูเปนเจาทุกเวลาน้ัน ไมส้ินสุดเพียงแค
ในคายเทาน้ัน เยาวชนท่ีเขารวมคายทุกคนยังได
นำความช่ืนชมยนิดี นำ 4 เสาหลักของคายน้ีกลบัไป
แบงปนแกเพื่อนๆ ตอไป 4 เสาหลักที่กลาวนี้คือ
“ส่ิงสราง ศกัดิศ์ร ีสงเสรมิ สรางสรรค”

1. ส่ิงสราง ที่พระสังฆราชยอแซฟชูศักด์ิ
สิริ สุทธิ์ (วิทยากร) ไดทาทายเยาวชนใหคิดถึง
การสรางสรรพส่ิง และการสรางมนุษยดวยความรัก
ความเขาใจเ ร่ืองพระฉายาลักษณของพระเจา
ที่ประกอบดวยรางกายและจิตวิญญาณ

2. ศักดิ์ศรี เยาวชนไดรับรูถึงสถานการณที่
ทำลายคณุคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษยและศักด์ิศรี
ทางเพศในปจจบุนั

3. สงเสรมิ  เรียนรถูงึ การภาวนาในรูปแบบตางๆ
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และ การตระหนักถึงทุกชีวิตมีคุณคา และเปน
ของขวัญจากพระเจา

4. สรางสรรค ตามความสนใจของเยาวชน

“ภาษามือส่ือรัก” “ดนตรี พลงัและความหวัง” “ศิลปะ ภาพโมเสก The Last Supper “โปสการดจากหัวใจฉันท่ี
อยากบอกเธอวา พระเจารักเธอ” และสุดทาย “การสรรเสริญพระเจาดวยบทเพลงและทาทาง”

นองๆ เยาวชนยงัไดรวมเดินทางจาริกความเช่ือไปพรอมกบัพีน่องครสิตชนชาวโนนแกว ทีร่วมกนัถายทอด
วถิชีมุชนคริสตชน ประวัติศาสตรความเช่ือทีเ่ขมแข็งของมิชชนันารี สืบสานตำนานวิถชีาวบาน การทอเส่ือ ทอผา
การทำลูกประคบ เรยีนรกูารละเลนพืน้บาน เชน การจับปลาไหล จากน้ันยงัไดถายทอดประวัติศาสตรความเช่ือ
อีกคร้ังผานทางการแสดงในคืนวัฒนธรรมอีกดวย พรอมๆ กับการถายทอดวัฒนธรรมจากเพ่ือนๆ เยาวชนจาก
ทกุภาคของประเทศไทย Rejoice in the Lord Always!! แลวพบกนัใหมฉบบัหนา สวสัดีครบั

คริสตชนเช่ือวาพระเปนเจามีองคเดียว ทรง
สรรพานุภาพ ทรงเปนผูสรางสรรพส่ิง โลกรวมท้ัง
จกัรวาลท้ังส้ิน (ปฐก 1:1-31)

พระองคทรงเปนความดีงามครบครันบริบูรณ
อยางท่ีสุดของความดีงามทุกประการ ความดีนี้เอง
ย อมบรรจุ เ ต็ม เป ยมไปด วยความรักอัน เปน
ความดีงามสำคญัทีส่ดุประการหนึง่ จากความรกัอนั
ครบครันน้ี พระองคทรงสรางสรรพส่ิง โดยเฉพาะ

ส่ิงสรางท่ีงดงามและสำคัญท่ีสุด คือ มนษุย เพือ่ใหเขา
ไดมามีสวนแบงและรับความสุขเม่ือไดพบไดรจูกั และ
สัมผสัพระองค

การเริ่มตนสรางโลกของพระเจา สรรพสิ่ง และ
มนุษยจึงเริ่มตนดวยความรัก ส่ิงสรางท้ังมวลจึงเปน
ส่ิงดีงามและเปนท่ีพอพระทยัของพระองค (ปฐก 1:31)

จากหนังสือความเช่ืออันเปนชีวิต ของศาสนา
ครสิต นกิายโรมนัคาทอลิก : โดย พงศ ประมวล

พระผสูราง “ไมใชเปนสิง่ท่ีใหเลอืกวาจะทำ
ก็ได ไมทำก็ไดแตเปนพระบญัชาจาก
พระคริสตเจา ตอบรรดาคริสตชน
ทุกคน เพื่อท่ีมนุษยจะไดเชื่อและ
เอาชีวติรอด”

การประกาศพระวรสารในโลกปจจุบัน
สมณลขิติ ของสมเด็จพระสนัตะปาปาเปาโล ท่ี 6
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ทองไปในวนัแพรธรรมสากล ในปแหงความเชือ่ (2)

คำเดยีวกเ็อาอยู
ขาวใหญทีดึ่งความสนใจ ไมใชเฉพาะเพยีงแต

ชาวฟลปิปนสเทาน้ัน แตคนท้ังโลกตองหันมามอง
ประเทศท่ีมีเกาะจำนวน 7,000 กวาเกาะแหงน้ี
ขาวท่ีพดูถงึเหลาน้ัน ไดแก ขาวรัฐบาลประธานาธบิดี
เบนิกโน อาคิโน สามารถบรรลุขอตกลงเพื่อ
กาวเขาสูสันติภาพ กับกลุมแนวรวมปลดแอก
อิสลามโมโรไดสำเร็จ ฟงดูอาจจะรูสึกแลววาสำคัญอยางไร การเซ็นสัญญา
ในครั้งน้ีสามารถสรางความม่ันใจในการยุติการสูรบ ขัดแยงซ่ึงจนถึงปจจุบัน
ไดคราชีวิตผูคนไปรวม 200,000 คนไมธรรมดา (เทียบไดกับปญหาชายแดน
ภาคใตของประเทศไทย แลวรัฐบาลทราบวากลุมไหนที่เปนขั้วความขัดแยง
กห็าวธีิตกลงรวมกัน...ผเูขียน) นอกจากขาวน้ีแลว ยงัมีขาวการสถาปนาบุญราศี
เปโดร กาลุงสด เปนนักบุญในวันแพรธรรมสากล โอกาสปแหงความเชื่อดวย
แลวขาวใหญทัง้คลูวนเปนขาวดีซะดวย

ส่ือหนังสือพิมพขาใหญและไมใหญทุกสำนักขาวประเทศฟลิปปนส
ตางนำเร่ืองการประกาศเปนนักบุญของเปโดรมาพาดหัวขาวในวันอาทิตยนี้
ทัง้ส้ิน อาทิ

“วันท่ียิ่งใหญของความช่ืนชมยินดีแหงจิตวิญญาณของชาติ” จาก
หนงัสือพมิพฟลปิปนส สตาร

“เม่ือการรอคอยอันยาวนาน...เปนจริง” จากหนังสือพมิพอนิไครเลอร
“นกับญุชาวฟลปิปนส องคที ่2” จากหนงัสือพมิพมะนิลา บลูเลติน
ชีวิตของนักบุญเปโดร กาลุงสด เริ่มข้ึนใน ค.ศ. 1654 นาคิดเพราะ

ทานส้ินใจในวันท่ี 2 เมษายน ค.ศ. 1672 รวมแลวมีอายุเพยีงไมกีป่ เปนเยาวชน
คนหนุมของฟลิปปนส ทานเปนผูชวยของมิสชันนารีในการชวยพิธีกรรม
และสอนคำสอน ซ่ึงทานไดติดตามคณุพอดเีอโก หลยุส ซาน วโีตเรส  (Diego
Luis de San Vitores) ไปสอนคำสอนยงัเกาะกวม

ในชวงเวลาเหลาน้ันท่ีเกาะกวม กาลุงสดไดทำการสอนคำสอนเก่ียวกับ
ความเช่ือในคริสตศาสนา ใหกับชาวเมืองชาโมโร และโดยผานทางการสอน
คำสอนน่ันเอง คุณพอไดโปรดศีลลางบาปใหกับเด็ก ที่หมูบานทัมฮุน ในวันท่ี
2 เมษายน ค.ศ.  1672 ซ่ึงพอของเด็กนัน้ไมพอใจ ดังน้ัน บรรดาเพ่ือนบานจึงได
จับและฆาคุณพอดีเอโก หลุยส ซาน วีโตเรส กับกาลุงสด และนำศพไปท้ิง
ลงทะเล แตอยางไรก็ตามโดยผานทางทานท้ังสองวันหนึ่งคนพื้นเมืองเหลาน้ัน
ก็ไดกลับใจมานับถือศาสนาคริสตเปนจำนวนมาก

ในการแตงต้ังเปนนักบุญของบุญราศีเปโดร กาลุงสด ยังมีการถายทอดสด
จากมหาวิหารนักบุญเปโตร มีพิธีเวลา 09.30 น. ซ่ึงตรงกับเวลา 16.00 น.
ของมะนิลา จงึมีการถายทอดยงิสัญญาณสดกันในเวลาน้ัน

กอนหนาน้ันยังมีการจัดพิมพหนังสือ มีเว็บไซตอยางเปนทางการ มีการ
จดัทำรปูพระ เลก็ ใหญ เหรยีญทีร่ะลกึ  แสตมป

ในสวนสังฆมณฑลซานปาโบ ซ่ึงเปนสังฆมณฑล
บานเกิดของทานใหมีการย่ำระฆังนาน 3 นาที เพื่อเปน
สัญญาณของความช่ืนชมยินดี และขอบคุณพระจากการ
ประกาศใหทานเปนนักบุญ สังฆมณฑลแหงน้ีมีวัด
ของสังฆมณฑลอยูประมาณ 80 แหง ทานเปนชาว
กนีาตีลาน ซ่ึงอยทูางตะวันตกเฉียงใตของเมืองเซบู

สวนในระดับประเทศจัดใหเปนวันฉลองสากล โดยใหชื่อวา  “วันฉลอง
แหงชาติของเปโดร วนัแหงความปล้ืมปติของจิตวิญญาณ”

เหตุทีท่านไดรบัการสถาปนาเปนนักบญุมาจากอัศจรรยทีส่ตรีชาวฟลปิปนส
ที่ดูเหมือนวาจะเสียชีวิตจากการท่ีมีการอุดตันในเสนเลือด แตหมอที่รักษา
ไดสวดภาวนาวอนขอใหทานนักบญุไดชวย และหญิงคนน้ันกร็อดชีวติมาได

ความตายของคนท่ีมีความเช่ือทิ้งเร่ืองราวแหงความเช่ือไวมากมาย จุดท่ี
นาสนใจคือทานเปนคนหนุม อะไรคือหัวใจของชีวิตของนักบุญหนุมทานน้ี
จากบทเทศนในวันสถาปนาบุญราศีเปโดร กาลุงสด ในวันน้ันก็คือวนัท่ี 5 มีนาคม
ค.ศ. 2000 บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ไดตรัสไวในบทเทศน
วา “คนหนุมสาวในวันน้ี สามารถถูกดึงดูดความสนใจจากความหาญกลา
ของแบบอยางของเปโดร ผูซ่ึงมีความรักขององคพระเยซู เปนแรงบันดาลใจ
ในการเสียสละขวบปของความเปนหนุมของตนเพ่ือส่ังสอนความเช่ือ
เหมือนดังครูคำสอนฆราวาส ดวยจิตวิญญาณของความเช่ือ ในความแข็งแกรง
ของศีลมหาสนิท และความศรัทธาตอพระนางมารีอา เปโดรไดอุทิศตนเอง
เพื่องานขององคพระคริสตเจาและเผชิญชวงเวลาแหงความยากลำบากดวย
ความกลาหาญ ...”

การรอคอยหลังจากส้ินใจเม่ือ 340 ปที่ผานมา กับการรอคอยหลังจากทาน
เปนบุญราศี  12 ป  การเปนนักบุญองคที่  2 ของชาวฟลิปปนสตอจาก
ซานโลเรนโซ รูวิซ มะนิลา ไมใชสถิติอะไรท่ีสำคัญอีกตอไป เพราะเม่ือมี
ความเช่ือแลวขวบปกผ็านไปอยางมีคาทุกวนั วนัเวลากเ็พยีรทีจ่ะติดตามน้ำพระทยั
ของพระ ไมวาจะอยูบนสถานะไหน หรือจะไดทำงานใดๆ การรับใชและ
การมอบชีวิตของตนใหกับผูอื่นจึงเปนเร่ืองสลักสำคัญกวาการแขงขันแยงชิง
หรอืชวงชงิเพือ่ใหไดมาซ่ึงความย่ิงใหญ ตามประสามนุษยแตวางเปลาในสายตา
ของพระเจา

คนทัง้ 26 ทีส้ิ่นใจเพ่ือยนืยันความเช่ือในงานอภิบาลทางศาสนา ใน ค.ศ. 2011
ที่ผานมา นักบุญองคใหมของพระศาสนจักรคาทอลิกท้ัง 7 ผมเช่ือวายังมีคน
ที่อุทิศตนแบบน้ีมากมายอยูในโลกของเรา แตในเกมสชีวิตไมใชทุกคนที่เลน
กองหนา เรายังมีกองกลาง และกองหลัง เรายังมีกองเชียร และกองเสบียง
เรายังมีหนาท่ีหลากหลาย แตลากหัวใจใหมารวมกันใหเจอ ถาเจอแลว คำเดียว
กเ็อาอย ู“เชือ่มัน่...”

เช่ือในพระผสููงสุด และม่ันใจในความดีงามของกันและกนั ทีจ่ะรงัสรรคโลก
ใหงดงาม พลังแหงความ
เชื่อของคริสตชนในอดีต
ชวยสรางพระศาสนจักร
ฉันใด พลังแหงความเช่ือ
ของคริสตชนในยุคปจจบุนั
ก็ทำใหพระศาสนจักรของ
เรา ยั ง ขับ เคลื่ อนตอไป
ไมสุดส้ินฉันน้ัน

บรรณาธิการบริหาร
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®“° A

∂÷ß Z

§«“¡¥’

 ◊ËÕ

§«“¡‡™◊ËÕ

(2)
B (Brave) °≈â“‡º™‘≠°—∫Õπ“§µ „π°“√‡ªî¥ Ÿà·√ß®Ÿß„®„π∑“ß∫«°

ª√–‚¬§§≈“  ‘°°√–™“°„®§√‘ µ™π®π∂÷ß«—ππ’È¢Õß∫ÿ≠√“»’ ¡‡¥Á®

æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë 2 çÕ¬à“°≈—«é ·∑â®√‘ß·≈â«§◊Õæ√–«“®“¢Õß

Õß§åæ√–§√‘ µ‡®â“ Õ¬à“°≈—«®√‘ßÊ ·≈â«°Á§◊Õ ç°≈â“é π—Ëπ‡Õß

§«“¡°≈â“∑”„Àâ‡√“ÕÕ°‰ª‡º™‘≠°—∫§«“¡‡ ’Ë¬ß §«“¡·ª≈°„À¡à¢Õß‡√◊ËÕß√“«

·Ààß∑ÿàß¢â“«∑“ß§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë‰¥â∂Ÿ°À«à“π‰«â ®“°Õß§åæ√–§√‘ µå Õ—§√ “«°

∫√√¥“π—°∫ÿ≠ ªîµ“®“√¬å ¡√≥ —°¢’ ¡‘ ™—ππ“√’ œ≈œ ∑ÿ°§π≈â«π·≈â«·µà‰¡à°≈—«

 ÿà¡‡ ’Ë¬ß ·≈–À“≠°≈â“ °“√ª√–°“»¢à“«¥’·∫∫„À¡à (New Evangelization)

„π«—ππ—Èπ Õ“®‡°à“‡°‘π‰ª„π ¡—¬¢Õß‡√“ ·µà‡√“®– √â“ß∑“ß„À¡à‡™àπ‰√ ∂â“‡√“

‰¡àÀ“≠°≈â“ ∑“¬∑â“ ·≈–¬Õ¡ ÿà¡‡ ’Ë¬ß‰ª°—∫§«“¡æ≈“¥º‘¥∫â“ß ∂â“º‘¥‡ªìπ§√Ÿ

·≈â«¡’≈Ÿ°»‘…¬å§◊Õ‡√“ °Á§ÿâ¡§à“°—∫∫∑‡√’¬π™’«‘µ„π·µà≈–∫∑∑’Ë‰¥â √â“ßÕ–‰√∫“ßÕ¬à“ß

„Àâ°—∫‚≈°π’È∫â“ß

§«“¡°≈â“‰¡à„™à‰¡à°≈—«‡∑à“π—Èπ ·µà¡—Ëπ„®¥â«¬ Õ–‰√®–∑”„Àâ§√‘ µ™π¡—Ëπ„®

‡∑à“°—∫°“√√—∫√Ÿâ«à“ ‡¢“¡’æ√–‡ªìπ‡®â“π”∑“ß π’Ë‰¡à„™à·§à·√ß®Ÿß„® π’Ë§◊Õ∑—ÈßÀ¡¥

¢Õß„®‡≈¬∑’‡¥’¬«

ç§π¬“°®π∑’Ë¥”‡π‘π™’«‘µ ÿ®√‘µ ¬àÕ¡¥’°«à“§π∑’Ë¡’§«“¡ª√–æƒµ‘§¥‚°ß ·¡â

‡¢“®–√Ë”√«¬é ( ÿ¿“…‘µ 28:6)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ √Õ¬¬‘È¡¢Õßπ—°∫«™ °—∫°“√∑”Àπâ“∑’Ë„π™’«‘µª√–®”«—π

·≈–ªÑ“¬∑’ËÕ“®®–‰¡à‡°’Ë¬«°—π —°‡∑à“‰√ À√◊Õπ—Ëπ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâæ«°‡∏Õ¬‘È¡

24  ªïÕ“√“¡§“√å·¡≈      “¡æ√“π
50  ªï™’«‘µπ—°∫«™Õ∏‘°“√‘≥’

π§√ª∞¡     ●  æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ©≈Õß 24 ªïÕ“√“¡

§“√å·¡≈  “¡æ√“π ·≈–©≈Õß 50 ªï™’«‘µπ—°∫«™¢ÕßÕ∏‘°“√‘≥’¡“√å∏“  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

Õ“≈—¬§ÿ≥æàÕ®’π       ·∫√’Ë
 ß¶åπ—°«‘™“°“√Ω√—Ëß √—°‡¡◊Õß‰∑¬

ºŸâªî¥∑ÕßÀ≈—ßæ√–
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

§ÿ≥æàÕ®’π ·∫√’Ë, S.J.

5 ¡’π“§¡ §.». 1926 - 20 µÿ≈“§¡ §.». 2012
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