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พระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศักด์ิ  โกวิทวาณชิ
แบงปนจากการประชมุสมชัชาพระสงัฆราชท่ัวโลก คร้ังท่ี 13
การประกาศขาวดีใหม เพือ่ถายทอดความเช่ือคริสตชน
ต้ังแตวนัอาทิตยที ่7 ตุลาคม ถงึวนัอาทิตยที ่28

ตุลาคม ค.ศ. 2012 ที่ผานมาน้ี นับเปนคร้ังแรก
ที่พอมีโอกาสเปนตัวแทนสภาพระสังฆราช
คาทอลิกประเทศไทย เขารวมการประชุมสมัชชา
พระสงัฆราชจากท่ัวโลก และคร้ังน้ีนบัเปนคร้ังท่ี 13
(Synodus Episcoporum XIII Coetus Generalis
Ordinarius) จัดข้ึนท่ีกรุงโรม อิตาลี เปนเวลา 3
สัปดาห เต็มแนนดวยเนือ้หาสาระและกจิกรรมตางๆ
วนัอาทิตยที ่7 ตุลาคม เปนวนัเปดประชุมอยางสงา
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเปน
ประธานมิสซาเปดประชุมในลานมหาวหิารนกับญุ
เปโตร พรอมกับบรรดาพระสังฆราชผูแทนจาก
ทุกสภาพระสังฆราชท่ัวโลกก็ไดรวมพิธีบูชา
ขอบพระคุณดวย ในวันดังกลาวน้ียังมีพิธีแตงต้ัง
นักบุญยอหน แหงอาวีลา และนักบุญอิลเดอการด
แหงบิงเกน เปนนักปราชญของพระศาสนจักรดวย

จากน้ันต้ังแตวันจันทรที่ 8 ตุลาคม เปนตนมา
การประชุมก็ เริ่ม ข้ึนและดำเนินการตอเนื่อง
ตลอด 3 สัปดาห สัปดาหละ 6 วัน มีประชุมท้ัง
ภาคเชาและภาคบาย หยดุเฉพาะวนัอาทติย กระนัน้
ก็ดีในบางวันและวันอาทิตยก็จะมีกิจกรรมสำคัญ
บางอยางเขามาเสริมอกี พดูไดวาเพยีบดวยคณุภาพ
เขาจัดใหใชเวลาอยางมีคุณคาจริงๆ  ตัวอยางเชน
วนัพฤหสับดีที ่11 ตุลาคม มีพธีิบชูาขอบพระคุณ โดย
สมเด็จพระสันตะปาปาและบรรดาพระสังฆราช
ในลานมหาวหิารนกับญุเปโตร เปดปแหงความเช่ือ
และระลกึถงึ 50 ป ครบรอบวนัเปดประชมุสังคายนา
วาติกนั คร้ังท่ี 2 และวนัอาทิตยที ่21 ตุลาคม อนัเปน
วันแพรธรรมสากล ก็เชนเดียวกัน มีพิธีบูชาขอบ-
พระคุณในลานมหาวิหารนักบุญเปโตร พรอมกับ
การประกาศแตงต้ังนักบญุใหม 7 องค และองคหนึง่
ในจำนวนนีคื้อ นกับญุเปโดร กาลงุสด จากประเทศ
ฟลปิปนส ซ่ึงเคยไดรบัแตงต้ังเปนบญุราศีพรอมกบั
คณุพอนโิคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เม่ือป ค.ศ. 2000
พอไดไปรวมงานฉลองท่ี Collegio Filippino
ภายหลังพิธีมิสซาจบแลวดวย และไดพดูเลนๆ  กบั
บรรดาพระสังฆราชฟลิปปนสวา “นักบุญเปโดร
กาลุงสด ผนูี ้ เปนเพือ่นรวมรนุกับบุญราศีนโิคลาส
ของเรา แตทานสอบไลผานกอน เลยไดรับแตงต้ัง
เปนนักบญุกอน... พอกข็อใหทานนักบญุเปโดรผูนี้
ชวยเพื่อนรวมรุนของทานใหคุณพอนิโคลาส ของ
เรา สอบผานในเร็ววนัดวย...

การประชุมสมัชชาฯ ครั้งน้ี มีพระสังฆราช
สมาชิกสมัชชาเขารวมประชุม 258 ทาน พรอมกบั
ผูสังเกตการณและผูรับเชิญ ซ่ึงเปนผูแทนคณะ
นกับวช กลมุพระพรพเิศษ องคกรฆราวาส และกลมุ
กิจกรรมท่ีเก่ียวของ นักเทววิทยาและผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานตางๆ  รวมท้ังผแูทนพ่ีนองรวมความเช่ือ
จากคริสตจักรนิกายตางๆ ที่ไดรับเชิญเขารวม
ประชมุดวย รวมทัง้หมดมีจำนวน 371 ทาน นบัรวม
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ดวย

พระองคทานทรงเขารวมประชุมดวยเปนประจำ
ในการประชุมใหญ ยกเวนเม่ือทรงมีพระภารกิจ
พิ เศษ  เชนการเขาเฝาฯ  สมัชชาครั้ง น้ีจึงนับวา
มีสถิติสมาชิกผูเขารวมประชุมสูงสุดมากกวาสมัชชา
ครั้งใดๆ และทุกคร้ังท่ีมีการประชุมไมวาจะเปนการ
ประชุมใหญหรือประชุมกลุมยอย จะมีการเช็คจำนวน
ผเูขารวมประชุมเสมอ ทัง้ในภาคเชาและภาคบาย

ชวงแรกของการประชุม ประมาณ 10 วันแรก
จะเปนการประชุมใหญ (Congregatio Generalis) เพื่อ
รับฟงขอเสนอของผูแทนพระศาสนจักรจากทั่วโลก
พระสังฆราชผูแทนแตละสภาพระสังฆราช พูดได
ในกรอบเวลา ทานละ 5 นาที และมีโอกาสพูดไดอกี 3
นาที ในชวงเวลาขอเสนออิสระ แตก็มีเพียงสวนนอย
เทาน้ันท่ีจะไดมีโอกาสพูดในชวงท่ี 2 นี ้เพราะเวลามีนอย
และมีผูอยากนำเสนอมาก สวนผูสังเกตการณอื่นๆ
สามารถพดูไดทานละ 4 นาที

ในชวงปลายสัปดาหที่สองภายหลังจากท่ีไดรับฟง
ขอเสนอจากท่ัวโลกแลว ทีมงานสังเคราะหก็จะสรุป
และยกรางเปนประเด็นขอเสนอตางๆ  ฉบับท่ี 1 ข้ึนมา
จากน้ันก็จะจัดใหมีการประชุมกลุมยอย (Circuli
Minores) โดยจัดแบงเปนกลุมภาษาตางๆ  เพื่อทุกคน
สามารถมีสวนรวมเสนอความคิดเห็น ปรับปรุงราง
ฉบบัท่ี 1 นี ้และจดัทำเปนขอเสนอ (Propositiones)  ของ
การประชุมสมัชชาพระสังฆราช เพื่อนำเสนอพระ-
สันตะปาปาใหทรงพิจารณา โดยที่ในวันสุดทายของ
การประชุมบรรดาพระสังฆราชไดลงคะแนนเสียง
เหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบในแตละประเด็น ถอืเปนการ
ลงคะแนนเสียง “เสนอแนะ” เพือ่ประกอบการพิจารณา
ของพระองคทานดวย และท้ังหมดจะข้ึนอยูกับพระ-
สันตะปาปาวาจะทรงวินิจฉัยเปนประการใด จากน้ัน
พระองคจะทรงแตงต้ังทีมงานข้ึนมายกรางสมณสาสน
อันเน่ืองมาจากการประชุมสมัชชาพระสังฆราช และ
ประกาศใชอยางเปนทางการตอไป

สำหรับพอเองเปนสวนตัว นับเปนโอกาสดีท่ีได
พบปะกบับรรดาพระสงัฆราชจากประเทศตางๆ  ท่ัวโลก
รวมทั้งผูเขารวมประชุมทานอ่ืนๆ  มีโอกาสไดเรียนรู
ความเปนไปของพระศาสนจักรทองถิน่ทัว่โลกจากการ
นำเสนอในท่ีประชุม ในชวงเวลาพักและจากการใชชวีติ
รวมกันตลอด 3 สัปดาหเต็ม มีบรรยากาศที่เปนกันเอง
รวมทั้งไดเห็นถึง ความรอบคอบ ความลุมลึก ของ
พระศาสนจกัร รวมทัง้การมสีวนรวมอยางจริงจงั เต็มท่ี
และดวยความกระตือรือรนของทุกภาคสวนใน
พระศาสนจักร ทำใหพระศาสนจักรสากลมีแนวทาง
ที่ชัดเจนข้ึน อันเกิดจากการเปดกวางรับฟงกันและกัน
อยางลึกซึ้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการมีสวนรวมของ
บรรดาผแูทนคริสตจักรนกิายตางๆ  (Delegati Fraterni)
ซ่ึงเปนครั้งแรกที่ไดรับเชิญใหกลาวในท่ีประชุมใหญ
และเขารวมในการประชุมกลุมยอยดวย โดยเฉพาะ
อยางย่ิงคำกลาวของพระอัครสังฆราชแหงแคนเทอรเบอรี
Rowan Douglas Williams ผแูทนนิกายแองกลกีนั และ
ผูแทนจากฝายออรโธดอกซดวย

สภาพระสังฆราชไทยของเราไดนำเสนอ 2
ประเด็นอันเปนส่ิงท่ีอยูในแผนอภิบาลฯ ป 2010-
2015 นั้นคือ “วิถีชุมชนวัด” ซ่ึงมีการพูดกันมาก
และนำเสนอตรงกันจากทุกทวีป ทัง้ในท่ีประชุมใหญ
และในกลมุยอย และประเด็นท่ี 2 คือ “ศาสนสัมพนัธ”
ซ่ึงถือวามีความสำคัญยิ่งสำหรับพระศาสนจักร
ในประเทศไทยและในอีกหลายๆ  ประเทศท่ัวโลก

ส่ิงท่ีพระศาสนจักรในประเทศไทยควรรับรู
จากสมัชชาพระสงัฆราชครัง้น้ีกค็งจะมาจากเอกสาร
กอนจบการประชุม 2 ฉบับ ซ่ึงก็ไมไดเปนความลับ
อะไร ฉบับแรกเรียกวา “สาร” หรอื “คำแถลงการณ
จากสมัชชาพระสังฆราชถึงประชากรของพระเจา
(Message to the People of God from the XIII
Ordinary General Assembly of the Synod of
Bishops) ซ่ึงมีเน้ือหาทีน่าฟงมาก อยากใหครสิตชน
ทุกคนมีโอกาสไดอาน นับวาคำแถลงการณฉบับน้ี
สะทอนความรูสึกนึกคิดและภาพรวมของสมัชชา
ครั้งน้ีและผู เขารวมประชุมไดอยางชัดเจนมาก
ทีเดียว  พรอมท้ังใหความหวังและกำลังใจแก
ประชากรของพระเจาทุกคนดวย สวนเอกสาร
ฉบับท่ี 2 คือ “ขอเสนอ 58 ขอ” (Final List of
Proposals) จากการประชมุสมัชชาฯ ครัง้น้ี ซ่ึงปจจบุนั
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ท่ี 16 ทรงอนุญาต
ใหเผยแพรได และมีลงไวในเว็บไซตการประชุม
สมัชชาฯ ดวย เอกสารฉบับน้ีก็ใหเน้ือหาสาระ
ทั้งหมดอันเปนผลมาจากการประชุมรวมกัน 3
สัปดาห และการทำงานกอนหนาน้ันอีก ต้ังแต
การรับฟงความคิดเห็นจากพระศาสนจักรทองถิ่น
ทั่วโลก ผานทางแบบสอบถามความคิดเห็น
(Lineamenta) เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาฯ
(Instrumentum Laboris) ทัง้หมดน้ีทำใหพระศาสนจักร
คาทอลิก ณ เวลาน้ี เหน็ความชัดเจนมากข้ึนในเร่ือง
การประกาศขาวดี และพอเชื่อวาจะชวยพวกเรา
ใหรกัการประกาศขาวดีมากย่ิงข้ึน เปนการประกาศ
ขาวดีดวย “ชีวิต” กอนและติดตามดวย “คำพูด”
เพราะเม่ือชีวิตของผูประกาศเปนพยานสอดคลอง
กับ  “ขาวดี” ที่ประกาศ  ชีวิตน้ันก็เปนขาวดี
“ตัวเปนๆ” ใหเหน็ และขาวดีนัน้ก็จะนาเช่ือถอื และ
ดังน้ีขาวดีทีเ่ราประกาศจะเปนขาวดีที ่“ใหม” เสมอ
เพราะเปนพนัธสัญญาใหมแหงความรักของพระเจา
ตอเราทุกคน และเราคริสตชนแตละคนจะ “ประกาศ
ขาวดีนี้ “ใหม” ซ่ึงจะ “ใหม” ท้ังในความกระตือ-
รือรน “ใหม” ทั้งในวิธีการ และ “ใหม” ทั้งใน
การแสดงออก” เ ม่ือเปนเชนน้ีแลว พอวานะ!
ไมตองรออะไรอีกแลว  เริ่มได เลย  และเม่ือ
สมณสาสนหลังการประชุมสมัชชาฯ  ครั้งนี้
จะประกาศออกมา เม่ือนัน้เราจะเห็นชัดเจนมากข้ึน
วา เรากาวมาถูกทางแลว
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ดวยพิธีบูชาขอบพระคุณในมหาวิหารนักบุญเปโตร
เมือ่วนัอาทติยที ่28 ตลุาคม 2012

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ผูทรงเปน
ประธานการประชุมสมัชชาฯ และประธานในพิธีบูชา
ขอบพระคุณปดการประชุมสมัชชาฯ ไดตรัสใน
บทเทศนวา การประกาศขาวดีแบบใหมเปนเร่ืองของ
ทุกคนในพระศาสนจักร และทรงเทศนสอนวา บท
พระวรสารในมิสซาวันน้ีไดเลาถึงการท่ีพระเยซูเจา
ทรงรกัษาชายตาบอดช่ือ บารทิเมอัส ซ่ึงเปนการกระทำ
อัศจรรยสุดทายกอนที่จะรับพระมหาทรมานและ
ส้ินพระชนมบนกางเขน เปนการรักษาผูที่สูญเสีย
การมองเห็น บารทิเมอัสจึงเปนเสมือนตัวแทนของ
มนุษยชาติทีต่องการแสงสวางจากพระเจา เปนแสงสวาง
ของความเช่ือ

“ส่ิงท่ีสำคัญคือ เราตองยอมรับกอนวาเราไดสูญเสีย
การมองเห็นและตองการไดรับแสงสวาง มิฉะน้ันชีวิต
กจ็ะจมอยใูนความมืดตลอดไป (เทยีบ ยอหน 9:39-41)”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเทศนสอนตอไปวา
พระวรสารของวันน้ีมีความหมายท่ีสำคัญย่ิงตอการ
ประชุมสมัชชาพระสังฆราชฯ เรื่องการประกาศขาวดี
แบบใหมที่เพิ่งส้ินสุดลง เราเห็นความจำเปนเรงดวน
ในการประกาศพระคริสตเจากันใหมในท่ีที่แสงสวาง
แหงความเช่ือไดออนแสงลง ในบริเวณท่ีเปลวไฟของ
พระเจากำลังมอดดับ และตองการใหเราคุยเขี่ยให
กองไฟลุกโชติชวงข้ึนใหม เ พ่ือใหแสงสวางและ
ความรอนแกทั้งบาน

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงสรุป
การประชุมสมัชชาพระสังฆราชสมัยสามัญ ครั้งท่ี 13
ในบทเทศนวา การประกาศขาวดีแบบใหมเก่ียวของ
กบัทุกสวนในชีวติและพันธกิจของพระศาสนจักร โดย
มีกลุมเปาหมายหลักอยู 3 กลุมดวยกัน เปาหมาย
กลุมแรกเก่ียวของกับงานอภิบาลคริสตชนท่ีปฏิบัติ
ศาสนกิจเปนประจำอยูแลว เราจะตองประกาศขาวดี
แบบใหมเพื่อชวยใหความเช่ือของพวกเขาท่ีมีอยูแลว
ลุกรอนยิ่งข้ึนดวยไฟของพระจิตเจาโดยอาศัยพระวาจา
ของพระองคและปงทรงชวีตินิรนัดร

“เราจำตองเอาใจใสการสอนคำสอนเพ่ือเตรียมตัว
ผทูีจ่ะรับศีลลางบาป ศีลกำลัง และศีลมหาสนิท ทีป่ระชุม
สมัชชายังเนนความสำคัญของศีลแหงการคืนดี เพราะ
เปนศีลแหงความรักและความเมตตาของพระเจา
พระเจาทรงเรียกใหคริสตชนทุกคนเดินบนหนทางสู
ความศักด์ิสิทธ์ิโดยอาศัยศีลศักด์ิสิทธ์ิดังกลาว อนัท่ีจรงิ
การประกาศขาวดีแบบใหมก็คือการเจริญชีวิตเย่ียง
นักบุญท้ังหลายผู เปนแบบอยางของการเจริญชีวิต
และความรักของพระเจา”

สำหรบัเปาหมายกลมุท่ีสอง ทีป่ระชุมสมัชชาฯ ได
พูดถึงสวนงานธรรมทูต (Missio ad Gentes) พันธกิจ
ของพระศาสนจักรคือการประกาศขาวดี ขาวดีแหง
ความรอดพนใหแกผูที่ยังไมรูจักพระเยซูคริสตเจา
“เราจำตองวิงวอนขอตอองคพระจิตเจาใหจิตใจของเรา
ลุกรอนดวยไฟแหงความเช่ือเชนเดียวกับบรรดา
ธรรมทูต โดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่ทำงานอภิบาลและ
บรรดาฆราวาสท้ังหลาย โลกาภิวัตนทำใหเกิดการยาย
ถิ่นฐานของผูคนจำนวนมาก ทำใหเราจำเปนตอง

ประกาศขาวดีกันใหมในเมืองและประเทศท่ีเคยไดรับ
การประกาศฯ ไปแลว มนุษยทุกคนมีสิทธ์ิที่จะไดยิน
เรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจาและคำเทศนสอน
ของพระองค ดังน้ัน คริสตชนท้ังหลาย ไมวาจะเปน
พระสงฆ นักบวช และฆราวาสทุกคนตางมีหนาท่ี
ที่จะตองชวยกันประกาศขาวดี”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ท่ี 16 ทรงสรุป
ตอไปวา เปาหมายกลุมท่ีสามท่ีการประชุมสมัชชา
พระสงัฆราชฯ ไดใหความสำคัญ ไดแก สวนงานอภิบาล
คริสตชนท่ีไดรับศีลลางบาปแลวแตไมไดเจริญชีวิต
ตามท่ีไดใหสัญญาไวเมื่อรับศีลลางบาป “คริสตชน
ในกลมุน้ีมีอยทูัว่ไปในโลกโดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศ
ทีเ่ต็มไปดวยโลกยีนิยม พระศาสนจักรมงุหวงัใหพวกเขา
ไดรับการชวยเหลือใหไดพบกับพระเยซูคริสตเจา
กันใหม ใหพวกเขาไดคนพบความช่ืนชมยินดีแหง
ความเช่ือ และหันมาปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชน
แหงความเช่ือเชนแตกอน เราจำเปนตองหารูปแบบ
และวิธีการใหมๆ ใชภาษาใหมที่เหมาะสมและเขากับ
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ดวยทัศนคติของการเสวนา
และเปยมดวยมิตรภาพท่ีหยั่งรากลึกในความรักของ
พระเจา”

ตอมาในตอนเท่ียงของวันเดียวกันน้ัน สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ไดตรัสกับบรรดา
คริสตชนท่ีไดมาเขาเฝาท่ัวไป ณ ลานหนามหาวิหาร
นักบุญเปโตรวา เปนการสมควรย่ิงแลวท่ีการประชุม
สมัชชาพระสังฆราชประจวบกับโอกาสครบ  50 ป
ของการเร่ิมการประชุมสังคายนาวาติกนั ครัง้ท่ี 2 ทำให
เหน็ไดวา แทจรงิการประชุมสมัชชาฯ เปนงานตอเน่ือง
จากสังคายนาวาติกัน และการประกาศขาวดีแบบใหม
ไมใชเปนเราท่ีคิดกันข้ึนมาใหม แตเปนความคิดและ
เปนงานท่ีไดเริ่มดำเนินการแลวของพระศาสนจักร
ต้ังแตเม่ือ 50 ปมาแลว เพื่อใหงานอภิบาลและพันธกิจ
ของพระศาสนจกัรกาวทันการเปลีย่นแปลงตางๆ ของโลก

อนึ่ง ในวันสุดทายของการประชุมสมัชชาพระ-
สังฆราชฯ ที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบขอเสนอตางๆ
อันเปนผลสรุปสุดทายท่ีไดรับการสังเคราะหจากการ
ประชุมคร้ังน้ี เพื่อนำเสนอสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 สำหรับพิจารณาประกอบการออก
สมณลิขิตเตือนใจ (Apostolic Exhortation) ตอไป

ขอเสนอจำนวนหลายขอเกี่ยวกับส่ิงทาทายและ
โอกาสตางๆ ในปจจุบันท่ีพระศาสนจักรกำลังเผชิญ
สำหรับการถายทอดความเช่ือคริสตชน การร้ือฟน
ความเช่ือ และการอภิบาลคริสตชนท่ีไดทิง้วัด นอกน้ัน
ยังมีขอเสนอท่ีเปนรูปธรรมอยูหลายประการ อาทิ
เสนอใหวาติกันมีคณะกรรมการเพ่ือคอยติดตาม
เรื่องการละเมิดเสรีภาพในการนับถือศาสนาท่ัวโลก
และสงเสริมความสำคัญเร่ืองเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาวาเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพืน้ฐาน ขอเสนอใหมีวดั
อยางนอยสักหน่ึงแหงในแตละสังฆมณฑลท่ีมีการ
โปรดศีลแหงการคืนดีไดทุกเวลาแกสัตบุรุษท่ีตองการ
ขอเสนอใหเนนงานอภบิาลครอบครวั ปญหาการสมรส
การหยาราง และการแตงงานใหม การอภิบาลเด็ก
ในครอบครัวท่ีแตกแยก ครอบครัวเด่ียว การอยูกิน
โดยไมรบัศีลสมรส และการแตงงานของเพศเดียวกนั

นอกนั้น ยังมีเร่ืองของความสัมพันธกับพี่นอง

ตางศาสนา โดยเฉพาะอยางย่ิงกับพ่ีนองมุสลิมใน
หลายสวนของโลก ทั้งน้ีใหเปนไปตามแนวทางของ
เอกสารสังคายนาวาติกนั ที ่2

ในขณะท่ีพนัธกิจหลกัของพระศาสนจกัรเปนเร่ือง
ของการนำคริสตชนท้ังหลายมาสนิทสัมพันธกับองค
พระเยซูคริสตเจา การเปนประจักษพยานพระวรสาร
ดวยการชวยเหลือผูยากไร คนเจ็บปวย การทำงาน
เพื่อความยุติธรรมในสังคม และอนุรักษส่ิงแวดลอม
กมี็ความสำคญัไมนอยเชนเดียวกนั

ขอเสนอท่ีไดรับการลงมติเห็นชอบจากท่ีประชุม
ยงัเนนความสำคัญของพธีิบชูาขอบพระคุณวา เปนการ
แสดงออกถึงการประกาศขาวดีแบบใหมข้ันพื้นฐาน
ที่ทรงพลังท่ีสุด เพราะเปนการแสดงออกถึงความรัก
ของพระเจาตอมนุษยชาติ พิธีบูชาขอบพระคุณจำตอง
ชวยยกจิตใจของทุกคนท้ังชายและหญิงข้ึนหาพระเจา
ได

นอกน้ัน พระศาสนจักรตองรูจักใชส่ือสังคมและ
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อแบงปนพระวรสารกับผูที่ใชส่ือ
เหลาน้ีที่มีจำนวนนับทวีมากข้ึน และเน่ืองจากชีวิต
ของเยาวชนอยูกับส่ือเหลาน้ีตลอดเวลา เราควรท่ี
จะอาศัยคำสอนและงานอภิบาลเยาวชนสอนใหพวกเขา
รูจักไตรตรองส่ิงท่ีเปนคุณคาและพิษภัยในการใช
ส่ือใหม อีกทั้งควรฝกอบรมใหพวกเขาไมเพียงแต
เปนผูไดรับการประกาศฯ แตสามารถเปนผูประกาศ
ขาวดีแกเพื่อนๆ ของเขาไดดวย อยางไรก็ตาม ไมมี
ส่ือใดๆ ทีดี่เทียบไดเทากับวิธีการประกาศขาวดีดวยการ
เจรญิชวีติพระวรสาร

ที่ประชุมสมัชชาพระสังฆราชยังไดยกยองบรรดา
นักบวชคณะตางๆ ตลอดจนกลุมองคกรฆราวาส
ทัง้หลายทีไ่ดอทุศิตนทำงานประกาศขาวดีมาโดยตลอด
อยางไรก็ตาม ตองไมลืมท่ีจะประสานการทำงานตางๆ
กับพระสังฆราชและกับวัดท่ีตนสังกัด เพราะวัดคือ
สถานท่ีที่คริสตชนคาทอลิกเรียนรูและแสดงออกถึง
ความเช่ือของตน

ในอดีตท่ีผานมา เปนกฎของการประชุมสมัชชาฯ
วาขอเสนอตางๆ ที่เปนผลสรุปจากการประชุมสมัชชา
พระสังฆราชยังไมสามารถใหเผยแพรไดจนกวาจะ
ออกมาในรูปของสมณลิขิตเตือนใจ อยางไรก็ตาม นับ
ต้ังแตการประชุมสมัชชาพระสังฆราชสมัยสามัญ ครัง้ที่
12 สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงอนุญาต
ใหเผยแพรขอเสนอเหลาน้ีได ทำใหพระศาสนจักร
ทองถิ่นท่ัวโลกสามารถนำขอเสนอเหลาน้ีไปพิจารณา
ไตรตรอง  ทำความเขาใจ  และนำไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรปูธรรมไดเลย ผทูีส่นใจสามารถอานขอเสนอ
ทัง้หมด หรอืดาวนโหลดไดที ่http://www.news.va/en/
news/synod-list-of-38-propositions-placed-before-
holy-f

- ชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย รายงาน
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พระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทย อาจจะเปนท่ี
หมายปองของใครตอใครในองคกรของพระศาสนจักร
ที่อยากจะมาจัดการประชุมระดับนานาชาติ แตก็มิใช
จะสามารถจัดไดดังท่ีตองการไปเสียทุกความปรารถนา
หากมิใชพระประสงคขององคพระผูเปนเจา คณะ
พระเมตตาประเทศไทยขอขอบพระคุณพระเปนเจา
ทีพ่ระองคทรงประทานพระพรใหประเทศไทยไดรบัเปน
เจาภาพ จดังาน “ประชุมธรรมทตูพระเมตตาเอเชีย 2012”
(Asian Apostolic Congress On  Mercy “Bangkok”
2012) (AACOM “Bangkok” 2012) ณ มหาวิทยาลัย
อสัสัมชัญ วทิยาเขตสุวรรณภูมิ  เม่ือวนัท่ี 27 - 29 ตุลาคม
ที่ผานมา การประชุมไดจบส้ินลงแลว นำความอ่ิมใจ
และซาบซ้ึงในพระเมตตาของพระเยซูเจา ตอผูเขารวม
ประชุมจากประเทศตางๆ ในทวีปเอเชียและคริสตชนไทย
เปนอยางมาก โดยมีพระสังฆราชเขารวมการประชุม
พระเมตตาเอเชียคร้ังน้ี 10 องค พระสงฆ 90 องค และ
สัตบุรษุประมาณ 1,000 คน

 คณะพระ เมตตาขอกราบขอบพระ คุณ
พระคารดินลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญช ูทีก่รุณาสละเวลามา
เปนประธานพิธีมิสซาปดการประชุม และปราศรัย

ต อ ผู เ ข า ร ว มประ ชุ ม
ใหกำลังใจ และนำความ
ชื่นชมยินดีมาสูที่ประชุม
ครัง้น้ีหาท่ีสุดมิได
   คณะพระเมตตา
ขอกราบขอบพระคุณ
สภาพระสงัฆราชคาทอลกิ
ประเทศไทย โดยเฉพาะ
พระอัครสังฆราชหลุยส
จำเนียร สันติสุขนิรันดร

ประธานสภาพระสังฆราชฯ ที่สนับสนุนและกรุณา
เสียสละเวลามาเปนประธานพิธีมิสซาเปดการประชมุ
ตอนรบัพีน่องพระเมตตาจากประเทศตางๆ ทั่วเอเชีย

 คณะพระ เมตตาขอกราบขอบพระคุณ
พระสังฆราชทุกทานท่ีใหกำลังใจแกการประชุมคร้ังน้ี
ทั้งท่ีมารวมประชุมและท่ีไมอาจมารวมได ตลอดจน
พระสงฆ นักบวชชายหญิง ทุกสังฆมณฑลท่ัวประเทศ
ที่สวดภาวนารวมเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันกับพระเมตตา
ของพระเยซูเจารวมกับการประชุมคร้ังน้ี

 คณะพระ เมตตาขอกราบขอบพระคุณ
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี ผูดูแลองคกร
ฆราวาสในสภาพระสังฆราชฯ ซ่ึงคณะพระเมตตา
สังกัดอยู ที่สนับสนุนและอยูรวมในการประชุมครั้งน้ี
ต้ังแตตนจนจบและใหคำแนะนำอันมีคุณคาจนงาน
สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี

 คณะพระ เมตตาขอกราบขอบพระคุณ
พระอคัรสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร  เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ
ที่ ก รุ ณ า อ นุญ าต ให อั ค ร สั งฆมณฑลก รุ ง เ ทพ

เปนสถานท่ีจดัการประชุมคร้ังน้ีข้ึน
 คณะพระเมตตาขอขอบคุณมหาวิทยาลัย

อสัสัมชญั วทิยาเขตสุวรรณภมิู ทีร่วมเปนเจาภาพจดัการ
ประชุมคร้ังน้ีและอำนวยความสะดวกแกการประชุม
ในทุกดาน

 คณะพระเมตตาขอขอบคุณพี่นองสัตบุรุษ
ผูสนับสนุนทางคำภาวนา ปจจัย กำลังกายกำลังใจซ่ึง
ไมสามารถเอยนามไดหมด ณ ทีนี้ หากไมมีพี่นอง
ชวยเหลือการประชุมคร้ังน้ีคงไมสามารถสำเร็จลงได

 คณะพระเมตตาขอขอบคุณพ่ีนองทุกสังฆมณฑล
ที่อุตสาหเดินทางมารวมประชุมคร้ังน้ี และผูบรรยาย
ชาวไทยท้ังสองทาน ที่สรางความประทับใจแกผูฟง
เปนอยางมาก

 ที่สุดคณะพระเมตตาขอกราบขออภัยสำหรับ
ความบกพรองผิดพลาด ที่ไมอาจตอนรับหรืออำนวย
ความสะดวกแกพี่นองทานใดก็ตามท่ีพบกับอุปสรรค
หรือความไมราบรื่นในการเขารวมประชุมครั้งน้ี

คณะพระเมตตาขอนอมรับความผิดและขอโทษ
ทุกทานจากความออนดอยในความบกพรองเหลาน้ี

หากจะมีส่ิงใดนำความช่ืนชมยินดีและพระเมตตา
ม า สู จิ ต ใ จ ข อ ง พ่ี น อ ง ข อ ง ผู เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม
คณะพระเมตตาขอยกถวายแดพระเปนเจ าและ
กลับกลายเปนเกียรติ  อีกทั้ งความภาคภูมิใจแก
พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทยและคริสตชนไทย
ทกุคน และจะมีการนำเอาภาพทีบ่นัทึกตลอดจนเน้ือหา
ของการประชุมคร้ังน้ีออกอากาศไปท่ัวโลกโดยเฉพาะ
ทวีปเอเชียตอไปในอนาคต

⌫
 ⌫   

ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ประกาศ
ผลการพิจารณาตัดสินรางวัลสื่อมวลชนดีเดน
ครั้งที่ 30 ประจำป 2012 ปนีม้ทีัง้ส้ิน 9 รางวลั
แบงเปนประเภทรายการโทรทัศน 5 รางวัล
ประเภทภาพยนตรโฆษณา 4 รางวัล  ซึ่งจะมี
พิธีมอบรางวัลในวันที่  22 พฤศจิกายน ค.ศ.
2012 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมแมนดาริน
โอเรยีนเตล็ โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย เปนประธาน

ประเภทรายการโทรทศัน 5 รางวลั
- รายการ “ธรรมดีที่พอทำ” โดย บริษัท ดีซี

คอนซัลแทนส แอนด มารเก็ตต้ิง คอมมูนิเคชั่นส
จำกัด

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
ชอง 5

- รายการ “ผูพิทักษ” โดย บริษัท ถอดรหัส -
ยอนรอย จำกัด

ออกอากาศทางสถานวีทิยโุทรทศันไทยทวีสีี ชอง 3
- รายการ  “เด็กมีเรื่อง” โดย องคการกระจาย

เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ผลิตภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพผูผลิตอิสระ
ภาคประชาชน  สำนักเครอืขายส่ือพลเมอืง

ออกอากาศทางองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย  (ส.ส.ท.)

- รายการ  “ภัตตาคารบานทุง” โดย องคการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
(ส.ส.ท.)

ออกอากาศทางองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย  (ส.ส.ท.)

- รายการ “คนคนฅน” โดย บริษัท ทีวีบูรพา
จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี

ประเภทภาพยนตรโฆษณา 4 รางวลั
- ภาพยนตรโฆษณา ชดุ  “ขาวผดัอ่ิมใจ” โดย

กระทรวงพลังงาน
- ภาพยนตรโฆษณา ชดุ  “รคูณุคาพลังงาน”

โดย บรษัิท ปตท. จำกดั (มหาชน)
- ภาพยนตรโฆษณา ชุด  “คุณยาย” โดย

มิสทีน : บรษัิทเบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จำกดั
- ภาพยนตรโฆษณา ชุด  “Smoking Kid”

โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.)
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เปนประจักษพยานถึงความจริง

ในชวงศตวรรษที่สิบเกา มีชวงหนึ่งท่ีคริสตชนในเวียดนามถูกเบียดเบียน
อยางมาก หลายคนเปนมรณสักขีดวยการรับทรมานอันแสนสาหัส มีนักบวช
หนมุคณะโดมินกินัชาวสเปนทานหน่ึงช่ือเปโดร อสัมาโต รวูาทานจะถูกฆาแน
จึงไดเขียนจดหมายลาท่ีนาประทับใจมากถึงบิดาของทาน ทานทราบดีวา
การเปนประจักษพยานใหองคพระคริสตเจาของทานจำเปนและเจ็บปวด
แตกมี็แงมุมท่ีใหความบรรเทาใจแกทาน ทานจึงเขียนไววา “อยารองไห แตขอให
รวมยินดีกบัความสุขท่ีลกูจะไดรบั”

ในหนงัสือพระธรรมววิรณบทท่ีหา มีการกลาวถงึการตัดสินอนันาหวาดกลวั
ของพระเจาแกโลกซ่ึงไมยอมกลับใจ ในทามกลางความทุกขทรมาน นักบุญ
ยอหนไดรบัมวนกระดาษใหทานไปกิน ส่ิงน้ีมีความหมายอยางไร? ความหมาย
ก็คือ ถึงเวรของทานท่ีจะแสดงบทบาทของทานในแผนการของพระเจา ทาน
จะตองทำนายใหกับชาวโลก และกอนอ่ืนทานจะตองใหสาสนน้ีอยูในตัวของ
ทานกอน ซ่ึงกมี็รสชาติหวานจดั เพราะเปนความจริงของพระเจา แตกมี็รสขม
ในทองของทาน เพราะสาสนน้ีกอใหเกิดการตอตาน นักบุญยอหนเหมือนกับ
ประกาศกเอเสเคียล ทานทราบดีวาการเปนประจักษพยานใหแดพระเจา
ตอหนาผท่ีูไมเปนมิตร ยอมมีทัง้ความสุขและความทรมาน

เราอาจจะไมตองเผชิญหนากับการถูกเบียดเบียนเพราะความเช่ือของเรา
แตก็จะมีบางเวลาท่ีเราจะไดรับเชิญใหเปนประจักษพยานใหแดพระคริสตเจา
ใหกลาวประณามคุณคาท่ีผิดในสังคมของเราซ่ึงอาจเปนความโลภ การ
ปฏเิสธศักด์ิศรขีองชวีติในการทำแทง หรอืการฆาอยางไมเจบ็ปวด หรอืไมสนใจ
กับผูที่ยากจน พระวรสารคือความจริงท่ีนำมาซ่ึงความช่ืนชมยินดี แตเม่ือเรา
นำไปปฏบิติัในชีวติ อาจมีผลตอบแทนท่ีขมข่ืน

“มีผูบอกขาพเจาวา ทานตองประกาศพระวาจาอีก”
(วิวรณ 10:11)

ขาแตพระเจา พระองคทรงเรียกใหศิษยของ
พระองคเปนประจักษพยานใหแกพระวรสาร โปรด
ทรงประทานความช่ืนชมยินดีใหแกลูกท่ีไดมีสวน
ในพระพันธกิจของพระองค และความกลาหาญ
ที่จะเผชิญกับศัตรู ผูที่ตอตานสาสนแหงความรัก
ของพระองค อาแมน

หรือจะปลอยไป
ภูเขาน้ำแข็งท่ีลอยในมหาสมุทรที่โผลพนน้ำแคหนึ่ง

สวนหก
ดูราวกับกอนน้ำแข็งใหญที่กำลังลอยอยูบนผิวน้ำ
หลายคนเห็นแลวตายใจคิดวามีอยูแคนั้น
ทั้งๆ ที่ เรือเดินสมุทรหลายลำตองอับปางเพราะ

ประมาณผิด
เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในสังคมก็ทำนองเดียวกัน
เหตุการณทีเ่ปนขาวคราวลงหนาหนังสือพมิพรายวัน
หากจะมองแคเปนเร่ืองราวรายวันก็ใชวาจะตองใสใจ
เรื่องราวมันก็เกิดโดยมีคนท่ีเก่ียวของอยูเบ้ืองหลัง
วนัน้ีเรือ่งนีพ้รงุน้ีเรือ่งนัน้มีมาแลวกมี็ไป
ต่ืนตาต่ืนใจไดพกักล็มืเม่ือมเีรือ่งใหมใหติดตาม
แตในความเปนจริงแลวแตละเร่ืองเปนแคหนึ่งสวนหก
สวนนอยทีโ่ผลข้ึนมาใหเหน็ในขณะท่ีสวนใหญอยเูบ้ืองลกึ
เปนผลเปนอาการท่ีเห็นไดของตนเหตุที่แฝงอยู
เหมือนเม็ดสิวตามผิวหนาบงบอกอาการเลือดผิดปกติ
ถงึจะบีบถงึจะเคนหนองออกทีละเม็ด
แตหากไมดูแลเลือดใหเปนปกติก็คงไรผล
ไมเร็วก็ชาอาการจะเร่ิมปรากฏสิวเม็ดเล็กเม็ดใหญข้ึนเต็มใบหนา
ไมตางกับเด็ดใบไมทิ้งแตลำตนรากเหงายังคงอยู
อยางขาวเด็กวัยสิบส่ีที่รุนแรงกับแมผูบังเกิดเกลา
อารมณพลานถึงกับลงไมลงมือใชมีดฟาดฟน
เพียงเพราะแมบอกใหเลิกเลนเกมเลิกเลนอินเทอรเน็ต
ซ่ึงคงไมใชคร้ังน้ีคร้ังแรกคร้ังเดียว
หากแตคงตองพร่ำบอกพร่ำเตือนมานับคร้ังไมถวน
อารมณทีเ่ดือดพลานคงสะสมเพ่ิมข้ึนแตละคร้ัง
กระทัง่ถงึจุดระเบิดพลพุงุออกมาเกนิจะควบคุมอยู
ส่ิงท่ีกระทำนัน้เปนแคหนึง่ในหกสวนท่ีปรากฏ
ขณะท่ีล้ำลึกภายในไมตางกับลาวารอนระอุแหงภูเขาไฟ
จะพนออกมาก็เพียงเปนคร้ังเปนคราว
ตราบใดท่ียังคุกรุนอยูก็ยังไมอาจวางใจได
การกระทำของเดก็วยัสบิส่ีคนน้ีเปนแคหนึง่ในเด็กนบัรอยนบัพนั
ซ่ึงตกอยูในอาการเดียวกันสถานการณคลายกัน
หากแตยงัไมสำแดงใหเหน็ไมมีอาการช้ีบอก
เพียงแครอคอยจุดเดือดจุดระเบิดท่ีอารมณจะแกะสลักจะล่ันไก
แมจะเปนเหตุการณสลดเหตุการณนากลัวชวนใหหวาดหว่ัน
แตคนในสังคมจะช้ีนิว้จะโทษเด็กจะโทษพอแมคงไมได
เพราะทุกคนในสังคมมีสวนมีบทบาทสรางความรุนแรงข้ึนมา
ทั้งท่ีปลอยใหอารมณรุนแรงอารมณฉุนเฉียวครอบงำจิตใจ
ถงึจะไมไดแสดงอออกไมไดระเบิดใหเหน็ใหสัมผสั
แตการไมจัดการไมบริหารอารมณเสียๆ
กเ็หมอืนกบัสุมไฟใสความรุนแรงในบรรยากาศรอบขาง
กระทัง่แมเด็กๆ กย็งัหายใจซึมซับเขาไปจนส่ังสม
จะวาไปแลวคนเราสงผลกระทบถึงกันโดยไมรูตัวดวยซ้ำ
แคอยูดวยกันแคสีหนาแคทาทีแคอาการแคคำพูดคำจาก็มากเกินพอ
แตละอยางแทรกซึมเขาเปนบรรยากาศเปนลมหายใจเขาออก
กระท่ังเกิดการซึมซับกลายเปนกระบวนการออสโมสิสในท่ีสุด
นอกนั้นส่ือหลากหลายรูปแบบท่ีแขงกันชงความรุนแรงต้ังแตเชาถึงเย็น
ทั้งละครโทรทัศนทั้งเกมท้ังอินเทอรเน็ตท้ังเครือขายสังคม
แตละส่ือพร่ำตอกย้ำความรุนแรงคือชัยชนะความรุนแรงคือทางออก
รวมทัง้ขาวรายท่ีมีใหอานหนาหนึง่ของหนงัสือพมิพรายวนั
กระทั่งท้ังเด็กทั้งผูใหญชินชากับความรุนแรงที่เกิดขึ้นรอบตัว
แลวก็มองขาวความรุนแรงที่เกิดข้ึนไมใชเรื่องใหญโต
ไมตางกับยอดภูเขาน้ำแข็งท่ีโผลพนน้ำแคหนึง่สวน
ในขณะบรรยากาศความรุนแรงกำลังกอหวอดอยูใตผิวน้ำสังคม
ไมตางกับลาวารอนแรงที่รอเวลาปะทุข้ึนมาไดทุกเม่ือ
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สังฆมณฑลเชียงใหม

คนดไีมเบง  คนเกงไมโม  คนโตไมอวด

สังฆมณฑลจนัทบรุี

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

 กจิกรรมจาริกกางเขนของแผนกเยาวชนสังฆมณฑล
เชยีงใหม ซ่ึงเร่ิมต้ังแตวนัท่ี 7 มกราคม 2012 ทีว่ดัแมพระ
ปฏสินธินริมล บานเมืองงาม และไดสงตอใหกบัเขตวัด
ตางๆ กวา 40 วัดแลวนั้น ตอนน้ีกางเขนไดเดินทาง
เขาสเูขต 1 แลวท่ีวดัพระวิสุทธิวงศ หวยบง โดยคณุพอ
เอกสทิธิ ์ทฬัหะกลุธร จติตาธิการเยาวชน เปนประธาน
รับมอบ เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม และต้ังอยูที่เขตหวยบงน้ี
เปนเวลา 1 สัปดาห จากน้ันไดสงตอใหกับเขตวัด
นกับุญไมเก้ิลการีกอยส เชยีงดาว วนัท่ี 14 ตุลาคม  โดย
คุณพออูโก ดอนีนี เจาอาวาสเปนผูนำเยาวชนเขตวัด
หวยบงไปสงมอบใหกับเขตเชียงดาวดวยตนเอง และ
วนัท่ี 21  ตุลาคม เขตเชียงดาวไดสงมอบตอใหกบัเขตวัด
แมพระเหรียญอัศจรรย อำเภอแมแตง ซ่ึงตามตารางเวลา
ที่ไดกำหนดไวคือในเดือนธันวาคมจะเขาสูสวนกลาง
เชียงใหมและจบลงท่ีอาสนวิหารพระหฤทัยในปลาย
เดือนธันวาคม นี้ แลวจะมีพิธีปดปเยาวชนในวันท่ี 29
ธันวาคม โดยพระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย
ศรุะศรางค  ระหวางวันท่ี 18-21 ตุลาคม สามเณรใหญ
ของสังฆมณฑลเชียงใหม จัดคายกระแสเรียกของ
สังฆมณฑลโดยใชสถานท่ีวัดแมพระราชินีแหง
สันติภาพ แจหม ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหจากคุณพอ
บรโูน รอสซ ีเจาอาวาส มีเยาวชนท่ีสนใจและสมัครเขา
เปนสามเณรของสังฆมณฑล เขารวมกิจกรรมเพื่อ
เรียนรูกระแสเรียกกวา 49 คน โดยการนำของคุณพอ
บุญเลิศ สรางกุศลในพสุธา อาจารยวิทยาลัยแสงธรรม
คณุพอไพศาล เตม็อรณุรงุ และบรรดาสามเณรใหญของ
สังฆมณฑล สำหรับเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรมครั้งน้ี
แยกเปนเผาตางๆ  คือ ลาหู 1 คน  พื้นเมือง (พื้นราบ)
10 คน มง 6 คน และปกาเกอะญออีก 32 คน  สวนใน
วนัสุดทายซ่ึงตรงกับวันแพรธรรมสากล  ไดรบัเกียรติจาก
พระสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร วรีะ  อาภรณรตัน ประมุข
สังฆมณฑล  เปนประธาน ปดคายกระแสเรียกครั้งน้ี
คณะผจูดังานจึงขอใชพืน้ท่ี “อดุมสาร” นี ้ขอขอบพระคณุ
พระคุณเจา คุณพอเจาอาวาส วัดแมพระราชินีแหง

สันติภาพ แจหม  และบรรดาคุณพอทุกทานท่ีสงเด็ก
เขาคายกระแสเรียกคร้ังน้ีมา ณ ทีน่ีด้วย

 ขอรวมไวอาลยักับคณะรักกางเขน ที่ซสิเตอรอนันา
วไิล ภานพัุนธ จากไป เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2012 และ
ไดทำพิธีปลงศพในวันท่ี 20 ตุลาคม ที่อาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินริมล จนัทบุร ีโดยพระสงัฆราช
ซลิวโีอ สิรพิงษ จรัสศร ีเปนประธานในพิธี ขอใหทาน
ไดพักผอนตลอดนิรันดรในออมพระหัตถพระเปนเจา
สงมอบกันไปเปนท่ีเรียบรอยแลว กับรางวัลใหญ

บัตรการกุศล “กองทุนชวยคารักษาพยาบาลพระสงฆ
เจ็บปวย” รางวัลรถกระบะมาสดา  บที ี50  โดยโรงเรยีน
ปญจทรัพย ดินแดง เปนผโูชคดถีกูรางวลันี ้และมีคณุพอ
บรรจง พานุพันธ ผจูดัการโรงเรยีน เปนผแูทนรับมอบ
จากคุณพอสันติ สุขสวัสด์ิ ทามกลางเสียงยินดีจาก
คุณพอทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต วา “เพราะผูที่มีมากจะ
ไดรับมากข้ึน สวนผูที่มีนอย ส่ิงเล็กนอยที่เขามีจะถูก
ริบไปดวย” (ลก 8:18) เห็นดวยกับคุณพอ และขอ
รวมแสดงความยินดีดวยครับ  อีกหน่ึงรางวัล
สรอยคอทองคำหนกั 1 บาท ผโูชคดคืีอ คณุพอนโิคลาส
เลอเฟบิวร  วดัพระเมตตา (ปะนอยป)ู จ.ตาก  พระคณุเจา
สิรพิงษ เปนผรูบัมอบแทน จากคณุพอมานพ ปรชีาวฒุิ
ประธานคณะกรรมการสวัสดิการพระสงฆจันทบุรี
(ส.ส.จ.) ยังคงเหลือรางวัลใหญ คือ ตู เย็นและ
เครื่องซักผา  ที่ยังไม มีผูมารับ  พี่นองท่ีมีบัตรอยู
ตรวจสอบดูวาเปนเลข 140006 และ 171406 หรอืเปลา
ถาใชรบีมารับกันดวยนะครับ ตเูยน็รอนกบัเคร่ืองซักผา
อนุๆ รออยนูะครับ หนัซาย แลขวา ไมมีใครท่ีจะเปน
ผูมอบรางวัลแกผูโชคดีที่มารับรางวัลบัตรการกุศล
“กองทุนชวยคารักษาพยาบาลพระสงฆเจ็บปวย”
เพราะพระสงฆแตละทานตางก็มีภารกจินอกสถานทีก่นั
อยางตอเนือ่ง คุณพอสันติ สุขสวัสด์ิ หลงัจากมอบรางวลั
ใหญรถกระบะไป เอยปากเสยีดายวา “นาจะให คณุพอ
ประกอบ อนนตพนัธ ุมาเปนตัวแทนพระสงฆเจ็บปวย
มอบของรางวัลนะ” โถๆ คุณพอทานสุขภาพไมดี ให
ทานพักผอนเถอะครับคุณพอ 

หลงัภารกิจดำเนนิการกอสรางอาสนวิหารอัครเทวดา
ราฟาเอล ทีมงานกอสรางรับมอบภารกิจเรงดวน
ดำเนินการซอมแซม ปรบัปรุง บรูณะ ศูนยงานอภิบาล
“บานชุมพาบาล”  เตรียมพรอมรบัการประชุมสหพนัธ
สภาพระสังฆราชแหงเอเชีย ดานส่ือมวลชน (FABC-
OSC) ซ่ึงประเทศไทยรับเปนเจาภาพ ผานทางพระ-
สังฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรดีารุณศลี ประธานส่ือมวล-
ชนคาทอลิกประเทศไทย  ชุมนุมธรรมทูต คณะ
พระเมตตาเอเชีย เพิ่งผานพนไป ประเทศไทย
เปนเจาภาพ จัดท่ีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต
สุวรรณภูมิ วันที่ 27-29 ตุลาคม 2012 สังฆมณฑล
ของเราสงผแูทนเขารวมเชนกนัจำนวน 10 ทาน นำทีม
โดยคณุชวนชม อาจณรงค คณุพอสามัคค ี  ชยัพระคณุ
อดีตจิตตาภิบาล ยิ้มรับอยางมีความสุข ที่มีคนตองาน
ไดอยางลงตัว  วิถีชุมชนวัดระดับชาติยังคงเขมขน
จดัอบรมอยางตอเน่ือง ลาสุดจัดอบรม ทีศู่นยฝกอบรม
งานอภิบาล “บานผูหวาน” สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
ของเรา ไมนอยหนาเชนกนั สง คณุพอสทิธโิชค  แสวง-
กาญจน  ซสิเตอรนติวดา ออนเทศ  ซสิเตอรประยงศรี
แยมสนุทร สังฆานกุรดลฐศิกัดิ ์ ฉตัรบรรยงค  เขารวม
การอบรม พรอมกับซิสเตอรสุภา  ทองอำไพ วทิยากร
สมทบ  เขาเงียบประจำปซิสเตอรกลาริสกาปูชิน
อารามพระมารดาแหงพระศาสนจักร แสงอรุณ ปนี้
Lectio Divina ยงัคงมาแรงเชนเคย พระคณุเจาประธาน
เปนผูเทศนฟนฟูจิตใจ ในหัวขอ “เสนทางการภาวนา
ในพระวรสารตามคำบอกเลาของนักบุญลกูา”  พรอมกบั
สวดภาวนาวอนขอพระพรจากพระจิตเจา สำหรับหมคูณะ
นำความสุข ความช่ืนชมยินดีทั่วหนาสำหรับสมาชิก
ตองบอกวาออกงานอยางตอเนื่องสำหรับกิจกรรม

นักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ลาสุดวงดนตรีลูกทุง
แชมปจากรายการชงิชาสวรรค   ไดรบัเชิญโชวรวมกบั
คอนเสิรต เอกชัย  ศรีวิชัย เม่ือธนาคารธนชาติขอใช
สถานทีโ่รงเรยีนเทพมติรศึกษา เพือ่จดังาน แยกไมออก
ทเีดียววานักแสดง หรอืนกัเรยีน 

ประวตัสัิงคายนาสากล

จงเอาเคร่ืองบูชาไวหนาพระแทน กลบัไปคืนดี
กบัพีน่องเสียกอน แลวจงึคอยกลบัมา
ถวายเครือ่งบชูานัน้  (มัทธิว 5:24)

“¨§Í¸ÔÉ°Ò¹ÀÒÇ¹Òà¶Ô´
à¾×èÍ¨ÐäÁ‹¶Ù¡·´ÅÍ§”

(ÅÙ¡Ò 22:40)
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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 :
เชญิทานแสวงบุญโอกาสฉลอง 100 ป อาสนวิหาร
เชียงตุง สหภาพพมา & เยี่ยมคารวะมรณสักขี
คุณพอสเตฟาน หวอง (เชยีงราย-เชยีงตุง-อาสนวิหาร
นกับุญเทเรซา-วดันักบุญยดูาห-ดอยเหมย)

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

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

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

⌦⌦
   ⌫

 ⌫  ⌫




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)

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

18 - 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 - ไปเยีย่มบญุราศี
สเตฟานหวอง พมา
เดอืนธนัวาคม - ฉลองวดัสองคอน ไปเวยีงจนัทน

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

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

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
เพือ่พฒันาภาษาใหดีขึน้

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

 ⌦
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2012หนา 10
ศาสนาเพ่ือสนัตภิาพ (ตอจากหนา 20)

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.โคทม อารียา ซึ่งทำงาน
ดานสันติภาพมานานกวา 36 ป ปจจุบันเปนท่ีปรึกษา
และอาจารยประจำ รวมกับมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
ไดรวมกันจัดสัมมนาเรื่อง ศาสนากับกระบวนการ
สรางสันติภาพในภูมิภาคอาเซียน ณ โรงแรมสุโกศล
(สยามซีตี)้ เปนครัง้แรก

ดร.ปาริชาติ สุวรรณบุบผา เลขานุการศาสนาเพ่ือ
สันติภาพ สภาศาสนสัมพนัธแหงประเทศไทย ผอูำนวยการ
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดล มีผูเขารวมประชุมในกลุมอาเซียน 9 ประเทศ
รวมท้ังประเทศไทยเปนสิบประเทศ และมีผูรับเชิญ
พิเศษจากประเทศอียิปต ดร .อับดุลลาห  อัล-ตุรกี
เลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม  ดร.วิลเลียม เอฟ.
เวนดลีย เลขาธิการศาสนาเพ่ือสันติภาพท่ีประชุมโลก
ของศาสนาเพ่ือสันติภาพ (RfP/WCRP) จากสหรัฐ
รวมทั้งส้ินประมาณ 200 คน มีผูแทนจากศาสนาพุทธ
ครสิตคาทอลิก โปรเตสแตนต  อสิลาม ซิกข ขงจือ้ ฯลฯ

ดร.ปาริชาติ กลาวถงึจุดประสงคครัง้น้ีวา  “เพือ่ให
ผนูำศาสนาไดพบปะ รจูกักนัและแลกเปล่ียนความคิดเหน็
และประสบการณ ตลอดจนแนวทางการปฏบิติัเกีย่วกบั
การจัดการความขัดแยงของภูมิภาคโดยใชสันติวิถี
ทางศาสนา และสรางเครือขายของสภาศาสนสัมพันธ
ในภูมิภาคอาเซียนดวย”

พระคณุเจายอแซฟ ชศูกัดิ ์สิรสุิทธิ ์ประธานแผนก
ศาสนสัมพันธ ไดเขารวมวันเปดงาน กลาววา นับวา
เปนการประชุมท่ีสำคัญ เพราะบุคคลท่ีมาพูดเปนถึง

เลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิมจากประเทศอียิปต และ
ประธานสภาศาสนสัมพันธฯ จากระดับโลก “ส่ิงท่ีเขา
พูดก็มีน้ำหนักมากข้ึน เกี่ยวกับประเด็นตางๆ และ
สามารถเชื่อมโยงไปสูการแกปญหาในภาคใตของเรา
ดวย โดยเฉพาะเม่ือผูเขารวมประชุมไดเดินทางลงไป
ดูพืน้ท่ีจรงิ”

“ทานก็ไมเห็นดวยกับภาพยนตรเรื่องอินโนเซนต
ออฟอิสลาม  และก็ไมเห็นดวยกับคนท่ีออกมาใช
ความรุนแรงตอตานอยางน้ี ซ่ึงสอดคลองกับท่ีสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ก็ไดตรัสเชนเดียวกัน
เม่ือผูนำศาสนาท้ังสองฝายไดประกาศออกมาตรงกัน
อยางน้ี กถ็อืวามีน้ำหนักมาก กบัการไมใชความรุนแรง”

ดร.วิลเลียม ไดกลาวเนนเรื่อง “ส่ิงท่ีเปนความ
วุนวายอยู เพราะเรายังเสวนากันไมพอ เรายังรูจักกัน
ไมพอ ปญหายงัแกไมได ยงัตองใชเวลาและตองพยายาม
เสวนากันตอไป  และจะพยายามสงเสรมิการเสวนา”

ประเทศไทยแมจะมีความขัดแยงกันโดยเฉพาะใน
พื้นท่ีภาคใต แตในมิติศาสนาไดมี “องคกรศาสน-
สัมพันธ” ไดประชุมและประสานงาน เพื่อความเขาใจ
และแกปญหาตางๆ เปนตนแบบใหกบัหลายประเทศ

ในวันสุดทาย ไดจัดใหผูเขารวมประชุมเดินทาง

โดยเคร่ืองบินกองทัพอากาศ ไปสัมผัสพื้นท่ีภาคใต
จังหวัดยะลา เยี่ยมมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  ปตตานี
เยี่ยมมัสยิดกลาง วัดพุทธ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัยวทิยาเขตปตตานี (มจร.)

ที่สุดท่ีประชุมไดออกถอยแถลงในวันสุดทาย ที่
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา โดย ดร.โคทม อารียา เปน
ผอูานและท่ีประชมุรับรองสรปุความดังน้ี

“เราขอยนืยนัวาจะยึดม่ัน ซ่ึงคุณคาสากลดังตอไปน้ี
ความเปนหนึ่งเดียวของมนุษยชาติและความเสมอภาค
ของทุกคนในอันท่ีจะมีศักด์ิศรีความเปนมนุษย ไมวา
ผูนั้นจะมีเช้ือชาติ ชาติพันธุ ศาสนาหรือวัฒนธรรมใด
เราปฏิเสธการเลือกปฏิบัติใดๆ ที่อยูบนพื้นฐานของ
เชื้อชาติ ชาติพันธุ ศาสนา และวัฒนธรรม  ตองมีการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน และสิทธิของชนกลุมนอย
รวมถงึสิทธิการมสัีญชาติของทกุคน บทบาทของศาสนา
ในอนัท่ีจะขัดเกลาความประพฤติของมนษุย นำทางชีวติ
อนุรักษและปลูกฝงคานิยมตลอดจนปฏิเสธการกอ
การรายและความรุนแรง  การสานเสวนา (Dialogue)

(อานตอหนา 13)

    ⌧        ⌧        ⌧        ⌧        ⌧    
         ⌧             ⌧             ⌧             ⌧             ⌧    

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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2012 หนา 11

โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรับสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2556
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถุินายน  2555  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมคัร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงนิ 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th





ดอนบอส พรศักด์ิ

(อานตอฉบับหนา)

  
⌫

โดยพระอคัรสงัฆราช เคลาดโิอ เอม็ แซลลี่
ประธานสมณสภาเพ่ืองานส่ือมวลชน

(จากลอสแซรวาตอเร โรมาโน ฉบบัที ่40 วนัพุธที ่2
ตลุาคม ค.ศ. 2012 หนา 12 - 13)

ขาพเจารูสึกยินดีเปนอยางย่ิงท่ีมีโอกาสมาอยูกับ
พวกทาน รวมฉลองวาระครบศตวรรษของหนงัสือพมิพ
Our Sunday Visitor เราทำการเฉลิมฉลองครบ 100 ป
ของหนังสือพิมพคาทอลิกรายสัปดาหฉบับน้ี แตเรา
ฉลองส่ิงอ่ืนๆ มากกวาน้ีดวยเชนกัน หนังสือพิมพ
รายสัปดาหฉบับน้ีไดกลายเปนเรือธงนำทางขอบขาย
งานการพิมพทั้งหมด ซ่ึงมีสวนชวยแบงปนใหกับชีวิต
ของพระศาสนจักรอยางมาก ในโอกาสครบศตวรรษ
ของหนังสือพิมพ Our Sunday Visitor เราไมอาจ
ละเลยไดที่จะระลึกถึงบุคคลผูกอต้ังหนังสือพิมพนี้
ข้ึนมา คือคณุพอยอหน ฟรงัซิส โนล เร่ืองราวของทาน
นาท่ึงยิ่ง เรานึกถึงความเย่ียมยอดของคุณพอโนล
ทัง้ในดานความคิดหย่ังร ูพลงัเร่ียวแรง ความปรีชาฉลาด
และการมองการณไกลของทาน ขาพเจาไมสงสัยเลยวา
หากสมมุติว า คุณพอโนลมีชี วิ ตอยู ใน ยุ ค น้ี แล ว
ทานคงเปนบุคคลช้ันแนวหนาผูหนึ่งในงานประกาศ
ขาวดีอยางแนนอน

ไมงายเลยท่ีจะใหคำนิยามท่ีกระชับของการ
ประกาศขาวดีแบบใหม ขาพเจาม่ันใจวาการประชุม
สมัชชาพระสังฆราชคร้ังน้ีจะชวยในเร่ืองน้ีไดแน
ขาพเจาขอเสนอแนะวา “ความใหม” นัน้จะตองเปนท้ัง
สถานการณใหมที่ เราพบตัวเองไปอยูในน้ัน และ
การตอบสนองใหมที่จำเปนหากเราตองการเปน
ผูซ่ือสัตยตอการยึดม่ันกับงานพันธกิจของการทำให
องคพระเยซูเจาและสารของพระองคเปนที่รูจัก

เราตองพยายามทำความเขาใจถึงบริบทดาน
วฒันธรรม ซ่ึงเราพบตัวเองอยนูัน้ ถาเราจะตองใหการถงึ
ความเช่ือของเราในสถานการณปจจุบัน อันไมเหมือน
กับในอดีตซ่ึงมีมิติสำคัญใหมมากมาย (Instrumentum
daboris, 2012 ขอ 42 เอกสารเตรียมการประชุมสมัชชา
พระสังฆราช) และการตอบสนองของเราตองเปน
คำตอบแบบใหม ทัง้ในเร่ืองความรอนรนมงุม่ัน วธีิการ
และการใชคำพูดแสดงออกดวย (บุญราศีสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ณ การประชุม
CELAM, 1983)

ในบริบทดังกลาว เปนธรรมดาท่ีเราจะวางเร่ืองการ
ประกาศขาวดีแบบใหมไวเคียงขางกับเร่ืองส่ือใหม

นีเ่ปนการเช่ือมโยงตอกนัท่ีดีและเดนชดัย่ิง เปนท่ีชดัเจนวา
การใชส่ือใหมสามารถชวยเสริมความพยายามของเรา
ที่จะส่ือสารขาวดีและทำใหขาวดีเปนที่รูจัก แตเราตอง
ระวังดวยวา การพิจารณาไตรตรองของเราในเร่ืองน้ี
อยาใหเปนแคเพยีงในระดับเทคนิคหรือระดับเร่ืองวิธีที่
เราสามารถใชส่ือใหม เพื่อชวยประกาศขาวดี เราตอง
เริม่ตนดวยการช่ืนชอบกับวิธีทีว่ถิกีารเจริญชีวติของเรา
ไดรับการเปล่ียนแปลงอยางลึกซ้ึง โดยเทคโนโลยีใหม
และวธีิทีส่ภาพแวดลอมหรอืภมิูทศันดานส่ือเปลีย่นไป

ชวงท่ีผานมาเราเห็นพัฒนาการเร่ืองสมรรถภาพ
ของเทคโนโลยีที่มีอยูเพื่อสนับสนุนและชวยใหการ
ติดตอสื่อสารของมนุษยทำไดงายข้ึนการผนวกรวม
พัฒนาการเหลาน้ีไวในโทรศัพทมือถือ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร วิทยาการเสนใยนำแสง และดาวเทียม
หมายความวาเวลาน้ี พวกเราสวนมากพกพาอุปกรณที่
ยอมใหเราเขาถึงขอมูลขาวสารและความคิดเห็นจากท่ัว
โลกไดทันทีแบบท่ีไมธรรมดา และยังชวยใหเราติดตอ
ส่ือสารไดดวยคำพูด ขอความ หรอืแบงบันรปูภาพ กบั
ผอูืน่ และสถาบันตางๆ ทัว่ทุกมุมโลกได อยางไรก็ตาม
การปฏวิติัในเรือ่งขอมลูขาวสารและเทคโนโลยดีานส่ือ
ไมสามารถเปนท่ีเขาใจไดพอแคดานเปนเคร่ืองมือเทาน้ัน
กล า ว คื อนี่ มิ ใ ช เ ป น เพี ย ง เ ร่ื อ งขอ งก า ร ติ ดต อ
ส่ือสาร และการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารท่ีเติบโตข้ึน
เรือ่งของจำนวน ความเร็ว ประสิทธิผลและการเขาถึงได
เทาน้ัน แตนาจะเปนวาเรากำลังเปนสักขีพยานถึงการ
เปล่ียนแปลงควบคูกันไปในเร่ืองวิธีการตางๆ ที่ผูคน
ทั้งหลายใชเทคโนโลยีเหลาน้ีติดตอส่ือสาร เรียนรู
โตตอบ และสรางความสัมพนัธตอกนั

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกตที ่16 ทรงชีใ้หเหน็วา
เทคโนโลยีใหม มิเพียงแตกำลังเปล่ียนแปลงวิธีท่ีเรา
ตองติดตอสื่อสารเทาน้ันแตเปล่ียนการติดตอสื่อสาร
ไปมากมายย่ิง จนอาจกลาวไดวาเรากำลังเจริญชีวิตอยู
ในยุคเปล่ียนแปลงดวยวัฒนธรรมมากมายเหลือเกิน
(สารวันส่ือมวลชนสากล ค.ศ. 2012)

วัฒนธรรมใหมของการติดตอสื่อสาร เรียกรองให
ส่ือคาทอลิกคิดทบทวนการทำความเขาใจของตน
เราไมสามารถทำเพียงเฉพาะสิ่งท่ีเราไดทำมาอยูเสมอ
เทาน้ัน แมวาจะใชเทคโนโลยีใหมกต็าม

ตอนแรกเร่ิมชีวิตของพระศาสนจักร พวกเรา
อคัรสาวกและบรรดาศิษยของทานนำขาวดีของพระเยซู
ไปสูชาวกรีกและชาวโรมัน ในสมัยนั้นการประกาศ
ขาวดีใหบังเกิดผลจำเปนตองเอาใจใสทำความเขาใจ
วัฒนธรรมและขนบประเพณีของชาวตางศาสนา
ทั้งหลาย เพื่อวาความจริงของขาวดีจะไดสัมผัสหัวใจ
และจิตใจของพวกเขาฉันใด ในสมัยนีก้เ็ปนเชนเดียวกนั
ฉันน้ัน  ที่การประกาศพระคริสตเจาในโลกของ
เทคโนโลยีใหม จำเปนตองมีความรูลึกซึ้งถึงโลกนี้
ถาจะใหเทคโนโลยีชวยรับใชงานพันธกิจของเราอยาง
พอเพียง (สารวันส่ือมวลชน ค.ศ. 2009 ของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16)

ขาพเจาขอเนนลักษณะเดนชัดบางประการของ
วฒันธรรมใหมนี ้และขอเสนอแนะขอพงึปฏิบติัสำหรับ
ส่ือมวลชนคาทอลิก ขาพเจามิไดมีเจตนานำเสนอขอ
ไขปญหาแบบเด็ดขาดแนนอน เพราะวาการเปล่ียนแปลง
ทางวัฒนธรรมยงัคงดำเนินอยตูอไป และขอสงัเกตตางๆ
ของขาพเจาก็เปนแบบคราวๆ เทาน้ัน ขาพเจาเสนอ
ความคิดบางประการเหลาน้ีเพื่อกระตุนใหเกิดการ
ถกเถียงพูดคุยกันตอไป และเพื่อใหคนอื่นๆ จะได
นำเร่ืองน้ีไปคิดพิจารณาไตรตรองดวย

ส่ิงสำคัญพืน้ฐานประการแรกคือ พืน้ท่ีวางของโลก
ดิจิทัล เปนชีวิตแหงความเปนจริงของผูคนท้ังหลาย
ในยุคน้ี เราตองไมคิดวาโลกเชนวาน้ันเปนเพยีงพืน้ทีว่าง
“เสมือนจริง” ซ่ึงยอมมีความสำคัญนอยวาโลกจริงแน
ถาพระศาสนจักรมิไดมีตัวตนอยใูนพ้ืนท่ีวางน้ี ถาขาวดี
มิไดรับการประกาศ “ทางโลกดิจิทัล” เปนการเส่ียง
ที่เราจะทอดท้ิงผูคนมากมายท่ีมีชีวิตอยูกับโลกดิจิทัล
เพราะวาโลกดิจิทัลเปนพื้นท่ีซ่ึงพวกเขาไดรับขาวสาร
และขอมูล สรางความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็น
ออกมา ถามคำถามและเขารวมถกเถียงโตแยง ส่ือมวลชน
คาทอลิกไดตอบสนองอยางดีตอการทาทายน้ี และการ
ทำงานส่ือมวลชนสืบเน่ืองเร่ือยมา สรางผลงานท่ีดีไว
มากมายในการพัฒนาการเปนอยูในโลกดิจิทัลและ
ในการบรรลุถึงการรวมเขาดวยกันท่ีจำเปน เพื่อให
เนือ้หาตางๆ นัน้พบไดบนเวบ็ไซต การทาทายมากกวา
คือ ใหบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงชนิดตางๆ ในวิธีการ
ติดตอส่ือสารของเรา ซ่ึงทำใหการเปนอยูในโลก
ดิจิทัลของเราเกิดผล ขาพเจาเชื่อมั่นวา ภารกิจเฉพาะ
สำหรับส่ือคาทอลิกคือการชวยพระศาสนจักรใหพบกบั
ภาษาท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมใหมของส่ือ
ที่เทคโนโลยีและเครือขายสังคมกอใหเกิดข้ึนมา ส่ิงน้ี
มีความสำคัญเปนพิเศษ ถาเราตองซ่ือสัตยตอหนาท่ี
ของเราใหพูดกับบรรดาผูที่มิใชสมาชิกของชุมชน
ของเรากลาวคือ กับคริสตชนอื่นๆ กับศาสนาอ่ืน กับ
ผูไมมีความเช่ือ และกับพวกท่ีเวลาน้ีอยูหางไกลจาก
ชีวิตความเช่ือ เพราะไดแยกไปจากพระศาสนจักรน้ี
ดวยเหตุผลแตกตางกันไป

“พระเจาทรงรักผูที่ให
ดวยใจยินดี พระเจาประทาน
พระหรรษทานทุกประการ
แกทานไดอยางอุดม

เพ่ือใหทานมีทุกสิ่งเพียงพอ
และยังมีเหลือเฟอสำหรับ
กิจการดีทุกประการอีกดวย”

(2 คร 9:7-9)
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เปนวิธีการท่ีทรงประสิทธิภาพในอันท่ีจะสงเสริม
ความเขาใจ และความรวมมือกันอยางสันติระหวาง
ภาคสวนตางของสังคม”

นอกจากน้ี ที่ประชุมยังไดเสนอแนะโดยเฉพาะ
รฐับาล กลมุประเทศอาเซียน พงึปกปองเสรภีาพในการ
แสดงออก แตไมใชการใชเสรีภาพดงักลาวในทางท่ีผดิ
ไปเหยียดหยามสัญลักษณทางศาสนา และไปทำราย
จิตใจของผูอื่นๆ การตอบโตภาพยนตรเกี่ยวกับอิสลาม
และพระศาสดาท่ีสรางข้ึนไมนานมาน้ี เปนตัวอยาง
การตอตานการใชเสรีภาพในทางท่ีผิดดังกลาว แตการ
ตอบโตจะตองไมใชความรุนแรง

รวมทั้งการสนับสนุนการสานเสวนาในศาสนา
เดียวกันและระหวางศาสนา การคุมครองชนกลุมนอย
ทางชาติพนัธแุละศาสนา

และขอใหผูนำศาสนาในกลุมประเทศอาเซียน ได
พยายามจัดต้ัง พัฒนากลไกระหวางศาสนาระดับชาติ
ในประเทศของตน และพัฒนาเครือขายสภาศาสน-
สัมพันธของอาเซียน เพื่อปองกันความขัดแยง เพื่อ
สงเสริมการพัฒนา และเพื่อสรางสรรคสันติภาพใน
ประเทศอาเซียนและในท่ัวทั้งภูมิภาค

อาจารยปารชิาติไดกลาววา จากการทำงานดานศาสนา
และสันติภาพน้ี ในประเทศไทยเรานับวาไดกาวหนา
กวาหลายประเทศในภูมิภาคนี้

ผูแทนจากฝายคาทอลิกพระคุณเจายอแซฟ ชูศักด์ิ
สิริสุทธ์ิ คุณพอสุวัฒน เหลืองสอาด ศ.กีรติ บุญเจือ
คุณชะลอ วรรณประทีป และพระอัครสังฆราชเฟอร-
นันโด กัปเปลลา จากประธานกรรมาธิการฝายศาสน-
สัมพันธของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
(FABC) วทิยากร คณุพอแอนโทน่ี เล ด๊ึก คณะเอสวีดี.
จากเวียดนาม  สิงคโปร ซสิเตอรมาเรยี เลา  และผแูทน
จากประเทศพมา

ศาสนาเพ่ือสนัตภิาพ (ตอจากหนา 10)

เปนคนกลางดวยหวัใจ (ตอจากหนา 20)

จ.ชลบรุ ีจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เปนคนกลางดวยหวัใจ :
เปนคนกลางเพ่ือสรางสันติ  ใหแกกลุมแกนนำครู
โรงเรียนดาราสมุทร จำนวน 60 คน โดยมีคุณนริศ
มณขีาว เปนวทิยากร

การอบรมคร้ังน้ี มุงเนนใหแกนนำครู ไดพัฒนา
บทบาทการเปนคนกลางดวยหัวใจ ในการแกไข
ความขัดแยงอยางสันติ ดวยการฝกทักษะของการเปน
ผูสรางความเขาใจระหวางคูขัดแยง วิธีปฏิบัติเพื่อ
ชวยเหลือคูขัดแยง และนำไปสูการคล่ีคลายปญหา
อยางมีประสิทธิภาพ

บทเรียนจากการเปนคนกลางดวยหวัใจน้ี  ครสูามารถ
ประยุกตใชไดกบัทุกสถานการณ ทัง้ในบริบทโรงเรยีน
ครอบครัว เพ่ือนรวมงานในสถาบัน และในสังคม  ที่
สำคัญครแูตละคนไดเรยีนรกูารดูแลจิตใจตนเอง การฟง
และเขาใจผอูืน่ อนัเปนหวัใจแหงสันติในแตละบคุคล

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

หน่ึงภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว ณ  สวรรค

ผูแพรธรรม...ผูนำความเชื่อ
ผูเชื่อในพระญาณเอื้ออาทรของพระเจา

“มิสซังไมมีเงินชวย ไมเปนไรสำหรับ
ขาบริการที่วางใจในพระญาณสองสองของ
พระเปนเจา”  ตัวดำ หนา เอยีง และขีดสนใต คือ
ส่ิงท่ีเราใชบอยๆ เวลาท่ีตองการเนนวา “สำคัญ”
ขอความตัวดำ หนา เอยีง และขีดเสนใต ดานบน เปน
บางขอความจากอุดมศานต เดือนพฤศจิกายน
ค.ศ. 1984  ที่เสนอเร่ืองราวชีวิตของพระสงฆ
องคหน่ึงท่ีชือ่วา คณุพอฮปิโปลติ วกิตอร ลารเก
ขอความตัวดำ  หนา  เอียง  และขีดเสนใต

ดานบนเปนคำพูดในชวงเวลาท่ีทานขอพระสงัฆราชหลยุส โชแรง ไปเปดงานแพรธรรม ทีห่ลมสัก เพชรบรูณ
และสันติสุข ... สมัยน้ันเรียกวา งานแพรธรรมลมุน้ำปาสัก

ขอความตัวดำ หนา เอยีง และขีดเสนใต ดานบน จงึเปนเรือ่งราวชวีติของผแูพรธรรม ทีด่ำเนนิชวีติเช่ือ
และวางใจในพระญาณเอื้ออาทรของพระเจาเสมอ ผมขอเลาเรื่องราวชีวิตของคุณพอตั้งแตตน

คุณพอฮปิโปลิต วกิตอร ลารเก เปนพระสงฆคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส ... เริม่งานในประเทศ
ไทย และผจญภัยระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ... งานแรกท่ีทานไดรับมอบหมายคือเปนผูชวยเจาอาวาส
คณุพอเรอเน เมอนเิอร ทีเ่ชยีงใหม ค.ศ. 1934  ไมนานหลังจากน้ันก็ไปเปนอาจารยทีบ่านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
ในชวงเวลาเริม่ตนของสถาบนั เพราะเพิง่ยายบานเณรมาจากบางชาง ... หลงัจากน้ัน ค.ศ. 1938 ยายมาเปน
ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบญุเปโตร สามพราน สมัยคณุพอเออเยน แตแชร เปนเจาอาวาส ทีน่ี ่คุณพอลารเก ได
จดัต้ังคณะพลศีลและยวุศีลขึน้ เพือ่ฝกเด็กและเยาวชนใหเปนครสิตชนท่ีดีและเปนพลงัของวัดสืบไป ระหวาง
นั้นคุณพอสังเกตเห็นเด็กชายคนหน่ึงมีความศรัทธาเปนพิเศษ จึงใหถือธงคณะพลศีล เด็กชายคนน้ีตอมา
ไดเขาบานเณรพระหฤทัย ศรีราชา ไปศึกษาตอที่กรุงโรม ไดรับการบวชเปนพระสงฆ ไดรับการอภิเษก
เปนพระอคัรสังฆราชแหงกรงุเทพฯ และไดรบัแตงต้ังใหมีสมณศักด์ิพระคารดินลั ... เปนพระคารดินลัไทย
องคแรก ..พระคารดินลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญช ู จากน้ัน ภาวะสงครามทำใหคุณพอลารเก ตองอพยพไปเวยีดนาม
ตอมาก็ไดกลับมาเมืองไทยในป ค.ศ. 1941  ที่สุดก็กลับมาอยูวัดนักบุญเปโตร สามพราน แตคราวน้ีไดอยู
รวมกบัคณุพอยวง เคยีมสนู นติโย (ตอมาเปนพระอคัรสงัฆราชแหงกรงุเทพฯ)  คุณพอเหน็วาทางโคราช ยงั
ขาดผแูพรธรรม จงึขอพระสังฆราชออกจากวัดนักบุญเปโตร สามพราน ใหคุณพอเคียมสูน เปนเจาอาวาสแทน
ทานสมัครไปอยท่ีูโนนแกว ... มีบนัทึกไววา “ทัง้พระสงัฆราช พระสงฆ และสตับุรษุดีใจกนัอยางท่ีสุด”  ...
ชวงเวลาแหงความยุงยากยังไมจบ สภาพวัดไมตางอะไรกับลูกแกะทามกลางอันตราย พระสงฆถูกขูเข็ญ
รอยแปด ถูกซุมยิง แตกระสุนพลาดไปถูกคุณพอปอล ถาวร กิจสกุล (รองรอยกระสุนยังอยูถึงทุกวันน้ี)
ทีสุ่ดวัดโนนแกวกถ็กูเผา ... และนีเ่ปนชวงเวลาทีม่ากกวาการผจญภยั แตเพราะวางใจวาพระเจา พระองคไมทอดท้ิง
และจะชวยเหลอืเสมอ .... จากโนนแกว คุณพอไดรบัมอบหมายใหดูแลวดัเสาวภา อ.องครักษ คุณพอพยายาม
เรยีนภาษาจีนแตจิว๋ จนสามารถฟงแกบาป และเทศนได .... แตทีน่ัน่ตองระวังเร่ืองภาษาเพราะมี 3 กลมุภาษา
คือ ไทย จีน และญวน คุณพอตองสังเกตวาใครเปนใคร เพื่อพูดภาษาเดียวกับเขา ตอมาคุณพอมาประจำ
ทีว่ดัหนองร ีค.ศ. 1945-1996  แลวจึงกลบัไปพกัผอนทีฝ่รัง่เศส ... กลบัเมืองไทยอกีครัง้  ค.ศ. 1950  คราวนี้
เปนผูอำนวยการการพิมพ “สารสาสน” นอกจากน้ันยังแปลหนังสือในพิธีกรรมอีกหลายเลม ... ตอมาป
ค.ศ. 1963 คุณพอไดรับมอบหมายใหไปประจำท่ีโรงเรียนพระหฤทัย สวรรคโลก คุณพอชวยสอนวิชา
วทิยาศาสตร ประวัติศาสตร และดนตรี แตกส็ำนึกเสมอวา ตนไมไดมีกระแสเรียกเปนครู  ... จงึเสนอพระคุณเจา
ขอไปเปดงานแพรธรรมที่หลมสัก เพชรบูรณ .... แลวเราก็พบขอความตัวดำ หนา เอียง และขีดเสนใต
ดานบน ทีว่า “มสิซังไมมเีงนิชวย ไมเปนไรสำหรบัขาบรกิารทีว่างใจในพระญาณสองสองของพระเปนเจา”
.... เดือนมีนาคม ค.ศ. 1965  คุณพอเดินทางไปหลมสัก พักโรงแรมกอน เสาะหาบานเชาไดเรียบรอย
ไดบาน 3 หลังท่ีติดๆ กัน หลังหน่ึงเปนวัดนอย อีกหลังเปนบานพักผูที่เฝา คาเชาเดือนละ 300 บาท ..
คุณพอเดินตามหาบานคริสตัง โดยสังเกตรูปพระหฤทัย หรอืรปูแมพระ ทีต้ั่งหนาบาน แลวชวนมารวมมิสซา
ที่วัด อาทิตยแรกมีผูมาวัดประมาณ 20 คน ตางก็ดีใจท่ีไดพบพระสงฆ .... เม่ือไปท่ีตัวเมืองเพชรบูรณก็ใช
วิธีการเดียวกัน พบคริสตังหลายครอบครัว จึงชวนใหมารวมมิสซาท่ีบานของนางสวาท ... ตอมาโอกาส
วันสมโภชปสกา วันที่ 18   เมษายน ค.ศ. 1965  คุณพอไปเยี่ยมกลุมคริสตชนท่ีบานสันติสุข พบวามี
คริสตชนประมาณ 200 คน ยายมาจากวัดซงแย จ.ยโสธร (ต้ังแต ค.ศ. 1957) ... ภารกิจของคุณพอลารเก
ตอนน้ีจงึมี 3 จดุคือ หลมสัก เพชรบรูณ และสันติสุข ระยะทางก็หางกันเปน 100 กโิลเมตร  และชวงทายๆ

(อานตอหนา 17)
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 47 ª√–®”«—π∑’Ë 18-24 æƒ»®‘°“¬π 2012 Àπâ“ 15

  «—¥·¡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.

«—¥·¡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√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå §≈Õß®—Ëπ °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ ©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß 25 ªï«—¥ «—πæÿ∏∑’Ë 5

∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥§Õπ‡´Áª™—≠  “¡‡ π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 18.00 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“)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ”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’¬∫

·∫∫®‘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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°

«—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 (·®âß™◊ËÕ

·≈–®”π«πºŸâ√à«¡ß“π∑’Ë§ÿ≥§√Ÿ ‘√‘  ’™¡æŸ ‚∑√. 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

�����  “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡

√à«¡°—∫ ·ºπ°æ√–§—¡¿’√å Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ

‡™‘≠‡¢â“√à«¡·¢àß¢—πµÕ∫§”∂“¡æ√–§—¡¿’√å çSaengtham

Bible Contest §√—Èß∑’Ë 2é ‚¥¬„™âæ√–§—¡¿’√åæ√–«√ “√

π—°∫ÿ≠¡“√–‚°©∫—∫·ª≈§“∑Õ≈‘° „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 7

∏—π«“§¡ 2012 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡≈ÿ°´å ¡ÿπ¥’ «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡  ‚¥¬®—¥°“√·¢àß¢—πœ ‡ªìπ 4 √–¥—∫  §◊Õ ™—Èπ

ª√–∂¡»÷°…“∑’Ë 4-6 ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1-3 ™—Èπ

¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 4-6 ·≈–√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“  π„®

µ‘¥µàÕ‰¥â∑’ËÕ“®“√¬å ÿ¥À∑—¬ π‘¬¡∏√√¡«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

20 À¡Ÿà 6 ∂ππ‡æ™√‡°…¡ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√»—æ∑å  0-2429-0100 ∂÷ß 3

‚∑√ “√ 0-2429-0819 E-mail : christ.studies

2000@gmail.com (¥“«πå‚À≈¥„∫ ¡—§√·≈–¢âÕ¡Ÿ≈

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë www.saengtham.ac.th, www.

thaica teches is .com, www.cathol ic .or . th ,

www.kamsonbkk.com) °√ÿ≥“ àß„∫ ¡—§√¿“¬„π

«—π∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π 2012

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

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

∏—π«“§¡ 2012 §ÿ≥æàÕ ÿ™“µ‘ Õÿ¥¡ ‘∑∏‘æ—≤π“ ‡ªìπ

ª√–∏“π æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë

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

(À≈—ßæ‘∏’¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

����� ‚§√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@

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

«—¥ªí≠®∑√—æ¬å  °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 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

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

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

øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡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

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 47 ª√–®”«—π∑’Ë 18-24 æƒ»®‘°“¬π 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

·Õææ≈‘‡°™—Ëππ’È‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
„π°“√‡¢â“∂÷ßæ√–«“®“æ√–‡®â“
‚¥¬®– ÿà¡æ√–«“®“„π∑ÿ°Ê
§√—Èß∑’Ë°¥ ‡æ◊ËÕπ”∑“ß„Àâ·°à‡√“
æ√–«“®“æ√–‡®â“‡ªìπ çÀπ∑“ß
§«“¡®√‘ß ·≈–™’«‘µé ºŸâ„¥
ªØ‘∫—µ‘µ“¡¬àÕ¡æ∫§«“¡ ÿ¢

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ : ·Õææ≈‘‡°™—Ëπ çæ√–§” π”™’«‘µé
„™â°—∫ Android Phone

º≈‘µ‚¥¬ :  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

√à«¡°—∫·ºπ°Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“ 

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝  ÿ “π»“πµ‘§“¡ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡°√“§¡ 2013

‡«≈“ 09.00 π. ·≈–‡«≈“ 16.30 π. §ÿ≥æàÕ

 ÿ‡∑æ æß…å«‘√—™‰™¬ ‡ªìπª√–∏“π (ºŸâ®—¥°“√À≈ÿ¡ ∑’Ë

¢“¥°“√µ‘¥µàÕ°—∫∑“ß ÿ “π (§â“ß§à“∫”√ÿß) µ—Èß·µà

10 ªï¢÷Èπ‰ª ¢Õ„Àâ√’∫¡“µ‘¥µàÕ ‡æ√“–„π‡¥◊Õπ

∏—π«“§¡ 2013/2556 ®–∑”°“√‡°Á∫°√–¥Ÿ°À≈ÿ¡

∑’Ë¢“¥°“√µ‘¥µàÕ)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

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

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

10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✝ «—¥·¡àæ√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∑à“À«â“ Õ.∑à“¡–°“

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

10.00 π.

«—π‡ “√å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ 2012

10.00 π. √—∫æ√–∏“µÿæ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå

16.30 π. πæ«“√·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå·≈–‡∑»πå

‚¥¬ §ÿ≥æàÕ®‘µµæ≈ ª≈—Ëß°≈“ß, C.Ss.R.

17.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚¥¬æ√– —ß¶√“™ —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å

¡’æ‘∏’‚ª√¥»’≈¡À“ π‘∑§√—Èß·√°

·≈–»’≈ ßà“

À≈—ßæ‘∏’ ¡’·Ààæ√–∏“µÿæ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå

‡™‘≠√—∫ª√–∑“πÕ“À“√

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 2 ∏—π«“§¡ 2012

07.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚¥¬ §ÿ≥æàÕ ÿ√™—¬ ™ÿà¡»√’æ—π∏ÿå

09.30 π. ¡‘ ´“µ√’«“√«—π·√°

‚¥¬ §ÿ≥æàÕ®‘µµæ≈ ª≈—Ëß°≈“ß, C.Ss.R.

«—π®—π∑√å∑’Ë 3 ∏—π«“§¡ 2012

19.00 π. ¡‘ ´“µ√’«“√«—π∑’Ë Õß

‚¥¬ §ÿ≥æàÕ®‘µµæ≈ ª≈—Ëß°≈“ß, C.Ss.R.

∑’Ë«—¥πâÕ¬‡∫‡π¥‘°µå

«—πÕ—ß§“√∑’Ë 4 ∏—π«“§¡ 2012

19.00 π. ¡‘ ´“µ√’«“√«—π∑’Ë “¡

‚¥¬ §ÿ≥æàÕ®‘µµæ≈ ª≈—Ëß°≈“ß, C.Ss.R.

∑’Ë«—¥πâÕ¬‡∫‡π¥‘°µå

«—πæÿ∏∑’Ë 5 ∏—π«“§¡ 2012

‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

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

À≈—ßæ‘∏’¡’·Ààæ√–∏“µÿ

æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå

‡™‘≠√—∫ª√–∑“πÕ“À“√√à«¡°—π

  ‡«≈“ 13.00 π. - ·¢àß¢—π∫“ ‡°Áµ∫Õ≈

(∑’¡æ√– ß¶å ·≈–∑’¡§√Ÿæ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå)

- ·¢àß¢—πøÿµ´Õ≈ ( “¡‡≥√

¬Õ·´ø ‚√ß‡√’¬πø“µ‘¡“·≈–‚√ß‡√’¬πæ√–¡“√¥“œ)

           æ√âÕ¡∑’¡‡™’¬√åæ√–¡“√¥“œ

 ¿“¿‘∫“≈«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå
«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå §≈Õß®—Ëπ  1 ¡.5 ´.π«¡‘π∑√å 81 ∂.π«¡‘π∑√å ·¢«ß§≈Õß®—Ëπ ‡¢µ∫“ß°–ªî °∑¡. 10240

‚∑√. 0-2375-8294 ∂÷ß 6  ·ø°´å 0-2733-4055

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

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√
‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
����� ¢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

 ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡‡¥‘π°“√°ÿ»≈

‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õß“π “∏“√≥°ÿ»≈

 —ß¶¡≥±≈∑—Ë«ª√–‡∑»

≥  «π≈ÿ¡æ‘π’  °√ÿß‡∑æœ

«—π‡ “√å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π 2012

‡«≈“ 05.30-10.00 π.

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

∑—Èß„πª√–‡∑»·≈– “°≈
http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é  „π‡ø´∫ÿâ§

·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå
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ในชีวิตของคุณพอก็มาถึง ชวงเกษียณ แตทานยังคง
ใชเวลากับการรวบรวมเร่ืองราวประวัติศาสตรพระ-
ศาสนจักรประเทศไทย และท่ีสุดทานก็เดินทาง
เปนครั้งสุดทาย เปนการเดินทางไปหาพระบิดาเจา
คงเหลือไวแตแบบอยางของความเช่ือ วางใจ ใน
พระญาณสอดสองของพระเจา

ขอความตัวดำ หนา เอยีง และขีดเสนใต ดานบน ...
จึงเปนจริงด่ังภาพท่ีเห็น คุณพอลารเก กำลังกลาว
รายงานตอหนา พระสมณทูตยัง ยาโดต ตอหนาพระ-
อัครสังฆราช พระสังฆราช พระสงฆ นักบวช และ
สัตบุรษุท่ีมารวมงานเปดเสกวัดใหม วัดแมพระประจกัษ
เมืองลูรด เพชรบูรณ เม่ือวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1971
บทสรุปของงานแพรธรรม คือความเช่ือ วางใจ ใน
พระญาณเอ้ืออาทรของพระเจาเสมอ ....

เอกสารประกอบการเขียน
1. อดุมสาร ฉบบัท่ี 9 ปที ่ 51 .. วนัท่ี 15 เมษายน ค.ศ.
1971
2. อดุมศานต เดือนพฤศจกิายน ค.ศ. 1984

(ปจจบุนั หลมสัก มีวดัช่ือ วดันายชุมพาบาลท่ีดี ...
เพชรบูรณ มีวัดช่ือ วัดแมพระประจักษเมืองลูรด และ
สันติสุข มีวัดช่ือ วัดอัครเทวดาคาเบรียล ... แตละวัด
เปนวดัศูนยกลางทีมี่วดันอยอกีหลายวดั)

หน่ึงภาพเกา (ตอจากหนา 13)


ทำไมจงึเกิดความช่ัวรายและความทุกขทรมาน

ในโลก ซ่ึงพระเจาผูทรงความยุติธรรมและทรง
สรรพานุภาพไดทรงสรางข้ึน ทำไมผูบริสุทธ์ิ
จึงตองทนทุกข ทำไมตองมีความรูสึกถูกทอดท้ิง
และไรซ่ึงอำนาจ ทำไมจึงมีทะเลทรายภายในจติใจ
ทำไมตองมีคืนมืดมนท่ีความหวังสูญสลาย

และฉันก็ฝนวา ฉันเดินเลนอยูบนชายหาด มี
พระเจาเดินเปนเพื่อน ขางหลังเรามีรอยเทาอยู
สองคบูนผนืทราย คหูนึง่ของพระเปนเจาและคหูนึง่
ของฉนั ฉนัเกดิความคิดวา แตละยางกาวคอืแตละวนั
ในชีวิต ดังน้ันฉันจึงหยุดและหันกลับไปดูรอยเทา
ที่จางหายไปไกล และฉันก็เห็นวาบางชวงเวลา มี
รอยเทาเหลือเพียงคูเดียวแทนที่จะเปนสองคู

ฉันมองยอนกลับไปในทุกเหตุการณของชีวิต
ที่เกิดข้ึนในอดีตและก็นาแปลก เพราะในเวลาท่ีมี
รอยเทาเพียงคูเดียวนั้น ตรงกับชวงเวลาท่ีลำบาก
ที่สุดในชีวิต เปนวันเวลาแหงความทุกขและความ
กระวนกระวาย วันท่ีเห็นแกตัวและอารมณราย
วนัท่ีถกูทดลอง มีความสงสัยและทุกขทรมาน

ฉันหันไปหาพระเจาดวยความเปนทุกข และ
ตอวาพระองค “พระองคสัญญาวาจะอยูกับลูก
ทกุวนั แลวทำไมพระองคถงึไมรกัษาสัญญา ทำไม
พระองคถึงปลอยใหลูกอยูคนเดียวในเวลาท่ีลูก
ลำบากท่ีสุดในชีวติ และตองการใหพระองคประทับ
อยูดวยมากที่สุด”

พระเจาทรงย้ิมใหฉันและตรัสวา “เราไมเคย
หยุดรักเจาแมแตขณะเดียว และเวลาที่ เจาเห็น
รอยเทาเพียงคูเดียวน้ัน ก็คือรอยเทาของเราเอง
เพราะเวลาท่ีเจาทุกขยากท่ีสุดในชีวิต เปนเราเอง
ทีอ่มุเจาไวในออมแขน”

“หากเจาขามน้ำ ขามทะเล เราจะอยกูบัเจา
หากเจาลุยไฟ เจาจะไมไหมไฟ
เจาประเสรฐิในสายตาของเรา

เจามีคาและเรารักเจา”
(อสิยาห 43, 2-4)

จากหนังสือเมล็ดพนัธแุหงปรีชาญาณ เลม 2  :
คณะภคินเีซนตปอล เดอ ชารตร
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ย้ิมใหกบัโลกใบงาม

“พาลา พาลา....พาลา โพ” ผมตะโกนบอก
คนขับรถใหหยดุรถ เปนภาษาตากาล็อก ซ่ึงกแ็ปล
เปนไทยวา “จอด จอด...จอด หนอยครบั”

การเดนิทางในเมืองเลก็ๆ  และระยะทางใกลๆ
แบบน้ีไมนับรวมรถยนตสวนตัวเราก็มีรถจิ๊ปน่ี
ซ่ึงมีลักษณะเหมือนรถสองแถวบานเราเพียงแต
มีลักษณะของขนาดท่ีแตกตางกับการใหบริการ
หมายความวาขนาดของรถจิ๊ปนี่จะใหญกวา และ
คาบริการจะใชเปนระยะทาง เชนถาไปใกลๆ
ราคา 8 เปโซ ไปไกลจนถึงตลาด 10 เปโซ
สวนถาไปไกลท่ีสุด คือสุดสายประมาณ 14 เปโซ
การจายก็สงเงินใหคนขับเลย นั่งไกลแคไหน
กส็ามารถจายได เพราะเปนการสงเงินตอๆ กนัไป
คนขับจึงตองทำหนาท่ีหลายอยางในเวลาเดียวกัน
ขับรถ เกบ็เงนิ ทอนเงนิ คอยมองสองขางทางรับสง
ผูโดยสาร ถาเราไมเลือกการเดินทางแบบน้ี เรา
ก็สามารถเรียกรถไทซิเคิล เหมือนมอเตอรไซค
รบัจางบานเรา แตตอทีน่ัง่สำหรับผโูดยสารออกไป
ขางๆ ดานขวามือ ตกแตงกันตามชอบใจ อาจจะ
มีเขียนบริการพเิศษสำหรบันำเท่ียว แตรปูทรงเต้ีย
คับแคบ สนนราคาคอนขางแพง ในขณะเดียวกัน
ถาเรงรบีสักหนอยกถ็อืวา เหมาะสมดี

วันน้ันผมน่ังจ๊ิปน่ีมาลงท่ีรานสะดวกซ้ือ เพื่อ
ไปตอทีบ่านมารีอาโปลิส 18.00 น. คือเวลามสิซา
ในตอนเย็น ผมมากอนพอสมควร หลงัจากน่ังมาลง
ที่นี่แลว ก็สามารถเลือกการบริการตอไปอีกได
แตผมชอบเดินมากกวา

การไดสูดกล่ินดิน  หญา  ถนน  และผูคน
ในบรรยากาศของธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออีกมาก
เปนบุญของผูที่ใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีแบบน้ัน แมวา
จะขาดบางในบางความสะดวกสบาย แตจริงๆ
แลวก็ไมใช ส่ิงจำเปนในชีวิต  ทางท่ีผมเดิน
มีลักษณะของภูเขา  มีทางลาดชันนิดหนอย
ดานซายมือเปนภูเขาไฟตาอัล อันเลื่องช่ือ เปน
สถานท่ีทองเท่ียวอันดับท่ีตนของท่ีนี่ และของ
ประเทศฟลิปปนส ฝงขวามือเปนตึกรามบานชอง
ส่ิงกอสราง  แสงนีออนยามเย็นถูกเปดขับไล
ความมืด เนือ่งจากมันอยทูางทิศตะวันตก ผมจงึเหน็
ดวงอาทิตยคอยๆ เคล่ือนบอกลากลางวัน และ
ผลัดมือกับดวงดาว และดวงจันทรยามค่ำคืน ผม
มักเก็บภาพสวยๆ ของธรรมชาติเหลาน้ีไว พลาง
นกึถงึคำวา “สวยผาน”

ถาความสวยงามจะผานเราไป ความงดงามน้ัน
ก็มักท้ิงอะไรบางอยางบนพ้ืนท่ีในหวงใจของเรา
ความสวยงามของผูคน ถอยคำ และธรรมชาติ
ผมเชือ่วา ส่ิงเหลาน้ีส่ือทัง้หมดถึงพระเปนเจา การ
ทำงานส่ือมวลชนท่ีผานมา 6 ป และการไดมีโอกาส
มาใชชวีติท่ีนี ่สะทอนและมองยอน ทำใหมองเห็น

อะไรบางอยาง ผมคิดวาปญหาหนึ่งของการทำงานคือ
การมองเห็นไมตรงกัน บางทีกเ็ปนส่ิงท่ีดี เพราะทำใหเรา
เห็นความแตกตางหลากหลาย แตบางอยางก็เรียกรอง
คำวา ทีมเวิรก และใหมีภาพรวมเปาหมายท่ีตรงกัน
ไมตองอะไรหรอกครับ ถามวาถาพูดวาส่ือมวลชน
โดยเฉพาะส่ือมวลชนคาทอลิกคุณคิดอยางไร? คงมี
คำตอบท่ีหลายหลาก แตผมชอบคำตอบจากหนังสือ
The A-Z Guide to Looking at the MEDIA ของ
Clothilde C. de las Liagas, FSP ของสำนักพิมพ
เปาลีเน ผูคร่ำหวอดอยูในแวดวงส่ือมวลชนคาทอลิก
เปนเหมือนกระแสเรียกหลักของคณะ เขาใหคำนิยาม
เก่ียวกบัศัพทแสงเร่ืองส่ือมวลชนตางๆ โดยใหคำอธิบาย
“การส่ือสาร” (Communication) ไววา

“คำวาการสือ่สาร (โดยเฉพาะการสือ่สารคาทอลิก
...ผูเขียน) อาจไดรับการพิจารณาจากคำ 3 คำนี้ คือ
การนำเสนอ (presence) การเสวนา (dialogue) การ
แพรธรรม (mission)”

ในหนังสือยังอางถึงผูเช่ียวชาญดานส่ือมวลชน
ชาวอเมริกันอีก 2 คน คือ Dance และ Larson ซ่ึงได
รวบรวมความหมายเก่ียวกับการส่ือสารไวถึง 126
คำนยิาม รวมทัง้คำท่ีมีความหมายตรงกับคำวาการส่ือสาร
ถงึ 200 คำ แตนัน่เปนคำนยิาม หรอืคำทีส่อดคลองกนั
ในเชิงเทคนิคดวย ดังน้ันในคำนิยามจากหนังสือทีพ่ดูถึง
จึงเนนไปท่ีคำ 3 คำน้ีซ่ึงเปนถอยคำท่ีนำไปสูเปาหมาย
ทีแ่ทจรงิของการส่ือสาร ผมขอสรุปใหฟงส้ันๆ

การส่ือสารมวลชนคือ การนำเสนอขาวสาร และ
เรื่องราวท่ีปรากฏ ซ่ึงจะรวมท้ังหมดของส่ิงน้ันๆ ทั้ง
ส่ิงท่ีปรากฏใหเห็นและส่ิงท่ีเปนเคร่ืองหมาย หรือ
สัญลักษณ ไดแก คุณคาในตัวบุคคล อันประกอบไป
ดวยความเชื่อ ความคิด ทัศนคติและรูปแบบของ
การเจรญิชวีติ

การส่ือสารมวลชนคือ การเสวนา การส่ือสาร
ไมไดจบท่ีการสงขอมูลเทาน้ัน  แตยังเปดโอกาส
ใหมีการแบงปน  การมีสวนรวม  การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การทำใหชัดเจนย่ิงข้ึน จนถึงผูสงสาร
และผูรับสารสามารถเขาใจความรูสึกนึกคิดของกัน
และกัน

การส่ือสารมวลชนยังรวมไปดวยกบัการแพรธรรม

ออกสัติน ลเูธอรซามี  ผรูบัผดิชอบงานส่ือสายเอเชีย
ประธานซิกนสิโลก ไดชีใ้หเหน็ถงึปญหาทีเ่กดิข้ึน
จากการส่ือสารในปจจุบัน คือ บางทีเราไมชดัเจน

ในคำถามเหลาน้ี คือ “การสือ่สารคืออะไร
การสื่อสารเกิดข้ึนเพื่ออะไร ทำไม และ
ผลของการส่ือสารจะเปนอยางไร?”

เขาไดใหคำตอบไววา  “เราส่ือสาร
อะไร? ...เราส่ือสารชวีติ” “เราส่ือสารทำไม
...เรากำลังใหชีวิต” “และมันสงผลตอ
การเจริญชีวิต” ดังน้ันนักส่ือสารจึงมี
ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญใน “การแพร-
ธรรม” ในการทำใหชีวิตเกิดผลตอผูอื่น
ดวยการเปนพยาน มันเปนความย่ิงใหญ
และสวยงามของคำวา การส่ือสาร เพราะ
มันคือ “ชวีติท่ีสงสาร” (LIFE – GIVING

message) นัน่เอง
พกัหลังผมมีเวลามากข้ึนในการทำความเขาใจ

และเรียนรูเกี่ยวกับงานส่ือ และสำนักส่ือตางๆ
ศาสนาของเรามีสำนกัขาวมากมาย ท้ังท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการ สายวาติกนั สายอเมริกา ยโุรป
อังกฤษ หรือเอเชีย แมกระท่ังของหนวยงานยอย
ตางๆ  บล็อกเกอรจากอังกฤษ  ส่ิงท่ีผมพบคือ
มีขาวสารที่นาสนใจมากมาย ขาวการแพรธรรม
กับคนยากจน การสละชีวิตของผูแพรธรรม การ
พยายามชวยเหลือสังคม การยืนขางคนจน กิจการ
เพื่อเด็ก เยาวชน คนรุนใหม งานส่ือ งานดาน
การศึกษาคาทอลิก การเสวนากับคนตางศาสนา
ทัศนคติของผูที่เขาใจรูลึกและรูจริง คร่ำหวอด
และแลกเปล่ียนขาวสารขอมูล ฯลฯ ในบรรดา
ขาวเหลาน้ีผมพบขาวดีมากมาย ทามกลางขาว
ของความบกพรองตามประสามนุษย ผมพบวา
การส่ือสารของศาสนา เปนวิถีที่ดึงเราออกมา
ใหตางจากวิธีคิดปกติของสายสำนักขาวท่ัวไป
และย่ิงมาเจอคำนิยามแบบน้ีเหมือนคลิกกับคำตอบ
ทีห่ามานาน หนาท่ีแหงการนำเสนอ การรวมเสวนา
ไปกับโลก และการแพรธรรม ผมพบวามันอาจ
จะสงไมผลัดใหเราคนรุนน้ีพรอมกับกระซิบขางหู
เราท่ีทำงานสือ่คาทอลิกวา “คุณตองเปนขาวดีนะ”

ผมเดินถึงบานมารีอาโปลิส สายลมหอบ
เอาความเย็นฉ่ำของอากาศมาปะทะท่ีใบหนา
ขอบฟาเหมือนมีเสนบางๆ ใหเรารูวาวันไดผาน
และคืนค่ำกำลังมาเย่ียมกราย จริงๆ แลวธรรมชาติ
กส่ื็อสารกบัเรา ธรรมชาตเิปดเผย (presence) ส่ิงท่ี
เกิดข้ึน ธรรมชาติใหเราตีความ (dialogue) ส่ิงน้ัน
และธรรมชาติกท็ำหนาท่ีเผยแผ (mission) ความรัก
ของพระใหเราเห็นทุกวนัเชนกัน

ผมเดนิอมยิม้ข้ึนไปถวายมสิซาอยางมีความสุข
ผูคนท่ีรวมมิสซาในเย็นวันน้ันอาจจะแปลกใจ
นิดหนอย คุณพอชาวตางชาติทานน้ีถวายมิสซา
ภาษาอังกฤษ ยังไมคอยคลองเทาไร แตคุณพอ
ยิม้ตลอดเวลา  คุณพอย้ิมอะไรของคุณพอนะ?

บรรณาธิการบริหาร
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çÕ∫√¡é ·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‚¥¬

§ÿ≥æàÕæ√»—°¥‘Ï ™◊Ëπ®‘µÕ¿‘√¡¬å ®—¥Õ∫√¡ ç‡µ√’¬¡‡¬“«™π Ÿà™’«‘µ§√Õ∫§√—« (¬.2)

√ÿàπ∑’Ë 23é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19-21 µÿ≈“§¡ 2012 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

¡’‡¬“«™πÕ“¬ÿ 16-25 ªï ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡®”π«π 33 §π (™ 14 ≠ 19) ¡’æ’Ë‡≈’È¬ß

24 §π ‚¥¬ ¥√. ‘¢‡√» »‘√“°“πµå ¡“„Àâ§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß ç°“√„™â ◊ËÕÕ¬à“ß √â“ß √√§åé

§ÿ≥æàÕ‡Õ°™—¬ ‚ √—®®°‘® ‡√◊ËÕß ç»’≈∏√√¡∑“ß‡æ»é ·≈–§ÿ≥§√Ÿ∑‘æ«—≈ °‘® °ÿ≈

‡√◊ËÕß ç»—°¬¿“æ°“√ ◊∫∑Õ¥™’«‘µ¡πÿ…¬åé

ç¡Õ∫∑ÿπÀπŸ√—°‡´πµåø√—ßœé §ÿ≥À≠‘ßªí∑¡“ ≈’ «— ¥‘Ïµ√–°Ÿ≈ ‡ªìπ

ª√–∏“π¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“‚§√ß°“√ çÀπŸ√—°‡´πµåø√—ßœé „Àâ·°àπ—°‡√’¬π∑’Ë¡’

º≈°“√‡√’¬π¥’ ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2555 ‚¥¬¡’‡´Õ√å ·µ≈≈“ «—≈≈¿“

π‘≈‡¢µ Õ∏‘°“√   §ÿ≥§√Ÿª√‘¬“ æß…å∏π“§¡ §ÿ≥§√Ÿ ÿ¥“ °‘®∫”√ÿß ·≈–§ÿ≥§√ŸÕ—®©√“

¿Ÿ√‘§ÿªµå √à«¡ß“π¥â«¬ ∑’Ë‚√ß√’¬π‡´πµåø√—ß´’ ´“‡«’¬√å§Õπ·«πµå

çÕ∫√¡ —¡¡π“ª√–®”ªïé §≥–¿§‘π’æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬ Õ∫√¡ —¡¡π“ LECTIO

DIVINA ç°“√¿“«π“µ“¡·∫∫æ√–«√ “√π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“é ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈§“¡‘≈‡≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß °√ÿß‡∑æœ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

15-17 µÿ≈“§¡ 2012 ·≈–Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫ ç§«“¡πÕ∫πâÕ¡‡™◊ËÕøíß„π™’«‘µπ—°∫«™é

‚¥¬ ¥√.¿“≥ÿæ—π∏å ‡≈“À™—¬π—π∑å ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18-19 µÿ≈“§¡ 2012

çøóôπøŸ®‘µ„®§√Ÿ§“∑Õ≈‘°é ‚√ß‡√’¬πªí≠®∑√—æ¬å ®—¥Õ∫√¡øóôπøŸ®‘µ„®

§√Ÿ§“∑Õ≈‘° ®”π«π 26  §π ‡√◊ËÕß  ç§«“¡‡™◊ËÕ„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå°—∫™’«‘µª√–®”«—πé

√–À«à“ß«—π∑’Ë 11-12 µÿ≈“§¡ 2012 ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ∫√√®ß æ“πÿæ—π∏å ·≈–

§ÿ≥æàÕæ‘™“≠  „®‡ √’, C.Ss.R. ‡ªìπºŸâ‡∑»πå ∑’Ë»Ÿπ¬å§≥–æ√–¡À“‰∂à æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’

ç°‘®°√√¡‡¬“«™πé «—π∑’Ë 12 µÿ≈“§¡ 2012 §ÿ≥æàÕ —πµ‘ ªîµ‘π‘µ¬åπ‘√—π¥√å

®‘µµ“¿‘∫“≈‡¬“«™π —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ®—¥°‘®°√√¡„Àâ°—∫‡¬“«™π„π‡¢µ 3

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ‚Õ°“ ‡ªî¥ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ·¡à Õ¥

®.µ“°
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µÕπ∑’Ë 20 ®“° A ∂÷ß Z §«“¡¥’  ◊ËÕ §«“¡‡™◊ËÕ (3)

C (Commit)  —≠≠“°—∫µ—«‡Õß«à“„π·µà≈–«—π®–§âπæ∫ ‘Ëß„À¡àÊ ∑’Ë¥’¢÷Èπ

‡√“¡“∂÷ßµ—«Õ—°…√∑’Ë “¡„π¿“…“Õ—ß°ƒ…°—π·≈â« µ—« C °—∫°“√ —≠≠“°—∫

µ—«‡Õß«à“·µà≈–«—π®–µâÕß§âπæ∫ ‘Ëß„À¡àÊ ¡’Õ–‰√„À¡à∑ÿ°«—π®√‘ßÊ À√◊Õ

º¡∂à“¬√Ÿª‡°◊Õ∫∑ÿ°«—π øíß¥ŸÕ“®‰√â “√– ºŸâ¥Ÿ·≈∫â“π‡ÀÁπº¡∑”·∫∫π’È®÷ßæŸ¥

§”∑’Ë„Àâ°”≈—ß„® ç‰¡à¡’„§√∂à“¬√Ÿª∫â“πµ—«‡Õßé ·≈– ç‡¥’Î¬«§ÿ≥Õ¬ŸàÊ ‰ª§ÿ≥

°Á®–™‘π ·≈–‰¡à√Ÿâ ÷°«à“¡’ ‘Ëß„¥„À¡àÕ’°µàÕ‰ª·≈â«é „Àâ°”≈—ß„®°—π¥’‰À¡§√—∫

·ª≈°º¡‡≈◊Õ°„Àâ¡—π‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈„®

º¡ ‡æ◊ËÕπ ·≈–πâÕßÊ ¬â“¬¢÷Èπ¡“Õ¬Ÿà∫â“π‡¥‘¡ ´÷Ëß‡ªìπµ÷° 3 ™—Èπ º¡‰¥âÕ¬Ÿà

ÀâÕß√‘¡ ÿ¥ ÀâÕßπ’È«‘« «¬‡ªìπÕ—π¥—∫ 2 ‡æ√“– “¡“√∂‡ÀÁπ§«“¡ Ÿß¢Õß¿Ÿ‡¢“

· ß «¬®“°∫â“π‡√◊Õπ¬“¡§Ë”§◊π ·≈–∑’Ë ”§—≠¬“¡Õ“∑‘µ¬åÕ— ¥ß

¥«ßÕ“∑‘µ¬åµ°∑’Ë‡¥‘¡ ·µà‰¡à‡§¬‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ «—πÀπ÷Ëßº¡π÷° πÿ°®÷ßπ”

°“ß‡¢π‰¡â∑’Ë«“ß‰«â∫π‚µä– ¡“«“ß‰«â∑’Ë¢Õ∫Àπâ“µà“ß ‡°Á∫¿“æ¬“¡æ√–Õ“∑‘µ¬åµ°

º¡‰¥â√Ÿªπ’È „πÀ≈“°À≈“¬¡ÿ¡ ∑ÿ°«—π¡’§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·≈–‡ª≈’Ë¬π‰ª‡ ¡Õ

Õ“®®–∑’≈–‡≈Á°≈–πâÕ¬ ·µà∑ÿ°«—π‡√“¡’‚Õ°“ §âπæ∫ ‘Ëß„À¡à‰¥â ≈Õß‡ªî¥„®¥Ÿ ‘§√—∫

ç§«“¡‡§“√æ√—°æ√–‡®â“π”º≈°”‰√¡À“»“≈¡“„Àâ‡©æ“–·°àºŸâ∑’ËæÕ„®

„π ‘Ëß∑’Ëµπ¡’‡∑à“π—Èπé (1∑‘‚¡∏’ 6:6)

»“ π“‡æ◊ËÕ —πµ‘¿“æ
√«¡æ≈—ßºŸâπ”»“ π“„πÕ“‡´’¬π
≈¥§«“¡¢—¥·¬âß æ—≤π“ —πµ‘¿“æ
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17-19 °—π¬“¬π §.». 2012  ¥√.Õ‘ ¡“Õ‘≈ ≈ÿµøï ®–ª–°’¬“ ª√–∏“π

»“ π“‡æ◊ËÕ —πµ‘¿“æ  ¿“»“ π —¡æ—π∏å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ∂“∫—π»“ π“‡æ◊ËÕ

 —πµ‘  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 10)

‡ªìπ§π°≈“ß¥â«¬À—«„®
‡ªìπ§π°≈“ß‡æ◊ËÕ √â“ß —πµ‘
™≈∫ÿ√’ ●  √–À«à“ß«—π∑’Ë 4-7 µÿ≈“§¡ 2012 ·ºπ°¬ÿµ‘∏√√¡·≈– —πµ‘

√à«¡°—∫‚√ß‡√’¬π¥“√“ ¡ÿ∑√ »√’√“™“  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)
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