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เหรัญญิกกระเปาแหง
คณุพอวรีศกัด์ิ
วนาโรจนสวุชิ
คนตวัเลก็

อยกัูบตวัเลข
คุณพอยอแซฟ  วีรศักด์ิ

วนาโรจนสุวิช อายุ 66 ป เปน
บุตรคนท่ี 3 ในจำนวน 6 คน
ชาย 2 คน หญิง 4 คน ลูกวัด
อคัรเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ รปูรางเล็กแตงานท่ีรบัผดิชอบใหญทัง้น้ัน

ในสภาสาธุฯ คุณพอไดรับหนาท่ีเปนเหรัญญิก เปนกระเปา ทำนอง
กระเปารถเมลของสภาฯ ทั้งดูแลใหปลอดภัย ใหกระเปาไมฉีก เงินไมหมด
เงินรับบริจาคแตละสัปดาห และประจำป จากวัด “กองทุนน้ำใจคาทอลิก”
ผูใจบุญทุกทานถวายพระผานทางองคกรตางๆ คุณพอจะเปนผูรวบรวม
และมอบใหสภาฯ  และจัดสรรใหกบัหนวยงานและองคกรในสภาฯ  ตามกำลัง
ทีไ่ดรบั บางหนวยงานกย็ิม้หนาบานไมรโูรย บางองคกรกเ็หมอืน “บอนไซ!”
และคุณพอยังเคยเปนผูอำนวยการสมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรม
(PMS : Pontifical Mission Societies)  พรอมกันรวม 10 ป วนัน้ีคณุพอวชัศลิป
กฤษเจรญิ รบัไมไปแลว

คุณพอเขาบานเณรศรีราชา ชลบุรี บานเณรยอแซฟ สามพราน และ
บานเณรใหญที่อูรบานีอานา กรุงโรม ปแรกท่ีไปยังใชภาษาละตินเรียนกัน
ทัง้พดูอานเขียนสอบ

วันท่ี 17 มีนาคม  ค.ศ. 1974  คุณพอบวชพรอมกันกับคุณพอสานิจ
สถะวีระวงส และคุณพอประมวล พุฒตาลศรี (มรณะวันท่ี 28 มกราคม
ค.ศ. 2002) โดยพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ณ บานเณรยอแซฟ
เปนรุนแรกของทาน

บวชแลวสวนใหญอยูบานเณรยอแซฟ รับผิดชอบโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ และไปศึกษาตอที่กรุงโรม 2 ป จบด็อกเตอรปรัชญากลับมา
เปนอาจารยวิทยาลัยแสงธรรม และผูบริหารในตำแหนง “อธิการบดี”
ตอจากคุณพอจำเนียร กิจเจริญ รวม 11 ป เม่ือวางมือจากนักวิชาการ
เขาบานผหูวาน เม่ือแรกเริม่จนเปด ค.ศ. 1995

คุณพอวีรศักด์ิเปนคนชอบอานหนังสือและเขียน ผลงานที่พิมพมา
หลายคร้ังแลว 1. ประวัตินักบุญ 2. วันละหน่ึงนาทีกับนักบุญออกัสติน
2 เลมหนา  และสวนคำสารภาพของนักบุญออกัสติน (The Confession)
กลายเปนวา “คุณพอสารภาพ”  แปลแลวหยดุไป ไมรเูม่ือไรจะเสรจ็ ระหวาง
คนกับหนังสือ!

ถาดูจากลายมือ ไมตองอาศัยหมอ ก็ขอบอกวาเปนคนรักสวยรักงาม
ออนไหว และ “Perfectionist” ละเอยีดทกุกระเบยีดนิว้!

เม่ือสรุปตัวเลขสงสภาฯ เวลาประชุมแตละคร้ัง คุณพอจะจัดพิมพมา
อยางเรียบรอย เกือบไมตองซักถามอะไร

เรื่องตัวเลขใครๆ ก็ชอบ แต “ตัวเลขแดง” เห็นแลวใจหาย รายรับไมรู
ทีม่า แตทีต่องจายออกไปมแีตจะมากข้ึนๆ

สมัยอยูบานเณรเล็ก บานเณรใหญที่กรุงโรม และอธิการ กีฬาเลนได
ทุกชนิด และชอบเลนตามเหตุปจจัยอายุขัย ปจจุบันชอบเลนเทนนิส กีฬา

(อานตอหนา 4)

การรับพระคุณการุณยครบบริบูรณ
โอกาสยาตราแสวงบญุ
ณ สักการสถานบญุราศี

คณุพอนโิคลาส บญุเกดิ กฤษบำรงุ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดประกาศวาสักการสถานบุญราศีคุณพอ
นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เปนท่ีแสวงบุญทางการของอัครสังฆมณฑลฯ
และผมูาแสวงบุญจะไดรบัพระคณุการณุยครบบรบิรูณ เม่ือปฏบิติัตามเง่ือนไข
ดังตอไปน้ี

ขอ 1 มีเจตนาท่ีจะรับพระคุณการุณยครบบริบรูณ
ขอ 2 สวดภาวนาบท “ขาแตพระบดิา” และบท “ขาพเจาเชือ่” อยางศรัทธา

ณ สักการสถาน ในโอกาสแสวงบุญ
ขอ 3 ปฏบิติัศาสนกิจอนัเปนองคประกอบทีเ่ปนเง่ือนไขประจำ สำหรบั

การแสวงบุญทุกคร้ัง ดังตอไปน้ี
ก. รับศีลอภัยบาป (สามารถรับศีลอภัยบาป 1 ครั้ง สำหรับการยาตรา

แสวงบุญในหลายๆ โอกาสได ถารตัูววาไมมีบาปหนัก)
ข. รบัศีลมหาสนิท (รบัศีลมหาสนิททุกโอกาสท่ียาตราแสวงบุญหากเกิด

ขัดของจะรับศีลมหาสนิทภายหลงัในชวงเวลาประมาณหน่ึงสัปดาหกไ็ด)
ค. สวดภาวนาบท “ขาแตพระบิดา” และบท “วันทามารีย” หรือสวด

บทภาวนาบทอ่ืนตามความศรัทธาของแตละคนก็ได ทั้งน้ีเพื่อพระประสงค
ขององคสมเด็จพระสันตะปาปา  (สวดทุกโอกาสทีท่ำการยาตราแสวงบุญ)

หมายเหตุ
1. จำเปนตองปฏบิติัใหครบตามเง่ือนไขท้ัง 3 ขอ
2. พระคณุการณุยครบบรบิรูณ เปนพระคณุท่ีมีกำหนดใหรบัไดวนัละครัง้

และสามารถอุทิศพระคุณการุณยนี้แกผูลวงลับไดดวย
3. ในโอกาสยาตราแสวงบุญสามารถวิงวอนขอพระคุณ เพือ่ชวยใหมีชวีติ

ในโลกปจจุบนัอยางดีพรอมๆ ไปกบัขอพระคณุการุณยครบบรบิรูณ   เพือ่ชวย
บรรลุชีวิตแหงความรอดนิรันดรดวย

4. สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประกาศขอปฏบิติัเกีย่วกบัการรับพระคุณ
การุณยครบบริบูรณและพระคุณบางสวนในโอกาสอ่ืนๆ อีกหลายโอกาส
เราสามารถคนดูไดในหนงัสือ ENCHIRIDION INDULGENTIARUM :
NORMAE  ET CONCESSIONES  ซ่ึงจัดจำหนายโดยสำนักพิมพวาติกัน
และไดรบัการพมิพจำหนายคร้ังท่ี 4 เม่ือเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1999
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ยนิดีตอนรบัพระสมณทูต (ตอจากหนา 1)

ที่ไมตองอาศัยลำตัว “ล่ำสัน” แคเปนคน “ล่ำซำ”
กส็ไูด

สมัยเปนอธิการวิทยาลัยแสงธรรม วันหน่ึงขณะท่ี
พวกเณรกำลังเลนฟุตบอลกันอยู  มีคนมาสมัคร
เปนอาจารยทีแ่สงธรรม ขณะท่ีเดินเขามาก็พบบราเดอร
กำลังแตงชุดกีฬาเลนฟุตบอลกันอยู

“นี่...นองขอพบทานอธิการหนอย พบทานไดที่
ไหนครบั?”

“คุณไปท่ีตึกอำนวยการนัน่ครบั...ไมทราบวามีธุระ
อะไร?”

“มาสมัครเปนอาจารยครับ!”
สักครหูนึง่ คุณพอกเ็ดินเขามาตอนรบั
“ผมเอง...ครบั!”

สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
โดยคุณพออิกญาซีโอ เชฟฟาเลีย เลขานุการ และ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย นำโดย
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิท-
วาณิช  รองประธานสภาพระสังฆราชฯ พระอัคร-
สังฆราชยอหน เซ็ง ฮี ประธานสภาพระสังฆราชฯ
พมา พระสังฆราชกีเก ฟกาเรโด  จากกัมพูชา พระ-
สังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา คุณพอวุฒิเลิศ แหลอม
คณุพอพพัิฒน รงุเรอืงกนกกลุ คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ
เซอรไอรนี ชำนาญธรรม รวมตอนรบัพระอคัรสงัฆราช
พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย กมัพชูา พมา ลาว อาย ุ 63 ป ซึง่เดนิทาง
จากประเทศเกาหล ีมาถงึประเทศไทย ณ ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 13.10 น. ของวันที่ 15
พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ดวยเที่ยวบิน TG 659 โดย
พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พรอมดวยพระ-
สังฆราช พระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ใหเกียรติรวม
ตอนรับพระสมณทูต ที่สถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน
ประจำประเทศไทย ถนนสาทรใต

พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช กลาวตอนรับ
พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม ในนามสภาพระ-
สังฆราชฯ “ขอตอนรบัพระสมณทูตอยางอบอนุ จรงิใจ
และเปนเกียรติอยางย่ิงโอกาสท่ีพระสมณทูตเขารับ
หนาท่ีเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
สภาพระสังฆราชฯ พรอมท่ีจะรวมมือทำงานกับทาน”

จากนั้นพระสมณทูต กลาวตอบวา  “ขาพเจารูสึก
ยินดีเปนอยางย่ิง ที่ไดมาถึงประเทศไทย กอนหนาน้ี
ไดทำหนาท่ีในประเทศบังคลาเทศ และท่ียูกันดา ซ่ึง
มีความแตกตางจากท่ีนี่ ขาพเจาไดรับการแตงต้ังใหมา
ประจำท่ีกรุงเทพฯ โดยมีพระศาสนจักรเพื่อนบาน
รอบขาง คือ กัมพูชา ลาว และพมา ขาพเจาถูกสงมา
ในฐานะพระสงฆ เพื่อจะไดเจริญชีวิตรวมกับทาน
ทัง้หลายในพระศาสนจักรทองถ่ินน้ี  เม่ือเดินทางมาถึง
ที่นี่ ก็มีความประทับใจท่ีพบทานท้ังหลายมาคอย
ใหการตอนรับอยางอบอุน ขอทำหนาท่ีในการเปน
ผูประสานในความเปนหน่ึงเดียวกันกับองคสมเด็จ
พระสันตะปาปาและพระศาสนจักรทองถิ่น โดยหวัง
เปนอยางย่ิงท่ีจะไดรับความรวมมือและการสนับสนุน
จากทุกๆ ทานดวย ขอขอบคุณ”

เหรญัญิกกระเปาแหง (ตอจากหนา 3)

สังฆมณฑลสุราษฎรฯ (ตอจากหนา 1)
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี ในนามของพระศาสน-

จักรคาทอลกิในประเทศไทย เปนเจาภาพจัดการประชมุ
สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอชีย ดานส่ือมวลชน
(FABC-OSC) ซึง่จัดข้ึนเปนครัง้ที ่17  โดยมผีเูขารวม
ประชุมจาก 10 ประเทศ จำนวน 20 ทาน การประชุม
ครัง้น้ีมมีงซินญอรพอล ไทก (Monsignor Paul Tighe)
ผูแทนจากกรุงโรม ซึ่งทำงานดานส่ือมวลชน เขารวม
ประชมุดวย

FABC เปนช่ือยอของ Federation of Asian Bishops’
Conferences

OSC เปนช่ือยอของ Office of Social
Communication

FABC-OSC จึงเปนการจัดประชุมของสภาพระ-
สังฆราชแหงเอเชีย สำหรับผทูีท่ำงานดานส่ือสารมวลชน

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี ในนามของพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทย โดยพระสังฆราชโยเซฟ
ประธาน  ศรดีารุณศีล พระสงฆ  นกับวช ผแูทนฆราวาส
ไดมีสวนรวมในการรับใชพระศาสนจกัรสากล โดยเฉพาะ
อยางย่ิง พระศาสนจักรในเอเชีย ดวยการเปนเจาภาพ
ในการจัดประชุมพระสังฆราช และผแูทนพระสังฆราช
ซ่ึงทำงานดานส่ือสารมวลชน โดยใชสถานท่ี ศูนยงาน
อภิบาลบานชุมพาบาล จังหวัดสุราษฎรธานี ใชชื่อ
การประชุมวา Bishops’ Meet 2012 ภายใตหัวขอ
“Spirituality Foundation for Christian Communication”
สำหรับประเทศไทย มีพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรดีารณุศีล พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั  ธาตวุสัิย และ
ซสิเตอรคอรา ดามาเลรีโอ เปนผแูทนเขารวมการประชุม

การประชุมเร่ิมตนดวยพิธีบูชาขอบพระคุณเพ่ือ
ขอพระพรจากพระเจา โดยพระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎรธานี และ
ประธานส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เปนประธาน
รูปแบบของการประชุมในคร้ังน้ี เปนการฟงบรรยาย
และแบงปนจากวิทยากร คือ มงซินญอรพอล ไทก,
พระสงัฆราช Yvon Ambroise,  คณุพอโจเซฟ ไอเลอร,
คุณพอ Lucien Legrand, คุณพอ Paulius Seso และ
คณุพอ Anh Va Ta

จากน้ันเปนการแบงปนงานส่ือมวลชนจากประเทศ
ตางๆ มีการแบงกลุมเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น
นำเสนอแนวทางการอภิบาล แลวจึงนำมาแบงปนใน
กลุมใหญ  โดยคณะกรรมการไดทำการรวบรวม
ประเด็นความคิดเหน็ เพือ่สรปุเปนเอกสารรวมกัน

หลังจากจบการประชุมแลว บรรดาผูที่เขารวม
ประชุมไดมีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ ศิลป-
วัฒนธรรมของภาคใต ดวยการทัศนศึกษาสวนโมกข
วัดพระมหาธาตุไชยา เพื่อศึกษาการนำศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน มาประยุกต  ในการกอสรางอาสนวิหาร
อัครเทวดาราฟาเอลไดอยางกลมกลืน

สำหรับการเปนเจาภาพจัดการประชุมในคร้ังน้ี
นับเปนยางกาวแรกในประวัติศาสตรของสังฆมณฑล
สุราษฎรธานีที่ไดเปดประตูบานออกสูพระศาสนจักร
ในระดับเอเชยี พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรดีารณุศีล
ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎรธานี ไดเปนผูนำประชุม
ในการเตรียมงานดวยตนเอง ในชวงเร่ิมตน

จากน้ันไดมอบหมายให คณุพอสมพงษ  ฉตัรบรรยงค

เปนผูประสานงานหลักในการเตรียมความพรอม
รวมกับคณะสงฆสังฆมณฑล ผูแทนจากคณะผูรับใช
ดวงหทัยนิรมลของพระแมมารีย ผูแทนจากคณะ
ภคินีพระราชินีมาเรีย เจาหนาท่ีศูนยงานอภิบาลบาน
ชมุพาบาล เจาหนาท่ีศูนยสังคมพัฒนา คณะครู นกัเรยีน
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คณะครู นักเรียน วิทยาลัย
เทคโนโลย ีดอนบอสโก สุราษฎรฯ

ภาพของความรวมมือ เปนน้ำหน่ึงใจเดียวกนั ของ
พระสงฆ นักบวช  และเจาหนาท่ี รอยยิ้มของการให
บริการ ไดสรางความประทับใจใหแกผูมารวมประชุม
อยางมาก จนผูเขารวมประชุมตางพูดเปนเสียงเดียวกัน
ถงึพระศาสนจักรทีมี่ชวีติชีวา ผานทางการตอนรับแขก
งานบริการ รบัใช  แมจะมีเวลาเตรียมเพยีงนอยนดิก็ตาม

คณุพออมรกจิ พรหมภกัดี รายงาน

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

อุดมสารแฟนคลบั
เฉลยคำถาม “อดุมสาร” ฉบบัที ่ 41

พระสังฆราชกิตติยอแซฟ สังวาลย ศุระ-
ศรางค อดีตประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม
ปจจุบันทานพำนักอยูที่บานอับราฮัม ในบริเวณ
บานผหูวาน อ.สามพราน จ.นครปฐม

ผูโชคดีทั้งสองทาน อยาลืมมารวมฉลอง
50 ปชวีติสงฆของพระคณุเจา วนัท่ี 22 ธันวาคม
2012 ทีว่ดัพระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค สามพราน
นะคะ
 รายชื่อผูโชคดี 1. เด็กหญิงนาตาลี เมธิยา เลาห-
เจรญิสุข เชยีงใหม 2. คณุวารณุ ีสิรสิาธิต กรงุเทพฯ

โดยทมี บ.ก.
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“เมือ่อสิราเอลยังเด็ก เราก็รกัเขา”

แลวประโยคนีก้ย็งัคงวนเวยีนอยใูนใจต้ังแตวนันัน้จนถงึ
วนันี ้  ยิง่ทีกย็ิง่รสึูกวา “ไพเราะ”

 ทุกวันศุกรตนเดือนเราไมรูหรอกวาไพเราะ
อยางไร รแูตวาไดฟงทุกศุกรตนเดือน อาจจะชอบเพราะ
มีการพดูถงึเด็กๆ พวกเราเดก็ๆ ไมมีความรคูำสอนหรอื
พระคัมภีรลกึซ้ึงแตอยางใดเลย  ไมมีใครอธิบายใหเราฟง
วามันแปลวาอะไร  ไมคิดถามดวยซ้ำไปวาทำไมตอง
นำมาอานในมิสซาวันศุกรตนเดือน เทอมแลวเทอมเลา
ปแลวปเลา เรารูแตวาพอวันศุกรตนเดือนระลึกถึง
พระหฤทัยของพระเยซูเจาก็จะไดยินประโยคน้ีอีก
“เมื่ออิสราเอลยังเด็ก เราก็รักเขา...”

 แลวความจริงประโยคนี้ไพเราะไหมเลา?
พอมาถึงวันน้ีเราจึงตอบไดแลววาพระคัมภีรตอนน้ี
แสนจะไพเราะ  เพราะพระวาจาทรงฤทธ์ิของพระคือ
พระคัมภีร ทำงานอยางเงียบๆในจิตใจของหนูนอย
วัยเรียนเร่ือยมาต้ังแตเขาเปนเด็กทุกวันศุกรตนเดือน

 พระคัมภีรตอนน้ีไพเราะมิใช เพียงเพราะ
หลอเลี้ยงและผูกพันกับชีวิตคริสตังในวัยเด็กของเรา
เทาน้ัน  แตยังไพเราะเพราะบัดน้ีเรารูแลววา เขาเอามา
อานกันในวันศุกรตนเดือนทำไม ทุกวันน้ีวันสมโภช
พระหฤทัยของพระเยซูเจา เขาก็ยงัอานพระคัมภรีตอนน้ี
กนัในบทอานท่ี 1...ทำไมเลา?

 เอฟราอิมเปนตัวแทนประชากรของพระเปนเจา
ในอาณาจักรเหนือ ซ่ึงมีชื่อวา อาณาจักร “อิสราเอล”
ที่แตกแยกออกไปตั้งสักการสถานของตนเองที่เมือง
เบธเอล (1พกษ 12:25-13:34) ดวยเหตุผลทางการเมือง

แทนท่ีจะนมัสการพระเจาท่ีพระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม
ทำใหผคูนในอาณาจักรเหนือเริม่หนัหลงัใหพระยาหเวห
และไปกราบไหวพระเท็จเทียม พวกเขาตองรับผลราย
จากการทำบาปคร้ังน้ีโดยถูกอาณาจักรอัสซีเรียมาตี
บานเมืองในป 721 ก.ค.ศ. ผูชายถูกกวาดตอนไป
แผนดินอื่น และชาวอัสซีเรียนำเอาชายจากแผนดินอื่น
เข ามาแตงงานกับผูหญิงในอาณาจักรอิสราเอล
(อาณาจักรเหนือ) เพือ่จะไดส้ินเผาพนัธุ

 เอฟราอิมเปนเผาใหญในอาณาจักรเหนือ
(เทอืกเขาเอฟราอมิทางเหนอื) พบชะตากรรมอนัโหดราย
นาสงสาร แตพระเปนเจาไมทรงลืมพวกเขา

 พระคัมภีรตอนน้ีไพเราะเพราะกลาวถึงความรัก
อันไมมีที่ ส้ินสุดของพระเปนเจา ทรงรักเราทุกคน
เหมือนลูก แมเอฟราอิมจะหลงลืมวัยเยาวอันอบอุน
ของตนท่ีพระเปนเจาทรงอุมชูเขา จูบแกมและปอน
อาหารใหเขา  เขาว่ิงหนจีากพระไปยงัสักการสถานแหง
อาณาจักรอสิราเอลทางเหนือ แตพระองคกย็งัทรงรกัเขา
และคิดถึงเขาเหมือนเดิม แมเขาไมรู แมเขาไมเคยรับรู
และกำลงัส้ินหวงั

 ..เพราะพระองคทรงเปนพระเจา มิใชมนุษย
...พระองคไมทรงมาดวยความโกรธ

 “...เมื่ออิสราเอลยังเด็ก เราก็รักเขา” มันดังกอง
ในหัวใจเหมือนวันวัยครั้งเปนนักเรียนน่ังรวมมิสซา
วันศุกรตนเดือน ที่บัดน้ี เรารูแลวทำไมเขาจึงตอง
อานพระคัมภีรตอนน้ีในวันฉลองหัวใจของพระ...
“เมื่ออิสราเอลยังเด็ก เราก็รักเขา..”

เมื่ออิสราเอลยังเด็ก เราก็รักเขา เราไดเรียกบุตร
ของเราออกมาจากอียิปต เราสอนเอฟราอิมใหเดิน
เราอุมเขาทั้งหลายไว แตเขาไมรูวาเราเอาใจใสเขา เรา
ใชเชอืกแหงมนุษยธรรม และใชสายสะพายแหงความรกั
จูงเขา เราเปนเหมอืนผทูีย่กทารกมาจบูแกม และกมลง
ปอนอาหารใหเขา

ใจของเราปนปวนอยูภายใน ความเอ็นดูของเรา
ก็คุกรุนขึ้น เราจะไมลงอาญาตามที่เราโกรธจัด เรา
จะไมทำลายเอฟราอิมอีก เพราะเราเปนพระเจา มิใช
มนุษย เราเปนผูศักดิ์สิทธิ์ในหมูทาน เราจะไมมาดวย
ความโกรธ (ฮชย 11:1, 3-4, 8 ค-9)

 เม่ือผมเลาใหพีช่ายฟงวากำลงัเขียน “25 ขอความ
พระคัมภีรไพเราะตลอดกาล” พี่ชายบอกวามีอยู
ขอความหน่ึงท่ีไพเราะมากสำหรับเขาในใจเสมอ
ตลอดมา นัน่คือขอความท่ีในวัยเด็กเม่ือเรานกัเรยีนตอง
เขาวัดรวมมิสซาวันศุกรตนเดือน บทอานแรกจะตอง
เปนบทน้ีเสมอ “เมื่ออิสราเอลยังเด็ก เราก็รักเขา...”

วนัแพรธรรมสากล (ตอจากหนา 20)
โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุข
สังฆมณฑลอุดรธานี เปนประธานในพิธี พรอมดวย
พระสังฆราชกิตติคุณยอรช ยอด พิมพิสาร พระสงฆ
นักบวช ซิสเตอร และสัตบุรุษจำนวนมากรวมในพิธี
เพื่อขอบคุณพระเจาท่ีไดประทานบรรดาธรรมทูต
ทั้งชายและหญิงทุกคน  ทั้งที่ เคยทำงานและกำลัง
ทำงานอยใูนปจจุบัน ทัง้บุคคลทีพ่ระเจาไดทรงเรยีกไป
รวมสวนในพระสิรริงุโรจนของพระองคในเมอืงสวรรค
แลวและผูที่ยังมีชีวิตอยู สำหรับการนำพระพรของ
พระเจามาใหกับชาวไทยโดยผานทางศาสนบริการ
และงานดานเมตตากิจตางๆ ที่ทุกทานไดทำดวยความ
เอาใจใส

พระคุณเจาลือชัย ไดใหขอคิดในบทเทศนวา
“พระศาสนจักรมีธรรมชาติเปนธรรมทูตซ่ึงมีการ
ประกาศขาวดีเปนงานหลัก เราทุกคนจึงตองตระหนัก
ถึงการมีสวนรวมรับผิดชอบในพันธกิจอันสำคัญยิ่งน้ี
โดยการเปนประจักษพยานดวยการดำเนินชีวิตตาม
จิตตารมณพระวรสารและประกาศขาวดีแกพี่นอง
ตางความเช่ือทุกคน ในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของพระ-
ศาสนจักร เราไมสามารถปฏิเสธธรรมชาติของเราเองได
งานธรรมทูต หรอืงานแพรธรรม หรอืงานประกาศขาวดี
จึงไมใชพันธกิจที่เราจะทำก็ได หรือไมทำก็ได แตเปน
พันธกิจท่ีเราทุกคนตองทำ เม่ือทำแลว เราควรภูมิใจ
ที่มีสวนรวมในแผนการแหงความรอดพนสำหรับ
มวลมนุษยอนัน้ีดวย”

ในพิธีมีการขับรองบทเพลงภาษาตางๆ  ทัง้ภาษาไทย
องักฤษ ตากาล็อก เวียดนาม  ในบทภาวนาเพ่ือมวลชน

บรรดาธรรมทูตในสังฆมณฑลอุดรธานี ไดอานบทภาวนา
เปนภาษาตางๆ 7 ภาษา คือไทย  อังกฤษ  ตากาล็อก
เวยีดนาม  สเปน  เกาหล ี อติาเลียน  ทัง้น้ี เพราะปจจบุนั
มีธรรมทูตจากประเทศตางๆ ทำงานในสังฆมณฑล
อดุรธานีเปนจำนวนมาก คือ เปนนักบวชหญงิ 12 คณะ
และนักบวชชาย 6 คณะ

หลังพิธีทุกคนรับประทานอาหารรวมกัน พรอม
ชมการแสดงตางๆ จากบรรดาเยาวชนไทย และเวียดนาม
ในสังฆมณฑลอุดรธานี และจากบรรดาธรรมทูต
ทีท่ำงานในสังฆมณฑล

มีผแูทนจากวัด โรงเรยีน คณะนักบวช องคกรฆราวาส
และผูแทนคริสตชน เขารวมสัมมนาจำนวน 104 คน
ซ่ึงประกอบดวยพระสงฆ 27 องค สังฆานุกร 1 องค
ซิสเตอร  29 ทาน สามเณร 3 คน และฆราวาส 44 คน

การสัมมนาในปนีมี้วตัถุประสงคหลกัเพือ่
1. ศึกษาและสรางความเขาใจสมณลิขิตของ

สมเด็จพระสันตะปาปา “ประตูแหงความเช่ือ”
2. นำแนวทางอภิบาลปแหงความเช่ือลงสูภาค

ปฏบิติัในระดับสังฆมณฑล วดั หนวยงาน องคกรตางๆ
ภายในสังฆมณฑล

3. บูรณาการการดำเนินงานตามแผนงานอภิบาล
ของสงัฆมณฑล กบัปแหงความเช่ือ

โอกาสที่พระศาสนจักรกำหนด โดยสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ไดประกาศใหเปนปแหง
ความเช่ือ ซ่ึงไดเริ่มตนแลวในวันท่ี 11 ตุลาคม 2012
และจะทำการปดปแหงความเช่ือในวันท่ี 24 พฤศ-

จกิายน 2013  คณะกรรมการจัดการสัมมนา จงึใชหวัขอ
“ปแหงความเช่ือ” ดวยเชนเดียวกนั

พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารุณศีล ประมุข
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี  เปนประธานวจนพิธีกรรมเปด
จากน้ันคณะกรรมาธิการฝายตางๆ ของสังฆมณฑล
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา เริ่มดวย
คุณพอนที  ธีรานุวรรตน ในฐานะกรรมาธิการทำงาน
วิถีชุมชนวัด  จากน้ันคุณพอทรงราชย  ศรีระหงษ
ประธานกรรมาธิการฝายธรรมทูตและการศึกษาอบรม
ซิสเตอรสุภาวดี  แข็งกิจ ผูแทนฝายสังคม  คุณพอ
อมรกิจ พรหมภักดี  ประธานกรรมาธิการฝายส่ือสาร
สังคม  คุณพออรรคเดช  ทับปง ประธานกรรมาธิการ
ฝายอภิบาลคริสตชน  และคุณพอยุทธการ ยนปลัดยศ
รายงานการเงิน การบัญชี

อ.ชัยณรงค  มนเทียรวิเชียรฉาย เปนผูนำสูประตู
แหงความเช่ือ ดวยการบรรยายพเิศษ เพือ่ศกึษาแนวทาง
การอภิบาลปแหงความเช่ือ ตามขอเสนอแนะของ
สมณกระทรวงพระสัจธรรม

จากน้ันการสัมมนาดำเนินตอไป ดวยการแบงกลมุ
ยอยในสังกัดวัด โรงเรียน  เพื่อศึกษาบริบท จัดลำดับ
ความสำคัญ เรงดวน ในงานอภิบาล และนำผลการประชุม
กลุมยอย  แบงปนในท่ีประชุมกลุมใหญ เพื่อคนหา
จดุรวม สำหรบัแนวทางในการอภิบาลตอไป และตลอด
ชวงเวลาของการสัมมนา 3 วัน ผูเขารวมสัมมนาไดมี
โอกาสรวมพิธีบูชาขอบพระคุณพรอมกัน ตลอดจน
กิจศรัทธาตางๆ รวมกัน ทั้งภาวนาทำวัตร การสวด
สายประคำ ฯลฯ และกิจกรรมค่ำคืนสุขสันต ที่เปน

“ปแหงความเชือ่” (ตอจากหนา 20)

(อานตอหนา 8)
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บ.สันติสุข
www.salit.org

บทอธษิฐานภาวนา

เสยีงนอยๆ ทีค่อยและสงบ
“นัยนตาของทานเปนสุข ที่มองเห็นส่ิงตางๆ ที่ทานเห็น”

(ลูกา 10:23)
สภาภิบาลวัดแหงหนึ่งจัดกิจกรรมเพื่อหาทุนสำหรับกิจกรรมของวัด เม่ือ

เลขาธิการประกาศโปรแกรมกอนจบพิธีบูชาขอบพระคุณ เขากลาววาทาง
คณะกรรมการสภาภิบาลวัดตัดสินใจจัดใหมีกิจกรรมท่ีแปลกใหมในโอกาสน้ี
กจิกรรมดังกลาวก็คือการประกาศวัดท่ีเงียบ ปราศจากเสียงของเด็กๆ ผใูหญทีน่ัง่
อยใูนวัดตางหัวเราะ เลขาธิการอธิบายวา โครงการน้ีข้ึนอยกูบัเด็กๆ วาจะเงียบ
ไดเปนเวลานานเทาไร เชน ครึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมง ฯลฯ ผูปกครองบางคน
คิดในใจวา ถาเงียบไดสักหานาทีก็นับวาสุดๆ แลว และเด็กๆ ก็ตอบสนอง
โครงการท่ีทาทายพวกเขาในโครงการน้ีเปนอยางดี เปนท่ีนาประทับใจผูใหญ
มาก

เหตุการณในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาในวันน้ี เกิดข้ึนเม่ือสาวกท้ังเจ็ด
สิบสองคนกลับมาหลังจากการผจญภัยของพวกเขา กลาวคือการออกไป
ประกาศขาวดี และรกัษาคนท่ีเจบ็ปวย นกับญุลกูากลาววา พระเยซเูจาทรงเปยม
ดวยความปติยนิดี เดชะพระจิตเจา บางทีเราอาจจะคนุเคยกับคำอธิษฐานภาวนา
ตอพระบิดาของพระองค ในยามท่ีทรงทุกขทรมาน แตโอกาสน้ีเปนโอกาส
ที่นาช่ืนชมยินดีลวนๆ เราอาจจะวาดภาพพระเยซูเจาทรงย้ิมกับพวกสาวก สง
ความยินดีไปยังพวกเขา พวกเขาไดรับการจูงใจใหรักพระบิดา พระบุตร และ
พระจิต ซ่ึงพวกเขาสัมผัสในองคพระคริสตเจา พระเยซูเจาทรงช่ืนชมใน
ความเช่ือเยีย่งเด็กๆ ของพวกเขา ซ่ึงผทูีช่อบพธีิรตีองคงไมเขาใจ

บางทีสำหรับพวกเราหลายคน คำอธิษฐานภาวนาของเราสวนมากจะ
เกี่ยวกับตัวเราและส่ิงท่ีเราตองการ และบางทีดวยเหตุผลที่เรากำลังวุนวายใจ
เราอาจจะไมสังเกตวา การอยเูงียบๆ เปนส่ิงท่ีทำไดยาก ไมเพยีงแตหยุดพูด แต
การบังคับใจใหสงบ เม่ือใจเราสงบ เราจึงจะไดยนิพระวาจาของพระเยซูเจา และ
มีสวนในความยินดีของพระองค

ขาแตพระจิตเจา พวกลกูแกตัวดวยเหตุผลทีว่า เหตุใดลูกจงึกระวนกระวายใจ
ตลอดเวลา โปรดใหลูกจัดระเบียบการอธิษฐานภาวนา
ของลกู เพือ่ลกูจะไดพบกบัความสงบ โปรดทรงบนัดาล
ใหพวกลกูเหมอืนกบัพระเยซเูจาท่ีพระองคทรงแสวงหา
ที่เงียบสงบ เพื่ออธิษฐานภาวนา แมในชวงที่ประชาชน
หอมลอมพระองค โปรดทรงประทานความสงบของ
พระองคใหแกลกูดวยเทอญ อาแมน

กวาจะยอมเขาใจ
คนหมกมนุกับวัตถุส่ิงของมากเทาใดก็เปนคนนอยลง
ก็อยางท่ีโบราณทานวาไวไมผิดนัก
“บอกฉนัสิวาคุณรกัอะไรแลวฉนัจะบอกวาคุณเปนใคร”
กใ็นเม่ือคนมีทัง้รางกายท้ังจิตใจท้ังจิตวิญญาณ
ความเปนคนจะสมบูรณหากทกุมติิมีความสมดุล
จิตใจจะเขมแข็งหากรางกายแข็งแรงสมบูรณ
รางกายจะสมบูรณหากสุขภาพจติดี
ทกุอยางลงตัวเม่ือแตละมิติเอือ้กนัเสริมเติมเต็มกัน
ทกุอยางลงตัวเมือ่แตละมิติสรางความสมดุลใหกนัและกนั
แตพอใหความสนใจรางกายจนมองขามจิตใจจิตวิญญาณ
สัญชาตญาณก็เริ่มเรียกรองเรียกหาความเปนใหญ
จติใจสติสัมปชัญญะเหตุผลตองถูกบดบังกลายเปนรอง
พรอมกันน้ันความผิดความถูกความดีความช่ัวเปล่ียนฐานยืน
ประโยชนมากอนความถูกตอง
ความสนุกมากอนความรับผิดชอบ
สวนหน่ึงแงหนึง่มากอนภาพรวม
เด๋ียวนีเ้วลาน้ีมากอนผลทีจ่ะตามมา
ความถูกใจมากอนความถูกตอง
ส่ิงของเงินทองมากอนจติใจ...

หากขาดความสมดุลในทุกมิติแหงความเปนคน
แมกระท่ังความรักก็มีอันเปล่ียนไป
กอนน้ีคนจะรักกนัดวยใจ
เด๋ียวน้ีเริม่รักกนัดวยส่ิงของเงินทอง
กอนนีค้นรกักนัจะใหเวลากันอยดูวยกนั
เด๋ียวน้ีขออะไรหาใหไดหมดเวนแตเวลา
กอนนีพ้ดูคุยเหน็หนาคาตา
เด๋ียวน้ีไดแตสงขอความสงภาพสงคลิป
กอนนีม้องกันเปนครูกัคชูวีติ
เด๋ียวนี้มองกันเปนกรรมสิทธ์ิเจาขาวเจาของ
หงึหวงกันเหมอืนหวงของหวงทรพัย
แทนท่ีจะใชใจใชความรักยดึเหน่ียวกนัม่ันคง
เริ่มใชมาตรการรุนแรงลงไมลงมือเหมือนไมเคยรัก
ไมยอมเขาใจวาเม่ือใจไมมีใหกนัแลว
การจะคิดย้ือพยายามหนวงเหน่ียวกายไวคงไรผล
พอไมไดด่ังใจก็สติแตกอารมณพลาน
ทุบตีสาดน้ำกรดจุดไฟเผาเหมือนไมเคยรักกันมากอน
จะวาไปแลวก็คงใชเพราะท่ีผานมาเอาแตใครเอาแตหลง
คนรักกันจริงแคคิดไมรักก็คิดไมเปนคิดไมไดอยูแลว...

“บอกฉันสิวาคุณรักอะไรแลวฉันจะบอกวาคุณเปนใคร”
หากรักคนคุณจะเปนคนคุณจะยกยองเทิดทูนคน
แตหากรักแครูปสมบัติของคน
คุณกม็องคนเปนสมบัตินาพงึพอใจนาชืน่ชม
พอรูปรางหนาตาเปล่ียนไปตามครรลองแหงกาลเวลา
ส่ิงท่ีเคยดึงดูดใจก็เปล่ียนไปเปนนารังเกียจ
แตหากรักฐานะทรัพยสินของคน
คุณก็ถือเขาเปนแคสมบัติพึงเก็บรักษา
พอสิ่งท่ีเคยมีเคยยึดเหน่ียวมีอันเปนไป
ประโยชนทีเ่คยมีหมดไปรักกพ็ลอยหมดไปดวย
ในขณะท่ีรักแทไมมีวันเปลี่ยนมีแตจะเพิ่ม
เพราะรักไมใชเงินทองส่ิงของรูปรางหนาตาฐานะสังคม
หากคุณรักคนรักคุณจะเปนคนรักที่นารัก
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สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

“ขาว” ทกุชนิด ลวนถกูบดิเบอืนมาแลวทัง้นัน้

สังฆมณฑลเชียงใหม

 ตำนานสุสาน วัดนักบุญเปโตร เบตง เจาอาวาส
ทานใดท่ีคิดบูรณะ เปนตองยาย กอนทีโ่ครงการจะเร่ิม
ทำ คุณพอจาตุรงค  สาระคุณ  เจาอาวาสปจจุบัน ปนี้
เสกสุสานเลยขอลางตำนาน ดวยการถวายพิธีบูชา
ขอบพระคุณในปาชาเลย เขาเงียบประจำเดือนของ
คณะสงฆสังฆมณฑล และสมาชิกนกับวชคณะซาเลเซียน
เขตแมพระองคอปุถมัภ เดือนนีเ้ฮฮาเปนพเิศษ คณะสงฆ
รอยแผลศักด์ิสิทธ์ิฯ ทำงานในสังฆมณฑลสุราษฎรธานี
ขอรวมดวย เริม่ต้ังแตเลนกฬีา ภาวนาดวยกนั สังสรรค
แบงปน มิสซา ฟงเทศน และรบัศีลอภยับาป ครบเคร่ือง
เลย คณุพอนพพร ยอแซฟ ขอแกมืองานหนา เตรียม
ฉลองชุมชนศิษยพระคริสต นักบุญเทเรซา หัวหิน
หลังใหมเปนคร้ังแรก ปนี้คุณพอเทพรัตน  ปติสันต
เจาอาวาส ใชยุทธศาสตรเย่ียมบาน 10 วันกอนฉลอง
เชญิคณะสงฆพระมหาไถ  ออกเย่ียม ดึงคนมารวมตรีวาร
ไดพอสมควร คืนสุกดิบโปรดศีลลางบาปใหกบัคริสต-
ชนใหม 2 คน และแหพระรปูนักบุญเทเรซา ปดทายดวย
เลี้ยงอาหารค่ำ  ไมแปลกใจทำไมคนลนวัด  ภารกิจ
ผอูภบิาล หลังจากประชุมเรดิโอ เวริตัส (Radio Veritas)
ที่ประเทศฟลิปปนส กลับมาเมืองไทยก็มุงลงใตแวะ
ฉลองชุมชนศิษยพระครสิตนกับุญเทเรซา หวัหนิ ตอดวย
ประชุม FABC-OSC ที่บานชุมพาบาล สุราษฎรธานี
แมภารกจิจะมีมากมาย Lectio Divina กยั็งคงเปนเบอร
1 เสมอ ขอรวมแสดงความยินดีกับซิสเตอรสายรุง
สระทองเถื่อน อดีตผูบริหารแผนกอนุบาลโรงเรียน
เทพมิตรศึกษา สำเรจ็การศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วทิยาเขตสุราษฎรธานี งานน้ีผบูรหิาร
ผูแทนคณะครู รวมยินดีจบสักที ฉลองชุมชนศิษย
พระครสิต นกับุญมารติน เดอ ตูรส พงังา ปนี ้คณุพอวนิยั
เปลี่ยนบำรุง อธิการเจาคณะนักบวชรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ
แหงประเทศไทย เปนประธาน แมจำนวนคริสตชน
จะนอย คุณพอสืบศักดิ์ กลวยไม ณ อยุธยา เจาอาวาส
ไมหวั่น ฉลองยิ่งใหญทุกป ผูบริหาร คณะครูโรงเรียน
มารีรัก และสัตบุรุษจากวัดแมพระองคอุปถัมภ พนม

รวมเปนแมงาน  

กอนปดการศึกษาภาคเรียนที ่ 1 ในปการศึกษา 2012
ของศูนยคำสอนแมริม ไดมีการประชุมคณาจารยและ
คณะบริหารศูนยคำสอน เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2012 ที่
หองประชุมศูนยคำสอนแมรมิ ซ่ึงนำประชมุโดยคณุพอ
เอกสทิธิ ์ทฬัหะกลุธร ผอูำนวยการศนูย โอกาสนีมี้การ
สรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของศูนย
ในภาคเรียนท่ี 1 ในรูปแบบของวีซีดี และวางแผน
กจิกรรมในภาคเรยีนที ่2 ดวย สำหรบัในภาคเรียนทีส่อง
นี้จะมีการออกฝกงานตามเขตวัดและสถานศึกษาตางๆ

ของนักศึกษาช้ันปที่ 2 ซ่ึงรุนน้ีเปนรุนท่ี 17 มีดวยกัน
6 คน ที่กำลังจะจบในเดือนเมษายน 2013 ที่จะถึงน้ี
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน ไดให
ขอคิดวาเราจะตองพัฒนาและสรางบุคลากรครูคำสอน
ของเราใหมีคุณภาพและโดยเฉพาะมีจิตตารมณในการ
อทุศิตนเพ่ือทำงานประกาศขาวดี  สังฆมณฑลเชียงใหม
ยังตองการบุคลากรครูคำสอนอีกจำนวนมาก ปจจุบัน
หลายเขตวัดยังขาดครูคำสอนอยู ซ่ึงเปนงานท่ีทาทาย
รวมท้ังท่ีประชุมเห็นวานักศึกษาท่ีจะเขามาเรียนท่ี
ศูนยคำสอนน้ีควรจะเรียนรูถึงภาษาของทองถ่ินให
ดีกอนท้ังน้ีเน่ืองจากวาพวกเขาจะตองกลับไปทำงาน
กบัชุมชนในเขตวัดของตนสังกัดตอไป 

ดนตรสุีนทรยีภาพในชวีติ

1 โครินธ 15:42-44, 53 การกลับคืนชีพของผูตายก็เชนเดียวกัน
ส่ิงทีห่วานลงไปน้ันเนาเปอย  แตส่ิงทีก่ลบัคืนชพีน้ันไมเนาเปอยอกี
ส่ิงทีห่วานลงไปนัน้ไมมเีกยีรต ิแตส่ิงทีก่ลบัคนืชพีน้ันมคีวามรงุเรอืง
สิง่ทีห่วานลงไปนัน้ออนแอ  แตส่ิงทีก่ลบัคนืชพีน้ันมอีานุภาพ  ส่ิง
ที่หวานลงไปเปนรางกายตามธรรมชาติ แตส่ิงที่กลับคืนชีพเปน
รางกายที่มีพระจิตเจาเปนชีวิต   ถามีรางกายตามธรรมชาติ  ก็มี
รางกายทีม่พีระจติเจาเปนชวีติดวย ......เพราะธรรมชาตทิีเ่นาเปอยได
ของเรานี ้ จะตองสวมใสความไมเนาเปอย  และธรรมชาตทิีต่องตาย
นี ้  จะตองสวมใสความไมรจัูกตาย

ราฟาแอล

เพลงมนูไลท โซนาตา (Moonlight Sonata) ของบีโธเฟน (Beethoven) คงเปนท่ีรจูกั เปนท่ีนยิมของคน
ทัง้โลก......   กส็มควรเปนเชนนัน้  เพราะ Ludwig van Beethoven  ไดทมุเทจิตใจของเขาท้ังหมดในการแตงเพลงน้ี
เพือ่เก็บภาพความงดงามของแสงจันทรลงในเพลงซิมโฟน่ีนีใ้หแกเด็กหญิงท่ีตาบอดคนหน่ึง.....

 -  ตาบอดจึงไมสามารถเห็นความงดงาม
ความสวยงามของดวงจันทรจากลางทองฟา

- ตาบอดจึงไมสามารถอานคำบรรยายของนักกวีทีเ่ขียนกลอน
บรรยายสุนทรยีภาพของแสงจนัทร

- ตาบอด แตหไูมหนวก  การฟงจงึเปนส่ือทีเ่หลอืเพยีงทางเดียวทีเ่ด็กหญงิตาบอด
คนน้ีจะสามารถส่ือสารรบัรถูงึความงดงาม ความสวยงามน้ีได

- นีจ่งึเปนท่ีเกดิของเพลงอมตะน้ี  Moonlight Sonata  จากจินตกวีเอกของโลกคนหนึง่
ทีช่ือ่ Ludwig van Beethoven  ผทูีมิ่ใชเกบ็ความอจัฉรยิะทีพ่ระเจามอบใหไวกบัตนเอง
เพยีงคนเดียว  แตกลบัแบงปนใหแกคนอืน่  แกเด็กหญงิตาบอด  แกเราทุกคนท้ังโลก.....

- เขามอบส่ิงท่ีดีทีสุ่ดท่ีเขามีใหแกมนุษยชาติ  และเพราะเหตุนี ้ โลกท้ังโลกจงึร่ำรวย
นาสุนทรียข้ึน  นาอยยูิง่ข้ึน
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โอกาสใหบรรดาพระสงฆ นักบวช ฆราวาส ผูเขารวม
สัมมนาไดแสดงออกถึงความรัก ความเปนหน่ึงเดียว
ผานทางกิจกรรมสรางสรรค โดยการนำของทีมงาน
คณะสงฆสังฆมณฑลสุราษฎรธานี

กอนท่ีจะจบการสัมมนา คณะกรรมการจัดสัมมนา
ไดสรุปขอทาทายสำหรับงานอภิบาล (รวมทุกวัด) ใน
โอกาส “ปแหงความเช่ือ” ดังน้ี คือ

การอภิบาลครอบครัว
1. เยี่ยมเยียน ผูที่ไมมาวัดสำรวจครอบครัว และ

จดัทำทะเบียนคริสตชนใหเปนปจจุบนั
2. จัดทำศีลกลาวใหกับผูที่แตงงานไมเรียบรอย
3. จดัการสอนคำสอน ใหความรแูละความเขาใจ

เกี่ยวกับศีลศักด์ิสิทธ์ิ พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีกรรม
ประวัติศาสตรความรอด พระคัมภีร

4. จัดอบรม ฟนฟูจิตใจ เพื่อหลอเลี้ยงความเชื่อ
ครสิตชนใหลกึซ้ึง

5. กระตุนคริสตชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ใหมีสวนรวมในพิธีกรรมและใหมีบรรยากาศเต็มไป
ดวยชวีติชีวาโดยจัดใหมีเด็กชวยจารีต มีการซอมขบัรอง
การอานบทอานรวมทั้งพระสงฆเองจะมีการเตรียม
เทศนอยางดี  และใหมีการตอนรบัสัตบุรษุท่ีมาวัด

6. การสงเสริมใหอาน แบงปนพระวาจา เพื่อ
จะไดมีความเช่ือลึกซึ้งยิ่งข้ึนและพัฒนาวิถีชุมชนวัดให
เขมแข็ง

7. จัดกิจกรรมสงเสริมความเช่ือใหกับเด็ก คือ

กลมุยวุธรรมทตูจัดคายคำสอนใชหวัขอประตคูวามเชือ่
จดัคายเยาวชนคายคุณธรรม จรยิธรรมใหแกเยาวชน

8. เผยแพรสมณลิขิตประตูความเช่ือในสารวัด
จดัทำสารวัด จดับอรดหนาวัด

9. สงเสรมิกิจศรัทธาพิเศษโอกาสปแหงความเช่ือ
คือ เฝาศีลมหาสนทิ  สวดสายประคำ  สวดพระเมตตา

10. เอาใจใสการอภิบาลแรงงานตางดาว

การอภิบาลเด็ก ครู บุคลากรในโรงเรียน และ
เจาหนาที่ในองคกร

1. ดำเนินกิจกรรมฝายจิตตาภิบาลในโรงเรียน
ใหมีฝายจิตตาภิบาล

2. ฟนฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิก
3. กระตนุใหครปูฏบิติัศาสนกิจ มีสวนรวมในการ

เตรียมพธีิกรรมและกจิกรรมของวดั
4. สอน อบรม เด็กและเยาวชน ครู บุคลากร

ในโรงเรียน โดยใหโอวาทหนาเสาธง วจนพิธีกรรม
ตามโอกาสตางๆ

“ปแหงความเชือ่” (ตอจากหนา 5)

5. คุณพอ และซิสเตอรใหความสำคัญกบัการสอน
คำสอน ใหโอวาท

6. อานพระวาจาในการเร่ิมประชุมครู หรอืบคุลากร
ในหนวยงาน จดัวจนพิธีกรรมโอกาสตางๆ

7. สรางบรรยากาศคาทอลิกในโรงเรียน และ
ในหนวยงานดวยการจัดบอรดประชาสัมพันธ เขียน
ขอความ จัดทำปายติดในบริเวณ จัดหองศาสนาคริสต
หรอืจดักิจกรรมสงเสรมิ

8. เยีย่มบานสรางความสัมพนัธทีดี่
การสัมมนาจบลงดวยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรีดารุณศีล ทีอ่าสนวิหาร
อคัรเทวดาราฟาเอล  ซ่ึงในระหวางพธีิบชูาขอบพระคุณ
ผแูทนวดั โรงเรยีน องคกรฆราวาส  ไดถวายขอทาทาย
ทีจ่ะรวมกันปฏิบติัในโอกาสปแหงความเช่ือ ในเขตวัด
ของตน และโอกาสน้ีพระสงัฆราชไดประกาศเปดปแหง
ความเช่ือของสังฆมณฑลสุราษฎรธานี พรอมกับ
มอบสัญลักษณปแหงความเช่ือ  ใหกับผูแทนวัด
โรงเรยีน องคกรฆราวาส

ประวตัสัิงคายนาสากล (ตอจากหนา 13)
11 ตุลาคม ค.ศ. 1963 และปดสมัยที ่4 วนัที ่8 ธันวาคม
ค.ศ. 1965

(จากหนงัสือศพัทานกุรมคาโธลิก, องักฤษ-ไทย, ชมุนุม
หนงัสือคาทอลิก, ค.ศ. 1969.)

“อยากลัวมนษุยเลย

ไมมีสิ่งใด

ที่ปดบังไว

จะไมถูกเปดเผย

ไมมีสิ่งใด

ที่ซอนเรน

จะไมมีใครรู

สิ่งที่เราบอกทาน

ในท่ีมืด

ทานจงกลาว

ออกมา

ในท่ีสวาง

สิ่งท่ีทานไดยิน

กระซิบที่หู

จงประกาศ

บนดาดฟา

หลังคาเรือน

(มทัธวิ 10:26-27)

จงนำความรัก
สันติสุข

ความชืน่ชมยนิดี
เขามาในหัวใจ

ของครอบครัวของทานเถิด!
ความรักเร่ิมตนในครอบครัว

และเม่ือทานแบงปนความรักน้ัน
ทานก็นำสันติสุข

เขามาในทามกลางพวกทานดวย
บุญราศคีณุแมเทเรซา

แหงกลักตัตา



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัที ่49 ประจำวนัที ่2-8 ธนัวาคม 2012 หนา 9

⌫ 


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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

สุภาทัวร แสวงบุญ

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

14 -17 ธันวาคม ค.ศ. 2012 - ฉลองวัดสองคอน
ไปเวยีงจนัทน
24 - 26 ธันวาคม ค.ศ. 2012 - ฉลองคริสตมาส
ทีส่กลนคร ชมการแหดาว

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

3. โปแลนด - สาธารณรัฐเชก็ (ตามรอยเทานักบุญ
โฟสตินาและฉลองพระเมตตา)
(2-11 เมษายน ค.ศ. 2013)

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

1. แผนดินศกัดิสิ์ทธิ ์- ซไีน - อยีปิต
    (9-17 ธันวาคม ค.ศ. 2012)

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

Tel. 0-2291-3750-4

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

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

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

จงดำเนินตามพระจิตเจา
และอยาตอบสนอง
ความปรารถนา
ตามธรรมชาติ

(กท 5:16)
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ประกาศ
เรือ่ง ทำลายทะเบยีนประวตัผิปูวย
โรงพยาบาลเซนตหลยุสขอแจงใหทราบวา

ทางโรงพยาบาลฯ จะทำลายทะเบียนประวัติผปูวยนอก (OPD)
ท่ีไมไดติดตอกบัโรงพยาบาลตัง้แต พ.ศ. 2550
และทะเบียนประวัติผปูวยใน (IPD) ท่ีเขาพกั
รกัษาตัวในโรงพยาบาลต้ังแต พ.ศ. 2550

ทานใดท่ีตองการเกบ็รกัษาประวัติ
กรุณาติดตอดวยตนเองพรอมแสดงหลักฐานไดที่

แผนกเวชระเบียน
โทรศพัท 0-2675-5000
0-2210-9999 ตอ 10920

ภายในวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2556
และจะไดรบัประวตัภิายหลงัทีท่ำการแจง 15 วนั

27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม

การฝกปฏิบัติ

“การอภิบาลผูปวย”

สวัสดีครับทานผูอาน “เปดประตูสูแสงธรรม”
ทกุทาน ฉบบันีข้อนำเสนอในเร่ือง “การอภบิาลผปูวย”
ซ่ึงเปนปกติทุกปที่บรรดานักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
จะมีการออกไปฝกภาคปฏิบัติ โดยแบงเปนระดับช้ัน
ซ่ึงการอภิบาลผูปวยนี้ก็เชนกัน อยูในระดับของชั้น
เทววิทยาช้ันปที ่2 นัน่เอง

การฝกอภบิาลในปนี ้พวกเราไดมีโอกาสไปสัมผสั
ประสบการณหลายท่ีดวยเชนกัน คือ

1. คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร จนัทบุร ี(บานพัก
ผสููงอายุ)

2. มูลนธิิสงเคราะหเด็ก พัทยา (บานเด็กกำพรา)
3. คามิลเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ระยอง (บานพัก

ผูติดเช้ือเอชไอวี)
ซ่ึงการฝกปฏิบติันีใ้ชระยะเวลาท้ังหมด 6 วนั 5 คืน

โดยเม่ือไปถึงคุณพอผูรับผิดชอบ (คุณพอสิรนนท
สรรเพ็ชร, MI) ไดแนะนำและปฐมนิเทศกับพวกเรา
ถึงการเตรียมพรอมและเปดใจรับการอบรมและฝก
อยางจัดหนักจัดเต็ม...

ในการฝกท่ีบานผสููงอายุนัน้ พวกเราไดมีโอกาสฝก
หลายส่ิงหลายอยาง เชน การพลิกตัวผูสูงอายุ การ
อาบน้ำผูสูงอายุ การเปลี่ยนผาออมผูสูงอายุบนเตียง
การเช็ดตัวผูสูงอายุบนเตียง การปอนอาหารผูสูงอายุ

การใหอาหารทางสายยาง  การดดูเสมหะผสููงอาย ุและ
การพูดคุยกับผูสูงอายุ ซ่ึงประสบการณตางๆ เหลาน้ี
บางคนไมมีโอกาสท่ีจะไดเรียนรูมากอนเลย หรือ
บางคนแทบจะไมเคยไดสัมผสัเลยกอนทีจ่ะมาฝกปฏบิติั
ที่นี่ ซ่ึงประสบการณครั้งน้ี ทำใหพวกเราไดเรียนรูถึง
การท่ีจะอยูกับผูสูงอายุนั้น ตองอุทิศตนแบบท้ังครบ
ทำดวยจิตวิญญาณท่ีแทจริง โดยคุณพอไดใหขอคิดกับ
พวกเราวา พวกเราตองทำสุขภาพจติแบบองครวม (Holistic
approach)  คนท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดีตองประกอบไปดวย
กาย ใจ  สังคม  และจิตวิญญาณ คือ จะขาดดานใด
ดานหนึ่งไปไมได และการที่จะเปนหมอ ตองพรอม
เสมอ 24 ชัว่โมง เพราะถาเราไปไมทนั นัน่หมายถึงชีวติ

ในการไปเรียนร ูและสัมผสัประสบการณบานเด็ก

กำพราน้ัน พวกเราไดขอคิดวา เด็กน้ันคืออนาคต
ของชาติ ซ่ึงพวกเขาควรท่ีจะไดรบัความรักจากพอและ
แมของเขา แตพวกเขากลับถูกพอแมของเขาปลอยปละ
ละเลย ไมสนใจ ทอดท้ิง ซ่ึงพวกเราสามารถสัมผัสได
ในความรสึูกนี ้คือ เม่ือพวกเราเขาไปในหองทีพ่วกเดก็
นั้นอยู เด็กเหลาน้ันก็ตองการใหเราไดสัมผัส กอด
อมุพวกเขา โดยท่ีเขาไมรเูลยวาพวกเราเปนใคร มาจากไหน
แตเด็กเหลาน้ันตองการเพียงอยางเดียวจากพวกเรา กคื็อ
ความรักน่ันเอง

วันท่ีส่ี พวกเราไดมีโอกาสไดรับการอบรมเร่ือง
การปฐมพยาบาลผูปวยข้ันพื้นฐาน การชวยชีวิตโดย
การปมหัวใจ เม่ือพบคนหมดสติ เพื่อจะสามารถชวย
พวกเขาเหลาน้ันไดกอนจะถึงมือแพทย

วันสุดทายกอนที่จะกลับบาน พวกเราไดไปเรียนรู
เกีย่วกบับรรดาผทูีติ่ดเช้ือเอชไอว ีโดยไดรบัการแบงปน
ประสบการณ และไดเรยีนรวูา พวกเราสามารถทีจ่ะอยู
รวมกับพวกเขาได พวกเขาก็เปนมนุษยเหมือนเรา
ทกุคน เราไมควรทีจ่ะไปรังเกียจเขา ส่ิงทีผ่านมาในอดีต
เราควรท่ีจะมองขามไป เพราะพวกเขาก็คือภาพลักษณ
ของพระเจาท่ีมีอยูในตัวเขานั่นเอง

ขอพระเจาอำนวยพระพรแดพี่นองทุกทาน

ในฐานะผเูชีย่วชาญ กลาววาสมณสภาเพ่ือสงเสรมิ
การประกาศขาวดี  ซ่ึงเพิ่มต้ังข้ึนและเธอเปน
ทีป่รกึษาคนหน่ึงของสภาฯ นีด้วย “เปนหนวยงาน
ทีจ่ะรบัเอาเรือ่งนีไ้ว” โดยทำงานใกลชดิกับบรรดา
สมาชิกของขบวนการฆราวาสท้ังหลาย สมณสภา
เพ่ือสงเสริมการประกาศขาวดีแบบใหมไดจัดใหมี
งานชุมนุมฆราวาสราว 8,000 คน เม่ือปที่แลว
ซิสเตอรซารา กลาววา “ดิฉนัม่ันใจวา ขอมูลตางๆ
ของพวกเขาจะถูกนำเขามารวมอยูในโครงการ
ตางๆ ของสมณสภาฯ นี”้

คุณพอนโิกลาส บอกวา จำเปนตองมีเสียงของ
ฆราวาส เพื่อประเมินวา “กำลังเกิดอะไรข้ึนจริงๆ
ในการประกาศขาวดีในโลกท่ีเปนจริงน้ี” คุณพอ
บอกวาทานเขาใจแรงผลักดันของท่ีประชุมสมัชชา
พระสังฆราชที่มองไปขางหนา เพราะโลกนี้กำลัง
เปล่ียน  “ฉะน้ันมนุษยชาติก็ เปล่ียนไป  และ
การประกาศขาวดีตองเปล่ียนไปดวยเชนกัน”

ขาวตางประเทศ (ตอจากหนา 11)
พระเจา

ทรงเรยีก

ทาน

ใหมารับ

อิสรภาพน้ัน

เปนขอแกตัว

ที่จะทำ

ตามใจตน

แตจงรับใช

ซึง่กนัและกัน

ดวยความรัก
(กท 5:13)
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรับสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2556
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถุินายน  2555  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมคัร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงนิ 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th





ดอนบอส พรศักด์ิ
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(ตอจากฉบับท่ีแลว)
ความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะของส่ือคาทอลิก คือ

การจัดใหบรรดาฆราวาสคริสตชนของเราไดรับขอมูล
ขาวสาร และไดรับการอบรม ซ่ึงชวยใหพวกเขาเปน
ผูชวยสนับสนุนขาวดีที่นาเช่ือถือและเปนสักขีพยานท่ี
ม่ันใจยนืยนัขาวดี

ในสมัยของคณุพอโนล ทานจัดใหสัตบุรษุคริสตชน
มีหนงัสือคมืูอคาทอลิกสำหรับพกพาทีมี่ขอมลูความจริง
เพือ่เขาจะไดสามารถใหคำตอบตอคำถามตางๆ ทีท่าทาย
ความเช่ือของตน เราพอจะคาดเดาไดวา คุณพอโนล
คงจะประสบความสำเร็จมากมายเพียงไรดวยโทรศัพท
ยคุใหมสมัยนี้

แรงจูงใจสำคัญย่ิงประการหน่ึงท่ีทำใหมีการกอต้ัง
หนังสือพิมพ Our Sunday Visitor ข้ึนมา คือความ
ปรารถนาท่ีจะตอสูปกปองพระศาสนจักรน้ีจากการถูก
โจมตีอยางอยุติธรรม ยังจำเปนท่ีส่ือคาทอลิกจะตอง
นำเสนอมุมมองของพระศาสนจกัร ซ่ึงหาพบไดยากจาก
ส่ือตางๆ ทางโลก ส่ิงน้ีรวมถึงการนำเสนอมุมมองตอ
เหตุการณตางๆ ทีเ่กิดข้ึน

ซ่ึงไดมาจากคุณคาและความรูแจงแหงความเช่ือ
ที่ เรามีรวมกัน  และเกิดจากการมีความเขาใจวา
พระศาสนจักร น้ี เปน ชุมชนของผู มีความ เ ช่ือที่
พระประสงคของพระคริสตเจาทรงปรารถนาใหเปนอยู
อันเปนความเขาใจท่ีไมมีอยูในส่ืออื่นๆ สวนใหญ
ซ่ึงมักจะนำเสนอพระศาสนจักรในมุมมองการเมือง
และทางสังคมเทาน้ัน

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงมี
พระดำรัสแกพวกนักหนังสือพิมพคาทอลิกอิตาเลียน
รายสปัดาหทีเ่ขาเฝาพระองควา ขอพวกทานเปนเสียงที่
เคารพตอความคิดแบบคาทอลิกในเร่ืองตางๆ ดาน
จรยิธรรมและดานสังคมดวย (26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010)

นีมิ่ใชหมายความวาใหเราทำเปนตาบอดมองไมเหน็
ปญหาตางๆ แมแตในชีวิตของพระศาสนจักรเอง
แตทีจ่รงิใหเราพยายามมองปญหาตางๆ ดวยมมุมองของ
ความเช่ือ พระศาสนจักรมีนักวิจารณไรรักอยูมากมาย
เปนนักวิพากษวิจารณที่บางคร้ังดูเหมือนเกงกลา
สามารถในการเผยดานลบตางๆ ของพระศาสนจักร
เพื่อทำใหพระศาสนจักรเจ็บปวดมีบาดแผล ผูที่วาเปน
ผทูีร่กัพระศาสนจักรแบบไมวพิากษวจิารณอะไรเลยน้ัน
เปนผทูีมั่กจะเขาใจผิดเร่ืองความซ่ือสัตยภกัดี จงึพยายาม
ปฏิเสธการมีอยูของความตึงเครียดและปญหาตางๆ

ในลักษณะท่ีสุดทายแลวอาจกอให เกิดเ ส่ือมเสีย
ความนาเชื่อถือของพระศาสนจักร พระศาสนจักรตอง
การส่ือชนิดท่ีไมหวั่งเกรงท่ีจะเปดเผยความผิดพลาด
และความลมเหลว แตแรงจูงใจของพระศานจักร คือ
เพื่อทาทายชุมชนผูมีความเช่ือใหพวกเขายังดำเนินไป
ตามเสนทางแหงการกลับใจเสมอ เพือ่วาพระศาสนจักร
จะไดเปนอยางท่ีพระคริสตเจาทรงเรียกใหเปนไดอยาง
สมบูรณยิ่งข้ึน กลาวคือ เปนชุมชนซึ่งเปนสักขีพยาน
ที่นาเช่ือถือ ทั้งดวยคำพูดและการกระทำของตนถึง
ความรักของพระเจาตอมวลมนุษย

ส่ือคาทอลิกจะไมนาเช่ือถอื ถาส่ือนีไ้มตอตานบาป
การทำผิด ความออนแอ และการผิดบกพรองตางๆ
ภายในชุมชนของเราน้ี แตส่ืออาจจะไมสูยุติธรรมตอ
ความจริงนัก ถาส่ือนี้มิไดชี้ใหเห็นวาพระจิตเจาทรง
ประทบัอยใูนเหตุการณตางๆ ทีเ่กดิข้ึนมาเหลาน้ันดวย

ชวงระหวางสมโภชปปติการุญ แหงการไถกู
บุญราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่ 2 ทรงมี
พระดำรัสกับบรรดาผูส่ือขาวตรัสวา พระศาสนจักร
พยายามและจะพยายามใหมากย่ิงข้ึน เพื่อเปนเสมือน
“เรอืนกระจก” ทีท่กุคนสามารถมองเหน็ส่ิงท่ีกำลงัเกดิข้ึน
และเห็นวิธีที่พระศาสนจักรกระทำงานพันธกิจของตน
ดวยความซ่ือสัตยตอพระคริสตเจา และตอขาวสารดี
แตพระศาสนจักรคาดหวงัวาผทูีถ่กูวางใหอยใูนตำแหนง
ผูสังเกตการณ และตองรายงานถึงชีวิตและการกระทำ
ตางๆ ของพระศาสนจักรแกผูอื่น จะพยายามทำเพ่ือ
ความถูกตองแทจรงิ (27 มกราคม ค.ศ. 1984)

ลกัษณะเดนประการหน่ึงของคุณพอโนล คือถงึแม
ทานเต็มใจเปนทนายแกตางท่ีเขมแข็งใหพระศาสนจักร
และไมเกรงกลัวที่จะตอบโตศัตรูของพระศาสนจักร
ก็ตาม แตทานพยายามกระทำการอยางยุติธรรมดวย
เหตุผลเสมอ หนังสือเลมแรกของคุณพอโนล มีชื่อวา
 The Fairest Argument (“คำโตแยงท่ียุติธรรมที่สุด”)
และทานต้ังช่ือรองวา The Harmonizer (ผูประสาน)
คุณพอโนล เชื่อม่ันวาผูคนจะตอบสนองเราดีหากเรา
เขาหาเขาดวยความรักและความใจดี แมในบริบทของ
การโตเถียงรุนแรงทางสติปญญาดวย เปนเร่ืองสำคัญ
ในการเสวนาเชนวาน้ี ที่เราจะตองใหความเคารพตอ
ความแตกตางกัน การเสนวนาท่ีมีความเคารพตอกัน
มิไดหมายความวาเราจะบรรลุถึงการเห็นพองตองกัน
เสมอไปไม การเสวนาน้ีจำเปนท่ีเราจะตองไมเลิก
พยายามเขาใจจุดยืนของผูอื่น เรากลาวตอบโตมิใช
เพื่อหวังไดคะแนนเหนือกันละกัน แตเพื่อที่จะมีกัน
และกันใหมากย่ิงข้ึน

โอกาสท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต  ที่ 16
ทรงพบกับตัวแทนของโลกวัฒนธรรมท่ีกรุงลิสบอน
พระองคทรงเตือนเราใหระลึกวา เพราะพระศาสนจักร
ยึด ม่ันอยู กับ คุณลักษณะนิรันดรของความจริ ง
พระศาสนจักรจึงอยูในกระบวนการ การเรียนรูวิธีที่
จะเจริญชีวิตเคารพความจริงอื่นๆ และเคารพความจริง
ของผูอื่นดวย โดยทางการใหความเคารพท่ีเปดทางให

กบัการเสวนา เราสามารถเปดประตูใหมๆ  ใหกบัการสง
ผานความจริงได (12 พฤษภาคม ค.ศ. 2010)

ขาพเจาใครขอเชิญชวนส่ือคาทอลิกใหสงเสริม
วิธีทำความเขาใจเร่ืองสำคัญๆ อยางมีเหตุผลและอยาง
ยุติธรรมและแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดที่จะ
“ไมเหน็ดวยโดยปราศจากการไมอาจเหน็พองตองกันได”
เราทุกคนรวูาเร่ืองแวดวงดิจทิลัเปนเร่ืองหนึง่ท่ีมักจะถูก
นำมาถกเถียงกนัดวยการใชถอยคำรนุแรง ไมสมควรตางๆ
ทีเ่รยีกรองความสนใจ ในฐานะคาทอลิกเราไมตองลงัเล
ทีจ่ะแสดงตนอยางเขมแข็ง เพือ่แกไขความหลงผิด และ
ประณามความอยุติธรรมตางๆ แตเราตองพูดความจริง
ดวยความรักเสมอ เปนเรือ่งธรรมดาท่ีการโตแยงกันเร่ือง
ความเช่ือ และเร่ืองศีลธรรม ควรเปยมไปดวยความม่ันใจ
และความกระตือรือรน แตเปนการเส่ียงมากข้ึนดวย
ทีก่ารใชถอยคำบางอยาง อาจทำความเสยีหายตอความ
เปนเอกภาพของพระศาสนจกัร ยิง่กวาน้ันยอมไมชวยให
ผูใฝรูและแสวงหาอยากเรียนรูถึงพระศาสนจักรและ
ขาวดีทีพ่ระศาสนจักรสอนใหเขา

สุดทายน้ี ขาพเจาขอใหหนงัสือพมิพ Our Sunday
Visitor ประสบความสำเร็จตอไปอีกหลายรอยปขางหนา
ขอพระเจาผูทรงเริ่มกิจการดีงามตางๆ ในพวกทาน
ชวยใหงานน้ันประสบความสำเร็จเสมอ

⌫ ⌫
⌫⌫⌫

นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  คุณพออะดอลโฟ
นโิกลาส อคัราธิการคณะเยสุอติ ซ่ึงเปนคณะนักบวชชาย
ใหญที่สุดกลาววา เม่ือตองเผชิญกับการทาทายพิเศษ
เฉพาะ เชนตองหาวิธีใหมๆ เพื่อประกาศขาวดีในโลก
ยุคใหมนี้  ที่ประชุมสมัชชาพระสังฆราชสามารถ
หาประโยชนไดจากการมองดูประวติัศาสตร และธุรกจิ

คุณพอนิโกลาส  บอกวา  การบงช้ีชัดส่ิงท่ีได
ทำมากวาสองพันปที่คริสตชนท้ังหลายไดรับการ
ประกาศขาวดีเปนส่ิงสำคัญพอๆ กับ การยอมรับส่ิง
ผิดพลาดบกพรองเพราะการทำผิดพลาดแทจริงแลว
ถือเปนความปรีชาใหมดวย

คุณพอนิโกลาส บอกวาการประชุมสมัชชา
พระสังฆราชควรใหมีฆราวาสมากข้ึนเขามารวมดวย
ฆราวาสมิใชเปนเพยีงจดุสนใจเทาน้ัน แตพวกเขายงัเปน
ผปูฏบิติัการสำคัญยิง่ในการประกาศขาวดีแบบใหมดวย

ระหวางการแถลงขาวส้ันๆ ของทางวาติกันเม่ือ
วันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2012 คุณพอนิโกลาสบอกกับ
ผูสื่อขาววา “ขาพเจาคิดถึงส่ิงท่ี สตีฟ จ็อบส เคยกลาว
อยบูอยๆ วา ‘ผมสนใจคำถามของลูกคา มากกวาคำถาม
ของผูผลิต’ และท่ีประชุมสมัชชาน้ัน ยกเวนฆราวาส
ไมกี่คนแลวพวกเราท้ังหมดเปนผูผลิต”

ซสิเตอรซารา บัทเลอร ภคนิคีณะธรรมทูตผรูบัใช
แหงพระตรีเอกภาพ เปนผูเขารวมสมัชชาน้ีในฐานะ
ผูรับใชแหงพระตรีเอกภาพ เปนผูเขารวมสมัชชาน้ี

(อานตอหนา 10)
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ประวัตสิงัคายนาสากล
ขอนำเอาเรือ่งเกีย่วกบัการประชุมสังคายนามาฝากใหทราบกัน เพือ่จะได

ทราบความเปนมา เปนไปของพระศาสนจักรในบางดาน เปนการรูอดีต เพ่ือ
เขาใจปจจุบนั จนถงึวาติกนั ครัง้ท่ี 2
ลำดับสภาสังคายนาสากลที่ผานมา
1. คร้ังท่ี 1  เม่ือ ค.ศ.  325 ณ เมืองนิเซ  พิจารณาเรื่อง พระเทวภาพของ
พระคริสตเจา ตอสกูบัคำสอนผดิของเฮเรติกอารอีสั (Arius)
2.  ครั้งท่ี 2 เม่ือ ค.ศ. 381  ณ เมืองคอนสแตนติโนเปล (ปจจุบันคือเมือง
อิสตันบุล) พิจารณาเร่ือง พระเทวภาพของพระจิตเจา ตอสูกับคำสอนของ
มาเซโดนิอสั (Macedonius)
3.  ครั้งท่ี 3 เม่ือ ค.ศ. 431  ณ เมืองเอเฟซัส พิจารณาเร่ืองพระรหัสธรรม
การรับเอาเน้ือหนัง พระนางมารีอามารดาพระเจา ตอสูคำสอนผิดของเนสโต
รอีสั (Nestorius)
4. ครัง้ท่ี 4 เม่ือ ค.ศ. 451 ณ เมืองกัลเชโดเนยี พจิารณาเร่ือง พระครสิตเจา
ทรงมี 2 พระธรรมชาติ คือธรรมชาติพระและมนุษย แตทรงเปนพระบุคคลเดียว
ตอสกูบัคำสอนผดิของเอวตแิกส
5. ครัง้ท่ี 5 เม่ือ ค.ศ. 453  ณ เมืองคอนสแตนติโนเปล (ครัง้ท่ี 2) ไดนยิาม
ขอความเช่ือ เร่ืองพระธรรมชาติของพระครสิตเจา
6.  คร้ังท่ี 6  เม่ือ ค.ศ. 680-81 ณ เมืองคอนสแตนติโนเปล (ครัง้ท่ี 3) พจิารณา
เรือ่ง พระเจตนา 2 อยาง (พระและมนุษย) ในพระคริสตเจา เน่ืองจากพระองค
ทรงมีสองพระธรรมชาติ
7.  ครัง้ท่ี 7 เม่ือ ค.ศ. 787 ณ เมืองนิเซ (ครัง้ท่ี 2)  เรือ่งการเคารพรูปศักด์ิสิทธ์ิ
8.  คร้ังท่ี 8 เม่ือ ค.ศ. 869-70  ณ คอนสแตนติโนเปล (ครัง้ท่ี 4) ประณาม
คำสอนผดิของกิสมาติกโฟซอีสั (Phocius)
9.  ครัง้ท่ี 9  เม่ือ ค.ศ. 1123   ณ ลาเตรนั กำหนดการแบง แจกจาย แตงต้ัง
ศาสนสมบัติและสมณศักด์ิ
10.  ครัง้ท่ี 10 เม่ือ ค.ศ. 1139  ณ ลาเตรัน (ครัง้ท่ี 2)  พจิารณาเร่ือง ใหนกับวช
ถอืศีลพรหมจรรย
11.  คร้ังท่ี 11 เม่ือ ค.ศ. 1179 ณ ลาเตรนั (คร้ังท่ี 3)  พจิารณาใหการเลอืกต้ัง
พระสนัตะปาปา ตองมเีสียงขางมาก 2ใน 3, ระเบยีบวนิยัของพระศาสนจกัร
12.  ครัง้ท่ี 12 เม่ือ ค.ศ. 1215  ณ ลาเตรัน (คร้ังท่ี 4) พจิารณา กำหนดขอความ
เช่ือตางๆ  แกบาปรับศีลมหาสนิทปละคร้ัง  เรือ่งสงครามครูเสด
13.  คร้ังท่ี 13 เม่ือ ค.ศ. 1245   ณ เมืองลอีอง (ครัง้ท่ี 1) กำหนดระเบียบวนิยั
ของพระศาสนจกัร
14.  ครัง้ท่ี 14 เม่ือ ค.ศ. 1274  ณ เมืองลีออง (ครัง้ท่ี 2) เรือ่งเอกภาพกับพระ-
ศาสนจักรกรกี สงครามครูเสด กฎการเลือกพระสนัตะปาปา
15. ครัง้ท่ี 15  เม่ือ ค.ศ. 1311-12  ณ เมืองเวยีน(ฝรัง่เศส) นยิามขอความเช่ือ
ส่ังเลิกคณะเทมปลาร
16. ครั้งท่ี 16 เม่ือ ค.ศ. 1414-18  ณ เมืองกอนสแตนซ เรื่องกิสมาติกทาง
ตะวันตก ปราบโทษยอหน ฮสู
17. ครัง้ท่ี 17 เม่ือ ค.ศ. 1438-39  ณ เมืองฟลอเรนซ เรือ่งเอกภาพกบัพวกกรกี
อารเมเนียนและจาโกบิต
18.  คร้ังท่ี 18 เม่ือ ค.ศ. 1512-17 ณ เมืองลาเตรัน(ครัง้ท่ี 5) กำหนดแผนปฏริปู
พระศาสนจักร
19. คร้ังท่ี 19 เม่ือ ค.ศ. 1545-63  ณ เมืองเตรนโต นยิามความเช่ือเรือ่งพระ-
คัมภีรและพระตำนาน บาปกำเนิด การเปนผูชอบธรรม ศีลศักด์ิสิทธ์ิ
บชูามิสซา ประณามคำสอนของพวกปฏิรปู
20. ครั้งท่ี 20 เม่ือ ค.ศ. 1869-70  ณ วาติกัน (ครั้งท่ี 1) ขอความเชื่อเรื่อง
พระวิวรณ อำนาจสูงสุดและมิรูพลั้งเม่ือตรัสสอนขอความเช่ือของพระ-
สันตะปาปา
21. คร้ังท่ี 21 เม่ือ ค.ศ. 1963-65  ณ วาติกนั (คร้ังท่ี 2) มี 4 สมัย เปดเมือ่วนัท่ี

(อานตอหนา 8)

การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว
ณ  สวรรค

ความเช่ือ...ทีแ่ลกมาดวยเลือด
จ ะ มี สั ก

กี่ ค น ท่ี จ ะ รู
เรือ่งราวเบ้ือง-
หลังเหลาน้ี ...
ที่เกี่ยวกับ วัด
นกับญุเทเรซา
แมสอด ความ
เชื่อที่เขาแลก
มาดวยเลอืด ..
ผม คิดในใจ
เ ม่ือออกจาก
บาน คุณสม-
จิตร ลิ้มลือชา

หรือเฮียตี๋เมย ที่ชาวแมสอดรูจัก และหากไลเรียงเรื่องราวของคริสตศาสนา
ณ ดินแดนแถบชายแดนริมฝงแมน้ำเมย เราเห็นภาพวัดหลังเกา กับเรื่องราว
ทีถ่กูบนัทึกไวในสารสาสน ทีว่า “สองปมาแลว สงฆคณะมิสซังตางประเทศ
ไดทราบขาวจากสงฆคณะเบธาราม แขวงเชียงใหมวา ในจังหวัดตาก มี
ชาวกะเหร่ียงสนใจจะสมัครเขาเปนคาทอลิก คุณพอแวรดิเอรจึงพยายาม
ติดตอกบัเขาเหลาน้ัน และเห็นวาแมสอดเหมาะจะเปนศูนยกลางการแพรธรรม ...
คุณพอจึงไดเปดวัด และโรงเรียนข้ึน ... เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ คุณพอ
กาแรล เจาวัดพิษณุโลก กับพระสงฆอีก 9 องคไดไปเสกบานพักพระสงฆ
ที่แมสอด ... ตอมาวันท่ี 21 เมษายน คุณพอยอลลี เจาวัดฟาติมา เปนผูเสก
วัดนอย ชื่อนักบุญเทเรซา และวันท่ี 25 พฤษภาคม ก็มีการเสกโรงเรียน
ภัทรวิทย ปจจุบันมีนักเรียน 150 คน. (ขาวมิสซัง .. ที่บันทึกในสารสาสน
ค.ศ. 1964)

แตเรื่องราวที่จะไดอานตอจากนี้ ไมไดมีบันทึกไวในสารสาสน แตเปน
เรื่องราวที่ถูกบันทึกลงไปในหัวใจของผูที่เลาเรื่อง ผูรับฟง และผูคนที่รูจัก
เหลาน้ีคือเรื่องราวนั้น ... คุณพอแวรดิเอรทาบทามเฮียต๋ี เพื่อหาผูรับเหมา
ในการสรางวัดหลังแรกของแมสอด พอดีกับมีผูที่เขามาทำธุรกิจกอสราง
เฮียต๋ีจึงเปนนายหนาจัดหางานใหเขา โดยแลกกับการสรางวัดหลังหนึ่ง
คานายหนาก็ประมาณ 8,000 บาท ที่สุดเม่ืองานที่เขารับเหมาไดสำเร็จแลว
แตปรากฏวาคานายหนา ที่ตกลงวาจะสรางวัดใหหลังน้ัน เขาไมยอมทำตาม
สัญญา ไปขอไมรูกี่ครั้งก็ไมยอมทำตามสัญญาท่ีใหไว ก็ตองใชบทบาท
นักเลงโตในการเจรจา ประกอบกับเปนวัยรุนใจรอน จึงวิวาทชกตอย
จนค้ิวแตก ตองไปแจงความ แตฝายผูรับเหมา ไมเอาเรื่อง แตจะเอาชีวิต
เฮียต๋ีก็เลยถูกฟนท่ีใบหู ยังเปนรอยแผล รอยจารึกจนถึงทุกวันน้ี ... ที่สุด
ผรูบัเหมาก็ทำตามสัญญา ยอมสรางวัดแมสอดหลังแรก ทีแ่ลกมาดวยเลือด

และเร่ืองราวเหลาน้ีเปนจารึกแหงความเช่ือที่สงตอผานหัวใจของ
ชายคนหน่ึงท่ีส่ือความเช่ือของเขาดวยการเจริญชีวิต เปนประจักษพยาน
เรื่องราวความเช่ืออันเปนจุดกำเนิดแหงความรัก ที่เขาพรอมเอาชีวิตเขาแลก
เพือ่ความรักท่ีเขามีตอพระเจา และเพ่ือน พี ่นอง ....

ผมอยากทิ้งทาย ดวยเรื่องราวจากสารสาสนเลมขางตน ที่เขาเขียน
ตวัเลก็ๆ เพ่ือบอกเรือ่งราวในอนาคตวาแมสอดจะเจรญิมใิชนอย ... และบอก
ขอมูล ณ วันน้ันวา “ที่แมสอดมีคริสตัง 20 คน เหนือขึ้นไปในอำเภอ
ทาสองยางมีคริสตังราว 50 คน ผูอานเร่ืองนี้ คงปรารถนาจะเห็นพระนาม
พระองคจงเปนท่ีสักการะอยางไพศาล กโ็ปรดภาวนาเพ่ืองานของพระ จะได
ดำเนนิไปเปนผลดียิง่ข้ึน ...”

ขอเชญิรวมภาวนาเพือ่งานแพรธรรม แถบชายแดน เปนพิเศษทีแ่มสอด
อันเปนศูนยกลางในการแพรธรรมของเขต 3 สังฆมณฑลนครสวรรค
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คณะถือกำเนิดมาจากพระสังฆราช
กาเยตาโน ปาซอตตี หวัหนาคณะธรรมทูต
ซาเลเซียนรุนแรกท่ีเขามาทำงานใน
ประเทศไทย ค.ศ. 1927 และเห็นความ
จำเปนท่ีจะตองมีนกับวชหญงิเพ่ือรวมงาน
กบัพระสงฆ ในงานอภิบาลของวัด ดูแล
งานบาน การสอนคำสอน อภิบาลเด็ก
เยาวชนหญิงและกลุมแมบาน โดยอุทิศ
ชวีติเพือ่ทำความดีแกทกุคน เฉพาะอยางยิง่ผขัูดสนท้ังฝายรางกายและจิตใจ

วันท่ี 7 ธันวาคม ค.ศ. 1937 ฯพณฯกาเยตาโน ปาซอตตี ไดประกาศต้ังคณะ
อยางเปนทางการ ที่บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยวันรุงข้ึน
หญงิสาว 7 คนไดเขานวกภาพ เตรียมถวายตัวแดพระเจา ภายใตการอบรมดูแลของ
ซิสเตอรธิดาแมพระองคอุปถัมภที่ ฯพณฯปาซอตตี ขอใหมาชวย คือ คุณแม
อันตนเนียตตา โมเรลลาโต ในฐานะผูอบรมเปนเวลา 15 ป และตอมามี คุณแม
ลยุยนีา ดี โยรโย มาเปนอธิการิณีทานแรกของคณะ จนถึงป ค.ศ. 1964 หลงัจากน้ัน
กอ็ยชูวยคณะจนถึงวาระสุดทายแหงชีวติของทาน

วันท่ี 9 ธันวาคม ค.ศ. 1938 นวกนารี 6 คนไดทำการปฏิญาณคร้ังแรก และ
ปตอมาก็เริม่ภารกิจในงานของวัด เริม่ท่ีวดับางนกแขวก และคอยๆ ขยายงานไปตาม
วดัตางๆ ในสังฆมณฑลราชบุร ีจรดชายแดนภาคใต ซ่ึงตอมาแบงเปนสองสังฆมณฑล
มีสังฆมณฑลสุราษฎรธานีเกิดข้ึน ทำใหคณะไดรับใชงานของท้ังสองสังฆมณฑล

นอกจากน้ันยังมีเปดงานในสังฆมณฑกรุงเทพฯ
เชยีงใหม และเปนธรรมทูต ในประเทศกัมพูชา
ในสังฆมณฑลพระตะบอง ซ่ึงเร่ิม ค.ศ. 1997
ค.ศ. 1964 คณะเร่ิมปกครองโดยสมาชิกของ
คณะ คุณแมอาคาทา ลัดดา สัตยวินิจ เปน
อธิการิณีเจาคณะคนแรก ตอมา ค.ศ. 1971
คณะเปล่ียนช่ือเปน “คณะภคินผีรูบัใชดวงหทัย
นริมลของพระแมมารีย” และ ค.ศ. 1987 คณะได

เขาเปนสมาชิกในครอบครวัซาเลเซียนอยางเปนทางการ  เปนการกลบัไปยงัรากและท่ี
มาของคณะ ใชหลกัการอบรมของคุณพอบอสโกและจิตตารมณซาเลเซียนเปนแนว
ทางในการทำงานอภิบาลของคณะ

ปจจบุนัมีสมาชิก 95 คน  ทำงานตามวัดตางๆ 20 แหง  โรงเรยีนของคณะ 7 แหง
มีบานอบรมและบานเพ่ือเด็กยากจน ปจจบุนั ศูนยกลางของคณะต้ังอยทูี ่สำนักงาน
กลางคณะภคินผีรูบัใชฯ 230/2 ถนนเพชรเกษม อ.หวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรขัีนธ 77110

อธกิารณิคีนปจจุบัน คือ ซิสเตอรองัเนส วไิลวรรณ ยนปลัดยศ
คตพิจนของคณะ คือ ความรักของพระคริสตเจาผลกัดันเรา  (2 คร.5:14)

จิตตารมณของคณะ คือ “รกั รบัใช และใหอภยั”
ภารกจิของคณะ คือ ตอบสนองความตองการของพระศาสนจักรทองถิน่

รวมมือในกิจการตางๆ ของวดัและสังฆมณฑล  ใหความสนใจตอผขัูดสนท้ังดาน
จิตใจและรางกายเปนพิเศษ

คณุแมอนัตนเนยีตตา โมเรลลาโต
ฯพณฯ กาเยตาโน ปาซอตตี

คณุแมลยุยนีา ดี โยรโย
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«—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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

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

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

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

çSaengtham Bible Contest §√—Èß∑’Ë 2é ‚¥¬„™â

æ√–§—¡¿’√åæ√–«√ “√π—°∫ÿ≠¡“√–‚°©∫—∫·ª≈§“∑Õ≈‘°

„π«—π»ÿ°√å∑’Ë 7 ∏—π«“§¡ 2012 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡

≈ÿ°´å ¡ÿπ¥’ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡  ‚¥¬®—¥°“√·¢àß¢—πœ

‡ªìπ 4 √–¥—∫ §◊Õ ™—Èπª√–∂¡»÷°…“∑’Ë 4-6

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

·≈–√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“  π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’ËÕ“®“√¬å ÿ¥À∑—¬

π‘¬¡∏√√¡ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ 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.studies2000@gmail.com

(¥“«πå‚À≈¥„∫ ¡—§√·≈–¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë www.

saengtham.ac.th, www.thaicatechesis.com,

www.catholic.or.th, www.kamsonbkk.com)

����� ¢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)

�����§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“    ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

·≈–§≥–·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å (ADMA) ¢Õ‡™‘≠

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“  ¡‚¿™æ√–π“ß¡“√’¬å

ºŸâªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ·≈–„π‚Õ°“ ªØ‘≠“≥µπ¢Õß

 ¡“™‘°„À¡à ·≈–√◊ÈÕøóôπ§” —≠≠“¢Õß ¡“™‘°§≥–

·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å (ADMA) ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 8

∏—π«“§¡ 2012 ‡«≈“ 19.00 π. À≈—ß¡‘ ´“¡’·Àà

æ√–√Ÿª·¡àæ√–·≈–‡º“®¥À¡“¬

�����§≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“  ¡‚¿™æ√–π“ß

¡“√’¬åºŸâªØ‘ π∏‘π‘√¡≈·≈–°“√ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ

¢Õß∫√“‡¥Õ√å¡’§“‡Õ≈ ΩÉ“¡ ¡‘πÀå °«π ∫√“‡¥Õ√å

¬Õ·´ø ‡Àß’¬π ÀßÕ° Õ—πÀå ∫√“‡¥Õ√åªÕ≈ ‡Àß’¬π

¬◊Õ ‡Œ’È¬« ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈ ‡™‘¥™—¬ ‡≈‘»®‘µ√‡≈¢“

Õ∏‘°“√‡®â“§≥–·¢«ßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å

∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“

‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

����� —°°“√ ∂“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 9 ∏—π«“§¡ 2012 ‚¥¬∑’¡«‘∑¬“°√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)

����� ∂“πΩñ°∏√√¡ —πµ‘√“™“ Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß∫â“π‡≥√

«—π®—π∑√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π. (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√

‡ªìπª√–∏“π

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

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

∑’Ë 13 ∏—π«“§¡ 2012

‡«≈“ 15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30 π. Õà“πæ√–«“®“

                ·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

‡«≈“ 16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

               ‚¥¬§ÿ≥æàÕ¿“§¿Ÿ¡‘ «√æ√∑—»π“

‡«≈“ 17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

‡«≈“ 18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑

                     «¥ “¬ª√–§”‚≈°

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

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

                  ‚¥¬§ÿ≥æàÕ¿“§¿Ÿ¡‘ «√æ√∑—»π“

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“·≈–√à«¡· ¥ß

§«“¡¬‘π¥’°—∫§ÿ≥·¡à∑’‚Õ¥Õ√å Œ“‡ππ‡ø≈¥å „π‚Õ°“ 

«—π§≈â“¬«—π‡°‘¥§√∫ 90 ªï ‚¥¬¡’æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

∑’ËÀÕª√–™ÿ¡‚√ß‡√’¬π¡“·µ√å‡¥Õ’«‘∑¬“≈—¬ «—π»ÿ°√å∑’Ë

14 ∏—π«“§¡ 2012 ‡«≈“ 17.00 π. ·≈–ß“π√◊Ëπ‡√‘ß

√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’ √—∫ª√–∑“πÕ“À“√√à«¡°—π

∑’ËÕ“§“√Õπÿ √≥å 50 ªï (Õ“§“√æ≈“π“¡—¬) ‡«≈“

18.30-20.30 °√ÿ≥“ß¥¥Õ°‰¡â·≈–¢Õß¢«—≠

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

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

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

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“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√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ‚æπ ŸßπâÕ¬ Õ.∫â“π¥ÿß

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

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬π‘√¡≈·¡àæ√– ∑à“∫àÕ ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—πæÿ∏∑’Ë 5 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ∫â“ππâÕ¬ “¡‡À≈’Ë¬¡

Õ.‡¡◊Õß ®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬«ß∫—ªµ‘ µ“ ∫â“πª“ßÕÿãß Õ.·¡à·®à¡

®.‡™’¬ß„À¡à ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 21 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å-

√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 49 ª√–®”«—π∑’Ë 2-8 ∏—π«“§¡ 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡ ° ÿ “π
✝  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)

«—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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“° «—π‡ “√å∑’Ë 15 ∏—π«“§¡

2012 ºŸâ π„®‚ª√¥‚∑√·®âß™◊ËÕ≈à«ßÀπâ“À√◊Õ

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

8585

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

(World Community for Christian Meditation)

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

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

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

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

1781-4504  E-mail : pslohsiri@ gmailcom ¥√. ÿπ∑√’

‚§¡‘π ‚∑√. 08-9611-7940, E-mail : komin.suntree

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

9815-1953, E-mail : aungkie2002@yahoo.com

�����·ºπ°‡¬“«™π (√–¥—∫™“µ‘) ¢Õ‡™‘≠ ¡—§√‡¢â“√à«¡

‚§√ß°“√ MY PRAYER for ONE LIFE ¥“«πå‚À≈¥

„∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë http://youth.cbct.net Application_ MY_

PRAYER_for_ONE_LIFE.pdf  Õ∫∂“¡·ºπ°‡¬“«™π

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1505 Õ’‡¡≈å cyctforever@

hotmail.com ‡«Á∫‰´µå http://youth.cbct.net

�����ß“π™ÿ¡πÿ¡‡¬“«™π‚≈°§√—Èß∑’Ë 28 ªï 2013 ∑’Ë√’‚Õ

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

‚∑√. 08-1812-1916

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

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

¡’§«“¡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-

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

����� ‚§√ß°“√Õ∫√¡¶√“«“ ª√–°“»¢à“«¥’ª√–®”«—¥

(PMG) ª√–®”ªï 2013 √ÿàπ∑’Ë 5 ¢Õ‡™‘≠§√‘ µ™π

¶√“«“ ∑ÿ°Õ“™’æ ∑ÿ°Õß§å°√ ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡

∑’Ë‡¢â¡¢âπ·≈–µàÕ‡π◊ËÕß¢Õß¶√“«“  (PMG) ªï 2013

√ÿàπ∑’Ë 5 Õ∫√¡ 5  —ª¥“Àå / «—π»ÿ°√å‡¬Áπ-«—πÕ“∑‘µ¬å‡∑’Ë¬ß

‡√‘Ë¡ 1-3 / 8-10 / 15-17 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013

·≈–  5-7 / 19-21  ‡¡…“¬π 2013 §à“≈ß∑–‡∫’¬π

3,000 ∫“∑  ∂“π∑’Ë∫â“π§√‘ µ‘πà“ («—¥æ√–·¡à

¡À“°“√ÿ≥¬å) ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’ µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡

 ¡—§√‰¥â∑’Ë§ÿ≥ ‘√‘√—°…å ‚∑√. 08-4613-1125

§ÿ≥Õ√«√√≥  ‚∑√. 08-5235-7778 §ÿ≥æÕ≈ »√’®—π∑√å

‚∑√. 08-1550-5333

�����µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805  ¡—§√ ¡“™‘°

ΩÉ“¬∑–‡∫’¬π ¡“™‘° ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1810

‚∑√ “√ 0-2681-5401 E-mail : udomsarn@

gmail.com

µ“√“ßæ‘∏’°√√¡

 —ª¥“Àå»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
¢≥–π’È çÕÿ¥¡ “√é  °”≈—ß®—¥‡µ√’¬¡

©∫—∫æ‘‡»… æ√–§√‘ µ ¡¿æ ·≈– «— ¥’

ªï„À¡à 2013 ®÷ß¢Õ§«“¡°√ÿ≥“§ÿ≥æàÕ

™à«¬ àß¢âÕ¡Ÿ≈µ“√“ßæ‘∏’°√√¡ —ª¥“Àå

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ¢Õß«—π∑’Ë 24-25 ∏—π«“§¡ /

«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ / «—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2013

‡æ◊ËÕª√–™“ —¡æ—π∏åÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

·°à§√‘ µ™π„π°“√√à«¡‡¢â“æ‘∏’¥—ß°≈à“«

¿“¬„π«—π∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ 2012

 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

E-mail : udomsarn@gmail.com

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“

‚Õ°“  50 ªï™’«‘µ ß¶å

(22 ∏—π«“§¡ 1962) ¢Õß

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å

»ÿ√–»√“ß§å

«—π‡ “√å∑’Ë 22 ∏—π«“§¡ 2012

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.30 π.

∑’Ë«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å

Õ.  “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัที ่49 ประจำวนัที ่2-8 ธนัวาคม 2012 หนา 17

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

ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอณรงค ชัย หมั่น ศึกษา สังฆมณฑลจันทบุ รี : คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอชำนาญ บัวขันธ  สังฆมณฑลราชบุ รี : คุณพอเสนอ
ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอชวินทร เสงีย่มแกว สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพออมรกิจ พรหมภกัดี สังฆมณฑลอุดรธาน ี: คุณพอไมตร ีทาสวุรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คุณพอบุญพฤกษ
ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรงุเทพ สาขายอยโอเรยีนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย ช่ือบัญชี การพมิพคาทอลิก  เลขที ่226-0-006040 / เช็คขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ / ธนาณัติในนามซิสเตอรศกัด์ิศร ี งามวงศ  สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา
10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND)
122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com

รับสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางชาติ
มีประสบการณในการสอนจาก
มหาวิทยาลยั Saint John’s

รบัสอนตามบาน สถานท่ีทำงาน หรอือพารทเมนท
ของอาจารยแถวรามคำแหง ซอย 155

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

ราคาพิเศษ
เพือ่พฒันาภาษาใหดีข้ึน

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

อยาทอถอยในการทำดี
(2ธส 3:13)

คณะเยสอุติจัดเสวนา (ตอจากหนา 20)
โดยคณุพอออกสัติน สุกโีย ปโตโย อธกิารเจาคณะเยสอุติ
พรอมดวยคุณพอวิชัย โภคทวี คุณพอ B.Bambang
Triatmoko คุณพอมหารโซโน โปรโบ และมี
ผรูวมงานกวา 50 คน เมือ่วนัศุกรที ่7 กนัยายน 2012

คุณพอสุกีโย ปโตโย กลาววา “งานการศึกษา
เปนงานปฏิบัติ เปาหมายสวนตัว แตหนาท่ีเราตองทำ
ในโลกน้ี เวลาเราทำงานดวยกนัศึกษาหาขอมลูคำนงึถงึ
คนท่ีไดรบัตองเหมอืนกบัทำงานใหผอูืน่ๆ ตองพยายาม
ทำในส่ิงท่ีดีที่ สุด  ตองมีเรื่องการศึกษาการอบรม
ความรูตองไปในทางทิศทางเดียวกัน มาจากความเช่ือ
ตองออกมาเปนรูปธรรมคือความยุติธรรม เรายังเช่ือ
พระเจายังทำงาน เราตองรวมมือกับพระเจาในการ
สรางโลกที่นาอยูสำหรับทุกคน ถาอยากดูแลการศึกษา
และจรงิจงัตองดูแลส่ิงน้ี

ความเก่ียวของกบัสมัยนีท้ีท่กุคนไปทางเทคโนโลยี
และทุกคนพูดความสำคัญของตัวเองของโลก แตเดิม
ชวีติใหมนีต้องทำอยางไร ตอนน้ีเราจะทำโรงเรียนเยสุอติ
เคยคุยกนั 2 ป ตองทำใหมีศูนยม่ันคงกวาน้ี มีการอบรม
ไมใชเขาเงียบอยางเดียว

เราไดพบพระคุณเจาเกรียงศักด์ิ  โกวิทวาณิช
พระคุณเจาจะสงพระสงฆ องคกรท่ีสำคัญๆ มา ไมใชแค
คณะเยสุอิต แตมันเปนเร่ืองการศึกษา พระดำรัสของ
ในหลวงในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ทำใหคณะเยสุอิต
มีพลงัข้ึนมา แมจะเปนพลงัเล็กๆ ทีอ่ยากจะทำ แตทำให
พวกเรามกีำลังใจ”

คุณพอวชิยั โภคทว ีกลาววา “เราตองไตรตรอง และ
ตองเอามาปฏิบัติถาไมปฏิบัติก็ไมเกิดประโยชนอะไร
เหมือนที่นักบุญยอหนบอกวาความเช่ือตองเปนการ
กระทำ  ผมนกึถงึเม่ือกวา 10 ปกอน ต้ังแตผมเร่ิมทำงาน
แผนกความยุติธรรมและสันติ  ผมมีโอกาสไดไปสัมผัส
ปญหาตางๆ ในประเทศไทยรอบดาน ไดเรียนรู จาก
ประสบการณ จากภูมิปญญาชาวบาน กับปญหาเรื่อง
ความอยุติธรรม ไดเสวนากับหลายศาสนา และสามารถ
มองวิกฤติตางๆ รวมไปถึงชนเผาพื้นเมืองท้ังในและ
นอกประเทศ ทำใหผมคิดวาอะไรคือทางออก ที่จะมา
ชวย อะไรคือปญหา

พืน้ฐานของวิกฤติในปจจบุนัจรงิๆ แลวเปนพืน้ฐาน

ของศีลธรรม  พวกเราไปมองขามประเด็นของศีลธรรม
และมองวาอยูในขอบเขตของศาสนา แตเราไมไดมอง
วาอยใูนชีวติประจำวัน พวกเราศาสนกิโดยเฉพาะอยางย่ิง
พวกเราพระสงฆนกับวช เอาพระเปนเจามาขังไวในวดั
ขังไวในพิธีกรรม ขังไวในศีลมหาสนิทตางๆ เราคิดวา
คนท่ีมาเขาวัดมาหาพระเปนเจา แตเราไมไดใหพระ-
เปนเจาเปนอิสระเขาไปอยูในจิตใจของมนุษย และให
พระองคกระตุนในตัวเรา ปญหาใหญที่ผมคิดวาจะทำ
อยางไรใหฉายาของพระเจาเติบโตในตัวเรา ในตัว
มนุษยทุกคน เติบโตข้ึนเหมือนท่ีนักบุญองคหนึ่งกลาว
วาจะทำอยางไรท่ีจะทำใหมนุษยคนหน่ึงเติบโตเต็มท่ี
และเปนตัวแทนพระเปนเจา

ความเรียบงายพอเพยีงน้ันไมใชอตัคัดขัดสน ไมได
เปนความยากจน ความเรียบงายและพอเพียงน้ัน คือ
ความพอใจกับส่ิงท่ีมีอยู และมีความสุข คือไมมีความ
จำเปนอะไรอีก และมีความสุข ผมคิดวาเราคริสตชน
มักจะลืมกันคือความสุขท่ีถกูตอง”

คุณพอมหารโซโน กลาววา “ส่ิงท่ีเปนในขณะน้ี
เปนเพียงส่ิงเล็กๆ ของการพัฒนาการศึกษา การศึกษา
ในปจจบุนัเปนงานเล็กๆ จรงิๆ เน่ืองดวยคุณพอปโตโย
กลาวเบ้ืองตนกระบวนการศึกษาแบบเยสุอิตคืออะไร
มุมมองประสบการณของพืน้ฐานการพัฒนาการศึกษา

ในการศึกษาเริ่มในเรื่องของการพิจารณา ที่มี
คุณคามากของนักศึกษาท่ีทำงานดวยกันกับนักศึกษา
ที่ไมเปนคาทอลิก

เราอยากใหนักศึกษารูวาพระเจาทรงรักไมวา
ศาสนาไหนก็ตาม เม่ือชีวิตเราเปนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  คณะ
เยสุอิตพยายามนำมาใชตรงน้ีเปนเคร่ืองมือในการ
นำกระบวนการอบรมดูแลแกนักศึกษา ส่ิงน้ันคือการ
มีสวนรวมกับพระในโลกนี้ เอกลักษณของเยสุอิตท่ีได
ต้ังไวคือมองโลกในแงดี แลวใหเวลาใหความสนใจ
กบัตัวบุคคล มีคำท่ีเยสุอติใชบอยๆ คือการดูแลเอาใจใส
อันน้ียากมาก ไปตามชมรมตางๆ เวลาน้ันนอยมาก
ตองพยายามตอ อาศัยโทรศัพทบาง อาศัยบางอยาง
เพื่อที่จะเขาถึงกลไก  การพูดสนทนาธรรม  การที่เรา
อยูในโลกเราไมไดเจริญชีวิตอยูคนเดียว เราอยูกับ
เพือ่นๆ และสังคม เพราะฉะน้ันส่ิงท่ีสำคัญคือความเช่ือ
ความยุติธรรม ที่แยกกันไมได เราตองใหนักศึกษา

มีความสามัคคี สวนท่ีสำคัญมาก คือกลุมผูเดือดรอน
เยสอุติตองพฒันาไปเร่ือยๆ  เราตองไปตอเรือ่ยๆ

เราพยายามในเร่ืองของการพฒันาดานจิตใจ ไมใช
แคการเขาเงียบเทาน้ัน แตคนสามารถพูดกับคนอ่ืน
ไดอยางปลอดภัยซ่ึงกันและกัน ใหกำลังใจกันและกัน
เปนการสรางมิตรภาพตั้งแตเรื่องเล็ก เราพยายามให
การเคล่ือนไหวของนักศึกษาใหเปนศูนยกลาง ส่ิงท่ีเรา
สามารถทำไดคือการแบงปนประสบการณและการ
เขาเงียบ พระเยซเูปนศูนยกลางความจริง ในเวลาเดียวกนั
ความเช่ือเปนการใหรปูแบบในชีวติท่ีเราสามารถทำได”

คุณพอ B.Bambang Triatmoko ไดกลาวถึงเรื่อง
การศึกษาและประยุกตใชเทคโนโลยีที่สามารถชวย
สรางผลติภณัฑ พฒันาแกนกัศึกษาใหเกดิความชำนาญ
ในการสรางผลิตภัณฑ ในการทำงาน และการพัฒนา
การเรียนรูในแกเยาวชน ใหมีความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยี ใหพวกเขาสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตัวเองไดเม่ือจบออกไปแลว

ชวงตอบคำถามและเสนอความคดิเหน็ อ.ชยัณรงค
มนเทยีรวเิชยีรฉาย ไดต้ังคำถามและเสนอความคิดเห็น
วา ผมเชื่อวาในพระศาสนจักรประเทศไทยมีอีกหลาย
หนวยงาน ไมทราบวาคุณพอจะเปดกวางหรือเปลา ทีเ่รา
จะมาเปนเครือขายกัน เพราะเรากำลังทำใหเด็กท่ีอยาก
ใหเขาไดมีความร ูมีทกัษะในดานอาชีพ มีความเปนไป
ไดสูงท่ีจะทำท่ีสามพราน อาจจะเปนไปไดสูงสำหรับ
ชาวเขา และคุณพอมองอยางไรถามีเครอืขายจะสามารถ
ทำออกมาโดยอาศัยรูปแบบของเยสุอิตท่ีกำลังทำจะ
เริ่มอยูในเมืองไทยเอาเขามาเปนเครือขายกัน โดยใหมี
เปาหมายและจุดประสงคเดียวกัน

คุณพอปโตโย ไดกลาวปดทายวา ตองขอบคุณ
พระเจาท่ีชวยใหเรามีพลัง เปนพระพร และท่ีเราพูดท้ิง
ไววาตองมีอะไรตอไมหยุดเปนเร่ืองท่ีเราตองมีการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  มีหลายๆ  เรื่องท่ีนาสนใจ
เปนความร ูการแกปญหาตองไตรตรอง เปนทางท่ีสวาง
ข้ึนๆ และท่ีสำคัญทีสุ่ดคือ เราทำเพ่ือคนยากจน รวมมือ
กับพระศาสนจักร รวมมือกับเครือขายท่ีเรามี คือ
โรงเรียนของเรา
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ทนัใดนัน้เอง... เหมอืนดงั
มีมนตสะกดวันน้ีผมจะพาไปชมภาพยนตรสักเร่ืองหน่ึง

ในโรงภาพยนตรตางแดน ไปกันเลยครับ
หลังจากท่ีสมาชิกในบานไดไปเย่ียมหลุมศพ

ของผูตาย โอกาสวันระลึกถึงผูตายแลว ผมก็
เซอรไพรสกับคำประกาศของผูดูแลบานวา วันน้ี
เหมือนวนัเสารแลวกนัคือ สามารถทำธุระสวนตัว
ได จนถึงทำวัตรเย็น ผมงงอยูสักพักจนรุนนอง
คนหน่ึงบอกวา คุณพอไปดูหนังกัน ผมอยากลอง
ดูสิวาประเทศฟลปิปนสเขาฉายภาพยนตร โรงหนงั
และการจดัการตางๆ เปนอยางไร เหมอืนหรอืตาง
กบัคนไทย ประจวบกับชวงนัน้มีภาพยนตรทีแ่สดง
โดยดาราช่ือดงัจากเมอืงไทย (มารโิอ เมาเรอ) โดย
แสดงคูกับนางเอกสาวชาวฟลิปปนส (Erich
Gonzales) แนวของภาพยนตรเปนแนวรักโรแมนติก
กกุก๊ิกเอาใจวยัรนุ ชือ่ภาพยนตรเร่ือง Suddenly it’s
magic (ทนัใดน้ันเอง... เหมอืนดงัมีมนตสะกด)

รุนนองของผมต้ังใจไปชมภาพยนตรเรื่อง
เจมส บอนด ตอนลาสุด แตเผอิญวาเรามาถึงชา
เกินไปสำหรับชวงเวลาการฉายของภาพยนตร
เรื่องเจมส บอนด เขาจึงบอกผมวา ถาอยางน้ัน
ผมดูเปนเพื่อนคุณพอดีกวา เผื่อจะชวยแปลภาษา
ตากาล็อกใหคุณพอดวย สวนตัวผมมคีวามม่ันใจวา
นาจะดูรูเรื่องโดยไมมีลาม แตการมีเพื่อนก็ดีกวา
เพราะบางทีบรรยากาศหรือการจัดการเรื่อง
ภาพยนตร เราอาจจะตางกัน

โรงภาพยนตรทีน่ีเ่สียคาบัตรผานประตูคนละ
150 เปโซ ทุกเรื่อง ทุกที่นั่ง คิดเปนเงินไทย
ประมาณ 130 กวาบาท ต๋ัวมีลักษณะคลายบัตร
เอทีเอ็ม กอนเขาก็หยอดเขาไปในชองที่เตรียมไว
บัตรจะเขาไปในเคร่ืองน้ัน และไมคืนกลับมาแลว
เพราะเราไมจำเปนตองมีเลขที่นั่ง ใครเขากอน
เลือกกอน ภาพยนตรจะฉายวนไปเรื่อยๆ รุนนอง
บอกผมวาถาเรามาชาเราก็สามารถชมยอนหลัง
ชวงท่ีเราเขามาชาได แตอาจไมไดอรรถรส

หนาโรงภาพยนตรจะกำหนดเรทของผเูขาชม
ไวชดัเจน กอนเวลาภาพยนตรจะเริม่ฉายจะมีหนงั
ตัวอยางกอน กอนฉายประเทศเขาไมมีบทเพลง
สรรเสริญพระบารมี ฉายกันเลย สวนลักษณะ
การผลติ หรอืงานแตงหนา ออกแบบ ผมสงัเกตวา
เขาแตงหนากันลอยๆ คือหมายความวาเวลาเรา
ชมภาพยนตรเราจะเห็นดาราหนาขาววอก แบบ
พอกแปงกันมาเต็มๆ ไมเนียนเหมือนภาพยนตร
ไทย สวนผูชมก็มีธรรมชาติใกลๆ กัน เด็กวัยรุน
จะเขาไปชมภาพยนตรเพือ่กรีด๊ดาราท่ีเขาช่ืนชอบ

ผมมีความสนใจในความหลากหลายของ
ภาพยนตรเปนทุน บวกกับไหนๆ เดินทางมาถึง
บานเมืองเขาแลว อะไรที่เรียนรูไดตองทำ ดังน้ัน
กอนท่ีผมจะเขาโรงหนังท่ีฟลปิปนส ผมทำการบาน
เกี่ยวกับภาพยนตรฟลิปปนสในระดับหน่ึงคือ

อานหนังสือบางเลมท่ีวิ เคราะหภาพยนตรในเชิง
คาทอลิก “Spirituality and the Filipino Film” (ชีวิต
ภายในและภาพยนตรฟลิปปนส) คือชื่อของหนังสือ
เลมน้ัน นาจะเรียบเรียง รวบรวม และขัดเกลาโดย
Clodualdo del Mundo, Jr. เปนหนังสือที่รวบรวม
มาจากการประชุมสืบเน่ืองขององคกรสื่อสารเพื่อ
อาเซียนหัวขอ “Film and Faith” (ภาพยนตรและ
ความเช่ือ) ซ่ึงการประชุมน้ีจะจัดเปนประจำทุกปในเดือน
มกราคม เริ่มมาต้ังแตป ค.ศ. 2007 ผูเขารวมสัมมนา
แตละคร้ังประมาณรอยคนข้ึนไป ในปแรกสัมมนา
หัวขอ “ภาพยนตรท่ีพูดถึงพระเยซู” การประชุมมี
ฐานคิดหลักคือ “การเดินทางแหงความเช่ือ” และ
“การใชภาพยนตรเพื่อการแพรธรรม”

ในปถัดมา ค.ศ. 2008 หัวขอการสัมมนาคือ
“Movies as a Moral Compass : Using Film for Value
Education” (ภาพยนตรเปนเหมือนดังวงเวียนแหง
คุณธรรม การใชภาพยนตรเพือ่สรางคุณคาทางการศึกษา)
และ ค.ศ. 2009 “The search for God in Film”
(การแสวงหาพระเจาบนแผนฟลม) การสัมมนาไดพา
มาถึงเร่ืองของภาพยนตรและความเช่ือในชีวิตจิต
ของภาพยนตรเอเชียใน ค.ศ. 2010 และลาสุด ค.ศ. 2011
การสัมมนาเจาะจงไปท่ีภาพยนตรฟลิปปนส ซ่ึงเปน
ประเทศคาทอลิกที่ใหญที่สุดในเอเชีย แนนอนยอม
มีอะไรใหนาสนใจเรียนรู

ในภาพยนตรเรื่อง Suddenly it’s magic ถาจะนำ
หลักการเรื่องมุมมองทางศาสนา ผมก็วามีหลายจุด
ทีน่าสนใจ อาท ิความเช่ือทีต่างกันของท้ังค ูคือพระเอก
กับนางเอก เขาท้ังสองยึดม่ันในศาสนาในระดับที่
นาพอใจ เพราะวาในฉากหน่ึงนางเอกชวนพระเอก
มาสวดในวัด และแนะนำวาในประเทศฟลิปปนส
คนนับถือศาสนาคริสตเปนสวนใหญ จะมีวัดแบบน้ี
ทั่วไปหมด นางเอกจะเขามาสวดภาวนาเสมอๆ เพื่อ
ขอการนำทางจากพระ พระเอกก็เชนกัน ในภาพยนตร
เขามาจากเมืองไทย ซ่ึงผูคนนับถือศาสนาพุทธเปน
สวนมาก เขาพานางเอกไปปฏิบติัศาสนาเชนกัน แตกย็งั
มีประเด็นในแงลบดวยเชนกันคือ พระเอกพานางเอก
มาอยูดวยกันท่ีเมืองไทย และเปนการอยูกินกันกอน
แตงงาน นาสนใจเปนไหน  ๆถาเรามีแกนหลักในมุมศาสนา
ไปใชในการชมภาพยนตร

ผมนำบางมุมของภาพยนตรไปพูดในการแบงปน
ชีวิตวันหนึ่ง ในภาพรวมภาพยนตรพูดเรื่องความรัก
ของซูเปอรสตารที่หลบหนีความดังและปญหาไป
ใชชีวิตในประเทศท่ีเชื่อวาไมนามีใครรูจักเขา เรื่อง
เดินทางไปเมืองในชนบททีป่ระเทศฟลปิปนส ทีน่ัน่เอง
เม่ือเขาพบผหูญงิคนหน่ึง มันเหมือนมีมนตสะกด ทนัที
ที่ เขาหลงรักผูหญิงคนน้ัน ความรักมักทำใหคนมี
ความสุขมากข้ึนกบัทุกวนั แตเม่ือเวลาแหงความเปนจรงิ

มาถึง อยางไรเสียกแ็ลวแต เขาตองกลับบาน
การกลับประเทศพรอมกับคนรักไมใชเรือ่งงาย

การยอมรบัจากแฟนคลับ การงานท่ีเขาตองรบัผดิชอบ
พรอมกับแฟนสาวที่มาจากตางแดน ความรูสึก
ของคนในครอบครัวซึ่งพอไดแยกทางกับแม
เหลอืเพยีงแมเทาน้ัน ดูเหมอืนแมเขาใจท้ังพระเอก
และบรรยากาศของปญหา ในท่ีสุดเขาตองเลือก
ระหวางส่ิงทีท่ำดวยความรกั ระหวางงานกับคนรกั
คือการเปนนักแสดงตอไป หรือละทิ้งทุกอยาง
เพ่ือจะอยูกับคนท่ีเขารัก แมของพระเอกชวย
ตอบปญหาน้ีไดดีกวาใคร “พวกเธอรักกัน ฉัน
เขาใจดี แตไมใชตอนน้ี” ตอนแรกผมไมเขาใจคำตอบ
แตเรือ่งพาเราไปจนถงึตอนจบ

หลังจากทุกอยางคล่ีคลาย พระเอกกลับไป
เปนนักแสดง มีบางเร่ืองตองทำก็ตองทำ สวน
นางเอกกลับไปอยบูานท่ีประเทศฟลปิปนส รอเวลา
ทีท่กุอยางจะกลับมาเหมือนเดิม ไมนานเม่ือพระเอก
รับผิดชอบกับชีวิตของตน ส่ิงท่ีตนรัก ครอบครัว
เขากลับมา เพื่อจะบอกกับคนท่ีเขารักวา “ถึงเวลา
ที่เราสานตอความรักของกันและกันไดแลว”

ภาพยนตรมักจะใหมนตสะกดท่ีทำใหเราด่ืมด่ำ
ไปกับเรื่องราว แตมากไปกวาน้ันตามทฤษฎีของ
หนังสือเลมท่ีผมอานไดใหเราเลือกมุมมองของ
ภาพยนตรตางๆ จาก 4 ประเด็นหลักน้ี มุมมอง
เรื่องพระเจาท่ีปรากฏในภาพยนตร (divine)
ความเช่ือ (faith) คุณธรรมจริยธรรม (Ethics and
morality) และชีวติภายใน (Spiritual life)

บทเรียนจากการน่ังชมภาพยนตรในโรงแบบ
ฟลิปปนส การไดพบเห็นรายละเอียดท่ีตางไป
ของบริบทภาพยนตรในแบบประเทศคาทอลิก
คริสตชนสามารถพบพระไดในทุกเหตุการณของ
ชวีติจรงิๆ เม่ือคดิไดแบบน้ี มนตสะกดจากภาพยนตร
อาจจะไมใชเวทมนตรในเชิงไสยศาสตร แตอาจ
เปนมหัศจรรยของชีวิตท่ีนำพาเราใหคิดถึงพระ
ไดในทุกวันและในทุกกรณี จะมีอะไรอิ่มเอมใจ
เทาการท่ีเราพาชีวิตของเราเขาไปสรางคุณคาและ
พบคุณคาในส่ิงมหัศจรรยจะในโลกเทคโนโลยี
หรอืในธรรมชาติ คิดไดแบบน้ีโลกจะกวาง ซับซอน
หรือเจริญกาวหนาแคไหน พระเปนเจายังดำรงอยู
ตรงน้ัน

บรรณาธิการบริหาร
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¿√“¥“Õ“®‘≥ ‡µàß-

µ√–°Ÿ≈ ºŸâÕ”π«¬°“√

‚ √ ß ‡ √’ ¬ π¡ ßøÕ√å µ

«‘∑¬“≈—¬ ·≈–ºŸâ™à«¬

À—«Àπâ“ΩÉ“¬ √à«¡ß“π

‡ ≈’È ¬ ß ©≈Õ ß ‚Õ° “ 

«—π§≈â“¬«—π‡°‘¥§√∫

68 ªï ¢Õß¿√“¥“¡’»—°¥‘Ï

«àÕßª√–™“πÿ°Ÿ≈ ºŸâ-

Õ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬π

¡ ß ø Õ √å µ «‘ ∑ ¬ “ ≈— ¬

·ºπ°ª√–∂¡ ∑’Ë

‚√ß·√¡¥‘ ‡ÕÁ¡ ‡æ√ 

‡™’¬ß„À¡à

ç√”≈÷° 14 µÿ≈“é §ÿ≥æàÕ‡ πÕ ¥”‡π‘π ¥«° ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√

§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ»“ π®—°√ —¡æ—π∏å ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’°√√¡

∑“ß»“ π“§√‘ µå‡æ◊ËÕ√”≈÷°∂÷ß«’√™π∑’Ë‡ ’¬™’«‘µ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 14 µÿ≈“§¡ 2516

®—¥«—π∑’Ë 14 µÿ≈“§¡ 2012 ∑’ËÕπÿ √≥å ∂“π∑’Ë 4 ·¬°§Õ°«—« ‡æ◊ËÕÕÿ∑‘» à«π°ÿ»≈

·°àºŸâ‡ ’¬™’«‘µ

 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é
E-mail : udomsarn@gmail.com  ‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª

 àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√. ·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805

ç§à“¬øóôπøŸ®‘µ„®ª√–®”ªïé ™¡√¡§“∑Õ≈‘° ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

‰¥â®—¥§à“¬øóôπøŸ®‘µ„®ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2555 ¢÷Èπ „πÀ—«¢âÕ çThe Voice : ªî¥µ“

‡ªî¥„® „™âÀŸ øíß‡ ’¬ß(æ√–)é √–À«à“ß«—π∑’Ë 19-21 µÿ≈“§¡ 2012 ∑’Ë —πµ‘«π“

¥Õπ‡¡◊Õß ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ §Ÿà«‘√—µπå ®‘µµ“∏‘°“√™¡√¡ „Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·≈–

 π—∫ πÿπ°‘®°√√¡„π§√—Èßπ’È‡ªìπÕ¬à“ß¥’çÕ∫√¡é §ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá °ƒ…‡®√‘≠À—«Àπâ“ “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡ ®—¥Õ∫√¡µàÕ‡π◊ËÕß™’«‘µ®‘µ§√Ÿ§” Õπ À—«¢âÕ ç§«“¡‡™◊ËÕ¬‘Ëß·∫àßªíπ

¬‘Ëß‡æ‘Ë¡æŸπé ‚¥¬¡’Õ—ππ“ °—≠®≥—∞ Õ—ß§≥“ ÿ√»√’  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å

ππ∑∫ÿ√’ ‡ªìπºŸâ·∫àßªíπ ¡’π—°»÷°…“™—Èπªï 1-3 ‡¢â“√à«¡®”π«π 81 §π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

8 æƒ»®‘°“¬π 2012 ∑’Ë«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å  “¡æ√“π

ç§à“¬‡¬“«™πé √–À«à“ß«—π∑’Ë 16-18 æƒ»®‘°“¬π 2012 §ÿ≥æàÕ«√—≠êŸ

 ’¢âÕπ ®‘µµ“¿‘∫“≈ ·≈–∫√√¥“ºŸâπ”‡¬“«™π —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å‡¢µ 2 ‰¥â

√«¡µ—«°—π®—¥§à“¬„πÀ—«¢âÕ ç§à“¬øóôπøŸ®‘µ„®  —¡º— ™’«‘µ ·≈–æ—≤π“™ÿ¡™πé ∑’Ë

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå (‡¢Á°πâÕ¬) ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å ¡’‡¬“«™π‡¢â“√à«¡ 65 §π

‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°§π‰¥â· ¥ßÕÕ°∂÷ß§«“¡ “¡“√∂·≈–‡¢â“„®∫∑∫“∑¢Õß°“√‡ªìπ§√‘ µ™π

∑’Ë¥’‚¥¬°“√√à«¡ π—∫ πÿπ°‘®°√√¡µà“ßÊ ¢Õßæ√–»“ π®—°√
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µÕπ∑’Ë 22

®“° A

∂÷ß Z

§«“¡¥’  ◊ËÕ

§«“¡‡™◊ËÕ (5)

E (Explore)  ”√«®

·µà≈–ªí≠À“ ¥â«¬

§«“¡µ—Èß„®∑’Ë®–‡º™‘≠°—∫¡—π

§«“¡√—°‡√‘Ë¡·≈–®∫≈ß À√◊Õ¡—π§ßÕ¬ŸàµàÕ‰ª §√‘ µ™π∂Ÿ°¡Õß«à“§” Õπ

À≈—°¢Õß§ÿ≥§◊Õ§«“¡√—° π—Ëπ§◊Õ√—°æ√–‡®â“ºŸâÕ¬Ÿà‡∫◊ÈÕß∫π °—∫√—°¡πÿ…¬å ºŸâÕ¬Ÿà

√à«¡∑“ß ™—¥‡®π„π§”µÕ∫ ·µà “À— ‡¡◊ËÕµâÕß‡®√‘≠™’«‘µ ·≈–∑”„Àâ¡—π‡ªìπ®√‘ß

∑ÿ°«—π

∫“ß∑’º¡§‘¥«à“ ‡√“Õ“®®–¡’ªí≠À“°—∫§”«à“√—°

µ“‰°‰µ ‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ‡À¡◊Õπ ∂“π∑’Ë∑’Ë§Ÿà√—°¡—°¡“ª√–°Õ∫æ‘∏’·µàßß“π∑’Ëπ’Ë

Àπ—ß ◊ÕÀ≈“¬‡≈à¡æŸ¥‰«â·∫∫π—Èπ ·≈–°Á‡ªìπ‡™àππ—Èπ®√‘ß ¡’∫√‘…—∑√—∫®—¥ß“π ¡’

∫√‘…—∑√—∫∫—π∑÷°¿“æ§«“¡ ÿ¢¢Õß«—π·µàßß“π ¡’§π√—∫®—¥¥Õ°‰¡â ¡’«—¥∑’Ë„™â

ª√–°Õ∫æ‘∏’ ¡’‚√ß·√¡®—¥‡≈’È¬ß ∑ÿ°Õ¬à“ßæ√âÕ¡‡æ◊ËÕ∫—π∑÷°‡Àµÿ°“√≥å¢Õß§«“¡√—°

·µà‰¡à¡’ ‘Ëß‰Àπ∑’Ë®–¬◊π¬—π«à“ §«“¡√—°¬—ßÕ¬Ÿà°—∫‡√“¥—ß§” —≠≠“¢Õß»’≈·µàßß“π

º¡‰ª‡¬’Ë¬¡«—¥·ÀàßÀπ÷Ëß„π«—π∑’Ë¡’æ‘∏’·µàßß“πæÕ¥‘∫æÕ¥’ º¡¬◊πÕ¬Ÿà„π¡ÿ¡

¢Õß°“ß‡¢ππ—Èπ  ”√«®™’«‘µ∑’Ë·∑â®√‘ß®÷ßæ∫«à“ À≈—ß®“°∑ÿ°¢å¢Õß°“√√—∫∑√¡“π

§◊Õ°“√°≈—∫§◊π™’æ „π«—π·Ààß§«“¡ ÿ¢·∫∫π’È‡√“Õ“®¡Õß¢â“¡°“ß‡¢π¢Õß

æ√–‡¬ Ÿ́‡®â“‰ª ·µà·∑â®√‘ß·≈â«°“ß‡¢π°≈—∫‡ªìπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¢Õß§«“¡√—°

∑’Ë·∑â®√‘ß ‰¡à„™à¿“æ∑’Ë∂Ÿ°°“√®—¥«“ßªíôπ·µàß ·µà‡ªìπ¿“æ¢Õß§«“¡®√‘ß

çæ√–∑—¬¢Õß°…—µ√‘¬å‡ªìπ‡À¡◊Õπ∏“√πÈ”„πæ√–À—µ∂å¢Õßæ√–¬“Àå‡«Àå

æ√–‡®â“®–∑√ßº—π‰ª∑“ß‰Àπ°Á‰¥âµ“¡æ√–ª√– ß§å ¡πÿ…¬å‡ÀÁπ«à“°‘®°“√

∑—ÈßÀ¡¥¢Õßµπ∂Ÿ°µâÕß ·µàºŸâ™—Ëß®‘µ„®§◊Õæ√–¬“Àå‡«Àåé  ( ÿ¿“…‘µ 21:2-3)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ¡ÿ¡Àπ÷Ëß„πÕ“ π«‘À“√¢Õß —ß¶¡≥±≈Õ’¡Ÿ  ‚Õ°“ 

¡‘ ´“·µàßß“π

‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï ∑’Ë —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ®—¥ —¡¡π“æ√– ß¶å π—°∫«™

¶√“«“ ª√–®”ªï „πªïπ’È®—¥√–À«à“ß«—π∑’Ë 23-25 µÿ≈“§¡ 2012 ∑’Ë

»Ÿπ¬åß“πÕ¿‘∫“≈ ç∫â“π™ÿ¡æ“∫“≈é  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)

çªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕé    —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’
®—¥ —¡¡π“æ√– ß¶å   π—°∫«™   ¶√“«“ 

«—π·æ√à∏√√¡ “°≈
 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 21 µÿ≈“§¡ 2012  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√-

∏“π’ ‰¥â¡’æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ «—π·æ√à∏√√¡ “°≈ ∑’ËÕ“ π«‘À“√

æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)

§≥–‡¬ ÿÕ‘µ®—¥‡ «π“°“√»÷°…“·≈–ª√–¬ÿ°µå„™â‡∑§‚π‚≈¬’¢—Èπ Ÿß
§≥–‡¬ ÿÕ‘µ ‰¥â®—¥ß“π‡ «π“ À—«¢âÕ ç‡´‡«’¬√å : ®‘µµ“√¡≥å¥â“π°“√»÷°…“

·≈–ª√–¬ÿ°µå„™â‡∑§‚π‚≈¬’¢—Èπ Ÿßé  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 17)
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