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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัท่ี 50 ประจำวนัท่ี 9-15 ธนัวาคม 2012 หนา 3

คนหัวใจเตม็ดวยรัก
เซอรวาเลนตนิ

มงุหมาย
ชวิีตไมมีเวลาวาง

“วันวาเลนตินหรือวาเลนไทน” มาถึงเม่ือไร ทุกคนจะรูสึกมีชีวิตชีวา
ข้ึนมาทันตา เพราะเปน “วนัแหงความรัก”  ใน “สภาสาธุฯ” เราคิดถึงบุคคล
ทีน่าเคารพรักและใจดี เซอรวาเลนตนิ มงุหมาย ผชูวยเลขาธิการฝายธรรมทตู
และการศกึษาคาทอลกิ  รบังานน้ีมานาน 12 ปแลว

เซอรวาเลนติน มงุหมาย คณะเซนตปอล เดอ ชารตร ลกูวดันักบุญฟลปิ
และยากอบ หัวไผ ชลบุรี เมืองคนดีมีศรัทธา ถวายตัวเปนนักบวชมากวา
50 ปแลว งานท่ีผูใหญมอบหมายให คือโรงเรียนและแตละโรงเรียนรูสึกวา
ไมมากนัก “เซนตฟรงัฯ  5 ป  ซางตาครสู 8 ป อสัสัมชัญคอนแวนต 6 ป –
เซนตโยเซฟฯ รอบที่สามรวมแลว 20 ป” และปนี้โรงเรียนเซนตโยฯ
เตรียมจัดงานใหญ 105 ป

คนท่ีรวมงานกับ “อธกิารวาเลนติน” จะรสึูกวาทานละเอยีดทุกกระเบยีด
นิว้ ถีถ่วน เครงครัด บางคนอาจจะมองวาดุ แตเม่ือทกุคนทำงานผานมืออธิการ
แลว รับรองไดวา “จบโรงเรียนผูนำ ผูบริหารการศึกษา” ตอไปงานอะไร
ทีไ่หน กร็บัอยู

มีลูกศิษยเต็มบานเต็มเมือง!
ฝายธรรมทูตฯ นี้ พระคุณเจาชูศักด์ิ สิริสุทธิ์ เปนประธาน หนวยงาน

ในฝายน้ี มี 1. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต  (ชมรมคนตาบอด
คาทอลิกแหงประเทศไทย) 2. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ
และคริสตศาสนจักรสัมพันธ  3. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษา
(สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย สมาคมสโมสรลูกเสือ
รัตนโกสินทร และสมาคมครูคาทอลิกแหงประเทศไทย) 4. คณะกรรมการ
คาทอลิกเพือ่มรดกวัฒนธรรม

แมงานประจำท่ีรับผิดชอบอยูไดยินแลวหนาว คือ อธิการโรงเรียน
เซนตโยเซฟคอนเวนต ทั้งครูและนักเรียนก็มาก แตการบริการจัดการท่ีดี
และทีมงานท่ีไวใจได ทำใหเม่ือนัดหมายประชุมของสภาฯ แตละคร้ัง
เซอรจะพรอมเสมอ ทั้งเอกสาร สรุปงานจากหนวยงานในสังกัด และ
รวมประชมุท่ีไดเตรียมการ เตรียมประเด็นและติดตามผล เรว็ทัง้งานและพดู

หลายครั้งหนวยงานที่นัดประชุม มักจะชอบไปประชุมท่ีโรงเรียน
เซนตโยฯ เอง เพราะบรรยากาศประชุมก็เย็นสบาย  ขนมและอาหารพรอม
ไมมีใครท่ีจะหิว้ทองหวิกลบัออกจากเซนตโยฯ ไปได

แมจะมีงานมากข้ึน เวลาเทาเดิม แตมาเซอรยังมีโอกาสอานหนังสือดีๆ
และยังแปลหนังสือ รวบรวมเปนเลม “เมล็ดพันธุแหงปรีชาญาณ” สำหรับ
อบรมนกัเรยีนและเปนเรือ่งเลาสอนใจใหกบัคร ูและผคูนนยิมอานกันทัว่ไป
ไดพิมพเปนเลมแลว 3-4 เลม มาเซอรจะมีงานทำอยูตลอดเวลา ไมยอม
เสียเวลา และชอบเปนคนทำงานอยเูบ้ืองหลงัเงียบๆ ไมชอบทำตวัใหเปนขาว

รายงานจากฝายแตละครั้ง  เม่ือมาเซอรข้ึนเวทีรายงาน จะตองมีลูกเลน
ลูกฮาใหเบาๆ เพราะเนื้อหามันหนัก “ส่ิงท่ีไดพิมพไว ไปอานเองได
สวนส่ิงท่ีพดูจะไมอยใูนกระดาษ!”

เด็กสลัมชาวฟลิปปนส
ไดรับรางวัลสันติภาพเด็กระดับโลก

โดย  พระคณุเจายอรช ยอด พิมพสิาร, C.Ss.R.

เด็กชายชาวฟลิปปนสอายุ 13 ป ไดรับเกียรติเปนบุคคลท่ีนาประทับใจ
ในสถานท่ีเดียวกับท่ีสมเด็จพระราชินีเบียทริกซ ตรัสเปดประชุมสภา
ของเนเธอรแลนดทุกป เด็กชายคารลอส วัลเดส หรือ “เคสท” เดินขึ้นเวที
ในฐานะผูชนะเลิศ ไดรับรางวัลสันติภาพเด็กระดับโลก ที่อาคารริดเดอร
ซาอาล หรอืหองโถงอัศวิน ทีก่รงุเฮก ประเทศเนเธอรแลนด

วัลเดสไดรับรางวัลนี้เม่ือวันท่ี 19 กันยายน ค.ศ. 2012 ที่ผานมา จากมือ
ของพระสังฆราชเดสมอนดทูทู ผูไดรับรางวัลสันติภาพเม่ือป ค.ศ. 1984
ทามกลางผูมีเกียรติจากท่ัวโลก คณะกรรมการกลาววา “เคสทไดรับรางวัลนี้
เน่ืองจากความพยายามของเขาท่ีจะฟนฟสิูทธิของเด็กสลัมตามถนนในประเทศ
ฟลิปปนส ซ่ึงมีเด็กยากจนขางถนนจำนวน 240,000 คน ที่พวกเขาไดรับ
ความรุนแรงและถูกขมเหง รวมท้ังถกูบังคับใหทำงาน เด็กๆ เหลาน้ีตองเผชญิ
กับสุขภาพที่ไมดีเปนจำนวนมาก ตัวเคสทเองก็เคยอยูในสภาพดังกลาว เขา
ถูกทรมานและบังคับใหเก็บขยะต้ังแตเม่ือเขามีอายุเพียง 2 ป 3 ปตอมา
เขาตองประสบกับสภาพถกูไฟลวกท่ีแขนและหลัง ซ่ึงเปนเหตุใหเขาหลบหนี
ไปเพื่อแสวงหาความชวยเหลือ เขาเปล่ียนประสบการณของเขาใหเปน
แรงบนัดาลใจใหชวยเดก็สลมัขางถนน และจงูใจพวกเขาใหเปลีย่นแปลงชวีติ”

“โอกาสวันฉลองวันเกิดอายุ 7 ปของเขา เคสทไมปรารถนาของขวัญ
สำหรับตัวเขาเองเลย แตเขาปรารถนาจะใหอะไรสักอยางหน่ึงแกเด็กๆ
เหลาน้ี กลาวคือของขวัญแหงความหวังในปเดียวกันน้ันเอง เคสทไดจัดต้ัง
องคกรของเขาเองขึ้น มีชื่อวา “มุงหนาชวยเด็กในชุมชน” ดวยจุดมุงหมาย
ที่จะใหความหวังแกเด็กสลัมขางถนน และพยายามแสดงใหพวกเขาเห็นวา
พวกเขาสามารถเอาอนาคตมาเปนของตนเองได” นี่ คือคำกลาวของ
คณะกรรมการท่ีมอบรางวัล

“แตละสัปดาห เคสทและเพ่ือนๆ ของเขาจะไปเย่ียมเด็กๆ ที่อยูในสลัม
พยายามสอนใหพวกเขารูจักรักษาความสะอาด สอนเก่ียวกับอาหารท่ีเขา
รบัประทานและสิทธิของพวกเขา เขายังทำอะไรมากไปกวาน้ัน เขาสอนเด็กๆ
เหลาน้ีใหสอนกันและกัน จนกระท่ังปจจุบันเขาสามารถชวยเด็กเหลาน้ีได
ประมาณ 10,000 คน ในอาณาเขตท่ีเขาอาศัยอย”ู

พระสังฆราชเดสมอนดทูทู ซ่ึงเปนผูมอบรางวัลกลาววา “เคสท เปนผูที่
เหมาะสมและแบบฉบับท่ีดี เปนเสียงของผไูรเสียง”

“รางวัลสันติภาพเด็กระดับโลกน้ีมีการมอบใหทกุๆ ปแกเด็กท่ีมีพรพเิศษ
มีความกลาหาญ หรือประกอบกิจการท่ีนาชมเชย มีความคิดอานท่ีจะชวย
ใหเด็กๆ สามารถเผชิญกับปญหาซ่ึงเด็กๆ ทัว่โลกตองเผชิญ”

รางวัลนี้ริเริ่มโดยองคกรของประเทศเนเธอรแลนดที่ เกี่ยวกับสิทธิ
ของเด็กๆ และประธานาธิบดีมิคาอิล กอรบาชอฟ ของรัสเซียเปนผูผลักดัน
แตละปองคกรนี้จะเลือกจากบรรดาผูที่ไดรับการเสนอช่ือจากท่ัวโลก
คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้จะพิจารณาจากผูที่ไดรับการเสนอ และ
เลอืกผทูีค่วรจะไดรบัรางวลั เปนเงนิรางวลัจำนวน 100,000 ยโูร เพือ่นำไปใช
ในโครงการท่ีใกลชิดกับโครงการท่ีไดรับรางวัล



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่50 ประจำวนัที ่9-15 ธนัวาคม 2012หนา 4
คาทอลกิไทย (ตอจากหนา 1) ส่ือมวลชนคาทอลกิ (ตอจากหนา 20)

รวมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
คณะนิเทศศาสตร มหาวทิยาลยัเซนตจอหน มหาวทิยาลยั
อัสสัมชัญ และวิทยาลัยเซนตหลุยส จัดพิธีมอบรางวัล
ส่ือมวลชนดเีดน ครัง้ที ่ 30 ประจำป 2012 ปนีม้ทีัง้ส้ิน
9 รางวัล แบงเปนประเภทรายการโทรทัศนดีเดน 5
รางวัล ประเภทภาพยนตรโฆษณาดีเดน 4 รางวัล โดย
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธาน
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เปนประธาน เมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2012 ที่โรงแรมแมนดาริน
โอเรยีนเตล็

อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการ
บริหารส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย กลาวแนะนำ
ความปนมาของรางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกระดับโลก
มาถึงประเทศไทย เม่ือครั้งสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนประเทศไทย วันท่ี 10
พฤษภาคม ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527)

คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง ผูอำนวยการส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย ประธานจัดงาน ไดกลาวรายงาน
วา “เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสาร ไดพัฒนาตนเอง
อยางรวดเรว็ สะดวก  และผคูนท่ัวไปสามารถเขาถงึได
อยางงายดาย แมกระทั่งเด็กๆ และคนท่ีไมรูหนังสือ
คนท่ีอยหูางไกล กส็ามารถรับและเขาถึงได

นับเปนความเจริญกาวหนาท่ีเห็นไดชัด สราง
คุณประโยชนอยางมหาศาล ผคูนทุกวนัน้ี  ทกุระดับ และ
ทุกแวดวง ทำใหเกิดการเปล่ียนท้ังทัศนคติ รูปแบบ
การเจรญิชีวติ (Life Style) ดังน้ัน ผคูนยคุน้ี จงึตองเปน
นักส่ือสาร (Communicator) เปนท้ังผูสงสารและผูรับ
ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ ดวยความสำนึกรบัผดิชอบ
เปนพเิศษ โดยเฉพาะผทูีท่ำงานดานส่ือสารมวลชน

ในปนี ้ยงัเปนปทีก่ารประชมุสังคายนาวาติกนั ที ่2
ครบ 50 ป ซ่ึงไดออกเอกสาร เปน “สมณกฤษฎีกาวาดวย
เคร่ืองมือสือ่สารมวลชน” (Inter Mirifica) เพือ่ใหสังคม
ตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน และโทษ ซ่ึงอาจ
จะเกิดข้ึนจากการใชส่ือมวลชนดงักลาว เรียกรองใหทกุคน
ชวยกันผลิต สนับสนุน ส่ือที่ดีใหมีออกมาในสังคม
มากข้ึน เพือ่ประโยชนตอผรูบั โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

ส่ือมวลชนคาทอลกิฯ จงึไดรวมมือกบัมหาวิทยาลยั
เซนตจอหน มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั วทิยาลยัเซนตหลยุส
รวมเปนกรรมการสรรหาและตัดสินรายการตางๆ ที่
ออกอากาศต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2555 ไมใชเปนการเปดรับรายการท่ีสง
เขามา

และเพ่ือใหเกิดสำนึกรับผิดชอบของสังคมใน
วงกวางย่ิงข้ึน คณะกรรมการไดพยายามใหผูชมได

(อานตอหนา 5)

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
จัดงาน “คาทอลิกไทย เทิดไทมหาราชา มหาราชินี”
เพ่ือนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7
รอบ 5 ธันวาคม 2554  และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา 12 สิงหาคม  2555 เมือ่วนัเสารที ่17 พฤศจิ-
กายน 2012  ทีห่อประชมุทรนีติี ้โรงเรยีนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต โดยมีพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ รองประธานสภาพระสงัฆราชฯ
ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “คาทอลิก
ไทย เทดิไทมหาราชา มหาราชนิ”ี  เปนประธาน คณุพอ
วทิยา ควูริตัน ประธานคณะกรรมการดำเนนิการจดังาน

พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ โกวทิวาณิช เปนประธานพิธี
อาเศียรวาท และวจนพิธีกรรมเพื่อถวายคำภาวนา
ขอพระเปนเจา และแมพระ โปรดประทานพระพรมายงั
ทั้งสองพระองค ซ่ึงทรงเปนพอและแมของปวงชน
ชาวไทย พระองคทานทรงนำความรมเย็นเปนสุข และ
ความสมัครสมานสามัคคี เปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน ใน
ผืนแผนดินไทยอันเปนท่ีรักยิ่งของพวกเราชาวไทย
ทกุคน

สำหรบัรูปแบบการแสดงคอนเสิรต “คาทอลิกไทย
เทิดไทมหาราชา มหาราชิน”ี  แบงเปน  4 ภาค  ประกอบ
ดวย ภาคท่ี 1 “องคอุปถัมภกการศึกษา  ภาคท่ี 2
“ศาสนา ธ เกือ้กลู” ภาคท่ี 3 “ทรงเพิม่พนูสายสัมพนัธ”
ภาคที ่4 “ทกุคนืวนัชืน่ชมพระบารม”ี

นอกจากนี้ยังมีบทเพลงอันไพเราะอีกมากมาย
นำเสนอบทเพลงโดยศิลปนรบัเชิญ จอหน รตันเวโรจน
เผาเพชร เจริญสุข  ศิโยน ดาวรัตนหงษ  มานิต ธุระ-
เศรษฐกุล รวมดวยคณะนักขับรองประสานเสียงของ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซ่ึงรวบรวมมาจากคณะ
ขับรองของวัดตางๆ รวมทั้งคณะนักบวชของคณะ
เซนตปอล เดอ ชารตร และบานเณรใหญแสงธรรม
คณะนักขับรองประสานเสียงบางกอกคันตาเต และ
นักดนตรีวงดุริยางค ผูอำนวยเพลงโดย อ.อภิสิทธิ์
วงศโชติ ผูอำนวยการดนตรีและผูดูแลการขับรอง
อ.ศรินทร จินตนเสรี  การแสดงของนักเรียนโรงเรียน
แสงอรุณ และโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห ซ่ึง
เปนตัวแทนโรงเรียนคาทอลิกนำพระพรแหงความรัก
สันติสุข และความช่ืนชมยินดีจากองคพระผูเปนเจา
มาสชูวีติของเราทุกๆ  คน

สำหรบัคอนเสิรตในค่ำคืนน้ีใชเวลาแสดงประมาณ
3 ชั่วโมง มีเพลงพิเศษท่ีถือเปนไฮไลท คือ เพลงอาเว
มารีอา  ขับรองโดยคณุหญิงปทมา ลสีวสัด์ิตระกลู นกัรอง
รับเชิญกิตติมศักด์ิ ประธานท่ีปรึกษาฝายดนตรีและ
การแสดง

ขณะท่ีคุณหญิงปทมา ลีสวัสด์ิตระกูล กลาวถึง
ความรสึูกท่ีไดมีโอกาสรวมทำหนาท่ีประธานท่ีปรกึษา
ฝายดนตรีและการแสดงในคร้ังน้ีวา  “งานคอนเสิรต
“คาทอลิกไทย เทิดไทมหาราชา มหาราชิน”ี เปนความ
งดงามในสุนทรียภาพแหงดนตรีที่คริสตชนคาทอลิก
ไทยไดแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งเปน

ความงดงามในความรวมแรงรวมใจของคริสตชน
คาทอลิกไทยทั้งน้ัน ภายใตการอำนวยการจัดงานโดย
พระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ประธาน
คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน คุณพอวิทยา คูวิรัตน
ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน รวมท้ัง
คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ
จัดงาน คณะกรรมการท่ีปรึกษา ตลอดจนทุกฝายท่ี
เกี่ยวของคะ

การที่ปทมาไดมีโอกาสรวมทำหนาท่ีประธาน
ทีป่รึกษาฝายดนตรีและการแสดง ปทมาจึงรสึูกปลืม้ปติ
ทีไ่ดมีสวนในการแสดงออกซ่ึงความจงรักภกัดีผานทาง
ความงดงามของคอนเสิรต “คาทอลิกไทย เทิดไท
มหาราชา มหาราชิน”ี  ขอบพระคุณทุกทานท่ีมอบโอกาส
ใหปทมาแสดงความซาบซ้ึงสำนึกในพระมหากรณุาธิคุณ
อนัลนพนของท้ังสองพระองค คะ

สำหรับปทมา ปทมารูสึกเปนบุญวาสนา ที่ไดเกิด
บนแผนดินไทยใตรมพระบารมีอันแสนรมเย็น ไดมี
โอกาสสรรเสริญสดุดีในพระเกียรติคุณของท้ังสอง
พระองค กับพระราชกรณียกิจนานัปการ กับโครงการ
ตามพระราชดำรหิลายพนัโครงการ กบัพระอจัฉรยิภาพ
ในทุกดาน รวมทัง้ ดานดนตรีเปนท่ีประจักษในบทเพลง
พระราชนพินธ ทีส่วนหน่ึงไดอญัเชิญมาขับรองในงาน
คอนเสิรตคร้ังน้ีคะ”

คณุพอฉลองรฐั สังขรตัน  เลขานุการคณะกรรมการ
อำนวยการและดำเนินงาน คณะกรรมการฝายการแสดง
กลาววา “ ต้ังแตแรกเม่ือไดรับมอบหมาย ส่ิงท่ีคิด
ตลอดเวลาก็คือ “ทาทาย” และเม่ือตัวเองตองเปน
ผลูงมือทำจรงิๆ ตอมา กคื็อ “แสวงหาความรวมมือ”

ความรวมมือไมไดมีมางายๆ ตองพยายามทำให
ทุกๆ คน ที่ขอความรวมมือเห็นถึงเปาหมายเดียวกัน
ใหไดกอน

และรูสึกวา เม่ือแสวงหาความรวมมือ และไดรับ
กน็ัง่ ยืน นอน ดวยความรสึูกสุขใจ ทีไ่มใชเราจะทำอะไร
ดวยความสามารถ แตดวยความรวมมือทีท่กุคนมีเปาหมาย
ไมตางกัน

เพื่อพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระ-
บรมราชินีนาถ

เพื่อพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
เพือ่คณะกรรมการทุกคน ท่ีตอบรับการมีสวนรวม
เพือ่ครสิตชนไทยทกุคน”

นับเปนคอนเสิรตท่ีมีความหมาย เพราะนอกจาก
ผูชมผูฟงจะไดรวมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหูวั  ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา
7 รอบ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ-
ชนมพรรษา 80  พรรษา  แลวยังไดรวมพลังองคกร
คาทอลิกในประเทศไทย  แสดงถึงความจงรักภกัดีและ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ ที่ทรงมีตอศาสนิกชนคาทอลิกไทย รวมท้ัง
ไดรับทราบพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินนีาถ  ในการพฒันาประเทศชาติใหเกดิความรมเยน็
เปนสุข  แกพสกนกิรโดยทัว่หนา
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“ตั้งแตยังเปนเด็ก
ทานรจัูกพระคมัภรีศกัดิสิ์ทธิ”์

ลูกที่รักยิ่ง ทานติดตามเร่ืองของขาพเจาอยาง
ใกลชดิ รคูำสอน ความประพฤต ิความตัง้ใจ ความเชือ่
ความพากเพียร ความรัก ความอดทน การเบียดเบียน
ความทุกขเชนที่เกิดข้ึนกับขาพเจาท่ีเมืองอันทิโอก
อโิคนยิมู และลสิตรา ทานรเูรือ่งการเบยีดเบยีนทีข่าพเจา
ไดรบั และองคพระผเูปนเจาทรงชวยขาพเจาใหรอดพน
ไดทกุครัง้ ทกุคนทีต่องการดำเนนิชวีติดวยความภกัดตีอ
พระครสิตเยซ ูจะถูกเบยีดเบยีนอยางแนนอน สวนคนชัว่
และคนเจาเลหจะยิง่เลวรายลง ทัง้หลอกลวงคนอืน่และ
ถูกหลอกลวงดวย

ทานจงมั่นคงในคำสอนที่ทานไดเรียนและมีความ
เชือ่มัน่แลว ทานก็รวูาทานเรยีนรจูากผใูด ตัง้แตยงัเปนเด็ก
ทานรูจักพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงชวยทานใหมีความ

เฉลียวฉลาด เพ่ือรับความรอดพนโดยอาศัยความเชื่อ
ในพระคริสตเยซู ทุกถอยคำในพระคัมภีรไดรับการ
ดลใจจากพระเจา และมีประโยชนเพื่อสั่งสอนวากลาว
ตกัเตอืนใหปรบัปรงุแกไข และอบรมใหดำเนินชีวติอยาง
ชอบธรรม คนของพระเจาจะไดเตรียมพรอม และ
พรอมสรรพเพือ่กจิการดีทกุอยาง (2ทธ 3:10-17)

ขาพเจาขอกำชับทานเฉพาะพระพกัตรของพระเจา
และเฉพาะพระพักตรของพระคริสตเยซูผูจะทรง
พิพากษาท้ังผู เปนและผูตาย โดยอางถึงการแสดง
พระองคและพระอาณาจักรของพระองค จงประกาศ
พระวาจา จงพรอมสรรพทั้งเมื่อมีโอกาสและเม่ือ
ไมมีโอกาส จงวากลาว จงตักเตือน จงใหกำลังใจ
โดยพร่ำสอนดวยความพากเพียรอยางเต็มที่ จะถึง
เวลาหน่ึงที่พวกเขาจะไมตองการฟงคำสอนท่ีถูกตอง
แตจะแสวงหาครูจำนวนมากมาอยูรวมกัน เพ่ือจะได
สอนส่ิงที่ตนอยากฟง พวกเขาจะไมยอมฟงความจริง
แตจะเปลี่ยนไปฟงเทพนิยาย สวนทานจงหนักแนน
มัน่คงในทุกกรณ ีจงอดทนตอความทกุขยาก จงทำงาน
ของผปูระกาศขาวดี จงปฏบัิตศิาสนบริการใหสำเรจ็

ชีวิตของขาพเจากำลังจะถูกถวายเปนเครื่องบูชา
อยแูลว ถึงเวลาแลวทีข่าพเจาจะตองจากไป ขาพเจาตอสู
มาอยางดีแลว ขาพเจาวิง่มาถงึเสนชยัแลว ขาพเจารกัษา
ความเชื่อไวแลว ยังเหลืออยูก็เพียงมงกุฎแหงความ

ชอบธรรม ซึ่งองคพระผูเปนเจาผูทรงพิพากษาอยาง
เที่ยงธรรมจะประทานใหขาพเจาในวันน้ัน และไมใช
เพียงใหขาพเจาเทาน้ัน แตจะประทานใหทุกคนที่เฝา
รอคอยดวยความรกัตอการแสดงพระองคดวยเชนเดียวกนั
(2ทธ 4:1-8)

จดหมายของอาจารยทีส่งใหลกูศิษยยอมเปนของดี
ประมาณคามิได  โดยเฉพาะจดหมายที่เขียนขณะท่ี
อาจารยรตัูววา กำลงัจะถกูประหารชวีติอยางอยติุธรรม
ส่ิงท่ีจะมอบใหแกลูกศิษยคือแบบอยางท่ีดีและคำสอน
อนัทรงคณุคาประโยคทีเ่ขาใจไดยาก “ทกุคนท่ีตองการ
ดำเนินชีวิตดวยความภักดีตอพระคริสตเยซู จะถูก
เบียดเบียนอยางแนนอน” แตกลับเปนสวนที่ทำให
ผมชอบเพราะเปนคำพูดจริงใจของอาจารยตอลูกศิษย
หรอืแมแตคำเตือนใหซ่ือสตัยตอคำสอนของพระครสิตเจา
ที่เราตองสอน ผมชอบวิธีที่นักบุญเปาโลบอกทิโมธีวา
สักวนัจะตองเจอฉากน้ีในชีวติคือ ผคูนเขาจะไปแสวงหา
ครูใหมาพูดในส่ิงท่ีพวกเขาอยากฟง เพราะเขาไมอยาก
ฟงความจริงของพระคริสตเจา ที่สุดพระคัมภีรตอนน้ี
ไพเราะก็เพราะยังเปนตอนท่ีประกาศฤทธานุภาพของ
พระคัมภีรที่ใชเตรียมคนใหพรอมสรรพเพื่อกิจการดี
ทีเ่ขาจะตองกระทำในอนาคต  คำงายๆ ทีท่ำใหขอความน้ี
ไพเราะอยางย่ิง “จงอดทนตอความทุกขยาก  จงทำงาน
ของผปูระกาศขาวดี จงปฏิบติัศาสนบริการใหสำเร็จ”

เขามามีสวนรวมมากข้ึน จึงไดรวมกับสภาการศึกษา
คาทอลิกแหงประเทศไทย ต้ังแตผูบริหาร คณะครู
นักเรียน ผูปกครอง ทำแบบสำรวจรายการตางๆ
สงไปยังโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพื่อเปน
ขอมูลแกคณะกรรมการ ปนี้ไดสงแบบสำรวจจำนวน
15,800 ฉบับ สถาบันการศึกษาท้ังหมด 158 แหง
ตอบกลับมา 5,330 ฉบับ  โรงเรียน 46 แหง มหาวิทยาลัย
14 แหง”

สำหรับเกณฑการพิจารณาส่ือมวลชนดีเดน
ประเภทรายการโทรทัศนและภาพยนตรโฆษณาน้ัน
เปนการพจิารณาโดยเนนสาระในการนำเสนอ ทีจ่ะตอง
สงเสริมคุณคา – ชีวิตมนุษย ศักด์ิศรี และความเปน
หนึ่งเดียวกันในชีวิตครอบครัวและสังคมอยางสันติ
โดยรางวัลส่ือมวลชนดีเดนประจำป 2012 นี้ แบงออก
เปน 2 ประเภท คือประเภทรายการโทรทัศนดีเดน 5
รางวัล และประเภทภาพยนตรโฆษณาดีเดน  4 รางวัล
รวมท้ังส้ิน 9 รางวัล ซ่ึงทุกรางวัล “ทรงคุณคาเทากัน
หมด”

รายการโทรทัศน “ธรรมดีท่ีพอทำ” ออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 คุณดนัย
จันทรเจาฉาย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ดีซี
คอนซัลแทนส แอนดมารเก็ตต้ิง คอมมูนเิคช่ันส จำกดั
พรอมกับพลโทองักรูรตัน ชาญปรชีญา ผชูวยผอูำนวย-
การใหญสายงานบริหาร และคณุเสฏฐพนัธ  เสรญิไธสง
โปรดิวเซอรรายการ ข้ึนรับรางวัล

คุณดนัย กลาวแสดงความรสึูกวา “ในนามของผผูลติ
รายการ “ธรรมดีที่พอทำ” วันน้ีเรารูซาบซ้ึงอยางมาก
รายการ “ธรรมดีที่พอทำ” เปนเพียงรายการเล็กๆ แต
มีแรงบันดาลใจมาจากความรัก ซ่ึงเปนความรักที่

ส่ือมวลชนคาทอลกิ (ตอจากหนา 4) พวกเรามีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั และความรัก
ที่พระองคทานทรงมีใหตอพวกเรามาโดยตลอด และ
วันน้ีที่พวกเรามายืนอยูตรงน้ีไดเปนเพราะความรัก
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีตอพวกเรา และ
พวกเรา เชือ่วาความรักคอืพลงัท่ีอยเูบ้ืองหลงัทุกปาฏหิารยิ
รายการเล็กๆ รายการนี้ออกอากาศทุกวันจันทรถึงศุกร
และเดือนธันวาคม นี ้จะครบเกาเดือน ส่ิงท่ีเราทราบคือ
บรรดาทานผูชมและเยาวชนท่ัวประเทศหลังจากท่ี
ไดชมรายการแลว พวกเขาน้ำตาไหล และบอกวาไมมี
เหตุผลอะไรที่จะไมรักในหลวง ผมถือวาน่ีคือพลังท่ี
ยิง่ใหญทีช่วยเสริมใหเราทำงานกันตอไป ผมขอขอบคุณ
คณะบราเดอรเซนตคาเบรียลที่ไดสอนพวกเราใหรูถึง
คุณคาและพลังท่ียิง่ใหญของความรัก และเหนือส่ิงอ่ืนใด
พวกเราขอขอบคุณท่ีประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวครับ”

รายการ “ผูพิทักษ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนไทยทีวสีี ชอง 3 คณุจตุรงค สุขเอยีด กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท ถอดรหัส-ยอนรอย จำกัด เปนผูข้ึน
รบัรางวัล กลาววา “สำหรับรางวัลทีส่ื่อมวลชนคาทอลิกฯ
มอบใหนี้นับเปนรางวัลที่ 2 ของรายการ กอนหนาน้ี
รายการของเราไดรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และเม่ือ
สองวันท่ีผานมาเราไดรับการแจงมาวาจะมอบรางวัล
ใหเราอีก นี่ก็เปนสามรางวัลในชวงปกวาๆ ที่เราผลิต
รายการ ซ่ึงเราก็ไมคิดวารายการท่ีมีเวลาเพียง 5 นาทีนี้
จะมีคนเห็น และมีเสียงตอบรับมากขนาดน้ี เดิมที
ตนเร่ืองน้ันมาจากการเดินทางไปทำขาวของผม และ
สวนมากเปนขาวท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริต
การคอรรปัช่ัน และวันหน่ึงทางผบูรหิารใหลองหาขาว
ที่มีรูปแบบของการสงเสริมคนดี จึงคิดอยูนานวาจะทำ

อยางไรใหรูปแบบรายการท่ีสงเสริมคนดีนั้นมีคนดู
คนไทยชอบบอกวา รายการดีๆ  คนดูจะนอย รายการเรา
ไมหวอืหวา รายการ “ผพูทิกัษ” มีแนวความคดิ คือ เรา
ตามหาคนดี และคนดีในความหมายของเราน้ันไมจำเปน
ตองทำส่ิงท่ียิ่งใหญ อาจจะเปนชาวบานท่ีสรางสะพาน
ใหเด็กเดินขามคลองไปเรียนหนังสือก็ถือวาเขาเปน
คนดีเปนผูพิทักษได  เปนที่มาของการตามหาคน
ธรรมดาๆ และทำส่ิงธรรมดาๆ นัน้ใหกบัสังคม  ทำในส่ิง
ที่หลายคนไมไดทำ ตลอดเวลาปกวาน้ี ผมรู สึกมี
ความอ่ิมใจ ภูมิใจมากกวาการไปจับผูรายหรือคนราย
ไปตรวจสอบ คือการท่ีเราไดทำส่ิงดีๆ ทำรายการดีๆ
เพื่อสังคม เราไดซึมซับส่ิงท่ีดีๆ จากคนที่เราไปพบเจอ
มานำเสนอดวย รางวลัส่ือมวลชนคาทอลิกฯ นี ้ถอืเปน
อีกกำลังใจหนึ่งท่ีจะชวยใหรายการของเราทำและ
นำเสนอสิง่ท่ีดีๆ ตอไป”

รายการ “เด็กมีเรื่อง” ออกอากาศทางองคการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
(ส.ส.ท.) ดร.วฒุ ิลลีากศุลวงศ รองผอูำนวยการองคการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
ดานพัฒนาส่ือสาธารณะ  ข้ึนรับรางวัลพรอมกับ
คุณอัจฉราวดี บัวคลี ่ผูแทนผูผลิตรายการ

ดร.วุฒิ กลาววา “รายการ “เด็กมีเรื่อง” นับเปน
สวนหนึ่งของความภาคภูมิใจของไทยพีบีเอส  โดยมี
เพียง 2 ประเด็นหลักคือทำอยางไรท่ีเราจะเปดพ้ืนที่
ใหแกภาคประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะประเด็นของ
เด็กๆ ที่สามารถแสดงสิทธิ แสดงความเปนตัวตน
แสดงถึงพลงัของตนเอง และแสดงถึงพลงัของสวนรวม
ใหประชาชนไดรับทราบ ประเด็นท่ีสอง คือพัฒนา
นักขาวพลเมือง โดยนำเจาของประเด็นน้ันมาเปนคน

(อานตอหนา 8)
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เลือกฟง
ในความสัมพันธอันใกลชิดเชนในครอบครัว นับวาเปนส่ิงท่ีสำคัญและ

เฉลียวฉลาดท่ีจะทำตัวเราใหมีเวลาและพรอมท่ีจะรับฟงผูอื่นดวยความเต็มใจ
แตบางเวลาเรามักจะเลือกรับฟงเฉพาะส่ิงท่ีเราอยากไดยินมากกวา

ในบทอานจากพระคัมภีรที่เรานำมาพิจารณาในวันน้ี เราพอจะเห็นไดถึง
“การเลอืกฟงท่ีเราอยากฟง” ความสุขและพระพรอนัประเสริฐมากมายท่ีพระเจา
ทรงปรารถนาจะมอบใหกบัประชากรของพระองคนัน้ มักจะพบไดในทามกลาง
ความทุกขยาก ความหมดหวัง และการตกเปนทาสของความรูสึก เหตุผล
ที่แผนการของพระเจาถูกเบี่ยงเบนไปก็เนื่องมาจากการไรความเช่ือ ใน
พระสัญญาท่ีพระเจาทรงใหไวในชวงเวลาประวัติศาสตรแหงความรอดพน
ขอใหเรารับฟงพระองคบาง ในพระวรสาร พระเยซูเจาทรงเปรียบเทียบ
ประชากรในยุคสมัยของพระองคที่ปฏิเสธท้ังยอหน บัปติสตและพระองคเอง
เสมือนเด็กๆ ทีเ่อาแตใจตนเอง ซ่ึงยากท่ีจะเอาใจได พวกเขาอาจไมฟงอยางสนใจ
เพียงพอถึงพระสัญญาของพระเจา หรือพวกเขาอาจไดยิน แตเปนส่ิงท่ีทาทาย
เกนิไปสำหรบัพวกเขา และเขาจึงตัดสินใจไมเปลีย่นแปลงชวีติ เพือ่จะไดพบกบั
พระสญัญาท่ีพระเจาทรงใหไวกบัพวกเขา

ในชีวิตของเราเอง เราอาจรูสึกลำบากใจท่ีจะรับวาพระเยซูเจาตรัสกับเรา
เม่ือพระองคตรสักับสาวกในพระวรสาร หากเรานอมรบัความจรงิขอน้ี พระวาจา
ของพระองคจะทาทายเรา เราจะรูสึกวาพระวาจาของพระองคเรียกรองการ
ตอบรับจากเรา มากเกินกวาท่ีเราจะใหความสนใจได บางคร้ังเราอาจจะ
ไมปรารถนาที่จะรับฟงพระเจา เหมือนกับประชาชนบางคนในสมัยของ
พระเยซูเจา เราพยายามหาขอแกตัว เพ่ือปดใจไมรับฟงพระสัญญาอันนำมา
ซ่ึงความรอดพนของพระเจา ขอใหเราพยายามรับฟงพระดำรัสของพระเจา ซ่ึง
ตรัสกับเราตลอดไปเถิด แลวเราก็จะไดชื่อวาเปนผูมีบุญอยางแทจริง

“เราจะเปรียบคนยุคนี้กับส่ิงใด” (มัทธิว 11:16)

ขาแตพระบดิาเจา โปรดทรงชวยใหลกูสนใจฟงพระสรุเสยีงของพระองค
และพระสัญญาท่ีจะทรงประทานความรอดพน
อันเปยมดวยความรักของพระองคใหแกลูก โดย
ผานทางพระเยซูคริสตเจา พระบุตรของพระองค
โปรดทรงประทานพลังใหลูกเปนทุกขถึงบาป และ
นอมรับพระหรรษทานซ่ึงพระองคพรอมท่ีจะทรง
ประทานใหแกลกู  เพือ่ลกูจะไดใกลชดิกับพระองค
อกีครัง้หน่ึง อาแมน

อกีครรลองธรรมชาติ
ใกลวันท่ีพูดกันวาโลกจะแตกเขาไปทุกที
แตผคูนเหมือนจะลมืเหมือนจะไมสนใจ
ตางกับชวงเร่ิมตนปทีพ่ดูกันไวนากลัว
ประสาคนไทยท่ีต่ืนเตนตกใจหวาดหว่ันไมไดนาน
ขนาดเร่ืองเปนเร่ืองตายเร่ืองรายยังลืมไดไมยาก
โกรธแคนอาฆาตขนาดจะฆาจะแกง
ไมชาไมนานก็หายเหมือนไมมีอะไรเกิดข้ึน
ขณะท่ีคนท้ังโลกหวาดหวั่นหามาตรการเตรียมพรอม
สรางเมืองใตดินบางละสะสมเสบียงใหพอกนิบางละ
คนไทยก็ยงัมีความสุขกับการดำเนินชีวติไปวันๆ ได
ถอืวาถามันจะเกิดทำอยางไรก็หามไมได
ทำไมไมใชเวลาแตละวันใหเปนสุขสนุกตามอัตภาพ
จะไดไมตองมาเสียดายตอนนัน้
ถอืวาหากชีวติมีอนัตองเปนไปก็คงฝนไมอยู
ทำไมไมดำเนินชวีติใหเต็มท่ีเต็มรอยตราบใดท่ียงัมีลมหายใจ
จะไดไมตองมาเสียดายตอนนัน้
คนเรามักจะเสียใจเสียดายกับส่ิงที่ไมไดทำมากกวาไดทำ
มีคนรกัตายจากไปท้ังทุกขทัง้เสียใจ
ไดแตพร่ำบน “ตอนน้ันนาจะทำไดมากกวาน้ีเต็มท่ีกวาน้ี
เสียดายเสียใจท่ีไมไดทำให...”

ในขณะท่ีหลายคนมองวันส้ินวนัจบเปนการสูญเสีย
คนท่ีเขาถึงแกนชวีติจะมองวาวันส้ินวนัจบเปนการผลใิบ
ตนไมแตละตนคงไมมองวาใบแหงท่ีรวงหลนเปนการสูญส้ิน
หากแตถอืวาน่ันเปนสวนหนึง่ของครรลองชวีติ
ใบไมแหงรวงหลนเพือ่ใบออนจะไดผลอิอกมา
แมยามท่ีตองยืนตนก่ิงกานเปลือยเปลา
แตพลงัแหงชวีติในแกนตนกำลงัสรางกำลงับันดาลชีวติใหมข้ึน
ใบออนชอนเปลือกไมข้ึนมาเปนย่ิงกวาเสียงหัวเราะเริงรา
ดอกไมทีผ่ลบิานตามมาเหมือนความงดงามสีสันแหงชีวติ
ฉนัใดก็ฉนัน้ันกบัชวีติคน
มีการตายการเกิดอยางตอเนื่อง
ทัง้ดานรางกายสรีระทัง้ดานจิตใจ
เซลลเกาจำนวนมากท่ีตายไปเพ่ือใหเซลลใหมเกิด
ลมหายใจออกอยางตอเนื่องเพื่อมีลมหายใจเขา
แตละค่ำคืนอวัยวะตางๆ งวนกับการซอมแซมกัน
ต่ืนเชาข้ึนมาท้ังรางท้ังตัวแข็งขันกระชุมกระชวยกระปร้ีกระเปรา
ชีวิตจึงประกอบดวยการตายการเกิดอยางตอเน่ือง
หากมองแคการตายการสูญเสียก็คงตองหดหู
แตหากมองการเกดิการพฒันาเพือ่การดำรงอยกูช็ืน่ชมชืน่ชอบ
กระบวนการแหงครรลองธรรมชาติดำเนินไปตอเนื่อง
ทกุวนัแตละวันไมตองรอถึงวันจบวันส้ิน
ทัง้น้ีทัง้น้ันข้ึนกบัการมองชวีติ
จะมองเขาถงึแกนหรอืจะมองแคผวิเผนิ
แตละการมองกำหนดการคิดกำหนดทัศนคติกำหนดการเลือก
แตละตัวกำหนดปนหลอมชีวติท้ังสุขภาพจิตสุขภาพกาย
เหมือนมองตนกุหลาบ
บางคนมองไปบนไปทำไมตนกหุลาบจงึมีหนาม
อกีบางคนมองไปช่ืนชมไปท่ีตนหนามมีดอกกุหลาบได
บางคนมองไปบนไปทำไมชวีติตองมีสุขระคนทุกข
อกีบางคนมองไปช่ืนชมไปท่ีแมในทุกขยากลำบากกมี็สุขได
จะวาไปแลวมองอยางไรสุขภาพจติก็เปนอยางน้ันจรงิดวย
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สังฆมณฑลเชียงใหม

สิง่ศักดิส์ทิธิอ์ยเูหนอืศรีษะ เพยีง 3 ฟตุ ขมเหงกนัไปทำไม

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
ข้ึนไปตอนเหนือสุดของแดนสยาม ที่เขตวัดพระ-

วิสุทธิวงศ บานโปง อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
คุณพออัลแบรโตร เปนซา เจาอาวาส พรอมกับคุณพอ
ผูชวย ครูคำสอน และพี่นองสัตบุรุษไดจัดพิธีเสก
วดันักบญุเปโตร บานสวนปา อำเภอแมสาย เปนหมบูาน
พีน่องชนเผาอาขา ซ่ึงเปนวดัสาขาของเขตวัดพระวสุิทธิ-
วงศ บานโปง เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2012 ในเวลา
10.30 น. โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร  วีระ
อาภรณรัตน เปนประธานและกอนเสกวัดพระคุณเจา
ไดเยี่ยมคายคำสอนท่ีศูนยพระวิสุทธิวงศ บานโปง ซ่ึง
มีเด็กเขาคายจำนวน 194 คน นำโดยคณะเซอร จาก
คณะภคนิเีซนตปอล เดอ ชารตร  และสามเณรใหญของ
คณะเบธาราม หลังจากน้ันจึงเขาไปในหมูบานสวนปา
เพื่อประกอบพิธีเสกวัดตอไป โอกาสน้ีมีคุณพอที่อยู
ในเขตวัดใกลกันโดยเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงราย
ประกอบดวย คุณพอสุบัญชา ยินดีงาม และคุณพอ
พรชยั สุขใจ สองผชูวยเจาอาวาสเขตวัดพระวิสุทธิวงศ
บานโปง คุณพอพงษศักดิ์  นารินรักษ  เจาอาวาส
วดัแมพระบงัเกิดเชียงราย คณุพอวรีพงษ  มงักาย ผชูวย
เจาอาวาสเขตวัดนักบุญสเตเฟน แมจัน และคุณพอ
เกรียงไกร สุขจิต คณะคามิลเลียน รวมถวายมิสซา
ในโอกาสน้ีดวย  เสร็จจากพิธีเสกวัดนักบุญเปโตร
บานสวนปา อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายแลว บาย
วันท่ี 27 ตุลาคม 2012 พระคุณเจาไดเดินทางขามฟาก
จากเหนือสุดแดนสยาม ไปทางดานตะวันตกของ
สังฆมณฑลเชียงใหม ทีว่ดัพระแมมารีย บานหนองแหง
ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน
เพื่อเยี่ยมเยียนกลุมคริสตชนของเขตวัดพระแมมารีย
บานหนองแหงน้ี เปนทางการคร้ังแรก สำหรับวัด
พระแมมารีย บานหนองแหงน้ี เดิมทีอยูในเขตอภิบาล
ของเขตวัดนักบุญยอหนบัปติสต แมโถ แตเม่ือมีกลุม
คริสตชนเพิ่มมากข้ึน จึงไดแบงออกเปนเขตวัดใหม
โดยครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด 10 หมูบาน เปนชาว

ปกาเกอะญอท้ังหมด โดยคุณพอทูน ประภาสสันต
เปนเจาอาวาสองคแรก ปจจุบนัมีคณุพอสถติ สะอ ิ เปน
เจาอาวาส และพระคุณเจาไดคางคืนท่ีวัดพระแม
มารียหนองแหงน้ี จากน้ันเชาวันอาทิตยที่ 28 ตุลาคม
2012 พระคุณเจาไดเปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
และโปรดศีลกำลังแกเยาวชนและผูใหญรวมท้ังหมด
50 คน โอกาสนีมี้พีน่องครสิตชนจากหมบูานตางๆ ของ
เขตวัดหนองแหงตางลงมารวมตอนรับพระคุณเจาและ
รวมในพิธีบชูาขอบพระคุณอยางพรอมเพรียง  

ตองบอกวาไมตกยุคทองของประชาคมอาเซียน
สำหรับโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรม
นักเรียนแลกเปล่ียน ระหวางตัวแทนนักเรียนสังกัด
โรงเรียนคณะซาเลเซียนในประเทศฟลิปปนส จำนวน
50 คน พรอมกับพระสงฆ 2 องค ที่ไดรวมสัมผัส
ประสบการณการเรียนและใชชีวิตรวมกับผูปกครอง
และนกัเรยีนโรงเรยีนหวัหนิวทิยาลยั โดยการประสานงาน
ของคุณพอเทพรัตน  ปติสันต ประสบความสำเร็จ
อยางหนาช่ืนตาบาน  ในการเปนเจาภาพจัดการประชุม
สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย ดานส่ือมวลชน
(FABC-OSC) นำทีมโดยพระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรดีารุณศลี และทีมงาน ชือ่ “สุราษฎรธานี เมืองคนดี”
ถูกบันทึกในความทรงจำไปอีกยาวนาน และคุยไมมี
วนัจบ  ฉลอง 75 ป คณะผรูบัใชดวงหทัยนิรมลของ
พระแมมารีย ในประเทศไทย บรรยากาศการเฉลิมฉลอง
เปยมไปดวยคุณคามากมาย เห็นบรรดาซิสเตอรจัด
กจิกรรมใหกบัสมาชิก ผรูวมงาน อบรมนักเรียนแกนนำ
เพื่อชวยกิจกรรม และจัดทีมประชาสัมพันธใหกับวัด
โรงเรียน หนวยงานตางๆ งานน้ียิ่งใหญขนาดไหน
หาคำตอบได 8 ธันวาคม 2012 ที่อาสนวิหารแมพระ
บงัเกิด บางนกแขวก จดุเร่ิมตนของคณะ เสกศิลาฤกษ
ไปเปนท่ีเรียบรอยแลว สำหรับโรงเรียนธิดาแมพระ
จงัหวัดกระบ่ี โดยคณุพอนท ี   ธรีานวุรรตน อปุสังฆราช
พรอมกับซสิเตอรวไิลวรรณ ยนปลดัยศ คณะท่ีปรกึษา
ตัวแทนสมาชิก และแขกท่ีรวมเปนสักขีพยาน 
ประชุมสามัญประจำป  กลุมวินเซนเดอปอล  ปนี้
คณุพอสามคัค ี ชยัพระคณุ เปดบานวิทยาลยัเทคโนโลยี
ดอนบอสโก สุราษฎรฯ ตอนรับ ประกาศพรอมรับ
ทกุประชุมสัมมนา งานน้ีตองบอกวาเตรียมตัวสปูระชาคม
อาเซียนจริงๆ  ยุคน้ีตองบอกวามาแรง สำหรับงาน

ประกาศพระวาจา  ซสิเตอรพวงผกา ราชธน ผรูบัผดิชอบ
งานจิตตาภิบาล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ยังคงรักษา
เอกลักษณอยางตอเน่ืองสำหรับการจัดสัปดาหพระ-
คัมภีรในโรงเรียน ปนี้แนนไปดวยเน้ือหา เพราะอดีต
เจากรมมาเอง  ประชุมศาสนสัมพันธ ระดับชาติ
สังฆมณฑลอุดรธานีเปนเจาภาพ  สุราษฎรธานีไมนอยหนา
สง 3 หนุม 3 สไตลนักศาสนสัมพันธ คุณพอสมพงษ
ฉตัรบรรยงค  คณุพอทรงราชย  ศรรีะหงษ  และคณุพอ
สืบศักดิ์ กลวยไม ณ อยุธยา เขารวม เสกสุสาน
วดัแมพระฟาตมิา บานแสงอรุณ ปนีพ้รอมกบัขาวคราว
ฟาฝน ลมพายุ คุณพอศักด์ิชัย  ตรีวาอุดม เจาอาวาส
ไมหวั่นม่ันใจปแหงความเช่ือ  จัดมิสซาในสุสาน
เปนปแรก กอนหนาวันเสกจรงิ ประเดิมไปแลว 4 ศุกร
ในเดือนพฤศจกิายน ไดบรรยากาศไปอกีแบบ 


นักสำรวจคนหน่ึงไดออกไปสำรวจปา

อะเมซอน เพ่ือคนหาแหลงน้ำมันท่ีอาจจะมีอยู
เขาไดวาจางชนพ้ืนเมืองมาชวยแบกของให

เขาเปนคนท่ีชอบทำอะไรรีบเรงอยเูสมอ เขาจึง
บงัคับใหพวกชนพืน้เมืองเดินเร็วๆ  สองวันแรก
พวกคนแบกหามก็พอจะปรับตัวได แตพอเชา
วันท่ีสาม พวกเขาก็หยุดเดิน นั่งเงียบๆ สายตา
วางเปลา พวกเขาไมยอมเคล่ือนไหวอะไรเลย
เห็นชัดๆ วาพวกเขาไมมีความต้ังใจท่ีจะเดิน
ตอไปอีกแลว

นกัสำรวจผนูัน้อดรนทนไมไดจงึช้ีนาฬิกา
ใหดู และทำทาทางใหหัวหนาคนแบกหาม
เขาใจวาถงึเวลาแลวทีจ่ะตองออกเดนิทางตอไป

ชายผูเปนหัวหนากลาวตอบอยางสงบวา
“ทำไมไดครับ พวกเขาไดเดินกันเร็วเกิน

ไปครับ ตอนน้ีพวกเขากำลังคอยใหจติวิญญาณ
ของเขาตามมาใหทนั”

ผคูนในยุคสมัยของเราย่ิงทียิง่รบีเรงมากข้ึน
พวกเขากังวล วนุวาย และนาสงสาร จติวิญญาณ
ของเขาอยูรั้งทายไกลเขามากและไมสามารถ
ตามทันได

จากหนังสือเมล็ดพันธุแหงปรีชาญาณ
เลม 2  : คณะภคนิเีซนตปอล เดอ ชารตร
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ขับเคล่ือนและตอยอด แตส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดคือเด็กๆ
ทุกคนมีสิทธ์ิ มีเสียง เด็กทุกคนเปนอนาคตของชาติ
เขาเปนอนาคต และเปนประชากรของโลก เราจึงคิดวา
ทำอยางไรใหเด็กๆ เหลาน้ีไดแสดงตัวตน แสดงถึง
ศักยภาพของตนเอง และท่ีสำคัญท่ีสุดผมขอมอบรางวัล
นี้ใหกับเด็กๆ ทุกคนในประเทศไทย โดยไมเลือกชาติ
วรรณะ ประเพณี”

รายการ “ภัตตาคารบานทุง” ออกอากาศทาง
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) คณุจรงศักด์ิ รองเดช โปรดวิเซอร
ทีมผลิตรายการฯ เปนผูข้ึนรับรางวัล กลาววา “วันน้ี
ผมรูสึกต่ืนเตนมาก และเช่ือวาผูรับรางวัลหลายคน
คงต่ืนเตนเหมือนกับผม รายการของเรานำเสนอ
ภตัตาคารแบบบานๆ ไมคอยไดเขามาในเมืองสกัเทาไร
ตอนน้ีรายการของเราหยดุพกัทำสตอกรายการ 6 เดือน
จากน้ันก็จะนำเสนอตอ ขอบพระคุณไทยพีบีเอส และ
ทมีงานทุกทาน วนัน้ีผมไดมารับรางวัลผมดีใจมาก และ
ขอขอบคุณครูอาจารยที่ไดใหความรูผมในเ ร่ือง
ส่ือสารมวลชน อยางคุณประสาน แหงทีมทีวีบูรพา
คุณคาแหงการถายโอนความรู เพื่อคนรุนหลังวันน้ี
มันเปนผลแลวครับ และท่ีสำคัญหากรางวัลนี้จะเปน
ประโยชนแกพี ่ปา นา อา ทีไ่ดรวมผลติรายการทกุคน
เพราะแขกรับเชิญ “ภัตตาคารบานทุง” มิไดเปนเชฟ
หรอืพอครัวชัน้เอก แตทกุทานเปนวิถชีวีติ ไดบงช้ีและ
ไดสะทอนถึงความเปนไทย อยางไรก็ดีขอฝากรายการ
นีไ้วในดวงใจของทุกทานดวยครบั”

รายการ “คนคนฅน” ออกอากาศทางสถานี
โทรทศันโมเดิรนไนนทวี ีคณุประสาน องิคนนัท พธีิกร
รายการ เปนผูข้ึนรับรางวัล กลาววา “กอนอื่นตอง
บอกวาเวลาท่ีไดมีโอกาสมางานของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ
ทุกครั้ง ผมจะรูสึกผูกพันและภาคภูมิใจเปนพิเศษ
มากกวาการรับรางวัลคร้ังไหนๆ นะครับ เพราะเดิมที
ผมเปนนักเรยีนโรงเรยีนอสัสัมชญัธนบุร ี การไดกลบัมา
รับรางวัลในสถาบันท่ีมีสวนไดประสิทธ์ิประสาทวิชา
ใหเรา จนเรามาถึงทุกวันน้ีไดเปนความภาคภูมิใจ
เปนพิเศษ  และความภาคภูมิใจอีกอยางหนึ่งก็คือ
ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ เปนสถาบันแรกที่ไดมอบรางวัล
ใหกับรายการ “คนคนฅน” ของเราท่ีเร่ิมตนเม่ือสิบป
ที่แลว ในวันที่เราก็ไมรูวารายการของเราจะอยูรอดถึง
3 เดือนหรือเปลา แตวาส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ก็เปน
สถาบันแรกที่ไดมองเห็นถึงคุณคาและส่ิงท่ีเราทำ และ
วนัน้ีกไ็ดมีโอกาสกลับมารบัรางวลัอกีครัง้หนึง่ โอกาส
นีก้ค็รบ 10 ปพอด ีผมในนามของบรษัิททีวบีรูพา และ
ในนามของทีมงานทุกคนตองขอบพระคณุมากท่ีทานยงั
มองเห็นคุณคา ยังมองเห็นส่ิงท่ีรายการคนคนฅน
พยายามทำ ซ่ึงผานมาในระยะเวลาอยางน้ี เราคง
ไมตองบอกวาใหทำเพื่ออะไร เพราะเพียงแตเราทำ
ใหงานออกมาอยางตอเนือ่ง สม่ำเสมอ และมีประโยชน
และตอเน่ือง เทาน้ีผมก็ถือวาเปนงานท่ีทาทายมากแลว
สุดทายน้ีตองขอขอบพระคุณ “คนตนเรื่อง” อีกหลาย
รอยคนท่ียังคงมอบบทเรียนชีวิตใหเราไปคนหา อยาง
สม่ำเสมอ ใหทุกเรื่องเปนเร่ืองท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะ
ชวงท่ีสังคมมีภาวะท่ีนาเปนหวงแบบน้ี ก็ยังคงมีคนอีก
หลายคนท่ีเช่ือม่ันและยืนหยัดในเร่ืองของคุณงาม

ความดี และทำดอียางสม่ำเสมอ”
ตอจากน้ันเปนการมอบรางวัลภาพยนตรโฆษณา

ดีเดน ไดแก
ภาพยนตรโฆษณา  “ขาวผัดอ่ิมใจ” โดยสำนกังาน

นโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน คณุสุเทพ
เหลี่ยมศิริเจริญ ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงานกระทรวงพลังงาน เปนผูข้ึนรับรางวัล
กลาววา “ในนามของสำนักงาน รสึูกเปนเกียรติอยางย่ิง
ทีภ่าพยนตรเทิดพระเกียรติชดุ “ขาวผดัอ่ิมใจ” ไดรบัการ
พิจารณาจากคณะกรรมการของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ
เราทุกคนทราบดีวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ของเรามีความมุงม่ันและปรารถนาใหเกิดความผาสุก
แกประชาชนในประเทศในทุกๆ ดาน และในดาน
บูรณาการการใชพลังงานอยางประหยัดและรูคุณคา
ตัวผมเองเคยรับใช เ บ้ืองพระยุคลบาทในภาคใต
โครงการหลวง ลักษณะงานคลายท่ีเขาคอตามตัวอยาง
ภาพยนตรโฆษณา ที่นำเสนอมาน้ัน เราจะไดเห็นวา
พระองคทานไดทรงสอนพวกเราผานเร่ืองราวเหตุการณ
ตางๆ และจากการศึกษาคนควาจากผเูช่ียวชาญ เราก็พบ
วา ขาวผัดหน่ึงจานใชน้ำมันถึง 1 ลิตร อันน้ีเปนการ
สะทอนใหประชาชนของพระองคเห็นวา แมขาวผัด
เพียงหนึ่งจานก็ตองใชพลังงาน สุดทายนี้ขอขอบคุณ
คณะกรรมการ และส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ที่ไดมอบ
รางวัลนีใ้หกบัเรา ขอบคุณครับ”

ภาพยนตรโฆษณา “ใชพลงังานอยางรคุูณคา” โดย
บรษัิท ปตท. จำกัด (มหาชน) คณุประเสรฐิ สลิลอำไพ
ผจูดัการ ฝายส่ือสารองคกร เปนผข้ึูนรบัรางวัล กลาววา
“ในนามของบริษัท ปตท. เรามีความภาคภูมิใจเปน
อยางย่ิงท่ีไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการและผูที่
โหวตเขามาใหภาพยนตรโฆษณาชุด “ใชพลงังานอยาง
รูคุณคา” ไดกลายเปนหนึ่งในภาพยนตรโฆษณาท่ีมี
คุณคาตอสงัคม ในความเปนจริงน้ันเราคิดอยเูหมือนกัน
วา การทำภาพยนตรโฆษณาเก่ียวกับความม่ันคงทาง
พลงังาน และความรับผดิชอบทางสังคมน้ันจะไมประสบ
ความสำเร็จเลย หากวาไมไดรบัการสนับสนุนจากผบูรโิภค
แตส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด เราคิดกันอยูเสมอคือจะทำอยางไรท่ี
เราจะสรางวันน้ีเพื่ออนาคตสำหรับลูกหลานของเรา
คณะผูใหญของเราเห็นวาพลังงานของโลกและของ
ประเทศไทยเราน้ันเร่ิมเหลือนอยลง เราจะสรางสำนึก
อยางไรใหกับคนในสังคม วาเราจะชวยกันใชพลังงาน
อยางรูคุณคา เราทำอยางไรโดยอาศัยตัวแทนนั่นคือ
เด็กๆ ซ่ึงอยูในฐานะเปนผูพูดในส่ิงเหลาน้ี  ตอนท่ี
เจาหนาท่ีทำโฆษณานำเสนอถึงการเลาเรื่อง พวกเรา
ก็เกิดความกังวลวาโฆษณาชุดน้ีจะนาสนใจ หรือเด็ก
จะสามารถพูดในส่ิงท่ีเขาคิดไดหรือไม แตส่ิงท่ีเรา
เห็นในภาพยนตรโฆษณาท่ีออกมานั้นเปนเด็กๆ ที่พูด
ในส่ิงท่ีเขาคิดออกมาจากจิตใจของพวกเขาจริงๆ ไมมี

การสอนใหเด็กพดู แตเด็กๆ เขาพดูออกมาเอง ผมหวงั
วาภาพยนตรชุดน้ีจะเปนแรงบันดาลใจใหกับพวกเรา
ไดรคุูณคาของพลงังาน และเกบ็ไวใหลกูหลานซึง่กคื็อ
พวกเขา”

ภาพยนตรโฆษณา  “คุณยาย” โดยมิสทิน : บรษัิท
เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จำกัด คณุมารอีา ฉตัรทอง
ทีป่รกึษาดานกิจกรรมพเิศษ เปนผข้ึูนรบัรางวลั กลาววา
“ในนามของบริษัทเบทเตอรเวย เครื่องสำอางมิสทิน
รูสึกเปนเกียรติและภาคภูมิใจเปนอยางย่ิง ที่ภาพยนตร
ชุด “คุณยาย” ไดรับการพิจารณาจากส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ ภาพยนตรโฆษณาชุดน้ี สรางข้ึนจากชีวติจริง
ของสาวมิสทิน ที่สามีตาบอด ภาพที่เราเห็นประจำคือ
ทั้งสองทานจะประคองกันเขามาในบริษัท ส่ังสินคา
และห้ิวถุงบรรจุสินคา เดินออกไป วันหน่ึงผูบริหาร
ทานหน่ึงไดมีโอกาสพูดคุยจงึถามวาไมเหน่ือยหรอือายุ
มากแลว ทานตอบวามันเปนความสุขทางใจ ไดเพื่อน
ใหม ไดพดูคุย และท่ีสำคัญไดพาคณุตาออกมาขางนอก
เม่ือเห็นอะไรก็สามารถเลาใหคุณตาฟง คุณตาก็ไมเหงา
แตส่ิงท่ีเราประทับใจคือ คำพูดของคุณตาท่ีบอกวา
นี่แหละคูทุกขคูยาก คนหน่ึงเปนตา อีกคนหน่ึงเปนขา
ชองวางระหวางน้ิวของเราน้ันถูกสรางข้ึนมาเพ่ือใหอีก
คนหน่ึงมาเติมเต็ม ทีจ่ะไดใชชวีติรวมกันอยางมีความสุข
ชีวิตไมตองร่ำรวยดวยเงินทองก็สามารถสรางความสุข
ไดทั้งตอตนเอง ตอคนรอบขาง และตอสังคม ส่ิงท่ีเรา
ไดยนิ ส่ิงท่ีเราไดเหน็ ทำใหเราเกิดความคิดวาเราจะทำ
อยางไรเพ่ือที่จะส่ือแงคิดดีๆ เหลาน้ีสูสังคมภายนอก
ไดอยางไร ภาพยนตรโฆษณาชุดน้ีจงึเกิดข้ึน ขอขอบคุณ
ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ท่ีไดเห็นถึงความต้ังใจของเรา
ที่จะส่ือความคิดดีๆ ผานภาพยนตรโฆษณาชุดน้ี ขอ
ขอบคุณจากใจจริงอีกคร้ังเพราะน้ีคือรางวัลท่ีเปน
กำลังใจใหบริษัทของเราจะไดสรางส่ิงดีๆ เพื่อสังคม
ตอไป”

ภาพยนตรโฆษณา “Smoking Kid” โดยสำนกังาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
ทันตแพทยกฤษดา  เรืองอารียรัชต  ผูอำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) ข้ึนรบัรางวัลพรอมกับคณุสุพัฒนชุ สอนดำรหิ
ผอูำนวยการสนบัสนุนงานการตลาดเพ่ือสงัคม

ทันตแพทยกฤษดา กลาววา “วันน้ีผมในนามของ
สสส. รูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางย่ิงท่ีไดรับรางวัล
จากภาพยนตรชุด “Smoking Kid” ถูกออกแบบและ
คิดภายใตโจทยการส่ือสารท่ียาก เพราะคนไทยรูวา
บุหรี่เปนสิ่งท่ีอันตราย และไมดีตอสุขภาพ แตคนไทย
เกือบ 25 เปอรเซ็นต ก็ยังสูบกันอยูจนเปนปกติ โจทย
ก็คือวา ทุกคนรูแลววาไมดีแตทำ ไมหยุด แลวจะทำ
อยางไรดี คร้ังนี้เราจึงเขาไปกระแทกความรูสึกเพื่อ
ทำใหเขาปรับเปล่ียนพฤติกรรมได ภาพยนตรชุดน้ี
ครั้งแรกเราสงผานส่ือสมัยใหมคือ ยูทูป ตัวละคร
ทกุคนท่ีเหน็เปนตัวละครจริงๆ เด็กเขาไปถามจริงๆ และ
เด็กเขาไปขอจุดบุหรี่ แตตัวคนท่ีสูบบุหรี่ก็บอกเด็กวา
สูบบุหรี่ไมดี แตเขาเองก็ยังเลิกไมได โฆษณาชุดน้ี
กระแทกจิตใจคนสูบบุหร่ีเหลาน้ันอยางมาก มีผูคน
เขาไปคลกิในยทูปูอยางมากประมาณ 1 ลานววิ ภายใน
1 สัปดาห คนท่ีเขาไปดูไมใชเฉพาะคนไทยเทาน้ัน แต

ส่ือมวลชนคาทอลกิ (ตอจากหนา 5)

(อานตอหนา 13)
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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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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)

Tel. 0-2291-3750-4

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

หลกั : คุณภาพตองมาอันดับหน่ึง ความรับผิดชอบและการใฝบรกิารตองมีเสมอ คาบริการตองเหมาะสมเพราะเปนส่ิงสำคญัท่ีลกูคาคำนงึถึง
การ  : กฎหมายและบัญชีมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ แตธุรกิจตองยึดถือคุณธรรม จึงจะดำรงอยูไดอยางย่ังยืน

บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ แก ชาวไทยและตางชาติ ทั้งกิจการ
ขนาดใหญและเล็ก โดยทีมทนายความท่ีมีประสบการณกวา 20 ป

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

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

Matthew Accounting Co., Ltd.
สำนักบัญชี  อาบิบริษัท แมทธวิ แอคเคานติ้ง จำกัด

บรกิารทางบญัช ี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชแีละภาษีทีมี่ประสบการณกวา 20 ป

บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงินเดือน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวิเคราะห และวางระบบบัญชี
บรกิารตรวจสอบบัญชี
บรกิารปรกึษาและแกไขปญหาดานบัญชภีาษอีากร
บรกิารวางระบบบัญชดีวยคอมพิวเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต

สิง่ใดท่ีพระเจาทรงสญัญาไว พระองคยอมมีพระอำนาจทีจ่ะทำสิง่น้ัน
ใหเปนจรงิตามพระสญัญาได

(รม 4:21)
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กบั “หนังสือพมิพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ
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(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 (......................................................)
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หมายเหตุ : กรณชีำระเงนิเปน
 เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
 ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศักด์ิศรี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
 เช็คขีดครอม ส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ”
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พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

คุณครูทราบไหมครับวาใครคือนักบุญ
องคอุปถัมภของบรรดาคุณครูคำสอน
(Patron  Saint  of  Catechists)

สารคำสอนเคยนำ เสนอชีวิตของ
นักบุญมิแกล  เฟเบรส  คอรเดโร แหง
เอควาดอร  บราเดอรคณะลาซาล   บุญราศี
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน  ปอล ที่  2
ประกาศวันอาทิตยที ่ 21 ตุลาคม  ค.ศ. 1984
ณ  ลานมหาวิหารนกับญุเปโตร  กรงุโรม  ใหเปนนักบญุ
และเปนนกับุญองคอปุถัมภของผสูอนคำสอน  ระลกึถงึ
วนัท่ี  9  กมุภาพนัธ

นอกจากนีย้งัมี   นกับญุชารลส   โบโรเมโอ พระ-
สังฆราช (ค.ศ. 1538-1584) ฉลองวันท่ี 4 พฤศจิกายน
และนักบุญโรเบิรต แบลลามีโน  คณะเยสุอิต  พระ-
สังฆราชและนักปราชญแหงพระศาสนจักร (ค.ศ. 1542-
1621) ฉลองวันท่ี  17  กนัยายน

นักบุญท้ังสองเปนผูมีสวนสำคัญในการปฏิรูป
ชวยฟนฟูในดานการศึกษา และชีวิตจิตของพระ-

ศ า ส น จั ก ร
ค า ท อ ลิ ก
ร ะ ห ว า ง มี
ความวุนวาย
มากๆ ใน
สังคม

ข อ คิ ด
ของนักบุญ
ชารลส  โบ-
โรเมโอ ใน
การประชุม

สภาสงฆครั้งสุดทาย “ถาทานมีหนาท่ีเทศนและสอน
ก็จงเอาใจใสศึกษาคนควา  และฝกฝนตนเองในส่ิงท่ี
จำเปน เพือ่จะไดปฏบิติัหนาท่ีเปนอยางดี  กอนอ่ืนตอง
ม่ันใจวาชีวิตและความประพฤติของทานเปนการเทศน
อยใูนตัวแลว  ถาทานไมเปนเชนน้ี ผอูืน่จะสังเกตวาทาน
พดูอยางหนึง่  แตเจรญิชีวติอยางหนึง่   และคำพดูของ
ทานก็จะเปนเหตุใหผูอื่นหัวเราะเยาะและส่ันศีรษะ
ประทวง”

นกับุญวอีาตอร  แหงลยีง (St. Viator  of  Lyons)
เปนชาวฝรัง่เศส  เกดิราวศตวรรษที ่4 ตามประวัติเลาวา

ทานไดเปนผูอานพระคัมภีรและครูคำสอนประจำ
อาสนวิหารท่ีลียง  เปนผูมีชื่อเสียงดี  และไดรับความ
เคารพนับถือเปนพิเศษจากพระสังฆราชยูสตูสแหงลียง
หลงัสภาสงัคายนาท่ีเมือง  Aquileia (ค.ศ. 381)  พระ-
สังฆราชตัดสินใจไปเปนฤๅษีที่ประเทศอียิปต โดยที่
วีอาตอรสมัครใจติดตามไปดวย  ดำเนินชีวิตศักด์ิสิทธ์ิ
และท้ังสองส้ินใจท่ีอารามเชเต ในป ค.ศ. 389  ฉลอง
วนัท่ี 21 ตุลาคม

ในปแหงความเชื่อ  ที่สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16  เชิญชวนเราใหศึกษาเอกสารท้ัง
16 ฉบับของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 และ
หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

วนันีจ้งึเปนโอกาสยิง่ใหญสำหรบับรรดาครคูำสอน
ไตรตรองชีวิตของนักบุญและบุญราศีฟลิป สีฟอง
ออนพิทักษ (ฉลอง 16 ธันวาคม)  องคอปุถมัภของเรา
เพื่อเลียนแบบอยาง และภาวนา  ถามีเวลาอานประวัติ
ขององคอุปถัมภบรรดาครูคำสอน  ไตรตรองชีวิตของ
บรรดาองคอปุถมัภ  และหนงัสือทีส่มเด็จพระสนัตะปาปา
แนะนำ  เพื่อเราจะไดเปนครูคำสอนท่ีดีข้ึนในปแหง
ความเชื่อนี้

องคอุปถัมภ
ของครูคำสอน
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นครรัฐวาติกัน (เซนิต-28 ตุลาคม ค.ศ. 2012) 
ปตาจารยสมัชชาพระสังฆราชหลายทานไดเปดใหสัมภาษณ
ส่ือมวลชนถงึรายช่ือสดุทายของขอเสนอตางๆ ทีไ่ดรบั
การเสนอและไดรบัการออกเสยีงเหน็ชอบจากทีป่ระชมุ
สมัชชาพระสังฆราชเรื่องการประกาศขาวดีแบบใหม
เพื่อการถายทอดความเช่ือคริสตชน ปตาจารยเหลาน้ัน
ไดแก คุณพอเฟเดริโก ลอมบารดี ผูอำนวยการสำนัก
ขาวของสันตะสำนัก  พระคารดินัลโดนัลด  เวิรล
พระอัครสังฆราชแหงวอชิงตัน ผูดำเนินการประชุม
สมัชชาพระสังฆราช พระอัครสังฆราชโจเซฟ มิกาลิค
ประธานสภาพระสังฆราชแหงโปแลนด และพระอัคร
สังฆราชปแอร  มารีย  การเร แหงมองตเปลลิเยร
เลขาธิการพเิศษของท่ีประชมุสมัชชาพระสงัฆราช

พระคารดินัล เวิรล พูดถึงความสำคัญของการ
ประชุมสมัชชาพระสังฆราชคร้ังน้ี รวมถึงขอเสนอตางๆ
ที่นำเสนอ โดยบอกวา มิติที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งคือ
พวกพระสังฆราชเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน “เฝาคอยการ
ประกาศขาวดีแบบใหมนี้” ทานคารดินัลกลาววา
“ขาพเจาคิดวา พวกเราพระสังฆราชมีจิตสำนึกถึง
จุดมุงหมาย และเปนหนึ่งเดียวกับส่ิงท่ีพระศาสนจักร
จำเปนตองกระทำ และสำนึกดีวาเรากำลังมงุไปท่ีใด”

สวนเรื่องพี่นองที่เปนตัวแทนมากลาวสุนทรพจน
แกทีป่ระชมุสมัชชาพระสงัฆราชน้ัน พระอคัรสงัฆราช
มิกาลิค กลาววา การเปนพยานท่ีมอบใหโดยพระอยักา
แหงกรงุคอนสแตนติโนเปล และประมขุของพระศาสนจกัร
แองกลกีนั บงบอกถงึ “ความเปนเอกภาพในการทำงาน
อภิบาลของเรา”

พระคารดินัลเวิรลบอกกับผูทำงานส่ือเหลาน้ันวา
มีหลักตรรกะในเอกสารท่ีพยายามบรรยายความวา
การประกาศขาวดีแบบใหมเปนอะไร ทานคารดินัล
กลาววา “เรามิไดพยายามใหคำนิยามการประกาศขาวดี
แบบใหม แตเราพยายามอธิบายความถึงเร่ืองน้ี”

พระคารดินัลผูประสานงานท่ัวไปของสมัชชา
พระสงัฆราชผนูีก้ลาวเสริมตอไปวา ขอเสนอตางๆ นัน้
เนนส่ีดานหลกั คือ “วธีิทีเ่ราทำการประกาศขาวดี บริบท
ของการประกาศขาวดี สถานท่ีซ่ึงเราสามารถประกาศ
ขาวดี และใครเปนผปูระกาศขาวดีแบบใหมนี”้

พระคารดินัลเวิรล กลาววา “การอภิปรายของเรา
ส้ินสุดลงดวยญตัติทีมี่ความสำคัญยิง่ ตอนลงทายเอกสารน้ี
บอกวา ‘ทานเปนพยานของเรา’ ถอยความน้ีเปนบทสรุป
ถงึส่ิงท่ีเก่ียวของกับการถายทอดความเช่ือเปนบทสรุปวา
ผมีูความเชือ่ทกุคนทำใหความเชือ่ของตนเพิม่พนูลกึซึง้

ยิ่งข้ึน เขามีความม่ันใจในความเช่ือ และรวมแบงปน
ความเช่ือนัน้ดวย...สวนท่ีสำคัญของขอเสนอตาง  ๆเหลาน้ัน
คือการตระหนักดีวา การประกาศขาวดีแบบใหมมิใช
เปนวาระช่ัวคร้ังช่ัวคราว การประกาศขาวดีแบบใหม
มิใชเปนเรื่องโครงการ แตเปนวิธีมองดูโลกรอบตัวเรา
และหาวิธีที่จะประกาศขาวดี”

พระคารดินัลเวิรล ยังกลาวตอไปวา อีกมิติหนึ่งท่ี
สำคัญของขอเสนอเหลาน้ันคือ การรบัรวูาจำเปนตองมี
การเสวนาและการติดตอสื่อสารกันใหมากข้ึนระหวาง
โลกแบบวทิยาศาสตรนีก้บัพระศาสนจกัร ทานบอกวามี
ขอเสนอมากมายในเอกสารน้ีพูดถึงเรื่องการเสวนากับ
บางแวดวงพิเศษเฉพาะในชุมชนแบบวิทยาศาสตรและ
วชิาการดวย ทานกลาววา “พระศาสนจักรตระหนักดีวา
ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ความงดงามแหงสารขาวดี
ตองถูกแปลความเขาสูโลกนี้ ที่ผูคนท้ังหลายพบวา
ตนกำลังอยใูนโลกของวิชาความร ูโลกของวิทยาศาสตร
และโลกของเทคโนโลยี...เปนส่ิงสำคัญมิใชเพยีงบอกวา
พระเปนเจาทรงเปนผูดีงามเทาน้ัน แตตองบอกดวยวา
พระองคทรงเปนผูงดงามดวยขาวดีนี้งดงาม และความ
งดงามน้ันมีรากฝงลกึอยใูนประวัติศาสตรของพระศาสนจักร
ทีก่รงุโรม เราถกูหอมลอมดวยความงดงาม ขาพเจาคิดวา
นัน่เปนส่ิงหนึง่ในหลายส่ิงท่ีสมัชชานีพ้ยายามจะพดูบอก
เราตองไมสูญเสียสมรรถภาพ มิใชเพียงในดานศิลปะ
เทาน้ัน แตตองไมสูญเสียสมรรถภาพในดานดนตรีและ
พธีิกรรมดวย เราตองไมสูญเสียความสามารถน้ัน ทัง้น้ี
เพื่อเราจะปลุกผูคนท้ังหลายใหเปดตาดู ความงดงาม
ซ่ึงก็คือองคพระเจา”

พระคารดินัลเวิรล กลาวลงทายวา ญัตติที่เปน
ขอเสนอตางๆ นัน้ ทำหนาท่ีนำความต่ืนเตนในขาวดีและ
การประกาศขาวดีมาใหแกโลกและแกพระศาสนจักร
คารดินลักลาวท้ิงทายวา “เรามีเรือ่งราวอันนาอัศจรรยใจ
ที่จะพูดบอก เรามีองคพระผู เปนเจาผูทรงกลับคืน
พระชนมชีพมาแนะนำใหรูจักญัตติขอเสนอหลายขอ
ของเรา ตองอานภายใตความต่ืนเตนท่ีเราอยากเลาเร่ืองนี้
นั่นคือ พระเยซูคริสตเจาทรงเปนองคพระผูเปนเจา
พระองคทรงกลับคืนพระชนมชีพแลว พระองคทรงมอบ
หนทางแหงชีวิตแกเรา”

⌫
⌫⌫

นครรฐัวาตกินั (เซนติ-12 ตลุาคม ค.ศ. 2012)  คณุพอ
โรเบิรต เอฟ เปรโวสต อัคราธิการคณะเอากุสติเนียน
ไดกลาวปาฐกถาแกที่ประชุมสมัชชาพระสังฆราช
โดยทานเนนเร่ืองบทบาทของส่ือมวลชนในการสราง
“จินตนาการของมนุษย” ถึงความเช่ือและจริยธรรม
โดยเฉพาะอยางย่ิงส่ือโทรทัศนและภาพยนตร คุณพอ
เปรโวสต กลาววาส่ือตะวันตกตองรับผิดชอบตอการ
ส่ือสาร “ความเช่ือถอืและการปฏิบติัตาง  ๆทีไ่มเขากับขาวดี”

คุณพอเปรโวสตยนืยนัวา การทีส่ื่อยงัคงมีอทิธิพลยิง่
ในสังคมน้ัน เปนเพยีงสวนหนึง่ของปญหา ทานกลาววา

“ความพอใจกับการเลือกดำเนินชีวติแบบตอตานศาสนา
ครสิตทีส่ื่อสงเสรมิอยนูัน้ ถกูยอมสอียางชาญฉลาดและ
อยางมีศิลปะย่ิงในการมองของสังคมจนเม่ือผูคน
ไดยนิสารครสิตชน กห็ลกีไมพนท่ีสารน้ันดูเหมอืนจะเปน
อดุมคติและใหความรสึูกโหดราย อนัขัดแยงกับมนุษยธรรม
ทีเ่หน็เดนชดัของมุมมองแบบตอตานศาสนาคริสต”

ทานอัคราธิการคณะเอากุสติเนียน ยังกลาวดวยวา
ถาพระศาสนจักรเรยีกรองใหมีการประกาศขาวดีแบบใหม
เพื่อตอบโตกับการที่ส่ือทำใหความเช่ือผิดเพี้ยนไป
ผูที่ทำงานอยูแนวหนาตองไดรับการบอกใหทราบ
มากข้ึนถึงการทาทายตางๆ ของการประกาศขาวดีที่มี
ความยากลำบากตางๆ มากมายในยุคปจจบุนัดวย

คุณพอเปรโวสต ไดยกตัวอยางปตาจารยบางคน
ของพระศาสนจักรที่เปน “อาจารยนักเทศน คุณพอ
บอกวาท่ีทานเหลาน้ันประสบผลสำเร็จในการประกาศ
ขาวดีเพราะวาพวกทานเขาใจพ้ืนฐานสำคัญตางๆ
ของส่ือมวลชนท่ีเหมาะสมกับโลกทีพ่วกทานเจริญชวีติ
อยูในเวลาน้ัน”

คุณพอเปรโวสต กลาวสรุปลงทายวา ไมเปนการ
พอเพียงที่พระศาสนจักรจะเปนเจาของส่ือชองตางๆ
พนัธกิจเฉพาะของพระศาสนจักรคอื การแนะนำผคูนให
ถือเอาธรรมชาติของธรรมล้ำลึกเปนยาแกพิษส่ิงท่ีเห็น
ชีวิตนักพรตมีบทบาทสำคัญย่ิงเชนกันในการประกาศ
ขาวดีโดยชี้ใหผูอื่นเห็นธรรมล้ำลึกนี้ดวยการเจริญชีวิต
ตามคำแนะนำแหงพระวรสารอยางซ่ือสตัย

⌫
 ⌫ 

นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  พระอัครสังฆราชรีโน
ฟซิเชลลา ประธานสมณสภาเพ่ือสงเสริมการประกาศ
ขาวดีแบบใหม กลาววา เม่ือพระศาสนจกัรทำการฟนฟู
การอุทิศตนทำงานประกาศขาวดีในระหวางปแหง
ความเช่ือนี้ พระศาสนจักรตองพยายามทำงานอภิบาล
ทกุอยางของทองถิน่ใหเปนหนึง่เดียว โดยตองไมปลอยให
ระบบการทำงานแบบราชการมาบีบรดัขบวนการใหมๆ
จนหายใจไมออก

พระอคัรสงัฆราชฟซิเชลลา กลาวกับพวกผส่ืูอขาว
ในงานแถลงขาวเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ถึง
รายละเอียดพิธีบูชาขอบพระคุณเปดปแหงความเช่ือ
ในวนัที ่11 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ทานกลาววา “เราจำเปน
ตองกลับไปสูการเปนชุมชนผูประกาศ การพบกับ
องคพระผูเปนเจาท่ีมีชีวิตและสามารถแสดงออกถึง
ความยินดีแหงการพบปะน้ีดวย...การประกาศขาวดี
แบบใหมเปนผลประการหน่ึงของการประชุมสภา
สังคายนาวาติกัน ที่ 2 เพราะวา สังคายนาวาติกัน ที่ 2
ตองการพูดบอกถึงพระเจาแกผูคนยุคปจจุบัน”
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เปนคนจากท่ัวโลก หลังจากน้ัน สสส. จึงตัดสินใจ
เปล่ียนภาพยนตรในยูทูปมาเปนภาพยนตรโฆษณา
เพียงไมกี่ วันมีผู โทรศัพท เข ามาขอเ ลิกสูบบุหรี่
เปนจำนวนมาก เพิ่มข้ึนหลายเทาตัว ภาพยนตรชุดน้ี
ไดรบัรางวัลเยอะมาก ทัง้ท่ีเมืองคานส ประเทศฝร่ังเศส
ประเทศสิงคโปร และอีกหลายรางวัลในประเทศไทย แต
ทุกรางวัลที่ผานมาก็ไมไดสรางความภูมิใจใหสสส.
เทากับรางวัลทีไ่ดรบัจากส่ือมวลชนคาทอลกิฯ ในวันน้ี
เพราะเราเช่ือวารางวัลนี้ไมไดตัดสินท่ีเทคนิค หรือวิธี
การในการส่ือสาร แตคณะกรรมการทุกทานเห็นวาเปน
ประโยชนและสรางสรรคสังคมอยางแทจรงิ”

พระคุณเจาประธาน กลาวปดพิธีมอบรางวัลวา
“ขอรวมแสดงความยินดีกับผูรับรางวัลทุกทานอีก
ครั้งหนึ่ง และขอขอบคุณทุกทานท่ีไดมารวมงาน
ในคร้ังน้ี ถือเปนกำลังใจใหกับผรูบัรางวัลทกุทานดวย
พรอมท้ังขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทาน ทุกสถาบัน
ที่เหน็ดเหน่ือยกับการทำงานสำคัญน้ี นอกเหนือจาก
หนาท่ีการสอนที่หนักอยูแลว  ก็ยังเสียสละและ
ทำงานอยางดี ตอเนือ่งมาโดยตลอด

ขอฝากถึงพี่นองทุกทานวา  พี่นองแตละคน
ในฐานะผรูบั ผชูม สามารถเปนผใูหกำลังใจ ใหรางวัล
แกผูผลิตรายการตางๆ ไดเชนเดียวกัน ดวยการเขียน
จดหมาย โทรศัพท หรือสงอีเมล ไปยังผูผลิตรายการ
ตางๆ ทีเ่หน็วาดี และพยายามแนะนำใหกบัคนอ่ืนๆ ดวย
ก็เปนอีกชองทางหน่ึงท่ีจะชวยกันสงเสริมใหมีคน
พยายามผลติส่ือทีดี่ๆ เผยแพรใหกบัสังคมไทย โดยเฉพาะ
กับเด็กๆ เยาวชนลูกหลานของเราตอไป

ทุกวันน้ีส่ือใหม (New Media) ทำใหเราเปนผูรับ
และผูเผยแพรไดงาย รวดเร็ว และสะดวก ถือวาเปน
โอกาสอยูในมือเราแลวที่จะทำความดี อยาปลอยให
หลุดมือไป

เราทุกคนไมวาใครก็ตาม มีหนาท่ีตอประเทศชาติ
บานเมือง สังคมและลูกหลานของเรา ใครทำอะไรได
ใครชวยได ขอใหถือวาเปนหนาท่ีอยางหน่ึงของเรา
ประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลง
หลายส่ิงหลายอยางและตองการใหทกุคนลุกมาทำส่ิงดีๆ
ใหแกสังคมของเรา

ขอพระเปนเจา และพระแมมารีย ไดประทาน
พระพรใหกับทุกๆ ทาน ใหประสบความสุข สำเร็จ
ในหนาท่ีการงานและในชีวิต และไดผลิตรายการท่ีมี
คุณคา เปนประโยชนตอสงัคมตอๆ ไป”

กอนจบพิธีพระคุณเจาประธาน ไดมอบชอดอกไม
แกผูแทนวงโยธวาทิตโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต
และมอบซีดีแกโรงเรียนและสถาบันตางๆ  ที่ มี
สวนรวมในการตอบแบบสำรวจรายการ และขอบคุณ
ดร.อภชิาต อนิทรวศิษิฏ พธีิกร
    อนึ่ง พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเดนคร้ังน้ี มีการ
ถายทอดสดทางอินเทอรเน็ต www.catholic.or.th โดย
แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ส่ือมวลชนคาทอลกิ (ตอจากหนา 8)

“ผทูีเ่ชือ่ในเรา ไมไดเชือ่ในเราเทานัน้
แตยงัเชือ่ในพระองคผทูรงสงเรามาดวย”

(ยอหน 12:44)
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เหตุการณประวัติศาสตรท่ีสำคัญยิ่งของพระศาสนจักรเรื่องหนึ่งคือ การประชุมสังคายนาวาติกัน
ครั้งท่ี 2 เม่ือ ค.ศ. 1962-1965 ถือเปนการปรับปรุงครั้งสำคัญและท่ีทำใหมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
ใหส่ิงหลายอยางท่ีเหมาะสมกับยคุสมัย

ถอืวาเปนการประชมุสังคายนาสากล ครัง้ท่ี 21
การประชุมสังคายนาวาติกนั คร้ังท่ี 1 เริม่เปดประชุมวันท่ี 8 ธันวาคม ค.ศ. 1869 และส้ินสุด ค.ศ. 1870

ผแูทนจากประเทศไทย คือ พระคณุเจาดือปองดเขารวมประชมุดวย เปนชวงเวลาหางกันเกอืบหนึง่รอยป
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที ่23 องคที ่261 ไดทรงเปดประชุมสังคายนาเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 1962

เม่ือ 50 ปแลว แตการประชุมดำเนนิไปไดเพยีงสมัยแรก พระองคส้ินพระชนม เม่ือวนัท่ี 3 มิถนุายน ค.ศ. 1963
เม่ือสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ไดรับตำแหนง พระองคไดประกาศใหมีการประชุมสังคายนา

ตอไป และไดรบัสมัยที ่2 และส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม ค.ศ. 1965
หนงัสือสารสาสน ค.ศ. 1964 หนาท่ี 431 ไดกลาวถึงจากประเทศไทย มีพระคณุเจาท่ีเดินทางไปเขารวม

ประชุมไว “ค่ำวันท่ี ๙ กันยายนนี้  คุณพอสังฆราชแหงประเทศไทย คือ ทาน ก.บาเย แหงมิสซังอุบล,
ทานลากอสต แหงเชียงใหม, ทาน ฟ. สงวน แหงจันทบุร ีทานยวง และทานดูฮารต ไดโดยสารเคร่ืองบิน จาก
ดอนเมือง ไปรวมประชุมพระสังคายนาวาติกนัคร้ังท่ี ๒ สมัยที ่๓ ซ่ึงจะเร่ิม ณ วนัท่ี ๑๔ กนัยายนน้ี พระสังฆราช
ทีล่วงหนาไปกอนแลว คือ ทานเก้ียน แหงทาแร และทานคาเรต็โต แหงมิสซังราชบรุ”ี

สวนพระคุณเจาเปโตร คาเร็ตโต ราชบุรี ไดเดินทางไปกอนแลว และพระคุณเจาอาแลง วังกาแวร
นครราชสีมา อภเิษก ณ วดัอัสสัมชัญ วนัท่ี 22 กรกฎาคม 1965 หลงัจากน้ันไดเดินทางไปรวมประชุมดวย
และยังไดแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมดวย (อนุสรณทีร่ะลึกพระคุณเจาอาแลง วงักาแวร, หนา 46)

สังคายนาวาติกนัคร้ังท่ี 2 มี 4 สมัย
สมัยสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที ่23 ไดเปดการประชุมสมัยแรก วนัท่ี 11 ตุลาคม ถงึวันท่ี 8 ธันวาคม

ค.ศ. 1962 สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที ่23 ส้ินพระชนม วนัท่ี 3 มิถนุายน ค.ศ. 1963 ในระหวางเตรียม
ประชุมสมัยตอไป  สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ไดประกาศใหมีการประชุมสังคายนาวาติกัน
คร้ังท่ี 2 ตอไป การประชุมสมัยที ่2 เริม่ข้ึนวนัท่ี 29 กนัยายน ค.ศ. 1963 ถงึวันท่ี 4 ธันวาคม ค.ศ. 1963

สมัยที ่3 วนัที ่14 กนัยายน ค.ศ. 1964  ถงึวนัที ่21 พฤศจกิายน ค.ศ. 1964
สมัยที ่4 วนัท่ี 14 กนัยายน ค.ศ. 1965  ถงึวันท่ี 8 ธันวาคม ค.ศ. 1965
มีเอกสารรวมทัง้ส้ิน 16 ฉบบั ลำดับเอกสารมีดังน้ี
1. พระธรรมนญูวาดวยพระธรรม กลาวถึงพระศาสนจักร (Lumen Gentium)
2. พระธรรมนญูเรือ่งการเผยของพระเปนเจาและพธีิกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ (Sacrosanctum Concilium)
3. พระธรรมนูญเรือ่งการเผยของพระเปนเจา (Dei Verbum)
4. พระธรรมนญูวาดวยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี ้(Gaudium et Spes)
5. พระสมณกฤษฎีกาวาดวยการแพรธรรมของฆราวาส (Apostolicam Actuositatem)
6. พระสมณกฤษฎีกาวาดวยการปฏบิติังานและชีวติพระสงฆ (Presbyterorum Ordinis)
7. พระสมณกฤษฎกีาวาดวยการอบรมพระสงฆ (Optatam Totius)
8. พระสมณกฤษฎีกาวาดวยการปรับปรุงและฟนฟชูวีตินักบวช (Perfectae Caritatis)
9. พระสมณกฤษฎีกาวาดวยหนาท่ีของพระสังฆราชในการอภิบาลสัตบุรษุในพระศาสนจักร (Christus

Dominus)
10. พระสมณกฤษฎีกาวาดวยส่ือมวลชน  (Inter Mirifica)
11. พระสมณกฤษฎีกาวาดวยสากลสัมพนัธภาพ  (Unitatis Redintegratio)
12. พระสมณกฤษฎีกาวาดวยบรรดาครสิตจักรคาทอลกิตะวันออก (Orientalium Ecclesiarum)
13. พระสมณกฤษฎีกาวาดวยงานธรรมทูตแหงพระศาสนจักร (Ad Gentes)
14. คำแถลงของสภาสังคายนาเร่ืองความสัมพันธแหงพระศาสนจักรกับบรรดาศาสนาท่ีมิใชคริสต-

ศาสนา (Nostra Aetate)
15. คำแถลงของสภาสังคายนาวาดวยเสรีภาพในการถือศาสนา สิทธิของบุคคลและของคณะบุคคลท่ี

จะมีเสรีภาพทางสังคมและบานเมืองในเร่ืองศาสนา (Dignitatis Humanae)
16. คำแถลงเรือ่งการอบรมตามหลักพระครสิตธรรม (Gravissimum Educationis)
รวมเอกสารแหงสังคายนาวาติกัน ครั้งท่ี 2 มีทั้งหมด 16 ฉบับ คือ ธรรมนูญ (Constitutio) มี 4 ฉบับ

สมณกฤษฎีกา (Decretum) 9 ฉบับ  คำแถลง (Declarationes) 3 ฉบับ  มีเอกสารแจงขาว ในท่ีนีไ้มนบัรวมอยู
ในจำนวนเอกสารท่ีอางไวในท่ีนี้ ในโอกาสนี้ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ไดมอบหมาย
ใหแผนกการแปล ไดชำระการแปลสังคายนาวาติกัน ครั้งท่ี 2 ใหม  ซ่ึงกอนหนาน้ีเคยไดพยายามชำระ
การแปลมาคร้ังหนึ่งแลว



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่50 ประจำวนัที ่9-15 ธนัวาคม 2012หนา 14



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 50 ª√–®”«—π∑’Ë 9-15 ∏—π«“§¡ 2012 Àπâ“ 15

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.

«—¥§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“)

«—¥‡´πµå®ÕÀåπ ≈“¥æ√â“« °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 27 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 18.30 π.

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 29 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø

«ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥ª√–®”‚√ß‡√’¬πªí≠®∑√—æ¬å  °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 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√–§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∑∫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‡™‘≠

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

¡“√’¬åºŸâªØ‘ 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¡“¬

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

�����§≥–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.

æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√

‡ªìπª√–∏“π

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß∫â“π‡≥√®ÕÀåπ ªÕ≈ π§√ «√√§å

«—π®—π∑√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

‚¥¬¡’æ‘ ∏’ √–≈÷ °∂÷ ßæ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ∫√√®ß

Õ“√’æ√√§ ®“°‰ª§√∫ 100 «—π ·≈–‚Õ°“ √«¡æ≈

‡¬“«™π‡¢µ 1  —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ´÷Ëß¡’°‘®°√√¡

ª√–°«¥‚ø≈å°´Õß µÕ∫§”∂“¡ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ °’Ã“

Œ“‡Œ ·≈–øÿµ∫Õ≈§Ÿàæ‘‡»… √–À«à“ßæ√– ß¶å√à«¡°—∫

 “¡‡≥√ªí®®ÿ∫—π ·¢àß°—∫»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬®ÕÀåπ ªÕ≈

�����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“ (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

‡«≈“ 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

∂.°√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

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

«—¥·¡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

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√
 àß¢à“««—¥‰Àπ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

¿“æ¢à“« ∫∑§«“¡
‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401
E-mail : udomsarn@gmail.com



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 50 ª√–®”«—π∑’Ë 9-15 ∏—π«“§¡ 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

@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√–®”«—¥

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∞¡

·Õææ≈‘‡°™—Ëπ
π’È

‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
„π°“√‡¢â“∂÷ß
æ√–«“®“

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
✝  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)

✝ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â «—π‡ “√å∑’Ë

19 ¡°√“§¡ 2013 ‡«≈“ 19.00 π.

(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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัท่ี 50 ประจำวนัท่ี 9-15 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
มหาวทิยาลยั Saint John’s

รบัสอนตามบาน สถานท่ีทำงาน หรอือพารทเมนท
ของอาจารยแถวรามคำแหง ซอย 155

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

ราคาพิเศษ
เพือ่พฒันาภาษาใหดีข้ึน

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

Tel. 0-2566-4978, 0-2566-1727, 08-1816-3188, Fax. 0-2928-2517

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เข็มกลัด  โลตางๆ
เหรยีญกฬีา  หวัเขม็ขัด  กระดมุ  เครือ่งหมายตางๆ
เข็มติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สต๊ิกเกอร
ยนิดีรบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เส้ือ,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลกึตางๆ  หลากสสีวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

(มธ 5:7)

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึกของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ตามวาระแ
ละโอกาส

ตางๆ

ติดตอ มารอีาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

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

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

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ติดตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 0-2598-4878,  08-1830-1613

แฟกซ 0-2598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 0-2566-3393, 08-1817-5260
แฟกซ 0-2566-3201

NEW!

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจนศนูยพัฒนาบุคลากรอสัสัมชญั
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวทิ 55 กรงุเทพฯ

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

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพัก... พรอมเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

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

สวัสดีครับ นองๆ เยาวชนที่รัก  เดินทางมาถึง
เดือนสุดทาย ปลายป 2012 กนัอกีแลวนะครับ เรากำลัง
จะเดินทางเขาส ู“เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา”
อีกคร้ัง ซ่ึงอาจจะดูเหมือนวา เราเพ่ิงจะผานเทศกาล
พระคริสตสมภพ หรือที่เราเรียกวา เทศกาลคริสตมาส
และปใหม มาไดไมนานน่ีเอง ยังไมทันไร เราตอง
เตรียมตัว เตรียมใจตอนรบัพระกุมารนอยๆ กนัอีกรอบ
แลวเหรอครับ...ปที่แลว หลายคนก็ต้ังใจท่ีจะเตรียมตัว
เตรียมใจกันไป แตพอเอาจริงเขา ยังไมทันไดเตรียมใจ
กันสักเทาไรเลยครับ... เพราะฉะน้ัน อยาเพิ่งใหเวลา
ในปนี้ผานไป โดยท่ีเรายังไมไดทำอะไรกับตัวเราเอง
อกีครัง้เลยนะครับ แมวา เราจะระลึกถงึการบังเกิดของ
พระกุมารกันทุกป แตใชวา ปหนาเรายังจะมีโอกาสได
ฉลองคริสตมาสกันอีกคร้ังหรือเปลา เพราะเราและ
ใคร  ๆกไ็มรวูนัและเวลา ส่ิงท่ีเราทำไดคือการเตรียมพรอมไว
และน่ันคงเปนส่ิงท่ีดีที่สุด เพราะเราจะไดไมมาน่ัง
เสียดายเวลาภายหลัง

“เชิญเถิด เชิญเถิด เอมมานูเอล” บทเพลงเร่ิมพิธีที่

โดย เงาเทยีน

เรามักใชขับรองกนั เพือ่การเตรียมใจเราใหพรอมตลอด
ระยะเวลา 4 สัปดาห ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ
พระครสิตเจา เพือ่เฉลมิฉลองการเสด็จมาของพระเยซู-
คริสตเจาในเวลาและในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ
เปนชวงเวลาแหงการรอคอย ดังน้ัน จึงขอนำเสนอ
การเตรียมตัวเตรียมจิตใจในเทศกาลท่ีสำคัญน้ีเพื่อการ
สมโภชพระคริสตสมภพอยางมีคุณคาและบังเกิด
ผลสำหรบัชวีติของเราครับ ส่ิงท่ีเรา เยาวชน พอจะทำไดคือ

 ตื่นตัวตื่นเฝาในความเช่ือ ในการสวดภาวนา
เปดหัวใจยอมรับร ู“เคร่ืองหมาย” แหงการเสด็จมาของ
องคพระครสิตเจาในทุกๆ กรณีแวดลอม และในทุกๆ ขณะ
ของชวีติ โดยเฉพาะอยางย่ิง ณ ชวงเวลาสุดทายของชวีติ
ทีก่ำลงัรอคอยการเสดจ็กลบัมาอีกครัง้หนึง่ของพระองค

 ดำเนินชีวิตตามแบบอยางขององคพระเยซู-
คริสตเจา กลับใจละท้ิงความช่ัวรายตางๆ และหันมา
ปลกูฝงคุณธรรม คิดบวก คิดดี ทำแตส่ิงดีดี

 เปนประจักษพยานความช่ืนชมยินดี ที่องค
พระผไูถไดนำมาใหกบัมนุษยชาติในการเสด็จมาบังเกิด
เปนมนุษยของพระองค  รูจักอดทนและใหอภัย
ซ่ึงกันและกัน ใหกำลังใจกับคนรอบขางท่ีหมดหวัง
บอกกับคนรอบขางวา “พระเจายังคงรักเราเสมอ”

 เฝารักษาจิตใจใหยากจนและวางเปลาปลอยวาง
ดำเนินชีวิตอยาง “เพียงพอ” และ  “พอเพียง โดย
เลยีนแบบอยางของแมพระ นักบุญโยเซฟ และนักบุญ

ยอหน แบปติสต”
 รวมในพิธบูีชาขอบพระคณุในเทศกาลเตรยีมรบั

เสด็จพระคริสตเจา อันเปนการตอนรับองคพระเยซู-
คริสตเจาท่ีเสด็จมาอยูทามกลางพวกเราอยางตอเน่ือง
ในชีวิตของเรา

(เทียบท่ีมา : http://www.shb.or.th/article/
nanasara/advent/advent.html)

ขอใหเรามีความช่ืนชมยินดีครบั Rejoice in the Lord
Always!! ถาเราไดมีโอกาสเตรียมพรอมแลว...เรา
จะรูสึกวาคริสตมาสปนี้ ไมเหมือนปกอนๆ ที่ผานมา
...การบังเกิดของพระกุมารนอยนำมหัศจรรยทีย่ิง่ใหญมา
สหูวัใจ ชวีติ ครอบครัว สังคมของเรา  แลวพบกนัใหม
ฉบับหนา สวสัดีครับ...



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่50 ประจำวนัที ่9-15 ธนัวาคม 2012หนา 18

มีบางส่ิงหลอเลี้ยงเรา

ผมมองรถสีฟ า คันเกงและเก าของบาน
คอยๆ  ขับเคล่ือนออกไปอยางชาๆ  ในน้ันมี
สามเณรเกาหลี 2 คน พวกเขากำลงัจะกลับบานเกิด
เมืองนอนของเขา สำหรับเขาท้ังสอง การเรียนรู
ที่นี่จบลงแลว การเรียนรูใหมกำลังรอพวกเขา
อยูขางหนา แตขางหลังเม่ือฝุนควันของรถจางลง
พวกเราสมาชิกในบานเดินกลับมายังบานพัก
พวกเรายงัมีเวลาทีจ่ะใชรวมกนั แตสำหรบับางคน
มันผานไปแลว

ผมหยิบการดแผนเล็กๆ ทีข่างหนาเปนรปูมือ
ของพระสงฆชูศีลขึ้นเหมือนในมิสซา เปนการด
แผนเล็กๆ ที่สามเณรเกาหลีคนหนึ่งใหผมใน
ชวงเวลากอนท่ีเขาจะนั่งรถจากไป ดานหลัง
มีคำขอบคุณ การแสดงความเคารพนับถือ และ
คำสัญญาวาสักวันหนึ่งเราคงไดพบกัน พรอมกับ
คำลงทายวา “เราจะคิดถงึกันในคำภาวนา”  ผมจำได
ถึ ง มือที่ ปาดหยาดน้ำตาของ เขาในวันจาก
ประสบการณรวมกันมากมาย แมเปนชวงเวลาส้ันๆ
มากไปกวาการเรียนรู ผมเลนบทผูสนับสนุนอยูบอยๆ เพราะผมทราบดีวา
ชีวิตสามเณรมีพรสวรรคมากมาย เขาตองเรียนรูที่จะเปนผูใหญ ตองกลาคิด
กลาตัดสินใจ ผิดพลาดบาง สาระสำคัญคือ เขายังจับหลักท่ีพระและการเปน
ผูแทนของพระองคในอนาคต และเขาตองมีบางอยางเพ่ือหลอเลี้ยงชีวิต
กระแสเรียก

อาทิตยกอนที่เขาจะกลับ พวกเราสวนหนึ่งจึงเขามาท่ีมะนิลา เพื่อไปยัง
หางสรรพสินคากรนีฮลิ  (หางน้ีมีลกัษณะเหมือนสำเพง็ พาหรุดั รวมกบัพนัธทพิย
มาบุญครองบานเรา เพราะมีพวกเสื้อผาแบบขายสง ของท่ีระลึกราคาถูก และ
อุปกรณโทรศัพท รวมท้ังการลงโปรแกรม แบบไมถูกลิขสิทธ์ิเทาไร...ผูเขียน)
ไมนาเชื่อวาท่ีนี่มีรูปพระหลากหลายวางขายมากมายปะปนไปกับสินคาอื่นๆ
อปุกรณตกแตงคริสตมาส รปูถ้ำพระกมุาร ซานตาคลอส ฯลฯ บรเิวณถดัออกไป
ไมไกลมีวัดนอย มีหองสายประคำ ซ่ึงผมลองเดินเขาไปดวย ก็พบวาเหมือน
เปนมุมโชว ขอรำพึงสายประคำท้ังส่ี  มีรูป 14 ภาค และมีจำลองเหมือนกับ
โมเดลเมืองท่ีพระเยซูเจาประสูติ นาเสียดายท่ีนี่เขาหามถายรูป แถมมียาม
นัง่เฝาอีกตางหาก ลานกวางๆ มีมุมกำลงัพอเหมาะ เขาตกแตงเปนถ้ำพระกมุาร
ขางในหางประดับดาวสีฟา และเวทีใหญติดปายไววา แสดงแสง สี เสียง
เริ่มต้ังแต 12 พฤศจิกายน เปนตนไป โดยจะแสดงทุกๆ ครึ่งช่ัวโมง ผมสงสัย
ตลอดเวลาวา ทำไมการเตรียมสำหรับเทศกาลคริสตมาสในประเทศฟลิปปนส
มาเร็วจงั ถาจะตอบวาเพราะเปนประเทศคาทอลิก ผมวาเราก็จะเกิดคำถามอีกวา
แตก็ไมเห็นประเทศคาทอลิกไหนเขามีธรรมเนียมเตรียมคริสตมาสยาวนาน
ขนาดน้ี ตอนแรกผมคิดวาเปนเรือ่งของธุรกจิ

ค่ำวันท่ีมีเด็กๆ กลุมใหญมารองเพลงหนาบานเรา ไมพูดไมจา จนมี
สมาชิกบานของเราคนหน่ึงบอกวา เขามารองเพลงอวยพรคริสตมาส และ
จะไมไปจนกวาเราตองเอาอะไรใหเขา อาจจะเปนเงิน ขนม ค่ำนั้นผมรูสึก
เหมือนโดนยัดเยียดความหมายของการรองเพลงคริสตมาสดูเขาตัวเองมากกวา
อีกไมนานผมนั่งทานขาวอยูรานนอกบาน ขางทาง มีเยาวชนมาขายบัตร
เหมือนบัตรสอยดาว นยัวาหาเงินชวยเหลอืคนจนในโอกาสคริสตมาส ผมเสียใจ
ที่ตองปฏิเสธ เพราะไมม่ันใจวา เงินจะไปตามเจตนารมณหรือเปลา? ยังมี
บัตรคอนเสิรต ยังมีกิจกรรมมากมายท่ีเกิดข้ึน มันพาความคิดผมไปถึงจุด
คริสตมาสเหมือนชวงเวลาท่ีทุกหนวยงานตองออกแรงใหเต็มท่ีเพื่อใหไดเงิน

มากท่ีสุด แตมนัอาจจะต้ืนเขินเกนิไปถาเราคิดไดแคนี้
สามเณรฟลิปปนสบอกผมวา บรรยากาศและความรูสึกของวันคริสตมาส

คือความสุข เขายอมรับถึงความยากจนในประเทศของเขา คนสวนใหญ
ของประเทศน้ียากจน ส่ีเดือนที่รับรูและรอคอยวันคริสตมาสจึงเปนความหวัง
ความสุขท่ีรออยขูางหนา วนัของครอบครัวทีจ่ะกลับมารวมกัน มันชวยหลอเล้ียง
ชีวิตท่ีตรากตรำ เหน่ือยยาก หมดหวัง ดวยความรูสึกแบบน้ี ผมวาดีเหมือนกัน
ที่มีเทศกาลหน่ึง วันเดียว แตเรารอคอย  ผมวามันเปนความคิดท่ีไมตางจาก
สมัยท่ีชาวยิวรอคอยพระเมสสิยาห ใหเหน่ือยยากแคไหน แตมีความหวังอยู
มีความหวังคอยหลอเลีย้งหวัใจ

ผมคิดวาคริสตชนไมไดอยูไดเพราะคอยหลอกตัวเองใหมีความสุข หรือ
ตองหากิจกรรมอะไรทำแบบสุขนิยม ถาเราเรียกพระวาจาของพระวา ขาวดี
(The Word of God = The Good NewS) Francesco Ventorino เขียนไว
ในบทความท่ีชื่อวา  If Happiness is called Jesus ตีพิมพลงในหนังสือพิมพ
ลอสแซรวาตอเร โรมาโน ฉบับวันท่ี 27 กรกฎาคม 2011 ตอกย้ำพระประสงค
ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16 ตอสาสนวนัเยาวชนโลกในป 2011
และการประกาศปแหงความเช่ือ หรือแมกระท่ังการประกาศขาวดีแบบใหม
(New Evangelization) ก็คือการมีความสุขในองคพระคริสตเจาท่ีประทับอยู
ในศีลมหาสนิท มีความสุขในการเปนคริสตชน และสงมอบความสุขน้ัน
จากการเจริญชวีติสเูพือ่นพีน่อง ใช...เราคือขาวดี เราคือความสุขและสันติทีพ่ีน่อง
รอบขางจะพบจากเรา

ฝุนควันรถท่ีขับเคล่ือนออกไปคอยๆ เจือจางลง เราอาจจะเห็นอะไรชัดข้ึน
เม่ือบางคนเดินจากเราไป เม่ือเราไดทบทวน เม่ือเราไดมองยอน ไมมีอะไร
คงอยูกับเรา แมเราพยายามยืดระยะใหกับมัน การจากลาอาจเปนความจริง
ที่ดำรงอยู ส่ิงท่ียังหลอเลี้ยงชีวิตของเราได บางทีไมใชความหวังท่ีจะกลับมา
พบกันอกี แตเปนความหวังท่ีวา เราจะพบกันแนนอนในเมืองสวรรค เราไปท่ีนัน่
เม่ือเราสงมอบส่ิงดีตอกนัเวลาท่ีเรามีโอกาสใชชวีติรวมกันบนโลกใบน้ี

บรรณาธิการบริหาร
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çæ∫ª– ª√–™ÿ¡é §≥–‡´Õ√å√à“ —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ª√–°Õ∫¥â«¬

Õ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ π§√ «√√§å «—¥‡´πµåπ‘‚°≈“  æ‘…≥ÿ‚≈° «—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“

∫“ß¢“¡ ·≈–«—¥Õ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈  —πµ‘ ÿ¢ ¡“‡¬’Ë¬¡·≈–√—∫ª√–∑“πÕ“À“√

‡∑’Ë¬ß√à«¡°—π°—∫ “¡‡≥√ ∑’Ë “¡‡≥√“≈—¬®ÕÀåπ ªÕ≈ ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π

2012 ·≈–æ∫ª–ª√–™ÿ¡ ”À√—∫«“ß·ºπß“πª√–®”ªï √à«¡°—∫§ÿ≥æàÕ —πµ‘ ªîµ‘-

π‘µ¬åπ‘√—π¥√åÕ∏‘°“√∫â“π‡≥√·≈–ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫Àπà«¬ß“π°√–· ‡√’¬°¢Õß —ß¶¡≥±≈

ç· «ß∫ÿ≠é §≥–∑—«√å· «ß∫ÿ≠·¡àæ√–À≈—ËßπÈ”µ“ ∑’Ë‡¡◊ÕßÕ“°‘µ– ª√–‡∑»

≠’ËªÿÉπ π”‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ ‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π 2012

çºŸâ ŸßÕ“¬ÿé ™¡√¡

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡¢µ 1 Õ—§√-

 —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®—¥æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

æ√–‡ªìπ‡®â“·≈–‚ª√¥

»’≈‡®‘¡·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿ  ¡Õ∫

‡°’¬√µ‘∫—µ√·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿµ—«Õ¬à“ß ·≈–≈Ÿ°°µ—≠êŸ ¡’ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡¢â“√à«¡ 300 §π

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π 2012 ∑’Ë«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ”

ç»÷°…“¥Ÿß“πé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 æƒ»®‘°“¬π 2012 ‡®â“Àπâ“∑’Ë ´‘ ‡µÕ√å ·≈–

§ÿ≥æàÕ ®“°»Ÿπ¬åπ—°∫ÿ≠¡“√åµ‘π («—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å) ‰¥â‡¢â“¡“»÷°…“¥Ÿß“π

∑’Ë¡Ÿ≈π‘∏‘ àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“∫ÿ§§≈ „πæ√–Õÿª∂—¡¿å (»Ÿπ¬å‡¡Õ√å´’Ë) §≈Õß‡µ¬ ‡æ◊ËÕ

ª√—∫„™â„π°“√∑”ß“π„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ ·≈–§√Õ∫§√—«∑’Ëª√– ∫

ªí≠À“ ◊∫‰ª

ç§à“¬ª≈Ÿ°ªÉ“ ª≈Ÿ°√—° Œ—°°—π∑’Ë

‡™’¬ß§“πé »Ÿπ¬åª√– “πß“ππ‘ ‘µπ—°»÷°…“

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥§à“¬ —¡º— ™’«‘µ

¢÷Èπ√–À«à“ß«—π∑’Ë 23-28 µÿ≈“§¡ 2012 ∑’Ë

∫â“π∑à“∫¡ Õ.‡™’¬ß§“π ®.‡≈¬ ‚¥¬π—°»÷°…“

‰¥â√à«¡¡◊Õ°—π„π°“√¥Ÿ·≈ªÉ“™ÿ¡™π ·≈–¡’

‚Õ°“ ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ«‘∂’™’«‘µ®“°™“«∫â“π„πÀ¡Ÿà∫â“π

‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√– ß§å «ß…å«‘∫Ÿ≈¬å ‘π „Àâ

§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·≈– π—∫ πÿπ°‘®°√√¡§√—Èßπ’È

‡ªìπÕ¬à“ß¥’
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µÕπ∑’Ë 23 ®“° A ∂÷ß Z
§«“¡¥’  ◊ËÕ §«“¡‡™◊ËÕ (6)

F (Forgive) ≈–∑‘Èß ‘Ëß∑’Ë¬—ß

‰¡à “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®„Àâ°√–®à“ß™—¥

‰¥â∑—π∑’ „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡‡¡◊ËÕ¡Õß

¬âÕπ‰ªÕ“®®–æ∫§ÿ≥§à“

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°  ¡Õ∫√“ß«—≈
 ◊ËÕ¡«≈™π¥’‡¥àπª√–®”ªï

™’«‘µº¡‡À¡◊Õπ°√–¥“… º¡‡¢’¬π≈”π”∫∑π’È„π«—π∑’Ëº¡µâÕß·∫àßªíπ

ª√– ∫°“√≥å¢Õßµ—«‡Õß ¡—π‡ªìπ∫∑¡Õß¬âÕπ·≈– –∑âÕπ™’«‘µ (¢ÕÕπÿ≠“µ

ºŸâÕà“π ‰¡à·ª≈‡ªìπ¿“…“‰∑¬π–§√—∫)

My life is paper

My life look like the paper

Easily to torn and unimportant

One day that the time suitable

the owner of the paper decides to start writing something in there

So many topic was written

So many people read it

That paper has kept on it duties

But it is the same easily to torn and unimportant

Whenever that paper was written to the last paragraph

The owner be memories of the reader more than the paper

My life is that paper

Easily to torn and unimportant

Thank God to choose my life to writing the love of Him

I try to find the will of God

Ready to give Him write

Because I know He write my life with His loving forever.

çLord I am hereé

Fr.Joseph from Thailand, 6 November 2012, Scuola Ipi Tagaytay

ç‡æ√“–æ√–¬“Àå‡«Àåª√–∑“πª√’™“≠“≥ §«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡‡¢â“„®ÕÕ°¡“

®“°æ√–‚Õ…∞å æ√–Õß§å∑√ß ß«π§”·π–π”‰«â ”À√—∫§π‡∑’Ë¬ßµ√ß ∑√ß‡ªìπ‚≈à

·°àºŸâ¥”‡π‘π™’«‘µ‰√âµ”Àπ‘é  ( ÿ¿“…‘µ 2:6-7)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ Õπÿ “«√’¬å‡À¬◊ËÕºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï√à«¡ 100,000 §π ´÷Ëß‰¥â

√—∫º≈°√–∑∫®“° ß§√“¡„πªï §.». 1945 ∑’Ë‡¡◊Õß¡–π‘≈“ ª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å

Õπÿ “«√’¬å·Ààßπ’Èµ—ÈßÕ¬Ÿà∑’ËÕ‘π∑√“¡Ÿ√Õ 

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

√“¬°“√‚∑√∑—»πå ç∏√√¡¥’∑’ËæàÕ∑”é √“¬°“√‚∑√∑—»πå çºŸâæ‘∑—°…åé

√“¬°“√‚∑√∑—»πå ç‡¥Á°¡’‡√◊ËÕßé √“¬°“√‚∑√∑—»πå ç¿—µµ“§“√∫â“π∑ÿàßé

√“¬°“√‚∑√∑—»πå ç§π§âπ•πé ¿“æ¬πµ√å‚¶…≥“  ç¢â“«º—¥Õ‘Ë¡„®é

¿“æ¬πµ√å‚¶…≥“ ç„™âæ≈—ßß“πÕ¬à“ß√Ÿâ§ÿ≥§à“é ¿“æ¬πµ√å‚¶…≥“ ç§ÿ≥¬“¬é

¿“æ¬πµ√å‚¶…≥“ çSmoking Kidé
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