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§≥–¿§‘π’æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“  ‡ªìπ
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´Õ¬ 101 °√ÿß‡∑æœ
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(อานตอหนา 4)(อานตอหนา 4)

พระวาจาของพระเจา  :  เอสรานำธรรมบัญญัติออกมาตอหนาชุมชน
อานและประชากรทั้งปวงต้ังใจฟง เขาแปลขอความจากหนังสือ
ธรรมบญัญัตเิปนตอนๆ และอธบิายความหมายใหประชาชนเขาใจ ทกุคน
ที่ฟงถอยคำของธรรมบัญญัติก็รองไห เนหะมีย เอสรา และชนเลวี
พูดกับประชากรวา วันน้ีเปนวันศักดิ์สิทธิ์ถวายแดองคพระผูเปนเจา
อยาเศราโศกร่ำไห จงกลับไปบาน  เลี้ยงฉลองและแบงปนอาหารใหคน
ที่ไมมี เพราะความยินดีจากพระยาหเวหเปนพละกำลังของพวกทาน
(นหม 8:1-10)

“สังฆมณฑลเรามีบุคลากรจำกัด เม่ือตองจัดงานใหญเชนนี้ ทุกคน
จงึทำงานกนัจน ตวัเปนเกลยีว หัวเปนนอ็ต”  นีเ่ปนคำพดูของพอ  ทีร่กั หวงใย
รับรู และเขาใจความเหน็ดเหน่ือยเพราะงานมากมายของลูกๆ ของทาน
ทวาแมจะมีงานและปญหามากมาย แมนาจะมีเรื่องนาหวงหลายเร่ือง และแม
มีความวนุวายในหลายส่ิง จนมองดูภายนอกแลวนาจะอยใูนสภาพของมารธา
(ลก 10:41) แตตรงกันขาม ตลอดเวลายาวนานกอนหนาน้ี ทุกทานไดนั่ง
แทบพระบาทขององคพระผเูปนเจาทุกวนั ฟงพระวาจาของพระองค ทกุทาน
ไดเลือกสวนท่ีดีที่สุดไว (ลก 10:39, 42) แลวจึงออกไปทำกิจการงานดวย
พละกำลังของพระวาจา  เรื่องนาหวงท้ังหลาย  ปญหาท้ังปวง พบทางออก
ดวยพระวาจาของพระเจา สมจริงตามคำของพระคุณเจาโยเซฟ ประธาน
ศรดีารณุศลี ประมุขของสังฆมณฑลสุราษฎรธานี พระคณุเจากลาววา อาสน-
วหิารน้ีและงานท้ังหมดสำเร็จไดดวยพระวาจาของพระเจา

พระคุณเจายืนยันคำกลาวของทานดวยการทำเล็กซีโอ ดีวีนา พระวาจา
ของพระเจา ต้ังแตค่ำวันศุกรที ่28 กนัยายน 2012 จนถงึวันเสารที ่29 กนัยายน
2012

ในวจนพิธีกรรมศีลแหงการคืนดีค่ำวันศุกร พระคุณเจานำประชาสัตบุรษุ
เขาไปอยูในความสงบเงียบของพระเยซูเจา -เม่ือยังมีบางคนท่ียังไมสงบเงียบ
อยูบริเวณหนาอาสนวิหารเกา  พระคุณเจาขอใหไปหาท่ีนั่งกอน  เพื่อ
ทุกคนจะสัมผัสกับความสงบเงียบของพระเยซูเจา- เม่ือพระองคถูกบรรดา
ธรรมาจารยและชาวฟาริสีนำหญิงท่ีถูกจับขณะลวงประเวณี มาถามเพ่ือ
ทดลองพระองค วาพระองคซ่ึงเปนองคความจริง ทรงความยุติธรรม จะแสดง
ความเมตตาตามคำเทศนสอนของพระองคไดอยางไร ภายใตความสงบเงียบ
ขณะท่ีพระเยซูเจาทรงกมลงใชนิว้ขีดเขียนท่ีพืน้  พระคุณเจานำเรากลับไปอยู
ตอหนาเหตุการณของพนัธสัญญาเดิม เม่ือพระเจาทรงใชนิว้เขียนบนแผนศิลา
บนภูเขาซีนาย เปนการส่ือสารระหวางพระเจากับมนุษย แผนศิลาบทบัญญัติ
มีไวเพื่อชวยชีวิต มิใชมีไวเพื่อสงคนไปตาย ในความเงียบของพระเยซูเจาน้ี
เปนความเงียบเพื่อใหแตละคนพิจารณามโนธรรมของตนเอง กอนท่ีจะไป
ตัดสินผูอื่น เปนความเงียบท่ีนำความรอดพนมาให มิใชนำความพินาศ เปน
ความเงยีบท่ีนำพระเมตตา มิใชการจับผดิ เปนความเงียบท่ีนำความชอบธรรม
มาใหทัง้ผทูีน่ำนางมา ผทูีอ่ยหูอมลอมนาง และหญงิท่ีถกูจบัมา ในความสงบน่ิง
เงียบของพระเยซูเจาน้ีแหละ ที่พระวาจาแหงความจริงและความยุติธรรม
ของพระเจาไดถูกเปลงออกมาจากปากของผูที่ เปยมดวยความเมตตาวา

คุณพอเปโตร ปยะชาต ิมะกรครรภ
“ลมหายใจ บีอซีี. (BEC)”
ต้ังวง เดนิสาย ขยายสาขา

คุณพอเปโตร ปยะชาติ มะกรครรภ
ลูกวัดเซนตหลุยส  บิดาช่ือประจวบ
มารดาช่ือสมบูรณ มะกรครรภ เปนลูก
คนหัวป มีนองอีก 2 คน เขาบานเณร
ยอแซฟอปุถมัภ สมัยคณุพอยอรช มงัซุย
เปนเจาอาวาส ผานบานเณรกลาง บานเณร
แสงธรรมรุนที่ 11 ครบจบตามข้ันตอน
บวชวันท่ี 3 มิถุนายน ค.ศ. 1990 โดย
พระคาร ดินัลไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู
ทีบ่านเณรยอแซฟ สามพราน นครปฐม

ชีวิตสงฆกวา 20 ป ทำงานอภิบาล
ในอัครสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  คร่ึงหนึง่  ไปชวยงานสังฆมณฑลนครสวรรค
ค.ศ. 2002-2009 รวม 7 ป  ไดอยูที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร 5 ป และ
ผูอำนวยการโรงเรียนมัธโนทัย เปล่ียนชื่อเปนโรงเรียนเซนตฟรังซิสเซเวียร
มัธโนทัย จงัหวดัตาก จากน้ันไปอยทูีพ่จิติร และวัดพระนามกรเยซู บานแปง
สิงหบรุ ีแหงละ 1 ป

ไปศึกษาตอตางประเทศ ค.ศ. 1992-94 ศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยลาเตรัน
กรุงโรม อิตาลี จบปริญญาโท สาขาเทววิทยา และ ค.ศ. 2011 อบรมเรื่อง
วถิชีมุชนวดั ทีน่ะปูร ภาคกลางอนิเดีย 1 เดือน

บอีซีี. (BEC) ยอมาจาก “Basic Christian Community” บางแหง ใชคำวา
คริสตชนกลุมยอย “SCC : Small Christian Community” เพียงแตเรียกชื่อ
ตางกัน

ในสภาสาธุฯ เปนผูชวยเลขาธิการ “ฝายอภิบาลคริสตชน” พระคุณเจา
สิริพงษ จรัสศรี เปนประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
คริสตชนฆราวาส มีองคกรฆราวาสในสังกัดกวา 20 องคกร ซ่ึงนับวาเปน
จำนวนมาก ไมแนใจวาจะจดจำรายช่ือองคกรไดหรือไม แตละองคกรก็มี
เอกลักษณและพระพรพิเศษของตนเอง บทบาทหนาท่ีคือประสานสัมพันธ
แผนกฆราวาสเอง มีคุณประจวบ ตรีนิกร เปนผูอำนวยการและเปนผูชวย
พระสงัฆราชฝายงานอภบิาล ของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ

เม่ือสำนักนโยบายฯ สงมอบ บอีซี.ี - วถิชีมุชนวัด มาใหแลวกต็องเดินหนา
เต็มท่ี วิง่สุดกำลงั ไปรับการอบรมแบบเต็มหลกัสตูรพรอมกบัเพือ่นๆ ทัง้สิบ
สังฆมณฑลท่ีอนิเดีย ถอืหลกัวา “ถาไมมีกใ็หไมได ไมรแูลวจะไปสอนคนอ่ืน
ไดอยางไร”

เม่ือกลับมาท่ีเดิม ความม่ันใจและมุงม่ัน มองเห็นแสงสวางทางปลาย
อุโมงคแลว เริ่มสรางทีมงานและใหการอบรมตามวัด สังฆมณฑล
คณะนักบวช เรียกไดวา วนัน้ี “จดุไฟติด” แลวในหลายสังฆมณฑล ยิง่ทำกย็ิง่
รูสึกวาไมยาก และเห็นการเติบโตของหลายๆ แหง “เห็นหลายกลุม ต่ืนตัว
และทำไดดี และมีคนดีคนเกงเพิ่มข้ึน” ลาสุดตลอดเดือนพฤศจิกายน
เปดอบรมผูที่จะเปนผูอบรมมีทั้งพระสงฆ นักบวช และฆราวาสมารวมกัน
กวา 30 คน  เปนกำลงัเสริมใหงานบีอซีี. เขมแข็งข้ึน

การทำความเขาใจถือวาเปนบันไดข้ันแรก เพราะการไมร ูกเ็ปนอปุสรรค
อยางหน่ึง แตที่หนักกวาคือ เขาใจผิดหรือมีอคติตอ “วิถีชุมชนวัด” แทนท่ี

ผศ.อารมณ พูลโภคผล

พระวาจา
สราง

พระวิหาร
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พระวาจาสรางพระวหิาร (ตอจากหนา 3)

“ทานผูใดไมมีบาป จงเอาหินทุมนางเปนคนแรกเถิด”
(ยน 8:7) ดวยพระวาจาแหงความรักที่เปยมดวยความ
เมตตาน้ี ทกุคนท่ีไดยนิ รบัรถูงึสภาพแทจรงิของตนเอง
วา “ทุกคนกระทำบาป” (รม 3:23) ทุกคนตองการ
พระเมตตาจากพระเยซูเจา พระวาจาของพระเจาได
ปรับสภาพจิตใจของทุกคน เขาเปนหนึ่งเดียวกับพระ-
ครสิตเจาและกับพีน่องทกุคน

ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบพระคุณพระเจา
สำหรับ 50 ปของวัดอัครเทวดาราฟาเอล (ค.ศ. 1962)
ซ่ึงตอมา (ค.ศ. 1969) ไดรบัการยกฐานะเปนอาสนวิหาร
อัครเทวดาราฟาเอล และเพ่ืออำลาอาสนวิหารหลังน้ี
พระวาจาของพระเจานำประชาสัตบุรุษเขาสูเหตุการณ
ทีพ่ระเยซเูจาทรงรักษาคนโรคเร้ือน (ลก 17:11-19)  มีเพยีง
ชาวสะมาเรียคนเดียว ซ่ึงเปนชาวตางชาติ ไดกลับมา
ขอบพระคุณพระเจา พระคุณเจาในฐานะประมุขของ
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี ไดนำคณะสงฆ นักบวช
และบรรดาประชาสัตบุรุษมาขอบพระคุณพระเจา ที่
โปรดสงบรรดามิสชันนารีมาหวานเมล็ดพันธุแหง
ความเช่ือ ดวยความรัก ทุมเทเอาใจใสจนเติบโตเปน
ตนไมใหญทีเ่หน็อยเูวลาน้ี

พระคณุเจายงัชีจ้ดุสำคญัอกีเรือ่งหนึง่วา ชาวยวิกบั
ชาวสะมาเรียไมคบหาสมาคมกัน ไมอยูรวมกัน แตพอ
ทัง้สองพวกเปนโรคเรือ้น พวกเขารวมเปนคนกลมุเดียวกนั
อยดูวยกันได เพราะเขายอมรับวาเขาเปนโรคเรือ้นดวยกนั
แตพอพวกเขาไดรับการรักษาใหหายจากโรคเรื้อน เขา
ก็แยกตนเองออกจากกัน ตางคนตางอยู ซ่ึงมีบทสอน
อีกมาก และพระคุณเจาคงจะนำมาอธิบายในโอกาส
ตอไป

ในค่ำวันศุกร ดวยพระวาจาของพระเจาและ
พิธีกรรมของศีลแหงการคืนดี ทุกคนยอมรับวา ไมมี
ความแตกตางใดๆ อีก ทุกคนกระทำบาป (รม 3:23)
ทุกคนจึงรวมเปนจิตหน่ึงใจเดียวกัน เปนกายเดียวกัน
เปนพระศาสนจักรหน่ึงเดียว ขอบพระคุณพระเจา ใน
ทุกกรณี (1 ธส 5:18) ดวยพิธีบูชาขอบพระคุณทุกคน
ไดอำลาอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอลหลังเกา
ดวยสำนกึในความรักยิง่ใหญของพระเจา

เชาวันเสารที่ 29 กันยายน 2012 ความรักท่ีเปยม
ดวยความเมตตาของพระเจาตอประชากรของพระองค
แสดงใหเห็นอยางชัดเจน จากการที่มีพี่นองคริสตชน
จากภูมิภาคตางๆ ไดมารวมพิธีเปดและถวายอาสนวิหาร
อคัรเทวดาราฟาเอลหลังใหมอยางอนุหนาฝาค่ัง ทกุคน
ประทับใจมากกับพธีิเสก  -ถวายอาสนวิหาร การเสก-เจิม
พระแทนและบรรจพุระธาตขุอง 4 มรณสกัขใีตพระแทน
-ตางพูดกันวา นี่คงจะเปนโอกาสเดียวของชีวิตน้ี-
ในบทเทศน พระคณุเจานำพระคมัภีรบทอานท่ีหนึง่จาก
หนังสือเนหะมีย มาอธิบายวา การสรางเมืองกับการ
สรางชาติ ซ่ึงหมายถงึการสรางชมุชน ตองทำไปพรอมๆ
กนั ประชากรชาวอสิราเอลสรางเมืองดวยวตัถุ และสราง
ชมุชน (ชาติ) ดวยพระวาจาของพระเจา พวกเขามาชุมนุม
พรอมกนั ฟงพระวาจาของพระเจาอยางต้ังอกตัง้ใจ มีการ
อธิบายและแปลความหมายเพื่อใหประชาชนเขาใจ
ทกุคนท่ีฟงพระวาจาแลวกอ็านชีวติของตนเอง เขารับรู
ถึงชีวิตของเขา พวกเขาตางรองไห เนหะมีย เอสรา
และชนเลวีจึงบอกประชากรวา วันน้ีเปนวันศักด์ิสิทธ์ิ

ถวายแดพระเจา อยาเศราโศกร่ำไหเลย จงกลับไปบาน
เล้ียงฉลองและแบงปนอาหารใหคนท่ีไมมี เพราะความ
ยินดีจากพระยาหเวหเปนพละกำลังของพวกเขา

พระวาจาของพระเจาสรางอาสนวิหารนี ้พระวาจา
ของพระเจาจัดทุกอยางเพื่อวันนี้เปนวันแหงความยินดี
ที่แทจริง พระวาจาของพระเจาติดตามประชากรของ
พระองคดวยความรักตลอดเวลา พระวาจาของพระเจา
เปนพละกำลังแทจริง แมสังฆมณฑลสุราษฎรธานีจะมี
บุคลากรจำกัดมากก็ตาม เพราะไมมีส่ิงใดท่ีพระเจา
จะทรงกระทำไมได (ลก 1:37)

สุดทายพระคณุเจาสรุปวา พวกเราชาวสงัฆมณฑล
สุราษฎรธานี ทำเล็กซีโอ ดีวีนา และนำพระวาจาของ
พระเจาไปปฏิบัติ เราสรางพระวิหารท่ีเปนถาวรวัตถุ
ควบคูไปกับการสรางชุมชนศิษยพระคริสตดวย
พระวาจาของพระเจา การสรางอาสนวิหารน้ีเปนโอกาส
ใหเรารวมแรงรวมใจ เปนหนึง่เดียวกันในพระวาจาของ
พระเจา ทำใหชุมชนศิษยพระคริสตของสังฆมณฑล
คอยๆ เขมแข็งข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงเราหวังวาจะเติบโตเปน
ตนไมใหญ ตนไมแหงพระคริสตเจา ที่นำความรัก
ความรมเย็น และสันติภาพไปสมูนุษยทุกคน โดยเฉพาะ
ในภาคใตของเรา เราขอนอมรับพระวาจาของพระเจา
และนำไปปฏิบติัดวยใจดีเลศิ อาเมน

(ชุมชนหรือกลุมท่ีสนใจ Lectio Divina ติดตอ
ผศ.อารมณ โทร. 08-1899-7866)

พระสนัตะปาปา (ตอจากหนา 1)

จะเปนสะพานเชือ่ม กลบักลายเปนกำแพงหนาทบึ
ดังน้ันท่ีผานมาทีมงานเองก็ไดติวเขมกัน และออก

“เดินสาย” บรรยาย อบรม ขยายสาขา “บางวัดเขาทำ
ไดดี ต่ืนตัว อานพระคัมภรี แบงปนพระวาจา พระวาจา
ทำงานในชวีติของเขา ความเปล่ียนแปลงชุมชนของเขา
เราไปรับฟงส่ิงท่ีเกิดข้ึน”

นอกจากน้ี งาน “เทคโนโลยีสารสนเทศ” (ไอที.)
และสารสังฆมณฑล ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ก็อยูในความรับผิดชอบดวย มีเจาหนาท่ี 5-6 คน
มีเวบ็ไซต “บอีซีี.” รวมทัง้หวัขอของเนือ้หาทัง้ 36 เรือ่ง
ทีร่ายงานขาวความเคล่ือนไหวใหความร ูใหแกทกุทาน
ไดอยางดี

คณุพอเปโตร  ปยะชาติ (ตอจากหนา 3)
(ฟลิปปนส) พระอัครสังฆราชบาเซลิออส เคมมิส
(อนิเดีย) พระอคัรสงัฆราชเบคารา บูทรอส (เลบานอน)
พระอัครสังฆราชจอหน โอไนเยกัน (ไนจีเรีย)
พระอัครสังฆราชเจมส  ฮารวีย  (สหรัฐอเมริกา)
พระอคัรสงัฆราชรเูบน โกเมซ (โคลมัเบยี) เม่ือวนัเสาร
ที่ 24 พฤศจิกายน 2012 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร
ทำใหจำนวนพระคารดินัลท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ัง
พระสนัตะปาปาองคใหมในขณะน้ีมีจำนวนทัง้ส้ิน 120
องค ในจำนวนน้ีเปนพระคารดินลัชาวยโุรป 62 องค

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเทศน
ในพิธีสถาปนาพระคารดินัลใหม 6 องค ใจความวา

“พอตองการเนนย้ำ
ความสำคัญถึงความ
จริงท่ีวาพระศาสน-
จักร  คือสถานท่ี
สำหรับประชากรของ
พระเจาทุกคน ดังน้ัน
พระศาสนจักร จงึพูด
หลากหลายวฒันธรรม
หลากหลายภาษาใน
ทกุทวีป ทั่วโลก การ

แตงต้ังพระคารดินลัใหมครัง้น้ี มีเพ่ือใหพระศาสนจักร
จากหลากหลายพ้ืนเพใหเปนหน่ึงเดียว พระศาสนจักร
จะรวมเปนหนึง่ในการสรรเสริญพระเจา”

พระคารดินัลหลุยส อันโตนีโอ ตาเกล ประมุข
อัครสังฆมณฑลมะนิลา ประเทศฟลิปปนส รองไห
ดวยความต้ืนตันหลงัจากไดรบั “บเิรต็ตา” (หมวกแดง)
สมณศักด์ิพระคารดินัลจากสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 ผเูปนอาจารยสุดรกัของทาน

อ.ชยัณรงค มนเทียรวเิชยีรฉาย / วศนิ มานะสุราง-
กลู รายงาน

กองทนุวทิย ุ- โทรทัศน
ทำบุญกองทนุ                                       1,750    บาท

สมคัรสมาชกิ
อดุมสาร 400 บาท/ป
อดุมศานต 400 บาท/ป

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
โทรสาร 0-2681-5401

E-mail : udomsarn@gmail.com
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“มนษุยละท้ิงไปแตพระเจาทรงเลือกสรรไว”
พ่ีนองที่รัก จงเขาไปเฝาพระองคผูทรงเปนศิลา

ทรงชวีติซึง่มนษุยละทิง้ไป แตพระเจาทรงเลอืกสรรไว
และมีคาประเสริฐ ทานเปนเหมือนศิลาที่มีชีวิตกำลัง
กอสรางข้ึนเปนวิหารของพระจิตเจา เปนสมณตระกูล
ศักดิ์ สิทธิ์  เ พ่ือถวายเครื่องบูชาฝายจิตซ่ึงเปนท่ี
สบพระทัยของพระเจาเดชะพระเยซูคริสตเจา ดังที่
มีเขียนไวในพระคัมภีรวา “เราเลือกศิลาประเสริฐและ
วางไวในนครศิโยนเปนศิลาหัวมุม ทุกคนที่มีความเชื่อ
ในศิลานีจ้ะไมตองอบัอายเลย” สำหรับทานผมูคีวามเชือ่
ศิลานี้จึงมีคาประเสริฐ แตสำหรับผูที่ไมมีความเชื่อ
ศลิาท่ีชางกอสรางละทิง้กก็ลายเปนศลิาหัวมมุ เปนศลิา
ที่ทำใหสะดุดและเปนศิลาที่ทำใหลมลง เขาเหลาน้ัน
สะดุดเพราะไมยอมเชื่อฟงพระวาจา นี่เปนชะตากรรม
ของพวกเขา

ทานทั้งหลายเปนชาติที่ทรงเลือกสรรไว เปน
สมณราชตระกูล เปนชนชาติศักดิ์สิทธิ์เปนประชากร
ที่เปนกรรมสิทธิ์พิเศษของพระเจา เพื่อจะประกาศ
พระฤทธานุภาพของพระองคผูทรงเรียกทานจาก
ความมดืสคูวามสวางท่ีนาพิศวงของพระองค (1ปต 2: 4-9)

 เด็กๆ ที่ไมมีพอแมจะมีปญหาในชีวิตจนเปน
ปมดอยไมมากก็นอย เพราะเขาไมรทูีม่าท่ีไปของตนเอง
เด็กคนไหนมีพอแม รูจักชื่อปูยาตายาย บรรพบุรุษเดิม
ยายบานมาจากจังหวัดไหน เด็กคนน้ีเปนคนมีราก
เขาไปใชชวีติอยท่ีูไหนกเ็หมอืนตนไมมีรากใหญหยัง่ลกึ
ลงดินเวลาเจอมรสมุชวีติไมหกัโคนลมงายๆ

 ผมชอบพระคัมภีรตอนน้ีเพราะเปนขอความ
ประกาศถึงท่ีมาท่ีไปของพระศาสนจักรของพระเยซู
คริสตเจา มันทำใหเราผูเปนคริสตชนมีรากท่ีแข็งแกรง
หยัง่ลึกลงในองคพระครสิตเจาอยางม่ันคงท่ีสุด

 นักบุญเปโตรเขียนจดหมายไปใหกำลังใจแก
คริสตังท่ีถูกเบียดเบียน  ไมมีอะไรท่ีทานจะเสริม
ความเช่ือแกพวกเขาไดมากเทากับเตือนพวกเขาวา
“แตสำหรับผูที่ไมมีความเช่ือศิลาท่ีชางกอสรางละท้ิง
ก็กลายเปนศิลาหัวมุม  เปนศิลาท่ีทำใหสะดุดและ
เปนศิลาที่ทำใหลมลง”

 นี่แปลวาถาผูใดเช่ือในพระเยซูเจา กอนศิลาน้ี
แทนท่ีจะทำใหสะดุดลม กลับกลายเปนศิลาหัวมุมของ

อาคารบานเรือนแหงชวีติของทานท่ีจะไมมีวนัพงัทลาย
 นักบุญเปโตรใชศิลปะการเขียนเพิ่มเขาไป

เล็กนอย เปรียบองคพระเยซูเจาผูเสด็จคืนพระชนมชีพ
ประดุจศิลาหวัมมุท่ีชางกอสรางตองคดัสรรมาเปนหลกั
ในการรับน้ำหนักอาคารบานเรือน ก็คือพระศาสนจักร
หรือแคบลงมาหนอย อาคารน้ีก็คือชีวิตของเราใน
พระศาสนจักรนัน่เอง

 นักบุญเปโตรเขียนไดอยางไพเราะเม่ือทานมอง
ดูพระศาสนจักรเกิดใหมเปนอาคารหรือวิหารท่ีกำลัง
กอสราง เริม่จากศิลาหัวมุมกอนแรกคือพระเยซูครสิตเจา
และเราก็เปนหินท่ีนำมาวางซอนกันเปนกอนตอๆ ไป
จากศิลาหัวมุมน้ี  ชีวิตใครมีคาพอจะมาเปนอิฐกอนท่ี
วางตอๆ กันข้ึนไปน้ันก็ตองมีชีวิตสะอาดพอจะเปน
เหมือนสมณะผูถวายเคร่ืองบูชาในวิหารหลังน้ีดวย
แทจริงเขาถวายจิตใจของเขาท่ีสะอาดพอจะมาเปน
เครื่องบูชาแทนการถวายสัตวแบบเกาซ่ึงยกเลิกไปแลว
ดวยเชนกัน

 การจะมีชีวิตสะอาดถึงข้ันน้ี ก็เปนธรรมดาท่ี
จะตองรวมสวนในมหาทรมานและการกลับคืนชพีของ
พระคริสตเจา ผานการถูกทดลองและการเบียดเบียน
ในชีวติจริงอยางแนนอน แตเขาจะไมลม..

  ตนไมชวีติของเขาไมไดหยัง่รากลึกลงดินเทาน้ัน
แตพันรากไวกับศิลาหัวมุมทรงชีวิตองคนั้นเลยทีเดียว

เปนประธานเปดงาน “เดินการกุศล” เพ่ือหารายได
ชวยเหลืองานสาธารณกุศล ของสังฆมณฑลทั่ว
ประเทศ  จัดข้ึนโดยสมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย
โดยการนำของคุณศริโิรจน ชาวปากน้ำ นายกสมาคมฯ
ซึง่ภราดาหลุยส วริยิะ ฉนัทวโรดม เปนประธานจดังาน
พรอมดวยคุณยุวดี นิ่มสมบุญ คุณวนิดา วิศวพรบุตร
คณะกรรมการจดังาน และพีน่องครสิตชนรวมกจิกรรม
ประมาณ 300 คน  เมือ่วนัเสารที ่24 พฤศจิกายน 2012
ที่สวนลุมพินี

สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย  มีวตัถุประสงค
ในการจัดระดมหาทุนเพ่ือชวยในกิจการสาธารณกุศล
โดยเฉพาะในงานสวัสดิการของสังฆมณฑลตางๆ ทั่ว
ประเทศ งานผูปวยโรคเอดส รวมทั้งผูที่ขาดแคลน
ทนุทรพัยตางๆ ทัง้ในดานการศึกษา ในดานการดำรงชีพ
ซ่ึงทุนท่ีไดมาน้ีทางสมาคมคาทอลิกฯ ใชในงาน ใน
กจิกรรมของสมาคมคาทอลิกฯ นอกจากทุนท่ีไดสมทบ
มาในตลอดท้ังปแลว ยังนำไปเสนอใหกับสังฆมณฑล
ตางๆ ในโครงการกองทุนโลงศพ สำหรับผูปวยและ
ผยูากไร และเปดโอกาสใหผทูีส่นใจจะรวมทำบุญตางๆ
ตอไปเร่ือยๆ

พระคารดินลัไมเก้ิล มีชยั กจิบุญช ูกลาววา  “ขอให
วันนี้เปนวันแหงความช่ืนชมยินดี เปนวันแหงพระพร
ทีพ่ระเปนเจาทรงโปรดประทานโอกาสพิเศษใหสมาคม
คาทอลิกแหงประเทศไทย จัดใหมีการเดินการกุศล
ณ สวนลุมพินี และไดเห็นพี่นองพรอมจิตพรอมใจ
เปนหนึง่เดียวกัน มารวมกจิกรรมอนัน้ี นบัวาเปนกจิการ
และเปนน้ำใจดี  ที่ เปนความเสียสละของพ่ีนอง
โดยท่ัวกัน

จงึเปนท่ีชืน่ชมยินดีสำหรับพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทยท่ีไดเห็นความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน

พระคารดินลัเปดงาน (ตอจากหนา 1) ของพีน่องทุกคน และขอขอบใจท่ีไดเชิญใหไดมีโอกาส
มารวมเดินการกุศลคร้ังน้ี เพราะเหตุวาผูพูดเองก็เปน
หนมุนอยคนหน่ึง ทีไ่ดมีโอกาสมาเดินสักนิดหน่ึง เพือ่
เปนกุศลตามจุดประสงคที่ทานนายกสมาคมคาทอลิกฯ
ไดรายงานใหกับพี่นองไดรับทราบแลว

ในวันนีท้ีก่รงุโรมไดมีพธีิสถาปนาพระคารดินลัใหม
ขอใหพวกเราไดคิดถึงและรวมจิตรวมใจ รวมภาวนา
สำหรับพระคารดินัลใหมที่ไดรับการสถาปนาในคร้ังน้ี
ไดรบัใชพระศาสนจักรและรับใชพระเปนเจาตอๆ ไป

และขอถือโอกาสน้ีรวมแสดงความยินดีกับภราดา
หลุยส วิริยะ ฉันทวโรดม ซ่ึงมีวันคลายวันเกิดในวันท่ี
26 พฤศจกิายน ขอใหบราเดอรหลยุสมีอายยุนืยาวนาน
ตลอดไป

ในปนี้พระศาสนจักรไดประกาศใหเปนปแหง
ความเช่ือ บัดน้ีพวกเราสมาชิกของพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทย และทานผมีูเกียรติ โดยเฉพาะ
ที่เปนคริสตชนอยาลืมวา ปแหงความเช่ือเปนพื้นฐาน
ของเราคริสตชน เพราะฉะนั้นในการท่ีเรามารวมเดิน
การกุศล มาแสดงความเปนคริสตชนเพ่ือรวมงานของ
พระศาสนจักรน้ัน ขอไดรับพระพรของพระเปนเจา
และขอใหความเช่ือของเราเดินหนาไปพรอมๆ กนั เพือ่
ชีวิตของเรา เพื่อชีวิตของครอบครัว ชีวิตของสังคม
ชีวิตของประเทศชาติ และชีวิตของพระศาสนจักร จึง
ขอใหเรามั่นคงในความเช่ือ และกอนเริ่มพิธีเราไดรวม
ขับรองเพลงพระสญัญา ในเน้ือรองทีบ่อกวา มีความรกั
มากมายเหลือลน และนอกจากความรักมากมาย
อันเหลือลนน้ัน เราจงเช่ือมั่นในความรักและพระพร
ที่พระเจาโปรดใหเรา เพราะฉะน้ันจึงขอความรักและ
พระพรของพระเปนเจา ชวยใหการเดินการกุศลคร้ังน้ี
ไดดำเนนิไปดวยดแีละประสบผลสำเร็จเพือ่นำความรกั
นี ้มอบแดพีน่องของเราในวันขางหนาตอไป”
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www.salit.org

บทอธษิฐานภาวนา

ชื่อนั้นยอมมีความสำคัญ

การตั้งชื่อเด็กนั้นนับวามีความสำคัญ กอนท่ีเด็กจะเกิดมา พอแมและญาติ
พี่นองปรึกษากันวาจะต้ังชื่อเด็กวาอะไร ในบางแหงชื่อของเด็กจะเปนช่ือ
ของคนในครอบครัว อาจเปนเพราะวาพวกเขาปรารถนาใหคุณสมบัติที่ดีงาม
ของบุคคลผูนั้นไดรับการถายทอดไปสูเด็กท่ีจะเกิด บางแหงชื่อนั้นตองมี
ความหมายพิเศษ มีหนังสือที่บันทึกชื่อตางๆ ไวมากมาย ทั้งคำอธิบายถึงท่ีมา
และคุณสมบัติของแตละช่ือ

พระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาในวันน้ี มีสองช่ือทีต้ั่งไวสำหรับทารกท่ีกำลัง
จะบังเกิดคือ “เยซ”ู ซ่ึงหมายความวา “พระเจาคือองคความรอด” และ “อมิมา
นเูอล” ซ่ึงหมายความวา “พระเจาสถิตอยกูบัเรา” เชนเดียวกบัโยเซฟ เราไดรบั
คำบอกเลาวา ทารกท่ีจะบังเกิดมา แมวาจะเปนมนุษยอยางครบครัน เปนการ
บังเกิดมาเปนมนุษยขององคพระผูเปนเจา พระเยซูเจาทรงเปนมนุษยแทและ
พระเจาแท พระกุมารองคนี้จะทรงเปนพระเจาคร่ึงหน่ึงและมนุษยอีกคร่ึงหน่ึง
พระองคเสด็จมาเพ่ือเปนพระเจาแทและมนุษยแท ส่ิงทาทายและเกียรติอนัสูงสง
ของโยเซฟคือ การเปนบิดาในโลกน้ีขององคพระบุตรของพระเจา ทานมีหนาท่ี
ที่จะตองนำทาง หลอหลอม และส่ังสอนพระองค และรวมมือกับพระมารดา
มารียในการปกปอง รกั และเล้ียงดูพระองค

ใครคือผูที่พระเจาทรงฝากฝงใหฉันดูแลในวันน้ี? เชนเดียวกับโยเซฟ
เราไดรบัการทาทายใหชวยเหลอืผอูืน่ท่ีตองการการดแูล โดยเชือ่ดงัท่ีพระเยซเูจา
ทรงสอนตอมาวา ส่ิงใดท่ีทานกระทำแกพี่นองชายหญิงของทาน ทานก็ทำตอ
พระองคเอง เราไดรับเชิญใหเปนผูมีเกียรติและใจกวางขวาง และใหมองเห็น
พระเจาในมนุษยทุกคน ชีวิตสวนใหญของโยเซฟก็คือการดำเนินชีวิตดวยการ
กระทำสิง่ธรรมดาสามัญในแตละวนั และเรากเ็ชนเดียวกนั นีค่อืการดำเนนิชวีติ
แหงความเช่ือของเรา กลาวคือการกระทำสิง่ธรรมดาๆ ทกุวนัตลอดชวีติของเรา

“เขาจะเรียกพระนามของพระองควา ‘อิมมานูเอล’
ซึ่งแปลวา ‘พระเจาสถิตอยูกับเรา’ ” (มัทธิว 1:23)

ขาแตพระเจา โปรดทรงชวยใหลูกมองเห็นวาลูกรับใชพระองคในชีวิต
ประจำวันของลูก โปรดใหลูกเปยมดวยพระจิตเจา
เพื่อลูกจะไดกระทำกับทุกคน ดวยความเมตตาและ
ดวยน้ำใจดี โปรดทรงประทับอยูกับผูมีความเจ็บ
ปวดในชีวติ โปรดทรงนำทางชีวติของพวกเขา ดังท่ี
พระองคทรงนำทางโยเซฟในยามฉุกเฉินตางๆ
ดวยเทอญ อาแมน

ศาสตรและศิลป
ตราบใดท่ีความรักอยูแคความรูสึกอยางเดียว
ความรุนแรงความตาย “ในนาม” ของความรักยงัคงมีตอ
ขาวตามหนาหนังสือพมิพรายวันก็ยงัมีใหเหน็แทบทุกวนั
กระทั่งกลายเปนความเคยชินกลายเปนเรื่องธรรมดา
คิดไมตกวาแตละอยางท่ีทำกันลงไปยังเรียกวารักได

หรอืไม
หรอืจะเปนอยางท่ีพดูๆ กนัรกัมากเลยเกลยีดมาก
ก็อดถามตอไปไมไดวาท่ีวารักเคยรักหรือเปลา
เพราะการกระทำขนาดน้ีไมนาจะเปนการกระทำของคนรักกัน
นาจะเปนการกระทำของอริที่เคียดแคนพยาบาทจองเวรจองกรรม
จนทนเห็นหนาเหน็ตัวเหน็เงาไมได
ทัง้ท่ีกอนนีเ้คยหวานชืน่สุขสมอารมณหมายกนัมา
แลวความรสึูกดีๆ ตอกนัแบบน้ียงัไมเรยีกวาความรักอกีหรอื

จะวาไปแลวน่ันคือความรสึูกน่ันคืออารมณ
แตยงัไมใชความรัก
เพราะความรักยังตองมีองคประกอบท่ีเปนแกนหนักแนนกวาน้ัน
ความรกัคอืทัง้ชวีติทัง้จิตใจท้ังรางกาย
ที่มีเหตุผลเปนแกนใหทุกอยางเคล่ือนไหว
เหมือนชวีติมนุษยไมอยแูคอารมณความรสึูก
หากแตรวมไปถงึทุกมติิทกุแงทกุมมุทุกดาน
ทีค่อยชงความเปนคนใหไดอยางลงตัวครบองค
ในขณะท่ีอารมณความรูสึกเปนคาการแสดงออก
เหมือนเสียงเหมือนความเร็วเหมือนการขับเคล่ือนของเคร่ืองยนต
แตละอยางบงบอกสภาพบงบอกสมรรถนะของเครือ่งยนต
แตไมใชเครื่องยนต
ฉนัใดก็ฉนัน้ัน
อารมณความรสึูกบงบอกสภาพของจติใจมนุษย
แตไมใชจติใจมนุษย
อารมณความรูสึกบงบอกสภาพของความรัก
แตไมใชความรัก...

หากความรักอยใูนอารมณความรสึูก
ความรักก็แคผิวเผินเปล่ียนแปลงไปมาไดทุกเวลา
ดังท่ีอารมณความรูสึกเปล่ียนไปตามสถานการณ
ที่เคยคิดวารักกันปานจะกลืนจะกิน
กมี็อนัตองเปล่ียนไปตามอารมณตามความรสึูก
ทีเ่คยกระตนุตอมอารมณตอมความรสึูกใหใหลหลง
ก็มีอันเปล่ียนไปกระตุกตอมอารมณตอมความรูสึกใหเบ่ือหนาย
จนใหรสึูกรำคาญใหรสึูกรงัเกียจใหรสึูกสะอิดสะเอียน
หนกัเขาถงึขนาดดาทอพดูกระแนะกระแหนลงไมลงมือ...

คนมักจะคิดวาความรักเปนเร่ืองแหงธรรมชาติ
เกิดมาก็รักเปนไมตองสอนไมตองเรียน
ชืน่ชมหนาตารูปรางใครช่ืนชอบนสัิยใจคอใครก็คือรกั
ทวาในความเปนจริงแลวความรักเปนศิลปเปนศาสตร
ท่ีตองเรียนรูตองเขาใจตองฝกฝนตองสรางประสบการณ
โดยมีเหตุผลสติสัมปชัญญะช้ีนำควบคุมช้ีแนะ
กระทั่งความรักคือเหตุผลโดยมีอารมณความรูสึกเปนตัวแสดงออก
รักดวยเหตุผลโดยไมตองมีอารมณความรูสึกได
เปนรักแทเปนความรักบริสุทธ์ิเปนความรักท่ีไมเห็นแกตัว
แตรักดวยอารมณความรูสึกโดยไมมีเหตุผลไมได
เปนรักผิวเผินชั่วครูชั่วยามเปล่ียนแปลงข้ึนลงไปตามสถานการณ
ตราบใดท่ียังคิดวารักไมยาก
ความรุนแรงความตายในนามของความรักก็เกิดไดงายข้ึนทุกวัน
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สังฆมณฑลเชียงใหม

สังฆมณฑลจนัทบรุี

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

เม่ือวันอาทิตยที่ 28 ตุลาคม 2012 คุณพอดุรงคฤทธ์ิ
กระบวนศิริ เจาอาวาสเขตวัดนักบุญยอหนบัปติสต
แมโถ อำเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน รวมกับ
พี่นองสัตบุรุษของเขตวัด ไดจัดพิธีปดเดือนแมพระ
ประจำเดือนตุลาคม 2012 อยางเปนทางการ กอนที่
จะส้ินเดือนตุลาคม 2012 เนื่องจากคุณพอตองเดินทาง
เขารับการอบรมในโครงการวิถชีมุชนวัด ทีบ่านผหูวาน
และพรอมกันน้ีไดมีพิธีเปดปแหงความเช่ืออยางเปน
ทางการของเขตวัดดวย  โอกาสน้ีมีพีน่องคริสตชนจาก
หมูบานตางๆ ของเขตวัด ไดเขารวมในพิธีจำนวนมาก
จนลนออกนอกวัด ซ่ึงแสดงออกถึงความเช่ือความ
ศรัทธา และกอนที่จะเร่ิมพิธีนั้น ไดมีขบวนแหปาย
ประกาศปแหงความเช่ือ นำโดยขบวนกลองยาว ตาม
วัฒนธรรมประเพณีของชาวปกาเกอะญอ เม่ือเวลา
ประกอบพธีิสำคัญจะมีขบวนกลองยาวและฉ่ิงฉาบตางๆ
นำเขาสวูดัเพ่ือเริม่พธีิบชูาขอบพระคณุพระเจาตอไป  
และในวันอาทิตยที ่28 ตุลาคม วนัเดียวกันน้ีเอง รายงาน
จากวัดพระมหาไถ ศูนยโมงคาทอลิกเชยีงใหมวาคณุพอ
ติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ และคุณพอธงชัย วิวัฒนเชาวพันธ
พรอมเยาวชนและสัตบุรษุ ไดนำกางเขนปเยาวชน จาก
เขตวัดแมพระแหงเหรยีญอศัจรรย (บานพรมารีย อำเภอ
แมแตง) สงมอบใหกับเขตวัดพระมหาไถศูนยโมง
คาทอลิกเชียงใหม โดยมีคุณพอชูชาติ ศรีวิชัยรัตน
เจาอาวาส คุณพอเจตนา กิจเจริญ (นักเทศนคณะ
พระมหาไถ) ครคูำสอน เยาวชน และสัตบุรษุ รบัมอบ
กางเขน  ในระหวางพธีิบชูาขอบพระคณุ ไดมีการสวด
บทยืนยันความเช่ือ เพื่อเปดปแหงความเช่ือ จากน้ัน
คุณพอเจาอาวาสไดจุดตะเกียงประกาศเปดปความเช่ือ
สำหรบัวัดตางๆ ในเขตชาติพนัธโุมง อยางเปนทางการ
ซ้ึงมีวดัสาขา 20 วดั และ 23 หมบูาน มีพีน่องคริสตชน
โมงตางใหความสนใจกิจกรรมแหกางเขนน้ีจำนวนมาก
ดวยความเชื่อและศรัทธา หลังจากน้ันกางเขนไดถูก
นำไปยังวัดนักบุญยวงบัปติสตา บานปางอุง วันท่ี

29-30 ตุลาคม เปนเวลา 2 วัน คณะครูคำสอนไดจัด
โมบายทีม เพื่อรื้อฟนความเช่ือและฟนฟูชีวิตคริสตชน
สอนสวดภาวนา โดยมีคุณพอเจตนา กิจเจริญ รวม
เดินทางฟนฟูจิตใจดวย เสร็จจากหมูบานปางอุงแลว
วนัท่ี 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน กางเขนจะถูกนำไปยัง
วดัพระวิสุทธิวงศ บานโหลงปง อำเภอแมแจม จงัหวัด
เชียงใหม และวันท่ี 2-3 พฤศจกิายน กางเขนถูกนำไปยงั
ที่วัดนิโคลาส บานขุนกลาง  อำเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม จากน้ันจะสงมอบตอใหกับเขตวัดนักบุญ
ยอแซฟ อำเภอแมรมิในวันอาทิตยที ่4 พฤศจิกายน 2012
ตอไป 

แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี
ขอประกาศงดการจัด “โครงการมารานาธา” ต้ังแตเดือน
พฤศจิกายน เปนตนไป และเม่ือทางแผนกจะจัด
โครงการขึ้นอีกเมื่อใด จะแจงใหทานผูเขารวมทราบ
อีกครั้ง ผูเขารวมทุกทานไมตองเปนกังวลไปนะครับ
ไมตกขาวแนนอนครบัผม รวมสุขสันตวนัเกิด (Happy
Birthday) แดพระคณุเจาเทยีนชยั สมานจิต เม่ือวนัท่ี 28
พฤศจิกายน 2012 ขอใหพระคุณเจามีแตความสุข มี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง หายจากโรควบูนะครบั แลวอยาแอบ
ขับรถไปตลาดคนเดียวอีกนะครับ ลูกๆ เปนหวง 
การเตรียมพื้นท่ีสำหรับการกอสรางบานพักพระสงฆ
ภายในศูนยสังฆมณฑล (ศรีราชา) ที่ตองมีการสละชีพ
ของบรรดาตนไมนอยใหญจำนวนหน่ึงน้ัน เปนท่ีเสียดาย
ของหลายๆ ทานอยูไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
คณุพอยอด เสนารักษ อปุสงัฆราช ผทูีร่กัตนไมเปนชวีติ
จิตใจ ก็หวังวาคุณพอคงมีคำภาวนาใหกับทุกๆ ตนไป
เปนท่ีเรียบรอยแลวนะครับ มาตามนัด สำหรับสาร
สังฆมณฑลจันทบุรี (สายใยจันท) ฉบับท่ี 8 ที่มีอักษร
มนุษยคำวา “WE BELIEVE” ภาพแหงประวัติศาสตร
โอกาสเปดปแหงความเช่ือ เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม ทีผ่านมา
ข้ึนเปนหนาปก พรอมเร่ืองราวท่ียังนาอานเชนเดิม
ตีพิมพออกมาเปน “ของขวัญ ที่พระองคประทาน”
ในโอกาสคริสตมาสน้ี หาอานกันไดแลวครับ ไมวา
จะทางเว็บไซตของสังฆมณฑล www.chandiocese.org
หรือทานใดอยากไดเปนเจาของ ก็สามารถแจงขอรับ
หนงัสือไดที ่สำนักงานส่ือมวลชน สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 ม.1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ไมมี
คาใชจายใดๆ ครับผม 

แมหลายโรงเรยีนจะปดการเรยีนการสอน ไปหลายวนั
ทามกลางสถานการณความไมสงบ ความยากลำบาก
ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต  เรารวมภาวนาขอใหมีเอกภาพ
ความสงบสุข ลาสุดคณุพอทรงราชย  ศรรีะหงษ  และ
คุณพอยุทธการ  ยนปลัดยศ  เดินทางเขาพื้นท่ี รวม
ประชุมกรรมการโรงเรียนมานะศึกษา จังหวัดยะลา
รวมเปนกำลังใจและภาวนาใหกับพระสงฆ นักบวช
ใน 3 จงัหวดัชายแดนเปนพเิศษนะครับ (คณุพอสขุสันต
ชาวปากน้ำ  คุณพอจาตุรงค  สาระคุณ ซิสเตอรมีนา
อดลุยเกษม  ซสิเตอรลาวลัย  กกเครอื  ซสิเตอรอารยา
ภานุศรี ซิสเตอรวันเพ็ญ  เชื้อรัมย)  ฉลองชุมชน
ศิษยพระครสิต วดันักบุญฟรงัซิสเซเวียร ตรัง  ปนีคึ้กคัก
คณุพอรตันศักดิ ์  กจิสกุล  เทศนเตรียมจติใจ วนัฉลอง
พระสงฆมากหนาหลายตารวมยินดี 25 ป ชีวิตสงฆ
3 องค คุณพอพิพัฒน รุงเรืองกนกกุล คุณพอนิรันดร
ศลิามงคล  และคณุพอสทิธชิยั  เพญ็คำ เด็กชวยมิสซา
คณุพอนพพร ยอแซฟ  นำทีมจากวัดแมพระองคอปุถัมภ
พนม ภาคบายนำอีกทีม ครูจากโรงเรียนอุปถัมภเตะ
ฟุตซอล กับทีมพระสงฆ นำทีมโดยคุณพอยุทธนา
สกลธวัฒน ผลการแขงขันผดิคาด สำเรจ็การฝกอบรม
เปนท่ีเรยีบรอยแลวในหลกัสตูร กระบวนการสรางชีวติ
คริสตชนกลุมยอย สำหรับคุณพอสิทธิโชค แสวง-
กาญจน  ซิสเตอรนิตวดา ออนเทศ และสังฆานุกร
ดลฐิศักด์ิ  ฉัตรบรรยงค งาน BEC พระวาจากับชีวิต
ตามความคิดของพระสังฆราชประธาน  ศรีดารุณศีล
ม่ันใจกาวกระโดด  ซสิเตอรเจนตา รตันศักด์ิชยัชาญ
รวมสรรคสรางแนวคิด รณรงคจิตตารมณ รัก แบงปน
อยกูนัดวยน้ำใจ ดวยการนำเสนอความคิดจัดต้ังกองทุน
สวัสดิการครู ใหกับบุคลากรในโรงเรียน  วิทยากร
รบัเชิญ คณุพอสมพงษ ฉตัรบรรยงค  คดิบวก ชวีติบวก
การงานบวก

“เพราะพระองคทอดพระเนตร
ผูรับใชต่ำตอยของพระองค
ตัง้แตนีไ้ป ชนทกุสมยั

จะกลาววา ขาพเจาเปนสขุ”
 (ลกูา 1:48)


ดันนาเคอร ประติมากรชาวเยอรมันทำงานปนรปู

ของพระคริสตเจาอยู 2 ป ครั้นเห็นวางานงดงาม
สมบูรณ เขาเรียกเด็กหญิงคนหน่ึงเขามาในหอง
ทำงานของเขา และชีท้ีร่ปูปน พรอมกบัถามเด็กนอย
วา “รปูปนนีคื้อใคร” เด็กนอยตอบทันทีวา “ผยูิง่ใหญ”

ดันนาเคอรรู สึกผิดหวังและทอแท เขาหยิบ
เครื่องมือและต้ังตนทำงานใหม ครั้งน้ีเขาใชเวลาถึง
6 ป ตกแตงแกะสลักรปูปนพระเยซ ูเขาเชิญเด็กหญงิ
คนหน่ึงมาท่ีหองทำงานของเขาอีก และช้ีไปท่ีรปูปน

พรอมกบัถามวา “นีคื่อรปูปนของใคร” เด็กหญงิมองดู
ที่รูปปนอยูสักครู ทันใดน้ันเธอกอดอกและพูดวา
“ปลอยใหเด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด...” (มก 10:14)
ดันนาเคอรรูวาบัดน้ีงานของเขาน้ันสัมฤทธ์ิแลว

ภายหลงันักปนเปดเผยความจริงวา ตลอดเวลา 6 ป
ทีเ่ขาทำงานกับรูปปนนี ้พระเยซเูจาไดไขแสดงพระองค
ในภาพนิมิต และเขาไดถายทอดออกมาในประติมากรรม
ของเขาบนหินออน เปนส่ิงท่ีเขาเห็นดวยสายตาของ
จติวิญญาณ

ตอมากษัตริยนโปเลยีนมหาราช ไดขอใหเขาปนรปู
วีนัส สำหรับพิพิธภัณฑลูฟว ดันนาเคอรปฏิเสธ โดย
ใหเหตุผลวา “ใครก็ตามท่ีเคยเหน็พระเยซูจะไมสามารถ

นำพรสวรรคของเขาไปใชในการทำรูปปนของ
พระอื่น ศิลปะของขาพเจาเปนส่ิงท่ีถวายใหเปน
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิแลว”

“คุณคาแทจริงของงานไมไดมาจากความ
มุมานะหรือความสำเร็จ แตมาจากพระคริสตเจา
ผูเปนแรงบันดาลใจ”

จากหนังสือเมล็ดพันธุแหงปรีชาญาณ เลม 3 :
คณะภคินเีซนตปอล เดอ ชารตร



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่51 ประจำวนัที ่16-22 ธนัวาคม 2012หนา 8
ความประทบัใจชโลมชวีติ (ตอจากหนา 20)
ภราดาหลยุส ชาแนล วริยิะ ฉนัทวโรดม อาย ุ79 ป

พอแมมีลูก 4  คน เปนชาย 1 คน คือบราเดอรเอง
บราเดอรเปนคนท่ีสาม วนัน้ีบราเดอรอยใูนฐานะนักบวช
อาวุโสของภราดาคณะเซนตคาเบรียล ปนี้ภราดา
คณะเซนตคาเบรียลไดเขามาทำงานในประเทศไทย
ครบ 111 ป

“บราเดอรหลยุส” เปนชือ่ทีผ่รูจูกัคนุเคยใชพดูคุยกนั
บราเดอรมาจากครอบครัวคาทอลิกทีศ่รัทธา ลกูวดั

เซนตหลุยส เคยเปนเด็กชวยมิสซาของพระคุณเจา
หลุยส  โชแรง วัดนอยของโรงพยาบาลเซนตหลุยส
เวลาน้ันท่ีพักของพระคุณเจาคือสถานทูตวาติกัน
ปจจุบัน นับวาเปนพื้นฐานอยางหน่ึงท่ีทำใหบราเดอร
ตัดสินใจเลือกเสนทางชีวิตนักบวช ถวายตัวตร้ังแรก
เม่ืออาย ุ22 ป  และมีพีส่าวเปนนักบวช ซสิเตอรมาเรยี
มาลินี ฉันทวโรดม อธิการิณีเจาคณะภคินีพระราชินี
มาเรีย (พระแมมารี)

เพื่อนรวมรุนเดียวกันคือภราดามารติน ประทีป
โกมลมาศ อดตีอธิการบดีมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ซ่ึงเปน
อีกบุคคลหน่ึงท่ีนักการศึกษารูจักดี

สมัยที่เปนบราเดอรใหมๆ เปนบราเดอรหนุมชวย
บริหารและชวยสอนเรียนอยูที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองอธกิาร และอธิการ สอนภาษาอังกฤษ  สอนคณิตศาสตร
สอนเรขาคณิตใหกับนักเรียน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ในปนี้ไดมีโอกาสเรียนถามความ
ประทับใจท่ีบราเดอรในฐานะอธิการโรงเรียนอสัสัมชัญ
ไดมีโอกาสถวายการตอนรับ เพราะไดรับรูเรื่องราว
อยางใกลชดิเม่ือครัง้เสด็จโรงเรียนท่ีผานมา

ครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระ-

ราชดำเนินโรงเรยีนอสัสัมชัญ  สมัยภราดาจอหน แมรี่
เปนอธิการ  ฉลองวชริสมโภช ฉลองโรงเรียนเปดสอน
ครบ 75 ป วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2501

ครั้งท่ีสอง  ในฐานะอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ไดมีโอกาสถวายการตอนรับ วนัท่ี 21 กมุภาพันธ พ.ศ.
2515 พระองคเสด็จฯ เปดตึก “ฟ.ฮแีลร”  ซ่ึงตึกใหมนี้
สรางบนรากฐานตึกเดิมท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจาฟามหาวชิรณุหิศ สยามมกุฎราชกมุาร ทรงประกอบ
พธีิวางศิลาฤกษ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทอดพระเนตร
นิทรรศการของเด็กนักเรียนดวยความสนพระทัยมาก
และสวนใหญพระองคทรงฟงเด็กอธิบายเก่ียวกับ
นทิรรศการ เม่ือเสด็จฯ ถงึช้ันบน ทอดพระเนตรรอบๆ
บริเวณวัดสวนพลูดูเดนอยูริมแมน้ำ ซ่ึงเวลาน้ันยังไมมี
ตึกอะไรเลย กอนเสด็จฯ กลบั พระองคตรัสวา

“ขอแสดงความยินดี ทีมี่ตึกใหม”
บราเดอรหลยุส ไดยอนรำลกึถงึดวยความปลาบปล้ืมใจ

เม่ือกลาวถึงการเสด็จในคร้ังน้ัน และไดถวายการตอนรับ
และเขาเฝาใกลชิด

ครั้งท่ีสาม เ ม่ือบราเดอรเปนอธิการโรงเรียน

อสัสัมชญัศรรีาชา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั  เสด็จ
พระราชดำเนินไปเปนประธานฉลอง โอกาสท่ีคณะ
ภราดาซนตคาเบรียลไดเขามาทำงานในประเทศไทย
ครบ 75 ป ฉลองวชิรสมโภช และเปดหอประชุมใหญ
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519

“บราเดอรรสึูกปลืม้ใจ ต้ืนตันท่ีสุด พดูอะไรไมออก...”
“เปนความปลาบปล้ืมท่ีสุด ปกติพระองคทรงรับ

และทรงนำไปใชในโครงการตางๆ ของพระองคซ่ึงมีอยู
มากมาย  เ งินจำนวนน้ี  ก็ไดนำไปต้ังเปนกองทุน
พัฒนาการศึกษาตอไป”

ในสมัยน้ัน ขบวนการลูกเสือชาวบานกำลังเฟองฟู
มาก ไดมีกลุมลูกเสือชาวบานท่ีชลบุรี ไดรวมตอนรับ
ดวยเปนจำนวนมาก และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พรอมดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ไดรวมตามเสด็จฯ ไปดวย  และเน่ืองจาก
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ตองคอยดูแล
ฟาหญิงพระองคเล็กซึ่งประชวร จึงไมสามารถไปรวม
ดวย

ครัง้น้ัน เปนอกีคร้ังหน่ึงท่ีทรงใกลชดิกับประชาชน
ชาวบานมาก เปนความประทับใจมากอีกคร้ังหน่ึง

บราเดอรหลยุส ไดยอนรำลกึถงึดวยความปลาบปล้ืมใจ
เมือกลาวถึงการเสด็จในคร้ังน้ัน และไดถวายการ
ตอนรับและเขาเฝาใกลชิด

ในฐานะท่ีเปนบวชคนหน่ึงและนักการศึกษาท่ีไดมี
สวนพฒันาคนใหกบัประเทศไทย ดวยการใหการศกึษา
ที่มีคุณภาพแกลูกหลานชาวไทย จนวันน้ี เติบใหญข้ึน
ชวยกนัสรางชาติบานเมือง ถอืวาเปนเกียรติสูงสุดท่ีทาน
ไดรบัในชีวติท่ีคอยชโลมใจ

พิธฌีาปนกจิศพ (ตอจากหนา 20)
ฌาปนกิจศพคุณแม
แพรว  สาตรพันธ
มารดาของซิสเตอร
กฤษดา  สาตรพันธ
ทีว่ดัออมใหญ  อ.สาม-
พราน จ.นครปฐม
เวลา 13.30 น.  มี
สมาชิกในครอบครัว
ญาติพ่ีนอง  และผูมี เกียรติมารวมในพิธี ดังกลาว
ดวยความอาลัยรัก

คุณแมแพรว สาตรพนัธ เกดิเม่ือป ค.ศ. 1929 เปน
บุตรสาวของนายงวนหลี และนางทา แซซิ้ม มีพี่นอง
ทัง้หมด 11 คน สมรสกับนายกมิฮะ สาตรพันธ มีบตุร-
ธิดา ทั้งหมด 12 คน หนึ่งในจำนวนน้ันคือ ซิสเตอร
กฤษดา สาตรพันธ สมาชิกคณะภคินีพระหฤทัยของ พระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ (ซิสเตอรกฤษดาเปนบุตรสาว

คนเดียวในครอบครัวท่ีเปน
คริสตัง) หลังจากนายกิมฮะ
เสยีชวีติในป ค.ศ. 1979 คุณแม
แพรวเปนเสาหลักดูแลอบรม
ส่ังสอนลูกทุกคนใหประพฤติ
ตนอยูในหลักธรรมของศาสนา
มีความรักใครปรองดอง สามัคคี
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

เสมอมา คุณแมแพรวเปนผูยึดม่ันในพระพุทธศาสนา
ใหทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา และบริจาคทรัพย
บำรุงศาสนาอยู เปนนิตย  อีกทั้งยังเปนผูที่ มีจิตใจ
โอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือผูอื่นเสมอ
จงึเปนท่ีรกัของลกูหลาน ญาติมิตรและบุคคลทัว่ไป

คุณแมแพรวเปนผูมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรค
ประจำตัวใดๆ ในชวงเย็นวันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2012 คุณแมแพรวนอนหลบัและจากไปอยางสงบ
มีอาย ุ84 ป โดยพระสังฆราช พระสงฆ นกับวช สัตบุรษุ
และสมาชิกคณะพระหฤทัยฯ ไดไปรวมพธิีบำเพ็ญกศุล
ระหวางวันท่ี 7-10 พฤศจิกายน ทีว่ดัออมใหญ และรวมพิธี
บูชาขอบพระคุณอุทิศแดคุณแมแพรว ที่สักการสถาน
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อ.สามพราน
จ.นครปฐม
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หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม
โปรดตดิตอ เจยิม้ โทร. 08-4768-7799,  0-2463-7431-2
คณุอรกญัญา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

15 - 21 กมุภาพนัธ ค.ศ. 2013
รวมฉลองแมพระอากิตะ (แมพระรองไห)
อากิตะ - ฮาโกดาเตะ - ทะเลสาบโตยา -

ซัปโปโร
โดยสายการบิน เจแปนแอรไลน (JAL)

  ⌫

เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦
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ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

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

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

P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เครื่องปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ  ออกแบบ  ติดต้ัง  ยาย  ซอม  ลาง
ทำความสะอาดรายคร้ัง/รายป
* บรกิารหลงัการขาย โดยชางผชูำนาญงาน และ
การทำงานมากกวา 20 ป

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

⌫


 

พระทัยดีของพระเจา
ทรงมีเพื่อนำทาน

ใหสำนกึผดิและกลบัใจ
(รม 2:4)

สุภาทัวร แสวงบุญ

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

24 - 26 ธนัวาคม ค.ศ. 2012
ฉลองครสิตมาสท่ีสกลนคร ชมการแหดาว
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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

เรื่องการใหคำปรึกษาดานชีวิตจิต

ในชวงปลายของภาคเรียนที ่1 กอนทีส่ามเณรใหญ
แสงธรรมจะกลับไปพักผอนที่บานในชวงปดภาคเรียน
สามเณรใหญชั้นปที่ 7 ไดมีโอกาสฝกปฏิบัติ เรื่องการ
ใหคำปรึกษาดานชีวิตจิต  โดยมีอาจารยพีรพัฒน
ถวิลรัตน เปนวิทยากร  ในการฝกปฏิบัติครั้งน้ี ถือวา
เปนโอกาสพิเศษท่ีสามเณรใหญชัน้ปที ่7 ซ่ึงอีกไมนาน
กจ็ะไดเปนพระสงฆ ไดฝกการใหคำปรกึษาแกสัตบุรษุ
โดยเฉพาะดานชีวิตฝายจิต เพราะในโลกปจจุบันท่ี
เต็มไปดวยกระแสนิยมตางๆ ที่รุมเราชีวิตของคนเรา
ใหลุมหลง หรือวิ่งตามกระแสตางๆ ของสังคม ซ่ึงใช
ความสุข ความสะดวกสบาย  ความร่ำรวย  ความเดนดัง
มาดึงดูดจิตใจเพ่ือใหไหลไปตามกระแสของโลกน้ี

การใหคำปรกึษาเปนสวนจำเปนและสำคญัในชีวติ
ผูอภิบาล  โดยเฉพาะในสังคมปจจุบันน้ี  ที่ทำใหชีวิต
ของคนเราบางครั้งสับสน ไมแนใจ วาอะไรดี ไมดี
ถูกตอง ไมถูกตอง เพราะความจริงถูกบิดเบือน และ
สังคมพูดความจริงกันนอยลง  โลกตองการความจริง
แตความจริงถูกบิดเบือนและปดบัง การใหคำปรึกษา
ดานชีวติจิต จงึสำคัญและจำเปนเรงดวนในสภาวะเชนน้ี
ในการฝกปฏิบติัคร้ังน้ี แมวาจะมีเวลานอยนิดเพียง 5 วนั
แตเราสามเณรรูสึกคุมคา และมีความหมายตอชีวิต
ผอูภบิาล  ซ่ึงเราจะเปนผอูภบิาลในอนาคต และพวกเรา

ทุกคนตาง ต้ังใจอยางเ ต็มท่ีในการฝกปฏิบั ติ เพื่อ
ผลประโยชนตอพีน่องสัตบุรษุในงานอภิบาล

การใหคำปรึกษาดานชีวิตจิต วิทยากรไดเนนส่ิงท่ี
สำคัญ คือ ไมใชตัวเราท่ีสำคัญท่ีสุดในการใหคำปรกึษา
แตเปนความสัมพันธภาพ ระหวางพระจิตเจา ผูให
คำปรึกษา และผูรับคำปรึกษา ที่ตองมีตอกันและกัน
เปนความสัมพนัธภาพระหวางบุคคล โดยมวีตัถุประสงค
เพื่อชวยใหบุคคลมีความกาวหนาดานจิตวิญญาณ

มีความสนิทสัมพันธกับพระเจา
และสามารถตัดสินใจเ ลือก ท่ี
จะดำเนินชวีติในสถานการณตางๆ
ตามน้ำพระทยัของพระเจาไดอยาง
เหมาะสม

การใหคำปรึกษา คงไมใช
การพูดหรือการแนะนำ ยืดยาว  แต
การใหคำปรึกษาท่ีดีและมีคุณคา
คือ การรับฟงอยางเขาใจตอผูที่
กำลังสับสน และมีปญหาในชีวิต
เพราะการฟงอยางต้ังใจ  การเขาใจ
ความรูสึก และการอยูเปนเพ่ือน
คำพูดสองสามคำ ก็เปนการให
คำปรกึษาท่ีดีทีสุ่ดอยางหนึง่  และ

สามารถชวยผูที่กำลังประสบกับปญหาน้ัน ใหพบกับ
หนทางสแูสงสวางในชีวติของเขาไดเชนกนั

ดังน้ัน ในการฝกปฏิบัติในคร้ังน้ี จึงทำใหเรา
สามเณรใหญชั้นปที่ 7 ไดเห็นความสำคัญของการฟง
รจูกัฟงผอูืน่มากข้ึน  รจูกัฟงความตองการของสถานการณ
ปจจุบันรอบขางมากข้ึน รูจักฟงหัวใจของตนเองท่ี
เรียกรองใหเรารักและรับใชผูอื่น  และส่ิงท่ีสำคัญคือ
ไมขาดท่ีจะฟงพระวาจาของพระเจาทุกวนั
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นครรฐัวาตกินั (ซเีอน็เอส)  แมวาโลกียนิยมจะเติบโตข้ึน
ความเปนอริตอศาสนาคริสตมีมากข้ึน อีกท้ังมีการ
ประพฤติผิดเปนท่ีสะดุดของศาสนบริกรบางคนของ
พระศาสนจักรก็ตาม แตสมาชิกสมัชชาพระสังฆราช
กลาววา พวกทานมองโลกในแงดีถึงอนาคต เพราะ
พระคริสตเจาเองทรงสัญญาเร่ืองความรอดไวแลว
ในสารของท่ีประชุมสมัชชาพระสังฆราชถึงคาทอลิก
ทัว่โลก เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม ค.ศ. 2012 พวกทานแนใจ
วาพระเจา “จะทอดพระเนตรความยากจนนาสงสาร
ของเรา เพือ่จะทรงแสดงพลงัแหงพระหตัถของพระองค
ในยุคน้ี เพื่อพระองคจะทรงค้ำจุนเก้ือหนุนเราบน
เสนทางแหงการประกาศขาวดีแบบใหมนี้”

สารดังกลาวบอกตอนหน่ึงวา ถงึแมสำหรับครสิตชนแลว
โลกนีเ้ปนเชนแดนทุรกนัดารก็ตาม แต “เราตองเดินทาง
จงนำเฉพาะส่ิงจำเปนติดตัวไป คือ การเปนเพื่อนกับ
พระเยซ ูความจรงิแหงพระวาจาของพระองค ศีลมหาสนทิ
ทีเ่ลีย้งชวีติเรา การอยรูวมกนัเปนชมุชน และงานเมตตาจิต”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 สมาชิก
สมัชชาคือ พระคารดินัล พระสังฆราช พระสงฆ กวา
260 องค รวมท้ังผูสังเกตการณและผูเชี่ยวชาญท่ีมีทั้ง
พระสงฆ นกัพรต บรรดาฆราวาสชายหญงิ ไดเร่ิมการ
ประชุมสมัชชาพระสังฆราช สมัยสามัญคร้ังท่ี 13 เม่ือ
วันท่ี 7 ตุลาคม ค.ศ. 2012 พูดคุยกัน หาหนทางท่ีจะ

  
⌫⌫⌫⌫

นครรฐัวาตกินั (เซนติ – 28 ตลุาคม ค.ศ. 2012)  สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงมีพระดำรัสน้ีเม่ือ
วันอาทิตยที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2012 หลังทรงนำสวด
บทเทวทตูถือสารฯ กอนจบพธีิบชูาขอบพระคณุปดการ
ประชุมสมัชชาพระสังฆราช เร่ืองการประกาศขาวดี
แบบใหม เพ่ือการถายทอดความเช่ือคริสตชน
พีน่องชายหญงิท่ีรกั

การประชุมสมัชชาพระสังฆราชสมัยสามัญคร้ังท่ี 13
ยติุลงแลวดวยพธีิบชูาขอบพระคณุเชาวนันี ้ณ มหาวหิาร
นักบุญเปโตร เราใชเวลาสามสัปดาหพิจารณาถึงความ
เปนจรงิของการประกาศขาวดีแบบใหมเพือ่การถายทอด
ความเช่ือครสิตชน ทัง้พระศาสนจักรมาอยรูวมกัน และ
เก่ียวของกับงานน้ี ดวยน้ำใจดียิง่ท่ียอมจะบังเกิดผลดวย
พระหรรษทานขององคพระผูเปนเจา

อยางไรก็ตาม กอนใดหมดการประชุมสมัชชา
พระสังฆราชเปนเวลาความสนิทสัมพันธที่มีชีวิตชีวา
ของพระศาสนจักร และขาพเจาขอโมทนาคุณพระเปนเจา
รวมกับทุกคนสำหรับการประชุมน้ี พระเจาทรงใหเรามี
ประสบการณอกีคร้ังหน่ึงกับความงดงามของพระศาสนจักร
และการเปนพระศาสนจักรของยุคปจจุบัน อยางท่ีเปน
อยใูนโลกอยทูามกลางมวลมนุษยพรอมกบัการทำงานหนัก
และความหวงั

แนนอนการประชุมสมัชชาพระสังฆราชครั้งน้ี
ตรงกับวาระครบ 50 ป ของการเปดประชุมสภา
สังคายนาวาติกันท่ี 2 และพอดีกับการเร่ิมตนปแหง
ความเช่ือดวย การหวนคิดถึงบุญราศีสมเด็จพระสันตะ
ปาปายอหน ที่ 23 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6
ขารับใชของพระเจาและการประชุมสังคายนาวาติกัน
ที่ 2 นั้นเปนประโยชนแกเราอยางย่ิง เพราะชวยใหเรา
สำนึกวา การประกาศขาวดีแบบใหมมิใชเปนการคดิคน
ของเราเอง แตเปนพลังขับเคลื่อนซ่ึงพัฒนาอยูใน
พระศาสนจักรอยางพิเศษย่ิง นับแตเร่ิมตนทศวรรษ
ที่ 1950 เม่ือปรากฏออกมาวา แมแตประเทศท่ีมีธรรม
ประเพณีคริสตโบราณก็ตาม แตประเทศเหลาน้ันกลับ
กลายเปน “ดินแดนมิสซัง” ไปได

ฉะน้ันจึงเกิดมีความจำเปนตองทำการประกาศ
ขาวดีแบบใหมในสงัคมแบบโลกานุวตันิยมน้ีดวยความ
แนนอนสองดาน ดานหน่ึงคือ พระเยซูครสิตเจาผเูดียว
เทาน้ันทรงเปนผูที่ใหมอยางแทจริง พระองคทรงให
คำตอบตอความคาดหวังของผูคนทุกยุคสมัย สวน
อีกดานหน่ึงน้ัน สารของพระองคตองถูกสงผานไปใน

บริบททางสังคม และวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปดวย
เราพอจะกลาวอะไรไดบางเม่ือสิ้นสุดการทุมเท

ทำงานของเราตลอดหลายวนัมาน้ี  ในสวนของขาพเจา
ขาพเจาเฝาติดตามฟง และรวบรวมขอคิดพิจารณาและ
ขอเสนอแนะมากมาย ดวยความชวยเหลือจากสำนัก
เลขาธิการสมัชชาพระสังฆราช และผูรวมงานของ
ขาพเจา ขาพเจาจะพยายามศึกษาและจัดระเบียบ
ส่ิงตางๆ เพือ่จะไดนำเสนองานสังเคราะหเปนองครวม
และคำสัง่สอนท่ีสอดคลองกนัใหแกทัง้พระศาสนจักร

นับจากน้ีไป อาจจะกลาวไดวา จากการประชุม
สมัชชาพระสังฆราชคร้ังน้ี ไดเกิดเปนพลังอุทิศตน
ทำงานฟนฟูดานชีวิตจิตของพระศาสนจักรนี้ข้ึนใหม
เพือ่พระศาสนจักรจะไดชวยฟนฟโูลกแบบโลกียนิยมน้ี
ข้ึนมาใหม การฟนฟนูีจ้ะไดมาจากการคนพบในพระเยซู
คริสตเจา ความจริงของพระองค พระหรรษทานของ
พระองค โฉมหนาของพระองคทีเ่ปนท้ังแบบมนุษยและ
พระเจา ซ่ึงธรรมล้ำลึกแหงความสูงสงของพระเจา
ฉายแสงอยู

ขาพเจาขอมอบถวายผลแหงการพูดคุยปรึกษา
หารือกันในการประชุมสมัชชาพระสังฆราชท่ีเพิ่ง
ส้ินสุดไปน้ีแดพระนางมารียพรหมจาร ีขอพระนางผทูรง
เปนดาราแหงการประกาศขาวดีแบบใหม โปรดทรง
สอนเราและชวยเราใหนำพระคริสตเจาไปสูมนุษย
ทกุคน ดวยความกลาหาญและช่ืนชมยนิดี

นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา การประกาศขาวดี หมายถึง
การชวยใหผูคนท้ังหลายเขาใจวา พระเจาเองทรงตอบ
คำถามตางๆ ของเขา และคำตอบของพระเจา คือ
พระพรแหงความรอดพนในพระเยซูคริสตเจาน้ัน
เปดใหพวกเขาดวยเชนกัน

พระสันตะปาปา ตรัสกับพระคารดินลั พระสังฆราช
และพระสงฆ กวา 260 องค ทีเ่ปนสมาชิกผรูวมประชุม
สมัชชาพระสงัฆราช เรือ่งการประกาศขาวดีแบบใหมวา
“บทบาทของเราในการประกาศขาวดีแบบใหม คือ
การรวมมือกับพระเจา เราเพียงแตใหผูคนทั้งหลายรูถึง
ส่ิงท่ีพระเจาไดทรงกระทำ”

พระสันตะปาปาตรัสถึงเร่ืองความสำคัญของการ
อธิษฐานภาวนา เพื่อชวยกระตุนพระศาสนจักรให
ประกาศขาวดีแบบใหม เรื่องความหมายของการ
ประกาศขาวดีแบบใหม และเรื่องการแบงปนขาวดีแก
ผูอื่น โดยทางการประกาศขาวดีและทางความรัก
พระองคตรัสเร่ืองดังกลาวน้ี ขณะทรงใหขอคดิพิจารณา
ที่มิไดมีการเตรียมไวลวงหนา ระหวางการสวดภาวนา
เวลาเชาราว 21 นาที เปนการเปดประชุมสมัชชา
พระสงัฆราชเม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม ค.ศ. 2012



เพิ่มพลังความเช่ือของคาทอลิก และเพ่ือกระตุนเตือน
คาทอลิ กที่ ใ จ เ ย็ น เฉยห า ง เ หินไปให กลับมาสู
พระศาสนจักร

สมาชิกสมัชชาพระสงัฆราชไดใหความเหน็ชอบกบั
“สาสนถึงประชากรของพระเปนเจา” เม่ือ 26 ตุลาคม
ค.ศ. 2012 พวกทานตองลงคะแนนรับรองขอเสนอตางๆ
ที่จะถวายแดสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
เพือ่พระสนัตะปาปาจะทรงเขียนพระสมณลิขิตเตือนใจ
เรื่องการประกาศขาวดีแบบใหมตอไป พระสังฆราช
เหลาน้ีจะรวมพิธีสหบูชาขอบพระคุณปดการประชุม
สมัชชา ในวนัที ่26 ตุลาคม ค.ศ. 2012

สารของท่ีประชุมสมัชชาพระสงัฆราชน้ีบรรยายถึง
พลงัอำนาจตางๆ ทีเ่ปนปฏปิกษกบัความเช่ือครสิตชนใน
ยุคปจจุบัน แตสมาชิกสมัชชากลาววา “เราตองยอมรับ
ดวยใจถอมตนวา ความออนแอนาสงสารของศิษยของ
พระเยซูเจา โดยเฉพาะศาสนบริกรทั้งหลายมีน้ำหนัก
อยาง ย่ิงตอความนา เ ช่ือถือของงานพันธกิจของ
พระศาสนจักร”
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“วันเดือนป ไมใชมีอยูใน
ปฏิทิน  แต มันอยูที่ชีวิตของ
แตละคนจะใหคุณคากับเวลา”

 ยินดีตอนรับ  พระอัคร-
สังฆราชพอล ชาง อิน-นัม
เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย  พมา ลาว กมัพชูา

เดินทางมาถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2012 และสภาพระสังฆราชฯ ในนาม
พระศาสนจักรในประเทศไทย จัดพิธีตอนรับวันอาทิตยที่ 9 ธันวาคม
ณ อาสนวิหารอสัสัมชญั บางรัก และรวมรบัประทานอาหาร หอประชมุชัน้ 6
โรงเรยีนอสัสัมชัญ พระคณุเจาเปนชาวเกาหล ีอายุ 62 ป มีพีช่ายเปนพระสงฆ
อยูที่เกาหลี 1 องค ใครไดพบเห็น “ทานเปนคนย้ิมแยม”  คาทอลิกไทย
เทิดไทมหาราชา มหาราชิน ีเม่ือวนัเสารที ่17 พฤศจิกายน สภาพระสังฆราชฯ
เปนเจาภาพ คณุพอวทิยา ควูริตัน ประธานจัดงาน พรอมคณะกรรมการเหน่ือย
เต็มท่ีกบังานน้ี แตทกุคนย้ิมแยมแกมปริ พรอมจะเหน่ือย เม่ือทกุอยางเรียบรอย
พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ประธานเปดงาน นักแสดงโรงเรียน
แสงอรุณ และโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห นักรองประสานเสียง
เฉพาะกิจ 62 คน และ “บางกอกคันตาเต” นกัดนตรีกวา 42 คน ลนเวที  สวน
ผูชมแนนหอประชุม อาจารยศรินทร จินตนเสรี ผูอำนวยเพลงและดนตรี
อาจารยอภิสิทธิ์ วงศโชติ คอนดักเตอร สวนเสียงกรี๊ดรุนใหญ เม่ือพ่ีจอหน
รัตนเวโรจน (วงนูโว) ออกมารองเพลงแบบถอดใจ และเซอรไพรส ตอน
จบรายการ จากใจนองๆ ทีมงาน แอบเตรียมเคกวันเกิด ใหเปาอีก 1 กอน
เลนเอาพ่ีจอหน น้ำตาซึม และบทเพลงอาเวมารีอา จากนักรองรับเชิญ ใครได
ฟงนึกวา “อมิพอรท” มาจากตางประเทศ คณุหญิงปทมา ลสีวสัด์ิตระกลู ผทูี่
สรางความประทับใจยังมีอีกมากมายครับ ไวรอดูผานดีวีดีที่บันทึกอยางดีถึง
2 วัน  ทั้งหมดน้ี “เพื่อพระสิริมงคลแดพระเจาเพ่ือถวายแดในหลวงและ
พระราชินีของเรา” พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนประจำป 2555  ที่โรงแรม
แมนดาริน โอเรยีนเต็ล พระคณุเจาประธาน ศรดีารณุศลี เปนประธาน ปนีมี้
9 รางวัล แตละรายการคงไดติดตามขาวกันไดใน “อดุมสาร” อาจารยชยัณรงค
มนเทียรวิเชียรฉาย เลาเร่ืองรางวัลส่ือมวลชนคาทอลิกระดับโลก และมาถึง
ประเทศไทย เม่ือครั้งสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เสด็จเยือน
ประเทศไทย วันท่ี 10 พฤษภาคม 2527 พิธีกร ดร.อภิชาต อินทรวิศิษฏ
เชาตองสอนเรียน บายมาเปนพิธีกรและเสร็จแลวตองไปดูแลคณุแมพวงเพญ็
อินทรวิศิษฏ ตองเขาโรงพยาบาลเพื่อเปนกำลังใจ ผูประกาศเกียรติคุณ
รายการตางๆ คณุสุรวฒุ ิหม้ันทรพัย คนเสียงหลอ ใหรางวลัดูเขมข้ึน ขอบคณุ
วงโยธวาทิตจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต กรงุเทพฯ 30 คน ครอูคัรพงศ
ศรเีกือ้กลู ผอูำนวยเพลง ขอบคุณและรวมแสดงความยินดีกบัซสิเตอรกาญจนา
สิงหสา จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยลูแวง เบลเยี่ยม  ถือวาเยี่ยมมาก
แมตัวไมไดมาแตสงวงดนตรีมารวมบรรเลงและประกาศรางวัล ทำใหพิธี
มีสีสันและเสียงดังกระห่ึม! และคุณพอเดชา อาภรณรัตน เลขาธิการสภา
การศึกษาคาทอลิกฯ นำทีมครูมารวมงานและชวยงาน ภราดามารตนิ ประทปี
โกมลมาศ และภราดาบัญชา แสงหิรัญ คณะกรรมการจากเซนตจอหน
อัสสัมชัญ วิทยาลัยเซนตหลุยส และผูทรงคุณวุฒิจากส่ือมวลชนคาทอลิกฯ
หายเหน่ือยกบัการกล่ันกรองมองจนตาแฉะ เม่ืองานผานไปเรียบรอย  หลงัจาก
นี้ ก็ตองคอยจองมองกันตอไปสำหรับปหนา ขอบคุณคณะกรรมการอีกคร้ัง
ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร ประธาน นธค. และประธานกลุมโรงเรียนนานาชาติ
เดอะรีเจนท  ภราดาประภาส ศรเีจรญิ จากโรงเรยีนลาซาล บางนา และเซอร
ราแชล ศิริกรกุล นำครูและนักเรียนโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห มา
รวมงาน “อยากใหนกัเรยีนและครไูดรจูกังานน้ี” พระคณุเจายอด พิมพสิาร
พักจากหนาท่ีแลว  แตงานท่ีรักด่ังแกวตา คืองานส่ือมวลชน งานเขียนและ
แปลหนังสือ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน แวะมาเย่ียมส่ือมวลชนฯ ชาวส่ือฯ ดีใจ
พระคุณเจายังมีเรื่องขำขันมาเลาใหน้ำยอยทำงานอีก เสร็จแลวตองไปหา
“หมอดู-ตา” เปนตอหิน ตองหยอดตาวันละ 6-7 ครั้ง อีกไมนานมีงาน
ข้ึนบานใหม

เด็กสาธุฯ

การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว
ณ  สวรรค

คำสอนแหงความรัก
บทเรียนแหงผูแพรธรรม

ทามกลางอากาศท่ีรอนอบอาว ณ ใจกลางเมืองหลวงของประเทศ ... ยาน
แหงการคา การศึกษาศาสนา และประวัติศาสตร ... ผมกำลังกลาวถึงยานท่ี
ประกอบไปดวยโรงเรียน (ถึง 3 โรง) วัดคาทอลิกที่เปนอาสนวิหารของ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ยานการคาสีลม และท่ีสำคัญสำหรับผมก็คือ
การแทรกตัวของหองเล็กๆ ที่รวบรวม ภาพ ขาว เรื่องราว อันเปนภูมิหลัง
ของพระศาสนจักรในประเทศไทย รวมๆ แลวเราเรียกหองนีว้า “หองเอกสาร
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ...

เปาหมายทามกลางความอบอาวของอากาศในวันน้ี กเ็พือ่คนหาเร่ืองราว
ในอดีต   อนัเปนท่ีมาของกลมุคริสตชน วดัดวงหทัยนริมลของแมพระ ปากลดั
ผมเริม่จากการเปดบันทึกท่ีเปนรายงานประจำปของมิสซังสยาม แตกป็รากฏ
วาแทบไมพบอะไรเลย เพราะระหวางป ค.ศ. 1864-1938 วัดปากลัด และ
ละแวกน้ี อยใูนความดูแลของวดักาลหวาร กเ็หมอืนวดันอยทัว่ๆ ทีมี่คุณพอ
ผลัดเปล่ียนมาถวายมิสซา และอภิบาลสัตบุรุษ ... ก็อาจเปนเหตุผลหนึ่งท่ี
ในระยะแรกไมคอยมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวัดปากลัดเลย

ผมยังไมละความพยายาม ผมเริ่มคนหาขอมูลจากหนังสือสารสาสน
(เทียบเทาอุดมศานตในปจจุบัน) ที่มีบันทึกเรื่องราว และผมก็คนจนพบ
เรื่องราวตางๆ ของวัดปากลัด ต้ังแตป ค.ศ. 1953 .. เรื่องมรณกรรมของ
คุณพอดือรังด ... นอกจากน้ันในสารสาสน ป ค.ศ. 1957 ยังลงเร่ืองราว
เก่ียวกบัการเสกวดัใหมทีส่รางในสมัยคณุพอบุญไทย  สิงหเสนห ... สารสาสน
ในปกอนหนาน้ัน ก็ทำใหเรามองเห็นเรื่องราวเหมือนกับภาพที่นำมา
เรียงตอกัน กลายเปนเร่ืองราวต้ังแตการร้ือวัดหลังเกา ภาพของความรวมไม
รวมมือกนัในการสรางวัดหลังใหม (หลงัปจจบุนั)

“มรณกรรมของคณุพอดอืรงัด” เปนอกีบทความท่ีสรางความประทับใจ
ใหผม ... เรื่องราวในบทความบรรยายถึง ความเศราสลดกับขาวแหงการ
จากไปของคุณพอเดซีเร ดือรงัด เสียชวีติท่ีวดัปากลัด อายุ 75 ป ทานทำงาน

(อานตอหนา 17)
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«— ¥ 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.

«—¥‡´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.

«—¥æ√–™ππ’¢Õßæ√–‡ªìπ‡®â“ √—ß ‘µ ª∑ÿ¡∏“π’

©≈Õß«—¥«—πÕ—ß§“√∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø «ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2992-1363-4)

«—¥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

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ Àâ«¬∑√“¬ ®.æ‘…≥ÿ‚≈° ©≈Õß«—¥

·≈–‡ °«—¥À≈—ß„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’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

@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

����� °√√¡“∏‘°“√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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‚∑√. 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√“ §ß-

ª√–‡ √‘∞ ‚∑√. 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

����� ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠

ºŸâ π„®®–√à«¡ß“π°—∫ ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°œ ‡ªìπ

ß“π¥â“π‡Õ° “√ „™â‚ª√·°√¡æ◊Èπ∞“π MS Word,

Excel  “¡“√∂®¥∫—π∑÷°- √ÿª°“√ª√–™ÿ¡‰¥â∑”ß“π

∑’Ë ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°œ Õ“§“√·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°

¢÷Èπ «√√§å ´.ππ∑√’ 14  π„®µ‘¥µàÕ ‚∑√.0-2681-

3852-3 À√◊Õ 08-9158-7294

�����·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „π ¿“æ√– —ß¶√“™œ µâÕß°“√

√—∫ ¡—§√æπ—°ß“πª√–®” ”π—°ß“π ¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘¥—ßπ’È

‡ªìπ§“∑Õ≈‘°  ”‡√Á®°“√»÷°…“µ—Èß·µà√–¥—∫ª«™. - ª« .

∑“ß¥â“π‡≈¢“πÿ°“√ À√◊Õ√–¥—∫°“√»÷°…“ª√‘≠≠“µ√’

¢÷Èπ‰ª  “¡“√∂„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‰¡‚§√´Õø∑åÕÕøøî»

‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ¡’ª√– ∫°“√≥å∑”ß“πÕ¬à“ßπâÕ¬ 1 ªï

 “¡“√∂ª√– “πß“πµ‘¥µàÕ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ À“°¡’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

ª√– ∫°“√≥å À√◊Õ¡’§«“¡ “¡“√∂∑“ß¥â“π¥πµ√’

®–æ‘®“√≥“‡ªìπæ‘‡»… ºŸâ∑’Ë π„® “¡“√∂µ‘¥µàÕ ¡—§√

‰¥â∑’Ë·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïœ ‚∑√. 08-1832-0066

À√◊Õ®—¥ àßª√–«—µ‘¡“∑’Ë E-mail : nidangna@

gmail.com

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

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805  ‚∑√ “√ 0-2681-

5401 E-mail : udomsarn@gmail.com

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥æ√–§√‘ µ ¡¿æ Õ.‡¡◊Õß ®.°”·æß‡æ™√

©≈Õß«—¥·≈–‡ °ÀÕª√–™ÿ¡π—°∫ÿ≠Õ—π‡¥√ «—π‡ “√å∑’Ë

12 ¡°√“§¡ 2013 ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ·ÀàßÕ—  ’́́ ’ À“¥·µß Õ.»√’ «— ¥‘Ï

®.°“≠®π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“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.

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∞¡

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

‚∑√ “√ 0-2681-5401
E-mail : udomsarn@gmail.com
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¢Õ§”¿“«π“‡æ◊ËÕ√–≈÷°∂÷ß

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ·ºπ°Õÿ¥¡ “√
¢Õ‡™‘≠ àß¿“æ∂à“¬ ç∂È”æ√–°ÿ¡“√é

‡¢â“ª√–°«¥™‘ß√“ß«—≈
≈—°…≥–¿“æ ‡ªìπ¿“æ∂È”æ√–°ÿ¡“√∑’Ë∫—π∑÷°„π‚Õ°“ æ√–§√‘ µ ¡¿æªïπ’È

ª√–‡¿∑¿“æ ¿“æ∂à“¬ ( àß‰ø≈å¿“æµâπ©∫—∫∑’Ë‰¡àºà“π°“√µ°·µàß æ√âÕ¡°—∫¿“æ∑’Ë¢¬“¬ 8x10 π‘È«)

®”π«π¿“æ  àß‰¥â‰¡à®”°—¥®”π«π

°“√ àß¿“æ ºŸâ àßµâÕß‡¢’¬π¢âÕ¡Ÿ≈°“√∂à“¬¿“æ ™◊ËÕ∑’ËÕ¬Ÿà ‡∫Õ√å‚∑√»—æ∑å ·≈– ∂“π∑’Ë∑’Ë∂à“¬¿“æ¥â“πÀ≈—ß∑ÿ°¿“æ À“°„™âπ“¡·Ωß

À√◊Õπ“¡ª“°°“‚ª√¥√–∫ÿπ“¡®√‘ß¥â«¬  àß¿“æª√–°«¥‰¥â∑’Ë ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ·ºπ°Õÿ¥¡ “√ 122/11

´Õ¬ππ∑√’ 14  ¬“ππ“«“ °√ÿß‡∑æœ 10120 («ß‡≈Á∫¡ÿ¡´Õß : ª√–°«¥¿“æ∂à“¬ ç∂È”æ√–°ÿ¡“√é)

§≥–°√√¡°“√µ—¥ ‘π¿“æ¡’ ‘∑∏‘Ï°”Àπ¥«‘∏’°“√µ—¥ ‘π §«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ∑’Ë ‘Èπ ÿ¥

‡ß◊ËÕπ‰¢°“√ª√–°«¥ ¿“æ∑’Ë àß‡¢â“ª√–°«¥∑ÿ°¿“æºŸâ®—¥¡’ ‘∑∏‘Ï§—¥‡≈◊Õ°‡æ◊ËÕπ”ÕÕ°· ¥ß„π∑’Ëµà“ßÊ ‚¥¬‰¡àµâÕß®à“¬§à“µÕ∫·∑π„¥Ê ·°à‡®â“¢Õß¿“æ

ºŸâ àß¿“æ‡¢â“ª√–°«¥¡’ ‘∑∏‘Ï‰¥â√—∫√“ß«—≈ Ÿß ÿ¥‡æ’¬ß√“ß«—≈‡¥’¬«

ªî¥√—∫ ¡—§√«—π∑’Ë 31 ¡°√“§¡ 2013 ª√–°“»º≈°“√µ—¥ ‘π„π çÕÿ¥¡ “√é

√“ß«—≈ √“ß«—≈∑’Ë  1 ‡ß‘π ¥ 3,000 ∫“∑ √“ß«—≈∑’Ë  2 ‡ß‘π ¥ 2,000 ∫“∑

√“ß«—≈∑’Ë  3 ‡ß‘π ¥ 1,500 ∫“∑ √“ß«—≈™¡‡™¬ (®”π«π 3 √“ß«—≈) ‡ß‘π ¥ 1,000 ∫“∑

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√Õÿ¥¡ “√ ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com

· Õææ≈‘ ‡ ° ™—Ë π π’È ‡ ªì π
‡§√◊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¶√“«“ 

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå
§≥–π—°∫«™´“ ‡≈ ‡´’ ¬π·Àà ß

ª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√¥“«‘¥ «‘‡™’¬√· ß

°Õßµ√–°Ÿ≈¥’ «—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡°√“§¡ 2013

‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Õ.À—«À‘π

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัที ่51 ประจำวนัที ่16-22 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

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

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

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

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

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

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

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

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพกั... 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

ในหนาท่ีผแูพรธรรมท่ีประเทศไทยมากกวา 50 ป แมวา
คุณพอจะมีบุคลิกภาพใหญโต นากลัว เสียงดัง แต
ความจริงน้ำใจออนหวานที่สุด ... ในสารสาสนยังเลา
เรื่องราวกอนเสียชีวิตของทานดังน้ี

“เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน ฉลองสุวรรณสมโภช
คุณพอตาป ณ วัดสามเสน เธออุตสาหมารวมแสดง
ความยินดี แตสังขารไมสูปกติ ไดกำเริบ และพาเธอ
สูแดนสงบนิรันดรดังกลาว”  (ขอความจากสารสาสน
ป 1953) ในบทความเร่ืองมรณกรรมของคุณพอ
ดือรังด ยังกลาวถึงพิธีปลงศพของทานดังน้ี “วันท่ี 9
กรกฎาคม ค.ศ. 1953 เวลา 7 นาฬิกา มีเรือยนตมารับ
พระสังฆราชหลุยส โชแรง ไปประกอบพิธีมิสซา
มโหฬารหนาศพ มีพระสงฆติดตามดวย 14 องค ....
สัตบุรุษจากหลายวัด ตลอดจนขาราชการหลายทาน
แหง อ.พระประแดง ไดไปรวมไวอาลยัดวย เริม่มิสซา
09.00 น. เสร็จพิธีในวัด  แหศพรอบวัด 1 รอบ” .....
(บางขอความจากสารสาสน ป 1953)

ข้ันตอนสุดทายน่ีแหละที่ผมสงสัย ทำไมตองแห
รอบวัด ... ผมเก็บความสงสัยจนไปถามอาจารยพธีิกรรม
เรื่องการแหรอบวัดในงานศพ ซ่ึงอันที่จริงแลวไมใช
ธรรมเนียมแบบคริสตชน คำตอบจากอาจารยพิธีกรรม
เรื่องการแหศพรอบวัดคืออะไร

ประเด็นท่ี 1 เปนการใหเกยีรตผิทูีเ่สียชวีติ ... แนนอน
ชีวิตของคุณพอดือรังดตองเปนท่ีรัก ที่นาเล่ือมใสของ
พี่นองชาวปากลัด ไมใชเฉพาะคริสตชน เราเห็นผูคน
ใน อ.พระประแดง ที่มารวมงานศพคุณพอ เราเห็น
ความรักท่ีเขาแสดงออกตอคนท่ีเขารัก ... ผมไดรบัการ
ยืนยันเรื่องราวของคุณพอดือรังด ที่ใชชีวิตอยางสมถะ
เรียบงาย ไมสรางความลำบากใหใคร มีความศรัทธา
จริงใจ จริงจัง ที่สำคัญคือแบบอยางแหงความรักท่ีเขา
เริ่มรักพระเจา และสงผลแหงความรักที่เขามีไปยัง
เพือ่น พี ่นอง ... เหตผุลประการแรกอาจสรปุดวยคำวา
“ความรัก” เริ่มตนดวยรัก รักอันย่ิงใหญ ความรักเปน
เหตุผลประการแรก สำคัญท่ีบรรดาผูแพรธรรมละท้ิง
ความสบายในบานเมืองท่ีตนเองอยู มาอยูตางบาน

ตางถิน่ ตางวัฒนธรรม ตางภาษา เพือ่เปนหนึง่เดียวกบั
บานหลังใหม สนิทสนมกันเหมือนเปนครอบครัว
เดียวกันก็วาได และน่ีเปนเหตุผลที่ไมตองสงสัยเลย
เหตุผลแหงความรกันั่นเอง

ประการท่ี 2 เปนการประยุกตเขาสูวัฒนธรรม แต
เหตุผลที่สอง ก็ไมใชจะมาขัดแยงเหตุผลประการแรก
เปนเพียงสวนประกอบเทาน้ัน

การแหศพ คุณพอดือรังด สะทอนอะไรบางอยาง
ใหกับคนรุนหลังอยางเราๆ การเปนท่ีรัก เริ่มตนจาก
ความรักที่เรามีตอพระเจา และสงตอเรื่องราวความรัก
เหลาน้ี ใหเพื่อนพี่นองรอบขางอีกตอหน่ึง หากเราสง
มอบความรักไปเรื่อยๆ แตละคนมีความรักตอทุกคน
ทุกคนรักกัน เรื่องราวของความรัก ที่สุดแลวก็จะถูก

คำสอนแหงความรกั (ตอจากหนา 13)

ฉลองรางวัล (ตอจากหนา 20)
จัดฉลองรางวลัสถานศึกษา รางวลัพระราชทาน ระดบั
กอนประถมศึกษาขนาดกลาง  รางวัลโลทอง จาก
กระทรวงศึกษาธิการ และรางวัลนักเรียนพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง  โดยพระ-
คารดินัลไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู  เปนประธานฝาย
พระศาสนจักร คุณนิมิต  จันทนวิมล ผูวาราชการ
จังหวัดนครปฐม เปนประธานฝายฆราวาส พรอมดวย
คุณโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
สงเสรมิการศกึษาเอกชน   องคกรชมุชน-ศาสนา  รวม
แสดงความยินดี กบัซิสเตอรอรชร  กจิทว ี ผอูำนวยการ
โรงเรยีน และคณะครนูกัเรยีน ใหการตอนรบั  เมือ่วนัที่
26  กรกฎาคม  2012

โรงเรียนบอสโกพิทักษ จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 26
กรกฎาคม พ.ศ. 2489 ยึดปรัชญา “มีคุณธรรม มี
ประสิทธิภาพ” (CHARITY ABILITY) เปนแนวทาง
ในการจัดการ

ปการศึกษา 2538 ไดรับคัดเลือกจากจังหวัด
นครปฐม เปนโรงเรียนรับรางวัลชนะเลิศประเภท
สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเดน

ปการศึกษา 2540 ไดดำเนินการกอสรางอาคารเรยีน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น  สรางหองคอมพิวเตอร

สงตอกลบัมายงัเราในทีสุ่ด ...
การแหศพ คุณพอดอืรงัด ยงัยืนยนัอกีวา ทีสุ่ดแลว

ธรรมทูตผูแพรธรรม ไมเคยถอยหางจากความรักที่เขา
มีตอพระเจา และเพือ่นพีน่องเสมอ ...

เรื่องราวท่ีไมนาสงสัยเก่ียวกับความสมถะของ
คุณพอดือรังด สมัยที่เปนเจาอาวาสบางนกแขวก และ
บุญราศนีโิคลาส บุญเกดิ กฤษบำรงุ เปนปลดัน้ัน

ขอท้ิงท ายดวยประโยคสุดทายในบทความ
“เรื่องมรณกรรมของคุณพอดือรังด”

“ขอพี่นองท้ังหลายโปรดภาวนาอุทิศแดวิญญาณ
ของคุณพอผูพลีตนเพ่ือพระเกียรติมงคลของพระ
เสมอมา”

ขนาด 50 เคร่ือง หองโสตทัศนศึกษาใหมพรอมท้ัง
หองสมุด

ปการศึกษา 2542-2546 กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใหโรงเรียนบอสโกพิทักษเปนโรงเรียนสีขาว
เฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพตดิ
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เมื่อชีวิตมองชีวิต

ความรูสึกของความเปนสากลอยางแทจริง
ของผมเกิดข้ึนท่ีนี่ มันไมใชแคเพียงสำนึกแต
มันเปนการเจรญิชวีติ ในขณะท่ีเรามองคนตางชาติ
วาเขาเปนอยางนูนอยางน้ี เราเคยนึกยอนกลับมา
มองตัวเองบางไหมวาเขามองเราอยางไร

รสนิยมการอานของผมนอกจากจะตองมี
หนงัสือติดมือสักเลมหน่ึงอยบูอยๆ แลว เม่ือเขาสู
โลกออนไลน ผมสนใจงานของบล็อกเกอร (คนท่ี
เขียนบล็อกในส่ืออิเล็กทรอนิกส) บล็อกเกอร
สวนใหญไมติดกับเร่ืองของธุรกิจ เขาเขียนบล็อก
เพราะเขารักท่ีจะทำ และรักท่ีจะแบงปน ผมวา
บางคนเขียนและทำไดมืออาชีพกวาบรรดาผูที่
ประกอบอาชีพเสียอกี ความลึกซ้ึงและความใกลชดิ
กับเนื้อหาเปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีเปนหัวใจสำคัญของ
บล็อกเกอร ผมเช่ือวานักเขียนท่ีซ่ือสัตยกับหนาท่ี
ก็ไมจำเปนตองงอสนาม คุณเขียนดี คุณเขียน
นาติดตาม ผูอานจะเปนคนตัดสินคุณ Before the
Eastern Sunset คือบล็อกสัญชาติฟลิปปนสที่ใช
ภาษาอังกฤษของ Ishmael Fischer Ahab ไมนาเช่ือ
ว าผม ติดตามได สักพัก เขาก็ เ ขี ยน เกี่ ย วกับ
วัดคาทอลิกในประเทศไทย

เขาเรียกตนเองวาเปนเอนจีเนียและบล็อกเกอร
แตมากกวาน้ันคือความเปนคาทอลิกของเขา มัน
ทำใหเขาภาคภูมิใจและเขาพยายามจะดำเนินชีวิต
ตามน้ำพระทยัของพระ ความเชือ่พาเขาไปพบเหน็
เรือ่งราวตางๆ และเปนตนทุกครัง้ของการเดินทาง
ไปท่ีใดก็แลวแต เขาพยายามท่ีจะหาวัดคาทอลิก
และการเดินทางมาเมืองไทยของเขา ทำใหเขา
พบอาสนวหิารอัสสัมชญั

เขาบรรยายไวในบล็อกเก่ียวกับเร่ืองน้ีไววา
“อีกเหตุผลหนึ่งของการแสวงหาวัดคาทอลิก
คือการไดรวมมิสซา วัดคือที่พึ่งพิงของผม เปน
พิเศษในยามเศราและรูสึกคิดถึงบาน”

เขามองกรุงเทพฯ  วาเปนเมืองแหงสีสัน
อยางแทจริง แมจะดูเหมือนเปนเสนแบงของ
วัฒนธรรมระหวางความเจริญกับความเกาแก
ด้ังเดิม แมวาเปนเมืองพุทธ แตก็มีวัดคาทอลิก
ทีน่าสนใจ เขาเร่ิมท่ีอาสนวิหารอัสสัมชัญ

จากสะพานตากสินลงรถไฟฟาเขาเร่ิมเดินมา
ตามถนนเจริญกรุง จะเดินตัดทางโรงเรียนอสัสัมชัญ
บางรัก เพื่อเขามายังอาสนวิหาร แตไมไดรับ
อนญุาต กลบัเปนผลด ีเพราะซอยถดัไป ทำใหเขา
พบตึกทรงโบราณสีขาว พาใหหวนนึกถึงแถบ
บริเวณอินทรามูลอสของฟลิปปนสที่เปนแหลง
ความเจริญในอดีต เขาเรียกบรเิวณรอบอาสนวิหาร
อัสสัมชัญวา อินทรามูลอสขนาดยอม (mini-
intramuros)

เขาบอกวาเขาไมเคยเหน็วดัแบบน้ีในประเทศ

ของเขา ศิลปะในแบบโรมัน คำท่ีผมฟงแลวแอบ
ภาคภูมิใจอยลูกึๆ กคื็อ “วดัดูเรยีบงายแตสวย” ถกูสราง
ดวยอิฐสีแดง และรายลอมดวยตึกสีขาว โดยไดทุน
สนับสนุนจากนักธุรกิจชาวจีนท่ีชื่อวา Mr.Low Kniok
Chang นอกจากจะชวยในการกอสรางวัดในประเทศ
ไทยแลว ยังไดชวยที่ประเทศสิงคโปรและประเทศจีน
ดวย

นาเสียดายท่ีตอนแรกเขาไมสามารถเขาไปในวัดได
ตามเปาประสงคแรก แตเม่ือพบกับซิสเตอรทานหน่ึง
ที่ ชื่ อเวียนเนย หลังจากไดคุยกันซิสเตอรก็อำนวย
ความสะดวกใหเขาดวยการเปดประตูดานขาง เขาไมมี
เวลามากนักในการอยูในวัดแมวาอยากจะใชสำหรับ
สวดภาวนาเปนช่ัวโมงก็ตาม สวนการถายภาพไมมี
อนุญาต เขาจึงใชภาพประกอบจากเฟซบุคของทาง
อาสนวิหาร (ซ่ึงผมลองใหเพื่อนๆ ชาวตางชาติไดอาน
เรือ่งน้ีจากบล็อกน้ีเชนกัน ไมมีใครปฏิเสธความสวยงาม
ของวดัคาทอลกิไทย...ผเูขยีน)

ผมติดตามบล็อกเกอรทานน้ีตอไป มันทำใหผม
ตามไปยังเร่ืองเกาๆ ของเขา เพือ่นๆ ชาวบล็อกในกลมุ
กวน หรือแมกระท่ังเร่ืองราวท่ีเขาสนใจ เขายังคงเขียน
ตอไปเก่ียวกับวัดคาทอลิกในเมืองไทย ในวันท่ีผมอาน
ลาสุดไปตอที่วัดแมพระลูกประคำ กาลหวารแลว เขา
คงเขียนอกีหลายๆ วดั เพราะเกริน่ๆ ไววายังมีวดัคาทอลิก
ในประเทศไทยอีกหลายวัดท่ีนาสนใจ แถมยังจะเดินทาง
ไปแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีก ถาถามผมวา
อานไปทำไม ทั้งๆ ที่ เราก็รูจักวัดของเราดีอยูแลว
ในระดับหน่ึง ผมคงตอบวา ผมอยากไดมุมมอง
ของคนอื่น ผมอยากเขาใจความคิดของเขา ผมอยาก
เสวนากับเขา แมจะเปนการเสวนาทางเดียวคือการอาน
กต็าม

ผมนึกถึงเร่ืองราวมากมายในประเทศไทยของเรา
คาทอลกิไทยทีมี่อยหูยบิมือ มรดกทางความเช่ือทีบ่รรดา
มิสชันนารีไดปูฐานใหกับเรา ผมนึกถึงความเปน
น้ำหนึ่งใจเดียวกันของคาทอลิกไทย ที่จะตอบรับ

กับสังคมรอบขาง การรักษามรดกทางความเช่ือ
ใหม่ันคง สืบสานความเช่ือใหเขมแข็ง บางทีไมเพยีง
รักษาแตตองตอเติมและเติบโตเปนหน่ึงเดียว ผม
เชื่อวาความตระหนักถึงความเปนหนึ่งตองมากอน
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันตองตามมา วินาทีนี้
เราอยาสูญเสียพลังงานอีกเลยกับการเบียดเบียน
กันเอง ไมวาในมุมใดก็ตาม เรามีแตจะตองกาว
ออกมา และทำสวนของตนเองใหดีทีสุ่ด ผมวาน่ีคือ
หวัใจของงานแพรธรรมโดยผานทางชีวติคริสตชน
กนัเลยทีเดียว

สายตาของความเปนสากลทำใหเราเขาใจ
คนอื่นมากข้ึนและเขาใจตนเองไปพรอมกันดวย
ถาโลกน้ีมีเพียงเรา เราคงทำในส่ิงท่ีเราอยากทำ
แตโลกน้ีกวางใหญนกั  และประตูทกุบานเปดหากัน
ไดอยางงายดายข้ึนมาก เราไมเพียงแตรับรู แตเรา
ตองใชโอกาสนั้นในการตระหนักและรูคา

การเดินทางของความเ ช่ือพาเราขานรับ
การเตรียมตัวเพ่ือตอนรบัองคพระครสิตเจา ปฏทินิ
ขามผานวันและเดือนจนเหลอืกระดาษแผนสุดทาย
ของเดือนทายสุดแหงป  ผมเชื่อวาชีวิตไมใช
เรื่องบังเอิญ พระเปนเจาทรงอนุญาตใหเกิดข้ึน
ผมยอนกลับไปดูเรื่องราวตางๆ  ที่ เคยเขียน
ตลอด 1 ปในคอลัมนหมายเหตุฯ แมไมไดใช
สนามแบบบล็อกเกอร และอาจใชภาษาสากล
ไดกระทอนกระแทน รวมทั้งวิถีในการปฏิบัติงาน
ไมไดราบร่ืนเหมือนเคย พระเปนเจายังเผยแสดง
พระองคได พระเปนเจายังใชผมเปนเครื่องมือได
แมไมสมบูรณนัก แตดวยความรักและความเช่ือ
อปุสรรคก็เปนเพียงขอจำกดัเทาน้ันจรงิๆ ผมคดิวา
เราทุกคนพบเจอมันไมตางกัน เม่ือชีวิตมองชีวิต
เราก็พบชวีติพระในกันและกัน เหมือนทีพ่ระคมัภรี
บอกเราวา มนุษยไมไดเปนเพียงส่ิงสรางของพระ
แตเปนฉายาลักษณของพระองคดวย

บรรณาธิการบริหาร
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çÕ“‡»’¬√«“∑é π“ß “«¬‘Ëß≈—°…≥å ™‘π«—µ√ π“¬°√—∞¡πµ√’ ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√

√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß¿“¬„π√“™Õ“≥“®—°√ ‡ªìπª√–∏“π∫—π∑÷°‡∑ª‚∑√∑—»πå·≈–

°≈à“«Õ“‡»’¬√«“∑ ‡æ◊ËÕ∂«“¬æ√–æ√™—¬¡ß§≈ ·¥àæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«

‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ ¡À“¡ß§≈‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ 5 ∏—π«“§¡ 2012 ‚¥¬¡’

¬ÕÀåπ ªÕ≈ ‡°µÿ ‚ÕÃ“√‘° ª√–∏“π™¡√¡§“∑Õ≈‘°√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß¿“¬„π

‡¢â“√à«¡¥â«¬

ç§Õπ‡ ‘√åµ‡ªî¥ƒ¥Ÿ°“≈é æ≈‡Õ°‡ª√¡ µ‘≥ Ÿ≈“ππ∑å ª√–∏“πÕß§¡πµ√’

·≈–√—∞∫ÿ√ÿ… √à«¡‡ªìπ‡°’¬√µ‘‡ªî¥§Õπ‡ ‘√åµƒ¥Ÿ°“≈∑’Ë 8 «ß¥ÿ√‘¬“ß§åøï≈Œ“√å‚¡π‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (∑’æ’‚Õ) ‚¥¬¡’ √».¥√. ÿ°√’ ‡®√‘≠ ÿ¢ §≥∫¥’«‘∑¬“≈—¬¥ÿ√‘¬“ß§»‘≈ªá

¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ §ÿ≥À≠‘ßªí∑¡“ ≈’ «— ¥‘Ïµ√–°Ÿ≈ ª√–∏“π°√√¡°“√«ß¥ÿ√‘¬“ß§å

øï≈Œ“√å‚¡π‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (∑’æ’‚Õ) ».æ≠. ÿ«√√≥“ ‡√◊Õß°“≠®π‡»√…∞å

¥√. ¡»—°¥‘Ï ≈’ «— ¥‘Ïµ√–°Ÿ≈ §ÿ≥ ¡™—¬  ÿ∑∏‘°ÿ≈æ“π‘™ „Àâ°“√µâÕπ√—∫ ∑’Ë

¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ »“≈“¬“ç§Õπ‡ ‘√åµé ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™œ √à«¡°—∫§≥–°√√¡°“√

In One Accord ®—¥Õ∫√¡°“√¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß‡æ◊ËÕ √√‡ √‘≠æ√–‡®â“ In One

Accord Choral Camp 2012 ·≈–°“√Õ∫√¡°“√Õ”π«¬‡æ≈ß Choral Conducting

Master Class ‚¥¬ Prof. Eudenice Palaruan (ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠°“√ Õπ

°“√Õ”π«¬‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬øî≈‘ªªîπ å) √–À«à“ß«—π∑’Ë 2-4

æƒ»®‘°“¬π 2012 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π ‚¥¬¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π∑—Èß ‘Èπ 100 §π

®“° 8 «—¥¢Õß§“∑Õ≈‘° ·≈– 5 §√‘ µ®—°√¢Õß‚ª√‡µ ·µπµå ·≈–À≈—ß®“°

°“√Õ∫√¡‰¥â¡’§Õπ‡ ‘√åµ√à«¡°—π‚¥¬„™â™◊ËÕ§Õπ‡ ‘√åµ«à“  çOne Accord In Christé

∑’Ë§√‘ µ®—°√∑’Ë Õß  “¡¬à“π

ç¡‘ ´“‡ªî¥¿“§‡√’¬πé ™¡√¡§“∑Õ≈‘° ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®—¥æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ ‡ªî¥¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 ªï°“√»÷°…“ 2555 ‚¥¬¡’π‘ ‘µ

ªí®®ÿ∫—π √ÿàπæ’Ëπ‘ ‘µ‡°à“ ·≈–‡æ◊ËÕπ®“°µà“ß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡¢â“√à«¡°«à“ 30 §π

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π 2012 ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ §Ÿà«‘√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

„πæ‘∏’ À≈—ß¡‘ ´“¡’°“√´âÕ¡√âÕß‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡µ—«„π‚Õ°“ 

‡∑»°“≈æ√–§√‘ µ ¡¿æ ´÷Ëß∑“ß™¡√¡®–‰ª¢—∫√âÕß∑’Ë«—¥æ√–¡À“‰∂à ´Õ¬√à«¡ƒ¥’

„π«—π∑’Ë 15 ·≈– 16 ∏—π«“§¡ 2012

ç‡ ° ÿ “πÕ“√“¡æ√–Àƒ∑—¬œé  ¡“™‘°§≥–æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“

·Ààß°√ÿß‡∑æœ √–≈÷°∂÷ß

∫√√æ™π·≈–ºŸâ≈à«ß≈—∫

„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡ ° ÿ “π ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë

10 æƒ»®‘°“¬π 2012

∑’Ë Õ “ √ “¡æ√–Àƒ∑— ¬ œ

§≈Õß‡µ¬
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µÕπ∑’Ë 24
®“° A ∂÷ß Z
§«“¡¥’  ◊ËÕ
§«“¡‡™◊ËÕ (7)

©≈Õß√“ß«—≈·Ààß‡°’¬√µ‘¬»
‚√ß‡√’¬π∫Õ ‚°æ‘∑—°…å

‚√ß‡√’¬π∫Õ ‚°æ‘∑—°…å  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 17)

„π·«¥«ß»‘…¬å‡°à“‚√ß‡√’¬π‡§√◊ÕÕ—  —¡™—≠

°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°¡’™◊Ë Õ∫√“‡¥Õ√å∑’Ë§ÿâπÊ

À≈“¬§π ·µà„πÀ≈“¬§ππ—Èπ °Á¡’‰¡à°’Ë§π∑’Ë√Ÿâ ÷°

ç§ÿâπª“° §ÿâπÀŸé ∑—Èß¥â«¬Õ—∏¬“»—¬ ·≈–«—¬Õ“«ÿ‚ 

®“°√ÿàπªŸÉ¬à“µ“¬“¬¡“∂÷ß√ÿàπÀ≈“π

çÕÿ¥¡ “√é ¢ÕæŸ¥§ÿ¬°—∫‡√◊ËÕß‡°à“Ê ∑’Ë

ª√–∑—∫„®æ‘‡»…¡“‡≈à“ Ÿà°—πøíß

§«“¡ª√–∑—∫„®™‚≈¡™’«‘µ
ç¿√“¥“À≈ÿ¬ å ™“·π≈!é
«‘√‘¬– ©—π∑«‚√¥¡

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

«—πÕ—ß§“√∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π 2012 æ√–Õ—§√ —ß¶√“™æÕ≈ ™“ß Õ‘π-π—¡

‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ ‡¢â“‡¬’Ë¬¡§“√«–æ√–§“√å¥‘π—≈

‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

æ‘∏’¨“ªπ°‘®»æ §ÿ≥·¡à·æ√«  “µ√åæ—π∏å ¡“√¥“´‘ ‡µÕ√å°ƒ…¥“

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11

æƒ»®‘°“¬π 2012

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡≈¢“

∏‘°“√ ¿“æ√– —ß¶-

√ “™§“∑Õ≈‘ ° ·Àà ß

ª√–‡∑»‰∑¬ √à«¡æ‘∏’

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

G (Glorify) ™◊Ëπ™¡°—∫

·µà≈–«—π∑’Ëæ√–ª√–∑“π

æ√–Õß§å Õπ‡√“‡ ¡Õ

∂÷ß‡√◊ËÕß¢Õß§«“¡ ÿ¢ ¡’§”

„πÀ¡«¥§«“¡ ÿ¢Õ¬Ÿà¡“°¡“¬

√◊Ëπ‡√‘ß À√√…“ ª≈◊È¡„®  πÿ°

Õ‘Ë¡‡Õ‘∫„® œ≈œ „π¿“…“Õ◊Ëπ

°Á‡™àπ°—π æ√–‡ªìπ‡®â“„ à§«“¡ ÿ¢¡“®π≈âπ™’«‘µ¡πÿ…¬å ·µà°Á √â“ß™àÕß«à“ß∑’Ë®–

‡√’¬π√Ÿâ®—°§«“¡ ÿ¢‰¥â¡“°¢÷Èπ π—Ëπ§◊Õ§«“¡∑ÿ°¢åπ—Ëπ‡Õß

∑ÿ° ‘Ëß∫π‚≈°π’È®÷ß‡ªìπ§Ÿà°—πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ §«“¡√—° §«“¡‡°≈’¬¥™—ß §«“¡ ”‡√Á®

§«“¡≈â¡‡À≈« ¥’„® ‡ ’¬„® º‘¥À«—ß  ¡À«—ß §«“¡ ÿ¢ ·≈–§«“¡∑ÿ°¢å  ‘Ëß∑’Ë

§Ÿà°—π®÷ß™à«¬¢—∫‡πâπ°—π·≈–°—π¡“°°«à“  √ ™“µ‘¢Õß§«“¡ ÿ¢®÷ß·≈°¡“°—∫§«“¡∑ÿ°¢å

„πª√‘¡“≥∑’Ë¡“°æÕ°—π ºŸâ¡Õß‡ÀÁπ‚≈°®÷ß‡¢â“„®‚≈° ºŸâÕà“π‚≈°®÷ß‡√’¬π√Ÿâ‚≈°

 “¬µ“¢Õß‡¥Á°πâÕ¬ ®÷ßª√“»®“°§«“¡«‘µ°°—ß«≈  “¬µ“¢Õß‡¥Á°πâÕ¬

®÷ß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ¬°µ—«Õ¬à“ß‡ ¡Õ‡«≈“®– Õπ‡√◊ËÕß§«“¡‡™◊ËÕ

‡™◊ËÕ‡∂Õ–«à“∑ÿ°«—πæ√–‡®â“ª√–∑“π„Àâ·°à‡√“ ‡√“®÷ß‡™◊ËÕµàÕ‰ª‰¥âÕ’°«à“

ç„Àâ‡√“™◊Ëπ™¡°—∫∑ÿ°«—πé

ç®ß„Àâ§”·π–π”·°àºŸâ¡’ª√’™“·≈–‡¢“®–¡’ª√’™“¬‘Ëß¢÷Èπ ®ß ÕπºŸâ™Õ∫∏√√¡

·≈–‡¢“®–‡√’¬π√Ÿâ¡“°¢÷Èπ §«“¡¬”‡°√ßæ√–¬“Àå‡«Àå‡ªìπ∫àÕ‡°‘¥¢Õßª√’™“≠“≥

°“√√Ÿâ®—°æ√–ºŸâ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï§◊Õ§«“¡‡¢â“„®é ( ÿ¿“…‘µ 9:9-10)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ „πß“π‡ªî¥‡¡◊Õß (Open City) º¡‡ÀÁπ‡¥Á° Õß§ππ’È

°”≈—ß«‘Ëß‡≈àπÕ¬Ÿà º¡æ¬“¬“¡®—∫¿“æ„Àâ∏√√¡™“µ‘∑’Ë ÿ¥ ‰¡àµâÕß°“√„Àâ‡¥Á°

À¬ÿ¥°‘®°√√¡¢Õßµπ‡æ◊ËÕÀ—π‡À§«“¡ π„®¡“∑’Ë°“√∂à“¬¿“æ Õ¬à“ßπ’ÈÀ√◊Õ‡ª≈à“

∑’Ë‡√“‡√’¬°«à“¿“æ™’«‘µ
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