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(อานตอหนา 4)

ชมุนมุเยาวชนสงัฆมณฑลเชยีงใหม 2012 (ตอจากหนา 20)

สังฆมณฑล ไดจัดการชมุนมุเยาวชนสงัฆมณฑลเชยีงใหมโอกาสปดปเยาวชน
อยางเปนทางการ ที่โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จ.เชียงใหม ระหวางวันที่
27-29 ธันวาคม 2012 ซึ่งมีเยาวชนของสังฆมณฑลและเยาวชนจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะกรรมการผูจัดงานเขา
รวมงานทัง้ส้ิน 880 คน

สำหรบัการชมุนุมปดปเยาวชนสงัฆมณฑลเชยีงใหมครัง้น้ี เกดิข้ึนสืบเนือ่ง
จากแผนอภิบาลของสังฆมณฑลเชียงใหม ค.ศ. 2010-2015 ไดกำหนดใหมี
กิจกรรมในแตละปเพื่อมุงไปสูเปาหมาย “การสรางกลุมคริสตชนพ้ืนฐาน”
โดยในแตละปมีกลุมเปาหมายคือ ค.ศ. 2011 ปครอบครัว ค.ศ. 2012
ปเยาวชน  ค.ศ. 2013 ปครูคำสอน  ค.ศ. 2014 ปผรูบัพระพรแหงความเช่ือ

กิจกรรมในวันแรกวันท่ี 27 ธันวาคม 2012 เปนการเตรียมความพรอม
ซักซอมขั้นตอนกิจกรรม ซอมบทเพลงในพิธี การทำความรูจักกัน และ
ปดทายดวยการสวดภาวนาเทเซและการรับศีลอภัยบาป นำโดยเจาหนาท่ี
จากแผนกเยาวชนคาทอลิกประเทศไทย และอัญเชิญพระวาจาโดยพระ-
สังฆราชกิตติคณุยอแซฟ สังวาลย ศรุะศรางค

สวนในพิธีเปดกิจกรรมอยางเปนทางการในวันท่ี 28 ธันวาคม 2012 นัน้
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน เปนประธานในพิธีบูชา
ขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. พรอมกับพระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย
ศุระศรางค พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล และพระสังฆราช
ซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี พรอมกับพระสงฆจิตตาธิการแตละเขตเขารวม
ในพธีิเปดอยางพรอมเพรยีง

หลงัจากน้ัน ไดมีการแบงฐานสำหรับเรยีนคำสอนเปน 3 ฐาน โดยมีหวัขอ
ดังนีคื้อ

ฐานท่ี 1 “หยั่งรากลึกในความเช่ือ” โดยพระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน
เปนวิทยากร

ฐานท่ี 2 “หยัง่รากลกึในพระวาจา” โดยพระคณุเจาประธาน ศรดีารุณศีล
เปนวิทยากร

ฐานท่ี 3 “หยั่งรากลึกในชีวิตคริสตชน : ศักด์ิศรีมนุษยและเพศ” โดย
พระคณุเจาสิรพิงษ จรสัศรี เปนวทิยากร

กิจกรรมประจำวันน้ีจบลงดวยงานราตรีสัมพันธมหกรรมการแสดง
ของเยาวชนแตละเขตวัด ซ่ึงแสดงออกถงึวฒันธรรมประเพณขีองแตละชนเผา
ทีส่วยงามและสนุกสนานประทับใจแกทกุทาน

ในวันสุดทายวันท่ี  29 ธันวาคม 2012 เยาวชนท้ังหมดเคล่ือนพลไปท่ี
อาสนวหิารพระหฤทยั เพือ่รวมในพธีิปดปเยาวชนอยางเปนทางการ พรอมกบั
สัตบุรุษ โดยพระคุณเจาสังวาลย ศุระศรางค เปนประธาน ในฐานะท่ี
พระคุณเจาเคยดำรงตำแหนงหัวหนาแผนกเยาวชนของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย และอดีตประมุขสังฆมณฑลเชียงใหมดวย รวมท้ัง
ในพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งน้ีเปนการรวมขอบพระคุณพระเจาในโอกาสท่ี
พระคุณเจาครบ 50 ปชีวิตสงฆ และ 25 แหงการอภิเษกเปนพระสังฆราช
นอกนัน้ในชวงทายของพธีิไดมีการมอบรางวัลเยาวชนแบบอยางใหกบัเยาวชน
จาก 5 เขต จำนวน 10 คน ซ่ึงประพฤติดี แสดงออกถึงความเช่ือ มีสวนรวม
ในพระศาสนจักรและไมยงุเกีย่วกบัยาเสพตดิ

ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกทานท่ีใหการสนับสนุนและสวดภาวนาเพื่องาน
ครั้งน้ีไดดำเนินไปอยางราบร่ืนและบรรลุวัตถุประสงคอยางดีเย่ียม

คุณพอเดชา อาภรณรตัน
ลกูแมคา นองพระสงัฆราช

ครูใหญ ร.ร.คาทอลิก
การพัฒนาประเทศ

ชาติ ตองพัฒนาที่คน การ
พัฒนาคน  ตองพัฒนาที่
การศึกษา!

คำกลาวนี้ทำใหเรา
ต อ ง คิ ด ถึ ง ส่ิ ง ท่ี พ ร ะ -
ศ า ส น จั ก ร กำ ลั ง ทำ อ ยู
อยางหน่ึง ซ่ึงนับวาสำคัญ
บุ ค ค ล ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
การศึกษามีหลายลานคน
มิใชแคเพียงตัวเด็กเทาน้ัน
ขอแนะนำผู รั บผิ ดชอบ

การศึกษาท่ีสำคัญคนหน่ึงเวลาน้ี
คุณพอเดชา อาภรณรัตน  อายุ 54 ป เกิดวันท่ี 3 กันยายน ค.ศ. 1958

ลูกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน นองของพระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน
เปนลูกคนท่ี 3 ในจำนวน 12 คน  บิดาช่ือหวล อาภรณรัตน เกิดท่ีจันทบุรี
แมชือ่แนงนอย เจียจวบศลิป อาชพีแมคาขายขนม

ค.ศ. 1971 เขาบานเณรยอแซฟ สามพราน บานเณรกลางก็ยังอยูที่
บานเณรยอแซฟ และบานเณรใหญรุนท่ี 6 เม่ือศึกษาครบจบ 7 ป เหมือน
ถูกล็อตเตอร่ีรางวัลใหญ ไดรับศีลบวชจากพระหัตถสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 พรอมกับเพ่ือนๆ รวม 23 องค  เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม
ค.ศ. 1984 / พ.ศ. 2527

เน่ืองจากรูปรางสูงใหญ ดังน้ันกีฬาท่ีจะเลนคือกีฬาท่ีตองใชความสูง
ไดแก บาสเก็ตบอล คุณพอเดชาเปนตัวยนื “เซ็นเตอรพอยต” ตลอดกาล

คุณพอทำงานในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  3  ป  จงึไปชวยงานสังฆมณฑล
นครสวรรค 15 ป ไดทำงานกับกลมุชาติพนัธ ุปกาเกอะญอ 12 ป

ในสภาพระสังฆราชฯ คุณพอเดชาเปนเลขาธิการสภาการศึกษา
คาทอลิกฯ ตอจากภราดาวิศิษฐ ศรีวิชัยรัตน ซ่ึงรับไมตอจากภราดามารติน
ประทีป โกมลมาศ ปูชนียบุคคลการศึกษาของประเทศไทย บราเดอร
รบัหนาท่ีและพฒันาใหเจรญิเติบใหญจนทุกวนัน้ี   และมาถึงคุณพอเดชาจึง
เหน่ือยหนอยที่ตองตอยอดใหงอกงามตอไป แตคณะกรรมการฯ ลวนแต
“กรู”ู ทำใหเบา

แรกเริม่เดิมทีผานมาหลายป สถานท่ีทำงานของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
จะอยทูีเ่ซนตคาเบรยีลและมหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ แตสมัยนีม้าอยทูีส่ภาสาธุฯ
อาคารแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค

งานใหญของสภาการศึกษาฯ คือสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก
เดือนสงิหาคม ทีโ่รงแรมเอเชยีพทัยา เปน “แลนดมารค” ไปแลว นอกจากน้ี
ยงัสัมมนาดานวิชาการ การไปทศันศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ

สถิติที่ทางสภาการศึกษาฯ ไดรวบรวมไว ค.ศ. 2012 รายงานวา
ในสภามีโรงเรียนคาทอลิก 327 แหง (สังกัดสังฆมณฑล 141 แหง



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่4 ประจำวนัที ่20-26 มกราคม 2013หนา 4
คณุพอเดชา  อาภรณรตัน (ตอจากหนา 3)

พระธาตุหัวใจน.คามิลโล (ตอจากหนา 20)

คณะนักบวช 104 แหง ฆราวาส 82 แหง)  คร ู 26,579
คน (ชาย 6,026 คน หญงิ 20,553 คน) นกัเรยีน 489,044
คน (ชาย 235,934 คน หญิง 253,110 คน) และใตรม
สภาการศึกษาฯ ยังมีสมาคมลูกเสือรัตนโกสินทร และ
สมาคมครูคาทอลกิอยใูนออมอกดวย

สวนสถิติคาทอลิกท่ีเปนครูคาทอลิกท้ังส้ิน 5,438
คน (ชาย 1,400 คน หญงิ 4,038 คน) นกัเรยีนคาทอลกิ
24,606 คน เปนชาย 11,667คน และนักเรียนหญิง
12,939 คน

การศึกษาทุกวันน้ี กำลังอยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ
จะเดินหนากันอยางไร จำนวนเด็กลดลง เงินเดือนครู
อยูดีๆ รัฐประกาศใหครูคนใหมไดกอนใหญ สวน
ครเูกาสอนเกงสอนกนัมานานยังไมไดเลย ทีมี่ตึกใหญโต
ก็ตองกูเขามากอนโตใหญ ทั้ง “ประชาคมอาเซียน” ที่
ตองเครียดหนัก จนกลายเปนอาเจียนแลว

ยิ่งกวาน้ันรัฐบาลมองนักเรียนที่มาอยูกับโรงเรียน
เอกชน เหมือน “เด็กมือสอง” การสนับสนุนท่ีใหกับ
โรงเรียนรัฐ เปนฟอนๆ สวนท่ีไมใชรัฐ เอาเพียงเศษๆ
ไป แตเรียกรอง ต้ังกฎระเบียบใหถือ เรียกรองคุณภาพ
ตองเทากัน  โรงเรียนคาทอลิกเหมือนเด็กดีมีแต
นอบนอมเชือ่ฟง เสียงเรยีกรองใหลกุขึน้มาเรียกรองสิทธ์ิ
เพือ่เดก็สกัท ี เม่ือไรจะเปานกหวดี!

คุณพอเดชามักมีคำถามคางคาใจ เปรยเลนๆ มา
นาน “ทำไม เม่ือฟาให ‘พอระ’ มาเกิด แลวทำไมยงัให
‘เดชา’ ตามมาอีก?”

คุณพอไดพบสจัธรรมแลว “เพือ่เปรยีบเทยีบใหเหน็
ชดัเจนวา ขาวกับดำ เปนอยางไร?”

มาเยือนประเทศไทย ในโอกาส 400 ปแหงมรณกรรม
นกับญุคามลิโล (ค.ศ. 1614 - ค.ศ. 2014) ระหวางวนัที่
21  มกราคม  -  17 กมุภาพนัธ ค.ศ.  2013

โครงการฟนฟจูติใจ   ตอนรบัพระธาตุหวัใจนักบุญ
คามิลโล ชวงท่ี 1 วนัเสารที ่ 19 มกราคม  - วนัจันทรที่
21 มกราคม  ชวงท่ี 2 วนัศุกรที ่ 8 กมุภาพันธ  - วนัอาทิตย
ที ่10 กมุภาพนัธ   ชวงละ 3 วนั 2 คืน สถานทีศู่นยอภบิาล
คามิลเลยีน  ลาดกระบัง คาใชจาย  3 วนั 2  คืน  รวมราคา
2,000 บาท สอบถามคุณกัญวรัญชน ผังรักษ โทร.
0-2360-7848 ถงึ 50  มือถอื 0-81723-0910 ศูนยอภบิาล
คามิลเลียน ลาดกระบัง  E-mail : cpcthailand@
camillianthailand.org

ตารางเวลาพระธาตุหัวใจนักบุญคามิลโล  มาเยอืน
ประเทศไทย
วนัจันทรที ่21 มกราคม  ค.ศ. 2013

07.30  น. พระธาตุหัวใจนักบุญคามิลโล  มาถึง
สนามบินสุวรรณภมิู อญัเชญิประดิษฐาน  ทีศู่นยอภบิาล
คามิลเลียน  ลาดกระบัง

18.00 น. พธีิบชูาขอบพระคุณ   ตอนรบัระดับแขวง
ไทย
วนัองัคารที ่ 22 - วนัพุธที ่ 23 มกราคม  ค.ศ.  2013

18.00 น. พธีิบชูาขอบพระคุณ  คามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร ปราจีนบุรี
วนัพฤหัสบดีที ่ 24   มกราคม  ค.ศ.  2013

13.30 น.  พธีิบชูาขอบพระคุณ   บานลอเรนโซ

วนัพฤหัสบดีที ่ 24 - วนัศกุรที ่25  มกราคม  ค.ศ.  2013
18.00 น.  พธีิบชูาขอบพระคุณ  คามิลเลียน โซเชียล

เซนเตอร  จนัทบุรี
วนัเสารที ่ 26  มกราคม ค.ศ. 2013

19.00  น. อาสนวิหารพระนางมารอีาปฏสินธินริมล
จนัทบุรี
วนัอาทติยที ่ 27 มกราคม  ค.ศ.  2013

10.30 น.   พธีิบูชาขอบพระคุณ  คามิลเลยีน  โซเชยีล
เซนเตอร จนัทบุรี
วนัจันทรที ่ 28  มกราคม  ค.ศ.  2013

18.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ วัดพระวิสุทธิวงส
ลำไทร
วนัพุธที ่ 30 มกราคม  ค.ศ.  2013

10.00 น. พธีิบชูาขอบพระคณุ  วดันักบญุคามิลโล
เชียงราย
วนัพฤหัสบดีที ่31 มกราคม  ค.ศ.  2013

14.00 น. วจนพิธีกรรม  โรงพยาบาลคามิลเลียน
กรุงเทพฯ
วนัศกุรที ่ 1 -  วนัเสารที ่2  กมุภาพนัธ  ค.ศ.  2013

06.30 น.  พธีิบชูาขอบพระคณุ โรงพยาบาลคามลิ-
เลยีน กรุงเทพฯ

17.30 น. พธีิบชูาขอบพระคุณ โรงพยาบาลคามิล-
เลยีน  กรงุเทพฯ
วนัอาทิตยที ่3 กมุภาพันธ  ค.ศ.  2013

07.00 น.  พธีิบชูาขอบพระคณุ โรงพยาบาลคามลิ-
เลยีน กรุงเทพฯ

11.00 น. พธีิบชูาขอบพระคุณ  วดัราชินแีหงสันติสุข
ซอย 101

18.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ  วัดเซนตจอหน
ลาดพราว
วนัจันทรที ่4 กมุภาพันธ  ค.ศ. 2013

06.30 น. พธีิบูชาขอบพระคณุ  โรงพยาบาลคามลิ-
เลยีน กรุงเทพฯ

18.00 น.  พธีิบชูาขอบพระคณุ   บานนักบวชคามิล-
เลยีน  สามพราน
วนัองัคารที ่5 กมุภาพันธ  ค.ศ. 2013

19.00 น. พธีิบชูาขอบพระคณุ  สักการสถานบุญราศี
นโิคลาส บญุเกิด กฤษบำรุง  สามพราน
วนัพุธที ่6  กมุภาพันธ  ค.ศ.  2013

18.00 น. พธีิบชูาขอบพระคณุ   วดัพระเยซูเจาเสด็จ
ข้ึนสวรรค  สามพราน
วนัพฤหัสบดีที ่7 กมุภาพันธ ค.ศ.  2013

18.00  น. พธีิบชูาขอบพระคุณ   คามิลเลยีน โซเชียล
เซนเตอร  สามพราน
วนัเสารที ่ 9  กมุภาพนัธ  ค.ศ.  2013

10.30 น. พธีิบชูาขอบพระคณุ  อาสนวหิารแมพระ
บงัเกดิ  บางนกแขวก
วนัอาทิตยที ่10  กมุภาพันธ  ค.ศ.  2013

10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ  ฉลองวัดแมพระ
ประจักษเมืองลรูด  ทาเรือ

18.00 น. พธีิบชูาขอบพระคณุ   บานซิสเตอรคามิล-
เลยีน   บานโปง
วนัจันทรที ่11 กมุภาพันธ ค.ศ.  2013

06.00 น. พธีิบชูาขอบพระคณุ   บานซิสเตอรคามิล-
เลยีน  บานโปง

10.00 น. พธีิบชูาขอบพระคุณ  บานเบธานี  บานโปง
19.00 น. พธีิบชูาขอบพระคณุ  วดัแมพระเปนท่ีพึง่

ทาหวา
วนัองัคารที ่12 กมุภาพนัธ ค.ศ. 2013

10.00 น. พธีิบชูาขอบพระคณุ  วดัแมพระถวายองค
ในพระวิหาร  ลกูแก

18.00 น. พธีิบชูาขอบพระคณุ  วดันอยโรงพยาบาล
ซานคามิลโลและบานสิทธิดา
วนัพุธท่ี 13  กมุภาพันธ  ค.ศ.  2013

09.00 น. พธีิบชูาขอบพระคณุ  วดันอยนกับญุยอแซฟ
บานสิทธิดา

19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ  วัดแมพระฟาติมา
ดินแดง
วนัพฤหัสบดีที ่14  กมุภาพันธ  ค.ศ.  2013

10.00 น. พธีิบชูาขอบพระคณุ วดันอยศนูยอภบิาล
คามิลเลยีน  ลาดกระบัง

19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ  วัดแมพระองค
อปุถมัภ หวัหมาก
วนัเสารที ่16 กมุภาพันธ  ค.ศ. 2013

10.00 น. ฉลองวัดแมพระประจักษเมืองลูรด  หวั-
ตะเข (ฉลองเปด 400 ปแหงมรณกรรมของนักบุญ
คามิลโล)

18.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ วัดเซนตหลุยส
กรุงเทพฯ
วนัอาทติยที ่17 กมุภาพนัธ  ค.ศ. 2013

06.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ  วัดเซนตหลุยส
กรุงเทพฯ

08.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ   วัดเซนตหลุยส
กรุงเทพฯ
วนัจันทรที ่18 กมุภาพันธ  ค.ศ.  2013

07.45 น. เดินทางไปเยือนประเทศฟลปิปนส

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธและคริสต-
ศาสนจักรสัมพันธ รวมกับพระสังฆราชยอแซฟ
ลอืชยั  ธาตุวสัิย ประมขุสังฆมณฑลอุดรธานี  ดำเนินการ
จัดงานศาสนสัมพันธระดับชาติ ครั้งที่ 31 วันอังคารที่
20 - วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2012 ที่โรงแรม
เจริญโฮเต็ล  อุดรธานี โดยมีคุณพอปรีชา  ศิลาโคตร
รับผิดชอบงานดานศาสนสัมพันธและทำหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  มผีเูขารวมสมัมนา 147 คน ครบทัง้ 10
สังฆมณฑล

หัวขอในป ค.ศ. 2012 คือ ศาสนสัมพันธ : เขาใจ
หลกัการเพือ่นำสกูารปฏบิติั เปนการปูพืน้ฐานและสราง
ความเขาใจแนวทางและหลักปฏิบัติที่ถูกตองใหกับ
ศาสนสัมพนัธของสังฆมณฑลอุดรธานี และเพ่ิมแนวทาง
ปฏิบัติใหกับผูเขารวมสัมมนาไดเรียนรูทำตามแนวทาง
ของสังคายนาวาติกัน ทำใหเกิดผลและทำอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในระดับสังฆมณฑล วัด โรงเรียน
องคกร และสวนบุคคล นอกจากน้ันการแบงปนและ
การเรียนรูจากประสบการณจริงในการทำงานของ
เพือ่นพีน่องคริสตชนจาก 10 สังฆมณฑลก็จะทำใหเกิด
กำลงัใจและม่ันใจในการทำงานเพ่ิมมากข้ึน

สัมมนาศาสนสัมพันธ (ตอจากหนา 20)
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โรงเรยีนพระกุมารเยซวูทิยา
Convent of the Holy Infant Jesus

763 สุขมุวทิซอย 101 พระโขนง กรงุเทพฯ 10260
“มงุพัฒนานักเรยีนสคูวามเปนเลศิ ทางวชิาการ
คณุธรรม และความเอือ้อาทรตอกนัและกัน”

 ⌫
- โรงเรยีนเปดสอนหลกัสตูรเลขานกุารเปนเวลา 50 ป
- ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือในการเรียนการสอน
- หลักสูตรประกอบดวย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร วิชาภาษา

ตางประเทศสมัยใหม วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร วิชาคณิตศาสตร
วชิาธุรกจิการพาณชิย วชิาจรยิศึกษา และวชิาพมิพดีด

- ผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเปนจำนวนมาก ไดรับการ
บรรจเุขาทำงานทันทีในบริษัท และองคกรธุรกจิตางๆ หรอืศึกษาตอในระดับ
อุดมศึกษา

- โรงเรยีนเปดรบัสมัครนกัเรยีนใหม ปการศกึษา 2556 ตัง้แตวนัที ่3 มกราคม
2556 เปนตนไป

เจนเฟสท 2012 (ตอจากหนา 20)
เยาวชนของคณะโฟโคลาเร จัดข้ึนครั้งแรก ค.ศ. 1973
และตอมา ค.ศ. 1975 หลังจากน้ันมีการจัดงาน
เจนเฟสทขึน้ทกุๆ 5 ป

เจนเฟสท ค.ศ. 2000 เปนสวนหนึ่งของงานวัน
เยาวชนโลกท่ีกรุงโรม มีการนำเสนอชีวิตของเคียรา
ลเูช บาดาโน เยาวชนเจนของคณะ ซ่ึงตอมา ค.ศ. 2010
ไดรับแตงต้ังเปนบุญราศีองคแรกของคณะ

หลังจาก 12 ป ไดจัดงานเจนเฟสท 2012 ข้ึนท่ี
กรุงบูดาเปสท ประเทศฮังการี วันท่ี 31 สิงหาคม - 2
กันยายน

“มาสรางสะพาน” เปนหวัขอของงานเจนเฟสทครัง้น้ี
เมืองบูดาและเปสทเปนเมืองใหมและเมืองเกาท่ี

เชือ่มถึงกันดวยสะพานถึง 7 แหง เปนสะพานท่ียาวมาก
สวยงามและแตกตางกันออกไป  สะพานเชนบริดจ   ขาม
แมน้ำดานูบไดถกูใชเปนสัญลกัษณของการผกูมัดตนเอง
สำหรับเยาวชนท่ีรวมงานน้ี เพื่อทำใหทุกคนเห็นวา
ในหมพูวกเขานัน้ปราศจากซึง่เสนกัน้พรมแดนระหวาง
ความแตกตางทางวัฒนธรรม  ศาสนา และขอขดัแยง ทาง
ศีลธรรม  รวมถงึความแตกตางระหวางคนขัดสนกับคน
ที่สามารถจะแบงปนใหได ดูราวกับวาสะพานเหลาน้ี
เปนการสนองตอบความตองการของเยาวชนท่ีจะ
ชวยกันสรางสะพานในความเปนจริงท่ีหลากหลาย และ
เพื่อไปใหถึง “ขอใหทุกคนเปนหนึ่งเดียวกัน” ซ่ึงเปน
คำอธิษฐานท่ีพระเยซูเจาวอนขอตอพระบิดา และเปน
จุดมุงหมายของคณะโฟโคลาเร

เยาวชน 12,000 คน จาก 100 กวาประเทศไดมาท่ี

เมืองหลวงของประเทศฮังการี แมวาสวนใหญจะเปน
เยาวชนจากยุโรป แตพวกเขาทำงานกันอยูทั่วโลกเปน
เวลาหลายเดือนเพื่อวาผูแทนจากประเทศท่ีหางไกล
จะสามารถมารวมงานได พวกเขามีความปรารถนา
แรงกลาท่ีจะเปนผรูวมงานอยางแทจรงิมิใชเปนเพยีงแค
ผชูม

เย็นวันท่ี 31 สิงหาคม เปนการแสดงดนตรีซ่ึง
ประกอบดวยวงดนตรี 6 วงจากประเทศตางๆ ได
นำเสนอบทเพลงมากกวา 20 เพลงท่ีแตงข้ึนเพ่ืองานน้ี
โดยเฉพาะ

วันรุงข้ึนท่ีสนามกีฬาอเรนา มีการนำเสนอเจน
กลุมตางๆ จากแผนดินท่ีรอนระอุดวยปญหาและความ
ขัดแยง พวกเขาไดแบงปนประสบการณชีวิตและ
ความหวังของกลุมท่ีเรียกวา “อาหรับสปริง” อาทิ
บัสเซ็ม เยาวชนจากกรุงไคโรประเทศอียิปตพรอมกับ
เพื่อนๆ คริสตชน และมุสลิม ไดเชิญชวนเพ่ือนบาน
ที่อาศัยอยูบริเวณจัตุรัสธาหรีร มารวมแสดงออกถึง
ความใฝฝนเพื่อประเทศชาติของตนดวยการวาดภาพ
บนกำแพง

เยาวชนท่ีไมสามารถรวมงานท่ีบูดาเปสทดวย
ตนเอง ไดติดตามผานทางอินเทอรเน็ต เชน อลิาเรยีกบั
เพ่ือนๆ จากเมืองโปมิเลยีโน ดารโก ใกลๆ  เมืองเนเปล
ประเทศอิตาลีไดแบงปนวา เม่ือฤดูรอนท่ีผานมาเยาวชน
จากประเทศตางๆ ในแอฟริกา 50 คนไดหลบหนี
ออกจากประเทศของเขา เพราะปญหาทางการเมือง
หรือปญหาความยากจนมาอยูท่ีเมืองเนเปล เยาวชน
ไดรวบรวมเสือ้ผาเพือ่นำมาแจกจายใหแกพวกเขา มีการ

จัดเวลาเพ่ือสอนภาษาอิตาเลียนและธรรมเนียมปฏิบัติ
นี่เปนเพียงกิจกรรมเล็กๆ แตพวกเขาไดใหความหวัง
อันย่ิงใหญแกเยาวชนแอฟริกันผูลี้ภัยเหลาน้ัน

ประสบการณการมีพระวรสารเปนบรรทัดฐานของ
ชวีติในการทวนกระแสสังคมปจจุบนั เชน เยาวชนจาก
แผนดินศักด์ิสิทธ์ิที่มารวมงานไดพูดถึงความหวัง  มี
เยาวชนมากกวา 80 คนท่ีมาจากประเทศตางๆ จาก
ตะวันออกกลาง  พวกเขาไดนำเสนอการเตนรำซึง่ไมมี
โอกาสฝกซอมรวมกันมากอน  เพราะบางแหงอยูใน
ภาวะสงครามท่ีทำใหไมสามารถพบปะกันได

ยงัมีการนำเสนอ “โครงการโลกทีเ่ปนหน่ึงเดียวกนั”
ซ่ึงจะจัดข้ึนใน ค.ศ. 2013 ทีก่รงุเยรซูาเล็ม

เย็นวันนั้นการเฉลิมฉลองไดยายไปอยูบนถนน
ใจกลางกรุงบูดาเปสท มีขบวนเยาวชนยาวเหยียดเดินไป
ตามถนนผานตัวเมอืงมงุไปสสูะพานเชนบรดิจ   เยาวชน
12,000 คน พรอมกับ “แฟลชม็อบ” ประกาศกองแก
ชาวโลกถึงความปรารถนาและการผูกมัดตนเองของ
พวกเขาท่ีจะเปนผนูำในการเปลีย่นแปลงประวติัศาสตร
ที่รอคอยดวยการรักแบบพระวรสาร

วันอาทิตยที่ 2 กันยายน มีการทักทายอวยพรกัน
ในนามของผูแทนคริสตจักรและศาสนาตางๆ พระ-
คารดินัลเออรโด พระอัครสังฆราชของบูดาเปสท
เปนประธานพิธีบชูาขอบพระคณุสำหรับคาทอลิก

ในชวงเจนเฟสท เยาวชนไดเจริญชวีติอยางเขมขน
ดวยกันเปนเวลา 3 วัน แลกเปล่ียนทำความรูจักกันกับ
เยาวชนจากทวีปตางๆ และบัดน้ีพวกเขาพบพละกำลัง

(อานตอหนา 7)
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บทอธษิฐานภาวนา

ชีวิตก็เปนเชนนี้แหละ

เขาช่ือไกด
ตอนแรกท่ีต้ังช่ือ “ไกด” ใหลกูชาย
คงจะคิดแคใหเปนตัว ก.ไกเหมอืนชือ่พอ
แลวใหชอบการทองเท่ียวการทัศนาจรการเดินทาง
ชวีติจะไดสดใสเปดกวางต่ืนเตนชืน่บานสนุกสนานมีสุข
โดยมีธรรมชาติงดงามสถานท่ีหลากหลายเปนใจให
อยางท่ีทัง้พอทัง้แม “เคย” ช่ืนชอบชืน่ชม
แมตอนน้ีตองเก็บความรสึูกน้ีไวแตในใจ
ขณะท่ีความสนใจท้ังหมดท้ังส้ินอยเูฉพาะคนชือ่ไกด
เรื่องเที่ยวเรื่องเดินทางเร่ืองเทศกาลเรื่องพักรอนลืมไปไดเลย
แคแจงเกิดมาไดเดือนกวาก็เห็นไดแลว
วาช่ือไกดในความหมายท่ีเคยคิดไวไมใชแคนั้น
ดูแลวนาจะเปน “มัคคุเทศก” มากกวาเปน “ไกดทองเท่ียว”
ซ่ึงในความหมายแหงคำบงบอกหลายอยาง
“แนะนำ” “กำหนดทศิทาง” “นำทาง” “บอกทาง” “ชีท้าง”
ซ่ึง “ลกูไกด” ของพอแมกำลังเปนกำลงัทำใหเหน็...

ต้ังแตเกิดมาไกดเอาแตกินนอนขับถาย
เหมือนกับตองเดินทางมาไกลแสนไกล
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาอดหลับอดนอนหิวโซ
วางทาไหนอยูทาน้ันแมขยับตัวก็ไมคิดจะออกแรง
ราวกับ “แนะนำ” โดยนยัใหพอแมมือใหมเรยีนรดููสังเกต
หากยังทำไมเปนก็จะสงเสียงเล็กแหลมเตือนเปนระยะ
รองทีพอแมตองรีบดูเวลาทีวาไดเวลาอาหารแลวหรือยัง
ถาไมกต็องรีบสอดน้ิวลอดแพมเพอรสดูวาแฉะดูวาเลอะยัง
หยดุรองหยุดสงเสียงเม่ือไรกคื็อ “ถกูตองแลวครบั”
พอเริ่มเขาท่ีเขาทางก็จะสงเสียงครางเปนระยะ
“แนะนำ” ใหรวูานอกจากกินนอนขับถาย
ลกูยงัตองการความรักความอบอนุความสนใจ
แตละคร้ังท่ีสงเสียงครางจึงเปนการย้ำเตือน “ไกดอยนูีน่ะ”
แคเสียงเรียกชื่อแคมือแตะสัมผัสลูบคลำก็มากเกินพอ
ใหรสึูกพอใจใหรสึูกม่ันใจใหรสึูกยงัเปนศูนยกลางความสนใจ
ไกดยงั “แนะนำ” พอแมมือใหมตอไปโดยไมตองพดูไมตองบอก
อาบน้ำ ตัดเล็บ เปล่ียนชดุ วดัอุณหภมิู ดูดเสลด เชด็น้ำมูก ชัง่น้ำหนัก
เหมือน “บอกทาง” เหมือน “ชี้ทาง” ในทุกเรือ่งในทุกข้ันตอน
ยังไมพอพอแมยังตองเปดตำราคนควาคูมือเลี้ยงลูก
ไมตางกับถูกบังคับใหเรียนใหรใูหฝกฝนใหปฏบิติั
กระท่ังกลายเปนมืออาชีพทัง้พอทัง้แม
ที่จะใหแมคนเดียวดูแลลูกทุกเร่ืองก็คงไมใช
เพราะไกดตองการท้ังแมทั้งพอเพื่อใหรูสึกอบอุน
แมคอยดูแลเร่ืองอาหารพอคอยอาบน้ำเช็ดตัว
แมคอยอุมเดินกลางวันพอคอยอุมเดินกลางคืนสลับมือแตใจเดียวกัน
กระท่ังเกิดความรักความผูกพันไมเพียงแมผูอุมทองใหกำเนิด
แตพอผูเปนหุนสวนมาต้ังแตเริ่มรูจักเริ่มรักแมมาโดยตลอด
ไกดจงึ “นำทาง” พอแมต้ังแตกอนปฏสินธิกว็าได
จนวันนัน้ความรักทีพ่อแมมีตอกันกลบัเปนเลอืดเนือ้ชวีติใหม
นับต้ังแตนั้นเปนตนมาพอแมคิดอะไรทำอะไรมีไกดรวมอยูดวย
จะวาไปแลวไกดนัน่แหละท่ี “กำหนดทศิทาง” ชวีติพอชวีติแม
ชวีติแตละวัน หนาท่ีการงาน การวางแผนวางอนาคตครอบครัว
มีไกดเปนตัวแปร มีไกดเปนแรงบันดาลใจ มีไกดเปนกำลงัใจ...

เด็กแตคนท่ีเกิดมาไมตางกับเทพ
เม่ือคำนึงวาแตละชีวิตเปนของขวัญจากองคพระผูเปนเจา
เปนชวีติจาก “ชวีติ” เปนความรักจาก “ความรกั” เปนพรจาก “พระพร”
เด็กแตละคนจึงเปนเทพจงึเปนไกดใหพอแม...กอนอืน่หมด

พระสงฆองคหนึ่งจอดรถในเขตหามจอดในเมืองใหญแหงหน่ึงท่ี
สหรัฐอเมริกา เพราะทานไมสามารถหาที่จอดรถในที่ตองชำระเงิน ทานเขียน
โนตติดไวบนหนากระจกวา “พอเวียนหาที่จอดสิบรอบ หากพอไมจอดตรงนี้
กค็งไมทนัตามท่ีนดัหมายไว ‘โปรดประทานอภยัแกขาพเจา’ ” เม่ือทานกลบัมา
ที่รถก็พบใบปรับจากเจาหนาท่ีพรอมกับโนตบนกระจกรถ มีขอความวา
“ผมวนเวียนอยูในท่ีจอดรถแถวน้ีเปนเวลา 10 กวาป หากผมไมใหใบส่ัง
ปรับ ผมก็จะถูกปลดออกจากหนาท่ี โปรดชวยขาพเจาไมใหแพการผจญ”

ในพระวรสารวันน้ี พวกฟาริสีเริ่มพยายามจับผิดมากข้ึน พวกเขาพยายาม
หาหนทางท่ีจะทำใหพระเยซเูจาอับอายขายหนา ใหประชาชนตอตานพระองค
พระเยซเูจาก็มิไดทรงทำใหพวกเขาผดิหวงั การทีพ่ระองคทรงรกัษาชายท่ีมือลบี
พระองคทรงแสดงใหพวกฟาริสีเห็นวาพวกเขาพรอมท่ีจะปลอยใหคนมือลีบ
ทนทรมานตอไป เพื่อเห็นแกความเช่ือทางศาสนา พวกเขาพยายามจัดลำดับ
ความผิดถูกเหนือพระประสงคของพระเจาท่ีจะทรงกระทำความดี พระเยซูเจา
ทรงทาทายการแสดงความโออาท่ีผิดตอการใหเกียรติมนุษย

ความพิการของชายในพระวรสารวันน้ี เปนสัญลกัษณความเจ็บไขไดปวย
ของเราเอง หัวใจของเราแข็งกระดาง เราสามารถผอนปรนปลดแอกของผูอื่น
เราสามารถใหกำลังใจแกเขา เสริมสรางพลังจิตใหแกเขา เราสามารถทำส่ิงเล็ก
ส่ิงนอยซ่ึงจะชวยใหผูอื่นมีความรูสึกท่ีดีเก่ียวกับตัวเขาเอง เราสามารถกลาว
ไดไหมวา เราถวายเกียรติแดพระเจาดวยวิธีการเฉลิมฉลองวันอาทิตย และ
การประพฤติตัวของเราตอผูอื่น

“ประชาชนบางคนคอยจองมองดูพระองค เพื่อหาเหตุ
กลาวโทษพระองค” (มาระโก 3:2)

ขาแตพระเจา พระองคทรงประทานดวงอาทิตยและดวงจันทรเพื่อใหรูถึง
การผานพนไปของกาลเวลาพระองคทรงประทาน
พระพรวันหยุดใหแกลูก โปรดไดทรงชวยใหลูก
ไดสนใจกับกาลเวลา และใหลูกสนใจกับพระองค
ในชวงวันท่ีลูกหยุดทำงาน เพื่อพระองคจะไดทรง
บันดาลใหลูกสดช่ืนข้ึนดวยเดชะความรักของ
พระองค อาแมน

บ.สันติสุข
www.salit.org
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สังฆมณฑลเชียงใหม

ลกูธนูทีย่งิออกมาจากหนาไม  ยงัอนัตรายนอยกวาหอกท่ีแทงมาจากขางหลัง

สังฆมณฑลจนัทบรุี

ในการกาวผานความยากลำบาก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และภัยจากมนุษย ปญหา ความขัดแยง และมีความ
ปรารถนาอันยิ่งใหญที่จะกลับไปยังบานเมืองของตน
เพือ่นำความรับผดิชอบแหงความหวงัและความสัมพนัธ
ที่แทจริงไปในท่ีท่ีพวกเขาอยู ตลอดงาน 3 วันมีการ
ถายทอดสดทางโทรทัศนผานดาวเทียม อินเทอรเน็ต
รายการวิทยุ และสังคมออนไลนทกุประเภท

ทีมงานเครือขายสังคมออนไลนเลาวา “ทีมงาน
ของเรา ประกอบดวยเยาวชน 30 คน ซ่ึงเปนคณะกรรมการ
เราไดตระเตรียมและทำงานดวยกนั  มีบางคนเปนมืออาชพี
แตหลายๆ คนไมใช  เราเผยแพรเหตุการณนี้เขาไป
ในทุกเครือขายสังคม เชน เฟสบุค ทวิตเตอร ยูทูป
ฟลิคร... ติดตอกับผูคนมากกวา 400,000 คน ในงาน
เจนเฟสทนี้ มีพลังผลักดันใหเรากาวหนาตอไปและ
เติมเต็มเครือขายสังคมออนไลนดวยความรัก”

เจนเฟสท 2012 (ตอจากหนา 5)

มงซินญอรวษิณุ ธญัญอนันต เปนประธานพธีิบชูา
ขอบพระคุณ ที่วัดพระเยซูวัยรุน วัดซ่ึงช่ือแปลกหู
คนไทยมากๆ รวมกับคุณพอวสันต พิรุฬหวงศ, CSS
และคุณพอทีก่ำลังศึกษาอยทูีก่รงุโรม นกับวชหญิงท่ีมา
รวมงานในคร้ังน้ีมาจากหลายคณะ เชน คณะอุรสุลิน
คณะคามิลเลียน คณะรักกางเขนแหงจันทบุรี คณะ
รักกางเขนแหงทาแร คณะรักกางเขนแหงลาว คณะ
ซาเลเซียน คณะภคินีแพรธรรมฯ (แมปอน) และ
ซิสเตอรชาวอินเดีย อีกท้ังพี่นองสัตบุรุษ  รวมดวย
พระมหาปรกฤษณกนฺตสีโล (หลวงพี่กบ) ที่มาเรียนที่
กรงุโรม

ขอพระกุมารเจาผูทรงนำความรอดความสุขและ
ความม่ังค่ังแหงพระพรนานาประการทรงโปรดอำนวย
พระพรอยางอุดมแดพี่นองชาวไทยที่รักทุกทาน
ในปใหมนีแ้ละตลอดไป จากใจพ่ีนองชาวไทยในกรุงโรม

พุฒพิงศ  พุฒตาลศร ีรายงาน

งานฉลอง (ตอจากหนา 2)

เม่ือวนัที ่8 ธันวาคม 2012 ฉลองประจำปของซิสเตอร
คณะแมปอน ทีว่ดัอสัสัมชญั แมปอน โดยพระสงัฆราช
ฟรงัซสิเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน เปนประธาน มีสมาชิก
ของคณะปฏิญาณตนคร้ังแรก 9 ทาน ประกอบดวย
ซ.เทเรซา พิมลนาฏ ประลองผล ลูกวัดนักบุญเปาโล
แมสะเรียง  ซ.แบรนาแด็ต เพ็ญศรี ฐานะเชิดชูวงศ
ลูกวัดนักบุญเปโตร ขุนแมลา ซ.แคธริน พวงทอง
กองโขน ลูกวัดนักบุญเซซีลีอา หวยตนนุน ซ.อาคาทา
มณ ีมหาวนาไพร ลูกวัดอัสสัมชัญ แมปอน ซ.แคธรนิ
กมลวรรณ พนาบรรพต ลูกวัดอัสสัมชัญ แมปอน
ซ.อักแนส จุฑาพร กงลอเงิน เขตวัดแมพระลูกประคำ
ขุนยวม  ซ.แคธรนิ ปยนนัท เพ็ญพิสมยั เขตวัดแมระมาด
สังฆมณฑลนครสวรรค ซ. เซซีลีอา ณิชนันท เจริญ-
ทิพยวงศ เขตวัดอัสสัมชัญ แมปอน  และ ซ.ลูเซียน
พันทิพา ชอบเจริญธรรม เขตวัดอัสสัมชัญ แมปอน

วันท่ี 8 ธันวาคม 2012 มูลนิธิเจาฟาอุบลรัตน
ในพระบรมราชินปูถัมภ จดัฉลองครบ 20 ปมูลนธิิ และ
โรงเรียนเจาฟาอุบลรัตน ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีอยูภายใต
การดำเนินงานของมูลนธิิ  โอกาสน้ี ดร.วณีา เชดิบุญชาติ
เลขาธิการมูลนิธิ  เปนประธานเปดกิจกรรมค่ำคืน
“อ.ร.นำรัก รำลึก กตัญู ครั้งท่ี 2” และพิธีมุทิตาจิต
แดคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ คณะเซอรและผูมี
พระคุณ ซ่ึงบรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุนแบบพ่ี
แบบนอง ตอนรบัพีก่ลบับาน  

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
ขอรวมไวอาลัยกับคณะนักบวชซาเลเซียนแหง

ประเทศไทย ในการจากไปของ คุณพอเปาโล วีระ
เจนผาสกุ ดวยอาย ุ89 ป แตกระน้ันพระเจายงัทรงเมตตา
คณะเปนพิเศษแมจะยกพระสงฆไป 1 องค ก็ทรง
ประทานพระสงฆใหมใหอีก 1 องค คุณพอดาวิด
วเิชยีรแสง  กองตระกลูดี  ขอรวมขอบพระคุณพระเจา
กับคณะมา ณ โอกาสน้ีดวย  สำหรับการแอบอาง
หลอกลวง ในบานพระสงฆ นักบวช ไมเวนชาย และ

หญิง  คงตองเตือนกันเปนระยะๆ ลาสุดเจาอาวาส
วดัพระหฤทยั ระนอง ถงึกับตองฝากประชาสัมพนัธวา
ไมเคยไหววานใหใครทำหนาท่ีประสานงานในการ
บอกบญุขอความชวยเหลอื เด็กดอยโอกาส บานมารีอา
หากตองการจะบอกดวยตนเอง  เริม่ตนดีมีชยัไปกวา
ครึ่ง กลุมยุวธรรมทูตอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
และวัดอัครเทวดามีคาเอล สมหวัง รวมตัวตนป ดวย
กิจกรรมตอนรับปใหม  ขาวน้ีคงทำใหคุณพอไพฑูรย
ยนังาม จติตาธิการยวุธรรมทตูสังฆมณฑลสุราษฎรธานี
ยิ้นหวานไดทั้งป เตรียมพรอมสำหรับงานชุมนุมใหญ
ประจำป สำหรับโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เริ่มตนป
ดวยการเตรียมความพรอม รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา จากคณะกรรมการ สมศ. (สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) เอาใจชวย
ผูบริหาร และคณะครูทุกทานนะครับ พระสังฆราช
โยเซฟ ประธาน  ศรีดารุณศีล ลองใตฉลองชุมชน
ศิษยพระคริสต วัดพระคริสตประจักษ นราธิวาส
แมน้ำจะทวมช้ันลางของวัด คณุพอสขุสนัต  ชาวปากน้ำ
เจาอาวาส ยืนยันอยางไรก็ฉลอง วางแผนไววาหลัง
มิสซาฉลองเล้ียงอาหารกนัช้ัน 2 ในบรเิวณวัดน่ันแหละ
วันฉลองอัศจรรยมีจริงน้ำแหงทันตาเห็น อัศจรรย
อกีเร่ือง ตองยกใหคณุพอยอหน ลสิซันดริน เจาอาวาส
วดัแมพระประจักษเมืองลรูด หาดใหญ เพราะ “ของหาย
ไดคืน” สวนของท่ีหายก็เปนอุปกรณสำหรับประกอบ
พิธีบูชาขอบพระคุณเสียดวย เรื่องราวเปนอยางไร
ตองลองสอบถามเจาตัวนะครับ  

เกมกีฬา (สายใยจันทเกม) ของพนกังานและเจาหนาท่ี
ประจำศนูยสังฆมณฑลจันทบุร ีโอกาสฉลองคริสตมาส
และปใหม ที่จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2012 โดยมี
คุณพอเสกสรร สุวิชากร ผูอำนวยการศูนย  ไดเปลี่ยน
ตำแหนงตัวเองมาเปนกรรมการในการแขงขันทุกเกม
พรอมท้ังยังอัดฉีดนักกีฬาทุกทีม ทุกเกม อีกตางหาก
ทำเอาสับสนไปกันท่ัววา คุณพอเคาเปนโคช หรือ
กรรมการกันแนน แตที่รูมา ที่คุณพอทานอัดฉีดน้ัน
เพราะกลัวไมมีใครยอมลงแขงครับผม แมจะเปน
ครั้งแรกของคุณพอสมภพ ประทุมราช ในการจัด
สายใยจันทเกม ก็ไมไดธรรมดาแตอยางใด เพราะ
แตละเกม ทีคุ่ณพอทานคิดมาใหพนกังาน และเจาหนาท่ี
ไดเลนกนัน้ัน สามารถทำใหนกักฬีาเปนลม ดมยาดมกัน
ไดเลยนะครับ  ถึงภารกิจจะมากเพียงใด สำหรับ

คุณพอเอนก นามวงษ ก็ไมเคยทอดท้ิงความสุขของ
เด็กๆ ตกปากรับคำเขารวมจัดกิจกรรมคริสตมาส ใหกบั
เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดกำแพง ชลบุรี เม่ือวันท่ี 19
ธันวาคม โดยสงเจาหนาท่ีแผนกคำสอน และส่ือมวลชน
จดัเต็มสำหรับงานน้ี ตำแหนงรกัเด็ก คงตองยกใหคุณพอ
แลวครบัปนี ้
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เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเครือ่งยนต
หัวฉดีเบนซิน – ดีเซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผชูำนาญ          (คาทอลกิลดพเิศษ)

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

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


⌫ 
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ขอใหดวงวิญญาณ คุณพอยาโกเบ สมัย สุธางคกูล เสวยสุขรวมกับ
พระเยซูเจา แมพระ เทวดา และนักบุญท้ังหลาย ในสรวงสวรรคดวยเทอญ

จาก ฟรงัซิสโก สมชาย สุธางคกลู (ลกู) แอน โอ ออฟ (หลาน)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่4 ประจำวนัที ่20-26 มกราคม 2013หนา 10

รวมพธีิเสกวัดแมพระแยมสรวล
ราชอาณาจักรกมัพชูา 3 วนั 2 คืน

โดยสายการบิน บางกอกแอรเวย PG
22 - 24 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2556

อัตราคาบริการ
พกัหองค ู ทานละ 19,000 บาท  ( สำหรบักรปุ 40  ทานข้ึนไป )

- เก็บเงินคาต๋ัวและทัวร+สำเนาหนาแรกหนังสือเดินทาง
  ไมเกนิวนัที ่18 มกราคม 2556
- โอนเงิน ABROAD INTER CO., LTD. ธนาคารกรงุเทพ สาขา ลมุพินี
   กระแสรายวัน เลขทีบ่ญัชี 124-3079-116

หมายเหตุ :
ถามีการยกเลิกทัวรหลังจากที่เก็บเงินทั้งหมดแลว บริษัทฯไมคืนเงินคาทัวร

ทัง้หมด ซ่ึงเปนคายกเลิกต๋ัว / ทวัรและคาใชจายในการดำเนินงานท้ังหมดของกรปุ

ตดิตอจองทีน่ัง่ไดที่
บรษัิทอบัรอด อนิเตอร  คุณฉันทกา (เดือน)

โทร 0-2611-3000 ตอ 111 โทรสาร 0-2611-2088
อเีมล abroadtours@hotmail.com Attn : คุณ ฉนัทกา (เดือน) หรอื

คุณเทวี เหลอืงธาดา มือถอื 08-1867-7877
และ คุณนวลฉว ีควูริตัน  มือถอื  08-1845-8122

ผสูรางสันติ ยอมเปนสุข
ส า ส น

ของสมเด็ จ
พระสันตะ-
ปาปาเบเน -
ดิกต  ที่  16
โ อ ก า ส วั น

สันติภาพสากล 1 มกราคม  ค.ศ. 2013
1. ปใหมแตละครัง้ ยอมนำความหวังวาโลกจะดข้ึีน

เรารวมพลังกันขอพระเจาโปรดใหชีวิตของทุกคน
มีความสุข  ความเจรญิ

หลงัจากการเปดประชมุสภาสังคายนาวาติกนั ที ่ 2
มา 50  ป  ในฐานะคริสตชนเราตระหนักถึงพันธกิจ
ทีพ่ระคริสตเจามอบใหเราประกาศความรอดพน สงเสริม
สันติมาสทูกุคนรวมความยินดี และความหวัง   ความเศรา
และความโกรธ

ผลทีเ่กิดข้ึนในยุคโลกาภิวตันนี ้  มีทัง้ดานบวกและลบ
ยังมีความขัดแยงรุนแรงและสงครามเรียกรองใหอุทิศ
ตนเพ่ือความดีของสวนรวม และการพฒันามวลมนุษย

ยงัมีความไมยติุธรรมระหวางคนรวย  คนจน   เหน็
แกประโยชนสวนตน การกอการราย  อาชญากรรมขามชาติ
ความไมเขาใจกันระหวางศาสนิกชนบางกลมุ  เรยีกรอง
ใหสรางสัมพันธ  และการคืนดีระหวางประชาชน   จงึมี
ความพยายามแตกตางกันมากมายเพ่ือสรางสนัติ    มนุษย
ทกุคนปรารถนาสันติภาพ  ความสุข ความสำเรจ็ในชีวติ
ซ่ึงเปนแผนการของพระเจาสำหรบัมนุษยชาติทำใหพอ
ระลึกถึงพระดำรัสของพระเยซูเจาท่ีวา “ผูสรางสันติ

ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดชือ่วา เปนบุตรของพระเจา”
(มัทธิว  5:9)

2. ความสุขแทจรงิในพระวรสาร   พระเยซูเจาทรง
สอนเราใหดำเนินชีวิตตามความจริง  ความยุติธรรม
ความรัก  การวางใจในพระเจา  และคำสัญญาของพระองค
มิใชเพือ่ชวีติหนาเทาน้ัน แตเริม่แลวในชีวติน้ีดวย   “พระเจา
ประทานพละกำลงัแกประชาชนของพระองค   และทรง
อวยพรใหประชากรของพระองคประสบสันติสุข”
(สดุดี 29:11)

3.  สันติ เปนของขวัญจากพระเจา   และผลของ
ความพยายามของมนุษย หากเรารวมมือ ดำเนินชีวิต
ตามพระประสงคของพระเจา จะเกิดสันติภายในตน
และสนัติภายนอกกบัเพือ่นบานและส่ิงสรางในโลก

เพื่อเปนผูสรางสันติแท  ตองยกใจหาพระเจา
อธิษฐานภาวนาสม่ำเสมอกับพระองคพระบิดาผูเมตตา
อาศัยพระนามของพระเยซูครสิตเจา   เขาจะไมทำบาป
ไมเหน็แกตัว  ไมรนุแรง   ไมโลภ  ไมโกรธเกลียด  และ
ยติุธรรม   เพือ่สรางสันติ    ตองตระหนักวาเราเปนสมาชิก
ในครอบครัวเดียวกันในพระเจา

4. ผสูรางสันติ  คอื  ผทูีร่กั  ปกปอง  และสงเสรมิ
ชวีติ หนทางเพ่ือบรรลถุงึความดีสวนรวม และสันติ  ตอง
เคารพชีวิตมนุษยในหลายดานเร่ิมต้ังแตการปฏิสนธิ
การพัฒนาเติบโตสูจุดหมายตามธรรมชาติ   ผูรักสันติ
ตองไมทำราย และทำลายชีวติ

คนท่ีไมเห็นคุณคาของชีวิตมนุษย จะทำแทง
ไมรับผิดชอบ และฆาทารกท่ีบริสุทธ์ิไรเดียงสา และ

ไมมีทางปกปองตนเอง และการุณยฆาตกรรม
 จำเปนตองยอมรับและสงเสริมการแตงงาน

ความสัมพนัธระหวางชายหน่ึง  และหญิงหน่ึง
สงเสริมเสรภีาพในการนบัถอืศาสนา

 สิทธิในการทำงาน  การพฒันาเศรษฐกิจ มิใช
แคเปดตลาดเสรี  เราตองต้ังเปาหมายการทำงานเพ่ือ
คนสวนใหญใหม่ันคงยึดหลกัศีลธรรม และชีวติจิต

5.  การสรางความดีเพือ่สนัติตองอาศยัรปูแบบใหม
เรือ่งการพฒันา   และเศรษฐกจิ  เนนความดีเพือ่สวนรวม
และความเปนปกแผน ชวยเหลือกันมากกวาเนนการ
แขงขันเพราะการคิดแบบเดิม  แบบปจจุบันเห็นแก
ประโยชนสวนตัวทำใหเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ และวิกฤติ
ขาดอาหาร เพือ่แกไขปญหาน้ี  ผสูรางสันติตองทำงาน
รวมกันดวยจิตหน่ึงใจเดียว   ทัง้ระดับทองถิน่  และระดับ
นานาชาติ  เสริมศักยภาพชาวนาเปนพิเศษในชนบท
เสริมศักด์ิศรี   และโปรงใส

6.  การศึกษาเพ่ือวฒันธรรมแหงสันติ   เนนบทบาท
ในครอบครัว  และสถาบันตางๆ  เราตองรกัการทำงาน
เพื่อความดีสวนรวมของครอบครัว   และเพื่อความ
ยติุธรรมในสังคม  และอุทศิตนเพ่ือการศึกษาของสังคม
ทีมี่ประสทิธิภาพ

7. สันติศึกษา   เพื่อชวยพัฒนาทัศนคติที่ถูกตอง
และสอนทกัษะชีวติท้ังความคิด   คำพูด และทาทาง  เพือ่
สรางสันติ   บรรยากาศท่ีเคารพ  ซ่ือสตัยและจริงใจสอน
ใหเรารักกนั  รจูกัใหอภยั

ขอพระเจาโปรดใหเราเปนผสูรางสันติ   นำความรัก
ไปยังท่ีที่มีความเกลียดชังนำความเมตตาไปยังท่ีที่ถูก
ทำราย และนำความเช่ือแทจริงไปยังท่ีที่มีความสงสัย

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

(อานตอหนา 11)
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ประเทศมาเลเซยี
เพือ่นบานใกลชดิติดกันอยทูางใตของประเทศไทย

ปลายดามขวาน ที่เคยมีประวัติศาสตรรวมกันอยู
ชวงหน่ึง และเม่ือพระศาสนจักรสงสามเณรใหญ
ไปศึกษาตอทีบ่านเณรปนงั (General College) ทำให
ใกลชดิเปนเพือ่น รจูกัมักคนุกันดี หลายๆ ทาน

มาเลเซีย : มี 3 อคัรสังฆมณฑล กบั 6 สังฆมณฑล
พระอัครสังฆราช 5 องค พระสังฆราช 8 องค
วดั 147 แหง พระสงฆ 251 องค (เปนสงฆสังฆมณฑล
198 และสงฆนกับวช 53 องค) สังฆานุกรถาวร 1 องค
สามเณรใหญ 68 องค ภราดา 67 คน ภคนิ ี 564 คน
ครูคำสอน 3,858 คน ผูรับศีลลางบาป 19,212 คน
คาทอลิก 951,000  คน คิดเปน 3% ของประชากร
ทัง้หมด 28,910,000 คน

ประเทศมาเลเซียปกครองดวยระบอบประชา-
ธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีสุลตานท่ีไดรับเลือก
เปนประมุข  เมืองหลวงชื่อกรุงกัวลาลัมเปอร
ชาวโปรตุเกสนำเอาศาสนาคริสตเขามา ค.ศ. 1511
แตก็จำกัดขอบเขตอยูบริเวณเมืองมะละกาเปน

สวนใหญจนถึงปลาย ศตวรรษท่ี 18 งานประกาศขาวดี
เกดิผลยิง่ข้ึนนับแตเวลานัน้ เพราะมกีารคดัเลอืกและ
อบรมชาวพื้นเมืองเปนพระสงฆ สิงคโปรที่ไดรับ
การกอต้ังข้ึน ค.ศ. 1819 ไดกลายเปนศูนยกลาง
สำหรับงานธรรมทูต งานประกาศพระวรสารท่ีเริ่ม
ในรัฐซาบาหและรัฐซาราวัก ตอนชวงหลังของ
ศตวรรษท่ี 19 เกิดผลดี ฐานานุกรมไดรับการต้ังข้ึน
ค.ศ. 1973

เพือ่ใหสอดคลองกบัความปรารถนาของรัฐบาล
มาเลเซียทีต่องการใหภาษาฮาซา มาเลเซีย เปนภาษา
ประจำชาติ พระศาสนจกัรจงึพยายามสงเสริมใหนำเอา
ภาษาน้ีเขามาใชในพิธีกรรม มากกวา 10 ป มาแลว
ผูนำพระศาสนจักรรณรงคตอตานกฎหมายเพ่ือ
ความม่ันคงภายในของมาเลเซีย ซ่ึงอนุญาตให
จองจำคุมขังผคูนไดอกี 30 วนั โดยไมมีการไตสวน
การพยายามใหชาวมุสลิมเปล่ียนศาสนาถือเปน
ส่ิงผิดกฎหมาย แตรัฐบาลอนุญาตใหคนนับถือ
ศาสนาอ่ืนกลับใจเปล่ียนศาสนาได ค.ศ. 2011
ประเทศมาเลเซียมีความสัมพันธปกติกับทาง
สันตะสำนัก

นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 ตรัสวา วนัฉลองนกับญุท้ังหลายควรเปน
วันท่ีเตือนใจเราชาวคาทอลิกใหมีความเช่ือลึกซ้ึงยิ่งข้ึน
เรื่องชีวิตนิรันดร “วันฉลองน้ีเตือนใจเราใหระลึกถึง
จุดหมายนิรันดรของเราดังท่ีนักบุญโทมัส อไควนัส
บอกไววา เปนสถานท่ีซ่ึงเราจะพำนักอยูในแสงสวาง
แหงความจริงสมบูรณ ความดีบรบิรูณ ความช่ืนชมยินดี
นิรันดรโดยไมส้ินสุด” พระองคตรัสดังน้ีเม่ือวันท่ี
1 พฤศจกิายน หลงัจากทรงนำสวดบทเทวทูตถือสารฯ แลว

พระสนัตะปาปาทรงเตือนใจผคูนท้ังหลาย “ใหเชือ่มัน่
ยิ่งข้ึนเรื่องชีวิตนิรันดร และรูสึกมีความสนิทสัมพันธ
แทจริงกับผูเปนท่ีรักท่ีจากเราไปแลว ซ่ึงเราระลึกถึง
ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน วนัระลึกถงึผลูวงลับ”

พระองคตรัสวา “ขอใหคำออนวอนของบรรดา
นักบุญชวยนำเราและผูเปนท่ีรักที่จากเราไปแลว ไปยัง
บานแทนิรันดรของเราในสวรรคดวย” พระองคตรัส
เชนน้ีกับผูจาริกแสวงบุญท่ีมาชุมนุมกันบริเวณลาน
จัตุรัสเซนตปเตอร เพื่อสวดภาวนาตอนเท่ียงวันน้ันท่ีมี
ลมคอนขางแรง

วนัสมโภชนกับญุท้ังหลายเปนวนัท่ีเราฉลองบรรดา
ผศัูกด์ิสิทธ์ิชายหญงิท้ังหลายท่ี “พระเจาเทาน้ันทรงทราบ”
แตเปนผูที่ มิไดมีการประกาศเปนนักบุญอยางเปน
ทางการ พระสันตะปาปาตรัสวาผูคนเหลาน้ันยอมให
พระคริสตเจาประทับอยูในชีวิตของตน และพวกเขา
ทำตามพระประสงคของพระเปนเจาเสมอ “พวกนกับญุ
แสดงใหเห็นวา การเปนหน่ึงเดียวกับพระคริสตเจา
อยใูนพระศาสนจกัรนี ้มิไดลบลางความเปนตัวตนของ
ผูนั้น แตกลับเปดตัวตนและเปล่ียนแปลงตัวตนดวย
พลงัความรัก และตัวตนน้ันไดรบัมิติชวีตินิรนัดรต้ังแต
บนโลกนี้แลว”


⌫

⌫ 
⌫⌫

นครรฐัวาตกินั (เซนติ-10 ตลุาคม ค.ศ. 2012)  สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 16 ทรงมีพระดำรัสน้ี
ณ ลานจัตุรัสเซนตปเตอร เม่ือเย็นวันท่ี 10 ตุลาคม
ค.ศ. 2012 วันกอนวันครบ 50 ป แหงการเปดประชุม
สภาสังคายนาวาติกันท่ี 2 พระองคตรัสถึงความสำคัญ
ทีเ่ราตองคนพบเอกสารสงัคายนานัน้เสยีใหม
พีน่องชายหญงิท่ีรกั

วันน้ีเปนวันกอนวันฉลองครบ 50 ป แหงการเปด

ประชุมสภาสังคายนาวาติกันท่ี 2 และกอนวันเร่ิมตน
ปแหงความเช่ือ ขาพเจาขอถือโอกาสน้ีใหขอคิดส้ันๆ
เพื่อไตรตรองถึงการประชุมสภาสังคายนาคร้ังน้ัน
ซ่ึงเปนเหตุการณสำคัญยิง่ของพระศาสนจักรท่ีขาพเจาเอง
ไดเปนสักขีพยานมาโดยตรงดวย สังคายนาวาติกนัท่ี 2
ปรากฏแกขาพเจาเปนเหมือนภาพวาดแบบเฟรสโก
ยอดเย่ียมท่ีวาดไวอยางย่ิงใหญหลากหลายภายใตการ
ชีน้ำของพระจติเจา และประดุจยนือยเูบ้ืองหนาภาพวาด
ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ แมจนทุกวันน้ีขาพเจายังคงซึมซับ
รบัเอาความไพบูลยพเิศษย่ิงของวาระแหงพระหรรษทานไว
และคนพบใหมกบัขอความลักษณะและสวนสำคญัจาก
เอกสารตางๆ ดวย

เม่ือยางเขาสูสหัสวรรษที่สาม บุญราศีสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เขียนไววา “ขาพเจา
มีความรูสึกมากกวาท่ีเคยเปนมาวาขาพเจามีหนาท่ี
ตองบงช้ีวาสังคายนาวาติกันท่ี 2 เปนพระพรย่ิงใหญ
ทีพ่ระเจาประทานแกพระศาสนจักรในศตวรรษท่ี 20 นี้
ณ ทีน่ัน้เราพบเข็มทิศชวยนำทางเราไปในศตวรรษใหมที่
กำลังเ ร่ิมตน  ณ  บัดน้ี” (พระสมณสาสนเตือนใจ
“ยางเขาสศูตวรรษใหม” ขอ 57)

ขาพเจาคิดวาภาพลักษณนี้มีความสำคัญยิ่งน่ันคือ
เราตองหนักลบัไปหาเอกสารท้ังหมดของสภาสังคายนา
วาติกันท่ี 2 เราตองปลดปลอยเอกสารเหลาน้ันใหเปน
อิสระจากส่ือสิ่งพิมพมากมายมหาศาลท่ีบอยครั้งกลับ
ปกปดแทนท่ีจะชวยใหเอกสารของสภาสังคายนาน้ัน
เปนท่ีรูจักมากข้ึน เอกสารตางๆ นั้นเปนเข็มทิศแมใน
สมัยของเรานี้ดวยที่ชวยนำทางนาวาพระศาสนจักรให

แลนออกไปในทะเลเปดทามกลางพายุ หรือบนคล่ืน
สงบราบเรยีบ เพือ่นำนาวาน้ีไปสจูดุหมายปลายทางโดย
สวัสดิภาพ

ขาพเจายังจำชวงเวลานั้นไดเปนอยางดี ตอนน้ัน
ขาพเจาเปนอาจารยหนุมสอนเทววิทยาพ้ืนฐานอยูที่
มหาวิทยาลัยแหงกรุงบอนน และแลวพระคารดินลัฟรงัส
พระอัครสังฆราชแหงโคโลญ ซ่ึงขาพเจาถือทานเปน
บคุคลตนแบบแหงชีวติมนุษยและชีวติสงฆของขาพเจา
ไดพาขาพเจามาท่ีกรงุโรมกบัทานในฐานะเปนทีป่รกึษา
ดานเทววิทยาของทาน ขาพเจารับแตงต้ังในเวลาน้ันเปน
ผูเชี่ยวชาญ (peritus) คนหน่ึงของการประชุมสภา
สังคายนาดวย นัน่ถอืเปนประสบการณพเิศษย่ิงสำหรับ
ตัวขาพเจา ขาพเจาติดตามดูความกระตือรือรนในการ
เตรียมงานตาง  ๆทำใหขาพเจาสามารถมองเห็นพระศาสนจักร
ที่มีชีวิตชีวา เห็นพระสังฆราชเกือบสามพันองคจาก
ทัว่ทุกมุมโลกมาชุมนุมรวมกันภายใตการช้ีนำของผสืูบ
ตำแหนงอัครสาวกเปโตร ผทูรงมอบตนเองไวในโรงเรียน
ของพระจิตเจา พระองคทรงเปนพลังขับเคล่ือนแทจริง
ของการประชมุสภาสงัคายนาน้ัน (อานตอฉบับหนา)

เพื่อบานเมืองจะไดมีความสมานสามัคคีความ
รงุเรอืง  และสันติ

  กรงุวาติกนั, 8 ธันวาคม  2012
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

พระสังฆราชฟรงัซิสเซเวยีร วรีะ  อาภรณรตัน   สรปุ

คำสอน 5 นาที (ตอจากหนา 10)
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว
ณ  สวรรค

เลาเรือ่งราวแสงธรรม 40 ป
เรื่องราวกอนหนานั้นกับวันที่เกิดขึ้นจริง

และภาพแรกในอนุทินแสงธรรม
เรือ่งราวกอนหนาน้ัน...

แถลงการณสภาพระสังฆราชฯ เดือนกุมภาพันธ ป
ค.ศ. 1962  ในหัวขอที่ 4 “เรื่องสามเณราลัยใหญ”
มีบันทึกเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับบานเณรใหญที่ขอใช
อาคารสามเณราลัยของคณะซาเลเซียน ที่หัวหิน ทาง

คณะอนุญาตใหใช โดยไมคิดคาเชา แตใหชวยคาใชจายบางอยางในบานเทาน้ัน
และยังกลาวขอบคุณคณะซาเลเซียน...

นอกจากน้ันยังกลาวถึงคุณพอดังโตแนล ที่คณะผูใหญของคณะมิสซัง
ตางประเทศฯ อนุมัติใหคุณพอมายังประเทศไทย และไดรับมอบหมายใหเปน
อาจารยบานเณรใหญ ทีสุ่ดกย็งัมีเรือ่งราวท่ีประกาศวา

“วนัจันทรที ่29  พฤษภาคม 1972  บรรดาพระสังฆราชจะไปท่ีสามเณราลัย
หวัหนิ และทำพธีิเริม่การศึกษา ในเวลา 11.00 น.”1

กบัวนัท่ีเกดิข้ึนจริง...
ดวยคำแรกที่วา ... วันจันทร 29 พฤษภาคม ประวัติศาสตรพระศาสนจักร

ในประเทศไทยพลิกไปอีกหนาหน่ึง ... วันประวัติศาสตรที่บรรดาพระสังฆราช
พรอมดวยพระสมณทูตยอหน มอเร็ตตี และพระสงฆอีก 50 องค บรรดา
นกับวชชาย-หญงิ และสัตบุรษุ รวมขอบคุณพระเจาสำหรบัการเปดบานเณรลกุซ
มนุดี ทีว่ดันักบุญเทเรซา หัวหิน

นี่คือเร่ืองราวในวันน้ัน ... พระอัครสังฆราชยวง นิตโย เทศนเชิญชวนให
ขอบคุณพระเจาสำหรบัสถาบันแหงน้ี ขอพรพระเจาสำหรบัอาจารย และสามเณร
สำหรับอาจารยขอใหเปนแบบอยางท่ีดีสำหรับศิษย ... หนากระดาษในอุดมสาร
บันทึกบทเทศนเตือนใจบรรดาสามเณรวา “..สวนสามเณรจงตั้งหนาใฝหา
ความศกัดิสิ์ทธิส์ำหรบัตนหากทำผิดพลาดเพราะใจออน ความโงเขลา และน้ำใจ
ไมดี ก็จงวอนขอพระตรีเอกภาพชวยเหลือ”

พระอคัรสังฆราชเก้ียน  เสมอพิทกัษ ผรูบัผดิชอบบานเณรใหญ ในนามสภา
พระสงัฆราชฯ กลาวไวอยางชืน่ใจวา “... บานเณรน้ีอบัุตขิึน้อยางเงียบๆ ทำนอง
พระกมุารเจาทีท่รงบังเกดิท่ีเบธเลเฮม บานเณรตกลงชือ่ “ลกุซ มนุดี” (แสงธรรม)
นับเปนมงคลนามที่เหมาะมาก ขอสามเณรจงบำเพ็ญตนใหมีใจรอนรน มี

ความศกัดิ์สิทธิ์ เพ่ือจะนำความดีครบครันน้ันแผไปยงัผอูืน่”
นอกจากนั้นยังมีคุณพอบุญเลิศ ธาราฉัตร ที่กลาวในนามของคณะสงฆ

ที่บอกและยืนยันวา “บานเณรคือหัวใจของพระศาสนจักร”
และตอเน่ืองดวยวาทะของอธิการองคแรก คุณพอบรรจง  อารีพรรค

“.. คณะอาจารยรุนแรกทั้งสาม (คณะผูใหการอบรม) จะพยายามรวมมือกับ
สามเณรในการศึกษาอบรมอยางเต็มที่ ขอฝากสามเณรไวกับคณะพระสังฆราช
พระสงฆ สัตบุรษุ โปรดชวยกนัทกุวถีิทางใหเขาเปนอยางท่ีตองการเปน แตทีเ่ขา
เปนน้ันอาจไมเหมือนกับท่ีคนอื่นตองการใหเปนก็ได”

ยังมีบันทึกนามคณะผูใหการอบรมสามทาน .. คุณพอบรรจง อารีพรรค,
คุณพอสมศักด์ิ นามกร  คุณพอนรินทร ศิริวิริยานันท และบันทึกรายช่ือของ
สามเณรใหญ รนุท่ี 1 ของบานเณรแสงธรรม ทัง้ 31 คน

และน่ีคือเรื่องราวกอนหนาน้ัน กับเร่ืองราวท่ีเปนจริง เรื่องการเปด
บานเณรใหญท่ีหวัหนิ เปนการชัว่คราว เพราะทีส่ามพรานยงัสรางไมแลวเสรจ็ ...

ภาพแรกในอนุทนิแสงธรรม ..
     เปนเหตุการณเดียวกันกับท่ีเลาเร่ืองมาท้ังหมด เราอาจไมพบเรื่องราว
ที่ถูกเขียนชัดเจนแบบคำตอคำในหนาอนุทินแสงธรรมวาใครพูดอะไร ใน
เหตุการณสำคัญคร้ังน้ัน แตภาพแรกในอนุทินก็แสดงออกมาชัดเจนไดวา เรือ่งน้ี
สำคัญ เพราะเปนการวางรากฐานสถาบันการอบรมเพื่อเปนพระสงฆใหกับ
พระศาสนจักรประเทศไทย

วันน้ี .. เราเห็นการเดินทางไกลจากวันน้ันถึงวันน้ี เราเห็นเร่ืองราวคำสอน
ของพระสังฆราชในวันน้ัน เหน็ภาพคำสัญญาของคณะผใูหการอบรม ... ยนืยัน
เรื่องราวเหลาน้ันจนถึงวันน้ีไดอยางม่ันใจวา “บานเณรใหญ หัวใจของพระ-
ศาสนจักร” อยางแทจรงิ

โอกาสนี้จึงเปนโอกาสดีที่ขอเชิญชวนศิษยเกาสถาบันแสงธรรมและพี่นอง
ครสิตชนทุกทาน รวมฉลองโอกาสพิเศษ ทีส่ถาบันแสงธรรมของเราครบ  40  ป

วนัศกุรที ่ 25 มกราคม ค.ศ. 2013 มีกจิกรรมวอลก แรลลี ่ภายในแสงธรรม
เปนทีมและเปนครอบครัว ...รวมสังสรรคศิษยเกา และพิธีกตัญุตา

วนัเสารที ่26 มกราคม ค.ศ. 2013 ... เชญิรวมเสวนา “แสงธรรม ผนูำความเช่ือ”
โดยคณะศิษยเกา ... และรวมพิธมีสิซา โอกาสฉลอง 40 ปสถาบันแสงธรรม โดย
พระคารดินลัไมเกิล้ มชียั  กจิบุญช ูเปนประธาน ทีว่ดัประจำสามเณราลัยแสงธรรม
เวลา 10.40 น.

1แถลงการณสภาพระสังฆราชฯ ..อุดมสาร ฉบับท่ี 3 วันท่ี 1 กุมภาพันธ 1972,
หนา 6-7
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เด็กสาธุฯ
“ขอพระเปนเจ าประทาน

พระพรแกพีน่องทกุทาน ใหมือหนึง่
ทำงานดวยความขยัน รับผิดชอบ
และอีกมือหน่ึงสวดภาวนา เพื่อ
พระเปนเจาจะประทานใหบงัเกิดผล”

สภาสาธุฯ เงียบเหงาหาวนอน
มานานในชวงคริสตมาสและปใหม

คุณพอพิพัฒน รุงเรืองกนกกุล ทำหนาท่ีเฝายามตามปกติ วันท่ี 21 ธันวาคม
2012 พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เปดหอประชุมบุญราศีสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 พรอมรับงานใหญของสังฆมณฑลและโรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ ทั้งชายและหญิง จุคนได 2,500 คน และวันท่ี 24 มกราคม
ค.ศ. 2013 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานฉลองพระคุณเจาอายุครบ 7 รอบ
ขอรวมขอบพระคุณพระเปนเจาและแมพระพรอมกับพระคุณเจาดวย และ
ขอบพระคณุท่ีพระคณุเจาไดทมุเทแรงกายแรงใจเพ่ือพระศาสนจักรไทยตลอดมา
ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 36 ป และแมชวงพักผอน ก็ยังคิดถึง
พระศาสนจักรดวยความรักและพรอมท่ีจะชวยเหลือตอไป วนัท่ี 22 ธันวาคม
พระคุณเจายอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค ฉลองชีวิตสงฆครบ 50 ป ที่วัดพระ-
เยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค และเปนพระสังฆราชครบ 25 ป ปกครองสังฆมณฑล
เชยีงใหมครบ 22 ป วนัท่ี 29 ธันวาคม สังฆมณฑลเชียงใหม จดังานฉลองเหมือน

กนัแตทีเ่ชียงใหม พระคณุเจายอด พิมพสิาร พระสงัฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑล
อดุรธานีและอดีตประธานส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ยงัทำงานท่ีรกัและพัก
รกัษาสุขภาพดวย พระคณุเจาลอืชยั ธาตวุสัิย สรางบานใหมใหพระคณุเจา ไดเปด
และเสก วนัที ่ 19 มกราคม ตรงกบัวนัครบรอบวนัเกิดพอด ี สวนพระคณุเจา
เทยีนชยั สมานจิต แมกำหนดเวลาพกัภารกจิ ชวีติจะพกั ยงัรกังานท่ีทำมากวา 40
ป คือสอนคำสอน และถวายมิสซาใหโรงเรียนเซนตปอล ศรีราชา ยังเดินตอไป
เพยีงแตกาวชาลง  “อดุมสาร” รายสัปดาห ฉบับสมโภชคริสตมาส “หัวหนา
กอง บ.ก.หมู” บางคนเรียกส้ันๆ จนเหลือ “หัวฯ หมู” นำภาพและคำอวยพร
ของพระคุณเจาทุกทานลงเต็มๆ  ใหสมกับท่ี “ผคูนคิดถึงและถามหา” ขอใหพร
ของพระผานทางพระคุณเจามาสพูีน่องทกุทานครับ สังคมไทยและโลกจะเปน
อยางไรในอนาคต อยูที่เราวันน้ี แตละคนไมตองคิดการณใหญ เพียงทำหนาท่ี
ของตนใหซ่ือสตัย สุจรติ คาถาวันนี ้“ถาทำดีไมได กอ็ยาทำเลว!”  “อดุมสาร/
อดุมศานต” กอง บ.ก. รบัสมัครผทูีจ่ะรวมทำงานประกาศขาวดี สามารถเขยีนขาว
ถายภาพ พิสูจนอักษร และจัดอารตเวิรค มีความรูเรื่องศาสนาดีๆ รีบติดตอที่
“อุดมสาร” ดวน! แมยังไมเช่ียวชาญ แตขอใหเอาการเอางานและพรอมท่ีจะ
เรยีนร.ู..มีสิทธ์ิครับ พอป ูเรอเน บรสิซอง ปลดัช่ัวคราวของวัดนักบุญฟรงัซิส
เซเวียร สามเสน 40 ป เจาอาวาสผานไปแลว 10 องค มาวันนี้ เขาพักรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลเซนตหลุยส ของใชประจำกาย มีหนังสือทำวัตร แวนตา และ
“ฟนปลอม” ทีจ่ำเปน วันน้ีอาย ุ90 ป ลกูวดัสามเสนคิดถึง “พอป”ู
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กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!
โทร: 08- 0449-2819, 08-1383-8137, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

7-19 เมษายน 2013 :
แสวงบุญฉลองปแหงความเช่ือ&เยี่ยมคารวะแผนดิน
ศักด์ิสิทธ์ิ ถิ่นกำเนิดคริสตศาสนา ที่ประเทศอิสราเอล
และไปตามรอยการแพรธรรมของทาน น.เปาโลท ี ่
เอเฟซัส คัปปาโดเซีย ประเทศตุรกี

อสิราเอล : เซซารียา-นาซาแร็ธ-คานา-คาเปอรนาอุม-
เยริโก-คุมราน-เดดซี-เยรูซาเล็ม-เบธเลแฮม

ตรุก ี: กรงุอิสตันบูล-ชานัคคาเล-เมืองทรอย-เพอรกามัม-
คูซาดาซี-เอเฟซัส-ปามุคคาเล-คปัปาโดเซีย

ขอคำภาวนาอุทศิแด
เปโตร โชคชยั อากรนิธ์ิ

ผูเกิดใหมในพระเจา
ชาตะ 12 กรกฎาคม 2512
มรณะ 20 มกราคม 2555

ขอใหดวงวญิญาณ
เปโตร โชคชัย อากรนิธ์ิ

ไดพักผอนในความรักของพระเจาตลอดนิรันดร

ขอความดีความรักอันศักด์ิสิทธ์ิ
โปรดตามติดช่ัวฤดีชีวีขาฯ
เขาพำนักในนิเวศนมโหฬาร
แหงพระเจาจอมราชาตลอดกาล

ระลึกถึงพอ-แม ในคำภาวนา
ฟรงัซิสเซเวียร ชอบ มณีนอย

เกดิใหมในพระเจา 31 มกราคม 1983
มารีอา ประสาร มณีนอย

เกดิใหมในพระเจา 3 มกราคม 2002

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

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

3. ลรูด-เบลเยีย่ม-แหพระโลหติศกัดิสิ์ทธิ-์ ฮอลแลนด
(พฤษภาคม ค.ศ. 2013)

1. แผนดินศกัดิสิ์ทธิ์
    (มีนาคม ค.ศ. 2013)

Tel. 0-2291-3750-4

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

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

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

พระจิตเจาทรงแสดงพระองค
ในแตละคน เพื่อประโยชนสวนรวม

(1คร 12:7)

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

Tel. 0-2566-4978, 0-2566-1727, 08-1816-3188, Fax. 0-2928-2517
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 4 ª√–®”«—π∑’Ë 20-26 ¡°√“§¡ 2013 Àπâ“ 15

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„®

∫â“ππ“ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·° °∑¡.

©≈Õß§√∫ 50 ªï«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.00 π.

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

(µ√’«“√ «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 21 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‚¥¬§ÿ≥æàÕ

‡ª‚µ√ ∫ÿ≠™√— ¡‘Ï   ÿ¢ «à“ß

µ√’«“√ «—π»ÿ°√å∑’Ë 22 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‚¥¬§ÿ≥æàÕ

¬Õ·´ø ®‘πµ»—°¥‘Ï  ¬ÿ™—¬ ‘∑∏‘°ÿ≈

µ√’«“√ ·≈–·Àà√Ÿªπ—°∫ÿ≠  «—π‡ “√å∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å

‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ‰æ±Ÿ√¬å  ÀÕ¡®‘π¥“)

À¡“¬‡Àµÿ  ®”Àπà“¬ ‘π§â“  ‚ª√¥µ‘¥µàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë

¢Õß«—¥≈à«ßÀπâ“ ‚∑√. 0-2865-2371 ∂÷ß 2

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ª“°πÈ” ®.√–¬Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë≈Ÿ√å¥ ∫“ß§≈â“ ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß· π ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π (®Õ¥√∂

„π¡À“«‘∑¬“≈—¬∫Ÿ√æ“)

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ Õ.‡¡◊Õß

®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ Õ.‡¡◊Õß ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥  √–∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 16 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.30 π æ√–-

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

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ”√“≠ ‚∑√. 08-9065-8802)

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ®.Õÿµ√¥‘µ∂å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.  æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ

Õÿ¥¡»—°¥‘Ï «ß…å«ÿ≤‘æß…å ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-1971-

9419)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  ™—ØªÉ“À«“¬ Õ. «πº÷Èß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

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

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…-

‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ·°âß§√âÕ ®.™—¬¿Ÿ¡‘

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. ·≈–

√à«¡©≈Õß 25 ªï·Ààß™’«‘µ ß¶å ¢Õß§ÿ≥æàÕ¡“√å‚°  ‘∑∏‘™—¬

‡æÁ≠§” §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø π‘√—π¥√å »‘≈“¡ß§≈

§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå æ‘æ—≤πå √ÿàß‡√◊Õß°π°°ÿ≈ §≥–

√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

Õ “   π «‘ À “ √ · ¡à æ √ – ª √ – ®— ° …å ∑’Ë ‡ ¡◊ Õ ß ≈Ÿ √å ¥

π§√√“™ ’¡“ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����¢Õ‡™‘≠∑à“πºŸâ¡’®‘µ»√—∑∏“√à«¡µâÕπ√—∫æ√–∏“µÿ

À—«„®π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈¡“‡¬◊Õπª√–‡∑»‰∑¬„π‚Õ°“ 

400 ªï ·Ààß¡√≥°√√¡π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈  (§.». 1614-

2014) √–À«à“ß«—π∑’Ë 21  ¡°√“§¡  - 17 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2013  Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈§“¡‘≈‡≈’¬π  ≈“¥°√–∫—ß

0-2360-7848-50 E-mail : cpcthailand@camillian

thailand.org

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡°“√‡ «π“‡√◊ËÕßæ≈—ß ¡“∏‘‡æ◊ËÕ°“√

‡¬’¬«¬“ºŸâ ‡ æµ‘¥Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π„π¡ÿ¡¡Õß¢Õß§√‘ µ-

»“ π“·≈–æÿ∑∏»“ π“ ∑’Ë«—¥∂È”°√–∫Õ° ®. √–∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡°√“§¡ 2013 ‡«≈“ 08.00-17.00 π.

‡™‘≠¡“√à«¡°—π‡√’¬π√Ÿâ «à“ ¡“∏‘®–¡’ à«π™à«¬„ÀâºŸâ‰¥â

√—∫°“√∫”∫—¥¡’™’«‘µµàÕ‰ªÕ¬à“ß‡ªìπ ÿ¢ ·≈–‡∫‘°∫“π

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¡“°¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß‰√ §ÿ≥æàÕ≈Õ‡√π´å ø√’·¡π, OSB

ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å ¡“∏‘·∫∫ WCCM (¡’ºŸâ·ª≈

°“√∫√√¬“¬) ·≈–æ√–Õ“®“√¬å∫ÿ≠ àß ‡®â“Õ“«“ 

«—¥∂È”°√–∫Õ° ®–¡“√à«¡°—π·∫àßªíπ·π«§‘¥ ·≈–

¡ÿ¡¡Õß¢Õß°“√√—°…“·∫∫Õß§å√«¡ ·≈–¡‘µ‘¥â“π

®‘µ«‘≠≠“≥ ´÷Ëß®– àßº≈µàÕ°“√∫”∫—¥„π√–¬–¬“«

·≈–π”§«“¡ ÿ¢ ß∫¡“ ŸàºŸâ‰¥â√—∫°“√∫”∫—¥‰¥âÕ¬à“ß

§‘¥‰¡à∂÷ß

‰¡à¡’§à“„™â®à“¬„¥Ê ¡’Õ“À“√°≈“ß«—π∫√‘°“√

 “¡“√∂‡¥‘π∑“ß‚¥¬√∂¬πµåµ“¡Õ—∏¬“»—¬ À√◊Õ√«¡°—π

‡™à“√∂µŸâ ·≈â«·µà –¥«°  π„®µ‘¥µàÕ¥√. ÿπ∑√’

‚§¡‘π ‚∑√. 08-9611-7940 À√◊Õ∑’Ë komin.suntree

@gmail.com ‡æ◊ËÕ ”√Õß∑’Ëπ—Ëß≈à«ßÀπâ“µ—Èß·µà∫—¥π’È

‡ªìπµâπ‰ª

����� ‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬  ‡ªî¥√—∫ ¡—§√π—°‡√’¬π

‡æ◊ËÕ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°‡¢â“»÷°…“µàÕ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥·¡àæ√–∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ÀπÕßæ≈«ß

Õ.ª√–∑“¬ ®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏ ‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå π“ß√Õß ®.∫ÿ√’√—¡¬å

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“π‚æπ Ÿß ®.Õÿ¥√∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠∑—ÈßÀ≈“¬ ∫â“π¡à«ß„À≠à ®.¢Õπ·°àπ

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈  ∫â“π»√’«—≤π“ ®.Õÿ¥√-

∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ ‡«’¬ß·°àπ ®.‡™’¬ß√“¬ ‡ °·≈–

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπ

ª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ‡∑æª√– ‘∑∏‘Ï ∑Õ· ß∏√√¡

‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-6832-2174, 08-4919-8388)

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À“¥„À≠à  ®. ß¢≈“

©≈Õß«—¥·≈–æ‘∏’‚ª√¥»’≈°”≈—ß «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  10 °ÿ¡¿“-

æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø  ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈  ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√.  0-7424-

5195)

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ ∫â“πÀπÕß√ÿß Õ.°—π∑√≈—°…å

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡°√“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“πÀπÕß§Ÿ Õ.‡ π“ß§π‘§¡

®.Õ”π“®‡®√‘≠ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 °ÿ¡¿“æ—π∏å

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

À≈—° Ÿµ√ª°µ‘·≈–À≈—° Ÿµ√ English Program

ªï°“√»÷°…“ 2556  °√Õ°¢âÕ¡Ÿ≈ ¡—§√ Õ∫‰¥â∑’Ë www.

montfort.ac.th ·≈–√—∫ ¡—§√∂÷ß«—π∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2013 (‡«âπ«—πÀ¬ÿ¥√“™°“√) ∑’Ëµ÷° ”π—°ºŸâÕ”π«¬°“√

‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬  Õ∫∂“¡‚∑√. 0-5324-

5570 ∂÷ß 5 µàÕ 104, 105 §à“ ¡—§√ Õ∫ 400 ∫“∑

»÷°…“√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡À√◊Õ¥“«πå‚À≈¥√–‡∫’¬∫°“√

√—∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë http://www.montfort.ac.th

����� ©≈Õß«—ππ—°∫«™ “°≈  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

«—π‡ “√å∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 10.30 π. ∑’Ë«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ‡«’¬ß§ÿ°

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

‡ªìπª√–∏“π

�����©≈Õß∫â“π‡≥√§√‘ µª√–®—°…å Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ∫≈-

√“™∏“π’ «—π‡ “√å∑’Ë  2 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 ‡«≈“

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 4 ª√–®”«—π∑’Ë 20-26 ¡°√“§¡ 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 19.00 π.

✝ «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë 2

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.00 π. §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø «—™√–

‡ Áß‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ «—π‡ “√å

∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 08.00 π. æ√– —ß¶√“™

°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“π

✝ «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß °∑¡.

«—π‡ “√å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 09.00 π. (∑“ß«—¥

®—¥‡µ√’¬¡¥Õ°‰¡â ·≈–‡∑’¬π ”À√—∫∫√‘°“√®”Àπà“¬)

✝ «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π °∑¡.

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 16.30 π.

„π ÿ “π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

✝ «—¥æ√–·¡à °≈ ß‡§√“–Àå ∫“ß∫—«∑Õß ®.ππ∑∫ÿ√’

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

„π ÿ “π

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 ¡’π“§¡

‡«≈“ 09.00 π. §ÿ≥æàÕ‚∑¡— ‚¡√å ∂‘√≈—°…≥å

«‘®‘µ√«ß»å ‡ªìπª√–∏“π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π

®”Àπà“¬)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✝ «—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ À—«‰ºà ®.™≈∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 15 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 19.30 π. „π ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 16 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 07.30 π. „π ÿ “π

✝ «—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë 16

°ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 09.00 π.  „π ÿ “π

✝ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë≈Ÿ√å¥ ∫“ß§≈â“ ®.©–‡™‘ß‡∑√“

«—π‡ “√å∑’Ë 16 °ÿ¡¿“æ—π∏å   ‡«≈“ 09.30 π. „π ÿ “π

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“´ÿß ®.Õÿ∑—¬∏“π’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

24 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 11.00 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✝ Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ «—π‡ “√å∑’Ë 16 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.00 π. ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-3219)

¢Õ‡™‘≠æ√– ß¶å π—°∫«™ »‘…¬å· ß∏√√¡
·≈– —µ∫ÿ√ÿ…∑ÿ°∑à“π √à«¡©≈Õß 40 ªï

·Ààß°“√°àÕµ—Èß ∂“∫—π· ß∏√√¡
«—π»ÿ°√å∑’Ë 25 ¡°√“§¡ ß“π§◊π Ÿà‡À¬â“ ™ÿ¡πÿ¡
»‘…¬å‡°à“· ß∏√√¡

14.00 π. °‘®°√√¡«Õ≈å° ·√≈≈’Ë ¿“¬„π· ß∏√√¡
‡ªìπ∑’¡ ·≈– / À√◊Õ ‡ªìπ§√Õ∫§√—«

18.00 π.  —ß √√§å»‘…¬å‡°à“·≈–æ‘∏’°µ—≠êÿµ“
«—π‡ “√å∑’Ë 26  ¡°√“§¡ ©≈Õß¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“

09.00-10.30 π.  °“√‡ «π“ ‚¥¬§≥–»‘…¬å‡°à“
ç· ß∏√√¡ ºŸâπ”§«“¡‡™◊ËÕé

10.40 π. æ‘∏’¡‘ ´“‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈
¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ·≈–§≥–æ√– —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π
∑’Ë«—¥ª√–®” “¡‡≥√“≈—¬· ß∏√√¡  “¡æ√“π  π§√ª∞¡

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

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

Lectio Divina   §.». 2013 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

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

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°  «—πæÿ∏∑’Ë 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å /

«—π®—π∑√å∑’Ë 4 ¡’π“§¡ / «—π»ÿ°√å∑’Ë 5 ‡¡…“¬π / «—π

»ÿ°√å∑’Ë 10 æƒ…¿“§¡ / «—π®—π∑√å∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π / «—π

»ÿ°√å∑’Ë 12 °√°Æ“§¡ /  ‘ßÀ“§¡ ß¥ ·µà¡’‡¢â“‡ß’¬∫

¶√“«“ ∑’Ë≈“¥°√–∫—ß 22-25 / «—π»ÿ°√å∑’Ë 13 °—π¬“¬π

/ «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 3 µÿ≈“§¡ / «—π®—π∑√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π

/ «—π»ÿ°√å∑’Ë 13 ∏—π«“§¡ ºŸâ π„®‚ª√¥‚∑√·®âß™◊ËÕ

≈à«ßÀπâ“ À√◊Õ Õ∫∂“¡§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√.

08-4105-8585

����� ¢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

����� ‡ªî¥-‡ ° Õ“§“√‡√’¬π‚√ß‡√’¬π¡“√’¬å·°âß§√âÕ

®.™—¬¿Ÿ¡‘ «—π‡ “√å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï

‡ªìπª√–∏“π

�����©≈Õßæ√–√Ÿªæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß√—°…“§πµ“∫Õ¥

(æ√–‚µ) «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ «—π‡ “√å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ

 Àæ≈ µ—Èß∂“«√ ‡ªìπª√–∏“π

�����‚§√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

�����‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘·∫∫ WCCM (World Commu-

ni ty for Chris t ian Medi ta t ion)  ”À√—∫

ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª ¬—ß§ß¡’Õ¬Ÿà∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 09.30-

11.30 π. ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡„π∫â“πæ—°æ√– ß¶å

«—¥æ√–¡À“‰∂à ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ‡ªìπ®‘µµ“∏‘°“√ π„®‚ª√¥µ‘¥µàÕ

§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ pslohsiri@gmail.com, 08-1781-

4504 À√◊Õ ¥√. ÿπ∑√’  ‚§¡‘π komin.suntree@

gmail .com, 08-9611-7940 ·≈–§ÿ≥Õ— ß °’È

‚ ¿‘≥æ√√—°…“ aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-

1953 À√◊Õ§ÿ≥«—™√“ π««ß»å wacharan @gmail.com,

08-9117-9100

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

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ
¡’§«“¡¬‘π¥’¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π
√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“

‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ ©≈ÕßÕ“¬ÿ§√∫ 84 ªï
¢Õßæ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ
«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 24 ¡°√“§¡ 2013

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 15.30 π.
≥ ÀÕª√–™ÿ¡ ‚√ß‡√’¬π¬Õ·´øÕÿª∂—¡¿å

 “¡æ√“π π§√ª∞¡

°”Àπ¥°“√
15.15 π. - ∑ÿ°∑à“πæ√âÕ¡°—π∑’ËÀÕª√–™ÿ¡

  √à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥
- æ√– ß¶å·µàßµ—«∑’ËÀâÕß·µàßµ—«

15.30 π. - æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥
16.30 π. - À≈—ßæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

  ™¡«‘¥’∑—»πå™’«ª√–«—µ‘
               æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

  æ‘∏’§”π—∫·≈–· ¥ß§«“¡¬‘π¥’
17.30 π. - √à«¡√—∫ª√–∑“πÕ“À“√
               (´ÿâ¡Õ“À“√®“°‡¢µµà“ßÊ)
               ™¡°“√· ¥ß √—∫¢Õß∑’Ë√–≈÷°
19.00 π. - ‡¥‘π∑“ß°≈—∫‚¥¬ «— ¥‘¿“æ
( Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ‚∑√. 0-2237-1031)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัท่ี 4 ประจำวนัท่ี 20-26 มกราคม 2013 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
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นำแสวงบญุ 2 ทรปิ
ฉลองพระเมตตาวนัที ่7 เมษายน

พรอมพระสงฆทัว่โลก และพระสงฆไทย 10 ทาน
ทรปิ 1  ฮงัการ ี- โปแลนด - เชค็ - ออสเตรีย 4 ประเทศ  8 วนั 5 คนื

(วนัที ่3-11 เมษายน พ. ศ. 2556) ราคา 79,900 บาท
• ฮงัการี : ชมกรงุบูดาเปสท ปอม Fisherman’s Bastion มหาวหิารแมททิอสั

อนสุาวรียจตุรสัวีรชน และลองเรือชมความงามสองฝงแมน้ำดานูบ
• โปแลนด : ชมเมืองวาโดวิซ เมืองเกิดขององคสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอหน ปอล ที ่2
• เยี่ยมชมวัดและอารามพระเมตตา รวมพิธีมิสซา ณ สถานที่พระเยซูเจา

องคพระเมตตาประจักษแกนกับุญโฟสตินา เมืองโบราณเชสโตโชวาของโปแลนด
• ชมอารามยาสนาโกรา แมพระฉวดีำรวมพธีิมิสซา ชมเหมอืงเกลอืวลีซิกา

ใตดินท่ีเกาแกยเูนสโกใหเปนหนึง่ในมรดกโลกทางวัฒนธรรม
• เช็ค : ชมมืองบรโูน  เมืองอตุสาหกรรมท่ีใหญทีสุ่ด ชมกรงุปราคเมืองแหง

ปราสาทรอยยอด  มหาวิหารเซนตวตัิสประดับดวยกระจกสสีแตนกลาสท่ีงดงาม
• เดอะโกลเดนเลน จตุรสัเมืองเกา เต็มไปดวยรานขายคริสตัล ทีพ่ระราชวงั

นิยมใชเปนเครื่องประดับ ชมนาฬิกาโบราณมีตัวตุกตาออกมาทุกชั่วโมง และ
สะพานชารลส ทีท่อดขามแมน้ำวลัตาวา โดยกษตัรยิ ชารลสที ่4

• ออสเตรยี : กรงุเวยีนนา นครหลวงแสนสวยแหงเมืองจติกวี อทุยานแหง
พระราชวงัเบลวาแดร ไดรบัรางวัลเปนพระราชวงัท่ีสวยงาม

• สตัลทพารค สวนสาธารณะกลางเมือง แมน้ำดานูบ มหาวิหารเซนตสตีเฟน
• วหิารเซนตชารล วหิารท่ีใหญทีสุ่ด

ทรปิ 2 ฝรัง่เศส - สเปน - อติาลี 3 ประเทศ 7 วนั 4 คนื
(วนัท่ี 6-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)

• กรุงปารีส : ชอปปง รวมพิธีบูชาขอบพระคุณท่ีโบสถนอย ที่แมพระ
เหรียญอัศจรรยปรากฎองคมาพบซิสเตอรคัทรนิลาบูเร ชมเกาอ้ีทีแ่มพระประทับ
นัง่สนทนากับซิสเตอรคัทริน แลวไปคารวะพระศพนักบุญคัทรีนในโลงแกว

• รถไฟดวน TGV สเูมืองลูรด รวมพธีิมิสซาแมพระท่ีใตถนุโดม โดยพระคารดินัล
และพระสงฆ 200-300 องค รวมขับรองเพลงประสานเสียงอยางไพเราะ

• เดินรูป 14 ภาค ณ เนินเขากัลวาริโอจำลอง พรอมรูปปนฝมือศิลปน
มีชือ่กองโลก รวมแหโคมและขับรองเพลง และรับพรจากแมพระ

• สเปน : เมืองซาราโกซา วหิารแมพระเสาศักด์ิสิทธ์ิ อนุสาวรยีครสิโตเฟอร
โคลัมบัส ชมตลาดดอกไมและสินคาพื้นเมือง เมืองบารเซโลนา ชมพระอาราม
นกิายเบเนดิก สักการะพระแมฉวีดำ

• อิตาลี (โรม) วิหารแมพระแหงหิมะ มหาวิหารนักบุญเปโตรและ
นักบุญยอหน ชมแมพระมหาทุกข รูปแกะสลักหินออนขาวอันลือชื่อของ
ไมเคิล แองเจลโล  เคารพพระธาตุ บญุราศีสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2
สนามกีฬาโคลีเซ่ียม น้ำพุเทรว่ี ยานบันไดสเปน ชมสุสานชาวคริสเตียน
และยิว Catacomb ศตวรรษท่ี 2

โดย เงาเทยีน

สวสัดีครบั นองๆ เยาวชนทีร่กั
จากที่ได เกริ่นไปลวงหนา
บางแลววา ในปนี้ ถือวาเปน
ปที่สำคัญอีกปหนึ่ง ที่แผนก
เยาวชน คณะกรรมการคาทอลิก
เ พื่ อ ค ริ ส ต ช นฆ ร า ว า ส

(สภาเยาวชนคาทอลกิแหงประเทศไทย) มอีายคุรบ 36 ป จงึนับเปนโอกาสดทีีจ่ะจัด
ใหมีการเฉลิมฉลอง “36 ป งานเยาวชนคาทอลิกไทย” โดยจะเนนทั้งภายในระดับ
คณะกรรมการอำนวยการ และในระดบัภายนอกซึง่จะนำไปผนวกไวในคายผนูำเยาวชน
คาทอลกิระดบัชาติ ครัง้ที ่30  ซ่ึงในปนีจ้ะจัดข้ึนท่ีสังฆมณฑลสุราษฎรธานี

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงอยากใหนองๆ  มารูจักกับแผนกเยาวชน
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือ คริสตชนฆราวาส หรือที่เราเรียกกันจนติดปากวา
“สภาเยาวชนฯ” กนัพอสังเขปนะครับ

สภาเยาวชนฯ มีกำเนิดต้ังแตตนในวันท่ี 2 กุมภาพันธ ค.ศ. 1977 / พ.ศ. 2520
จากการท่ีสภาพระสังฆราชไดตระหนักถึงความจำเปนท่ีจะตองมีการประสานงานและ
สงเสริมกิจกรรมเยาวชนคาทอลิกภายในประเทศอยางชัดเจนย่ิงข้ึน โดยใหมี
หนวยงานของสภาพระสังฆราชเองรับผิดชอบโดยตรง เม่ือเล็งเห็นความสำคัญของ
การใหการอบรมเด็กและเยาวชนคาทอลิกซ่ึงมีจำนวนถึง 2 ใน 3 ของประชากร
คาทอลิก ใหเปนผมีูความเช่ือมัน่คงและดำเนินชีวติในสังคมอยางมีคุณภาพ

อันท่ีจริงการอภิบาลเยาวชนมีรูปแบบตางๆ มาแตด้ังเดิมในชวง 20-30 ปหลังน้ี
เม่ือโรงเรียนคาทอลิกมีบทบาทมากข้ึนในดานการศึกษา จึงมีการนำเอาวิธีการและ
เน้ือหาใหมๆ  เขามาใชในการอบรมเด็กและเยาวชนคาทอลิกในโรงเรียน และเขตวัด
ทั้งในเมืองและชนบท เปนการเสริมตอการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยเนนการ
พัฒนาทางดานจิตใจตามความตองการและความเหมาะสมของวัย กลุมในลักษณะ
กจิกรรมคาทอลิกจงึเกิดข้ึน อาทิ คณะพลศีล พลมารีเยาวชน กองหนาราเริง วาย ซี เอส
และสหพนัธนสิิตนักศึกษาคาทอลกิ ชวงไมกีป่มาน้ีเราเหน็คณะใหมๆ  คือ เพือ่นซาวีโอ
กลุมเจน และกลุม Jesus Youth กำลังเขมแข็งข้ึน มีการจัดกลุมกิจกรรมคาทอลิก
ในสังกัดคณะดังกลาวตามโรงเรียนและตามวัด ตามความคิดริเริม่และความกระตือรอืรน
ของนักบวช พระสงฆ หรอืแมแตครฆูราวาส

หลงัสังคายนาวาติกนัท่ี 2 พระศาสนจักรในเมืองไทยไดพยายามใหผรูบัผดิชอบ
กจิกรรมเยาวชนในรูปแบบตางๆ เหลาน้ันไดผนกึกำลงัรวมมือกนัอยางมีระบบ มีการ
ประสานงานกันชัดเจนมากข้ึน ทั้งรับรูบทบาทของเยาวชนเองวา “พวกเยาวชน
มีอทิธิพลอยมูากในสังคมปจจบุนั สภาพแวดลอมในชวีติของเขากดี็ ทศันคติของเขากดี็
ความสัมพนัธกบัครอบครวัของเขาก็ดี เปลีย่นแปลงไปอยางส้ินเชงิ การทีเ่ขามีความสำคัญ
ทางสังคมเพิ่มข้ึนเรียกรองใหเขามีบทบาทในการแพรธรรมยิ่งข้ึนและอุปนิสัยตาม
ธรรมชาติกโ็นมนำใหเขาทำการแพรธรรมท่ีกลาวมาน้ี...เยาวชนตองเปนพวกแรกไป
แพรธรรมแกบรรดาเยาวชนดวยกันเอง โดยติดตอโดยตรงทำการแพรธรรมในหมู
พวกเดียวกันและดวยตนเองโดยคำนึงถึงวงสังคมท่ีเขาอยู...” (พระสมณกฤษฎีกาวา
ดวยการแพรธรรมของฆราวาส, 12) สภาเยาวชนคาทอลิกจึงเปนตัวเปนตนข้ึนมา
โดยในข้ันแรกน้ีผใูหญทีร่บัผิดชอบงานน้ีอยเูปนผชูวยเตรียมการใหเยาวชนไดเขามา
มีบทบาทดำเนินการ “สภาเยาวชน” เอง ตามเจตนารมณของพระศาสนจักร

ป จ จุ บั น
สภาเ ย าวชนฯ
มีโครงสร าง ท่ี
ประกอบด ว ย
องคกรสมาชิก
19 องคกร คือ
ศูนยประสานงาน
คณะกรรมการ
เยาวชนคาทอลิก
ทุกสังฆมณฑล

และกิจการเยาวชนคาทอลิกอีก 9 องคกร ไดแก กองหนาราเริง คณะพลศีล
พลมารเียาวชน วายซเีอส โฟโคลาเร ชมรมนกับวชหญงิ องคกรเอสวายเอม็ (แผนก
งานอภิบาลเยาวชนซาเลเซียน) สหพันธนิสิตนักศึกษาคาทอลิก และกลมุ Jesus Youth
โดยมีสำนักงานฯ แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ครสิตชนฆราวาส ทำหนาท่ี
ประสานงานและกิจกรรมเยาวชนตางๆ ในระดับชาติ ระดับภมิูภาค และระดับโลกดวย



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่4 ประจำวนัที ่20-26 มกราคม 2013หนา 18

ความเชือ่ ย่ิงเติม ย่ิงเขมขน
ปแหงความเช่ือและเร่ืองราวท่ีสำคัญ ถาไมพดูถึงสังคายนาวาติกนั คร้ังท่ี 2

คงดูแปลก แตจะแปลกกวาน้ันถาไมพูดถึงพระสันตะปาปาผูกลาหาญ ดำริและ
ทำใหเกิดข้ึนเปนจริงเปนจัง ไมใชแคการปรับตัวของพระศาสนจักรในโลกยุค
ปจจุบัน แตเปนการเปลี่ยนแปลงตัวเองกันเลย เลิกการไลตำหนิติเตียน และ
คาดโทษ แตเปนการพูดกับโลกกวางและอยูเคียงขาง เปนเพื่อน ใหความหวัง
ความสุข คืนความเปนหน่ึงเดียวกัน ยืนยันคำพูดท่ีวา “ทุกคนเปนลูกพระเจา
เหมือนกัน”

คณุพอเจมส เอช. โครกเกอร (James H. Kroeger) พระสงฆชาวเยอรมนัจาก
คณะแมร่ีโนลล ซ่ึงปจจุบันเปนมิสชันนารีอยูในแถบเอเชียของเรา โดยเฉพาะ
ในประเทศฟลปิปนสและบังกลาเทศต้ังแต ค.ศ. 1970 เปนท้ังอาจารยในบานเณร
ในมหาวิทยาลัย เปนนักเขียน นักคิด นักพูด นักวิชาการ แถมยังเปนท่ีปรึกษา
ใหกบัสภาพระสงัฆราชแหงเอเชยีและสภาพระสงัฆราชของประเทศฟลปิปนส
ผมไลดูประวัติของคุณพอ อานยังไมทันจบก็เหนื่อยเสียกอนแลว สำหรับผม
ถือวาอาจารยทานน้ีเปนเซียนสำหรับขอมูลสังคายนาวาติกัน ครั้งท่ี 2 กันเลย
การไดเรียนกับคนท่ีรูจริง รูลึก เขาใจบริบท ยกตัวอยางไดละเอียดลออ
หน่ึงอาทิตยที่คุณพอมาบรรยายผมต้ังใจเก็บทุกอยางเทาท่ีทำได เพื่อกลับมา
ขยายความตอไป เรียกวาเรียนไปก็นั่งคิดไปวา จะนำเร่ืองยากๆ แบบนี้กลับมา
เขียนใหอานงายๆ กลบัมาถายทอดใหคาทอลิกไทยไดเขาใจกันไดอยางไร

คุณพอทาทายเราดวยคำท่ีนักบุญเยโรมกลาวถึงการสนใจอานพระคัมภีรวา
“ผูที่ไมอานพระคัมภีรก็ไมรูจักพระเจา” ประยุกตมาเปน “ผูที่ไมรูจักการ
สังคายนาวาติกนั คร้ังท่ี 2 หรอืไมเขาใจเอกสารของการสังคายนา กไ็มสามารถ
เขาใจพระศาสนจักรได”

คุณพอไลเรียงเร่ืองราวไดนาติดตาม ต้ังแตเบ้ืองหลังความคิด ชวงเวลาตางๆ
ที่สำคัญ เอกสารท้ัง 16 ฉบับ อะไรมากอนมาหลัง อะไรมีการโหวตแบบ
เสียงสนับสนุนมาก และเลมไหนรสึูกวาจะมีปญหาเหมือนกัน แตโจทยแรกคือ
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 กับการเปนผูใหกำเนิดสังคายนาวาติกัน
ครัง้ท่ี 2 ข้ึน

มันเริม่ข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1881 ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน เดก็นอยอนัเยโล ยเูซฟเป
รอนคาลลี  ไดกำเนิดข้ึนในเมืองลอมบารดี เปนบุตรคนท่ี 4 ใน 13 คนจาก
ครอบครัวทีย่ากจนขนแคน แตตอมาภายหลงัเด็กคนน้ีกคื็อสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ที ่23 นัน่เอง

เรื่องราวในชีวประวัติส้ันๆ นั้นพาเราไปจนถึง ค.ศ. 1958 ทานไดรับเลือก
เปนพระสันตะปาปา ในวัย 77 ป อายุมากแลว ทานอยใูนตำแหนงจนถึง ค.ศ. 1963
หลังจากท่ีประกาศสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 ไดไมนาน สวนตัวพระองคเอง
เปนพระสนัตะปาปาเพียงแค 4 ป กบัอกี 218 วนั ไมนาเชือ่วาเวลาแคนัน้ของทาน
กลับสรางความส่ันสะเทือนทั้งในพระศาสนจักรและโลก วันแหงความรุงเรือง
เดินทางมาอีกคร้ังในวันท่ี 3 กนัยายน ค.ศ. 2000 เม่ือองคสมเดจ็พระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ไดทรงประกาศใหทานเปนบุญราศี

หลงัจากปูพืน้ความเขาใจท้ังหมดเกีย่วกบัสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่23
แลว วิทยากรใหชวงเวลาในตอนบาย เปนการชมภาพยนตรเรื่องสมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหน ที ่23 พรอมกบัใหโจทยมา 2 ขอ

1. อะไรเปนกุญแจหลักไขไปสูวิถีชีวิตจิตของสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ที ่23

2. ในฐานะท่ีเราเขารับการอบรมเก่ียวกับการเปนผูนำในเชิงอภิบาล
องคสมเด็จพระสันตะปาปยอหน ที ่23 มีบคุลกิในการเปนผนูำในลกัษณะใด?

ภาพยนตรเปดฉากดวยการนับคะแนนในโอกาสเลือกพระสันตะปาปา
องคใหม ตอจากการสิ้นพระชนมของสมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่ 12
การนับคะแนนดูเหมือนไมลงตัวในตอนตน จนคะแนนเทมาท่ีชือ่ของรอนคาลลี

พระคารดินลัแหงเมืองเวนสิ วยั 77 แลว ทานมีอาการวติกกังวลอยเูลก็นอย จนเม่ือ
ชือ่สุดทายถูกขาน ทกุคนทราบดีวา ผลการเลอืกพระสนัตะปาปาองคใหมส้ินสุด
แลว เรามีพระสันตะปาปาองคใหมที่เลือกพระนามวา ยอหน ที่ 23 เรียบงาย
สวยงาม ตามช่ือบดิาและช่ือวดัท่ีพระองคทานไดรบัศีลลางบาป

เรื่องราวพาเรามาถึงการไมยอมรับของคนระดับคียแมนใกลชิด วิถีปฏิบัติ
ทีดู่แหวกแปลกออกไปของพระองคทาน ไมวาจะเปนการลงไปใกลชดิกับคนงาน
ในสวน ที่ไมเคยมีพระสันตะปาปาองคไหนปฏิบัติแบบน้ีมากอน การไปเยี่ยม
คนคกุ หรอืเดก็ๆ ในโรงพยาบาลในวนัครสิตมาส ผคูนปรามาสทานวามาค่ันเวลา
เทาน้ัน แตพระประสงคของพระย่ิงใหญกวาความคิดของมนุษย  ไมนาเช่ือวา
ในท่ีสุดเม่ือทานตัดสินใจเรียกสังคายนาวาติกัน ครั้งท่ี 2 เปนเหตุการณพลิก
โฉมหนาประวัติพระศาสนจักร รวมท้ังยังอยูเบ้ืองหลัง ไมใหเกิดสงคราม
ทำลายลางในแบบสงครามปรมาณูระหวางประเทศมหาอำนาจ สหรฐักับรสัเซยี
ทานยังเปดประตูตอนรับคริสตชนตางนิกายใหกลับมาสูบานของตน ผมไดยิน
เสียงสะอื้นเบาๆ เหมือนเสียงรองไหเปนระยะๆ ภาพยนตรพาเราใหผูกพันและ
รกัตัวละครท่ีแสดงเปนสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่23 เขาใหแลว ไมใชเพราะ
ทานเปนคนมีอัธยาศัยดูนารัก ใจดี แตเพราะท้ังหมดของชีวิตทานใชมันดวย
ความรัก

เรื่องพาใหเราไดพบเห็นวิถีในแบบมนุษยปุถุชนของพระศาสนจักร เชน
การตัดสินใจผิดบาง ถูกบาง แสวงหาน้ำพระทัยของพระบาง พบเห็นน้ำใจของ
มนุษยบาง การมองไปขางหนาดวยความเช่ือ กับการเลือกยึดประเพณีปฏิบัติไว
อยางแนนกระชับไมใหใครมาเขยิบอะไร ผมชอบฉากในวันท่ีพระสันตะปาปา
ดูเหมือนไรทางออกกับปญหาสงครามโลกท่ีมีแนวโนมจะเกิดข้ึนแน ถารัสเซีย
กับสหรัฐไมลดราวาศอกกัน พระองคมาท่ีวัดนอย คุกเขาสวด เด็กนอยลูกคนท่ี
ดูแลพระสันตะปาปาว่ิงเขามาเรียกพอของเขา ดูเหมือนวารบกวน พอของเขาดุวา
อยาเสียงดัง แตพระสันตะปาปาเรียกเขาเขามาใกล ๆ  เด็กนอยถามพระสันตะปาปา
วากำลงัทำอะไร พระองคตรสัวา เราสวดภาวนาอย ูเด็กนอยคนนัน้บอกวาหนูสวด
เกงนะ หนูสวดอยางไรพระองคตรัสถาม เด็กนอยเริ่มสวด โดยคำอธิษฐานของ
เขาเพื่อพอ เพื่อแม เพื่อพี่นอง องคสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสเสริมหลังจาก
ทีเ่ด็กนอยคนนัน้สวดเสร็จแลววา “เพือ่ทกุคนใชไหมละ”

หลงัจากเหตุการณนัน้เหมือนพระองคทรงพบทางออก เพือ่ไมใหเกิดสงคราม
ความขัดแยง พระองคเลือกตรัสผานทางส่ือ เพื่อเรียกรองสันติใหกับโลก
พระสมณสาสนฉบับทายสุดยังชวยตอกย้ำเรื่องสันติไดแจมชัดในช่ือวา  พระ-
สมณสาสนวาดวยการทำงาน : Pacem in Terris (ผมศกึษาขอมลูตอไปอกีพบวา
มีการมอบรางวัล The Pacem in Terris Peace and Freedom Award โดยจัดมอบ
ใหกบัผสูงเสริมสันติภาพใหกบัโลกมนษุย  ซ่ึงเร่ิมต้ังแต ค.ศ. 1964 ผทูีไ่ดรางวัล
ปลาสุดคือ ค.ศ.  2012 ชือ่คมิ  โบโบ ชาวอเมริกนั) วนัสุดทายในชีวติของพระองค
บนโลกนีคื้อวนัที ่3 มิถนุายน ค.ศ. 1963 พระองคส้ินใจอยางสงบพรอมกบัร่ำลา
ผใูกลชดิ ดวยคำร่ำลาสุดทายวา “ชวีติของเราเหมอืนกบัผเูดนิทางแสวงบญุ และ
เรากำลังจะกลับไปบานแทแลว”

โลกในวันน้ันรูสึกสูญเสียบุคคลสำคัญไปอีก 1 ทาน ไมเพียงเทาน้ัน
หนังสือพิมพนิวสวีคยังพาดหัวขาววา “A Death in the Family” (การจากไป
ของคนในครอบครัว) การสูญเสียพระสันตะปาปาองคนี้ดูเหมือนเราสูญเสีย
ญาติพีน่องของเราเอง

ถาจะถามวาอะไรเปนกุญแจหลักของชีวิตจิตของทาน ผมพบวางานเขียน
ของทานเร่ิมใน ค.ศ.  1896 ขณะท่ีเปนสามเณร ชือ่หนงัสือวา Journal of a Soul
และเม่ือเปนพระสันตะปาปาก็ออกพระสมณสาสนถึง 8 ฉบับดวยกัน โดย
ฉบับแรกชื่อวา Ad Petri Cathedram (บนอาสนของเปโตร) เกี่ยวกับความจริง
ความเปนหน่ึงเดียวกันและสันติสุขในชีวิตจิตของการแบงปน ผมคิดวาน่ีคือ
คำตอบ สวนทานเปนผนูำในลักษณะไหน ผมคิดวาทานเปนผนูำท่ีปรบัเปล่ียนไป
ตามสภาพจริง โดยมีแกนแกนท่ีความเปนมนุษย ของผูอยูใตการปกครองดูแล
โดยเฉพาะผูที่ยากไรหรือมีความยากลำบากมากกวา

บางคร้ังภาพยนตรมีพลัง แตเรื่องจริงของชีวิตของบุคคลในภาพยนตร
คงมีพลงักวา นอกจากความรสึูกอิม่เอบิใจแลว ผมยงัพบวา พระเปนเจาเลือกคน
ไดเหมาะสมกับยุคสมัย พระองคไมเคยทอดท้ิงพระศาสนจักรของเราไปเลย
ในปแหงความเช่ือแบบน้ี หาอะไรทำทีเ่สรมิความเช่ือใหหนักแนนกนันะครับ

บรรณาธิการบริหาร
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„π«—π∑’Ë∫â“π¢Õß‡√“‡¥‘π∑“ß‰ªæ—°ºàÕπ√à«¡°—π∑’Ë¡‘π‚¥‚√ º¡√Õ§≥–∑’Ë‰ª

´◊ÈÕ¢Õßµ√ß»“≈“·Ààßπ’È ‡¥Á°Ê °≈ÿà¡Àπ÷Ëßπ—Ëß‡≈àπ°—πÕ¬Ÿà æ«°‡¢“¡’·¡«„Àâ

À¬Õ°‡≈àπ 1 µ—« ·≈–¡’°âÕπÀ‘π¥‘π∑√“¬‡ªìπ¢Õß‡≈àπ®“°∏√√¡™“µ‘

«—ππ—Èπº¡™«πæ«°‡¢“§ÿ¬ ‡√“§ÿ¬°—πÀ≈“¬‡√◊ËÕß º¡∂“¡æ«°‡¢“‡ªìπ¿“…“

Õ—ß°ƒ…¡’Àπÿà¡πâÕ¬§πÀπ÷Ëß‡¢â“„®·≈–µÕ∫‰¥â©–©“π ·∂¡¬—ß Õπ„Àâº¡

„™â ”‡π’¬ß„Àâ∂Ÿ°µâÕß∂â“®–æŸ¥¿“…“∑âÕß∂‘Ëπ¢Õßøî≈‘ªªîπ å∑’Ë ‡¢“‡√’¬°«à“

µ“°“≈ÁÕ°

¿“æ∂à“¬¡“°¡“¬∂Ÿ°°¥„π¢≥–∑’Ë‡√“ π∑π“°—π „π‚≈°¢Õß§«“¡‡ªìπ®√‘ß

§π‡√“®–√—°…“‡¥Á°ºŸâ™“¬À√◊Õ‡¥Á°ºŸâÀ≠‘ß„πµ—«‡√“‰¥âπ“π·§à‰Àπ „π·µà≈–«—π

‡√“µâÕß°“√æ≈—ß‡æ◊ËÕ‰ª¢—∫‡§≈◊ËÕπ‚≈° æ≈—ß¢Õß§«“¡‰√â‡¥’¬ß “∑’Ë´ÿ°´àÕπÕ¬Ÿà

„πµπ ®÷ß§âπæ∫‚≈°„À¡à„Àâ‡√’¬π√Ÿâ‰¥â∑ÿ°«—π

çÕ¬à“µ—¥ ‘π‡¢“ ·≈–∑à“π®–‰¡à∂Ÿ°æ√–‡®â“µ—¥ ‘π ∑à“πµ—¥ ‘π‡¢“Õ¬à“ß‰√

æ√–‡®â“®–∑√ßµ—¥ ‘π∑à“πÕ¬à“ßπ—Èπ ∑à“π„™â∑–π“π„¥µ«ß„Àâ‡¢“ æ√–‡®â“®–∑√ß

„™â∑–π“ππ—Èπµ«ß„Àâ∑à“πé  (¡—∑∏‘« 7:1-2)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ‡¥Á°°≈ÿà¡∑’Ëº¡æŸ¥∂÷ß„π‡√◊ËÕß√“« »“≈“√‘¡™“¬À“¥ ∑’Ë

‡≈àπ·≈–∑’Ë√«¡‡¥Á°Ê „π«—ππ—Èπ‚√ß‡√’¬πµâÕßæ“‡¥Á°√ÿàπæ’Ë¢Õßæ«°‡¢“‰ª∑—»π»÷°…“

æ«°‡¢“‰¡àµâÕß‰ª‡√’¬π ‡¥Á°°≈ÿà¡π’È§√÷ËßÀπ÷Ëß‡ªìπ¡ÿ ≈‘¡ §√÷ËßÀπ÷Ëß‡ªìπ‡¥Á°§“∑Õ≈‘°

Õ¬“°„Àâæ«°‡¢“‡≈àπ¥â«¬°—π·¡â®–‡µ‘∫‚µ‰ª·≈â«°Áµ“¡

™ÿ¡πÿ¡‡¬“«™π —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à    2012
‡™’¬ß„À¡à ●  §≥–°√√¡°“√‡¬“«™π —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ‚¥¬°“√π”¢Õß

§ÿ≥æàÕ‡Õ° ‘∑∏‘Ï ∑—ÃÀ–°ÿ≈∏√ ®‘µµ“¿‘∫“≈‡¬“«™π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)

 —¡¡π“»“ π —¡æ—π∏å√–¥—∫™“µ‘
Õÿ¥√∏“π’ ● æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï   ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ª√–∏“π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

‡®π‡ø ∑å 2012 °“√™ÿ¡πÿ¡‡¬“«™π√–¥—∫‚≈°

¢Õß‡®π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)

¢Õ‡™‘≠√à«¡µâÕπ√—∫æ√–∏“µÿÀ—«„®π—°∫ÿ≠

§“¡‘≈‚≈  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

æ√–∏“µÿÀ—«„®π.§“¡‘≈‚≈‡¬◊Õπ‰∑¬
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