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“ผมไมใชฤๅษ!ี”
คณุพออนัตน วาลแซก็กี้
คณะภราดานอย กาปชูนิ

สำหรับคนไทยหลายคนพอเห็น
เครื่องแบบนึกวา ผูสวมคงเปน “ฤๅษี”
จะเรียกวารอยท้ังรอยก็วาได 

คณุพออนัตน วาลแซก็กี ้คณะภราดา
นอย  กาปูชิน  ประจำอยูที่วัดนักบุญ
มารการิตา บางตาล จ.ราชบุรี อายุ 61 ป
บวชเปนพระสงฆ 35 ป  เปนคนท่ี 2 ในจำนวน 3 คน  พอแมเสยีชวีติแลว
ทั้งสองคน นองชายช่ือ มารีโอ วาลแซ็กกี้ เปนคนดนตรี เลนออรแกน
มีหลาน 4 คน ลกูของพ่ีสาว 2 คน และลูกของนองชาย 2 คน

บวชเปนพระสงฆวนัท่ี 25 มิถนุายน ค.ศ. 1977 ทีว่ดันักบญุอมัโบรซีโอ
วดัน้ีมีพระธาตุของทานอยดูวย หลงัจากน้ันคณะสงใหไปเรียนตอปริญญาโท
ทีก่รงุโรม วชิาครสิตจริยศาสตร (Christian Ethics) เลยกลบัไปสอนบานเณร
ของคณะ

คณะภราดานอย กาปูชนิ (Order of the Friars Minor Capuchin, OFM.cap.)
ต้ังข้ึน ค.ศ. 1528 ไดรบัแรงบันดาลใจจากนักบญุฟรงัซิสอสัซีซี  และเขามา
ในประเทศไทย ค.ศ. 1980 มีบานอยูที่วัดนักบุญมารการิตา บางตาล
จ.ราชบุรี คุณพออันตนมาเปนรุนท่ีสองหลังจากรุนแรก 5 ป ทุกวันน้ี
คณะในประเทศไทย มีพระสงฆอิตาเลียน 2 องค อินโดนีเซีย 1  องค
ไทย 7 องค และเปนภราดา 1 ทาน ในคณะมีทั้งพระสงฆ และภราดา และ
เราเรียกกันวา “ภราดา” เหมือนกันท้ังหมด แมแต “มหาธิการ” เวลาลงชื่อ
ก็จะใชภราดา ซ่ึงเปนจิตตารมณด้ังเดิมของผูต้ังคณะใหเราเปนพี่นองกัน
ทัว่โลกมี 11,000 คน และทำงานอยใูน 104 ประเทศ

วันท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 2010  คุณพอรับหนาท่ีเปน “เลขาธิการ”
คณะกรรมการพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิในสภาพระสังฆราชฯ มีหนาท่ีดูแล
เรื่องพิธีกรรมท้ังหมดในประเทศไทย ซ่ึงมี 1. แผนกพิธีกรรม   2. แผนก
ศิลปะในพิธีกรรม คุณพออันตนรับผิดชอบ 3. แผนกดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ
คุณพอประชาชาติ ปรีชาวุฒิ รับผิดชอบ และมีพระคุณเจาเกรียงศักดิ์
โกวทิวาณิช เปนประธาน

เม่ือคณะกรรมการพระคัมภีรไดแปลพระคัมภีรเปนภาษาไทยใหม
เสร็จแลว หนังสือพิธีกรรมท้ังหมด ก็ตองเปล่ียนบทอานตางๆ รวมท้ังคำ
ทีใ่ชในบทภาวนาใหมใหสอดคลองกบัคำแปลพระคมัภรีฉบับใหม

ขณะน้ีหนังสือบทอานวันอาทิตยป  B วันธรรมดาปคู วันธรรมดา
ในเทศกาล บทภาวนาเพ่ือมวลชน ป A B เสร็จแลว สวนบทอานวันอาทิตย
ป  C วันธรรมดาปค่ี ใกลจะเสร็จเรียบรอยในระยะเวลาอันใกลนี้ สำหรับ
บทอานวันอาทิตยป A ก็จะออกมาใหใชในปลายปนี้ ตอจากนั้นก็จะ
ดำเนินการจัดพิมพหนังสือเกี่ยวกับหนังสือพิธีศีลบวช พิธีเสกวัดและ
ถวายวัด หนังสือมิสซาฉบับสมบูรณ และหนังสือพิธีกรรมอื่นๆ ที่จำเปน
ตองใช

แผนกศิลปะในพิธีกรรม ซ่ึงคุณพอรับผิดชอบเปนผูอำนวยการแผนก
ดวย ก็มีหนาท่ีใหคำแนะนำเม่ือมีการสรางวัดใหม และบูรณะวัดเกา โดย
จะเนนใหคำแนะนำในสวนท่ีเก่ียวของกับพธีิกรรม เชน ในบริเวณพระแทน
ที่อานพระคัมภีร (ambo) ที่นั่งของประธาน สวนน้ีตองใหสอดคลองกัน

คำชี้แจงและขอโทษ
จากมหาวิทยาลัยมหิดล
กรณีคลิปหม่ินชาวคริสต

 บรรณาธกิาร
“อันเน่ืองมาจากกรณีที่ไดมีคนทำเพลงและนำคลิปวิดีโอนี้นำไปข้ึน

ใน “ยทูปู”  ในบทเพลงนี ้ทำนองดนตรรีนุแรง   และเน้ือเพลงนัน้มีความหมาย
เยาะเยย ดูหมิ่นผูที่นับถือศาสนาคริสตคาทอลิก และความศรัทธาตอพระแม
มารีอา อยางหยาบคาย”

เม่ือมีคาทอลิกบางคนไดดูแลว “รูสึกสะเทือนใจ เสียใจอยางย่ิงตอ
การกระทำดังกลาว วาทำไมถึงคิดและทำอยางน้ี” และไดแจงมาใหทาง
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทยไดทราบ เพื่อพยายามหาทางติดตามเร่ือง
ดังกลาว ใหหยดุเผยแพรคลิปเพลง เพ่ือมิใหเรือ่งลุกลามใหญโตตอไป

หลงัจากไดรบัทราบแลวและส่ือมวลชนคาทอลกิฯ ติดตามเร่ือง กท็ราบวา
เปนวงดนตรี ที่เปนนักศึกษากลุมหน่ึงของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางค-
ศิลป จงึไดติดตอประสานงานกับอาจารยปารชิาด สุวรรณบบุผา ผอ.สถาบัน
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เพือ่ปรกึษาหารือ และติดตามคลิปเพลงดังกลาว
เพื่อทำความเขาใจและหาทางแกไข

อาจารยปาริชาด ไดติดตามดูแลวและเห็นดวยวาไมเหมาะสมอยางย่ิง
และทราบแนชัดวาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลกลุมหนึ่ง จึงไดเรียน
เปนจดหมายใหผูบริหาร อาจารยอาทิตย อังกานนท  รองอธิการบดี ฝาย
สารสนเทศ และอาจารยสุกร ี เจรญิสุข คณบดี คณะดุรยิางคศิลปทราบ

วนัที ่11 มกราคม ค.ศ. 2013 ส่ือมวลชนคาทอลกิฯ ไดมีจดหมายสอบถาม
ความคืบหนาในเร่ืองนีอ้กีครัง้หน่ึง เน่ืองจากขาวน้ีไดกระจายผานส่ือตางๆ ไป
มากข้ึนๆ อยางรวดเร็ว และความรุนแรงดานความคิดเร่ิมลุกลามข้ึน

วนัที ่14 มกราคม 2013 เวลา 16.30 น.  รศ.ดร.สุกร ีเจรญิสุข และภรรยา
ไดขอเขาพบ พระคุณเจาฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ประมุข
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ หองรับแขกสำนักมิสซังฯ กรุงเทพฯ โดยมี
ดร.สมศักด์ิ ลีสวัสด์ิตระกูล ผูประสานงานฝายคาทอลิก เพื่อรายงานเร่ืองท่ี
เกิดข้ึนใหพระคุณเจาทราบและรูสึกเสียใจอยางย่ิง และกลาวขอโทษในฐานะ
คณบดี ซ่ึงทุกคนเปนศิษยของตน ตอส่ิงท่ีไดเกิดข้ึน ไดสอบสวนและเรียก
ทกุคนท่ีเก่ียวของมี 7 คน วากลาวและช้ีแจงใหเหน็ถึงความผิดท่ีรนุแรงคร้ังน้ี
ซ่ึงกระทบตอทั้งมหาวิทยาลัย  และศาสนาคริสต  และสังคม และให
แตละคนกำหนดบทโทษตนเอง  ตอความผิดในคร้ังน้ี  และไดบันทึก
เปนลายลักษณอักษรไปแลว และตองทำเปนทางการ

หลังจากท่ีไดรับฟงเร่ืองราวดังกลาวแลว พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ ไดกลาว
ถงึทัศนคติของศาสนาท่ีไดส่ิงท่ีเกดิข้ึนวา “สำหรบัเรา เม่ือไดทราบเรือ่งนี ้กร็สึูก
เสียใจตอส่ิงท่ีเกิดข้ึน ถือวาเปนเร่ืองสำคัญ เพราะการกระทำดังกลาวน้ี
กระทบถึงสวนลึกที่สุดของจิตใจมนุษย คือความเชื่อ ศรัทธา เรื่องดังกลาว
เม่ือเปนท่ีรับทราบแลว มีคนบางกลุมก็อาจจะแสดงออกมาใหเห็นชัดเจน
ไมเหน็ดวยตอการกระทำดังกลาว”

“สำหรับคาทอลิกเรา คำสอนของศาสนาและการปฏิบัติสำหรับเรา
มาจากชีวิตและคำสอนของพระเยซูเจา ทรงใหอภัย แมคนท่ีจับพระองค
ตรึงกางเขน และตัวอยางท่ีใกลตัวของคนไทยเราคือบุญราศี คุณพอนิโคลาส
บุญเกิดท่ีไดใหอภัยตอผูที่ใสรายทาน ทำใหทานตองถูกตัดสินลงโทษ
ติดคุกและเสียชวีติในคุก ดวยหลกัฐานจดหมายของทานท่ีเขียนถงึพระคุณเจา
แปรรอส”

พระคุณเจาเกรียงศักด์ิไดแจงใหทราบวา เม่ือไดรับทราบถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน
และจากเร่ืองดังกลาว ก็ไดชี้แจงใหกับบรรดาพระสงฆของอัครสังฆมณฑล
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อาลยัรกัคณุพอวรีะ (ตอจากหนา 20)

ฉลองสกัการสถาน (ตอจากหนา 20)
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ

โกวิทวาณิช ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองสักการสถาน
บุญราศีนโิคลาส บุญเกดิ กฤษบำรงุ ประจำป พรอมดวย
พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราช
พอล ชาง อิน-นัม  เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย พระอัครสังฆราชจอหน ฮา จากอัคร-
สังฆมณฑลกูชิง ซาลาวัค ประเทศมาเลเซีย  พระ-
สังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค และ
คุณพอวุฒิเลิศ แหลอม โดยมีพระสงฆมารวมพิธี
ประมาณ 40 องค และสัตบุรษุจำนวนมาก เมือ่วนัที ่12
มกราคม 2013 ทีสั่กการสถานบุญราศีนโิคลาส บุญเกดิ
กฤษบำรุง สามพราน

พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ ประธานในพิธีไดเทศนถึง
ความรักแบบคริสตชนวาเปนความรักที่มักจะเก่ียวของ
กับคุณสมบัติ 3 ประการ คือ การเสียสละอุทิศตน
การใหอภยั และการสำนึกในพระคุณของพระเจา

“ความรัก” นำไปสู “การใหอภัย” การใหอภัยกัน
เปนสวนหนึง่ในความสัมพนัธแหงความรัก ทัง้น้ีกเ็พราะ
เราเปนมนุษย เปนปุถุชนคนธรรมดา เพราะเหตุนี้เอง
เราจึงอาจทำผิดตอกนั และอาจทำใหกนัและกันเจ็บปวด
ทัง้น้ีรวมไปถึงบุคคลท่ีเปนสมาชิกของครอบครัวเราเอง
และดวยเหตุนี้เอง ผูเปนพอก็ตองพรอมท่ีจะใหอภัย
แกลูกๆ และลูกๆ ก็ตองพรอมจะอภัยแกพอแม พี่อภัย
ใหนอง นองอภัยใหพี ่ เพ่ือนอภัยใหเพ่ือน และพวกเขา
ทุกคนจะตองใหอภัยแกกัน ไมเพียงแค 7 ครั้งเทาน้ัน
พระเยซูเจาตรัสวา “เจ็ดคร้ัง เจ็ดสิบหน” เราสวด
บทภาวนาของพระอาจารยเจา บท “ขาแตพระบดิา” มา
กีห่นแลว โดยเฉพาะอยางย่ิง เม่ือเรากลาวคำวา “โปรด
อภัยแกขาพเจาท้ังหลาย เหมือนที่ขาพเจาท้ังหลาย
ใหอภัยแกผูอื่น” และก่ีคร้ังแลว ที่เรากลาวคำน้ีในวัน
อาทิตย แตเรากลับละเลยท่ีจะปฏิบัติ ตลอดวันเวลา
ในชวงสัปดาหนั้น แมกระท่ังตอบุคคลในครอบครัว
ของเราเอง เราลืมไปวา พระเยซูเจา พระองคเองไดตรัส
ไววา “ถาทานใหอภยัผทูำผดิตอทาน พระบิดาของทาน
ในสวรรคก็จะประทานอภัยแกทานดวย แตถาทาน
ไมใหอภัยผูอื่น พระบิดาของทานก็จะไมประทานอภัย
แกทานเชนเดียวกัน” (มธ 6:14-15) ดังน้ีนอกเหนือจาก
การเสียสละอุทิศตัวแกผูอื่นแลว ความรักยังรวมถึง
การใหอภัยดวย

ส่ิงหน่ึงท่ีคนเราสามารถมอบใหแดพระเจาได กคื็อ
การขอบพระคุณพระองค ชีวิตของบุญราศี คุณพอ
นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ที่เราฉลองในวันนี้ ก็มี
คุณสมบัติ 3 ประการของความรักดังกลาว ปรากฏให
เห็นอยางชัดเจน

ในวันน้ีอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดทำพิธีตอนรับ
พระสมณทูตอยางเปนทางการ โดยพระคารดินัลมอบ
มาลัยแดพระสมณทูต จากน้ันพระคุณเจาเกรียงศักด์ิ
กลาวตอนรับและมอบของท่ีระลึก ตามดวยพระ-
สมณทูตกลาวปราศรัย

พระสมณทูตกลาวปราศรัย โดยภราดาทินรัตน
คมกฤส เปนผแูปล มีใจความโดยสรปุวา  “รสึูกประทบั
ใจในการใหการตอนรับจากทุกทาน จากพระคารดินัล
จากพระอัครสังฆราช จากบรรดาพระสงฆ และจาก

บรรดาพี่นองทุกทาน ขอขอบคุณท่ีไดเชิญมารวมพิธี
ฉลองในวนัน้ี

สำหรับเทศกาลท่ีเราไดฉลองและกำลังจะผานพน
ไปน้ันเปนการฉลององคพระเยซูเจาทรงมาบังเกิด
พระองคเปนพระผูไถของเรา ใหเราขอบพระคุณ
พระเยซูเจาท่ีไดนำความรอดมาสมูนุษย และทำใหเหน็
พระสริมิงคลของพระองค

นกับุญเปาโลไดบอกเราถึงพระเมตตาและความรัก
ของพระองค และพระเยซูเจาไดทำใหเขาเปลี่ยนไป
เพราะใครที่เชื่อถึงพระองคจะทำใหชีวิตของเขาเปลี่ยน
ไปพระองคเปนแสงสวางในชีวิตของเขา และเพราะ
พระองคเปนแสงสวางท่ีสองความรกัใหกบัโลก ใหชวีติ
ของผูที่เชื่อในพระองคนั้นพบความรักและความสุข
ใหเราดูตัวอยางของคุณแมเทเรซา ที่ใชคำวา “สำหรับ
ทุกคนที่ยากจนในชีวิต” โดยอาศัยแบบอยางขององค
พระเยซเูจา ทีพ่ระองคทรงเปนความรัก และเปนแสงสวาง
ใหกบัโลก ทำใหผทูีไ่ดรจูกัพระองคมีความหวัง

พระองคมอบความรักท่ีเต็มเปยม ใหมีผูที่เช่ือถึง
พระองคนั้นมีความกลาจนตลอดชีวิต ใหเราดูตัวอยาง
ของบุญราศีคุณพอบุญเกิด ทานเปนมรณสักขี ทานคือ
ผูที่เปนพยานทางความเช่ือ เปนความกลาหาญ เปน
แบบอยางแกเราทุกคนไมใชเฉพาะพระสงฆ หรือ
นักบวชเทาน้ัน

ในปแหงความเช่ือ กข็อใหเราดำรงชีวติในความเช่ือ
ในองคพระเยซูเจาในพระองคเทาน้ัน ทายสุดขอพระแม
มารีย โปรดอวยพรทกุทาน”

จากนัน้คณุยพิุน กจิสกุล ผแูทนสักการสถานกลาว
สุนทรพจนคำนับพระคณุเจาเกรยีงศักด์ิ โดยรายงานถึง
การแสวงบุญของกลุมตางๆ ที่เขามารวมสวดภาวนา
ขอพระพร และทำกิจกรรมตางๆ ท่ีสักการสถาน และ
นำตัวแทนมอบของท่ีระลกึแดพระคารดินลั  พระสงัฆราช
พระสมณทูต

กอนจบพิธีพระคุณเจาเกรียงศักด์ิ กลาวปราศรัย
ทานไดกลาวถึงเหตุการณที่มีคนกลุมหน่ึงลบหลูตอ
พระเกียรติของแมพระ ท่ีมีผลกระทบกระเทือนใจ
บรรดาผทูีเ่ปนคาทอลิกทุกคน พระคุณเจากลาววา “ให
เราประกาศยืนยันถึงความรัก ความเคารพตอพระแม
มารีย พระมารดาของพระเจา มารดาของพระศาสนจักร
จากความเสียหายท่ีบางคน ดวยความรูเทาไมถึงการณ
ดวยกระแสความคิดท่ีดูเหมือนวาเปนอันตราย เพราะ
การลวงละเมิดทางศาสนาจะทำใหเกดิการทะเลาะเบาะแวง
วันน้ีเพราะเราเช่ือในอารยธรรมแหงความรัก เราจะทำ
เคร่ืองหมายบางอยางเปนการชดเชยแดแมพระ ในฐานะ
ที่เราเปนลูกของพระแม เวลาเดียวกันเราจะใหอภัย
เหตุการณที่เกิดข้ึน แมจะเปนส่ิงท่ีนาเสียใจ อาศัย
อารยธรรมแหงความรักและการใหอภัยแกคนท่ีมี
ความคิดแตกตางไป เราเช่ือวาส่ิงน้ีจะเปนประจักษพยาน
เราจะอยูกันดวยความรัก ความเคารพ และเปนสังคม
ทีมี่สันติสุขมากข้ึน”

โอกาสนี้พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ  โกวิทวาณิช
ประธานในพิธี พรอมดวยพระสมณทูต พระคารดินัล
พระคณุเจาสังวาลย พระคณุเจาจอหน ฮา คุณพอวฒุเิลศิ
คณะสงฆ และสัตบุรุษท่ีมารวมฉลองสักการสถาน
ไดรวมทำพิธีขอโทษตอแมพระ สำหรับความผิด
ในครัง้น้ี

ของคุณพอดอนบอสโก ไดส้ินใจอยางสงบดวยวัยชรา
เมือ่วนัท่ี 5 มกราคม 2013 อาย ุ89 ป   ทีว่ดันักบุญยอแซฟ
บานโปง โดยมีพระสงฆนักบวชและสัตบุรุษรวม
ไวอาลยั เมือ่วนัพุธที ่9 มกราคม 2013

ค่ำคืนของวันแรก (5 มกราคม 2013) ที่คุณพอ
เปาโล วีระ เจนผาสุก ไดเสียชีวิต ทางคณะซาเลเซียน
ไดถวายมสิซาอุทศิแดดวงวิญญาณของคุณพอ ซ่ึงถกูจดั
ข้ึนอยางเหมาะสมและเรียบงายพรอมดวยการภาวนา
อุทิศแดคุณพอที่วัดนักบุญยอแซฟ บานโปง มีสมาชิก
ของครอบครัวซาเลเซียน นักบวชหญิงจากบางคณะ
ทีท่ราบขาวในวนัแรกของการจากไปเดนิทางจากกรงุเทพฯ
มารวมในพิธี พรอมดวยบรรดานองๆ และหลานๆ
ของคุณพอ ตลอดจนสัตบุรุษของวัดจำนวนไมนอย
รวมในพธีิดวยความอาลัยกบัการจากไปของคุณพอวรีะ
บทเทศนของคุณพอทานหน่ึงในคณะซาเลเซียน ที่
กลาวถึงคุณพอวีระวา “แมพระมารับคุณพอไปแลว
เปนแนแท เพราะคุณพอเปนคนท่ีรักแมพระมากและ
ยืนยันกับทุกคน โดยเฉพาะกับพี่นองและหลานๆ ให
หมั่นทำเสารตนเดือนเปนประจำ เพราะคุณพอเชื่อมั่น
ในคำสญัญาของแมพระวาจะมารับดวงวิญญาณไปอยู
ดวยเมือ่จากโลกนีไ้ป...และทานก็จากไปอยางสงบท่ีสุด
ในชวงเชามืด (06.25น.) ของวันเสารตนเดือนแรก
ของป 2013” ตลอดเวลา 4 วนั (5-8 มกราคม 2013) ไดมี
การจัดพิธีสวดภาวนาและพิธีมิสซาอุทิศใหคุณพอ
มิไดขาด

ในวันพธุท่ี 9 มกราคม 2013 พระสงัฆราชประธาน
ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎรธานี  เปนประธานในพิธี
มิสซาปลงศพ โดยมพีระสงฆทัง้ในครอบครวัซาเลเซียน
จากคณะนักบวชอื่นๆ และพระสงฆจากสังฆมณฑล
ตางๆ กวา 50 องค ตลอดจนมีนักบวชชาย-หญิง และ
สัตบุรษุราวๆ 400-500 คน มารวมพธีิ

ตอนหนึง่ในบทเทศนของพระสงัฆราชประธาน  ที่
กลาวถงึคุณพอวรีะวา “ไมนกึวาวนัหนึง่ (พระสงัฆราช)
ตองมายืนอยูที่น่ี เพื่อเปนประธานในพิธีมิสซาปลงศพ
รางของคุณพอวีระ ซ่ึงจะไดพักผอนอยูที่สุสานน้ี ตัว
พระสังฆราชเอง ก็เปนศิษยของคุณพอวีระอยูหลายป
และคุณพอวีระก็มีสวนท่ีทำใหพระสังฆราชเปนอยาง
ที่เปนอยูทุกวันน้ี  ทานเปนตนแบบของการประพฤติ
ปฏิบัติตน เปนเบาหลอมใหใครหลายคน  เปนแบบที่
เขมแข็ง ซ่ึงทำใหส่ิงท่ีถกูหลอหลอมนัน้เปนรปูเปนราง
ทีดี่...”

คณุพอเปาโล ประเสรฐิ สมงาม อธิการเจาคณะแขวง
ซาเลเซียนแหงประเทศไทยกลาวอาลยัถงึคุณพอวรีะ วา
“...ตลอดระยะเวลาหลายป คุณพอไดรบัใชพระเปนเจา
ในหลากหลายหนาท่ี ทัง้งานโรงเรียนของคณะซาเลเซียน
และหนาท่ีอืน่ๆ ดวยใจยินดี

(อานตอหนา 10)

สักการสถานแหง น้ีได มีโอกาสตอนรับผูมา
แสวงบุญ จำนวนท้ังส้ิน 9,305 คน เปนสัตบุรุษใน
ประเทศ 8,902 คน ตางประเทศ 403 คน ในจำนวนน้ี
มีพี่นองคริสตชนจากเกาหลีที่ทำงานในประเทศไทย
จำนวน 230 คน ปจจุบันมีคุณพอเชษฐา ไชยเดช
เปนผูรับผิดชอบดูแลสักการสถาน
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บทอธษิฐานภาวนา

ฉลองการถวายพระกมุารในพระวหิาร
“ยคุสมยัของวยัรนุ”

บ.สันติสุข
www.salit.org

ใหเราลองวาดภาพบทอานจากพระวรสารวันฉลองการถวายพระกุมาร
ในพระวิหาร แลวนำไปฉายเปนภาพยนตรเงียบ ลองถามตัวเราเองดูซิวา เรา
จะสามารถเขาใจไดไหมวากำลังจะมีอะไรเกิดข้ึน ลองวาดภาพครอบครัว
ทีย่งัอายุนอยครอบครัวหน่ึงนำบุตรชายนอยๆ มาถวายในพระวิหาร ครอบครัว
นอยๆ และเรียบงายน้ีมากระทำศาสนกิจของเขาในพระวิหารอันใหญโต
ชายชราผูหนึ่งอุมกุมารนอยชูข้ึนพลางอธิษฐานภาวนาเงียบๆ หลังจากนั้นยังมี
หญงิชราอกีคนหน่ึง นางสังเกตทารกนอยผนูี ้และกลาวแกผทูีอ่ยใูนท่ีนัน้ใหมอง
ดู ตากลองจองจับอยทูีห่นาพระกุมารนอยผนูัน้ แมจะไมมีคำพูดใดๆ ออกมาเลย
แตความเงียบนี้ก็สามารถช้ีใหเราเห็นวากุมารนอยนี้มิใชเด็กธรรมดา ผูคน
ในพระวิหารนั้นพอจะเห็นไดดวยดวงตาของตนเองวา เปนส่ิงท่ีนาประหลาด
อัศจรรยยิ่ง

ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาในวันน้ี เราไดรับรางวัลจากพระวาจา
โดยผานทางสิเมโอนและอนันา ทัง้สองคอืผแูทนยุคของทาน เปนรอยตอสดุทาย
กบัพนัธสัญญาเดิม การท่ีสิเมโอนกลาววา บดัน้ีทานสามารถส้ินใจในความสงบ
ทานยอมรับวาบทบาทของทานส้ินสุดลงแลว คำพูดของสิเมโอนชี้ใหเห็นวา
ทานนอมรับยุคใหมที่กำลังจะเริ่มข้ึน เดชะพระกุมารองคนี้ พระเยซูเจามิได
เสด็จมาเพื่อชาวยิวเทาน้ัน ดังเชนสิเมโอนและอันนา พระกุมารพระองคนี้
ทรงเปนประกาศกแบบใหม ทรงเปนแสงสวางใหแกผูที่ไรความเช่ือ ทุกส่ิง
เปลี่ยนแปลงไปหมดแลว

สำหรับมนุษยเปนส่ิงท่ียากมากท่ีจะปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลง
ความเปล่ียนแปลงท่ีสิเมโอนและอันนาเห็นน้ัน จะทำใหมหาวิหารท่ีทานท้ังสอง
รกัเปนส่ิงท่ีไมจำเปนอกีตอไป และทัง้สองทานกท็ราบดี แตทานท้ังสองไดรบั
พระหรรษทานใหโอบกอดพระกุมาร ผูทรงเปล่ียนแปลงโลกทัศนของทาน
ทัง้สองอยางถาวร ดวยเหตุนีเ้ราจึงรำลกึถงึทานท้ังสองตลอดไป

“นัยนตาของขาพเจาไดเห็นองคพระผูชวยใหรอดพน
ผูที่พระองคทรงจัดเตรียมไวสำหรับนานาประชาชาติ”

(ลูกา  2:30-31)

ขาแตพระบิดาเจา เม่ือพระนางมารียและนักบุญ
โยเซฟถวายพระบตุรของพระองคในพระวหิาร สิเมโอน
และอนันาผรูบัใชของพระองคไดรบัพระพรใหรจูกัและ
นอมรับพระองค โปรดไดทรงชวยใหลูกรูจัก และ
นอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกเอง ดวย
ความไววางใจในพระองคดวยเทอญ อาแมน

วันเด็กตลอดป
ผานวันเด็กแหงชาติไปหมาดๆ
แตหลายฝายยังแคลงใจเนื้อหาคำขวัญปนี้
ชวนเชิญเด็กใหทำอยางน้ันอยางน้ี
แตผใูหญในชาติบานเมืองยงัทำไมได
หรือไมอยากจะทำ
แลวเด็กจะเชื่อจะทำตามท่ีชี้บอกไดอยางไร
แคใหเด็ก “รกัษาวินยั” กล็มเหลวต้ังแตพดูแลว
เพราะผูใหญพูดอยางทำอยาง

นาสนใจขอมลูจากศูนยวจิยัความสุขชุมชนมหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ
เด็กๆ อยากไดอะไรจากผใูหญในวันเด็กแหงชาติ
รอยละ 60.0 ใหทำดีใหเด็กดูกอน อยาโทษแตเด็ก
รอยละ 57.9 ขอใหผใูหญมีความซ่ือสตัย เลกิคดโกง
รอยละ 56.2 ใหชวยกนัพฒันาประเทศไมแบงฝายไมแตกแยก
รอยละ 56.0 ใหชวยกนัทำใหสังคมไทยสงบสุข
รอยละ 55.2 ขอใหรบัฟงและเขาใจเด็กมากข้ึน
รอยละ 54.4 อยากใหผใูหญเลกิทะเลาะกัน เลกิใชความรุนแรง
หรือจะพูดเปนภาษาฟงงายเขาใจไมยาก
อยากใหผใูหญรกั หวงัดี สนใจ เอาใจใส...เด็กๆ
ไมเฉพาะแคใหคำขวัญวนัเด็กปละครัง้
แตใหรกั หวงัดี สนใจ เอาใจใส...ตัวผใูหญกอนอ่ืนหมด
แลวเด็กๆ กจ็ะไดรบัส่ิงดีส่ิงสรางสรรคในชีวติ
ไมเพียงแควันเด็กแหงชาติวันเดียวแตทั้งปตลอดป
มีความสุขกับชวีติแตละวัน
โดยไมตองเครียดกับเรื่องของผูใหญ
มีความสดใสกับการใชชีวิตแตละวัน
โดยไมตองเก็บกดกับความขัดแยงของผูใหญ
มีความหรรษาเริงรืน่ตามวัย
โดยไมตองมารบัผลกระทบกบัความรุนแรงของผใูหญ
มีความรักใครปรองดองประสาเพือ่น
โดยไมตองถกูบังคับใหแบงฝกแบงฝายแบงสีแบงฐานะ...

บทกวีอนิเดียน้ีนาจะสรปุประเด็นไดดีกวาหมด
“เม่ือแมคิดวาลูกไมไดมอง
ลกูเห็นแมติดรปูท่ีลกูวาดไวทีต่เูยน็
และทันทีลูกอยากจะวาดอีกรูป
เม่ือแมคิดวาลูกไมไดมอง
ลกูเห็นแมเลีย้งแมวเรรอน
และลูกเรียนรูวาลูกควรใจดีกับสัตว
เม่ือแมคิดวาลูกไมไดมอง
ลกูเหน็แมกำลงัทำขนมท่ีลกูชอบ
และลูกเรยีนรวูาส่ิงเล็กนอยสามารถเปนส่ิงพเิศษในชีวิตได
เม่ือแมคิดวาลูกไมไดมอง
ลกูเหน็แมเตรยีมอาหารและนำไปใหเพือ่นบานท่ีปวย
และลูกเรยีนรวูาเราตองพถิพีถินักับส่ิงท่ีเราใหผอูืน่
เม่ือแมคิดวาลูกไมไดมอง
ลูกเห็นน้ำตาไหลรินจากตาแม
และลูกเรียนรวูามีบางคร้ังมีใครทำใหเราเสียใจ แตเรารองไหได
เม่ือแมคิดวาลูกไมไดมอง
ลกูกำลงัเรยีนรบูทเรียนแหงชวีติท่ีลกูตองรู
เพือ่จะเปนคนดีและมีผลงานเม่ือโตเปนผใูหญ
เม่ือแมคิดวาลูกไมไดมอง
ลูกกำลังมองแมและอยากจะบอกแมวา
ขอบคณุสำหรับทุกสิง่ท่ีลกูเหน็ตอนท่ีแมคิดวาลกูไมไดมอง”
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สังฆมณฑลจนัทบรุี

“ความสขุ” ถาแบงปนมนัจะเพ่ิมเปนสองเทา แต “ความทุกข” ถาแบงปนมนัจะลดลงครึง่หนึง่

สังฆมณฑลเชียงใหม

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2012 เวลา 17.30 น. ครสิตชน
ไทยใหญ ไดจัดพิธีฉลองพระคริสตสมภพท่ีวัดนอย
บานเบธาราม เชยีงใหม โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
วรีะ อาภรณรตัน เปนประธาน รวมกับคณุพอคลาวดโิอ
กอรต ี เจาอาวาสเขตวัดพระคริสตแสดงองค อำเภอฝาง
ซ่ึงเปนเขตวัดท่ีมีพี่นองคริสตชนไทยใหญอาศัยอยู
ในเขตรับผิดชอบดวย หลังพิธีบูชาขอบพระคุณแลว มี
การรับประทานอาหารรวมกันและการแสดงตาม

 การเขาเงียบประจำป 2013 ของพระสงฆสังฆมณฑล
จนัทบุร ีระหวางวันท่ี 8-11 มกราคม 2013 ไดรบัเกียรติ
จากพระอัครสังฆราชจอหน ฮา ของอัครสังฆมณฑล
กูชิง ซาลาวัค มาเลเซีย มาเปนผูเทศนแบงปนในคร้ังน้ี
สรางความประทับใจ กระตุนความเปนสงฆ รวมท้ัง
กระตุนตอมภาษาตางประเทศ ใหกับพระสงฆจันท
เปนอยางมาก ถือไดวาเปนการตอบรับประชาคม
อาเซียนไปในตัวเลยนะครับ หลังจบการเขาเงียบ
ประจำป ในค่ำคืนของวันท่ี 11 มกราคม แผนกชวีติสงฆ
จันทบุรี ไดจัดงานสังสรรครื่นเริง โอกาสปใหมใหกับ
คณะสงฆจันท ในบรรยากาศพี่นองครอบครัวเดียวกัน
ซ่ึงในโอกาสน้ี ไดมีการคำนับสงฆสูงวัยดวยความเคารพ
จากสงฆรุนนอง ที่วา “นองมีวันน้ีได เพราะมีพี่เปน
แบบอยาง” ทำใหตัวแทนสงฆรุนพี่ คุณพอบรรจง
พานุพันธ ต้ืนตันและตอบกลับวา “ที่พี่มีวันน้ี ก็เพราะ
นองๆ อุมไวนั่นแหละ” นี่แหละหนาท่ีเรียกวา “เลือด
ขนกวาน้ำ” คณุพออนสุรณ พงษสวสัด์ิ ผอูำนวยการ
โรงเรยีนดาราสมุทรบรหิารธรุกจิ (DBAC) ไดปรากฏตวั
ในงานฉลองชุมชนแหงความเช่ือ วดัพระนามเยซู ชลบุรี
เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม  ในฐานะผคูวบคุม (Conductor)
คณะขับรองประสานเสียง ซ่ึงเปนประจำทกุปนัน้ ทำให
สงสัยวา งานฉลองปหนา คุณพอจะพาคณะขับรอง
ประสานเสียง จาก DBAC มาชวยสมทบดวยหรอืเปลา
ครบั  

วัฒนธรรมของพี่นองไทยใหญ ซ่ึงโอกาสนี้เปนการ
ฉลองปใหมของพ่ีนองไทยใหญดวย  คริสตชน
เขตโมง ฉลอง 25 กลุมคริสตชนบานปางอุง อำเภอ
แมแจม จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2012
อยูในเขตอภิบาลของเขตวัดพระมหาไถ (โมง) มีวัด
ประจำหมูบานชื่อวัดนักบุญยอหนบัปติสตา ปจจุบัน
มีคุณพอชูชาติ ศรีวิชัยรัตน เปนเจาอาวาสดูแลอภิบาล
โอกาสนี้พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน เปนประธาน
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ นอกจากนั้นมีคุณพอประภาส
สายธารวนาวาส ผูชวยเจาอาวาสเขตวัดแมพระ
ลูกประคำ อำเภอขุนยวม และคุณพอพรชัย สุขใจ  มา
รวมฉลองในครัง้นีด้วย  และมีพธีิโปรดศลีกำลงัใหกบั
ครสิตชนจำนวน 25 คน และกอนวนัฉลองคุณพอชชูาติ
ศรีวิชัยรัตน ไดเชิญคุณพอเจตนา กิจเจริญ, C.Ss.R.
มาเทศนตรวีารเพือ่เตรยีมจติใจใหกบัพีน่องสัตบุรษุดวย

 เจาหนาท่ีเขตวัดพระมหาไถ (โมง) ไดรายงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมฉลองคริสตมาสประจำป 2012 วา
เทศกาลพระคริสตสมภพ เปนเทศกาลท่ีทุกคนรอคอย
และมีความช่ืนชมยินดี โดยการบังเกิดมาของพระ-
เยซูเจา ผูซ่ึงทรงเสียสละทุกสิ่งจากความเปนพระเจา
ลงมาอยูทามกลางมนุษยเราเพ่ือไถเราคนบาปน่ันเอง
สำหรับป 2012 นี้เขตวัดพระมหาไถศูนยโมงคาทอลิก
เชยีงใหม ไดไปเย่ียมเยียน สอนคำสอน และถวายมิสซา
ฉลองวันพระคริสตสมภพใหกับวัดและตามหมูบาน
คริสตชนในเขตรับผิดชอบเปนแบบสัญจร ซ่ึงเปน
วิธีการอภิบาลรูปแบบหน่ึงท่ีทางเขตโมงไดปฏิบัติ
เปนประจำ ทำใหคริสตชนตามหมูบานตางไดรับ
ศีลอภัยบาปและรวมพิธีบูชาขอบพระคุณเปนจำนวน
มาก คุณพอชชูาติ ศรวีชิยัรตัน เจาอาวาสวัดพระมหาไถ
ศูนยโมง ไดใหขอคิดแกสัตบุรุษชาวโมงตามวัดและ
หมูบานตางๆ วา  “ตองถายทอดความเช่ือของพอแม
ไปสลูกูหลานของตน หากไมตระหนักถงึขอนีล้กูหลาน
จะมีความเช่ือไดอยางไร พอแมจงึจำเปนตองสอนใหลกู
รจูกัและเหน็ความสำคญัของความเช่ือในพระเยซคูรสิต
ของเรา เพือ่เสริมสรางกำลงัฝายจิตวิญญาณ  ยดึเหน่ียว
จิตใจ และใชเปนเกราะปองกันการถูกประจญลอลวง
จากโลกสงัคมยุคโลกาภวิตันนีไ้ดเปนอยางดี”  

เขาเงียบประจำเดือน คณะสงฆสังฆมณฑล เปด
ศักราชเดอืนแรกของป 2013  คณุพออรรคเดช  ทบัปง
เ ป นผู นำก า รแบ งป นประสบการณ เ จ ริญชี วิ ต

พระวาจาประจำเดือน  จบดวยขอตั้งใจรวมกันตลอด
เดือนมกราคม งานน้ีพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรดีารุณศีล  คงภมิูใจ ทัง้ชวีติอุทิศแลวใหพระวาจา 
จับสลากของขวัญสำหรับคณะสงฆ เขตแมพระ
องคอุปถัมภปใหมปนี้ เปนท่ีเฝารอลุนอยางสนุกสนาน
สำหรับผูที่จะโชคดีไดรับกระเปาเดินทาง ปนี้ตกเปน
ของคณุพอนพพร ยอแซฟ สวนเปอกีสองใบ เปนของ
คุณพอวิโรจน  เลิศทนงศักดิ์  และคุณพออมรกิจ
พรหมภักดี  วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน ขอบพระคุณ
พระเจา ดวยการบวชพระสงฆครั้งแรกของวัดเปนที่
เรียบรอยแลว  โดยคุณพอดาวิด วิเชียรแสง กอง-
ตระกลูดี คณะซาเลเซียน สำหรบัอาสนวิหารอคัรเทวดา
ราฟาเอล ก็เตรียมฉลองใหญเชนกัน บวชพระสงฆ
องคแรกภายในอาสนวิหาร วาที่คุณพอสเตฟาโน
ดลฐศิกัดิ ์ ฉตัรบรรยงค สงฆองคที ่14 ของสังฆมณฑล
สุราษฎรธานี ฉลองชุมชนศิษยพระคริสต พระ-
วิสุทธิวงศ ปราณบุรีปนี้  คุณพอเลโอ อดีตเจาอาวาส
ไดกลบัมาเย่ียมบานเกา เหน็ภาพบรรยากาศท่ีเปล่ียนไป
ถึงกับรองอุทาน “โอโห เม่ือกอนมีเด็ก 20 กวาคน
เวลานี ้พนัสองรอยคนแลว”  คณุพอทรงราชย  ศรรีะหงษ
เจาอาวาส พรอมกับซสิเตอรอไุร สุขสอาด  และซสิเตอร
ดาวรงุ  ริว้งาม ผชูวยงานอภิบาล คงย้ิมอยางภาคภูมิใจ

พรอมกับนโยบายดานงานอภิบาลของสภาพระ-
สังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ในกระบวนการ
BEC ที่ เรงพัฒนาอยางตอเน่ือง  สำหรับโรงเรียน
ถนอมศรศึีกษา เบตง ไมนอยหนาเชนกนั เวลานีพ้ฒันา
สู BTC แลว ดวยการจัดอบรมพื้นฐานลูกเสือใหกับ
ผูบริหารคณะครูในโรงเรียน  โดยการสนับสนุนดาน
บคุลากรจากชมรมลกูเสอืรตันโกสนิทร 

“มีกายเดียวและจิตเดียว
ดังที่พระเจาทรงเรียกทาน
ใหมีความหวงัประการเดยีว

มีองคพระผเูปนเจาเดยีว ความเชือ่หนึง่เดยีว
ศลีลางบาปหนึง่เดยีว พระเจาหนึง่เดยีว

ผทูรงเปนพระบิดาของทกุคน
พระองคทรงอยูเหนือทุกคน
ทรงกระทำการผานทกุคน
และสถติอยใูนทกุคน”

 (เอเฟซัส 4:4-6)
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  ⌫

เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

ขอใหดวงวิญญาณ คุณพอยาโกเบ สมัย สุธางคกูล เสวยสุขรวมกับ
พระเยซูเจา แมพระ เทวดา และนักบุญท้ังหลาย ในสรวงสวรรคดวยเทอญ

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

ขอความดีความรักอันศักด์ิสิทธ์ิ
โปรดตามติดช่ัวฤดีชีวีขาฯ
เขาพำนักในนิเวศนมโหฬาร
แหงพระเจาจอมราชาตลอดกาล

ระลกึถึงพอ-แม ในคำภาวนา
ฟรงัซิสเซเวยีร ชอบ มณนีอย
เกดิใหมในพระเจา 31 มกราคม ค.ศ. 1983
มารีอา ประสาร มณนีอย
เกดิใหมในพระเจา 3 มกราคม ค.ศ. 2002 ขอขอบพระคณุ

ผใูหการสนับสนุนในการจัดซ้ืออปุกรณ
ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ (SIGNIS)

สตับรุษุ วดัอสัสัมชญั
5,000 บาท

ผานทางธนาคารกรุงเทพ สาขาโอเรียนเต็ล
บญัชเีลขท่ี No : 226 - 0 - 04126 - 0

ประเภทสะสมทรัพย
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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

...ชวีติในชวงทายหลังเกษียณอายุ ค.ศ. 2001 เม่ือคณุพอ
เริม่มอีายใุกล 80 ป คุณพอจงึไดพกัทีบ่านคุณพอเจาคณะ
โดยยงัรบัหนาท่ีเปนผฟูงแกบาปและสอนคำสอนแกผทูี่
สนใจ และก็เปนเวลาท่ีสุขภาพคุณพอเริม่ออนแอ จงึเขา
รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเซนตหลุยส และในป ค.ศ.
2011 ทานไดมาพักท่ีบานเณรนาซาเรท และดวยจิต
วญิญาณของสงฆ ทานยังคงใหบรกิารศาสนกิจตามกำลัง
คุณพอคงไดรบัความยากลำบากมิใชนอยในชวงเวลา 1
ปที่ผานมา คุณพอตองไดรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
ซานคามิลโลเปนประจำ

ที่สุดในชวงส้ินป 2012 ทานไดเขารับการรักษา
อีกครั้งท่ีโรงพยาบาลซานคามิลโล และนั่นก็เปนครั้ง
สุดทายทีท่านตองไปมาระหวางบานเณรและโรงพยาบาล
คุณพอตองเดินทางอีกคร้ัง ซ่ึงก็เปนเสนทางของเรา
ทุกคน คุณพอเริ่มออนแรงลงเร่ือยๆ จนในชวงเชามืด
ของวนัท่ี 5 มกราคม 2013 หลงัจากท่ีคุณพอไดรบัศีลเจมิ
ผปูวย คุณพอกส้ิ็นใจอยางสงบเม่ือเวลา 06.25 น.

คุณพอวีระเปนพระสงฆของพระเยซูคริสตเจา
ผูทรงประทานกระแสเรียกการเปนสงฆซาเลเซียน
ใหแกทานพระองคยังไดประทานพรสวรรคในหลายๆ
ดาน เพือ่ประสิทธิภาพในการประกาศขาวดีของพระองค
ทานเปนนักจัดการศึกษา เปนผูรักการสอนคำสอน
เปนสงฆทีเ่จริญชวีติตามรอยพระบาทของพระคริสตเจา
และเทศนสอนใหประกอบแตกิจการดี  และคุณพอ
ยอมรบัความเจ็บปวยดวยใจยนิดีจนสิน้ชวีติ....”

คุณพอเปาโล วีระ เจนผาสุก เกิดเม่ือวันท่ี 22
พฤศจกิายน ค.ศ. 1924 เปนสัตบุรษุวัดแมพระลกูประคำ
กรุงเทพฯ ในครอบครัวยอแซฟ นำชัย (น่ำแช) และ
อันนา สะอาด เจนผาสุก เปนบุตรคนท่ี 5 ในจำนวน
พีน่อง 8 คน (ชาย 4 หญงิ 4)

ค.ศ. 1948-1949 เขานวกภาพท่ีบานเณรซาเลเซียน
หวัหนิ

24 กมุภาพนัธ 1949 ปฏญิาณตนคร้ังแรกท่ีหวัหนิ
24 กุมภาพันธ 1952 ปฏิญาณตนตลอดชีพที่ตุริน

ประเทศอิตาลี
ค.ศ. 1943-1945  ศึกษาปรัชญาทีบ่างนกแขวก
ค.ศ. 1949-1950 ฝกงานท่ีโรงเรียนสารสิทธ์ิ

พทิยาลยั บานโปง
ค.ศ. 1950-1954 ศึกษาเทววิทยาท่ีกรงุตุรนิ ประเทศ

อิตาลี
1 มกราคม 1954 รับศีลบวชเปนสังฆานุกรที่

ประเทศอิตาลี
1 กรกฎาคม 1954 รบัศีลบวชเปนพระสงฆ ทีต่รุนิ

ประเทศอิตาลี
ค.ศ. 1954-1955  ผรูบัผดิชอบแผนกนกัเรียนประจำ

ทีโ่รงเรยีนสารสทิธ์ิพทิยาลยั บานโปง
ค.ศ. 1955-1957 ผรูบัผดิชอบแผนกนักเรยีนประจำ

ทีโ่รงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ
ค.ศ. 1957-1962  ครท่ีูโรงเรยีนหวัหนิวทิยาลยั
ค.ศ. 1962-1964  ผอูำนวยการโรงเรยีนดอนบอสโก

วทิยา อุดรธานี

ค.ศ. 1964-1966 ผูอำนวยการโรงเรียนแสงทอง
วทิยา หาดใหญ

ค.ศ. 1966-1973 ผูอำนวยการและเหรัญญิก
โรงเรยีนดอนบอสโกวทิยา อดุรธานี

ค.ศ. 1973-1980  เจาอาวาสวัดแมพระฟาติมา
บานแสงอรุณ และผูอำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา

ค.ศ. 1975-1982 ไดรับแตงต้ังใหเปนท่ีปรึกษา
อธิการเจาคณะแขวงฯ

ค.ศ. 1980-1986 อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา
หาดใหญ

ค.ศ. 1986-1989 อธิการโรงเรียนสารสิทธ์ิพทิยาลัย
บานโปง

ค.ศ. 1989-1998  ผรูบัผดิชอบบานอบรมฟนฟจูติใจ
หวัหนิ

ค.ศ. 1991-1998 รองอธิการและเหรญัญกิ โรงเรยีน
หวัหนิวิทยาลัย

ค.ศ. 1998-2001  เจาอาวาสวัดแมพระประจักษเมือง
ลรูด หาดใหญ

ค.ศ. 2001-2010  วญิญาณารักษ ทีบ่านเจาคณะแขวงฯ
กรุงเทพฯ

ค.ศ. 2011-2013  วิญญาณารักษ ที่บานนาซาเรท
บานโปง

5 มกราคม 2013  เกดิใหมในพระเจาท่ีโรงพยาบาล
ซานคามิลโล บานโปง เวลา 06.25 น. อายุ 89 ป

จีรวฒัน เจนผาสุก รายงาน
(ขอมลู จากภราดาพิทยา เตง็ลอไล)

อาลยัรกัคณุพอวรีะ (ตอจากหนา 4)
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรบัสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2557 (หลกัสตูรสถานศึกษา)
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ถือเปนชวงเวลาพิเศษย่ิงในประวัติศาสตรที่เรา
สามารถสัมผัสไดจริงๆ กับพระศาสนจักรสากลนี้
เปนชวงเวลาท่ีพระศาสนจักรประสบความสำเร็จยิ่งกับ
พันธกิจของตน ในการนำขาวดีไปสูนานาชาติจนสุด
ปลายแผนดิน ตลอดชวงเวลาน้ัน ถาเราเห็นภาพพธีิเปด
การประชมุยิง่ใหญนัน้ทางโทรทศันหรอืทางส่ืออืน่ๆ แลว
เราเองจะสามารถรบัรถูงึความยินดี ความหวงั และกำลังใจ
ที่การมีสวนกับเหตุการณยิ่งใหญนั้นนำมาใหเราทุกคน
สังคายนาวาติกนัท่ี 2 เปนแสงท่ีสองสวางมาจนกระท่ัง
ทกุวนันี้

ขาพเจาคิดวาพวกทานรูวาในประวัติศาสตรของ
พระศาสนจักร มีการประชุมสังคายนามาแลวมากมาย
กอนสังคายนาวาติกันท่ี 2 ตามปกติแลวมีการเรียก
ประชมุครัง้สำคญัๆ ของพระศาสนจกัร เพือ่ใหคำจำกดั
ความองคประกอบพืน้ฐานตางๆ ของความเช่ือ โดยเฉพาะ
ดวยการแกขอผดิหลงตางๆ ทีเ่ปนอนัตรายตอความเช่ือ
ใหถูกตอง การประชุมสภาสังคายนานิเชอา ค.ศ. 325
มีข้ึนเพื่อตอตานคำสอนผิดหลงของพวกอาเรียน และ
เพื่อยืนยันใหชัดเจนอีกคร้ังเร่ืองพระเทวภาพของ
พระเยซูคริสต พระบุตรเพียงพระองคเดียวของพระเจา
พระบิดา สภาสังคายนาเอเฟซัส ค.ศ. 431 ประกาศวา
พระนางมารียทรงเปนพระชนนีพระเปนเจา และ
สภาสังคายนากัลเชดอน ค.ศ. 451 ยืนยันพระบุคคล
หน่ึงเดียวของพระคริสตเจา ทรงมีสองธรรมชาติ
ทัง้ธรรมชาติพระเจาและธรรมชาติมนุษย

ที่ใกลยุคสมัยของเรา ขาพเจาขอกลาวถึงสภา
สังคายนาเมืองเตรนท ในศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงช้ีแจงอธิบาย
หัวขอคำสอนคาทอลิกสำคัญๆ เม่ือตองเผชิญกับการ
ปฏิ รูปโปรเตสแตนท  สภาสังคายนาวาติกันท่ี  1
เริ่มพิจารณาไตรตรองหัวขอตางๆ  แต มี เวลาแค 
ออกเอกสารสองฉบบัไดเทาน้ัน ฉบบัหนึง่วาดวยความรู
เรื่องพระเจา เรื่องการเผยแสดงความจริงของพระเจา
และความเช่ือ กับความสัมพันธของเร่ืองเหลาน้ัน
กับเหตุผล  สวนเอกสารอีกฉบับหน่ึงวาดวยเรื่อง
ความเปนประมุขของพระสันตะปาปากับการมิอาจ
ผิดพลั้งไดของพระองค ทั้งน้ีเปนเพราะถูกขัดขวาง
จากการท่ีกรงุโรมถูกยึด ค.ศ. 1870

หากเราพิจารณาดูการประชุมสภาสังคายนาวาติกนั
ที ่2 เราเห็นวา ชวงเวลาแหงการเดินทางของพระศาสนจักร
ในตอนน้ัน ไมมีความผิดหลงดานความเช่ือที่จะตอง
แกใหถูกตองหรือประณามแตอยางใด อีกท้ังไมมี

คำถามพิเศษเฉพาะเร่ืองขอคำสอนหรือระเบียบวินัย
ใหตองชี้แจงอธิบายเราจึงพอจะเขาใจถึงความแปลกใจ
ของพระคารดินัลกลุมหนึ่งท่ีอยูในหองประชุมของ
อารามนักพรตคณะเบเนดิกติน ที่วิหารเซนตปอล
นอกกำแพงเมืองในวันท่ี 25 มกราคม ค.ศ. 1959
เม่ือบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 ทรง
ประกาศเรียกประชุมสมัชชาสำหรับกรุงโรม และ
ประชุมสังคายนาสำหรับพระศาสนจักรสากล

คำถามแรกท่ีโผลข้ึนมาระหวางเตรียมการตางๆ
เพื่อการประชุมครั้งสำคัญนี้คือ จะตองเริ่มตนอยางไร
และจะต อ งมอบหมายภารกิ จพิ เ ศษอะไรบ า ง
ในพระดำรัสเปดประชุมสภาสังคายนาวาติกันท่ี 2
เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม เม่ือ 50 ปที่แลว บุญราศีสมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหน ที ่23 ทรงมอบแนวทางท่ัวไปให
คือความเ ช่ือตองพูดบอกออกมาในแบบท่ีไดรับ
การฟนฟูใหมและโนมนาวจิตใจ เพราะโลกกำลัง
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันยังคงไว
ซ่ึงเน้ือหาถาวรของความเช่ืออยูโดยท่ีไมตัดทอนหรือ
ประนีประนอมความเช่ือเลย

บญุราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหนท่ี 23 ปรารถนา
ใหพระศาสนจักรพิจารณาไตรตรองถึงความเช่ือ
ของตนและถึงความจริงตางๆ ทีช่วยชีน้ำพระศาสนจกัร
แตความสัมพนัธระหวางพระศาสนจักรกบัโลกยคุใหม
ระหว างศาสนาคริสตกับองคประกอบสำคัญๆ
บางประการของความคิดยุคใหม ตองถกูนำมาพจิารณา
บนพื้นฐานของการไตรตรองอันลึกซ้ึงจริงจังน้ีดวย
การ พิจารณาไตร ตรอง ดังกล าว มิ ใชมุ ง เ พ่ื อนำ

พระศาสนจักรใหเขากับองคประกอบตางๆ ของความ
ทันสมัย  แต เพื่อนำเสนอขอเรียกรองของขาวดี
อยางบริสุทธ์ิครบถวนแกโลกของเรานี้ที่หันเหไปจาก
พระเจา

ขารับใชของพระเจา สมเด็จพระสันตะปาปา
เปาโลท่ี 6 ทรงอธิบายไวเปนอยางดีจากคำเทศนของ
พระองคในพิธีเปดการประชุมสภาสังคายนาวาติกนัท่ี 2
เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม ค.ศ. 1965 พระองคทรงใชคำ
เหมาะสมย่ิงเม่ือตรัสวา เพื่อจะประเมินเหตุการณ
ยิ่งใหญนี้ไดอยางถูกตอง “จำเปนท่ีเราจะตองระลึกถึง
เวลาท่ีเหตุการณนี้ เกิดข้ึน” พระองคตรัสดวยวา
“อยางท่ีทุกคนยอมรับน้ันวา  เหตุการณนี้ เกิดข้ึน
ในชวงเวลาที่ผูคนท้ังหลายมุงหาอาณาจักรของโลกนี้
มากกวาจะมุงเพ่ืออาณาจักรแหงสวรรค

ขาพเจาขอเสริมวา เปนชวงเวลาท่ีหลงลืมพระเจา
เปนส่ิงท่ีปฏิบัติกันท่ัวไป และไมถูกตองเลยท่ีคิดวา
ดูเหมือนเกิดข้ึนมาจากความกาวหนาของวิทยาศาสตร
ซ่ึงเวลาน้ีเฝาคิดถึงแตตนเองและเสรีภาพของตน
มุงพูดกันแตเรื่องความเปนเอกเทศเด็ดขาดของตน
โดยไมตองข้ึนอยกูบักฎเหนือธรรมชาติเลย เปนชวงเวลา
ที่ถือวาโลกียนิยมเปนผลที่เกิดตามมาจากความคิด
ยคุใหมและความมีปรชีาสูงสุดในการจัดระเบียบสังคม
ยุคปจจุบัน....เปนชวงเวลาเชนน้ีเองที่เรามีการประชุม
สภาสังคายนาข้ึน เพือ่เทดิพระเกยีรติพระเจา ในพระนาม
ของพระครสิตเจา และภายใตการปลุกเราของพระจิตเจา”

ประเทศเมยีนมาร
ชื่อประเทศท่ีไมคอยคุนหูนัก สวนใหญ เรามัก

จะยังเรียกกันติดปากวา “พมา” เพราะความสัมพันธ
หยัง่รากลกึคกูบัประวัติศาสตรการสรางบานสรางเมือง
ของไทยมาตลอด

พมา (เมียนมาร)  มี 3 อัครสังฆมณฑล กับ
13 สังฆมณฑล พระอคัรสังฆราช 4 องค พระสงัฆราช
17 องค วดั 356 แหง พระสงฆ 727 องค (เปนสงฆ
สังฆมณฑล 668 องค และสงฆนักบวช 59 องค)
สามเณรใหญ 398 คน ภราดา 135 คน ภคนิ ี1,661 คน
ครูคำสอน 3,048 คน ผูรับศีลลางบาป 20,417 คน
คาทอลิก 655,000 คน คิดเปน 1.2% ของประชากร
จำนวน 59,263,000 คน

ตัวเลขที่ลงไว เอาเปนประมาณๆ ก็พอนะครับ
เพราะวันเวลาผานไปแลว ตัวเลขก็เปลี่ยนไป

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมพมา เปลี่ยนชื่อ
เปนประเทศเมียนมาร เม่ือ ค.ศ. 1989 เมืองหลวงเดิม
ชื่อกรุงยางกุง ไดเปลี่ยนเปน กรุงเนปดอ  ศาสนา
คริสตเขามาสูดินแดนประเทศน้ีราว ค.ศ. 1500

งานประกาศข าว ดีไมค อยบั ง เ กิดผลมากนัก
นบัจากกลางศตวรรษท่ี 16 ถงึชวงทศววรรษท่ี 1850
การก อ ต้ั งพระศาสนจักร เ ร่ิม เ กิดผล เดนชั ด
ฐานานุกรมไดรับต้ังข้ึน ค.ศ. 1955 ศาสนาพุทธ
ไดรบัการประกาศเปนศาสนาประจำชาติ ค.ศ. 1961
แตปจจุบนัรฐัเปนแบบสังคมนิยม ค.ศ. 1965 โรงเรียน
และโรงพยาบาลของพระศาสนจักรถูกยึดเปน
ของชาติ ค.ศ. 1966 พวกธรรมทูตชาวตางชาติที่
เขามาในประเทศพมาเปนครั้งแรกหลัง ค.ศ. 1948
ถูกบังคับใหออกจากพมา เน่ืองจากรัฐบาลปฏิเสธ
ไมตอใบอนุญาตทำงานใหตอไป พระศาสนจักร
ในประเทศเมียนมารทำงานดานอภบิาลและดานสังคม
ควบคกูนัไป

ในบรรดาธรรมทตูเหลานี้ไดออกมาและบางคน
ก็ไดมาทำงานในประเทศไทย บางคนทำงานชวย
ชาวพมาอพยพตามตะเข็บชายแดนไทย เน่ืองจาก
ปญหาทางการเมืองทำใหมีผูอพยพเขามาทำงาน
ในประเทศไทยประมาณกันวา 2-3 ลานคน จนบางแหง
ตองขอใหมีคุณพอชาวเมยีนมาร ไดมาชวยอภบิาลดวย
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

บวชพระสงฆใหม (ตอจากหนา 2)

ที่วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน โดยพระสังฆราชโยเซฟ
ประธาน ศรดีารุณศีล ประมขุแหงสังฆมณฑลสุราษฎร
ธานี เปนประธาน พรอมดวยคุณพอเปาโล ประเสริฐ
สมงาม  อธิการเจาคณะซาเลเซียนแขวงประเทศไทย
คุณพอยอแซฟ จตุพงษ โชคบวรสกุล เจาอาวาส
วัดนักบุญเซซีลีอา หวยตนนุน และพระสงฆคณะ
ซาเลเซียนจำนวนมาก

พระคุณเจาประธาน ไดใหโอวาทวา “เม่ือสองวัน
กอนคณะซาเลเซียนไดฝงศพสมาชิกไปทานหน่ึง เปน
วันแหงความเศราโศกของคณะ แตวันน้ีเราไดรับพระ-
สงฆใหมอกีองคหนึง่ บางคนก็บอกวาเปนตัวตายตัวแทน
เปนภาษาพูดนะครับ ก็เปนวันสุข วันแหงความช่ืนชม
ยินดีของคณะ และของพระศาสนจักร เน่ืองจากวันน้ี
ไดบวชที่วัดแหงน้ีอยูในสังฆมณฑลสุราษฎรธานี พอ
รูสึกดีใจและมีความสุขดวย เพราะคุณพอไดบวชใน
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี  เพราะบวชแลวก็มีโอกาสท่ี
จะทำงานในสังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี  ไดพระสงฆสำหรับ
พระศาสนจักร ไดพระสงฆที่มาทำงานในสังฆมณฑล
ของเรา”

คณุนพัิทธ  สิรพิรรณยศ รายงาน

กรุงเทพฯ ที่เขารวมประชุมประจำป วันท่ี 7-11
มกราคม ค.ศ. 2013 ณ บานผูหวาน สามพราน
นครปฐม  “การแสดงความไมเห็นดวยจากทกุสวน
ของสัตบุรุษของวัดและกลุมตางๆ  ขอใหอยูใน
กรอบคำสอนและแนวทางการปฏิบัติของพระ-
ศาสนจักร ไมใชความรุนแรง ที่สุด ตองพรอม
ใหอภยั ”

วันท่ี 12 มกราคม ค.ศ.2013 เวลา 10.00 น.
ณ สักการสถานบุญราศีฯ วัดนักบุญเปโตร
สามพราน นครปฐม โอกาสฉลองบุญราศีคุณพอ
นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง  พระคุณเจาฟรังซิส
เซเวียร  เกรียงศักด์ิ  ไดเปนประธานพิธีฉลอง
ในวันน้ัน พรอมดวย ฯพณฯ พอล ชาง อิน-นัม
เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
พระคารดินลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญช ูและพระคณุเจา
จอหน ฮา จากมาเลเซีย พระคณุเจายอแซฟ สังวาลย
ศุระศรางค คณะสงฆ และสัตบุรุษท่ีมารวมงาน
ไดรวมทำพิธีขออภัยตอพระแมมารีอา สำหรับ
ความผิดในคร้ังน้ี ดวยการภาวนาและถวายดอกไม
แดพระรูปแมพระ ซ่ึงเปนเคร่ืองหมายของการ

ขอโทษตอแมพระ
พระคุณเจาไดใหขอคิดสำหรับคนท่ีทำผิด

และยอมรับแลว “อยากจะใหทางอาจารยและ
มหาวิทยาลัย ไดพิจารณาเร่ืองการลงโทษ และ
อนาคตของทุกคนท่ีไดสำนึกตนและยอมรับผดิแลว
แมจะเปนโทษท่ีผูกระทำผิดเสนอเอง  อาจจะ
กระทบกระเทือนตออนาคต อาชพีการงานของเขา”

อาจารยสุกร ีไดแจงวา “โทษครัง้น้ี พวกเขาเอง
เปนผูพิจารณาดวยตัวเองแลว และส่ิงน้ีจะเปน
บทเรียนท่ีมีคาท่ีสุดสำหรับชีวิตของเขาตอไป
ในอนาคต รวมทัง้จะไดเปนตัวอยางใหกบัรนุนองๆ
และบุคคลอ่ืนตอไปดวย ในเวลาน้ีคิดวาเหมาะสม
ทีสุ่ดแลว”

ตลอดการสนทนาดวยความเขากัน อาจารย
สุกรี ไดกลาวคำขอโทษตอพระคุณเจาเกรียงศักด์ิ
ในฐานะผูนำและผูแทนทางศาสนาคริสตคาทอลิก
ตอสิ่งท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเปนเรื่องไมดี อยากใหเงียบ
และอยาไดพูดถึงอีกเลย

ที่สุดท้ังสองฝาย ก็เห็นวาอยากใหเรื่องได
จบโดยเร็ว เพราะเปนเร่ืองท่ีไมดีไมงาม และเกิด
จากคนไมกีค่นท่ีทำผดิ.

คำชีแ้จงและขอโทษ (ตอจากหนา 3)

“ลกูหลาน”  อทุศิใหมารอีา  ลออวิจง    300  บาท
ครอบครัว “บุญฤทธ์ิฤทัยกุล”

อทุศิใหวญิญาณในไฟชำระ              300   บาท
อุทิศใหวิญญาณผูลวงลับ       300   บาท
เปาโล  สุวทิย  บุญฤทธ์ิฤทัยกลุ      300   บาท

คณุวราห   หยกึประเสรฐิ                             200   บาท
คณุสุรีย  ตนัติอลงการ

อทุศิใหวญิญาณในไฟชำระ               600  บาท
ผูไมประสงคออกนาม                     2,000  บาท

อทุศิใหฟรงัซสิโกซาเวร ี วริตัน  กจิเจรญิ
อากาทา อารยี  กจิเจรญิ

คณุสุปรยีา  พนายางกูร                                600   บาท
คณุทว ี ประกอบกจิ                                1,200  บาท
ครอบครวั  “สรนันตศร”ี อทุศิให

ยวง  บัปตสิตา  สมชยั  สรนนัตศร ี 1,500  บาท

สำหรับท าน ท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ
โปรดสงธนาณัติ ส่ังจายในนาม “ซิสเตอรศักด์ิศรี
งามวงศ” ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นนทรี 14
(นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรงุเทพฯ
10120 เช็คส่ังจาย “การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงิน
เขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี  “กองทุนการพิมพ
สรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส
เลขทีบั่ญช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ

“ผมไมใชฤๅษี!” (ตอจากหนา 3)
กับเทววิทยาดานพิธีกรรม สมัยนี้ถาสรางใหมก็จะ
แนะนำใหสรางวัดนอยศีลมหาสนิทในวัดใหญ เพื่อ
เปนท่ีอญัเชิญศีลมหาสนิท

ผมเพิ่งเขามารับหนาท่ีนี้ แตงานหลายๆ อยางได
เสร็จแลวและกำลังทำอยู

ส่ิงท่ีอยใูนใจเวลาน้ีคือ “อยากใหแตละสังฆมณฑล
มีคณะกรรมการพธีิกรรมระดบัสังฆมณฑล!”

คุณพออันตนเปนคนเอาจริงเอาจังกับหนาท่ี
รบัผดิชอบ และอารมณขัน เม่ือถามถึงสมาชิก “คณุพอ
เอกมัย...” คุณพออันตนจะเสริมนามสกุลใหทันที
อยางชัดถอยชัดคำวา “เหลวไหล!” ที่จริงมีนามสกุล
“เหลือหลาย” ครับ งานน้ีจะเรียกวาฝรั่งพูดไมชัดก็คง
ไมใชครบั!

“ฮา...ฮา...ฮา”

หนังสือเสรมิศรทัธาคาทอลิก
เปนหน่ึงเดียว

กับพระคริสตเจาและกับผูอื่น
ใหขอมูลความเปนมาของงานชุมนุม

เคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ และเนื้อหา
งานชุมนุม ครัง้ที ่ 50 ประเทศไอรแลนด
พรั่งพรูดวยขอมูล หนักแนนดวยสาระ
ทีต่องร ู โดยคุณวีณา โกวทิวานิชย

ราคา 170 บาท
ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

“เพราะรางกายของเรามีองคประกอบหลายสวน
และสวนตางๆ เหลาน้ีไมมหีนาท่ีเดยีวกนัฉนัใด
แมเราจะมจีำนวนมาก เรากร็วมเปนรางกายเดยีว

ในพระคริสตเจาฉันน้ัน
โดยแตละคนตางเปนสวนรางกาย
ของกนัและกนั” (โรม 12:4-5)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่5 ประจำวนัที ่27 มกราคม - 2 กมุภาพันธ 2013หนา 14

คณุสมบัตขิองผสูมัคร : สำเรจ็ช้ัน ม.3 หรอืเทยีบเทา
ติดตอสอบถามเพิม่เติม : โทร.        0 - 2311 - 1546, 0 - 2741 - 8550

            โทรสาร  0 - 2741 - 8220
           School Website : www.ijconvent.ac.th

โรงเรยีนพระกมุารเยซวูทิยา
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

คุณภรณ ี(เจย้ิม) รวมกบับรษิทัทวัรกรูู

หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมโปรดติดตอ
เจยิม้ โทร. 08-4768-7799 / 0-2463-7431-2 หรอืทวัรกรู ูคณุประภาศร ี/
คณุอรกญัญา โทร. 0-2291-7711 / 08-0236-0009 / 08-0237-0009

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 ท่ีพระราชวงั

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

หนังสือความเชือ่อนัเปนชวีติ
บอกเลาเรื่องราว “คำสอนและชีวิตที่เปนขาวดี”

ที่คริสตชนตองรูและตองเปน
โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

“พระวจนาตถทรงรบัธรรมชาตมินษุย
และเสด็จมาประทับอยทูามกลางเรา
เราไดเห็นพระสิรริงุโรจนของพระองค

เปนพระสิรริงุโรจนทีท่รงรับจากพระบิดา
ในฐานะพระบุตรเพียงพระองคเดียว

เปยมดวยพระหรรษทานและความจรงิ”
(ยอหน 1:14)



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 5 ª√–®”«—π∑’Ë 27 ¡°√“§¡ - 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å 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«—¥ ·≈–‡ªî¥ ç ’Ë»µ«√√…·Ààß¡√≥°√√¡π—°∫ÿ≠

§“¡‘≈‚≈ ªï·Ààßæ√–æ√é (§.». 1641-2014) ·≈–

‡§“√ææ√–∏“µÿÀ—«„®π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16

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

‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“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 ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬° ©≈Õß

§√∫ 100 ªï«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

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

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

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“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.

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ Õ√—≠ª√–‡∑» ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 2  ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ ‡¢“¢“¥ ®. √–·°â« ©≈Õß

«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 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≠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≠Õ—ß‡¬≈“ ´Õπµâ“ Õ.®Õ¡∫÷ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“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

«—¥·¡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

 —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

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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

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≥

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥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

 «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´’ Õ— ´’´’ ´àÕ¡°Õ° ®.∫÷ß°“Ã

©≈Õß«—¥·≈–‡ °«—¥„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë 2 ¡’π“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ∫â“π∑à“∫¡ ®.‡≈¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9 ¡’π“§¡ ‡«≈“  10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  Àâ«¬‡´◊Õ¡„µâ ®.∫÷ß°“Ã

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 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)

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ®.™ÿ¡æ√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π   »√’¥“√ÿ≥»’≈  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡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)

«—¥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§√√“™ ’¡“

‡«≈“ 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 ‡«≈“

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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 5 ª√–®”«—π∑’Ë 27 ¡°√“§¡ - 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

∂.°√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

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

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

æ√–∏“µÿÀ—«„®¢Õßπ—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ «—πæÿ∏∑’Ë 13

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2013

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π. Õà“πæ√–«“®“ ·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

16.30 π. ·∫àßªíπæ‘‡»…‡°’Ë¬«°—∫

               ª√–«—µ‘π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

               ·≈–®‘µµ“√¡≥å¢Õß§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π

         ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈ ‡™‘¥™—¬ ‡≈‘»®‘µ√‡≈¢“

          Õ∏‘°“√‡®â“§≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬π

18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥ “¬ª√–§”‚≈°

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

19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

              ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈ ‡™‘¥™—¬ ‡≈‘»®‘µ√‡≈¢“

����� ‚§√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≈‘°‡æ◊ËÕºŸâÕæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ

(NCCM) ¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“‡π◊ËÕß„π

‚Õ°“ ©≈Õß§√∫ 25 ªï „π«—π‡ “√å∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2013 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∑à“®’π ®. ¡ÿ∑√ “§√ æ‘∏’

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

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ

1701, 1703

����� ¿“°“√»÷°…“§“∑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

„À¡à!!!  ‡ªî¥µ—«·Õææ≈‘-

‡°™—Ëπ çæ√–§”π”™’«‘µé „π

‰Õ‚øπ ‰Õ·æ¥·≈–‰ÕæÕ¥

¥“«πå‚À≈¥‰¥â·≈â« „π·Õæ-

æ≈‘‡°™—Ëπ  ‚µ√å æ‘¡æå§âπÀ“

çæ√–§”π”™’«‘µé ‚Õ°“ 

©≈Õß¬Õ¥¥“«πå‚À≈¥ §√∫  1,000 ∫π

·Õπ¥√Õ¬¥å

º≈‘µ‚¥¬ :  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

√à«¡°—∫·ºπ°Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“ 

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝ «—¥‡´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“¬)

✝ «—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 17.00 π.

 —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

✝ «—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

®.π§√π“¬°

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

„π ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 16 ‡«≈“ 10.30 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)

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’  ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√

 ‡µø“‚π ¥≈∞‘»—°¥‘Ï ©—µ√∫√√¬ß§å «—π‡ “√å∑’Ë 9

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√

Õ—§√‡∑«¥“√“ø“‡Õ≈  ÿ√“…Æ√å∏“π’ ‚¥¬æ√–-

 —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π
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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

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกนัอคัคีภยั การขนสง อบุติัเหตสุวนบคุคล
และกลมุ การเดินทาง รวมท้ังประกันเบ็ดเตล็ด

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หม้ันทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

รับสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางชาติ
มีประสบการณในการสอนจาก
มหาวทิยาลยั Saint John’s

รบัสอนตามบาน สถานท่ีทำงาน หรอือพารทเมนท
ของอาจารยแถวรามคำแหง ซอย 155

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

ราคาพิเศษ
เพือ่พฒันาภาษาใหดีขึน้

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

Tel. 0-2291-3750-4

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. แผนดินศักดิสิ์ทธิ์
    (มีนาคม ค.ศ. 2013)

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-คัปปาโดเซีย

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

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

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

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

NEW!

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
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ผมเขียนหมายเหตุฯ ตอนน้ีเหมือนมีความ
เชือ่มโยงจากตอนทีแ่ลว

เสียงตัดหญาและพนักงานเ ร่ิม
ทำงานในสายของวันเสาร ดัง ข้ึนๆ
ขางหองของผมอีกคร้ัง  มันเหมือน
ทุกเสารที่พวกเรามีโอกาสไดทำเรื่อง
สวนตัว กับตลอด 5 วันท่ีเรียนอยาง
จริงจัง การกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่ง
ของคนท่ีมีอายุเกิน 40 ไมใชเรื่องงาย
แต เสียงที่กระซิบขางหู  เหมือนผม
ไดพบคำตอบอะไรบางอยางเก่ียวกับ
การมาน่ังอยูที่นี่ เปนบทรำพึงสวนตัว
ที่นาจะสะทอนใหกับผูที่ตองรับบท
ผูนำทุกคนวา “ความเปนผูนำของคุณ
ถาคุณทำอะไร คุณจำเปนตองรู ส่ิงท่ี
คุณทำอยางแทจริง คุณไมรูคุณก็ตอง
เรียนรู คุณไมมีสิทธ์ิพูดเฉไฉวาไมถนัด
ทำไมได นั่นมันเปนคำแกตัวของคนท่ี
ไมใชผนูำ”

การรูจริงในส่ิงท่ีทำ ฟงดูเหมือน
เหรียญสองดาน คือใครจะไปรูจริง
ทัง้หมด กบัมันจำเปนจรงิๆ หรอืเรายังมี
ผรูวมงานอีก ผมวาการรจูริงในมุมน้ีคือ
การท าทายให เราใส ใจกับ ส่ิง ท่ีทำ
ผมชอบท่ีวาไมรูก็ตองพยายามท่ีจะรู ความรูมีให
คนหามากมาย มันไมไดหลบซอนเรา เพียงแตเรา
ตองเดินเขาไปหา เพือ่คนใหเจอ ผมพบวา บางอยาง
เม่ือเรารูจักมากข้ึน เราจะรักส่ิงเหลาน้ันมากข้ึน
ดวยซ้ำไป

ทุกบายวันศุกรของการเขารับการอบรม
เพิ่มเติมท่ีสถาบันอภิบาลเอเชียตะวันออก หรือ
อีเอพีไอ จะมีกิจกรรมเหมือนกับสรุปบทเรียน
ในสัปดาหนั้นๆ สัปดาหนี้ เ น้ือหาท่ีเรียนมีชื่อ
อยางเปนทางการวา สังคายนาวาติกัน ครั้งท่ี 2
รากฐานสำหรับพระศาสนจักรในการฟนฟูผูนำ
ในการสรปุบทเรยีนม ี2 ชวงคอื ชวงสะทอนเนือ้หา
ความรูสึก เทคนิควิธีการการรับรู และชวงท่ีสอง
คือการนำไปใช และประยุกตเขากับงาน และ
หนาท่ีของเรา ผมชอบการจัดการท่ีใหน้ำหนัก
ไดครบ ในวันน้ันผมสะทอนบทเรียนในชวงสอง
แบบน้ี

ไมนาเ ช่ือวา  ผมเคยอานหนังสือบันทึก
วญิญาณของบุญราศสีมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ที ่23 ซ่ึงนาจะมาจากหนังสือภาษาองักฤษท่ีชือ่ The
Journal of Soul ผมยังจำหนังสือ 2 เลมน้ัน
ไดติดตา มันถูกแปลโดยอธิการบานเณรเล็ก
ในสมัยนั้น ซ่ึงก็คือคุณพอประวิทย พงษวิรัชไชย
ผมนึกยอนไปถึงวันน้ัน ทำไมอธิการท่ีเราเห็น

ความศรัทธาของทาน นิ่งสงบ สวดภาวนาและเปน
แบบอยางใหกบัเรา ถงึตองการใหเราอานหนังสือเลมน้ี
ผมคิดวาน่ันคือพื้นฐานแรกของชีวิตท่ีเริ่มปูกันมาเลย
ต้ังแตเขาบานเณร ชีวิตเหมือนเตรียมอะไรบางอยาง
ใหกบัเรา พระสันตะปาปาพระองคนีคื้อผท่ีูจดุประกาย
การเกิดสังคายนาวาติกนั ครัง้ท่ี 2

ผมสะทอนตอไปอกียงัคำถามในหองของวันพฤหสับดี
ทีบ่ทเรียนเก่ียวกบัสังคายนาวาติกนั คร้ังท่ี 2 เริม่เขมขน
คุณพอผูสอนแนะนำให เรารูจักกับพระคาร ดินัล
Suenens Leon-Joseph ชาวเบลเย่ียม 1 ใน 4 ที่สมเดจ็
พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ไดทรงมอบหมายหนาท่ี
ใหเปนผูประสานการจัดสังคายนาวาติกัน ครั้งท่ี 2
มากไปกวาน้ันคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลังจากสังคายนา
วาติกันจบ ทานไดชื่อวาเปนผูสนับสนุนบทบาทของ
ฆราวาส มันพามาถึงเรื่องราวของพลมารีย  ในวันน้ัน
อาจารยถามเราวา ใครท่ีเปนพลมารีย มีญาติพี่นอง
เปนพลมารีย หรือมีความเก่ียวโยงกับพลมารีย ไดผล
คนยกมือเกอืบ 40%   หนึง่ในน้ันคือผม

อาจารยเดินตรงมายังผม เปนคนท่ีสองหลังจาก
ถามคนท่ีหนึ่งไป  วา  “มีความผูกพันกับพลมารีย
อยางไร” สวนผมตอบวา “แมผมเปนพลมารีย” อยาก
จะตอบมากไปกวาน้ัน (เปนแฟนพันธุแทเลยละครับ)
บทสะทอนน้ีบอกกับผมวา สังคายนาวาติกัน ครั้งท่ี 2
ผกูโยงกับชีวติคริสตชนในวันน้ีมากกวาท่ีเราคิดอีกครับ

 บทสะทอนถัดไป ผมพูดถึง
เหตุการณที่นาท่ึงอีกเหตุการณหนึ่ง
ผมซ้ือหนงัสือของอาจารยทานท่ีสอนน้ี
2 เลม เปนหนังสือเกี่ยวกับสังคายนา
วาติกนั ครัง้ท่ี 2 ทัง้น้ีกเ็พือ่จะเปนแหลง
ขอมูลในการเขียนบทความเก่ียวกับ
ประเด็นน้ี ไมนาเช่ือวาวันหน่ึงผมเจอ
ตัวจริง ไมนาเชื่อไปกวาน้ัน อาจารยมี
หนังสือที่ถูกแปลเปนภาษาไทย และ
ไมนาเช่ือที่สุด แตมันก็เปนไปแลว
เม่ือผมไปคุยกับอาจารยเก่ียวกับเร่ือง
หนังสือ อาจารยหยิบหนังสือ 2 เลมท่ี
ผมซื้อมากอนหนา น้ันและถามว า
คุณคิดวาเลมไหนนาแปลเปนภาษาไทย
ผมลงัเล อาจารยแนะนำวาเอาเลมบางๆ
นี่แลวกัน 50 ประเด็นเพื่อใหเขาใจ
สังคายนาวาติกัน ครั้งท่ี 2 มากข้ึน
ผมเห็นดวย อาจารยคงเห็นวาหนาตาผม
มีคำถามบางอยาง ผมใหคุณแปลฟรี
ไมคิดคาลิขสิทธ์ิ  วันรุง ข้ึนอาจารย
นำแผนซีดีมาใหอกี 1 แผน ในน้ันบรรจุ
ตนฉบับภาษาอังกฤษทั้งหมด ผมถาม
อาจารยอีกครั้งวา  มีคาใชจายไหม

อาจารยบอกกบัผมวา ผมมคีวามสุขท่ีจะทำ
บทสะทอนสดุทายในวันน้ันของผมคอื ผมเลา

วาผมชอบเขาหองสมุด ผมหยิบยืมหนังสือมาครบ
ที่เขาอนุญาต เลมลาสุด ผมหยิบหนังสือเกี่ยวกับ
วาติกนั มันพดูถึงเร่ืองขางใน ความลับ ประเด็นรอน
หรืออะไรมากมาย คุณพอทานหนึ่งบอกผมวา
ผมไมสนใจวาติกัน เขาชอบวางอำนาจไมรูจริง
ซิสเตอรอกีคนบอกผมวา เขาสนใจวาเม่ือไรวาตกินั
จะอนุญาตใหผูหญิงเปนพระสงฆ ผมน่ังฟงเขา
พูดคุย โตแยงกันถึงมุมมองและวิธีคิดเพ่ือยืนยัน
ส่ิงท่ีตัวเองคิด ในท่ีสุดเม่ือทุกอยางลงตัว พวกเขา
ถามผมวา คุณคิดวาอยางไร ผมบอกวา ผมคิดวา
พระศาสนจักรมีหลายสิ่งท่ีตองทำมากกวาปญหา
เหลาน้ัน ผมฟงส่ิงท่ีพวกคุณคิดนะ แตผมวาเรา
ตองยืนขางพระศาสนจักร บทสุดทายผมบอกกับ
กลมุวา “ยิง่ผมเรยีนรมูากข้ึน ผมยิง่รกัพระศาสนจักร
มากข้ึน”

เม่ือสติปญญาของเราถูกเติมดวยเรื่องราวดีๆ
ผมคิดวาเราจะเกิดความรัก บางคนคิดวาตนเอง
ราวรานกับพระศาสนจักร กบัคนของพระศาสนจักร
มันก็อาจเปนได แตผูนำพระศาสนจักรท่ีแทจริง
คือพระคริสตเจา เราแตละคนคือบคุคลท่ีอยรูวมกัน
ในวงแขนท่ีเปดกวางของพระองค พระจติยังทำงาน
อยทูกุวนั                                     บรรณาธกิารบรหิาร

สงัคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 :
บทสะทอนในบทเรยีน
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¡“‡¬’Ë¬¡ ”π—° ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ æ√âÕ¡‡√’¬π‡™‘≠

‡¢â“√à«¡æ‘∏’√”≈÷° ·≈–‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘Õß§åæ√–»“ ¥“ »‘√‘  —µ§ÿ√ÿ ¬—§¬’µ ́ ‘ßÀå ¬’
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