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(อานตอหนา  13)

ผศ.อารมณ พูลโภคผล

พระพร
จาก

พระจิตเจา

พระวาจาของพระเจา : พ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจาไมตองการใหทาน
ขาดความรู เรื่องพระพรจากพระจิตเจา พระพรพิเศษมีหลาย
ประการ แตมีพระจิตเจาองคเดียว ผูทรงกระทำทุกอยางในทุกคน
เพื่อประโยชนสวนรวม (1 คร 12:1-11)

ขอลมปราณแหงความรักจากดวงใจของพระเยซูเจาท่ีระบายเขาสูดวงใจ
ของบรรดาอัครสาวกในคร้ังกระโนน ระบายเขาสูดวงใจเราวันน้ี (เทียบ ยน
20:22) เพือ่บนัดาลใหใจเราอิม่เอบิดวยสนัติสุขของพระองค ลกุรอนดวยไฟรกั
ของพระจติเจา จนไมสามารถอยเูฉยตอไปได แตตองดำเนินชีวติเปนประจกัษ
พยานรักของพระองคไปทุกหนแหง เพือ่พระสิรมิงคลของพระบิดาเจา อาแมน

พระพรพิเศษจากพระจิตเจา
จากคำของนกับุญเปาโลท่ีวา  “ขาพเจาไมตองการใหทานขาดความรเูรือ่ง

พระพรจากพระจติเจา” ประโยคนีท้ำใหผมรสึูกกระหายอยากรเูรือ่งพระจติเจา
และพระอานภุาพของพระองค ผมไดยนิคำพดูน้ีของทานนักบญุอยบูอยๆ และ
ผมคดิวา   ถานักบุญเปาโล มาพูดวันน้ี ทานคงจะย้ำคำพดูเดียวกนัน้ีอกีเปนแน
วา “อยาขาดความรเูรือ่งพระพรของพระจติเจา”  เพราะผมไมคอยมคีวามรแูละ
ประสบการณเกี่ยวกับพระพรพิเศษของพระจิตเจา ไมคอยมีใครสอนหรือ
อธิบายใหร ูบางคร้ังและบางคนถึงกบัไมใหความสนใจเอาด้ือๆ อยางน้ันแหละ
ผมจงึกลาๆ กลวัๆ กบัพระจติเจา และพระพรทีพ่ระองคพรอมจะประทานให
ดังน้ันแทนท่ีจะเปนปาก เปนเสียง เปนมือ และเปนเทาของพระจิตเจาในการ
เปนพยานถงึความรักของพระเจาในองคพระครสิตเยซู เลยกลายเปนผ ู“ดับไฟ
ของพระจิตเจา” (1ธส 5:19) เสียเอง

จากจดหมายถึงชาวโครินธนี ้นำผมไปดจูดหมายถึงชาวเอเฟซัส ทานสอน
วา “มีกายเดียวและจิตเดียว มีองคพระผเูปนเจาองคเดียว ผเูปนบิดาของทุกคน
พระองคประทานใหบางคนเปนอัครสาวก บางคนเปนประกาศก บางคน
เปนผูประกาศขาวดี บางคนเปนผูอภิบาลและอาจารย เพื่อเตรียมผูศักด์ิสิทธ์ิ
ไวสำหรับงานรับใชเสริมสรางพระกายของพระคริสตเจา จนกวาเราทุกคน
จะบรรลุถึงความเปนหน่ึงเดียวกัน” (อฟ 4:4-13) คำสอนท้ังสองตอนน้ีชี้
อยางชัดเจนวา บรรดาบุตรของพระศาสนจักรตองมงุสคูวามเปนหนึง่เดียวกนั
ในขณะท่ีมีความหลากหลายเพ่ือรับใชกัน และเสริมเติมแตงกันและกัน
พระพรพิเศษจากพระจิตเจาไดรับมาเพ่ือรับใช และเสริมสรางพระกายของ
พระคริสตเจา (อฟ 4:12)

เพือ่เขาใจเร่ืองพระพรพเิศษของพระจติเจาชัดข้ึน คุณพอนักเทศนเขาเงียบ
หลายทาน เสนอใหนำมาพิจารณาคูกับเร่ืองของศีลศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเราคริสตชน
รูจักกันดี และไดรับการสอนอยางสม่ำเสมอ เชนศีลมหาสนิทซ่ึงเรารับกันอยู
เปนประจำน้ี เราเขาใจกันดีวา ไมวาจะเปนพระสนัตะปาปา หรอืพระสงัฆราช
หรอืพระสงฆ หรอืฆราวาสอยางเรา ทกุคนรับศีลมหาสนิทเดียวกัน ทีแ่ตกตาง
กันจึงไมใชที่ศีลมหาสนิท แตอยูที่ความเช่ือ และสภาพจิตวิญญาณของผูรับ
เชนเดียวกันกับศีลลางบาป ไมวาจะเปนพระสันตะปาปา หรือพระสังฆราช

คิดไมออก บอกเฉลิม
คุณพอเฉลิม กิจมงคล

คนคุนเคยของชาวสภาสาธุฯ
คุณพอยอแซฟ เฉลิม กิจมงคล อายุ 67 ป ลูกวัด อาสนวิหารพระนาง

มารอีาปฏสินธินริมล จนัทบรุ ี  บดิาช่ือ ถนัด มารดาช่ือ กานดา (เจรญินิตย)
กิจมงคล มีลูกทั้งหมด 12 คน คุณพอเฉลิมเปนคนหัวป ในครอบครัวยังมี
นองชายคอื คณุพอเศกสม  สังฆมณฑลจันทบุร ีบราเดอรชยัพร คณะลาซาล
และซสิเตอรวนัทนา คณะพระกุมารเยซู เปนพระสงฆ นกับวช รวมท้ังหมด
4 ทาน ถอืวาเปนครอบครัวใกลวดัใกลอาราม

สำหรับคนสภาสาธุฯ คุณพอเฉลิมเปนคนท่ีทุกคนคุนเคยและรูใจกัน
เน่ืองจากคุณพอเคยเปนรองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย มานาน 10 ป ค.ศ. 1997-2007

เม่ือสังฆมณฑลจันทตองการตัว พรอมวาระท่ีผานมานานพอสมควร
ก็กลับไปรับผิดชอบงานคำสอนของสังฆมณฑลและสงเสริมชีวิตครอบครัว
ดวย  แตทำไดไมนาน งานระดับทองถิน่ไมพอมอื ไดรบัมอบใหยืน่มือมาชวย
ระดับชาติตอ

ที่สุดก็กลับไปรับงานครอบครัวในระดับสภาสาธุฯ อีกคร้ัง แทน
 คณุพอบุญสง หงษทอง

สมัยเปนพระสงฆหนุมเม่ือ 30 ปกอน เคยรับงานเยาวชน และ
วายซีเอส. (Young Catholic Student) พรอมกับเพือ่นพระสงฆหนมุท้ังหลาย
ทำใหงานเยาวชนโดงดังและพัฒนาเยาวชนยุคน้ันใหเติบโตข้ึนเปนผูใหญ
รบัใชวดั สังคมมากมายในวันน้ี

คุณพอจึงมีลูกศิษยลูกหามากมาย เน่ืองจากบุคลิกภาพ เปนคนมีน้ำใจ
และมนุษยสัมพันธที่ ดี  ไมเชื่อคุณลองคุยกับคุณพอสัก  5 นาที  จะมี
โทรศัพทเขามือถอืไมขาดสาย พรอมท้ังน้ำเสียงพดูคุยทีเ่ปนกนัเอง เปนหวง
เปนใยใหกำลังใจ ไมเชือ่ลองโทร. 08-1991-5812

ค.ศ. 1958 คุณพอเขาบานเณรเล็กสมัยคุณพอสนิท วรศิลป เปนเจาวัด
ค.ศ. 1967 ศึกษาตอทีบ่านเณรใหญ เยเนรัล คอลเลจ็ ปนงั รบัศีลบวชวนัท่ี 17
ธันวาคม ค.ศ. 1972 โดยพระคุณเจาลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต ที่
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี คุณพอเปนพระสงฆ
หลังวาติกันสดๆ รอนๆ และชอบเร่ืองภาษา ทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส  เวียดนาม
ละติน ฯลฯ

ผานมาถึงวันน้ี ถอืวา คุณพอเปนเสาหลักตนหน่ึงท่ีสำคัญของสังฆมณฑล
จันทบุรี ในแงเอกสาร และสาระเชิงวิเคราะหสังคม หรืออาจจะเรียกไดวา
“คิดไมออก บอกเฉลิม”

งานอดิเรกอยางหน่ึงท่ีรจูกักนัคือ “สะสมกางเขน” รปูแบบตางๆ ไมตอง
ราคาแพง แคธรรมดา เพือ่สงเสริมความศรัทธา และสะทอนท้ังศิลปะดวย

คติพจนประจำใจ “ฟนฟทูกุส่ิงในองคพระครสิตเจา”
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ครสิตชนรวมใจภาวนา (ตอจากหนา 20)

ในหัวขอ  “พระเจาตองการอะไรจากเรา?” (เทยีบ มคีาห
6:6-8) โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ
และครสิตศาสนจักรสมัพันธ เปนผกูลาวตอนรบั  รวม
ดวย ศจ.ดร.บุญรัตน บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย  เปนประธานอธิษฐานภาวนา ที่
หอประชุมทรีนิตี้ โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต
มีคริสตชนมารวมพิธี 550 คน  เมื่อวันอาทิตยที่ 20
มกราคม 2013 ซึ่งปนี้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย เปนเจาภาพ

กอนเริ่มพิธีพระคุณเจาชูศักด์ิ สิริสุทธ์ิ ศจ.ดร.
บญุรตัน บวัเยน็ และเซอรไอรนี ชำนาญธรรม อธิการิณี
เจาคณะเซนตปอล เดอ ชารตร ตีฆองนำเขาสูงาน
อธิษฐานภาวนา

จากน้ันพระคุณเจาชูศักด์ิ กลาวตอนรับและใหขอคดิ
วา “พระบตุรของพระเปนเจาเสด็จมาประทับอยทูามกลาง
เรา เปนเหตุการณที่นำความช่ืนชมยินดีมาสูมนุษยโลก
โดยเฉพาะอยางย่ิงผทูีมี่ความเช่ือ มีความศรัทธาในคัมภรี
เดียวกัน  หลังจากที่พระองคประสูติ พระองคไดให
แสงสวางในการนำพาบุคคลหลากหลายมาพบกับ
พระองค โหราจารยสามทาน หรอืพญาสามองค ไดเดินทาง
จากแดนไกล จากคนละทิศคนละทาง ทีสุ่ดไดมาพบกัน
ที่เบธเลเฮม เพื่อนมัสการพระองค แสงสวางน้ีไดนำ
พวกเรา จากหลายทิศหลายทาง จากหลายความคิด
จากตัวของเรา เดินทางมา และโดยความเชื่อวันนี้เรา
รวมเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน  เรามาพบกันในองคพระเยซู
คริสตเจา เฉกเชนเดียวกับพญาสามองคท่ีเดินทางมา
เพือ่จะติดตามองคพระเยซคูรสิตเจาน้ัน แสงสวางน้ีมิใช
เปนแสงสวางเพียงเพือ่ทำใหเรามองเห็น แตองคพระเยซู
คริสตเจาเปนองคแหงความรอดดวย

พธีินมัสการนีแ้มจะส้ัน แตเปนพธีิกรรมทีมี่ความหมาย
ขอใหบทเพลงท่ีเรารอง ขอพระเจาไดทำใหจติใจของเรา
นั้นลุกเปนไฟ ขจัดมลทิน ขจัดอคติ เพื่อเราจะไดเปน
ศิษยที่รอนรนในการติดตามพระองค สละละท้ิงตัวเอง
ความมีทฐิิ ความแตกแยกบาดหมาง ผลประโยชนตางๆ
ที่ทำใหเราไมสามารถเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันไดอยาง
แทจริง เม่ือศิษยของพระองคเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ก็จะเปนประจักษพยานความเช่ือที่มองเห็นได”

จากน้ัน คณุพอเสนอ ดำเนินสดวก กลาวบทนำเขาสู
การไตรตรอง “พระเจาตองการอะไรจากเรา?”  คือหวัขอ
ในการอธิษฐานภาวนาคร้ังน้ี สำหรับทุกแหงท่ัวโลก
ซ่ึงปนี้ครบ 105 ปแหงการอธิษฐานภาวนา เพื่อความ
เปนหน่ึงเดียวกัน สมณสภาเพ่ือการสงเสริมความเปน
เอกภาพครสิตชน รวมกับสภาคริสตจักรโลก ไดมอบหมาย
ใหชมรมนกัศึกษาคริสตของอนิเดีย ซ่ึงฉลองครบ 100 ป
เปนผรูางแนวทางอธิษฐานในป 2013 นี ้และพระคัมภีร
ที่เปนหัวใจในการอธิษฐานคือ  มีคาร 6:6-8 พูดถึง
พระเจาไมประสงคเคร่ืองบูชาใดๆ ทัง้ส้ิน  แตส่ิงพระองค
ประสงค คือ 1. ปฏบัิติความยุติธรรม 2. รกัความดีงาม
3. ดำเนินชวีติอยางถอมตน

พระคัมภีรตอนน้ีถูกเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของกลุม
จณัฑาล ทีถ่กูเอารดัเอาเปรยีบจากสงัคม เนือ่งจากแตงงาน
ขามวรรณะ (กษัตริย พราหมณ แพทย ศูทร)

พวกชนชัน้จัณฑาล ถกูถอืวาเปนบุคคลท่ีไมสะอาด

และทำใหผอูืน่ไมสะอาดไปดวย ถกูผลกัใหหลดุออกไป
จากสังคมและถูกถือวาเปนพวกท่ี “หามแตะตอง”
ถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
และวฒันธรรม

ดังน้ัน แนวคิดเร่ืองจัณฑาล   เปนขอคดิท่ีดีสำหรบั
เราคริสตชน   ทีมั่กมองพ่ีนองตางกลมุตางนิกาย  มอง
ในมุมมองท่ีดอยกวาต่ำกวาพวกเราเสมอ  ดุจดังมอง
พวกเขาเปนจัณฑาล   และขอคดิท่ีจะชวยใหเราขามพน
อปุสรรคดังกลาว  มีแนวคิดจากพระคัมภรีดังน้ี

1.  เดินไปพรอมกับพระเยซู  ลูกา 24:13-25 การ
สนทนากับพระเยซูผเูสด็จกลับคืนพระชนมชพีบนถนน
(เรามีพระเยซูอยกูบัเรา  เราจะเดินไปพรอมกับพระองค
เปนพีน่องกัน)

2. เดินทางดวยกันกับพระวรกายอันชอกช้ำของ
พระคริสตเจา ลูกา 22:14-23 พระเยซูทรงหักปง ทรง
ประทานตนเองเปนของขวัญกอนทีพ่ระองคจะทนทุกข
ทรมาน (พระองคส่ังใหศิษยรักกันถึง 3 ครั้ง  แตศิษย
ของพระองคกลบัทำใหพระวรกายของพระองคชอกช้ำ
ดวยการแตกแยกกัน)

3.  เดินไปสอูสิรภาพ  ยอหน 4:4-26 การสนทนา
กับพระเยซูทำใหหญิงชาวสะมาเรียดำเนินชีวิตอยาง
สุภาพ (พระองคทรงสุภาพยอมลดตัวเองสนทนากับคนท่ี
ดอยกวาอยางเปนกันเอง  ตองการบอกพวกเราวาตอง
ปฏบิติัตอกันดวยความสุภาพ)

4. เดินไปในฐานะลูกหลานของแผนดิน  ยอหน 9:
1-1 การเยียวยารักษาของพระเยซู : โคลน รางกาย และ
น้ำ (สระสิโลอมั) (พวกเราบางคร้ังมองกันแบบคนตาบอด
ตองไดรับการรักษาดวยความรักของพระเยซู.....เพื่อ
จะเห็นและรักคนอ่ืน)

5. เดินไปในฐานะท่ีเปนมิตรสหายของพระเยซู
ยอหน 15:12-17 เราเรยีกทานวาสหาย (ทานจงรักซ่ึงกัน
และกัน)

6. เดินขามอุปสรรคกีดขวาง  มัทธิว 15:21-28
พระเยซูกับหญิงชาวคานาอาน (การรักคณะอ่ืน หรือ
นิกายอ่ืน หากมีความเช่ือดังหญิงชาวคานาอาน... เรา
ทำไดเสมอ)

7.  เดินไปพรอมกับความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน
ลูกา 10:25-27 ชาวสะมาเรียผูใจดี (ความรักของ
พระครสิต ไมมีการแบงคณะ หรอืนกิาย)

8. เดินไปพรอมกนักบัการเฉลมิฉลอง  ลกูา 1:46-
55 เพลงสรรเสริญของพระแมมารีย (ความสุภาพ  คือ
พระประสงคของพระเจา)

พิธีนมัสการมาจากชีวิตของชาวจัณฑาลแหง
ประเทศอินเดีย การใชกลองและการขบัรองเพลงบาจัน
ขับรองบทกลอนพื้นเมืองท่ียืนยันถึงความเช่ือของตน
ในพระเจา พธีิจบลงโดยเคร่ืองหมายแหงการแบงปนกนั
ซ่ึงเปนสิง่สามัญในชมุชนของชาวจณัฑาล  ในกรณีนีอ้าจ
แบงปนกันดวยเมล็ดพืชที่กำลังงอก หรือกิ่งทับตา
ที่เปนสัญลักษณถึงการเรียกรองใหเรามีความหวังและ
มีการเปล่ียนแปลง

ศจ.ดร.บญุรตัน กลาววา “สาระสำคัญของพระประสงค
ของพระเจา อยใูนพระวาจาของมีคาห  ซ่ึงมี 3 อยาง 1.
กระทำดวยความยุติธรรม 2. ใหรักความเมตตากรุณา
3. ดำเนินไปดวยการถอมใจไปกับพระเจา สรุปได 2
ประเด็น 1. ส่ิงท่ีเรากระทำกับเพื่อนมนุษย คือการมี

ความยุติธรรมในสังคม 2. กระทำตอองคพระผูเปนเจา
คือ ใหเราดำเนินดวยการถอมใจไปกับพระเจา

พี่นองหลายคนคงเคยใชสัญลักษณของไมกางเขน
บนไมกางเขนมีไมสองช้ินประกบกัน เปนสัญลักษณ
ของชีวิตของผูที่มีเอกภาพ ไมที่หนึ่งตั้งตรงระหวาง
ลางกับบน อนัเปนความสัมพันธระหวางขาพเจากับพระเจา
ระหวางพวกเราแตละคนกับพระเจา และไมอกีชิน้หน่ึง
ขวางอย ูเปนแนวขอบฟา จงึทำใหไมกางเขนสมบูรณ คือ
การท่ีเราเอ้ือมไปถึงพี่นองของเรา สุดขอบชายแดน
สุดปลายแผนดินโลก ไมวาจะอยทูีไ่หน  เขาเหลาน้ันคือ
ผูที่พระเจาปรารถนาใหเราดูแลเอาใจใส เราจะทำอยาง
นั้นไดเม่ือเรามีวิญญาณของความเปนหนึ่งเดียวกัน
ระหวางเรากับพระเจา หนึง่เดียวกนัระหวางเพ่ือนมนุษย
ดวยกัน”

โรงเรยีนอสัสัมชญั (ตอจากหนา 20)
ภราดาศักดา สกนธวัฒน รองผูอำนวยการ รวมแถลง
ทีโ่รงเรยีนอสัสัมชญั เขตบางรกั  เมือ่วนัที ่16 มกราคม
2013 โดยการชีแ้จงครัง้น้ีเพือ่สรางความเขาใจท่ีถูกตอง
หลังจากท่ีมีกระแสขาว การยุบโรงเรียนและขาย
โรงเรียนอัสสัมชัญ

ภราดาศิริชัย ไดชี้แจงวา “กรณีขาวเร่ืองการขาย
โรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ถูกเผยแพรผานส่ือตางๆ ในนาม
ของประธานมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ
ไทย/ผรูบัใบอนุญาต โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอช้ีแจงกรณี
นี้วา เรื่องน้ีไมเกิดข้ึนไดอยางแนนอนกับโรงเรียน
อสัสัมชัญ ไมใชวาเร่ิมทำแลวแตไมสำเร็จ ขอเท็จจรงิคือ
ไมมีแมกระท่ังจะคิดในเร่ืองน้ีเลย ไมวาจะเปนการขาย
หรอืยบุโรงเรยีน หรอืจะโอนกจิการ หรอืโอนใบอนญุาต
ไปใหบุคคลใด กลุมคณะบุคคลใด หรือหนวยงานใด
ของรฐั ไมมีในความคิดเลยทัง้สิน้

ดวยเหตุผลดงัน้ี โรงเรยีนอสัสัมชัญ เปนนิติบคุคล
ตามพระราชบญัญติัโรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 มีมูลนิธิ
คณะเซนตคา เบ รียลแหงประเทศไทยเปนผู รับ
ใบอนุญาตจัดต้ังและดำเนินการ เปนโรงเรียนเอกชน
ในระบบซ่ึงมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอำนาจ
หนาท่ีใหความเห็นชอบ กำกับติดตาม ตรวจสอบ ดูแล
โรงเรียนซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรยีนอสัสัมชัญ ไมเคยมีวาระหรือแนวคิดในทำนอง
ที่เปนขาว

โรงเรียนอัสสัมชัญ กอต้ังข้ึนต้ังแตป พ.ศ. 2428
(ค.ศ. 1885) มีภารกิจใหการศึกษาอบรมแกเด็ก และ
เยาวชนไทยตลอดมากวา 127 ป ขณะที่โรงเรียน
อสัสัมชญัแผนกประถม (ป.1-ป.6) เปดการสอนยางเขา
ปที ่47 ซ่ึงท่ีดินท่ีต้ังโรงเรียนปจจุบนัท้ัง 2 แหง (บางรัก
และสาทร) นั้นเปนท่ีดินกรรมสิทธ์ิของมิสซังโรมัน
คาทอลิกแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อนุญาต
ใหใชที่ดินในการจัดต้ังโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาของ
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยเทาน้ัน

ดังน้ันมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ ไมอาจละท้ิง
ปณิธาน ภารกิจใหการศึกษาอบรมเยาวชนโดยเฉพาะ
การกอกำเนดิเปนโรงเรียนแหงแรกของมูลนิธิฯ ซ่ึงอาจ
นับไดวาเปนจุดเร่ิมตนในประเทศไทยสำหรับนักบวช
คณะเซนตคาเบรียล ซ่ึงความเปนมาน้ีเปนเครื่องยืนยัน
วาเร่ืองการขายโรงเรียน (อานตอหนา 13)
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เขาจะไมยอมฟงความจริง แตจะเปลี่ยนไปฟง
เรือ่งเทพนิยาย  สวนทานจงหนักแนนมัน่คงในทุกกรณี
จงอดทนตอความทุกขยาก จงทำงานของผูประกาศ
ขาวดี จงปฏบัิตศิาสนบริการใหสำเรจ็ ชวีติของขาพเจา
กำลังจะถูกถวายเปนเครื่องบูชาอยูแลว ถึงเวลาแลว
ที่ขาพเจาจะตองจากไป ขาพเจาตอสูมาอยางดีแลว
ขาพเจาวิ่งมาถึงเสนชัยแลว ขาพเจายังรักษาความเช่ือ
ไวแลว ยังเหลืออยูก็เพียงมงกุฎแหงความชอบธรรม
ซึ่งองคพระผูเปนเจาผูทรงพิพากษาอยางเที่ยงธรรม
จะประทานใหขาพเจาในวันน้ัน และไมใชเพียงให
ขาพเจาเทาน้ัน แตจะประทานใหทุกคนที่เฝารอคอย
ดวยความรกัตอการแสดงพระองคดวยเชนเดียวกนั

มีแตองคพระผูเปนเจาทรงยืนอยูเคียงขางและ
ประทานกำลังแกขาพเจา เพ่ือการประกาศขาวดีจะได
สำเรจ็ไปโดยทางขาพเจา และคนตางชาตทิัง้หลายจะได
ฟงขาวดี  ดังน้ัน  ขาพเจาจึงถูกฉุดใหพนจากปาก
สิงโตมาได

องคพระผูเปนเจาจะทรงชวยขาพเจาใหพนจาก
การประทุษรายทั้งส้ิน และจะทรงนำขาพเจาไปสู
พระอาณาจักรสวรรคของพระองคอยางปลอดภัย

ขอพระสริริงุโรจนจงมแีดพระองคตลอดนรินัดรเทอญ
อาแมน (2ทธ 4:4-8, 17-18)

• คนท่ีผานชีวิตมามากจนถึงวัยที่เรียกวา “ยามเย็น
ของชีวิต” มีเหลือเพียงสองคนเทาน้ัน คนแรกคือคนที่
สูดดมลมหายใจท่ีหอมสะอาดทุกวันเวลาท่ีเหลืออยู
ของชีวิต จากความดีที่ เขาซ่ือสัตยกระทำมาตลอด
โดยไมมีเลหเหลี่ยมกล่ันแกลงใหรายแกใคร ตรงขาม
ไดใชโอกาสและตำแหนงท่ีเขามีชวยเหลอืผคูน เกนิเลย
พอดทีีต่องมีเสียดวยซ้ำ คนท่ีสอง คือคนท่ีพอถงึบ้ันปลาย
ของชีวิตยามท่ีพอจะไดพักผอน ไดแตสูดดมลมหายใจ
เนาเหม็นแหงความช่ัวตลอดชีวิตท่ีผานมาท่ีตนเอารัด
เอาเปรียบ กลัน่แกลงและไมมีเมตตาแกผใูดแมยติุธรรม
เรียกรอง

• ขอความพระคัมภีรตอนน้ีของทานนักบุญเปาโล
เขียนจดหมายไปถึงทิโมธีในขณะท่ีถูกจองจำกอนข้ึน
ศาลชาวโรมันตัดสินพิพากษาลงโทษและทานพอจะรู
ชะตากรรมคือความตายท่ีรออยูเบ้ืองหนา แตเพราะ
ความซ่ือสัตยตอพระเยซูเจาท่ีทานประกาศขาวดี
ของพระองคอยางไมเห็นแกเหน็ดเหน่ือยมาตลอดชีวิต
ทำใหทานสูดดมลมหายใจท่ีสะอาดไมมีกลิน่เนาเหม็นใด
จนถึงกับถือวา ชีวิตท่ีกำลังจะหล่ังเลือดน้ี เปนเสมือน
“เคร่ืองบูชา” ถวายแดพระเจาท่ีทานรัก

• ลมหายใจท่ีสะอาดยามเย็นของชีวติ โชยมาพรอมกบั
ม่ันใจวารางวัลในชีวิตคือการไดกอดองคพระผูเปนเจา
ทีเ่รารัก... มาจนสุดทางแลว ทีเ่หลือคือส่ิงน้ัน..รอเราอยู

• แตคุณธรรมของนักบุญเปาโลย่ิงใหญกวาน้ัน
ทานว่ิงมาจนสุดทางแลวก็จรงิ แตทานยังกลายอมรับวา
ที่วิ่งมาไดจนถึงเสนชัยน้ีเพราะพระผู เปนเจาทรง

ชวยทานใหรอดจากปากสิงโตมาได และก็จะทรงทำ
เชนน้ีอีกยามเ ม่ือทานตองขึ้นศาลแตครั้ ง น้ีไมวา
ผลการตัดสินคดีจะออกมาในรูปใด พระเปนเจาก็
จะชวยทานใหรอดจากปากสงิโตท้ังสองทาง..ไมชนะคดี
เหมือนท่ีทรงเคยชวยมาทุกครั้ง ก็ใหทานรับมงกุฎ
เปนรางวลัในสวรรค

• การสูดดมลมหายใจเนาเหม็น และลมหายใจ
ที่สะอาด ไมมีใครรูไดนอกจากเจาตัว แตบอยคร้ัง
ความเนาเหม็นก็เรอเล็ดลอดออกมาใหผูคนใกลเคียง
สัมผัสรับรูถึงกล่ินเหม็นเนาของชีวิตเหลาน้ีได เทากับ
ที่เราไดกลิ่นหอมของลมหายใจคนดีเลยทีเดียว

⌫⌫⌫
 

เปนประธาน ที่อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
สุราษฎรธานี

สังฆานุกรสเตฟาโน ดลฐิศักด์ิ  ฉัตรบรรยงค เกิด
เม่ือวันท่ี  22 มกราคม  ค .ศ .  1983 เปนสัตบุรุษ
วัดแมพระองคอุปถัมภ พนม บิดาช่ือ เปโตร ปกรณ
ทนผุล (เสียชวีติ)  มารดาช่ือ เทเรซา (แหงพระกมุารเยซ)ู
วารนิทร  ฉตัรบรรยงค เปนบุตรคนท่ี 2 ในจำนวนพ่ีนอง
3 คน คือ 1. อนัตน รฐัพล  ฉตัรบรรยงค 2. สังฆานุกร
สเตฟาโน ดลฐิศักด์ิ  ฉัตรบรรยงค 3. ยอหน บอสโก
อคัรยทุธ  ฉตัรบรรยงค

เสนทางกระแสเรียก
คุณพอยอหน ตามาโย เปนผูสงเขาบานเณร
รับอบรมในสำนักฝกธรรมดอมินิกซาวีโอ (ค.ศ.

1995-2001)
รับการศึกษาอบรมในสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ

(ค.ศ. 2002)
และรับการศึกษาอบรมในสามเณราลัยแสงธรรม

(ค.ศ. 2003-2011)
ไดรับการแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีรเม่ือวันท่ี 15

สิงหาคม 2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง  ไชยรา
ไดรับการแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีรเม่ือวันท่ี 14

สิงหาคม 2010 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรยีงศกัดิ ์ โกวทิวาณชิ

ไดรบัพธีิบวชเปนสังฆานุกรเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม

2011 โดยพระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา  กฤษ-
เจริญ

ดานการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอุปถัมภวิทยาพนม

จ.สุราษฎรธานี
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

จ.สุราษฎรธานี
ระดับอุดมศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร สาขา
วชิาปรัชญาและศาสนา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (การแนะแนว)

วิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม หลักสูตรศิลป-
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร สาขาวิชา
เทววิทยาจริยธรรม

คติพจน  “ขาพเจาคือผรูบัใชของพระเจา” (ลก 1:38)

บวชพระสงฆสุราษฎรฯ ตอจากหนา 20)

สงเสริมสนับสนุน การบรกิารแบบอาสาสมัคร
รับผิดชอบ ประสานงานองคกรชวยเหลือ

ของคาทอลิก  ระดับนานาชาติ   มากกวา 160 องคกร
เปนพิเศษภายใตสภาพระสังฆราชคาทอลิก

ปจจุบนั พระคารดินลัโรเบริต ซาลา เปนประธาน
มีสมาชิกกรรมการ 41 คน ทีป่รกึษา 3 คน เจาหนาท่ี 8
คน  เว็บไซต Corunum@corunum.va

คำสอน  5 นาที ตอจากหนา 10)
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บทอธษิฐานภาวนา

ดวยวาจาและการกระทำ
“อยากลัวเลย จงมีความเชื่อไวเถิด” (มาระโก 5:36)

บ.สันติสุข
www.salit.org

เด็กหญิงเล็กๆ คนหน่ึงไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนบาน เม่ือพวกเขา
ไดกลิน่กาซท่ีบานของเธอ เขาวางเธอไวบนสนามหญาหนาบาน ในขณะท่ีติดตอ
แพทยใหมาดูอาการของเธอ พีช่ายของหนนูอย ซ่ึงมีอายแุกกวาเธอเพยีงหนึง่ป
เหน็นองสาวนอนอยทูีส่นามหญาก็รบีวิง่เขาไปในบานเอาศีรษะโขกกับกำแพง
บาน แลวก็สวดดวยใจรอนรนวอนขอพระเจาทรงโปรดใหนองสาวของเขา
อยาตองเสียชีวิต ส่ิงท่ีเขากระทำและคำภาวนาของเขาไดรับการตอบสนอง
นองสาวของเขารอดชีวิตไปได

ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาในวันน้ี เปนเร่ืองราวของหัวหนา
ศาลาธรรมซ่ึงมุงม่ันท่ีจะใหบุตรสาวของเขามีชีวิตตอไป เขาออนวอน
พระอาจารยเจาซ้ำแลวซ้ำอีก เขาแทบไมเชื่อเม่ือพระเยซูเจาตรัสวาจะเสด็จไป
ที่บานของเขา และในท่ีสุดพระเยซูเจาก็ทรงชวยชีวิตลูกสาวของเขาไวได
ในชวงเดียวกันน้ันหญิงท่ีเปนโรคตกเลือดมาถึงสิบสองป คิดในใจวาหากนาง
เพยีงสัมผสัพระเยซเูจาเทาน้ัน นางก็จะหายจากโรคโดยไมตองกลาวอะไรทัง้ส้ิน
ทั้งสองบุคคลในเร่ืองท่ีเราอานในพระวรสารแสดงใหเห็นคนหน่ึงใชวาจา อีก
คนหน่ึงใชการกระทำเพ่ือแสดงวาเขาเช่ือม่ันในพระเยซูเจา และท้ังสอง
กไ็มผดิหวงั

เรื่องท่ีกลาวในพระวรสารวันนี้ เกิดข้ึนไดเสมอตามถนนที่แออัดในโลก
ของเรา หลายครัง้พระเยซเูจาทรงถูกหอมลอมดวยฝงูชน ผทูีส่นใจในพระองค
จากใกลและไกล รวมทั้งผูที่ไมเชื่อและยังดูหมิ่นพระองคดวย พวกเราก็เปน
สวนหนึ่งของฝูงชนน้ันๆ จดหมายถึงชาวฮีบรูเตือนเราวาพระอาจารยเจาทรง
รักษาคนปวย และโปรดใหผูตายไดกลับมีชีวิตใหม พระองคนั่นเองคือ
ผูที่ทรงรับทนทรมานเพ่ือเราและถูกประหารชีวิต ขอใหเราไดเลียนแบบอยาง
ของพระองค

ขาแตพระบิดาเจา พระองคทรงรักและทรงดูแลมนุษยทุกคนท่ีพระองค
ทรงเนรมิตข้ึนมา การที่พระองคทรงสงพระบุตรมาในโลก พระองคไดทรง

ประทานพระผูทรงบำบัดรักษาผูยิ่งใหญ และพระผูทรง
ไถบาปของโลก โปรดทรงประทานพระพรใหลูกเช่ือม่ัน
ในพระองคมากยิง่ข้ึน เพือ่ลกูจะไดเปนประจกัษพยานใหแก
พระองคในโลก ทั้งน้ี เดชะพระคริสตเจา พระเจาของลูก
ทัง้หลาย อาแมน

ตางฝายตางรัก
แลวกรงุเทพฯ กก็ลับมีสีสันข้ึนมาอีกคร้ัง
เลือกต้ังผูวาทีก็มีชีวิตชีวาข้ึนมาที
พรอมกบัคำสญัญาแผนพฒันานโยบาย
ผูสมัครแตละคนแทบไมไดเขาบาน
ตระเวนเปดตัวหาเสียงแขงคูตอสูแขงวันแขงเวลา
หนาตาย้ิมแยมเสียงเคลาเสียงหัวเราะแมเหน่ือยแทบขาดใจ
มือไมออนไหวไดทุกคนเขาหาทักทายใครก็ไมรู
ขอเสียงออนคะแนนทำอะไรไดทัง้น้ัน
ขับรถเมลขนขยะทอดกลวยตำสมตำชงกาแฟ
ถงึผคูนจะรแูกใจวาส่ิงท่ีสัญญาทำไดบางทำไมไดเปนสวนใหญ
แตก็อดเคลิบเคล้ิมกับยุทธศาสตรเขาถึงตัวไมได
ยิ่งคนไทยดวยแลวพรอมเทใจใหใครก็ไดที่ทำตัวเหมือนญาติ
เรียกพี่เรียกนองเรียกพอเรียกแมเรียกลุงเรียกปาเรียกปูเรียกยา
ไมใชญาติกเ็หมือนญาติในชวงน้ี
แมแตกับเด็กเล็กก็ยังอุมยังกอดยังนอนเปนเพื่อนได...

ผสูมัครแตละคนดูรกัดูหวงใยคนกรงุเทพฯ กนัออกนอกหนา
อยากใหสะดวกสบายอยากใหสงบสุขอยากใหปลอดภยั
แขงกันสัญญาแขงกันขายนโยบายแขงกันเสนอโครงการ
มงุม่ันยกระดับชีวติความเปนอยสูวัสดิการความผาสุก
รถเมลเรือขามฟากฟรีตลอดสายทยอยมาทุกหานาที
เพิม่รถไฟฟาสายน่ันสีนีท้ัง้ยนเวลาเดินทางโยงใยแทบถึงหนาบาน
สรางทางเลียบแมน้ำใหสัญจรใหชมธรรมชาติไดอยางจุใจ
ติดแอรตลาดขยายขนาดเพิ่มท่ีจอดรถสะดวกคนขายสบายคนซื้อ...

ผสูมัครทุกคนและแตละคนชางรักคนกรุงเทพฯ กนัเหลือเกนิ
นาเสยีดายทีต่างคนตางรกัตางคนตางวธิกีารตางคนตางนโยบาย
ฉนัรักกรุงเทพฯ ตามวิธีของฉัน
ใครจะรักกรุงเทพฯ อยางไรเร่ืองเขา
ฉันไดรับเลือกฉันก็จะพยายามทำตามท่ีลั่นวาจาไว
แตถาฉันไมไดรับเลือกโครงการที่ฉันเสนอหามคนอ่ืนลอกเลียนแบบ
ฉนัไดรบัเลือกฉันกจ็ะพยายามเต็มรอยตามสัญญา
แตถาฉันไมไดรับเลือกฉันก็ขวางไปเร่ือยจนเลือกตั้งสมัยหนา
นีถ่าผสูมัครทกุคนรวมใจลงแรงแข็งขันทำตามท่ีสัญญา
หรืออยางนอยยกความคิดแผนงานโครงการใหผูชนะไปทำ
กรงุเทพฯ คงเปนเมืองเทวดาสมช่ือแนนอน
เพราะแตละโครงการทีน่ำเสนอลวนสดุยอดระดับช้ันเทพทัง้น้ัน...

และน่ีคือปญหาไมเฉพาะผสูมัครเปนผวูากรุงเทพฯ
แตเปนปญหาของทุกคนก็วาได
พอแมรักลูก
แตตางคนตางรักตางวิธีแสดงออก
พอรักพอตั้งเปาหมายไวใหลูกอยางน้ีแมไมเกี่ยว
แมรกัแมต้ังอนาคตสำหรับลกูอยางน้ีพอไมตองยงุ
ครูบาอาจารยรักลูกศิษย
แตกต็างคนตางรักตางวิธีแสดงออก
แลวตางคนตางแขงเอาใจศิษย
จนขัดแยงขัดแขงขัดขากันเอง
คนไทยรักประเทศ
แตตางคนตางกลมุตางสีตางวิธีแสดงออก
ปากตะโกนรักชาติแตกลับขัดแยงแตกแยกทำลายกันไมหยุด
อยางน้ีแลวอดสงสัยวารักจริงรกัแทแคไหน
เพราะผลที่ออกมาดูจะขัดกันอยางนาเกลียด
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สังฆมณฑลเชียงใหม

ถาคณุซือ้แตสิง่ทีไ่มจำเปน  ไมชาคณุตองขายสิง่ทีจ่ำเปนมาใชหนี้

สังฆมณฑลจนัทบรุี

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

ระลึกถึงทานในคำภาวนา

คณุพอไชยยศ เจรญิกลู เจาอาวาส และคณุพอโชคดี
ดำรงอนุรักษ ผูชวยเจาอาวาสเขตวัดนักบุญเปาโล
หวยตอง รวมกับพ่ีนองคริสตชนหมบูานหวยเตา จดัพธีิ
เสกวัดนักบญุยอแซฟ บานหวยเตา เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม
2012 โดยพระสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน
เปนประธาน หมูบานหวยเตาน้ีเปนหมูบานพี่นองชาว
ปกาเกอะญอ เปนวัดสาขาของวัดนักบุญเปาโล หวยตอง
ต้ังอยหูมท่ีู  7  ต.บอแกว  อ.สะเมิง  จ.เชยีงใหม  กอตัง้
หมบูานโดยนายเยช ิ  ตอลาบือ  เม่ือ ค.ศ. 1978  เปนผู
เขามาอาศัยอยเูปนครอบครัวแรก ปจจุบนัหมบูานหวยเตา
มีทัง้หมด  30 หลังคาเรือน  เปนครอบครัวคาทอลิก  15
หลงัคาเรือน  โดยครอบครัวของนายสมชาย  อภริมย-
ประเสริฐ  โดยม ีนายปุเว  อรเปะ  เปนครอบครัวแรก
ที่เขามาเปนคาทอลิก นอกจากน้ันเปนพ่ีนองคริสเตียน
และนับถือศาสนาพุทธ  ปจจบุนัมีนายสม  โพเง  และ
นางสาวจันทรดี  การณุยพฤกษ เปนครูคำสอนรับผดิชอบ
หมูบานหวยเตาในการอภิบาลและสอนคำสอนประจำ
หมบูาน โอกาสฉลองพระครสิตสมภพ เม่ือวนัท่ี 25
ธันวาคม  พระคุณเจาวีระ  อาภรณรตัน  เปนประธาน
พธีิบชูาขอบพระคุณ  ทีว่ดันอยเอมมานูแอล  ดอยทอง
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ซ่ึงเปนวัดนอยที่อยูในศูนย
ใหการอบรมแกเด็กผูรอโอกาสที่อยูในการดูแลของ
ภราดาอนุรักษ  นิธิภัทราภรณ  คณะเซนตคาเบรียล
โอกาสน้ีพระคณุเจาไดประกอบพธีิโปรดศีลกำลงัใหกบั
พี่นองชาวลาหูทั้งหมด 27 คน และมีพิธีแตงงานรวม
15 คู และกอนวันฉลองในวันท่ี 24 ธันวาคม  มีพิธี
โปรดศีลลางบาปผูใหญใหกับพ่ีนองชาวลาหูทั้งหมด
30 คน โดยคุณพออุดม   นิธิภัทราภรณ  ซ่ึ ง เปน
จิตตาธิการ โดยมีกลุมบราเดอรจากบานนวกมงฟอรต
สันทราย ซ่ึงนำโดยภราดาไชยณรงค ฮวดศิริ ไดมา
ใหการอบรมสอนคำสอนเตรียมจติใจกอนวนัฉลอง 
ระหวางวันท่ี 27-29 ธันวาคม ที่ผานมา ถือวาเปน
งานใหญสงทายป เก าของสังฆมณฑลเชียงใหม
โดยการจัดกิจกรรมชมุนุมเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม

ที่โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย มีตัวแทนเยาวชนจากเผา
ตางๆ ที่ไดคัดเลือกจากแตละเขตวัดรวมกวา 800 คน
โดยพระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน เปนประธาน
เปดกิจกรรมดวยพิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับกิจกรรม
หลักคือการเรียนคำสอนโดยพระคุณเจา 4 องค คือ
พระคุณเจาวีระ อาภรณรตัน สอนในเร่ืองจงหย่ังรากลกึ
ในคำสอนและความเช่ือ สวนพระคุณเจาประธาน
ศรีดารุณศีล เนนในเรื่องจงหยั่งรากลึกลงในพระวาจา
ของพระองค สำหรับพระคุณเจาสิริพงษ จรัสศรี
เนนใหเยาวชนจงหย่ังรากลึกลงในเร่ืองศีลธรรม
จริยธรรมและศักด์ิศรีของการมีชีวิตครอบครัว หรือ
การเตรยีมตัวเขาสชูวีติครอบครวันัน่เอง สวนวนัสุดทาย
วันท่ี 29 ธันวาคม เยาวชนทั้งหมดยายฐานกิจกรรม
ไปยังอาสนวิหารพระหฤทัย รวมกับพี่นองสัตบุรุษ
ของสังฆมณฑล  เพื่อรวมในพิธีฉลอง 50 ปชีวิตสงฆ
และ 25 ปพระสังฆราชผูสืบตำแหนงอัครสาวกของ
พระคณุเจาสังวาลย ศรุะศรางค พรอมกันน้ีพระคุณเจา
ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
ปดปเยาวชนของสังฆมณฑลเชียงใหมอยางเปนทางการ
ดวย 

ส่ือมวลชนสังฆมณฑลจันทบุรี ไดฤกษเปดสถานี
วิทยุออนไลนอยางเต็มรูปแบบแลว  เ ม่ือวันท่ี  21
มกราคม 2013 หลังจากเตรียมตัวมาเปนเวลาอัน
ยาวนาน ก็ขอเปนแรงใจใหอีกแรง และขอเชิญชวน
ทกุทานรับฟงรายการดี ๆ ทีมี่สาระความร ูรวมท้ังเพลง
ไพเราะๆ ไดทาง www.chandiocese.org ใครใชไอโฟน
ไอแพด ก็สามารถรับฟงไดนะครับ วันเด็กปนี้ (12
มกราคม 2013) วัดแมพระเมืองลูรด บางแสน จัดงาน
ใหกับเด็กๆ ไดอยางมีคุณคา สงเสริมกระแสเรียก
ไดอยางชนิดท่ีไมซ้ำแบบใคร และไมมีใครเหมือน
โดยไดใหบรรดาเด็กๆ ไดมีสวนรวมในพิธีกรรม เปน
ประธานรวมในพิธีมิสซาพรอมกับพระสงฆ แถมยัง

เปลี่ยนตัวกะทันหัน สำหรับผูขับบทเราวิงวอนพิธี
ปฏิญาณตนตลอดชีพของซิสเตอรกลาริส กาปูชิน
บานแสงอรุณ เม่ือคุณพอทรงราชย  ศรีระหงษ เสร็จ
จากงานฉลองวัด เสียงหาย คุณพออรรคเดช  ทับปง
จงึรบัชวงซอมตอ รวมกับคณุพอสทิธโิชค  แสวงกาญจน
หลังจากมีขาวกลุมโรฮิงญา ลี้ภัย พลัดหลงเขามา

ในประเทศไทย และถูกจับกุมดำเนินคดี ศูนยสังคม
พฒันา สังฆมณฑลสุราษฎรธานี ไมตกขาวไดประสาน
คารตัิสไทยแลนด   (Caritas Thailand) พรอมกบัเจาหนาท่ี
ทีท่ำงานอยใูนพืน้ที ่เรงสำรวจขอมลู เบือ้งตนออกจดหมาย
ประสานรวบรวมสิ่งของเพื่อสงความชวยเหลือแลว
วัดแมพระประจักษเมืองลูรด หาดใหญ  เรงประสาน
ความชวยเหลือทันที หลังคุณพอยอหน ลิสซันดริน
เจาอาวาส ประกาศจะลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยียนพรอมคาริตัส
ไทยแลนด และศูนยอภิบาลดานสังคม สังฆมณฑล
สรุาษฎรธานี เน่ืองจากมีผลูีภ้ยัอยใูนเขตพ้ืนท่ีจำนวนมาก
ขอแสดงความยินดีกับอารามกลาริส กาปูชิน พระ-

มารดาแหงพระศาสนจักรท่ีมีสมาชิกถวายตัวตลอดชีวติ
เพิ่มข้ึนอีก 2 ทาน ซิสเตอรมารีอา ยาชินทา นิภาพร
กระบวนงาม  และซิสเตอรมารีอา โกเล็ตตา อุษณีย
ใจธรรมมโน สมาชิกคณะผรูบัใชฯ ออกเดินทางรวม
วันกตัญู ซิสเตอรวิไลวรรณ ยนปลัดยศ อธิการิณี
เจาคณะ ที่บานพรพัชรสมโภชดวงหทัยนิรมลของ
พระแมมารีย พรอมเริ่มเขาเงียบประจำปกลุมแรก
งานน้ีสมาชิกหลายคนคงเร่ิมฟงน้ำพระทัยของพระเจา
ปหนาจะวาอยางไร 

ใหรวมเทศนอีกดวย งานน้ีขอปรบมือใหดังๆ เลยครับ
สำหรับผูที่มีสวนรวมในการจัดงานน้ีทุกทาน และ
ขอขอบคุณแทนบรรดาเด็กๆ ที่คุณพอมิเกล กาไร-
ซาบาล เจาอาวาส ไดเปดโอกาสใหกับเด็กๆ ถาปหนา
ใครอยากสัมผสั กข็อเชิญนะครับ 

ระลึกถึงทานในคำภาวนา
วญิญาณสมาชิกอดุมสารและอดุมศานตผลูวงลบัทุกดวง

วญิญาณในไฟชำระและวญิญาณท่ีไมมใีครคดิถึง
คณุพอยอหน บัปตสิต สิรนนท สรรเพช็ร  / มารอีา  ประนอม  ตรธีารา

“จงละความกระวนกระวายทั้งมวลของทานไวกับพระองค
เพราะพระองคทรงหวงใยทาน”  (1เปโตร 5:7)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 37 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 3-9 กุมภาพันธ 2013หนา 8



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 3-9 กุมภาพันธ 2013 หนา 9

  ⌫

เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

ขอใหดวงวิญญาณ คุณพอยาโกเบ สมัย สุธางคกูล เสวยสุขรวมกับ
พระเยซูเจา แมพระ เทวดา และนักบุญท้ังหลาย ในสรวงสวรรคดวยเทอญ

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

 
⌫ ⌦

 



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 37 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 3-9 กุมภาพันธ 2013หนา 10

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 และความเอือ้อาทรตอกนัและกนั”

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

ตางประเทศสมัยใหม วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร วิชาคณิตศาสตร
วชิาธุรกจิการพาณชิย วชิาจรยิศึกษา และวิชาพมิพดีด

- ผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเปนจำนวนมาก ไดรับการ
บรรจุเขาทำงานทันทีในบริษัท และองคกรธุรกจิตางๆ หรอืศึกษาตอในระดับ
อุดมศึกษา

- โรงเรยีนเปดรบัสมัครนกัเรยีนใหม ปการศกึษา 2556 ตัง้แตวนัที ่3 มกราคม
2556 เปนตนไป

กอร อูนุม คืออะไร
ก อ ร

อูนุม เปน
คำ ภ า ษ า
ล ะ ติ น

หมายถึง หนวยงานหน่ึงในพระศาสนจักรคาทอลิก
เมตตาธรรม ทำใหเราสามารถเห็นพระพักตรของ

พระเยซูคริสตเจา ในคนยากจนและขัดสน พระองค
ทรงสอนวา เม่ือเราหิว กระหาย โดดเด่ียว ทานไดมา
ชวยเหลือเรา (เทียบ มธ 25:36)

อาศัยความเช่ือในพระเยซูคริสตเจา ผูทรง “มอบ
ชีวิตของพระองคเพื่อเรา” (1 ยน 3:16) ประวัติศาสตร
ของพระศาสนจักรมีหลักฐานชัดเจนวาไดมีความริเร่ิม
เก่ียวกับงานเมตตามากมาย ในสมัยปจจุบันบรรดา
คริสตชนท่ัวโลกเอาใจใสคนยากจนและขัดสน ดวย
วิถีทางตางๆ ต้ังแตเปนประจักษพยานชีวิตธรรมดาๆ
จนถึงกิจการขององคกรคาทอลิกมากมาย ความริเริ่ม
ตางๆ ของเมตตาจิตแบบคริสตชน ตองแสดงถึงการ
อทุศิตนของพระศาสนจักร และความซ่ือสตัยตอคำสอน
ของพระเยซูเจา (เปาโล ที ่6 ป 1972)

อัตลักษณ
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ตรัสกับ

สมาชิกของ กอร อนูมุ ใน ค.ศ. 1972 วา ดังน้ัน เราจึง
ขอต้ังช่ือวา กอร อูนุม ( Cor = หัวใจ  Unum =
หนึ่งเดียว) แปลวา  หัวใจหน่ึงเดียว  หัวใจท่ีเตน
เปนจังหวะ พรอมกับหัวใจของพระคริสตเจา ผูมีใจ
เมตตาสงสารผูหิวกระหาย จึงทรงชวยเหลือพวกเขา
แมความกระหายฝายจิตวิญญาณ

บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ทรงกลาวในท่ีประชุม ป ค.ศ. 1984 วา “พวกทาน
เปนดวงตาท่ีมองความยากจน ทานเปนหวัใจท่ีมีเมตตา
สงสารและปรารถนาชวยเหลือผูอื่นท่ีขัดสน ทานเปน
มือที่ยื่นออกไปฉันพี่นองและใหความชวยเหลือ
ที่เปนรูปธรรม”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ไดเขียน
สมณลิขิต พระเจาคือ ความรัก (Deus caritas est) วา
“ผูปฏิบัติงานเมตตาธรรมตางๆ ของพระศาสนจักร
แทจริงก็คือ พระศาสนจักรเองในทุกระดับน้ันไมวา
จะเปนระดับวัด ระดับพระศาสนจักรแหงใดแหงหนึ่ง
หรือแมแตระดับพระศาสนจักรสากล  ดวยเหตุนี้
จึงเปนการเหมาะสมท่ีสุดท่ีสมเด็จพระสันตะปาปา
เปาโล ที ่ 6 ไดทรงสถาปนาสมณสภา  Cor Unum ข้ึน
ใหเปนหนวยงานของสันตะสำนักรับผิดชอบในการ
ปฐมนิเทศและประสานงานกับหนวยงานตางๆ ผทูำงาน
ดานเมตตาธรรม ทีไ่ดรบัการสนบัสนุนจากพระศาสนจักร

คาทอลิก  ณ วันน้ีเฉกเชนกับในอดีต พระศาสนจักร
ในฐานะท่ีเปนครอบครัวของพระเจา ตองเปนสถานที่
ที่คอยใหความชวยเหลือและไดรับความชวยเหลือ
และในขณะเดียวกันยังเปนสถานที่ที่ผูคนพรอมที่จะ
รับใช  ผูที่อยูนอกกรอบพระศาสนจักรท่ีตองการ
ความชวยเหลือ”

สมเด็จพระสนัตะปาปาเปาโล ท่ี 6 ทรงต้ังสมณสภา
กอร อูนุม เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1971 เพื่อ
การพัฒนามนุษยและคริสตชน

วัตถุประสงค
1. เพื่อชวยสมเด็จพระสันตะปาปา และเปน

เคร่ืองมือของพระองค ใหมีความริเริ่มพิเศษในกิจการ
ชวยเหลอื เม่ือมภียัพบิติั หรอืการสงเสรมิพฒันามนุษย

2. เพือ่สนบัสนุนการสอนคำสอนเรือ่ง เมตตาธรรม
และสนับสนุนสัตบุรุษใหเปนพยานชีวิตอยางเปน
รูปธรรมตอเมตตาธรรมท่ีพระเยซูเจาทรงสอน

3. เพื่อสนับสนุนและประสานความริเริ่มองคกร
คาทอลิก โดยการแลกเปล่ียนขอมูล และสงเสริม
ความรวมมือฉนัพีน่องในดานการพัฒนามนุษย

กิจกรรมของสมณสภาน้ี
ออกสารรณรงคในเทศกาลมหาพรต
สงเสริมสนับสนุนผูอภิบาล  ไตรตรอง

สมณลิขิต พระเจาคือองคความรัก

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

(อานตอหนา 5)
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(ตอจากฉบับท่ีแลว)
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงกลาวทาย

โดยชี้วาคำถามเร่ืองพระเจา เปนเรื่องหลักของการ
ประชุมสังคายนาน้ี พระเจาทรงเปนผมีูอยจูรงิ ทรงเจริญ
ชีวิตอยู ทรงเปนพระเจาผูเอาพระทัยใสมนุษยเปนการ
สวนตัว พระองคทรงพระทัยดีไรขอบเขต พระองคมิใช
ทรงความดีอยใูนพระองคเองเทาน้ัน แตยงัทรงมีพระทยั
ดีตอเรามิอาจวัดได พระเจาทรงเปนองคพระผูสร าง
ของเรา ทรงเปนความจริงและความสุขของเรา จนถึง
ข้ันท่ีวาเม่ือมนุษยแสวงหาท่ีจะพิศเพงความคิดจิตใจ
ของตนไวกับพระเจาแลว พระองคจะทรงเติมเต็ม
กิจการยอดเยี่ยมสูงสุดแหงจิตวิญญาณของมนุษย
เปนกิจการที่แมแตทุกวันนี้ยังเปนและตองเปนจุดรวม
สูงสุดแหงกิจการมากมายนับไมถวนของมนุษย ทีม่นุษย
ไดรับศักด์ิศรีของตน

เราเห็นแลววาชวงเวลาท่ีเรามีชีวิตอยูนี้เดนชัดดวย
การท่ีมนุษยหลงลืมและหูหนวกกับเร่ืองของพระเจา
อยางไร ขาพเจาจึงมีความเช่ือวาเราตองเรียนรูบทเรียน
เบ้ืองตนงายท่ีสุดของสภาสังคายนา ขาพเจายงัเชือ่ดวยวา
ศาสนาคริสตในแกนสำคัญน้ัน อยูที่การมีความเช่ือ
ในพระเจา ผทูรงเปนความรักแบบพระตรีเอกภาพ และ
การพบปะท้ังเปนการสวนตัวและรวมกันของเรากับ
พระคริสตเจา ผูทรงชี้ทางและช้ีนำชีวิตของเรา ส่ิงอื่น
ทัง้หมดน้ันมาจากส่ิงท่ีวาน้ีเทาน้ัน

ส่ิงสำคัญในยุคปจจุบัน ตามท่ีปตาจารยสังคายนา
ปรารถนาคือเราเห็นชดัเจนใหมวา พระเจาทรงประทับอยู
และในทางตรงกันขาม เม่ือความเชื่อในพระเจาทรง
ประทับอยู พระองคทรงกำลังเฝามองดูเราอยู พระองค
ทรงตอบรับเรา และในทางตรงกันขาม เม่ือความเช่ือ
ในพระเจาขาดหายไปส่ิงสำคัญทุกอยางก็ลมครืนลง
เพราะมนุษยสูญเสียศักด์ิศรีลึกซ้ึงของตน สูญเสียส่ิงท่ี
ทำใหความเปนมนุษยของตนย่ิงใหญ ยามเม่ือเผชญิกับ
ทุ ก รู ปแบบของการลดทอนคุณค า ของม นุษย
สภาสังคายนาเตือนเราใหระลึกวา พระศาสนจักรนี้
มีภารกจิมีคำบัญชาใหสมาชิกทุกคนตองทำการถายทอด
พระวาจาแหงความรักของพระเจาท่ีชวยใหรอดพน
เพื่อใหเสียงเรียกของพระเจาท่ีถือเอาความสุขนิรันดร
ของเราเปนส่ิงสำคัญนั้นจะเปนที่ไดยินและไดรับการ
ตอบรับ

เม่ือพิจารณาดูความม่ังค่ังท่ีมีอยูในเอกสารตางๆ
ของสภาสังคายนาวาติกนัท่ี 2 ขาพเจาขอเอยชือ่เอกสาร

เปนสังฆธรรมนูญ 4 ฉบับ ที่ถือเปน 4 มุมสำคัญ
บนเข็มทิศช้ีนำทางของเรา อันไดแก สังฆธรรมนูญ
Sacrosanctum Concilium เรื่องพิธีกรรม ซ่ึงบอกเราวา
นับแตแรกเร่ิมมีพระศาสนจักรนี้ มีการถวายคารวกิจ
แดพระเจา มีพระเจาเปนศูนยกลางของธรรมล้ำลึกแหง
การประทับอยูของพระคริสตเจา สังฆธรรมนูญ
Lumen Gentium แสงสวางสองนานาชาติ วาดวยเรื่อง
ภารกจิพืน้ฐานของพระศาสนจักรในฐานะเปนพระกาย
ของพระคริสตเจา และเปนประชากรท่ีกำลังเดินทาง
จาริกผานกาลเวลา คือการถวายพระสิริรุงโรจนแด
พระเจา เอกสารฉบับท่ีสามคือสังฆธรรมนูญ Dei
Verbum พระวาจาของพระเจา วาดวยเรื่องการเผย
ความจริงของพระเจา พระวจนาตถของพระเจาท่ีใหชวีติ
ทรงเรยีกพระศาสนจกัรมารวมกนั และใหพระศาสนจักร

มีชีวิตรวมเดินทางผานประวัติศาสตรและสุดทาย
สังฆธรรมนูญ Gaudium Et Spes ความยินดีและ
ความหวัง วาดวยเร่ืองสำคัญท่ีพระศาสนจักรตองนำ
แสงสวางท่ีไดรับจากพระเจาไปสูทั้งโลก เพื่อพระเจา
จะไดรบัพระสิรริงุโรจน

สภาสังคายนาวาติกันท่ี 2 เรียกรองเราใหคน
พบความงดงามแหงความเช่ือของเราอยูทุกวัน ใหเรา
รูจักความเช่ืออยางลึกซ้ึงเพื่อจะไดมีความสัมพันธ
แนนแฟนกบัองคพระผเูปนเจา และเจรญิชวีติกระแสเรยีก
ครสิตชนของเราจนถึงท่ีสุด

ขอพระนางมารียพรหมจารี พระมารดาของ
พระคริสตเจาและพระมารดาของทั้งพระศาสนจักร
โปรดทรงชวยเราใหนำเอาสิ่งท่ีปตาจารยสังคายนาได

ประเทศฟลปิปนส
ในเอเชียมีเพียงประเทศฟลิปปนสแหงเดียวที่มี

คริสตชนคาทอลิกเปนสวนมาก และกลายเปน
ศูนยกลางการศึกษาเก่ียวกับศาสนาคริสตในเอเชีย
มานาน และชาวฟลปิปนสออกไปทำงานในประเทศตางๆ
ทั่วโลก เปนครูสอนภาษาอังกฤษ นักดนตรี และ
งานบาน รวมท้ังในประเทศไทยดวย

ฟลิปปนส   มี 16 อัครสังฆมณฑล กับ
58 สังฆมณฑล และ 4 เขตสังฆนายก กบั 7 เขตเทียบ
สังฆมณฑล และ 1 เขตสมณะปกครองดานทหาร
พระคารดินัล 3 องค พระอัครสังฆราช 20 องค
พระสังฆราช 111 องค วัด 3,134 แหง พระสงฆ
8,753 องค (เปนสงฆสังฆมณฑล 5,850 องค และ
สงฆนักบวช 2,903 องค) สังฆานุกรถาวร 21 องค
สามเณรใหญ 7,407 คน ภราดา 1,172 คน ภคินี
12,765 คน ครูคำสอน 96,245 คน ผูรับศีลลางบาป
1,579,173 คน คาทอลิก 75,370,000 คิดเปน 81.5%
ของประชากรท้ังหมด 92,150,000 คน

ประเทศฟลปิปนส เปนสาธารณรัฐ ประกอบดวย
หมเูกาะใหญนอยราว 7,000 เกาะ ทอดตัวตามชายฝง
ทะเลตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย เมืองหลวงช่ือ
กรุงมะนิลา งานประกาศพระวรสารแบบเปนระบบ
เริ่มตน ค.ศ. 1564 สงผลใหมีการต้ังพระศาสนจักร
อยางม่ังคงไดราวปลายศตวรรษที่  19 นับแต
มักเจลแลน คนพบหมูเกาะตางๆ ค.ศ. 1521 สเปน
เขามาปกครองจนถึง ค.ศ. 1898 เปนชวงเวลาท่ี
พระศาสนจักรตองประสบกับความยากลำบาก
จากระบบอุปถัมภที่ราชวงศกษัตริยแหงสเปน
พยายามนำมาใชควบคุมกิจการของพระศาสนจักร
โดยเขามามีสวนรวมแตงต้ัง พระสังฆราชและ
ตำแหนงหนาท่ีตางๆ  ระบบดังกลาวส้ินสุดลง
ค.ศ. 1898 เม่ือสหรฐัอเมริกามีอำนาจเขามาปกครอง

หมูเกาะฟลิปปนส และใชนโยบายแยกศาสนจักร
ออกจากรัฐ เกิดมีขบวนการตอตานสมณะของ
พระศาสนจกัร ตอนปลายศตวรรษท่ี 19 มีกลมุแตก
แยกช่ืออากลีปายัน พยายามกอต้ังพระศาสนจักร
แหงชาติข้ึน ค.ศ. 1902

ผนูำพระศาสนจักรและกลมุสิทธิมนุษยชนตางๆ
คอยวิพากษวิจารณการกระทำไมถูกตองตางๆ
ในยคุปกครองแบบเผดจ็การของอดตีประธานาธิบดี
เฟอรดินันด  มารกอส  หนังสือพิมพของพระ-
ศาสนจักรถูกตรวจสอบและหลายฉบับถูกส่ังปด
หลังมีการประกาศกฎอัยการศึก พระสงฆ นักบวช
และฆราวาสหลายคนถูกจับขังคุกเปนเวลานาน
โดยไมมีการต้ังขอหา  หลังจากประธานาธิบดี
มารกอส ประกาศวาเปนผชูนะการเลอืกตัง้ ค.ศ. 1986
ผูสังเกตการณนานาชาติกลับบอกวามารกอสโกง
การเลือกต้ัง บรรดาพระสังฆราชแหงฟลิปปนส
เรียกรองใหทำการตอสูแบบขันติเพื่อความยุติธรรม
ถือเปนตัวการเรงปฏิกิริยาให เกิดมีการปฏิวั ติ
“พลงัประชาชน” ทัง้ประเทศ  นาง คอราซอน อากวีโน
ผู สืบตำแหนงตอจากมารคอส  หนีภัยไปอยูกับ
นักพรตคาเมไลทระหวางท่ีมีการกอการปฏิวัติ
โดยประชาชน ชวงเปล่ียนศตวรรษ พระศาสนจักร
พบวาผทูำงานของตนตองกลายเปนเหยือ่เคราะหราย
ของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน โดยชาวมุสลิมกลมุหน่ึงท่ี
ตอสูแยกตัวเปนอิสระทางภาคใตของฟลิปปนส
พระศาสนจักรมงุเนนทำงานดานสังคมเพ่ือคนยากจน
คนทำงานโพนทะเล เรื่องส่ิงแวดลอม เรื่องการ
ฉอราษฎรบงัหลวง และตอตานการลงโทษประหารชีวติ
มีการถกเถียงโตแยงกันมากในเร่ืองขอเสนอใหมีการ
เปล่ียนแปลงกฎหมายเร่ืองการคุมกำเนิด

ความใกลระหวางชาวฟลิปปนส และคนไทย
ทั้งศาสนาและหนาตา มองดูจนแยกกันไมออก
ถาไมพดูออกมา กค็งยากท่ีจะรไูด

(อานตอฉบับหนา)
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

หรือพระสงฆ หรือแมแตเราฆราวาสในสถานการณ
ฉกุเฉนิ เม่ือโปรดศลีลางบาป กเ็ปนศีลลางบาปเดียวกนั
ศีลศักด์ิสิทธ์ิเปนความจริงหน่ึงเดียวแหงพระหรรษทาน
ทีท่กุคนมีสวนรวมเดียวกนั ซ่ึงบันดาลใหพระศาสนจักร
ศักด์ิสิทธ์ิ สนิทสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกัน

แตพระพรพิเศษ เปนการเผยแสดงของพระจิตเจา
มอบใหกบับุคคล “แตละคน” (1 คร 12:7) ดังน้ันแตละ
คนจึงไดรับพระพรพิเศษไมเหมือนกันและไมเทากัน

ดวยพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศหาขอบเขตมิไดของ
พระเจา พระองคทรงประทานท้ัง 2 ทอธารน้ี เพือ่บนัดาล
ใหพระศาสนจักรศักด์ิสิทธ์ิ เราอาจเปรียบวาเปนกระแส
ลมแหงพระอานุภาพของพระจิตเจา 2 กระแส กระแส
หนึ่งพัดจากบนลงลาง ผานทางฐานันดร ทางอำนาจ
การปกครอง ทางอำนาจการสัง่สอนของพระศาสนจกัร
และโดยเฉพาะอยางย่ิงทางศีลศักด์ิสิทธ์ิตางๆ พระหรรษ-
ทานท่ีหลัง่จากดวงใจเปยมรักของพระเยซูเจาท่ีเปดออก
บนกางเขน ไดหลั่งเขาสูดวงใจของมนุษยตลอดเวลา
อยางทวมทน โดยไมมีวันขาดสายเลยทางทอธารน้ี
สวนอีกกระแสหน่ึงพดัจากทิศทางท่ีเกนิความคาดหมาย
เกินความเขาใจของเรามนุษย  ดังท่ีพระเยซูเจาบอกคือ
“พดัไปในท่ีลมตองการ” (ยน 3:8) นกับุญเปาโลอธิบาย
วา “พระพรพิเศษท้ังมวลเปนผลงานของพระจิตเจา
พระองคเดียว ผูทรงแจกจายพระพรตางๆ ใหแตละ
คนตามท่ีพอพระทยั”  (1คร 12:11)

เม่ือพระเยซูเจาตรัสวา “พัดไปในท่ีลมตองการ”
กคื็อ  “ตามท่ีพระจติเจาตองการ” เราจึงเห็นอยางชัดเจน
ถงึอำนาจสูงสุดของพระเจาเหนอืทกุสิง่ แมแตกาลเวลา

และเปนไปอยางท่ีมนุษยคาดการณลวงหนาไมไดเลย
ดังน้ีการประทานพระพรพิเศษจึงมิไดจำกัดอยเูฉพาะแต
ในสมัยของบรรดาอัครสาวก หรือเฉพาะสมัยเริ่มตน
ของคริสตศาสนาเทาน้ัน ทั้งไมจำกัดอยูกับฐานันดร
หรือบุคคลใด หรือผูที่เปนนักบุญเทาน้ันดวย เพราะ
พระจิตเจายังคงประทานพระพรพิเศษของพระองค
ในทุกยุคทุกสมัย ทุกสถานท่ีและกับบุคคลใดก็ได
ตามท่ีพระองคทรงพอพระทยั

ศีลศักด์ิสิทธ์ิเปนของประทานใหกับทุกคน เพื่อ
แตละคนจะไดใชของประทานล้ำคาน้ี  สวนพระพรพเิศษ
เปนของประทานใหแตละคนเพ่ือใชใหเกิดประโยชน
กับทุกคน

พระพรพิเศษสำคัญ
เม่ือเราเขาใจพระพรพเิศษของพระจติเจาเชนน้ีแลว

เราคงมีความเห็นตรงกันวา ชางเปนความสูญเสียอยาง
ใหญหลวงเพียงใด สำหรับพระศาสนจักร ชุมชนแหง
ความเช่ือ ซ่ึงเปนประชากรของพระเจาท่ีกำลังเดินทาง
อยูบนโลกน้ี หากเราเปดรับกระแสแหงของประทาน
จากพระจิตเจา  เพยีงทอธารใดทอธารหน่ึงทอธารเดียว
และปดหรือละเลยไมสนใจรับจากอีกทอธารหน่ึง เรา
คงพดู ณ ทีน่ีไ้ดแตเพยีงวา “ชางเปนเร่ืองนาเศราจริงๆ”
และวันน้ี แมจะเปนเวลาหาสิบปแลว หลังสังคายนา
วาติกัน ที่ 2  เรื่องนาเศราดังกลาวก็ยังมีอยูใหเห็นได
ในพระศาสนจักรของเรา จึงไมนาแปลกเลยครับ วา
ทำไมคริสตชนฆราวาสจำนวนมากจึงเย็นชา เฉื่อยเฉย
ไมรูรอนไมรูหนาวกับชีวิตวิญญาณ อีกจำนวนหน่ึง
ก็หลับไหลจนปลุกใหต่ืนยากมาก เรามักไดยินคำพูด

จากหลายๆ คน รวมท้ังจากพระสงฆเทศนในวัดดวยวา
ฆราวาสในประเทศไทยเราเปนเหมือนยักษหลับ ครับ
ทานท่ีเคารพ พวกเราจะไมหลับไดอยางไร ถาพวกเรา
ไมไดรับทอธารท่ีสองจากพระจิตเจาในชีวิตประจำวัน
ของพวกเรา และพวกเราจะรับไดอยางไร ถาพวกเรา
ยังไมรูจัก  ยังไมเขาใจ  พวกเราจะรูจักและเขาใจ
ไดอยางไร ถาไมมีใครบอก ไมมีใครสอน ไมมีใครนำเรา
ไปมีประสบการณพระพรพิเศษของพระจิตเจา

สังคายนาวาติกนั ที ่2 ไดออกเอกสารทีน่ายินดี และ
นารักมากๆ ระบุวา “ไมใชเพยีงแตโดยทางศีลศักด์ิสิทธ์ิ
และทางศาสนบริการของพระศาสนจักรเทาน้ัน ทีพ่ระ-
จิตเจาทรงประทานความศักด์ิสิทธ์ิใหกับประชากรของ
พระองค แตทรงนำและตกแตงใหพวกเขาอุดมดวย
พระพรตางๆ ทรงแจกจายใหแตละคนตามท่ีพอพระทัย”
(1 คร 12:11) พระองคประทานพระพรพิเศษใหกับ
สัตบุรษุทุกฐานันดร โดยพระพรพเิศษเหลาน้ี พระองค
ทรงทำใหมวลประชาสัตบุรษุเหมาะสมและสรรพพรอม
ที่จะทำงานในหนาท่ีตางๆ เพื่อฟนฟูและเสริมสราง
พระศาสนจักร ดังท่ีมีบนัทึกไววา “พระจติเจาทรงแสดง
พระองคในแตละคนเพื่อประโยชนสวนรวม” (1 คร
12:7) ดังน้ี ไมวาพระพรพเิศษน้ีจะย่ิงใหญนาพศิวง หรอื
เรยีบงาย หรือดูธรรมดาสามัญเพียงใดก็ตาม ก็เปนของ
ประทานท่ีตองนอมรบัดวยความกตัญูรคุูณ และรับไว
เปนความบรรเทาใจ เหตุวา พระพรพเิศษเหลาน้ี เปนของ
ประทาน ทีเ่หมาะสม และเกิดประโยชนกบัความตองการ
ของพระศาสนจักร(LG ขอ 12)  (อานตอฉบับหนา)

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

พระพรจากพระจิตเจา (ตอจากหนา 3)

หรือพยายามจะขาย หรือยอมใหตกเปนของผูอื่น
ไมสามารถจะมีในความคิดไดเลย

นอกจากน้ี โรงเรียนอัสสัมชัญ ดำเนินกิจการได
อยางมีประสิทธิภาพมีความม่ันคง มีความพรอมที่ให
การศึกษาแกนกัเรยีนอยางตอเนือ่งเสมอมาโดยไมขอรบั
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐ แมปจจบุนัรฐัจะใหการศึกษา
แกนกัเรียนฟรีถงึ 12 ป หรือมีการแขงขันท่ีสูงข้ึนก็ตาม
แตโรงเรียนก็ไดพัฒนาตนเองในดานตางๆ อาทิ การ
พฒันาครู เทคโนโลยี อาคารสถานท่ี เพิม่พืน้ท่ีชานเมือง
ใหกับนักเรียนเพ่ือจะทำกิจกรรมกีฬา/ดนตรีตลอดมา
ทีผ่านมาผปูกครองทีเ่ปนศิษยเกาและบุคคลท่ัวไปยงัสง
บุตรหลานเขามาเรียนกับโรงเรียน ซ่ึงไมไดมีปญหา
ในการจัดการศึกษาตามนโยบายด้ังเดิม หรือมีผลการ
ดำเนินงานไมเปนท่ียอมรบัหรอืขาดศรัทธาจากผปูกครอง
แตอยางใด และไมไดอยใูนสภาพท่ีจะไมสามารถดำรง
สภาพการเปนสถาบันการศึกษาอยางท่ีถกูโจมตี จนตอง
ขายกิจการแตอยางใด

สวนกรณีขาวการบังคับใหครูเซ็นใบลาออก เพื่อ
การควบรวมโรงเรียนอสัสัมชัญแผนกประถมและมัธยม
นัน้ เปนเรือ่งทีไ่มตรงกับความเปนจรงิ การรวมโรงเรยีน
อสัสัมชญัตามตราสารจัดต้ัง แตเดิมโรงเรยีนอสัสัมชญั
มีพืน้ท่ีเพยีง 7 ไรเศษ มีจำนวนนักเรียนเพ่ิมมากข้ึนทำให
อาคารเรียนไมเพียงพอกับความตองการของผูปกครอง
จงึไดขยายไปเปดโรงเรียนอสัสัมชัญแผนกประถม ในป
พ.ศ. 2509 และไดรบัใบอนุญาตใหเปดการเรียนการสอน

ในระดับประถมศึกษามีใบอนุญาตตางหาก แตการ
บริหารยังคงเปนเชนลักษณะโรงเรียนอัสสัมชัญเดียวกัน
ใชระบบเดียวกันบริหารมาโดยตลอด

ตอมามีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 กำหนดให
โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนเปนนิติบุคคล โดยนับ 1
ใบอนุญาต 1 โรงเรยีน และทุกโรงเรยีนตองจดัทำตราสาร
จดัต้ังของแตละโรงเรยีน ซ่ึงจะเปนผลใหสภาพการบรหิาร
โรงเรียนอสัสัมชัญ กบัโรงเรียนอสัสัมชัญแผนกประถม
ตามกฎหมายฉบับน้ีเปนสองนติิบคุคล หรอืสองโรงเรยีน

ดังน้ันการจัดทำตราสารจัดต้ังจึงมีขอบังคับตาม
กฎหมายในสิ่งท่ีเราใชรวมกันมา อาทิ การใชอักษรยอ
“อสช” ทะเบียนนักเรียน เลขประจำตัวนักเรียน ทีจ่ะตอง
แยกจากกันไมตอเน่ืองเชนเดิม ซ่ึงขัดกับเจตนารมณเดิม
คือใหโรงเรียนอัสสัมชัญคงความเปนหนึ่งเดียวเทาน้ัน
โดยในปที่ผานมา คณะกรรมการมูลนิธิคณะเซนต-
คาเบรียลแหงประเทศไทยในฐานะผูรับใบอนุญาตของ
ทั้งสองโรงเรียนไดมีมติใหควบรวมโรงเรียนอัสสัมชัญ
และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เปนโรงเรียน
อัสสัมชัญเพียงแหงเดียว เพื่อความเปนเอกภาพและ
คงเอกลักษณของโรงเรียน โดยดำเนินการยื่นเรื่อง
ขออนญุาตกับสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ขณะน้ีอยใูนข้ันตอน
การดำเนนิการดังกลาว ซ่ึงเม่ือยืน่เอกสารครบถวนแลว
เปนดุลยพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนท่ีจะอนุญาตใหรวมเปนโรงเรียนเดียว

ไดหรือไมอยางไร ผูรับใบอนุญาตไมสามารถท่ีจะยุบ
หรือรวมโรงเรียนไดเอง ขณะเดียวกันผูรับใบอนุญาต
และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทั้งสองโรงเรียน
และผูบริหารของท้ังสองโรงเรียน (อัสสัมชัญและ
อัสสัมชัญแผนกประถม) ไดประชุม และมีมติใหคง
ความเปนโรงเรียนเดียวกัน คือ เปดสอนต้ังแตชั้นป.1
ถงึ ม.6 ในสถานท่ีทัง้สองแหง (บางรัก และสาทร) ดังเดิม
ดวยบุคลากรเดิม นกัเรยีน เรยีนระดับประถม เขาเรียน
ป.1 ถึง ป.6 ที่สาทร แลวมีสิทธ์ิเขาเรียนตอที่ระดับ
มัธยมตนท่ีบางรักไดเชนเดิม

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล ขอยืนยันการไมยุบ
โรงเรยีนประถมและไมมีการเลิกจางครู ไมมีการบังคับ
ใหครูเขียนใบลาออกตามที่เปนขาว ครูผูสอนในระดับ
ประถมยังสอนนักเรียนแตละรุนท่ีโรงเรียนรับเขามา
เปนนักเรียนอยใูนสถานท่ีเดิม(สาทร) สภาพความผูกพนั
ตอมูลนิธิฯ คณะผบูริหารตอ เพือ่นรวมงานท้ังฝงประถม
มัธยมไมมีการเปลี่ยนแปลง ครูจะไดรับการดูแลจาก
โรงเรียนอัสสัมชัญ ไดรับการบรรจุเปนครูที่โรงเรียน
อสัสัมชญัทันทีเม่ือสมัครใจโอนเขา เปนครขูองโรงเรยีน
อัสสัมชัญหรือหลังการควบรวมมีผลตามกฎหมายแลว
และรับสิทธิประโยชนตางๆ เชนเดิม รวมถงึการนับอายุ
การปฏิบติังานตอเน่ืองและตามกฎระเบียบของกระทรวง
ศึกษาธิการกำหนดไวทุกประการและจะดูแลคุณครู
ที่ไมมีวุฒิครูแตสอนท่ีอัสสัมชัญมายาวนานไดสอนท่ี
โรงเรยีนอสัสัมชัญ จนกวาจะเกษียณอายแุละจะสงเสรมิ
พฒันาจนคุณครูไดรบัใบประกอบวิชาชีพ”

โรงเรยีนอสัสัมชญั (ตอจากหนา 4)
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Tel. 0-2291-3750-4

รับสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางชาติ
มีประสบการณในการสอนจาก
มหาวิทยาลยั Saint John’s

รบัสอนตามบาน สถานท่ีทำงาน หรอือพารทเมนท
ของอาจารยแถวรามคำแหง ซอย 155

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

ราคาพิเศษ
เพือ่พฒันาภาษาใหดีข้ึน

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

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

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

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)
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 ี: กรุงอิสตันบูล-ชานัคคาเล-เมืองทรอย-เพอรกามัม-
คูซาดาซี-เอเฟซัส-ปามุคคาเล-คัปปาโดเซีย

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)

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท
การประกนัอคัคีภยั การขนสง อบุติัเหตุสวนบคุคล
และกลมุ การเดินทาง รวมท้ังประกันเบ็ดเตล็ด

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หมัน้ทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

ดอมีนิโก ไทฟกุ แซโก
สูออมพระหัตถพระเจา
31 สิงหาคม พ.ศ. 2505
จากลูก : เกษมศรี ดวงใจ จันทรา นิทัศนา วิชัย จิตรา

สมเดช ปทมา วิสิทธิชัย และหลานๆ
“ลกูเอยความเช่ือของเจา ชวยเจาใหรอดพนแลว” (มก 5:34)

มารีอา เน้ียม แซต้ัง
สูออมพระหัตถพระเจา
5 มีนาคม พ.ศ. 2544

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
  

อาย ุ65 ป
เกดิใหมในพระเจา 7 กมุภาพนัธ 2536

รับแรงดลใจจากพระจิตเจาใหเก็บรักษาไวในใจ
ของพวกทาน  มาทำใหสำเร็จเปนจริง  นั่นคือ
ความปรารถนาของพวกทานอยากใหผคูนท้ังหลาย
มารูขาวดีมารูจักและพบปะกับพระเยซูคริสต
องคพระผเูปนเจา เปนหนทาง ความจริง และชีวติ
ของพวกเขา

(ตอจากหนา 11)สังคายนาวาตกินัท่ี 2
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

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

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ·æ√°Àπ“¡·¥ß Õ.Õ—¡æ«“

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

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

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π («—π‡ “√å∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å

‡«≈“ 19.00 π. ¡’·Àà‚§¡∂«“¬‡°’¬√µ‘·¥à·¡àæ√–

§ÿ≥æàÕ‰æ¬ß ¡π‘√“™ Õÿª —ß¶√“™ ‡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

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

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

 —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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

thailand.org

����� ©≈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«—ππ—°∫«™ “°≈ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—π‡ “√å∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 µ—Èß·µà‡«≈“ 08.30-

10.30 π. ∑’Ë«—¥æ√–¡À“‰∂à ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ æ√–-

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

°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

 «—¥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§√√“™ ’¡“

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

‡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 ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

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

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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 6 ª√–®”«—π∑’Ë 3-9 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

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

�����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

�����‚§√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

����� ¡—§√ ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√ ·≈–Õÿ¥¡»“πµå µàÕÕ“¬ÿ

 ¡“™‘° µ‘¥µàÕΩÉ“¬∑–‡∫’¬π ¡“™‘° ‚∑√. 0-2681-

3900 µàÕ 1810 ‚∑√ “√ 0-2681-5401

�����‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° √—∫ ¡—§√™à“ßæ‘¡æå

·≈–™à“ßæ—∫ Õ¬à“ß≈– 1 Õ—µ√“ ‰¡à®”°—¥«ÿ≤‘°“√»÷°…“

¥à«π  Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2268-1646-8

‡ ° 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“¬)

✝ «—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ‡°“–„À≠à ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“

«—π»ÿ°√å∑’Ë 15 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 18.00 π.

¡’¡‘ ´“·≈–®ÿ¥‡∑’¬π„π ÿ “π À≈—ß¡‘ ´“¡’ «¥

‡°â“‡À≈

«—π‡ “√å∑’Ë 16 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.00 π.

‡ ° ÿ “π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”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 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 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)

✝ «—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬ ®.√“™∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 16

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 16.00 π. „π ÿ “π

§◊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

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401
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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

สวัสดีครับ นองๆ เยาวชน
เราไดกาวเขาสูปที่ 36 ของ
งานเยาวชนคาทอลิกไทย
จากกาวแรกทีบ่รรดาจติตาภิบาล
พระสงฆ นกับวชไดวางแนวทาง
และเดินเคียงขางพวกเรา

ตลอดมา พรอมกับปูพื้นฐานงานเยาวชนไวอยางเขมแข็ง จนถึงวันน้ี งานอภิบาล
เยาวชนไดเติบโตข้ึนในระดับหนึ่ง มีองคกรสมาชิกที่รวมมือกัน เพื่อใหงานเยาวชน
เปนภารกจิของเยาวชน เพือ่เยาวชน และโดยเยาวชนอยางแทจรงิ โดยมงุท่ีจะใหเด็ก
และเยาวชนลูกพระเจา รวมพลังเปนหนึ่งเดียว พัฒนาชีวิต ติดตามพระเยซูคริสต
รวมสรางสรรคพระอาณาจกัรในสงัคม

เรากำลังเตรียมการเฉลิมฉลอง ไปพรอมๆ กับการทบทวนถึงภารกิจที่ผานมา
เพือ่มงุไปสภูารกิจเพ่ือเยาวชนตอไป ภายใตสัญลกัษณทีเ่ราเห็นจนคนุชนิเปนเคร่ืองหมาย
ที่เตือนใจเรา

กางเขน คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ครสิตชนฆราวาส แผนกเยาวชนทำพันธกิจ
เพื่อมุงฟนฟู และสงเสริมชีวิตเด็กและเยาวชนตามกระแสเรียกของตนใหใกลชิด
พระเยซูคริสตมากข้ึนอาศัยพระวาจาและศีลศักด์ิสิทธ์ิ

มือสองขาง คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน
ทำภารกิจดวยสองมือ เพื่อใหชีวิตเปนประจักษพยาน เรียนรูและแบงปนคุณคา
พระอาณาจักรในสถานการณโลกปจจุบัน ปฏิสัมพันธฉันพี่นองกับผูมีความเชื่ออื่น
และธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมอยางสอดคลอง กลมกลืนกับวัฒนธรรมทองถิน่

หัวใจ คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ครสิตชนฆราวาส แผนกเยาวชนทำภารกจิดวย
ความรัก โดยอุทศิตนและรับใชเพือ่นมนุษยทกุคน โดยเฉพาะเยาวชนผยูากไรและดอยโอกาส

และ พ้ืนวงกลมสีสม สีสมเปนสีของเยาวชน ที่แสดงถึงความหวัง พลัง และ
แรงบันดาลใจท่ีดี

เรามีวสัิยทศันทีม่องไปขางหนารวมกัน เรามีพนัธกิจทีเ่ปนแนวทางปฏิบติัทีจ่ะทำ

รวมกนั เหมอืนเปนการทาทายเราท้ังผทูีท่ำงานกับเยาวชน และกบัตัวของเยาวชนเอง
เพือ่ใหงานเยาวชนเกิดผลอยางแทจริงตามท่ีเราไดต้ังใจไว อยางไรก็ตามพระคริสตเจา
ยังคงทาทายเราอีกดวยผานทางคำเช้ือเชิญน้ี “จงไปส่ังสอนนานาชาติใหมาเปนศิษย
ของเรา” (เทียบ มธ 28:19) ดวยการเปนพยานชีวิตแหงความเช่ือแกกันและกัน...
แลวพบกนัใหม ฉบับหนาครับ
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ดานซายมือของผมคือคุณพอรุนนอง วันน้ีผมมาเย่ียมมหาวิทยาลัยซานโต
โทมัส สถาบันการศึกษาของเขา เลยตอมายังท่ีพักซึ่งเปนของคณะเอสวีดี
และเดินมาเขาวัดดวยกนั ยงัวดัพระจติเจา ใกลทีพ่กัของคุณพอเขา  ขณะรวมมิสซา
ผมคิดวาถาอยูเมืองไทย คงไมไดมาน่ังฟงมิสซาแบบน้ี ถาเขาไปท่ีวัดอยางนอย
กต็องข้ึนแทน รวมมิสซา ชวีติท่ีแปลกและเปล่ียน บางทีนาคนหา

วัฒนธรรมความเช่ือของชาวฟลิปปนสมีรากฐานมาจากประเทศสเปน
การเขามาแพรธรรมของคณะนักบวชจากประเทศสเปน ไมเพยีงแตนำความเช่ือ
จากคำสอนทางศาสนามาเทาน้ัน ยงันำวถิชีวีติวิธีคิดเขามารวมดวย อยางหาทาง
หลีกเลี่ยงไมได เวลาจะทำความเขาใจกับอะไรสักอยาง ถาเราไมเลือกท่ีจะ
สวมแวนสายตาของชาติของเขา รากฐาน ประเพณี วัฒนธรรม วิธีคิด วิถีชีวิต
บางทีเราก็สรปุแคคำวา ดไีมดี ซ่ึงบางคร้ังอาจจะเปนดีไมดี แบบสวนตัวมากกวา

ผมใชเวลาวันหยุดเสารอาทิตยในการเดินทางคนหาเร่ืองราวตางๆ เพื่อ
มาเรียนรูบาง เพื่อมาเขียนหนังสือบาง เพื่อสรางแรงบันดาลใจบาง แตที่สำคัญ
ผมวาการเรียนรูจักชีวิตเปนส่ิงท่ีนาสนใจท่ีสุด และวิธีการเรียนในแบบสัมผัส
ดวยตัวเองเปนส่ิงท่ีเราจะจดจำมันไดนานท่ีสุด เสารอาทิตยนีผ้มจึงเลือกมาใชชวีติ
อยูกับคุณพอรุนนอง  และมีเวลาเดินทางไปยังท่ีที่ยังไมมีโอกาสไดไป
ในโปรแกรมน้ัน นอกจากจะมีมหาวิทยาลัยซานโตโทมัสท่ีเกาแกเปน 400 ป
ข้ึนไปแลว ยังมีวัดพระเยซูเจาองคดำ (Black Nazarene) ที่เกียวโป (Quiapo)
ไชนาทาวน ที่บีนอนโด (Binondo) เมืองคนจีนท่ีมีอยูทั่วโลกแตที่นี่ไดชื่อวา
เกาแกที่สุดในโลก (ต้ังแตป ค.ศ. 1594) วัดนักบุญโลเรนโซ (Minor Basilica
of  St.Lorenzo) และปดทายดวย Divisoria สำเพง็เมืองฟลปิปนส

ส่ิงหนึง่ท่ีทำใหการเดนิทางในฟลปิปนสแตกตางจากไทยอยางเหน็ไดชดัคือ
ความเปนประเทศคาทอลิกจงึมีสภาพแวดลอมในแบบคริสตชนประสมประสาน
ความเช่ืออนัเปนชวีติ ผมเขาไปเดินในมหาวิทยาลัยซานโตโทมัส นกึภาคภมิูใจ
ที่เห็นความเกาขรึมของอาคารสถานท่ี แนนอนแมไมหรูหราในส่ิงปลูกสราง
แตความเกาแกด้ังเดิมชวนใหเรานึกถึงตำนานจวบจนวันน้ี คนฟลิปปนสจึงมี
วิธีคิดในการปรับปรุงวัดแบบพยายามไมซอมสวนท่ีเกาดานนอก ดูแปลกดี
ถาเทียบกับความคิดของคนไทย แตถาถามวามีเหตุผลหรือเปลา ก็ปฏิเสธ
เหตุผลเบ้ืองหลังของเขาไมไดเชนกัน

ที่มหาวิทยาลัยซานโตโทมัส ดานในจะเปนบานเณรของคณะโดมินิกัน
ในอดีตเคยเปนท่ีอยูของสามเณรจากนานาชาติที่มาเรียน ปจจุบันคงเหลือไว
แตสามเณรจากสวนตางๆ ของฟลิปปนส หนาหองอาหารจะประมวลภาพ
พระสงฆทีเ่ปนศิษยเกา และพระโปรดเลอืกใหเปนพระสงัฆราช หนึง่ในน้ันคือ
พระสังฆราชจากประเทศไทย พระคุณเจายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ แหง
สังฆมณฑลนครราชสีมา ผมแอบภูมิใจอยูลึกๆ แตผมคิดวาบานเณรท่ีครั้งหน่ึง
เคยเปนท่ีพักใหกับพระสังฆราชในอนาคต และสถานศึกษาท่ีไดมีสวน
หลอหลอมบรรดาพระสงัฆราชเหลาน้ันคงภาคภูมิใจมากกวา

ที่วัดพระเยซูเจาองคดำ เพิ่งผาน
การฉลองไปไมนาน แปลกทีช่าวฟลปิปนส
ชอบรูปพระ ที่มีลักษณะไมคอยสวย
แบบน้ี พระเยซูเจาองคดำ หรอืทีน่ีเ่รยีกแบล็คนาซารีน มีตำนานงายๆ คือพระรปู
พระเยซเูจาแบกกางเขนท่ีอยใูนวัด วนัท่ีเกดิไฟไหม พระรปูพระเยซูในลักษณะน้ี
ไมไหม มีเพียงเขมาจางๆ ที่จับอยู หลังจากหมอกควันจางลง อัศจรรยเกิดข้ึน
แตอัศจรรยกวาน้ันคือคนเร่ิมวอนขอและไดรับ แรกๆ ผมไมเขาใจวา ทำไม
คริสตชนท่ีนีถ่งึศรทัธามากๆ ตอพระรปูพระองคนี ้ถาคิดแบบคนไทย คงรสึูกวา
นากลัวดวยซ้ำ แถมบางองคดูไมสวยงามนามอง แตสำหรับคนฟลิปปนส
พระเยซูเจาองคดำ เปนพระท่ีพวกเขาสัมผัสไดถึงความยากจนขนแคน ชีวิต
ที่ยากลำบาก ซ่ึงคนสวนใหญของประเทศ เปนภาวะของทุกคนท่ีตองพบเจอ
พระองคอยูเคียงขางพวกเขา แบกกางเขนรับความลำบากท้ังหมด เพื่อบรรเทา
ภาระของพวกเขา

สวนวนัท่ีผมไดมีโอกาสไปเดนิแถวไชนาทาวนเพราะตรงกับวนัฉลองสำคญั
อีกวันหน่ึงคือ วันฉลองซานโตนิโน แมวัดหลักอยูที่เมืองเชบู แตวัดทุกวัด
ในฟลิปปนสก็จัดใหมีการฉลองพิเศษ ในวันน้ันมีการแหพระรูปซานโตนิโน
ไปรอบวัด และใหทุกคนมีสวนรวมดวยการนำรูปพระท่ีตนเองมีในลักษณะ
เดียวกัน มาถือแหไปดวยกัน บางคนก็นำพระรูปข้ึนรถ ตกแตงอยางสวยงาม
ผมเห็นสีสันหลากหลาย และผูคนย้ิมแยม เม่ือความเช่ือกับชีวิตอยูในปริมาณ
ทีไ่มมากไมนอยไปกวากัน

ซานโตนิโน เหมือนกับพระเยซูเจาในวัยเด็ก ซ่ึงท่ีมาท่ีไปก็หนีไมพน จาก
สเปน แตสเปนก็เหมือนไดพระรูปน้ีมาจากเมืองปราก พระรูปพระเยซูกุมาร
ในวันนัน้นอกจากจะแหพระรปูแลว ยงัเปนวนัรวมเดก็อกี พวกเดก็ๆ จะสวมชุด
เหมือนๆ กัน และแตงหนาดวยสีสันตางๆ ส่ิงท่ีพวกเขามีคือความสุข รอยยิ้ม
พวกเขาไมรูสึกขัดเขินหรือแปลกแยกเวลาท่ีถือรูปพระไวในมือ พระรูปซานโต
นโินเหมอืนกนัท่ีลกัษณะภายนอกแตชดุท่ีสวมใสหลากหลาย บงบอกถงึพระองค
เปนทุกอยางสำหรับทุกคน สุดแตจะใหพระองคเปนผูดูแลชนชั้นใด ประกอบ
อาชีพอะไร หรือแมกระทั่งชนพื้นเมืองกลุมไหน ความนารักในแบบเด็กๆ ของ
พระรปู กลบัชวนใหเราคิดไดมากกวา ...เปนทุกอยางสำหรบัทุกคน

สายตาท่ีสวมแวนของความเขาใจมักทำใหเรามองอะไรรอบดาน เราไมมี
สิทธ์ิคนเจอสายตาแบบน้ีเลย ถาฝงตัวอยูแตในหองแคบๆ พูดคุยกับคนท่ีมี
ความคิดตีบตัน หรอืมัน่ใจวารบัรโูลกน้ีหมดส้ินแลว ออกเดนิทางซะต้ังแตวนัน้ี
เริ่มส่ิงแรกเลยคือเปดใจใหกวางๆ คุณไมตองเดินทางไปไหนไกลหรอก
โลกรอบขางก็ตองการสายตาแบบน้ีเหมือนกัน สายตาท่ีสวมแวนของ
ความเขาใจ สายตาท่ีไมดวนมองอะไรแบบรีบสรุป จะเดินทางใกลหรือไกล
การมีสายตาแบบน้ี กเ็หมือนกับเรามองทะลุ ทะลุไปถึงหัวใจอันงดงามของผคูน

บรรณาธิการบริหาร

เดนิทาง...ใกล

พระเยซเูจาแหงนาซาเรธ็ เลม 3

   

สุดยอดหนังสือที่ใหความรูและเร่ืองราวเก่ียวกับพระเยซู เปนเสมือนไกดไลน
ในการดำเนินชีวิต เปนหนังสือดีที่คาทอลิกตองรูและตองมี หนังสือ “พระเยซูเจา
แหงนาซาเรธ็” พระนพินธของสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ออกสสูายตา
ชาวโลกครบท้ัง 3 เลมแลวในขณะน้ี  ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย แผนกการพิมพ
ไดจดัแปลเปนภาษาไทย กนัไปแลว 2 เลม

สวนเลม 3 ซ่ึงเปนภาคจบของหนังสือเลมน้ี
เปนเรือ่งราวในวยัเด็กของพระเยซ ูคณุพอทัศไนย
คมกฤส ถอดความเปนภาษาไทย พรอมแลว
สำหรบันักอาน

หนังสือพระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธเหมาะ
อยางย่ิงสำหรบัการสงผานแรงบันดาลใจในฐานะ
“หนงัสือพระนพินธของพระสนัตะปาปา”
     มอบความรู ใหเปนของขวัญ แทนความรัก
และความปรารถนาดี เพราะหนังสือคือตัวแทน
ของโลกกวางท่ีเราตองคนหา แหลงความรูที่

ไมมีวนัส้ินสุด มีความสุขตลอดปกบัการอานหนังสือนะครับ
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√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√
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µ—«·∑πæ√– ß¶å®“°

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-

ÀπÕß· ß √à«¡Õ«¬æ√ àß§«“¡ ÿ¢·¥àæ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√ ‚Õ°“ æ√–§√‘ µ-

 ¡¿æ·≈–ªï„À¡à √«¡∑—Èß‚Õ°“ «—π§≈â“¬«—π‡°‘¥ 80 ªï ·≈–‰¥â‡¬’Ë¬¡™¡∫â“πÀ≈—ß„À¡à¥â«¬

ç°â“«µàÕ‰ª‡æ◊ËÕ√—°·≈–√—∫„™â —ß§¡é

«—π∑’Ë 22 ∏—π«“§¡ 2012 ∑’Ë«—¥∫â“π‡´‡«’¬√å ∫√√¥“

»‘…¬å‡°à“™“«‡´‡«’¬√å·≈–‡æ◊ËÕπ‡¬ ÿÕ‘µ‰¥â√«¡µ—«°—π

‡æ◊ËÕ “πµàÕ®‘µµ“√¡≥å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ „π¥â“π°“√

æ—≤π“®‘µ«‘≠≠“≥·≈–°“√√—∫„™â —ß§¡ √«¡∑—Èß

‰¥â‡ªî¥µ—« ç‡§√◊Õ¢à“¬‡æ◊ËÕπ‡¬ ÿÕ‘µé ´÷Ëß∑à“π

 “¡“√∂µ‘¥µ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬ ‰¥â„π

www.carefor.org/jesuitfriend

ç≈â“ß∫“ªºŸâ„À≠à∑’Ë«—¥πâÕ¬‡Õ¡¡“πŸ·Õ≈é  æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

«’√– Õ“¿√≥å√—µπ å ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’©≈Õßæ√–§√‘ µ ¡¿æ¢Õß«—¥‡Õ¡¡“πŸ·Õ≈

Õ.®Õ¡∑Õß ®.‡™’¬ß„À¡à ‡ªìπ«—¥ª√–®”»Ÿπ¬åÕ∫√¡‡¬“«™π¢Õß§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈

´÷Ëß¥Ÿ·≈‚¥¬¿√“¥“Õπÿ√—°…å π‘∏‘¿—∑√“¿√≥å  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 25 ∏—π«“§¡ 2012 °àÕπ«—π

©≈Õß¡’æ‘∏’‚ª√¥»’≈≈â“ß∫“ªºŸâ„À≠à™“«≈“ÀŸà 30 §π ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕÿ¥¡ π‘∏‘¿—∑√“¿√≥å

®‘µµ“∏‘°“√»Ÿπ¬å ¡’æ‘∏’·µàßß“π¢Õßæ’ËπâÕß≈“ÀŸà 15 §Ÿà ·≈–√—∫»’≈°”≈—ß 27 §π

°àÕπ«—π©≈Õß‰¥â∑’¡ß“π¢Õß¿√“¥“‰™¬≥√ß§å Œ«¥»‘√‘ ·≈–‚π«‘ ¢Õß§≥–

‰ª™à«¬ Õπ§” Õπ

ç©≈Õß«—¥æ√–¡“√¥“æ√–‡®â“ ∑—∫‚°∫é  «—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2013

(«—πªï„À¡à ) æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

©≈Õß«—¥∑—∫‚°∫‡æ◊ËÕ√à«¡ √√‡ √‘≠·≈–¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“·≈–æ√–¡“√¥“

‚Õ°“ π’Èæ√–§ÿ≥‡®â“‰¥â‚ª√¥»’≈‡®‘¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·≈–ºŸâªÉ«¬®”π«π 37 §π √–À«à“ß

«—π∑’Ë 29-31 ∏—π«“§¡ 2012 ™“««—¥∑—∫‚°∫‰¥â√à«¡‡µ√’¬¡®‘µ„® ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ

·Õπ‚∑π’ ·≈–§ÿ≥æàÕ‡®â“«—¥‡ªìπºŸâ‡∑»πå
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