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(อานตอหนา  7)

ฉลอง  50 ป ชวีติสงฆ พระคณุเจาสังวาลย

คณุพอธรีพล กอบวทิยากลุ
ผอ. มรดกและวฒันธรรม
“จงทำกอนทีจ่ะไมมใีหทำ!”
คุณพอเปโตร ธีรพล กอบวิทยากุล ลูกวัดแมพระประจักษเมืองลูรด

บางสะแก  เปนลูกคนท่ี 4 ในจำนวน 7 คน บิดาช่ือเลียม มารดาช่ือละมาย
กอบวิทยากุล มีโรงเรียนสากลศึกษา จบระดับประถมโรงเรียนของบิดา
และเขาบานเณรยอแซฟ สามพราน ชัน้ ม.1-6  บานเณรพระวสุิทธิวงศ  1 ป
และเขาบานเณรแสงธรรม ค.ศ. 1986-1992 รบัศีลบวชวันท่ี  30 พฤษภาคม
ค.ศ. 1993

กอบวิทยากุล นามสกุลเดิม กอบโกย ฟงดูแลวมันระคายหู และเม่ือ
ครูเลียม บิดาเคยเขาบานเณรสมัยรุนพระคารดินัล พระยังไมเลือกใหสง
ลูกชายไปแทน  โรงเรียนสากลศึกษาเนน “ลายมือคือยศ”  คุณครูเลียม
มรณะเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจกิายน 2012 อาย ุ81 ป

งานท่ีรับผิดชอบในสภาฯ อาจารยสอนวิชาประวัติศาสตร วิทยาลัย
แสงธรรม ต้ังแต ค.ศ. 1999 จนถึงปจจุบัน รวม 13 ป และไดรับเชิญ
เปนวทิยากรพเิศษใหกบักลมุตางๆ  มากมาย

เนือ่งจากลาสุดไดรบัมอบหมายใหเปนผอูำนวยการคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อมรดกวัฒนธรรมของพระศาสนจักร  สงเสริมใหแตละสังฆมณฑล
คณะนักบวช ใหทำ “บันทึกหมายเหตุของวัด” แตละวัน สรุปแตละป ฯลฯ
โดยเฉพาะของเกาๆ ไดจดัการรวบรวมเอกสาร วตัถุ ขาวของเกาๆ มารวบรวม
เก็บไว กอนท่ีจะหลุดลอยหายไปอยูในมือ “ไอต๋ี” ดวยความไมรูคุณคา
ทัง้ท่ีเปนของที ่“หาคามิได”

คุณพอมารบัผดิชอบตอจากคณุพอสรุชยั ชมุศรพัีนธ ุ ซ่ึงจบปริญญาเอก
ดานประวัติศาสตรจากมหาวิทยาลัยเกรโกเรียน กรุงโรม ไดเคยไป
รวมประชุมระดับสากลท่ีประเทศสเปน และฟลิปปนส ทำใหม่ันใจในส่ิงท่ี
รบัผดิชอบชดัเจนข้ึน จำเปนตองทำ

เรือ่งน้ี อยทูีแ่ตละสังฆมณฑล คณะ และวัดจะเห็นคุณคากันขนาดไหน!
คุณพอเปนเจาอาวาสวัดนักบุญอันนา ทาจีน มีสัตบุรุษ 800 คน ต้ังแต

ค.ศ. 2003 รวมเวลา 9 ป ไดพฒันาบริเวณวัดและโรงเรียนอันนาลัยใหเจรญิ
กาวหนามาไกล เปดช้ันมัธยมปลาย มีนักเรียน 1,500 คน ครู 70 คน มี
ซิสเตอรพัชรา นันทจินดา และซิสเตอรนิภาพันธ แสงประดับ คณะ
พระหฤทัยฯ สองทานชวยยืนหยัดรวมพัฒนาดวยกันพรอมกับคณะครู
และสัตบุรุษไดสรางพระรูปนักบุญอันนา สูง 8 เมตร รวมศาลาท่ีเปนฐาน
อีก 11 เมตร รวมสูงจากพื้นเกือบ 20  เมตร และหมุนรอบได 360 องศา
ดวยความคิดของหนมุตังเก ดัดแปลงจากเคร่ืองกวานในเรือประมง มาทำเปน
ฐานหมุนใหนักบุญอันนา ต้ังดูสูงเดนเปนสงาอยูปากอาวไทย เงินทุกบาท
มาจากสัตบุรุษท้ังคริสตและพุทธผูที่เคยไดรับความเมตตาจาก “คุณยาย”
ตางรวมใจทำบุญดวยความกตัญูรคุูณ

ทางวัดไดรวมกับฝายงานสังคมของสังฆมณฑล

“ทานจงไปและทำเชนเดียวกนัเถิด”
สาสนวนัผปูวยสากล ครัง้ที ่21
พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

11 กมุภาพันธ 2013
พ่ีนองที่รักในพระคริสตเจา

วนัผปูวยสากล ซ่ึงตรงกับวนัท่ี 11 กมุภาพนัธของทุกป  และเปนวนัฉลอง
แมพระประจักษที่เมืองลูรดดวย ไดเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ทางพระ-
ศาสนจักรสากลไดจัดใหมีการฉลองอยางเปนทางการท่ีสักการสถาน
พระมารดาแหง Altotting เยอรมัน   ในปนี้สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต
ที ่ 16 ไดหยิบยกเอาขอความจากพระวรสารนักบุญลูกา ที่วา “ทานจงไปและ
ทำเชนเดียวกัน” (ลก 10:37)  มาเปนหวัขอในการไตรตรองในโอกาสน้ี

วันฉลองผูปวยสากล เปนวันที่เราคิดถึงผูปวย ผูที่ทำงานในโลกแหง
สุขภาพ ไมวาจะเปน แพทย เภสัชกร พยาบาล และเวชบุคคลทุกทาน
รวมไปถึงจิตอาสาเพ่ือสุขภาพท้ังหลาย เปนวันแหงการภาวนา แบงปน
และถวายความทุกขยากจากความเจ็บปวย เพือ่ความดีของพระศาสนจักร ฯลฯ
ตามท่ีเราคงจะไดอานและไตรตรองจากสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16  ซ่ึงพระองคไดทรงใหขอคิดสำหรับการไตรตรองในโอกาส
วนัผปูวยสากล คร้ังท่ี 21 นี้

ในฐานะพระสังฆราชผูดูแลงานดานสุขภาพอนามัย  จึงขอถือโอกาสน้ี
เชิญชวนคริสตชนทุกคน และโดยเฉพาะอยางย่ิง ผูปวย และบุคลากร
ที่ทำงานกับผูเจ็บปวย ไดใชเวลาในการไตรตรองถึงความเจ็บปวย  ภาวนา
สำหรับผู เจ็บปวย และหากเปนไปไดใหใชเวลาในการเย่ียมผู เจ็บปวย
ผูสูงอายุ ใหกำลังใจ และภาวนารวมกับบุคคลเหลาน้ี เพื่อกิจการปฏิบัติ
ดังกลาวน้ี จะกลับกลายเปนโอกาสใหเราไดใกลชิดพระเปนเจามากข้ึน
ทั้งโดยผานความเจ็บปวยของตัวเราเองและของพี่นองเราดวย

การไปเย่ียม  การเอาใจใสดูแล  รักษา  ผู เ จ็บปวย  ผู สูงอายุ  และ
คนท่ีออนแอ ก็เทากับเราเปนมือ เปนเทา เปนเสียงของพระเยซูเจา กิจการ
เหลาน้ีเปนภารกิจสำคัญสวนหนึ่งซ่ึงพระเยซูคริสตเจาทรงปฏิบัติ พระองค
ทรงสงสารพวกเขาเสมอ ไมวาจะเปนท่ีไหน และเวลาใดท่ีพบคนปวย คนงอย
พกิาร หรอืถกูทอดท้ิง “ทานจงไปและทำเชนเดียวกันเถิด”

อวยพรมาดวยความรกัในพระครสิตเจา
พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง  ไชยรา,  C.Ss.R.

        ประธานคณะกรรมการคาทอลกิเพือ่การพฒันาสังคม
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พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 24 มกราคม 2013 ที่หอประชุมบุญราศีสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ สามพราน โดยพระคารดินัล เปนประธาน
ในพิธี พรอมดวยพระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร
สันติสุขนิรันดร พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชพอล ชาง
อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย  พระ-
สังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  พระสังฆราชยอหน
บอสโก ปญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชฟลิป บรรจง
ไชยรา พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี พระสังฆราช
กิตติคุณลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราช
กิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค พรอมพระสงฆ
นกับวช และสตับุรษุกวา 2,000 คน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดจัดฉลองวันเกิด
พระคารดินัลอยางเปนทางการคร้ังแรกในวันน้ี เน่ือง
ดวยพระคุณเจามีอายุครบ 84 ป และเพื่อใหพระสงฆ
นกับวช รวมท้ังสัตบุรษุไดมีโอกาสรวมแสดงความยินดี
กบัพระคุณเจาในฐานะบิดาท่ีเคารพ  โอกาสน้ีพระคณุเจา
สังวาลย ในฐานะเปนผอูาวุโส มอบมาลัยกรแดพระคารดินลั

จากนั้นพระสมณทูตกลาวอวยพรพระคารดินัล
โดยมีคุณพอไพบูลย อุดมเดช, C.Ss.R.  เปนผูแปล
ความวา “ขาพเจารูสึกยินดีเปนอยางย่ิงท่ีไดกลาวแสดง
ความยินดีในโอกาสวันเกิดของพระคารดินัลในวันน้ี
และขณะท่ีรวมตลอดมิสซาน้ันไดสวดภาวนาเปนพเิศษ
เพือ่พระคารดินลั วอนขอพระเปนเจาโปรดอวยพระพร
อยางอุดม ใหพระคารดินลัมีสุขภาพทีส่มบูรณมากย่ิงๆ
ข้ึน และขอใหมีความเขมแขง็ มีความยนิดี เพือ่ทานจะได
เปนแรงบันดาลใจสำหรับบรรดาสัตบุรษุเพ่ือใหกาวหนา
ในหนทางการดำเนินชีวิต ในฐานะท่ีเปนผูแทนของ
สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16  ขอขอบพระคุณ
พระคารดินลัทีไ่ดอทุศิชีวติของทานเพือ่ความดีงามของ
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยตลอดระยะเวลา
ในอดีตท่ีผานมา นอกจากนั้นพระคารดินัลยังไดเปน
ผูอภิบาลท่ีดี และเปนผูอภิบาลของพวกเราทุกคน และ
ขอขอบคุณเปนพิเศษสำหรับพระคารดินัลนับต้ังแต
ที่ขาพเจาไดเดินทางมาเมืองไทยน้ี พระคารดินัลไดให
คำแนะนำหลายอยาง เปนการสวนตัว ซ่ึงเปนประโยชน
อยางมาก โอกาสนีว้อนขอพระเปนเจา และแมพระขอให
พระคารดินัลมีความสุขเสมอไป โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในโอกาสฉลองวันเกิดน้ี”

จากนั้น พระอัครสังฆราชจำเนียร ประธานสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  มอบของท่ีระลึก
แดพระคารดินัล

ตามดวยพระอคัรสังฆราชเกรียงศักด์ิ  ประมุขแหง
อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กลาวอวยพรและแสดงความ
ยินดีแดพระคารดินัล ความวา “นับเปนชวงเวลาอัน
สำคัญยิง่สำหรับพระคณุเจา 7 รอบนกัษัตร ชวงสูงวยัอนั
มีคุณคายิง่ และสำหรบัพวกเราผสูำนึกในพระคณุมากลน
ของพระคณุเจา ในฐานะตัวแทนของบุคคล ผไูดรบัการ
อภบิาลจากพระคุณเจา  ทัง้บรรดาพระสงฆ นกับวชชาย-
หญิง และคริสตชนฆราวาส แทบจะพูดไดวาพระสงฆ

เกอืบทัง้หมดท่ีอย ูณ ทีน่ี ้ไดรบัการบวชมาจากพระคณุเจา
นักบวชท้ังหลายในพิธีถวายตัวของพวกเขาก็เชนกัน
ศีลกำลังของสัตบุรุษคริสตชนไมนอยในท่ีนี้ไดรับการ
เจิมจากพระคุณเจา และในบรรดาพระสังฆราชน้ีมี
บางทานก็ไดรับการปกมือจากพระคุณเจาเชนเดียวกัน

ตลอด  54 ปแหงชีวิตพระสงฆ   40 ปชีวิต
พระสงัฆราช  และ 36 ปในฐานะประมุขแหงอคัรสังฆ-
มณฑลกรุงเทพฯ นับเปนชวงเวลาอันทรงคุณคา
ที่พระคุณเจาไดมอบใหพวกเรา การปลูกฝงตอวิถี
ความเช่ือของทุกคน ดวยความขยนัหมัน่เพยีร  ดวยความ
มงุม่ัน และอดทน ปรากฏเปนประจักษพยานเดนชัด

ผมเองในฐานะประมุขของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ที่ไดรับไมวิ่งผลัด สงตอมาจากพระคุณเจา
ดวยสำนกึในพระคุณ ในงานตางๆ ของอคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ ทุกส่ิงทุกอยางท่ีมีอยู และเปนอยูในเวลาน้ี
ก็ลวนมาจากวิสัยทัศนอันกวางไกล ความสามารถ
อนัพรัง่พรอมทุกดาน มาจากการอุทศิชีวติของพระคุณเจา
เพือ่พระศาสนจักรทองถ่ินน้ี นำมาซ่ึงความเจรญิกาวหนา
แบบพลกิโฉม”

พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เกิดวันที่ 24
มกราคม ค.ศ. 1929 ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน
เปนบุตรของยอแซฟ ยฮูง และมารอีา เคลอืบ กจิบุญชู
เม่ือเรียนจบท่ีโรงเรียนนักบุญเปโตร สามพรานแลว
ในป ค.ศ. 1940 ไดเขาศึกษาตอทีส่ามเณราลัยพระหฤทยั
ศรรีาชา แลวยายไปศึกษาท่ีสามเณราลัยบางชาง ราชบรุี
4 ป จงึยายกลับมาเรียนตอทีศ่รีราชา

ในป ค.ศ. 1953 ไดเดินทางไปศึกษาตอที่วิทยาลัย
ปรอปากันดา ฟเด กรงุโรม จบปริญญาโท สาขาปรัชญา
และเทววิทยา ใชเวลาศึกษา 7 ป ไดรับศีลบวชเปน
พระสงฆวันท่ี 20 ธันวาคม ค.ศ. 1959 ที่บานเณร
ปรอปากันดา ฟเด กรุงโรม โดยพระคารดินัลเปโตร
อากายาเนียน พรอมกับพระสงัฆราชยอแซฟ เอก ทบัปง
(เสียชวีติแลว)
การปฏิบัตงิาน หลงัไดรบัศีลบวชเปนพระสงฆ

ค.ศ. 1960-1962 เปนผชูวยเจาอาวาสวัดพระนามกร
เยซ ูบานแปง สิงหบรุี

ค.ศ. 1962-1965 เปนเจาอาวาสวัดนักบุญลูกา
บางขาม ลพบรุี

ค.ศ. 1965 เปนเจาอาวาสวัดแมพระลูกประคำ
กาลหวาร

ค.ศ. 1965-1973 เปนอธิการสามเณราลัยนักบุญ
ยอแซฟ สามพราน

วนัท่ี 3  มิถนุายน ค.ศ. 1973 ไดรบัการอภเิษกเปน
พระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สืบ
ตำแหนงตอจากพระอคัรสงัฆราชยอแซฟ ยวง นติโย

วันท่ี 30 ธันวาคม ค.ศ. 1982 สมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงมีสาสนแจงเปนการภายใน
ใหทราบวาจะทรงแตงต้ังใหเปนสมาชิกของพระคารดินลั

วันท่ี 5 มกราคม ค.ศ. 1983 มีประกาศอยางเปน
ทางการ แตงต้ังใหดำรงตำแหนงสมาชิกคณะพระคารดินลั
นับเปนพระคารดินัลไทยองคแรก

วนัท่ี 2 กมุภาพันธ ค.ศ. 1983 พธีิสถาปนาสมณศักด์ิ
พระคารดินลั ทามกลางคณะพระคารดินลั คณะทูตานุทตู
และครสิตศาสนิกชน

วนัท่ี 20 ธันวาคม ค.ศ. 1984 ฉลองครบ 25 ป แหง

การบวชเปนพระสงฆ
วนัท่ี 3 มิถนุายน ค.ศ. 1998 ฉลองครบ 25 ป ในการ

ดำรงตำแหนงพระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

วันที่ 3-12 มกราคม ค.ศ. 2000 ไดรับแตงต้ังเปน
ประธานจัดประชุมสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
(FABC) ในประเทศไทยเปนคร้ังท่ี 2 ที่บานผูหวาน
สามพราน

วันท่ี 9 มกราคม ค.ศ. 2000 ไดรับแตงต้ังเปน
ประธานจัดงานฉลองฝายพระศาสนจักรคาทอลิก ใน
โอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระ-
ชนมพรรษาครบ 72 พรรษา และโอกาสฉลองป “ปติ-
มหาการุญ”  ณ ศูนยกฬีามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รงัสิต

มกราคม ค.ศ. 2000 โอกาสครบ 100 ป โรงพยาบาล
เซนตหลยุส พระคารดินลัไดพฒันาปรับปรุงโรงพยาบาล
เซนตหลุยส และวิทยาลัยเซนตหลุยสใหทันสมัยและ
สามารถใหบรกิารผปูวยใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน และวันท่ี 23
ธันวาคม ค.ศ. 2000 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปดอาคารรอยป
บารมีบญุ ซ่ึงเปนอาคารสูง 24 ชัน้

วนัท่ี 5 มีนาคม ค.ศ. 2000 รวมพธีิสถาปนา คณุพอ
นโิคลาส บุญเกดิ กฤษบำรุง เปนบุญราศี ณ ลานมหาวิหาร
นกับุญเปโตร วาติกนั พระคารดินลัในฐานะเปนผเูสนอ
เรือ่งน้ีเปนผกูลาวรายงานตอองคสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 นบัเปนความภาคภูมิใจและเปนเกียรติ
สำหรับพระศาสนจักรในประเทศไทย อคัรสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ และวัดนักบุญเปโตร สามพราน

วนัท่ี 15 กนัยายน ค.ศ. 2001 เสกอาคารรอยปบารมีบญุ
(ตึกใหม 24 ชัน้) โรงพยาบาลเซนตหลยุส

วนัท่ี 8 มิถนุายน ค.ศ. 2003 เปดสักการสถานบุญราศี
คุณพอนโิคลาส บุญเกดิ กฤษบำรงุ และบวชพระสงฆ

วนัท่ี 5-25 เมษายน ค.ศ. 2005 รวมพธีิปลงพระศพ
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 และในฐานะ
พระคารดินลั ไดเขารวมการเลือกต้ังสมเด็จพระสันตะปาปา
พระองคใหม (สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16)
ประมุขพระศาสนจักรคริสตนิกายโรมันคาทอลิก
สืบตำแหนงตอจากนกับญุเปโตร ลำดับท่ี 265

วนัที ่2 กมุภาพันธ ค.ศ. 2008 ฉลองครบ 25 ป แหง
สมณศักด์ิพระคารดินัล ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
สามพราน

วนัท่ี 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 เขาเฝาถวายรายงาน
ตอสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 “อดั ลมิินา”
(ad Limina Apostolorum) รวมกับสภาพระสังฆราช
คาทอลกิแหงประเทศไทย

วนัท่ี 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 สมเด็จพระสันตะ-
ปาปาเบเนดกิต ที ่16 ไดอนมัุติการลาของพระคารดินลั
ไมเก้ิล มีชยั กจิบุญช ูประมุขอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ

ปจจุบนั  พระคุณเจาพกัอยทูีบ่านอับราฮัม สามพราน
บันทึกภาพโดย อดุมสาร / บานผหูวาน

80  ปชวีติแหงพระพร (ตอจากหนา 1)
พระสงัฆราชกติติคณุแหงสังฆมณฑลอดุรธาน ีวนัที ่19
มกราคม 2013 ทีอ่าสนวหิารพระมารดานจิจานุเคราะห
อุดรธานี โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

(อานตอหนา 8)
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วันท่ีหน่ึงเดือนเจ็ด เอสราสมณะนำธรรมบัญญัติ
ออกมาตอหนาชุมชนทั้งชายหญิงและเด็กที่มีวัยพอ
จะฟงเขาใจได เอสราอานหนังสือที่ลานหนาประตูน้ำ
ตัง้แตเชาตรจูนถึงเท่ียง ตอหนาชายหญิงและเด็กทีม่วียัพอ
จะฟงเขาใจได ประชากรทัง้ปวงต้ังใจฟงขอความทีอ่าน
จากหนังสือธรรมบญัญัต ิเอสราธรรมาจารยยนือยบูนยก
พ้ืนไมที่ทำข้ึนเพ่ือการนี้

เอสรายนือยสููงกวาประชากรทัง้ปวง ทกุคนจงึเห็น
เขาได เมื่อเขาเปดหนังสือ ประชากรทุกคนก็ยืนขึ้น
เอสราถวายพระพรแดองคพระผเูปนเจา พระเจาผยูิง่ใหญ
ประชากรทัง้ปวงกช็มูอืขึน้พูดวา “อาเมน อาเมน” และ
กมลงหนาจรดพ้ืนนมัสการองคพระผูเปนเจา

เขาทัง้หลายแปลขอความจากหนงัสือธรรมบญัญัติ
ของพระเจาเปนตอนๆ และอธิบายความหมายให
ประชากรเขาใจ ประชากรทุกคนที่ฟงถอยคำของ
ธรรมบญัญัตกิร็องไห เนหะมยีซึง่เปนผวูาราชการ เอสรา
ซึง่เปนสมณะและธรรมาจารย และชนเลวผีสูอนประชากร

จึงพูดกับประชากรทั้งปวงวา “วันน้ีเปนวันศักดิ์สิทธิ์
ถวายแดองคพระผเูปนเจา พระเจาของทาน อยาเปนทกุข
โศกเศราหรอืร่ำไหเลย จงกลบัไปบาน เลีย้งอาหารเลศิรส
ด่ืมเหลาองนุอยางดี และแบงปนอาหารใหคนทีไ่มม ี เพราะ
วนัน้ีเปนวนัศักดิสิ์ทธิถ์วายแดองคพระผเูปนเจาของเรา
อยาเศราใจเลย เพราะความยนิดีจากองคพระผูเปนเจา
เปนพละกำลงัของทาน” (นหม 8:2-4ก, 5-6, 8-10)

• ผมชอบตอนท่ีเลาวา เอสรายืนอานพระคัมภีรบน
“ยกพื้นไม” นับเปนครั้งแรกที่ลูกหลานชาวอิสราเอล
เม่ือกลับจากถิ่นเนรเทศหลังจากตองตกเปนเชลยอยูที่
อาณาจักรบาบิโลนนาน 50 ป ไดมีโอกาสรวมตัวกัน
นมัสการพระเจ าในแผนดินบ านเ กิด เ มืองนอน
ณ กรุงเยรูซาเล็ม แตเปนเยรูซาเล็มท่ีเหลือแตซากอิฐ
ซากปูน ไมมีตัววหิารไมมีพระแทนบูชา จะอานพระคัมภรี
ยงัตองหาเศษไมเกาๆ มายกพ้ืนใหสูงข้ึนแทนบรรณฐาน
สงางามท่ีพวกเขาเคยมีในพระวิหาร ผมยังสะเทือนใจ
อีกวาตลอดเวลายาวนาน 50 ป ในดินแดนบาบิโลน
ลกูหลานชาวอิสราเอลอานภาษาฮีบรไูมไดแลว เหลอืแต
เอสรา ที่ยังพออานพระธรรมบัญญัติจากหนังสือมวน
ที่จารึกอักษรภาษาฮีบรูบนหนังสัตวไดเทาน้ันท่ีอาน
และอธิบายเน้ือหาอันไพเราะและความรักอันยิ่งใหญ
ของพระเปนเจาใหลกูหลานรนุใหมทีเ่ติบโตในดินแดน
บาบิโลนไดฟง ณ แผนดินแมที่พวกเขาเพิ่งไดกลับมา
สัมผสัเปนครัง้แรก

• 50 ป ที่ไมเคยถวายเคร่ืองบูชา ไมเคยประกอบ

พิธีกรรมใดๆ ถวายแดพระเปนเจา เพราะธรรมบัญญัติ
กำหนดวาใหประกอบพิธีไดที่ เดียวคือท่ีพระวิหาร
กรุงเยรูซาเล็ม แลวชนรุนใหมจะไปรูจักพระเปนเจา
เพื่อซาบซ้ึงประวัติศาสตรชาติของตนท่ีเปนประชากร
ของพระเปนเจาไดอยางไร พอไดยินคำอธิบายเปน
ครัง้แรกจากเอสราก็ซาบซ้ึงรองไห กมกราบลงท่ีพืน้ดิน
ใหกับพระคัมภีร เพิ่งรูวาพระเปนเจาทรงความรักและ
พระธรรมบัญญัติสูงสงเพยีงใด...ผมชอบตอนท่ีพวกเขา
ประทับใจและอานกันต้ังแตเชาตรจูนถึงเวลาเท่ียงวัน!!!

• การไดรองไหเพราะซาบซ้ึงในพระคัมภีรเปน
ของดี  เอสราบอกวาวันน้ีเปนวนัดีไมตองเศราโศก เปนวนั
ศักด์ิสิทธ์ิเลยดวยซ้ำ  “ความยนิดีจากองคพระผูเปนเจา
เปนกำลังของทาน” เอสรารูวาการรองไหเพราะ
พระคัมภีร สัมผัสและขับเคล่ือนอยูภายในหัวใจ
เปนกำลงั เปนฤทธ์ิเดชของพระเปนเจา จงกลับไปบาน
กนิอาหารเลิศรส ด่ืมเหลาหวาน และเอาอาหารไปแบง
แกผูที่ไมมี ดูเหมือนชีวิตก็มีลำดับเพียงเทาน้ี พระเลี้ยง
วญิญาณและอ่ิมใจแลว เราถึงจะมีเรีย่วแรงทำงาน กนิอิม่
นอนหลับสบายมีความสุข  แตเราตองอ่ิมในพระเปนเจา
กอนอิม่ส่ิงอืน่

• ทกุวนัน้ีผมอานพระคมัภรีบนธรรมาสนสวยสงางาม
ในวัด  ไดแตคิดถึงวันน้ันท่ีเอสรายืนบน “ยกพื้นไม”
อุดมการณสำคัญอันหนึ่งของคริสตชนทุกวันนี้ก็คือ
“เขาควรรองไห ใหไดสักครัง้หน่ึง เมือ่ไดฟงพระคมัภรี
และคำเทศนสอนอธิบาย กอนตายส้ินใจลาจากโลกน้ีไป”

น้ำใจคาทอลกิ (ตอจากหนา 2)
ซ่ึงทำงานเก่ียวของในพืน้ท่ีดังกลาว จากน้ันไดประสาน-
งานโดยการออกจดหมายแจงสถานการณ ประชาสัมพนัธ
ไปยัง วัด โรงเรียน เครือขายองคกรตางๆ เพื่อนำ
ความชวยเหลอืสงมอบใหกบัผทูีต่องการอยางทันทวงที
โดยคำนึงถึงหลักมนุษยชน โดยเฉพาะคำสอนดาน
ความรัก ซึง่ไมไดเลอืกกลมุเชือ้ชาติ ศาสนา

ทนัทีทีร่บัทราบขอมลู และสถานการณในเบ้ืองตน
แลว ศูนยสังคมพัฒนาไดจัดซ้ือสิ่งของท่ีจำเปน เชน
ชุดชั้นใน ผาถุง ผาโสรง ผาหม ขาวสาร อาหารแหง
ของใช พรอมกันน้ี โรงเรียนเทพมิตรศึกษาไดสนับสนุน
น้ำด่ืม ไปยังพ้ืนท่ีในจังหวัดพงังา พรอมกันน้ีคริสตชน
ในเขตวัดอัครเทวดาคาเบรียล ปตตานี นำโดยนาย
ภรัณยู  เจริญ ไดรวบรวมส่ิงของ เคร่ืองใช ทุนทรัพย
จากเพือ่นบาน และผมีูจติศรัทธา ไปมอบใหกบัผปูระสบภยั
ในพ้ืนท่ี อ.สะเดา จ.สงขลา

จากน้ันในวันที่ 21-23 มกราคม 2013 ศูนยสังคม
พัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎรธานี ไดรวมกับคาริตัส
ไทยแลนด (Caritas Thailand) และกลุมคริสตชน
เขตแมพระประจักษเมืองลูรด ชวยเหลือ กลุมโรฮิงญา
ในการลงพ้ืนท่ีเพื่อใหบริการชวยเหลือดานการแพทย
และยารกัษาโรคทีจ่ำเปน แกกลมุดังกลาว ซ่ึงโดยสวนใหญ
พบวาเปนโรคขาดสารอาหาร โรคกระเพาะ มีไข
รางกายออนเพลีย ทองรวง ไอ โรคผิวหนัง ปวดเม่ือย
ตามรางกาย และหลายคนอยใูนภาวะเครียด ซึมเศรา

ในวัน 21 มกราคม 2013 ไดทำการตรวจ รกัษาสตรี
และเด็ก ซ่ึงพักอยูที่บานพักเด็กและครอบครัว จ.พังงา
จำนวน 60  คน นอกจากน้ันไดทำการตรวจ รักษา
ผชูายท่ีดานตรวจคนเขาเมือง จ.พงังา กวา 350 คน

วนัท่ี 22 มกราคม 2013  ไดทำการตรวจ รกัษาสตรี
และเด็กที่บานพักเด็กและครอบครัว จ.สงขลา จำนวน
กวา 100 คน นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมนันทนาการ
สำหรับเด็กเพื่อผอนคลาย

วันที่ 23 มกราคม 2013  ภาคเชา ไดทำการตรวจ
รกัษา กลมุโรฮงิญาชาย จำนวน 20 คน ทีส่ถานตีำรวจ
ภธูร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

ภาคบาย ไดทำการตรวจรักษา กลุมโรฮิงญาท่ี
อาคารกักตัว ผตูองกกั ดานตรวจคนเขาเมือง จ.สงขลา
ซ่ึงมีกลุมโรฮิงญาถูกกัก จำนวน 258 คน แพทยและ
พยาบาลไดทำการตรวจรกัษา โดยประสานงานรวมกับ
เจาหนาท่ีภาครฐั เพือ่คดักรองเฉพาะผทูีเ่จ็บปวยเทาน้ัน
ซ่ึงไดทำการตรวจรกัษา จำนวน 140 คน

วันเดียวกันนี้ โรงเรียนแสงทองวิทยา โรงเรียน
ธิดานุเคราะห พรอมกับคริสตชนวัดแมพระประจักษ
เมืองลูรด หาดใหญ โดยการนำของคุณพอยอหน
ลสิซันดริน เจาอาวาส ไดรวมบรจิาคเงนิสมทบทุน และ
ส่ิงของเพ่ือชวยเหลอื

นอกจากน้ันไดสงผแูทนรวมเปนจติอาสา พรอมกับ
กลมุแพทย พยาบาล และเจาหนาท่ีจากศูนยสังคมพฒันา

กจิกรรมทีท่างศูนยสังคมพฒันา กำลงัดำเนินการอยู
คือ

ที่ จ.พังงา  ในชวงบายของทุกวันอังคาร และ
พฤหสับดี เจาหนาท่ีศูนยสังคมพัฒนา รวมกับเครือขาย
ดานสังคม จัดกิจกรรมบรรเทาใจ อาทิ การถักหมวก
ไหมพรม กิจกรรมระบายสี เกม กีฬา ใหแกเด็ก
เยาวชน และผหูญงิ ในบานพกัเดก็และครอบครวั

ที ่จ.สงขลา เจาหนาท่ีศูนยสังคมพัฒนา ไดทำงาน
รวมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จ.สงขลา
ในการแปลภาษา และชวยเหลอืเบ้ืองตนในดานสุขภาพ
อาทิ การสงผูปวยไปตรวจท่ีโรงพยาบาล พรอมกับ
ประสานงานความชวยเหลือรวมกับวัด โรงเรียน และ
องคกรเครือขายดานสังคม

สำหรับทานท่ีปรารถนาจะบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุน
สามารถโอนเงินเขาบัญชี ชื่อ“มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร
ธานี  ชวยเหลือผูประสบภัย” ธนาคารกรุงเทพ
สาขายานยาว ตะก่ัวปา เลขทีบ่ญัช ี435-0-39880-8

สำหรบัทานท่ีตองการบรจิาค ส่ิงของท่ีจำเปน และ
รวมเปนอาสาสมัคร (จิตอาสา) สามารถติดตอไดที่
ศูนยสังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎรธานี “บาน
พรตะวัน” 3/7 ม.7 ต.บางมวง  อ.ตะก่ัวปา  จ.พังงา
82190

คณุพออมรกจิ พรหมภกัดี รายงาน
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บทอธษิฐานภาวนา

พิธีรีตองตอนเชามืด

บ.สันติสุข
www.salit.org

พิธีรีตองตอนเชามืดของทานเปนอยางไร? ทานเปนหน่ึงในจำนวนผูที่มี
นาฬิกาปลุกสองเรือนท่ีต้ังเวลาไวหางกันประมาณ 10 นาที และนาฬิกา
อีกเรือนหนึ่งอยูหางจากเตียงสักหนอย เพื่อทานจะไดลุกขึ้นไปกดปุมปด
หรือวาทานต่ืนมาด่ืมกาแฟแกวหนึ่ง แลวเอากาแฟถวยที่สองติดตัวไปอยู
ที่ขางเตียง เพื่อจะไดต่ืนมาด่ืมถวยท่ีสอง ไมวาทานมีแผนการอะไรไวสำหรับ
การต่ืนนอนก็ตาม ชัว่ระยะเวลาคร่ึงชัว่โมงหลงัจากการต่ืนนับวามีความสำคัญ
หากเปล่ียนแปลงไป วนัน้ันก็จะมีความรสึูกวนุวายไปสักหนอยสำหรบัทาน

พระเยซูเจาทรงบนวาพวกฟาริสีที่ถือจารีตเครงครัดจนเกินไป โดยเฉพาะ
เรื่องการลางมือกอนรับประทานอาหาร พวกเขาเนนเร่ืองความสะอาดเกินไป
จนลมืไปวาความสะอาดท่ีแทจรงิเฉพาะพระพกัตรพระเจาน้ันเริม่ตนจากจิตใจ

พวกคัมภีราจารยและฟาริสีสลับสับเปล่ียนจิตตารมณที่แทจริงไปโดย
ส้ินเชิง พวกเขาสนใจเร่ืองมือไมทีส่ะอาด แตลมืหัวใจท่ีตองสะอาดและสำคัญ
มากกวา มีกี่ครั้งท่ีเราไปรวมในพิธีบูชาขอบพระคุณพรอมกับความวิตกกังวล
มากมาย จนไมมีท่ีไวสำหรับพระเจาในใจของเราเลย? เราไปรวมพิธีบูชา
ขอบพระคณุ เพราะเปนส่ิงท่ีเราคนุเคย โดยลมืไปวาเปนโอกาสสำคญัทีจ่ะชวย
ใหเราใกลชิดกับพระเจา เราปลอยใหพิธีบูชาขอบพระคุณเปนเพียงจารีต
ที่วางเปลา เพราะรางกายเราอยูเฉพาะพระพักตรพระเจาก็จริง แตจิตใจของเรา
อยูหางไกลจากพระองคไปหลายรอยกิโล?

“ชาวฟาริสีและชาวยิวโดยทั่วไปยอมถือตามธรรมเนียม
ของบรรพบุรุษ เขาไมกินอาหารโดยมิไดลางมือตามพิธีกอน”

(มาระโก 7:3)

ขาแตพระเจา ลูกอยากจะใชชีวิตของลูก
โดยมุงไปยังพระองค แตจิตใจลูกถูกรบกวน
บอยมาก โปรดทรงรับลูกไว ดังท่ีลูกเปนอยู
ลูกมีความหวังดีมากมาย แตจิตใจลูกวอกแวก
งายมาก ในขณะท่ีลูกมุงหนาไปหาพระองค
โปรดใหการอธิษฐานภาวนาของลูกเปน
ความมุงม่ันของลูกท่ีจะใหพระองคทรงเปน
หมายเลขหน่ึงในชีวติของลูก อาแมน

ที่มาที่ไป
ที่สุดก็ลงเอยดวยความโลงอกของทุกฝาย
ถงึจะยังสับสนไมเขาใจงุนงงกังขากับส่ิงท่ีเกดิข้ึน
แตก็ไมมีใครอยากใหตอเน่ืองไปถึงข้ันแตกหัก
ถึงตางฝายตางมีเหตุผลแหงการกระทำ
แตสาธารณชนเห็นไดก็แคผลที่ออกมา
ทัง้รวดเร็วไมนกึไมฝนท้ังดูจะรุนแรงจนต้ังสติไมทนั
ถึงจะเปนเร่ืองของโรงเรียนชื่อดังท่ีตกเปนขาว
แตก็กระเทือนไปถึงหลายระดับ
กอนอืน่กระทบ “ชื่อ” ของโรงเรียน
ทั้งศิษยปจจุบันทั้งศิษยเกาพลอยไดรับผลกระทบดวย
รวมไปถึงคุณครูผูปกครองเจาหนาท่ี
แลวนัน้กก็ระทบผบูริหารในฐานะ “นักบวช”
ฐานะท่ีทกุคนยกยองวาสูงสงทรงศีลทรงธรรม
ทีสุ่ดก็กระทบความเปน “โรงเรยีนคาทอลกิ”
โรงเรยีนศาสนาท่ีมงุสงเสริมการพัฒนาเด็กครบทุกดาน
ดานวิชาความรดูานรางกายดานจิตใจดานสังคม
เพื่อใหเด็กแตละคนเติบโตเปนพลเมืองดีเปนศาสนิกชนเล่ือมใส
สมความต้ังใจของผูบุกเบิกผูกอตั้งโรงเรียนต้ังแตแรก
ใหโรงเรียนเปนอีกรูปแบบของการประกาศขาวดี
ดังน้ันหากมีเร่ืองราวขัดแยงกับแตละระดับ
เปนธรรมดาอยดีูทีค่นในสังคมยอมรับไมได
แมจะไมเก่ียวของดวยโดยตรง...

อันท่ีจริงเราแตละคนก็เชนเดียวกัน
แตละคำท่ีพูดแตละอยางท่ีทำแตละพฤติกรรมที่แสดงออก
ไมเคยจบลงอยูแคระดับใดระดับหน่ึง
ทวากระเทือนกระทบไปถึงหลายระดับ
ถงึจะ “ชื่อ” ของฉันแต “นามสกุล” ของพอแมพีน่อง
ทีจ่ะคิดงายๆ วาดีชัว่มันก็ตัวฉันคงไมถกูไมชอบธรรม
ถงึฉันเปน “เดก็” แตมี “เด็กอื่น” เหมอืนกบัฉนั
จะทำอะไรไมเหมาะไมควรกับวัยก็ตองคิดเลยตัวไปดวย
ถงึฉันเปน “ผชูาย” แตกมี็ “ชายอื่น” เหมอืนฉนั
ทำอะไรไมสมชาติชายก็กระทบความเปนชายทุกคน
ถงึฉนัเปน “ผหูญิง” แตกมี็ “ผหูญิงอืน่” เชนฉนั
ทำอะไรใหเพศแมมัวหมองก็ทำรายจิตใจผหูญงิทุกคนดวย
หากคิดตอไปอีกในบทบาทหนาท่ีการงาน
ฉนัเปน “คร”ู ฉนัเปน “ตำรวจ” ฉนัเปน “แพทย”
ฉนัเปน “ผแูทนราษฎร” ฉนัเปน “รฐัมนตรี”
ฉนัเปน “นักธุรกิจ” ฉนัเปน “ผบูรหิาร”....
กจ็ะเห็นวาอยางไรเสียอยางไรดีฉนัไมเสียฉันไมดีคนเดียว
กระทบกระเทือนไปถึงทุกคนไมทางตรงก็ทางออม
แลวแตจะ “คดิส้ัน” หรือ “คดิยาว” คิดในองครวม...

จะวาไปแลวปญหาทุกอยางเกิดจากวิธีการคิด
คิดส้ันหรอืคดิยาว คิดมากหรือคดินอย คิดแคบหรอืคดิกวางไกล
ความคิดจะกำหนดทาทีเปาหมายการกระทำแรงบันดาลใจ
โบราณทานย้ำบอกย้ำเตือนทำอะไรให “มีสติ”
แถมกำชบักำชาให “คิดกอนทำ” ไมใช “ทำกอนคิด”
กระแสสังคมทุกวันน้ีเอาแตรวดเร็วเรงรัดรวบยอด
ทำใหชวีติความเปนอยขูองผคูนมีอนัตองรบีเรงท้ังวนัท้ังคืน
โอกาสจะ “คดิกอนทำ” มีนอยลงเร่ือยๆ
โอกาสจะ “ทำกอนคิด” หรอื “ทำโดยไมคดิ” มีสูง
ยิ่งมี “สูตรสำเรจ็รปู” ใหใชไดในทุกเรือ่งทุกกรณี
โอกาส “คนจะเหมอืนหนุยนต” มากกวา “หนุยนตเหมอืนคน”
คงจะมีใหเหน็ไมเรว็กช็า
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สังฆมณฑลเชียงใหม

ถาเราติดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดตอไปก็ผิดหมด

สังฆมณฑลจนัทบรุี

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

เปดศูนยเด็กๆ ลูกคนงานตางดาวท่ีไมมีโอกาสเรียน
หนังสือเลย สอนภาษาไทย พมา และอังกฤษ รวมท้ัง
วิชาท่ีจำเปนคณิตศาสตร ใหเด็กท่ีไรสัญชาติ หรือ
ยากจนเหลาน้ีรวม 350 คน

“เราทำเพราะเห็นแกเด็กตาดำๆ เพื่อมนุษยธรรม
กับคนดอยโอกาส ครั้งหน่ึงเจาหนาท่ีจับคนของเรา
เวลาไปสงเด็กๆ กลับบาน กลาวหาวา “เราคามนุษย”
ตองขึน้โรงพกั อยปูากประตูหองขงัแลว”

สัตบุรุษลูกวัดสวนใหญ เปน “หนุมตังเก” อาชีพ
ประมง จนต้ังหลักสรางวัด สรางบานเรือนสวยๆ ให
ลกูหลานอยไูด  ตอจากนีไ้ปลกูหลานหนมุตังเกทิง้อวน
แห แหทำงานบรษัิท และครูอาจารยในเมืองกันมากกวา
ออกทะเล เพราะน้ำมันแพง คาแรงสูง ปลาราคาถูก และ
หายากจะหมดอาวแลว

บทเพลงอมตนิรนัดรกาล “ทาฉลอม” เพลงรกัแฝง
คติสอนใจ “หนุมทาจีน เอยทาฉลอม กับสาวมหาชัย”
วา “หยั่งทะเล พอคะเนดูได แตความรักเกิดควรใคร
ลึกเทาไรไมรูหยั่งถึง”

ผูอำนวยการมรดกวัฒนธรรมของสภาสาธุฯ ซ่ึง
คอยแนะนำ สงเสริมใหแตละสังฆมณฑล คณะนักบวช
หรือองคกรไดจัดทำและอนุรักษ และเผยแพรคุณคา
ใหคนรุนหลังไดมองเห็นและพยายามทำเอง บางสังฆ-
มณฑลทำไปไดดีพอสมควร  กรุงเทพฯ จันทบุรี
คณะนักบวชหลายแหง เชน คณะเซนตปอล เดอ
ชารตร คณะพระหฤทัยฯ คณะเซนตคาเบรียล

ที่นาเศราคือ บางแหงมีแลวกลับทำลาย ทำหาย
หรอืขายท้ิงไปจนหมด เปนเศษไม กระดาษ หนังสือเกา
โบราณ เหน็เปนขยะ!

งานน้ี ถาไมรบีรวบรวมไว สักวนัหน่ึง อาจจะตอง
ไปหาซ้ือของเรากลับคืนมา ในราคาแสนแพง หรือ
แพงเปนแสน!

เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2013 พระสังฆราชยอแซฟ
สังวาลย ศรุะศรางค รวมกบัพระสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร
วีระ อาภรณรัตน เปนประธานเสกวัดนอยประจำ
บานนิรมล ซ่ึงเปนวัดภายในบานของซิสเตอรแมปอน
ทีก่ำลงัสรางใหม อยทูีด่อยทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
การตกแตงภายในวัดนอยของบานนิรมลนี้ไดรับ
ความชวยเหลือประสานงานจากคณุพอวฒุเิลศิ แหลอม
อดีตอุปสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม นอกจากน้ัน
การสรางบานศูนยกลางใหมของซิสเตอรแมปอนแหงน้ี
นอกจากไดรับการสนับสนุนจากสังฆมณฑลบางสวน
แลว ตองขอบคณุภราดาอนุรกัษ นธิภิทัราภรณ ทีไ่ดให
การสนับสนุนท้ังท่ีดินและการกอสรางบานเปนอยางดี
เสมอมา ทางซิสเตอรขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ดวยครับ
เม่ือวันท่ี 4-5 มกราคม  สังฆมณฑลเชียงใหม โดย

คณะกรรมการจัดงานฉลองครบ 60 ปแหงการแพรธรรม
กบัชนเผาปกาเกอะญอสังฆมณฑลเชียงใหม จดัพธีิบชูา
ขอบพระคุณพระเจาท่ีประทานความเช่ือความศรัทธาแก
พี่นองชนเผาปกาเกอะญอครบ 60 ป ที่ศูนยแมปอน
อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม โดยพระคุณเจาวีระ เปนประธาน
ในวันท่ี 5 มกราคม  และมีพธีิเสกอาคารเรียนหลงัใหม
ของโรงเรยีนบานแมปอน “อาคารอัสสัมชัญ” สวนในพิธี
บูชาขอบพระคุณเปดวันฉลองคืนวันท่ี 4  พระคุณเจา
สังวาลย  เปนประธาน คาทอลิกชาวปกาเกอะญอ ใน
สังฆมณฑลเชยีงใหมทัง้หมด 34,000 คน ครคูำสอน 72
คน ซิสเตอรคณะตางๆ 100 ทาน พระสงฆชาวปกา-
เกอะญอ ทัง้สังฆมณฑลและคณะนักบวช 43 องค 

สังฆมณฑลจันทบุร ีไดกำหนดวดัท่ีสามารถไปเย่ียม
สวดภาวนา เพื่อรับพระคุณการุณย ในโอกาสปแหง
ความเชื่อ (11 ตุลาคม 2012 - 24 พฤศจิกายน 2013)
ตามคำแนะนำของสมณกระทรวง โดยแบงเปนแขวง
คือ แขวงจันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ
นิรมล จันทบุรี มีคุณพอประสาน พงศศิริพัฒน เปน

เจาอาวาส แขวงศรีราชา วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา
มีคณุพอภวูนารถ แนนหนา เปนเจาอาวาส แขวงหวัไผ
วัดนักบุญฟลิปและยากอบ หัวไผ มีคุณพอเศกสม
กจิมงคล เปนเจาอาวาส แขวงปราจีนบุร ีวดัอัครเทวดา
มีคาแอล ปราจีนบุรี มีคุณพอชูชาติ ชุณหกิจ เปน
เจาอาวาส และแขวงสระแกว วัดแมพระราชินีแหง
สันติภาพ  อรัญประเทศ มีคุณพอเอนก ธรรมนิต
เปนเจาอาวาส พี่นองสะดวกวัดไหน ก็ขอเรียนเชิญได
ตลอดปแหงความเช่ือนะครับ สวนจะไปกันเปนหมคูณะ
ทางเจาอาวาสแตละวัดกระซิบมาวา ชวยแจงใหทราบ
กันลวงหนาก็จะเปนการดี เพื่อจะไดเตรียมรับรอง
ไดอยางไมขาดตกบกพรองครับ  ในปนี้มีพระสงฆ
สังฆมณฑลจันทบุร ีครบบวช 25 ป 5 องค คือ คณุพอ
ยอหน ปอล สุทัศน เภกะสุต  คุณพอยอแซฟ ชูชาติ
ชณุหกิจ   คณุพอยอแซฟ นคิม โยธารกัษ  คณุพอยอแซฟ
ลือชัย จันทรโป และคุณพอยอแซฟ วิศิษฏ วิเศษ-
เธียรกุล ขอรวมแสดงความยินดี กับคุณพอทั้ง 5 องค
ในโอกาสน้ีดวย สวนจะมีงานฉลองเม่ือไร ที่ไหน ได
บทสรุปแลวจะรบีนำมาแจงใหทราบครับ 

คณุพอธรีพล  กอบวทิยากลุ (ตอจากหนา 3)

น้ำใจจากคาทอลิก ถกูสงตอไปยงักลมุโรฮงิญา เปนท่ี
เรียบรอยแลว ผานทางคาริตัส ไทยแลนด ชุมชนศิษย
พระคริสตเขตแมพระประจักษเมืองลูรด หาดใหญ
โดยการประสานงานของศูนยสังคมพัฒนา สังฆมณฑล
สุราษฎรธานี ฉลองชุมชนศิษยพระคริสต นักบุญ
อกัแนส กระบ่ี ปนีจ้ดัแบบเรียบงายเปนการภายใน ดวย
บรรยากาศครอบครัว เพือ่เปดโอกาสใหพระสงัฆราช และ
ผูแทนพระสงฆ ไดรวมขอบพระคุณพระเจาพรอมกับ
พระศาสนจักรในงาน 40 ป บานเณรใหญแสงธรรม
แมไมไดฉลองอยางย่ิงใหญ แตก็ไดมีโอกาสเติบโต
ในความเช่ือรวมกัน ดวยการรับศีลอภัยบาป พิธีบูชา
ขอบพระคุณ และสัมผัสกับบรรยากาศ Lectio Divina
จากพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรีดารุณศีล งานน้ี
อิ่มใจกันท่ัวหนา  ยุวธรรมทูต โรงเรียนอรุณวิทยา
สัมผสัประสบการณใหม ดวยการใชชวีติพกัผอนรวมกัน
โดยการนำของคณุพอไพฑูรย ยนังาม จติตาภิบาลกลมุ
พรอมกับคณุพอสทิธโิชค แสวงกาญจน ผชูวยมหศัจรรย

 คุณพอทรงราชย ศรีระหงษ เริ่มเปดพื้นท่ีเตรียม
กอสรางวัดหลังใหมอยางเปนทางการ สำหรับชุมชน
ศิษยพระคริสต นักบุญโทมัส ปาละอู ลาสุด คุณพอ
สมบูรณ  แสงประสิทธิ์ พรอมกับผูแทนฆราวาส

หนวยงานประกาศพระวรสารจากสังฆมณฑลราชบุรี
มาเย่ียมเยียน พรอมกบัใหบรกิารดานสุขภาพ การแพทย
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดวย  เติบโตไปอีกขั้น
ในชีวิตแหงความเชื่อ สำหรับชุมชนศิษยพระคริสต
แมพระองคอปุถัมภ พนม เม่ือพระคณุเจาประธาน   เปน
ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โปรดศีลกำลัง รื้อฟน
การรับศีลมหาสนิทอยางสงา และศีลมหาสนิทคร้ังแรก
หลงัมิสซายังไดหลอเลีย้งชวีติฝายจิตดวย Lectio Divina
ใหกบัซิสเตอรกลารสิ กาปูชนิดวย 
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คณะสงฆ นกับวช และสตับุรษุ จำนวนมาก ไดเดินทาง
มารวมขอบพระคุณพระเจา ในโอกาสวันคลายวันเกิด
ครบ 80 ป และพธิเีสกบานพักหลงัใหมของพระคณุเจา

พระคณุเจาลือชยั พระสงฆ  นกับวช และสัตบุรษุ
มารวมกันเพื่อแสดงกตัญุตาตอพระคุณเจายอด
บริเวณบานพักใหมของทาน ซ่ึงพระคุณเจาไดเปด
โอกาสใหทกุคนไดพดูคุยและถายรปูรวมกับทาน  เปน
ครอบครัวเดียวกัน  มอบของขวัญแสดงความยินดีแด
พระคุณเจา  พรอมชมการแสดงดนตรีไทยจากนักเรียน
โรงเรียนมารีพิทักษ และดนตรีสากลจากสามเณรเล็ก
บานเณรสันติราชา พระคุณเจาไดมอบของที่ระลึก
สำหรับทุกคนท่ีมีสวนชวยในการสรางบานพักหลงัน้ี

พระสังฆราชยอรช ยอด พิมพิสาร เกิดเม่ือวันท่ี
19 มกราคม ค.ศ. 1933  ทีบ่างรัก กรงุเทพมหานคร บิดา
ชื่ อคุณชำนิ และมารดาช่ือคุณสุภา เปนสัตบุรุษ
อาสนวหิารอสัสัมชญั

ปฏิญาณตัวครั้งแรกเปนสมาชิกคณะพระมหาไถ
เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1953

เดินทางไปศึกษาปรัชญาและเทววิทยา ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน
ค.ศ. 1958

เปนพระสงฆคนไทยองคแรกในคณะพระมหาไถ
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6  ไดทรงแตงต้ังให
ดำรงตำแหนงพระสังฆราชของสังฆมณฑลอุดรธานี
สืบตำแหนงตอจากพระคุณเจาดูฮารต พระสังฆราช
องคแรกของสังฆมณฑล โดยไดรับการอภิเษกเปน
สังฆราช เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม ค.ศ. 1975  ในขณะท่ีมี
อายเุพยีง 42 ป

ตลอดระยะเวลา 80 ปในชวีติ  55 ปแหงความเปน
สงฆ และ 37 ปแหงการเปนพระสังฆราช พระคุณเจา
ไดปฏิบัติภารกิจท้ังในงานแพรธรรม และงานเมตตา
ธรรมดวยความเขมแข็งเด็ดเด่ียว เปยมไปดวยความ
กลาหาญพลังและความคิดสรางสรรคของทาน โดย

80  ปชวีติแหงพระพร (ตอจากหนา 4)

วันอาทิตยที่ 14 มกราคม ที่อากาศเย็นยะเยือกแต
ความหนาวเหน็บไมไดเปนอุปสรรคตอการเดินทาง
แมวาทางจะคดเค้ียว มีเหวลกึ มีทางสูงชนั มีเหตุการณ
หวาดเสียวที่รถยนตตองเผชิญหนากับสัตวตัวใหญ
ที่มีคนตะโกนวา “อีเกง” แตที่จริงแลวเปน “กวาง”
ขนาดตัวเทากับมา  ... และท่ีสุดก็ถงึหวยบง ท่ีทัง้หมบูาน
เปนคริสตัง และคำทักทาย “ออ มือ โช เปอ” ก็ทำให
อากาศท่ีหนาวจับใจ กลับเปนบรรยากาศท่ีอบอุน
และซาบซ้ึงจริงๆ” ..ผเูขียนบรรยายเพ่ิมเติมในวันน้ันวา
มีผูรับศีลลางบาป 11  คน รับศีลมหาสนิท 3 คน และ
รบัศีลกำลงั 20 คน ..โดยพระสงัฆราชลเูซยีน ลากอสต
เปนประธาน ..

ผูเขียนยังกลาวถึงเร่ืองราวอันเปน “พรสวรรค”
ของพี่นองชนเผาปกาเกอะญอคือการขับรองบทเพลง
อันไพเราะในภาษาละติน และภาษาชนเผาฯ เพราะ
เขาสามารถรองเพลงประสานเสียงไดอยางไพเราะ
ซ่ึงใชเวลาฝกเพียงวันเดียว  ผู เขียนคนดังกลาวยัง
เปรียบเทียบกับตนเองท่ีอาจตองฝกรองถึงสามวัน ...
ที่สุดเขาก็อำลาแขกท่ีมาเย่ียม และมารวมฉลองชุมชน
ความเช่ือหวยบงครั้งน้ีดวยบทเพลง “Auld langSyne”
เปนภาษาฝร่ังเศสอยางไพเราะและชัดถอยชัดคำ...
ที่สุดผู เขียนคนน้ันก็ท้ิงทายดวยประโยคท่ีวา “ขอ
ความสุขสวัสดี  จงมีแดชาวกะเหรี่ยงผูมีน้ำใจดีนี้
ดวยเทอญ”

ยงัจำเสนประยาวดานบนไดใชไหมครับ ผมเวนไว
เพือ่ใหชวยกนัคนหาคำตอบวา อะไรท่ีเปนเหตุผลสำคัญ
ทีท่ำใหงานแพรธรรมกาวหนา เติบโต กเ็ปนเหตุผลเรือ่ง
“ความรกั” ทีผ่แูพรธรรมต้ังแตสมัยแรกม ีและสงมอบ
เปนมรดกใหกับผูแพรธรรมทุกสมัยไดสานตออยาง
ตอเน่ืองเสมอตราบจนวันน้ี ...

และความรักก็เปนคำส้ันๆ ที่มีความหมายยิ่งใหญ
เสมอ

(หมายเหตุ บทเพลง “Auld langSyne” มีเนื้อหา
เกี่ยวกับความรัก ความสามัคคี การจากลาเพื่อพบใหม
ซ่ึงมีผูประพันธเน้ือรองเปนภาษาไทยโดยใชทำนอง
จากเพลงน้ีคือบทเพลง “สามัคคีชมุนุม”)

หน่ึงภาพเกา... (ตอจากหนา 13)

ตำแหนงและหนาที่
ของคณะภคินีแพรธรรม
แหงพระนางมารีย
ผูปฏิสนธินิรมล
(ซสิเตอรแมปอน)

เน่ืองดวยวันท่ี 27-30 พฤศจิกายน 2012
ทางคณะภคินีแพรธรรมแหงพระนางมารีย
ผปูฏสินธินริมล (ซิสเตอรแมปอน) ไดมีการจัด
ประชุมสมัชชาใหญข้ึน เปนคร้ังท่ี 2  และใน
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2012 ไดมีการเลือกต้ัง
อธิการิณีเจาคณะและท่ีปรึกษาชุดใหม ซ่ึง
จะบริหารคณะใน 5 ปตอไป ผลการเลือกต้ัง
มีดังน้ี คือ
1. ซิสเตอรเซซีลีอา ลาวา ปูลือ

อธิการิณีเจาคณะ
2. ซสิเตอรมารอีา นฤมล กระบวนศริิ

รองอธิการิณีเจาคณะ
และท่ีปรึกษาฝายการอบรม

3. ซสิเตอรอนันา จันทรนอย หวังท่ีอยู
ที่ปรึกษาฝายแพรธรรม

4. ซสิเตอรเฟลซีตีสั ปรดีา กระบวนสงา
ทีป่รกึษาฝายทรัพยสิน (เหรญัญิก)

5. ซสิเตอรอกัแนส ศริพิร พจนาธำรงพงศ
ที่ปรึกษาฝายเลขานุการ

ทัง้น้ี ซิสเตอรเซซีลอีา ลาวา ปลูอื จะมารับ
หนาท่ีในเดือนกมุภาพันธ 2013 เปนตนไป

จึงเ รียนมาเพื่อทราบและทางคณะขอ
ขอบคุณในการสนับสนุนและคำภาวนา
ของทาน ทีมี่ใหกบัคณะของเราเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
ซสิเตอรมกัดาเลนา ประพรรณ หมัน่ศึกษา

(รักษาการแทนอธิการิณีเจาคณะฯ)

ตดิตอกองบรรณาธกิาร สงขาว บทความ
ฉลองวดั โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com

ไมเคยทอถอยตออุปสรรคและความยากลำบากใดๆ
โดยเฉพาะงานดานพระคัมภีร งานแปลหนังสือเสริม-
ศรทัธาตาง ๆ  และงานดานส่ือมวลชนคาทอลกิ

คุณงามความดีเกี่ยวกับการทำงานธรรมทูตอัน
ศักด์ิสิทธ์ิของพระคุณเจาสมควรไดรับการระลึกถึง
ในเวลาแหงความปล้ืมปตินี้ ขอรวมใจกันภาวนา
ขอบพระคุณพระเจาผูมีพระทัยเปยมลน สำหรับพระ-
หรรษทานและพระพรทกุประการท่ีมอบแดพระคณุเจา
ในชีวิตและงานตางๆ ท่ีไดกระทำเพื่อสังฆมณฑล
อุดรธานี เพื่อพระศาสนจักรในประเทศไทย และ
พระศาสนจักรสากล
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เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

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

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

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
  

อาย ุ65 ป
เกดิใหมในพระเจา 7 กมุภาพนัธ 2536
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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

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม

สัมมนาขอเช่ือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก
และนิกายโปรเตสแตนต ครัง้ที ่10

ในชวง น้ีบ านเณรใหญแสงธรรมมีกิจกรรม
หลายอยางอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะในวันท่ี 11-13
มกราคม ที่ผานมา  ทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ ของสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย วิทยาลัย
แสงธรรม และสถาบันการศึกษา  คริสตศาสนศาสตร
ของนิกายโปรเตสแตนตหลายแหงไดรวมจัดการ
สัมมนาเพ่ือศึกษาขอเชื่อของศาสนาคริสตทั้งในแบบ
ของนิกายโรมันคาทอลิก และของโปรเตสแตนต
ในส่ิงท่ีเหมือนและแตกตางกัน ซ่ึงแตละสถาบันได
นำนักศึกษาช้ันปสุดทายของแตละสถาบันมาในงาน
สัมมนาน้ี  บานเณรใหญแสงธรรมก็ไดสงช้ันปที่ 7
เขารวมสัมมนาในคร้ังน้ีดวย

จุดประสงคของการจัดการสัมมนาน้ี ประการแรก
เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษาท้ังสองนิกายไดเรียนรู
หลักขอเชื่อใหกระจางชัดเจนย่ิงข้ึน และมีความเขาใจ
ในความแตกตางของกันและกัน ประการท่ีสอง  เพื่อ
คณาจารย และนักศึกษาในสถาบันตางๆ ไดมีสวน
ในการสรางเอกภาพคริสตสัมพนัธใหเกดิข้ึนในประเทศ
ไทยตอไป  ประการทีส่าม  เพือ่ใหนกัศึกษาแตละสถาบัน
ไดมีโอกาสรับรใูนเร่ืองตางๆ  ของสถาบันท่ีแตกตางกัน
และแสดงความคิดเห็นแกกัน  รวมถึงบทบาทในการ

เปนผูนำมากข้ึน
ตลอดสามวันสองคืน ที่บรรดาคณาจารย และ

นักศึกษาไดใชชีวิตรวมกันในการสัมมนา ไดรับฟง
การบรรยายในหัวขอตางๆ โดยเฉพาะ ดานพระคัมภีร
พธีิกรรม ขอความเช่ือตางๆ  และจากการซักถามพูดคุย
ซ่ึงกนัและกนั   มีกจิกรรมทศันศึกษา  สันทนาการ  และ
การเลนกีฬาดวยกัน  ส่ิงเหลาน้ีทำใหบรรดานักศึกษา
คณาจารย สามเณรใหญ บรรดาพระสงฆ นกับวช ไดรจูกั
กันมากข้ึน มีมิตรภาพท่ีดีตอกัน เปนเพื่อนกัน  เขาใจ
ในความแตกตางของกันและกันมากย่ิงข้ึน สลายอคติ
หรอืความไมรไูมเขาใจตอกนัและกันออกไป  สัมมนาน้ี
ไดสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและกัน  สอนใหเรา

ไดสำนึกถึงความเปนคริสตชนท่ีตองรักสันติภาพ หรือ
เอกภาพ แมวาจะมีความแตกตางกัน  แตความแตกตาง
ไมใชใหเราแตกแยกหรือทะเลาะกัน  มันเปนความ
สวยงามอกีแบบหน่ึงท่ีเสรมิกันและกนั

การสมัมนาน้ีจงึเปนโอกาสทีดี่สำหรับสามเณรใหญ
ชั้นปที่ 7 และบรรดานักศึกษาคริสตศาสนศาสตร
นิกายตางๆ ที่จะจบการศึกษาในปนี้ ไดรูจักซ่ึงกัน
และกัน เปนเพือ่นกัน ภาวนาใหแกกนัและกัน  ในการ
ที่จะออกไปทำงานรับใชพระเจา รับใชพระศาสนจักร
ของแตละคนดวยใจยินดีและกลาหาญ  พรอมทั้งหา
แนวทางหรอืโอกาสทีจ่ะชวยเหลอืซึง่กนัและกนัในการ
ประกาศขาวดีของพระเยซูคริสตเจาในโลกปจจุบัน
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เมืองฉวนล็อก ประเทศเวียดนาม  พระคารดินัล
ออสวอลด กราซีอัส (Oswald Gracias) แหงมุมไบ
เลขาธิการสหพนัธสภาพระสงัฆราชแหงเอเชยี (FABC)
ไดเริม่การประชุมใหญครัง้ท่ี 10 ของสหพันธฯ เปนวันท่ี 2
เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม ค.ศ. 2012 ดวยบทสรุปของเอกสาร
เตรียมการประชุมท่ีเขียนข้ึนโดยผดูำรงตำแหนงกอนทาน
คือ พระอคัรสงัฆราช ออรลนัโด เกวเวโด (Orlando Quevedo)
แหงโกตาบาโต ฟลปิปนส

เอกสาร  30 หนา  ฉบับน้ีที่ใชชื่อตามหัวขอ
การประชุมใหญคร้ังน้ีวา “40 ป สหพันธสภาพระสงัฆราช
แหงเอเชีย ตอบสนองตอการทาทายตางๆ ของเอเชีย :
การประกาศขาวดีแบบใหม” ใหภาพโครงรางประวัติศาสตร
ของสหพันธฯ และหัวขอของแตละการประชุมใหญ
ทีผ่านมาของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย

เอกสารฉบับน้ีใหรายช่ือ 14 แนวโนมสำคัญท่ี
“ชวยสนับสนุนพนัธกิจการประกาศขาวดีของพระศาสนจักร
ในเอเชยี” อนัไดแก โลกาภวิตัน วฒันธรรม ความยากจน
ผอูพยพยายถ่ินและผลูีภ้ยั ชนพืน้เมือง ประชากร เสรภีาพ
ทางศาสนา ส่ิงตางๆ ทีคุ่กคามชีวติส่ือมวลชน นเิวศวิทยา
ฆราวาส เยาวชน กลมุพระพรพระจติและกระแสเรียก

สวนตอมาของเอกสารฉบับน้ีนำเสนอพ้ืนฐานดาน
เทววิทยาสำหรับการประกาศของพระศาสนจักรและ
งานพันธกิจการประกาศขาวดี สุดทาย เอกสารน้ีกลาว
บรรยายส้ันๆ ถงึบทบาทประกาศกของพระศาสนจักรท่ี
เปนรปูรางข้ึนมาใน “การประกาศขาวดีแบบใหม” ทีมี่
พืน้ฐานอยบูนความเขาใจของสหพนัธฯ เรือ่ง “วถิทีางใหม
ของการเปนพระศาสนจักรในเอเชีย”

เอกสารฉบับน้ีถกูสงไปยัง 19 สภาพระสังฆราชและ
อกี 9 สมาชิกสมทบของสหพนัธสภาพระสงัฆราชแหง
เอเชีย กอนเริ่มการประชุมใหญระหวางวันท่ี 11-16
ธันวาคม ค.ศ. 2012 เอกสารฉบับน้ีมงุใหขอมูลพืน้ฐาน
สำหรับผูเขารวมประชุมจะไดนำไปพิจารณาทบทวน
ระหวางการประชุมวาระตางๆ ณ ศูนยอภบิาลฉวนล็อก
ในสังฆมณฑลฉวนล็อก จงัหวัดดองไน ทางตะวันออก
ของกรุงโฮจมิินหซิต้ี

หลังจากพระคารดินัลกราซิอัส นำเสนอบทสรุป
เอกสารเตรียมการประชุมน้ีแลว บรรดาพระสังฆราช
ผรูวมประชมุไดแบงปนขอคดิพจิารณาของตน ซ่ึงสวนใหญมี
พืน้ฐานจากความเปนจรงิตางๆ ทีท่านดำเนินการอยใูน
พระศาสนจักรทองถ่ินของตน การแบงปนขอคิด
พจิารณาของแตละองค ชวยใหเห็นภาพการทาทายตางๆ

ที่พระศาสนจักรในเอเชียกลาวถึงเม่ือพระศาสนจักร
ตองเสรมิพลงัการพยายามประกาศขาวดีใหมีชวีติชีวาขึน้ใหม

พระอคัรสงัฆราช แพทตรกิ ดิโรซารโิอ (Patrick D’
Rosario) แหงธากา เหน็ดวยเปนอยางย่ิงวา จำเปนตองมี
“การประกาศขาวดีแบบใหม” ในทวีปเอเชีย แตทาน
เสนอแนะวา จะตองทำการพิจารณาใหถองแทถงึความหมาย
แทจรงิของการประกาศขาวดีแบบใหมนี ้ทานอัครสังฆราช
กลาววา การตอบสนองท่ีเหมาะสมตอการทาทายของ
การประกาศขาวดีแบบใหม ตองพิจารณามิติพื้นฐาน
สองดานของสังคมมนุษยในยุคปจจุบนั นัน่คือ “แนวโนม
ไปสวูฒันธรรมทางโลกวัตถุนยิม อนัเปนผลมาจากการ
เจริญกาวหนาเพียงดานเดียวในเร่ืองวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีตางๆ ทางโลก” ซ่ึงขัดแยงตรงขามกับ “ความ
ตองการทีจ่ะรสึูกอยอูยางเงียบๆ เพือ่ชวีติจิต”

พระอัครสังฆราชวัย 69 ป ทานน้ีที่เปนสมาชิก
คณะนักบวชแหงไมกางเขน และเปนประธานสภา
พระสังฆราชบังคลาเทศ ชี้ถึงการใหความสนใจพิเศษ
กับ 6 เรื่องสำคัญๆ ในงานพันธกิจในบังคลาเทศไดแก
เรือ่งชนพืน้เมืองซึง่รวมกันมีจำนวนราวคร่ึงหน่ึงของคริสตชน
ทั้งหมดของท้ังประเทศ เรื่องปญหาประชากรลนและ
ปญหาตาง  ๆทีเ่กิดจากมาตรการคุมกำเนิดแบบผิดศีลธรรม
เรื่องนิเวศส่ิงแวดลอม  ซ่ึงเปนปญหาสำคัญยิ่งสำหรับ
บังคลาเทศเพราะวาประเทศน้ีไดรับผลกระทบรุนแรง
ยิง่จากการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ เรือ่งการประกาศ
ขาวดีทามกลางชาวมุสลิม เร่ืองการสงเสริมศักด์ิศรี
ของสตร ีและเรือ่งความอยติุธรรมและการฉอราษฎรบงัหลวง
ที่แพรกระจายไปทุกระดับ

พระสงัฆราช นอรแบรโต โด อามารลั (Noberto do
Amaral) แหงสังฆมณฑลมาลีอานา ในประเทศติมอร เลสเต
กลาวย้ำวา แนวโนม 14 หวัขอสำคญัในเอกสารดังกลาว
เปนส่ิงถูกตองย่ิง และทานกลาววา ประเทศของทาน
“ตองเผชญิกบัเรือ่งทาทายเดียวกันเหลาน้ีและรวมแบงปน
ความเปนจริงเดียวกันน้ีดวย” ทานกลาววาในอีกไมกี่ป

ขางหนาน้ี สภาพระสงัฆราชท่ีเพิง่เกิดข้ึนมาใหมๆ  ของ
ติมอร เลสเต คงจะตองวนุอยกูบัการวางแผนงานดานอภิบาล
และพวกพระสังฆราชคงจะตองกลาวถึงผลตามมา
ทางดานลบของโลกาภิวัตน การแพรกระจายคำสอน
ผดิหลง การรักษาเยาวชนไวเปนกลุมและการเพ่ิมพลัง
แกความสัมพนัธของครอบครัว ในขณะท่ียงัคงอนุรกัษ
วฒันธรรมและธรรมประเพณีไวดวย

พระคารดินัลเทเลสฟอร ทอปโป (Telesphore
Toppo) ประธานสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหงอนิเดีย
จารีตละติน กลาวถึง 4 เรื่องสำคัญที่พระศาสนจักรใน
เอเชียใตใหความสนใจ เรือ่งหนึง่คือจำเปนตองอนุรกัษ
และสงเสริมอัตลักษณความเช่ือของพระศาสนจักร
โดยทางศาสนสัมพันธเสวนาและการปรับความเชื่อ
ใหสอดประสานกับวัฒนธรรม (inculturation) ความจำเปน
อีกประการหน่ึงคือ การมีจุดยืนแบบประกาศกยาม
ตองเผชญิกับ “แนวโนมและการปฏิบติัทางจริยธรรม”
อาทิ เรือ่งการใชยาคุมกำเนิด การทำแทง การทำการุญฆาต
และเร่ืองอ่ืน  ๆซ่ึงลดทอนคุณคา “พืน้ฐานดานวัตถุวสัิย และ
กฎเกณฑสากล”

พระคารดินลัทอปโป ยงักลาวถึงความจำเปนท่ีจะตอง
ประกาศขาวดีในแบบตางๆ ซ่ึง “จะชวยรกัษาวัฒนธรรม
เอเชยีแทจรงิไว” ทานคารดินลัอางถึงเอกสารคำกระตนุเตือน
“พระศาสนจักรในเอเชีย” (Ecclesia in Asia, 1999) ของ
สมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 โดยทานกลาววา
“พันธกิจการประกาศขาวดีของพระศาสนจักรในเอเชีย
จะไดมีความหมาย เขาใจได มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสทิธิผลมากขึน้ โดยทำใหพนัธกิจน่ีมีโฉมหนาเปน
แบบเอเชียอยางแทจริง” ทานยังกลาวเนนดวยวา
“การมีจิตสำนึกถึงผูคนชนเผา และผูคนชนพ้ืนเมือง
ทัง้หลาย” จำเปนตองมกีารแสดงใหเหน็อยางจรงิจงัโดยทาง
“แผนงานอภิบาลดานสังคม” ซ่ึงมุงเพื่อประโยชนสุข
ดานสังคมและเศรษฐกิจของผูคนท้ังหลายเหลาน้ัน

ประเทศสงิคโปร
ประเทศท่ีถกูเอยถงึบอย  ๆวามีมาตรฐานท่ีดีในหลาย  ๆดาน
เชนการเมอืง การศึกษา คาจางแรงงาน การคาขาย ฯลฯ
ที่ทำไดเพราะเปนประเทศเล็กๆ ประชาชนไมกี่ลาน
การดูแลยอมท่ัวถงึ และงายกวาประเทศท่ีมีประชาชนมากๆ

สิงคโปร  มี 1 อคัรสังฆมณฑล พระอัครสังฆราช
2 องค วดั 31 แหง พระสงฆ 139 องค (เปนสงฆสังฆ
มณฑล 75 องค และนักบวช 64 องค) สามเณรใหญ
27 คน ภราดา 95 คน ภคินี 185 คน  ครูคำสอน
1,900 คน ผูรับศีลลางบาป 3,578 คน คาทอลิก
185,000 คน คิดเปน 3.7% ของประชากรท้ังหมด
4,990,000 คน

ประเทศสิงคโปรเปนประเทศเกาะอยตูรงปลายสุด

ของคาบสมุทรมลาย ูเมืองหลวงชือ่สงิคโปร พวกนกัลา
อาณานิคมชาวโปรตุเกสนำศาสนาคริสตเขามา
ในดินแดนน้ีราว ค.ศ. 1511 สิงคโปรไดรับจัดต้ัง
ข้ึนมา ค.ศ 1846 วัดแหงแรกถูกสรางข้ึนมาเม่ือ
ค.ศ. 1846 ตามปกติมีการเคารพเสรีภาพในการ
ถือศาสนาแมวา ตอนชวงปลายทศวรรษที่ 1980
ชาวคาทอลิกจำนวนหน่ึงท่ีเกีย่วของกบังานดานสังคม
ถูกทางการจับกุมคุมขังโดยไมมีการพิจารณาคดี
ภายใตกฎหมายเพ่ือความม่ันคงภายในของประเทศ
สิงคโปร

ชาวสิงคโปรเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยและ
บางคนมีญาติพีน่องอยทูีสิ่งคโปรดวย พระศาสนจักร
พัฒนางานอภิบาลควบคูไปกับความเปนอยูของ
สิงคโปร อาศัยการจัดการ การบริหารท่ีดีควบคกูนัไป
เทียบแลวเหมือนกับฮองกงมากทีเดียว

(อานตอฉบับหนา)
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หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว
ณ  สวรรค

คิดถึงงานแพรธรรม
ชนเผาปกาเกอะญอ (เชยีงใหม) 60 ป

(อานตอหนา 8)

“ขาวของเงินทองท่ีคดโกง
เขามา  จะทำให เกิดภัยพิบั ติ
และความพินาศแกลูกหลาน
และวงศตระกูล” ผูคนกำลัง
เห็นกงจักรเปนดอกบัว  เห็น
ความช่ัวเปนเรือ่งธรรมดา ทัง้ๆ ที่
ไมใชธรรมดา  ถาไมชวยกัน

กชูาติบานเมืองในเรือ่งนี ้เราจะเสียบานเสียเมืองยิง่กวาอยุธยา คร้ังน้ีเราชวยกนั
เผาบานเผาเมืองของเราเอง เม่ือวนัที ่25 มกราคม 2013 สมเด็จพระสันตะ-
ปาปาเบเนดิกต  ที่  16 ไดทรงออกประกาศ โยกยายหนวยงานใน 2
สมณกระทรวงเพือ่ความเหมาะสม ดังน้ี 1) ใหงานสามเณราลัยและกระแสเรยีก
ยายจากสมณกระทรวงศึกษาและอบรม ไปอยภูายใตสังกัดสมณกระทรวงเพ่ือ
พระสงฆ   2) ใหยายงานสอนคำสอนจากสมณกระทรวงเพ่ือพระสงฆไปอยู
ภายใตสังกัดสมณกระทรวงเพ่ือสงเสริมการประกาศขาวดีแบบใหม ขอบคุณ
อาจารยชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย แจงขาวใหรบัทราบ “เปล่ียน พ.ศ. ใหม
เปล่ียนใจหรือยัง?” และเปล่ียน พ.ศ. ใหม เปล่ียนตัวเลข(อายุ) หรือยัง?
ฉลองใหญ 7 รอบ พระคารดินลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญช ูอายคุรบ 84 ป วนัที ่24
มกราคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฉลองใหพระคุณเจา ที่สามพราน
“หลายคนพอพบหนา ถามเร่ืองสุขภาพของพระคารดินัลเปนอยางไร?”
“รูสึกพระคุณเจาจะแข็งแรงกวาตอนท่ีตองรับภาระเต็มมือครับ?” ยังแข็งแรง
และสมองยังปราดเปร่ือง บรรดาพระสงฆ นกับวช และสัตบุรษุ รวมท้ังศิษยเกา
สมัยพระคุณเจาเปนอธิการบานเณรยอแซฟ ตางสำนึกในความรัก เมตตา
การอบรมสั่งสอน รวมงานกันคึกคัก และติดกันคือ ฉลองบานเณรแสงธรรม
อายคุรบ 40 ป คุณพออดิศกัด์ิ พรงาม อธิการ นดัพบปะและแบงปนเรือ่งราว
กบัศิษยเกา วนัท่ี 25-26 มกราคม  ณ เพชรเกษม ก.ม. ที ่ 29  ตัวเลข อายุ
80 ป พระคุณเจายอด พิมพิสาร กลายเปน “ยอดหวย” ไป เม่ือล็อตเตอร่ี
ออก 08 โอกาสฉลองพระคุณเจายอด ลูกวัดโพนสูงรูวิธี สวนท่ีผิดก็เงียบไป

สวนแมรบุญประจักษ ทรรทรานนท คณะอุรสุลนิ  คนอายุ 101 ป ยงัแกรง
ทัง้กายและใจ มีเพยีงไมกีค่นท่ีทราบวา “ฟนยังเปนของแท” ไมนยิมของปลอม
ครับ! ใครอยากรูสูตร ตองไปถามมาแมรเอง พระคุณเจาหลุยส จำเนียร
สันติสุขนิรันดร อนุมัติบูรณะอาสนวิหารหลังใหม ขยายปกท้ังสองขาง และ
ทำใหมีบรรยากาศย่ิงข้ึน คณุพอทวชียั (ตึง๋) ศรวีรกลุ เจาอาวาสเหน่ือยท่ีตอง
หาเงินมาขยายปก เกรงวาปกจะหักซะกอน สภาพระสงัฆราชฯ ประชมุฝาย
ตางๆ กันลวงหนา เพ่ือตองสรุปรายงานเดือนกุมภาพันธ กอนถึงวันน้ัน
แตละฝายตองประชุมซักซอมความพรอมกันลวงหนาภายในฝาย วันท่ี 23
มกราคม ฝายงานอภิบาลคริสตชน พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช
พระคุณเจาวรีะ อาภรณรตัน พระคณุเจาสิรพิงษ จรสัศร ีและมีคณุพอปยะชาติ
มะกรครรภ  เปนเลขาธิการฝาย เตรียมพรอมลวงหนาแลว สวนส่ือสารสังคม
นดัประชุมวันท่ี 7 กมุภาพนัธ ทีโ่รงเรยีนอสัสัมชญั พระราม 2 เพือ่ไปสมัผสั
ความใหมและเยีย่มเยือน ในฐานะท่ีภราดาอานนัท ปรชีาวฒุ ิเปนกรรมการส่ือฯ
ของเราดวย ยินดีตอนรับ สวนผูรับผิดชอบเต็มไมเต็มมือ คือภราดาวิสูตร
วาปโส  หลงัจากไดรบัคำช้ีแจงของโรงเรียนอัสสัมชัญ  เก่ียวกับขาวท่ีพดู
กนัผานส่ือตางๆ ทำใหเหน็วา อะไรเปนอะไร บางคนอาจจะไดขอมูลไมครบ
หรือผิดๆ และพูดกันใสสีสัน จนเรียกวา “ใสสีตีขาว จนเละเทะ” หลายเรื่อง
ถาคนท่ีอยูในเหตุการณ รูของจริงจะรูวาขาวท่ีไดรับอยูแตละวันน้ันเปน
อยางไร “สังคมย่ิงใหญ คนย่ิงมาก ยิ่งตองเครงครัดตอกฎหมาย ระเบียบ
ทั้งจากในสำนึกและจากภายนอก มิฉะน้ัน สังคมย่ิงวุนวาย ผูคนย่ิงอันตราย”

ศานติคาม ตองขยายพื้นท่ีใหม โซนท่ี 8 เพื่อรองรับญาติพี่นองท่ีลวงลับ
ที่เพิ่มข้ึนๆ กำหนดเสกสุสาน วันท่ี 13 มกราคม คุณพอชัชวาล ศุภลักษณ
ผรูบัผดิชอบสุสาน ตอนรบัเต็มท่ีทัง้ผเูปนและผลูวงลับ ของขวญัทรงคุณคา
คณุพอล แมรี ่สุวชิ สุวรจิุพร มอบหนังสือเปนของขวัญ และ ส.ค.ส.   “2013
ความรักลนหลาม” นามปากกาวา “ราฟาแอล” หนา 400 หนา รูปเลมและ
เน้ือหานาอาน ใครไดรับแลวตองรีบอาน แลวจะรูวาหนังสือดีๆ มีใหเลือก
อกีหน่ึงเลม

ถามองภาพงานแพรธรรมท่ีเฟองฟูตองยกนิ้วใหสังฆมณฑลเชียงใหม
และถาเจาะลึกลงไปอีกงานแพรธรรมกับชนเผาปกาเกอะญอก็เปนหน่ึง
ในงานท่ีเฟองฟนูัน้ ทีเ่ริม่ตนเม่ือ 60 ปท่ีแลว

วันน้ีอยากพาพี่นองข้ึนเหนือสัมผัสบรรยากาศการเดินทางกับภาพเกา
ที่ถูกเขียนขึ้นจากอุดมสาร ค.ศ. 1962  คือเหตุการณที่เกิดข้ึน 10 ปหลังจาก
งานแพรธรรมกับชนเผาปกาเกอะญอเร่ิมข้ึน

หญิงสาวปกาเกอะญอในภาพ บอกเลาเร่ืองราวท่ีบันทึกการทำงานของ
ธรรมทูตในชวงทศวรรษแรกแหงงานแพรธรรม ภาพน่ิงเหตุการณในหนาขาว
อุดมสาร แมจะดูสงบราบเรียบ แตเม่ืออานเร่ืองราวในน้ันอยางละเอียด
กลับมองเห็นพลังท่ีขับเคล่ือนใหงานบังเกิดผลก็เพราะ.................(ผมเวนไว
เพราะอยากใหผูอานไดหาคำตอบจากส่ิงท่ีผมจะบรรยายตอจากน้ี)

ผมพาพี่นองขึ้นดอยครับ .. ไปกับบทความท่ีถูกเขียนเมื่อนานมาแลว
ในชื่อวา “ออมือ โชเปอ” แมจะมีอธิบายวาเปนคำทักทายของพ่ีนองชนเผา
ปกาเกอะญอ แตก็คลายกับภาษาญ่ีปุน ... หมูบานท่ีเปนตนเร่ืองน้ันอยูที่
อำเภอฝาง ในหมบูานมีผคูนประมาณ 200 คน .. ผเูขียนอธิบายความเปนมา
การทำมาหากิน เร่ืองความเช่ือเดิม และการชวยใหกลับใจโดยพระสงฆ
คณะเบธาราม ผูเขียนยังเลาเร่ืองราวท่ีการอพยพของท้ังสองทำใหมาพบกัน
คือชนเผาเรรอนท่ีอพยพเขามา กับพระสงฆเบธารามท่ีลี้ภัยสงคราม
ในประเทศจีน ...ผูเขียนยังเลาเร่ืองราวงานแพรธรรมท่ีตองลงไปอยู และ
ใชชวีติกับชาวบาน

ณ บรรทัดน้ีผมขอยกบางขอความใหเห็นความทุมเทในงานแพรธรรม
ของพระสงฆคณะเบธาราม

“...เขาไดกลับใจเพราะพระสงฆเบธาราม ผูซ่ึงอพยพมาจากเมืองจีน
พดูไดแตภาษาจนี (กลาง) และภาษาของตนเทาน้ัน ยิง่ซ้ำรายภาษากะเหรีย่ง...
พระสงฆเหลาน้ีเม่ือมาถึงเมืองไทย ก็รีบเรียนภาษาไทย ยังไมทันจะรูดี
กอ็อกสอนศาสนา ทานอยานึกวาในเชียงใหม เปลาเลย พระสงฆตองรอนแรม
ไปตามเทือกเขา ไปเย่ียมชาวกะเหรี่ยง พยายามพูดจาปราศรัยกับเขา ถาเขา
ใหอยกูพ็กัตอไป ถาไมใหกเ็ดินทางตอไปจนกวาจะหาท่ีพกัได กนิกับชาวปา
นอนกับชาวเขา เพราะความรักและความเสียสละนี่แหละ พระสงฆเหลาน้ี
จึงเอาชนะใจเขาได สอนใหเขารจัูกพระ และละทิง้ผ ี...ตวัอยางทีห่วยบง”

นอกจากนั้นยังอธิบายเรื่องการเดินทางท่ีบางแหงไกลกันจนตองเดิน
เปนวันสองวัน .. ยังมีเร่ืองราวเก่ียวกับการตอนรับพระสงฆที่ไปเย่ียม
“.. เขาจะยอเขาขางหน่ึงพองามพรอมกับกลาววาจาอันออนหวานเปนภาษา
ของเขาวา ออ มือ โช เปอ ถาเปนภาษาไทยก็แปลวา สวัสดี” ....

ผู เ ขียนบรรยายเร่ืองราวอยางนาติดตามในวันฉลองวัดท่ีตรงกับ
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ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

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

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

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

1. แผนดินศกัดิสิ์ทธิ์
    (มีนาคม ค.ศ. 2013)

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท
การประกนัอคัคีภยั การขนสง อบุติัเหตสุวนบคุคล
และกลมุ การเดินทาง รวมท้ังประกันเบ็ดเตล็ด

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หมัน้ทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com
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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

«—¥·¡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.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 16  ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ®.µ√“¥ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

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

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ”√“≠ ‚∑√. 08-9065-8802)

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

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

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

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

9419)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—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)

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

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

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

™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

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

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

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

 —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

�����C-YES SMART EXCHANGE °ÿ¡¿“æ—π∏å

π∏§. ‡™‘≠√—∫øíß·≈–√à«¡ π∑π“°—∫§ÿ≥‡®√‘≠ ·≈–

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

§ÿ≥Õ√«√√≥ ‚Õ∑Õß ‡√◊ËÕß ç·√ß∫—π¥“≈„® ®“°§Ÿàªíòπ

¢â“¡Ωíπ 2000 «—π√Õ∫‚≈°é ∑—Èß Õß‡ªìπ “¡’¿√√¬“

™“«‰∑¬§Ÿà·√°∑’Ëªíòπ®—°√¬“π√Õ∫‚≈°¡“·≈â« ®–¡“

·∫àßªíπ‡√◊ËÕß√“«º®≠¿—¬∑’Ë‰¡àπà“‡™◊ËÕ·≈–πà“ª√–∑—∫„®

¡“°¡“¬ „π«—π®—π∑√å∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 ∑’ËÀâÕß

ª√–™ÿ¡™—Èπ 2 Õ“§“√§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡ ¢â“ß√â“π

»“ π¿—≥±å Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° ‡«≈“

18.00-20.30 π. ø√’! ‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬„¥Ê ∑—Èß ‘Èπ

 ”√Õß∑’Ëπ—Ëß‰¥â∑’Ë™¡√¡π—°∏ÿ√°‘®§“∑Õ≈‘° ‚∑√. 0-2630-

7711 / ·ø°´å 0-2234-1730 ¡◊Õ∂◊Õ 08-4549-

3085 / 08-5723-5571

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

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥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)

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

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

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

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

5195)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∂È” ‘ßÀå ®.™ÿ¡æ√ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 9 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø  ª√–∏“π   »√’¥“√ÿ≥»’≈  ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

§ÿ≥æàÕ ¡‚√®πå ‰™¬™π– ‚∑√.  08-1320-2014,

0-7765-0137)

«—¥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§√√“™ ’¡“

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

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

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“° «—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

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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 7 ª√–®”«—π∑’Ë 10-16 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

®.™—¬¿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

�����»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡ √–¥—∫™“µ‘ ‡ªî¥

Õ∫√¡§” Õπ¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ ª√–®”ªï 2013 √–À«à“ß

«—π∑’Ë 19 ¡’π“§¡ - 25 ‡¡…“¬π 2013 À¡¥‡¢µ

√—∫ ¡—§√«—π∑’Ë 28 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë

82 À¡Ÿà 6 ´.«—¥‡∑’¬π¥—¥ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-2429-0443, 08-

2335-2112 ‘́ ‡µÕ√å ÿ«√√≥’ æ—π∏å«‘‰≈ ‚∑√.

08-1360-8297 §ÿ≥π√‘»√“ ª√’‡ª√¡ (‚Õã) ‚∑√.

08-9911-1482  ¥“«πå‚À≈¥„∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë

www.thaicatechesis.com/cc/ E-mail : nccthailand@

gmail.com

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝ «—¥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

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¡“√å°“√‘µ“ ∫“ßµ“≈ µ.ÀπÕß°∫

Õ.∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å

‡«≈“ 10.00 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

�����‚§√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√å ÿ≈‘π®–®—¥ ç∫«™·√¡«“√é  ”À√—∫

À≠‘ß “«‚ ¥ Õ“¬ÿµ—Èß·µà 18-30 ªï∑’ËµâÕß°“√¡’‡«≈“

¿“«π“ √◊ÈÕøóôπ™’«‘µ§√‘ µ™π·≈–§«“¡‡™◊ËÕÕ’°∑—Èß

µâÕß°“√ —¡º— ™’«‘µπ—°∫«™   √–À«à“ß«—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π

∂÷ß 6 æƒ…¿“§¡ 2013 ∑’Ë∫â“π´‘ ‡µÕ√å‚√ß‡√’¬π

¡“·µ√å‡¥Õ’ ∂ππ‡æ≈‘π®‘µ °√ÿß‡∑æœ  π„®µ‘¥µàÕ

´‘ ‡µÕ√åæ«ß‡æ™√ Œ«¥»‘√‘ ‚∑√. 0-2254-9724-6,

08-9950-4302 √—∫®”π«π®”°—¥

�����§≥–»“ π»“ µ√å  “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“

«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ √à«¡°—∫§≥–°√√¡°“√ §√Ÿ§” Õπ

»‘…¬å‡°à“œ ®–®—¥øóôπøŸ®‘µ„®§√Ÿ§” Õπ»‘…¬å‡°à“œ

§√—Èß∑’Ë 6 À—«¢âÕ ç®“√‘°· «ß∫ÿ≠‡ âπ∑“ß·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

∫ÿ≠√“»’·Ààß Õß§Õπé „π«—π∑’Ë 23-25 æƒ…¿“§¡

2013 ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’·Ààß Õß§Õπ ®.¡ÿ°¥“À“√

µ‘¥µàÕ‰¥â∑’ËÕ“®“√¬å∑—»π’¬å ¡∏ÿ√  ÿ«√√≥ «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡ 20 À¡Ÿà 6 ∂.‡æ™√‡°…¡ µ.∑à“¢â“¡

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√»—æ∑å  0-2429-

0100 ∂÷ß 3 ‚∑√ “√ 0-2429-0819  E-mail : christ.

studies2000@gmail.com ¥“«πå‚À≈¥¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

‰¥â∑’Ë   www.saengtham.ac.th,  www.catholic.or.th,

www.thaicatechesis.com

«—¥·¡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≠§“¡‘≈‚≈

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

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 10-16 กุมภาพันธ 2013 หนา 17

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คุณพอวรยุทธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพิูมพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพอวรยทุธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวัสด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ กติติพงศ งามกิตติคุณ  ฝายโฆษณา  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพอพงศเทพ

ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอณรงค ชัย หมั่น ศึกษา สังฆมณฑลจันทบุ รี : คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอชำนาญ บัวขันธ  สังฆมณฑลราชบุ รี : คุณพอเสนอ
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

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 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

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จริงใจ 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
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ศนูยพัฒนาบุคลากรอสัสัมชญั
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวทิ 55 กรงุเทพฯ

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

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพัก... พรอมเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

สนใจใชบรกิาร และเย่ียมชมสถานท่ี กรณุาติดตอโดยตรงท่ี...
โทร. 0-2712-9010  ตอ 2110 โทรสาร 0-2712-7975 E-mail : pdcrsvn@gmail.com
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อาการของคนพดูชา
ตอนน้ีผมมีอาการผิดปกติอยางหน่ึงคือ “พดูชาลง”
ผมมักไดรับคำแนะนำบอยๆ เร่ืองจังหวะในการพูดวา เปนคนพูดเร็ว

เรามานิยามกันหนอยไหมครับวา พดูเร็วนาจะหมายถึงอะไร
ผมวาอาการพูดเร็วนาจะเร็วกวาระดับปกติที่คนจะรับฟงได บางทีไมทิ้ง

จังหวะใหคนไดคิดตาม ในสวนของผูพูดเหมือนมีเรื่องราวมากมาย ความคิด
เร็วกวาปากท่ีขยับคำ เพราะฉะน้ันถาชาอาจจะลืม อยางไรก็แลวแต ผมยอมรับ
ทุกครั้ง และทุกครั้งท่ีรูตัว ก็ลดจังหวะการพูดใหชาลง แตตอนน้ีผมไมตอง
ระแวดระวังแลว ผมพดูชาข้ึนไดแลว

อาการพดูชาลงนาจะเริม่ข้ึนเกนิครึง่ปแลว เปนเพราะผมตองใชภาษาสากล
ภาษาท่ีไมใชภาษาพอแม งายๆ ก็คือ ผมไมไดใชภาษาไทย จะพูดอะไร
จะแสดงออกทางความคิดอยางไร มันเหมือนมีสองจังหวะ จังหวะท่ีหนึ่งคือ
คิดวาจะพูดอะไร และจังหวะท่ีสองคือคดิวาจะพูดอยางไร

สนามความคิดเห็นของการเรียนในตางแดน บวกกบัการไดรบัความไววางใจ
ใหเปนผูนำกลุม งานน้ีผมหนักเปนสองเทา อาจารยทานหน่ึงเคยขอพูดคุย
เฉพาะผูนำกลุม เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวันรุงข้ึน ใหเปนแบบ
บทบาทสมมุติ โดยกำหนดสถานการณใหมีเมกะโปรเจ็คข้ึนในชุมชนแหงหน่ึง
นั่นคือการสรางเข่ือน มีแหลงเงินทุนจากธนาคารโลกและหนวยงานไอเอ็มเอฟ
มีผูปกครองชุมชน นอกจากนั้นเปนตัวแทนกลุมความคิดหลักของสังคม คือ
คนเกาคนแก คนหนุมคนสาว คนพื้นเมือง และตัวแทนฝายสตรี เขาอยาก
ใหผมเปนนายธนาคาร ผมปฏิเสธไปเพราะคิดวา งานน้ีไมรอดแนๆ พอถึง
คาบเรียนจริง ผมคิดวาผมตัดสินใจถูก นายธนาคารนอกจากจะเปนบทท่ีผูคน
ตอตานแลว ยงัเปนบทท่ีตองมวีาทศิลปในการพดู การพดูเปนส่ิงสำคญัแตการคิด
กอนพดูยอมสำคัญกวา

จากขอมูลในพระคัมภรีและเอกสารตางๆ ของพระศาสนจักรมีคำท่ีนาสนใจ
และพระศาสนจักรสนใจมานานแลว บางทีเปนคำท่ีนอนน่ิงอยใูนหนังสือคำนีคื้อ
“เสวนา” (Dialogue)

วาตสลัฟ อาเวล (Vaclav Havel) นักคิด นักเขียน ชาวเช็ก ผูผันตัวเอง
มาเปนประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐเช็ก ไดเคยแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใชอำนาจในการจัดการบริหาร เขาเขียนไววา “ผมเชื่อพลังอำนาจ
ที่ไมไดมาจากเบ้ืองบนเทาน้ัน แตยังมีพลังของความสัมพันธ...พลังของ
ความสัมพันธต้ังม่ันอยูบนการดำเนินชีวิตอยูบนความจริง ซ่ึงอาจจะขัดแยง
กับพลังของความโกหกหลอกลวง” อาเวลไดตอกย้ำวา “พลังของความจริง
ถูกทำใหมั่นใจ ในความหมายของการดำรงไวซ่ึงพลังอำนาจน้ันช่ัวกาลนาน”
จุดต้ังตนของพลังน้ันคือความสัมพันธ ซ่ึงถูกปฏิบัติโดยการเสวนาพูดคุย
ซ่ึงกันและกัน ระหวางชนช้ันบริหารกับผูใตบังคับบัญชา ระหวางประชาชน
กับรัฐบาล ระหวางนักธุรกิจกับคนรากหญา ฯลฯ แตมากกวาน้ันคือ แลวจะ
เสวนากันดวยทาทีอยางไร

การสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 แมผานมา 50 ปแลว ไดเปดทางสวาง
แหงการเสวนาต้ังแตโมงยามน้ัน อยางนอยเอกสารจากการสังคายนาวาติกัน
คร้ังท่ี 2 ไดผลกัดันใหเราทำการเสวนา อนัไดแก

1. เสวนากับวัฒนธรรมท่ีไมใชเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตก
2. เสวนากับผูนับถือศาสนาคริสตในนิกายท่ีตางไปจากเรา สงเสริม

ใหเกิดความเขาใจอันดี มากกวาการแตกแยกอันเปนส่ิงท่ีขัดตอเอกลักษณ
ของคริสตชนคือความเปนหน่ึงเดียวกันและความรัก

3. เสวนากับผนูบัถอืศาสนาอ่ืน และเปนพเิศษกับผนูบัถอืศาสนายิว และ
มุสลิม เราจะเห็นไดจากเอกสารท่ีกลาวถึงเรื่องนี้โดยตรงคือความสัมพันธ
ของพระศาสนจักรกบับรรดาศาสนาท่ีมิใชครสิตศาสนา  (Nostra Aetate)

4. เสวนากับโลกในยุคใหม ไมปฏิเสธ แตเรียนรู สัมผัสและเขาใจ

สวนเอกสารที่พูดถึ ง เรื่ องนี้ โดยตรงคือพระศาสนจักรในโลกสมัย น้ี
(Gaudium et Spes)

5. มอบหมายใหบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆตองทำการเสวนา
เชน พระสงัฆราชตองเสวนากับพระสงฆ ทัง้สวนตัวและสวนรวม หรอืการฝกฝน
ใหพระสงฆและสามเณรไดเสวนากับประชาสัตบุรุษ เหลาน้ีคือพันธกิจแหง
การเปนพระสงฆ ซ่ึงมาจากเอกสารวาดวยหนาท่ีของพระสงัฆราชในการอภิบาล
สัตบุรุษในพระศาสนจักร (Christus Dominus)  และวาดวยการอบรมพระสงฆ
(Optatam Totius)

ถาความสำคัญของการเสวนายังฟงดูไมมีน้ำหนักพอสำหรับคริสตชน
คงตองบอกวา พระเยซเูปนบุคคลแหงการเสวนา พระองคเปนสะพานเช่ือมโยง
บรรดาอัครสาวก ดวยการเสวนาทั้งวาจา และชีวิต พระองคเสวนากับคนบาป
คนเก็บภาษี คนเจ็บไขไดปวย คนท่ีเกลียดชังพระองค บรรดาสตรีและเด็กๆ
คนทุกชนชั้นอาชีพ คนตางศาสนา คนตางชาติตางภาษา (พญา 3 องค) และ
ที่สำคัญ พระองคยังเช่ือมโยงเรามนุษยกับพระเจา เปนสะพานพาเราไปสู
การเสวนาท่ียิ่งใหญกวาการเสวนาใด คือกับพระผูสราง เปนปฐมและบ้ันปลาย
ของชวีติ

ผมเชื่อวาปญหาทุกปญหามีทางออก พระศาสนจักรมองออก จึงเลือกวิธี
เสวนา ผมวายังคุยไดอีกยาว เพราะเสวนาไมไดแปลวาน่ังคุยเฉยๆ ยังตอง
ใหเกียรติ ยอมรับ เอาใจเขามาใสใจเรา ไมดูถูก ไมตำหนิ ฯลฯ ทั้งหมดก็คือ
คำสั่งสอนในพระคัมภีรที่ใหรักเพื่อนพี่นองเหมือนรักตนเองและรักพระเจา
เหนือส่ิงอ่ืนใด

ผมพูดไดชาลงจริงๆ แตเม่ือผมพูดชาลง บางทีผมพบวา ผมไดคิดมากข้ึน
เพราะผมตองคิดศัพท เรียงประโยคใหถูกตองตามหลักไวยากรณภาษาอังกฤษ
ส่ิงท่ีตามมาคือ ผมฟงมากข้ึน มันอาจแปลวา ผมเคารพคนอ่ืนมากข้ึนดวย และ
ที่สุดผมเขาใจ คนท่ีพูดชาแบบผม ผมเขาใจความยากลำบาก ซ่ึงนาจะแปลวา
ผมไดรกัพวกเขานัน่เอง

ลองพูดใหชาลง ฟงใหมากข้ึน เปดประตูใจ หันหนาพูดคุยกันในปญหา
ตางๆ ถาสังคมบอบช้ำเพราะเสยีงดาทอ และความไมเขาอกเขาใจ ส่ือเปดโอกาส
ใหเราสามารถตำหนิผูคนไดตามใจชอบ หรือแบงฝายเลือกขางและตอกย้ำ
ความขัดแยง ผมคิดวาคริสตชนควรแสดงเอกลักษณที่อยูกับเรามาเน่ินนาน
ใชเสียงใหนอยลง และใชหัวใจใหมากข้ึน ใชความเมตตา การใหอภัย และ
ความรักเปนอาวุธหลักในการสานทอสันติสุข

บรรณาธิการบริหาร
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 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é
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 àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√. ·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805

çª√–™ÿ¡‡´Õ√å√à“‡¢µ 140é ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 29 ∏—π«“§¡ 2012 ‡´Õ√å√à“

‡¢µ 140 ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 2 ª√–®”ªï 2012-2013 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“ ∫“ß¢“¡

≈æ∫ÿ√’ ‚¥¬¡’æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ·≈–√à«¡°‘®°√√¡ àß∑â“¬ªï‡°à“µâÕπ√—∫ªï„À¡à°—∫ ¡“™‘°¥â«¬

‡´Õ√å√à“‡¢µ 140 ª√–°Õ∫¥â«¬°≈ÿà¡‡´Õ√å√à“ 10 °≈ÿà¡ ®“° 5  —ß¶¡≥±≈ §◊Õ

‡™’¬ß„À¡à π§√ «√√§å °√ÿß‡∑æœ (∫“ß à«π) √“™∫ÿ√’ ·≈– ÿ√“…Æ√å∏“π’

¡’§≥–°√√¡°“√·≈– ¡“™‘°‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ª√–¡“≥ 40 §π

ç«—π«‘™“°“√é «—π∑’Ë 21 ¡°√“§¡ 2013 ‚√ß‡√’¬π “√ ‘∑∏‘Ïæ‘∑¬“≈—¬ ‚√ß‡√’¬π

π“√’«ÿ≤‘ √à«¡°—π®—¥ß“π ç«—π«‘™“°“√ “√ ‘∑∏‘Ï-π“√’«ÿ≤‘ °â“« ŸàÕ“‡´’¬π §√—Èß∑’Ë 1é

‚¥¬¡ ’§ÿ≥æàÕ¬–√—µπå ‰™¬√“ Õ∏‘°“√‚√ß‡√’¬π “√ ‘∑∏‘Ïæ‘∑¬“≈—¬ ·≈–´‘ ‡µÕ√å√—µπ“

√–¥¡°‘® Õ∏‘°“√‘≥’‚√ß‡√’¬ππ“√’«ÿ≤‘ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’‡ªî¥ §ÿ≥æàÕ¡≥±≈ ‚√®π-

 ÿ∑—»πå°ÿ≈ ´‘ ‡µÕ√å»‘√‘√—µπå† Õπÿ«—≤πåª√–°‘® ‡ªìπª√–∏“π®—¥ß“π
ç¡Õ∫§«“¡ ÿ¢é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 27 ∏—π«“§¡ 2012 Õ“ “‚§‡ÕÕ√å√’‰´‡§‘≈

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õ“ “‚§‡ÕÕ√å«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å‚° Õ“ “‚§‡ÕÕ√å«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å

‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ (À—«µ–‡¢â) Õ“ “‚§‡ÕÕ√å«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ Õ“ “‚§‡ÕÕ√å«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å

‡¬“«™π«—¥À—«µ–‡¢â ∫√“‡¥Õ√å®“°∫â“π‡≥√¬Õ·´ø ·≈–§ÿ≥æàÕ ¡À¡“¬ ¡∏ÿ√ -

 ÿ«√√≥ ‰¥â√à«¡°—ππ”Õ“À“√ ¢Õß‡≈àπ Õÿª°√≥å°“√»÷°…“ ‰ª¡Õ∫„Àâ‚√ß‡√’¬π

«—¥ÀπÕßµ–‡¶à ‡π◊ËÕß„π«—π§√‘ µå¡“ ·≈–ªï„À¡à ‚¥¬¡’Õ“®“√¬å ¡»√’ ¡∏ÿ√ -

 ÿ«√√≥ ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬π‡ªìπºŸâ√—∫¡Õ∫ ‚Õ°“ π’È∫√“‡¥Õ√å®“°∫â“π‡≥√

¬Õ·´ø ‰¥âπ”πâÕßÊ π—°‡√’¬π∑”°‘®°√√¡µà“ßÊ ·≈–Õ“ “‚§‡ÕÕ√å«—¥À—«µ–‡¢â

‰¥â„Àâ∫√‘°“√µ—¥º¡ø√’°—∫πâÕßÊ π—°‡√’¬π¥â«¬



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 7 ª√–®”«—π∑’Ë 10-16 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 30 ®“° A ∂÷ß Z §«“¡¥’  ◊ËÕ §«“¡‡™◊ËÕ (13)
M (Meditation) √”æ÷ß¿“«π“

«—πÀπ÷Ëß‡√“§ÿ¬°—π‡√◊ËÕß‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ ∫“ß§πµâÕß°“√‡«≈“·≈– ∂“π∑’Ë ß∫

·µà∫“ß§π‡¢’¬π‰¥â∑ÿ°∑’Ë ∑ÿ°∑“ß ‡¡◊ËÕ¢âÕ¡Ÿ≈ ß∫

„π°“√¿“«π“°Á‡™àπ°—π ∫“ß§πµâÕß°“√ ∂“π∑’Ë ß∫ ·µà∫“ß§π¿“«π“‰¥â

∑ÿ°∑’Ë∑ÿ°∑“ß·≈–‡ª≈’Ë¬π∫∑™’«‘µ‡ªìπ∫∑√”æ÷ß

‡¡◊ËÕ™’«‘µ¡’À≈“°À≈“¬ ·≈–‰¡à¡’„§√µ”Àπ‘„§√ ∫∑√”æ÷ß·Ààß™’«‘µ°Á ”§—≠

¬‘Ëß°«à“ ∂“π∑’Ë §«“¡ºŸ°æ—π°—∫æ√–°Á„Àâ√“¬≈–‡Õ’¬¥¡“°°«à“ §”∂“¡«à“∑”Õ¬à“ß‰√

‡æ√“–§”µÕ∫‡√“µÕ∫‡æ◊ËÕ«à“ ∑” ∑”‰¡

∑ÿ°§√—Èß∑’Ë√”æ÷ß ®÷ß¡’§”¿“«π“Õ¬Ÿàµ√ßπ—Èπ ∑ÿ°§√—Èß∑’Ë¿“«π“®÷ß¡“®“°∫∑

√”æ÷ß™’«‘µ∑’ËµâÕß°“√§”¿“«π“

ç≈Ÿ°‡Õã¬ ‰¡à«à“∑à“π®–∑” ‘Ëß„¥ ®ß∑”¥â«¬§«“¡∂àÕ¡µπ‡∂‘¥ ·≈â«∑à“π®–‡ªìπ

∑’Ë√—°¡“°°«à“§π„Àâ¢Õß°”π—≈é (∫ÿµ√ ‘√“ 3:17)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ √Ÿª·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ „π«—¥∑’Ë‡Õ¥¥“ (EDDA)

¡–π‘≈“  ∂“π∑’Ë ”§—≠∑’Ëæ≈—ßª√–™“™π‰¥â≈ÿ°¢÷Èπ¡“‚§àπÕ”π“®Õ—π‰¡à™Õ∫∏√√¡

¢Õß√—∞∫“≈   ∂“π∑’Ë·Ààßπ’È®÷ß∑—Èß§«“¡»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·≈–ª√–«—µ‘»“ µ√å¢Õß‡Àµÿ°“√≥å

‡ªìπ∫∑√”æ÷ß∑’Ë¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥©≈Õß 84 ªï™’«‘µ·Ààßæ√–æ√¢Õßæ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ «—π∑’Ë 24 ¡°√“§¡ 2013 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π¬Õ·´øÕÿª∂—¡¿å  “¡æ√“π
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