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“เรารแูละเชือ่ในความรักท่ีพระเจาทรงมีตอเรา” (1 ยอหน 4:16)

สาสนมหาพรตสาสนมหาพรต

พ่ีนองชายหญิงทีร่กั
ในบริบทปแหงความเช่ือการเฉลิมฉลองเทศกาล

มหาพรตเปนโอกาสประเสริฐสำหรับเราใหรำพึง
ไตรตรองเร่ืองความสัมพนัธระหวางความเช่ือกบัความรัก
ระหวางความเช่ือในพระเจา  พระเจาในองคพระเยซู
ครสิตเจา  และความรักอนัเปนผลของพระจติ และเปน
ส่ิงท่ีคอยชีน้ำเราใหดำเนินไปในหนทางแหงความรักตอ
พระเจาและตอผูอื่น

1. ความเชื่อในฐานะท่ีเปนการตอบสนองตอความรัก
ของพระเจา

ในสมณสาสนฉบับแรก ขาพเจาไดนำเสนอขอคิด
บางประการเกี่ยวกับความสัมพันธใกลชิดระหวาง
ฤทธ์ิกุศลความเช่ือและความรัก เริ่มจากคำยืนยันของ
นักบุญยอหน “เรารูและเช่ือในความรักท่ีพระเจาทรงมี
ตอเรา” (1 ยน 4:16) ขาพเจาขอต้ังขอสังเกตวา “การเปน
คริสตชนไมใชเปนผลของการเลือกเชิงจริยธรรม
หรือเปนความคิดท่ีสูงสง  แตเปนการที่ไดพบกับ
เหตุการณ พบกบับุคคลท่ีมอบทัศนคติและทิศทางใหม
ใหกับชีวิตของเรา  เน่ืองจากพระเจาทรงเปนผูที่รักเรา
กอน (เทียบ 1 ยน  4:10)  ความรักจึงไมไดเปนเพียง
‘พระบัญชา’ อีกตอไป เปนการตอบสนองตอพระพร
แหงความรักท่ีพระเจาเสด็จมาประทับใกลชิดกับเรา”
(Deus Caritas Est ขอ 1) ความเช่ือคือการยึดม่ัน เปนการ
สวนตัว ซ่ึงรวมถงึความสามารถทุกอยางของเราตอการ
ไขแสดงถึงความรักท่ีใหเปลาและ ‘อยางหลงใหล’
สวนตัวของพระองคทีท่รงมีตอเรา  ซ่ึงความรักดังกลาว
ถูกแสดงออกในองคพระเยซูคริสตเจา  การพบกับ
พระเจาผูทรงเปนองคแหงความรักมิไดหมายถึงหัวใจ
เทาน้ัน แตยังหมายถึงสติปญญาดวย “การยอมรับ
พระเจาผทูรงชวีติคือหนทางเดยีวทีจ่ะไปสคูวามรัก และ
‘การยอมรับ’ แหงอำเภอใจของเราตอน้ำพระทัยของ
พระองคจะผนึกปญญา อำเภอใจ และความรูสึกสำนึก
ตางๆ ของเราในกิจการทุกอยางแหงความรัก  แต
กระบวนการดังกลาวจะเปดกวางเสมอ รักไมมีคำวา
‘ส้ินสุดและสมบูรณ’ (Ibid ขอ 17)  ดังน้ันสำหรับ
คริสตชนทุกคนโดยเฉพาะอยางย่ิงสำหรับ ‘ผูท่ีทำงาน
ดานเมตตากิจ’ จำเปนตองมีความเช่ือ เพราะวา “การท่ี
ไดพบกับพระเจาในองคพระคริสตเจาทำใหความรัก
ของพวกเขาต่ืนตัวข้ึนพรอมท่ีจะเปดจิตใจไปสูผูอื่น
ผลที่ตามมาคือ อาจกลาวไดวาความรักตอเพื่อนบาน
จะไมเปนบัญญัติที่นำมาใชบังคับพวกเขาจากภายนอก
อีกตอไป แตเปนผลท่ีเกิดจากความเช่ือ ความเช่ือที่
กระทำการโดยอาศัยความรัก” (Ibid ขอ 31a)  ครสิตชน
คือคนท่ียอมแพตอความรักของพระคริสตเจา และเม่ือ
เปนเชนน้ันภายใตอทิธิพลของความรักดังกลาว “ความ
รกัของพระครสิตเจาจึงผลกัดันเรา” (2 คร 5:14) พวกเขา
จะเปดใจกวางตอเพื่อนบานอยางเปนรูปธรรม (เทียบ

Ibid 33)  ประการแรกทัศนคติของพวกเขาจะเกิดจาก
การตระหนักวาตนไดรับความรัก การอภัย และไดรับ
การรับใชจากพระคริสตเจา ผูทรงกมลงลางเทาของ
อัครสาวกและทรงมอบตนเองเปนบูชาบนไมกางเขน
เพือ่ทีจ่ะดึงดูดมนุษยชาติใหเขาไปสคูวามรกัของพระเจา

“ความเช่ือสอนเราวาพระเจาทรงมอบพระบุตรของ
พระองคเพื่อเราและทรงมอบความม่ันใจในชัยชนะ
แกเราซ่ึงเปนเรือ่งจรงิเท่ียงแทแนนอน  พระเจาเปนองค
แหงความรัก...  ความเช่ือทีม่องเหน็ความรักของพระเจา
ซ่ึงเผยแสดงในพระหฤทัยของพระเยซูที่ถูกทิ่มแทง
บนไมกางเขนกอใหเกิดมีความรัก  ความรักเปนแสงสวาง
ซ่ึงในทีสุ่ดจะเปนความสวางเดียวทีส่ามารถทอแสงมายัง
โลกที่กำลังสลัวและจะประทานความกลาหาญอันเปน
ส่ิงจำเปนท่ีจะทำใหเราดำเนินชีวิตและทำงานตอไป”
(Ibid 39)  ส่ิงเหลาน้ีชวยเราใหเขาใจวา เคร่ืองหมาย
สำคัญท่ีแตกตางของคริสตชนคือ “ความรักท่ีมีรากฐาน
อยูในความเช่ือและถูกหลอหลอมดวยความเช่ือ”
(Ibid 7)

2. ความรักในฐานะที่เปนชีวิตในความเชื่อ
ตลอดชีวิตของคริสตชนเปนการตอบสนองตอ

ความรักของพระเจา  การตอบสนองประการแรกก็คือ
ความเช่ือในฐานะท่ีเปนการยอมรับท่ีเปยมดวยความ
พิศวงและความกตัญูตอความคิดริเร่ิมของพระเจา
อนัไมคาดฝนท่ีมีตอเราและชักนำเราใหไดรจูกัพระองค
การตอบรับความเช่ือคือจุดเร่ิมตนของเรื่องราวอัน
นาประทับใจเก่ียวกบัมิตรภาพกับพระเจา ซ่ึงใหความหมาย
และทำใหชีวิตของเราสมบูรณ  แตไมเปนการเพียงพอ
สำหรับพระเจาท่ีเราเพียงแครับความรักที่ใหเปลาของ
พระองค  พระองคไมไดเพียงแตทรงรักเราเทาน้ัน แต
พระองคยังทรงตองการใหเราชิดสนิทกับพระองค

อีกดวย เพื่อที่จะทรงปรับเปลี่ยนตัวเราอยางล้ำลึก
จนทำใหเราสามารถพูดไดเชนเดียวกับนักบุญเปาโลวา
“ขาพเจามีชีวิตอยูมิใชตัวขาพเจาอีกตอไป แตพระ-
ครสิตเจาทรงดำรงชีวติอยใูนตัวขาพเจา” (เทียบ กท  2:
20)

เม่ือเราเปดประตูใหกบัความรักของพระเจา เม่ือนัน้
เราก็จะคลายพระองคและมีสวนรวมในความรักของ
พระองค  หากเราเปดใจสคูวามรกัของพระองค เรากย็อม
ใหพระองคทรงดำเนินชีวิตในตัวเราและนำเราไปสู
ความรักกับพระองค ในพระองค และเหมือนกับ
พระองค เม่ือน้ันแหละความเช่ือของเราจึงจะ “บังเกิด
ผลในความรัก” อยางแทจรงิ (กท  5:6)  เม่ือน้ันแหละ
พระองคจะประทับอยใูนตัวเรา (เทียบ ยน 4:12)

ความเช่ือเปนการรูความจริงและดำรงอยูในความ
จรงิน้ัน (เทยีบ 1 ทธ  2:4)  ความรักคอื “การเดิน” ใน
ความจริง (เทียบ อฟ 4:15)  อาศัยความเช่ือเรากาวเขาสู
มิตรภาพกับพระคริสตเจา อาศัยความรักมิตรภาพ
ดังกลาวถูกนำมาใชในการดำเนินชีวิตและทำให
งอกงามข้ึน (เทียบ ยน 15:14ff)  ความเช่ือทำใหเรา
ยอมรับพระบัญชาของพระคริสตเจาผูทรงเปนเจานาย
ของเรา ความรักทำใหเรามีความสุขในการนำความรักสู
การปฏิบติั (เทียบ ยน 13:13-17)  ในความเช่ือเราเกิดใหม
เปนบุตรของพระเจา (เทียบ ยน 1:12ff)  ความรักทำให
เราม่ันคงอยางเปนรูปธรรมในความเปนบุตรของ
พระเจาของเรา บังเกิดผลในพระจิต (เทียบ กท 5:22)
ความเช่ือทำใหเราสามารถเขาใจวาพระเจาผูทรงคุณ
ความดี และทรงมีพระทัยกวางประทานพระพรใหแก
เรา และความรักจะทำใหพระพรดังกลาวบังเกิดผล
(เทียบ มธ 25:14-30)
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สาสนมหาพรต (ตอจากหนา 3)

3 . ความสัมพันธที่จะแยกออกจากกันไมไดระหวาง
ความเชื่อกับความรัก

เพราะความจริงดังท่ีกลาวมาแลวขางตน จงึมีความ
ชัดเจนวา เราไมสามารถแยกโดยไมตองพูดถึงวาจะไป
โตแยง เรือ่งความสมัพนัธระหวางความเช่ือกบัความรกั
ฤทธ์ิกุศลสองประการท่ีพระเจ าประทานใหนี้มี
ความเช่ือมโยงกนัอยางใกลชดิ และคงจะเปนการไขวเขว
ที่จะไปบอกวามันเปนส่ิงท่ีอยูตรงกันขามหรือไมมี
ความเก่ียวของกัน ในมุมมองหน่ึงน้ันเปนการมอง
ดานเดียว ที่จะไปถือวาความเช่ือมีความสำคัญเปน
อันดับแรก โดยไมใหความสำคัญหรือมองขามงาน
ทีเ่ปนรปูธรรมของความรัก หรอืลดความสำคัญใหเปน
เพยีงงานดานมนุษยธรรมท่ีเล่ือนลอย  แตในอีกมุมมอง
หน่ึง จะไมเปนประโยชนเลยท่ีจะเนนความเปนเลิศของ
ความรักหรือกิจกรรมท่ีเปนตัวสราง ราวกับวาผลงาน
ดังกลาวทดแทนความเช่ือได  เพื่อความดีของชีวิตจิต
จำเปนจะตองหลีกเล่ียงการเนนความเช่ือหรืองาน
เมตตาธรรมดานหน่ึงดานใดจนสุดโตง

ชีวิตคริสตชนครบครันอยูที่ความพยายามอยาง
ตอเนื่องจนถึงท่ีสุด ที่จะไดพบกับพระเจาเสียกอน
จากน้ันก็จะไดพบกบัความรักและพลังท่ีมาจากพระองค
เพื่อที่จะไดชวยเหลือบรรดาพ่ีนองของเราดวยความรัก
ของพระเจา  เราจะเห็นไดในพระคมัภีรวา ความรอนรน
ของบรรดาอคัรสาวกทีจ่ะประกาศพระวรสาร และปลุก
ความเช่ือของประชากรใหต่ืนข้ึนน้ัน ลวนแตเชื่อมโยง
กันอยางใกลชิดกับความหวงใยในความรักท่ีจะรับใช
คนยากจน (เทียบ กจ 6:1-4)  ในพระศาสนจักรชวีติพรต
และกิจกรรมท่ีพระวรสารกลาวในทำนองสัญลักษณ
เก่ียวกับมารียและมารธาน้ันจะตองทำควบคกูนัและเอ้ือ
ตอกนัและกัน (เทียบ ลก 10:38-42)  ความสัมพนัธกบั
พระเจาตองมากอนเสมอ และการแบงปนส่ิงของวัตถุ
ในจิตตารมณของพระวรสาร จะตองมีรากฐานในความ
เชื่อ (เทียบ คำปราศรัยของพระสันตะปาปาตอผูเขาเฝา
วันท่ี 25 เมษายน 2012)  ความจริงแลวในบางคร้ัง
บางคราวเรามักลดคาของคำ “ความรัก” ใหเปนเพียง
ความเอ้ืออาทร หรือเปนการชวยเหลือตามครรลอง
มนุษยธรรม  แตมีความสำคัญท่ีจะตองระลึกวา ผลงาน
ที่ยิ่งใหญที่สุดของความรักก็คือการประกาศขาวดี ซ่ึง
เปน “พันธกิจแหงพระวาจา” ไมมีกิจกรรมใดท่ีจะเปน
คุณมากไปกวาน้ี ดังน้ัน จงึเปนกจิกรรมทีมี่ความรกัตอ
เพื่อนบานมากกวาการหักปงแหงพระวาจาของพระเจา
เสียอกี นัน่คือ การแบงปนขาวดีแหงพระวรสารกับเขา
และการนำเขาใหมีความสัมพนัธกบัพระเจา ดังน้ันการ
ประกาศพระวรสารจึงเปนการสงเสริมมนุษยข้ันสูงสุด
และเปนองครวมมากท่ีสุด  ในฐานะผูรับใชพระเจา
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงลิขิตในสมณ-
สาสน Populorum Progressio วาการประกาศพระ-
คริสตเจา เปนการมีสวนรวมท่ีมีความสำคัญเปน
อนัดับแรกในการพฒันามนุษย (เทยีบ ขอ 16)  ความรัก
ของพระเจาตอเราเปนจริงมาต้ังแตกอนสรางโลก  ความ
รักดังกลาวมีผูนำไปใชดำเนินชีวิต ไดรับการประกาศ
เปดชีวติของเราใหไดรบัความรักนี ้และทำใหเปนไปได
ซ่ึงการพัฒนาชีวิตของมนุษยชาติ และของแตละคน
(เทียบ Caritas in Veritate, 8)

เปนความจริงวา ทกุส่ิงมาจากความรักและจะหวน
กลับไปหาความรัก  เราทราบถึงความรักแบบใหเปลา
ของพระเจาแกเรา โดยอาศัยการประกาศพระวรสาร
หากเราตอบรับดวยความเช่ือ  ส่ิงแรกที่เราจะไดรับคือ
การสัมผัสกับพระเจาซ่ึงเปนส่ิงท่ีจะขาดเสียมิได มัน
สามารถที่จะทำใหเรา “ตกลงไปในหลุมรักกับพระผูที่
ทรงรักเรา” จากนั้นเราก็จะดำรงอยูในความรักนี้ เรา
เจริญเติบโตข้ึนในความรักน้ี แลวเราก็จะถายทอด
ความรักน้ีไปยังผอูืน่ดวยความช่ืนชมยินดี

เก่ียวกบัความสัมพนัธระหวางความเช่ือกบัความรัก
มีขอความตอนหน่ึงจากจดหมายถึงชาวเอเฟซัส ซ่ึง
ดูเหมือนจะพูดไดดีที่สุดถึงความเช่ือมโยงระหวาง
สองสิ่งดังกลาว “ทานไดรับความรอดพนเพราะพระ-
หรรษทานอาศัยความเชื่อ  ความรอดพนนี้มิไดมาจาก
ทาน  แตเปนของประทานจากพระเจา  มิไดมาจาก
การกระทำใดๆ ของทาน  เพือ่มใิหใครโออวดตนได  เรา
เปนผลงานของพระองค  ถูกสรางมาในพระคริสตเยซู
เพื่อใหประกอบกิจการดี  ซ่ึงพระเจากำหนดลวงหนา
ใหเราปฏิบัติ” (2:8-10) ตรงน้ีเราจะเห็นไดวาความคิด
ริเริ่มของการไถกูทั้งหมดมาจากพระเจา จากพระ-
หรรษทานของพระองค จากการใหอภัยที่เราไดรับ
ในความเช่ือ แตความคิดริเร่ิมท่ีอยูไกลจากขอจำกัด
เสรีภาพและความรับผิดชอบของเราน้ันแทจริงแลว
เปนส่ิงท่ีทำใหพวกเขากลายเปนของแท และนำพาให
พวกเขากระทำเมตตากิจ ส่ิงเหลาน้ีมิไดเปนผลแหง
ความพยายามของมนุษยเลยและมนุษยจะตองไมเกิด
ความภาคภูมิใจ  แตเกิดข้ึนจากความเช่ือและก็เกิดมา
จากพระหรรษทานท่ีพระเจาทรงประทานใหอยาง
เหลอืเฟอ  ความเช่ือปราศจากผลงานก็เหมือนกบัตนไม
ทีป่ราศจากผล  ฤทธ์ิกศุลสองประการน้ีตางเอ้ือกนัและ
กนั  อาศัยชวีติคริสตชนท่ีปฏบิติักนัมาแตด้ังเดิม เทศกาล
มหาพรตเช้ือเชิญใหเราหลอเลี้ยงความเช่ือของเรา
ดวยการต้ังใจฟงพระวาจาของพระเจาและดวยการ
รบัศีลศักด์ิสิทธ์ิ ขณะเดียวกนัก็ใหเพิม่พนูความรัก และ
ในความรักนัน้เพือ่เหน็แกพระเจาและเพือ่นมนษุย  และ
ทีส่ำคัญไมนอยไปกวาก็คือ การถือศีลอดอาหาร การใช
โทษบาปและการทำบุญใหทาน

4. ความเชื่อตองมากอน ความรักสำคัญที่สุด

ดุจของประทานอ่ืนๆ ของพระเจา ความเช่ือและ
ความรักมีแหลงกำเนิดในการกระทำของพระจิตเจา
แตองคเดียว (เทียบ 1 คร 13) พระจิตท่ีประทับอยูใน
ตัวเราทรงรองออกมาวา “อบับา พอจา” (กท 4:6) และ
ทำใหเรากลาววา “พระเยซูคือพระเจา” (1คร 12:3)  และ
“มารานาธา” (ขาแตพระเจา โปรดเสด็จมา) (1คร
16:22)

ความเชือ่ในฐานะท่ีเปนของประทาน และเปนการ
ตอบสนอง ทำใหเราไดทราบความจริงของพระคริสต-
เจาวา เปนองคแหงความรักท่ีเสด็จมารับสภาพมนุษย
และถูกตรึงบนไมกางเขน เปนความนบนอบท่ีครบครัน
สมบูรณแบบท่ีสุด ตอน้ำพระทัยของพระบิดาและ
พระเมตตาอันหาท่ีสุดมิไดของพระเจาตอเพื่อนบาน
ความเช่ือปลูกฝงความม่ันใจในจิตใจและสติปญญาวา
ความรักนีเ้ทาน้ันท่ีสามารถเอาชนะความตายได  ความ
เช่ือเชื้อเชิญเราใหมองไปในอนาคต ดวยฤทธ์ิกุศลแหง
ความไวใจในความคาดหวังท่ีแนนอนวา ชัยชนะแหง
ความรักของพระคริสตเจาจะตองมาถึงอยางเต็มรูปแบบ
สวนความรักจะผลักดันใหเราไปสคูวามรักของพระเจา
ที่ถูกไขแสดงออกในพระคริสตเจาและผนึกเราใหเปน
หน่ึงเดียวกนักบัพระเยซ ูผทูรงมอบตนเองเปนบชูาโดย
ไมมีเง่ือนไข และเขาเปนหนึ่งเดียวกับพระบิดาและกับ
บรรดาพีน่องของพระองคดวย  อาศัยการเพิม่พนูหวัใจ
ของเราดวยความรกัทีเ่ต็มเปยม พระจติจะทรงทำใหเรา
เปนผูมีสวนรวมในศรัทธา เยี่ยงบุตรของพระเยซูตอ
พระบดิา และมีความรักฉนัพีน่องตอมนษุยทกุคน (เทียบ
รม 5:5)

ความสัมพันธระหวางฤทธ์ิกุศลสองประการน้ี
ก็คลายกับความสัมพันธระหวางศีลศักด์ิสิทธ์ิที่เปน
รากฐานสองประการของพระศาสนจกัร นัน่คือ ศีลลางบาป
และศีลมหาสนิท  ศีลลางบาป (ศีลแหงความเช่ือ) มากอน
ศีลมหาสนิท (ศีลแหงความรัก) แตมีความสำคัญเรยีงตาม
ลำดบั  ศีลมหาสนิทเปนความบริบรูณแหงการเดินทาง
ของคริสตชน  ในทำนองท่ีคลายคลึงกัน ความเช่ือ
มากอนความรัก แตความเช่ือจะถองแทไดก็ตองมี
ความรักเปนมงกุฎ  ทุกอยางเร่ิมตนจากการยอมรับ
ความเชื่อดวยใจสุภาพ (“รูวาตนเองไดรับความรักจาก
พระเจา”) แตก็ตองไปใหถึงความจริงแหงความรักดวย
(“รูวาจะตองรักพระเจาและเพ่ือนมนุษยอยางไร”) ซ่ึง
จะตองดำรงอยตูลอดไป เพือ่ทีจ่ะทำใหฤทธ์ิกศุลทุกชนดิ
มีความครบครัน (เทียบ คร 13:13)

พี่นองท่ีรัก  ในเทศกาลมหาพรตนี้ ในขณะท่ีเรา
เตรียมตัวเพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณแหงไมกางเขนและ
การเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ ซ่ึงความรักของพระเจา
ไดไถกโูลกและสงแสงรัศมีเหนือประวัติศาสตร  ขาพเจา
ปรารถนาใหทานท้ังหลาย  ไดใชเวลาอันมีคาน้ีในการ
จุดประกายแหงความเช่ือของทานในพระเยซูคริสตเจา
เพื่อที่จะเขาไปสูความรักอันทรงพลังตอพระบิดาและ
ตอบรรดาพ่ีนองชายหญิงทุกคนท่ีเราพบปะในชีวิต
ของเรา  เพือ่ความต้ังใจนีข้าพเจาภาวนาตอพระเจา และ
ขอพระพรของพระคริสตเจาจงมาสูทานทุกคนและ
ทกุชมุชน

จากสำนกัวาติกนั  วนัท่ี 15 ตุลาคม 2012
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
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40 ปสถาบันแสงธรรม (ตอจากหนา 20)
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารุณศีล พระสังฆราช
ซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย
ธาตุวิสัย   พระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ เทียนชัย
สมานจิต พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย
ศุระศรางค และพระสงฆจำนวนมาก  เมื่อวันที่ 26
มกราคม 2013 ที่สามเณราลัยแสงธรรม

กอนพิธีบูชาขอบพระคุณมีการเสวนา  เรื่อง
“แสงธรรม ผูนำความเช่ือ” โดยมีผูรวมเสวนา คือ
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธ์ิ คุณพอสมเกียรติ
ตรนีกิร และคณุวรีะพงศ ทวศีกัด์ิ โดยมีคณุพอวฒุเิลศิ
แหลอม เปนผูดำเนินรายการ

พระคารดินัล  ได เทศนแบงปนวา  “สถาบัน
แสงธรรมแหงน้ีเปนแหลงเพาะและพัฒนาผทูีจ่ะติดตาม
พระเยซูคริสตเจา เพื่อเปนพระสงฆรวมกับพระเยซู
ครสิตเจา  พระสงฆของพระเจาเปนผรูบัใชพระเจาและ
ปวงชน  สถาบันแหงน้ีมีภาระหนาท่ีโดยตรงที่จะชวย
ผูที่ติดตามพระเยซูคริสตเจาตองการมาเปนศิษยของ
พระองคและตองการเปนพระคริสตเจาอีกองคในสังคม
นี้จะตองเปนเหมือนกับพระเยซูคริสตเจาตองปฏิบัติ
พันธกิจอันเดียวกันกับท่ีพระเยซูคริสตเจาไดรับมาจาก
พระบิดาของพระองค จึงมีความสำคัญจึงมีคุณคา และ
จะตองถือวาเปนของขวัญซ่ึงพระศาสนจักรซ่ึงพระ-
เปนเจามอบใหกับพระศาสนจักรทุกแหงในโลก และ
เปนโชคดีเปนพระพรของพระเปนเจาโดยแทจริงท่ีได
ทรงโปรดประทานใหพระศาสนจักรในประเทศไทย

ไดมีสถาบันเหลาน้ี และโดยเฉพาะสถาบันแสงธรรม
ของเรา เพราะช่ือของสถาบันก็บงบอกไวชดัเจนวา เรา
คือแสงสวาง  พระองคทรงเปนบอเกิดและตนกำเนิด
ของความสวาง ทัง้ยังประทานพระบุตรของพระองคแก
มวลมนุษย เพือ่เปนแสงสวางสองนานาชาติ”

ประวัติบานเณรใหญแสงธรรม  (LUX MUNDI
SEMINARY) วนัท่ี 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965 / พ.ศ. 2508
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ไดโปรดเกลา
สถาปนาพระฐานานุกรมในประเทศไทย จากระดับ
มิสซัง (เทียบสังฆมณฑล) เปนสังฆมณฑล (Diocese)
และแบงเขตการปกครองออกเปน 2 ภาค คอื ภาคอคัร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ และภาคอัครสังฆมณฑลทาแร-
หนองแสง แตวางานการอบรมสำหรับผูที่จะเตรียมตัว
เปนบาทหลวงคาทอลิกน้ันยังไมมีความชัดเจน โดยข้ึน
กับนโยบายของแตละสามเณราลัยเล็กในแตละ
สังฆมณฑล ซ่ึงมีระยะเวลาการอบรม วธีิการ และเนือ้หา
หลักสูตรท่ีหลากหลายแตกตางกันออกไป ทั้งยังไมมี
สามเณราลัยใหญ สำหรับการศึกษาข้ันอุดมศึกษา
ในหลกัสตูรวชิาปรชัญาและเทววิทยา จงึตองสงสามเณร
ไปรับการศึกษาตอในตางประเทศ อาทิ มาเลเซีย (ปนงั)
อิตาลี (โรม) อินเดีย สหรัฐอเมริกา ฯลฯ อันกอใหเกิด
ความหลายหลาก ขาดเอกภาพ ทั้งยังไมสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของสังคมไทย

ดังน้ัน  เพื่อตอบสนองขอเรียกรองของสภา
สังคายนาวาติกัน ที่ 2 ซ่ึงย้ำเนนในเร่ืองการจัดต้ัง
สถานอบรมบาทหลวงคาทอลิกข้ึนในแตละประเทศ

โดยคำนึงถึงภูมิประเทศและชนชาติที่แตกตางกัน
โดยเฉพาะอยางย่ิงสภาพแวดลอมและความตองการ
พเิศษของสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย ไดประชุมปรึกษาหารือกัน และไดตัดสินใจ
เปดสามเณราลัยใหญข้ึน ณ เลขท่ี 20 ถนนเพชรเกษม
ก.ม. 29 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม บนเน้ือท่ี
เกอืบรอยไร ในป ค.ศ. 1972 / พ.ศ. 2515 โดยใหชือ่วา
“สามเณราลัยแสงธรรม”   การกอสรางแลวเสร็จ และ
ทำพิธีเปดอยางเปนทางการในวันท่ี 2 กุมภาพันธ ค.ศ.
1975 / พ.ศ. 2518  และพรอมๆ กนัน้ี “วทิยาลัยแสงธรรม”
กไ็ดถอืกำเนิดข้ึนมาดวย โดยมีวตัถุประสงคหลกัขอหนึง่
ในการต้ังวทิยาลยัแสงธรรม ระบุวา “มงุผลติบาทหลวง
และนักบวช เพื่อชวยพัฒนาสังคมไทย โดยเฉพาะ
ดานศาสนาและจิตใจ”

บานเณรใหญ  (LUX MUNDI SEMINARY) หรอื
“แสงธรรม” ในภายหลังน้ันไดเปดดำเนินการในป ค.ศ.
1972 / พ.ศ. 2515 ภายใตนโยบายของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย

คำภาษาละติน LUX MUNDI นั้นแปลตรงตัววา
ความสวางของโลก ซ่ึงหมายถึงพระเยซูคริสตเจา พระ-
อาจารยเจาของเรา ซ่ึงเราผู เปนศิษยของพระองค
ตองการเปนพยานถงึพระองคผทูรงเปนความสวางของ
โลก (เทียบ ยน 1:7-10) สวนคำวา “แสงธรรม” นัน้เปน
การแปลใหเขากับบริบทไทยมากกวา

จุดประสงคของการกอต้ังบานเณรใหญภายใน
(อานตอหนา  13)

ทำบุญเพ่ือใคร?

ราฟาแอล

มทัธวิ 6:2-3
.......ดังน้ัน    เมือ่ทานใหทาน    จงอยาเปาแตรขางหนาทาน    เหมอืนทีบ่รรดาคนหนาซ่ือใจคดมักทำในศาลาธรรม   และ

ตามถนนเพ่ือจะไดรับคำสรรเสริญจากมนุษย เราบอกความจริงแกทานท้ังหลายวา  เขาไดรับบำเหน็จของเขาแลว    สวน
ทานเม่ือใหทาน    อยาใหมอืซายของทานรวูามอืขวากำลงัทำส่ิงใดเพ่ือทานของทานจะไดเปนทานท่ีไมเปดเผย

1 โครนิธ 16:1-2, 14
 ........เกี่ยวกับเรื่องการเก็บทานบริจาคเพ่ือผูศักดิ์สิทธิ์  ทานท้ังหลายจงปฏิบัติเหมือนกับท่ีขาพเจากำหนดไวสำหรับ

พระศาสนจกัรตางๆ ในแควนกาลาเทยี  ทกุวนัแรกของสปัดาห  แตละทานจงเกบ็เงนิทีท่านประหยดัไว    เพือ่จะไดไมตอง
เกบ็เรีย่ไรเมือ่ขาพเจามาเยีย่ม............จงทำทกุสิง่ดวยความรกัเถดิ

ชายนักธุรกิจคนหนึ่ง  ฐานะพอมีอันจะกิน
ใจบุญสุนทาน  ไปเย่ียมเยียนอาจารยทานหน่ึงท่ี
เปนคนศรัทธา สมถะ อยูอยางพอเพียงที่อาศรม
แหงหน่ึง  และไดมอบเงินใหกอนหน่ึงทุกคร้ังท่ีไป
เยีย่มโดยไมเปดเผย  ไมใหอาจารยรวูาใครเปนคนให

ชายนักธุรกิจทำบุญแบบเงียบๆ เชนนี้อยูนาน
แลวเขาก็เร่ิมสังเกตเห็นวา  ฐานะการเงินของเขา
ดีข้ึน  ธุรกิจของเขาทำกำไรไดมากข้ึนอยางนา
อัศจรรย.........ตอมาเขาไดรับทราบขอมูลเพิ่มเติมวา
อาจารยคนท่ีเขาแอบทำบุญใหนี้เปนลูกศิษยของ
อาจารยอาวโุสอกีคนหนึง่ท่ีมีชือ่เสียงมาก  เขาจึงคิด
ในใจวา  ในเม่ือเขาทำบุญใหกับอาจารยธรรมดาๆ
คนน้ี  ยงัไดผลตอบแทนจากพระถึงเพียงน้ี  ถาหาก
เขาจะทำบญุกบัอาจารยทีมี่สมณศักด์ิและช่ือเสยีงสูง

ข้ึน  เขาคงจะไดผลตอบแทนกลับคืนมามากกวาน้ี
แน.......

......คิดแลว  ต้ังแตนัน้มา  แทนท่ีเขาจะนำเงินทำบุญ
ทำทานไปมอบใหกับอาจารยคนเดิมท่ีไมมีชื่อเสียง
เขาก็นำมาถวายอยางเปดเผยใหกับอาจารยอาวุโสท่ีมี
ชือ่เสียงคนใหมนีแ้ทน..........

......แตหลงัจากน้ัน  ชายนักธุรกจิกลบัสังเกตเห็นวา
เหตุการณกลับตาลปตร  ฐานะของเขาแทนท่ีจะดีข้ึน

กลับเลวลง  ทรัพยสินของเขาเร่ิม
ลดลง  ธุรกิจเร่ิมขาดทุน  เงินทุน
รอยหรอลงจนหมดตัว  เขาไมรจูะทำ
อยางไรตอไป จึงกลับไปหาอาจารย
ทานเดิมพรอมกบัเลาเหตุการณต้ังแต
ตนใหอาจารยฟงเพื่อหาคำตอบ
      อาจารยคนเดิมก็อธิบายวา  เม่ือ
เขาแอบทำบุญใหกับตัวของอาจารย
เองแบบเงียบๆ แบบไมเลือกฐานันดร

แบบไมเลือกชนชั้น หรือคุณสมบัติความดีงาม
พระเจาก็ตอบแทนแบบเดียวกันใหเขา  (หมายถึง
พระเจาไมดูความบกพรอง ความไมสมควรของเขา)
.........แตเม่ือเขาทำบุญแบบเลือกเฉพาะเจาะจง
พระเจาก็ทำเชนเดียวกัน  (หมายความวา  ชายนักธุรกจิ
คนน้ี  กไ็มอยใูนขายเฉพาะเจาะจงท่ีสมควรจะไดรบั
พระพรจากพระเจาเชนกัน)
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บทอธษิฐานภาวนา

พากเพียรในการอธิษฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

คุณพอคณะเยสุอติทานหน่ึงซ่ึงเปนชาวอเมริกนัเช้ือสายโปแลนด ชือ่คณุพอ
วอลเตอร ชสีเซ็ค ทานบันทึกไวในหนังสือทีท่านเขียนเก่ียวกบัประวัติของทาน
เอง ซ่ึงมีชื่อวา “พระองคทรงนำทางขาพเจา” ในชวงที่ทานอยูที่บานเณร
ทานวอนขอพระเจาไดทรงโปรดใหทานไดมีโอกาสทำงานอภิบาลในประเทศ
รสัเซียซ่ึงเปนประเทศคอมมิวนสิต ในท่ีสุดพระเจากท็รงตอบสนองคำอธิษฐาน
ภาวนาของทาน ในขณะท่ีอยูในรัสเซีย ทานถูกจับโดยมีขอหาวาเปนคน
สอดแนมของวาติกนั หลงัจากถกูจำคุกหลายป ทานถกูสงตัวไปทีค่ายในไซบีเรยี
เปนเวลาหลายป ทานเร่ิมงานอภิบาลที่ไดผลดีมาก กลาวคือการเทศนเขาเงียบ
ใหกับเพื่อนๆ ท่ีถูกคุมขังเชนเดียวกับทาน ซ่ึงชวยใหพวกเขาสามารถรักษา
ความเช่ือไวไดในทามกลางสถานภาพท่ีย่ำแย

ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณา พระเยซูเจาทรงเชิญชวนใหสานุศิษย
วอนขอ แสวงหาและเคาะประตู หลายคร้ังเราอาจจะคิดวา ส่ิงท่ีเราวอนขอจาก
พระเจาในคำอธิษฐานภาวนา มิไดรับการตอบแทน จึงไมคอยสนใจท่ีจะ
วอนขอพระเจาตอไป การอธิษฐานภาวนาชวยใหเราแสวงหาพระเจาไดดีข้ึน
เปนการทำลายความมืด ซ่ึงดูเหมอืนวาจะมาแยกตัวเราออกจากพระเจา  แตอนั
ที่จริงแลวการอธิษฐานภาวนาอยางสม่ำเสมอ ซ่ึงเราจะเห็นตัวอยางในบุคคล
หลายทานในพระคมัภรี และในชีวติของนักบญุซ่ึงพระศาสนจักรสนบัสนุนให
เลียนแบบนักบุญเหลาน้ัน เราแตละคนมีบทบาทท่ีจะเปนผูเสนอวิงวอน หรือ
เปนคนกลางระหวางพระเจากับมนุษย อาศัยศีลลางบาปของเรา ซ่ึงชวยใหเรา
มีสวนในสังฆภาพของพระคริสตเจา เราจะมีหนาท่ีที่จะอธิษฐานภาวนา มิใช
เพื่อตัวเราเองเทาน้ัน แตเพ่ือประชากรของพระเจา ดวยผลของการอธิษฐาน
ภาวนาน้ันข้ึนอยกูบัพระเจา ดังท่ีเราเห็นในหนังสือของคุณพอวอลเตอร ชสีเซ็ค

“จงขอเถดิ แลวทานจะไดรบั” (มทัธวิ 7:7)

ขาแตพระเจา ลูกขอบพระคุณพระองคสำหรับพระพรแหงการอธิษฐาน
ภาวนา ขอบพระคุณพระองคสำหรับแบบอยาง
ของบรรดาผูศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงจะอธิษฐานภาวนา
อยางสม่ำเสมอในทุกกรณีของชีวิต โปรดไดทรง
ประทานความกลาหาญ ความอดทน และ
ความพากเพียรในการอธิษฐานภาวนา โปรด
ไดทรงชวยใหลูกมอบชีวิตของลูกไวในพระหัตถ
ของพระองค อาแมน

กวาจะถึงวันน้ัน
ดีใจกับเด็กนักเรียนยุคน้ี
เจากระทรวงศึกษาเปนใจใหหลายเร่ือง
เรือ่งทรงผมท่ีเปนปญหาปวดใจกันมานาน
ทั้งสำหรับเด็กนักเรียนท้ังสำหรับอาจารยฝายปกครอง
เด็กผูชายไมตองตัดส้ันเกรียนเหลือผมแคแผนบางคลุมหัว
ซ่ึงก็ดูจะฝนธรรมชาติทีใ่หเสนผมมาปกปองศีรษะ
กลับเนนระเบียบจนมองขามสุขอนามัย
ยิ่งบานเมืองเราแดดเปร้ียงต้ังแตสายจนเย็น
เพยีงเพราะกลัววาเด็กจะสนใจความหลอความงาม
จนไมมีสมาธิเลาเรียนเขียนอาน
ก็เลยเอาแตเนนเอาแตย้ำตัดผมรวบผมตามระเบียบ
โดยท่ีเด็กไมเขาใจวาตองทำไปทำไมทำไปเพ่ืออะไร
จะวาเพ่ือประสิทธิภาพของการเลาเรียน
กย็งัไมเหน็ชดัเจนในความเก่ียวของระหวางผมกบัสติปญญา
ผมสั้นผมยาวหากต้ังใจเรียนอยากเรียนรูมุมานะซะอยาง
ผลสมัฤทธ์ิของการเรยีนไมหนไีปไหน
เด็กฝรั่งเรียนไดรูฉลาดไมเห็นตองตัดผมรวบผม
จะวาเพือ่ความสะอาดความเรียบรอยของผมของศรีษะ
ก็ยังไมเห็นเปนประเด็นเห็นเปนตัวแปรใหตระหนัก
คนรักความสะอาดก็สะอาดเรียบรอยไดโดยไมตองบังคับ
จะวาใหเหมือนกนัจะไดไมแตกตางไมตองเปรียบเทียบ
กย็งัไมรสึูกไมใชยงัตองกังขา
ธรรมชาติใหแตละคนแตกตางใหแตละคนมีเอกลักษณบุคคล
เปนอยางท่ีเปนมีอยางท่ีไดมาน่ันคือตัวตนแท
อันที่จริงนาจะเนนความสบายใจของเด็กเวลามาโรงเรียน
เพราะนั่นคือเง่ือนไขผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู
บรรยากาศผอนคลายเอื้อการรับรูความสนใจความอยากกาวหนา
แตนี่แคคิดวามาโรงเรียนตองถูกตรวจผมถูกกลอนผม
เด็กตองเครียดต้ังแตออกจากบานแลว
ยิ่งตองถูกเตือนถูกลงโทษถูกประจานตอหนาธารกำนัน
เลยตองเครียดท้ังการเรียนเครียดท้ังวางการตัว...

แลวนัน้กเ็รือ่งการบานท่ีหนกัหนาสำหรบัเด็กนกัเรยีน
ที่เคยเขาใจวาทำใหประสิทธิภาพการเลาเรียนดี
นอกจากเรียนในหองเรียนแลวยังกลับไปเรียนตอที่บาน
จนเด็กของเราตองเรียนท้ังเชาท้ังเย็นท้ังค่ำ
นอกจากเด็กตองเรียนแลวพอแมยังตองเรียนไปดวย
ตองติดตามการบานตองชวยแนะชวยทำตองคอยกำชับ
เหน็ดเหน่ือยมากับงานการทำมาหากินท้ังวัน
แลวยังตองเหน็ดเหน่ือยกับการบานลูก
ทีมี่ฐานะพอจางครูมาสอนถึงท่ีบานก็พอทำเนา
แตจะเขานอนไดตองรอใหลูกทำการบานเสร็จนั่นแหละ
พอแมลูกกลับมาบานนาจะใชเวลาเหลือนอยนิดแตละวัน
เพื่ออยูดวยกันประสาพอประสาแมประสาลูก
พอแมยังตองมาทำหนาท่ีครูลูกยังตองทำหนาท่ีนักเรียนตอ
แตก็ใชวาผลสำรวจเด็กไทยจะฉลาดกวาชาติอื่น
ทั้งท่ีเรียนจันทรถึงศุกรเสารอาทิตยก็ยังเรียนพิเศษตอ...

คนเปนคนใชวาจะอยคูวามฉลาดสติปญญาเปนเลิศ
หากแตตองไดรับการพัฒนาท้ังองครวมท้ังบูรณาการ
ทัง้สติปญญาท้ังอารมณทัง้รางกายท้ังจิตใจ
ในมิติครอบครัวในมิติสังคมในมิติศาสนา
กค็งไดแตภาวนาใหวสัิยทศันใหมของเจากระทรวงศึกษาธิการ
กลายเปนรูปธรรมเพ่ือสรางบุคลากรทรงคุณคามีความสุขเสียที
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สังฆมณฑลเชียงใหม

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2013 คณุพอดาวดิ วเิชยีรแสง
กองตระกูลดี คณะซาเลเซียนชาวปกาเกอะญอองคแรก
ของคณะ ไดกลับไปถวายมิสซาแรกท่ีวัดแมพระ
ลูกประคำ อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน โอกาสน้ีมีคุณพอ
อธิการเจาคณะแขวงซาเลเซียน บรรดาสมาชิกคณะ
พระสงฆ นกับวช และสัตบุรษุในเขตวัดนักบุญเซซีลอีา
หวยตนนนุ เขตวัดขุนยวม และสัตบุรษุเขตวัดใกลเคียง
มารวมขอบพระคุณพระเปนเจาและแสดงความยินดี
กบัคุณพอเปนจำนวนมาก จากนัน้ในวนัที ่21 มกราคม
คุณพอวเิชยีรแสงไดเปนประธานมิสซาแรกท่ีวดันักบุญ
ยอแซฟกรรมกร อ.แมรมิ จ.เชยีงใหม ซ่ึงเปนวัดท่ีสมาชิก
คณะซาเลเซียนรับผิดชอบงานโดยมีสัตบุรุษและ
สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนซึ่งทำงานในเชียงใหม
ไดมารวมเปนกำลังใจและรวมมิสซาดวยกนั เม่ือวนัท่ี
27 มกราคม กลมุพระเมตตาสังฆมณฑลเชียงใหม ไดไป
รวมพธีิบชูาขอบพระคณุท่ีวดัพระเมตตา บานทามะเก๋ียง
ต.สันทราย อ.พราว จ.เชียงใหม ซ่ึงเปนวัดท่ีอยูในเขต
อภบิาลของวัดนักบุญไมเก้ิลการีกอยส เชยีงดาว โอกาส
นี้กลุมพระเมตตา ไดถวายรูปแมพระองคอุปถัมภ และ
เส่ือสำหรับปูพื้นน่ังในวัดใหกับวัดพระเมตตาดวย 
วันท่ี 27 มกราคม วันเดียวกันน้ีเอง ที่เขตวัดแมพระ
รับเกียรติยกขึ้นสวรรค แมปอน ไดมีพิธีเสกวัดนักบุญ
ซาบีนา ทีห่มบูานแมปากอ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ซ่ึง
เปนวดัสาขาของเขตแมปอน โดยพระสังฆราชฟรงัซสิ
เซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน เปนประธาน พรอมโปรดศีล
กำลงัใหกบัเยาวชน ชาย  35 คน  หญงิ  30 คน ดวย  วดั
นักบุญซาบีนาหลังปจจุบันน้ีไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากคณุพอชวลติ  กจิเจรญิ  พรอมครอบครัว
เปนจำนวนเงิน  330,000 บาท  และจากวัดนักบุญ
มีคาแอล  จอมทอง  สนับสนุนสมทบทุนอีกจำนวน
5,040 บาท  รวมคาใชจายในการกอสรางท้ังส้ิน 335,040
บาท 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
จากการวางแผนงานต้ังแตป 2012 วาในชวงเดือน

มกราคม 2013 ทางสังฆมณฑลอุบลฯ จะเปนเจาภาพ
จัดงานสัมมนาพระสงฆส่ีสังฆมณฑลอีสาน  วางแผน
ไววาจะเดินทางไปศึกษาดูงานอภิบาลที่ประเทศ
เพือ่นบาน (กมัพชูา) ระหวางวันท่ี 14-18 มกราคม นัน้
เกิดเหตุการณการชุมนุมกันข้ึนระหวางชายแดน พระ-
สังฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา  พรอมกับคณะกรรมการ
จัดงานเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของบรรดาพระสงฆ
ทีจ่ะเดินทางไป เกรงวาจะไมปลอดภัยจงึประกาศยกเลิก
การสัมมนาในคร้ังน้ีอยางกะทันหัน  ทำใหไมมีการ
สัมมนาพระสงฆอีสานในปนี้  ระหวางวันท่ี 29-30
มกราคม พระคุณเจาบรรจง พรอมดวยคุณพอวิทยา
งามวงศ  คณุพอณฐัพล ศรมีณ ีรวมเดินทางสสัูงฆมณฑล

อดุรธานี เพือ่รวมประชมุส่ีพระสงัฆราชอสีาน  ซ่ึงปนี้
ทางสังฆมณฑลอุดรธานีเปนเจาภาพ  สวนคณุพอวรีะชยั
บุญประสม  เลขาธิการสังฆมณฑล บอกวางานน้ี
ขอลาเดอ  เนือ่งดวยสุขภาพไมอำนวยตองกายภาพบำบดั
ทุกวันเพราะขาไมคอยมีแรง  ขอใหสุขภาพแข็งแรง
แลวกนัครับ เสร็จส้ินไปกับการฉลองวดันักบญุเปาโล
บานหนองรุง อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ ในปนี้คุณพอ
เจาวัด คณุพอเตมิศกัด์ิ เจรญิบุญ  บอกวาขอฉลองกอน
เพื่อนเลย  เพราะทุกปที่ผานมาจะจัดฉลองในชวงวัน
สงกรานต  ไมคอยมีพี่นองสัตบุรุษจากบานอ่ืนไปรวม
ฉลอง  มีแตบานตัวเอง เพราะชวงเทศกาลก็กลบับานใคร
บานมัน  ดังน้ันปนีคุ้ณพอเติมประกาศดังๆ วา (ขอยขอ)
ทกุคนเลยหลกีทางให จงึจัดฉลองในวันท่ี 26 มกราคม
โดยมพีระคณุเจาบรรจง  เดินทางไปเปนประธานในพิธี

ในชวงนี้ทางสังฆมณฑลอุบลฯ กำลังมีโครงการ
สรางอาสนวิหารแมพระนิรมลหลังใหม  ตามท่ีพี่นอง
หลายทานพอทราบขาวแลว ในขณะน้ีโครงการกอสราง
กำลังเดินหนาตอไปอยางตอเนื่อง  ซ่ึงปจจุบันน้ีกำลัง
เทพื้น และเทเสา พี่นองสามารถติดตามการกอสราง
อาสนวิหารแมพระนิรมลไดอยางตอเนือ่ง จากเว็บไซต
สังฆมณฑลอุบลฯ www.catholicubon.org  ซ่ึงทาง
ส่ือมวลชนคาทอลิกอุบลฯ จะอัพเดทขอมูลใหพี่นอง
ไดติดตามทุกระยะในการกอสราง  แตถึงอยางไรการ
กอสรางก็ตองใชงบประมาณมากพอสมควร  ทาง
สังฆมณฑลอุบลฯ กต็องการแรงศรัทธาจากพ่ีนอง  เพือ่
ตอเตมิเสรมิแตงใหอาสนวหิารเสรจ็ส้ินสมบูรณ  พรอม
ที่จะเปนสถานที่ประกอบพิธีอยางสงางามตอไป
หากพี่นองสนใจสามารถบริจาคไดที่ธนาคารกรุงเทพ
สาขากิโลศูนย ชื่อบัญชี นายบรรจง ไชยรา นายวิทยา
งามวงศ และนายบุญพฤกษ ทองอินทร เลขท่ีบญัชี  340-
4-25846-3  ธนาคารกรุงไทย สาขาชยางกูร ชื่อบัญชี
นายบรรจง  ไชยรา เลขท่ีบัญชี 321-0-07818-1  หาก
พี่นองรวมสมทบทุนสรางอาสนวิหารแลว  ขอความ
อนเุคราะหชวยโทรแจงท่ีพระคณุเจาบรรจง ไชยรา 08-
1842-0190  ดวยครบั 

ทุกเลมลวนมีสารประโยชน เม่ืออานแลวจะไดรับ
แรงบันดาลใจจากพระคุณเจา เพราะพระคุณเจาเปน
นักคิด นักปฏิบัติการ นักวางแผน และแบบอยางของ
ผูอภิบาลท่ีดีในการเสียสละอุทิศชีวิตเพ่ือรับใชตาม
แบบฉบับของพระคริสตเจา ซ่ึงจะเปนบันทึกประวัติ-
ศาสตรทีท่รงคุณคาย่ิงสำหรับพระศาสนจักรไทย

หนังสือเหลาน้ี ไมมีจำหนายเพราะมอบใหเปน
ที่ระลึกโอกาสพิเศษของพระคารดินัล ทานท่ีสนใจ
คงตองลองหาดูนะครับ เพราะตอนน้ีกลายเปนหนงัสือ
หายากไปแลว

...ใครมีครบทุกเลมบางครับ? บางคนมีครบ
ทกุเลมแถมมีลายเซ็นพระคุณเจาดวย

Editor’s Choice (ตอจากหนา 20)

คณุรงุนภา  มบุีตรภกัดี      300   บาท
คณุอานนท  แซเจีย       200   บาท
คณุสกลุชยั  หทยันริมล       200  บาท
คณุสำเภา  นนทะเปารยะ       200  บาท

อทุศิใหวญิญาณอันนา  วงษ  มารอีา  เขยีน
ยวง  บัปตสิตา  ลวน และวญิญาณในไฟชำระ

คณุโอภาส - คณุโสรยา  สุขสกลุ              200  บาท
คณุปญจนารถ  เรยีงเครอื                          200  บาท
คณุพิชติ  ลลีะพนัธเมธา                           500  บาท
ครอบครวั “ประพนัธศริ”ิ

อทุศิแดวญิญาณผลูวงลบั                 500  บาท
คณุกฤษดา  พุฒตาลศรี   1,400  บาท

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

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

 ปใหม อะไร อะไร ก็ใหม พระสังฆราชโยเซฟ
ประธาน  ศรีดารุณศีล ขอเริ่มประวัติศาสตรหนาใหม
ของพระสงฆทีท่ำงานในสังฆมณฑล ดวยการนัดประชุม
พระสงฆสังฆมณฑล เพือ่รางธรรมนูญสภาสงฆ งานน้ี
ไดคณะกรรมการจัดการเลือกต้ังแลว คณะกรรมการ
เยาวชนสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ขามน้ำ ขามทะเล เพือ่ประชมุรวมกับ คณุพอนท ี  ธรีา-
นวุรรตน อปุสังฆราช พรอมกบั ผแูทนพระสงฆ นกับวช
และกรรมการเยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎรธานี ซ่ึงปนี้
รับเปนเจาภาพ เตรียมจัดงานใหญ ชุมนุมเยาวชน
ระดับชาติ เจอกันเดือนตุลาคม ที่ “ตะก่ัวปา” ฉลอง
ชมุชนศิษยพระครสิต นกับญุเปาโล ชมุพร ปนีผ้มูารวม
ฉลองหลายทาน ยนืยนัวา “ประทับใจสุดๆ” ไดพบกบั
คุณพอสนอง  ชอนทอง บุคคลที่เปนตำนานกลาวขาน
ในเขตชุมพร ทีม่ารวมฉลองดวย มีนองชายอยาง คณุพอ
สุเทพ ชอนทอง เปนผูดูแล ไปไดทุกท่ีม่ันใจหายหวง
ผูสูงอายุบางทานท่ีเคยเปนตำนาน ก็ถูกอุมจากเตียง
รวมฉลอง งานน้ี คณุพอวโิรจน  เลศิทนงศกัด์ิ กลายเปน

ขวัญใจ สว. (สูงวัย) ไปเสียแลว ยิง่ไดมีโอกาสฟงนักเทศน
อยาง คุณพอสิทธิโชค แสวงกาญจน โอกาสเตรียม
ฉลองวัดดวยแลว ตองบอกวาเต็มรูปแบบ แตที่ทำให
สมบูรณคงตองยกใหคุณพอสามัคคี  ชัยพระคุณ ที่มา
พรอมกับสมาชิกพลมารยี  และมีการนัดประชุมหลงังาน
ฉลอง หลงัประชุมรวมกับคณะดำเนินงานจัดงาน
ชมุนุมเยาวชนระดบัชาติ  คุณพอสทิธิโชค  แสวงกาญจน
ผรูบัผดิชอบหนวยงานเยาวชน เวลาเหลอืนอย เตรียมสง
มอบภารกิจ เพื่อศึกษาตอตางประเทศ แตกอนไป
ขอเปดงานจาริกกางเขน เตรียมจิตใจ สูการชุมนุม
เยาวชนระดับชาติ 2013 ดวยการจัดชุมนุมเยาวชน
โอกาสบวชพระสงฆของ สังฆานุกรสเตฟาโน ดลฐศิกัดิ์
ฉตัรบรรยงค  
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รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท
การประกนัอคัคีภยั การขนสง อบุติัเหตสุวนบคุคล
และกลมุ การเดินทาง รวมท้ังประกันเบ็ดเตล็ด

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หมัน้ทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

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

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

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

⌫  ขาวดีพดูกับหัวใจ จากหวัใจท่ีเชือ่และสิง่น้ีสำคัญยิง่
สำหรับเผชิญหนากับปญหาเร่ืองสำคัญๆ และ
การทาทายตางๆ ทีแ่นวโนมสำคัญตางๆ กอใหเกิดข้ึน
เชน โลกาภิวัตน และความเจริญกาวหนาทาง
เศรษฐกิจที่แผกระจายไปทั่ว”

(ตอจากหนา 11)ขาวพระศาสนจกัรตางประเทศ

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

18-23 มนีาคม 2013 :
แสวงบุญท่ีเชยีงตุง สหภาพพมา เสกวัดใหม วดันักบุญ
ยอแซฟ ทาเด่ือ พรอมบวชพระสงฆใหมชาวพมา และ
เยี่ยมวัดคาทอลิกและสักการสถานมรณสักขีคุณพอ
สเตฟาน หวอง 7-19 เมษายน 2013 :
แสวงบุญแผนดินศักด์ิสิทธ์ิ อสิราเอล และตามรอยการ
แพรธรรมของทานนักบุญเปาโล ทีเ่อเฟซัส และคัปปาโดเซีย
ประเทศตุรก ี(เหลอือกีไมกีท่ีแ่ลวคะ)

ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206E-mail : airclubinter@hotmail.com

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

2. แผนดินศกัดิสิ์ทธิ-์จอรแดน-เพทรา
(6-14 มิถนุายน ค.ศ. 2013)

3. แมพระรองไหทีอ่ากตีะ ญ่ีปนุ
(18-23 กรกฎาคม ค.ศ. 2013)

1. ตามรอยเทา นกับุญโฟสตินา (โปแลนด-ปราก)
    (22-31 พฤษภาคม ค.ศ. 2013)

4. ฉลองเซนตแอนนทีป่นงั
(18-23 กรกฎาคม ค.ศ. 2013)
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  ⌫

เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

Tel. 0-2291-3750-4

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
  
  

จงเอาดาบใสฝกเสียเถิด เพราะผู ใดใชดาบ
จะตองตายดวยดาบ (มธ 26:52)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

อันนา
สุรีรัตน

กิติศักดิ์กุล
ครบรอบ 13 ป

ในวนัที ่ 20 กมุภาพันธ
ถาเรารวมเปนหน่ึงเดียวกับพระองคในการสิ้นพระชนม

เราก็จะรวมเปนหน่ึงในการกลับคืนพระชนมชีพดวยเชนกัน
(รม 6:5)

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
ทำความสะอาดรายครั้ง/รายป
* บรกิารหลงัการขาย โดยชางผชูำนาญงาน และ
การทำงานมากกวา 20 ป

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

 ⌫
 ⌫
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ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถึงกนั
การพมิพคาทอลกิฯ เชญิชวนทานรำลกึถงึญาติพีน่องผลูวงลับ
กบั “หนังสือพมิพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ติดตอ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14   ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา)โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

วนัเวลา....ทำใหลมืหลายส่ิงหลายอยาง แตวนัเวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคณุของพอแม ญาติพีน่อง คนท่ีรกั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อดุมสาร รวมกับทาน รำลกึถงึเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญ
และสนับสนุนใหการพมิพคาทอลิกอกีดวย โดยลงประกาศ “เรายงัคดิถึงกนั”

ขาพเจาช่ือ................................................นามสกุล.....................................................
ทีอ่ย.ู...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โทรศพัท...............................โทรสาร.............................E-mail.............................
มีความปรารถนาลงประกาศ เพือ่ระลกึถงึผลูวงลบั โดยลงขอความ

นกับุญ..........ชือ่................................นานสกุล.............................อายุ.......ป
มรณะเม่ือวนัท่ี.................เดือน......................................พ.ศ.........................

ลงจำนวน.......................ครัง้ (โปรดสงรปูถายทีช่ดัดวย จำนวน...........รปู)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน...........................บาท (......................................................)
โดยเร่ิมลงอุดมสารในฉบับท่ี.............ถงึฉบับท่ี.............เปนจำนวน...........ครัง้

 กรณลีงตดิตอกนั 3 ครัง้
แถมใหฟร ี1 ครัง้ (รวมเปน 4 ครัง้) 

หมายเหตุ : กรณชีำระเงนิเปน
 เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
 ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศักด์ิศรี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
 เช็คขีดครอม ส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ”
 โอนเขาบัญชธีนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ลสัง่จาย

   “การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที ่226-0-00604-0

ความเช่ืออาศัยสัจธรรม

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรง
ประกาศสมณลิขิตยายงานคำสอนจากสมณกระทรวง
เพื่อพระสงฆ  ไปขึ้นสังกัดสมณสภาเพื่อสงเสริม
การประกาศขาวดีใหม เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม ค.ศ. 2013
สรปุไดดังน้ี

ความเช่ือจำเปนตองไดรับการสนับสนุนอาศัย
สัจธรรมเพ่ือสามารถสองสวางจิตใจของสัตบุรุษ  ใน
ชวงเวลาประวัติศาสตรเปนพิเศษท่ีเราดำเนินชีวิต  มี
สัญญาณวิกฤติความเช่ือที่ เรียกรองใหตอบสนอง
การทาทายท่ีเกิดข้ึนกับบรรดาสัตบุรุษใหตอบคำถาม
ใหมๆ  ในโลกและในพระศาสนจกัร  ดังน้ัน ความเชือ่
บอยๆ เรียกรองเนื้อหาที่ถูกแสดงออกมาดวยสำนวน
ภาษาใหมใหบรรดาสตับุรษุสามารถนำเสนอความหวงั
แกผทูีถ่ามหาเหตุผล (เทยีบ 1ปต 3:15)

เปนหนาท่ีของพระศาสนจักรที่จะตองประกาศ
พระคริสตเจาอยางมีประสิทธิภาพและมีชีวิตชีวา
สัจธรรมตองหลอเลี้ยงความเช่ือซึ่งเก่ียวกับพระธรรม
ล้ำลึกการรับสภาพมนุษยของพระบุตร ส้ินพระชนม

และกลับคืนพระชนมชีพเพื่อความรอดพนของเรา
พระศาสนจักรตองปฏิบัติหนาท่ีอยางไมรูเหน็ดเหน่ือย
อาศัยรูปแบบและเคร่ืองมือที่เหมาะสม  เพราะเหตุวา
บรรดาผูเช่ือในพระวรสาร จะบังเกิดมีชีวิตใหมโดย
อาศัยศีลลางบาป

ในโอกาสฉลอง 50 ปการเปดประชุมสภาสงัคายนา
วาติกัน ที่ 2 พระศาสนจักรไตรตรองเน้ือหาคำสอน
จากเอกสารของสภา และคนพบรูปแบบใหมเพื่อ
ประยุกตใชกับชีวิต เปนไปไดท่ีพระศาสนจักรทำให
การเดินทางย่ิงใหญสำเร็จเปนจริงในหลายทศวรรษ
ที่ผานมาเก่ียวกับการสอนคำสอน บางชวงเวลาหลัง
สภาสังคายนา บางทีก็มีความผิดพลาดดวยในวิธีการ
และในเน้ือหา ซ่ึงมีเอกสารหลังสภาสังคายนาแสดงถึง
พัฒนาการดีขึ้นในแวดวงคำสอน เชน การประกาศ
พระวรสารในโลกปจจุบัน (EN 44), การสอนคำสอน
(CT 20), คูมือแนะแนวท่ัวไปสำหรับการสอนคำสอน
(GDC 62)

คำสอนของสภาสังคายนาและอำนาจการสอนของ
พระศาสนจักรตอๆ มา เหน็ความสัมพนัธของการสอน
คำสอนในกระบวนการของการประกาศขาวดี กลาวคือ
การสอนคำสอนนำเสนอพระวาจาในชีวิตประจำวัน
เพื่อทุกคนที่ศรัทธาจะไดรับการอบรมในพระคริสตเจา
เพือ่ชวยสรางพระศาสนจักร (CCC 4)

พอไดต้ังสมณสภาเพื่อสงเสริมการประกาศขาวดี
ใหม  เม่ือวันท่ี 21 กันยายน ค.ศ. 2010 มีจุดมุงหมาย
เพื่อไตรตรองเรื่องการประกาศขาวดีใหมและสงเสริม
รูปแบบ อุปกรณใหสำเร็จเปนจริงเปนพิเศษ  บัดน้ี
พอขอต้ังหนวยงานใหมเพื่อสงเสริมการใชหนังสือ
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  ชวยบริการพระ-
ศาสนจักรทองถ่ินและบรรดาพระสังฆราชสังฆมณฑล
ในดานน้ี  ขอใหสมณสภาเพ่ือสงเสริมการประกาศขาวดี
ใหมรบัผดิชอบงานคำสอน กลาวคือ

1. สงเสรมิการอบรมครสิตศาสนธรรมแกสัตบุรษุ
ทกุวยัและสถานะ

2. หนาท่ีกำกับดูแลใหการสอนคำสอนเหมาะสม
ตามธรรมประเพณีของพระศาสนจกัร

3. รับผิดชอบการอบรมคำสอนใหถูกตอง
เหมาะสมดานวิธีการและจุดมุงหมายตามคำช้ีแจงของ
พระศาสนจักร

4. ตรวจรับรองหนังสือคำสอนและเอกสาร
เกี่ยวกับคำสอน  โดยรวมมือกับสมณกระทรวงพระ-
สัจธรรม

5. ชวยเหลือสำนักงานคำสอนตางๆ ที่อยูภายใต
สภาพระสังฆราช  ติดตามเร่ืองการอบรมคริสตศาสน-
ธรรม  ประสานงานระดับนานาชาติ  และใหความชวยเหลอื
ที่จำเปน

ขอใหทกุคนรวมมือปฏบิตัติามแนวทางท่ีประกาศน้ี
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พระอัครสังฆราช ยอหช วาเลียมัตตัม (George
Valiamattam) แหงเท็ลลเิชอรร ีประมุขของชาวคาทอลกิ
จารตีซีโร มาลาบาร   กลาววา “พระศาสนจักรจารีตซีโร-
มาลาบาร อยูในฐานะท่ีจะชวยแบงปนอยางมากใหกับ
การประกาศขาวดีของเอเชีย ดวยการมีความเช่ือท่ีลกึซ้ึง
การมีสวนรวมอยางแข็งขันในชีวิตพิธีกรรมและชีวิต
ศีลศักด์ิสิทธ์ิ การเปนอยแูบบสากลและการมีกระแสเรียก
เปนจำนวนมาก” พระอัครสังฆราชกลาวเสริมดวยวา
พระศาสนจักรเอเชีย “จำเปนตองรับรถูงึศักยภาพย่ิงใหญนี้
ของพระศาสนจักรจารีตตะวันออกในประเทศอินเดีย
สำหรับการประกาศขาวดีของทวีปเอเชีย”

ขณะเดียวกนั พระสังฆราชโทมัส มาร อนัโทนิออส
(Thomas Mar Anthonios) แหงตรีวันดรัม ผูนำของ
พระศาสนจกัรจารีตซีโร มาลนัการา แหงอนิเดียขอรอง
ทีป่ระชมุพระสังฆราช “ใหพจิารณาอยางถ่ีถวน ถงึแนวโนม
สำคัญๆ ภายในพระศาสนจักร ทีเ่ปนอปุสรรคขัดขวาง
พนัธกิจของตน” ทานสังฆราชยังไดบงช้ีถงึ “เคร่ืองหมาย
บางอยางท่ีขัดแยงกับวิสัยทัศนและงานพันธกิจของ
พระศาสนจักร” นัน่คือ การมีขยะอิเล็กทรอนิกสทีก่อใหเกิด
การคุกคามดานนิเวศในประเทศตางๆ ที่กำลังพัฒนา
ในทวีปเอเชีย การใชยาฆาแมลงอยางผิดๆ ที่คุกคาม
ตอสุขภาพของผคูนและทำลายสภาพแวดลอม กระแสเรียก
ลดนอยลง “ในสวนองนุอดุมสมบรูณทีก่ำลังร่ำรวยข้ึน”
และ “อนัตรายจากความโนมเอียงไปสโูลกานวุตัรนิยมท่ีทำให
การประกอบพิธีกรรมเปนโครงการไฮเทคย่ิงใหญไป”

พระสงัฆราชยอหน ฮแซน ฮย ี(John Hsane Hgyi)
แหงปาเท็น (Pouthein) ประเทศเมียนมาร ดึงความสนใจ
ของที่ประชุมมาสูปรากฎการณการอพยพยายถิ่นของ
ผูคนในเอเชีย ซ่ึงสงผลกระทบกับประเทศของทาน
ซ่ึงเวลานีก้ำลงัเปนประชาธิปไตยมากข้ึน แลวเรยีกรอง
ใหชนเช้ือสายตางๆ ทีอ่ยนูอกประเทศใหกลบับาน และ
มีสวนรวมฟนฟูประเทศชาติและงานพัฒนาตางๆ
ผูอพยพยายถิ่นชาวคาทอลิกมีบทบาทสำคัญยิ่งในยุค
แหงการประกาศขาวดีใหมนี้ และเม่ือตองเผชิญกับ
“แวดวงกวางใหญของโลกานิยม” พวกเขาตอง
“เปนสักขีพยานถึงธรรมชาติของพระศาสนจักรท่ีเปน
ชมุชนแหงการอธิษฐานภาวนาเปนชมุชนแหงความเช่ือ
และเปนความสนิทสัมพนัธของชุมชนท้ังหลาย”

พระอัครสังฆราชโยเซฟ มิตสุอากิ ทากาม ิ
(Mitsuaki Takami) แหงนางาซากิ ประเทศญ่ีปนุ กลาววา

สหพนัธสภาพระสงัฆราชแหงเอเชยี ควรแบงปนใหมาก
ข้ึนกับการพยายามของพระศาสนจักรคาทอลิกเพื่องาน
ศาสนสัมพนัธเสวนา และเรียนรจูากประสบการณเดนชัด
ของตนท่ียาวนานถึง 40 ป พระอัครสังฆราชทากามิ
กลาววา ในประเทศญ่ีปนุน้ัน พระศาสนจักรจำเปนตองเนน
ความสำคัญของชุมชนเล็กๆ ในเขตมิสซัง และตองรับ
บทบาทประกาศกเพื่อชวยใหญี่ปุนลมเลิกนโยบายพลัง
งานนิวเคลยีร ซ่ึงมักจะผดิศีลธรรม ขาดดานมนุษยธรรม
และขัดแยงกับขาวดี ทานยังกลาวเสริมดวยวาพระศาสนจักร
“เขามาจัดการกับชองวางท่ีกวางข้ึนระหวางคนร่ำรวย
กบัคนยากจน” และหวัขอทีเ่ก่ียวพนักบัสิทธิมนุษยชนดวย

พระอคัรสงัฆราชโทมสั เปตา (Tomasz Peta) แหง
มารียอา ซันติสซิมา ในเมืองแอสตานา ประธานสภา
พระสังฆราชแหงคาซัคสถาน เรียกรองพระศาสนจักร
ในเอเชีย “ใหดำเนินงานพันธกิจของตนใหบงัเกิดผลและ
ให เจริญชีวิตจิตความเปนหนึ่ง เ ดียวโดยทางการ
อธิษฐานภาวนา ทีเ่ริม่ตนจากบรรดานายชุมพาบาลกอน”
พระอคัรสังฆราชเปตา กลาววา สำหรบัพระศาสนจักร
ในสาธารณรัฐเอเชียกลางนี้ การอธิษฐานภาวนาเปน
หนทางแนนอนท่ีสุด มิใชเพือ่ชวยค้ำจุนพระศาสนจักร
ทองถ่ินเทาน้ัน แตยงัชวยใหเราเจริญชวีติกับการทาทาย
ตางๆ ในยุคของการประกาศขาวดีแบบใหมนีด้วย

เม่ือพระสังฆราชเปโตร คัง ยู อิล (Kang U-Il)
แหงเชจู ประธานสภาพระสังฆราชแหงเกาหลี พูดถึง
การทาทายตางๆ ดานงานอภิบาลทีพ่ระศาสนจักรเอเชยี
ตองเผชิญน้ัน ทานกลาววา เปนส่ิงสำคัญอยางย่ิงท่ี
“เราจะรวมทำงานดวยจิตตารมณแหงความเปนน้ำหน่ึง
ใจเดียวกัน และการรวมมือกนั ในทุกระดับของพระศาสนจักร”
พระสงัฆราช คัง ย ูอลิ กลาววา ดวยความเปนเอกภาพ
เชนวาน้ี พนัธกิจแบบประกาศกของพระศาสนจักรจะได
รบัการนำไปปฏิบติั “ใหเปนจริง” ดวยการอุทศิตนทำงาน
ประกาศขาวดีแบบใหมดวยใจกระตือรือรนในยามท่ี
ตองเผชิญกับโลกานิยมและวัตถุนิยม

พระสังฆราช รูฟน แอนโทนี (Rufin Anthony)
แหงอสิลามาบัด ราวัลพนิดี เลขาธิการของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงปากีสถาน ชีใ้หเหน็วาท่ีใดซ่ึงคริสตชนเปน
กลมุนอย ดังเชนในประเทศของทานน้ัน พระศาสนจักร
จะตองขยันขันแข็งย่ิงข้ึนในเร่ืองงานคำสอนเร่ืองการ
สงเสริมกระแสเรยีก และเรือ่งการอบรมพระสงฆ และ
นกับวชชายหญิงท้ังหลาย ทานสังฆราชกลาววามาตรการ
ชี้วัดดังกลาว มีสวนชวยใหเรากลาวถึงโครงสรางการ
เลือกปฎบิติั ความยากจน การไมรหูนงัสือ ลทัธิหวัรนุแรง
และการคุกคามของลัทธิกอการราย ดังเห็นไดชัด
ในประเทศปากีสถาน

พระคารดินลั มลัคอลม รนัจิต (Malcolm Ranjith)
ประธานสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหงศรีลงักา กลาววา
พระศาสนจักรแหงศรีลังกามองเห็นงานพันธกิจการ
ประกาศขาวดีแบบใหม เปนการส่ือสารแทจรงิถงึขาวดี
ตราบเทาท่ี “ผูส่ือสาร” หรือผูประกาศขาวดีนั้นมีขาวดี
อยใูนตนเองแลว ทานคารดินลักลาววา ส่ิงน้ีเก่ียวของกับ

การอุทิศตนสวนตัวที่จะเจริญชีวิตส่ิงท่ีเราเช่ือและ
ความจำเปนของพระศาสนจักรในเอเชียคือ “เพือ่คนพบ
ชีวิตจิตพระสงฆแบบใหม” และเพื่อค้ำจุนชีวิตจิต
ดังกลาว “โดยพิธีบูชาขอบพระคุณ และการอธิษฐาน
ภาวนาประจำวัน”

พระคารดินลั รนัจติ กลาวย้ำวา การมรีากฝงลกึอยู
ในพระคริสตเจา ถอืเปนรากฐานจำเปนตองมเีพือ่จะได
กอใหเกดิมีการฟนฟข้ึูนใหมในชีวติธรรมทูต ในบริบท
ของการประกาศขาวดีแบบใหม ‘การประกาศขาวดีแก
ผูประกาศขาวดีเอง’ ถือเปนภารกิจสำคัญย่ิงยวด
ทานคารดินัลยังบงชี้ถึงความจำเปนเรงดวนอื่นๆ ของ
พระศาสนจักรเอเชยีดวย ไดแก การฟนฟใูนครอบครวั
งานอภิบาลครอบครัว การฟนฟูการอุทิศตนทำงาน
เพือ่สงัคม การฟนฟใูนพิธีกรรม และสุดทายการพยายาม
เสริมสรางงานคำสอน และงานการศึกษาคาทอลิก
ใหเขมแข็งย่ิงข้ึน”

พระอคัรสงัฆราช หลยุส จำเนยีร สันตสุิขนิรนัดร
แหงอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง ประธานสภา
พระสงัฆราชคาทอลกิประเทศไทย ไดแบงปนประสบการณ
ของพระศาสนจกัรในประเทศไทย ถงึความเขาใจ และ
การปฏบิติังานศาสนสัมพนัธวาเปน “เคร่ืองมือสำคญัยิง่
สำหรบังานประกาศขาวดีแบบใหม” พระคณุเจาจำเนียร
กลาววา ศาสนาจักรสัมพันธ “กอใหเกิดปฏิสัมพันธ
ดานบวกกับทุกกลุมความเช่ืออื่นในชุมชน” ที่นำไปสู
การประสานกลมเกลียวกัน การรวมมือกัน และการ
ดำเนินการที่เกี่ยวกับสังคม ที่เนนเปนพิเศษกับคุณคา
ดานบวกทางจริยธรรม

พระอคัรสงัฆราช เปโตร เหงยีน ฟาน ฮอน (Peter
Nguyen Van Nhon) แหงฮานอย ประธานสภาพระสงัฆราช
คาทอลิกแหงเวียดนาม กลาวเนนวา สหพันธสภา
พระสังฆราชแหงเอเชีย และพระศาสนจักรเอเชีย
ควรพยายามใหมากข้ึนเพื่อทำการเสวนากับคนยากจน
กับศาสนาตางๆ และกับวัฒนธรรมท้ังหลายของเอเชีย
โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือตองเผชิญกับพลังผลักดันของ
โลกาภวิตัน และโลกานุวตัรนยิม ซ่ึงลดทอนคุณคาตางๆ
ของผคูนและธรรมประเพณี ทานอัครสังฆราชยังกลาวย้ำ
ดวยวา การประชุมใหญครั้งน้ีในวาระครบ 40 ป ของ
สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย “ถือเปนโอกาส
สำหรับเราทุกคนที่จะคนพบความหมายแหงความเช่ือ
ใหมอีก เราจำเปนตองหันกลับมาหาพระคริสตเจา
ตองเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจเสียใหม และตอง
พยายามมากข้ึนท่ีจะแสวงหาความปรีชาแหงกางเขน”

พระสังฆราช เว็นเชส ปาดิลลา (Wenceslao
Poudilla) พระสงัฆรักษชาวฟลปิปโน แหงอลูนับาตาร
ของคณะดวงพระทยันิรมลของพระนางมารยี กลาวเชน
เดียวกันวา พระศาสนจักรในเอเชียตองมีพระคริสตเจา
เปนศูนยกลาง และตองทำให “การมมิีตรภาพกบัพระเจา
โดยทางพระครสิตเจา” เปนพืน้ฐานความสัมพนัธทีเ่รามี
ตอกัน ทานสังฆรักษปาดิลลา กลาววา “การประกาศ

(อานตอหนา 8)

(ตอจากฉบับท่ีแลว)
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ
40 ปสถาบันแสงธรรม (ตอจากหนา 5)

ประเทศนั้น ยอมสนองตอบเจตนารมณของสภา
สังคายนาวาติกัน ที่ 2 ที่ตองการใหแตละสังฆมณฑล
หรอืรวมกันต้ังบานเณรเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ
และวัฒนธรรมของแตละชาติแตละทองถิน่

ดวยเหตุนี้บานเณรใหญแสงธรรมจึงเปนบานเณร
ที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยเปน
เจาของ เพื่อสนองตอสภาพปญหาและความตองการ
ทีแ่ทจรงิของสังคมไทย

นบัเปนวนัทีจ่ะตองทอ “แสงธรรม” สทูองถิน่ไทย
แตทั้งน้ีจะตองเกิดจากการลงมือทำ และสรางสรรค
เพื่อผลิตพระสงฆพื้นเมืองของไทย เพื่อคนไทยและ
โดยพระศาสนจักรทองถิ่นไทยเอง

เม่ือมีบานเณรใหญแสงธรรมในประเทศไทยแลว
สามเณรจบจากบานเณรเล็กและกลาง ก็จะมุงมาศึกษา
และอบรมฝกฝนตอที่นี่จนกวาจะสำเร็จไดบวชเปน
พระสงฆ ซ่ึงจะใชเวลารวม 8 ป (รวมกับปอภิบาล /
Pastoral Year)  ทัง้น้ีโดยไมตองสงไปท่ีกรงุโรม หรอืปนงั

หรอืทีอ่ืน่ๆ นอกประเทศกันอกี
สถาบันแสงธรรม ซ่ึงประกอบดวยบานฝกอบรม

ที่ เรียกวา “สามเณราลัยแสงธรรม” และสถาบัน
การศึกษาท่ีมีชื่อวา  “วิทยาลัยแสงธรรม” จึงเปน
ศูนยกลางของการเตรียมตัวผูที่จะเปนบาทหลวงและ
นกับวชคาทอลิกจากท่ัวทุกภาคของประเทศไทย ซ่ึงถอื
เปนการรวมระบบการอบรมบาทหลวงและนักบวช
คาทอลิกไทยใหเปนเอกภาพ สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของสงัคมไทยในปจจบุนั

นักศึกษาแสงธรรมจึงไดรับการเตรียมตัวในเรื่อง
ของวิชาความร ูควบคไูปกับการมีคุณสมบัติทีเ่หมาะสม
ในการฐานะของผูท่ีจะเปน “ผูนำทางศาสนา” โดยมี
คณาจารยทัง้ท่ีเปนบาทหลวง และอาจารยจากสถานศึกษา
อืน่ๆ เปนผปูระสิทธ์ิประสาทวิชาในแงของวชิาการ

ขณะเดียวกันก็มีบรรดาบาทหลวงประจำสาม-
เณราลัยแสงธรรมคอยใหการอบรมในเร่ืองหลักธรรม
ทางศาสนา การปฏบิติัชวีติในฐานะของผเูปนบาทหลวง
และนกับวช การมวีฒุภิาวะทางอารมณ การฝกคณุธรรม

ในดานตางๆ  เปนตน
ชวีติท่ีอยรูวมกนัเปนหมคูณะยังเปนอกีรปูแบบหน่ึง

ของการศึกษาอบรม ในลักษณะของการเปนตัวอยาง
ที่ดี การใหกำลังใจ ใหคำแนะนำและชวยเหลือกัน
และกัน รวมไปถึงการที่นักศึกษาแตละคนมีจิตสำนึก
ในการอบรมตนเอง มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีตอ
ระเบียบวนิยั และมีขอต้ังใจดีสวนตัวในการฝกฝนชวีติ

นอกจากน้ีแลว นักศึกษาแสงธรรมยังมีการฝก
ปฏิบัติควบคูไปกับการเรียนทางดานทฤษฎีอันไดแก
งานอภิบาลชุมชนคาทอลิก งานอภิบาลชุมชนแออัด
งานอภิบาลเด็กและเยาวชน งานอภิบาลกลุมคนท่ี
ถกูทอดทิง้ ฯลฯ

อนึ่ง วันท่ี 25 มกราคม มีงานคืนสูเหยาชุมนุม
ศิษยเกาแสงธรรม

ปจจุบันคุณพออดิศักดิ์ พรงาม เปนอธิการสาม-
เณราลัยแสงธรรม

บันทกึภาพโดย บราเดอรเอกพงษ สุวชิากร

เปลี่ยนแปลง...
(tanpanlop@gmail.com)

ชวีติ... อยกูบัการเปลีย่นแปลงเสมอ
เม่ือนึกถึงการเปล่ียนแปลง... ทำใหผมนึกถึง

หวัหนางานท่ีผมเคารพทานหนึง่ ทานใหความหมาย
ของการเปล่ียนแปลงจากปราชญของจีนท่ีสามารถ
ประยุกตใชในการทำงานและการเลนหมากลอม
(โกะ) ไว 3 ประการ

เปลีย่นแปลง... แบบเปล่ียนไป
เปล่ียนแปลง... แบบไมเปล่ียน

เปลีย่นแปลง... แบบเปล่ียนไปเปลีย่นมา
กาลเวลาและยุคสมัย คือการเปลี่ยนแปลง

ที่ เปล่ียนไป  เรายอนเวลากลับไปหาอดีต  เพื่อ
เรียนรูและคนหาจาก “บทเรียน” ซ่ึงมีทั้งขอผิดพลาด
และความสำเร็จที่ผานมาในส่ิงท่ีเปลี่ยนไปแลว

โลกในยุคท่ีมากกวาดิจิทัลมาแทนท่ีโทรทัศน
ขาว-ดำ

การสือ่สารแบบโลกไรพรมแดน (One world One
touch) โซเชียลมีเดีย สังคมออนไลน รวดเร็วทันใจ
เปลี่ยนไปทุกวินาที

เทคโนโลยีวันน้ีคือ “อดีต” การแขงขันของธุรกิจ
“โลกไรสาย” เปล่ียนไปทุกขณะ ทั้งฮารดแวรและ
ซอฟทแวร

นักธุรกิจ... มองทุกอยางเปนการตลาดและ
การลงทุน ตลาดทุนเปนตลาดขามชาติตักตวง
ผลประโยชนจากตัวเลขทางการเงินโดยไมคำนึงถึง
ผลกระทบที่เกิดข้ึน

ทรัพยากรธรรมชาติหมดไปในแตละวัน
ธรรมชาติผลิตไมทันระบบทุนนิยม อาหารหลัก 5
หมูที่รางกายไดรับในแตละวัน มากกวารอยละ 80
เปนผลผลิตจากเทคโนโลยีสมัยใหมที่เลียนแบบ
ธรรมชาติ

การใชพลังงาน และมลภาวะของส่ิงแวดลอม
เปล่ียนไปตามเทคโนโลยีของ “โลจิสติกสยุคใหม”
ผมนั่งมองทองฟาตอนเปนเด็กเห็นทองฟาเปน
ทองฟา เห็นนกบินเปนระยะๆ ทุกวันน้ีทองฟา
ถกูปกคลุมดวยหมอกควัน บนทองฟามี “นกเหล็ก”
สนามบินท่ัวโลกมีเครื่องบินข้ึนลงไมต่ำกวาแสน
เที่ยวในแตละวัน โรงงานผลิตรถยนตทั่วโลก
มีกำลังการผลิตไมต่ำกวาหน่ึงแสนคันในแตละเดือน

คานิยมดานการศึกษา วัฒนธรรม แฟชั่น
การแตงกาย เปลี่ยนไปตาม “ธุรกิจ” ที่เปลี่ยนไป
ปรัชญาการศึกษาของบางสถาบันเพื่อผลิตบัณฑิต
ตอบสนองความตองการทางธุรกจิ “จดุยืน” ทีเ่นนย้ำ
มาตรฐานดานจริยธรรมและศีลธรรม การเปนคนดี

มีสัดสวนนอยลงไป วธีิคิดของนกัการศกึษาบางทาน
คือการศึกษาเปนเร่ืองไรประโยชนหากเด็กจบ
ออกมาไม มี ง าน ดีหรื อ เ งิน ดีทำ เ พ่ือชื่ อ เ สี ยง
ของสถาบัน และเปนเร่ืองจริงท่ีวาธุรกิจสมัยใหม
ตองการ “คนเกงมากกวาคนดี”

นี่คือบางสวน... ของโลกการเปล่ียนแปลง
ที่เปล่ียนไป

หากยอนกลับมาดูชี วิตของ เราแตละคน
“ความจริงและสถานะ” ของเราไมเคยเปล่ียน
พอและแม พี่และนอง ผูหญิงและผูชาย สามีและ
ภรรยา ครูและศิษย ความเปนเพื่อน เปนสถานะ
ทีไ่มเปลีย่นแปลง รวมทัง้ “ความจริง” ทีเ่ปนคำสอน
ของศาสนาท่ีผานมาแลวหลายพนัป และ “ความจรงิ”
ทีเ่กดิข้ึนในชีวติเราแตละคนไมสามารถเปล่ียนแปลง
ได แมความจริงนัน้จะขมข่ืนและยากลำบากแคไหน
หากเราไมโกหกตัวเอง

ส่ิงท่ีเราเปน... คือสิ่งท่ีเราตัดสินใจทำ เราสราง
อนาคตจากประวัติศาสตรของตัวเราเอง สังคม
และปจจยัภายนอกเปนเพยีงสวนประกอบ ความจรงิ
และสถานะท่ีติดมากับชีวิตของเราไมเคยเปลี่ยน
แมโลกภายนอกจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหน

สุดทาย... คือการเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนไป
เปลี่ยนมา การปรุงแตงในจริตของคนไมเคยอยูนิ่ง
วนันีร้กัพรงุน้ีชงั วนันีช้งัพรงุน้ีรกั “อารมณ ความรสึูก
ความเขาใจ” เปลี่ยนไปเปล่ียนมาตลอดเวลา
ครอบครัวเหมือนลิ้นกับฟนซ่ึงอาจมีความคิดเห็น
ที่ตางกันได ความคาดหวังของความเปนเพ่ือน
เปนตน

เราควบคุมสายน้ำ สายลม กาลเวลา และ
การหมุนของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไมได... แตเรา
ควบคุมตัวเองได

โลกแหงความเปนจริง... คือโลกแหงการ
เปลีย่นแปลง จะเปลีย่นหรอืจะแปลงอยางไรใหชวีติ
เรามีความสุขอยางท่ีเปนในแตละวัน???
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®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

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

«—¥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.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

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

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

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

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

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

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

thailand.org

����� ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠ºŸâ π„®

‡¢â“√à«¡Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√ ç‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√‡∑§π‘§

°“√ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡æ◊ËÕ„™â„π™’«‘µ

ª√–®”«—π §√—Èß∑’Ë 25/2013 «—π∑’Ë 23-24 °ÿ¡¿“-

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

æ—π∏å 2013  π„®µ‘¥µàÕ∑’Ë‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ

1313 §ÿ≥ ÿ∏’À√◊Õ»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„® ‚∑√. 0-2675-5533,

0-2675-5577

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

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

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

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“° «—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

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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≠¬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

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  ∫â“π‚ππ‡æÁ° Õ.µ√–°“√æ◊™º≈

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’  ‡ªî¥‡ °«—¥À≈—ß„À¡à  «—π‡ “√å∑’Ë 23

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß

‰™¬√“ ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∫â“π‚ππ «à“ß Õ.‚ππ§Ÿ≥

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9 ¡’π“§¡ ‡«≈“

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀπÕß∑“¡  Õ.°—π∑√“√¡¬å

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π. §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“  ß“¡«ß»å  Õÿª —ß¶√“™ ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

�����‚§√ß°“√Õ∫√¡¶√“«“ ª√–°“»¢à“«¥’ª√–®”«—¥

(PMG) ª√–®”ªï 2013 √ÿàπ∑’Ë 5 ¢Õ‡™‘≠§√‘ µ™π

¶√“«“ ∑ÿ°Õ“™’æ ∑ÿ°Õß§å°√ ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡

∑’Ë‡¢â¡¢âπ ·≈–µàÕ‡π◊ËÕß¢Õß¶√“«“  (PMG) ªï 2013

√ÿàπ∑’Ë 5 Õ∫√¡ 5  —ª¥“Àå / «—π»ÿ°√å‡¬Áπ-«—πÕ“∑‘µ¬å‡∑’Ë¬ß

‡√‘Ë¡ 1-3 / 8-10 / 15-17 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013

·≈–  5-7 / 19-21  ‡¡…“¬π 2013 §à“≈ß∑–‡∫’¬π

3,000 ∫“∑  ∂“π∑’Ë∫â“π§√‘ µ‘πà“ («—¥æ√–·¡à

¡À“°“√ÿ≥¬å) ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’ µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡

 ¡—§√‰¥â∑’Ë§ÿ≥ ‘√‘√—°…å ‚∑√. 08-4613-1125

§ÿ≥Õ√«√√≥  ‚∑√. 08-5235-7778 §ÿ≥æÕ≈ »√’®—π∑√å

‚∑√. 08-1550-5333

����� §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕºŸâÕæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 8 ª√–®”«—π∑’Ë 17-23 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

(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

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

munity for Christian Meditation)  ”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.

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝ «—¥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

✝ «—¥¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õß·¡àæ√– ª“°≈—¥

®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 °ÿ¡¿“æ—π∏å

‡«≈“ 09.00 π. ·≈–‡°Á∫§à“∫”√ÿß ÿ “πª√–®”ªï

✝ «—¥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.
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 17-23 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 : ชมเมืองบรูโน  เมืองอตุสาหกรรมท่ีใหญทีสุ่ด ชมกรุงปราคเมืองแหง

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 กาวเขาสูปที่ 36
ของงานเยาวชนคาทอลิกไทย
เ ป น อี ก ข ว บ ป ที่ สำ คั ญ
ข อ ง แ ผ น ก เ ย า ว ช น
คณะกรรมการคาทอลิก
เ พื่ อ ค ริ ส ตชนฆร า ว าส

(สภาเยาวชนคาทอลิกแหง
ประเทศไทย) ทีท่ำงานเคียงขาง
กบับรรดาเยาวชนเร่ือยมา โดยมี
จดุประสงค ดังน้ี

1. เพื่ อส ง เส ริม เ ด็กและ
เยาวชนใหดำเนินชีวิตติดตาม
พระเยซูครสิตและเปนประจักษ
พยานตามคุณคาพระวรสาร
อีกท้ังรวมมือ สนับสนุน และ
ดำเนินงานตางๆ ตามนโยบาย
ของพระศาสนจักรในดานการ
อภิบาลและพัฒนาเ ด็กและ
เยาวชน

2. เพือ่สงเสริมความกาวหนา
และเสริมพฒันาการของสมาชิก
รวมท้ังเปนแหลงขอมูล ความคิดเห็น
ประสบการณ การพฒันาเสริมสราง
แนวคิดและวิธีการในการทำงาน
กับเด็กและเยาวชน

3. เพื่อประสานงานใหเกิด
ความรวมมือ ชวยเหลือเกื้อกูล
กันและกันในดานการอภิบาล
และพัฒนาเ ด็กและเยาวชน
ในหนวยงานคาทอลิกอื่นๆ
ภ า ย ใ ต โ ค ร ง ส ร า ง ส ภ า
พระสังฆราชคาทอลิกแหง

ประเทศไทย และหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ
ทีส่อดคลองกับหลักธรรมของพระศาสนจักรคาทอลิก

เราสนับสนุนใหทุกสังฆมณฑล และองคกรสมาชิกใหความสำคัญ และทำงาน
ตามนโยบายปฏบิติัอยางจรงิจงั เนนการปลกุจติสำนึกใหเด็กและเยาวชนรเูทาทันกลไก
ของความเปนไปในสังคม สงเสริมใหพวกเขาคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เพื่อดำเนินชีวิตดวยจิตตารมณรักและรับใชผูอื่น สงเสริมใหพวกเขาเปนจิตอาสา
เปนผูนำแบบรับใชและชวยใหผูอื่นมีชีวิตชีวาตามแบบอยางของพระเยซูเจา  อีกทั้ง
ยงัมงุเนนใหสรางกลมุเยาวชนทีเ่ขมแข็งและยัง่ยนื โดยมโีอกาสไดเรยีนร ูเขาใจ และ
มีประสบการณตรงจากการรับฟง ไตรตรอง และนำพระวาจาของพระเจาไปใชในชีวติ
ประจำวนั และในการดำเนนิชวีติกลมุ

อยางไรก็ตาม เราปฏิเสธไมไดเลยวาเด็กและเยาวชนในวันน้ี ไดรับอิทธิพลจาก
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ทีด่ำเนนิไป
อยางรวดเร็วและรนุแรง กลายเปนระบบกลไกทีส่งผลกระทบตอชวีติเด็กและเยาวชน

ในฐานะที่เราทำงานกับพวกเขา เราคงตองเขาใจมากข้ึน ใสใจอีกสักนิด และรับรู
การเปลี่ยนแปลงนี้ พูดคุยและอยูเปนเพื่อนพวกเขา ใหโอกาสและทาทายพวกเขา
ใหอยใูนสังคมไดอยางกลาหาญ และภาคภูมิตอไป

“จงไปส่ังสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา” (เทยีบ มธ 28:19) ดวยการเปน
พยานชวีติแหงความเช่ือแกกนัและกัน...แลวพบกนัใหม ฉบับหนาครับ
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คำใตกระจก...คุณเปนคนหน่ึงทีพ่ระรกั

ชายคนหน่ึงออนลาจากเหตุการณและวันเวลาในชีวิต การมีชีวิตอยูและ
ความตายมีคาไมตางกัน เขาเลือกจบชีวิต แตกอนจบชีวิต เขาอยากขอแกบาป
เขาทราบดีวา เม่ือแกบาปแลว เขาจะไปทำบาปหนัก ดวยความต้ังใจและ
มีแผนวางไวหมดแลว เขาคิดจะฆาตัวตาย

เขาเดินไปตามถนนเสนเดิมเหมือนที่เคยเดินผานทุกวัน ที่นั่นยังมีเสียงเด็ก
วิ่งเลนเจี๊ยวจาว เสียงขอทานรองขอเศษอาหาร เสียงเคร่ืองยนตคำราม
กลิ่นเหม็นสาบของขยะวันวานท่ียังไมถูกเก็บ เขาคิดวาน่ีคือวันสุดทายในชีวิต
ของเขาแลว เขาเคยลองพยายามมาหลายคร้ังแลว แตคำสอนในวัยเด็กแมดูเหมือน
วาไมไดต้ังใจเรียน แตกลบัฝงลึกลงในทุกหวงเวลาท่ีเขาเร่ิมนึกถงึการฆาตัวตาย

เร็วกวาท่ีคิดเขาหยุดอยูตรงหนาอารามฤๅษี เพียงแตกดกร่ิงเทาน้ัน ประตู
จะถูกเปดออก จะมีเสียงดังมาจากขางใน เขาไมสามารถจินตนาการไดวา คนท่ี
ถามหนาตาเปนอยางไร และอายุเทาไร คำถามเดิมๆ กำลังจะเกิดข้ึน แตครั้งน้ี
จะไมเหมือนหลายๆ ครัง้

“คุณมีธุระอะไร?” เขาน่ิงเงียบเหมือนทุกคร้ัง เสียงน้ันดังข้ึนอีกคร้ัง
“คุณตองการพบใคร?”  เขาเพ่ิงสังเกตวา ไมมีน้ำเสยีงของความขนุของหมองใจ
พูดงายๆ ก็คือ ไมใชคำถามแบบรำคาญ ยิ่งเขาสังเกตเขาย่ิงพบวา ที่นี่ไมเคย
ปฏิเสธเขาสักคร้ัง เขาพูดตะกุกตะกัก “ผมอยากแกบาป มีคุณพอบาทหลวง
อยทูีน่ีไ่หม?”

“รอเดี๋ยวนะ” เสียงขางในตอบกลับ มีเสียงคนเดินจากไป ไกลออกไปๆ
เขารอดวยหัวใจจดจอ นี่เปนครั้งแรกท่ีเขากดกร่ิงและเขายังรอเสียงตอบรับ
จากภายใน “คุณเขามาได ทีน่ีมี่คุณพอรอฟงแกบาปคุณอย”ู

ประตูถูกเปดออก เปนคร้ังแรกท่ีเขาเห็นบรรยากาศภายในของอาราม
ชางสงบ ตัดขาดจากบรรยากาศอันวนุวายรอบนอก เขาเคยสงสัยวาผคูนทำอะไร
กนัขางในน้ี แตเขาจะรไูปทำไม อกีไมนานเขาจะจากโลกน้ีไปแลว

“คุณพอรออยใูนหองแลว” เขาเกอเขินไมมีคำพดูใดๆ หลดุออกมาจากปาก
เขามองสำรวจประตูบานน้ันกอนจะผลักเขาไป ดานบนเขียนคำท่ีเม่ืออานแลว
เขาถงึกบัตองชะงกั “คณุเปนคนหน่ึงทีพ่ระรกั”

คุณพอสวมชดุเส้ือหลอสีขาวนวล แมในวัยเกษียณ ริว้รอยของความเหีย่วยน
กลับทำใหรับรูถึงวันเวลาในชีวิตท่ีผานมาเพ่ือชวยเหลือผูคน แววตาใจดี

แฝงไปดวยความเขาใจ ที่นี่ไมมีฝาแกบาปเหมือนในวัยแรกเร่ิมรับศีลอภัยบาป
ที่เขารูสึกต่ืนเตนและลิงโลดกับการรอคอยนานแสนนานท่ีจบลง ความกลัว
หายไป เหลือแตความช่ืนชม แตในวันน้ีกลับตรงขาม ความช่ืนชมหายไป
เหลอืแตความกลัว

ไมมีคำพูดใดหลุดออกมาจากปากของเขา เขากลืนกอนสะอ้ืนท่ีจุกอยูที่คอ
น้ำตาเร่ิมไหลออกมาโดยไมรตัูว คุณพอไมพดูอะไร เหมือนกบัทราบวา ควรปลอย
ใหพระทำงานในจิตใจเขามากกวา เขาเร่ิมรองเสียงดังข้ึนๆ เหมือนเด็กรองไห
ฟมูฟาย ยามสูญเสียส่ิงท่ีตนเองรัก คุณพอปลอยใหเขาทำในส่ิงท่ีเขาอยากทำตอไป
เขาเพยีงแตเขามารองไห....

กอนออกไปจากหองฟงแกบาป คุณพอบอกกบัเขาวา “อยาลืมอานขอความ
หนาหองละ....บางทีลกูอาจพบคำตอบสำหรบัชวีติ” คุณพอพดูเหมือนเหน็เขาไป
ในหัวใจของเขา  เขารสึูกเชนน้ัน เขาพูดเหมือนกระซบิ “ผมจะกลบัมา”

ชายหนุมเปดประตูอารามและเดินออกไปในบรรยากาศเดิมๆ ผูคนเดิมๆ
ชีวิตท่ีคงผิดหวังเฉกเชนเดิม ซ้ำแลวซ้ำเลา แตเขากลับออกไปพรอมกับ
ความเช่ือม่ันท่ีถูกตอกย้ำอีกคร้ัง แตครั้งน้ียอมไมเหมือนคร้ังท่ีผานมา เพราะ
มันจะเปลีย่นชวีติเขาไปตลอดกาล ประตูกระจกบานนัน้ ทีเ่ขาพบเห็นสภาพจริง
ของชีวิตของเขา พรอมกับคำพูดท่ีเรียบงายแตเปนความจริงท่ีสุดท่ีเขาสัมผัสได
“คณุเปนคนหน่ึงทีพ่ระรกั”

มหาพรตเปดฉากข้ึนพรอมกบัวนัพธุรบัเถา และตอจากนีอ้กี 40 วนัเราจะได
รำพึงถึงความรักของพระ จนถึงท่ีสุดบนเชิงกางเขน เชนกันกับสาสนท่ีสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16 ไดเสนอใหเราในปนีไ้มใชเพยีงแตเชือ่ แตตอง
แบงปน เปนการแสดงออกของความเช่ือ เปนการรวมงานแพรธรรมกับองค
พระเปนเจา

ทุกวันของชีวิตเรามนุษยนั้นมีคาอยูแลว แตผมคิดวาเรามีคามากข้ึน เม่ือเรา
นอกจากจะรับรูแลวยังตระหนัก นอกจากตระหนักและยังถูกรื้อฟน ทุกวัน
ในบูชามิสซา และทุกป เปนพเิศษในเทศกาลมหาพรต

ในปแหงความเช่ือในเทศกาลมหาพรตน้ี ถาเราจะม่ันใจวา เราเปนคนหน่ึง
ที่พระเจารัก เราควรเปนกระจกสะทอนใหผูอื่นพบความรักของพระในตัวเรา
เชนกัน

บรรณาธิการบริหาร

   
หนังสือพระคารดินัล

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดทำหนังสือที่ระลึกโอกาสพิเศษของพระคารดินัล
ไมเกิล้ มชียั กจิบุญช ูทีถ่กูเขียน เรียบเรียง และรวบรวม โดยพระสงฆอคัรสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ นบัรวมท่ีอยใูนมือ  7 เลม

เลมท่ี 1 หิรญัสมโภชแหงการเปนสงฆ (20 ธันวาคม ค.ศ. 1984)
เลมท่ี 2 “บิดาของเรา” โอกาสครบ 25 ปการเปนพระสังฆราช (ค.ศ. 1973-1998)
เลมท่ี 3 รบัสมณศักดิเ์ปนพระคารดินลั (2 กมุภาพนัธ ค.ศ. 1983)
เลมท่ี 4 บันทึกพระคารดินัลไทยไปเลือกตั้งพระสันตะปาปา “Road to the

Conclave” (5-25 เมษายน ค.ศ. 2005)
เลมท่ี 5 ผานทางไมกางเขน สูความสุกใสรุงโรจน (Per Crucem Ad Lucem)

25 ปสมณศักด์ิพระคารดินัล  (2 กุมภาพันธ ค.ศ. 1983 - 2 กุมภาพันธ ค.ศ. 2008)
จัดทำเปน 2 เลม ในกลองเดียวกัน เรื่องราวชีวิตท่ีแปรเปล่ียนเปนกำลังใจสงตอถึง
ผติูดตามองคพระคริสตเจา เชนเดียวกับพระคุณเจา

เลมท่ี 6 เดินทางไกลไปกับพระคารดินัล... โอกาสฉลอง 350 ปคณะมิสซัง
ตางประเทศแหงกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส และแสวงบุญประเทศอิตาลี

เลมท่ี 7 พอผเูปนทีร่กัของเรา โอกาสครบ 50 ปการเปน
พระสงฆ (20 ธันวาคม ค.ศ. 2009)  รวบรวมเรื่องราว ขอคิด
บทเทศน โอวาท และบทสัมภาษณ

เลมท่ี 8 The Way of Priest 50 ปชวีติสงฆ พระคารดินลั
โดยคณุพชรดนย  ศรนีวรตัน และคณุจริยาพรรณ แกวสวุรรณ

เลมท่ี 9 ยามเย็นของชีวิต โอกาสครบ 84 ปชีวิตแหง
พระพร (24 มกราคม ค.ศ. 2013) (อานตอหนา 7)
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»“ µ√å  ¡À“«‘∑¬“≈—¬§√‘ ‡µ’¬π ‚√ß‡√’¬π§√‘ µå»“ π»“ µ√å ·∫ä∫µ‘ µå ¡Ÿ≈π‘∏‘

‡´‡«àπ∏å‡¥¬å·Õä¥‡«πµ’ ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ §≥–‡´πµåªÕ≈ ‡¥Õ ™“√åµ√

ç‡¢â“‡ß’¬∫é §≥–§√Ÿ™“«øî≈‘ªªîπ å  —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ‡¢â“‡ß’¬∫øóôπøŸ®‘µ„®ª√–®”ªï

À—«¢âÕ çLiving the Faith, Reaching out in Unityé ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ‚¥‚√‡∑‚Õ ∫’.

‡√‡¬ , OMI ‡ªìπºŸâÕ∫√¡ ¡’§≥–§√Ÿ™“«øî≈‘ªªîπ å®“°‚√ß‡√’¬πµà“ßÊ „π —ß°—¥

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ∑—ÈßÀ¡¥ 60 §π ´÷Ëß´‘ ‡µÕ√å§≥–§“√å‡¡‰≈∑å¡‘™™—ππ“√’

(Carmelite Missionaries) ‡ªìπºŸâ®—¥·≈–¥”‡π‘π°‘®°√√¡∑—ÈßÀ¡¥ ‡¡◊ËÕ«—π»ÿ°√å∑’Ë 7

∂÷ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 ∏—π«“§¡ 2012 ∑’Ë∫â“π‡æ™√ ”√“≠ Õ.À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 8 ª√–®”«—π∑’Ë 17-23 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 31 ®“° A ∂÷ß Z §«“¡¥’  ◊ËÕ §«“¡‡™◊ËÕ (14)

N (Never) ‰¡à„Àâª√– ∫°“√≥å√â“¬Ê „πÕ¥’µ¬âÕπ°≈—∫¡“∑”√â“¬ ·µà°≈—∫

‡ √‘¡ √â“ßÕπ“§µ„Àâ¥’¢÷Èπ

º¡‡™◊ËÕ«à“™’«‘µ¢Õß∑ÿ°§π¡’∑’Ë¡“∑’Ë‰ª

∫“ß§ππ—ËßÕ¬Ÿà„π«—¥¥â«¬πÈ”µ“πÕßÀπâ“ ‡Õ“¡◊Õª“¥§√“∫πÈ”µ“·§à‰Àπ

§√“∫πÈ”µ“‡À≈à“π—Èπ°Á‰¡à‡§¬À¡¥‰ª §π‡À≈à“π’È√âÕß‰Àâ„π„® ·≈–‰¡à “¡“√∂

≈∫‡≈◊ÕπÕ¥’µ‰¥â

∫“ß§ππ—ËßÕ¬Ÿà„π«—¥¥â«¬‡√◊ËÕß√“«∑’Ë‡®Á∫ª«¥ ‡æàß “¬µ“‰ª¬—ßæ√– ∂“¡À“

§”µÕ∫ ·≈–∑∫∑«π‡√◊ËÕß√“«∑’Ëºà“π¡“ æ√–°Á‡ß’¬∫ ·≈–‰¡à‡§¬‡Õà¬ª“° —°§”

ª≈àÕ¬„Àâ “¬µ“·≈–À—«„®¢Õß§πÊ π—ÈπµÕ∫µ—«¢Õß‡¢“‡Õß

º¡‡™◊ËÕ‡√◊ËÕßÕ¥’µ«à“ºà“π‡√“‰ª·≈â« ‡ªìπ‰ª‰¡à‰¥â∑’Ë®–¬âÕπ°≈—∫‰ª·°â‰¢

‡√“‡æ’¬ß√–·«¥√–«—ßªí®®ÿ∫—π ‡æ◊ËÕ®– √â“ßÕπ“§µ∑’Ë®–°≈—∫°≈“¬‡ªìπÕ¥’µ

Õ’°∫∑Àπ÷Ëß„Àâ¥’¢÷Èπ

çÕ¬à“‰«â„®»—µ√Ÿ‡≈¬ ‡æ√“–∑Õß —¡ƒ∑∏‘Ï¢÷Èπ π‘¡©—π„¥ §«“¡™—Ë«¢Õß»—µ√Ÿ

°Á®–ª√“°Ø¢÷Èπ©—ππ—Èπé (∫ÿµ√ ‘√“ 12:10)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ‰ª√à«¡æ‘∏’√◊ÈÕøóôπ§”ªØ‘≠“≥·≈–§√∫√Õ∫ªØ‘≠“≥µπ

¢Õß´‘ ‡µÕ√å§≥–‚¥¡‘π‘°—π ª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å ‰¡à‰¥â√Ÿâ®—°„§√‡ªìπ°“√ à«πµ—«

æ∫‡ÀÁπ´‘ ‡µÕ√å∫“ß∑à“π Õ“¬ÿ¡“°·≈â«µâÕßπ—ËßÕ¬Ÿà∫π√∂‡¢Áπ ‰¡à‡ÀÁπÕ¥’µ¢Õß

æ«°∑à“π ·µà‡™◊ËÕ«à“æ«°∑à“π‡À≈à“π—Èπ°«à“®–∂÷ß«—ππ’È§ß √â“ß ‘Ëß¥’Ê „πÀπâ“∑’Ë

„π°√–· ‡√’¬°∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°æ√–

40 ªï ∂“∫—π· ß∏√√¡
π§√ª∞¡ ● æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß 40 ªï

·Ààß°“√°àÕµ—Èß ∂“∫—π· ß∏√√¡ æ√âÕ¡¥â«¬

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

 —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)
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