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 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 µ√— „π«—π®—π∑√å∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å

§.». 2013 «à“ æ√–Õß§å∑√ß¡’·ºπ∑’Ë®– ≈–µ”·Àπàß„π«—π∑’Ë 28 °ÿ¡¿“æ—π∏å

§.». 2013 µàÕ‰ªπ’È§◊Õ∂âÕ¬·∂≈ß¢Õßæ√–Õß§å

§”ª√–°“»¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“

æ’ËπâÕß∑’Ë√—°∑—ÈßÀ≈“¬

¢â“æ‡®â“ ‡√’¬°∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬¡“ª√–™ÿ¡§≥–æ√–§“√å¥‘π—≈§√—È ßπ’È¡‘„™à

‡æ◊ËÕ·µàßµ—Èßπ—°∫ÿ≠ 3 Õß§å‡∑à“π—Èπ ·µà‡æ◊ËÕ∑’Ë®–·®âß„Àâ∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬∑√“∫∂÷ß

°“√µ—¥ ‘π„®∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠¬‘ËßµàÕ™’«‘µ¢Õßæ√–»“ π®—°√¥â«¬ À≈—ß®“°∑’Ë

¢â“æ‡®â“∑”°“√æ‘®“√≥“¡‚π∏√√¡¢Õß¢â“æ‡®â“‡ ¡ÕµàÕæ√–‡®â“ ¢â“æ‡®â“

¡’§«“¡¡—Ëπ„®«à“ ‡π◊ËÕß®“°Õ“¬ÿ¢—¬ æ≈–°”≈—ß¢Õß¢â“æ‡®â“‰¡à‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬Õ’°µàÕ‰ª

·≈â«∑’Ë®–∑”Àπâ“∑’Ë·∑ππ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√‰¥â¥’‡∑à“∑’Ë§«√  ¢â“æ‡®â“µ√–Àπ—°¥’«à“Àπâ“∑’Ëπ’È

‡æ√“–∏√√¡™“µ‘ΩÉ“¬®‘µ∑’Ë®”‡ªìπ ®–µâÕß¥”‡π‘π‰ª‰¡à„™à¥â«¬«“®“·≈–

°“√°√–∑”‡∑à“π—Èπ ∑’Ë ”§—≠‰¡àπâÕ¬‰ª°«à“π—Èπ°Á§◊Õ °“√ «¥¿“«π“·≈–

§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π ·µà®–Õ¬à“ß‰√°Á¥’ „π‚≈°‡√“∑ÿ°«—ππ’È∑’Ë°”≈—ß‡º™‘≠°—∫°“√

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ—π√«¥‡√Á«·≈–°”≈—ß∂Ÿ°°√–ÀπË”¥â«¬§”∂“¡¡“°¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫

§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß™’«‘µ„π§«“¡‡™◊ËÕ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–¥Ÿ·≈ ”‡¿“¢Õßπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√·≈–

∑”°“√ª√–°“»æ√–«√ “√ §«“¡‡¢â¡·¢Áß∑—Èß°“¬·≈–®‘µ‡ªìπ ‘Ëß®”‡ªìπ æ≈—ß

¥—ß°≈à“«¢Õß¢â“æ‡®â“„π Õß “¡‡¥◊Õπ∑’Ëºà“π¡“‰¥âµ°µË”≈ß®π∂÷ß¢—Èπ∑’Ë¢â“æ‡®â“

µâÕß¬Õ¡√—∫«à“µπ‡Õß‰¡à¡’§«“¡ “¡“√∂‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–∑”Àπâ“∑’Ë∑’Ë¢â“æ‡®â“‰¥â√—∫

¡Õ∫À¡“¬π’È‰¥âÕ’°µàÕ‰ª  ¥â«¬‡Àµÿπ’È ·≈–‡¡◊ËÕµ√–Àπ—°¥’∂÷ß°“√µ—¥ ‘π„®∑’Ë ”§—≠π’È

¢â“æ‡®â“®÷ß¢Õª√–°“»¥â«¬„®Õ‘ √–«à“¢â“æ‡®â“¢Õ≈“ÕÕ°®“°µ”·Àπàßæ√–-

 —ß¶√“™·Ààß‚√¡ ºŸâ ◊∫∑Õ¥Õ”π“®®“°π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ´÷Ëß∫√√¥“æ√–§“√å¥‘π—≈

‰¥â¡Õ∫„Àâ¢â“æ‡®â“‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19 ‡¡…“¬π §.». 2005 ‚¥¬¡’º≈«à“ π—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë

28 °ÿ¡¿“æ—π∏å §.». 2013 ‡«≈“ 20.00 π. ‡ªìπµâπ‰ª µ”·ÀπàßºŸâª°§√Õß

 —πµ– ”π—°  ”π—°·Ààßπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√®–«à“ß≈ß ·≈–®–¡’°“√ª√–™ÿ¡≈—∫¢Õß

∫√√¥“æ√–§“√å¥‘π—≈‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°æ√– —πµ–ª“ª“Õß§å„À¡à æ’ËπâÕß∑’Ë√—° ¢â“æ‡®â“

¢Õ¢Õ∫§ÿ≥∑ÿ°§πÕ¬à“ß®√‘ß„® ”À√—∫§«“¡√—°·≈–ß“π∑’Ëæ«°∑à“π‰¥â√à«¡¡◊Õ

„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ„πæ—π∏°‘®¢Õß¢â“æ‡®â“ ·≈–¢â“æ‡®â“µâÕß¢Õ‚∑… ”À√—∫

¢âÕ∫°æ√àÕßµà“ßÊ ¢Õß¢â“æ‡®â“¥â«¬ ∫—¥π’È¢Õ„Àâ‡√“¡Õ∫æ√–»“ π®—°√»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

‰«â„π§«“¡¥Ÿ·≈¢ÕßºŸâÕ¿‘∫“≈ Ÿß ÿ¥ ´÷Ëß‰¥â·°àæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µ‡®â“ ∑Ÿ≈«Õπ¢Õ

æ√–¡“√¥“¢Õßæ√–Õß§å‡æ◊ËÕæ√–·¡à®–‰¥â™à«¬‡À≈◊Õ∫√√¥“æ√–§“√å¥‘π—≈

¥â«¬§«“¡‡Õ◊ÈÕÕ“∑√¥ÿ®·¡à¢Õßæ√–π“ß„π°“√‡≈◊Õ°æ√– —πµ–ª“ª“æ√–Õß§å„À¡à

 ”À√—∫µ—«¢â“æ‡®â“‡Õß·≈â« ¢â“æ‡®â“„§√à∑’Ë®–Õÿ∑‘»µπ√—∫„™âæ√–»“ π®—°√

¢Õßæ√–‡®â“µàÕ‰ª„πÕπ“§µ‚¥¬Õ“»—¬™’«‘µ∑’ËÕÿ∑‘»„Àâ°—∫°“√ «¥¿“«π“

®“° ”π—°«“µ‘°—π 10 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16

æ√– —πµ–ª“ª“∑√ß ≈–µ”·Àπàß
°Õß∫√√≥“∏‘°“√

çæ√– —πµ–ª“ª“∑√ß ≈–µ”·Àπàß! æ√– —πµ–ª“ª“∑√ß≈“ÕÕ°!é

‡ªìπ¢à“«∑’Ëµ°µ–≈÷ß π÷°‰¡à∂÷ß À√◊ÕÕ“®®–µ°„® §“¥‰¡à∂÷ß ·µà ”À√—∫∫“ß§π

°Á‰¡à‡°‘π§“¥  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)

ª√–°“»

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‡√◊ËÕß  ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16

∑√ßª√–°“» ≈–µ”·Àπàß

Õ”π«¬æ√¡“¬—ß∫√√¥“æ√– ß¶å π—°∫«™™“¬-À≠‘ß ·≈–æ’ËπâÕß

§√‘ µ™π∑’Ë√—°

‡ªìπ∑’Ë∑√“∫‚¥¬∑—Ë«°—π„π™à«ß‡«≈“‡¬Áπ¢Õß«—π®—π∑√å∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2013 «à“ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 ∑√ßª√–°“»

°“√µ—¥ ‘πæ√–∑—¬¢Õßæ√–Õß§å∑’Ë®– ≈–µ”·Àπàßª√–¡ÿ¢¢Õß

æ√–»“ π®—°√§“∑Õ≈‘°·≈–æ√–Õ—§√ —ß¶√“™·ÀàßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈‚√¡

‚¥¬®–¡’º≈„π«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 28 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 ‡«≈“ 20.00 π.

(µ√ß°—∫ 02.00 π. ¢Õß«—π∑’Ë 1 ¡’π“§¡ 2013 µ“¡‡«≈“„πª√–‡∑»

‰∑¬) ∑”„Àâæ√–»“ π®—°√∑—Ë«‚≈°‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°À≈“¬ª√–°“√ ∑—Èßµ°„®

ª√–À≈“¥„®µàÕ‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‡æ√“–µ≈Õ¥ 600 ªï∑’Ëºà“π¡“

¬—ß‰¡à¡’æ√– —πµ–ª“ª“∑√ß≈“ÕÕ°‡≈¬

‡Àµÿº≈„π°“√µ—¥ ‘πæ√–∑—¬ª√–°“» ≈–µ”·Àπàß„π§√—Èßπ’È

À≈—ß®“°∑’Ëæ√–Õß§å∑√ß‰µ√àµ√ÕßµàÕÀπâ“æ√–‡®â“ æ√–Õß§å∑√ß‡ÀÁπ«à“

æ√–™—π…“¢Õßæ√–Õß§å∑’Ë‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ ·≈–ªí≠À“¥â“πæ√–æ≈“π“¡—¬

∑”„Àâ‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π°“√Õ¿‘∫“≈‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡§«“¡ “¡“√∂

∑—Èß„π¥â“π°“√ª°§√Õß·≈–°“√ª√–°“»æ√–«√ “√ ´÷Ëßæ√–Õß§å∑√ß

µ—¥ ‘πæ√–∑—¬Õ¬à“ßÕ‘ √– ·≈–∑√ßµ√–Àπ—°∂÷ß‡Àµÿº≈ ”§—≠¥—ß∑’Ë

°≈à“«π—Èπ

®÷ß¢Õ„Àâ‡√“∑ÿ°§π‰¥â√à«¡‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—∫Õß§å —πµ–∫‘¥√ ¿“«π“

∂«“¬·¥àæ√–Õß§å∑à“π„π™à«ß‡«≈“¥—ß°≈à“«π’È ·≈–¿“«π“‡ªìπæ‘‡»…

 ”À√—∫°“√‡≈◊Õ°µ—Èß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“Õß§å„À¡à∑’Ë®–¡’¢÷Èπ„π‰¡à™â“

π’È¥â«¬ „Àâ‡√“¡Õ∫∑ÿ°Õ¬à“ß‰«â„π°“√∑√ßπ”¢Õßæ√–®‘µ‡®â“ ·≈–§«“¡

™à«¬‡À≈◊Õ¢Õßæ√–·¡à¡“√’¬å æ√–¡“√¥“¢Õßæ√–»“ π®—°√

ª√–°“» ≥ «—πÕ—ß§“√∑’Ë 12  °ÿ¡¿“æ—π∏å  §.». 2013

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√   —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

ª√–∏“π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬
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©≈Õß°“√∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√

«—ππ—°∫«™ “°≈
 Àæ—π∏åÕ∏‘°“√‡®â“§≥–π—°∫«™„πª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥©≈Õß°“√∂«“¬æ√–°ÿ¡“√

„πæ√–«‘À“√·≈–«—ππ—°∫«™ “°≈  ”À√—∫π—°∫«™∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π„πÕ—§√ —ß¶≥±≈

°√ÿß‡∑æœ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัท่ี 9 ประจำวันท่ี 24 กมุภาพันธ - 2 มนีาคม 2013 หนา 3

คณุพอเปรมปร ีวาปโส
กบัหนาที ่“ครคูำสอน”
คนเล็ก แตทำสิง่ใหญ

คุณพอเปรมปรี วาปโส ลูกหมอเมืองยาโม รูปรางเล็กทะมัดทะแมง
บุคลิกคลองแคลว วองไว ทั้งเคลื่อนไหวและการเจรจา ทั้งกีฬาและเรียน
งานท่ีทำอยเูวลานี ้นอกจากเจาอาวาสคือ “ครคูำสอน”

บานเกิดอยูที่โนนแกว  เรียนที่โรงเรียนผดุงศิลป (ปจจุบันคือเทเรซา
อุปถัมภ)  และเรียนมัธยมประจำอำเภอ จบช้ัน ม.6 สายวิทย  ที่หวยแถลง
และตัดสินใจเขาบานเณร เวลาน้ันตองไปเขาบานเณรพระคริสตประจักษ
ทีจ่งัหวดัอบุลฯ เปนครเูณร 1 ป เขาบานเณรกลางพระวสุิทธิวงศ นครราชสีมา
สมัยพระคณุเจาเกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณชิ อย ู1 ป  เพือ่นทัง้หมดกวา 39 คน

เขาบานเณรแสงธรรม รนุท่ี  18 รวมท้ังหมดจากท่ัวประเทศ 30 กวาคน
สมัยคุณพอวงศสวัสด์ิ แกวเสนีย เปนอธิการ พอขึ้นปที่ 4 พระคุณเจา
เกรยีงศักด์ิ โคจรมาเปนอธิการบานเณรใหญ ไดพบกบัทานอกีครัง้หนึง่

บวชเปนพระสงฆวนัท่ี 1 กมุภาพันธ ค.ศ. 1997 โดยพระคารดินลัไมเกิล้
มชียั กจิบุญช ูพรอมกับเพ่ือน 16 คน โอกาสฉลอง 25 ปบานเณรแสงธรรม

หลังจากบวชแลวไดไปศึกษาตอเทวศาสตร สาขาการอภิบาลเยาวชน
และการสอนคำสอน มหาวิทยาลัยซาเลเซียน ที่กรุงโรม  3 ป  (เกียรตินิยม
29/30)

ค.ศ. 2005 รวมเปนคณะกรรมการคำสอนระดับชาติ ตอมาไดรบัแตงต้ัง
เปนผูอำนวยการแผนกคำสอน สังกัดฝายงานอภิบาลคริสตชน  สืบตอจาก
พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน ซ่ึงไดรบัแตงต้ังเปนพระสังฆราช

ศูนยอบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (NCC) สามพราน ปกติ
ชมรมนักบวชหญิง รบัผดิชอบบริหาร โดยใหคณะนักบวชตางๆ หมุนเวียนกัน
เขามารับผดิชอบคณะละ 3  ป ปนี้ซสิเตอรสุวรรณ ีพันธวไิล คณะรักกางเขน
แหงอุบลฯ  เปนผูอำนวยการโดยตำแหนง นักศึกษาปแรกมี 40  กวาคน
ภาคฤดรูอน 180   คน ถอืวาเพิม่ข้ึนๆ และมีคนทีส่นใจมากข้ึนในแตละป

ลาสุดวันท่ี 17  ตุลาคม ค.ศ. 2012  ไดจดังานชุมนุมครคูำสอนระดับชาติ
ครัง้ท่ี 4 มีครคูำสอนทัง้ประเทศมารวมงาน 700  กวาคน ทีว่ทิยาลัยแสงธรรม

ครคูำสอนท่ีเราสงไปศึกษาตอทีก่รงุโรมประมาณ 40 กวาคน ทัง้พระสงฆ
ซิสเตอร และฆราวาส รวมท้ังสถาบันในฟลปิปนส อนิเดียบาง

นกัศึกษาสาขาคริสตศาสตรทีเ่รยีนท่ีวทิยาลัยแสงธรรมมีมากข้ึนรวมแลว
100 กวาคน ตองเรียน 4 ป จบปริญญาตรี มาจากโรงเรียนและนักบวช
คณะตางๆ

“ทุกวันน้ี ครูคำสอนไดรับการพัฒนาใหกาวหนาข้ึนทุกดาน เพื่อ
ตอบสนองความตองการของวัดและโรงเรียน”

ครัง้หน่ึง มิสชนันารีไดเคยต้ังโรงเรยีนทารซซีโีอ ทีว่ดัเซนตปอล แปดร้ิว
สำหรบัครูคำสอน แตรฐับาลไดส่ังปดไป ศิษยเกาจาก “ทารซีซีโอ” สวนใหญ
ลวงลับไปแลว ใครท่ีมีชวีติอยชูวยสงเสียงใหทราบหนอยนะครบั

(อานตอหนา  8) (อานตอหนา  5)

ขาวท่ีทั่วโลกแปลกใจเปนอยางย่ิง เม่ือสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 ทรงประกาศเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ ค.ศ. 2013 ดวยพระองคเอง
เวลาทองถิ่นในกรุงโรมประมาณเท่ียงวัน ในประเทศไทยเวลา 18.00 น.
พระองคขอลาออกจากตำแหนงประมุขวันท่ี 28 กุมภาพันธ ค.ศ. 2013
ดวยเหตผุลดานพระชนมายทุีม่ากข้ึน และพระพลานามยัไมแข็งแรง ไมสามารถ
ปฏบิติัพระภารกจิไดเต็มท่ี

พระสันตะปาปาทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา วันท่ี 16 เมษายน
ค.ศ. 2013 นี้

พระสนัตะปาปาไดรบัเลือกต้ังจากคณะพระคารดินลั เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน
ค.ศ. 2005  เปนองคที ่265 ขณะมีพระชนมายุ 78 พรรษา

ทรงประกอบพิธีมิสซาเขารับตำแหนง เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน ค.ศ. 2005
การลาออกครัง้น้ี ตรงกบัวนัจนัทรที ่11 กมุภาพนัธ วนัทีแ่มพระประจกัษ

ที่เมืองลูรด ค.ศ.1858 และเปนวันท่ีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ไดประกาศใหวนัน้ีเปนวนัผปูวยสากลต้ังแต ค.ศ. 1992

แมวาตลอดระยะเวลาท่ีทรงดำรงตำแหนงพระสันตะปาปา 8 ป ไมเคย
มีขาวประชวรหนกัของพระองคแตคนท่ีอยใูกลชดิก็ทราบวา พระองคออนลา
ลงไปมาก

พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย ไดกลาวกับ “อุดมสาร” วา “ไดทราบขาวจากการประชุม
ตามปกติของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 รวมกับพระคารดินัล
เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ เกี่ยวกับการแตงต้ังนักบุญ 3 องค และในตอนทาย
ของการประชุม พระองคไดมีประกาศขอสละตำแหนงพระสังฆราชแหงโรม
และพระสันตะปาปาผสืูบตำแหนงจากนักบญุเปโตร ตอพระคารดินลัโซดาโน
หัวหนาคณะพระคารดินัล พรอมจดหมายอยางเปนทางการ ดวยเหตุผล
ดานอายุ และพระพลานามัยของพระองค ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
เต็มท่ี ทางสถานทูตก็มีจดหมายแจงใหสภาพระสังฆราชฯ และบุคคลท่ีเกีย่วของ
ทราบอยางเปนทางการอีกครั้ง  และพระสมณทูตกลาววาในโอกาสน้ี ขอ
คำภาวนาจากพี่นองคริสตชนคาทอลิก ไดสวดภาวนาเพื่อพระสันตะปาปา
ของเรา และขอพระจิตเจาทรงนำใหคณะพระคารดินัล ไดทำการเลือกตั้ง
พระสันตะปาปาพระองคใหมใหเรียบรอย และนำพระศาสนจักรตอไป
ตามพระประสงคของพระองค”

พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อายุ 84 ป ปจจุบันเกษียณและพัก
อยบูานพกัผสููงอายุ ที ่อ.สามพราน จ.นครปฐม  สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน
ปอล ที่ 2 ไดทรงแตงต้ังเปนพระคารดินัลเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ ค.ศ. 1983
ไดเปนผหูนึง่ท่ีไดเปนผลูงคะแนนเสียงเลอืกตัง้พระสนัตะปาปาดวย ในชวงนัน้
พระคุณเจามีอายุ 77 ป และไดรับเลือกใหเปนหนึ่งในสามของพระคารดินัล
ทีเ่ปนกรรมการลงนามรับรองการเลือกต้ังวาถูกตองเรยีบรอย นบัวาเปนเกียรติ
สำหรับประเทศไทยและพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเปนอยางยิ่ง

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแหง
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดกลาวถงึการสละตำแหนงคร้ังน้ีวา เปนการตัดสิน
พระทยัของพระองคเอง และไมมีใครทราบมากอนเลย แตกอนหนาน้ี พระองค
เคยตอบนักขาวถึงเร่ืองน้ี ในหนงัสือ แสงสวางของโลก (Light of the World)
วา เม่ือพระสนัตะปาปาไมสามารถปฏบิติัหนาท่ีไดอยางเต็มท่ีแลว กจ็ะลาออก
และชวงหลังๆ นี้ ไดทราบวา  พระองคเหน็ดเหน่ือย และเคยลมหลายคร้ัง
แตไมรนุแรง มีเจาหนาท่ีคอยดูแล”

เม่ือปลายๆ ปที่แลว พระคุณเจาไดไปรวมประชุมสมัชชาพระสังฆราช
ทีว่าติกนั ตลอดสามสัปดาห พระสนัตะปาปาทรงเขาประชุมรบัฟงความคิดเห็น
ตางๆ ตลอดเวลา และเวลาพัก พระองคก็ยังพยายามพบปะกับพระคารดินัล
จากบางประเทศดวย การประชุมแตละคร้ังพระองคทรงเหน่ือยมาก

“สวนการเลือกตั้งพระสันตะปาปาพระองคใหม ก็คงจะดำเนินไปตาม
หนาท่ีซ่ึงกฎหมายพระศาสนจักรกำหนดไว ไมเกิน 9 วันหลังจากท่ีพระองค

พระสันตะปาปาทรงสละตำแหนง (ตอจากหนาพเิศษ 2)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่9 ประจำวนัที ่24 กมุภาพันธ - 2 มนีาคม 2013หนา 4
พระธาตุ (ตอจากหนา 20)

อัญเชิญพระธาตุหัวใจนักบุญคามิลโล จากกรุงโรม
ประเทศอิตาลี มาเยือนประเทศไทย  โอกาสฉลอง
400 ป แหงมรณกรรมของนักบุญคามิลโล ในป ค.ศ.
2014 และครบ 60 ป การทำงานของคณะคามิลเลียน
ในประเทศไทย ระหวางวันท่ี 21 มกราคม ถึงวันที่ 17
กุมภาพันธ 2013 ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
ที่คริสตชนไทยจะไดเคารพสักการะพระธาตุอยาง
ใกลชดิ

พระธาตุหวัใจนักบญุคามิลโลนีไ้ดถกูอญัเชญิไปยงั
สถานท่ีและสังฆมณฑลตางๆ ตามสถานท่ีที่นักบวช
คามิลเลียนทำงานอยู ซ่ึงมีเกือบท่ัวประเทศไทย ทั้งน้ี
เพื่อสรรเสริญความรักของพระเจาท่ีพระองคทรงมีตอ
มนุษย โดยผานทางความรักและทางแบบอยางของ
ทานนักบุญคามลิโล  และเพ่ือเปนการเช้ือเชญิคริสตชน
ทุกคนไดตอบรับและสนองตอบกระแสเรียกของ
พระเปนเจาในดานความรักและการชวยเหลือคนอ่ืน
โดยเฉพาะอยางย่ิง ตอบรรดาผูเจ็บปวยและถูกทอดท้ิง

คุณพอเชิดชัย ไดกลาวถึงการอัญเชิญพระธาตุ
มาจากกรุงโรมวา “แขวงประเทศไทยไดรับเกียรติจาก
มหาธิการและคณะท่ีปรึกษาอนุญาตใหพระธาตุหัวใจ
ของนักบุญคามิลโลมาท่ีประเทศไทย เปนประเทศแรก
ในทวีปเอเชีย ซ่ึงจริงๆ แลวหลังจากประเทศไทย ก็จะ
ไปประเทศฟลปิปนส

ในทวีปเอเชียน้ันคณะคามิลเลียน  ทำงานอยู
หลายประเทศ เชน อินเดีย ไตหวัน เวียดนาม และ
เม่ือไมนานมาน้ีคณะไดไปทำงานท่ีอินโดนีเซียดวย

ในโอกาสสำคัญที่อัญเชิญพระธาตุหัวใจนักบุญ
คามิลโลมาน้ัน ทางแขวงไทยโดยพอและคุณพอ
เกรียงไกร สุขจิต ไปรับพระธาตุดวยตนเองท่ีกรุงโรม
เราไดใชเวลาพอสมควรเพ่ือที่จะเรียนรูข้ันตอนในการ
อัญเชิญพระธาตุ และไดมีเวลาเย่ียมชมการจัดเตรียม
สถานท่ีที่บานศูนยกลางของคณะ เพราะท่ีนั่นก็มีการ
เตรียมฉลอง 400 ป แหงมรณกรรมของนักบญุคามิลโล
เชน การจัดพิพธิภัณฑใหม มีการจัดพธีิบรรจหุวัใจของ
นักบุญคามิลโลในวัดนอยที่นักบุญคามิลโลเสียชีวิต
ซ่ึงปจจุบันเปนสถานที่สวดภาวนาทำวัตรสำหรับ
นกับวช มีการตกแตงวัดนอยใหสวยงาม และสมเกียรติ
กบันักบุญคามิลโล นอกน้ันยงัมีการนำสิง่ของเคร่ืองใช
ตางๆ ออกมาแสดง มีรปูของบรรดามหาธิการของคณะ
จนถึงองคปจจุบันคือองคที่ 56  ซ่ึงมีรูปของนักบุญ
คามิลโลเปนองคแรก

เรายังมีโอกาสไดเรียนรูถึงการนำพระธาตุลงบรรจุ
ในกลอง และในสวนท่ีเปนโดมท่ีมีสลัก โดยเฉพาะ
เวลามีการเคล่ือนยายตองใชความระมัดระวัง ดูแลรักษา
เปนพิเศษมิใหบุบสลาย

ที่บานศูนยกลางของคณะ นอกจากจะมีพระธาตุ
หัวใจของนักบุญคามิลโลแลว ยังมีกระดูกของนักบุญ
คามิลโลดวย นักบุญคามิลโลน้ันเปนผูที่มีรูปรางสูง
ถึง 2 เมตร และกระดูกของทานน้ันมีการเก็บรักษาไว
เกือบครบทุกสวน บรรจุไวในโลงแกว เราไมสามารถ
จะอัญเชิญหรือนำมาได เพราะมีข้ันตอนท่ียุงยาก
พอสมควรทีเดียว เพียงพระธาตุหัวใจของนักบุญก็มี
ข้ันตอนท่ีมากเหมือนกัน

กอนที่เราจะออกมาจากกรุงโรมน้ัน มีการมอบ

พระธาตุจากคณุพอเปาโล วารเิซ อธิการบานศูนยกลาง
ของคณะ และเปนท่ีปรกึษามหาธิการ มีการสวดภาวนา
ขับรองเพลง มีการมอบและนำพระธาตุนั้นมาบรรจุ
ลงในหีบเพื่อจะสงมอบ และมีตำรวจมาคอยบริการ
นำเราจากบานศูนยกลางของคณะ ที่ซานตามารีย
มักดาเลนา มาจนถึงสนามบิน สงเราจนถึงประตูเขา
สนามบิน จนม่ันใจวาพระธาตุปลอดภัยแลว เขาจึง
กลับไป และเรายังไดรับการอำนวยความสะดวกจาก
สายการบินไทย แอรเวย ทีใ่หการตอนรบัอยางดี

เม่ือพระธาตุมาถึงประเทศไทยเชาตรูวันท่ี 21
มกราคม ก็มีสมาชิกนักบวชมารอตอนรับ มีผูที่ชวย
อำนวยความสะดวกท่ีสนามบิน ทำใหชวยลดข้ันตอน
ตางๆ จนมาถึงศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
ประมาณ 06.00 น. จากน้ันเราอัญเชิญพระธาตุข้ึนไปยัง
วัดนอยช้ันสอง เพื่อเตรียมความพรอม และอัญเชิญ
มายังวัดนอยท่ีมีพีน่องสัตบุรษุเฝารอตอนรบั

พอขอเชิญชวนสำหรับผูที่ตองการสวดภาวนา
วอนขอทานนักบญุคามิลโล โดยเฉพาะเร่ืองสขุภาพของ
ตนเอง เพราะนกับญุคามิลโลเปนองคอปุถมัภผเูจบ็ปวย
แพทย พยาบาล และผทูีท่ำงานทางดานสุขภาพ มาสวด
ขอความชวยเหลือจากทาน”

ชวีประวติันกับญุคามิลโล  เด แลลลสิ องคอปุถมัภ
ของผูปวยและผูกอต้ังนักบวชคณะคามิลเลียน

นักบุญคามิลโล  เด  แลลลิส  เกิดเม่ือวันท่ี  25
พฤษภาคม ค.ศ. 1550 ที่เมืองบุคเคียนีโก แควนอา-
บรุสโซ  ประเทศอิตาลี  บิดาช่ือรอยเอกโจวานนี
มารดาช่ือ คามิลลา เด คอมแปลลิส

ชวงชีวิตในวัยเยาว คามิลโลมีอุปนิสัยชอบเลน
การพนัน และดำเนินชีวิตอยางเสเพล ภายหลังจาก
สูญเสียบิดาและมารดาดวยอายุของทานเพียง 13 ป
คามิลโลเศราใจมากกับการสูญเสียในครั้งน้ี

ทานสมัครเขาเปนทหารท่ีทำสงครามครูเสด   และ
ใชชวีติแบบการผจญภัย เส่ียงชีวติหลายประการ  เน่ือง
จากทานมีบาดแผลท่ีขา คามิลโลจึงตองเขารับการรักษา
ตัวท่ีโรงพยาบาลในกรุงโรม ทานถูกไลออกจาก
โรงพยาบาลเพราะความดื้อรั้น ทานตัดสินใจกลับเขา
กองทัพไปเปนทหารท่ีเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี

ปลายป ค.ศ. 1574 คามิลโล ไดถูกปลดออกจาก
กองทัพ ดวยอุปนิสัยชอบเลนการพนัน จนกระท่ัง
สูญเสียงาน  ภายหลังทานไดมาทำงานเปนกรรมกร
ชวยกอสรางอารามฤๅษีกาปูชิน จนในท่ีสุด วันท่ี 2
กุมภาพันธ  ค.ศ. 1575 ทานไดกลับใจอยางเด็ดขาด
เลิกชีวิตเสเพล เหลวแหลกกับการพนัน และตัดสินใจ
ขอเขาคณะกาปูชนิ เจรญิชวีติแบบใหม วนัท่ี 23 ตุลาคม
ทานตองออกจากคณะกาปูชิน แตเน่ืองจากแผลเกา
ที่คุกคาม  เพราะถูกเสียดสีจากชุดนักบวชท่ีสวมใสอยู
เปนประจำ ตองออกจากอาราม ไปรักษาท่ีโรงพยาบาล
ซานยาโกโม  ที่โรงพยาบาลแหงน้ีเอง พระเจาไดทรง
เรียกทานใหดำเนินชีวิตประกอบเมตตาจิต อุทิศตน
รับใชผูปวยและผยูากไร และไดเหน็ความทุกขทรมาน
ความนาสงสารของบรรดาผูปวย จึงคิดท่ีจะต้ังคณะ
นักบวชคณะหนึ่งข้ึนเพื่อชวยเหลือรับใชผูปวยดวย
ความรักและความเมตตากรุณาอยางแทจริง

วนัที ่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1584 ทานไดรบัศีลบวช
เปนพระสงฆ จากน้ัน 2 ป สมเด็จพระสันตะปาปา

ซกิตสุ ที ่5 ทรงรับรองคณะท่ีคามิลโลต้ังข้ึน โดยใชชือ่
วา “คณะผรูบัใชผปูวย”  และอนญุาตใหติดกางเขนแดง
ที่ เ ส้ือเปนสัญลักษณ  ตอมาในวันท่ี  21 กันยายน
ค.ศ. 1591 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 14 ทรง
ประกาศรับรองคณะอยางเปนทางการ ซ่ึงถอืเปนกำเนดิ
ของคณะ และในวันที ่  8 ธันวาคม ของปเดียวกนัน้ีเอง
คามิลโลไดปฏิญาณตนอยางสงา รวมกับเพื่อนสมาชิก
อีก 25 ทาน โดยปฏิญาณตนถือความยากจน ความ
บรสุิทธ์ิ ความนบนอบ  และการรับใชผปูวยแมตองเส่ียง
ตอชีวิต  ทำงานอุทิศตนใหกับทุกคนโดยเฉพาะกับ
คนเจ็บปวยเปนเวลากวา 40 ป มีคนเปนจำนวนมาก
ที่กลับใจ นักบุญคามิลโลไดถึงแกมรณกรรม เม่ือวันท่ี
14 กรกฎาคม ค.ศ. 1614 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
รวมอายุได 64 ป ทานไดรับการแตงต้ังเปนนักบุญ
องคอุปถัมภของผูปวยและโรงพยาบาล เม่ือวันที่ 22
มิถนุายน ค.ศ. 1886

ตราบจนวันน้ีเปนระยะเวลา 400 ป คณะนักบวช
คามิลเลียน ในฐานะผูสืบทอดจิตตารมณทานนักบุญ
คามิลโล  เด แลลลสิ ไดสัตยซ่ือตอพระพรพเิศษอันเปน
มรดกล้ำคาของคณะเสมอมา ในการดูแลรบัใชผปูวย

ปจจุบันคณะนักบวชคามิลเลียน ไดทำงานใน
ประเทศตางๆ 33 ประเทศท่ัวโลก และเขามาทำงาน
ในประเทศไทย 60 ป โดยมีกิจการตางๆ ดังน้ี
โรงพยาบาลซานคามิลโล บานโปง จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพฯ ศูนยสงเคราะห
ผู สูงอายุคามิลเลียนโซเชียล เซนเตอร ปราจีนบุรี
บานผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน
บานผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร จันทบุรี
ศูนยสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิตผูติดเช้ือเอชไอวี/
เอดส คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง บาน
เด็กพิการและศูนยสงเคราะหชวยเหลือเด็กเยาวชน
ชาวไทยภูเขา  คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร เชียงราย
ศูนยพฒันาคณุภาพชวีติคามิลเลยีน  โซเชยีล เซนเตอร
ตะก่ัวปา จ.พังงา  บานเพื่อเด็กพิการและศูนยอภิบาล
คามิลเลียน ลาดกระบัง บานสิทธิดา จ.ราชบุรี ศูนย
อบรมเยาวชนคามิลเลียน ศรีราชา หรือบานเด็กเล็ก
จ.ชลบุรี นอกจากน้ันคณะคามิลเลียนยังมีพันธกิจ
ในการรับใชผูปวยที่ประเทศเวียดนามอีกดวย

วันน้ันมีโอกาสไดไปเคารพพระธาตุนักบุญ
คามิลโล ทีโ่รงพยาบาลคามิลเลยีน คณุพอวโิรจน นนัท-
จินดา ซ่ึงเปนผรูบัผดิชอบการอญัเชญิพระธาตุ เลาใหฟง
วาทุกทีท่ีอ่ญัเชญิพระธาตไุปเยอืน สัตบุรษุตางมาเฝารอ
ตอนรับ มาเคารพพระธาตุ มาสวดภาวนาตอหนาหัวใจ
แหงความรักแททีไ่มมีวนัตายน้ีมากมาย

และในวันน้ันคณุพอสมเกยีรต ิบุญอนันตบุตร ได
นำกลุมศาสนสัมพันธ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มา
ถวายมิสซาและเคารพพระธาตุดวยเชนกัน

จากน้ีไปพระธาตุหวัใจนักบุญคามิลโล จะเดินทาง
ตอไปยังประเทศฟลิปปนส และประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก
เพื่อนำแบบอยางแหงความเช่ือ ความหวังและพระพร
ของพระไปอยทูามกลางพ่ีนองคริสตชน  ดังดวงใจของ
นักบุญคามิลโล ที่ไมเส่ือมสลายเปนเคร่ืองหมายแหง
ความรักและจิตตารมณแหงการรับใชผูปวยที่ยังคง
สองสวางอยเูสมอ
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ฉลองการถวายพระกมุาร (ตอจากหนา 2)
พิธีในวันน้ี เริ่มตนดวยพิธีเสกเทียน ขบวนแหเขาวัด
พิธีรื้อฟนคำปฏิญาณตน และพิธีบูชาขอบพระคุณ
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช เปนประธาน พรอมดวยคุณพอเชิดชัย
เลิศจิตรเลขา  อธิการเจาคณะคามิลเลียน  คุณพอ
อภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ อธิการเจาคณะแขวง คณะ
พระมหาไถแหงประเทศไทย พรอมดวยพระสงฆ
อธิการและอธิการิณีเจาคณะ นักบวชหญิง 13 คณะ
และนักบวชชาย 12 คณะ รวมนักบวชประมาณ
100 ทาน  ในวันเสารที่  2 กุมภาพันธ  2013 ที่
วดัพระมหาไถ ซอยรวมฤดี

ผฉูลองการปฏญิาณตนครบ 60 ป 50 ป และ 25 ป
จำนวน 15 ทาน จาก 6 คณะ  มีรายนามดังน้ี
ครบ 60 ป

คณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร  เซอรริตา  
ยิ่งสมสุข

ครบ 50 ป
คณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร เซอรฟรังซัวส

ชรีานนท เซอรสแตลลา นลิเขต

คณะภคินพีระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ
ซิสเตอรลูซีอา กุหลาบ นามวงศ ซิสเตอรอักแนส
สมพร กตัญู ซิสเตอรมารีอา มักดาเลนา อุทัยวรรณ
คุโรวาท

คณะพระกุมารเยซู ซสิเตอรเบอรนารด ตรธีารา
คณะภคินพีระราชินมีาเรีย ซสิเตอรเทเรซา สำราญ

สุขสอาด ซสิเตอรแบรอาตร ิบัวทอง วงศเจรญิ
คณะธิดานักบุญเปาโล ซิสเตอรโยโกะ อาเบะ

(Sister Yoko Abe)

ครบ 25 ป
คณะพระมหาไถ  คณุพอวริชั อมรพฒันา
คณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร เซอรซิลวี

แสนมุงคุณ
คณะภคินพีระหฤทยัของพระเยซเูจาแหงกรงุเทพฯ

ซิสเตอรมาการิตา มารีอา อาลากอก สุพิน ตระกูล-
เกษมสิร ิ ซสิเตอรเทเรซา กฤษดา สาตรพันธ

คณะภคินีพระราชินีมาเรีย ซิสเตอรมารีอา
มกัดาเลนา ปราณ ีกำพุฒ

ทายพิธีซิสเตอรอันนา มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณี
เจาคณะแขวง  คณะธิดาแมพระองคอุปถัมภแหง

ประเทศไทย กลาวขอบคณุประธานในพธีิ ในนามของ
นักบวชที่ปฏิบัติงานอยูในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โดยมีซิสเตอรสมพร กตัญู (ผูแทนผูฉลองของ
คณะพระหฤทัยฯ) และผูแทนคณะภราดาลาซาล
มอบมาลัยกร และของท่ีระลกึแดประธานในพิธีในนาม
ของผเูขารวมพธีิในวันน้ี

จากน้ันคุณพออภิสิทธ์ิ  กฤษราลัมณ  อธิการ
เจาคณะแขวงคณะพระมหาไถแหงประเทศไทย กลาว
แสดงความยินดีแดผูฉลอง 60 ป 50 ป และ 25 ป
การปฏิญาณตนในนามของสหพันธฯ และกลาวแสดง
ความยนิดีแดคณะนักบวชทีฉ่ลองครบรอบโอกาสตางๆ
ในปทีผ่านมา ดังน้ี

ฉลอง 140 ป การกอต้ังคณะซิสเตอรธิดาแมพระ
องคอปุถมัภ (5 สิงหาคม 2012)

ฉลอง 60 ป คณะสติกมาตินในประเทศไทย (18
สิงหาคม 2012)

การสถาปนาคณะพระมหาไถแขวงประเทศไทย
(19 กนัยายน 2012)

ฉลอง 350 ป งานแพรธรรมคณะซิสเตอรพระกุมาร
เยซู (20 ตุลาคม 2012)

ฉลอง 60 ป คณะคามิลเลยีนในประเทศไทย

พระสนัตะปาปา (ตอจากหนา 3)
พนจากหนาท่ี ในเดือนมนีาคมน้ี นาจะเรยีบรอย”

อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา
สมณสภาส่ือสารสังคม ไดเดินทางไปประชุมอยูที่
ฟลิปปนส กับพระคารดินัลหลุยส อันโตนีโอ ตาเกล
แหงมะนิลา “รูสึกตกใจแตก็ไมเกินความคาดหวัง
เน่ืองจากพระพลานามัยของพระองค เพราะกอนหนาน้ี
ประมาณ 2 ปแลว  กมี็ขาวออกมาบาง และสาเหตุของ
การลาออก เน่ืองจากพระองคมีพระชนมายุมากแลว
เกือบ 86 พรรษา ในวันท่ี 16 เมษายนน้ี และพระ-
พลานามัยไมสูแข็งแรงนัก และเม่ือปลายสมณสมัย
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 พระองคทรง
ประชวร และประทับอยูกับเตียงนาน พระคารดินัล
โยเซฟ รัตซิงเกอร ซ่ึงอยูใกลชิดกับพระองคมาก
พระองคคงไมอยากใหเกดิสภาพเชนน้ันกับพระองค”

สำนักขาวตางประเทศ จากบีบีซี. (BBC) และ
ซีเอ็นเอ็น. (CNN) ไดเสนอขาว ในรายการโทรทัศน
“ขาวดวน” (Breaking News) พรอมเสนอประวัติของ
พระองค ต้ังแต เด็ก  จนกระท่ังไดรับเลือกต้ังเปน
พระสันตะปาปา ภาพควันสีขาว ซ่ึงเปนสัญลักษณวา
บรรดาพระคารดินัล ซ่ึงไดรวมประชุมกันในวัดนอย
ซิสติน (Sistine Chapel) และเหตุการณสำคัญๆ ในสมัย
ของพระองค ในวันท่ีพระคารดินัลประกาศจาก
บานหนาตางของท่ีพักวา “เรามีพระสันตะปาปาแลว”
เปนภาษาละตินวา Habemus Papam”

ภาพขาวพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศเยอรมนี
และภาพเสด็จเย่ียมศาลาธรรมของชาวยิวในกรุงโรม
ฯลฯ พรอมท้ังสัมภาษณบคุคลสำคัญในพระศาสนจักร
บรรดาพระคารดินัล ผูที่โดดเดน รวมท้ังนางแองเกิล
นายกรฐัมนตรีหญงิของเยอรมนดีวย

ตอมาโฆษกประจำสำนักวาติกัน คุณพอเฟเดริโก
ลอมบารดี ไดแถลงขาวการสละตำแหนงของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 อยางส้ันๆ  “สาเหตุ

มาจากพระชน-
มายุสูง และพระ-
พลานามั ยช วง
หลังๆ  นี้ รู สึก
เหน่ือยมาก  ไม
สามารถปฏิบั ติ
หนา ท่ีได เ ต็มที่
นัก”
  โทรทัศน
ชอง 5   ไดติดตอ
ขอสัมภาษณสด

ทางโทรศัพท คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง ผูอำนวยการ
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ในรายการ “เจาะขาว
ประเด็นรอน” เวลา 22.14 น. พรอมกับสรุปขาว
การสละตำแหนงของพระสันตะปาปาวา “เปนขาว
ช็อกโลก” และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม คุณพอ
ไดกลาววา “รูสึกแปลกใจมากกับขาวนี้ เพราะในสมัย
ของเราน้ีไมเคยไดยินหรือปรากฏวามีพระสันตะปาปา
ลาออก เราทราบวา พระสันตะปาปาจะดำรงตำแหนง
จนส้ินพระชนม อยางเชนสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน
ปอล ที่ 2 แมพระองคจะประชวร ประทับอยูกับเตียง
นานจนส้ินพระชนม”

“ผูมีสิทธ์ิเลือกต้ัง คือพระคารดินัลที่มีอายุไมเกิน
80 ปจากท่ัวโลก ซ่ึงมีไมเกนิ 120 องค กจ็ะเดินทางไป
รวมประชุมกันเพื่อเลือกพระสันตะปาปาพระองคใหม
เรยีกวาประชุม “Conclave” (คอนเคลฟ) พระคารดินลั
ทัว่โลก ทัง้หมดมีประมาณ 150 องค”

การเลือกต้ังพระสันตะปาปาพระองคใหมจะใช
เวลาไมนาน เน่ืองจากท่ีผานๆ มาการเลือกต้ังสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16  ใชเวลา 2 วนัเทาน้ัน

พระสันตะปาปาเปนผูแตงต้ังพระคารดินัลเอง
คร้ังหลงัสุด สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ได
ประกาศแตงต้ังพระคารดินัล เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน

ค.ศ. 2012 จำนวน 6 องค และในจำนวนน้ี มีพระคารดินลั
ชาวฟลิปปนส คือพระคารดินัลหลุยส อันโตนีโอ
ตาเกล อาย ุ56 ปรวมอยดูวย

ในเว็บไซต “โปปรีพอรต” (popereport.com)
นายวศิน (วิน) มานะสุรางกุล เปนส่ือโซเชียลมีเดีย
ไดนำเสนอขาวเก่ียวกับพระสันตะปาปามาอยางตอเน่ือง
11 ป ไดนำเสนอขาว “พระสันตะปาปาเตรียมลาเกษียณ?”
ต้ังแตวนัท่ี 25 มีนาคม 2012  นกัขาว 2 คนไดเสนอขาว
นี้ และในหนังสือ “แสงสวางของโลก” (Light of the
World) โดย ดร.ปเตอร ซีวอลด นักขาวเยอรมัน ได
สัมภาษณพิเศษไดกราบทูลถามวา “พระองคเคยมี
ความคิดจะเกษียณอายุหรือไม?” พระสันตะปาปาตรัส
ตอบวา “เคยม ี ถาพระสนัตะปาปาตระหนักอยางชดัเจน
วา พระองคไมพรอมทั้งรางกายและจิตใจท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีไดเต็มท่ี พระสันตะปาปามีสิทธ์ิและถือวาเปน
หนาท่ีจะลาออก”

นอกจากน้ี ยังไดใหขอมูลถึงพระสันตะปาปา
ในอดีตท่ีไดลาออกมากอนหนาน้ีดวย

คุณพอชัชชัย รวมอราม กำลังศึกษาอยูที่กรุงโรม
กลาววา “ไดทราบขาวน้ีเวลาเท่ียง (เวลาทองถ่ินใน
กรุงโรม) ของวันที่ 11 กุมภาพันธ  2013 ขอใหสวด
ภาวนาเพื่อพระศาสนจักรของเรา เพื่อพระสันตะปาปา
รวมท้ังการเลือกต้ังพระสันตะปาปาพระองคใหมดวย”

คณุศิรโิรจน ชาวปากน้ำ นายกสมาคมคาทอลิกแหง
ประเทศไทย  “ยนิดีทีพ่ระองคทรงสละตำแหนง ผมคิด
วาเปนน้ำพระทัยของพระที่ใหพระองคทราบวาทรง
เหน่ือยและไมสามารถปฏิบัติภารกิจใหญได เพราะ
พระชนมายุมากแลว พระพลานามัยไมคอยแข็งแรง
ผมยนิดีทีจ่ะมีพระสนัตะปาปาพระองคใหมมารับหนาท่ี
พระศาสนจักรหยุดไมได ตองดำเนินตอไป ผมถือวา
พระองคทรงถอมพระองค พระองคทรงเสยีสละมากๆ”

ขอบคณุภาพจาก คณุพอเปรมปร ีวาปโส
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บทอธษิฐานภาวนา

พระเมตตาอันไรขอบเขต

บ.สันติสุข
www.salit.org

พระสงฆองคหนึ่ง เม่ือทานสอนและเลานิทานท่ีพระเยซูเจาทรงเลา
ใหพวกคัมภีราจารยและฟาริสีที่เรานำมาศึกษาในวันน้ี ทานจะจัดใหเด็กท่ี
มาเรียนคำสอนแสดงละคร โดยรับบทตางๆ ตามนิทานเปรียบเทียบที่
พระเยซูเจาทรงเลา มีทั้งบิดา และลูกสองคน คนท่ีรับบทเปนลูกลางผลาญ
และตองมีชีวิตอยางยากลำบาก มีเด็กที่แสดงเปนสุกรตัวเล็กๆ ที่ไมยอมให
ลูกลางผลาญมากินขาวในชามของเขา  บทท่ีทุกคนชอบคือเม่ือตอนที่
ลูกลางผลาญเร่ิมใชจายเงินทองท่ีขอมาจากพอ เม่ือการแสดงจบลง คุณพอ
ก็ถามเด็กๆ วา ใครเปนวีรบุรุษในเร่ืองน้ี เด็กทุกคนก็ชี้มือไปทางเพ่ือนท่ี
แสดงเปนพอของลกูลางผลาญ พลางสงเสียงดังวา “คนนีค้รบั”

ผูที่ไดยินเรื่องนี้เปนครั้งแรก เปนพวกผูใหญ ผูฟงก็ถูกแบงเปนสองพวก
ตามเร่ืองท่ีพระเยซูเจาทรงเลา ลูกคนโตก็คือบรรดาฟาริสีและคัมภีราจารย
ผรูงัเกยีจคนบาปท่ีพระเยซเูจาทรงคบหาสมาคมดวย ซ่ึงกคื็อลกูคนเลก็ ถกูแลว
ลูกคนเล็กคือลูกที่เห็นแกตัว ออนแอ และโงเขลา และก็ตองประสบกับ
ความยากลำบาก แตพวกเขาพบหนทางคืนสูบานเกิดในองคพระเยซูเจา มา
พบกับพระเจา ซ่ึงชาวอิสราเอลหลายคนหลงลืมพระองคไปแลว วาพระองค
คือพระเจาผูทรงเปยมดวยพระเมตตาอันหาท่ีสุดมิได

เราเชื่อในพระเจาพระองคนี้หรือเปลา? พระเจาผูทรงเปนพระบิดาท่ี
ทรงพระเมตตา จนกระท่ังบาปของเรากลายเปนสะเก็ดเล็กๆ ในทามกลาง
มหาสมุทรแหงความรักอันหาท่ีสุดมิได หากเราเชื่อดังน้ัน ชีวิตของเรา
กจ็ะเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังความสัมพนัธระหวางเรากับเพ่ือนมนุษยของเราดวย

“ขณะที่เขายังอยูไกล บิดามองเห็นเขารูสึกสงสาร” (ลูกา 15:20)

ขาแตพระเจา ผูทรงพระเมตตาอยางหาท่ีสุด
มิได อาศัยพระเยซูเจาพระบุตรของพระองค
พระองคกท็รงเผยแสดงวา ทรงเปนบิดาผโูอบกอด
ลูกดวยการที่ทรงใหอภัยและดวยความรักอันหา
ที่ สุดมิได เดชะพระหรรษทานของพระองค
โปรดทรงบันดาลใหลูกไดเปนดังเชนพระองค
กบัเพือ่นพีน่องทกุคนดวยเทอญ อาแมน

รองรอยประวัติศาสตร
บรรยากาศในหองประชุมท่ีวาติกนัสงัดเงียบกะทันหนั
ถึงจะเปนการประชุมท่ีทำกันเปนวาระ
เพือ่รบัรองการแตงต้ังนักบญุใหมสามองค
แตพระดำรสัภาษาละตินของพระสนัตะปาปาไมเกีย่ว
เปนคนละประเด็นกับเรื่องที่ตองปรึกษาหารือ
แตละประโยคท่ีตรัสดวยเสียงราบเรียบตอเน่ือง
ทวาแฝงดวยความสำคัญความเด็ดเด่ียวความจริงใจ
“ขาพเจาขอแจงใหทราบถงึการตัดสินใจท่ีสำคญัมาก...”
ไมใชการตัดสินใจแตงต้ังนักบุญใหมหรอืไม
หากแตเปนการตัดสินใจเก่ียวกับพระศาสนจักรโดยตรง
“การตัดสินใจท่ีสำคญัมากสำหรับชวีติพระศาสนจักร”
พรอมกันน้ันก็ทรงช้ีแจงกระบวนการและเหตุผลที่อยูเบ้ืองหลัง
“เม่ือไดพจิารณามโนธรรมเฉพาะพระพักตรพระเจามาอยางตอเน่ือง...”
บงบอกใหเหน็ไดชดัวาไมใชเปนการตัดสินใจตามลำพัง
หากแตเปนการตัดสินใจท่ีพระเจาทรงรับรูรับเห็น
“ขาพเจาเห็นชดัเจนวากำลงัของขาพเจาในวัยทีม่ากข้ึนน้ี
ไมเหมาะท่ีจะทำหนาท่ีของนกับญุเปโตรใหครบครนัอกีตอไปได...”
สายตาของผทูีอ่ยใูนหองประชุมจดจองผพูดูสีหนางุนงง
แมพวกเขาจะเห็นวาเร่ียวแรงของพระองคจะถดถอย
ทรงเดินเหินลำบากตองมีคนคอยชวยคอยพยุง
แมพวกเขาจะสังเกตรองรอยวัยชราปรากฏบนพระพักตร
แตโดยภาพรวมพระองคยงัทรงประกอบภารกจิไดสม่ำเสมอ
“ถงึแมวาหนาท่ีน้ีเปนเร่ืองฝายจติ
ไมเพียงกระทำแคดวยกิจการและคำพูด
หากแตดวยความทุกขทรมานและการภาวนา...”
ซ่ึงพระองคกก็ำลังกระทำใหปรากฏตอหนาโลก
กระน้ันก็ดียงัทรงเห็นวาแคนัน้ยงัไมพอสำหรบัยุคน้ี
“ในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
และชีวิตความเช่ือไดรับผลกระทบจากปญหารุนแรง
การจะดูแลเรือของนักบุญเปโตรและประกาศพระวรสาร
ตองมีเรี่ยวแรงทั้งทางรางกายและทางจิตใจ
เรีย่วแรงซึง่ในชวงเดือนหลงัๆ นีล้ดนอยถอยลงอยางมาก
จนตองยอมรบัในความไมสามารถท่ีจะกระทำภารกจิ
ทีข่าพเจาไดรบัมอบหมายใหครบครันตอไปได...”
แตละคำลวนเลือกสรรลวนกระชับลวนส่ืออยางตรงไปตรงมา
สะทอนใหจติวิญญาณอันยิง่ใหญของผนูำประชากรพระเจา
ที่เห็นท่ีเลือกความดีของทุกคนมาเปนอันดับแรก
รจูกัถอยรจูกัเปดโอกาสรจูกัสละรจูกัสงไมตอ
“สำนึกในความสำคญัของการกระทำคร้ังน้ี
อีกท้ังกระทำไปดวยใจอิสระอยางเต็มเปยม
ขาพเจาขอประกาศลาออกจากบทบาทพระสังฆราชแหงโรม
ในฐานะผสืูบตำแหนงนักบุญเปโตร
ที่ขาพเจาไดรับมอบหมายจากบรรดาพระคารดินัล
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2005
และภายในวนัที ่28 กมุภาพนัธ 2013  เวลา 20.00 น.
บลัลงักของนกับญุเปโตรจะวางลง
เพื่อใหบรรดาพระคารดินัลดำเนินการเลือกพระสันตะปาปาองคใหม...”
ทุกอยางถูกกำหนดไวครบข้ันตอนในรายละเอียด
บงบอกถึงความต้ังใจของพระสันตะปาปาองคนี้
ผูกาวเขาสูประวัติศาสตรขีดเขียนจารึกประวัติศาสตร
และท้ิงรองรอยในประวัติศาสตรไดอยางงดงาม
ในความเปนมนุษยเปนนักวิชาการเปนผูอุทิศตน
ในความเปนนายชุมพาบาลผยูิง่ใหญตลอดกาล
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สังฆมณฑลเชียงใหม

สังฆมณฑลจนัทบรุี

     เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ 2013 แผนกสถาบนัชีวติ
ผูถวายตัว นำโดยคุณพอติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ อธิการ
เจาคณะรองแขวงประเทศไทย คณะพระหฤทัยพระ-
เยซูเจาแหงเบธาราม รวมกับคณะกรรมการ จัดพิธี
บูชาขอบพระคุณเปนพิเศษโอกาสวันนักบวชสากลข้ึน
ที่วัดพระจิตเจา สวนเจ็ดริน ซ่ึงกิจกรรมเร่ิมดวยการ
แบงปนชีวิตความเช่ือของนายสุธิพล พินิจวงษภูษิต
ครคูำสอนจากเขตวัดนักบุญเซซีลอีา หวยตนนนุ สราง
ความประทับใจใหกบับรรดานกับวชทีเ่ขารวมกจิกรรม
ครัง้น้ี จากน้ันเปนการแบงปนความเช่ือของคณุศิรโิรจน
ชาวปากน้ำ และปดดวยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน เปน
ประธาน และหลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการแสดง
ความยินดีกบัซสิเตอรสุมติรา โจสรรคนสุนธิ ์  คณะผรูบัใช
ดวงหทยันริมลของพระแมมารีย โอกาสครบ  25 ปแหง
การถวายตนในคณะ และยินดีกบัซิสเตอรทีจ่ะปฏิญาณตน
ตลอดชีพ 3 ทาน ของคณะธรรมทูตแหงพระหฤทัย
พระเยซูเจาและพระนางมารีอา (มารีนา) คือซิสเตอร
เฟลิซีตัส สุพัตร กรนภา ซิสเตอรคลารา ศรีจันทร
เจรญิศลีป และซสิเตอรเทเรซา คำเสาร โพเง ซ่ึงจะมีพธีิ
ปฏิญาณตนตลอดชีพในวันท่ี 19 มีนาคม 2013
ทีอ่าสนวหิารพระหฤทยั เชยีงใหม    

ระลึกถึงทานในคำภาวนา

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
 ในชวงตนเดือนมกราคม 2013  สังฆมณฑลอุบลฯ
ไดมีประกาศโยกยายการทำงานของพระสงฆบางวัด
เพื่อใหเหมาะสมกับงานอภิบาลและเพ่ือบางตำแหนง
ที่วางลงเน่ืองจากมีพระสงฆบางองค เ ดินทางไป
ศึกษาตอ  ซ่ึงก็มีคุณพอพิทักษ  จันทรกาญจน และ
คณุพอประดบัสิน  ดวงทอง  เรียนเพิม่เติมภาษาอังกฤษ
พักที่วัดพระมหาไถ ซอยรวมฤดี  กรุงเทพมหานคร
คณุพอเสกสรร  สมศร ียายจากปลัดอาสนวิหารแมพระ
นริมลฯ  ไปรักษาการเจาอาวาสวัดแมพระแหงสันติภาพ
บานหนองดนิดำ   วดันักบญุฟรงัซิส น้ำยนื   วดันักบญุ
เทเรซา  บานโนนแสบง  แทนคุณพอพิทักษ จันทร-
กาญจน ตอนน้ีคุณพอวิทยา  งามวงศ  รูสึกหนาวบาง
บางคร้ัง เพราะตองอยูอาสนวิหารเพียงลำพัง  คุณพอ
บอกวา ถาเวลาปกติกด็ำเนินไปเร่ือยๆ ขออยาเจ็บอยาตาย
ในชวงนี้  แตก็พอคลายหนาวไดบางเพราะไดพระ-
สังฆราชฟลปิ บรรจง  ไชยรา  ชวยถวายมิสซาวันอาทิตย
เวลา 09.00 น. สวนวันธรรมดาถาอยูก็จะถวายมิสซา
ใหกับอารามซิสเตอรคณะนักบุญยอแซฟแหงการ
ประจกัษ (โรงเรียนเยาวเรศศึกษา)  ทางดาน คณุพอชาย
ขนัทโฮม  กถ็วายมสิซาท่ีอาสนวหิาร เวลา 16.00 น. ทัง้
สองทาน กลายเปนปลัดอาสนวิหาร โดยปริยายจนกวา
จะมีการประกาศโยกยายวาอยางน้ัน สวนคุณพอคำดี
ทองมาก ยายจากวัดนักบุญเปาโลกลับใจ  บานนาดูน

วดัท่ีเปล่ียนคุณพอเจาวัดบอยท่ีสุดในสังฆมณฑล  ไปอยู
ที่วัดพระหฤทัย  บานสีถาน  สวนบานนาดูนคุณพอ
สมยศ  แสวงนาม  เจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ  บานเซซง
ดูแลไปกอนจนกวาจะมีการประกาศโยกยายเหมือนกัน

ประชุมเจาหนาท่ีมหาพรต  คุณวัฒนชฎา ศิริกุล
เจาหนาท่ีศูนยสังคมพัฒนาเขตสังฆมณฑลอุบลฯ  เขา
รวมประชุมและรับประเด็นในการรณรงคจิตตารมณ
มหาพรต ประจำป 2013 รวมกับเจาหนาท่ีศูนยสังคม
พัฒนาจากแตละสังฆมณฑลในประเทศไทย  ระหวาง
วันท่ี  28-29 มกราคม  ที่ ศูนยอภิบาลคามิลเลียน
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ  ปนี้มีประเด็นในการรณรงควา
“เรารูและเช่ือในความรักที่พระเจาทรงมีตอเรา” (1 ยน
4:16)  และโอกาสเดียวกันน้ี นองอยุ  วฒันชยั ทองศรี
ไดเดินทางไปพรอมกันแตแยกกันเขารวมคนละงาน
โดยนองอุยไดเขารวมประชุมคณะกรรมการระดมทุน
เพือ่งานดานสังคมในประเทศไทย รวมกับคณะกรรมการ
จากแตละสังฆมณฑล  ขอคำภาวนาสำหรับงานดาน
สังคมในสังฆมณฑลอุบลฯ ของเราตอไปดวยครับ

สังฆมณฑลนครราชสีมา
วันเสารที่ 2 กุมภาพันธ 2013 พระสังฆราชยอแซฟ

ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์ เปนประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
ฉลองชุมชนความเช่ือ อาสนวิหารแมพระประจักษ
ทีเ่มืองลรูด นครราชสมีา และเปนพเิศษในปนี ้เปนการ
เปดตัวสภาภิบาลวัดชุดใหม โดยมีคุณพิชิต  สุขีวัฒน
เปนผูอำนวยการสภาภิบาล โดยสภาภิบาลไดรายงาน
ตัวอยางเปนทางการตอหนาพระสงัฆราช พระสงฆและ
ผมูารวมฉลองวดั ความวา “สภาภบิาลชุดใหม กเ็หมอืน
กับทรงผมใหมท่ีพอเดินออกจากรานแลว บางคน
ก็บอกวาสวยดีนะ หลอดี เขาทา แตบางคนก็อาจ
จะบอกวา ไมเห็นจะเขาทาเลย แตพวกเราก็ยินดีรับฟง
คำแนะนำ คำติชมจากทกุทานนะครบั เพราะสภาภบิาล
ไมใชใครอื่นไกลเลย เราคือสัตบุรุษวัดเดียวกัน เราคือ
คนท่ียืนอยูขางหนาทาน ขางหลังทาน หรือขางๆ ทาน
ในอาสนวิหารแหงน้ีในพิธีมิสซาทุกวันท่ีผานมา เรา
จะกาวไปดวยกัน สภาภิบาลชุดใหมนั่นคือเปลือกนอก
เราก็ยงัเปนเราท่ีมีหนาท่ีตอบสนองกระแสเรียกของพระ
ทีท่รงเรียกเราใหเขามาทำงานของพระองค และอยางท่ี
เราเคยไดยนิไดฟงมาวา เม่ือคร้ังอัครสาวกโตเถียงกันวา
“ใครคือผทูีย่ิง่ใหญทีสุ่ด” พระอาจารยเจาไดกมลง แลว
หยิบอางน้ำ พรอมกับผาเช็ดเทา ลงมือลางเทาใหกับ
อคัรสาวก นีคื่อตัวอยางจากการกระทำทีพ่วกเราทกุคน
ตองเลียนแบบ ตองนำไปใชเพื่อใหโลกรูวาพระรักเรา
เพียงไร เราเช่ือในส่ิงใดเพราะความเช่ือของเราเปน
ความเช่ือที่มีชีวิต” เม่ือวันเสารที่ 9 กุมภาพันธ
พระคณุเจาชูศักด์ิ เปนประธานวจนพิธีกรรมเสกอาคาร
เรียน โรงเรียนมารียแกงครอ จ.ชัยภูมิ โรงเรียนมารีย
แกงครอ เกิดจากประสบการณการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรยีนในเครือสงัฆมณฑลนครราชสมีา ทีเ่ลง็เหน็
ความสำคัญและปรารถนาท่ีจะจัดต้ังโรงเรียนดวย
ความหวังและความใฝฝนเพื่อมุงหวังท่ีจะไดเห็น
การศึกษาของไทย ไดรับการพัฒนาเปล่ียนแปลงอยาง
จริงจัง หันมาพัฒนาคนท้ังครบทุกมิติ เพราะคุณภาพ
ของเด็กในวันน้ีคือคุณภาพของสังคมในวันหนา เพื่อ

อนาคตและชีวิตท่ีดีของเด็กและเยาวชน และเพื่อ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีแกเด็ก
และเยาวชนผูเปนอนาคตของชาติตอไป โดยมีนัก
การศาสนาท่ีมีความรูทั้งทางโลกและทางธรรมเปน
ผูใหความรูแกเด็กและเยาวชน จากความริเริ่มดังกลาว
โรงเรยีนมารยีแกงครอจงึเกดิข้ึน บนพืน้ทีป่ระมาณ 24
ไร เริม่จากการกอสรางวัดนักบญุเปาโลกลบัใจแกงครอ
ในป 2552 และหลังจากน้ัน ไดกอสรางโดยเร่ิมลง
ฐานรากอาคารเรียนหลังน้ี ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2553
ดวยงบประมาณ กวา 30 ลานบาท โรงเรียนมารีย
แกงครอ เปนโรงเรยีนลำดบัท่ี 11 ของโรงเรียนในเครือ
มารีย สังฆมณฑลนครราชสีมา เริ่มเปดทำการเรียน
การสอนในปการศึกษา 2555 เปนปแรกในระดับชั้น
เตรยีมอนบุาล อนบุาล 1 และชัน้ประถมศึกษาปที ่1  เปน
อีกหน่ึงโรงเรียนของสถาบันการศึกษาคาทอลิกท่ีเกิด
จากความมงุม่ัน เกิดจากเจตนารมณ ปณิธานอันแนวแน
ตามวิสัยทศันการศึกษาของโรงเรยีนในเครอืสงัฆมณฑล
นครราชสีมาท่ีตองการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก
มงุเนนงานอภิบาล และเผยแผขาวดี อบรม หลอหลอม
นักเรียนใหมีความเปนมนุษยอยางสมบูรณ ทั้งรางกาย
สติปญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยบูรณาการ
วฒันธรรม ความเชือ่และชวีติ 

โลงใจกับสุขภาพของตัวเอง หลังเขารับการตรวจ
สุขภาพ ทีโ่รงพยาบาลเซนตหลยุสไดไมนาน กลบัตอง
มาพบกับอุบัติเหตุทางรถยนต โดนทั้งหนาท้ังหลัง
จนตองเขารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลอีกคร้ัง แตดวยความเช่ือ
ที่สะสมมาถึง 25 ป แหงสังฆภาพของคุณพอสุทัศน
เภกะสุต ทำใหคุณพอไมไดรับบาดเจ็บอะไรมาก ก็ขอ
พระเจาคมุครองคณุพอ ใหไดฉลอง 25 ป  50 ป 75 ป
ดวยนะครับ งานฉลองชุมชนแหงความเช่ือ วดัแมพระ
เมืองลูรด บางแสน ทีมี่คณุพอมเิกล กาไรซาบาล, เอส.เจ.
เปนเจาอาวาส จดัข้ึนในวันท่ี 10 กมุภาพนัธ ซ่ึงตรงกับ
วันตรุษจีน ประกอบกับดินฟาอากาศท่ีแปรปรวนน้ัน
สรางความกังวลใจใหกบัหลายฝาย แมแตประธานในพิธี
อยาง พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี ที่กลัววา
จะมีผูมารวมฉลองนอย แตทุกส่ิงทุกอยางก็เกินคาด
ดินฟาอากาศก็แจมใส มีผรูวมฉลองจำนวนมาก อยางวา
นะครับ โอกาสดีๆ พรอมกันถึงสองงานแบบน้ี ใคร
จะยอมพลาดครับ  เทศกาลมหาพรตปนี ้ ส่ือมวลชน
สังฆมณฑลจันทบุรี ไดจัดทำการรำพึงภาวนามรรคา
ศักด์ิสิทธ์ิ การเดินรูป 14 ภาค ในรูปแบบออนไลน
สามารถรวมเดินทางกางเขนไดในทุกๆ ชวงเวลา ผานทาง
www.chandiocese.org และสมารทโฟนทุกรนุ 

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
แมวาสภาพของสังคมจะเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว

ศูนยสังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎรธานี กไ็มหวัน่ไหว
ตอการทำงานลาสุดจัดสัมมนาบุคลากรประจำป เชิญ
คณุพอสมพงษ  ฉตัรบรรยงค  เปนวทิยากรใหการอบรม
ขาววาเจาหนาท่ีกระชุมกระชวย ต่ืนตัวกันท่ัวหนา กับ
การเห็นคุณคาในตัวเอง พรอมลุยทุกสนามงานสังคม
พฒันา  คณุพอสุวฒัน  เหลอืงสอาด ผอูำนวยการศูนย
คงอดปล้ืมใจไมได (อานตอหนา  13)
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คุณภรณ ี(เจย้ิม) รวมกบับรษิทัทวัรกรูู

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

นำแสวงบญุ 2 ทรปิ
ฉลองพระเมตตาวนัที ่7 เมษายน

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

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

อนสุาวรียจตุรสัวีรชน และลองเรือชมความงามสองฝงแมน้ำดานูบ
• โปแลนด : ชมเมืองวาโดวิซ เมืองเกิดขององคสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอหน ปอล ที ่2
• เยี่ยมชมวัดและอารามพระเมตตา รวมพิธีมิสซา ณ สถานที่พระเยซูเจา

องคพระเมตตาประจักษแกนกับุญโฟสตินา เมืองโบราณเชสโตโชวาของโปแลนด
• ชมอารามยาสนาโกรา แมพระฉวดีำรวมพธีิมิสซา ชมเหมอืงเกลอืวลีซิกา

ใตดินท่ีเกาแกยเูนสโกใหเปนหนึง่ในมรดกโลกทางวัฒนธรรม
• เช็ค : ชมมืองบรโูน  เมืองอตุสาหกรรมท่ีใหญทีสุ่ด ชมกรงุปราคเมืองแหง

ปราสาทรอยยอด  มหาวิหารเซนตวตัิสประดับดวยกระจกสสีแตนกลาสท่ีงดงาม
• เดอะโกลเดนเลน จตุรสัเมืองเกา เต็มไปดวยรานขายคริสตัล ท่ีพระราชวงั

นิยมใชเปนเครื่องประดับ ชมนาฬิกาโบราณมีตัวตุกตาออกมาทุกชั่วโมง และ
สะพานชารลส ทีท่อดขามแมน้ำวลัตาวา โดยกษตัรยิ ชารลสที ่4

• ออสเตรยี : กรงุเวยีนนา นครหลวงแสนสวยแหงเมืองจติกวี อทุยานแหง
พระราชวงัเบลวาแดร ไดรบัรางวัลเปนพระราชวงัท่ีสวยงาม

• สตัลทพารค สวนสาธารณะกลางเมือง แมน้ำดานูบ มหาวิหารเซนตสตีเฟน
• วหิารเซนตชารล วหิารท่ีใหญทีสุ่ด

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

• กรุงปารีส : ชอปปง รวมพิธีบูชาขอบพระคุณท่ีโบสถนอย ที่แมพระ
เหรียญอัศจรรยปรากฎองคมาพบซิสเตอรคัทรนิลาบูเร ชมเกาอ้ีทีแ่มพระประทับ
นัง่สนทนากับซิสเตอรคัทริน แลวไปคารวะพระศพนักบุญคัทรีนในโลงแกว

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

• เดินรูป 14 ภาค ณ เนินเขากัลวาริโอจำลอง พรอมรูปปนฝมือศิลปน
มีชือ่กองโลก รวมแหโคมและขับรองเพลง และรับพรจากแมพระ

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

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

ศูนยของแผนกคำสอนคือ ศูนยซีซี. เดิมเร่ิมตนท่ีคณะอุรสุลนิ (โรงเรียน
มาแตรเดอีวิทยาลัย) ยายมาท่ีคณะเซนตปอล เดอ ชารตร และลาสุดอยูที่
ศูนยอบรมครสิตศาสนธรรม (ซีซี.) ติดกับวทิยาลัยแสงธรรม

ประสบการณทีคุ่ณพอไดศึกษาท่ีกรงุโรมมานาน และบุคลิกภาพท่ีนารัก
แมรปูรางเล็ก แตมนุษยสัมพนัธดี มีสัมมนาคารวะ สามารถเชิญผหูลกัผใูหญ
จากวาติกันมาเย่ียมและฉลองวัดเล็กๆ บานนอกได สมัยกอนมักจะเรียกวา
“เล็กพรกิข้ีหน”ู

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

คณุพอเปรมปร ี วาปโส (ตอจากหนา 3)

การประกาศทีไ่มคาดคอย
ทีห่องประชุมสำหรบัพระคารดนิลั

รูสึกผิดหวัง รูสึกแปลกใจ ทึ่ง และรูสึกสะเทือนใจตอพระดำรัส
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 พระองคประกาศการตัดสินใจ
ของพระองคที่จะลาออกจากหนาท่ีของพระสังฆราชแหงโรม ความรูสึกน้ี
เหน็ไดบนใบหนาของพระคารดินลั พระสังฆราชและเจาหนาท่ีทีม่าประชุม
สามัญเชาวันจันทรที ่11 กมุภาพันธ 2013 ในหองประชุมพระคารดินลั

ผูคนตางคนตางมองหนากัน จากน้ันมีเสียงกระซิบกระซาบดังข้ึนท่ัว
หองโถง ความแปลกใจกลับกลายเปนความโศกเศรา  แตหลังจากการรูสึก
สับสนชัว่ขณะ ทกุคนกย็อมรบัวา การตัดสินใจของพระองคเปนความสุภาพ
ถอมตนท่ีกระทำตอหนาทุกคน

การตัดสินใจของพระองคครัง้น้ีทำใหทกุคนแปลกใจ พระองคประกาศ
หลังสวดภาวนาเท่ียงและหลังจากประกาศการแตงต้ังนักบุญ 3 องควาจะมีข้ึน
วันท่ี 12 พฤษภาคม พระองคอานการประกาศเปนภาษาละตินท่ีพระองค
ทรงเขียนดวยพระหัตถของพระองคเอง พระองคประกาศดวยเสียงท่ีสงบ
แตหนักแนน ขณะท่ีผูฟงทุกคนฟงดวยความเงียบ พระองคอธิบายเหตุผล
ที่ตองตัดสินใจ วาพระองคทรงทำดวยความสมัครใจ และหลังจากท่ีได
พิจารณามโนธรรมหลายคร้ังตอพระพักตรพระเจาแลว

บรรยากาศท่ีนายินดีและสำรวมเปล่ียนเปนความเศรา โฆษกในโอกาส
นัน้คือพระคารดินลัอนัเยโล โซดาโน หวัหนาบรรดาพระคารดินลั ลกุข้ึนและ
กลาวในนามพระคารดินลัวา “พระสนัตะปตาเจา ผสืูบตำแหนงนักบุญเปโตร
ทีเ่คารพรักและนับถอื สารท่ีนาสะทือนใจของพระองคเหมือนฟาผาในหองน้ี
พวกเราฟงดวยความรูสึกสับสนและไมอยากจะเช่ือเลย ในพระดำรัสของ
พระองค เราเห็นถงึความรักอนัยิง่ใหญท่ีพระองคทรงมีตอพระศาสนจักรของ
พระองคเสมอมา พระองคทรงรักพระศาสนจักรอยางย่ิง บดัน้ี ขาพเจาขอกลาว
ในนามของ “หองชัน้บน” บรรดาพระคารดินลั และผรูวมงานท่ีรกัวา “พวก
ขาพเจาอยูใกลกับพระองคมากกวาเวลาใดๆ เพราะพวกขาพเจาอยูใกลชิด
กับพระองคเปนพิเศษในชวง 8 ปของสมณสมัยที่ผานมาของพระองค กอน
วันท่ี 28 กุมภาพันธ อันเปนวันที่พระองคจะตรัสลาจากตำแหนงพระ-
สันตะปาปา ซ่ึงพระองคไดรบัใชดวยความรกั และดวยความสภุาพ เรายงัจะมี
โอกาสแสดงออกถึงความรูสึกของเราดีกวาน้ี บรรดาผูอภิบาลและสัตบุรุษ
ที่อยูกระจายทั่วโลก อีกทั้งผูคนท่ีมีน้ำใจดีอีกจำนวนมาก รวมทั้งผูบริหาร
ประเทศตางๆ” จากน้ันพระคารดินัลกลาวถึงหนาท่ีท่ีพระองคจะกระทำ
ในระหวางวันเหลาน้ี ชวงเดือนน้ี เราจะมีความยินดีที่จะไดยินเสียงของ
พระองคในฐานะผอูภบิาลคือ วนัพธุรับเถา วนัพฤหสับดีศักด์ิสิทธ์ิทีพ่ระองค
จะตรัสกบัพระสงฆของสงัฆมณฑลโรม เวลาสวดพรหมถอืสารในวนัอาทติย
วันพุธซ่ึงเปนวันเฝารวม ยังจะมีโอกาสอีกหลายครั้งท่ีเราจะไดยินเสียงของ
บดิาอีก  อยางไรกดี็ พนัธกจิของพระองคจะดำเนนิตอไป พระองคเคยตรัสวา
พระองคจะอยูใกลชาวเรา ดวยการเปนพยานและดวยคำภาวนา ดาวดารา
แหงสวรรคจะสองแสงตอไปฉันใด ดาวดาราแหงการเปนพระสันตะปาปา
ของพระองคกจ็ะสองแสงในทามกลางพวกเราฉันน้ัน ขาแตพระสนัตะปตาเจา
เราอยใูกลพระองค ขอพระองคอวยพรเราดวย”

พระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร สันตสุิขนรินัดร
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เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

อันนา
สุรีรัตน

กิติศักดิ์กุล
ครบรอบ 13 ป

ในวนัที ่ 20 กมุภาพันธ
ถาเรารวมเปนหน่ึงเดียวกับพระองคในการสิ้นพระชนม

เราก็จะรวมเปนหน่ึงในการกลับคืนพระชนมชีพดวยเชนกัน
(รม 6:5)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
 
 ⌫ 

จงเอาดาบใสฝกเสียเถิด เพราะผู ใดใชดาบ
จะตองตายดวยดาบ (มธ 26:52)

ทุกสิ่งยอมบริสุทธิ์
สำหรับผูบริสุทธิ์

(ทต 1:15)

เมือ่สอนกจ็งสอน
ดวยความจริงใจ
และจริงจงั

(ทต 2:7)

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)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่9 ประจำวนัที ่24 กมุภาพันธ - 2 มนีาคม 2013หนา 10

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม

“แสงธรรมคพั” โอกาสฉลอง 40 ปสถาบันแสงธรรม

ชวงเวลาของวัน เดือน และปของแตละคน แตละ
สถานท่ี ตางมีชวงเวลาท่ีดีๆ อยูเสมอๆ  เชนเดียวกัน
ในปนี ้ เปนปทีเ่ราชาวแสงธรรม คือ บรรดาผใูหการอบรม
คณาจารย สามเณรใหญทุกคน และศิษยเกาท้ังหลาย
ตางมีความช่ืนชมยินดี ที่สถาบันแสงธรรมมีอายุครบ
40 ปในปนี้

ในโอกาสฉลอง 40 ปสถาบันแสงธรรมนี้  ทาง
วทิยาลัยแสงธรรมจงึจดัการแขงขันฟตุบอล โดยใชชือ่วา
“แสงธรรมคัพ” เพ่ือใหบรรดานักศึกษา และบรรดา
สามเณรใหญบานนักบวชตางๆ ไดมีกิจกรรมรวมกัน
เสริมสรางมิตรภาพตอกนัและกัน กอนท่ีจะมีการฉลอง
อยางเปนทางการในวันท่ี 25-26 มกราคม 2013 ซ่ึง
ทมีฟตุบอลท่ีเขารวมการแขงขันมีทัง้หมด 8 ทมี ไดแก

1. ทมีลุกซมุนดี FC. (ทมีช้ันปรัชญา)  2. ทมีทรีนต้ีิ FC.
(ทมีชัน้เทววิทยา)   3. ทมีพระมหาไถ     4. คามิลเลยีน
FC.    5. ทมีเบธาราม FC.    6. ทมีลาซาล   7. ทมีเดอะวัน
8. ทีมกาปูชิน  ซ่ึงมีการแขงขันเร่ิมต้ังแตวันที่ 8-30
มกราคม 2013

ดังน้ัน  ในชวงเดือนมกราคมน้ี  จึงทำใหบรรดา

สามเณรใหญแสงธรรมครึกครืน้เปนพเิศษดวยกจิกรรม
ตางๆ  พรอมกับการเตรียมงานฉลองบานเณร ในโอกาส
ครบ 40 ปการกอต้ังสถาบัน  ซ่ึงเปนอีกหนาหน่ึงแหง
ประวัติศาสตร ทีจ่ะจดจำและจารึกไวตราบนานเทานาน
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรบัสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2557 (หลกัสตูรสถานศึกษา)
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถุินายน  2556  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมคัร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423  website : http://www.assumption.ac.th
สำหรบัหลักสตูร ENGLISH PROGRAM (ACEP) Tel : 034-872-040 ถึง 43 website : www.acep.ac.th





ดอนบอส พรศักด์ิ



เมอืงฉวนลอ็ก ประเทศเวยีดนาม  พระคารดินลัยอหน
ตง ฮอน (Cardinal John Tong Hon) แหงฮองกงไดขอรอง
บรรดาผูเขารวมประชุมใหญครั้งท่ี 10 ของสหพันธ
สภาพระสังฆราชแหงเอเชียใหชวยสนับสนุน และ
อธิษฐานภาวนา เพือ่จะไดมีทางออกท่ีสำเรจ็ผล สำหรบั
ความสัมพันธอันตึงเครียดระหวางสันตะสำนัก กับจีน
แผนดินใหญโดยการเสวนากัน

พระคารดินลักลาวในบทเทศนของทานในพิธีบชูา
ขอบพระคณุ เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม ค.ศ. 2012 วนัท่ีสาม
ของการประชุมใหญคร้ังน้ีวา “ขาพเจาเรียกรองพวกทาน
โปรดภาวนาขอพระเจาทรงชวยเราใหมีทางออกสำหรับ
ปญหายากลำบากตางๆ ที่พบอยูในเร่ืองความสัมพันธ
ตอกนัระหวางจีนแผนดินใหญกบันครรฐัวาติกนั”

พระคารดินลั กลาวย้ำวา “ถอืเปนพระพรย่ิงสำหรบั
สหพนัธสภาพระสงัฆราชแหงเอเชยี และพระศาสนจักร
สากล ที่มีการประชุมรวมกันของพระศาสนจักรใน
ภูมิภาคเอเชียนี้ข้ึนท่ีประเทศเวียดนาม นี่เปนความกาว
หนาสำคัญตอความสัมพนัธตางๆ และเปนผลมาจากการ
พดูคุยปรกึษาหารอืกนัระหวางพระศาสนจกัรเวยีดนาม
กับวาติกัน และระหวางรัฐบาลเวียดนามกับทาง
สันตะสำนัก”

การประชมุใหญครัง้น้ีของสหพนัธสภาพระสังฆราช
แหงเอเชีย ถือเปนการประชุมท่ีจัดข้ึนเปนครั้งแรก
ในประเทศคอมมิวนสิต พระคารดินลั ตง กลาวเสรมิวา
“ขาพเจาหวงัวาสักวนัหนึง่ สหพนัธสภาพระสังฆราชแหง
เอเชียจะสามารถจัดประชุมข้ึนไดในจีนแผนดินใหญ”
แตกอนจะทำไดเชนนัน้ ทานคารดินลักลาววา “กอนใด
หมดเรือ่งการแตงต้ังพระสังฆราชในจีน ตองไดรบัการ
แกไขใหถูกตอง เพราะพระสังฆราชบางองคในจีน
ยงัคงเปนพระสังฆราชท่ีไมถกูตองตามกฎหมาย ฉะน้ัน
จงึเปนส่ิงจำเปนเรงดวนตองมกีารเสวนากนัระหวางจีน
กบัสันตะสำนกัในเรือ่งนี”้

ผรูวมประชุม 100 คน ทัง้พระคารดินลั พระสงัฆราช
พระสงฆ นักบวชชายหญิง และฆราวาส ผูทำงานใน
พระศาสนจักร จาก 22 ประเทศ ในทวีปเอเชีย เขาประชุม
รวมกัน ณ ศูนยอภบิาลฉวนล็อก ซ่ึงอยใูนบริเวณกวางใหญ
ที่มีอาคารสำนักงานตางๆ ของสังฆมณฑลฉวนล็อก
ต้ังอยใูนเขตจังหวัดดองไน ทางตะวันออกของกรุงโฮจมิินหซิต้ี
พรอมดวยความชวยเหลือจากบรรดาผู เชี่ยวชาญ
ทีไ่ดรบัเชิญมา และจากตัวแทนมูลนธิิและองคกรตางๆ
พวกเขาอภิปรายพูดคุยกันในเร่ืองสนใจเปนพิเศษ
ตามหัวขอการประชุมใหญคร้ังน้ีที่วา “ครบ 40 ป

สหพนัธสภาพระสงัฆราชแหงเอเชยี ตอบสนองตอการ
ทาทายตางๆ ในเอเชีย : ประกาศขาวดีแบบใหม”

นบัแตเปดการประชมุใหญคร้ังน้ี บริเวณศูนยสังฆมณฑล
ฉวนลอ็ก อนัเปนทีพ่กัของพระสงัฆราชทองถิน่ สามเณร
กวา 300 คน ที่ ต้ังวิทยาลัย สำหรับเทววิทยาและ
สำนักงานตางๆ ของสังฆมณฑล ทำหนาท่ีบริการตอนรบั
โดยจัดการแสดงวงโยธวาทิต การเตนรำทางวัฒนธรรม
การแสดงดนตรีคูกับการแตงกายชุดพื้นเมือง รวมท้ัง
อาหารพื้นเมืองของเวียดนามดวย

ในวนัเปดประชุมใหญเต็มวนั วนัแรกนัน้ มีเจาหนาท่ี
รฐับาลเวียดนาม และตัวแทนกลมุศาสนาตาง  ๆในเวียดนาม
มารวมตอนรับบรรดาผูนำพระศาสนจักรในเอเชียดวย
นอกน้ันมีคาทอลิกหลายคนมารวมพิธีบชูาขอบพระคุณ
ประจำวนั

พระคารดินลักลาวช้ีแจงวา “ความเจริญรงุเรืองของ
พระศาสนจักรและสังคมในเวียดนาม ทำใหขาพเจาคิดถึง
พระศาสนจักรในประเทศจีน นับแตทศวรรษท่ี 1970
ขาพเจาไปเย่ียมเยียนชาวคาทอลิกในจีนนับรอยๆ ครั้ง
ครัง้สุดทายเม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 2012 หลงัจากขาพเจา
ไดเปนพระคารดินลั ขาพเจามองเห็นความคลายคลึงกัน
ระหวางพระศาสนจักรในเวียดนามกับพระศาสนจักร
ในจีน คาทอลิกในสองประเทศน้ีมีใจศรัทธา และเสียสละ
อุทิศตนย่ิง”

พระคารดินัลยังใหขอมูลดวยวา พระศาสนจักร
ในฮองกงไดทำงานเสวนากับคนยากจน กบัวัฒนธรรม
ทองถิ่นและศาสนจักรตางๆ อยางเชนท่ีสหพันธสภา
พระสังฆราชแหงเอเชียประกาศช้ีแจงน้ัน ทานกลาววา
ผนูำของศาสนาพุทธ ศาสนาเตา ศาสนาอิสลาม ศาสนา
ขงจ้ือ ผนูำโปรเตสแตนท และผนูำคาทอลิก มาประชุมกัน
เปนประจำ เพื่อพูดคุยกันถึงปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน
ในสังคมของพวกเขา พระคารดินลักลาววา “ส่ิงน้ีนำไป
สูพัฒนาการใหมีความเคารพใหเกียรติกัน และมีความ
เขาใจกันในหมพูวกเรา ชวยใหเปนสังคมท่ีปรองดองกัน
และยังเปนพลังดานบวกใหกับประชาชนพลเมือง
รอบขางดวย”

พระคารดินัลยังกลาวเสริมอีกวา “เราไมสามารถ
ยอมใหมีการเสวนากับองคกรกึ่งศาสนา คือลัทธิ
คอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญ ที่ถือวาอเทวนิยมเปน
ความเช่ือ หรอืเปนศาสนาสำหรับพวกเขา” ไมมีตัวแทน
จากพระศาสนจักรในจีนแผนดินใหญเขามารวมประชุม
สหพนัธสภาพพระสังฆราชแหงเอเชียเลย

พระคารดินลั ตง ใหขอมูลวา ประชากรของฮองกง
มีราว 7 ลานคน และรอยละ 7 ของทัง้หมดเปนคาทอลกิ

ทานกลาววา เริ่มแรก สังฆมณฑลฮองกงมีวัด
51 แหง มีครคูำสอนอาสาสมัครราว 1,000 คน พระสงฆ
300 องค ภคินี 500 คน ภราดา 100 คน สามเณรและ
ผูนำฆราวาส ชวยกันทำงานอภิบาลบรรดาสมาชิกของ
พระศาสนจักร ทานยังกลาวถึงเร่ืองการใหบริการ
ดานการศึกษาดวย ในสังฆมณฑลมีโรงเรียนคาทอลิก
242 แหง

นอกน้ัน สังฆมณฑลฮองกง ยงัมีสวนรวมเดนชดัย่ิง
ในมิติทีก่วางข้ึนดวยการใหบรกิารทางสงัคม โดยเฉพาะ
อยางย่ิงโดยทางองคกรคาริตัสฮองกง ทานคารดินัล
กลาววาสังฆมณฑลฮองกงมหีนวยงานคารตัิสใหญทีสุ่ด
ในโลก เพราะองคกรน้ีมีพนักงานประจำถึง 5,000 คน
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ไดรบัความเห็นชอบจากท่ีประชุม เม่ือ วนัท่ี 26 ตุลาคม
ค.ศ. 2012

1. เหมือนหญงิชาวสะมาเรียทีบ่อน้ำ (ยน 4:5-42)
2. การประกาศขาวดีแบบใหม
3. การพบปะเปนการสวนตัวกับพระเยซูคริสต

ในพระศาสนจกัร
4. โอกาสตางๆ ของการพบปะกับพระเยซูเจา และ

การฟงพระคัมภรี
5. การประกาศขาวดีกบัตัวเราเอง และการเปดตัวเอง

สกูารกลบัใจ
6. หาโอกาสใหมๆ เพื่อประกาศขาวดีในโลก

ปจจบุนั
7. การประกาศขาวดี ครอบครวั และชีวติถวายตัว
8. ชมุชนศาสนจักรและองคกรผปูระกาศขาวดี
9. เพือ่ใหเยาวชนพบปะกบัพระครสิต
10. ขาวดี เสวนากับวัฒนธรรม และประสบการณ

ของมนุษย และกบัศาสนาตางๆ
11. รำลกึถงึสังคายนาวาติกนัท่ี 2 และอางถึงหนังสือ

คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลกิ ในปแหงความเช่ือ
12. การเพงภาวนาธรรมล้ำลึก และการอยูขาง

คนยากจน
13. แดพระศาสนจกัรในภมิูภาคตางๆ ของโลก
14. ดวงดาราของพระนางมารียสองแสงในถ่ิน

ทุรกันดาร
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัท่ี 9 ประจำวันท่ี 24 กมุภาพันธ - 2 มนีาคม 2013 หนา 13

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

คุณพอสิทธิโชค  แสวงกาญจน จิตตาภิบาลเยาวชน
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี แมจะอำลาตำแหนงเปนท่ี
เรยีบรอยแลว พรอมต๋ัวเคร่ืองบินเพ่ือเดินทางไปศึกษาตอ
ขอท้ิงทวนภารกิจสุดทาย ดวยการประสานจัดงานชุมนุม
ผูนำเยาวชน “ติดตามพระเยซู บนเสนทางกางเขนสู
งานชุมนุมผูนำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งท่ี 30”
โอกาสบวชพระสงฆใหม ตองบอกวาทำงานจนกระท่ัง
วินาทีสุดทายจริงๆ ที่ประทับใจสุดๆ ขาววาเปนการ
รับศีลอภัยบาปของบรรดาเยาวชน โดยมีพระสังฆราช
โยเซฟ ประธาน  ศรดีารณุศลี และพระสงัฆราชซลิวโีอ
สิรพิงษ  จรสัศร ีรวมใหบรกิาร อาสนวิหารอคัรเทวดา
ราฟาเอล สุราษฎรธานี หลังจากอภิเษกอาสนวิหาร
หลังใหมไปแลว  มีโอกาสอีกคร้ังกับบรรยากาศ
ศักด์ิสิทธ์ิ เงียบสงบ ดวยการจัดพิธีกรรมบวชพระสงฆ
งานน้ีคณุพออรรคเดช  ทบัปง เจาอาวาส และสัตบุรษุ
อาสนวิหาร คงมีความสุขกันท่ัวหนา พรอมสำหรับ
ทุกงานใหญ วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2013 ปนี้ ตองถือ
เปนปทองของสังฆมณฑลสุราษฎรธานี นอกจากอยู
ในชวงเทศกาลตรุษจีนแลว เปนวันคลายวันเกิดของ
พระคุณเจาประธาน  ปนี้ไดของขวัญชิ้นงาม ดวยการ

บวชพระสงฆใหม คุณพอสเตฟาโน ดลฐิศักด์ิ  ฉัตร-
บรรยงค  พระสงฆองคที่ 14 ของสังฆมณฑล ขอรวม
แสดงความยินดีและย้ิมอยางมีภาคภูมิใจครับผม 
ชุมชนศิษยพระคริสตแมพระองคอุปถัมภ ไดรวม
ขอบพระคุณพระเจาพรอมกับคุณพอดลฐิศักด์ิ  ฉัตร-
บรรยงค เปนวันแรก (เนื่องจากเปนวัดบานเกิดของ
คุณพอ) วัดไหนอยากมีบรรยากาศแบบน้ีบาง ชวยกัน
ภาวนาขอพระเจาไดโปรดใหมีกระแสเรียกในวดัตัวเอง
แตอยาลืมสงลูกหลานเขาบานเณร เขาอารามกอน
นะครับ ฉลองชมุชนศิษยพระครสิตแมพระประจกัษ
เมืองลูรด หาดใหญ ปนี้แมจะตรงกับเทศกาลตรุษจีน
บรรยากาศของการเฉลิมฉลองชุมชนแหงความเช่ือ
ก็เปนไปอยางเขมขน ครบรสตรีวารสามวัน วันแรก
เนนพลงัเยาวชน วนัทีส่องขามไปวัยผสููงอาย ุวนัสุดทาย
เนนครอบครัว คุณพอวัชศิลป  กฤษเจริญ เปนผูเทศน
เตรียมจิตใจ และปดทายดวยการขอบพระคุณพระเจา
โดยพระคณุเจาประธาน   พรอมกบัการเติบโตในความเช่ือ
ของชุมชน ดวยการโปรดศีลกำลังจำนวน 19 คน
หลงัพธีิแจกสมเปนของท่ีระลกึ งานฉลองใหญประจำป
ผานพน คณุพอยอหน ลสิซันดรนิ เจาอาวาสคงโลงใจ
ชุมชนศิษยพระคริสต เขตวัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี

พรุตะเคียน  กระชุมกระชวยอีกคร้ัง เม่ือพระคุณเจา
ประธาน รวมแบงปนพระวาจาพรอมกับกลุม และ
ถวายบูชาขอบพระคุณ 

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี (ตอจากหนา 7)

สามี และลูกๆ อุทิศให
มารีอา สมใจ จันทรสุขสันต    500   บาท

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

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






หนังสือสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
คนงานต่ำตอยในสวนองุนของพระเปนเจา คุณวีณา
โกวทิวานิชย ผแูปล หนาท่ี 90-91  วนัท่ี 19 เมษายน
ค.ศ. 2005  พระคารดินลัจอรจ เมดนิา เอสเตเวล ชาว
ชลิ ีไดประกาศเปนภาษาละตินแกประชาชนประมาณ
50,000 คน ที่มาเฝาสังเกตการณการเลือกต้ัง
ณ บริเวณจัตุรสัมหาวิหารนักบุญเปโตรวา

“พี่นองชายหญิงท่ีรัก ขาพเจาขอประกาศให
ทกุทานทราบดวยความปล้ืมปติวา เรามีพระสนัตะปาปา
แลว ไดแก  พระคารดินลัโยเซฟ รตัซิงเกอร ผเูลอืกใช
พระนามวา สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16”

และเม่ือสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
ซ่ึงมีพระชนมายุ 78 พรรษา ปรากฏพระองคตอ
สาธารณะเปนคร้ังแรกตรัสแกประชาชนวา

“พีน่องชายหญิงท่ีรกัทุกทาน คณะพระคารดินลั
ไดมีมติเลือกขาพเจา ซ่ึงเปนเพียงคนงานธรรมดาๆ

ที่ต่ำตอยคนหน่ึงใหมาทำงานในสวนองุนของพระ-
เปนเจา ใหดำรงตำแหนงพระสันตะปาปาและสานตอ
งานของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ผยูิง่ใหญ

พอรูสึกบรรเทาใจในความจริงท่ีวา พระเปนเจา
ทรงทราบดีวาจะทำอยางไรกับพอ ซ่ึงเปรียบเสมือน
เครื่องมือที่มีคุณภาพไมดีพอของพระองค  พอจึง
ขอลูกๆ ใหสวดภาวนาเพ่ือพอดวย

ขอใหเราดำเนินชีวิตตอไปดวยความปติยินดี
ในองคพระเยซูเจา ผูทรงฟนคืนพระชนมชีพ และ
ไววางใจในความชวยเหลือของพระองค และพระแม
มารียพระมารดาของพระเปนเจา จะอยูเคียงขางเรา
เสมอ”

พระสงัฆราชไทย
ท่ีสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ท่ี 16

ทรงแตงต้ัง

     สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ไดทรง
แตงต้ัง

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช ค.ศ. 2007 ประมุขสังฆมณฑล
นครสวรรค  ค.ศ. 2009 ประมุขแหงอคัรสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา ค.ศ. 2006
ประมขุสังฆมณฑลอุบลราชธานี

พระสังฆราชยอแซฟ  ชูศักด์ิ  สิริ สุทธิ์
ค.ศ. 2007  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

พระสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน
ค.ศ. 2009 ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม

พระสังฆราชซิลวีโอ  สิริพงษ  จรัสศรี
ค.ศ. 2009  ประมขุสังฆมณฑลจันทบรุี

พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตวุสัิย ค.ศ. 2009
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย
ค.ศ. 2009 ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 9 ª√–®”«—π∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å - 2 ¡’π“§¡ 2013 Àπâ“ 15

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß °∑¡.   ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“

10.00 π.   æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

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

‡ª‚µ√ ∫ÿ≠™√— ¡‘Ï   ÿ¢ «à“ß

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

¬Õ·´ø ®‘πµ»—°¥‘Ï  ¬ÿ™—¬ ‘∑∏‘°ÿ≈

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

‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ‰æ±Ÿ√¬å  ÀÕ¡®‘π¥“)

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

¢Õß«—¥≈à«ßÀπâ“ ‚∑√. 0-2865-2371 ∂÷ß 2

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬° ©≈Õß

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

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

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

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

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å‚° ®.ª∑ÿ¡∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

20 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø «ÿ≤‘‡≈‘»

·Àà≈âÕ¡ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥∏√√¡“ 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.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ À—«‰ºà Õ.æ“π∑Õß

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

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààßª«ß™π ¥ß·À≈¡‚¢¥

®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–®‘µ‡®â“ ∫â“π∑—æ Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡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)

«—¥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)

«—¥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≠¬Õ·´ø ‚ππß‘È« ®.π§√√“™ ’¡“

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

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

‡«≈“ 09.00 π. ¡’æ‘∏’«“ß»‘≈“ƒ°…å«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

∫â“π‚ππ·Ω° (‡™‘≠æ’ËπâÕß·«–∑’Ë∫â“π‚ππ·Ω°

‡æ◊ËÕ√à«¡æ‘∏’«“ß»‘≈“ƒ°…å À≈—ß®“°π—Èπ®–¡’æ‘∏’·Àà‰ª∑’Ë

∫â“π‚ππß‘È« √–¬–∑“ß 2 °.¡.)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß‰¡âß“¡ ®.™—¬¿Ÿ¡‘

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

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀ—π ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡’π“§¡  ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ‰∑√∑¡ ®.∫ÿ√’√—¡¬å ©≈Õß«—¥

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ¡“§¡§“∑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¡¿“-

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

����� §≥–°√√¡°“√§“∑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≈  ¡’™—¬

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

1701, 1703

�����‚§√ß°“√Õ∫√¡¥πµ√’ —≠®√ 999 ç§«“¡À¡“¬·≈–

°“√®—¥∫∑‡æ≈ß —ª¥“Àå»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï é ·ºπ°¥πµ√’

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘ÏÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥°“√Õ∫√¡

„Àâ§«“¡√Ÿâ¥πµ√’µàÕ‡π◊ËÕß 9 ‡¥◊Õπ 9 ‡√◊ËÕß 9 «—¥

(999) (∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å —ª¥“Àå ÿ¥∑â“¬¢Õß‡¥◊Õπ„π™à«ß

∫à“¬) ‚¥¬§√—Èß·√°®—¥∑’Ë«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013

‡«≈“ 13.30-17.00 π. æ∫°—∫«‘∑¬“°√√—∫‡™‘≠

§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠™√— ¡‘Ï   ÿ¢ «à“ß ·≈–«‘∑¬“°√æ‘ ‡»…

¥”‡π‘π√“¬°“√‚¥¬ Õ.»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’ µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë 0-2681-3900

µàÕ 1407, 08-9108-6850 E-mail : bkksacredmusic

@yahoo.com

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 23 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ‚ππ·°â« ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—π‡ “√å∑’Ë 6 ‡¡…“¬π  ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡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

«—¥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)

«—¥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

‰™¬√“ ‡ªìπª√–∏“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 ‰™¬√“  ‡ªìπ

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¶√“™ ‡ªìπ

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

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

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

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

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“° «—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°“√Õ∫√¡¶√“«“ ª√–°“»¢à“«¥’ª√–®”«—¥

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

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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 9 ª√–®”«—π∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å - 2 ¡’π“§¡ 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å·Ààß¿Ÿ‡¢“§“√å·¡≈  Õßæ’ËπâÕß

®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 9 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π. (∑“ß«—¥¡’∫√‘°“√®”Àπà“¬¥Õ°‰¡â

·≈–‡∑’¬π)

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

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

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

®”Àπà“¬)

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

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

24 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 11.00 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¡“√å°“√‘µ“ ∫“ßµ“≈ µ.ÀπÕß°∫

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

‡«≈“ 10.00 π.

„À¡à!!!  ‡ªî¥µ—«·Õææ≈‘-

‡°™—Ëπ çæ√–§”π”™’«‘µé „π

‰Õ‚øπ ‰Õ·æ¥·≈–‰ÕæÕ¥

¥“«πå‚À≈¥‰¥â·≈â« „π·Õæ-

æ≈‘‡°™—Ëπ  ‚µ√å æ‘¡æå§âπÀ“

çæ√–§”π”™’«‘µé ‚Õ°“ 

©≈Õß¬Õ¥¥“«πå‚À≈¥ §√∫  1,000 ∫π

·Õπ¥√Õ¬¥å

º≈‘µ‚¥¬ :  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

√à«¡°—∫·ºπ°Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“ 

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ √à«¡°—∫
§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬  ¢Õ ‡™‘≠√à «¡æ‘∏’∫Ÿ ™ “

¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√

ÕÕ°— µ‘π √™µ– ª√–∑ÿ¡µ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 27

‡¡…“¬π 2013 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

§π°≈“ß·®°®à“¬æ√–À√√…∑“π ‚§°ª√“ “∑

Õ.ª–§” ®.∫ÿ√’√—¡¬å ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï  ‡ªìπª√–∏“π

∑’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

·≈–  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

�����»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 Commu-

ni ty for Chris t ian Medita 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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัท่ี 9 ประจำวันท่ี 24 กมุภาพันธ - 2 มนีาคม 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

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เข็มกลัด  โลตางๆ
เหรยีญกฬีา  หวัเขม็ขัด  กระดมุ  เครือ่งหมายตางๆ
เข็มติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สต๊ิกเกอร
ยนิดีรบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เสือ้,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกยีรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลกึตางๆ  หลากสสีวยงาม

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึกของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ตามวาระแ
ละโอกาส

ตางๆ

ติดตอ มารอีาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

(มธ 5:7)

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)
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 ทีเ่อเฟซสั และคัปปาโดเซีย
ประเทศตุรก ี(เหลืออกีไมกีท่ี่แลวคะ)

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกนัอคัคีภยั การขนสง อบุติัเหตุสวนบคุคล
และกลมุ การเดินทาง รวมท้ังประกันเบ็ดเตล็ด

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หมัน้ทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

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

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

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ติดตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201
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จนถึงวันน้ีขาวการประกาศสละตำแหนง
พระสันตะปาปาของสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 คงไมมีใครไมรบัทราบและเชนกนั
คงมีขาวและขอมูลตางๆ ในโลกของสังคมดิจิทัล
ที่ไหลเขามาอยางไมขาดระยะ ทั้งดีและไมดี
ทัง้ถกูตองและผดิพลาดบดิเบือน ทัง้เปนความคิดเหน็
สวนตัวในเชิงบวกหรืออคติในเชิงลบ ฯลฯ
ไมนาแปลกใจ แตสำหรับเราคาทอลิกแลว นี่คือ
เรือ่งของเราโดยตรง

ยอนกลับไปในวันท่ี 19 เมษายน ค.ศ. 2005
การรอคอยหลังจากสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที่ 2 ไดส้ินพระชนมส้ินสุดลง เรามีพระ-
สันตะปาปาองคใหม ชาวเยอรมัน ดูแตกตางไป
ในแทบจะทุกดาน บุคลิกลักษณะท่ีดูเครงขรึม
วัยวุฒิที่ดูเปนผูอาวุโส เบ้ืองหลังของครอบครัว
และงานตางๆ ที่เคยปฏิบัติมากอนที่จะเขารับ
ตำแหนง  ในวันนั้นถาน่ังเครื่องไทมแมชชีน
ยอนกลับไปได ความรูสึกเปรียบเทียบในใจเรา
คงจำกนัได

คลื่นลมซัดนาวาของพระศาสนจักรโดยผาน
ทางยุคสมัยที่ทานเปนผูนำระลอกแลวระลอกเลา
ไมวาจะเปนจากการทำหนาท่ีประกาศกของ
พระสันตะปาปาเอง การเสด็จไปบางแหงและ
มีโอกาสไดตรัสบางอยาง การยกตัวอยางบางตอน
สรางความขุนของหมองใจ และความเขาใจ
คลาดเคล่ือนใหกับพี่นองบางกลุม ความบกพรอง
ของผูอภิบาล การไดรับการตอตานจากภายใน
พระศาสนจักรดวยกันเอง ของบางกลมุคนท่ีไมได
เลอืกความนบนอบเปนท่ีต้ัง การถูกสตรีพงุเขาชน
ในมหาวิหารจนมีอาการบาดเจ็บเล็กนอย ลากยาว
มาถึงเร่ืองของการนำเอกสารของพระศาสนจักร
ออกไปเผยแพร หรือความไมโปรงใสเร่ือง
การเงินในวาติกนั ยงัไมนบัรวมปญหาความขัดแยง
ในโลกระหวางประเทศน้ันกับประเทศน้ี หรือ
ปญหาครอบครัว เยาวชน การแตกแยก ผูอพยพ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่พระศาสนจักรเหมือน
เปนหนาท่ีและมุมมองจากสังคมวา ตองลงไป
ชวยเหลือดูแล  ปญหาการรักรวมเพศ  จุดยืน
ที่พระศาสนจักรตองใหคำตอบและยืนยัน แมวา
บางคนจะมองวาโบราณลาหลัง แตทั้งหมด
ของปญหาที่วามาน้ันเหมือนอยูบนบาของผูนำ
ของพระศาสนจักรคาทอลิก บางคร้ังผมสงสัยวา
ทำไม?

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรง
ตอบโตและยืนหยัดทุกส่ิงดวยการเปนในแบบ
ทีพ่ระองคเปน เงียบขรึมแตหนกัแนน ในสมณสมัย
ของพระองค พระองคออกพระสมณสาสน
เพือ่แสดงจุดยืนในเร่ืองตางๆ ถงึ 3 เลมดวยกันคือ

พระสันตะปาปาทรงสละตำแหนง
นาวายังแลนตอไป

1. “พระเจาคือความรัก” (Deus Caritas Est) ในวันท่ี
25 ธันวาคม 2005  2. “รอดพนดวยความหวัง” (Spe
Salvi) ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2007 และ 3. “ความรัก
ในความจริง” (Caritas in Veritate) ในวนัที ่29 มิถนุายน
2009

พระองคทรงใหสัมภาษณทุกประเด็นจนนักขาว
ชาวเยอรมันไดรวบรวมเปนหนังสือที่ชื่อ “แสงสวาง
ของโลก” (Light of  the World)  และแนนอนวาในเลมน้ี
มีบางตอนท่ีพูดถึงการสละตำแหนงกอนถาสุขภาพ
ไมอำนวย

พระองคยงัทรงพระนิพนธหนงัสือไตรภาค ทีไ่ดรบั
ความช่ืนชม ในแงวิชาการและการเปดโอกาสให
แสดงความคิดเห็นถกเถียงกันเพื่อใหเกิดความคิดแตก
ตอสำหรบัความเช่ือ โดยเร่ิมจากมุมมองท่ีเปนศูนยกลาง
ของความเช่ือคริสตชน คือองคพระเยซูเจา พระเยซูเจา
แหงนาซาเร็ธ ซ่ึงเร่ิมมาต้ังแตป 2007 และเสร็จสมบูรณ
แบบในป 2012 ครบ 3 เลม เฉลี่ยแลวพระองคใชเวลา
กบังานนิพนธหนงัสืออยางนอยปละ 1 เลม ไมนบัรวม
เอกสารการประชมุสำคญัๆ ตางๆ ในระดับภาคพืน้ทวปี
ไมนับการมาพบอัด ลิมินา (Ad Limina) ของสภา
พระสังฆราชท่ัวโลกแบบ 5 ปครัง้ การพบปะประชาชน
ในทุกวนัพธุ การสวดบทเทวทูตถือสารในทุกวนัอาทิตย
หรือวันฉลองสำคัญตางๆ ที่พระองคตองเปนประธาน
ในพธีิ

นอกจากนั้นพระองคยังทรงเดินทางไปเย่ียมเยือน
ลูกแกะของพระองคทั้งในกรุงโรมรวม 30 ครั้ง และ
ในประเทศตางๆ นอกกรุงโรมรวม 24 ครั้ง พระองค
ทรงสานตองานของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที่ 2 ไมวาจะเปนงานศาสนสัมพันธ งานเยาวชน
โลก สรางเซอรไพรสใหเราเปนระยะๆ ดวยการ
ประกาศปแหงความเช่ือในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2012
เปนเหมือนการสะทอนใหชีวิตคริสตชนหวนกลับมา
ยังแกนรากของตน หรือการแตงต้ังพระคารดินัลลาสุด
ลบประเดน็พระคารดินลัทีส่ำนกัสือ่บางกลมุวเิคราะหวา
มีชาวอิตาเลียนมากเกินไป แตสำหรับมุมมองของ
ครสิตชนคงไมใชเรือ่งน้ันแนๆ

รวม 8 ป จนถึงวันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ
ค.ศ. 2013  เราจึงไดยินขาวท่ีโลกตองหันมามอง
พระศาสนจักรคาทอลิกอีกครั้ง เม่ือสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงประกาศ
สละตำแหนงดวยเหตุผลสุขภาพไมแข็งแรงพอ
ในการทำหนาท่ีและจะมีผลในวันท่ี 28 กมุภาพันธ
ค.ศ. 2013 หลงัจากวันท่ีทรงประกาศสละตำแหนง
เปนตนไป คณุพอเฟเดรโิก ลอมบารดี ผอูำนวยการ
ศูนยขาววาติกันไดแถลงขาวกับส่ือมวลชนอีกครั้ง
และยนืยันวาสามารถทำไดในมาตราท่ี 332 วรรค 2
ของกฎหมายพระศาสนจักรแมวาตัวเองจะประหลาดใจ
อยูบาง รวมทั้งเหตุการณแบบนี้เคยเกิดข้ึนแลว
รวม 600 ปในยุคกลาง

วินาทีตอจากนี้ข าวสารขอมูลคงไหลบา
บทวิเคราะหคงมากมาย แตส่ิงท่ีพระองคทรง
กระทำในยุคสมัยของพระองคทาน จากคนสูงวัย
ในวันรับเลือกเปนพระสันตะปาปาพระชนมายุ
78  พรรษา จนถึงวันท่ีพระองคจะทรงสละตำแหนง
ดวยพระชนมายุ 85 พรรษา ยางเขา 86 พรรษา
ในเดือนเมษายนน้ี พระองคไดพสูิจนใหเหน็แลววา
นี่คือผูนำในแบบคริสตชน นี่คือผูอภิบาลผูแบก
ลูกแกะไวทั้งสองบา  บาหน่ึงคือเราคริสตชน
และอีกบาหน่ึงคือโลก การสละตำแหนงของ
พระสันตะปาปาเปนเพียงปรากฏการณหน่ึง
ซ่ึงหลีกเล่ียงไมไดวาใครจะวิเคราะหและพูด
ไปเชนไร แตเราคาทอลิกทราบดีวา สำหรับเรา
พระสันตะปาปานอกจากจะ เปนผูนำพระ -
ศาสนจักรแลว ยังเปนผูนำทางจิตวิญญาณ ทาน
คือศิลา บนศิลาน้ีพระองคต้ังพระศาสนจักร คลื่น
ลมจะโหมกระหน่ำเทาไร นาวาแหงความเช่ือ
จะแลนตอไป โดยมีองคพระครสิตเจารวมเดินทาง
ไปกับเราดวย และท่ีสำคัญ...เราจะไปดวยกัน
เราจะสวดภาวนาเพื่อกันและกัน เราจะไมทอดท้ิง
กนั

บรรณาธิการบริหาร
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