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(อานตอหนา 7)

อะไหล ไรรอยตอ คณุพอเสนอ ดำเนนิสดวก
งานศาสนสัมพันธที่เนียนแนน

คนที่สามารถคุยไดทุกเรื่อง เขาไดกับทุกคน ทำอะไรก็ไดแมจะได
ไมดีนกั แตทกุเรือ่งทีไ่ดทำลวนเปนส่ิงทีดี่ทัง้นัน้ จนเรยีกไดวา “เปนเอกลกัษณ
เฉพาะตวั หามเลยีนแบบ”

คณุพอยอแซฟ  เสนอ ดำเนนิสดวก เกดิวันท่ี 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1954
อายุ 59 ป นามสกุลเหมือนเปนคนราชบุรี แตแทจริงแลวเปนคนกรุงเทพฯ
บดิาช่ือ ปรดีา เลงพวง มารดาช่ือมณเฑยีร  สงวนแกว เปนคนวัดคอนเซ็ปชญั
มีพีน่อง 12 คน คณุพอเปนคนท่ี 9 บวชวนัที ่29 พฤษภาคม ค.ศ. 1983 โดย
พระคุณเจาเอก ทับปง ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี พรอมกับคุณพอสิทธิพล
พานิชอุดม คุณพอเจษฎา บุญรติวงศ (กังกง) คุณพอวีรพันธ แกวมังกร
(มรณะ)

ทั้งๆ ที่เกิดท่ีกรุงเทพฯ เรียนท่ีโรงเรียนพระแมมารีสาทร ตรอกจันทน
ครอบครัวพอแมก็ทำมาหากินอยูในกรุงเทพฯ ใกลถนนตก บิดาเคยเปน
ผจูดัการอตูอเรือหลวงสวัสด์ิเสรี  และไดเคยมาสรางทาเรือขามฟากโอเรียนเต็ล
ไปวัดสุวรรณ เสียชีวิตตอนคุณพอเสนออายุได 7 ขวบ  ด้ังเดิมครอบครัว
ทางบิดาอยูแถววัดโคกมดตะนอย ตอนคุณพอเสนอเกิดมาไดใชนามสกุล
นี้แลว

คุณพอเสนอเขาบานเณรแมพระนิรมล บานเณรเล็กราชบุรี
เขาบานเณรแสงธรรม สามพราน รนุพระคณุเจาชูศกัด์ิ สิรสุิทธิ์
“ผมเปนเด็กเรียนไมเกง เนนกิจกรรม เลนกีฬาทุกชนิด ฟุตบอล

บาสเก็ตบอล ตะกรอ รวมทัง้กรีฑา ไมเกง แตละอยางท่ีเลน อยรูะดับแนวหนา
ครบั เปนนักกฬีาทีมบานเณรและวิทยาลัย”

“ส.ดำเนินสดวก” เปนนามปากกา ที่ใชประพันธเพลงวัด สมัยอยู
บานเณรแสงธรรม ถือไดวาเปนคนแรกๆ ที่ริเร่ิมแตงเพลงและใชรองกัน
ในบานเณรแสงธรรม เพลงท่ีหนึง่คือ  “นอมเกลาสดุดี” และมีออกมาเร่ือยๆ
ทำนองหวานซ้ึง รวมท้ัง “พระสัมผัส” และ “คำใดไมซ้ึง” รวมท้ังเพลง
พลศลีสำหรบัเด็กดวย ประมาณ 60 เพลง

นอกจากน้ีเปนท่ีปรึกษา ผูอยูเบ้ืองหลังวงดนตรีของบานเณรราชบุรี
“เดอะ อนิโนเซนต” (The INNOCENT) รวมตัวกนัได 2 ปกวา จนดังระเบิด
เพลง “สอบตก”  และท่ีสุดยกวงออกจากบานเณรกระจายแยกยายกัน วันนี้
ลูกทีมก็กลับไปชวยบานเณรตามโอกาส

คุณพอไดทำงานดานโรงเรียนหลายแหง โรงเรียนดรุณาราชบุรี
งานดานสือ่มวลชน เปนรอบทีส่องแลว และงานดานศาสนสัมพนัธของราชบุรี
รับผิดชอบรองอาสนวิหาร ราชบุรี อีก 1 แหง และลาสุดไดรับเลือกใหเปน
ประธานคณะสงฆราชบุรี

ในสภาพระสังฆราชฯ เปนผูอำนวยการแผนกศาสนสัมพันธ และ
คริสตศาสนจักรสัมพันธ มีพระคุณเจายอแซฟ ชศัูกด์ิ สิรสุิทธ์ิ  เปนประธาน

คุณพอเสนอ มักจะพดูเสมอวา “เรือ่งศาสนสัมพนัธ พระคุณเจาทานเรียน
มาโดยตรง เรื่องความรู วิชาการทานแนน สวนระดับลาง สานสัมพันธ
เบาๆ ผมชวยได”

ผศ.อารมณ พูลโภคผล

พระพร
จาก

พระจิตเจา
(ตอ)

พระวาจาของพระเจา : พ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจาไมตองการ
ใหทานขาดความรู เรื่องพระพรจากพระจิตเจา พระพรพิเศษ
มีหลายประการ แตมีพระจิตเจาองคเดียว ผูทรงกระทำทุกอยาง
ในทุกคน เพื่อประโยชนสวนรวม (1 คร 12:1-11)

เราจึงเหน็ไดชดัเจนวา พระพรพเิศษจากพระจิต ประทานใหแตละบุคคล
เพือ่ประโยชนของสวนรวม (1 คร 12:7) และสังคายนาวาติกนั ที ่2 กร็ะบุชดัเจน
วา พระพรพเิศษของพระจิตเจา กเ็พือ่ทำใหสัตบุรษุเหมาะสมและสรรพพรอม
ที่จะรับผิดชอบเร่ืองการฟนฟูและเสริมสรางพระศาสนจักรตามพระพรพิเศษ
ทีแ่ตละคนไดรบั คือเพือ่รบัใชกนัและกนั (1 ปต 4:10) เพือ่บรกิารกนัและกนั
ดังน้ัน ผูท่ีไดรับพระพรพิเศษดานใด เขาก็รับมาเพ่ือพระศาสนจักร เพื่อ
เสริมสรางความไพบูลยใหกับพระศาสนจักร พระกายทิพยของพระเยซูเจา
เขารับมาเพ่ือทำใหพระศาสนจักรมชีวีติชีวา มีความหลากหลายในการบริการ
รับใช และเก้ือกูลอุปถัมภกันและกัน ดังน้ีแหละท่ีทำใหเราสามารถเขาใจได
ทนัทีวา  ทำไมนักบุญเปาโลจึงสอนวา ความรักเปนสุดยอดของพระพรพเิศษ
ทัง้หลายทัง้ปวง และนักบญุออกสัตินไดนำมาอธิบายใหครสิตชนของทานวา
หากบางคนคิดวา เขามิไดรับพระพรพิเศษใดท่ีมีกลาวไว แตถาเขามีความรัก
เขาก็ไดรับมงกุฎของพระพรพิเศษแลว ความรักทำใหทุกคนในกลุมเปน
หนึง่เดียวกนั ดังน้ัน ทกุส่ิงท่ีคนใดคนหน่ึงในกลมุมี เราก็มีไปดวย ดังน้ีกไ็มมี
ความอิจฉาริษยาในกลมุท่ีมีความรัก นีแ่หละคือเคล็ดลับสุดยอดของ “ความรัก”

นักบุญเปาโลยังสอนอีกวา “พระจิตเจาทรงแสดงพระองคในแตละคน”
(1 คร 12:7)  พระพรพิเศษเปนการเผยแสดงพระจิตเจาเพียงบางสวน ไมใช
ทั้งหมด  และสวนท่ีเผยแสดงน้ันเปนการเผยแสดงสภาพท่ีเปนอยูจริง มิใช
เปนเพียงการแสดงใหดูเทาน้ัน ดังน้ันชีวิตจิตของบุคคลท่ีไดรับพระพรพิเศษ
จึงตองนอบนอมตอการนำของพระจิตเจา เขาจะตองเผยแสดงตัวตนแทจริง
ของเขาท่ีดำเนินชีวิตตามพระจิต (กท 6:25)  อยาใหการแสดงตนของเขา
เปนไปอยางผวิเผนิ เพือ่แสดงออกใหผอูืน่ช่ืนชอบเขา เพราะคนเชนน้ี แมเขา
จะไดรบัพระพรพเิศษ แตจะจบลงในความพินาศ ดังพระวาจาของพระเยซูเจา
ในพระวรสารนักบุญมัทธิวมีวา “พระเจาขา ขาพเจาท้ังหลายไดประกาศ
พระวาจาในพระนามของพระองค ขับไลปศาจในพระนามของพระองค และ
ไดกระทำอัศจรรยหลายประการในพระนามของพระองคมิใชหรือ เม่ือนั้น
เราจะกลาวแกเขาวา เราไมเคยรูจักทานท้ังหลายเลย ทานผูกระทำความช่ัว
จงไปใหพนหนาเรา” (มธ 7:22-23) ท่ีพวกเขาถูกขับไลไปใหพนหนา เพราะ
พวกเขามิไดดำเนินชวีติภายใตการนำของพระจิตเจา เขาจึงมิไดแสดงชีวติจริง
ในพระจิตเจาออกมา เขาเพียงแสดงใหคนชม เขาจัดฉากเลนละครใหคนดู
เทาน้ัน ตรงน้ีแหละท่ีหลายๆ ครัง้ ทีข่องประทานของพระเจาถูกนำมาใชผดิๆ
ใชเพื่อประโยชนเฉพาะตน นักบุญเปาโลจึงไดเนนย้ำวา  พระพรพิเศษของ
พระจิตเจาตองเผยแสดงถึงชีวิตท่ีดำเนินตามพระจิตเจา  ดวยการกำจัดกิจการ
ตามธรรมชาติฝายต่ำ (รม 8:1-13,  กท 6:16-25)

เราจะรับพระพรพิเศษจากพระจิตเจาไดอยางไร?
เราเห็นความสำคัญของการรับพระพรพิเศษ (อานตอหนา  13)
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วนันักบวชสากล (ตอจากหนา 20)

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร และวันนักบวช
สากล  รวมกบัพระสงัฆราชกติตคิณุ ลอเรนซ เทยีนชยั
สมานจิต  คุณพอเฉลิม กิจมงคล  คุณพอประสาน
พงศศิริพัฒน  คุณพอปลัดทุกองคของอาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล  และพระสงฆนักบวช
รวม 12 องค  มีนักบวชชาย-หญิงที่ทำงานในสังฆ-
มณฑลจันทบุร ีจำนวน 9 คณะ  มารวมพธิแีละรือ้ฟน
การถวายตน รวมทั้งส้ิน 108 ทาน  และผูฝกหัดจาก
4 คณะนักบวช  รวม 125 ทาน  โดยมีสัตบุรุษมารวม
สวดภาวนาพรอมกับนักบวชพอสมควร

กอนเริม่พธีิ คณุแมศรไีพร กระทอง ผปูระสานงาน
แผนกผถูวายตน  ในคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่พระสงฆ
และผถูวายตน สังฆมณฑลจันทบุร ี กลาวถึงความเปนมา
และจุดประสงคของการจัดฉลองวันนักบวชสากล

จากน้ันนักบวชชาย-หญิง  และผูฝกหัด  รวม
ทำช่ัวโมงศักด์ิสิทธ์ิ   ในหัวขอ “เทิดเกียรติพระเยซูเจา
ในศีลมหาสนิทพรอมกับพระแม”  โดยคุณพอเฉลิม
กจิมงคล  ผอูำนวยการฝายอภิบาลคริสตชน สังฆมณฑล
จนัทบุร ี เปนประธานต้ังศีลมหาสนทิ

ตอดวยพธีิบชูาขอบพระคณุ  เร่ิมดวยการเสกเทยีน
ทีบ่ริเวณดานหนาวัดของอาราม  จากน้ัน นกับวชชาย-
หญิงและผูฝกหัด เดินแหเขาสูภายในบริเวณอาราม
สมาชิกอารามคารแมลท้ังหมด  21 ทาน  รวมในขบวน
แหดวย  ระหวางเดินแห  รองเพลง “ขอขาบาทได
เยีย่มกรายฯ ” ซ้ำหลายรอบ  บรรยากาศเต็มไปดวยความ
เงียบสงบและชวนศรัทธาย่ิง

พระสงัฆราชซิลวโีอ สิรพิงษ จรัสศรี  ไดใหขอคดิ
ในมิสซา  เปนทีป่ระทบัใจนักบวชอยางย่ิง สรปุไดดังน้ี

คือ นักบวช เปนผูรับเจิม เปนชีวิตท่ีมอบถวายแดพระ
จึงตองดำเนินชีวิตใหศักด์ิสิทธ์ิและบริสุทธ์ิ  ในยุค
ปจจบุนั  มีสัญญาณเชิงลบทีท่าทายชีวตินักบวชมากมาย
เชน  การยึดม่ันถอืม่ันในตนเอง (ปจเจกนิยม)  ทำอะไร
ตามใจชอบ (อสิระนิยม) และไมสนใจพระเจา (โลกยี-
นยิม)  ส่ิงเหลาน้ีมีผลกระทบตอแกนแทของชีวตินักบวช
ในหลายมุมมอง  เชน รูปแบบชีวิต (lifestyle)  ขาด
ความสงบสุข ขาดแกนของชีวิตภายใน เยาวชนมอง
ไมเห็นการเปนประจักษพยาน ความสดช่ืน การมี
ชีวิตชีวาของนักบวช ยังมีผลกระทบตอชีวิตหมูคณะ
การอยูรวมกัน เชน การสวดภาวนา การรับประทาน
อาหาร  โดยนักบวชมุงเนนการงานและภารกิจเปน
สำคัญ มีผลกระทบตอชีวิตการปฏิญาณตนดวยความ
สมถะเรียบงาย  ความนอบนอมหายไป  นักบวช
แสวงหาความม่ังค่ังและความสะดวกสบาย  และท่ีสุด
มีผลกระทบตอการอุทิศถวายตัวท้ังครบของนักบวช
(commitment)  การเปนนักบวชเปนชีวิต เปนอาชีพ
ไมใชเพยีงชวงส้ันๆ  เรานักบวชอยใูนโลกเพ่ือเปนพยาน
กข็อใหฆราวาสสวดภาวนาใหนกับวชดวย

หลังเทศน นักบวชชาย-หญิง  อานบทร้ือฟน
คำปฏญิาณ  และรองเพลง “ขอรบัใช”

หลงัพิธีบชูาขอบพระคณุ   คุณแมศรไีพร กระทอง
กลาวขอบคุณประธานในพิธี และพระสงฆผูรวมถวาย
บชูา   ขอบคุณคณุแมการเมลา อธิการณีิอารามคารแมล
ทีใ่หการตอนรบัและเปดประตูอาราม  ใหนกับวชชาย-
หญิงและผูฝกหัด ไดสัมผัสบรรยากาศศักด์ิสิทธ์ิแหง
การสวดภาวนา เปนพลังเบ้ืองหลังการทำงานของ
นักบวชผทูำงานแพรธรรมภายนอก  จากน้ันภราดาศิรชิยั
ฟอนซีกา  ประธานสหพันธอธิการเจาคณะนักบวช

ในประเทศไทย มอบของที่ระลึกแดประธานในพิธี
และคุณแมการเมลา อธิการิณีอารามคารแมล โอกาส
ฉลอง 60 ป การกอต้ังอารามท่ีจนัทบุรี

กอนจบ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี
กลาวแสดงความยินดีกับนักบวช ชื่นชมที่ไดเห็นการ
รวมพลงัของนกับวชชาย-หญิงของสังฆมณฑลจันทบุรี
และมอบของท่ีระลึกแกคุณแมการเมลา และผูแทน
นกับวชทุกคณะท่ีมารวมฉลอง

จากน้ัน คณะนักบวชชาย-หญงิ  และสมาชิกอาราม
คารแมล ถายภาพหมูพรอมกับประธานและพระสงฆ
ผปูระกอบพิธี

พิธีฉลองวันนักบวชสากล  ส้ินสุดลง ดวยการ
รบัประทานอาหารกลางวัน และพบปะสังสรรคฉนัพีน่อง
ที่บริเวณสนามของอาราม

จากแบบประเมินผล  สมาชิกสวนมากประทับใจ
บทเทศน การใหขอคิดแกนักบวชของประธานในพิธี
การไดสัมผัสบรรยากาศท่ีเงียบสงบภายในบริเวณ
อารามคารแมล  การไดสวดภาวนาดวยกันและความ
เปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน

การฉลองวันนักบวชสากลของสังฆมณฑลจันทบุรี
สำเร็จลงเรียบรอย  ดวยความรวมมือของนักบวช
ทุกคณะ  ขอขอบคุณคณะเซนตคาเบรียล  ที่สงยุวนิส
มาฝกซอมรองเพลงในพิธีรวมกับผูฝกหัดของคณะ
รักกางเขนแหงจันทบุรี   และเปนผูชวยพิธีกรรม
คณะภราดาลาซาล ชวยเหลือปจจัยและบุคลากรตอนรบั

รายงานโดย คณะรกักางเขนแหงจันทบุร ี  เจาภาพ
จัดงาน

ภราดาสุรสทิธิ ์ สุขชยั (ตอจากหนา 20)
(John Kallarackal) อัคราธิการภราดาคณะเซนต-
คาเบรียลและคณะบริหารสูงสุดประจำกรุงโรม
ประเทศอติาลี มมีตเิปนเอกฉนัท เมือ่วนัที ่11 กมุภาพันธ
ค.ศ. 2013  แตงต้ังภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย เปนอธิการ
เจาคณะเซนตคาเบรียลแขวงประเทศไทยคนใหม
สืบตอจากภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ซึ่งไดดำรงตำแหนง
ครบวาระแลวตามธรรมนูญคณะฯ ม.136

ภราดาสุรสิทธ์ิ สุขชัย จะเขาดำรงตำแหนงอยาง
เปนทางการตามระเบียบปฏิบัติต้ังแตวันท่ี 25 มีนาคม
ค.ศ. 2013 เปนตนไป ตรงกับวันฉลองแมพระรับสาร
(Annunciation) ซ่ึงนับเปนวันฉลองของคณะฯ อีก
วันหนึ่งตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเดิม ระยะเวลา
การดำรงตำแหนงตามวาระน้ีเปนเวลา 3 ป จนถึงวันท่ี
24 มีนาคม ค.ศ. 2016

อธิการเจาคณะภราดาเซนตคาเบรียล แขวง
ประเทศไทย จากอดตีสปูจจบุนัมีดังนี้

ภราดาฮิวเบริต ดำรงตำแหนง ค.ศ. 1948-1954
ภราดายอหน แมรี ่ดำรงตำแหนง ค.ศ. 1955-1965
ภราดาอำนวย ปนรตัน ดำรงตำแหนง ค.ศ. 1965-

1974
ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ ดำรงตำแหนง

ค.ศ.1974-1976
ภราดาวริยิะ ฉนัทวโรดม  ดำรงตำแหนง ค.ศ. 1977-

1986

นบัวาเปนขาวดังขาวหน่ึง เพราะเปนขาวประวัติศาสตร
จรงิๆ

ถาจะนับยอนไปถึงการสละตำแหนงคร้ังสุดทาย
ของพระสันตะปาปาในอดีตก็ไมต่ำกวา 600 ป

วันนี้ส่ือมวลชนเริ่มหาที่ของตนเอง มีเวทีสำหรับ
นักขาว

กลองสื่อมวลชน เริ่มทยอยกันมา บางคนก็เริ่ม
สัมภาษณความรูสึก ความเห็น ทัศนะตางๆ ของผูคน
ที่เดินผานไปมา

ตำรวจเร่ิมคุมสถานการณมากข้ึน แตบรรยากาศ
นกัทองเท่ียวหนาวาติกนัยังปกติครบั ขาวความคืบหนา
ตางๆ จะแจงใหทราบตอไปครบั

พอชชั ทเีอม็เอส รายงาน

ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ดำรงตำแหนง ค.ศ. 1986-
1995

ภราดาศิรชิยั ฟอนซีกา ดำรงตำแหนง ค.ศ. 1995-
2000

ภราดาซลัวโีน ศกัดา กจิเจรญิ ดำรงตำแหนง ค.ศ.
2001-2007

ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ดำรงตำแหนง ค.ศ. 2008-
2013

ภราดาสุรสิทธ์ิ สุขชัย ดำรงตำแหนง ค.ศ. 2013-
ปจจบุนั

บันทกึเหตกุารณ (ตอจากหนา 20)

“ลกูหลาน” อทุศิใหมารอีา ลออวิจง      300   บาท
ครอบครัว “บุญฤทธ์ิฤทัยกุล”

อทุศิใหวญิญาณในไฟชำระ             300   บาท
อทุศิใหวญิญาณผลูวงลบั                 300   บาท
อุทิศให
เปาโล สุวทิย บุญฤทธิฤ์ทยักลุ         300   บาท

ผไูมประสงคออกนาม                              200   บาท
ผูไมประสงคออกนาม      200   บาท
คณุทรงศักด์ิ  วพุิธานุพงษ

อทุศิใหยอแซฟ เตีย้ม มารอีา ลมยั  300   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
เลขทีบ่ญัช ี186-2-01976-5

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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัที ่10 ประจำวนัที ่3-9 มนีาคม 2013 หนา 5

สาสนวนัสตรสีากล

จาก พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

8 มีนาคม ค.ศ. 2013

“เราอธิษฐานออนวอนเพือ่ทานใหความเช่ือของทานม่ันคงตลอดไป” (ลกูา 22:32)

พ่ีนองครสิตชนหญิงชายทีร่กั

โอกาสวนัสตรีสากล 8 มีนาคม ทีผ่คูนท่ัวโลกไดรวมกนัระลกึถงึสตรีเปนพเิศษ
อยางตอเนือ่งตลอดมานัน้ ไดกอเกดิผลตอสตรีในหลายรปูแบบ ทัง้การทีส่ตรีไดรบั
การยอมรับของสังคมและการกาวสูการเปนผูนำระดับสูงมากย่ิงขึ้น ทั้งในเวที
การเมือง เศรษฐกิจ  สังคม และศาสนา แตในขณะเดียวกันสตรีอกีจำนวนไมนอย
ทีย่งัถูกละเลย ถกูกระทำและเปนผถูกูลวงละเมิดในสังคม

สังคมยุคเปล่ียนผานในปจจุบัน ที่ถูกกระแสโลกาภิวัตนของทุนนิยมเสรี
ลทัธิสมัยใหม เสรีนยิมใหม หรอืความทันสมัย ทีเ่นนความกาวหนาทางเศรษฐกิจ
เนนการบริโภค ที่ใหคุณคากับวัตถุ กระบวนการของขาวสารขอมูลระบบน้ี
เนนเรื่องความเจริญกาวหนาอยางไมมีที่ส้ินสุดน้ัน ไดแทรกซึมเขาสูตัวบุคคล
ครอบครวั และทุกสวนของทุกสังคม จนกลายเปนวถิชีวีติ และภาพปรากฏใหเหน็
ถึงความเจริญกาวหนาหรือการพัฒนา ซ่ึงสังคมท่ีพัฒนาไปสูความทันสมัย
ในปจจุบันน้ี มิใชทุกคนท่ีไดรับประโยชนอยางเทาเทียมจากการพัฒนาดังกลาว
ซ่ึงสงผลกระทบรุนแรงตอการดำเนินชีวิต ยังคงมีความเหล่ือมล้ำอยางมาก ใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอม ผคูนสวนใหญตองประสบปญหา
ดังกลาว เด็ก สตรีและกลุมชาติพันธุ ผูอพยพยายถ่ิน และผูที่อาศัยอยูในพ้ืนท่ี
ชายแดนท่ีหางไกล ตลอดจนผูที่ไรสัญชาติ ตองประสบภาวะท่ีทาทาย มี
ความซับซอนและเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกัน ไดแก ความเหล่ือมล้ำดานการพัฒนา
ทีเ่พิม่มากข้ึน  ยงัมีประชาชนท่ีอดอยากหิวโหย ในขณะท่ีอกีหลายแหงมีความม่ังค่ัง
อุดมสมบูรณ   และส่ิงท่ีรายไปกวาความยากจน ก็คือ ผูลี้ภัย ที่ตองเผชิญปญหา
ตกเปนผถูกูลวงละเมิดของสถานการณตางๆ นารันทดหดห ูขาดความเทาเทียมกัน
นอกเหนือไปจากน้ี สตรีในหลายแหงถูกลดคุณคาศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย
กลายเปนเหย่ือของวัฒนธรรมสุขนิยมและวัตถุนยิม ความรุนแรง และการคามนุษย
ประกอบกบันโยบายการพฒันาสตรีทีแ่ฝงดวยการครอบงำทางความคิดท่ีสรางสรรค
และอิสระของสตรี ผนวกกับอิทธิพลจากส่ือบางส่ือท่ีขาดความรับผิดชอบท่ี
หล่ังไหลเขามาอยางพร่ังพรู   สงผลตอการดำเนินชีวิตท่ีไรจรรยาบรรณ
ขาดหลักศีลธรรม

ในการเผชญิกบัวกิฤตนิี ้ สาสนเตือนใจของพระสนัตะปาปา “พระศาสนจกัร

ในเอเชีย” ขอ 34 (Ecclesia in Asia #34) ความหวงใยพิเศษตอสตรีในเอเชีย
ไดแก การแบงแยก และการกระทำรุนแรงตอสตรีทั้งท่ีบาน ที่ทำงาน และแมแต
ขอกฎหมายตางๆ  การอานออกเขียนได  - สตรีไดรบัการปฏิบติัราวกับเปนสินคา
ในเร่ืองการขายบริการทางเพศ  การทองเท่ียว และสถานบันเทิงตางๆ ในการ
ตอตานการกระทำทุกรูปแบบท่ีขาดความยุติธรรมและความไมเสมอภาค  สตรี
ควรจะแสวงหาพันธมิตรในชุมชนคริสตชนดวยกนั หากท่ีใดมีความจำเปน พระ-
ศาสนจักรทองถ่ินในเอเชียควรเปนตัวแทนสตรีในการสงเสริมกิจกรรมดานตางๆ
เกีย่วกบัสิทธิมนุษยชน

พระศาสนจักร ไดประกาศใหป 2013  เปนปแหงความเช่ือ  ในฐานะสตรี ผมีู
บทบาทสำคญัในการรวมสรางชวีติ ใหการอบรม กลอมเกลา ปลกูฝงและถายทอด
ความเช่ือในการดำเนินชีวิต  และการรวมสรางสังคมท่ีมนุษยมีคุณคาศักด์ิศรี
ที่เทาเทียมกันตามฉายาของพระเจา  ซ่ึงบทบาทหนาท่ีเหลาน้ีมีความสำคัญอยาง
ยิง่ยวดตอพระศาสนจักร สังคม และประเทศชาติโดยรวม

โอกาสวันสตรีสากล และปแหงความเช่ือ ในฐานะท่ีพอเปนพระสังฆราช
ผกูำกบัดูแลคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่การพฒันา แผนกสตรี  ซ่ึงเปนหนวยงาน
หนึ่งของกรรมาธิการฝายสังคม ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ตามวิสัยทัศน “สตรีคาทอลิก ประกาศพระคริสตเจา ยืนยัน คุณคาศักด์ิศรี
สิทธสิตรแีละบทบาทสตรีของตนตามพระวรสาร” ขอเชญิชวนพีน่องทัง้หญิงชาย
ไดรวมกันรื้อฟนคุณคาความเช่ือคริสตชนในการดำเนินชีวิตและประกาศ
ใหทุกคนไดรูถึงความรักของพระเจา และรวมกับประชาชนทุกภาคสวนในการ
รณรงคตอตานความรุนแรงตอผูหญิง และการคามนุษย ใหหมดส้ินจากสังคม
โดยรวมกันเสริมสรางอาณาจักรพระเจา ณ แผนดินท่ีทกุคนมีศักด์ิศรีเทาเทียมกัน
มีความรัก สันติและความยุติธรรม

ขอพระแมมารีย เสนอวงิวอนเพือ่ทาน

ดวยความรักในพระเยซูคริสตเจาและพระแมมารีย
พระสังฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา, C.Ss.R.

ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม

มหาพรตกับชีวิตคริสตชน
พระเจาทรงเชิญชวนเราโดยทาง

พระศาสนจักรใหพิจารณาไตรตรอง
การปฏิบัติตนในชีวิตคริสตชนตาม
แงมุมตางๆ  ดังน้ี

1. ในองคพระคริสตเจา เราตอง
ลึกซ้ึงกับพระองค โดยเฉพาะกับ “ส่ิงท่ีพระองคไดทรงกระทำ และส่ังสอน”
(กจ 1:1) เพือ่เราจะไดสำนึก มีสวนรวมในกระบวนการไถกตูนเองและเพ่ือนพีน่อง
อยางทุมเทอุทิศตน

2. ในศีลลางบาป เราพรอมท่ีจะสวมใสรูปแบบชีวิตท่ีจะตองขามผานจาก
การตกเปนทาสไปสคูวามเปนไท “ผทูีไ่ดรบัศีลลางบาป ไดเขารวมกับพระคริสตเจา
แลว และจะสวมชีวติของพระองคไว” (กท 3:27)

3. ในศีลมหาสนิท เราพรอมท่ีจะถูกบิ ถกูแบง เพือ่ใหผอูืน่ไดมีชวีติเชนเรา
เพราะ“ทุกครั้งท่ีทานกินและด่ืมพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา ทาน
ไดประกาศการส้ินพระชนมและการกลับคืนชีพของพระองค” (1คร 11:26)

4. ในศีลอภัยบาป เราตองแสดงออกวา เรายินดีกลับจิตกลับชีวิต และกลับ
ทาทีอยางแทจริง เม่ือรับศีลแหงการคืนดี เราจะตองแกไขและเปล่ียนแปลงชีวิต
อยางถึงรากถงึโคนทเีดียว “เจาท้ังหลายจงเต็มใจกลบัมาหาเรา จงใหจติใจของเจา

เปนทุกขตรอมใจ” (ยอล 2:12)
5. ในการภาวนา เราตองสรางสำนึกวาเรามนุษยตองการพระองค และ

มีความจำเปนท่ีจะตองพ่ึงพระองคเสมอ เพือ่จะไดรบัชีวติท่ีครบครัน และบริบรูณ
“ถาไมมีเรา ทานก็ทำอะไรไมได” (ยน 15:6)

6. ในการจำศีล อดอาหาร เราตองพลีกรรมใชโทษบาป ซ่ึงมาจากสำนึกวา
ตนเองไดทำผิด ลวงเกินสิทธิและศักด์ิศรีของเพื่อนมนุษยดวยกัน เราตองพรอม
ที่จะลด-ละ-เลิกชีวิตท่ีฟุมเฟอย “เจาท้ังหลายจงเต็มใจกลับมาหาเรา ดวยการ
อดอาหาร รองไห...” (ยอล 2:12)

7. ในการทำบุญใหทาน เราตองฟงเสียงของพระองคผูที่ เชื้อเชิญเรา
ใหเปดตามองเพ่ือนพีน่องท่ีกำลังยากจนขัดสน เพราะวาการตัดสินใจท่ีจะชวยเหลอื
เพื่อนพี่นองที่ต่ำตอยดอยโอกาสนั้น คือ การชวยเหลือองคพระคริสตเจาน่ันเอง
“ทีเ่จาทำตอผทูีต่่ำตอยทีสุ่ด กเ็ทากับวาเจาไดทำกับเรา” (มธ 25:40)

8. ในการเดินทางกางเขน เราตองตอกย้ำตนเอง ใหคุนเคยอีกทั้งนำ
กระบวนการและเสนทางท่ีพระคริสตเจาใชในการไถกูมวลมนุษย  ใหมาเปน
กระบวนการไถกูชีวิตของตนเอง และผูอื่นพรอมกับพระองค พระเจาสรางเรามา
โดยมิไดเรียกรองความรวมมือโดยตรงจากเรา แตพระองคจะไมไถกูเราหากเรา
ไมรวมมือกบัพระองค “จงแบกไมกางเขน และติดตามเรามา” (มธ 16:24)

คุณพอเฉลิม กิจมงคล
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ขนมเคกที่มีครีมทารอบๆ หายไป เด็กเล็กๆ คนหน่ึงมีครีมและแยม
ติดท่ีริมฝปาก เม่ือคุณแมถามวาเขาทานเคกใชไหม? เด็กคนน้ันก็ชี้ไปท่ีพี่ชาย
พลางกลาววา “พี่เขาทำ ไมใชผมครับ” ยิ่งเราเติบโตข้ึน เราก็ยิ่งเรียนรูที่จะ
กลาวเท็จอยางมีเหตุมีผลมากขึน้ และเรากอ็ยากจะคดิวา เราเรยีนรทูีจ่ะโยนความผดิ
ไปใหผูอื่นอยางมีเหตุมีผลมากข้ึน แตเราไดรับบทเรียนมากมายวา ผูที่ถูก
กลาวหาวาทำผิด มิไดทำผิดอะไรเลย

ในพระวรสารที่เรานำมาพิจารณา พวกฟาริสีโจมตีพระเยซูเจา พวกเขา
กลาวหาพระองควา ทรงรวมมือกับปศาจในการขับไลปศาจ การโจมตีของ
พวกฟาริสีไรเหตุผลโดยสิ้นเชิง เม่ือพระเยซูเจาประทับอยูตอหนาปศาจ
พระองคเกือบไมตรัสอะไรเลย แตวิธีนี้มิใชวิธีที่พระองคทรงใชเพื่อปกปอง
พระองคเอง พระวรสารวันนี้ชวยใหเรามองดูพระเยซูเจาในอีกแงมุมหน่ึง
พระองคทรงปกปองพระองคเอง ทรงตอบโตพวกฟาริสีโดยไมทรงใชวาจา
ทีโ่กรธเคือง แตทรงใชเหตุใชผลตอบโตพวกเขา

พระเยซูเจาทรงแสดงใหเห็นวาคำกลาวหาของพวกเขารุนแรงเพียงใด
หากพระองคทรงกระทำในนามของปศาจ พระองคจะทรงไลปศาจไดอยางไร
เร่ืองกจ็บลงเพยีงเทาน้ัน พระเยซเูจาทรงใชอศัจรรย พระธรรมคำสอน ความรัก
อนัเปยมดวยความเสยีสละ เพือ่แสดงใหพวกเขาเหน็วา พระองคคือพระเมสสยิาห
ที่ผูทรงเปนท่ีรอคอยมาเปนเวลานาน แตไมวาส่ิงใดท่ีพระองคตรัสและ
ทรงกระทำ กไ็มสามารถเปล่ียนใจของผไูมหวงัดีตอพระองคไดเลย

“เขาขับไลปศาจดวยอำนาจของเจาแหงปศาจน่ันเอง”
(มาระโก 3:23)

ขาแตพระครสิตเจา พระองคทรงกระทำทุกอยางเพ่ือแสดงใหผทูีพ่ระองค
ทรงพบวา พระองคคือพระเมสสิยาหที่พวกเขา
รอคอย แตมิใชทุกคนท่ีเชื่อในพระองค โปรด
ทรงชวยใหลูกเชื่อมั่น โปรดใหความรักของ
พระองคประทับอยูในจิตใจของลูก โปรดทรง
ลบลางความสงสัยใดๆ ใหหมดส้ินไป และ
โปรดใหพระจิตเจาของพระองค ทรงนำทาง
และบันดาลใหลูกสนใจอยู เสมอดวยเทอญ
อาแมน

ลดเลกิละ
เปนความขัดแยงมาโดยตลอด
ต้ังแตเร่ิมมีโลกใบน้ีก็วาได
ที่จริงตัวการความขัดแยงมีแคใจคน
ใจท่ีไดรบัการเนรมิตสรางใหเปนอสิระ
แตกตางจากสัตวหรอืสิง่สรางทุกอยางโดยส้ินเชงิ
แตละอยางถูกกำหนดใหดำรงและดำเนินไปตามกฎธรรมชาติ
กลายเปนความกลมกลืนนำไปสคูวามลงตัว
โดยมีกฎยอยแหงวิวัฒนาการไปตามกาลตามเวลา
มีการเกิดมีการเปลี่ยนแปลงมีการตายสลายจาก
ทวาเปนไปตามกฎตามแผนรวมแหงธรรมชาติ
ทีพ่ระผทูรงกำหนดไว
ถงึมนุษยจะอยภูายใตกฎภายใตแผนรวมแหงธรรมชาติ
ทวาพระเจาทรงประสงคใหมนุษยประเสริฐกวาทุกอยาง
มีความสามารถท้ังทางปญญามีความเปนอสิระทางน้ำใจ
เพือ่รวมมือรวมสรางสรรครวมดูแลรวมบรหิารทกุสิง่
ใหทุกอยางกลมกลนืลงตัวไมเพยีงดวยกฎธรรมชาติ
หากแตดวยสมัผสัแหงศักด์ิศรมีนุษย
ที่ทำใหสามารถเลือกดำรงและดำเนินชีวิตไดอยางอิสระ
หลุดเลยกฎเกณฑทุกอยางไปอยางสรางสรรค
รวมมือกับพระผูสรางเนรมิตทุกอยางไปอยางตอเน่ือง
ดวยสติปญญาการรเิร่ิมวสัิยทศันศักยภาพความคดิความอาน
กระท่ังสามารถพูดไดเต็มภาคภูมิ
วาพระเจาทรงสรางเนรมิตโลกตอไปผานทางมนุษย...

ทวาต้ังแตกำเนิดมนุษย
แคพระเจาทรงสรางมาใหมีใจอิสระ
มนุษยก็หาญคิดจะเทียบตนเองกับพระเจา
ไมพอยงัพยายามชวงชิงความเปนใหญ
ไดคืบจะเอาศอก
ไมเพียงจะแข็งขอขัดขืนไมข้ึนกับพระเจา
ยงัพยายามจะเปนพระเจาเสียเองในทุกเรือ่งทุกอยาง
ถึงขนาดกำหนดเอาเองเสร็จสรรพอะไรดีอะไรช่ัว
แลวก็วาตามน้ันตามใจตามตองการ
กลายเปนความขัดแยงมาโดยตลอด
ประวติัศาสตรโลกประวติัศาสตรมนุษยประวติัศาสตรสวนตัว
มีใหเหน็มีใหบนัทึกมีใหเจ็บปวดมีใหเสียหายมีใหสูญเสีย

     ไมวาความผิดไมวาบาปไมวาการทะเลาเบาะแวงเขนฆา
ลวนมาจากตนเหตแุหงความขดัแยงนีท้ัง้นัน้
เลือกเปนใหญเลือกทำตามใจชอบเลือกเอาแตผลประโยชนแหงตน
จึงเปนท่ีมาแหงเทศกาลมหาพรตสำหรับลูกพระเจา
เปนชวงเวลาหยุดชวงเวลาเลิกความขัดแยง
คืนความเปนใหญใหพระเจาในทุกสิ่ง
ถงึจะตองตดัใจถงึจะตองลำบากถงึจะตองสละถงึจะตองบงัคับตน
ทีเ่คยตามใจปากจนเกินเลยก็อดเสีย
ทีเ่คยเห็นแกตัวคิดแตตนเองก็ใจกวางกับคนรอบขาง
ทีเ่คยปลอยใหกเิลสตัณหามาเปนใหญกตั็ดใจยึดความถูกตอง
ที่เคยปากรายปากพลอยก็บังคับการพูดการจาใหดีใหสรางสรรค
ทีเ่คยเห็นเฉพาะประโยชนตนก็รจูกัเหน็ความตองการคนอ่ืน
ทีเ่คยเอาแตใจตนเองเปนใหญกเ็อาใจเขามาใสใจเรา
ทีเ่คยคิดรายใครตอใครก็มองคนอ่ืนในแงดี
ทีเ่คยทำตัวเปนใหญกคื็นความเปนใหญใหแกพระเจา
เม่ือมีพระเจาเปนใหญทกุอยางก็ลงตัว
ทัง้สำหรบัตนเองท้ังสำหรบัคนรอบตัวทัง้สำหรบัธรรมชาติรอบขาง
จะวาไปแลวคงไมใชส่ิงตองทำในชวงเทศกาลมหาพรตเทาน้ัน
หากแตตลอดปทัง้ป...เพือ่หยดุความขัดแยงน้ีเสียที
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สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
คุณพอเสนอเขามารับงานน้ี เนื่องจากคุณพอ

ไพศาล อานามวัฒน ไดจากไปอยางกะทันหนั และผทูี่
จะมาแทนไดอยาง “ไมมีรอยตอ” พระคุณเจาปญญา
กฤษเจริญ มองเห็นมีแตผูเดียวเทาน้ันคือคุณพอเสนอ
บุคลิกที่สุภาพ ออนนอม และยิ้มแยมแจมใส คุยสนุก
อยทูีไ่หนไดยนิเสียงหวัเราะ เปนกนัเองกับทุกคน

เรื่องดนตรี กีฬาและวาจา ถือวาเปนพระพรที่มี
อยใูนตัวและไดใชเพือ่พระเจา เพือ่งานอภิบาลเสมอ

เม่ือครั้งท่ีบริหารโรงเรียนดรุณา ไดสรางและ
เปนโคช สงทีมเซปกตะกรอ เขามาแขงขัน ทัง้ในระดับ
จงัหวดั ระดับเขต และในกรุงเทพฯ เรยีกวา “โกยถวย
รางวัลเปนเขง”

วันไหนท่ีพบคุณพอเสนอแลวไมมีเสียงหัวเราะ
ใหสงสัยไวกอนวา อาจจะเพราะ “กนิยาผิด!”

อะไหล  ไรรอยตอ (ตอจากหนา 3)ทางดานศูนยคริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุบลฯ
ระหวางวันท่ี 21-25 มกราคม 2013 ไดสงครูคำสอน
จำนวน 5 คน เขารับการอบรมอาสาสมัครแพรธรรม
ตามวัด  ที่ศูนยคริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี
การอบรมครั้งน้ีผูเขาอบรมเปนตัวแทนครูคำสอนจาก
สังฆมณฑลตางๆ ในเขตภาคอีสาน      ระหวางวันท่ี
28-29 มกราคม คณุพอสำราญ  พันธวไิล ผอูำนวยการ
ศูนยคริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุบลฯ และซิสเตอร
พิทกัษไพร ดวงทอง  เลขาธิการศูนยฯ เขารวมประชุม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  ที่บาน-
ผูหวาน อ.สามพราน จ.นครปฐม  และตอเนื่องดวย
การสัมมนาบุคลากรประจำศูนยคริสตศาสนธรรม
ระหวางวันท่ี 30 มกราคม - วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ การเขา
รวมประชุมคร้ังน้ี ทางสังฆมณฑลอุบลฯ ก็เขารวม 3
ทาน  ดวยกนั คือคณุพอสำราญ  พันธวไิล ผอูำนวยการ
ซิสเตอรพิทักษไพร  ดวงทอง เลขาธิการ  นองกาว
เจาหนาท่ีศูนยฯ  เดินทางคร้ังเดียวไดรวมงาน 2 งาน
คมุคาจรงิๆ  ครับพีน่อง 


ชายหนุมสองคนขโมยแกะและถูกจับได เปน

ธรรมเนียมของเมืองน้ันท่ีจะประทับตราความผิด
ที่หนาผากของขโมย เจาหนาท่ีประทับอักษร ST
ซ่ึงเปนคำยอของ “sheep thief” (โจรขโมยแกะ)
ทีห่นาผากของชายหนมุท้ังสอง

ชายหนุมคนแรกรูสึกอับอายตอตราประทับ
ทีไ่ดรบั เขาไมกลาออกไปไหน ไมกลาพบปะกับผคูน
ไดแตครุนคิดถึงความอับอายท่ีเขาไดรับ ในท่ีสุด
เขาก็ตรอมใจตายและช่ือของเขาก็คอยๆ ถูกผูคน
ลมืเลือนไปในท่ีสุด

ชายหนุมอีกคนหน่ึงกลับคิดวา “ฉันไมสามารถ

เปล่ียนแปลงอดีตท่ีเลวรายของฉันได แตฉันสามารถ
ทำชวีติปจจบุนัของฉนัใหดีได และชวีติปจจบุนันีแ้หละ
จะเปนตัวตัดสินอนาคตของฉัน” เขาจึงพยายาม
ทำความดีกับทุกคน มีความรักความเมตตาตอเพื่อน
มนุษย และชวยเหลือทุกคนเทาท่ีเขาทำได หลาย
สิบปผานไป เขากลายเปนชายชราท่ีเปนท่ีนับถือของ
ชาวบานในหมูบานของเขา ชื่อเสียงแหงความดีงาม
ของเขาถูกเลื่องลือไปยังหมูบานขางเคียง วันหนึ่ง
ชาวบานท่ีหมบูานใกลเคียงมาขอพบเขาดวยความช่ืนชม
แตก็อดแปลกใจไมไดวาตัวอักษร ST ที่หนาผากของ
ชายชรามีความหมายวาอะไร เขาไมกลาถามชายชรา
จงึไปถามเด็กหนมุคนหน่ึงในหมบูาน เด็กหนมุตอบวา
“คุณลุงมีตราประทับน้ีต้ังแตเปนหนุม คุณพอของผม

เคยบอกผมเหมือนกัน แตผมลืมความหมายของมัน
ไปแลว ผมคิดวาคำวา ST ที่หนาผากของคุณลุง
คงเปนคำยอของคำวา “Saint” (นกับญุ) เพราะคณุลงุ
แกเปนคนดีจรงิๆ”
ชวนรำพงึ
     พระเจาตรัสวา “หญงิคนหน่ึงจะลมืบุตรทีย่งักินนม
และจะไมสงสารบุตรท่ีเกดิจากครรภของนางไดหรอื
แมหญิงเหลาน้ีจะลืมได เราจะไมมีวันลืมเจาเลย”
(อสย 49:15)
     จงใหความรักของพระเจา เปนพลังในการ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองและพัฒนาชีวิตของคุณ

คณุพอเชษฐา ไชยเดช

สังฆมณฑลเชียงใหม
ขาวแจงมาจากเขตวัดพระมหาไถ (ศูนยโมงคาทอลกิ)

วาในคืนวันอาทิตยที่ 3 เดือนกุมภาพันธ 2013 เวลา
ประมาณ 20.00 น. เกิดฝนตกหนักและมีพายุลูกเห็บ
(ขนาดเทาลูกแอปเปล) ทำใหหลงัคาบานเรือนของพีน่อง
หมูบานแมตะละ ต.สันสลี อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย
เสียหายท้ังหมูบาน รวมท้ังหลังคาและกระจกของ
วัดนักบุญฟรังซิกาแหงโรม บานแมตะละ ซ่ึงเปนวัด
สาขาของวัดพระมหาไถ (ศูนยโมงคาทอลิก) ไดรับ
ความเสียหายอยางหนกั กระเบือ้งมงุหลงัคาแตกท้ังหมด
รวมท้ังกระจกบานเกร็ดดานขางก็ถูกลูกเห็บตกใส
จนแตกเสียหาย หลงัจากทราบขาวแลว เชาวันจันทร

ที่ 4 กุมภาพันธ คุณพอชูชาติ ศรีวิชัยรัตน เจาอาวาส
ผูรับผิดชอบเขตอภิบาล จึงมอบหมายใหคุณครูเมธา
แสนศรีเชาวพันธ ครูคำสอนผรูบัผดิชอบเขตวัดนักบญุ
ฟรังซิกาแหงโรม พานักศึกษาจากศูนยโมงคาทอลิก
เชียงใหม เดินทางไปสำรวจความเสียหาย เม่ือไปถึง
พบวาสภาพหลังคาวัดถูกลูกเห็บตกใสจนแตกทะลุ
เสียหายท้ังหมด จึงไดทำความสะอาดและเก็บกวาด
ในเบ้ืองตนกอน เพื่อรายงานใหคุณพอประสานกับ
สังฆมณฑลเชียงใหมเพื่อรอการสนับสนุนกระเบ้ือง
กระจก และอ่ืนๆ มาซอมแซมตอไป 

จติตารมณ รกั รบัใช อยใูนหัวใจเสมอสำหรับ ซสิเตอร
วิไลวรรณ  ยนปลัดยศ อธิการิณีเจาคณะผูรับใช
ดวงหทัยนริมลของพระแมมารยี ลาสุดพรอมกบัผแูทน
คณะรวมกบัศูนยสังคมพฒันา สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
เยี่ยมเยียน ใหกำลังใจ และสงมอบน้ำใจใหกับกลุม
โรฮงิญา ในพืน้ท่ีจงัหวดัพงังา  เตรียมปรับกลยทุธ และ
การดำเนินงานเปนท่ีเรียบรอยแลว สำหรับคุณพอ
ทรงราชย  ศรีระหงษ ประธานคณะกรรมการฝาย
การศึกษา สังฆมณฑลสุราษฎรธานี หลงัประชุมรวมกบั
ผูบริหาร ผูแทนจากโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑล และ
ขอแจงใหทราบวาทุนการศึกษาจากทุนกุสตาฟ ได
เปล่ียนชื่อเปน กองทุนคุณพอโรเซนต เพื่อการศึกษา
เปนท่ีเรยีบรอยแลวครบั นดัน้ีเตรียมตัวมาดี ฟตุบอล
กระชับมิตรระหวาง สงฆซาเลเซียนรวมกับสงฆรอยแผล
ศักด์ิสิทธ์ิ พบกับ สงฆสังฆมณฑล โอกาสรวมฉลอง
วนัคลายวนัเกิดพระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรดีารุณศลี
และเขาเงียบประจำเดือน ผลฝายแรกเก็บชัยชนะ 1-0
ฉลองวันคลายวันเกิด พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน

ศรีดารุณศีล ปนี้ 9 กุมภาพันธ (ตรงวัน) ไดของขวัญ
วนัเกิดช้ินงาม พระสงฆใหมองคที ่14 ทมีงานจัดฉลอง
เลยขอเลือกโอกาสเขาเงียบประจำเดือนพระสงฆ และ
ขอแจมรวมแสดงความยินดีกับพระสงฆใหม คุณพอ
สเตฟาโน ดลฐิศักด์ิ  ฉตัรบรรยงค ถงึคิวแลวสำหรบั
อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎรธานี สำหรับ
การขอบพระคณุพระเจา และมอบพรพระสงฆใหม ให
กับพี่นองสัตบุรุษ คุณพออรรคเดช ทับปง เจาอาวาส
เปดโอกาสอยางท่ัวถึง ใหคุณพอใหมทั้งสองมิสซา

ในวันอาทิตย งานน้ีไมมีตกหลนแนนอน สวน คณุพอ
สิทธิโชค  แสวงกาญจน ถวายมิสซาอำลาสัตบุรุษ
วัดอัครเทวดามีคาแอล  สมหวัง  เพื่อไปศึกษาตอ
ตางประเทศ ทำเอาหยดน้ำตาจากเด็กๆ และพี่นอง
สัตบุรษุบางทานรวงหลนไปตามๆ กนั ภาวนาสงแรงใจ
ชวยใหคุณพอประสบความสำเร็จในการศึกษา และ
ภารกจิในวันขางหนานะครับ   

ติดตอฝายทะเบียนสมาชิก
อดุมสารและอดุมศานต

ชำระคาสมาชิก ตออายสุมาชิก
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
โทรสาร  0-2681-5401
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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
(26-28 กรกฎาคม ค.ศ. 2013)

Tel. 0-2291-3750-4

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

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมติร ถ.เทพารักษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

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

ทานเปนพระวิหารของพระเจา
และพระจิตของพระเจา

พำนกัอยใูนทาน
(1คร 3:16)

สุภาทัวร แสวงบุญ

สนใจรายละเอยีด : 0-2912-3339, 08-1899-7470

16 มนีาคม ค.ศ. 2013
ขอเชญิพ่ีนองพนัสนิคมรวมฉลองวดั
นกับญุยอแซฟ ทีพ่นัสนิคม จ.ชลบรุี




คณุสมบัต ิ:
มีความชำนาญในการตัดตอรายการ
มีความเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร

สนใจติดตอ :
โทร 08-1750-2522
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วันสตรี
สากล

วนัสตรีสากล  (International  Women’s
Day)  ตรงกับวนัท่ี  8 มีนาคม  ของทุกป
ประวัติความเปนมาเกิดข้ึนจากกรรมกร

หญิงในโรงงานทอผา  รัฐนิวยอรก  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดพากันประทวงให
นายจางเพิ่มคาแรงและเรียกรองสิทธิ  แตสุดทายกลับมี  119 คนตองเสียชีวิตจาก
เหตุการณครัง้น้ี  เพราะมีคนลอบวางเพลงิเผาโรงงานท่ีชมุนุม  เม่ือวนัท่ี  8 มีนาคม
ค.ศ. 1857  (พ.ศ. 2400)

จากน้ันใน  ค.ศ. 1907  (พ.ศ. 2450)  กรรมกรหญิงในโรงงานทอผาท่ีเมืองชคิาโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ทนไมไหวตอการเอารัดเอาเปรียบ  กดข่ี  ทารุณของนายจาง
ทีใ่หทำงานหนักวนัละ  16-17 ชัว่โมง  โดยไมมีวนัหยุด  ไมมีประกันการใชแรงงาน
ใดๆ  เปนผลใหเกดิความเจ็บปวย  ลมตายตามมาในระยะเวลารวดเร็ว  แตกลบัไดรบั
คาแรงนอย  และหากต้ังครรภกถ็กูไลออก

คลารา  เซทคิน  ชาวเยอรมันไดปลุกระดมกรรมกรสตรีดวยการนัดหยุดงาน
วนัท่ี  8 มีนาคม  ค.ศ. 1907  เรยีกรองใหนายจางลดเวลาการทำงานลงเหลือวนัละ  8
ชัว่โมง  อกีทัง้ปรับปรงุสวัสดิการ  และใหสตรีมีสิทธิออกเสยีงเลอืกต้ังดวย

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ  ไดแสดงเจตนารมณ
ปฏิบัติตามพันธสัญญาตอเวทีโลก  ที่ใหความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี
ทั้งในแงกฎหมาย  นโยบาย  มาตรการ  และกิจกรรมตางๆ  ในการสงเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย  คือ  เจตนารมณใหมีความเปนธรรมเกิดข้ึนในความสัมพนัธระหวาง
หญิงชาย  ใหเกิดความเปนธรรมในการใชการควบคุมทรัพยากร  เพื่อใหหลุดจาก
การกดีกันตางๆ  ใหสตรีมีโอกาสไดรบัผลประโยชนจากการพฒันาอยางเทาเทียมกนั

ความสำคัญ  วันสตรีสากลมิเพียงแค
การเฉลิมฉลองเหมือนงานประเพณีทีท่ำกัน
ทุกป  หากจะเปนการตระหนักรวมและให
คุณคาของสตรี   ใหไดรับการปกปอง
คมุครองใหปลอดภัย  จากความรุนแรง  และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในดานตางๆ  ผูใช
แรงงานตองไดรบัการดูแลในดานสวัสดิการ
สุขภาพ  ความปลอดภัยในการทำงาน  รวม
ทัง้ผหูญงิตองไดรบัการปฏิบติัอยางเทาเทียม
ในฐานะท่ีผหูญงิก็เปนสมาชิกหน่ึงในสังคม

(จากวกิพิเีดีย  สารานุกรมเสร)ี

บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2  ไดออกสมณลขิิตเรือ่งศกัดิศ์รี
และกระแสเรียกของสตรี  ในโอกาสปแมพระ  (15 สิงหาคม ค.ศ. 1988)  ขอ 1
กลาววา  “ในครสิตศาสนา... มีการยกยองศักด์ิศรสีตรีมาโดยตลอดต้ังแตปฐมกาล  ซ่ึง
จะเห็นไดในพระธรรมใหม  อนัแสดงชัดวามีความหมายใหสตรีประกอบเปนสวนหน่ึง
ในโครงสรางท่ีมีชวีติ  และดำเนินงานไปในศาสนาคริสตนี”้  และในสภาสังคายนา
วาติกนั ท่ี 2  ใหพระธรรมนูญเรือ่งพระศาสนจักรในโลกสมัยน้ี  (GS)  และเร่ืองฆราวาส
แพรธรรม  (AA)

สหพันธสภาพระสงัฆราชแหงเอเชยี  (FABC)  ไดจดัการประชมุ ครัง้ท่ี 6 (10-19
มกราคม ค.ศ. 1995)  ณ  กรงุมะนิลา  ประเทศฟลปิปนส  มีกลาวถึงสตรแีละบทบาท
ของพระศาสนจักรในฐานะผูรับใชชีวิต  มีขอเสนอแนะวา  “ความรักคริสตชนตอ
ผอูืน่  และความยุติธรรมแยกออกจากกันไมได  เพราะความรักเรยีกรองความยุติธรรม
อยางแทจริง  คือการยอมรับศักด์ิศรีและสิทธิของผูอื่น  ความยุติธรรมบรรลุถึง
ความสมบูรณภายในความรักเทาน้ัน”  นีเ่ปนหลกัทีต่องใชในกิจกรรมทีจ่ดัสนับสนุน
สตรี  (หนา 137)

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน
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ดอนบอส พรศักด์ิ


⌫
เมืองฉวนล็อก ประเทศเวียดนาม  พระอัครสังฆราช
เลโอ จุน อิเกนะกะ แหงโอซากา ประธานสภา
พระสังฆราชแหงญ่ีปนุ กลาวเนนถึงส่ิงคุกคามชีวติท่ีมา
จากธรรมชาตแิละจากน้ำมือมนษุย ในรายงานของทาน
ตอทีป่ระชุมใหญคร้ังท่ี 10 ของสหพันธสภาพระสังฆราช
แหงเอเชีย

พระอัครสังฆราชอิเกนะกะ กลาวเตือนใหระวัง
การใชวิทยาการสมัยใหมอยางไมมีความรับผิดชอบ
กอใหเกิดอันตรายจากการปลอยสารคารบอนออกมา
มากเกินควรและกอใหเกิดมลพิษในรูปแบบตางๆ
ตอชวีติมนุษยและสรรพสิง่สรางท้ังหลาย

ทานกลาวถึงความสนใจของบรรดาพระสังฆราช
ตอปญหาเร่ืองการุญฆาต การทำแทงแบบทางเลือก
และผลกระทบของโลกาภิวัตนที่มีตอคุณคาของ
ผคูนและตอสังคมญ่ีปนุ

ทานกลาวเตือนเพือ่นชาวเอเชียทัง้หลายของทานวา
พวกเขาตองรวมรับผิดชอบกับความปกติสุขของ
มนุษยชาติทัง้หมดดวย ทานสังฆราชอิเกนะกะ กลาววา
“เราตองไมลืมวา จริยธรรมและชีวิตจิต มีความสำคัญ
เปนอยางมากในเร่ืองดังกลาวน้ี”

ตอไปน้ีเปนตนฉบับคำกลาวปราศรัยของพระอัคร-
สังฆราชเลโอ จนุ อเิกนะกะ ตอทีป่ระชมุใหญครัง้ท่ี 10
ของสหพนัธสภาพระสงัฆราชแหงเอเชยี

วนัท่ี 11 มีนาคม ค.ศ. 2011 เปนวนัท่ีมิอาจลืมไดเลย
สำหรับประเทศญ่ีปุน หลังจากการเกิดแผนดินไหว
รุนแรง คลื่นยักษสึนามิที่มิไดคาดคิดมากอนเขาจูโจม
ชายฝงมหาสมุทรแปซิฟคทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของญี่ปุน คลื่นสึนามิทำลายลางอาคารบานเรือน
ตามบริเวณชายฝง น้ัน  กวาดรถยนตและทุกส่ิงท่ี
ขวางหนาจนราบเรียบกลายเปนซากปรักหักพงัเต็มไปหมด
ขอมูลยนืยันไดจนถึงวันท่ี 24 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ระบุวา
มีคนเสยีชวีติ 15,872 คน อกี 2,777 คน ยงัสูญหาย

ที่แยที่สุดคือ โรงงานไฟฟาพลังนิวเคลียรฟุกุชิมะ
กอใหเกิดความหายนะรายแรงย่ิงกวาแผนดินไหว และ
คลื่นยักษสึนามิมากนัก รังสีนิวเคลียรที่รั่วไหลออกมา
แผกระจายไปท่ัว ผูคนบริเวณน้ันตองอพยพหนีภัยไป
จนหมด และยังไมอาจกลับมาบานเดิมท่ีนัน้ไดแมจนถงึ
เวลาน้ีหลังจากเกิดแผนดินไหวคร้ังน้ันมาหน่ึงป
แปดเดือนแลว

แมวาผูคนมากมายพยายามอยางมากท่ีจะปรับปรุง
ชีวิตมนุษยใหดีข้ึนดวยความรูเร่ืองธรรมชาติก็ตาม แต

มนุษยยังมิไดรับรูถึงพลังของธรรมชาติ และไมสุภาพ
ตอพระพักตรพระเจาผูไรขอบเขต ผูทรงเนรมิตสราง
ธรรมชาติ ดูเหมือนวาผูคนท้ังหลายยังไมเปดดวงตา
ของตนใหกวางพอท่ีจะมองเห็นโลกท้ังโลกน้ี แมกระท่ัง
หลังจากตองประสบทุกขทรมานจากแผนดินไหวและ
คล่ืนยักษสึนามิคร้ังลาสุดน้ัน หากเปนเชนน้ีตอไป
ขาพเจาเกรงวามนุษยชาติจะยงัคงครอบครองโรงไฟฟา
นิวเคลียรอยูตอไป โดยไมสามารถสำนึกไดวาส่ิงท่ี
สำคัญย่ิงน้ันคือ ส่ิงท่ีเปนเรือ่งชวีติจิต

ในยุคปจจุบนั เรือ่งระบบนิเวศยังคงเปนเร่ืองสำคญั
ระดับโลกอยู บรรยากาศของโลกเปล่ียนแปลงไปอยาง
รนุแรงรวดเร็ว ยิง่ในชวงไมกีป่มาน้ี ตัวอยางเชนในญ่ีปนุ
อุณภูมิสูงข้ึน มีพายุทอรนาโด มีฝนตกหนักเกิดข้ึนมา
บอยคร้ังข้ึน การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเปน
สาเหตุใหเกิดการเปล่ียนแปลงตางๆ ในธรรมชาติ เชน
น้ำทะเลลดความเค็มลง มีลักษณะเปนกรดออนๆ
การเปล่ียนแปลงของบรรยากาศปรากฏวารนุแรงมากข้ึน
ในหลายพื้นท่ีทั่วโลก บางบริเวณมักโดนพายุไตฝุนอยู
บอยๆ ขณะท่ีบางพื้นที่ฝนแทบไมตกจนแหงแลง
ไปหมด สายพนัธตุางๆ หดหายไปมากทเีดียวโดยเฉพาะ
ในแถบลุมน้ำอะเมซอน มลพิษกระจายไปสูพื้นท่ี
บริเวณตางๆ และแหลงสำรองอาหารท่ีเคยหาไดไมมี
อีกแลว ผูคนถูกบังคับใหจำตองท้ิงถ่ินกำเนิดของตน
ในหลายกรณี มลพิษท่ัวโลกน้ันมีสาเหตุหลักมาจาก
ประเทศท่ีพฒันาแลวทัง้หลาย หากเราลองแยกประเภท
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซตมากนอย ดวยการ
ระบายสบีนแผนทีโ่ลก เราจะสามารถบงบอกไดโดยงาย
ถึงแหลงกำเนิดของการกอใหเกิดความสกปรกน้ัน
ขอเท็จจริงดังกลาวมิใชไมเก่ียวของกับเร่ืองโลกาภิวตัน

โลกาภิวัตนอาจมีสวนชวยสรางความเปนเอกภาพ
ข้ึนมาในมนุษยชาติ ดวยการสงเสริมการติดตอสือ่สารกนั
ในระหวางประเทศตางๆ รวมทั้งชวยใหการเสวนากัน
ระหวางชนชาติ  ๆเกินเขตแดนดวย อยางไรก็ตาม โลกาภวิตัน
มีปจจัยชั่วรายแฝงอยูดวย อาทิ การทำใหเกิดชองวาง
ระหวางภัยตอแวดวงการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา
สภาพแวดลอม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมดวย

เรื่องสำคัญยิ่งอีกเรื่องหนึ่งท่ีไมควรถูกละเลย
ในญ่ีปนุ คือเรือ่งท่ีชวีติตองเผชญิกบัการคุกคามหลากหลาย
ในการใชวิธีตรวจวินิจฉัยกอนใหกำเนิดทารก พอแม
ที่คาดหวังบุตร สามารถรูลวงหนาวาทารกน้ันพิการ
หรือไม ดังน้ันพอแมตัดสินใจเลือกวาจะใหทารกนั้น
ถือกำเนิดมาในโลกหรือไม แพทยตามโรงพยาบาล
มักจะพูดชักจูงมารดาท่ีต้ังครรภใหทำการตรวจเชนวาน้ัน
สวนเรื่องการทำการุญฆาตน้ันสามารถทำไดทั่วไป
ในญ่ีปุน ถาหากส่ิงน้ีกลายเปนส่ิงท่ีอนุญาตใหทำได
ถกูตองตามกฎหมาย จำนวนคนทีฆ่าตัวตายในประเทศ
ญี่ปุนมีอัตราสูงมาก ดังน้ันเราควรพิจารณาหาวิธี
ปองกนัเรือ่งนี ้ในกรณขีองนกัเรยีนชัน้ประถม ชัน้มัธยมตน
และมัธยมปลายน้ัน สาเหตุสำคัญของการฆาตัวตาย
มาจากถูกรงัแก ในพืน้ท่ีประสบภยัพบิติั ผคูนฆาตัวตาย

เพราะพวกเขาสูญเสียบานท่ีพกัและวิถดีำเนินชวีติ และ
พวกเขามองไมเห็นอนาคตวาจะฟนกลับมาไดดังเดิม
หนึ่งในปจจัยการฆาตัวตายของผูสูงอายุในญ่ีปุน คือ
พวกเขาไมพบแรงจงูใจในชีวติของตนอีกแลว

อกีเรือ่งหนึง่ท่ีเปนการคุกคามชีวติ คือพนัธพุชืและ
พนัธสัุตวสูญพนัธไุปเรือ่ยๆ นีเ่ปนเพราะวาพนัธพุชืและ
พันธุสัตวตางๆ ไมมีที่อาศัย เปนเพราะสภาพแวดลอม
ถูกทำลายเสียหายมาก ยังมีปญหาดวยเร่ืองท่ีพันธุสัตว
ทีมิ่ใชเปนของทองถิน่ เขามาคุกคามตอชวีติการเปนอยู
ของพนัธพุชืพนัธสัุตวของทองถิน่ ยิง่กวาน้ัน การเปล่ียน
แปลงทางภูมิอากาศเปนภยัคุกคามชีวติของพืชและสัตว
ทั้งหลายดวย

เรารับรูวาเอเชียเปนแหลงกำเนิดความโชคราย
หลายประการในโลกน้ี ในฐานะประชาชนชาวเอเชีย
เรารสึูกวาเราตองรับผดิชอบตอสวัสดิภาพของมนุษยชาติ
ทัง้หมด เราตองไมลมืวาในเร่ืองนีจ้รยิธรรมและชีวติจิต
ถอืวามีความสำคัญท่ีสุด



เมอืงอสิทตนั รฐัแมสซาจูเสต็ (ซเีอน็เอส)  แผนกสงเสริม
การสวดสายประคำในครอบครัว ในหนวยงานศาสน-
บริการครอบครัว ของคณะไมกางเขนศักด์ิสิทธ์ิที่เมือง
อสิทตันไดทำการรวบรวมกวา 80,000 คน คำม่ันสัญญา
จากผูคนท่ัวโลกวาจะสวดสายประคำเปนประจำทุกวัน
ตลอดปแหงความเช่ือ 2012 - 2013 นี ้คำม่ันสัญญาเหลาน้ี
ที่มาจากการตอบสนองตอโครงการท่ีมอบสายประคำ
ใหโดยไมคิดเงิน ไดรวบรวมจัดทำเปนหนังสือ ซ่ึง
คุณพอยอหน ฟาเล็น ประธานของหนวยงานศาสน-
บริการครอบครัวของคณะไมกางเขนศักด์ิสิทธ์ิ
นำข้ึนถวายแดสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16

คุณพอฟาเล็นกลาวในคำแถลงของทานวา “มีคำ
ม่ันสัญญาเปนภาษาตางๆ  ที่ เราไมสามารถเขาใจ
อยางเชนคำสัญญาท่ีมาจากอินเดีย และบังคาเทศ
ขาพเจาถือเปนเกียรติอยางย่ิงท่ีมีโอกาสนำหนังสือนี้
ถวายแดองคพระสนัตะปาปา และขอพระองคโปรดทรง
อวยพรพระสนัตะปาปาแดศาสนบริการของเราน้ีดวย”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกท่ี 16 ทรงรับหนังสือ
นี้ไว ณ กรุงวาติกันเม่ือเดือนธันวาคม ค.ศ. 2012
ถือเปนการมีสวนรวมในปแหงความเช่ือ และเปน
การรำลึกครบ 70 ป ของกิจการสวดสายประคำใน
ครอบครัว  ที่ ต้ัง ข้ึนโดยคุณพอแพทตริก  เพยตัน
คณะไมกางเขนศักด์ิสิทธ์ิ ที่รูจักในนาม “พระสงฆ
แหงสายประคำ”

จงยึดความเช่ือ
และมโนธรรมท่ีดีไว

(1ทธ 1:19)
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ
พระพรจากพระจิตเจา (ตอจากหนา 3)

จากพระจิตเจา และเห็นถึงความจำเปนจริงๆ สำหรับ
ชีวิตของการเปนศิษยพระเยซูเจาท่ีตองไดรับพระพร
พิเศษจากพระจิตเจา แตเราจะรับพระพรพิเศษจาก
พระจิตเจาไดอยางไร?

นักบุญเปาโล เขียนถึงชาวเอเฟซัสวา “จงมีจิตใจ
และความรูสึกนึกคิดอยางใหม จงสวมใสสภาพมนุษย
ใหม” (อฟ 4:23-24) ตรงน้ี นักบุญเปาโลหมายถึงตอง
มีการฟนฟใูหม ซ่ึงเปนการฟนฟทูัง้จิตรสึูกนึกคิด และ
จิตวิญญาณ คำวาจิตวิญญาณน้ีพระคัมภีรมักเรียกวา
เปนหัวใจ หรือดวงใจ ดังน้ัน ทั้งจิตรูสึกนึกคิด หรือ
หวัสมองและจิตวิญญาณ หรอืหวัใจน้ีแหละท่ีตองไดรบั
การฟนฟู เพื่อเราจะไดรับการเนรมิตใหมใหเหมือน
องคพระครสิตเจา เปนความพยายามมีหวัใจ มีความรสึูก
นกึคดิ เชนเดียวกบัท่ีพระครสิตเยซูทรงมี (ฟป 2:5)  คือ
มีใจใหม มนุษยประกอบดวยรางกาย จติรสึูกนึกคิด และ
จิตวิญญาณ (1ธส 5:23) การฟนฟูจึงตองเกิดกับบุคคล
ทั้งครบ และพระศาสนจักรก็ตระหนักตลอดมาถึง
การฟนฟูชีวิตคริสตชนท้ังครบน้ี  พระศาสนจักรมิได
สงางามเพราะมีโบสถวิหารท่ีวิจิตรงดงามมากมายอยู
ทกุภมิูภาคของโลก  หรอืมรีะบบบริหารงานท่ีม่ันคงท่ีสุด
ใสสะอาดท่ีสุด หรือมีองคกร คณะ และหนวยงาน
หลากหลาย เพือ่ประกอบพนัธกิจไดทกุเรือ่ง ในทุกสวน
ของโลก แตพระศาสนจักรทราบดีวา ความสงางาม
ของพระศาสนจักร อยทูีค่วามศักด์ิสิทธ์ิของจิตวิญญาณ
ของสมาชิกพระศาสนจักร  หากดวงใจของสมาชิก
ทั้งหลายเปยมดวยพระจิตเจา ดวงใจเหลาน้ันแหละ
ที่ประดับประดาพระศาสนจักรใหสงางามไดอยาง
แทจริง และสิ่งอื่นๆ ก็เปนเพียงสวนประกอบรองๆ
เทาน้ัน ขอชาวเราอยาหลงทิศ อยาพลาดเปาหมายไป
จากพนัธกิจท่ีพระเยซเูจาทรงรับจากพระบิดามาทำ (ยน
17:4) ฉะนั้น เพื่อจะรับพระพรพิเศษจากพระจิตเจาเรา
ตองไดรบัการฟนฟู

แตการฟนฟูที่กลาวมาขางตน เปนเพียงสวนเดียว
ของกระบวนการฟนฟ ูการฟนฟทูีส่มบูรณตองครบถวน
ทั้งกระบวนการ  นักบุญเปาโลสอนทิตัส ลูกศิษยของ
ทานวา “พระเจาทรงชวยเราใหรอดพน มิใชเพราะ
กจิการชอบธรรมใดๆ  ทีเ่รากระทำ      แตเพราะความรัก
ม่ันคงของพระองค  ทรงใชน้ำชำระเราใหสะอาด เราจึง
เกิดใหม และไดรับการฟนฟูโดยพระจิตเจา” (ทต 3:5)
คำสอนน้ีทำใหเราเหน็อยางชัดเจนวา มิใชเราท่ีสามารถ
ทำการฟนฟูตัวเราเองได ไมมีมนุษยผูใด หรือกลุมใด
ที่จะมาทำใหเราฟนฟูข้ึนมาใหมในพระคริสตเจาได
แตเปน “พระจิตเจา” ตางหากท่ีเปนผูฟนฟูเรา เปน
พระเจาตางหากท่ี “ทรงทำทุกส่ิงข้ึนใหม” (วว 21:5)
เปนพระจิตของพระเจา และเปนพระองคเทาน้ัน ทีส่ราง
ส่ิงมีชีวิต และฟนฟูโฉมหนาใหมของแผนดิน (สดด
104:30) หากปราศจากพระจิตเจา เราไมสามารถ
ทำอะไรไดเลย ไมสามารถแมแตจะพูดวา “พระเยซู
เปนเจาชีวติ” (1คร 12:3)

กระบวนการฟนฟูชีวิตใหมในพระจิตเจาเปน
กระบวนการ ที่ตองมีองคประกอบทั้งสองสวนขางตน
และองคประกอบท้ังสองตองประสานสอดคลองกัน
อยางเหมาะเจาะ พระเจาประทานรอยยิ้มแหงความรัก
ใหมนุษย มนุษยเปดรับรอยยิ้มน้ัน และตอบรับรอยยิ้ม
ดวยความรักท่ีไดรบัจากพระเจา ดังน้ีการฟนฟกูเ็กดิข้ึน
ในหัวใจของมนุษย มนุษยกไ็ดรบัการลางในพระจิตเจา
“ซ่ึงจะไมทำใหเราผดิหวงั เพราะพระจติเจา ซ่ึงพระเจา
ประทานใหเรา ไดหลัง่ความรักของพระเจา ลงในดวงใจ
ของเรา ท้ังๆ ทีเ่รายังออนแอ” (รม 5:5) “กระบวนการ
ฟนฟูชีวิตใหมในพระจิตเจาจึงจำเปนสำหรับคริสตชน
ทุกคน  ทุกกลุม ทุกคณะ ทุกฐานันดร ซ่ึงเปนของ
ประทานประเสริฐล้ำเลิศสุด ทีพ่ระเยซูเจาทรงประทาน
ใหเรา” (กจ 2:33)

เราตางทราบดีวา เราไดรับพระจิตเจาแลวทุกคน
เม่ือเรารับศีลลางบาป ศีลกำลัง และเม่ือเรารับศีล

มหาสนิท เราจึงตองจริงจังกับชวีติในพระจิตมากย่ิงข้ึน
นกับุญออกัสติน เตือนคริสตชนวา “พระจิตเจาไดเสด็จ
มาประทับในตัวทานแลว อยาทำใหพระองคตองถอย
จากไป อยากันพระองคออกนอกดวงใจของทาน
พระองคเปนแขกท่ีมาหาทานพรอมกับความดีบริบูรณ
เม่ือพระองคพบวาทานขัดสนจนส้ินเน้ือประดาตัว
พระองคก็ประทานทุกอยางใหจนทานมีอยางครบ
บรบูิรณ เม่ือพระองคพบวาทานอดอยากหวิโซ พระองค
ประทานใหทานอิ่มหนำ เม่ือพระองคพบวา ทาน
กระหายแหงผาก    พระองคกห็ลัง่น้ำทรงฤทธ์ิเขามาใน
ตัวทาน  ทำใหทานกระปร้ีกระเปรา    สดช่ืนมีชวีติชีวา
ดังน้ัน ขอใหทานด่ืมน้ำทรงฤทธ์ิของพระจิตเจาอยาง
เต็มอ่ิมเถิด  นกับุญเปาโลสอนวา  จงอยาเมาเหลา    ซ่ึง
จะนำไปสูกิเลสตัณหาช่ัวรายเสเพล แตจงด่ืมด่ำอยูใน
น้ำทรงฤทธ์ิของพระจิตเจา ซ่ึงจะทำใหทานรวมใจกัน
ขับรองสดุดี เพลงสรรเสริญ และบทเพลงศักด์ิสิทธ์ิตางๆ
อยางสุดจิตใจ (อฟ 5:18-19) นักบุญเกรโกรีแหงนาซี-
อันเซน ถึงกับประกาศกับกลุมคริสตชนดวยเสียงดัง
และอยางหนกัแนนวา “พีน่อง เราจะซอนแสงสวางท่ีเรา
ไดรับไวใตถังครอบอีกนานเทาไร?  บัดน้ีถึงเวลาแลว
ที่เราตองนำแสงสวางท่ีเราไดรับ คือ พระจิตเจาและ
พระอานุภาพของพระองค  มาต้ังบนเชิงเทียนกลาง
หองอยางเดนชัด  เพื่อจะไดสองสวางกับทุกคน กับ
พระศาสนจักรโดยรวม กับวิญญาณท้ังหลาย และ
กับทุกคนในโลก

ขอเราฟงคำของนกับญุเปาโล   ฟงน้ำเสียงของทาน
สังเกตสีหนาและทาทีการประกาศของทาน  เม่ือทาน
ประกาศวา “พ่ีนองทัง้หลาย ขาพเจาไมตองการใหทาน
ขาดความรเูรือ่งพระพรจากพระจติเจา” (1 คร 12:1)

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

พบกบัหนงัสอืด ีส่ือคาทอลกิ
ไดที ่บธู S26 โซน C

ในงานสปัดาหหนังสอืแหงชาต ิครัง้ที ่41
ระหวางวนัที ่29 มีนาคม - 8 เมษายน 2013

เวลา 10.00-21.00 น.
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

หนังสือความเชื่ออันเปนชีวิต
บอกเลาเรือ่งราว “คำสอนและชวีติทีเ่ปนขาวดี”

ทีค่รสิตชนตองรแูละตองเปน

โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

หนังสือเสรมิศรทัธาคาทอลกิ

ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ

และเนื้อหางานชุมนุม ครั้งที่ 50 ประเทศไอรแลนด
พรั่งพรูดวยขอมูล หนักแนนดวยสาระที่ตองรู

โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย

ราคา 170 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เปนหน่ึงเดียว
กับพระคริสตเจา
และกบัผอูืน่
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 10 ª√–®”«—π∑’Ë 3-9 ¡’π“§¡ 2013 Àπâ“ 15

«—¥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

«—¥√“™‘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—πµπ æπ¡ “√§“¡ ®.©–‡™‘ß‡∑√“

‡ªî¥·≈–∂«“¬«—¥ «—π‡ “√å∑’Ë 6 ‡¡…“¬π  ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“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.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√ ’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 103.0 π.

«—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 29 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 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«—¥

«—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≠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¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’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

�����‡ªî¥ Õπ‡¢’¬π‚§√ß°“√  §≥–°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡

(Caritas Thailand) „π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªî¥ Õπ‡¢’¬π‚§√ß°“√ àß·À≈àß∑ÿπ

‡æ◊ËÕæ—≤π“™ÿ¡™π«—¥§“∑Õ≈‘°·≈– —ß§¡‰∑¬ ‚¥¬∑’¡

«‘∑¬“°√∑’Ë¡’§«“¡™”π“≠  Õπ‡¢’¬π¥â«¬·∫∫øÕ√å¡®√‘ß

·≈–æ“ —¡º— ™’«‘µ·∫∫°‘ππÕπ∫π¥Õ¬„π§√—«‡√◊Õπ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

™“«ª°“‡°Õ–≠Õ ®—¥√–À«à“ß«—π∑’Ë 23-24 ¡’π“§¡ 2013

∑’Ë™ÿ¡™π∫â“πæ–‡¥ä– (ª°“‡°Õ–≠Õ) Õ.·¡à Õ¥ ®.µ“°

‡ ’¬§à“≈ß∑–‡∫’¬π (‡Õ° “√+∑’Ëæ—°+Õ“À“√) ∑à“π≈–

1,000 ∫“∑ (ºŸâ‡¢â“Õ∫√¡‡ªìπºŸâÕÕ°§à“„™â®à“¬‡¥‘π∑“ß

‡¢â“Õ∫√¡‡Õß)  π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥‡Õ πæ√—µπå ‚∑√. 08-

0609-7986 Õ’‡¡≈å a.nopparat@caritasthailand.net

¿“¬„π«—π∑’Ë 15 ¡’π“§¡ 2013 √—∫®”π«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

·≈–  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

 —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“√å ·∫√å‚∑π’ µ.≈”‡≈’¬ß Õ.°√–∫ÿ√’

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

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

( Õ∫∂“¡ ‚∑√. 08-1834-0074)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈ ®.ªíµµ“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 23 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå

™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)

«—¥·¡àæ√–·Ààßæ√–À√√…∑“π ª“°®—Ëπ µ.®ª√

(ª“°®—Ëπ) Õ.°√–∫ÿ√’ ®.√–πÕß ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4

æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡ ‚∑√. 08-1834-

0074)

«—¥·¡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§√√“™ ’¡“

¡’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¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“√à«¡°—∫§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬

‡√’¬π‡™‘≠∑à“π√à«¡‡ªìπ‡°’¬√µ‘„πæ‘∏’¢Õ∫æ√–§ÿ≥

æ√–‡®â“‚Õ°“ ∫«™‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß —ß¶“πÿ°√

ÕÕ°— µ‘π √™µ– ª√–∑ÿ¡µ√’ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

™Ÿ»—°¥‘Ï   ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–§π°≈“ß

·®°®à“¬æ√–À√√…∑“π ∫.‚§°ª√“ “∑ Õ.ª–§”

®.∫ÿ√’√—¡¬å «—π‡ “√å∑’Ë 27 ‡¡…“¬π 2013 æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ( Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥

‡°’Ë¬«°—∫‡ âπ∑“ß·≈–∑’Ëæ—° µ‘¥µàÕ∫√“‡¥Õ√å√™µ–

 ª√–∑ÿ¡µ√’ ‚∑√. 08-1746-5878 ·≈–§ÿ≥æàÕ‡ª√¡ª√’

«“ªï‚  ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-9949-6556)

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 10 ª√–®”«—π∑’Ë 3-9 ¡’π“§¡ 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

§◊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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

¢Õ‡™‘≠æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥§√—Èß·√°æ√âÕ¡°—∫

§ÿ≥æàÕÕÕ°— µ‘π √™µ– ª√–∑ÿ¡µ√’ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

§π°≈“ß·®°®à“¬æ√–À√√…∑“π ∫.‚§°ª√“ “∑

Õ.ª–§”  ®.∫ÿ√’√—¡¬å «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28 ‡¡…“¬π  2013

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.30 π.

����� §≥–Õÿ√å ÿ≈‘π®–®—¥ ç∫«™·√¡«“√é  ”À√—∫
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สวัสดีครับ นองๆ เยาวชน
เรายังอยูในบรรยากาศของ
การเตรียมฉลอง  36  ป ี
งานเยาวชนคาทอลิกไทย
แ ล ะ เ ร า กำ ลั ง ท บ ท ว น
การทำงานของเรากับบรรดา

เยาวชนในชวง 36 ปที่ผานมา...เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 2011 สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย ไดประกาศใชแผนอภิบาล คริสตศักราช 2010 – 2015
ซ่ึงเปนการเสริมตอพันธกิจตามแผน  “ทิศทางงานอภิบาล ค.ศ. 2000” โดยยังคง
ยดึวิสัยทศัน “ประชากรของพระเจา รวมเปนหนึง่เดียวในความรัก แสวงหา ติดตาม
และประกาศพระเยซูคริสตเจา” และหลักการเดิม ที่เนนการมีสวนรวมของทุกคน
ในการสรางชุมชนใหเขมแข็งและดำเนินชวีติแบบองครวม

เชนเดียวกัน คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ครสิตชนฆราวาส แผนกเยาวชน จงึได
จัดทำแผนอภิบาลเด็กและเยาวชนฉบับท่ี 10 คริสตศักราช 2011-2015 เพื่อสานตอ
จากแผนงานอภิบาลเยาวชนระยะ 9 (ค.ศ.2001-2010) โดยมุงเนน “อภิบาลชุมชน
ศษิยพระครสิต  รวมพนัธกจิแบงปนขาวดี” ตามวสัิยทศันเดิมทีว่า “เด็กและเยาวชน
ลูกพระเจา รวมพลังเปนหน่ึงเดียว พัฒนาชีวิต ติดตามพระคริสต รวมสราง
พระอาณาจักรในสังคม” และเพ่ือใหสอดคลองกับการดำเนินงานของสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  แผนอภิบาลเด็กและเยาวชนฉบับท่ี 10 นี้
จึงไดมุงเนนแนวทางการอภิบาลเพ่ือพัฒนาชีวิตท้ังครบใหกับเด็กและเยาวชน
อยางจริงจัง โดยเร่ิมจากการพัฒนาชีวติจากรากฐานของความเช่ือในพระเยซูครสิตเจา
และกระตุนใหพวกเขาคนพบพระพรและกระแสเรียกของตน ตามท่ีพระเจา
ประทานให และสามารถตัดสินใจเลือกดำเนินชีวิตตามคุณคาของพระวรสาร
รเูทาทันส่ือ มีชวีติท่ีเปนประจักษพยานถึงพระคริสตเจาในโลกปจจุบนัไดอยางเดนชัด

แผนอภิบาลฉบับน้ี ยังไดมุงเนนไปท่ีผูอภิบาลและผูรวมอภิบาลเอง โดยมี
พระครสิตเจา นายชุมพาบาลท่ีดีเปนตนแบบของชีวติผอูภบิาล ทีจ่ะตองสนใจ ปกปก
รักษา ติดตาม และอุทิศชีวิตของตนเพ่ือฝูงแกะ “เราเปนผูเลี้ยงแกะท่ีดี ผูเลี้ยงแกะ
ยอมสละชีวิตเพ่ือแกะของตน เรารูจักแกะของเรา และแกะของเรารูจักเรา”
(ยน 10:11, 14) เราหวงัเปนอยางย่ิงวาผอูภบิาลจะตระหนักถงึบทบาทหนาท่ีของตน
ในการเปนแสงสวางของสังคม กลาทวนกระแสและคานิยมฝายโลก ดวยคุณคาแหง
การรกัและรบัใช และพรอมท่ีจะอุทศิตนเปนพยานตามแบบอยางของพระคริสตเจา

นองๆ  เยาวชนครับ  “จงไปส่ังสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา”
(เทียบ มธ 28:19) ดวยการเปนพยานชีวิตแหงความเช่ือแกกันและกัน...พบกันใหม
ฉบับหนาครับ

โดย เงาเทยีน

เ ด็กนอยไป
ซ้ือของใหแม เขา
ต้ังใจทำสุดหัวใจ
เพือ่เปนรางวลัให
แ ก เ ด็ ก น อ ย ที่
นารัก คนขายของ
จงึหยบิเอากลองขนมลูกวาดลงมาจากห้ิง และเปดย่ืนใหเด็กนอย

“หยบิไดเลย หนูนอย”
เด็กนอยหยบิลกูกวาดมาหน่ึงเม็ด คนขายของคะย้ันคะยออกี
“หยบิอกีซิ มือหนกูำไดแคไหน กเ็อาไปไดเลย”
เด็กนอยจองมองคนขายของตาโต แลวพดูวา
“ถาอยางน้ัน ชวยหยบิใหผมหนอยซคิรบั”
“ทำไมละ”
“กเ็พราะวาคุณนามีมือใหญกวาผมน่ีครบั”
เมื่อเราสวดภาวนา อยาวัดการวอนขอตามขนาดความเชื่ออันนอยนิด

ของเรา เพราะพระหัตถของพระเจาน้ันยิ่งใหญไมมีขอบเขต
จากหนังสือเมล็ดพันธุแหงปรีชาญาณ เลม 2  : คณะภคินีเซนตปอล

เดอ ชารตร
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ค.ศ. 2007 หลังจากท่ีหนังสือ “องคเอกอัคร
ศาสนูปถัมภก” สำเร็จลง ส่ิงท่ีผมมีในใจเสมอคือ
ผมคิดวามากไปกวาการทำหนังสือ เราสามารถ
จัดอะไรหลายๆ อยางเพ่ือแสดงออกถึงพระ-
ราชไมตรีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ที่ทรงมีตอคาทอลิกไทย หรือบรรดารัชทายาท
เชื้อพระวงศ พูดงายๆ ก็คือ สถาบันหลักของไทย
นัน้คือ สถาบันกษัตริย

ความคิดคอยๆ ตกตะกอน และเปนรปูเปนราง
เ ม่ือสภาสงฆของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
คิดวานาจะรวมมือกับสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมในลักษณะ
คอนเสิรตเทิดพระเกียรติถวายแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84
พรรษา

การทำงานเหมือนเรียกรองใหสรางทีมหลัก
เล็กๆ ข้ึนมากอน ผมยังจำไดถึง คน 4-5 คนท่ีเรา
พูดคุยกัน เอาใหตกตะกอนท้ังเร่ืองบท วิธีการ
นำเสนอ สถานท่ี นักแสดง ศิลปน บทเพลง
งบประมาณ ทีมงานใหญ คิดละเอียด จนออกมา
เปนเอกสาร รอบแรกไมผาน เพราะคิดการณใหญ
ไป คอยๆ เรียนรู ปรับไปมา จนในท่ีสุด ชวงเลย
กลางป 2011 การประชุมเพื่อเตรียมคอนเสิรต
อยางจริงจังก็เริ่มข้ึน  ในวันน้ันผมถือวาเปน
เรือ่งใหมมาก ในวนันีผ้มบอกไดเลยวา ผมคดิอะไร
อยู ผมรูสึกวา การประสานงานแบบน้ีไมงาย
จะคุมหรือเปลากับเวลาท่ีตองจัดแบง  และ
ความเขาใจของกลุมคนท่ีมารวมงานวา เรากำลัง
ทำอะไร ทำไปเพือ่อะไร

ชวงปลายป 2011 อปุสรรคเกดิข้ึนอยางรุนแรง
เม่ือเหตุการณน้ำทวมใหญสำหรับประเทศไทย
ในท่ีสุดเราจำเปนตองบอกยกเลิก แตบทและ
ทีมงานยังอยู และไมถึงกลางป 2012 ผมเดินทาง
มารับการอบรมที่ประเทศฟลิปปนส

ขาวสารขอมูลที่ไดรับจากส่ือตางๆ เวลา
ที่ผมอยูที่นี่ ระบุวา คอนเสิรตน้ีกำลังถูกรื้อฟน
ข้ึนมาอีกคร้ัง แตครัง้น้ีจดัแบบท้ังสำหรบัพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ผมติดตามความเคล่ือนไหว
ในระดับหน่ึง รสึูกภาคภูมิใจ อยางนอยกเ็ปนเหมือน
จุดเล็กๆ แมวาในวันเวลาที่คอนเสิรตเกิดข้ึนจริง
ชื่อจะถูกบันทึกหรือลืมเลือน นั่นไมใชประเด็น
พระเปนเจายอมทราบดี และตัวเองยอมทราบดีวา
หมายหมดุท่ีเราวางไวอยทูีไ่หนกนัแน ทีไ่มนาเชือ่
ไปกวาน้ันคือ ในวันเวลาท่ีเหมาะสมพระเปนเจา
ตอบแทนคืนเราแบบเกินกวาท่ีเรานึกไปถึงได

ส่ิงท่ีสถาบันท่ีผมเขารับการศึกษาอบรม
เนนนักหนาคือ การไดมีโอกาสแลกเปล่ียนทาง

วัฒนธรรม และหัวใจหลักของเน้ือหาการอบรมคือ
ความเปนผูนำ แนนอนการอบรมมีหลายหลากวิธี
และวิธีหนึ่งคือการจัดคืนวัฒนธรรม โดยมีหัวขอหลัก
คือ “สังคายนาวาติกัน ครั้งท่ี 2 กับผูนำ (ของแตละ
ประเทศ)”

การจัดงานถูกแบงออกเปน 2 กลุม 2 คืน คืนแรก
ของกลมุหน่ึง ในวันท่ี 22 กมุภาพันธ ประกอบไปดวย
ประเทศฟลปิปนส ประเทศนามีเบีย ประเทศบังกลาเทศ
ประเทศปาปวนวิกนิ ีประเทศอินโดนีเซีย ประเทศพมา
ประเทศเกาหลี และประเทศไทย

ผมนัง่ประชุมพบความหลากหลายของการนำเสนอ
แตก็นาสนใจไมเบา มีทั้งการรองรำทำเพลง การเตน
การแสดงในแบบสัญลักษณ ในเวลาเพียง 10 นาที
ของแตละประเทศ และนำมารอยเขาดวยกนั แนนอนวา
หลาย ๆ ประเทศงายกวาของเราเพราะจำนวนคนไทย
มีแค 2 คน ผมนึกถึงประสบการณการทำงานตางๆ
ทีผ่านมา ผมคิดถึงบางอยางท่ีกำลงัพาผมไป ดูเหมือนวา
เลก็ๆ แตมันยิง่ใหญ ผมเชือ่เชนน้ัน

ความเปนผูนำประเทศของกษัตริยเปนส่ิงท่ีผม
และรุนพี่ที่อยูดวยกันเลือกมานำเสนอ ผมขอเปน
ประเทศท่ีนำเสนอกลางๆ เพราะจะเริ่มดวยรายการ
โฆษณาท่ีเคยไดรับรางวัลจากส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย ในช่ือชดุ “ในใจ”  (In Your Heart) เปน
เรือ่งของความไมเขาใจของคน 3 คน ฝรัง่ท่ีมาเมืองไทย
และพบวาทำไมคนไทยรักในหลวงมาก มีรปูเต็มไปหมด
ตองยนืเคารพกอนจะชมภาพยนตร หรอืนกัวิง่มาราธอน
ที่พบวาการวิ่งไมใชเพื่อเสนชัย มันมีมากกวาน้ัน หรือ
เด็กนอยในโรงเรยีนตางจังหวดั ทีม่ายืนโบกธงรอรับรถ
ทีผ่านไป ทกุคนไมเขาใจในเบ้ืองตน ภาพยนตรโฆษณา
นั้นทำไดนารัก เม่ือคนขับตุกตุก อธิบายความหมาย
ใหกับชาวตางชาติวา ความหมายของในหลวงคือ
“ในใจ”

ผมไปตอดวยบทเขียนส้ันๆ  เพือ่ชีช้วนใหผชูมเขาใจ
คำวากษัตริยมากข้ึน ในหัวขอ “ใครคือกษัตริย”

ผูเกงกาจในการทำศึกสงคราม
หรอืผทูีม่อบความรักใหกบัแผนดิน

นกัปกครองทีเ่ยีย่มยอด
หรอืผทูีย่นืเคียงขางประชาชน

ผูมีความรูความสามารถ
หรือผูที่ใชความรูความสามารถเพ่ือผูอื่น

ผูที่วางแผนบริหารราชการแผนดิน
หรือผูที่ดำเนินไปทุกที่ที่มีประชาชนของพระองค
ดำเนนิชีวติอยู

ตอดวยคลิปส้ันๆ ทีเ่คยอยใูนหนังสือ “องคเอก
อัครศาสนูปถัมภก”  เปนภาพพระราชไมตรีของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั และบรรดาเช้ือพระวงศ
ที่ทรงมีตอคาทอลิก และตบทายดวยความหมาย
ของผูนำที่แทจริงคือ “การน่ังอยูในใจคน” คลิป
สุดทายท่ีเอามานำเสนอคือ คลิปสรุปคอนเสิรต
คาทอลิกไทย เทิดไทมหาราชา มหาราชิน ีทัง้หมด
ถกูรอยเปนเร่ืองเดียวกนัในเวลาไมเกิน 10 นาที

แลววันน้ันก็มาถึง ผมคิดวาส่ิงท่ีเราทำไมเคย
สูญหาย แมวาจะถูกลบเลือนดวยใครหรือวิธีใดๆ
ก็ตาม มากไปกวาน้ัน พระยุติธรรมของพระ
มักตอบแทนใหเราอยางสาสม ภาพคอนเสิรต
ในปลายเดือนพฤศจิกายนป 2012 ถูกฉาย
และทำความเขาใจพิเศษอีกครั้งตอหนาคนรวม
100 คน ซ่ึงถือวาเปนผูนำสำคัญของคาทอลิก
ในประเทศของตนเองกวา 20 ประเทศ ไมมี
คำบรรยายใดทีม่ากไปกวาขอบคุณพระในทุกกรณี
และขอบคุณความดีที่ทุกคนไดมอบใหแกกัน

เม่ือค่ำคืนวัฒนธรรมผานพนไป ผมอาจถาม
ผชูมในวันน้ันอกีทีกไ็ดวา คุณรสึูกอยางไร มากไป
กวาภาพผูนำท่ีปรากฏในแตละประเทศ คุณเห็น
ผูนำที่แทจริงในทุกวันของคุณหรือเปลา?

บรรณาธิการบริหาร
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ç§≥–Õ“ “‚§‡ÕÕ√å«—¥¡“√å‚° ·∫àßªíπ§«“¡ ÿ¢„Àâ‡¥Á°‰∑¬¿Ÿ‡¢“é
«—π∑’Ë 3-8 ¡°√“§¡ 2013 §≥–Õ“ “‚§‡ÕÕ√å«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å‚° ª∑ÿ¡∏“π’ π”‚¥¬

§ÿ≥∏π™—¬ª√–∏“πÕ“ “‚§‡ÕÕ√å«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å‚° ·≈–§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ™“«·æ√°πâÕ¬

√à«¡¥â«¬Õ“ “‚§‡ÕÕ√å«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·° ‰¥â√«∫√«¡µÿä°µ“

ºâ“Àà¡  ‘Ëß¢Õß∫√‘®“§µà“ßÊ ·≈–‡ß‘π∑”∫ÿ≠ 20,000 ∫“∑ ‰ª¡Õ∫„Àâ°—∫

»Ÿπ¬å‡≈’È¬ß‡¥Á°‰∑¬¿Ÿ‡¢“ ·¡àªÕπ ®.‡™’¬ß„À¡à πÕ°®“°π’È¡’°“√‡ªî¥∑â“¬¢“¬¢Õß

‰¥âπ”‡ß‘π‡¢â“«—¥Õ’° 6,800 ∫“∑ ·≈–∑“ß§≥–‰¥â√à«¡ß“π 60 ªï°“√·æ√à∏√√¡

°—∫™π‡ºà“ª°“‡°Õ–≠Õ∑’Ë·¡àªÕπ ·≈–‰¥â√à«¡ß“π‡ªî¥µ÷°„À¡à¢Õß‚√ß‡√’¬π

»Ÿπ¬å·¡àªÕπ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ·≈–æ√–-

 —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ¥â«¬

ç√–¥¡æ≈ §π¥πµ√’«—¥ °√ÿß‡∑æœé ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘ÏÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ √à«¡°—∫·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

®—¥ß“π ç√–¥¡æ≈ §π¥πµ√’«—¥é ‡æ◊ËÕæ∫ª–·≈°‡ª≈’Ë¬π¡ÿ¡¡Õß∑—»π§µ‘

¢Õßπ—°√âÕß π—°¥πµ√’  ”√«®§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ·≈–‡ªî¥µ—«‚§√ß°“√¢Õß

·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïª√–®”ªï 2013 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 27 ¡°√“§¡ 2013

∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å π”¿“«π“‡ªî¥ß“π‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–™“™“µ‘ ª√’™“«ÿ≤‘

·≈–¥”‡π‘π√“¬°“√‚¥¬ Õ.»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π∑—Èß ‘Èπ

39 §π ®“° 13 «—¥ ·≈– 1 §≥–π—°∫«™

ç√”≈÷°Õß§åæ√–»“ ¥“·Ààß»“ π“´‘°¢åπ“¡∏“√’é æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

·≈–§≥– ‡¢â“√à«¡ß“πæ‘∏’√”≈÷°·≈–‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘Õß§åæ√–»“ ¥“»“ π“ ‘́°¢å

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡°√“§¡ 2013 ≥  ”π—°æ√–»“ ¥“ À¡Ÿà∫â“π≈—¥¥“√¡¬å Õß§å

æ√–»“ ¥“ »‘√‘  —µ§ÿ√ÿ ¬—§¬’µ ´‘ßÀå ¬’ æ√–»“ ¥“·Ààß»“ π“´‘°¢åπ“¡∏“√’ ºŸâ∑√ß

‡ªïò¬¡¥â«¬æ√–‡¡µµ“°√ÿ≥“µàÕºŸâ¬“°‰√â ·≈–ºŸâµ°∑ÿ°¢å‰¥â¬“° ´÷Ëßµ≈Õ¥‡«≈“ 53

æ√√…“ ∑’Ëºà“π¡“ ‰¥â∑√ß¡Õ∫·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π™’«‘µ„π —ß§¡‚≈° ·≈–‡ªìπ

·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’‡≈‘»‡ ¡Õ¡“  æ√–Õß§å‰¥â∑√ß≈– —ß¢“√ «√√§µ „π«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë

13 ∏—π«“§¡ 2012

ç —¡¡π“é ·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—« ¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1) √ÿàπ∑’Ë 138 √–À«à“ß«—π∑’Ë 18-20

¡°√“§¡ 2013 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡ ¡’ºŸâ‡¢â“ —¡¡π“∑—Èß ‘Èπ

4 §Ÿà ‡ªìπ§“∑Õ≈‘° 3 §Ÿà æÿ∑∏ 1 §Ÿà §Ÿà∑’Ë‡ªìπ§“∑Õ≈‘° ¡“®“°‡¢µ 1 «—¥·¡àæ√–

≈Ÿ°ª√–§” (°“≈À«à“√å) 1 §Ÿà ·≈–‡¢µ 3 ¡“®“°«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

(∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß) ·≈–«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ (∫“ß –·°) «—¥≈– 1 §Ÿà
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µÕπ∑’Ë 33 ®“° A ∂÷ß Z
§«“¡¥’  ◊ËÕ

§«“¡‡™◊ËÕ (16)

P (Plan) ¡’·ºπ°“√≈à«ßÀπâ“ ‡æ◊ËÕÕπ“§µ

°àÕπÀπâ“π’È¡’∫∑«‘‡§√“–Àå«à“ ∑”‰¡

§“∑Õ≈‘°„πøî≈‘ªªîπ å‡¢â“æ‘∏’·µàßß“π

„π«—¥πâÕ¬≈ß?  “‡ÀµÿÀπ÷Ëß§◊Õ§à“„™â®à“¬

∑’ËµâÕß®à“¬„Àâ°—∫«—¥„π°“√ª√–°Õ∫æ‘∏’

º¡™Õ∫„®∑’ËÀ≈—ß®“°π—Èπ‰¡àπ“π æ√–-

»“ π®—°√„πª√–‡∑»π’È ª√–°“»≈¥√“§“ ¡’‚ª√‚¡™—Ëπ ≈¥·≈° ·®°·∂¡ œ≈œ

øíß¥Ÿ‡À¡◊Õπ‡ªìπ∏ÿ√°‘® ·µà®–®—¥√–∫∫Õ¬à“ß‰√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√≈ßµ—« ‰¡à¡“°·≈–

‰¡àπâÕ¬®π‰¡à “¡“√∂√—∫º‘¥™Õ∫‰¥â º¡‡™◊ËÕÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“«à“ æ√–»“ π®—°√

‰¡à¡’§«“¡§‘¥„π°“√∑Õ¥∑‘Èß≈Ÿ°Ê ¢Õßæ√–

·ª≈°∫“ß§√—Èßº¡™Õ∫Õ“®“√¬å∑’Ë¡’·ºπ°“√ Õπ™—¥‡®π  ·µà∫“ß∑’º¡°Á‰¡à™Õ∫

„Àâµ‘¥°—∫·ºππ—Èπ®π‡À¡◊Õπ°—∫«à“ ‡√“µâÕß‡¥‘πµ“¡‰ª ‚¥¬¬—ß‰¡à√Ÿâ«à“‡√“‡¥‘πµ“¡

‰ª∑”‰¡ ·ºπ∂Ÿ°«“ß‰«â¥’ ·µà¡—°‡°‘¥®“°°“√§”π«≥≈à«ßÀπâ“  ∂“π°“√≥å

‡©æ“–Àπâ“ ∫“ß∑’‡√’¬°√âÕß„ÀâµâÕßª√—∫·ºπ ‡æ◊ËÕ§«“¡‡À¡“– ¡ ·ºπ®÷ß ”§—≠

·µàºŸâπ”·ºπ‰ª„™â°Á ”§—≠‰¡à·æâ°—π

æ√–»“ π®—°√‰¡à‡§¬∑Õ¥∑‘Èß≈Ÿ°Ê √à«¡™◊Ëπ™¡‡¡◊ËÕ∂÷ß«—π·Ààß§«“¡™◊Ëπ™¡

√à«¡∑ÿ°¢å‚»°‡¡◊ËÕ∂÷ß«—π∑’Ë¡’°“√æ≈—¥æ√“°®“°≈“ √à«¡§«“¡‡™◊ËÕ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°

‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ√—∫»’≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïµà“ßÊ ·≈–‡ªî¥ª√–µŸµâÕπ√—∫‡¡◊ËÕ¡’ ¡“™‘°„À¡à

∑ÿ°·ºπß“π®÷ß∂Ÿ°‡¢’¬π‡æ◊ËÕ∑ÿ°§π ·µà·ºπ°“√Àπ÷Ëß∑’Ë‡√“Õ“®®–‰¡à‡¢â“„®∑—ÈßÀ¡¥

·µà‡√’¬°‰¥â‡≈¬«à“ ∑—Èß™’«‘µ¢Õß‡√“ ∂Ÿ°Ω“°‰«â∑’Ë·ºπ°“√·Ààß§«“¡√—°¢Õßæ√–‡®â“

ç§«“¡‡¬àÕÀ¬‘Ëß‡ªìπ∑’Ë ‡°≈’¬¥™—ß∑—Èß·°àÕß§åæ√–ºŸâ ‡ªìπ‡®â“·≈–·°à¡πÿ…¬å

∑—ÈßÕß§åæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“·≈–¡πÿ…¬å¬àÕ¡√—ß‡°’¬®§«“¡Õ∏√√¡é (∫ÿµ√ ‘√“ 10:7)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ¿“ææ‘∏’·µàßß“π„π«—¥·ÀàßÀπ÷Ëßª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å º¡

‡ΩÑ“¥Ÿ«‘∏’°“√®—¥°“√ ¢Õß∫√√¥“ÕÕ√å·°‰π´å ∑’Ë§Õ¬°”°—∫„Àâ‡®â“∫à“« ‡®â“ “«

∑”Õ¬à“ßπ—Èπ ∑”Õ¬à“ßπ’È º¡¡Õß¥â«¬À—«„®‡ªî¥°«â“ß ¡’§”∑’Ëºÿ¥¢÷Èπ¡“„π„® (À√◊Õ)

§«“¡√—°ÕÕ°·∫∫‰¥â

    «—ππ—°∫«™ “°≈    —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’
®—π∑∫ÿ√’ ●  «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013  ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ‡ªìπ

ª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

∫—π∑÷°‡Àµÿ°“√≥åÀ≈—ß«—π ≈–µ”·Àπàßæ√– —πµ–ª“ª“
«—ππ’È (13 °ÿ¡¿“æ—π∏å §.». 2013) ‡ªìπ«—π∑’Ë‡√“‡√‘Ë¡‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

®“°‡Àµÿ°“√≥åª°µ‘ ∑’ËÀπâ“«“µ‘°—π ‡¡◊ËÕ«“πµÕπ‡™â“ (12 °ÿ¡¿“æ—π∏å §.». 2013)

À≈—ß®“°∑’Ëæ«°‡√“‰¥â√——∫∑√“∫¢à“« °“√ ≈–µ”·Àπàß¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“

‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 ª√–¡ÿ¢ Ÿß ÿ¥¢Õßæ√–»“ π®—°√§“∑Õ≈‘°

√“¬°“√∑’«’™àÕß √“¬ (RAI)  ∂“π’À≈—°¢ÕßÕ‘µ“≈’ ‰¥âπ”‡ πÕ¢à“«‡°’Ë¬«°—∫

æ√–√“™ª√–«—µ‘ æ√–°√≥’¬°‘®¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“

√“¬°“√«‘∑¬ÿ °Áπ”ª√–‡¥Áππ’È ¡“æŸ¥§ÿ¬°—π‚¥¬∑—Ë«‰ª  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

¿√“¥“ ÿ√ ‘∑∏‘Ï           ÿ¢™—¬
Õ∏‘°“√‡®â“§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈

¿√“¥“®ÕÀåπ §—≈≈“√—§§—≈ ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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