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แสงสวางแหงดวงดาวของพระองค
ยังฉายสองพวกเรา

เย็นวันน้ันขอความเตือนในมือถือจากสำนักขาวใหญอยางซีเอ็นเอ็น (CNN) ข้ึนวา “สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 ทรงสละตำแหนง...” ผมรบีเช็คขาวจากชองทางส่ือเทาท่ีพอจะหาได แตเรือ่งแบบน้ีไมนาเช่ือใครเทา
เว็บไซตขาววาติกันอยางเปนทางการ www.vatican.va ใชแลว พระสันตะบิดรท่ีรักยิ่งของเรา ไดทรงประกาศ
สละจากตำแหนงของพระองค

บรรทัดตอจากน้ีเปนการเรียบเรียงเร่ืองราวหนาหน่ึงของประวัติศาสตรที่โลกตองบันทึก เพราะตำแหนง
พระสันตะปาปาเปนตำแหนงท่ีโลกทั้งโลกจับตามอง มีกระแสตอตานและคัดคาน หลายรอยปที่ผานมา
เราไมเคยรับรูเลยวา พระสันตะปาปาสามารถลงจากตำแหนงไดกอนเวลา ความคิดตางๆ มากมายเกิดข้ึน ไมเวน
แมกระท่ังการคาดเดาถึงพระสันตะปาปาองคถัดไป ตางคนตางวากันไปตามความเช่ือ ความรู ความเขาใจ
“อดุมสาร” ขอประมวลเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนและเก่ียวของโดยเฉพาะกับสังคมไทยมาใหติดตามกัน

สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต ท่ี 16

การสละจากตำแหนงพระสันตะปาปา
ไมใชเรื่องที่เกิดข้ึนไมได

การสละจากตำแหนงหรืออำนาจของพระสันตะปาปา
เคยเกดิข้ึนครัง้แรกในชวงยคุกลาง โดยพระสนัตะปาปา
องคแรกท่ีทรงประกาศสละจากตำแหนงคือสมเด็จ
พระสันตะปาปาเซเลสติน ที่ 5 ในป ค.ศ. 1294 และ
เปนการลาออกดวยเหตุผลดานสุขภาพและวัยสูงอายุ
เปนกรณีเดียวกับสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
สวนพระสันตะปาปาองคที ่2 ทีท่รงลาออกก็คือสมเดจ็
พระสนัตะปาปาเกรโกรี ่ที ่12 ในป ค.ศ. 1415 เน่ืองจาก
เกิดความแตกแยกข้ึนภายในพระศาสนจกัร การลาออก
ถือเปนการยุติการแตกแยกน้ัน

เราสามารถเทียบดูจากกฎหมายของพระศาสนจักร
ในมาตราท่ี 332 วรรค  2 “หากเกิดกรณีทีพ่ระสนัตะปาปา
สละตำแหนงของทาน เพ่ือใหการสละตำแหนงมีผล
ตองใหการสละตำแหนงน้ันเปนไปอยางอิสระและ
ตองแสดงเจตจำนงน้ีอยางถูกตอง โดยไมจำเปนใหผใูด
ยอมรบัการสละตำแหนงดังกลาว”

ดังน้ันเราจึงพบเหตุการณของเชาวันท่ีไมมีใคร
คาดคิด

เชาวนันัน้กบัเรือ่งทีไ่มคาดคดิ
เชาวันท่ี 11 กุมภาพันธ ค.ศ. 2013 หลังจากการ

ประชุมเพ่ือสรุปเร่ืองการสถาปนานักบุญองคใหม
องคสมเด็จพระสันตะปาปาทรงอานเอกสารช็อกโลก
ถอยแถลงน้ันมีใจความวา

“พี่นองที่รักทั้งหลาย ขาพเจาเรียกทานท้ังหลาย
มาประชุมคณะพระคารดินัลคร้ังน้ีมิใชเพื่อแตงต้ัง
นักบุญ 3 องคเทาน้ัน แตเพื่อที่จะแจงใหทานท้ังหลาย
ทราบถึงการตัดสินใจท่ีมีความสำคัญย่ิงตอชีวิตของ
พระศาสนจักรดวย หลังจากท่ีขาพเจาทำการพิจารณา
มโนธรรมของขาพเจาเสมอตอพระเจา ขาพเจามีความ
ม่ันใจวา เน่ืองจากอายุขัย พละกำลังของขาพเจาไมเอื้อ
อำนวยอีกตอไปแลวท่ีจะทำหนาท่ีแทนนักบุญเปโตร
ไดดีเทาท่ีควร  ขาพเจาตระหนักดีวาหนาท่ีนี้ เพราะ
ธรรมชาติฝายจิตท่ีจำเปน  จะตองดำเนินไปไมใช
ดวยวาจาและการกระทำเทาน้ัน ที่สำคัญไมนอยไป
กวาน้ันก็คือ การสวดภาวนาและการพลีกรรม แต

จะอยางไรก็ดี ในโลกเราทุกวันน้ีที่กำลังเผชิญกับ
การเปล่ียนแปลงอันรวดเร็วและกำลังถูกกระหน่ำ
ดวยคำถามมากมายท่ีเก่ียวกับความเหมาะสมของชีวิต
ในความเช่ือ เพื่อที่จะดูแลสำเภาของนักบุญเปโตรและ
ทำการประกาศพระวรสาร ความเขมแข็งท้ังกายและจิต
เปนส่ิงจำเปน พลงัดังกลาวของขาพเจาในสองสามเดือน
ที่ผานมาไดตกต่ำลงจนถึงข้ันท่ีขาพเจาตองยอมรับวา
ตนเองไม มีความสามารถเพียงพอที่จะทำหนา ท่ี
ที่ขาพเจาไดรับมอบหมายน้ีไดอีกตอไป  ดวยเหตุนี้
และเม่ือตระหนักดีถึงการตัดสินใจท่ีสำคัญน้ี ขาพเจา
จึงขอประกาศดวยใจอิสระวาขาพเจาขอลาออกจาก
ตำแหนงพระสังฆราชแหงโรม ผูสืบทอดอำนาจจาก
นกับญุเปโตร ซ่ึงบรรดาพระคารดินลัไดมอบใหขาพเจา
เม่ือวนัที ่19 เมษายน ค.ศ. 2005 โดยมผีล นบัต้ังแตวนัที่
28 กุมภาพันธ ค.ศ. 2013 เวลา 20.00 น. เปนตนไป
ตำแหนงผปูกครองสันตะสำนัก สำนักแหงนักบุญเปโตร
จะวางลง และจะมีการประชุมลับของบรรดาพระคารดินลั
เพือ่เลอืกพระสันตะปาปาองคใหม พีน่องท่ีรกั ขาพเจา
ขอขอบคุณทุกทานอยางจริงใจสำหรับความรักและ
งานท่ีพวกทานไดรวมมือใหความชวยเหลือในพันธกิจ
ของขาพเจา และขาพเจาตองขอโทษสำหรับขอบกพรอง

ตางๆ ของขาพเจาดวย
บัดน้ีขอใหเรามอบพระศาสนจักรศักด์ิสิทธ์ิไวใน

ความดูแลของผอูภบิาลสูงสุด ซ่ึงไดแกพระเยซคูรสิตเจา
ทูลวอนขอพระมารดาของพระองคเพื่อพระแมจะได
ชวยเหลือบรรดาพระคารดินลัดวยความเอ้ืออาทรดุจแม
ของพระนางในการเลือกพระสันตะปาปาพระองคใหม
สำหรับตัวขาพเจาเองแลว ขาพเจาใครทีจ่ะอุทศิตนรับใช
พระศาสนจักรของพระเจาตอไปในอนาคตโดยอาศัย
ชวีติท่ีอทุศิใหกบัการสวดภาวนา”

ถอยแถลงในวนัน้ันมีความกระจางชัดในระดับหนึง่
แนนอนบางเรือ่งอาจจะตองใชเวลาศกึษาทำความเขาใจ
ซ่ึงบุคคลทีมี่สวนเกีย่วของในสันตะสำนักคงตองจัดให
เหมาะสมกันตอไป แมวาจะชัดเจนกระจาง แตไม
สามารถหลีกเล่ียงการตีความและปฏิกิริยารอบดานได

ปฏิกิริยารอบดาน
ความเจริญทางเทคโนโลยีทำใหเราสามารถหาขาว

ไดหลากหลาย สำหรับขาวของพระศาสนจักรวิธีที่
ผมใชเสมอคือเขาไปท่ีหนวยงานท่ีรบัผดิชอบหลกั เม่ือ
ไดคำตอบแนนอนแลวจึงเช็คปฏิกิริยาของสื่อในไลน

(อานตอหนา 4)
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เดียวกนั และคอยรบัฟงความคิดอานรอบดาน แอพพล-ิ
เกช่ันขาวท่ีใหขอมลูไดหลากหลายซึง่ผมเลอืกใชเสมอๆ
มีชือ่วา Hitpad จดุเดนของแอพพลเิกชัน่น้ีคือ การแบง
ขาวออกเปนหมวดหมู ในวันน้ันขาวพระสันตะปาปา
อยใูนหมวดขาวฮอตฮิต

นอกจากการแบงหมวดของขาวแลว แอพพลเิกช่ัน
นี้ยังใหเราสามารถเลือกขาวเดียวในวิธีการนำเสนอ 4
แบบ คือ เน้ือขาว คลิป (ภาพเคล่ือนไหว) ขาว ภาพ (นิง่)
ขาว และรายงานขาวส้ัน ในวิธีการนำเสนอน้ันจะมี
แหลงขอมูลขาวแทบจะทุกแหลง เราพอสรุปไดวา
ในชวงเวลาน้ันขาวพระสันตะปาปาจัดวาเปนขาวท่ี
มาแรงท่ีสุดหลังจากท่ีมีการประกาศขาวน้ีออกไป
ซีเอ็นเอ็นนำภาพกลับมาฉายซ้ำไปมาสำหรับถอยแถลง
ที่พระองคไดตรัส FOX แสดงปฏิกิริยาช่ืนชมการ
ตัดสินใจ แตก็นำเสนอในเชิงลบอยูบาง ในส่ือของ
ประเทศไทยเอง ไดใหความสนใจและสัมภาษณ คณุพอ
วรยุทธ กิจบำรุง ผูอำนวยการ ส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย อ.ชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย ในประเด็นน้ี

ขาวพระสันตะปาปาเปนขาวท่ีสรางปฏิกิริยา
ในโลกไซเบอรวามีคนแชร (สงตอ) มากท่ีสุด เฟซบุค
ทีใ่ชภาษาองักฤษบางเฟซบคุเปดประเด็น “คุณคิดอยางไร
กบัการลาออกของพระสันตะปาปา”

ผมคิดวาขาวน้ีเปนขาวท่ีมีทัง้คนเห็นดวยและคัดคาน
แมวาคนสวนใหญจะช่ืนชมกับการตัดสินพระทัยของ
พระองคทาน แตบนโลกใบน้ีเราก็หลีกเลี่ยงไมไดกับ
ความคิดตาง ความจริง ความถูกตอง และจุดยืนของการ
ตัดสินพระทยัในแตละเร่ืองในแตละคนตองชดัเจนกอน

เม่ือโฆษกของสำนักวาติกันออกมาสรุปขาว และ
จุดยืนในประเด็นการสละจากตำแหนงของพระ-
สันตะปาปา

คุณพอเฟเดริโก ลอมบารดี สงฆคณะเยสุอิต ผูทำ
หนาท่ีผูอำนวยการศูนยขาววาติกัน (โฆษกสำนัก
วาติกนั) แถลงวา สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
จะทรงสละจากตำแหนงอยางเปนทางการในวันท่ี 28
กมุภาพนัธ ซ่ึงแนนอนเปนเรือ่งท่ีไมมีใครคาดคิดมากอน
โดยตรัสเพียงวาพระองคมีพระชนมายุมากเกินกวา

ทีจ่ะดำรงตำแหนงตอ
สมเด็จพระสันตะปาปเบเนดิกต ที ่16 ทรงข้ึนดำรง

ตำแหนงประมุขแหงพระศาสนจักรโรมนัคาทอลิกเม่ือป
ค.ศ. 2005  หลงัจากสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล
ที ่2 สวรรคต

โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัส
ชีแ้จงในแถลงการณวา  หลงัจากท่ีพระองคทรงพิจารณา
มโนธรรมตอพระผูเปนเจาอยางถ่ีถวนแลว  พระองค
ทรงม่ันใจวาพระพลานามัยทีไ่มแข็งแรง อนัเน่ืองมาจาก
ที่พระองคทรงมีพระชันษามาก เปนเหตุใหปกครอง
พระศาสนจักรไดไมเต็มท่ี จึงตัดสินใจสละตำแหนง
ส้ินเดือนกุมภาพันธนี้

นอกจากนั้นโฆษกของสำนักวาติกันทานน้ียังไข
ขอกระจางตาง ๆ ตามท่ีส่ือมวลชนสนใจ เชน เรื่อง
พระองคจะพำนกัทีไ่หนหลงัจากน้ี ชดุท่ีพระองคสวมใส
เพราะมีแตพระสันตะปาปาพระองคเดียวเทาน้ันท่ี
จะทรงสวมชุดสีขาว พระองคจะอยใูนตำแหนงท่ีเรยีกวา
อะไร พระธำมรงคที่เหมือนเปนสัญลักษณที่จะตอง
ถูกทำลายเม่ือไดพระสันตะปาปาพระองคใหม ฯลฯ
คำถามเหลาน้ี บางเร่ืองกระจางชัด บางเร่ืองตองใชเวลา
ศึกษา แตคำถามท่ีสำคญัเราไดรบัคำตอบแลว พระองค
ทรงสละตำแหนงดวยสุขภาพ อายุขัย และไดทรง
พิจารณาอยางละเอียดถี่ถวนตอพระเจา พระองคทรง
ชดัเจน

ในท่ีสุดคือความจริง “ยอมรับและขอบคุณพระ” :
ปฏิกิริยาผูนำสำคัญๆ ของโลก

เม่ือขาวไดแพรสะพัดออกไป ลองมาฟงปฏิกิริยา

จากผนูำสำคญั ๆ ของโลก
บันคมีนู  เลขาธิการองคการสหประชาชาติไดกลาว

ถึงองคสมเด็จพระสันตะปาปากับเหตุการณนี้พอสรุป
ใจความสำคัญไดวา “เห็นความชัดเจนของพระองค
ในการเสวนากับพี่นองตางความเช่ือ ความหาญกลา
ในการชวยเหลือพี่นองผูยากไร หรือแมกระท่ังการ
สงเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติ หวังวาส่ิงท่ีพระองค
ไดทรงสรางไวจะไดรบัการสานตอ”

บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได
กลาววา “ตามธรรมเนียมของอเมริกันชนในทุกๆ แหง
รวมท้ังขาพเจาและภริยาสวดภาวนาใหความต้ังใจของ
พระองคทานบรรลุผล ในถอยแถลงของพระองคกลาว
ถึงพระศาสนจักรท่ีตองเผชิญกับสถานการณที่ทาทาย
ไมตางไปจากสหรัฐอเมริกาและโลก”

โฮเซ มานเูอล บารโรโซ ประธานคณะกรรมาธิการ
ยุโรป   ไดกลาววา “ขาพเจาเรียนรูจากคำประกาศของ
พระองควาเต็มไปดวยความลึกซึ้ง พระองคไดสะทอน
ใหเห็นถึงคุณคาท่ีแทจริง ในการนำสันติสุขและการ
เคารพสทิธิมนุษยชน”

กษตัรยิฮวน คารลอส  แหงประเทศสเปน ไดแสดง
ใหเห็นถึงความสัมพันธกับประเทศสเปน องคสมเด็จ
พระสันตะปาปาไดเสด็จมาเยือนประเทศสเปนถึง
3 ครัง้ดวยกนั

นอกจากนั้นในประเทศท่ีนับถือศาสนายิวอยาง
อิสราเอล ประธานาธิบดีซีมอน เปเรส ไดแสดงความ
รสึูกเสียใจตอการตัดสินใจคร้ังน้ี และกลาววาไดพบกบั
พระองคในการเสด็จเยือนอสิราเอลในป 2009 พระองค
เปนนักคดิท่ียิง่ใหญ เปนบุคคลท่ีมีความเช่ืออยางแทจรงิ
ปรารถนาที่จะสรางสันติสุข และมีพระปรีชาในการ
สรางสัมพันธในการเปล่ียนแปลงประวัติศาสตร
โดยปราศจากการลดทอนซ่ึงคุณคา

สวนเสียงจากบรรดาพระคารดินัลในพื้นที่ตางๆ
ทั่วโลกไมวาจะเปนจากฝงแอฟริกา ยุโรป อเมริกา
หรือเอเชียอยางพระคารดินัลหลุยส อันโตนิโอ ตาเกล
ตางกลาวเปนประโยคคลายๆ กนัวา “แมวาจะแปลกใจ
เสียใจ กังวลใจ ในท่ีสุดเราตองยอมรับการตัดสินใจ
และขอบคุณพระ”

บุคคลที่จะกลายเปนตำนาน
สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16  มีพระนาม

เดิมวา พระคารดินลัโยเซฟ รตัซงิเกอร เปนชาวเยอรมนั
พระองคทรงข้ึนดำรงตำแหนงพระสันตะปาปาลำดับ
ที ่265 ขณะท่ีมีพระชนัษา 78 พรรษา ซ่ึงถือวามากท่ีสุด
นับต้ังแตมีการเลือกมา

พระองคไดรบัเลอืกจากการประชมุคณะพระคารดินลั
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน ค.ศ. 2005 ในการประชุมครัง้ท่ี 4
จากจำนวนพระคารดินลัทีเ่ขารวมประชุม 115 องค 52
ประเทศ  (หน่ึงในน้ันมีพระคารดินลัจากเมืองไทยของ
เราดวย พระคารดินลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู...ผเูขียน)

บดิาของพระองคชือ่โยเซฟ  มารดาช่ือแมรี ่ รตัซิงเกอร
บดิาเปนตำรวจมาจากครอบครัวชาวนา  ประสูติวนัท่ี 16
เมษายน ค.ศ. 1927 ในมารคเติล อมั อนิน แควนบาวาเรีย
ภาคใต ประเทศเยอรมนี สมัยเปนเยาวชนไดถูกเกณฑ
เขารวมเยาวชนนาซี เหมือนเด็กหนุมท่ัวไป ประจำอยู

(อานตอหนา 5)
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ชายแดนออสเตรีย ฮังการี ตอมาไดหลบหนีทัพ
กลับบานเกิดของตน

ค.ศ. 1945 ถูกจับเปนเชลยศึก และไดรับการ
ปลอยตัว เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1945 จากประสบการณ
ชีวิตชวงน้ีเองทำใหเกิดความคิดและกระแสเรียก
ปรารถนาจะเปนพระสงฆเพื่อความจริงและเสรีภาพ
ของประชาชน

บวชเปนพระสงฆ ค.ศ. 1951 รวมกับพี่ชายคือ
คณุพอจอรจ รตัซิงเกอร และเรียนตอจนจบปริญญาเอก
ดานเทววิทยา ค.ศ. 1953

ไดรับแตงต้ังเปนพระอัครสังฆราชสังฆมณฑล
มิวนิกและไฟรซิง เดือนมีนาคม ค.ศ. 1977

ไดรับแตงต้ังเปนพระคารดินัล ค.ศ. 1977 โดย
สมเด็จพระสนัตะปาปาเปาโล ที ่ 6

ไดรับแตงต้ังเปนประธานสมณกระทรวงพระ-
สัจธรรม จากสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2

ไดรับเลือกใหเปนหัวหนาคณะพระคารดินัล ค.ศ.
2002

ไดรบัเลอืกเปนพระสนัตะปาปา วนัท่ี 19 เมษายน
ค.ศ. 2005

และตอไปเราจะตองเติมวา พระองคไดสละ
ตำแหนงในวันท่ี 28 กมุภาพันธ ค.ศ. 2013

สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
กบับุญราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่ 2

พระองคทรงทำงานใกลชิดกับสมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที ่2 มานานถึง 24 ป ในเร่ืองท่ีสำคัญ
คือ ขอคำสอนของพระศาสนจักร ในป ค.ศ. 1992
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงประกาศ
ใชหนงัสือคำสอนของพระศาสนจักรเลมใหม วนัท่ี 11
ตุลาคม ค.ศ. 1992

ค.ศ. 2002 สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2
ทรงแตงต้ังใหเปนหัวหนาคณะพระคารดินัล (Dean of
the College of Cardinals) พระองคทรงเปนผูประกาศ
แจงขาวการสวรรคตของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 ในวนัที ่2 เมษายน ค.ศ. 2005

พระองคเปนประธานถวายมิสซาปลงพระศพ
สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 วนัท่ี 8 เมษายน
ค.ศ. 2005 ทามกลางบรรดาคณะพระคารดินลั พระสงฆ
นกับวช ผนูำประเทศตางๆ และคริสตชนหลายลานคน
ที่รวมพิธีในวันน้ัน และเปนพันลานคนท่ีติดตามการ
ถายทอดสดจากโทรทัศน

ที่มาที่ไปของพระนามเบเนดิกต
พระองคทรงเลือกพระนามเบเนดิกต เพื่อระลึกถึง

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 15 (ค.ศ. 1914-
1922) สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 พระองคทรงกลา
และยืนหยัดม่ันคงในความเปนกลาง ขณะท่ีสังคมมี
ความขัดแยงกันอยางรุนแรงในดานการเมือง แมในกลมุ
ประเทศท่ีเปนคริสต ไดคัดคานความรุนแรง การใช
กาซพิษ ทรงชวยเหลือผูประสบภัยจากสงคราม และ
เปนผเูสนอแผนสันติภาพ 7 ประการแกสังคมโลก

นกับญุเบเนดิกต (ค.ศ. 480-547) เปนผกูอตัง้อาราม
ฤๅษข้ึีนและเผยแพรทัว่ไป ดวยการถอืชวีติสันโดษ และ
เครงครัด ตอการทำงานและภาวนา คือคณะเบเนดิกติน
และสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงประกาศ
ยกยองใหทานนักบุญเปนองคอุปถัมภเอกของยุโรป
          
ผลงานของพระองคทาน

องคสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงเปน
นักคิด นักวิชาการ นักเขียน ผลงานของพระองค
ที่ไดรับการถายทอดเปนภาษาไทยแลว ไดแก

พระสมณสาสน
- “พระเจาคือความรัก” (Deus Caritas Est) ออก

ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2005
-  “รอดพนดวยความหวัง” (Spe Salvi) ออกในวันท่ี

30 พฤศจกิายน 2007
-  “ความรักในความจริง” (Caritas in Veritate) ออก

ในวันท่ี 29 มิถนุายน 2009

สมเด็จพระสันตะปาปา (ตอจากหนา 4)

หนังสือพระนิพนธ
- พระเยซเูจาแหงนาซาเร็ธ เลม 1-3

พระสมณลิขิตเตือน
- พระวาจาขององคพระผเูปนเจา (Verbum Domini)

ในเร่ืองพระวาจาของพระเจาในชีวิตและพันธกิจของ
พระศาสนจักร (หลังการประชุมสมัชชาพระสังฆราช
ครัง้ท่ี 12 ระหวางวันท่ี 5-26 ตุลาคม ค.ศ. 2008)

- ประตูแหงความเช่ือ (Porta Fidei) โอกาสประกาศ
ปแหงความเช่ือวันท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 2012 – 24
พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 แปลเปนไทยในช่ือ กาวไปสู
ปแหงความเช่ือ ซ่ึงรวมกับขอมลูอืน่ๆ ในปแหงความเช่ือ
ดวย

พระดำรัสเตือน
- ศีลมหาสนิท  ศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงความรัก

(Sacramentum Caritatis) บอเกิดและจุดสูงสุดแหงชีวติ
และพันธกิจของพระศาสนจักร (หลงัการประชุมสมัชชา
พระสงัฆราช สมัยสามัญ ครัง้ท่ี 11 ระหวางวันที ่ 2-23
ตุลาคม ค.ศ. 2005)

สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
กับพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

ในสวนของพระศาสนจักรในเมืองไทย เม่ือมีขาว
การสละตำแหนง เพ่ือกันความผิดพลาดและสับสน
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยจึงออก
ประกาศในเร่ืองนี ้ลงวนัองัคารท่ี 12  กมุภาพนัธ  ค.ศ.
2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร  สันติสุข-
นิรันดร ในนามประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย

ในสมณสมัยของพระองคยังมีเหตุการณเดนๆ คือ
การท่ีสภาพระสังฆราชไทยไดมีโอกาสเขาเฝาถวายรายงาน
(อัดลิมินา) ในป ค.ศ. 2008 มีพระดำรัสจากพระองค
ตอสภาพระสังฆราชฯ หลายตอนท่ีนาสนใจ และเปน
เข็มทิศสำหรับงานอภิบาลภายในพระศาสนจักรไทย อาทิ

“วันสมโภชพระจิตเจา ซ่ึงเราไดทำการฉลองเม่ือ
ไมนานมาน้ี เตือนใจเราวา พระจติของพระเจา บนัดาล

(อานตอหนา 13)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่11 ประจำวนัที ่10-16 มนีาคม 2013หนา 6

บทอธษิฐานภาวนา

ไมมีการรอมชอม

บ.สันติสุข
www.salit.org

ลดเลกิละ (2)
คนเลือกทำตามใจชอบ
มากกวาจะทำตามกฎเกณฑธรรมชาติ
ใชวาจะรอดตัวไดตามตองการ
ตัวเองน่ันแหละท่ีไดรับผลกระทบเปนคนแรก
ในเม่ือกฎเกณฑธรรมชาติถูกกำหนดไวต้ังแตแรก
เพื่อใหทุกอยางดำเนินและดำรงไปไดอยางลงตัว
ทำผิดทำเพ้ียนธรรมชาติเม่ือไร
ก็เหมือนกับจงใจทำรายตนเองเม่ือนั้น
ไมพอยงัสงผลกระทบถงึผอูืน่
รวมท้ังระบบนิเวศสภาพแวดลอมรอบดาน
เพราะกฎธรรมชาติก็คือกฎธรรมชาติ
ไมมีด้ินไมมียกเวนไมมีผอนผันไมมีออมชอม
ปฏิบัติตามทุกอยางก็ดำเนินไปเปนปกติ
ไมปฏบิติัตามทุกอยางก็สะดุดสับสนกลับตาลปตร
ตางกับกฎท่ีมนุษยต้ังข้ึนใชบงัคับในระดับตางๆ
เริม่ต้ังกฎก็เร่ิมกำหนดขอยกเวนพรอม
บางกรณีใชบังคับอีกบางกรณียกเวนให
บางคนตองปฏบิติัอกีบางคนยกเวนใหเปนอภสิิทธ์ิ
บางเร่ืองตีความรายอักษรอีกบางเร่ืองตีความยืดหยุนตามสะดวก
ทำผดิกฎไดหากไมมีใครเห็นหากไมถกูจับได
สามารถเลีย่งสามารถหลบสามารถผอนผนั
ผลทีต่ามมาก็อยางท่ีมีใหเหน็ในสังคม
ความไมปลอดภัยความอยุติธรรมความเสียเปรียบความฉอโกง
คนมีหนาท่ีรักษากฎหมายก็ไมเปนโลเปนพาย
เผลอๆ กถ็อืกฎหมายในมือเลนงานคนอ่ืนเปนวาเลน...

ตรงกันขามกับธรรมชาติรอบดาน
ทุกอยางกลมกลืนตามครรลองอยางไมผิดเพี้ยน
จนหลายครัง้คนตองยกตวัอยางธรรมชาติมาสอนมาเตือนใจ
อยางท่ี Caroline Naoroji เขียนใหคิด
“จงเรยีนรจูากเทียนไข
ในการสองแสงใหความสวางในความมืด
จงเรียนรจูากนกในเวหา
ในการสงเสียงรองเจ้ือยแจวชืน่ชมไดตลอดเวลา
จงเรียนรจูากมด
ในการทำงานขยันขันแข็งและไมเคยเกียจคราน
จงเรียนรจูากเด็กนอย
ในการมีความไววางใจและมีความสุข
จงเรียนรูจากดอกกุหลาบ
ในการทำตัวงดงามแมจะอยทูามกลางขวากหนาม
จงเรียนรูจากดักแด
ในการออกแรงเพ่ือหลดุออกมาเปนผเีส้ือ
จงเรียนรูจากดาวดาราในฟากฟา
ในการสองแสงย้ิมแยมสงประกายระยิบระยับ
จงเรียนรจูากปลาในน้ำ
ในการวายทวนกระแสน้ำเชี่ยว
จงเรยีนรจูากดินเหนยีว
ในการทำตัวออนโอนไปตามมือของชางปน
จงเรียนรจูากตนไม
ในการใหรมเงาแกคนเหน่ือยลาท่ีผานมา
จงเรยีนรจูากพระเยซูเจา
ในการถวายพระเกียรติพระบดิาในทุกส่ิง”
สำหรับคนท่ีอยากเรียนรูก็มีใหเรียนรูไดตลอด
แคมองเขาไปในตัวแคหันไปมองรอบขาง
เรียนรู “ลดเลิกละ” จากธรรมชาติบาง...นาจะดีกวาน้ี

หากพระอัครสังฆราชออสกา โรเมโร แหงเอลซัลวาดอร เงียบๆ อยูก็คง
ไมมีปญหาอะไรจากรัฐบาลคอมมิวนิสต ทานรักหนังสือของทาน และน่ันคือ
ส่ิงท่ีรฐับาลตองการใหทานสนใจ กลาวคือการขีดเขียนเก่ียวกบัเรือ่งลมๆ แลงๆ
เชนเร่ืองขององคพระผเูปนเจา คุณความดีและเมืองสวรรค แตรัฐบาลเขาใจผิด
ดวยการฆามิตรของทาน กลาวคือคุณพอรูทีลีโอ กรานดเด ซ่ึงเปนพระสงฆ
คณะเยสุอิต ทันใดน้ันทานก็คำรามดังเชนสิงโต ประกาศใหโลกไดรับรูถึง
ความอยุติธรรมท่ีประชาชนของทานตองรับจากรัฐบาล รัฐบาลตัดสินใจวา
ทานตองตาย เพือ่ใหรฐับาลอยตูอไปได คำถามก็คือ เม่ือไรและอยางไร ในการ
ขจดัพระอคัรสงัฆราชออสกา โรเมโร ใหพนไปจากเอลซลัวาดอร?

พระเยซูเจาเสด็จไปยังกรงุเยรซูาเล็มอยางกลาหาญ พระองคทรงทราบดีวา
ทรงเปนหนามท่ีทิม่แทงผทูีดู่แลมหาวิหาร พระองคทรงทราบดีวาหากพระองค
จะทรงหลีกทางเล็ดลอดซอนพระองคเอง พระองคก็จะไมทรงตองเผชิญ
กบัปญหา หากพระองคตรัสตอไปถึง “คูหาท่ีทาสีขาวภายนอก” ดังท่ีพระองค
กลาวถึงผนูำศาสนาของชาวยิว พระองคกจ็ะทรงผลักดันใหพวกเขากระทำอะไร
ที่รุนแรง แตพระเยซูเจาจะไมทรงทอดท้ิงความจริง แมวาน่ันจะหมายถึง
การส้ินพระชนมของพระองคกต็าม

แตหากอะไรคือความจริงก็ตองยอมรับความจริง บางคร้ังเราถกเถียงกัน
ในเร่ืองท่ีไรสาระ แตบางคร้ังก็เปนเร่ืองท่ีสำคัญ จนกระท่ังตองมีจุดยืนไมวา
แรงตานทานจะมีพลงัมากเพียงใด หรอืเจบ็ปวดแคไหน ทีตั่วเราเองจะตองเผชญิ
ก็ตาม พระเยซูเจาและโรเมโรตองสละชีวิตเพ่ือปกปองความจริง เราอาจจะ
ไมตองสละชีวิตเพื่อความจริง แตเรายอมผอนหนักผอนเบาบางหรือเปลา
เกีย่วกบัความเท็จจรงิในชีวติของเรา? เม่ือไร? ทีไ่หน? และอยางไร?

“คนเหลาน้ันพยายามจะจับกุมพระองค...
แตเวลาของพระองคยังมาไมถึง” (ยอหน 7:30)

ขาแตพระเจา โปรดทรงประทานพระพร
แหงความเปนผูที่ยึดม่ันในความจริงใหแกลูก
โปรดทรงชวยใหลูกติดตามพระองค ไมวาลูกตอง
เผชญิกบัอะไร โปรดใหลกูมีความกลาหาญ  ลกูตอง
ต้ังม่ันเม่ือลูกเผชิญกับทางออกท่ีงายกวา โปรด
ทรงชวยลูกในยามฉุกเฉินเชนน้ีในชีวิตของลูก
ดวยเทอญ อาแมน



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัที ่11 ประจำวนัที ่10-16 มนีาคม 2013 หนา 7

สังฆมณฑลเชียงใหม

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

เ ม่ือวันอาทิตยที่  10 กุมภาพันธ  2013 เขตวัด
นกับญุไมเกิล้การีกอยส เชยีงดาว รวมกบัโรงเรยีนเจาฟา
อุบลรัตน จัดพิธีรื้อฟนศีลลางบาป (ศีลสงา) ใหกับ
นกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 จำนวน 61 คน ประกอบ
ดวยนักเรียนจากโรงเรียนเจาฟาอุบลรัตน 50 คน
โรงเรยีนศีลรว ี11 คน ซ่ึงเปนโครงการหน่ึงของแผนงาน
อภิบาลของวัดและโรงเรียนที่จัดใหนักเรียนที่กำลัง
จะจบการศึกษาและเตรียมตัวพรอมแลวไดรับศีล
ศักด์ิสิทธ์ิใหเรียบรอย และร้ือฟนความเช่ือคริสตชน
ในโอกาสปแหงความเชื่อกอนท่ีจะไปศึกษาตอ
ในสถานศึกษาท่ีสูงข้ึนตอไป กอนเขาสูเทศกาล
มหาพรตประจำป ค.ศ. 2013 ทางทีมงานภราดา
เซนตคาเบรียล นำโดยภราดาชัยณรงค ฮวดศิร ิอธิการ
บานนวกมงฟอรต สันทราย จ.เชียงใหม ไดนำโนวิส
ของคณะไปชวยสอนคำสอนและฟนฟูความเช่ือใหกับ
กลมุครสิตชนชาวลาหทูีอ่ยใูนความอุปการะของภราดา
อนุรักษ  นิธิภัทราภรณ  บานดอยทอง อ.จอมทอง
จ.เชยีงใหม จำนวนกวา 50 คน ทีไ่ดรบัศีลลางบาปแลว
เพื่อเตรียมจิตใจเขาสูเทศกาลมหาพรตอยางดีโดยเร่ิม
ต้ังแตวนัท่ี 11-13 กมุภาพนัธ  ซ่ึงกิจกรรมอบรมความเชือ่
ใหกบักลมุคริสตชนกลมุน้ีจะมีข้ึนเปนระยะๆ 

ขอรวมไวอาลัยในการจากไปของนางสุมาลี
กลวยไม ณ อยธุยา (มารดาของคณุพอสบืศักด์ิ กลวยไม
ณ อยุธยา) คณะสงฆรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ เราชาว
สังฆมณฑลสุราษฎรธานีขอรวมภาวนาสำหรับทาน
เปนพเิศษ ขอรวมแสดงความยินดีกบั ซสิเตอรอารยา
ภานุศรี ไดรับคัดเลือกใหเปนศิษยเกาดีเดน โรงเรียน
ดรณุานุเคราะห อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม ประจำป
2013  แมจะอยหูางไกล ถงึ อ.เบตง จ.ยะลา ความดีตางๆ
ยังไมสามารถปดบังซอนเรนได  สมาชิกศูนยงาน
อภบิาล บานชุมพาบาล เลีย้งสงคณุพอสทิธโิชค แสวง-
กาญจน เพื่อไปศึกษาตอตางประเทศเปนท่ีเรียบรอย
แลว คราวนี้ไปจริงๆ แลว (22 กุมภาพันธ) ข้ึนเคร่ือง
หลังจากท่ีเลี้ยงสงกันหลายรอบ รวมสงแรงใจ และ
คำภาวนาสำหรับคุณพอนะครับ คุณพอดลฐิศักด์ิ
ฉตัรบรรยงค  เริม่ภารกิจสงฆผแูพรธรรม รบัใชพระวาจา
พระเจา ดวยการปจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 โรงเรียน
เทพมิตรศึกษา หลังจากนี้ภารกิจมากมายกำลังตามมา
(รักษาการงานเยาวชน และติดตามกระแสเรียกตอจาก
คุณพอสิทธิโชค จนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง) สวน
คณุพออมรกจิ  พรหมภกัด ีรบัชวงปจฉมินิเทศนักเรยีน
ม.6 และ ม.3 โรงเรียนธิดานุเคราะห หาดใหญ 
เสยีงจากคณุพอสขุสนัต  ชาวปากน้ำ ในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ยงัย้ิมได แมจะมีเสียงดังสน่ันหวัน่ไหว
ขณะเทศนในมิสซาวันอาทิตยก็ตาม  เราทุกคนภาวนา

สงแรงใจ ขอพระเจาประทานพระพร สำหรับทุกทาน
นะครับ และขอสงกำลังใจ  คำภาวนา ใหเจหมวย
“รานเมืองไทย” ปตตานี พรอมกบัครอบครัว เปนพเิศษ

สังฆานุกรออกัสติน รชตะ ประทุมตรี สังกัด
สังฆมณฑลนครราชสีมา องคที ่20 (สมาชิกผใูหคำม่ัน
สัญญาตลอดชีวิต ในคณะธรรมทูตไทย องคที่ 12)
บดิาช่ือมาระโก  ศกึ   ประทมุตร ี(เสียชวีติแลว) มารดา
ชื่อยเูลยีอา ยนุ  ประทมุตร ี(เสียชวีติแลว) มีพีน่องรวม
ทัง้หมด 12 คน เปนบุตรคนท่ี 11 เกดิวันท่ี 2 สิงหาคม
ค.ศ. 1971 / พ.ศ. 2514 รับศีลลางบาปท่ีวัดแมพระ
คนกลางแจกจายพระหรรษทาน  บานโคกปราสาท

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมารดาวนารักษ

บานโคกปราสาท  อ.ปะคำ จ.บรุรีมัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนศรีอรุโณทัย

อ.เมือง  จ.ระนอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ

อปุถัมภ  อ.สามพราน  จ.นครปฐม
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย-

ศาสตร สาขาวิชาปรัชญา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะ
ศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
อ.สามพราน  จ.นครปฐม

ชีวิตและกระแสเรียก
ค.ศ. 1983 คณุพอหลยุส  นโิคลาส  สงเขาบานเณร

เลก็ สติกมาติน  อ.เมือง จ.ระนอง
ค.ศ. 1990 เขาเรียนสาขาวิชาปรัชญา ที่วิทยาลัย

แสงธรรม สังกัดคณะนักบวชรอยแผลศกัด์ิสิทธ์ิ
ค.ศ. 1994-1996  ฝกงานอภิบาล (Pastoral year)

ในสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา 2 ป
ค.ศ. 1997 เขาเรียนสาขาวิชาเทววิทยา ที่วิทยาลัย

แสงธรรม สังกดัสังฆมณฑลนครราชสีมา
ไดรับการแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันท่ี 15

สิงหาคม ค.ศ. 1998 โดยพระสังฆราชยอหน บอสโก
มนสั   จวบสมัย  ทีบ่านเณรใหญแสงธรรม

ไดรับการแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันท่ี 14
สิงหาคม ค.ศ. 1999 โดยพระสังฆราชลอเรนซ เทยีนชยั
สมานจิต  ทีบ่านเณรใหญแสงธรรม

ค.ศ. 2000-2010 คุณพอเอกชัย  ชิณโคตร สงไป
ชวยงานธรรมทูต ที่ศูนยคาทอลิกเวียงแกน จ.เชียงราย
อยูที่นี่กับชาวเขาเผามงและเผาเยา (เม่ียน) ชวยงาน
คณุพออนรุกัษ  ประจงกจิ ถงึ 10 ป

ค.ศ. 2010-2011 สมัครเขาคณะธรรมทูตไทย โดย
การชักชวนของ คณุพอรงัสรรค  ภานรุกัษ จากคำถาม
ที่วา “ยังมีไฟอยูไหม สนใจไหม มิสซังหลวงพระบาง
ประเทศลาว”  ถือวาน่ีคือเสียงเรียกของพระเจา เปน
คำถามท่ีสำคัญของชีวิตอีกคร้ังหน่ึง หลังจากน้ันได
ปรึกษากับคุณพออาเดรียอาโน เปโลซิน อธิการ
คณะธรรมทูตไทย จึงตัดสินใจสมัครเขาคณะธรรมทูต
ไทย ชวยงานท่ีศูนยคาทอลกิเชยีงของ จ.เชยีงราย  และ
เมืองหวยทราย แขวงบอแกว ประเทศลาว ประมาณ

7 เดือน หลังจากน้ันไดมาอยูกับคุณพออาเดรียอาโน
ที่บานแหงความหวัง ศูนยนักบุญมารติน อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุร ีประมาณ 1 ป  6 เดือน

วันท่ี 17 เมษายน ค.ศ. 2012 ยายกลับไปประจำ
ทีส่ำนักมิสซัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันท่ี 13 ตุลาคม ค.ศ. 2012 (โอกาสเปดปแหง
ความเช่ือของสังฆมณฑล)  ไดรบัศีลบวชเปนสังฆานุกร
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชศัูกด์ิ  สิรสุิทธ์ิ   ทีอ่าสนวิหาร
แมพระประจักษท่ีเมืองลูรด

คติพจน “พอครับ ลูกทำบาปผิดตอสวรรคและ
ตอพอ” (ลก 15:21)

ความในใจ ธรรมทตูไทย องคที ่12
ผมีูชวีติ ทีใ่ครคิดไมถงึ จากวันน้ันถงึวันน้ีมีคำถาม

มากมาย สวนมากจะตอบไมได เพราะหลายครั้ง
ทำผดิแลวผดิอกี โชคดทีีย่งัมีพระองค ทรงใหอภยัเสมอ
เจอบางคนวา “ขานอยเปนลูกลางผลาญ” ยินดีตอนรับ
กลับบาน บางคนวา “ขานอยใจเสาะ” บางคนบอก
ยอมออกจากหลมุแลวหรอื.... วนัน้ี เหมอืนมชีวีติใหม

ตามน้ำพระทัยของพระเจา ชีวิตดูเหมือนละคร
ตะลอนเดินทางรอนแรมไปในท่ีตางๆ ตามเสนทาง
ที่พระองคทรงจัดเตรียมไวให . . .หรือไม? เพราะ
หลายคร้ังดูเหมือนจะเดินออกนอกเสนทาง แตนี้
ชวีติจริง ไมองิละคร เลนจรงิเจ็บจริง เพือ่นๆ รนุเดียวกัน
เดินทางตรงฉลองการเปนพระสงฆ 13 ป รุนพี่บางคน
ฉลองการเปนพระสงฆ 25 ป แตปนี้ขานอยกลับฉลอง
การเปนเณร 30 ป เดินทางไกล ไปทางขรุขระขวากหนาม
มากมาย หลายคร้ังออมไปออมมา เพราะมีเวลาท่ีจะ
เดินปาเดินดอย คอยเวลาของพระ ขามหวยขามหนอง
ถกูทดลองสารพดั อปุสรรคนบัไมไหว รสึูกทอหลายครัง้
แตไมถอย บางคร้ังโดดเด่ียวและเดียวดาย หวัใจละเห่ีย
เพลีย แอบรองไหก็หลายคร้ัง ไมมีอะไร เพียงแค
อยากจะเปนกำลงัใจใหนองๆ อกีหลายๆ คน ไดกาวเดิน
ตอไป อยาใหใครมาพรากเราไปจากความรักของ
พระบิดาได  “ชีวิตน้ีชีวิตเดียว  จับคันไถแลวตอง
ไมเหลยีวหลงั”

จากขนมปง 5 กอน กับปลา 2 ตัว อัศจรรยที่
พระองคทรงทำเมือ่ 2000 ปทีแ่ลว ขานอยผตู่ำตอยคนน้ี
ก็ไดรับประทานดวย แมจะเพียงแคนอยนิด แตชีวิต
ก็เปลี่ยนไปเหมือนอัศจรรย “หากปราศจากพระองค
แลว ลูกก็ทำอะไรไมไดเลย” ขอขอบพระคุณเปน
อยางสูง ขนมปง 5 กอน 1. พระคุณเจายอแซฟ ชูศักด์ิ
สิรสุิทธ์ิ ทานเปนเหมอืนบดิา ทีเ่มตตาลูกลางผลาญคนนี้
ไดมีทีย่นืในบานเกิดของตัวเอง 2. คุณพออาเดรียอาโน
อธิการผูใจดี ที่มองมนุษยไมเหมือนใคร 3. คุณพอ
รังสรรค  ภานุรักษ   ผูชักนำเขาสูชีวิตธรรมทูต
4. คุณพออนุรักษ ประจงกิจ บุญคุณน้ีไมมีวันหมด
5. คุณพอเอกชยั ชณิโคตร ผสูงไปใหรจูกัธรรมทตู กบั
ปลา 2 ตัว คณะนักบวชรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ และคณะสงฆ
สังฆมณฑลนครราชสีมา (ผูมีพระคุณทุกทาน) หาก
ไมมีทาน วันนี้คงไมมีธรรมทูตไทย องคที่ 12 ที่ชื่อ
ออกัสติน รชตะ ประทุมตรี ขอขอบพระคุณครับ
ตอไปน้ี “ชีวิตมีแตให หัวใจสุดแตน้ำพระทัยของ
พระองค”

บวชพระสงฆ (ตอจากหนา 20)

(อานตอหนา 17)
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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. แผนดินศักดิสิ์ทธิ-์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

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

รับสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางชาติ
มีประสบการณในการสอนจาก
มหาวทิยาลยั Saint John’s

รบัสอนตามบาน สถานท่ีทำงาน หรอือพารทเมนท
ของอาจารยแถวรามคำแหง ซอย 155

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

ราคาพิเศษ
เพือ่พฒันาภาษาใหดีข้ึน

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

ศนูยพัฒนาบุคลากรอสัสัมชญั
2 อาคารมูลนธิิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวทิ 55 กรงุเทพฯ

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

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพกั... พรอมเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

สนใจใชบรกิาร และเย่ียมชมสถานท่ี กรณุาติดตอโดยตรงท่ี...
โทร. 0-2712-9010  ตอ 2110 โทรสาร 0-2712-7975 E-mail : pdcrsvn@gmail.com

ผทูีไ่มรับเอากางเขนของตนแบกตามเรามา
ผนูัน้กไ็มคคูวรกับเรา

(มธ 10:38)

⌫ 


หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม
โปรดตดิตอ เจยิม้ โทร. 08-4768-7799,  0-2463-7431-2
คณุอรกญัญา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

รืน่เริงวันสงกราน 13 เมษายน
5 คืน 8 วนั (อติาลี - สวิส - ฝรัง่เศส)○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

อติาลี - มหาวิหารทัง้ 4  มิลาน
สวสิเซอรแลนด -ลเูซิรน ธารน้ำแข็งแสนสวย
ยอดเขาทิตลิส
ฝรัง่เศส-ลรูด 2 วนั 1 คืน ปารีส 1 คืน
รวม 5 คืน 8 วนั

ราคา 79,900 บาท เทาน้ัน
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม

ฉลอง 40 ปแหงการกอตัง้บานเณรใหญแสงธรรม

ในโอกาสฉลองครบ 40 ปแหงการกอต้ังบานเณรใหญ
แสงธรรม (ค.ศ. 1972-2012) เม่ือวนัเสารที ่26 มกราคม
2013  ขอนำเสนอบทสัมภาษณ คณุพออดศิกัด์ิ  พรงาม
อธิการองคปจจบุนั (องคที ่7) ของบานเณรใหญแสงธรรม
เกี่ยวกับบานเณรและการอบรมสามเณรใหญพอสังเขป
ดังน้ี

ขอคุณพอชวยใหภาพรวมๆ วาบานเณรมีอะไร
ที่เปลี่ยนแปลงไปบางนับต้ังแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน

อันท่ีจริงการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยู เสมอๆ
ในทุกๆ มิติของชีวิตและการอบรมในบานเณร เพราะ
สังคมและโลกของเราเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังน้ัน
ชีวิตและการอบรมจึงจำเปนตองไดรับการปรับเปลี่ยน
ใหเหมาะกับสถานการณและสภาพของสังคม และโลก
ที่เปลี่ยนไปเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม อยางไรก็ดีส่ิงท่ี
ไมเปลี่ยนก็คือ เปาหมายของการอบรมสามเณรก็คือ
“อบรมเขาใหเปนผูอภิบาลวิญญาณโดยแทจริงตาม
พระฉบับของพระเยซูครสิต องคพระผเูปนเจาของเรา”
(เอกสารวาติกนั ที ่2 เรือ่งการอบรมสามเณร - Optatam

Totius, 4) ตลอดระยะ
เวลา 40 ปทีผ่านมา แม
วาบานเณรใหญแสง-
ธรรมจะไมไดกอสราง
หรื อพัฒนา ส่ิ งป ลูก
สรางใหเปล่ียนไปจาก
เม่ือเริ่มแรกของการ
กอต้ังเทาไรนัก แตเรา
ก็ ส าม า รถ เ ห็นก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง
กายภาพอยางอ่ืน เชน
ทางดานการศึกษาท่ีมี
มาตรฐานและเปนท่ี
ย อ ม รั บ ข อ ง สั ง ค ม

สามเณรในรุนแรกๆ นั้นถือวาเปนนักศึกษาอุดมการณ
จริงๆ เพราะเรียนจนจบแลว ไมมีปริญญาให มีแต
ความรู ทักษะการทำงานอภิบาลและชีวิตท่ีอุทิศตน
เพ่ือการเปนผูอภิบาล ระยะตอๆ มาจึงไดมีการจัดและ
พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาจนเปนท่ียอมรับ
ของสังคม เม่ือเรียนจบแลวก็ไดรับปริญญาตรี สาขา
ปรัชญา (ในสมัยตนๆ) ซ่ึงตอมาปรับเปนสาขาปรัชญา
และศาสนา ไดรบัปริญญาตรี สาขาเทววิทยา และในปนี้
ก็ไดรับการรับรองหลักสูตรปริญญาโท สาขาเทววิทยา
จริยศาสตร อีกดวย นอกนั้นสำหรับผูที่เปนฆราวาส
ที่เตรียมตัวจะเปนจิตตาภิบาล หรือเปนผูสอนคำสอน
ในโรงเรียนคาทอลิก ก็มีหลักสูตรคริสตศาสนศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซ่ึงไดเปดหลักสูตรน้ีมาต้ังแตป ค.ศ.
2000 ทางดานชีวติและความเปนอยขูองสามเณรก็ปรบั
ไปตามความจำเปนท่ีเกิดข้ึน ในสมัยแรกๆ นัน้ การเรียน
อาจจะไมหลากหลายเทาปจจุบัน แมวาจะเรียนหนัก
แตกมี็เวลาสำหรบัการทำงานมอืและการดูแลรกัษาบาน
และบริเวณไดดวยตัวเอง สามเณรทำงานไดทุกอยาง
ไมตองมีคนงานชาย (ยกเวนคนขับรถใหซิสเตอรไป
จายตลาด) ฯลฯ ปจจุบันระบบการเรียนเปล่ียนไป เรา
ไมสามารถจัดการเรียนใหเสร็จไดภายในคร่ึงวันเชา
เพ่ือจะใชเวลาในตอนบายทำงาน ฝกทักษะดานตางๆ
เปนตน

(อานตอฉบบัท่ี 13)
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⌫ ⌫ 

ที่มาของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
สหพนัธสภาพระสังฆราชแหงเอเชยี คือความฝนท่ี

เปนจริงของพระสังฆราชแหงเอเชีย ที่มาพบกันเปน
ครัง้แรก ณ กรงุมะนิลา เม่ือ ค.ศ. 1968 ไมนานหลังจาก
การประชุมสภาสังคายนาวาติกนั ที ่2 เม่ือพระสังฆราช
แหงเอเชีย มาท่ีกรุงมะนิลาอีกครั้งหนึ่ง ระหวางการ
เสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6
ค.ศ. 1970 ขอเสนอดังกลาวมีการดำเนินการเปนข้ัน
เปนตอนเพ่ือจดัต้ังสหพันธข้ึนมา พระสังฆราชดำเนินงาน
ตามแผนการท่ีจะใหสหพันธสภาพระสังฆราชแหง
เอเชยีนี ้รวมพระศาสนจกัรทองถิน่ในทวีปเอเชยีเขาดวยกนั
เพื่อดำ เ นินการกับปญหาเรื่ องวิ ธีประกาศข าวดี
ในพระศาสนจักรหลังยุคอาณานิคมซ่ึงหย่ังรากลึกอยู
ในสภาพศาสนาในเอเชียนี้

บริบทของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
ศตวรรษท่ี 20 มีลักษณะเดนชัดจากกระบวนการ

เลิกเปนดินแดนอาณานิคม เม่ือประเทศโลกท่ีสาม
ทั้งหลายยืนยันอัตลักษณความเปนชาติของตน และ
ตองการพัฒนาประเทศชาติของตน ค.ศ. 1955 สภา
พระสังฆราชแหงลาตินอเมริกาไดพัฒนาองคกรสูงสุด
ของตนข้ึนมา ชือ่เซลมั (CELAM) หลงัการประชุมสภา
สังคายนาวาติกนั ที ่2 การประชมุไดจดัข้ึนท่ีเมืองเมเดลลิน
ในประเทศโคลัมเบีย เพื่อพูดคุยกันถึงเร่ืองวิถีชุมชน
ครสิตชน สมเด็จพระสนัตะปาปาเปาโล ที ่6 เสด็จมารวม
การประชุมน้ีดวย ใน ค.ศ. 1968 และทรงรับรองให
บรรดาสภาพระสังฆราชแหงทวีปลาตินอเมริกาถูกตอง
ตามกฎหมายแลวจึงเริ่มดำเนินการนับแตนั้นเปนตนมา

ผลของสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2 บรรดา
พระสังฆราชแหงแอฟริกา ตองการจัดใหมีโครงสราง
ระดับทวีปข้ึนมาเพื่อนำวิสัยทัศนแบบแอฟริกาเขามาสู
พระศาสนจักรของตน ที่จริงพระสังฆราชไดเรียนเชิญ
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 โอกาสที่ประชุม
บรรดาสภาพระสังฆราชแหงแอฟรกิา และมาดากัสการ
ทีเ่รยีกวา ซีกมั (SECAM) ข้ึนเปนคร้ังแรก ใน ค.ศ. 1969
ที่เมืองกัมปาลา ประเทศอูกันดา ในเวลาน้ัน องคพระ-
สันตะปาปาประทานพระดำรัสแบบประกาศกวา “ชาว
แอฟริกันพวกทานเปนธรรมทูตของพวกทานเอง”

ในบริบทเชนวาน้ี เม่ือสมเด็จพระสนัตะปาปาเปาโล ที ่6
เสด็จเยอืนกรงุมะนิลา ค.ศ. 1970 พระสังฆราชแหงเอเชยี

จึงมุง ม่ันท่ีจะ  “พัฒนาเทววิทยาแบบทองถ่ินและ
ทำทกุสิง่ท่ีเราสามารถทำได เพือ่ใหชวีติและความหมาย
ของขาวดีจะไดเปนจริงย่ิงข้ึนในวัฒนธรรมม่ังค่ัง
หลากหลายของทวีปเอเชีย เพือ่ศาสนาคริสตแบบเอเชีย
จะไดชวยสงเสริมทุกส่ิงท่ีเปนแบบมนุษยอยางแทจริง
ในวัฒนธรรมเหลาน้ี” (FAPA 1, 9) พระสังฆราช
ถามตัวเองวา บรรดาพระศาสนจักรเอเชียจะสามารถ
บรรลถุงึ “การหนัเขาหาประวัติศาสตร” และ “การหนั
เขาหาขาวดี” ภายในประวัติศาสตรเพื่อประชาชาติ
ทั้งหลายของเอเชีย

สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย เปนความ
พยายามของชุมชนคริสตชนท้ังหลายของทวีปเอเชีย
ตางแสวงหาเคร่ืองมือทีเ่หมาะสมเพ่ือใหพระศาสนจักร
ในเอเชียเปนแบบคาทอลิก และเปนแบบเอเชียอยาง
แทจรงิ กฎขอบงัคับของสหพันธสภาพระสังฆราชแหง
เอเชยีไดรบัการอนุมัติจากสำนักวาติกนั เม่ือ ค.ศ. 1972
เวลาน้ีสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชียเปนเสมือน
รมท่ีแผกวางครอบคลุมจากคาซัคสถานในทวีปเอเชีย
ตอนกลาง ไปจนถึงติมอรตะวันออก (ติมอรเลสเต)
ทางตะวันออกเฉยีงใตของทวีปเอเชยี และสมาชิกสมทบ
อกี 9 ประเทศ

40 ป สหพันธสภาพระสงัฆราชแหงเอเชยี
วาระครบ 40 ป ของสหพันธสภาพระสังฆราชแหง

เอเชีย ในการประชุมคร้ังท่ี 10 ของบรรดาผนูำ และผแูทน
ของสภาพระสังฆราชท้ังหลายที่ประเทศเวียดนาม
ระหวางวันท่ี 10-16 ธันวาคม ค.ศ. 2012 มีผูเขารวม
ประชุมครั้งนี้ราว 100 คน ประกอบดวยประธานสภา
พระสังฆราชท้ังหลาย นักเทววิทยาและบรรดาผูนำ
คนอ่ืนๆ ของพระศาสนจักร เพื่อพิจารณาทบทวนถึง
โอกาสและการทาทายตางๆ ดานการอภิบาล ซ่ึงสังคม
มีใหกบัพระศาสนจักรในทวีปเอเชียในศตวรรษท่ี 21 นี้

พระคารดินัลโรซาเลส แหงมะนิลา ไดรับแตงต้ัง
เปนผูแทนทางการของพระสันตะปาปาสำหรับการ
ประชุมใหญครัง้น้ี หวัขอ “สหพนัธสภาพระสงัฆราชแหง
เอเชีย ครบ 40 ป ตอบสนองตอการทาทายตางๆ ของ
เอเชีย : การประกาศขาวดีแบบใหม” ทีป่ระชุมจะพูดคุย
อภปิรายกนัถงึวธีิเจรญิชวีติดวยจติตารมณแหงการฟนฟู
และการมีวสัิยทัศนของการประกาศขาวดีในทวีปเอเชีย
เอกสารเตรียมการประชุมใหญครั้งท่ี 10 นี้ เชิญให
บรรดาผเูขารวมประชุมไตรตรองหาวิธีทีพ่ระศาสนจักร
จะสามารถเผยแผคุณคาขาวดีในสังคมของทวีปเอเชีย
ทีไ่ดรบัผลกระทบจากพลังเคล่ือนไหวท่ีเกิดโลกาภิวตัน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความยากจน และ
ปจจัยอื่นๆ ผูรวมประชุมจะใหความสนใจกับเรื่อง
สำคัญอื่นๆ ดวย อาทิ เรื่องผูอพยพยายถ่ินและผูลี้ภัย
ชนเผาพืน้เมือง ประชากร เสรีภาพทางศาสนา ส่ิงตางๆ
ที่คุกคามชีวิต ส่ือสารมวลชน นเิวศวิทยา ฆราวาส สตรี
เยาวชน ขบวนการพระพรของพระจิต และเรื่อง
กระแสเรียก เปนตน

ความคดิความเขาใจของผนูำพระศาสนจักรและสมาชกิ
บางทาน ถึงสหพันธสภาพระสงัฆราชแหงเอเชยี

จดุมงุหมายของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
คือ “เพือ่สงเสริมใหบรรดาสมาชิกเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน
และรับผดิชอบรวมกัน เพือ่ความดีงามของพระศาสนจักร
และสังคมในทวีปเอเชีย และเพ่ือสนับสนุนและตอสู
ปกปองส่ิงใดก็ตามท่ีเปนไปเพ่ือความดีที่ยิ่งใหญกวา”
โดยที่ถือเอาเรื่องการฟนฟูในพระศาสนจักรเปนหัวขอ
สำคัญยิง่ของโครงสราง การพิจารณาทบทวนกิจกรรมตางๆ
ตลอด 40 ปทีผ่านมา สหพนัธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
ไดวินิจฉัยถึงส่ิงท่ีพระศาสนจักรในเอเชียตองทำเพ่ือ
เปนแสงสวาง เกลือ และเช้ือแปงสำหรับมหาชนมากมาย
ของเอเชีย เพื่อวาสารของพระเยซูผูตรัสวา “เรามาเพ่ือ
ใหโลกมชีวีติ และมีชวีติอยางสมบูรณ” (ยน 10:10) จะได
เปนส่ิงท่ีเหน็ชัดเจน

พระคารดินลัเคลาเดนซิโอ โรซาเลส พระอคัรสังฆราช
กติติคุณแหงมะนิลา ใหสัมภาษณไวเม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม
วา “ผลสำคัญท่ีสุดของสหพันธสภาพระสังฆราชแหง
เอเชีย เทาท่ีผานมา คือเปนการมารวมกันของบรรดา
พระสงัฆราชแหงเอเชยี และเปนท่ีนดัพบใหพวกทานได
รวมแบงปนความยินดีและปญหาตางๆ ซ่ึงกันและกนั”

คุณพออาเรวาโล นักเทววิทยาสำคัญยิ่งทานหน่ึง
ในการประชุมตางๆ ของสหพันธสภาพระสังฆราช
แหงเอเชีย ต้ังขอสังเกตไววา “ขาพเจาไดเห็นการ
เปลีย่นแปลงตางๆ และมีความสุขกับการเปล่ียนแปลง
เหลาน้ัน เวลาน้ี เรามีพระสังฆราชมากมายหลายองคที่
ต่ืนตัวยิ่งกับปญหาตางๆ ของประเทศชาติ กอนน้ัน
มักจะอยูในแวดวงความเล่ือมใสศรัทธาเทาน้ัน ซ่ึงมิใช
ส่ิงท่ีเลวรายอะไร เปนส่ิงท่ีดีมากดวย แตไมเพียงพอ
อกีตอไปในโลกยุคใหมนี”้

คณุพอเจมส เอช. โครกเกอร บคุคลสำคัญย่ิงอกีทาน
หน่ึงในการประชุมตางๆ ของสหพันธสภาพระสังฆราช
แหงเอเชยี ใหนยิามสหพันธฯ วาเปน “สังคายนาวาติกนั
ที ่2 ตอเน่ืองของทวีปเอเชีย”

หนึ่งในเคร่ืองมือเพื่อชวยใหบรรลุเปาหมาย คือ
การประชุมใหญของสหพันธสภาพระสังฆราชแหง
เอเชียทุกส่ีป ตามปกติผูเขารวมประชุมราว 100 คน
ทีป่ระกอบดวยบรรดาพระสงัฆราชตัวแทน  นกัเทววิทยา
และผชูำนาญการตางๆ จะศึกษาหัวขอพเิศษเฉพาะตางๆ
อธิษฐานภาวนารวมกัน และออกแถลงการณซ่ึงมี
ความสำคัญย่ิงตอพระศาสนจักรในทวีปเอเชีย

เอกสารแรกๆ ของสหพันธสภาพระสังฆราชแหง
เอเชีย ยืนยันวา เสนทางเดินสำหรับพระศาสนจักร
ในทวีปเอเชีย คือตองคนพบอัตลักษณของตน และ
ตองกระทำการเสวนาอยางตอเน่ืองใน 3 ดาน กลาวคือ
การเสวนากับประชาชาติทัง้หลายของเอเชีย (โดยเฉพาะ
คนยากจน) การเสวนากับวัฒนธรรมท้ังหลายของเอเชีย
(การประสานความเช่ือเขากับวัฒนธรรม) และการ
เสวนากบัศาสนาตางๆ ของเอเชยี (ศาสนสัมพนัธ)

(อานตอฉบับหนา)
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

ใหโลกเปยมลนดวยพลังและชวยกระตุนใหเรานำ
พระคริสตเจาไปยังมนุษยทุกคน ในประเทศของทาน
พวกทานไดทำพนัธกิจของคาทอลิกกลมุเล็กๆ ในบริบท
แหงความสัมพนัธ โดยเฉพาะอยางย่ิงกับพุทธศาสนิกชน
แทจรงิแลวพวกทานก็ไดกลาวถึงความนับถอืตอพระสงฆ
ทางพุทธศาสนาและความประทับใจท่ีพวกทานมีตอ
บทบาทของพระสงฆเหลาน้ีในสังคมและวัฒนธรรม
การดำรงชีวติของชาวไทย การอยรูวมกันของศาสนิกชน
ทีมี่ความเช่ือตางกันในทุกวนัน้ี แสดงใหเหน็ถงึส่ิงท่ีอยู
ตรงขามกับโลกาภิวัตน”

พระสังฆราชไทยที่ไดรับการแตงต้ังจากพระองคทาน
ผนูำพระศาสนจกัรในเมอืงไทย ซึง่หมายถงึบรรดา

พระสังฆราชหลายองคทีเดียวที่ไดรับการแตงต้ังโดย
พระองคทาน

พระองคทรงแตงต้ังพระสังฆราชชาวไทย 7 องค
ไดแก พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา พระ-
สังฆราชยอแซฟ  ชูศักด์ิ  สิริ สุทธิ์  พระสังฆราช
ฟรงัซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน พระสังฆราชซลิวโีอ
สิรพิงษ จรสัศร ีพระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตวุสัิย
พระสงัฆราชยอแซฟ พิบูลย วสิิฐนนทชัย

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน
หนึง่ในพระสังฆราชไทยท่ีไดรบัการแตงต้ังโดยสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 กลาววา “วนัท่ีทราบขาว
การสละตำแหนงของสมเด็จพระสนัตะปาปา  พออยทูี่
เบธเลเฮม  ประเทศอสิราเอล  กบัมาเซอรคณะเซนตปอล
เดอ ชารตร  ซิสเตอรรักกางเขนอุบลฯ  และซิสเตอร
แมปอน  รวม 42 คน  มีนกัขาวมาขอสัมภาษณความรสึูก

ตอขาวน้ี  เราไมกลาใหสัมภาษณเพราะไมแนใจวาจริง
จนเม่ือกลับมาเปดอินเทอรเน็ตอานคำประกาศของ
พระองค  รสึูกเหน็ใจพระองค  รกัพระองคมากข้ึน  และ
ชื่นชมพระองคมากๆ ที่ทรงสละตำแหนงดวยเหตุผล
ดังกลาวท่ีวา  “ตองปฏิบัติหนาท่ีมิใชเพียงคำพูด  และ
กิจการ  แตดวยคำภาวนาและความทุกข” เรามั่นใจ
ในพระสัญญาท่ีวา  “เราจะอยกูบัทานทุกวนั  ตลอดไป
ตราบจนส้ินพภิพ”  ขอบคุณพระองค  เราตองภาวนาให
พระองค”

คามิลโล พรสรร สิงหชัย เยาวชนวัดพระแม
มหาการุณย นนทบุรี กลาววา “รูสึกใจหายอยางมาก
เพราะแมจะเคยรับทราบกระแสขาวผานเว็บไซตโปป
รีพอรต (Pope Report) มาบางแลวก็ตาม แตไมคิดวา
จะเกิดเหตุการณนี้ข้ึนจริง  แมจะเปนชวงเวลาเพียง 8
ปแหงสมณสมัย แตก็ทรงเปนพระสันตะปาปาท่ีผม
เคารพรักมากพระองคหนึง่ ในความคิดของผมพระองค
ทรงเปน “คุณพอผูใจดีที่จริงจังและจริงใจ” ไมยอม
ออนขอตอเสียงเรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลงพระ-
ศาสนจักรไปในทางท่ีไมสมควร ขณะเดียวกันทรง
ประนีประนอมเพ่ือสรางเอกภาพระหวางกลุมภายใน
พระศาสนจักร รวมถึงการสานเสวนาเพ่ือสันติภาพ
ระหวางศาสนาและนิกายตาง ๆ ดวย  ผมเช่ือวาทรง
ตัดสินพระทัยคร้ังสำคัญน้ีกเ็พือ่พระศาสนจักร แมใจจริง
จะตองการใหทรงยืนหยัดในบทบาทน้ีตอไปก็ตาม แต
ก็เคารพการตัดสินพระทัยท่ีกลั่นกรองออกมาดวย
มโนธรรมของพระองคและจะจดจำพระดำรัสท่ีเคยสอน
วา “Catholics are called to say yes to God.” ขอพระเจา
และพระแมมารียไดโปรดอวยพรและคมุครองพระองค
ทานและพระศาสนจักรคาทอลิกเสมอไปดวยเทอญ”

แตงต้ังอศัวนิ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงมอบ

เคร่ืองอิสริยาภรณประดับเกียรติยศแกคริสตชน
พระสงฆ นกับวช จำนวน 12 ทาน โอกาสฉลองครบ 5
ปแหงสมณสมัย

เครื่องอิสริยาภรณแหงสันตะสำนัก อันเปนเคร่ือง
ประดับเกียรติยศจากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 ที่ทรงมอบใหแกผูที่ทำคุณประโยชนใหแก
พระศาสนจกัรและสงัคมในสาขาตางๆ  ดังน้ี  คณุพอล

แมรี่ สุวิช สุวรุจิพร คุณอาดรีอาโน กวี อังศวานนท
ดร.นิโคลาส นิติ ไมเยอร คุณโยเซฟ ปราโมทย
พูลโภคผล ดร.คริสโตเฟอร อภิชาต อินทรวิศิษฏ
คุณหญิงเทเรซา ปทมา ลีสวัสด์ิตระกูล คุณมารีอา
อรนงค  ซือ่เพยีรธรรม  ดร.เทเรซา วริชัน ีพรหมสุนทร
คุณอักแนส พัชรา พูลโภคผล คุณพอชารล เวลารโด
คณะซาเลเซียน ภราดาประทีป มารติน โกมลมาศ
คณะเซนตคาเบรียล และเซอรลอเรตตา โยเซฟ แซมโบ
คณะเซนตปอล เดอ ชารตร

นอกจากน้ันเรายังมีฆราวาสบางทานท่ีไดทำงาน
รวมกับพระองคในหลายๆ ครั้ง อาทิ อ.ชัยณรงค
มนเทียรวิเชียรฉาย ฆราวาสแพรธรรมท่ีทำงานรับใช
ใกลชิดพระองคในสมณสภาส่ือสารสังคม  กลาววา
“อยากขอบคุณพระองคสำหรับทุกส่ิงทุกอยางท่ี
พระองคทำเพือ่พระศาสนจักร”

สาสนพิเศษในสถานการณน้ำทวมประเทศไทย
ชวงสมณสมัยของพระองคในประเทศไทยของเรา

ยังมีเหตุการณน้ำทวมใหญในป ค.ศ. 2011 ซ่ึงสมเด็จ
พระสนัตะปาปาไดสงสาสนแสดงความหวงใยดังน้ี

“สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงทราบ
และหวงใยตอสถานการณภัยน้ำทวมท่ีเกิดข้ึนในหลาย
จังหวัดของประเทศไทย จึงทรงขอใหสมณสภากอร
อูนุม ซ่ึงรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ
ผปูระสบภัยฯ  สงความชวยเหลอืมายังสภาพระสังฆราช
คาทอลกิแหงประเทศไทย  เปนจำนวนเงนิ 50,000 US
พรอมกันน้ี  พระคารดินัลทารซีซีโอ  แบรโตเน
เลขาธิการนครรัฐวาติกนั ไดสงสาสนของพระองคมาถึง
สภาพระสังฆราชฯ  ความวา “สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 มีความรูสึกเสียใจตอการสูญเสียชีวิต
และความเสียหายมากมายอันเกิดจากฝนท่ีตกหนัก
ในประเทศไทย พระองคทรงแสดงความเสียใจมายัง
บรรดาครอบครัวท่ีไดรับความลำบากพรอมกับ
คำภาวนาของพระองคมายังผทูีสู่ญเสียทัง้หลาย  ขอมอบ
ทุกๆ คนใหอยูในความรักและพระเมตตาของพระเจา
พระสนัตะปาปาทรงเฝาภาวนาวิงวอนเพือ่ทกุๆ คนจาก
ใจจริง ใหไดรับพระพรจากพระเปนเจาผูทรงความดี
ลนเหลือ ใหเปนหลักยึดเหน่ียวอันแข็งแกรงและ
ความบรรเทาใจอันอบอุนเสมอ”

การเลอืกพระสนัตะปาปา (Conclave)  ทีก่ำลงัจะมาถึง
พระสันตะปาปา (Pope) คือประมุขสูงสุดของ

ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เปนผูแทนของ
พระเยซูคริสตเจาสืบตอมาจากนักบุญเปโตรจนถึง
ปจจุบันคือสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
พระชนมายุ 85 พรรษา  อย ูในสมณสมัย 8 ป  เปนองคที่
265 ชาวเยอรมัน พระสันตะปาปาพระองคแรกคือ
นักบุญเปโตร หัวหนาคณะอัครสาวก ซ่ึงเคยมีชีวิต
อยูรวมกับพระเยซูเจา และเปนพระเยซูเจาเองท่ีแตงต้ัง
ใหทานเปนผสืูบตำแหนงแทนพระองค

พระสนัตะปาปาทรงมีฐานะ 2 อยางคือ เปนประมุข
ของศาสนาคริสตนกิายโรมันคาทอลิกท่ัวโลก และเปน
ประมขุนครรัฐวาติกนั(City State) หรอืผนูำประเทศหน่ึง
ดวย

สมเด็จพระสันตะปาปา (ตอจากหนา 5)

(อานตอหนา 17)
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«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’

®.π§√π“¬° ©≈Õß§√∫ 100 ªï
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°‘®∫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—°∫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
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«—¥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

«—¥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“√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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� §◊π Ÿà ‡À¬â“ : §≥–°√√¡°“√»Ÿπ¬å»‘…¬å ‡°à“

 “¡‡≥√“≈—¬¢Õ‡™‘≠™«π‡æ◊ËÕπÊ »‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬

∑ÿ° ∂“∫—πæ∫ª– —ß √√§åª√–®”ªï 2013 „π«—π‡ “√å∑’Ë

9 ¡’π“§¡ 2013 ∑’Ë “¡‡≥√“≈—¬π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø

 “¡æ√“π ∫√‘‡«≥»“≈“Õ‡π°ª√– ß§å¢â“ß∫â“πÕ—∫√“Œ—¡

µ“¡°”Àπ¥°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

‡«≈“ 15.00 π.  ≈ß∑–‡∫’¬π

‡«≈“ 18.00 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√§Ë” ß“π‡≈’È¬ß

 —ß √√§å

‡«≈“ 20.00 π. æ‘∏’°µ—≠êÿµ“æ√–§“√å¥‘π—≈ ·≈–

Õ“®“√¬å∫â“π‡≥√

‡«≈“ 22.00 π. ·¬°¬â“¬°—π‰ªæ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 ¡’π“§¡ 2013 ‡«≈“ 10.00 π.

æ‘∏’¡‘ ´“©≈Õßπ—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ( “¡‡≥√“≈—¬π—°∫ÿ≠

¬Õ·´ø  “¡æ√“π)

À≈—ß®“°π—Èπ·¬°¬â“¬‰ª∑—»π“®√ æ—°ºàÕπµ“¡

§«“¡ –¥«° ·®âß§«“¡ª√– ß§å·≈– Õ∫∂“¡

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

§ÿ≥ ÿ¥„® ÀÕª√–‡ √‘∞°‘® (ª√–∏“π) ‚∑√. 08-1621-

6966 §ÿ≥Õ¿‘™—¬ «ß»å«‘‰≈«“√‘π∑√å (√Õßª√–∏“π)

‚∑√. 08-1920-3912  ”π—°ß“π»Ÿπ¬åœ ‚∑√. 0-2681-

3900 µàÕ 1308

�����æ√– ß¶å  ¿“¿‘∫“≈   ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√–  «—πæÿ∏∑’Ë  13

¡’π“§¡ 2013

‡«≈“ 15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30 π. Õà“πæ√–«“®“

                    ·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

‡«≈“ 16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

‡°’Ë¬«°—∫·¡àæ√– ‚¥¬§ÿ≥æàÕø√—ß´‘ ‚°  «’√–»—°¥‘Ï

 ÿ¿“‡æ‘Ë¡,  C.M.

‡«≈“ 18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑

                     «¥ “¬ª√–§”‚≈°

                   ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

           ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬

����� ¢Õ‡™‘≠‡æ◊ËÕππ—°∫ÿ≠¡ßøÕ√åµ °≈ÿà¡ 3 (Õ¥’µ

¿√“¥“·≈–¬ÿ«π‘ ) ‡¢â“√à«¡∑”°‘®»√—∑∏“‡¢â“‡ß’¬∫ª√–®”

( 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

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ.‡¡◊Õß ®.æ‘®‘µ√ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 9 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ °.¡.48 (Õ“¢à“)

Õ.æ∫æ√– ®.µ“° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.30 π. §ÿ≥æàÕø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡¥™“ Õ“¿√≥å√—µπå

‡ªìπª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈  —πµ‘ ÿ¢ ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å

©≈Õß«—¥·≈–¢Õ‡™‘≠√à«¡µâÕπ√—∫æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

æÕ≈ ™“ß Õ‘π-π—¡ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”

ª√–‡∑»‰∑¬ «—π‡ “√å∑’Ë 23 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√âÕ¡‡ªî¥‡ °ÀÕ√–¶—ß„À¡à æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π √à«¡°—∫æ√– ¡≥∑Ÿµ

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

ªï 2013 µ“¡«—π ·≈– ∂“π∑’Ë¥—ßπ’È

1. ∑’Ë‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠√–¬Õß «—π∑’Ë 16-17 ¡’π“§¡

2013 ≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 13.00 π. ÀÕæ—°π—°‡√’¬π

2. ∑’Ë‡´πµåÀ≈ÿ¬ å∏√√¡ ∂“π ¥Õ¬ ÿ‡∑æ ‡™’¬ß„À¡à

«—π∑’Ë 30-31 ¡’π“§¡ 2013 √∂µŸâÕÕ°®“°´Õ¬

∑ÕßÀ≈àÕ ‡™â“«—π»ÿ°√å∑’Ë 29 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 08.00 π.

¬◊π¬—π‡¢â“√à«¡ß“π∑’Ë§ÿ≥»ÿ¿«‘∑ ™’√“ππ∑å ‚∑√.

08-1855-8723 À√◊Õ§ÿ≥Õπÿ √≥å Õ“π“¡π“√∂ ‚∑√.

08-1627-8813

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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»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 (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 11 ª√–®”«—π∑’Ë 10-16 ¡’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)

�����‡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

™“«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@caritas

thailand.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

‡ ° 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“¬)

«—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¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“√à«¡°—∫§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬

‡√’¬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)

¢Õ‡™‘≠√à«¡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
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ในฐานะท่ีไดรับ เลือกเปนพระสันตะปาปา
พระองคก็ทรงดำรงตำแหนงพระสังฆราชแหงกรุงโรม
ดวย และมีมหาวิหารลาเตรัน เปนวดัของกรุงโรม

ในฐานะท่ีเปนผนูำประเทศ กมี็โครงสรางคลายกับ
ประเทศตางๆ แมเปนประเทศเล็กๆ แตก็มีกระทรวง
ทบวง มีทตูประจำประเทศตางๆ ฯลฯ

จำนวนพระคารดินัล วันเวลา
และสมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ของเรา

สำหรับในคร้ังน้ีจำนวนพระคารดินัลท่ีมีสิทธ์ิ
เลือกต้ังพระสันตะปาปาปจจุบันมี 117 องค คาดวา
การเลือกต้ังพระสันตะปาปาองคใหม โฆษกประจำ
สำนกัวาติกนั ไดแถลงขาวในวันท่ี 16 กมุภาพนัธ ใจความ
สำคัญวา  การเลือกต้ังพระสันตะปาปาองคใหม
อาจจัดใหมีเร็วขึ้นจากท่ีตอนตนจะมีข้ึนกลาง ถึง
ปลายเดือนมีนาคม ตามท่ีตองใชเวลา 15 วันข้ึนไป
หรอืไมถงึ 20 วนัหลงัจากตำแหนงวางลง แตการตีความ
อาจจะตีความไปไดอีกลักษณะหน่ึง เพราะในวันนั้น
จะเปนวนัทีพ่ระคารดินลัมาอยกูนัพรอมหนาแลว”

พระคารดินัลที่มีสิทธ์ิเลือกตั้งพระสันตะปาปา
องคใหม จำนวน 117 องค แบงตามทวีป ดังน้ี ยโุรป 62
องค อเมรกิาใต 19 องค อเมรกิาเหนือ 11 องค แอฟรกิา
11 องค เอเชีย 11 องค และโอเชียเนีย 1 องค แยกเปน
ประเทศ  ดังน้ี อิตาลี 28 องค สหรัฐอเมริกา 11 องค
เยอรมนี สเปน  อินเดีย  บราซิล ประเทศละ 5 องค
ฝรั่งเศส  โปแลนด ประเทศละ  4 องค เม็กซิโก
แคนาดา ประเทศละ  3 องค โปรตุเกส  ไนจีเรีย
อารเจนตินา ประเทศละ 2 องค ออสเตรเลยี ออสเตรยี

สมเด็จพระสันตะปาปา (ตอจากหนา 13)

เบลเย่ียม โบลิเวีย บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา ชิลี
คองโก โคลัมเบีย โคเอเชีย คิวบา สาธารณรัฐเชค
สาธารณรัฐโดมินิกัน เอกวาดอร อียิปต กานา กินี
ฮอนดูรัส ฮังการี ฮองกง อินโดนีเซีย ไอรแลนด
เคนยา เลบานอน ลธัิวเนยี เนเธอรแลนด เปร ูฟลปิปนส
เซเนกัล สโลเวเนีย แอฟริกาใต ศรีลังกา ซูดาน
สวิตเซอรแลนด แทนซาเนีย สหราชอาณาจักร
เวเนซุเอลา เวียดนาม ประเทศละ 1 องค

แนนอนส่ือที่ไมใชส่ือทางการของศาสนายอม
มีวิธีคิดและมีพระคารดินัลท่ีคิดวาจะมาเปนผูแทน
ตำแหนงพระสันตะปาปาในอนาคต แตคำทีเ่ปนคำตอบ
ของพระคารดินัลคาทอลิกนาจะเปนคำคลายๆ กับท่ี
พระคารดินัลหลุยส อันโตนิโอ ตาเกล ผูมีอาวุโส
นอยทีสุ่ดไดกลาวไว “อาจจะมีการผดิแผกไปในบคุลกิ
แตความเช่ือและขอคำสอนยอมไมเปล่ียนแปลง”

เพราะรูวาพระจะอยูเคียงขาง บนหนทางท่ีลำบาก
ยากแสนเข็ญ เพราะรูวาพระบรรเทาทุกขลำเค็ญ อยาง
ใจเย็นจึงคอยกาวตามพระองค

จะเดินตามรอยบาทไทครรไลสวรรค จะแขงขัน
ภาวนาอานิสงส แมลำบากแทบส้ินชีวินลง ก็จะคง
ดำเนนิตามน้ำพระทยั

เพราะรวูาพระองคทรงเปนเจา พระทรงเฝาพทิกัษ
ลูกทุกสมัย เพราะรูวาพระองคทรงอภัย จึงวางใจ
มอบวิญญาณในหัตถองค

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปที่ 1-3
จำนวน 2,000 คน ที่คายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา
จ.ชลบรุ ีระหวางวนัที ่11-13 กมุภาพันธ 2013

โดยในฐานสิทธิมนุษยชน ประกอบไปดวย 5
ฐานยอย เพื่อใหลกูเสอื เนตรนารีไดเรยีนรจูากการปฏบิติั
ดังน้ี

1. ฐานความจำเปน/ความตองการเรียนรูถึง
ความหมายของสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานคือส่ิงจำเปน
ที่มนุษยทุกคนจะตองไดรับในฐานะท่ีเปนมนุษย เพื่อ
ใหมีชีวิตอยูรอดและพัฒนาตนเองได นอกจากนี้สิทธิ
มนุษยชนยังหมายถึงคุณธรรมสากล ซ่ึงมีรากฐานมาจาก
หลกัธรรมของทกุศาสนา

2. ฐานกลวยของฉันหายไปไหน? เรียนรูวา
แมมนุษยจะมีลักษณะภายนอกท่ีแตกตางกันแตทุกคน
ก็มีคุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน
ไมควรตัดสินคนจากภายนอก

3. ฐานคุณคาและศักด์ิศรีทางเพศแมชายและ
หญิงจะมีความแตกตางกันแตทั้งสองเพศก็มีคุณคา
และศักด์ิศรีเทาเทียมกัน ควรปฏิบัติตอเพื่อนตางเพศ

ดวยความเคารพและใหเกียรติกัน
4. ฐานการคุมครองสิทธิเด็กเรียนรูถึงนิยามของ

เด็กที่เ ร่ิมต้ังแตอยูในครรภของแมจนถึงอายุ 18 ป
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กซ่ึงท่ัวโลกใหการรับรอง
เปนกฎหมายคุมครองเด็กมีอยู 40 ขอ แบงออกเปน 4
ประเภทใหญ คือ สิทธิในการมีชีวิตรอด สิทธิที่จะ
ไดรับการคุมครอง สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา และ
สิทธิในการมีสวนรวม

5. ฐานเรือมนุษย เรยีนรวูามนุษยทกุคนมีศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยเทาเทียมกัน ไมควรเลือกปฏิบัติตอกัน
ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดเทากัน ไมมีใครมีสิทธิ
ทีจ่ะตัดสินชีวติผอูืน่

โดยในแตละฐานมีนกัเรยีนจิตอาสาช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 5 มาชวยเปนพี่ เลี้ยง และชวยนำกิจกรรมดวย
นอกจากฐานสิทธิมนุษยชนแลว ในการชุมนุมลูกเสือ
เนตรนารีของโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชาครั้งน้ี ยังมี
การเรียนรอูกี 3 ฐานใหญ ไดแก ฐานเศรษฐกิจพอเพยีง
ระบบนิเวศฐานส่ือสารสังคม และฐานประชาคม
อาเซียน

สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ผูทรงเปนพระ-
สันตะปาปาองคแรกในรอบ 600
ปที่ทรงสละตำแหนง หลังจากน้ี
พระองคจะเสด็จไปพำนัก ณ พระ-
ราชวงัฤดูรอน กัสแตล กันดอลโฟ
และเม่ืออารามมารดาพระศาสน-
จกัร (Mater Ecclesiae Monastery)
ปรับปรุงเสร็จ พระองคจะทรงเขา
พำนัก  ณ อารามแหงน้ีในการ
ดำเนินชีวิต เพ่ือสวดภาวนาอยาง
สงบ ขณะท่ีพระสันตะปาปา
องคใหม จะประทับอยทูีว่าติกนั

ผมนึ กภ าพบรรย าก าศ
หลังจากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรง
อานถอยแถลงที่ตรัสถึงการสละตำแหนงของพระองค
ทานไมไดทั้งหมด แตผมคิดวาความรูสึกที่ไมตางกัน
คือความเศรา เสียใจ เสียดาย ผูกพัน และอาลัยรัก
แตพระองคไมไดจากเราไปไหน

บทสรุปของพระคารดินลัอนัเยโล โซดาโน  หวัหนา
คณะพระคารดินลั (Dean of the College of Cardinal)
ที่ไดแสดงความรูสึกทันทีในวันท่ีพระองคประกาศ
สละตำแหนง พระคุณเจากลาววา “พนัธกิจของพระองค
ทาน จะถูกสานตอ พระคุณเจาตรัสกับพวกเราวาจะอยู
เคยีงขางพวกเราในการเปนพยานและคำภาวนา แนนอน
แสงสวางแหงสวรรคยังฉายสองนำ และแสงสวาง
ของพระองคทานยังสองสวางทามกลางเรา พวกเราจะยัง
เคยีงกนั พระสนัตะบิดร โปรดภาวนาเพือ่พวกเรา”

ลกูเสอืเนตรนารี (ตอจากหนา 20) บวชพระสงฆ (ตอจากหนา 7)

สมัครสมาชิก
อดุมสาร 400 บาท/ป
อดุมศานต 400 บาท/ป

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
           โทรสาร 0-2681-5401
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มหาพรต ปฐมบทแหงการละน้ำใจตน

เชาวันอาทิตย วันน้ีเราจะไปรวมมิสซาท่ีไหนดีนะ? ผมคิดวา
ทานผูอานเขาใจไมผิดหรอกครับ ชีวิตท่ีนี่แมเราเปนพระสงฆแตไมได
รับผิดชอบงานอภิบาล หรือไดรับการมอบหมายใหถวายมิสซา เราก็
ไมตางจากสัตบุรุษฆราวาส ไปวัดวันอาทิตย เดินออกไปรับศีลพรอมกับ
พี่นองท่ีมารวมมิสซา ทำทุกอยางเหมือนและเทาเทียม วันน้ีผมต้ังใจ
ไปวัดขางๆ สถาบันท่ีศึกษาอยู

ผมชอบศึกษาเสนทางวัดตางๆ ในมะนิลา เมืองหลวงของประเทศ
ฟลิปปนส ใชวันหยุดเสาร หรืออาทิตยในการรับความรูนอกหองเรียน
หลังจากร่ำเรียนมาอยางยาวเหยียดตลอดท้ังสัปดาห ผมจึงมีโอกาสไดไป
มิสซาวันอาทิตยตามวัดแสวงบุญ วัดท่ีมีชื่อเสียงในดานความสวยงาม
ของสถาปตยกรรม หรอืวดัธรรมดาขางๆ สถานท่ีทีไ่ปพกั ความหลากหลาย
ทางศิลปะที่ไดซึมซับกับบรรยากาศแตกตางของวัด ทำใหเราไดเรียนรู
เก่ียวกับพธีิกรรม ศิลปศักด์ิสิทธ์ิ บทเพลงและชีวติคริสตชนของท่ีนีไ่ปดวย

แมวาจะเปนวัดขางบาน แตก็ใชวาจะใกล รถไทรซิเคิลผานมาพอดี
ผมโบกมือเรียก ผมบอกคนขับวาผมจะไปรวมมิสซาท่ีวัดใกลๆ นี้
คุณไปถูกไหม คนขับพยักพเยิดผมคิดวาไมนาจะยากสำหรับเขา เพราะ
เสนทางท่ีผมถามมาคือ ขางโรงเรียนมารีย ซ่ึงอยูถัดปมปทรอนไป
จะพบเหมือนชุมชนใหญๆ  วดัจะอยแูถวน้ัน ผมน่ังรถมาดวยความสบายใจ
ยกนาฬกิาข้ึนดู เหลอืเวลาไมถงึ 20 นาที เหลอืเฟอ แตกาลหาเปนเชนนัน้ไม

รถไทรซิเคิล พาผมยูเทิรนขามฝงมาหนาตาเฉย และจอดสนิท
อยูตรงสะพานลอยฝงตรงขาม หลังจากยูเทิรนมาไมนาน ผมถามวา
นี่ที่ทำมิสซาหรือ (ผมใชภาษาอังกฤษวา Mass) คนขับทำหนางงๆ และ
ชี้ไปท่ีซูเปอรมารเก็ต เซฟมอล ผมยังใจดีสูไทรซิเคิลตอไป เพราะคิดวา
ในมอลอาจมีวดั ผคูนทยอยเดินเขาไปมากข้ึนๆ ผมเขาไปท่ีซูเปอรมารเก็ต
แหงน้ัน

ผมถามคนนูนคนน้ี วาท่ีนี่ทำมิสซาไหม มีเจาหนาท่ีคนหนึ่งพาผมไปที่
มุมเครือ่งเขียน หยบิแม็ก (max) กลองใหญมาให โอแมเจา มันอะไรกนั ผมจะไป
มิสซา (mass) คนขับพาผมมาท่ีหางสรรพสนิคา (มอล...Mall) คนขายของท่ีหาง
พาผมมาซ้ือแมก็ (max)

ผมมาเขาใจภายหลังวา คนขับไมรูภาษาอังกฤษ เพราะเมื่อกลับออกมา
ก็ไปตามหาคนขับคนเดิม ไดคุยกับคนขับไทรซิเคิลบริเวณน้ัน และในท่ีสุด
ผมกม็าถึงวัดจนได

กลมุเจาหนาท่ีดูแลวัด กัน้ไมใหคนท่ีมามิสซาชาเขาไปท่ีวดั เพราะอยใูนชวง
เริ่มพิธี ตองรอใหสวดบทภาวนาของประธานจบกอน ผมเริ่มมีอาการหงุดหงิด
นดิหนอย คิดในใจวา วนัน้ีไมนามาชา มาชายังโดนกักบริเวณอีก

พอบทภาวนาของประธานจบลง ผมเดินเขาไปน่ังขางหนา เห็นคุณพอ
จากปาปวนวิกนิ ีนัง่อยกูอนแลว ขณะรวมมิสซาก็เหลอืบไปเหน็จอสีขาว สองขาง
พรอมกับถอยคำตอบรับบทเพลง เพื่อชวยสัตบุรุษ พอเริ่มเทศน คุณพอ
ประธานในมิสซาเทศนเปนสองภาษา ตากาล็อกกับอังกฤษ เพื่อชวยใหผูรวม
มิสซาติดตามไดอยางเขาใจ คุณพอใชพาวเวอรพอยทประกอบการเทศนนั้น
ผมคิดในใจวา จะรูสึกอยางไรกับการเทศนประกอบพาวเวอรพอยทแบบน้ี
เพราะในชีวติถูกปลูกฝงมาวาไมคอยเหมาะเทาไรนัก

เม่ือทำหนาท่ีของคริสตชนสมบูรณแบบแลว ผมรอนิดหนอยสำหรับ
การนัดกับคุณพอจากเมืองไทยที่มาเรียนอยูที่ฟลิปปนสดวยกัน เราจะไปงาน
ไทย เฟสตวิลั (Thai Festival) จดัท่ีหางมารเกต็ มารเกต็ งานน้ีจดัโดยสถานทูต
ไทยกันเลย อารมณคิดถึงบาน อาหารไทย ดนตรีไทย วัฒนธรรมไทย
ภาพอลังการปรากฏในจินตนาการไปกอนแลว

จนิตนาการบางอยางเปนจริง แตบางอยางก็เปนจินตนาการตอไป ผมเขาไป

ในบริเวณงาน พรอมกับความรูสึกวา เอย นี่นะ งานเทศกาลของประเทศไทย
มีซุมเล็กๆ อยูไมกี่ซุม มีของขายอยู เปนกระจุกเล็กๆ บนเวทีมีการสาธิต
การทำอาหารจากรานท่ีมารวมกัน ผมคาดหวังใหญกวาน้ัน

กอนกลับพวกเราน่ังอยูที่ลานกวางในบริเวณพ้ืนท่ีที่เรียกวาเซเรนดรา
(Serendra) เม่ือวันเวลาผานไป เรานั่งสงบๆ อยูบนพื้นหญาสีเขียว ไดยินเสียง
สรวลเสเฮฮาของผูคนท่ีมาจับจองพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียงกัน หัวใจเร่ิมทำงาน
มากกวาความรูสึก บางคร้ังเราคาดหวังเกินไปไหม กับส่ิงเล็กๆ กับความลงตัว
เรากะเกณฑหวังใหทุกอยางเปนไปตามใจท่ีเราปรารถนา โดยลืมเวนชองวาง
ใหกบัความผิดหวังบาง

ในวันท่ีความไมลงตัวเดินทางผานเขามาในชีวิต ไมใชวาชีวิตเราจะสูญเสีย
หรือลมสลาย ทุกอยางลวนดีทั้งส้ิน เทศกาลมหาพรตอาจจะถูกมองวาเปน
เทศกาลแหงความทุกข แตความทุกขไมใชเดินจากเราไปเฉยๆ มหาพรต
สอนชีวิตและท่ีสำคัญสอนใหเรามองโลกใหครบทุกดาน ทั้งในวันท่ีสำเร็จ
หรอืลมเหลว วนัท่ีใช และวันท่ีไมใช

ผมชอบความหมายของการพลีกรรมที่ใครสักคนหนึ่งเคยใหคำจำกัดความ
ไวส้ันๆ แตไดใจความครอบคลุม “ตายตอตัวเอง” ตายตอความปรารถนา
ของตนเพ่ือมองความปรารถนาของพระ ตายตอความเห็นแกตัวเพ่ือเหน็แกคนอ่ืน
ตายตอความบกพรองตางๆ เพือ่มีชวีติใหมในพระคริสตเจาทุกวนั เม่ือคดิแบบน้ี
บางทีผมตองกลับไปขอบคุณคนขับรถไทรซิเคิล ขอบคุณเจาหนาท่ีของวัด
คุณพอที่เทศนในวันน้ัน คนท่ีรวมกันจัดงานเทศกาลของประเทศไทย เพราะ
จรงิๆ แลว ทกุคนเปดโอกาสใหเราไดรกั ไดตายไปจากตัวเอง เพือ่จะมีชวีติใหม
เปนชวีติท่ีมีองคประกอบใหญสุดคือ “ขอใหเปนไปตามน้ำพระทยัของพระองค”
พระเยซูเจาภาวนาเชนน้ันไมเฉพาะกอนส้ินพระชนม แตทัง้ชีวติของพระองค

บรรณาธิการบริหาร
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ç™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬Àπ“« ‡≈¬é °√¡°“√»“ π“®—¥°‘®°√√¡§“√“«“π

»“ π‘° —¡æ—π∏å™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬Àπ“« ®.‡≈¬  √–À«à“ß«—π∑’Ë 22-25 ¡°√“§¡

2013 ‚¥¬¡’ºŸâ·∑π∑ÿ°»“ π“‡¢â“√à«¡

çÕ“≈—¬√—°·¥à§√Ÿ‡µ’È¬é æ√– —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå

‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ ¡“√’Õ“ ª√–πÕ¡ µ√’∏“√“ (§√Ÿ‡µ’È¬) æ√âÕ¡¥â«¬

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‚¥¬¡’æ√– ß¶å ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…¡“√à«¡‰«âÕ“≈—¬

·¥à§√Ÿ‡µ’È¬®”π«π¡“° ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 ¡°√“§¡ 2013 ∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å À≈—ß¡‘ ´“

‡§≈◊ËÕπ»æ‰ª∫√√®ÿ∑’Ë ÿ “π»“πµ‘§“¡  “¡æ√“π

 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é
E-mail : udomsarn@gmail.com  ‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª

 àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√. ·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805

çøóôπøŸ®‘µ„®§√Ÿ§“∑Õ≈‘°ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕé «—π‡ “√å∑’Ë 16 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2013  —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ®—¥Õ∫√¡·≈–øóôπøŸ®‘µ„®§√Ÿ§“∑Õ≈‘° ‚¥¬¡’

§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ µ√’π‘°√ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ §ÿ≥æàÕ‡πâπ¬È”«à“ ç‡√“µâÕß‡ªìπ§√Ÿ§“∑Õ≈‘°

µâÕß‚¥¥‡¥àπ„π§«“¡‡™◊ËÕ „π§«“¡‡ªìπ¢Õß‡√“é ‚¥¬¡’§≥–§√Ÿ§“∑Õ≈‘°®“°

∑—Ë« —ß¶¡≥±≈‰¥â‡¢â“√à«¡√—∫øíß∫√√¬“¬„π§√—Èßπ’È ®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“ 100 §π

ç§à“¬√«¡π—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°é »Ÿπ¬åª√– “πß“ππ‘ ‘µπ—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â®—¥§à“¬√«¡π‘ ‘µπ—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°¢÷Èπ «—π∑’Ë 25-27

¡°√“§¡ 2013 „πÀ—«¢âÕ ç°“≈§√—ÈßÀπ÷Ëß... ≈‘¢‘µ‰«â §◊π(·Ààß)§«“¡‡¢â“„®

≥ æ—∑¬“é ‡æ◊ËÕ„Àâπ—°»÷°…“‰¥â‡√’¬π√Ÿâ·≈–µ√–Àπ—°∂÷ß§ÿ≥§à“·≈–»—°¥‘Ï»√’§«“¡‡ªìπ

¡πÿ…¬å∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π∑ÿ°§π ´÷Ëß¡’π—°»÷°…“„Àâ§«“¡ π„®‡¢â“√à«¡§à“¬°«à“ 60 §π

ç “ åπÕ«¬æ√æ√–§√‘ µ ¡¿æ§√‘ µ™π‰∑¬é «—π∑’Ë 27 ∏—π«“§¡

2012 §ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√ ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ π”§≥–ºŸâ¡“‡¬◊Õπ´÷Ëß‡ªìπºŸâ·∑π»“ π“æ√“À¡≥å-Œ‘π¥Ÿ ∑—ÈßÀ¡¥

4 ∑à“π π”‚¥¬π“¬ ∂‘µ¬å °ÿ¡“√ ®“° ¡“§¡Œ‘π¥Ÿ ¡“™ («—¥‡∑æ¡≥‡±’¬√) ‡ªìπ

ºŸâ·∑π»“ π“æ√“À¡≥å-Œ‘π¥Ÿ π” “√®“°æ√–¡À“√“™§√Ÿæ‘∏’»√’«‘ ÿ∑∏‘§ÿ≥ (™«‘π

√—ß ‘æ√“À¡≥°ÿ≈) ¡“Õ«¬æ√ ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—πæ√–§√‘ µ ¡¿æ¢Õß§√‘ µ™π

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

„Àâ°“√√—∫√Õß ≥  ”π—°¡‘ ´—ßœ °√ÿß‡∑æœ



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 11 ª√–®”«—π∑’Ë 10-16 ¡’π“§¡ 2013Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 34 ®“° A ∂÷ß Z §«“¡¥’  ◊ËÕ §«“¡‡™◊ËÕ (17)
Q (Quiet) ¡’‡«≈“∑’Ë‡ß’¬∫ ß∫∫â“ß

‡ß’¬∫·µà‰¡à ß∫ „π∫“ß‡«≈“¢Õß™’«‘µ‡√“Õ¬“°‰¥âæ◊Èπ∑’Ë à«πµ—« æ◊Èπ∑’Ë

 à«πµ—«∑’Ëµ—¥¢“¥®“°‚≈° °“√µ‘¥µàÕ ºŸâ§π ‡√◊ËÕß√“«Õ—π«ÿàπ«“¬ ‡√“µâÕß°“√

§«“¡‡ß’¬∫ ·µà∫“ß§√—Èß‡√“‰¡à ß∫

‡ ’¬ßÕ÷°∑÷°√Õ∫¥â“π æ“ ¡“∏‘¢Õß‡√“Àà“ßÕÕ°‰ª∑ÿ°∑’ ®“°‡®µπ“·≈–

®ÿ¥µ—Èßµâπ ‡√“‡√’¬°À“‡«≈“∑’Ë‰¥âºàÕπæ—°®“°°“√‡§≈◊ËÕπ‰ª¢â“ßÀπâ“Õ¬à“ß‰√â∑‘»∑“ß

‡√“√Ÿâ¥’«à“∂â“‡√“‰¥âÀ¬ÿ¥ ∫“ß∑’™’«‘µÕ“®¥’¢÷Èπ
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