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(อานตอหนา 4)

คริสตชนไทยถวายพระพร
แดสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซิส

ครสิตชนไทยรวมพธิมีสิซาอาทิตยมหาทรมาน (แหใบลาน)  ในเทศกาลมหาพรต
และรวมกันสวดภาวนาถวายพระพรแดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาส
เริ่มศาสนบริการอัครสาวกเปโตรของพระสังฆราชแหงโรม โดยพระอัครสังฆราช
หลยุส จำเนยีร สันติสุขนรินัดร ประธานสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย
เปนประธาน รวมกับพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกัน
ประจำประเทศไทย พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และบรรดาพระสังฆราช
ทั้ง 10 สังฆมณฑล โดยมีพระสงฆ นักบวช ผูแทนจากภาครัฐ คณะทูตานุทูต
ผูแทนจากศาสนาตางๆ และคริสตชน มารวมพิธีจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตยท่ี 24
มีนาคม 2013  ณ  อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก และงานเลี้ยงรับรอง ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญ

ในพิธีมิสซาพระอัครสังฆราชจำเนียร เชิญชวนใหทุกทานพรอมใจกันภาวนา
ถวายแดองคสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เพื่อขอใหพระองคมีพระพลานามัย
สมบูรณทั้งฝายกายและฝายจิตวิญญาณ พรอมที่จะนำนาวาพระศาสนจักรฟนฝา
คลืน่ลมตางๆ และไปถงึท่ีหมายโดยปลอดภยั

พระคณุเจาจำเนยีร ไดกลาวในบทเทศนโดยกลาวถงึบทอานท่ี 1 พระจติเจาดลใจ
ใหอิสยาหเขียนเร่ืองการทรมานและการส้ินพระชนมของพระเยซูเจาเหมือนกับวา
ทานอยูในเหตุการณ ทานพูดถึงเรื่องคนรับใชขององคพระเจา ผูจะกระทำตาม
น้ำพระทัยของพระบิดา และจะไมปฏเิสธท่ีจะรับทรมานสำหรับผทูีพ่ระองคทรงรจูกั
พระคริสตเจาผูรับใชที่ทนทุกขทรมานยอมรับความทรมานและความตายสำหรับ
มนุษยชาติ พระองคถกูเฆ่ียน ถกูทำรายและถกูสวมมงกฎุหนาม พระองคถกูทอดทิง้
จากคนของพระองคและถูกประหารชีวิต แตพระเยซูเจามีความไวใจในพระบิดา
ทรงทราบวา พระบิดารักพระองคและใหเกียรติพระองค นักบุญเปาโลเขียนถึง
ชาวฟลิปป ถือวาเปนจดหมายท่ีดีที่สุดท่ีเคยเขียนคือ ทานอธิบายใหพวกเขารูวา
พระเยซเูจามาจากสวรรคและถอมพระองคลง และพระเจายกพระองคขึน้สูงเดน

ในพระวรสาร ชีวิตหลายครั้งพบความขัดแยง ชีวิตของพระเยซูเจาก็เชนกัน
ในวันสุขใจ เราเห็นพระเยซูเจาอยูทามกลางประชากรของพระองค เขาสรรเสริญ
พระองค เขารองโฮซานนา แตแลวมือของคนที่ถือใบลานวันนั้น ไมกี่วันตอมา
กช็มืูอขึน้รองใหตรงึพระองค รมิฝปากท่ีเขารองโฮซานนาแดโอรสดาวดิ เขารองขอ
ใหตรึงพระองค  แมแตคนท่ีอยูกับพระองคก็ยังบอกวา  เขาไมรูจักพระองค
อกีบางคนก็อยากจะกำจดัพระองคใหส้ินไป

บางคนท่ีชื่นชอบกับคำสอนและอัศจรรยของพระเยซูเจา  แตเขาขอเปนแค
คนชมเทาน้ัน เขาไมกลาเขามีสวนในการทรมานของพระผูไถ  ไมกลาท่ีจะเดินกับ
พระองคในมหาทรมานและไมกลาท่ีจะถูกตรึงกับพระองค  สังคายนาวาติกัน ที่ 2
“ดวยการทรมานเพื่อชาวเรา พระองคไมเพียงใหเราเห็นตัวอยางเพื่อเดินตามเทาน้ัน
พระองคยังรับการทดสอบและถาเรารับการทดสอบดวย ชีวิตและความตายจะถูก
ทำใหศักด์ิสิทธ์ิและจะมีความหมายใหม พระเยซูเจารับทรมานเพราะเห็นวาเปน
น้ำพระทัยของพระบิดา”

ประกาศ
ขอความชวยเหลอืแกพ่ีนองผปูระสบอคัคภียั

ศนูยอพยพบานแมสุรนิทร
อำเภอขนุยวม  จังหวัดแมฮองสอน

เรยีน บรรดาพระสงัฆราช พระสงฆ  นกับวช และครสิตชนทกุทาน
เปนท่ีทราบท่ัวกันวา ในชวงเย็นของวันท่ี 22 มีนาคม 2013 ไดเกิดเหตุ

เพลิงไหมศูนยอพยพบานแมสุรินทร อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน  ซ่ึงเปน
แหลงพกัพงิของผอูพยพกวา 3,000 คน  เหตุการณดังกลาว ทำใหมีผเูสียชวีติ
บาดเจ็บ ไรทีอ่ยอูาศัย ไมมีเคร่ืองนงุหมและขาดแคลนอาหารเปนจำนวนมาก
และในเหตุการณนีท้ำใหเจาหนาท่ีของหนวยงานโคเออรเสียชวีติ 1 คนดวย

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่ออภิบาลสังคม  แผนกผูลี้ภัยและประสบภัย
(โคเออร) ของสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  ขอเชญิชวนพีน่อง
ทุกทานซ่ึงกำลังอยูในชวงเวลาในการรวมสวนในพระมหาทรมานของ
พระครสิตเจา  ไดเตือนจติใจเราแตละคนใหรวมเปนหนึง่เดียวในความสูญเสีย
และชวงเวลาแหงความยากลำบากของบรรดาพ่ีนองผูอพยพที่ศูนยบาน
แมสุรนิทร  ดวยการอธิษฐานภาวนา  ในการแสดงความเอ้ืออาทรและแสดง
เมตตาจิตตอพีน่องผปูระสบอัคคีภยัในคร้ังนี้

โดยการบริจาค สามารถดำเนินการ ดังน้ี
1. เชค็ : ส่ังจาย
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
2. โอนเงินผานบัญช ี :   ธนาคารทหารไทย  สาขาพัฒนพงศ
ชือ่บญัช ี :   มิสซังฯ สภาพระสงัฆราชคาทอลิกฯ  (บรรเทาสาธารณภัย)
เลขท่ีบญัช ี  :  170-2-08597-6
3. การบรจิาคส่ิงของอปุโภคและบรโิภค ติดตอไดที่แผนกผปูระสบภัย

และผูลี้ภัย
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1601-1617

ขอพระคริสตเจาองคแหงความรักและเมตตา  ที่เราจะทำการสมโภช
ปสกาท่ีจะถึงน้ี โปรดประทานพระพร พระหรรษทาน สันติสุขแดทุกทาน
ทีมี่น้ำใจดี

พระคณุเจาพิบูลย วสิิฐนนทชัย
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม
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ครสิตชนไทย (ตอจากหนา 3)

    อาทิตยใบลานเตือนเราใหรำลึกถึงพระเยซูเจาเสด็จ
เขากรุงเยรูซาเล็มอยางผูมีชัยชนะ เพื่อทำใหพระธรรม
ล้ำลึกปสกาคือ ส้ินพระชนมและกลับคืนชีพอยางรงุเรือง
สำหรับเราคริสตชน เหตุการณนี้เกิดข้ึนทุกวันท่ีเรา
มารวมบูชามิสซา ในมิสซาเราฉลองพระธรรมล้ำลึก
แหงความเช่ือ พระครสิตเจารบัทรมาน การสิน้พระชนม
การกลับคืนพระชนม  การส้ินพระชนมของพระองค
มีคุณคาคือการไถใหเรารอด  และการส้ินพระชนมของ
พระองคทีมี่สาเหตุมาจากบาปของมนุษย ทำลายการตาย
และฟนฟชูวีติข้ึนมาใหม

พระสันตะปาปาและบทบาทของพระองค ความ
เชื่อสอนเราวา พระเยซูเจาทรงต้ังพระศาสนจักรและ
แตงต้ังนักบุญเปโตรเปนหัวหนาพระศาสนจักรเปน
คนแรก แตในความเปนจริง พระเยซูเจาเปนหัวหนา
ทีแ่ทจรงิ ดังน้ัน พระสันตะปาปาจึงฟงพระเปนเจาและ
ยดึถือน้ำพระทัยของพระองคเปนท่ีต้ัง  ในการแกปญหา
ของพระศาสนจักรและของโลก พระสันตะปาปา
ปกครองพระศาสนจักรทั่วโลกในดานความเช่ือและ
ศีลธรรม พระองคเปนเคร่ืองหมายท่ีแลเห็นไดในเร่ือง
ความศักด์ิสิทธ์ิและความเปนหนึง่เดียวของพระศาสนจกัร
หนาท่ีหลักที่พระเยซูเจามอบใหนักบุญเปโตรและ
ผูสืบตำแหนงคือ รักและรับใชฝูงแกะของพระองค
ดวยใจสุภาพถอมตน เราทราบวาสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรงัซิสมีจติใจท่ีสุภาพถอมตนและพรอมรับใชผยูากไร
ต้ั งแตกอนท่ีพระองคจะไดรับ เ ลือกสรรให เปน
พระสันตะปาปา  ในบทเทศนพิธีมิสซารวมกับคณะ
พระคารดินัล พระองคทรงเชิญชวนเราใหปฏิบัติ
3 ประการ 1. เดินไปดวยกันเฉพาะพระพักตรพระเจา
2. สรางพระศาสนจักรใหเขมแข็งบนศิลาท่ีแข็งแกรง
3. ยนืยันความเช่ือของเราในพระเจา คนท่ีไมสวดวิงวอน
พระเจา เขาก็สวดหาผีปศาจ แมเราจะเดินทางไปไดไกล
แมเราจะสรางหลายส่ิงหลายอยาง แตถาเราไมประกาศ
ความเช่ือในพระเจา งานเราก็ไรผล ถาเราไมประกาศ
ความเช่ือในพระองค เราก็ยนืยนัถงึอำนาจของปศาจ

พระสมณทูตพอล ชาง อนิ-นมั กลาวขอบคุณผแูทน
จากภาครฐั คณะทูตานุทตู คณะพระสังฆราช พระสงฆ
ผูแทนจากศาสนาตางๆ  ที่ไดมารวมในพิธีบูชาขอบ-
พระคุณเพื่ออธิษฐานวอนขอพระพรจากพระเจาแด
องคพระสันตะปาปาท่ีไดรับเลือกใหม สมเด็จพระ-
สันตะปาปาฟรังซิส และขอขอบคุณสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย ที่ไดจัดพิธีในวันน้ีเพื่อ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

พระคารดินัลฮอรเก  มาริโอ  แบรโกลิโอ  จาก
อารเจนตินา ไดรับเลือกเปนพระสันตะปาปาจาก
ลาตินอเมริกาองคแรก และเปนองคแรกท่ีมิใชชาวยุโรป
ในรอบสหัสวรรษ  เปนสมาชิกเยสุอิตองคแรกท่ี
เปนพระสันตะปาปา

พระองคทรงเลือกใชพระนามวา “ฟรังซิส” เพื่อ
เชื่อมโยงกับนักบุญฟรังซิสแหงอัสซีซี  นักเทศน
อิตาเลียนผูนอบนอมถอมตนในศตวรรษท่ี  13
ผูสถาปนาคณะฟรังซิสกันภราดานอย บุรุษแหงสันติ
ยากจนและเรียบงาย ผไูดรบัพระกรณุามีรอยแผลทัง้หา
ของพระครสิตเจา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส อดีตพระอัคร-

สังฆราชแหงบัวโนสไอเรส อายุ 76 ป เปนท่ีรูจัก
อยางดีในภาพของผูนอบนอม มีชีวิตเรียบงายและ
มีความรักตอผูยากไร และถูกกลาวถึงแบบอยางแหง
ความสมถะ ใชรถประจำทางในการเดินทางไปทำงาน
ปรุงอาหารทานดวยพระองคเอง และยังคงดำเนินชีวิต
เปนแบบอยาง ท่ี เรียบงายตอผูคนทั้ งหลายเชนน้ี
แมหลังจากท่ีไดรับเลือกเปนพระสันตะปาปาแลว ซ่ึง
สรางความประทับใจแกทกุคน

ในพิธี เ ร่ิมศาสนบริการอัครสาวกเปโตรของ
พระสังฆราชแหงโรม ณ วาติกัน เม่ือวันอังคารท่ี 19
มีนาคม ซ่ึงเปนวันสมโภชนักบุญโยเซฟ องคอุปถัมภ
ของพระศาสนจักรสากล มีผูแทนมาจาก 132 ประเทศ
และองคกรนานาชาติ ผูแทนศาสนาตางๆ มารวม
เปนเกียรติในพิธีดังกลาว

ในบทเทศนของพระองค ทรงผลักดันบรรดา
ผนูำตางๆ ของโลก บรรดาศาสนิกผนู้ำใจดี ไดรวมกนั
ปกปองชีวติมนุษยและส่ิงแวดลอม ใสใจดูแลผอูอนแอ
ที่สุดและผูยากไรที่สุด “ใหปกปองสิ่งสราง ปกปอง
มนุษยชาย-หญงิทุกคน ดวยความออนโยนและความรัก
อันเปนการกาวเดินไปพรอมกับความหวัง” และ
ในฐานะท่ีทรงเปนพระสันตะปาปา ทรงต้ังพระทัย
ที่จะปกปองมนุษยทุกคน  เฉพาะอยางย่ิงผูยากไร
ผูออนแอ และผูที่ดอยความสำคัญ ในพิธีดังกลาวท่ี
วาติกัน คุณเฉลิมพล ทันจิตต เอกอัครราชทูตไทย
ประจำนครรัฐวาติกนั ไดรวมเปนเกียรติในพิธีดวย

เราคริสตศาสนิกชนคาทอลิก มีความซาบซ้ึง
ในพระมหากรุณาธิคุณตอพระบรมวงศานุวงศแหง
ราชอาณาจักรไทย ที่ไดทรงสงสาสนแสดงความยินดี
ไปยังองคสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในวโรกาสน้ี
ดวย

ขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนทุกทานไดภาวนาแด
พระสนัตะปาปาองคใหม ขอพระเจาทรงเพิม่พนูพระพร
แหงองคพระจิตเจา ประทานปรีชาญาณและมีพระ-
พลานามัยที่ดีแดพระองคทาน เพื่อพระองคจะได
ปฏิบัติพระภารกิจในความรับผิดชอบอันยิ่งใหญของ
ผอูภบิาลสูงสุดของพระศาสนจักรสากล  นำทุกคนไปสู
ความสงบสันติ ความยุติธรรมและความสุข

เวลาแหงมหาพรตใกลส้ินสุดแลว เราคริสตชน
กำลงัจะเร่ิมสัปดาหศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงจะนำเราสกูารสมโภช
ปสกา จงึขออวยพรแดทกุทาน สุขสันตปสกา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประสูติ วันท่ี 17
ธันวาคม ค.ศ. 1936 บวชเปนพระสงฆ วันท่ี 13
ธันวาคม ค.ศ. 1969 อภเิษกเปนพระสงัฆราช วนัท่ี  28
กุมภาพันธ ค.ศ. 1998 ไดรับแตงต้ังเปนพระคารดินัล
วันท่ี  21 กุมภาพันธ  ค .ศ .  2001 ไดรับเลือกเปน
พระสันตะปาปา  วันท่ี 13 มีนาคม ค.ศ. 2013 พิธี
มิสซาฉลองการเร่ิมศาสนบริการอัครสาวกเปโตร
ของพระสังฆราชแหงโรม  วนัท่ี 19 มีนาคม ค.ศ. 2013

พระองคมาจากครอบครัวอารเจนตินาเช้ือสาย
อติาเลียน เปนพีค่นโต ในจำนวนพีน่อง 5 คน มีหลาน
เปนพระสงฆคณะเยสุอติ เปนอาจารยสอนอยทูีป่ระเทศ
เยอรมนี พระองคทรงเปนผทูำงานแบบเงียบๆ อยใูกลชดิ
กับประชาชน



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 7-13 เมษายน 2013 หนา 5

สาสนพระสังฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
โอกาสวนัผสููงอายแุหงชาติ 2013 “ผสููงวยัใสใจสุขภาพ”
ผสููงอายุเปนบุคคลทีผ่านประสบการณและเปนบุคคลท่ีนายกยองในสังคม

และวิถีชีวิตของคนไทย  โดยเฉพาะครอบครัวไทยท่ีมีผูสูงอายุในครอบครัว
เปนหลกัในการอบรมบมนิสัย และเปนรมโพธิ ์รมไทร ของทุกคนในครอบครัว
ซ่ึงกอใหเกดิวัฒนธรรมและประเพณทีีดี่งามของสังคมไทยตลอดมา

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยก็ไดเลง็เหน็ความสำคัญในวันผสููงอายุ
แหงชาติ  จงึไดบรรจเุรือ่งของการอภบิาลผสููงอายไุวในแผนทศิทางงานอภิบาลฯ
ฉบับป ค.ศ. 2000-2010 โดยเนนใหลกูหลานและผเูกีย่วของ เอาใจใสดูแลผสููงอายุ
ทัง้ฝายกายและฝายจติใจ ดวยความสำนกึในหนาทีแ่ละความกตัญู โดย

- สงเสริมใหผูสูงอายุเขารวมกลุมเพื่อจะไดมีเพื่อนปฏิบัติกิจกรรมท่ีมี
ประโยชนทั้งฝายกายและฝายวิญญาณ อีกท้ังเห็นคุณคาชีวิตของตนเองท้ังใน
อดีตและปจจุบัน

- จดัใหผสููงอายุไดรบัความรใูนการรกัษาสุขภาพอยางถูกวธีิ เหมาะสม และ
มีความสุข

- จดัใหผสููงอายุไดฟนฟจูติตารมณ ความเช่ือ ความศรัทธา การสวดภาวนา
สม่ำเสมอและเปนแบบอยางท่ีดีดานความรักและเมตตาในการอบรมลูกหลาน

- เตรยีมผสููงอายใุหเผชญิกบัชวีติบ้ันปลายและความตายดวยความเชือ่และ
ความหวัง

- สงเสริมใหลกูหลานไดแสดงความกตัญู รหูนาท่ีและปฏิบติัตอผสููงอายุ
ในดานสุขภาพกายและจิตใจ โดยประสานขอความชวยเหลือจากองคกรอื่นท่ี
เก่ียวของ

- รณรงคใหมีกจิกรรม “ลกูกตัญู” เปนแบบอยางและมีสวนรวมในกิจกรรม
กลมุผสููงอายุ
     และในแผนทิศทางงานอภิบาลฉบับป ค.ศ. 2010-2015 พระศาสนจักร
ไดตระหนักถึงความจำเปนในพันธกิจของตนท่ีจะตองเอาใจใส อภิบาลดูแล
ผูสูงอายุเปนพิเศษ เพื่อมุงใหผูสูงอายุไดเจริญชีวิตอยางมีคุณคาและศักด์ิศรี
อยางแทจรงิ โดยไดเนนใหสรางทีมอภบิาลระดับชาติ สังฆมณฑล และระดับวดั
เพือ่ใหทมีอภบิาลมีความร ูความเขาใจ และทกัษะในงานและบทบาทงานอภิบาล
กลุมผูสูงอายุอยางจริงจังและเปนรูปธรรม สรางระบบเครือขายในการติดตาม
ชวยเหลือ สนับสนุนทีมงานอภิบาลใหมีความม่ันคง และเติบโตท้ังทาง
ดานจิตวิญญาณและการดำรงชีพ  พรอมกันนี้ก็เนนใหแผนงานอภิบาลระดับ
สังฆมณฑล และวัด ใหครอบคลุมผูสูงอายุ โดยตอบสนองตอสภาพปจจุบัน
ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ อยางรวดเร็ว

พอในฐานะผูที่รับผิดชอบงานผูสูงอายุ โดยผานทาง “คณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพื่อผูสูงอายุ” ภายใตคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
จึงขอถือโอกาสใน “วันผูสูงอายุประจำป 2013” นี้ เชิญชวนพี่นองคริสตชน
ไดใหเวลาเปนพิเศษใหแกผูสูงอายุ และโดยเฉพาะผูสูงอายุ ซ่ึงเปนบิดามารดา
หรือบุพการีของเรา  ขอใหเราไดแสดงออกถึงความกตัญูตอทานเปนพิเศษ
ดวยการใหความรัก ความเคารพ ใหเวลาในการท่ีจะอยเูคียงขางและรับฟงทาน
ซ่ึงความจริงแลวกไ็มเพยีงแตในโอกาสวันผสููงอายุเทาน้ัน แตขอใหเปนทุกๆ วนั
ทีมี่โอกาสจะทำส่ิงท่ีดีๆ เหลาน้ี  และแมแตผสููงอายุท่ัวไปในสังคม กข็อใหเรา
ทุกคนไดมอบและเคารพทานบนพ้ืนฐานความเช่ือของเราท่ีวา มนุษยทุกคน
ถกูสรางมา “ตามภาพลักษณของพระเจา” (ปฐก 1:26)  และทุกจงัหวะของชีวติ
กมี็ความสงางามและหนาท่ีเฉพาะ   พระเจาทรงยกยองผสููงอายุอยางย่ิง การมีชวีติ
ยนืยาวถือเปนเคร่ืองหมายแสดงถึงความรักของพระเจา (ปฐก 11:10-32)

ในเวลาเดียวกัน พอตองถือโอกาสขอบคุณผูที่ทำงานเครือขายผูสูงอายุ
ในทุกระดับ ในการชวยกันทำใหแผนทิศทางงานอภิบาลท่ีวาดวยเรื่องผูสูงอายุ
ไดถกูบรรจแุละดำเนินการ ในระดับตางๆ ไมวาจะในระดับวดั ระดับสังฆมณฑล
และในระดับชาติ จนมีความกาวหนาเร่ือยมาเปนลำดับ  ขอพระเปนเจาไดประทาน
พระพรทัง้แกผสููงอายุเอง และผทูีท่ำงานอภบิาลเพือ่ผสููงอายุในทุกรปูแบบและ
ทุกเครือขาย/องคกร

พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง  ไชยรา
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ
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หนาท่ี
ทีส่ำคญั
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เด็กสาธุฯ “สุขสันตวันปสกา ...อัลเลลูยา
แฮปปอิสเตอร แดพี่นองทุกทาน”

“เรามีพระสันตะปาปาแลว ทรง
พระนามวา “ฟรังซิส” ตลอด
สองสามสัปดาหที่ผานมา ทุกคน
สนใจ ต่ืนเตนและจดจอง เรื่ อง
พระสันตะปาปาจนไมมีพื้นท่ีให

“สภาสาธุฯ” เรือ่งช่ือกสั็บสน “Francis” จะเขียนเปนไทยอยางไรและมีอกี
หลายๆ คำท่ีเขียนกนัไปคนละทิศคนละทางท่ีอดุมสาร ใช “ฟรงัซิส” เน่ืองจาก
คณะกรรมการบัญญัติศัพทและพิธีกรรม ไดพจิารณาเห็นวา ทีผ่านมาเปน 100
ปแลว เราไดใชเปนช่ือวดั โรงเรียน และในหนังสือพธีิกรรมตางๆ กใ็ชอยางน้ี
ดังน้ัน ก็ขอใหใชอยางเดิมไป เพราะถือวาเปนท่ีรูจัก และใชกันจนติดแลว
มิฉะน้ันจะวนุวายกันไป สวนบางคนอาจจะใชเปนอยางอ่ืน กไ็มวากัน  ดังน้ัน
จงึขอทำความเขาใจดังน้ีครับ เน่ืองจากท่ีมาน้ันแตกตางกัน อาจจะมาจากภาษา
ละติน โปรตุเกส สเปน ฝรั่งเศส ปจจุบันน้ีสวนใหญก็ถือตามภาษาอังกฤษ
ดังน้ันคงตองใหเวลาเปนทางออก ผมยกตัวอยาง คำวา เปาโล หรือเปาลุส
หรอืปอล หรอืพอล เปนแคตัวอยางวา ยงุขนาดไหน เพราะถาบางแหงใชเปน
ชือ่เฉพาะไปแลว แกลำบากครับ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
โดยพระคณุเจาหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร ประธาน รวมกับพระอัคร-
สังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกัน จัดงานเพ่ือสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส วนัท่ี 24 มีนาคม 2013 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ  ทกุอยาง
ประทับใจ  และผานไปเรียบรอย แมจะระยะเวลาส้ัน คนทำงานอาจจะหนัก
แตทกุฝาย ทกุแผนก พรอมเต็มท่ี คณุพอพิพัฒน รงุเรอืงกนกกลุ และซสิเตอร
กฤษดา สาตรพันธ มือประสานสิบทิศ แคเอยปากก็เหน็ลิน้ไกแลว แมจะเหน่ือย
แตกย็ิม้ได “อดุมสาร” ฉบับท่ี 13 ฉบับพระสนัตะปาปา พระองคไดรบัเลอืก
วันท่ี 13-03-2013 แนนดวยเน้ือหาสาระ พิมพเพิ่ม 5,000 ฉบับ และมอบให
แตละสังฆมณฑลไวมอบใหแกพี่นองสัตบุรุษ เพื่อตอบแทนน้ำใจท่ีไดมีตอ
การพมิพคาทอลิกเสมอมา กองบรรณาธกิารขอทกุคน และทกุที ่ทัง้ตางประเทศ
และในประเทศ คุณพอทัศไนย คมกฤส รับหนาท่ีแปลดวน งานน้ีรวมดวย
ชวยกันจริงๆ ครับ ขอคารวะพิเศษ คุณพอชัชชัย รวมอราม (คุณพอเดน)
คุณพอสุรชัย ชุมศรีพันธุ (คุณพอเล็ก) อดีตเลขาฯ พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กิจบุญชู เลาเรื่องละเอียดที่ “เอกซคลูซิฟ” จริงๆ มาแบงปน และขอบคุณ
ทกุคน งานน้ีมีแตน้ำใจรวมกันทำดี สวนบัญชคีาใชจายเคลียรกนัภายหลงัครับ
ขอบคุณ คุณพอสุรชัย ติดตามไปกับพระคารดินัล ไปแลวไดเรื่องมาเขียน
เลาเปนหนงัสือหนา 160 หนา พรอมภาพสีสี่ สไตลพอเลก็ดวนจ๋ี ยอดส่ังพมิพ
กอนข้ึนแทนเกือบ 3,000 เลมแลว ยอดพิมพครั้งเดียวอยูที่ 5,000 เลม ออก
วนัพฤหสัฯ ศักด์ิสิทธ์ิ ราคา 120 บาท  คณุวณีา โกวทิวานชิย กำลงัหาหนังสือ
ดีๆ เกีย่วกบั “สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส” ขอใหรอกนัหนอยครบั สวน
รูปภาพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสขนาดเล็กๆ และใหญ เอ 3 และ เอ 4
อาสนวิหารอัสสัมชัญพิมพเพื่อจะไดมีอะไรมอบใหกับทุกคนท่ีมารวมงาน
ทั้งท่ียังไมไดรูเรื่องคาพิมพเลย คุณพอสานิจ สถะวีระวงส และสภาภิบาลฯ
รบังานเต็มไมเต็มมือจนกระเปาเบา กระซิบกันตรงน้ี ส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย จัดอบรมเร่ือง “Crisis Management” ใหกับบรรดาพระคุณเจา
และเจาคณะนักบวช เพือ่รบั และจะไดเตรยีมตัวแมในยามปกติ สมัครกอนได
กอนครับ หมายเลขหน่ึง กลับสูออมพระหัตถพระเจา คุณพออันเดร ลออ
สังขรตัน อาย ุ  96 ป  ชวีติสงฆ 67 ป เปนพระสงฆทีอ่ายมุากท่ีสุดในประเทศ
ไทย เกิดใหมในพระเจาวันท่ี 22 มีนาคม 2013 หลงัจากคณุพอชารลส โกแตนท
คณะพระมหาไถ อายุ  97 ป ไดกลบัไปหาพระไดไมนาน ขอใหวญิญาณของทาน
ไดพักผอนในสันติสุขตลอดไป และลาสุดวันท่ี 24 มีนาคม ซิสเตอรลูซีอา
วารนิ แบรฆมนัส นามวงศ  อายุ 95 ป 9 เดือน หรอื “ซสิเตอรแบ็กมอ็ต” เปน
นักบวช 72 ป 11 เดือน ซิสเตอรเปนคนขยันทำงาน อยูวางไมเปน สมัยอยู
บานเณรยอแซฟ สามพราน มีหลายคนไดพึง่บุญซสิเตอรยาย จนไดกลายเปน
พระสงฆ โดยเฉพาะคณุพอวฒุเิลศิ แหลอม ไดเปนอปุสังฆราชวันน้ี ขอนอม
รำลึกดวยความขอบคุณและดวยความรักอาลัย
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บทอธษิฐานภาวนา

ไมเคยถกูปลอยใหอยโูดดเดีย่ว

บ.สันติสุข
www.salit.org

“อยาปลอยใหเพือ่นรวมงานอยคูนเดียว” นีคื่อสิง่ท่ีเจาหนาท่ีดับเพลงิเตือน
กันและกัน แตสำหรับผูที่ไมเคยมีประสบการณ การเผชิญหนากับไฟไหม
ในอาคารท่ีกำลังไหมอยู มีเปลวไฟอยูรอบดานและอยูในสภาพท่ีหลังคา
หรอืพืน้อาคารท่ียนือยอูาจพังลงมาเม่ือไรก็ได คำเตือนอาจมีความสำคัญตอชวีติ
ของเขามาก ส่ิงท่ีเราไดยนิเขาพดูกันกคื็อ เม่ือตองเผชญิอยกูบัอนัตราย “ตัวใคร
ตัวมัน” สำหรับเรือที่กำลังจม การอุมใครคนหน่ึงไว อาจเปนเหตุใหทั้งสอง
จมน้ำตาย แตในกรณีไฟไหม คำเตือนทีก่ลาวมาน้ีอาจหมายถึงชวีติและความตาย
ดังท่ีผชูำนาญในเรือ่งดบัเพลิงเคยกลาวไววา “ชวีติของผมอยใูนมือของเขา และ
ชีวิตของเขาอยูในมือของผม”

บรรดาสานุศิษยกำลงัตอสกูบัพายุทีก่ระหน่ำมา ซ่ึงอาจเปนเหตุใหเรอืของ
พวกเขาตองลมลง ส่ิงท่ีเขามิไดคาดคิดก็คือ การเหน็พระเยซเูจาทรงดำเนินมาหา
พวกเขาบนน้ำ พวกเขายังไมคุนเคยกับส่ิงแปลกประหลาดท่ีพระเยซูเจาทรง
สามารถกระทำได แตพระองคกท็รงใหความม่ันใจแกพวกเขา “เราเอง อยากลวั
เลย” พวกเขาไมตองหวาดกลวัสิง่ใดท้ังส้ิน แมพายทุีร่นุแรง เม่ือพระเยซเูจาทรง
ประทับอยูเคียงขางพวกเขา

“ทามกลางความยากลำบาก หากมีเพือ่นอยเูคียงขาง กเ็ทากับตัดอนัตรายไป
ไดคร่ึงหน่ึง ความยินดีที่มีผูอื่นรวมอยูดวย ก็นับวาเปนความยินดีที่เพิ่มข้ึน
อีกเทาตัว” ไมวาเราจะคิดวาเราไมอยากพึ่งพาคนอ่ืนสักเพียงใด แตเราทุกคน
ก็ตองการใครสักคนหนึ่งท่ีเปนกำลังใจใหแกเราอยูเบื้องหลัง โดยใหความรัก
และการสนับสนุน โดยเฉพาะในยามท่ีเรามีปญหา ใหเราลองถามตัวเราเองดูซิ
วา “ฉนัพรอมหรอืเปลา ทีจ่ะอยเูปนเพือ่นใหใครสกัคนหนึง่ แมวาปญหาของเขา
จะทำใหชวีติของฉันพลอยปนปวนไปดวยกต็าม?”

“เราเอง อยากลัวเลย” (ยอหน 6:20)

ขาแตองคพระผเูปนเจา ผทูรงกลบัคืนพระชนม ชวีติของลูกอยใูนพระหัตถ
ของพระองค โปรดทรงนำลูกใหใกลชิดกับพระองค
มากย่ิงข้ึน  โปรดไดทรงประทับอยูใกลชิดกับผูที่
ลูกรูจักและรัก  ในยามสุขและยามทุกขของพวกเขา
ในยามท่ีเขาประสบกับความสำเร็จหรือผิดพลาด เม่ือ
เขามีสุขหรือมีทุกข โปรดทรงบันดาลใหเขาสำนึกวา
เขาอยเูฉพาะพระพกัตรและไดสัมผสักบัการปลอบโยน
และพระพลังของพระองคดวยเทอญ อาแมน

เมื่อดีจริง
เด๋ียวน้ีอาหารการกินบานเรามีมาตรฐาน
ทั้งในแงคุณภาพวัตถุดิบคุณภาพการผลิต
มีเอกสารกำกับบนฝาบนหอบนกลอง
ระบุรายละเอียดสวนผสมองคประกอบแหลงผลติ
รวมถึงวันเดือนปผลติวันเดือนปหมดอายุพรอมสรรพ
จะกินจะใชจะบริโภคอะไรใหรสึูกม่ันใจ
ถึงจะตองพิถีพิถันกับการเลือกละเอียดลออกับการอานฉลาก
ใชเวลาจับจายใชสอยมากกวากอน
แตก็คุมคาในคุณภาพในราคาในการเลือก
อกีท้ังใหม่ันใจดานสุขภาพสบายใจดานชีวติความเปนอยู
เพราะถึงอยางไรก็มีใหเลือกใหซ้ือหาไดตามตองการ
ของชนิดเดียวกันมีหลากหลายย่ีหอหลายแหลงผลิต
ตางกับสมัยกอนท่ีแตละอยางมีใหเลอืกแคอยางสองอยาง
แคดมกลิ่นแคจับตองแคคำยืนยันของผูขาย
กม็ากพอใหซ้ือเลอืกใหซ้ือหาไดสบายใจ...

และน่ันคือทีม่าของนิสัยผบูรโิภคผซ้ืูอหา
หยิบชิ้นไหนตองอานรายละเอียดเอกสารกำกับ
ทัง้ท่ีตัวอกัษรท่ีใชสวนมากจะเปนตัวขนาดเล็ก
จนตองหยบิแวนสายตาข้ึนมาใส
หรอืไมกห็รีต่าจับโฟกสัใหพออานไปเดาไป
สวนใหญจงึพากนัถอดใจมองขามเอกสารกำกบั
เนนมองหาวันเดือนปผลิตวันเดือนปหมดอายุ
จะลำบากใจก็ทีเ่ขียนกำกบั “best before” ตามดวยวันเดือนป
บอกใหรูเปนนัยวาคุณภาพดีเยี่ยมกอนวันเดือนปที่ระบุ
แตหลังจากวันเดือนปดังกลาวแลวของช้ินน้ีจะเปนอยางไร
จาก “best” ลดคุณภาพลงเปน “better” จากน้ันเปน o.k. หรอืเปลา
แลวจะรูไดอยางไรวาหมดอายุเม่ือไรหรือเนาเสียตอนไหน...

ตางกับขนมท่ีมีจำหนายท่ีรานแหงหนึง่
ถงึรานรวงจะไมหรหูราบงบอกระดบัตามหาง
แตมีผูคนแวะเวียนมาซ้ือหาแทบไมขาด
ที่ลูกคาบอกตอเปนวิทยาทานก็มีใหไดยิน
ชมวาอรอยชมวาสดชมวากลมกลอมบอกตอใหเสร็จสรรพ
“แพคเกจ” กดู็ธรรมดาแตกมี็คลาสมีระดับมีคุณภาพ
แตตองแปลกใจระคนสงสัยเม่ือเหน็แคชือ่ขนมสวนผสม
แตวันเดือนปผลิตวันเดือนปหมดอายุไมปรากฏ
“ไมตองตดิไมตองพมิพใหรกตาเลย...”
เจาของรานช้ีแจงเม่ือลูกคาบางคนสอบถาม
พรอมกับหวัเราะขบขันในที
“ขนมรานน้ีไมทนัหมดอายุกห็มดช้ินไปนานแลว”
เสียงพดูเต็มดวยความม่ันใจใหประกันความเช่ือม่ัน
“รบัประกนัไดเลย...แคคำแรกกห็ยดุไมไดแลว...”
พูดท้ิงทายไวอยางน้ันเหมือนบอกเอาบุญ
และก็เปนตามน้ันจริงๆ ดวย...

ของดีของแทของมีคุณภาพไมตองยกแมน้ำท้ังหาพสูิจน
แคชมิแคลิม้รสแคนำมาใชกร็สึูกกเ็ชือ่มัน่ตระหนกัไดเอง
และน่ีคือส่ิงท่ีผคูนทุกวนัน้ีตองการอยากไดเสาะหา
เม่ือตองเบื่อหนายกับคำพูดคำจาคำโฆษณาราคาคุย
แบบสมัยกอนพดูกัน “น้ำทวมทงุผักบงุโหรงเหรง”
พอเอาจริงๆ เขาราคาของเลยแพงเพราะราคาคุยนี่แหละ
เชนเดียวกนักบัขาวดีแหงชวีติใหมทีพ่ระเยซเูจาทรงนำมาให
จะเปน “ขาวดี” แทตองมีประจักษพยานบุคคลใหเหน็ได
เปนขาวดีทีไ่มมีวนัหมดอายุไมมีกำหนดวันเดือนป
แคไดสัมผสัก็เปลีย่นชวีติใหใหมได...ทนัตาเห็น
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เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2013 คุณพอติดคำ ใจเลิศฤทธิ์
และคณุพอธงชยั ววิฒันเชาวพันธ ุจดัพิธีเสกวัดนักบุญ
วินเซนเดอปอล บานปางขุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง
จ.เชียงใหม ซ่ึงเปนวัดสาขาของเขตวัดแมพระเหรียญ
อัศจรรย แมแตง โดยพระคุณเจาฟรังซิสเซเวียร วีระ
อาภรณรตัน เปนประธาน เปนหมบูานพ่ีนองชาวปกา-
เกอะญอ  การสรางวัดหลังน้ีตองขอบคุณคุณพอ
ชวลติ กจิเจริญ ทีใ่หการสนบัสนุน 300,000 บาท คณุ
กฤษดา เลศิธนาผล 100,000 บาท  และชาวบานปางขุม
สมทบ 16,500 บาท วนัท่ี 8 มีนาคม โรงเรียนเจาฟา
อุบลรัตน จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศใหกับนักเรียน ม.3
ที่จบการศึกษาและกำลังจะออกไปศึกษาตอยังสถาบัน
ทีสู่งข้ึนจำนวน 104 คน โดยครึง่วนัเชาเปนการทบทวน
ไตรตรองชีวติวากอนจะจากบานเจาฟา  นกัเรยีนมีอะไร
อยูในเปบาง เชน ความทรงจำดีๆ ความรู ทักษะ
การดำเนินชีวิต หลักความเชื่อขอคำสอนตางๆ และ
จะกาวออกไปสูโลกภายนอกอยางไร โดยคุณพอ
จิตตาธิการประจำโรงเรียน สวนตอนเย็นเปนพิธี
กตัญุตา และมิสซาขอบคุณคณะเซอรและคุณครู และ
บคุลากร  เม่ือวนัที ่10 มีนาคม พระคณุเจาวรีะ  อาภรณ-
รัตน เปนประธานพิธีโปรดศีลลางบาป และศีลกำลัง
ประจำป 2013 ของเขตวัดนักบุญไมเก้ิลการีกอยส
เชียงดาว ใหกับนักเรียนโรงเรียนเจาฟาอุบลรัตน
โรงเรียนศีลรวี และพ่ีนองคริสตชนจากหมูบานดวย
กอนที่นักเรียนจะจบการศึกษา และออกไปศึกษาตอ
ยงัสถาบันอืน่ตอไปรวมท้ังหมด73 คน  วนัอาทติยที่
10 มีนาคม  วันเดียวกันน้ีเองหลังจากพระคุณเจา
เปนประธานโปรดศีลลางบาปและศีลกำลังท่ีเชียงดาว
แลว พระคุณเจาตองรีบลงไปทางตอนใตของเชียงใหม
ที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหมเพ่ือเปนประธานเสกและ
เปดบานของซิสเตอรคณะซาเลเซียน ที่ อ.จอมทอง
เปนทางการในเวลา 15.00 น. โอกาสท่ีเจาคณะใหญ
จากกรุงโรมมาเย่ียมสมาชิกบานท่ีทำงานในสังฆมณฑล
เชียงใหม ปนี้พวกเราชาวสังฆมณฑลเชียงใหม
มีความยินดีกับซิสเตอรคณะพระหฤทัยพระเยซูเจา
หรือที่ เราเ รียกกันวาซิสเตอรมารีนา  ที่ไดจัดพิ ธี
ปฏิญาณตนตลอดชีพใหกับสมาชิกคณะ 3 ทานคือ
ซิสเตอรเฟลีซีตัส สุพัตร กรนภา ซิสเตอรคลารา
ศรีจันทร เจริญศิลป และซิสเตอรเทเรซา คำเสาร
โพเง  ทัง้ 3 ทานเปนชาวปกาเกอะญอ เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม
2013 ทีอ่าสนวิหารพระหฤทัย เชยีงใหม โดยพระคุณเจา
วีระ อาภรณรัตน เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
พรอมกับบรรดาพระสงฆ และนักบวชหญิง-ชาย และ
พีน่องครสิตชนรวมยนิดีและใหกำลังใจเปนจำนวนมาก

 ที่เขตวัดนักบุญยอหนบัปติสต แมโถ โดยคุณพอ
ดุรงคฤทธิ ์กระบวนศริ ิเจาอาวาส ไดจดัอบรมสภาภิบาล
ประจำปข้ึนระหวางวันท่ี 23-24 มีนาคม ที่วัดนักบุญ

ยอหน บัปติสต แมโถ โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย
แพรธรรม สังฆมณฑลเชียงใหม รวมใหการอบรม
รวมกับคุณพอดุรงคฤทธ์ิ กระบวนศิริ ดวย สำหรับ
การอบรมครั้งน้ีมีสมาชิกสภาภิบาลท่ีมาจากวัดสาขา
และหมูบานตางๆ เขารับการอบรมท้ังหมด 107 คน
โดยเนนเน้ือหาหลักคือ “ความเช่ือในโอกาสปแหง
ความเช่ือ และวถิชีีวติครสิตชนชมุชนกลมุยอย รวมทัง้
เน้ือหาเก่ียวกับการใหการอบรมผูที่จะเขาพิธีสมรส
หรอืศีลแตงงานเพ่ือเปนแนวทางในการใหการสอบสวน
คูแตงงานและกฎระเบียบเก่ียวกับศีลแตงงาน จากน้ัน
วนัอาทิตยที ่24 มีนาคม ไดรวมพธีิแหใบลานพรอมกนั
ที่วัดศูนยกลางเปนการปดการอบรมเขาสู สัปดาห
ศักด์ิสิทธ์ิในคร้ังน้ี  

สังฆมณฑลเชียงใหม

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกนัอคัคภียั การขนสง อบัุตเิหตสุวนบคุคล
และกลมุ การเดนิทาง รวมทัง้ประกนัเบด็เตลด็

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หม้ันทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

สังฆมณฑลจนัทบรุี
ขอแสดงความเสยีใจและรวมไวอาลยั ตอการจากไป

ของฟรังซิสโก สงา พรงาม บิดาของคุณพออดิศักด์ิ
พรงาม เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2013 และมีพิธีปลงศพ
วันจันทรที่ 11 มีนาคม ที่วัดนักบุญฟลิปและยากอบ
หัวไผ ขอใหทานไดพักผอนตลอดนิรันดรในออม
พระหตัถพระเปนเจา วนัท่ี 7 มีนาคม คณุพอประสาน
พงศศิริพัฒน เจาอาวาส อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏสินธินริมล จนัทบุร ีพรอมกับคณุพออภชิติ ชนิวงค
และผูอำนวยการสภาภิบาลกับกรรมการบางสวน ได
รวมกันตอนรับการเย่ียมชมอาสนวิหารฯ จันทบุรี ของ
ผูวาราชการจังหวัด และนายกเหลากาชาดจังหวัด
จนัทบุร ีคณุสุรชยั - คณุทองพนิ ขนัอาสา เปนการสวนตัว
โดยทั้งสองทาน ใหความสนใจเก่ียวกับประวัติศาสตร
การสรางอาสนวิหารฯ  การบูรณะ รวมไปถึงกิจกรรม
ประจำปตางๆ ของชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงการจำลอง
เหตุการณพระทรมานของพระเยซูคริสตเจา ทีจ่ะจัดข้ึน
ในวันศุกรที่ 29 มีนาคม ถึงกับขอเปนผูเขารวมชม
เหตุการณในวันดังกลาวดวย  ทำเอาพี่นองชุมชน
อาสนวิหารฯ จนัทบรุ ีซาบซ้ึงกนัไปทัว่หนา นีแ่หละครบั
เปนการเชื่อมโยงสายใยแหงความเช่ือ ความศรัทธา
ของชมุชน ตอผคูนภายนอกโดยแท 

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
กอนอื่นคงตองรวมขอบพระคุณพระเจา สำหรับ

พระสันตะปาปาองคใหม ผูนำท่ีทั้งโลกเฝารอ พระ-
คุณเจาโยเซฟ ประธาน  ศรีดารุณศีล ประมุขของเรา
ไดไปรวมมิสซาขอบพระคุณพระเจาพรอมกับพระ-
สมณทูต และบรรดาพระสังฆราช ณ อาสนวิหาร
อัสสัมชัญ บางรัก วันอาทิตยที่ 24 มีนาคม 2013
สวนวัด หนวยงาน องคกรตางๆ ก็รวมใจกันภาวนา
เปนพิเศษสำหรับพระองคทานนะครับ  คายคำสอน
สุราษฎรธานี ปแหงความเช่ือ คุณพออรรคเดช ทับปง
ผูอำนวยการขอเร่ิมคายกอนใคร เพราะหลังจากน้ี
สงบุคลากรไปชวยคายอ่ืนตอ แมบุคลากรพระสงฆ
นกับวช หลายทาน มีพนัธกิจรบัผดิชอบใหม ไมสามารถ
ชวยคายได โชคดีมีเยาวชนของวัดท่ีเคยอบรมไว
กลบัมาเปนกำลงัหลกัไดหลายคน นีแ่หละทีต่องบอกวา
ความสุขของการเก็บเก่ียวจากส่ิงท่ีไดหวาน  ฉลอง
50 ป โรงเรียนธิดาแมพระ คืนสูเหยาชาวธิดา ภาคเชา
สงางามดวยพิธีบูชาขอบพระคุณ  ที่อาสนวิหาร

อัครเทวดาราฟาเอล พระคุณเจาประธาน  ศรีดารุณศีล
ประธานพิธี ภาคค่ำ ซิสเตอรวิไลวรรณ  ยนปลัดยศ
อธิการิณีเจาคณะผูรับใชฯ เปนประธาน กลับไป
ชมประวติัศาสตรตองบอกไดคำเดียววา ขอขอบพระคณุ
พระเจา  ขอบคุณผู มีสวนรวมทุกทาน  สวนลูก
พอบอสโก วทิยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎรฯ
ก็จัดงานคืนสูเหยาครอบครัวพอบอสโก เชนเดียวกัน
ปนี้ เนนการรำลึกพระคุณพอบอสโก  ผูวางฐาน
การอบรมในชีวติ และการพบปะแบงปนประสบการณ
ของศิษยเกา  ฉลองชุมชนศิษยพระคริสต นักบุญ
กาสปารแบรโทน ีลำเลยีง ปนี้คณุพอวนิยั  เปลีย่นบำรงุ
เปนประธานในพิธี พรอมกับคุณพอดลฐิศักด์ิ  ฉัตร
บรรยงค พระสงฆใหม แมเปนวัดเล็กแตกอ็ดปล้ืมแทน
ไมได กอนฉลองพระคุณเจาประธาน  ศรีดารุณศีล
เดินทางไปเตรียมจิตใจ นำพระวาจา ไปแบงปนอยู
หลายรอบ ปดทายดวยพรพระสงฆใหม ครบครันจรงิๆ

คุณสมลักษณ สุเมธ
อทุศิใหมารอีา คำ สุขสุทพิย     200   บาท

“ลูกหลาน” อุทิศให
มารอีา ลออวิจง                                300   บาท

ครอบครัว “บุญฤทธ์ิฤทัยกุล”
อุทิศใหวิญญาณในไฟชำระ       300   บาท
อทุศิใหวญิญาณผลูวงลบั                 300   บาท
อทุศิใหเปาโล สุวทิย บุญฤทธ์ิฤทยักลุ 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
เลขทีบั่ญช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ
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ถาทอ...กลายเปนถาน
ถาผานจึงเปน “เพชร”

(tanpanlop@gmail.com)
ชีวิต เราแตละคนมีทั้ งความเหมือนและ

ความตาง
นอกจากเราจะมีตนทุนของชีวิตท่ีเปนเวลา

ในแตละวัน 24 ชั่วโมงท่ีเหมือนกันแลว เรายังมี
รางกาย มีจิตใจ มีสติปญญา มีโอกาส มีอิสรภาพ
มีปญหาและอุปสรรค มีความผิดพลาด มีลมหายใจ
เขาและออกที่เหมือนกัน

ในความเหมือนคอืความตาง...
เรามีรางกายท่ีเหมือนกัน เราใชอวัยวะท่ีมี

ตางกัน ตามความถนัดและความสามารถของแตละ
คน บางคนถนัดดานงานศิลปะ บางคนถนัดดานกีฬา
บางคนสนใจดานดนตรี บางคนมีพรสวรรคในการ
เตนรำ

เรามีจติใจท่ีเหมือนกนั แตความสามารถในการ
ควบคุม “กิเลสและตัณหา” ในใจเราตางกัน เรามี
ความโลภ โกรธ หลง ในแตละวัน บางคนไมรูจัก
กิเลสของตัวเอง ปลอยใจไปกับกิเลสและตัณหา
ทีไ่มสามารถควบคุมได และใชกเิลสและตัณหาน้ัน
เพื่อความเห็นแกตัว ทำรายและทำลายผูอื่น

เรามีสติปญญาท่ีเหมือนกัน แตความสามารถ
ในการใชสติปญญามีตางกัน เม่ือสติมาปญญาเกิด
เม่ือสติเตลิดมักเกิดปญหา และเม่ือเรามีสติเราอาจ
ทำเร่ืองใหญใหเปนเรื่องเล็กได แตถาเราขาดสติ
เรามักทำเร่ืองเล็กใหเปนเรื่องใหญ

เรามีโอกาสท่ีเหมือนกัน แตโอกาสมาในชวง
เวลาท่ีตางกัน โอกาสไมไดข้ึนอยูกับฐานะหรือ
สถานภาพทางสังคม โอกาสเปนเรื่องเฉพาะบุคคล
โอกาสผานเขามาในชีวติแบบรตัูวบางหรอืบางคร้ัง

โอกาสเขามาอยูในชีวิตของเราแบบไมรูตัว เม่ือเรา
ใชชีวิตอยางมีความรับผิดชอบและทำหนาท่ีของเรา
ใหดีทีสุ่ดในแตละวัน

เรามีอิสรภาพที่ เหมือนกัน แตเราใชอิสรภาพ
ของเราตางกันทั้งอิสรภาพทางความคิดและการ
แสดงออก อิสรภาพจะเกิดผลหากเราคิดและทำเพ่ือ
ผูอื่น รวมท้ังการเคารพในอิสรภาพของผูอื่น อิสรภาพ
ทีแ่สวงหาอำนาจในการควบคุมผอูืน่มักเปนบูมเมอแรง
สะทอนกลับมาทำรายตัวเองในท่ีสุด

เรามีปญหาและอุปสรรคเหมือนกัน แตรูปแบบ
ของปญหาและอปุสรรคของเราแตละคนตางกัน ปญหา
และอุปสรรคเปนเหมือนบททดสอบของชีวิตท่ีเรา
แตละคนตองกาวเดินผานไป เปนเหมอืนพายใุนทองทะเล
ที่พัดโหมกระหน่ำในความแปรปรวนของคล่ืนและลม
ความน่ิงเปนส่ิงท่ีชวีติตองการในการโตคลืน่และลม

เรามีความผิดพลาดเหมือนกัน แตการยอมรับและ
ความพรอมในการแกไขความผิดพลาดมีตางกัน หาก
มีความผดิพลาดในชวีติเกิดข้ึน จงทำตัวเปนเหมือนเด็ก
ที่เริ่มหัดเดิน เม่ือลมลงไปควรพรอมท่ีจะลุกข้ึนใหม
เสมอในการกาวเดินไปสูจุดหมาย หากมีการบาดเจ็บ
จากการลมในแตละครั้ง ใชความออนโยนและการ
ถอมตนเยียวยารักษาบาดแผลน้ัน จงใชแผลเปนท่ี
เกิดข้ึนเปนบทเรียน ที่สำคัญคือการกาวเดินตอไป
พรอมกับความแกรงของชวีติท่ีมีมากข้ึน

ทีสุ่ด...เรามีลมหายใจท่ีเหมือนกัน ลมหายใจคือชวีติ
แตเรามีชีวิตท่ีตางกัน แบบอยางและความหมายของ
การใชชีวิตคือคุณคาท่ีคงเหลืออยูเม่ือวันท่ีลมหายใจ
ของชวีติหยดุลง วันนัน้เราจะขอใชเวลาอกีสักหนึง่วนิาที
ก็คงเปนไปไมได หากวันน้ีเรามีเวลา 24 ชั่วโมงแตเรา

ไมไดใชใหเกิดประโยชน ไมไดทำในส่ิงท่ีเปน
ความหมายของชีวติ ไมไดคิดในการชวยเหลอืผอูืน่
ไมไดขอความเขมแข็งทางจิตวิญญาณ ไมมีความ
เชี่ยวชาญในการแยกแยะสิ่งท่ีดีงามถูกตอง

ดอกเบ้ียของชีวิต...คือกำไรท่ีงอกเงยมาจาก
การใชชีวิตในแตละวัน ไมตองรอเวลา ไมมีการ
คำนวณตนทุน ไมยุงยากซับซอน ไมมีราคามีแต
คุณคาและความหมาย ดอกเบี้ยของชีวิตเกิดข้ึนได
ตลอดเวลา

ชีวิตเปนองคประกอบของสสารและปจจัย
หลายอยาง เชนเดียวกับสสารท่ีจับตองไดเปน
องคประกอบของคารบอน

เราจะเปนเพียงถานหรือเปนเพชร... ถาทอ
หรือยอมแพก็เปนเพียงถาน แตถาผานก็กลายเปน
เพชร

เปนเพชรหรือเปนถาน ไมไดอยูที่ราคาท่ีถูก
กำหนดข้ึนจากฝมือมนุษย

แตเพชร... คือคุณคาและความหมายท่ีไมเคย
จางหายไป เม่ือมแีสงกระทบกับเพชรเมด็ใด นัน่คือ
ประกายท่ีสองออกไป เปนความงาม เปนส่ิงท่ีคงอยู
เปนสัญลักษณของการตอสู เปนความแกรงท่ีถูก
สะสมมายาวนาน

เพชรน้ำหน่ึง... อาจเปนเราแตละคนท่ียังใช
ชวีติอยใูนแตละวนั !!!

สมัครสมาชิกอุดมสาร
และอุดมศานต
ตออายุสมาชิก

ติดตอฝายทะเบียน
สมาชิก

โทร. 0-2681-3900
ตอ 1810
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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




กำหนดจัดการอบรม
ครูซลิโล รนุ 146 (ญ)
และรนุ 147 (ช)

สำหรับสังฆมณฑลราชบุรี
ในวนัพฤหัสบดีที ่ 9

ถึงวนัอาทติยที ่12 พฤษภาคม 2013
ณ บานสวนพระหฤทยั ดำเนนิสะดวก

ติดตอสอบถามที่
บ.ธนาวุฒิ วังตาล

ประธานสังฆมณฑลราชบุรี
โทร. 08-6368-7274

“รับมวลสารฯ ที่สะอาด ปลอดภัย เพิ่มพูน ความสงบสุข
ตอสุขภาพสรางคุณคาแกจิตใจอยางมีความหมาย

ทามกลางบรรยากาศ (ระดับโอโซน)”
ส่ิงอำนวยความสะดวกข้ันพื้นฐานดังน้ี
-หองพักและหองน้ำสวนตัวพรอมน้ำอุน
-ระบบอุปกรณสาธารณูปโภคครบ
-มีระบบการส่ือสารดวยเทคโนโลยีปจจุบัน
-มีกิจกรรมและนันทนาการ สรางมวลความสุขแบบกลุมคณะ
-อาหารครบหมูหลักโภชนาการ 3 ม้ือตอวัน พรอมอาหารวาง
-มีพระวาจาที่ทรงชีวิต และสิ่งปลูกสรางท่ีใหคุณคาตอจิตใจ

สนใจโปรดสอบถามขอมูลเพิ่มโดยตรงท่ี
คุณวิชัย โทร. 08-1916-3363, 08-7335-3363

ระหวางเวลา 10.00-15.00 น. ในวันจันทร ถึง วันเสาร

งานบริการแดผมีูประสบการณ (ส.ว.)
ของบานโอบรัก วังน้ำเขยีว จ.นครราชสีมา

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

⌫ 
โรงเรยีนอนบุาลซางตาครสู ตรงขามวัดซางตาครสู

- นกัเรียนอนุบาล
- คร ูวฒุปิระถมวัย ไมจำกัดอายุ มีทีพ่กัให

ติดตอ : คุณครูแอด 0-2465-1906

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

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลึกตางๆ  หลากสีสวยงาม

ของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึกของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึก

ตามวาระแ
ละโอกาส

ตางๆ

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

Email:  pppygift@yahoo.com

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

(มธ 5:7)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถงึ
อักแนส เนย นพคุณ

อายุ 63 ป

ยอแซฟ คำ นพคณุ
เกิดใหมในพระเจา

3 พฤศจกิายน 2503 ครบ 53 ป

โทมาส ธวัช ศรีสวสัดิ์
เกิดใหมในพระเจา
29 เมษายน 2530

ครบ 26 ป เทเรซา จ ูศรีสวสัดิ์
เกิดใหมในพระเจา 30 มถุินายน 2531 ครบ 25 ปี

“ขาแตพระเยซเูจา โปรดประทานการพกัผอนตลอดนรินัดรแกทานท้ังส่ีดวยเถดิ” จากลกูหลาน

พบกบัหนงัสือด ี ส่ือคาทอลกิ
S26 โซน C ในงานสปัดาหหนังสือแหงชาติ
คร้ังที ่41 ระหวางวนัที ่29 มีนาคม - 8 เมษายน

2013 เวลา 10.00-21.00 น.
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม

ฉลอง 40 ปแหงการกอตัง้
บานเณรใหญแสงธรรม

อยางไรก็ดีการเรยีนทัง้ภาคเชา ภาคบายก็เปนเรือ่งปกติของระบบการศึกษาท่ีจดั
กนัอยใูนปจจุบนั เพยีงแตวาดวยเวลาท่ีมีจำกัด เรารจูกัใชเวลาท่ีมีอยอูยางรคุูณคาและ
ใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดเพื่อการเตรียมตัวเปนพระสงฆอยางไรมากกวา

ในดานการอบรมชีวิตของสามเณรก็มีการพัฒนาเร่ือยมา มีการเพ่ิมจำนวน
พระสงฆผทูำหนาท่ีใหการอบรมในบานเณร เพือ่จะไดรจูกัและใกลชดิสามเณรมากข้ึน
พระสงฆผูใหการอบรมทำหนาท่ีเดินเคียงขางไปพรอมกับสามเณรผูรับการอบรม
(accompaniment) รวมท้ังจำนวนพระสงฆผูใหคำแนะนำชีวิตฝายจิตใจ (spiritual
director) กมี็จำนวนทีเ่หมาะสมกับจำนวนของสามเณรในบาน เปนตน

อะไรที่คุณพอเห็นวาเปนส่ิงท่ีทาทายมากๆ  ในการอบรมสามเณรในสมัยปจจุบัน
ส่ิงท่ีทาทายในปจจุบนัก็คือการอทุศิตนของสามเณรท่ีเรยีกวา commitment ในอัน

ที่จะรับการอบรมและพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีวุฒิภาวะของการเปนผูใหญ
ในทุกๆ ดาน หรือทุกๆ มิติของชีวิตเพ่ือการเปนผูอภิบาลท่ีดีตามแบบอยางพระ-
คริสตเจา การรับการอบรมเปนเร่ืองของการเปล่ียนแปลงตนเอง (transformation)
ใครจะเปนผทูำใหเกิดการเปล่ียนแปลงตนเองได ไมใชพระสงฆผูใหการอบรม หรือ
พระสงฆผใูหคำแนะนำชวีติฝายจติใจ แตเปนตัวผรูบัการอบรมเองทีจ่ะตองทำใหเกดิ
และทำใหกลายเปนชวีติของตนเองท่ีเรยีกกนัวาเปน “การอบรมตนเอง” (self formation)
ผใูหการอบรมเปนเคร่ืองมือหรือผชูวยในการเดินไปดวยกัน จงึข้ึนอยกูบัความรวมมือ
ของผรูบัการอบรมเปนสำคญั โจทยกคื็อจะทำอยางไรเพือ่ใหเกิดส่ิงน้ีข้ึนมาในตัวของ
สามเณรแตละคน

ส่ิงทาทายจากภายนอกก็เปนปจจัยที่มีผลตอการรับการอบรมของสามเณรดวย
เพราะสามเณรก็เปนผลพวงของสังคมท่ีเขาเกิด เติบโต และอยูในสังคมโลก ดังน้ัน
สามเณรจึงถูกแวดลอมดวยสภาพและความเปนอยูที่เกิดข้ึนในสังคม เม่ือบวช
เปนพระสงฆแลวก็ตองอยูในสังคม อยูกับพี่นองสัตบุรุษ ปญหาอยูที่วาเม่ือเขาบวช
เปนพระสงฆแลวเขามีจุดยืน มีความคิด ทัศนคติและการเจริญชีวิตอยางไรในอันที่
สัตบุรุษจะสามารถเห็นไดวาพระสงฆเปนคนของพระเจา และสามารถเปนตัวอยาง
ใหกับสัตบุรุษท่ีจะเดินสวนทางกับกระแสของโลกท่ีไมถกูตอง และเปนมโนธรรม
สำหรบัสังคมได

อยากไดผูสมัครแบบไหนเขามาเปนสามเณร
ดังท่ีไดกลาวมาขางตนแลววา เปาหมายของการอบรมผูเตรียมตัวเปนพระสงฆ

กเ็พือ่ใหเขาเปนผอูภบิาลตามแบบฉบับของพระคริสตเจา ทีเ่หมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบันและอนาคต เม่ือเปนเชนนี้บริบทของสังคมปจจุบันที่เปนปญหาหรือเปน
อปุสรรคตอการสรางพระอาณาจักรของพระเจา เปนอปุสรรคตอคำสอนของพระเยซู
ทีไ่มชวยสรางความเปนพีน่อง

(ตอจากฉบับท่ีแลว)

(อานตอหนา 17)

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

บันทึกการเดินทางไปทำหนาท่ี
พระคารดินัลของพระคารดินัลไทย
ตอนที ่2 ยอนดูพระสันตะปาปานักบญุ

บนัทึกการเดินทางโดยคณุพอสรุชยั ชมุศรพัีนธุ

ความเดิมตอนท่ีแลว มีขอมูลเรื่องพระสันตะปาปา
ทีเ่ปนนักบญุ และการรอคอยวนัเลือกตัง้พระสนัตะปาปา
องคใหมทีช่ดัเจน ไดแลวครับ ติดตามกันเลย

พระสนัตะปาปาพระองคแรกคือ นกับญุเปโตร และ
อกี 34 องคตอมา เปนนักบุญท้ังหมดรวม 35 องค ยคุน้ัน
อยูในการเบียดเบียนศาสนา จึงมีพระสันตะปาปา
เปนมรณสักขมีากมาย และมีความศักด์ิสิทธ์ิดวย

องคที่ 36 คือ สมเด็จพระสันตะปาปาลิเบริอุส
(Liberius) ไมไดเปนนักบญุ

องคที ่37-49 ถาเปนนกับญุตอเนือ่งกนั มีองคที ่50
คืออานสัตาซิอสุ ที ่2  (Anastanus II) ไมไดเปนนักบญุ
ผูอานอาจสงสัยวาทำไมผมเอยแตชื่อพระสันตะปาปา
ทีไ่มไดเปนนักบุญนาจะเอยชือ่คนท่ีเปนนักบุญมากกวา
ก็จริงนะครับแตผมไมตองเขียนช่ือมากมาย

องคที ่51-54 ถาเปนนักบญุ แลวคราวนีพ้วกทีไ่มได
เปนนักบุญก็มาค่ันหลายองคต้ังแตองคที่ 55-63 สวน
องคที่  64 เปนนักบุญท่ียิ่ งใหญมากองคหนึ่งคือ
นกับญุเกรโกร ีที ่1

องคที ่65-66 ไมไดเปนนักบุญและก็สลบักันในแบบ
นี้ มีเปนบางไมเปนบาง จนถึงองคที่ 109 คือนักบุญ
อาเดรียน ที ่3  (Adrian III)

ต้ังแตองคที่ 110-151 ไมมีใครเปนนักบุญเลย
นะครับ

พระสันตะปาปาบุญราศีองคแรกและยังเปน
บุญราศีอยูถึงตอนน้ี รวมไปถึงสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ดวย มีทัง้ส้ิน 11 องค มารวมจำนวนกัน
เลยดีกวานะครับ จากพระสันตะปาปาท้ังส้ิน 265 ลำดับ
นีมี้

- นกับญุท้ังหมด 78 องค
- บญุราศี 11 องค
เปนพระสันตะปาปาท่ีวายากแลว การเปนนักบุญ

กย็ากดวยนะครับ อยาไปจองหองในความศักด์ิสิทธ์ิของ
เราเปนอันขาด ผมวาการยอมรับวาเราเปนคนบาป
ปลอดภัยกวาการประกาศตนเปนคนศักด์ิสิทธ์ิ ถา
จะศักด์ิสิทธ์ิกใ็หคนอ่ืนประกาศใหเราดีกวาไปประกาศ
เอง

ขาวการประชุมคอนเคลฟออกมาแลวครับ โฆษก
รฐัวาติกนัคณุพอเฟเดริโก ลอมบารดี เพิง่เปดแถลงขาว
เวลา 19.00 น. วาท่ีประชุมพระคารดินลัตัดสินใจท่ีจะเปด
ประชุมคอนเคลฟในวันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2013 แม
วาโบสถซิสตินตอนน้ียงัไมพรอมเทาท่ีควร ตองใชเวลา
3 วนัท่ีเหลอืนีจ้ดัเตรียมใหพรอมทุกอยาง เพราะไมมีใคร
รูจริงๆ วาท่ีประชุมจะสามารถเลือกพระสันตะปาปา
องคใหมเมื่อไร อาจจะเร็ว อาจจะชาเทาไรก็ไดทั้งน้ัน
บางคนไมคอยพอใจนักท่ีโบสถซิสตอนน้ีไมพรอม
เปรยีบเทยีบเมือ่ตอนสมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล

ที่ 2 ส้ินพระชนม ตอนน้ันมีงานใหญๆ อยู 2 อยางคือ
ทัง้จัดงานพระศพและเตรียมการเลือกต้ังพระสนัตะปาปา
ใหม ยงัสามารถจัดเตรียมไดอยางดี คร้ังน้ีมีเพยีงเตรียม
เลอืกตัง้อยางเดียว อยางไรกต็ามทำใหทกุคนโดยเฉพาะ
นักขาวดีใจกันมาก ที่จริงบรรดาพระคารดินัลเองก็ดีใจ
ตอนนั้นก็เริ่มพูดกันถึงเรื่องการเขาไปพักที่ตึกซานตา
มารธา กันแลว ดูวาพระคารดินัลผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง
คอนขางต่ืนเตน กน็าต่ืนเตนจรงิ  ๆนะครับ เพราะเหตุการณ
แบบน้ีไมไดเกดิข้ึนบอยๆ ในชีวติของคนๆ หนึง่

บรรดาพระคาร ดินัลไดรับแจกหนังสือพิมพ
ลอสแซรวาตอเร โรมาโน ฉบับวันพรุงนี้ ภายในก็มี
เรื่องราวของบรรดาพระคารดินัลและขอมูลที่นาสนใจ
แตผมไมไดอานตองรอใหพระคารดินัลอานเสียกอน
ถามีขอมลูดีๆ เม่ือไรจะใสลงมาทันทีเลย อาหารเยน็วนัน้ี
เราทานกับพระคารดินัลจากแคนาดาและจากไนจีเรีย
ก็เห็นท้ังสององคนี้คุยกันแตเรื่องโบสถซิสติน สถานท่ี
จะใชลงคะแนนและก็เรือ่งบานซานตา มารธา ทีจ่ะตอง
เขาไปอยูถูกตัดขาดจากการติดตอสื่อสารทุกชนิด
นอกจากนี้ก็ยังคุยกันถึงเรื่องระยะเวลาที่จะไดพระ-
สันตะปาปาองคใหมดวย พระคารดินัลจากแคนาดา
บอกวาในอดีตเคยมีการใชเวลาถึง 3 ป แลวทาน
กห็วัเราะ บอกวาหวังวาจะไมนานขนาดน้ัน ผมกไ็ดแต
รองวา Please, Please (No) นัง่คำนวณกับพระคุณเจาเรา
วาคะแนน 2 ใน 3 จากจำนวนพระคารดินลัผมีูสิทธ์ิเลอืก
ทั้งหมด 115 องค คือจำนวนเทาไรก็เอา 3 หาร 115
ผลลพัธกคื็อ 38.33 ถาจำนวน 2 ใน 3 กคื็อ 38.33 บวก
38.33 เทากับ 76.66 ถาผลออกมาแบบน้ี พระสนัตะปาปา
องคใหมจะตองไดรับคะแนนจากการดลใจของพระ-
จติเจาท้ังหมด 77 คะแนนเสียงจากท้ังหมด 115 คะแนน
เสียง หากเลือกกัน 9 ครั้งแลวยังไมไดก็สามารถใช
คะแนนเสียงกึ่งหนึ่งบวกหนึ่ง เรามาลองคำนวณกัน

(อานตอหนา 13)
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นะครับ ผมไมคอยเกงเลขงายๆ แบบน้ีดวย ยิ่งถาเปน
เลขยากๆ ยิ่งไมตองพูดถึงเลย 115 หาร 2 เทากับ 57.5
แลวบวกดวย 1 กจ็ะเปน 58.5 ไมรวูาสุดทายจะตองไป
ถึงคะแนน 59 เสียงหรือเปลานะครับ ที่คำนวณน้ี
อาจจะผดิพลาดหมดเลยก็ได อยาไปเช่ือผมมากนะ

ต้ังแตพรงุน้ีไปขาวตางๆ ทีจ่ะออกมาก็จะเขมขนข้ึน
เรื่อยๆ ขอมูลการเก็งบุคคลท่ีจะเปนพระสันตะปาปา
องคใหม บางคนท่ีนี่พูดวาตองการใหเปนคนท่ีมีหัวใจ
แกรง แกปญหาเด็ดขาด บางคนตองการใหเปน
คนยดืหยนุ พระจติเจาคงยงุมากเลยชวงน้ี คุณพอบางองค
ถงึกบัเอาไปเทศนวาชวงนีอ้ยาสวดภาวนาขอพระจติเจา
นะ พระองคไมวาง ตอนน้ีไปอยกูบับรรดาพระคารดินลั
ทีโ่รมโนน

เรื่องใบพรพระสันตะปาปา เรื่องน้ีมีกำเนิดมาจาก
ความเช่ือคาทอลิกท่ีสำคัญๆ สองขอคือพระสนัตะปาปา
เปนผูแทนพระคริสตเจา ส่ิงท่ีพระองคผูกและแก
บนโลกน้ี บนสวรรคกถ็อืตามน้ัน เรือ่งนีพ้ระเยซูเจาตรัส
เองเลย สวนขอสองก็คือการส้ินพระชนมบนกางเขน
การยอมมอบชีวิตเพื่อความเชื่อของบรรดามรณสักขี
ทุกสมัยมีผลในการใชโทษบาป เปนเหมือนขุมทรัพย
แหงความรอดของเรา ดังน้ันถาเรานำความเช่ือทัง้สองน้ี
มารวมกันแลว การทำตามท่ีพระสันตะปาปาตองการ
ตามเง่ือนไขท่ีพระองคต้ังไวก็สามารถมีผลลบลาง
โทษบาปได อยางน้ีเราเรียกวาพระคุณการุณยครับ
ความเชือ่แบบนีมี้มานานแลว แตเดิมพระสนัตะปาปาให
พระคุณน้ีตอเม่ือมีการเดินทางไปจาริกแสวงบุญ มีการ
แกบาปและเพ่ือรับรองกิจการแหงการยกโทษบาปน้ี
พระองคใหพระศาสนจักรใหเอกสารรบัรอง คือรบัรอง
พระพรพเิศษน้ีของพระสนัตะปาปา ดังน้ันผทูีมี่ใบพรนี้
ก็คือผูที่ไดรับการยกโทษบาปแลว แตยกโทษมากนอย
เพียงใดข้ึนอยูกับทำตามเง่ือนไขแคไหนดวย ในยุคมืด
หรือสมัยกลางของเราพระศาสนจักรรุงเรืองเกินไป
ทำใหตกต่ำทางศีลธรรมในทุกฐานันดรของพระศาสนจักร
แมแตคริสตชนก็ไมรูจะหันไปพึ่งใครได ใบพรพระ-
สันตะปาปาจึงเปนความหวังของความรอด แตพระ-
ศาสนจักรกน็ำมาขายซะอีก จนในท่ีสุดการกระทำเชนน้ี
ทำใหเกิดนิกายโปรเตสแตนทข้ึนมาแบงแยกออกจาก
พระศาสนจักรคาทอลิก ความหมายของใบพรน้ีกย็งัมีอยู
ในพระศาสนจักรซ่ึงพยายามอธิบายความหมายท่ี
ถูกตองของพระคุณท่ีไดรับ ใครก็ตามท่ีไดรับพระพร
จากพระสันตะปาปาก็เทากับไดรับพระพรจากพระ-
ครสิตเจาเอง พระคุณน้ีจะไดรบัก็ตอเม่ือทำตามพระประสงค
ของพระสันตะปาปาเทาน้ัน ใบพรนี้จึงเปนเหมือนการ
รับรองกิจการท่ีไดทำตามประสงคของพระศาสนจักร
นั่นเอง  การรับพรโดยตรงจากพระสันตะปาปาจึงมี
ความหมายมากกวามาก ใครๆ ถึงตองการเขาเฝา
พระสันตะปาปาและไดรับพรจากพระองคเองไมตอง
ผานทางเอกสารหรือใบพรนี ้สำหรับบางคนการมีใบพร
ก็เปนความบรรเทาใจอันยิ่งใหญเพราะคงไมมีโอกาส
ทีจ่ะไดรบัพรจากพระสนัตะปาปาสวนตัวงายๆ เรยีกวา
ไดแบบน้ีก็บุญแลวน่ันแหละครับ ใบพรจึงยังคงเปน
ส่ิงท่ีคริสตชนตองการอยูดี ใบพรน้ันจะใหพระคุณได
ก็ตอเม่ือทำตามเง่ือนไขที่พระศาสนจักรตั้งไวสำหรับ
รับพระคุณการุณยครับ

บันทกึการเดนิทาง (ตอจากหนา 11)

(อานตอฉบับหนา)
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หน่ึงภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว
ณ  สวรรค  (kamsornway.blogspot.com)

เมือ่คดิคำนงึระลกึถงึคณุพอนโิคลาส บญุเกดิ กฤษบำรงุ
กบัพีน่องปกาเกอะญอ

ผมต้ังสมมุติฐานวา “บญุราศีนโิคลาส บญุเกิด  กฤษบำรุง ตอง
เคยทำงานแพรธรรมกับชนเผาปกาเกอะญอเปนแน”  ... “ผิดคาด”
ทัง้ ๆ  ทีเ่ชยีงใหมดินแดนแหงชนเผาฯ..กลบัไมพบขอมลูเลยวาคุณพอ
นโิคลาส เคยทำงานแพรธรรม / สอนคำสอน พีน่องปกาเกอะญอ  งาน
ของคุณพอนโิคลาสเนนท่ีชาวพืน้ราบเสียมากกวา .... แตอยดีู ๆ  ผมก็
พบตนฉบับ “บนัทึกเดินทางธรรมทูต จากไทยไปพมา” ณ หอจดหมายเหตอุคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ อนัท่ี
จริงคุณพอวรยุทธ  กิจบำรุง เคยนำเอกสารเหลาน้ีมาตีพิมพแลว แตดูเหมือนวา “ผิดท่ีผมเอง ไมสนใจ
อยากอานสักเทาไร” ... แปลกท่ีเม่ือเห็นฉบับท่ีตีพิมพลงสารสาสนคฤศตัง ค.ศ.1933.. ผมกลับอยากอาน
มากข้ึน ... จงึพบวาเร่ืองราวตามสมมุติฐานไมผดิซะทีเดียว เพราะคุณพอไมใชไมอยากทำงานกับเขา (พีน่อง
ปกาเกอะญอ) ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ “พอพูดภาษาเขาไมได” คุณพอมีความสนใจในชนเผาปกาเกอะญอ และ
ไดกลาวถึงพวกเขาไวหลายชวงตอนในการเดินทางดวย

“อำเภอแมสะเรียง มีพลเมือง 50,000 คน แตเปนพวกกระเหร่ียงเสีย 1/5 ของจำนวนพลเมืองท้ังหมด
พวกกระเหรี่ยงเดิมอยูในประเทศพะมา ภายหลังลนเขามาในประเทศของเรา ผูชายมีรูปรางบางวองไว ไว
ผมยาว นงุกางเกงหรอืซ่ินแคบท่ีสุด สวนเส้ือคลมุ ยาวบาง ส้ันบาง เวลาทำผมเอาผาทำผมบดิเปนเกลยีวแลว
พนัรอบศรีษะ ผหูญงิรปูรางหมดจดงดงาม ...แตงตัวสวมเส้ือยาว หรอืสัน้ ใชผาสีครามมวนอยกูบัผมบนศีรษะ
ชนชาตินีถ้อืผสีางเทวดา ถาเกิดมีคนเจ็บไขข้ึน เขาถือวาผมีาใหรายหรือมาสิงสถิตอย ู จำเปนตองใชหมอผมีา
ปดเผาใหผีรายหนีไป พวกกระเหรี่ยงชอบอยูตามดอยตามเขา ไมชอบอยูในเมือง เพราะถือวาอยูตามเขา
มีเสรีภาพ และราเริงมากกวา การจับจายใชสอยก็ไมสเูปลืองเทาใดนัก ดวยของจำเปนของชีวติเขาทำไดเอง
เชนเขาและเขาโพค เปนตน” (รกัษาการเขียน และรูปแบบตามตนฉบบั.. คัดมาจาก บนัทึกการเดินทางของ
ธรรมทูตจากไทยไปพมา  เขียนโดย บญุราศีนโิกลาส บญุเกิด  กฤษบำรงุ ... ป 1933)

บนถนน..สายแพรธรรม เวลาน้ันคุณพอนโิกลาสออกเดินทางพรอมคุณพอมริาแบล  เพือ่ไปเย่ียมคุณพอ
ที่เปนธรรมทูตในประเทศพมา ระหวางทางจึงบรรยายเรื่องราวตาง ๆ มากมาย ที่นาสนใจคือเรื่องตาง ๆ
เหลาน้ีทีก่ลาวถงึกลมุครสิตชนพีน่องชนเผาปกาเกอะญอเสียสวนใหญ ลองจนิตนาการตามสำนวนการเขยีน
ของคุณพอนิโกลาสอีกคร้ัง “....คุณพอลัวโซ เลาใหเราฟงวา เธอไดมาเปดมิซซังท่ีนี่ถึง 9 ปแลว เม่ือ
3 ปแรก ๆ ไมมีใครกลับใจมาเลย แตอาศัยเธอถือสุภาษิต “ต้ังใจจริงท่ีไหน ยอมมีทางสำเร็จท่ีนั่น”
(Where is the will there is the way) .... จนบัดน้ีมีครีสตังถึงเกือบพัน สวนใหญเปนพวกกระเหร่ียงซ่ึงมี
นวิาสฐานอยตูามปาตามเขาท้ังส้ิน ทีอ่ยรูอบ ๆ  บรเิวณวดัราว 100 กวาคนเทาน้ัน ...” บนถนน..สายแพรธรรม
สายน้ี ที่คุณพอนิโกลาสเดินทางอยู กำลังบอกกับพวกเราบางอยาง ตามตอไปครับ “ทุก ๆ วัน เวลาเย็น
เวลา 18.00  น. ทีว่ดัตีระฆังชมุนุมสวดและขับรองสรรเสริญพระผเูปนเจาเสมอ มิไดขาด  ..... วนัน้ีเราไปรวม
ชมุนุมดวย เม่ือเสรจ็ศาสนกิจแลว  บรรดาครีสตังท้ังหลายพากันมาขอจูบมือพวกเรา บางคนเอามือของเราไป
แตะท่ีหนาผากของตัว ดวยความเคารพและรักใคร ออกเหน็ใจพวกเรามาก เสียใจอยางยิง่ ทีเ่ราไมรภูาษาของ
เขาเสียเลย มิฉะน้ัน คงไดสนทนาถายเทความรูสึกตอบแทนความนับถือแกกัน ยิ่งกวามองหนากัน
ดวยสายตาอันออนโยน .....”

บนถนน ... สายแพรธรรม เร่ืองราวยังคงดำเนินตอไปไมจบส้ิน  “แมสะเรียง” ... ในวันน้ันดูเหมือน
ยงัไมมีกลมุคริสตชน ครสิตัง วดั หรอืศูนยแพรธรรม .. แตแมสะเรียงในวันน้ี มีครสิตชนมากมายท่ีเปนพีน่อง
ชนเผาปกาเกอะญอ “ภาษา” ... ดูเหมือนเปนกำแพงท่ีกัน้ไมใหเขาถึงใจของเขา (พีน่องชนเผา) แตผแูพรธรรม
รุนใหมในสมัยตอมาและปจจุบัน ในถนน .. สายแพรธรรมสายน้ี ไมทำใหผูแพรธรรมรุนเกา ๆ ผิดหวัง
เพราะผูแพรธรรมท้ังหลายเขาถึงใจผูคนดวยการลงไปอยูในวัฒนธรรม และเรียนรูภาษาของเขา
เปนการเกิดใหม (Incarnation) ในหมพูวกเขา

บนถนน .. สายแพรธรรมทุกสาย การเดินทางไมเคยจบสิ้น เพราะผูแพรธรรมไมทอถอย จากรุน
สูรุน .. รุนแลวรุนเลา เพื่อจุดมุงหมายแหงพระราชัยสวรรค ที่จะนำพาทุกคนไปพรอมกัน บนถนน ..
สายแพรธรรม เราพรอมเดนิทางไปประกาศขาวดีทกุหนแหง กบัทุกคนหรอืยงั

“คงไมผดิคาด” แตถึงไมใชกใ็กลเคยีง (อยางท่ีเลามาต้ังแตตน)....
ทีสุ่ดแลว ขอคณุพอนโิคลาส ภาวนาเพือ่ “ปกาเกอะญอ” ทีค่ณุพอรจัูกดวยครบั “ชวยวงิวอนเทอญ”
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«— ¥ 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≠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≠‡∑‡√´“ ‚ππ·°â« ®.π§√√“™ ’¡“

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

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

«—¥·¡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)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 13

‡¡…“¬π 2013 §ÿ≥æàÕ¬Õ¥™“¬ ‡≈Á°ª√–‡ √‘∞ ‡ªìπ

ª√–∏“π æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë

 —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

(À≈—ßæ‘∏’¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

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

¥‘π·¥ß ¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√–  «—π‡ “√å∑’Ë

13 ‡¡…“¬π 2013

‡«≈“ 15.00 π.           «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30-17.30 π.  ∫√√¬“¬æ‘‡»…

‡√◊ËÕß¢âÕ§” Õπ¢Õßæ√–»“ π®—°√ ‚Õ°“ §√∫ 20 ªï

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈ ‡Õ°√—µπå ÀÕ¡ª√–∑ÿ¡

‡«≈“ 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  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å (·≈–

√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“ ‚Õ°“  ÿ«√√≥ ¡‚¿™

æ√–§ÿ≥‡®â“  (50 ªï) ™’«‘µ ß¶å)

����� Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π

«—π©≈Õßæ√–‡¡µµ“ „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 ‡¡…“¬π

2013 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—π√—∫æ√–æ√√—°…“‚√§ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ§Õ√å´’Ë

‡≈Õ·°´ªïô ‡√‘Ë¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 13.00 π.

„π«—π®—π∑√å∑’Ë 22 ‡¡…“¬π 2013

����� §≥–‡´Õ√åÕ“√“¡§“√å·¡≈ π§√ «√√§å ·≈–

§√Õ∫§√—«∫ÿâß°√–‚∑°¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“

‚Õ°“ °“√∂«“¬ªØ‘≠“≥µ≈Õ¥™’æÕ¬à“ß ßà“¢Õß

‡´Õ√å¡“√’Õ“ ¡“√åµ‘π ·Ààßæ√–‡¬´Ÿ (®√‘¬“ ∫ÿâß°√–‚∑°)

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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

ª√–∏“π ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈ π§√ «√√§å «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14

‡¡…“¬π 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡°‘®°√√¡§à“¬°√–· ‡√’¬°¢Õß§≥–

∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬ (TMS) ç§à“¬°‘‡¥‚Õπé  ‡√‘Ë¡‡¬Áπ«—π®—π∑√å∑’Ë

15 ‡¡…“¬π ®∫‡∑’Ë¬ß«—π»ÿ°√å∑’Ë 19 ‡¡…“¬π 2013

∑’Ë∫â“π§√‘ µ‘πà“ («—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å) 69/15 ¡.1

∂.µ‘«“ππ∑å - ª“°‡°√Á¥ 56 µ.∫â“π„À¡à Õ.ª“°‡°√Á¥

®.ππ∑∫ÿ√’ 11120  §à“≈ß∑–‡∫’¬π§π≈– 300 ∫“∑

°√ÿ≥“µÕ∫°≈—∫¿“¬„π«—π∑’Ë 12 ‡¡…“¬π 2013

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë§ÿ≥ ‘√‘√—°…å  ‚∑√. 08-

4613-1125 E-mail : thaimissionarysociety

@gmail.com

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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‡ “√å∑’Ë 18 æƒ…¿“§¡ / «—π®—π∑√å∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π ∑’Ë

‚√ß·√¡·°√π¥å ≈Õ√å¥ ∂.»√’π§√‘π∑√å „°≈â·¬°ÕàÕππÿ™/

«—π»ÿ°√å∑’Ë 12 °√°Æ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 24  ‘ßÀ“§¡  /

‡¥◊Õπ°—π¬“¬π ‡¢â“‡ß’¬∫‡≈§´’‚Õ ¥‘«‘π“ «—πæƒÀ— œ ∑’Ë

12 µÕπ‡¬Áπ ∂÷ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 À≈—ß‡∑’Ë¬ß / «—π

æƒÀ— ∫¥’∑’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

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

§” Õπ¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ ª√–®”ªï 2013 √–À«à“ß«—π∑’Ë 19

¡’π“§¡ - 25 ‡¡…“¬π 2013 À¡¥‡¢µ

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

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

®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-2429-0443, 08-2335-

2112 ´‘ ‡µÕ√å ÿ«√√≥’ æ—π∏å«‘‰≈ ‚∑√. 08-1360-

8297 §ÿ≥π√‘»√“ ª√’‡ª√¡ (‚Õã) ‚∑√. 08-9911-1482

¥“«πå‚À≈¥„∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë www.thaicatechesis. com/

cc/  E-mail : nccthailand@gmail.com

����� —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“√à«¡°—∫§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

‡√’¬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

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 11.00 π.

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

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

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

 —¡º— ™’«‘µπ—°∫«™ √–À«à“ß«—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π ∂÷ß 6

æƒ…¿“§¡ 2013 ∑’Ë∫â“π´‘ ‡µÕ√å‚√ß‡√’¬π¡“·µ√å-

‡¥Õ’«‘∑¬“≈—¬ ∂ππ‡æ≈‘π®‘µ °√ÿß‡∑æœ  π„®µ‘¥µàÕ

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

08-9950-4302 √—∫®”π«π®”°—¥

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ (Saengtham College) ‡ªî¥

√—∫ ¡—§√π—°»÷°…“‡¢â“»÷°…“µàÕ√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“

¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2556  µ—Èß·µà∫—¥π’È

®π∂÷ß 15 æƒ…¿“§¡ 2556 À≈—° Ÿµ√»‘≈ª»“ µ√

¡À“∫—≥±‘µ  “¢“«‘™“‡∑««‘∑¬“®√‘¬∏√√¡ √–¥—∫

ª√‘≠≠“‚∑ (·ºπ  ¢) À≈—° Ÿµ√»‘≈ª»“ µ√¡À“∫—≥±‘µ

 “¢“‡∑««‘∑¬“®√‘¬∏√√¡    §≥–»“ π»“ µ√å  «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡  “¡“√∂¥“«πå‚À≈¥„∫ ¡—§√ §Ÿà¡◊Õπ—°»÷°…“

‰¥â®“°‡«Á∫‰´µå«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡  Õ∫∂“¡

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‚∑√. 0-

2429-0100-3 µàÕ 607  E-mail : college@

saengtham.ac.th

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß
«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ ÀπÕßÀâ“ß Õ.°ÿ-

©‘π“√“¬≥å ®.°“Ã ‘π∏ÿå ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 12 ‡¡…“¬π

‡«≈“ 10.00 π.

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401
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§◊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)

�����§≥–æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ·Ààß‡∫∏“√“¡

(§≥–‡∫∏“√“¡) ‡√’¬π‡™‘≠æ√– ß¶å π—°∫«™™“¬-À≠‘ß

ºŸâ¡’æ√–§ÿ≥ ·≈–æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…∑ÿ°∑à“π ‚Õ°“ 

©≈Õß§√∫ 150 ªï¡√≥¿“æ¢ÕßºŸâµ—Èß§≥– (π—°∫ÿ≠

¡’§“·Õ≈ °“√‘°Õ¬ å) ·≈–°“√ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ

∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬‡™’¬ß„À¡à «—π∑’Ë 11 æƒ…¿“§¡

2013 ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

µ‘¥µàÕ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕµ‘¥§” „®‡≈‘»ƒ∑∏‘Ï

‚∑√. 08-9822-0845 À√◊Õ§ÿ≥æàÕ®’√¿—∑√ √—° ’¢“«

‚∑√. 08-9859-9166

����� «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ §≥–»“ π»“ µ√å  “¢“

«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ ‡ªî¥√—∫ ¡—§√π—°»÷°…“

„πªï°“√»÷°…“ 2556 µ—Èß·µà∫—¥π’È - 20 æƒ…¿“§¡

2556 µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ 20 À¡Ÿà 6

∂.‡æ™√‡°…¡ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

73110   ‚∑√»—æ∑å 0-2429-0100-3  ‚∑√ “√ 0-

2429-0819  E-mail : college@saengtham.ac.th

http://www.saengtham.ac.th

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

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

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

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

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

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

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

· ß∏√√¡ ‚∑√. 0-2429-0100 ∂÷ß 3 ‚∑√ “√

0-2429-0819  E-mail : christ.studies2000@

gmail.com ¥“«πå‚À≈¥¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë   www.

saengtham.ac.th,  www.catholic.or.th,  www.

thaicatechesis.com

����� ©≈Õß∫â“π‡≥√æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

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

ni ty for Chris t ian Medi ta t ion)  ”À√—∫

ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª ¬—ß§ß¡’Õ¬Ÿà∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 09.30-

11.30 π. ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡„π∫â“πæ—°æ√– ß¶å

«—¥æ√–¡À“‰∂à ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ‡ªìπ®‘µµ“∏‘°“√  π„®‚ª√¥µ‘¥µàÕ

§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ pslohsiri@gmail.com, 08-1781-

4504 À√◊Õ ¥√. ÿπ∑√’  ‚§¡‘π komin.suntree@gmail.

com, 08-9611-7940 ·≈–§ÿ≥Õ—ß°’È ‚ ¿‘≥æ√√—°…“

aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 À√◊Õ

§ÿ≥«—™√“ π««ß»å wacharan@gmail.com, 08-

9117-9100

§≥–¿§‘π’æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“

·Ààß°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“ 

ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ ©≈Õß 25 ªï 50 ªï

·≈– 75 ªï ¢Õß ¡“™‘°§≥– «—π‡ “√å∑’Ë 20

‡¡…“¬π 2013 ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡

Õ“§“√Àπ÷Ëß»µ«√√…œ ‚√ß‡√’¬πæ√–Àƒ∑—¬

§Õπ·«πµå

➤ ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ ´.«π‘¥“ ‡¥‚™™—¬‰°«—≈

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å ‡™’¬ß„À¡à

´. ÿ¿“æ√ ®—π∑√åª“π «—¥π—°∫ÿ≠°“∑“√’π“ ∑ÿàß¡π

 °≈π§√ ´.‡°»‘π’ ¡—ß°√ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õÿ∑—¬∏“π’

➤ À‘√—≠ ¡‚¿™ ´.°ƒ…¥“  “µ√åæ—π∏å «—¥π—°∫ÿ≠

‡ª‚µ√  “¡æ√“π ´. ÿæ‘π µ√–°Ÿ≈‡°…¡ ‘√‘

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

➤  ÿ«√√≥ ¡‚¿™ ´.°ÿÀ≈“∫ π“¡«ß»å

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß ́ . ¡æ√ °µ—≠êŸ

«—¥‡´πµåπ‘‚°≈“  æ‘…≥ÿ‚≈° ´.Õÿ∑—¬«√√≥ §ÿ‚√«“∑

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

»‘≈ª√–‡ √‘∞ «—¥‡´πµåπ‘‚°≈“  æ‘…≥ÿ‚≈°

➤ æ—™√ ¡‚¿™ ́ .¬ÿæ“ º—ß√—°…å «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à

©–‡™‘ß‡∑√“

„À¡à!!!  ‡ªî¥µ—«·Õææ≈‘-

‡°™—Ëπ çæ√–§”π”™’«‘µé „π

‰Õ‚øπ ‰Õ·æ¥·≈–‰ÕæÕ¥

¥“«πå‚À≈¥‰¥â·≈â« „π·Õæ-

æ≈‘‡°™—Ëπ  ‚µ√å æ‘¡æå§âπÀ“

çæ√–§”π”™’«‘µé ‚Õ°“ 

©≈Õß¬Õ¥¥“«πå‚À≈¥ §√∫  1,000 ∫π

·Õπ¥√Õ¬¥å

º≈‘µ‚¥¬ :  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

√à«¡°—∫·ºπ°Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“ 

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

∑—Èß„πª√–‡∑»·≈– “°≈
http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é  „π‡ø´∫ÿâ§

·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 7-13 เมษายน 2013 หนา 17

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คุณพอวรยุทธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพิูมพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพอวรยทุธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ   ฝายโฆษณา  สพุร เลาเรยีนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คุณพอพงศเทพ  ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม

: คุณพอณรงคชัย หมัน่ศึกษา สังฆมณฑลจันทบรีุ : คุณพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอชำนาญ บวัขันธ สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสมีา : คุณพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอชวินทร
เสงีย่มแกว สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพออมรกจิ พรหมภกัดี สังฆมณฑลอุดรธานี : คุณพอไมตรี ทาสุวรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพอบุญพฤกษ ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรงุเทพ สาขายอยโอเรยีนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย
ช่ือบัญชี การพมิพคาทอลิก  เลขที ่226-0-006040 / เช็คขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ / ธนาณัติในนามซิสเตอรศกัด์ิศร ี งามวงศ  สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ
10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-
3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com

ในหมปูระชากรของพระเจา ฯลฯ เชน ความเห็นแกตัว ความเปนตัวใครตัวมนั
(individualistic) ความด้ือรั้น ความตองการเติมเต็มความสุขแตเฉพาะตนเอง
การขาดความสนใจตอผูอื่นและสังคม การไมสามารถอยูรวมและทำงาน
กับคนอื่นได และที่สำคัญก็คือขาดมิติทางดานศาสนาและความเชื่อในการ
ดำเนินชวีติ คุณสมบัติเหลาน้ีเปนแงลบท่ีเราไมอยากใหมีติดตัวอยใูนผทูำหนาท่ี
เปนผูอภิบาล ดังน้ันผูที่จะเขามาฝกฝนตนเองท่ีจะเปนผูอภิบาลจึงตองมี
คณุสมบัตใินเชิงบวกทีต่รงขามกับอปุสรรคขางตน และมีแรงจงูใจท่ีถกูตองวา
เขาตองการท่ีจะไปทำหนาท่ีประกาศขาวดีของพระเจา ใหกบัคนอ่ืน

สรุปสั้นๆ ก็คือ สังคมและโลกปจจุบันตองการผูอภิบาลท่ีมีวุฒิภาวะ
ทางดานอารมณ ดานจิตใจ มีบรูณาการทางดานเพศ มีความสามารถทางดาน
สติปญญาท่ีดี แตกมี็ความสุภาพและเปนคนทีว่านอนสอนงาย (docile) มีชวีติ
ภาวนาท่ีดี สามารถเจริญชีวิตท่ีเรียบงาย มีความเห็นอกเห็นใจและความรัก
เมตตาตอผูอื่น สามารถเจริญชีวิตและทำงานรวมกับผูอื่นเปนหมูคณะได
หากผสูมัครมาเปนสามเณรขาดคุณสมบัติเหลาน้ีในตน การทำหนาท่ีพระสงฆ
หรือผูอภิบาลในโลกสหัสวรรษท่ีสามก็เปนส่ิงท่ียาก แลวเราจะหาบุคคล
เหลาน้ีไดที่ไหน ลองพิจารณาดูในครอบครัวของเราเองวาเราชวยกันสราง
ลกูหลานและเยาวชนของเราใหมีคุณสมบัติอยางน้ีบางไหม หากไมมี เราจะหา
ใครมาเขาบานเณรและใหไดผูอภิบาลอยางท่ีเรา สังคมและโลกตองการ
กระนัน้กดี็เราเชือ่และมัน่ใจวาพระเจาจะทรงทำงานของพระองค  และพระองค
ยังทรงทำงานอยูในโลกทุกวันน้ี เราจะไมขาดผูอภิบาลท่ีดี เราเช่ือวาคุณภาพ
ของผเูตรยีมตัวเปนพระสงฆเปนส่ิงท่ีสำคัญกวาปริมาณ

เปดประตสูแูสงธรรม (ตอจากหนา 10)

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

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

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพัก... พรอมเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

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

รับสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางชาติ
มีประสบการณในการสอนจาก
มหาวิทยาลยั Saint John’s

รบัสอนตามบาน สถานท่ีทำงาน หรอือพารทเมนท
ของอาจารยแถวรามคำแหง ซอย 155

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

ราคาพิเศษ
เพือ่พฒันาภาษาใหดีข้ึน

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

ขอคำภาวนา
เพื่อระลึกถึง

มารอีา ทองมา - เปโตร สเีทียน สรุะเสยีง
ครบ 5 ป และ 6 ป ตามลำดบั
จาก...ลกูๆ ตระกลูสรุะเสยีง

คณุภรณ ี (เจยิม้)
รวมกบับริษัททวัรกรูนูำแสวงบุญ

อติาล ี- สวติเซอรแลนด -  ฝรัง่เศส
วนัที ่ 16-25  มถุินายน  ค.ศ. 2013

โรม-พิพิธภัณฑวาติกัน - ปซา -
เวนิส -ปาดัว-มิลาน-ลูเซิรน -
อนิเทอรลาเกน - ยอดเขาจงูฟราว
- ลีออง - ลูรด - ปารสี
( 7  คนื  10  วนั )   ราคา   99,900.-  บาท

เดอืนพฤศจิกายน
(6  คนื  9  วนั)
เชิญทองเที่ยว

ชมใบไมเปลีย่นสี
ทีญ่ี่ปนุ   แมพระอากติะ

(แมพระรองไห)
 ดิสนียแลนด

“อาลัยดวยรูคุณ”
คณุพออนัเดร
ลออ สังขรัตน
พระสงฆ

อคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ

กลบัสบูานพระบดิา
อยางสงบ

วนัท่ี 22 มีนาคม 2013
ที่โรงพยาบาล
เซนตหลยุส
มิสซาปลงศพ

วนัท่ี 25 มีนาคม 2013
ที่วัดนักบุญเปโตร

สามพราน
ขอคำภาวนาแด

ดวงวิญญาณของคุณพอ

“วญิญาณคนดีมีธรรม
อยใูนพระหัตถพระเจา
ความทุกขรอนใดเลา
จะมากล้ำกราย”

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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เพือ่น ๆ  รวมสถาบันหลายคนเดินทางกลับบานเกิดเมืองนอนของตนไปแลว
“พรุงน้ีเขาก็ไมอยูแลว” พระวาจาของพระเจาสะทอนเขามายังโสตประสาท
ของผมอีกคร้ัง ทางสายไหนกันนะท่ีจะพาเราไปยังจุดท่ีเราจะไมจากกัน

ค่ำวันกอนถึงมิสซายินดีในโอกาสปดการอบรมในหัวขอ “ผูนำในเชิง
อภบิาล” เรามีงานเล้ียงเลก็ๆ ในบรรยากาศสมาชิกรวมหองเรยีนทีใ่ชชวีติกันมา
รวม 3 เดือน ผมมโีอกาสไดนัง่รวมวงสนทนากบัคณุพออาเธอร อธกิารของบาน
ผมถามคุณพอวา “คุณพออยูที่นี่มาก่ีปแลว” 4 ปคือคำตอบ กอนหนาน้ีคุณพอ
อยูที่ไหน เขาอยูที่ประเทศออสเตรเลีย ผมถามวาคุณพอไปทำอะไรท่ีนั่น
เขาตอบวา “ไปสวดภาวนา และไมทำอะไรเลย”

เปนคำตอบทีท่ำผมถงึกบัอ้ึงไป คุณพอใหขอมลูเพิม่เติมวา แตมันเปนเวลา
ที่แสนวิเศษกอนคุณจะเร่ิมทำอะไร? ผมเอนเอียงไปทางเห็นดวยกับคุณพอ
ซะแลว

ผมถามตอไปอีกวา กอนหนาท่ีคุณพอจะอยูออสเตรเลียคุณพอทำอะไร
คุณพอตอบวา ผมสอนในมหาวิทยาลัยคาทอลิกท่ีอเมริกา วิชาอะไรผมถาม
วชิาพระศาสนจักร วชิาน้ีมีคนสนใจเรียนดวยหรอืครับ คุณพอตอบวา ถาคุณเรียน
ปรัชญา เปนวิชาเอก คุณตองผานวิชาน้ี ผมนึกยอนไปมุมมองเร่ืองการศึกษา
กับประเทศไทยของเรา เราเรียนและใชชีวิตแบบไหนในชวงชีวิตของคนท่ี
ไดชื่อวานักศึกษา

สายของวันรงุข้ึนคุณพอถวายมิสซาปดการอบรม ในบทเทศนคุณพอพดูได
นาฟงทีเดียว “พวกคุณจำไดไหมในวันแรกที่คุณเขามาท่ีนี่ มันเปนชวงของ
ปแหงความเช่ือ เบเนดิกต ที ่16 พระสนัตะปาปากิตติคณุไดตรัสถงึการเปดประตู
สคูวามเช่ือ ในวันท่ีพวกคณุจบจากท่ีนี ่บางคนอาจอยากกลับไป บางคนอาจจะ
ไมอยากกลับ เพราะไมรวูางานท่ีไดรบัมอบหมายตอไปจะเปนเชนไร แตอยางไร
ก็ตามพระเยซูเจาจะเคาะท่ีประตูหัวใจของคุณ คุณอยาลืมท่ีจะเปดรับพระองค
...นัน่คือ ยอมรบัน้ำพระทยัของพระ เม่ือเราเปดประตูแหงความเช่ือ เรากต็องเปด
ประตูใจของเราใหเชือ่ดวย”

ผมคิดถึงเร่ืองราวมากมาย หนาท่ีการงานในฐานะพระสงฆสังฆมณฑล

นับเปนคร้ังท่ีสองแลว ที่พระคารดินัลของเราไดไปรวมบันทึกประวัติศาสตร
ครั้งสำคัญของพระศาสนจักร ในป 2005 ที่มีโอกาสอยูในการประชุมเลือกต้ัง
พระสันตะปาปา สามารถเปนไดทัง้ผเูลอืกและผถูกูเลอืก และในป 2013 พระคณุเจา
ทำหนาท่ีในสถาบันคณะพระคารดินัล แมอายุจะเกิน 80 ปไมมีสิทธ์ิลงคะแนนเสียง
แตสิทธิและหนาท่ีของเจาชายแหงพระศาสนจักรยังมีอีกมากทีเดียว ในเสนทาง
ทั้งสองชวงเวลา มีผูหนึ่งท่ีทำหนาท่ีเหมือนคอยจัดสรรใหทุกอยางลงตัว อำนวย
ความสะดวก ประสานงานกับทุกฝาย และยังทำหนาท่ีที่ไมมีใครมอบหมาย แต
เหน็วาจะเปนประโยชนในระยะยาวน่ันคือ “บันทกึการเดนิทาง”

คุณพอสุรชัย ชุมศรีพันธุ ไดเลาเร่ืองราวไมใชแตของพระคารดินัลเทาน้ัน
ยังสอดแทรกเกร็ดความรูอีกมากมาย สวนหนึ่งเปนเพราะคุณพอเปนอาจารย
ประวัติศาสตรอยูแลว สวนหน่ึงเปนเพราะทานทำงานมานานแบบคนท่ีรูจริง และ

   
บทบันทึกทีค่าทอลิกไทยภมิูใจ

สวนท่ีขาดไมไดเลยคือความเปคนอารมณดี
ความไมถือตัว รักและสงเสริมรุนนอง
ดวยความจริงใจ คุณลกัษณะเหลาน้ีจงึทำให
บทบันทึกของคุณพอไมไดสัมผัสความคิด
สติปญญาอยางเดียว แตยงัสัมผสัหวัจติหวัใจ
ของคนท่ีคุณพอเลาถึง และผูอานทุกทาน
ดวย

 หนังสือ “Road For The Conclave
บันทึกพระคาร ดินัลไทยไปทำหนาที่
พระคารดินัล” เปนบทบันทึกที่ไมไดบอก
เราแคเพยีงวา ใคร ทำอะไร ทีไ่หน อยางไร
แตยังย้ำกับเราดวยทุกบรรทัดถึงความเช่ือ

ในแบบคริสตชน พิมพส่ีสีสวยงาม จำนวน 160 หนา ภาพประกอบจุใจ ราคาเพียง
เลมละ 120 บาท เผื่อใครถามเร่ืองพระสันตะปาปา หรือพระคารดินัลทีนี้จะได
ตอบกันไดอยางสบายและรูจริง สอบถามกองบรรณาธิการโทร. 0-2681-3900 ตอ
1805  E-mail : udomsarn@gmail.com สำนักมิสซังกรงุเทพฯ โทร. 0-2237-1031-2

ตัดสลับกับการเรียนรูในบทตาง ๆ ของหัวขอ ผูนำแหงการอภิบาล วันเวลา
ที่เปล่ียนเร่ืองท่ีไมคุนเคยเปนเร่ืองปกติ เปล่ียนเร่ืองท่ีรูสึกวายากเปนส่ิงท่ีทำ
จนเปนชีวติ เปลีย่นเรือ่งทีถ่าเลอืกไดจะไมทำ เปนส่ิงท่ีตองทำ ถาเปนน้ำพระทยั
ของพระ ทำใหเรื่องท่ีถนัดและเปนชีวิตไดสรางเสริมมันใหกับผูคน ฯลฯ
จนเราตองตอบตัวเองวา “ใหเรากลาท่ีจะเปดประตูใจของเราทุกวัน เพราะ
พระเยซูเจาเปนผูเคาะและรอเราอยูที่จะพาเราไปสูเสนทางท่ีชื่อวาน้ำพระทัย
ของพระองค”

ปสกาผานเราไปแลว พระเยซูเจาเสด็จกลับคืนชีพอยางผู มีชัย ส่ิงท่ี
เปนความพายแพถูกเขาใจใหมวาเปนชัยชนะ ที่ตองผานวันเวลาแหงความยาก
ลำบาก และตอสอูดทน ตลอดเสนทางแหงสัปดาหศักด์ิสิทธ์ิ ทีพ่าเราไปบนถนน
ทีข่รขุระและเส่ียงภยั ความม่ันใจเดียวทีมี่คือมพีระเปนเจาอยกูบัเรา

ขอใหทุกวนัคือวนัปสกา วนัท่ีเรากลับคืนชีพ และเปดประตูใจของเราทุกเชา
เพือ่ตอนรบัพระองคเขามาในชีวติของเรา

บรรณาธิการบริหาร

อยาลมืประตบูานน้ัน
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