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สัมมนาเชิงปฏบัิตกิาร

ผศ.อารมณ พูลโภคผล

ฟนฟู
โดย

พระจิตเจา

(อานตอหนา 10) (อานตอหนา 13)

พระวาจาของพระเจา :  ทานท้ังหลายจงกลับใจเถิด    แตละคนจงรบัศีล
ลางบาป เดชะพระนามของพระเยซคูรสิตเจา เพือ่จะไดรบัการอภบับาป
แลวทานจะไดรบัพระพรของพระจิตเจา (กจ 2:38)

วันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2013 ผมและภรรยาไปรวมกับกลุมพี่เลี้ยง
บานเด็กกำพราลอเรนโซ ศูนยซีนาปส ของซิสเตอรคณะคามิลเลียน อำเภอ
พนสันิคม จงัหวัดชลบุร ีเพือ่รำพงึภาวนาพระวาจาพระเจาแบบเล็กซีโอ ดีวนีา
ซ่ึงเราปฏิบติัดวยกนัเดือนละครัง้ ทกุเดือน

วนันี ้ เพิง่ผานวนัสมโภชพระจติเจามาได 2 วนั เรารำพงึภาวนาพระวาจา
พระเจาจากหนังสือกจิการอคัรสาวกบทท่ี 2 ตอจากวันอาทิตยสมโภชพระจติเจา
เราฟงคำประกาศของนกับุญเปโตร ซ่ึง “เสียดแทงใจ” ประชาชนผฟูง เรารบัรู
ถึงพระฤทธานุภาพของพระจิตเจาท่ีทำงานในคำประกาศของนักบุญเปโตร
เรารบัรถูงึพระฤทธานุภาพของพระจติเจาท่ีทำงานในจิตใจของประชาชนผฟูง
คำประกาศ และรับรูวา บรรดาประชาชนเหลาน้ันไดตอบรับพระหรรษทาน
อยางเปนรปูธรรม ดวยการรับถอยคำของเปโตร และรับศีลลางบาป การดำเนนิ
ชวีติของพวกเขาเปล่ียนแปลงอยางเปนรปูธรรม จนคนท่ัวไปสามารถสังเกตได

กลุมเล็กๆ ของเรามาอานชีวิตดวยกัน บางคนรับศีลลางบาปมาต้ังแต
แรกเกดิ บางคนรับศีลลางบาปเม่ือโตเปนผใูหญ หรอืตอนแตงงาน เด็กคนหนึง่
ยงัไมไดรบัศีลลางบาป เราแบงปนประสบการณวนัรบัศีลลางบาปกัน คนท่ีรบั
ศีลลางบาปต้ังแตแรกเกดิบอกวาไมทราบอะไรเลย คนท่ีรบัศีลลางบาปเมือ่โต
เปนผใูหญ พดูเหมือนกันหมดวา “ดีใจมาก” และเม่ือเราถามคนท่ีรบัศีลลางบาป
ต้ังแตแรกเกิดวา วนัน้ีรสึูกอยางไร? เราไดคำตอบเหมือนกันวา “ดีใจมาก” เรา
จึงถามตอไปวาทำไมจึงดีใจ?  ทุกคนชวยกันตอบอยางนารักมาก คนหนึ่งวา
บาปกำเนิดไดรับการชำระ อีกคนเสริมวาและบาปท้ังหมดดวย อีกคนพูดวา
ไดเปนลกูของพระเจา อกีคนวาไดเปนคริสต อกีคนวาไดรบัพระจติเจา  คนหน่ึง
บอกวาจะไดไปสวรรค

คำตอบท้ังหลายของบรรดาพ่ีเลีย้ง ทำใหผมตองกลบัมาเปดหนังสือคำสอน
ผลของศลีลางบาป หรอืพระหรรษทานแหงศีลลางบาป และหนงัสือจารตีพิธี
โปรดศีลลางบาป  ศีลลางบาปยกบาปกำเนิดและบาปสวนตัวทุกขอ และโทษ
ของบาปทุกประการดวย เขากลายเปนส่ิงสรางใหม เปนบุตรบุญธรรมของ
พระเจา  มีสวนรวมกับพระธรรมชาติของพระเจา เปนสมาชิกของพระคริสตเจา
และมีสวนรับมรดกพรอมกับพระองค เปนวหิารของพระจติเจา ไดรบัคุณธรรม
เหนือธรรมชาติแหงความเช่ือ ความไวใจ และความรัก ไดรับพระพรของ
พระจติเจา และคุณธรรมทางศีลธรรม ศีลลางบาปทำใหผรูบัเปนสวนหนึง่ของ
พระศาสนจักร มีสวนในสังฆภาพสากลของผมีูความเช่ือ และเปนหน่ึงเดียวกนั
(คำสอน ขอ1262-1271) ผมเขาใจและชื่นชอบกับคำตอบซ่ือๆ เรียบๆ  วา
“ดีใจมาก” ของบรรดาพ่ีเลีย้งเหลาน้ี เขาบอกประสบการณทีเ่ขาไดรบัในวันท่ี
เขารับศีลลางบาป หรือเม่ือเขาคิดถึงการรับศีลลางบาปของเขา ดวยภาษา
ชาวบานธรรมดาอยางนารักจรงิๆ

เม่ือไดยนิคำวา “ดีใจมาก” ของบรรดาพ่ีเลีย้ง ความคิดหน่ึงเขามาในสมอง
ผมทันทีวา ตอนท่ีผมมีอายุเทาพวกเขา ผมคงไมมีคำตอบวา “ดีใจมาก” อยางท่ี

การประกาศขาวดีแบบใหม
มีความหมายอยางไรกับทานบาง

1. การประกาศขาวดีแบบใหมคืออะไร?
สำหรบัคริสตชนหลายทาน คำวา “การประกาศขาวดี” จะชวนใหนกึถงึ

ครสิตชนกลมุหน่ึงนิยมเคาะประตูและถามเราวาเราเปนผรูอดพนหรอืยงั แต
เม่ือสมเดจ็พระสันตะปาปากติติคณุเบเนดิกต ที ่16  ทรงใชคำวา “การประกาศ
ขาวดีแบบใหม” พระองคทรงหมายถึงอะไรท่ีแตกตางไปอยางมาก อันดับ
แรก การประกาศขาวดีแบบใหมเปนคำเชิญสำหรับคริสตชนในการร้ือฟน
ความเชือ่ใหมอกีครัง้ เริม่ตนจากจิตใจของพวกเราแตละคน การเริม่ตนใหม
จะเกิดข้ึนเม่ือเราพรอมท่ีจะแบงปนความเช่ือกับผูอื่นในทางท่ีไมคุกคาม
หรอืกาวกายผอูืน่ แตดวยการเชญิชวน

2. เหตุใดถึงจำเปนในตอนน้ี?
ประเทศในโลกท่ีหนึง่ เชน ประเทศในทวีปยุโรป และอเมริกาเหนือ ที่

ไดรับการประกาศขาวดีเม่ือนานมาแลว ไดมีวิทยาการและเทคโนโลยี
เกิดข้ึนมามากมาย ส่ิงประดิษฐใหมๆ ชวยทำใหชีวิตสะดวกสบายข้ึน แต
ความกาวหนาน้ีกลับไมไดสรางความสุขใหกับเรา ในสังคมตะวันตก
หลายสังคมมีการกีดกันการเผยแผศาสนาในท่ีสาธารณะ ซ่ึงทำใหความเชื่อ
กลายเปนส่ิงท่ีไมสัมพันธกบัชวีติประจำวัน

ในบางคร้ัง เปนการยากสำหรับเราท่ีจะสังเกตวาสังคมไดพาเราออก
หางจากหลักความเช่ือคริสตชนมากนอยเพียงไร เราถูกหอมลอมดวยสาร
ทางโลกท่ีบอกกับเราวา เราสรางความจริงของเราได เราเขาถึงจิตใจไดโดย
ไมตองเครงครัดศาสนา และเราสามารถทำอะไรก็ไดที่เราตองการเทาท่ีเรา
จะไมไดทำรายใคร ผูคนบอกเราวาพฤติกรรมหยาบคายเปนส่ิงท่ียอมรับได
และสนุกสนาน ผคูนบอกเราวาเงินและทรัพยสินจะทำใหเรามีความสุข

3. เรียกความจริงกลับคืนมา
สมเด็จพระสนัตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที ่16 ตรัสไววาท้ังหมดน้ีนำไป

ส ู“ความยากแคน” มีธุรกจิมากมายแตไมมีความหมาย มีกจิวตัรทีน่าเบ่ือหนาย
และ “ไรซ่ึงความช่ืนชมยินดี” พระเยซูเจาตรัสวา เรามาเพ่ือใหแกะมีชวีติ และ
มีชีวิตอยางสมบูรณ (ยอหน 10:10) พระเปนเจาทรงรอคอยท่ีจะเติมเต็ม
ความหมายและความหวังใหแกเรา นี่คือจุดประสงคของการประกาศขาวดี
แบบใหม

“วกิฤตทิีเ่รากำลงัเผชญิคือสญัญาณของการกดีกันพระเจา
จากชีวติประจำวัน ความเพิกเฉยตอความเช่ือครสิตชนและความต้ังใจ
ทำใหความเช่ือหมดความสำคัญไปจากชีวติท่ีแสดงออกมาภายนอก”

(สมเด็จพระสนัตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที ่16)

โดย แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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เม่ือวนัท่ี 21-23 มกราคม 2013  และไดเสนอขาวผานส่ือ
ตางๆ ออกไปแลว ตอมามีการจัดหนวยฯ ออกไป
ชวยเหลืออีกเปนคร้ังท่ีสองเม่ือวันท่ี 7-9 พฤษภาคม
2013 และครั้งสุดทายออกหนวยเม่ือวันที่  16-17
พฤษภาคม 2013 โดยออกหนวยในพ้ืนท่ีดังตอไปน้ี คือ

1. ดานกักกันผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
จ.พงังา  มี 200 กวาคน

2. บานพักเด็กและครอบครัว จ.พงังา  มี 66 คน
3. บานพักเด็กและครอบครัว อ.หาดใหญ

จ.สงขลา  มี 68  คน
4. สถานีตำรวจภูธรบางกล่ำ จ.สงขลา  มีผูชาย

20 คน
5. ดานกักกันผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย

อ.สะเดา (ดานนอก)  จ.สงขลา มีผชูาย 346  คน
6. ดานกักกันผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย

อ.สะเดา (ปาดังเบซาร) จ.สงขลา  มีผชูาย 150 คน
ผหูลบหนเีขาเมืองสวนมากเปนผชูาย ทางเจาหนาท่ี

จะแยกผูหลบหนีเขาเมืองท่ีเปนผูหญิงและเด็กใหพัก
อยูในบานพักเด็กและครอบครัว ใหความเอาใจใส
เปนพิเศษท้ังในเร่ืองท่ีพักท่ีสะอาด อาหาร  การดูแล
สุขภาพ และกิจกรรมอ่ืนๆ สุขภาพและคุณภาพชีวิต
ดีข้ึนมากเม่ือเทียบกับท่ีพบเห็นเม่ือคร้ังแรกท่ีเดินทาง
เขามาในตนปที่ผานมา  สำหรับผูหลบหนีท่ีพักอยูที่
บานเด็กและครอบครวั ทางศูนยสังคมพฒันาฯ สุราษฎร-
ธานี ผานทางการประสานงานกับศูนยผูเดินทางทะเล
(Stella Marist - บานสุขสันต) จ.สงขลา จัดเจาหนาท่ี
เขาไปชวยจดักิจกรรมเพือ่เด็กและผหูญิงอยางสม่ำเสมอ
รวมไปถึงคอยจัดหาส่ิงท่ีจำเปนสำหรับความเปนอยู
ของผูตองกักเหลาน้ีดวย

สำหรบัชาวโรฮงิญา ทีเ่ปนชาย ทางเจาหนาท่ีไดจดั
ใหพักอยูในความดูแลของ  ตม .พื้นท่ี  โดยพักท่ี
สถานกักกันผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย แยกออกจาก
ผูหญิงและเด็ก  โดยทางหนวยแพทยไดใหบริการการ
ตรวจรักษาในสถานท่ีกักกันฯ สามแหงตามท่ีไดกลาว
ขางตน  โดยคร้ังแรกท่ีทางหนวยแพทยคาริตัสฯ ออก
หนวยใหบริการแกชาวโรฮิงญาท่ีเพิ่งอพยพขึ้นจากเรือ
ทางฝงทะเลอันดามันในเดือนมกราคม 2013  นัน้  สภาพ
ของผูอพยพชาวโรฮิงญาสวนใหญ ออนเพลีย ทองเสีย
อยูในสภาวะขาดน้ำ  และเต็มไปดวยโรคผิวหนัง
เนื่องจากตองเรรอนอยูกลางทะเลเปนเวลานาน ทาง
ฝายสังคม สังฆมณฑลสุราษฎรธานี ศูนยผเูดินทางทะเล
(Stella Marist - บานสุขสันต) จ.สงขลา และคาริตัส

ไทยแลนด ไดเขาชวยเหลือเรงดวน ในชวงเวลาดังกลาว
ภายใตการนำของคุณพอสุวัฒน เหลืองสอาด พรอม
เจาหนาท่ีฝายสังคมสังฆมณฑลสุราษฎรธานี ซ่ึงได
ทำการประสานกับทางเจาหนาท่ีทีเ่ก่ียวของ  ทำใหการ
ออกหนวยชวยเหลือทุกครั้ง ท่ีผานมาเปนไปดวย
ความราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ  การออกหนวยแพทย
พยาบาลในแตละครั้งทางหนวยฯ จะพบผูตองกักกัน
ชาวโรฮิงญา ซ่ึงมีอาการที่จำเปนตองสงตอไปทาง
โรงพยาบาลใกลเคียง ก็ไดทำเร่ืองเสนอใหเจาหนาท่ี
ที่ดูแลอยูเพื่อการสงตอโรงพยาบาล ทางเจาหนาท่ี
สถานกักกันก็ใหความรวมมือทำหนังสือสงตัวเพื่อ
การรักษาตอเนื่องอยางทันที ในการออกหนวยครั้ง
ที่สองเม่ือวันท่ี 7-9 พฤษภาคม ที่ผานมา เน่ืองจาก
ผตูองกักกนัชาวโรฮงิญาท่ีอยใูนสถานท่ีกกักนั อ.สะเดา
(ดานนอก) และปาดังเบซาร จ.สงขลา (ชายแดนระหวาง
ประเทศไทยและมาเลเซีย) มีจำนวนมากรวมแลว
จำนวน 500 กวาราย ทำใหทางหนวยแพทยพยาบาล
ไมสามารถใหการตรวจรักษาไดทั้งหมดในคร้ังเดียว
ดังน้ันจึงไดมีการออกหนวยใหบรกิารอกีในวันท่ี 16-17
พฤษภาคม ที่ผานมา เปนเท่ียวที่สามเพ่ือติดตามเร่ือง
สุขภาพของผูตัองกักกันชาวโรฮิงญา ไดพบวาเร่ือง
สุขภาพของผูตองกักกันในภาพรวมดีข้ึน ไดรับการ
เอาใจใส และทางผูเก่ียวของไดจัดเตรียมยาสามัญ
ประจำบานเพ่ือใชในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  ผตูองกักกนั
หลายคนสามารถดูแลสขุภาวะสวนตัวไดในระดับหนึง่
อยางไรก็ดีเน่ืองจากสภาพสถานท่ีกักกันมีพื้นท่ีเฉพาะ
แออัด ทำใหปญหาเร่ืองโรคผิวหนังยังเปนปญหาท่ีตอง
ดูแลอยางใกลชิดตอไป  โดยในเบ้ืองตนทางคุณพอ
สุวัฒน ในนามฝายสงัคม สังฆมณฑลสุราษฎรธานี ได
เตรียมเร่ืองสบยูา แปรงสีฟน ยาสีฟน แจกใหผตูองกกักนั
ทกุราย และไดประสานกับทางเจาหนาท่ีเพือ่ใหผตูองกักกนั
ไดเอาใจใสในเร่ืองการอาบน้ำอยางสม่ำเสมอดวยสบยูา
ทีแ่จกให ในเวลาเดียวกนัสำหรบัรายท่ีทางหนวยแพทย
ไดตรวจพบวามีโรคผิวหนัง ก็ไดแจกยาเฉพาะสำหรับ
โรคผิวหนังเปนรายๆ ไป รวมท้ังรายท่ีตองสงเขา

รับการรักษาตอในโรงพยาบาลก็จะมี
เจาหนาท่ีจากศูนยผเูดินทางทะเล (Stella
Marist - บานสุขสันต) จ.สงขลา คอย
ติดตามเปนรายๆ ไป

การออกหน วยแพทยพยาบาล
เคลือ่นทีใ่หบรกิารแกผอูพยพ ผปูระสบ
ภยัพบิติั ประชาชนท่ีอยใูนพ้ืนท่ีหางไกล
ฯลฯ เปนภารกิจท่ีทางหนวยงานเวชบุคคล
คาทอลกิแหงประเทศไทยภายใตกรรมา-
ธิการฝายสังคม (คาริตัสไทยแลนด) ได
รับการประสานงานจากหนายงานท้ัง
ภายใตสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง

ประเทศไทย  หนวยงานจากสังฆมณฑลตางๆ และ
หนวยงานภาครัฐ ฯลฯ ประสานงานใหจดัหนวยแพทย
ออกไปใหบริการตรวจรักษาปละหลายแหง/พื้นที่
การออกหนวยแพทยพยาบาลเวชบุคคลฯ ดังกลาวไดรบั
ความรวมมือและสนับสนุนจากบรรดาสมาชิกจิตอาสา
เวชบุคคลท้ังในระดับชาติ และจากเครือขายระดับ
สังฆมณฑลท่ีไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการเวชบุคคล
ระดับสังฆมณฑลแลว  รวมไปถึงการสนับสนุนจาก
คณะนักบวชที่มีจิตตารมณในการดูแลผูประสบภัย
คนเจ็บปวย คนยากจน เชน คณะเซอรเซนตปอล เดอ
ชารตร  คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ
คณะคามิลเลียน และโดยเฉพาะคณะนักบวชไทย
ตอตานการคามนุษย (TalithaKum Thailand) เปนความ
รวมมือของชมรมนักบวชหญงิ ทีเ่ขามามีบทบาทรวมมือ
กบัฝายสังคมในกิจกรรมทีเ่กีย่วกบัการปองกนัการคามนุษย
เปนตน นอกจากน้ียงัมีองคกร หนวยงาน และสัตบุรษุ
ที่มีน้ำใจและเห็นถึงความสำคัญของการออกหนวย
แพทยพยาบาลเคลื่อนท่ีเพื่อใหบริการแกสังคมในนาม
ของคาทอลิกเพื่อเปนการประกาศขาวดีผานทางการ
รับใชสังคม “รักและรับใช” โดยเฉพาะอยางย่ิงผูถูก
ทอดทิ้งจากสังคม ผูรอโอกาส และผูที่อยูชายขอบ
ของสงัคม เปนตน

สำหรับการออกหนวยแพทยพยาบาลใหบริการ
ชาวโรฮิงญาคร้ังตอไป ทางคุณพอสวุฒันจะไดประสาน
และแจงใหทราบตอไป
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“ของของซีซารจงคืนใหซซีาร และของของพระเจา
กจ็งคนืใหพระเจาเถดิ” (มก 12:13-17)

ตอนที ่7

วันน้ันชาวฟาริสีซึ่งเปนพวกที่มีอิทธิพลทาง
ศาสนา มาหาพระเยซูเจาแตพวกเขาไมไดมาลำพงั เขา
ยังพาเจาหนาท่ีจากกษัตริยเฮโรดมาดวย เราอธิบาย
ไดงายๆ ก็คือวันนี้เขาจะมาจับผิดและฉีกหนาพระองค
ตอหนาคนทั้งหลาย เพราะคำถามท่ีเขาถามพระเยซูเจา
ในวันน้ันเปนคำถามท่ีไมสามารถตอบได ถาตอบแลว
มีแตเสียท้ังสองทาง โดยเขาเร่ิมแกลงชมพระเยซูเจากอน
วาพระองคเปนคนตรง ไมเห็นแกหนาใคร ไมลำเอียง
กลาพูดความจริง แลวก็ยิงคำถามเจาเลหที่ไมสามารถ
ตอบได ไมวา“ตอบรับ” หรอื“ปฏเิสธ”คำถามคือ “เรา
ตองเสียภาษีหรือไมตอง?” ถาพระเยซูเจาตรัสตอบวา
“ตองเสีย” พวกฟาริสีก็จะประจานพระเยซูเจาทันทีวา
เปนคนทรยศตอชาติยิว เพราะใครท่ีเห็นดวยกับการ
เสียภาษีใหรัฐบาลโรมัน ชาวยิวถือวาไมซ่ือสัตยตอ
การเปนประชากรของพระเปนเจาถาพระองคเปน
พระเมสสิยาหจริงพระองคตองปลดปลอยชาติยิวจาก
การเสียภาษีนี้สิ ไมใชมาสงเสริม เพราะแมแตชาวยิว
คนใดท่ีทำหนาท่ีเก็บภาษีเอาไปสงรัฐบาลโรมัน เขา
กจ็ดัวาเปนคนบาปและไมคบคาดวยแลว แตถาพระเยซูเจา
ตรัสตอบวา “ไมตองเสีย” เพ่ือรกัษาหนาตาของตัวเอง
เอาไววายืนขางเดียวกบัเพ่ือนรวมชาติชาวยิว ไมเขาขาง
รฐับาลโรมันท่ีมาปกครองบานเรา เพราะพระองคทรงมี
ชื่อเสียงเปนท่ีรักและเคารพในสังคมแลวในขณะน้ัน
ตำรวจหรือคนที่มาจากวังเฮโรดก็ยืนอยูตรงน้ัน
ก็พรอมจะดำเนินคดีตอพระเยซูเจาขอหากบฏตอ
จักรพรรดิซีซารทันที  แตพวกเขาลืมไปวาพระเยซูเจา
ทรงเปนพระบุตรพระเจา ทรงพระปรีชาเกินกวาท่ี
พวกเขาจะคิดได พระองคจึงตรัสตอบดวยประโยคที่
รูทันความเจาเลหของเขาไปกอนวา “มาทดสอบเรา
ทำไม” แลวน้ันก็ตรัสดวยประโยคท่ีพวกเราคุนเคย
เพราะไดฟงพระวรสารตอนน้ีบอยแลว “เอาเงนิเหรยีญ
มาใหเราดูสักเหรียญหนึ่งสิ”  เขาก็นำเงินเหรียญหนึ่ง

มาถวายแดพระองค  ซ่ึงแนนอนจักรวรรดิโรมัน
ครอบครองโลกอยูในเวลาน้ัน ทุกดินแดนท่ีพวกเขา
ตีเอาเปนเมืองข้ึน ก็ตองใชเงินตราท่ีมีรูปจักรพรรดิ
ของอาณาจักรโรมัน  พวกเขาแสดงความเปนเจาเหนือ
ชาติตางๆ ดวยการใหประเทศท่ีเปนเมืองข้ึนตองใชเงนิ
ตราของโรมัน พระองคจึงตรัสถามเขาวา “รูปและ
คำจารึกน้ีเปนของใคร” เขาตอบวา “เปนของซีซาร”
เราจึงมาถึงซ่ึงพระปรีชาญาณอันสมบูรณแบบของ
พระเยซูเจาท่ีพวกเขาหวังจะมาฉีกหนาพระองคตอสงัคม
ในวันน้ีตองผิดหวังอยางแรง  เพราะพระองคตรัส
ประโยคท่ีพวกเขาไมเคยคิดมากอนเลยวา “ของของ
ซีซารจงคืนใหซีซาร และของของพระเจาก็จงคืนให
พระเจาเถิด”

ผมบอกเด็กนักเรียนชั้นม.6 ที่มารับศีลอภัยบาป
ในชวงวจนพธีิกรรมกอนไปแกบาปวา “พวกเราอยาโกง
พระเปนเจา ลูกไดรับความรักจากพระมากมาย ลูก
มีพอแมที่รักลูก มีอาหารรับประทานครบถวนอยาง
เหลือเฟอ มีการศึกษาท่ีพอแมเวลาตอบคนอ่ืนดวย
ความภาคภูมิใจเม่ือมใีครถามวาลูกของทานเรียนทีไ่หน
มีเสื้อผาสะอาดใหมสวมใสทุกวัน ลูกอยาโกงพระ-
เปนเจาลูกตองคืนของซีซารแกซีซาร และคืนของ

พระเปนเจาแดพระเปนเจา เวลาลูกมาแกบาปก็เหมือน
กับลูกมาคืนความรักท่ีเราเอาแตรับจากพระเปนเจา
ฝายเดียว ไมเคยรักตอบคืนยังไมพอ ยังเอาความรักคือ
พระพรตางๆ ที่เราไดรับจากพระเปนเจาเอาไปทำบาป
พระพรดีๆ ที่เรามีสูญเปลาหกทิ้งเรี่ยราดไปกับการ
ไมเอาใจใสรักพระและเพื่อนพี่นอง ทำผิดตอหนาท่ี
และละเลยท่ีจะตองทำความดีเพราะเราไดรับพระพร
มาต้ังมากมายจากพระองค ลูกกลับมารับศีลอภัยบาป
ก็เหมือนลูกกลับมาคืนความรักแดพระองค ที่เรามี
แตเอาฝายเดียวแตไมเคยใหพระกลบัคืนไป”

เม่ือมีคนถามวา “ความรักคืออะไร?” เด็กชั้นป.2
กต็อบอยางนารัก : ชาตชิาย อาย ุ7 ขวบตอบวา “ความรัก
คือเวลาท่ีเราบอกคนๆ หน่ึงวาเส้ือเขาสวยดี แลวเขา
กใ็สเส้ือตัวน้ันทุกวนั” อรทยั อาย ุ8 ขวบตอบวา “ต้ังแต
คุณยายของหนูเปนโรคไขขออักเสบ ทานกมลง
ขัดเล็บเทาเองไมไดคุณตาจึงชวยขัดใหมาตลอด แมแต
ตอนท่ีคุณตาปวยเปนโรคไขขออักเสบท่ีมือแลว ทาน
กย็งัทำตอ” รกัชนก อายุ 9 ขวบ ตอบวา “คุณไมควรพดู
วา ‘ฉนัรกัเธอ’ ถาคุณไมไดรกัจรงิๆ และถาคุณรกัจรงิๆ
คุณตองพดูบอยๆ เพราะคนเราลืมงาย”

เพลงสดุดีที ่103 ในพระคัมภีร บอกวาพระเปนเจา
ประทานแกเราดวยความรักดังน้ีคือ 1. พระองคทรงอภัย
ความผิดของเรา(ขอ 3) 2. ทรงใหเราอิ่มดวยของดี
(ขอ 5) 3. ทรงเปนผูตอบแทนคืนแกเราเม่ือเราใหออก
ไปแลวรูสึกไมเคยไดรับคืนมาหรือมีคนทำรายเราแลว
เราไมรูจะตอบโตเขาอยางไรและทรงเปนผูมอบ
ความยุติธรรม (ขอ 6) 4. ทรงกริ้วชาและอุดมดวย
ความรักม่ันคง (ขอ 8) 5. พระองคมิไดกระทำตอเรา
ตามเร่ืองบาปของเรา (ขอ 10)  6. และทรงปลดความผดิบาป
ของเราไปไกลเทาท่ีตะวันออกไกลจากตะวันตก (ขอ
12) พระองคไมเคยลืมเรา พระเจาทรงเปนความรัก
พระองคทรงเทความรักน้ันลงมาใหคุณและผม

ลูกอยาโกงพระเปนเจา ลูกเขามารับศีลอภัยบาป
ก็เหมือนลูกกลับมาคืนความรักท่ีพระประทานแกลูก
กอนอยางมากมาย และถาลูกรักจริงลูกก็ตองพูดบอยๆ
มาแกบาปบอยๆ เพราะคนเราลืมงาย “ของของซีซาร
จงคืนใหซีซาร และของของพระเจาก็จงคืนใหพระเจา
เถิด”
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บ.สันติสุข
www.salit.org

ความเชือ่ทีเ่ปยมดวยความหวงั

บทอธษิฐานภาวนา

ยพุนิตองพบกบัความยากลำบากประมาณสองสามปมาแลว เนือ่งจากสามี
ของเธอกำลังจะตายจากไป บุตรชายก็กำลังตอสูกับโรคมะเร็ง และเธอเอง
ก็ไมมีงานทำ ครั้งหน่ึงเธอเคยมีบทบาทในกิจกรรมวัดของเธอมาก บัดน้ีเธอ
เกอืบไมไดไปวัดเลย วนัหน่ึงเธอพบกับสตรีคนหน่ึงท่ีเธอรจูกัในชวงท่ีชวยงาน
วัด สตรีผูนั้นจำเธอได เขาบอกเธอวา “พวกเรากำลังอธิษฐานภาวนาใหคุณ
นะคะ” ยุพินรูสึกต้ืนตันใจ เพราะลำพังตัวเธอเองนั้นเกือบจะสวดไมได บัดน้ี
เธอทราบดีวาพีน่องสัตบุรษุในเขตวัดของเธอใหการสนับสนุนเธอ ดวยความเช่ือ
อันม่ันคงของพวกเขา เธอมาสำนึกไดวาจิตใจของเธอเจ็บปวดจนเธอ
หมดความเช่ือไปแลว คำอธษิฐานภาวนาของพวกเพ่ือนรวมวัดชวยพยงุเธอไว

พระวรสารท่ีเรานำมาพจิารณาในวันน้ี เปนเร่ืองของมิตรภาพและความเช่ือ
ในพระวรสารของทานนักบุญลูกาทานเสริมไววา มีพวกเพื่อนๆ ชวยชาย
ที่เปนอัมพาตท่ีพยายามชวยเพื่อนของพวกเขาโดยแบกรางของเขาผานฝูงชน
เขาไปในบาน เปดหลังคาสวนหน่ึงออกและปลอยเปลของเพ่ือนท่ีเปนอัมพาต
ไปอยูเฉพาะพระพักตรพระเยซูเจา พระเยซูเจาตรัสชมความเช่ือของพวกเขา
พระองคทรงใชพระอานุภาพของพระองคบำบัดรักษาเพ่ือนของพวกเขา และ
ทรงยกโทษบาปใหคนอัมพาต เพื่อเปนการพิสูจนวาพระองคทรงมีอำนาจ
ที่จะทรงใหอภัยบาปและบำบัดรักษาโรคภัยไขเจ็บ

อีกบทเรียนหนึ่งท่ีเราควรจะไดรับจากบทอานน้ีเกี่ยวกับเพื่อนๆ และส่ิงท่ี
พวกเขากระทำใหกบัคนอัมพาต พวกเขาทำไปเพราะมีความเช่ือ เพราะเพือ่นเขา
ผูนี้ชวยตัวเองไมได มิตรภาพท่ีมีทั้งความรักและความเช่ือมั่นในองคพระ-
ผเูปนเจา นีคื่อพระศาสนจกัร กลาวคอืเปนชมุชนแหงความเชือ่ใหแกกนัและกนั
โดยเฉพาะอยางย่ิงใหแกบรรดาผูที่ตองการกำลังใจจากเรา

“เมื่อพระเยซูเจาทรงเห็นความเชื่อของเขา จึงตรัสแกคนอัมพาตวา
“ทำใจดีๆ ไวเถิดลูกเอย บาปของทานไดรับการอภัยแลว””

(มทัธวิ 9:2)

ขาแตพระเจา โปรดทรงชวยใหลูกมีความเช่ือ
ในอันท่ีจะเฉลิมฉลองอัศจรรย และส่ิงท่ีนาประทับใจ
ของชีวติ สุขภาพท่ีดีและการเผยแสดงถึงประสงคของ
องคพระผูเปนเจาท่ีทรงกระทำส่ิงเหลาน้ีในตัวของลูก
และในโลกดวยเทอญ อาแมน


สถานการณบานเมืองเราดูจะยุงเหยิงข้ึนทุกวัน
ผลพวงจากความขัดแยงในหลากหลายระดับ
ส่ิงท่ีนาจะเปนกบัส่ิงท่ีกำลงัเปนอยู
ส่ิงท่ีนาจะไดกับส่ิงท่ีกำลังได
ส่ิงท่ีนาจะทำกับส่ิงท่ีกำลังทำ
แทรกเขาไปในทุกบริบทแหงชีวิตความเปนอยู
จนกลายเปนความกดดันความเครียดลึกนาน
คาครองชีพทีน่าจะถูกก็มีแตจะแพงข้ึนทุกวนั
คารถโดยสารยานพาหนะนาคงไวมีแตจะข้ึน
แลวน้ันความไมปลอดภัยในชีวติทรัพยสิน
ต้ังแตในเมืองหลวงเมอืงเลก็เมืองใหญยนัชนบท
ยิ่งระบบการส่ือสารรวดเร็วทันเหตุการณถึงลูกถึงคน
ความรูสึกนึกคิดทัศนคติปฏิกิริยาจึงเปนกันท้ังประเทศ
ที่เห็นพองตองกันก็รวมกันเปนฝายเปนพวกเปนขบวนการ
กลายเปนฝายน้ันฝายน้ีพวกนั้นพวกน้ีขบวนการน้ันขบวนการน้ี
ตางก็แสดงจุดยืนประกาศความคิดเห็นปาวรองทัศนคติ
จะพูดคุยกบัใครทีตองใหแนใจวาอยฝูายไหน
หากต้ังใจจะพูดจะคุยประสาพ่ีนองประสาเพ่ือนฝงู
กต็องคอยระวังพดูเรือ่งกลางๆ ไมใหกระทบฝายใด
ซ่ึงกเ็หลอืเนือ้หากลางๆ ใหพดูไดไมมาก
ดินฟาอากาศวันพระวันหยุดวันนักขัตฤกษสัตวเล้ียงตัวโปรด
หากเผลอพูดเร่ืองอื่นอาจจะตองเส่ียงเปนประเด็นรอน
แคพูดเร่ืองขาวสารขาวสุกท่ีกินเชาเท่ียงเย็น
ก็มีอันโยงใยเขาเรื่องขาวแหงชาติที่กำลังเปนปญหา
แคพูดเร่ืองรถรายานพาหนะ
ก็เลี่ยงไมไดที่จะโยงไปถึงนโยบายรัฐ
แคพดูเร่ืองถนนหนทางการจราจร
ก็ไมวายลงเอยท่ีงบประมาณแผนดินเจาหนาท่ีฝายดูแล
แคพดูเร่ืองน้ำด่ืมน้ำบริโภคน้ำทวมน้ำแลง
ก็ไมพนเร่ืองการจัดการการบริหารงบประมาณน้ำ
แคพูดเร่ืองสุขภาพโรคภัยไขเจ็บการพยาบาลรักษา
กค็งตองวกเขาถึงงบประมาณสาธารณสุข
แคพดูเร่ืองบาทเร่ืองสตางค
ก็มักจะจบท่ีนโยบายคาเงินบาทการบริหารงบประมาณตางๆ
ทัง้หมดท้ังส้ินเลยทำใหยากจะลงเอยการพดูคุยฉันพีน่องฉนัมิตร
ดีไมดีความมีเยือ่ใยความสัมพนัธทีเ่ปราะบางอยแูลว
มีอนัตองขาดสะบัน้มีอนัตองส้ินสุด
หลายคนจึงลงเอยดวยการทำตัวเปนกลาง
ไมฝกใฝฝายใดไมถอืหางขางใดไมสังกดัอดุมการณใด
จะไดไมตองมีเร่ืองมีราวจะไดไมมีปญหาจะไดไมตองปวดหัว
หารไูมวาน่ันคือปญหา
ปญหากับตนเองปญหากับความเปนตัวตน
ประการแรกเม่ือทำตัวเปนกลางกับสถานการณที่เกิดข้ึน
เปนการบงบอกชัดเจนวาไมมีความเปนตัวของตัวเองหรือเปลา?
ไมมีจดุยนืไมมีความคิดเหน็ไมรจูกัวเิคราะห
ยิง่หากเปนสถานการณทีผ่ดิท่ีไมถกูตองท่ีไมชอบธรรม
การวางตัวเปนกลางคือความไมถกูตองไมชอบธรรม
คนดียอมรับไมไดยอมไมเห็นดวยยอมไมปลอยเลยตามเลย
ตองสามารถยืนหยัดยืนกรานอยฝูายความถูกตองความชอบธรรม
แมไมถงึขนาดลงถนนเดินนอนฟตุบาทยกขบวนประทวง
แตสามารถบอกจุดยืนกับตนเองกับคนรอบขาง
ประการท่ีสองวางตัวเปนกลางในสถานการณไมถกูตองไมชอบธรรม
ถือวาเปนการสมรูรวมคิดดวยโดยปริยายหรือเปลา?
วางตัวเปนกลางจงึนาจะเปนปญหา...มากกวาปลอดภยัไวกอน
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สังฆมณฑลจนัทบรุี
 ขอแสดงความเสียใจและรวมไวอาลยั ตอการจากไป

ของเปโตร อำพร นามวงษ บิดาของคุณพอเอนก
นามวงษ   เม่ือวนัท่ี 12 มิถนุายน 2013 และมีพธีิปลงศพ
ในวันจันทรที่ 17 มิถุนายน ที่วัดพระหฤทัยแหงพระ-
เยซูเจา ขลุง จนัทบุร ีขอใหทานไดพกัผอนตลอดนิรนัดร
ในออมพระหัตถพระเปนเจาดวยเทอญ ประกาศ
เลือ่นฉลองวัดนักบุญอนันา สระไมแดง จากเดิมวันเสาร
ที ่20 กรกฎาคม 2013 เปนวนัเสารที ่27 กรกฎาคม 2013

สมโภชพระหฤทยั

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญหนึง่จดุหมาย... หลายหนทาง
(tanpanlop@gmail.com)

ผมนั่งดูสารคดีขาวทางโทรทัศนในวันหยุด
ดวยความสนใจ 2 เรือ่ง

เรื่องแรกเปนความสำเร็จของนักกีฬาเบสบอล
คนหนึ่ง ในรัฐนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา เขา
มีชื่อเสียงมากในประเทศ และเปนขวัญใจของ
ชาวนิวยอรกสมัยนั้น ดวยฐานะทางครอบครัวที่
ไมคอยมั่นคงนัก เขาจึงมีความมุมานะพยายาม
อยางมาก ประกอบกับมีความสามารถพิเศษ และมี
คุณพอใหการสนับสนุนพาไปสนามเบสบอล
เกือบทุกวัน

ในป ค.ศ. 1984 เขาอายุเพยีง 19 ป เขาสามารถ
นำทีมเบสบอลเปนแชมปเปยนลีกไดในประเทศ
ดวยความสำเร็จน้ีทำใหเขามีชื่อเสียงเกียรติยศ และ
เงินทองเปนจำนวนมาก

เขาซ้ือบานท่ีมี 12 หองนอนในนิวยอรก ใชจาย
เงินอยางไมคิด ในท่ีสุดเขาใชโคเคนเปนทางออก
ในการหาความสุขของชีวติ

เม่ือยาเสพติดเขามาในชีวิต ทุกอยางในชีวิต
ของเขาเร่ิมเปล่ียนไป โดยเฉพาะปญหาดานสุขภาพ
หลังจากน้ันประมาณอีก 5 ป เขาไมสามารถเลนกีฬา
ไดอีก ชื่อเสียงท่ีเคยมีก็หายไปเพราะคดียาเสพติด
ชวีติของเขาพลิกผนัไปอีกคร้ังหนึง่

ผูส่ือขาวถามเขาวา หากมองยอนกลับไปเม่ือ
ประมาณ 30 ปทีแ่ลว (ปจจุบนัเขาอายุประมาณ 50 ป)
อะไรเปนจุดออนท่ีทำใหเกิดความผิดพลาดในชีวิต

เขาตอบอยางเรียบงายและส้ันๆ วา ความสำเรจ็
วิ่งเขามาหาเขาเร็วเกินไป อยางท่ีเขาไมสามารถ
ปฏิเสธได  และความสำเร็จนั่นเองท่ีทำใหเขา
พบความผดิพลาดในชีวติ

ทุกวันน้ี  เขากลับมาใชชีวิตอยางเรียบงายอีก
ครัง้หนึง่ เขาเชาอพารทเมนททีมี่เพยีง 2 หองนอน อยกูบั
ลกู 7 คน

เขาเรียนรกูบัส่ิงท่ีเกดิข้ึนในชีวติมากมาย หลายคน
ทีติ่ดยาเสพติดอยางเขาเสียชวีติไปแลว โดยไมมีโอกาส
เหมือนกับเขาอีก เขามีรอยยิ้ม ความเบิกบานใจ รูจัก
และมองชีวิตในแงที่ดีของเขา

... อีกเรื่องหน่ึงเปนเรื่องของทหารผานศึกคนหน่ึง
ในยุคสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อายุประมาณ 90 ป

คุณลุงคนน้ีใช เวลาวางท่ีมีอยู  ไปน่ังคุยและ
เลาประสบการณของเขาในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2
ใหเด็กๆ ฟงในช่ัวโมงหองสมุด ของโรงเรียนประถม
แหงหน่ึง ในรัฐมินิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา เปน
เวลาหลายป

เด็กๆ ใหความสนใจและต้ังใจฟง ในส่ิงท่ีคุณลุง
คนน้ีเลาเปนอยางมาก ดวยภาพจากหนังสือพิมพเกาๆ
และเสียงที่ ส่ันเครือของคุณลุง ภาพแตละภาพถูก
บรรยายไปอยางชาๆ ดวยอารมณของความรักชาติ
และความภาคภมิูใจในการรับใชชาติ

ถึงแมวาคุณลุงจะไมเคยไดรับเหรียญกลาหาญใดๆ
เลย ในชวงประมาณ 67 ปที่ผานมา มีเพียงรูปของ
เหรียญกลาหาญในยุคสงครามท่ีคุณลุงนำมาอธิบาย
ใหเด็กฟง แตคุณลุงไดทำหนาท่ีปลูกฝงความรักชาติ
และการเปนพลเมืองท่ีดีใหกับเด็กๆ

จนกระท่ังวันหน่ึง เด็กผูหญิงอายุ 8 ขวบ ซ่ึงเปน
หนึ่งในสมาชิกของช่ัวโมงเรียนในหองสมุดน้ัน เธอ
ประทับใจในประสบการณของคณุลุงคนน้ีเปนอยางมาก
เธอเขียนจดหมายดวยลายมือของเธอเองถึงวุฒิสมาชิก
ในรัฐมินโิซตา ประมาณ 2 หนากระดาษ เลาถึงส่ิงท่ีเธอ
ไดยนิและไดฟงจากคุณลงุ พรอมทัง้ลงทายในจดหมาย
วา ทำไมคุณลุงคนน้ีถึงไมเคยไดรับเกียรติยศอะไรเลย

อีกไมนานผานมา ทางโรงเรียนไดรับเหรียญ

กลาหาญจากทางรัฐบาล และขอใหครูใหญของ
โรงเรียนเปนตัวแทนของทางการประดับเหรียญ
กลาหาญน้ันใหคุณลุง

ผู ส่ือขาวถามเด็กหญิงคนน้ันวา  อะไรเปน
แรงบันดาลใจใหเธอเขียนจดหมายถึงวุฒิสมาชิก
เธอตอบวา เปนเพราะความกลาหาญของคุณลุง
และเธอคิดวาส่ิงท่ีคุณลุงไดทำท่ีผานมา มีคุณคา
และความหมายมากกวาเหรียญท่ีคุณลุงไดรับ
เสยีอกี...

ทุกคนมีจุดหมายปลายทางของชีวิต และใน
จดุหมายน้ันยงัมีอกีหลายหนทางในการกาวเดิน

ชีวิตท่ีมีความสำเร็จมิไดหมายความวาจะไมมี
ความผิดพลาดและอุปสรรค แตความทาทายน้ัน
ทำใหชีวิตเกิดความสำเร็จ

บนหนทางเดินของเราแตละคน หากเราคดิและ
ทำประโยชนเพื่อผูอื่นแลว ผลของการกระทำน้ัน
กจ็ะเกดิกับคนรอบขางเรา ถาเปนสิง่ท่ีดี ส่ิงท่ีเกดิข้ึน
กมี็คุณคาและความหมายในสังคม

สังคมไทยเปนสังคมท่ีนาอยู หากเราทำสังคม
ที่เราอยูใหมีคุณคา

อยางนอยก็ปลูกฝงใหเด็กรุนใหม รูจักความ
รับผิดชอบ ชั่ว-ดี รักบานเกิด แยกแยะมองเห็น
ในความถูกตอง กลาในการทำความดี กลัวในการ
ทำความผิด ดวยหนทางท่ีหลากหลายและอีก
ยาวไกลในชีวิต

เมือ่ถงึจุดหมายปลายทางของชวีติวนัใด วนัน้ัน
บนเสนทางท่ีหลากหลายของชีวิต จะเปนแบบอยาง
และบทเรียนใหกับทุกชีวิตบนเสนทางอยางมี
ความหมาย...

ออกเดินทางกันไปเปนท่ีเรียบรอย ของคณะดูงาน
ที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร ที่มีพระสังฆราช
ซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี รวมคณะไปดวย ซ่ึงในคร้ังน้ี
พระคณุเจาไปพรอมกบัขอมลูแนะนำสังฆมณฑลจันทบุรี

หวังใหเปนที่รูจักกันทั่วมาเลยและสิงคโปรกันเลย
ทีเดียว ก็ขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพทั้งไปและกลับ
สวนจะไดอะไรกลับมาพัฒนาปรับปรุงเปล่ียนแปลงน้ัน
ตองรอตดิตามกันตอนะครบั 

(ตอจากหนา 2)
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวทิวาณชิ เปนประธานในพิธ ีรวมกบัพระสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน พระสังฆราช
ยอแซฟ ชศูกัดิ ์ สิรสุิทธิ ์พระสงัฆราชยอแซฟ พิบูลย
วิสิฐนนทชัย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี
พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค
บรรดาพระสงฆ 61 องค สังฆานุกร 1 ทาน นักบวช
และสัตบุรุษมารวมพิธีเพื่อเทิดเกียรติแดพระหฤทัย
ศกัด์ิสิทธิย์ิง่ของพระเยซเูจาอยางพรอมเพรยีง

หลังพิธีพระสังฆราช นักบวช และสัตบุรุษ
แหพระรูปพระหฤทัยเพื่อแสดงความรักความ
ศรัทธารอบอารามและถวายชอดอกไมแดพระรูป

สมโภชพระหฤทยั
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ขอเชิญพระสงฆทกุองค เขารวมการสมัมนาพระสงฆระดับประเทศ คร้ังที ่29

หัวขอ “พระสงฆ กบัการฟนฟูการประกาศขาวดขีึน้ใหม”
(PRIEST  AND  THE  NEW  EVANGELIZATION)

และรวมเฉลมิฉลองปแหงความเช่ือ
วนัจันทรที ่15 ถงึวนัเสารที ่20 กรกฎาคม ค.ศ. 2013

ณ บานผหูวาน สามพราน นครปฐม
จดัโดย คณะกรรมการคาทอลกิเพ่ือพระสงฆ และผถูวายตวั (คพส.)

ตดิตอสำรองหองพกัไดที ่ศนูยฝกอบรมงานอภบิาล “บานผหูวาน”
โทร. 0-2429-0124 ถงึ 33  โทรสาร 0-2429-0120  

E-mail: phuwaan@yahoo.com

คุณพอเจาอาวาส ซสิเตอร สภาภิบาล และสตับุรษุ
ขอเชญิรวม

ฉลองวัดนักบุญอันนา
ทาจนี สมุทรสาคร

วันอาทิตยท่ี 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2013
เวลา 10.30 น.

พระคารดินัลไมเกิล้ มีชัย กจิบญุชู
เปนประธาน

หมายเหตุ : ผูที่ขับรถมาจากกรุงเทพฯ เลยส่ีแยกมหาชัยไปแลวชิดซาย ดูปายไปทาฉลอม
ขามสะพานแมน้ำทาจีนไป 100 เมตร แลวเล้ียวซายเขาไป 3 กโิลเมตร
ผทูีข่บัรถมาจากแมกลอง สมุทรสงคราม กลบัรถลอดใตสะพาน แมน้ำทาจีน
 แลวเล้ียวซายเขาไป 3 กโิลเมตร

หลังพธีิมิสซา เชิญรบัประทานอาหาร และน่ังเรอืออกทะเลชมปากอาว
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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

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป
ตออายสุมาชิก ตดิตอฝายทะเบยีนสมาชกิโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810

ตดิตอกองบรรณาธกิาร โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

ขอเชิญชวนผูมีน้ำใจดีทั้งหลาย
รวมมือชวยเหลอืเด็กแรกเกิด - 6 ขวบ
จากครอบครัวที่มีฐานะยากจน บางกำพรา
บางถูกทอดท้ิง จำนวนกวา 200 ราย
กำลังขาดแคลนนมด่ืมและอาหารกลางวัน

สนใจแบงปนติดตอ 0-2721-2983
E-mail : fordecjulie@hotmail.com

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

เชิญทานรวมฉลองทานยาย (เซนตแอนน)
ปนัง ประเทศมาเลเซีย

พรอมทองเทีย่ว & แสวงบุญท่ีบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย

22-28 กรกฎาคม 2013 (7 วนั 6 คนื)

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

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

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

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

“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

ความพากเพียรกอใหเกิดคุณธรรมที่แทจริง
คุณธรรมที่แทจริงกอใหเกิดความหวัง

  (โรม 5:4)

พระวาจาของพระเจาเปนพระวาจาทีม่ชีวีติ
และบังเกิดผล คมยิง่กวาดาบสองคมใดๆ

  (ฮบีรู  4:12)

ทัวรแสวงบุญ

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

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

2. เซนตแอนน - กวัลาลมัเปอร
(26-29  กรกฎาคม  ค.ศ. 2013)

3.  เซนตแอนน - พมา
(26-31 กรกฎาคม  ค.ศ. 2013)

1. เซนตแอนน - ปนงั
    (26-28  กรกฎาคม  ค.ศ. 2013)

4. ลรูด - ฟาติมา - โรม
(14-25 ตุลาคม ค.ศ. 2013)
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ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถึงกนั
การพมิพคาทอลกิฯ เชญิชวนทานรำลกึถงึญาติพีน่องผลูวงลับ
กบั “หนังสือพมิพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

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

โรงพยาบาลเซนตหลุยส  ขอเสนอโปรแกรมตรวจสขุภาพสำหรับสตรีและคณุแม
ทีอ่าย ุ 35  ปขึน้ไป   ในโอกาสเทศกาลวันแมและเดอืนแหงการทดแทนพระคุณแม

โปรแกรม  รกัแม  1  สำหรบัคุณแมอาย ุ 35-45 ป      ราคา  6,900  บาท
โปรแกรม  รกัแม  2  สำหรบัคุณแมอายุ 46 ป      ราคา 9,100 บาท

สำหรับทานท่ีซื้อโปรแกรมรักแม 1 หรือ 2
สามารถซื้อโปรแกรมรักพอ
ไดในราคา  2,800.-  บาท

เริม่  1-31
สิงหาคม  2556

เงื่อนไขรับบริการ
 ราคาดังกลาวรวมคาแพทยและคาบริการโรงพยาบาลแลว
 ทกุโปรแกรมพรอมรบัคูปองอาหาร
 ควรงดน้ำและอาหารอยางนอย  8-10  ชัว่โมงกอนตรวจ
 หากพบความผิดปกติจำเปนตองรกัษากับแพทยเฉพาะทาง

       อาจมีคาแพทยตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอยีดไดที ่:   ศูนยตรวจสขุภาพ  ชัน้  2  อาคารสิรกิศุลา
โทรศัพท 0-2675-5000,   0-2210-9999  ตอ  30298 - 99
เวลาทำการ :   จนัทร-ศุกร  เวลา  07.00-16.00  น.
เสาร-อาทติย  วนัหยดุนักขตัฤกษ  เวลา  07.00-14.00 น. www.saintlouis.or.th

การประกาศขาวดีแบบใหม (ตอจากหนา 3)
สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16

ทรงเล็งเห็นวา นีคื่อชวงเวลาสำหรับการเร่ิมตนใหม และ
สารจากพระองคเปนส่ิงท่ีดีงามและความหวัง ตาม
ประวัติศาสตรของพระศาสนจักรแลว ชวงเวลายาก
ลำบากมักจะตามมาดวยการรื้อฟนความเช่ือในหัวใจ
ทัง้ชายหญิง ซ่ึงไมไดทำเปนโครงการใหญๆ  หรอืชักจูง
ดวยคำขวัญ แตเปนพระหรรษทานและสรรพานุภาพ
ของพระจิตเจา

นี่จึงเปนเหตุผลวาทำไมสมเด็จพระสันตะปาปา
กิตติคุณเบเนดิกต ท่ี 16 ถึงทรงจัดต้ังคณะกรรมการวา
ดวยการประกาศขาวดีแบบใหมข้ึน (The Pontifical
Council for Promoting the New Evangelization)
พระองคทรงตระหนักดีวาการเร่ิมตนใหมตองเร่ิมจาก
จดุเล็กๆ ระดับทองถ่ิน เหมือนกบัเมล็ดมัสตารดเล็กๆ ที่
กลายเปนตนไมใหญ พระองคทรงเห็นวาพวกเรา
แตละคนมีความสามารถทำส่ิงยิ่งใหญใหสำเร็จลุลวง
ดวยการกระทำจากส่ิงเล็กๆ

4. เริม่ดวยใจของเราเอง
และการกระทำเล็กๆ ที่ เราตองทำคือการมอง

เขาไปในใจของเรา การประกาศขาวดีแบบใหมเริม่จาก
การที่เรามองไปยังความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา
และพระศาสนจกัรของพระองค เราตองภาวนามากขึน้
หรอืไม   เราตองการจะเปนศิษยของพระองคในยคุใหมนี้
หรือไม เราจะตองเปดและนอมรับการทำงานของ

พระจิตเจาในชีวิตและวัฒนธรรมของเรา เราตอง
ตระหนักวาเม่ือไรกต็ามท่ีเราฟงพระสรุเสยีงของพระเจา
เราอาจถูกเรียกใหเปล่ียนวิถีชีวิตก็เปนได

การรื้อฟนความเช่ือใหมเปนการสรางพันธกิจ ซ่ึง
หมายความวา เราจะตองจัดเวลาสำหรับการอาน การ
ภาวนา การเรยีน และการสะทอนตน เราจะตองเริม่ต้ัง
คำถามเก่ียวกบัสารท่ีเราไดรบัมาทางโลก และเปรียบเทียบ
กบัความจริงของพระวรสาร

การรือ้ฟนความเช่ือจะนำเราไปสบูทบาทท่ีมากข้ึน
ในวัด เราจะไดรับพลังจากพระหรรษทานแหงศีล
ศักด์ิสิทธ์ิ เราจะคนพบวาทุกสิ่งในชีวิตเราเปล่ียนไป
เม่ือเราใหความสำคัญกับพระเจามากข้ึน

5. แบงปนความเชือ่
การรือ้ฟนความเช่ือจะเติมเต็มเราดวยความกระตือ-

รือรนใหมๆ เราจะตระหนักวาเราถูกเรียกใหประกาศ
ขาวดีแกผูอื่น เราไมตองกังวลวาเราตองพูดอะไร หรือ
ตองทำอะไร เราแคใชชีวิตอยางคริสตชนท่ีถูกตองและ
พระจติเจาจะทรงสัมผสัชีวติผอูืน่ผานทางเรา

การประกาศขาวดีแบบใหมรวมถึงการใชการส่ือสาร
แบบใหม เชน เครอืขายสังคม และเทคโนโลยีใหมๆ  เพือ่
แพรกระจายขาวดี พระเยซเูจาทรงเปนเหมอืนดัง่เม่ือวาน
วันน้ี และตลอดไป แตธรรมทูตตองมองหาวิธีการ
นวัตกรรมใหมๆ  ในการรับใชพระเจา

ส่ิงสุดทายการประกาศขาวดีจำเปนตองจัดการกับ
คำถามท่ีเกาท่ีสุดและลึกซ้ึงท่ีสุดมาต้ังแตเริ่มการมีอยู

ของมนุษย “ความหมายของความเจ็บปวด” เราอาจ
พบวาสมาชิกครอบครัว มิตรสหาย เพื่อนบานและ
เพื่อนรวมงานสังเกตเห็นความเปล่ียแปลงของเรา พวก
เขาอาจแบงปนปญหาใหเราฟง พวกเขายอมรับวากำลงั
หาความหมายและเปาหมายของชีวติ เราสามารถยืนยนั
ไดวาความสงบท่ีแทจริงมาจากการใชชีวิตควบคูไปกับ
พระวรสาร

6. เปลี่ยนแปลงโลกของเรา
ความคิดในการเปลี่ยนแปลงโลกอาจทำใหมี

ความคิดตางๆ มากมาย แตดวยการรือ้ฟนความเช่ือใหม
เราเร่ิมท่ีจะเห็นหนทางเล็กๆ ที่เราจะทำใหโลกนาอยู
มากข้ึน เราอาจพบวา เรามีของขวัญและพรสวรรคที่
สามารถแบงปนกับผูอื่น เราอาจอยากชวยเหลือผูที่
โชครายกวาเรา เราอาจคนพบความกลาหาญท่ีจะปฏิเสธ
ส่ิงท่ีผิด และลุกขึ้นตอสูสำหรับส่ิงที่ถูกตองและดีงาม
เราอาจเริ่มเห็นตัวเราในฐานะธรรมทูตสมัยใหมที่
ประกาศขาวดีเก่ียวกับพระเยซูคริสตเจาในทุกๆ ส่ิงท่ีเรา
พูดและกระทำ

สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16
ทรงเตือนเราเก่ียวกับการเปนคริสตชนวา  “ไมใช
เครื่องแตงกายท่ีตองสวมใสอยางลับๆ หรือใสเฉพาะ
โอกาสพิเศษ แตเปนบางส่ิงท่ีดำรงอยูและถูกแวดลอม
ดวยการผสมผสานเปนอยางดีในยุคสมัยใหม”

พระองคทรงยอมรับการประกาศขาวดีแบบใหม
เปน “การแตกตางทางวัฒนธรรม” (อานตอหนา 13)
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กำหนดการ
งานเฉลมิฉลอง “ปแหงความเชือ่ระดับชาต”ิ

วันศุกรท่ี 19 - วันเสารท่ี 20 กรกฎาคม  ค.ศ. 2013
ณ โรงเรยีนยอแซฟอุปถัมภ สามพราน

วนัศกุรที ่19 กรกฎาคม ค.ศ. 2013
“ความเชื่อกับเยาวชนคนรุนใหม”
ชวงท่ี 1  ระหวางเวลา 08.00 - 15.00 น.

หัวขอ “ความเชือ่กบัเยาวชนคนรนุใหม”
กจิกรรมหลกั   :  การชมุนมุของนกัเรยีนคาทอลกิ
ลักษณะกิจกรรม
08.30 - 10.15 น. กิจกรรมปแหงความเช่ือ

รวมนกัเรยีนทุกคนท่ีหอประชมุบุญราศีฯ
- การแสดง 2 ชดุ (20 นาที)
- พระสงัฆราชพบนกัเรยีนคาทอลกิ (20 นาที)
- กจิกรรมประกอบจงัหวะเพลง “ปแหงความเช่ือ”
(โดยนกัศึกษา ซี.ซี.)
- Bible Contest (45 นาที)

10.30 - 12.00 น. พธีิบชูาขอบพระคุณโดย พระสังฆราชยอแซฟ ชศูกัด์ิ สิรสุิทธิ์
บรรดาพระสงัฆราช และพระสงฆ
รวมกับบรรดาเยาวชนและนักเรียน

12.00 - 13.00 น. อาหารเท่ียง (อาหารกลอง)
ณ  บรเิวณโรงอาหาร  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ แผนกชาย

13.00 - 14.30 น. กิจกรรมฐานตางๆ
(กระแสเรียก / ยวุธรรมทูต / คำสอน / วดีิทศัน ฯลฯ)
ณ บรเิวณโรงยมิ โรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ แผนกชาย

14.30 - 15.00 น. วจนพธีิกรรมปดกิจกรรมปแหงความเช่ือ
สำหรับนักเรียนคาทอลิก

ชวงที ่2 ระหวางเวลา 17.00 - 21.00 น.  ประกอบดวย 2 กจิกรรม
1) การชมุนุมของเยาวชน ณ บานสวนยอแซฟ สามพราน
2) การชมุนุมครอบครัว ณ บานซาวีโอ สามพราน

17.00 - 19.30 น. แตละกลุมจัดกิจกรรมของตนเอง
(รวมรับประทานอาหารเย็นดวย)

19.30 - 21.00 น. พิธตีืน่เฝาภาวนา เพ่ือการฟนฟูความเชือ่
ตอหนาพระธาตุบญุราศีฯ / และศีลอภยับาป
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน เปนประธาน
รวมกันท่ีหอประชุมเซนตไมเกิ้ล

(ทัง้ 2 กลมุมารวมกัน พรอมกับบรรดาสัตบุรษุ  บานนักบวช  บานเณรตางๆ
ที่สามารถมารวมได)

จะมีถายทอดสดทางอินเทอรเน็ต เพือ่พีน่องท่ีอยทูางบาน
สามารถชมและรวมใจกันไดอยางพรอมเพรียงดวย
หลงัพธีิเลีย้งขนม + น้ำ

วนัเสารที ่20 กรกฎาคม ค.ศ. 2013
“ความเชื่อคือบอเกิดแหงกระแสเรียก”
ผรูวมพธีิ บรรดาพระสังฆราช  พระสงฆ  นกับวช

กลมุองคกรฆราวาส  และพ่ีนองสัตบุรษุทุกคน
ระหวางเวลา 07.00 - 12.30 น.
กิจกรรม - ขบวน “ธรรมยาตรา”

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช
เปนประธาน
- พิธบูีชาขอบพระคณุ  พธีิบวชสังฆานุกร
แตงต้ังผชูวยพธีิกรรม  และผอูานพระคมัภีร
พระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนียร สันติสุขนรินัดร  เปนประธาน

ชวงที่ 1 ระหวางเวลา 07.00 - 09.00 น. ทุกคนชุมนุมพรอมกันท่ีหอประชุม
เซนตไมเก้ิล เพือ่

  รบัประทานอาหารเชา
 ชมวิดีทศัน “ความเชือ่ - การประกาศขาวดี”
 พธีิศีลอภยับาป
 เคารพพระธาตุบญุราศี

ชวงที ่2 ระหวางเวลา 09.00 - 10.00 น.  ขบวน “ธรรมยาตรา”
แหพระธาตุบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2
พระธาตบุุญราศทีัง้ 7 แหงสองคอน
และพระธาตุบุญราศี คณุพอนิโคลาส บุญเกดิ กฤษบำรุง
จากหอประชุมเซนตไมเก้ิล

(ขบวนประกอบดวยกลมุองคกรตางๆ พรอมธงประจำกลมุ และผรูวมพธีิทกุคน)
เคล่ือนขบวนสหูอประชุมสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2
(ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร ใชเวลาประมาณ 40 นาที)

ชวงที ่3 ระหวางเวลา 10.00 - 12.30 น.
พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีบวชสังฆานุกร
พิธีแตงต้ังผูชวยพิธีกรรมและผูอานพระคัมภีร

เวลา 12.30 น. อาหารกลางวัน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เชิญชมนิทรรศการกระแสเรียกจากคณะนักบวช
และคณะกิจกรรมฆราวาสตางๆ

ณ บริเวณโรงยิมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ แผนกชาย
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การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

พวกเขาไดตอบ ผมนำความคดิน้ีกลบัมารำพงึภาวนาตอ
อีกหลายวันถึงผลของศีลลางบาป และพบวาแมจะได
เรียนคำสอนมาแลวต้ังแตเล็กแตนอย  แตกลับลืม ไม
นึกถึงความย่ิงใหญของศีลลางบาปเทาใดนักในชวงตน
ของชวีติ  เม่ืออานชวีติท่ีไดรบัศลีลางบาปต้ังแตแรกเกดิ
ไดรือ้ฟนสัญญาศีลลางบาปทุกปพรอมกบัพระศาสนจักร
ในคืนวันเสารศักด์ิสิทธ์ิ สวดบทขาพเจาเชื่อทุกวัน แต
กลับไมไดสำนึกในความม่ังค่ังของพระหรรษทานแหง
ศีลลางบาปมากนัก ไมนึกถึงคำวา “ดีใจมาก” กับ
ประสบการณการรับศีลลางบาป เม่ือไดมาทบทวน
อีกทีจึงพบวา  เพราะผมรื้อฟนสัญญาศีลลางบาป
แบบอตัโนมัติ ดวยการตอบวา “ขาพเจาละทิง้   ขาพเจา
เชือ่” โดยมิไดคิดอะไรมาก

จนกระท่ังผมมาเขารับการฟนฟูในหลักสูตรการ
สัมมนาชีวติคริสตชน ขององคกร CFC ทำใหผมคอยๆ
เกิดสำนึกถงึความรักของพระเจาชดัข้ึน เขาใจความสำคัญ
ของบทบาทของพระจิตเจาดีข้ึน เรียนรูจักฟงพระวาจา
ของพระเจาและเขาใจ  เขาใจความหมายของศีลศักด์ิสิทธ์ิ
ความจำเปนท่ีตองภาวนาอยางสม่ำเสมอ  และการ
ดำเนินชวีติกลมุเพือ่รบัใชพระครสิตเจาในพระศาสนจกัร
ของพระองค และพระเจาทรงพระเมตตาใหผมไดมี
โอกาสเรียนรูและปฏิบัติรำพึงภาวนาในความสงบน่ิง
เงียบอยกูบัพระนามเยซู การรำพงึภาวนาพระวาจาแบบ
เลก็ซีโอ ดีวนีา มีโอกาสเขาเงียบแบบเล็กซีโอ ดีวนีา กบั
พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารุณศลี และมารำพงึ

ภาวนาพระวาจาพระเจาพรอมกับกลุมเล็กซีโอ ดีวีนา
และไดวอนขอรับการลางในพระจิตเจาทุกเดือน

ผมมาถึง “บางออ” วาทำไมศีลลางบาป (ที่จริงศีล
ศักด์ิสิทธ์ิทกุศีล) จงึไมแสดงผลอันอดุมบริบรูณในชวง
ชีวิตตอนตนของผม เม่ือผมไดมาอานบทเทศนของ
คณุพอรานเีอโร คนัตาลาเมสซา คุณพอสอนวา  ศีลลางบาป
ที่เราไดรับ ทำใหเราไดรับพระหรรษทานประจำศีล
อยางครบถวนบรบิรูณ เปนของขวญัทีพ่ระเจาประทาน
ใหแบบใหเปลากับทุกคนท่ีรับ แตผลของศีลลางบาป
ถูก “หอเก็บไว” ไมไดรับการนำมาใชใหเกิดผล แต
อยางไรก็ดี ความเปนจริงของพระหรรษทานแหงศีล
ลางบาปก็ยังคงอยูกับผูนั้นตลอดเวลา ซ่ึงนักบุญเปาโล
ยืนยันวา พระเจาทรงซ่ือสัตย แมมนุษยจะไมซ่ือสัตย
เพราะพระองคจะทรงปฏิเสธพระองคไมได (2ทธ 2:13)
และคำสอนของพระศาสนจักรก็สอนวา ผลของศีล
ศักด์ิสิทธ์ิข้ึนอยูกับทาทีของผูรับอีกดวย (คำสอน
ขอ1128)  เพราะศีลศักด์ิสิทธ์ิกอใหเกดิผลในบรรดาผซ่ึูง
รบัไวโดยมีทาทีทีเ่หมาะสม (คำสอน ขอ1131)

ผมจงึพบความบกพรองผดิพลาดของตนเอง เพราะ
ศีลศักด์ิสิทธ์ิที่ทุกคนรับเปนศีลศักดิ์สิทธ์ิเดียวกัน
ประทานพระหรรษทานประจำศลีอยางครบบรบิรูณ แต
ทีแ่ตกตางกัน ไมใชทีศี่ลศักด์ิสิทธ์ิ แตอยทูีค่วามเช่ือและ
สภาพจิตวิญญาณของผูรับ อยูกับทาทีของผูรับ เหตุวา
เราตองตอบรับ ตองรวมมือ เพราะพระหรรษทานที่
บรรจุอยางครบบริบรูณในของขวัญหอนี ้จะไมสามารถ

ทำงานได ถาเราไมรวมมือ ไมตอบรบัใหพระหรรษทาน
ทำงาน

คุณพออธิบายวา พระหรรษทานของศีลศักด์ิสิทธ์ิ
จะทำงานอยางสมดุล สอดคลองประสานกนัอยางกลมกลนื
ระหวางพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจา การ
ทำงานของพระจิตเจา และเสรีภาพของมนุษยในการ
รวมมือกบัพระหรรษทาน ดังท่ีนกับญุออกสัตินสอนวา
พระเจาผูทรงสรางเรา โดยท่ีเราไมตองรวมมือกับ
พระองคเลยนัน้ จะไมสามารถชวยเราใหรอดได ถาเรา
ไมรวมมือกบัพระองค

จากการรำพึงไตรตรองขางตน เราจึงเห็นความจำเปน
ของการไดรับการฟนฟูโดยพระจิตเจา (ทต 3:5) และ
การตอบรับ รวมมือกับพระจิตเจา เขาสูกระบวนการ
ฟนฟจูติใจและความรสึูกนกึคดิอยางใหม  สวมใสสภาพ
มนุษยใหม ซ่ึงพระเจาทรงเนรมิตใหเหมือนพระองค มี
ความชอบธรรมและความศักด์ิสิทธ์ิที่มาจากความจริง
(อฟ 4:23-24) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรง
เชิญชวนเราใหภาวนาขอพระจิตเจาทุกวัน ขอพระองค
เปดดวงใจของเราใหกบัพระเยซูเจา (General audience,
15 May 2013) เราจะไดมีความรสึูกนึกคิดเชนเดียวกบั
ที่พระคริสตเยซูทรงมี (ฟป 2:5) เพราะเปนพระจิตเจา
และเปนพระองคเทาน้ัน ที่สรางส่ิงมีชีวิต และฟนฟู
โฉมหนาใหมของแผนดิน (สดด 104:30)

(ชมุชนหรือกลมุท่ีสนใจ Lectio Divina ติดตอ 08-
1899-7866)

ฟนฟูโดยพระจิตเจา (ตอจากหนา 3)

แตพระองคทรงทำใหเราม่ันใจวาน่ีเปนทางท่ีเรา
ตองเดินตาม

7. การเริม่ตน
ตัวอยางงายๆ ในการเปนสวนหนึง่ของการประกาศ

ขาวดี
- จดัสรรเวลาในการเพ่ิมความสัมพนัธกบัพระเจา
- เขาเรียนคำสอนผูใหญที่วัดของทาน
- คนหาแนวทางการประกาศขาวดีเชนธรรมทตู

ของวัด
- ถาวัดของทานไมมีธรรมทูต ลองดูวาทาน

สามารถเร่ิมตนทำไดหรอืไม
- ไตรตรองและประกาศถึงพระวาจาของ

พระเจาท่ีไดยนิในพิธีมิสซา
- แบงปนกับผูอื่นวาพระเจาชวยทานผานชวง

เวลาท่ีดีและไมดีอยางไร
- เชิญผูที่อยูหางไกลจากวัดใหมารวมกิจกรรม

ทีว่ดัจัดข้ึน
- ใหผูอื่นทราบวาเหตุใดทานถึงรักและภูมิใจ

ในความเปนคาทอลิกของทาน

8. ศิลปะในการใชชีวิต
สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16

ตรัสวา การประกาศขาวดีเปนการแสดงใหผูอื่นเห็น
“ศิลปะแหงการใชชีวิต” ในฐานะคริสตชนท่ีถูกตอง
ในโลกทุกวันน้ี พระองคแนะนำสวนประกอบท่ีสำคัญ
4 สวน ไดแก

การประกาศขาวดีแบบใหม (ตอจากหนา 10) 1. การ
ก ลั บ ใ จ
( เป ล่ียน
วิ ถี ท า ง
ดำ เ นิ น
ชี วิ ต )
ส ม เ ด็ จ

พระสนัตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที ่ 16 ทรงอธบิายวา
การกลับใจ หมายความวา เราต้ังคำถามวาเรากำลังใช
ชีวิตอยางไร ใหพระเจาทรงแสดงใหเราเห็นความจริง
และเปลี่ยนแปลงทิศทางการใชชีวิต เราเริ่มท่ีจะมอง
โลกในมุมมองของพระเจา เราเลิกประพฤติตามการ
กระทำของโลก เราใชชีวิตดวยมาตรฐานท่ีสูงกวา
ดวยการพึ่งพาพระเจา การใหอภัย และความรัก  การ
กลบัใจเปนส่ิงสำคญัในการประกาศขาวดี เพราะเปนส่ิง
ที่ทำใหเราใชชีวิตอยางคริสตชนท่ีถูกตองและทำใหเรา
ไดแสดงใหผอูืน่เห็นถงึ “ศิลปะแหงการใชชวีติ”

2. พระอาณาจกัรของพระเจา สมเด็จพระสันตะปาปา
กิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวาการประกาศพระ-
อาณาจักรของพระเจากุญแจอีกดอกหน่ึงของการ
ประกาศขาวดีแบบใหม พระอาณาจักรของพระเจา
เปนความจริงวา พระเจาทรงอยูในฐานะพระบิดา
พระบุตร และพระจิต เราเช่ือวา พระเจามีบทบาท
ในโลก และในชีวติของเรา แตแทนท่ีเราจะชวยใหผอูืน่
ไดรูจักกับพระเจา เราตองสอนใหพวกเขาภาวนา เรา
ตองสนับสนุนใหพวกเขาฟงพระจิตเจาตรัสกับพวกเขา
ในความเงียบ เราตองเชิญชวนใหเขาสัมผสัถงึการดำรง
อยูของพระเจาในพิธีมิสซา ในพระวาจาท่ีบันทึกอยูใน

พระคัมภีร และในการดำเนินชีวิตทุกๆ วัน เพียงผาน
การดำเนินชวีติติดตามพระ ผคูนจะเร่ิมมองเหน็การมอียู
ของพระเจา

3. พระคริสตเจา สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ
เบเนดิกต ที่ 16 ทรงเตือนเราวา เราจะเขาใจความ
สมบูรณของพระเจาไดผานพระเยซูเจาเทาน้ัน พระเยซูเจา
ทรงเปนมากกวามนุษย พระองคทรงเปนพระบุตรของ
พระเจา และพระองคทรงเสนอหนทางท่ีนำไปสูความ
เปนหน่ึงเดียวกับพระเจา และหนทางน้ีอาจหมายถึง
ความทุกขยากลำบากของเรา นี่เปนหนทางท่ีมอบ
จุดหมายใหกับชีวิตของเรา พระเยซูเจาทรงประทาน
ศีลศักด์ิสิทธ์ิใหกบัเรา ซ่ึงเติมเต็มเราดวยพระหรรษทาน
ที่เราตองการเพ่ือสานตอการเดินทางในเสนทางแหง
ความเช่ือของเรา พระเยซูเจาทรงอยูที่ใจกลางของการ
ประกาศพระวรสาร เปาหมายของเราคือ การนำ
พระองคไปสทูกุๆ มุมของชีวติเรา

4. ชีวิตนิรันดร สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ
เบเนดิกต ที่ 16 ทรงใหความสำคัญกับสวนท่ีสำคัญ
ของการประกาศขาวดีแบบใหม วาเปนการชวยใหผคูน
เขาใจวาเปาหมายปลายทางของเราคือ ชีวิตนิรันดร
รวมกับพระเจา เราทุกคนถูกตัดสินวาเราใชชีวิตอยู
บนโลกน้ีอยางไร ความอยุติธรรมบนโลกน้ีจะถูกกำจดั
ไปสิน้ และพระเจาจะทรงทำทุกสิง่ใหถกูตอง เราจะเปน
หนึ่งเดียวกับพระเจาและคนท่ีเรารัก นี่เปนสารแหง
ความหวงัท่ีจะบรรเทาความเจ็บปวดและขจัดความกลัว
ของเรา นีเ่ปนสารท่ีผคูนทุกวนัน้ีตองการไดยนิ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่27 ประจำวนัที ่30 มถินุายน - 6 กรกฎาคม 2013หนา 14

วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย 1 หม ู6 ต.แพงพวย อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีโทร. 0-3274-5138

หนังสือความเชือ่อนัเปนชวีติ
บอกเลาเรื่องราว “คำสอนและชีวิตที่เปนขาวดี”

ที่คริสตชนตองรูและตองเปน
โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ราฟาแอล ความเชือ่นำพระอาณาจกัรพระเจาอยกูบัเรา

กจิการ 5:29-32
เปโตรและบรรดาอัครสาวกตอบวา  “เราตองเชื่อฟงพระเจายิ่งกวาเชื่อฟงมนุษย”  พระเจาแหงบรรพบุรุษของเรา

ทรงบันดาลใหพระเยซูเจาที่ทานทั้งหลายประหารโดยตรึงบนไมกางเขนนั้นกลับคืนพระชนมชีพ  พระเจาทรงยก
พระองคทานข้ึนประทับเบ้ืองขวาในฐานะเปนหัวหนาและผูกอบกู เพื่อใหอิสราเอลกลับใจและรับการใหอภัยบาป
เราท้ังหลายเปนพยานในเร่ืองน้ี และพระจิตเจาซ่ึงพระเจาประทานแกผทูีเ่ชือ่ฟงพระองคกท็รงเปนพยานดวย”

ความเช่ือ เปนลักษณะการเช่ือ โดยไมเขาใจ
โดยไมไดเห็น  เม่ือทานเช่ือเปรียบเสมือนการเดิน
ในความสวางแหงสติปญญา  พระเจาชวยทานและ
สนับสนุนใหทานใชสติปญญาน้ี  แตบางคร้ัง
พระองคก็ปลอยใหทานอยูในความมืดดวย  แตก็
เปนเหมือนกับประเทศในเขตรอนท่ีกลางวัน
เปล่ียนเปนกลางคืนโดยไมมีชวงเวลาสลัวๆ แบบ
คอยๆ  มืดลงๆ

พระองคตรัสวา “จงใสหัวคิดของทานเขา
ในหัวใจของทาน  เพราะวาในขณะน้ีไมมีคำตอบ  มี
แตเราท่ีเปนคำตอบ  ทานไมเหน็เราในความมืด  ทาน
จะตองเดินตามเรา  ดวยความเช่ือม่ัน โดยไมตองมี
ความเขาใจ จงลุกข้ึนและจงเช่ือ”

ทานจะพบความลึกลับสุดแสนจะเขาใจในวิถี
การทำงานของพระเจา  หากติดตามพระองคเดินฝา
ค่ำคืนของวิญญาณท่ีมืดมิดดังของประเทศใน
เขตรอน  จะมีชวงเวลาหน่ึงซ่ึงอาจจะเปนชวงกอน

ถงึแกความตาย  หรอืชวงในวัยกลางคน  หรอือาจ
เปนชวงท่ีอยใูนวัยเยาว ณ ชวงเวลาอยางน้ี  พระองค
จะเปดเผยพระองค  พระองคจะอยูตรงน้ันจริงแท
แนนอน สวนทานเวลาน้ี  อะไรทีท่านไดรดูวยปญญา
ของทานมา  ก็ไดผสมผสานกับส่ิงท่ีทานไดรับ
เพิ่มเติมแลว  เพราะวาทานไดมีความเช่ือขณะท่ี
ทานเดินอยูในความมืด  ทานไดเขาไปสูพระ-
อาณาจักรของพระเจาท่ีอยูในภาวะข้ันสมบูรณ
ยอดเย่ียมแลว  แมวาทานยังไมถึงแกความตาย
พระอาณาจักรพระเจาอยูกับเราแลวในขณะน้ี

- ผรูบัใชพระเจา Catherine de Hueck Doherty
      (จาก  Magnificat -  Year of Faith Companion)

(คำแปลน้ีไดรับการตรวจและแกไขโดย
คุณพอจำเนยีร กจิเจริญ)



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 27 ª√–®”«—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π - 6 °√°Æ“§¡ 2013 Àπâ“ 15

«— ¥π— °∫ÿ≠§≈ “ √ “

‡¥‘¡∫“ßπ“ß∫«™ ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 6 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶-

√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å ¡“√’ ‡¥Õ ¡ßøÕ√åµ ∫“ß·§

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (ºŸâ¡“√à«¡©≈Õß

 “¡“√∂π”√∂®Õ¥‰¥â∑’Ë‚√ß‡√’¬π “√ “ πå∏π∫ÿ√’) (ß¥

®”Àπà“¬ ‘π§â“) µ√’«“√ 3  —ª¥“Àå ‡µ√’¬¡®‘µ„®°àÕπ

©≈Õß«—¥ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16, 23, 30 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

09.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡‚¿™πå  æŸ≈‚¿§º≈ ‡ªìπºŸâ‡∑»πå

©≈Õß¿“¬„π «—π‡ “√å∑’Ë 6 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 18.00 π.

§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠‡ √‘¡ ‡π◊ËÕßæ≈’ (À—«Àπâ“‡¢µ 3) ‡ªìπª√–∏“π

À≈—ßæ‘∏’¢Õ‡™‘≠√à«¡·Àà·¡àæ√–

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å·Ààß¿Ÿ‡¢“§“√å·¡≈ µ.µâπµ“≈

Õ. Õßæ’ËπâÕß ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13

°√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“π‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å ≈“¥æ√â“« 124 °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14 °√°Æ“§¡  ‡«≈“

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ ∑‘æ«—≈ ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ©≈Õß«—¥

·≈–™ÿ¡πÿ¡Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“  ‡§“√æ»’≈¡À“ π‘∑

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

™ÿ¡πÿ¡Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“  ‡§“√æ»’≈¡À“ π‘∑

«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ ∑‘æ«—≈ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡

2013

08.30-09.00 π. π”‡ΩÑ“»’≈œ ‚¥¬§≥–æ√–‡¡µµ“

·æ√à∏√√¡·Ààß·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ‡∑‡√‡´’¬π

09.00-09.30 π. π”‡ΩÑ“»’≈œ ‚¥¬§≥–Õ—»«‘π

·Ààß»’≈¡À“ π‘∑ ‡´Õ√å√à“ §Ÿ√å´‘≈‚≈ «‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈

09.30-10.00 π. π”‡ΩÑ“»’≈œ ‚¥¬§≥–æ≈¡“√’¬å

10.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥·≈–Õ«¬æ√»’≈œ

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∑à“®’π ®. ¡ÿ∑√ “§√ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

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

«—π‡ “√å∑’Ë 29 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå ‡¢“©°√√®å Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 6 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 13 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß Õ. π“¡™—¬‡¢µ

®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠≈Õ‡√π´å π“ß“¡ Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 10  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å Õ.‡¡◊Õß

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õ.‡¡◊Õß ®.√–¬Õß

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√’ ¡¿æ Õ.°∫‘π∑√å∫ÿ√’  ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15  °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õ.‡∫µß ®.¬–≈“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 29 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

À√◊Õµ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ®“µÿ√ß≥å  “√–§ÿ≥

‚∑√. 0-7323-0901, 08-6488-7200)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14 °√°Æ“§¡

‡«“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕÕ√√§‡¥™

∑—∫ªîß ‚∑√. 08-1797-8303  ”π—°ß“π«—¥

·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ‚∑√. 0-3257-4444 µàÕ 15)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ Õ.‡°“– ¡ÿ¬ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

§ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈ ª√–‡ √‘∞  ¡ß“¡ ‡®â“§≥–·¢«ß

´“‡≈‡´’¬π„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

§ÿ≥æàÕ¡’§“·Õ≈ Õ¥ÿ≈¬å‡°…¡ ‚∑√. 08-1422-7456)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ‚§√ß°“√Õ∫√¡¥πµ√’ —≠®√ 999 ç°“√‡≈àπ

‡§√◊ËÕß¥πµ√’ª√–°Õ∫„πæ‘∏’°√√¡é ·ºπ°¥πµ√’

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

„Àâ§«“¡√Ÿâ¥πµ√’µàÕ‡π◊ËÕß 9 ‡¥◊Õπ 9 ‡√◊ËÕß 9 «—¥ (999)

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

‚¥¬§√—Èß∑’Ë 5 ®–®—¥∑’Ë«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ( –æ“π

„À¡à) „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 ‡«≈“

13.30-17.00 π. æ∫°—∫«‘∑¬“°√§◊Õ Õ.‡√¡’¬å π“¡‡∑æ

·≈– Õ.«’√–æß»å ∑«’»—°¥‘Ï ¥”‡π‘π√“¬°“√‚¥¬ Õ.»√‘π∑√å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®‘πµπ‡ √’ µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë

08-9108-6850 E-mail : bkksacredmusic@

yahoo.com

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

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

°√°Æ“§¡ 2013 §ÿ≥æàÕ∏π“¬ÿ∑∏ º≈“º≈ ·≈–§ÿ≥æàÕ

«‘∑¬“ ‡≈‘»∑πß»—°¥‘Ï ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥

°ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ À≈—ßæ‘∏’¡’·Àà

æ√–∏“µÿ

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

¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß√à«¡¿“«π“·∫∫ ç®‘µ¿“«π“é „π

‚§√ß°“√ ç¿“«π“¥â«¬„® Ÿà¥«ßÀ∑—¬æ√–‡¬´Ÿé ‚¥¬®—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å —ª¥“Àå∑’Ë 3 ¢Õß‡¥◊Õπ ‡«≈“ 09.00-

15.00 π. «—π∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ /  «—π∑’Ë 18  ‘ßÀ“§¡

/ «—π∑’Ë 15 °—π¬“¬π / «—π∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π ·≈–«—π∑’Ë

15 ∏—π«“§¡ ∑’Ë —°°“√ ∂“π

����� ·ºπ°æ√–§—¡¿’√å ΩÉ“¬∫ÿ§≈“¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ  ®–®—¥Õ∫√¡æ√–§—¡¿’√å ¥—ßπ’È

1. §Õ√å °“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√å¥â«¬√Ÿª·∫∫∫’∫≈’

‚Õ¥√“¡“ (Bibliodrama Workshop) „π«—π∑’Ë 1-3

°√°Æ“§¡ 2013 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

2. §Õ√å Ωñ°Õ∫√¡ ºŸâπ”°“√Õ∫√¡∫’∫≈’‚Õ¥√“¡“

(Basic Bibliodrama Facilitators

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å Õ.æπ¡ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

‡∑»πåµ√’«“√‡µ√’¬¡®‘µ„® «—π∑’Ë 17-19 °√°Æ“§¡

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.30 π.

«—π¢Õ∫æ√–§ÿ≥ «—π‡ “√å∑’Ë 20 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

19.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ·Àà·¡àæ√– ‡º“®¥À¡“¬

‡ °æ◊™º≈·≈–√—∫æ√®“°·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°‚µ ‚ªÉß¬Õ Õ.∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬“‚°‡∫ ·¡à°≈Õß ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ °.¡.5  ∫â“π¥«ß‡®√‘≠ Õ.«“√‘π-

™”√“∫  ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 ¡‘∂ÿπ“¬π

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬«ß ∫—ªµ‘ µ“ Õ.«“√‘π™”√“∫ ®.Õÿ∫≈-

√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  ∫â“π∫—«∑à“  Õ. «à“ß«’√–«ß»å  ®.Õÿ∫≈-

√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 3  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√·≈–‡ª“‚≈Õ—§√ “«° »√’‡™’¬ß„À¡à

®.ÀπÕß§“¬ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπ

ª√–∏“π

Õ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

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

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—≈øÕπ‚´ ÀπÕß§“¬ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë  3  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠§≈“√“ ªí°À¡Ÿ Õ.‚æπæ‘ —¬ ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 10  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’
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∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

 Workshop)  ”À√—∫ºŸâ∑’Ëºà“π°“√Õ∫√¡  Bibliodrama

Workshop ¡“·≈â« „π«—π∑’Ë 4-8 °√°Æ“§¡ 2013

∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

À“°∑à“π π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡À√◊Õ àß∫ÿ§≈“°√

¢Õß∑à“π‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ °√ÿ≥“ àß„∫µÕ∫√—∫ À√◊Õ

·®âß®”π«πºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¡“∑’Ë·ºπ°æ√–§—¡¿’√å

Õ“®“√¬å¡πµå ‘ßÀå ‰°√ ¡ ÿ¢ ‚∑√»—æ∑å 0-2429-

0124 ∂÷ß 33 ‚∑√ “√ 0-2420-0120  E-mail:

thaibible@hotmail.com ¿“¬„π«—π∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π

2013 ¥“«πå‚À≈¥¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë‡«Á∫‰´µå  www.

catholic.or.th

�����»Ÿπ¬å°“√»÷°…“‡´‡«’¬√å ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡ «π“„πß“π

çæÿ∑∏∏√√¡ ”À√—∫§√‘ µ™πé ‚¥¬¿‘°…ÿ≥’∏—¡¡π—π∑“

«—π‡ “√å∑’Ë 6 °√°Æ“§¡ 2013 ‡«≈“ 13.00-16.00 π.

∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡™—Èπ 2 ∫â“π‡´‡«’¬√å Õπÿ “«√’¬å™—¬ ¡√¿Ÿ¡‘

 Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë 08-3042-0260 **‰¡à¡’

§à“„™â®à“¬** ¥â«¬∂âÕ¬·∂≈ß¢Õß§ÿ≥æàÕŒ—π å §ÿß ¡’«à“

ç —πµ‘¿“æ√–À«à“ßª√–™“™“µ‘®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¡à‰¥â À“°

‰¡à¡’ —πµ‘¿“æ√–À«à“ß»“ π“  —πµ‘¿“æ√–À«à“ß

»“ π“®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¡à‰¥â À“°‰¡à¡’°“√ π∑π“√–À«à“ß

»“ π“é §«“¡ ”§—≠¢Õß°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®

√–À«à“ß»“ π“ ‡ªìπÕ’°«‘∏’Àπ÷Ëß ÷́Ëßπ”‰ª Ÿà°“√ √â“ß

 —πµ‘ ÿ¢„π —ß§¡ °“√‡ «π“ çæÿ∑∏∏√√¡ ”À√—∫

§√‘ µ™πé ®—¥¢÷Èπ‡æ◊ËÕ‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë —πµ‘„π®‘µ„®ºŸâøíß

∑ÿ°∑à“π ¿‘°…ÿ≥’∏—¡¡π—π∑“ (À≈«ß·¡à) À√◊ÕÕ¥’µ§◊Õ

√».¥√.©—µ√ ÿ¡“≈¬å °∫‘≈ ‘ßÀå ºŸâ ‡™’Ë ¬«™“≠¥â“π

æÿ∑∏»“ π“§πÀπ÷Ëß¢Õß‡¡◊Õß‰∑¬

����� §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§√‘ µ»“ π∏√√¡

·ºπ°§√‘ µ»“ π∏√√¡  ¿“æ√– —ß¶√“™œ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡√—∫øíß°“√π”‡ πÕß“π«‘®—¬‡√◊ËÕß√Ÿª·∫∫°“√

æ—≤π“§√Ÿ§” Õπ„π‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘° ‚¥¬ ¥√.≈—¥¥“-

«√√≥å ª√– Ÿµ√å· ß®—π∑√å «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ π”‡ πÕ

Àπ—ß ◊Õ§” Õπ ”À√—∫‡¬“«™π (YOUCAT) ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™«’√– Õ“¿√≥å√—µπå   ·ºπ°“√ Õπ§” Õπ

™ÿ¥™’«‘µ§√‘ µ—ß∫Ÿ√≥“°“√«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ (BEC) ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ‡™…∞“ ‰™¬‡¥™ ·≈–Àπ—ß ◊Õ§√‘ µ»“ π∏√√¡

¢—Èπæ◊Èπ∞“π (¢Õß§≥–‡´πµåªÕ≈ ‡¥Õ ™“√åµ√) ‚¥¬

§ÿ≥§√Ÿ “«‘π’  ‡°…µ√∫√‘∫Ÿ√≥å „π«—π∑’Ë 10 °√°Æ“§¡

2013 ‡«≈“ 08.30-12.30 π. ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π

§à“≈ß∑–‡∫’¬π 200 ∫“∑  π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë §ÿ≥‡Õ¡Õ√

∑ÕßÕ¥‘»—¬ ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1303 ‚∑√ “√

0-2681-5369 ∂÷ß 70 À√◊Õ  E-mail: thaicatechesis

@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‡ “√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

�����§≥–Õÿ√å ÿ≈‘π·Ààß À¿“æ‚√¡—π¢Õ‡™‘≠À≠‘ß “«‚ ¥

Õ“¬ÿ√–À«à“ß 30-50 ªï   ∑’ËµâÕß°“√¡’‡«≈“¿“«π“   „™â

‡«≈“√◊ÈÕøóôπ™’«‘µ§√‘ µ™π·≈–§«“¡‡™◊ËÕ  ·≈–µâÕß°“√

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√

π√‡∑æ ¿“πÿæ—π∏å  ·≈– —ß¶“πÿ°√¬ÕÀåπ «—™√æ≈

°Ÿâ™“µ‘ «—π‡ “√å∑’Ë 17  ‘ßÀ“§¡  2013  ‡«≈“

10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘

π‘√¡≈ ®—π∑∫ÿ√’ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å

®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

Àπ—ß ◊Õæ√–π‘æπ∏å ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 §√∫‰µ√¿“§
Àπ—ß ◊Õ

¢“¬¥’

 π„®µ‘¥µàÕ  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ 122/11 ´.ππ∑√’ 14 ∂.ππ∑√’ ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

‚∑√ “√ 0-2681-5401   E-mail : udomsarn@gmail.com

√“§“ 350 ∫“∑ √“§“ 300 ∫“∑ √“§“ 200 ∫“∑

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààßπ“´“‡√Á∏ ‡≈à¡ 1-3  æ√–π‘æπ∏å‚¥¬ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16  §ÿ≥æàÕ∑—»‰π¬å §¡°ƒ   ·ª≈

 —¡º— ™’«‘µπ—°∫«™  ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ ç∫«™·√¡«“√é

∑’Ë∫â“πæ—°∫π¥Õ¬ ÿ‡∑æ Õ.‡¡◊Õß  ®.‡™’¬ß„À¡à  √–À«à“ß

«—π∑’Ë 9-12   ‘ßÀ“§¡ 2013  π„®µ‘¥µàÕ ́ . æ«ß‡æ™√

Œ«¥»‘√‘  08-9950-4302,  0-5327-6062

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

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

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

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

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

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

ª√–‡ √‘∞ 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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัท่ี 27 ประจำวนัท่ี 30 มถินุายน - 6 กรกฎาคม 2013 หนา 17

อุดมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลิก รายสัปดาห  เจาของ : สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  ผูพิมพ-ผูโฆษณา ผูอำนวยการ   : คุณพออนุชา ไชยเดช  บรรณาธิการบริหาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ   ฝายโฆษณา  สพุร เลาเรยีนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คุณพอพงศเทพ  ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม

: คุณพอบรโูน โรสซี สังฆมณฑลจันทบรีุ : คุณพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอธรีพงษ นาแวน สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสมีา : คุณพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอศิรชิาญ
เอยีงผาสกุ สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพอนที ธรีานวุรรตน สังฆมณฑลอดุรธาน ี: คุณพอไมตร ีทาสุวรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพอบุญพฤกษ ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรุงเทพ 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

วิทยาลัยเซนตหลุยส
โทร. 0-2675-5304 -12  ตอศนูยภาษา 

หรอื 08-2656-4156

เปดอบรมภาษาตางประเทศใหเด็ก
และผใูหญ ทัว่ไป กลมุละ 12 คนเทาน้ัน

จายคนละ 3,000 บาท 20 ชม.
 ภาษา องักฤษ จนี เยอรมนั ฝรัง่เศส 

TOEFL  TOEIC  IELTS
SPEAKING  PRONUNCIATION

GRAMMAR WRITING 
เปดอบรม Health & Beauty 
จายคนละ 3,000 บาท 10 ชม.

สุนทรยีบำบดั ฝกรองเพลง - การรองเพลงชวยให
อายุยนืยาวและคลายเครียด คอรสฟนฟู

และดูแล สุขภาพแบบธรรมชาต ิ- การรำกระบอง
นวดกดจุด กนิตามวิถธีรรมชาติ

คลายปมชีวติ ลางพษิในใจ - เรียนรู
และสามารถคลายปมท่ีคางคาในใจ

เปนหน่ึงเดียว
กับพระคริสตเจา
และกับผูอื่น

ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชุมนุมเคารพ

ศีลมหาสนิท
โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย

ราคา 170 บาท
ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ
 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

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

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกนัอคัคภียั การขนสง อบัุตเิหตสุวนบคุคล
และกลมุ การเดนิทาง รวมทัง้ประกนัเบด็เตลด็

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หมัน้ทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

วดันกับญุอนันา (St.ANNA) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
คณุพอเจาวดั คณะเซอร และสัตบรุุษ มีความยนิดี
ขอเชญิทานรวมขอบพระคณุพระในโอกาสฉลองวดั

ในวันเสารที ่20 กรกฎาคม 2556 / 2013
คณุพอเปาโล ประเสรฐิ สมงาม  เจาคณะแขวงซาเลเซียนในประเทศไทย

เปนประธานในพธิบูีชาขอบพระคณุ  เวลา 10.30 น.
ทานท่ีตองการท่ีพักกรุณาติดตอคุณพอเจาวัด
คุณพอมีคาแอล อดุลยเกษม 08-1422-7456
หลงัมิสซาเชิญรบัประทานอาหารทีโ่รงเรยีนเซนตโยเซฟ เกาะสมุย
ทานท่ีไมอาจมารวมฉลอง แตอยากจะรวมบริจาค หรอืขอมสิซา
สามารถโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงเทพ สาขาเกาะสมุย
ชื่อ มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎรธานี (โบสถคาทอลิกนักบุญอันนา)
เลขที ่ 541-0-27552-2 กรณุา Fax หลกัฐานพรอมท่ีอยู
มาท่ี 0-7742-1283 เพือ่ออกหนงัสือขอบคณุ

ความเชื่อ
ประเสริฐ

ยิ่งกวาทองคำ
ที่เสื่อมสลายได

แตก็ยัง
ถูกทดสอบ
ดวยไฟ

ทานมีความเชื่อ
ตอพระเยซู
คริสตเจา
ทัง้ๆ ที่
ยังมิได

เห็นพระองค
แมวา
ขณะน้ี
ทาน

ยังมิไดเห็น
พระองค

ทานก็ยังเช่ือ
ในพระองค

(1เปโตร 1:7-9)

เตรยีมพบกับหนงัสอืใหม
สือ่มวลชนคาทอลกิฯ

รวมบทความ

บนัทึกเรือ่งราวจากตางแดน
โดยคุณพออนชุา  ไชยเดช

ไมนานเกินรอ

ภาพจากทีเ่กดิเหตุ
เหตเุกิดจากพระวาจา
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บทรำพงึของค่ำคืน ทีแ่สนอนุ
มันเร่ิมจากความคิดท่ีวา ผมอยากจะไปหาแผนซีดีเพลงสักแผน สราง

บรรยากาศขณะน่ังทำงาน ยามค่ำคืนหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ และ
ไดพักผอนพอสมควร หลังจากขับรถไปรวมเขาเงียบประจำเดือนกับ
ครอบครัวสงฆอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผมเดินไปท่ีถงุเกาๆ ถงุน้ัน ในถุงน้ัน
บรรจุแผนซีดีและแผนภาพยนตรอยูเยอะทีเดียว ผมสังเกตวา มีบางแผน
เปนผลงานเพลงจากพระสงฆชาวฟลิปปนส ผมเลือกแผนท่ีเขียนหนาปกวา
“My Only God” มีตัวอกัษรเลก็ๆ บอกแนวเพลง Acoustic Gospel ผลงานของ
อดีตคุณพอMimo Perez  เรื่องเลามากมายหลังวันบอกลากระแสเรียกแหง
การเปนพระสงฆของเขา  คนเรามีเหตุผลสวนตัวดวยกนัท้ังส้ิน คุณอยากฟงเพลง
หรอืคณุอยากรเูรือ่งชาวบาน ผมเลือกส่ิงแรก

บทเพลงของเขาพาผมกลับไปสูบรรยากาศการใชชีวิตท่ีประเทศฟลิปปนส
หลังอาหารค่ำที่เราสรวลเสเฮฮาในครอบครัวที่ใชชีวิตดวยกันตามจิตตารมณ
แหงความรัก สามเณรและพระสงฆจากประเทศเพ่ือนบาน เรามีเวลารวมกัน
ไมเยอะ บางค่ำคืนผมเลนเคร่ืองดนตรี บางค่ำคืนผมรวมรองสนุกสนาน
เน้ือหาของบทเพลงตางหากท่ีจบัใจพวกเรา

“พระองค พระองคเปนความงดงามประการเดียวในชีวิตของลูก
พระเจาขาฯ

พระองคเปนทรัพยสมบัติเพยีงส่ิงเดียวในชีวติของลูก
เด๋ียวนี ้และตลอดไป จะมีเพยีงพระองค
ขาพระองคนะหรือ ขาพระองคอยตูรงน้ี เพราะพระองค
ทกุสิง่ในความเปนขาพเจาน้ันกไ็ดพบความหมายในชวีติพรอมกบัพระองค

เพยีงหน่ึงเดียว และเพียงส่ิงเดียว”(เน้ือหาบางสวนจากเพลง My Only God)

จบัใจและชวนศรัทธา บางทีผมคดิวาเพลงดีๆ  สักบทสามารถใชหลอเลีย้งเรา
ใหเขมแข็ง ม่ันคง พรอมออกไปเผชิญกบัเร่ืองราวตาง ๆ  ของชีวติไดอยางม่ันใจ

รวมหนึ่งปที่หางเหินไปกับบางอยาง หรือเพราะคนเราเม่ืออายุมากข้ึน
จึงถวิลหาหวงเวลาท่ีผานพน เฝาพร่ำบนถึงความดีงามในอดีตท่ีจากเราไป
ทัง้ๆ ทีเ่วลาปจจบุนัใชจะเลวราย ในชวงเขาเงียบผมเดินดูอาณาเขตของสถาบัน
ที่ชื่อวายอแซฟ ระลึกอดีตท่ีเคยเรียนท่ีตึกน้ัน เคยว่ิงเลนท่ีตึกน้ี เม่ือเติบโต
ข้ึนมาอีกหนอย ไดมีสวนรับผิดชอบดูแลนักเรียนประจำในช้ันโต บานสวน
ยอแซฟคอยๆ ถือกำเนิด ไดใชพื้นที่แหงน้ีในกิจกรรมหลายๆ ลักษณะ
สอนคำสอนสำหรับคายคำสอน จัดกิจกรรมเยาวชน เม่ือวันเวลาใหกำเนิด
บานผูหวาน หอประชุมใหญ ศาลากลางน้ำ สุสานศานติคาม วัดพระเยซูเจา
เสด็จข้ึนสวรรค โรงเรียนยอแซฟหญิง บานพักพระสงฆเกษียณอายุ และ
อาคารบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 อาคารหลังลาสุด
ที่เปนความภูมิใจของพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ของเรา ท่ีผมเชื่อวา
ทานคิดเสมอเพื่อคาทอลิกไทย วันเวลามอบบทเรียนใหเราไดพิสูจนบทแลว
บทเลา จริงๆ แลวสถาบันยอแซฟก็เหมือนบานท่ีใหกำเนิดพวกเราพระสงฆ
จากเด็กสวูยัหนมุ ผใูหญ ชรา และผานพนสนูรินัดร

“ฉันเปนลูกของพอของฉัน  เขาจูงมือและนำทางและพาฉันผานเรื่องราว
ของชวีติ

ในวันแรกเมื่อฉันด้ิน และสอนใหเรียนรูที่จะกาวเดิน เขาไมเคยทำใหฉัน
สะดุดลม

ฉนัเปนลกูของพอของฉัน
ฉนัเปนลูกของพอของฉนั ฉนัวิง่เลนรอบๆ ทานดวยความรสึูกปลอดภยั
แมวาฉันอยูไกลแสนไกล แตฉันไมเคยคลาดสายตาไปจากเขา
พอของฉันไมเคยละท้ิงฉัน ฉันเปนลูกของพอของฉัน ฉันเปนลูกของ

พระองค” (เน้ือหาบางสวนจากเพลง I Am My Father’s Child)

พวกเราท่ีเปนพระสงฆและเดินทางรอนแรมจากสังฆมณฑลเพ่ือไปศึกษา
เพิม่พนูความร ูไปทำงานตางสังฆมณฑล ไปรวมงานกับสถาบันสวนกลาง ฯลฯ
ในท่ีสุดก็กลับบาน พระคุณเจากลาวตอนรับพวกเราอยางเปนทางการ คุณพอ
อาจารยผอูาวโุสจบัมือทกัทายถามไถ พระสงฆรนุพีย่ิม้แยม ใหเกยีรต ิพระสงฆ
รุนเพื่อนและรุนนอง พูดคุยหยอกลอสรวลเสเฮฮา ตางช่ืนชมชีวิต และเรียนรู
ทีจ่ะรักและใหเกียรติกนั มองและพูดถึงกันในแงดี มีทศันคติทีเ่จือไปดวยหวงัดี
และฝากบานคือสังฆมณฑลอันเปนท่ีรักใหกับคนรุนถัดไปไดเขามามีสวนรวม
รับผิดชอบมากข้ึน ผมเชื่อวาแมความจริงอาจจะไมใชทั้งหมดท่ีคิดและสัมผัส
แตเม่ือรัตติกาลมาถึงเม่ือเราน่ังลงขอบคุณพระสำหรับคืนวัน บทรำพึงของ
การมพีระนำทาง และการเลอืกพระเปนไอดอลคงไมมีใครกลาปฏเิสธความจริง
ในใจ

ผมนกึถงึเสียงพดัลมเกาคร่ำครตัึวน้ัน เครือ่งเสียงเลก็ๆ จากลำโพงทีเ่ลก็กวา
จะพังไมพังแหลในตางแดน การพักผอนดุจเดียว และในเน้ือและเสียงรอง
จากแผนเพลงเดียวกนั ความรสึูกบางอยางพาเรายอนคนืถงึสาระแทจรงิของชีวติ
กิจกรรมที่ยังมีความสำคัญกับชีวิตคริสตชนเสมอ สวดภาวนาค่ำและรำพึง
กอนนอน ขอบคุณสำหรับลมหายใจและกิจกรรมในวันนี้ ฝากค่ำคืนและ
การพกัผอนไวในพระหัตถของพระองค

“ฉนัเปนลกูของพอของฉัน ฉนัวิง่เลนรอบๆ ทานดวยความรสึูกปลอดภยั
แมวาฉันอยูไกลแสนไกล แตฉันไมเคยคลาดสายตาไปจากเขา

บรรณาธิการบริหาร
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°ƒ…‡®√‘≠ ·≈–§ÿ≥§√Ÿª√–¿“ «’√»‘≈ªá ¡’§ÿ≥§√Ÿ∑’Ë‡¢â“√à«¡√—∫°“√Õ∫√¡„π§√—Èßπ’È

®”π«π 36 ∑à“π

çÕ“≈—¬é §ÿ≥æàÕ°ƒ…Æ“  ÿ¢æ—≤πå  ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ¡“√¥“

Õ—ππ“ ∫—ß‡Õ‘≠  ÿ¢æ—≤πå ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 6 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–π“ß

¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ®—π∑∫ÿ√’ ‚¥¬¡’æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’

æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥≈Õ‡√π ǻ ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ æ√– ß¶å π—°∫«™ ·≈–

 —µ∫ÿ√ÿ…¡“√à«¡‰«âÕ“≈—¬®”π«π¡“°

ç· «ß∫ÿ≠é §≥–Õ—»«‘π·Ààß»’≈¡À“ π‘∑· «ß∫ÿ≠ª√–®”ªï ∑’Ë»Ÿπ¬å´’π“ªï 

∫â“π‡¥Á°°”æ√â“≈Õ‡√π‚´ æπ— π‘§¡ π”‚¥¬§ÿ≥»ÿ¿√¥“ ‡°“– ÿ«√√≥å ª√–∏“π

§≥–œ æ√âÕ¡¥â«¬¿√“¥“À≈ÿ¬ å «‘√‘¬– ©—π∑«‚√¥¡ ®‘µµ“¿‘∫“≈·≈– ¡“™‘°

π” ‘Ëß¢Õß‰ª∫√‘®“§„Àâ·°à‡¥Á°Ê ´‘ ‡µÕ√å«‘™ÿ¥“ °Ÿâ∑√—æ¬å Õ∏‘°“√‘≥’ ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë

„Àâ°“√µâÕπ√—∫Õ¬à“ßÕ∫Õÿàπ
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