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วนัอาทติยแหงทองทะเล
อาทติยที ่14 กรกฎาคม 2013

สาสนจากสนัตะสำนกั
“ทองทะเลแหงโลกเราน้ีกับการอพยพเคลื่อนยายอยางตอเนื่องของ

ผูคนในปจจุบัน จะตองคำนึงถึงผลกระทบท่ีหลากหลายในยุคโลกาภิวัตน
ชางโชครายที่มักพบกับสถานการณแหงความอยุติธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิง
กรณีการจำกัดสิทธิเสรีภาพของลูกเรือเม่ือขึ้นฝง กรณีที่พวกเขาถูกทอดท้ิง
(ลอยแพ) พรอมกบัเรอืทีพ่วกเขาทำงาน กรณทีีพ่วกเขาเสีย่งตอการถกูโจรสลดั
ปลนสะดมและถูกจบัเปนตัวประกัน และความเส่ียงตอการสญูเสียตอชวีติและ
ทรพัยสินจากการทำประมงผดิกฎหมาย (เทยีบ สาสนจากภาวนาพรหมถอืสาร
ของพระสันตะปาปา วันท่ี 18 มกราคม 1979) ความบาดเจ็บของบรรดา
ผูใชแรงงานทางทะเล ชาวประมง และคนเดินเรือ เรียกรองใหมีความหวงใย
เอาใจใสมากข้ึนในสวนของพระศาสนจักร กระตนุใหเกิดการดูแลดังความรัก
ประสาแม ผานทางพวกทาน พระศาสนจักรแสดงความเอาใจใสหวงใย
ถึงทุกคนที่พวกทานไดพบปะกับพวกเขาที่ทาเรือ บนเรือ หรือคนที่ทาน
ชวยเหลือเขา ผูซ่ึงทำงานบนเรือในตางแดนตลอดชวงเวลาท่ียาวหลายเดือน
ในทองทะเล”

พระดำรัสโดยสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่  16 ใหกับ
ผูเขารวมประชุมใหญของสมณองคกรอัครสาวกแหงทองทะเล ครั้งท่ี 23
ณ กรุงโรม ระหวางวันท่ี 19-23 พฤศจิกายน 2012 อันความเปนจริงท่ีมีมา
อยางยาวนานมากกวา 90 ปของพระศาสนจักรคาทอลิก โดยผานการทำงาน
ของสมณองคกรอคัรสาวกแหงทองทะเล (The Work of the Apostleship of the
Sea : AOS) และเครือขายพระสงฆจิตตาธิการและอาสาสมัคร ที่มีสาขา
ตามทาเรือตางๆ มากกวา 260 แหงท่ัวโลก แสดงใหเห็นความรักเอาใจใส
ประสาแมในการอภิบาลดานจิตวิญญาณ และการชวยเหลือดานความเปนอยู
ใหกับบรรดาผูใชแรงงานทางทะเล ชาวประมงและครอบครัวของเขา

ในวาระโอกาสท่ีเราฉลองวันอาทิตยแหงทองทะเล เราใครเชิญชวน
สมาชิกทกุคนของชมุชนครสิตชน ไดตระหนกัและรบัรกูารทำงานของบรรดา
ผใูชแรงงานทางทะเลประมาณ 1.2-1.5 ลานคน พวกเขาทีต่ลอดเวลาไดเดินทาง
ไปพรอมกับกองเรือ 100,000 ลำในโลกท่ีกวางใหญไพศาล บริการขนสงสินคา
90 เปอรเซ็นตของการขนผลผลิตสินคาท่ัวโลก บอยคร้ังท่ีเราไมไดตระหนัก
วา ส่ิงอุปโภคบริโภคสวนใหญที่เราไดรับและใชสอยกันทุกวันน้ีมาจาก
การขนสงทางเรือเดินสมุทร บรรดาลูกเรือนานาสัญชาติไดประสบสภาพ
ความเปนอยูและการทำงานหลากหลายรูปแบบบนเรือ เขาท้ังหลายตอง
จากบาน ครอบครัว และคนท่ีเขารักนานหลายเดือน ถูกเลิกจาง (ลอยแพ)
ตามทาเรือตางแดน เส่ียงชีวติจากภัยพบัิติธรรมชาติ เชน คล่ืนพายุ ไตฝนุ ฯลฯ
เส่ียงตอการถูกปลนสะดม เรืออับปาง และภัยอืน่ๆ

ปจจุบันน้ี ลำแสงแหงความหวังกำลังสองแสงสูในความมืดมิดเพื่อ
แกปญหาและความยากลำบากท่ีเหลาบรรดาผูใชแรงงานทางทะเลไดประสบ

อนุสัญญาคุมครองแรงงานทางทะเล 2006 (MLC 2006) ขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ (ILO) หลังจากไดรับการยอมรับจาก 30 ประเทศ
สมาชิกสหพันธแรงงานระหวางประเทศแลวนั้น และคิดเปนสัดสวนเกือบ
รอยละ 60 ของมวลรวมระวางน้ำหนักสินคาของการขนสงโลก กำหนด
มีผลบังคับใชอนุสัญญาน้ีในเดือนสิงหาคม 2013 อนุสัญญาคุมครองแรงงาน
ทางทะเลฉบับน้ี เปนผลมาจากบทสรุปของความรวมมือตอเนื่องยาวนาน
หลายปจากไตรภาคี คือ ภาครัฐ ภาคนายจาง และภาคผูใชแรงงาน จากผล
การเจรจาหารือนำมารวบรวมและหาขอสรุปปรับปรุงแกไขอยางหลากหลาย
ในขอตกลงของอนุสัญญาคุมครองแรงงานทางทะเลและขอเสนอแนะตางๆ
ซ่ึงถูกกำหนดใชมาต้ังแตป 1920

อนสัุญญาคมุครองแรงงานทางทะเล 2006 (MLC 2006) กำหนดพืน้ฐาน
วาดวย มาตรฐานความตองการของแรงงานตามข้ันต่ำอยางสากลเกือบทกุดาน
ทุกรูปแบบของการทำงานและสภาพความเปนอยูของบรรดาผูใชแรงงาน
ทางทะเล รวมท้ังเง่ือนไขการจางงานท่ียุติธรรม สวัสดิการทางสุขภาพ

ตามพระบัญญัติของพระเจา ผูทรงเปนอาจารยและองคพระผูเปนเจาของเรา
เม่ือเรารเูชนนีแ้ละปฏบิติัตามพระบัญญัติของพระเจา   เรายอมเปนสขุ”   (เทยีบ
ยน 13:13-17)  “ ในความเช่ือเราไดกลายเปนบุตรของพระเจา”  (เทียบ ยน 1:12j)
“สวนผลของพระจิตเจาก็คือ ความรัก  ทีช่วยใหเราเพียรทน รจูกัควบคุมตนเอง
ในฐานะบุตรของพระเจา” (เทียบ กท 5:22)  ความเช่ือชวยใหเราตระหนักถงึ
พระพรตางๆ ที่พระเจาองคแหงความดีทรงประทานแกเราดวยพระทัยกวาง
ความรักทำใหพระพรเหลาน้ันบังเกดิผลสมบรูณ

บทสัมภาษณ  พระอัครสังฆราชชารลส  เจ. บราวน  เอกอัครสมณทูต
วาติกนัประจำประเทศไอรแลนด  โดยสถานีโทรทศัน Salt & Light  ประเทศ
แคนาดา

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ทรงเปดปแหงความเช่ือ เม่ือวนัท่ี
11 ตุลาคม ค.ศ. 2012 และจะส้ินสุดในวันท่ี 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013

ทั้งน้ี เปนโอกาสดีอยางแทจริงสำหรับเราคริสตชนท่ีจะไตรตรอง
พระพรยิง่ใหญของความเช่ือ  ....เชือ่ในองคพระครสิตเจาและในพระศาสนจักร
ของพระองค    ขาพเจาคิดวาเน้ือหาทีน่าสนใจเร่ืองความเช่ือจากพระวรสาร  เปน
เรื่องเกี่ยวกับการท่ีพระเยซูเจาทรงรักษาคนตาบอดใหมองเห็นไดอีกครั้งหนึ่ง
หลายคร้ังหลายหนเราอานพระวรสารและพบวาพระเยซูเจาทรงรักษา
คนตาบอดจำนวนมาก อัศจรรยของการรักษาน้ีเพื่อแสดงวาพระเยซูเจา
พระบุตรของพระเจาผูทรงเกิดเปนมนุษย  สามารถเปล่ียนแปลงเราข้ึนใหม
ใหงดงามและเปยมดวยพลังอัศจรรยอีกประการหนึ่งของพระเยซูเจา เปน
อศัจรรยของการรักษาใหหายจากโรค  เปนตนอศัจรรยของการรกัษาคนตาบอด
ใหสามารถมองเห็นอีกครั้งหน่ึง  เรื่องนี้ เตือนใจเราเกี่ยวกับความเชื่อ
ในความหมายวา  เราทกุคนตางมดืบอดในระดบัตางๆ กนั ซึง่จำเปนตองไดรบั
การเยียวยาดวยความเชื่อ  ผานการสัมผัสของพระเยซูเจา  นี่คือความหมาย
แทจริงของปแหงความเชื่อในนัยที่เราจำเปนตองเปดตาของเรามองและ
ตระหนกัถงึความเชือ่เทีย่งแท

เรือ่งราวท่ีนาสนใจและไมธรรมดา เปนตัวอยางจากพระคัมภรีของนักบุญ
มาระโก บทท่ี 8  พระเยซูเจาทรงรักษาคนตาบอดท่ีเมืองเบธไซดา  พระองค
ทรงแตะตาของเขา ทรงปกพระหัตถเหนือเขา ตรัสถามวา “ทานเห็นอะไร
ไหม?” ชายตาบอดเงยหนาข้ึนทูลตอบวา “ขาพเจาเห็นผูคนเหมือนกับตนไม
เดินไปเดนิมา”  พระองคทรงวางพระหตัถบนตาของเขาอีกครัง้  เขากเ็หน็ชัด
และหายเปนปกติ

ตัวอยางขางตนสอนใจเราวา ความเชือ่ของเราจำเปนตองเตบิโต   จำเปน
ที่เราตองไดรับการสัมผัสจากพระเยซูเจาครั้งแลวครั้งเลาเพ่ือวาตาของเรา
จะเปดและมองเห็นและเขาใจในองคพระคริสตเจาอยางแทจริง นี่คือ
ความหมายของปแหงความเชื่อ  ที่เชิญชวนเราใหเปดจิตวิญญาณเพ่ือใหเรา
ไดเขาใจในความจริงเท่ียงแทที่ส่ือถึงเราผานทางความเช่ือ

ประสบการณชวีติท่ีชวยขาพเจาใหเขาใจในความเช่ือเพิม่ข้ึนเกดิในวัยเด็ก
ขาพเจาจำไดวาบิดาซ่ึงเพิ่งถึงแกกรรมไดเพียงหน่ึงปครึ่งท่ีผานมา  ได
พาขาพเจาไปเขาเงียบสุดสัปดาหที่อารามนักพรตแทรปพิส (Trappist Monk)
มลรัฐแมสซาชูเซตส  คณะนักพรตซ่ึงดำเนินชวีติเครงครัดในการสวดภาวนา
สมาชิกคณะดำเนินชีวิตเรียบงาย  กิจวัตรประจำวัน ไดแก การเพาะปลูก
เลีย้งสัตว  และสวดภาวนา

การไดไปสัมผัสชีวิตนักพรตที่อารามแหงน้ี  ไดสวดภาวนาพรอมกับ
ทานนักพรต  ไดฟงบิดาพูดคุยกบัทาน ทำใหขาพเจาเช่ือวามีพระเปนเจาอยจูรงิ
มิฉะน้ันทานนักพรตเหลาน้ันไมอาจดำเนนิชีวติเครงครัดเชนน้ันได  แบบอยาง
ของทานนักพรตมอีทิธิพลตอเรา และตอขาพเจาเชนกนั

เม่ือพดูถึงความเช่ือคาทอลิก  กนิใจความถึงส่ิงท่ีเราเช่ือ  เนือ้หาของขอความเชือ่
ที่เรารับรูไดผานการเรียนรูอยางลึกซึ้งในขอความเชื่อนั้น และซึมซับผาน
การตรกึตรองอยางรอบคอบถงึส่ิงท่ีเปนขอคำสอนของพระศาสนจกัรคาทอลกิ
นี่คือสวนสำคัญของปแหงความเชื่อ  ขาพเจาคิดวาสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดกิต ที ่16  ทรงปรารถนาใหเราไดไตรตรองเน้ือหาของความเช่ือ  ไดศกึษา

(อานตอหนา  5)

การประกาศขาวดี... (ตอจากหนา 20)
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อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 3 องค ไดแก
ยอแซฟ ดิษพล รุงโรจนวรวัฒนา  เกิดวันท่ี 18

พฤษภาคม ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) สัตบุรษุวัดพระวิสุทธิ-
วงส ลำไทร เปนบุตรคนโตในจำนวนพ่ีนอง 3 คน ของ
ยอแซฟ  มนญัชยั รงุโรจนวรวฒันา และอันนา ลัดดา
รงุโรจนวรวฒันา

กระแสเรียก
เขาบานเณรในนามของวัดพระวสุิทธิวงส ลำไทร
ผสูงเขาบานเณร คณุพอหลยุส ธนนัชยั กจิสมคัร
บานเณรเล็ก สามเณราลัยนกับญุยอแซฟ สามพราน
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-

ราชสมีา
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร  ที่สามเณ-

ราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัที ่13 สิงหาคม
2011 โดยพระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 11 สิงหาคม 2012
โดยพระสังฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี

คติพจน “พระเจาทรงบันดาลใหทุกส่ิงกลับเปน
ประโยชนแกผทูีร่กัพระองค” (รม 8:28)

การศึกษาอบรม
ระดับประถมโรงเรียนพระวสุิทธิวงส ลำไทร
ระดับมัธยมตน โรงเรียนพระวสุิทธิวงส ลำไทร
ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

สามพราน
ระดับอดุมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม วทิยาลัย
แสงธรรม

แรงจูงใจในการเขาบานเณร
เปนเด็กชวยมิสซา เห็นถึงความหวงใย ความใจดี

ความรักที่พระสงฆมีตอทุกคน ไดรับการสนับสนุน
จากครอบครัว

ยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ   เกิดวันท่ี 30
มกราคม ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) สัตบุรษุวัดเซนตจอหน
ลาดพราว กรุงเทพฯ เปนบุตรคนสุดทองในจำนวน
พี่นอง 3 คน ของเปาโล วสันต วิทยานุลักษณ และ
เทเรซา อาภาพรรณ วทิยานลุกัษณ

กระแสเรียก
เขาบานเณรในนามของวัดเซนตจอหน
ผูสงเขาบานเณร คุณพอยอแซฟ ประสาร คูรัตน-

สุวรรณ
บานเณรเล็ก สามเณราลัยนกับญุยอแซฟ สามพราน
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-

ราชสมีา
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 13 สิงหาคม 2011

โดยพระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ
ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 11 สิงหาคม 2012
โดยพระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี

คติพจน “จงราเรงิยนิดีเสมอ” (1ธส 5:16)

การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนพนัธะศึกษา สามเสน

กรุงเทพฯ
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

สามพราน นครปฐม
ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
คณะมนุษยศาสตร วทิยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก
มีโอกาสไดเปนเด็กชวยมิสซา ประทับใจบุคลิก

ของพระสงฆที่ใจดี ยิ้มแยม เปนกันเองในการอยูกับ
สัตบุรษุ พระสงฆยงัพาผคูนไปสสูวรรค

สเตเฟน วรียทุธ เกยีรตสิกลุชัย  เกดิวันที ่ 18 พฤษ-
ภาคม ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) สัตบุรษุวัดแมพระประจักษ
เมืองลรูด บางสะแก เปนบตุรคนโตในจำนวนพ่ีนอง 3
คน ของยากอบ วชิยั เกยีรตสิกลุชยั และเอเยนอีา อรษา
ศรวีรรณ

กระแสเรียก
เขาบานเณรในนามวัดแมพระประจักษเมืองลูรด

บางสะแก
ผูสงเขาบานเณร  คุณพอแอนโทนี่  บัณฑิตย

ประจงกิจ
บานเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-

ราชสมีา
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร  ท่ีสามเณ-

ราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 13 สิงหาคม
2011 โดยพระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม  วนัท่ี 11 สิงหาคม 2012
โดยพระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี

คติพจน  “เรารูและเช่ือในความรักท่ีพระเจาทรงมี
ตอเรา” (1ยน 4:16)

การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนแมพระประจักษ

กรุงเทพฯ
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

สามพราน
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย-

ศาสตร สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา
จรยิธรรม วทิยาลัยแสงธรรม

บอเกิดกระแสเรียก
บิดา มารดา ปลูกฝงความเช่ือ และพาไปวัด

ทุกอาทิตย จากน้ันก็ไดเปนเด็กชวยมิสซา และอยาก
ถวายมิสซาอยางพระสงฆ พระสงฆเจาอาวาสเชิญชวน
ใหเขาบานเณร

อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง 1 องค ไดแก
โทมสั อาทิตย วองไว  เกิดวันท่ี 24 กมุภาพันธ ค.ศ.

1985 (พ.ศ. 2528) สัตบุรุษสักการสถานพระมารดา
แหงมรณสักขีทั้งเจ็ดแหงประเทศไทย สองคอน เปน
บุตรคนท่ี 6 ในจำนวนพ่ีนอง 6 คน ของฟรังซิสโก
จันทร วองไว (เสียชีวิตแลว) และเทเรซา บุญมาก
วองไว (เสียชวีติแลว)

กระแสเรียก
เขาบานเณรในนามสักการสถานพระมารดาแหง

มรณสักขีทัง้เจ็ดแหงประเทศไทย สองคอน
ผูสงเขาบานเณร คุณพอเบอรนารด วีระพงค

โพธิมล
บานเณรเล็ก  บานเณรฟาติมา ทาแร สกลนคร
บานเณรกลาง  สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-

ราชสมีา
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร  ที่สามเณ-

ราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 13 สิงหาคม
2011 โดยพระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 11 สิงหาคม 2012
โดยพระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี

คติพจน  “องคพระผเูปนเจาของขาพเจา และพระเจา
ของขาพเจา” (ยน 20:28)

การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานสองคอน

มุกดาหาร
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนเซนตโยเซฟ ทาแร

สกลนคร
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย-

ศาสตร สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา
จรยิธรรม  วทิยาลัยแสงธรรม

แรงจูงใจในการเขาบานเณร
เพราะพระเจาทรงรักมนุษยมาก จึงไดสงพระบุตร

แตเพียงพระองคเดียวของพระองคลงมาในโลก เพื่อ
รักและรับใช กระทำทุกอยางตามพระประสงคของ
พระบิดาเจาสวรรค รับทรมาน และส้ินพระชนมบน
ไมกางเขน ดังน้ัน การรับใชพระเปนเจาผานทาง
เพื่อนพี่นอง  จึงเปนหนาท่ีหลักของเราคริสตชน
โดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ

สังฆมณฑลจันทบุร ี1 องค ไดแก
ดอมนิโิก ซาวโิอ โสภณ ลอืดงั  เกดิวนัที่ 5 กนัยา-

ยน ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) สัตบุรุษวัดนักบุญเบเนดิก
(อานตอหนา  7)
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ตอนที ่9

หวัใจของสมเดจ็พระสันตะปาปาฟรังซิส เปนหวัใจ
ของพอทีห่วงใยลูกๆ ในพระศาสนจักรอยางย่ิง พระองค
ทรงหวงใยลูกแกะท่ีอยใูนพระศาสนจักรทองถิน่ท่ัวโลก
หวงวาจะไมไดรับการดูแลเอาใจใสทั่วถึงและเปน
ฝูงแกะท่ีขาดผเูลีย้ง (มก 6:34)  บรรดาพระสมณทูตประดุจ
ผูแทนของพระองคที่จะชวยใหความหวงใยน้ีไดรับ
การเอาใจใส การพบปะกับบรรดาพระสมณทูตท่ัวโลก
ครั้งแรกในสมณสมัยของพระองคจึงกอเกิดคำปราศรัย
ตอบรรดาพระสมณทตูท่ีนาประทับใจอยางยิง่..

ชวงสายวันศุกรที่ 21 มิถุนายน ที่ผานมา สมเด็จ
พระสนัตะปาปาฟรงัซิส ทรงตอนรบับรรดาพระสมณทตู
108 องคจากทั่วโลกที่มาเขาเฝา หลังจากพวกทาน
เดินทางมาเขาเงียบที่วาติกันโอกาสปแหงความเชื่อ
(พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูต
วาติกันประจำประเทศไทย ก็เขาเฝาพระสันตะปาปา
ในโอกาสน้ีดวย)

สำหรับบทแบงปนท่ีพระสันตะปาปาตรัสกับ
บรรดาพระสมณทูต มีใจความวา:

- วันน้ี ส่ิงท่ีพออยากจะพูดกับพวกทาน ไมใช
คำพดูแบบ “ขอไปที” (Perfunctory) แตทกุส่ิงท่ีพอจะพดู

หวัใจของพระสันตะปาปา

กบัพวกทาน พอพดูจากหัวใจ
- บรรดาพระสมณทูตท่ีรัก จงอยาหลงลืมเปน

อันขาดวา ทานคือ “ผูอภิบาล” ที่ตองนำพระเยซูคริสต
ไปใหกับโลก จงปลีกตัวออกจากการทำตัวเปน “ผูดี
ชัน้สูงในสังคม” (Bourgeoisie) ทัง้ทางจิตวิญญาณและ
การดำเนินชีวิต การทำแบบน้ีทำใหชีวิตฝายโลกสำเร็จ
ลลุวงไปดวยดี แตมันทำลายพันธกิจศักด์ิสิทธ์ิของการเปน
ผแูทนพระสันตะปาปา

- หนึง่ในหนาท่ีสำคัญมากๆ ของคนท่ีเปนพระ-
สมณทูตก็คือ “การชวยพระสันตะปาปาหาพระสังฆราช
ใหม” นีเ่ปนงานท่ีละเอียดออนมากๆ

- ผูไดรับการเสนอช่ือเปนพระสังฆราชใหม
จะตองเปนผูอภิบาลท่ีมีความใกลชิดกับสัตบุรุษ มี
ความเปนพอและเปนพี่นองกับสัตบุรุษ พวกเขาตอง
สุภาพ มีความอดทนและเมตตากรุณา ผูไดรับการ
เสนอชื่อเปนพระสังฆราชจะตองถูกขับเคล่ือนดวย
จติวิญญาณแหงความยากจน ใชชวีติเรียบงายและสมถะ
พวกเขาตองไมมีจิตใจของการเปน “เจาชาย” (สูงสง
ตองไดรบัการยกยอง และไมยอมเปนผรูบัใช...ผแูปล)

- จงระวงั จงรอบคอบวา ผทูีไ่ดรบัการเสนอช่ือ
เปนพระสังฆราชจะไมเปนคนท่ีทะเยอทะยานมักใหญ
ใฝสูง และตองไมเปนคนท่ีจองจะเปนพระสังฆราช
อยูแลว

- ผูที่ไดรับการเสนอช่ือเปนพระสังฆราชใหม
จะตองสามารถดูแลฝูงแกะอยางท่ัวถึง และฝูงแกะ
ตองวางใจในตัวพวกเขาเหลาน้ัน (ผไูดรบัการเสนอช่ือ)
พระสังฆราชใหมจะตองดูแลและรักษาความเปน
หนึ่งเดียวกัน คอยระมัดระวังอันตรายท่ีจะมาคุกคาม

ฝูงแกะของตน แตเหนือสิ่งอื่นใด พระสังฆราชใหม
จะตองมีความสามารถในการดูแลฝูงแกะใหทั่วถึง เฝา
มองอยางใกลชดิ และบำรงุฝงูแกะดวยความหวงั

- ทั้งหมดน้ีก็เปนความคิดบางสวนท่ีออกมา
จากใจของพอ พอไมไดพดูเรือ่งอะไรใหมๆ  เลย แตพอ
อยากใหพวกทานไปคิดและไตรตรองถึงความสำคัญ
และคุณคาการรับใชที่ทานไดมอบใหพระศาสนจักร

- สุดทาย ขอบคุณอีกคร้ัง สวดใหพอดวยนะ
(Pray for me!)

(หมายเหตุ...เน้ือขาวแปลโดยเว็บไซต Pope Report)

การประกาศขาวดี... (ตอจากหนา 3)
ขอคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก   เพื่อนำ
ขอคำสอนเหลาน้ันมาปฏิบัติในชีวิตจริง

คนจำนวนมากพูดเสมอๆ วา  “ฉนัเชือ่ในขอความเช่ือ
พืน้ฐาน   เชือ่วามีพระเจา   เชือ่ในองคพระเยซูครสิตเจา
พระบุตรของพระเจา  และเช่ือในความจริงเก่ียวกับ
พระเจา”.... เพยีงเทาน้ัน    ขาพเจายอมรับวาในแงมุมหน่ึง
ความเช่ือดังกลาวเปนสาระสำคัญ   เชือ่วามีพระเจาจริง
และพระองคทรงรักเรามนุษย  แตความเช่ือคาทอลิก
ลกึซ้ึงกวาน้ีมาก  เปนการผสมผสานอยางกลมกลืนของ
ความจริงท่ีสัมพนัธกนัเชือ่มโยงกนัและกัน   ประวติัศาสตร
พระศาสนจักรคือประวัติศาสตรเกี่ยวกับพระกายของ
พระคริสตเจา และเจาสาวของพระองค อันไดแกพระ-
ศาสนจักร  ที่เรียนรูและเห็นความจริงเก่ียวกับเจาบาว
เปนความกลมกลืนของความเช่ือซึง่เติมแตงรายละเอียด
อยางประณีตผานกาลเวลา  ชวยเราใหตระหนักใน
ความจริงวา ความเช่ือทำใหเราสามารถรักเพื่อนพี่นอง
รอบขางท่ีเราพบในชีวติประจำวัน  ส่ิงน้ีเปนความสำคัญ
ประการแรกในเรื่องความเชื่อ

เม่ือเราเรียนรเูก่ียวกับความจริงและความเช่ือ  จติใจ
เราเปล่ียนแปลง  เม่ือเราสวดภาวนา กจิการทีเ่รากระทำ
ดวยหัวใจ  ทำใหจิตใจเราไดรับแสงสวาง เพื่อเขาใจ
ในความจริงเก่ียวกับพระเจา  เราเรียนรูความจริงและ
ขอความเช่ือ  จติใจเราก็ไดรบัการเปล่ียนแปลงเชนกัน

ขาพเจาขอเนนความสำคัญของการศึกษาเกี่ยวกับ

ขอคำสอนของพระศาสนจักร  ส่ิงสำคญัท่ีชวยใหความ
เชื่อของเราเติบโตและเปนความเชื่อเขมแข็ง บน
รากฐานที่มั่นคง

ที่กลาวขางตนเปนความเชื่อคาทอลิกในเรื่องของ
เน้ือหาของขอความเช่ือ  นอกนั้นยังมีความเช่ือใน
ความหมายของคุณธรรม  (Faith as a Virtue)  ขาพเจา
ปรารถนาจะดำเนินชวีติตามขอคำสอนของพระศาสนจักร
ความเช่ือในคุณธรรมกอกำเนิดพลังในตัวของผูเชื่อ
ทำใหเราสามารถยอมรบัในความจริงท่ีขอความเชือ่บงชี้

พระวรสารโดยทานนักบุญลูกา  บรรดาอัครสาวก
ทลูองคพระผเูปนเจาวา “โปรดเพิม่ความเช่ือใหพวกเรา
เถดิ” (ลก 17:5)   พระองคจงึตรัสวา “ถาทานมีความเชือ่
เทาเมล็ดมัสตารด แลวพูดกับภูเขาน้ีวา ‘จงยายจากท่ีนี่
ไปท่ีโนน’ มันก็จะยายไปและไมมีอะไรที่ทานจะทำ
ไมได”  (มธ 17:20-21)  “จงมีความเช่ือในพระเจาเถิด
ถาผูใดบอกภูเขาลูกน้ีวา จงยกตัวข้ึน และท้ิงตัวลงไป
ในทะเลเถิด โดยไมมีใจสงสัย  มันก็จะเปนเชนน้ัน”
(มก 11:22-23)  เม่ือบรรดาอัครสาวกอยูกับพระเยซู
ครสิตเจา  พวกเขาตองการเพิม่ความเช่ือของเขา  ขาพเจา
เชื่อวา หากเราวอนขอความเชื่อ  พระองคจะประทาน
ความเชือ่ให  ขาพเจาไมเชือ่วา พระองคจะไมประทาน
ความเชื่อ เมื่อทานทูลขอความเชื่อและความสวาง
สองนำทาง

การมองดูแบบอยางของผูมีความเชื่อเปนวิธี
เพ่ิมความเชือ่อกีวธิหีน่ึง  และดวยเหตนุีเ้องพระศาสนจกัร

จึงสถาปนานักบุญ  จิตวิญญาณของผูไดรับการไถกู
และอยูกับพระเจา  แบบอยางชีวิตของบรรดานักบุญ
เปนตัวอยางใหเราปฏบัิตติาม     การอานชีวประวัติของ
ทานนักบุญหรือไดไตรตรองชีวิตของทาน  ชวยให
ความเช่ือของเราเขมแข็งข้ึนได

ประสบการณชีวิตสามเณรของขาพเจาขณะศึกษา
อยทูีก่รงุโรม  มีโอกาสไดพบคณุแมเทเรซาแหงกลักตัตา
ในเกือบบ้ันปลายชีวติของคุณแม  การไดเหน็แบบอยาง
การเจริญชีวิตประจำวันของทาน  เปรียบเสมือนการ
เผยแสดงอยางตอเน่ืองถึงความรักของพระเจา และ
เปนความทาทายท่ียิ่งใหญ  ครั้งหน่ึงขาพเจาไดไปพบ
คุณแมเทเรซาและถามคุณแมวา “คุณแมมีคำแนะนำ
สำหรับสามเณรไหมครับ?”  คุณแมเทเรซาตอบวา
“จงเปนพระสงฆทีศ่กัด์ิสิทธิ ์  มฉิะนัน้กก็ลบับานไปซะ”
เปนคำแนะนำท่ีแรง  ขาพเจาก็ไมทราบวาขาพเจา
ประสบความสำเร็จในชีวตินักบวชหรือไม  แตขาพเจา
ก็ไมไดกลับบาน”

ดังน้ัน   ปแหงความเช่ือจึงเปนประสบการณ
ครั้งหนึ่งในชีวิตของเราท่ีจะมุงม่ันอานและไตรตรอง
เน้ือหาเก่ียวกับความเช่ือ และเพ่ิมพูนความสามารถ
ของเราที่จะดำเนินชีวิตตามพระพรล้ำคาท่ีพระเจา
ประทานแกเรา

แปลโดย คณุวณีา โกวทิวานชิย
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แสวงหาหนทางที่จะชวยผูอ่ืน

บทอธษิฐานภาวนา

เม่ือทานเขาไปเดินมองดูหนังสือในรานขายหนังสือ หรือเปดเว็บไซตดู
ทานจะไดพบกบัหนังสือแบบ “ทำเอง” จำนวนมากมาย แตละเลมกจ็ะโฆษณา
ใหผอูานสามารถนำไปใชเพือ่พฒันาตนเอง และสญัญาวาจะไดรบัผลทีน่าพอใจ
หลายคนซื้อหนังสือเหลาน้ีดวยความหวังวา จะชวยใหเขาจัดการกับชีวิต
ของตนเอง และชวยแกปญหาของเขาได

ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาในวันน้ี เราไดยินพระวาจาท่ีดูเหมือน
จะรนุแรง แตกมี็ขอเสนอแนะท่ีพระองคทรงมอบใหแกเรา พระองคตรัสกบัเรา
วา หากเราปรารถนาจะเปนศิษยติดตามพระองคแลว เราตองยอมสละทุกอยาง
แมกระท่ังครอบครัวของเรา เปนพระวรสารท่ีนาหวาดกลัว แตกใ็หความม่ันใจ
แกเรา

ความพยายามทีจ่ะควบคุมและดูแลชวีติของเรา อาจกลายเปนการเนนส่ิงท่ี
เราตองการวาเปนเรื่องท่ีสำคัญท่ีสุด หากเปนเชนน้ันเราก็กลายเปนดารา
ในละครของเราเอง ปญหาหน่ึงของหนังสือที่สอนใหเราแกปญหาดวยตัวเอง
กอนเรือ่งอ่ืน แตพระเยซูเจาตรัสไวอยางชัดเจนวา แมการติดตามพระองคจะกอ
ใหเกดิความกังวลบางก็ตาม แตในท่ีสุดแลว เราจะพบวาเปนการจัดระเบียบและ
จัดปญหาบางอยางไดเปนอยางดี

พระเยซูเจาตรัสไวอยางชัดเจนวา ส่ิงใดท่ีเรากระทำใหแกผอูืน่ ไมวาจะเปน
คนแปลกหนา เด็กเล็กๆ หรือประกาศก เราก็กระทำใหพระองคเอง วันนี้เรา
อาจถามตัวเราเองวา “พระเจาทรงขอรองใหฉันทำอะไร เพื่อจะไดเปนการ
อุทิศตัวฉันเองใหแกพระเยซูเจามากข้ึน??”

“ผูที่ยอมเสียสละชีวิตของตน เพราะเห็นแกเรา จะพบชีวิตนั้นอีก”
(มัทธิว 10:39)

ขาแตพระเจาผูทรงพระเมตตา ความปรารถนาของลูกก็คือ การดำเนิน
ตามรอยพระบาทของพระเยซูเจาพระบุตร
ของพระองค ลกูวอนขอพระองคไดทรงโปรด
ใหลกูมีความม่ันใจ และไววางใจในอันท่ีจะรถูงึ
พระประสงคของพระองค เพื่อลูกจะไดเขาใจ
และนำไปปฏิบั ติในชีวิตดวยความม่ันใจ
และดวยความกลาหาญ  ลูกวอนขอทั้งน้ี
ในพระนามของพระเยซเูจา อาแมน

แกปญหาดวยปญหา
คงตองยนืไวอาลยัจรยิธรรมสงัคมไทยอกีรอบ
เม่ือทางเจากระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยัน
เลง็เปดทางใช “ยาทำแทง” แกทองไมพรอม
ยงัความสลดหดหใูหแกคนไทยอกีครัง้
ทัง้ท่ีสังคมไทยภูมิใจยืนหยดั “ไมฆาสัตวตัดชีวติ”
อยูๆ  กมี็เจาหนาท่ีรฐัแหงกระทรวงท่ีตองดูแลรักษาชีวติ
ทั้งในดานสุขอนามัยทั้งดานเยียวยารักษาโรคภัยไขเจ็บ
กลับมาสงเสริมสนับสนุนใหทำลายชีวติต้ังแตในครรภ
เพยีงเพือ่แกปญหาเฉพาะหนา “ทองไมพรอม”
ซ่ึงเปนการแกปญหาที่แปลกประหลาดเอามากๆ
เพราะหากตองการแกปญหาทองไมพรอม
กน็าจะหาวิธีชวยหาแนวทางรณรงคไมใหมีการต้ังทอง
จะวาไปแลวการต้ังทองเปนกระบวนแหงธรรมชาติ
มีข้ันตอนท่ีมามีข้ันตอนท่ีไปเปนลำดับชดัเจน
เริม่ตนท่ีการมีเพศสมัพนัธระหวางชายหญิง
ดังน้ันการแกปญหาการต้ังทองกค็วรแกท่ีการงดมีเพศสมัพนัธ
โดยใชหลกัศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเปนหลกัชีน้ำ
ใหมีสำนกึแหงวยัแหงความถูกตองแหงความเหมาะสม
แตนีก่ลบัแกปญหาทองไมพรอมหลงัจากต้ังทองแลว
เหมือนแกปญหาอุบติัเหตุหลังจากรถชนกันวนิาศสันตะโรเต็มถนน
นอกน้ันคำวา “พรอม” คำวา “ไมพรอม” ทีใ่ชอาง
เปนคำบงบอกความรบัผดิชอบ “กอน” จะมีเพศสมัพนัธ
ไมใชหลงัจากมีเพศสัมพนัธแลวคอยมาคิดวาพรอมหรือไมพรอม
เหมือนกอนจะลงวายน้ำลึก
ตองรตัูวตองสำนึกวาตนวายน้ำ “เปน” หรอื “ยงัไมเปน”
ไมใชกระโดดลงไปจมน้ำแลวคอยคิดวาวายน้ำเปนหรือไมเปน
การแกปญหาแบบงายๆ แบบเฉพาะหนาอยางน้ี
เปนการแกปญหาอยางหน่ึงแตสรางปญหาอีกเปนสิบเปนรอย
แลวจะเรียกวาเปนการแกปญหาของผูรูจริงทำจริงไดหรือไม...

แตพออานคำช้ีแจงกลยุทธแกปญหาของเจากระทรวงตอ
กต็องสลดหดหใูจเปนทวคุีณ
“ใหความรูและการศึกษาตอเนื่องแกเด็กและเยาวชน
เกีย่วกบัแนวทางการปองกนัการทองไมพรอม...
เชนการใหเจาหนาท่ีเขาไปใหความรกูบันักเรยีน
แตหามไมใหมีการแจกถงุยางอนามัยในโรงเรยีนเปนตน”
เห็นไดชัดเจนวาการใหความรูและการศึกษาตอเน่ือง
คงไมใชดานศีลธรรมดานขนบธรรมเนียมประเพณี
เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูผิดรูถูกรูความเหมาะสม
รูการวางตัวรูการควบคุมตนรูการรักนวลสงวนตัว
รูศักด์ิศรีรูคุณคาเพศชายเพศหญิงรูจักเคารพใหเกียรติกัน...
เพราะแพลมเร่ืองถุงยางอนามัยออกมาในตอนทาย
บอกเปนนัยวาความรูและการศึกษาท่ีเจาหนาท่ีจะนำไปให
ก็คงไมพนเรื่องการคุมกำเนิดการใชถุงยางอนามัย
มันนาเศราเม่ือมาคิดตออีกหนอย
วาการสอนใหปองกนัทองไมพรอมดวยการคมุกำเนดิ
กไ็มตางกับการเปดไฟเขยีวใหเด็กมีเพศสัมพนัธ
เพราะเจากระทรวงส่ังใหทำความเขาใจกับผูใหญ
“วาการหามไมใหเยาวชนมเีพศสมัพนัธเปนเรือ่งยาก”
เหมือนจะบอกเปนนัยวาพอแมผูปกครองครูบาอาจารยตองทำใจ
ทำใหเห็นชัดเจนย่ิงข้ึนวาเจากระทรวงไมคิดจะแกปญหาแลว
ยงัพยายามโนมนาวใหคนอ่ืนมองขามปญหาตามไปดวย
ถือเปนการดูถูกจิตสำนึกแหงการเปนพอแมครูบาอาจารย
ถอืเปนการดูหมิน่แกนและพลงัแหงความดีในเด็กแตละคน
คงตองยืนไวอาลัยจรรยาบรรณเจากระทรวงนานมากเลย



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2013 หนา 7

สมโภชพระหฤทยั

สมโภชพระหฤทยั

เขาฉกรรจ จ.สระแกว เปนบุตรคนโตในจำนวนพี่นอง
4 คน ของเบเนดิก  สิน ลอืดัง และเทเรซา (แหงพระกมุาร
เยซ)ู มะลไิพ  ลอืดงั

กระแสเรียก
เข าบ าน เณรในนามของ วัดนักบุญเบ เนดิก

เขาฉกรรจ
ผูสงเขาบานเณร คุณพอดอมินิก  ซาวิโอ วีระชน

นพคณุทอง
บานเณรเล็ก สามเณราลัยพระหฤทัย  ศรีราชา

ชลบุรี
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-

ราชสมีา
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม  สามพราน  นครปฐม  วนัท่ี  13 สิงหาคม  2011
โดยพระสงัฆราชยอหน  บอสโก  ปญญา กฤษเจรญิ

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม  สามพราน  นครปฐม  วนัท่ี  11 สิงหาคม  2012
โดยพระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ  จรสัศรี

คติพจน “ประโยชนล้ำคา คือการรูจักพระคริสต-
เยซ”ู (ฟป 3:8)

การอบรมศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ

สระแกว
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดาราสมุทร  ศรีราชา

ชลบุรี
ระดับอดุมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาปรัชญา

และศาสนา  คณะมนุษยศาสตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  คณะศาสนศาสตร วทิยาลัย
แสงธรรม

จุดเริ่มตนของกระแสเรียก
ไดมีโอกาสเขาคายกระแสเรียก ทำใหรูจัก และ

ไดเลนกีฬากับเพื่อนๆ เม่ือเขาบานเณรแลวไดเขาใจ
กระแสเรียกของตนเองมากข้ึน รูจักและไดสัมผัสกับ
ความรักของพระคริสตเจาในชีวติ

สังฆมณฑลเชียงใหม 1 องค ไดแก
ยอหน บัปตสิต  ชาญชยั  ศรสุีทธจิรรยา  เกิดวันท่ี

1 กันยายน ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) สัตบุรุษวัดนักบุญ
ยอหนบัปติสต แมโถ  จ.แมฮองสอน เปนบุตรคนท่ี 2
ในจำนวนพีน่อง 5 คน ของลกูา เทอเนอ  ศรสุีทธจิรรยา
และโรซา โรสา  ศรสุีทธจิรรยา

ผูสงเขาบานเณร  คุณพอยอแซฟ  ดุรงคฤทธิ์
กระบวนศริิ

บานเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
นครปฐม

บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-
ราชสมีา

บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
นครปฐม

ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

สถาบันแสงธรรม (ตอจากหนา 4) แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 13  สิงหาคม   2011
โดยพระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา  กฤษเจริญ

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม  สามพราน  นครปฐม  วนัท่ี 11 สิงหาคม   2012
โดยพระสงัฆราชซลิวโีอ  สิรพิงษ  จรสัศรี

คติพจน “จงชื่นชมยินดีในความหวัง อดทนตอ
ความทุกขยาก พากเพยีรในการภาวนา” (รม 12:12)

การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห

แมฮองสอน  จ.แมฮองสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนแมลานอย

ดรณุสิกข  จ.แมฮองสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ

อปุถัมภ สามพราน จ.นครปฐม
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ศิลปศาสตร
บณัฑิต  สาขาวิชาเทววทิยา  คณะศาสนศาสตร วทิยาลยั
แสงธรรม

กระแสเรียก
เห็นความทุมเทและอุทิศตนของบรรดามิสชันนารี

ที่ไดใหกับพี่นองบนดอย ประทับใจในรอยย้ิม คำพูด
ความใจดี ความรัก ความหวงใยท่ีมิสชันนารีมีตอคนอ่ืน

สังฆมณฑลนครสวรรค 2 องค ไดแก
เปโตร ประพันธุ  กลัมพัก เกิดวันที่ 7 กันยายน

ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) สัตบุรษุวดัอคัรเทวดาคาเบรียล
สันติสุข จ.เพชรบรูณ เปนบุตรคนกลางในจำนวนพ่ีนอง
3 คน ของยอหน  ไพวงค  กลมัพกั และมารอีา  นงลักษณ
กลัมพัก

กระแสเรียก
เขาบานเณรในนามวัดอัครเทวดาคาเบรียลสนัติสุข

จ.เพชรบูรณ
ผูสงเขาบานเณร คุณพอยอหน บัปติสต รังสิพล

เปลี่ยนพันธุ
บานเณรเลก็ สามเณราลัยจอหน ปอล นครสวรรค
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-

ราชสมีา
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร  ที่สามเณ-

ราลยัแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันท่ี 13 สิงหาคม
2011 โดยพระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 11 สิงหาคม 2012
โดยพระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี

คติพจน  “พระหรรษทานของเราเพียงพอสำหรับ
ทาน เพราะพระอานุภาพแสดงออกเต็มท่ีเม่ือมนุษย
มีความออนแอ”  (2คร 12:9)

การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนเซนตกาเบรียล

จ.เพชรบูรณ
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรค

ระดับอดุมศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย-
ศาสตร สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา
จรยิธรรม วทิยาลัยแสงธรรม

แรงจูงใจในการเขาบานเณร
ครอบครัวและชุมชนวัดไดปลูกฝงใหรูจักกับ

การภาวนา การรวมพิธีกรรม การชวยงานวัด ฯลฯ
ประทับใจกิจวัตรของบรรดาพระสงฆผูเปนแบบอยาง
ที่ดี  ไดสัมผัสกับบราเดอร และสามเณร ทำใหอยาก
เลยีนแบบการอทุศิตน และติดตามพระคริสตเจาดังเชน
พวกเขา

เปาโล พรชยั  สิงหสา เกิดวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ.
1984 (พ.ศ. 2527) สัตบุรุษวัดนักบุญลูกา บางขาม
เปนบุตรคนโตในจำนวนพ่ีนอง 2 คน ของเปโตร
สมบัติ   สิงหสา และอังเยลา ประเสริฐ สิงหสา
(เพยีรบญุ)

กระแสเรียก
เขาบานเณรในนามวัดนักบุญลกูา  บางขาม
ผูสงเขาบานเณร คุณพอฟรังซิสเซเวียร เดชา

อาภรณรตัน (อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)
บานเณรเล็ก สามเณราลัยจอหน  ปอล (นครสวรรค)
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-

ราชสมีา
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร  ที่สามเณ-

ราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 13 สิงหาคม
2011 โดยพระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม  วนัที ่11 สิงหาคม 2012
โดยพระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี

คติพจน  “อุทิศตน อธิษฐานภาวนา และประกาศ
พระวาจา” (กจ 6:4)

การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน

พระวรสาร ลพบรุี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาซาล

โชติรวนีครสวรรค นครสวรรค
ระดับอดุมศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย-

ศาสตร สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา
จรยิธรรม วทิยาลัยแสงธรรม

ที่มากระแสเรียก
จาก “ครอบครัว” “ชุมชนความเช่ือชาวญวน”

“บรรดาพระสงฆ และซิสเตอร” ที่เคยประจำท่ีวัด
บางขาม มีสวนในการหลอหลอม และเปนท่ีมาแหง
กระแสเรียกในการรัก รบัใช พระเจา และเพ่ือนพีน่อง

สังฆมณฑลอุบลราชธานี 2 องค ไดแก
ยอหน ยรุนันท  พันธวไิล  เกดิวันท่ี 19  มกราคม

(อานตอหนา  13)
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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

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

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

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

“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

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)

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกนัอคัคภียั การขนสง อบัุตเิหตสุวนบคุคล
และกลมุ การเดนิทาง รวมทัง้ประกนัเบด็เตลด็

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หมัน้ทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

รับสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางชาติ
มีประสบการณในการสอนจาก
มหาวทิยาลยั Saint John’s

รบัสอนตามบาน สถานท่ีทำงาน หรอือพารทเมนท
ของอาจารยแถวรามคำแหง ซอย 155

1. เรยีน 1 คน  ชัว่โมงละ   500 บาท
2. เรยีน 2 คน  ชัว่โมงละ   600 บาท
3. เรยีน 3 คน  ชัว่โมงละ   700 บาท

ราคาพิเศษ
เพือ่พฒันาภาษาใหดีขึน้

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

เชญิรวมฉลองทานยายนกับญุอันนา ทีม่าเลเซยี
กรปุ  1 เดินทาง 20-23 กรกฎาคม 2013 โดย
สายการบินไทย  กวัลาลัมเปอร - มะละกา - บตัเตอรเวอท
- ปนงั
กรปุ  2 เดินทาง 24-28 กรกฎาคม 2013 โดย
สายการบินไทย กวัลาลัมเปอร - อโีปร - คาเมรอน -
ลองเรอืสตารครซู บตัเตอรออท - อลอสตาร - หาดใหญ -
กรงุเทพฯ

สุภาทัวรแสวงบุญ

สนใจสอบถาม : 0-2912-3339, 08-1899-7470
& 08-6541-2772

ขอคำภาวนาเพ่ือระลกึถึง
เยนอเวฟา

มาลา เด่ือมท้ัน
อาย ุ72 ปี

เกิดใหมในพระเจา
24 ธันวาคม พ.ศ.2542

มัทธิว
ผนั เด่ือมทัน้

อาย ุ81 ป
เกิดใหมในพระเจา
12 มิถนุายน พ.ศ. 2545

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

ตดิตอกองบรรณาธกิาร โทร. 0-26813900 ตอ 1805
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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

วนัเวลา....ทำใหลมืหลายส่ิงหลายอยาง แตวนัเวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคณุของพอแม ญาติพีน่อง คนท่ีรกั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อดุมสาร รวมกับทาน รำลกึถงึเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญ
และสนับสนุนใหการพมิพคาทอลิกอกีดวย โดยลงประกาศ “เรายงัคดิถึงกนั”

ขาพเจาช่ือ................................................นามสกุล.....................................................
ทีอ่ย.ู...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โทรศพัท...............................โทรสาร.............................E-mail.............................
มีความปรารถนาลงประกาศ เพือ่ระลกึถงึผลูวงลบั โดยลงขอความ

นกับุญ..........ชือ่................................นานสกุล.............................อายุ.......ป
มรณะเม่ือวนัท่ี.................เดือน......................................พ.ศ.........................

ลงจำนวน.......................ครัง้ (โปรดสงรปูถายทีช่ดัดวย จำนวน...........รปู)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน...........................บาท (......................................................)
โดยเร่ิมลงอุดมสารในฉบับท่ี.............ถงึฉบับท่ี.............เปนจำนวน...........ครัง้

หมายเหตุ : กรณชีำระเงนิเปน
 เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
 ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศักด์ิศรี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
 เช็คขีดครอม ส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ”
 โอนเขาบัญชธีนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ลสัง่จาย

   “การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที ่226-0-00604-0

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

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม

ระดมความคิดเพือ่ “ชวีติจติแหงความเปนหน่ึงเดียว”
สมัมนาบานแสงธรรม ป 2013

บานแสงธรรมจัดสัมมนาบานข้ึน เพือ่ระดมความคิด
เพือ่เสรมิสราง “ชวีติจิตแหงความเปนหน่ึงเดียวกัน” ของ
สมาชิกบานแสงธรรม โดยอาศัยกระบวนการของกลุม
ชวีติ กลมุช้ันป กลมุชมรม และกลมุสังฆมณฑลในการ
ชวยใหสมาชิกบานแสงธรรม รวมเดินทางในความเปน
หนึง่เดียวกัน และเพ่ือสรางบานแหงนาซาเร็ธ

กระบวนการในการสัมมนาบานเร่ิมในเย็นของ
วันท่ี 5 มิถุนายน 2013 คุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร รอง
อธิการบานเณรแสงธรรม ไดแบงปนกบับรรดาสามเณร
ในเร่ืองของการเตรียมตัวเพื่อเปนพระสงฆ ในการ
รวมมือกบัการอบรม เพือ่เปนสงฆ และไดใหแบบอยาง
ของเมลคีเซเดก ที่เปนผูประสานความกลมกลืน ...
คนของพระเจาไมมีความรุนแรง นอกจากการตอสู
เพื่อความรอดพนของเพื่อน พี่ นอง ... จากนั้นในเวลา
20.00 น. มีการประชุมกลุมเพ่ือพิจารณาและนำเสนอ
โครงการตางๆ  ที่กลุมชีวิตจะกระทำรวมกันใน
ปการอบรมศึกษาน้ี

ตอมาในภาคเชาของวันที่ 6 มิถุนายน 2013 มีการ
เสวนาในกลุมชั้นป เพื่อหาแนวทาง ขอเสนอ เพื่อให
บานแสงธรรม เปนเหมือนบานของครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ
ทีน่าซาเร็ธ … ภาคบาย มีการประชุมชมรม เพือ่พจิารณา

บทบาทหนาท่ีในการรับผิดชอบงานตางๆ ของชมรม
และรวมกันพจิารณาโครงการตางๆ ทีจ่ะกระทำดวยกนั
... ในเวลา 18.00 น. เปนชวงเวลาในการนำเสนอผลจาก
การพดูคุยกนัในกลมุช้ันป เพือ่สรางความเปนครอบครัว
ตางเห็นพองตองกันในหลายประเด็นเพื่อสรางความ
สัมพันธฉันพอลูกระหวางผูใหการอบรม และผูรับ
การอบรม เชน การทานอาหารดวยกัน เลนกีฬา และ
กิจกรรมอื่นๆ ... นอกจากน้ันยังมีการนำเสนอผลจาก
การประชุมกลุมชีวิต นำเสนอโครงการที่แตละกลุม
จะทำรวมกัน ...

การจัดสัมมนาบานในทุกๆ ปการอบรมศึกษาน้ัน

ก็ เพราะพวกเราตระหนักถึง“ความเปน
หน่ึงเดียวกัน” เปนเรื่องสำคัญในยุคสมัย
ปจจุบันท่ีบานเมืองกำลังเผชิญหนา กับ
ความแตกแยกในทุกระดับ และเปนความจริง
ในโลกของเราทุกวันน้ี  ที่หาความเปน
หน่ึงเดียวกนัจรงิๆ ไดยากยิง่ ... บานแสงธรรม
ตระหนักดี ถึงบทบาทของผูนำทางความเช่ือ
ในฐานะสงฆของพระคริสตเจา ผูเตรียมตัว
เพื่อนำสันติภาพ และความเปนหน่ึงเดียวกัน
กระบวนการอบรมในปนี ้จงึเนนท่ี “ชวีติจิต

แหงความเปนหน่ึงเดียว” เพราะ “คนแสงธรรม” กำลัง
ดำ เ นินชี วิ ต ท่ีสวนทางกับความคิดประสาโลก
ที่กำลังใชชีวิตแบบ “เรื่องของใคร ไมใชเรื่องของเรา”
กระบวนการอบรมเพื่อเปนพระสงฆ ก็เพ่ือให “คน
แสงธรรม” ตระหนักถึงบทบาทในฐานะสงฆเพราะ
“เรื่องของใคร ก็ไมใชเรื่องของเขา แตเปนเร่ืองที่เรา
มีสวนรวม”... คนแสงธรรมจงึตองทนักระแสโลก เปน
หวงสังคม ผูคน และอยูขางความเปนจริง สนับสนุน
ประคับประคองชวยใหสังคมไดมีความเปนหน่ึง
เดียวกัน แมจะเปนเรือ่งยากย่ิง แตวนัน้ีเราเร่ิมตนท่ีบาน
ของเรากอน เพือ่พรอมเปนผนูำสันติไปสสัูงคมตอไป
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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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ค.ศ. 1986  (พ.ศ. 2529) สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ
หนองทามนอย จ.ศรีสะเกษ เปนบุตรคนเดียว
ในครอบครัว ของยอหน ศรีจันทร  พันธวิไล และ
มารอีา  ฉววีรรณ  พันธวไิล

กระแสเรียก
เขาบานเณรในนามของวัดนักบุญยอแซฟ หนอง-

ทามนอย จ.ศรสีะเกษ
ผสูงเขาบานเณร คณุพอเบเนดกิโต บุปผา  สลบัเชือ้
บานเณรเล็ก บานเณรเล็กคริสตประจักษ อุบล-

ราชธานี
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ  นคร-

ราชสมีา
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

นครปฐม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม  สามพราน  นครปฐม  วนัท่ี 13 สิงหาคม   2011
โดยพระสงัฆราชยอหน บอสโก  ปญญา  กฤษเจรญิ

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม  สามพราน  นครปฐม  วนัท่ี  11สิงหาคม  2012
โดยพระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ  จรสัศรี

คติพจน  “ลมหายใจท่ีเหลือ เพือ่พระครสิตเจา”

การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมารดาทรงธรรม

จ.ศรีสะเกษ
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอสัสัมชัญ  อบุลราชธานี
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาเทวจริยธรรม  คณะศาสนศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรม

ที่มาของกระแสเรียก
ไดเห็นแบบอยางท่ีดีของพระสงฆ และซิสเตอร

ที่ทำงานตามวัด แบบอยางของบราเดอรที่มาฝกงาน
อภิบาลท่ีวัด การเปนท่ีชื่นชอบของเด็กๆ รวมทั้ง
ความสามารถดานตางๆ ของบราเดอรดวย

โทมสั สุพจน สายเสมา  เกิดวันท่ี 9 พฤษภาคม  ค.ศ.
1985  (พ.ศ. 2528) สัตบุรุษวัดแมพระเปนที่พึ่ง บาน
โนนสวาง จ.ศรีสะเกษ เปนบุตรคนท่ี 2 ในจำนวนพีน่อง
5 คน ของยอแซฟ  อินทรา   สายเสมา และคริสตินา
ประสทิธิ ์สายเสมา (เสียชวีติแลว)บดิาแตงงานใหมกบั
อนันา  ลำไย   สายเสมา

กระแสเรียก
เขาบานเณรในนามวัดแมพระเปนท่ีพึ่ง  บาน

โนนสวาง  จ.ศรีสะเกษ
ผสูงเขาบานเณร คณุพออนัดรูว อรรณพ ใจทาน
บานเณรเล็ก บานเณรเล็กคริสตประจักษ อุบล-

ราชธานี
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ  นคร-

ราชสมีา
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

สถาบันแสงธรรม (ตอจากหนา 7) นครปฐม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม  สามพราน  นครปฐม  วนัท่ี 13 สิงหาคม   2011
โดยพระสงัฆราชยอหน บอสโก  ปญญา  กฤษเจรญิ

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม  สามพราน  นครปฐม  วนัท่ี  11สิงหาคม  2012
โดยพระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ  จรสัศรี

คติพจน   “Deus Caritas Est ” พระเจา คือ ความรัก

การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานโนนสวาง

ศรีสะเกษ
ระดับมัธยมศึกษาปที ่1-2  โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

สมุทรปราการ
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบกวิทยาคม

ศรีสะเกษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ

อุบลราชธานี
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาเทวจริยธรรม  คณะศาสนศาสตร
วทิยาลัยแสงธรรม

ที่มาของกระแสเรียก
แบบอยางของคุณตาท่ีเปนนักบวช ทำใหรูสึก

อยากเปนอยางทาน นอกจากน้ันยังมีลูกพี่ลูกนอง
ที่เขาเปนผูฝกหัดในบานนักบวช แบบอยางท่ีดีของ
บรรดาพระสงฆ และการไดมีโอกาสไปรวมพิธีบวช
พระสงฆ

สังฆมณฑลนครราชสีมา 2 องค ไดแก
นโิคลสั มนสัชัย ประทมุป  เกิดวันท่ี 30 พฤศจิกายน

ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) สัตบุรุษวัดนักบุญเทเรซา
โนนแกว จ.นครราชสีมา เปนบุตรคนท่ี 5 ในจำนวน
พี่นอง 9 คน ของเปาโล ปรีชา ประทุมป และเทเรซา
สุบรรณ ประทมุป

กระแสเรียก
เขาบานเณรในนามของวัดนักบุญเทเรซา โนนแกว

นครราชสีมา
ผูสงเขาบานเณร คุณพอยอแซฟ สมชัย พงศศิริ-

พัฒน
บานเณรเล็ก สามเณราลัยคริสตประจักษ อุบล-

ราชธานี
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-

ราชสมีา
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

นครปฐม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 13 สิงหาคม 2011
โดยพระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 11 สิงหาคม 2012
โดยพระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี

คติพจน “ขนมปงหากอน กับปลาสองตัว” (มก

6:38)

การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนผดุงศิลป (เทเรซา

อปุภัมภ นครราชสมีา
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรยีนอสัสัมชญัอบุลราชธานี
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ศิลปศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาเทววิทยาจรยิธรรม คณะมนุษยศาสตร
วทิยาลัยแสงธรรม

แรงจูงใจเขาบานเณร
มีโอกาสเปนเด็กชวยมิสซา เห็นแบบอยางชีวิต

ของพระสงฆที่ใจดี อุทิศตนเพ่ือผูอื่น และศรัทธาและ
สนใจ อยากเรยีนรจูกัชวีติพระสงฆ จงึเขาบานเณร

ยอหน วชิญะ ประทมุมา เกดิวันท่ี 8 มีนาคม ค.ศ.
1984  (พ.ศ. 2527) สัตบุรษุวัดนักบญุเปโตร โนนแฝก
เปนบุตรคนโตในจำนวนพ่ีนอง 2 คน ของเปโตร นรินัดร
ประทมุมา และมารอีา บุญเรงิ ประทมุมา

กระแสเรียก
เขาบานเณรในนามของวัดนักบุญเปโตร โนนแฝก
ผูสงเขาบานเณร คุณพอยอแซฟ สมชัย พงศศิริ-

พัฒน
บานเณรเล็ก บานเณรคริสตประจักษ อบุลราชธานี
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-

ราชสมีา
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร  ที่สามเณ-

ราลยัแสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 13 สิงหาคม
2011 โดยพระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 11 สิงหาคม 2012
โดยพระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี

คติพจน  “ขาพเจาทำทุกสิง่ไดในพระองค ผปูระทาน
พละกำลงัแกขาพเจา” (ฟป 4:13)

การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ

โนนแกว
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรยีนอสัสัมชญัอบุลราชธานี
ระดับอุมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา

และศาสนา  คณะมนุษยศาสตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทววิทยาจริยธรรม  คณะศาสนศาสตร วิทยาลัย
แสงธรรม

กระแสเรียก
กระแสเรียกเริม่ตนจากครอบครัว  การไปรวมมิสซา

เปนเด็กชวยมสิซา และแบบอยางของบราเดอร พระสงฆ
ที่ไปชวยงานท่ีวัด จึงขอรับการอบรมในบานเณร ให
เติบโตในความเชื่อและความสัมพันธกับพระเยซูเจา
เพื่อการอุทิศตนรับใชผูอื่นตอไป

(อานตอหนา  14)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 37 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2013หนา 14
สถาบันแสงธรรม (ตอจากหนา 13)

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี  1 องค ไดแก
ยอแซฟ อมรเทพ  สุรปิะ เกิดวันท่ี 12  มิถนุายน ค.ศ.

1983 (พ.ศ. 2526) สัตบุรษุวัดนักบญุยอแซฟ ถ้ำสิงห   เปน
บตุรคนโตในจำนวนพ่ีนอง 3 คน ของนายสุธน  สุรปิะ
และนางชาร ี ยนังาม

กระแสเรียก
เขาบานเณรในนามของวัดนักบุญยอแซฟ  ถ้ำสิงห

ชมุพร
ผสูงเขาบานเณร คณุพอสนอง  ชอนทอง (ซดบ.)
บานเณรเล็ก  สำนักฝกธรรมดอมินิกซาวีโอ

สุราษฎรธานี
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-

ราชสมีา
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม  สามพราน  นครปฐม  วนัเสารที ่13  สิงหาคม
2011 โดยพระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา  กฤษเจริญ

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม  สามพราน  นครปฐม  วนัเสารที ่11 สิงหาคม
2012  โดยพระสงัฆราชซลิวโีอ  สิรพิงษ  จรสัศรี

คติพจน “จงชืน่ชมยินดีในความหวัง  จงมีใจอดทน
ตอความทุกขยาก จงพากเพียรในการภาวนา” (โรม
12:12)

การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนอนบุาลนิรมล ชมุพร
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  สุราษฎร-

ธานี
ระดับอดุมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาปรัชญา

และศาสนา คณะมนุษยศาสตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทวจริยธรรม  คณะศาสนศาสตร วิทยาลัย
แสงธรรม

ที่มาของกระแสเรียก
ประทับใจกลุมสามเณรท่ีมาจัดคายสัมผัสชีวิต

ในหมูบาน กลุมสามเณรมีความแตกตางจากเด็กหนุม
ทัว่ไป มีความสุภาพ วาจาไพเราะ ใจดี เปนกนัเอง และ
แตงกายเปนเอกลักษณของการเปนสามเณร ทำให
สนใจและตัดสินใจเขาบานเณร

คณะภราดานอย ฟรนัซิสกนั 1 องค ไดแก
ฟรันซิสเซเวียร ฤกษชัย ภานุพันธ  เกิดวันท่ี 12

กนัยายน ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) สัตบุรษุวัดพระหฤทยั
แหงพระเยซูเจา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เปนบุตรคนโต
ในจำนวนพีน่อง 2 คน ของอนัตน บุญเหลอื ภานพัุนธ
และอกัแนส วลัร ี เจรญิ

กระแสเรียก
เขาบานเณรในนามวัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ผสูงเขาบานเณร คณุพอเปโตร สุรพร สุวชิากร
บานเณรเล็ก สามเณราลัยแมพระสายประคำ

ประจวบคีรขัีนธ

โปสตุรนัต และโนวสิ ประเทศฟลปิปนส
ไดรบัแตงต้ังเปนผอูานพระคัมภรี วนัท่ี 24 มิถนุายน

1995 และไดรับแตงต้ังเปนศาสนบริกรอภิบาลผูปวย
และผสูงูอายุ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ 2011 ทีว่ดัพระหฤทยั
แหงพระเยซูเจา ศรีราชา โดยพระสังฆราชลอเรนซ
เทยีนชยั สมานจิต

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 14 สิงหาคม 2010
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช

ปฏญิาณตนคร้ังแรก วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2008
ปฏญิาณตนตลอดชีพ วนัท่ี 15 มิถนุายน 2013
คติพจน  “Fiat Voluntas Tua” (ขอใหพระประสงค

ของพระองคจงสำเรจ็ไป)

การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ

จนัทบุรี
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

ชลบุรี
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย-

ศาสตร สาขาวิชาปรชัญาและศาสนา ศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา วทิยาลัยแสงธรรม

แรงจูงใจเขาบานเณร
เม่ือครัง้มีโอกาสไปแสวงบญุ และเขาเงียบท่ีอสัซีซี

ไดมีภราดาทานหนึง่เช้ือเชญิและทาทายผมวา “หากเธอ
อยากเปนทุกสิ่งเพื่อทุกคน ในการเปนฟรันซิสกัน เธอ
จะสามารถเปนส่ิงน้ัน” ประกอบกับผมไดเห็นพันธกิจ
ของคณะภราดานอย ฟรนัซิสกัน ทีส่งเสริมความสามารถ
ของสมาชิกในทุก  ๆดาน เพือ่เปนผรูบัใชของพระศาสนจักร
สังคม และเพือ่นพีน่อง และผมยงัสามารถพบไดวา ใน
บรรดาพี่นองสมาชิกฟรันซิสกัน แตละคนมีความ
สามารถท่ีแตกตางกัน แตความสามารถน้ันเพือ่ชวยเหลอื
ทุกๆ คน ผมจึงเกิดความรูสึกประทับใจ และสมัคร
เขาเปนนักบวชในคณะน้ี เพื่อรวมในพันธกิจของ
คณะในการนำการกลับใจอยางตอเนือ่งสพูระศาสนจักร

คณะคามิลเลยีน 1 องค ไดแก
แอนโทนี จิญ วนั เซนิ เกดิวันท่ี 26 มีนาคม ค.ศ.

1982 (พ.ศ. 2525)  สัตบุรุษวัดทันหซวน สังฆมณฑล
ดาลัด ประเทศเวียดนาม เปนบุตรคนท่ี 6 ในจำนวน
พี่นอง 9 คน ของยอแซฟ จิญ หงอก วีย และเทเรซา
เหงยีน ถิ เหลยีว

กระแสเรียก
เขาคณะคามิลเลียน 2001 ที่โฮจิมินหซิต้ี ประเทศ

เวียดนาม
เขาโปสตุลนัต วนัท่ี 8 ธันวาคม 2004 ท่ีศูนยอบรม

เยาชนคามิลเลียน ศรีราชา
เขานวกภาพ วันท่ี 19 มีนาคม 2006 ท่ีคามิลเลียน

โซเชยีล เซนเตอร ปราจีนบรุี
ปฏิญาณตนคร้ังแรก วันท่ี 1 พฤษภาคม 2007 ที่

คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร ปราจีนบุรี
ปฏญิาณตนตลอดชีพ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ   2012

ทีว่ดัพระเยซเูจาเสด็จข้ึนสวรรค สามพราน
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 13 สิงหาคม
2011 โดยพระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม  วันท่ี 11 สิงหาคม
2012 โดยพระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี

คติพจน “ความรักของพระคริสตเจาผลักดัน
ขาพเจา” (2 คร 5:14)

การศึกษา
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนหลกทันหB  ลัมดง

ประเทศเวียดนาม (LocThanh B, Lam Dong)
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนหลกทันห  ลัมดง

ประเทศเวียดนาม (LocThanh, Lam Dong)
ระดับอุดมศึกษา  คณะพยาบาลศาตร Lam Dong

Medical College
ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร สาขา

ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ศิลปศาสตร
บัณฑิต คณะศาสนศาสตร สาขาเทววิทยา วิทยาลัย
แสงธรรม

แรงจูงใจเขาบานเณร
จากประสบการณ เจอและสัมผัสความปวย

เปนเวลานานของบิดาผมเอง เห็นถึงความทุกขทรมาน
ของทาน และจากการท่ีผมไปฝกงานท่ีโรงพยาบาล
ตางๆ ทำใหผมรูสึกวาตองทำอะไรสักอยางมากกวา
การทำตามทางวิชาชีพนี้ เพื่อที่จะบรรเทาทุกขทั้งกาย
และจิตใจ จากน้ีเองเม่ือผมพบคณะผูรับใชผูปวย
(คณะคามิลเลียน) ผมตัดสินใจเขาโดยความยินดี
เหมือนชายคนหน่ึงท่ีเจอไขมุกล้ำคาในพระคัมภีร

มารอีา ฉตัรยา  จิตรเจรญิ  และครอบครวั   200   บาท
คณุดนัย หรพัิฒนกลุ                                      500  บาท
“ลูกหลาน” อุทิศใหมารีอา ลออิวจง       300  บาท
ครอบครัว “บุญฤทธ์ิฤทัยกุล”

อทุศิใหวญิญาณในไฟชำระ                 300  บาท
อทุศิใหวญิญาณผลูวงลบั                  300  บาท
อุทศิใหเปาโล สุวทิย บุญฤทธิฤ์ทยักลุ 300  บาท

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

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ
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«—¥·¡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

«—¥ª√–®”∫â“π‡´‡«’¬√å Õπÿ “«√’¬å™—¬ ¡√¿Ÿ¡‘

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.00 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

Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 15  ‘ßÀ“§¡  ‡«≈“

17.00 π. (‡√‘Ë¡ «¥ “¬ª√–§”‡«≈“ 16.00 π.)

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈  –æ“π„À¡à °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28 °—π¬“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“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 Õ.°∫‘π∑√å∫ÿ√’  ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 31  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

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

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

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

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

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™´‘ «’‚Õ  ‘√‘æß…å

®√— »√’ ‡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.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ¢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‘∏’¡’·Ààæ√–∏“µÿ

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

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

°√°Æ“§¡ 2013

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π. Õà“πæ√–«“®“·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

16.30 π. ∫√√¬“¬æ‘‡»…‡√◊ËÕß ç«‘∂’™ÿ¡™π«—¥é

‚¥¬§ÿ≥æàÕªî¬–™“µ‘ ¡–°√§√√¿å

17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥ “¬ª√–§”‚≈°

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚¥¬æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

����� —°°“√ ∂“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

�����¢Õ‡™‘≠‡æ◊ËÕπ ¡“™‘°°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ¡ßøÕ√åµ (Õ¥’µ

¿√“¥“ ºŸâΩñ°À—¥·≈–¬ÿ«π‘ ) ¡“√à«¡æ∫ª– —ß √√§å

ª√–®”ªï 2556 ·≈–√à«¡„π°‘®°√√¡√à«¡ª√–™ÿ¡„À≠à

 “¡—≠ª√–®”ªï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ 2013 ∑’Ë

Õ“§“√¡Ÿ≈π‘∏§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈ ´Õ¬∑ÕßÀ≈àÕ 25

∫â“πÕ∏‘°“√‡®â“§≥– ‡«≈“ 13.30 π. ‡ªìπµâπ‰ª

À≈—ß®“°°“√ª√–™ÿ¡„À≠à ¡’æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ·≈–

√—∫ª√–∑“πÕ“À“√√à«¡°—π ‚ª√¥¬◊π¬—π°“√‡¢â“√à«¡ß“π

¡“∑’Ë§ÿ≥Õπÿ √≥å Õ“π“¡π“√∂ ‚∑√. 08-1627-8813

À√◊Õ∑’Ë§ÿ≥¡‚π ª√’™“«ÿ≤‘ ‚∑√. 08-1816-5625

°àÕπ«—π∑’Ë 20 °√°Æ“§¡ 2013 ‡æ◊ËÕ§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬

„π°“√µâÕπ√—∫

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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 √“§“

∑à“π≈– 3,000 ∫“∑  ”À√—∫ÀâÕß§Ÿà ·≈– 3,200 ∫“∑

 ”À√—∫ÀâÕß‡¥’Ë¬« ‚Õπ‡ß‘π¡—¥®”≈à«ßÀπâ“ 1,000 ∫“∑

∑’Ë∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ∏π“§“√‰∑¬æ“≥‘™¬å  “¢“æ—≤π“°“√

™◊ËÕπ“ß«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 1232 20484-

0 ‚Õπ·≈â«„Àâ‚∑√·®âß∑’Ë§ÿ≥«—π¥’ ‚∑√. 08-4105-

8585 ∑—π∑’ ‡æ◊ËÕ°—π§«“¡ —∫ π„π°√≥’ àßæ√âÕ¡°—π

À≈“¬∑à“π„π«—π‡¥’¬«°—π / «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 3 µÿ≈“§¡ /

«—π®—π∑√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 13 ∏—π«“§¡

ºŸâ π„®‚ª√¥‚∑√·®âß™◊ËÕ≈à«ßÀπâ“ À√◊Õ Õ∫∂“¡

§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

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

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

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

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

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

´“‡≈‡´’¬π„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡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—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≠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

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÕ“°‘¡·≈–Õ—ππ“ (‰√à«π“πÿ√—°…å °.¡.

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

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï

‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-4422-8256)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“
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‚∑√. 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°“√

 —¡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√—∫

§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√™¡√¡π—°∫«™™“¬ («“√–ªï

§.». 2013-2016)

ª√–°Õ∫¥â«¬

ª√–∏“π §ÿ≥æàÕÕ¿‘ ‘∑∏‘Ï °ƒ…√“≈—¡≥å

√Õßª√–∏“π §ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞  ¡ß“¡

‡≈¢“πÿ°“√ §ÿ≥æàÕ«‘π—¬ ‡ª≈’Ë¬π∫”√ÿß

‡À√—≠≠‘° §ÿ≥æàÕ‡™‘¥™—¬ ‡≈‘»®‘µ√‡≈¢“

°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ ¿√“¥“ ÿ√ ‘∑∏‘Ï  ÿ¢™—¬

°√√¡°“√ºŸâ·∑π 1 §ÿ≥æàÕ ÿ°‘‚¬ ªî‚µ‚¬

°√√¡°“√ºŸâ·∑π 2 ¿√“¥“°—≥¬å «ß…å™’√’

§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√™¡√¡π—°∫«™À≠‘ß («“√–

ªï §.». 2012-2015)

ª√–°Õ∫¥â«¬

ª√–∏“π ‡´Õ√å‰Õ√’π ™”π“≠∏√√¡

√Õßª√–∏“π §ÿ≥·¡à‡™≈’¬ß ‡«™¬—πµå

°√√¡°“√ 1 §ÿ≥·¡à»√’‰æ√ °√–∑Õß

°√√¡°“√ 2 ‘́ ‡µÕ√å‡®π  ‘πª√–¬Ÿ√

°√√¡°“√ 3 §ÿ≥·¡à«‘‰≈«√√≥ ¬πª≈—¥¬»

‡≈¢“πÿ°“√ ‡´Õ√å´’√‘≈ ‡ª≈’Ë¬π∫”√ÿß

‡À√—≠≠‘° ´‘ ‡µÕ√åÕ√—≠≠“ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

 Àæ—π∏åÕ∏‘°“√‡®â“§≥– (µàÕ®“°Àπâ“ 2) §◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø

∏π“¬ÿ∑∏ π—π∑æ√æ‘ ÿ∑∏‘Ï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡

2013 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ

¥Õπ¡¥µ–πÕ¬ Õ.¥”‡π‘π –¥«° ®.√“™∫ÿ√’ ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠

‡ªìπª√–∏“π

✟  —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

 ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

®—¥ª√–™ÿ¡ —¡¡π“ª√–®”ªï 2556

§√—Èß∑’Ë 43

√–À«à“ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18

∂÷ß«—πæÿ∏∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ 2013

∑’Ë‚√ß·√¡‡Õ‡™’¬ æ—∑¬“

®.™≈∫ÿ√’

À—«¢âÕ

ç‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘°

„π¡“µ√∞“π “°≈é

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

udomsarn@cbct.net

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

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

�����¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµå¡“√åµ‘π √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈‡¥Á°

5 Õ—µ√“ µ‘¥µàÕ§ÿ≥π—Øæ√ ‚∑√. 0-2583-5924

§≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–§“¡‘≈‡≈’¬π‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å ª√“®’π∫ÿ√’

¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“ „πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚Õ°“ ©≈Õßπ—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ·≈–‡ªî¥ªï√–≈÷°∂÷ß  4 »µ«√√…¡√≥°√√¡π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

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

«—π‡ “√å∑’Ë 13 °√°Æ“§¡ 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

∑’Ë§“¡‘≈‡≈’¬π ‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å ª√“®’π∫ÿ√’ (‚§°«—¥)

»Ÿπ¬å§“¡‘≈‡≈’¬π ‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å ª√“®’π∫ÿ√’  ß‡§√“–ÀåºŸâ ŸßÕ“¬ÿ¬“°‰√â ¢“¥∑’Ëæ—°æ‘ß ∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß

ªí®®ÿ∫—π¡’ºŸâ ŸßÕ“¬ÿÕ¬Ÿà¿“¬„π»Ÿπ¬å§“¡‘≈‡≈’¬π 95 §π ™“¬ 44 §π À≠‘ß 51 §π  ¿“æ√à“ß°“¬∑ÿææ≈¿“æ

56 §π ª°µ‘ 39 §π ‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ ŸßÕ“¬ÿª√– ∫ªí≠À“∑“ß —ß§¡ ¢“¥∑’Ëæ—°æ‘ß

ºŸâÕÿª°“√– ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ¢“¥‚Õ°“  µ°¢Õ∫¢Õß —ß§¡ ¬“°‰√â ∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß ‰¥â¡’§ÿ≥¿“æ™’«‘µ∑’Ë¥’¢÷Èπ ·≈–

‡æ◊ËÕøóôπøŸ·≈– àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ æ—≤π“ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ  “¡“√∂¥”‡π‘π™’«‘µÕ¬à“ß¡’§ÿ≥§à“  ¡»—°¥‘Ï»√’ ‰¡à‡ªìπ¿“√–

°—∫ —ß§¡‰∑¬

 «— ¥’§√—∫æ’ËπâÕß∑’Ë√—°∑ÿ°∑à“π
‚¥¬ §ÿ≥æàÕ ÿ√ ‘∑∏‘Ï ™ÿà¡»√’æ—π∏ÿå

Àπ—ß ◊Õ√«∫√«¡ “√«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å „π√–À«à“ß∑’Ë§ÿ≥æàÕ

‡ªìπ‡®â“Õ“«“  Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ‡µÁ¡‡ªïò¬¡¥â«¬

§¡«“∑–·≈–¢âÕ§‘¥¡“°¡“¬„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ ‡À¡“–

 ”À√—∫‡ªìπ¢Õß¢«—≠ ¢Õß∑’Ë√–≈÷°„π‚Õ°“ µà“ßÊ

ª°µ‘ 175 ∫“∑ æ‘‡»… 120 ∫“∑

µ‘¥µàÕ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°œ 0-2681-3900 µàÕ 1801



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2013 หนา 17

อดุมสาร หนังสอืพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  ผอูำนวยการ   : คุณพออนุชา ไชยเดช  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช  หัวหนากองบรรณาธิการ : วชัรี กจิสวสัด์ิ
 กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ   ฝายโฆษณา  สพุร เลาเรยีนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ : คุณพอพงศเทพ  ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอบรโูน โรสซ ีสังฆมณฑลจันทบรีุ

: คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอวีระพงค โพธิมล สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอเกรียงไกร ยิ่งยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอศิริชาญ
เอยีงผาสกุ สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพอนที ธรีานวุรรตน สังฆมณฑลอดุรธานี : 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 ชัว่โมง
 ภาษา องักฤษ จนี เยอรมนั ฝรัง่เศส 

TOEFL  TOEIC  IELTS
SPEAKING  PRONUNCIATION

GRAMMAR WRITING 
เปดอบรม Health & Care วนัเสารที ่24 สิงหาคม 56

จายคนละ 2,000 บาท 8 ชัว่โมง
1. สุนทรียบำบัด ฝกรองเพลง

2. นวดกดจดุ กนิตามวิถธีรรมชาติ
3. คลายปมชีวติ ลางพษิในใจ

หนังสือความเชื่อ
อันเปนชีวิต

บอกเลาเรือ่งราว “คำสอน
และชีวิตที่เปนขาวดี”

ที่คริสตชนตองรูและตองเปน
โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

“ทานทำสิง่ใดตอพีน่องผตู่ำตอยทีส่ดุของเราคนหนึง่
ทานก็ทำสิ่งนั้นตอเรา” (มธ 25:40)

“บตุรแหงมนุษยมาเพ่ือแสวงหา และชวยผทูีเ่สยีไป
ใหรอดพน” (ลก 10:10)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
มารีอามักดาเลนา อษุา สวสัดี

อายุ 86 ป
สูออมพระหัตถพระเปนเจา

19 กรกฎาคม 2011
(ครบ 2 ป)

ขอพระองคเมตตาไดเขาสสูวรรคเทอญ

สวัสดิการประกันชีวิตและประกันสังคม การไดรับ
ส่ิงอำนวยความสะดวกยามข้ึนฝง

ในฐานะท่ีเราเปนสมณองคกรอัครสาวกแหง
ทองทะเล เรายินดีถึงการบังคับใชตามขอตกลงใน
อนุสัญญาน้ี และม่ันใจหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดเห็นการ
พัฒนาการดำรงชีพของบรรดาผูใชแรงงานทางทะเล
ดีข้ึน เรายังคงเฝาดูและติดตามเอาใจใสดวยความหวงใย
ในงานของเราตอพวกเขาเชนเดิม โดยเรามุงเนน
เปนพิเศษในขอตกลงท่ี 4.4 ของอนุสัญญาน้ี ซ่ึงมี
เปาประสงคคือ ทำใหผใูชแรงงานทางทะเลบนเรือแนใจ
วาจะสามารถไดรับส่ิงอำนวยความสะดวกยามข้ึนฝง
ไดรบัสวัสดิการรักษาสุขภาพ สวสัดิการชวีติความเปน
อยูดีข้ึน

เราควรประสานขอความรวมมือกับหนวยงานรัฐ
ทีร่บัผดิชอบโดยตรงของทาเรือนัน้ๆ ทีเ่กีย่วของกบังาน
ของเรา เพื่อใหบรรดาผูใชแรงงานไดโอกาสขึ้นฝง
โดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได หลังจากเรือไดเขามา
เทียบทาตามท่ีไดกำหนดไว เพ่ือประโยชนของการดูแล
สุขภาพและชวีติความเปนอยทูีดี่ข้ึน (เทยีบ ขอตกลง B
4.4.6 มาตรา 5)

เราควรแจงประสานเจาหนาท่ีทาเรือของรฐั เพือ่ให
พวกเขาชวยสงเสริมการพัฒนาสวัสดิการสิ่งอำนวย
ความสะดวกในทาเรือชายฝง โดยอนุญาตใหเขาออก
ทาเรือสะดวกย่ิงข้ึนตอบรรดาผูใชแรงงานทางทะเล
บนเรือ  โดยไมคำนึงถึงสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ
ศาสนา และความคิดเห็นทางการเมือง หรือกำเนิดทาง
สังคม ตลอดจนการข้ึนทะเบียนธงของรัฐท่ีพวกเขา
ถกูวาจางมาทำงาน (เทียบขอตกลง A4.4 มาตรา 1)

เราควรใหความชวยเหลือหนวยงานรัฐท่ีรบัผดิชอบ
ใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานท้ัง

วนัอาทิตยแหงทองทะเล (ตอจากหนา 3) ระดับชาติและทองถิน่ เพือ่ทำหนาท่ีเปนชองทางสำหรบั
การปรับปรุงสวัสดิการของผูใชแรงงานทางทะเลท่ี
ทาเรือใหดีข้ึน รวมกนันำผคูนจากองคกรทีแ่ตกตางกัน
เพื่อรวมตัวกันเปนคณะทำงานในจุดมุงหมายแนวหนึ่ง
เดียวกนั (เทียบ ขอตกลง B4.4.3)

นอกจากน้ีเราควรสนับสนุนใหการทาเรือภาครัฐ
นำเสนอรปูแบบอ่ืนๆ ของเงินทุน ระบบการจัดเก็บภาษี
ระวางสินคาของการทาเรือใหเปนกลไกสนับสนุนการ
ใหบริการดานสวัสดิการอยางยั่งยืนแกผูใชแรงงาน
ในทาเรือของรัฐ(เทียบ B4.4.4 มาตรา 1(b)

ภาระรับผิดชอบทายท่ีสุดของเรามุงไปยังผูใช
แรงงานทางทะเล เราควรมีขอมูลใหพวกเขาสำหรับ
ศึกษารับรูเก่ียวกับสิทธิอันชอบธรรมของพวกเขา และ
การคุมครองสิทธ์ิที่มีผลบังคับใชในอนุสัญญาฉบับน้ี
ซ่ึงถือวาเปนเสาหลักท่ี 4 และทายสุดของการออก
กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือระหวางประเทศ อีกสาม
เสาหลักอื่นๆ คือ อนุสัญญาปองกันมลพิษจากเรือ
(MARPOL 1973)  อนุสัญญาความปลอดภัยแหงชีวิต

ในทะเล (SOLAS 1974) อนุสัญญามาตรฐานของการ
ฝกอบรม การไดรบัใบประกาศและการประจำการบนเรือ
(STCW 1978) ผลการดำเนินงานท่ีสามารถมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเปนไปไดจริง จะสัมฤทธ์ิผลไดก็ตอเมื่อ
ถาบรรดาประชาชนแหงทองทะเลไดรูในเน้ือหา
ความสำคัญของอนุสัญญาคุมครองแรงงานทางทะเล
2006 (MLC 2006)

ใหเราชวยวงิวอนพระแมมารยี พระมารดาดาราสมทุร
โปรดสองสวางและรวมเดินทางในพันธกิจของเรา เพือ่
สนับสนุนการทำงานของผูมีความเช่ือที่ไดรับเรียกมา
ใหเปนประจักษพยานชีวิตคริสตชนของเขาในโลก
แหงการเดินเรือ (เทียบ ขอกำหนดเฉพาะ “พระมารดา
ดาราสมุทร” ภาค 1 มาตรา 1)

พระคารดินลัอนัตนนิโอ มารอีา เวกลโิอ
ประธาน

 โจเซฟ กาลาธิพารัมบิล
เลขานุการ
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เรือ่งเล็กๆ ในเมอืงโลก
“เพราะในป ค.ศ.

1803 ศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิก
ไดนำอุปกรณชิ้นหนึ่ง
เขามา ซ่ึงจากในปนั้น
จนถึงปนี้ ผมจึงคิดวา
นี่ คื อพั น ธ กิ จที่ เ ร า
ตองสานตอ และน่ีคือ
เหตุผลเล็ก  ๆ  ที่ เรา
รับคำเชิญการเขารวม
ภา คีการสนับสนุน
แ ล ะ ร ว ม มื อ ใ น
กจิกรรมกรงุเทพมหานครเมืองหนงัสือโลก”

คำอธิบายในเฟมตนๆ ของพาวเวอรพอยทที่ใชในการบรรยายประกอบ
การรายงานกิจกรรมในสวนตางๆ ที่ภาคีในจำนวน 100 กลุมสำนักพิมพ
หรือองคกรที่รวมมือกับทางสำนักงานกรุงเทพมหานคร จนองคการสห-
ประชาชาติไดประกาศใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองหนังสือโลก และ
มีกจิกรรมเฉลมิฉลองไปเมือ่กลางเดอืนเมษายน

“กรงุเทพมหานครเมืองหนงัสือโลก” บางคนคงรสึูกขำกบัเกียรติทีไ่ดรบัน้ี
พรอมกับคำวิพากษวิจารณมากมายประดามี บางคนคงไมใหความหวัง
หรอืโอกาสกบัการทำงานในระบบราชการ ทีท่ำใหคิดไปไดวา มีเร่ืองของระบบ
เวลา การเหยาะแหยะไมจริงจัง การพาตัวเองเขาไปของแวะเก่ียวของ ใหการ
สนับสนุนรวมมือ อาจเปนการตัดสินใจท่ีดูขาดช้ันเชิง หรืออะไรก็สุดแลวแต
จะคิดกันไป แตโลกไมเคยถูกสรางมาใหมีดานเดียว และคนทำกับคนพูด
อาจจะคนละคนกัน ผมใชเวลาไมนานในการตัดสินใจเร่ืองเหลาน้ี ถาเรา
เปนองคกรหน่ึงท่ีอยูในสังคม เวทีไหนที่เราเขาไปมีสวนรวมขับเคล่ือน โดย
เราทำสิ่งเหลาน้ีเปนปกติอยูแลว เพียงแตรวมประสานมือกับหลายภาคสวน
กาวเดินไปดวยกนั พลงัของหมคูณะก็เกดิข้ึนทันที แตเหตผุลทีล่กึไปกวาน้ันคือ
การสรางความรใูหกบัผคูนดวยการอาน ดวยส่ือ ดวยงานพิมพ ไมมีอะไรขัดแยง
เลยกับการรวมผลักดันในกิจกรรมการทำใหกรุงเทพมหานครเปนเมือง
หนงัสือโลก แมรวูาองคกรทีต่นเองสังกัดอยเูปนมดงานนอย ๆ

จดุแข็งหน่ึงของกิจกรรมกรงุเทพมหานครเมืองหนงัสือโลกคอื การดึงส่ิงท่ี
หนวยงานหรือองคกรนัน้ๆ ทำอยแูลว มารวมกันและรวมกัน รวมกนัคือนำงาน
ที่ทำอยูแลว มาจัดหมวดหมู และรวมกันเปนกอนพลังท่ีพบความหลากหลาย
มากมาย ไมใชเฉพาะแตในกรุงเทพฯ เทาน้ัน แตกระจายออกไปยังปริมณฑล
ไมเฉพาะแตการนำยอดพิมพ ยอดขาย ยอดอานหนังสือ หรือยอดจำหนาย
ยอดบริจาคเทาน้ัน แตยงันับคุณคาในใจท่ีองคกรศาสนาอยางเราไดพยายามทำให
เห็นดวย ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย แผนกการพิมพ นำโครงการมารวม
5 โครงการ

“องคกรคาทอลิกของเราทำงานสงเคราะหดวย บางทีเราเห็นหนังสือศาสนา
ที่อานแลว แลวเราก็คิดในใจวา จะเอาไปไวไหนดี จะเผา จะท้ิง ก็คิดไมตก
เราจึงจัดกิจกรรมหนงัสือมอืสองเพือ่นองมือหนึง่ แนนอนมันเปนหนงัสือเกาแลว
ของเรา แตตามชนบทหางไกลท่ีไมมีหนังสือจะอาน หนังสือเหลาน้ีมีคาทันที
หนงัสือมือสองของเรา สำหรบันองมันเปนมือหนึง่ท่ีมีคา”

กิจกรรมในวันนั้นภาคเชามีเซ็นสัญญาความรวมมือเพิ่มของกลุมท่ีสนใจ
จะเขามารวมขับเคล่ือนสนับสนุนกรุงเทพมหานครเปนเมืองหนังสือโลก
ภาคบายมีการบรรยายจากวิทยากร อาทิ ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ ศาสตราจารย
ภิชาน ธเนศ อาภรณสุวรรณ  คุณสุธาทิพ ธัชยพงษ ผมสังเกตวาในบรรดา

วทิยากรท้ัง 3 ทาน และผดูำเนนิรายการอกีหนึง่ เม่ือพดูถงึงานพิมพ งานหนังสือ
มักจะพาดพิงถึงพระสันตะปาปาบาง ศาสนาคริสตบาง บางทีพูดถึงการปดก้ัน
ที่พระศาสนจักรกระทำในอดีต การเซ็นเซอร บางทีพูดถึงกาลิเลโอกับการ
เปนขบฏตอความเชื่อคาทอลิก  บางทีพูดถึงหนังสือที่ มียอดพิมพสูงสุด
ตลอดกาล หนังสือพระคัมภีร ฯลฯ ผมคิดในใจวา ทานเหลาน้ันจะรูไหม
วามีบาทหลวงทานหน่ึง นัง่อยใูนการประชุมวันน้ีดวย

นอกจากน้ันยังมีการฉายวิดีทัศนพูดถึงโครงการในอนาคต และพันธกิจ
ทั้ง 9 ของการขับเคล่ือน หลังจากน้ันมีสมาชิกในภาคีอีก 9 หนวยงานเขารวม
รายงานความคืบหนา หนวยงานละ 10 นาที ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ข้ึนบรรยายหนวยงานแรก

วันนั้นผมพกพาความม่ันใจมาเต็มรอย บวกกับการชวยเตรียมเอกสาร
และขอมูลอยางดีและเช็คระบบเทคนิคกันอีกคร้ังหน่ึงกอนบรรยายจริงจาก
หัวหนากองบ.ก. กอนเริ่มการบรรยายพิธีกรคุณชลรัศมี งาทวีสุข เกริ่นนำ
และเม่ือเริม่ผมแนะนำตัวและแนะนำองคกร กอนจะกลาววา

“เพราะในป ค.ศ. 1803 ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ไดนำอุปกรณ
ชิ้นหน่ึงเขามา ซ่ึงจากในปนั้นจนถึงปนี้ ผมจึงคิดวา นี่คือพันธกิจที่เราตอง
สานตอ และน่ีคือเหตุผลเล็กๆ ที่เรารับคำเชิญการเขารวมภาคีการสนับสนุน
และรวมมือในกิจกรรมกรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก  อุปกรณนั้นคือ
แทนพมิพ”

ผมปดทายดวยภาพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส กับนกพิราบกำลัง
สยายปก พระพักตรของพระองคแยมย้ิม พรอมกับคำบรรยายประกอบภาพ
สุดทายน้ัน วา “พระสันตะปาปาองคปจจุบัน ตรัสกับพวกเราคริสตชนวา
ใหรักเพื่อนพ่ีนอง กิจกรรมทุกอยางท่ีเราทำ จึงไมไดทำอยูที่การเพิ่มยอด หรือ
จำนวนนบั แตเปนการเพิม่คณุภาพใหกบัชวีติคน รกัและแบงปนกบัเพ่ือนมนษุย
เหมือนที่พระสันตะปาปาทรงสอน ตรัสกับเราและเจริญชีวิตใหเราเห็น
เปนประจักษพยาน”

ผมเชื่อวา เราคงเปนจุดเล็กๆ ในเมืองใหญที่ชื่อวาโลก ประเทศไทยก็คง
เชนกัน แตเราชวยกันหมุนโลกใบน้ีใหเคล่ือนไปได ผมคิดวาถาเรามีพื้นท่ี
แมเลก็แคไหน หรอืใหญมหาศาล อยาลืมท่ีจะบอกกับคนรอบขางในพ้ืนท่ีเหลาน้ัน
ถงึความเช่ือของเรา ถงึความรักในพระเจา ทีผ่ลกัดันใหเราทำกจิการแหงความรัก
ตอเพือ่นมนุษย

บรรณาธิการบริหาร
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 “¡‡≥√“≈—¬π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

 “¡‡≥√Õ“∑‘µ¬å  “¡‡≥√™“≠™—¬ “¡‡≥√‚ ¿≥
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 °“√ª√–°“»¢à“«¥’....
ß“π·Ààß§«“¡√—°∑’Ë¬‘Ëß„À≠à∑’Ë ÿ¥

§«“¡‡™◊ËÕ  §◊Õ ç°“√√Ÿâ

§«“¡®√‘ß∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å ·≈–¬÷¥

ªØ‘∫—µ‘µ“¡§«“¡®√‘ßπ—Èπé  (‡∑’¬∫

1 ∑∏ 2:4)   §«“¡√—° §◊Õ ç°“√

¥”‡π‘π™’«‘µ„π§«“¡®√‘ß¥â«¬

§«“¡√—° ‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ

„πæ√–§√‘ µ‡®â “ºŸâ∑√ß ‡ªìπ

æ√–‡»’¬√é (‡∑’¬∫ Õø 4:15)
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 —¡æ—π∏å°—∫æ√–‡®â“„π∞“π–

¡‘µ√ À“¬¢Õßæ√–Õß§å Õ“»—¬

§«“¡√—°‡√“¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡¢âÕ

§” Õπ¢Õßæ√–Õß§å·≈–∫—ß‡°‘¥

º≈é (‡∑’¬∫ ¬π 15:14ff)  ç§«“¡

‡™◊ËÕ∑”„Àâ‡√“πâÕ¡√—∫·≈–ªØ‘∫—µ‘

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)
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