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สัมมนาเชิงปฏบัิตกิาร

(อานตอหนา 5) (อานตอหนา 8)

ศีลลางบาป
และการเปนพอแมอปุถมัภของเดก็

โดย แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
1. ความรบัผิดชอบท่ีสำคญัยิง่

การเปนพอแมอุปถัมภเปนเกียรติที่ยิ่งใหญและมีบทบาทท่ีวิเศษย่ิง
พอแมอุปถัมภและลูกอุปถัมภ เปนหนึ่งเดียวกันผานทางศีลลางบาป
ไปจนตราบช่ัวชวีติ การเปนพอแมอปุถมัภจงึเปนบทบาทท่ีมาพรอมกับความ
รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ บทความน้ีสรุปบทบาทและภาระหนาท่ีรับผิดชอบ
ของพอแมอุปถัมภไว โดยเฉพาะดังท่ีกำหนดไวในประมวลกฎหมาย
พระศาสนจักร วดัตางๆ ตองการใหพอแมอปุถมัภลงช่ือในขอตกลงการเปน
พอแมอปุถมัภ ซ่ึงจะมีตัวอยางใหศึกษา
2. ศีลลางบาปคืออะไร?

ศีลลางบาปเปนศีลศักด์ิสิทธ์ิที่สำคัญตอความรอดพนตลอดนิรันดร
พระเยซูเจาตรัสวา “เราบอกความจริงแกทานวาไมมีใครเขาสพูระอาณาจักร
ของพระเจา ถาเขาไมเกดิจากน้ำและพระจติเจา” (ยอหน 3:5)

การลางบาป หมายถึง การจุมลงในน้ำ บุคคลน้ันจมลงสูความตายของ
พระคริสตเจาดังน้ันบุคคลผูนั้นจึงสามารถเปนข้ึนมาพรอมพระคริสตเจาสู
ชวีติใหมนรินัดรผานศีลลางบาป ผานทางศีลลางบาปนำเราไปสคูวามตายและ
การกลับคืนชีพของพระคริสตเจาเหตุนี้เองคริสตชนใหมละท้ิงชีวิตเกา
และเริม่ตนชวีติใหม กลายเปนสานุศิษยของพระครสิตเจาและสวนหนึง่ของ
พระศาสนจักรซ่ึงเปนด่ังพระกายของพระองค

สำหรับบุคคลท่ีตองการรับศีลลางบาป พวกเขาจะตองเชือ่ในพระเปนเจา
และแสดงความเช่ือในพระคริสตเจา พระบุตรของพระเจา และคำสอนของ
พระศาสนจักรคาทอลิก
3. พอแมอุปถัมภหรือพอแมทูนหัวคือใคร?

นี่เปนธรรมเนียมท่ีมีมาแตโบราณของพระศาสนจักรวา ศีลลางบาป
ของทารกจะตองมีพีเ่ลีย้งหรอืพอแมอปุถมัภ พอแมอปุถมัภคือบคุคลท่ีตอบรับ
และพดูในนามของพระศาสนจักร ซ่ึงเปนครอบครัวทางจิตวิญญาณของทารก
ทีจ่ะรับศีลลางบาป ทารกน้ันยังไมสามารถพูดได ไมสามารถขอรับศีลลางบาป
ไดดวยตัวเอง ผูปกครองและพอแมอุปถัมภจะตองยืนยันความเช่ือของ
คริสตชน และสัญญาท่ีจะดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติชีวิตคริสตชนของ
พวกเขาดวย
4.  ใครสามารถเปนพอแมอุปถัมภไดบาง?

พอแมอุปถัมภมาจากการเลือกสรรอยางรอบคอบของผูปกครองเด็ก
สวนพระศาสนจกัรตองการใหพอแมอปุถมัภมีคุณสมบัติตอไปนี้

- อาย ุ16 ปบรบิรูณข้ึนไป
- รบัศีลกำลงัแลวและดำเนินชวีติเปนคริสตชนท่ีดี
- ไมเปนบุคคลท่ียงัตองโทษใดๆ ทางกฎหมายพระศาสนจักร
ตองมีพออุปถัมภคนหนึ่ง หรือแมอุปถัมภคนหนึ่งเทาน้ัน หรือจะมีทั้ง

พออปุถัมภและแมอปุถัมภกไ็ด (CIC 873)  ผปูกครองของเด็กท่ีรบัศีลลางบาป
ไมสามารถเปนพอแมอุปถัมภได ผูที่ไดรับศีลลางบาปจากนิกายอ่ืน (เชน
ครสิตจักรแหงองักฤษ คริสตจักรเมโธดิสต นกิายโปรเตสแตนต) เขารวมกับ
พอแมอุปถัมภคาทอลิกได แตเปนไดเฉพาะพยานศีลลางบาปเทาน้ัน (CIC
874)

หลงัจากพิธีศีลลางบาป เจาอาวาสของสถานท่ีซ่ึงมีการโปรดศีลลางบาป
ตองเอาใจใส และไมชักชาท่ีจะบันทึกใบทะเบียนศีลลางบาป  ชื่อผูรับศีล
ลางบาป ศาสนบริกร บิดามารดา พอแมอุปถัมภ พยานดวยถามี วันท่ี
โปรดศีลลางบาป พรอมทัง้วนัและสถานท่ีเกิดของผรูบัศีลลางบาปดวย (CIC
877)
5. คำสัญญาแทนโดยพอแมอุปถัมภ

ระหวางพิธีลางบาป ศาสนบริกรจะกลาวกับพอแมอปุถัมภวา 1. ทานมา
ที่นี่เพื่อใหเด็กคนน้ีไดรับศีลลางบาป ดวยน้ำและพระจิตเจา เขาจะไดรับ
ชวีติใหมจากพระเปนเจา ผทูรงเปนความรัก

ประตูแหงความเชือ่
1. ประตูแหงความเช่ือ

(กจ 14:27) (พระเจาเปดประตูแหง
ความเชื่อใหคนตางศาสนา) ประตูนี้
เปดเสมอสำหรับเรา เพื่อใหเราเปน
หน่ึงเดียวกับพระเจา และเขามาอยู
ในพระศาสนจักร เม่ือมีการประกาศ
พระวาจาและพระหรรษทานเปลี่ยน-
แปลงเรา ซ่ึงเริม่ตนท่ีศีลลางบาป (รม
6:4) แลวเราเรียกพระเจาวา พระบิดา
แลวเขาสูชีวิตนิรันดร

2. พระสันตะปาปาตรัส
ในมิสซาเปดสมณสมัยวา เราจำเปน

ตองพบความเช่ืออกีคร้ังหน่ึงวา “เชนเดียวกับพระคริสตพระศาสนจักรท้ังหมด
และนายชุมพาท้ังหลาย ตองนำประชากรออกจากทะเลทรายไปสูสถานท่ี
แหงชีวติ”

แตหลายคนคิดวาความเช่ือชัดแจงในตนเองอยูแลว  จึงไมจำเปน
ที่จะแสดงออกใหคนอื่นเห็นความหมายและคุณคาความเช่ือ วิกฤติความเช่ือ
จงึกระทบตอหลายๆ คน

3. เรารับไมไดที่จะใหเกลือหมดรสชาติ และแสงสวางถูกซอนไว (มธ
13-16) เราตองพบรสชาติเพื่อหลอเลี้ยงตัวเราเอง ดวยพระวาจาของพระเจา
และปงแหงชีวติ

4. ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงตัดสินใจประกาศปแหงความเช่ือจากวันท่ี 11
ตุลาคม ค.ศ. 2012  ถงึวนัท่ี 24 พฤศจกิายน ค.ศ. 2013 (วนัสมโภชพระเยซูเจา
กษัตริยแหงสากลจักรวาล)

20 ป แหงคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกซ่ึงเปนผลจากการประชุม
สมัชชาพเิศษ ค.ศ.  1985  และพระสงัฆราชท่ัวพระศาสนจกัร

เอกสารนีช้วยครูคำสอนมากทีสุ่ด
จากน้ัน วนัท่ี 12 ตุลาคม ค.ศ. 2011 เราเรยีกรองใหผแูทนสภาพระสงัฆราช

ทั่วโลกชวยพิจารณาหัวขอ “การประกาศขาวดีแบบใหม เพื่อการถายทอด
ความเชือ่ครสิตชน” นีเ่ปนเวลาเหมาะสมท่ีจะนำพระศาสนจักรมาพบความเช่ือ
อกีครัง้หนึง่

5. การฟนฟขูองพระศาสนจกัรจะสมัฤทธ์ิผลโดยทางการเปนพยานชวีติ
ของครสิตชน

ครสิตชนรับเรยีกมาใหพดูความจริง  ส่ิงน้ีรวมถงึการกลบัใจ เพราะปแหง
ความเช่ือ คือการเช้ือเชิญใหกลับใจอยางแทจริงกลับมาหาพระเจา กลับมา
รบัการใหอภยับาป (กจ 5:31) เพือ่ใหเรารวมมืออยางเต็มใจเพือ่ทำใหความคิด
ความรูสึก  จิตใจ และวิธีการปฏิบัติไดรับการชำระลางใหสะอาดและรับ
การเปลี่ยนแปลงไป

6. ความรักของพระคริสตนั่นแหละท่ีเติมเต็มหัวใจเราและผลักดันเรา
ใหประกาศขาวดี

7. ดวยความรักของพระองค พระเยซูเจาทรงดึงคนทุกสมัยเขาหา
พระองค ทกุวนัน้ี มีความจำเปนท่ีจะตองอทุศิตนมากกวาเดิมเพือ่การประกาศ
พระขาวดีแบบใหมอีกครั้งหน่ึง เพื่อใหคนมีความยินดีที่ไดเชื่อและมีความ
กระตือรือรนท่ีจะถายทอดความเช่ือ

8. ความเช่ือเจริญข้ึนเม่ือนำมาดำรงชีวิตในรูปแบบของประสบการณ
ความรักท่ีไดรับมาและเม่ือเราถายทอดไปใหคนอ่ืนเห็นประสบการณของ
พระหรรษทานและความยินดี  ทำใหเราเกิดผลและชวยเราใหเปนพยานชีวิต
โดยการเช่ือเทาน้ันท่ีความเช่ือของเราเจริญข้ึนและเขมแข็งมากกวาเดิม

9. โอกาสแหงความสุขใจน้ี เราขอพระสงัฆราชท่ัวโลกรวมกับเรา ผสืูบ

โดย ศษิยเกาโรม ’70
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พิธเีสก - วางศลิาฤกษ (ตอจากหนา 20)

เพื่อการกอสรางบานผูสูงอายุราชสีมา ที่บริเวณชุมชน
หนองแกชาง ต.หนองไผลอม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์ ประมุข
สังฆมณฑลนครราชสีมา และคุณพอเชิดชัย เลิศ-
จิตรเลขา ประธานมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแหง
ประเทศไทย อธิการเจาคณะนักบวชคามิลเลียน เปน
ประธานรวมในพิธี ซ่ึงโครงการบานผูสูงอายุราชสมีา
ไดใช เวลา 1 ปในการเตรียมความพรอมในทุกดาน
โดยเฉพาะอยางย่ิง ดานการระดมทุนเพื่อชวยในการ
กอสราง การติดตอกับคณะบุคคลและหนวยงานตางๆ
ในจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อขอความชวยเหลือดาน
ประชาสัมพันธ เพือ่ใหคนในพ้ืนท่ีไดรบัทราบถึงโครงการ
ใหมากท่ีสุด และการขออนุญาตกอสรางโครงการ
จากเทศบาลนครนครราชสีมา

โดยกอนท่ีจะเร่ิมพิธีการเสกพ้ืนท่ี และวางศิลาฤกษ
ไดมีการกลาวตอนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน
ตลอด 1 ปที่ผานมา โดยคุณพอยอหน คอนตาริน
ผูอำนวยการ และนางสาวศรีบังอร พิลาจันทร ผู -
ประสานงานโครงการบานผสููงอายุราชสีมา นอกจากน้ี
คณะกรรมการดำเนินงาน ไดมอบของท่ีระลึกแสดง
ความขอบคุณสำหรับผูที่ไดใหความชวยเหลือในการ
ดำเนินงานของโครงการมาต้ังแตแรกเร่ิม อาทิ 1. คุณ

แสงชัย อภิชาติธนพัฒน 2. คุณวัลลีย วงศภักดี 3.
คณุจักรกฤษณ สุวรรณสาร 4. คณุเรอืงรอง – คณุประยรู
วุนวงษ 5. โรงพยาบาลเซนตเมรี่ นครราชสีมา 6.
โรงเรียนมารียวิทยา นครราชสีมา  7. คุณวไลพร
สิรจิินดา  8. คณุทวลีกัษณ อนองอาจ 9. บรษิทั ปตท.
จำกดั (มหาชน) และโปรซา อติาลี เปนตน

พิธีเสกพื้นท่ี และวางศิลาฤกษ ไดเริ่มข้ึนในเวลา
10.00 น. หลงัพธีิกรรมตางๆ เสร็จส้ินแลว มีการแสดง
จากผสููงอายุ จำนวน 2 ชดุ โดยไดรบัความเอ้ือเฟอจาก
คุณอัจฉรา สุขีวัฒน และคุณพออัมรินทร พันธวิไล
ซ่ึงเปนชมรมผูสูงอายุจากอาสนวิหารแมพระประจักษ
ที่ เมืองลูรด นครราชสีมา และชมรมผูสูงอายุจาก
วดัคาทอลิกหนองพลวง

ตอจากน้ีไป ภารกิจหลักที่โครงการบานผูสูงอายุ
ราชสีมา จะตองดำเนินงานและกระทำอยางตอเนื่อง
สม่ำเสมอคือ การขอรับบริจาคเงิน และวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ที่จำเปนสำหรับการกอสราง จึงขอถือโอกาส
นี้  เรียนเชิญพี่นองทุกทาน ผูมีจิตศรัทธา ไดรวมเปน
สวนหน่ึงของการบุกเบิกงานอภิบาลดานผูสูงอายุ กับ
สังฆมณฑลนครราชสีมา และมูลนิธิคณะนักบุญ
คามิลโลแหงประเทศไทย (คณะนักบวชคามิลเลียน)
โดยการรวมบริจาคสมทบทุน และ / หรอืประชาสัมพนัธ
เก่ียวกบัโครงการน้ีใหกบัผทูีป่ระสงคจะรวมบริจาคเพ่ือ

ชวยใหการกอสรางบานผูสูงอายุราชสีมา สำเร็จใน
อนาคตอันใกล

ขอขอบคุณผูท่ีมีพระคุณตอโครงการทุกๆ ทาน
โดยเฉพาะอยางย่ิง คณุพอสมดุล วาปทะ และเจาหนาท่ี
ศูนยมิสซังเขตนครราชสีมา  ผูบริหาร-คณะครูและ
นกัเรยีนจากโรงเรียนมารียวทิยานครราชสีมา  ผบูรหิาร-
คณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย
บริหารธุรกิจ นครราชสีมา (MBAC) ผูบริหาร และ
เจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลเซนตเมร่ี และเทศบาลนคร
นครราชสมีา ทีไ่ดใหความชวยเหลอืในทุกดาน

พี่นองทานใดท่ีมีจิตศรัทธา รวมบริจาคสมทบทุน
การกอสรางโครงการบานผูสูงอายุราชสีมา สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีนางสาวศรีบังอร
พิลาจันทร (หนูแดง) โทรศพัท 0-4425-3316, 08-9789-
2287 www.camilliankorat.org , เฟซบคุแฟนเพจ : Home
For The Aged Ratchasima

อาลยัซสิเตอร (ตอจากหนา 20)
เม่ือรบัศีลลางบาป  ไดรบัศาสนนามวา แคลร  หรอืนกับุญ
คลาราแหงอสัซีซี  ซิสเตอรมีบดิาช่ือ Willy Bell มารดา
ชื่อ Teresa Ryan ซิสเตอรฟรังซิสมีพี่สาวชื่อ Ursula
และนองชายชื่อ Gerard  เทาท่ีทราบซิสเตอรฟรังซิส
มีญาติผใูหญเปนซิสเตอรอรุสุลนิ นามวา Mother Ignatius
และ Mother Alphonsus Wallace    ภายหลงั คุณแม Ignatius
ไดเปนคณบดีทีว่ทิยาลัยนวิรอแชล   ซ่ึงพีส่าวของทาน
เปนคุณครูใหญของโรงเรยีนนักบุญอญัจลา ที ่Bronx

ชวีตินกับวช
ซิสเตอรเลาใหฟงวา เม่ือตอนเปนวัยรนุ เปนชวงท่ี

สหรัฐอเมริกาอยูในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ  เม่ืออายุ
ได 20 ป สมัครเขาเปนนักบวชคณะอุรสุลนิท่ี  Beacon
นิวยอรก สหรัฐอเมริกา  เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม ค.ศ.
1946 และไดรบัเขาเปนนวกะ ที ่Beacon  เชนเดิม เม่ือ
วนัท่ี 15  มกราคม 1947  ซิสเตอรไดถวายปฏิญาณตน
ครัง้แรก ที ่  Beacon เม่ือวนัท่ี  15 มกราคม 1949    โดย
ใชชื่อนักบวชวา  ซิสเตอรมารีย ฟรังซิสเซเวียร เบลล,
OSU (Sister Marie Francis Xavier Bell, OSU)   ซิสเตอร
ฟรงัซิสเซเวียร เบลล ถวายปฏญิาณตนตลอดชีพ ที ่  New
Rochelle, นวิยอรก  สหรฐัอเมรกิา วนัที ่ 16  มกราคม
1952

ชวีติธรรมทตู - ภารกจิ - การศึกษา - เดินทาง
การเปนธรรมทูต เปนเร่ืองท่ีซิสเตอรฟรงัซิสใฝฝน

ที่จะทำ  เม่ือเวลากำหนดท่ีจะออกเดินทาง ซิสเตอร
ฟรังซิสเดินทางจากสหรัฐ  และมาถึงโรม และลงเรือ
ที่ทาเรือมารเซยเพื่อมาประเทศไทย  ซิสเตอรฟรังซิส
เซเวียรเดินทางมาเมืองไทยโดยมีเพื่อนรวมเดินทางอีก
ทานหน่ึง คือ ซิสเตอร Mary Immaculate Marjory

Duke  ซิสเตอรฟรังซิสเลาใหเราฟงวา ซิสเตอรทานน้ี
สอนภาษาไทยใหทาน แตเปนภาษาไทยทีไ่มดีเลย  เม่ือ
ไปพดูกับใครท่ีเมืองไทย  มีแตคนหัวเราะขบขัน  มีเรือ่ง
ตลกท่ีซิสเตอรเลาใหเราฟงวา ระหวางเดินทางรอนแรม
มาในเรือเปนเวลา 30 วันน้ัน  ทุกเย็นซิสเตอรทั้งสอง
จะข้ึนไปบนดาดฟาเรือ เพื่อชมทัศนียภาพของทองฟา
ยามอาทิตยอสัดง  มีบรกิรมาถามวาจะรับเคร่ืองด่ืมอะไร
หรือไม  ซิสเตอรทั้งสองทานปฏิเสธไมรับเคร่ืองด่ืม
ที่เปนเหลาองุนท่ีบริกรนำมาเสิรฟ  ซิสเตอรส่ังน้ำสม
สองแกวทกุเยน็   เม่ือเดนิทางมาถึงสิงคโปร  ซิสเตอร
ฟรงัซิสเซเวียรไดรบับิลเปนคาน้ำสม 60 แกว  ซิสเตอร
ทัง้สองทานตกใจเปนอนัมาก  ถามวาทำไมจึงมีการวางบลิ
เกบ็เงินดวย  บรกิรแจงวา  ถาด่ืมไวน  ไมเสียเงิน  แต
เพราะดืม่น้ำสม  ตองเสียเงนิ  ซิสเตอรทัง้สองไมมีเงนิ
ชำระ เพราะเปนส่ิงท่ีไมคาดคิด  แตมีผโูดยสารท่ีมาดวย
ทราบเร่ือง และไดชวยชำระเงนิใหทัง้สองจึงรอดตัวไป

ซิสเตอรฟรงัซิสเซเวียร เดินทางมาถึงประเทศไทย
เม่ือวนัที ่24 มกราคม ค.ศ. 1953 ซิสเตอรมาพกัทีม่าแตร
เดอีวิทยาลัย เพื่อปรับตัวไดเพียงสองเดือน  วันท่ี 27
มีนาคม ก็ถูกสงไปทำหนาท่ีที่เรยีนาเชลีฯ เชียงใหม
ซิสเตอรสอนหนังสือใหเด็ก ๆ พรอมท้ังเรียนภาษาไทย
ไปดวยกัน

ซิสเตอรฟรังซิสเซเวียรเดินทางไปตรียัมพรรษา
ที่โรม ระหวางวันท่ี 11 สิงหาคม 1961  ถึงวันท่ี 6
สิงหาคม 1962  นับเปนเวลาหนึ่งปเต็มๆ ที่อยูที่โรม
ซ่ึงเปนการไปรวมกลุมกับพี่นองอุรสุลินเพื่อรับการ
อบรมตรียัมพรรษา (Tertainship) ที่โรม 1961-1962
หลังจากน้ันไดมีการปฏิญาณตนอยางสงา ท่ีบาน
ศูนยกลางคณะท่ีโรม เม่ือวนัท่ี  26 มีนาคม   1962 เม่ือ
เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ซิสเตอรไดไปประจำ

อยูที่โรงเรียนวาสุเทวี  และเดินทางไปสอนท่ีโรงเรียน
กุหลาบวัฒนาดวย  ตอจากน้ันซิสเตอรไดยายกลับมา
ประจำท่ีโรงเรียนมาแตรเดอีฯ โดยมีหนาท่ีเปนผูชวย
อธิการบาน

ชวีติธรรมทตู - นกัพฒันา
ตอมาซิสเตอรถกูสงไปเรียนตอทีป่ระเทศฟลปิปนส

ระหวางวันท่ี 9 กนัยายน 1966 ถงึ 10 มีนาคม 1968 เปน
เวลาเกือบสองป ที ่EAPI  ซ่ึงเปนศูนยอภบิาล ต้ังอยใูน
มหาวิทยาลัยอเทเนโอ  (Ateneo de Manila University)
หลงัจากน้ัน ซิสเตอรฟรงัซิสไดไปศึกษาดูงานท่ีประเทศ
เนเธอรแลนด และกลับไปเยี่ยมบานท่ีสหรัฐอเมริกา
ในเดือนมิถนุายน ค.ศ.  1970 และเดินทางกลับประเทศไทย
ในเดือนกนัยายน ค.ศ. 1970 หลงัจากน้ัน จากชีวติท่ีเปน
คร ูและนักอบรม กไ็ดพลกิผนัไปเปนนักพฒันา  เน่ือง
จากคณะอุรสุลินไดรับงานงานสังฆมณฑลราชบุรี เพื่อ
พฒันาบุกเบกิหมบูานซอนตา ทีอ่ำเภอจอมบงึ   ซิสเตอร
ฟรังซิสเซเวียร เดินทางไปถึงท่ีจอมบึง  ในเดือน
พฤษภาคม  1974  และกลับไปเย่ียมบานในเดือน
พฤษภาคม  ค.ศ. 1976

ซิสเตอรฟรังซิสเซเวียรยังเดินทางไปเยี่ยมบานอีก
หลายคร้ัง จนยุติบทบาทการทำงานท่ีจอมบึง ในป 1991
และกลับไปประจำอยูที่มาแตรเดอีฯ หลังจากน้ัน
ซิสเตอรฟรังซิสเซเวียรไดเดินทางไปเพ่ิมพูนความรู
ที ่EAPI ประเทศฟลปิปนส ระหวางป 1993-1994  และ
กลบัมาอยทูีม่าแตรเดอีฯ  ซิสเตอรไดเดินทางไปเย่ียมบาน
ครัง้สุดทาย ค.ศ. 2001  และกลับมาดูแลบานเพชรสำราญ
หัวหิน และซิสเตอรไดมีโอกาสชวยดูแลการกอสราง
โรงเรียนปยมาตย พะเยา ค.ศ. 2003  หลังจากน้ัน

(อานตอหนา 11)
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24 มถินุายน 2013
สมโภชนักบญุยอหน บปัตสิต

บางสวนจากบทเทศนของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส ในพิธีมิสซาเชาประจำวัน ณ วาติกัน โอกาส
สมโภชนักบุญยอหน บปัติสต

“ทานยอหนดูเหมือนจะไมไดอะไร นั่นแหละคือ
กระแสเรียกของทาน ทานปฏิเสธตนเองและเม่ือเรา
รำพึงไตรตรองถึงชีวิตของทานนักบุญผูนี้ชางเปนชีวิต
ที่ยิ่งใหญและทรงพลัง ใครๆ ตางก็คิดวาทานคือพระ-

เมสสิยาห แลวทำไมจึงกลับตรงกันขามกลายเปน
ความมืดมนในเรือนจำ เรากำลังมองดูรหสัธรรมย่ิงใหญ
เราไมรูวาชวงสุดทายในชีวิตของทานยอหนเปนเชนไร
เรารูเพียงแตวาทานถูกประหาร ศีรษะของทานถูกวาง
บนถาด เปนรางวัลยิ่งใหญจากนางรำมอบแกผูทำผิด
ลวงประเวณี  พอไมคิดวาพวกลกูจะถอมตัวลงต่ำกวาน้ี
อีกไดหรือไม จะปฏิเสธตนเองกวาน้ีอีกไดหรือไม
นั่นเปนวาระสุดทายท่ีทานยอหนไดประสบ

พระศาสนจักรดำรงอยเูพือ่ประกาศสอน  เปนเสียง
แหงพระวาจาขององคพระเจาผูเปนประดุจสามีและ
เปนองคความจริง พระศาสนจักรดำรงอยูเพื่อประกาศ
พระวาจาแมตองหลั่งเลือดเปนมรณสักขี  มรณสักขี
เปนของท่ีอยใูนมือของผทูีภ่าคภมิูใจ ผมีูความภาคภมิูใจ
ที่สุดบนแผนดินนี้คือตัวอยางท่ีนักบุญยอหน บัปติสต
ได เสนอมอบใหแกโลกในวันน้ีสำหรับเราและ
พระศาสนจักร พระศาสนจักรที่เปนผูรับใชพระวาจา
เสมอมา พระศาสนจักรผูไมเคยเอาอะไรเขามา
เปนของตน ทานนาจะไดพูดอะไรบางอยางเก่ียวกับ
ตัวทานแตกไ็มเคย  ทานแคชีห้นทาง ทานรสึูกวาตนเอง
เปนเพียงเสียง ไมใชพระวจนาตถ นี่แหละคือเคล็ดลับ
ของทานยอหน  ทำไมทานจึงศักด์ิสิทธ์ิและไมมีบาป
เพราะวาทานไมเคย...ไมเคยเอาอะไรมาเปนของตนเอง
ทานจะไมยอมเปนพวกเอาแตคิดวางแผน  เขาผูซ่ึง
ปฏิเสธตนเองเพ่ือวาพระวจนาตถจะไดเสด็จมาอยู
เบื้องหนา และเราในฐานะพระศาสนจักร เราสามารถ
วิงวอนขอพระหรรษทาน ณ บัดน้ีที่จะไมกลายเปน
พระศาสนจักร แคในหวัคดิ

นี่เปนแบบฉบับท่ีทานยอหนมอบแกเราในวันน้ี
แกเราและแกพระศาสนจักร พระศาสนจักรที่รับใช
พระวจนาตถอยูตลอดเวลา พระศาสนจักรท่ีไมเคย
เอาอะไรมาเพ่ือตนเอง วันน้ีในคำภาวนาจงขอพระพร

แหงความช่ืนชมยินดี เราวอนขอองคพระผูเปนเจา
ประทานกำลังแกพระศาสนจักรในการรับใชพระ-
วจนาตถ  ใหเปนเสียงของพระวจนาตถนั้นเทศนสอน
แกโลก เราวิงวอนขอพระหรรษทาน ศักด์ิศรีแบบทาน
ยอหน บัปติสต ที่ไมมีแนวคิดอะไรเพ่ือตนเอง ยกเวน
พระวรสารท่ีเรายึดม่ันดุจทรัพยสมบัติ  พระศาสนจักร
หน่ึงเดียวเทาน้ันท่ีชี้ใหเห็นพระวจนาตถ และทำดังน้ี
แมตองหลัง่เลอืดเปนมรณสักข.ี..กจ็ะทำ”

(แปลจากขาวในเว็บไซต โรมรีพอรทดอทคอม,
24 มิถนุายน 2013)

2.ในสวนของทาน ทานจะตองดูแลเล้ียงดูเขาใหเติบโต
ข้ึนในความเช่ืออยูเสมอ ชีวิตศักด์ิสิทธ์ิที่พระเจามอบ
ใหเขาถูกเก็บใหพนจากบาป และจะเติบโตอยางเขมแข็ง
ยิ่งข้ึนไปภายในหัวใจของเขา 3. ถาความเช่ือของทาน
พรอมตอการรับภาระรับผิดชอบคร้ังน้ี กลาวคำสัญญา
ของศีลลางบาปของทานเองอีกคร้ังหนึ่ง ละท้ิงปศาจ
แสดงความเช่ือในพระคริสตเจา นี่เปนความเช่ือของ
พระศาสนจักรคาทอลกิ นีเ่ปนความเช่ือทีพ่าใหเด็กคนน้ี
มารับศีลลางบาป
6. คำสัญญา จากน้ัน ศาสนบริกรหรือสังฆานุกร
จะถามพอแมอุปถัมภ 6 คำถาม วาดวยความเช่ือ (การ
ละทิ้งบาป 3 คำถาม และการประกาศยืนยันความเชื่อ
3 คำถาม)
7. การละทิ้งบาป 1.ทานละท้ิงบาป เพื่อเจริญชีวิต
ในความเปนอิสระของผูเปนบุตรพระเปนเจาหรือ?
2.ทานละท้ิงความย่ัวยวนของความช่ัว เพื่อมิใหบาป
ครอบงำทานหรือ? 3.ทานละท้ิงปศาจซ่ึงเปนจอมมาร
ตัวการและเจาใหญของบาปหรือ การตอบรับการละท้ิง
บาป ในทุกขอใหตอบ “ขาพเจาละท้ิง”
8. การประกาศยืนยันความเชื่อ 1. ทานเช่ือในพระเจา
พระบดิาผทูรงสรรพานภุาพสรางฟาดินหรอื? 2 . ท า น
เชื่อถึงพระเยซูคริสตเจา พระเอกบุตรของพระองค

พระเจาของเรา ทรงบงัเกดิจากพระนางมารยีพรหมจารี
รบัทรมานและถูกฝงไว ทรงกลบัคืนชีพจากบรรดาผตูาย
และประทับเบ้ืองขวาพระบิดาหรือ?  3. ทานเช่ือถึง
พระจติ พระศาสนจักรศักด์ิสิทธ์ิสากล สหพนัธนกับญุ
การยกบาป การคืนชพีของเน้ือหนงั และชีวตินิรนัดรหรอื?
นี่แหละคือความเช่ือของเรา นี่แหละคือความเช่ือของ
พระศาสนจักร และเราภูมิใจท่ีจะประกาศความเช่ือน้ัน
ในพระคริสตเยซู พระเจาของเรา การตอบรับการ
ประกาศยืนยนัความเช่ือในทุกขอใหตอบ “ขาพเจาเชือ่”
9. พอแมอุปถัมภมีหนาท่ีอะไร? หนาท่ีของพอแม
อปุถมัภ คือ การชวยเหลอืผปูกครองโดยการชวยสรางเสริม
เด็กจากท้ังคำพูดและตัวอยางการดำเนินชีวิตอยาง
คริสตชน พอแมอุปถัมภเปนด่ัง ‘แมแบบ’ ใหกับเด็ก
ซ่ึงหมายความวาเปนท้ังสานุศิษยของพระเยซูคริสตเจา
และสมาชิกของวัด ซ่ึงเปนด่ังพระกายของพระองค

กลาวไดอีกนัยหน่ึงวา บทบาทของพอแมอุปถัมภ
คือการชวยลูกทูนหัวในตลอดเสนทางการดำเนินชีวิต
ครสิตชน เพือ่ปกปองและพฒันาการรับพระหรรษทาน
ที่ไดจากศีลลางบาป พอแมอุปถัมภจะตองเปนตัวอยาง
ที่ดีใหกับลูกทูนหัวโดยการเปนสานุศิษยที่ดีของพระ-
เยซูเจา ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นผานความรักท่ีพวกเขา
มีตอพระเปนเจา ดำเนนิชีวติตามพระวาจาของพระองค
พธีิมิสซา ศีลศักด์ิสิทธ์ิ คำสอนของพระศาสนจักร และ

ศลีลางบาป (ตอจากหนา 3) ความรักท่ีมีใหกบัผอูืน่ หนาท่ีของพวกเขาคือการพฒันา
ชีวิตท่ีศักด์ิสิทธ์ิของเขาเอง สวดภาวนาเพ่ือลูกทูนหัว
เปนประจำ ระหวางพิธีลางบาป พอแมอุปถัมภจะตอง
ทำสัญญาท่ีเปนพิธีการ ตอหนาสาธารณชนวาจะชวย
ลกูทนูหวัใหเติบโตในชีวติแหงความเช่ือ พระศาสนจักร
สนับสนุนเด็กๆ ใหรับศีลกำลังเม่ือพวกเขาโตข้ึน และ
สมควรใหผูรับหนาท่ีเปนพอแมอุปถัมภศีลลางบาป
มาเปนพอแมอปุถมัภศีลกำลงัดวย (CIC 893)
10. ขอตกลงการเปนพอแมอุปถัมภ
ชื่อเต็มของเด็ก : .............................ชื่อบิดา-มารดา :
.............................................ทีอ่ย ู: .................................
รหสัไปรษณีย : ....................โทรศัพท ..................วนัท่ีเขา
พธีิลางบาป : ................................ชือ่ของพอแมอปุถมัภ :
...........................................ทีอ่ย ู: ....................................
รหสัไปรษณีย : ..................โทรศพัท : ....................

ขาพเจาไดอานและเขาใจหนาท่ีนีแ้ลว ขาพเจายอมรบั
ในส่ิงท่ีพระศาสนจักรคาทอลกิเชือ่เกีย่วกบัความสำคญั
ของการเปนพอแมอปุถัมภ ขอตกลง และความรับผดิชอบ
ขาพเจายินดีรบัความรับผดิชอบน้ี และขาพเจาสัญญาวา
จะทำใหดีที่ สุด  เพื่อการเติบโตในความเช่ือของ
ลกูทนูหวั
ลายมือชือ่: ..........................................................................
วนัท่ี :....................................................................................
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การเก็บเก่ียวผลผลิต
ท่ีมากมาย

บทอธษิฐานภาวนา

“แดง”  มีความสามารถในเร่ืองการเพาะปลกู อนัเปนมรดกตกทอดมาจาก
แมของเขา ทานปลูกตนไมไดทุกชนิด สวนแดงเองชอบทำสวนก็จริง แตมัน
ตองใชเวลามากไปหนอย งานสวนบางชนิดเขาก็ทำไมเปน เขาจึงลงทายดวยการ
จัดสวนใหดูเรียบรอยเทาน้ัน

หากแดงเปนหน่ึงในจำนวนลูกจางของเจาของสวนในพระวรสารวันน้ี
เขาคงจะถอนใบสาระแหนพรอมกับหญา แตเจาของสวนรูดีวาอะไรควรเก็บ
อะไรควรท้ิงไวกอน ในบรรดานิทานเปรียบเทียบของพระองค พระเยซูเจา
ตรัสกับชาวสวนชาวนาวา พระองคทรงสอนใหพวกเขามีความเพียรและอดทน
ความช่ัวจะเจริญเติบโตไปพรอมๆ  กับความดี พระองคจึงทรงสอนใหเรา
ไววางใจในพระองค ผูทรงมีอำนาจเหนือความช่ัว และในท่ีสุดจะทรงทำลาย
ความช่ัวโดยส้ินเชิง

เรารูดีวา ตนไมในตัวของมันเองไมสามารถเปนตนท่ีดีหรือไมดี มนุษย
ตางหากท่ีจะดีหรือไมดีได เม่ือเราตองเผชิญกับความช่ัว เราสามารถอธิษฐาน
ภาวนา และพยายามทำใหตัวเราเองกลับใจ รวมทั้งพี่นองของเราดวย เพื่อ
ใหการเก็บเก่ียวครั้งสุดทายขององคพระผูเปนเจาจะไดทรงเก็บเก่ียวแตเพียง
ตนท่ีดี เพราะนีคื่อพระประสงคของพระองค

ขาแตพระเยซูเจา  การท่ีพระองคเสด็จฟนข้ึนมา
จากความตาย พระองคทรงแสดงใหลูกเห็นถึง
ชั ยชนะ ข้ันสุดท าย เหนือบาปและความตาย
โปรดทรงสอนใหลูกตอบโตความชั่วดวยความดี
ความรุนแรงดวยความรกั  ความสงสัยดวยความเชือ่
ดวยเทอญ อาแมน

“จงปลอยใหขาวสองชนิดงอกงามขึ้นดวยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว
แลวฉันจะบอกกับคนเก็บเกี่ยววา จงเก็บขาวละมานกอน

มัดเปนฟอนเผาไฟเสีย สวนขาวสาลีนั้นจงเก็บเขายุงของฉัน”
(มัทธิว 13:30)




⌫ ⌫  
⌫  ⌫ 



สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ทรงลงพระนามอนุมัติการแตงต้ัง
เปนนักบุญใหมของ “บุญราศียอหน ที่ 23” และ “บุญราศียอหน ปอล ที่ 2”
พระสนัตะปาปา เปนท่ีเรียบรอยแลว  เม่ือวนัศุกรที ่5 กรกฎาคม 2013

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงใหพระคารดินัลอันเจโล อมาโต
ประธานสมณกระทรวงประกาศการเปนนักบญุ เขาเฝา

คุณพอเฟเดริโก ลอมบารดี ผูอำนวยการศูนยขาววาติกัน  แถลงวา
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงลงพระนามอนุมัติใหมีการแตงต้ังสมเด็จ
พระสนัตะปาปาผลูวงลบัท้ัง 2 พระองค เปนนักบญุ

โดยในกรณีของบุญราศียอหน ปอล ที่ 2 อัศจรรยจากพระเจาท่ีไดรับการ
อนุมัตินั้น เกิดกับฟลอริเบ็ธ โมรา ดิอาซ สตรีชาวคอสตาริกา วัย 50 ป
ที่หายปวยจากอาการโคมาเสนเลือดโปงพองในสมองแตก

สวนกรณขีองบุญราศียอหน ที ่23 สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส ทรงอนุมัติ
แตงต้ังเปนนักบุญ  โดยไมตองมีอัศจรรย ท่ีสองมารับรอง  ทั้งนี้สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงใชอำนาจของพระสันตะปาปายกเวนการลงมติ
อนุมัติอัศจรรยที่สองใหกับกรณีของบุญราศียอหน ที่ 23 ซ่ึงการใชอำนาจ
พระสันตะปาปายกเวนกฎตางๆ สามารถทำไดเหมือนเม่ือคร้ังท่ีสมเด็จ
พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16 ทรงยกเวนระยะเวลา 5 ป หลังการ
ส้ินพระชนม เพื่อเปดการพิจารณาเปนบุญราศีของสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2
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สังฆมณฑลจนัทบรุี

สมโภชพระหฤทยั

สมโภชพระหฤทยั

 ฉลองชุมชนแหงความเช่ือวัดนักบุญเบเนดิกต
เขาฉกรรจ เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2013 แมจะไมมีตัว
อาคารวัดใหฉลองกนั และถนนหนทางท่ีเฉอะแฉะ แต
ก็ไมไดเปนอุปสรรคอยางใดกับบรรดาพี่นองคริสตชน
ยังคงมารวมพิธีกันเต็มพ้ืนท่ี ไมนอยไปกวาปกอนๆ
นับเปนการฉลองชุมชนแหงความเช่ือโดยแท และ
ในโอกาสน้ี ยังมีการตอนรับเจาอาวาสวัดองคใหม
คุณพอเอกภพ  ผลมูล ที่ เพิ่งสำเร็จการศึกษาดาน

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แมริม ไดจัดฉลองครบ
80 ป ชมุชนแหงความเช่ือของวัด เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน
2013 โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน

สังฆมณฑลเชียงใหม

เปนประธานในพิธีบชูาขอบพระคุณ มีพระสงฆ นกับวช
และสัตบุรุษมารวมงานจำนวนมาก พรอมกันนี้ทางวัด
ไดตอนรับ พระครูปญญาวิเชียร รักษาการเจาคณะ
อำเภอแมรมิ และพระครบัูณฑิตธรรมาภรณ เจาอาวาส
วดัลัฏฐวินั ขอนตาล และภิกษุ สามเณร ท่ีนำผาปามารวม
แสดงความยินดีในโอกาสน้ีดวย  โอกาสฉลองวัดคร้ังน้ี
พระคุณเจาไดโปรดศีลกำลังใหกับเด็กและเยาวชน
จำนวน 12 คน และโปรดศลีมหาสนทิครัง้แรกใหกบัเด็ก
จำนวน 2 คนดวย หลังจากเขารับตำแหนงหัวหนา
ฝายอภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม คณุพอชชูาต ิศรวีชิยั-
รัตน ก็ไดเรียกประชุมหัวหนาในแผนกตางๆ ของฝาย
ทันที เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2013 ที่หองประชุมช้ัน 2
ตึกแฮรี ทิล ไดมีการแนะนำหัวหนาแตละแผนกงาน
ในฝายอภบิาล และรวมกันวางแผนงานของแตละแผนก
สำหรับป 2014 ซ่ึงจะมีการพิจารณารวมในเดือน
พฤศจิกายน 2013 ทีจ่ะถึงน้ีครบั  

การแตงตั้งและโยกยายพระสงฆ
ในสงัฆมณฑลอุดรธาน ี ฉบบัท่ี 2/2013

1. พระสงฆคณะธรรมทตูจากสเปน
1. คุณพอเฟอรมิน รีอาโน เจาอาวาสวัดนักบุญโรซา
ชาวลมีา บานคำสดีา  วดับุญราศีทัง้เจ็ดแหงประเทศไทย
บานทงุกวาง วดันักบุญวินเซน เดอปอล บานศรีวฒันา
และวัดพระบิดามหาการุญ บานโนนสมบูรณ ศูนย
ครสิตศาสนธรรมประจำอยทูีว่ดันักบุญยูดาห บานดุง

2.พระสงฆคณะธรรมทตูแหงมารนีริมล (O.M.I.)
1.คุณพอเบน คาทานัส, O.M.I. เจาอาวาสวัดมารีย
นำไมตร ีเชยีงคาน

ตำแหนงพิเศษในสังฆมณฑลอุดรธานี
1.ที่ปรึกษาพระสังฆราช

1. คุณพอเปาโล สมนึก สุทธิ
2. คุณพอโทมสั กำจัด เสาะกาน
3. คุณพอเฟอรมิน รอีาโน
4. คุณพอเปโตรโกวิทย เจริญพงศ
5. คุณพอไมเก้ิล วฒันา ศรีวรกุล, C.Ss.R.

2. ผชูวยพระสงัฆราชเขตปกครอง
เขตอุดรธานี

คุณพอซีโมน ไมตรี ทาสุวรรณ
เขตขอนแกน

คุณพอไมเก้ิล ประสิทธ์ิ ไกรโหล
เขตเลยและหนองบัวลำภู

คุณพอเปาโล ประสงค วงษวบิลูยสิน, O.M.I.
เขตหนองคาย

คุณพอไมเก้ิล วฒันา ศรีวรกลุ, C.Ss.R.
เขตบึงกาฬ

คุณพอโทมสั กำจดั เสาะกาน

3. ผชูวยพระสงัฆราชฝาย
ฝายอภิบาลคริสตชน

คุณพอฟาเบียน บวัทอง บญุทอด
ฝายธรรมทตู

คุณพอเฟอรมิน รอีาโน

ฝายการศึกษาคาทอลิก
คุณพอลกูา พฒันา อปุการ

ฝายสังคม
คุณพอฟรงัซิสอสัซีซี สุรพงษ ลาบุดดี

ฝายสื่อสารสังคม
คุณพอซีโมน ไมตรี ทาสุวรรณ

ฝายบุคลาภิบาล
คุณพอลอเรนซ พรภริมย บญุทรพัย

ฝายการเงินและทรัพยสิน
คุณพอเปาโล สมนึก สุทธิ

4. คณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
คุณพอเปโตรโกวิทย เจริญพงศ อปุสังฆราช
คุณพอโทมสั กำจัด เสาะกาน เลขาธิการสังฆมณฑล

ผูชวยพระสังฆราชเขตบึงกาฬ
คุณพอเปาโล สมนึก สุทธิ เหรัญญิกสังฆมณฑล

ผูชวยพระสังฆราชฝายการเงินและทรัพยสิน
คุณพอเฟอรมิน รีอาโน ผูชวยพระสังฆราชฝาย

ธรรมทูต
คุณพอไมเก้ิล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R. ผูชวย

พระสงัฆราชเขตหนองคาย
คุณพอเปาโล ประสงค วงษวบิลูยสิน, O.M.I. ผชูวย

พระสังฆราชเขตเลยและหนองบัวลำภู
คุณพอฟาเบียน บวัทอง บุญทอด ผชูวยพระสังฆราช

ฝายอภบิาลคริสตชน
คุณพอไมเกิล้ ประสทิธ์ิ ไกรโหล ผชูวยพระสงัฆราช

เขตขอนแกน
คุณพอลูกา พัฒนา อุปการ ผูชวยพระสังฆราช

ฝายการศึกษาคาทอลิก
คุณพอลอเรนซ  พรภิรมย  บุญทรัพย  ผูชวย

พระสังฆราชฝายบุคลาภิบาล
คุณพอซีโมน ไมตรี ทาสุวรรณ ผชูวยพระสงัฆราช

ฝายส่ือสารสงัคม ผชูวยพระสงัฆราชเขตอุดรธานี
คุณพอฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ ลาบุดดี ผูชวย

พระสงัฆราชฝายสังคม

5. คณะกรรมการการเงินสังฆมณฑล
พระสังฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตุวสัิย  ประธาน

พธีิกรรม จากโรมอีกดวย รบัการแตงต้ังกันไปเปนท่ี
เรยีบรอย สำหรบัสภาภบิาลวดัพระหฤทยัฯ ขลงุ ทัง้ 56
ทาน เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม จากพระสังฆราชซิลวีโอ
สิรพิงษ จรสัศร ีพรอมกับพธีิโปรดศีลกำลังของเด็กนักเรียน
ทัง้ 22 คน ในวันเดียวกนั ขอรวมแสดงความยินดีทัง้เด็ก
และผูใหญ ขอพระพรของพระเปนเจานำทาง ในการ
ทำหนาท่ีตางๆ รวมทัง้การเปนคริสตชนคนของพระเจา
โอกาสนีด้วย ประกาศเลือ่นเวลาฉลองวดัอคัรเทวดา
มีคาแอล ปราจีนบุรี ในวันเสารที่ 28 กันยายน 2013
เวลา 10.30 น. เปนเวลา 10.00 น. และจะมีพธีิเทิดเกียรติ
ศีลมหาสนิท หลงัพธีิมิสซา   

คุณพอเปาโล สมนึก สุทธิ กรรมการ
คุณพอเปโตรโกวิทย เจริญพงศ  กรรมการ
คุณพอจอหน ทาบอร  กรรมการ
คุณพอเฟอรมิน รอีาโน  กรรมการ
คุณพอลอเรนซ พรภริมย บญุทรพัย  กรรมการ

6. แผนกตางๆ
แผนกท่ีดินและกอสราง

คุณพอโทมสั กำจดั เสาะกาน
แผนกชวีติสงฆ

คุณพอลอเรนซ พรภริมย บญุทรพัย
แผนกสงฆอีสาน

คุณพอเปาโล สมนึก สุทธิ
คุณพอยอหนบัปติสต ปรชีา ศิลาโคตร

แผนกผูประสบภัย ผูลี้ภัย ผูยากไรและรอโอกาส
คุณพอนโิคลสั สราวุธ สหายแกน

แผนกความยตุธิรรมและสนัติ แผนกผสููงอายุ
คุณพอเปาโล เปรม คุณโดน

“จงรับใชซ่ึงกันและกันดวยความรัก” (กท5:14)

พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตุวสัิย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

ขอใหรบัตำแหนงและหนาท่ีใหม
ภายในวนัที ่1 สิงหาคม ค.ศ. 2013

ประกาศ ณ วนัที ่1 กรกฎาคม ค.ศ. 2013

“มนษุยมไิดดำรงชวีติดวยอาหารเทานัน้
แตดำรงชีวติดวยพระวาจาทุกคำ
ทีอ่อกจากพระโอษฐของพระเจา”

(มทัธวิ 4:4)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 37 ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2013หนา 8

ตำแหนงนักบุญเปโตร ในการรำลึกถึงพรอันประเสริฐ
ของความเช่ือ  พระสังฆราชจะมีโอกาสประกาศยืนยัน
ความเช่ือในอาสนวิหารของตน และในทุกวัดท่ัวโลก
ในบาน ในครอบครัวของเรา กลุมนักบวช ชุมชนวัด
ตองหาโอกาสประกาศยืนยันความเช่ือของตน

10. ในเร่ืองน้ี เราขอเสนอทางเพ่ือชวยใหทานเขาใจ
ลึกซ้ึงไมเพียงเน้ือหาขอความเช่ือเทาน้ัน แตการมอบ
ตนเองอยางส้ินเชงิแดพระเจา  การรเูนือ้หาขอความเชือ่
ไมเพยีงพอ จงึตองใหหวัใจซ่ึงเปนสวนสำคัญยิง่ในมนุษย
เปดรับพระหรรษทานเพ่ือใหมองเห็นส่ิงท่ีอยูใตภาพ
ปรากฏและเขาใจพระวาจาของพระเจา ยิ่งกวา น้ัน
คริสตชนตองไมคิดวา ความเช่ือเปนเร่ืองสวนตัว
หรือเก็บไวคนเดียว

ความเช่ือคือการเลือกอยูเคียงขางพระคริสตเจา
เพื่อจะดำรงชีวิตกับพระองค เพราะความเชื่อเปน
ความสมัครใจ มันจึงเรียกรองใหมีความรับผิดชอบ
ในดานสังคมในส่ิงท่ีเราเชือ่

ในท่ีสุด การยนืยนัความเชือ่เปนเรือ่งท้ังสวนตัวและ
สวนรวม ดังท่ีเราเหน็ในหนงัสือคำสอนของพระศาสนจกัร
คาทอลิกท่ีวา “ขาฯ เชือ่” เปนความเช่ือของพระศาสนจักร
ที่ เราผู มีความเช่ือประกาศยืนยันดวยตนเองต้ังแต
วันรับศีลลางบาป เม่ือประกาศวาเราเชื่อ คือความเชื่อ
ของพระศาสนจักรที่พระสังฆราชท่ีไปชุมนุมกันใน
สังคายนา และท่ีอยใูนท่ีชมุนุมของคริสตชน

นั่นคือ เราตองไมลืมวา มีหลายคนในโลกท่ีกำลัง
แสวงหาความจริงน้ีชั่วชีวิตอยางจริงใจ ถาเราแนะนำ
ใหเขาพบพระเยซูเจา เขาจะรูจักพระองค

11. เพื่อรูจักเน้ือหาความเช่ือ เราสามารถพบใน
หนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ซ่ึงเปน
เครือ่งมือทีข่าดเสียมิได บุญราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่ 2 ตรสัวา “หนงัสือเลมน้ี เปนเครือ่งมอื
ที่มีคุณคาเพื่อรวมเราเขาดวยกันและเปนกฎเกณฑที่
แมนยำสำหรบัสอนขอความเชือ่”

12. ปแหงความเชื่อเปนเวลาเหมาะสมที่จะมอง
ดูการเปนพยานดานเมตตาจิตดวย

ความเช่ือที่ไมมีความรักความเมตตาก็จะไมบังเกิด
ผล  ถาปราศจากความเช่ือ ความเมตตาเปนแคความรสึูก
ธรรมดา  ๆ ยากอบ เขียนวา  “ดังน้ัน ความเช่ือและความรัก
ตองไปดวยกัน” (ยก 2:14-18)

13. ขอใหปแหงความเช่ือนี้ ทำใหความสัมพันธ
ของเรากับพระคริสตเจาเขมแข็งข้ึน เพราะพระองค
เทาน้ันท่ีทำใหความรักของเราเปนความรักแทและ
ถาวร

เราเชือ่มัน่วา พระเยซเูจาไดชนะอำนาจความช่ัวราย
และความตายแลว (ลก 11:20) เราจึงมอบตนเองแด
พระองคดวยความมัน่ใจ พระองคผปูระทบัอยทูามกลาง
เรา และพระศาสนจักร ซ่ึงเปนชมุชนท่ีปรากฏแกสายตา
ผูคนในเรื่องจิตเมตตา ก็พำนักอยูในพระองค เปน
เคร่ืองหมายของการคืนดีกับพระบิดาเจา

ใหเรามอบวันเวลาแหงพระหรรษทานน้ีแดพระแม
มารีอาพระมารดาพระเจา ผูซ่ึงเราประกาศวา พระแม
เปนผมีูบญุเพราะไดเชือ่ (ลก 1:45)

ใหมา ณ วันท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 2011 ปที่ 7 ของ
สมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

สารของสมัชชาการประกาศขาวดีแบบใหม
(ฉบับยอทางการ)

1. เริม่ตนเอกสารน้ี บรรดาพระสังฆราชรำลึกถงึ
พระวรสารนักบุญยอหน ที่เขียนถึงการท่ีพระเยซูเจา
พบหญิงชาวสะมาเรียท่ีบอน้ำ  นีเ่ปนภาพของคนรวมสมัย
ที่มีภาชนะวางเปลาและกระหายน้ำและกระวนกระวาย
หาพระเจา สำหรับบุคคลเหลาน้ี พระศาสนจักรตอง
อัญเชิญใหพระเยซูเจามาอยูกับเขา  และเหมือนหญิง
สะมาเรียที่พบกับพระเยซูเจา  เขาก็จะเปนพยานขาวดี
แหงความรอดและความหวัง

2. เม่ืออานเน้ือหาของการประกาศขาวดีแบบใหม
สมัชชาเตือนใหเราเห็นความจำเปนของการฟนฟู
ชวีติใหม ซ่ึงเส่ียงท่ีอยกูบัความมืดมนในวัฒนธรรมของ
ปจจุบันน้ี และยังพบกับความออนแอในความเช่ือของ
ผูรับศีลลางบาปแลว

3. การพบกบัพระเจา ซ่ึงพระองคไขแสดงใหเรา
เหน็วา พระองคเปนความรกั เราพบไดในพระศาสนจกัร
เทาน้ัน ซ่ึงเปนชุมชนท่ีมีความเช่ือ จากท่ีนีเ่องท่ีครสิตชน

ประตแูหงความเชือ่ (ตอจากหนา 3) เปนพยานในท่ีตางๆ ดวย
4. กระน้ันก็ดีพระศาสนจักรยืนยันวา ถาจะไป

ประกาศขาวดี ครสิตชนตองไดรบัการประกาศเสียกอน
และเร่ิมตนดวยการกลับใจ เพราะศิษยท่ีออนแอก็เปน
อุปสรรคตองการประกาศ

5. เม่ือตระหนักในขอเท็จจริงท่ีวา พระเยซูเจา
เปนผูนำประวัติศาสตร และความช่ัวรายจะไมมีทาง
ชนะได พระสังฆราชตองเชิญใหคริสตชนชนะ
ความกลัวดวยความเช่ือ และมองดูโลกดวยความกลาหาญ
เพราะแมมองดูจะเห็นวาโลกเต็มไปดวยความขัดแยง
และการทาทายมากมาย แตโลกน้ียังเปนโลกท่ีพระเจา
ยังรักอยู

6. ดังน้ัน จึงไมมีการมองโลกในแงราย ในเร่ือง
โลกาภิวัตน การไมนับถือพระเจา และความโนมเอียง
ในทางไมดีของสังคม การอพยพยายถิ่นทำมาหากิน
อปุสรรคและความทุกขยากลำบากตางๆ ทีต่องประสบ
พบเห็น เราตองมองส่ิงเหลาน้ีวาเปนโอกาสสำหรับ
การประกาศขาวดี

ประชมุใหญ (ตอจากหนา 2)
พรอมครอบครัว ไดมาพบปะรูจักกัน เปนกำลังใจ
ตอกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณการทำงาน
ซึง่กนัและกัน โดยมีคณะเซอรราในอัครสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ คือกลุมกรุงเทพฯ และกลุมเซนตจอหน
เปนเจาภาพ

พิธีบูชาขอบพระคุณเปดงานประชุมใหญ จัดท่ี
สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
โดยพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ใหเกียรติมา
เปนประธาน ทั้งน้ีเพื่อเสริมสรางความเช่ือ ความ
ศรัทธาใหแกสมาชิก และครอบครัวใหเขมแข็งย่ิงข้ึน
และในโอกาสเดียวกันน้ี คณะเซอรราประเทศไทย
ยงัไดจดัพิธีปฏญิาณตน เขารับตำแหนงของประธาน
สภาเซอรรา ประธานเขตและประธานกลุม ที่
จะปฏิบติัหนาท่ีในป 2013-2014

จบพธีิพระคารดินลัไดใหเกยีรตถิายภาพรวมกบั
สมาชิกของกลุมตางๆ  ดวย หลังจากน้ันเปนการ
ประชุมใหญของสภาเซอรราประเทศไทย คณุสนทยา
วศิพรรณ  ประธานสภาฯ  ไดสรุปผลงานและกิจกรรม
ในรอบปใหสมาชิกทราบ

ปดทายดวยการบรรยายพิเศษในหัวขอ “ปแหง
ความเช่ือ 2013 กบัครอบครวั เรอืนเพาะชำกระแสเรยีก”
โดยคณุพอสมเกยีรต ิตรนีกิร

ในชวงบาย ทางเจาภาพไดนำสมาชิกไปชมพพิธิ-
ภัณฑหุนข้ีผึ้งศาลายา และไปขอพรนักบุญอันนา
ที่วัดทาจีน นำสมาชิกลงเรือสัมผัสชีวิตชาวประมง
ไปชมปากอาวแมน้ำทาจีน แลวกลับมาฟงคุณพอ
ธรีพล กอบวทิยากลุ เจาอาวาส แบงปนประสบการณ
ชีวิต งานอภิบาลและงานตางดาวท่ีสุมเส่ียงตอ

กฎหมายแรงงาน
วนัอาทิตยที ่7 เมษายน หลงัพธีิบชูาขอบพระคุณ

เพื่อขอบคุณมิสชันนารี และถายภาพรวมกัน ผูจัด
นำสมาชิกเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
ตามรอยมิสชันนารี 450 ป โดยมีอาจารยชัยณรงค
มนเทียรวเิชยีรฉาย บรรยายประวัติศาสตรกรงุศรีอยธุยา
และการแพรธรรมในสมัยนัน้ ตลอดการเดินทาง ผจูดั
นำไปชมโบราณสถานหมบูานโปรตุเกส  ศูนยแพรธรรม
ของมิสชันนารีระยะเร่ิมแรก หลังจากน้ันจึงไปเย่ียม
ชมวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ทั้งบรรยายและชม
สถาปตยกรรมเกาแกกวารอยป

ภาคกลางคืนเปนงานสังสรรควันครอบครัว
เซอรรา โดยสมาชิกทุกคนแตงกายแบบไทยๆ และ
มีการประกวดชุดไทยดวย สลับดวยการรองเพลง
และท่ีเปนจุดเดนของงานคือ เจาภาพไดจดัการแสดง
กตัญุตาแดพระคารดินลั พระสังฆราชและพระสงฆ
อาวุโสที่พักอยูที่บานพัก โดยจัดใหมีพิธีรดน้ำขอพร
และมอบของท่ีระลกึ เปนการสงเสริมใหกำลงัใจ และ
ขอบคุณท่ีอทุศิตนรับใชพระศาสนจักร มาตลอดชีวติ

คณะเซอรราประเทศไทย ปจจุบันมีการแบงเขต
การดำเนินงานเปน 3 เขต มีกลุมเซอรราอยูตามวัด
ตางๆ กระจายท่ัวทุกสังฆมณฑล รวม 23 กลุม และ
มีกลุมจัดต้ังทดลองอีก 1 กลุม มีจำนวนสมาชิก
ทัง้ส้ิน 836 คน คณะเซอรรานอกจากจะมงุสนับสนุน
และสงเสริมกระแสเรียกของพระสงฆและนักบวช
ชาย-หญิงแลว ยังมุงสงเสริมกระแสเรียกการเปน
ครสิตชนท่ีดีของสมาชกิ ใหดำเนนิชวีติตามพระวาจา
ในพระคัมภีรดวย

รายงานโดย วชิยั บุญเจือ รองประธานฝายสือ่สาร
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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)

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

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป
ตออายสุมาชกิ ตดิตอฝายทะเบยีนสมาชิก โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810

ตดิตอกองบรรณาธกิาร โทร. 0-26813900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com, udomsarn@cbct.net

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

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลึกตางๆ  หลากสีสวยงาม

ของที่ระ
ลึก

ของที่ระ
ลึกของที่ระ
ลึก

ของที่ระ
ลึก

ของที่ระ
ลึก

ตามวาระแ
ละโอกาส

ตางๆ

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

Email:  pppygift@yahoo.com

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

(มธ 5:7)

พระเจาทรงย่ิงใหญกวาใจของเรา
และทรงลวงรทูกุสิง่  (1 ยอหน 3:20)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
มารีอามักดาเลนา อษุา สวสัดี

อายุ 86 ป
สูออมพระหัตถพระเปนเจา

19 กรกฎาคม 2011 (ครบ 2 ป)
“และลกูา ประสทิธ์ิ สวสัด”ี

สอูอมพระหัตถพระเจา 2 กุมภาพันธ 1990
ขอพระองคเมตตาไดเขาสูสวรรคเทอญ
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก โรงพยาบาลเซนตหลุยส
ขอเชิญผูสนใจเขารวมฟงบรรยายเร่ือง

ศีลมหาสนทิ
ศีลศักดิสิ์ทธ์ิ..
รวมเราเปนหนึ่งเดียว

โดย
คุณพอบัญชา อภิชาติวรกลุ

พระสงฆคณะนักบวช
รอยแผลศักดิ์สิทธ์ิ

วันอังคารท่ี 20 สงิหาคม 2556
เวลา 09.00-12.00 น.

ณ หองประชุม ช้ัน 3 อาคารปยะการุญ
โรงพยาบาลเซนตหลุยส

สำรองท่ีนัง่ไดที ่: คณุวทิยา  ปานมีศร ี ฝายทรพัยากรบุคคลฯ
โทรศพัท  0-2675-5000  ตอ 10801-2

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

เกรโกรี สวสัดิ ์ครุวรรณ
ชาตะ 9 มนีาคม 1919

เกิดใหมในพระเจา 26 กรกฎาคม  2010
ครบ 3 ป

คณะกรรมการกองทุนสิ่งพิมพคาทอลิกสรางสรรค

แสงสวางแหงความเช่ือ

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรงเขียนสมณลิขิต
“แสงสวางแหงความเชื่อ” (Lumen Fidei) ถึงบรรดา
พระสังฆราช พระสงฆ สังฆานุกร ผูถวายตน และ
สัตบุรุษฆราวาส เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2013
สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก และได
ประกาศเปนทางการตอนเท่ียง เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม
ที่ผานมา

สมณลิขิต “แสงสวางแหงความเช่ือ” กลาวถึง
ธรรมประเพณีของพระศาสนจักรวา เปนพระพรย่ิงใหญ
ที่พระเยซูเจาทรงนำมาให พระองคตรัสวา “เราเขามา
ในโลกเปนแสงสวาง เพือ่ใหทกุคนท่ีเชือ่ในเราไมอยใูน
ความมืด” (ยน 12:46) นักบุญเปาโลใชภาพลักษณ
เดียวกันวา “พระเจาผตูรัสวา ‘ใหแสงสวางสองออกมา
จากความมืด’ ก็เปนผูทรงฉายแสงเขาสูจิตใจของเรา”
(2คร 4:6)

ในสมัยใหม บางคนคิดวา แสงสวางน้ีเหมาะสม
กับสังคมเกา แตไมมีประโยชนกับสมัยใหม เพราะเขา
ภูมิใจกับการมีเหตุผล และมีวิธีทางใหมมุงสูอนาคต

เขาวจิารณศาสนาคริสตวา ขัดขวางมนุษยชาติสอูนาคต
ในปแหงความเช่ือ ที่เราเร่ิมในโอกาสฉลอง 50

ปของการเปดสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ซ่ึงชัดเจนวา
วาติกัน ท่ี 2 เปนสภาสังคายนาแหงความเช่ือ ฟนฟู
ความเชื่อของเราในพระเจา ในพระเยซูคริสตเจา ถึง
ศูนยกลางแหงความเช่ือของเรา ทัง้ฐานะพระศาสนจักร
(สากล) และฐานะสวนตัว เรารวูาพระพรของพระเจาน้ี
ตองไดรับการหลอเลี้ยง  และทำใหเขมแข็งจนวา
สามารถนำทางจาริกแสวงบุญแกพระศาสนจักร สภา
สังคายนาวาติกัน ที่ 2 ชวยใหแสงสวางแหงความเชื่อ
สองสวางประสบการณมนุษยจากภายใน ชวยเราชาย
และหญิงในปจจุบัน แสดงใหเห็นชัดเจนวา ความเช่ือ
ทำใหชวีติดีข้ึนในทุกมิติ” (ขอ 6)

เนือ้หา แบงเปน 4 บท (60 ยอหนา) ดังน้ี
บทท่ี 1 เราเชือ่ในความรัก (เทียบ 1 ยน 4:16)
กลาวถึง อบัราฮมั บดิาในความเช่ือ (8-11) ความเช่ือ

ของอิสราเอล (12-14) ความสมบูรณของความเช่ือ
ครสิตชน (15-18) ความรอดพนอาศัยความเชือ่ (19-21)
รปูแบบความเช่ือของพระศาสนจักร (22)

บทท่ี 2 ถาทานไมเช่ือมั่น ทานจะต้ังม่ันอยูไมได
(เทียบ อสย 7:9)

กลาวถึง ความเชื่อและความจริง (23-25) ความรู

เรือ่งความจริงและความรัก (26-28) ความเช่ือจากการได
ยินและไดเห็น (29-31) การเสวนาระหวางความเช่ือ
และเหตุผล (32-34) ความเช่ือและการแสวงหาพระเจา
(35) ความเช่ือและเทววทิยา (36)

บทท่ี 3 ขาพเจามอบส่ิงท่ีขาพเจาไดรบัมาใหกบัทาน
(เทียบ 1คร 15:3)

กลาวถึง พระศาสนจักร มารดาแหงความเช่ือ
ของเรา (37-39) ศีลศักด์ิสิทธ์ิ และการมอบความเชื่อ
(40-45)  ความเช่ือ  บทภาวนาและบัญญัติ 10 ประการ (46)
เอกภาพและบูรณาการแหงความเช่ือ (47-49)

บทท่ี 4 พระเจาทรงจัดเตรียมเมืองไวใหพวกเขา
แลว (เทียบ ฮบ 11:6)

กลาวถึง ความเช่ือและความดีสวนรวม (50-51)
ความเช่ือและครอบครัว (52-53) แสงสวางสำหรบัชวีติ
ในสังคม (54-55) ความบรรเทาใจและพละกำลัง
ทามกลางความทุกข (56-57)

เธอเปนสุขท่ีเชื่อ  (เทียบ  ลก  1:45) สมเด็จ
พระสันตะปาปาทรงจบสมณลิขิตดวยบทภาวนาถึง
พระนางมารยี มารดาของพระศาสนจักร และมารดาแหง
ความเช่ือของเรา (59-60) ใหเชื่อในความรักเปนพิเศษ
ในเวลาถูกทดลอง

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน
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ซิสเตอรไดกลับมาดูแลบานพักเขาเงียบหรือบานคาย
เพชรสำราญ ทีห่วัหินอีกในป  2005  และกลับมาประจำ
ทีม่าแตรเดอีฯ อกีคร้ังหน่ึงป 2009

บ้ันปลายชีวิต
ซิสเตอรฟรังซิสเซเวียร เบลล เปนผูที่นำความสุข

สนุกสนานใหกบัหมคูณะ  แมวาทานจะตองสกูบัโรคราย
ที่ทำใหทานพูดไมได  ตองส่ือสารดวยการเขียน  ทาน
เปนนักภาวนา  เปนนักอบรม เปนชางวิศวกรหญงิของ
อรุสุลนิ   ซิสเตอรมีสวนชวยในการเตรียมพธีิกรรมใหกบั
บานมาแตรเดอีฯ และบานอ่ืนๆ   ซิสเตอรยงัชวยงานของ
สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย (FABC) ซ่ึงมี
สำนักงานต้ังอยทูีโ่รงพยาบาลเซนตหลุยส ในระยะชวง
ค.ศ. 2010-2012 จนกระทั่งลมเจ็บหนักในชวงสุดทาย
ทานชวยดูแลจัดเก็บเอกสารอยางดี  ซิสเตอรลมเจ็บหนัก
เม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ. 2012 จนถึงปจจบุนั  ซิสเตอรได
รับความยากลำบากในความปวยไข  แตทานเลาวา
คนบางคน พระเจาตองการใหรวมสวนในพระทรมาน
กับพระองค ซ่ึงซิสเตอรนอมรับดวยใจยินดีและสงบ
ซิสเตอรเดินทางคร้ังสุดทายไปเฝาพระเจาท่ีทานรัก
เม่ือรงุอรณุของวันท่ี 11 เมษายน ค.ศ. 2013

ประวตัซิสิเตอรทโีอดอร ฮาแนนเฟลด, OSU
วยัเดก็

ฉันเกิดวันท่ี 23 ธันวาคม ค.ศ. 1922 เปนคนท่ี 2
มีพี่สาวคนหน่ึงและนองชาย พี่สาวเสียชีวิต 10 กวาป
มาแลว นองก็มีลูก 7 คน  คุณแมชื่อ Marguerite
(Doelker)  คุณพอชือ่ Theodore หรอืบางทีเราเรยีกทาน
วา “Big Ted”  ฉนัสนิทกับคุณแม  คุณแมเปนคนศรัทธา
เราก็อยูใกลวัด และชอบที่จะไปท่ีนั่น คุณพอก็เปน
ลูเธอแรน แตไมเคยกีดขวางท่ีเราจะไปวัดหรืออะไร
แลวก็ในท่ีสุด เวลาซิสเตอรก็เปนผูเยาว ก็รับศีลในวัด
คาทอลิก ที่จริงก็เกิดท่ีแมนฮัดตัน แตอยูที่บรองส ที่
นวิยอรก ทัง้สองก็อยใูนนิวยอรกซิต้ี

เยาวชน - กระแสเรยีก
เริ่มท่ีโรงเรียนนักบุญอัญจลา ที่มีซิสเตอรอุรสุลิน

อยหูลายคน แตละช้ันก็มีซิสเตอรคนหน่ึง ต้ังแตทีไ่ดรบั
ศีลมหาสนิทคร้ังแรก กร็สึูกวามีความปรารถนาท่ีจะได
ถวายตัวตอพระเจา ครอบครัวมีความยากลำบาก ขณะท่ี
มี Depresion ทีส่หรฐัอเมรกิา เวลาทีไ่ปไฮสคลู ไปเรียน
กบั Sr.of Charity ตอนนัน้เวลาเรยีนปที ่ 3 ของไฮสคลู
ก็เริ่มท่ีจะทำงานตอนเย็น วันพฤหัสบดีและวันเสาร
เวลาจบแลวก็ไปมหาวิทยาลัย Hunter College of the
City of New York  หนึ่งเทอมกลางวัน  แลวก็ทำงาน
เหมือนที่ไดทำ เวลาอยูที่ไฮสคูล ที่มหาวิทยาลัย เขา
ไมชอบใหทำงานดวย  ก็เลยเปล่ียนทำงานท้ังวัน
ตลอดเวลา แลวกเ็รยีนกลางคืน กเ็รยีน 2 ป 2 เทอม แลว
ในป 1942 ไดเขาคณะอุรสุลิน  ตอนนั้นยังไมจบ

มหาวิทยาลัย ก็เลยเรียนตอที่ New Rochelle แตเวลา
ทำ Novetiate กอนไปนิวโรเชล 1944 กไ็ดรบัปฏิญาณตัว
ตลอดชีพ

ชวีติธรรมทตู
ค.ศ. 1946 กพ็อดมีีสารจากโรมวาตกินั ขอใหมีผสูมัคร

ไปเปนธรรมทูตท่ัวโลก กเ็ลยสมคัร ในใบแบบสอบถาม
ถามวา อยากจะไปท่ีไหน กบ็อกวาท่ีไหนกไ็ด แลวเขา
กต็อบไปท่ีสยาม กต็องไปดูทีแ่ผนทีว่า สยามอยทูีไ่หน?
กอนมาประเทศไทยก็ไดปฏิญาณตัว  ในวันท่ี  25
สิงหาคม ค.ศ. 1947 ทีน่วิโรเชล   หลงัจากน้ันไมกีเ่ดือน
วันท่ี 4 ตุลาคม ก็มาประเทศไทย เรียนภาษาไทย กับ
คุณครคูนหนึง่ท่ีวาง   ตอนน้ันซสิเตอรกราเบยีล ซสิเตอร
ฟรงัซิส โนวคั กบัฉันก็สอบภาษาไทยคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี
4 กรกฎาคม สอบตกท้ังค ูแลวในเดอืนธันวาคม ปเดียว
กนัก็สอบอีก กส็อบได ตอนน้ันแมรเจมมะ อยากจะให
สอนเตนรำ ที่ Fenishing Course ต้ังแตที่เขาคณะและ
แตงตัวแบบน้ัน ไมเคยเตนรำ กโ็ชคดี   หลงัจากน้ัน ปวย
บอย  ๆจงึตองเขาโรงพยาบาล ตอนน้ันปกวาเขาโรงพยาบาล
3 ครั้ง  หลายอยาง ครั้งแรกเปนโรคอะไรก็ไมรู เขา
ไมไดวนิจิฉัยวาเปนอะไร ครัง้ท่ีสองเปนไข ทีก่รงุเทพฯ
ครั้งท่ีสามไดมีการฉีดยาและเปนพิษ อยูที่โรงเรียน
มาแตรเดอีฯ 8 ป   แลวกต็อนน้ันนอกจากสอนเรียนกมี็
ความใกลชิดกับนักเรียน ซ่ึงเวลานี้ก็ยังใกลชิดกัน
อยู แลวก็มีการรำพึง การภาวนา สำหรับคนท่ีตองการ
ตอนเชา ตอนพกักไ็ปจัดหองสมุด เพือ่เด็กจะไดเขามาใช
การเฝาเวรเชา เท่ียง เย็น และอยูกับนักเรียนประจำ

เม่ือเวลาอยทูี ่New Roshelle  มีพระสงฆองคหนึง่
แนะนำใหใชนักบุญยอหนแหงกางเขน สำหรับการ
ภาวนา  ค.ศ.  1995 ไป Tertianship ทีก่รงุโรม พอไปถงึ
กไ็ปตรวจ หมอบอกใหพกั 3 เดือน คงจะเปนความดัน
ตอนน้ันอยูที่มอนเตสตอร่ี ที่คารวี สวยๆ อยูที่อุมเบรีย
เวลานี้ เราก็ปดบานน้ัน ในป 1956-9 หลังจากจบ
Tertianship  กอ็ยทูีโ่รมตอไปอีก 3 ป ไปเรียนท่ี Regina
Mundi กบัซิสเตอรทีม่าจากท่ัวโลก ไดใชเวลาปดเทอม
ใหญไปท่ีฝรั่งเศส เพื่อจะไดอานหนังสือในหองสมุด
แหงชาติ เพราะกำลังเตรียมวิทยานิพนธ เก่ียวกับ
Purification in the Buddhist  Scripture and Saint John
of the Cross เวลาอยทูีโ่รมก็มีโอกาสพบปะกับพระสงฆ
ทีมี่ความสัมพนัธกบั Generalate คณุพอบแูชร ทีม่าจาก
องัซัส ทีฝ่รัง่เศส ทีช่วยใหเขาใกลชดิกับองคพระครสิต
ในความรักตอพระบิดา ภารกิจงานแพรธรรม ศาสน-
สัมพนัธ ป 1959-60 อยทูีโ่รงเรยีน ตอนน้ันเปนครูใหญ
ค.ศ. 1961 ไปท่ีวาสุเทวีเปนอธิการ  หลงัจากน้ัน เกือบ
ตลอดเวลาเปนอธิการบานใดบานหน่ึง เราอุรสุลินก็ได
เรียนคริสตศาสนธรรม (ศูนยซีซี)  ที่มาแตรฯ และท่ี
ศูนยนักบวชหญิง ค.ศ. 1975 ไปเรียน 1 เทอมที่มหา-
วิทยาลัยเกรโกเรียน ที่โรม เพราะวาสมัยนั้นท่ี Regina
Mundi  เขาไมสามารถท่ีจะใหปริญญาโท กเ็ลยตองเรียน
อกีบางหนวยกิต เพือ่จะไดปริญญาโท ถงึแมวา เวลาน้ัน

เปนกอนสังคายนาวาติกนั ที ่ 2 การเรียนเทววิทยากอน
สังคายนาวาติกัน ที่ 2 ก็มีโอกาสหลายครั้งท่ีไดไป
ประชุมท่ีโรม หลงัจากน้ันไดเร่ิมศูนย Religion & Culture
Research เวลาน้ีไมมีใครทำ ศูนยคนควาศาสนาและ
วฒันธรรมท่ีสวนโมกข ทำอยปูระมาณ 3 ป    ทำงานดานน้ี
คนเดียวและมีอาจารยกีรติ บุญเจือ มาสอนเปนคอรส
บางคร้ังวันอาทิตย มีคณุกรรณกิาร ทีเ่ปนเลขาฯ มีผชูาย
คนหน่ึงท่ีชวยแปลหนังสือของคุณพอแอนโทน่ี เดอ
แมลโล  2-3 เลม และเราไดพากลมุไปท่ีสวนโมกข ไป
ทีสั่นติอโศก ไปคางคืนทีน่ัน่

ความรูสึกเมื่อตองตัดสินใจคร้ังใหญ
การดำเนินชีวิตนักบวช พอแมเห็นดวยไมมีใคร

ทีขั่ดขวาง   แมแตทีจ่ะมาท่ีนี ่ไมเคยแสดงวาไมพอใจ แต
ทหีลงัไดขาววา ซสิเตอรวอลเตอร อยใูนละแวกเดียวกนั
ทีน่วิยอรก  เวลาบอกวาจะไปประเทศไทย  พอแมถาม
วาทำไมจะตองไปที่นั่นดวยคะ? เพราะวาเวลาน้ันตาม
กฎไปแลวไมไดกลับ เวลาจะไปครั้งแรก 20 ป ไมได
พบคณุพออกี หลงัออกจากสหรัฐ หลงัจากน้ัน กวาจะพบ
คุณแมก ็20 ป ความรสึูกวาอยากไปก็มงุหนาไปเลย เวลา
ที่เขาคณะไมมีอะไร พอถึง Novetiate ฉันรองไหมาก
หลงัจากน้ันกไ็มมีอะไร   เวลาขึน้เครือ่งบนิมาท่ีนี ่กร็สึูก
วาจะไดเหน็ แตไมเหน็ เวลานัน้กร็สึูกมากเหมือนกนั แต
สำหรับเวลามาท่ีนี ่กมี็อะไรใหมๆ  ตลอดเวลามีการเรียน
มีการพบกับอะไรใหมๆ  เราก็ไมคอยรสึูกอะไร หรอืรสึูก
คิดถึงเทาไร แลวคุณแมกับพี่ก็จะเขียนทุกอาทิตย
สลบักนั จงึมกีารโตตอบตลอดเวลา

ชวีติใน Novetiate สบายมาก เราม ี3 คน และ 3 คน
ยงัมีชวีติอย ูแตคนหน่ึงไดเปลีย่นจาก Choir Sister เปน
Lay Sister ซ่ึงสมัยน้ันที่สหรัฐมีนอยมาก เพราะวาเขา
เปล่ียนก็เลยเปล่ียนวันปฏิญาณตัวตลอดชีพเหมือนกัน
ซ่ึงดี ปจจุบนัตัดออก เราไมมีแบบน้ีแลว ทีย่โุรปมีมาก
แตสหรัฐไมคอยมี มีนอยมาก เวลาน้ี ทั้งสองก็อยูที่
มาโลน  ทีน่วิยอรก แตกลมุอืน่ๆ สวนมากก็มีมากกวา แต
กลมุท่ีอยกูอนเรามีเพยีงคนเดียว  แตเวลาท่ีอยทูี ่Novetiate
เปล่ียนนวกาจารย 3 ครัง้ มีโอกาสไดไปเขาเงียบ 30 วนั
กบัคณุพอเพยีส มาจากวอลลสูเฟลส ซ่ึงเม่ือ 3 ปทีแ่ลว
ดิฉนัไปอย ู5 เดือน เพือ่จะไดฝกการเขาเงียบ

ความรูสึกเมื่อทำงานอยูกับนักเรียน
ตอนเรยีนภาษาไทยใหมๆ  ตองปรับเปล่ียนวฒันธรรม

ชวงน้ีคะ  ตอนแรกก็สอน ม.6 สวนมากจะสอน ม.5
และ ม.6 สมัยน้ันมีระเบียบมากในการพูดคุย  แตเด็ก
กช็อบเลาใหฟงวา   เวลาซิสเตอรเดินมา ไดยนิเสียงลูกประคำ
เราก็เงียบ ในหองเรียนก็สอนศีลธรรมเปนภาษาอังกฤษ
สวนมากเด็กกเ็ชือ่ฟง เพราะฉนัใหเด็กทองอะไรมาก เผือ่
จะไดเปนพื้นฐานและนำมาใช วิธีสอนไวยากรณที่เด็ก
ชอบเปนไดอะแกรม เปนรปูท่ีแสดงวาเปนเวิรบ อยทูีไ่หน
ประธานอยูที่ไหน กรรมอยูที่ไหน เพราะวามันชวย

อาลยัซสิเตอร (ตอจากหนา 4)

(อานตอหนา 14)
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ขอคำภาวนาอุทิศแด
ยอแซฟ ศิลป
อินทรวิศิษฏ
ชาตะ 13 ส.ค. 1921
เกิดใหมในพระเจา
23 ก.ค. 2006

ครบเจด็ปแหงความอาลยัจากครอบครวัและญาตมิติร
พวงเพญ็, เอกราช-อภชิาต-อรรถกฤต-อทิธพิร อนิทรวศิษิฏ

“ขาแตพระเจา บดันีพ้ระองค
ทรงปลอยใหผูรับใชของพระองค
ไปเปนสขุ... เพราะนัยนตาของ

ขาพเจาไดเห็น
องคพระผูชวยใหรอดพน”

(ลก 2:29-30)

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกนัอคัคภียั การขนสง อบัุตเิหตสุวนบุคคล
และกลมุ การเดนิทาง รวมทัง้ประกนัเบด็เตลด็

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หมัน้ทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญความด.ี.. ไมมวีนัตาย
(tanpanlop@gmail.com)

มี “ความดี” มากมายนับไมถวนที่เกิดข้ึนใน
สังคมโลก

หากเปรียบ “ความดี” เหมือน “ความงาม
ของดอกไม” แมวาดอกไมจะเห่ียวเฉารวงโรยไป
แตความงามของดอกไมยังคงอยู ดอกแลวดอกเลา
ที่รวงโรยไป แตเราก็ยังมองเห็นความงดงามของ
ดอกไมอยเูสมอ

หากเปรียบ “ความดี” เหมือน “ผเีส้ือ” นอกจาก
สีสันของผี เ ส้ือที่ ไม เคยซ้ำกันเลยในแตละตัว
ความดีเปนอัตลักษณของเราแตละคน ถึงแมชวงวัย
ชีวิตของผีเส้ือจะส้ันมาก แตหนาท่ีของผีเส้ือทำให
เกสรตัวผูและเกสรตัวเมียไดพบกันกลายเปนผลไม
ตกลงสูพื้นดิน งอกเงยออกมาเปนตนไมอีกหนึ่งตน
และเปนเชนน้ันไปเร่ือยๆ ความดีคงไมตางกัน
ความดีเกิดข้ึนและยังคงอยูตอไป

หากเปรียบ “ความด”ี เหมือน “น้ำตกทีย่ิง่ใหญ
และสวยงาม” น้ำจำนวนมหาศาลท่ีไม เคยแหง
ตลอดปจากแหลงน้ำธรรมชาติไหลมารวมกันผาน
ภูเขาและภูผาไหลตกลงมาในแตละช้ันจากท่ีสูงลง

ที่ต่ำ ธรรมชาติของน้ำตกคือความมหัศจรรยที่ไมเคย
หยุดน่ิง  น้ำท่ีตกลงมาสาดกระเซ็นเปนความงาม
และไหลลงไปเปนประโยชนแกมนุษยชาติ กลายเปน
แมน้ำหลากหลายสาย ความดีคงเปนเชนน้ันท่ีปราศจาก
ความเห็นแกตัวและบังเกิดผล

ดอกไม ผีเส้ือ และน้ำตก ไมเคยโออวดในส่ิง
ที่เปน ไมเคยรูดวยซ้ำไปวาความงามของตัวเองเปน
เชนไร  คนอื่นเทาน้ันท่ีเปนผู เห็นความงามอันไร
ขอบเขต

เราเห็นเพียงผลลัพธของความงามในแตละ
ส่ิงสราง เบื้องหลังของความงามเหลาน้ันไมไดเกิดข้ึน
โดยงาย ดอกไมกวาจะเบงบานอยางมีคุณคา ตองผาน
พายุฝน แมลง และแสงแดดอันแรงกลา มีตัวหนอน
จำนวนมากท่ีไมมีโอกาสเปนดักแดแตกลายเปนอาหาร
ของนก มีดักแดจำนวนมากท่ีไมมีโอกาสกลายเปนผเีส้ือ
ออกมาบินอวดธรรมชาติตองแหงตายอยูคารัง ปกของ
ผเีส้ือทีแ่ข็งแกรงมาจากความอดทนในการเปล่ียนแปลง
ของตัวมันเอง มีหยดน้ำจำนวนมหาศาลท่ีไมมีโอกาส
เปนสวนหนึ่งของน้ำตกท่ีสวยงาม มันถูกไหลไปรวม
ในท่ีน้ำน่ิงและเหือดแหงไปในท่ีสุด

ความดี เชนกันคงไมไดเกิดข้ึนอยางงายๆ ตนทุน
ของความดีบางทีมีสูงมาก นอกจากตองเอาชนะกิเลส

และ ตัณหาของ
ตัวเองแลว ยงัตอง
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง
ตัวเอง มีการพจิาร-
ณ า ม โ น ธ ร ร ม
อยางสม่ำเสมอ ที่
สำ คัญ คือต อ ง มี
การอทิุศตน มีการ
เ สียสละโดยไม
หวังส่ิงตอบแทน
คว าม ดีที่ อ ยู ใ น
หนังสือ ในหนัง
โฆษณา หรือใน
ภาพยนตรเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง นั่นเปน

เพียงการคงอยูของความดีที่เคยเกิดข้ึนมาแลว หรือ
เปนเพยีงความคาดหวัง เปนจินตนาการ เปนความฝน
ที่อยากใหเกิดขึ้นจริง

ความดีทีแ่ทจรงิอยทูีก่ารกระทำ คนท่ีทำความดี
มักไดชื่อวาเปนคนดี

คนดี จะคำนึงถงึศักด์ิศรขีองคนเปนพืน้ฐาน โดย
เริม่ตนจากการมองเห็น เขาใจ และเคารพในศักด์ิศรี
ของตนเอง เปนการบงบอกวาส่ิงใดก็ตามท่ีเรา
ไมอยากใหเกิดข้ึนกับตัวเรา เราก็ไมควรเปนตนเหตุ
ใหส่ิงน้ันเกิดข้ึนกบัคนอืน่เชนกนั

การกระทำท่ีเปนการลบหลู ดูถูก เหยียดหยาม
และทำลายศักด์ิศรีความเปนคนของตนเองและผูอื่น
คงไมใชหนทางของคนดี

การโกง การคอรรัปชั่น ฉอราษฎรบังหลวง
ความเห็นแกตัวและเอาเปรียบผูอื่น การกลั่นแกลง
ความรุนแรง การโกหก ความโลภ ความมักได
และมักงาย ความอิจฉาริษยา เปนตน เหลาน้ี เปน
ที่มาของการลบหลู ดูถูก เหยียดหยามและทำลาย
ศักด์ิศรีความเปนคน

คนดีในยุคสมัยนี้ตองตอสูกับระบบทุนนิยม
บรโิภคนิยม และอำนาจนิยมอยางมาก เรากระหายหา
และมีความตองการในชีวิตจนเกินความพอเพียง
เปนเหตุใหเราเขาไปครอบครองส่ิงของท่ีไมใช
ของเรา

เรามีศักด์ิศรีที่เทาเทียมกันในสถานะทางสังคม
ทีต่างกัน

เด็กท่ีเกิดบนกองมรดกพันลาน กับเด็กท่ีเกิด
เปนลูกขอทานขางถนน เราตางมีโอกาสทำความดี
เทากัน

ความดีเลียนแบบกันได แตตองเปนตัวเราเอง
ที่ทำ  และพอแม  ผูใหญมีหนา ท่ีประพฤติเปน
แบบอยาง และสั่งสอนอบรมใหเด็กมีความกลา
ในการทำความดี และกลัวในการทำความผิด

ดอกไมรวงโรยไป เหลือเพียงแตความงาม
คนเราก็เชนกันเม่ือเวลาในชีวิตหมดลง ความดีนั้น
จะยังคงอยู

ความด.ี.. ไมมวีนัตาย
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ใหเขาเขาใจ ฉนัพยายามท่ีจะมีกลมุ Sodarity ไปกับ CSC
เปนกลุมแมพระ รูสึกวาทำกลุมตางๆ ก็ยากเหมือนกัน
แลวที่ไดอยูกับนักเรียนประจำก็มีความสนิทสนม มี
การเตรียมการฉลองตางๆ ไปหาคนยากจน สวนมาก
ตอนน้ัน ก็จะเปนชวงคริสตมาสหรือตอนพิเศษ ไมได
ทำเปนประจำเหมือนตอนน้ี    ไมเคยคิดวาเปนส่ิงท่ีหนกั
มาก เพราะซิสเตอรรวมมืออยูตลอดเวลา ยินดีเสมอ
ทีจ่ะพบปะ

ภารกิจท่ีจอมบึง
เวลาซิสเตอรอยูที่จอมบึง  โดยมีคุณแมชารล

ซิสเตอรฟรังซิสเซเวียร และซิสเตอรรอเบิต เปนกลุม
แรกเร่ิม แตเวลาท่ีเปนเจาคณะก็มีหนาท่ีอธิการ ก็ไป
เยี่ยม จำไมไดวาเปนอธิการบานหรือเจาคณะ แตคิดวา
เปนเจาคณะ

ความประทับใจเก่ียวกับนักเรียน
ส่ิงท่ีประทับใจ กคื็อ การท่ีพยายามรวมมือ   คิดวาเด็ก

ก็กลัวเหมือนกัน มีความสนุกสนานคุยกัน เวลาเฝา
ทีป่ระตูหรอืใตถนุ กมี็เด็กมาชวย เรามี Blue Bow ทีบ่อรด
คนท่ีมีความประพฤติดีมากก็จะได Blue Bow เวลาท่ีเด็ก
บอกวา เขาได Red Bow คือ รสึูกสนิทเพราะเวลามาอายุ
24  ป เด็กก็อายุ 14 ป ก็ไมแตกตางกันเทาไร มีอะไร
ที่จะตองทำ เด็กก็รวมมือทำ และทำดวยกัน  ชวงท่ีมา
เมืองไทย สงครามโลกคร้ังท่ีสองจบแลว และ
Community มาแตรเดอีฯ ซิสเตอรออกัสติน เปน
อธิการมาจากสโลเวเนีย สวนมากภาษาท่ีใชเปนภาษา
ฝรัง่เศส  ก็ตองหดัเพราะเวลาอยใูนโรงเรยีนกเ็รยีนภาษา
ฝรัง่เศสแค 3 ป   เวลาอานหนังสือ กช็อบอานหนังสือ
ฝรั่งเศส แตพูดไมถนัด  แมแตอานท่ีหองอาหาร วินัย
ของนักบุญออกัสติน ก็ตองอานเปนฝรั่งเศส ฉันเขา
โรงพยาบาลกวาจะหายเปนเดือน แตไมมีกำลัง เวลา
ไมสบาย ไมมีกำลังใจ แตเราเรียนกับคุณครูศรีชุมแสง
กับครูอุไรวรรณ กับครูใครตอใครที่วา ไมเคยไปเรียน
ที่อื่น เหมือนสมัยนี้ คือคุณครูสอนเกงและนักเรียนเกง
คุณครูศรชีมุแสง ใหลากเสียง ก - ไก , ข - ไข มีคนบอกวา
เหมือนเสียงวัวรองในทุงนา เพราะลากเสียงโวๆ มี
คนบอกวาคุณแมชารลกลามาก เวลาอานฝรั่งเศส
ทกุคนก็หวัเราะ แตกไ็มกลาหัวเราะดังๆ  ฉนัไมไดอาน
เทาไร

การกอตั้งศูนยคริสตศาสนธรรม
ที่เรามาประเทศไทยซิสเตอรไมไดสอนคำสอน

รสึูกหาคนสอนยากเหมือนกนั ตองหาทางใหซิสเตอรได
เตรียมเผ่ือจะสอนคำสอนได ตอนน้ันเปนตัวเองหรือ
คณุแมบุญประจกัษทีเ่ปนประธานของชมรม กเ็ลยเสนอ
และทุกคนเห็นดวยเพราะเปนเราที่ทำงาน ก็เหมือน
เวลาน้ี หาคนทำยาก ฉะน้ันซิสเตอรวอลเตอร และ
ซิสเตอรฟรงัซิสเซเวียร กบัฉัน  กไ็ดรวมมือเหมือนกับ
ที่จะจัดแลว เราก็ไดจัดการเรียนที่นี่ตลอด 7 ป แลวก็
ซัมเมอร มีซิสเตอรมาเปนรอยๆ สนุกดี นัง่ดูหญาในสวน
ทกุคนจำได แลวไดเชญิวทิยากรจากทีอ่ืน่มา   ทีหลงั มี
หนหน่ึง  พอดซิีสเตอรอยทูีป่ระชุมโรม ไดขาววา เขามี
ประชุมท่ีนี่ พระคุณเจายวง นิตโย ใหเรียกประชุมให

วิทยากรสัญญาวาจะสอนแตความจริงเทาน้ัน เพราะวา
สมัยนี้กำลังเปล่ียนวิธีการสอนพระคัมภีร พระคุณเจา
รัตนก็สมัยใหมเหมือนกัน แลวก็คนหน่ึงกลัว มีคน
รวมมือดีตลอดเวลา ก็เปนอยางน้ัน ถามีคนทำก็ทำไป
คนอ่ืนก็ดีใจ ปญหาเผื่อจะไดคนดูแล แตวาไมเคยขาด
เม่ือเริ่มแรกอยูที่น่ีที่มาแตรฯ  เม่ือพรอมแลวก็ไปจัดท่ี
สามพราน อยทูีน่ี ่7 ป และจากท่ีนีก่ไ็ป เซนตโยเซฟฯ  2
ป และก็ไปที่สามพราน นี่เปนงานของชมรม ภายหลัง
การดำเนินงานท่ีตองเปล่ียนผดููแลศูนยบอยๆ  กมี็อะไร
ทีมั่นยากลำบากเปล่ียนบอย คณะเซนตปอล เดอ ชารตร
กเ็ลยรบัไป 10 ป ขณะน้ีกำลังถงึปที ่6-7   ตอนน้ันเซอร
เอดธิ  ดูแลต้ังแตเปนนวกาจารย

ศนูยนกับวชหญงิ
เวลาน้ีเปนเซอรไอรนี ทีดู่แลศูนยนกับวชหญิง ฉนั

จำปไมได  ตอนแรกๆ ก็ปละคน ที่ดูแลไมคอยได
ผลเทาไร จงึเปลีย่นเปนวาระละ 2 ป หลงัจากนัน้ก็เปน
2 คน ไมเปล่ียนในเวลาเดียวกนั เผือ่จะไดมีการประติด
ประตอกัน แลวกเ็วลาน้ีเปนเทอมท่ี 3 คือทกุคน กอ็ย ู3
ป แตเรือ่งจบไมเหมอืนกนั คนท่ีอยนูานกวา กเ็ปนคนท่ี
ดูแล อกีคนหน่ึงก็ชวย  เปนการชวยตอนแรกๆ ซิสเตอร
ก็ไมทราบจะเริ่มท่ีไหน ของชมรมก็พยายามที่จะหา
ที่ เรียน  เชนท่ีฟลิปปนส  แลวก็ เวลาน้ันซิสเตอร
คณะตางๆ ไปเรียนท่ัวโลก แลวก็ในการประชุมของ
ชมรมคร้ังสุดทาย บอกวาเปนส่ิงท่ีซิสเตอรวอลเตอร
บอกวา มีผูชายสอนมากเกินไป ควรจะเปนผูหญิง  จึง
ขอใหชมรมหาคน เพราะวาจะใหเราหาก็ไมได ใคร
ไปไหน เรียนอะไร ในประชุมก็ขอใหทุกคนเสนอช่ือ
ของคนในคณะ ท่ีจะชวยในการเปนวิทยากรท่ีศูนย
เพราะวาสภาพระสังฆราชฯ ตองการจะใหมีการ
เตรียมตัวของนักบวชสำหรับป 2000 ปละ 2 ครั้งๆ
ละ 2-3 อาทิตย เลยแตละคณะก็คงจะสงชื่อของคนที่
ชวยไดภายในเดือนมกราคม เปนงานทาทาย ซิสเตอร
ในคณะตางๆ ลวนเปนลกูศิษยมาแตร รสึูกวาไดชวยมาก
เปนนโยบายของคณะอุรสุลินที่ไดชวยคณะนักบวช
หญงิใหเขมแขง็

ความสนใจตอฆราวาส
เวลานี้รูสึกวานาจะไดเอาใจใสฆราวาส เพราะวา

พวกซิสเตอรมีโอกาสมากเพราะพวกเรานักบวชสบาย
มาก เราก็ไมเขาใจปญหาชีวิตของฆราวาส บางคร้ังก็มี
การประชุมของศิษยเกาซีซี  ฆราวาสไมมีโอกาสทีจ่ะพดู
ถึงชีวิต บวชแรมวารก็เหมือนกัน คนตองการท่ีจะมี
โอกาสท่ีจะเลาอะไรใหฟง เขาใจวาคนอ่ืนก็มีปญหา
เหมือนกัน และไดเห็นหนทางท่ีจะเอาตัวรอด เพราะ
เวลานี้ฉันรูสึกวาในประเทศไทยเรา เราไมไดทำอะไร
เพยีงพอสำหรบัฆราวาส   เวลาน้ีฆราวาสกำลังท่ีจะต่ืนตัว
ดวย มีทีบ่านผหูวาน ทีอ่สัสัมชัญ ไดขาววา คนไปก็ชอบ
และคิดวาท่ีศูนยนักบวชหญิง ปดเทอมต้ังแตปนี้ 19
มีนาคม - ปลายเดือนพฤษภาคม ไมทราบวาจะเร่ิมเม่ือไร
กลางเดือนพฤษภาคม หรือปลายเดือน เปนตอนท่ี
ฆราวาสพักรอนก็จะมาได แตหลังจากท่ีไปสองคอน
กับคุณพอวีระดีมาก ไมเคยเห็นการเตรียมงานแบบน้ี
ในประเทศไทย เตรียมงานดีเทากับคุณพอวีระ มีคน
ประมาณ 498 คน ถงึ 500 คน การพกั การกนิ การนอน

การจดัประชุม กลมุเล็ก กลมุใหญ มิสซาตางๆ เปนไป
อยางราบร่ืน หลงัจากน้ัน 3 วนั บอกวาอยากจะใชศูนย
ชวยฆราวาสใหมากกวา คุณพอกเ็หน็ดวย

การท่ีอยูในประเทศไทยก็ไดรับพระพรจากพระ-
เปนเจาหลายอยาง จากคนไทย จากวัฒนธรรมไทย และ
จากพุทธศาสนากับการรวมมือ กับการดำเนินชีวิต
นักบวช หวังวาเราจะไดเขาใจลึกซ้ึงข้ึน ถึงพระพรท่ี
ไดรบั ในการท่ีเราตองเปนไอคอนของการเปนประกาศก
เพือ่จะไดมอบชีวติท้ังหมดในความสัมพันธแหงความรัก
กับพระองค แลวจะไดแผความรักของพระองคใหกับ
คนอื่น ตองขอพระพรเผื่อจะไดเขาใจวา วิถีทางท่ี
พระองคตองการท่ีจะทำใหในเวลาน้ีก็มีอะไรบางท่ีเรา
ทำได

ความสนใจดานพระพุทธศาสนา
ฉันไดใหความสนใจในดานพุทธศาสนา  เวลามา

ประเทศไทย กวาจะไปวัดก็เปนเวลา 10 ป เพราะสมัย
นัน้ เรากเ็ปน Cloister ชวงแรกท่ีเรามาไมไดไปขางนอก
นอกจากจำเปน แมแตตอนแรกท่ีไปกเ็พราะวานักเรยีน
ไป แตอยางท่ีบอกเวลาทำวิทยานิพนธก็ไดสนใจแลว
เวลาท่ีอยูที่ New Rochelle เขาก็ใหคอรสหน่ึง “Far
Eastern Religion กส็นใจแลว เพราะอะไรกไ็มร ูพระเจา
ประทานให แลวกไ็ปทำคอรสน้ัน และเวลามาตอนแรก
ก็ไมคอยไดเรียนรู หรือเกี่ยวของกับพุทธศาสนา แต
เกี่ยวของกับชาวพุทธตลอดเวลา แลวสนใจมากในวิธี
ต้ังสมาธิ การภาวนาของชาวพุทธ ไมมีอะไรที่กีดขวาง
ระหวางเรากับชาวพุทธ และเห็นอะไรท่ีลึกซ้ึงทาง
พุทธศาสนา แลวก็เห็นวัฒนธรรมท่ีดีงามของประเทศ
ไทย ไดพฒันาภายในพระศาสนจักรในความเช่ือของเรา

หนาท่ีสำคัญคร้ังสุดทาย หนาท่ีพเิศษจากสันตะสำนัก
ป 2006 คุณแมทโีอดอรไดรบัมอบอำนาจใหดำเนินการ
แทนพระสันตะสำนัก ad nutum Santac Sedis สำหรบั
สถาบันฆราวาส “คณะธิดาพระราชินีมาเรียผูนิรมล”
ภารกิจน้ีส้ินสุดประมาณป  2010 แตคุณแมยังคง
มีความสัมพันธกับคณะธิดาพระราชินีมาเรียผูนิรมล
มาโดยตลอด

บ้ันปลายชีวิต
คุณแมสนใจความเปนไปตางๆ ของโลก อานขาวสาร

ทุกวัน กังวลใจกับความเปนไปของสังคมท่ีไมคอยดี
การแตงกายของเยาวชนท่ีไมเหมาะสม  คุณแมเปน
ตัวอยางของความตรงตอเวลา เพียรทน รักทุกคนและ
หมคูณะ  คุณแมไดจากพวกเราไปอยางสงบเม่ือวนัท่ี 29
มิถุนายน 2013 ที่โรงพยาบาลเซนตหลุยส ดวยโรค
ลูคีเมีย

หมายเหตุ การเลาเร่ืองชีวิตของคุณแมทีโอดอร
ครั้งน้ี เปนวันข้ึนปใหม คือวันท่ี 1 มกราคม 1996 -
ซสิเตอรศรพิีมพ ซาเวยีร ซ่ึงขณะน้ันเปนนวก ของคณะ
เปนผสัูมภาษณ โดยมิไดปรับสำนวนใหเปนไทย  โดย
คงภาษาท่ีคุณแมเลาใหฟงเปนสวนใหญ

อาลยัซสิเตอร (ตอจากหนา 11)
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∑‘æ«—≈ ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ©≈Õß«—¥

·≈–™ÿ¡πÿ¡Õß§å°√§√‘ µ™π
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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
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09.30-10.00 π. π”‡ΩÑ“»’≈œ ‚¥¬§≥–æ≈¡“√’¬å
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«—¥¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õß·¡àæ√– ª“°≈—¥ ®. ¡ÿ∑√-

ª√“°“√ ©≈Õß«—¥«—π®—π∑√å∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥¡“√’¬å «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥

‡´πµåÀ≈ÿ¬ å «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π  ·≈–„π«—π‡ “√å∑’Ë 24  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 17.30 π. ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß·∫∫¿“¬„π ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø ∑«’»—°¥‘Ï °‘®‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π À≈—ß
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06.00 π. ·≈– 17.30 π. ¡’µ“¡ª°µ‘ ·≈–„π«—π‡ “√å∑’Ë

17  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 17.30 π. ¢Õ‡™‘≠√à«¡«®π-
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(¢Õ‡™‘≠√à«¡¡‘ ´“µ√’«“√‡µ√’¬¡©≈Õß«—¥¥—ßπ’È
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∫—ªµ‘ µå æ‘æ—≤πå √ÿàß‡√◊Õß°π°°ÿ≈

- «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18  ‘ßÀ“§¡  ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√

∏’√æ≈ °Õ∫«‘∑¬“°ÿ≈)

«—¥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≠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.

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

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

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

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

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� —°°“√ ∂“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¡

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

∑’ËÕ“§“√¡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™—¬ ‚∑√. 08-4105-8585

 —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.

§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≠¬“‚°‡∫ ·¡à°≈Õß ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡

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

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

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß “°≈‚≈° °“≠®π∫ÿ√’ (À≈—ß

 ÿ “ππ“π“™“µ‘ ¥Õπ√—°) ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25

 ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡

§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ®Ÿ√Õ¥ ‡®â“Õ“«“   ‚∑√. 08-4317-

1055)

«—¥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

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

®.Õ”π“®‡®√‘≠  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17  ‘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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�����§≥–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√—∫

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) §◊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

 «— ¥’§√—∫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

‚¥¬ §ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™

Àπ—ß ◊Õ√«∫√«¡

¿“æ §” æ√–«“®“

‡À¡“–°—∫°“√√”æ÷ß

‰µ√àµ√Õß

πÕ°®“°®–‰¥â√—∫§«“¡√Ÿâ

¬—ß‰¥â„°≈â™‘¥æ√–«“®“

ª°µ‘ 175 ∫“∑

æ‘‡»… 120 ∫“∑

µ‘¥µàÕ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°œ

‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1801

¿“æ®“°∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿ ‡Àµÿ‡°‘¥®“°æ√–«“®“
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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
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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

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

เทเรซา สมรวม กังกง
เกิดใหมในพระเจา
23 เมษายน 2556

เตรยีมพบกับหนงัสอืใหม
ของสือ่มวลชนคาทอลกิฯ

ภาพจากทีเ่กดิเหต ุเหตเุกดิจากพระวาจา
โดยคุณพออนชุา ไชยเดช

เรว็ๆ น้ี

โดย เงาเทยีน
เพื่อนๆ เยาวชนท่ีรัก ชวงเดือนกรกฎาคมน้ี จะมี

เหตุการณทีพ่วกเราเยาวชน จะไดมีโอกาสท่ีจะแบงปน
และเปนพยานแหงความเช่ือถึง 2 เหตุการณใหญๆ
เหตุการณแรก ในท่ีสุด ก็มาถึงวันท่ีผูแทนเยาวชนไทย
ของเราจะเดินทางรวมกับเพ่ือนเยาวชนท่ัวโลก กลุม
เยาวชนไทย ออกเดนิทางสบูราซิล นครริโอ เดอ จาเนโร
ในวนัเสารที ่ 13 กรกฎาคม และเขารวมงานวนัเยาวชน
โลก ระหวางวันท่ี 23-28 กรกฎาคม  2013 สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสัญญาท่ีจะเดินทางมา
พบกับเยาวชน โดยตรัสวา “เรารอท่ีจะพบกับพวกเธอ
เยาวชนในเดอืนกรกฎาคม 2013 ทีเ่มืองรโิอ เดอ จาเนโร
ประเทศบราซิล อยางมีความสุข  ขอใหพวกลกูเยาวชน
เตรยีมตัวกนัมาอยางดี โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานฝายจิต
(ทางจิตวิญญาณ) การมาชุมนุมกันคร้ังน้ีจะเปนสัญลกัษณ
ของความเช่ือ ความศรัทธา เยาวชนตองประกาศใหทัว่โลก
รวูา การตดิตามพระครสิตเจาเปนส่ิงดี การไปหาพระเจา
เปนส่ิงดี คำสอนของพระคริสตเจาก็เปนส่ิงดี การ
ออกจากตัวเอง การเสียสละเปนส่ิงดีและออกไปหา
คนยากไรคนชายขอบของโลกและคนทีอ่ยนูอกชายขอบ
ดวยเพือ่นำพระเยซเูจาไปใหเขา “3 คำ” ทีพ่อปรารถนา
จะฝากไวกับพวกลูกเยาวชน คือ ความชื่นชมยินดี
ไมกางเขนและเยาวชน”

“กลุมเยาวชนไทยยินดีที่จะใหความรวมมือกับ
ทุกกิจกรรม เปดใจ เปดตา เปดหู แบงปน รับการ

แบงปน รวมชีวิต เดินทางรวมทุกขรวมสุข เรียนรู
ประสบการณใหมๆ ใชความเปนไทยเผยแพรและ
แลกเปล่ียนประสบการณความเช่ือกับเพ่ือนเยาวชนๆ
จะเปนพยานยืนยันถึงความเช่ือ ประกาศความรักของ
พระองคใหทุกคนรับรูและเชิญชวนทุกคนใหมารูจัก
พระองค และท่ีสุดเพ่ือการไปรวมบรรยากาศแหง
ความเช่ือของการเปนคริสตชนอยางย่ิงใหญ” และน่ีคือ
ขอต้ังใจดีของผูเขารวมทุกทานจากประเทศไทย

เหตุการณที่สอง วันศุกรที่ 19 กรกฎาคม ชวงเชา
จะมีการชุมนุมของนักเรียนคาทอลิก มารวมชุมนุมกัน
ในหัวขอ “ความเชื่อกับเยาวชนคนรุนใหม”  ที่บริเวณ
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ และในชวงเย็นจะมีการ
ชุมนุมบรรดาเยาวชนจากท่ัวประเทศไทย ที่บานสวน
ยอแซฟ สามพราน นครปฐม ซ่ึงทางคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชนไดเริ่ม
ดำเนินการติดตอกับศูนยประสานงานเยาวชนใน
สังฆมณฑลและองคกรตางๆ ไปแลว  การชมุนุมเยาวชน

เ ป น ก า ร แ ส ด ง
ใหเราเห็นถึงพลัง
ความเช่ือที่จะเกิด
ข้ึน อยางนอยในตัว
ของเยาวชนดวย
กันเอง เปนการ
ถายทอดความเช่ือ
ผ านทางตัวของ
เยาวชนแตละคน
ดวยความรอนรน
แ ล ว เ ร า ค ง ไ ด
พบกนันะครับ..

การเฉลมิฉลอง 36 ป
งานเยาวชน
คาทอลิกไทย
     “พระศาสนจักร
ใ ห ค ว า ม สำ คั ญ กั บ
เยาวชนอยางจริงจัง เพราะเยาวชนเปนปจจุบันและ
เปนพลังท่ีสำคัญของพระศาสนจักร และเปนผูรวม
สรางพระศาสนจักรท่ีมีชวีติชีวา ขอพระเปนเจาอวยพร
ผูที่ทำงานเพ่ือเด็กและเยาวชน ผูที่ใหการสนับสนุน
งานดานน้ีท้ังทางตรงและทางออม และอวยพร
เปนพิเศษสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคน”

คณุพอเปโตร โกวทิย เจรญิพงศ
สังฆมณฑลอุดรธานี

อดตีเลขาธกิารฯ ป 2002-2004
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โปรดภาวนาเพ่ือเรา
จะไดฉายแสงแหงความเชือ่เจค ชมิาบุคโุร (Jake Shimabukuro) นกัดนตรี

อูคูเลเล ชาวญ่ีปุน มือหนึ่ง
ระดับโลก มาเปดคอนเสิรต
เมืองไทย เม่ือสัปดาหทีผ่านมา
ทำเอาผมอ้ึงไปหลายวันกับ
ฝไมลายมอื และขอคดิท่ีหวาน
ไวรอบทิศท้ังประสบการณ
การใชชีวิต  ท้ังเ บ้ืองหลัง
การฝกฝนจนกวาจะมีวันนี้
มันตอกย้ำอะไรบางอยางในใจ
อยางนอยคำพูดท่ีลองลอยอยู
ในความคิดเสมอๆ นั่นก็คือ
ไมเคยมีความสำเร็จใดท่ีไมแลก
มาดวยความยากลำบาก

ตัวโนตทุกตัวที่กล่ันออก
มาจากน้ิวท่ีพาดไปบนเสนสาย รอยกดท่ีแลกมา
พรอมกับรอยเจ็บท่ีประทับลงบนน้ิวมือ เทคนิค
พเิศษท่ีตรึงผชูมเหลาน้ีลวนเปนส่ิงท่ีผลกัดันใหเจค
ไปถงึจุดท่ีเรยีกไดวา มืออคููเลเลระดับโลก เขาเลา
วาเขาไดรับการซึมซับทางทวงทำนองของดนตรี
จากชีวิตในหมูเกาะฮาวาย มีเพลงมากมายหลาย
ชนิดท่ีเขาฟงแตเขามาสายร็อค ศิลปนอยางแวน
ฮาเลน หรือบลูในแบบอิริค แคปตัน รวมไปถึง
จอรจ แฮรริสัน ลวนเปนแรงบันดาลใจท้ังส้ิน
เม่ือไมนานมาน้ีแรงบันดาลใจอีกอยางของเขาคือ
ชวีตินอยๆ  ทีค่อยๆ เกดิมา เขาเฝามองเจาตัวนอย
นั้นดวยความภาคภูมิใจ ระคนแปลกใจไปกับ
พฒันาการของเขา การคลานท่ีเรว็ข้ึน เขามอบเพลง
เล็กๆ ทีท่วงทำนองออนหวานใหกบัลูกชายของเขา
เพลงน้ีชื่อวา แมนดาริน (Mandalin) มันอาจจะ
ดูเหมือนชื่อของเครื่องดนตรี แตเม่ือแยกคำออก
กับพบคำวา Man คนผูชาย Daring อันเปนท่ีรัก
ผมไมแปลกใจเลยวา ทำไมชีวิตมนุษยตองการ
การหลอเลี้ยงดวยงานศิลปะ ดวยงานของศิลปน
เพราะมันทำใหหวัใจช่ืนฉ่ำนัน่เอง

เม่ือชีวิตสงมอบเร่ืองที่ ดีตอกัน ความสุข
ก็เกิดข้ึน อาจจะนำไปสูแรงบันดาลใจอีกมากมาย
แตที่ เกิดแนๆ คือเราอยากกลับไปสรางสรรค
งานแหงความดี ขาวดีมากมายท่ีเกิดข้ึนในพระ-
ศาสนจักรในชวงน้ี แมเราจะทราบวาคงมีขอ
บกพรอง จดุปญหาท่ีเราตองแกไขกนัตอไป พระ-
ศาสนจักรผานเร่ืองน้ีมาอยางโชกโชน และเขาใจ
มันดี ขาวดีที่ผมวาน้ีคือ การเซ็นอนุมัติการเปน
นกับุญของพระสันตะปาปาผยูิง่ใหญทัง้ 2 พระองค
วาท่ีนักบุญยอหน ที่ 23 และนักบุญยอหน ปอล
ที่ 2 พรอมสมณลิขิตฉบับใหมเอี่ยมออง อันมี
ความพิเศษตรงการเร่ิมตนมาจากสมเด็จพระ-
สันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16 และตอดวย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในสมณลิขิตท่ีมีชื่อวา
“Lumen Fidei” (แสงสวางแหงความเช่ือ)

ในสมณลิขิตฉบับน้ี ขอที ่1 ไดเขียนไววา “แสงสวาง
แหงความเช่ือ เปนคำพูดด่ังเดิมตามธรรมประเพณี
ของพระศาสนจักรท่ีถูกนำมามอบใหโดยองคพระเยซู
ครสิตเจา ในพระวรสารของนกับญุยอหนไดเขยีนไววา
“พระเยซูเจาไดตรัสถึงตัวพระองคเองวา พระองคเปน
แสงสวางสองโลก ผูใดท่ีเช่ือในเราก็จะไมดำรงอยูใน
ความมืด” (ยอหน 12:46)

พระศาสนจักรคาทอลิก ศาสนาคริสต คาทอลิก
องคกรคาทอลิก บรรดาคาทอลิก หรือคริสตชน ตอง
พยายามเปนแสงสวางน้ันเชนกัน ผมอดภูมิใจไมได
ทกุครัง้โดยเฉพาะในสนามส่ือ ทีเ่ราเปดหนังสือไปแลว
พบเห็นการแสดงความคิดเห็นทัศนะของคริสตชน ซ่ึง
ม่ันใจไปคร่ึงหน่ึงกอนเลยวา มองโลกบวก มีความหวัง
มีความเช่ือ ผมพบการแนะนำโบสถคาทอลิก เชน
ในนิตยสารสารคดีเลมเดือนมิถุนายน ในคอลัมน
แนะนำสถานท่ีทองเท่ียว กมี็บทความช่ือ “จนัทบูร กบั
ความทรงจำไมมีวันจาง” มีแนะนำอาสนวิหารของ
สังฆมณฑลจันทบุรี โดยมีคำกำกับวา “ยลความงาม
ของโบสถครสิตเมืองจนัท” มีเรือ่งราวดีๆ  รอการเผยแพร
มากมาย มีผูคนของเราท่ีกระจัดกระจายอยูทั่วไป ใน
สังคมใหญในเมือง หรือในสังคมเล็กในชนบท ในท่ีที่
เจรญิรงุเรอืง ตึกหรใูหญโต หรอืในสลัมยากจน กอนรวม
ของความเขาใจเรื่องสมถะ ยากจน กับความเขาใจวา
หรูหรา ฟุมเฟอย คงตองทบทวนกอนวา แสงน้ันตอง
ตกกระทบไปยังทุกผูทุกคน เน่ืองเพราะเขาเหลาน้ัน
เปนลูกของพระ เรายืนอยูตรงน้ัน เพื่อรวมกอฟน
สุมไฟใหสวางสดใสมากข้ึน หรอืยงั

ขอคำภาวนาเพ่ือการสัมมนาพระสงฆทั่วประเทศ
ที่จัดข้ึนในปแหงความเช่ือนี้  พรอมกับกิจกรรม
เฉลิมฉลองปแหงความเช่ือ ในวันท่ี 19 กรกฎาคม
การบวชสังฆานุกรใหมทั้ง 16 ทาน ในวันถัดไป

ในโอกาสน้ีเองส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ไดออกหนงัสือปกใหมอกี 3 ปก บางเลมวางจำหนาย
แลว บางเลมอยใูนข้ันตอนการพิมพ บางเลมอยใูน
กระบวนการปดตนฉบับ สวนสมณลิขิตเลมใหม
ที่พูดถึงกำลังจัดแปลอยางดวน เพื่อใหพวกเรา
ครสิตชนไดศึกษา ทำความเขาใจและนำไปปฏิบติั
ในชีวติกัน

ชวงน้ีหนังสือพระชีวประวัติของสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส  บทขอคิดสมัยเปน
พระคารดินลั รวมท้ังบทเทศน เลมขนาดพ็อกเกต็บคุ
เทาท่ีเห็นอยูทั้งท่ีขายในประเทศอิตาลี ฟลิปปนส
และไทย มีอยู 6 ปก สวนเลมรูปภาพเลมขนาด
เอ 4 มีอยู 2 ปก กำลังหาเลมท่ีเหมาะสำหรับ
คริสตชนไทย เพื่อจัดแปลกันตอไปและจะมี
คอลัมน เกี่ยวกับพระสันตะปาปาโดยตรงใน
อดุมศานตรายเดือน จะเปนอยางไรน้ันเดือนสงิหาคม
นีค้งไดเหน็กัน

ผมชอบพระดำรัสแรกท่ีสมเด็จพระสันตะ-
ปาปาฟรังซิส ตรัสในวันเขารับตำแหนง “โปรด
ภาวนาใหเราดวย” พระองคยังตรัสคำน้ีตอไป
ผมคิดวาน่ีเปนคำตักเตือนชีวิตของกันและกัน
ส่ิงสำคญัสุดมีส่ิงเดียว การน่ังอยใูกลๆ  กบัพระเยซู
เหมือนมารีย เธอไดเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีไมมีใคร
แยงไปจากเธอได โปรดภาวนาเพ่ือกันและกัน
เพ่ือเราจะไดฉายแสงแหงความเช่ือสูกันและโลก
ของเรา โปรดภาวนาเพื่อผมดวย และภาวนา
เพือ่งานสือ่มวลชนของพระศาสนจกัรไทย

บรรณาธิการบริหาร

(ฉบับหนาพบภาพประวัติศาสตรสมัยวาท่ีนักบุญ
ยอหน ที ่23 สงมาท่ีประเทศไทย จากหองเอกสาร
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ )
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çª√–™ÿ¡é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 4 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 §ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√

ºŸâ™à«¬æ√– —ß¶√“™ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ª√–™ÿ¡§≥–

°√√¡°“√ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ§√—Èß∑’Ë 1 ª√–®”ªï 2013 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡ Õ“§“√

§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡ ¡’°√√¡°“√‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ 27 §π

çÕ∫√¡‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ„π™’«‘µª√–®”«—πé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29

¡‘∂ÿπ“¬π 2013 »Ÿπ¬å»√‘ µ»“ π∏√√¡√“™∫ÿ√’ √à«¡°—∫‚√ß‡√’¬ππ“√’«ÿ≤‘ ®—¥

Õ∫√¡§√Ÿ§“∑Õ≈‘° —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ªï 2013 À—«¢âÕ ç‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

„π™’«‘µª√–®”«—π §√—Èß∑’Ë 2é ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡Õ°¡—¬ ‡À≈◊ÕÀ≈“¬ „Àâ¢âÕ§‘¥„π°“√‡ªìπ

§√‘ µ™π

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

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

çæ‘∏’¡‘ ´“Õ«¬æ√π—°‡√’¬π·≈–‡¬“«™π‚Õ°“ ‡ªî¥ªï°“√»÷°…“é

°‘®°√√¡„π‚§√ß°“√«—¥π”√àÕß‡æ◊ËÕ°“√ª√–°“»¢à“«¥’ ‡¢µ 4 «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å

‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â  ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡Õ°æ√ π‘µµ–‚¬ ‡®â“Õ“«“   ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ π”π—°‡√’¬π∑’Ë‡√’¬ππÕ°‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘°·≈–π‘ ‘µπ—°»÷°…“

¢Õæ√æ√–‡®â“ ‚Õ°“ ‡ªî¥ªï°“√»÷°…“ 2556 ¡’π—°‡√’¬π·≈–‡¬“«™π√à«¡æ‘∏’

®”π«π 19 §π ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 29 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 §ÿ≥æàÕÕ«¬æ√ ”À√—∫

°“√‡≈à“‡√’¬π·≈–°“√‡®√‘≠™’«‘µ§√‘ µ™π‡ªìπºŸâª√–°“»§«“¡‡™◊ËÕ·°à‡æ◊ËÕπÊ

„π ∂“π»÷°…“¢Õßæ«°‡¢“  §ÿ≥æàÕ ¡À¡“¬  ¡∏ÿ√  ÿ«√√≥  ºŸâ™à«¬‡®â“Õ“«“ 

 ¿“¿‘∫“≈ ·≈–∫√√¥“ —µ∫ÿ√ÿ…∑ÿ°§π√à«¡„®°—π¿“«π“¥â«¬

çÕ∫√¡ºŸâπ”¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ ‡ªìπºŸâª√–°“»¢à“«¥’é √–À«à“ß 21-22

¡‘∂ÿπ“¬π 2013 Àπà«¬ß“π¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ·ºπ°

 π—∫ πÿπß“π∏√√¡∑Ÿµ ®—¥Õ∫√¡ºŸâπ”¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ (SOMA) §√—Èß∑’Ë 3 √–¥—∫

™—Èπ¡—∏¬¡µâπ ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß®‘µµ“√¡≥å∏√√¡∑Ÿµ„Àâ‡ªìπºŸâª√–°“»¢à“«¥’ ∑’Ë

∫â“π «π¬Õ·´ø Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡Õ∫√¡§√—Èßπ’È π—°‡√’¬π

99 §π §ÿ≥§√Ÿ 20 §π ®“° 18 ‚√ß‡√’¬π

ç‰À«â§√Ÿ DBACé «‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’¥“√“ ¡ÿ∑√∫√‘À“√∏ÿ√°‘® (DBAC)

®—¥æ‘∏’‰À«â§√Ÿ ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2556 ‡æ◊ËÕ„Àâπ—°‡√’¬π π—°»÷°…“‰¥â· ¥ß§«“¡

°µ—≠êŸ°µ‡«∑’µàÕ§√ŸÕ“®“√¬å ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 13 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013
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µÕπ∑’Ë 4
Õà“π

æ√–§—¡¿’√å
„π∫â“π
‰¡à„™à

‡√◊ËÕß¬“°

æ‘∏’‡ ° - «“ß»‘≈“ƒ°…å
∫â“πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ√“™ ’¡“

‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 15 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013  ‰¥â¡’æ‘∏’

‡ °æ◊Èπ∑’Ë·≈–«“ß»‘≈“ƒ°…å  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
©≈Õß   110   ªï ·≈–‡ªî¥-‡ °´ÿâ¡ª√–µŸ«—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬

‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π‡ªî¥-‡ ° ÿ́â¡ª√–µŸ  «—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬ «—¥‡æ≈ß

®“°π—Èπ ‡ªìπæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“  110 ªï ¢Õß«—¥ ´÷Ëß∑“ß«—¥‰¥â®—¥ √â“ß

´ÿâ¡ª√–µŸ«—¥π’È„™â√–¬–‡«≈“∂÷ß 2 ªï πÕ°®“°π’È ∑“ß«—¥¬—ß‰¥â∑“ ’µ°·µàß«—¥„À¡à

Õ¬à“ß «¬ß“¡

Õ“≈—¬´‘ ‡µÕ√åÕ“«ÿ‚ §≥–Õÿ√å ÿ≈‘π

À“°‡√“Õ¬“°®–

‡√‘Ë¡Õà“πæ√–§—¡¿’√å

¥â«¬°—π¥â«¬§«“¡§‘¥

∑’Ë«à“ ®–∑”„Àâ§√Õ∫§√—«

¢Õß‡√“‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ

„π§«“¡‡™◊ËÕ ¡’§”

·π–π”Õ¬à“ß‰√?

çæ√–«“®“¢Õßæ√–Õß§å‡ªìπ‚§¡ àÕß∑“ß¢Õß¢â“æ‡®â“ ‡ªìπ· ß «à“ß

 àÕß∑“ß‡¥‘π„Àâ¢â“æ‡®â“é (∫∑ ¥ÿ¥’ 119:105)

·µàæ√–Õß§åµ√— µÕ∫«à“ ç¡’‡¢’¬π‰«â„πæ√–§—¡¿’√å«à“ ¡πÿ…¬å¡‘‰¥â¥”√ß™’«‘µ

¥â«¬Õ“À“√‡∑à“π—Èπ ·µà¥”√ß™’«‘µ¥â«¬æ√–«“®“∑ÿ°§”∑’ËÕÕ°®“°æ√–‚Õ…∞å¢Õß

æ√–‡®â“é  (¡—∑∏‘« 4:4)

‡¡◊ËÕ‡√“‡ªî¥Àπ—ß ◊Õæ√–§—¡¿’√å ‡√“°ÁÕà“π™’«‘µ¢ÕßºŸâ∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕ ™’«‘µ

¢Õß‡√“°Á∂Ÿ°Õà“π«à“ ‡√“‰¥â„™â‡¢Á¡∑‘»™’«‘µ∑’Ë™◊ËÕ«à“æ√–§—¡¿’√å ‡ªìπÀ≈—°„π°“√

‡®√‘≠™’«‘µ°—π¡“°πâÕ¬·§à‰Àπ

´‘ ‡µÕ√å¡“√’¬å ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡∫≈≈å

‡°‘¥„À¡à„πæ√–‡®â“ 11 ‡¡…“¬π 2013

´‘ ‡µÕ√å∑’‚Õ¥Õ√å Œ“·ππ‡ø≈¥å

‡°‘¥„À¡à„πæ√–‡®â“ 29 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013

´‘ ‡µÕ√åø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡∫≈≈å ‡°‘¥∑’Ë∫√ÿ§≈‘π  π‘«¬Õ√å°   À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‡¡◊ËÕ

«—π∑’Ë 6 °—π¬“¬π  §.».  1926  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

æ‘∏’ª≈ß»æ´‘ ‡µÕ√å∑’‚Õ¥Õ√å Œ“·ππ‡ø≈¥å «—π∑’Ë 4 °√°Æ“§¡ 2013 ∑’Ë«—¥æ√–¡À“‰∂à
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