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สัมมนาเชงิ
ปฏบัิตกิาร

(อานตอหนา 8)

รอนคาลล ี เกดิวนัที ่25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1881 ทีเ่มอืง
ซอตโต อลิ มอนเต ประเทศอติาล ี  ส้ินพระชนม วนัที่
3 มิถุนายน ค.ศ. 1963 มีสมณสมัยปกครองระหวาง
ค.ศ. 1958-1963 ทรงเริ่มสมณสมัยกาวสูยุคใหมแหง
ประวัติศาสตรพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรง
เปดกวางตอการเปลี่ยนแปลง เห็นไดชัดเจนจากการ
ทรงเรยีกประชมุสภาสงัคายนาวาตกินั ที ่ 2  ทรงเขยีน
พระสมณสาสนหลายฉบับท่ีมีความสำคัญตอสังคม
ฉบับท่ีมชีือ่เสียงมากไดแก ปาแชม อนิ แตรรสิ (Pacem
in Terris) หรอื “สันติสุขบนแผนดิน” (Peace on Earth)

ชวีติในวัยเด็ก อนัเยโล เปนบุตรคนท่ี 4  ในจำนวน
พีน่อง 14 คน ของครอบครัวรอนคาลลี  โจวานนี ผบูดิา
เปนชาวนา เชาท่ีนาในซอตโต อิล มอนเต เมืองเล็กๆ
หางจากเมืองแบรกาโม เพยีง 11 กโิลเมตร    ครอบครัว
รอนคาลลีแมจะคอนขางยากจน แตพระองคตรัสอยาง
ช่ืนชมวา “พวกเรามีทุกอยางท่ีจำเปนสำหรับการดำรง
ชวีติ  ทกุคนแข็งแรงและมีสุขภาพด”ี  อนัเยโล ซ่ึงเปน
บุตรชายคนโตสมัครเปนสามเณรขณะอายุเพียง 11 ป
อนัเยโลใชเวลาระหวางปดภาคเรยีนทีบ่าน และใกลชดิ
กับสมาชิกในครอบครัวเสมอ  และไมวาจะมีอำนาจ
มากเพียงใดในตำแหนงหนาท่ีรับผิดชอบท่ีสำคัญๆ
พระองคไมเคยใหความชวยเหลือสมาชิกคนใดใน
ครอบครัวเพ่ือใหไดเจริญกาวหนาในทางโลก ซ่ึงใฝหา
ทรพัยสินเงินทอง   เม่ือไดรบัเลอืกตัง้ใหดำรงตำแหนง
พระสนัตะปาปา  พระองคทรงเขยีนจดหมายถงึซาเวรโีอ
นองชาย วา “เกียรติยศยิง่ใหญไดมาสคูรอบครัวเราแลว”
และเตือนซาเวรีโอและพี่นองคนอ่ืนๆ ใหถอมตน อยา
แสวงหาเกียรติยศหรือความกาวหนาดวยวิธีการท่ีไม
ถูกตอง  ขอสำคัญอยาไดใชความเปนญาติกับพระ-
สันตะปาปา เปนขอไดเปรียบในเร่ืองเงินทอง  ทรงให
เหตุผลวา  “เม่ือตายจากโลกน้ี จะไดภาคภูมิใจเชนเดียว
กบัสมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่ 10 ซ่ึงทรงเกิดมาจน
และส้ินพระชนมอยางยากจน”  ในพินัยกรรมของ
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 พระองคมีเงิน
ไมถึง 20 เหรียญ ที่เปนทรัพยสินสวนพระองคอยาง
แทจริงมอบใหกบัพีน่อง

ชีวิตสามเณรในกรุงโรม ระหวาง ค.ศ. 1901-05
ขณะเปนสามเณรรอนคาลลีไมไดจดัวาเปนนักเรยีนท่ีมี
ความสามารถเปนเลศิ  แตผลการเรยีนอยใูนเกณฑดีพอ
ที่จะไดรับคัดเลือกใหเดินทางไปศึกษาวิชาเทววิทยา
ที่กรุงโรม ใน ค.ศ. 1900 หลังจากอยูกรุงโรมไดเพียง
ปเดียว ก็ไดรับหมายเกณฑทหารใหไปรับใชประเทศ
ในพืน้ท่ีไมหางจากเมืองแบรกาโมนกั   เม่ืออติาลีเขารวม
สงครามใน ค.ศ. 1915 คุณพอรอนคาลลีไดรับหมาย
เกณฑเปนทหารอีกครั้งระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 1
และไดประจำการท่ีแบรกาโมในตำแหนงจิตตาภิบาล
โรงพยาบาล กอนจะไดเลื่อนเปนจิตตาภิบาลประจำ
กองทหารในยศรอยโท

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 บวชเปน
พระสงฆทีก่รงุโรม วนัท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ. 1904 ขณะอายุ
ยงัไมถงึ 23 ป    ถวายมสิซาแรกทีม่หาวหิารนกับุญเปโตร
หลังจากกลับไปเย่ียมครอบครัวที่บานเกิดในซอตโต
อิล มอนเต  ก็เดินทางไปยังสามเณราลัยโรมาโน เพื่อ
ศึกษาตอจนไดรบัปริญญาเอกดานกฎหมายพระศาสนจักร

สองนักบุญพระสันตะปาปา (ตอจากหนา 20)

เม่ือจบการศึกษาจากกรุงโรม คุณพอรอนคาลลี
เริ่มตนกาวยางแรกบนหนทางมุงสูตำแหนงสมเด็จ
พระสนัตะปาปาในอีก 50 ป ตอมา  เน่ืองจากเปนพระสงฆ
ประจำสังฆมณฑลแบรกาโม สมเด็จพระสันตะปาปา
ปโอ ที่ 10  ทรงมอบหมายคุณพอใหชวยพิธีอภิเษก
พระสังฆราชเกียอาโคโม  ราดินี เตเดสกี  ซ่ึงไดรับ
มอบหมายใหปกครองสังฆมณฑลแบรกาโม พระ-
คุณเจาราดินรีสึูกถกูใจพระสงฆหนมุรอนคาลลี จงึขอให
คุณพอเปนเลขานุการให

ทีแ่บรกาโม นอกจากหนาท่ีเลขานุการพระสังฆราช
คุณพอรอนคาลลียังไดรับมอบหมายใหเปนอาจารย
ประจำสามเณราลัยของสังฆมณฑล นาน 9 ปเต็ม ใน
ตำแหนงอาจารยวชิาเทววิทยา และคุณพอวญิญาณารักษ
ใหกับสามเณรท่ีเตรียมตัวเปนพระสงฆ  ทำใหไดรับ
ประสบการณดานงานอภิบาลอยางกวางขวาง

ค.ศ. 1920 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 15
ทรงแตงต้ังพระคุณเจารอนคาลลีเปนผูอำนวยการ
องคกรอติาเลียน เพือ่สนับสนุนบรรดาธรรมทูตตางชาติ
เปนโอกาสไดรจูกันกับวชอาวโุสทัว่ทวปียโุรป ชือ่ของ
พระคุณเจารอนคาลลีจึงเปนที่รูจักดีในเวลาตอมา
ผลงานดานประวัติศาสตรที่สรางช่ือเสียงแกทาน
โดยเฉพาะการศึกษาประวัตินักบุญชารล บอรโรเมโอ
พระคารดินัลแหงมิลาน ผูมีบทบาทสำคัญตองาน
การปฏิรูปในศตวรรษท่ี 16 งานคนควาน้ีนำทานใหได
รูจักกับมงซินญอรอาคลีเล รัตติ ชาวมิลาน ซ่ึงเปน
ผูอำนวยการหอสมุดวาติกันในขณะน้ัน และจะดำรง
ตำแหนงสมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที ่11 ในเวลาตอมา

ค.ศ. 1925 พระสังฆราชรอนคาลลีไดรับแตงต้ัง
ใหเปนผูแทนพระสันตะปาปาประจำประเทศบัลกาเรีย
โดยรับศีลบวชเปนพระสังฆราชวันท่ี 19 มีนาคม ค.ศ.
1925 และอยูในตำแหนงนาน 10 ปเต็ม พระคุณเจา
อภิบาลชุมชนคริสตชนกลุมเล็กๆ ที่อาศัยรวมกับ
คริสตชนออรโธดอกซแหงพระศาสนจักรตะวันออก
จากบันทึกสวนตัวพบวา หลายครั้งพระคุณเจารูสึก
ทอแท และโดดเด่ียว แตก็อภิบาลงานดวยปฏิภาณท่ีดี
อดทน และดวยอารมณขันอันเปนลักษณะนิสัยท่ี
โดดเดน

ตอมา ค.ศ. 1935 พระคุณเจารอนคาลลี ไดรับ
มอบหมายตำแหนงผูแทนพระสันตะปาปาประจำ
ประเทศกรีซ และประเทศตุรก ี เชนกัน ชมุชนคาทอลิก
ใน 2 ประเทศน้ี เปนกลมุเลก็ๆ ทีอ่าศัยรวมกับครสิตชน
ออรโธดอกซในกรีซและศาสนิกชนมุสลิมในตุรกี

ตำแหนงผูแทนพระสันตะปาปาประจำบัลกาเรีย
กรีซ และตุรกี ดูเหมือนจะเปนความกาวหนาสูงสุด
ในตำแหนงหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย แตแลวพระ-
อัครสังฆราชรอนคาลลีรูสึกงุนงง เม่ือใน ค.ศ. 1944
พระคุณเจาไดรบัโทรเลขแจงวา สมเด็จพระสันตะปาปา
ทรงแตงต้ังทานเปนผูแทนพระสันตะปาปาประจำ
ประเทศฝรั่งเศส

ตำแหนงผูแทนพระสันตะปาปาประจำฝร่ังเศส
มีความละเอียดออนอยางย่ิงในขณะน้ัน มงซินญอร
วาเลอรโิด  พระสมณทูตองคกอน สนิทสนมกับนายพล
ฟลปิ เปแตง  ระหวางการครอบครองของชาวเยอรมัน
ประธานาธิบดีเดอ โกล แหงฝรั่งเศสรองขอตอสำนัก
วาติกนัใหเปล่ียนตัวพระสมณทูตในทันที  เม่ือเกดิภาวะ
คับขัน  ผใูหญในสำนักวาติกนัเช่ือวา พระอคัรสังฆราช
รอนคาลลีคงจะเหมาะสมกับตำแหนงน้ีอยางแนนอน
ทานไดรับคำช้ีแจงวา ทานไดรับมอบหมายใหปรับ
เปล่ียนบรรยากาศท่ีไมเปนมิตรในขณะน้ันใหสงบเย็น
สรางพระศาสนจักรท่ีเปนอิสระ และประสานเพื่อให
สามเณรชาวเยอรมันจำนวนหนึ่งท่ีถูกคุมขังระหวาง
สงครามใหไดรับการปลดปลอย ทั้งยังมีหนาท่ีประนี
ประนอมกับนักบวชชาวฝร่ังเศสหัวรนุแรง ซ่ึงเจาหนาท่ี
สำนักวาติกันเห็นวาเปนกลุมท่ีสรางความรำคาญใจ
อยางย่ิง

ความสำคัญในงานท่ีไดรับมอบหมายเปนท่ี
พอพระทยัสมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที ่12   พระองค
จึงทรงสถาปนาพระอัครสังฆราชรอนคาลลีเปน
พระคารดินัล ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1953 และทรง
มอบหมายหนาท่ีพระอยักาประจำเมอืงเวนสิ  มีนายแวง
ซองต ออรริโอ ประธานาธิบดีจากพรรคสังคมนิยม
เปนผูถวายหมวกแดงแดพระคารดินัลรอนคาลลี

พระคารดินัลรอนคาลลีมีคุณสมบัติครบถวน
สำหรับตำแหนงสูงสุดของคณะพระสังฆราชชาว
อติาเลียน ขณะอายุได 71 ป  พระคุณเจาม่ันใจวาจะเปน
ตำแหนงสูงสุดในฐานันดรศักด์ิสงฆอยางแนนอน  ดวย
เหตุนี้ไมมีใครจะประหลาดใจไดมากไปกวาพระ-
คารดินลัรอนคาลลีเอง เม่ือสมเด็จพระสันตะปาปาปโอ
ที ่12 ส้ินพระชนม ในวันท่ี 9 ตุลาคม ค.ศ. 1958  พระ-
คุณเจาไดรับเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงพระสันตะปาปา
ในการลงคะแนนลับคร้ังท่ี 11 ของวันท่ี 28 ตุลาคม  และ
ทรงอยใูนสมณสมัยไมถงึ 5 ป  ประชาชนท่ัวโลกสัมผสั
ไดถงึภาพลักษณของผอูภบิาลท่ีดี  กอปรดวยคุณลักษณะ
สุภาพ  ถอมตน เรยีบงาย แข็งขัน และอดทน

หลงัพิธีอภเิษก สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่23
ทรงประกาศวาทรงประสงคจะเรียกประชุมสภา
สังคายนาสากล  ความคิดน้ีเกิดข้ึนอยางฉับพลัน  เพื่อ
“นำพระศาสนจักรใหทันสมัย” พระองคทรงเปน
พระสันตะปาปาพระองคแรกหลังจากการปฏิรูปท่ีมี
ความเห็นวา ถึงเวลาแลวที่พระศาสนจักรคาทอลิกควร
ไดรบัการฟนฟใูหมีชวีติชีวาอีกคร้ังหน่ึง

จากประวัติศาสตรพระศาสนจักรทุกยคุสมัย พบวา
สภาสังคายนามักกอใหเกิดความระส่ำระสายและ
ความสับสนในพระศาสนจักร  ความคิดเห็นของพระองค
จงึไดรบัการตอบสนองอยางเย็นชาจากเจาหนาท่ีบรหิาร
สำนักวาติกนัท่ีมีแนวความคิดอนรุกัษนยิม ซ่ึงใหเหตุผล
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กิจกรรมใหความรูเรื่องส่ือเปนกิจกรรมหนึ่งของ
ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ รวมกับสภาการศึกษาคาทอลิก
แหงประเทศไทย เพื่อเสริมสรางกระบวนการการรู
เทาทันส่ือ  ทัง้น้ีโดยมีจดุประสงคเพือ่ใหความรเูก่ียวกบั
ส่ือมวลชนจากคำสอนของพระศาสนจักร และจาก
กระบวนการเรียนรูเรื่องส่ือศึกษา เสริมสรางทักษะใน
การผลิตส่ือตางๆ เชน การถายภาพ การเปนผูส่ือขาว
การทำสารคดี การผลิตภาพยนตรส้ัน การทำพรีเซนต
เตช่ัน และเพ่ือใหเกิดการประสานงานในระดับเด็ก
เยาวชน เพือ่สรางนักสือ่สารมวลชนทีเ่ปนคนรนุใหม

คุณพออนุชา ไชยเดช กลาววา “บางคร้ังเรา
เปนคนใชส่ือและเสพสื่อ พอมั่นใจวาหลังจากท่ีทุกคน
ไดเขารวมกิจกรรมวันน้ีจะเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะผลิต
หรอืทำส่ือดวยตนเอง”

คุณณัฏฐทิว ศิษยเกาของโรงเรียนพระมารดา
นิจจานุเคราะห แบงปนวา “แมพี่จะเรียนท่ีโรงเรียน
พระมารดานิจจานุเคราะห ไมกี่ปแตวาพี่ก็รูสึกผูกพัน
ไมแพนองๆ  เพราะบานพ่ีก็อยูแถวน้ี  พี่มาเขาวัด
พระมารดานิจจานุเคราะห  ตอนนี้เรียนท่ีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ดานบริหารธุรกิจ และจะจบเดือน
สิงหาคมน้ี  ปจจุบนัเปนนักรอง และนักแสดง”

“การทำงานไปดวยและเรียนไปดวยเหนือ่ยนะครับ
แตส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดข้ึนอยูกับการแบงเวลา ซ่ึงเปนเร่ือง
ทีส่ำคัญมาก สำหรบันองๆ กเ็รยีนอยางเดียว แตบางคน
อาจจะรสึูกวา แคเรยีนอยางเดียวกจ็ะแยแลว เพราะตอง
ไปเรียนพิเศษทุกวัน แตถาในอนาคตเม่ือนองๆ โตข้ึน
แลวตองเรียนไปดวยทำงานไปดวย นองๆ ก็จะรูวาย่ิง
ตองเพิ่มความรับผิดชอบข้ึนอีก แตพี่ก็เชื่อวานองๆ
ทกุคนทำได และอกีสิง่หน่ึงท่ีสำคัญคอื ส่ิงแวดลอมทีอ่ยู
รอบๆ  ตัว ขอยกตวัอยางตัวเอง  ทีพ่ี่สามารถเรียนดาน
บริหาร มาจนจบได เพราะวาครอบครัวเปนผูผลักดัน
มากๆ วา อยาท้ิงการเรียน เพราะบางที การท่ีเราชอบ
รองเพลง และเราชอบการแสดง  การท่ีเราชอบและ
ไดทำใหส่ิงท่ีเราชอบ เรากคิ็ดวา จะเลกิเรยีนเลยไดไหม?
กค็งไมใช อยางไรก็ดี เราตองแบงเวลาใหถกูครบั”

“ตลอดระยะเวลาท่ีไดเรียนโรงเรียนพระมารดา
นจิจานุเคราะหการไดเรยีนคำสอน การเขาวัด และการ
เปนสัตบุรษุวัดพระมารดานิจจานุเคราะห  นำไปใชใน
ชวีติประจำวันจรงิๆ ไดมากมายหลายอยาง  ตอนน้ี อายุ
24 ปแลว ก็ยังมาวัดตลอด  เวลาทำงานแลวพบปญหา
เราก็ไดนำหลกัคำสอนจากท่ีคุณพอ หรอืคณุครูเคยสอน
นั้น มาใชในชีวิตประจำวัน และก็ชวยใหเราสามารถ
คนหาทางออกได และในแงของศาสนาน้ันทำใหเรารวูา
เรามีที่พึ่งทางใจ เรารูสึกสงบ และสามารถหาทางออก
ใหชวีติไดครบั”

นองกานตสินี พรหมสมัคร ใหสัมภาษณวา “ดีใจ
ที่มาอบรม เพราะสนใจเร่ืองน้ี
อยูแลว อนาคตวางแผนวาจะ
เรียนตอคณะนิเทศศาสตร ถา
ไมไดกจ็ะเรียนบริหาร การอบรม
วันน้ีทำใหทราบวาเวลาผลิตส่ือ
ตองใชเวลาในการทำ มีข้ันตอน
อะไรบาง”

โดยมีจุดประสงคเพ่ือการสรางสัมพันธภาพฉันพ่ีนอง
และการเรียนรูรวมกันระหวางสภาพระสังฆราชของ
ประเทศอังกฤษ-เวลส และพระศาสนจักรคาทอลิก
ประเทศไทย นอกจากน้ันยังเปนการเยี่ยมชมโครงการ
ตางๆ ที่พระศาสนจักรไทยไดรับการสนับสนุนจาก
Missio (PMS) อกีดวย

คณะผูนำฝายพระศาสนจักรของประเทศอังกฤษ
และเวลส ประกอบดวย พระสังฆราชเดเคลน แลงก
(Declan Lang) ประธานฝายกิจการระหวางประเทศของ
สภาพระสังฆราชและประธานองคกรมิสซีโอ Missio
(PMS)  มงซนิญอรเจมส (James Cronin) ผอูำนวยการ
Missio, PMS มิสเตอรเดวิด (David Ryall) ผูชวย
เลขานุการสภาพระสังฆราชฯ มิสเตอรเลียม (Liam
Allmark) เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธ กจิการคาทอลิก
เพื่อสังคม สวนคณะผูตอนรับฝายไทย ไดแก พระ-
สังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ มงซนิญอร
วิษณุ ธัญญอนันต คุณพอพิพัฒน รุงเรืองกนกกุล
ซิสเตอรกฤษดา สาตรพันธ คุณพออนุชา ไชยเดช
คณุพอเดชา อาภรณรตัน คณุพอวชัศลิป กฤษเจริญ

สำหรับโครงการท่ี Missio (PMS) ใหการสนับสนุน
กิจการในประเทศไทย ประกอบดวย งานดานสังคม
ส่ือมวลชน บานเณรใหญ กลางและเล็ก ครูคำสอน
ยวุธรรมทตู ฯลฯ โดยในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2013 ไดไป
เยี่ยมชมงานดานการศึกษาและอภิบาลเด็กสามแหงคือ
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห ทาเรือคลองเตย ซ่ึงมีคณุพอ
จินตศักด์ิ  ยุชัยสิทธิกุล ใหการตอนรับ บานเทวา
สงเคราะหเด็กพกิาร และบานแหงความหวัง วดัพระแม
มหาการุณย นนทบุร ีโดยคณุพอดาเมยีน ใหการตอนรบั

กจิกรรมใหความรเูรือ่งส่ือ (ตอจากหนา 2)

เสกวดัพระตรีเอกภาพ (ตอจากหนา 20)
อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย   มีเยาวชนและ
ผใูหญรบัศีลกำลงั 30 คน

สวนในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2013 คณะผมูาเยือนได
เขาเยีย่มชมสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย
โดยมีพระสังฆราชปญญา กฤษเจริญ และคณะใหการ
ตอนรับ หลังจากเดินชมสำนักงานตางๆ และไดมี
การสรุปงานของสภาฯ โดยคุณจีรวัฒน เจนผาสุก
และงานดานส่ือโดยคุณพออนชุา ไชยเดช จากน้ันมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน

หลังจากน้ันคณะฯ ไดเดินทางไปเย่ียมบานเณร
ใหญแสงธรรม สามพราน นครปฐม โดยมีพระอัคร-
สังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช และ
คณุพออดิศกัด์ิ พรงาม อธิการสถาบันฯ ใหการตอนรบั
แลวเดินทางตอไปเยี่ยมชมศูนยคาทอลิกนักบุญอันนา
สงเคราะหผูอพยพยายถ่ิน วัดนักบุญอันนา โดยมี
คุณพอวิทยา ลัดลอย ใหการตอนรับ และในวันท่ี 10
กรกฎาคม 2013 คณะไดเดินทางไปปฏิบัติพันธกิจ
ณ ประเทศพมา เปนประเทศตอไป

เรือ่งท่ีคณะผมูาเยือนใหความสนใจเปนพเิศษไดแก
เรื่องการคามนุษย การใหความเคารพตอสิทธิของสตรี
เด็กและเยาวชน และการใชส่ือสารมวลชนเพื่อการ
ประกาศขาวดีของพระเจา

ถัดมาเม่ือวันเสารท่ี 29 มิถุนายน 2013 จัดงาน
ฉลอง “60 ป ชีวิตสงฆของคุณพอโจวันนี ซิมบัลดี,
P.I.M.E.”  (28 มิถนุายน  1953 - 28 มิถนุายน 2013)
ในวัดพระคริสตแสดงองคฝาง เพื่อขอบคุณพระเจา
และขอบคุณคุณพอซิมบัลดี  กับงานแพรธรรม
ในเขตวัดฝาง ทัง้สองโอกาสน้ี พระสงัฆราชฟรงัซสิ
เซเวียร วีระ อาภรณรัตน เปนประธานพิธี   โดยมี
พระสงฆ นักบวชชาย-หญิง และพี่นองคริสตชน
ทั้งใกลและไกลมารวมพิธีกวา 3,000 คน (แหงละ
1,500 คน โดยประมาณ)
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ตอนที ่11

ทั่วโลกตางชื่นชมยินดี เม่ือทราบขาววาสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงลงพระนามอนุมัติการ
แตงต้ังสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เปน
นกับุญ เม่ือวนัศุกรที ่ 5 กรกฎาคม ทีผ่านมาน้ี (รวมท้ัง
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 ดวย) ในขณะ
เดียวกนัมีส่ิงท่ีนาสนใจมากก็คือ ผคูนจำนวนมากท่ัวโลก
ยนิดีขานรับการเรียกพระนามของพระองควา  “สมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 มหาสันตะบิดร”
(John Paul II The Great) พระองคจะทรงเปนแบบอยาง
อนัสวยงามแกครสิตชนและคนท่ัวโลก ดวยวาระหวาง
26 ปแหงสมณสมัยของพระองคหากเรามองยอนกลับ
ไปยังพระชนมชีพและพระจริยวัตรของพระองคแลว
เปนการงายท่ีจะพบจุดเดนนาสนใจ เชน ประเด็น
ตอไปน้ี

ความจริง 7 ประการท่ีทำใหบุญราศีสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ไดรบัขนานนามวา “มหา-
สันตะบิดร” (The Great)

1. ทรงมคีวามเปนมนุษยอยางสูง
- คาโรล วอยติวา มีอารมณสะเทือนใจตอชีวิต

และศิลปะ พระองคทรงรักกวีนิพนธและการละคร
แทจริงพระองคทรงเคยเปนนักแสดงและทรงเขียน
บทละครกอนจะมารับศีลบวชเปนพระสงฆ จุดเปล่ียน
ที่ทำใหทานตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตก็ตอนท่ีทาน
ทำงานเปนคนงานอยูในโรงงานเคมี

บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
เคยตรัสวา “พอไมมีวันลืมประสบการณของการเปน
คนงานและขณะเดียวกันก็ยังเปนสามเณรใต ดิน
ในโรงงานขณะท่ีทำงานหนักทั้งชวงกลางวันและ
กลางคืน พอนำหนังสือติดตัวไปดวย เพ่ือนรวมงาน
ของพอแปลกใจแตก็ไมไดเปนที่สะดุดแตอยางใด”

- บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2  ทรงเปนพระสันตะปาปาท่ีทุกคนรูสึกใกลชิด
พระองคทรงชอบหัวเราะและไมกลัวท่ีจะแสดงออก
เชนน้ัน พระองคยังทรงเปนท่ีรูจักกันดีวาทรงมัก
สวมกอดแสดงความเปนมิตรตอผคูน

2. พระองคไมทรงมีความกลัว
- พระองคทรงมีความเชื่อลึกซึ้ง ผูทรงมอบ

ความไววางใจในพระเจาพระองคทรงเตรียมตัวบวช
เปนพระสงฆในสถานการณที่ตองเรียนอยางลับๆ โดย
ไดรับการดูแลบานเณรใตดินโดยพระคารดินัลแหง
คราคูฟ ดวยบรรยากาศที่ ตึงเครียดของการเมือง
พระองคก็ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆอยางลับๆ
พระองคทรงทาทายทุกคนเสมอวาอยากลัวความยาก
ลำบากของชีวิต

พระองคไมทรงเคยปฏิเสธ ปญหาเก่ียวกับสุขภาพ
แทจรงิพระองคมักจะนำมาตรัสเลนๆ เปนคร้ังเปนคราว
สนุกเลนดวยซ้ำ

- พระองคทรงเนนความสำคัญของการตระหนกัรู
แทนท่ีจะเกลียดชัง พระองคตรัสวาส่ิงน้ีเปนหนทางเดียว

ที่จะเผชิญหนากับวัตถุนิยม พระองคทรงเลือกความ
เขาใจกันเปนหนทางมงุสปูระชาธิปไตย

3. พระองคทรงเปนพระสนัตะปาปาผเูดนิทาง
- บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล

ที่ 2 ทรงเปนพระสันตะปาปาและผูนำผูทรงเดินทาง
มากท่ีสุดในประวัติศาสตร พระองคเสด็จเยือน 129
ประเทศ นบัเปนการเดินทางนอกประเทศอิตาลีทัง้หมด
146 เท่ียว เปนระยะทางท้ังส้ินเทากับเดินทางจากโลก
ไปกลับดวงจันทร 3 รอบ ระหวางท่ีทรงเดินทาง พระองค
ทรงตอนรับการไดพบปะกับผูคนหลากหลายฐานะ
ครั้งหน่ึงพวกคนงานท่ีตอนรับพระองคในโรงงาน
กลาวกับพระองคอยางเปนกันเองวา

“เราผูเปนคนงานเหมืองปรารถนาใหพระองคทรง
สวมหมวกนิรภยั เพือ่พระองคจะทรงเปนคนงานเหมือง
คาทาวี เหมือนพวกเรา เราเช่ือในองคพระผเูปนเจาครับ
องคสันตะบิดร”

- ในการเดินทางคร้ังแรกในสมณสมัยของ
พระองค พระองคเสด็จเยือนประเทศเม็กซิโก ทรง
หลงรักประเทศน้ันทันที การเดินทางคร้ังสุดทาย
ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2004 เม่ือพระองคเสด็จไปเยอืน
สักการสถานแมพระเมืองลูรด ทางตอนใตของประเทศ
ฝรัง่เศส และอีก 8 เดือนตอมาก็สวรรคต

4. พระองคทรงเรียกรองการขอโทษ
- ชวงระหวางป “ปติมหาการุญ” ค.ศ. 2000

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงเรียกรอง
ใหมีการขอโทษตอบาปของพระศาสนจักรท่ีไดกระทำ
ลงไป ต้ังแตสงครามครูเสด การไตสวนอยางรุนแรง
การแตกแยกในพระศาสนจักร การประหารชาวยิว
การขมเหง การมีอคติตอชาติพันธุและความอยุติธรรม
ในสังคม

- โดยสวนพระองค ทรงใหอภัยตอนายอาลี
อกักา ผกูอการรายท่ีพยายามจะสังหารพระองค ณ จตุัรสั
มหาวิหารนักบุญเปโตร วนัท่ี 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1981

5. ทรงแตงตัง้นักบญุจำนวนมาก
- สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2

ยังคงไดรับการจดจำในฐานะผูประกาศแตงต้ังนักบุญ
จากหลากหลายวัฒนธรรม ในชวงสมณสมัยของ
พระองค ทรงแตงต้ังบุญราศี 1,340 องค และแตงต้ัง
นักบุญ  483 องค  นับเปนจำนวนมากกวาท่ีพระ-

สันตะปาปากอนหนาทุกพระองคไดทรงประกาศแตงต้ัง
รวมกัน ทามกลางนักบุญและบุญราศีเหลาน้ี พระองค
ไดทรงแตงต้ังผเูปนพอแม เชน นกับุญเกียนา บาเร็ตตา
โมลลา ชนพื้นเมืองอินเดียนแดง เชน ฮวน ดีโก และ
กาเทริ เตการิธา สวนผมีูชวีติจิต เชน นกับุญปาเดร ปโอ
คุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตาและสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ที ่23

6. เยาวชน
- พระองคทรงมีทัศนคติเยี่ยมยอดเปดสัมพันธ-

ภาพกบับรรดาเยาวชน พระองคทรงแนะนำใหพวกเขา
มารวมชมุนุมกันทุก 2 หรอื 3 ป ซ่ึงเปนจดุเริม่ตนของ
วนัเยาวชนโลก การชมุนุมครัง้แรกจดันอกกรงุโรม คือ
ทีบ่วัโนส ไอเรส (ประเทศอารเจนตินา) ในป ค.ศ. 1987
จากการรวมกันเชนนี้ทำใหภาพลักษณที่มีชีวิตชีวา
ของพระองคในภารกจิพระสนัตะปาปาปรากฏตอสายตา
ชาวโลกอยางกวางขวาง

7. เสวนากับศาสนาตางๆ
- สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่ 2 ทรง

สรางสะพานทอดสทูกุคนแมผทูีไ่มคิดเห็นเชนพระองค
พระองคทรงเปนพระสันตะปาปาองคแรกท่ีทรงไป
เยี่ยมศาลาธรรมและทรงกลาวคำปราศรัยตอชุมชน
ชาวยิวผูประดุจพี่ชายของพวกเรา พระองคยังเสด็จไป
เยี่ยมมัสยิด โอเมยาส ในซีเรีย ที่ซ่ึงรางของนักบุญ
ยอหน บปัติสต เกบ็รกัษาไวทีน่ัน่  สมเด็จพระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 ยังคงฟนฟูความสัมพันธกับพระ-
ศาสนจักรกรกี ออรโธดอกซ  ครสิตชนนิกายแองกลกีนั
และโปรเตสแตนต พระองคทรงเช้ือเชิญผูนำศาสนา
จากทัว่โลกใหมารวมกันสวดภาวนาเพือ่สนัติภาพ

- สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ไดทรงท้ิงรองรอยงดงามย่ิงใหญไวในประวัติศาสตร
จึงไมสงสัยเลยที่หลายคนจะเรียกพระองคแลววา
“ยอหน ปอล มหาสันตะบิดร”

พ่ีนองทีร่กัทัง้หลาย จงม่ันคง อยาหวัน่ไหว
จงออกแรงทำงานขององคพระผเูปนเจามากยิง่ขึน้เสมอ

ทานรูอยูแลววา งานหนักของทานไมสูญเปลา
สำหรบัองคพระผเูปนเจา (1 โครนิธ 15:58)
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จงแสวงหาความรัก
ของพระเจาเหนือส่ิงอ่ืนใด

บทอธษิฐานภาวนา

เร่ืองราวของการไดรบักระแสเรียกของนักบุญอกิญาซีโอแหงโลโยลา เปน
เรื่องท่ีนาสนใจ ทานเปนทหารในกองทัพกษัตริยประเทศสเปน ทานประสบ
อุบัติเหตุ ถูกยิงดวยกระสุนปนใหญที่ขาของทาน และตองรับการผาตัดท่ี
แสนจะเจ็บปวด ระหวางท่ีทานนอนพักรักษาตัวอยู ทานอยากจะอานเร่ืองราว
ความกลาหาญของทหาร แตทานพบแตหนังสือศรัทธาเก่ียวกับประวัติของ
นกับญุ แลวทานก็คอยๆ เอนเอยีงมาชืน่ชมกบัความเสียสละของบรรดานกับญุ
ที่ทานไดอาน ทานพบวามีอะไรท่ีใจของทานรักจริงๆ แลวทานก็ตัดสินใจวา
เม่ือทานหายเปนปกติแลว ทานจะอุทิศชีวิตใหกับการรับใชพระเจา

พระเยซูเจาตรัสวา การพบกับพระอาณาจักรของพระเจา ก็เหมือนกับผูที่
พบขุมทรัพยในทุงนา หรือคลายกับพอคาท่ีมาพบกับไขมุกอันล้ำคา สำหรับ
คนหน่ึงเปนส่ิงท่ีนาประหลาดใจโดยบังเอญิ แตสำหรบัอกีคนหนึง่เปนผลมาจาก
การแสวงหา แตทั้งสองไดพบกับส่ิงท่ีจิตใจเขาปรารถนา แตยังไมสามารถ
เปนเจาของไดทนัที แตทัง้สองก็ตัดสินใจท่ีจะสละทุกส่ิงทุกอยาง เพือ่จะไดส่ิงน้ัน
มาเปนของตัวเอง สำหรับพระเยซูเจา การไดมาซ่ึงพระอาณาจักรของพระเจา
เปนเร่ืองในอนาคต สำหรับปจจุบันการเสียสละทุกส่ิงทุกอยางยอมมีคุณคา
ในอันท่ีจะบรรลุถงึเปาหมายน้ันในท่ีสุด

ในชีวติของบรรดานักบุญ เชน อกิญาซีโอและฟรงัซิสแหงอสัซีซี เราจะเห็น
ไดวาทานท้ังสองอุทิศชีวิตของทานโดยส้ินเชิง แตสำหรับเราทุกคน คำสัญญา
ทีเ่ราใหไวเม่ือรบัศีลลางบาป เปนการประกาศออกมาวาเราไดพบไขมุกอนัล้ำคา
และพรอมท่ีจะมองดูทกุส่ิงวามีคุณคารองลงมา ในการแสวงหาขุมทรัพยนรินัดร
ดวยการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันน้ัน เราตองไมมุงแตเพียงแสวงหา
ทรัพยสมบัติของโลกนี้เทาน้ัน ไมวาจะดีเพียงใด เราพรอมหรือยังท่ีจะยกให
พระอาณาจักรของพระเจามีคุณคาเหนือกวาส่ิงอื่นใด?

“เขาจะไปขายทุกส่ิงท่ีม ีนำเงินมาซ้ือไขมกุเมด็น้ัน” (มทัธวิ 13:46)

ขาแตพระเยซเูจา ในพระองคลกูพอจะมองเห็นเกรด็
แหงพระอาณาจักรของพระเจา ลูกวอนขอพระองคได
โปรดทรงชวยใหลกูมคีวามกลาหาญและความพากเพยีร
ในอนัท่ีจะอทุศิตนรับใชพระองค เพือ่ลกูจะไดเปนเจาของ
ขุมทรพัยนรินัดร คือพระอาณาจกัรสวรรคตลอดนิรนัดร
อาแมน

ยังไมถึงแกน
ยงัคิดไมออกเหมือนกนั
หากชวีติในแตละวันไมมี “ความเช่ือ” จะอยไูดอยางไร
เชือ่ในท่ีนีไ้มหมายถึงเฉพาะความเช่ือดานศาสนา
แตเปนความเช่ือในทุกสิง่ในทุกคน
ต้ังแตต่ืนเชาก็เชือ่วาวันน้ีเปนวนัใหมมากดวยโอกาสใหม
เลยทำใหลกุข้ึนกระชมุกระชวยมากดวยความมงุม่ัน
ลุกข้ึนมาแลวก็เชื่อวารางกายพรอมสรรพสุขภาพแข็งแรง
เชือ่ในพลงัแหงชวีติท่ีจะขับเคล่ือนชวีติท้ังวนั
เชือ่ในความรักความอบอนุความหวังดีของคนรอบขาง
ทำใหรูสึกกระปร้ีกระเปราในการทำกิจวัตรแตละอยาง
เขาหองน้ำก็เชื่อวามีน้ำในกอกใหแปรงฟนอาบน้ำ
ทานอาหารเชาก็เชื่อวาอาหารสะอาดสมบูรณดวยคุณคา
หากขับรถเองก็เชื่อวาเครื่องเครารถอยูในสภาพพรอมใชงาน
ขับไปตามทางก็เชื่อในฝมือเช่ือใจเช่ือวินัยผูขับข่ีรถแตละคน
หากข้ึนรถโดยสารก็เชื่อในชำนาญในจรรยาบรรณคนขับ
เดินทางไปก็เชื่อในผูรวมเดินทางเพ่ือนรวมโดยสาร
เชื่อในความเปนเพื่อนมนุษยเพื่อนรวมชาติเพื่อนรวมชะตากรรม
จะแวะซ้ืออาหารขนมขบเค้ียวติดมือเผื่อหิวเผื่ออยาก
ก็เชื่อใจคนปรุงคนขายเช่ือในความสะอาดถูกหลักอนามัย
ทั้งวัตถุดิบท้ังเคร่ืองปรุงท้ังเคร่ืองใชทั้งตัวคนเตรียมคนบริการ
นีแ่คคร่ึงวนักต็องเชือ่คนเชือ่ยานพาหนะเชือ่สิง่ของไมรจูบ
แลวนัน้อกีคร่ึงวนัท่ีเหลอืผคูนท่ีตองพบปะสิง่ของท่ีตองใช
เพราะหากไมมีความเช่ือแลวไซร
แคเสียงนาฬิกาปลุกก็ไมอยากเชื่อไมอยากต่ืนไมอยากลุกแลว...

ถาจะวาไปแลว
ที่แกนของทุกส่ิงทุกอยางท่ีตองเชื่อแตละวัน
ก็คือความเช่ือในคน
เชือ่ในคนใดคนหนึง่ทุกสิง่ทุกอยางท่ีเกีย่วของก็ดูนาเช่ือ
ไมเชือ่ในคนใดคนหน่ึงทุกสิง่ทุกอยางท่ีเกีย่วของกไ็มนาเชือ่
แกนแหงความเช่ือในแตละบุคคลอยูในความดีของเขาผูนั้น
ทั้งความดีที่เห็นเปนประจักษทั้งความดีที่ไดยินไดรูมา
ความดีนี้แหละที่เปนท่ีมาของ “ความนาเชื่อถือ”
ซ่ึงประกอบดวย “เช่ือ” ในความดีความชอบธรรมความสัตยซ่ือ
ซ่ึงประกอบดวย “ถอืหรอืนบัถือ” ยกยองม่ันใจ
อนัเปนท่ีมาของ “ความเช่ือใจ” ทีบ่งบอก “ความไวใจ”
อนัเปนท่ีมาของ “ความเช่ือฟง” ทีช่ีถ้งึการพรอมทำตาม
ยิ่งบุคคลน้ันเปยมดวยความดีงามมากเทาไร
ความเช่ือในตัวเขาผูนั้นก็ยิ่งจะมากข้ึนเปนทวี
สงผลใหความสัมพันธเหนยีวแนนราบร่ืนสรรคสราง
เพยีงแคไดยนิช่ือกใ็หรสึูกสบายใจอารมณแจมใสเริงรา
หากไดพบปะไดอยใูกลชดิไดรวมชวีติก็ใหรสึูกเปนสุข
ถงึจะรแูกใจวาไมมีใครดีลวนไปหมดทุกอยาง
แตความเช่ือในเขาผูนั้นก็ยังเหนียวแนน
ดวยประจักษวาความดีในเขาผนูัน้มีมากกวาความบกพรอง...

หากชีวิตแตละวันสามารถเชื่อไดอยางเต็มท่ี
ชวีติคงนาอยมูากกวาน้ีเปนไหนๆ
นีข่นาดคนเช่ือคนยังสงผลใหชวีติแตละวันไดมากเชนน้ี
ทัง้ๆ  ทีมี่ทัง้แตละคนมีดีมากดีนอย
การเชื่อในพระเจาผูทรงความดีลวนจะดีกวาน้ีแคไหน
นอกจากดีแลวยังทรงรักทรงหวังดีตอเรามากกวาใครหมด
มากกวาตัวเรารักตัวเราหวังดีตอตัวเราเองดวยซ้ำไป
เสียดายท่ีเอาแตเชื่อคนดวยกันจนตองผิดหวังคร้ังแลวคร้ังเลา
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สังฆมณฑลเชียงใหม
เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน 2013 นายกสมาคมคณะนักบุญ

วนิเซนเดอปอลแหงประเทศไทย   รวมกับคณะนักบญุ
วนิเซนเดอปอล สังฆมณฑลเชียงใหม นำโดยคณุเกษม
ไชยพร และทีมงานไปจัดต้ังคณะวินเซนเดอปอล ที่
วดันักบญุคามิลโล บานศรีวเิชยีร จงัหวัดเชียงราย โดย
มีคณะวินเซนเดอปอล จากวดัแมพระแหงลรูด  ลำปาง
วัดแมพระปฏิสนธินิรมล บานหวยปาย วัดแมพระ
องคอุปถัมภ พาน และตัวแทนจากวัดนักบุญไมเกิ้ล
การีกอยส เชียงดาว ฯลฯ มารวมเปนกำลังใจใหกับ
สมาชิกใหมคือวดันักบุญคามิลโล บานศรีวเิชยีรดวย 
และในโอกาสเดียวกันน้ี ไดมีตัวแทนคณะกรรมการ

สมโภชพระหฤทยั

สมโภชพระหฤทยั

ผสููงอายุ สังฆมณฑลเชียงใหม  ไดรวมเดินทางดวยกนั
เพื่อเยี่ยมกลุมผูสูงอายุที่บานศรีวิเชียรและรวมกิจกรรม
ดวยกัน ขอขอบคุณโรงเรียนพระหฤทัยท่ีไดสนับสนุน
ยานพาหนะในการเดินทางมา ณ ที่นี้ดวย  เม่ือวันท่ี
24 มิถุนายน 2013 คุณพออนุพงศ  ดำรงอุษาศีล และ
คณะไดแวะมาเ ย่ียมและใหกำลังใจสัตบุรุษบาน
หวยบงเหนือ ต.แมทาเหนือ อ.แมออน จ.เชียงใหม
และโปรดศีลอภัยบาปและถวายมิสซากับชาวบานเพ่ือ
ขอพรพระเจาในโอกาสท่ีจะลงมือทำไรทำนา แมเปน
ครสิตชนกลมุเล็กๆ แตมีความเช่ือทีเ่ขมแข็งและศรัทธา
จะมีการผลัดกันเปนเจาภาพสวดภาวนาแตละบานเสมอ
เวลาท่ีคุณพอมาเย่ียม เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2013
บานมารีนา ไดจัดอบรมกลุมเยาวสตรีของบานมารีนา
ทัง้ท่ีเชยีงใหมและพะเยา โดยมีทมีวิทยากรจากฝายสตรี
ฝายเยาวชน ฝายสังคม สุขภาพอนามัย และศาสนสัมพนัธ
จากศูนยสังฆมณฑลฯ เรียกวายกทีมงานท้ังสังฆมณฑล
ชวยกันจัดกิจกรรมประกอบดวย คุณมยุรี  ศรีสุข
คุณประภาวงศ จอมพร คุณอารีรัตน  พรอมไพรสุข
คณุสมใจ ทนุชงิชยั สวนเนือ้หาประกอบดวย การเขาใจ

ตนเองและเรียนรูตนเอง (ประวัติศาสตรความเปนมา
ของแตละคน) ความสัมพันธของฉันกับสังคมปจจุบัน
และศึกษาเจาะสภาพสังคมแตละดานในแงบวกและลบ
เชน คานิยมมีอทิธิพลและผลกระทบกบัเราอยางไรบาง
การเตรียมตัวฉัน กอนออกทำงานเผชิญกับปญหา
ที่กวางออกไป คือ ชีวิตสวนตัว ชีวิตการทำงาน ชีวิต
ครอบครัว ความสัมพันธกับกลุมเพื่อน การปรับตัว
บุคลกิ อารมณ นสัิย พจิารณาขอดแีละขอเสยีของตนเอง
และชีวิตการอยูรวมกัน และสรางความสัมพันธที่ดี
ตอกัน เปนตน ปดทายกิจกรรมของเดือนมิถุนายน
2013 ดวยเขตวัดพระคริสตแสดงองค ฝาง นำโดย
คณุพอคลาวดโีอ กอรต ี เจาอาวาส ไดจดัฉลองครบ 60
ปชวีติสงฆของคณุพอโจวนันี ซมิบัลดี ทีว่ดัพระคริสต
แสดงองค ฝาง โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ
อาภรณรัตน เปนประธาน มีบรรดาพระสงฆ นักบวช
และพีน่องคริสตชนรวมยินดีกบัคุณพอเปนจำนวนมาก
โดยเฉพาะกลมุพีน่องคริสตชนเผาลาหแูละอาขา ซ่ึงเปน
กลมุท่ีคุณพอไดรวมชีวติในงานแพรธรรมมาต้ังแตแรก
เร่ิมจนถึงปจจุบนั 

วดันักบญุอนัตน ดอนมดตะนอย
1 หม ู6 ต.แพงพวย อ.ดำเนนิ
สะดวก จ.ราชบรุ ีโทร. 0-3274-
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ราฟาแอล ความเชือ่... เปนการมอบตัวเราเองดวย

กจิการ 2:38-39, 41
……..เปโตรตอบวา  “ทานทั้งหลายจงกลับใจเถิด  แตละคนจงรับศีลบางบาปเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจา เพื่อ

จะไดรบัการอภยับาป แลวทานจะไดรบัพรของพระจติเจา  พระสญัญาน้ีมไีวสำหรบัทานทัง้หลาย สำหรบับุตรหลานของทาน
และสำหรับทุกคนทีอ่ยหูางไกล ซึง่องคพระผเูปนเจาพระเจาของเราจะทรงเรยีก”    .........คนเหลาน้ันรบัถอยคำของเปโตรและ
ไดรับศีลลางบาป  วันน้ันผูมีความเชื่อมีจำนวนเพ่ิมขึ้นอีกประมาณสามพันคน

ความเช่ือ  เก่ียวกับความจริงท่ีเผยแสดงจาก
พระเจา ไมใชเปนเพียงการยอมรับดวยสติปญญา
ของตนเทาน้ัน  แตความเช่ือยงัเปนการนอมรับจากใจ
ที่ศรัทธาในพระเจาและยอมถวายตัวแดพระองค
ผูทรงแสดงองคดวย  ความเช่ือนี้จึงเปนจุดเร่ิมตน
ดำเนินชีวิตความรอดท่ีเกี่ยวของกับความเปนอยู
ในทุกๆ เรือ่ง

สภาสังคายนา (วาติกันท่ี 2) เตือนใหระลึกวาผูมี
ความเช่ือนี ้ จำเปนตองมพีระหรรษทานของพระเจา  มา
คอยกระตุนและคอยชวยประคับประคองเขา  เขาตอง
ไดรบัความชวยเหลอืจากพระจติเจาทางดานชีวติภายใน
ของเขา พระองคจะเปนผูกระตุนจิตใจเขาใหหันมาหา
พระเจา  พระองคจะเปดตาแหงจิตใจและเปดทาง
สะดวกสำหรับทุกคนในการยอมรับและเช่ือความจริง

(DV.5)
……ความเชื่อปลุกเราเราใหมีความม่ันคง

เสมอตนเสมอปลายอยางแทจริงและลึกซึ้ง ดวยวา
เราจะตองแสดงความเช่ือออกมาในทุกบริบทของ
การดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของพระคริสตเจา

เน่ืองจากความเช่ือเปนผลานิสงสจากพระ-
หรรษทาน ความเช่ือจึงมีฤทธ์ิที่จะทำใหเรื่องตางๆ
บังเกิดผลไดตามท่ีปรารถนา อยางเชนกรณีของ
หญิงชาวคานาอันคนใจกลาท่ีไมลดละคำรองขอตอ
พระเยซูใหรกัษาลูกสาวของตน  แมวาพระเยซูจะทรง
ชี้แจงวาพันธกิจของพระองคมีเพื่อชาวอิสราเอล
เทาน้ัน  กระน้ันก็ตามหญิงชาวคานาอันคนน้ีก็ยัง
โตตอบพระเยซูดวยความเช่ือมั่นอยางเต็มเปยม
และไดรับอัศจรรยในท่ีสุด  โดยพระองคตรัสวา
“หญิงเอย ความเช่ือของเจาย่ิงใหญนัก จงเปนไป
ตามท่ีเจาปรารถนาเถดิ”   (มัทธิว 15:28)

บทบาทของความเชื่อคือการทำงานควบคูกับ
อำนาจของพระเจาท่ีมีเหนือทุกส่ิงดังเชนท่ีกลาวมา

.....สำหรับพระเยซูเจาแลว  ความเช่ือเปนส่ิง
สำคัญอยางท่ีสุดสำหรับการไดรับความรอดตาม
จุดประสงคทีพ่ระเจาดำริไว

บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที ่2  (จาก  Magnificat – Year of Faith Companion)

(ไดรับการตรวจและแกไขโดย คุณพอจำเนียร
กิจเจริญ)
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สองนักบุญพระสันตะปาปา (ตอจากหนา 3)

วา ตลอดสมณสมัยปกครองของสมเด็จพระสนัตะปาปา
ปโอ ที ่12 พระศาสนจักรเจรญิรงุเรอืง จงึไมมีเหตุสมควร
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง  พระคารดินัลบางองคพยายาม
ทุกวิถีทางเพ่ือทำใหสภาสังคายนาลาชา  โดยหวังวา
เม่ือสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 ผูสูงอายุพน
จากตำแหนง โครงการน้ีจะไดยกเลกิไปอยางเงียบๆ  แต
พระองคทรงผลักดันและยังมีชีวิตยืนยาวพอท่ีจะทรง
เปนประธานเปดสมัยประชุมแรกของสภาสังคายนา
วาติกนั ที ่2 ในฤดูฝนของป ค.ศ. 1962

สภาสังคายนามุงม่ันเพ่ือใหเกิดเอกภาพทามกลาง
ครสิตชน เพือ่ขจดัความรสึูกทีไ่มเปนมิตรในอดีต  จาก
ประสบการณงานของพระองคในดินแดนพระศาสนจักร
ออรโธดอกซตะวันออก ทรงเชือ้เชญิผนูำพระศาสนจกัร
ออรโธดอกซ  โปรเตสแตนต และแองกลีกัน ใหรวม
สังเกตการณในการประชมุสภาสังคายนาวาติกนัดวย

สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่23 ทรงเดินทางไป
ทั่วกรุงโรมอยางอิสระ  ทรงยกเลิกธรรมเนียมปฏิบัติที่
พระสนัตะปาปาจะตองอยเูฉพาะในสำนักวาติกนัเทาน้ัน
จนมีคำกลาววา พระสนัตะปาปา คือ “นกัโทษของสำนัก
วาติกนั”  เพือ่หลกีเล่ียงการมองวาสำนักพระสันตะปาปา
เปนภาพลกัษณทางการเมือง  จงึทรงพยายามลดบทบาท
ของ “นกัปกครอง” แหงสำนกัวาติกนั  และเนนย้ำการ
เปน “ขารับใชของผูรับใชพระเปนเจา” และเพ่ือ
แสดงออกอยางเปนรูปธรรม พระองคเสด็จเยือน
ประธานาธิบดีอิตาลี และตอนรับบุตรเขยของนายก
รฐัมนตรนีคิติา ครสูชอฟ แหงสหภาพโซเวียต  นอกน้ัน
ยังทรงเย่ียมพระอัครสังฆราชแหงกรุงแคนเทอรเบอรรี
เปนการพบครัง้แรกหลงัจากศตวรรษท่ี 14  พระองคทรง
ตอนรบัผนูำพระศาสนจักรเคิรกในประเทศสก็อตแลนด
และผนูำศาสนาชินโต ลทัธิความเช่ือของชาวญ่ีปนุ  นบั
เปนประวัติศาสตรของการรับรองอยางเปนทางการ
ณ สำนักวาติกนั

ระหวางเกิดวิกฤตการณขีปนาวุธของคิวบา ใน ค.ศ.
1962 พระองคทรงรับอาสาเปนคนกลางไกลเกลี่ย
ระหวางประเทศสหรฐัอเมรกิา และสหภาพโซเวยีต และ
ไดรบัความพึงพอใจจากคกูรณีอยางดี  พระสมณสาสน
“ปาแชม  อิน  แตรริส” หรือ  “สันติสุขบนแผนดิน”
มีเสียงตอบรับอยางอบอุนจากท่ัวโลกทั้งในกลุม
นกัการเมืองและนกับวช  ภาษาท่ีใชในพระสมณสาสน
ฉบับน้ีหลีกเล่ียงการใชภาษาการทูต แตนำเสนออยาง
ตรงไปตรงมาถึงขอเรยีกรองท่ีจำเปนเพือ่สรางสันติภาพ
แกโลก และความรอดของมนุษยชาติ

ในฐานะพระสังฆราชแหงกรุงโรม  สมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ที ่23 เสด็จเย่ียมนักโทษ  และตรัสวา
“เม่ือพวกลกูไมสามารถมาพบพอได  พอจะไปเย่ียมลูกๆ
เอง”  พระองคยงัเสด็จเยีย่มชมุชนคริสตชนใหมที่อาศัย
ตามชานเมือง  ผมีูความเช่ือตางมองเห็นพระเปนเจาผทูรง
พระทัยดีในองคสมเด็จพระสันตะปาปา และขนาน
พระนามวา “บดิาผใูจดี”

ไมมีเคร่ืองบงชี้ชัดวา อันเยโล ยูเซปเป รอนคาลลี
จะกาวสฐูานันดรศักด์ิสูงสุดถึงตำแหนงพระสันตะปาปา
การลงคะแนนลับเพ่ือเลือกต้ังพระสันตะปาปาของ
คณะพระคารดินัลในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1958 ดวย
เหตุผลวาส่ิงท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่ 12 ทรง

วางรากฐานไวมีความสมบูรณและจะสามารถใชบริหาร
งานพระศาสนจักรไดอีกนานถึงหน่ึงศตวรรษ  ดังน้ัน
การที่พระคารดินัลรอนคาลลีไดรับเลือกใหดำรง
ตำแหนงสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที ่23 จงึมงุหมาย
เพยีงใหพระองค “รกัษาการในตำแหนงเปนการช่ัวคราว”
ขณะเดียวกันก็มองหาผูมีคุณสมบัติเทียบเทาสมเด็จ
พระสันตะปาปาปโอ ที ่12 ซ่ึงมีผลงานเปนท่ีประทับใจ
คณะพระคารดินลั และมีวยัวฒุทิีเ่หมาะสม

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเปาโล ที ่6 ผดูำรงตำแหนง
ตอมา เคยดำเนินข้ันตอนสถาปนาสมเด็จพระสนัตะปาปา
ยอหน ที่ 23 เปนนักบุญ  และหากประเพณีด้ังเดิมท่ี
พิจารณาแตงต้ังนักบุญยังคงมีผลบังคับใชในป ค.ศ.
1963 พระองคก็คงไดรับสถาปนาเปนนักบุญแลว
อยางไรกต็ามน้ำตาท่ีประชาชนหลัง่อยางทวมทนในพธิี
ปลงพระศพ ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตรน้ันยิง่ใหญ
จนอาจกลาวไดวา เปนนิมิตหมายสำคัญแหงการ
ประกาศการเปนนักบุญของพระองคทีเดียว

และในวันท่ี 3 กันยายน ค.ศ. 2000  สมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงสถาปนาสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ที ่23 ใหเปนบุญราศี พรอมกับ
สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที ่ 9  ณ มหาวิหารนักบุญ
เปโตร นำความปลาบปล้ืมแกครสิตชนคาทอลิกท่ัวโลก

วนัที ่5 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 สมเดจ็พระสนัตะปาปา
ฟรังซิส ทรงประกาศแตงต้ังสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ที ่23 เปนนักบุญ

บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2
คาโรล โจเซฟ วอยตวิา หรอืสมเดจ็พระสนัตะปาปา

ยอหน ปอล ที่ 2 ผูไดรับเลือกตั้งใหดำรงตำแหนง
พระสนัตะปาปาองคที ่264  ในเดอืนตลุาคม ค.ศ. 1978
เปนชาวโปแลนด เกิดท่ีเมืองวาโดวิเช เมืองเล็กๆ
ประมาณ 50 กิโลเมตรจากเมืองคราคูฟ เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม ค.ศ. 1920  เปนบุตรคนสุดทองในจำนวน
พ่ีนอง 3 คน ของนายคาโรล วอยตวิา และนางเอมิเลยี
คสัโซรอฟสกา  มารดาเสยีชวีติ ค.ศ. 1929 พ่ีชายคนโต
เอด็มนูด เปนแพทย เสยีชวีติ ค.ศ. 1932 สวนหนนูอย
ออลกา พ่ีสาว เสียชีวิตกอนพระองคจะเกิด  บิดาเปน
ทหารนอกราชการ เสยีชีวติ ค.ศ. 1941

คุณพอฟรานซิสเซ็ค แซค เจาอาวาสชุมชนวัด
ในวาโดวิเช โปรดศีลลางบาปใหหนนูอยคาโรล วนัท่ี 20
มิถุนายน ค.ศ. 1920 พออายุได 9 ป ก็รับศีลมหาสนิท
ครัง้แรก และรับศีลกำลงั อายุได 18 ป  หลงัจากสำเร็จ
การศึกษาท่ีโรงเรียนมัธยมมารซิน วาโดวิตา หนมุนอย
คาโรล สมัครเขาเรียนคณะการละคร ที่มหาวิทยาลัย
ยาเยโลเนยีน ทีค่ราคฟู ใน ค.ศ. 1938

มหาวิทยาลยัถกูสัง่ปด ใน ค.ศ. 1939 เม่ือกองทหาร
นาซีเขาครอบครองโปแลนด  หนุมนอยคาโรลจำเปน
ตองทำงานในเหมืองหิน และโรงงานเคมีโซลเวย
ระหวาง ค.ศ. 1940- 1941  เพือ่ยงัชพีและชวยใหไมตอง
ถกูควบคุมตัวสงไปยังคายกกักนัในเยอรมนี

ค.ศ. 1942 นายคาโรล สมัครเปนสามเณร ณ สาม-
เณราลัยแหงคราคูฟ  ดำเนินการสอนอยางลับๆ โดย
พระคารดินัลอดัม สเตฟาน ซาปเอฮา แหงอัครสังฆ-
มณฑลคราคูฟ  ในเวลาเดียวกันก็ริเริ่มงานการแสดง
อยางลับๆ  รจูกัในชือ่  “ละครเวทแีรพซอดคิ”  โดยนำ

บทกลอนหลายลีลาท่ีไมมีรูปแบบแนนอนมารอง
ประกอบการแสดง

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สามเณรคาโรล วอยติวา
เขาศึกษาท่ีบานเณรใหญที่เมืองคราคูฟ เพื่อเตรียมตัว
เปนพระสงฆ  และเม่ือมหาวิทยาลัยยาเยโลเนียน
เปดสอนอกีครัง้ กไ็ดสมัครเรยีนวชิาเทววทิยาไปพรอมๆ
กนั  กอนทีพ่ระอคัรสงัฆราชซาปเอฮา จะบวชสามเณร
คาโรลเปนพระสงฆ ในวันท่ี 1 พฤศจกิายน ค.ศ. 1946

จากน้ันไมนาน พระคารดินลัซาปเอฮาไดสงคุณพอ
วอยติวาไปยังกรุงโรม เพื่อศึกษาตอปริญญาเอก
วชิาเทววทิยา ภายใตคำแนะนำดูแลของคณุพอการรกิยู
ลาแกรง็ญ พระสงฆชาวฝรัง่เศสคณะโดมินกินั  คุณพอ
วอยติวาสำเร็จปริญญาเอกสาขาเทววิทยา ค.ศ. 1948
ดวยหัวขอวิทยานิพนธเรื่อง  “ขอความเช่ือตามคำสอน
ของนักบุญยวงแหงไมกางเขน”  ระหวางปดภาคเรียน
คุณพอมีโอกาสไดอภิบาลงานชุมชนชาวโปแลนด
ทีอ่าศัยในฝรัง่เศส  เบลเยีย่ม  และฮอลแลนด

ทนัทีทีส่ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก คุณพอ
กลับประเทศโปแลนด และไดรับมอบหมายใหอภิบาล
งานตามวัดตางๆ  ขณะเดียวกันก็ทำหนาท่ีจิตตาภิบาล
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย จนถึง ค.ศ. 1951  คุณพอ
วอยติวาจึงเรียนเพิ่มเติมในวิชาปรัชญา  และวิชา
เทววิทยา ณ มหาวิทยาลัยคาทอลิกลูบลิน (โปแลนด
ตะวันออก)   ค.ศ. 1953 คุณพอนำเสนอวทิยานิพนธเรือ่ง
“การประเมินความเปนไปไดของการเรียบเรียง
หลักจริยศาสตรคาทอลิกตามแนวคิดของแม็กซ
ชีเลอร”  กอนจะเปนอาจารยสอนวิชาเทววิทยาดาน
จริยธรรม และจริยธรรมดานสังคม   ณ สามเณราลัย
ที่คราคูฟ  และเปนอาจารยประจำคณะเทววิทยาท่ี
มหาวิทยาลัยลูบลิน

วนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1958  สมเด็จพระสันตะปาปา
ปโอ ที่ 12 ทรงแตงต้ังคุณพอวอยติวา ใหเปนพระ-
สังฆราชเกียรตินามแหงออมบิ และพระสังฆราชผูชวย
แหงคราคฟู  พระอคัรสงัฆราชเอวเยนอิสุ บาเซียค เปน
ประธานประกอบพิธีอภิเษก ณ อาสนวิหารวาเวล
ในคราคูฟ วนัท่ี 28 กนัยายน ปเดียวกนั

(อานตอหนา 11)
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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)

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

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

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกนัอคัคภียั การขนสง อบัุตเิหตสุวนบคุคล
และกลมุ การเดนิทาง รวมทัง้ประกนัเบด็เตลด็

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หมัน้ทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

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

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

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

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

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

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

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

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพกั... พรอมเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

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

รบัสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางชาติ
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
เพือ่พฒันาภาษาใหดีข้ึน

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

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)

“มนษุยมไิดดำรงชวีติดวยอาหารเทานัน้
แตดำรงชีวติดวยพระวาจาทุกคำ
ทีอ่อกจากพระโอษฐของพระเจา”

(มทัธวิ 4:4)

บรษัิท เอเอ แทรเวลิเซอรวสิ จำกัด
โทร. 0-2129-3500-3 FAX : 0-2129-3505

EMAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM
ใบอนุญาตประกอบธุรกจินำเทีย่ว เลขที ่11/3316

จำหนายตั๋วเครื่องบิน
ภายในและตางประเทศ

10-15 สิงหาคม ค.ศ. 2013 ทวัรออสเตรเลีย 6 วนั (TG)
8-18 สิงหาคม ค.ศ. 2013 ทวัรยโุรป 11 วนั (TG)
10-17 สิงหาคม ค.ศ. 2013 ทวัรตุรก ี8 วนั (บานแมพระ)
27 สิงหาคม - 1 กนัยายน ค.ศ. 2013 ซัปโปโรฟลาวเวอรส
19-26  กนัยายน ค.ศ. 2013 ลอสแองเจลสิ - ดีสนียแลนด
- ลาสเวกัส



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่31 ประจำวนัที ่28 กรกฎาคม - 3 สงิหาคม 2013หนา 10

        ⌧       ⌧       ⌧       ⌧       ⌧    
        ⌧            ⌧            ⌧            ⌧            ⌧    

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

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

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม

รายชือ่ผรูบัการแตงตัง้ขัน้ตางๆ
วนัเสารที ่20 กรกฎาคม 2013

ที่หอประชุมบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 สามพราน

โดย พระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร  สันตสุิขนรินัดร
ประธานในพิธีบวช

รายชือ่ผรูบัการแตงต้ังเปนผอูานพระคัมภรี ค.ศ. 2013
1. ยอหน บปัติสต เทวฤทธ์ิ    สุขเกษม กรงุเทพฯ
2. อนัโตนีโอ วทิยา เขียวประไพ กรงุเทพฯ
3. เปโตร วทิวฒัน  แกวแหวน กรงุเทพฯ
4. ยอแซฟ เจรญิโชค   สันดี ทาแร-หนองแสง
5. ยอแซฟ ประธาน ตันเจริญ จนัทบุรี
6. เปโตร อานุภาพ วงษแกว จนัทบุรี
7. ยอแซฟ สุทธิพงษ   สุขสำราญ จนัทบุรี
8. มัทธิว ศรศักด์ิ    เจรญิสุขทวีพนู เชยีงใหม
9. มีคาแอล สิทธิชยั  สัญญานที เชยีงใหม
10. ยอหน อคัรสาวก สมศักด์ิ   แสนยากุล นครสวรรค
11. ยอหน อคัรสาวก ปตทวี   วงศศรีแกว อบุลราชธานี
12. ยอหน อคัรสาวก ปรชีา สหายแกน อดุรธานี
13. เปโตร ภรูนิทร ศรา  วาปโส คณะคามิลเลยีน
14. ลอเรนซ กรกว ีศรีพรพาณชิเจริญ คณะภราดานอย

กาปูชิน
15. ราฟาแอล มานะ  ศรีสุทธิจรรยา คณะภราดานอย
กาปูชิน
16.  มัทธิว สุชาติ   นมิิตบรรพต คณะภราดานอยกาปชูนิ

รายชือ่ผรูบัการแตงต้ังเปนผชูวยพธิกีรรม ค.ศ. 2013
1. เปโตร พลาพล  ลิม้สุธาโภชน กรงุเทพฯ
2. ยอหน อัครสาวก รณฤทธ์ิ  เดนไชยรัตน ทาแร-
หนองแสง
3. เปโตร ศิรชิยั พดุษา ทาแร-หนองแสง
4. ยอแซฟ เมธาสิทธ์ิ   นามละคร ทาแร-หนองแสง
5. มีคาแอล ณัฐพงษ    แสนสุรวิงศ ทาแร-หนองแสง
6. ยอหน ฉตัรชัย นลิเขต ทาแร-หนองแสง
7. ยอหน ยศธร  ทองเหลอืง จนัทบุรี
8. ฟรงัซิส อสัซีซี อาทิตย     ม่ิงขวัญเจรญิกจิ เชยีงใหม
9. ยอหน บปัติสต ศักด์ิชยั บวรเดชภักดี เชยีงใหม
10. นโิคลสั เจริญ  บญุดวง นครสวรรค
11. ยอแซฟ เรอืงฤทธ์ิ   ฤทธิบญุไชย นครสวรรค
12. เปาโล ประเสริฐ คณุโดน อดุรธานี
13. เปาโล กติติคุณ  เสมามอญ อดุรธานี
14. เปโตร อดุม  ดีเลศิประดิษฐ อดุรธานี
15. ยอแซฟ เหงยีน หงอก อนัห คณะคามิลเลยีน
16. ไมเค้ิล มารีอา ฝาม มินห กวน คณะคามิลเลยีน

สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน
ขอเขียนแตละอาทิตยจากใจเจาอาวาส

ถึงพ่ีนองสัตบุรุษ
โดยคุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ

เต็มเปยมดวยขอคิดในการดำเนินชีวิต
เหมาะสำหรับเปนของขวัญ
และของที่ระลึกโอกาสตางๆ

ปกต ิ175 บาท พิเศษ 120 บาท
ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกฯ

 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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วันท่ี 13 มกราคม ค.ศ. 1964  สมเด็จพระสันตะ-
ปาปาเปาโล ที ่6 ทรงแตงต้ังพระสังฆราชผชูวยวอยติวา
เปนพระอัครสังฆราชแหงคราคูฟ  ในเวลาตอมา
พระองคทรงสถาปนาพระคุณเจาเปนพระคารดินัล ใน
วนัท่ี 26 มิถนุายน ค.ศ. 1967

พระคุณเจารวมประชุมสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2
(ค.ศ. 1962-65)  มีบทบาทในการรางสมณธรรมนูญ
Gaudium et Spes หรือ “ความปติยินดีและความหวัง”
เปนแผนอภิบาลพระศาสนจักรในโลกทันสมัย ตามมติ
สภาสังคายนาฯ ซ่ึงสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6
ทรงประกาศใชในวันท่ี 7 ธันวาคม  ค.ศ. 1965

เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม ค.ศ. 1978  คณะพระคารดินลั
ไดลงคะแนนลับเพือ่เลอืกตัง้พระคารดินลัคาโรล โจเซฟ
วอยติวา เปนพระสันตะปาปา ดำรงตำแหนงตอจาก
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่1 และทรงเลือก
ใชพระนามวา สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2
และวันอาทิตยที ่22 ตุลาคม ปเดียวกัน  ไดมีพธีิสถาปนา
อยางเปนทางการ แตงต้ังพระองคเปนพระสันตะปาปา
สืบทอดตำแหนงตอจากพระสันตะปาปาองคที ่263  ซ่ึง
อยูในสมณสมัยเพียง 33  วัน  สมณสมัยปกครองของ
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 นานเกือบ 27 ป
นับเปนหนึ่งในบรรดาสมเด็จพระสันตะปาปาท่ีมี
สมณสมัยยาวนานท่ีสุดพระองคหนึง่

ดวยทรงเปนพระสันตะปาปาท่ีทรงหวงใยมวล
คริสตชน จึงทรงเอาพระทัยใสงานอภิบาลพระศาสน-
จักรอยางเต็มท่ี ทั้งทรงกอปรดวยพระเมตตาตอมวล
มนุษยชาติ   สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ทรงบริหารปกครองพระศาสนจักรดวยจิตวิญญาณ
ธรรมทูต  ทรงอุทิศพละกำลังอยางส้ินเชิงและโดย
ไมเหน็แกเหนด็เหนือ่ย  พระองคเสด็จเยอืนตางประเทศ
อยางเปนทางการ 104 คร้ัง  และในตำแหนงพระสังฆราช
แหงโรม พระองคเสด็จเยีย่มชมุชนครสิตชนในอติาลีถงึ
317 แหง ในจำนวนท้ังส้ิน 333 ชมุชน

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรง
พบปะกับประชาชนและผูนำประเทศตางๆ มากกวา
พระสนัตะปาปาทุกพระองค ผแูสวงบุญกวา 17,600,000
คน มาเฝาพระองคในการพบปะคริสตชนกวา 1,160
ครั้ง  ทั้งน้ีไมรวมถึงการเฝาในโอกาสพิเศษ และวัน
สมโภชสำคัญตามกำหนดในปฏิทินคาทอลิก  เฉพาะ
โอกาสสมโภชป “ปติมหาการุญ”  ค.ศ. 2000  ผแูสวงบุญ
กวา 8 ลานคน มาเฝาพระองค ณ จตุัรสัมหาวิหารนกับุญ
เปโตร  ซ่ึงไมรวมผูเชื่อศรัทธาอีกหลายลานคนท่ีทรง
พบระหวางเสด็จเยือนอิตาลีและในหลายประเทศ
ทั่วโลก  ผูนำประเทศและเจาหนาท่ีรัฐบาลจำนวนมาก
ที่ทรงพบปะอยางเปนทางการ 38 ครั้ง  มีผูนำประเทศ
เขาเฝา ณ สำนักวาติกัน 738 ครั้ง และทรงพบปะกับ
นายกรฐัมนตรีถงึ 246  คร้ัง

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงรัก
และเอาพระทัยใสเยาวชนเปนพเิศษ  พระองคดำริใหรเิริม่

การจัดงานชุมนุมเยาวชนโลก ตลอด 19 ครั้ง ใน
สมณสมัยปกครอง  พระองคทรงเปนศูนยรวมจิตใจให
เยาวชนหลายลานคนไดมาพบกัน  เชนเดียวกนัพระองค
ทรงริเริม่จัดงานชุมนุมครอบครัวโลก ครัง้แรกใน ค.ศ.
1994  ดวยทรงหวงใยและทรงเล็งเห็นความสำคัญของ
สถาบันครอบครัวเปนพิเศษ

สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงสงเสริม
การเสวนาเพ่ือความปรองดองระหวางศาสนา  กบัผแูทน
ศาสนายิว  และศาสนาอ่ืนๆ  ซ่ึงเดินทางมารวมกันภาวนา
เพื่อสันติภาพ ครั้งสำคัญจัดท่ีเมืองอัสซีซี และประสบ
ผลสำเร็จอยางดียิ่ง

ดวยพระปรชีาสามารถ  พระองคทรงนำพระศาสนจกัร
กาวสูสหัสวรรษที่ 3 และสมโภชป “ปติมหาการุญ”
ค.ศ. 2000 ตามแนวทางท่ีทรงเตรียมไวลวงหนาใน
พระสมณสาสน “แตรซีโอ มิลเลนนิโอ อัดเวนิเอนเต”
(Tertio Millennio Adveniente) หรอื  “กาวสสูหสัวรรษ
ที่ 3”  และเม่ือพระศาสนจักรกำลังจะเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของยุคใหม  พระองคทรงออกพระสมณ-
สาสน “โนโว มิลเลนนิโอ อเินอุนเต”  (Novo Millennio
Ineunte) หรือ “กาวสูสหัสวรรษใหม”  ทรงแนะนำ
วิถีทางการดำเนินชีวิตคริสตชนท่ีดีแกประชาสัตบุรุษ

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงจัด
สมโภชปพระผไูถ  ปแมพระ  และปศีลมหาสนทิ  เพือ่
สงเสริมการฟนฟดูานจิตวิญญาณของพระศาสนจักร

พระองคยังทรงใหความสำคัญเปนพิเศษตอการ
สถาปนานักบุญ  โดยทรงเนนย้ำการเปนแบบอยางดาน
ความศักด์ิสิทธ์ิแกคริสตชนของยุคสมัย  ทรงเปน
ประธานพิธีสถาปนาบุญราศีถึง  147 คร้ัง แกบุญราศี
1,338 องค  และพธีิสถาปนานักบญุ  51 ครัง้  เพือ่แตงต้ัง
นกับญุ 482 องค  และยงัทรงสถาปนานักบญุเทเรซาแหง
พระกุมารเยซูเปนนักปราชญของพระศาสนจักร

ตลอดสมณสมัย  ทรงเรียกประชุมคณะพระ-
คารดินลัเพือ่สถาปนาพระคารดินลัใหม  สมัยสามัญ  9
ครัง้  สมัยวสิามัญ 6 ครัง้  ทรงสถาปนาพระคารดินลัใหม
ทัง้ส้ิน 231 องค  หนึง่ในจำนวนน้ีไดแก  พระคารดินลั
ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู พระอัครสังฆราชแหงอัคร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ซ่ึงไดรับสถาปนาเปนพระ-
คารดินัล วันท่ี 2 กุมภาพันธ ค.ศ. 1983 ในสมณสมัย
ปที ่5 ของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2  นบั
เปนพระคารดินัลองคแรกของประเทศไทย  ตำแหนง
พระคารดินัลเปนสมณศักด์ิสูงสุดท่ีพระสันตะปาปา
ประทานเปนรางวัลตอบแทนแกพระสังฆราชท่ีได
อทุศิตนรับใชพระศาสนจักรอยางดีเยีย่มตลอดมา  สำนัก
วาติกันประกาศขาวน้ีอยางเปนทางการในวันท่ี 5
มกราคม ค.ศ. 1983  เวลา  12.00 น.

พระองคทรงเรียกประชุมสหพันธสภาพระสังฆราช
จำนวน 15 คร้ัง  สมัยสามัญ 6 คร้ัง  และสมัยวสิามัญ 1
ครัง้  และเรียกประชุมเฉพาะกาลอีก 8 ครัง้

เอกสารสำคัญในพระสมณสมัยประกอบดวย
พระสมณสาสน  จำนวน 14 ฉบับ  พระดำรัสเตือน

จำนวน 15 ฉบบั  สมณธรรมนูญ จำนวน 11 ฉบบั และ
สมณลิขิต จำนวน 45 ฉบับ

พระองคทรงประกาศขอคำสอนของพระศาสนจักร
คาทอลิกอยางเปนทางการตามขอกำหนดของสภา
สังคายนาวาติกัน ที่ 2 รวมถึงการทรงปฏิรูปกฎหมาย
พระศาสนจักรตะวันตก และพระศาสนจักรตะวันออก
และทรงจัดต้ังหนวยงานใหมๆ  หลายแหง ซ่ึงรจูกัในช่ือ
องคการบรหิารพระศาสนจักรสวนกลาง  (The Roman
Curia)

ผลงานประพนัธของสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 มีจำนวน 5 เลม  ไดแก Crossing the Threshold
of Hope  ตีพิมพเดือนตุลาคม ค.ศ. 1994,  Gift and
Mystery  ตีพิมพเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1996  โอกาส
ครบรอบ 50 ป บวชเปนพระสงฆ,  Roman Triptych
บทประพันธรอยกรองท่ีใชเปนบทรำพึงภาวนา  ตีพมิพ
เดือนมีนาคม ค.ศ. 2004  และ Memory and Identity
ตีพมิพเดือนกมุภาพนัธ ค.ศ. 2005

วนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ. 2005  เวลา 21.37 น. ตามเวลา
ทองถิ่นกรุงโรม หรือประมาณตีสองสามสิบเจ็ดนาที
ของเชาวนัที ่ 3 เมษายน ตามเวลาในประเทศไทย  เปน
วันสมโภชปสกาและตรงกับวันฉลองพระเมตตาของ
พระเยซูเจา  สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ผูอภิบาลท่ีเปนด่ังแกวตาดวงใจของพระศาสนจักร
ไดละจากโลกน้ีไปสูออมกอดพระบิดาเจา  ขณะ
พระชนมายุได 84 ชนัษา

จากย่ำค่ำวันส้ินพระชนมถงึวนัท่ี  8  เมษายน  ซ่ึง
เปนวันประกอบพิธีปลงพระศพสมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที่ 2  มีผูแสวงบุญกวา 3 ลานคน
เดินทางมาเคารพพระศพพระองค  ณ  มหาวหิารนกับญุ
เปโตร  คนจำนวนมากตอแถวรอเขาภายในมหาวิหาร
นานถึง 24 ชัว่โมง

วันท่ี 28 เมษายน ค.ศ. 2005  สมเด็จพระสันตะ-
ปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงประกาศใหเริ่มดำเนินเรื่อง
พจิารณาแตงต้ังสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2
เปนบุญราศี และเปนนักบุญไดทนัที โดยไมตองรอระยะ
เวลา 5 ป หลงัส้ินพระชนม  จงึคอยเริม่ตนกระบวนการ
พิจารณาแตงต้ังนักบุญตามขอกำหนดเชนในกรณีอื่นๆ
ดังน้ัน  พระคารดินัลคามิลโล รูอินี อุปสังฆราช แหง
สังฆมณฑลโรม  จึงประกาศเปดการพิจารณาแตงต้ัง
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เปนบุญราศี
อยางเปนทางการในวันท่ี 28 มิถนุายน ค.ศ. 2005

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเปน
ประธานพิธีสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที ่2 เปนบุญราศี  วนัท่ี  1  พฤษภาคม  ค.ศ. 2011

วนัที ่5 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 สมเดจ็พระสนัตะปาปา
ฟรังซิส ทรงประกาศแตงต้ังสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 เปนนักบุญ

ที่มาของขอมูล หนังสือ บิดาผูใจดี  และหนังสือ
บญุราศีพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2  บรุษุแหงการอภยั

สองนักบุญพระสันตะปาปา (ตอจากหนา 8)
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หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว
ณ  สวรรค  (kamsornway.blogspot.com)

“ผมจะเปนฤๅษทีามกลางชนเผา
ปกาเกอะญอ”

ผมพบภาพน้ีในงานชุมนุมศิษยเกา และคนรักคุณพอกยี ู เม่ือวนัท่ี 14 เมษายน
ทีผ่านมา ... ภาพน้ีชวนใหสงสัยในชุดท่ีคุณพอกีย ูสวมใส แตกน็าจะเดาไมยากวา
เปนการลงสวูฒันธรรม (Inculturation) แตการเปนธรรมทูตไมใชแคชวีติท่ีลงไป
สูวัฒนธรรมใหม แตผมไดยินคำวาเกิดใหมไปเปนเหมือนกับคนท่ีเราอภิบาล
และแพรธรรมกับเขา (Incarnation) ชวีติในมุมมองผแูพรธรรมจึงไปรวมอยกูบัเขา
เกดิใหม จงึเขาใจความเปนเขา

ผมกำลงัพดูถงึวรีบรุษุผแูพรธรรมของเขต 3 สังฆมณฑลนครสวรรค ... งาน
แพรธรรมกับพี่นองชนเผาปกาเกอะญอ และผมก็กำลังพูดถึงทานน้ีครับ คุณพอ
ยอแซฟ มาร ีกยี ูพระสงฆคณะมิสซังตางประเทศแหงกรงุปารสี และคำตัวใหญ
บนสุดก็เปนแบบอยางชีวติท่ีทานกระทำ และเปนแบบอยางเสมอ

ผมโชคดีที่พบอุดมสารฉบับท่ี 22 .. เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1988 ที่ทำใหพบ
เรื่องราวท่ีเขียนบรรยายโดยมิสชันนารีรุนนอง ที่บรรยายถึงการจากไปของ
คุณพอกียู เรื่องราวชีวิตต้ังแตเกิด เติบโต ที่เมือง BREST ในครอบครัวชาวนา
ที่ประเทศฝร่ังเศส เม่ือป ค.ศ. 1933 จากน้ันเขาบานเณรและบวชเปนพระสงฆ
ในป ค.ศ.1960 ตอมาจึงถูกสงไปประเทศพมา นาน 7 ป ถูกขับไลใหออกจาก
ประเทศพมา จากน้ันก็ไปทำงานดานกระแสเรียกของคณะฯ ไดสามป ... สมัครมา
ทำงานในประเทศไทย ในป ค.ศ. 1960 เรียนภาษาไทยหน่ึงป แลวไปเปนผูชวย

เจาอาวาสวัดเซนตหลุยส สาทร อีกปกวาๆ .. และเขามาทำงานในสังฆมณฑล
นครสวรรค ในป ค.ศ. 1963 และไดเลือกพืน้ท่ีทำงานกับชาวปกาเกอะญอ ทีเ่ขต
อำเภอแมสอด จงัหวดัตาก จนวาระสุดทาย เปนเวลา 15 ป

ผมอานเร่ืองราวของคุณพอกยี ูผานอุดมสารฉบับดังกลาว พบถอยคำอนัเปน
อุดมการณ และจิตตารมณในงานประกาศขาวดีของคุณพอ ที่จริงไมผิดเพ้ียน
ไปจากท่ีผมเคยไดยนิ อนัเปนคำตัวใหญบนสุดของเร่ืองน้ี

“คุณพอกยี ูเปนคนซ่ือๆ ใจดีตอผทูีต่กทุกข
ไดยากเสมอ ยิ้มแยมเปนกันเองกับทุกคน โดย
สวนตัวคุณพอเล่ือมใสแบบอยางชีวิตการทำงาน
ของทานชารล เดอ ฟูโกลด เปนพิเศษ อาจเปน
ไปไดจากขอคิดท่ีพระคุณเจาบรรจง ไดแปล
ขอความของทานฟูโกลดเปนภาษาไทยวา “รัก
เทาไรกไ็มพอ” เปนคำท่ีสะทอนใหเห็นชีวิตของ
คุณพอกียู”1

และเหลาน้ีเปนคำบรรยายเรือ่งงานแพรธรรม
ของคุณพอกียู  กับเร่ืองราวจิตตารมณงาน
แพรธรรม ที่เนนส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดในชีวิตของ
การเปนคริสตชน คือการมีชีวิตท่ีสนิทสัมพันธ
กับพระเจา จนกลายเปนชีวิตท่ีมองเห็นได ที่
เรยีกวา “ประจกัษพยาน”

“การทำงานชวงท่ีทำเขตแมสอด ... เม่ือ
คุณพอกียู ไดมาถึงแมสอดไดไปสำรวจหมูบาน
ตางๆ เพือ่หาหมบูานท่ีจะเปนศูนยแพรธรรม ทีสุ่ด
ไดเลือกบานปูแป เปนหมูบานเล็กๆ อยูหางจาก
แมสอดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ

45 กโิลเมตร เม่ือคณุพอไปอยใูหมๆ  มีชาวกะเหรีย่งสมัครเขาศาสนา 3 ครอบครวั
เม่ือคุณพอจากไป กลุมคริสตชนปูแปมีถึง 17 ครอบครัว คุณพอไดกระจายงาน
ไปในพ้ืนท่ีใกลเคียงใหญๆ  6 เขต รวมชาวกะเหร่ียงท่ีเขามารับความเช่ือทัง้หมด
105 ครอบครวัใน 25 หมบูาน มีวดั 4 แหง โรงเรยีน 4 แหง

จติตารมณแพรธรรมกับลมหายใจสุดทาย... ตลอดชีวติของคุณพอ ไดทมุเท
ชีวิตท้ังหมดกับการแพรธรรมในหมูชาวกะเหรี่ยง เริ่มต้ังแตประเทศพมา
จนถงึเมืองไทย เร่ิมก็กะเหรีย่ง จบกก็ะเหรีย่ง เรยีกวาหายใจเปนกะเหรีย่งนัน่เอง
คุณพอเนนชีวิตภายในที่แนบสนิทกับพระคริสต และมีความมุงหวังที่จะให
พระครสิตเปนวญิญาณของกลมุครสิตชนท้ังหมด ชวีติของคุณพอจึงเปนพยาน
ถึงการสวดภาวนา และชวีติท่ีสนิทกบัพระเสมอ ใครๆ ทีไ่ดพบเหน็ก็ประทับใจ
ในความสงบเยือกเย็น ความเปนกันเอง การเอาใจใสเปนหวงเปนใย และละมุน
ละไมนารักของคณุพอ” 2

หมายเหตุ...บทความท่ียกมาอางอิง เขียนโดย คุณพอทานหน่ึงท่ีมาทำหนาท่ี
แทนคุณพอกยีหูลงัจากทานเสียชวีติแลว คุณพอทานน้ันกลับมาเปนประธานพิธี
มิสซาโอกาสชมุนุมศิษยเกา และคนรกัคณุพอกยีดูวย ...  คณุพอเดชา  อาภรณรตัน
1อดุมสาร ปที ่12 ฉบบัท่ี 22 … มิถนุายน 2531
2ฉบับเดียวกัน.

  คุณพอทานหน่ึงไดไปเยี่ยม
เด็กสาววัย 17 ซ่ึงกำลังปวยหนัก เธอ
ทุกขทรมานมาก  เธอกลาวกับ

คุณพอดวยความทุกขใจวา “ทำไมพระเจาจึงใหส่ิงน้ีเกดิข้ึนกบัหน”ู คุณพอเงียบไป
สักครูหนึ่ง ทานยอมรับวา ทานเองก็ไมเขาใจพระประสงคของพระเจา แตทาน
ไดแนะนำใหเธอสวดภาวนาวอนขอพระเมตตาจากพระเจา และสวดภาวนาใหกบั
ผูปวยทั้งหลายท่ีอยูวอรดเดียวกับเธอดวย

หลังจากน้ันไมนาน คุณพอไดไปเยี่ยมเธอ ก็พบวาเธอดูสดช่ืน มีชีวิตชีวา
มากข้ึน คุณพอไปเย่ียมเธออีกหลายคร้ัง และไดเห็นเธอมีความสุขมากข้ึนเร่ือยๆ
หญิงสาวบอกกับคุณพอวา เธอไดสวดภาวนาเพ่ือตนเองและผูอื่นตามท่ีคุณพอ

ไดใหคำแนะนำทุกวัน  นอกจากน้ัน เธอยังไดเดินไปเย่ียม ไปพูดคุยกับคนปวย
ที่อยูในวอรดเดียวกัน

วันเวลาผานไปนานพอสมควร พรอมกับงานอภิบาลอันมากมายท่ีคุณพอ
ตองทำ จนทำใหทานไมมีโอกาสไปเย่ียมหญงิสาวคนน้ัน  เม่ือทานวาง ทานไดไป
เย่ียมเธอท่ีโรงพยาบาล แตทานก็ไดรับขาวเศราจากพยาบาลวา เธอส้ินชีวิตแลว
ส่ิงหน่ึงท่ีสรางความประทับใจแกคุณพอกคื็อ ผปูวยท่ีอยวูอรดเดียวกบัเธอตางพูด
ถงึเธอดวยความชืน่ชม  พวกเขาเลาวาท้ังๆ ทีเ่ธอปวยหนกั แตกย็งัลกุมาเยีย่มเยยีน
และพดูใหกำลังใจผปูวยทกุคนเปนประจำ     ทกุคนประทับใจในรอยย้ิมและความ
เอือ้เฟอของเธอ พวกเขายังเลาวา ตอนท่ีเธอส้ินใจน้ัน  เธอมีอาการสงบมาก

คณุพอเชษฐา ไชยเดช
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เกรโกรี สวสัดิ ์ครุวรรณ
ชาตะ 9 มนีาคม 1919

เกิดใหมในพระเจา 26 กรกฎาคม  2010
ครบ 3 ป

คณะกรรมการกองทุนสิ่งพิมพคาทอลิกสรางสรรค



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 31 ª√–®”«—π∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ - 3  ‘ßÀ“§¡ 2013 Àπâ“ 15

    «—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∑à“®’π

®. ¡ÿ∑√ “§√ ©≈Õß«— ¥«—π

Õ“∑‘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. (·≈–¢Õ‡™‘≠√—∫™¡π‘∑√√»°“√

À≈“°À≈“¬ Õ“∑‘ π‘∑√√»°“√ª√–«—µ‘§≥–‡¬ ÿÕ‘µ ·≈–

®‘µµ“√¡≥åπ—°∫ÿ≠Õ‘°≠“´’‚Õ π‘∑√√»°“√ß“π¢Õß§≥–

‡¬ ÿÕ‘µ„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπµâπ)

«—¥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

«—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

10  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥¥«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

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

·¡àæ√– ‡π◊ËÕß®“°‚√ß‡√’¬πª√—∫ª√ÿßæ◊Èπ∑’Ë‰¡à –¥«°)

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

«—¥¡“√’¬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«—¥

«—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

¡‘ ´“¡’·Ààπ—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å√Õ∫«—¥ „π«—π©≈Õß«—¥∑“ß«—¥

¢Õß¥¡‘ ´“√Õ∫ 08.00 π. ·≈– 12.00 π.  à«π√Õ∫

06.00 π. ·≈– 17.30 π. ¡’µ“¡ª°µ‘ ·≈–„π«—π‡ “√å∑’Ë

17  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 17.30 π. ¢Õ‡™‘≠√à«¡«®π-

æ‘∏’°√√¡»’≈Õ¿—¬∫“ª√«¡‡µ√’¬¡®‘µ„®‚Õ°“ ©≈Õß«—¥

(¢Õ‡™‘≠√à«¡¡‘ ´“µ√’«“√‡µ√’¬¡©≈Õß«—¥¥—ßπ’È

- «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4  ‘ßÀ“§¡ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈

Õπÿ √≥å ·°â«¢®√

- «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11  ‘ßÀ“§¡ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ

∫—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.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ·À≈¡ª√–¥Ÿà Õ.‡¡◊Õß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 28 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

 —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¡

„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≥ ·≈–

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

√—∫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√—∫

�����‚§√ß°“√Õ∫√¡¥πµ√’ —≠®√ 999 ç¿“…“‰∑¬°—∫

°“√√âÕß∫∑‡æ≈ß«—¥é ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘ÏÕ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥Õ∫√¡„Àâ§«“¡√Ÿâ¥πµ√’µàÕ‡π◊ËÕß

9 ‡¥◊Õπ 9 ‡√◊ËÕß 9 «—¥ (999) (∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å —ª¥“Àå

 ÿ¥∑â“¬¢Õß‡¥◊Õπ„π™à«ß∫à“¬) ‚¥¬§√—Èß∑’Ë 6 ®–®—¥∑’Ë

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28

°√°Æ“§¡ 2013 ‡«≈“ 13.30-17.00 π. æ∫°—∫

«‘∑¬“°√§◊Õ §ÿ≥æàÕ ÿ‡∑æ æß…å«‘√—™‰™¬ ·≈–§ÿ≥π√‘π∑√å

ª√– æ¿—°¥’ ¥”‡π‘π√“¬°“√‚¥¬ Õ.»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë 08-9108-

6850, 08-8230-4628 E-mail : bkksacredmusic@

yahoo.com

�����§≥–°√√¡°“√»“ π —¡æ—π∏å  —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

¢Õ‡™‘≠√à«¡∂«“¬æ√–æ√  ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“œ æ√–∫√¡

√“™‘π’π“∂ ∑’Ë«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ¥Õπ°√–‡∫◊ÈÕß

Õ.∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 10  ‘ßÀ“§¡ 2013

‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ‰æ¬ß ¡π‘√“™ Õÿª —ß¶√“™

‡ªìπª√–∏“π

����� “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡

®–®—¥ ç°“√Õ∫√¡°“√ Õπ§√‘ µ»“ π∏√√¡„π

‚√ß‡√’¬πé  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ„π°≈ÿà¡ “√–«‘™“ —ß§¡

»“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ §√ŸºŸâ Õπ§√‘ µ»“ π“ §√Ÿ

§“∑Õ≈‘°¶√“«“ „π‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘°À√◊Õ∑’ËÕ◊ËπÊ

®—¥°“√Õ∫√¡®”π«π 7 §√—Èß ∑ÿ°«—π‡ “√å‡«≈“ 09.00-

15.30 π. ‡√‘Ë¡µ—Èß·µà«—π‡ “√å∑’Ë 17  ‘ßÀ“§¡ 2013

∂÷ß«—π‡ “√å∑’Ë 28 °—π¬“¬π 2013 ∑’Ë«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡

§à“≈ß∑–‡∫’¬π«—π‡ “√å≈– 250 ∫“∑ À“°≈ß∑–‡∫’¬π

∑—Èß§Õ√å √“§“ 1,500 ∫“∑ ºŸâ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕÕ“®“√¬å

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 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

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

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

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

ª√–∏“π

«—¥§√‘ µ»‘√ª√–¿“ Õ.‡¡◊Õß ®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 31   ‘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§√√“™ ’¡“

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 31 ª√–®”«—π∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ - 3  ‘ßÀ“§¡ 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

 ÿ¥À∑—¬ π‘¬¡∏√√¡ ‚∑√. 0-2429-0100 ∂÷ß 3

‚∑√ “√ 0-2429-0819 E-mail : christ.studies2000

@gmail.com  ¡—§√‰¥âµ—Èß·µà«—ππ’È∂÷ß¿“¬„π«—π‡ “√å∑’Ë

10  ‘ßÀ“§¡ 2013 ‡∑à“π—Èπ

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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∫∂“¡

∑’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

§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-8585

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

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

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

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

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

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

Œ«¥»‘√‘  08-9950-4302,  0-5327-6062

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

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

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

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

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

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

ª√–‡ √‘∞ pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504

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

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

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

§ÿ≥«—™√“ π««ß»å wacharan@gmail.com, 08-9117-

9100

„À¡à!!!  ‡ªî¥µ—«·Õææ≈‘-

‡°™—Ëπ çæ√–§”π”™’«‘µé „π

‰Õ‚øπ ‰Õ·æ¥·≈–‰ÕæÕ¥

¥“«πå‚À≈¥‰¥â·≈â« „π·Õæ-

æ≈‘‡°™—Ëπ  ‚µ√å æ‘¡æå§âπÀ“

çæ√–§”π”™’«‘µé ‚Õ°“ 

©≈Õß¬Õ¥¥“«πå‚À≈¥ §√∫  1,000 ∫π

·Õπ¥√Õ¬¥å

º≈‘µ‚¥¬ :  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

√à«¡°—∫·ºπ°Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“ 

‚¥¬ §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√–«“®“



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัที ่31 ประจำวนัที ่28 กรกฎาคม - 3 สงิหาคม 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 : คุณพอธีรพงษ นาแวน 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

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

เทเรซา สมรวม กังกง
เกิดใหมในพระเจา
23 เมษายน 2556

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
มารีอามักดาเลนา อษุา สวสัดี

อายุ 86 ป
สูออมพระหัตถพระเปนเจา

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

สอูอมพระหัตถพระเจา 2 กุมภาพันธ 1990
ขอพระองคเมตตาไดเขาสูสวรรคเทอญ

หนังสือความเชื่อ
อันเปนชีวิต

บอกเลาเรือ่งราว “คำสอน
และชีวิตที่เปนขาวดี”

ที่คริสตชนตองรูและตองเปน
โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

“จากเต่ียชอบ กังกง และลูกๆ หลานๆ”

ชมรมนักศึกษาคาทอลิก

คณุพอวชัศลิป  กฤษเจริญ

สนามความคิด
งานแพรธรรม

(ใครมกีจิกรรมดีๆ เขยีนมาแบงปนกนัไดที่
“สนามความคดิ”  อดุมสาร  122/11 ซ.นาคสุวรรณ
ถ.นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรอื  watchasin_k@hotmail.com)

ผมมีความรูสึกดีๆ เม่ือไดทองเขาไปอานขาว
และขอเขียนตางๆ ในเฟซบุคของเราคาทอลิก
หลายคนนำขอความดีๆ จากพระคัมภีรมาแบงปน
กัน บางคนนำเสนอขาวความเคล่ือนไหวของวัด
เชน การประชุม พธีิกรรม และการจัดกิจกรรมตางๆ
บางคนนำเสนอการไปแสวงบุญยังวัดตางๆ  สวน
บางคนนำ เสนอข าวของพระศาสนจักรใน
ตางประเทศ เชน ขาวจากวาติกนั เปนตน

แตที่ผมสนใจเปนพิเศษคือขาวจากชมรม
นักศึกษาคาทอลิกของมหาวิทยาลัยตางๆ ผมรูสึก
ดีใจท่ีเห็นบรรดานักศึกษาคาทอลิกของเราไดริเร่ิม
และรวมตัวกันจัดต้ังเปนชมรม เปนเครือขาย และ

มีกจิกรรมความเคล่ือนไหวตลอดป โดยท่ีชมรมเหลาน้ี
เกิดข้ึนจากบรรดานักศึกษาคาทอลิกเอง โดยมีคุณพอ
บาทหลวงเปนจิตตาธิการ เทาท่ีสังเกตบรรดานักศึกษา
ที่เขาเปนสมาชิกของชมรมสวนใหญมีพื้นฐานมาจาก
การเปนสมาชิกกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เชน
พลมารีย วายซีเอส พลศีล ยุวธรรมทูต กองหนาราเริง
ฯลฯ

ผมคงไมจำเปนตองพูดถึงคุณประโยชนของการ
มีชมรมและการเปนสมาชิกของชมรมนักศึกษาคาทอลิก
แตอยากใหทกุๆ มหาวิทยาลัยมีชมรมนักศึกษาคาทอลิก
ประจำๆ ทุกมหาวิทยาลัย เพราะผมแนใจวาใน
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมีอาจารย บุคลากร และ
นกัศึกษาคาทอลิกอยจูำนวนไมนอย ดังนัน้การเอาใจใส
ดูแลอภิบาลผูที่อยูในแวดวงการศึกษาควรจะเปนงาน
ทีพ่ระศาสนจกัรใหความสำคญัอยางมาก

ในเร่ืองนี ้คำสอนของพระศาสนจักรจากเอกสารช่ือ
“การอบรมตามหลักพระคริสตธรรม(1965)” ขอที่ 10
ไดแนะนำวา “เน่ืองจากชะตากรรมของสังคมและ
พระศาสนจักรเองผูกพันอยูอยางใกลชิดกับความเจริญ
กาวหนาของเยาวชนท่ีกำลังศึกษาอยูในข้ันอุดมศึกษา
บรรดาผูปกครองของพระศาสนจักรมิใชตองเอาใจใส

เฝาดูแลชีวิตฝายจิตวิญญาณของนักศึกษาในคณะ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยเทาน้ัน แตตองหวงใยตอ
การฝกอบรมฝายจิตวิญญาณของลูกๆ ทุกคนดวย
ดังน้ันใหบรรดาพระสังฆราชหารือกันเพ่ือจัดต้ัง
หอพกั และศูนยมหาวิทยาลัยคาทอลิกขึน้ในสถานท่ี
ใกลๆ  กบัท่ีมหาวทิยาลัยต้ังอย ูใหมีพระสงฆ นกับวช
และฆราวาสท่ีคัดเลือกและฝกอบรมมาเปนอยางดี
คอยใหความชวย เหลือทางฝ ายวิญญาณและ
สติปญญาอยางถาวรแกเยาวชนท่ีมีปญญาดีไมวา
จะเรียนในมหาวิทยาลัยคาทอลิกหรอืในมหาวิทยาลัย
อื่น”

ผมจึงขอสนับสนุน และอยากใหทุกๆ ชมรม
นักศึกษาคาทอลิกในมหาวิทยาลัยตางๆ ไดสงขาว
ประชาสัมพันธ โดยผานทางส่ือตางๆ ตอไป และ
คอลัมนสนามความคิดงานแพรธรรมน้ียินดีเปน
ส่ือกลางทางเลือกหน่ึงดวย ดังน้ันมหาวิทยาลัยที่มี
ชมรมนักศึกษาคาทอลิกแลว ชวยสงขาวมาให
ผมดวยก็จะขอบพระคุณย่ิง

ใจของทานท้ังหลายจงอยาหว่ันไหวเลย
จงเชือ่ในพระเจา และเชือ่ในเราดวย

 ...เราเปนหนทาง
ความจริงและชวีติ ไมมใีครไปเฝาพระบิดาได

นอกจากผานทางเรา
(ยอหน 14:1,6)

ระลึกถึงทานในคำภาวนา

ปาประหยัด และปาประพิมพ
วญิญาณสมาชิกอดุมสาร
และอุดมศานตผูลวงลับ
วญิญาณในไฟชำระ

และวิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง
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เม่ือคำถาม จบลง
คำตอบคือ การกาวตอไปผมเคยสงสัยวาถายอนกลับไปในวันท่ีเรา

อยูในวัยเรียน  ถาเลือกไดผม
จะเลือกเรียนวิชาอะไร การให
คำแนะนำปรึกษายังเปนศาสตร
และ ศิลปที่ ผมสนใจแค ไหน
ในวันท่ีโลกแหงความจริงบอก
กับเราวา  การใหคำปรึกษาคือ
การท่ีทำใหคนมาปรึกษาคนพบ
ตัวของเขาเอง ผมสงสัยวาแลว
วิชาจิตวิทยา  ที่ เคยกระทบใจ
ในวันที่ ต่ืนเตนกับบทเรียนที่วา
พฤติกรรมของคนเกิดจากแรง
ผลักดันในจิตใจ บางทีอาจเรียก
จิตสำนึก วันเวลาที่ผมปลอยมือ
จากวิชานั้น เพื่อใชเวลาสวนใหญ
อยูกับหองสมุด รานหนังสือ วชิา
อักษรศาสตร วรรณกรรมดีๆ
กวกัมอืเรียกผม คลายๆ กับท่ีวิชา
ภาพยนตร ปรัชญา ดนตรี หรือ
แมกระท่ังในวันเวลาท่ีเหน็รองรอย
ของประวัติศาสตร อันเปนส่ิงท่ี
เตือนคนรุนหลัง ใหตระหนักวา
โลกวันน้ีไมไดเพิ่งอุบัติข้ึน มันมี
ท่ีมาท่ีไป

วันหนึ่งท่ีนักกฎหมายถามพระเยซูเจา วา
“ทำอยางไรจะไดชีวิตนิรันดร” พระวรสารให
รายละเอียดเพิ่มวา เขาอยากจะจับผิดพระองค
คนเราเมื่อเริ่มมีคำถาม คงตองพยายามแสวงหา
คำตอบ และเมือ่ไดคำตอบแลว นัน่จงึพบแนวทาง
การเจริญชวีติ หลกัคิดและความเช่ือ

ตัวนำในละครชอง ONE ของแกรมมีใ่นซีรสี
ที่ชื่อ “โฮมอร วัยวาวุน” ซีรีสที่แมไมไดยืนชอง
อยูกับชองฟรีทีวี ที่มีละครดังแบบชอง 3 ชอง 7
แตละครเรื่องนี้ก็สรางกระแสใหกับบรรดาวัยรุน
ไดไมเบา ผมพบคำวิจารณในหนังสือรายสัปดาห
ฉบับหน่ึงถงึ 3 คอลมัน และมีคนบอกวาอยากทราบ
วาเร่ืองอะไรกำลังดัง หรือเปนกระแสใหเช็ค
ทีเ่ฟซบคุ จรงิตามน้ัน เรือ่งน้ีมีคนพูดถึงมากทีเดียว
ตัวละครนำตัวนั้น  ใส เครื่องหมายคำถามกับ
ชดุนักเรียน “เราใสชดุนักเรียนทำไม”

ในวันท่ีเขาแตงชุดไมเรยีบรอย ครูฝายปกครอง
ถอืไมและจ้ำจีจ้้ำไช เข็นใหเขาแตงตัวใหเรยีบรอย
กวาน้ี แตเม่ือมีคำถามวา ทำไมเราตองแตงชุด
นักเรียน ครูกลับใหคำตอบไดไมเคลียร ครูอาง
ธรรมเนียม ครูอางระเบียบ และวันรงุข้ึน ชายคนน้ัน
ก็ไมใสชุดนักเรียนมา เขาทางเม่ือครูเรียกเขา
หองปกครอง เด็กนอยอัดคำพูดและทาทีของครู
ใชส่ือสมัยใหมโพสตลงยูทูป เพื่อนๆ กดไลค

และไมใสชุดนักเรียนมาโรงเรียนอีกอะโข สงคราม
แยงชิงมวลชนเล็กๆ กอกำเนิดข้ึน ครูเรียกนักเรียน
ทุกคนท่ีเชาวันน้ันไมใสชุดนักเรียนไปตกลงกัน การ
ลงโทษทำไมได ถาไมมีคำตอบท่ีสบายใจท้ังสองฝาย
ปญหาเร่ิมตีบตัน เหมือนจะหาทางออกไมเจอ เม่ือ
มีประเด็นอื่นเขามาอีก ใสชุดนักเรียนไมไดทำใหเรียน
ดีข้ึน  ทำไมหลายๆ  ประเทศไมมีชุดนักเรียน  จน
อาจารยทานหน่ึง มีคำตอบทีมี่เหตุมีผล

“เวลาท่ีเธอโดนรังแก ในทองถนนเธอจะพ่ึงใคร”
เด็กๆ ตอบคลายกัน “ตำรวจ” เธอรูไดอยางไรวาเขา
เปนตำรวจ เขาสวมเคร่ืองแบบ นั่นแหละเคร่ืองแบบ
แสดงวาเขาเปนใคร และมีหนาท่ีอะไร พวกเธอก็เชนกัน
เรื่องราวคล่ีคลายเม่ือมีคำตอบท่ีนาสนใจ มีเหตุมีผล
และทาทายวาส่ิงท่ีเราทำมีมากกวาทำตามๆ กันไป

อุดมสารในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การประชุม
คณะกรรมการอำนวยการคร้ังลาสุด เม่ือวันพฤหัสบดี
ที ่11 กรกฎาคม 2013 ทำใหเราเห็นหลายส่ิงหลายอยาง
การบอกเลาเร่ืองราวของงานส่ือสารมวลชนในพ้ืนท่ี
ตางไปท่ัวประเทศ จุดแข็ง หรืองานหลักของคุณพอ
ทีร่บัผดิชอบ หรอืตวัแทน งานส่ือในคณะนักบวชตางๆ
เราพบงานส่ิงพมิพหลากหลาย งานวิทยทุีห่ลายๆ สถานี
ในตางจังหวดั ก็ตองถือวาติดตลาด งานโทรทัศน ซ่ึง
แมมีเพียง 2 รายการ และชวงเวลาเชามาก จนยาก
ที่จะติดตาม แตก็ดูมีความหวัง เม่ือภาครัฐจะจัดสรร

ชองทางใหมากข้ึน เม่ือเขาสู
ระบบดิจทัิล ในอีกไมนาน งาน
ไอที การใชโซเชียลเน็ตเวิรก
ในการเผยแผพระวาจา  คำสัง่สอน
และการเจริญชวีติ บางหนวยงาน
ขับเคล่ือนไปถึงแอพพลิเกช่ัน
กันแลวก็มี หรือแมโครงการ
ใหญๆ  เพื่อฝกและสรางคน
ทำงานสือ่ใหมีมาตรฐานรองรับ
ประชาคมอาเซียน แมการ
ประชุมจะดูเน่ินนานลากยาวมา
ถึงตอนบาย แตผมกลับรู สึก
เหมือนเราสงมอบแรงบันดาลใจ
ตอกัน  เรายังธำรงไว ซ่ึงงาน
แพรธรรม ตามเคร่ืองไมเคร่ืองมือ
ห รื อ อุ ป ก รณ ที่ ยุ ค ส มั ย ไ ด
หยบิยืน่ใหเรา ส่ิงเหลาน้ีไมเพยีง
มาจากหนาท่ีเทาน้ัน แตมันคง
มาจากหัวใจของผูแพรธรรม

หัวใจของผูแพรธรรม
ที่ ขั บ เค ล่ือนไป กับ ยุคส มัย
ตางต้ังหนาต้ังตาทำตามหนาท่ี

ของตนเองท่ีไดรับมอบหมาย เราเปนส่ือสาร
มวลชนก็ทำส่ือ เราเปนผูอภิบาลก็อภิบาล เราเปน
ฆราวาสชวยเสริมในมุมไหนของสังคม เราก็
ชวยเสริม  อุดมสารฉบับน้ีจึงขอนำใบพรจาก
นกับุญยอหน ที ่23 พระสันตะปาปา ทีพ่ระคณุเจา
หลุยส โชแรง ไดรับโอกาสสุวรรณสมโภช แหง
การเปนพระสงฆ เหมือนคำพรที่มอบใหแกกัน
และกัน ไมไดบอกวา 50 ปนานแลว หยุดและพอ
ไดแลว แตบอกวา รบัพรนีไ้ว และกระดาษแผนหนึง่
เพือ่เปนสัญลกัษณภายนอกจากผูแทนของพระองค
บนโลกน้ี เพือ่บอกวา เราเฝามองและเปนกำลงัใจอยู
แมเสนทางท่ีผานมาจะกรำงานดวยความยากลำบาก
เสนทางท่ีเหลอืตอไป ไมไดงายกวาเดิม

ผมเขาไปท่ีหอจดหมายเหตุ ของอัครสังฆ-
มณฑลกรุงเทพฯ บอยๆ เม่ือมีเวลา ผมเดินเขาไป
ถามหาความภาคภูมิใจของความเปนคริสตชน
และไดรวมเขียนประวัติศาสตรงานส่ิงพิมพ งาน
ส่ือมวลชนคาทอลิกในหวงเวลาหน่ึง ผมพบวาจริงๆ
แลววิชาท่ีจำเปนคือวิชาแหงความรอดน่ันเอง
ศาสตรทั้งหมดบนโลกใบน้ีถาไมไดพาเราไปสู
ประตูแหงความรอดน้ัน คงเสียเวลาเปลา เม่ือคำถาม
จบลง คำตอบทีไ่ดรบัคือเสนทางท่ีกาวยางตอไป

บรรณาธิการบริหาร
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°“√‡√’¬π Õÿª°√≥å°’Ã“ µ“¡§µ‘¢Õß¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ∑’Ë«à“ ç‡æ◊ËÕπ™à«¬‡æ◊ËÕπé

ç‚§√ß°“√∫—≠™’§√—«‡√◊Õπé π—°»÷°…“ “¢“°“√∫—≠™’ √–¥—∫ ª« .2

«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’¥“√“ ¡ÿ∑√∫√‘À“√∏ÿ√°‘® (DBAC) ®—¥‚§√ß°“√∫—≠™’§√—«‡√◊Õπ

®“° DBAC  Ÿà —ß§¡ ∑’Ë‚√ß‡√’¬π∫â“πÀπÕß‡¢‘π ®.™≈∫ÿ√’ ‡æ◊ËÕ Õπ°“√∑”∫—≠™’

§√—«‡√◊Õπ„Àâ°—∫π—°‡√’¬π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ «—π∑’Ë 9 °√°Æ“§¡ 2013

çÕ∫√¡é ‚√ß‡√’¬πæ√–Àƒ∑—¬‡™’¬ß„À¡à ‰¥â®—¥Õ∫√¡§√ŸºŸâπ”°≈ÿà¡æ≈¡“√’¬å

„π‚√ß‡√’¬π¢Õß —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 29 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 ∑’ËÀâÕß

ª√–™ÿ¡¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë 2 ∫â“πæ—°æ√– ß¶å Õ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬ ¡’ ¡“™‘°

‡¢â“√à«¡Õ∫√¡∑—Èß ‘Èπ 18 §π ‚¥¬§ÿ≥‡Õπ° ‰¡‡°‘È≈ ·≈–§ÿ≥‡´≈‘π ‰¡‡°‘È≈ ‡ªìπ

«‘∑¬“°√„Àâ°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫®‘µµ“√¡≥å·≈–ª√–«—µ‘§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß§≥–

æ≈¡“√’¬å √«¡∂÷ß‰¥â√—∫øíß°“√·∫àßªíπª√– ∫°“√≥åµ√ß®“°πâÕß‡¬“«π“√’

∫â“π§≥–ºŸâ√—∫„™â

ç∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πåé °≈ÿà¡¶√“«“ ºŸâ√—∫°“√Õ∫√¡√ÿàπ 7 ¢ÕßÀπà«¬ß“π

ª√–°“»æ√–«√ “√√“™∫ÿ√’ ‚¥¬°“√π”¢Õß§ÿ≥æàÕ ¡∫Ÿ√≥å  · ßª√– ‘∑∏‘Ï ·≈–

§ÿ≥æàÕ«—™√– æƒ°…“‚√®π°ÿ≈ ‰¥âÕÕ°∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå„Àâ°—∫‚√ß‡√’¬π∫â“πÀ—«À‘π

µ.∑à“¡–¢“¡ ®.°“≠®π∫ÿ√’ µ√«®√—°…“‚√§¢—Èπæ◊Èπ∞“π„Àâ°—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·≈–∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª

‰¥â√—∫°“√µÕ∫√—∫Õ¬à“ß¥’®“°‚√ß‡√’¬π·≈–™ÿ¡™π ‡¥Á°π—°‡√’¬π 250 §π

ºŸâª°§√Õß·≈–∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª 150 §π



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 31 ª√–®”«—π∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ - 3  ‘ßÀ“§¡ 2013Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 5 °“√‰¥â ◊ËÕ “√´÷Ëß°—π·≈–°—π

©≈Õß  80  ªï ™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø   ·¡à√‘¡
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ·¡à√‘¡ ‰¥â®—¥©≈Õß§√∫ 80 ªï™ÿ¡™π

·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß«—¥ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ·≈–‚Õ°“ π’È∑“ß«—¥‰¥âµâÕπ√—∫æ√–§√Ÿªí≠≠“«‘‡™’¬√ √—°…“°“√‡®â“§≥–

Õ”‡¿Õ·¡à√‘¡ ·≈–æ√–§√Ÿ∫—≥±‘µ∏√√¡“¿√≥å ‡®â“Õ“«“ «—¥≈—Ø∞‘«—π ¢Õπµ“≈ ·≈–æ√–¿‘°…ÿ  “¡‡≥√ ∑’Ëπ”ºâ“ªÉ“

¡“√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’„π‚Õ°“ π’È¥â«¬ Õπ÷Ëß„π‚Õ°“ ©≈Õß«—¥§√—Èßπ’È æ√–§ÿ≥‡®â“‰¥â‚ª√¥»’≈°”≈—ß„Àâ°—∫‡¥Á°

·≈–‡¬“«™π®”π«π 12 §π ·≈–‚ª√¥»’≈¡À“ π‘∑§√—Èß·√°„Àâ°—∫‡¥Á°®”π«π 2 §π¥â«¬

‡ °«—¥æ√–µ√’‡Õ°¿“æ ∫â“π‡∑Õ¥‰∑¬
©≈Õß 60 ªï ™’«‘µ ß¶å§ÿ≥æàÕ‚®«—ππ’   ́ ‘¡∫—≈¥’

‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 ‡¡…“¬π 2013 ‡¢µ«—¥Ω“ß  —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

‰¥â®—¥æ‘∏’‡ °«—¥æ√–µ√’‡Õ°¿“æ ∫â“π‡∑Õ¥‰∑¬  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

‡√“µâÕß°“√°“√ ◊ËÕ “√∑’Ë¥’¢÷Èπ°«à“·µà°àÕπ√–À«à“ß§Ÿà™’«‘µ·≈–≈Ÿ°Ê ‡√“§«√

∑”Õ¬à“ß‰√?

ç·µà„Àâ‡√“¥”‡π‘π™’«‘µ„π§«“¡®√‘ß¥â«¬§«“¡√—°‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ®π∫√√≈ÿ∂÷ß

§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„πæ√–§√‘ µ‡®â“ºŸâ∑√ß‡ªìπæ√–‡»’¬√é (‡Õ‡ø´—  4:15)

ç®ßæ¬“¬“¡Õ¬ŸàÕ¬à“ß —πµ‘°—∫∑ÿ°§π ®ß¡’§«“¡»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï´÷Ëß®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ®–

‰¥â‡ÀÁπæ√–‡®â“é (Œ’∫√Ÿ 12:14)

πà“ π„®∑’Ëæ√–«“®“¢Õßæ√–‡®â“æŸ¥∂÷ß§«“¡»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π§√Õ∫§√—« ‡¡◊ËÕ‡√“

§ÿ¬°—π¥â«¬¿“…“§«“¡‡¢â“„® ·µà¢“¥§«“¡‡§“√æ ‡¡◊ËÕ‡√“ªØ‘∫—µ‘µàÕ°—π¥â«¬Àπâ“∑’Ë

‚¥¬ª√“»®“°§«“¡√—° ‡¡◊ËÕ‡√“Õ¬Ÿà√à«¡°—π‡À¡◊Õπ‡æ◊ËÕπ ¡“°°«à“Õ¬“°‡ªìπ§Ÿà™’«‘µ

‚¥¬¡’æ√–§√‘ µåÕ¬Ÿàµ√ß°≈“ß ‡¡◊ËÕ≈Ÿ°‡ªìπæ—π∏–∑’Ë‡√“µâÕß√—∫º‘¥™Õ∫¡“°°«à“

¢Õß¢«—≠®“°æ√–‡®â“ ∑∫∑«π°“√ ◊ËÕ “√√–À«à“ß°—π„À¡à ‡æ◊ËÕ§âπæ∫«‘∂’™’«‘µ

§√‘ µ™π∑’Ë¡’§«“¡»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï‡ªìπ√“°∞“π

çª√–™ÿ¡é æ√–§ÿ≥‡®â“≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡æ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ‡ªìπª√–∏“πª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ §√—Èß∑’Ë 2/2013 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 °√°Æ“§¡ 2013

∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡™—Èπ 8 ΩÉ“¬°“√»÷°…“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 Õßπ—°∫ÿ≠
æ√– —πµ–ª“ª“

ºŸâ¬‘Ëß„À≠à
∫ÿ≠√“»’ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ∑’Ë 23

∫ÿ≠√“»’ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ∑’Ë 23

‡¥‘¡™◊ËÕ Õ—π‡¬‚≈ ¬Ÿ‡´ª‡ª  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)
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