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พีน่องชายหญงิท่ีรกั
ในโอกาสวันส่ือมวลชนสากล ค.ศ. 2013  ขาพเจา

ปรารถนาทีจ่ะใหขอคดิเกีย่วกบัความจำเปนทีส่ำคัญมาก
ยิ่งข้ึน เกี่ยวกับหนทางท่ีคนในยุคปจจุบันใชติดตอกัน
ขาพเจาปรารถนาท่ีจะพิจารณาถึงการพัฒนาเครือขาย
การสือ่สารในแบบ “ดิจติอล” ซ่ึงชวยเสริมสราง “เวที”
ใหม  เปนจัตุรัสสาธารณะท่ีเปดใหมนุษยแบงปน
ความคิดเห็น  ขาวสารและขอคิด  ซ่ึงกอใหเกิด
ความสัมพนัธในลักษณะใหมและสรางชุมชนใหเกิดข้ึน

ชองทางดังกลาวนี้ หากนำไปใชในชีวิตไดอยาง
สุขุมรอบคอบจะชวยใหเกิดการเสวนาและแสดง
ความคิดเห็นตอบโตระหวางกันข้ึน  ซ่ึงถาปฏิบัติ
ดวยความเคารพ ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน และคำนึงถึง
ความเปนสวนบคุคล ดวยความรอบคอบ และบนพืน้ฐาน
แหงความจริงแลว จะสามารถชวยสานสัมพันธความ
เปนหน่ึงเดียวกันระหวางบุคคลกับบุคคล และสามารถ
สงเสริมความเปนหนึ่งเดียวกันในครอบครัวมนุษย
การแลกเปลี่ยนขาวสารจะกลับกลายเปนการสื่อสาร
ที่จริงแท และโยงใยไปยังมิตรภาพ ซ่ึงชวยสราง
ความเปนหน่ึงเดียวกัน หากเครือขายเหลาน้ีไดถกูเชญิชวน
ใหกาวไปถึงความเปนไปไดอันย่ิงใหญนี้แลว บรรดา
ผูมีสวนเกี่ยวของจึงตองพยายามใหเกิดความจริงใจ
ดวยเหตุผลทีว่าในการติดตอสัมพนัธนัน้ เรามิไดแตเพยีง
แบงปนความคิดเห็นและขาวคราวเทาน้ัน แตในเม่ือ
ถึงท่ีสุดแลว เราแบงปนตัวของเราเอง

การพัฒนาเครือขายสื่อสารมวลชนยอมเรียกรอง
ใหมีการอุทิศตน ผูคนกำลังเสริมสรางความสัมพันธ
และเสาะแสวงหามิตรภาพ ในการหาคำตอบสำหรับ
คำถามท่ีมีอยใูนใจ รวมท้ังความสนุกสนาน แตไมเพยีง
เทาน้ัน เขายังแสวงหาการเพ่ิมพูนความรูในระดับ
สติปญญา เพือ่แบงปนความรนูัน้และตอยอดไปสวูธีิการ
ตางๆ เครือขายในลักษณะน้ีกำลังกลายเปนสวนหนึ่ง
ของสังคม เพราะเปนการนำมนุษยมารวมมือกันบน
พื้นฐานของความตองการข้ันพื้นฐาน เครือขายสังคม
จึงเปนการหลอเล้ียงความตองการท่ีฝงอยูในจิตใจของ
มนุษย

วฒันธรรมของเครือขายสังคมและการเปล่ียนแปลง
รูปแบบแหงการส่ือสาร ยอมทาทายผูที่ปรารถนาจะ
พูดความจริงและแสวงหาคุณคาท่ีแทจริง แตหลายครั้ง
ดังท่ีเกิดข้ึนในเครือขายส่ือสารมวลชน ความสำคัญ
และผลจากวิธีแสดงออก ดูเหมือนจะถูกตัดสินดวย
ความเปนท่ีนิยมชมชอบ มากกวาความสลักสำคัญและ
คุณคาท่ีควบคมูากับสาสนเหลาน้ี การเปนท่ีนยิมชมชอบ
มักจะเช่ือมโยงกับผูที่มีชื่อเสียงโดงดังมากกวาเหตุผล
บางคร้ังเสียงท่ีไมคอยดังนักของเหตุผล  อาจถูก

สาสนของสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
วนัสือ่มวลชนสากล ครัง้ที ่47

“เครือขายของส่ือมวลชน ประตูแหงความจริง
และความเช่ือ ชองทางใหมแหงการเผยแผพระวรสาร”

พระสังฆราชกติติคณุยอรช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. ถอดความ

คว่ำบาตรดวยขอมลูอนัมากมายจนทำใหไมเปนท่ีสนใจ
ดังน้ันนักส่ือสารมวลชนจึงตองอุทิศตนในเร่ืองการ
เสวนา การแสดงออกซ่ึงเปนแรงจูงใจไปสูความหวัง
อันสูงสงแกผูที่อุทิศตนในเร่ืองสื่อมวลชน การเสวนา
และการโตแยงทางความคิดเห็นสามารถท่ีจะกาวหนา
และเติบโตได หากเราสนทนาและเอาจริงเอาจังกับผูที่
มีความคิดท่ีแตกตางจากเรา “เม่ือเรายอมรับความเปนจรงิ
และความแตกตางในดานวัฒนธรรม ตางคนตางไมเพยีง
แตยอมรับวาวัฒนธรรมอ่ืนๆ มีอยูในโลกเทาน้ัน แต
พวกเขายังพยายามที่จะนอมรับความรูเพิ่มเติม แถมยัง
มอบส่ิงดีทีเ่ขามีอย ูซ่ึงเปนส่ิงท่ีเปนความจริงและงดงาม”
(จากพระดำรัสในโอกาสการประชุมวัฒนธรรมโลก
เมืองเบเล็ม ลสิบอน 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2010)

ส่ิงท่ีทาทายบรรดาเครือขายสังคมตางๆ ก็คือ
ทำอยางไรพวกเขาจึงจะรวมมือกันได เพื่อใหพวกเขา
ไดรบัความรวมมืออยางเต็มท่ีจากบรรดาผทูีมี่ความเช่ือ
และปรารถนาจะแบงปนพระวรสารของพระเยซูเจา
คุณคาของศักด์ิศรีมนุษย ซ่ึงคำส่ังสอนของพระองค
สนับสนุนผูที่มีความเช่ือ โดยตระหนักแนชัดวา หาก
ขาวดีมิไดรับการเผยแผในโลกดิจิตอลแลว เขาอาจจะ
มิไดสัมผัสกับประสบการณของคนเปนจำนวนมาก
ที่เห็นถึงความสำคัญของการมีสวนรวมในการดำเนิน
ชีวิต สภาพแวดลอมของดิจิตอลมิใชเปนแตเพียงโลก
ทีอ่าจเปนไปไดเทาน้ัน แตส่ิงน้ีคือประสบการณประจำวัน
ของคนเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะเยาวชน เครือขายของ
สังคมมิใชเปนผลของการโตตอบกันระหวางมนุษย
เทาน้ัน แตพวกเขามสีวนในการปรบัปรงุเครือ่งมอืของ
ส่ือมวลชน ซ่ึงมีสวนเสรมิสรางมิตรภาพ ความเขาใจกัน
หลังจากท่ีไดรับการพิจารณาอยางรอบดานของ
บรรยากาศดังกลาว จงึเปนสวนประกอบท่ีสำคัญในการ
มีสวนในโลกแหงส่ือมวลชนของเราอีกดวย

จงึจำเปนท่ีจะตองมีความสามารถในการใชภาษาใหม
มิใชเพื่อใหทันกับเหตุการณเทาน้ัน แตโดยเฉพาะ
อยางย่ิง  เพื่อเปนการชวยใหคุณคาอันสูงสงของ
พระวรสารไดมีหนทางที่จะสามารถเขาถึงจิตใจของ
มนุษยทุกคน ในบรรยากาศของโลกดิจิตอลนั้น ส่ิงท่ี
เขียนไวจะมีรูปและเสียงประกอบไปดวย การส่ือสาร
ทีมี่ผลดงัเชนนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจา จะตอง
มีมโนภาพและเขาถงึผทูีเ่ราเชญิชวนใหสัมผสัพระธรรม
ล้ำลกึแหงความรักของพระเจา นอกจากน้ันเรายังทราบ
ดีวา ประวัติศาสตรของพระศาสนจักรนั้นเปยมไปดวย
สัญลกัษณและเคร่ืองหมายตางๆ  มากมาย ขาพเจาคิดถงึ
ตัวอยางของกางเขน รปูพระ รปูพระแมมารีอา ถ้ำเล้ียงสัตว
ในเทศกาลของคริสตสมภพ กระจกสี และรูปภาพตางๆ
ในวัดของเรา สวนมากเปนมรดกทางดานศิลปะของ

มนุษยซ่ึงไดมาจากศิลปนและนักดนตรี ผูพยายาม
แสดงออกถงึความจริงแหงความเช่ือ

ในเครือขายเก่ียวกับสังคม ผูท่ีมีความเช่ือแสดงถึง
ความจริงใจของพวกเขา ดวยการแบงปนแหลงท่ีมาแหง
ความหวังและความช่ืนชมยินดีของพวกเขา กลาวคือ
ความเช่ือในพระเจาผูทรงพระเมตตาและเปยมดวย
ความรัก ซ่ึงไดรับการเผยแสดงในองคพระคริสตเยซู
การแบงปนน้ีมิใชเพียงแสดงออกซ่ึงความเช่ือของ
พวกเขาอยางแจมแจงเทาน้ัน แตยังแสดงออกซ่ึงการ
เปนประจักษพยานในรูปแบบซ่ึงเขาแบงปน “การเลือก
ส่ิงท่ีเขาชอบมากกวาและตัดสนิใจท่ีเปนไปในแนวทาง
แหงพระวรสาร แมจะมิไดกลาวออกมาโดยตรงก็ตาม”
(สาสนวันส่ือมวลชนสากล ค.ศ. 2012) แนวทางท่ี
นาสนใจในการเปนประจักษพยานดังกลาวก็คือ การเต็มใจ
มอบตัวเองดวยการตอบปญหาอยางอดทน และดวยการ
ใหเกยีรตผิคูน ในขณะท่ีมีความกาวหนาในการแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตมนุษย การเสวนา
ในวงการส่ือเกีย่วกบัเรือ่งความเช่ือ เปนการเนนถงึความ
สำคัญของศาสนาในการโตแยงและในการเจริญชีวิต
ในสังคม

สำหรับผทูีน่อมรบัพระพรแหงความเช่ือดวยจติใจท่ี
เปดกวางแลว คำตอบอันลึกซ้ึงตอคำถามของมวลมนุษย
เกี่ยวกับความรัก ความจริง และความหมายของชีวิต
ซ่ึงเปนคำถามท่ีจะพบในวงการสื่อสาร เราสามารถ
พบไดในองคพระเยซูคริสตเจา เปนเร่ืองธรรมดา
ที่บรรดาผูที่มีความเช่ือมีความปรารถนาที่จะแบงปน
ดวยความเคารพนับถือ และระแวดระวังกับผูที่เขา
พบในวงการดิจติอล แตในท่ีสุดแลว หากความพยายาม
ของเราในอันท่ีจะแบงปนพระวรสารไดรบัผลตอบแทน
ที่ดี ก็เน่ืองมาจากพลังแหงพระวาจาของพระเจาท่ี
จะสัมผัสกับจิตใจเสมอๆ  กอนหนาท่ีเราจะใชความ
พยายามใดๆ การไววางใจในพันธกิจของพระเจายอม
ยิง่ใหญกวาความไววางใจท่ีเรามอบใหกบัความพยายาม
ของมนุษย ในแวดวงดิจติอลกเ็ชนเดียวกนั แมวาการใช
วาจาท่ีรุนแรงและยุยงใหเกิดความแตกแยก หรือจะมี
ส่ิงท่ีนาช่ืนชมเกิดข้ึน เราก็ยังไดรับเชิญใหไตรตรอง
อยางดี ใหเราระลึกถึงเร่ืองของประกาศกเอลียาห ทาน
ทราบวาเปนพระสุรเสียงของพระเจา มิใชพายุลมแรง
มิใชเสียงแผนดินไหวหรือไฟไหม แตเปน “พระสุรเสียง
ทีร่าบเรียบ เสียงท่ีแผวเบา” (1 พกษ 19:11-12) เราตอง
เชือ่มัน่ในความจริงท่ีวา ความปรารถนาข้ันพืน้ฐานของ
มนุษยทีจ่ะรกั และไดรบัความรักทีจ่ะพบกบัคำตอบและ
ความจริง อันเปนความปรารถนาที่พระเจาพระองคเอง
ทรงใสไวในหัวใจของมนุษยทั้งชายและหญิงทุกคน
ทำใหเพ่ือนพ่ีนองรวมยุคสมัยของเราเปดใจรับส่ิงท่ี
ทานบุญราศีพระคารดินัลนิวแมน เรียกวา “แสงสวาง
อนัออนโยน” แหงความเช่ือ

เครือขายสังคมน้ัน นอกจากจะเปนวิธีการแพรธรรม
แลว ยังนับวาเปนสวนสำคัญสวนหน่ึงในการพัฒนา
มนุษย ตัวอยางเชนในภูมิศาสตรและวัฒนธรรมบางแหง
ที่คริสตชนรูสึกโดดเด่ียว เครือขายทางดานสังคมยัง
สามารถย้ำเตือนพวกเขาใหรู สึกเปนหน่ึงเดียวกับ
หมูคณะแหงความเช่ือที่มีอยูทั่วโลก เครือขายน้ียังชวย
ใหมีการแบงปนความเช่ือและพิธีกรรมตางๆ ชวยให
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พวกเขาไดอธิษฐานภาวนา โดยมีความรูสึกใกลชิดกับ
ผูที่ความเช่ือเดียวกับพวกเขา การสัมผัสกับคำถามและ
ความสงสัยของผทูีห่างไกลจากความเช่ือ ควรชวยใหเรา
รูสึกถึงความจำเปนในอันท่ีจะบำรุงเล้ียงความเช่ือวา
พระเจาสถิตกับเราและเนนความรักในเชิงปฏิบัติ “แม
ขาพเจาจะพูดภาษาของมนุษยและของทูตสวรรคได
ถาไมมีความรัก ขาพเจาก็เปนแตเพียงฉาบหรือฉ่ิงท่ี
สงเสียงอกึทกึ” (1 คร 13:1)

ในโลกดจิติอลกย็งัมีเครอืขายสังคม ซ่ึงชวยใหพวกเรา
ในปจจบุนัไดมีโอกาสอธษิฐานภาวนา รำพงึและแบงปน
พระวาจาของพระเจา แตเครือขายเหลาน้ีก็สามารถ
เปดทางใหมุมมองดานอ่ืนๆ ในความเช่ือของคน
เปนจำนวนมากและยังพบกับความจริงถึงความสำคัญ
ของการเผชิญหนา สัมผัสกับชุมชนหรือแมกระท่ัง
การแสวงบุญ เรือ่งราวซ่ึงมีสวนสำคญัในการดำเนินไป
ในแนวทางแหงความเช่ือเหลาน้ีคงตองขอบคุณการ
เริม่ตนคนพบ โดยอาศัยเครอืขายน้ี ในความพยายามของ
เราท่ีจะใหพระวรสารมีพื้นท่ีในโลกดิจิตอล เรายัง
สามารถเช้ือเชิญผูอื่นใหมารวมตัวกันเพ่ืออธิษฐาน
ภาวนา หรอืเฉลมิฉลองพธีิกรรมในท่ีใดท่ีหนึง่ เชนท่ีวดั
หรอืวดันอย มิใชส่ิงท่ีแปลกท่ีจะรวมมือกนัและแสดงออก
ซ่ึงความเปนหนึ่งเดียวกัน และเปนประจักษพยานแหง
พระวรสาร ในสภาพความเปนอยทูีแ่ทจรงิของเรา โดย
รางกายหรือในโลกดิจติอล เม่ือเราอยตูอหนาผอูืน่ไมวา
ดวยรางกายหรืออาศัยเครื่องมือดิจิตอล หรือไมวาเม่ือ
เราอยูกับผูอื่นดวยวิธีใด เราไดรับเชิญใหปาวประกาศ
ความรักของพระเจาจนสุดแดนแผนดิน

ขาพเจาวอนขอพระจิตเจาทรงสถิตอยกูบัทาน และ
ทรงประทานแสงสวางใหแกทานเสมอ และขาพเจายินดี
ที่จะอวยพรทุกทาน เพื่อใหทานเปนผูเบิกทางและ
เปนประจักษพยานใหแกพระวรสาร “ทานท้ังหลาย
จงออกไปท่ัวโลก ประกาศขาวดีใหมนุษยทัง้ปวง” (มก
16:15)

จากสำนกัวาติกนั วนัท่ี 24 มกราคม 2013
วนัฉลองนักบุญฟรงัซิส เดอ ซาลส

สาสนของพระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารณุศลี
ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

วนัสือ่มวลชนสากล ครัง้ท่ี 47
พีน่องชายหญงิท่ีรกั

สมเด็จพระสันตะปาปา
กิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16 ได
ทรงมอบสาสนวนัส่ือมวลชน
สากล ครัง้ท่ี 47 แกพวกเรา
ภายใตหวัขอ “เครือขายของ
ส่ือมวลชน ประตูแหงความ
จริงและความเช่ือ ชองทาง
ใหมแหงการเผยแผพระ-
วรสาร”

สมเด็จพระสันตะปาปา
ยังคงใหความสำคัญกับการ
ส่ือสารแบบ “ดิจติอล” ซ่ึงมีความสำคัญและอิทธิพลอนัทรงพลังตอชีวติมนุษยในปจจุบนั

พระองคทรงกลาวถึง “เวทีใหม” หรือ “ลานสาธารณะ” ที่มนุษยสามารถเขาไปแบงปนความคิดเห็น
ขาวสาร ขอคิด ความเช่ือ การโฆษณา ดังน้ัน บนลานแหงน้ีจึงเต็มไปดวยส่ิงท่ีดีมากมาย ส่ิงท่ีรายก็เยอะ
สาเหตุเพราะความเปน “สาธารณะ” นัน่เอง

ในสวนท่ีดี พระองคทรงชี้ใหเห็นโอกาสสรางความสัมพันธ ความเปนหนึ่งเดียว ทำใหมนุษยกลับกลาย
เปนครอบครัวใหญ บนลานแหงน้ี มนุษยสามารถสรางมิตรภาพ แบงปนความรู แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ซ่ึงกันและกัน ชวยแกปญหาคาใจ และรักษาส่ิงแวดลอม

ยิ่งกวาน้ัน ลานสาธารณะแหงน้ี ยังเปดโอกาสใหมีการประกาศพระวรสารของพระเยซูเจา สงเสริม
ศักด์ิศรีของมนุษย  การแบงปนความเช่ือและพิธีกรรมตางๆ  ชวยมนุษยใหมีโอกาสอธิษฐานภาวนา รำพึงและ
แบงปนพระวาจาของพระเจา ซ่ึงชวยใหเกดิความบรรเทาสำหรับผมีูทกุข และความหวังแกผทูีส้ิ่นหวงั

ในแงลบ บนลานสาธารณะแหงน้ีก็มีส่ิงไมดีอยูมากเหมือนลานสาธารณะท่ัวไป เน่ืองจากอิทธิพลและ
ประสิทธิภาพเฉพาะของมัน คนจึงนำไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือพวกพองของตน เชน การบิดเบือน
ความจริง การโฆษณาแอบแฝง การใชส่ือเพือ่ทำลายผอูืน่ หรือสรางบารมีใหกบัตนเอง เปนตน

องคสมเด็จพระสนัตะปาปาทรงเตือนผใูชส่ือใหมีความรอบคอบและใชเพือ่ประกาศความรักของพระเจา
จนสุดปลายแผนดิน พระองคทรงภาวนาและอวยพรใหทุกทาน “เปนผูเบิกทางและเปนประจักษพยานใหแก
พระวรสาร ให ‘ออกไปท่ัวโลก ประกาศขาวดีใหมนุษยทัง้ปวง’ (มก 16:15)

สันติสุขในสังคม (ตอจากหนา 2)
และพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วสิิฐนนทชัย  ประธาน
คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่การอภบิาลสังคม ตลอดจน
บรรดาผูบริหารและบุคลากรจากศูนยสังคมพัฒนา
ใน 10 สังฆมณฑล จากหนวยงานในสภาพระสังฆราชฯ
รวมถึงคณะนักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานดานสังคม
ผูแทนสภาภิบาลจากแตละสังฆมณฑล  ในหัวขอ
“สันติสุขในสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงสู
ประชาคมอาเซยีน”  ระหวางวนัที ่ 26-28   มถุินายน  2013
ที่ศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เน้ือหาของการจัดสัมมนาฯ ครัง้น้ี  มงุทำความเขาใจ
ถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีกำลังเปล่ียนแปลงไป
อันเปนผลจากการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตใหเปนฐานรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประชาคมอาเซียน ขณะเดียวกนัก็ไดนำสาระสำคัญ
จากพระสมณสาสน “สันติสุขบนแผนดิน”  (Pacem in
Terris ; สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 - ค.ศ.

1963)  มาไตรตรองในบริบทสังคมปจจุบัน โอกาส
ฉลองครบ 50 ปในป ค.ศ. 2013 นี้

คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ ผูชวยเลขาธิการสภา
พระสังฆราชฯ ฝายสังคม (Caritas Thailand)  กลาว
ระหวางการเปดประชุมสัมมนาวา “การสัมมนาครั้งน้ี
เราได เลือกที่ จะนำ เอาพระสมณสาสนสันติ สุข
บนแผนดิน มาเปนเนื้อหาหลัก เพราะวา เรากำลัง
กาวเขาสูประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล...เรา
จะอยูรวมกันอยางสันติสุขไดอยางไร . . .จึงนำเอา
พระสมณสาสนน้ีมาเปนแนวทางในการศึกษา ซึ่งจะ
พบวาเนื้อหาสอดคลองกับสถานการณปจจุบันได
เปนอยางดี”  นอกจากนั้น การประชุมสัมมนาคร้ังน้ี
จะเปนเสมือนการติดตามผลท่ีเกิดข้ึนจากการนำเอา
ขอตกลงที่เกิดข้ึนไปสูการบูรณาการเขาสูกิจกรรม
การทำงานของแตละหนวยงาน/สังกัดของตนอยางไร
การสมัมนายงัเปดประเด็นการศึกษาและทำความเขาใจ
ในเร่ืองของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

(ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC)
ซ่ึงเปนหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน
ใหมากย่ิงข้ึน เพือ่เตรียมรบัถงึผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ตอสงัคมไทยในดานตางๆ  ซ่ึงภายในส้ินป ค.ศ. 2015 นี้
ประชาคมเศรษฐกิจจะเปนจุดเร่ิมตนท่ีนำเราเขาสู
ประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ

พระคณุเจายอแซฟ พบิลูย  วสิิฐนนทชัย เริม่เน้ือหา
ของการสัมมนา โดยการนำขอความจากหนังสือกจิการ
อคัรสาวก  บทท่ี 2  ขอ 42-47  มาเปนเคร่ืองช้ีนำแนวทาง
การสรางชุมชนใหเขมแข็ง โดยเทียบเคียงกับตัวช้ีวัด
ตางๆ อาทิ การปฏบิติัศาสนกิจเพือ่พฒันาชีวติจิต  รวม
กลมุทำกจิกรรมรวมกัน  มีระบบการบริหารจัดการกลมุ
มีกจิกรรมการชวยเหลอืผยูากไร และมีพธีิการนมัสการ
พระเจา  เปนตน

คุณพอออกัสติน  สุกิโย  ปโตโย  พระสงฆแหง
คณะเยสุอิต ไดนำการไตรตรองพระสมณสาสน

(อานตอหนา 11)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัที ่32 ประจำวนัที ่4-10 สงิหาคม 2013 หนา 5

แนวทางท่ีพระศาสนจักรมอบใหคริสตชน ไมใช
กฎระเบียบขอบังคับ แตเปนขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น
ที่ผานการตกตะกอนทางความคิดและการเฝามอง
การเคล่ือนไปของโลกดวยสายตาแหงจิตวิญญาณ
ที่จาริกไปพรอมกับโลกใบน้ี

แนนอนคำถามเดียวกันอาจมีคำตอบหลากหลาย
สังคมไทยอาจตอบโลกของส่ือสารมวลชนกับการมาถึง
ของยคุทีวดิีจติอล เพยีงใครจะถอืครองหรอืไดประโยชน
มากนอยกวากัน เม็ดเงินจะหมุนเขารัฐบาลเทาไหร
ใครจะถือสิทธ์ิและชวงชิงผลกำไรตอป ที่ถือวาเปน
ความกาวหนาขององคกร ทามกลางความเคล่ือนไหว
อันรอนระอุ พระศาสนจักรไมไดคิดแคนั้น มาอาน
สาสนวนัส่ือมวลชนสากล ไปพรอมๆ กนั กบัการตีความ
ใหเขาใจมากข้ึนและปรบัใชในชวีติ

ประเด็นที ่1 ปพ้ืูนฐานกนักอน
ปกติแลวพระศาสนจักรคาทอลิกมีหนวยงานท่ีดูแล

เก่ียวกบังานส่ือสารมวลชนชือ่วา สมณสภาสือ่สารสงัคม
สันตะสำนัก โดยมีพระอัครสังฆราชเคลาดิโอ เชลลี
เปนประธาน  และวันฉลองนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส
คือวันท่ี 24 มกราคม ของทุกป องคสมเด็จพระ-
สันตะปาปาจะออกสาสนท่ีเราเรียกวา  สาสนวัน
ส่ือมวลชนสากล คร้ังน้ีเปนคร้ังท่ี 47 ในหัวขอที่วา
“เครือขายของสื่อมวลชน ประตูแหงความจริงและ
ความเชื่อ ชองทางใหมแหงการเผยแผพระวรสาร”
ออกในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ
เบเนดิกต  ที่  16 แตวันส่ือมวลชนจะอยูในเดือน
พฤษภาคม ซ่ึงมาสูยุคสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสแลว สำหรับพระศาสนจักรไทยเราทำการ
ฉลองวันส่ือมวลชนสากลในอาทิตยแรกของเดือน
สิงหาคม

ที่เปดประเด็นไวแบบน้ีเพราะผูเขียนสังเกตวา แม
จะมีผูนำตางกัน แตกระแสธารของความเปนหนึ่งเดียว
สามารถดำเนินตอไปอยางไมติดขัด เอกภาพ ภราดรภาพ
ความเปนหน่ึงเดียวกัน เปนส่ิงท่ีพระศาสนจักรส่ือ
ใหโลกไดเหน็เสมอมา

พินิจสาสนวนัส่ือฯ ในบริบทของการนำไปใช
คณุพออนชุา ไชยเดช

ประเด็นท่ี 2 ชัดเจนเม่ือยอหนาแรกบรรทดัทีส่าม
กลาววา “เครือขายการส่ือสารในแบบดจิติอล ซ่ึงชวย
เสริมสรางเวทใีหม”

หนาท่ีหนึ่งของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
คือการติดตามความเคล่ือนไหวของส่ือมวลชน เพื่อ
ตอบรับ รวมมือ แบงปนความคิดเห็นในเวทีระดับตางๆ
ขอมูลจากการประชุมเร่ืองทีวีดิจิตอล ในเวทีเสวนา
เรื่องประโยชนสาธารณะจากการจัดสรรคล่ืนความถ่ี
ในกิจการทวีดิีจติอล  มีขอมลูทีน่าสนใจคือ

“ตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
ไดกำหนดการเปล่ียนผานการรับสงสัญญาณโทรทัศน
จากระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิตอล โดยมีเปาหมาย
เริม่ทดลองการแพรภาพภายในป 2556 เริม่เปดประมูล
ใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลไดภายในกลางป
2556 อีกท้ังยังไดกำหนดใหครัวเรือนในเมืองใหญ
สามารถรับสัญญาณในระบบดิจิตอลไดไมนอยกวา
รอยละ 80 ภายใน 5 ป จนสุดทายจะเร่ิมกระบวนการ
ยุติการใหบริการระบบอนาล็อกในชวงเดือนมกราคม
2558 ซ่ึงถือเปนการปดฉากยุคอนาล็อก สูยุคดิจิตอล
ของวงการโทรทัศนเมืองไทยอยงเปนทางการ”

เวทีใหมของยุคดิจิตอลที่กำลังจะมาไมใชความ
นาหวาดกลัวอีกตอไป และไมใชการเตรียมต้ังรับ แต
เปนการท่ีเราจะเขาไปมีสวนรวมใชเสนทางใหม เพื่อ

ส่ือพระคริสตอยางไรตางหาก

ประเด็นที่ 3 ในจัตุรัสสาธารณะ
ที่เปดออก

ในสาสนวันส่ือมวลชน
สากล พระสันตะปาปาไดกลาวถึง
จัตุรัส เหมือนพื้นท่ีสาธารณะ ที่
เปดออกใหผูคนไดแบงปน

การแบงปนในโลกออนไลน
ดูเหมือนเปนหัวใจหลัก เราพบ
การกดภาพมากมายอยางไมเคย
ปรากฏมากอน ทั้งในงานพิธี การ
เดินทาง กอนรับประทานอาหาร

หัวใจของการกระทำแบบน้ีมากไปกวาการบันทึก
เกบ็ไวคือ “แบงปน”

แบงปน ในมุมน้ีของสาสนวันส่ือคือ แบงปน
ความคิดเห็น  แบงปนขาวสารขอมูลอันแสดงถึง
ความสัมพันธตอกัน และสรางชุมชนของผูที่รัก ชอบ
ในส่ิงเดียวกัน นอกจากนั้นยังเปนเวทีแสดงขอคิด
อนัหลากหลายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได หวัใจของการแบงปน
นี้ นำไปสูความเคารพ การใหเกียรติ และการคำนึงถึง
ความเปนบุคคลของผูอื่นดวย

ประเด็นที ่4 เม่ือมคีวามคดิเห็นตาง เราควรทำอยางไร?
ในสาสนวันส่ือมวลชนฉบับน้ี ไดเตือนเราไว

ลวงหนาวา คนจะใหความนิยมชมชอบตัวบุคคล
มากกวาความสลักสำคัญและคุณคา หรือในประเด็น
ของความคิดเห็นท่ีตางกัน พระสันตะปาปาไดเสนอ
ทางออกไวดังน้ี

การเสวนาและการโตแยงทางความคิดเห็นสามารถ
ที่จะทำใหเกิดความกาวหนาและเติบโตได เม่ือเรา
ยอมรับความตางน้ันเสยีกอน

การยอมรับความตางจึงเปนการยอมรับในความ
หลากหลาย พระพรของพระ นาสนใจและเหมาะสม
กับสถานการณในสังคมไทย เวทีเสวนาในแงมุมตางๆ
จึงควรถูกสงเสริม แตทุกคนตองมาดวยสมองท่ีเปด
และใจท่ีกวางพอจะรับความรูสึกแหงความเปนบุคคล
ที่พระเจารักทุกคนเทาเทียมเสมอกันกอน

ประเด็นที ่ 5 ภาษาใหม ไมใชเพ่ือใหทนัตอเหตกุารณ
เทานั้น

 ความรวดเร็ว เปนแนวทางตนๆ ของการส่ือสาร
ในยุคปจจุบนั การชวงชิงพืน้ท่ีใหไดขาวกอนใคร วงใน
แคไหนยิ่งดูยั่วยวนใหคนใครรูและติดตาม มากไปกวา
นั้นคือ นอกจากภาพน่ิงและถอยคำ ยังมีเสียงและ
ภาพเคล่ือนไหว  ยิ่งมีคลิปส้ันๆ  ประกอบ  ยืนยัน
ความเท่ียงตรงแมนยำของส่ิงท่ีปรากฏในส่ือ ยิง่ดูเหมอืน
วามาถูกทาง แตส่ือในแบบศาสนาตองการมากไป
กวาน้ัน

(อานตอหนา 7)
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แมเราจะคิดวา เรารูจักใครสักคนหน่ึงดีแลวก็ตาม แตเราก็ยังตอง
ประหลาดใจ เม่ือพบสิ่งใหมๆ ในตัวเขา เชน อัลเบิรต ไอนสไตน ผูมีความ
เฉลยีวฉลาดในดานฟสิกส เม่ือ ค.ศ. 1920 แตเราจะแปลกใจเม่ือทราบวา ทาน
ตองตอสูกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เน่ืองจากโรคชนิดหน่ึงท่ีทานตอง
ทนทรมานตลอดชีวิต อาจเปนไปไดไหมท่ีทานพยายามเอาชนะอาการตางๆ
เหลาน้ี ทีท่ำใหทานใชมโนภาพ ความรแูละการคิดคน ส่ิงท่ีสามารถเปล่ียนแปลง
ความคิดและวิชาการของมนุษยได ทานกลาวไววา “คนโงก็มีสมองสามารถ
ทำใหส่ิงตางๆ ใหญโตข้ึน ซับซอนมากข้ึนและรุนแรงมากข้ึนได แตเขาตองมี
ความเฉลียวฉลาด ความกลาหาญมากท่ีจะดำเนินไปในแนวทางตรงกันขาม”

ในพระวรสารของวนันี ้เราไดยนิวา พวกสาวกพยายามทีจ่ะเขาใจวาพระเยซเูจา
คือใคร พวกเขาอยูกับพระองคมาช่ัวระยะเวลาหน่ึง ฟงพระองคและสามารถ
ถามคำถามพระองคได ครั้งน้ีพระองคทรงถามพวกเขาวา “คนเขากลาววา
เราเปนใคร” เราอาจวาดภาพเปโตรกระโดดยืนข้ึน แลวกลาวดวยเสียงอันดัง
ดวยความม่ันใจวา ทานรคูำตอบ แตทีจ่รงิแลวทานเขาใจจริงๆ หรอืเปลา

บางคร้ังเรามักจะตัดสินบุคคลคนหน่ึง เม่ือเราพบเขาเปนคร้ังแรก บางคร้ัง
เราคิดวาเรารูจักใครคนหน่ึงเหมือนเรารูจักตัวเราเอง และในสองรูปแบบน้ี
เราสามารถผิดพลาดได เรารูจักพระเยซูเจาไดดีเพียงใด พระวาจาของพระองค
ก็มิใชส่ิงท่ีฟงไดงาย ทำใหเราคิดอยากฟงเพียงสวนหนึ่งเทาน้ัน หากพระองค
ทรงถามเราดังท่ีทรงถามบรรดาสานุศิษยวา “ทานวาเราเปนใคร” เราจะตอบ
พระองควาอยางไร?

“พระองคคือพระคริสตเจา” (มัทธิว 16:16)

ขาแตพระเยซเูจา พระองคทรงเรียกลกู ทรงถาม
ลูก ทรงเชิญใหลูกรูจักพระองคและรักพระองค แต
หลายคร้ังลูกก็ยังลังเลใจ และไมพรอมท่ีจะรับฟง
พระองค โปรดทรงสำแดงพระเมตตาตอลูกดวยเถิด
โปรดทรงสอนใหลกูรจูกัฟงพระองค และตอบพระองค
ดวยความรกั อาแมน

⌦
รายการวิทยุมีมากจนเลือกไมถูก
ทั้งท่ีมีรายการโทรทัศนทั้งในและนอกหลายหลาก
แตความนิยมฟงก็ยงัมีมากกวาดูอยดีู
ในขณะท่ีจะดูรายการโทรทัศนตองอยูหนาเคร่ือง
ต้ังใจดูจดจอติดตามแทบทำอะไรอ่ืนไมไดนอกจาก

กนิด่ืม
พนรัศมีภาพเมือ่ไรกมี็อนัตองยติุ
การติดตามรายการวิทยุกลับไปไดกวางไปไดไกล
ฟงไปก็ทำอะไรไปไดอยางไมขาดตอน
อยคูนละหองอยกูนัคนละท่ีกไ็มเปนปญหา
เสียงเล็ดลอดไปถึงท่ีไหนก็ฟงกันท่ีนั่นไดเลย
ทกุวนัน้ีคล่ืนวิทยุแทบจะทับซอนกัน
คลื่นใกลกันก็เลยแทรกกันไปแทรกกันมา
กวาจะ “จนู” รายการโปรดไดตองใชความสามารถใชทกัษะ
แตละรายการมีจุดเดนจุดขายของตนเอง
มีทัง้เพลงทัง้สาระท้ังการบานท้ังการเมอืงทัง้เรือ่งชาวบาน
สนองความสนใจความอยากรคูวามเพลิดเพลินทุกระดับ
แตละรายการม ี“ดีเจ” เปนหวัใจเปนตัวแปรสำคัญ
ทัง้สมุเสียงท้ังวธีิพดูวิธีจาท้ังลูกเลนลกูชนทัง้ถามไถทกุขสุข
แถมใหโทรศัพทเขาหาพูดคุยออกความคิดเห็นขอเพลง
รถเสียรถหายรถแกสหมดลืมกุญแจไวในรถแจงไดหมด
แมไมเปนญาติก็ใหสนิทเหมือนเปนพี่เปนนองเปนนาเปนอา
แตเชาต่ืนข้ึนมาก็มีคนอานขาวรายงานสภาพการจราจรดินฟาอากาศ
เหมือนจะเปนหวงเปนใยอยากใหรบัรขูอมูลสำหรบับริหารวัน
บางรายการมีเครือขายคนขับรถแท็กซี่คอยรายงานเปนเรื่องเปนราว
แตละขอมูลทั้งละเอียดท้ังกวางไกลแมนยำย่ิงกวากลองวงจรปด
แมจะงวนกับการบริการผูโดยสารขับรบลัดเลาะไปตามเสนทาง
แตก็อยากจะพูดคุยอยากแลกเปลี่ยนความคิดความเห็น
พอถกูถามวาอยทูีไ่หนกำลงัมงุไปเสนทางใด
หลายคนก็ตอบ “กำลังใหบริการทานผูมีอุปการคุณอยู”
คนท่ีฟงรายการอยกูใ็หรสึูกดีผโูดยสารก็ใหรสึูกปลืม้...

จรงิๆ แลวถงึจะพูดวา “ผโูดยสาร” “ผใูชบริการ” กดู็ดีอยแูลว
แตทีพ่ดูเชนนัน้สะทอนถงึจติใจคนขับรถแทก็ซีไ่ดงดงาม
บอกใหเห็นวาท่ีขับรถมีเงินจายคาเชามีเงินเก็บเขาบานได
กเ็พราะมีคนเอ้ือเฟอใชบรกิารใหงานทำใหคาจาง
จงึถอืไดวาเปนผอูปุการะเปนผมีูบญุคุณ
แลวนั้นก็ตามดวยทาทีการพูดการจาการดูแล
รวมไปถึงวิธีการขับรถการหยุดการชะลอการเรง
คำนึงถึงความสะดวกสบายของผโูดยสารเปนหลกั
อนัทีจ่รงิชวีติมนษุยแตละวนัอยไูดดวยบญุคณุ
บญุคุณพระบุญคุณสุขภาพรางกายบุญคุณฟาดินบุญคุณดินน้ำลมไฟ
บญุคุณพอแมบญุคุณญาติพีน่องบญุคุณเพือ่นฝูงบุญคุณครูบาอาจารย
บญุคณุเจาหนาท่ีบานเมืองบญุคณุเพือ่นรวมสังคม....
หากคำนึงถึงบุญคุณแตละคนแตละอยาง
ทาทีการพูดการจาการปฏิบัติตนการดูแลการมีใจยอมตามมา
นาเสียดายท่ีในบริบทซ่ึงเนนเงินเนนส่ิงของเปนตัวแปร
คนมักมองวาทุกอยางซ้ือขายไดมาตองจายตองลงทุน
ความสำนกึในบุญคุณก็มีอนัจางไปหายไป
แมคำวา “ขอบคุณ” กมี็ใหไดยนิกันนอยลงเรือ่ยๆ
เอาแตเนนความยุติธรรมในมุมมองการซื้อการขายแลกเปลี่ยน
การ “ยืน่หมยูืน่แมว” กลายเปนการตดิตอสมัพนัธในทุกระดับ
การ “เรยีกรอง” เปนองคประกอบพ้ืนฐานของการคบคาหาสกูนั
เปนความจริงท่ีวาเรามักปฏบิติักบัใครตามท่ีเรากำหนดเรานิยาม
หากนิยามแตละบุคคลท่ีพบปะเปน “ผมีูบญุคุณ” “ผมีูอปุการคุณ”
สังคมเราคงจะนาอยขูึน้กวาน้ี...เปนไหนๆ
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สมโภช
พระหฤทัย

สมโภชพระหฤทยั

“จำเปนท่ีจะตองใชภาษาใหม มิใชเพื่อใหทันกับ
เหตุการณเทาน้ัน แตโดยเฉพาะอยางย่ิง เพื่อเปนการ
ชวยใหคุณคาอันสูงสงของพระวรสาร ไดมีหนทาง
ที่จะสามารถเขาถึงจิตใจของมนุษยทุกคน” ส่ือในมุม
ของศาสนา ไมไดเรียกรองมาก แตเรียกรองใหเปน
ประจกัษพยานถงึส่ิงน้ี “คณุคาพระวรสาร”

ประเด็นที ่6 คำถามไหนทีจ่ะพบในวงการสือ่สาร
ส่ิงท่ีมนุษยเฝาเพียรถาม และแสวงหาคำตอบ

อยูทุกวันคือ “ความรัก ความจริง และความหมายของ
ชวีติ”

คำวาเคร่ืองมือยังสะทอนมากกวาอุปกรณ มนุษย
เปนเครื่องมือที่เผยแสดงความรักของพระเจา เปน
ความจริงของส่ิงสรางและทุกวันจึงดำเนินไปเพ่ือ
ตอบคำถามความหมายของการมีชีวิตอยู นาสนใจ
มากข้ึนไปอีกตรงท่ีเม่ือนกึถึงพระวาจาของพระมากมาย
ที่พูดถึงชีวิตของเรากับการทำงานของพระ

การไววางใจในพันธกิจของพระเจายอมยิ่งใหญ
กวาความไววางใจท่ีเรามอบใหกับความพยายามของ
มนุษยในแวดวงดิจติอล ในสาสนวันส่ือไดชีช้วนใหเรา
ดูชีวิตของประกาศกอิสยาห พระสุรเสียงของพระเจา
“พระสุรเสียงที่ราบเรียบ เสียงท่ีแผวเบา” (1 พกษ 19:
11-12) แมจะราบเรียบ แผวเบาแคไหน ผมก็เชื่อวา ยัง
เปนน้ำเสียงท่ีมีพลังอยูดี เพราะต้ังมั่นอยูในพลังของ
ความรัก และความจริง

ประเด็นที่ 7 อยาหลงลืมหนาที่คริสตชนในโลกใบนี้
ในโลกดจิติอล

ในโลกดิจิตอล ก็ยังมีเครือขายสังคม ซ่ึงชวยให
พวกเราในปจจุบันไดมีโอกาสอธิษฐานภาวนารำพึง
และแบงปนพระวาจาของพระเจา แตเครือขายเหลาน้ี
ก็สามารถเปดทางใหมุมมองดานอ่ืนๆ ในความเช่ือ
ของคนเปนจำนวนมาก และยังพบกับความจริงถึง
ความสำคัญของการเผชิญหนาสัมผัสกับชุมชน หรือ
แมกระท่ังการแสวงบุญ

ไมมีอะไรตองอธิบายเพิ่มเติม ถอยความชัดเจน
และสามารถปฏิบติัได ในสาสนวันส่ือยอหนาทายๆ

พินจิสาสนวนัส่ือฯ (ตอจากหนา 5)

ประเด็นที่ 8 เราไดรับเชิญใหปาวประกาศความรัก
ของพระเจาจนสดุแดนแผนดนิ

ปจจุบัน ถามีคำวา ส่ือของคาทอลิกมีนอย คงตอง
คิดใหม เรามีผูผลิตส่ือในพระศาสนจักรมากข้ึน ทั้ง
ทำอยางย่ิงจริงจัง ทั้งทำแบบสนับสนุนงานตนเอง
ผมเห็นวายังมีชองทางเปดใหเราอีก 2 ทางท่ีนาสนใจ
คือ การเผยแพรใหมากข้ึน และการนำไปสูชองทาง
ของเวทีระดับประเทศ

ผมเคยถามครูคำสอนของสังฆมณฑลหน่ึงเลนๆ
วา ครูคาทอลิก นักเรียนคาทอลิก คือคนท่ีทำใหเกิด
โรงเรยีนคาทอลิกใชไหม?  คำตอบคือใช...ผมเคยถามวา
แลวโรงเรียนคาทอลิกมีหองสมุดไหม? คำตอบคือ
มี...ผมถามตอไปอีกวา หองสมุดโรงเรียนคาทอลิก
ควรมีหนังสือเกี่ยวกับคาทอลิก หนังสือพิมพคาทอลิก
นิตยสารคาทอลิก ใชไหม? คำตอบคือใช... เปนโลจิก
ที่งายท่ีสุด แตในทางปฏิบัติ คงไมมีใครบังคับใคร
ทุกคนพยายามทำดีที่สุด นี่คือคำตอบท่ีบอกวา ควร
เผยแพรใหมากข้ึน เรามอีกีหลายสนามของการเผยแพร
โรงเรยีนคาทอลกิ โรงแรมทีพ่กัทีมี่เจาของเปนคาทอลิก
สำนักงานท่ีมีผบูรหิารเปนคาทอลิก หองสมุดประชาชน
ขายบาง แจกบาง ชวยเหลือกันประกาศความรัก
ของพระ

สวนเวทดีานนอกอกีมากมาย สัปดาหหนงัสือตางๆ
การมีหนังสืออานนอกเวลาท่ีเปนวรรณกรรมดีๆ ของ

คาทอลิก เราใหนักเรียน
ในสถาบันเราอานไดไหม
การเปดตัวหนังสือ เสวนา
เกีย่วกบัเรือ่งหนงัสือ ไมเพยีง
เทาน้ันในรายการโทรทัศน
วิทยุ แวดวงศิลปน เม่ือเรา
ต อ ง เ ผ ย แ พ ร ก็ แ ป ล ว า
ตองทำใหคนรูจัก  เ ม่ือเรา
ตองทำใหคนรูจัก  คำวา
อยากดังกับการเปนท่ีรูจัก
และเผยแผความรักของพระ
ตองถูกจัดวางใหแมนยำ
ถาส่ือไมเผยแสดงตัวเอง กค็ง
ผิดธรรมชาติ เราแสดงอะไร
ตางหาก คือธรรมชาติของเรา

ประเด็นที ่9 เราตองประกาศขาวดี
ประเด็นสุดทาย เม่ือคำตอบชัดเจนแลว กลับโยน

คำถามใหเราคริสตชนอยางจังวา ทุกสื่อที่เรามีในมือ
ในอุปกรณตางๆ ที่ใช ในไอดีที่จดทะเบียน ในการ
แสดงความคิดเห็นสวนตัว ในอินตราแกรมท่ีเรา
แสดงภาพ ในการกดไลคแตละคร้ัง ในการทวิตขอความ
ใหชองทางท่ีเราอานขาว ในรายการสนุกท่ีเรารับชม
ในแอพพลิเกชั่นท่ีเราโหลดมาใช ในโทรศัพทที่เรา
พูดคุยสนทนา ฯลฯ เราเลือกประกาศขาวดี เปนขาวดี
และเผยแผขาวดี

ขาวดีที่วาน้ีก็คือ พระเจารักเรา “ทานท้ังหลาย
จงออกไปท่ัวโลก ประกาศขาวดีใหมนุษยทั้งปวง”
(มก 16:15)
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โรฮงิญา...
กบับทบาทพระศาสนจกัรคาทอลกิไทย

โดย ปณธิาน กจิสกุล

สังคมไทยไดมีโอกาสรับรเูรือ่งราวของชาวโรฮิงญา
มาโดยตลอดชวง 3 ปที่ผานมา แตสวนมากจะรับรู
เพียงวาชาวโรฮิงญาเปนกลุมผูหลบหนีเขาเมืองโดย
ผดิกฎหมาย เทาน้ัน มิไดมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงเกีย่วกบั
พวกเขามากนัก

เรือ่งราวของชาวโรฮิงญาน้ันพอจะสรุปโดยสังเขป
เพือ่ใหทานผอูานไดเกดิความเขาใจท่ีถกูตองตอพวกเขา
เขาใจถึงท่ีมาและตนตอของปญหาท่ีกำลังเกิดข้ึนอยาง
รูเทาทัน และสามารถตระหนักถึงภาระและหนาท่ีที่
คาทอลิกควรตองชวยหาแนวทางในการรวมคล่ีคลาย
ปญหาท่ีกำลังเกิดข้ึนอยางเรงดวนตอไป

กลุมชาวโรฮิงญาเปนชนชาวมุสลิมกลุมหนึ่งที่
อาศยัอยใูนบรเิวณรฐัยะไขหรอือารากนัในประเทศพมา
ใกลกับชายแดนท่ีติดกับประเทศบังคลาเทศ มีการ
ประเมินกันวานาจะมีชาวโรฮิงญาอยูประมาณ  4
แสนคนในปจจุบันในบริเวณดังกลาว ชาวโรฮิงญาน้ัน
ไมไดรับการรับรองจากรัฐบาลพมาใหเปนพลเมือง
ของประเทศ พวกเขาจึงไมมีสถานะบุคคลในประเทศ
พมา ไมสามารถเขารับการบริการข้ันพ้ืนฐานจากรัฐ
ไมวาจะเปนดานการศึกษา การรกัษาพยาบาล เปนตน

เ ม่ือเปนเชนนี้พวกเขาจึงมีชีวิตความเปนอยูที่
ยากลำบาก ยากจน ไรการศึกษา ที่สำคัญคือตองอยู
ภายใตการถกูกดขี ่ถกูเอารดัเอาเปรยีบจากรฐับาลทหารพมา
ในอดีต และยังถูกดูหมิน่จากชาวพมากลมุใหญทีอ่ยใูน
รฐัยะไขอกีดวย  เราจึงไดเหน็ภาพของชายหนมุชาวโรฮงิญา
จำนวนมากแออัดยัดเยียดอยูบนเรือ ลอยอยูกลางทะเล
อนัดามัน เพือ่เดนิทางไปยงัจดุหมายปลายทางท่ีประเทศ
มาเลเซยีเพือ่ขายแรงงาน เนือ่งจากท่ีบานน้ันไมมีงานทำ
การท่ีพวกเขายอมเสี่ยงชีวิตรอนแรมอยูกลางทะเลนาน
นบัเดือนนัน้ กเ็พยีงหวงัวาครอบครวัจะมีรายไดสำหรบั
เลี้ยงปากทอง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนบาง บางคนโชคดี
ก็สามารถหางานได ในขณะท่ีอีกหลายคนถูกจับ บาง
เกิดอุบัติเหตุเรือลมกลางทะเลเสียชีวิตไปไมนอย และ
บอยครั้งท่ีพวกเขาถูกเจาหนาท่ีทางการของไทยจับกุม
ในเขตนานน้ำไทยในขอหาหลบหนีเขาเมืองโดย
ผดิกฎหมาย (illegal migrant)

และเม่ือตนปที่ผานมาไดเกิดความขัดแยงอยาง
รนุแรงระหวางชาวพมากับชาวโรฮงิญา ซ่ึงไดกลายเปน
ขาวท่ีถูกเผยแพรไปท่ัวโลก สืบเน่ืองจากหญิงชาวพมา
ซ่ึงเปนชาวพุทธคนหน่ึงกลาวหาวาถูกชายชาวโรฮิงญา
ขมขืน สงผลใหเกิดการจลาจลถึงข้ันทำรายรางกาย มี
การบุกเผามัสยิด เผาบานของชาวโรฮิงญา ทำใหชาว
โรฮงิญามีการอพยพยายถ่ินอยางท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน
ซ่ึงการอพยพระลอกนี้มีความตางจากการอพยพเพื่อ
ออกไปหางานทำยังประเทศท่ีสามอยางมีนัยสำคัญ
กลาวคือการอพยพคร้ังหลังๆ นี้จะไมจำกัดอยูเฉพาะ
ชายวยัทำงานเทาน้ัน แตยงัรวมถงึผหูญงิ เด็ก และคนชรา
อกีจำนวนมาก เพราะนีคื่อการอพยพหนภียัสงครามมิใช
หนภียัจากความยากจนเหมอืนทีผ่านมา เนือ่งจากในรฐั

ยะไขนั้นไมมีความปลอดภัยสำหรับพวกเขาอีกตอไป
แลว

จากสถานการณท่ีเกิดข้ึนน้ีสงผลใหทางการไทย
ตกอยูในภาวะเสมือนถูกกดดันจากนานาชาติอยางชวย
ไมได เน่ืองจากการจับกุมชาวโรฮิงญาในระลอกลาสุด
นั้นตางจากคร้ังกอนๆ เพราะในครั้งน้ีเปนท่ีชัดเจนวา
พวกเขาหนีภัยสงคราม มิใชหนีภัยเศรษฐกิจอยางท่ี
ผานมา ซ่ึงหากเปนการหนีภัยเศรษฐกิจเขาจะมีสถานะ
เปนผหูลบหนเีขาเมืองโดยผดิกฎหมาย (illegal migrant)
แตการหนีภัยในกรณีที่เกิดข้ึนน้ีเขาควรมีสถานะเปน
ผลูีภ้ยัสงคราม (refugees) ตามความเขาใจของคนท่ัวไป
ซ่ึงการใหการดูแลแกบุคคลท้ังสองกลุม น้ีนั้นมี
รายละเอียดท่ีแตกตางกันอยางส้ินเชิงตามมาตรฐานของ
องคการสหประชาชาติ

แตมีขอเท็จจริงที่สำคัญท่ีหลายทานอาจจะยัง
ไมทราบประการหนึง่กค็อื ประเทศไทยยงัไมไดลงนาม
ใหสัตยาบันรับรองสถานะของผูลี้ภัยขององคการ
สหประชาชาติ (Convention and Protocol Relating
to the Status of Refugees) นั่นหมายความวารัฐไทย
ไมยอมรบัใหมผีลูีภ้ยัอยใูนราชอาณาจกัร และไมจำเปน
ตองปฏบัิตติามกฎบตัรสหประชาชาตฉิบับน้ีแตอยางใด
การที่รัฐไทยใหที่อยูหรือที่ พักพิงชั่วคราว  ถึงแม
จะแออัดหรือมีความไมเหมาะสมกับความตองการ
หรือไมก็ตาม ถือวาไดใหความชวยเหลือตามหลัก
มนษุยธรรม อยางเพียงพอทีสุ่ดแลว

หลายทานอาจเคยไดยินหรือบางทานอาจเคยไป
สัมผัสสถานท่ีที่เราคนไทยเรียกอยางคุนปากวา “คาย
ผูอพยพ” บริเวณชายแดน ดานอำเภอแมสอด มาแลว
อาจทำใหเขาใจวาทางการไทยยอมรับใหมีผูลี้ภัยอยูใน
ราชอาณาจักร เพราะพวกเขาเหลาน้ัน กอ็ยกูนัมานานกวา
20 ป แตแทจรงิแลวมิไดเปนเชนน้ัน เพราะชือ่อยางเปน
ทางการน้ันใชชือ่วา “ศนูยพักพิงช่ัวคราว….”  ซ่ึงหมาย
ความวา บรรดาผคูนทีอ่ยใูนศูนยฯ แหงนัน้จะถกูสงกลบั
เม่ือใดก็ได ตามแตทางการเห็นสมควร  แตทัง้น้ีทางการ
กไ็มทำเน่ืองจากเหตผุลดานมนุษยธรรม และอาจรวมถงึ
แรงกดดันจากนานาชาติอกีทางหน่ึงดวย  (แตกมี็บางสวน
ที่ถูกสงกลับประเทศตนทางไปบางแลว เชนลาสุด
ในกรณีการสงกลับชาวมงลาว จำนวนประมาณ 4,000
คน กลบัสปูระเทศลาว เม่ือวนัที ่28 ธันวาคม ป 2009)

เพราะฉะนั้นการที่ทางการไทยจับกุมชาวโรฮิงญา
ไดนั้นก็จะนำไปกักตัวไวตามจุดตางๆ ไมวาจะเปน
สถานตรวจคนเขาเมืองตางๆ ซ่ึงมีความแออัดอยางย่ิง
เน่ืองจากสถานท่ีนั้นเปนเพียงสำนักงาน มิใชสถานท่ี
ที่สามารถรองรับคนไดหลายรอยคนแตอยางใด ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากเหตุผลขางตนอีกท้ังทางการไทยมีขอจำกัด
ดานบุคลากร และอาจรวมถึงงบประมาณอีกดวยก็เปน
ไปได

(นอกจากน้ียงัมีรายงานและขอเท็จจริงเชิงประจักษ
ที่แสดงใหเห็นวา ชาวโรฮิงญาจำนวนมากถูกหลอก

หรือถูกชักจูงใหเขาสูขบวนการคามนุษยในรูปแบบ
ตางๆ ซ่ึงจะยงัไมขอกลาวถงึในท่ีนี)้

ชาตชิาย  อมรเลศิวฒันา หน่ึงในคณะอนุกรรมการ
ดานสิทธิและสถานะบุคคลของผไูรสัญชาติ ไทยพลดัถ่ิน
ผอูพยพ และชนพืน้เมือง คณะกรรมการสทิธิมนุษยชน
แหงชาติ ซ่ึงเปนนักกฎหมายดานสิทธิและสถานะบุคคล
ของศูนยสังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎรธานี
สำนักงานจังหวัดระนอง ใหความเห็นวา จากสถานการณ
ที่เกิดข้ึนน้ันรัฐบาลตองใหความชวยเหลือแกพวกเขา
และตองไมผลักดันออกนอกประเทศเพ่ือกลับไปท่ีเดิม
เพราะเทากับผลักใหพวกเขาไปสูความตาย ซ่ึงถือเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง เราควรตอง
หยิบยกปญหาน้ีข้ึนมาเจรจาในระดับนานาชาติ เพื่อ
ชวยกันหาทางออกอยางเปนรูปธรรมรวมกันโดยเร็ว
ทีสุ่ด โดยเฉพาะในระดับอาเซียน

คณุพอสวุฒัน  เหลอืงสอาด ผอูำนวยการศูนยสังคม
พัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎรธานี กลาววา ในฐานะ
ที่เปนองคกรดานศาสนาและทำงานเพ่ือสงเสริมการ
เคารพสทิธิมนุษยชนในพืน้ที ่เราไดชวยเหลอืชาวโรฮงิญา
โดยการระดมทุนในการใหการบรรเทาทุกขเบ้ืองตน
เชน สนับสนุนดานอาหาร น้ำด่ืม เส้ือผา ยารักษาโรค
และของใชทีจ่ำเปนในชีวติประจำวันตางๆ ในสวนของ
การดูแลรักษาอาการเจ็บปวยนั้นไดประสานความ
รวมมือกับหนวยงานเวชบุคคลคาทอลิก คณะนักบวช
คามิลเลียน และคาริตัสไทยแลนด เพื่อรวมมือกัน
ในการใหการดูแล นอกจากน้ันยังไดจดัเจาหนาท่ีลงไป
เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ  เพื่อใหพวกเขาไดเกิดการ
ผอนคลาย และไดรบัการเยยีวยาดานจิตใจ ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
มีความจำเปนอยางยิ่งในสถานการณเชนนี้

ปจจุบนัศูนยฯ ใหการชวยเหลือพีน่องชาวโรฮิงญา
ที่ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดพังงาและสงขลา
รวมถึงบานพักเด็กและผหูญงิท่ีอำเภอตะกัว่ปา ทัง้หมด
ประมาณ 1,200 คน ซ่ึงการแสดงความรักโดยการให
ความชวยเหลอื อยางสุดกำลงัตอเพือ่นพีน่องทีก่ำลงัตก
อยูในสถานการณ ที่ยากลำบากเชนน้ี โดยไมคำนึงถึง
เชื้อชาติ และความเช่ือ เปนแนวทางท่ีสำคัญอยางย่ิง
โดยเฉพาะสำหรับพระศาสนจักรในโลกยุคใหม ที่ให
ความสำคัญตอศักด์ิศรีความเปนมนุษยที่มีอยูอยาง
เทาเทียมกัน คุณพอสุวฒัน กลาวท้ิงทาย

สำหรับปญหาของชาวโรฮิงญาน้ัน คงตองรวมมือ
กันทุกภาคสวน ทั้งในระดับรัฐบาลของประเทศตางๆ
องคกรสิทธิมนุษยชนท่ัวโลก รวมถึงภาคประชาสังคม
โดยจะตองพยายามผลักดันในทุกวถิทีางใหรฐับาลพมา
ยอมรบัพวกเขาเปนพลเมอืงทีส่มบูรณ ลดอคตทิีเ่กีย่วกบั
ชาติพนัธ ุความเช่ือทางศาสนา และอยรูวมกันอยางสันติ

(อานตอหนา 13)
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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

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

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

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

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

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลึกตางๆ  หลากสีสวยงาม

ของท่ี
ระลึก

ของท
ี่ระลึกของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ตามวาระแ
ละโอกาส

ตางๆ

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

Email:  pppygift@yahoo.com

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

(มธ 5:7)

“พีน่องทีร่กัพงึตระหนกัวาทกุคนจงฉบัไวทีจ่ะฟง
แตชาทีจ่ะพดู
และชาทีจ่ะโกรธ
คนท่ีโกรธ
ยอมไมปฏบิตัตินชอบธรรม
ตามพระประสงคของพระเจา”
(ยากอบ 11:9-20)
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        ⌧       ⌧       ⌧       ⌧       ⌧    
        ⌧            ⌧            ⌧            ⌧            ⌧    

ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถึงกนั
การพมิพคาทอลกิฯ เชญิชวนทานรำลกึถงึญาติพีน่องผลูวงลับ
กบั “หนังสือพมิพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

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

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

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

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

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

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

   “การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที ่226-0-00604-0

Gift  for  Mom
วันแมปน้ี..มอบสุขภาพที่ดีตอบแทนพระคุณ

โรงพยาบาลเซนตหลุยส  ขอเสนอโปรแกรมตรวจสขุภาพสำหรับสตรีและคณุแม
ทีอ่าย ุ 35  ปขึน้ไป   ในโอกาสเทศกาลวันแมและเดอืนแหงการทดแทนพระคุณแม

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

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

เริม่  1-31
สิงหาคม  2556

เงื่อนไขรับบริการ
 ราคาดังกลาวรวมคาแพทยและคาบริการโรงพยาบาลแลว
 ทกุโปรแกรมพรอมรบัคูปองอาหาร
 ควรงดน้ำและอาหารอยางนอย  8-10  ชัว่โมงกอนตรวจ
 หากพบความผิดปกติจำเปนตองรกัษากับแพทยเฉพาะทาง

       อาจมีคาแพทยตามความเหมาะสม

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

ในวันเยาวชนโลก ที่กรุงโรม โตรอนโต โคโลญ
ซิดนีย  เยาวชนจากท่ัวโลกตางมาชุมนุมกัน พวกเขา
ปรารถนาท่ีจะเช่ือ แสวงหาพระเจา รักพระคริสตเจา
และตองการมิตรภาพในการเดินทางของพวกเขา ใน
บริบทน้ีเองท่ีเกิดคำถามข้ึนวา เรานาจะพยายามแปล
หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก เปนภาษาของ
เยาวชนหรือไม ทำไมเราจึงไมนำทรัพยอันยิ่งใหญนี้
ไปสูโลกของเยาวชนในปจจุบัน ซ่ึงแนนอนวามีความ
แตกตางกันมาก ดวยเหตนุีภ้ายใตการนำของพระคารดินลั
คริสตอฟ เชิรนบอรน พระอัครสังฆราชแหงกรุง
เวยีนนา จงึไดมีการผลิตหนังสือ YOUCAT ข้ึนมาเพ่ือ
เยาวชน พอหวงัวาเยาวชนจำนวนมากจะรสึูกกระตอืรอืรน
กบัหนงัสือเลมน้ี

หลายคนบอกกบัพอวา เยาวชนปจจบุนัไมสนใจเรือ่งนี้
พอไมเหน็ดวย และพอมคีวามม่ันใจวาพอคดิถูก เยาวชน
ปจจบุนัไมใชเปนคนผวิเผนิอยางท่ีหลายคนคดิ พวกเขา

พระดำรสัถงึเยาวชน
พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

ตองการทราบวาส่ิงสำคัญในชีวิตคืออะไร เรื่องราว
สืบสวนน้ันนาต่ืนเตน  เพราะดึงดูดเราเขาไปใน
ชะตากรรมของผูอื่น ซ่ึงอาจเปนของเราดวย  หนังสือ
เลมน้ีนาติดตามเพราะพูดถึงชีวิตของเราเอง และ
เกี่ยวของกับเราแตละคนอยางลึกซ้ึง

ดวยเหตุนี ้พอขอเชิญชวนพวกเธอใหศึกษาหนังสือ
คำสอนน้ี นี่เปนความปรารถนาอยางจริงใจของพอ
หนังสือคำสอนเลมน้ีไมไดเขียนข้ึน เพื่อใหเธอพอใจ
หรือทำใหชีวิตของเธองายข้ึน เพราะเปนการเรียกรอง
ใหเธอมีชวีติใหม เปนการวางสาระสำคัญของพระวรสาร
ไวตอหนาพวกเธอ ประดุจ “ไขมุกท่ีมีคาสูง” (มธ 13:46)
ซ่ึงพวกเธอตองสละทกุอยาง ดังน้ัน พอจงึขอใหพวกเธอ
ศึกษาหนังสือเลมน้ี ดวยความรักและความพยายาม
ทำพลีกรรมดวยการใชเวลาของเธอกับหนังสือเลมน้ี
ศึกษาในหองท่ีเงียบสงบ อานพรอมกับเพื่อนคนหน่ึง
ศึกษาเปนกลุม เปนเครือขาย แบงปนซ่ึงกันและกัน
ในอินเทอรเน็ต ใชเคร่ืองมือทุกชนิด เพื่อพูดคุยกัน
เรื่องความเช่ือของพวกเธอตอไป

พวกเธอจำเปนตองรูวาพวกเธอเช่ืออะไร พวกเธอ
ตองรูเรื่องความเช่ืออยางแมนยำ เหมือนผูเช่ียวชาญ
ดานไอทีทีร่กูารทำงานภายในของคอมพิวเตอร พวกเธอ
จำเปนตองเขาใจเหมือนนกัดนตรีทีดี่ ทีร่จูกัเครือ่งดนตรี
ทีเ่ขากำลังเลน  ใช พวกเธอตองฝงรากลึกลงในความเช่ือ
ใหมากกวารุนพอแมของพวกเธอ เพื่อจะไดสามารถ
ตอสูกับความทาทายและส่ิงลอใจในเวลาน้ี ดวยความ
กลาหาญและมุงม่ัน พวกเธอตองไดรับความชวยเหลือ
จากพระเจา หากความเช่ือของเธอกำลังแหงเหือดลง

เหมอืนหยดน้ำคางภายใตดวงอาทิตย หากเธอปรารถนา
ตอตานบริโภคนิยม หากความรักของเธอไมจมอยู
ในส่ือลามก หากเธอไมอยากหลอกลวงผูออนแอ และ
ละท้ิงผดูอยโอกาส

ถาพวกเธอตองการศกึษาหนงัสือคำสอนเลมน้ีอยาง
ขยันขันแข็ง พอขอมอบคำแนะนำสุดทายท่ีจะชวยได
พวกเธอทุกคนทราบดีวา ปจจุบันชุมชนแหงความเช่ือ
ตองไดรบับาดเจ็บ จากการโจมตีของความช่ัวราย บาป
ไดแทรกซึมเขาไปในหัวใจของพระศาสนจักร พวกเธอ
อยาหาขออางท่ีจะหนีออกจากพระพักตรของพระเจา
ตัวพวกเธอเองคือพระกายของพระคริสตเจา ของพระ-
ศาสนจักร จงนำไฟแหงความรักของพวกเธอท่ีลุกโชน
เขาไปในพระศาสนจักร ที่ซ่ึงบอยครั้งถูกมนุษยทำให
ผดิรูปผดิราง “อยาเฉ่ือยชา จงมีจติใจกระตือรอืรนในการ
รบัใชองคพระผเูปนเจา” (รม 12:11) ในประวัติศาสตร
เม่ือชาวอิสราเอลอยูในสภาพตกต่ำท่ีสุด พระเจามิได
เรียกผูมีอำนาจหรือผูยิ่งใหญของโลกนี้มาชวยเหลือ
พวกเขา แตทรงเรยีกเยาวชนคนหนึง่ชือ่ เยเรมยี  เยเรมยี
รูสึกวาตนไมมีความสามารถใดๆ “ขาแตพระยาหเวห
องคพระผเูปนเจา จะเปนไปไดอยางไร พระองคทรงเห็น
แลววาขาพเจายังพูดไมเปน ขาพเจายังเปนเด็ก” (ยรม
1:6) แตพระเจามิไดทรงเปลีย่นพระทยั “อยาพดูวาทาน
ยังเปนเด็กเลย เราสงทานไปหาผูใด ก็จงไปเถิด เราสั่ง
ใหทานพดูอะไร กจ็งพูดเถิด” (ยรม 1:7) พอขออวยพร
พวกเธอ และพอสวดภาวนาใหพวกเธอทุกคนทุกวนั

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
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“สันติสุขบนแผนดิน” ซ่ึงเปนเอกสารวาติกันทางดาน
สังคมเลมท่ีสองของบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ที่ 23 (ณ วันท่ีลงพิมพในอุดมสาร พระองค
ไดรบัการสถาปนาเปนนักบุญแลวเม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม
2013 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส) ที่สะทอน
ความหวงใยของพระศาสนจักรตอสภาวะไรสันติภาพ
ของสังคมโลก อันเน่ืองมาจากสงครามเย็น  ในชวง
ทศวรรษท่ี 60 ทำใหศักด์ิศรีและสิทธิของมนุษยถูก
ลวงละเมิด  โดยทรงเรยีกรองใหนานาประเทศ ไดปฏบิติั
สิทธิมนุษยชนในดานตางๆ คือ สิทธิในฐานะพลเมือง
ของชาติ  สิทธิทางเศรษฐกิจ  สิทธิทางสังคม  สิทธิ
ทางวัฒนธรรม พรอมกับทรงเนนดวยวาการปฏิบัติ
“สิทธิ” ตองควบคูไปพรอมกับ “ความรับผิดชอบ”
เสมอ พระสันตะปาปาทรงยืนยันในเอกสารดวยวา
สันติภาพจะตองต้ังอยูบนความจริง  เสริมสราง
ดวยความยุติธรรม  ไดรับแรงบันดาลใจจากความรัก
และปฏิบัติอยางมีเสรีภาพ นอกจากนั้นยังทรงเตือนใจ
ผูทำงานทางดานสังคมของพระศาสนจักรวาตองมีชีวิต
ฝายวิญญาณ  เพราะทุกคนเปนเคร่ืองมือของพระเปนเจา
มิใชเปนเพียงนักสังคมสงเคราะห (Social workers)
ดังน้ันการทำงานดานสังคมของทกุคน ตองม ี“ความเชือ่”
เปนแรงผลักดันในการทำงาน

อาจารยชยัณรงค  มนเทียรวเิชยีรฉาย  อดตีประธาน
มูลนิธิที่อยูอาศัยประเทศไทย (Habitat for Humanity
Thailand) และท่ีปรึกษาสมณสภาส่ือสารสังคม
สันตะสำนัก ไดใหเกียรติแบงปนในหัวขอหลักของ
การสัมมนา คือ  “สันติสุขในสังคมและวัฒนธรรมท่ี
เปล่ียนแปลงสูประชาคมอาเซียน” โดยนำเสนอเน้ือหา
สามสวน สวนแรก เปนการกลาวถึงพระสมณสาสน
สันติสุขบนแผนดิน อันเปนพระสมณสาสนท่ีลิขิต
ออกมาจากสวนลึกในหัวใจของพระสันตะปาปา
พระองคนี้โดยมิไดเจาะจงเฉพาะคริสตชนเทาน้ัน แต
ทรงเขียนขึ้นสำหรับมนุษยชาติทุกคน ทุกเชื้อชาติ
ศาสนา  พระสมณสาสนยังเนนใหรูดวยวา นอกจาก
พระเจาจะเปนองคความรกัแลวพระเปนเจายงัทรงเปน
องคสันตสุิขดวย พระองคทรงย้ำวาปญหาเรือ่งสันติสุข
มีทุกยุคทุกสมัย  และสันติสุขท่ียั่งยืนจะเกิดข้ึนไมได
หากปราศจากความรักและความจริง  ในสวนท่ีสอง
ของการนำเสนอ เปนการใหภาพรวมประเด็นตางๆ
เม่ือตองเขาสูประชาคมอาเซียน  ทั้งน้ี  ทุกประเทศ
ในประชาคมสวนใหญจะใหความสำคัญในเร่ืองของ
เศรษฐกิจเปนหลกั ทวาเม่ือประชาคมอาเซียนเกดิข้ึนแลว
คาดวาจะมีการเคล่ือนยายอยางเสรีของปจจัยการผลิต
ไดแก  แรงงาน  เงินทุน  สินคาและบริการ  การลงทนุ
จะมีการเคล่ือนยายอยางเสรีดวย  ทัง้ในดานการเกษตร
การประมง  ปาไม  เหมืองแร  และภาคการผลิต
(อุตสาหกรรม)  นาเสียดายท่ีปญหาทางดานสังคม
สาธารณสุข  และวัฒนธรรม  ฯลฯ จะเปนผลกระทบ

ตามมาจากการเคล่ือนยายอยางเสรีดังกลาว ขณะ
เดียวกันหนวยงานดานสังคม สาธารณสุข และ
วัฒนธรรม  ยังไมไดมีการเตรียมตัวมากนัก และ
งบประมาณในสวนน้ีก็มีนอยมาก ในสวนสุดทายของ
การนำเสนอ  อาจารยชัยณรงคไดใหแนวทางการอยู
รวมกันอยางสันติสุขในสังคมและวัฒนธรรมท่ี
เปล่ียนแปลงวา  สันติสุขทีแ่ทจรงิและยัง่ยนืจำตองมอง
จากมุมมองของพระเจา  ตองอยูบนพ้ืนฐานของการ
เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  มนุษยทุกคน
ตองมีสิทธิในการเจริญชีวิตอยางสมศักด์ิศรี  ผูนำ
ทกุระดับตองยอมรับ  เคารพ ปกปอง และสงเสริมสิทธิ
ดังกลาว  และสันติสุขจะเกิดข้ึนไมไดหากปราศจาก
ความจรงิ ความยตุธิรรม  ความรกัและอสิรเสร ี นอกจากน้ัน
อาจารยยังใหขอสังเกตวา  “การทำงานดานสังคมของ
เราตองหาพันธมติรเพ่ือทำงานดานสังคมเพือ่ผยูากไร”
ซ่ึงเราตองทำใหงานดานสังคมเปน “พันธกจิ” สำหรบั
ทุกคนในพระศาสนจักร  เราตองทำหนาท่ีเปนปาก
เปนเสียงของผูยากไร   ตองปกปองสิทธิของเขา
“ทัศนคติของผูทำงานสงเคราะหจำเปนตองอยูบน
พ้ืนฐานของการเปนเครื่องมือของพระเจา  ที่นำเอา
ความรัก  ความเมตตาของพระองคไปสูผูยากไร”
อาจารยชัยณรงคกลาวท้ิงทาย

คุณพอยอดชาย เล็กประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญคำสอน
ดานสังคมของพระศาสนจักร กลาวถึงสถานการณ
ปจจุบัน อาศัยการนำพระสมณสาสนมาไตรตรอง
ในมุมมองเพื่อวางแผนภาคปฏิบัติสูชุมชนวัด (ชุมชน
ศิษยพระคริสต) และสังฆมณฑล  คุณพอยอดชาย
กลาววา จะเกดิสันตภิาพไดตองเริม่จากความเปนพ่ีนอง
การเคารพตอศกัด์ิศรคีวามเปนมนุษยตองทำใหเขารสูกึ

มีคุณคาในตัวเอง ทุกแผนงานตองคำนึงถึงประโยชน
สาธารณะ (Common Good) เราตองมองสันติภาพทีเ่ปน
กระบวนการการพัฒนา “ถาชุมชนเขมแข็ง จังหวัด
เขมแข็ง ประเทศก็จะเขมแข็งไปดวย” เราตองให
ความยุติธรรมเปนเคร่ืองมือนำไปสคูวามสันติ นอกจาก
นั้น มีความจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองสรางเครือขายและ
ขยายงานลงพ้ืนท่ีตางๆ แผนงานควรจะมีการดำเนนิการ
ไมใชแควางแผนหรือ แพลน “นิง่” ทกุคนควรรวมมือกนั
อยางจริงจัง เพื่อใหเกิดประสิทธิผลท่ีเปนรูปธรรม
อยางแทจริง

การสัมมนาในคร้ังน้ี  ชวยใหผบูรหิารและบุคลากร
ของหนวยงานตางๆ ที่เขารวมสัมมนา ไดมีโอกาส
ใชเวลาในการไตรตรองการทำงาน ในฐานะท่ีตนเอง
เปนเคร่ืองมือของพระศาสนจักร  ทำงานสืบทอดพันธกิจ
ของพระเยซูเจา  ระหวางการสัมมนามีการประชุม
กลมุยอยวางแผนการทำงาน  เพือ่ชวยใหพระศาสนจักร
สามารถเผชิญกับการเปล่ียนแปลง และต้ังรับกับ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน  โดยในครั้งน้ีไดเชิญผูแทนจากสภาภิบาลจาก
แตละสังฆมณฑลไดเขารวมสัมมนาฯ เพื่อจะสามารถ
นำไปบูรณาการงานสังคมภายในชุมชนวัด  ซึ่งเชื่อวา
จะนำไปสูการทำงานรวมกันในทุกระดับดวยความเปน
หน่ึงเดียว บนแนวทางการทำงานท่ีกำหนดไวในแผน
ทิศทางงานอภิบาลฯ ป 2010-2015

นอกจากมุมมองในดานขอคำสอนดานสังคมและ
การไตรตรองสกูารวางแผนการทำงานแลว การสัมมนา
ที่เพิ่งผานพนไปยังเปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาไดมี
โอกาสพบปะกบัหนวยงานภาครัฐตางๆ  อาทิ  สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  จังหวัด
นครสวรรค  และศูนยพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
(องคการมหาชน) เปนตน เพื่อนำเสนอแนวทางการ
ทำงานรวมกันระหวางหนวยงานพระศาสนจักรกับ
ภาครัฐ เพื่อสามารถตอยอดขยายผลสูการสนับสนุน
งานพัฒนาและอภิบาลชุมชนยากไร อาทิ ผูสูงอายุ
ผูพิการ แรงงานตางดาว เปนตน  อันจะเปนการนำ
จิตตารมณ  “รักและรับใช”  มาปฏิบัติใหเปนกิจกรรม
ทีจ่บัตองไดจรงิๆ ดวยเชนกนั

สันติสุขในสังคม (ตอจากหนา 4)
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ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
มารี หลุยส

ประพมิ รตัตมณี
เกิดใหมในพระเจา
6 กรกฎาคม 2013

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 เยอรมัน ฝรัง่เศส 

TOEFL  TOEIC  IELTS
SPEAKING  PRONUNCIATION

GRAMMAR WRITING 

หนังสือความเชื่อ
อันเปนชีวิต

บอกเลาเรือ่งราว “คำสอน
และชีวิตที่เปนขาวดี”

ที่คริสตชนตองรูและตองเปน
โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เปดอบรม Health & Care
คลายปมชีวติ ลางพษิในใจ
วนัเสารที ่24 สิงหาคม 2556

ณ หองประชุม 3 ตึกราชยัวถิ ีวทิยาลัยเซนตหลยุส
วทิยากร อาจารยรชัณยี ปอมทอง
จายคนละ 2,000 บาท 8 ชัว่โมง
1. สุนทรยีบำบดั ฝกรองเพลง

2. นวดกดจดุ กนิตามวิถธีรรมชาติ

“โครงการอภบิาลสังคม” (ตอจากหนา 19)
พระสงฆพมาสังฆมณฑลละ 2 ทาน (ราชบุรเีหลือ 1 ทาน)
จำนวน 7 ทาน จะมีการขอเพิ่มในปใหมอีก 2 ทาน
เพื่อทำงานท่ีแมสอดและสุราษฎรธานี เสนอใหมีการ
สอนคำสอนและสรางครูคำสอน อีกทั้งอาสาสมัคร
ชวยงาน และหาทุนสนับสนุนทรัพยากรจากทองถ่ิน
พระสงฆจากคาริตัสกรุงเทพฯ (Caritas Bangkok)
คณุพอวทิยา ลดัลอย เจาอาวาสวัดนักบุญอนันา ทาจีน
สมุทรสาคร ที่เปดศูนยเลี้ยงเด็กพมา 3 ศูนย และ
โครงการเสริมสรางชุมชนพมาเขมแข็ง ไดรับทุน
สนับสนุนจากสภาพระสังฆราชอิตาลี คุณพออนุชา
ชาวแพรกนอย ผปูระสานงานคาริตัสกรุงเทพฯ  คณุพอ
จอหน เมอรเรย ผูอำนวยการคณะกรรมการคาทอลิก
เพือ่ผอูพยพยายถ่ิน (National Catholic Commission on
Migrants : NCCM) รับผิดชอบสนับสนุนการทำ
โครงการตอองคกร Church in Need  และ Missio
Austria เจาหนาท่ี NCCM ที่ประชุมไดรับทราบการ
ดำเนินงานรอบมกราคมถึงมิถุนายน 2013 ซ่ึงทำเปน
ภาพประกอบเพลงสไลด ปญหาและความตองการ
ในการอภิบาล งบประมาณโครงการท่ีขอสนับสนุน
จากสังฆมณฑลทองถิ่นและตางประเทศ และเร่ืองท่ีจะ
มีการอพยพคนืถิน่ฐานกลับพมาบางดวย (Repatriation)
การประชุมน้ีไดรบัการเอือ้เฟอสถานทีพ่กั หองประชมุ
และอาหารรับรองจากบานพักสำนักพระสังฆราช
กรุงเทพฯ

“พีน่องทีร่กัทัง้หลาย จงมัน่คง
อยาหว่ันไหว

จงออกแรงทำงานขององคพระผูเปนเจา
ใหมากย่ิงข้ึนเสมอ

ทานรูอยูแลววางานหนักของทาน
ไมสูญเปลาสำหรับองคพระผูเปนเจา

(1 โครนิธ 15:58)

ซ่ึงคงไมสามารถทำใหเกิดเปนจริงไดในระยะเวลา
อันส้ัน ที่สำคัญจะตองเปนแผนงานระยะยาวของ
นานาชาติ โดยเฉพาะสมาชิกชาติอาเซียน ในการ
สรางเสริมใหเกิดสันติภาพอยางแทจริงในภูมิภาคน้ี
มิฉะน้ันแลวการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีกำลัง
จะมาถึงในอนาคตอันใกล ก็คงไมมีความหมายอะไร
ใหนาจดจำ

สำหรับพระศาสนจักรคาทอลิกโดยเฉพาะใน
ประเทศไทยนัน้ ในสถานการณขณะน้ีคงทำอะไรไมได
มากไปกวาการอบรมและใหการศึกษาแกบุคลากร
ของเรา โดยเฉพาะคนรนุใหม ใหพวกเขาไดตระหนักถงึ
คุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษยที่พระเปนเจา
ทรงมอบใหทกุคนอยางเทาเทียม เรยีนรทูีจ่ะอยรูวมกัน

อยางสันติ เคารพในวัฒนธรรม ความเช่ือ ความคิดเห็น
ที่แตกตาง และตองปฏิเสธการใชความรุนแรงในทุก
รูปแบบ

ในสวนของการชวยเหลือเรงดวนก็มีความสำคัญ
ไมแพกัน พวกเขากำลังตองการอาหาร ยารักษาโรค
ของใชทีจ่ำเปน เด็กๆ ตองการนม อาหารเสริม รวมถงึ
ของเลนเล็กนอยๆ ตองการกำลังใจเพื่อใหเขาสามารถ
กาวผานวันเวลาอันแสนโหดรายชวงน้ีไปใหไดโดยเร็ว
ทีสุ่ด

พวกเราทุกคนสามารถทำไดทันที เพียงสอบถาม
ขอมูลที่ศูนยสังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎรธานี
โทร. 0-7640-6473, Email: projectsuratdiocese@gmail.
com, website : disacsurat.com

โรงฮงิญา... (ตอจากหนา 8)

เปนหน่ึงเดียวกับพระคริสตเจาและกับผูอื่น
ใหขอมลูความเปนมาของงานชุมนมุเคารพศลีมหาสนิท

โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย
ราคา 170 บาท

ตดิตอส่ือมวลชนคาทอลกิประเทศไทย  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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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)

ความเชื่อ
ประเสริฐ

ยิ่งกวาทองคำ
ที่เสื่อมสลายได

แตก็ยัง
ถูกทดสอบ
ดวยไฟ

ทานมีความเช่ือ
ตอพระเยซู
คริสตเจา
ทัง้ๆ ที่
ยังมิได

เห็นพระองค
แมวา
ขณะน้ี
ทาน

ยังมิไดเห็น
พระองค

ทานก็ยังเช่ือ
ในพระองค

(1เปโตร 1:7-9)
พระวาจาของพระเจาเปนพระวาจาท่ีมีชีวิต

และบงัเกดิผล คมยิง่กวาดาบสองคมใดๆ  (ฮีบรู  4:12)
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‚°«‘∑«“≥‘™ ‡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

«—¥π—°∫ÿ≠∫“√å‚∏‚≈¡‘« Õ—§√ “«° ¥Õπµ“≈

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

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

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

«—¥‡´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‡√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.

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥ª√–™ÿ¡„À≠à

 “¡—≠ª√–®”ªï 2556 «—π‡ “√å∑’Ë 3  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

08.30-12.00 π. ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡ ™—Èπ 9 ‚√ß‡√’¬π

Õ—  —¡™—≠

�����§≥–°√√¡°“√»“ 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

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

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

 ‘ßÀ“§¡ 2013

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π. Õà“πæ√–«“®“·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ª√–‡ √‘∞ µ√√°‡«»¡å

17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ª√–‡ √‘∞ µ√√°‡«»¡å

����� —°°“√ ∂“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 18  ‘ßÀ“§¡ / «—π∑’Ë 15 °—π¬“¬π /

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

 —°°“√ ∂“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

 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∫∂“¡

§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°“√

 —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§√√“™ ’¡“

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)
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§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“

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

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

°Ÿâ™“µ‘  —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ ‡Àß’¬π ÀŸ«å ‡∫’Í¬µ

 —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø ø“π Õ—π À¬ÿß §≥–§“¡‘≈‡≈’¬π

«—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

 —¡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´‘ ‡µÕ√å

æ«ß‡æ™√  Œ«¥»‘√‘  08-9950-4302,  0-5327-

6062

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

 àß¢à“« / ¿“æ¢à“« / ∫∑§«“¡ /

«—¥‰Àπ¡’Õ–‰√ / ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com,

udomsarn@cbct.net
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โดย เงาเทยีน
เพือ่นๆ เยาวชนท่ีรกั เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม  2013

ผูแทนพระสังฆราช พระสงฆ นักบวชชาย-หญิง และ
ตัวแทนเยาวชนไทย รวมท้ังส้ิน 25 ทาน ไดออกเดนิทาง
เพื่อเขารวมเฉลิมฉลองงานวันเยาวชนโลก คร้ังท่ี 28
ทีเ่มืองรโิอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล

กจิกรรมท่ีกลมุผแูทนเยาวชนไทยจะเขารวมมี 2 ชวง
ดวยกันคือ
     ชวงแรก “Mission Week” ระหวางวันท่ี 14-21
กรกฎาคม พวกเราจะเขารวม “First International
Stigmatine Youth Congress” (ISYC) At the Holy
Family Church, Sao Caetano Do Sul, Brazil กจิกรรม
จะเริ่มดวยมิสซาเปด การเดินทางกางเขน วันสำรวม
จิตใจ การแสดงวัฒนธรรมท่ีพวกเราตกลงกันวาจะรำ
“ระบำดอกบัว” และเซ้ิงรำวง Workshop การพบปะ
ผูแทนชาติตางๆ อบรมคำสอนและพิธีต่ืนเฝาภาวนา
รวมถึง Youth Mission การออกไปเย่ียมเด็กเรรอน
คนงานในโรงงาน พบชาวเมือง และศึกษาดูงานอภิบาล
ทีค่ณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ ไดชวยเหลอืผยูากไร

ชวงที ่2 เดินทางตอเขาสเูมืองรโิอ เดอ จาเนโร เพือ่
เขารวมงานวันเยาวชนโลก World Youth Day (Rio
2013) ระหวางวันจันทรที ่22 - วนัอาทิตยที ่28 กรกฎาคม
2013

ชวงเชาของวันท่ี 24-26 เปนการเรียนคำสอน
บรรดาพระสังฆราชจากท่ัวโลกจะเปนผูสอนคำสอน
ในภาษาท่ีแตกตางกันไป และใหความสำคัญเปนพเิศษ
ตอศีลแหงการคืนดี (ศีลอภัยบาป) ซ่ึงจะอำนวยความ
สะดวกในภาษาตางๆ ณ ทีเ่รยีนคำสอน และศูนยกลาง
การจัดงาน ซ่ึงท่ีนั่นจะมีการนมัสการศีลมหาสนิทและ
อธิษฐานภาวนาขางๆ กางเขนเยาวชนโลก

ชวงบายของวันที่ 23 กรกฎาคม พิธีเปดงาน
เยาวชนโลก โดย Archbishop Orani Joao Tempesta of
Rio de Janeiro, Copacabana Beach

บายวนัที ่24 กรกฎาคม รวมงานชมุนมุเยาวชนเอเชยี
บายวันที่ 25 กรกฎาคม พิธีตอนรับสมเด็จพระ-

สันตะปาปาฟรังซิส
บายวนัที ่26 กรกฎาคม มรรคาศกัด์ิสิทธิ์
วันที่ 27 กรกฎาคม เปนวันสำคัญยิ่งที่เยาวชน

ทุกคนจะรวมเดินทางไปพรอมกับไมกางเขนศักด์ิสิทธ์ิ
และรูปแมพระ เพื่อต่ืนเฝาพรอมกับพระสันตะปาปา
ณ Santo Cruz Airbase ทางทิศตะวันตกของเมืองริโอ

วนัที ่28 กรกฎาคม มสิซาปดงานเยาวชนโลก
ชวงระหวางงานวันเยาวชนโลก ตัวแทนเยาวชน

ไทย 3 ทาน กไ็ดรบัเชิญพเิศษ ใหเขารวมพธีิกรรม และ
สวมชุดไทย เพื่อแสดงถึงตัวแทนประเทศไทยดวย

พวกเราจึงเลือกคุณพอบัญชา อภิชาติวรกุล นองพลอย
เยาวชนจากสังฆมณฑลสุราษฎรธานี และนองทีม
เยาวชนจากสังฆมณฑลนครสวรรค พวกเราจะไดรับ
มอบหมายหนาท่ีพิเศษใหมีสวนรวมในพิธีกรรม และ
ที่เปนพระพรอันสูงสุดคือ รวมมิสซาปดกับสมเด็จ
พระสนัตะปาปาฟรังซิสอยางใกลชดิบนพระแทนดวย

หลังจากงานวันเยาวชนโลกแลว พวกเราก็จะอยู
แสวงบุญตอที่พระเยซู พระผูไถ (Christ redeemer)
บนยอดเขาคอรโควาโด รูปปนพระเยซู พระผูไถ มี
ความสูง 30 เมตร เปนรูปปนสูงท่ีสุด เปนสัญลักษณ
ทีมี่ชือ่เสยีงมากของเมืองน้ี พฒันาโดยวิศวกร Heitor da
Silva Costa และองคกร สรางข้ึนในป 1921 โครงการ
ทำเกือบ 5 ป จึงเสร็จ รูปปนอยูบนภูเขาคอรโควาโด
(ภูเขา Hunchback) ต้ังในอุทยานแหงชาติ Tijuca ฐาน
ของรูปปนสูง 709 m (2326 ฟตุ) สามารถมองเห็นทิวทัศน
ของภูเขา Sugar Loaf กลางเมอืงริโอ เดอ จาเนโร  และ
ชายหาดไดอยางสวยงาม รูปปนไดรับยกยองใหเปน 1
ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกอีกดวย รูปปนพระเยซู
พระผูไถ ทรงยืนกางแขนออก เพื่อตอนรับเยาวชน
ทุกคน และยังเปรียบเสมือนการสงเยาวชนออกไป
ประกาศความรักของพระองค สงเยาวชนออกไปเปน
ธรรมทูตแถวหนา เชนเดียวกับอัครสาวกผูยิ่งใหญของ
โลกใหม

จึงขอเชิญชวนทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดา
เด็กๆ และเยาวชน รวมเดินทางไปพรอมกับพวกเรา
เยาวชนท่ัวโลก เพือ่เราจะไดมีความเช่ือทีห่ยัง่รากลึกลง
ในพระคริสตเจาอยางม่ันคง และสามารถเปนธรรมทูต
แถวหนา ดวยการมอบตนเองใหเปนของขวัญดวยใจกวาง
ดวยการประกาศพระวรสาร นำขาวดีแหงความรักของ
พระเจาท่ีแสดงออกในองคพระคริสตเจาไปสูผูอื่น
ดวยความกระตือรือรน กลายเปนอัครสาวกผูยิ่งใหญ
ของโลกใหม  (พีน่ยุ...ผเูขียนรายงาน)

นอกจากนองๆ ที่ไปรวมงานวันเยาวชนโลกแลว
ทางแผนกเยาวชนยังไดสงตัวแทนเยาวชนไปสัมผสัชวีติ
ทีห่มบูานเทเซ ประเทศฝรัง่เศส เปนเวลา 3 เดอืน โดย
ทางหมคูณะภราดาเทเซไดใหทนุสนับสนุนเยาวชนไทย
ผานทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
แผนกเยาวชน ใหมีโอกาสไปสัมผัสชีวิตท่ีเทเซ เปน

เวลา 3 เดือน ในชวงที่มีการชุมนุมเยาวชนนานาชาติ
(Inter Continental Meeting) ณ หมูบานเทเซ ประเทศ
ฝรัง่เศส ในปนี ้ทางแผนกไดสง คณุกรรณกิาร สิงหหลง
(กอย) ตัวแทนเยาวชนไทยจากสังฆมณฑลจันทบุรี
เขารวมโครงการในคร้ังน้ี ซ่ึงไดเดินทางไปแลว ใน
วันท่ี 28 มิถุนายน 2013 และจะเดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทยในวนัที ่25 กนัยายน 2013 เราขอคำภาวนา
และเปนกำลงัใจสำหรบันองกอย (ในรปูคนท่ี 3 นบัจาก
ซายมือ) ดวยครับ ให 3 เดือนท่ีอยทูีน่ัน่ เต็มเปยมไปดวย
พระพรของพระเจาเสมอครับ

สวัสดีครับ
พี่นองที่รัก
ทุกทาน

ขอเขียนแตละ
อาทิตยจากใจ
เจาอาวาสถึง
พ่ีนองสัตบุรุษ

โดยคุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ
เต็มเปยมดวยขอคิดในการดำเนินชีวิต

เหมาะสำหรับเปนของขวัญ
และของที่ระลึกโอกาสตางๆ

ปกต ิ175 บาท พิเศษ 120 บาท
ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกฯ
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หลังจากผานสัปดาหสัมมนาพระสงฆ
ปแหงความเช่ือ  และกิจกรรมมากมายที่
เก่ียวกับส่ือ อาทิ เขารวมประชุมในเวทีเสวนา
เรื่อง “ประโยชนสาธารณะจากการจัดสรร
คลื่นความถ่ีในกิจการทีวีดิจิตอล” ที่คณะ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขา
รวมงานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอาน
ครั้งท่ี 2 ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิ ต์ิ
รวมใหขอมูลและบริการดานส่ือมวลชน
สำหรบัการฟนฟจูติใจครูคำสอนอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส
บุญเกิด กฤษบำรุง เปนประธานใหกับพิธีปด
สัปดาหสื่อศึกษาของโรงเรียนมารียอุปถัมภ
สามพราน เทศนเขาเงียบฟนฟูจิตใจใหกับ
สั ต บุ รุ ษ ท่ี ม า เ ข า วั ดน อ ยของโร ง เ รี ยน
เซนตโยเซฟ บางนา ผมตดัสินใจใชเวลาทีเ่หลอื
กอนเร่ิมงานในสัปดาหถัดไป ดวยการพา
ตัวเองออกไปเดินสำรวจความเคล่ือนไหว
ของส่ือตางๆ พูดใหงายกวาน้ันคือ ไปเดิน
หางสรรพสนิคาน่ันแหละ

จะวาไปแลว การมาครั้งน้ีของผมก็ใชวาจะไมมีเหตุผลรองรับ ผมผานตา
วา นิตยสารไทม (TIME) ฉบับลาสุดในเวลาท่ีเขียน (ฉบับวันท่ี 29 กรกฎาคม
2013) ไดนำภาพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซสิมาข้ึนปก จงึอยากจะลองเดินหา
มาอานในฐานะคนทำส่ือ และเปนความรับผิดชอบหลักอยางเปนทางการ และ
ถาไดแถมพกหนังสือดีๆ กลบัมาอานบางคงดีไมใชนอย

ผมพบนิตยสารฉบับน้ันในรานบีทูเอส มีวางอยู 3 เลม ผมเลือกเลมท่ีดูดี
ทีสุ่ด คำโรยปกกเ็ลนเอาย้ิมแกมแทบปริซะแลว “พระสันตะปาปาของมวลชน”
ผมหนีบหนังสือของนักเขียนไอดอลในอดีตอีกคนมาดวย “ริมฝงแมน้ำ
หัวใจสลาย” เขียนโดยพิบูลศักดิ์ ละครพล ผมไมเห็นงานเขียนของเขา
มานานโข มาหางสรรพสนิคาท้ังที ไดหนงัสือ 2 เลมกลบับาน กอ็ิม่ใจแลว

“นายชุมพาบาล ผูนำความเช่ือ ตองมีกลิ่นคลายคลึงกับแกะของตนไมใช
หรือ” ประโยคซัดเขากลางใจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสท่ีเคยตรัสไว
อยใูนคอลมัน  ทีเ่ขยีนถงึพระองคในนิตยสารไทมซ่ึงใชชือ่วา “พระสนัตะปาปา
ของคนยากจน” บทความโดย Howard Chua-Eoan บทความท้ังหมดมี
4 หนาดวยกัน ลวนบอกเลาถึงความประทับใจในความเรียบงายของพระองค
ตัดตอน และรวบรวมจากพระดำรัส พระกิจวัตร หรือแมแตครั้นเม่ือพระองค
เปนพระคารดินลั

ผมชอบที่ผูเขียนไมลืมท่ีจะกลาวอางและพูดเก่ียวกับพระสันตะปาปา
พระองคกอน เพราะพระเปนเจามักสงผูแทนของพระองคมาอยางถูกท่ีถูกเวลา
เราจึงมีพระสันตะปาปาท่ีชาญฉลาด สุขุม และรอบรู แบบสมเด็จพระ-
สันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16 พระองคนิพนธหนังสือมากมาย ตอบ
คำถามอยางลึกซึ้ง ผมไมไดพูดแบบยกเมฆหรือเดาสุม ส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย แผนกการพิมพ แปลพระนิพนธของพระองคมามากมาย และ
ลาสุดพระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธท้ัง 3 เลม และเม่ือเรามีสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส โลกก็โคงคารวะ ชายผูขอใหทุกคนสวดเพื่อพระองค กอนที่พระองค
จะสวดเพ่ือพวกเขา “พระองคทั้งสองชางสวยงาม เหมือนความตางของ
ประเภทของดนตรี ถาสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16 เปน
ดนตรีคลาสสิก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก็เปรียบเปนดนตรีพื้นบาน”

ทีส่ดุของสือ่คือ...
(ถอยความเปรยีบเทยีบในบทความชดุเดียวกนั)

มีคนถามผมเหมือนกันวา งานหนักไหม?
ถาคำตอบสามารถเลอืกไดเพยีง  2 คือ ใช กบั ไม
ผมมักตอบวา ไม คงไมใชเพราะวามีงานนอย
แตงานส่ือเปนงานท่ีทำไมจบไมส้ิน เม่ือเรา
ทำส่ิงหน่ึงจบ ผมเชื่อวาจะมีอีกสิ่งหน่ึงเกิดข้ึน
ทั้งในสวนงานของเทคนิค หรือแนวคิด
นวัตกรรมใหมเกิดข้ึนเสมอ แตส่ิงท่ีทำใหผม
ยังตอบวาไม นั่นคงเปนเพราะผมรู ตัวดีวา
เรากำลังทำส่ือเก่ียวกับศาสนา  โดยเฉพาะ
ศาสนาคริสต ซ่ึงคนพบคำตอบเพียงหน่ึงเดียว
มาเน่ินนานแลว

แมในหนังสือ “การสื่อสาร ศาสนา กีฬา”
ของกาญจนา แกวเทพ กับทิฆัมพร เอี่ยมเรไร
โดยเปนหนังสือในโครงการเมธีวิจัยอาวุโส
ฝายวิชาการ  สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ไดเขียนไวในบทเกร่ินนำ
ไดอยางนาสนใจคือ “จากมุมมองของฟากฝง
การส่ือสาร เราอาจจะวิเคราะหอยางเร็วๆ ไดวา

สาเหตุที่ทำใหการศึกษาเร่ืองศาสนากลายเปนโซขอที่หายไปจากการวิจัย
ดานส่ือมวลชน ประการแรกนาจะเปนการขาดทฤษฎีที่จะนำมาใชเปนไฟ
สองนำทางการวิจัย และประการท่ีสองเร่ืองของศาสนาน้ันอาจจะเปนเร่ือง
ที่เขาใจไดลำบากและยุงยากในการทำงานดานส่ือมวลชน ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ส่ือมวลชนตองเลนอยูกับเรื่องท่ีมีเหตุผลและจับตองได อันเปนลักษณะ
ที่ตรงกันขามกับศาสนา  และประการสุดทายศาสนาเปนเรื่องที่ออนไหว
(sensitive) เพราะเก่ียวของกับความเช่ือและอารมณความรูสึก หากส่ือมวลชน
กาวเขาไปเก่ียวของดวย โอกาสทีจ่ะพลาดพลัง้กมี็อยสููงมาก”

เราพบความยากลำบากในเชิงวชิาการแตในมุมมองของเราคาทอลิก “ส่ือเปน
เครือ่งมอื” และพระศาสนจักรจะใชเครือ่งมอืสือ่มวลชนทกุชนดิ ทัง้ท่ีกำเนดิข้ึน
มาแลว หรือกำลังจะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อตอบโจทยเดียวคือ พระเจารักโลก
และเผยแผส่ิงเดียวเชนกนั คือ ความรักของพระองค บนดาดฟาหลงัคาเรือน

อุดมสารฉบับวันส่ือมวลชนสากลฉบับน้ี จึงนำเสนอภาพปกสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสอีกครั้ง พรอมนกพิราบในพระหัตถ ซ่ึงนกพิราบน้ัน
เปนสัญลกัษณของพระจิตเจา ทีน่ำทางพระศาสนจักรไปเสมอ ทามกลางปญหา
ของโลกและความเปนไปทุกแงมุมและแผนพื้น พระศาสนจักรยังอยูเคียง
เปนตนคนยากไร ดังท่ีพระสันตะปาปาไดตรัสท่ี Lampedusa “เราคือสังคม
ที่ถูกทำใหหลงลืมไปแลวหรือวาเสียงรองไหเปนเชนไร?” คริสตชนจึงเหมือน
มีหนาท่ีหนึง่คือ การส่ือองคพระครสิตดวยชวีติของตนเอง

วันอาทิตยที่ 4 สิงหาคม วัดคาทอลิกท่ัวประเทศจะรวมกันระลึกถึง
วันส่ือมวลชนสากลน้ี เปนพิเศษท่ีอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห
ของสังฆมณฑลอุดรธานี จะมีพิธีมิสซาอยางเปนทางการ รวมกับส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย โดยมีพระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตุวสัิย เปนประธาน
จะมีกิจกรรมเล็กๆ เกี่ยวกับส่ือมวลชนคาทอลิกหลังมิสซา บางโรงเรียน
ในชวงใกลๆ  อาจจัดใหมีการอานสาสนวันส่ือมวลชนสากล หรอืกิจกรรมพเิศษ
เพื่อรวมระลึกถึงงานส่ือมวลชนของพระศาสนจักร แตขอใหวันน้ัน เราทุกคน
อยาลืมวา ที่สุดของส่ือ...คือตัวเราแตละคน ที่จะส่ือส่ิงท่ีเราเช่ือ อันไดแกคุณคา
ของพระวรสาร และความรักของพระท่ีมีตอมนุษยโลก

บรรณาธิการบริหาร
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