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(อานตอหนา 4)

สัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร

ผศ.อารมณ พูลโภคผล

กลบัใจ
ใน

พระจิตเจา

(อานตอหนา 13)

พระวาจาของพระเจา :  ขาแตพระเจา เครื่องบูชาของขาพเจาคือ
ดวงจิตที่ เปนทุกข ขาแตพระเจา พระองคไมทรงรังเกียจใจ
ที่เปนทุกขและถอมตน (สดด 51:17)

บทสดุดีที่ 51 เปนคำภาวนาจากใจจริงดวยความถอมตน ขอใหพระเจา
ทรงลบลางความสับสนวุนวายท้ังสวนตัวและสวนรวมอันเกิดจากบาป เรา
สารภาพบาปของเราและขอพระเจาทรงใหอภัย เพราะเราม่ันใจในความดี
หาขอบเขตมิไดของพระองค(คำอธิบาย สดด 51) ความเปนทุกขสำนึกผิด
ไมไดทำใหเราทอแทหมดหวัง แตเราม่ันใจในความรักมั่นคงของพระเจา
ผูเปยมดวยความเมตตา การเปนทุกขสำนึกผิดจึงนำเรากลับมาสูสัมพันธ-
ภาพรัก ซ่ึงพระเจาประทานใหเราในพระคริสตเยซู องคพระผเูปนเจาของเรา

เพื่อจะสำนึกผิดและกลับใจ เราตองวอนขอพระจิตเจา พระองคผูทรง
แสดงใหโลกเห็นความหมายของบาป (ยน 16:8) จะสัมผัสแกนกลางใจเรา
เพราะพระองครูทุกส่ิงอยางทะลุปรุโปรง พระองคจะสำแดงใหเราเขาใจ
ความบาปผิดและผลรายของมันดวยมุมมองในความรักของพระเจา ดังน้ัน
เม่ือเราตอบรับพระจิตเจา พระองคจะฟนฟูเราใหม เม่ือเรายอมใหพระองค
ดูดเราเขาไปอยูในกระแสแหงความรักของพระองค ความรักของพระองค
ก็จะชำระความรักอันแปดเปอนดวยบาปของเรา ทำใหเราดำเนินชีวิตใหม
ดวยความรักของพระเจา ดังน้ี เราจะรักพระเจาดวยความรักของพระเจา  รกั
ตัวเราเองดวยความรักของพระเจา รักผูอื่นดวยความรักของพระเจา และรัก
ส่ิงสรางท้ังปวงดวยความรักของพระเจา เพราะเปนพระจิตเจา และเปน
พระองคเทาน้ัน ทีส่รางส่ิงมีชวีติ และฟนฟโูฉมหนาใหมของแผนดิน (สดด
104:30) เรามีความม่ันใจไดเชนน้ี เพราะพระจิตเจา ซ่ึงพระเจาประทานใหเรา
ไดหลัง่ความรักของพระเจาลงในดวงใจของเรา ขณะท่ีเรายังออนแอ (รม 5:5)

ดังน้ี ก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงในชีวิต ในวิจารณญาณ ในวิธีคิด และ
ในวธีิมองของเรา  การสำนกึผดิกลบัใจท่ีพระจติเจาประทานใหเรา มิใชเปน
การเปล่ียนจากความคิดหน่ึงของเรา ไปสอูกีความคิดหน่ึงของเรา แตเปนการ
มีประสบการณกับพระเยซูคริสตเจาในองคพระจิตเจา เราจึงจะสามารถ
ละท้ิงกิจการที่นำไปสูความตาย (ฮบ 6:1) มามีความรูสึกนึกคิดเชนเดียวกับ
พระคริสตเจา (1ปต 4:1) ตอบรับความคิดของพระเจา และดำเนินชีวิต
ตามวิจารณญาณของพระองค ซ่ึงล้ำลกึประดจุมหาสมทุร (สดด 36:6)

กอนการกลับใจ นักบุญเปาโลเปนฟาริสีผูปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ
อยางเครงครัด ชนิดท่ีไมมีใครกลาตำหนิทานได (ฟป 3:6) แตเม่ือทาน
มีประสบการณกับพระเยซูเจา ทำใหทานกลับใจ การกลับใจของทานมิได
เปนการเปล่ียนจากความคิดหน่ึงของทาน ไปสอูกีความคิดหน่ึงของทาน แต
ทานละท้ิงความรูสึกนึกคิดของทาน (ฟป 3:7-8) มามีความรูสึกนึกคิด
เชนเดียวกับท่ีพระคริสตเยซูทรงมี (ฟป 2:5) ชีวิตของทานไดเปล่ียนไป
อยางส้ินเชงิ

เม่ือผมมาทำเล็กซีโอ ดีวีนา เร่ืองการกลับใจ ทำใหผมกลับไประลึกถึง
ศีลลางบาปซ่ึงผมไดรับต้ังแตแรกเกิด ผมไดเกิดใหม เปนส่ิงสรางใหมก็จริง
แตความเปราะบางและความออนแอตามธรรมชาติมนุษย  บวกกับความโนมเอียง

ความจริง สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16 ไดทรงเขียน
เกอืบทัง้หมด กอนทีพ่ระองคจะทรงสละตำแหนง

พระองคตรัสวา “สมณลิขิตฉบับน้ีดีมาก ขาพเจาเช่ือวา พระศาสนจักร
จะคิดตรึกตรอง สวดภาวนา และอางอิงสมณลิขิตน้ีอีกนาน พระศาสนจักร
เปนตนในตะวันตก ที่หิวกระหายการฟนฟูความเช่ือ ชวงปแหงความเช่ือน้ี
สมณลิขิตเก่ียวกับความเช่ือจึงเปนการเสริมท่ียอดเยี่ยมแกพระศาสนจักร
ทั่วโลก”

บทนำ
สมณลขิิตเริม่ตนดวยสิง่ท่ีคนรนุกอนๆ ไดยดึถอืเอาความเชือ่และถายทอด

ไปสวูฒันธรรมท่ีเชือ่ในความเช่ือ ดูเหมือนเปนเรือ่งสำหรบัคนตาบอด สำหรบั
คนท่ีใชอารมณขับเคล่ือน  แตในเวลาเดียวกนั วฒันธรรมของเรากำลังคนพบวา
เหตุผลไมเพียงพอ  จะมีความสับสนเม่ือจะตองตัดสินวาอะไรดีอะไรช่ัว
อะไรถูกตองและอะไรผิด  ความเช่ือในพระเยซูเจาและความรักในพระองค
ใหเรามีวสัิยทัศนใหมในการมองดูโลก

บทท่ี 1 ตองเชือ่ในความรกั (1 ยน 4:16)
บทน้ีใหเรายอนดูประวัติศาสตรของประชากรของพระเจา เพื่อใหเห็น

ความเช่ือตลอดประวัติศาสตร เริ่มจากทานอับราฮัม ซ่ึงนักบุญเปาโล
กลาวถึงบอยครัง้และใชเปนตัวอยางของพระคัมภีรพระธรรมใหม  บงบอกวา
พระเจาตรัสและกระทำตออับราฮัมเปนความสัมพันธเปนหนึ่งเดียว ไมใช
เหมือนพระเจาท่ีอยูหางไกล  ความเช่ือของเราในพระองคเรียกเราใหเดินไป
ขางหนาหนึง่กาว เพือ่เดนิทางไปกบัพระองคเหมอืนอบัราฮมั ในการเดนิทางน้ี
ความสัมพันธของเรากับพระเจาไมใชเพียงเปนความเชื่อของเราในพระองค
เทาน้ัน แตความเช่ือของพระองคในตัวเราดวย เราอาจจะหลงผิด แลก
ความสัมพันธกับพระเจากับการนับถือพระเท็จเทียม เรื่องของชาติอิสราเอล
เปนเรื่องของการประจญใหนับถือพระเท็จเทียม บูชาสิ่งท่ีเราปนข้ึนมา
ดวยมือของเรา ในท่ีสุด เรือ่งความเช่ือพบบทสรุปในองคพระเยซูเจา พระองค
เปนผูที่ทำใหพระสัญญาท้ังหมดของพระเจาครบถวนสมบูรณไป และ
เวลาเดียวกันพระองคแสดงใหเราเห็นวาทำไมเราจึงสามารถไวใจในพระองค
ได  นั่นคือพระองคส้ินพระชนมเพื่อเรา เพราะพระองคเขามาในความจริง
ของเรา เวลานีเ้ราจงึเห็นความจริงได พระเจาไมใชอะไรทีอ่ยเูหนือเรา  พระองค
คือผูที่กระทำท่ีนี่และเวลาน้ี

บทท่ี 2 ถาไมเชือ่เรากจ็ะไมเขาใจ (อสย 7:9)
บทน้ีพยายามเขาใจความสัมพันธระหวางความเช่ือและประเด็นตางๆ

คือเหตุผล ความรัก ความจริงและเทววิทยา สมณลิขิต  “แสงสวางแหง
ความเช่ือ” บอกวาความจริงจำเปนสำหรับความเช่ือเพื่อใหความเช่ือมีฐาน
ยดึเหน่ียวได ความเช่ือมรีากฐานในสภาพท่ีเปนจรงิ เม่ือมันมีฐานในความจริง
เชนเดียวกนั ความรักของเราตอพระเจาตองมคีวามจรงิน้ีดวย มิเชนน้ันกล็ะลาย

แสงสวางแหงความเชือ่ (ตอจากหนา 20)
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แสงสวางแหงความเชือ่ (ตอจากหนา 3)

หายไปเหมือนอารมณ จำเปนตองมีความรักกับความ
เชือ่เพ่ือวาความจริงจะไมเย็นชา และไรความเปนมนุษย

บอยครั้ง วัฒนธรรมของเราท่ีเชื่อวาความจริง
มีความหมายสำหรับทุกคนน้ัน โดยธรรมชาติแลว
ดูคลายเปนการบังคับ  แตความจริงสำหรับทุกคนน้ัน
เผยใหเราทุกคนเห็นวาเปนประโยชนสำหรับคนท่ัวไป
และเม่ือกระทำในความรักก็เปนคุณธรรมประจำตน

ในท่ีสุด ความจริงของพระเจาครอบงำจิตใจเรา
เราไมไดเปนเจาของความจริง  เม่ือเราใหความจริงมา
ครอบงำเรามากข้ึน เราก็เจรญิข้ึนในความสุภาพถอมตน
และในความรูเรื่องความเชื่อ และเราก็สามารถแบงปน
ความจริงน้ีกับคนอ่ืนท่ีกำลังแสวงหาซ่ึงความจริงท่ี
เติมเต็มได

บทท่ี  3  ขาพเจามอบธรรมประเพณีสำคัญท่ีสุด
ใหกับทาน เปนธรรมประเพณีที่ขาพเจาไดรับมา
อกีทอดหน่ึง (1คร 15:3)

ในท่ีสุด ความเช่ือและความจริงน้ีเราไดรับมา
ในชุมชน ธรรมชาติของชีวิตเราผลักดันเราใหรับ
ความเชื่อในความจริงท่ีคนอื่นใหเรา ต้ังแตชื่อของเรา
ไปถึงภาษาของเรา เชนเดียวกับความเช่ือคริสตัง
ซ่ึงถายทอดจากชนรุนหนึ่งถึงชนอีกรุนหนึ่ง เรารับ

ความเชือ่นีใ้นชมุชนและเปนหนึง่เดียวกบัพระศาสนจกัร
เฉพาะอยางย่ิง ศีลศักด์ิสิทธ์ิชวยใหเรามีประสบการณ
ความเช่ือนี้ เราไดรับการตอนรับเขาสูชุมชนของพระ-
ศาสนจักรโดยทางศีลลางบาปและพบความรักและ
พระพรของพระเยซูเจาในศีลมหาสนิท ในศีลมหาสนิท
นี้เราพบพระพรที่พระเจาใหเราในอดีตโดยใหมองดู
อนาคตของบานแทนรินัดรของเรา นอกจากศีลศักด์ิสิทธ์ิ
แลว บทขาแตพระบิดา และบัญญัติ 10 ประการให
วสัิยทัศนใหมและทางเดินใหมเม่ือเราเปนหน่ึงเดียวกับ
หมคูณะของเรา กลมุชนคงความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกนั
เพราะธรรมประเพณีจากอคัรสาวกและการสืบเน่ืองจาก
อัครสาวกเพื่อปองกันความเช่ือและถายทอดความเช่ือ
ตอๆ ไป ผมีูความเช่ือตองเช่ือในทุกส่ิงท่ีพระศาสนจักร
ส่ังสอนมิเชนน้ันก็จะเส่ียงอันตรายตอความเปน
หนึง่เดียวกัน

บทที่ 4 พระเจาเตรียมเมืองไวใหพวกเขาแลว (ฮบ
11:16)

ในบทสุดทายน้ี  สมณลิขิต “แสงสวางแหงความเช่ือ”
ใหเราเห็นวา ความเช่ือเปนรากฐานของสังคมเรา
อยางไร ความเช่ือจำเปนสำหรับเปนรากฐานของสังคม
เรา สำหรับการแตงงานและครอบครัว ในการแตงงาน
ชายและหญิงเชือ่ในความดีและความหวังท่ีเปนพืน้ฐาน

ที่อยูนอกเหนือตัวเขาเอง ในความเช่ือและความรักนี้
พวกเขาสรางรูปแบบความเช่ือขึ้นและมีพื้นท่ีให
ความเช่ือเจริญเติบโตข้ึน ขณะท่ีลูกๆ ก็มีความไวใจ
ในบิดามารดาของตน

รากฐานน้ีชวยครอบครัวใหมีความสัมพันธอื่นๆ
อีกดวย ชายหญิงจะมีความเปนพี่นองกันไดก็ตอเมื่อ
เขามีพระบิดาเดียวกัน  ความเช่ือในพระเจาทำใหเรามี
ความเช่ือหน่ึงเดียวเพ่ือวาสังคมของเราอยูไดนาน
ความเช่ือยังใหมีศักด์ิศรีของความเปนมนุษยซ่ึงจำเปน
ตองมใีนสังคมของเราอกีดวย

ความเช่ือใหเรามีพลังในความทุกขทรมาน  แม
ความเช่ือไมสามารถตอบคำถามไดทุกขอ แตก็ให
แสงสวางชวยเราเดินในความมืดและเช่ือในการประทับ
อยูของพระเจาผู ซ่ึงประทับอยูกับเราในความทุกข
ทรมานดวยพระองคเอง

ในท่ีสุด ความเช่ือนาจะใหเรามีความช่ืนชมยินดี
ดังท่ีพระแมมารียตอนรับพระเยซูเจาดวยความยินดี
เราก็ควรเลียนแบบอยางของพระแม เครื่องหมาย
ของชีวิตแหงความเช่ือของเราคือความยินดีในองค
พระเยซูเจา

แปลโดย ศษิยเกาโรม’70

แตงงานกับคสูมรสทีไ่มใชคาทอลกิ
แนวทางท่ีพระศาสนจกัรแนะนำในสถานการณท่ีแตกตาง

1. การสมรสตางความเชือ่
ส่ิงแรกท่ีควรทำความเขาใจใหชดัเจนในความหมาย

ของคำวา “การสมรสตางความเช่ือ” ซ่ึงการให
คำจำกัดความน้ันหากไมพจิารณาดี ๆ  อาจจะทำใหเกิด
ความสับสนไดในภายหลัง สำหรับการสมรส
ตางความเช่ือนัน้ แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ

1. การสมรสของคาทอลิกกับคริสตชนอ่ืน
(Mixed Marriage) ซ่ึงบางคร้ังถูกเรียกวา “การสมรส
ผสม” เปนการสมรสระหวางคริสตศาสนา (Inter
Church) คือ การสมรสท่ีมีฝายหน่ึงเปนคาทอลิกกับ
อีกฝายหน่ึงท่ีเปนคริสตชนท่ีไดรับศีลลางบาปอยาง
ถูกตองแตไมใชคาทอลิก

2. การสมรสของคาทอลิกกับผูไมเปนคริสตชน
(Disparity of Cult) ท่ีเรยีกกนัวา “การสมรสของผมีู
วฒันธรรมทางความเช่ือทีแ่ตกตางกัน หรอืการสมรส
แบบตางฝายตางถือศาสนาของตนเอง” คือ “การ
สมรสระหวางศาสนา” (Inter Religious) หมายความ
วา มีฝายหนึ่งเปนคาทอลิกกับอีกฝายหนึ่งไมไดรับ
ศีลลางบาป ซ่ึงจะนับถอืศาสนาใดก็ตาม

2. การสมรสของคาทอลิกกับคริสตชนอ่ืน(Mixed
Marriage)

“ถาไมมีอนญุาตอยางแจงชดัจากผใูหญผมีูอำนาจ
หามการสมรสระหวางผูรับศีลลางบาปสองคน โดย
ที่ฝายหน่ึงไดรับศีลลางบาปในพระศาสนจักร
คาทอลิก สวนอีกฝายหน่ึงท่ีสังกัดศาสนจักร” (มาตรา

โดย แผนกคริสตศาสนธรรม
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ

1124)
เง่ือนไขสำหรับการขออนญุาต : ฝายคาทอลิกยนืยนั

วา จะหลีกเลี่ยงอันตรายตอการเสียความเช่ือคาทอลิก
และสัญญาวา จะอบรมและใหการศึกษาแบบคาทอลิก
แกบตุร สวนฝายท่ีไมใชคาทอลิก กต็องรับรถูงึขอบงัคับ
หนาท่ีและคำสัญญาของฝายคาทอลิก พรอมทัง้ยอมรบั
ที่จะเคารพสิทธิและหนาท่ีของฝายคาทอลิก และ
ที่สำคัญทั้งสองฝายจะตองไดรับการอบรมเกี่ยวกับ
จดุมงุหมายและอัตลักษณของการสมรส(มาตรา 1125)

3. การสมรสของคาทอลิกกับผูไมเปนคริสตชน
(Disparity of Cult)

เง่ือนไขของการใหขอยกเวนจากขอขัดขวางของ
การสมรสแบบตางฝายตางถือนั้น เปนเชนเดียวกัน
กับการสมรสกับผูรับศีลลางบาปแตไมใชคาทอลิก
แตเขมงวดกวา และการใหขอยกเวนควรจะพิจารณา
อนญุาตอยางเขมงวดเปนกรณีๆ ไป แตทัง้น้ีกต็องรกัษา
รูปแบบการสมรสไวเพื่อใหการสมรสน้ันถูกตอง และ
ที่สำคัญเปนการชวยเหลือทางดานจิตใจท่ีมีตอคูสมรส
และบุตรของพวกเขา (มาตรา 1128)

4. สถานที่สำหรับการสมรสของคาทอลิกกับคริสตชน
อื่นหรือกับผูที่ไมไดเปนคริสตชน

การสมรสระหวางคาทอลิกดวยกัน หรือระหวาง
คาทอลิกฝายหนึ่งกับผูรับศีลลางบาปท่ีไมใชคาทอลิก
อีกฝายหนึ่ง ตองประกอบพิธีสมรสในโบสถของตน
จะประกอบพิธีสมรสในโบสถอื่น หรือในวัดนอยก็ได
นอกจากน้ันยงัสามารถประกอบพิธีสมรสในสถานท่ีอืน่
ที่สะดวกก็ได แตตองไดรับอนุญาตจากผูใหญทองถิ่น
เสียกอน

     เชนเดียวกันการสมรสของคาทอลิกกับผูที่
ไมเปนคริสตชน พิธีสมรสตองกระทำในโบสถ
คาทอลิกหรือสถานท่ีเหมาะสมก็ได (มาตรา 1118
วรรค 3) แตตองกระทำตอหนาศาสนบริกร ในขณะ
เดียวกันก็ตองมีพยานสองคนดวย จึงจะถือวาถูกตอง
และพิธีดังกลาวน้ี จะตอเติมพธีิกรรมทางศาสนาของ
ฝายทีไ่มใชคาทอลกิเขาไปดวยไมได (มาตรา 1127)

5. คูสมรสของขาพเจาจำเปนตองเปลี่ยนศาสนา
หรือตองมาเปนคาทอลิกหรือไม?

คำตอบงายๆ คือ “ไม”  อนัท่ีจรงิแลวมันคอนขาง
จะผิดท่ีบังคับใหคูสมรสเปล่ียนมาเปนคาทอลิก
เพยีงเพือ่แตงงานกับทาน ส่ิงท่ีพระศาสนจักรเรยีกรอง
จากคูสมรสของทานมีเพียงการไมตอตานการ
ประกาศความเช่ือของทาน และการอบรมเล้ียงดูบตุร
ใหเติบโตข้ึนในพระศาสนจักรคาทอลิก “เพราะสามี
ที่ไมใชคริสตชนไดรับความศักด์ิสิทธ์ิจากพระเจา
โดยทางภรรยา และภรรยาที่ไมใชคริสตชน ก็ไดรับ
ความศักด์ิสิทธ์ิจากพระเจา โดยทางสามีคริสตชน
(เทียบ 1คร 7:14)

แตจะเปนความยินดีทีย่ิง่ใหญสำหรับฝายคริสตชน
และสำหรับพระศาสนจักร ถา “ฝายท่ีไดรับเจิม”
สามารถทำใหคขูองตนกลับใจอยางอิสระมาสคูวามเช่ือ
ครสิตชน (เทยีบ 1คร 7:16) ความรกัจรงิใจของคสูามี
ภรรยา การปฏิบัติที่สุภาพถอมตน ความอดทนของ
คุณธรรมทางการครองเรือน และการอธิษฐานท่ี
สม่ำเสมอ สามารถตระเตรียมคูสามีหรือภรรยาที่
ไมเชื่อใหรับพระหรรษทานมาสูการกลับใจ (CCC
1638)
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ตอนที ่12

ครทูีดี่คือครทูีส่ามารถสอนแลวนักเรียนเขาใจ
ในบทเรียนเหลาน้ัน

ครูที่ดีกวาคือครูที่สอนใหนักเรียนเขาใจแลว
ยงัลงมือปฏบิติัใหดูเปนแบบอยาง

แตมีครูที่ดีกวาครูทั้งสองคนแรก นั่นคือครู
ที่เม่ือสอนนักเรียนและปฏิบัติแลว เขายังสามารถเปน
แรงบันดาลใจใหแกลูกศิษยไปทำความดี ไมวาจะ
ในปจจุบนัหรือในอนาคต ชวีติและคำส่ังสอนท่ีดีของครู
ก็ยังสงผลในใจนักเรียนไปอีกยาวไกลตลอดชีวิต
ของเขา

เราทกุคนตางมีครคูนน้ีในชวีติดวยกนัท้ังน้ัน นัน่คือ
องคพระเยซูเจา พระองคทรงเปนแรงบันดาลใจแก
บรรดาคริสตชนและมวลมนุษยชาติ ทานนักบุญฟรงัซิส
เซเวียรผูพิชิตเจ็ดคาบสมุทร และเปนองคอุปถัมภ
ประเทศมิสซังผยูิง่ใหญเม่ือทานจะเดินทางไปแพรธรรม
ญาติพีน่องของทานมาสงท่ีทาเรือ  นำเอาอาหารมากมาย
กลวยหอมเปนเขงๆ มามอบใหแกทาน ทานกลับกอด
พระคัมภีรไวมือหนึ่งและกำไมกางเขนขององคพระ-
เยซูเจาอกีมอืหนึง่กลาววา “เอาของเหลาน้ีกลบัไปเถอะ
กลวัวาส่ิงท่ีเราจะนำไปใหพวกเขาคนแดนไกลเหลาน้ัน
จะมิใชไมกางเขนและพระวาจาของพระเจา”

พระเยซูเจาทรงเปนครูคนน้ันท่ีเปนแรงบันดาลใจ
ใหเราใฝฝนทำดีไปจนตลอดชีวิตของเรา เราจึงเห็นวา
ตลอดกวาสองพันปที่ผานมาหลังจากพระเยซูเจาเสด็จ
สูสวรรคแลว พระศาสนจักรและโลกไมเคยจางหาย
ที่จะมีนักบุญและผูสมัครใจไปเปนมิสชันนารีประกาศ
ขาวสารอันประเสริฐของพระเยซูเจา คนเหลาน้ีมี

แรงบันดาลใจและจินตนาการ
สำคญักวาความรู

ความประทับใจในองคพระเยซูเจา คำส่ังสอนและ
พระแบบฉบับของพระองคเปนแรงจูงใจ แตพระเยซเูจา
ทรงตองการให เราไปเปนแรงบันดาลใจแกผูอื่น
ดวยเชนกัน อยางนอยพอ-แม ก็ควรเปนแรงบันดาลใจ
ในการทำดีใหแกลูกๆ

ครูบอกนักเรียนชั้นป.2 วา  เม่ือจบมิสซาแลวให
นักเรียนออกจากวัดไปพักไดเลย เด็กชายวิศรุตบอก
“ไมครบั ผมจะคุกเขาสวดอีกครหูนึง่เหมือนท่ีแมผมทำ
ตอนจบมิสซา” “การประกาศพระวรสารของพระเยซู-
เจาในปแหงความเช่ือ” จงึเกิดผลเม่ือเราทุกคนตางออก
ไปเปนแรงบันดาลใจแกผู คนให มีกำ ลังใจและ
สรางสรรคความดีในชีวิต  “การถกเถียงเร่ืองความเช่ือ
จึงไมสำคัญไปกวาการดำเนินชีวิตสงผลเปนแรง
บนัดาลใจใหคนอ่ืนมีกำลงัใจไปทำความดี”

พ ร ะ จิ ต เ จ า
ประทานพระพรพิเศษให
บ า ง ค น มี พ ร ส ว ร ร ค
บางอยางในบุคลิกภาพ
ของเขาท่ีเปนแรงบันดาล
ใจแกคนอื่นอยากมุงไปสู
หนทางของพระเจา เรา
อยาเหยียบย่ำพรสวรรค
พิเศษของผูคนอันน้ีดวย
ความคิดคับแคบเพียงแค
เพราะความอิจฉา เพราะ
พระเยซูเจาทรงเคยโดย
ฟาริสีที่อิจฉาพระบุคลิก-
ภาพอันเปนท่ีประทับใจ
และเปนแรงบันดาลใจ
ใหผคูนมีความหวังในการ
ทำดี  จนถึงกับประหาร
พระองคโดยตรึงไวกับ
ไมกางเขน  เปนเร่ือง
นาแปลก ครู 150 คน
ทัง้โรงเรียน กลบัมีครเูพยีง
คนเดียวทีเ่ม่ือจบการศึกษา

แลวเรายังคิดถึงเขาและคำพูดใหกำลังใจของเขาเพียง
คนเดียวท่ีเปนแรงบันดาลใจผลักดันใหเรายังใฝฝน
อยากกาวหนาในชีวติจนบัดน้ี

ทุกวันนี้เราโชคดี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงเปนแรงบันดาลใจเม่ือเราอยากจะมีความเช่ือ
ม่ันคงในองคพระผเูปนเจา ไมใชเราคาทอลิกเทาน้ัน แต
แมกบัคนท่ีมีความเชือ่แตกตางจากเราดวย พระองคทาน
ทรงเปนเหมือนพระเยซูเจา ทรงเปนแรงบันดาลใจ
ใหเรามีความเช่ือ คำพูดท่ีแยที่สุดเก่ียวกับชีวิตคริสตัง
ที่ผูคนจะพูดถึงเราก็คือ “การดำเนินชีวิตของคุณทำให
ผมหมดศรทัธาในพระเจา” ตรงขาม คำพูดท่ีนาดีใจท่ีสุด
ที่ผูคนจะพูดถึงเราในฐานะคริสตชนก็คือ “คุณเปน
แรงบันดาลใจใหผมหันกลับมาหาพระเยซูเจา”

ดูเหมือนปจจุบันจะลดนอยลง  ความบริสุทธ์ิ พระ-
ศาสนจักรลำบากมาก ดูเหมอืนเปนจดุดำท่ีพระศาสนจักร
กำลังเผชิญ และท่ีสุด ความยากจน ศาสนบริกรกำลัง
เสพวตัถุ กำลังลมุหลง ..เหลาน้ีกำลังบอนทำลาย ทำให
เราไมสามารถเปนแสงสวางท่ีสวางรุงโรจน และเรา
ไมอาจไดชื่อวาเปนผูรับใชของพระเจา .... ขอองค
พระครสิตเจาโปรดประทานเมล็ดพืชลงในหวัใจของเรา
ทกุคน เพือ่เจรญิงอกงามและเกดิผลเตม็ท่ี...”

พระคาร ดินัล  ยังท้ิงทายดวยคำคมท่ีกระตุน
ความพยายามทำใหสำเร็จในชีวิตวา “เพ่ือจะประสบ
ความสำเร็จ ตองมงุม่ัน ต้ังใจจริง เขมแข็ง และมีความเช่ือ”

สำหรับผูที่สมัครเตรียมบวชเปนสังฆานุกรและ
พระสงฆ ในปนีมี้จำนวน 14 ทาน ซ่ึงเปนสามเณรชัน้ป
5 ทีผ่านปฝกชวีติผอูภบิาลในปทีแ่ลว มีรายชือ่ดังน้ี

1.  ยอหน บัปติส เทวฤทธิ ์สุขเกษม อคัรสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

2. อันตน  วิทยา เขียวประไพ อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

3.  เปโตร วทิวฒัน แกวแหวน อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

4.  ยอแซฟ เจริญโชค สันดี อัครสังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง

5. ยอแซฟ ประธาน ตนัเจรญิ สังฆมณฑลจันทบุรี
6. เปโตร อานุภาพ วงษแกว สังฆมณฑลจันทบุรี
7. ยอแซฟ สุทธิพงษ สุขสำราญ สังฆมณฑล

เปดประตสูแูสงธรรม (ตอจากหนา 10) จนัทบุรี
8.  มัทธิว ศรศักด์ิ เจริญสุขทวีพูน สังฆมณฑล

เชียงใหม
9. มีคาแอล สิทธิชัย สัญญาณนที สังฆมณฑล

เชียงใหม
10.  ยอหน อคัรสาวก สมศักด์ิ แสนยากุล สังฆ-

มณฑลนครสวรรค
11. ฟรงัซสิเซเวยีร อรรถพล เซง็หล ี สังฆมณฑล

นครสวรรค
12. ยอหน อคัรสาวก ปตว ีวงศศรแีกว สังฆมณฑล

อุบลราชธานี
13.  มทัธวิ  สุพจน พ่ึงผล สังฆมณฑลอุดรธานี
14. ยอหน ปรชีา สหายแกน สังฆมณฑลอุดรธานี
“ถาผใูดอยากตามเรา กจ็งเลกิคดิถงึตนเอง
จงแบกไมกางเขนของตนและติดตามเรา”

(มทัธวิ 16:24)
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มาเพื่อรับใช

บทอธษิฐานภาวนา

คร้ังหนึง่ในยุโรป มีการลงคะแนนของบุคคลท่ีมีความทะเยอทะยานสูงสุด
ในโลก ผลจากการสำรวจมชีือ่ของบุคคล เชน จูเลยีส ซซีาร อดอลฟ ฮติเลอร
นโปเลยีน สตาลิน มสุโสลิน ีอเลก็ซานเดอรผยูิง่ใหญ ฯลฯ แตรายช่ือน้ีมิไดกลาว
ถงึพระเยซูครสิตเจา นกับุญฟรงัซิส สมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ซ่ึง
ไดรบัการประกาศแตงต้ังใหเปนนักบญุ หรอืบคุคลอืน่ๆ ทีไ่ดกระทำความดี และ
เปนผูที่ศักด์ิสิทธ์ิ ทั้งน้ีหมายความวาความมุงม่ันในตัวของมันเองไมเปนท่ี
ยอมรับหรือ? ความทะเยอทะยานประกอบไปดวยความเห็นแกตัวท่ีไร
ความอับอาย หรืออาจจะหมายความวา ความทะเยอทะยานผลักดันมนุษย
ใหกระทำคุณงามความดีใหแกสังคมดวยหรอืเปลา?

เราจะไดเห็นวา สาวกบางองคมีความทะเยอทะยาน พวกเขาถกเถียงกัน
มากกวาหน่ึงคร้ังวา ใครในพวกเขาจะไดเปนผูยิ่งใหญ แมในระหวางท่ี
รับประทานอาหารม้ือสุดทายกับพระอาจารยเจา พวกเขาก็ยังพูดถึงเร่ืองน้ี
ยากอบและยอหนอยากไดที่นั่งท่ีใกลชิดกับพระเยซูเจาในพระอาณาจักร เขา
กลาวกันไววา การกระทำพดูไดดังกวาคำพดู พระเยซูเจาจึงทรงเอาเด็กคนหน่ึง
มายืนอยูทามกลางพวกเขา พลางตรัสวา “ถาทานไมกลับเปนเหมือนเด็กเล็กๆ
ทานจะเขาอาณาจักรสวรรคไมไดเลย” เราพอจะเห็นไดวา ความทะเยอทะยาน
อาจเปนอันตราย มันสามารถสรางผูเผด็จการใหเปนผูที่มีใจโหดเห้ียม และกอ
ใหเกิดความรุนแรง พวกเขาขมเหงรังแกผอูืน่ พวกเขาเสริมความเห็นแกตัว โดย
แสดงออกซึง่อำนาจบาตรใหญและครอบคลมุผอูืน่ ตรงกนัขาม พระเยซเูจาทรง
แสดงใหเราเห็นวา ความรับผิดชอบและการเปนผูนำหมายความวา เรามองดู
ตัวเองเปนผรูบัใชของผอูืน่ ทัง้ในสังคม แตเปนพเิศษในพระศาสนจักร นกับุญ
ไมหวาดกลัวความทะเยอทะยาน เพราะมันมิไดหมายถึงการเลวทราม ต้ังแตยงั
เยาววยั นกับญุเทเรซามีความทะเยอทะยานและความปรารถนาท่ีจะเปนนักบญุ

“ผูใดย่ิงใหญที่สุดในอาณาจักรสวรรค” (มัทธิว 18:1)

ขาแตพระบิดาเจา พระเยซูคริสตเจาพระบุตรของพระองคตรัสสอนลูกวา
“เม่ืออาจารยของทานลางเทาพวกทานแลว  พวกทาน
ก็ควรจะลางเทาใหแกกันและกัน” โปรดทรงชวยลูก
ใหกระทำกับผูอื่นดวยความเหมามะสม มิใชทำตน
เหนือกวาผูอื่น  แตใหลูกเห็นชัดเจนวาพวกลูก
ตางเปนผรูบัใชซ่ึงกันและกัน อาแมน

พระเดินดิน
“ขาพเจากลับมาแลว เปยมดวยความยินดี มากกวา

เหนื่อย”
คำพูดจริงใจเปรอะรอยย้ิมจริงใจบนสีหนาแจมใส

แฝงแววเหนื่อยลา
เกือบหนึ่งอาทิตยที่ตองเดินทางไกลรวมท้ังพิธี

ตอนรับการพบปะผูคน
กับตารางเวลากิจกรรมทั้งตอเนื่องทั้งแนนแทบไมไดพัก
แคประทับยืนบนรถโบกมือทักทายผูคนดานซายดานขวา
ตองหนัพระพกัตรโยกองคโบกพระหตัถ
เห็นแลวใหรูสึกเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลาแทน
แคหยุดรถจุมพิตเด็กนอยพรอมทรงลูบหัวดวยรักเอน็ดูทะนุถนอม
เหน็แลวใหรสึูกชืน่ชมแทนเด็กแทนพอแม
ทวาสำหรับพระองคแลวนี่คือชีวิตทาทีการกระทำ
ของผแูทนองคพระคริสตบนแผนดินน้ี
กระท่ังเห็นแลวสามารถจินตนาการไดไมยาก
พระเยซูเจาทรงทำเชนน้ีเหมือนกันในสมัยพระองค
คนหนมุคนสาวท่ัวไปกค็งตองเหนด็เหนือ่ยตองเพลยีตองหมดแรง
แตพระสนัตะปาปาฟรังซิสในวัยเจด็สิบเจ็ดกลับเต็มดวยชวีติชีวา
เริม่ต้ังแตทรงกาวบันไดข้ึนเครือ่งบนิท่ีสนามบินกรงุโรม
พระหัตถขวาห้ิวกระเปาเอกสารสีดำประจำองคดวยทาทีเปนธรรมชาติ
หนังสือพิมพอิตาเลียนบอกวาน่ีเปนครั้งแรกที่เห็นเชนนี้
แลวเสริมวาพระองคกำลังบอกบางอยางแกผมีูตำแหนงสำคัญ
ผูนำประเทศผูปกครองรัฐฐานันดรศักด์ิแหงพระศาสนจักร
เวลาเดียวกนักท็ำพระองคสอดคลองกบัพระนามฟรงัซิส
นกับุญผยูากจน สุภาพ เรยีบงาย...
เม่ือนกัหนังสือพมิพถามวาในกระเปาใบน้ันมีอะไรบาง
พระองคทรงยิม้กอนจะตอบ “ไมมีกญุแจจุดระเบิดปรมาณู...”
ตามดวยเสยีงหวัเราะชอบใจทัง้คนถามท้ังคนตอบ
“ขาพเจาถอืกระเปาเพราะเคยถือมาตลอด...ทกุครัง้ท่ีเดินทาง
ในกระเปาก็มีแคเคร่ืองโกนหนวด หนงัสือทำวตัร สมุดนัดหมาย
และหนงัสือไวอานหนึง่เลมเกีย่วกบันักบญุเทเรซาองคเลก็...”
ทาทีการพูดคุยกับนักขาวบนเคร่ืองบินขากลับเปนกันเอง
ทุกคำถามไดรับคำตอบเรียบงายชัดเจนสอดคลองหลักการ
ไมเพียงในแงทฤษฎีหลกัคำสอนแนวทางคำสอน
ทวามีมุมมองของจิตวิญญาณแหงนายชุมพาบาลแทรกซึมอยดูวย
กระท่ังรับรปูญหาเขาใจคนมีปญหาเหน็ใจคนไดรบัผลกระทบ
“หากคนหน่ึงเปนเกยและแสวงหาองคพระผเูปนเจาและมีน้ำใจดี
แลวขาพเจาเปนใครเลาถงึจะไปตัดสินเขาได”
พรอมกนันัน้กท็รงอางถึงคำสอนของพระศาสนจกัรคาทอลกิ
“พวกเขาไมควรตองอยชูายขอบสังคมเพราะเร่ืองน้ี
แตควรไดรบัการยอมรับใหอยรูวมสังคม...”
เหมือนทรงตองการตอกย้ำความจริงมนุษยท่ีคนมักมองขาม
ความผิดความช่ัวบาปกับคนทำผิดคนทำช่ัวคนทำบาป
ความผิดความช่ัวบาปเรารับไมไดประณามตอตานไมเห็นดวย
แตคนทำผิดทำช่ัวทำบาปเราเห็นอกเห็นใจเขาใจใหโอกาส
งายท่ีจะประณามรังเกียจทั้งความผิดความช่ัวบาปท้ังคนทำ
เหมือนเหมาเขงเทกระจาดยกกะบิ...หากเปนคนอ่ืน
แตกบัตัวเองคงตองคดิหนกัตองแกตัวตองชีแ้จงใหเหตุใหผล
เพราะรูแกใจวาไมใชวาเราอยากทำผิดต้ังใจทำช่ัวเจตนาทำบาป
หากแตเพราะความออนแอความรูเทาไมถึงการณความเผลอไผล
เบ้ืองหนาเบ้ืองหลังการกระทำแตละอยางมีตัวแปรรอยแปด
จรงิๆ แลวไมมีใครอยากทำช่ัวเพราะอยากเพราะต้ังใจจะทำช่ัว
เพราะน่ันเปนเร่ืองผดิวิสัยธรรมชาติมนุษยทีมี่ความดีเปนแกน
หากแตทำไปเพราะเห็นอะไรดีบางอยางเพราะประโยชนที่แฝงอยู
พอมใีครตราหนาเปนคนชัว่คนเลวคนบาปตดัสัมพนัธไมตรี
โอกาสแกไขโอกาสแกตัวโอกาสเร่ิมตนใหมก็หมดไปโดยปริยาย
ทั้งท่ีใจยืนหยัดยืนยันฉันผิดพลาดเรื่องนี้แตคนอื่นก็ผิดพลาดเรื่องอื่น
ทาทีถกูตองนาจะเขาใจเห็นอกเห็นใจใหโอกาสใหอภยัใหกำลงัใจ
สังคมมักจบัคนทำผดิทำชัว่ไปอยดูวยกนัเพือ่ใหแกไขปรบัปรุงตน
ทัง้ๆ ทีร่แูกใจวาอยดูวยกนัความช่ัวกมี็แตพอกพนูเขมขนเปนทวี
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สมโภชพระหฤทยั

สมโภชพระหฤทยั

สังฆมณฑลจนัทบรุี
ในชวงปลายเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือนสิงหาคม

คริสตชนไทยหลายท านออกเดินทางแสวงบุญ
ยังวัดนักบุญอันนา เมืองมาตายัน ปนัง กันจนเปน
กจิวัตรหน่ึงไปแลว ดวยเหตุจากความศรัทธาเปนพเิศษ
ตอทานยา (นักบุญอันนา) สังฆมณฑลจันทบุรี ก็มีการ
ฉลองชมุชนแหงความเช่ือ ระลกึถึงนักบญุยออากมิและ
นกับุญอันนา บดิามารดาของแมพระเชนกนั ทีว่ดันักบุญ
อันนา สระไมแดง เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2013 โดย
คุณพอชูชาติ ชุณหกิจ เปนประธานในพิธี ซ่ึงไดฝาก
ขอคดิไววา “ความศักด์ิสิทธ์ิไมไดข้ึนอยกูบัสถานท่ี และ
ความศักด์ิสิทธ์ิของคนก็ข้ึนอยูกับการดำเนินชีวิต ที่
สอดคลองกับพระประสงคของพระเจา จะตองมี
ความเช่ือ” ทำใหหลายคนที่ไมไดเดินทางไปแสวงบุญ
ยงัตางแดน ไมรสึูกเสยีดายข้ึนมาเลย กลบัภมิูใจท่ีไดมา
รวมฉลองทานยาในวันน้ันมากข้ึนอีกดวย กลับมา
อีกคร้ังกับโครงการมารานาธา “พักผอนสุดสัปดาห
กบัพระวาจา”  เปนโครงการของแผนกคริสตศาสนธรรม
(คำสอน) สังฆมณฑลจันทบุรี ที่เวนวรรคไปนานถึง 8
เดือน ลาสุด เม่ือวนัที ่26-28 กรกฎาคม ไดจดัข้ึนอกีครัง้
ที่อาคารศูนยสังฆมณฑลจันทบุรี ศรีราชา มีผูเขารวม
ทั้งส้ิน ไมมากไมนอย 35 คน ซ่ึงในคร้ังน้ี ถือไดวา
เปนคร้ังท่ี 1 ปที่ 2 ของโครงการนี้เลย พี่นองทานใด
ที่สนใจ ขอรายละเอียดไดที่แผนกคริสตศาสนธรรม
โทร. 08-9772-5589 ไดเลยครับ ทราบมาวา ครั้งหนา
จะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม ถงึวันท่ี 1 กนัยายน
กลุมพระเมตตา สังฆมณฑลจันทบุรี ขอเชิญพี่นอง

สัตบุรุษ  เขารวมฟนฟูจิตใจประจำป  2013 ท่ีวัด
พระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ขลุง ในวันอาทิตยที่ 25
สิงหาคม เวลา 08.00-16.00 น. ขอเชิญรวมพิธีบวช
พระสงฆ สังฆมณฑลจันทบุร ีวนัอาทิตยที ่17 สิงหาคม
เวลา 10.00 น. พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี
เปนประธาน มีถายทอดสดผานทางอินเทอรเน็ต
www.chandiocese.org  

สังฆมณฑลเชียงใหม
 ยอนกลับไปเม่ือวันศุกรที่ 19 กรกฎาคม 2013

วัดแมพระบังเกิด  เชียงราย  นำโดยคุณพอยอหน
พงษศักด์ิ นารินรักษ เจาอาวาส คณะเซอร และครู
คาทอลิกไดจัดอบรมและแบงปนเก่ียวกับขอคำสอน
และชีวิตคริสตชนใหกับนักเรียนคาทอลิกท่ีวัดแมพระ
บังเกิด เชียงราย เพื่อจะไดรื้อฟนความเช่ือคริสตชน
ในโอกาสปแหงความเช่ือ โอกาสน้ีมีนักเรียนเขารวม
กจิกรรมท้ังหมด 130 คน  ตอมาเม่ือวนัอาทิตยที ่ 21
กรกฎาคม พระสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน
เปนประธานพิธีเสกวัดนักบุญหลยุสมารี ท่ีบานดอยทอง
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม กอนวันเสกวัด
มีบราเดอรจากนวกสถานมงฟอรต สันทราย นำโดย
ภราดาชัยณรงค ฮวดศิริ และภราดาศิริชัย ฟอนซีกา
กับบรรดาโนวิส ไปชวยเตรียมงาน สำหรับวัดนักบุญ
หลุยสมารีนี้ เปนวัดนอยประจำศูนยใหการอบรมเด็ก
และเยาวชนท่ีอยูในการดูแลของภราดาอนุรักษ นิธิ-
ภัทราภรณ ไดใหความชวยเหลืออุปการะ และได
รวบรวมบรรดาพ่ีนองคริสตชนโดยเฉพาะชาวลาหู
ที่ลงมาทำงานในตัวอำเภอจอมทองและใกลเคียงไดมี
โอกาสเรียนคำสอนและฟนฟูศีลสมรสตางๆ และ
จัดใหมีมิสซาเปนระยะๆ ดวยภาษาลาหู โดยคุณพอ
แสงชัย ไอจาง และคณุพออดุม นธิภิทัราภรณ มาถวาย
มิสซาเปนระยะๆ  กิจกรรมฝายการศึกษา นำโดย
เซอรแอนนี สนเจรญิ ผอูำนวยการและครูใหญโรงเรยีน
สันติวิทยา  เชียงราย  ซ่ึงไดรับมอบหมายใหเปน
ผูประสานงานดานงานยุวธรรมทูตในโรงเรียนของ
ฝายการศึกษาสังฆมณฑลเชียงใหม ไดจัดอบรมผูนำ
กจิกรรมยุวธรรมทูตในโรงเรียนข้ึน ระหวางวันท่ี 22-23
กรกฎาคม ที่โรงเรียนสันติวิทยา เชียงราย โดยคุณพอ
วชัศลิป กฤษเจริญ ผอูำนวยการสมณองคกรสนับสนุน
งานแพรธรรม (PMS) และคุณพอสมเกียรติ บุญ-
อนันตบุตร เปนวิทยากรใหการอบรมในคร้ังน้ี มีผู
เขารับการอบรมจากโรงเรียนตางๆ ในเครือสงัฆมณฑล
เชียงใหมท้ังหมด 35 คน ซ่ึงทำใหผูเขารับการอบรม
ครั้งน้ีบอกวาประทับใจและไดแนวคิดแนวทางในการ
นำไปปรับใชเพื่อใหการอบรมในโรงเรียนตอไป 
ระหวางวันที่ 21-22 กรกฎาคม ศูนยประสานงาน
แพรธรรมไดจัดการศึกษาอบรมแกผูดูแลศูนยคาทอลิก
ที่อยูภายใตการดูแลรับผิดชอบของสังฆมณฑลข้ึน
ที่ศูนยสังฆมณฑลเชียงใหม ในวันเปดการสัมมนา
คุณพอการโล ลุสซี เปนประธานเปดการอบรม และ
พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน เปนประธานพิธีบูชา
ขอบพระคุณปดงานในคร้ังน้ี ในงานน้ีมีวิทยากร
มาใหการศึกษาอบรมดวยกัน 5 ทาน ไดแก ซิสเตอร

อรุณ ไพรขจี จากบานมารีนาใหการอบรมในหัวขอ
“การเขาถึงและเขาใจเด็กและเยาวชนในยุคปจจุบัน”
สวนการฝกสติและการไตรตรองมโนธรรม นำโดย
บราเดอรทินกร ดำรงอุษาศีล คณะเบธาราม  สำหรับ
กิจกรรมการใชเครื่องมือสื่อสารปจจุบันน้ัน มีทีมงาน
จากเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยคุณครูดวงพลอย
มณีไพรสณฑ คุณครูบุญเหรียญ เพริศพรายงาม และ
คุณครูทอง ปาตริก จากแมลานอย ใหการแนะนำ
ในคร้ังน้ี   ดวยสภาวการณเศรษฐกิจปจจุบันตอง
ชวยกนัทุกภาคสวน สังฆมณฑลเนนใหใชทรพัยากรทีมี่
อยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดคาใชจายในการ
ซ้ือขาวและเปนโอกาสฝกใหเยาวชนเรียนรูเก่ียวกับ
การทำนาปลูกขาวตามศูนยของวัดตางๆ ดวย และวันท่ี
22 กรกฎาคม พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน ไดรวมกับ
คุณพอธงชัย  สุวรรณใจ และบรรดาเยาวชนจาก
บานนาซาเร็ธ เบธเลเฮม  เยาวชนจากศูนยพนัธกิจแหงรกั
จอมทอง ซิสเตอรและผูสนใจคณะซิสเตอรแมปอน
เยาวชนจากศูนยแมแตง และสามเณรคณะเบธาราม กวา
50 คน ชวยกนัปลกูขาวในท่ีนาของสังฆมณฑล  ทีอ่ำเภอ
สารภี จงัหวัดเชียงใหม ทำใหเขาใจพระวาจาท่ีวา “ขาว
ในนามีมาก แตคนงานมีนอย” ดีทีเดียว ในแวดวง
นกับวช เม่ือวนัเสารที ่27 กรกฎาคม  คณะสงฆพระหฤทัย
พระเยซูเจาแหงเบธาราม ไดจดัพธีิปฏญิาณตนตลอดชีพ
ใหกบัสมาชิกคณะจำนวน 3 คน ประกอบดวยบราเดอร
สะอาด ประธานสันติพงษ  บราเดอรพิทักษ บีทู และ
บราเดอรอาทิตย เกษตรสุขใจ ทั้งสามคนเปนชาวปกา-
เกอะญอ ทีว่ดันอยบานเบธาราม จงัหวัดเชียงใหม โดย
คุณพอติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ อธิการเจาคณะรองแขวง
ประเทศไทย เปนประธานในพิธี  กอนสิ้นเดือน
เม่ือวันอาทิตยที่ 28 กรกฎาคม  เขตวัดนักบุญไมเกิ้ล
การีกอยส เชียงดาว จัดฉลองวัดนักบุญอันนา หมูบาน
หนองเชียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปน
วัดสาขาของเขตเชียงดาว เปนหมูบานพ่ีนองเผาลาหู
และกอนวันฉลองไดมีการจัดอบรมเก่ียวกับความเช่ือ
ใหกับคริสตชนในหมูบานโดยคุณครูจงดี วงศจอมพร
คณุถาวร กมัพลกลู และคณุสรญัญา สวนในวันฉลองน้ัน
มีลูกหลานญาติพี่นองท่ีไปอยูตามท่ีตางๆ กลับมารวม
ในพิธีบูชาขอบพระคุณเปนจำนวนมาก ทำใหบรรดา
ญาติผูใหญที่อยูในหมูบานตางรูสึกมีกำลังใจท่ีญาติ
พี่นองลูกหลานกลับมารวมสวดภาวนาและฉลองวัด
ประจำปของหมบูาน นอกจากน้ันแลวยังมีกลมุนักขับรอง
จากวัดนักบุญยูดาหธัสเดอัส บานปางเบาะ มาชวย
ขับรองเพลงประสานเสียงในพิธีอยางไพเราะประทับใจ
ผรูวมในพิธีอยางดี 


นักบุญที่มีชื่อเสียงทานหนึ่งในพระศาสนจักร

สมัยแรก คือ นักบุญออกัสติน แตทานไมไดเปน
นักบุญมาต้ังแตกำเนิด  ดูเหมือนวาในวัยหนุม
ทานอยูในความหลงผิด แมทานจะเปนนักปรัชญา
ที่มีภูมิความรูอันยิ่งใหญ แนนอนการกลับใจของ

ทานมาจากคำภาวนาของนักบุญมอนิกาผูเปนมารดา
แตเราคงปฏิเสธไมไดวา มีอีกบุคคลหนึ่งท่ีมีบทบาท
สำคัญในการกลับใจของทาน  ทานผูนี้ คือนักบุญ
อมัโบรส หลายทานอาจจะคิดวาการท่ีนกับญุออกสัติน
กลับใจ เกิดหลังจากที่ทานยอมจำนนตอปรีชาญาณ
อันยิ่งใหญในเชิงปรัชญา ในความรูถึงพระเจาของ
นักบุญอัมโบรส ซ่ึงทานไมอาจโตแยงได แตจริงๆ
ไมใชเชนนัน้

นกับุญออกสัตินเองเปนผยูอมรับวา เปนเพราะ
ความใจดีมีเมตตาของนักบุญอัมโบรสแตเพียง
อยางเดียวเทาน้ัน ทีท่ำใหทานกลับใจ เปล่ียนแปลง
วิถีทางในการดำเนินชีวิต จนกลายเปนนักบุญ
ผยูิง่ใหญในท่ีสุด

“เราพอใจความเมตตากรุณา มิใชพอใจ
เครือ่งบูชา” (มธ 9:13)

คณุพอเชษฐา ไชยเดช

พระองคทรงสอนขาพเจาใหรจูกัทางแหงชีวติ
พระองคจะทรงทำใหขาพเจาเปยมดวยความยนิดี
เฉพาะพระพักตรของพระองค (กจิการ 2:28)
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วดันักบญุอนัตน ดอนมดตะนอย 1 หม ู6 ต.แพง
พวย อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุี โทร. 0-3274-

5138

ราฟาแอล

ยอหน 20:25-29
……ศษิยคนอืน่บอกเขาวา  “พวกเราเห็นองคพระผเูปนเจาแลว” แตเขาตอบวา  “ถาขาพเจาไมไดเห็นรอยตะปทูีพ่ระหัตถ

และไมไดเอานิ้วแยงเขาไปที่รอยตะปู และไมไดเอามือคลำท่ีดานขางพระวรกายของพระองค  ขาพเจาจะไมเชื่อเปนอันขาด”
แปดวันตอมา บรรดาศิษยอยูดวยกันในบานน้ันอีก  โทมัสก็อยูกับเขาดวย ทั้งๆ ที่ประตูปดอยูพระเยซูเจาเสด็จเขามา
ประทับยืนอยูตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายวา  “สันติสุขจงสถิตอยูกับทานท้ังหลายเถิด”  แลวตรัสกับโทมัสวา “จงเอาน้ิว
มาท่ีนี่ และดูมือของเราเถิด จงเอามือมาที่นี่คลำที่สีขางของเรา อยาสงสัยอีกตอไป แตจงเช่ือเถิด”  โทมัสทูลพระองควา
“องคพระผูเปนเจาของขาพเจา และพระเจาของขาพเจา” พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา “ทานเชื่อเพราะไดเห็นเรา ผูที่เชื่อ
แมไมไดเหน็ กเ็ปนสุข”

ถาขาพเจาเช่ือวา  พระคัมภีร
คือพระวาจาพระเจา แตขาพเจาไมอาน
ไมศึกษา ไมรำพึง ภาวนา พระวาจา
ศักด์ิสิทธ์ิเหลาน้ี เทากับวา ขาพเจา
ปฏเิสธท่ีจะฟงพระองค

ถาขาพเจาเช่ือวา  ความเช่ือของคาทอลิก
เปนความเช่ือทีแ่ทจรงิ แตขาพเจาไมประกาศขาวดีนี้
แกผอูืน่ท้ังใกลและไกล เทากับวา  ขาพเจาละท้ิงเพือ่น
พี่นองของขาพเจา

ถาขาพเจาเช่ือในชัยชนะของกางเขน แต
ขาพเจาตัดสินเพ่ือนมนุษยอยางรุนแรงในความผิดพลาด
ของเขา เทากับวา  ขาพเจาไมรับรูพลังการไถกูของ
พระคริสตเจา

ถาขาพเจาเชื่อในความรอดที่พระเจามอบ
ใหแกมนุษยอยางมากมาย แตขาพเจายังทำใจไมได
ยังติเตียนตนเอง ไมยกโทษใหกับตนเอง เทากับวา
ขาพเจาปฏิเสธความรักของพระเจา ไมยอมรับวา
พระเจาเปนองคความรัก

ถาขาพเจาเช่ือวาพระเจาทรงสรางสวรรค
และแผนดิน แตขาพเจากลับทำลายไมดูแลส่ิงแวดลอม
ทรพัยากรธรรมชาติ เทากบัวา  ขาพเจาไมรกัษามรดก
ที่พระเจามอบใหแกมนุษยชาติ

ถาขาพเจาเช่ือวา  พระเจาเปนผูสรางชีวิต
ทุกชีวิต แตขาพเจากลับถือวา การทำแทงเปนสิทธิ
ที่มนุษยเลือกทำได เทากับวา  ขาพเจาถือวาพระเจา
เปนผสูรางปญหา ไมใช  “เปนเจาของชีวติ”

ถาขาพเจาเชื่อวา  พระเจาทรงสรางมนุษย
ทุกคนตามภาพลักษณของพระองค แตขาพเจากลับ
ถือวาบุรุษมีศักด์ิศรีเหนือสตรี และคนผิวขาวเหนือ
คนผิวดำ เทากับวา  ขาพเจาประกาศวาพระเจาทรง
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ไววางใจไมได ไมเปนผูทรง
ความดีบริบูรณ

ถาขาพเจาชอบพธีิมิสซาภาษาละตินท้ังๆ ที่
ขาพเจาไมรูภาษาละติน แตไมใชแคนั้น ขาพเจา
ยังกลับบนไมชอบใจท่ีอานบทอานในมิสซา เปน
ภาษาของเราเองอีกดวย เทากับวา   ขาพเจาไมใหพระเจา
ตรัส ใหพระองคนิง่เงียบอยางเดียว

ถาขาพเจาเช่ือวาเสียงมโนธรรม เปนเสียงแรก
จากพระเจา แตขาพเจาไมสนใจในคำสอนของพระ-
ศาสนจักร เทากับวา  ขาพเจาเปรียบเสมือนเรือที่
ปราศจากหางเสือ ลอยอยกูลางทะเลทามกลางปญหา
และความยุงเหยิงของโลก

ถาขาพเจาเช่ือวาพระคริสตจะพิพากษาท้ัง
ผูเปนและผูตาย แตขาพเจายังใชเวลาทุกวันในการ
วิพากษวิจารณความผิดของผูอื่น เทากับวา  ขาพเจา

ขาพเจาเชือ่ “ถึง/ใน” พระเปนเจา (Credo)***
ขาพเจาเชื่ออะไร? และเชื่ออยางไร?

แยงชิงบัลลังกการพิพากษาจากพระเจา
ถาขาพเจาเช่ือในการกลับคืนชีพของชีวิตกาย

แตขาพเจาไมดูแลรักษาชีวิตกาย (ที่เปรียบเสมือนตูศีล
บรรจุพระกายของพระเจาบนโลกน้ี)  ตามจิตตารมณ
ครสิตชนท่ีดี  เทากับวา ขาพเจาไมกลวัท่ีจะผดิหวังและ
เสียใจอนัจะเกดิข้ึนในวนัสุดทายของชวีติ

ถาขาพเจา เช่ือถงึพระจิตเจา พระบุคคลท่ีสาม
ในพระตรเีอกภาพ  แตขาพเจากลบัดำเนินชวีติประจำวัน
อยางกระดางกระเด่ืองตอพระจิตเจา เทากับวาขาพเจา
ไมฟงเสียงของพระเจา ผตูรัสกบัเรา

ถาขาพเจาเช่ือในการบังเกิดเปนมนุษยของ
องคพระบุตร  แตขาพเจากลับใชรางกายสนองตัณหา
และความช่ัวชาของเน้ือหนงั เทากับวา  ขาพเจากลับกลาย
เปนผูทำลายส่ิงสรางประเสริฐสุดของพระเจา  และ
ความเปนมนุษยที่ไรมลทินขององคพระเยซูคริสตเจา

ถาขาพเจาเช่ือในการประทับอยูขององคพระ-
เยซูคริสตในศีลมหาสนิท แตขาพเจากลับไมฟนฟู
เปล่ียนแปลงตนเองดวยศีลศักด์ิสิทธ์ินี ้เทากบัวา  ขาพเจา
ไมยอมรบัวาพระครสิตเจาไดเสด็จมาประทับอยบูนโลก
นี้

ถาขาพเจาเช่ือวาเราทุกคนเปนพีน่องชาย-หญงิ
ในพระคริสต แตขาพเจาปฏิเสธท่ีจะแบงปนเวลา
ความสามารถ และทรัพยสมบัติเพื่อชวยเหลือเพื่อน
มนุษย เทากับวา  ขาพเจาปฏิเสธท่ีจะรับองคพระครสิต
เปนพระเชษฐาของขาพเจา

(จาก  Walk the Talk : Or Be Convicted by our
Convictions โดย   คุณพอ RICK POTTS, C.Ss.R.

Liguorian  ฉบับ January
2009)
***นกับุญโทมัส อไคว-
นสั  ยงัไดอธิบายถึงการ
แสดงความเช่ือ (act of
faith) ของคริสตชน 3
ประการดังน้ี:-
ประการแรก : เม่ือเรา
กลาววา  “ขาพเจาเชือ่ถงึ
พระเจา” (I believe in
God – credo Deum)

พระเจาเปนผทูี่
เรารูจักพระองควาเปน
ใคร (พระองคเปน  ‘กรรม’

(object)  ของความเช่ือของเรา)

ประการที่สอง : เม่ือเรากลาววา  “ขาพเจาเชื่อ
พระเจา” (I believe God – credo Deo)

พระเจาเปนผูมอบความเช่ือ (the one who
testifies) เปนผทูำใหเรายอมตามพระองค ไมขัดขืน

ประการที่สาม : เม่ือเรากลาววา  “ขาพเจาเชื่อ
ในพระเจา” (I believe unto God – credo in Deum)

พระเจาเปนผูที่ เราเช่ือม่ันในพระองค วาง
ความหวังไวในพระองค หมายถึง  พระองคเปน
เปาหมายสุดทายของความเชื่อของเรา (the goal of
faith)

การแสดงออกท่ีเชื่อมั่นในพระองค (believing
unto God – credo in Deum) คือพลัง (dynamism)
คือชวีติ (life)  ของความเช่ือ (faith) นำเราใหเชือ่อยาง
เต็มใจ เชื่ออยางม่ันใจ ไววางใจ ศรัทธา และรัก
พระองคแมตองสละชพี

(จากสารของคณะกรรมการเทววิทยานานาชาติ
ในโอกาสฉลอง “ปแหงความเช่ือ” International
Theological Commission’s Statement on Year of
Faith  Zenit News, October 16, 2012)

(ขอขอบพระคณุ  คุณพอจำเนยีร กจิเจรญิ  ทีไ่ด
กรณุาชวยตรวจ แกไข คำแปลนีใ้หถกูตอง สมบูรณ
ข้ึน)
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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)

จงแสวงหาพระอาณาจกัรของพระเจา
และความชอบธรรมของพระองคกอน
แลวพระองคทรงเพ่ิมทุกสิง่เหลานีใ้ห

 (มัทธวิ  6:33)
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        ⌧       ⌧       ⌧       ⌧       ⌧    
        ⌧            ⌧            ⌧            ⌧            ⌧    

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

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

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

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

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

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

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

   “การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที ่226-0-00604-0

Gift  for  Mom
วันแมปน้ี..มอบสุขภาพที่ดีตอบแทนพระคุณ

โรงพยาบาลเซนตหลุยส  ขอเสนอโปรแกรมตรวจสขุภาพสำหรับสตรีและคณุแม
ทีอ่าย ุ 35  ปขึน้ไป   ในโอกาสเทศกาลวันแมและเดอืนแหงการทดแทนพระคุณแม

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

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

เริม่  1-31
สิงหาคม  2556

เงื่อนไขรับบริการ
 ราคาดังกลาวรวมคาแพทยและคาบริการโรงพยาบาลแลว
 ทกุโปรแกรมพรอมรบัคูปองอาหาร
 ควรงดน้ำและอาหารอยางนอย  8-10  ชัว่โมงกอนตรวจ
 หากพบความผิดปกติจำเปนตองรกัษากับแพทยเฉพาะทาง

       อาจมีคาแพทยตามความเหมาะสม

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

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม

พธิบีชูาขอบพระคุณ โอกาสเปดปการศกึษา
และพธิสีมคัรเตรยีมบวชเปนสงัฆานกุรและพระสงฆ

เ ม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2013 ที่บานเณรใหญ
แสงธรรมมีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปดปการศึกษา
วันไหวครู และพิธีสมัครเตรียมบวชสังฆานุกรและ
พระสงฆ โดยพระคารดินลัไมเกิล้ มชียั  กจิบุญชู เปน
ประธานในพิธี

พระคารดินัลไดใหขอคิดโดยมีใจความสำคัญวา
“วนัน้ีเปนวันแหงพระพรของพระเจา เปนวันท่ีสถาบัน
แสงธรรมกำหนดใหเปนวันไหวคร ูและเปดปการศึกษา
...  พระพรที่พระเจาพรอมมอบใหสถาบันแหงน้ี และ
ใหกบัเราแตละคน เรานอมรบัดวยความเต็มใจ และเรา
ภูมิใจท่ีเราเรียกพระเจา พระผูพระทัยดี ทรงดูแล
ประชากรของพระองคดวยความรักท่ีเปนนิรันดร ...
เหมือนกับเพลงสดุดีที่วา “ความรักของพระเจาน้ัน
ม่ันคง ไมเปล่ียนแปลง และเปนนิรนัดร...”

เ ม่ือพิจารณาจากบทภาวนาของประธานท่ีวา
“โปรดทรงหวานเมล็ดพันธุแหงความเช่ือ ความหวัง
ความรัก ลงในจิตใจของเราทุกคน โดยเฉพาะคณะ
ผใูหการอบรม บรรดาคณาจารย รวมท้ังนักศึกษา และ
เปนพิเศษผูสมัครเตรียมตัวเปนพระสงฆ เพื่อใหเรา
มีพละกำลัง  เพื่อรับใชพระองค  และรับใช เพื่อน
พี่นอง และเพ่ือใหเราเปนแสงสวางสองโลก เราขอ
พระองคโปรดใหเราเปนแสงสวางดวยชีวิตท่ีเปน

ประจกัษพยานแทจรงิ .. พยานคอืใคร กคื็อผทูีบ่อกกบั
คนท่ีมาสอบสวน วาบุคคลน้ันไดทำอะไร ประพฤติตน
อยางไร  เราเช่ือม่ันวาดวยพระทัยดีของพระบิดา
พระองคจะประทานส่ิงท่ีเราตองการ ทำใหเรารูจักวา
เราคือใคร มีหนาท่ีอะไร ทีท่กุวนัน้ีไมแนใจวา เราเปน
พระสงฆ เราตองแนใจวาเราเปนสามเณร เราเปน
นกัศึกษา ... นกับุญเปาโลเขียนไววา เราเปนใคร มีหนาท่ี
อยางไรชดัเจน ... ทานนักบญุเปาโล บนัทึกไววา ทาน
เปนผูรับใช รับใชอะไร รับใชใคร .. ทานเปนผูรับใช
ผนูำความเช่ือ และท้ังอปอลโล และเปาโล ทำตามหนาท่ี
ที่องคพระเจากำหนดไวใหทาน  เราตองสำนึก
ดวยมโนธรรมวา เรามีหนาท่ีรบัใชตามท่ีพระเจากำหนด
ไว โดยผานทางผูนำของพระศาสนจักร ที่กำหนด
มอบหมายใหเราทำหนาท่ี เพราะท่ีสุดแลว ไมใช

ความสามารถของเรา ไมใชความดี
ของเรา แตเปนองคพระเจาท่ีทำให
ทุกอยางไดพัฒนาข้ึนมาได ...ปแหง
ความเช่ือนี้ เราวอนขอองคพระเจา
โปรดหวานเมล็ดพันธุแหงความเช่ือ
ความหวัง ความรัก ในใจของเรา
ความเช่ือเปนของขวัญล้ำเลิศ  ที่
ประทานใหเราเปลาๆ  ความเช่ือที่

ทำใหเรารูจริงในพระเจา เม่ือมีความเช่ือ ปฏิบัติตาม
พระเจา วางใจในพระเจา กจ็ะยอมทำตามพระประสงค
ของพระเจา และอะไรคอืพระประสงคของพระเจา กคื็อ
ใหเราเปนแสงสวางดวยชีวิตของเรา ... พระศาสนจักร
กำลังเผชิญวิกฤติที่ศาสนบริกรที่เปนแสงสวางท่ีสลัวๆ
กลายเปนแสงเทาๆ บางทีกลายเปนความมืดในสังคม
รอบขาง พระศาสนจักรเผชิญหลายประเด็น พระ-
สันตะปาปาท้ังสามพระองค (สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที ่16 และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส) ทรงกังวลใจ
ที่พระศาสนจักรกำลังเผชิญปญหาอันเน่ืองมาจาก
ศาสนบริกรเอง เพราะในสายตาของมนุษยดวยกัน
ศาสนบริกรของพระศาสนจักรตองนอบนอม และ

(อานตอหนา 5)
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บวชพระสงฆ (ตอจากหนา 20)

สังฆานุกรยอหน (อัครสาวก) วัชรพล  กูชาติ
เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2526 / ค.ศ. 1983
สัตบุรุษวัดนักบุญฟลิป-ยากอบ หัวไผ  เปนบุตรของ
เมารซีโีอ ดำร ิ กชูาต ิและมารอีา สมศร ี แซแต

รับการอบรมบานเณรเล็ก ค.ศ. 1995-2004
สามเณราลัยพระหฤทยั ศรรีาชา ในสมัยคณุพอยอแซฟ
สุดเจน  ฝนเรอืง (ค.ศ. 1995-2000) และคณุพอฟรงัซิส
เซเวียร ชาติชาย  เวฬุรัตนกูล (ค.ศ. 2000-2004) เปน
อธิการ

รับการอบรมบานเณรกลาง ค.ศ. 2004-2005
สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นครราชสีมา ในสมัย
คณุพอกาสิมรี ประสาท  ใหมเพยีรวงศ เปนอธิการ

รับการอบรมบานเณรใหญ ค.ศ. 2005-2013
สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม ในสมัยคุณพอเปาโล
สมพร  อุปพงศ (ค.ศ. 2005-2007) และคุณพอฟลิป
อดศิกัดิ ์ พรงาม (ค.ศ. 2007-2013) เปนอธิการ

รับการแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร  วันท่ี  14
สิงหาคม ค.ศ. 2010 ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช

รบัการแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม วนัท่ี 13 สิงหาคม
ค.ศ. 2011 ที่สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม โดย
พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา  กฤษเจริญ

รบัการบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี 11 สิงหาคม ค.ศ.
2012 ที่สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม โดย
พระสังฆราชซิลวโีอ สิรพิงษ  จรสัศรี

คติพจน “เพราะความรกัของพระครสิตเจาผลกัดัน
เรา” (2คร 5:14) (Caritas Christi urget nos)

หมายเหตุ ขอเชิญรวมมิสซาแรก ทีว่ดันักบุญฟลปิ-
ยากอบ หัวไผ  วันอาทิตยที่ 18 สิงหาคม 2013  เวลา
17.00 น.

สังฆานุกรเปโตร นรเทพ  ภานุพันธ เกิดวันท่ี 25
ตุลาคม พ.ศ. 2526 / ค.ศ. 1983 สัตบุรุษอาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี เปนบุตรของ
เปาโล สุทนิ  ภานพัุนธ  และเทเรซา สวรรค ภานพัุนธ

รับการอบรมบานเณรเล็ก ค.ศ. 1995-2004
สามเณราลัยพระหฤทยั ศรีราชา ในสมัยคณุพอยอแซฟ
สุดเจน  ฝนเรอืง (ค.ศ. 1995-2000) และคณุพอฟรงัซิส
เซเวียร ชาติชาย  เวฬุรัตนกูล (ค.ศ. 2000-2004)
เปนอธิการ

รับการอบรมบานเณรกลาง ค.ศ. 2004-2005
สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นครราชสีมา ในสมัย
คณุพอกาสิมรี ประสาท  ใหมเพยีรวงศ เปนอธิการ

รับการอบรมบานเณรใหญ ค.ศ. 2005-2013
สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม ในสมัยคุณพอเปาโล
สมพร  อุปพงศ (ค.ศ. 2005-2007) และคุณพอฟลิป
อดศิกัดิ ์ พรงาม (ค.ศ. 2007-2013) เปนอธิการ

รบัการแตงต้ังเปนผอูานพระคัมภีร  วนัท่ี 14 สิง-

หาคม ค.ศ. 2010 ที่สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช

รบัการแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม วนัท่ี 13 สิงหาคม
ค.ศ. 2011 ที่สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม โดย
พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา  กฤษเจริญ

รบัการบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี 11 สิงหาคม ค.ศ.
2012 ที่สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม โดย
พระสังฆราชซิลวโีอ สิรพิงษ  จรสัศรี

คติพจน “เพราะขาพเจาออนแอเม่ือใด ขาพเจา
กย็อมเขมแข็งเม่ือนัน้” (2คร 12:10)

หมายเหตุ ขอเชิญรวมมิสซาแรก ที่อาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี วันเสารที่ 17
สิงหาคม 2013  เวลา 16.00 น.

สังฆานุกรเปโตร เหงียน หูว เบ๊ียต, MI. เกิดวันที่
17 ธันวาคม ค.ศ. 1976 ที่จังหวัดตราวินห ประเทศ
เวียดนาม สัตบุรุษวัดบายซาน (Bai Xan Church)
ประเทศเวียดนาม  เปนบุตรคนท่ี 4 ในจำนวนพ่ีนอง 8
คน ของยาโกเบ เหงียน วัน เตียป และอันนา เหงียน
ถิ ซอื

เขาบานเณรในนามของวัดบายซาน (Bai Xan
Church) ประเทศเวียดนาม

ผสูงเขาบานเณร คณุพอเปาโล เหงียน วนั ถันห
รบัการแตงต้ังเปนผอูานพระคัมภรี วนัท่ี 14 สิงหา-

คม ค.ศ. 2010
รบัการแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม วนัท่ี 13 สิงหาคม

ค.ศ. 2011
รบัการบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี 11 สิงหาคม ค.ศ.

2012
คติพจน   “จงอยากลัวเลย” (มธ 14:27)

สังฆานุกรยอแซฟ ฟาน อัน หยุง, MI. เกิดวันท่ี
1 พฤษภาคม ค.ศ. 1974  ที่บานเมถวด จังหวัดด๊ักลัก
ประเทศเวียดนาม สัตบุรุษวัดยูยเฮา (Duy Hoa)
สังฆมณฑลบานเมถวด ประเทศเวียดนาม เปนบุตร
ของเปโตร ฟาน วัน อาน และมารีย เหงียน ธิ หญิ
มีพีน่องในครอบครัว 5 คน

เขาบานเณรในนามของวัดยูยเฮา (Duy Hoa)
สังฆมณฑลบานเมถวด

ผสูงเขาบานเณร คณุพอเปโตร หวง ดินห็ ถุย
รบัการแตงต้ังเปนผอูานพระคัมภรี วนัท่ี 13 สิงหา-

คม ค.ศ. 2011
รบัการแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม วนัท่ี 28 มิถนุายน

ค.ศ. 1012
รบัการบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี 11 สิงหาคม ค.ศ.

2012
คติพจน  “ขาพเจามาเพ่ือปฏิบัติตามพระประสงค

ของพระองค” (ฮบ 10:9)

คุณวิลาสินี ศุภลักษณ อุทิศให
อากาทา ละมลู แซฉัว่                            500   บาท

คณุอรณุศร ีแสงประสทิธิ ์                                   500  บาท
คณุชตุมิา และครอบครวั บุญธรีวชัร     1,200  บาท
คณุสุรชยั บุญตันรตัน อทุศิให                  500  บาท

เปโตร บงุ จุงเต็ง
เกรโกร ีปต ิบุญตันรตัน

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

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ

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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คณุพอวชัศลิป  กฤษเจริญ

สนามความคิด
งานแพรธรรม

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

“การเอาใจใสในการสอนคำสอนเปนหนาท่ี
ของสมาชิกทุกคนในพระศาสนจักร ตามบทบาท
ของแตละคนโดยอยูภายใตการดูแลของผูใหญผูที่
มีอำนาจท่ีชอบดวยกฎหมายฝายพระศาสนจักร”
(กฎหมายพระศาสนจักร ขอที่ 774) และ “ผูใหญ
ทรงอำนาจทองถ่ินตองเอาใจใสใหครทูีไ่ดรบัหนาท่ี
เปนผูสอนศาสนาในโรงเรียนแมในในโรงเรียนท่ี
มิใชคาทอลิก ตองเปนผูที่ดีเดนในดานคำสอนท่ี
ถูกตอง ในดานพยานชีวิตคริสตชนและทักษะ
การสอน” (กฎหมายพระศาสนจักร ขอที ่804 วรรค 2)

คุณครูกมลา สุริยพงศประไพ หัวหนาฝาย
จิตตาภิบาลและครูคำสอนประจำวัดนักบุญเปโตร
อ.สามพราน จ.นครปฐม ไดเลาใหฟงวา “ที่วัด
ของเรา คุณพอเจาวัดไดใหการสนับสนุนบรรดา
เด็กๆ ลูกวัดท่ีไมไดเรียนในโรงเรียนของวัดแต
ไปเรียนในโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนอื่นๆ ได

สอนคำสอนวันอาทิตย
การสอนคำสอน

กลับมาเรียนในโรงเรียนของเรา เพื่อจะไดมีโอกาส
เรยีนคำสอนและรับการอบรมแบบคาทอลิก” การท่ีเด็ก
คาทอลิกไมไดเรยีนในโรงเรียนคาทอลิกเปนประเด็นท่ี
ถูกพูดถึงอยู เสมอๆ ซ่ึงสาเหตุอาจจะมาจากปจจัย
หลายประการ เชน เดินทางลำบาก การขาดทุนทรัพย
หรือการเลือกโรงเรียน ฯลฯ เจาอาวาสปจจุบัน คือ
“คุณพอสำรวย กิจสำเร็จ” จึงไดจัดโครงการท่ีสำคัญ
ควรพดูถึง 2 โครงการ คือ การนำเด็กคาทอลกิกลบัมาเรียน
ในโรงเรียนของวัด และการจัดการสอนคำสอนในวัน
อาทิตยใหกบัเด็กๆ ทีไ่ปเรียนในโรงเรียนอ่ืนๆ

สำหรับการนำเ ด็กคาทอลิกกลับมาเ รียนใน
โรงเรียนของวัด คุณพอเจาวัดและคณะกรรมการ
สภาภิบาลไดจัดระดมทุนการศึกษาโดยการเชิญชวน
ใหสัตบุรุษของวัดไดถวายเงินในวันอาทิตยสะสมไว
เพือ่ชวยเหลอืเปนทุนการศึกษาใหกบัเด็กๆ และระดมทุน
คร้ังใหญในโอกาสวันเสกสุสานของวัด ซ่ึงในวันนั้น
จะมีผคูนหล่ังไหลมาภาวนาใหกบัญาติมิตรท่ีลวงลับไป
แลวเปนจำนวนมาก โครงการระดมทุนน้ีเปนการ
เปดโอกาสใหสัตบุรุษเขามีสวนรวมในการศึกษาของ
สมาชิกวดัของตนเอง

สวนการสอนคำสอนวันอาทิตยนั้น คุณพอเจาวัด
และทีมงานไดสงฆราวาสท่ีสนใจไปรับการฝกอบรม
ดานการเรียนการสอนคำสอนจากศูนยครสิตศาสนธรรม
(ซีซี)  สามพราน นครปฐม ในภาคฤดูรอนและหลกัสูตร
คริสตศาสนศาสตรระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัย
แสงธรรม รวมกับฆราวาสอาสาสมัครบางคนจัดการสอน
คำสอนใหกับเด็กๆ ลูกวัดหลังจากพิธีมิสซาฯ ที่สอง

จนถึงเท่ียง โดยท่ีทางวัดไดบรกิารอาหารเท่ียงใหกบั
เด็กๆ ลูกหลานของวัดดวย การเรียนคำสอนในวัน
อาทิตย บรรดาคุณครูคำสอนอาสาสมัครไดใช
วิธีการสอนสมัยใหมที่ทำใหเด็กๆไดเรียนรูดวย
ความสนุกสนานและอยากจะใหถึงวันอาทิตยเร็วๆ
ทั้งน้ีดวยความรวมมือบรรดาสัตบุรุษ ผูใหญใจดี
ของวัดใหการสนับสนุนดวยดเีสมอมา

โครงการดีๆ อยางน้ีวดัของทานมีแลวหรือยงั

ไปทางบาปและตัณหา ซ่ึงยงัฝงแนนอยใูนตัวผม จงึตอง
อาศัยพระหรรษทานของพระครสิตเจาชวย ผมตองตอสู
เพื่อการกลับใจตลอดเวลา ตลอดชีวิต (คำสอน ขอ
1426) จึงทำใหผมเห็นความจำเปน และความสำคัญ
ของศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงการกลับใจ หรอืศีลอภยับาป เพราะ
ในแตละวนั ผมยงัพลัง้พลาดทำบาปผดิ ผมพบความจรงิ
ทีไ่มสามารถปฏิเสธไดในชีวติวา แมผมมีความปรารถนา
ที่จะทำความดี แตก็ไมไดทำ กลับไปทำความช่ัวที่
ไมปรารถนาจะทำ (รม 7:19) ผมตองรูจักสำนึกผิด
กลับใจ เขามาพ่ึงศีลอภยับาปอยางสม่ำเสมอ

ดวยศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงการเปนทุกขกลับใจ พระเจา
ทรงชำระบาปของเราดวยพระโลหิตขององคพระผูไถ
ทีไ่ดหลัง่บนไมกางเขน เราจงึไดรบัการฟนฟใูหม ไดรบั
การอภยัโทษ กลบัมาอยใูนออมกอดรักของพระบดิาเจา
สวรรค

คุณพอรานีเอโร คันตาลาเมสซา สอนวา การ
อภัยโทษในพระโลหิตของพระคริสตเจา เปนการ
อภยัโทษอยางหมดส้ิน ไมมีการเกบ็บันทึกไวอกี พระเจา
ไมจดไมจำความบาปผิดท่ีทรงอภัยแลวอีกตอไป จึง
ไมเหมือนการอภัยโทษของโลก ที่ยังมีบันทึกอยูใน
แฟมประวัติของเขาวาเคยตองโทษมาแลว การอภยัโทษ
ของพระเจา พระองคทำใหความบาปผิดของมนุษย
ไดรับการชำระลาง ละลายหายไปในพระโลหิตอัน
ทรงฤทธ์ิของพระคริสตเจา ผูทรงเปนลูกแกะของ
พระเจา ผูทรงลบลางบาปของโลก (ยน 1:29) ดังน้ัน

เม่ือเราสำนึกผิด กลับมาหาพระเจา ขอโทษพระองค
และสารภาพบาปกับพระสงฆ พระเจาก็อภัยบาปเรา
ดวยวธีินีแ้หละ

พระเจ าทราบความออนแอของเรามนุษย ดี
พระองคจึงไดต้ังศีลอภัยบาปเพ่ือเรา ขอชาวเราเขามา
รับศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงการกลับใจน้ีอยางสม่ำเสมอเถิด
แลวพระหรรษทานท่ีเราไดรบัทุกครัง้จากศีลศักด์ิสิทธ์ินี้
จะทำให “การกลบัใจ” ของเราคอยๆ ชดัเจนข้ึนในชีวติ
พระองคจะสอนปรีชาญาณในสวนลึกของจิตใจเรา
(สดด 51:6)

พระเยซูเจาทรงยืนยันวา ในสวรรคมีความยินดี
เพราะคนบาปคนหน่ึงกลบัใจ (ลก 15:7,10) ทกุคร้ังท่ีเรา
สำนึกผิด กลับใจ มาดำเนินชีวิตตามพระวาจาของ
พระเจา เราไดนำของขวัญที่พระเจาโปรดปรานมาก
มามอบใหพระองค เหตุวา พระเจาทรงมอง (โปรดปราน)
ผทูีถ่อมตนและมีใจสำนึกผดิ และฟงคำพูดของพระองค
ดวยความยำเกรง (อสย 66:2) บทเพลงสดุดียืนยัน
เชนเดียวกันวา พระเจาไมทรงรังเกียจใจที่เปนทุกข
และถอมตน (สดด 51:17) ทุกคร้ังท่ีเราเขามาคุกเขา
ตอหนาพระสงฆดวยดวงใจท่ีสำนึกผิด ออมกอดรัก
ของพระบิดาผูเปยมดวยความเมตตาไดโอบกอดเราไว
แนบชดิกับอกของพระองคแลว (ลก 15:20-24) พระองค
จะเปล้ืองเส้ือผาสกปรกออกไปจากเรา พระองค
จะลบลางความผิดของเรา และใหเราสวมอาภรณ
ชดุวันฉลอง ทัง้นำผาสะอาดมาโพกศีรษะใหดวย (ศคย
3:4-5)

“เราไดลบลางความผิดบาปออกไปเสียจากเจาแลว”
นี่คือความรักที่เปยมดวยความเมตตาของ “พระบิดา
ผทูรงรักเรา” พระบิดาผเูฝาคอยการกลับมาของลูกอยาง
ไมเคยลดละสายตาเลย (ลก 15:20) พระเจารักเรา
อยางน้ีแหละ  มีเทพเจาใดเลาเปนเหมือนพระองค ผทูรง
ใหอภัยความผิดและทรงมองขามการลวงละเมิด (มคา
7:18) พระเจาผทูรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตสรางทุกส่ิง
ทรงเปนอยโูดยพระองคเอง ทรงรกัมนษุยอยางมาก ทรง
เอาใจใสมนุษยในทุกเรื่อง และแมมนุษยจะทำบาปผิด
ตอพระองค พระองคกท็รงอภยัโทษใหเขาทุกครัง้ท่ีเขา
สำนึกผดิเขามาขอโทษพระองค และทำใหเขากลับเปน
ผูชอบธรรม นี่ไมใชงานท่ีนาพิศวงท่ีสุดของพระเจา
ดอกหรอื? (สดด 51:10 เชงิอรรถ f.) นีคื่อพนัธกิจของ
ความรกัท่ีพระบดิาเจาสวรรคมอบใหพระเยซูเจาทำ คือ
ชวยประชากรของพระองคใหรอดพนจากบาป (มธ
1:21) สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16
อธิบายวา ในชีวิตของพระเยซูเจา พระองคอภัยบาป
ใหผูมาหาพระองค พรอมท้ังรักษาโรคภัยไขเจ็บให
ทรงแสดงใหเห็นวา การอภัยบาปเปนพ้ืนฐานของการ
รกัษาโรคตาง ๆ โดยแทจรงิ (พระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ
เลม 3 หนา 58-61) พระเจาทรงฉีกบาปผิดของเราท้ิง
ลบลางออกจากบัญชีชีวิตของเรา  และทรงเหว่ียงบาป
ของเราลงไปในทะเลลึก (มคา 7:19) เม่ือเราสำนึกผิด
กลบัใจ มารับศีลอภยับาป

(ชุมชนหรือกลุมท่ีสนใจ Lectio Divina ติดตอ
08-1899-7866)

กลบัใจในพระจิตเจา (ตอจากหนา 3)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่33 ประจำวนัที ่11-17 สงิหาคม 2013หนา 14

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)

ผใูดตองการ
ทำตาม

พระประสงค
ของพระเจา
ผูนั้นจะรูวา
คำสอนนี้

มาจากพระเจา
หรือวา

เราพูดตามใจ
ตนเอง

ผูที่พูดตามใจ
ตนเอง

ยอมแสวงหา
เกียรติของตน
แตผูที่แสวงหา
พระสิริรุงโรจน
ของผทูรงสง

เขามา
ยอมพูดความจริง

และ
ไมมีความทุจริต
แตอยางใด

(ยอหน 7:17-18)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
มารี หลุยส

ประพมิ รตัตมณี
เกิดใหมในพระเจา
6 กรกฎาคม 2013

ระลึกถึงทานในคำภาวนา

วญิญาณสมาชิกอดุมสาร
และอุดมศานตผูลวงลับ
วญิญาณในไฟชำระ

และวิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง
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 «—¥‡´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

«—¥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≈)

«—¥¡“√’¬å ¡¿æ ∫â“π·æπ ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

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

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

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

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

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠≈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√–≈Ÿ°ª√–§”  —µÀ’∫ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 12 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π √â“ß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����§≥–°√√¡°“√»“ 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

����� ‘́ ‡µÕ√åÕ“√“¡°≈“√‘  °“ªŸ™‘π  “¡æ√“π

π§√ª∞¡ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“ 

©≈Õßπ—°∫ÿ≠§≈“√“ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11  ‘ßÀ“§¡ 2013

‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

‡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“

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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√–§”‚≈°

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ª√–‡ √‘∞ µ√√°‡«»¡å

����� ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ¢Õ‡ πÕ‚ª√·°√¡

™ÿ¥µ√«® ÿ¢¿“æ GIFT FOR MOM  ”À√—∫ µ√’∑’Ë¡’

Õ“¬ÿ 35 ªï¢÷Èπ‰ª‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ¢Õß¢«—≠¡Õ∫„Àâ°—∫

§ÿ≥·¡à·≈–§π∑’Ë§ÿ≥√—° ‰¥â·°à ™ÿ¥µ√«® ÿ¢¿“æ

ç√—°·¡àé √“§“‡√‘Ë¡µâπ 6,900 ∫“∑ ™ÿ¥µ√«®¡–‡√Áß

‡µâ“π¡ √“§“ 3,000 ∫“∑ ·≈–æ‘‡»… ”À√—∫∑à“π

∑’Ë´◊ÈÕ™ÿ¥µ√«® ÿ¢¿“æ ç√—°·¡àé ™ÿ¥„¥°Á‰¥â  “¡“√∂

´◊ÈÕ™ÿ¥µ√«® ÿ¢¿“æ ç√—°æàÕπ–é ‰¥â„π√“§“ 2,800

∫“∑‡∑à“π—Èπ

‡√‘Ë¡µ—Èß·µà 1-31  ‘ßÀ“§¡ 2013  Õ∫∂“¡

√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë·ºπ°°“√µ≈“¥ ‚∑√. 0-2675-5000

µàÕ 51304-08

����� —°°“√ ∂“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∏√√¡

 —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)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ¥Õπ°√–‡∫◊ÈÕß Õ.∫â“π‚ªÉß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡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≠§≈“√“ ªí°À¡Ÿ Õ.‚æπæ‘ —¬ ®.ÀπÕß§“¬

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

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

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å ®.¿Ÿ ‡°Áµ

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπ

ª√–∏“π

«— ¥π— °∫ÿ≠¡Õπ‘ ° “ ·≈–«— ¥π— °∫ÿ≠ÕÕ°ÿ  µ‘ π

Õ. ÿ‰Àß‚°≈° ®.π√“∏‘«“  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 31  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå

™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 33 ª√–®”«—π∑’Ë 11-17  ‘ßÀ“§¡ 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

§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°“√

 —¡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

�����»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“  —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ √—∫ ¡—§√

‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâª√– “πß“π‚§√ß°“√ 2 µ”·Àπàß

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ¢âÕ∑’Ë 1) ‡ªìπ™“µ‘æ—π∏ÿå (ª°“‡°Õ–≠Õ)

§◊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

°â“« Ÿàªï∑’Ë 40 ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë

‡ªî¥»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®∑“ß‚∑√»—æ∑å

ç‡¡◊ËÕ§ÿ≥∑âÕ„® . . . ‡´πµå‡¡√’Ë‡¢â“„®§ÿ≥é

„Àâ§”ª√÷°…“ ø√’

‚∑√À¡“¬‡≈¢ 08-8377-4455

„Àâ∫√‘°“√∑ÿ°«—πµ≈Õ¥  24  ™—Ë«‚¡ß

‡æ»™“¬ Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π 30 ªï ¢âÕ∑’Ë 2 ) «ÿ≤‘°“√»÷°…“µ—Èß·µà

¡.6 - ª√‘≠≠“µ√’ ‰¡à®”°—¥ “¢“ (π‘µ‘»“ µ√å®–

æ‘®“√≥“‡ªìπæ‘‡»…) ¢âÕ∑’Ë 3) ¡’§«“¡ π„®·≈–

°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ°—∫ß“π¥â “π°“√æ—≤π“·≈–™Õ∫

°“√µ‘¥µàÕª√– “πß“π°—∫Àπà«¬ß“π¿“§√—∞·≈–

‡Õ°™π ¢âÕ∑’Ë 4)  “¡“√∂¢—∫√∂‰¥â ¢âÕ∑’Ë 5)  “¡“√∂

„™â‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡µÕ√åæ◊Èπ∞“π Õ“∑‘ ‰¡‚§√´Õø∑å

 «— ¥‘°“√∑’Ë‰¥â√—∫

- ∞“π‡ß‘π‡¥◊Õπµ“¡‚§√ß √â“ß¢ÕßÀπà«¬ß“π

- ª√–°—π —ß§¡

- ª√–°—πÕÿ∫—µ‘‡ÀµÿÀ¡Ÿà

- ¡’∫â“πæ—°‡®â“Àπâ“∑’Ë

 π„®µ‘¥µàÕ∑’Ë»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“  —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

‚∑√. 0-3231-4726 ·≈–À√◊Õ‚∑√. 08-9837-4215

/ 09-00979-199 E-mail : disac_ra@hotmail.com

„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¶√“«“ 

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

®ßµ—Èß„®øíß„Àâ¥’ ∑à“πµ«ß„Àâ‡¢“Õ¬à“ß‰√

‡¢“°Á®–µ«ß„Àâ∑à“πÕ¬à“ßπ—Èπ

·≈–®–‡æ‘Ë¡„ÀâÕ’°¥â«¬

(¡“√–‚° 4:24)

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘µÕ≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é  „π‡ø´∫ÿâ§

·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัที ่33 ประจำวนัท่ี 11-17 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

รบัสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางชาติ
มปีระสบการณในการสอนจาก
มหาวทิยาลยั Saint John’s

รบัสอนตามบาน สถานท่ีทำงาน หรอือพารทเมนท
ของอาจารยแถวรามคำแหง ซอย 155

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

ราคาพิเศษ
เพือ่พฒันาภาษาใหดีขึน้

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

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

ขายบานพรอมทีดิ่นดวน!!!
สุขมุวทิ 101

300 เมตรจากวัด / ร.ร. โฮลี ่(110 ตรว.)
โทร. 08-5788-9887

ฝายการศกึษาเชยีงใหม (ตอจากหนา 20)
เซอรแอนนี สนเจริญ ผูอำนวยการฝายการศึกษา

ของสังฆมณฑลเชียงใหมและผูอำนวยการโรงเรียน
สันติศึกษา ไดเปดเผยถึงการจัดฝกอบรมวา “นีเ่ปนนโยบาย
ของสงัฆมณฑลท่ีกำหนดใหโรงเรยีนในสังกัดทุกโรงเรียน
ไดเอาใจใสเรือ่งการอบรมดานจิตใจและจิตวิญญาณ แก
นักเรียนของเราในทุกระดับ สังฆมณฑลไดกำหนดให
นักเรียนระดับประถมปที่ 1-3 เขาสังกัดสมณองคกร
ยวุธรรมทูต นกัเรียนระดับชัน้ประถม ปที ่4-6 ใหเขาสังกดั
องคกรพลศีล นักเรียนระดับมัธยมตนใหฝกอบรมดวย
องคกรวายซีเอส  สวนมัธยมปลายใหเขาสังกัดคณะ
พลมารีย”  มาเซอรเชือ่วาการท่ีจะเนนใหนกัเรียนเปนแค
คนเกงเทาน้ันยงัไมเปนการเพยีงพอ และแนวทางการศึกษา
ของคาทอลิกน้ันมีเปาหมายเพ่ือสรางนักเรียนใหเปน
ผูเรียนที่สมบูรณครบครัน คือ เปนท้ังคนเกงและคนดี
ซ่ึงกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียนเปนการเสริมเร่ือง
การสอนคำสอนใหสมบูรณยิง่ข้ึน และกิจกรรมคาทอลิก

ในโรงเรียนยังเปนเคร่ืองมือทีดี่ สำหรับการพัฒนาตัวเด็ก
ทัง้ดานสังคม ดานจิตวิญญาณ และดานการประกาศขาวดี
ใหกบัเด็ก  ๆของเรา สวนนกัเรยีนทีน่บัถอืศาสนาอ่ืนๆ นัน้
ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาดาน
จติวิญญาณตามความเช่ือของพวกเขาโดยมีครูผรูบัผดิชอบ
และมีโครงการสงเสริมตางๆ เชนเดียวกนั

สมณองคกรยุวธรรมทูตเปนองคกรท่ีไดกอต้ังมา
เปนเวลา 170 ป โดยพระสงัฆราชชาวฝรัง่เศสท่ีมีใจรอนรน
ในเร่ืองการแพรธรรม ทานคิดวา “ไมมีใครท่ีจะชวยเด็กๆ
ไดดีเทากับการท่ีจะใหเด็กๆ ชวยเหลอืกนัและกัน”  ทาน
ไดรวบรวมเด็กๆ มารวมกันสวดภาวนา พลกีรรม (ยอม
ลำบาก) และแบงปน (บรจิาคเงินและสิง่ของ) เพือ่สนบัสนุน
งานประกาศขาวดีหรือการแพรธรรมในประเทศท่ียัง
ไมรูจักพระเจาหรือมีผูศรัทธาจำนวนนอย กิจการเด็กๆ
ของทานจากกลมุเลก็  ๆไดรบัการยอมรบัไปยงัสังฆมณฑล
ตางๆ ในประเทศฝรั่งเศสอยางรวดเร็วและไดขยายไป
ยงัยโุรป อเมรกิา และทวปีอืน่ๆ อยางรวดเรว็ จนไดรบั

การยอมรับใหเขาอยใูนความอุปถมัภของพระสันตะปาปา
พนัธกิจท่ีสมาชิกยุวธรรมทูตกระทำเปนประจำ คือ สวด
บทวนัทามารียวนัละ 1 บท และบรจิาคเงินจากการอดออม
คนละเลก็ละนอยในแตละสปัดาหเพือ่นำมารวมกนัและ
ไปมอบใหกบัเด็กๆ ทีย่ากจนหรือมีความตองการเรงดวน
สมณองคกรยุวธรรมทูตจัดงานวันยุวธรรมทูตในวัน
อาทิตยฉลองพระครสิตแสดงองค (วนัพญาสามองค) ซ่ึง
อยใูนชวงเดอืนมกราคมของทกุป

สำหรับโรงเรียนที่เขารวมรับการฝกอบรมครั้งน้ี
ประกอบดวย ร.ร.สันติวทิยา เชยีงราย  ร.ร.อรโุณทัย ลำปาง
ร.ร.นชุนารถอนสุรณ  ร.ร.พระหฤทยั เชยีงใหม  ร.ร.เรยนีา
เชลวีทิยาลัย  ร.ร.ศีลรวี เชยีงดาว  และ ร.ร.ศิรมิาตยเทวี
โดยมีคณุพอวชัศลิป กฤษเจริญ ผอูำนวยการสมณองคกร
สนับสนุนงานแพรธรรม (PMS) ประจำประเทศไทย
นายพพัิฒนพงษ แซลิม่  และนางสาวสรุสัวด ีหงษวงค
เจาหนาท่ีฝายงานธรรมทูตของอัครสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ
เปนวิทยากร
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ในวิชาผูนำเย่ียงผูอภิบาล ประโยคหน่ึงท่ี
ทาทายและแนนอนมันเรียกรองใหคนท่ีขันอาสา
มาทำหนาท่ีเปนผูนำในทุกระดับตองกลับไป
ทบทวน “คุณไมสามารถพูดวา ไมรู ไมเขาใจ
ไมถนัด ไมได ในเวทีที่คุณตองแสดงบทผูนำ
เพราะนอกจากคุณจะเปนผูนำท่ีใชไมไดแลว
คุณยังไมควรแมแตคิดวาจะมาเปนผูนำเสียดวยซ้ำ
ทางออกคือคุณควรจะหลีกเลี่ยงท่ีไมทำหนาท่ีนั้น
หรอืตัวชวยคอื คุณตองพยายามท่ีจะเรียนรสูนามงาน
ของคุณมากท่ีสุด” โชคดีที่ฮอรโมนใฝรูของผม
ยังไมเลิกทำปฏิกริยา

ผมจำไดวา ตอนอยูฟลิปปนสความกระหาย
ใครรูถึงบานเมืองของเขา เปนตนในแงมุมของ
ส่ือมวลชน ความศรัทธาและงานทางดานศิลป-
วัฒนธรรม พาผมออกเดินทางไปคนพบความรู
นอกตำรา แอบชื่นชมในบางมุม และเม่ือคนพบ
มากเทาไร ยิง่อยากคนพบมากขึน้เทาน้ัน หอศลิป-
วฒันธรรม พพิธิภณัฑ การแสดงงานศิลปะในแบบ
ตางๆ ภาพวาด ภาพเขียน ละครโรงใหญ โรงเล็ก
เวทีระดับชาวบาน นักศึกษา หรือการกุศล
ผมหมดวันหยุดไปกับกิจกรรมเหลาน้ัน แตเม่ือ
ถงึวนัท่ีกลบัมาตุภมิู   นัง่นึกเปรยีบเทยีบโดยตัดอคติ
ความนิยมชาติ ผมวาโอกาสของการอยใูนเมืองไทย
มีเยอะกวา ออนชอยกวา หลากหลายกวา เพยีงแต
วาเราจะออกไปเรียนรูจักมันหรือตีคามันแคไหน
เทาน้ันเอง

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
เปนอีกที่หนึ่งท่ีผมไปบอยๆ วันนั้นมีกิจกรรม
เทศกาลภาพยนตรนักเรียนนักศึกษานานาชาติ
กรุงเทพ ครั้งท่ี 4 หรือภาษาอังกฤษเขาใชคำวา
Bangkok International Student Film festival
2013 ไมนาเช่ือวาจัดมาไดถงึคร้ังท่ี 4 แลว เปนงาน
ระดับนานาชาติทีเดียว มีผลงานของนักเรียน
นักศึกษาท่ัวโลกแยกไดหลากหลายประเภท ทั้ง
ภาพยนตรส้ัน อะนิเมช่ัน กิจกรรมสัมมนา การ
ขายของบาง จากสปอนเซอรหลัก ชวงเวลาท่ีมี
โอกาสเขาไปรวมกิจกรรมเปนชวงบายๆ ขณะ
ฉายอะนิเมชั่นผลงานของนักศึกษาท่ัวโลก ผม
ชอบงานของประเทศญ่ีปุนมันมีสีสันดี แตงาน
แตละชิ้นมักสรุปภาพรวมไดสองประการ หนึ่ง
วั ยและความ คิดสร า งสรรค ของคน ท่ีผ าน
ประสบการณตางกันสงผลตางกัน สองความเปน
ชาตินั้นๆ เบ้ืองหลังของชีวิต และบรรยากาศของ
ประเทศชาติสงผลตอตัวหนังไมมากก็นอย เรา
จึงมีหนังนารักแตแอบเก็บกดแบบญี่ปุน แตมี
หนังเพี้ยนๆ กดดันแบบประเทศคอมมิวนิสต
หนังสุดฮาแบบไทย และหนังอารตสุดๆ จากฝง
ยุโรป

ผมเดินลงมายังรานกาแฟดานลางพบภาพชีวติท่ีเปน
ศิลปะอีกแบบแตเปนศิลปะการดำเนินชวีติ คนหนาขาว
ใชพื้นท่ีบริเวณหนาประตูทางเขาของหอศิลปฯ ที่นั่น
มีบริ เวณพอสมควรสำหรับการชุมนุมพูดคุยและ
นัดแนะ แตขณะน้ันฝนตกลงมาปรอยๆ รอบบริเวณ
มีตำรวจยนืคุมเชิงไว ผมเหน็สภาพผคูนท่ีอยใูนม็อบแลว
ไมคอยนากลัว สวนใหญเปนชาวบาน แตการปกคลุม
ใบหนาดวยหนากากอาจทำใหเราไมทราบไดวาใคร
เปนใคร ฝงตรงขามมีเวทีมวยขนาดยอม รายการมวย
เริม่ข้ึนแลวในคทูีห่นึง่ ชาวตางชาติเปนอีกกลมุบุคคลหนึง่
ที่มากโขอยูในบริเวณน้ัน แนนอนมวยไทยเปนศิลปะ
ปองกันตัว เปนจุดแข็งจุดขายท่ีเรียกความสนใจตอ
นักทองเท่ียวได แตบนเวทีมวยขณะน้ัน เปนนักชก
ไมใชวัยละออนแต เปนวัยเด็กนอย  ผมวาไม เกิน
ประถม 6 งานศิลปะหรือการแสดงทางวัฒนธรรมบนเวที
หองฉายภาพยนตร กบัศิลปะการเจรญิชวีติ ผลประโยชน
เง่ือนปมของความซับซอนแบงฝายทางการเมือง ยงัเปน
วถิใีหเราตองกาวตอไปบนสังคมของเรา ผมชกัเปนหวง
เยาวชนที่จะเปนอนาคตของชาติ ในกระแสธารของ
ส่ิงเหลาน้ี  เขาจะเสพรับเร่ืองเหลาน้ีในมุมไหน
เขาจะเขาใจและตีความชีวิตในภาคปฏิบัติอยางไร วิถี
ของผูนำจะเปนไปในแบบไหน แบบอยางจากใคร
จะชัดเจนท่ีสุด

งานชุมนุมเยาวชนโลก ครัง้ท่ี 28 ทีร่โิอ เดอ จาเนโร
ประเทศบราซิล จบลงพรอมกับการประกาศเจาภาพ
ในครั้งตอไปคือ ประเทศโปแลนด ในป ค.ศ. 2016

เยาวชน 3 ลานคน จาก 150 ประเทศในโลก พรอม
กับขอ เรียกรองจากสมเด็จพระสันตะปาปา
“จงทำใหพระศาสนจักรสวยงามข้ึน” และ “ทำโลก
ใหสวยงามกวาเดิม” แนนอนเยาวชนท่ีมารวม
ชุมนุมไดพบสิ่งเหลาน้ีแลว ท่ีเหลือคือพวกเขา
ตองถายทอดมันลงไปในชวีติ

ศาสตรของความเปนผูนำ ไมไดเรียกรองแค
เพยีง คนหน่ึงหรอืสองคนท่ีกาวออกมายนืขางหนา
แตเรียกรองทุกคน ใหนำครอบครัว นำสำนักงาน
นำชีวิตของตนเอง ผมเช่ือวาการเรียนรูไมจบ
ในขณะเดียวกันความหวังก็ไมใชส่ิงท่ีเราตอง
ทำหายหรือละท้ิงมัน เจฟ ในภาพยนตรเรื่อง The
Great Beautiful หรือชื่อภาษาอิตาเลียนวา La
Grande Bellezza นักเขียนในวัย 65 ป ที่ขาด
แรงบนัดาลใจ ใชชวีติไปวันๆ ทีก่รงุโรม เมืองแหง
สีสันและความหลอกลวง ศรัทธาและการฉอฉล
จนวันท่ีพบความจริงของชีวิตวาทุกอยางลวน
จริงลวง ทุกอยางลวนแลวแตเราเลือกที่จะมอง
และเปนไป  เขาจึงกลับไปเขียนหนังสือเพื่อ
สรางแรงบันดาลใจใหกับผูคนไดอีกคร้ัง ทุกอยาง
ลวนแลวแตจริงลวง แตหนาท่ีของเราลวนแลวแต
ตองทำใหเปนจริง มิใชคำบอกกลาวเพื่อเยาวชน
เทาน้ัน “จงทำใหพระศาสนจักรสวยงามข้ึน และ
รวมกนัทำใหโลกสวยงามกวาเดิม”

ฝนหยุดแลว ผมกำลงัเดินตอไป
บรรณาธิการบริหาร

ฝนหยุดแลว
ผมกำลงัเดนิตอไป
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∑ÿ°«‘π“∑’¢Õß°“√µ—¥ ‘π„® ∫“ß∑’‡™◊ËÕ‰¡à‡™◊ËÕÕ¬Ÿà∑’Ë¡πÿ…¬å ·µà√—°Àà«ß„¬ ™à«¬‡À≈◊Õ
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À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ «—¥„π§«“¡¥Ÿ·≈¢Õß§≥–‚ø‚§≈“‡√

∫«™æ√– ß¶å®—π∑∫ÿ√’  -  §“¡‘≈‡≈’¬π

 —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ ‡Àß’¬π ÀŸ«å ‡∫’Í¬µ  —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø ø“π Õ—π À¬ÿß

 —ß¶“πÿ°√¬ÕÀåπ «—™√æ≈ °Ÿâ™“µ‘  —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ π√‡∑æ ¿“πÿæ—π∏å

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

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

 —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ ‡Àß’¬π ÀŸ«å ‡∫’Í¬µ  —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø ø“π Õ—π À¬ÿß
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‡ªìπª√–∏“π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 11)

ΩÉ“¬°“√»÷°…“‡™’¬ß„À¡à    ®—¥Ωñ°Õ∫√¡ºŸâπ”¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ
‡™’¬ß√“¬ ●  ‚√ß‡√’¬π —πµ‘»÷°…“ Õ.‡¡◊Õß ®.‡™’¬ß√“¬ «—π∑’Ë 22-23 °√°Æ“§¡ 2013 ΩÉ“¬°“√»÷°…“

¢Õß —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ‰¥â®—¥Ωñ°Õ∫√¡§√ŸºŸâπ”¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ„Àâ°—∫ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ß“πÕ¿‘∫“≈

„π·µà≈–‚√ß‡√’¬π¢Õß°≈ÿà¡‚√ß‡√’¬π„π —ß°—¥œ ‚¥¬¡’§≥–§√Ÿ®“° 7 ‚√ß‡√’¬π®”π«π 35 §π ‡¢â“√à«¡

„π°“√Ωñ°Õ∫√¡§√—Èßπ’È  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 17)
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©∫—∫·√°¢Õßæ√–Õß§å  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)
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