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เยาวชนกวาสามพันคนในประเทศไทย รวมฉลองปแหง
ความเชื่อ และทำกิจกรรมรวมกัน พระคุณเจาชูศักด์ิชี้เยาวชน
คือประจักษพยานแหงความเชื่อ

ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก

พระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัดิ ์สิรสุิทธิ ์เปนประธาน
ในพิธีบูชาขอบพระคุณเปดงานชุมนุมเยาวชนระดับ
ชาติโอกาสปแหงความเชื่อ รวมกับพระอัครสังฆราช
หลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร พระอัครสังฆราช
ฟรงัซสิเซเวยีร เกรยีงศกัดิ ์ โกวทิวาณชิ  พระสงัฆราช
ฟลปิ บรรจง ไชยรา พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา
กฤษเจริญ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย
พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค
พรอมดวยคณะสงฆ นักบวช  และบรรดาเยาวชน
จำนวน 3,120 คน ทีอ่าคารบุญราศสีมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 โรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ สามพราน

ในวันนี้นอกจากเยาวชนจะไดรวมฉลองปแหง
ความเช่ือของพระศาสนจักรไทยแลว ยงัไดรวมพธีิบชูา
ขอบพระคุณ รวมกิจกรรม อีกทั้งไดรับขอคิดจาก
พระคุณเจาท้ัง 7 องค ที่จัดข้ึนเปนพิเศษในชวง “พระ-
สังฆราชพบเยาวชน” พระคุณเจาไดมาแบงปน และ
ใหขอคิดแกเยาวชน

พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ กลาววา “พออยากถามวา
ทำอยางไรลูกจึงจะประกาศความรักใหคนอื่นได หาก
ลูกปรารถนาจะประกาศความรักของพระเจาใหคนอื่น
ลูกจะตองประกาศความรักใหตัวลูกเองกอน”

พระคุณเจาจำเนียร กลาววา “ลูกเยาวชนท่ีรัก พอ
ขอแสดงความยินดี และขอบคุณพวกเราทีม่ากันในวันน้ี
ปนี้เปนปแหงความเช่ือ พวกลูกตองเขาใจวาปแหง
ความเช่ือนั้นตองมีความหมายไมใชเพื่อใครคนอ่ืน
แตใหตัวเราเอง “เชื่ออะไร?” เชื่อในองคพระเยซูเจา
ที่ไดตายเพ่ือพวกเราบนไมกางเขน ทุกคร้ังเราไดรวม
มิสซาเราจะเห็นวามีไมกางเขนและนี่คือเครื่องหมาย
ของความรักท่ีพระเยซูเจาไดรกัเราจนถึงวันสุดทายของ

“ความเชือ่กบัเยาวชน
คนรนุใหม”

ชวีติของพระองค
ดังน้ีเม่ือเราบอกวาเปนปแหงความเช่ือ ลูกตองเริ่ม

อานพระคัมภรี เพือ่เราจะไดรวูา พระองคตรัสอะไรบาง
พระองคทำอะไรบางในชีวติของพระองค ซ่ึงมีมากมาย
เหลือเกิน เราไปพบพระเยซูเจาในพระคัมภีร และเพ่ือ
เราจะไดเดินตามพระองคไปจนถึงวาระสุดทายของชีวติ

เม่ือครัง้ท่ีพอไปดฝูงูแกะท่ีประเทศปาเลสไตนนัน้ มี
สองพีน่องดูแลฝงูแกะอย ูฝงูละประมาณ 50 ตัว แลวเรา
สังเกตดูเวลาท่ีเขาจะเดินไปไหนเขาก็จะบอกกับ
ฝงูแกะวา ‘ตามเรามา’ แลวฝงูแกะน้ันก็จะลุกข้ึนเดินตาม
เสียงของเขาไป มันนารกัจงัเลย เปนภาพท่ีสวยงามมาก
เพราะแกะเหลาน้ันจำเสียงของผูเลี้ยงน้ันได

พอลองถามวา มีบางไหมท่ีแกะมันหลงฝูงของมัน
คนเลีย้งกบ็อกวา มีบางเหมือนกนั เวลาท่ีแกะตัวนัน้หอูือ้
ก็เลยตามคนเล้ียงที่ไมถูกตอง

พวกลูกๆ ครับ เราตามพระเยซูเจาไป ถาเราปวย
ทางดานจิตใจ ทำใหเรามอง ทำใหเราฟงเสียงของ
พระเยซูเจาไมชดั เราไปฟงเสียงของคนอ่ืน คนท่ีไมได
พาเราไปสวรรค

เราตองตัดสินใจแลววา จากน้ีไปเราจะอานพระคัมภีร
วนัละหน่ึงหนาเพือ่จะไดเหน็พระพกัตรของพระเยซูเจา

มากข้ึน และลูกตองไปรวมมิสซาดวย ลูกอยาไปคิดวา
บชูามิสซาน้ันลาสมัย เพราะมิสซาเปนท่ีนดัพบระหวาง
พระเจาซ่ึงใหญทีสุ่ด แตพระองคทำตัวใหเลก็ลงเพือ่มา
พบกบัลกูในบูชามิสซา เพราะฉะน้ันใหเราไปรวมมิสซา
ทุกอาทิตย

พวกลกูตองสวดลูกประคำทุกวนั จะไดมีพลงัเอาไว
ตอสส่ิูงชัว่รายตางๆ ดวย”

พระคุณเจาปญญา เริม่ตนดวยคำถามวา  “เพยีงแต
รูวาทานเปนเด็ก พอก็รักเธอแลว” เปนคำกลาวของ
นักบุญอะไร นักบุญยอหนบอสโก ทานไดกลาวไว
อยางน้ัน  และเรากท็ราบวาเปนอยางน้ันจรงิๆ  เราปรบมอื
ใหนกับญุยอหนบอสโก  แตคนท่ีรกัพวกเราจรงิๆ และ
ไมมีใครท่ีจะรักพวกเรามากเทากับพระเยซูเจาพระเจา
ของเราอีกแลว ปรบมือใหกับพระเยซูเจาดวย

โอกาสทีเ่รามารวมเฉลมิฉลองปแหงความเช่ือ เรามี
พระเจาองคเดียวกัน มีความเชื่อเดียวกัน วอนขอ
พระเปนเจาโปรดอวยพรพวกเราทุกคน”

พระคณุเจาบรรจง กลาววา “พออยากใหเราสังเกต
พวกนก เปด หรอืหาน โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว พวก
หานจะบินกนัเปนฝงูๆ เพราะการทีมั่นบินกนัเปนฝงูน้ัน
จะบินไดไกลกวาอีกหลายเทาตัว เพราะเวลาท่ีบินนั้น
อากาศท่ีใตปกของมันจะไปชวยตัวอืน่ดวย เปนการชวย
กนั จงึจะสามารถบินไดไกล พอตองการเหน็พวกเรา เปน
หน่ึงเดียวกันในทุกสังฆมณฑล เราเปนหนึ่งเดียวกัน
ในงานตางๆ ของพระศาสนจักร เราชวยกันแมวาเรา
จะอยสัูงฆมณฑลใดก็ตาม ตะวันออกหรอืตะวันตก

ส่ิงหน่ึงจากการบินของฝูงนกหรือฝงูหานท่ีรวมบิน
กันไปเปนฝูงน้ัน อาจมีนกตัวใดบาดเจ็บ ปกหัก หรือ
ตกลงมาเม่ือใดจะมีนกในฝูงน้ัน 2 ตัวที่จะบินลงมาอยู
กับนกตัวนั้น และจะอยูกับนกตัวนั้นจนกวาจะหายดี
แลวกร็วมบินตามไปในทิศทางของฝูงน้ันตอไป เพือ่ไป
รวมกับฝงู

เยาวชนคาทอลกิของเราทกุคนทกุสงัฆมณฑลท่ีมา
ในวันน้ี และในบรรดาพระสังฆราชแตละทานก็บอกเรา
ถึงความรักของพระเจา ความรักของพระเยซูเจาท่ีมี
ตอเรา และความรักของเราท่ีมีตอพระองคดวย และเรา
คงจำบทพระวรสารนักบุญยอหนได เราจะเห็นวาท่ี
แทบเชิงกางเขนน้ัน มีแมพระและนักบุญยอหน และ
พระเยซูเจาก็ทรงบอกกับนักบุญยอหนวา “นั่นแม
ของทาน” และบอกกับแมพระวา “แมนั่นลูกของแม”
แมพระเปนมารดาของเรา และพระวรสารยงับอกอกีวา

(อานตอหนา 4)
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นักบุญยอหนไดรับแมพระไปอยูที่บานของตน และ
นกับญุยอหนกดู็แลแมพระ

ที่บานของพวกลูกๆ มีแมพระไหม? แมพระคือ
คุณแมของพวกลูกๆ คือคุณยายคุณยาของลูกๆ เชนกัน
พอขอใหพระเยซูเจาและแมพระเปนพลังของพวกลูกๆ
ในวัยของลกูนี”้

พระคุณเจาวีระ กลาววา “พอดีใจท่ีพวกลูกๆ มา
พอดีใจท่ีมีพี่นองคริสตชนมารวมงาน ดีใจท่ีคุณครู
คำสอนมา และนักศึกษาคริสตศาสนธรรมมาท่ีนี่ดวย
และปนี้เปนปแหงความเช่ือ ก็มาจากขอความในพระ-
คัมภีร ในหนังสือกิจการอัครสาวก บทท่ี 14 ขอที่ 27
ที่บอกวา “พระเจาทรงเปดประตูแหงความเช่ือใหกับ
คนตางศาสนา” พอดีใจท่ีพวกเราไมใชชาวยิว แตเรา
เปนคนไทยท่ีมาจากท่ีตางๆ และเราก็มามีความเช่ือ มี
ทัศนคติเรื่องความรักของพระเยซูเจา

พระวรสารนักบุญยอหน บทท่ี 3 ขอท่ี 16  “พระเจา
ทรงรกัโลกอยางมาก จงึประทานพระบุตรเพยีงพระองค
เดียวของพระองค เพ่ือทุกคนท่ีมีความเช่ือในพระบุตร
จะไมพนิาศ แตจะมีชวีตินิรนัดร”

เราทราบจากคำกลาวท่ีวา “พระเปนเจาทรงสง
พระเยซูเจามา ทรงรักเรามาก” พอก็เห็นความหมายวา
พระองคทรงรักจนสุดสติปญญา เพราะฉะน้ันท่ีศีรษะ
ของพระองคจะมีมงกุฎหนามสวมอยู พระเยซูเจาทรง
รักเราสุดหัวใจ เพราะฉะน้ันท่ีหัวใจของพระองคก็ถูก
หอกแทงท่ีดานขาง และพระเยซูเจาทรงรักเราสุดกำลัง
กห็มายความวา พระองคสุดมือจรงิๆ พอวอนขอพระเจา
ทรงโปรดอวยพรใหเราไดรักพระเยซูเจาและใหเรา
รักกันและกันมากย่ิงข้ึน”

พระคณุเจาชศัูกด์ิ กลาววา “วนัน้ีพอดใีจมากท่ีพวกเรา
มากันแนนหอง วนัน้ีเราเก็บส่ิงท่ีดีๆ เอาไว เพือ่เปนพลงั
ใหกบัพวกเรา จะไดเจรญิเติบโต และรวูาพระเจารกัเรา
รูวาพระเยซูคริสตเจาอยูกับเราเสมอไป ขอใหเรา
ทุกคนมีความหวังและความรักในพระเจา และวันน้ีเรา
มาเพ่ือแบงปน และแสดงความรัก ความเช่ือ ความหวัง
ของเรา ที่เรามีตอองคพระเยซูคริสตเจา พอขอใหวันน้ี
เปนวันที่ ดีที่ สุด  เปนวันท่ีเรามีความสุขท่ีสุด  ขอ
พระอวยพรพวกเราทุกคน”

พระคุณเจาสังวาลย กลาววา “พอขอรวมยินดีและ
ดีใจกับพวกเราทุกคน ถาเรามีเคร่ืองมือที่ดี และเรา
ตองรูจักใชใหเกิดประโยชน ถาเราไมรูจักใชมันก็เสีย-
ประโยชน พอมีคติพจนประจำตวัอย ู พอรสึูกวามันเปน
คติพจนทีพ่อชอบมาก นัน่คือ “ทรงรกัเราถงึเพยีงนี”้

ในพิ ธีบูชาขอบพระคุณซ่ึงพระคุณเจาชู ศักด์ิ
เปนประธาน พระคุณเจาใหขอคิดวา  “เยาวชนจะตอง
เปนประจักษพยานความเช่ือ  มีพระเจาหน่ึงเดียว

ความเช่ือหนึง่เดียว (One Lord, One Faith) พนัธกิจของ
องคพระเยซเูจาเปนพนัธกิจการประกาศขาวดี เปนขาวดี
สำหรับคนท่ีกำลังรอคอย  เปนขาวดีสำหรับคนท่ี
หมดหวัง เปนขาวดีสำหรับคนท่ีไมมีที่อยูในสังคม
หรือคนท่ียากจน ซ่ึงในสมัยของพระเยซูเจาก็มีมาก
และบุคคลเหลาน้ันก็ยินดีท่ีจะคอยรับพระเยซูเจา”

“ทกุวนัน้ีพระองคทรงอยกูบัเรา อยางท่ีนองนฏัฐทวิ
มาแบงปนในวันนี้ เปนการยืนยันความเชื่อที่เห็นได
ชัดเจน เปนตัวอยางท่ีพอฟงแลวประทับใจมาก คือ
นฏัฐทวิไดบอกวาตอนประกวด AF4 แลวไมไดเขารอบ
เสียใจมาก แตกส็วดภาวนา และในคำภาวนาน้ันไดบอก
กับพระวาพระองคทรงเลือกสิ่งท่ีดีที่สุดใหกับเราเสมอ
และพอประกวดชนะใน AF5  และไดมองยอนกลับไป
วาถาเราประกวดตอนแรกแลวไมไดรางวัลอะไรเลย
นีคื่อสิง่ท่ีพระมอบให ในทุกวนัน้ี พออยากใหเรานำมา
เปนแบบอยาง และเปนพยานยืนยันความเช่ือ”

กอนเริม่พธีิบชูาขอบพระคณุคณุพอเอกรตัน หอม-
ประทุม ไดนำเขาสูการแบงปนความเช่ือโดยไดเชิญ
คุณนัฏฐ ทวิไผงาม AF5 ในเร่ืองความเช่ือ โดยคณุแอนนา
เชือ้ประมง เปนพธีิกร

จากนั้นเปนการแสดงจากสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง
บุญราศีแหงสองคอน พรอมการแสดงจากสังฆมณฑล
จนัทบุร ีและกิจกรรมไบเบ้ิล คอนเทสต

ชวงบายเปนกิจกรรมฐาน 4 ฐานท่ีคณะนักบวช
และหนวยงานของพระศาสนจักรจัดข้ึน ไดแก ฐาน
กระแสเรียก ยุวธรรมทูต คำสอน เยาวชน แบงเปน
3 โซน คือ บริเวณโรงยิม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ แผนก
ชาย  หอประชุมอาคารบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 และบานสวนยอแซฟ  นอกนัน้มีงาน
ชมุนุมครอบครัวท่ีบานซาวีโอ สามพราน

ชวงค่ำ มีพิธีต่ืนเฝาภาวนา เพื่อการฟนฟูความเช่ือ
ตอหนาพระธาตุบุญราศีฯ และศีลอภัยบาป โดย
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน เปน
ประธาน ทีห่อประชุมเซนตไมเก้ิล ผเูขารวมเปนเยาวชน
จาก 10 สังฆมณฑล องคกรตางๆ อกี 4 องคกร ไดแก
ศูนยประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกฯ ชมรม
นกับวชหญงิ โฟโคลาเร Jesus Youth พระอคัรสงัฆราช
เกรยีงศกัดิ ์  โกวทิวาณชิ พระสงัฆราชวรีะ อาภรณรตัน
และพระสังฆราชสังวาลย ศุระศรางค รวมต่ืนเฝา

กบัเยาวชน  การต่ืนเฝาแบงเปน 2 ภาค คือ ภาคเฉลิมฉลอง
พระวาจา และภาคการรำพึงภาวนาแบบเทเซและแกบาป
ในการต่ืนเฝาภาวนาน้ี สมาชิกของกลุมสงเสริมชีวิต
ครอบครัว ผูฝกหัดคณะพระหฤทัยฯ และสามเณรเล็ก
จากสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ไดรวมการภาวนาครัง้น้ี
ดวย

คุณอรนุช สมสุข หนึ่งในเยาวชนผูเขารวมงานให
สัมภาษณอุดมสารวา “ค่ำคืนของการรวมภาวนาเทเซ
ขององคพระธาตุบุญราศี สองคอน บุญราศีนิโคลาส
บุญเกิด กฤษบำรุง บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2  ตอนค่ำ ถอืวาเปนโอกาสท่ีดีมากๆ ที่
พวกเราเยาวชนคาทอลิกพี่ๆ นองๆ ทั่วประเทศ ไดมา
รำพึงภาวนารวมกัน ในบรรยากาศท่ีศักด์ิสิทธ์ิ และ
ที่สำคัญเราไดอยูใกลชิดกับพระไดเห็นแบบอยางของ
ทานบุญราศี ทำใหพวกเราเยาวชนคาทอลิกไดเพิ่มพูน
ความเช่ือในแบบอยางของทาน เพลงเทเซไพเราะ ยิ่ง
ทำใหเราไดซาบซ้ึงในความเช่ือในพระมากยิง่ๆ ข้ึน”
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ตอนที ่13

นกับญุองคอปุถมัภวนัเยาวชนโลก : แรงบนัดาลใจแกทกุคน

1 ในคำหลักของงาน “วันเยาวชนโลก” ป
ค.ศ. 2013 นี้ คือคำวา “แรงบันดาลใจ” เยาวชนจาก
ทั่วโลกจะมารวมชุมนุมกันเพื่อเสริมสรางความเช่ือ
และพบปะกับพระสันตะปาปา นับเปนเวลาท่ีจะคนหา
“แรงบันดาลใจ” ทั้งจากเพ่ือนๆ และจากคนอ่ืนท่ีมี
ประสบการณ ชืน่ชมยินดีจากความเช่ือ  ตามคำกลาวของ
บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ทีต่รสัวา “นบัเปนการติดตามไปบนหนทางกางเขน”

กอนทีจ่ะทรงลาจากตำแหนงและการเตรียมงาน
นีย้งัดำเนินอย ูสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคณุเบเนดิกต
ที ่16 ทรงเหน็ชอบทีจ่ะใหมีนกับญุและบุญราศี 18 องค
เปนองคอุปถัมภ เปนแรงบันดาลใจและเสนอวิงวอน
แกผทูีเ่ดินทางมาแสวงบุญ

นักบุญเหลาน้ีบางองคจะมีความสำคัญเปน
พิเศษตอชาวบราซิลและคาทอลิกในทวีปอเมริกาใต
เชน พระมารดาแหงอาปาเรซิดา องคอุปถัมภของ
ประเทศบราซิล นกับุญเฟรย กลัเฟา นกับุญองคแรกของ
ชาวบราซิล และยังมีนักบุญโรซา เดอ ลิมา นักบุญ
ชาวอเมริกันองคแรก ยังมีนักบุญชาวชิลีองคแรกคือ
นกับุญเทเรซาแหงอนัเดส

อยางไรก็ตาม นักบุญที่รูจักกันดีในรายชื่อ
เหลาน้ีคือนักบุญเทเรซาแหงลีซีเออซ องคอุปถัมภ
ประเทศมิสซัง ผเูปนท่ีจดจำในฐานะผมูอบความไววางใจ
ของเธอแดพระเจาอยางส้ินเชงิ  ยงัมีนกับุญเซบาสเตียน
และนักบุญอันดรูว  คิม ทั้งคูมีความเช่ืออยูเบ้ืองหลัง
การเปนประจักษพยานอยางกลาหาญ และแมวามี
บางทานท่ียังไมไดพิจารณาประกาศแตงต้ังเปนนักบุญ
อยางเปนทางการ ก็สามารถเปนแบบฉบับแกเราซ่ึง
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนแรงบันดาลใจ
แกเยาวชนทุกยุคสมัย เชน บุญราศีสมเด็จพระสันตะ-

นกับุญเทเรซา
แหงอนัเดส

นกับุญเทเรซา
แหงลีซีเออซ

นกับุญเฟรย กลัเฟา นักบุญโรซา
เดอ ลมิา

ปแอร จอิอรจโิอ
ฟรัสซาติ

ปาปายอหน ปอล ที่ 2 ผูสถาปนา “วันเยาวชนโลก”
ในป ค.ศ. 1985 ยังมีบุญราศีเคียรา ลูเซ บาดาโน
ผูตายดวยวัยเพียง 19 ป และมรณสักขีอัลแบรตินา
เบอรเคนบร็อค ชาวบราซิล ผูถูกขมขืนและถูกฆาตาย
ในป ค.ศ. 1931

 ในรายชื่อยังมีปแอร จิออรจิโอ ฟรัสซาติ
ผกูลายเปนหน่ึงในบรรดาบุญราศีผเูปนท่ีรกัองคอปุถัมภ
แก “วันเยาวชนโลก” รางอันไมรูตายของทานถูกนำ
จากบานเกิดเมืองตุริน อิตาลี ไปยังนครซิดนีย ในงาน
“วันเยาวชนโลก” ปค.ศ. 2008 ปนี้ก็เชนกันคาดวาก็จะ
เดินทางไปรวมงานท่ีเมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ
บราซิล ครัง้น้ีดวย

พระมารดาแหงอาปาเรซดิา

นกับุญเซบาสเตียน

บญุราศีสมเด็จ
พระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2

นกับุญอนัดรูว คิม
เตกอน

บญุราศีเคียรา ลเูซ
บาดาโน

มรณสักขีอัลแบร-
ตินา เบอรเคนบร็อค

ผทูีไ่ดรบัแตงต้ังเปนผอูานพระคัมภรี 16 ทาน เปนภาพ
แหงความประทับใจในการเฉลิมฉลองปแหงความเช่ือ
ในครัง้น้ี

พิธีกรรมดำเนินไปตามปกติ หลังบทอานจาก
พระวรสารแลว จึงเปนพิธีแตงต้ังผูอานพระคัมภีร
ตามดวยผชูวยพธีิกรรม และพิธีบวชสังฆานุกร

หลังบทภาวนาหลังรับศีล พระอัครสังฆราชพอล
ชาง อิน-นัม ไดกลาวกับคริสตชนท่ีมารวมเฉลิมฉลอง
ปแหงความเช่ือในคร้ังน้ี ถึงความสำคัญของความเช่ือ
การเปนครสิตชนท่ีตองมีความเช่ืออนัเปนพืน้ฐานสำคัญ
ทีจ่ะดำเนนิชวีติคริสตชน และเปนประจักษพยานใหกบั
เพือ่น พี ่นอง รอบขาง จากน้ัน คณุพออดศิกัดิ ์ พรงาม
ไดเปนตัวแทนของสถาบันแสงธรรม และผูดำเนินงาน
ในครั้งนี้  คุณพอไดกลาวถึงบทบาทความสำคัญ
ของครอบครัวในการสงเสริมกระแสเรียก ครอบครัวมี
ความสำคัญในการชวยใหเกิดความเช่ือคริสตชน และ
ยังผลเหลาน้ันเปนผลที่สมาชิกครอบครัวไดรับ

คาทอลกิไทย (ตอจากหนา 13) และสงผลตอกระแสเรียกของบรรดาบุตรหลาน และ
ทายท่ีสุด พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร  สันติสุข-
นิรันดร ไดกลาวในนามสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
ขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของกับการดำเนินงานในคร้ังน้ี
เปนพิเศษสำหรับ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สาม-
เณราลัยนักบุญยอแซฟ และโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
สามพราน ท่ีเปนเจาภาพ ในเร่ืองสถานท่ี และอำนวย
ความสะดวกในการจัดงานตางๆ พระคุณเจายังท้ิงทาย
ใหพวกเราไดมีบทเพลงสำหรับสงเสริมความเชื่อของ
เราแตละคน โดยพระคุณเจามีบทเพลงลูกเช่ือใน
พระองค ทีท่านช่ืนชอบ และรองเปนประจำ

ปแหงความเช่ือไมไดส้ินสดุจบลงแคงานเฉลมิฉลอง
“ความเช่ือ” ในพระเจาหน่ึง แตตองเพ่ิมข้ึน

และสงผลเปนกิจการใน “ความรัก”
ทีมี่ตอพระเจา และเพือ่น พี ่นอง เสมอ...

ขอใหมีความเช่ือมัน่คงเสมอ..

โดย บราเดอรพรชยั สิงสา

สวสัดคีรบั
พีน่องทีรั่ก
ทุกทาน
รวมขอคิด
คำสอน

แตละอาทิตย
จากใจเจาอาวาสถึงพ่ีนองสัตบุรุษ
โดยคุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ

เต็มเปยมดวยขอคิดในการดำเนินชีวิต
เหมาะสำหรับเปนของขวัญ
และของที่ระลึกโอกาสตางๆ

ปกต ิ175 บาท พิเศษ 120 บาท
ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกฯ

 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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บ.สันติสุข
www.salit.org

ชีวิตนิรันดรคืออะไร?

บทอธษิฐานภาวนา

มีขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งติดอยูที่อาคาร
ชัน้สองเม่ือเกดิไฟไหมอาคาร มีผชูายหลายคนกางผาหมออกแลวจับไวคนละมุม
5-6 คน พลางตะโกนใหเด็กคนน้ันกระโดดลงมา แตเด็กไมกลา เขายึดหนาตาง
ไวพลางรองไห แลวเขาก็ไดยินเสียงบิดาของเขาตะโกนข้ึนมาอยางชัดถอย
ชัดคำวา “กระโดดลงมาเถิดลูก พออยูที่นี่ เราจะรับลูกไดแน” เสียงของพอ
ที่คุนเคยและไวใจได ทำใหเด็กชายคนน้ันกลากระโดดลงมาสูความรอดพน
จากการถูกไฟไหม

มันมิใชเปนเรื่องงายเลย ที่จะปลอยสิ่งท่ีเรายึดมั่นดวยความไววางใจ เม่ือ
เติบโตข้ึน เราหันมาพ่ึงเงินทอง ฐานะในสังคม สุขภาพทีดี่ ธุรกจิการงาน และ
ความสัมพันธกับผูอื่น ทั้งน้ีเพื่อปกปองตัวเราเองใหพนจากอันตราย ชายหนุม
ที่เราอานในพระวรสารวันน้ี มีทรัพยสินเงินทองเปนท่ีปกปองคุมครองเขา แต
นอกจากความม่ันใจเก่ียวกับส่ิงของของโลกน้ีแลว เขาตองการมีความแนใจ
ที่ไดรับชีวิตนิรันดร พระเยซูเจาทรงทาทายชายหนุมคนน้ันวา “ชีวิตนิรันดร”
มิใชส่ิงของ การเปนเจาของหรือสถานท่ีที่เรายึดม่ันได แตเปนความสัมพันธ
กบัพระองคตางหาก พระองคทรงเชญิชายหนมุผนูัน้ ใหใชทรพัยสมบัติของเขา
เพื่อชวยคนยากจน แลวเปนศิษยติดตามพระองคไป นับวาเปนส่ิงท่ีทาทายเขา
มากท่ีสุดในชีวิต เพื่อจะไดติดตามและเปนศิษยของพระเยซูเจา ในท่ีสุดเขา
กย็กเลกิความคิดท่ีจะเปนศิษยติดตามพระองค แลวหนัหลงัเดินทางกลับบาน

พระเยซูเจาทรงเชิญเราใหเปนศิษยของพระองค มีอะไรท่ีเรายึดม่ันไว
ที่มีความสำคัญมากสำหรับเรา มากกวาการดำเนินชีวิตตามความเช่ือของเรา
และเจริญเติบโตในความสนิทสัมพันธกับองคพระผูเปนเจาของเราหรือเปลา?

“แลวจงติดตามเรามาเถิด” (มัทธิว 19:21)

ขาแตพระเจา ลกูขอบพระคณุท่ีทรงเรยีกลกูใหติดตามพระองคอยางใกลชดิ
มากยิ่งข้ึน ลูกขอบพระคุณพระองคสำหรับความรัก
ของพระองค และการที่ทรงเอาใจใสลูกตลอดเวลา
นี่คือสิ่งท่ีลูกม่ันใจท่ีสุด ในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึง
ของกลุมคริสตชน  โปรดทรงชวยใหลูกยื่นมือไป
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะผูที่ตองการ
ความชวยเหลือ และพยายามตอบสนองเทาท่ีลูก
จะสามารถทำได อาแมน

หยั่งใหถึงแกน
“ไทยน้ีรกัสงบ...”
รองเพลงชาติกนัมาต้ังแตเลก็จนใหญ
จนไมไดใสใจความหมายของเน้ือเพลง
ทีน่อกจากจะใหความรสึูกภมิูใจในผนืแผนดินทองนี้

แลว
ยงัสะทอนชวีติจิตใจนิสัยใจคอคนไทยไปในตัว
...รกัสงบ เอือ้อาทร มีใจตอกนั ถอืกนัเปนพีน่องเปนญาติ...
แตพอรองพอไดยนิบอยๆ เลยไมไดคดิตามความหมายแหงคำ
ยิ่งมีการกำหนดใหเคารพธงชาติเชาเย็นทุกวัน
เด็กนักเรียนก็ไดแตรองเพลงเคารพธงชาติกอนเขาเรียน
ทั้งตองเขาแถวยืนตรงท้ังอยูกลางแจงกลางแดดยามเชา
เลยแครองเพลงชาติแตความรักชาติหาไดสอดคลองกับคำไม
เลือดไทยเลยเจือจางไปกับกระแสโลกาภิวัตน
พรอมกบัวฒันธรรมหลากหลายทะลักแทรกซึมอยทูกุระดับ
ความสำนกึความภาคภูมิใจแหงความเปนไทยคอยๆ หมดไป
เพราะมัวแตชืน่ชมช่ืนชอบเหอเหมิกับกระแสวัฒนธรรมใหมๆ
กระท่ังจิตใจทัศนคติความสำนึกกลายเปนนานาชาติไปในท่ีสุด
รวมไปถึงการพูดการจาการเขียนการส่ือสารการกินการด่ืม
ทั้งน้ีและท้ังนั้นเปนเพราะยังเขาไมถึงแกนท่ีวา
เพลงชาติไมไดมีไวใหรองแตมีไวใหกระชับจิตสำนกึ...

จาก “ไทยนีร้กัสงบ...” เปล่ียนเปนขดัแยงตอสหูกัลางรนุแรง
วถิไีทยท่ีเคยมีจติมีใจผอนหนกัผอนเบาเอาใจเขามาใสใจเรา
มีหลกัธรรมคำสอนศาสนาคอยค้ำจนุใหสติมีปญญาเปนท่ีต้ัง
มีกฎหมายกติกามารยาทกำหนดกรอบใหเปนแนวพฤตกิรรม
กลายเปนบรรยากาศหวาดระแวงตัวใครตัวมันคิดรายไวกอน
แลวกท็องเชาทองเย็น “ตนเปนท่ีพึง่แหงตน”
ไมใชตามความหมายแหงศาสนาแหงหลักธรรม
แตในแง...ยงัไง “ฉนั” ตองมากอนเสมอ
ตามดวยความคิดฉันมุมมองฉันตามใจฉันผลประโยชนฉนั
แทนท่ีฉนัจะยึดม่ันกับหลักศีลธรรมหลักธรรม
กลายเปนหลักศีลธรรมหลักธรรมยึดอยูกับตัวฉัน
แทนท่ีฉันจะอยูฝายกฎหมายฝายกติกาฝายมารยาท
กลายเปนกฎหมายกติกามารยาทอยูฝายฉันตลอด
แทนท่ีฉนัจะใชหลกัความผดิความถูกเปนตัวตัดสิน
กลายเปนจะผิดจะถูกฉันเองเปนคนกำหนด
แทนท่ีฉนัจะกราบไหวเคารพนับถือพระสิง่ศักด์ิสิทธ์ิ
กลายเปนฉันกราบไหวตัวฉนัเองยกตนเปนพระเปนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเสียเอง...

ปญหาเล็กใหญในสังคมท้ังหลายแหลเริม่จากน่ีแหละ
เม่ือแตละคนในสังคมยึดตนเปนหลักถือตนเปนเอก
มองขามกฎหมายกติกามารยาทจริยธรรมจรรยาบรรณ
ความขัดแยงยอมจะเกิดข้ึนอยางเลี่ยงไมได
เม่ือไมมีบรรทัดฐานเดียวกัน
ก็ไมมีใครผิดใครถูกใครดีใครชั่วใครควรไดใครควรเสีย
คงเหลือแคใครฉลาดใครโงใครเร็วใครชาใครแข็งแรงใครออนแอ
กระบวนการวิวัฒนาการนำมนุษยออกจากปาดงดิบมานานเน
แทนท่ีจะชวยกันตอยอดกระบวนการวิวัฒนาการ
มนุษยกลับถอยหลังเขาปาดงดิบทีละเล็กทีละนอย
ความขัดแยงความรุนแรงแตละอยางในสังคมในโลก
รวมท้ังความขัดแยงทางการเมืองในบานเมืองเรา
ลวนแตเปนดัชนีชี้บอกกระบวนการถอยหลังน้ีไดชัดเจน
ถึงเวลาแลวหรือยังท่ีจะหันมารณรงคการเคารพธงชาติแตละวัน
ไมเอาแครองเพลงชาติไมเอาแคยืนเคารพธงชาติ
แตสรางความสำนึกหยัง่ลกึลงในเจตคติ
ความหมายของทุกคำทีละคำของเน้ือรองเพลงชาติ...ของเรา
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สมโภชพระหฤทยั

สมโภชพระหฤทยั
ทีมงานไทยเขารวมประชุม “ครอบครัวในเอเชีย

ครัง้ท่ี 2”  ทีก่รงุกวัลาลมัเปอร มาเลเซีย นบัเปนมิติใหม
ในพระศาสนจักรทวีปเอเชีย ที่มีสมาชิกมืออาชีพ 99
ทาน ประกอบดวยพระสังฆราช พระสงฆ นักบวช
ฆราวาสในหนวยงานพระศาสนจักร และองคกรตางๆ
ทีท่ำงานเพ่ือครอบครวัจาก 17 ประเทศ ทกุคนมีสวนรวม
ในการแสวงหาแนวทางใหมๆ  เพือ่งานอภิบาลครอบครัว

งานน้ีชื่อวา ‘BILA 2 ON FAMILY’ BILA คือ
Bishops’ Institute for the Lay Apostolate ซ่ึงเปนสถาบนั
พระสังฆราช เพื่องานแพรธรรมฆราวาส การประชุม
ระดับเอเชีย เพื่อครอบครัว ครั้งแรกจัดข้ึนท่ีศูนย
คณะพระมหาไถ พัทยา เม่ือป ค.ศ. 2007 ครั้งน้ีเปน
คร้ังท่ี 2 จัดข้ึนท่ีศูนยอภิบาลอัครสังฆมณฑลกัวลา-
ลัมเปอร ระหวางวันท่ี 20-24 เมษายน ค.ศ. 2013
พระสังฆราชซิลวีโอ  สิริพงษ   จรัสศรี  ประธาน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่องานครอบครัวของสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย นำทีมงานอีก
10 ทานท่ีทำงานดานครอบครัวไปรวมประชุม อัน
ประกอบดวย คณุพอเฉลมิ  กจิมงคล ผอูำนวยการแผนก
ครอบครัวระดับชาติ  ภราดาวศิษิฏ  ศรวีชิยัรตัน (จาก
คณะเซนตคาเบรียล) คุณลำดวน  ชินมโนพันธ  (จาก
แผนกครอบครัว ระดับชาติ) คณุชาญวทิย  ธาราทพิยกลุ
และคุณถาวร วงศวีรเทพภิบาล (จากคณะโฟโคลาเร)
คณุเอมมา และคณุนพ  เมอืงครฑุ (จากองคกรสงเสริม
ชีวิตครอบครัว) คุณจิมมี่  โลซาเร   คุณปรีชา และ
คณุศริกิลุ ปตสัินต (จากกลมุคสูมรสเพ่ือพระคริสต)

พระสมณทูตมาริโน ประจำประเทศมาเลเซีย
เปนประธานเปดงานดวยพธีิบชูาขอบพระคณุ พระคณุเจา
ไดใหขอคิดท่ีมีประโยชนมากสำหรับงานครอบครัว
และเนนการเปนประจักษพยานดวยชีวิต การทำให
ครอบครัวเปนผูแพรธรรม และประกาศขาวดี

มีพระสงัฆราชและพระสงฆหลายทานเปนวทิยากร
ใหความรูหลากหลายเพื่องานอภิบาลครอบครัว มีการ
แบงกลมุประชมุ 3 ครัง้ ครัง้แรกแบงเปน 5 กลมุ โดยมี
ผูแทนทุกประเทศในแตละกลุม เปนการแบงปนขอมูล
การทำงานดานครอบครัว รวมท้ังปญหา อปุสรรค และ
แนวทางการดำเนินงาน  ครั้งท่ีสองโดยมีผูแทน
จากระดับงานหลากหลายดานครอบครวั และคร้ังท่ีสาม

ครอบครัวในเอเชยี : ท้ังใหและรับบริการ
ผูแทนของแตละประเทศ พบปะกันเพื่อวางโครงการ
การทำงานรวมกันเพื่อครอบครัว ในการประชุมคร้ังน้ี
สำหรับประเทศไทยมีสัญญาณแหงกาลเวลาท่ีดี
เน่ืองจากผูแทนท้ัง 11 ทาน ไดสรางความสัมพันธ
อันดีตอกัน รูจักกันมากข้ึน แบงปนท้ังประสบการณ
การทำงานกับครอบครัว ที่แตละคนมี ทุกคนพรอม
ที่จะใหความรวมมือเปนหนึ่งเดียวกันสำหรับงาน
ดานครอบครัว ซ่ึงจะจัดใหมีข้ึนในระดับประเทศตอๆ
ไป

ขอถือโอกาสนี้ นำถอยแถลงซึ่งถอดความเปน
ภาษาไทย มาแบงปนแกพี่นองชาวไทยทุกทาน เพื่อ
ทุกทานจะไดทราบวาพระศาสนจักรในเอเชีย มีความ
สนใจ และหวงใยครอบครัวเปนอยางย่ิง

สำนักงานฆราวาสและครอบครัวของสหพันธ
สภาพระสงัฆราชแหงเอเชยี

การประชมุ BILA 2 เรือ่งครอบครวั
หัวขอ “ครอบครวัในเอเชีย : ทัง้ใหและรบับริการ”
ที่อัครสังฆมณฑลกัวลาลัมเปอร  ประเทศมาเลเซีย

ระหวางวันท่ี 20-24 เมษายน ค.ศ. 2013

ถอยแถลง
บทนำ

1. พวกเราผูเขาประชุมกับสถาบันพระสังฆราช
เพือ่การแพรธรรมของฆราวาส ครัง้ท่ี 2 (BILA 2)  เรือ่ง
ครอบครัว ปรารถนาท่ีจะขอบคุณพระเจาผทูรงสรรพา-
นภุาพสำหรบัสถาบันการสมรส  และครอบครัว พรอม
ทั้งออนวอนพระพรอันตอเน่ืองของพระองค ใหแก
ครอบครัวของเรา การประชุม BILA 2 เร่ืองครอบครัว
นี ้ไดคิดทบทวนเก่ียวกบัความเปนจรงิ และการทาทาย
ที่ครอบครัวในเอเชียตองเผชิญอยูขณะน้ี

2. ผูแทนและวิทยากรจาก 17 ประเทศ คือ
บงัคลาเทศ  ฮองกง  อนิเดีย  อนิโดนีเซีย  ญีป่นุ เกาหลี
มาเลเซีย  พมา เนปาล ปากีสถาน  ฟลปิปนส  สิงคโปร
ศรีลังกา ไตหวัน ไทย ตีมอรเลสเต  เวียดนาม  รวม
พระสังฆราช 11 ทาน  ไดมาพบกันท่ีศูนยงานอภิบาล
ของอัครสังฆมณฑลกัวลาลัมเปอร  ประเทศมาเลเซีย
ตะวันตก ระหวางวันท่ี 20-24  เมษายน ค.ศ. 2013  การ

สัมมนาน้ีจัดโดย
สำ นั ก ง า น ข อ ง
ฆราวาสและครอบครัว ของสหพันธสภาพระสังฆราช
แหงเอเชีย และคณะกรรมการครอบครัว ของอัครสังฆ-
มณฑลกัวลาลัมเปอร พวกเราชื่นชมในการตอนรับ
อันอบอุนของเจาภาพชาวมาเลเซีย

3. BILA 1 ไดถูกจัดข้ึนในประเทศไทย เม่ือวันท่ี
11-16  มิถนุายน ค.ศ. 2007 ซ่ึงสืบเน่ืองจากการประชุม
สมัชชาใหญของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
ในป ค.ศ. 2006 ทีป่ระเทศเกาหลี   มีจดุเนนท่ีครอบครัว
การประชุมคร้ังแรกไดปรึกษาหารือถึงความจำเปน
เรงดวน “วิธีการและการปฏิบัติเพื่อตอบสนองตอ
ความทาทายของงานอภิบาลครอบครัวในศตวรรษท่ี
21”

4. ในการประชุม BILA 2 เรือ่งครอบครัว พวกเรา
มุงความสนใจของเราไปยังพันธกิจของครอบครัว ใน
ฐานะเปนพระศาสนจักรระดับบาน พันธกิจภายใน
ครอบครัวเองและพันธกิจตอโลก

แสงสวาง
5. จากการแบงปนความเปนจริงเร่ืองครอบครัว

และสถานการณตางๆ พวกเราไดรับกำลังใจจาก
แสงสวาง และพระพรมากมายที่ไดรับในวันเหลาน้ี
พวกเรารูสึกขอบคุณจริงๆ ตอครอบครัวท้ังหลาย
เหลาน้ัน ที่ไดดำเนินชีวิตในพันธกิจอยางกลาหาญ
และเต็มไปดวยความเชื่อ ซ่ึงเปนเสมือนโรงเรียนที่
ใหการศึกษาอบรมความเช่ือและความรัก อีกทั้งเปน
ผูใหการศึกษาคนแรกแกลูกๆ  และในเวลาเดียวกันก็มี
ความตระหนักในความรบัผดิชอบ ตอการเปลีย่นแปลง
สังคม เรือ่งราวท่ีไดรบัการพัฒนาเชิงบวกมีดังตอไปน้ี

1)  คำสอนของพระศาสนจักร เรื่องการสมรส
ในฐานะเปนศีลศักด์ิสิทธ์ิ และคำสอนเร่ืองเพศศาสตร
ของมนุษย มีแพรหลาย และหาไดงายมากข้ึน

2)  มีคณะกรรมการครอบครัว และงานอภิบาล
ครอบครัวในระดับชาติ ระดับสังฆมณฑล  และระดับ
ชมุชนวดัเกิดข้ึน

3)  มีความตระหนักมากข้ึน ถึงความสำคัญของ
ครอบครัวและการสมรส รวมท้ังอิทธิพลของมันตอ
สังคม

4)  มีจำนวนและคุณภาพของชุมชนคริสตชน
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน ทำใหรูสึกวาครอบครัวเปนบาน
ที่อบอุน ซ่ึงทุกคนในครอบครัวมาชุมนุม แบงปน
ความเช่ือ ความช่ืนชม และความโศกเศรา  อกีท้ังไดรบั
การบรรเทาอยางมาก

5)  องคกรของพระศาสนจักรท่ีทำงานกับครอบครัว
แสดงบทบาทท่ีมีประสทิธิผล ในการฝกอบรมความเชือ่
และการฟนฟูชีวิตครอบครัว

6)  การมีสวนรวมมากข้ึนในการเปนตัวแทนมวลชน
เพื่อสนับสนุนนโยบายการทำงานเชิงรุกเพื่อครอบครัว
อีกทั้งเปนผูเติมเต็มชองวางในการสนับสนุน และ

(อานตอหนา 8)
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ชวยเหลอืครอบครวัตาง ๆ
7)  มีครอบครัวท่ีริเริ่มรวบรวมชุมชน เพื่อไป

ชวยเหลือผูอื่น เปนการผนึกกำลังเขาดวยกัน
8)  มีการฝกอบรมอยางเปนระบบ  และอยางมือ

อาชพีมากขึน้  ใหแกผทูีท่ำงานศาสนบริการแกครอบครวั
9)  มีการใหบริการ และโครงงานท่ีเขาถึงชุมชน

มากมาย เพื่อชวยใหการศึกษาอบรมครอบครัวทั้งใน
พระศาสนจกัร และในสังคม

10)  มีการใชส่ือสารมวลชนเพ่ิมข้ึนในการเขาถึง
ครอบครัว

11)  มีความตระหนักมากข้ึนถึงความจำเปนท่ี
จะตองสรางความสมดุลของการทำงานรวมกับรัฐบาล
และสังคมบานเมือง

เงามดื
6. อยางไรก็ตาม   มีเงามืดและขอเสียหายทีย่งัคงอยู

บางเร่ืองท่ีเราปรึกษาหารือกันมีดังตอไปนี้
1)  งานอภิบาลครอบครัวในระดับวัด และสังฆ-

มณฑล ยงัคงไมไดรบัการพฒันา   ถกูแยกและแบงออก
เปนสวนๆ  เปนโครงงาน  เหตุการณ และกิจกรรม

2)  ขาดการบูรณาการระหวางองคกรพระศาสนจักร
ทีท่ำงานกับครอบครัวชมุชนคริสตชนยอย  งานอภิบาล
ของวดัตามวิสัยทศัน และคำสอนของพระศาสนจกัร

3)  การมองขามความสำคัญของศีลสมรส  ในฐานะ
เปนศีลศักด์ิสิทธ์ิที่ใหบริการ เพื่อความสนิทสัมพันธ
รวมท้ังในฐานะท่ีศีลศักด์ิสิทธ์ิ เปนพระหรรษทานและ
ของประทานจากพระเจา

4)  ความโนมเอยีงท่ีจะปฏิบติัตอครอบครวั เสมือน
เปนผูถูกกระทำท่ีควรไดรับการเอาใจใส แทนท่ีจะเปน
ผูกระทำในการประกาศขาวดีใหม

5)  การชวยเหลอืทีไ่มพอเพยีงตอครอบครวั เพือ่ให
เขาใจชีวติเร่ืองความสนิทสัมพนัธ   และการดำเนินชีวติ
เชิงประจักษเรื่องการคืนดีกัน

6)  การเพ่ิมข้ึนของหนังสือ ภาพยนตรและภาพ
ลามก สืบเนือ่งจากอตุสาหกรรมบนัเทงิ    การทำใหเรือ่ง
เพศเปนวัตถุและสินคา ซ่ึงทำใหการสมรสลมสลายลง
และการกัดกรอนศักด์ิศรีความเปนมนุษย

7)  จำนวนหนุมสาวท่ีแตงงานชาลงเพ่ิมข้ึนและ
มีผูคนมากข้ึนท่ีไมยอมแตงงาน เนื่องจากความยากจน

และความไมเต็มใจท่ีจะมีขอผูกมัดตอความสัมพันธ
ที่ยาวนาน

8)  การใชส่ือสารมวลชนที่ไมพอเพียงตอการ
โตตอบอทิธิพลเชงิลบ

9)  ครอบครัวทีบ่ดิามารดาท้ังคทูำงานนานๆ หลาย
ชั่วโมง ตองเผชิญความยากลำบากในการสงตอคุณคา
โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเวลาท่ีทาทายน้ี

10)  มีการหยารางเพ่ิมมากข้ึน และมีกฎหมายท่ีให
มีการสมรสระหวางคนเพศเดียวกนั

11)  มีหายนะของการทำแทง การฆาดวยเมตตา
(การณุยฆาต) และวัฒนธรรมของความตาย

12)  มีความคิดเร่ืองการใชยาคุมกำเนิด ที่ชีวิตถูก
มองเห็นวาไมเปนพระพร แตเปนภาระ  และอันตราย
ที่เราจำเปนตองขจัดไปเพื่อปกปองตัวเอง

13)  ในประเทศท่ีมีแรงงานอพยพ หรืองานดูแล
บานท่ีเปนชาวตางชาติ ครอบครัวมักขาดแคลนส่ิงท่ี
จำเปน เพื่อมีชีวิตอยูรอด เชน อาหาร งาน ที่อยูอาศัย
ยา การศึกษา และอิสรภาพขั้นพื้นฐานท่ีสุด ส่ิงน้ีกอ
ใหเกิดการอพยพของสมาชิกครอบครัว และทำให
ครอบครัวแตกแยกซึ่งมีผลใหเด็กๆ เติบโตขึ้นมา โดย
ปราศจากพอแม เพราะเขาตองพึ่งพาอาศัยครอบครัว
แบบขยายในการสงตอความเช่ือและคุณคา

ขอเสนอแนะ

7.  ในแสงสวางแหงความ
ทาทายเหลาน้ี พวกเรารับรูวามี
ความจำเปนเรงดวน ที่ตองทำงาน
รวมกัน และเปนระบบมากข้ึนเพื่อ
“สนับสนุน ใหความสวางและ
ชวยเหลือครอบครัว”  อาศัยงาน
แพรธรรมและงานอภิบาล

1)  พวกเราเองเรงเราให
ทกุคนท่ีจดัเตรียมโครงงาน เพือ่การ
สมรส และการแตงงาน คนหนมุสาว
สตรี ครอบครัว แผนกและคณะ
กรรมการเพื่อพัฒนามนุษย  ให
ทำงานกับกลุมคริสตชนยอย และ
องคกรของพระศาสนจักร ให
แบงปนและเสริมพลงัของวิสัยทัศน
รวมกันของการอภิบาลความเช่ือ

ใหเขาใจบริบทและโลกทัศนของครอบครัว เพื่อ
สนับสนุนและทำใหครอบครัวทั้งหมดมีชีวิตชีวาอยาง
มีประสิทธิผล และเปนองครวมมากข้ึน..

2)  ในบริบทปจจุบันของความเช่ือมโยงและการ
พึ่งพากัน  พวกเราเรงเราทุกคนท่ีทำงานอภิบาล
ครอบครวั ใหรวมมือกนัสรางเครือขายทีมี่ประสิทธิผล
กับรัฐบาล และสังคมบานเมือง ตัวแทนตางๆ และ
องคกรซึ่งมีฐานความเช่ือที่ทำงานเร่ืองครอบครัว

3)  พวกเราใหกำลังใจอยางแข็งขัน ตอบรรดาผูที่
ทำงานสำหรับครอบครัว ใหมีแนวทาง และแรงบันดาล
ใจในการปฏิบติังานอภิบาล จากคำสอนของพระศาสนจักร
โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีมีอยูใน “Familiaris Consortio”
(1981) และหนังสือคำสอนของพระศาสนจกัรคาทอลิก
(CCC)

4)  พวกเราขอกระตุนบรรดาผูที่ทำงานอภิบาล
ครอบครัว (พระสงฆ นกับวช และฆราวาส)   ใหรบัรวูา
ครอบครัวเปนผมีูบทบาท เปนผรูวมสรางสรรคความรัก
และการรับใช พรอมท้ังมีศักยภาพในการประกาศขาวดี
และหลอเลี้ยงกระแสเรียก

5)  โดยเหตุที่ครอบครัวทั้งหลายตองมีบทบาท
ที่ยิ่งใหญข้ึน ในพันธกิจของการประกาศขาวดีใหม
ซ่ึงเปนเรื่องเรงดวน พวกเราเสนอใหจัดความสำคัญ
อนัดับแรก ตอการเตรยีมตัวและการสรางพลงัใหพรอม
ที่จะเปน “ผูประกาศขาวดีที่สรางสรรค” (1980 JP II
address to Synod of Bishops)

6)  ขอใหผทูีท่ำงานอภิบาลครอบครัว ถอืวาตนเอง
เปนผูปกปองชีวิต และหากมีความจำเปนก็ขอใหเปน
กระบอกเสียงเพ่ือชวีติ ต้ังแตการปฏิสนธิจนกระท่ังชีวติ
ตองจบลง

7)  ขอใหทุกคนท่ีทำงานอภิบาลครอบครัว สนใจ
เปนพเิศษตอครอบครวั ทีมี่บาดแผลในชีวติ ครอบครัว
ที่ยากจนและที่อยูชายขอบสังคม ซ่ึงกำลังตอสูเพื่อ
ส่ิงจำเปนในชีวิต ประเทศท่ีจางคนงานอพยพ สามารถ
ทำใหดีข้ึนดวยการดูแลความตองการ และศักด์ิศรีของ
ชุมชนอพยพ พรอมกันน้ัน ก็เนนใหเห็นสภาวการณที่
เอารัดเอาเปรียบผูอพยพ ขณะท่ีจัดหางานอภิบาล
สำหรับผอูพยพ พวกเราควรพิจารณาการสนับสนุนสิทธิ
ของผอูพยพทีจ่ะมีครอบครัว และอาศัยอยกูบัครอบครัว

ครอบครวัในเอเชยี : (ตอจากหนา 7)

(อานตอหนา 11)
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มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

สนใจติดตอมูลนิธิฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก) โทร. 0-2721-2983 หรอืบรจิาค
ผานเซเวน-อเีลฟเวนทกุสาขา (นามฟอรเด็ก)

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

21-26 กันยายน  ค.ศ. 2013 ทัวรออสเตรเลีย 6 วัน (TG)
24-29 กนัยายน ค.ศ. 2013 ซัปโปโรฟลาวเวอรส 6 วัน (TG)
26 กนัยายน - 5 ตุลาคม ค.ศ. 2013 ทวัรยโุรป 10 วนั (TG)
17-24 ตุลาคม ค.ศ. 2013 ลอสแองเจลิส - ดีสนียแลนด
- ลาสเวกัส 8 วัน

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

ขายบานพรอมทีดิ่นดวน!!!
สุขมุวทิ 101

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

“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

เชญิชวนรวมแบงปน “โครงการนม...เพือ่นอง
ที่รองหิว” ชวยเหลือเด็กกวา 200 ชีวิต อายุ
ต้ังแตแรกเกดิ - 6 ป ทีต่องกำพรา ถกูทอดท้ิง
เด็กยากจน หรอืแมยากไร เพยีงกองทุนละ 500
บาท หรือสมทบทุนตามแตศรัทธา

พระวาจาของพระเจาเปนพระวาจาท่ีมีชีวิต
และบงัเกดิผล คมยิง่กวาดาบสองคมใดๆ  (ฮีบรู  4:12)

บริการ ***สำรองหองพกัโรงแรม  ***จดัขอวซีา ***รบัจัดทัวรหมคูณะ
***ประกันการเดินทาง      ***บรกิารรถเชา
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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

คณะกรรมการพิธีกรรมระดับสังฆมณฑล

ในปแหงความเชื่อ  ที่เราฉลอง  50 ป
การเปดประชุมสภาสังคายนาวาติกนั ครัง้ท่ี
2  เรานาทราบวาเอกสารฉบับแรกของ
สภาสังคายนาน้ีคือ พระธรรมนูญพิธีกรรม
ศกัดิสิ์ทธิ ์(Sacrosanctum Concilium) ออกในวนัท่ี  4 ธันวาคม ค.ศ. 1963

การสงเสริมการอภิบาลสัตบุรุษในดานพิธีกรรม  มีกลาววา
“เปนการถูกตองท่ีจะถือวา  ความกระตือรือรนท่ีจะฟนฟูพิธีกรรมและแกไข

ใหดีดังเดิมน้ันเปนเคร่ืองหมายแสดงวา  พระเปนเจาทรงเอาพระทัยสอดสองสมัยเรา
และเปนพระจติเจาซ่ึงดำเนนิงานในพระศาสนจักรของพระองค  ความกระตือรอืรน
นี้เปนเครื่องหมายท่ีเดนชัดถึงชีวิตของพระศาสนจักร  ตลอดจนทัศนคติของ
แนวความคิดและกิจกรรมทางศาสนาในสมัยปจจบุนั  เพือ่สงเสริมการอภบิาลสัตบุรษุ
ในดานพิธีกรรมน้ันใหมีชวีติชีวาย่ิงข้ึน  สภาสังคายนาจึงบัญญัติไวดังตอไปน้ี” (ขอ 43)

“ดวยเหตผุลอนัเดียวกัน  ทกุสังฆมณฑลจะตองมคีณะกรรมการพธิกีรรม  ภายใต
การควบคุมแนะนำของพระสังฆราช  เพื่อสงเสริมการแพรธรรมในดานพิธีกรรม
บางคร้ัง  อาจเปนการเหมาะสมท่ีหลายๆ สังฆมณฑลจะต้ังคณะกรรมการชุดเดียว
สำหรับสงเสริมพิธีกรรมโดยทำงานรวมกัน” (ขอ 45) “นอกจากคณะกรรมการ
พธีิกรรมแลว  ทกุสงัฆมณฑลควรจะมีคณะกรรมการดนตรีศาสนา  และคณะกรรมการ
ศิลปศาสนาเทาท่ีสามารถจะทำได” (ขอ 46)

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

     สมณกระทรวงพิธีกรรม  ไดออก
ขอกำหนด  Inter Oecumenici  เม่ือวนัท่ี  26
กันยายน 1964  ในขอ  47  กลาวถึง
คณะกรรมการพิธีกรรมของสังฆมณฑล
ซ่ึงมีพระสังฆราชเปนผูนำ  ตองทำหนาท่ี
ดังน้ี

ก) ดูแลสภาพการณเกี่ยวกับงาน
อภบิาลดานพิธีกรรมในสังฆมณฑล

ข) ในฐานะท่ีเปนผูมีอำนาจโดยตรง
ตองเอาใจใสกำหนดระเบียบการตางๆ เรื่องพิธีกรรม  และเสนอแนะการศึกษา
คนควาและการรเิร่ิมตางๆ ทีป่ฏบิติักนัในท่ีอืน่ๆ เกีย่วกบัเรือ่งนี้

ค) เสนอแนะและสงเสริมการริเริ่มตางๆ ทางปฏิบัติ  ซ่ึงอาจชวยใหพิธีกรรม
มีความกาวหนา  โดยเฉพาะเพื่อชวยเหลือบรรดาพระสงฆ  ซ่ึงทำงานอยูแลวใน
สวนองนุขององคพระผเูปนเจา

ง) เสนอแนะในแตละกรณี  หรือสำหรับท่ัวสังฆมณฑลดวย  เก่ียวกับข้ันตอน
ทีเ่หมาะสมของการพัฒนากิจกรรมการอภบิาลดานพิธีกรรม โดยแตงต้ังหรือถาจำเปน
เชิญผูที่เหมาะสมซ่ึงอาจชวยเหลือบรรดาพระสงฆไดในดานน้ีตามความเหมาะสม
และเสนอใหมีวธีิการและความชวยเหลอืทีเ่หมาะสม

จ) จดัใหในสังฆมณฑลมีการรเิริม่  ทีม่งุจะสงเสรมิใหพธีิกรรมศักด์ิสิทธ์ิดำเนนิ
รวมกันไป  โดยไดรบัความชวยเหลอือดุหนนุจากคณะกรรมการอืน่ๆ เชน  พระคมัภรี
การสอนคำสอน  งานอภิบาล  ดนตรี  ศิลปศักด์ิสิทธ์ิ  และรวมกับคณะกรรมการ
ฆราวาสทุกรูปแบบดวย
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ครอบครวัในเอเชยี : (ตอจากหนา 8)

รัฐบาลและพระศาสนจักร จำเปนตองรับรูวา การแยก
กันอยูของครอบครัว เปนการฝนความดีของแตละ
บุคคลและสังคม อีกท้ังมีผลกระทบเชิงลบตอการ
ปฏบิติังานดวย

บทสรุป
8.  พวกเราตองการใหความม่ันใจแกครอบครัว

โดยเฉพาะอยางย่ิงตอพอแม เพื่อใหพวกเขาสามารถ
ไวเน้ือเชือ่ใจตอพระหรรษทานของการสมรส  พวกเขา
สามารถแสดงบทบาทท่ีไมมีใครแทนได ในการพัฒนา
สานุศิษยที่นารักเพื่อพระคริสตเจา ซ่ึงไมมีสถาบันอ่ืน
หรอืโรงเรยีน หรอืหนวยงานใด สามารถทำใหประสบ
ความสำเร็จได เราขอใหกำลังใจพอแมใหใชเวลา
มากข้ึนดวยกันเปนครอบครัว ในวิถีทางท่ีจะชวย
ครอบครัวใหเจรญิเติบโตเปนมนุษย และเปนคริสตชน
ทีมี่วฒุภิาวะเต็มเปยม ซ่ึงตองต้ังม่ันอยบูนพระวาจาของ
พระเจา (FC2)

9.  ครอบครัวในเอเชียถูกเรียกใหมีชีวิตจิตแหง
ความสนิทสัมพันธที่ลึกซ้ึง ซ่ึงมีพื้นฐานอยูบนสาม
พระบุคคลแหงพระตรีเอกภาพ ดังน้ันครอบครัว
คริสตชนตองดำเนินชีวิตในความสนิทสัมพันธกับ
พระเยซูคริสตเจา และในความเปนหนึ่งเดียวกับพระ-
จติเจา เพือ่มงุไปสพูระบิดา

10.  ครอบครัวคาทอลิกในเอเชีย  มีกระแสเรียก

ใหเปนผกูระทำการประกาศขาวดีใหมสำหรับการสงตอ
ความเช่ือดวย

11.  พวกเราไดรับแรงบันดาลใจ และเต็มไปดวย
พลังใหกลับไปสูงานอภิบาล และองคกรของเรา เพื่อ
ทำงานดวยความรวมมือ และความมุงม่ันมากข้ึน
ในการศึกษาบริบทชีวติ และส่ิงจำเปนสำหรับครอบครัว
ของเรา พวกเราถูกทาทายใหออกไปหาครอบครัว
ทั้งหลาย และไมเพียงแคใหบริการตอเขาเหลาน้ัน
ที่มาหาเรา งานอภิบาลควรนำเราใหไปใกลพระคริสต-
เจา และครอบครัวที่เราใหบริการดวย

12.  พวกเราขอขอบคณุ โดยเฉพาะอยางยิง่เจาภาพ

ของเรา พระอัครสังฆราชเมอรฟ  ปาเกียม แหงอัคร-
สังฆมณฑลกัวลาลัมเปอร ทีมงานของทานในคณะ
กรรมการครอบครัว สำนักงานฆราวาสและครอบครัว
ของ FABC พวกเราสำนึกถึงพระคุณ และขอบคุณ
ดวยใจจริง สำหรับประสบการณของการเปนชุมชน
และการเปนครอบครัวระหวางการสัมมนา BILA 2
เรื่องครอบครัว  ขอออนวอนพระแมมารีย  ใหยัง
คงนำพระศาสนจักรในเอเชีย เพื่อเสริมสรางความรัก
และการรับใชครอบครัว และชุมชนตอไป

คณุพอวชัศลิป  กฤษเจริญ

สนามความคิด
งานแพรธรรม

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

การสอนวิชา
คริสตศาสนาในโรงเรียน

ภารกิจพื้นฐานหรือแกนแทของพระศาสนจักร
ก็คือ การประกาศขาวดีแหงคำสอนของพระเยซูเจา
ใหทกุคนไดรบัร ูโรงเรียนคาทอลิกไดรบัการประกาศ
ให เปนสนามและฐานของการประกาศข าวดี
(แผนอภบิาลฯ ขอ 42) โดยท่ัวไป โรงเรียนคาทอลิก
จะจัดใหมีการสอนคริสตศาสนาในสองลักษณะคือ
“การสอนคำสอน” ทีเ่นนสำหรับเด็กคาทอลิกโดยตรง
ซ่ึงถือวาเปนพันธกิจท่ีโรงเรียนคาทอลิกทุกแหง
จะตองจัดใหมีการสอน “วิชาคริสตศาสนา” ซ่ึง
อาจจะเปนการสอนเปนวิชาโดยตรง หรือเปน
การสอนท่ีมีเน้ือหาแทรกอยูในสาระวิชาอ่ืนๆ วิชา

คริสตศาสนาน้ีเปนการเรียนเหมือนกับวิชาอ่ืนๆ ที่
นักเรียนทุกคนตองเรียน เหมือนกับการเรียนรูศาสนา
อืน่

จุดประสงคของการสอนคริสตศาสนาในโรงเรียน
นั้น มีความจำเปนสำหรับนักเรียนทุกคน ซ่ึงสามารถ
แบงออกไดเปน 3 กลมุ

สำหรับนักเรียนที่มีความเช่ือแลว การสอนศาสนา
ชวยใหพวกเขาเขาใจสารของคริสตศาสนาไดดีข้ึน
สามารถเช่ือมโยงความรูทางศาสนาใหเขากับเร่ืองท่ี
สำคัญๆ ของการดำรงชีวติ สามารถใชความรทูางศาสนา
เผชิญหนากับปญหาตางๆ ในชีวิตได และยังสามารถ
นำเอาความรูทางศาสนาไปแบงปนใหกับผูอื่นได

สำหรับนักเรียนท่ีกำลังแสวงหา หรือมีขอสงสัย
เก่ียวกับคริสตศาสนา การสอนจะชวยใหพวกเขาได
คนพบคำตอบ และใหโอกาสพวกเขาในการพิจารณา
ทางเลือกของชีวิต

สำหรบันกัเรยีนทีย่งัไมมีความเช่ือ การสอนศาสนา
มีลักษณะเปนงานธรรมทูตของการประกาศขาวดี
ในโรงเรียนเพื่อใหพวกเขาไดมีโอกาสรับรู และชวย
ใหพวกเขาไดมีทางเลือกและหลักในการดำเนินชีวิต
แมวาจะยังไมเกิดข้ึนในทันทีทันใด แตส่ิงท่ีไดรับ
การหวานไวแลวนีจ้ะคอยๆ เติบโตตอไปในอนาคต

เ น่ื อ ง
จ า ก ค ว า ม
สำ คัญขอ ง
การสอนวิชา
ครสิตศาสนา

ในโรงเรียนคาทอลิก วิทยาลัยแสงธรรม โดยสาขา
คริสตศาสนศึกษาไดจัดการฝกอบรมครูผูสอน
ครสิตศาสนาในโรงเรียน (ไมใชสอนคำสอน) ใหไดมี
ความรูเกี่ยวกับศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก
ในประเด็นท่ีสำคัญๆ เชน ศาสดา ศาสนธรรม
ศาสนบัญญัติ ศาสนบุคคล ศาสนพิธี ฯลฯ โรงเรียนใด
สนใจสงบุคลากรติดตอเขารับการอบรมไดที่คุณครู
สุดหทัย นยิมธรรม โทร.  08-7981-2455 หรอืดูราย-
ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.saengtham.ac.th

สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกไดกลาวถึง
การสอนศาสนาในหองเรียนและมิติดานศาสนา
ในการศึกษาอบรมวา “โรงเรียนคาทอลิกยอมจะไม
คูควรแกชื่อโรงเรียนคาทอลิกอีกตอไป แมวาจะมี
ชื่อเสียงดีสักปานใดในการสอนวิชาแขวงอ่ืนๆ แต
ก็ยังมีมูลเหตุใหคนตำหนิไดวา ละเลยหรือเบ่ียงเบน
ในการสอนศาสนา” (มิติดานศาสนาของการศึกษา
คาทอลกิในโรงเรยีนคาทอลกิ, ขอ 66)
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สงัฆานกุรใหมโอกาสเฉลิมฉลองปแหงความเชือ่
เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม  ค.ศ. 2013  สภา

พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย กำหนด
ใหวนัน้ีเปนเฉลิมฉลองปแหงความเช่ือ ซ่ึงเนนบทบาท
ของครอบครวัในการเปนประจกัษพยานแหงความเช่ือ
คริสตชนท่ีสงเสริมกระแสเรียก และโอกาสน้ีเอง
สถาบันแสงธรรมไดจัดใหพิธีบวชสังฆานุกร พิธี
แตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม และผูอานพระคัมภีร โดย
พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร
เปนประธานในพิธี พรอมดวยคณะพระสังฆราชไทย
พระสังฆราชจากสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
(FABC) บรรดาพระสงฆ และครสิตชนจำนวนมาก

ภาพของคริสตชนจำนวนมากท่ีเดินทางจาก
สารทิศเพื่อมารวมเฉลิมฉลองปแหงความเช่ือ ซ่ึง
เปนจุดเดนของงานในวันนี้ เพื่อยืนยันความเชื่อ
ในการเปนคริสตชนของตน และนอกจากน้ันพวกเรา
คริสตชนไทยยังรวมแสดงความยินดีกับผลแหง
ความเช่ือครสิตชน สำหรบัสังฆานุกรใหมทัง้ 16 ทาน
ผูที่ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม 16 ทาน และ

คาทอลิกไทยรวมใจในปแหงความเช่ือ
ฟนฟูการประกาศขาวดีขึ้นใหม

พระสมณทูตพอล ชาง อิน-นัม เชื่อมั่น การเปน
คริสตชนตองมีความเชื่ออันเปนพ้ืนฐานสำคัญท่ี
จะดำเนินชีวิตคริสตชน และเปนประจักษพยานใหกับ
เพื่อนพ่ีนองรอบขาง

วนัที ่20 กรกฎาคม 2013 พระอคัรสงัฆราชหลยุส
จำเนียร สันติสุขนิรันดร  เปนประธานในพิธีบูชา
ขอบพระคุณโอกาสบวชสังฆานุกร 16 ทาน แตงตั้ง
ผชูวยพธิกีรรม 16 ทาน แตงต้ังผอูานพระคมัภรี 16 ทาน
รวมกับพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัคร-
สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย พระคารดินัล
ไมเกิล้ มชียั กจิบุญช ู พระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร
เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ
สิรสุิทธิ ์ พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร  วีระ  อาภรณรัตน
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วสิิฐนนทชัย พระสงัฆราช
ซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย
ธาตุวิสัย พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา พระ-
สังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค พรอม
ดวยพระสังฆราชจากอินเดีย ปากีสถาน ฟลิปปนส
ที่มาประชุมสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
พระสงฆกวา 200 องค นกับวชชาย-หญิง และสัตบุรษุ
รวม 6,000 คน

พระสมณทูตพอล ชาง อิน-นัม กลาวปราศรัย
โดยคุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร เปนผูแปล ความวา การ
ฉลองปแหงความเช่ือนี้โอกาสที่สมเด็จพระสันตะ-
ปาปากติตคิณุเบเนดกิต ที ่16 ไดประกาศปแหงความเช่ือ
ไว เพื่อระลึกถึงปที่ 50 ของการเปดสังคายนาวาติกัน
ครั้งท่ี 2 (ค.ศ. 1962-1965) โอกาสน้ีจึงถือเปนพระพร
ยิ่งใหญที่พระเจาประทานใหกับพวกเรา เปนโอกาส
ฟนฟูความเช่ือคริสตชน เปนความเช่ือของเราใน
พระเยซูคริสตเจา

“เพื่อฟนฟูความเช่ือในพระเจา โดยทางพระเยซู-
คริสต ในชีวิตของเราทุกคนท้ังโดยสวมรวมและ
โดยสวนตัว” (Lumen Fidei ขอ 6) ความเช่ือเปนของ
ประทานจากพระเจา

“ความเช่ือเกิดจากการไดพบปะกับพระเจาผูทรง
ชีวิต ผูทรงเรียกเราและเผยแสดงความรักของพระองค

ตอเรา” (Lumen Fidei ขอ 4) ความรักของพระเจาน้ี
เปดเผยเต็มเปยมในพระเยซูผูทรงบังเกิดจากพระนาง
มารียพรหมจารี ทรงส้ินพระชนมบนไมกางเขนเพ่ือ
ไถบาปของเรา และในวันท่ีสามทรงกลับคืนชีพจาก
ความตาย ดังท่ีนักบุญยอหนบันทึกวา “พระเจาทรงรัก
โลกอยางมาก ถึงกับมอบพระบุตรแตองคเดียวของ
พระองคเพือ่เรา เพือ่ทีท่กุคนท่ีเชือ่ในพระบตุรจะไมตอง
พนิาศ แตจะมีชวีตินิรนัดร” (ยน 3:16)

“พวกเราเชื่อพระเยซู เม่ือพวกเราไดรับพระวาจา
ไดยอมรับประจักษพยานชีวิตของพระองค เพราะ
พระองคทรงเปนความจริง เราเช่ือในพระเยซู ก็ตอเม่ือ
เราแตละคนไดตอนรับพระองคเขามาในชีวิตและ
ไดกาวเดนิไปสพูระองค ไดแสวงหาพระองคในความรัก
และติดตามรอยพระบาทไปในหนทางของพระองค”
(Lumen Fidei ขอ 18)

“ความเช่ือในพระครสิตเจานำความรอดพน เพราะ
เหตุวาโดยทางพระองค ชีวิตของเราไดเปดออกสู
ความรัก และความรักไดเปล่ียนแปลงเราจากภายใน
ความรักซึ่งเปนจริงในชีวิตของเรา และผานทางชีวิต
ของเรา” (Lumen Fidei ขอ 20)

“ทุกคนท่ีเชื่อไดรับเปล่ียนแปลงอาศัยความรัก
เพราะหัวใจของเขาเปดออกดวยความเชื่อ... “มิใช
ตัวขาพเจาอีกตอไป แตพระคริสตเจาทรงดำรงชีวิตอยู
ในตัวขาพเจา” (กท 2:20) “พระครสิตเจาจะไดทรงพำนัก
ในจิตใจของทานอาศัยความเช่ือ” (อฟ 3:17) ครสิตชน
จึงตองสามารถแลเห็นกันและกัน โดยอาศัยทั้งสาย-
พระเนตรและจิตใจของพระเยซู และอาศัยความสัมพนัธ
ใกลชิดกับพระองค เพราะวาเราทุกคนท้ังชายหญิง
จะสามารถแบงปนความรักของพระองคซ่ึงหมายถึง
การแบงปนองคพระจิตเจา (Lumen Fidei 21)

แสงสวางแหงความเช่ือเปนพระหรรษทานท่ีพระ-
เยซูเจาทรงนำมาใหเรา เพราะพระองคประกาศวา “เรา
คือความสวางสองโลก ใครท่ีตามเราจะไมเดินใน
ความมืด แตจะมีแสงสวางสองชวีติ” (ยน 8:12)

ใหเราภาวนาเพื่อแสงสวางแหงความเช่ือจะไดฉาย
เหนือเราแตละคน ฉายสองการเดินทางของเรา
ตลอดชีวติ และในทุกมิติชวีติของมนุษยทกุคน

อนึง่ ชวงเชา เวลา 09.00-10.00 น. พระอคัรสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช นำขบวน
ธรรมยาตราแหพระธาตุบญุราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 พระธาตุบุญราศีทั้ง 7 แหงสองคอน
และพระธาตุบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง จาก
หอประชุมเซนตไมเกิ้ล สูอาคารบุญราศีสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 เพือ่เริม่พธีิบชูาขอบพระคณุ
ฉลองปแหงความเช่ือของพระศาสนจักรไทย

บันทึกภาพโดย กองบรรณาธิการอุดมสาร, ศักดา
จุลสคุนธ, บราเดอรเอกพงษ สุวชิากร, บราเดอรสดใส,
วฤทธิ์ แสงทอง

(อานตอหนา 5)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่34 ประจำวนัที ่18-24 สงิหาคม 2013หนา 14

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

เบเนดิกโต นคร ศุภลักษณ
ครบรอบ 32 ป

อมาดีอุส
จิตรกวี ศุภลักษณ
ครบรอบ 7 ป
ชาตะ 7 มิถนุายน  พ.ศ. 2535
เกดิใหมในพระเจา  22 สิงหาคม พ.ศ. 2549

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
ยอแซฟ ธนวฒัน อางนานนท

กลับไปสูออมกอดของแมพระ
เม่ือ 24 สิงหาคม 2551

ครบรอบ 5 ปี
“ขาแตทานนักบุญยอแซฟ ชวยวิงวอนเทอญ”

จงเปนพยานถึงพระคริสตเจา
อยางเขมแข็งจนถงึทีส่ดุ  (1 โครนิธ 1:6)

ทานใด
ขาดปรีชาญาณ

จงขอ
ปรีชาญาณนั้น
จากพระเจาเถิด
พระองคประทาน

ใหทุกคน
ดวยพระทัยกวาง

โดย
ไมทรงตำหนิเลย

แลวเขา
จะไดรับ
ปรีชาญาณ
ตามที่ขอ

(ยากอบ 1:5)
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 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

«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  °ÿÆ’®’π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥

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

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥π—°∫ÿ≠¡—∑∏‘« ∑ÿàß≈Ÿ°π° Õ.°”·æß· π

®.π§√ª∞¡ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.30 π. §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ ‡≈‘»∑πß»—°¥‘Ï ·≈–§ÿ≥æàÕ

∏π“¬ÿ∑∏ º≈“º≈ ‡ªìπª√–∏“π§Ÿà («—¥π’Èµ—ÈßÕ¬Ÿà °.¡.11

∫π∂ππ 346 °”·æß· π‰ªæπ¡∑«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

«—¥·¡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

 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“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«° ®. ¡ÿ∑√-

 ß§√“¡ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√Õ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-3219

‚∑√ “√ 0-3473-0865)

«—¥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≠≠“

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ‚√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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡√‘Ë¡µ—Èß·µà 1-31  ‘ßÀ“§¡ 2013  Õ∫∂“¡

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

µàÕ 51304-08

�����çDare to Dreamé Choral Concert ‚¥¬ Thai

Youth Choir (World Premiere of ASEAN voice in

harmony) ¢Õ‡™‘≠√à«¡™¡§Õπ‡ ‘√åµ‡ªî¥µ—«∫∑‡æ≈ß

ª√– “π‡ ’¬ß‡µ√’¬¡‡¢â“ Ÿàªï·ÀàßÕ“‡´’¬π‚¥¬§≥–

π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß‡¬“«™π‰∑¬ Õ”π«¬‡æ≈ß‚¥¬

Õ.»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √ ’ ·≈–∫√√‡≈ßÕ‘‡≈Á°‚∑π‚¥¬ Õ.‡√¡’¬å

π“¡‡∑æ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 °—π¬“¬π 2013 ‡«≈“

18.00 π. ‰¡à‡ ’¬§à“‡¢â“™¡ µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ ‚∑√.

0-2247-0028 Ext. 4119, 4162,  08-3088-2803,

Email : thai_youth_choir@hotmail.com, Facebook

Page : Thai Youth Choir 2013 ¢Õ‡™‘≠√à«¡„Àâ

°”≈—ß„®°—∫æ’ËπâÕß§“∑Õ≈‘°¢Õß‡√“∑’Ë¡’‚Õ°“ π”‡ πÕ

∫∑‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß√–¥—∫™“µ‘

����� ‚§√ß°“√Õ∫√¡¥πµ√’ —≠®√ 999 ç‡§≈Á¥≈—∫

°“√Õ”π«¬‡æ≈ß·≈–π”√âÕß‡æ≈ßé ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï

 ‘∑∏‘Ï Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥°“√Õ∫√¡„Àâ

§«“¡√Ÿâ¥πµ√’µàÕ‡π◊ËÕß 9  ‡¥◊Õπ 9 ‡√◊ËÕß 9 «—¥ (999)

‚¥¬§√—Èß∑’Ë 7 ®–®—¥∑’Ë«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å (≈“¥æ√â“«

124) „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 °—π¬“¬π 2013 ‡«≈“ 13.30-

17.00 π. æ∫°—∫«‘∑¬“°√√—∫‡™‘≠ Õ“®“√¬åæ√‡∑æ

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

°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≠«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ ∫â“π®‘° ®.Õÿ¥√∏“π’

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

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

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ÀπÕß∫—«≈”¿ Ÿ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 28 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ‡«’¬ß§ÿ° ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥æ√–Àƒ∑—¬π‘√¡≈·¡àæ√– ∑à“∫àÕ ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√åµ‘π ‡¥Õ æÕ‡√  π“ ‘ßÀå Õ.√—µπ«“ªï

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

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

ª√–∏“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’
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«‘™™ÿ™—¬™“≠ ·≈–Õ“®“√¬å»‘√“√—µπå  ÿ¢™—¬ µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë 0-2681-3900

µàÕ 1407, 08-9108 6850 E-mai l :

bkksacredmusic@yahoo.com

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë

14 °—π¬“¬π 2013 ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë —°°“√ ∂“π

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™ÿ¡¿“ §Ÿ√—µπå ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

À≈—ßæ‘∏’¡’·Ààæ√–∏“µÿ

����� —°°“√ ∂“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

�����In One Accord çChurch Choral Conducting

Workshopé §≥–°√√¡°“√ In One Accord (Õß§å°√

√à«¡Õ‘ √–„π§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õß§“∑Õ≈‘° ·≈–‚ª√‡µ -

·µπµå) ‰¥â®—¥°“√Õ∫√¡ºŸâÕ”π«¬‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß

«—π∑’Ë 12-14 °—π¬“¬π 2013 ∑’Ë§√‘ µ®—°√«—≤π“

 ÿ¢ÿ¡«‘∑ 19 ‚¥¬ Prof. Eudenice Palaruan ·≈– Dr.

Beverly Shangkuan-Cheng (®“° Choral Conduct-

ing Department, University of the Philippines) √–¥—∫

°“√Õ∫√¡·∫àß‡ªìπ 2 √–¥—∫ §◊Õ √–¥—∫¢—Èπæ◊Èπ∞“π ·≈–

√–¥—∫¢—Èπ‡∑§π‘§ §à“Õ∫√¡ 3,500 ∫“∑ µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-2233-4238 Ext. 302, 08-1866-2677, E-

mail:inoneaccordchoral@gmail.com

�����çWorld Songs of Faithé Lecture Concert

§√—Èß·√°¢Õß°“√∫√√¬“¬‡√◊ËÕß∫∑‡æ≈ß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ∑’Ë

»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡œ §≥–°√√¡°“√ In One Accord

√à«¡°—∫°√¡ àß‡ √‘¡«—≤π∏√√¡ °√–∑√«ß«—≤π∏√√¡

®—¥°“√Õ∫√¡°“√∫√√¬“¬‡√◊ËÕß ç∫∑‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß

·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ µà“ß¡ÿ¡‚≈°é (World Songs of Faith)

‡ªìπ°“√∫√√¬“¬¿“§ªØ‘∫—µ‘ª√–°Õ∫°“√√âÕß “∏‘µ

‚¥¬§≥–π—°¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß‡ ’¬ß‡´´’≈’Õ“ §≥–

π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß‡¬“«™π‰∑¬ §≥–π—°√âÕß§√‘ µ-

®—°√«—≤π“ ·≈–§≥–π—°√âÕß§√‘ µ®—°√∑’Ë Õß  “¡¬à“π

§◊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

∫√√¬“¬‚¥¬ Prof. Eudenice Palaruan ·≈– Dr.

Beverly Shangkuan-Cheng ¥”‡π‘π√“¬°“√‚¥¬

Õ.»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 °—π¬“¬π 2013

∑’Ë»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡«≈“ 15.00-

18.00 π. ‰¡à‡ ’¬§à“‡¢â“™¡ µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ ‚∑√.

0-2233-4238 Ext. 302, 08-3088-2803, Email :

inoneaccordchoral@gmail.com

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

�����·ºπ°æ√–§—¡¿’√å ΩÉ“¬∫ÿ§≈“¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ®–®—¥Õ∫√¡æ√–§—¡¿’√å§Õ√å °“√§âπæ∫

§«“¡À¡“¬„πæ√–§—¡¿’√å (The Joy of Discovery in

Bible Study - JOD)  «—π∑’Ë 23-26 µÿ≈“§¡ 2013 ∑’Ë

∫â“πºŸâÀ«à“π Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ °“√Õ∫√¡π’È

‡ªìπ«‘∏’°“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√å ‚¥¬Õ“»—¬ª√– ∫°“√≥å

∑’Ë™à«¬„ÀâºŸâ√—∫°“√Õ∫√¡§âπæ∫§«“¡À¡“¬¢Õßæ√–-

§—¡¿’√å‡ªìπ¢—ÈπµÕπ À“°∑à“π π„®°√ÿ≥“µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë

Õ“®“√¬å¡πµå ‘ßÀå ‰°√ ¡ ÿ¢ ·ºπ°æ√–§—¡¿’√å ‚∑√.

0-2429-0124 ∂÷ß 33 ‚∑√ “√ 0-2420-0120

E-mail: thaibible@hotmail.com ¿“¬„π«—π∑’Ë 15 µÿ≈“§¡

2013 §à“≈ß∑–‡∫’¬π :  ”À√—∫ºŸâ∑’Ëæ—°∫â“πºŸâÀ«à“π

ÀâÕß§Ÿà∑à“π≈– 2,600 ∫“∑ ÀâÕß‡¥’Ë¬« 3,200  ∫“∑

‰ª-°≈—∫ ∑à“π≈– 2,000 ∫“∑

�����·ºπ°æ√–§—¡¿’√å ΩÉ“¬∫ÿ§≈“¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ  ®–®—¥‚§√ß°“√ çµÕ∫§”∂“¡  æ√–§—¡¿’√å

√–¥—∫§√Õ∫§√—« §√—Èß∑’Ë 2é (Family Bible Quiz 2)

‚¥¬„™âæ√–«√ “√π—°∫ÿ≠¡“√–‚° «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17

æƒ»®‘°“¬π 2013 ∑’Ë«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß À“°«—¥À√◊Õ‚√ß‡√’¬π π„® àßµ—«·∑π

§√Õ∫§√—«‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ µ‘¥µàÕ‰¥â∑’ËÕ“®“√¬å

¡πµå ‘ßÀå ‰°√ ¡ ÿ¢  ·ºπ°æ√–§—¡¿’√å ‚∑√. 0-

2429-0124 ∂÷ß 33 ‚∑√ “√ 0-2420-0120

E-mail : thaibible@hotmail.com ¿“¬„π«—π∑’Ë 10

æƒ»®‘°“¬π 2013

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com,

udomsarn@cbct.net

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

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

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

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ 1) ‡ªìπ™“µ‘æ—π∏ÿå (ª°“‡°Õ–≠Õ) ‡æ»™“¬

Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π 30 ªï 2) «ÿ≤‘°“√»÷°…“µ—Èß·µà ¡.6 -

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

‡ªìπæ‘‡»…) 3) ¡’§«“¡ π„®·≈–°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ

°—∫ß“π¥â“π°“√æ—≤π“·≈–™Õ∫°“√µ‘¥µàÕª√– “πß“π

°—∫Àπà«¬ß“π¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π 4)  “¡“√∂¢—∫√∂‰¥â

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√–°—π

Õÿ∫—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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัที ่34 ประจำวนัท่ี 18-24 สงิหาคม 2013 หนา 17

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

: คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอธีรพงษ นาแวน สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอเกรียงไกร ยิ่งยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอศิริชาญ
เอยีงผาสกุ สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพอนที ธรีานวุรรตน สังฆมณฑลอดุรธานี : คุณพอไมตร ีทาสุวรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพอบุญพฤกษ ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย
ช่ือบัญชี การพมิพคาทอลิก  เลขที ่226-0-006040 / เช็คขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ / ธนาณัติในนามซิสเตอรศกัด์ิศร ี งามวงศ  สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ
10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-
3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com

วิทยาลัยเซนตหลุยส
โทร. 0-2675-5304 -12  ตอศนูยภาษา 

หรอื 08-2656-4156
เปดอบรมภาษาตางประเทศใหเด็ก

และผใูหญ ทัว่ไป กลมุละ 12 คนเทาน้ัน
จายคนละ 3,000 บาท 20 ชัว่โมง
 ภาษา องักฤษ จนี 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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารีอามักดาเลนา
อบุล คโุรวาท

ชาตะ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2457
(ครบ 13 ป)

เกิดใหมในพระเจา
12 สิงหาคม พ.ศ. 2543

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
ยอหน ยวง คโุรวาท

เกิดใหมในพระเจา
21 มกราคม พ.ศ. 2529

ชาตะ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2449
(ครบ 27 ป)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

เทเรซา ประไพ จำปาถิน่
เกิดใหมในพระเจา

3 มิถนุายน ค.ศ. 2013
...ใหทำทุกอยางดวยความพากเพียร และ
ดวยความรัก... นกับุญอญัจลา เมริชี

โดย เงาเทยีน

นองๆ เยาวชนท่ีรัก วันท่ี 19-20 กรกฎาคม 2013
หลายคนในพวกเราคงมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรม
การเฉลมิฉลองปแหงความเชือ่กนัอยนูะครบั เสยีงเยาวชน
ฉบับน้ี ขอนำภาพบรรยากาศเพียงบางสวน มาแบงปน
กนันะครบั และจากนี ้ พ่ีตมุ พัชรา ชนวฒัน เจาหนาท่ี
แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชน
ระดับชาติ จะขอเลาบรรยากาศกิจกรรมเฉพาะในวันท่ี
19 กรกฎาคม อยางคราวๆ ในงานใหเราฟงครับ
บันทึกความทรงจำภาพรวมของงานปแหงความเชื่อ

วนัศุกรที ่19 กรกฎาคม  เปนวนัของเยาวชน โดยมี
หัวขอคือ ความเช่ือกับเยาวชนคนรุนใหม กิจกรรม
แบงเปนสองชวงคือ ชวงเชา และชวงค่ำ โดยชวงเชาน้ัน
ผเูขารวมสวนใหญเปนนักเรยีนคาทอลิกชัน้ประถมศึกษา
ปที ่3 จนถึงชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 3,136 คน
และยังมีเยาวชนจากสังฆมณฑลตางๆ เขารวมกิจกรรม
ในชวงเชาน้ีอกีจำนวน 120 คน โดยกิจกรรมเร่ิมต้ังแตเชา
โดยเยาวชนจากสงัฆมณฑลตางๆ เริม่ทยอยเขารวมงาน
ทางบานสวนยอแซฟจัดเล้ียงอาหารเชา ตอนรับนองๆ
เยาวชนจากสังฆมณฑลตางๆ ไวอยางดีและพอเพียง
และเวลา 08.00 น.  นักเรียนคาทอลิกและเยาวชนท่ี
เขารวมงานน้ีตางไปลงทะเบียน รบัผาพนัคอทีมี่ถอยคำ
วา ONE LORD, ONE FAITH และเร่ิมกิจกรรมบน
หอประชุม เยาวชนพบกับพระสังฆราชฯ มีนักรอง

ศิลปนมาแบงปนประสบการณชีวิต ไบเบ้ิล คอนเทสต
และจบกิจกรรมชวงเชาดวยพธีิมิสซาของเยาวชน โดยมี
พระสังฆราชชูศักด์ิ สิริสุทธิ์ เปนประธานในพิธีบูชา
ขอบพระคุณ

ชวงบาย   เปนการเขารวมกิจกรรมในบูธท่ีคณะนักบวช
และหนวยงานของพระศาสนจักรจัดข้ึน บูธท่ีเขารวม
แสดงในงานน้ีถกูจัดไวสามโซน แตละโซนมีบธูอย ู5-7
บูธ สวนของแผนกเยาวชนฯ นั้นอยูในโซน C ซ่ึงเปน
หอประชุมใหมของบานสวนยอแซฟ อยูดานฝงวัด
พระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค โดยนักเรียนจะถูกแบงเปน
กลมุๆ ละ 160 คน ใชเวลาบูธละ 15-20 นาที ในบูธของ
แผนกเยาวชนฯ นักเรียนไดทำกิจกรรม 3 อยาง มีทั้ง
การตอบคำถามจากบอรด ฉันคือดาว เปนการเขียน
ความคิดเห็นเก่ียวกับความเช่ือลงในดาว และถายรูป
กบัปาย 36 ปงานเยาวชนคาทอลิกไทย กจิกรรมท่ีไดรบั

ความสนใจมากท่ีสุดคือการตอบคำถาม
จากบอรด รองลงมาคือฉันคือดาว และการ
ถายรูปกับปาย ตามลำดับ  ในท่ีสุดกิจกรรม
ชวงบายจบลงดวยวจนพิธีกรรมปด แลว
นักเรียนพรอมคุณครูเดินทางกลับโรงเรียน
ของตนในเวลา 15.30 น.

กิจกรรมชวงเย็นถึงค่ำ  ผู เขารวม
เปนเยาวชนจาก 10 สังฆมณฑล องคกรตางๆ
อีก 4 องคกร ไดแก ศูนยประสานงานนิสิต
นกัศึกษาคาทอลิกฯ ชมรมนกับวชหญงิ โฟโค-
ลาเร Jesus Youth โดยกิจกรรมเร่ิมดวยการ
ลงทะเบียนเวลา 16.00 น. แลวเปนกิจกรรม
สัมพันธ รับประทานอาหารค่ำ แลวรวมพิธี
ต่ืนเฝา พระอคัรสงัฆราชเกรยีงศกัด์ิ  โกวทิวาณชิ
พระสงัฆราชวรีะ อาภรณรตัน  และพระสงัฆราช

สังวาลย ศรุะศรางค รวมต่ืนเฝากับเยาวชน โดยพระสงัฆราช
วีระ  เปนประธานของการต่ืนเฝาคร้ังน้ี ทามกลาง
บรรยากาศที่สงบเงียบ และพิศเพงภาวนา การตื่นเฝา
แบงเปน 2 ภาค คือ ภาคเฉลมิฉลองพระวาจา และภาค
การรำพึงภาวนาแบบเทเซและแกบาป ในการต่ืนเฝา
ภาวนาน้ี สมาชิกของกลมุสงเสรมิชวีติครอบครวั  และ
สามเณรเล็กยอแซฟ ไดรวมการภาวนาคร้ังน้ีดวย (สามารถ
ชมภาพบรรยากาศในงานไดที่ https://www.facebook.
com/youth.cbct)

ยงัมีคำตอบจากใบคำถามในกิจกรรม “ฉนัคือดาว”
ของนองๆ เยาวชนที่ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสบการณความเช่ือของแตละคน  ซ่ึงพี่จะขอนำมา
แบงปนใหอกีครัง้ในฉบับหนานะครับ ...แลวพบกนัใหม
ครับ “จงไปสั่งสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา”
(เทียบ มธ 28:19) สวสัดีครบั
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เชาปกติระหวางวันจันทรถึงวันพุธ ไมเกิน
8 นาฬกิา ผมมักใชเวลาในการเดินไปพบนกัเรยีน
คาทอลิกเพื่อสอนคำสอนใหกับนักเรียนในระดับ
มัธยมปลายของโรงเ รียนชายลวนแหงหนึ่ ง
ปกติแลวเด็กนักเรียนท่ีมาเรียนคำสอนจะไมได
เขาแถวหนาเสาธง แตกไ็มวายท่ีจะไดยนิเสียงสวด
เสียงอบรม เชาวันน้ันขณะท่ีเด็กนักเรียนกำลัง
ทยอยเขามา ผมไดยินเสียงหนาเสาธงวา “วันน้ี
เปนวันภาษาไทย”

ผมไมรอชาท่ีจะเปดดวยคำถามเดียวกับวันท่ี
นาสนใจของเชาวันนั้น “วันภาษาไทย มีความ
สำคัญและเก่ียวของอะไรบางกับครสิตชน” แนนอน
เด็กท่ีเติบโตมากับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ยุคสมัย
ทีผ่คูนกมหนามองจอ เลือ่นหนาจอปดปาด พรอม
กบัภาษาเพ้ียนๆ ในแบบเกงฝุดๆ  สวยจุงเบย หรอื
มันไมฟน นอกจากจะไมเห็นความสำคัญของ
ภาษาไทยกันแลว ความเช่ือมโยงเก่ียวของจะจำเปน
อยูอีกหรือ

สบโอกาสและไดที ผมจึงเลาถึงเรื่องราวของ
เครื่องพิมพที่บรรดามิสชันนารีไดนำเขามาต้ังแต
ที่วัดซางตาครูส แบบพิมพ ตนแบบของฟอนต
อังสนา (Angsana) การคิดคนเร่ืองของภาษาวัด
เพื่อสื่อสารและถายทอดใหเกิดความเขาใจท้ัง
มิสชันนารีชาวฝรั่งเศสกันเองและชาวไทย อัน
นำไปสูการพิมพหนังสือเลมแรกในเมืองไทย
หนังสือคำสอนคริสตังค ตำนานแหงอุโฆษสาร
หนังสืออธิบายศัพท รายยาวมาถึงหนังสือสอน
จริยะในแบบดรุณศึกษา ที่ยังเปนท่ีพูดถึง อางอิง
และชืน่ชม ตำนานแหงนิตยสารคาทอลกิทีเ่ริม่ตน
กนัต้ังแตป ค.ศ. 1917 เติบโตคสัูงคมไทย ผมคิดวา
เรื่องใดก็ตามท่ีดีงามในสังคมไทยแตะไปก็พบเจอ
คาทอลิก ไมใชเพราะเพียงเราทำทุกเร่ือง แตเรา
ทำทุกเรื่องดวยรัก เราทำทุกเรื่องจากความเชื่อ
ในความรักของพระเจาเปนพ้ืนฐาน

ในปแหงความเช่ือนอกจากจะเจริญชีวิต
ดวยความเช่ือแลว ผมคดิวาเราควรไดอานเร่ืองราว
ดีๆ เพื่อพบแนวทางแหงความเชื่อ และจรรโลง
ความเช่ือของเรา เน่ืองจากเปนส่ิงพิมพคาทอลิก
จึงผลิตข้ึนมาเพื่อเสริมสรางความเชื่อสูกัน ในท่ีนี่
จะขอชวนใหผูอานมองส่ิงพิมพดวยมุมมอง
ในปแหงความเช่ือกนั

หน่ึง หนงัสือทีถ่กูจดัพมิพในปแหงความเช่ือ
ถาจะวาไปแลว ในปแหงความเชือ่ ส่ือมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย แผนกการพิมพ ไดจดัพมิพ
หนงัสือทีว่าดวยเร่ืองน้ีโดยตรง คือ กาวไปสปูแหง
ความเชื่อ

ตอมาคือหนงัสือความเชือ่อนัเปนชวีติ แมเคย
ถกูพมิพมาแลว แตถกูพมิพอกีคร้ังหน่ึงเพือ่อธิบาย

ความเช่ือของคริสตชน หรือหนังสือที่เปนเหมือน
เร่ืองเลาเก่ียวกับการไปทำหนาท่ีของพระคารดินัลไทย
แตกลับสะทอนความเช่ือในแบบการเลือกผูนำของคน
ที่เชื่อในการนำทางของพระ ในช่ือหนังสือวา “Road
For The Conclave” พระคารดินัลไทยไปทำหนาที่
พระคารดินัล นอกจากนั้น ยังมีหนังสือใหมอีก 3 เลม
ในมุมของความเช่ือหลากหลาย ความเช่ือจากการเขาวัด
วนัอาทิตยและการอานสารวัดจากการเขียนของพระสงฆ
สำหรบัสอนความเช่ือ จากหนงัสือสวสัดีครบัพ่ีนองทีร่กั
ทุกทาน หนังสือภาพกับการเดินทางทางความเช่ือไป
พรอมกบัพระวาจาของพระ ในหนังสือภาพจากท่ีเกดิเหตุ
เหตุเกิดจากพระวาจา และหนังสือที่กลั่นพระคัมภีร
25 ขอความพระคัมภีรไพเราะตลอดกาล จากมุมมอง
ของผเูขียน ฯลฯ ยงัมีหนงัสือในปแหงความเช่ือทีร่อควิ
กันอยูอีกโดยมีหมายหมุดท่ีการแปรความเช่ือไปสูชีวิต

สอง หนงัสือพระสนัตะปาปา ผนูำความเชือ่คาทอลกิ
เสมอมา

มีพระนิพนธมากมายของพระสันตะปาปาท่ี
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย นำมาแปล แนนอน
บางเลมยากในการขบเค้ียวและยอยคิด แตบางเลม
พระสันตะปาปาไดทรงตอบปญหาสังคมไดอยาง
ตรงประเด็น บางเลมพระองคไดมอบชวีติเปนแบบอยาง
มีทั้งใหมลาสุดอยางชุดพระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ หรือ
เกากวาน้ัน เชน หนังสือดวยรักและรำลึกถึง แตเปน
หนังสือของพระสันตะปาปาท่ีกำลังรอการแตงต้ัง
เปนนักบุญ

สาม หนงัสือรากฐานมาจากพระคัมภรี ทีซ่ึ่งคำสอน
ความเช่ือลวนมาจากรากน้ีทัง้ส้ิน

หนังสือกลุมหนึ่งท่ีส่ือมวลชนคาทอลิกฯ แผนก
การพมิพ นำเสนอเสมอๆ  คือ หนงัสือเกีย่วกบัพระคมัภีร
และการตีความพระคัมภีรแบบใหเขาใจงายข้ึน แถมยัง
เปนหนังสือจัดพิมพดวยความประณีต อาทิ ขุมทรัพย
พระคัมภีร สีสันพระวาจา พระคัมภีรที่ฉันรัก คมดาบ
ฝานถงึใจ ไหลผสูวมสโตลา บาของชมุพาบาล พระคมัภรี

ฉบับยอย นอยกห็น่ึง นอกจากน้ันยงัมีหนังสือในชุด
สัญญาณแหงกาลเวลา ของพระคุณเจากิตติคุณ
ยอรช ยอด พิมพิสาร ทั้ง 3 เลม ไดแก สัญญาณ
แหงกาลเวลา 1-3 หนงัสือนทิานประกอบภาพจาก
ศิลปนมีชือ่ชาวสเปน นทิานพระคัมภรี

ส่ี หนงัสือของผดูำเนนิชวีติดวยความเช่ือ
ถาพดูถงึผดูำเนินชวีติดวยความเชือ่ คงหนีไมพน

ประวัติของนักบุญตางๆ หลากหลายท้ังรนุลายคราม
และนักบุญองคใหม อาทิ บุญราศีสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ที ่23  และบุญราศีสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 นอกจากน้ันยังมี
หนงัสือประวติันกับญุท่ีทำในรปูการตูน

หา หนังสือสะทอนความเช่ือ แบบใชได
ในชวีติแตละวนั

นอกจากหนังสือในชุดภาพจากที่เกิดเหตุ ที่มี
ภาพประกอบคำ ภาพจากที่เกิดเหตุ เหตุเกิดจาก
แผนดินศักดิ์สิทธิ์ หนังสือในชุดเราทุกคนตางมี
ตะเกียง ซ่ึงเปนขอคิดส้ันๆ และสามารถนำไป
เลาตอ ฯลฯ เรายังมีหนังสือลักษณะขอคิดส้ันๆ
รอจอควิสำหรบัจัดพิมพ อกีไมนาน

เม่ือเราพูดเร่ืองปแหงความเช่ือ แหลงขอมูล
ที่ของท้ังคำถามท่ีวา เราเช่ืออะไร หรือเม่ือเรา
เชื่อเชนน้ันแลวเราทำอยางไร หรือเราพอจะมี
แนวทางไหนใหเราไดศึกษาบางไหม ส่ิงพิมพ
คาทอลกิ หรอืหนงัสือมกัเปนคำตอบใหกบัคำถาม
เหลานัน้

ถาเราสามารถเช่ือมโยงวันภาษาไทยเขากับ
งานแพรธรรมและชีวิตคริสตชนแลว ส่ิงพิมพ
คาทอลิกคงไมเปนเพียงแตความเช่ือมโยงท่ีเราเห็น
ความสอดคลองเทาน้ัน แตเปนส่ิงท่ีควบคูไปกับ
การเจรญิชวีติของคริสตชนในปแหงความเช่ือน้ีดวย
จะแปลกใจไปไยถาสมเด็จพระสันตะปาปาปโอ
ที ่10 เคยตรัสวา “เรารักการพมิพดุจแกวตาของเรา”

บรรณาธิการบริหาร

มองสิ่งพิมพศาสนา
ดวยดวงตาแหงความเช่ือ
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