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สรปุเน้ือหาเอกสารสงัคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2
โอกาสครบ 50 ปสังคายนาวาตกินั ครัง้ที ่ 2 ขอนำ

ทานผูอานไปรูจักกับเอกสารทั้ง 16 ฉบับ ที่เกิดขึ้น
ในการสังคายนาวาติกนั ครัง้ที ่2

ฉบับท่ี 1
1. พระธรรมนูญดานความเช่ือของพระศาสนจักร
(ในภาษาละตินคอื Lumen Gentium) เปนเอกสารหน่ึง
ทีมี่การถกเถยีงกนัต้ังแตตนจนจบ ไดรบัการสนบัสนุน
มาก  เนนเนื้อหาใหมๆ ในพระศาสนจักร ที่ประชุม
รับรองเอกสารวันท่ี 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1964  ดวย
คะแนนเสียง 2151 ตอ 5  เน้ือหาสรปุไดดังน้ี

พระศาสนจักรอยใูนพระคริสต เปนศีลศักด์ิสิทธ์ิ
ของพระครสิต เปนรหสัธรรมท่ีลกึซ้ึง (1)

พระศาสนจักรเปนพระกายทิพยของพระ-
ครสิต (3.7)

พระศาสนจักรเปนประชากรของพระเจา และ
ในชมุชนนี ้ผรูบัศีลลางบาปแลวบางคนไดรบัเรยีกมาให
เปนศาสนบริกร (บทท่ี 2) นำโดยพระสังฆราช ที่มี
ความสัมพันธกัน เปนหน่ึงเดียวกับพระสันตะปาปา
ในขอผกูพนัแหงความรักและสันติ (บทท่ี 3)

บทบาทอันดับแรกของพระสังฆราชคือเปน
นายชุมพาของประชากรของพระเจา (21)) ภารกิจของ
พระสังฆราชคือเปนผรูบัใชประชากรของพระเจา (24)

มีการฟนฟสัูงฆานุกรถาวรขึน้มา (29)
มีขอแตกตางระหวางการเปนสงฆของสัตบุรษุ

กบัพระสงฆทีไ่ดรบับวช (10)
สำหรับคนท่ีไดรับเรียกใหมาเปนคริสตชน

พระศาสนจักรจำเปนสำหรับความรอด (14) แตการ
ติดตามกฎของพระคริสตเทาน้ันไมเพียงพอ เราตอง
ดำรงชวีติในความรักดวย (14)

ผูเปนสมาชิกของคริสเตียน ก็มีความโยงใย
กับเรา  (15) เชนเดียวกับชาวยิว มุสลิม และทุกคนท่ี
แสวงหาพระเจากค็วามเชือ่มโยงกบัเราดวย (16 )

บทบาทของคริสตชนคือเปนพระศาสนจักร
ในโลก (34)

เราตองแสวงหาพระอาณาจักรพระเจาในการ
ทำงานประจำวันของเรา (33)

การเรียกใหเปนนักบุญเปนการเรียกทุกคน
และวิธีทีจ่ะเปนนักบุญน้ันคือปฏบิติัความรัก (บท 5)

นกับวชดำรงชีวติอยางผอูทุศิตน (บทท่ี 6)
เราเปนสวนหน่ึงของสหพันธนักบุญ โยงเขา

โดย ศษิยเกาโรม’70

ดวยกนัดวยความรกัของพระเจา (47-51)
พระแมมารียอยูกับประชากรของพระเจา และ

ความศรัทธาท่ีเราแสดงออกสำหรับพระแมมารียนั้น
ตองนำเราไปหาองคพระเยซูเจาผู เปนองคพระเจา
(บทท่ี 8)

ฉบับท่ี 2
2. พระธรรมนูญเรื่องการไขแสดงของพระเจา
(ในภาษาละตินคอื Dei Verbum)

เปนเอกสารหนักแนนท่ีบอกวาพระศาสนจักร
กาวหนาในกาลเวลา พฒันาความเขาใจลึกซึง้ข้ึนในส่ิงท่ี
ถายทอดมาในเร่ืองพระอาณาจักรของพระเจา

ที่ประชุมรับรองวันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1965
ดวยคะแนนเสียง 2344 ตอ 6 เนือ้หาสรปุไดดังน้ี

เอกสารน้ีฟนฟูความเขาใจท่ีวา การไขแสดง
ทัง้หมดไดสำเรจ็ในองคพระเยซูครสิตเจาแลว  พระองค
ผูเดียวเปนตนตอของการไขแสดง พระคัมภีรจึงเปน

รากฐานของการไขแสดงขององคพระเจา  ธรรมประเพณี
กอ็ธิบายความหมายของพระคัมภรีสำหรับมนุษยแตละ
สมัย (ขอ 4)

แมขอคำสอนและขอความเ ช่ือใช ศัพท
แตกตางกันในแตละสมัย แตความจริงนิรันดรไม
เปลีย่นแปลงเลย (5-6)

มีการเปล่ียนแปลงในวิถปีระจำวันแตประเพณี
ทีแ่ทจรงิยงัคงอยกูบัเราเสมอ (5)

การตอบสนองของเราตอการไขแสดงของ
พระเจาคือความเช่ือ  โดยอาศัยความเช่ือ เรามอบตัว
เราเองแดพระเจา  ความเช่ือน้ีรับการถายทอดไปสูชน
ทกุยคุทุกสมยัโดยทางประเพณีทีถ่อืกนัมา  (8)

มีสายสัมพันธใกลชิดระหวางพระคัมภีร
ธรรมประเพณี และคำส่ังสอนของผู มีอำนาจของ
พระศาสนจักร (10)

การไขแสดงท่ีถายทอดมาถึงเราโดยพระ-
ศาสนจักร (7-9)

พระเจาปรารถนาใหเรารูจักพระองคอยาง
ล้ำลกึ (2)

พระเจาไขแสดงชีวิตของพระตรีเอกภาพแก
เรา โดยถายทอดพระองคเองแกเรา เรารูเรื่องนี้โดย
อาศัยพระหรรษทาน (2)

การไขแสดงน้ีสำเรจ็สมบูรณไปในพระครสิต
แตส่ิงท่ีพระวรสารบอกเราคือยังมีการไขแสดงใหเรา
เหน็ พระเจายังตรัสกับเรา

ตลอดเวลา มีการเติบโตในดานความเขาใจวา
พระองคประสงคส่ิงใดจากเรา (8)

ความเขาใจท่ีเพิ่มข้ึนเห็นไดในธรรมประเพณี
ศักด์ิสิทธ์ิ ดังน้ัน ธรรมประเพณีและพระคัมภีรมี
ความเช่ือมโยงใกลชิดกันและมาจากตนตอเดียวกัน
คือ A พระเจา

(ติดตามตอนตอไปฉบบัหนา)
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คณะนักบวชชาย จำนวน 13 ทาน นกับวชหญิง จำนวน
50 ทาน รวมทั้งหมด 63 ทาน จาก 37 คณะ เขารวม
สัมมนาและประชุมสามัญประจำป ครั้งที่ 1/2013 ที่
บานเขาเงียบ คณะเซนตปอล เดอ ชารตร วัดแมพระ
แหงเหรยีญอศัจรรย  จ.ฉะเชงิเทรา

หัวขอของการประชุมสัมมนาครั้งน้ีไดแก “ปแหง
ความเชื่อ : พันธกิจของนักบวชเพื่อการประกาศขาวดี
ครัง้ใหม” บรรยายโดยวิทยากรผทูรงคุณวุฒ ิคือ อาจารย
ชยัณรงค มนทยีรวเิชยีรฉาย ทีป่รกึษาสมณสภาส่ือสาร
สังคม สำนักวาติกนั  นายกสภามหาวทิยาลยัเซนตจอหน
และเลขาธิการสภาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อาจารยชัยณรงค ยกแบบอยางของการมีความเช่ือ จาก
พระวรสาร โดยเฉพาะอยางย่ิง กอนพระเยซเูจาจะรักษา
โรคใหกับใครก็ตาม ตรัสวา ทานเช่ือวาเราทำเชนน้ัน
ไดหรือ เม่ือเขาท้ังหลายแสดงความเช่ือ พระองคจึง
ทรงรักษา ตรัสวา “จงเปนไปตามท่ีทานเช่ือเถิด” และ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ไดทรงเนนวา “เรา
ก็เหมือนกัน เราสามารถท่ีจะรับใชพระเจาอยางส้ินสุด
จิตใจของเราได ถาเรามีความเช่ืออยางอุดม” คำถามท่ี
นาจะไตรตรองก็คือวา แลวความเช่ืออยางอุดมเปน
อยางไร แบบไหน และแคไหน และถาพูดกลับอกี เอา
ประโยคน้ีของพระสันตะปาปาตรัสกลบั หมายถึงวา ถา
เราตอนน้ี ยังไมไดรับใชพระเจาอยางส้ินสุดจิตใจ
ของเรา ก็แสดงวาความเช่ืออยางอุดมของเรายังไมมี
ใชหรอืเปลา แลวพระสันตะปาปาทรงสรุปวา “ความเช่ือ
คือหวัใจของทุกส่ิงทุกอยาง” ดังน้ันในปแหงความเช่ือนี้
การประกาศขาวดีครั้งใหมจึงเปนเร่ืองของทุกคน
ในพระศาสนจักร ทีจ่ะฟนฟคูวามเช่ือของตนใหอดุมข้ึน
แลวแบงปนแกผูอื่น เฉกเชนการท่ีเราไดรับแสงสวาง
แลว และเรากำลงัตอเทียนใหผอูืน่ ซ่ึงกำลงัอยใูนโลกท่ี
เปนวัตถุนิยม โลกโลกาภิวัตน การยายถิ่น การเมือง
ศาสนา วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการส่ือสาร ที่
ผันแปรอยางรวดเร็ว เพื่อที่เราจะกลาวกับมนุษยโลก
ไดวา “ขาพเจามีชีวิตอยูมิใชตัวขาพเจาอีกตอไป แต
เปนพระคริสตเจาผูทรงดำรงชีวิตอยูในตัวขาพเจา”
หรือเหมือนกับบอกวา “ถาอยากจะรูจักพระคริสตเจา
ดูมาท่ีฉัน” และเราจะบอกกับพระองคไดหรือไมวา
“ขาพเจาจะไมทำใหพระองคตองผิดหวัง” และน่ีคือ
การรับใชพระองคในพันธกิจของเรา

พระอคัรสงัฆราชพอล ชาง อนิ-นมั เอกอคัรสมณทูต
วาติกนัประจำประเทศไทย ปาฐกถาพเิศษ หวัขอ “ภาวะ
ความเปนผูนำตามแนวพระวรสาร” สรุปคำปราศรัย
ดังน้ี “ภาวะผูนำแบบผูรับใช (Servant Leadership) ที่
เราพบในองคพระเยซูคริสตเจาความย่ิงใหญและ
การเปนผูนำที่แทจริง เปนสวนผสมที่ประกอบอยู
ใน “การบริการ” พระองคเองไดกลายเปนแบบอยาง
ของผูนำที่แทจริงดวยการสละพระชนมชีพ เพื่อเปน
ยญับชูา เพือ่รองขอการอภยับาปสำหรบัเรา เพือ่ทำใหเรา
จะกลายเปนขารับใชที่สุภาพสำหรับผูอื่น สัญลักษณ
ทีเ่หน็ไดชดัคือ พระเยซเูจาทรงลางเทาบรรดาสานุศิษย
(ยน  13:1-20) นอกจากน้ัน พระเยซูเจาไดตรัสวา เรา
เปนนายชุมพาบาลที่ดี นายชุมพาบาลที่ดียอมสละชีวิต
เพื่อแกะของตน ดังจะเห็นไดจากลักษณะ 2 ประการ
ทีส่ำคัญมาก ๆ  ในภาพลักษณของพระเยซูเจา นายชุมพา-
บาลทีดี่ คือ ทรงรจูกัแกะของพระองค กบัทรงยอมพลชีพี
เพื่อแกะ สวนนักบุญเปาโล ไดแนะนำวา อยาทำส่ิงใด
ดวยความมักใหญใฝสูง อยาเห็นแกตัว หรือถือดี แต
จงทำดวยความถอมใจ ถือวาคนอ่ืนดีกวาตน แตละคน
ไมควรมุงหาประโยชนของตนฝายเดียว แตควรคิดถึง
ประโยชนของคนอื่นดวย เราควรมีทาทีแบบเดียวกับ
พระเยซูคริสต ผูทรงสภาพพระเจา แตไมไดทรงยึดติด
ในความเทาเทียมกับพระเจา พระองคกลับทรงสละ
ทุกส่ิง มารับสภาพทาส บังเกิดเปนมนุษย และเม่ือ
ทรงปรากฏเปนมนุษยพระองคทรงถอมพระองคลง
และยอมเช่ือฟง แมตองตายบนไมกางเขน!

พระสมณทูต ยังไดเสนอแนะตัวอยางชีวิตแหง
การรับใชของพระคริสตเจา ซ่ึงสามารถนำไปเปน
แบบอยางของภาวะผนูำแบบผรูบัใช 6 ประการ คือ ตอง
มีเปาประสงค มงุจุดสนใจออกภายนอกตัวเอง เสียสละ
เปยมดวยความออนนอมถอมตน แสดงออกถึงการรับใช
ในการดำเนนิชีวติ โดยมีจดุศูนยกลางในพระวรสาร

นอกจากน้ัน ทานสรุปแบบอยางภาวะผูนำของ
นกับญุโยเซฟ ผพูทิกัษของครอบครวัศักด์ิสิทธ์ิ  สำหรบั
การปฏิบัติพันธกิจของสมาชิกสหพันธฯ อันไดแก
บุคลิกของนักบุญโยเซฟดานตางๆ อาทิ ความสุภาพ
การเปนผูสงบเงียบ แตไมเคยหางหาย แสดงใหเห็น
ความซ่ือสัตยภักดี การอยูดวยเสมอ พรอมความรัก
และหวงใยพระนางมารียและพระกุมารเยซู  อยเูคียงขาง
ทั้งในยามสุขและยามทุกข นักบุญโยเซฟฟงพระเจา

อยางจดจอ เปดรับตอสัญลักษณที่แสดงการประทับอยู
ของพระเจา และแผนงานของพระเจาท่ีจะมาถึง ไมใช
สนใจแตตัวเอง ไวตอความรูสึกของคนท่ีทานดูแล
ปกปองอย ูทานสามารถมองส่ิงตางๆ ตามความเปนจริง
ไดสัมผสัอยกูบัสภาพแวดลอมรอบตัวจริงๆ ทำใหทาน
สามารถตัดสินใจไดอยางชาญฉลาด”

พระสังฆราชซิลวโีอ สิรพิงษ จรสัศร ีพระสงัฆราช
แหงสังฆมณฑลจันทบุร ีและผแูทนของสภาพระสงัฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย ในคณะกรรมการเพ่ือ
ผถูวายตน สหพนัธสภาพระสงัฆราชแหงเอเชยี บรรยาย
ในหัวขอ “แนวทางการประกาศขาวดีคร้ังใหมจาก
สหพนัธสภาพระสงัฆราชแหงเอเชยี (FABC)” โดยการ
บรรยายสรุปไดดังน้ี “การประชุมคร้ังน้ีถือเปนการ
ทบทวนพันธกิจของสหพันธสภาพระสังฆราชแหง
เอเชีย ในโอกาสกอต้ังมาครบ 40 ป พันธกิจนั้นได
ตอบสนองตอขอทาทายของทวีปเอเชียอยางไร ในท่ี
ประชุมไดวิเคราะหสภาพจริงท่ีเกิดข้ึนและแนวโนม
วัฒนธรรมของชาวเอเชียปจจุบันซ่ึงทาทายการดำเนิน
พันธกิจของพระศาสนจักรเอเชีย นำเสนอโดย พระ-
อัครสังฆราชเกวเวโด ชาวฟลิปปนส ดังน้ีคือ กระแส
โลกาภวิตัน  สังคมโลก วฒันธรรมเอเชีย ความยากจน
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ และดานจิตใจ ปญหาผูอพยพ
และแรงงานยายถ่ิน กลุมคนพ้ืนเมืองประกอบดวย
ชนหลายรอยเผา พลเมืองโลกเพ่ิมข้ึน เสรีภาพในการ
นับถือศาสนา ภัยคุกคามตอชีวิต การติดตอส่ือสาร
ส่ิงแวดลอม/ระบบนิเวศวทิยา การอภบิาลกลมุฆราวาส
สตรี และเยาวชน กลุมคริสตชนบางนิกาย และวิกฤติ
กระแสเรียก

สำหรับคณะนักบวชในประเทศไทย จำเปนตอง
ตั้งคำถามกับตนเองเพ่ือการไตรตรองดวยวา อะไรที่
เปนสภาพจรงิท่ีเกดิข้ึนและแนวโนมวัฒนธรรมในสังคม
ไทยท่ีทาทายพระศาสนจักรประเทศไทย และทาทาย
ความเปนนักบวชของเรา ในพันธกิจท่ีเรากระทำ และ
ในฐานะบุคลากรของพระศาสนจักรในประเทศไทย
เราจะตอบสนองอยางไรตอสภาพจริงและแนวโนม
ที่เกิดข้ึนรอบตัวเรา ชาวบาน นักเรียน ครู สัตบุรุษ

(อานตอหนา 11)กรรมการสหพันธฯ

แสดงความยินดีอธิการิณีเจาคณะใหม
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สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิสกอนไปงาน “วนัเยาวชน
โลก” ทรงนำดอกไมมาถวายแมพระ ณ มหาวหิารมารยี
มายอแรม พรอมสวดภาวนาขอแมพระทรงคุมครอง
บรรดาเยาวชนและผแูสวงบุญทุกคนในงานใหปลอดภัย
เม่ือเสด็จกลับมาถึงกรุงโรม ก็เสด็จมาท่ีมหาวิหารน้ีอีก
ทันทีกอนเสด็จกลับวาติกันเพื่อภาวนาขอบคุณแมพระ
ที่งาน “วันเยาวชนโลก” ประสบความสำเร็จ ทุกคน
ปลอดภัย และทรงนำลูกบอลพรอมเส้ือที่ระลึกในงาน
มาถวายเปนของฝากแดพระนางมารีอา

สมเด็จ
พระสันตะปาปา
กับนักขาว
บนเคร่ืองบิน
ขณะเดินทาง
จากกรุงริโอ

กลบัไปยงักรงุโรม
เม่ือวนัอาทติยที่
28 กรกฎาคม

2013

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จกลับมายัง
กรงุโรม หลงัจากทรงเปนประธานในงาน “วนัเยาวชน
โลก” ณ กรุงริโอ ประเทศบราซิล (22-27 กรกฎาคม
2013) ซ่ึงมีผูมารวมงานราว 3.5 ลานคน เท่ียวบินของ
พระสนัตะปาปา จากสนามบินกรุงรโิอมายังกรุงโรม ใช
เวลา 11 ชัว่โมง 30 นาทีเคร่ืองบินท่ีพระองคประทบับิน
ผานประเทศบราซิล เซเนกัล มัวรทิาเนีย แอลจีเรยี และ
มาถึงประเทศอิตาลี ณ สนามบินเกยีมปโน ในกรงุโรม
พระองคทรงใชเวลาบนเคร่ืองบินพบผู ส่ือขาวเพื่อ
ตอบคำถามตางๆ นานถึง 80 นาที นับเปนภาพท่ีเรา
ไมเคยเห็นมากอนเลย คือแทนท่ีพระสันตะปาปาจะ
ทรงน่ัง พระองคกลับทรงยืนหนาบรรดานักขาวตรง
ระหวางทางเดินท่ีนั่งสองขาง ขณะท่ีพวกนักขาวน่ัง
อยูกับเกาอ้ีผูโดยสาร แลวถามคำถามพระองคพอถาม
เสร็จก็สงไมโครโฟนอันเดียวกันน้ันใหแดพระองค
พระองคทรงตอบทกุคำถามอยางสงบ เฉยีบคมในคำตอบ
แมคำถามเร่ืองขาวในเชิงลบของวาติกัน จนถึงเร่ือง
สวนตัวคือกระเปาท่ีพระองคทรงห้ิวเองท้ังตอนข้ึน
เครื่องและลงจากเคร่ืองบิน พระองคทรงหยอดมุก
ตอนทายวาอยาไปสนใจอะไรนักเลยมันก็แคกระเปา
ใบหน่ึงเทาน้ัน รับรองไมมีระเบิดซุกอยูในกระเปา
ใบน้ันอยางแนนอน...(ฮา)

เม่ือเสด็จถึงกรุงโรม สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จ
ตรงไปยังมหาวิหารมารียมายอแรม เพื่อสวดภาวนา
ตอพระรูปแมพระ เพราะกอนจะทรงไปรวมงาน
พระองคก็ เสด็จมาท่ีพระมหาวิหารแหงน้ีเปนการ
สวนพระองค เพื่อภาวนาขอฝากถวายบรรดาเยาวชน
และผูที่ไปรวมงาน  “วันเยาวชนโลก” ใหไดรับ
ความปลอดภัย และเม่ือกลับมาถึงก็ทรงตองการมา
สวดภาวนาขอบพระคุณแมพระที่ทรงใหทุกคน
ปลอดภัยรวมท้ังพระองคและงานสำเร็จลุลวงประสบ
ความสำเร็จดวยดี เม่ือเสด็จมาถึงพระมหาวิหารจาก
ภาพขาวผมก็แปลกใจมากเพราะพระองคทรงเดินเขามา
พรอมกับกอดลูกบอลชายหาดสีเขียวมีสัญลักษณ
“วันเยาวชนโลก” 2013 และพระหัตถของแขนขาง
ที่ทรงกอดลูกบอลนั้นก็ทรงกำเส้ือยืดคอกลมสีเขียว

มีของติดไมติดมือมาฝาก

พิมพสัญลักษณของงานน้ีเชนกัน ในพระมหาวิหาร
มีเด็กเยาวชนยืนอยูกลุมหน่ึง ผมคิดวาพระองคกำลัง
จะโยนลูกบอลใหเด็กๆ แตเปลา นึกไมถึงจริงๆ ครับ
ดุจของถวายพระสันตะปาปาทรงนำเส้ือกีฬาสีเขียว
และลูกบอลชายหาดท่ีมีตราสัญลกัษณงาน “วนัเยาวชน
โลก”  มาวางแทบพระบาทของพระรูปแมพระบนแทน
นอย ของท่ีระลึกในงานท้ังสองช้ินน้ีทรงนำมาจาก
กรงุรโิอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิลโดยตรง...ชางเปน
ภาพที่มีชีวิตชีวาสุดจะบรรยายจริงๆ ครับ พระองค
ทรงต้ังพระทัยนำของท่ีระลึกจากประเทศบราซิล
มาดวยตัวพระองคเองเพื่อนำมาฝากแมพระ  นี่มิใช
เรื่องตลกเลยครับ ตรงกันขาม ชางมีเลือดเน้ือวิญญาณ
มนุษยในการที่ทรงกระทำเชนนี้อยางยิ่ง ของฝากจาก
แดนไกลนำมาใหคนท่ีเรารัก หอบหิ้วมาดวยพระองค
เอง  ผมเลยรูสึกอายตัวเองที่บางคร้ังไปเท่ียวที่ไหนมา
พอจะซ้ือของท่ีระลึกไปฝากก็รสึูกวาของเล็กนอยหาซ้ือ
ที่ไหนก็ไดไมตองแบกไปเปนภาระ  แตสมเด็จพระ-
สันตะปาปาทรงมีความเปนมนุษยอยางสูง พระองค
ไมทรงอายท่ีจะหอบห้ิวลูกบอลชายหาดและเส้ือยืด
หรอือายใครท่ีจะมองวาทำทำไม แมพระไมทรงตองการ
ส่ิงเหลาน้ีดอก แตสำหรบัสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส
พระองคทรงใหแบบอยางแกเราดวยเรื่องงายๆ เชนน้ี
สำหรบัพระองคมนุษยมีเลอืดเน้ือ วญิญาณ น้ำใจ “เรามี

ของมาฝากแมไง” ไมเห็นตองคิดมากเลย แมจะทรง
ตองการลูกบอลและเส้ือยืดหรือไม ทำไมเราจะคิดไมได
แตเรารูวาแมพระทรงมีจิตใจของมนุษยอยางสูงสง
แมพระทรงเอ็นดูการกระทำซ่ือๆ งายๆ จริงใจท่ีเรา
หอบของจากแดนไกลมาฝากแม เรายงัคิดไดเลย ทำไม
แมพระจะไมเห็นความนารักในลูกๆ ของพระนาง
ที่ทำอะไรเชนน้ีเม่ือทรงวางของที่นำมาถวายแมพระ
แลวพระองคก็ทรงคุกเขาสวดภาวนาดังท่ีทรงต้ังใจ
ในพระมหาวหิารนัน้

งาน “วันเยาวชนโลก” 2013  ณ ประเทศบราซิล
จบลงอยางย่ิงใหญสมบูรณแบบ ก็เพราะสมเด็จพระ-
สันตะปาปาฟรังซิสไมทรงรูสึกเหน็ดเหน่ือยกับบรรดา
เยาวชนเลย พระองคทรงย้ิมแยม ตอนรับทุกคน เขาใจ
ทกุวฒันธรรมอยางใจกวางและตรัสสอนอยางเขาใจงาย
ผมอยากจะสรุปดวยคำวา สมเด็จพระสันตะปาปาทรง
“มีความเปนพอ” อยางสูง  “ความเปนพอ” ที่ไมได
มาพรอมกับตำแหนงยศศักด์ิแตเปนธรรมชาติของ
พระองคทานมากอนยาวนานแลว พระองคจึงทรง
สามารถติดดินพบปะผคูน ถวายมสิซาทุกเชากับสัตบุรษุ
และสามารถถวายลูกบอลกับเส้ือยืดท่ีแทบเทาแมพระ
อยางไมเคอะเขิน..พระองคมีของติดไมติดมือมาฝากแม
และพวกเรา

สมเด็จ
พระสันตะปาปา
ฟรังซิสทรงถือ
กระเปาเอกสาร
ดวยพระองคเอง
ทัง้ตอนเสด็จไป
และกลับ
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กลุมชนตัวอยาง

บทอธษิฐานภาวนา

เม่ือเปาโลเดินทางผานยุโรปเปนคร้ังแรก แหงแรกท่ีทานพักคือเมืองฟลปิป
ทานไดรับการตอตานอยางมาก ทานจึงเดินทางตอไปอีกประมาณหน่ึงรอย
กิโลเมตรบนถนนของชาวโรม ไปถึงเมืองเธสะโลนิกา ที่เมืองน้ีทานก็ต้ังกลุม
คริสตชนข้ึน แตเม่ือความเชือ่ของพวกเขายังออนแออย ูปญหามากมายจงึเกดิข้ึน
เปาโลเทาน้ันทีส่ามารถขจดัใหพนไปได จดหมายฉบบัแรกถงึชาวเธสะโลนกิา
ซ่ึงนับวาเปนจดหมายฉบับแรกของนักบุญเปาโล

ขอความในชวงแรกของจดหมายน้ี เปนบทอานท่ีเรานำมาพจิารณาในวันน้ี
จดหมายน้ีชี้ใหเราเห็น ไมเพียงแตชีวิตคริสตชนของผูที่นักบุญเปาโลชวยให
กลับใจเทาน้ัน แตยังเปนการแนะนำใหเรารูจักกับนักบุญเปาโลเอง และ
คุณสมบัติของทานในฐานะธรรมทูตอีกดวย กอนอื่นทานเปนบุคคลท่ีชอบ
อธิษฐานภาวนาและซาบซ้ึงในพระคุณตางๆ ทีพ่ระเจาทรงประทานใหแกทาน
เม่ือทานเผชิญกับปญหาตางๆ ทานแกไขโดยอาศัยเทววิทยาหรือคำสอน ทาน
ทราบดีวาพระเจาทรงพระชนมและทรงกระทำทุกอยาง ทรงเปนพระบิดาเจา
ผทูรงรกับตุรธิดาของพระองค สำหรบัพระเยซเูจาองคพระบตุรน้ัน พระองคคือ
องคพระผเูปนเจา และทรงไถบาปประชากรของพระองค พระจักรพรรดใินโรม
อาจเรียกพระองคทานเองวา “เจานาย” แตพระเยซเูจาทรงย่ิงใหญกวา ในขอสาม
เปาโลคือนายชุมพาบาลผูเห็นคุณคาของความเช่ือ ความไวใจ และความรัก
ของบรรดาผูที่กลับใจ และทานโออวดถึงตัวอยางท่ีดีของพวกเขา

การเริ่มจดหมายฉบับแรกเชนนี้ เปนวิธีของทานในอันท่ีจะใหกำลังใจแก
คริสตชนทุกคนท่ีมารวมกับกลุมคริสตชน และเม่ือไดยินขอความในจดหมาย
พวกเขาจะไดมีขวญัและกำลงัใจ การท่ีเราไดยนิและตอบสนองจดหมายฉบับน้ี
เราก็จะเจริญชีวิตคริสตชนท่ีดีข้ึนไดเชนกัน

“เฝาระลึกอยูเสมอถึงกิจการซ่ึงแสดง
ความเชื่อของทาน และระลึกถึงงาน
ที่แสดงความรักและความพากเพียร

ซึ่งเกิดจากความหวังในพระคริสตเยซู องคพระผูเปนเจาของเรา”
(1 เธสะโลนิกา 1:3)

ขาแตพระบิดาเจา พวกลูกอธิษฐาน
ภาวนา เพ่ือบรรดานายชุมพาบาลท้ังหลาย
ของพวกลูก  ขอใหทานมีความเช่ือม่ัน
และวิสัยทัศน  ดังเชนนักบุญเปาโล
ลูกอธิษฐานภาวนาเพ่ือตัวลูกเอง เพื่อลูก
จะไดดำเนินชีวิตเปนแบบฉบับใหแกผูที่
อยูรอบขาง ลูกวอนขอทั้งน้ี อาศัยพระ-
บารมีพระคริสตเจาของพวกลูกทั้งหลาย
อาแมน

จุดเปลี่ยน
วิถีชีวิตทุกวันนี้เรงรีบรวดเร็วรวบรัด
จากท่ีเคยดำเนินชวีติจากภายในสภูายนอก
กลายเปนดำเนินชีวิตจากภายนอกเขาสูภายใน
จากที่ เคยเปนตัวตนบริหารทั้งความนึกคิดท้ัง

การกระทำ
กลายเปนสถานการณเด๋ียวนั้นที่บริหารที่ส่ังท่ีควบคุม
จากท่ีทุกการแสดงออกมีกำเนิดจากความคิดจิตใจอุดมการณ
กระท่ังการพูดการจาการทำการปฏิบัติสะทอนตัวตน
ความโปรงใสคือหนาตาความเปนฉันเปนคุณเปนเขา
กลายเปนการแสดงออกเปนแรงกดดันจากภายนอก
การพูดการจาการกระทำการปฏิบัติสะทอนแคส่ิงรอบขาง
ไมนอยคร้ังคิดอยางถืออยางแสดงออกอยาง
แมกระท่ังตนเองก็ยงัตองสับสนในอัตลักษณ
กลายเปนคนเดียวมีหลากหลายบุคลิกตามสถานการณ
ตกเย็นใหรูสึกเหน่ือยกายจริงแตเหน่ือยใจมากกวา
และเหน่ือยใจนี่เองท่ีทำใหเหนื่อยกายเพิ่มทวีคูณ
หากจะเหนื่อยแคกายพักไมชาไมนานก็บรรเทาก็หาย
แตเหน่ือยใจจะพักเทาไรก็ยังคงเหน่ือยอยูดี
เม่ือนั้นคนรูเทารูทันก็ตองรีบหาทางออกหาทางเยียวยา
หากเหนื่อยกายปวยสังขารก็ตองไปพบแพทยพึ่งยา
แตหากเหน่ือยใจกต็องพบตนเองสำรวจใจวนิจิฉยัความรสึูก
แลวนัน้ตองปลีกตัวแสวงหาความสงบอยกูบัความสันโดษ
มองลึกเขาสตัูวตนรับรอูารมณสัมผสัความรสึูกฟงเสียงหัวใจพูด
บานฟนฟูจติใจบานเขาเงียบคือคำตอบสำหรับหลายคนในภาวะน้ี
เพื่อพบตนเองเพื่อพบพระเจาเพื่อพบที่มาท่ีไปของความเหนื่อยลาใจ
ซ่ึงไมเปนแคสถานท่ีหากแตเปนบริบทท่ีเอื้อเพื่อการน้ี...

ในสถานท่ีในบริบทเชนวาน้ี
ทีว่นัน้ันคนท่ีไปแสวงหาความสงบไดมากกวาท่ีต้ังใจไว
เม่ือเขาไปภายในวัดนอยก็พบภาพแขวนเดนอยูหลังพระแทน
เปนรูปประเภทไอคอนของพระแมมารียปางอุมพระเยซู
ทีนั่กวาดเนนความหมายมากกวาความเหมือน
ใบหนาแมพระเรยีวยาวคางออกแหลมจนเลยสัดสวน
ตาสองขางแมกวางใหญแตหลบัตาน่ิงอยู
สันจมูกยาวเรียวลงมาเกือบชนปากเล็กมีรอยยิ้มสำรวม
ใบหนากมเอียงไปทางพระเยซูดวยทาทีเคารพช่ืนชม
ในขณะท่ีใบหนาพระเยซูบงบอกวัยเด็กออนโยน
รอยยิม้อบอนุแฝงไวซ่ึงอำนาจความมัน่ใจ
แตดวงตาท้ังสองโตผิดสัดสวนขอบตาดำเขม
ทวาเม่ือมองภาพรวมแตละรายละเอยีดบงบอกความจรงิยิง่ใหญ
ทีน่กัวาดพยายามส่ือพยายามช้ีใหเหน็
เริม่จากใบหนาของแมพระทีส่ะทอนชวีติท้ังครบของพระแม
แมดวงตาจะใหญจะเหน็ไดกวางไกล
แตพรอมจะปดเพ่ือมองทุกอยางดวยสายตาแหงความเช่ือ
แผนการอีกทั้งการกระทำแตละอยางของพระเจา
หากมองตามประสามนุษยกย็ากจะเขาใจยากจะเห็นพอง
ดวงตากวางใหญของพระเยซูจงึตอกย้ำความจริงน้ีไดดี
พระเจาทรงเห็นกวางเห็นไกลมากกวามนุษยเห็น
ทาทีที่ดีที่สุดคือเปดใจรับทุกสิ่งทุกอยางดวยความเชื่อ
แทนท่ีจะพูดทัดทานพูดคัดคานก็ปดปากเปดใจ
ปากของแมพระจึงเล็กผดิสัดสวน
สอดคลองกบัพระวรสารทีมี่คำพดูของแมพระไมกีค่ำ
ใครก็ตามท่ีนัง่เพงพิศรูปไอคอนในวัดนอยแหงน้ี
ไมเพยีงแตไดพบกบัความสงบกับบรรยากาศสำรวมนาสวด
ยงัสามารถเขาถึงความเช่ือในความสัมพนัธกบัพระเจา
ทำใหมองทำใหเหน็ทำใหเขาถึงชีวติ...ไดถงึแกนแท
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พระคุณเจาลือชัยย้ำเราตองทำใหความเชื่อของเรา
และพระวรสารมีพ้ืนท่ีในโลกดิจิตอลใหได นี่แหละคือ
วิธีการแพรธรรมแบบใหมของเรา

วนัอาทิตยที ่4 สิงหาคม 2013 พระสงัฆราชยอแซฟ
ลอืชยั ธาตุวสัิย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี  ประธาน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ วันส่ือมวลชนสากล
ครั้งท่ี 47 ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห
อดุรธานี พรอมดวยพระสงัฆราชยอรช ยอด พิมพิสาร
พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี  โดยมี

พระสงฆ ซิสเตอร และสัตบุรษุมารวมในพิธีจำนวนหน่ึง
โอกาสนีค้ณุพออนชุา ไชยเดช ผอูำนวยการ ส่ือมวลชน
คาทอลกิประเทศไทย ไดนำทีมงานส่ือมวลชนคาทอลกิฯ
ไปรวมจัดกิจกรรมตางๆ ต้ังแตวันศุกรท่ี 2 สิงหาคม
2013 ทีโ่รงเรียนเซนตเมร่ี อดุรธานี และในวันน้ีบรเิวณ
หนาอาสนวิหาร ไดจัดกิจกรรมรวมสนุกกับสัตบุรุษ
อยางมีชวีติชีวา เพือ่ทกุคนจะไดเหน็ความสำคญัของส่ือ
ทีมี่ตอสงัคม

พระคุณเจาลือชัย เทศนใหขอคดิวา “เราทราบกันดี
วาปจจุบันเราอยูในยุคของการส่ือสารในระบบดิจิตอล
ส่ือใหมที่เกิดข้ึนก็เปนการทาทาย และกาวไกลสำหรับ
งานอภิบาล และงานแพรธรรมของพวกเราดวยเชนเดียวกนั

ถาการประกาศพระวาจาของพระเจาหรือการ
ประกาศขาวดี เปนธรรมชาติอยางหน่ึงของพระศาสนจักร
ของเรา คริสตชนทุกคนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของ
พระศาสนจักรไมวาจะเปนผอูภบิาล ผรูวมอภบิาล หรอื
วาผรูบัการอภบิาลน้ัน เราตางก็มีหนาท่ีนำเสนอพระวาจา
ของพระเจาใหกบัพีน่องคนอืน่เชนเดียวกนัเพราะฉะน้ัน

จึงเปนหนาท่ีของเราทุกคนที่จะตองเรียนรูจักที่จะใช
ส่ือใหมๆ ที่เปนพระพรของพระเจาในยุคปจจุบันน้ี
ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการประกาศขาวดี ซ่ึงเปน
พระวาจาทรงชีวติของพระเจาแกพีน่องรวมโลกเดียวกนั
กับเรา

พออยากใหเราไดนำสาสนของพระสันตะปาปา
ทีว่า การประกาศขาวดีโดยผานทางส่ือใหม  มิไดเพยีง
แตนำขอคำสอนแบบคริสตชนเขาไปในส่ือมวลชน
ตางๆ เทาน้ัน หากแตเปนประจักษพยานอยางตอเน่ือง
ในโลกดิจติอล เกีย่วกบัตัวเราเองและรปูแบบท่ีเราเลอืก
ในการนำเสนอ เราเลอืกและตัดสินใจ ทัง้น้ีตามแนวทาง
พระวรสาร แมมิไดกลาวถึงโดยตรงก็ตาม นอกจากน้ัน
ยังเปนความจริงท่ีวา ในโลกดิจิตอลน้ันเราไมสามารถ
ประกาศสารอะไรไดเลย หากไรการเปนประจักษพยาน
อยางตอเน่ืองของผูประกาศ พอคิดวาเราทุกคนไดรับ
การเช้ือเชิญในโลกยุคดิจติอลน้ีในฐานะประจักษพยาน
ทีซ่ื่อสตัยตอพระวรสาร ตอพระวาจาของพระเจา ซ่ึงเปน
ขาวดีแหงความรอดพนสำหรบัมวลมนุษย

ส่ิงท่ีทาทายเราแตละคนในสมัยปจจุบัน ในยุค
ดิจิตอลน้ีคือเราจะอยูในโลกยุคดิจิตอลน้ีอยางไร โดย
ไมตองเปนของโลกนี้ นั่นคือเราจะทำอยางไร เราจึง
จะสามารถดึงเอาประโยชนสูงสุดจากเคร่ืองมือสื่อสาร
ระบบดิจิตอล มาใชเพื่อขาวดีของพระศาสนจักร โดย
ไมปลอยใหส่ิงเหลาน้ีมาควบคุม หรือวามีคุณคาสูงสง
กวาคานิยมของพระวรสารของเรา

ในฐานะผูประกาศขาวดี เราตองทำใหพระวรสาร
หรือขาวดีแหงความรอดพนและความรักของพระ-
เปนเจา มีพ้ืนท่ีในโลกดิจิตอลใหได โดยวิธีการใด
วิธีการหนึ่งตามศักยภาพของพวกเราแตละคน พอขอ
เชิญชวนพวกเราทุกคนใหรูจักใชเครื่องมือสื่อสาร
สมัยใหมนี้ เพื่อความดีของสวนรวม เพื่อความเปน
หนึ่งเดียวกัน และเพื่อสันติสุขของสังคมท่ีเรากำลัง
อาศัยอยู

และในปแหงความเช่ือที่เรากำลังกาวเดินไปดวย
กันน้ี ใหเราไดพยายามอยางสุดความสามารถท่ีใช
พระพรที่พระเจาประทานใหแกมวลมนุษยเหลาน้ี เพื่อ
ประกาศความรัก ความย่ิงใหญ และเพ่ือพระสริริงุโรจน
ของพระเจาแกเพื่อนพี่นองตางความเช่ือที่อยูรอบขาง
เรา เราจะตองทำใหความเช่ือของเราและพระวรสาร
ซ่ึงเปนพระวาจาของพระเปนเจาน้ัน มีพื้นท่ีในโลก
ดิจิตอลใหได พอคิดวาน่ีแหละคือวิธีการแพรธรรม
แบบใหมของเรา”

ในปนี้สังฆมณฑลอุดรธานีไดเปนเจาภาพจัดงาน
วันส่ือมวลชนสากล คร้ังท่ี 47  โดยการจัดกิจกรรม
แบงออกเปน 2 สวน คือ ระดับโรงเรียน มุงเนน
สถานศึกษาคาทอลิกในสังฆมณฑล และระดับวัด
มงุเนนสัตบุรษุท่ีมารวมในพิธีบชูาขอบพระคุณ

ดังน้ัน ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  จึงได
รวมมือกับสังฆมณฑลอุดรธานี เปนเจาภาพจัดงาน
วันส่ือมวลชนสากล ครั้งท่ี 47 เพื่อสนองนโยบาย
พระศาสนจักร โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองสือ่สารมวลชน
ชวยทำใหนกัเรยีน และสตับุรษุของสงัฆมณฑลอดุรธานี
มีความรูความเขาใจ รูแนวทางในการใชส่ือเพื่อเปน
ประโยชนตอตนเองและสังคม ทัง้ในระดับสังฆมณฑล

⌦

(อานตอหนา 13)
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กรงุเทพมหานคร โดยมนีายอาศสิ  พิทกัษคมุพล จุฬา
ราชมนตร ีใหการตอนรบั

ละศีลอดเดือนรอมฎอน
โองการแหงอัลกุรอานท่ีไดอัญเชิญในพิธีเปด คือ

ซูเราะหอัลบะเกาะเราะฮ ถือเปนซูเราะหมะดะนียะฮ
มีทั้งหมด 286 โองการ พระผูเปนเจาทรงประทานให
ทานศาสนทูตมุฮัมมัดซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
หลังจากท่ีทานอพยพสูนครมะดีนะฮ ซูเราะหนี้เปน
ซูเราะหที่ยาวท่ีสุดในคัมภีรอัลกุรอาน ซ่ึงมีเน้ือหาท่ี
สำคัญ ดังน้ี

- หลกัการศรัทธา และการมีเอกภาพตอพระเจา
- การปฏิบัติศาสนกิจ เชน ละหมาด การถือศีลอด

การบรจิาคซะกาต และฮจัย
- จรยิธรรม และมารยาทตางๆ
- การแตงงาน และการหยาราง เปนตน

ซ่ึงมีความหมายโดยสรุป ดังตอไปน้ี
1. ผูศรัทธาท้ังหลาย! การถือศีลอดนั้นไดถูก

กำหนดแกพวกทานเชนเดียวกับท่ีไดถูกกำหนดแก
บรรดาผูศรัทธาในยุคกอน เพื่อใหเกิดความยำเกรง
ตอพระเจาเปนสำคัญ

2. พระเจาไดกำหนดใหถือศีลอดของเดือน
รอมฎอน บคุคลใดปวยหรอือยรูะหวางการเดินทางก็ให
ถอืใชในวันอืน่ และสำหรับผถูอืศีลอดดวยความลำบาก
เชน ผสููงอายทุีมี่กำลงันอย คนท่ีมีโรคประจำตัว ซ่ึงไมมี
โอกาสหายปวย กรรมกรที่ทำงานหนักตลอดเวลา
ตลอดจนหญิงท่ีมีครรภและหญิงท่ีกำลังใหนมแกบุตร
โดยเกรงวาจะเปนอันตรายแกบุตร  ก็ใหงดเวนการถือ
ศีลอดไดแตใหชดเชยดวยการใหอาหาร (หนึ่งม้ือ)
แกคนยากจนหน่ึงคน (ตอการงดเวนการถือศีลอด

หนึง่วนั) แตผทูีก่ระทำความดีโดยสมัครใจ จะใหอาหาร
มากกวาหน่ึงคนก็ได และการท่ีถือศีลอดยอมเปนส่ิงท่ี
ดียิง่  หากพวกทานรคุูณคาอยางแทจริง

3. รอมฎอนเปนเดือนอัลกุรอานไดถูกประทาน
ลงมาในฐานะเปนทางนำสำหรับมนุษยชาติและเปน
หลักฐานอันชัดเจนท่ีจำแนกระหวางความจริงกับ
ความเท็จ บคุคลใดในหมพูวกทานอยใูนเดือนน้ัน จงถือ
ศีลอดเถิด  และผูใดปวยหรืออยูระหวางการเดินทาง
ก็จงถือใชวันอื่นแทน พระเจาทรงประสงคใหมีความ
สะดวก  และไมทรงใหมีความยากลำบากแกพวกทาน
เพื่อพวกทานจะไดถือศีลอดครบถวน และเพื่อจะได

สำนึกในความเกรียงไกรแหงพระเจาในส่ิง
ทีพ่ระองคประทานทางนำ และจักไดแสดง
ความขอบคุณ

4. แทจริง พระผเูปนเจาน้ันอยู
ใกลผศูรัทธา พระองคจะตอบรับคำวงิวอน
ของผทูีว่งิวอน ดังน้ันจงตอบรับคำเรียกรอง
ของทานศาสนทูตมุฮัมมัด และศรัทธา
ตอพระเจา เพือ่จะไดอยใูนแนวทางท่ีถกูตอง

5. ยอมเปนท่ีอนมัุติแกพวกเจา
สำหรับการมีเพศสัมพนัธกบัภรรยาในเวลา
ค่ำคืนของการถือศีลอด บรรดานางคือ
เครือ่งนงุหมของพวกเจา และพวกเจาก็คือ
เคร่ืองนงุหมของบรรดานาง จงรับประทาน
และด่ืมจนกระท่ังแสงอรุณเปนประจักษ
พวกทานจงถือศีลอดใหครบเต็มจนถึงเวลา
พลบค่ำ และจงอยามีเพศสัมพนัธกบับรรดา
นางขณะท่ีพวกทานพำนักอยูในมัสยิด
ในชวง 10 คืนสุดทายของเดือนรอมฎอน
ในทำนองเดียวกนั พระเจาจะทรงแจกแจง
โองการของพระองคแกมนุษยชาติ เพือ่จะมี

ความยำเกรงตอพระองคอยางย่ังยืน
พระดำรัสแหงอัลลอฮนั้น เปนสัจจะเสมอ

ใจความขางบนท่ีทานไดอานน้ี ทำใหมีความเขาใจ
หลักการและวิธีปฏิบัติของพี่นองมุสลิมเก่ียวกับการ
ละศีลอดในเดือนรอมฎอน แตก็มีผอนปรนใหกับ
คนชรา ผูหญิงต้ังครรภ ผูหญิงใหนมบุตร กรรมกร
ผูทำงานหนัก หรือผูเปนโรครักษาไมหาย ซ่ึงแสดง
ใหเหน็ถงึการผอนปรน ไมตึงจนเกินไป นีคื่อการแสดง
ความศรัทธาตอพระเจาท่ีพีน่องมุสลิมท่ีมีตอพระอลัลอฮ

ฉลองครบ 84 ป (ตอจากหนา 2)
กอนพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพอศวงไดทักทาย

บรรดาสัตบุรุษท่ีไดมารวมพิธี เวลา 10.00 น. พิธีบูชา
ขอบพระคุณ โอกาส 84 ป แหงพระพร โดยคุณพอ
เปโตร ศวง ศรุะศรางค พรอมดวยพระสงัฆราชกติติคณุ
ยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค คุณพอยอแซฟ วุฒิเลิศ
แหลอม อปุสงัฆราช คณุพอยอแซฟ จำเนียร กจิเจริญ
คุณพอร็อค วิศิษฎ หริพงศ คุณพอยอแซฟ สมศักด์ิ
ธิราศักดิ์ คุณพอยอแซฟ ประวิทย พงษวิรัชไชย และ
พระสงฆจำนวนมาก

คุณพอศวง ไดแบงบทเทศนเปน 3 ภาค คือ
ภาคที ่1 ชวีติของครอบครวักอนท่ีจะบวช
“ขอฝากถึงคุณแมทั้งหลายและพอแมทั้งหลายวา

จะลงโทษลูกตองใหเขาเห็นวา ผิดกอน แลวเม่ือเขาผิด
แลวจึงลงโทษ และลงโทษใหสม อยาลงโทษเกิน
กับความจำเปนเพื่อใหเขาจำ และอยาลงโทษดวย
ความโมโห แตดวยความใจเย็น ดวยความย้ิมแยม
แจมใส ดวยความรัก การลงโทษน้ันจะมีประโยชน”

ภาคที ่2 พระวาจาในปแหงความเชือ่
“ขอฝากถึงพี่นองตรงน้ี ทุกคนมีความทุกขลำบาก

ผิดหวังช้ำใจ ไปหาพระเยซูเถิด พระองคจะบรรเทาใจ
และจะใหเราหายเหน่ือย

เคล็ดลับท่ีจะเปล่ียนวิกฤติใหเปนโอกาส เชน เวลา

ถูกวาก็ยังย้ิม พระเยซูเจาทรงบอกวา ถาเวลาถูกวา
ถูกเบียดเบียนเพราะทำดี จงช่ืนชมยินดีเถิด รางวัลของ
ทานในสวรรคใหญยิง่นัก เพราะฉะนัน้ยิง่ถกูวา ยิง่ดีใจ
รางวัลจะย่ิงเยอะข้ึน ใครจะมีบุญแบบฉัน ขอฝากอันน้ี
ไวกบัทุกทาน ถาทุกคนทำไดอยางน้ี ทกุคนจะมีความสุข
ใจและรางวัลในสวรรคกใ็หญยิง่หนัก”

ภาคที ่3 เครดติยเูนีย่น
“โรครายของสังคมปจจุบันท่ียังรักษาไมไดไมมียา

นั้นคือความไมไวใจซ่ึงกันและกัน เปนตนเรื่องเงิน
ยาแกโรครายน้ี ก็คือ เครดิตยูเน่ียนน่ีแหละ แสดง
ความซ่ือสัตยใหเห็นเปนรูปธรรม เชน ฝากทุกเดือนๆ
สมุดมันบอกความซื่อสัตยเปนรูปธรรม ยิ่งกวาไปน้ัน
กูไปแลวมีเงินสงคืน ไดรับความวางไวใจจากผูอื่นมาก
ยิง่ข้ึน

คุณธรรม 2 ประการ ทีต่องไปดวยกนั คือ ซ่ือสตัย
และเสียสละ ตองไปดวยกนั มีคุณธรรม 2 อนัน้ี กต็องมี
คุณธรรมประการท่ี 3 ก็คือ ความรับผิดชอบ ไมใชแค
เรื่องเงินเทาน้ัน ตองรับผิดชอบการงานดวย”

หลังจากบทภาวนาหลังรับศีล พระคุณเจาสังวาลย
กลาวแสดงความยินดีและมอบมาลัยกร โดยพระคุณเจา
ไดกลาววา “ขอพรจากพระเปนเจาใหคุณพอศวงไดมี
ความสุขในบ้ันปลายชีวติน้ีตอไปอีก และขอใหสมหวัง
ไดตามท่ีคุณพอไดขอเอาไว กอน 80 ป คุณพอศวงได

บอกพระเจา ตอนน้ันเปนโรคโลหิตดันเกือบตาย
คุณพอไดขอใหมีอายุถึง 80 เถอะ ที่สุดก็มีถึง 80
80 แลวก็ตอรองกับพระเจา ขอใหมีอายุถึง 90 เถอะ
ก็ขอใหไดสมหวังทุกประการครับ ขอใหชีวิตท่ีเหลือ
ที่พระเปนเจาเก็บเอาไวยังไมไดให ใหคุณพอไดใช
ใหเปนประโยชนมากข้ึน และไดเปนตัวอยางสำหรับ
ทุกๆ คน และขอเปนกำลังใจใหคุณพอไดมีอายุม่ัน
ขวญัยนืมีสุขภาพดีตลอดไป ขอขอบคุณคุณพอ”

จากน้ัน คุณพอวุฒิเลิศ ตัวแทนของคณะสงฆและ
พี่นองสัตบุรุษ แสดงความยินดี และมอบมาลัยกรและ
ของท่ีระลึก โดยไดกลาววา “ในนามพระสงฆรุนลูก
รนุหลาน รนุนอง ทกุคนเลยนะครบั ขอแสดงความยินดี
กับคุณพอที่เปนแบบอยางท่ีดีใหกับเราตลอดมา ขอ
มอบของท่ีระลึกเปนรูปของคุณพอศวงและมีขอความ
บอกวา ในใจของพวกเราคิดอยางไร”

ครบเจ็ดรอบ ตอบสนอง ครองชีวิต ไดอุทิศ
ทำหนาท่ี ศักด์ิศรีสงฆ กระทำตาม น้ำพระทัย ใน
พระองค พระผทูรง คงค ูเคียงฤทัย

ครบเจ็ดรอบ หลากเร่ืองราว คราวประสบ ไมเคย
หลบ หลกีลี ้หนีไปไหน พอสทูน ทัง้ลำบาก ยากเพยีงใด
ฝาฟนไป ไดตลอด ปลอดภัยพาล

ครบเจ็ดรอบ กอปรกำ นำแบบอยาง แจมกระจาง
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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

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

ขายบานพรอมทีดิ่นดวน!!!
สุขมุวทิ 101

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

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

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

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

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

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

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

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จริงใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!
โทร: 08- 0449-2819, 08-1383-8137, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

เชญิทานรวมแสวงบุญ ณ ดินแดนอาทิตยอทุยั
ประเทศญีป่นุ “แมพระเมอืงอากีตะ” หรอืแมพระ

หลั่งน้ำตาเปนเลือด ที่ไดรับการรับรอง
โดยสมเดจ็พระสันตะปาปากติตคิณุเบเนดิกต ที ่16
พรอมพกัผอนทองเทีย่ว & ชมฤดูใบไมแดงอันสวยงาม

โรแมนติกทัว่ญีป่นุ  ทีห่น่ึงปมคีรัง้เดียวเทาน้ัน !!
23-28 ตลุาคม 2013 (6 วนั 4 คนื)

ระลึกถึงทานในคำภาวนา
วิญญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต
ผูลวงลับ  / วิญญาณในไฟชำระ และ
วญิญาณท่ีไมมีใครคิดถึง  / คณุปาประหยัด /
คุณปาประพิม

เปนหน่ึงเดยีว
กบัพระครสิตเจา

ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชมุนมุ

เคารพศีลมหาสนิท
โดยคณุวณีา โกวทิวานชิย  ราคา 170 บาท

ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกฯ  โทร. 0-2681-3900
ตอ 1801

และกับผูอื่น

พระวาจาของพระเจาเปนพระวาจาท่ีมีชีวิต
และบังเกิดผล คมย่ิงกวาดาบสองคมใดๆ  (ฮบีร ู  4:12)

1. เวยีดนาม - โฮจิมนิห - มยุเน - ดาลัต
(1-3 พฤศจิกายน  ค.ศ. 2013)

2. จอรแดน - เพทรา - วาดริมั - อสิราเอล
(12-20 พฤศจกิายน  ค.ศ. 2013)
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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

นกับญุ..........ชือ่................................นามสกุล.............................อาย.ุ......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

 


 
  
 
  


สอบถามรายละเอียดไดที ่:   คลนิกิหู คอ จมูก   อาคารรอยปบารมีบุญ ชัน้ 3
โทรศพัท 0-2675-5000  ตอ  10325, 10326   www.saintlouis.or.th

⌫





ชวยใหปลอดภยั   ไดผลดี
ฟนตัวเรว็
ไมตองนอนโรงพยาบาลนาน

จริงใจ ใหลูกหลาน คุณธรรม ดีเดน เปนพยาน มา
เนิน่นาน สานตอ ไมรอรี

ครบเจ็ดรอบ ความสุภาพ พอโดดเดน ทุกคน
เห็น ชัดเจนเปน ศักด์ิศรี ความนอบนอม ยอมตาม
ดวยฤด ีทีพ่อม ีมอบแดองคทรงฤทธา

ครบเจด็รอบ ความเรียบงาย ไมฟงุเฟอ ไมปรนเปรอ
บำรุงตน จนหรูหรา ทั้งเคร่ืองใชไมสอย ดอยราคา
ทัง้เงินตรา ยดึติดในจิตใจ

ครบเจ็ดรอบ ความอดทน จนบัดน้ี พอยังมี มากมาย
ไมสงสัย ไมเคยเห็น พอพโิรธ โกรธแคนใคร จะอยางไร
ยิม้ได ไมขนุมัว

ครบเจ็ดรอบ ความใจดี ทีป่รากฏ ไมตองจด ตองจำ
ทำปวดหัว ก็แจงชัด ปจจุบัน บอกวาชัวร เห็นกันท่ัว
รกูนัดี ทีผ่านมา

ฉลองครบ 84 ป (ตอจากหนา 8)

ครบเจ็ดรอบ ขอพระ ประทานสุข ใหหางทุกข
หางภัย ใจหรรษา ส่ิงดีๆ มีอยู คูกาลนาน พระเมตตา
เติมตรง พอศวง เถดิ”

สุดทายคุณพอศวงกลาวความในใจและขอบคุณ
ทกุๆ คนวา “กข็อย้ำอีกทีหนึง่นะครับวา พอตองขอบคุณ
พระเจา ขอบคุณแมพระเปนพิเศษสำหรับในชีวิตของ

ผม นอกน้ันก็คุณพอคุณแม และคนท่ีมีสวนในชีวิต
ของพอจนถงึทุกวนัน้ี แตกอ็ดกลาวไมได วนัน้ีเกิดข้ึนได
เพราะคุณพอประเสริฐ

สำหรับชีวิตนักบวช หรือฆราวาส เราสามารถ
เปนท่ีพอพระทัยของพระเปนเจาไดโดยทำตามหนาท่ี
ของตน

สุดทายนี้ ขอบคุณพี่นองที่มาสวดภาวนา มาให
เกียรติพอในวันน้ี  ขอพระเปนเจาอวยพรทุกคน
ใหมีความสุขกายสบายใจในโลกนีแ้ละรางวลัในสวรรค
อกียิง่ยวด ขอพระเจาอวยพรครบั”

จากน้ัน คุณพอศวงไดอวยพรและบรรดาพระสงฆ
และบรรดาญาติไดถายภาพรวมกัน

หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพอและบรรดา
สัตบุรุษไดรวมรับประทานอาหารท่ีศาลาเซนตไมเก้ิล
โดยมีพิธีการดังน้ี เริ่มจากคุณพอศวง สวดภาวนา
กอนรับประทานอาหาร ตัดเคก และเปดปายงาน 84 ป
แหงพระพร โอกาสน้ี พระคารดินัลไมเกิ้ล  มีชัย
กจิบุญช ูไดมารวมแสดงความยินดีกบัคุณพอดวย

รายงานโดย คณุนพัิทธ สิรพิรรณยศ
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เจาหนาท่ี บคุคลท่ีเราอยดูวย
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

นำเสนอจุดเนนจากประเทศไทยสำหรับการปฏิบัติ
พันธกจิ คอื การประกาศพระวรสารครัง้ใหม ในบริบท
สังคมปจจบุนั การเปนพยานของพระเยซูเจาท่ีมีความเช่ือ
ม่ันคง การเสวนาระหวางผูมีความเช่ือแตกตางกันของ
ประชากรเอเชีย การปกปองศักด์ิศรีความเปนมนุษย
ความรวมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การดูแล
อภบิาลแรงงานตางดาว และผอูพยพยายถิน่”

นอกจากน้ัน ที่ประชุมไดตอนรับและแสดงความ
ยินดีแดเซอรไอรีน ชำนาญธรรม ซ่ึงเขารับตำแหนง
ประธานสหพันธอธิการเจาคณะนักบวชในประเทศไทย
ตอจากภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ที่ไดปฏิบัติภารกิจ
ระหวางป ค.ศ. 2009-2013  โดยคณุแมเชลยีง เวชยนัต
รองประธานชมรมนักบวชหญิง เปนผูแทนสมาชิก
สหพันธฯ มอบชอดอกไมแสดงความยินดี  จากนั้น
ที่ประชุมยังไดแสดงความยินดีและมอบของท่ีระลึก
โดยคุณแมศรีไพร กระทอง และคุณแมวิไลวรรณ
ยนปลัดยศ แด มหาธิการิณี/อธิการิณี/อธิการ เจาคณะ
ซ่ึงเขารับหนาท่ีใหม ไดแก คุณแมแอสแตลลา ศิริพร
จิตตเสนาะ มหาธิการิณี คณะรักกางเขนแหงอุบล

“สรางชาติ สรางไทย สรางใจซ่ือตรง” ที่อิมแพค
เมืองทองธานี เปนการจัดงานรวมกับหนวยงาน เครือขาย
องคกรภาคีทุก 2 ป  เปดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ
โดยพลเอกสุรยุทธ  จุลานนท  องคมนตรี มีการ
มอบรางวัลคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2556 ประเภท
บุคคล องคกร และโครงการ ซ่ึงประเภทองคกร
โรงเรียนคาทอลิก 2 แหงไดรับรางวัลคือ โรงเรียน
พระหฤทัย นนทบุรี รับโดยซิสเตอรไพรศรี มะลิวัลย
และโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี รับโดยคุณมาณวิกา
สงวนวงศ ประเภทโครงการ โรงเรียนพระหฤทัย
นนทบุร ีกไ็ดรบัอกีรางวัลหน่ึงดวย มีการพิจารณาและ
ลงมติรับรองแผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติ 2557-
2559 ปฏิบัติการขับเคล่ือนโดยเครือขายคุณธรรม
ความซ่ือตรง 7 กลุมเครือขาย ไดแก เครือขายองคกร
ภาครัฐ เครือขายการศึกษา เครือขายส่ือมวลชน
เครือขายศาสนา เครือขายชุมชน เครือขายธุรกิจ
เครือขายการเมือง  ในวันสุดทายกอนปดงานสมัชชา
ไดมีการลงนามโดยผูแทนองคกรเครือขายภาคีและ
การประกาศปฏิญญาคุณธรรม  โดยนายแพทยพลเดช
ปนประทีป ประธานกรรมการจัดงาน และสงมอบ
ขอเสนอเชิงนโยบาย และแผนปฏิบติัการเพือ่ขบัเคล่ือน
เครือขายคุณธรรมความซ่ือตรงแหงชาติ พ.ศ. 2557-
2559 ใหกบัรองนายกรัฐมนตรี นายพงศเทพ  เทพกาญจนา 

คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ เลขาธิการคาริตัส
ไทยแลนด คุณพออนุชา  ชาวแพรกนอย ผูอำนวยการ

สหพันธอธกิารเจาคณะ (ตอจากหนา  4)

สมัชชาคุณธรรม (ตอจากหนา  20)

แผนกพัฒนาสังคม และประธานโครงการยุวศาสนิก
สัมพันธเสริมสรางความซ่ือตรง คุณแมสมพิศ กตัญู
และคณะซิสเตอร โดยเฉพาะซิสเตอรกรรณิการ
เอี่ยมไธสง อธิการบานหทัยการุณย นำทีมครูเลิศศักดิ์
แจมคลาย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต จัดบูธ

ของเครือขายศาสนาและภาคคาทอลิกในตลาดนัด
คุณธรรม และไดรับรางวัลโซนในดวงใจ คุณมานพ
ผวิเกลีย้ง คาริตัสกรงุเทพฯ คณุจีรวฒัน  เจนผาสุก และ
สมาชิกรวมงานดวย

รายงานโดยคุณพออนชุา ชาวแพรกนอย

ราชธานี คณุแมเวอรจีเนยี นนัทยิา เดชาเลศิ มหาธิการณีิ
คณะรักกางเขนแหงทาแร คุณแมเซซีลีอา ลาวา ปูลือ
อธิการิณีเจาคณะภคินีแพรธรรมแหงพระนางมารีย
ผปูฏสินธินริมล Sister Mary Grace de Guzman, SFIC
ผูแทนอธิการิณีในประเทศไทย คณะธรรมทูตฟรัง-
ซิสกันแหงพระนางมารียผูปฏิสนธินิรมล  ภราดา
สุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจาคณะแขวง ภราดาเซนต-
คาเบรียลแหงประเทศไทย และคุณแมแกนสี เพ็ง-
พะจันท มหาธิการิณี คณะรักกางเขนแหงเชียงหวาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะนักบวชไทยตอตานการคามนุษย นำเสนอ
แผนปฏบิติังาน ป ค.ศ. 2013-2015 เพือ่ลดความเขมขน
ของปญหาการลดทอนคุณค าความ เปนมนุษย
บุตรพระเจา ในสังคมไทยใหนอยลง โดยการถายทอด
สาเหตุของปญหา วิธีการปองกัน และเยียวยารักษา
ผูตกเปนเหยื่อของการคามนุษยไปสูสมาชิกคณะ
นักบวช เพิ่มความตระหนักและการมีสวนรวมปองกัน
ปญหาน้ีในระหวางพระสังฆราช พระสงฆสังฆมณฑล
นกับวชชาย และสัตบุรษุในเขตวัด การพฒันาเครือขาย
อาชีพ อาทิ นกักฎหมายคาทอลิก นกัธุรกจิ นกัสือ่สาร
มวลชน การสรางความตระหนักเรื่องการปองกัน
การคามนุษยในโรงเรียนและกลุมเยาวชน สราง

ความรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชน NGOs รวมถึง
ผูนับถือความเชื่ออื่น และผูมีสวนเกี่ยวของในรัฐบาล
ตลอดจนหาท่ีพกัพงิสำหรบัเหยือ่การคามนุษย

การประชุมสัมมนาในคร้ังน้ี นับเปนโอกาสให
สมาชิกของสหพันธฯ ไดมีโอกาสพบปะแลกเปล่ียน
ขาวสาร ความคิดเห็น ประสบการณการเดินทาง
ความเช่ือ และการปฏิบัติพันธกิจรับใชพระศาสนจักร
ทัง้น้ี สมาชิกสหพนัธ ฯ เลง็เหน็ถงึความจำเปนเรงดวน
ในการฟนฟูชีวิตนักบวช เพื่อใหการอุทิศตนสำหรับ
งานแพรธรรมตามพระพรพเิศษของแตละคณะ หยัง่ราก
ลกึในความเช่ือทีมี่ตอพระครสิตเจา และสามารถรับใช
พระองคในตัวพีน่องเพือ่นมนุษยไดอยางเต็มท่ี

หนังสือความเชื่อ
อันเปนชีวิต

บอกเลาเรือ่งราว “คำสอน
และชวีติทีเ่ปนขาวดี”

ทีค่รสิตชนตองรแูละตองเปน
โดยพงศ ประมวล ราคา 120 บาท
ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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วดั โรงเรยีน องคกร และสวนบุคคล
วนัที ่2 สิงหาคม ส่ือมวลชนคาทอลกิประเทศไทย

โดยคุณพออนุชา ไชยเดช ผูอำนวยการ ไดรวมกับ
ซิสเตอรวิรินทิพย อินทรแยม ผูรับผิดชอบงานดาน
ส่ือมวลชนของคณะธิดาแมพระองคอุปถัมภ (ซิสเตอร
ซาเลเซียน) อบรมส่ือศึกษาใหแกเด็กนักเรียนชั้นม.6
โรงเรยีนเซนตเมร่ี อดุรธานี

วนัท่ี 3 สิงหาคม ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ จดักิจกรรม
ระดับโรงเรียนใหแกนักเรียนในสังฆมณฑลอุดรธานี
มีนกัเรยีนและครเูขารวมกจิกรรม 16 โรงเรยีน จำนวน
212 คน  ทีโ่รงเรียนเซนตเมร่ี  โดยพระคุณเจายอด พมิ-
พสิาร อดีตประธานส่ือมวลชนคาทอลิกฯ เปนประธาน
วจนพธีิกรรมเปดงาน

พระคุณเจาใหขอคิดวา “พระเจามีพลังมากกวาเรา
ขอใหเราทำหนาท่ีไมใชเพื่อตนเอง แตเพื่อชวยเหลือ
ผอูืน่ และขอใหพระจติเจาสถิตในจิตใจของเรา ชวยให
เราไดเขาใจในส่ิงท่ีเรามาศึกษาหาความรู เพื่อเราจะ
ไดนำความรูนี้ไปใชใหเกิดประโยชนตอตัวเรา และ
สังคมในอนาคตตอไป”

คุณพออนชุา  แบงปนใหขอคดิเก่ียวกบัส่ือโดยเนน
ไปท่ีการเลือกท่ีจะเสพส่ิงท่ีดี คนท่ีเสพอะไรก็ไดส่ิงน้ัน
เราเลือกอะไร เราก็ไดอยางน้ัน ไมมีใครบังคับเรา เรา
จะเปนผู เลือกเอง การมองใหเห็นส่ิงท่ีมองไมเห็น
แตมันมีอย ูและพามาจนถึงคุณคาท่ีแทจรงิของชีวติ

คุณพอไมตรี ทาสุวรรณ ผูรับผิดชอบส่ือมวลชน
คาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี แบงปนหัวขอ “วิทยุ
ชองทางหน่ึงของการแพรธรรม”   ในการนำเสนอคุณคา
ตางๆ ของส่ือมวลชน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีคุณคาอยางมาก และ
เราสามารถนำไปใชในชวีติประจำวนั และนำนกัจัดการ
รายวทิยขุองสังฆมณฑลมาแบงปนประสบการณดวย

อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา
สมณสภาส่ือสารสังคม สำนักวาติกัน บรรยายพิเศษ
หัวขอ “ ส่ือในบริบทการเปนประชาคมโลก และ
ประชากรของพระเจา”

“ส่ิงท่ีมาจากส่ือ มีทั้งส่ิงท่ีดี และไมดี มีทั้งส่ิงท่ี
เปนประโยชนและไมเปนประโยชน มีทั้งส่ิงท่ีเปนคุณ
และเปนโทษ

ประชาคมโลก เราดูจากแผนที่โลก ประเทศไทย
อยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในป ค.ศ. 2015
จะเปนประชาคมอาเซียน ซ่ึงมี 10 ประเทศดวยกนั คือ
ไทย พมา ลาว เขมร เวียดนาม ฟลปิปนส บรไูน มาเลเซีย
สิงคโปร  อนิโดนีเซีย

ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 60 ลานกวาคน
แตเม่ือรวมเปนอาเซียนแลวจะมีประชากรถึง 600
ลานคน หมายถึงวา ถานักเรียนทำของอยางหน่ึงขาย
สามารถขายไดในประเทศไทย 60 ลานคน แตพอเปน
ประชาคมอาเซียนนักเรยีนสามารถขายได 600 ลานคน
เพราะอาเซียนถือวาเปนหน่ึงเดียว

ประชากรพระเจา จรงิๆ แลวมี 2-3 กลมุ กลมุใหญ
สุด คือกลุมท่ีมีความเช่ือในพระเจา ไดแกคริสตชน
ที่ไดรับศีลลางบาป คริสตชนท่ีปฏิบัติศาสนกิจ มารวม
มิสซา มาแกบาปรับศีลตางๆ กลุมท่ีสองเปนคริสตชน
ที่รับศีลลางบาป แตไมคอยมารวมศาสนกิจ มาวัดบาง
ไมมาบาง และประชากรพระเจากลุมท่ีสาม คือ ไมใช

เปนคริสตชน แตมนุษยทุกคนเปนลูกพระเจา และ
พระเจารักทุกคนเหมือนกัน

สังคายนาวาติกนั ครัง้ท่ี 2 มีการประชุมต้ังแต ค.ศ.
1962-1965 เปนการเชญิพระสังฆราชจากท่ัวโลก 2,600
กวาองค มาประชุมเร่ืองของสถานการณของโลก ที่
มากระทบกับประชากรของพระเจา  ที่ประชุมไดออก
เอกสารเกีย่วกบัส่ือมวลชน ชือ่ Inter Mirifica ค.ศ. 1963
ไดใหทศันะใหม วาส่ือเปน “พระพรของพระ” อนัเปน
ผลจากสติปญญาและใหพระศาสนจักรตระหนักถึง
ความสำคัญถึงคุณและโทษ ตองใชเพื่องานอภิบาล
และประกาศขาวดี กำหนดใหฉลองวนัส่ือมวลชนสากล
ข้ึนทกุป เพราะพระศาสนจกัรสนใจคนทีร่บัผลกระทบ
จากส่ือ ไมวาจะใชส่ืออะไร หรอืใชอปุกรณอะไรก็ตาม
ในการส่ือสารตางๆ  พระศาสนจักรไดบัญญัติคำวา
Social Communications หรือ “การส่ือสารสังคม”
พระศาสนจักรต้ังหนวยงานสำหรับเร่ืองน้ี ในระดับ
สันตะสำนัก ใหมีหนวยงานน้ีในระดับประเทศ รบัผดิชอบ

การส่ือสาร (ตอจากหนา 7) เรือ่งส่ือในระดับสังฆมณฑล
ดวย
   พระสังฆราชท่ัวโลก
บอกวา ตองมีวันส่ือมวลชน
สากล เพือ่จะไดรเูทาทันส่ือที่
กำลังเขามามีอิทธิพลกับชีวิต
ของเรา  และตองคอยเตือน
ตัวเองดวยวาส่ิงท่ีมากับส่ือคอื
เน้ือหาสาระ มีทั้งดีและไมดี
มีทั้งคุณและโทษ  และจะมี
สาสนของพระสันตะปาปา
ประทานใหทกุป
       หลังจากน้ันสามป จึง
เ ริ่ มการ จัดฉลอง วัน ส่ือ -
มวลชนสากล สาสนฉบับ
แรกน้ัน ใหหวัขอวา “ส่ือกบั
ครอบครัว มีทัง้คุณและโทษ”
      พระศาสนจักรหวงใย
ป ร ะ ช า ก ร ข อ งพ ร ะ เ จ า
ประชากรของพระเจาคือ
คริ สตชนทุกคนและผู ที่
ไมใชคริสตชนดวย และให
ความสำคัญกับครอบครัวสูง
มาก พระศาสนจักรยกยอง
และบอกวาครอบครัวคือ
สังคมยอยทีส่ำคัญ
      วนัส่ือมวลชนสากลจะ
มีข้ึนทุกป และจะมีสาสน
ที่สมเด็จพระสันตะปาปา
จะประทานใหแตละหัวขอ
ในแตละป ส่ือและเทคโนโลยี
นี้เปนของขวัญของพระเจา
ที่พระเจาประทานใหกับเรา
เพื่อใหเกิดความกาวหนา
เพื่อใหเราใช เพื่อจะไดมี
ความสนิทสัมพันธกับพระ-
เจา และเปนหน่ึงเดียวกัน
เพื่อนมนุษย นั่นหมายถึง

จงใชส่ือเหลาน้ี เพือ่วาเรากับเพือ่นจะไดเปนเพือ่นท่ีดีกนั
ตอไป เพื่อวาเรากับเพื่อนจะไดรักกันตอไป รักกัน
ในฐานะท่ีเราเปนเพื่อนมนุษย และทำใหเราสามารถ
รักพระเจาได”

สามเณรอภิสิทธิ์ ดุงศรีแกว สามเณรจากสถาน
ฝกธรรมสันติราชา อุดรธานี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ให
สัมภาษณกบัอดุมสารวา “ผมอยใูนบานเณร ไมไดใชส่ือ
อะไรมาก ผมแคอาน “อดุมสารและอุดมศานต” ทีอ่อก
มาทุกฉบับ เพื่อเปนการติดตามขาวของพระศาสนจักร
ในเร่ืองตางๆ เปนท่ีประทับใจมาก”



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่35 ประจำวนัที ่25-31 สงิหาคม 2013หนา 14

พระสมณสาสน แสงสวางแหงความเช่ือ
โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

Encyclical Letter
Lumen Fidei

อยรูะหวางการจดัพมิพ
สามารถสัง่จองไดแลวต้ังแตวันน้ี

ท่ี กองบรรณาธกิาร อดุมสาร
สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805

โทรสาร 0-2681-5401
E-mail : udomsarn@gmaill.com

udomsarn@cbct.net
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  «—¥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«—¥

«—¥¡“√’¬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. (ß¥®”Àπà“¬

 ‘π§â“)

«—¥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“√«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 °—π¬“¬π

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

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

‚∑√ “√ 0-3473-0865)

«—¥·¡àæ√–¡À“∑ÿ°¢å ∑à“¡à«ß Õ.∑à“¡à«ß ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥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

®.¡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¶√“™

 —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

‡√‘Ë¡µ—Èß·µà 1-31  ‘ßÀ“§¡ 2013  Õ∫∂“¡

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

√“¬≈–‡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≈ß

ª√– “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“®“√¬å

æ√‡∑æ «‘™™ÿ™—¬™“≠ ·≈–Õ“®“√¬å»‘√“√—µπå  ÿ¢™—¬

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

3900 µàÕ 1407, 08-9108-6850 E-mail :

bkksacredmusic@yahoo.com

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

«—¥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

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

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

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

«—¥¡“√’¬å ¡¿æ ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë Õ.‡¡◊Õß

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7 °—π¬“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ∫â“πÀπÕßæ«ß µ.«—ß-

™¡¿Ÿ Õ.ÀπÕß∫—«·¥ß ®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

21 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

 E-mail : udomsarn@gmail.com,

udomsarn@cbct.net

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401
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����� ¢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 15 °—π¬“¬π / «—π∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π

·≈–«—π∑’Ë 15 ∏—π«“§¡ 2013 ∑’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 Con-

ducting 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‡´´’≈’Õ“ §≥–π—°√âÕß

ª√– “π‡ ’¬ß‡¬“«™π‰∑¬ §≥–π—°√âÕß§√‘ µ®—°√«—≤π“

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

‚¥¬ 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

����� §ÿ≥æàÕ®‘µµ“∏‘°“√·≈–§≥–‡´Õ√åÕ“√“¡§“√å·¡≈

π§√ «√√§å ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß«—¥Õ“√“¡π§√ «√√§å

«—π‡ “√å∑’Ë 28 °—π¬“¬π 2013 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 10.30 π. (À≈—ßæ‘∏’¡’‡§“√ææ√–∏“µÿπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“

·≈–‡ °¥Õ°°ÿÀ≈“∫)

����� ·ºπ°Õ¿‘∫“≈§√Õ∫§√—« Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠øíß∫√√¬“¬æ‘‡»… ç°“√·µàßß“π·∫∫µà“ß§π

µà“ßπ—∫∂◊Õ»“ π“é ‚¥¬¡ß´‘π≠Õ√å«‘…≥ÿ ∏—≠≠Õπ—πµ å

§ÿ≥æàÕ‡™…∞“ ‰™¬‡¥™ ºŸâ®—¥°“√·ºπ°«‘∂’™ÿ¡™π«—¥

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
«—π‡ “√å∑’Ë 28 °—π¬“¬π 2013 ‡«≈“ 09.00-15.30 π.

∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π µ‘¥µàÕ‚∑√. 08-6546-2856

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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¡“°  ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π ‡¢â“‡ß’¬∫

‡≈§´’‚Õ ¥’«’π“ «—πæƒÀ— œ ∑’Ë 12 µÕπ‡¬Áπ ∂÷ß«—π

Õ“∑‘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¡°—πÀ≈“¬∑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

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

: 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

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
ยอแซฟ ธนวฒัน อางนานนท

กลับไปสูออมกอดของแมพระ
เม่ือ 24 สิงหาคม 2551

ครบรอบ 5 ปี
“ขาแตทานนักบุญยอแซฟ ชวยวิงวอนเทอญ”

คายกระแสเรยีก
คณะพระมหาไถ

คณะพระมหาไถ
แหงประเทศไทย
ขอเชิญชวน

- เยาวชนชาย
คาทอลกิ จบประถมศกึษา
ปที ่5  ขึน้ไป

- มสุีขภาพรางกาย
สมบูรณ  แขง็แรง

- มคีวามสนใจและ
ตั้งใจจริง

รวมคายกระแสเรยีก
ในวนัที ่ 14-18  ตลุาคม  2556

สนใจ: ลงทะเบยีนวนัจันทร 14  ตลุาคม 2556
คาลงทะเบียน  500.- บาท

ตดิตอสอบถาม : คณุพอทว ี  สุวรรณสนิ
08-6912-1133
ภราดามนตรี   ออนทะเล
08-7805-2506

พระสงฆ สภาอภิบาล และสตับุรษุ
มคีวามยนิดีขอเรยีนเชญิ

รวมฉลองชุมชนแหงความเช่ือ

วดันักบุญนิโคลสั พัทยา
วนัอาทติยที ่15 กนัยายน ค.ศ. 2013

พิธบูีชาขอบพระคณุ เวลา 10.30 น.
พระสงัฆราชซลิวโีอ  สิรพิงษ  จรัสศร ี ประธาน

(ใกลแยกเขาพัทยากลาง ตดิมัสยดิ / โทร. 0-38716-401)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

ยอแซฟ ยรรยง เจษฎาพงศภกัดี
ครบ 3 ป

มรณะวนัที ่15 สิงหาคม 2553

ขาพเจาเห็นองคพระผูเปนเจา
อยตูอหนาขาพเจาเสมอ

พระองคประทับอยเูบือ้งขวา
ขาพเจาจะไมหวัน่ไหว (กจิการ 2:25)

มารีอา เน้ียม แซต้ัง
สูออมพระหัตถพระเจา
5 มีนาคม พ.ศ. 2544

จากลูก : เกษมศรี ดวงใจ จันทรา นิทัศนา วิชัย จิตรา
สมเดช ปทมา วิสิทธิชัย และหลานๆ

“ลกูเอยความเช่ือของเจา ชวยเจาใหรอดพนแลว” (มก 5:34)

ดอมีนิโก ไทฟกุ แซโก
สูออมพระหัตถพระเจา
31 สิงหาคม พ.ศ. 2505

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

หนังสือความเชื่ออันเปนชีวิต
บอกเลาเรือ่งราว

“คำสอนและชีวิตที่เปนขาวดี”
ที่คริสตชนตองรูและตองเปน

โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ตดิตอส่ือมวลชนคาทอลกิฯ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

พึงตระหนักวา
ทุกคนจงฉับไว

ที่จะฟง
แตชาที่จะพูด

และชาที่จะโกรธ
คนที่โกรธ
ยอม

ไมปฏิบัติตน
ชอบธรรม
ตาม

พระประสงค
ของพระเจา
(ยากอบ
1:19-20)

ผูระงับความโกรธได
ยอมมีความเขาใจลึกซึ้ง

แตผูโกรธงายยอมแสดงความโงเขลา
 (สภุาษิต 14:29)
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สือ่สญัจรปน้ี อยดู ีอุดรฯ
เชาวันน้ันผมต้ังนาฬิกาปลุกท่ี 4 นาฬิกา

ไมมีการโอเอใดท้ังส้ิน สายกวาน้ันไมได เพราะ
เครื่องบินที่จะออกไปจังหวัดอุดรธานี ลงเวลา
ไววา 07.00 น.

ทีมงานชุดท่ี  1 ของส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย ตีรถไปกันกอนแลว ต้ังแตสายของ
วันพฤหัสบดี การเดินทางคร้ังน้ีเปาหมายคือ รวม
กับส่ือมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี ใน
การจดัวันส่ือมวลชนสากลขึน้ เราจดักันแบบ  3 วนั
3 คืนกันเลย มัน
เปนงานในใจ
ผ ม ต้ั ง แ ต
ร ว ม ง า น
กับส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ ใน
ปตนๆ แลว

โปรแกรม
หลักที่ เราวาง
ไวคือ วันแรก
เ ร า จ ะ อบ รม
เรื่องส่ือศึกษา
ใหกับ เ ด็กใน
โ ร ง เ รี ย น
เ ซ น ต เ ม ร่ี
อุดรธานี ซ่ึง
ดูแลโดยคณะธิดาแมพระองคอุปถัมภ (ซาเลเซียน
หญิง) เปนคณะท่ีทำเรื่องส่ือศึกษาเปนจริงเปนจัง
สำหรับโรงเรียนในเครือ โดยมีกลุมซิสเตอรที่
รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง และเดินสายไปตาม
โรงเรียนตางๆ ทีค่ณะดูแล รอบน้ีซิสเตอรพยายาม
จัดใหตรงกับงานของเราพอดี โดยจัดตาราง
หมุนเวียนใหความรู เรื่องส่ือศึกษากับเด็กท้ัง
โรงเรียนทั้งสัปดาห เรียกวา สัปดาหส่ือศึกษา
และชวงบายของวันศุกรคือกิจกรรมสุดทาย ทาง
โรงเรียนไดสงมอบเด็กในชั้นสูงสุดใหกับเรา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 จำนวน 90 ชีวิต
ในวันนั้นผมเห็นซิสเตอร และคุณครูหลายทาน
เราใชเวลาประมาณ 2 ชัว่โมงดวยกัน

เน่ืองจากนักเรียนอยูในช้ันสูงสุดและกำลัง
จะจบการศึกษา ทางทีมงานส่ือมวลชนจึงเนนไปที่
การเลือก การมองใหเห็นส่ิงท่ีมองไมเห็น แตมัน
มีอยู และพามาจนถึงคุณคาท่ีแทจริงของชีวิต
เม่ือใดก็ตามท่ีจะสงเมล โพสตขอความ หรอืกดไลค
ดวยวรรคทองแหงคำสอนของพระเยซูเจา “ส่ิงใด
ทีท่ำตอพีน่องทานทำตอเราเอง”

วันถัดมาเปนกิจกรรมสำหรับสังฆมณฑล
เด็กนักเรียน ครูอาจารย รวม 16 โรงเรียนใน
สังฆมณฑลพรอมใจกันมารวมงาน วันน้ีไฮไลท

ของงานอยูที่วิทยากรปรมาจารยดานส่ืออาจารย
ชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย ในมุมมองของประชาคม
โลกกับประชากรของพระศาสนจักร วิทยากรอีก
หลายทานรวมกนัสนับสนุนประเด็นความสำคัญของส่ือ
และการเปนเคร่ืองมืออันทรงประสิทธิผล ดีเจจาก
คลื่นวิทยุ ส่ือมวลชนคาทอลิก อุดรธานี ดีเจนอยและ
ดีเจเล็ก รวมกันวาดีเจเล็กนอย (ฮา) แตชีวิต และ
ประสบการณยิ่งใหญ ชีวิตผานคุกจากการรับโทษ
แทนลูก โยงใยมาสูการเรียนรูศาสนาคริสตและชีวิต

ที่ชวยผูอื่น นำพามาถึงวรรคทองกอนปดการสัมมนา
“เราไมไดทำส่ือเพื่อเพิ่มยอดผูฟง ผูอาน แฟนรายการ
แตเราทำส่ือเพื่อเพิ่มความเช่ือ เพื่อขยายพื้นท่ีความดี
และส่ือความรักของพระ”

ภาคบายของวันที่ 2 ผมมีโอกาสไดสัมภาษณ
พระคณุเจายอรช ยอด พิมพสิาร ในวัย 80 ป พรอมกบั
โรคประจำตัว และการเดินเหินท่ีชาลง แตความคิด
ยังคมคาย แมพระคุณเจาจะออกตัววาคอยๆ หลงลืม
มากข้ึน ผมเชือ่วาคนท่ีเปนตำนานยอมออนลาไปตามวัย
แตชีวิตท่ีทุมเทท่ีผานมา ทุกคนจะจดจำเขาไดเสมอ
พระคุณเจามอบเวลาในการสัมภาษณและตนฉบับ
หนังสือที่แปลใหมอีกหน่ึงเลม  พรอมกับถอยคำ
อันเปนกำลังใจกับคนทำงานส่ืออยางเรา  “ถาทำ
ดวยความจริงใจเด๋ียวมันจะดีเอง”

เชาวันอาทิตย ซ่ึงเปนวันสุดทายของกิจกรรม
วันส่ือมวลชนสากลในปนี้ เรารวมมิสซากับสัตบุรุษ
ทีอ่าสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห โดยพระคณุเจา
ยอแซฟ  ลือชัย  ธาตุวิสัย   เปนประธาน รวมกับ
พระคุณเจากิตติคุณยอรช ยอด พิมพิสาร พระสงฆ
และสัตบุรษุอกีจำนวนหนึง่ ในบทเทศนและในคำกลาว
ตางๆ ลวนทำใหเราพบวา พระศาสนจักรสงเสริม
ดานส่ือมวลชน และผมเช่ือวาตามวัดตางๆ ในวันเดียวกนั
บรรดาพระสงฆ คงไดเทศน แนะนำ และอางถึงการใช

ส่ือ ของขวัญที่พระเปนเจาไดมอบใหกับมนุษย
สำหรับถายทอดความรักของพระองค กิจกรรม
ตางๆ ยังมีบอรดนิทรรศการ มีออกรานบริการ
ส่ือตางๆ ของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ มีแจกส่ือตางๆ
สำหรบัผทูีโ่ชคดี ฯลฯ

ผมมโีอกาสไดเหน็จงัหวดัอดุรธานีในป 2013
วิถีแหงอุดรฯ  ในวันน้ี  ตางจากท่ีผมคิดและ
จนิตนาการไวอยางส้ินเชงิ หางสรรพสินคามากมาย
ผดุข้ึน หางท่ีมีอยกูอนแลวถกูปรบัปรงุใหบรรยากาศ

ไมตางจากหางสรรพ-
สินคาในเมืองใหญ
บรรยากาศ ของผคูน
นัก เรียนนักศึกษา
คุณพอบางองคเลา
ใหฟงถึงการมาเท่ียว
หรือจับจายใชสอย
ของประเทศเพ่ือน
บาน  เศรษฐกิจท่ี
เติบโต สถาบัน
การศึกษาท่ีขยายตัว
ออก การเดินทาง
สัญจรที่ คล อ ง ตั ว
และมีเท่ียวบินวันละ
3 ครั้ง มีสายการบิน
หลายๆ บริษัท ยงัไม

นับรวมถึงเขยฝร่ังอันเปนท่ีกลาวขานกันมานาน
แลว

อยู ดี  เปนชื่อแหลงหรือศูนยรวมบรรดา
รานอาหาร รานคาและถนนคนเดินกลายๆ ของ
จังหวัดอุดรธานี (ไดยินวาเพ่ิงสรางเสร็จไมนาน)
มันมีพัฒนาการทางความหมายมาจากอักษร
ภาษาอังกฤษ 2 ตัว U กับตัว D ซ่ึงยอมาจาก
UDONTHANI (อดุรธานี) นัน่เอง ผมชอบการเลนคำ
แตกลับส่ือความหมายและความเขาใจไดมากมาย
ชาวอุดรธานีมีชีวิตท่ีอยู ดี มีความสุข สามวัน
สองคืน ของกิจกรรมวนัสือ่มวลชนสากลท่ีพวกเรา
ส่ือมวลชนคาอลิกประเทศไทยไดรวมเดินทาง
ไปจัดกิจกรรม พวกเราพบวา ถาจะอยูดีคงตอง
รวมมือกนัดีๆ เราไดรบัส่ิงน้ีจากพระคณุเจา พระสงฆ
ฆราวาส และทุกคนท่ีมารวมสรางประสบการณ
วนัส่ือมวลชนสากลในปนี้

ตนไมดียอมเกดิผลด ีผลดจีากชวีติไมไดมาจาก
ความเปนอยูที่ดีอยางเดียว แตยอมเรียนรูที่จะอยู
อยางไร อยูอยางดี อยูอยางรูเทาทันชีวิต อยูเพื่อ
สงผลดีสกูนั อยดีูมีแฮงเดอครบั

บรรณาธิการบริหาร
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çÕ∫√¡é ‚√ß‡√’¬π‡´πµåø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å·æ√à ®—¥Õ∫√¡µ“¡‚§√ß°“√Õ¿‘∫“≈

™’«‘µ®‘µ (Pastoral Care) „Àâ°—∫π—°‡√’¬πÀÕæ—°¢Õß‚√ß‡√’¬π ®”π«π 55 §π

‚¥¬¡’Õ“®“√¬å¡π—  ¡Ÿ≈º÷Èß ‡ªìπ«‘∑¬“°√

ç —¡¡π“é ·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‚¥¬§ÿ≥æàÕæ√»—°¥‘Ï ™◊Ëπ®‘µÕ¿‘√¡¬å ®—¥ —¡¡π“™’«‘µ‚ ¥ ç‰√â§Ÿà ‰¡à‰√â§à“é ∑’Ë

∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 3  ‘ßÀ“§¡ 2013 ¡’§ÿ≥æàÕ ¡À¡“¬ ¡∏ÿ√  ÿ«√√≥ ·≈–§ÿ≥æàÕ«—¬æ√µ æÿ≤ “ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ ·≈–¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡∑—Èß ‘Èπ 12 §π

(æÿ∑∏ 4 ·≈–§“∑Õ≈‘° 8 ®“°Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—°  «—¥æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ ∫“ßπ“ °.¡.8  «—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå §≈Õß®—Ëπ «—¥´“ßµ“§√Ÿâ  ·≈–«—¥À—«µ–‡¢â)

ç©≈Õß«—¥æ√–¡À“‰∂àé ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 3  ‘ßÀ“§¡ 2013 æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

æÕ≈ ™“ß Õ‘π-π—¡ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥æ√–¡À“‰∂à À≈—ßæ‘∏’æ√– ¡≥∑Ÿµ ·≈–§ÿ≥æàÕ‰æ∫Ÿ≈¬å

Õÿ¥¡‡¥™, C.Ss.R. ‡®â“Õ“«“  ‰¥â∂à“¬¿“æ°—∫§≥–π—°¢—∫√âÕß‚Œ´“ππ“

ç§π‰∑¬„π À√—∞é §“∑Õ≈‘°‰∑¬∑’Ëæ”π—°Õ¬Ÿà„ππ§√≈Õ ·Õß‡®≈‘ 

·§≈‘øÕ√å‡π’¬ æ√âÕ¡¥â«¬§ÿ≥æàÕ®‘µµ“∏‘°“√ §ÿ≥æàÕ«’√–»—°¥‘Ï ™¡¿Ÿ®—π∑√å ‡™‘≠

§ÿ≥æàÕ«’√–»—°¥‘Ï  ÿ¿“‡æ‘Ë¡ æ√– ß¶å§≥–∏√√¡∑Ÿµπ—°∫ÿ≠«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ ‰¥â∂«“¬

¡‘ ´“„Àâ°—∫§“∑Õ≈‘°‰∑¬∑’Ëæ”π—°Õ¬Ÿà„ππ§√≈Õ ·Õß‡®≈‘  ·§≈‘øÕ√å‡π’¬ ‡¡◊ËÕ

‡¥◊Õπ‡¡…“¬π 2013 ¡’§“∑Õ≈‘°‰∑¬®”π«π¡“°∑’Ë‰¥â¡“√à«¡„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

„π«—ππ—Èπ ∑’Ë«—¥‡´πµå·Õππå  À√—∞Õ‡¡√‘°“

ç‡´Õ√å√à“ √à«¡ß“π‡©≈‘¡©≈Õßªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ√–¥—∫™“µ‘é «—π‡ “√å

∑’Ë 20 °√°Æ“§¡ 2013 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π¬Õ·´øÕÿª∂—¡¿å  “¡æ√“π  ¡“™‘°‡´Õ√å√à“

„πª√–‡∑»‰∑¬ √à«¡ß“π‡©≈‘¡©≈Õß çªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ√–¥—∫™“µ‘é „π¢∫«π

ç∏√√¡¬“µ√“é ·Ààæ√–∏“µÿ∫ÿ≠√“»’ ®“°ÀÕª√–™ÿ¡‡´πµå‰¡‡°‘È≈ ŸàÀÕª√–™ÿ¡

∫ÿ≠√“»’ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë  2 √à«¡°—∫∫√√¥“æ√– —ß¶√“™

æ√– ß¶å π—°∫«™ æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√…®“° —ß¶¡≥±≈µà“ßÊ °≈ÿà¡Õß§å°√¶√“«“ 

æ√âÕ¡∏ßª√–®”°≈ÿà¡

ç»Ÿπ¬å‡¬“«™π·∫√å‚∑π’é §ÿ≥æàÕÕ—¡√‘π∑√å æ—π∏å«‘‰≈ ‡®â“Õ“«“ «—¥·¡àæ√–

∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ∫â“πÀπÕßæ≈«ß Õ.ª√–∑“¬ ®.π§√√“™ ’¡“ ‡ªìπ

‡®â“¿“æ®—¥°‘®°√√¡»Ÿπ¬å‡¬“«™π·∫√å‚∑π’ §√—Èß∑’Ë 13 ‡¬“«™π®“°‡¢µÕ”‡¿Õª√–∑“¬

Õ”‡¿Õ∫—«„À≠à ·≈–Õ”‡¿Õ§ß ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡®”π«π 105 §π ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕ—§√‡¥™

«ß»åÕπ—πµå π” “¡‡≥√°≈“ßæ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å π§√√“™ ’¡“ √ÿàπ∑’Ë 39 π”°‘®°√√¡

π—π∑π“°“√·≈–°’Ã“ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ 2013
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µÕπ∑’Ë 7
Ωñ°·≈–Ωπ
®π‡°‘¥º≈

 Àæ—π∏åÕ∏‘°“√‡®â“§≥–
π—°∫«™„πª√–‡∑»‰∑¬

 —¡¡π“·≈–ª√–™ÿ¡ “¡—≠ª√–®”ªï

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7-9 °√°Æ“§¡ §.». 2013  Àæ—π∏å

Õ∏‘°“√‡®â“§≥–π—°∫«™„πª√–‡∑»‰∑¬ ´÷Ëß

ª√–°Õ∫¥â«¬ Õ∏‘°“√‘≥’ / Õ∏‘°“√‡®â“§≥– æ√âÕ¡

¥â«¬∑’Ëª√÷°…“¢Õß  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§√‘ µ»“ π∏√√¡ ·ºπ°§√‘ µ»“ π∏√√¡

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ®—¥ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√œ §√—Èß∑’Ë

2/2556 ·≈–®—¥°“√π”‡ πÕÀπ—ß ◊Õ§” Õπ‡¬“«™π (YOUCAT) ·ºπ

°“√®—¥°“√‡√’¬π√ŸâÀπ—ß ◊Õ§” Õπ™ÿ¥™’«‘µ§√‘ µ—ß∫Ÿ√≥“°“√«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ (BEC)

·≈–Àπ—ß ◊Õ§√‘ µ»“ π∏√√¡¢—Èπæ◊Èπ∞“π (Basic Catechism) ª√–°Õ∫°“√ Õπ

°≈ÿà¡ “√– —ß§¡»÷°…“ »“ π“·≈–«—≤π∏√√¡  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë  9 -10 °√°Æ“§¡   2013

∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡∑—ÈßÀ¡¥ 124 §π

 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘  §√—Èß∑’Ë  6
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 25-26 °√°Æ“§¡ 2013  »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ (Õß§å°“√¡À“™π) ®—¥ß“π

 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 6  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 11)

∫√√¥“æàÕ·¡àºŸâª°§√Õß ‡¡◊ËÕª√“√∂π“„Àâ≈Ÿ°‡ªìπ§ππ∫πÕ∫‡™◊ËÕøíß ®–

∑”°“√Ωñ°Ωπ„Àâ∂Ÿ°«‘∏’Õ¬à“ß‰√?

ç‰¡â‡√’¬«·≈–§”µ—°‡µ◊Õπ∑”„Àâ‡°‘¥ª√’™“≠“≥ ‡¬“«™π∑’Ë‰¡à¡’ºŸâÕ∫√¡

 —Ëß Õπ¬àÕ¡∑”„Àâ¡“√¥“Õ—∫Õ“¬ ... ®ß·°â‰¢§«“¡ª√–æƒµ‘¢Õß∫ÿµ√¢Õß∑à“π

·≈â«‡¢“®–∑”„Àâ∑à“π ∫“¬„® ‡¢“®–∑”„Àâ∑à“π¡’§«“¡¬‘π¥’é ( ÿ¿“…‘µ 29:15, 17)

ç∫‘¥“°Á®ßÕ¬à“¢—¥„®∫ÿµ√‡°‘π‰ª ®π‡¢“∑âÕ·∑âÀ¡¥°”≈—ß„®é (‚§‚≈ ’ 3:21)

°“√ Õπ¥â«¬·∫∫Õ¬à“ß ™—¥‡®π·≈–æŸ¥¥—ß ‡¡◊ËÕæàÕ·¡à¡’≈Ÿ° æàÕ·¡à°Á¡’æàÕ·¡à

¢Õßµπ ¡’ªŸÉ ¡’¬à“ ¡’µ“ ¡’¬“¬ ª√–«—µ‘»“ µ√å¢Õß§√Õ∫§√—«∑’Ë∫Õ°‡≈à“‡√◊ËÕß´È”Ê

‡¥‘¡Ê À“„™à‡√◊ËÕß´È”´“° ·µà§◊Õ∑ÿ°∫∑‡√’¬π™’«‘µ∑’Ë∂à“¬∑Õ¥·≈– Õπ°—π
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