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เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย และพระอัครสังฆราชฟรังซิส
เซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา มงซินญอรวิษณุ ธัญญอนันต คุณพอ
สมเกียรติ  บุญอนันตบุตร  เปนผูแทนสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ไปเคารพศพสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อวันที่
21 สิงหาคม 2013 ทีว่ดัสระเกศ ราชวรมหาวหิาร (วดัภเูขาทอง)

ในโอกาสน้ีพระสมณทูตไดมอบสาสนรวมอาลยั จากสันตะสำนัก นครรฐั
วาติกนั โดยผรูบัมอบคือทานเจาคณุพระพรหมสธุี รกัษาการแทนเจาอาวาสฯ
กรรมการของมหาเถรสมาคม และทานเจาคุณพระพรหมสุทธิ แผนก
ตางประเทศ หลงัจากไดมอบสาสนแลว ไดมีการสนทนากันเล็กนอย และสวด
ภาวนาอุทิศใหตามธรรมเนียมคริสตชน

สาสนแสดงความเสียใจจากสันตะสำนักมีใจความดังน้ี  สมเด็จพระ-
สันตะปาปาฟรังซิสทรงวอนพระเจาไดทรงโปรดประทานความบรรเทาใจ
ใหกับทุกคนท่ีเสียใจในการมรณภาพของพระผูปฏิบัติหนาท่ีแทนสมเด็จ
พระสังฆราช  พระองคทรงรำลึกถึงความพยายามของทานท่ีจะดำรงไวซ่ึง
สัมพนัธภาพกับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย และพระองคทรงหวัง
วาจะยังผลใหบงัเกดิสันติและการเสวนาดวยความจรงิใจระหวางศาสนาตางๆ
ตอไป

สาสนรวมอาลัยจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  “เปนบุญ
ของผทูีมี่ใจกรุณา ผนูัน้เปนสุข เพราะเขาไดรบัพระกรุณาตอบ เปนบุญของผู
มีใจบริสุทธ์ิ ผนูัน้เปนสุข เพราะเขาจะไดเหน็พระเจา เปนบุญของผสูรางสันติ
ผนูัน้เปนสุข เพราะพระเจาเรียกเขาเปนบุตร” (มัทธิว 5:7-9)

ในนามของศาสนิกชนชาวคริสตนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย
ขาพเจาขอรวมไวอาลัย ตอการมรณภาพของสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว
อุปเสโณ) ซ่ึงนับวาเปนการสูญเสียปูชนียบุคคลระดับชาติ ในฐานะท่ีทาน
เปนผูนำฝายจิตท่ีสำคัญผูหนึ่งของพุทธศาสนามหานิกาย ที่ทานมีบทบาท
ตอสงัคมไทยอยางสูง  เพือ่การอยรูวมกันอยางสันติระหวางศาสนิกชนชาวไทย
ในศาสนาตางๆ

สมเด็จเกี่ยว อุปเสโณ เปนผูหนึ่งท่ีมุงม่ันและปรารถนาดวยจิตบริสุทธ์ิ
อยากใหพีน่องไทยมคีวามสมัครสมานสามัคคี และปรองดองสมานฉันทตอกนั
แมวาแตละบุคคลมีความเช่ือ ความศรัทธาและความคิดท่ีแตกตาง แตเรา
กส็ามารถเสวนาตอกนั และเปนหนึง่เดียวกนัไดอยางพ่ีนองและฉนัมิตร

พวกเราคริสตศาสนิกชน นิกายโรมันคาทอลิก ดวยความเช่ือในพระเจา
ขอรวมจิตอธิษฐานภาวนา ขอใหดวงวิญญาณของพระเดชพระคณุทาน ไดรบั
รางวัลแหงชีวติท่ีสูงสุดและพกัผอนในสนัติตลอดนรินัดร

พระคุณเจาชูศักด์ิ สิริสุทธ์ิ เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ได
นำสวดขอพรและอุทิศใหกับดวงวิญญาณของสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว
อปุเสโณ) ตอจากนัน้ทางพระคณุเจาไดพาเย่ียมชมบรเิวณตาง ๆ ของวดั และ
ไดหารือกันในประเด็นท่ีจะมีเสวนากันใหมากข้ึนเพ่ือสรางความเขาใจอันดี
และรวมมือกนัในระยะยาวตอไป

ดร.สรอยเพชร เรศานนท ผปูระสานงานในคร้ังน้ี ไดกลาววา “เปนความ
ประทับใจอยางสุดซ้ึง ที่พวกทานรวมกันทำใหเกิดบรรยากาศเหลาน้ีข้ึน
เหมือนบทหนึ่งทางประวัติศาสตรที่ดีของการสรางความสัมพันธระหวาง
พทุธศาสนิกชนกบัครสิตศาสนิกชนในประเทศไทย”

(ขอบคุณคุณมณี นามศิริพงศพันธุ และภาพจากสื่อมวลชนคาทอลิก
อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

‘พระเมตตา เตมิตรง (พอ)ศวงเทอญ’
ครบ ๗ รอบ   ตอบสนอง   ครองชวีติ
ไดอทุศิ   ทำหนาท่ี   ศักด์ิศรีสงฆ
กระทำตาม   น้ำพระทยั   ในพระองค
พระผทูรง   คงค ู  เคียงฤทยั
ครบ ๗ รอบ   หลากเร่ืองราว   คราวประสบ
ไมคิดหลบ   คิดล้ี   หนไีปไหน
เฝาสทูน   ทัง้ลำบาก   ยากเพยีงใด
ฝาฟนไป   ไดตลอด   ปลอดภยัพาล
ครบ ๗ รอบ   กอปรกรรม   นำแบบอยาง
แจมกระจาง  จรงิใจ  ใหลกูหลาน
คุณธรรม  ดีเดน  เปนพยาน
มาเน่ินนาน   ขานตอ   ไมรอรี
ครบ ๗ รอบ ‘ความสุภาพ’   พอโดดเดน
ทกุคนเห็น   ชดัเจน   เปนสักขี
‘ความนอบนอม’   ยอมตาย   ดวยฤดี
ทีพ่อม ี  มอบแดองค   ทรงฤทธา
ครบ ๗ รอบ   ‘ความเรียบงาย’   ไมฟงุเฟอ
ไมปรนเปรอ   บำเรอตน   จนหรหูรา
ทัง้เครือ่งใช   ไมสอย   ดอยราคา
ทัง้เงินตรา   ไมยดึติด   ในจิตใจ
ครบ ๗ รอบ   ‘ความอดทน’   จนบัดน้ี
พอยังมี   มากมาย   ไมสงสัย
ไมเคยเห็น   พอพโิรธ   โกรธแคนใคร
จะอยางไร   ยิม้ได   ไมขนุมัว
ครบ ๗ รอบ   ‘ความใจดี’   ทีป่รากฏ
ไมตองจด   ตองจำ   ทำปวดหัว
เพราะแจงชดั   ปจจบุนั   บอกวา “ชวัร”
เหน็กนัท่ัว   รกูนัดี   ทีผ่านมา
ครบ ๗ รอบ   ขอพระ   ประทานสุข
ใหหางทุกข   หางโรคภยั   ใจหรรษา
ส่ิงดีดี   มีอย ู  คกูายา
พระเมตตา   เติมตรง   (พอ)ศวงเทอญ
ดวยความเคารพย่ิง

“ทดิทอง”
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

พระสมณทตูพอล  ชาง  อนิ-นมั (ตอจากหนา 1)
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เสยีงเรยีกรองพระสงฆ (ตอจากหนา 20)

เพ่ือพระสงฆและผูถวายตัว เปนประธานเปดการ
สัมมนาสงฆระดบัประเทศ ครัง้ที ่29 “พระสงฆกบัการ
ฟนฟูการประกาศขาวดีขึ้นใหม” ที่บานผูหวาน
สามพราน มีพระสงฆเขารวมประมาณ 275 องค
พระคณุเจา 8 องค มผีแูทนนักบวชหญงิ 2 ทาน เขารวม
ประชุมดวย (ซิสเตอรศรีไพร กระทอง อธิการิณี
คณะรกักางเขนจันทบุร ีซสิเตอรวไิลวรรณ ยนปลดัยศ
อธิการิณีคณะผูรับใชดวงหทัยนิรมลของพระแมมารีย
ราชบุรี)

พระอคัรสงัฆราชพอล ชาง อนิ-นมั เอกอคัรสมณทูต
วาติกันประจำประเทศไทย กลาวปาฐกถาพิเศษ

“เปนหนาท่ีของพระศาสนจักรทีต่องประกาศขาวดี
เสมอไปและทุกแหง เพื่อความรอดของมนุษยชาติ”
ตามท่ีพระเยซูคริสตเจาไดตรัสไวกอนท่ีพระองค
จะเสด็จขึน้สวรรค และนักบญุเปาโลกลาววา “ขอใหเรา
ประกาศขาวดีอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือย ฤดูเก็บเก่ียว
ใกลเขามาแลว และวิบติัแกขาพเจา ถาไมประกาศขาวดี”
บุญราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงเนน
วา “เปนเร่ืองเรงดวนของพระศาสนจักรทุกวันน้ีที่ตอง
ประกาศขาวดีใหม หรอืการประกาศขาวดีอกีคร้ังหน่ึง”

พระคณุเจาฟรังซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณชิ
กลาวในบทเทศนมิสซาเปดการสัมมนาฯ เนนให “รือ้ฟน
การตอบรับการเรียกของพระเปนเจา เปนศิษยของ
พระองค และในฐานะพระสงฆ เปนศาสนบริกรของ
พระองค รับใชพันธกิจของพระองค การตอบรับการ
เรียกของพระเปนเจา ตองเสียสละ ทุมเทอุทิศตน และ
พรอมจะเดินทวนกระแสโลก”

“พระสงฆตองเจริญชีวิตสมถะ ยากจน ซ่ือสัตย
ตอชีวิตสงฆ หนาท่ีความรับผิดชอบ พรอมจะทุมเท
ใหพระเยซูเจาในทุกที่ และทุกงาน ตองเปนคนเอาจริง
เอาจัง” และยังไดยกแบบอยางและชีวิตของสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส “อยากลัวการเปลี่ยนแปลง
ที่พระเยซูเจานำมามอบให”

พระคุณเจายอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย แบงปน
ประสบการณและผลสรุปจากการประชุมสหพันธ
สภาพระสงัฆราชแหงเอเชยี คร้ังท่ี 10 (FABC X) โอกาส
ครบ 40 ป ที่เวียดนาม เม่ือวันท่ี 10-16 ธันวาคม ค.ศ.
2012

พระคุณเจายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พูดถึง “การ
ดำเนินชีวิตในสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย การอยู
รวมกันกับศาสนาอ่ืนอยางสันติ เรื่องศาสนสัมพันธ
ในงานประกาศขาวดีของพระสงฆและการเปนผอูภบิาล
ที่ดีนั้น ไมใชแคนำความเช่ือไปสูปวงชนเทาน้ัน แต
จะทำอยางไรใหเรา (ครสิตชน) อยรูวมกับศาสนาอ่ืนได
อยางสันติ พระสงฆตองปรับตัว ปรับบุคลิกและทาที
เพื่อใหการประกาศขาวดีบังเกิดผล”

คณุพอสมเกยีรต ิตรนีกิร กลาวถึงพระสมณสาสน

ฉบับนี้วา “สังคายนาวาติกัน ครั้งท่ี 2 บุญราศีสมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหน ที ่23 ทรงเปรยีบวาเปนการเปด
ประตูใหลมจากภายนอกพัดเขามาใหสดช่ืนข้ึน เปน
ความช่ืนชมยนิดี และความหวังของโลก พระศาสนจกัร
อยูในโลก รวมทุกขรวมสุขกับโลก” ถึงเวลาแลวที่
พระสงฆนกับวช ตองทมุเทอุทศิตนอยางเต็มท่ี

คุณพอไพบูลย อุดมเดช พูดถึงสังคายนาวาติกัน
ครั้งท่ี 2 วา “พระศาสนจักรไทยตองเตรียมใจ เปดใจ
พรอมจะปรับตัวเขาสูประชาคมอาเซียน พระสงฆ
ตองนำคำสอนของพระศาสนจักรในเร่ืองความซ่ือสัตย
การรับใช เกียรติและศักด์ิศรีมนุษย คุณคาของมนุษย
ทีเ่ปนคุณคาท่ีแทจรงิ ไปสปูวงชน”

อาจารยสุมิตรา พงศธร ไดสะทอนพระธรรมนูญ
วาดวยพระศาสนจักรในโลกสมัยใหม ในมุมมอง
นักการศึกษา “บทบาทของพระศาสนจักร ตองเปน
เชื้อแปง  เปนแสงสวาง  และเปนจิตวิญญาณของ
สังคมมนุษย ขาวดีของพระคริสตยังมีความใหมเสมอ
ในโลก”

คุณพอล-แพตริก พร ศรีจันทร แบงปนความคิด
ในมุมมองฆราวาส “พระสงฆตองเชื่อมั่นในส่ิงท่ีตน
ประกาศอยางชัดเจน ตองมีบคุลกิยิม้แยม มีทาทีตอนรบั
มีมนุษยสัมพนัธทีดี่ นาเขาหา พดูคุยแลวอบอนุ”

คณุหมอสุมล นาคเฉลมิ พดูถึง “การทุจรติท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมไทยวันน้ี ทุกแวดวง และรุนแรง จนกลาย
เปนเร่ืองปกติ ที่ตองรวมกันตอสู พระสงฆนักบวช
ตองทำงานหนักและตองกลาท่ีจะตอสูกับการทุจริต
ปลูกฝงความถูกตองใหกับเด็กวันน้ีของเรา”

วาท่ีรอยเอก จิตร ศริธรานนท กลาววา “ศาสนาเปน
ที่พึ่งทางใจของมนุษยทั้งยามทุกขและยามสุข สงเสริม
ศีลธรรมและความเปนระเบียบของสังคม และยัง
เสนอแนะแนวทางการดำเนินชีวิตและหลักปฏิบัติไปสู
ชวีติท่ีสมบูรณของมวลมนุษยชาติ”

พระคณุเจาฟรังซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน เลาถงึ
การทำงานในภาคเหนือกับชนเผาตางๆ ที่แตกตาง
ดานภาษา วฒันธรรม

คณุพอวรีชยั ศรปีระมงค เลาถึงประสบการณชวีติ
ธรรมทตูในประเทศกัมพชูา

ซิสเตอรสุวรรณี ใจรวม เลาถึงการทำงานกับ
คนยากจน สตร ีและคนท่ีถกูเอารดัเอาเปรยีบ โดยใชวชิา
กฎหมายท่ีศึกษามา ครูทองบาง จันทรักษ ทำงานและ
ประกาศขาวดีดวยชีวิตและเปนแบบอยาง ครูอินวร
หัสราช เปนครคูำสอนมากวา 40 ป

สภาพระสงัฆราชฯ ไดรวมฉลองปความเชือ่ ระดับ
ประเทศ วันศุกรที่ 19 กรกฎาคม ไดเชิญนักเรียนจาก
โรงเรียนตางๆ มารวมกิจกรรม “ความเช่ือกับเยาวชน
คนรนุใหม” มีนกัเรยีน 3,200 คน วนัเสารที ่20 กรกฎาคม
สภาพระสังฆราชฯ รวมกับบานเณรใหญแสงธรรม
จดัพธีิบวชสังฆานุกร แตงต้ังผอูานพระคัมภรีและผชูวย
พธีิกรรม มีครสิตชนไปรวมพธีิ 5,000 คน

“เพือ่นสงฆ” ไดสอบถามความคิดเห็นของผเูขารวม
รวมท้ังผูมีสวนรวมในการจัดสัมมนาบางทาน ถึงส่ิงท่ี
ไดรับ

คณุพอดาวดิ ชแูกรต คณะเอ็มอีพ.ี อายุ 35 ป อายุ
บวช 5 ป “คร้ังน้ีเปนครั้งแรกท่ีมา ดีใจมากท่ีมีโอกาส
ไดมาเพราะไดมาพบปะพี่นองสงฆในประเทศไทย
ไดรูจักพระสงฆไทยและมิสชันนารีที่ทำงานอยูใน
ประเทศไทย ไดสวดภาวนารวมกนั เน้ือหาการสมัมนา
นาสนใจมาก เปนโอกาสไดฟนฟคูวามเช่ือของแตละคน
ไดเห็นพระสงฆสวนใหญเปนคนไทย รูสึกวาภารกิจ
ของคณะสำเร็จแลว”

คณุพอพริตัน ดำรงศกัดิ ์สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
อาย ุ52 ป อายบุวช 22 ป “ต้ังแตบวชมา 22 ป ผมมารวม
สัมมนาทุกครั้ง การมารวมสัมมนาฯ ทำใหไดมายอย
และรจูกัตัวเองวา จะประกาศพระวรสารอยางไรในชีวติ
เน้ือหาที่นาสนใจเปนพิเศษคือ Gaudium et Spes ที่
บรรยายโดยคุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร เปนเรื่องที่ผม
ตองใหความใสใจมากเปนพเิศษ ในเร่ืองความหวงัและ
ความยินดี”

คุณพอมิเกล กาไรซาบาล คณะเยสุอิต อายุ 71 ป
อายุบวช 41 ป “รูสึกวาทุกครั้งท่ีพระสงฆไดมาอยู
รวมกัน ภาวนาดวยกัน พดูคุย และพักผอนรวมกัน ถอื
เปนพระพรอยางย่ิง เพราะจิตตารมณแหงความเปนสงฆ
ไดรบัการฟนฟดูวยการอยรูวมกันในชวงระยะเวลาหน่ึง
ผมสนับสนุนอยางเต็มท่ีใหจัดสัมมนาแบบน้ี ผมชอบ
วันแรกท่ีเชิญวิทยากรขางนอกมาใหความรู เราตอง
ฟงเสียงของชาวโลกวาเขาทุกขอยางไร เขาตองการ
อะไร วันท่ีสามท่ีเชิญครูคำสอนมา ทำใหเห็นวิถีชีวิต
ของชาวบาน และเชิญซิสเตอรสุวรรณีมาเปนวิทยากร
มาแบงปน เปนขอมูลที่มีคามาก ไดเห็นความศรัทธา
ความเอาใจใส และความรอนรนของฆราวาส เปน
แรงบันดาลใจใหพระสงฆตองทำงานมากข้ึน เพราะได
เห็นตัวอยางท่ีดีของฆราวาส”

(อานตอหนา 7)

คุณพอดาวิด ชแูกรต คุณพอพริตัน ดำรงศักด์ิ คุณพอมเิกล กาไรซาบาล
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คายกระแสเรยีก
คณะพระมหาไถ

คณะพระมหาไถ
แหงประเทศไทย
ขอเชิญชวน

- เยาวชนชาย
คาทอลกิ จบประถมศึกษา
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
ภราดามนตร ี  ออนทะเล
08-7805-2506

ตรวีาร :
วนัที ่21 กนัยายน 2556 เวลา 17.30 น.   คณุพอสมภพ เรอืงวฒุชินะพืช
วนัท่ี 22 กนัยายน 2556 เวลา 17.00 น.   คณุพอสมศกัดิ ์ธริาศกัดิ์
วนัที ่23 กนัยายน 2556 เวลา 19.00 น.   คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ

สมัครสมาชิก
อุดมสาร

400 บาทตอป
และอุดมศานต

400 ตอป
ตออายุสมาชิก

ติดตอ
ฝายทะเบียน
สมาชิก

โทร. 0-2681-
3900

ตอ 1810
ติดตอ

กองบรรณาธิการ
โทร. 0-2681-

3900
ตอ 1805
E-mail :

udomsarn@
gmail.com ,
udomsarn@

cbct.net



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับท่ี 36 ประจำวันท่ี 1-7 กันยายน 2013 หนา 5

ตอนที ่15

งาน “วนัเยาวชนโลก 2013”  ทีก่รงุรโิอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล (22-27 กรกฎาคม) แมจะจบลงไปแลว แต
ภาพประทับใจยังคงตราตรึงอยูในจิตใจของคนท่ัวโลก โดยเฉพาะเราคาทอลิกที่มีตอพระศาสนจักรผูเอาใจใส
ตอบรรดาเยาวชน ถาสังเกตใหดี มีเพยีงพระศาสนจกัรคาทอลกิเราเทาน้ันทีส่ามารถใชชือ่งานวา “วนัเยาวชนโลก”
โดยไมซ้ำซอนกับใครเลย เพราะไมเคยมีใครจัดงานใหกับเยาวชนระดับโลกไดเชนน้ี และท่ีเราประทับใจ
ตอสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสรวมกับชาวโลก ขอนำภาพมาใหชืน่ชมบรรยากาศกันอกีครัง้

ภาพหองพักของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสในงาน “เยาวชนโลก” คร้ังน้ี
เรยีบงายกวาท่ีเราคิดจนนึกไมถงึเลยครับ

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงรับหมวก
ขนนกของผูนำชาวพ้ืนเมืองประเทศ
บราซิลมาและทรงสวมใสตามคำทูลขอ
ของชาวพืน้เมืองคนน้ัน

ท่ีรับศีลอภัยบาปทำขึ้นใหมอย าง มี
เอกลักษณสวยงามในงาน “วันเยาวชน
โลก” ครัง้น้ี

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟงแกบาป
ในเต็นทที่ทำข้ึนเปนพิเศษ ใหเยาวชน
ไดมาสารภาพบาปกับพระองค

จะเห็นไดวาทุกแขนท่ีชูข้ึนเพื่อตอนรับ
พระสันตะปาปาน้ันคือโทรศัพทที่
สามารถถายภาพได เราอยูในยุคท่ีคล่ืน
มหาชนเปนคล่ืนแหงกลองถายภาพแบบ
พกพาทัง้ส้ิน

ใบหนาของเยาวชนท่ีซาบซ้ึงในคืน
ต่ืนเฝาภาวนารวมกับพระสันตะปาปา
ไมตองสงสัยเลยวาหัวใจของพวกเขาไดรับการสัมผัสแตะตองจากพระหัตถ
ทรงฤทธ์ิของพระวาจาและพิธีกรรมสวดภาวนารวมกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสงบพระ-
อริยิาบถรวมใจกบัคำภาวนาในคืนต่ืนเฝา
บนเวที ณ หาดโคปาคาบานา

ชายหาดโคปาคาบานา ยามเชาท่ีแสง
อาทิตยสาดสองมายังเยาวชน แฝงความ-
หมายแหงแสงสวางของพระคริสตเจา
ทีส่องมายังชวีติของพวกเขาอยางดีเย่ียม

ซิสเตอรรวมเปนหนึง่เดียวกบัเยาวชนโลก

งานเยาวชนโลกถวายไมกางเขนเปน
ของขวัญแดสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรงัซิส ณ โรงละครแหงชาติกรงุรโิอ

บรรดาเด็กๆ เขามาลอมรอบสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอยางใกลชิดบนเวที
ณ โรงละครแหงชาติประเทศบราซิล

ความชื่นชมยินดีในองคพระเยซู เจา
ทีสั่มผสัไดบนใบหนา

ตลอดชายหาดโคปาคาบานา สถานท่ีจดังานต้ังเวทีหลกั มีเยาวชนราว 3.5 ลานคน
รวมเปนหน่ึงเดียวกัน จะเห็นจอภาพขนาดยักษต้ังอยูเปนระยะๆ ถายทอดภาพ
บนเวทหีลกัเพือ่ทกุคนจะไดเห็นเหตุการณบนเวที

สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรงัซิสตรัสกบัเยาวชน

อยางมีพลงั
ไมรูเหน็ดเหน่ือย
ดวยภาษางายๆ
ทีส่งขาวสาร

ของพระเยซูเจา
ไปท่ัวโลก
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สมโภชพระหฤทยั

คณุพอวรีศกัดิ ์สุภาเพิม่ คณะวินเซนเซยีน อาย ุ57
ป อายบุวช 4 ป “ผมชอบการสมัมนาคร้ังน้ี มีบรรยากาศ
แบบพ่ีนอง ไดเนื้อหาสาระดี ไดเรียนรูวาโลกกำลัง
กาวไปมากข้ึน และจะเปล่ียนแปลงอยางไร ดังน้ัน
พระศาสนจักรทองถิ่นตองใหความรวมมือ โดยเฉพาะ
ตัวพระสงฆเอง ตองรวมมือและเปนผูนำใหกับชุมชน
และชาวบาน ใหพวกเขาไดรบัรแูละเรยีนร ู ส่ิงตางๆ ที่
ผานมาทำใหเราไดยอนกลับมาดูตัวเองวาไดทำงาน
อยางเต็มท่ีมากนอยเพียงไร”

คณุพอนโิกลาส เลอเฟบือร คณะเอ็มอพี.ี อาย ุ47 ป
อายบุวช 8 ป “ผมมาคร้ังน้ีเปนคร้ังท่ีสอง ถอืเปนโอกาส
พิเศษท่ีไดมารูจักกับบรรดาพระสงฆ เน้ือหาคร้ังน้ี
นาสนใจมาก โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับสังคมปจจุบัน
เปนขอมูลใหม ที่นาสนใจเปนพิเศษคือการบรรยาย
ของพระคุณเจาชูศักด์ิ สิริสุทธ์ิ และคุณพอล-แพตริก
พร ศรีจนัทร พดูถึงพระสงฆจำเปนตองปฏบิติัตัวอยางไร
ตองปรับเปล่ียนบุคลิก และทาทีอยางไรในการประกาศ
ขาวดี”

คณุพอวรีะเดช ใจเสร ีอปุสังฆราช อคัรสงัฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง อายุ 50 ป อายุบวช 21 ป “เน้ือหา
มีประโยชนมากไดเห็นวางานอภิบาลจะตองเนนเร่ือง
การปฏิบัติควบคูไปกับการประกาศขาวดี โดยเฉพาะ
ตัวพระสงฆเอง ตองเจรญิชวีติเปนแบบอยาง เปนพยาน
ตองเขาหาสัตบุรษุ สนใจสัตบุรษุ และอยรูวมกับสตับุรษุ
เปนส่ิงท่ีพระสงฆตองตระหนักและพยายามปฏิบัติ
ใหได”

คุณพอวิทยา งามวงศ อุปสังฆราช สังฆมณฑล
อุบลราชธานี อายุ 60 ป อายุบวช 33 ป “ไดรับขอมูล
ใหมๆ เก่ียวกับสถานการณสังคมโลกและสังคมไทย
ในปจจุบนัท่ีกำลังพฒันาไปเร็วมาก ไดมาปลุกจติสำนกึ
ในการประกาศขาวดีข้ึนใหม รสึูกวาเราตองปรบัเปลีย่น
วธีิการใหม ในการมอบขาวดีใหแกลกูแกะของเรา”

คณุพอสมควร หมายแมน สังฆมณฑลราชบุร ีอายุ
49 ป อายบุวช 18 ป “การจัดแบบน้ี ทำใหเราพระสงฆ
ที่ทำงานตามวัดไดมีโอกาสมาพบกัน แลกเปลี่ยน
ประสบการณแกกนัและกนั เพราะนอกเหนอืจากเนือ้หา
ที่ไดรับจากการสัมมนาแลว เรายังไดรับเน้ือหาจาก
บรรดาเพือ่นพระสงฆดวยกนัท่ีทำงานในทีต่างๆ นำมา
แบงปน ผมสังเกตวาพระสงฆที่มารวมสัมมนาทุกคน

เสยีงเรยีกรองพระสงฆ (ตอจากหนา 4)

ต่ืนตัวเม่ือไดมาเจอกัน รบีเขามาทักทายกัน ชวนกนัไป
เลนกีฬา เม่ือกลับไปแลวทำใหเรามีกำลังใจและมี
หลายส่ิงท่ีจะไปแบงปนใหกบัสัตบุรษุของเรา”

คุณพอประเสริฐ ตรรกเวศม อัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ อาย ุ56 ป อายบุวช 30 ป “เน้ือหาในปนีช้วย
ใหพระสงฆที่เขาสัมมนาไดกลับไปพิจารณาวา แตละ
คนจะเร่ิมตนจากตัวเองอยางไร  ตองปรับเปล่ียน
บุคลิกภาพตนเองอยางไร  เพื่อนำความยินดีและ
ความหวังไปสบูคุคลตางๆ ตามสังคายนาฯ ผมคดิวาได
ประโยชนมากและรูสึกเสียดายสำหรับหลายๆ  คนท่ี

คุณพอวรีศกัด์ิ สุภาเพิม่ คุณพอนโิกลาส เลอเฟบอืร  คุณพอวรีะเดช ใจเสรี

คุณพอวทิยา งามวงศ

คุณพอสมควร หมายแมน

ขาดโอกาสเขารวมสัมมนาใน
ครัง้น้ี ผมคดิวาหลายคน ตองกลับ
ไปเปลีย่นแปลงและพฒันาตนเอง
เปนตนดานชีวิตจิต ไดเห็นบาง
แงมุม ทำใหตองกลับมาไตรตรอง
เราลมืพืน้ฐานงายๆ คือ “การยิม้”
เม่ือเราย้ิม กส่ื็อสารไดรเูรือ่ง ตอง
เริ่มจากตัวเองกอนวาจะส่ือสาร
กับใคร เราตองพิจารณาดูวา เรา
ทำใหผูที่อยูรอบขางมีความสุข
หรอืเปลา เราตองกลับมาทบทวน
ตัวเอง”

คุณพอณัฐพล  ศรีมะณี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี อายุ 51

ป อายุบวช 23 ป ประธานจัดสัมมนาคร้ังน้ี “รูสึกดีใจ
และภมิูใจท่ีพระสงฆมารวมสมัมนาจำนวนมาก ใหเวลา
และใหความสนใจฟงการบรรยาย เหน็วาเปนเน้ือหาทีดี่
มีคุณคาตอชีวิตสงฆและงานอภิบาล ส่ิงท่ีประทับใจ
เปนพิเศษคือ การประกาศขาวดีแบบใหมตองเกิดจาก
ตัวพระสงฆเอง ท่ีตองเปนผูศักด์ิสิทธ์ิ ภาวนา ตอง
เลยีนแบบอยางสมเด็จพระสันตะปาปา ตองออกจากวัด
ไปพบผูคนใหมากข้ึน ตองมีความกลาหาญมากข้ึน
สำหรับบรรยากาศการประกาศขาวดีในภาคอีสาน
ปจจุบันภาคอีสานมีความเจริญกาวหนาท้ังดานอาชีพ
การงาน การคมนาคมขนสง การพบปะผคูนอยใูนวงกวาง
มากข้ึน การเดนิทางก็สะดวกข้ึน ในภาคอีสานมีโอกาส
ไดเสวนากันในทางวัฒนธรรม การประกาศขาวดีใน
ภาคอีสานอาจจะตองเปลี่ยน ตองมีจุดท่ีทำใหพี่นอง
ตางศาสนาสนใจจริงๆ นี่คือสิ่งท่ีเราตองหาคำตอบ
รวมกันวาจะตองทำอยางไร”

สังฆมณฑลอุบลราชธานี เปนผูรวมจัดสัมมนา
ครัง้น้ี คุณพอณฐัพล ศรีมะณี เปนประธาน พระสงฆของ
สังฆมณฑลอุบลฯ และในเขตอสีานรวมกนัรบัผดิชอบ
การสัมมนาฯ ครัง้ท่ี 30 ค.ศ. 2015 สังฆมณฑลจันทบุรี

จะเปนผรูวมจดั
 เลขาธิการ
คพส. รายงาน

คุณพอณฐัพล ศรีมะณี
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นครปฐม วาอยากจะใหมีการจัดงานมารีอาโปลีครั้ง
ตอไปในสังฆมณฑลของทาน

“... เริม่รกักนัเด๋ียวนี ้มาสรรคสรางกับเรา เราอยาก
จะประกาศ และบอกกับทุกๆ คนท่ีมาในงานมารีอา
โปล ีงานแหงความรัก เราเปนหน่ึงเดียว...”   นีคื่อเสียงเพลง
ประจำงานซ่ึงไดรับการขับขานอยางพรอมเพรียงกัน
จากผรูวมงานมารีอาโปลี เม่ือวนัท่ี 10-12 สิงหาคม 2013
ทีบ่านพกัทศันาจร จงัหวดัเชียงใหม มีผเูขารวมงานกวา
400 คน ซ่ึงมีทัง้เด็ก เยาวชน ผใูหญ สามเณร พระสงฆ
นกับวชชาย-หญงิ ผคูนจากหลากหลายเชือ้ชาติ ศาสนา
อาชีพ และสถานะทางสังคม ซ่ึงเดินทางมาจากแทบ
ทุกภาคของประเทศไทย อาทิ จากจังหวัดสกลนคร
พิษณุโลก เพชรบูรณ ระยอง ราชบุรี กรุงเทพฯ และ
สวนใหญจากทางภาคเหนือ เชน จากเชียงราย เชยีงใหม
ลำปาง พะเยา ฯลฯ มีพี่นองจากหลากหลายชาติพันธุ
ที่ไดมารวมแตงเติมสีสันใหกับงานมารีอาโปลีอันเปน
เอกลักษณพิเศษท่ีแตกตางจากท่ีเคยจัดมา นอกจากนั้น
ก็ยังมีพี่นองชาวตางชาติมารวมดวย อาทิ จากประเทศ
สโลเวเนีย ติมอรตะวันออก พมา กัมพูชา เวียดนาม
ลาว เกาหลีใต ฯลฯ

เสียงกลองสะบัดชัยทีดั่งกึกกอง พรอมดวยริว้ขบวน
ของกลุมชาติพันธุตางๆ ในชุดแตงกายประจำกลุม
ชาติพนัธ ุประดับประดาดวยตุง และโคมหลากสีสะบัด
พริ้วสวยงาม ประกอบกับการแสดงระบำรมในเคร่ือง
แตงกายสตรีลานนา อนัเปนเอกลักษณทีแ่สดงถึงความ

ม่ังค่ังและการอยูรวมกันอยางสมานฉันทของผูคน
แหงดินแดนลานนา เปนการตอนรับผูคนท่ีมารวมงาน
ในคร้ังน้ีของเจาภาพ จากน้ัน มีการตีกลองสะบัดชัย
โดยผูรับผิดชอบเขตประเทศไทย 2 ทานๆ ละ 3 ครั้ง
เปนเครื่องหมายของการเปดงานมารีอาโปลี 2013

การอยูรวมกันแบบครอบครัวในเมืองของแมพระ
คือเอกลักษณของงานมารีอาโปลี ความรักซ่ึงกันและ
กันฉันพี่นองเปนการกระตุนในการเจริญชีวิตพระ-
วรสารในบรรดาผมูารวมงาน

พระคุณเจาวีระ  อาภรณรัตน  ไดใหเกียรติมา
รวมงานมารีอาโปลีกับพวกเรา และทานยังใหเกียรติ
เปนประธานประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณท้ังสองวัน
รวมกับพระสงฆ 12 องค จากสังฆมณฑลตางๆ  ดวย และ
ทุกวันมีการหยุดน่ิงทำ Time Out สงบจิตใจอธิษฐาน
รวมกนัเพือ่สันติภาพ

“ความรักตอเพือ่นพีน่อง” เปนหวัขอของงานมารีอา
โปลใีนครัง้น้ี ในตอนเชาของแตละวนั ผเูขารวมงานได
รวมรับฟงขอคิด เปนโอกาสพิจารณาไตรตรองถึงการ
อธิบายหัวขอนี้  ตลอดจนแนวการเจริญชีวิตตาม
จติตารมณความเปนหนึง่เดียว อกีทัง้รบัฟงประสบการณ
ชวีติตามหัวขอนี ้ทีมี่พืน้ฐานบนความรกัแบบพระวรสาร
พระครพิูพิธสตุาทร (พระมหาบญุชวย สิรนิธุโร ph.D.)
ไดมาแบงปนแกชาวมารีอาโปลีในเรื่องพรหมวิหาร 4
ซ่ึงเปนการแสดงความรักตอเพื่อนพี่นองในพระ-
พทุธศาสนาดวย ตลอดท้ังวนัผเูขารวมงานไดฝกปฏบิติั
ความรักตอเพื่อนพี่นอง ไมวาจะเปนการเลนเกม หรือ

การทำกิจกรรมท่ีหลากหลายรวมกันน้ัน เปนด่ังพลงัชวีติ
ใหอีกหลาย ๆ คน ทำใหไมทอถอยในการเจริญชีวิต
เปนความรักใหแกบุคคลรอบขาง และยังชวยใหชีวิต
สนิทสัมพนัธกบัพระเปนเจาเติบโตข้ึน

นอกจากน้ี ยงัมีกจิกรรมท่ีชวยเสริมสรางความเปน
หนึ่งเดียวในความแตกตางทางวัฒนธรรมความเช่ือคือ
การเสวนาศาสนสัมพันธกับพ่ีนองชาวพุทธ มีชวงเวลา
พิเศษของการเย่ียมชมวัด สนทนาธรรมกับพระภิกษุ
ที่รูจักกับคณะโฟโคลาเร ที่วัดสวนดอก และวัดร่ำเปง
พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน ไดใหเกียรติรวมเดินทาง
ไปกับกลุมท่ีไปเย่ียมวัดร่ำเปง ทั้งสองวัดไดใหการ
ตอนรับเราชาวมารีอาโปลีอยางอบอุนและเปนไมตรี
อยางย่ิง  การเย่ียมชมวัดพุทธในเชียงใหมครั้งน้ีเปน
โอกาสทำใหไดรูจัก แลกเปลี่ยน และเรียนรูซ่ึงกันและ
กัน ทุกคนมีความยินดีมาก เพราะสำหรับหลายๆ คน
เปนครั้งแรกที่ไดมีโอกาสไปเยี่ยมชมวัดพุทธ และมี
โอกาสไดรับฟงส่ิงดีๆ จากบรรดาพระภิกษุ ตลอดจน
เรียนรูการทำสมาธิ วิปสสนากรรมฐานตามแบบของ
พี่นองชาวพุทธ ฯลฯ ชาวมารีอาโปลีคนหนึ่งกลาววา
“เม่ือกอนน้ีไมกลาแมแตจะมองดูหนาของพระภิกษุ
แตวนัน้ีมีโอกาสไดพดูคุย สนทนาธรรมกนั ซ่ึงเปนอะไร
ที่พิเศษมาก”

งานจบลงตอนบายวนัจนัทรที ่12 สิงหาคม ทกุคน
แยกยายกันกลับบาน แตส่ิงหน่ึงท่ียังคงกึกกองอยูใน
หัวใจของแตละคน คือ พลังชีวิตแหงการรักที่ทุกคน

(อานตอหนา 11)

พระสมณสาสน
แสงสวางแหงความเช่ือ

โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

Encyclical Letter
Lumen Fidei
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สามารถสัง่จองไดแลวต้ังแตวันน้ี

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

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

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

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

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกนัอคัคภียั การขนสง อบัุตเิหตสุวนบคุคล
และกลมุ การเดนิทาง รวมทัง้ประกนัเบด็เตลด็

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หม้ันทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

พระวาจาของพระเจาเปนพระวาจาท่ีมีชีวิต
และบังเกิดผล คมย่ิงกวาดาบสองคมใดๆ  (ฮบีร ู  4:12) ตดิตอส่ือมวลชนคาทอลิกฯ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ระลึกถึงทานในคำภาวนา
วิญญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต
ผูลวงลับ  / วิญญาณในไฟชำระ และ
วญิญาณท่ีไมมีใครคิดถึง  / คณุปาประหยัด /
คุณปาประพิม
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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

   
 

 

สอบถามไดที ่ :   ศนูยตรวจสขุภาพ ชัน้ 2   อาคารสิรกิศุลา
โทร. 0-2675-5000, 0-2210-9999  ตอ  30298-99  www.saintlouis.or.th

เวลาทำการ จันทร - ศกุร เวลา 07.00-18.00 น.
เสาร - อาทติย และวนัหยดุนักขตัฤกษ เวลา 07.00-14.00 น.
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การประชุมเรือ่งการพฒันา... ชนพ้ืนเมือง

ผมไดรับจดหมายจากพระสังฆราช
มัตธีอัส   รี   ของสังฆมณฑลซูวอน
ประเทศเกาหลี  ประธานคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ
ภายใตสภาพระสังฆราชคาทอลิกเกาหลี
ใหรวมมือกบัสถาบันเทววทิยาวรู ี จากเกาหล ี จดัการประชมุดานเทววทิยาของเอเชยี
ระหวาง  12-21 สิงหาคม 2013  ทีเ่ชยีงใหม  ภายใตหวัขอ  การพฒันาไรขอบเขตและ
ชวีติของชนพ้ืนเมอืง  ทามกลางวกิฤติดานส่ิงแวดลอมในเอเชยี

สมาชกิทีม่าจากตางประเทศมีประมาณ  40 คน  และจากประเทศไทยประมาณ
50-60 คน  มีคารตีสัไทยและเชยีงใหม เปนเจาภาพ  ทีน่าสนใจสมาชิกจากตางประเทศ
ในเอเชยีเปนเยาวชน  เพราะสถาบนัเทววทิยาวรูเีนนผนูำฆราวาสเยาวชน  ใหตระหนกั
ถึงปญหาสังคมท่ีรุนแรงผิดตอสิทธิมนุษยชน  ความยุติธรรม – สันติ  ส่ิงแวดลอม
ชนพ้ืนเมือง ฯลฯ

สมาชิกจากประเทศในเอเชีย  คือ  เกาหล ี  จนี  อนิเดีย  อนิโดนีเซีย  มาเลเซีย
พมา ศรีลงักา  ฟลปิปนส  บังคลาเทศ  กมัพชูา  ลาว วทิยากรจากอินเดีย  ฟลปิปนส
ฝรัง่เศส  และคณุพอนพิจน  เทยีนวหิาร

วิธีการจัดใหพักท่ีศูนยวิจัยและฝกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน (RTRC)
และพาสมาชิกตางประเทศไปสัมผัสชีวิตในหมูบาน  2 วัน  และมาท่ีศูนยมิสซัง

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

เชยีงใหม  ประชุม  2 วนั  และกลับไปท่ี  RTRC  อกี  5 วนั
มีวทิยากรนำเสนอประเด็น  บางประเทศรายงานสภาพจริง  และอภิปราย
คณุพอเฟลกิซ  วลิเฟรด  ไดนำเสนอหวัขอเศรษฐกิจดานการเมืองแบบเสรีนยิม

ใหม  และการมสีวนรวมของครสิตชน  เปนพเิศษตอชนพืน้เมือง
เศรษฐกิจเปนเรื่องใกลตัวที่มีผลกระทบตอทุกคน  ไมวาจะเปนเศรษฐกิจเพื่อ

ดำรงชีวิตรอด  และเศรษฐกิจเพ่ือผลกำไร  มักมีความขัดแยงกันเสมอ ในเอเชีย
เศรษฐกิจเพื่อดำรงชีวิตรอดมักแพเศรษฐกิจท่ีเนนผลกำไร  รัฐบาลมีบทบาทหนาท่ี
เรือ่งน้ีโดยตรง  มีผลตอชวีติและความตายของประชาชนเปนลานๆ  มีผลกระทบตอ
คนจน  ตอสตร ี มีผลตอชนพืน้เมือง  ชนเผาของเราเปนอยางมาก

คำสอนของพระศาสนจักร  ในพนัธสัญญาเดิมถอืวาความร่ำรวยเปนพระพรจาก
พระเจา  แตอยางไรก็ดีก็มีคำสอนใหหยุดพักจากการสะสมทรัพยสมบัติ  ใหมีการ
ตอบแทนท่ียติุธรรม  มีการยกหนีสิ้นในปสับบาโต

(อานตอหนา 13)
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ตางก็ปรารถนาสานตองานมารีอาโปลีในท่ีที่ตนอยู
โดยการรักในภาคปฏิบัติ

ความในใจของผรูวมงาน
“ไดสัมผัสถึงความเปนหนึ่งเดียว ความรักซ่ึงกัน

และกัน ซ่ึงทำใหเราเปนดังพี่นองกัน  เพราะทุกคนได
นำความรักลงไปเปนภาคปฏิบัติ”

“จะพยายามรกัคนท่ีอยใูกลตัวใหมาก เพราะเปนส่ิง
ที่ทำไดยาก”

“ไดเรยีนรเูร่ืองความรัก รกัทุกคน รกัเสมอ และรัก
พระเยซเูจาในทุกๆ คน”

“ไดเรียนรูถึงการรักผูอื่น รักดวยความเรียบงาย
โดยเฉพาะอยางย่ิง รกัผอูืน่เหมอืนรกัตนเอง”

“ประทับใจสมาชิก ทมีจัดงานมารีอาโปลี สัมผสัได
ถึงความเปนหน่ึงเดียวกัน และเห็นถึงความสัมพันธ
อันดีกับศาสนาอ่ืน  พวกเขาเขาถึงบุคคลเหลาน้ัน มอง
แลวเกิดความประทับใจและซาบซ้ึงใจเปนอยางมาก”

“มารวมเปนคร้ังแรก เห็นความหลากหลาย จาก
หลายชาติพันธุ เชื้อชาติ ศาสนา แตมีความรักท่ีทำให

ทุกคนรูสึกวาเปนครอบครัวเดียวกัน”
“เปนคร้ังแรกท่ีมารวมงานท้ังครอบครัว กอนมา

รูสึกวาตัวเองเหมือนเทียนท่ีกำลังจะดับ แตมาอยูที่นี่
3 วันรวมกับคนอ่ืน เปลวเทียนน้ีกลับขยายวงมากข้ึน
ใหความอบอุน ใหแสงสวางในการกาวหนาตอไปใน
ชวีติประจำวนั”

“ดีใจมาก เปนคร้ังแรกท่ีมา อยากจะขอบคุณท่ี
ทำใหฉันสามารถย้ิมไดอีกครั้ง สามารถรองเพลง
สามารถท่ีจะรัก ฉันพบความเชื่อที่หลากหลาย พบ
ความหวัง พบความรกั และอยากจะสงตอความรักเชนน้ี
แกผูอื่น”

“มีโอกาสพาหลายคนมารวมงาน ตอนแรกคิดวา

มารอีาโปลเีชยีงใหม 2013 (ตอจากหนา 8) สมเดจ็พระเทพรตัน (ตอจากหนา 2)
คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  กอต้ังข้ึนเม่ือ  พ.ศ.
2491 (ค.ศ. 1948) ต้ังอยเูลขที ่ 128 ถ.ศุภกจิ  ต.หนาเมือง
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  เปดทำการสอนต้ังแตระดับชัน้
ปฐมวัยศกึษาปที ่ 1  ถงึชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 6  ในปการศกึษา
2555  นี ้ โรงเรยีนมีครไูทย  จำนวน  255 คน ครตูางชาติ
จำนวน 30 คน นกัเรยีน จำนวน 3,548 คน และเจาหนาท่ี-
พนักงาน จำนวน 84 คน  บนเน้ือที ่  19 ไร   3 งาน 23
ตารางวา

อาคารเซนตหลยุสวทิยาคาร  เปนอาคารเรยีน  6   ชัน้
มีพื้นท่ีใชสอยรวม 8,223 ตารางเมตร ประกอบดวย
หองเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  หองปฏิบัติการทางวิทยา-
ศาสตร  หองปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร หองปฏิบติัการ
ทางภาษา  หองธนาคารโรงเรียน   หองประชาสัมพันธ
และหองประชมุ

ในโอกาสท่ีโรงเรยีนเซนตหลยุส  ฉะเชิงเทรา     ได
เปดทำการเรียนการสอนครบ 65 ป และเพื่อเปน
เกยีรตปิระวติัแกโรงเรยีนเซนตหลยุส ฉะเชงิเทรา และ
คณะภราดาในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย   รวมถึงคณะผบูรหิาร  คณะครู  ผปูกครอง
และนักเรยีน  อกีทัง้สมาคมผปูกครองและครูฯ สมาคม
ศิษยเกาฯ ตลอดจนผปูรารถนาดีและผใูหการสนับสนุน
โรงเรียนดวยดีเสมอมา จึงไดทูลเชิญสมเด็จพระเทพ-
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองคประธาน
เปดอาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร ในวันพฤหัสบดีที่
1 สิงหาคม  พทุธศักราช  2556 ทัง้น้ีเพือ่เปนสิรมิงคลแก
คณะภราดา  คณะครู  ผูปกครอง   ศิษยเกา  นักเรียน
โรงเรียนเซนตหลุยสและชาวจังหวัดฉะเชิงเทราสืบไป

ในการน้ี  ดวยชวงเวลาอันเปนมงคลท่ีพระองคได
เสด็จพระราชดำเนนิถงึโรงเรยีนเซนตหลยุส  ฉะเชงิเทรา
ภราดาอาจิณ   เตงตระกลู   ผอูำนวยการโรงเรียน   ไดกราบ
บงัคมทูลรายงานถงึความเปนมาของโรงเรยีน    การกอสราง
อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร เขารับพระราชทานเข็ม
ทีร่ะลกึ สธ และทลูเกลาถวายเงนิโดยเสดจ็พระราชกศุล
ตามพระราชอธัยาศัย อกีทัง้ยงัชืน่ชมผลงานของนกัเรยีน
ทีไ่ดนำออกแสดงตอเฉพาะพระพักตรพระองค  จากการ
เสด็จพระราชดำเนินของพระองคทานในคร้ังน้ี  นำ
ความปลาบปล้ืมและปติยินดีเปนอยางย่ิงแกพสกนิกร
ทกุคน ทำใหทกุคนท่ีไดเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
เปนผูที่มีสวนรวมในการสรางประวัติศาสตรที่มีคุณคา
ยิง่แกโรงเรียนเซนตหลยุส ฉะเชิงเทรา เปนการแสดงออก
ถึงความเปนหนึ่งเดียวกันและความจงรักภักดีที่มิรู
เส่ือมคลายตอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี   ทีไ่ดทรงมีพระมหากรุณาเสด็จเปนประธาน
เปดอาคารเซนตหลยุสวทิยาคาร ในคร้ังน้ี

ไดนำคนอ่ืนมาสัมผัสพระพรของการประทับอยูของ
พระเยซูเจาทามกลาง เม่ือเรามีความรักกันและกัน แต
ขณะเดียวกันก็ตระหนักวาเปนตัวเองที่ตองการการ
ฟนฟูจากการประทับอยูของพระเยซูเจาทามกลางดวย
ชวงเวลาหนึง่ท่ีสวยงามคอื การเยีย่มวดัร่ำเปง สัมผสัได
ถงึแผนการของพระเปนเจาท่ีเคยีรา ลบิูคไดนำเสนอแก
สมาชิกในประเทศไทย นั่นคือหนทางแหงการเสวนา
และความเปนหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่นองชาวพุทธ และ
ผูมีความเช่ือที่แตกตางออกไป”

การเชื่อดวยใจจะบันดาลความชอบธรรม การประกาศดวยปากจะบันดาลความรอดพน ... ถาพวกเขา
ไมเชือ่ จะเชือ่ไดอยางไรถาไมเคยไดยนิ  จะไดยนิไดอยางไรถาไมมใีครประกาศสอน  (โรม 10:10, 14)
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หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว
ณ  สวรรค  (kamsornway.blogspot.com)

บางเชอืกหนงั ถิน่นอยแตไมนอยแรงใจ
เรื่องราวในวงเล็บจากสารสาสน

ค.ศ. 1936

“บางเชือกหนงั” ... แตเดิมเรียกวา “บางฉนัง” (ฉนงัเปนภาษาเขมร แปลวา
หมอ นาจะแปลไดวาบางปนหมอ หรือ บางหมอ ทุกวันน้ีเพี้ยนมาเปน “บาง
เชอืกหนงั” เชนทุกวนั) 1

เรื่องราวความเช่ือของพ่ีนองริมคลองบางเชือกหนัง เริ่มต้ังแตป ค.ศ. 1885
สมัยท่ีคุณพอแดสชาลล เจาอาวาสวัดกาลหวาร สงคุณพอปลัด คือคุณพอกียู
ใหเปนผูบุกเบิกกลุมคริสตชนท่ีนี่ สมัยน้ันมีโรงสวดไมไผอยูแลว และกำลัง
สรางวัดไมข้ึนหลงัหนึง่ เม่ือสรางแลวเสรจ็วดัน้ีจงึมีนามวา “วดัพระตรเีอกาภาพ”
ในชวงแรกนีถ้กูเรยีกไดวาอยภูายใตความดูแลของวดัอืน่ จนทีสุ่ดในป ค.ศ. 1952
จงึมีเจาอาวาสองคแรกคอื คณุพอวกิตอร ลารเก ถายังจำวดัท่ีสรางในสมัยยงัไมมี
คุณพอเจาอาวาสประจำ จนถึงเวลาน้ีก็นานสมควรแกเวลาที่จะสรางวัดหลังใหม
แลว ที่สุดจึงมีการดำเนินการเพ่ือสรางวัดใหมจนแลวเสร็จในป ค.ศ. 1954 วัดท่ี

สรางจากแรงกายใจของพ่ีนองชาวบางเชือกหนัง และเพื่อใหเปนเกียรติ
แกคุณพอผรูเิริม่ในการสรางวัดหลงัใหม จงึใชนาม “นกับญุเปโตร” แต
ก็จะซ้ำซอนกับวัดอ่ืนท่ีมีนามนักบุญเปโตรเหมือนกัน จึงยกถวายแด
นกับญุเปโตรน่ังบัลลงัก ... วดัธรรมาสนนกับญุเปโตร... นบัเปนวดัหลงั
ที ่22... กาลเวลาหมุนเปล่ียนวัดไมหลงัน้ีกท็รดุโทรมลง ทีสุ่ดจึงตัดสินใจ
สรางวัดหลงัใหม ซ่ึงมีพธีิเสกในวันเสารที ่20 กมุภาพนัธ ค.ศ. 19993

ผมพบคำน้ี บางเชือกหนัง ถิ่นนอย แตไมนอยแรงใจ ถูกเขียน
ในวงเล็บจากสารสาสน ปค.ศ. 1936 เกีย่วกบัการฉลองวัดบางเชือกหนัง
สมัยท่ียังมีนาม “พระตรีเอกภาพ” ... เรื่องราวในวันฉลองท่ีเริ่มต้ังแต
วันศุกรที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1936 “พระสังฆราชนายชุมพาบาลท่ีรักของ
ปวงชนครสิตังในมิสซังไทย ลงเรอืแท็กซีจ่ากอสัสัมชญัพรอมกบัคุณพอ
ยอลี... มาถึงบางเชือกหนัง” บรรดานักเรียนออกมาตอนรับท่ีทาน้ำ
เสียงระฆังดังข้ึนอันเปนเคร่ืองหมายของการตอนรับแขกคนสำคัญ ....
รงุข้ึนวันเสารที ่6 พระคุณเจาไปสอบนักเรียนท่ีจะรับศีลกำลงั ทีโ่รงเรียน
พระตรีเอกานุภาพ ... ในวันอาทิตยที่ 7 วันฉลองวัด การฉลองตรงกับ
วนัอาทิตย พระสงฆมาไดไมมาก แตกย็งัมีพระสงฆ 2-3 องคทีม่ารวมฉลอง
ผูเขียนยังบันทึกเรื่องราวที่นาจดจำวา

“...ถงึพระสงฆจะมานอย แตความสงาของวัดจัดอยางหรูไมนอย
เลย (บางเชือกหนงั ถิน่นอย แตไมนอยแรงใจ) จากธงและชอซอนกลิน่
ประดับกนัพราวตา เปนตนท่ีบนพระแทน... จำนวนซอนกลิน่ท่ีประดับ
คราวนี้ 8,000 ชอ .... มีคริสตังแกบาป รับศีลมหาสนิท 250 ในจำนวน
สัตบุรษุ 400 เศษในวันน้ันมีนกัเรยีนทีร่บัศีลกำลงั 89 คน”4

ในบทความดังกลาวยังกลาวถึงบทเทศนของพระคุณเจา
ในโอกาสฉลองวัดและโปรดศีลกำลังท่ีเนนใหอานหนังสือทีบ่ำรุงศรัทธา
ผมไมละความประทับใจไปไหน และยังช่ืนชมเสมอ ... ที่คนถ่ินนอย
ในครั้งน้ันกลายเปนกลุมคริสตชนที่มีรากฐานเขมแข็ง ทั้งจำนวน ทั้ง
ความเช่ือซึง่ยังคงรักษาความความเช่ือ และแรงใจจนมาถึงวันน้ี

1กรงุเทพฯ มาจากไหน, สุจติต  วงษเทศ
2อนสุรณ 100 ป วดัธรรมาสนนกับุญเปโตร บางเชือกหนงั

3อนสุรณ เปด-เสก วดัธรรมาสนนกับุญเปโตร บางเชือกหนัง
4สารสาสน ป ค.ศ. 1936

ประกาศกอาโมสสอนใหปกปองคนยากจน  ใหมีความยุติธรรม
คำสอนของพระเยซูเจาเนนคนยากจน  เราไมสามารถรับใชพระเจาและเงินทอง

พรอมกนั  (ลก  16:13 ; มธ 6:24)  ความร่ำรวยเปนโอกาสชวยเหลอืคนอืน่  ชวยเหลอื
กันและกัน  สรางความสัมพันธ  สรางชุมชนใหเขมแข็ง  (กจ 4:34-35)  ความรัก
เงินตราเปนรากเหงาของความช่ัวรายทุกประการ  (1 ทธ 6:10)  โลภมากมักกอใหเกิด
ความรุนแรง  เพราะเกิดการแขงขันกัน  ซ่ึงเปนหลักเศรษฐกิจท่ัวไป

แนวทางของเรา  พระศาสนจักรพยายามสอนและดำเนินการเพื่อการรวมมือ
แบงปน  ชวยเหลอืเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกนั

- มีชวีติเศรษฐกิจแบบชวยเหลือ – มีสวนรวม  ใหโอกาส
- เศรษฐกิจแบบดูแลเอาใจใสซ่ึงกันและกัน

คำสอน 5 นาที (ตอจากหนา 10) - เศรษฐกจิทีเ่นนสิทธิประโยชนของคนจน  และชนพืน้เมือง
ผมกำลังอยูกับพวกเขาในการประชุมท่ีศูนยมิสซังเชียงใหม  แตเขียนรายงาน

ใหทานทราบขบวนการคำสอนดานสังคมของพระศาสนจักร  ทีก่ำลังเกิดข้ึน
พีน่องชนเผามิใช เปาหมายของการประกาศขาวดี  แตเปนผปูระกาศขาวดี

หนังสือความเชื่ออันเปนชีวิต
บอกเลาเรือ่งราว “คำสอนและชีวติท่ีเปนขาวดี”

ที่คริสตชนตองรูและตองเปน
โดยพงศ ประมวล ราคา 120 บาท

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

รายงานความหวังท่ีอยใูนตวัทาน

บทอธษิฐานภาวนา

เปนทวีคูณ
ในสังคมท่ีไรจดุอางอิงท่ีเปนหลกัเปนฐาน
คนในสังคมจะสับสน
เหมอืนนกักฬีาทีแ่ขงขันโดยไมมีกฎกติกา
ยิ่งหากเปนเด็กเปนเยาวชน
นอกจากจะสับสนทำตวัไมถกูแลว
การอบรมบมนิสัยท่ีพงึไดรบัพลอยตองไรทศิทางไปดวย
เม่ือตองพบตองเห็นผูใหญไรหลักการไรจรรยาบรรณ
ทำตัวไมสมวัยไมสอดคลองกบัตำแหนงหนาท่ี
การเติบโตพัฒนาแบบบูรณาการก็พลอยตองชะงักงัน
พอแมครูบาอาจารยพร่ำสอนพร่ำเตือนทุกอยาง
ผหูลกัผใูหญในสังคมกลับทำอยาง
นอกจากจะทำใหหนาท่ีพอแมครอูาจารยไรประสิทธิภาพแลว
ยังสงผลกระทบหลักการหลักจริยธรรมหลักจรรยาบรรณดวย
ทัง้น้ีไมไดหมายความวาผหูลกัผใูหญผดิพลาดไมได
เพราะความเผอเรอเพราะการรูเทาไมถึงการณเพราะกิเลสตัณหา
กระนัน้กดี็
ความผิดพลาดก็จะเปนแคความผิดพลาด
หากมีการยอมรับผิดยอมขอโทษยอมแกไขปรับปรุง
ความผิดพลาดก็คงอยูแคระดับความผิดพลาด
เกิดข้ึน...เสียใจ...แกไข...ชดใช...แลวกจ็บกันไป
เพราะคำ “ผดิพลาด” กบ็งบอกอยใูนตัวแลว
แตเม่ือใดท่ีความผิดพลาดเกิดข้ึน
แลวไมยอมรับวาเปนความผิดพลาด
เอาแตแกตัวเอาแตเฉไฉเอาแตแกตางไปเรื่อย
...ใชเคร่ืองมือสือ่สารไมเปนเลยกดผิดกดถูก
...ตองหาขอมลูประเดน็ท่ีกำลงัพดูกำลงัอภปิราย
ทัง้ท่ีแตละอยางฟงยงัไงกฟ็งไมข้ึนอยดีู
เพราะหากผิดพลาดเพราะกดผิดกดถูก
เม่ือเห็นวาอะไรเปนอะไรแลว
ก็นาจะยุตินาจะเปล่ียนนาจะปดเครื่องทันทีทันควัน
เอาแตพยายามทำใหความ “ผดิพลาด” กลายเปนความ “ถกูตอง”
เหมือนเอากระดาษเขียน “ถกู” แปะลงบนการกระทำ “ผดิ”
มาตรฐานความผิดความถูกก็โดนบิดเบือน
ความผิดพลาดน้ันๆ แทนท่ีจบท่ีความผิดพลาด
กลายเปนความผิดพลาดกระทงสองกระทงสามกระทงสี่
เริ่มจากความผิดของการบิดเบือนความจริง
กลายเปนความไมซ่ือตรงไมซ่ือสตัยตอหลกัความจรงิ
แลวก็ตองโกหกมดเท็จเปนลูกโซ
เพราะตามธรรมดาแลวการโกหกไมมีคร้ังเดียว
โกหกแลวตองโกหกตอเพื่อไมใหจับไดวาโกหก
จากน้ันก็เปนความไมซ่ือตรงตอตนเองและตอผูอื่น
หลอกตัวเองยังไมพอเทีย่วหลอกคนอืน่ไปท่ัว...

ความผิดหากยอมรับวาเปนความผิด
ก็เปนแคความผิดความไมถูกตอง
แตการพยายามทำใหความผิดเปนความถูกใหได
ความผิดก็กลายเปนความเลวรายความช่ัวราย
ถงึจะเปนความผิดท่ีกระทบคนทำสงผลเสยีแกคนอืน่
แตก็เปนความเสียหายแคระดับหน่ึงแคไมกี่คนท่ีเก่ียวของ
แตการพยายามทำใหความผิดกลายเปนความถูก
ก็สงผลเสียหายแกคนทำสงผลเสียหายแกคนนับไมถวน
และหากคนอ่ืนท่ีหลงเขาใจวาความผิดดังกลาวเปนความถูก
คนแรกท่ีทำความผิดน้ันก็ทำความผิดตอไปเรื่อย
ทำไปกับทุกคนท่ีทำความผิดดังกลาวโดยเขาใจวาไมผิด
ความผิดพลาดจึงกลายเปนความช่ัวราย...ดวยประการฉะนี้

ในชวง “ปแหงความเช่ือ” ซ่ึงสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ได
ประกาศเม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ. 2012 และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงสานตอนี ้เปดโอกาสใหเราแตละคนไดฟนฟูความเช่ือของเรา และรายงาน
ความหวังท่ีฝงอยูในจิตใจของเรา นี่คือความหวังท่ีไดมาจากการท่ีเรารูจักและ
เช่ือในสารของพระเยซูเจา

เม่ือฝูงชนพยายามขัดขวางพระเยซูเจา มิใหพระองคเสด็จออกจาก
เมืองคาเปอรนาอุม พระองคแสดงใหพวกเขาเห็นวาทรงประทับอยูไมได แม
จะทรงไดรบัการดูแลอยางดี พระองคจะตองไปประกาศขาวดีเรือ่งพระอาณาจกัร
ของพระเจาท่ีเมืองอ่ืนๆ ตอไป เหตุวาพระองคทรงถูกสงมาก็เพื่อพันธกิจน้ี
หากพระองคมิไดทรงกระทำดังน้ัน นักบุญเปาโลก็คงจะไมไดเขียนจดหมาย
ถึงชาวโคโลสี เพื่อขอบคุณพระเจาสำหรับความเช่ือท่ีพวกเขามีในองคพระ-
คริสตเจา เม่ือพวกเขาไดยินไดฟงขาวดี พวกเขาตอบสนองดวยความรัก
ในองคพระจติเจา และดวยความหวังท่ีจะไดบรรลถุงึเมืองสวรรค นกับุญเปาโล
กลาวไววา ขาวดีกำลังไดรับการปาวประกาศไปท่ัวโลก

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ไดประกาศปแหงความเช่ือ เพราะ
พระองคทรงสังเกตวาโลกท่ีเราอาศัยอยูนี้มีอคติตอความเช่ือและศาสนา
หลายคนดำเนินชีวิตเหมือนกับวาเขาอยูในปาลึก คริสตชนหลายคนสูญเสีย
เอกลักษณความเปนคริสตชนของเขา และหมดความหวังท่ีจะประกาศขาวดี
และน่ีคือพนัธกิจหลกัของพระศาสนจักร อกีไมนานปแหงความเช่ือก็จะปดลง
เราควรใชเวลาสักเล็กนอยพิจารณาตัวเราเองวา เราไดตอบสนองการเช้ือเชิญ
ใหรวมในปแหงความเช่ือน้ีมากนอยเพยีงใด เรายังมีความหวังหลงเหลืออยใูนใจ
เราหรือเปลา และไดแบงปนความเช่ือของเรากับผอูืน่บางหรือเปลา มีอะไรบาง
ทีจ่ะชวยใหเราประกาศขาวดีแหงความรอดพนน้ี ดวยจติใจท่ีรอนรนมากยิง่ข้ึน

“เราตองประกาศขาวดเีรือ่งพระอาณาจกัรของพระเจา”  (ลกูา 4:43)

ขาแตพระบิดาเจาสวรรค พวกลูกไดรับขาวดีที่พระบุตรของพระองค
พระเยซูคริสตเจาทรงนำมาประกาศ โปรดทรง
ชวยลูกใหมีความไววางใจในอันท่ีจะแบงปน
พระพรที่ไดรับน้ี และทำหนาท่ีผูประกาศขาวดี
ของพระองคตอๆ ไปในพระนามของพระองค
ทัง้น้ี เดชะพระบารมพีระครสิตเจาพระเจาของลกู
ทัง้หลายดวยเทอญ อาแมน
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 «—¥¡“√’¬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

«—¥¡“√’ ¡¿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.

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

«—¥§√‘ 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

«—¥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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����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—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

°“√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

����� ¢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

����� §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§πµà“ßπ—∫∂◊Õ»“ π“é ‚¥¬¡ß´‘π≠Õ√å«‘…≥ÿ

∏—≠≠Õπ—πµå §ÿ≥æàÕ‡™…∞“ ‰™¬‡¥™ ºŸâ®—¥°“√·ºπ°

«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ «—π‡ “√å∑’Ë 28 °—π¬“¬π 2013 ‡«≈“

09.00-15.30 π. ∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π µ‘¥µàÕ

‚∑√. 08-6546-2856

�����¿§‘π’§≥–§“√å‡¡‰≈∑å ·Ààß°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õßπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–-

°ÿ¡“√‡¬´Ÿ «—πÕ—ß§“√∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ 2013

(‡™â“) ‡«≈“ 07.00 π. æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥

¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“π À≈—ßæ‘∏’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ 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)

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” Õ.‡¡◊Õß ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥¡“√’¬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

«—¥·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ®.‡™’¬ß√“¬ ©≈Õß«—¥·≈–æ‘∏’

‚ª√¥»’≈°”≈—ß «—π‡ “√å∑’Ë 7 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕæß…å»—°¥‘Ï π“√‘π√—°…å,

C.Ss.R. ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-6072-0069)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 36 ª√–®”«—π∑’Ë 1-7 °—π¬“¬π 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

¡’µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑ ‡§“√ææ√–∏“µÿ

(‡¬Áπ) Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑ ‡«≈“ 16.00 π.

‡«≈“ 16.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π À≈—ßæ‘∏’

‡ °¥Õ°°ÿÀ≈“∫ ‡§“√ææ√–∏“µÿ

����� §ÿ≥æàÕ®‘µµ“∏‘°“√·≈–§≥–¿§‘π’§“√å ‡¡‰≈∑å

 “¡æ√“π ¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“„πæ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ©≈Õß§√∫ 25 ªïÕ“√“¡π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“

·Ààßæ√–‡¬ Ÿ́ (Õ“«’≈“) Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 µÿ≈“§¡ 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

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

�����¢Õ‡™‘≠‡¬“«™π™“¬µ—Èß·µà™—Èπ ª.6 ‡ªìπµâπ‰ª

‡¢â“√à«¡§à“¬°√–· ‡√’¬° §≥–‡¬ ÿÕ‘µ  «—π∑’Ë 10-13

µÿ≈“§¡ 2013  π„®µ‘¥µàÕ∫√“‡¥Õ√å»√“¬ÿ∏ °√ ÿ¿“æ

(‡∑æ) ‚∑√. 09-2484-2624, ∫â“π‡≥√‚≈‚¬≈“

 “¡æ√“π ‚∑√. 0-2429-0571

����� —°°“√ ∂“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.studies

2000@gmail.com

�����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 √–¥—∫¢—Èπ

æ◊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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

«—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¡°—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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับท่ี 36 ประจำวันท่ี 1-7 กันยายน 2013 หนา 17

“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

ฉลองพระเมตตา
27  เมษายน  2557

ฮงัการี  -  โปแลนด - เชคโก -  ออสเตรีย
ราคา  84,900.-  บาท

คณุภรณ ี(เจยิม้)

หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม

รวมกับบริษัททัวรกูรูนำแสวงบุญ

โปรดติดตอ เจยิม้ โทร. 08-4768-7799, 0-2463-7431-2
คณุอรกญัญา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

ฟรงัซสิโก จิรวฒัน
อาศิรวาท

ชาตะ 20 สงิหาคม
พ.ศ. 2504

เกิดใหมในพระเจา
17 สงิหาคม
พ.ศ. 2553
ครบ 3 ป

ดวยความอาลัยยิ่ง จากครอบครัวและญาติมิตร
อดุมพักตร, ราศ,ี อาทติยา, รจุรว,ี ตลุ อาศริวาท

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

โยเซฟ ไขแสง
อาศิรวาท

ชาตะ สงิหาคม
ค.ศ. 1926

เกิดใหมในพระเจา
29 มิถุนายน
ค.ศ. 2013

ดวยความอาลัย จากครอบครัวอาศิรวาท

โดย เงาเทยีน

นองๆ เยาวชนท่ีรัก เสียงเยาวชนฉบับน้ี จะขอ
นำเสนอคำตอบจากใบคำถามในกจิกรรม “ฉนัคือดาว”
ของนองๆ เยาวชนที่ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสบการณความเชือ่ของแตละคน   ซ่ึงในกิจกรรมนี้
มีคำถามอย ู5 ขอดวยกัน คือ

ขอแรก นองๆ เชื่อไหมวาพระเยซูเจารักเรา ทำไม
จึงเชื่อเชนนั้น...นองๆ สวนใหญตอบวา “เช่ือ” ครับ
เพราะพระเจารักเรา เสียสละเพ่ือเรา สรางทุกส่ิงท่ีดี
ใหกับเรา ทรงใหอภัย ไถบาปเรา ส้ินพระชนมเพื่อเรา
ใหเราโชคดี มีพอแม มีคนท่ีรกัเรา ไมทำใหเราผดิหวัง

ขอที่สอง  หนูจะทำอะไร เพื่อเปนการบอกวา
“หนูรกัพระเยซ”ู เพือ่เปนการบอกรกัพระเยซ ูหนจูะมา
วัดทุกวันอาทิตย..เปนคำตอบ ที่ตอบกันมากท่ีสุด
ในคำถามนี ้  จะต้ังใจรวมมิสซา ภาวนา แกบาป รบัศีล
ทำความดี เปนคนดี เสียสละ ชวยเหลือผอูืน่  คนยากไร
รจูกัใหอภยั

ขอทีส่าม ส่ิงท่ีนองๆ คิดวาจะชวยใหนองมีความสุข
ในชีวิต คือ...สวนใหญ คำตอบของนองๆ ก็คือ การ
ไดอยกูบัครอบครวั ทีมี่ความสุข การทีไ่ดอยกูบัคนท่ีเรา
รัก ครับ...การมีมิตรภาพท่ีดี การทำเพ่ือคนอ่ืน การมี
อนาคตท่ีดี  การมองโลกในแงดี แคคิดชีวิตก็เปล่ียน
การไดชวยเหลอื แบงปน ความเขาใจ ความพอใจในสิง่
ที่ตนเองมี..แตก็มีบางครับตามประสาเด็กท่ีตอบวา
การไดเลนเกมทำใหเรามีความสุข...

ขอทีส่ี่ ทำไมหนเูลอืกท่ีจะไปวัดวันอาทิตย คำตอบ
ที่พี่ไดรับก็คือ เพระวันอาทิตย เปนวันพระเจา เราควร
จะไปขอบคุณ ขอโทษ และขอพร สรรเสริญพระเจา
...หนูจะไปหาพระ หนูรักพระองค  หนูจะไดคุยกับ
พระเยซ ู...

ขอที่หา ส่ิงท่ีนองๆ คิดวาควรจะทำมากท่ีสุด

ในฐานะท่ีนองเปนคริสตชน  นองๆ สวนใหญตอบวา
การไปรวมมิสซาในวันอาทิตย ซ่ึงเปนคำตอบสวนใหญ
สวนคำตอบท่ีรองลงมาก็คือ จะเปนคนดี สวดภาวนา
รกัทกุคนเหมือนรกัตนเอง ชวยเหลอืคนอืน่

สังเกตคำตอบของนองๆ ที่ผานเขามาตอบคำถาม
ภายในซมุกิจกรรม กพ็อจะเหน็ไดครบัวา เมล็ดพนัธแุหง
ความเช่ือ ในชีวติของนองๆ กำลงัคอยๆ เติบโต นะครับ
อยางนอยเราก็เห็นวา นองๆ มีความเช่ือในพระเยซู
ปรารถนาจะเปนคริสตชนท่ีดี และพอจะมองเห็นวา
พระเยซูเจารักพวกเขา และพวกเขาจะตอบแทน
ความรักของพระองคไดอยางไร...ทามกลางความเส่ียง
มากมายในโลกปจจุบัน เราหวังวา สภาพแวดลอม
ในสังคม และผูใหญอยางพวกเรา จะชวยดึงศักยภาพ
ของเยาวชนเหลาน้ี และทำใหพวกเขาเติบโตข้ึนมาเปน
ครสิตชนท่ีดีตอไปไดในวันขางหนา ...แลวพบกนัใหมครบั

“จงไปส่ังสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา” (เทียบ
มธ 28:19) สวัสดีครับ (สามารถเขาดูภาพบรรยากาศ
ในงานไดที่ https://www.facebook.com/youth.cbct)
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มวีนิยั - นกัการเมอืง - สมูาตรฐานสากล -
คาทอลิก

ผมว าจะเ ขียนถึง เ ร่ืองการประชุมใหญ
การประชมุหนึง่ของการขบัเคลือ่นพระศาสนจกัร
ในเมืองไทย คือการประชุมคณะกรรมาธิการ
ทั้ง 4 ฝายของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ในชวงวันท่ี 8-9 สิงหาคม 2013
แตสายลมแหงกาลเวลาเพยีง 1-2 อาทติยเร่ืองราว
และประเด็นเหลาน้ีก็ ดู เหมือนวาลวงเลยไป
พอสมควรแลว วันเวลาสงเรื่องใหมมาใหผมได
ขบคิด ผมคิดวาประเด็นท่ีจะเขียนถงึนาจะเก่ียวกบั
ความเปนพลเมอืงไทยของเราแตละคนดวย

ส้ินเสียงนกหวีดสุดทาย รายการแขงขัน
แบดมินตัน “บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด แชมเปยนชิพ
2013” ทีเ่มืองกวางโจว ประเทศจีน กไ็ดแชมปโลก
คนลาสุด ที่ชื่อ รัชนก อินทนนท หรือนองเมย
เธอเปนเยาวชนคนไทย แนนอนเสียงเชยีรถลมทลาย
สปอนเซอรผูสนับสนุนคงเขามากันอีกเพียบ
ตอไปนี้นอกจากการฝกซอม
อยางหนักหนวงและจริงจังแลว
คงมีรายการโชวตัวเปนระยะ
ส่ื อ ทั้ ง ส่ิ ง พิ ม พ แ ล ะ วิ ท ยุ
โทรทัศน ตางพยายามฉกฉวย
เธอมาสัมภาษณในรายการกอน
ใคร เราอานและฟงเร่ืองของ
เธอจนจะจดจำไดเกือบครบ
ทุกประเด็น ประเด็นท่ีผมชอบ
ที่สุด คือที่พูดถึง “การตองมี
วินัยในการฝกซอม”

กอนท่ีจะไดชื่อวาเปนนัก
ใดๆ บนโลกใบน้ี จำเปนตอง
เชี่ยวชาญในงานของตน และ
ฝกฝนจนเปนชีวิต  นักเรียน
ตองเรียน นักกีฬาตองฝกฝน
นักบวชตองบำเพ็ญตนเสียสละ
อาจจะไมละเลยขามเวนแมแต
ผูที่ไดรับชื่อวานักการ เม่ือนักการเติมคำวานักการเมืองเขาไป เราก็เชิดชูไว
ในตำแหนงท่ีสูงเดนเปนตัวแทนของประชาชน

ความสุขมักอยูกับเราไมนาน ขาวการประชุมสภาผูแทนราษฎรรวมกับ
สมาชิกวฒุสิภากบัภาพความขดัแยงและพฤตกิรรมตางๆ ทีเ่กดิข้ึนในหองประชมุ
อันทรงเกียรตินั้น ในวันอังคารท่ี 20 สิงหาคม 2013 หลายคนออกมาบอกวา
ใหประชาชนเปนผูตัดสิน ผมไมแนใจวาประชาชนจะตัดสินเพียงเหตุการณ
ทีเ่กดิข้ึนในวันนัน้ หรอืประมวลภาพรวมและใหคำตอบตนเองในใจ ในวันน้ัน
เปนวันสุดทายของการประชุมสัมมนาประจำปของสภาการศึกษาคาทอลิก
แหงประเทศไทย ในหัวขอ “โรงเรียนคาทอลิกในมาตรฐานสากล” ผมเองไดรบั
เกียรติใหแบงปนบางประเด็นเปนตนเรื่องของการงานท่ีทำเกี่ยวกับส่ือมวลชน
คาทอลกิฯ การรเูทาทันส่ือ ส่ือศึกษา และการใชส่ือในมาตรฐานสากล พรอมกบั
ผคูร่ำหวอดในแวดวงส่ืออกี 2 ทาน อาจารยชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย และ
คณุพอจรลั ทองปยะภมูิ

ในชวง 2 นาทีสุดทาย ที่ผมมีโอกาสพูดสรุปส่ิงท่ีพูดไปท้ังหมด ผมพูดวา

“นกัการศึกษาทานหน่ึง ซ่ึงเปนเพือ่น
ของผมเอง ถามผมวา ในหัวขอ
โรงเรียนคาทอลิกในมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากลคืออะไร? เราใช
อะไรมาวัดความเปนสากล” บางที
มันเปนคำถามท่ีผมจนแตม เพราะมี
มาตรวัดมากมาย ถาในมุมของการศึกษา
คงใชมาตรวัดจากองคกรทางการ
ศึกษาผล สัมฤท ธ์ิของ นัก เ รี ยน
คุณภาพของครู แบบประเมินตางๆ
คงถูกจัดวางไวมากมายทีเดียว แต
ผมคดิวาในชีวติคนมีมาตรฐานสากล
อยูไมกี่อยาง เรามีการเกิด-ดับ เรามี
ความสุข-ทุกข เรามีสำเร็จ-ลมเหลว
ฯลฯ โลกหมุนวนพัดพามาพบเจอ
ส่ิงเหลาน้ีกนัทุกคน มันเปนสากล

ถาการศึกษาเปนการทำใหมนุษย
เปนคนท่ีสมบูรณ โรงเรียนคาทอลิกคงกำลังพยายามสรางวินัยในตัวตนของ
นักเรียนทุกคน นอกจากน้ันคงพยายามท่ีจะสรางแบบอยางการเรียนการสอน
ดวยชีวติ ครู และผบูริหาร มาตรฐานสากลไมไดถกูออกแบบ อาจมีมาแตกำเนดิ
ซะดวยซ้ำ การจุดพลงัแหงความดีงาม เปนส่ิงท่ีตองกระตนุเตือน บางทีไมจำเปน
ตองกระตุนเตือนดวยการบอกกลาวเลาความ เพียงแตวามีเวลาไตรตรอง
สะทอนเงาตัวเอง ฝกวินัยใหเขมแข็ง ถือกฎระเบียบสรางมาตรฐานคุณภาพ
แหงตนข้ึนมากอน เม่ือเราเปนนักใดก็ตาม เรามีวินัยในส่ิงท่ีเราเปน ใฝทบทวน
หาความรูไมหยุดหยอน เราอาจจะไมตองรอใหใครมาบอกวาอันน้ีใชอันน้ันไม
หรอืมมีาตรการใดมายึดจับ เพือ่ใสเครือ่งหมายถกูผดิ ทีสุ่ดแลวเราตองบอกตัวเอง
ใหไดเสียกอนวา ชวีติเรามีมาตรฐานท่ีดีเพยีงพอหรอืยงั ถานำหวัขอการสัมมนา
สภาการศกึษาคาทอลกิฯ ในปนีม้าและตัดคำวาโรงเรยีนออกไป และเหลอืเพยีง
“คาทอลิกไทยในมาตรฐานสากล” ผลการประเมินจะเปนแบบไหนนะ?

บรรณาธิการบริหาร
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ß“π«—π·¡à·Ààß™“µ‘ ¡’æ‘∏’∂«“¬æ√–æ√™—¬¡ß§≈ ‚¥¬π“¬æ‘‡™∞ ‡øóòÕß∑Õß·¥ß π“¬°

‡∑»¡πµ√’µ”∫≈≈”‰∑√ ‡ªìπª√–∏“π ·≈–æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ¡‚¿™·¡àæ√–

√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ÿ™“µ‘ Õÿ¥¡ ‘∑∏‘æ—≤π“ ‡ªìπª√–∏“π æ√âÕ¡¥â«¬

æ√– ß¶åÕ’° 3 Õß§å ¡’ºŸâ¡“√à«¡ß“π 280 §π

çÕ“ “‚§‡ÕÕ√å™ÿ¡πÿ¡ª√–®”ªïé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡ 2013

§≥–Õ“ “ ¡—§√§“∑Õ≈‘° ß‡§√“–Àå (Õ“ “‚§‡ÕÕ√å) «—¥µà“ßÊ ‰¥â¡’°“√™ÿ¡πÿ¡ª√–®”ªï

∑’Ë«—¥¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õß·¡àæ√– ‡π◊ËÕß„π«—π°àÕµ—Èß§≥–Õ“ “‚§‡ÕÕ√å (°àÕµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

12  ‘ßÀ“§¡ §.». 2000 ∑’Ë«—¥ª“°≈—¥π’È) À≈—ß®“°√à«¡ß“π©≈Õß«—¥‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« „πß“ππ’È¬—ß‰¥â¡’°“√¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√„Àâ°—∫

ç·¡à Ÿâ™’«‘µé ‡ªìπ·¡à∑’Ë‡≈’È¬ß≈Ÿ°¡“≈”æ—ß Àπ÷Ëß„ππ—Èπ§◊Õ ‡´´’≈’Õ“ ®”≈Õß ª√–®ß°‘® ¡“√¥“¢Õß §ÿ≥æàÕ∫—≥±‘µ¬å ·≈–§ÿ≥æàÕ

Õπÿ√—°…å ª√–®ß°‘® (≈Ÿ°∑—ÈßÀ¡¥ 11 §π) À≈—ß°“√™ÿ¡πÿ¡¬—ß‰¥â¡’°“√·®°µâπ‰¡â„Àâπ”°≈—∫‰ªª≈Ÿ°µ“¡™ÿ¡™π ·≈–

·®°‰¡â°«“¥´÷Ëß‡ªìπº≈‘µ¿—≥±å¢Õß°≈ÿà¡·¡à∫â“π µ√’ ∫â“πÀ¡—π¢“« «—¥§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å „ÀâÕ“ “‚§‡ÕÕ√å

‰¥âπ”°≈—∫‰ª∫â“π¥â«¬

ç≈Ÿ°∑’Ë¥’¢Õß·¡àé  §ÿ≥æàÕ«‘«—≤πå ·æ√à ‘√‘  ‡®â“Õ“«“ «—¥»’≈¡À“ π‘∑ µ≈‘Ëß™—π

„Àâ¢âÕ§‘¥‡√◊ËÕß ç°“√‡ªìπ≈Ÿ°∑’Ë¥’¢Õß·¡àé „π‚Õ°“ «—π·¡à„Àâ°—∫π—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π

æ—π∏–«—≤π“ (‚√ß‡√’¬π¶√“«“ „π‡§√◊ÕÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9

 ‘ßÀ“§¡ 2013

ç‡¬“«™π√ÿàπ·√°é «—π∑’Ë 4  ‘ßÀ“§¡ 2013 ‡¬“«™π√ÿàπ·√°¢Õß«—¥π—°∫ÿ≠

¬Õ·´ø µ√Õ°®—π∑πå √à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡∑‘¥‡°’¬√µ‘π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ‚Õ°“ 

§√∫ 50 ªï √à«¡√–≈÷°∂÷ß¥«ß«‘≠≠“≥¢Õßæ√– ß¶åºŸâ‡§¬Õ¿‘∫“≈«—¥ ∑’Ë‰¥â°≈—∫ Ÿà

ÕâÕ¡æ√–À—µ∂å¢Õßæ√–∫‘¥“·≈â«
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µÕπ∑’Ë 8 ‰¥â·≈–‡ ’¬
‡√“æ∫ºŸâ§π¡“°¡“¬∑’ËªØ‘‡ ∏æ√–‡®â“ ∫ÿ§§≈‡À≈à“π—Èπ¥Ÿ‡À¡◊Õπ«à“¬—ß¡’™’«‘µ

∑’Ë¥’ ∫“ß∑’Õ“®¥Ÿ¥’°«à“æ«°∑’Ë¬—ß¬÷¥¡—Ëπ„πæ√–¥â«¬´È” ¡—π¡’§à“®√‘ßÀ√◊Õ„π°“√∑’Ë‡√“

®–µ‘¥µ“¡æ√–Õß§å?

ç®ß«“ß„®„πæ√–¬“Àå‡«Àå·≈–∑”§«“¡¥’ ®ßæ”π—°Õ¬Ÿà„π·ºàπ¥‘π ·≈–

Õ¬Ÿà‡ªìπ ÿ¢ ®ß¬‘π¥’„πæ√–¬“Àå‡«Àå ·≈â«æ√–Õß§å®–ª√–∑“π„Àâµ“¡„®ª√“√∂π“

¢Õß∑à“πé (‡æ≈ß ¥ÿ¥’ 37:3-4)

çºŸâ¬Õ¡øíß§” —Ëß Õπ¬àÕ¡æ∫§«“¡¥’ ºŸâ«“ß„®„πæ√–¬“Àå‡«Àå¬àÕ¡‡ªìπ ÿ¢é

( ÿ¿“…‘µ 16:20)

∂â“‡√“ ≈—∫§”∂“¡®“°‰¥âÕ–‰√ ‡ªìπ‡ ’¬Õ–‰√ ºŸâ§π∑’Ë‡™◊ËÕ„πæ√–‡®â“

‡¢“ Ÿ≠‡ ’¬Õ–‰√? °“√¬÷¥¡—Ëπ„πæ√–∑”„Àâ‡√“‡ ’¬‚Õ°“ „π¥â“π„¥∫â“ß? ‰¡à¡’

°“√ Ÿ≠‡ ’¬„¥∑’Ë‰¡à‰¥â√—∫°≈—∫§◊π ‰¡à¡’§«“¡«à“ß‡ª≈à“·∫∫ ÿ≠≠“°“» Õ“®‰¡à‰¥â

∑—ÈßÀ¡¥ ·µà‰¡à Ÿ≠‡ ’¬∑ÿ°Õ¬à“ß °“√¡’æ√–‡®â“¬àÕ¡‰¥â‡ ¡ÕÊ „π ‘Ëßπ’È§◊Õ ®ÿ¥

¬÷¥‡Àπ’Ë¬«∑’Ë·¢Áß·√ß∑’Ë ÿ¥‡∑à“∑’Ëª√–«—µ‘»“ µ√å¡πÿ…¬™“µ‘°”‡π‘¥¡“·≈–¥”‡π‘π‰ª

‡ ’¬ß‡√’¬°√âÕß æ√– ß¶å
ç∑ÿà¡‡∑Õÿ∑‘»µπ∑—ÈßÀ¡¥é

‡æ◊ËÕøóôπøŸ°“√ª√–°“»¢à“«¥’¢÷Èπ„À¡à!
«—π∑’Ë 15-20 °√°Æ“§¡ §.». 2013 æ√–§ÿ≥‡®â“ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

¡“√’Õ“‚ª≈’ ‡™’¬ß„À¡à     2013
°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’È‡ªìπ°“√µÕ∫√—∫§”‡ πÕ¢Õßæ√–§ÿ≥‡®â“«’√– Õ“¿√≥å√—µπå

ª√–¡ÿ¢¢Õß —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ´÷Ëß‡§¬‡Õà¬∂÷ß§«“¡„ΩÉΩíπ¢Õß∑à“π‰«â√–À«à“ß

ß“π¡“√’Õ“‚ª≈’∑’Ë “¡æ√“π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)
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