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สาสนจาก…พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

แผนกเยาวชน  โอกาสวันเยาวชนแหงชาติ
วนัที ่20 กนัยายน 2013

บรรดาเยาวชนท่ีรัก
พอขอกลาว “สวสัดี” กบัพวกลกูอกีครัง้ ในวันเยาวชนแหงชาติ 20 กนัยายน

2013 พอหวังและเชื่อวา บรรยากาศของความเชื่อยังคงครุกรุนในใจของ
พวกเราแตละคน ไมวาจะเปนบรรยากาศของงานวันเยาวชนโลกท่ีริโอ เดอ
จาเนโร ประเทศบราซิล พรอมกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และเพ่ือน
เยาวชนจากท้ังโลกนับลาน และการเฉลิมฉลองปแหงความเช่ือระดับชาติ
ที่พระศาสนจักรในประเทศไทยจัดข้ึน ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ สามพราน
นครปฐม ในวันท่ี 19 กรกฎาคม ที่ผานมา พรอมๆ กับบรรดาพระสังฆราช
และนักเรียน เยาวชนนับพนั

ตัวพอเองไดมีโอกาสรวมงานวันเยาวชนโลก ครั้งท่ี 28 ที่เมืองริโอ เดอ
จาเนโร ในคืนวันต่ืนเฝา วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2013 รวมกับสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรงัซิส และบรรดาเยาวชนนับลานท่ีมารวมชุมนุมกัน พระสนัตะปาปาไดกลาว
กับเยาวชน ถึงสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16
ที่เขียนถึงเยาวชนโลกในหัวขอ “จงไปส่ังสอนนานาชาติ ใหมาเปนศิษยของ
เรา” (มธ 28:19) พระองคทานฝากขอคดิไวกบัเราเยาวชน ในประเด็นหลกั 3
ประการดังน้ี ประการแรก เยาวชนตองยอมเปดตัวเอง ใหขาวดีถูกหวานและ
เจริญเติบโตในชีวิตของตน ประการที่ 2 การเปนผูประกาศขาวดี ตองไดรับ
การฝกฝน ปฏิบัติตน เหมือนนักกีฬาที่ตองฝกซอมอยางหนัก และประการ
สุดทาย เยาวชนตองเปนผรูวมเสรมิสรางพระศาสนจักรของพระเยซเูจา

เยาวชนที่รัก...พอหวังอยางย่ิงวา พวกลูกจะตอบสนองการเรียกใหเปน
“ธรรมทูตแถวหนา” ของพระคริสตเจาอยางกลาหาญ ส่ิงท่ีพอจะขอยืนยัน
กับพวกลูกอีกครั้ง ไมใชเปนคำส่ัง แตเปนการเรียกรองอยางเรงดวน เพราะ
พวกลกูเปนกำลงัสำคญัอยางย่ิงของพระศาสนจักร

จง...ออกไป...ปลอยใหพลงัความรักของพระเจานำทาง กลาท่ีจะกาวออก
จากตนเองออกไปหาผูอื่น

จง...ไปประกาศขาวดีใหมนุษยทัง้มวล ถอืเปนโอกาสท่ีพวกลกูจะแบงปน
พระวรสารกับผอูืน่

จง...ทำใหพวกเขาเปนศิษย ดวยการดำเนินชีวิตท่ีเปนประจักษพยานของ
พวกลูกเอง

จง...ยึดม่ันในความเช่ือ หม่ันสวดภาวนา และหลอเลี้ยงความเช่ือดวย
ศีลศักด์ิสิทธ์ิ

จง...อยากลัว เพราะพระศาสนจักร วดั ชมุชน จะเปนหน่ึงเดียวกบัพนัธกิจ
ที่พวกลูกทำ

ทีสุ่ด...จง...ตอบรับ...อยากลาหาญ “พระเจาขา ขาพเจาอยทูีน่ีแ่ลว โปรดสง
ขาพเจาไปเถิด”

พอขออวยพรพวกลูกดวยความรักของพระคริสตเจา ในวันน้ีเปน
พิเศษ...ธรรมทูตแถวหนา...ของพระศาสนจักรไทยท่ีจะกาวออกไปถายทอด
ความเช่ือถงึพระครสิตเจาอยางรอนรน พรอมกบัพระมารดามารีย ทีจ่ะติดตาม
พนัธกิจแหงความรักของพวกลูกไปในทุกหนแหง

ขออำนวยพร

พระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน

ประกาศ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

เรือ่ง  ภาวนาและอดอาหารเพือ่สนัติภาพในประเทศซเีรยี
ประเทศในตะวันออกกลางและทั่วโลก

อำนวยพรมายงับรรดาพระสงฆ นกับวชชาย-หญิง และพีน่องครสิตชนทีร่กั

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2013 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงนำสวด
“ทูตสวรรคแจงขาว” (Angelus) ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน
พระองคไดขอรองคริสตชนท่ัวโลก ไดรวมเปนหน่ึงเดียวกนัอธิษฐานภาวนา
และอดอาหารเพ่ือสันติภาพ ดังน้ัน จึงขอเชิญชวนพ่ีนองคริสตชนใน
ประเทศไทย ปฏบิติัตามท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาทรงใหแนวทาง ดังน้ี

ขอใหทุกสังฆมณฑลท่ัวโลก  รวมใจกันภาวนาและอดอาหาร
 ในวันเสารที่ 7 กันยายน 2013 เพื่อสันติภาพในประเทศซีเรีย
รวมท้ังประเทศในตะวันออกกลาง และท่ัวโลก  ….ดังท่ีสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ที่ 23 ตรัสไววา “เราทุกคน ตางมีหนาท่ี
สรางสันติและความรัก สายสัมพันธของการอุทิศตนเพ่ือสันติภาพ
จะหลอมรวมเราทุกคนท้ังชายและหญิง ที่มีจิตใจ อันประเสริฐ
งดงามใหเปนหนึง่เดียวกนั”
วนัเสารที ่7 กนัยายน 2013 เปนโอกาสเตรียมสมโภชแมพระบังเกิด
ดังน้ัน ต้ังแตเวลา 19.00-24.00 น. (เวลาในประเทศไทย 24.00-
06.00 น.) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงนำสวดภาวนา
เพือ่สนัติภาพ ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร
ในโอกาสน้ี ทรงเชิญชวนและขอรองพีน่องคริสตชนตางนิกาย และ
พี่นองท่ีนับถือศาสนาอ่ืนๆ ไดรวมเปนหนึ่งเดียวในการภาวนา
และอดอาหารเทาท่ีสามารถจะปฏิบัติได

จึงขอใหเราทุกคนไดรวมเปนหน่ึงเดียวกับองคสันตะบิดร และพ่ีนอง
ทั่วโลก  ภาวนา อดอาหารและพลีกรรม  มอบฝากสถานการณนี้ในการ
ทรงนำของพระจิตเจา และความชวยเหลือของพระแมมารีย พระมารดา
ของพระศาสนจักรเพื่อสันติภาพจะไดกลับคืนสูทองถิ่น ประเทศ และโลก
ของเราโดยเร็ววัน

ประกาศ ณ วนัอังคารท่ี 2 กนัยายน  2013

(พระอคัรสังฆราชหลุยส จำเนยีร   สันติสุขนรินัดร)
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
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(อานตอหนา 7)

เม่ือแผนดินถูกแบงออกเปนเขตแดนเราจึงมีพื้นท่ี
ทีเ่รยีกวาประเทศ เราก้ันเขตและตีกรอบ  เราสรางรัว้และ
กำแพง จากแบงปนสกูารแบงกัน เราแบงทุกส่ิงทุกอยาง
ต้ังแตแผนดิน พืน้น้ำและแมกระท่ังพืน้ฟา ความสัมพนัธ
แปรรูปจากเพื่อนบานสูรัฐ อาณาจักร การปกครอง
แยกเราออกเปนซายและขวา ประชาธิปไตย หรือ
เผดจ็การ โลกทนุนยิมหรอืเสรนียิม

ในทามกลางอาณาจักรท้ังหลายบนโลกใบน้ี มีพืน้ท่ี
เล็กๆ ซ่ึงมีทุกอยางตามท่ีความเปนรัฐหน่ึงพึงจะมี แต
กลับมีบางอยางท่ีอาณาจักรใดบนโลกใบนี้ไมเคยมี
หรอืถกูจดัต้ังข้ึนเลย สถานท่ีแหงน้ีเราเรยีกวา นครรฐัวาติกนั
(Vatican) สันตะสำนัก (Holy See) จุดศูนยกลางของ
ความเช่ือของผนูบัถือศาสนาคริสตนกิายโรมันคาทอลิก
โดยมีผูนำคือองคสมเด็จพระสันตะปาปา ซ่ึงสืบทอด
มาต้ังแตสมัยอัครสาวก พระสันตะปาปาพระองคแรก
ชายชาวประมงท่ีมีชือ่วานักบุญเปโตร

จะเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญไดอยางไร ถามีพื้นท่ี
แตเพยีงเล็กนอย จะมีแสนยานุภาพปกปองตนเองไดอยางไร
ถามีทหารที่เพียงแตงตัวสวยงาม แตมีอาวุธท่ีเขาไมใช
กนัแลวในปจจุบนั แถมยังไมสะสมอาวุธไวสรางความ
นาเกรงขาม จะนำเงินมาจากไหนถาไมประกอบธุรกจิใด
ในตลาดหลักทรัพย ประชากรจะมีหนาตาผิวพรรณ
อยางไรเพ่ือบงบอกความเปนชนชาตินัน้ ฯลฯ

บรรทัดตอจากน้ี เราจะพาไปทำความรูจักกับ
นครรฐัวาติกนั อาณาจักรแหงจติวิญญาณ ในความเปน
อาณาจักรทางโลกวาติกนัคือผสูรางสันติสุข และความรัก
ในอาณาจักรแหงจิตวิญญาณ วาติกันคือผูขับเคล่ือน
ความศรัทธาในพระเปนเจา และเสียงมโนธรรมแหง
สังคม ในความเปนเพือ่นรวมโลก วาติกนัพรอมจับมือ
กบัทุกคนเพ่ือยนืยนัถงึความเปนผสูรางสันติสุข รวมท้ัง
ประเทศไทยอันเปนท่ีรกัของเรา

คณุพออนุชา ความสัมพนัธของนครรัฐวาติกนักับประเทศไทย
จดุกำเนิดของนครรัฐวาติกนัมคีวามเปนมาอยางไร เพ่ือเรา
จะไดเขาใจเร่ืองราวของนครรัฐวาติกันและความสัมพันธ
กับประเทศไทย

มงซินญอรวษิณุ นครรฐัวาติกนัเปนรัฐท่ีมีความแปลก
(atypical state) เพื่อความเขาใจในบทบาทและภารกิจ
ของนครรฐัวาติกนั จำเปนตองรแูละเขาใจถึงความหมาย
ของชือ่เฉพาะบางคำ นกัการทตูของวาติกนั ถอืหนงัสือ
เดินทางท่ีหนาปกเขียนวา “Passport Diplomatique” และ
ดานปกในหนาแรก จะเขียนเปน 3 ภาษา “Sancta Sedes”
(ละติน) “Saint-Siege” (ฝรัง่เศส) “Holy See” (องักฤษ)
ผมมีประสบการณตรงจากการเดินทางไปรับหนาท่ี
ในหลายประเทศและทุกคร้ังจะเกิดปญหาคือ เจาหนาท่ี
ตรวจตราหนังสือเดินทางและเจาหนาท่ีที่เช็คอินของ
สายการบิน ตองงงกันไปตามๆ และถามกันวามันคือ
ประเทศอะไร เพราะมันแปลก จากน้ันเขาก็ตองโทรไป
ถามระดับหัวหนาสูงๆ เรียกวากวาจะพูดกันรูเร่ืองวา

ประเทศไทยและนครรฐัวาตกัิน
ความสมัพนัธแหงมิง่มติร

นีคื่อหนงัสือเดินทางของรัฐวาติกนั กใ็ชเวลานาน และ
ทำใหไมสะดวกกับการเดินทาง ถาหากบังเอิญไปพบกับ
เจาหนาท่ีทีไ่มมีความร ูผมไมไดตำหนินะครับ เพราะแม
แตบรรดาคาทอลิกและผทูีค่ลุกคลีในวงการศาสนาคริสต
หลายทานก็ไมเคยรูเร่ืองน้ี

Sancta Sedes หรือ Catheda ในภาษาละตินแปล
ตรงตัวคอืบลัลงักและภาษาอังกฤษคือ Seat และพฒันา
เปนศัพททางการคือ Holy See หรือ Apostolic See
แปลเปนไทยคือ “สันตะสำนัก” คำน้ีไดรับการยอมรับ
และรับรองการเปนนิติบุคคลท่ีมีอำนาจอธิปไตยจาก
กฎหมายระหวางประเทศ

ถาจะแปลกันแบบตรงคำก็จะแปลไดวา บัลลังก
อนัศักด์ิสิทธ์ิ มีความหมายเฉพาะคือ บลัลงักของนักบญุ
เปโตร (Saint Peter) หรอืทีเ่ราคนุหคืูอธรรมาสนนกับญุ
เปโตร ผูถูกเลือกใหเปนหัวหนาอัครสาวกของพระเยซู
คริสต จนถึงวันน้ีมีผูที่สืบตำแหนงตอๆ กันมาหลาย
ศตวรรษ เราคนุหกูนัในนามวาพระสันตะปาปา หรือโปป
นัน่เอง ในปจจบุนัสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ เปน
ผูสืบตำแหนงตอจากนักบุญเปโตร เปนองคที่ 266
พระองคทรงดำรงตำแหนงในฐานะประมุขสูงสุดแหง
พระศาสนจักรคาทอลิก เปนผแูทนโดยตรงของพระเยซู
ครสิตบนโลกนี ้พระภารกจิท่ีสำคัญอยางย่ิงท่ีถกูกระทำ
สืบเน่ืองมาหลายศตวรรษก็คือการน่ังบัลลังกดังกลาว
อันเปนสัญลักษณแหงการไดมาซ่ึงอำนาจการส่ังสอน
เพื่อประกาศยืนยันถึงหลักความเช่ือทางศาสนา หลัก
ธรรมะ หลักศีลธรรม การเปนพยานแหงความรักของ
พระเจาท่ีมีตอมนุษยชาติเพื่อการปองกันศักด์ิศรีอัน
แทจริงของการเปนมนุษย เพื่อยืนยันถึงสิทธิมนุษยชน
นำมาสสัูนติในจิตใจและสันติภาพของโลก พระภารกจิ
เชนนี้ไดถูกปฏิบัติสืบตอมาเปนธรรมเนียมอันยาวนาน
ถงึ 2000 ปแลว สมเด็จพระสันตะปาปาไดรบัการขนานนาม
วา บคุคลแหงศีลธรรม บคุคลของนานาชาติ หรอืกลาว
อกีนยัหนึง่วาพระองคเปนมโนธรรมของโลกกว็าได

อำนาจอธิปไตยของสันตะสำนักไดรับการยอมรับ
จากนานาประเทศ รวมท้ังองคการสหประชาชาติได
ยืนยันแนนอนดวยเหตุผลทางกฎหมายท่ีเรียกกันวา
De  Facto หรือความเปนจริงท่ีเปนอยูอยางตอเนื่องมา

เปนเวลาหลายศตวรรษ จนเปนท่ียอมรับและไดรับ
การรับรองอยูจนถึงปจจุบันจากนานาชาติเชนน้ี เปน
ธรรมเนียมโบราณอันเกาแกที่สุดท่ียังคงปรากฏอยูถึง
ปจจบุนั นีแ่หละคือแกนแทของสันตะสำนัก และการใช
อำนาจอธิปไตยของสมเด็จพระสันตะปาปา แมวาตัว
นครรัฐวาติกันท่ีต้ังอยูในประเทศอิตาลีที่พวกเราเห็น
กันอยูทุกวันน้ี จะไดรับการรับรองฐานะการเปนรัฐ
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงการกำเนิดรัฐ ซ่ึงมี
องคประกอบสำคัญ 3 อยางไดแก มีดินแดนท่ีแนนอน
มีประชากร และมีอำนาจอธิปไตย จงึทำใหรฐัเล็ก  ๆแหงน้ี
เปนเสมือนประเทศหน่ึงปรากฏในประวัติศาสตรทางโลก

อำนาจท่ีแทจริงของนครรัฐวาติกนัคืออำนาจอธิปไตย
ของสันตะสำนักซึ่งเปนอำนาจแหงการส่ังสอนธรรมะ
และพยานแหงความเช่ือ อันเปนเรื่องฝายจิตใจโดย
สมบูรณ นครรัฐวาติกันจึงเปนดินแดนเล็กๆ อันเปน
สัญลักษณแหงการค้ำประกัน การใชอำนาจอธิปไตย
ของสันตะสำนกันัน่เอง นครรัฐวาติกนัท่ีปรากฏอยนูีท้ัง้
โครงสราง ทั้งการบริหารรัฐ จึงมีความสำคัญนอยกวา
อำนาจอธิปไตยของสันตะสำนัก หนาท่ีของนครรัฐวาติกนั
จะตองเปนผสูนับสนุนสงเสริมภารกิจของสันตะสำนัก
ความสัมพันธของอำนาจท่ีมองเห็นไดเปรียบเหมือน
ความเปนบุคคลของมนุษยที่มีความสัมพันธ 2 มิติ
ซอนกัน คือ มีรางกายและมีจติหรือวญิญาณ รางกายอาจ
เส่ือมสลาย แตจิตวิญญาณยังคงอยู สมมุติวาวันหน่ึง
ขางหนารฐัเลก็ๆ นีสู้ญสลายไป เชน ถาอติาลียดึแผนดนิ
นีคื้น ทำใหนครรัฐวาติกนัสูญเสียอาณาจักรดินแดน แต
ที่สำคัญอำนาจอธิปไตยของสันตะสำนักยังคงอยูอยาง
แนนอน สรุปไดวารัฐเล็กๆ นี้มีอยูเพื่อเปนเครื่องมือ
สงเสริมภารกิจของสมเด็จพระสันตะปาปา ในฐานะท่ี
พระองคทรงเปนประมุขสูงสุดของพระศาสนจักร
คาทอลิก ฉะน้ันการเปดความสัมพันธในระดับทาง
การทูตกับประเทศใดๆ ก็ตามในโลก นครรัฐวาติกัน
จะใชชื่อตามกฎหมายวา “สันตะสำนัก” ในนามของ
พระศาสนจักรคาทอลิก

นครรัฐวาติกนัมีเอกลักษณแหงความเปนกลาง เปน
รฐัท่ีไมมีพษิภยัอะไร ไมมีอาวุธ ไมมีกองทัพ ภายในรัฐ
เองมมีรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะล้ำคาของมนุษยชาติ

คุณพออนุชา ความคิดของคนท่ัวไปคงอยากจะถามวา
ศาสนาคริสตดูร่ำรวย มีรายไดมาจากไหน และใชจาย
อยางไร เราจะอธิบายประเดน็นีอ้ยางไร?

มงซนิญอรวษิณุ  คำถามน้ีดีมาก ผมเองเคยถูกถาม
บอยๆ เพราะวาใครก็ตามเม่ือไปถงึวาติกนั กจ็ะมองและ
บอกวา วาติกันน้ี คงร่ำรวยมาก คนท่ีอยูที่นี่ทำงานคง
ไดรบัเงินเยอะๆ เจาหนาท่ีคงไดเงินมาก หรอือะไรกต็าม
วาติกันคงร่ำรวยมหาศาล

โดยคณุพออนชุา ไชยเดช / วชัร ีกจิสวัสดิ์
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วนัพธุท่ี 21 สิงหาคม 2013 คุณครูและเด็กนกัเรียน
ญีป่นุกลมุน้ีจะตองประทับใจและรักสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสไปตลอดชีวิตของพวกเขา และแมแตชาวญ่ีปุน
คนอ่ืนท่ีไดรับทราบขาวน้ีก็คงจะประทับใจพระองค
เชนกัน

การเขาเฝาระหวางเด็กนักเรียนญี่ปุน 200 คน
กบัสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ ลานนักบุญดามาซัส
ในเขตวาติกนั เปนท่ีปลาบปล้ืมยินดี อบอนุและเรียบงาย
ธรรมชาติอยางย่ิง

นับเปนเรื่องพิเศษอยางมาก เนื่องจากสมเด็จ
พระสนัตะปาปามักจะงดตอนรบัผมูาเขาเฝาชวงพกัรอน
ในเดือนสิงหาคม แตกลายเปนวา เพียงพระองคทรง
ทราบวามีเด็กนักเรียนญ่ีปุน 200 คน เดินทางมาเขาเฝา

พระองคเกอ สมเด็จพระสันตะปาปาไมทรงรีรอที่
จะออกมาพบปะเปนการสวนตัวกับกลุมนักเรียนที่
เดินทางมาแบบไมรูกำหนดการวาพระสันตะปาปา
ทรงงดการเขาเฝาทั่วไปทุกวันพุธในชวงน้ี ซ่ึงกอเกิด
บรรยากาศและเน้ือหาการสนทนาที่เกิดข้ึนฉับพลัน
อนันาประทับใจมาก พระองคตรัสกับเด็กนักเรียนญ่ีปนุ
วา “การเสวนากนันบัเปนเร่ืองสำคญัมากสำหรบัคนท่ีมี
วุฒิภาวะแลว ในการท่ีเราจะรูเรื่องราวและวัฒนธรรม
ของผูอื่น ในการเขาใจศาสนาของผูอื่น และยังทำให
คนๆ นัน้เติบโตและมีวฒุภิาวะเปนผใูหญ”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเสริมวา
เพือ่จะสรางความเขาใจและสันติภาพระหวางวัฒนธรรม
ตางๆ  สำคัญมากท่ีจะตองมีทัศนคติท่ีเปดกวาง
“ความออนโยนเปนความสามารถท่ีจะคนพบผูอื่น
คนพบวัฒนธรรมอยางสงบสันติ ความสามารถท่ีจะ
ไตถามคำถามอยางมีปญญา  แตทำไมพวกเธอจึงคิด
เชนน้ีได? ทำไมวฒันธรรมเสวนาจึงกอใหเกดิส่ิงเหลาน้ี
ได? กเ็พราะมีการรบัฟงซ่ึงกนัและกันไงละ รจูกัฟงผอูืน่
แลวจึงพูด ประการแรกฟง จากน้ันจึงพูด นี่คือความ
นอบนอมถอมตน”

สมเด็จพระสันตะปาปาไดทรงแสดงใหเราเห็น
ถงึความรักอนัอบอนุท่ีทรงมีตอประเทศญ่ีปนุ หลายคร้ัง

เลขาธกิารนครรฐัวาตกินั (ตอจากหนา 20)
นับต้ังแตเอวเจนีโอ มารีอา ยูเซฟเป โจวานนี ปาเชลลี
ผูซ่ึงตอมาไดรับเลือกเปนสมเด็จพระสันตะปาปาปโอ
ที่ 12 ตำแหนงเลขาธิการนครรัฐวาติกัน เปนตำแหนง
ที่มีความสำคัญสูงย่ิงในการชวยเหลือพระสันตะปาปา
ปกครองพระศาสนจักรสากลรวมกับโรมันคูเรีย ซ่ึง
ประกอบดวยสมณกระทรวงทบวงกรมตางๆ อีกท้ัง
ยังตองรับผิดชอบงานดานการทูตและการเมืองกับ
ประเทศตางๆ ทัว่โลก

พระอคัรสังฆราชปเอโตร ปาโรลนิ เปนนักการทูต
ทีเ่ปนทีเ่คารพและไดรบัการยกยองอยางสูงในวงการทตู
วาเปนผูมีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยางย่ิงทานเปนผูที่
มีความสุภาพถอมตน มีความปรีชาฉลาดในการเสวนา
และชัดเจนในจุดยืนของพระศาสนจักร กอนหนาท่ีมี
ประกาศแตงต้ังใหเปนเลขาธิการนครรัฐวาติกัน พระ-
คุณเจาปเอโตร ปาโรลิน ปฏบิติัหนาท่ีเปนเอกอัครสมณทูต
วาติกันประจำประเทศเวเนซูเอลาต้ังแตป 2009 จนถึง
ปจจุบัน กอนหนาน้ัน พระคุณเจาทำงานรับผิดชอบ
งานดานการตางประเทศเปนเวลา 7 ปในสมณกระทรวง
การตางประเทศท่ีวาติกัน

พระคุณเจาปเอโตร ปาโรลิน จบการศึกษาดาน

ทีป่รกึษา (ตอจากหนา 20)

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซิส
ทรงมอบเวลาพักรอน
ออกมาพบเดก็นกัเรยีน

จากประเทศญีป่นุ 200 คน

กฎหมายพระศาสนจักรจากมหาวิทยาลัยเกรโกเรียน
ในกรุงโรม และไดเขาสูวงการทูตเม่ืออายุ 31 ป โดย
ตอมาไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีประจำสถาน
เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไนจีเรียและ
เม็กซโิก พระคณุเจาสามารถพูดภาษาอิตาเลียน องักฤษ
ฝรัง่เศส และสเปนไดอยางคลองแคลว

อนึ่ง พระอัครสังฆราชปเอโตร ปาโรลิน จะเริ่ม
ปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี  15 ตุลาคม  2013 ตำแหนง
เลขาธิการนครรัฐวาติกัน เรียกเปนภาษาอังกฤษวา
Secretary of State อยางไรกต็าม ในชวงระยะนี ้ตำแหนง
ของพระคุณเจาเปนภาษาอังกฤษจะใชคำวา pro-
Secretary of State และจะใชคำวา Secretary of State
เม่ือทานไดรับสมณศักด์ิพระคารดินัลแลว (เช่ือกันวา
คงไมเกนิป 2014)

อาจารยชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย รายงาน

พระองคมักเลาใหผูฟงทราบวาเม่ือทรงเปนหนุม
พระองคทรงปรารถนาจะเดินทางไปเปนมิสชันนารี
ที่นั่น เม่ือจบการเขาเฝา ตัวแทนนักเรียนคนหน่ึงได
กลาวขอบคุณพระสันตะปาปาและทุกคนไดรองเพลง
ประจำโรงเรียนภาษาญ่ีปุนถวายแดพระองค

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเปนผใูหญ
ที่ทรงทำเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย ทรงทำเรื่องงายให
เปนเรื่องงาย ทรงไมคิดวาผูอื่นไรคาแตกลับคิดวา
คำรองขอของผนูอยมคีาพอทีเ่ราจะละอปุสรรคไมจำเปน
อันเปนของสมมุติที่ผูคนกำหนดกันขึ้นมาเพราะเห็น
แกความรัก บัดน้ีพระองคทรงหวานเมล็ดพันธุแหง
ความเช่ือลงในดวงใจเด็กนักเรียนญี่ปุน 200 คนน้ี
ดวยความถอมตนของพระองคเรยีบรอยแลว  มิใชเทาน้ัน
เราคดิเลยไปไดเลยวา เม่ือเดก็เหลาน้ีกลบัถงึบาน  แลว
เลาเรื่องน้ีใหพอแมฟง เมล็ดพันธุแหงความเชื่อก็ยอม
ตกลงบนดวงใจของพอแมเด็กๆ เหลาน้ี ณ ประเทศ
ญีป่นุดวย หากมีใครรดน้ำพรวนดินใสปยุอกีหนอยเดียว
เชื่อวาพอแมของพวกเขาชาวญี่ปุนซ่ึงประทับใจสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสอยูแลว ก็พรอมท่ีจะเติบโต
ทางความเช่ือทันที..ทั้งหมดน้ี คือ “แรงบันดาลใจ
ในปแหงความเชือ่” อนัแทจรงิ

วนัท่ี 6 ธันวาคม 1998 บวชเปนพระสงฆ แหงสังฆ-
มณฑลออนจิวา แองโกลา

การศึกษา
ค.ศ. 2003 จบการศึกษาจากสถาบันอบรมนักการทูต

ของพระศาสนจักร ปรญิญาเอกดานกฎหมายพระศาสนจักร
จากมหาวิทยาลัยลาเตรัน กรงุโรม ประเทศอิตาลี

หลังจบการศึกษาจากสถาบันอบรมนักการทูตของ
สันตะสำนัก ในป 2003 ทานไดปฏิบัติหนาท่ีในสถาน
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จากคนเกบ็ภาษี
มาเปนคนเก็บมนุษย

บทอธษิฐานภาวนา

ในภาพที่ศิลปนชาวอิตาเลียนคนหนึ่งชื่อ คาราวัจโจ วาดภาพเก่ียวกับ
กระแสเรียกของนักบุญมัทธิว เปนรูปท่ีพระเยซูเจาซ่ึงมีเปโตรตามเสด็จ ทรงช้ี
ไปยังคนเก็บภาษีกลุมหน่ึงท่ีกำลังนับเงินอยูบนโตะ ที่ใจกลางของรูปมีชาย
คนหนึง่ใชนิว้ชีข้างซายช้ีไปท่ีตัวของเขาเอง บรรดาผเูชีย่วชาญกลาววา เปนรปู
ของมัทธิวชี้ไปท่ีตัวของทานเอง พลางถามพระเยซูเจาวา “ขาพเจาหรือ?” แต
ในปจจุบนับางทานอธิบายวา เปนรปูของชายหนมุอีกคนหน่ึงท่ีกำลงันับเงินอยู
โดยไมสนใจวาพระเยซูเจาประทับอยูท่ีนั่น คำถามท่ีดูเหมือนจะเปนคำถามวา
“ใครนะ ผนูัน้หรอื” และชายหนมุผนูัน้ก็มิใชใครอ่ืนนอกจากมัทธิว

เราสามารถวาดภาพในใจไดวา เม่ือมทัธิวไดยนิพระเยซเูจาตรัสวา “จงตาม
เรามา” ทานก็ตอบทันทีวา “ใครนะ ขาพเจาหรือ” อาจเปนการแสดงออกทันที
ดวยความประหลาดใจ กระแสเรยีกนีเ้ปนส่ิงเดียวทีมั่ทธิวมีคลายกบัพวกฟารสีิ
เรามักจะไมสังเกตวา กระแสเรียกของมัทธิวคลายคลึงกับกระแสเรียกท่ีพระ-
เยซเูจาทรงเรียกเปโตร อนัดรูว ยากอบและยอหน กลมุชาวประมงซ่ึงพระองค
ทรงเรียก แลวพวกเขาก็เลิกสิ่งท่ีพวกเขากำลังทำอยู ติดตามพระองคไป กลุม
หลังน้ียกเลิกอาชีพชาวประมง สวนมัทธิวสละเงินทองและเครื่องมือนับเงิน
เพื่อติดตามพระเยซูเจา

เปโตรและเพื่อนๆ ไดยินพระเยซูเจาตรัสใหเปลี่ยนอาชีพจากการจับปลา
มาเปนการจับมนุษย แตพระองคมิไดมอบหมายอะไรพิเศษใหแกมัทธิว แต
มัทธิวรวบรวมบรรดาเพื่อนเกาของเขาแลวนำมาหาพระเยซูเจา หากเราจะ
ตอบสนองกระแสเรียกของพระเยซูเจา ไมวาจะนาประหลาดใจเพียงใด เรา
คงทายไมไดวาตัวเราเองอาจจะนำเพ่ือนรวมงานรวมอาชีพของเรา มาเปนศิษย
ของพระเยซูเจาไดมากมายเหมือนกับมัทธิวก็ได

“เราไมไดมาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แตมาเพื่อเรียกคนบาป”
(มัทธิว 9:13)

ขาแตพระบิดาเจาสวรรค โปรดทรงบันดาลให
ลูกสำนึกอยูเสมอวา พระบุตรของพระองคเสด็จมา
เพือ่เรยีกหาคนบาป มิใชคนศรัทธา เพือ่วาเหมือนกับ
นักบุญมัทธิว ลูกจะไดตอบสนองการทรงเรียกของ
พระองค ดวยจติใจท่ีกวางขวาง ทัง้น้ี เดชะพระครสิตเจา
ผทูรงจำเรญิและเสวยราชยตลอดนิรนัดร อาแมน

มีแตเสียกับเสีย
โลกตองผวาอีกคร้ัง
เม่ือความรุนแรงความขัดแยงกลายเปนการฆา

ไมเลือกหนา
ชีวิตผูคนท่ีตองสังเวยกับการแยงกันมีอำนาจเพียง

ไมกีค่น
ถือเปนความอยุติธรรมความไมชอบธรรมความเลวราย
เพราะเปนการแลกเปล่ียนท่ีไมสมดุลไมคุมคาแมแตนอย
ตัณหาอำนาจตัณหาเงินทองตัณหาผลประโยชนฝายเดียว
กบัคุณคาศักด์ิศรีความย่ิงใหญความสูงสงแหงชวีติมนุษย
เทียบกันไมไดเลยไมวาจะมองจากมุมมองจะคำนึงจากมิติใด
แคเพยีงหน่ึงชีวติท่ีตองสังเวยไปกับความขัดแยง
ก็ถือเปนความช่ัวรายมหันตแลว
ทัง้สำหรับชีวติน้ันเองท้ังสำหรับมนุษยชาติทัง้หมด
เพราะชีวติคนแตละชีวติคือชวีติมนุษยชาติ
แตะตองหน่ึงชีวิตเทากับแตะตององคพระผูเปนเจา
เพราะทุกชีวิตถือกำเนิดมาจากความรักของพระองค
แมจะเปนการสูญเสียชวีติของสองฝายท่ีขัดแยง
กย็งัถือวาเปนอาชญากรรมใหญหลวงตอมนุษยชาติแลว
สาอะไรกับชีวิตของเด็กไรเดียงสาท่ีตองสูญเสียไป
โดยไมรูเรื่องรูราวโดยไมมีอะไรเก่ียวของดวยแมแตนอย
กย็ิง่ตองถอืวาเปนอาชญากรรมใหญหลวงกวาน้ันเปนไหนๆ
จะอางเหตุผลอะไรจะแกตัวอยางไรก็ฟงไมข้ึนอยูดี
ผใูหญโกรธเคืองทะเลาะเบาะแวงกัน
เด็กตองมารับรูตองมารับผลกรรมตองมาจายดวยราคาเลือดเนื้อ
ผใูหญชงิดีชงิเดนแยงกันเปนใหญแกงแยงบารมีกนั
เด็กตองมารับเคราะหทั้งท่ีไมมีผลไดผลเสียแมแตนอย
ผใูหญเกลียดชังขนุแคนพยาบาทกัน
เด็กตองกลายเปนอริเปนท่ีรังเกียจไมฝายน้ีก็ฝายน้ัน
ผใูหญเอาแตคดโกงกอบโกยเงินทองแยงชิงผลประโยชนกนั
เด็กตองมารูเห็นเปนใจอยางเลือกไมไดคานไมข้ึน
ผใูหญปลอยเนือ้ปลอยตัวหมกมนุกบัอบายมุขรอยแปด
เด็กตองมาซึมซับบรรยากาศเลวรายท่ีเกิดข้ึนรอบตัวอยางเล่ียงไมได

ยงัไมทนัจะหายสลดหายสะทอนใจกบัขาวท่ีเกดิข้ึน
ก็มีขาวผูนำประเทศมหาอำนาจออกมายืนกราน
จะสงกำลงัไปจัดการฝายท่ีเปนตนเหตุการสูญเสียชวีติคร้ังน้ี
สรางความหวาดผวาใหทัง้ฝายท่ีเกีย่วของท้ังผคูนท่ัวโลก
เพราะนั่นหมายถึงการห้ำหั่นฆาฟนทำลายชีวิตอีกรอบ
หากจะเปนการจัดการกับคนท่ีเกี่ยวของในความผิด
กย็งัตองระวงัใหแนชดัแนนอนวาถกูตัว
แตนี่จะเปนการกวาดไปท้ังยานทะลุทะลวงไปท้ังบาง
โอกาสท่ีผูคนไมเก่ียวของไมรูไมเห็นอาจตองโดนไปดวย
แทนท่ีจะไปจัดการแกไขความไมถูกตองที่เกิดข้ึน
กลายเปนความไมถกูตองไปจัดการกับความไมถกูตอง
จากท่ีคิดวาเปนความชอบธรรมเปนมนุษยธรรม
กลายเปนอาชญากรรมในนามของความชอบธรรมไปโดยปริยาย
ซ่ึงเปนใครก็คงรับไมไดซ่ึงเปนใครก็คงไมเห็นดวย
ไมตางกับการใชมาตรการที่ผิดเพื่อจัดการกับความผิด
ดังท่ีปรากฏในประวัติศาสตรที่ผานมาคร้ังแลวครั้งเลา
แทนท่ีจะขจัดความเลวรายความผิดความอยุติธรรมท่ีเกิดข้ึน
กลายเปนการเพิม่ความเลวรายความผดิความอยุติธรรมเปนทวคูีณ
การใชความรุนแรงตอบโตความรุนแรง
จึงไมตางกับการสาดน้ำมันเขาไปดับเพลิงท่ีเผาผลาญอยู
แทนท่ีจะแกปญหากลายเปนการเพิม่ปญหาไมส้ินสุด
ในสถานการณเชนน้ีคนดีเอาแตตำหนิวิพากษวิจารณไมไดเสียแลว
นาจะรีบรวมพลังทำความดีสงไปละลายความเลวราย...จะดีกวา
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วาติกันนี้ในอดีตอาจจะร่ำรวย ในปจจุบันร่ำรวยไหม?
ร่ำรวยเรื่องศิลปวัฒนธรรม คอนขางมาก เพราะวาเกิด
จากความศรัทธาของคน ศิลปนท้ังหลายระดับโลก
ที่เรียกวา ยอดศิลปน ตองมาสรางศิลปะทุกประเภทท่ี
มหาวหิารนกับญุเปโตร หรอืวงัพระสนัตะปาปา

เราตองมีความเขาใจในประวัติศาสตรสมัยนั้น
คาบสมุทรอิตาลีและทวีปยุโรป ซ่ึงยังไมไดรวมเปน
ประเทศเดียว สมัยนั้นมีอาณาจักรเล็ก อาณาจักรนอย
มากมาย เกิดสงครามชิงดินแดนบอยมาก อาณาจักรใหญ
ตีอาณาจักรเลก็  ขณะท่ีศาสนาคริสตคาทอลิกทำงานเผยแผ
คริสตศาสนา และงานเมตตาสงเคราะหโดยมีพระ-
สันตะปาปาเปนผูนำ แตวาทีละเล็กทีละนอยบรรดา
อาณาจักรเหลาน้ันเม่ือยึดทัพมาไดก็เอามาฝากไวกับ
พระสันตะปาปา ในท่ีสุดพระสันตะปาปามีกองทัพ
พวงเขามาดวยแบบไมรูตัว โดยเฉพาะในป ค.ศ. 754
พระเจาชารลสมหาราชแหงฝรั่งเศส ซ่ึงตรงกับสมัย
สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 3 ความสัมพันธ
ระหวางรัฐการเมืองกับพระศาสนจักรมีความสับสน
ปนเปในเร่ืองอำนาจแบบแยกแยะไมออก รวมท้ัง
ทรพัยสินดวย กลาวคือ มีความสับสนระหวางรัฐทางโลก
และพระศาสนจักร ทั้งจักรพรรดิและพระสันตะปาปา
ใชอำนาจรวมกัน ทัง้การเมือง การปกครอง ทรพัยสิน ฯลฯ

โชคดีที่ความสับสนระหวางอำนาจการเมืองและ
อำนาจพระศาสนจักรจบส้ินไปในป ค.ศ. 1870 เม่ือ
นายพลโจเซปเป กาลีบาลดี รวมอิตาลีเขาเปนประเทศ
และยึดกองทัพทรัพยสิน ของรัฐพระสันตะปาปาและ
เชิญสมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่ 9 ไปประทับท่ีวัง
บนเนินวาติกนัเทาน้ัน  จงึใหสันตะสำนักกลับมาสทูศิทาง
พระศาสนจักรท่ีไมหลงทางไปกับอำนาจแบบผิดๆ

เรือ่งรายได ผมบอกไดวา วาติกนัมีรายไดอยางเดียว
คือ จากความศรัทธา ที่คนบริจาคใหเทาน้ันเอง มีคน
บอกวามีคนไปเย่ียมวาติกัน ที่เซนตปเตอร วันหน่ึงๆ
เปนพนั เปนหม่ืนคน ยิง่พระสันตะปาปาองคปจจุบนัน้ี
คนมาเย่ียมเซนตปเตอรเปนแสน เพราะฉะน้ันคิดวา
วาติกนัคงร่ำรวย ผมตอบไดเลยวา อนัน้ีแลวแตคนทำบุญ
และทางวาติกันน้ัน ไมไดเก็บเงินน้ันไวเลย เพราะวา
วาติกนั มีขอตกลงในหลายประเทศ วาเรามีหนาท่ีหลกั
ในสนธิสัญญาวา หนาท่ีหลกัของเราคอื การให ตองค้ำจุน
โดยเฉพาะตอคนท่ีถูกเบียดเบียน ตอคนท่ีขาดความ
ยุติธรรม ตอคนท่ีเกิดภัยพิบัติ ตอคนท่ีขาดศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย เพราะฉะน้ัน วาติกนัมงุท่ีจะชวยบคุคล
เหลาน้ันกอน ไมวาเขาจะเปนใคร หรอืนบัถือศาสนาอะไร
เราจะมีพระศาสนจักรที่กระจายอยูทั่วโลก เรามีพระ-
ศาสนจักรทองถ่ินและมีหนวยงานทางสังคมดูแล

เพราะฉะน้ัน วาติกนั จงึมีสิทธ์ิอกีเรือ่งหน่ึงคือ การ
เจรจาท่ีไมใชการแทรกแซง แตเปนขอตกลงเม่ือทำ
ความสัมพันธทางการทูตกับประเทศน้ันๆ อันน้ีเปน
ขอตกลงในการเจรจา เหมือนอยางประเทศท่ีร่ำรวย
ใหเขาไดชวยประเทศท่ียากจน

สรุป วาติกนัมีรายไดมาจากการทำบญุเทาน้ัน และ
จากพระศาสนจักรทองถ่ินซ่ึงสนับสนุนทางถุงทานปละ
1 ครัง้ เรยีกวา “โอโบโลนกับุญเปโตร”  ตัวอยางเชน ที่
เซนตปเตอรนั้นเปนวิหาร เปนวัด เราจะไปเก็บเงินเขา
ไดอยางไร เขามาสวดภาวนา ยกเวนแตวากิจการทีเ่ปน

สวนของพพิธิภณัฑ  เราผลติหนังสือจำหนาย  เรามีไปรษณีย

คุณพออนุชา ขอใหมงซินญอรชวยอธิบายความสัมพันธ
ทางการทูต ของ Holy See หรือสันตะสำนัก ในการมี
ความสมัพนัธระหวางประเทศนัน้ๆ หรอืระหวางรฐักบัรฐั

มงซินญอรวษิณุ  ในฐานะท่ีเปนสันตะสำนักปฏบิติั
ตามธรรมเนียมด้ังเดิมมาอยางยาวนาน คือมีความสัมพนัธ
ทางการทูต และจากหนวยงานสหประชาชาติ เกือบ
ทุกหนวยงาน และผมคิดวาวาติกัน มีความสัมพันธ
ทางการทูตท่ีมากท่ีสุด ปจจุบันวาติกันเปนรัฐท่ีมีความ
สัมพันธถึง 180 ประเทศท่ัวโลก มีนอยประเทศท่ียัง
ไมมีความสัมพนัธระดับทางการทูต แตกมี็ความสัมพันธ
ในแงท่ีสามารถเจรจากันได พระสนัตะปาปาไดทรงสง
ผแูทนไป เรยีกวา Apostolic Delegate แตยงัไมไดดำเนิน
ไปถึงข้ันทางการทูต  แตเราก็กำลังคอยๆ  พัฒนา
ความสัมพนัธระดับการทูต

พระสมณทูตหรือผูแทนของพระสันตะปาปาน้ัน
ตองมีความสัมพนัธระดับประเทศ ตองมีความสัมพนัธ
ระดับผูนำรัฐ บางคนอาจจะคิดวา ความสัมพันธทาง
การทูตของวาติกันน้ันตองเปดเฉพาะประเทศท่ีเปน
คาทอลิกอยางเดียวเทาน้ันแตแทจริงแลววาติกันเปด
ความสัมพันธทางการทูตกับทุกประเทศท่ีมีความเปน
มิตรกัน เชน ประเทศท่ีนบัถอืศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ
ศาสนาฮินดู ฯลฯ

ตามสนธิสัญญาทางการทูตกรุงเวียนนา ป พ.ศ.
2504 (ค.ศ. 1961) ขอ 14 และ 16 ยนืยันวาพระสมณทูต
เปนผูแทนพระสันตะปาปาอยางถูกตองตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ    ยงัระบุวาผทูีเ่ปนเอกอัครสมณทูตน้ัน
ในธรรมเนียมท่ีปฏิบัติกันมาทานจะไดเปนคณบดีทูต
หรอืหวัหนาทางการทูตดวย ซ่ึงในฐานะทูตน้ันจะเทากนั
หมด ไมมีใครใหญกวาใคร แตเขาเรียกวาคนท่ีหนึง่ใน
บรรดาผทูีเ่ทาเทียมกัน ซ่ึงในสมัยกอนน้ันเขาจะถือการ
จัดลำดับน้ันดูจากวา ใครมาถึงประเทศน้ันกอนไดเปน
ตามอาวุโสท่ีปฏิบัติการในประเทศน้ันๆ ในปจจุบัน
สมณทูตจะเปนคณบดีทูตในประเทศคาทอลิกเทาน้ัน

ฉะน้ัน เรื่องความสัมพันธระหวางรัฐ หนาท่ีพระ-
สมณทูตตองสรางความสัมพันธระหวางประมุขของ
ประเทศ คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั ในฐานะเปน
ประมุข กบัสมเด็จพระสนัตะปาปา และในฐานะบริหาร
กต็องมีความสัมพนัธระหวางรัฐบาลไทย กบัสันตะสำนัก
ฉะน้ันมีอะไรระหวางประเทศเราตองเจรจา  เรามีสถาน
เอกอัครสมณทูตวาติกัน (Apostolic Nunciature,
Embassy of the Holy See) ต้ังอยทูีถ่นนสาทร ใกลวดั
เซนตหลยุส

สำหรับประเทศไทยน้ัน เราตองถือวาเปนประเทศ
ที่โชคดีมากๆ ที่เราไมมีความขัดแยงกัน เราอยูเย็น
เปนสุข เราเรียนรกูนัมากข้ึนในเร่ืองของศาสนา ในโอกาส
สำคัญ  ๆนัน้  วาติกนักจ็ะสงสาสนมาอวยพรในศาสนาตางๆ
อยางประเทศไทยเราไดสงสาสนวนัวสิาขบูชา หรอืของ
ชาวมุสลิมก็ปดเดือนรอมฎอน เราก็สงสาสนอวยพร
ใหแกกันและกัน ทั้งหมดน้ีเปนการยืนยันถึงสิทธิ
ข้ันพื้นฐานของความเปนมนุษย หรือที่เขาเรียกวา เพื่อ
สิทธิมนุษยชนท่ัวโลก เพราะทางคริสตเรามีความเช่ือวา
ทุกคนเปนส่ิงท่ีพระเจาทรงสราง เปนเพื่อนมนุษย
มนุษยชาติทกุคนเปนพีน่องกัน  อนัน้ีเปนส่ิงท่ีสันตะสำนัก

ไดนำนโยบายแบบน้ีมายืนยันและดำเนินงาน

คุณพออนุชา หมายความวาความสัมพันธที่วาติกันมี
ในประเทศไทยนัน้ เปนความสมัพนัธในระดบัผปูกครอง และ
ไลระดบัลงมา ขอใหมงซนิญอรชวยสรปุความสมัพนัธระหวาง
ประเทศไทยกบัวาตกินัหนอยครบั

มงซนิญอรวษิณุ  ความสัมพนัธในระดับทางการทูต
ระหวางสันตะสำนักกับประเทศไทย มีความสัมพันธ
ทางประวัติศาสตร เราเรียกวานานหลายศตวรรษ ต้ังแต
สมัยที่คาทอลิกเขามาในเมืองไทย

เรื่องความสัมพันธทางการทูตน้ัน เราไดตกลง
เซ็นสัญญาขอตกลงตางๆ ในระดับทางการทูต ต้ังแต
ค.ศ. 1966 เปนตนมา และทุกครัง้ เรากมี็ความสัมพนัธ
มีการสือ่สารทีดี่มาก และในระดับราชวงศ หรอืเมือ่ครัง้
ทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั และสมเด็จพระนางเจาฯ
บรมราชินนีาถ เสด็จเยือนนครรัฐวาติกนั เขาเฝาสมเดจ็
พระสนัตะปาปายอหน ที ่23 พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) และ
โอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 เสด็จ
เยอืนประเทศไทย   พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984)

ฉะน้ันการท่ีผูนำระดับผูใหญ มีราชวงศระดับสูง
ทานก็ไปตอนรบั แมวาจะเปนทางการหรือไมเปนทางการ
หรือแมแตไปเย่ียมชมมหาวิหารนักบุญเปโตร แตเชื่อ
แนๆ  วาในความหมายของความสัมพันธนัน้ มีความสัมพันธ
อนัดีมาก เราตองเผยแผความรใูหคนอืน่ไดเขาใจ วาเรา
ทำงานดวยกันอยางดี โดยเฉพาะในระดับฝายตางๆ
ระดับบานเมือง ระดับผูนำประเทศ โดยเฉพาะกับ
ประเทศไทยน้ันดีมาก

เมืองไทยเปนเมืองแหงพทุธศาสนา  แตเรามีเสรีภาพ
ในการนับถอืศาสนาตามรัฐธรรมนูญสูงสุดของประเทศ
เมืองไทยเปนเมืองที่ม่ังค่ังดวยวัฒนธรรม ใจกวาง เปน
คนที่เปดในการเสวนา เปดเพื่อที่จะเขาใจผูอื่น

คณุพออนชุา ปจจบุนัในยคุดจิติอล ใน ค.ศ.  2013  ทาง
วาติกันยังคงเหมือนเดิม หรือมีอะไรเปล่ียนแปลงในดาน
ความสัมพันธ

มงซนิญอรวษิณุ  คนมองวาติกนัเปนเหมือนกบัประมิด
เพราะประมิดน้ัน ขางบนเปนกษัตริย เปนจกัรพรรด ิคือ
พระสนัตะปาปา และรองลงมาเปนพระคารดินลั พระ-
อคัรสงัฆราช  พระสงัฆราช   แตวาเราเปนหน่ึงเดียวกนั
ในประมิดน้ี พระสนัตะปาปาองคปจจบุนัน้ีมองเห็นวา
ในโลกปจจุบนั เราตองเสวนา ฉะน้ัน เราจะเห็นวาเปน
ส่ิงท่ีดี เพราะเราไดยอนดูคำสอนของพระเยซูคริสต
ที่บอกต้ังแตแรกวาพระศาสนจักรคาทอลิกอยูกับ
คนจนกอน อยูกับความเปนมนุษย อยูกับความเปน
มนุษยชาติ อยูกับทุกคน ไมจำกัดวาเปนคนชาติใด
ศาสนาใด จะเปนคนรวย คนจน นีค่อืพืน้ฐาน ทีจ่ะตอง
มาปกปองศักด์ิศรีความเปนมนุษยกอน

ในยุคปจจบุนัพระสนัตะปาปาทรงเปนแบบอยางท่ี
ปฏบิติัตนเหมือนประมิดท่ีกลบัหวัลงคอื พระสนัตะปาปา
องคทีย่ิง่ใหญเทาไหร กย็ิง่ตองมาอยชูัน้ลางๆ มากท่ีสุด
จะตองเปนฐาน จะตองสื่อสาร จะตองใหคนอื่นเขาใจ
จะตองรบัใช จะตองมีความซ่ือตรง  ซ่ือสตัยทัง้ตอพระเจา
ตอตนเอง เพือ่จะรบัใชมวลมนุษย นีแ่หละเปนการส่ือสาร
สมัยน้ี

เราตองใชส่ือ โดยเฉพาะ (อานตอหนา 8)
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ยคุดิจติอล สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสวา  “เรา
อยาพูดอะไรใหซ้ำซอน ใชชีวิตแบบเรียบงาย ฉะน้ัน
การส่ือสาร โดยเฉพาะส่ือมวลชน เราใชคำธรรมดา
อยาใชศัพทสูง ใชคำท่ีสัมผัสได คำท่ีพูดแลวเขาใจ”
ผมจึงบอกวา แงมุมของวาติกนั จงึมีการเปล่ียนแปลง

เรามีพระสันตะปาปาองคปจจุบันเปนแบบอยาง
การเปนมิตรกับทุกคน การเปนตัวอยางอยูระดับติดดิน
แลวคนจะมาหา อันเปนชีวิตท่ีเรียบงายของความเปน
คาทอลิก ผมคิดวาเปนส่ิงท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาได
ปฏิบัติเอาไว และเราจะเห็นวาคนท่ัวโลกตางคิด และ
มองวาเปนไปไดอยางไร?

เมือ่นครรฐัวาตกินัเจรญิสมัพนัธไมตรกีบันานาอารยประเทศ
ภารกิจและบทบาทหลักของเอกอัครสมณทูต

วาติกนั ไดแก
1. เพื่อสรางความสัมพันธและเปนเสมือนสะพาน

เชื่อมระหวางพระศาสนจักรในทองถิ่นกับพระ-
ศาสนจักรสากลและกับพระสันตะปาปาโดยตรง โดย
ใหการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในประเทศน้ันๆ
โดยเปนท่ีปรึกษารวมมือกับบรรดาพระสังฆราช
ทองถ่ิน และผูนำทางดานจิตใจและศีลธรรม ทางดาน
ศาสนา การศกึษา การสงัคมสงเคราะหเมตตาจิตตางๆ

2. เพือ่สรางความสัมพันธกบัรัฐและประชาชนของ
ประเทศนั้นๆ ที่ตนไปประจำอยูใหมีไมตรีแนบแนน
โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางสันติภาพในประเทศน้ัน
การสงเสริมเร่ืองศาสนสัมพันธ และการแบงปนชีวิต
ความเปนอยูรวมกันภายใตแสงสวางแหงการมีสามัคคี
ธรรม เมตตาธรรม เพือ่ชวยกันจรรโลงโลกนีใ้หดีข้ึน

3. เพื่อสรางความสัมพันธกับบรรดาคณะทูตใน
ประเทศน้ันๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงทูตแหงสันตะสำนัก
จะตองมีความกระตือรอืรน รวมมือรวมใจ และเปนผนูำ
เพือ่ใหไดมาซ่ึงความถูกตองทางศีลธรรม ความยุติธรรม
สันติอันแทจริง และปกปองศักด์ิศรีสิทธิของมนุษย
ทกุคน

เม่ือสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ในฐานะ
ประมุขของนครรัฐวาติกนั อนัเปนศูนยกลางประสานงาน
บริหารพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกทั่วโลก ไดทรง
ขอเจรญิสัมพนัธไมตรีทางการทูตระดับเอกอคัรราชทตู
ก็ไดมีการแตงต้ังเอกอัครราชทูตไทยไปประจำรัฐ
วาติกัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหอารคบิชอบ ยังยาโดต เอกอัครราชทูต
วาติกันประจำประเทศไทยคนแรก เขาเฝาถวายสาสน
ตราต้ัง ณ พระท่ีนัง่จักรมีหาปราสาท เม่ือวนัพฤหัสบดี
ที ่16 ตุลาคม พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) ไดมีพระราชดำรสั
ในโอกาสนั้นวา “ทานเอกอัครราชทูต ขาพเจามีความ
ยินดีที่จะไดรับพระราชสาสนตราต้ังจากสมเด็จพระ
มหาสังฆราช สันตะปาปาเปาโล ที ่6 ทรงแตงต้ังทานเปน
เอกอัครราชทูตแหงวาติกันคนแรกประจำราชสำนัก
ของขาพเจา

ขาพเจาขอตอนรับทาน และรูสึกชื่นชมท่ีทานได
กลาวถึงความพยายามรวมกันท่ีจะธำรงไวซ่ึงสันติภาพ
อนัถาวร และเสรภีาพของมนษุยชาติ ประเทศไทยไดถอื
เปนนโยบายเสมอมาในการใหประชาชนพลเมือง
มีเสรีภาพในการนับถอืศาสนา ชาวไทยทุกคนมีเสรีภาพ

อยางเต็มท่ีในการเลือกนับถือศาสนาใดๆ ตลอดท้ังการ
ปฏิบัติบูชาตามความเช่ือถือของตนดวย รัฐธรรมนูญ
ของไทยก็ไดรับรองสิทธิและอิสรภาพดังกลาวขางตน
โดยประการฉะน้ี บรรดาผูที่นับถือศาสนาตางๆ กัน
ในประเทศไทย จึงมีชีวิตอยูรวมกันดวยความผาสุก
มานานนับศตวรรษ

ขาพเจาพอใจท่ีทานกลาวยืนยันถึงความภักดีและ
ความรวมมือของชาวคาทอลิกในประเทศไทย อีกทั้ง
ความรวมมือของทานในอันที่จะสงเสริมความเจริญ
กาวหนาของประเทศไทย ในการน้ีขอใหทานม่ันใจได
วา ทานจะไดรับการสนับสนุนจากขาพเจา และทาง
ราชการไทยจะไดอำนวยความสะดวกและความ
ชวยเหลอืทกุประการเทาท่ีจะกระทำได เพือ่ใหสัมฤทธ์ิ
ผลในหนาท่ีของทาน”

ความสัมพันธทางการทูตระหวางราชอาณาจักรไทยและ
นครรัฐวาติกัน

เอกอัครสมณทูต (Papal Nuncio / Apostolic
Nuncio) ในทางการทูตระหวางประเทศคือผูแทนถาวร
หรือหัวหนาคณะทูตของสันตะสำนักประจำรัฐเอกราช
หรือประจำองคการระหวางประเทศ มีลำดับชั้นเสมอ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผมีูอำนาจเต็ม (เทียบ สนธิสัญญา
ทางการทูตกรงุเวียนนา พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) ขอ 14
และขอ 16)

ในทางพระศาสนจักร พระสมณทูตไดรบัสมณศักด์ิ
เปนพระอัครสังฆราช สันตะสำนักไดแสดงออกถึง
สัมพนัธภาพกบัพระศาสนจักรคาทอลกิในประเทศตางๆ
ดวยการแตงต้ัง “สมณทูต” ของสมเด็จพระสนัตะปาปา
ไปประจำยงัประเทศตางๆ ในขณะเดียวกนั สมณทูตยัง
ไดรับสถานภาพทางการทูตในระดับเดียวกับทูตานุทูต
ประเทศท้ังหลายอันเน่ืองจากความสัมพันธทางการ
ทตูระหวางนครรัฐวาติกนักับประเทศท่ีมีพระศาสนจักร
คาทอลิกกอต้ังข้ึน

สำหรับประเทศไทยผูแทนท่ีทางสันตะสำนัก
แตงต้ัง มาเปนทูตประจำในชวงแรก อยใูนระดับ “ผแูทน
ทางการทูต” หรอื Apostolic Delegate เน่ืองจากในชวง
เวลาน้ันประเทศไทยและรัฐวาติกนั ยงัไมไดมีสัมพนัธภาพ
ทางการทูตตอกันอยางเปนทางการ

ตอมาในวันท่ี 28 เมษายน ค.ศ.  1969  สัมพนัธภาพ
ทางการทูตระหวางประเทศไทยและนครรัฐวาติกัน
หรือสันตะสำนัก หรือที่ชาวไทยสวนใหญรูจักในนาม
“รฐัวาติกนั” ไดยกระดับข้ึนสรูะดับ “เอกอคัรสมณทูต”
(Apostolic Nuncio) ซ่ึงเปนระดับข้ันเอกอัครราชทูต
ทั้งฝายพระศาสนจักรและฝายรัฐ จึงเห็นไดวาดวย
สัมพันธภาพดังกลาวน้ี  พระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทยไดรับไมตรีจิตมิตรภาพสูงยิ่งจาก
สันตะสำนกั ทีไ่ดสงผแูทนองคสมเด็จพระสนัตะปาปา
มาจนถึงปจจุบนันับเปนเวลา 50 ป

นับต้ังแตมีการสถาปนาความสัมพันธระหวาง
ประเทศไทยกับนครรัฐวาติกัน ไดมีการพัฒนาระดับ
ความสัมพันธทางการทูตข้ึนเปนลำดับ โดยเร่ิมต้ังแต
ระดับผูแทนสมเด็จพระสันตะปาปา ระหวางป ค.ศ.
1962-1969 ระดับอัครสมณทูต ระหวางป ค.ศ. 1969-
1993 และเอกอคัรสมณทตูผมีูอำนาจเตม็ ระหวางป ค.ศ.
1993 จนถงึปจจบุนั

ปจจบุนั ประเทศไทยมีพระสมณทูตมาประจำท้ังส้ิน
12 องค ไดแก

ระดับผแูทนสมเด็จพระสันตะปาปาประจำประเทศ
ไทย (Apostolic Delegate to Thailand)

1. พระอคัรสงัฆราชยอหน กอรดอน
2. พระอคัรสงัฆราชอนัเจโล เปโดรนี
3. พระอคัรสงัฆราชยงั ยาโดต
ระดับอัครสมณทูต (Apostolic Pro-Nuncios or

Vatican Ambassadors)
4. พระอคัรสงัฆราชโจวานน ีโมเรต็ตี
5. พระอคัรสงัฆราชซลิวโีอ ลโูอนี
6. พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มารตีโน
7. พระอคัรสงัฆราชอลัแบรโต ตรกีารโีก
เอกอัครสมณทูต หรือเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมี

อำนาจเตม็ (Apostolic Nuncio)
8. พระอคัรสงัฆราชลยุจ ีแบรสซาน
9. พระอคัรสงัฆราชอาเดรยีโน แบรนารดินี
10. พระอคัรสงัฆราชซลัวาตอเร เปนนกัคโีอ
11. พระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล
12. พระอคัรสงัฆราชพอล ชาง อนิ-นมั

พระราชไมตรี ในพระบาทสมเด็จพระ เจ าอยู หั วกับ
สนัตะสำนกั

ในสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23
เหตุการณทีส่ำคัญย่ิงและนาประทับใจท่ีสุด อนัสืบเน่ือง
มาจากสัมพันธภาพท่ีดีตอกันระหวางท้ังสองประเทศน้ี
ไดแก การเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกนั และ
เสด็จเขาเฝาสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 เม่ือ
วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) ของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระ-
นางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ พรอมดวยคณะผติูดตาม

จนถงึพ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) เหตกุารณทีน่ำความ
ปลาบปล้ืมมายังคริสตศาสนิกชนคาทอลิกอยางลนพน
นั่นคือการเสด็จเยือนเมืองไทยของสมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที ่2 เปนเวลา 2 วนั และใน 2 วนัน้ีเอง
สมเด็จพระสนัตะปาปยอหน ปอล ที ่2 ไดมีโอกาสเขาเฝา
สมเด็จพระเจาอยหูวั ณ พระท่ีนัง่จักรมีหาปราสาทดวย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชสาสน
แสดงความยินดีกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
โอกาสไดรับเลือกใหดำรงตำแหนงพระสันตะปาปา
เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2556  (ค.ศ. 2013) “สมเด็จพระ-
สันตะปาปาฟรานซิส นครวาติกนั ในโอกาสอันสำคญั
ยิ่งท่ีพระคุณเจาไดรับเลือกใหดำรงตำแหนงสมเด็จ
พระสันตะปาปาแหงคริสตจักรโรมันคาทอลิก ขาพเจา
และพระราชินีมีความยินดีอยางย่ิง จึงขอสงความ
ปรารถนาดีมาถวายพระพรใหพระคุณเจา ประสบแต
ความสุข สิริสวัสด์ิ และความสำเร็จทุกประการ”
พระปรมาภไิธย ภมูพิลอดุลยเดช ปร.

ความสัมพนัธระหวางนครรฐัวาติกนั กบัประเทศใด
บนโลกใบน้ีจึงมีมิติที่แตกตาง เพราะเปนการกาวล้ำ
เขาไปในความสัมพันธทางภายนอก และจิตวิญญาณ
วาติกนัพรอมจะเปนมิตรกบัทุกคน ประตูทกุบานเปดรบั
ความหลากหลายของนานาอารยประเทศ ไมเลือกสีผิว
สังกัด จะร่ำรวยหรือจนยาก เพราะทุกคนลวนแลวแต
เปนเพ่ือนมนุษยรวมโลกเดียวกันท้ังส้ิน

ประเทศไทย (ตอจากหนา 7)
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มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

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

บรษัิท เอเอ แทรเวลิเซอรวสิ จำกัด
โทร. 0-2129-3500-3 FAX : 0-2129-3505

EMAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM
ใบอนุญาตประกอบธุรกจินำเทีย่ว เลขที ่11/3316

จำหนายตั๋วเครื่องบิน
ภายในและตางประเทศ

 8-16 ตุลาคม 2013 ทวัรเยีย่มชมสถานศึกษาเพ่ือบตุรหลาน
พรอมเท่ียวชมสถานท่ีตางๆ ณ เมือง
CAMBRIDGE, OXFORD, BRIGHTON,
LONDON ประเทศอังกฤษ

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

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)

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

มีรางกายเดียว และจิตใจเดียว
ความเชื่อหน่ึงเดียว

(อฟ 4:4-5)

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเครือ่งยนต
หัวฉดีเบนซิน – ดีเซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมอืนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผชูำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมติร ถ.เทพารักษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

  0-2383-7656-7,  08-1921-9575

รบัสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางชาติ
มีประสบการณในการสอนจาก
มหาวทิยาลยั Saint John’s

รบัสอนตามบาน สถานท่ีทำงาน หรอือพารทเมนท
ของอาจารยแถวรามคำแหง ซอย 155

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

ราคาพิเศษ
เพือ่พฒันาภาษาใหดีข้ึน

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

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)

ฉลองพระเมตตา
27  เมษายน  2557

ฮงัการี  -  โปแลนด - เชคโก -  ออสเตรีย
คณุพอพล เนตรธรรม จิตตาภิบาล

คณุภรณ ี(เจยิม้)

หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม

รวมกับบริษัททัวรกูรูนำแสวงบุญ

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

ทวัรแสวงบุญ 09-14 พฤศจกิายน 2013 แมพระหลัง่น้ำตา อากติะ (ญีป่นุ)
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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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⌫   

ชุมนุมครคูำสอนนานาชาติ
ง า น

ฉลองสำคัญ
อี ก เ ห ตุ -
การณหนึ่ง
ใ น ป แ ห ง
ค ว า ม เ ช่ื อ

ก็คือ  การชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ (International
Conference of Catechesis) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ระหวางวันท่ี  26 - 29 กนัยายน ค.ศ. 2013  ฉลองครบ
20 ป ของหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก เพื่อ
ชวยครคูำสอนใหมีคมืูออภบิาลในปแหงความเช่ือ

บุคคลทีไ่ดรบัเชญิใหรวมงานชมุนุมฯ  คือ
- ประธานคณะกรรมการคาทอลิก  ที่เกี่ยวของกับ

การอบรมคริสตศาสนธรรม  การประกาศขาวดี ฯลฯ
- ผอูำนวยการสำนกังานคำสอนระดับชาติ
- ผจูดัการสำนักงานคำสอนระดับสังฆมณฑล
- ตัวแทนครูคำสอนจากทุกสังฆมณฑล
- ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวของกับ

การอบรมคริสตศาสนธรรม
การจาริกแสวงบุญของครคูำสอน  ณ  หลมุศพของ

นกับุญเปโตร  มหาวิหารนักบุญเปโตร  ทีก่รงุโรม  ใน
วนัท่ี  28-29 กนัยายน 2013 และสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรงัซิสเปนประธานพิธีมิสซา  ณ จตุัรสันักบุญเปโตร

การประชุมครูคำสอนนานาชาติ
ผูใดปรารถนารวมการจาริกแสวงบุญตองลง

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

ทะเบียน  ภายในวันท่ี  20 กรกฎาคม 2013
ผใูดตองการรวมประชุม  วนัท่ี  26-28 กนัยายน  และ

การจารกิแสวงบญุ  28-29 กนัยายน  ลงทะเบยีนคนละ
60 ยูโร (ประมาณ  2,400 บาท) จะไดรับเอกสารและ
ของทีร่ะลกึ  ไมรวมคาท่ีพกัและอาหาร

สำหรับผูที่ตองการรวมจาริกแสวงบุญ  ขอให
บรจิาค (Solidarity Contribution) คนละ  3 ยโูร (ประมาณ
120 บาท) เพือ่ชวยคณะกรรมการจัดงาน  ประสานงาน
และจัดพมิพเอกสารตางๆ

กำหนดการทัว่ไป ครคูำสอน  พยานแหงความเชือ่
วนัพฤหัสฯ ที ่ 26 กนัยายน

15.30 น. การตอนรบั  และวิดีทศัน   “ขาพเจาเช่ือ” บทนำ
การสอนคำสอนในบริบทของการประกาศขาวดีใหม
ศิษยสองคนไปยงัหมบูานเอมมาอูส  (ลกูา 24:13-35)

คาบที ่1 พระเยซูเจาเร่ิมไปหาและเดินกับเขา  (ลก
24:15) พระเจาทรงแสวงหามนุษย  ทรงเผยแสดง (ความ
จรงิของ) พระองค

คาบท่ี 2 พระองคประทับอยกูบัพวกเขา  (ลก 24:29)
พลงัของความเช่ือ  (จดจำ... เหตุการณ... ประกาศ)
วนัศุกรที ่27 กนัยายน

08.00 น. พธีิมิสซาตามวัดตางๆ ในกรุงโรม  แยก
กลุมภาษา

10.00 น. คาบท่ี 3 พระองคประทับท่ีโตะกับพวกเขา
ทรงหยิบขนมปงและย่ืนใหเขา  (ลก 24:30) พระศาสนจักร
เปนเคร่ืองหมายและเคร่ืองมือ (LG 1)

คาบท่ี 4 “เขาท้ังสองคนจึงรบีออกเดินทางกลับไป
กรงุเยรซูาเล็ม”  (ลก 24:33) ตอบรบัความเช่ือตอพระเจา

15.30 น. ประชาสัมพนัธตางๆ
แนวทางการอบรมครูคำสอน
- ความนาเชือ่ถอื : ความสัมพนัธระหวางความเช่ือ

กับเหตุผลในการถายทอดความเช่ือ
- วชิาครสูำหรบักจิการแหงความเช่ือ
- พระคัมภรี  ธรรมประเพณี  และอำนาจการสอน

ของพระศาสนจกัร
- การใชหนงัสือคำสอนของพระศาสนจกัรคาทอลกิ

(CCC) ในการสอน
วนัเสารที ่28 กนัยายน

10.00 น. คาบท่ี 5 การเลาเหตุการณทีเ่กดิข้ึน  และ
พวกเขาจำพระองคได ตอน “บปิง”  (ลก 24:35)  การรับใช
ความจริงในชมุชนของพระศาสนจกัร

บาย  แบงกลุมแสวงบุญในมหาวิหารเพ่ือประกาศ
ความเช่ือ  รบัศีลอภยับาป  และนมัสการศีลมหาสนิท

16.30 น. พระสงัฆราชสอนคำสอนแยกกลมุ
18.00 น. พธีิมิสซา

วนัอาทิตยที ่28 กนัยายน ณ  จตุัรสันักบุญเปโตร
09.30 น. สมเด็จพระสันตะปาปาเปนประธานพิธี

มิสซา
หมายเหตุ คุณพอเปรมปรี  วาปโส  และคุณพอ

เอกสิทธิ์  ทัฬหะกุลธร  จะเขารวมงานชุมนุมฯ นี้ทั้ง
4 วัน  พระสงฆ  นักบวชและครูคำสอนอีก 46 คน
รวมงาน 2 วนัหลงั
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ซูซานนา สุนา พจนปฏิญญา
เกิดใหมในพระเจา 21 กันยายน พ.ศ. 2552

ครบ 4 ป

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

อกัแนส วรศิรา
(นก) วชัราเกยีรติ

เปโตร วรพงษ
เรวัตบวรวงศ

ชาตะ 24 มกราคม 2497
สูออมพระหัตถพระเจา

19  กนัยายน  2552
ครบ  4 ป

ครบ 30 ป

ขอคำภาวนาอุทิศแด
เปโตร โชคชยั อากรนิธ์ิ
ผูเกิดใหมในพระเจา

ชาตะ 12 กรกฎาคม 2512
มรณะ 20 มกราคม 2555

ขอใหดวงวิญญาณ
ยอแซฟ โชคชัย อากรนิธิ์

ไดพักผอนในความรักของพระเจาตลอดนิรันดร

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

วนิเซนเต ดำริห กำแพงแกว
เกิดใหมในพระเจา 19 กันยายน  พ.ศ. 2544

ครบ 12 ป
จากลูกๆ หลานๆ ทุกคน

ครบ 12 ป ี

⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦

ยอแซฟ จวิ แสวงทรพัย มารนีา กรองทอง แสวงทรพัย

⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦

 ⌫    

ชาตะ  25  มถุินายน  พ.ศ. 2492
เกดิใหมในพระเจา

12  กนัยายน  พ.ศ. 2548
ครบ  8  ป

อกัแนส จไุรรตัน หอมนิยม
ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

 
⌫⌫  

⌦⌦
⌫  
เกิดใหมในพระเจา 15 กันยายน พ.ศ. 2541

อายุ 89 ป 6 เดือน (ครบ 15 ป)

จงวางใจในพระยาหเวหและทำความดี จงพำนักอยูในแผนดิน
และอยูเปนสุข จงยินดีในพระยาหเวห แลวพระองคจะประทานให
ตามใจปรารถนาของทาน (เพลงสดุดี 37:3-4)
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ชาตะ พ.ศ. 2463
พระรบัไป  18  พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ครบ  100 วนั
“ดวยความอาลัยจากลูกหลาน”

อากาทา ละมูล แซฉัว่

เจนวีฟี แอลสิ
เคมป

ชาตะ
23 พฤษภาคม 1920

สอูอมกอดพระเจา
10  กนัยายน  2012

ครบ 1 ป แหงความอาลัยรักจากลูกๆ สมพงษ
ประกายรัตน วิวัฒน เฟองอรุณ รัศมี

“Forever in our hearts”

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

การปฏิบัติ
ตามธรรมบัญญัติ
ก็เปนเสมือน
การถวาย
เครื่องบูชา
มากมาย
การปฏิบัติ

ตามบทบัญญัติ
ก็เปนเสมือน
การถวาย
ศานติบูชา

(บุตรสิรา
35:1 )

หนังสือพระสมณสาสน “แสงสวางแหงความเชื่อ”
(Lumen Fidei)

โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
มจีำหนายแลว สามารถส่ังจองไดทีส่ื่อมวลชนคาทอลกิประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร 0-2681-5401

⌫       
 
อนันา เฉลียว เคนแกว

⌦⌦

ยอแซฟ เรงิชยั แกวไกรสร
   
   

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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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

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

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



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 38 ª√–®”«—π∑’Ë 15-21 °—π¬“¬π 2013 Àπâ“ 15

 «—¥´“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)

«—¥π—°∫ÿ≠¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.Õà“ß∑Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 21 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.  æ√–§“√å¥‘π—≈

‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

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

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

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Àπâ“‚§° ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

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

æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å

‡ªìπª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√

©≈Õß«—¥«—πæÿ∏∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫“ß«—« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 26 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π (‡«≈“ 09.30 π.  «¥ “¬ª√–§”‚≈°

‡¢µ 4)

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ´Õ¬ 101 °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥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.

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ª–µß Õ.‡¡◊Õß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å ¡Ÿ´Ÿ Õ.∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—  —¡™—≠ æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

17 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡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

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ Àâ«¬°√–∫Õ°

Õ. ∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 µÿ≈“§¡

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

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡ ‚∑√. 08-1857-

4335)

«—¥π—°∫ÿ≠«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ ∫â“π®‘° ®.Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����æ√– ß¶å    ¿“¿‘∫“≈   ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

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

°—π¬“¬π 2013

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π. Õà“πæ√–«“®“ ·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° «‘∑¬“  §Ÿà«‘√—µπå

17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

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

    ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

    ‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° «‘∑¬“ §Ÿà«‘√—µπå  ‡ªìπ

ª√–∏“π

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

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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

����� “¢“«‘™“§√‘ 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)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

©≈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 23 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

«—¥·¡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

«—¥¡“√¥“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

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Õ.·¡à Õ¥ ®.µ“° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 5 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕª√–®«∫-

‚™§ µ√’‚ ¿“ ‡ªìπª√–∏“π ( ”√Õß∑’Ëæ—°À√◊Õµ‘¥µàÕ

‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ™«‘π∑√å ‡ ß’Ë¬¡·°â« ‚∑√. 08-7573-7415)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“  ∫â“ππ“§”  Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 µÿ≈“§¡ ‡«≈“  10.00 π.

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π
 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’
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‡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§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‘∏’

¡’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

����� ¿§‘π’§≥–§“√å‡¡‰≈∑å ®—π∑∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡

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

°ÿ¡“√‡¬´Ÿ æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπ

ª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 5 µÿ≈“§¡ 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

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

¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π™ÿ¡πÿ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ «—π‡ “√å∑’Ë 12  µÿ≈“§¡

2013 ∑’Ë«—¥¡“√’¬å ¡¿æ  ∫â“π·æπ  ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

‡√‘Ë¡ß“π‡«≈“ 08.00 π. ¡’∫√‘°“√µ√«® ÿ¢¿“æ·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

∫√‘°“√»’≈Õ¿—¬∫“ª

‡«≈“  10.00  π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥  ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø   —ß«“≈¬å   »ÿ√–»√“ß§å

‡ªìπª√–∏“π  À≈—ß¡‘ ´“¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·°à≈Ÿ°°µ—≠êŸ

·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿµ—«Õ¬à“ß ¢Õ‡™‘≠ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·≈–æ’ËπâÕß√à«¡ß“π

‚¥¬æ√âÕ¡‡æ√’¬ß°—π

����� ”π—°ß“π§“∑Õ≈‘° ß‡§√“–ÀåºŸâª√– ∫¿—¬·≈–

ºŸâ≈’È¿—¬ (‚§‡ÕÕ√å) ¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π ç«—π°µ—≠êÿµ“é

«—π‡ “√å∑’Ë 12 µÿ≈“§¡ 2013 ‡«≈“ 08.30-12.00 π.

∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ (°√ÿ≥“µÕ∫√—∫°“√‡¢â“√à«¡

ß“π¿“¬„π«—π∑’Ë 20 °—π¬“¬π 2013 ∑“ß‚∑√»—æ∑å

À¡“¬‡≈¢ 0-2681-3900 µàÕ 1606-1608)

°”Àπ¥°“√ 08.00-08.45 π. ≈ß∑–‡∫’¬π ·≈–

Õ“À“√‡™â“

08.45-09.00 π. ‡ªî¥ß“π‚¥¬æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ (∫√‘‡«≥≈“πÕ‡π°ª√– ß§å

‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠»÷°…“)

09.00-09.45 π. ß“πÕ“ “ ¡—§√‚§‡ÕÕ√å

09.45-10.00 π. æ—°

10.00-10.30 π. ™¡«‘¥’∑—»πåß“π‚§‡ÕÕ√å (¿“¬„π

Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠)

10.30-12.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬

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

12.00 π. Õ“À“√°≈“ß«—π

�����§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√–‡¬´Ÿ

(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∏ ‚∑√. 09-2484-

2624, ∫â“π‡≥√‚≈‚¬≈“  “¡æ√“π ‚∑√. 0-2429-

0571

����� ¡“§¡ ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

 ¡“§¡§√Ÿ‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡

 ‚¡ √≈Ÿ°‡ ◊Õ√—µπ‚° ‘π∑√å ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ ©≈Õß 80 ªï

¿√“¥“¡“√åµ‘π ª√–∑’ª ‚°¡≈¡“» Õ∏‘°“√∫¥’°‘µµ‘§ÿ≥

¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ Õ¥’µπ“¬° ¡“§¡ ¿“°“√»÷°…“

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å ¡“√’ ‡¥Õ

¡ßøÕ√åµ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ «‘∑¬“‡¢µ ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘

«—π®—π∑√å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π 2013 ‡«≈“ 10.00 π.

����� —°°“√ ∂“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

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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°√≥’ à ßæ√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√’ √—∫ ¡—§√

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
‡®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

�����‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘·∫∫ WCCM (World Commu-

ni ty for Chris t ian Medita t ion)  ”À√—∫

ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª ¬—ß§ß¡’Õ¬Ÿà∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 09.30-

11.30 π. ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡™—Èπ 2 Õ“§“√„À¡à «—¥

æ√–¡À“‰∂à ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ‡ªìπ®‘µµ“∏‘°“√  π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ

ª√–‡ √‘∞ pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 À√◊Õ

¥√. ÿπ∑√’  ‚§¡‘π komin.suntree@gmail.com, 08-

9611-7940 ·≈–§ÿ≥Õ—ß°’È  ‚ ¿‘≥æ√√—°…“

aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 À√◊Õ

§ÿ≥«—™√“ π««ß»å wacharan@gmail.com, 08-9117-

9100

����� ¢Õ·®âß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å

»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡ √–¥—∫™“µ‘ 82 ¡.6

´.«—¥‡∑’¬π¥—¥ ∂.‡æ™√‡°…¡ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-2429-0443, 08-2335-

2112 ‚∑√ “√ 0-2429-0239

°â“« Ÿàªï∑’Ë 40 ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë

‡ªî¥»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®∑“ß‚∑√»—æ∑å

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

„Àâ§”ª√÷°…“ ø√’

‚∑√À¡“¬‡≈¢ 08-8377-4455

„Àâ∫√‘°“√∑ÿ°«—πµ≈Õ¥  24  ™—Ë«‚¡ß

„À¡à!!!  ‡ªî¥µ—«·Õææ≈‘-

‡°™—Ëπ çæ√–§”π”™’«‘µé „π

‰Õ‚øπ ‰Õ·æ¥·≈–‰ÕæÕ¥

¥“«πå‚À≈¥‰¥â·≈â« „π·Õæ-

æ≈‘‡°™—Ëπ  ‚µ√å æ‘¡æå§âπÀ“

çæ√–§”π”™’«‘µé ‚Õ°“ 

©≈Õß¬Õ¥¥“«πå‚À≈¥ §√∫  1,000 ∫π

·Õπ¥√Õ¬¥å

º≈‘µ‚¥¬ :  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

√à«¡°—∫·ºπ°Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“ 



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 15-21 กันยายน 2013 หนา 17

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

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

โดย เงาเทยีน

นองๆ เยาวชนท่ีรกั เสียงเยาวชนฉบับน้ี พีข่อนำเสนอ
และแบงปนเสียงและประสบการณของนองๆ เยาวชน
ที่เปนตัวแทนของเยาวชนไทย เขารวมงานวันเยาวชน
โลก ครัง้ท่ี 28 ทีเ่มืองรโิอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
มาเลาสกูนัฟงนะครับ

“...เชาน้ีเปนวนัสุดทายของการเรียนคำสอนท่ีเมืองนี้
หลงัพธีิมิสซาก็เดินไปท่ีหางเพ่ือทานอาหารเท่ียง จากน้ัน
กต็อรถเมลไปข้ึนรถไฟฟาในเมือง วนัน้ีทองฟาคอนขาง
สดใสมีแดดนิดหนอย
อากาศกำลังดี  คนก็เยอะอกี
เชนเคย เรามาถึงท่ีหาด
ประมาณบาย 3 โมงเพื่อ
รอตอนรับพระสันตะปาปา
เน่ืองจากเรามาถึงท่ีนี่ชา
ทำให เราไมสามารถ ท่ี
จะอยู ใกล เพื่ อตอน รับ
พระองคได แตเราใชวิธี
ตอตัวเพื่อถายรูปโดยผม
กบัพ่ีมอนยนืเปนฐานใหบอสโกเหยียบไหลข้ึนไปถายรูป
เปนอีกหน่ึงส่ิงท่ีเราทำแลวชาวตางชาติตางตองท่ึงใน
ความสามารถของพวกเรา จากน้ันเราก็รวมเดินมรรคา
ศักด์ิสิทธ์ิโดยการนั่งจับกลุม และมีคุณพอบัญชา อภิ-
ชาตวิรกลุ คอยฟงเสียงจากวทิย ุและแปล พรอมท้ังอธบิาย
ความหมายของการเดินรูปในแตละสถานท่ี นี่เปนอีก
หนึ่งประสบการณ ที่ผมประทับใจและรูสึกวาไดรับ
ความหมายของการเปนคริสตชนอยางมากมาย...” (นอง
ทีม-นายโยธิน ตางาม-ตัวแทนเยาวชนจากสังฆมณฑล
นครสวรรค)

“...สำหรับวันน้ีไดพบผคูนจากชาติตางๆ การส่ือสาร
เปนส่ิงสำคัญ แตส่ิงท่ีสัมผัสไดกคื็อความเปนมิตร ความ
เปนคาทอลิกท่ีเราแสดงซ่ึงกันและกันวาเราคือลูกของ
พระ เราชวยเหลือเกื้อกูลกัน และเราก็รูจักกันท้ังๆ ที่
เราพดูกันคนละภาษา แคเราเปดใจท่ีอยากจะรับ แคภาษามือ
ก็ทำใหเรารูจักลูกของพระเพิ่มมากข้ึน ในการเดินทาง
ครั้งน้ีผมไดมากกวาประสบการณ ผมไดมากกวา

มิตรภาพ ผมไดมากกวาความสนุกสนาน ผมไดมากกวา
ความศรัทธา พวกเรากลมุเล็กๆ ในประชาชน 3.5 ลาน
กวาคน ตากแดด ตากฝน ผานการนอนบนหาดทราย
ผานการเปนอยขูามวันขามคืน มาถึงวนัน้ีเราเคยคิดไหม
วาเปนเร่ืองอศัจรรย สำหรับผมแลวเรือ่งท่ีเกดิข้ึนท้ังหมด
พระองคทรงจัดการและอยูเคียงขางเรา จนถึงวันน้ี
พวกเรายังสบายดี เรายังแข็งแรง เรายังมีความสุข เรา
ยังยิ้มไดกันทุกคน ขอบคุณพระองคจริงๆ...” (นอง
ไดมอนด-นายกีรติ บุตรเพียร-ตัวแทนเยาวชนจาก
คณะรอยแผลศกัดิสิ์ทธิแ์หงพระเยซคูรสิตเจา)

“...พวกเราเริ่มการเดินรูปโดยคุณพอเปนผูอธิบาย
ใหเราฟงถึงความสำคัญในแตละสถาน  นัทเร่ิมเขาถึง
ความสำคญัและความเปนมาในแตละสถานมากข้ึน  ทกุ
สถานมีเรือ่งราว ความเปนมาและความหมายท่ีนาประทับใจ
อยางสถานท่ีพระเยซูถูกแทง...เปนเหมือนการเสียสละ
เลือดเนื้อจนวาระสุดทายของพระองค  การเดินรูปใน
วนัน้ีสำหรับฉันเปนเหมือนการฟงนิทาน และเช่ือวาเปน
นิทานเร่ืองใหมสำหรับพวกเราหลายๆ คน  นิทานท่ี
ทำใหเรารูวาพระเปนเจาน้ันรักเรามากแคไหน แตเปน
เราเองท่ีกลับไมคอยไดสนใจพระองค  หลายคนท่ีเดิน
ผานพวกเราก็คงแปลกใจวาน่ังทำอะไรกัน  นัทคิดวา
การน่ังภาวนาในวันน้ีก็เปนเหมือนการภาวนาจริงๆ
เพราะแมรอบขางเราจะวนุวาย เต็มไปดวยผคูนท่ีเดินไป

เดินมา แตเรากลับไมไดสนใจ ทุกคนมีสมาธิและต้ังใจ
ฟงในส่ิงท่ีคุณพอกำลงัสอน  หลายๆ เหตุการณนัน้มัน
ไมเหมือนกับท่ีเราจินตนาการเอาไวเลย กอนมารูสึกวา
เราจะทำไปพรอมๆ กัน คลายกับเวลาไปคาย เดินรูปก็
เดินไปพรอมกัน แตที่นี่กลับไมใช ใครอยากทำอะไร
กต็ามใจ อยากจะนัง่กน็ัง่ไป แตหลงัจากท่ีพวกเราไดนัง่
เดินรปู  กท็ำใหเขาใจวา ส่ิงตางๆ ทีเ่ขาจัดน้ันอยางเวลา
ไปคาย เปรียบเหมือนการสรางบรรยากาศของความ
ศรัทธาท่ีใหเราทุกคนไดมารวมใจไปพรอมๆ กนั แตส่ิง
ที่สำคัญท่ีสุดก็คงเปนจิตใจของเราท่ีจะรวมไปพรอมๆ
กบัเขา...” (นองนทั – นทัธมน สิรสิาธิต ตวัแทนเยาวชน
จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

ประสบการณของความเช่ือเหลาน้ี เปนเพียงแค
สวนหนึง่ท่ีนอง ๆ  ทัง้สามคนนำมาฝากนะครับ ขอบคุณ
พระเจาอยางยิง่ครบั สำหรบัประสบการณทีดี่ทีไ่ดกอตวั
ข้ึน และพรอมจะเติบโตจนเขมแข็งพอทีจ่ะเปนธรรมทูต
แนวหนาอยางกลาหาญตอไป แลวพีจ่ะนำประสบการณ
ของเพ่ือนๆ ของเราคนอ่ืนๆ มาแบงปนกันตออีก ใน
ฉบับตอๆ ไป ...แลวพบกันใหมครับ “จงไปสั่งสอน
นานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา” (เทียบ มธ 28:19)
สวัสดีครับ
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สายน้ำโขงไหลเอือ่ย ๆ ไมเรงรอนในวันเวลา
แหงการพักผอน ผมทอดสายตาออกไปพลาง
นึกถึงเร่ืองราวมากมาย 3-4 วันมาน้ีผมไดเรียนรู
อะไรมากมาย ไดรับการตอนรับอันอบอุน กลิ่น
กาแฟกรนุ เพิม่บรรยากาศใหดูคลาสสิกไปอกีแบบ
อะไรที่ฉุดดึงผมมาท่ีนี่ การมาหาขอมูลทำงาน
การมารวมยินดีกับเพื่อนฝูง การมาหยุดพักชำระ
หวัใจ  ปลกีจากสถานทีเ่ดิมๆ และวนัเวลาอนัเรงรบี
ในกระดาษวางเปลาผมเขียนคำนีล้งไป “มติรภาพ
นัดเรามาพบกัน”

เกรส เจาของรานกาแฟเล็กๆ ทีช่ือ่ Open and
Close Coffee ณ เมืองเชียงคาน จังหวัดเลย บาย
วนันัน้กอนเขาท่ีพกั คณุพอประสงค วงษวบูิลยสิน
พระสงฆคณะธรรมทตูแหงมารนีริมล (OMI) เจาวดั
ทาบม  พาพวกเราไปนั่งละเลียดยามบายที่นั่น
ผมเห็นหนังสืออุดมสาร ทั้งรายเดือนรายสัปดาห
วางอยูกองโต ใชแลวเธอเปนคาทอลิก ผมซัก
ประวัติกอนจะมาเปดรานกาแฟ ชีวิตท่ีผกผัน
จากความต้ังใจจะทำงานในคาสิโน เปลี่ยนมาเปน
การเปดรานกาแฟ ไปเรียนทำกาแฟ พรอมกับ
คำพูดของอาจารยที่บอกวา การเปดรานกาแฟ
มันหยุดไมได มันปดลำบาก คำตอบของเกรส
ในวันน้ันเก่ียวกับประเด็นการเปดรานจึงเปนช่ือ
รานของเขาในวันน้ี “เปดๆ ปดๆ”  ผมชอบทีเ่ธอ
วางหนังสือมากมายหลายแนวไวในราน และ
ชอบท่ีสุดคือเธอวางหนังสือศาสนาท่ีตนเองนับถือ
ไวตรงน้ันดวย

กอนหนาน้ันคอลัมนิสตหนาใหมของเรา
เคยเลาใหผมฟงเหมือนกันวา เธอตองไปติดตอ
ธุรกิจกับเพ่ือนสนิทของเธอ การติดตอในวันน้ัน
เปนการเปดตลาดใหม ตองเดินทางไปถึงบาน
ของลกูคา ขณะท่ีรอเจาของบาน ทีโ่ตะรบัแขกชุดน้ัน
มีหนงัสือพมิพวางอย ูเธอคนุกับหนังสือพมิพฉบับน้ี

มาต้ังแตวัยเด็ก เม่ือลูกคาของเพื่อนสนิทเธอมา กอนท่ี
จะคุยธุระปะปง เขาเห็นเธออานหนังสือพิมพเลมน้ัน
เลยถอืโอกาสแนะนำใหรจูกัซะเลย “นีห่นงัสือพมิพของ
คาทอลิก สวนที่นี่เปนคริสเตียนคะ แตเราก็รับเพราะ
จะไดติดตามขาวสารขอมูลทางศาสนาบาง” หลังจาก
นั้นคอลัมนิสตหนาใหมของเราจึงแนะนำตัววาเธอ
เปนคาทอลิก ธุรกิจท่ีจะไปพูดคุยในวันน้ันเปดฉาก
อยางสวยงาม หนังสือเล็กๆ บางๆ เลมหน่ึง กลับเปน
ตัวแทนมิตรภาพ เหมือนนักการทูตช้ันเย่ียม ทีร่จูกัจังหวะ
และวิธีการท่ีจะเช่ือมประสานสกูนั ทายท่ีสุดหนังสือพมิพ
คาทอลิกเลม น้ันกลับแสดงตัวตนเพื่อชวยเสริม
ความเปนคาทอลิกของคนๆ นั้นไดอยางถนัดถน่ีและ
ชดัแจง

ผมนึกถึงประเด็นคำถามและขอแนะนำเก่ียวกับ
การวางหนังสือของเราในแผงขายหนังสือทั่วไป ตาม
หางรานใหญโต หรอืใหมีชองทางการเผยแพรไดมากข้ึน
คำตอบงายๆ เบ้ืองตนคือ ถาเราทำหนังสือแบบสำนักพมิพ
ทั่วไป เราตองทำแบบของพวกเขาใหครบ ดานแรกคือ
ราคา ราคาของหนังสือทีเ่ราซ้ือตามทองตลาดจะคิดจาก
ตนทุน 3 เทา เชนหนงัสือตนทุน 100 บาท จะถกูต้ังราคา
ที่ 300 บาท ราคาน้ีจะถูกหั่น 40% สำหรับรานท่ี
วางขายหนังสือเรา การวางจะถูกวางแบบสัปดาหแรก
และประเมินเปนอาทิตยไป คือถาหนังสือเขามา วางแลว
ขายได จะวางตอ ถาไมไดจะคอยๆ ถกูเก็บ วางทับ  และ
หายไปในท่ีสุด พอวันเวลาท่ีเหมาะสมก็จะสงคืน
ถาจะทำแบบสำนักพมิพทัว่ไป เราจะตองปนใหหนงัสือ
เปนแนวท่ีขายได สวนแนวท่ีขายไดผมวาผอูานทราบดี
มีทัง้แนวหนังสือ ผเูขียน การตลาด การประชาสัมพนัธ
ฯลฯ ผมชอบท่ีหนงัสือเราเปนแบบท่ีเราเปน แตมีพืน้ท่ี
ของมันชดัเจน เม่ือจำเปนตองลกุกล็กุ เม่ือจำเปนตองน่ิง
ก็สงบอยางคนมีภูมิ แตส่ิงท่ีทาทายไมใชเรื่องตลาด
ขางนอก ผมวาตลาดภายใน ในบาน ในวัด หนาวัด
ในโรงเรียน ในหองสมุด ในกิจการท่ีคาทอลิกเรา
เปนเจาของหรอืมสีวนรวม

คณะกรรมการบริหารส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศ
ไทย กบัคณะกรรมการกองทนุส่ิงพมิพคาทอลกิสรางสรรค

จะจัดประชุมรวมกันและเชิญผูทรงคุณวุฒิเขา
รวมกันในวันท่ี 20 กันยายนน้ี ในปที่ 1917 ที่
สารสาสน ปรากฏโฉม 96 ป เราจะเดินไปสปูที ่100
อยางไร ทามกลางยคุดิจติอล และขอมลูกรอกหวูา
คนไมอานส่ิงพมิพแลว (อนัน้ีผมขออนญุาตไมเชือ่)
การกาวเดินตอไปของงานพิมพคาทอลิก ถามี
คำแนะนำ หรือขอเสนอแนะอันใด โปรดอยาได
ปลอยผาน ติดตอมาท่ีกองบรรณาธิการ หรือ
สำนกังานส่ือมวลชนไดเลย

“มิตรภาพนัดเรามาพบกัน” อุดมสาร /
อุดมศานต ก็เหมือนเพื่อนชีวิตคริสตชน เขาจะมา
พบคุณทุกอาทิตยและทุกเดือน คุณสามารถพาเขา
ไปยังทุกท่ีทกุแหงท่ีคุณจะไป พดูคุยและแลกเปล่ียน
ความคิดกับเขา มีคนเคยพูดไวเกี่ยวกับมิตรภาพวา
“คนจำนวนมาก จะเดินเขามาและจากไปบน
บาทวิถีแหงชีวิตของเรา แตเพียงเพื่อนแทเทาน้ัน
ที่เขาจะประทับรอยผานน้ันไวในดวงใจของเรา
ตลอดกาล”

เชาวันอาทิตยผมนำหนังสือ  “ภาพจาก
ทีเ่กดิเหตุ เหตุเกดิจากพระวาจา” ไปวางไวหนาราน
กาแฟของเกรส ผมไมไดขอเบอรติดตอหรืออีเมล
ใดๆ ทั้งส้ิน เกรสเขียนไวหนารานเขาวา เปดเวลา
10.45 น. นั่นนาจะเปนเวลาท่ีเขาจะกลับมาจาก
การไปรวมมิสซาเชาวันอาทิตยเวลา 09.00 น.
ผมเขยีนโนตส้ันๆ ไววา “รมิโขง รมิคำ” ผมเชือ่วา
มีคำบางคำจากหนังสือเลมน้ีสำคัญยิ่งกับชีวิต
ของคริสตชน เพราะเปนคำจากพระวาจาของพระ
เราแตละคนเปนเพียงพื้นท่ีเล็กๆ ใหคำจากพระ
ถายทอดสกูนั ดวยสะพานสายท่ีชือ่วา “มติรภาพ”

บรรณาธิการบริหาร

มิตรภาพนัดเรามาพบกัน
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‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡Õ°æ√  π‘µµ–‚¬  ‡®â“Õ“«“   §ÿ≥æàÕ ¡À¡“¬  ¡∏ÿ√  ÿ«√√≥  ¡Õ∫

√“ß«—≈·≈–‡°’¬√µ‘∫—µ√·°à§√Õ∫§√—«∑’Ë∑¥ Õ∫§«“¡√Ÿâæ√–§—¡¿’√å®“°æ√–«√ “√

π—°∫ÿ≠¡“√–‚° ºà“π 80 §–·ππ¢÷Èπ‰ª  ®”π«π 12 §√Õ∫§√—« ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

18  ‘ßÀ“§¡ 2013

ç√à«¡¬‘π¥’é  ¡“™‘°§≥–‡´Õ√å√à“ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ °≈ÿà¡®—π∑∫ÿ√’ ·≈–°≈ÿà¡

∫“ß· π √à«¡ß“π©≈Õß§√∫ 25 ªï·Ààß™’«‘µ ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø  ”√“≠

≈ÕÕ ‘∑∏‘¿‘√¡¬å ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ®—π∑∫ÿ√’ ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë

10  ‘ßÀ“§¡ 2013

ç©≈Õß«—¥π—°∫ÿ≠∫“√å‚∏‚≈¡‘«é æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥π—°∫ÿ≠∫“√å‚∏-

‚≈¡‘« Õ—§√ “«° ¥Õπµ“≈ ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 24  ‘ßÀ“§¡ 2013
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µÕπ∑’Ë 10
°“√¬°‚∑…º‘¥

„ÀâÕ¿—¬

‡ ¡◊Ë Õæ√–Õß§å ∑ √ ßÕ¿— ¬

§«“¡º‘¥„Àâ‡√“ ‡√“®–¢Õæ√–

„Àâ‡√“‡¢â¡·¢ÁßæÕ∑’Ë®–„ÀâÕ¿—¬

§«“¡º‘¥ºŸâÕ◊Ëπ‰¥âÕ¬à“ß‰√?

ç·µà ‡√“°≈à “«·°à∑à “π«à “

®ß√—°»—µ√Ÿ ®ßÕ∏‘…∞“π¿“«π“

„ÀâºŸâ∑’Ë‡∫’¬¥‡∫’¬π∑à“π ‡æ◊ËÕ∑à“π

®–‰¥â‡ªìπ∫ÿµ√¢Õßæ√–∫‘¥“‡®â“

 «√√§å æ√–Õß§å‚ª√¥„Àâ¥«ßÕ“∑‘µ¬å¢Õßæ√–Õß§å¢÷Èπ‡Àπ◊Õ§π¥’·≈–§π™—Ë«

‚ª√¥„ÀâΩπµ°‡Àπ◊Õ§π™Õ∫∏√√¡·≈–§πÕ∏√√¡é (¡—∑∏‘« 5:44)

ç∂â“ºŸâ„¥‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡∑ÿ°¢å ºŸâπ—Èπ‰¡à‰¥â∑”„Àâ¢â“æ‡®â“‡ªìπ∑ÿ°¢å‡æ’¬ß

ºŸâ‡¥’¬« ‡¢“∑”„Àâ∑ÿ°∑à“π¡’§«“¡∑ÿ°¢å¥â«¬‡™àπ‡¥’¬«°—π ‚∑…∑’ËºŸâπ—Èπ‰¥â√—∫®“°

∫ÿ§§≈ à«π„À≠à°Á‡æ’¬ßæÕÕ¬Ÿà·≈â« ®÷ß¥’°«à“∑’Ë∑à“π®–„ÀâÕ¿—¬·≈–„Àâ°”≈—ß„®‡¢“

‡æ◊ËÕ‡¢“®–‰¡àµâÕß√—∫§«“¡∑ÿ°¢å‡°‘π°«à“∑’Ë®–∑π‰¥â ¢â“æ‡®â“®÷ß¢Õ√âÕß∑à“π

„Àâ· ¥ß§«“¡√—°µàÕ‡¢“Õ¬à“ß™—¥‡®πé (2 ‚§√‘π∏å 2:5-8)

 “¬µ“¢Õß§π‡√“¡—°¡’‡√¥“√å∫“ßÕ¬à“ß ‡√¥“√åπ’È¡’™◊ËÕ«à“ ®—∫º‘¥ ·≈–‰¡à‰«â«“ß„®

·ª≈°µ√ß∑’Ë‡√¥“√å ·≈–™ÿ¥§«∫§ÿ¡π’È ¡—°¡’„πµ—«µπ ·µà‰¡àÕ¬“°„Àâ¡’„πµ—«∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

®“°®ÿ¥π’È‡Õß‡√“®÷ß‡¢â“„®™—¥‡®π°—∫§”«à“ ‡ÀÁπ-·°à-µ—« ∂—¥‰ªÕ’°π‘¥°Á ‡ÀÁπ-·µà-µ—«

‡¡◊ËÕ‡√“‡ÀÁπæ√–„πµ—«ºŸâÕ◊Ëπ ∫“ß ‘ËßÀ≈“¬Õ¬à“ß§ß‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â ‰¡à‡«âπ·¡â

°√–∑—Ëß°“√„ÀâÕ¿—¬ºŸâÕ◊Ëπ‡À¡◊Õπ∑’Ëæ√–„ÀâÕ¿—¬‡√“

‡≈¢“∏‘°“√π§√√—∞«“µ‘°—πÕß§å„À¡à
 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“ø√—ß´‘ ∑√ß

·µàßµ—Èßæ√–Õ—§√ —ß¶√“™ªï‡Õ‚µ√ ª“‚√≈‘π „Àâ

¥”√ßµ”·Àπàß‡≈¢“∏‘°“√π§√√—∞«“µ‘°—π ´÷Ëß

‡ªìπµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“π“¬°√—∞¡πµ√’  ◊∫µàÕ

®“°æ√–§“√å¥‘π—≈∑“√å´’´‘‚Õ ·∫√å‚µ‡π ºŸâ¥”√ß

µ”·Àπàßπ’È¡“µ—Èß·µàªï 2006

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ªï‡Õ‚µ√ ª“‚√≈‘π (Arch-

bishop Pietro Parolin) Õ“¬ÿ 58 ªï ™“«

Õ‘µ“‡≈’¬π π—∫‡ªìπ‡≈¢“∏‘°“√∑’ËÕ“¬ÿπâÕ¬∑’Ë ÿ¥

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)

∑’Ëª√÷°…“ ∂“π‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ
«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬

¡ß´‘π≠Õ√å‡®Õ√å¡“‚π ‡ª‡π‚¡‡µâ ‰¥â√—∫

·µàßµ—Èß„Àâ‡ªìπ∑’Ëª√÷°…“ ∂“π‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ

«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ °—¡æŸ™“ æ¡à“·≈–≈“«

‰¥â‡¥‘π∑“ß¡“‡¢â“√—∫Àπâ“∑’Ë‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24  ‘ßÀ“§¡

§.». 2013

¡ß´‘π≠Õ√å‡®Õ√å¡“‚π ‡ª‡π‚¡‡µâ ‡°‘¥«—π∑’Ë

24 µÿ≈“§¡ §.». 1969 ∑’Ë‡¡◊Õß™ŸÕ—πŒ“¡“

ª√–‡∑»·Õß‚°≈“  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)
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