


Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 39 ª√–®”«—π∑’Ë 22-28 °—π¬“¬π 2013Àπâ“ 2

»“ π‘° —¡æ—π∏å·ÀàßÕ“‡´’¬π
°√¡°“√»“ π“ °√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ ®—¥ß“π‡®√®“À“√◊Õ‡æ◊ËÕª√– “π

§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß»“ π‘° —¡æ—π∏å ‡¬’Ë¬¡»“ π ∂“π∑’Ëª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å √–À«à“ß

«—π∑’Ë 30 °√°Æ“§¡ - 1  ‘ßÀ“§¡ 2013 ºŸâ·∑π»“ π“√à«¡‡¥‘π∑“ß®”π«π 14 ∑à“π

‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡√Õß√—∫°“√°â“« Ÿàª√–™“§¡Õ“‡´’¬π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“ ¡Ÿ≈π‘∏‘§“∑Õ≈‘° ÿ√“…Æ√å∏“π’
°—∫∫∑∫“∑„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ¥â“π°“√»÷°…“

·°à≈Ÿ°À≈“π·√ßß“π¢â“¡™“µ‘
 ª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπª√–‡∑»Àπ÷Ëß∑’Ë¡’

°“√π”‡¢â“·√ßß“π®“°µà“ß™“µ‘ ‡ªìπ

®”π«π¡“° ¡’∑—Èß·√ßß“π∑’Ë‡¢â“¡“Õ¬à“ß

∂Ÿ °µâ Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–∑—È ß∑’Ë º‘ ¥

°ÆÀ¡“¬  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

®”Àπà“¬√à¡Õÿ¥¡ “√ ß“π«—π‡æ◊ËÕπÕÿ¥¡ “√ §√—Èß∑’Ë 12

√à¡ «¬¥’¡’ ‰µ≈å °—π·¥¥ °—πΩπ  °√’π‡∑«¥“ªÜÕß

¡’ 2  ’ (¥” - ·¥ß) 2 ·∫∫ (√à¡æ—∫ - √à¡¬“«) √“§“ 200 ∫“∑
‚¥¬§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπ ‘Ëßæ‘¡æå§“∑Õ≈‘° √â“ß √√§å

√“¬‰¥â‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õ°“√æ‘¡æå§“∑Õ≈‘° Õÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµå
 Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

ç©≈Õß«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ åé æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√„µâ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25  ‘ßÀ“§¡ 2013

ç‡¬’Ë¬¡‡¬◊Õπé
§ÿ≥æàÕæ‘æ—≤πå √ÿàß‡√◊Õß°π°°ÿ≈

‰ª‡¬’Ë¬¡‡¬◊Õπ§√‘ µ™π

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥

Àâ«¬πÈ”π—° ®.µ“°

·≈–¡Õ∫ ‘Ëß¢Õß‡§√◊ËÕß„™â·°à

§ÿ≥æàÕæ√™—¬ «‘≈“≈—¬

‡®â“Õ“«“ 

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 °—π¬“¬π

2013



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 22-28 กันยายน 2013 หนา 3






พีน่องชายหญงิท่ีรกัทัง้หลาย

วันอาทิตยที่ 1 กันยายน 2013  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเปน
ประธานนำสวดทูตสวรรคแจงขาว ณ ลานหนามหาวิหารนักบญุเปโตร วาติกนั
พระองคทรงปราศรัยวา

วันนี้ขาพเจาขอเปนเสียงรองอีกเสียงหนึ่งท่ีเกิดข้ึนพรอมกับความทุกข
ระทมท่ีรังแตจะทวีมากข้ึนในทุกๆ สวนของโลก จากทุกคน จากดวงใจของ
แตละคน จากครอบครัวใหญเดียวกนั ซ่ึงไดแกครอบครัวมนุษยชาติ  ซ่ึงเปน
เสียงเรียกรองถงึสันติภาพ  เปนเสียงเรียกรองอนัทรงพลงัวา  เราตองการเห็น
โลกท่ีมีสันติสุข เราตองการเปนมนุษยชายหญิงแหงสันติ  เราตองการเห็นสันติ
ในสังคมของเราท่ีแตกออกเปนเส่ียงๆ เพราะการแตกแยกและความบาดหมาง
กนั  จะตองไมมีการทำสงครามกนัอกีตอไป  สันติเปนพระพรอนัประเสริฐ ซ่ึง
จะตองไดรบัการสนับสนุนและการคมุครอง

 มีความขัดแยงกันมากมายในโลกซ่ึงทำใหขาพเจาเศราใจและหวงใย  ทกุ
วันน้ีหัวใจขาพเจาถูกกรีดเปนแผลลึกจากส่ิงท่ีกำลังเกิดข้ึนในประเทศซีเรีย
และขาพเจาเศราใจมากกับความขัดแยงมากมายท่ีกำลังเกิดข้ึนในท่ีตางๆ

ขาพเจาสงเสียงวิงวอนขอใหมีสันติ เปนเสียงวิงวอนท่ีออกมาจากสวนลกึ
แหงดวงใจขาพเจา  การใชอาวธุสงครามในประเทศดังกลาว โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในหมูพลเรือนและผูที่ไมมีอาวุธ  ไดกอใหเกิดความทุกขขนาดไหน ผลการ
ทำลายลางของมันมากขนาดไหน และสรางความเจ็บปวดสักเพยีงใด  ขาพเจา
คิดวาเด็กจำนวนมากจะมองไมเห็นแสงสวางแหงอนาคตของตน  ขาพเจา
ขอประณามการใชอาวุธเคมีอยางส้ินเชิง  จะมีการพิพากษาของพระเจาและ
ประวัติศาสตรแหงการกระทำของเราอยางไมมีทางหลีกเลีย่งได   ไมเคยมีการ
ใชความรุนแรงใดเลยท่ีจะกอใหเกิดสันติได  สงครามยอมกอใหเกิดสงคราม
การใชความรุนแรงยอมกอใหเกิดการใชความรุนแรง

ขาพเจาขอวิงวอนทุกฝายในความขัดแยงน้ีจงฟงเสียงมโนธรรมของตนเอง
ไมใชปดตนเองโดยมองแตผลประโยชนฝายตนเทาน้ัน  แตใหหนัหนาเขาหา
กันในฐานะท่ีเปนพี่นองกันพรอมกับกลาท่ีจะเดินไปตามเสนทางแหงการ
เสวนาและการเจรจาหารือกันเพื่อที่จะเอาชนะตอความขัดแยงชนิดตางคน
ตางหูหนวกตาบอด เชนเดียวกนัขาพเจาขอเตือนนานาชาติใหพยายามทุกวถิทีาง
ทีจ่ะสงเสริมหาลทูางสรางสันติในประเทศดังกลาวโดยมิลาชาอีกตอไป ชวยกัน
สงเสริมสันติอันมีพื้นฐานอยูในการเสวนาและการเจรจาหารือกันเพื่อ
ความดีของชาวซีเรียทั้งประเทศ

ตองใชความพยายามทุกอยางสรางหลักประกันวาความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมจะตองไปถึงผูที่เดือดรอนเพราะความขัดแยงอันนากลัวคร้ังน้ี

โอกาสครบ 50 ปสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ขอนำทานผูอานไปรูจักกับ
เอกสารทัง้ 16 ฉบับ ทีเ่กดิขึน้ในการสงัคายนาวาตกินั ครัง้ที ่2

ฉบับท่ี 3
พระธรรมนญูวาดวยพธิกีรรมศกัดิสิ์ทธิ ์(Sacrosanctum Concilium)

เปนเอกสารที่ชวยฟนฟูพิธีกรรมดีมาก
ที่ประชุมรับรองวันท่ี 4 ธันวาคม ค.ศ. 1963  ดวยคะแนนเสียง 2,147

ตอ 4
เนือ้หาสรปุดังน้ี
1. บรรดาพระสังฆราช(1) ปรารถนาใหครสิตชนมีความกระตือรอืรน

มากข้ึนในพิธีกรรม(2) ดวยการปรับเขากับส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดในเม่ือมี
ความจำเปนในโลกปจจุบนั(3) เพ่ือทำใหเกิดความเปนหน่ึงเดียวในประชากร
ทีเ่ชือ่ในพระเจา และ(4) เสริมพลงัในการแพรธรรมของพระศาสนจักรในมวล
มนุษย

2. สารฉบับน้ี กำหนดวา มิสซา(พิธีกรรม) เปนทอธารและจุดสูงสุด
ของครสิตชน

3. เพือ่ใหพธีิกรรมบังเกิดผล ครสิตชนตองมคีวามพรอม(1) และรตัูววา
กำลังทำอะไร(2)  และเขามามีสวนรวม(11,14)

4. เอกสารน้ีกำหนดวา รายละเอียดบางอยางท่ีเปล่ียนแปลงไดเชน
ภาษา หนงัสือ บทภาวนาดนตรี และสถานท่ี แตบางอยางท่ีเปลีย่นแปลงไมได
เชนพระคัมภีร ปง เหลาองนุ ภาคถวาย ภาคเสกศีล ภาครับศีล(21)

5. อนุญาตใหใชภาษาทองถ่ินในพิธีกรรมได แมยังไมทิ้งภาษาละติน
เสียทเีดียว แตเพือ่การรวมพิธีดวยความเขาใจ กต็องใชภาษาทองถิน่(36,54)

6. มีการฟนฟูความศรัทธาตอศีลมหาสนิทดวยการปฏิบัติ สวนความ
ศรัทธาอ่ืนๆ เชนการสวดลูกประคำ การอวยพรศีลมหาสนิท ฯลฯ ควรทำ
นอกมิสซา ทัง้น้ี เพือ่จะเนนการรวมใจในปพธีิกรรมและจารีตตางๆ(48)

7. ไดต้ังใหศีลลางบาปและศีลมหาสนิทมีความสำคัญโดดเดนกวา
ศีลศกัด์ิสิทธ์ิทัง้หลาย(6)

8. ไดเรยีกรองใหครสิตชนมีสวนรวมเต็มท่ี ดวยความกระตอืรอืรน และ
อยางมีสติเปนอันดับแรก(11)

9. เตือนเราใหตระหนักวา ไมเปนการเพยีงพอทีจ่ะถือตามตัวอกัษรตาม
บทกฎหมายซ่ึงทำใหเราม่ันใจวาเราถูกตอง(11)

10. อนุญาตใหยกเลิกเนื้อหาที่ไมสอดคลองกับธรรมชาติของพิธีกรรม
(21)

11. เสนอรายการการฟนฟ ูรวมท้ังจารีตธรรมดาๆ(50) ใชพระคมัภรีมาก
(อานตอหนา 7)(อานตอหนา 10)

สรุปเนื้อหาเอกสารสังคายนา
วาติกัน คร้ังท่ี 2

โดย ศษิยเกาโรม’70
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(อานตอหนา 7)

หญิงแกรง (ตอจากหนา 20)

ศาสนิกสมัพันธแหงอาเซียน (ตอจากหนา 2)

เกดิท่ีกรงุเทพฯ บิดาเปนทหารในกองทพัสหรัฐ มารดา
เปนคนไทย ในวัยเดก็บิดามารดาไดนำ ด.ญ.ลดัดา มาเขา
เรียนในช้ันอนุบาลของโรงเรียนเซนตจอหน เมื่อ
ปการศึกษา 2516 เมื่อเรียนจนถึงชั้นประถมปที่ 3 ได
ขอลาออกเพื่อติดตามครอบครัวไปตางประเทศ

แทมม่ีไดเคยใหสัมภาษณวา เธอจำอะไรในวัยเด็ก
ที่เมืองไทยไมไดเลย จำไดเพียงอยางเดียววา เรียนท่ี
โรงเรียนเซนตจอหน ในวันน้ีจงึเปนวนัท่ีเธอต่ืนเตนและ
ดีใจมากท่ีไดมาเย่ียมโรงเรียนที่เธอเคยเรียนตอนเล็กๆ
เธอยังจำช่ือคุณครูที่สอนเธอในช้ันอนุบาลและประถม
ได

ระหวางการเยีย่มโรงเรยีน แทมม่ีไดพบและพดูคุย
กับครูและนักเรียนและเปดโอกาสใหนักเรียนถาม
คำถามตางๆ เก่ียวกับชีวิตของเธอท่ีเซนตจอหน ชีวิต
ในสนามรบท่ีอริกั และชวีติในปจจบุนัในฐานะสมาชิก
สภาผแูทนราษฎรสหรฐั ตลอดจนความใฝฝนตางๆ ของ
เธอ

กอนเดินทางกลับ แทมม่ีไดกลาวขอบคุณโรงเรียน
และคุณครเูซนตจอหนทีไ่ดอบรมสัง่สอนเธออยางดีมาก
ครูสอนภาษาไทยใหเธอเพียงแค ป.3 แตชวยใหเธอ
สามารถส่ือสารดวยภาษาไทยไดดีจนถึงทุกวันนี้ถึงแม
เธอใชชวีติสวนใหญในตางประเทศก็ตาม

ในป พ.ศ. 2547 แทมม่ีไดสูญเสียขาท้ังสองขาง
ในสงครามอิรักเน่ืองจากเฮลิคอปเตอรลาดตระเวณ
ที่เธอเปนนักบินถูกฝายตรงขามยิงดวยจรวด ตอมา
แทมม่ีไดรับแตงต้ังใหเปนผูชวยรัฐมนตรีกระทรวง
กจิการทหารผานศึก และท่ีสุดไดตัดสินใจกาวสวูงการเมือง
ดวยการลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และประสบความสำเร็จไดรบัเลือกต้ังเม่ือเดือนพฤศจิกายน
ที่ผานมา นับเปนสตรีพิการคนแรกที่ไดรับเลือกต้ัง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสหรัฐ และเปนสมาชิก
สภาผูแทนสหรัฐคนแรกที่เกิดในประเทศไทย

ในป 2015 โดยสงเสริมความสัมพันธและความเขาใจ
ในอาเซียนผานการใชมิติทางศาสนา ตลอดจนหา
แนวทางรวมกันในการดำเนินงานภายใตกรอบศรัทธา
และความเชื่อ โดยเปาหมายหลักของการเจรจาครั้งนี้
จะมุงเนนการสรางเครือขายการทำงานรวมกัน  เพื่อ
นำไปสูรากฐานที่แข็งแกรงและสรางความเขาใจกัน
มากขึ้น

ในการเจรจาหารือเพื่อประสานความรวมมือทาง
ดานศาสนิกสัมพันธแหงอาเซียน หนวยงานสนับสนุน
การจัดการเจรจาหารือ ไดแก สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐฟลิปปนสประจำประเทศไทย

กจิกรรมในการเจรจา ประกอบดวย
1) การเจรจาหารือกบัสภาพระสังฆราชฟลปิปนส
2) การเจรจาหารือกับผูแทนนายกเทศมนตรีเมือง

Silang จังหวัด Cavite สาธารณรัฐฟลิปปนส รวมทั้ง
Southern Asia Pacific Division (SSD) และองคกร
เครือขาย

3) การเจรจาหารือกับ National Commission on
Muslim Filipinos (NCMF)

4) การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณทางศาสนา

ระหวางการเย่ียมชมศาสนสถานของศาสนาตางๆ ใน
สาธารณรัฐฟลปิปนส ไดแก

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทางศาสนา
ระหวางการเย่ียมชมศาสนสถานของศาสนาคริสต
ในสาธารณรัฐฟลปิปนส คือ San Sebastian Church, San
Agustin Church and Museum และ Quiapo Church

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทางศาสนา
ระหวางการเย่ียมชมศาสนสถานของศาสนาอิสลาม
ในสาธารณรัฐฟลปิปนส ที ่Golden Mosque, Masjid al-
Dahab

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทางศาสนา
ระหวางการเย่ียมชมศาสนสถานของศาสนาซิกข
ในสาธารณรัฐฟลปิปนส ที ่Khalsa Diwan Indian Sikh
Temple

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทางศาสนา
ระหวางการเย่ียมชมศาสนสถานของศาสนาพราหมณ-
ฮนิดู ในสาธารณรัฐฟลปิปนส ที ่Hindu Temple

อนึง่ คณุวรนิทร เหมะ จากคณะกรรมการคาทอลิก
เพือ่ศาสนสัมพนัธและครสิตศาสนจักรสัมพนัธ เขารวม

โดยสวนใหญแรงงานเหลาน้ีมาจากประเทศพมา ลาว
และกัมพูชา กระจายอยูในภาคอุตสาหกรรม แรงงาน
และภาคบริการทั่วประเทศ เนื่องจากแรงงานเหลาน้ี
มีคาแรงที่ถูกกวาแรงงานในประเทศ

โดยแรงงานท่ีอพยพเขามาในประเทศไทยน้ัน บาง
ก็เดินทางมาเพียงลำพัง แตก็มีแรงงานอีกจำนวนมาก
เชนกันท่ีเดินทางมาพรอมกันท้ังครอบครัว นั่นทำให
เด็กๆ ซ่ึงเปนลูกๆ ของพวกเขาตองมาใชชีวิตรวมกัน
ทีเ่มืองไทย หลายครอบครัวเม่ือเดินทางมาน้ันยงัไมมีลกู
แตมาใหกำเนดิลูกๆ ทีน่ี่

สงผลใหเกิดปญหาตามมาน่ันคือ ลกูๆ ของพวกเขา
ไมมีโอกาสทางการศึกษา เน่ืองจากเปนแรงงานขามชาติ
และโดยมากสังคมไทยก็มีอคติกับแรงงานขามชาติ
เหลาน้ีอยูแลว โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศพมา อัน
เนื่องมาจากมายาคติที่เกิดจากความเขาใจทางประวัติ-
ศาสตร ทีไ่ทยกบัพมาถอืเปนชาติคอูรกินัมาอยางยาวนาน
กอปรกับเร่ืองราวในดานลบมากมายท่ีส่ือมวลชน
นำเสนอผานส่ืออยางตอเนื่อง โดยมักใชวาทกรรมที่
รุนแรงและเปนวาทกรรมในดานลบตอชาวพมา เชน
การพาดหัวขาววา พมาฆานายจางชาวไทย พมาบุก
หองเชาขมขืนสาวไทย เปนตน

วาทกรรมเหลาน้ีนี่เองที่สงผลใหคนไทยจำนวน
ไมนอยมีความรูสึกที่ไมดีตอพวกเขา ทั้งๆ ที่ในสังคม
ยอมมีทั้งคนดีและไมดีอยูรวมกัน ไมวาจะเปนท่ีไหน
กต็าม คนไทยจำนวนไมนอยเกิดความรสึูกวติกจริตข้ึน
มาทันทีเม่ือตองอยใูกลกบัคนพมา หรือตองเดินทางไป
ในแหลงชุมชนท่ีมีชาวพมาอาศัยอยู อันเกิดจากความ
หวาดระแวงท่ีกอตัวขึ้นโดยไมรูตัว

แนนอนวาพวกเขาเองก็รูดีถึงความจริงขอนี้ ชาว
พมาหลายคนไมอยากใหลูกๆ ของพวกเขาไปเลนกับ
เด็กไทย เน่ืองจากกลัววาจะถูกกลั่นแกลง กลัววาจะ
ไดรับสายตาท่ีดูถูกเหยียดหยาม แมแตชาวพมาท่ีเปน
ผูใหญก็ยังไมอยากออกไปขางนอกถาไมมีความจำเปน

เพราะกลัวถกูเจาหนาท่ีของรัฐจับตัวไปรีดไถ หญงิสาว
ชาวพมาท่ีทำงานในโรงงานหลายคนถูกแรงงานชาวไทย
ลวนลามแตกไ็มกลาเอาเร่ือง เพราะกลัวจะถูกกลัน่แกลง
ฯลฯ

เด็กๆ ลูกหลานชาวพมาจำนวนมากจึงไมมีโอกาส
ไดเขาเรียนหนงัสือในโรงเรยีนของไทย อนัเน่ืองมาจาก
เหตุผลขางตน อีกทั้งโรงเรียนของไทยก็ไมยอมรับ
เด็กพมาเขาเรียน ทั้งๆ ที่เด็กทุกคนมีสิทธ์ิที่จะไดรับ
การศึกษาข้ันพืน้ฐานอยางเทาเทียมกัน ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
นั้นไดเปดโอกาสใหเด็กๆ ลูกหลานแรงงานขามชาติ
สามารถเขาศึกษาในโรงเรียนของไทยได โดยระบุวา
การศึกษาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกๆ คน ไมเวนแม
เด็กตางสัญชาติ หรอืไรสัญชาติ โดยรฐัจะสนับสนุนให
เด็กเหลาน้ีไดเรียนต้ังแตชั้นอนุบาล จนถึงระดับอุดม
ศึกษา ในโรงเรียนของรัฐ โดยไมเสียคาใชจายใดๆ อาจ
มียกเวน เชน คาชุดนักเรียน และคาอุปกรณการศึกษา
เทาน้ัน สวนผูที่จะเขาเรียนในโรงเรียนของเอกชน
จะตองเสียคาเลาเรียนตามอัตราของแตละโรงเรียน

หากแตนโยบายนีก้ลบัไมมีผลในทางปฏบิติัมากนัก
อันสืบเน่ืองมาจากนโยบายของผูบริหารโรงเรียน
ตลอดจนแรงกดดันจากผูปกครองสวนใหญที่ไมอยาก
ใหโรงเรียนรับเด็กพมาเขาเรียน ทำใหโรงเรียนของรัฐ
หลายแหงตองปฏิเสธการรับเด็กตางดาวเขาเรียนใน
โรงเรียนอยางหลีกเล่ียงไมได

คณุพอสวุฒัน เหลอืงสอาด ผอูำนวยการศนูยสังคม
พัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎรธานี ซ่ึงมีพ้ืนท่ีทำงาน
อยใูนเขตท่ีมีแรงงานขามชาติ (ชาวพมา) อาศัยอยอูยาง
หนาแนนแหงหน่ึง กลาววา จากปญหาท่ีเกิดข้ึนน้ี ศูนยฯ
ไดพยายามในการเปนตัวกลางในการประสานใหเกิด
ความเขาใจระหวางโรงเรยีน ผปูกครอง และชุมชนตางๆ
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะในเขตจังหวัดระนอง
และพังงา ในการสนับสนุนใหลกูหลานแรงงานขามชาติ
ไดมีโอกาสเขาเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซ่ึงเปนเรือ่งท่ีดีสำหรับเด็กๆ เหลาน้ัน โดย
ไดจดัเวทีพดูคุยเพือ่ใหเกดิความเขาใจ เหน็ประโยชนที่
จะเกิดข้ึนรวมกัน และพยายามสลายอคติทีมี่อยรูะหวาง
กนัใหหมดไป  เพราะหากเด็กๆ ชาวพมาเหลาน้ีไดเรยีน
ในโรงเรียนแลวน้ันยังจะเปนผลดีตอชุมชนชาวไทย
ในพ้ืนท่ีอีกดวย เน่ืองจากเด็กชาวพมาเม่ือไดเรียนก็จะ
ทำใหเขาไดใชเวลาใหเปนประโยชน เปนคนดีทีส่ามารถ
ชวยเหลือชุมชนได และยังเปนการสรางความสัมพันธ
ทีดี่ระหวางชมุชนชาวไทยกบัชาวพมาท่ีอาศัยอยรูวมกัน
เกิดการพ่ึงพาอาศัยและเกิดมิตรภาพ ซ่ึงก็คือการสราง
สันติในชุมชนในระยะยาวอยางย่ังยืนอกีดวย

โดยการประสานงานเชนนี้ มีขอดีคือรัฐมีนโยบาย
ที่ดีอยูแลว เราเพียงลงแรงเขาไปเปนตัวกลางในการ
สรางความเขาใจ โดยท่ีไมตองลงทุนในการจัดหา
งบประมาณเพ่ือเปนคาเลาเรียนใหกบัพวกเขาแตอยางใด
เน่ืองจากเราเปนหนวยงานท่ีทำงานเพ่ือการสราง
สันติภาพ และการพัฒนาอยางย่ังยืน ซ่ึงศูนยฯ สามารถ
ชวยใหเด็กๆ เหลาน้ีไดมีโอกาสเขาเรียนแลวมากถึง
1,200 คน ตลอดระยะเวลา 4 ปทีผ่านมา

ศนูยสังคมพฒันา (ตอจากหนา 2)
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เมล็ดพันธุแหงความเชื่อถูกหวานไวในดวงใจของคนอื่น
นอกพระศาสนจักรดวย

ใครมี “ความเช่ือ” ในองคพระผเูปนเจายอมสงผลให
เขาคนน้ันเปนผูมี “ชีวิตภายใน” ที่ลึกซ้ึง สงผลเปน
การกระทำดีและคำพูดท่ีหลอเลี้ยงจิตใจผูคนไดทุกยุค
ทกุสมัย  ใหเรามาพจิารณาชีวติของอนิเดียนแดงผทูีโ่ลก
และอเมริกันชนยกยองคนนี้

“มนุษยชาติมิใช เปนผู ถักทอเครือขายโยงใย
แหงชีวิต เราเปนเพียงเสนใยหน่ึงในน้ันเทาน้ัน อะไร
กต็ามท่ีเรากระทำตอโยงใยน้ีกค็อืเราทำตอตวัเราเอง”

ซีแอตเต้ิลเกิดในหมูบานซูกัวมิชบนชายฝงของ
ชองแคบพวิเกต (Puget Sound) ราวป ค.ศ. 1786   ในวยัเด็ก
เขาเห็นการอพยพเขามาอยูของคนผิวขาวรุนแรกๆ
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกา คือพวกที่มี
อาชีพดักจับสัตวและคาขาย จึงมิไดอพยพมาเพื่อจะอยู
ถาวรแตอยางใด แตสำหรับซีแอตเต้ิลกบัเผาของตนแลว
ส่ิงน้ีเปนการเร่ิมตนของการเปล่ียนแปลงท่ีไมมีวัน
ถอยกลับแนๆ

เม่ือเขาอายุยี่สิบตนๆ ซีแอตเต้ิลไดรับการแตงต้ัง
ใหเปนหัวหนาในเผาอินเดียนแดงของเขา ในชวงเวลา
เดียวกันน้ีเองท่ีพวกคนผิวขาวรุนแรกท่ีมาเยือนนี้ได
เปดเสนทางใหกระแสชนผวิขาวหล่ังไหลเพิม่เขาเร่ือยๆ
จึงตกเปนหนาท่ีของซีแอตเต้ิลที่ตองหาวิธีวา จะทำ
อยางไรตอพวกที่เขามารุกล้ำและมาอางสิทธ์ิอยาง
ไมรูจักคำวาพอเหลาน้ี ซีแอตเต้ิลปฏิเสธทางเลือก
ที่จะตอตานดวยวิธีที่ใชความรุนแรง แตกลับม่ันใจ
ในชองทางที่จะใชการเจรจากันอยางสันติมากกวา แต
เม่ือจุดมุงหมายของพวกคนขาวปรากฏออกมาชัดเจน
(วาตองการเขามาแยงการครอบครองดินแดน) จดุมงุหมาย
ของซีแอตเต้ิลจำตองถูกลิดรอนลงเหลือเพียงงายๆ วา
จะทำอยางไรเพ่ือใหแนใจไดวาชนเผาของเขาจะยังได
อยูรอดตอไปได

ในป 1830  ซีแอตเต้ิลกับชาวอินเดียนแดงจำนวน
มากแหงชองแคบพิวเกตไดกลบัใจมานับถือครสิตศาสนา
ในฐานะเปนหัวหนาเผาเขาพยายามรวมหลักการแหง
ความเชื่อใหมนี้ใหเขากับความเชื่อของบรรพบุรุษ แต
เม่ือแตละปผานไป ดูเหมือนวาโลกตามธรรมเนียมเกา
ของเขาก็ดูจะเล็กลงไปเร่ือยๆ จนในท่ีสุดซีแอตเต้ิล
พัฒนาความคิดของเขามาถึงจุดท่ีเขาเช่ือวา การตอสู
ด้ินรนตอคนผิวขาวพวกนี้ แทที่จริงก็เปนเสมือนสิ่ง
ตรงขามกัน ระหวางคานิยมอันขัดแยงกันทางจิตวิญญาณ
ของท้ังสองฝาย โดยเฉพาะในจุดท่ีทัง้สองฝายมีวธีิเขาใจ
อะไรๆ ที่ตางกันโดยส้ินเชิง ในเร่ืองความเก่ียวพันกัน
ระหวางเรามนุษยกับโลกใบน้ี

พวกคนผิวขาวคิดและถือวาท่ีดินคือของท่ีสามารถ
ซ้ือหรือขายได ในขณะท่ีซีแอตเต้ิลใหขอสังเกตวา
“พอนภากาศและไออุนของแมธรณี พวกคุณจะเอามา
ซื้อมาขายกันไดยังไง? ความคิดเยี่ยงนี้เปนส่ิงแปลก
ประหลาดมากสำหรับพวกเรา....ทุกๆ สวนของโลก
ลวนเปนส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในความนึกคิดของคนในเผา
ขาพเจา วาบจากใบสนแหลม หาดทรายสวยที่ชายฝง

สายหมอกหมนทกุสายในปา เสยีงชดัเจนของแมลงบิน
ห่ึงๆ  เหลาน้ีลวนศักดิ์สิทธิ์อยู ในความทรงจำและ
ประสบการณของชนในเผาของขาพเจา....พวกเราเปน
สวนหน่ึงของโลกและโลกกเ็ปนสวนหน่ึงของพวกเรา”

ในป ค.ศ. 1855 ซีแอตเต้ิลยอมเซ็นสัญญาในสนธิ
สัญญาพอรต เอลเล๊ียต (Port Elliott Treaty) ซ่ึงระบุวา
ใหสงมอบดินแดนบรรพบุรษุของชาวอินเดียนแกรฐับาล
ของสหพันธรัฐ และใหจัดต้ังเขตแดนเฉพาะสำหรับ
การอยูอาศัยของพวกชนเผาพื้นเมืองอเมริกันไวทาง
ทศิตะวันตกเฉียงเหนอื ซีแอตเต้ิลเชือ่วาหากเขาตัดสินใจ
ทำตรงกันขามละกอ จุดจบของชนเผาของตนก็จะตอง
เกิดข้ึนอยางแนนอน แตเขาอาศัยโอกาสนี้เองเขียน
จดหมายสงถึงประธานาธิบดีแฟรงคลิน เพียรซ
(Franklin Pierce) เปนเอกสารท่ีเหมือนคำทำนายและ
เน้ือความก็ชางหลอกหลอนความรูสึกยิ่งนัก ปจจุบัน
นกัรณรงคเพือ่ส่ิงแวดลอมของโลกนิยมเอามาใชอางอิง
กันอยูเสมอ จดหมายฉบับน้ียอมสะทอนใหเห็นถึง
จินตนาการเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอมอยางลึกซ้ึงของ
ซีแอตเต้ิล ในเวลาเดียวกนักย็งัสะทอนถงึวสัิยทศันทาง
จิตวิญญาณของเขา อันเปนท่ีมาของท้ังหมดท้ังมวลใน
จดหมายฉบบัน้ัน :

“พวกเรารูวาคนขาวไมเขาใจวิถีของพวกเรา ที่ดิน
ผืนหน่ึงสำหรับพวกเขาก็ไมแตกตางกับอีกผืนหน่ึง
แตอยางใด เพราะพวกเขาเปนคนแปลกหนาท่ีเขามา
เมื่อมืดค่ำลง และหยิบฉวยเอาทุกอยางที่ตองการไป
โลกนี้มิไดเปนพ่ีเปนนองของเขาหรอก แตเปนศัตรู
ตอเขา และเมือ่ไดเขาครอบครองเสรจ็แลว เขากเ็คลือ่น
ไปครอบครองที่อื่นตอไปอีก”

“ ส่ิงหน่ึงที่ เรารู อันเปนส่ิงที่วันหน่ึงขางหนา
คนขาวจะเพ่ิงคนพบก็เปนได ก็คือ พระเจาของเรา
ทัง้สองฝาย กค็อืพระเจาองคเดยีวกนั พวกคณุอาจคิดวา
คณุเปนเจาของพระองคอยใูนตอนน้ี เหมอืนท่ีคณุกำลงั
อยากจะเปนเจาของผืนดินของพวกเรา แตจริงๆ แลว
คุณทำไมไดหรอก เพราะพระเปนเจาเปนพระเจาของ
มนุษยชาติ และพระองคทรงรักทั้งคนแดงและคนขาว

เทาๆ กนั โลกนัน้มคีาอยเูฉพาะพระพกัตรของพระองค
เสมอ และการทำรายโลกกเ็ทากบัเปนการสุมการดหูม่ิน
ตอพระผูสรางโลก....คนขาวยอมจะหนีชะตากรรม
รวมกนัใดๆ ไมพน เราตางฝายตางกอ็าจเปนพ่ีเปนนอง
กนักจ็รงิ แตกใ็หดูกนัตอไป”

ทานหัวหนาเผาซีแอตเต้ิล (Chief Seattle) ตายจาก
โลกไปในวันท่ี 7 มิถนุายน ค.ศ. 1866 ในคายท่ีรฐัจัดให
อนิเดียนแดงอาศัยชือ่ พอรต เมดิสัน เรซเซอเวเช่ิน (Port
Madison Reservation) ซึ่งอยูใกลๆ กับเมืองซ่ึงตอมา
ผคูนพากนัต้ังชือ่เมอืงนีว้า “ซแีอตเติล้”

(See : “Chief Seattle’s Message,” in Robert
Cooney and Helen Michalowski, eds., The power of
the People: Active Nonviolence in the United States
(PhiladelPhia: New Society Publishers, 1987)

(แปลจากหนา 248-249 ของหนังสือ “ออล เซ็ตส”
เขียนโดยโรเบริต เอลสเบริก โดย ป.จนัทร 24 กรกฎาคม
2013 ทงุสีกนั)

ซีแอตเต้ิล (Seattle) หวัหนาอนิเดียนแดง เผาซูกวัมิช (Chief of the Suquamish) (ค.ศ. 1786-1866) อาย ุ80 ป

หนังสือความเชื่ออันเปนชีวิต
บอกเลาเรือ่งราว

“คำสอนและชีวิตท่ีเปนขาวดี”
ที่คริสตชนตองรูและตองเปน

โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

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

กษตัรยิผย่ิูงใหญกวา

บทอธษิฐานภาวนา

ในชวงพระชนมชพีของพระเยซเูจาน้ัน มีกษัตริยอยางนอยสีพ่ระองคดวยกนั
ที่ใชพระนามวา “เฮโรด” แตละทานก็แยทั้งนั้น มีสองทานเปนพี่นองกันและ
สมรสกับหลานสาวคนเดียวกัน อีกทานหน่ึงดำเนินชีวิตแบบสามีภรรยา
กบันองสาวของตนเอง
    เฮโรดองคแรก ฆาภรรยาและลูกชายของตนเอง ประชาชนไมชอบทาน
เพราะทานเขาขางชาวโรมันมากเกินไป ทานปกครองแบบเผด็จการ

ในพระวรสารทีน่ำมาพจิารณาน้ี เราพบกบัเฮโรดองคหนึง่ในจำนวนส่ีองค
ผูมีพระนามวา “เฮโรด อันตีปาส” ทานสมรสกับหลานสาวช่ือ เฮโรเดียส
เธอเคยสมรสกบัลกูพีล่กูนองของเฮโรด ยอหน บปัติสต ประณามราชวงศนีว้า
คดโกง ตามแนวของทาน เฮโรดตัดศีรษะยอหน บัปติสต ตามคำขอรองของ
ภรรยา บัดน้ีเฮโรดรูสึกหนาวๆ รอนๆ พระเยซูเจาทรงเปนท่ีนิยมชมชอบของ
ชนทัว่ไป เฮโรดกร็สึูกไมสบายใจ

เหมอืนกับคนในสมัยนัน้เปนจำนวนมากท่ีมีความปนปวนไมรวูา “พระเยซู
คือใคร” พระองคเปนประกาศกจากพนัธสัญญาเดิมทานหนึง่ หรอืเอลยีาห ซ่ึง
บางคนกำลังรอคอยอยูหรือแมกระท่ังยอหน บัปติสต ที่เฮโรดประหารชีวิต
ไปแลว แตเฮโรดไมรูจักพระเยซูเจาจริงๆ เลย พระเยซูผูนี้ มีความย่ิงใหญกวา
กษัตริยที่มีชื่อเสียงท่ีโลกเคยไดพบเคยเห็นมา พระอาณาจักรของพระองคมิได
อยใูนโลกน้ี แตอยใูนสวรรคชัน้ฟา

“กษัตริยเฮโรดตรัสวา ยอหนน้ันเราไดตัดศีรษะแลว
คนท่ีเราไดยินเรื่องราวทั้งหมดน้ีเปนใครเลา” (ลูกา 9:9)

ขาแตพระเยซเูจา พระองคคือพระราชาแหงสวรรคและแผนดิน แตพระองค
ก็ทรงถอมพระองคมาเจริญชีวิตทามกลางพวกลูก
ทั้งหลาย โปรดใหลูกสำนึกในความไมเหมาะสม
ของลูก และพระหรรษทานที่ทรงประทานใหแกลูก
ดวยน้ำพระทัยอันกวางขวาง กลาวคือที่ทรงบันดาล
ใหลกูเรียกตัวลกูเองวาเปนพีแ่ละนองของพระองคเอง
อาแมน

⌫
บรรยากาศโลกเร่ิมคลายเครียดไดระดับหน่ึง
ผูคนพากันหายใจโลงอกแมไมเต็มปอด
เม่ือเริ่มเห็นทางออกปญหาความขัดแยงรุนแรง
ไมเพียงเฉพาะในประเทศตนปญหาเทาน้ัน
แตในระดับโลกระดับนานาชาติดวย
เพราะในชวงท่ีผานมา
ปญหาระดับประเทศกำลังจะกลายเปนปญหาระดับโลก
เม่ือประเทศมหาอำนาจประกาศจะใชกำลังเขาจัดการเด็ดขาด
โดยที่ไมมีฝายใดฝายหนึ่งท่ีขัดแยงกันรองขอ
ในเม่ือเขาทะเลาะห้ำห่ันกันเอง
หากจะชวยก็นาจะชวยใหพูดคุยเจรจาเลิกแลวตอกัน
แตนีเ่หน็บานเมืองเขากำลงัลุกรอนเปนไฟ
แทนท่ีชวยกันฉดีน้ำสกดัก้ันทางเพลิง
กลับสาดน้ำมนัเขาไปใหลกุเหมิเขาทางไฟอกี
และใชวาจะทำใหฝายท่ีขัดแยงกันเกรงกลัว
หัวหนารัฐบาลกลับออกมายืนกรานชัดถอยชัดคำ
“ซีเรยีถกูโจมตีเม่ือไรสงครามโลกเกดิข้ึนเม่ือนัน้”
กลายเปนวาแทนท่ีจะชวยแกปญหาระดับชาติ
กลับเปนการสรางปญหาระดับโลก
ทัง้ๆ ทีร่ทูัง้รู
แกปญหาความรุนแรงดวยความรุนแรงไมสำเร็จ
ประวัติศาสตรโลกก็เฝาบอกเฝาเตือนมาโดยตลอด
แตคนก็ยงัไมยอมจำไมยอมเขด็หลาบ...

กระท่ังค่ำวันท่ีเจ็ดกันยายนท่ีผานมา
ผคูนมารวมกันเปนแสนท่ีลานพระวหิารนกับญุเปโตร
ตอบรับคำเชือ้เชญิของพระสันตะปาปาฟรังซิส
รวมจติรวมใจรวมเสียงวอนขอพรพระเจา
ผนกึพลงัสงน้ำบุญน้ำใจไปสยบไฟความเกลียดชังพยาบาท
เพราะน่ันคือวิธีเดียวในการแกปญหาความรุนแรง
ที่สุมรอนแรงซึมแทรกอยูในบรรยากาศโลก
พรอมกันน้ันก็เปนการแสดงออกใหเหน็เดนชัด
ถึงความเปนเพ่ือนรวมโลกพี่นองรวมพระบิดาเดียวกัน
ทีย่อมไมไดทีเ่ห็นพีน่องทะเลาะกนั
ทีร่บัไมไดทีเ่หน็พีน่องไมมีความสุข
จงึตองรวมพลังสงบุญสงกุศลสงความดี
ไปละลายความเลวรายความเกลียดชังความรุนแรง
ที่กอหวอดอยูในบรรยากาศอารมณความรูสึก
ทีส่ั่งสมอยใูนหัวอกผคูน...แตละคนแตละแหง
อีกทั้งรวมกันอดอาหารเปนการปราบตัณหา
อนัเปนท่ีมาท่ีไปแหงปญหาทกุระดบั...

เปนความจริงอยางท่ีพูดกันวา
หากตองการเปล่ียนโลกใหเปล่ียนตนเองกอนอื่นหมด
อยากใหโลกนาอยูนารัก
จงเร่ิมจากทำตัวใหนารักคนอยากอยูดวย
อยากใหโลกสะอาดนาอยู
เริม่จากทำตัวสะอาดดูแลบานชองใหสะอาด
อยากใหโลกอบอวลดวยความดีงาม
จงเร่ิมทำตัวใหดีทกุดาน
อยากใหโลกมีความรัก
จงเร่ิมรักทำตัวนารัก
อยากใหโลกมีสันติ
จงเริม่มีสันติกบัตนเอง
ดังน้ันอยากใหโลกไรความรุนแรง
จงระงับความรุนแรง...เร่ิมจากความคิดกอนอืน่หมด
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อาจารยสุรยิงค ธรรมกรณุา ผอูำนวยการโรงเรียน
บานทาจูด อำเภอตะก่ัวปา จงัหวดัพงังา กลาววาในชวงแรก
นั้นตองมีการทำความเขาใจกับชุมชนอยางมาก เพราะ
มีแรงตอตานจากชุมชนทองถิ่น จึงตองชี้ใหชาวชุมชน
เห็นวาคนไทยใชแรงงานพมาในการกรีดยาง การ
กอสราง ฯลฯ แลวเหตใุดเราจึงกดีกันไมใหลกูหลานของ
เขาเขาเรียน ตองเอามติคณะรัฐมนตรีไปอธิบายให
กำนันฟง กวาจะไดรับการยอมรับก็ใชเวลาพอสมควร
โดยเริ่มรับเด็กพมาเขาเรียนได 2 ปแลว ปจจุบันมี
นกัเรยีนชาวพมาอย ู40 คน จากนักเรยีนท้ังหมด 106 คน

อาจารยวราภรณ ศรอินทร ผูอำนวยการโรงเรียน
บานลำป อำเภอทายเหมือง จงัหวัดพงังา กลาววาโรงเรียน
ไดพยายามสรางใหเกิดความสามัคคีระหวางเด็กท้ัง
สองกลมุ โดยไดจดัคายไทย-พมา สัมพนัธ เพือ่เปนการ
เรียนรูวัฒนธรรมของกันและกัน ซ่ึงทำใหเด็กๆ และ
ผปูกครองไดเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน สงผลใหเกิด
สันติในชมุชนอยางยัง่ยนื

นอกจากบทบาทในการประสานความเขาใจ
ระหวางกันแลว ศูนยฯ ยังจัดหางบประมาณในการให
ความชวยเหลือแกเด็กๆ ชาวพมา รวมถึงเด็กไทยท่ี
ยากจน ใน 15 โรงเรียน ในเขตจังหวดัระนองและพังงา
โดยสนับสนุนคาเดินทาง คาเคร่ืองแบบนักเรียน และ
คาอุปกรณการเรียนท่ีจำเปนบางสวนอีกดวย

เราสามารถรวมสนับสนุนใหเพื่อนพี่นองชาวพมา
ที่เขามาสรางความเจริญใหกับประเทศของเรา ไดมี
ความเปนอยูที่ดีข้ึนไดบาง ลูกๆ ของเขาไดมีโอกาส
ทางการศึกษา ซ่ึงเม่ือถึงวันหน่ึงท่ีพวกเขาไดกลับบาน
จะไดมีความรูติดตัวไปพัฒนาประเทศชาติของเขา
เปนคนท่ีมีคุณภาพของสังคมตอไป

ทานสามารถมีสวนรวมกับกับศูนยสังคมพัฒนา
มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎรธานี หมายเลขโทรศัพท 0-
7640-6473 E-mail : projectsuratdiocese@gmail.com,
www.disacsurat.com

คณุปณธิาน กจิสกุล รายงาน

ศนูยสังคมพฒันา (ตอจากหนา 4)

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
เน่ืองดวยในสังฆมณฑลอุบลราชธานีของเรา  ไดจดั

ใหมีการเรียนการสอนคำสอนระหวางป  ในโรงเรียน
คาทอลิก  หมบูานคาทอลิก  และกลมุคริสตชนท่ีกระจาย
อยทูามกลางพ่ีนองตางความเช่ือ   เพือ่เปนการถายทอด
ความเช่ือใหกบัคนรนุหลงั  เน่ืองในปแหงความเช่ือ  ซ่ึง
ทางสังฆมณฑลอุบลฯ ไดมีแนวทางปฏิบัติรวมกัน
สำหรับครูคำสอนและคริสตชนทุกคนใหเราแตละคน
ไดตระหนักถงึความเช่ือ  ความศรัทธา   ความรัก   การ
แบงปน  ทีเ่ปนการแสดงออกถงึการเปนประจักษพยาน
ขององคพระเยซูครสิตเจา  ในการจัดการเรียนการสอน
คำสอนในเขตสังฆมณฑลอุบลฯ นั้น   ไดจัดการเรียน
การสอนเปนระดับชัน้  ซ่ึงเน้ือหาการเรียนก็มีความเหมาะสม
กับวัยของเด็กและคอยๆ เพิ่มเน้ือหาข้ึนเรื่อยๆ ตาม
พัฒนาการทางรางกายและจิตใจของเด็ก ศูนยคำสอน
ซ่ึงเปนศูนยอภบิาล ไดรบัมอบหมายใหดูแล ติดตามงาน
อภบิาลดานคำสอนในสังฆมณฑลอุบลฯ  ไดออกติดตาม
และไดเยี่ยมเยียนพี่นองคริสตชนท่ีกระจายอยูหางไกล
บรรยากาศคริสตชน เปนการใหกำลังใจซ่ึงกันและกัน
แสดงออกถึงความรัก  ความหวงใยท่ีพระบิดาเจาทรง
มีตอเราทุกคน และยังเปนการติดตาม  แสวงหาน้ำพระทัย
ของพระองครวมกัน  เพือ่เปนการติดตามเก่ียวกบัการเรียน
การสอนคำสอน ในสังฆมณฑลอุบลราชธานี  ศูนยครสิต-
ศาสนธรรม  สังฆมณฑลอุบลราชธานี   จงึไดมีโครงการ
ติดตามการเรียนการสอนคำสอน (การออกเยี่ยม)
ระหวางเดือนสิงหาคม  และเดือนกนัยายน 2013  ทาง
ศูนยคำสอนไดเร่ิมการออกเย่ียมในเขตตางๆ นำโดย
คณุพอคำด ี  ทองมาก  ผอูำนวยการฯ  และทมีงานศูนย
คำสอน อกี 4 คน  ซ่ึงไดออกเย่ียมเขตหนองทาม ระหวาง
วนัท่ี 5-7  สิงหาคม 2013  ทีว่ดับานหนองดินดำ บาน
หนองรุง  บานทาสวาง บานโนนสวาง บานสะพาน
โรงเรียนมารดาทรงธรรม บานหนองทามนอย บาน
สีถาน  เขตอุบลฯ ระหวางวันท่ี 14-15 สิงหาคม  2013  ที่
วัดบานบัวทา  โรงเรียนเทพพิทักษพิทยา บานบุงไหม
บานคูสวาง  บานพลาญชัยและบานปาหญาคา  บาน
ทัพไทย และในระหวางเดือนกันยายนก็จะออกเย่ียม
เขตหนองคู สำหรับโครงการเขียนพระคัมภีรดวย
มือเราชาวอุบลฯ ซ่ึงมีคุณพอสำราญ พันธวิไล เปน
หัวหนารับผิดชอบโครงการ  ตอนน้ีก็เดินทางมาใกล
จะถึงปลายทางแลว  วดัไหนท่ียงัไมลงมือกน็าจะเร่ิมได
แลวครับ สวนโครงการน้ีก็เกิดข้ึนในโอกาสปแหง
ความเช่ือเทาน้ัน  ไมมีทุกปและไมมีตลอดไป ดังน้ัน
ใครท่ียงัไมไดเปนสวนหนึง่ของสังฆมณฑลฯ กใ็หรบีๆ
ติดตอกับคุณพอเจาวัดของทานไดเลยครับ  สำหรับ
โครงการเขยีนพระคมัภรีดวยมอืเราชาวอบุลฯ  เปนกิจกรรม
ทีค่รสิตชนสังฆมณฑลอุบลฯ จดัข้ึนในปแหงความเช่ือ
เพือ่สงเสรมิความมีชวีติชีวาในงานอภิบาลและแพรธรรม
ดานพระคัมภีร โดยรวมมือรวมใจศึกษาและคัดลอก

พระคัมภีรไบเบ้ิลภาคพันธสัญญาใหม ดวยมือแลว
รวบรวมเขารูปเลมใหเสร็จภายในปแหงความเช่ือน้ี โดยเฉพาะอยางย่ิงสำหรบัผทูีถ่กูบังคับใหตองกลายเปน

ผอูพยพลีภ้ยัไปยงัประเทศเพ่ือนบาน  โปรดอนญุาตให
เจาหนาท่ีทีร่บัผดิชอบบรรเทาความทุกขของเขาเหลาน้ัน
ไดเขาไปในสถานท่ีเพื่อมอบความชวยเหลือที่จำเปน
สำหรบัการประทงัชวีติดวย

เราจะสามารถทำอะไรไดบางเพ่ือสรางสันตใินโลก
นี?้  สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที ่23 ตรสัวา มันข้ึน
อยูกับแตละคนท่ีจะตองสรางความสัมพันธกันใหมใน
สังคมมนุษยภายใตบัญญัติและการชี้นำแหงความ
ยุติธรรมและความรัก (เทียบ John XXIII, Pacem in
Terris, [11 April 1963]: AAS 55, [1963], 301-302)

มนุษยชายหญิงผมีูน้ำใจดีทกุคนมีหนาท่ีตองชวยกนั
สงเสริมสันติ  ขาพเจาขอรองอยางหนักแนนวาน่ีเปน
เร่ืองดวนท่ีพระศาสนจักรคาทอลิกท่ัวโลก  คริสตชน
ไมวาจะนับถอืนิกายใด ผทูีน่บัถอืศาสนาอ่ืนๆ  รวมถงึ
ผูที่ไมมีศาสนาดวย ใหถือวาสันติคือความดีที่สามารถ
เอาชนะอุปสรรคไดทกุอยาง เพราะวามันเปนส่ิงท่ีติดตัว
มากับมนุษยชาติ

ขาพเจาขอย้ำอีกครั้งวา  มันไมใชวัฒนธรรมแหง
การเผชิญหนากันหรือวัฒนธรรมแหงความขัดแยง
ที่จะสรางความสมานฉันทกันระหวางประชากร  แต
วฒันธรรมแหงการเจรจาและการเสวนาตางหากซ่ึงเปน
หนทางเดียวทีจ่ะนำไปสสัูนติ

ขอใหเสียงวิงวอนเรียกรองสันตินี้จงเขาไปถึง
ดวงใจของทุกคน  เพือ่ทกุคนจะไดวางอาวุธลงพรอมกับ
ความปรารถนาท่ีจะเหน็สันติ

สุดทายขาพเจาตัดสินใจใหพระศาสนจักรท่ัวโลก
ถอืเอาวันท่ี 7 กนัยายน 2013 อนัเปนวนักอนการบังเกิด
ของแมพระผเูปนราชนิแีหงสันติภาพ เปนวนัจำศลีและ
ภาวนาเพ่ือสันติภาพในประเทศซีเรีย  ตะวันออกกลาง
และทั่วโลก  ขาพเจาใคขอเชิญทุกทาน คริสตชน ผูที่
นบัถอืศาสนาแตกตาง รวมถงึผทูีมี่น้ำใจดีทัง้หลายจงได
มีสวนรวมในหนทางใดหนทางหน่ึงเพือ่ใหเกดิสันติภาพ
ดังกลาว

ในวันท่ี 7 กันยายน 2013 ณ ลานหนามหาวิหาร
นกับญุเปโตร วาติกนั  เวลา 19.00-24.00 น. เราจะรวมใจ
กันสวดภาวนาในจิตตารมณแหงการใชโทษบาป  เพื่อ
วอนขอพระพรแหงสันติจากพระเจาสำหรับประเทศ
ซีเรีย รวมถึงสำหรับเหตุการณที่มีความขัดแยงหรือมี
การใชความรนุแรงทัว่โลก  มนุษยตองการเหน็ทาทีแหง
สันติและอยากไดยินคำพูดท่ีใหความหวังและสันติ
ขาพเจาจึงขอใหพระศาสนจักรทองถ่ินท้ังหลาย นอกเหนือ
จากจำศีลแลว ขอใหพวกเขาไดพากันมาชุมนุมสวด
ภาวนาเพ่ือจดุประสงคดังกลาวดวย

ใหเราวิงวอนแมพระชวยเราใหตอบสนองตอการใช
ความรุนแรงและความขัดแยงดวยพลังแหงการเสวนา
การคืนดีกัน และความรัก  แมพระคือมารดาของเรา
ขอพระแมชวยเราใหไดพบกบัสันติ  เราทุกคนเปนบุตร
ของพระแม  โปรดชวยลูกดวยเถิด ขาแตพระแมมารีย
ใหลูกเอาชนะเวลาแหงความยุงยากนี้ โปรดใหลูกอุทิศ
ตนเองทุกวันเพื่อสรางวัฒนธรรมแหงสันติที่แทจริง
ขาแตพระราชนิแีหงสันติภาพ  โปรดภาวนาเพือ่ลกูดวย
เทอญ

สมเดจ็พระสันตะปาปา (ตอจากหนา 3)

ขาพเจาเห็นองคพระผูเปนเจา
อยตูอหนาขาพเจาเสมอ

พระองคประทับอยเูบือ้งขวา
ขาพเจาจะไมหวัน่ไหว

(กจิการ 2:25)
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สัมผัสชีวติเณรคณะพระมหาไถ ศรีราชา
ขอเชิญทุกทานท่ีมีความสนใจในชีวิตนักบวชคณะพระมหาไถ เขารวมกิจกรรม
“คายกระแสเรียกประจำป 2556” ระหวางวันท่ี 14-18 ตลุาคม พ.ศ. 2556

ณ บานเณรพระมารดานจิจานเุคราะห ศรรีาชา
คุณสมบัติของผูเขารวมกิจกรรม
1. เปนเยาวชนชายคาทอลกิ ตัง้แตชัน้ประถมศกึษาปที ่5 ขึน้ไป
2. มสีขุภาพรางกายสมบูรณ แขง็แรง
3. มีความสนใจและต้ังใจจริงที่จะสัมผัสชีวิตการเปนสามเณรคณะพระมหาไถ

จิตตารมณของคณะฯ
“ตดิตามพระครสิตโดยการแพรธรรมประกาศขาวดี
แกบรรดาคนยากจน และผถููกทอดทิง้มากทีสุ่ด”

เร่ิมลงทะเบียนวันจนัทรที ่14 ตลุาคม พ.ศ. 2556 คาลงทะเบียน 500 บาท
ตดิตอสอบถาม : คณุพอทวี สวุรรณสิน โทร. 08-6912-1133

ภราดามนตร ีออนทะเล โทร. 08-7805-2506
โทรสาร 0-3831-1246

ตดิตามขาวเกีย่วกบับานเณรฯ ไดที ่www.cssr.or.th หรอื facebook : บานเณรเลก็คณะพระมหาไถ
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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

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

ตดิตอส่ือมวลชนคาทอลิกฯ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ผทูีฟ่งวาจาของเรา และมคีวามเชือ่ในพระองค
ผทูรงสงเรามา กย็อมมชีวีตินิรนัดร
และไมตองถกูพพิากษา แตเขาไดผาน

จากความตายเขาสชูวีติแลว (ยอหน 5:24)

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

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จริงใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

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
คณุปวณีา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

ทวัรแสวงบุญ 09-14 พฤศจกิายน 2013 แมพระหลัง่น้ำตา อากติะ (ญีป่นุ)

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  - มยุเน - ดาลัต
(24-27 ต.ค.  / 28   พ.ย. - 1 ธ.ค.  2013)

2. จอรแดน - เพทรา - วาดริมั - อสิราเอล
(12-20 พ.ย.  2013)

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!

เชญิทานรวมฉลองบญุราศทีัง้ 7 แหงสองคอน
จ.มุกดาหาร

และรวมฉลองสักการสถานพระหฤทัยคู
ที ่จ.สกลนคร วนัที ่18-20 ตลุาคม 2013

แสวงบุญญ่ีปนุ - แมพระอากติะ
(แมพระหลั่งน้ำตาเปนเลือด)
วนัท่ี 23-28 ตลุาคม 2013

ขายบานพรอมทีดิ่นดวน!!!
สุขมุวทิ 101

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

ใชแลว พระเจาขา พระองคทรงทราบวา
ขาพเจารกัพระองค  (ยอหน 21:16)
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ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถึงกนั
การพมิพคาทอลกิฯ เชญิชวนทานรำลกึถงึญาติพีน่องผลูวงลับ
กบั “หนังสือพมิพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

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

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

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

นกับญุ..........ชือ่................................นามสกุล.............................อาย.ุ......ป
มรณะเม่ือวนัท่ี.................เดือน......................................พ.ศ.........................

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

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

   “การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที ่226-0-00604-0

 


 
  
 
  


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

⌫





ชวยใหปลอดภยั   ไดผลดี
ฟนตัวเรว็
ไมตองนอนโรงพยาบาลนาน

ข้ึน (51) บทภาวนาเพ่ือมวลชน (52) บทบาทของ
ฆราวาส(30) ฯลฯ

ฉบับท่ี 4
พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน

(Gaudium et Spes)
เปนเอกสารประวัติศาสตรสำคัญยิ่ง

ที่สงสารถึงพระศาสนจักร
และประชากรทั้งหมดเรื่องความหวังและความใฝฝน
ของครอบครัวมนุษยชาติ เปนเอกสารฉบับแรก

ที่เขียนถึงโลกทั้งโลก
ไดรบัการรับรองวันท่ี 7 ธันวาคม ค.ศ. 1965 ดวย

คะแนนเสียง 2,309 ตอ 75
เนือ้หาสรปุดังน้ี
1. ความยินดีและความหวัง ความเศราโศกและ

ความกังวลของคนในยุคน้ี เปนตนคนท่ียากจน และคน
ที่เดือดรอน ก็เปนของคนท่ีติดตามพระคริสตเจาดวย
เชนกัน(1)

2. เราตองมองดูและไวใจในเคร่ืองหมายของกาล
เวลา และเขาใจโลกท่ีเราอาศัยอยู (แตกตางจากพระ-
สมณสาสนท่ีออกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่ 9
ป ค.ศ. 1864 เก่ียวกบัการสาปแชงความผิด 80 ประการ
มีใจความวา พระสันตะปาปาไมสามารถหรือควรที่
จะรอมชอมกับพวกหัวกาวหนา พวกทำตามใจชอบและ
วฒันธรรมสมัยใหม(4)

สรปุเนือ้หาเอกสาร (ตอจากหนา 3)

มารอีา  เฉลีย่  สังขรตัน  อทุศิให
มทัธวิ  ไพโรจน  สังขรตัน                  20,000   บาท

คณุธงชยั  เจยีไพบลูย                                    200  บาท
“ลกูหลาน”  อทุศิใหมารอีา  ลออวิจง     300  บาท
ครอบครัว “บุญฤทธ์ิฤทัยกุล”

อทุศิใหวญิญาณในไฟชำระ               300  บาท
อทุศิใหวญิญาณผลูวงลบั                   300  บาท
อุทิศให
เปาโล  สุวทิย บุญฤทธ์ิฤทยักลุ             300  บาท

ผูไมประสงคออกนาม     1,000  บาท

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

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

3. มนุษยทกุคนมีศักด์ิศรีและเปนความรับผดิชอบ
ของเรา(1)

4. เราแตละคนควรถือวาเพ่ือนบานเปนสวนหน่ึง
ของเรา(27)

5. เราควรใหความนับถือและรักคนท่ีมีความคิด
แตกตางจากเรา(28)

6. พระศาสนจักรดำรงอยูและปฏิบัติหนาท่ีใน
โลก อยาใหมีความขัดแยงจอมปลอมระหวางกิจกรรม
ในอาชีพการงานและสวนสังคมสวนหนึ่ง กับชีวิต
ดานศาสนาเปนอีกสวนหนึ่ง ไมใชโลกที่ขัดกับพระ-
ศาสนจักร  แตเปนโลกทีร่วมกับพระศาสนจักร (43)

7. เราทกุคนตองแสวงหาความดีสวนรวม (25-26)
8. พระเจาพดูกับเราในสวนลกึในใจเรา และน่ีเรา

เรยีกวา มโนธรรม(16)
9. เราทุกคนมีความหิวกระหายพระเจาโดย

ธรรมชาติ(16)
10. ใหดูปญหาเรงดวน เชนความเช่ือ วัฒนธรรม

เศรษฐกิจ การเมือง สงครามและสันติภาพ  เรียกรอง
ใหทกุคนสงเสริมและแสวงหาความดีสวนรวม (ภาค2)

           (ติดตามตอนตอไปฉบับหนา)

มนษุยมสีิง่ใดไมได นอกจากส่ิงทีไ่ดรบัจากสวรรค
ทานทั้งหลายก็เปนพยานไดที่ขาพเจาเคยกลาว

ไวแลว ขาพเจาไมใชพระครสิตเจา
แตขาพเจาถกูสงมากอนพระองค

(ยอหน 3:27-28)
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“เจานกกาเหวาเอย ไขไวให
แมกาฟก แมกาก็หลงรัก คิดวาลูก
ในอุทร คาบเอาขาวมาเผ่ือ คาบเอา
เหยือ่มาปอน ถนอมไวในรังนอน ซอนเหย่ือมาให
กิน ปกเจายังออนคลอแคล ทอแทแมจะสอนบิน
พาลกูออกไปหากนิ ทีป่ากน้ำพระคงคา...”

“นกกาเหวา” บทเพลงกลอมเด็กที่รองมา
แตในอดีตของสังคมไทย สะทอนถึงวัฒนธรรม
ความเปนอยทูีเ่ขาถึงและอยกูบัธรรมชาติ ถายทอด
มาเปนบทกวีพื้นบานท่ีเลาขานมาหลายสมัย
นาเสียดายท่ีเด็กสมัยนี้สวนใหญไมมีโอกาสไดฟง
บทเพลงกลอมเด็กนี้

หากใครที่เคยไดยินเสียงรองของนกชนิดน้ี
คงไมยากนักทีจ่ะบอกไดวาทำไมถงึเรยีกนกชนดิน้ี
วา “นกกาเหวา”

ขนาดและรูปรางของนกกาเหวาคงไมแตกตาง
จาก “นกกา” มากนัก ยกเวนเสียงรองนั้นแตกตาง
กันอยางส้ินเชิง บานใครที่เลี้ยงนกกาเหวาเอาไว
คงตองมทีีจ่ำนวนมากเพยีงพอทีจ่ะใหเสยีงรองของ
นกชนิดนีดั้งออกไป

ธรรมชาติของนกกาเหวา ไมเคยสรางรังของ
ตัวเอง แตอาศัยรังของนกตัวอื่นในการวางไข
โดยเฉพาะรงัของนกกา เม่ือถงึฤดูวางไขนกกาเหวา
ตัวผูจะบินหารังของนกตัวอื่น เม่ือพบรังท่ีเปน
เปาหมายแลว ตัวผูจะบินเขาไปท่ีรังน้ันเพื่อไล
ใหแมนกนั้นบินออกจากรังไปช่ัวคราวและให
โอกาสนกกาเหวาตัวเมียนั้นไดวางไข

และโดยธรรมชาติอีกเชนกัน ที่แมนกกาเหวา

การภาวนาคอื
หนาท่ีทีส่ำคัญ
การภาวนาคอื
หนาท่ีทีส่ำคัญ

นกกาเหวา...
(tanpanlop@gmail.com)

ออกไขไดอยางรวดเร็วแลวบินจากไป ไขฟกเปนตัว
ไดเร็ว ลูกนกกาเหวามักจะแข็งแรงกวา สงเสียงได
ดังกวา ไดอาหารกินจากจากแมนกท่ีฟกไดมากกวา หรอื
แมแตบางครั้งหากอาหารที่มีไมพอกิน เม่ือแมนก
ออกไปหาอาหาร ลกูนกกาเหวาก็จะกินลกูนกตัวอืน่ใน
รงัเปนอาหาร หรอืไมกเ็ข่ียลกูนกตัวอืน่ใหตกจากรังไป

เม่ือลูกนกกาเหวาโตพอที่แมนกรูวาไมใชลูกของ
ตน กจ็ะถกูไลออกจากรงัหรอืไมกแ็มนกตัวนัน้ไมกลบั
มาท่ีรังน้ันอีก ลูกนกกาเหวาท่ียังโตไมเต็มท่ีจะหลบอยู
ตามตนไมใหญและกินแมลงทุกชนิดบนตนไมนั้น
เปนอาหาร จนกระท่ังลกูนกกาเหวาโตไดเต็มท่ี กจ็ะเริม่
สงเสียงรองเพื่อหาพวก หาคู และสรางอาณาเขตของ
ตัวเอง

นี่คือชีวิตตามวัฏจักรที่ธรรมชาติกำหนดไวของ
นกกาเหวา เหมือนเปนผรูายในธรรมชาติทีไ่ดประโยชน
และรังแกผูท่ีออนแอกวา เชนเดียวกับสัตวปาประเภท
อืน่

ธรรมชาติของสังคมมนุษยคงเปนเชนเดียวกัน ผูที่
แข็งแรงกวา มีอำนาจมากกวา มีอิทธิพลมากกวา มักมี
เหตุผลไมมากนักในการเอาเปรียบหรือเขาไปตักตวง
ผลประโยชนของผูที่ออนแอและดอยโอกาสกวา

ส่ิงท่ีนากลัวสำหรับมนุษยเราคือใชกำลังและอาวุธ
เขาทำลายลาง และขาดสามัญสำนึกในการคำนึงถึง
ผลประโยชนของสวนรวม

โดยเฉพาะสังคมท่ีมีผูนำลุแกอำนาจ  มุงแต

ประโยชนสวนตนและพวกพอง ขาดหลักธรรมา-
ภิบาลและหลักธรรมทางศาสนาในการปกครอง
มุงหวังในลัทธิวัตถุนิยมและใชหลักประชานิยม
แบบจอมปลอม

ถึงแมคนกลุมน้ีจะมีไมมากนัก แตผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนไดทำลายมาตรฐานทางจริยธรรมและ
ศีลธรรมใหส่ันคลอนไมนอยในสังคม

หลายชั่วอายุคน ท่ีเรื่องเหลาน้ีเกิดข้ึนแลว
เกดิข้ึนอกี ซ้ำแลวซ้ำเลา จนดูเหมอืนวาประวัติศาสตร
ไมไดใหบทเรียนอะไรเลย หรือวาบางคนไมได
เรียนรูอะไรจากบทเรียนในประวัติศาสตร

มีหลายชวีติท่ีตองจากไปเพือ่ใหไดมาซ่ึงความ
ยติุธรรมและสันติภาพในสังคม คนแลว คนเลา...

ความถูกตอง ความยุติธรรมและสันติภาพ ถกู
ทาทายดวยความรุนแรงนานาชนิด ทัง้ความรุนแรง
ทางอารมณ ความรุนแรงทางความคิด และความ
รุนแรงทางการกระทำ

ความออนโยน ความมีน้ำใจ ความสุภาพ
ถอมตน เปนเหย่ือของความรุนแรง

หรือวาน่ีเปนสวนหนึ่งของสังคมมนุษยที่
ธรรมชาติตองการใหเกิดข้ึน เพื่อพิสูจนวาธรรมะ
ตองอยคูกูบัความอธรรม

เชนเดียวกับนกกาเหวา ที่บินรอนเรหาเหย่ือ
ไปในธรรมชาติ รนุแลว รนุเลา เพือ่ความคงอยขูอง
เผาพันธุ

สัตวปาและคนเราตางกันท่ี “จิตวิญญาณ”
สัญชาตญาณของสัตวปา ไมสามารถเอาชนะ
จติวิญญาณท่ีบรสุิทธ์ิทีน่ิง่และสงบได

สติปญญาและคำภาวนาเปนเครือ่งมอืของฝาย
ธรรมะ การนิ่ง สงบและยึดหลักธรรมคำสอนทาง
ศาสนา ยิ่งทำใหฝายอธรรมรอนรนและแพภัย
ตัวเอง ดวยความโลภและผลกรรมท่ีไดทำไว

ถึงแมตองมีความสูญเสียเกิดข้ึน แตนั่นเปน
“มรณสักข”ี ทีย่นืยันไดวา ธรรมะยอมชนะอธรรม
เสมอ

⌫


เด็กชายชาวจีนคนหน่ึงท่ีอาศัยอยูในเมือง
มะนิลา ประเทศฟลิปปนส กำลังเก็บเงินเพื่อ
ซ้ือจกัรยานคันหนึง่ แตเม่ือเขาเก็บเงินได 3 ปอนด
เขาเร่ิมคิดวามีบางอยางท่ีเขานาท่ีจะทำมากกวา
การซ้ือจักรยาน นั่นคือการชวยคนจีนท่ีกำลัง
ทนทุกขอยูในประเทศจีนจากการรุกรานของ
ประเทศญ่ีปนุ เขาทราบดีวาชาวจนีเปนจำนวนมาก
กำลังอดอยาก ดังน้ันเขาจึงไปท่ีรานขายขนมปง
นำเงิน 3 ปอนดที่เขาเก็บออม ไปซ้ือขนมปงเพื่อ

สงไปยังประเทศจีนสำหรบัชาวจีนท่ีกำลังอดอยาก หลงั
จากน้ันเขานำขนมปงไปท่ีสำนักงานคณะกรรมการเพ่ือ
ชวยเหลือชาวจีน เจาหนาท่ีเม่ือเห็นขนมปงท่ีเด็กชาย
นำมาบริจาค กท็ราบดีวากวาท่ีมันจะไปถงึเมืองจนี มัน
ก็คงจะบูดและทานไมไดแลว แตเขาไมตองการทำราย
ความรูสึกของเด็กชาย จึงนำมันไปขายแกคนจีนท่ี
มะนิลา ซ่ึงไมนาเช่ือวา มันสามารถขายไดเปนเงิน 10
ปอนด เม่ือคณะกรรมการเหน็เชนนัน้ กไ็ดแนวทางท่ีดี
จงึนำเอาเงิน 10 ปอนดมาลงทุนซ้ือขนมปงมาขาย และ
รณรงคเพื่อชวยเหลือผูอดอยากท่ีประเทศจีน ภายใน 3
วัน เขาสามารถหาเงินไดถึง 300 ปอนด และสงไป
บริจาคท่ีประเทศจีนในนามของเด็กชาย

แตเร่ืองยังไมจบแคนี้ ชาวอเมริกันคนหน่ึงท่ีกลับ
จากมะนิลาไดนำเร่ืองนีไ้ปเลาใหเพือ่นของเขาฟง จนมัน

ไปเขาหูของเฮนรี ่ฟอรด เจาของบริษัทผลติรถยนต
ซ่ึงเร่ืองความเสียสละของเด็กชายชาวจีนคนน้ี
ประทับใจเขาและภรรยาของเขามาก เขาจึงสงเงิน
20 ดอลลารไปใหคณะกรรมการเพื่อชวยเหลือ
ชาวจีน เพือ่ซือ้จักรยานใหกบัเด็กชาย 1 คัน

แมจะไดจักรยานแลว เด็กชายก็ยังมีความ
ปรารถนาท่ีจะชวยเหลือพี่นองชาวจีนท่ียากจน
ของเขาตอไป เขาจึงตัดสินใจใหเชาจักรยาน
ของเขา ในราคาช่ัวโมงละ 2 ชลิลงิ และสงเงินท่ีได
ไปท่ีประเทศจีน เม่ือเรื่องน้ีถูกเผยแพรออกไป
เงินจากจักรยานคันน้ี สามารถชวยเด็กกำพรา
ชาวจีน 15 คน ทีพ่กัอยใูนบานชวยเหลอืขององคกร
ครสิตชนในประเทศจีน

คณุพอเชษฐา ไชยเดช
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว
ณ  สวรรค  (kamsornway.blogspot.com)

ภาพเกา...เชื่อมโยงชีวิตบุญราศีไทย

ผมเชื่ออยางสนิทใจเสมอวา “เราแตละคนมีบางชวง บางตอนของชีวิต ที่
เชือ่มโยงเรากับบรรดามรณสักขี ชาวไทย” (ไมวาจะเปนบุญราศีบานสองคอน หรอื
บญุราศีคุณพอนโิคลาส) ทีผ่มเชือ่แบบนีเ้พราะอาจมสัีกครัง้ในชวีติท่ีครสิตชนไทย
ตองมีโอกาสไดไปแสวงบุญไมที่สองคอนก็ที่สามพราน แตถึงไมไดไปก็เชื่อวา
เราเชื่อมโยงชีวิตคริสตชนของเรากับผูศักด์ิสิทธ์ิใกลตัวเสมอ ซ่ึงบอยๆ เราก็สวด
วอนขอทานเหลาน้ี

เม่ือยอนดูภาพเกาเม่ือครั้งพระคุณเจาเกี้ยน เสมอพิทักษ ไปเยี่ยมหลุมศพ
บุญราศีผูศักด์ิสิทธ์ิที่สองคอน พลันทันทีผมก็เชื่อมโยงชีวิตของผมกับบุญราศี
แหงสองคอน .... เพราะนอกจากมีเพื่อนท่ีนามสกุล “วองไว” ที่รูจักกันยาวนาน
เกือบสิบปแลว ยังมีชวงเวลาท่ีเชื่อมโยงชีวิตกับบุญราศีทั้ง 7 แหงสองคอน
ดวยการเดินทางไปรวมฉลองวดัสองคอน ในสมัยทีย่งัเปนวดัแมพระไถทาส

1 เชื่อมโยงเร่ืองแรกกับเพื่อนท่ีนามสกุล “วองไว” เพื่อนมักเลาเร่ืองราว

“ความเช่ือ” ทัง้ของตนเอง หรอืของพ่ีนองรวมนามสกุล ทีไ่มยอมละท้ิงความเช่ือ
ยอมตายดีกวาท่ีจะไมเชื่อในพระเจา ... ชีวิตของเพื่อนที่หลายครั้งก็ไมมีคำตอบ
ชัดเจน มีหลายครั้งท่ีสับสนกับความสูญเสียคนท่ีตนรัก หลายครั้งก็ไมสบายใจ
เรือ่งสขุภาพ ประมาณวาเกอืบจบชวีติเพราะอาการปวย ... แตทกุครัง้ กผ็านเร่ืองราว
เหลาน้ันไปได ... ผมเคยถามเพ่ือนเรื่อง “อัศจรรย” ที่สองคอน ดูเหมือนเพื่อน
ไมไดตอบอะไรมาก แตผมก็เขาใจไดไมยาก เพราะชีวิตท่ีผานมาไดจนถึงวันนี้
เปนอศัจรรยจากพระเจา ผานทางบุญราศีสองคอนจริงๆ

2 ผมเชื่อมโยงชีวิตเม่ือเห็นภาพเกา... พยายามนึกยอน “ปาศักด์ิสิทธ์ิ”
เพราะครั้งหนึ่งเราเคยไปแสวงบุญกับครอบครัวและเพื่อน พี่ นอง สัตบุรุษ
ที่วัด ... ผมจดจำการเดินทางไดเสมอ เพราะเปนการเดินทางไกลท่ีสุด จากบาน
ในภาคกลางมาถึงวัดท่ีอยติูดประเทศเพ่ือนบาน ใชเวลาเดินทางเปนวันๆ ... จำได
วา พวกเราโดยสารรถบัสยอดนิยม และตามสมัยนยิม ประเภทไมมีแอร มีพดัลม
คุณแมเตรียมสัมภาระไปพรอม ไมวาจะเปนขาวปลา อาหาร ผาหม ของใชตางๆ
... ดูเหมือนเราเตรียมไปครอบครัวเดียว ทีไ่หนได มีหลายครอบครัว ทีท่ำเหมือนกนั
ระหวางทางเราเอาอาหารมาแบงปนกัน ... ผมเดินทางไปสองคอน ตอนน้ันยังเด็ก
มากจรงิๆ แตกจ็ดจำไดเสมอ

3 ผมมองภาพเกาอกีครัง้พยายามคดิวาอะไรเปนอศัจรรยสำหรบัเรา ทีจ่รงิ
อัศจรรยอยูใกลตัวเราเสมอ เม่ือเวลาท่ีเราขาดแคลนบางอยาง แลวเราแบงปน
ใหกันและกัน การไดแบงปนเม่ือเขาขาดแคลน เปนอัศจรรยจริงๆ มีหลายตอ
หลายครั้งท่ีเราขาดแคลน แตไมเคยขาดความชวยเหลือ .. นี่แหละอัศจรรยที่
ยิง่ใหญจรงิๆ

4 เรามองภาพเกา แลวเชือ่มโยงชวีติของเรากับผศัูกด์ิสิทธ์ิทีเ่ปนแบบอยาง
ความเช่ือ ในเร่ืองอะไรบาง

หมายเหต.ุ.. บคุคลตนเร่ืองท่ีเปนเพือ่นผมรวมสิบป สังฆานุกรโทมสั อาทติย
วองไว และภาพเกาเม่ือคร้ังพระอัครสังฆราชมีคาแอล เก้ียน เสมอพิทกัษ ไปเย่ียม
หลมุศพวีรสักขี ทีว่ดัสองคอน
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พิธบูีชาขอบพระคณุ เริม่เวลา 13.00 น.
วนัองัคารที ่15 ตลุาคม พ.ศ. 2556 ณ วดัเซนตหลยุส 23 ถ.สาทรใต  แขวงยานนาวา โทร. 0-2211-0220

เขตสาทร  กรงุเทพฯ
วนัพุธที ่16  ตลุาคม พ.ศ. 2556 ณ วดัครสิตประจกัษ (วดัเกาะใหญ) จ.พระนครศรอียธุยา โทร. 0-3574-1051
วนัพฤหัสบดีที ่17  ตลุาคม พ.ศ. 2556 ณ อาสนวหิารแมพระบังเกดิ บางนกแขวก ต.บางนกแขวก โทร. 0-3470-3219

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

พิธบูีชาขอบพระคณุ เริม่เวลา 18.00 น.
วนัศกุรที ่18  ตลุาคม พ.ศ. 2556 ณ วดัพระมหาไถ 123/19 ซ.รวมฤด ีถ.วทิยุ โทร. 0-2256-6305

แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ

พิธบูีชาขอบพระคณุ เริม่เวลา 13.00 น.
วนัเสารที ่19  ตลุาคม พ.ศ. 2556 ณ วดันักบุญโทมัส อไควนสั 6 รามคำแหง 184 โทร. 0-2518-0320 ตอ 316

แขวง/เขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ
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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“)

«—¥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.

«—¥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’

©≈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«—¥«—πæÿ∏∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� §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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

(‡™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

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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≠Õ—π¥√Ÿ«å ®.¬–≈“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5

µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 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

«—¥¡“√¥“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’

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

 àß¢à“« / ¿“æ¢à“« / ∫∑§«“¡ /

«—¥‰Àπ¡’Õ–‰√ / ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com
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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√–‡¬ 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‡™‘≠√à«¡æ‘∏’√—∫°“√√—°…“‚√§‚¥¬æ√–æ√¢Õß

æ√–‡®â“ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ§Õ√å´’Ë ‡≈Õ·°´ªïô ®“°øî≈‘ªªîπ å

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

 ß§√“¡ «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 17 µÿ≈“§¡ 2013 æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 13.00 π. ∑’Ë»“≈“Õ‡π°ª√– ß§å

�����§≥–°√√¡°“√ ¡“§¡ µ√’‰∑¬§“∑Õ≈‘° ¢Õ‡™‘≠

 ¡“™‘° ¡“§¡·≈–ºŸâ π„®‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠

ª√–®”ªï 2013 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡ —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’

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

«—π‡ “√å∑’Ë 26 µÿ≈“§¡ 2013 ≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“

08.30 π. ‡√‘Ë¡°‘®°√√¡‡«≈“ 09.00-12.00 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°√≥’ 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

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

ni ty for Chris t ian Meditat 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

�����‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬  ‡ªî¥√—∫ ¡—§√π—°‡√’¬π

™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï 4 ªï°“√»÷°…“ 2557 À≈—° Ÿµ√∑’Ë

‡ªî¥√—∫ ¡—§√À≈—° Ÿµ√ª°µ‘  ·ºπ°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ µ√å

·ºπ°“√‡√’¬π»‘≈ªá  (»‘≈ªá¿“…“®’π   »‘≈ªá¿“…“Ω√—Ëß‡» 

»‘≈ªá¿“…“≠’ËªÿÉπ ·≈–»‘≈ªá¥πµ√’) À≈—° Ÿµ√ English

Program ºŸâ ¡—§√ Õ∫  √—∫ ¡—§√π—°‡√’¬π™“¬ ·≈–

π—°‡√’¬πÀ≠‘ß ∑ÿ° ∂“∫—π °”Àπ¥°“√√—∫ ¡—§√ «—π

®—π∑√å∑’Ë 9 - «—π»ÿ°√å∑’Ë 27 °—π¬“¬π 2556  ‡«≈“

08.00-16.00 π. (‡«âπ«—πÀ¬ÿ¥√“™°“√)  Download

√–‡∫’¬∫°“√√—∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë www.montfort.ac.th

 Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥∑’Ë‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬

‚∑√. 0-5324-5570-5 µàÕΩÉ“¬∏ÿ√°“√-°“√‡ß‘π  102,

104  ·≈– 105

����� ¢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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) §◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à —ß¶“πÿ°√¥Õ¡‘π‘°

´“«’‚Õ æß…åæ—π∏å ¡à«ß¡’√  ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë

19 µÿ≈“§¡ 2013 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå

Õÿ¥√∏“π’

�����¢Õ‡™‘≠πâÕßÊ ‡¬“«™π™“¬§“∑Õ≈‘° √–¥—∫™—Èπ

ª.5- ¡.3 ∑ÿ°§π ‡¢â“√à«¡§à“¬°√–· ‡√’¬° „πÀ—«¢âÕ

Jesus Christ, I Trust in You (æ√–‡¬´Ÿ‡®â“¢â“

≈Ÿ°«“ß„®„πæ√–Õß§å) √–À«à“ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 -

«—πæÿ∏∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ 2013 ∑’Ë “¡‡≥√“≈—¬π—°∫ÿ≠

¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡  π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë

§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ·≈–§ÿ≥§√Ÿ§” Õπ∑ÿ°Ê ∑à“π

 Õ∫∂“¡‚∑√. 0-429-0934-5 0-3432-6937

«—π‡√‘Ë¡§à“¬ Õ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 µÿ≈“§¡ 2013 ‡«≈“

13.00-16.00 π. ≈ß∑–‡∫’¬π ‡¢â“§à“¬°√–· ‡√’¬°

«—π®∫§à“¬ æÿ∏∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ 2013 ‡«≈“ 12.00 π.

‡¥‘π∑“ß°≈—∫∫â“π

 ‘Ëß∑’ËµâÕßπ”¡“ ”À√—∫°“√Õ¬Ÿà§à“¬°√–· ‡√’¬°

§◊Õ

- ‡ ◊ÈÕºâ“ ‡æ’¬ßæÕ ”À√—∫ 4 «—π ·≈–‡ªìπ

‡ ◊ÈÕºâ“∑’Ë‡√’¬∫√âÕ¬ ”À√—∫‡¢â“«—¥ 1 ™ÿ¥

- ºâ“‡™Á¥µ—«·≈–¢Õß„™â à«πµ—« ‡™àπ  ∫Ÿà ¬“ ’øíπ

·ª√ß ’øíπ ¬“ √–º¡

-  “¬ª√–§”  ¡ÿ¥®¥ ·≈–ª“°°“ / ¬“

ª√–®”µ—«

- √Õß‡∑â“°’Ã“ ·≈–√Õß‡∑â“·µ–

�����§à“¬∏‘¥“æ√–Àƒ∑—¬ (Fruits of Love) 7-10

µÿ≈“§¡ 2013 ∑’Ë‚√ß‡√’¬πæ√–Àƒ∑—¬ππ∑∫ÿ√’

√—∫ ¡—§√ π—°‡√’¬πÀ≠‘ß§“∑Õ≈‘° ™—Èπ ª.6, ¡.3

·≈– ¡.6 µ‘¥µàÕ¢Õ√—∫„∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë́ ‘ ‡µÕ√åÕ√—≠≠“

†°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‚∑√. 0-2812-5570  ´‘ ‡µÕ√å»‘√‘√—µπå

‡À≈à“«—≤πæß»å ‚∑√. 08-4066-0325 ´‘ ‡µÕ√å

πÿ®√“ ‡∑’Ë¬ßß“¡¥’ ‚∑√. 08-4933-8565

´‘ ‡µÕ√åÕ—®©√“æ√√≥ ÕÿàπÀ≈â“ ‚∑√. 08-0113-

0367 §≥–¿§‘π’æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß

°√ÿß‡∑æœ ‚∑√. 0-2249-0054, 0-2249-6643

µàÕ 101, 103 website : www.shb.or.th

Facebook : http://facebook.com/sacredheart

jesusbkk  àß„∫ ¡—§√‰¥â∑’ËÕ“√“¡/´‘ ‡µÕ√å

æ√–Àƒ∑—¬∑’Ë∑”ß“πµ“¡«—¥ ¿“¬„π«—π∑’Ë 30

°—π¬“¬π 2013

§à“¬°√–· ‡√’¬°

°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¶√“«“ 

®ßæ¬“¬“¡‡¢â“∑“ßª√–µŸ·§∫ ‡æ√“–‡√“∫Õ°

∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬«à“À≈“¬§πæ¬“¬“¡®–‡¢â“‰ª

·µà®–‡¢â“‰¡à‰¥â (≈Ÿ°“ 13:24)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 22-28 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

ศูนยพัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวทิ 55 กรงุเทพฯ

เงยีบสงบ เปนสวนตวั สะดวก ปลอดภยั ใจกลางเมอืง
หองประชมุ-สัมมนา... ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพกั... พรอมเคร่ืองปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

สนใจใชบรกิาร และเย่ียมชมสถานท่ี กรุณาติดตอโดยตรงท่ี...
โทร. 0-2712-9010  ตอ 2110 โทรสาร 0-2712-7975 E-mail : pdcrsvn@gmail.com

ซูซานนา สุนา พจนปฏิญญา
เกิดใหมในพระเจา 21 กันยายน พ.ศ. 2552

ครบ 4 ป

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

วนิเซนเต ดำริห กำแพงแกว
เกิดใหมในพระเจา 19 กันยายน  พ.ศ. 2544

ครบ 12 ป
จากลูกๆ หลานๆ ทุกคน

ขอคำภาวนาอุทิศแด
เปโตร โชคชยั อากรนิธ์ิ
ผูเกิดใหมในพระเจา

ชาตะ 12 กรกฎาคม 2512
มรณะ 20 มกราคม 2555

ขอใหดวงวิญญาณ
ยอแซฟ โชคชัย อากรนิธิ์

ไดพักผอนในความรักของพระเจาตลอดนิรันดร

 
⌫⌫  

⌦⌦
⌫  
เกิดใหมในพระเจา 15 กันยายน พ.ศ. 2541

อายุ 89 ป 6 เดือน (ครบ 15 ป)

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

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถงึ

เทเรซา ประไพ จำปาถิน่
เกิดใหมในพระเจา

3 มิถนุายน ค.ศ. 2013 ครบ 100 วนั
...ใหทำทุกอยางดวยความพากเพียร และ
ดวยความรัก... นกับุญอญัจลา เมริชี

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถงึ

คุณแมวเิลีย่ม อนันา
บญุเจริญ

เกิด 28 มกราคม
2459

เกิดใหมในพระเจา
5 กันยายน 2552

เต่ียสเตฟาโน อรณุ
บญุเจริญ

เกิด 6 มีนาคม
 1909

เกิดใหมในพระเจา
24 ธันวาคม 2000
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“คนเราเช่ืออะไร ก็ดำเนินชีวิตในแบบน้ัน”
ผมเกริ่นใหกับกลุมนักเรียนคำสอนผูใหญของ
อาสนวิหารอัสสัมชัญ ในวันน้ันมีคนน่ังฟงอยูสัก
20 คนข้ึนไป ผมหางหายไปกับบรรยากาศแบบน้ี
นานแลว พอดมีีการมอบหมายและไมลงตัว ผมเอง
เปนคุณพอทานหน่ึงท่ีอยูชวยงานท่ีนั่น มีอะไร
ก็พรอมชวยกันเปนทุนเดิมอยูแลว เชาวันน้ัน
ผูรับผิดชอบบอกกับผมวาถึงบทท่ี 8 จากหนังสือ
กาวไปดวยกันแลว

คุณครูมาจากภาพยนตรซีรีส เกาหลีเรื่อง
“Class of the Queen” ซ่ึงผมขอแปลเปนชื่อไทย
ใหเขากับเรื่องราว คือ “ชั้นนางพญา” ภาพยนตร
บอกเลาเร่ืองราวของคุณครูทีเ่ด็กๆ พากนัเรยีกเธอ
วาแมมด เพราะเธอมาแบบเครงขรึม ดุ ไมตามใจ
มีเหตุผล  แตก็ชวนใหสงสัยวาเหตุผลมาจาก
ความรัก ความชัง หรืออคติอะไรบางอยาง เธอ
เปล่ียนขนบปฏิบัติมากมาย แตก็มีคำอธิบายเสมอ
ในทุกๆ การตัดสินใจ หนาหองเธอคือครทูีเ่ครงครัด
เจาระเบียบ ไมตามใจเด็ก เวลาปกติเธอดูเย็นชา
แตเธอลวงรูพฤติกรรมของเด็กเหมือนมีญาณทิพย
แนนอนชื่อเสียงที่ออกไปยอมมีทั้งดานดีและลบ
แตเม่ือเธอไดนั่งอยูตอหนาผูปกครอง ทุกคน
ชืน่ชมเธอ เพราะเธอรจูกัเด็กทุกคนไดอยางดี หรอื
ในวันเวลาท่ีหนาส่ิวหนาขวาน เธอปกปองเด็กของ
เธอ ผมยังดูไมจบ แตบางเร่ืองราวเธอเอาชีวิต
เขาเดิมพัน

มีตัวละครนารักเปนเด็กนักเรียนประถม
ชั้นสุดทายของโรงเรียน เด็กเหลาน้ีกำลังจะจบ
ตองไปแขงขันกันอีกในระบบการศึกษา ในอนาคต
และในความคาดคอยของผปูกครอง คุณครคูงเห็น
วาชีวิตจริงรออยู บางทีครูอยากจะมอบบทเรียน
ใหกับเด็กๆ เรื่องราวเขมจนขน กับเด็กท่ีเชื่อม่ัน
ในมิตรภาพ หรือเด็กเกงท่ีไมสนใจเพ่ือนรอบขาง
เด็กครอบครัวร่ำรวยท่ีคิดวาเงินซ้ือไดทุกอยาง

คุณเชื่ออะไรกันละครับ?
แตไมใช เด็กท่ีเพือ่นๆ ไมเอาเพราะขาดซ่ึงทุกคุณสมบัติ
แตมีพรสวรรคพิเศษคือการเขียนการตูนไดสวยงาม
เด็กผูชายดูบาๆ บอๆ แตซอนปมการเปนเด็กกำพรา
ทีแ่มเสียต้ังแตยงัเด็ก ดูเหมือนชีวติจะสอนใหแข็งแกรง
แตกลับมีตุกตาซูเปอรฮีโรไวขางกายคอยบอกเลา
ทุกอยางท่ีพูดกับใครไมไดเพื่อเติมเต็มสวนที่หายไป
ผมชอบท่ีเรื่องน้ีสอนใหเราตองหันมามองระบบวิธีคิด
ความเชื่อเรื่องการศึกษา และความเชื่อเรื่องชีวิตท่ี
ประสบความสำเร็จ เรียกวาถาประเทศไทยมีซีรีสเรื่อง
ฮอรโมนเพือ่ใหเรารบัรสูภาพวยัรนุในปจจุบนั หองเรยีน
นางพญาเร่ืองน้ีกฉ็ายภาพความจริงของระบบการศึกษา
อยางเปดโปง และตีแสกหนาใหเราตองทบทวน แทบ
จะทุกมุม แมกระท่ังฉากเล็กๆ

“เน่ืองจากวามีพวกเธอบางคนเขาเรียนชาไป
สองนาที ครูจะสอนพวกเธอตอไปอีก 2 นาที” สิ้น
คำประกาศ เสียงเด็กนักเรียนโวยวายดังข้ึนในมุมน้ัน
มุมน้ีทัว่หอง คุณครูบอกใหเด็กเงียบและอธิบายวา “เธอ
นาจะรสึูกวาเธอกำลงัรักษาสิทธ์ิของเธอมากกวานะ เธอ
เขาเรียนชาเธอนาจะรูสึกขาดทุน พวกเธอไมรูสึกโดน
โกงสทิธ์ิวาสอนชา ไมตรงเวลา กลบัรสึูกอยากโวยวาย
เสียดวยซ้ำถาสอนพวกเธอเกนิกวาเวลากำหนด “ครทูิง้
คำพูดไวแคนั้น และบอกตอไปวา “เอาละ เอาหนังสือ
ข้ึนมาได”

ในหองคำสอนผูใหญวันนั้น ผมบอกกับผูเรียนวา
“คนเราเช่ืออะไร ก็ดำเนินชีวิตแบบน้ัน” ผมเปดตอ
ดวยคำถามวา คุณเช่ือวาชีวิตลิขิตไว หรือเราสามารถ
กำหนดชะตากรรมดวยตนเอง คำตอบแมตางกันสุดข้ัว
แตผเูรยีนกท็ำไดดี เขาตอบผมวามันเปนท้ังสอง

ครสิตชนเช่ือม่ันวาชีวติทุกวนัคือการดำเนินไปตาม
น้ำพระทยัของพระ แตสุดแลวแตวามนุษยจะตอบสนอง
น้ำพระทัยของพระเชนไร พระเปนเจาคงไมกำหนด
ใหเราไปเปนโจรเขนฆา จี้ปลน หรือทำรายใคร แตคง
ปรารถนาใหเราไดชวยเหลือเพื่อนรวมโลก ในวันแหง
สงครามและความไมสงบ ศาสนาจึงงัดศาสตราวุธท่ี
ทรงพลงัท่ีสุดเสมอมาคือ “การสวดภาวนา” และยุทธวิธี

ที่ไดผลมานานแลวคือ “หันหนาเขาหากัน เพื่อหา
ขอยติุทีดี่และเปนประโยชน”

ประเทศไทยคงบันทึกช่ือขององัคาร  จันทาทิพย
กวีซีไรตคนลาสุด นักกลอนจาก จ.ขอนแกน จาก
หนังสือเลมลาสุดของเขา “หวัใจหองท่ีหา” ในคำนำ
ตอนหน่ึงเขาเขียนไววา “ตางกรรม ตางวาระ  เง่ือนไข
เกิดข้ึน เปล่ียนแปลง เคล่ือนยาย สุขและโศกนาฏกรรม
คลายชีวติ บทกวีของขาพเจาก็เปนเชนน้ัน” คนเขียน
กวี เขียนหนังสือเขียนจากส่ิงท่ีเขาพบ นำส่ิงท่ีพบ
มาเสนอวาเขาคิดเชนไร ความคิดท่ีพูดถึงน้ีคือ
ความเช่ือนัน่เอง ทกุคนเจริญชีวติจากท่ีเขาเหลาน้ัน
เชือ่ ในเดือนน้ีเราจะมีภาพยนตรประวติัของบุคคล
ที่โลกรูจักเขาดีทั้ง 2 คน สตีฟ จ็อบ และเลดี้
ไดอานา ถาใครไดอาน ไดติดตาม ไดเรยีนรจูะพบ
วาท้ังสองก็ดำเนินชีวิตจากความเช่ือเชนกัน สตีฟ
จอ็บ เชือ่วาจะเปลีย่นแปลงโลกได และเขากท็ำได
จรงิ สวนเลด้ีไดอานา เจาหญิงแหงเวลส โอลิเวอร
เฮริซบีเกลิ ผกูำกบัชาวเยอรมันไดบอกวา “ลองคิด
ดูสิ ถาคุณแตงงานเขาไปเปนสะใภราชวงศ ก็มี
สองทางเทาน้ันใหคุณตองเลน ทางแรกคือเลนไป
ตามเกมท่ีกำหนดไว ซ่ึงผลคือคุณจะตองเผชิญกับ
ความโดดเด่ียวทีค่งไมนาสนุกเทาไหรสำหรบัผหูญงิ
หรอืสองคอืลกุขึน้มาขบถซะ  ดวยการท้ังเลนตามเกม
และด้ือแพงใสมันไปดวยพรอมกัน ทางหลังน่ีแหละ
ทีไ่ดอานาเลือก เธอเปนนักแกเกมตัวจรงิและน่ีเปน
เหตุผลทีผ่หูญงิท้ังโลกรกัเธอ”

“คนเราเชือ่อะไร กด็ำเนนิชีวติในแบบน้ัน” ไม
วาจะเปนครูมาจากซีรีสเกาหลีเรื่องนั้น คุณอังคาร
กวีซีไรตลาสุด สตีฟ จ็อบ เลดี้ไดอานา หรือนาย
บญุมี ปาไหม ยายแพร บางทีการทีเ่หน็คนๆ หน่ึง
อยใูนสถานะใดอยาเพ่ิงเขาใจทันทีวาเขาเช่ือสิง่น้ัน
ตองเห็นชีวิตของเขาดวย  จริงๆ  คำท่ีบอกวา
ความเช่ืออันเปนชีวิต อาจจะไมไดหมายถึงทำ
ความเชือ่ใหเปนชวีติ ในทางกลับกนัชวีติเราตางหาก
ที่บอกความเช่ือของเรา ที่นี้ก็มาถึงคำถามท่ีวา...
คุณเช่ืออะไรกันละครับ?

บรรณาธิการบริหาร
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·∑¡¡’Ë ¥—°‡«‘√å∏ ¡’™◊ËÕ‰∑¬«à“

ç≈—¥¥“é  ªí®®ÿ∫—πÕ“¬ÿ 45 ªï
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‡ªìπ‡æ◊ËÕπ√à«¡™’«‘µ

çºŸâ∑’Ëæ∫¿√√¬“°Áæ∫§«“¡ ÿ¢ ·≈–‰¥â√—∫§«“¡‚ª√¥‚ª√“π ®“°æ√–¬“Àå‡«Àåé

( ÿ¿“…‘µ 18:22)

ç “¡’°Á®ß√—°¿√√¬“¥—ß∑’Ëæ√–§√‘ µ‡®â“∑√ß√—°æ√–»“ π®—°√ ·≈–∑√ßæ≈’

æ√–Õß§å‡æ◊ËÕæ√–»“ π®—°√é (‡Õ‡ø´—  5:25)

§«“¡√—°§◊Õ‡√◊ËÕß√“«¢Õß§π Õß§π À√◊Õ§πÀ≈“¬§π §«“¡√—°§◊Õ‡√◊ËÕß√“«

·µà‡æ’¬ß°“√‡ ’¬ ≈– À√◊Õ°“√Õ¬Ÿà‡§’¬ß°—π §«“¡√—°§◊Õ§«“¡‡¢â“„® À√◊Õ°“√∑ÿà¡

„Àâ∑ÿ°Õ¬à“ß‡°À¡¥Àπâ“µ—° «—π·√°¢Õß™’«‘µ·µàßß“π „™à∑ÿ°Õ¬à“ß®∫ ‘Èπ °“√

‡√’¬π√Ÿâ¬—ß¥”‡π‘πµàÕ §«“¡√—°¬—ß√Õ°“√æ‘ Ÿ®πå
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