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สาสนวนัแพรธรรมสากล
ของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ วนัอาทติยที ่20 ตลุาคม 2013

“ความเชื่อตองไดรับการแบงปนออกไป”
วนัแพรธรรมสากลปนี ้เราฉลองปแหงความเช่ือ

ซ่ึงเปนโอกาสสำคญัทีจ่ะเสริมสรางมิตรภาพของเรา
กับองคพระผูเปนเจาใหเขมแข็งมากข้ึน และการ
เดินทางของเราในฐานะพระศาสนจักรซ่ึงเทศน
สอนพระวรสารดวยความกลาหาญจนถึงท่ีสุด จาก
มุมมองน้ี ขาพเจาขอเสนอใหไตรตรองบางประการ

1. ความเช่ือเปนพระพรอันประเสริฐของ
พระเจา ซ่ึงเปดจิตใจของเราใหรจูกัและรักพระองค
พระองคทรงปรารถนาท่ีจะเขาสูความสัมพันธกับ
เรา และทรงยอมใหเรามีสวนรวมในชีวิตของ
พระองคเพื่อที่จะทำใหชีวิตของเรามีความหมาย
มากข้ึน ดีข้ึน และงดงามมากข้ึน พระเจาทรงรกัเรา
อยางไรก็ตาม ความเชื่อตองการการยอมรับ ซ่ึง
หมายความวา ตองการการตอบรับจากเราเปน
สวนบุคคล มีความกลาท่ีจะมอบความไววางใจของ
เราไวในพระเจา เพื่อมีชีวิตอยูในความรักของ
พระองค และดวยความรูคุณในพระเมตตาอันไมมี
ส้ินสุดของพระองค ความเชื่อเปนพระพรที่ไมได
สงวนไวสำหรับคนไมกี่คน แตตองมอบออกไป
ดวยความใจกวาง ทุกคนควรไดรับประสบการณ
ของความชื่นชมยินดีในการไดรับความรักจาก
พระเจา ความชื่นชมยินดีแหงการชวยใหรอดพน
ความเช่ือเปนพระพรที่ไมมีผูใดสามารถเก็บไว
สำหรับตนเองแตเพียงผูเดียว แตตองไดรับการ
แบงปนออกไป ถาเราตองการเก็บไวสำหรบัเราเอง
แตเพยีงผเูดียว เราจะกลายเปนครสิตชนท่ีโดดเด่ียว
เปนหมัน และปวย การประกาศขาวดีเปนสวนหน่ึง
ของการเปนศิษยของพระคริสตเจา และเปนการ
อทุศิตนอยางแนวแน ซ่ึงทำใหชวีติของพระศาสนจกัร
ทั้งครบมีชีวิตชีวา “งานธรรมทูตเปนเครื่องหมาย
ชัดเจนวาชุมชนของพระศาสนจักรมีวฒุภิาวะแลว”
(สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 : พระวาจา
ขององคพระผูเปนเจา ขอ 95) แตละชุมชน “มี
วฒุภิาวะ” เม่ือยนืยนัความเช่ือ เฉลิมฉลองความเช่ือ
ดวยความยินดีในระหวางพิธีกรรม มีชวีติในความรัก
เมตตา ประกาศพระวาจาของพระเจาไมส้ินสุด
ออกจากที่ของตนเพ่ือที่จะนำความเช่ือไปสู “เขต
ชานเมือง” โดยเฉพาะอยางย่ิงกับผทูีย่งัไมมีโอกาส
รจูกัพระคริสตเจา ความเขมแข็งของความเช่ือของเรา
ทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชนสามารถวัดได
จากความสามารถในการส่ือสารความเช่ือกับผูอื่น
เผยแพรและเจริญชีวิตความเช่ือในความรักเมตตา
เปนประจักษพยานความเช่ือใหกับผูที่เราพบปะ
และแบงปนเสนทางชีวิตกับเรา

2. ปแหงความเช่ือ หาสิบปหลังจากการเร่ิม
สังคายนาวาติกนัท่ีสอง จงูใจใหพระศาสนจักรท้ังหมด
มุงไปสูความตระหนักถึงการฟนฟูความเช่ือที่ปรากฏ
ในโลกปจจุบัน และการแผความเช่ือใหกับประชาชน
และชาติตางๆ การธรรมทูตไมไดเกี่ยวของเฉพาะพื้นท่ี
ทางภูมิศาสตรเพียงอยางเดียว แตเกี่ยวของกับผูคน
วฒันธรรม และบุคคล เพราะ “ขอบเขต” ของความเช่ือ
ไมไดตัดผานเฉพาะสถานท่ีและขนบธรรมเนียมประเพณี
ของมนุษยชาติเทาน้ัน แตในหัวใจของมนุษยชาย-หญงิ
แตละคนดวย สังคายนาวาติกนัท่ีสอง ไดเนนถงึลกัษณะ
พเิศษของงานธรรมทูตวา การขยายขอบเขตของความเช่ือ
เปนของทุกคนท่ีไดรับศีลลางบาป เปนของชุมชน
ครสิตชนทุกแหงเน่ืองจาก “ประชากรของพระเจาดำรง
ชวีติอยใูนชุมชน โดยเฉพาะในสังฆมณฑลและในเขตวัด
และในทางใดทางหน่ึง การเปนประจักษพยานถึง
พระคริสตเจาตอหนานานาชาติจึงกลายเปนส่ิงเห็นได
ในชุมชนเหลาน้ี” (AG 37) ดังน้ัน แตละชุมชนจึงไดรบั
การถามและเชื้อเชิญใหทำใหความเชื่อเปนของตนเอง
อำนาจท่ีพระเยซูเจาทรงมอบหมายใหกับบรรดาศิษย
ใหเปน “พยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย
แควนสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผนดิน” (กจ 1:8) ส่ิงน้ี
ไมใชทศันะท่ีเปนรองสำหรับชีวติคริสตชน แตความเช่ือ
เปนทัศนะท่ีจำเปนท่ีสุด เราทุกคนไดรับเชิญใหเดิน
อยูบนถนนของโลกน้ีพรอมกับเพื่อนพี่นองชาย-หญิง
ประกาศและเปนประจักษพยานความเช่ือของเราใน
พระคริสตเจา และทำใหตัวเราเองปาวประกาศขาวดี
ของพระองค ขาพเจาขอเชิญบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ
สภาสงฆ สภาอภิบาล แตละบุคคล และกลมุท่ีรบัผดิชอบ
ตางๆ ในพระศาสนจักร ใหทำใหมิติดานการแพรธรรมนี้
โดดเดนในโครงการดานการอบรมและในการอภิบาล
ในความเขาใจท่ีวา การอุทิศตนเพ่ืองานแพรธรรมของ
พวกเขาจะไมสมบูรณจนกวาจะมีความต้ังใจท่ีจะเปน
ประจักษพยานถึงพระคริสตเจาตอหนานานาชาติและ
ตอหนาประชากรทั้งมวล ทัศนะดานการแพรธรรมนี้
ไมใชเปนเพียงในมิติของการเขียนโครงการในชีวิต
คริสตชนเทาน้ัน แตเปนมิติกระบวนทัศนที่มีผลตอ
ทกุแงมุมของชีวติคริสตชน

3. บอยครั้งท่ีงานการประกาศขาวดีมักจะพบกับ
อปุสรรคตางๆ ไมเพยีงแตอปุสรรคภายนอกเทาน้ัน แต
จากภายในชุมชนพระศาสนจักรเองดวย บางครั้งขาด
ความรอนรน ความยินดี ความกลา และความหวังในการ
ประกาศสารของพระครสิตเจาใหกบัทุกคน และในการ
ใหความชวยเหลือกับผูคนในสมัยของเราใหได
พบปะกับพระองค บางคร้ัง กย็งัมาจากความคิดท่ีวา การ
ประกาศความจริงของขาวดีหมายถึงการรุกล้ำเสรีภาพ

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเปาโล ที ่6 ตรสัถงึเรือ่งน้ีไว
อยางชัดเจนวา “แนนอน เปนความผิดท่ีจะบังคับ
ใหพี่นองของเราเชื่อ ไมวาจะเปนเรื่องอะไรทั้งส้ิน
แตการเสนอใหเขาเชื่อความจริงในขาวดีและ
ความรอดพนในองคพระเยซูเจาโดยอธิบายอยาง
แจมแจงและโดยเคารพความสมัครใจของเขา
อยางจริงจัง...เปนการแสดงความเคารพตอเสรีภาพ”
(EN 80) เราตองนำเสนอดวยความกลาและความ
ยินดีเสมอ ดวยความเคารพในการพบปะกับพระ-
คริสตเจา และกลายเปนการปาวประกาศขาวดีของ
พระองค พระเยซเูจาเสด็จมาทามกลางเราเพือ่แสดง
ใหเราเห็นทางแหงการชวยใหรอดพน และพระองค
ทรงมอบหมายพันธกิจใหเราทำใหความเช่ือเปนท่ี
รูจักไปจนสุดปลายแผนดิน บอยครั้งท่ีเราเห็นวา
ความรุนแรง การโกหก และความผิดพลาดถูกเนน
ย้ำและนำเสนอ เปนเรื่องเรงดวนในสมัยของเราท่ี
จะประกาศและเปนประจักษพยานในความดีของ
ขาวดีและส่ิงน้ีจากภายในพระศาสนจักรเอง เพราะ
จากส่ิงน้ีเปนท่ีคาดหวังวา เราตองไมลืมหลักการ
พืน้ฐานสำหรบัผปูระกาศขาวดีทกุคนวา คนๆ หนึง่
ไมสามารถประกาศพระคริสตเจาไดโดยปราศจาก
พระศาสนจักร การประกาศขาวดีไมใชกิจการที่
โดดเด่ียวของแตละบุคคลหรือสวนบุคคล แตเปน
ของพระศาสนจักรเสมอ สมเด็จพระสันตะปาปา
เปาโล ที ่6 ทรงเขียนไววา “เม่ือผเูทศน หรอืผสูอน
คำสอน หรือผูอภิบาลสัตบุรุษคนใดคนหน่ึง แมที่
ต่ำตอยที่ สุดในดินแดนท่ีอยูหางไกลแสนไกล
ประกาศขาวดี หรอืชมุชนกลมุนอยๆ ของตน หรอื
ประกอบพิธีศีลศักด์ิสิทธ์ิแมเพียงคนเดียวน้ัน เขา
ก็ประกอบกิจกรรมของพระศาสนจักร . . . เขา
ประกอบกิจกรรมน้ันโดยมิไดถอืวาเปนภารกิจท่ีตน
ตองกระทำ หรือโดยความคิดอานของเขาเอง แต

(อานตอหนา 4)
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โดยรวมมือในภารกิจของพระศาสนจักรและในนาม
ของพระศาสนจักร” (EN 60) ส่ิงน้ีใหพลังกับการ
แพรธรรม และทำใหธรรมทูตและผูประกาศขาวดี
ทกุคนรสึูกวาเขาไมเคยอยคูนเดียว แตเปนสวนหนึง่ของ
รางกายท่ีมีชีวิตชีวาโดยพระจิตเจา

4. ในยุคสมัยของเรา มีความคลองตัวและส่ิง
อำนวยความสะดวกตางๆ อยางมากมายในการติดตอ
ส่ือสารผานส่ือใหมๆ  ที่ผสมผสานกันท้ังความรูและ
ประสบการณ  ดวยเหตุผลในการทำงานทำใหทั้ง
ครอบครัวยายจากทวีปหน่ึงไปยังอีกทวีปหน่ึง มีการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาชีพและวัฒนธรรม การทองเที่ยว
และปรากฏการณอืน่ๆ ไดขับเคล่ือนใหมีการเคล่ือนไหว
ของประชาชน ส่ิงน้ีทำใหเกิดความยากลำบาก แมใน
ชุมชนของวัดท่ีจะทราบวาในเขตวัดของตนใครเปน
ผูอาศัยอยูชั่วคราวหรือถาวร มากยิ่งกวาน้ันอีกในพื้นที่
ขนาดใหญที่เปนภูมิภาคของธรรมประเพณีคริสตชน
จำนวนของคนแปลกหนาทางความเช่ือ หรอืผไูมแยแส
ในมิติทางศาสนา หรอืความเคล่ือนไหวของผมีูความเช่ือ
อื่นๆ มีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ัน บอยคร้ังท่ีผไูดรบัศีล
ลางบาป แลวเลือกวิถีการดำเนินชีวิตท่ีนำพวกเขาให
ออกหางจากความเช่ือ จึงทำใหพวกเขาตองการ “การ
ประกาศพระวรสารข้ึนใหม” ทั้งหมดน้ีเปนการเสริม
ความจริงท่ีวา มนุษยชาติสวนใหญยงัไมไดเขาถึงขาวดี
ของพระเยซูคริสตเจา เราเชนกันท่ีกำลังอยูในชวงของ
วิกฤติที่เขาไปแตะกับภาคสวนตางๆ ของการดำรงอยู
ไมเฉพาะในเร่ืองเศรษฐกิจ การเงิน ความปลอดภัย
ทางดานอาหาร หรือสภาพแวดลอม แตยังเปนเร่ือง
ของความลึกซ้ึงในความหมายและคุณคาพื้นฐานของ
ชวีติซ่ึงทำใหความเช่ือมีชวีติ  แมการอยรูวมกันของมนุษย
เห็นไดชัดเจนถึงความตึงเครียดและความขัดแยงท่ีกอ
ใหเกดิความไมม่ันคง และความยากลำบากในการคนหา
หนทางท่ีถูกตองท่ีนำไปสูความสงบสุขท่ีม่ันคงใน
สถานการณที่ซับซอนนี้ ที่ซ่ึงดูเหมือนวาขอบเขตของ
หนทางในปจจุบันและอนาคตท่ีดูเหมือนถูกคุกคาม
ดวยเมฆหมอกของอันตราย จึงจำเปนท่ีจะตองประกาศ
ขาวดีของพระคริสตเจาดวยความกลาหาญในความ
เปนจริงท้ังหมด ซ่ึงเปนสารแหงความหวัง การคืนดี
ความเปนหน่ึงเดียวกัน และการประกาศความใกลชิด
ของพระเจา ของพระเมตตาของพระองค และการชวย
ใหรอดพนของพระองค ประกาศวาอำนาจความรักของ
พระเจาสามารถเอาชนะความมืดของความช่ัวราย และ
นำเราไปสูหนทางแหงคุณความดี มนุษยชาติในสมัย
ของเรามีความตองการความสวางท่ีเชื่อถือไดเพื่อ
สองสวางหนทางแหงความเช่ือ และเฉพาะในการ
พบปะกับพระคริสตเจาเทาน้ันท่ีสามารถใหได ใหเรา
นำไปใหโลก โดยผานทางการเปนประจักษพยานของเรา
ดวยความรกั ความเช่ือท่ีใหความหวัง การแพรธรรมของ
พระศาสนจักร ไมใชลัทธิเลื่อมใส แตเปนการเปน
ประจักษพยานดวยชีวิตท่ีสองสวางหนทางอันนำมา
ซ่ึงความหวังและความรัก ขาพเจาขอย้ำอีกครั้งวา
พระศาสนจักรไมใชองคกรบรรเทาทุกข วสิาหกิจ หรอื
องคกรพฒันาเอกชน (NGO) แตเปนชมุชนของประชาชน
มีชีวิตชีวาโดยพระจิตเจา มีชีวิตและดำเนินชีวิตอยาง

นาแปลกใจในการพบปะกับพระเยซูคริสตเจา และ
ตองการแบงปนประสบการณของความสุขลกึๆ นี ้ของ
สารแหงการชวยใหรอดพนท่ีองคพระเจาทรงมอบ
ใหกับเรา เปนพระจิตเจาท่ีทรงนำทางพระศาสนจักร
ในเสนทางน้ี

5. ขาพเจาปรารถนาท่ีจะสงเสริมใหทุกคนกลาย
เปนผูถือขาวดีของพระคริสตเจา และขอขอบคุณ
เปนพิเศษคือ บรรดาธรรมทูต พระสงฆ Fidei Donum
นักบวชชาย-หญิง สัตบุรุษฆราวาส ที่มีจำนวนเพิ่ม
มากข้ึนของผูที่ยอมรับการเรียกของพระเจา ออกจาก
บานเ กิดของตนเ พ่ือรับใชข าวดีในดินแดนและ
วฒันธรรมท่ีแตกตาง แตขาพเจายังตองการเนนย้ำดวยวา
พระศาสนจักรที่ยังเยาวเหลาน้ีก็ตองมีสวนรวมอยาง
ไมเห็นแกตัวในการสงธรรมทูตไปยังพระศาสนจักร
ที่อยูในความยากลำบาก ที่เกิดข้ึนไมบอยนักกับพระ-
ศาสนจักรท่ีเปนคริสตชนด้ังเดิม ดังน้ันการนำความสด
ใหมและความกระตือรือรนไปสูชีวิตความเช่ือของ
พวกเขาซ่ึงเปนการฟนฟูชีวิตและใหความหวัง การมี
ชีวิตในความสดใหมที่เปนสากลน้ี เปนการตอบสนอง
ตอคำส่ังของพระเยซูเจาท่ีวา “จงไปส่ังสอนนานาชาติ
ใหมาเปนศิษยของเรา” (มธ 28:19) เปนความร่ำรวยของ
พระศาสนจักรทองถ่ินแตละแหง แตละชุมชน เพราะ
การสงธรรมทูตไปไมใชการสูญเสีย แตเปนกำไร
ขาพเจาขอใหทกุคนทีร่สึูกถงึการเรยีกนีต้อบรบัพระจติเจา
ดวยความใจกวางตามฐานะชีวิตของตน อยากลัวที่จะ
ใจกวางกับองคพระผูเปนเจา ขาพเจาขอเชิญบรรดา
พระสังฆราช นักบวช ครอบครัว ชุมชนและกลุม
ครสิตชนใหการสนับสนุน ดวยการมองการณไกล และ
ดวยความฉลาดรอบคอบ ธรรมทูตสูนานาชาติไดรับ
เรียกและใหชวยเหลือพระศาสนจักรท่ีมีความตองการ
พระสงฆ นักบวช และฆราวาส เพื่อเสริมสรางชุมชน
ครสิตชน และความต้ังใจน้ีควรไดรบัการนำเสนอใหกบั
พระศาสนจักรตางๆ ท่ีเปนสวนหน่ึงในสภาพระสังฆราช
หรือในภูมิภาคเดียวกัน เพราะเปนส่ิงสำคัญท่ีวา พระ-
ศาสนจักรท่ีร่ำรวยในกระแสเรียกใหความชวยเหลือ
ดวยความใจกวางมากข้ึนกับพระศาสนจักรท่ีประสบ
ปญหาการขาดแคลน

พรอมกันน้ี ขาพเจาขอใหบรรดาธรรมทูต โดยเฉพาะ
พระสงฆ Fidei Donum และฆราวาสมีชีวิตอยูดวย
ความปติยนิดีในการรับใชอนัมีคาในพระศาสนจักรตางๆ

ที่พวกเขาถูกสงไป นำความปติยินดีและประสบการณ
จากพระศาสนจักรท่ีพวกเขาจากมาไปแบงปน จำไววา
นกับญุเปาโลและบารนาบัสในตอนทายของการเดินทาง
เพื่อการแพรธรรมครั้งแรก “เลาทุกส่ิงท่ีพระเจาทรง
กระทำโดยผานตน วาพระเจาทรงเปดประตูแหงความเช่ือ
ใหคนตางศาสนา” (กจ 14:27) พวกเขาสามารถกลาย
เปนหนทางเพ่ือทีจ่ะ “กลบัคืน” สคูวามเช่ือ นำความสด
ใหมของพระศาสนจักรท่ียังเยาวไปให เพื่อวาพระ-
ศาสนจักรของคริสตชนด้ังเดิมจะไดคนพบความกระตือ
รอืรนอกีครัง้ และความปติยนิดีในการแบงปนความเช่ือ
เปนการแลกเปลี่ยนท่ีเพิ่มคุณคาซึ่งกันและกันในการ
เดินทางตามหนทางขององคพระผูเปนเจา

ดวยความหวงใยตอทกุพระศาสนจักร พระสงัฆราช
แหงโรมไดแบงปนกับพี่นองพระสังฆราชคือความ
มุงม่ันท่ีสำคัญในการดำเนินงานของสมณองคกร
สนับสนุนงานแพรธรรม (PMS) ซ่ึงหมายถึงความมีชวีติ
ชวีาและมคีวามลกึซึง้ในมโนสำนึกของการเปนธรรมทตู
ในคริสตชนทกุคนท่ีไดรบัศีลลางบาปและในทุกชมุชน
คริสตชน ดวยการเตือนพวกเขาถึงความตองการใน
การอบรมธรรมทูตใหมีความลึกซึ้งมากข้ึนใหกับ
ประชากรท้ังมวลของพระเจา และดวยการใหความรสึูก
ที่มีคุณคาของชุมชนคริสตชน ในการใหพวกเขามอบ
ความชวยเหลือเพื่อสงเสริมการเผยแผขาวดีในโลก

ทีสุ่ด คิดถึงบรรดาครสิตชนท่ีอยใูนสวนตางๆ ของ
โลก  ที่มีความยากลำบากในการยืนยันความเช่ือของ
พวกเขาอยางเปดเผยและใหไดรบัการยอมรบั และไดรบั
สิทธิในการมีชีวิตอยูอยางมีศักด์ิศรี พวกเขาเปนพี่นอง
ชาย-หญิงของเรา เปนประจักษพยานท่ีกลาหาญ แม
กระทั่งมีมรณสักขีมากข้ึนกวาในศตวรรษแรกๆ ผูที่
อดทนในการแพรธรรมกับรูปแบบตางๆ ของการถูก
เบียดเบียนในปจจบุนั มีจำนวนอกีไมนอยทีมี่ความเส่ียง
ตอชีวิตของพวกเขาเพ่ือที่จะคงอยูในความซ่ือสัตยตอ
ขาวดีของพระครสิตเจา ขาพเจาขอใหความม่ันใจวาใน
ความใกลชดิกันในคำภาวนาของขาพเจากับแตละบุคคล
กับครอบครัว และกับชุมชนตางๆ ที่ไดรับความทุกข
ทรมานจากความรุนแรงและความใจแคบ ขาพเจา
ขอปลอบใจทานเหลาน้ีดวยพระวาจาปลอบใจของ
พระเยซูเจาท่ีวา “อยาทอแท เราชนะโลกแลว” (ยน
16:33)

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรง
ตักเตือนวา “พระวาจาขององคพระผูเปนเจาเผยแผไป
อยางรวดเร็วและไดรบัการยกยองดังท่ีเปนไปในหมทูาน
แลว” (1 ธส 3:1) “ขอใหปแหงความเช่ือนี้เสริมสราง
ความสัมพนัธของเรากบัพระครสิตเจาองคพระผเูปนเจา
ใหเพิ่มมากข้ึน เพราะในพระองคเทาน้ันเราจึงมีความ
เชื่อมั่นในการมองไปยังอนาคต และค้ำประกันถึง
ความรักแทจริงและย่ังยืน” (ประตูแหงความเช่ือ 15)
นี่คือความปรารถนาของขาพเจาสำหรับวันแพรธรรม
สากลในปนี ้ขาพเจาใครขออวยพรใหกบับรรดาธรรมทูต
และทุกคนที่ติดตามและใหการสนับสนุนความมุงม่ัน
พืน้ฐานน้ีของพระศาสนจักรทีจ่ะประกาศพระวรสารไป
ทั่วทุกมุมโลก และเราศาสนบริกร และธรรมทูตแหง
ขาวดีจะไดรับประสบการณ “ความช่ืนชมอันชุบชูใจ
และช่ืนใจในการท่ีจะประกาศขาวดี” (EN 80)

วาติกนั 19 พฤษภาคม 2013 สมโภชพระจติเจา
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ตอนที ่20

พระมารดาผทูรงแกปม :
เปนที่บรรเทาใจพิเศษ

แกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดง
ความศรัทธาเปนพิเศษตอพระนางพรหมจารีมารีย
ตลอดชวงเวลา 6 เดือนที่ผานมาในสมณสมัยของ
พระองค  ซ่ึงรวมท้ังการเสด็จเย่ียมสักการสถาน
พระมารดาแหงอาปาเรซิดาชวงงาน “วันเยาวชนโลก”
ในกรุงริโอ

แตมีความบรรเทาใจชวยเหลือจากแผนดิน
เยอรมนีเปนพเิศษ นัน่คือ “พระมารดาผทูรงแกปม”

มงซินญอรเอดอูารโด การเซีย (พระสังฆราชผชูวย
แหงกรุงบัวโนสไอเรส) เลาใหเราฟงวา  “มีความบรรเทาใจ
ชวยเหลือจากประเทศเยอรมนี พระพักตรของพระนาง
ใหความบรรเทาใจแกเราเสมอท่ีไดเหน็ เราประดิษฐาน
พระรูปในประเทศอารเจนตินา ณ วัดแหงหนึ่ง แลว
พระองคทรงอธิบายวาน่ีคือ “พระมารดาผูทรงแกปม”
ผูทรงแกทุกปญหาในชีวิตและปลดปลอยเราใหเปน
อสิระจากกลอบุายของปศาจ ทีพ่นัธนาการเราไว”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรูจักความ
บรรเทาใจชวยเหลอืจากพระมารดารูปน้ีเม่ือครัง้พระองค
ทรงประทับอยูในประเทศเยอรมนี ชวงทศวรรษ
1980’s ขณะท่ีพระองคทรงคนควาวิจัยงานใหกับ
สำนักงานเทววิทยาโรมาโน กูอารดินี พระองคทรงถูก
ดึงดูดเขาหาความหมายแหงพระรูป “พระมารดาผทูรง
แกปม” เม่ือพระองคทรงกลับบานพระองคทรงนำ
ความศรัทธาตอพระรปูน้ีกลบัไปเผยแผ   ทกุวนันี ้ภาพนี้
ไดรบัความศรัทธาจากผคูนนบัหมืน่ในประเทศอารเจนตินา

มงซินญอรเอดูอารโด การเซีย เลาตอไปวา  “นับ
เปนความศรัทธาท่ีลึกซ้ึงตอพระมารดามารีย และย่ิง
ลกึซึง้ข้ึนเม่ือพระองคนำมาประดษิฐานในเขตวัด บดัน้ี
ที่นั่นมีบรรยากาศเปนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิโดยธรรมชาติ

พดูอีกอยางหน่ึง ผคูนกลมุใหญศรัทธาและเขามาพ่ึงพา
พระรปูน้ี”

พระมารดาผูทรงแกปม เปนรูปมีที่มาจากรูป
พระมารดาปฏิสนธินิรมล ดังน้ันวันฉลองของพระรูป
จึงเปนวันท่ี 8 ธันวาคม ภาพดังกลาววาดโดยโยฮัน
เมลคอร ชมทิเนอร ในชวงตนศตวรรษท่ี 18

บทภาวนาแดพระมารดาผูทรงแกปม
ขาแตพระมารดามารียพรหมจารี พระแมแหง

ความรักอันออนหวาน พระมารดาผูไมเคยปฏิเสธ
ที่จะชวยเหลือลูกผูวอนขอ พระแมผูแจกจายความรัก
และพระเมตตาของพระเจา จากดวงพระทัยของพระแม
พระหัตถของพระแมทรงชวยเหลือบรรดาลูกทั้งหลาย
เสมอ ดวยพระหตัถทีเ่ปยมดวยความรักของพระเจา และ
พระเมตตาอันยิง่ใหญในดวงพระทยัของพระแม โปรด
ทอดพระเนตรอันเมตตามายังลูก และโปรดทรง
แกปมปญหาท่ียงุเหยิงในชีวติของลูก พระแมทราบดีวา
ปมปญหาตางๆ เหลาน้ี ทำใหลูกรูสึกผิดหวังและ
เจ็บปวดมากเพียงไร ขาแตพระแมมารีย ผูที่พระเจา
ทรงไววางพระทัย ใหทรงแกปมในชีวติของลูกท้ังหลาย
ลูกขอมอบเชือกสายชีวิตของลูกไวในพระหัตถของ
พระแม โปรดอยาใหมารรายหรือผูใดมาชวงชิงไปจาก
ความดูแลของพระแมได ลกูเชือ่มัน่วา ในพระหัตถของ
พระแม ไมมีปมใดท่ีไมสามารถแกออกได

ขาแตพระมารดามารีย ผูทรงแกปม โดยอาศัย
พระหรรษทาน และคำเสนอวิงวอนอันทรงอำนาจตอ
พระเยซูเจา พระบตุรของพระแม พระผทูรงปลดปลอย

ลกูใหเปนอสิระ โปรดทรงรบัปมปญหานีไ้วในพระหตัถ
ของพระแม ลูกวอนขอพระแมโปรดแกปมน้ี เพื่อ
พระสิรริงุโรจนของพระเจา

ขาแตพระมารดามารีย พระแมทรงเปนความหวัง
ของลูกตลอดกาล เปนความบรรเทาใจท่ีพระเจา
ประทานแกลกู เปนพละกำลงั ยามเม่ือลกูออนแอ เปน
ความอ่ิมหนำ ยามเม่ือลูกขาดแคลน และเปนอิสรภาพ
ยามเม่ือลูกถูกพันธนาการ โปรดสดับฟงคำวอนขอ
ของลูก โปรดทรงปกปกรกัษาและทรงนำทางลูก ขาแต
พระแมมารีย ทีห่ลบภยัอนัม่ันใจของลูก

ขาแตพระมารดามารยีผทูรงแกปม ...
ชวยวงิวอนเทอญ
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บทอธษิฐานภาวนา

ในการเดินทางไปแสวงบุญท่ีดินแดนศักด์ิสิทธ์ินัน้ เราควรแวะเย่ียมเยียนวัด
ที่มีชื่อวา “PATER NOSTER” หรือ “ขาแตพระบิดา” ซ่ึงต้ังอยูบนเนิน
“โอลีฟ” นอกกรุงเยรูซาเล็ม เปนวัดท่ีสรางข้ึนตามตำนานวา พระเยซูเจาทรง
สอนบท “ขาแตพระบิดา” แกพวกสาวกของพระองคที่นี่ วัดน้ีมีสวนหน่ึง
ซ่ึงมีแผนท่ีจารึกบท “ขาแตพระบดิา” ในภาษาตางๆ แขวนอยเูต็มไปหมด ซ่ึง
รวมทั้งภาษาไทยของเราดวย เปนบทอธิษฐานภาวนาน้ีที่คริสตชนใชอธิษฐาน
ภาวนาเปนภาษาของตนเองท่ัวโลก

บทอธิษฐานภาวนาน้ีเริ่มตนจากพระฉบับแบบของพระเยซูเจา พวกสาวก
พบพระองคทรงอธิษฐานภาวนาอยางลึกซึ้งเกือบตลอดเวลา แบบฉบับของ
พระองคเรียกรองบรรดาสาวก การขอรองผูที่อานพระวรสาร ซ่ึงนับวาเปน
จดุสำคัญจดุหน่ึงในประวัติของพระเยซเูจา พวกสาวกสำนึกดีวา พวกเขาตองการ
มีชวีติการอธิษฐานภาวนาท่ีลกึซ้ึงมากกวาท่ีเปนอย ูพวกเขาแสวงหาบทอธิษฐาน
ที่จะเปนภาพลักษณที่สำคัญของศิษยที่แทจริงของพระคริสตเจา บทอธิษฐาน
ภาวนาท่ีพระเยซูเจาทรงสอนพวกสาวกนั้นส้ันและเรียบงาย แตก็บรรจุไวซ่ึง
คำสอนท้ังส้ินแหงพระวรสารของพระองค หากเราจะพิจารณาบทขาแตพระบดิา
แตละบรรทดั คงจะใชเวลานานกอนท่ีจะมาถึงคำวา “อาแมน”

การพิจารณาน้ีจะตองมีคำสอนที่ตองอธิบาย เพราะเปนบทท่ีใชคำแบบ
สมัยโบราณ และตัวเราเองก็จะตองเขาใจพระคัมภีรอยางลึกซ้ึงดวย เหตุวา
บทอธิษฐานภาวนาบทน้ีมีกำเนิดมาจากความรูของพระคริสตเจาและความรัก
ตอพระวาจาของพระเจา และความรักอนัเปยมดวยพระเมตตาของพระเจาท่ีทรง
มีตอมวลมนุษยชาติ ซ่ึงเผยแสดงออกมาในหนังสือโยนาห เชิญชวนเราใหใช
บทภาวนาน้ีควบคูไปกับบทอธิษฐานภาวนาอีกบทหน่ึง กลาวคือ “สักวันหน่ึง
ขอใหบทขาแตพระบดิาจะไดรบัการทูลถวายแดพระเจา ในนามของครอบครัว
มวลมนุษยชาติทัง้ปวง”

บทอธิษฐานภาวนา
ทีเ่หนือกวาบทใดๆ ทัง้ส้ิน

“พระเจาขา โปรดสอนเรา
ใหอธิษฐานภาวนา” (ลูกา 11:1)

ขาแตพระบิดาเจา ผูสถิตในสวรรค พวกลูกขอบพระคุณพระองคสำหรับ
แบบอยาง และคำสอนของพระเยซูคริสตเจาของพวกลูกท้ังหลาย

ขอใหแตละวันไดรับพระพรและดำรงอยูดวยคำอธิษฐาน
ภาวนาของพวกลกู อนัเปนบทอธิษฐานภาวนาของบรรดา
บตุรธิดา ผมูอบตนเองไวภายใตพระปรชีาญาณ ตลอดจน
พระอานุภาพและความรักของพระองค ทัง้น้ี เดชะพระบารมี
พระคริสตเจา พระเจาของลกูทัง้หลายดวยเทอญ อาแมน

แคปลายน้ิว
ไมเชื่อก็ตองเชื่อ
วาการส่ือสารทกุวนัน้ีทำไดถงึขนาดน้ี
นอกจากจะรวดเร็วกวางไกลใชงายประสิทธิภาพ

เปนเลิศ
ยังสามารถเปนท้ังผูบริโภคทั้งผูผลิตไดงายดาย
ที่เคยตองเรียนรูฝกทักษะกวาจะเปนผูผลิต
เด๋ียวนี้ทุกอยางอยูแคปลายนิ้วสัมผัส
ลองทำคร้ังสองคร้ังก็กาวขามระดับมือสมัครเลนไปแลว
ที่เคยตองใชอุปกรณหลายอยางเพ่ือผลิตส่ือ
ไหนจะเคร่ืองพิมพดีดคียบอรดรางเขียนขอมูล
ไหนจะตองมีกลองถายภาพทีอ่ยากสงใหไดดูไดชม
ไหนจะตองมีสตูดิโอหองตดัตอเครือ่งสง
เด๋ียวนีท้กุอยางสองในหน่ึงสามในหน่ึงส่ีในหน่ึง
โทรศัพทมือถือเครื่องเดียวทำไดทุกอยาง
แถมยังติดตัวไปไดทุกแหงพรอมทำงานไดทุกเมื่อ
จะสงความคิดเห็นก็ทำไดไมยาก
จะวิพากษวิจารณใครก็ทำไดไมลำบาก
จะสงรปูไปอวดสงรปูไปแจงเกิดใหใครตอใครรกูไ็มยงุยาก
จะฟองใครพรอมกับภาพหลกัฐานก็ไมเกนิความสามารถ
จากท่ีเคยเปนผูบริโภคขาวสารบานเมืองดาราการกีฬา
เฝาติดตามใจจดใจจอแหลงขาวนี้แหลงขาวนั้น
ทีไ่ดยนิไดฟงแววๆ  มาวาจะลงหนาหน่ึงข้ึนหนาจอ
ตองรอขามวันขามคืน
แมจะระบุ “ขาวดวน” “ขาวสดทันใจ” “ขาวเกาะติดสถานการณ”
กวานักขาวจะเขาถึงกวาจะเก็บขอมูลกวาจะสงเปนขาว
กต็องใชเวลาใชความสามารถใชกำลงัภายในมากตอมาก
ใชจะทำใหผูบริโภครูไดทันทีทันใจไดทุกเรื่องทุกเวลาก็หาไม
แตพอโทรศพัทมือถอื “คือ” ทกุสิง่ “ทำ” ไดทกุอยาง
ขาวแตละอยางก็กระจายไปรวดเร็วยิ่งกวาฝเทามาพันธุดี
นักขาวแทนท่ีจะแขงกันไปหาขาวเขาใหถึงแหลงขาว
แคเปดดูขอมูลจากโทรศัพทมือถือที่แชรกันใหวอน
กมี็ขาวสารเขียนไดมากมายท้ังทันการทัง้สายตรงแลว...

กระนัน้กดี็
แมจะสามารถส่ือสารสงขอมลูไดงายไดสะดวกสบาย
แตกไ็มไดหมายความวาทุกอยางท่ีส่ือจะสรางสรรคเปนประโยชน
หากเนนแตจะ “ส่ือ” แตไมมี “สาร” หรอื “สาระ”
กไ็ดแคความสะใจแคสนกุมือแคหายคนัใจคันปาก
กลายเปนขยะอารมณใหเห็นกันตามส่ืออยูทุกวี่ทุกวัน
เพราะการรจูกัวธีิ “ส่ือ” อยางเดียวยงัไมพอ
ยังตองมีจรรยาบรรณของการส่ือการใหสาร
ซ่ึงจะสรางความถูกตองใหผส่ืูอสรางประโยชนใหผบูริโภค
พระสันตะปาปายอหนปอลท่ีสองทรงเนนชดัเจน
“การใชส่ือสารมวลชนมีทัง้ประโยชนและโทษมหาศาล...
แมในการส่ือสารอาจจะมีผลไมพึงปรารถนาตามมาโดยไมต้ังใจ
กระน้ันก็ดีทุกคนยังสามารถเลือก
ที่จะใชการส่ือสารเพ่ือจุดประสงคดีหรือจุดประสงคราย
ในรูปแบบท่ีดีหรือในรูปแบบช่ัวราย
เพราะโดยตวัมนัเองการสือ่สารมพีลังมหาศาล
ในการสงเสริมความสุขและความสำเรจ็ของมนษุย
การส่ือสารจึงมีหนาท่ีรับใชศักด์ิศรีมนุษย
ดวยการชวยใหผคูนดำเนนิชวีติดีงาม
และทำตามบทบาทในหมคูณะสังคมท่ีสังกัดอย.ู..”
ในยุคท่ีการส่ือสารมีหลากหลายรูปแบบ
การวินิจฉัยและการเลือกเฟน
เปนเรื่องจำเปนอยางยิ่ง...ทั้งสำหรับการผลิตและการบริโภค
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อัจฉริยะ...สรางได
ทีม่หาวิทยาลยั Texas Christian University (TCU) มลรัฐ

เท็กซัส เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงและเกาแกแหงหน่ึง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา กอต้ังมานานกวา 140 ป ไดบันทึก
ประวัติศาสตรอีกหนาหน่ึงของสถาบันไววา ไดรับนักศึกษา

ทีมี่อายนุอยทีสุ่ดเขามาเรียนในสถาบันน้ี ทีค่ณะวิทยาศาสตร โดยนักศึกษาผนูัน้มีอายเุพยีง 10 ขวบเทาน้ัน
เด็กชายคารสัน ฮูว (Carson Huey) คือนักศึกษาคนน้ัน คารสันเรียนในระดับเกรด 12 (ชั้นมัธยม

ปที่ 6) เม่ือปที่แลวตอนอายุเพียง 10 ขวบ โดยเรียนท่ีโรงเรียนมัธยมพิเศษแหงหน่ึง เขาสอบไดคะแนน
GPA 4 และไดคะแนน SAT 1770 (คะแนนสอบเขามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา คะแนนเฉล่ียอยูที่
ประมาณ 1300) โดยแบงเปนการอานวเิคราะห 580 คะแนน คณิตศาสตร 620 คะแนน และการเขยีน 570
คะแนน

คารสัน ใฝฝนท่ีจะเปนนักฟสิกส (Quantum Physicist) โดยคณบดีอาวโุสทีเ่ปนผสัูมภาษณรบัคารสัน
เขามาเรียนในสถาบันแหงน้ี กลาวเพียงสั้นๆ วา คารสันมีคุณสมบัติครบถวนในการเขามาเปนนักศึกษา
ในสถาบันน้ี ในวันท่ีสัมภาษณคารสันยังไดแสดงความสามารถพิเศษในการพูดภาษาจีนแมนดารินได
อยางคลองแคลว และยังสามารถเลนเปยโนไดอยางไมมีทีติ่

คุณแมของคารสันเลาใหผูส่ือขาวฟงวา คารสันสามารถอานหนังสือเปนเลมไดต้ังแตอายุ 2 ขวบ
และสามารถทำคณิตศาสตรได เม่ืออายุ 3 ขวบ เขาสามารถเลนเปยโนเพลง Fur Elise by Beethoven
ได โดยครูที่มาสอนเปยโนใหคารสันไมคิดคาสอน แตขอใหคารสันชวยสอนภาษาจีนแมนดารินใหกับ
ลูกชายของตนเปนการตอบแทน

คารสันยังใชชีวิตเหมือนเด็กในวัยเดียวกัน ชอบอานหนังสือ เลนกีฬาบาสเก็ตบอล ฟุตบอล วายน้ำ
เลนเกมออนไลน และเปนแฟนคลบัของหนงัสตารวอร เปนตน

คุณพอของคารสันเคยเปนนักบิน สวนคุณแมเปนแมบาน นองชายของคารสันมีความสามารถพิเศษ
เชนเดียวกนั ปจจบุนัอายุ 7 ขวบ เรยีนอยเูกรด 8 และคาดวาจะสามารถเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได
เม่ืออายุประมาณ 12 ขวบ

ดวยวัยเพียง 11 ขวบ ของคารสันในปจจุบันท่ียังไมสามารถขับรถไดและชวยเหลือตัวเองไดอยาง
เต็มท่ีมีคุณแมดูแลอยางใกลชิด และคาดวาจะเรียนจบในระดับปริญญาตรีตอนอายุ 15 ป และเรียนจบ
ในระดับปริญญาเอกไดตอนอายุประมาณ 20 ป ยงัมีอนาคตและเร่ืองท่ียงันาติดตามอีกมาก

นัน่คือชวีติของ “คารสันและครอบครัวฮวู” ซ่ึงเปนขาวทัง้ทางโทรทัศนและหนังสือพมิพเม่ือไมนาน
มาน้ี

ผมชื่นชมในความเปนสุดยอดอัจฉริยะของเด็กคนนี้ และเปนความจริงท่ีวาโอกาสของเด็กที่เกิดมา
และเปนอยางคารสันน้ันมีนอยมากจะดวยเหตุผลใดก็ตาม แตความเปนอัจฉริยะน้ันไมไดเปนตัวชี้วัดวา
จะทำใหเด็กมีความสุขและพบกับความสำเร็จเสมอ

สติปญญาเปนเร่ืองหน่ึง การสรางความสมดุลของชีวิตเปนอีกเร่ืองหน่ึง การดำรงชีวิตอยูในสังคม
อยางมีความหมายเปนอีกเร่ืองหนึ่ง และยังมีอีกหลายเรื่องที่เกิดข้ึนในชีวิตของเราแตละคนอยางไมมี
คำอธิบายมากกวาความเปนอัจฉริยะ

เด็กทุกคนที่เกิดมาและมีลมหายใจ นั่นคือความอัจฉริยะขั้นตนแลว บางคนถูกคนพบความอัจฉริยะ
ต้ังแต 2 ขวบ บางคนคนพบตวัเองวาเปนอจัฉรยิะเม่ืออาย ุ60 ป บางคนคนพบความเปนอจัฉรยิะของตนเอง
เม่ืออยูบนความขัดแยงและสามารถแกไขสถานการณไดในปญหาท่ียากจะเขาใจ ไมวาจะเปนเร่ือง
ครอบครัว ทีท่ำงาน หรอืปญหาทางสังคม

ในขณะท่ีบางคนมีความอัจฉริยะเปนเพียงความเพอฝน และมีความคาดหวังกับทุกคนรอบขาง
ลกูบางคนถูกคาดหวงัจากพอแมใหเปนอจัฉรยิะในส่ิงท่ีตนไมถนดั และวดัความเปนอจัฉรยิะดวยคะแนน
และเกรด โดยมิไดมงุท่ีการกระทำควบคไูปกับจริยธรรม

จงภูมิใจในความเปนอัจฉริยะท่ีมีอยใูนตัวเราเองแตละคน
ทกุชวีติเกิดมาพรอมกบัความเปนอจัฉริยะ ทัง้ชาวนา ชาวสวน ชาวเขา และชาวเรา
อยาสรางปมดอยใหกับตัวเองและคนรอบขาง โดยมองขามปมเดนท่ีตัวเองและคนรอบขางมี

ดวยการเปรียบเทียบและเลียนแบบ
หากยังไมสามารถคนพบอัจฉริยะในตัวเองได จงใหความรัก ความเขาใจผูอื่น ความมีน้ำใจ

ความเสียสละ นำทางในการใชชีวิตแตละวัน วันหน่ึงคนรอบขางจะมองเห็นความเปนอัจฉริยะในตัวเรา
อยางท่ีตัวเราเองก็ไมรูตัว

อจัฉรยิะ... สรางได !!!

พบกับหนังสือดี
สำนกัพมิพ
คาทอลกิ
ไดที ่บธู

M 14
โซน C

ในงานมหกรรมหนังสือ
ระดับชาติ
ระหวางวันที่

16-27 ตลุาคม
2013

10.00-21.00 น.
ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์

(tanpanlop@gmail.com)

(สำนกัพมิพแมพระยุคใหม / วทิยาลยั
แสงธรรม / แผนกครสิตศาสนธรรม

อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ / ซาเลเซียน /
ศนูยส่ือมวลชนคณะพระมหาไถ /
ส่ือมวลชนคาทอลกิประเทศไทย)
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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”

เร่ิมลงทะเบียนวนัจนัทรที ่14 ตลุาคม พ.ศ. 2556
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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บรษัิท เอเอ แทรเวลิเซอรวสิ จำกัด
โทร. 0-2129-3500-3 FAX : 0-2129-3505

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

จำหนายตั๋วเครื่องบิน
ภายในและตางประเทศ

7-15 พฤศจิกายน  2013  ทวัรยโุรป 9 วนั 77,900.-  บาท
29 พฤศจิกายน  - 3 ธนัวาคม 2013  HI! ซปัโปโร (ญ่ีปนุ)

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

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

ทวัรแสวงบุญ    09-14 พฤศจิกายน 2013
แมพระหล่ังน้ำตา อากติะ (ญ่ีปนุ)

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)

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จริงใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

เชญิทานรวมฉลองบญุราศทีัง้ 7 แหงสองคอน
จ.มุกดาหาร

และรวมฉลองสักการสถานพระหฤทัยคู
ที ่จ.สกลนคร วนัที ่18-20 ตลุาคม 2013

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

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

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

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

ฉลองพระเมตตา
27  เมษายน  2557  (ราคา 84,900.- บาท)
ฮงัการ ี -  โปแลนด - เชคโก -  ออสเตรีย
คณุพอพล เนตรธรรม จิตตาภิบาล
คณุพอวริชั อมรพัฒนา จิตตาภิบาล

คณุภรณ ี (เจยิม้) รวมกบับรษัิททวัรกรูนูำแสวงบุญ

หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอ เจยิม้ โทร. 08-4768-7799, 0-2463-7431-2

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

13 พฤษภาคม 2557
ฉลองแมพระฟาติมา ทีโ่ปรตเุกส

เคารพพระธาตุนกับุญฟรังซิสโก ยาชนิทา
นกับญุลซูอีา ซาราโกซา ทีส่เปน

แมพระบารเซโลนา แมพระเมอืงลรูด
แมพระแหงเหรยีญอศัจรรยทีป่ารสี
คณุพอชยัศกัดิ์ ไทยสนธ ิจิตตาภบิาล

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เข็มกลดั  โลตางๆ
เหรยีญกฬีา  หวัเขม็ขัด  กระดุม  เครือ่งหมายตางๆ
เข็มติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สต๊ิกเกอร
ยนิดีรบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เสือ้,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลึกตางๆ  หลากสีสวยงาม

ของท่ีระ
ลึก

ของที่ระ
ลึกของที่ระ
ลึก

ของที่ระ
ลึก

ของที่ระ
ลึก

ตามวาระแ
ละโอกาส

ตางๆ

ติดตอ มารอีาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

(มธ 5:7)

ภาพจากทีเ่กดิเหตุ เหตุเกดิจากพระวาจา
หนังสอืรวบรวมภาพ คำ พระวาจา เหมาะกับการรำพงึ

ไตรตรอง นอกจากจะไดรบัความรู
ยงัไดใกลชดิพระวาจา

โดยคณุพออนชุา ไชยเดช ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เราเขามาในโลกเปนแสงสวาง
เพ่ือใหทุกคนท่ีเชื่อในเรา

ไมอยูในความมืด
 (ยอหน 12:46)
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โรงพยาบาลเซนตหลยุส 27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2675-5000  โทรสาร 0-2675-5200  www.saintlouis.or.th

ย้ิม...ฟนสวย ดวย ทันตแพทย
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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

วถิพีอเพยีง แหงแสงธรรม
การอบรมเพ่ือใหสามเณรไดรับรูคุณคาชีวิตแหง

พระวรสารในเร่ืองของความยากจน สมถะ กเ็พือ่เขาใจ
ชีวิตของพ่ีนองสัตบุรุษท่ีอยูในสัคม ที่มีหลากหลาย
อาชีพ หลากหลายบทบาททางสังคม เพื่อเขาใจถึงวิถี
แหงความพอเพียง จึงตองลงมือปฏิบัติจริง และในปนี้
การอบรมในบานเณรแสงธรรมเนนท่ีชีวิตจิตแหง
ความเปนหน่ึงเดียว การทำงานก็เปนหน่ึงในการอบรม
เพื่อเสริมสรางชีวิตจิตแหงความเปนหนึ่งเดียว และยัง
เสริมสรางชีวิตท่ีมีความพอเพียง ชีวิตเรียบงาย สมถะ
พึง่พาตนเอง

.... ในบานเณรใหญแสงธรรม โดยมติของคณะ
ผูใหการอบรมจึงแนะนำใหสามเณรไดมีโอกาส
ออกจากตัวเอง เสริมสรางชีวิตจิตแหงความเปน
หน่ึงเดียวกันในเร่ืองของการทำงานรวมกัน โดยให
แตละช้ันป ไดเลือกทำงานอีก 1 วนั โดยใหกำหนดเอง
วาจะทำในวันใดในระหวางสัปดาห และโดยการนำของ
ชมรมอนุรกัษธรรมชาติ ซ่ึงมีบราเดอรเมธาสทิธิ ์ นาม-
ละคร ชั้นปที่ 6 ประธานชมรมฯ ยังสนับสนุนใหมี
งานพิเศษอ่ืนๆ เพื่อใหสามเณรไดมีโอกาสฝกฝนชีวิต
ที่จะเรียบงาย สมถะ พอเพียง ไดแก การเล้ียงวัว การ

เลี้ยงกบ การเพาะเห็ดฟาง การปลูกผักสวนครัว
การเลี้ยงปลา

... ทั้งน้ีนอกจากจะชวยลดรายจายใหกับบานเณร
ไดบางแลว อีกสิ่งหนึ่งท่ีไดมากกวาคือการไดฝกฝน
เรยีนร ูลองลงมือทำเอง ทำใหรถูงึความยากลำบากของ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม

การทำงาน และเปนบทเรียนท่ีสำคัญในชีวิตท่ีจะเขาใจ
ความยากลำบากของผูคนท่ีทำงานในอาชีพตางๆ และ
ยังทำใหเขาใจผูคนเหลาน้ันไดดีมากย่ิงข้ึน รวมถึงการ
ไดเรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกทางหน่ึงดวย
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คณุพอวชัศลิป  กฤษเจริญ

สนามความคิด
งานแพรธรรม

(ใครมกีจิกรรมดีๆ เขยีนมาแบงปนกนัไดที่
“สนามความคดิ”  อดุมสาร  122/11 ซ.นนทร ี14
ถ.นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรอื  watchasin_k@hotmail.com)

กลุมนักขับรองประจำวัด
นกับญุยอแซฟ พนสันคิม
วัดนักบุญยอแซฟ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สังกัด

สังฆมณฑลจันทบุร ี มีกลมุนักขับรองประจำวัดต้ังแต
ผูเขียนยังเรียนอยูชั้นประถมปที่ 2  คือตั้งแตเริ่มอาน
หนงัสือไดประมาณ พ.ศ. 2490 คุณพอเจาวัดคือคณุพอ
ประพล ธรรมพิชัย ทานชักชวนนักเรียนคาทอลิก

โลเรจจา เตรวซิอน  เชาวันองัคารท่ี 20 สิงหาคม 2013
วนันีเ้ปนวนัท่ีญาติสนิท มิตรสหาย ทัง้ใกลและไกล มา
รวมชุมนุมกัน ในวัดการชำระของพระนางมารียพรหมจารี
(La PurificazioneBeataVergine Maria) แหงโลเรจจา
ในเขตสังฆมณฑลเตรวิซอนใกลสังฆมณฑลปาดัว
ในวันปลงศพเปโลซนิ เอวลิา มารดาของคณุพอเปโลซนิ
อาดรีอาโน

พระไดยกคณุแมเอวลิา ไปอยกูบัพระองค ในวัย 93
ป คุณแมกับอลับาโน เปโลซนิ ไดใหกำเนิดลูกท้ังหมด
6 คน และหน่ึงในจำนวนลูกๆ นัน้ ลกูคนท่ีสองไดเปน
พระสงฆองคหนึ่ง คือคุณพออาดรีอาโน ซ่ึงไดเปน
สมาชิกของคณะธรรมทูตแหงมิลาน (PIME) ทำงาน
ในประเทศไทยเกือบ 30 ป และปจจุบนัไดเปนอธิการใหญ
ของคณะธรรมทูตไทย รวมทัง้งานเด็กขางถนนในชุมชน
แออัดท่ีนนทบุรี

อลับาโน ไดจากโลกน้ีไปกอนเม่ือ 22 ปทีแ่ลว สวน
คุณแมกอนหนาน้ีไดบงบอกสัญญาณแหงความออนแอ
ตามอายุวยั ทานไดเขาโรงพยาบาลหลายครัง้  ครัง้สุดทาย
คุณพออาดรีอาโนไดกลับไปเย่ียมและโปรดศีลเจิม
ทีโ่รงพยาบาล เม่ือชวงตนเดือนกรกฎาคม หลงัจากนัน้
ไดกลับมาทำงานตอ จนวันท่ี 15 สิงหาคม คุณพอได
เดินทาง และไดพบคุณแมอีกคร้ัง ที่บานของทาน
ในเขตวัดโลเรจจา คุณแมไดส้ินใจในวันเสารที่ 17
สิงหาคม ไดทันกอนคุณแมส้ินใจ 2 วัน  ซ่ึงอยูในชวง
เดือนแหงการพักผอนวันหยุดของคุณพอพอดี

หลงัจากไดมีการสวดภาวนา รอญาติพีน่องหลานๆ
ทีม่าจากท่ีไกล ไดกำหนดวันปลงศพ ในวันท่ี 20 สิงหาคม
เวลา 10.30 น. มีคุณพออาดรอีาโน เปนประธาน และมี
สมาชิกคณะปเม 2 องคอยูขางประธานในพิธี ซ่ึง

 ⌫ 
ทานหน่ึง คือ คณุพอลวีโีอ รองอธกิารใหญของคณะปเม
ซ่ึงเคยเปนธรรมทูตหลายป ที ่จ.ลำปาง

บทเทศนของคุณพอ แสดงถึงความเช่ือแบบ
คาทอลิกอยางลึกซ้ึง คุณพอไดเนนย้ำถึงมุมมองใหม
ของความตายแบบคริสตชนวา ไมใชเวลาแหงความ
หมดหวังเสียใจแตอยางเดียว แตอาศัยพระคุณแหง
ความเช่ือ ความตายไดเปนหนทางท่ีจะพบพระเยซูเจา
เพราะเปนโอกาสไดรับชีวิตใหม พรอมกับพระเยซูเจา
ที่กลับคืนพระชนมชีพ เม่ือมองจากภายนอกเราจะ
ไมเหน็น้ำตาของคุณพอเลย นัน่แสดงใหเหน็วา คุณพอ
ไดนำความเช่ือมาเปนเคร่ืองชวยบรรเทาจิตใจ ความ
โศกเศราตามประสามนุษย ดวยทาทีทีส่งบ และพธีิกรรม
ที่เรียบรอย โดยคุณพอเลโอเน เชคเกตโต  เจาอาวาส
ทีป่ระสานและชวยจัดลำดบัข้ันตอนในพิธีกรรม ทำให
ทุกอยางผานไปอยางราบร่ืน

มีพระสงฆทีร่จูกั ทัง้ท่ีเปนสมาชิกของคณะปเมเอง
และพระสงฆท่ีรจูกั และอยใูนเขตวัดใกล ไดมารวมกัน
ประมาณ 20 องค ในจำนวนนี ้มีคณุพอลอเรนโซ อดตี
พระสงฆฟเดอีโดนุม อดีตเจาอาวาสวัดเชียงดาว และ
พระสงฆไทย 3 องค คือ คณุพออดศิกัดิ ์กจิบุญชู ซ่ึงได
ชวยงานชวงปดเทอม อยูที่วัดของคุณพอลอเรนโซ ใน
เขตสังฆมณฑลปาดัว คณุพอคมทวน สุขสุทพิย พระสงฆ
คณะธรรมทูตไทย ที่ใชเวลาชวงปดเทอมชวยงานวัด
อยูทางเหนือของมิลาน และคุณพอชัชชัย รวมอราม
พระสงฆคณะธรรมทูตไทย ทีก่ำลังเตรียมตัวกลบัประเทศ
หลังจากจบการศึกษาท่ีกรุงโรม

กอนเร่ิมพิธีตัวแทนพ่ีนอง และหลานๆ ไดกลาว
ไวอาลัยส้ันๆ และทายพธีิไดมีคำกลาวอาลัย โดยคุณพอ
ชัชชัย รวมอราม ไดกลาวขอบคุณครอบครัวเปโลซิน

และสัตบุรุษในเขตวัด ที่มารวมไวอาลัยใหกับคุณแม
และขอบคุณคุณแมที่ไดมอบลูกชายเปนพระสงฆ คือ
คุณพออาดรีอาโน เปนพระสงฆธรรมทูต เปนอธิการ
ของคณะธรรมทูตไทย  ปดทายดวยคุณพอเลโอเน
เจาอาวาส

รางของคุณแม ไดพกัผอนอยางสงบในสุสานของวัด
ที่อยูไมใกลนักจากวัดและจากบาน ของครอบครัว
เปโลซิน พวกเราพระศาสนจักรแหงประเทศไทย และ
คณะธรรมทูตไทย ขอรวมไวอาลยั รวมในคำภาวนาตอ
พระเปนเจา เพือ่วญิญาณของคุณแมเอวลิา และเพือ่เปน
กำลังใจใหกบัคุณพออาดรีอาโน และครอบครัวเปโลซิน
ทกุคน ขอพระประทานการพกัผอนในสันติสุขนิรนัดร
กบัพระองคใหกบัวิญญาณของคุณแมเอวลีาดวย...

คณุพอชชัชยั รวมอราม รายงาน

ในช้ันตางๆ ของโรงเรียน และวัยรุนพนการศึกษา
ภาคบังคับไปแลว (เฉพาะคาทอลิก) ใหมารวมฝกหัด
ขับรองกนั มีสมาชิกคร้ังแรกประมาณ 20 คน และผเูขียน
กเ็ปนหนึง่ในน้ันดวย คุณพอสอนดวยตนเอง เน้ือเพลง
กใ็ชพมิพดีดเอาและแบงกนัดู พอฝกซอมไดแลวคณุพอ
ก็ใชขับรองในมิสซาประจำวัน โอกาสวันสำคัญ เชน
คริสตมาส ฉลองแมพระ และใชในวันฉลองวัดประจำป
ดวย คุณพอประพลเปนเจาวัดอยูที่นี่นานหลายสมัย
คุณพอฝกนกัขบัรองมาตลอด นกัขบัรองบางคนแตงงาน
ไปมภีาระครอบครวัมาก หรอืบางคนเรยีนจบไปทำงาน
ตางจังหวดั กอ็อกไป คุณพอกห็ารนุใหมเขามาแทนเร่ือยๆ
วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จึงมีกลุมนักขับรอง
ประจำวดัมาจนถึงทุกวนัน้ี

เราเชื่อวาการขับรองระหวางพิธีบูชาขอบพระคุณ
เปนการภาวนาดวย เน้ือเพลงบางเพลงเตือนใหเรามี
ความรักและรูจักพระเยซูเจามากข้ึน ศรัทธามากข้ึน
และนักแตงเพลงของคาทอลิกเราในปจจุบันก็มีความ

สามารถ  ขอยกตัวอยางบางเพลงท่ีทำใหผขัูบรองและ
ผูฟงรูสึกและรักพระเปนเจามากขึ้น เชน บทเพลง
เริม่ข้ึนตนดวยคำวา ความรักพระองคนัน้แสนยิง่ใหญ
เขาใจจิตใจมนุษยทั้งมวล หรือเพลงทำนองเชิญชวน
ใหรวมมิสซาอยางดี เชน เราจงมาสรรเสริญพระเจา
ยกใจกายสสูวรรควมิาน และยงัมีเพลงอืน่อกีมากมาย
ที่มีเน้ือหาจรรโลงจิตใจไดอยางดี

การใชบทขบัรองประกอบในพิธีมิสซา ชวยใหมี
สมาธิมากข้ึน เพิม่ความสามัคคีในหมสัูตบุรษุ ทำใหพธีิ
มิสซาสงาข้ึน จึงเปนการดีที่จะสนับสนุนใหมีกลุม
นกัขบัรองประจำวัดตามวัดท่ัวไป จำนวนสมาชิกในกลมุ
อาจมากบางนอยบาง แลวแตสภาพของสังคมวัด
ทุกกลุมนักขับรองจะมีจุดประสงค เ ดียวกันคือ
สรรเสริญ และแสดงออกซ่ึงความรักตอพระเปนเจา

รกัในฐานะลูกพระเหมอืนกนั
ประคอง ทองแดง
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มหัศจรรยในการเรียบเรียงเร่ืองราวสักเร่ืองคือ
การเชื่อมชีวิตกับเรื่องราวนั้น

เพื่อนอีกคนหน่ึงของผม เชื่อมโยงชีวิตกับคุณพอ
ในฐานะอดีตเจาอาวาส ผบูกุเบิก กอต้ังวัด และโรงเรียน
ที่บางสะแก... และน่ีเปนเร่ืองราวชีวิตของคุณพอโกลด
ราแปง ... ทานเกิดเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน ค.ศ. 1949 บวช
เปนพระสงฆในป 1956 และออกเดินทางมาประเทศ

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

ไทยในปนี ้เม่ือมาถงึกไ็ดรบัมอบหมายใหเรยีนภาษาจีน
ทนัที และน่ีเปนเคร่ืองหมายวา “ตองทำงานกับคริสตชน
ชาวจีนเปนแน” และก็จริงเพราะทานเปนเจาอาวาส
วดัแมพระลกูประคำ กาลหวาร ในปตอมาคือ ค.ศ. 1957
ในยคุท่ีปลัดมีไมเพยีงพอ แตงานลนมือเพราะกาลหวาร
เปนวดัแม ทีมี่วดัชานเมืองเปนวดัสาขาอีกหลายวดั และ
บางสะแกก็เปนหน่ึงในน้ัน...  ทานแกปญหาดวยการสง
ครูคำสอนไปชวยตามวัดตางๆ มีการจัดระบบการเย่ียม
วดัตางๆ จนจำนวนผรูบัศีลลางบาปมีมากข้ึน มีบนัทึกวา
“ยากที่จะถึงจำนวนน้ีไดในเมืองกรุงเทพฯ”

1. คณุพอราแปง กบัวดับางสะแก
กลุมคริสตชนเล็กๆ กลุมน้ี ต้ังอยูฝงตรงขามกับ

แมน้ำเจาพระยา ครสิตังหาเลีย้งชพีดวยการทำสวน และ
รบัจางเล็กๆ นอยๆ มีวดัเล็กๆ ทีก่ำลงัจะพงั ตอนน้ันยงั
ไมมีโรงเรียน “คุณพอรักคริสตังกลุมนี้มาก” วันท่ี 14
กมุภาพนัธ ค.ศ. 1965 ทานออกจากวัดกาลหวาร มาเปน
เจาอาวาสท่ีวัดบางสะแก ซ่ึงมีการกอสรางวัดแลวในป
ค.ศ. 1964 และทำการเสกในวันท่ี 8 ธันวาคม ค.ศ. 1964
และสรางโรงเรียนในป ค.ศ. 1965 ... วดัท่ีคุณพอสราง
ทีบ่างสะแกในนาม “แมพระประจกัษทีเ่มืองลรูด”

2. คณุพอราแปง กบัวดัสระบุรี
เม่ือมีการแยกสังฆมณฑลนครสวรรค ในป ค.ศ.

1967 คุณพอราแปง อาสามาทำงานอภิบาลและแพรธรรม
ในสังฆมณฑลใหมทนัที ทานรวมงานกับพระสงัฆราช
มเิชล ลงัเยร และงานแรกท่ีไดรบัหมายคือกลมุครสิตชน

สระบุรี ทานสรางวัดท่ีมีโครงสราง และประสบการณ
เดียวกับท่ีบางสะแก ที่เชื่อมโยงกันอีกประการหนึ่งคือ
ชื่อวัด ... วัดแมพระประจักษเมืองลูรด เหมือนกัน
เพยีงตางสังฆมณฑล วดัทีโ่ครงสรางเดียวกบัท่ีบางสะแก
ไดรบัการเสกในป ค.ศ. 1979

3. คณุพอราแปง สรปุชวีติสงฆ
ณ วนัคริสตสมภพของป ค.ศ. 1981 ... มีงานใหญ

เกิดข้ึนท่ีสระบุรี คุณพอเลือกเอาวันน้ันเปนวันฉลอง
ชวีติสงฆครบ 25 ป ทานกลาวกับผมูารวมงานวา “เปน
เกียรติที่นาชื่นชมที่ไดเปนสงฆของพระคริสตเจา” ...
ทานจากเราไปในปตอมาคือ ค.ศ. 1982 ศพของทาน
ถูกฝงท่ีสระบุรี ดานหลังพระแทนท่ีทานทำมิสซา
ทกุๆ วนั ...

4. คนเรามีวิธีการเชื่อมโยงกับเรื่องเกากอน
ดวยหลากวธิี

เราอาจยืน่จินตนาการกับส่ิงน้ี เพราะเราอาจไมเขาใจ
บรรยากาศในชวงน้ันอยางแทจริง แตลองเปดใจปลอย
ใหจินตนาการเร่ืองราวแหงชีวิตสงฆของคุณพอราแปง
... เราจะเหน็ชวีติสวยงาม ทีย่นืหยดั เหนด็เหนือ่ย และ
หลากความรูสึกที่ซอนในใบหนาแหงความเปนสงฆ
ของพระครสิตเจาองคนี้

ป .ล .  บุคคลตนเรื่อง  เพื่อนสังฆานุกรลูกวัด
บางสะแก... สังฆานุกรสเตเฟน วรียทุธ  เกยีรตสิกลุชยั

การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ
หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว

ณ  สวรรค  (kamsornway.blogspot.com)

“เปนเกียรติที่นาชื่นชมที่ได
สงฆของพระครสิตเจา”

เรื่องราวชีวิตสงฆ
คณุพอโกลด ราแปง (เอ็มอพีี)
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73 ป
วีรกรรมแหงความเช่ือ

บญุราศทีัง้เจด็แหงสองคอน
1940-2013

มคีวามยนิดขีอเชญิรวมฉลอง 73 ป วรีกรรมแหงความเชือ่ของ
บญุราศีทัง้เจ็ดแหงสองคอน ณ สกัการสถานพระมารดาแหงมรณสักข ีสองคอน

ต.ปงขาม อ.หวานใหญ จ.มกุดาหาร
โดยมกีำหนดการ ดงันี้
วนักอนวันฉลอง วนัศกุรที ่18 ตลุาคม ค.ศ. 2013

10.00 น. พธิบีชูาขอบพระคณุ (มสิซาพเิศษ) - ทีป่าศกัดิส์ทิธิ์
15.00 น. พิธีตั้งศีลฯ และเฝาศีลมหาสนิทท่ีสักการสถานฯ

- พิธีแหศีลมหาสนิทสูปาศักดิ์สิทธิ์
- พิธีอวยพรศีลฯ (ที่ปาศักดิ์สิทธิ์)

19.00 น. พิธีแหพระรูปแมพระ (จากปาศักดิ์สิทธิ์ สูสักการสถานฯ)
19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาเตรียมจิตใจ)

โดยอปุสงัฆราช คณุพอวรีะเดช ใจเสร ี เปนประธาน
- ถวายชอดอกไมแดแมพระ

วนัฉลอง วนัเสารที ่19 ตลุาคม ค.ศ. 2013
09.45 น. ตัดริบบิ้นปลอยลูกโปง (บริเวณหนาสักการสถานฯ)
10.00 น. พธิบีชูาขอบพระคณุ โดยพระสงัฆราชยอแซฟ พบิลูย วสิฐินนทชยั เปนประธาน

- แหพระธาตุบญุราศีฯ (จากสักการสถานฯ สปูาศกัดิส์ทิธิ)์

คณะคูรซิลโลแหงพระคริสตศาสนา
ขอเชิญรวมงานอุลตรยีาระดับชาติ

คูรซิลลิสตาสังสรรคปนน้ำใจ
เพื่อมูลนิธิสงเคราะหเด็กพัทยา

วนัเสารที ่16 พฤศจิกายน 2013
ณ วดัธรรมาสนนกับญุเปโตร บางเชอืกหนงั กรงุเทพฯ

กำหนดการ
08.00 น. อาหารเชา
09.00 น. วจนพิธกีรรมเปด
10.45 น. พิธบูีชาขอบพระคุณ
12.00 น. รบัประทานอาหาร
(โตะจีน ทานละ 200 บาท)

สอบถามจากคณะกรรมการ
ระดบัชาติ 081- 8213155
อ.กรงุเทพฯ 084-0214516
ส.จันทบุรี 081-9093410
ส.ราชบุรี 086-3687274
และจากกลุมวัดตางๆ

ติดตอสอบถามคณุพอเฉลิมศลิป จนัลา เจาอาวาส  โทร. 08-1872-0659, คณุพอเดน ชวยสุข ผชูวยเจาอาวาส โทร. 08-1756-2038
ซสิเตอรประจำวดัสองคอน โทร. 08-1183-5064 หรอื 08-4799-2265

(ครบ 5 ป)
เกดิใหมในพระเจา 23 ตลุาคม ค.ศ. 2008
“เดชะพระมหาทรมานอนันาเศราสลดยิง่ของพระเยซเูจา
ขอทรงโปรดเมตตาลกูทัง้หลายและชาวโลกทัง้มวลเทอญ”
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‡ªìπª√–∏“π (‡«≈“ 09.30 π.  «¥ “¬ª√–§”‚≈°

‡¢µ 4)

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ÀπÕß®Õ° °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

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

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥√“™‘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“)

«—¥·¡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.

«—¥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≠¡“√å°“√‘µ“ ∫“ßµ“≈ ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß

100 ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß°≈ÿà¡§√‘ µ™π «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13

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

ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” À≈—°Àâ“ Õ.¥”‡π‘π –¥«°

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡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≈“§¡ ‡«≈“

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.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����¿§‘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 ®√— »√’

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

10.30 π.

����� §≥–¿√“¥“πâÕ¬ø√—π´‘ °—π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®—¥ß“π ¡‚¿™π—°∫ÿ≠ø√—π ‘́ ·ÀàßÕ—  ’́ ’́ ª√–®”ªï

2013 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 5 µÿ≈“§¡ 2013 æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 10.30 π. ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠

ø√—π´‘ ·ÀàßÕ— ´’´’  «π —πµ‘∏√√¡ ≈”‰∑√ ª∑ÿ¡∏“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“¬«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 µÿ≈“§¡ 2013 ‡«≈“

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

«—π®∫§à“¬«—πæÿ∏∑’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–

�����·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

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

ª√–∏“π

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

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’-

¥“√ÿ≥»’≈ ‡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

«—¥π—°∫ÿ≠‡´ ’́≈’Õ“ Àâ«¬µâππÿàπ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å

∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫â“π·¡à‡À“– (‡¢µ«—¥„À¡à)

Õ.·¡à –‡√’¬ß ®.·¡àŒàÕß Õπ  ‡ °«—¥ «—π‡ “√å∑’Ë 30

æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπÕ—§√ “«° ®.æ–‡¬“ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ·¡à≈“πâÕ¬ ®.·¡àŒàÕß Õπ ©≈Õß

50 ªï°≈ÿà¡§√‘ µ™π «—π»ÿ°√å∑’Ë 27 ·≈–«—π‡ “√å∑’Ë 28

∏—π«“§¡ (¡‘ ´“©≈Õß«—π‡ “√å∑’Ë 28 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 10.00 π.) æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√–

Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

ª√–™“ —¡æ—π∏å«—¥‰Àπ¡’Õ–‰√ / ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com
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¿“¬„π«—π∑’Ë 20 °—π¬“¬π 2013 ∑“ß‚∑√»—æ∑åÀ¡“¬‡≈¢

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

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

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

12 µÿ≈“§¡ 2013 ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë —°°“√ ∂“π

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

®.π§√ª∞¡ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ‡Àß’¬π ÀŸ«å ‡∫’Í¬µ

‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’ À≈—ßæ‘∏’¡’·Ààæ√–∏“µÿ

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

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

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

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

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

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

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’√—∫°“√√—°…“‚√§‚¥¬æ√–æ√¢Õß

∑’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’

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❇ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ∫â“ππ“ ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π 2013 ‡«≈“ 10.00 π.

❇ «—¥æ√–µ√’‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ®.π§√ª∞¡

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π 2013 ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π (√â“π§â“µ‘¥µàÕ§ÿ≥Õ¿‘™“µ‘ ‚ ∑π ‚∑√. 08-

1338-3574)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

❇ «—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π √â“ß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 µÿ≈“§¡ 2013 ‡«≈“ 13.00  π.

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

❇ «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ À—«À‘π

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π 2013

‡«≈“ 09.00 π. (æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥„π ÿ “π)

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¥’µ

π“¬° ¡“§¡ ¿“°“√»÷°…“§“∑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 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¡“°  «—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 Medita t ion)  ”À√—∫

ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª ∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 09.30-11.30 π. ∑’Ë

ÀâÕßª√–™ÿ¡™—Èπ 2 Õ“§“√„À¡à «—¥æ√–¡À“‰∂à

´Õ¬√à«¡ƒ¥’ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ ‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘

‡ªìπ®‘µµ“∏‘°“√  π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ 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

°“√‡™◊ËÕ

§◊Õ°“√øíß

·≈–°“√‡ÀÁπ

°“√øíß

„π§«“¡‡™◊ËÕ

ª√“°Ø

„π√Ÿª·∫∫

°“√√Ÿâ®—°

∑’Ë®–√—°

Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡ªìπ°“√øíß

 à«π∫ÿ§§≈

§◊Õ

®”‡ ’¬ß

¢Õß

π“¬™ÿ¡æ“∫“≈

∑’Ë¥’‰¥â

(‡∑’¬∫

¬ÕÀåπ 10:3-5)

∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë‡ÀπÁ¥‡Àπ◊ËÕ¬

·≈–·∫°¿“√–Àπ—°®ß¡“æ∫‡√“‡∂‘¥

‡√“®–„Àâ∑à“π‰¥âæ—°ºàÕπ (¡—∑∏‘« 11:28)
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อดุมสาร หนังสอืพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  ผอูำนวยการ   : คุณพออนุชา ไชยเดช  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช  หัวหนากองบรรณาธิการ : วชัรี กจิสวสัด์ิ
 กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ   ฝายโฆษณา  สพุร เลาเรยีนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ : คุณพอพงศเทพ  ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอบรโูน โรสซ ีสังฆมณฑลจันทบรีุ

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

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกนัอคัคภียั การขนสง อบัุตเิหตสุวนบคุคล
และกลมุ การเดนิทาง รวมทัง้ประกนัเบด็เตลด็

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หม้ันทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

ซูซานนา สุนา พจนปฏิญญา
เกิดใหมในพระเจา 21 กันยายน พ.ศ. 2552

ครบ 4 ป

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถงึ

ยอแซฟ ประเสรฐิ พจนายน
เกดิใหมในพระเจา 27 กนัยายน  พ.ศ. 2529

 ครบ 27 ป
“ความยาวของทะเลสาบกาลิลี 27 กิโลเมตร”

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

นาตาลี อมัพร
สังวาลเพชร

ชาตะ 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2468

เกิดใหมในพระเจา
12 สงิหาคม พ.ศ. 2556

“ขอใหทกุสิง่เปนไปตามน้ำพระทยั” (มธ 6,10) ทานไดรับความรอดพน
เพราะพระหรรษทาน

อาศัยความเชื่อ
ความรอดพนนีม้ไิดมาจากทาน
แตเปนของประทานจากพระเจา

 (เอเฟซัส 2:8)

สมัครสมาชิก
อดุมสาร

400 บาทตอป
และอดุมศานต

400 ตอป
ตออายุสมาชิก

ติดตอ
ฝายทะเบยีน
สมาชกิ

โทร. 0-2681-
3900

ตอ 1810
ติดตอ

กองบรรณาธกิาร
โทร. 0-2681-

3900
ตอ 1805
E-mail :

udomsarn@
gmail.com ,

udomsarn@
cbct.net

ตดิตอส่ือมวลชนคาทอลิกฯ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ระลึกถึงทานในคำภาวนา
วญิญาณสมาชกิอดุมสาร
และอดุมศานตผลูวงลบั  /
วญิญาณในไฟชำระ
และวญิญาณท่ีไมมใีครคดิถึง
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มใีครบางคนฟงเสยีงเมด็ฝน
มีคนบางคน
ฟงเสียงพระเจา
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จะวาไปแลวการประชุมก็เปนสวนหน่ึงของ
การทำงานเลยทีเดียว บางทีผมสงสัยวาการประชุม
คือทั้งหมดหรือแคสวนหนึ่งเทาน้ัน และ/หรือ
งานของเราคือการประชุม ผมคิดวาตองไมใชแนๆ

เชาวันเสารผมขับรถออกจากบานผูหวาน
สามพราน นครปฐม หลังจากไดพักผอนอยาง
พอเพียงในค่ำคืนวันศุกร วันสุดทายของสัปดาห
แหงการประชุมท่ีเรียกไดวา ท้ังซับซอนและ
ซอนทับ ผมมีประชุมของสภาพระสังฆราชฯ ต้ังแต
วันจันทรถึงวันพุธ แมวาตอนสายของวันอังคาร
ตองมาประชุมกับสามเณรช้ันป 3 อาจารยและ
คุณพอทีดู่แลเก่ียวกบัหลกัสูตรภาคปฏบิติัของงาน
ส่ือมวลชนกับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม และ
บายวันพุธผมตองยอนกลับมาประชุมท่ีสำนักงาน
สภาพระสังฆราชฯ ทีพ่ระราม 3 กอน 14.00 น. ซ่ึง
เปนไปไดยากเหลือเกินที่จะทันเวลา เพราะผม
ไมสามารถออกมาไดกอน 13.00 น. เปนการ
ประชุมนัดสุดทายของคณะกรรมการสรรหา
รางวัล Catholic Media Awards ครั้งท่ี 31 ผม
หลีกเลี่ยงหรือฝากงานคงยากกวา และเชาวัน
พฤหสับดี กบัการประชุมเตรียมสมัชชาใหญฯ ซ่ึง
เปนการประชุมในเชิงหาแนวทาง สำหรับเตรียม
แผนอภบิาลฉบับใหม และการจัดเตรียมปศักด์ิสิทธ์ิ
ในไมชา การประชุมจะส้ินสุดในบายวันศุกร แต
บายวันศุกรนั่นเองผมก็ไดรับการเช้ือเชิญให
รวมประชุมกับนักเขียนกลุมหน่ึง ซ่ึงต้ังใจจะทำ
หนังสือภาพเกี่ยวกับ “ภาพศรัทธาแหงอาเซียน”
โดยมีนกัเขียน 10 ทาน และชางภาพเก็บรวบรวม
เรื่องราว บรรยากาศความศรัทธาในภูมิภาคน้ี
พวกเขาตองการประสานความรวมมือ และความ
ถูกตองของขอมูลเปนตนในวันน้ีกับฝงคาทอลิก
เปนกาวแรกท่ีนาสนใจทีเดียว การประชุมมากมาย
เหลาน้ีถาจะนับใหมากข้ึนไปอีก ตองนับวาจาก
การประชุมเหลาน้ีเองผมจึงถอนการประชุมหลัก
ของสำนักงาน และเล่ือนการประชุมบางงานเพ่ือ
ใหสามารถมาประชุมกับหนวยงานหลักๆ เหลาน้ี
ได

เชาวันที่ถนนเปยกชื้นจากสายฝนตอนค่ำ
ของวันวาน สงผลใหอากาศเย็นสบาย รถราผูคน
ของเชาวันหยุดของใครบางคนแตกับอีกบางคน
ตองทำงาน ทำใหรถทีว่ิง่อยบูนทองถนนมจีำนวน
นอยลง ผมใสเพลงของมาโนช พุฒตาล ชุด
อยูอยุธยาลงไปในเคร่ืองซีดี ในชุดน้ีเปดดวย
เพลงหุบเขาฝนโปรยไพร เรื่องราวของชายที่
ปลูกบานอยูในชนบทเพ่ือฟงเสียงฝน ผมนึกถึง
ตนเอง ชายผูพรอมจะเดินทางไปทุกท่ี โดยอาศัย
ความนบนอบเปนท่ีต้ัง บางท่ีพำนักอาจจะไดยิน
เสียงฝนชัดเจน บางท่ีอาจจะมีเสียงรถและผูคน

มากมาย แตทกุวนัเราตองไมหยดุท่ีจะฟงเสียงของพระ
ในการประชมุสภาพระสงัฆราชฯ ครัง้น้ี ส่ือมวลชน

คาทอลิกฯ ไดนำเสนอและไดรับมอบหมายงานตอ
สภาพระสังฆราชฯ อยูหลายๆ ประเด็น แตมีงานหน่ึง
ที่กอนท่ีจะประชุม มีเหตุการณที่ทำเอาผมท่ึงกับมัน
เหมอืนกนั

ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กำลงัทำรายการเพ่ือลงในชอง
ยูทูปถึง 3 รายการ นั่นไมไดหมายความวา รายการ
โทรทัศนที่เรามีอยูแลว เราจะละท้ิงนะครับ รายการ
พระเจาสถิตกับเรา ทางชอง  11 ยงัดำเนนิตอไป  รายการ
แสงธรรมก็ยังเขมขนเชนเคยในชอง 9 สวนเวลาก็รูๆ
กนัอย ู(ฮา) แตรายการท่ีเพิม่เขามาท้ัง 3 รายการ เปนท้ัง
การแพรธรรมในเชิงรุก เปนท้ังการรองรับทีวีดิจิตอล
ถาพระโปรดใหเราไดเปนผูผลิตรายการเราก็จะเห็น
แนวทางการทำงานในแบบของเรา หรือไมตองยก
เหตุผลใดๆ มาอางอิง ส่ิงเหลาน้ีก็เปนหนาท่ีพื้นฐาน
ที่ ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ควรจะตองกระทำอยูแลว
รายการท้ัง 3 รายการท่ีวาน้ี รายการท่ีหนึง่คือการนำเอา
การใหขอคิดเก่ียวกับพระคัมภีรทั้งสามของมิสซา
วนัอาทติย ทีป่กติเราจะไดยนิคณุพอพงศเทพ  ประมวล-
พรอม พดูในรายการวทิยรุฐัสภา มาข้ึนจอดวย รายการ
ทีส่องเปนรายการเลาขาวพระศาสนจักรสากล สลับกับ
บทเทศนของพระสันตะปาปา โดยผูคร่ำหวอดอยูกับ
งานของพระศาสนจักรสากลเปนเวลานาน มงซินญอร
วิษณุ ธัญญอนันต และรายการท่ีสามคือ รายการขาว
ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย รายการท้ังสามน้ีคาด
วาจะไดรับชมกันไมเกินเดือนตุลาคมน้ี โดยรวมๆ
ทุกอยางผานไปดวยดี เพียงแตชื่อรายการเปนประเด็น
ที่ตองสรุปใหเสร็จกอนการประชุมสภาพระสังฆราชฯ
ที่จะเกิดข้ึน รายการท่ีสองและสามไมนามีปญหา แต
รายการที่หนึ่ง เราไมรูจะเลือกวาช่ือรายการอะไรดี
เพื่อสรุปภาพรวมของรายการและอธิบายตัวตนของ
รายการใหชัดเจนในคำส้ันๆ

ผมใชเวลาสักพักในวันเสารกอนประชุม และใน

ที่ สุด  เย็นวันน้ันผมก็
ตัดสินใจวา  ถาคุณพอ
เจาของรายการยังไมได
ต้ังชื่อ  จะลองต้ังชื่อเพื่อ
การนำเสนอไปกอน ผม
ต้ังชือ่รายการน้ันวา “พระ-
คัมภีรที่ฉันรัก” โดยมี
สโลแกนวา “โอบกอด
พระคัมภีร สวมใสพระ-
วาจา กบัรายการพระคัมภรี

ที่ฉันรัก” ผมรูสึกเขาทาดี แตมันมีอะไรท่ีนาท่ึง
กวาน้ัน เม่ือเชาวันอาทิตยกอนถวายมิสซาผมพบ
คุณพอเจาของรายการ เราคุยถามไถถึงประเด็น
เหลาน้ีสักเลก็นอย คุณพอบอกผมวา ใหชือ่รายการ
วา “พระคัมภีรที่ฉันรัก” ก็แลวกัน ตรงกันเปะ
ตรงกันโดยไมมีใครนัดกับใคร ผมไมอยากเช่ือวา
นีคื่อเรือ่งบังเอิญ

รถพาผมกลับมา ยังบ านพักที่ อัส สัมชัญ
อยางปลอดภยั เอกสารอกีกองใหญจากการประชมุ
บางเลมยังอยูในรถ บางเลมถูกนำข้ึนมาบนหอง
บางเลมอาจจะถูกวางไวที่สำนักงาน ผมจดจำ
บางประเด็นจากการประชุมไดอยางแมนยำ เพื่อ
นำไปดำเนินการตอ บางประเด็นผมจำไดบาง
ไมไดบาง สวนบางประเด็นผมเชื่อวาผมอาจจะ
ลางเลือนหรือหลงลืมไปในท่ีสุด การประชุม
มากมายท่ีผานเขามาในการทำงาน หรอืการทำงาน
มากมายท่ีผานเขามาในชีวติ ความสำเรจ็หรอืความ
ลมเหลวอาจไมสามารถวัดไดจากผลของมัน หรือ
เสียงสรรเสริญ งานของพระ มีผลสมัฤทธ์ิทีว่ดัไดวา
มีเสียงของพระอยตูรงน้ันหรอืไมอยางไร เราไดยนิ
ถอยความอะไรบางอยาง ทั้งในใจหรือภายนอก
เพือ่บอกถงึการประทับอยขูองพระองค เสียงเลก็ๆ
ที่สะทอนขึ้นมาในวันเวลาท่ีตองคิดชื่อรายการ
กลบัพาใหเราไดรำพงึไดอกียาว “พระคัมภีรทีฉ่นัรกั”
ไมเพียงแคนั้น มันกลับตรงกันเหมือนนัดหมาย
ผมไมเชือ่อยแูลววามันเปนเรือ่งบงัเอญิ ยิง่งานของ
พระแลวละก็ เรายังสามารถคนพบความมหัศจรรย
ไดอีกมาก

มีฝนตกมากข้ึนในหลายพ้ืนท่ี กรมอุตุฯ รายงาน
เชนน้ัน มีชายบางคนนั่งฟงเสียงฝน ณ หุบเขา
ฝนโปรยไพร  แตคงมีคนอกีหลายคนกำลงัฟงเสียง
ของพระ ในชวีติทุกวนัท่ีพวกเขากาวเดิน

บรรณาธิการบริหาร
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ç√à«¡°‘®°√√¡é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23  ‘ßÀ“§¡ 2013 Àπà«¬ß“π¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ π”‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√ ºŸâ™à«¬

æ√– —ß¶√“™ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√Àπà«¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ‰¥âπ”¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ √–¥—∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ (¡.1-¡.3) ®”π«π 52

§π ‰ª√à«¡∑”°‘®°√√¡ ç‡æ◊ËÕπ™à«¬‡æ◊ËÕπ æ’Ë ÕππâÕßé ∑’Ë»Ÿπ¬å§“∑Õ≈‘°

 ß‡§√“–Àåπ—°∫ÿ≠Õ—ππ“‡æ◊ËÕºŸâÕæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ ∑à“®’π ®. ¡ÿ∑√ “§√ ‚¥¬¡’‡¥Á°Ê

ºŸâÕæ¬æ¡“‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡∑—Èß ‘Èπª√–¡“≥ 260 §π ®“° 2 »Ÿπ¬å §◊Õ »Ÿπ¬å§“∑Õ≈‘°

 ß‡§√“–Àåπ—°∫ÿ≠Õ—ππ“œ ·≈–»Ÿπ¬å§“∑Õ≈‘° ß‡§√“–Àåπ—°∫ÿ≠¬ÕÕ“°‘¡œ ·≈–‰¥â
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ç∂«“¬§” —≠≠“é «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 °—π¬“¬π 2013  ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈ °√ÿß‡∑æœ
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¥—ß°≈à“« √à«¡¥â«¬§ÿ≥æàÕª√–¬ÿ∑∏ »√’‡®√‘≠ ®‘µµ“∏‘°“√

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

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

∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 3  ‘ßÀ“§¡ 2013 ‚¥¬¡’

§ÿ≥æàÕ ¡À¡“¬ ¡∏ÿ√  ÿ«√√≥ ·≈–§ÿ≥æàÕ«—¬æ√µ æÿ≤ “ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ ¡’ºŸâ

‡¢â“√à«¡∑—Èß ‘Èπ 12 §π  (»“ π“æÿ∑∏ 4 ·≈–»“ π“§√‘ µå §“∑Õ≈‘° 8 ®“°

Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—°  «—¥æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ ∫“ßπ“ °.¡.8 «—¥æ√–¡“√¥“

π‘®®“πÿ‡§√“–Àå §≈Õß®—Ëπ «—¥´“ßµ“§√Ÿâ  °ÿÆ’®’π ·≈–«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥
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µÕπ∑’Ë 13 ¡‘µ√¿“æ (1)
‡¡◊ËÕ‡√“∂“¡À“§ÿ≥¿“æ¢Õß¡‘µ√

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥ª√–™ÿ¡ ¿“æ√– —ß¶√“™œ
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Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ ·≈–µâÕπ√—∫¡ß ‘́π≠Õ√å‡®Õ√å¡“‚π ‡ª‡π‚¡‡µâ ∑’Ëª√÷°…“

 ∂“π‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬§π„À¡à ‚Õ°“ π’È¬—ß‰¥â¢Õ∫§ÿ≥

§≥–°√√¡°“√·ª≈æ√–§—¡¿’√å ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™æÕ≈ ™“ß Õ‘π-π—¡ ‡Õ°Õ—§√-

 ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â¡Õ∫„∫æ√¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“

ø√—ß´‘  æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ¡Õ∫‚≈à ·≈–

æ√– —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å  «’√–  Õ“¿√≥å√—µπå ¡Õ∫™àÕ¥Õ°‰¡â· ¥ß§«“¡¢Õ∫§ÿ≥

·°à§≥–°√√¡°“√ºŸâ·ª≈·≈–ºŸâ®—¥∑”æ√–§—¡¿’√å¿“…“‰∑¬ ©∫—∫§“∑Õ≈‘° ·≈–

Õ“®“√¬åºŸâ°≈àÕ¡‡°≈“¿“…“ ´÷Ëß∑”ß“π¥â«¬§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ‡ ’¬ ≈–·≈–Õÿ∑‘»µπ ‡ªìπ

‡«≈“∂÷ß 21 ªï ®π°√–∑—Ëß°√–∫«π°“√·ª≈·≈–°“√°≈àÕ¡‡°≈“¿“…“ ”‡√Á®

§√∫∂â«π·≈â« ∂◊Õ‰¥â«à“§≥–°√√¡°“√™ÿ¥π’È ‰¥â∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πåÕ¬à“ß¬‘Ëß·°à

æ√–»“ π®—°√‰∑¬ §≥–°√√¡°“√™ÿ¥π’Èª√–°Õ∫¥â«¬ §ÿ≥æàÕ∑—»‰π¬å §¡°ƒ 

§ÿ≥æàÕø√—ß ‘́  ‰° å º».æ√√≥’ ¡π— ‰æ∫Ÿ≈¬å √».®“√ÿ≥’ °Õßæ≈æ√À¡ √».«“√ÿ≥’

®—π∑√“πÿ«—≤πå ºŸâ°≈àÕ¡‡°≈“„Àâ¿“…“‰æ‡√“– ≈– ≈«¬

¡ß´‘π≠Õ√å‡®Õ√å¡“‚π

‡ª‡π‚¡‡µâ

(Msgr.Germano Penemote)

∑’Ëª√÷°…“ ∂“π‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ

«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬

§π„À¡à

∂à“¬¿“æ°—∫

æ√–§ÿ≥‡®â“≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬

ç‡æ◊ËÕπé §π‡√“π‘¬“¡§”π’È°—πÕ¬à“ß‰√? °—∫§ÿ≥¿“æ¢Õß‡æ◊ËÕπ

∑’Ë‡√“· «ßÀ“...

ç‡æ◊ËÕπ®–¡’§«“¡√—°µàÕ°—πµ≈Õ¥‰ª ®–‡ªìπæ’ËπâÕß„π¬“¡

‡§√“–Àå√â“¬é ( ÿ¿“…‘µ 17:17)

çÕ¬à“‡ªìπ¡‘µ√°—∫§π‚°√∏ßà“¬ Õ¬à“§∫À“°—∫§π‚¡‚À√â“¬é

( ÿ¿“…‘µ 22:24)

∫“ß∑’‡√“‡√’¬°√âÕß„Àâ‡æ◊ËÕπ‡ªìπ¡“°¡“¬∑’Ë‡√“µâÕß°“√ ¡“°°«à“

 ‘Ëß∑’Ë‡æ◊ËÕπ§«√®–‡ªìπ‰¥â π—Ëπ§◊Õ‡ªìπ‡æ◊ËÕπ
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