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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัที ่42 ประจำวนัที ่13-19 ตุลาคม 2013 หนา 3

สรุปเนื้อหาเอกสารสังคายนา
วาติกัน คร้ังท่ี 2

โดย ศษิยเกาโรม’70
โอกาสครบ 50 ปสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ขอนำทานผูอานไปรูจักกับ

เอกสารทัง้ 16 ฉบบั แบงเปนพระธรรมนญู 4 ฉบบั พระสมณกฤษฎกีา 9 ฉบบั
คำแถลง 3 ฉบบั ทีเ่กดิขึน้ในการสงัคายนาวาตกินั ครัง้ที ่2

ฉบับท่ี 5 พระสมณกฤษฎีกาเรื่องสื่อสารสังคม
(ในภาษาละตนิคอื Inter Mirifica)

ไดรบัการรบัรองวนัท่ี 4 ธันวาคม ค.ศ. 1963 ดวยคะแนนเสียง 1,960 ตอ 164
1. “ดวยพระพรของพระเจาเปนตนในยุคใหมคนปญญาเลิศไดผลิต

ส่ิงประดิษฐนาท่ึงจากวัสดุธรรมชาติในอาณาจักรดานเทคโนโลยี ของประดิษฐ
บางอยางมีผลตอจิตใจมนุษยเพราะเปดทางใหมและมีประสิทธิผลสูงในดาน
การส่ือสารสำหรับขาวสารความคิดและแนวทาง”

2. ปตาจารยสังคายนาไมสามารถเล็งเหน็ความกาวหนาในดานส่ือสารสงัคม
ต้ังแตชวง ค.ศ. 1960 วากาวหนาไปไกลถึงไหน แตพอจะสรุปไดวาพวกทาน
เหลาน้ีสนับสนุนสมาชิกพระศาสนจักรใหใชทุกรูปแบบของส่ือสารสังคมเพ่ือ
ถายทอดสารของพระคริสตเจา และใหผมีูสวนเก่ียวของกับส่ือรวมสมัยรทูนัและ
ควบคุมใหอยูในขอบขายศีลธรรมและความเชื่อ

ฉบับท่ี 6 พระสมณกฤษฎีกาวาดวยการเสวนากับศาสนาท่ีเชื่อในพระคริสตเจา
(ในภาษาละตนิคอื Unitatis Redintergratio)

ไดรับการรับรองวันท่ี 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1964 ดวยคะแนนเสียง 2,137
ตอ 11

1. แสวงหาการฟนฟูความสัมพันธกัน เรียกรองใหทุกฝายมีการเปล่ียน
ทาทีเพื่อใหการเสวนาเปนไปได

2. การเขารวมพิธีกรรมบางคร้ังมีความจำเปนเพื่อชวยใหไดรับพระ-
หรรษทานในการเปนหนึ่งเดียว(8)

3. ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 และสังคายนา
พระศาสนจักรของเราไดพัฒนาทาทีใหมท่ีมีตอพี่นองท่ีแตกแยกกันกับเรา พระ-
สันตะปาปาไดเชญิผแูทนฝายโปรเตสแตนตและออรโธดอกซ เขามาเปนผสัูงเกต-
การณเปนทางการเพ่ือรับรูการอภิปรายตางๆ พระองคยังไดต้ังสำนักเลขาธิการ
ใหมเพือ่สงเสริมความเปนเอกภาพหนึง่เดียว

เอกสารเร่ืองการเสวนาระหวางผูมีความเช่ือในพระคริสตนี้เขียนวา การ
แตกแยกในหมูคริสตชนเปนท่ีสะดุดและเปนผลมาจากความผิดของท้ัง 2 ฝาย
ดังน้ันควรหันหนาเขาหากันเพ่ือใหมีเสวนามากข้ึน

ฉบับท่ี 7 พระสมณกฤษฎีกาวาดวยพระศาสนจักรคาทอลิกตะวันออก
(ในภาษาละตินคอื Orientalium Ecclesiarum)

     ไดรับการรับรองวันท่ี 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1964 ดวยคะแนนเสียง 2,110
ตอ 39

1. ธรรมนญูน้ีมีความเช่ือมโยงใกลชดิกับธรรมนญูวาดวยการเสวนาระหวาง
ครสิตชน

2. พูดกับคริสตชน 2 กลุมคือคริสตชนออรโธดอกซตะวันออกซ่ึงมีความ
สัมพนัธกบัพระศาสนจักรคาทอลิกและอีกกลมุหน่ึงท่ีไมมีความสัมพนัธ เชน จารีต
คาลเดอัน ซีเรยีน มาโรไนท คอบติกอารเมเนียน และไบแซนไทน

3. ธรรมนูญดวยจริงใจรับรจูารีตพธีิของพระศาสนจักรตะวันออกซ่ึงกอนน้ี
ไมไดเอยถึงและประกาศวา ธรรมประเพณีของท้ังตะวันออกและตะวันตก
มีความเทาเทียมกัน

4. ถาคริสตชนของพระศาสนจักรตะวันออกท่ีไมมีความสัมพันธกับโรม
ตองการเขามาในพระศาสนจักรคาทอลิก เขาก็ไมจำเปนตองมาประกาศยืนยัน
ในพระศาสนจักรอีกคร้ังหน่ึงเชนเดียวกันพระสงฆของจารีตตะวันออกแสดง
ความจำนงท่ีจะเขาในพระศาสนจักรกไ็มจำเปนท่ีจะรับศีลบวชตามจารีตลาตินอีก

5. ส่ิงท่ีทำใหเขาแยกจากโรมคือพวกเขาไมยอมรับอำนาจของพระ-
สันตะปาปาวาพระองคเปนประมุขของพระศาสนจักรของเขา

ฉบับท่ี 8 พระสมณกฤษฎีกาวาดวยหนาท่ีอภิบาลของพระสังฆราช
(ในภาษาละตินคอื Christus Dominus)

ไดรบัการรับรองวันท่ี 28 ตุลาคม ค.ศ. 1965 ดวยคะแนนเสียง 2,319 ตอ 2
1. ธรรมนูญฟนฟบูทบาทสำคัญของพระสังฆราชในฐานะเปนผสืูบตำแหนง

จากบรรดาอัครสาวกเปนผูส่ังสอนและนายชุมพาของประชากรพระเจา
2. ใหคำนยิามหนาท่ีของพระสงัฆราช วาเปนผนูำในรปูแบบของผรูบัใช
3. เนนเร่ืองความจำเปนในการมีสวนรวมกันของบรรดาพระสังฆราช

ในการตัดสินใจและไมคอยไดเนนถงึอำนาจและสทิธิของพระสงัฆราชมากนัก
4. เรียกรองใหพระสังฆราชทำงานรวมมือกับพระสงฆและคริสตชนใน

สังฆมณฑล
5. เพื่อการบริหารอยางมีประสิทธิผล ทุกสังฆมณฑลควรจัดต้ังสภาภิบาล

สังฆมณฑล

ฉบับท่ี 9 พระสมณกฤษฎีกาวาดวยการใหการอบรมพระสงฆ
(ในภาษาละตนิคอื Optatam Totius)

ไดรบัการรับรองวันท่ี 28 ตุลาคม  ค.ศ. 1965 ดวยคะแนนเสียง 2,318 ตอ 3
1. เร่ิมดวยคำวา สังคายนาน้ีตระหนักดีวาการฟนฟูพระศาสนจักรทั้งหมด

ข้ึนอยูกับการบริการของพระสงฆซึ่งไดรับการชุบชีวิตดวยจิตตารมณของ
พระคริสต ดังน้ันจึงไดประกาศวาการอบรมพระสงฆเปนเร่ืองสำคัญย่ิงยวดและ
ยงัใหกฎเกณฑหลกัสำหรบัการปฏิบติัเพือ่บรรลจุดุประสงค

2. พดูอีกนัยหนึง่คือปตาจารยสังคายนาอยากจะบอกวาพระสงฆในอนาคต
นาจะมีวสัิยทศันของสงัคายนา

3. ธรรมนูญนี้ยังเนนความสำคัญของการอบรมพระสงฆตามความจำเปน
ในดานอภิบาลในพ้ืนท่ีทีร่บัผดิชอบ (1)

4. เอกสารนี้นำไปสูการปรับปรุงใหมมากมายในการอบรมพระสงฆ
ในอนาคตในดานพระคัมภรี การใหคำปรกึษาดานอภิบาล ศาสนาคริสตสัมพนัธ
ประวัติศาสตร และการพัฒนาบุคลกิภาพ

ฉบับท่ี 10 พระสมณกฤษฎกีาวาดวยชวีตินักบวช
(ในภาษาละตินคอื Perfectae Caritatis)

ไดรบัการรับรองวันท่ี 28 ตุลาคม ค.ศ. 1965 ดวยคะแนนเสียง 2,321 ตอ 4
1. ธรรมนูญนี้วาดวยพระสงฆที่เปนนักบวชภราดา ซิสเตอร และสถาบัน

ผูถวายตัวซ่ึงประกอบดวยฆราวาสท่ีมีความปรารถนาท่ีจะติดตามจิตตารมณและ
คำสอนของผต้ัูงคณะนักบวชตางๆ โดยดำรงชวีติมีครอบครัวและมีอาชีพการงาน
ในโลก

2. ธรรมนูญนี้เนนวาทุกคนที่เปนสมาชิกของคณะนักบวชแสวงหาที่
จะรื้อฟนตนเองตองยึดถือกฎพื้นฐาน 2 ขอคือกฎหลักของคริสตชนทุกคนคือ
ติดตามพระคริสตตามท่ีมีคำเช้ือเชิญของพระเยซูเจาในพระวรสารและคำสอน
เฉพาะของผต้ัูงคณะนักบวช

3. ปรับชีวิตใหสอดคลองกับความตองการของกาลเวลาท่ีเปล่ียนผันใน
พระศาสนจักรรวมสมัย

4. ไมไดพูดวาชีวิตนักบวชเหนือกวาชีวิตของผูแตงงาน (ซ่ึงแตกตางจาก
คำสอนของสังคายนาเตรนโต)

ฉบับท่ี 11 พระสมณกฤษฎีกาวาดวยฆราวาส
(ในภาษาละตนิคอื Apostolicam Actuositatem)

ไดรับการรับรองวันท่ี 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1965 ดวยคะแนนเสียง 2,305
ตอ 2

1. แมภารกิจดานศาสนาของฆราวาสจะมีในพระศาสนจักรต้ังแตสมัย
พระเยซูเจาท่ีกรุงเยรูซาเล็มก็ตามแตความคิดเร่ืองน้ีมาเร่ิมจริงจังและเปนทางการ

(อานตอหนา 5)
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วาตกินัประชมุ (ตอจากหนา 1)

ดานเทคโนโลยี
การสื่อสาร  ชี้
งานส่ือตองอยู
ใ น ทุ ก ง า น
อภิบาลและงาน
ประกาศขาวดี
ข อ ง พ ร ะ -
ศ า ส น จั ก ร
ทุกระดับ

พระอัคร -
สังฆราชเคลา-
ดิโอ มารโิอ เชลลี
ส ม ณ ม น ต รี
สมณสภาส่ือสารสังคม กลาวในการเปดประชุม
สมณสภาฯ ระหวางวันที่ 19-21 กันยายน 2013 วา
เทคโนโลยีการส่ือสารในปจจุบันไดทำใหวิถีชีวิตของ
ผูคนทุกหนแหงเปล่ียนไปมาก พระศาสนจักรจำตอง
ตระหนักในเร่ืองน้ี และทุกหนวยงานควรใหความสำคัญ
ในการใชส่ืออยางเหมาะสมในพันธกิจตางๆ ทั้งงาน
อภิบาลและงานประกาศขาวดี และเห็นวา จำตองให
ความสำคัญในการอบรมสามเณรผูที่จะเปนพระสงฆ
ในอนาคตใหรู จักและเข าใจการ ส่ือสารอย าง มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเทศนสอนในมิสซา
วันอาทิตย

การประชุมคร้ังน้ี สมาชิกและท่ีปรึกษาของสมณสภาฯ
ซ่ึงประกอบดวยพระคารดินัล พระสังฆราช พระสงฆ
นักบวช และฆราวาสกวา 40 คนจากทุกทวีปท่ัวโลก
ทีไ่ดรบัการแตงต้ังจากสมเด็จพระสนัตะปาปา ไดแสดง
ความคิดเห็นและอภิปรายอยางกวางขวาง หลายคน
แสดงความหวงใยเด็กและเยาวชนซ่ึงใชสื่อสมัยใหม
อยางเมามันตลอดท้ังวันจนไมมีเวลาสงบจิตใจใหมี
ความเงียบเพือ่ไตรตรองไดเลย โรงเรียนและครูควรชวย
ในการอบรมส่ือศึกษาอยางจริงจังมากย่ิงข้ึน นอกน้ัน
ควรตองใหการอบรมสามเณรใหสามารถส่ือสารได
อยางมีประสิทธิภาพ ความสำคัญไมใชอยูที่อบรมการ
ใชส่ือ แตควรเนนถึงเทววิทยาดานการส่ือสาร เน้ือหา
สาระ และจุดประสงคทีส่ำคัญของการส่ือสารคือเพือ่ให
เกิดความเปนหน่ึงเดียวกับพระเจาและเพ่ือนมนุษย

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช ไดเสนอใหที่ประชุมนำขอคิดเห็นตางๆ
ที่ดีและมีประโยชนมากมายจากท่ีประชุมคร้ังน้ีนำไป
ปฏบิติัเปนรปูธรรมอยางจริงจัง สวน อาจารยชยัณรงค
มนเทยีรวเิชยีรฉาย ไดกลาวในการรายงานตอทีป่ระชุม
วา ทวีปเอเชียเปนทวีปท่ีมีการใชส่ือสมัยใหมมากท่ีสุด
ในโลก และมีตัวเลขการเติบโตท่ีรวดเร็วท่ีสุดดวย จึง
เปนความเรงดวนทีพ่ระศาสนจักรจำตองปรับการส่ือสาร
กับบรรดาสัตบุรุษโดยเฉพาะอยางยิ่งกับเยาวชนที่กำลัง
เจริญชีวิตในโลกและวัฒนธรรมใหมอยางส้ินเชิงส่ือ
แบบท่ีทำกันอยเูชนส่ือส่ิงพมิพยงัจำเปนอยแูตไมเพยีงพอ
เพราะผูที่ใชส่ือสังคมเพ่ิมจำนวนข้ึนตลอดเวลา เรา
จำตองเขาถึงพวกเขาดวย

ดานสันตะสำนักเอง ไดมีการปรับตัวเรือ่งการใชส่ือ
สมัยใหมเพือ่ใหเขาถึงผคูนท่ัวโลกเปนภาษาตางๆ มีการ
เปดหนาเว็บท่ีรองรับการแสวงหาขอมูลใหงายและ

สะดวกย่ิงข้ึน เชน www.news.va ซ่ึงรวมขอมูลงาน
ส่ือทกุชนดิของวาติกนัมาไวในหนาเดียวกนั มีการปรับ
ขอมูลใหเปนปจจุบันทุกวัน บางคร้ังวันละหลายคร้ัง
และยังมี www.facebook.com/news.va ที่มีคนท่ัวโลก
ติดตามทุกวัน เดือนละกวา 40 ลานคน www.
intermirifica.net เปนหนาเว็บเครือขายส่ือคาทอลิก
ทั่วโลก สวนของสมเด็จพระสันตะปาปา ก็มีทั้งหนา
facebook และ twitter ที่มีผูติดตามมากมายติดอันดับ
สูงสุดของโลก นอกนั้นยังมี Pope App ซ่ึงเปนแอพ-
พลิเกช่ันเก่ียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาสำหรับ
โทรศัพทมือถือและไดมีการดาวนโหลดไปแลวกวา
ครึง่ลาน เปนตน อนึง่ สันตะสำนักยงัไดรบัการรับรอง
จาก ICANN ซ่ึงเปนหนวยงานสูงสุดท่ีดูแล domain
name ทั่วโลก ใหสำนักวาติกันเปนเจาของ Top Level
Domain ชื่อวา .catholic ทำใหในอนาคตหนวยงาน
คาทอลิกท้ังหลายท่ัวโลกสามารถใชประโยชนจากช่ือ
โดเมนน้ีไดตอไป

ในโอกาสครบ 50 ปของเอกสาร Inter Mirifica
ซ่ึงเปนเอกสารเก่ียวกบัส่ือมวลชนจากสังคายนาวาติกนั
ครัง้ท่ี 2 สมณสภาฯ  กำลังจัดทำเอกสารฉบับใหมเกีย่วกบั
ส่ือสารสังคมทามกลางการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีการส่ือสารในปจจุบัน โดยไดจัด
ทำเอกสารฉบับรางไปบางแลวและไดนำมาใหทีป่ระชุม
ในคร้ังน้ีไดแสดงความคิดเห็น เช่ือกันวาคงจะตองใช
เวลาอีกนานพอสมควรกวาจะสำเร็จเรียบรอย

พบกับหนังสือดี
สำนักพิมพคาทอลิก
ไดที ่บธู M 14 โซน C
ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
ระหวางวนัที ่16-27 ตลุาคม

10.00-21.00 น.
ศนูยการประชุมแหงชาตสิิริกติิ์
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ตอนที ่21

“สัมผัสที่มองไมเห็น”
ทุกเชาวันอาทิตย เปนเวลาท่ีครอบครัวของดิฉันไปวัด เม่ือถึงข้ันตอนการรับแผนศีล จะเห็น

แมจูงลูกชายซึ่งพิการทางสายตาเดินออกไปรับพรจากพระสงฆ เปนภาพท่ีเห็นแลวซาบซ้ึง
ในความรักและศรัทธาตอพระยิ่งนัก

ในชวงสัปดาหวนัแมแหงชาติ ทางวัดจัดใหมีกจิกรรมเทิดเกียรติพระคุณแม ดิฉนัและลูกสาว
รับหนาท่ีเปนตัวแทนกลาวในพิธี เม่ือจบงานก็ไดรับของท่ีระลึกเปนตุกตาขนนุมๆ 2 ตัว เราสอง
แม-ลกูดีใจยิง่นัก แลวพลนักห็นัไปเหน็สองแม-ลกูชายตาบอดคนูัน้น่ังอยแูถวหลงั ดิฉนับอกลกูวา
ใหเลือกตุกตาที่ลูกชอบไวเพียงหนึ่งตัว สวนอีกตัวขอใหลูกนำไปแบงปนใหเด็กตาบอดคนนั้น

ดวยความเปนเด็ก ลูกสาวดิฉันกอดตุกตาท้ังสองตัวไวอยางหวงแหน พลางพูดวา “แมขา
พีค่นน้ันเขามองไมเหน็แลวเขาจะรไูดอยางไรวาเขาชอบของท่ีหนเูอาไปให” ดิฉนัยงัยนืยนัคำเดมิ
วา “ขอใหลกูไดลองนำไปใหพีเ่ขากอน หากพีเ่ขาไมชอบ พีเ่ขาจะคืนใหคะ”

หลังจากท่ีลูกสาวดิฉันอุมตุกตาไปให เด็กตาบอดคนน้ันทำหนาประหลาดใจและเอียงใบหู
ไปฟงเสียงแมของเขา จากน้ันกจ็บัมือลกูสาวดิฉนัเปนการขอบคุณ และเม่ือมอืทัง้สองปลอยออกจาก
กัน ภาพที่ดิฉันไดเห็นผานมานน้ำตาแหงความสุขคือ เด็กคนนั้นกอดตุกตาไวแนนดวยรอยยิ้ม
แหงความชืน่ชมยนิดี โดยปราศจากการมองเหน็ผานสายตาคใูดๆ

สัมผัสรักจากพระเจาก็เชนกัน เราไมจำเปนตองอาศัยสายตาคูใดๆ ในการมองผานเพียงเพ่ือ
ไดเหน็พระองค แตผทูีร่กัและศรัทธาและเช่ือในพระองคจะไดรบัพระหรรษทานแหงรกัจากพระองคเสมอ.

ถวายแดศีลมหาสนิท-แมพระ และพระสนัตะปาปา
ภาพและเร่ืองโดย..ประคำสายนอย

* เพราะ “ความเชือ่” เราจงึไปวดักันทัง้ครอบครวัในวนัอาทติย
* เพราะ “ความเชื่อ” เราจึงไวที่จะสัมผัสไดถึงความสุขและทุกขในดวงใจของผูอื่น

อยูเสมอ
* เพราะ “ความเชื่อ” เรื่องดีๆ จึงเกิดข้ึนในชีวิต..เมื่อเรามองทุกส่ิงดวยสายตาแหง

“ความเชือ่”

ในธรรมนูญของสังคายนาวาติกนัท่ี 2
2. งานฆราวาสเปนเหมือนถานไฟริบหรี่ตลอด

2000 ปและท่ีสุดปตาจารยของสังคายนาทำใหถานไฟ
ลุกโชนเปนเปลวไฟและใหความรอนแผทั่วไป

3. เริ่มตนธรรมนูญก็พูดถึงบทบาทของฆราวาส
มาจากกระแสเรียกคริสตชนของเขาและพระศาสนจักร
ไมเคยดำรงอยูโดยปราศจากกระแสเรียกนี้

4. เราควรอานธรรมนญูนีไ้ปพรอมๆ กบั Lumen
Gentium ซึ่งมีบทหน่ึงวาดวยฆราวาสท้ังบทและควร
อาน Gaudium et Spes ควบคไูปดวยเพราะพูดถึงบทบาท
ฆราวาสวาเขามีภารกิจดานศาสนาท่ีจะตองทำสืบเน่ือง
มาจากศีลลางบาป

5. ในขณะท่ีเราคิดถึงศาสนบริการของฆราวาสท่ี
เขาก็มีสวนรวมในการบริการของพระศาสนจักร
สังคายนากลาววาหนาท่ีประการแรกของฆราวาสคือ
การนำคุณคาพระวรสารไปในท่ีที่เขาทำงาน

ฉบับท่ี 12 พระสมณกฤษฎีกาวาดวยศาสนบริการ
และชีวิตของพระสงฆ

(ในภาษาละตนิคอื Presbyterorum Ordinis)
ไดรบัการรับรองวันท่ี 7 ธันวาคม ค.ศ. 1965 ดวย

คะแนนเสียง 2,390 ตอ 4
1. ในขณะท่ีธรรมนูญน้ีคิดถึงบรรดาสงฆที่เปน

สงฆนกับวชและสงฆสังฆมณฑลทุกองคแตอนัดับแรก
พูดกับผูที่อุทิศตนเพ่ือดูแลวิญญาณในเขตวัด

2. เหมือนกับสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักร

พระสงฆรับเรียกมาใหเปนศิษยที่ซ่ือสัตยของพระ-
เยซูเจา

3. ภาพนี้จึงโยงเขาไปยังสมาชิกของฝูงแกะของ
พระเยซูเจา

4. ในศตวรรษท่ี 4 นักบุญออกัสตินกลาววา
“สำหรบัทานขาพเจาเปนพระสงัฆราชแตพรอมกบัทาน
ขาพเจาก็เปนคริสตชนคนหน่ึง” ธรรมนูญน้ีแกไข
ความคิดผิดท่ีวาพระสงฆเปนวรรณะสงฆที่แยกออก
จากฝงูชน

5. ธรรมนูญน้ียงัพดูถึงความสัมพนัธของพระสงฆ
กบัพระสงัฆราชและสัตบุรษุของตน

6. ขอรองใหพระสงฆสนับสนุนฆราวาส
7. นอกน้ันยังพูดถึงความศักด์ิสิทธ์ิของพระสงฆ

และหนาท่ีอภิบาล
8. ธรรมนูญน้ีไมไดพูดถึงเรื่องการถือโสดของ

พระสงฆอยางละเอียด อาจจะไมมีเวลาเพียงพอ แตยนืยนั
วาในจารีตลาติน พระสงฆตองถือเปนโสด กระน้ันก็ดี
เรือ่งดังกลาวไดมีการพดูถึงในซีโนด ป ค.ศ. 1970

ฉบับท่ี 13 พระสมณกฤษฎีกาวาดวยงานแพรธรรม
ของพระศาสนจักร

(ในภาษาละตนิคอื Ad Gentes)
ไดรบัการรับรองวันท่ี 7 ธันวาคม ค.ศ. 1965 ดวย

คะแนนเสียง 2,394 ตอ 5
1. พระศาสนจักรทั้งหมดเปนธรรมทูตน่ันหมาย

ความวาประชากรของพระเจาไดรับเรียกมาใหชวย
คนอ่ืนใหรูจักพระเจา

2. ธรรมนูญกลาววา “เปนแผนการของพระเจาท่ี
มนุษยที่ประกอบดวยเชื้อชาติตางๆ ซ่ึงควรรวมเปน
ประชากรหน่ึงเดียวในพระเจา

3. และนาจะรวมเขาในพระกายหน่ึงเดียวของ
พระเยซูเจาและควรกอรางข้ึนดวยกันในพระวิหารของ
พระจิตเจา

4. ประชาชนควรนอบนอมพระเยซู เจา เ ม่ือ
พระองคตรัสถอยคำสุดทายกับบรรดาสาวกวา “จงทำให
ทกุคนเปนศิษยของเรา” (มธ 28)

ฉบับท่ี 14 คำแถลงวาดวยการศกึษาครสิตัง
(ในภาษาละตินคอื Gravissimum Educationis)
ไดรับการรับรองวันท่ี 28 ตุลาคม ค.ศ. 1965 ดวย

คะแนนเสียง 2,290 ตอ 35
1. ธรรมนูญน้ีเนนความสำคัญของการศึกษาท่ี

เกี่ยวโยงคนท้ังครบคือรางกายจิตใจและจิตวิญญาณ
2. การศึกษาท่ีเตรียมนักเรียนใหสามารถดำรง

ชวีติอยใูนสังคมมนุษยทีห่ลากหลาย
2. เปนเอกสารท่ีถกคอนขางนอยและมีพัฒนา

ตอไปหลงัประชุมสังคายนา

ฉบับท่ี 15 คำแถลงเรื่องความสัมพันธของ
พระศาสนจักรกับศาสนาอ่ืนๆ ที่ไมใชศาสนาคริสต

(ในภาษาละตนิคอื Nostra Aetate)
ไดรับการรับรองวันท่ี 28 ตุลาคม ค.ศ. 1965 ดวย

คะแนนเสียง 2,221 ตอ 88

สรปุเนือ้หา (ตอจากหนา 3)

(อานตอหนา 13)
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บ.สันติสุข
www.salit.org

บทอธษิฐานภาวนา

หากไมมีขอพิสูจน
ฉันก็จะไมเชื่อ

ทานมหาตมะคานธี ผนูำท่ีมีชือ่เสียงของอินเดีย มีความประทับใจในพระ-
ครสิตเจา และทานพยายามดำเนินตามคำส่ังสอนของมหาบุญลาภ (ความสุขแท)
โดยเฉพาะในเร่ืองการไมกระทำความรุนแรง ทานรสึูกผดิหวังเม่ือเหน็คริสตชน
ที่ทานเคยพบ ไมไดเห็นวาชีวิตของพวกเขาไดรับการเปล่ียนแปลงตาม
แบบฉบับขององคพระผไูถบาป ทานกลาววา “ขาพเจารกัพระคริสต แตปญหา
อยทูีว่า พวกทานคริสตชนหลายคนไมคิดเหมือนกบัพระครสิต”

 ในบทอานจากพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาในวันน้ี พระเยซูเจาทรง
โจมตีผูที่ฟงคำส่ังสอนของพระองค พระองคทรงเรียกพวกเขาวาเปนคน
ใจแข็งกระดาง เพราะพวกเขาไมยอมเปล่ียนการดำเนินชีวิต และไมยอมเชื่อ
ในพระวาจาของพระองค ความไมเชือ่ของพวกเขาแสดงตัวออกมาเม่ือพวกเขา
เรียกรองใหมีเครื่องหมายอะไรสักอยาง เพื่อพิสูจนพระดำรัสของพระองค
แตเครือ่งหมายหนึง่เดียวทีพ่ระเยซเูจาจะทรงมอบใหพวกเขาคอืเครือ่งหมายของ
ประกาศกโยนาห ทานเทศนใหชาวนีนะเวหซ่ึงเปนคนตางศาสนาและพวกเขา
ไดกลับใจ อนัเปนเหตุใหพวกเขาเปล่ียนแปลงชีวติ ชนตางชาติอกีทานหน่ึงก็คือ
พระราชินีแหงเชบา ซ่ึงทรงแสวงหาหนทางท่ีจะมาฟงคำสอนอันเฉลียวฉลาด
ของกษัตริยซาโลมอน แมวาพระเยซูเจาจะทรงย่ิงใหญกวาโยนาหและซาโลมอน
แตประชาชนของพระองคกไ็มสนใจในพระธรรมคำสอนของพระองคเลย

ในบริบทของพระวรสารโดยนักบุญลูกาท่ีเรานำมาพิจารณาน้ี พระเยซูเจา
ทรงอยใูนสภาพความคิดของประกาศก ซ่ึงทำใหคนท่ีอยสูบายไปเพียงแตละวัน
ตองมาน่ังพจิารณาชีวติของตนเอง คนเลวทรามต่ำชามิไดอยเูฉพาะในสมัยของ
พระเยซูเจา พวกเราในยุคในสมัยน้ีกต็องการพระดำรัสตรัสเตือนเก่ียวกบัยคุสมัย
ของเราดวย เราอยาปลอยใหพระวาจาของพระองคผานศีรษะของเรา โดยไมชวย
ใหเราเปล่ียนแปลงการดำเนินชีวิตแบบเชาชามเย็นชามของเรา และปลอยให
ผูที่มิไดเปนคริสตชนนำพระดำรัสตรัสเตือนของพระองคไปใชในชีวิตของเขา
และไดรบัผลประโยชนฝายจิตวิญญาณอันสูงสง

“ชาวนีนะเวหไดกลับใจ  เมื่อไดฟง
คำเทศนของโยนาห” (ลูกา 11:32)

ขาแตพระเจา ผูทรงสรรพานุภาพ พระองคทรงสงพระบุตรของพระองค
ใหมาประทับอยูทามกลางพวกลูกทั้งหลาย พรอม
ดวยแผนการเยี่ยงบรรดาประกาศก กลาวคือเพื่อ
ประทานชวีติใหแกลกู และปลกุจติใจของลูกใหพน
จากความเย็นเฉย โปรดขจัดความหวาดกลัวเกีย่วกบั
การเปล่ียนแปลง เพือ่ลกูจะไดตอบสนองพระดำรัส
ตรัสเชิญของพระองค เพื่อใหชีวิตของลูกไดรับ
การเปล่ียนแปลง อาศัยพระหรรษทานของพระองค
ดวยเทอญ พระเจาขา

น้ำท่ีไมใชน้ำ
แลวกต็องมาน่ังลนุใจจดใจจอ
เม่ือพายุลูกแลวลูกเลากระหน่ำมา
ที่เคยสบายใจจากคำยืนยันของเจาหนาท่ีรัฐเปนม่ัน

เปนเหมาะ
วาปนีน้้ำไมทวมเหมือนท่ีเคยทวมสองปกอน
พรอมกับรับรองวาเอาอยู
แตยงัไมทนัไรก็ตองพากันอพยพหนนี้ำ
ขาวยังไมทันไดเก่ียวก็จมใตน้ำกันเปนภาค
ปริมาณน้ำในเข่ือนแตละแหงลนตองระบายออก
งบประมาณโครงการจัดการน้ำกอนใหญดูทาจะสูญ
ทัง้ๆ ทีคุ่ยวาจะสามารถจัดการไมใหน้ำทวมผนืดินไทยตลอดไป
จนปานน้ีแลวก็ยังไมเห็นมีอะไรเปนตัวเปนตนเปนช้ินเปนอัน
ไมตองพดูถึงโครงการ “ฟลดัเวย” ท่ีเปนทางยาว
ใหน้ำไหลลงทะเลไดสะดวกรวดเรว็ปรมิาณไมอัน้
คนไทยเลยตองฝนคางตอไปอีกเชนเคย
หรอืจะพูดใหตรงกวาหนอย
คนไทยเลยตองถูกหลอกอีกตามเคย
ดีอยูอยางท่ีคนไทยโกรธงายหายเร็ว
แถมลืมงายอีกตางหาก
ไมชาไมนานผลเสียหายท่ีเกิดจากน้ำทวมปนี้
กไ็มมีใครจดจำใหรกสมอง
เพราะมีอะไรตองคิดตองแกไขตองฟนฝา
แถมยังมีพายุรอทาจอเขาไทยอีกเปนสิบลูก
ผานไปแลวก็ปลอยใหผานไปเลย
แมแตเจา “หวต๊ิูบ” ทีเ่ริม่เขาสะกิดพืน้ท่ีภาคตะวันออกของไทย
ไมนานเกินรอก็จะไมมีใครจำช่ือนี้ไดอีกแลว
อตุสาหต้ังชือ่พายโุซนรอนลกูน้ีเปนเคล็ดวา “ผเีส้ือ”
หวงัวาจะพัดลมพาฝนมาพอประมาณตามชือ่
แตอานุภาพทำลายของมันขัดกับชื่อที่ต้ังอยางคาดไมถึง
เหมือนที่ชื่อนามสกุลคนกับการกระทำขัดแยงกันอยางนาเกลียด
แบบดำกับขาวหนามือกบัหลงัมืออยางไรอยางน้ัน...

ถงึจะตองผดิหวังถึงจะตองเสียหายกับเร่ืองของน้ำ
แตคนพชืสัตวกข็าดน้ำไมไดอยดีู
นอกจากน้ำท่ีใชด่ืมใชบริโภคใชอาบใชซักเส้ือผา
เรายังตองการ “น้ำ” ในรูปแบบอ่ืนไมนอยกวากัน
ดำเนนิชวีติอยดูวยกนัตองมี “น้ำจิตน้ำใจ”
จงึจะผาสุกมีความสงบมีสันติมีความรักใครกลมเกลยีว
เพราะไมอยูแบบตางคนตางอยูตัวใครตัวเขา
หากแตชวยเหลือจุนเจือแบบ “น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปา”
เริม่จากในบานในครอบครัวรวมกนัสรางบรรยากาศสดใส
มีใจใหกนัท้ังดวยคำพดูคำจาท้ังดวยทาทีทัง้ดวยรอยยิม้
ตางพยายาม “น้ำขนุไวในน้ำใสไวนอก”
หมั่นเพียรทุมเทแรงกายแรงใจสรางฐานะ
ใช “น้ำอดน้ำทน” เปนแรงขับเคล่ือนฟนฝา
กระท่ังครอบครัวม่ันคงมีพรอมจาก “น้ำพกัน้ำแรง”
แมจะไมอฟูฟูงุเฟอแตมีไมขาดเหมือน “น้ำซึมบอทราย”
ทกุคนในบานสบายกายสบายใจมี “น้ำหน่ึงใจเดียวกัน”
ถงึน้ำจะหลากน้ำจะไหลเช่ียวน้ำจะทวมตามครรลองธรรมชาติ
แตกจ็ะผานพนไปดวยดีเพราะ “น้ำมือ” ของทุกคนชวยกัน
โดยมีความรักคอยเปน “น้ำเล้ียง” ใหอยางตอเน่ือง
น้ำจะมาน้ำจะไปน้ำจะมีน้ำจะขาดน้ำจะแรงน้ำจะเช่ียว
หากมี “น้ำจิตน้ำใจ” ตอกนั
ทัง้ในระดับครอบครวัทัง้ในระดับเพือ่นบานท้ังในระดับสังคม
ทกุอยางเอาอย.ู..ไมใชแคคำพดูลอยๆ... แตตามความหมายแหงคำ
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สังฆมณฑลอุบลราชธานี
เน่ืองดวยในสังฆมณฑลอุบลราชธานีของเรา  ไดจดั

ใหมีการเรียนการสอนคำสอนระหวางป  ในโรงเรียน
คาทอลิก  หมบูานคาทอลิก  และกลมุคริสตชนท่ีกระจาย
อยทูามกลางพ่ีนองตางความเช่ือ   เพือ่เปนการถายทอด
ความเช่ือใหกับคนรุนหลัง  เน่ืองดวยในปนี้เปนปแหง
ความเช่ือ  ซ่ึงทางสังฆมณฑลอบุลฯ ไดมีแนวทางปฏิบัติ
รวมกัน  สำหรับครูคำสอนและคริสตชนทุกคนใหเรา
แตละคนไดตระหนักถงึความเช่ือ  ความศรัทธา   ความรัก
การแบงปน  ทีเ่ปนการแสดงออกถงึการเปนประจกัษพยาน
ขององคพระเยซูครสิตเจา  ในการจัดการเรียนการสอน
คำสอนในเขตสังฆมณฑลอุบลฯ นั้น ไดจัดการเรียน
เปนระดับชั้น  ซ่ึงเน้ือหาการเรียนก็มีความเหมาะสม
กับวัยของเด็กและคอยๆ เพิ่มเน้ือหาข้ึนเรื่อยๆ ตาม
พัฒนาการทางรางกายและจิตใจของเด็ก ศูนยคำสอน
ซ่ึงเปนศูนยอภบิาลไดรบัมอบหมายใหดูแล ติดตามงาน
อภบิาลดานคำสอนในสังฆมณฑลอุบลฯ  ไดออกติดตาม
และไดเย่ียมเยียนพี่นองคริสตชนท่ีกระจายอยูหางไกล
บรรยากาศคริสตชน เปนการใหกำลังใจซ่ึงกันและกัน
แสดงออกถึงความรัก  ความหวงใยท่ีพระบิดาเจาทรงมี
ตอเราทุกคน  และยังเปนการติดตาม  แสวงหาน้ำพระทัย
ของพระองครวมกัน  เพือ่เปนการติดตามเก่ียวกบัการเรียน
การสอนคำสอน ในสังฆมณฑลอุบลราชธานี  ศูนยครสิต-
ศาสนธรรม  สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี   จงึไดมีโครงการ
ติดตามการเรียนการสอนคำสอน (การออกเยีย่ม)  ระหวาง
เดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายน  2013  ทางศูนยคำสอน
ไดเริ่มการออกเย่ียมในเขตตางๆ นำโดยคุณพอคำดี
ทองมาก  ผอูำนวยการ และทีมงานศูนยคำสอน อกี 4 คน
ซ่ึงไดออกเย่ียมเขตหนองทาม ระหวางวันท่ี 5-7  สิงหาคม
2013 ทีว่ดับานหนองดนิดำ บานหนองรงุ บานทาสวาง
บานโนนสวาง บานสะพาน โรงเรียนมารดาทรงธรรม
บานหนองทามนอย บานสีถาน  เขตอุบลฯ    ระหวางวันท่ี
14-15 สิงหาคม  2013  ทีว่ดับานบัวทา  โรงเรยีนเทพพทิกัษ
พิทยา บานบุงไหม บานคูสวาง  บานพลาญชัยและ
บานปาหญาคา  บานทัพไทย และในระหวางเดือนกนัยายน
ก็จะออกเยี่ยมเขตหนองคู สำหรับโครงการเขียน
พระคัมภีรดวยมือเราชาวอุบลฯ ซ่ึงมีคุณพอสำราญ
พันธวิไล เปนหัวหนารับผิดชอบโครงการ ตอนน้ีก็
เดินทางมาถึงใกลจะปลายทางแลว  วดัไหนทีย่งัไมลงมอื
กน็าจะเริม่ไดแลวครบั สวนโครงการนีก้เ็กิดข้ึนในโอกาส
ปแหงความเช่ือเทาน้ัน  ไมมีทุกป และไมมีตลอดไป
ดังน้ันใครท่ียงัไมไดเปนสวนหน่ึงของสังฆมณฑล กใ็ห
รบีๆ  ติดตอกบัคุณพอเจาวดัของทานไดเลยครบั  สำหรับ
โครงการพระคมัภรีทีเ่ขยีนดวยมอืเรา สังฆมณฑลอุบลฯ
เปนกิจกรรมท่ีคริสตชนสังฆมณฑลอุบลฯ จัดข้ึนใน
ปแหงความเช่ือ เพื่อสงเสริมความมีชีวิตชีวาในงาน
อภบิาลและแพรธรรมดานพระคมัภรี โดยรวมมือรวมใจ
ศึกษาและคัดลอกพระคัมภีรไบเบ้ิลภาคพันธสัญญาใหม

ดวยมือแลวรวบรวมเขารูปเลมใหเสร็จภายในปแหง
ความเชือ่นี ้

บวชสังฆานุกร (ตอจากหนา 2)
ทีโ่บสถ GESU, Atneo de Manila University ประเทศ
ฟลปิปนส โดยพระสังฆราช  Honesto F. Ongtioco, D.D.
Bishop of Cubao เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2013

พธีิบชูาขอบพระคุณ โอกาสรับศีลบวชเปนสังฆานุกร
เริม่ตนในเวลา 08.30 น.  ซ่ึงมีผรูบัศีลบวชท้ังส้ินจำนวน
13 องค

หลงัพธีิบชูาขอบพระคุณ บรรดาตัวแทนนักศึกษาไทย
ไดรวมแสดงความยินดี มอบของท่ีระลึก ถายภาพและ
รับประทานอาหารเท่ียงรวมกัน

สังฆานุกรฟรงัซิสเซเวยีร มนาสันต  วงษวาร เกดิ
เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม ค.ศ. 1981 เปนสัตบุรุษวัดแมพระ
ประจักษเมืองลรูด หวัตะเข

การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมาเรียลัย
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษานอมกลา
โรงเรยีนวชิรวทิย เชียงใหม

กระแสเรียก
ปฏิญาณตนเปนนักบวชคร้ังแรก  และตลอดชีพ

ในคณะเยสุอิต  (วันเดียวกัน) เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม
ค.ศ. 2003

ปจจุบันศึกษาเทววิทยา ที่ Loyola School of
Theology, Ateneo de Manila University ประเทศ
ฟลปิปนส

ความรูสึก
ดีใจและอยากท่ีจะขอบพระคุณพระเจา ปรารถนา

ทีจ่ะทำหนาท่ีตางๆ อยางดีทีสุ่ด ในการเปนศาสนบริกร
ผรูบัใชพระศาสนจักร

คณะครคูำสอนกัมพูชา (ตอจากหนา 2)
ไดมาเยี่ยมเยือนสถานท่ีสำคัญๆ ของพระศาสนจักร
ประเทศไทย

ซิสเตอรลักขณา  เยาวสังข  คณะธิดาแมพระ
องคอปุถมัภ ผนูำคณะแสวงบุญไดเปดเผยถงึจุดประสงค
ของการนำคณะครูคำสอนมาเยือนพระศาสนจักรไทย
วา “เพือ่เรยีนรคูวามเจริญเติบโต ความเช่ือ ความศรัทธา
งานคำสอน และแผนงานอภิบาลของพระศาสนจักร
ไทย และเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความเช่ือ ความรัก และ
ความรอนรนในการประกาศขาวดี โดยเฉพาะในงาน
ดานคำสอนของพระศาสนจักรกัมพชูาใหเจริญย่ิงข้ึน”

คณะครูคำสอนประกอบดวย คุณพอเจาวัด ซิสเตอร
และคณะครูคำสอนจากสังฆมณฑลพระตะบอง จำนวน
21 คน ไดมีโอกาสศึกษาดูงานของพระศาสนจักรไทย
ในบริเวณสามพราน ไดแกงานของคณะธิดาฯ ที่บาน
ธารพระพร โดยมซีสิเตอรนติยา เยาวสงัข ใหการตอนรบั
อาหารและท่ีพกัอยางอบอนุ และท่ีสักการสถานบุญราศี
นโิคลาส กฤษบำรงุ มีคณุพอเชษฐา ไชยเดช และคณะ
ใหการตอนรับ

สำหรับเรื่องโครงการงานอภิบาลและการประกาศ
พระวรสารของพระศาสนจักรไทยนั้น คุณพอวัชศิลป
กฤษเจริญ ใหเกียรติอธิบายถึงโครงการงานตางๆ ที่
พระศาสนจักรกำลังดำเนินการและเชิญชวนใหครู
คำสอนกัมพูชาไดมารวมฝกอบรมการสอนคำสอน
ในภาคฤดูรอนที่ศูนยคริสตศาสนธรรม สามพราน อีก
ดวย

คณะครูคำสอนกัมพูชายังไดมีโอกาสไปเยี่ยมชม
วดัตางๆ ในสังฆมณฑลราชบุร ีไดแก วดันักบุญอนัตน
ดำเนนิสะดวก อาสนวหิารแมพระบงัเกดิ บางนกแขวก
โดยมีคุณพอประสงค ยนปลัดยศ และคุณพอสมควร
หมายแมน ใหการตอนรบั

จากน้ันคณะครูคำสอนไดเยีย่มชมศูนยสังฆมณฑล
ราชบุรแีละศูนยคำสอนราชบุร ีซ่ึงทุกคนตางประทับใจ
กับการตอนรับท่ีพระคุณเจาปญญา กฤษเจริญ คุณพอ
ไพยง มนริาช คณุพอเสนอ ดำเนนิสดวก  คณุพอสรุชาติ
แกวเสนีย และทีมงานคำสอนของสังฆมลทลราชบุรี
ใหการตอนรับดวยความอบอุน

ซิสเตอรลักขณา เยาวสังข ไดเปดเผยถึงผลการ
ประเมนิการมาแสวงบญุและศึกษางานในพระศาสนจกัร
ไทยวา “การแสวงบุญครั้งน้ีไดผลเกินคาด การเยี่ยม
สักการสถานและการวัดชมแรกๆ ของมิสชันนารีที่มา
เริม่ภารกจิแพรธรรมในประเทศไทยน้ัน คณะครูคำสอน
รูสึกชื่นชมในการเอาจริงเอาจังของพระสงฆทั้งท่ีเปน
มิสชันนารีและท่ีเปนคนไทยในการอภิบาลสัตบุรุษ
นอกนัน้พวกเขายงัสังเกตเห็นความสงบ สะอาด เรยีบรอย
ทัง้ภายในและภายนอกวัด ทำใหประมวลไดวาคริสตชน
ไทยใหความสำคัญแกบานของพระเปนเจาเปนพิเศษ”

สวนการไปเย่ียมชมงานของสังฆมณฑลราชบุรนีัน้
ซิสเตอรไดสรปุวา “การใชเวลาสวนหนึง่ในสังฆมณฑล
ราชบุรี  คณะครูคำสอนและคุณพอเจาวัดไดรับ
ประสบการณทีป่ระทับใจอยางไมรเูลอืน เพราะนอกจาก
จะไดรับความรูเก่ียวกับงานแพรธรรมแลว คณะยัง
ไดรับการตอนรับอยางอบอุนและเปนกันเองจาก
พระคุณเจาปญญา และคณะสงฆของสังฆมณฑล
ประสบการณดังกลาวทำใหคนกัมพชูาเช่ืออยางสนิทใจ
วาคนไทยมีความปรารถนาดีตอพวกเขาอยางจริงใจ
ทำใหพรอมท่ีจะเปดใจศึกษาเรียนรูเพื่อการประกาศ
พระอาณาจักรของพระเจาไดอยางเปนข้ันตอน เปน
ระบบ และอยางเขมแข็ง  พระศาสนจกัรในพระตะบอง
ประเทศกัมพชูารสึูกดีใจท่ีไดเพือ่นแททีพ่รอมจะรวมมือ
กันในการเผยแผพระอาณาจักรของพระเจา”

ที่สุดซิสเตอรลักขณา ไดถือโอกาสน้ีขอบคุณทุกๆ
ทานทีใ่หการตอนรบัและมีสวนรวมทำใหพระศาสนจักร
ในกมัพชูาเดินหนาไปอกีหนึง่กาว
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(ครบ 5 ป)
เกดิใหมในพระเจา 23 ตลุาคม ค.ศ. 2008
“เดชะพระมหาทรมานอนันาเศราสลดยิง่ของพระเยซเูจา
ขอทรงโปรดเมตตาลกูทัง้หลายและชาวโลกทัง้มวลเทอญ”

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

จงดำเนนิชวีติดวยความเชือ่  มใิชตามทีต่ามองเหน็
(2คร 5:7)
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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

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)

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

รบัสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางชาติ
มปีระสบการณในการสอนจาก
มหาวทิยาลยั Saint John’s

รบัสอนตามบาน สถานท่ีทำงาน หรอือพารทเมนท
ของอาจารยแถวรามคำแหง ซอย 155

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

ราคาพิเศษ
เพือ่พฒันาภาษาใหดีขึน้

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

นาตาลี อมัพร
สังวาลเพชร

ชาตะ 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2468

เกิดใหมในพระเจา
12 สงิหาคม พ.ศ. 2556

“ขอใหทกุสิง่เปนไปตามน้ำพระทยั” (มธ 6,10)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถงึ

ยอแซฟ ประเสรฐิ พจนายน
เกดิใหมในพระเจา 27 กนัยายน  พ.ศ. 2529

 ครบ 27 ป
“ความยาวของทะเลสาบกาลิลี 27 กิโลเมตร”

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป
ตออายสุมาชิก ตดิตอฝายทะเบยีนสมาชิกโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810

ตดิตอกองบรรณาธกิาร โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com , udomsarn@cbct.net
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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

ตรวจกอนแตง... เพื่อความชัวร
⌫ 


     ⌫⌫

  ⌧
 
  
 ⌫  
  
   
⌫⌫  
    

สอบถามและติดตอไดที ่:
แผนกสติู-นรเีวชกรรม อาคารรอยปบารมีบญุ ชัน้ 2

โทรศพัท 0-2675-5000  ตอ  10251, 10252  www.saintlouis.or.th

 สำหรบัเจาบาว
ราคา 2,030.- บาท

 สำหรบัเจาสาว
ราคา 2,270.- บาท

(รวมคาแพทย+คาบริการแลว)

ตัง้แตวนันี ้- 31 ธนัวาคม 2556
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ยคุของการใช  “ส่ือมวลชน” เปลีย่น
ไปตามกาลเวลา รวดเร็ว ฉบัพลัน และ
มีประสทิธิภาพ

เวลา ไมใชขอจำกัดของการใช
ส่ือมวลชนอีกตอไป  เชนเดียวกับ
ชองทางการรับขาวสารของประชาชน

ยอนกลับไปเม่ือประมาณ 20 ป
ที่แลว ตอนท่ีผมนั่งเรียนปริญญาโท
ภาควิชาการส่ือสารมวลชน ที่จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย เปนการทาทายพวกนักศึกษา
อยางมาก  กับการท่ีเมืองไทยกำลังจะเปนเจาของ
“ดาวเทียม” ดวงแรกของประเทศ

เราไดเชญิผรูเูร่ืองดาวเทียมมาบรรยายในหองเรียน
ขณะน้ัน รวมท้ังไดจดัสัมมนาเชิงวิชาการดานผลกระทบ
ที่จะเกิดข้ึนในมิติของกระบวนการของการสื่อสาร
มวลชนในเร่ืองดังกลาวโดยมองไปในอนาคตถึงส่ิงท่ี
กำลังจะเกิดข้ึน ประเด็นหลักประเด็นหน่ึงจากบทสรุป
ในการสัมมนาคร้ังน้ันคือ เน้ือหาของส่ือมวลชนจะมี
อทิธิพลใหผรูบัสารมีสวนรวมในสังคมมากข้ึนนอกเหนือ
จากชองทางการส่ือสารท่ีมีมากข้ีน

ขอยอนกลับไปท่ีพื้นฐานของทฤษฎีการสื่อสาร
เบือ้งตนมีองคประกอบหลกั 4 ดาน เพือ่ทำใหการสือ่สาร
นั้นสมบูรณ ไดแก ผูสงสาร (Sender) เน้ือหาสาระ
(Message) ชองทางการส่ือสาร (Channel) และผรูบัสาร
(Receiver)

ถึงวันนี้เปนท่ีประจักษวาคนไทยเขาถึงเน้ือหา
ของขาวสารจำนวนมหาศาลไดอยางรวดเร็วและหลาย
ชองทาง โดยไมตองรอการตีพิมพจากส่ิงพิมพ หรือไม
ตองรอผูส่ือขาวสงขาวมาทางส่ืออิเล็กทรอนิกส (วิทยุ
และโทรทัศน) แตเราใชส่ือดิจิตอลในการสื่อสาร ทั้ง
ในดานการสือ่สารสวนบคุคลและการสือ่สารมวลชน

เฟซบคุ  (Facebook)  เปนศัพทใหมและเปนชองทาง
การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในโลกของโซเชียลมีเดียเม่ือ
ไมนานมาน้ี เฟซบุคมากับดาวเทียมที่เขาถึงทุกอณูของ
พื้นที่ที่สัญญาณดาวเทียมเขาถึงท่ัวโลก เชนเดียวกับ
ทวติเตอร อนิทราแกรม ยทูปู มายสเปซ หรอืลงิคอนิ

เฟซบคุ กอต้ังเม่ือเดือนกมุภาพันธ 2547 โดย มารก
ซักเคอรเบิรก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮารเวิรดใน
ขณะน้ัน และเปนท่ีแพรหลายท่ัวโลกในอีก 2 ปถัดมา
ปจจุบันเฟซบุคมีมูลคาทางธุรกิจมากกวาหาพันลาน
เหรยีญสหรฐั มีสมาชกิประมาณ 600 ลานคนมากท่ีสุด
ของระบบท่ีใชทั่วโลก หรือประมาณ 1 ใน 7 ของ
ประชากรโลก (คนไทยเปนสมาชิกประมาณ 10 ลานคน)

เฟซบคุ...กบัโลกยุคโซเชียลมีเดยี
(tanpanlop@gmail.com)

มีภาษาท่ีเขาถึงระบบมากกวา 70 ภาษา มีรูปภาพ
ในระบบประมาณ 8 บลิเลีย่นภาพ (8 ลาน ลาน ภาพ)

เฟซบุค  เปนชองทางการส่ือสารแบบไรพรมแดน
ผสูงสารสามารถสงขาวสารผานชองทางน้ีแบบตามเวลา
จริง (Real Time) ไมวาจะอยูสวนไหนของโลกใบน้ี
ทัง้ในหองนอน หองน้ำ รานอาหาร ทีท่ำงาน และตาม
ทีส่าธารณะ

เฟซบุค ทำหนาท่ีของส่ือสารมวลชนไดอยางไมมี
ที่ติ ทั้งในดานของความบันเทิง มีเกมออนไลนใหเลน
มีวิดีโอลิงคมาจากหลายแหลงใหดู มีรูปภาพประกอบ
ขอคิดในการดำเนินชีวิตจากหลายภาษาใหคิด ในดาน
ของขอมูลขาวสาร สมาชิกแตละคนเปนท้ังผูส่ือขาว
และผบูรโิภคขาวสารอยางไรขีดจำกัด มีบทความมากมาย
ทีใ่หเลอืกอานจากเว็บเพจ (Web Page) มีสถานท่ีทองเท่ียว
มากมายใหเขาไปเย่ียมชม ต้ังแตในบานของแตละหลัง
ไปจนถึงท่ีสาธารณะตางๆ มีเมนูอาหารจากทุกสารทิศ
ทีน่าทานมาก เปนตน

สังคมของเฟซบุคเปนสังคมของการส่ือสารในมิติ
ของคนรุนใหม โดยเฉล่ียของผูใชเฟซบุคแตละวัน
ประมาณ 3-5 ชัว่โมง เหมือนนัง่ดูภาพยนตรวนัละ 2 เรือ่ง
แตเฟซบุคเปนหนังชีวิต เปนเรียลลิต้ีโชว เปนความ
บนัเทิงสวนตัวในชีวติประจำวนั

เฟซบุค ยังเปนชองทางทางการตลาดท่ีเขาถึงกลุม
ผูบริโภคอยางแมนยำ เฉพาะกลุม ทั้งในดานโฆษณา
และใชขอมูลของลูกคาในการวิจัยดานการตลาด

มีรานอาหารระดับหรูอยางนอย  2 แหง ใน
นครนิวยอรก ที่ใชเฟซบุคประยุกตในการทำธุรกิจที่
ใชกลองขนาดเล็กมากติดอยูกับปายยินดีตอนรับ
หนารานระดับสายตา ลกูคาทุกคนท่ีเดินเขามาในรานน้ี
จะถูกบันทึกภาพและนำไปคนหาขอมูลในเฟซบุคเพื่อ
ใหรูถึงรสนิยมสวนตัวของลูกคา สวนรานอาหารอีก
แหงหน่ึงจะใหบริการลูกคาเฉพาะกลุมท่ีเปนเพ่ือน
เฟซบุคกับรานคาแหงน้ีเทาน้ัน นั่นคือกอนจะเดินเขา
รานตองมีการเช็คชื่อกันกอนเปนเหมือนกับระบบ

สมาชกิ
แมแตหนวยงาน FBI และ CIA ยังใชฐานขอมูล

เฟซบุคเปนขอมูลอางอิงอยางไมเปนทางการ ใน
คดีอาชญากรรมและกอการราย

การใช ส่ือมวลชนเปนเหมือนกินยาขมและ
ขนมหวาน ยิง่บรโิภคยิง่หลงในเสนหเม่ือตกหลมุรกัแลว
อาจลืมโลกแหงความเปนจริง

ทกุคำพูด ทกุรปูภาพ ทกุความคิดเห็นในการส่ือสาร
เหมือนโยนกอนหินลงน้ำ ที่มีแรงกระเพ่ือมเปนวง
ออกไป

เราเปนท้ังผูใชและผูถูกใชในเฟซบุค “คิดกอน
โพสต” เพราะเราคือบคุคลสาธารณะคนหน่ึง ในสังคม
ของเฟซบคุ..

สวัสดีครับ
พี่นองที่รัก
ทุกทาน
ขอเขียน

แตละอาทิตย
จากใจ

เจาอาวาส
ถึงพ่ีนองสัตบุรุษ

โดยคุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ
เต็มเปยมดวยขอคิดในการดำเนินชีวิต

เหมาะสำหรับเปนของขวัญ
และของที่ระลึกโอกาสตางๆ

ปกต ิ175 บาท พิเศษ 120 บาท
ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกฯ

 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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     1. การประกาศน้ียอดเย่ียมมากเพราะขยายออก
ไปสศูาสนาท่ีไมใชครสิตเปนตนพทุธศาสนิก มุสลิมและ
ยวิ

2. เปนความประสงคของสมเดจ็พระสนัตะปาปา
ยอหน ที่ 23 ที่เนนส่ิงท่ีคลายคลึงกันท่ีชนทั้งหมด
มีเหมือนๆ กันแตก็ไมปฏิเสธวาแตละศาสนาก็ยังมี
ความแตกตางกันเพือ่จะไดแสวงหาความหมายของการ
อยรูวมกนั

3. ในอดีตผคูนมองดูศาสนาตางๆ เพือ่หาคำตอบ
ตอรหสัธรรมล้ำลึกของชวีติ

4. ธรรมนูญนีป้ระกาศวา “พีน่องมุสลมินมัสการ
พระเจาองคเดียวผูดำรงอยูและเปนผูสรางสวรรคและ
โลกเรา”  เขายังนับถือทานอับราฮัมเปนบิดาฝายจิตและ
ใหเกียรติพระแมมารีอาในฐานะพระมารดาของพระ-
เยซูเจา

5. การประกาศน้ีประณามรูปแบบการตอตาน
ชาวยิวและเนนวาชาวยิวท้ังหมดไมตองรับการติเตียน
เพราะการสิ้นพระชนมของพระเยซูเจา ยิ่งกวาน้ัน
คาทอลิกเราไมเคยอางพระคัมภีรวาชาวยิวเปนชนท่ีถูก
พระเจาสาปแชงหรือทอดท้ิงแตประการใด

ฉบับท่ี  16 คำแถลงวาดวยเรือ่งเสรภีาพ
ในการนับถือศาสนา

(ในภาษาละตินคอื Dignitatis Humanae)
ไดรบัการรับรองวันท่ี 7 ธันวาคม ค.ศ. 1965 ดวย

คะแนนเสียง 2,308 ตอ 70
1. เอกสารของสังคายนาฉบับสุดทายน้ีรับการ

ลงช่ือในวันกอนปดสังคายนาคือวนัที ่ 7 ธันวาคม ค.ศ.
1965

2. ขอใหญใจความคือเตือนรัฐบาลแตละรัฐบาล
ไมเพียงไมบังคับใหประชากรนับถือศาสนาท่ีขัดความ
เชื่อของเขาเทาน้ันแตตองสนับสนุนเสรีภาพในการ
นบัถือศาสนาจะเปนเร่ืองสวนตัวหรอืในท่ีสาธารณะ

3. พระศาสนจักรขอรองใหรัฐบาลตางๆ อยาได
ปฏิบัติตอคริสตชนแบบ 2 มาตรฐานควรใหเสรีภาพ
แกคริสตชนแมจะเปนชนกลุมนอยหรือใหอภิสิทธ์ิแก
พระศาสนจักรเม่ือพระศาสนจักรเปนชนกลุมมาก การ
ประกาศน้ีเปดทางใหมีความไวใจกันใหมในความ
สัมพันธดานเสวนากับศาสนาคริสตนิกายอื่นๆ และ
ความสัมพนัธกบัโลก

4. เอกสารน้ีนาท่ึงเพราะขอเท็จจริงท่ีวาจุดเนน
อยทูีว่า พระศาสนจักรผจูารกิแสวงบญุกำลงัเดินหนาไป
หาพระคริสตเจามากกวาท่ีจะเปนการเคล่ือนไหวไปสู
พระศาสนจักรคาทอลิก

5. ผลดีของธรรมนูญของสังคายนาเร่ืองการ
เสวนาของผูมีความเช่ือในพระคริสตเจาคือเวลานี้
ครสิตจักรสวนมากมีความสัมพนัธอนัดีระหวางกันและ
ทำงานดวยกันในดานกิจการสังคมคริสตจักรหลายๆ
กลมุก็สนใจท่ีจะเสวนาความแตกตางเร่ืองความเช่ือดวย

สรปุเนือ้หา (ตอจากหนา 5) สัมมนา (ตอจากหนา 20)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม จึงไดจัดสัมมนา
พิธีกรรม หัวขอ “ความเช่ือกับการฉลองพิธีกรรม”
เปนเวลา 5 วัน ต้ังแตวันจันทรที่ 16 ถึงวันศุกรท่ี 20
กนัยายน 2013 ทีบ่านผหูวาน อ.สามพราน จ.นครปฐม
โดยมีผเูขารวมสัมมนาจากท่ัวประเทศ จำนวน 41 ทาน
ประกอบดวย พระสงฆ 21 องค ซิสเตอร 15 ทาน
บราเดอร 1 ทาน และฆราวาส 4 ทาน โดยมีพระ-
อัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช
เปนประธานวจนพิธีกรรมเปด ตลอดการสัมมนา
มีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูในดานพิธีกรรม
ไดแก  คุณพอสำราญ วงศเสง่ียม คุณพออนุสรณ
แกวขจร คุณพอเชษฐา ไชยเดช คุณพอเปโตร อูรบานี
คุณพอประชาชาติ ปรีชาวุฒิ คุณพออดิศักดิ์ สมแสง-
สรวง คุณพออันโตนีโอ วาลแซ็กกี  อ.กำแหง ฟกนอย
คณุมาโนช สุขชยั

เน้ือหาของการสัมมนาครอบคลุมพธีิกรรมในทกุๆ
ดาน ไดแก

- เจตนารมณและแนวทางสังคายนาวาติกัน ที่ 2
กบัการปฏริปูพธีิกรรม

- คุณคา ความหมาย และความสำคัญของพิธีกรรม
- สัญลกัษณในพธีิกรรม
- ทีม่าและความหมายของพิธีบูชาขอบพระคณุ
- ขอสังเกตและคำแนะนำเพ่ือการฉลองพิธีบูชา

ขอบพระคุณ
- ปพธีิกรรม
- การประยุกตพธีิกรรมเขาสวูฒันธรรมทองถิน่
- ศิลปะศักด์ิสิทธ์ิกบัการฉลองพธีิกรรม
- มิสซาท่ีมีพระสังฆราชเปนประธาน (Pontifical

Mass) และพิธีกรรมอ่ืนๆ
- ดนตรีศักด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรม
- แนวทางเพ่ือการฉลองพิธีกรรมวันอาทิตย
- แนะนำการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
การจัดสัมมนาพิธีกรรมในลักษณะน้ีเคยจัดเปน

ประจำในสมัยของคณุพอไพศาล อานามวฒัน (คุณพอ
เขียว) อดีตเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
พิธีกรรม และไดวางเวนเปนเวลาหลายปต้ังแตคุณพอ
เขียวไดมรณภาพ (12 กันยายน พ.ศ. 2550) เม่ือมีการ
รื้อฟนการสัมมนาเพ่ือใหความรูในคร้ังน้ีจึงไดรับการ
ตอบรับเปนอยางดีจากบรรดาผูแทนพิธีกรรมจากสังฆ-
มณฑลตางๆ  พระสงฆ นักบวช และฆราวาสผูสนใจ
พิธีกรรม ซ่ึงตลอดระยะเวลาการสัมมนา 5 วัน ผูรับ
การอบรมไดรับท้ังความรู คำตอบในบางเร่ืองท่ีสงสัย
เก่ียวกับพิธีกรรม และการถายทอดประสบการณทาง
ดานพิธีกรรมจากบรรดาผูท่ีเชี่ยวชาญ ในขณะเดียวกัน
บรรดาผูที่เขาสัมมนาก็ไดถายทอดสถานการณดาน
พิธีกรรมในสังฆมณฑล วัด และหมูคณะของตนแก
ผูเขาสัมมนาดวยกัน ตลอดจนแกสำนักงานพิธีกรรม
ของสวนกลาง เพื่อจะสามารถเปนแนวทางในการ
ประสานงานและการทำงานรวมกันตอไปในอนาคต

ในโอกาสน้ีเอง คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
พิธีกรรมยังไดแนะนำเว็บไซตของคณะกรรมการฯ
อยางเปนทางการแกผูเขาสัมมนา คือ http://www.
thailiturgy.in.th ซ่ึงจะสามารถใชเปนแหลงขอมลูในการ

อภบิาลดานพิธีกรรม ทัง้เร่ืองพธีิกรรม ดนตรีศักด์ิสิทธิ์
และศิลปะในพธีิกรรม ซ่ึงเวบ็ไซตนีก้ำลงัอยใูนข้ันตอน
การดำเนินงานและพฒันา จงึสามารถใชไดบางสวนแลว

ทายท่ีสุด เน่ืองในโอกาสครบ 50 ป แหงการ
ประกาศใชสังฆธรรมนูญวาดวยพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ
(Sacrosanctum Concilium) คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่
พิธีกรรมมีความต้ังใจจะมอบหนังสือเลมหน่ึงเปน
ของขวัญใหแกพระสงฆทุกทานในประเทศไทย คือ
หนังสือระลึกถึงวาติกันท่ี 2 : รุงอรุณแหงการรอคอย
แปลจาก Remember Vatican II : a dawn in waiting
เรยีบเรียงโดย Fr. G. Giampietro พระสงฆคณะปเม ซ่ึง
ทำงานอยทูีสั่งฆมณฑลฮองกง แปลโดย คณุพอทัศไนย
คมกฤส โดยไดรวมพระธรรมนูญวาดวยพิธีกรรม
ศักด์ิสทิธ์ิ (Sacrosanctum Concilium) ซ่ึงไดแปลใหมโดย
ทีมงานแปลของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
เขาไปดวย

คณุเกรยีงศกัดิ ์ กงัศริกิลุ                                  200  บาท
คณุสุเทพ  พูลโภคผล                                 600  บาท
คณุสุจิตรา  วชัรสนิธ ุ                                2,000  บาท
คณุดรณุ ี สีแดงงาม ทำบุญ                     1,000  บาท

อทุศิใหเปาโล  แคลว
อนันา  บุญกลบั  สีแดงงาม

ครอบครวั “อชุชนิ”  อทุศิให
มารอีา  นติยา  อชุชนิ        500  บาท

ครอบครวั “ปตุตวงศเกษม”                     300  บาท
คณุจิตรตรพีร  กองทอง                              200  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

ผใูดไมแบกกางเขนของตน
และติดตามเรา

ผนูัน้เปนศษิยของเราไมได (ลกูา 14:27)
จงต่ืนเฝาระวังไวเถิด

เพราะทานไมรวูนัและเวลา  (มทัธวิ 25:13)
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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)์

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

คณะกรรมการบญุราศทีัง้เจด็แหงสองคอน
(อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง)
คณะผูรับใชบุญราศีแหงสองคอน

เรยีนเชิญพีน่องคริสตชนท่ีมีใจรักและศรัทธาตอทานบุญราศีทัง้เจ็ด   รวมสมทบทุน
เพื่อใชในการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑบุญราศีแหงสองคอน เพื่อเก็บศาสนสมบัติ
ตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัทานท้ังเจ็ดในสมัยทีท่านมีชวีติอย ู  ไวเปนศาสนสมบัติแกครสิตชน
รุนหลังไดศึกษาและเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ

บานซิสเตอรถือเปนศาสนสถานท่ีสำคัญท่ีหนึ่ง    ซิสเตอรไดพักอาศัย  ไดใช
เปนสถานท่ีสำหรับประกอบกิจกรรมตางๆ เพื่อสรรเสริญพระเปนเจา  และอาจจะ
เปนสถานท่ีที่ทานไดใชเปนสถานท่ีรางจดหมายศักด์ิสิทธ์ิข้ึนเพื่อเปนการประกาศ
ยืนยันความเช่ือและพระราชัยของพระบิดาเจา  และชาวเราก็เช่ืออยางน้ัน

พีน่องทีร่กัคณะกรรมการฯ   กเ็ชือ่อยางพีน่องเชือ่และศรทัธาเชนเดียวกบัพีน่อง
ศรัทธา จึงมีแผนการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑครอบบานศักด์ิสิทธ์ินี้  เพื่อรักษาไว
ใหลูกหลานของเราใชเปนท่ีระลึกถึงทานและใชเปนสถานท่ีสวดภาวนายืนยัน
ความเช่ือเหมือนดังท่ีเราทุกคนกำลังทำอยู   ภายในอาคารจะจัดสถานท่ีภาวนา
สถานท่ีเก็บศาสนสมบัติของทานท้ังเจ็ด  รวมท้ังส่ิงอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวของกับการดำรงชีวติ
ของทาน

สำหรบัปนี ้  คณะผรูบัใชบญุราศีไดจดัทำพระธาตุรศัมีข้ึนเปนพเิศษ   เพือ่มอบ
เปนของทีร่ะลกึสำหรบัผทูีร่วมสมทบทุนสรางอาคารพิพธิภณัฑถวายแดทานบุญราศี
รวมทัง้ของท่ีระลกึอืน่ๆ อกีมากมาย

คณะกรรมการบุญราศีทั้งเจ็ดแหงสองคอน   คณะผูรับใชบุญราศีแหงสองคอน
หวังเปนอยางย่ิงวาทานจะรวมสมทบทุน  เพื่อเปนคาใชจายในการสรางอาคาร
พพิธิภณัฑถวายแดทานบุญราศีทัง้เจ็ดแหงสองคอน

พระมารดาแหงมรณสักขีบุญราศีทั้งเจ็ดแหงสองคอนโปรดประทานพระพรแด
ทานดวยเทอญ

คณะกรรมการบญุราศทีัง้เจ็ดแหงสองคอน  คณะผรูบัใชบุญราศีแหงสองคอน

เหรียญพระธาตุรัศมี (บรรจุดินศักด์ิสิทธิ์แหงสองคอน)
จำหนาย

องคเลก็ 750 บาท  (เสนผาศูนยกลาง 1.5 นิว้ สูง 2 นิว้)
องคใหญ 2900 บาท  (เสนผาศนูยกลาง 3 นิว้ สูง 5.5 นิว้)
นอกเหนือจากนั้นมีของที่ระลึกใหทุกคนที่รวมสมทบทุน

ตองไปวนัฉลอง ๑๙ ตลุาคม นี้
อปุสังฆราช  คณุพอเจาอาวาสจะจัดกองอำนวยการแยกเปน

กรณพิีเศษครบั
สำหรับผูที่ ไม ได ไปรวมฉลองแตตองการ เหรียญ

พระธาตุรศัมไีวนมสัการ ตดิตอไดทีโ่ทร.  0-2893-6310,  08-
1428-7329,  08-9698-8060  และ  08-7037-7092

1. บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสกลนคร บัญชี
ออมทรพัย เลขที ่171-1-42142-6 ชือ่บัญชมีสิซังทาแร-หนองแสง
(กองทุนบุญราศี)

2. เมือ่สัง่จองและโอนเงนิแลวเสรจ็ ใหแจงสำเนาการโอนเงนิ
มาที ่โทรสาร 0-2416-9487,  0-2174-7431, 0-4264-3524

                องคเลก็    องคใหญ



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 42 ª√–®”«—π∑’Ë 13-19 µÿ≈“§¡ 2013 Àπâ“ 15

   «—¥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—°∫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“)

«—¥æ√–§√‘ µ°…—µ√‘¬å Õ.‡¡◊Õß ®.π§√ª∞¡ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

§ÿ≥æàÕ≈◊Õ™—¬ ®—π∑√å‚ªÖ ‡ªìπª√–∏“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.

«—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 23 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ∑à“»“≈“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 30 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å°“√‘µ“ ∫“ßµ“≈ ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß 100 ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß°≈ÿà¡§√‘ µ™π «—π

Õ“∑‘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

«—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“ ÀπÕßπ“ß·æ√« ®Õ¡∫÷ß ®.√“™∫ÿ√’

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

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

ª√–∏“π («—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“„™â‡ âπ∑“ß √“™∫ÿ√’ ®Õ¡∫÷ß

√–¬–∑“ßª√–¡“≥ 30 °‘‚≈‡¡µ√ °“√§¡π“§¡ –¥«°

µ‘¥µàÕ‚∑√. 08-1837-4206)

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å„πæ√–«‘À“√ ≈Ÿ°·° Õ.∫â“π‚ªÉß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…-

‡®√‘≠ ‡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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’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∑åÀ¡“¬‡≈¢

0-2681-3900 µàÕ 1606-1608)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

°”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√–‡¬´Ÿ (Õ“«’≈“) Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

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

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

�����¢Õ‡™‘≠√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

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥·¡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

«—¥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

«—¥·¡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¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

 àß¢à“« ∫∑§«“¡ ª√–™“ —¡æ—π∏å

«—¥‰Àπ¡’Õ–‰√  ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 42 ª√–®”«—π∑’Ë 13-19 µÿ≈“§¡ 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

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

∑’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)

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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«ß

Àπâ“ À√◊Õ Õ∫∂“¡§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-

4105-8585

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

ni ty for Chris t ian Medi ta 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
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สวสัดีครบันองๆ เยาวชน เปนอกีหนึง่ครัง้นะครับ
ที่เรามาพบกันกับประสบการณของเพ่ือน ๆ ของเราท่ี
ไดมีโอกาสเดินทางไปรวมงานวันเยาวชนโลก ที่เมือง
ริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เสียงเยาวชนฉบับน้ี
พี่ขอแบงปนอีกสองประสบการณ แมวาอาจจะผาน
การรวมงานเยาวชนโลกไปเกือบ 2 เดือนแลว แต
ประสบการณตาง ๆ เหลาน้ี ยังคงอบอวลอยูในความ
ทรงจำของเราเสมอ

อีกหนึ่งประสบการณจาก นองนอรท นาวสาว
ณัฐนิชา สิริสาธิต ตัวแทนเยาวชนจากอัครสังฆมณฑล

กรงุเทพฯ “หากการพบกันเปนโชคชะตา ฉันถือวาฉัน
โชคดีที่ไดเจอทุกๆ คน ใครจะคิดวาคนท่ีไมเคยรูจัก
ไมเคยพบเจอ จะรัก จะผูกพนั จะรสึูกดีๆ ตอกนัไดมาก
ขนาดน้ี การพบเจอครั้งน้ีมันไมไดแคทำใหเรารูจักกัน
แตทำใหเราเปนเพือ่น เปนพี ่เปนนอง เปนหนึง่เดียวกนั

เปนพระพรท่ีทำใหเราไดเจอกัน เราทุกคนแตกตาง
เรามีเสนทางเดินมากันจากคนละที่ แตการไปรวมงาน
ในคร้ังน้ีคือวงเวยีนท่ีเราไดมาพบกัน ฉนัไดรบัอะไรดีๆ
มากมาย ยิ่งคิดยอน ยิ่งนึกถึง ก็ยิ่งย้ิม แมจะมียิ้มบาง
ทุกขบางในชวงเวลาเหลาน้ัน แตทุกอยางลวนเปน
บทเรียนและพลังสำหรับฉันในการเดินไปขางหนา

การมาครัง้น้ี การไดมาอยทูามกลางกลมุเยาวชนทีมี่
ความเช่ือ ทำใหมีโอกาสยอนมองตัวเองวามีความเช่ือ
มากพอหรือเปลา เรายังแสดงตัวเปนคริสตชนอยาง
กลาหาญพอหรือยัง หลายๆ คร้ังทามกลางมิสซาเรา
จะเห็นความต้ังใจของเยาวชนชาติอื่นๆ ที่มีมากกวาเรา
ทำใหตระหนักไดวา เราใหความสำคัญกับพระในชีวิต

โดย เงาเทยีน

มากนอยแคไหน
การมาคร้ังน้ีไมไดทำใหความเช่ือของฉันเพิม่ข้ึน แต

ทำใหความเช่ือของฉันแนนข้ึน ฉันไดรูจักพระมากข้ึน
รูถึงการมีพระเยซูเจาในตัวของเราทุกๆ คน ทุกคน
ลวนเปนพระเยซูเจา เพียงแตเปนเราท่ีจะเห็นพระองค
แลวจำไดหรือเปลา พระวาจาตอนเอมมาอูส ทำใหฉัน
นกึถงึตัวเองทีบ่อยครัง้กล็มืพระองคไป กวาจะจำไดกดู็
เหมือนสายไปแลว”

และประสบการณสุดทายของการรวมงานวัน
เยาวชนโลกท่ีพีอ่ยากจะแบงปนนะครับ พ่ีนยุ สิรกิญัญา
มากุลวนิชยนันท เจาหนาท่ีสำนักงานแผนกเยาวชนฯ
“ความรสึูกจากการเขารวมงานเยาวชนโลกคร้ังน้ี ไมงาย
นัก ทั้งดานภาษาท่ีใชภาษาโปรตุเกสในการส่ือสาร
โชคดทีีไ่ดซสิเตอรเบตต้ี มิสชันนารีชาวบราซิล เดินทาง
ไปพรอมกับพวกเรา ซิสเตอรชวยเหลือพวกเราไดดี
เปนอยางมาก

สมาชิกในกลุม อาจจะเรียกไดวาเปนสองวัย สอง
ความอบอนุ ทีเ่ช่ือมพวกเราใหกาวไปดวยกนั บรรยากาศ
เยาวชนนับลานท่ีมารวมตัวในความเช่ือเดียวกัน เสียง
ตะโกนท่ีวา “เราคือเยาวชนของพระสันตะปาปา” ทำให
หัวใจวัยเยาวเริ่มพองตัว ไมรูสึกเหน็ดเหน่ือย แมจะ
นอนดึก ต่ืนเชาก็ตาม

การเรียนคำสอน การรวมมิสซา การเดินรูป การ
เฝาศีล การแกบาป เปนกิจกรรมหลักของงาน ที่เชิญ
ชวนเยาวชนใหเปนหน่ึงเดียวกับพระคริสตเจา

ส่ิง ท่ีนุ ยไดรับจากงานเยาวชนโลกคร้ัง น้ี คือ
คำทาทายท่ีพระสันตะปาปาตรัสกับเยาวชน  “จงอยากลัว
ที่จะเปน Missionary อยากลัวท่ีจะทำงานเพ่ือรับใช
พระเจา” ตลอดการทำงานเยาวชน 17 ป ชางไมงายเลย
ทั้งเร่ืองการประสานงานกับคนของพระหรือบรรดา
เยาวชน งานท่ีไมมีอนาคต ไมมีเงินเก็บแตมีใชอยาง
พอเพยีงไปวัน ๆ

วันน้ีพระเจาทรงทำลายความคิดจองหองแบบ

มนุษยผอูอนแอจนหมดส้ิน ทรงบอกกับนยุวา “อยากลัว
ที่จะทำงานเพ่ือพระองค อยากลัวที่จะรับใชพระองค”
ดวยความมงุม่ันน้ีเองทำใหนยุกลบัมีความเช่ือและวางใจ
ในพระองคมากย่ิงข้ึน... และขอใหไฟแหงความรักและ
รบัใชนีย้งัรอนอยใูนใจลกูเสมอ...”

นองๆ เยาวชนครบั จากประสบการณเหลาน้ี ทัง้ท่ี
พี่ไดนำมาแบงปนไปแลวในฉบับท่ีผานมา พี่หวังวา
จะเปนสวนหนึง่ใหนองๆ เยาวชน คนพบพลงัของความ
เชื่อในชีวิตประจำวันของนองๆ ดวยนะครับ เปนการ
ตอกย้ำวา พระเจาอยูทามกลางเราเสมอ ผานทาง
ครอบครัว เพื่อนที่ทำงาน สังคมรอบขางของเรา และ
“จงไปส่ังสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา” นองๆ
ครบั จงตอบรับอยางกลาหาญ ทีจ่ะเปนธรรมทูตแถวหนา
นะครับ เราจะเปนกำลงัใหกนัและกันตอไป จนกวาเรา
จะพบกันใหมอกีครัง้ในงานวันเยาวชนโลก ป 2016 ที่
เมือง คราคูฟ (Krakow) ประเทศโปแลนด ...สวสัดีครบั
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“ครูจับผิดพวกเราเสมอ เราจะทำอยางไร
ดีนะ” เด็กคนหน่ึงเอยขึน้

ขอคิดเห็นมากมาย หนักไปทางตอตาน
จนนักเรียนที่ มีผลการเรียนดีที่ สุดในหอง
คนหนึ่งยกมือและพูดข้ึนวา “เราจะสามารถ
เอาชนะการจับผิดของครูไดดวยการรักษาวินัย
อยางเครงครัดและทำทุกส่ิงทุกอยางใหถูกตอง
แคนั้นครูก็จะไมสามารถจับผิดขอผิดพลาด
ของเราได” ผมคิดวาน่ีเปนการแกปญหา
ทีถ่กูจดุท่ีสุด แตคนสวนหนึง่มักไมคิดแบบน้ัน

มนุษยมักมีขออางสารพัด เวลาท่ีจะทำอะไร
หรือไมทำอะไร? ศาสตรแหงการเปนผูนำ ให
ปรัชญาในการเจริญชีวิตแกผมวาถาเราอยาก
จะเปนผูนำที่ดี อยาอางวาไมถนัด ทำไมได
ไมชอบ คุณมีสิทธ์ิที่จะไมถนัด ไมชอบ หรือ
ทำไมได แตคุณไมมีสิทธ์ิที่จะไมเรียนรูและ
พัฒนาใหคุณเช่ียวชาญในส่ิงเหลาน้ี ในฐานะ
ที่คุณเปนผูนำ เพราะถาผูนำเปนแบบน้ีแลว
ผูตามจะเปนเชนไร ขอเสนอตอไปก็คือ ถา
ไมไหวจริงๆ ก็ไปขอเขาไมทำเสียเถอะ อยา
ทำใหองคกรเดือดรอนไปกวาน้ีเลย ผูนำจึง
ไมมีขออางท่ีจะไมชอบหรอืไมถนดั กาวตอไป
ใหบทเรยีนกบัเราวา คุณตองเรยีนรู

“เราไมมีขออางในการท่ีจะไมทำความดี
หรือพูดอีกมุมหน่ึงคือ เราไมมีเหตุผลที่จะ
เปนคนเลว”

ผมอานหนังสือรวมเร่ืองเลาจากเฟซบุคของคุณพอสุรชัย ชุมศรีพันธุ
เจาอาวาสวัดพระมารดานจิจานุเคราะห ทีคุ่ณพอไดนำขอคดิดีๆ มาลงในเฟซบคุ
ของคุณพออยางสม่ำเสมอ และพอปลายปก็รวบรวมส่ิงเหลาน้ีเปนหนังสือเลม
ใหกับลูกวัดไดอาน หรือนำไปเลาตอ มีเรื่องหนึ่งคุณพอไดเลาเก่ียวกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา กอนหนาน้ันไมนาน
สามีภรรยาคูหนึ่งหวังจะเปดรานอาหาร พวกเขาใหชื่อวา “Our Place” หรือ
แปลเปนไทยงายๆ วา “พื้นท่ีของเรา” พายุไดหอบเอาทุกอยางไปจากแผนดิน
ผนืน้ัน แตเปนท่ีนาอศัจรรยเม่ือรานของพวกเขายังอยู

ในบรรยากาศของความสูญเสียส่ิงท่ีจำเปนท่ีสุดคือ อาหารประทังชีวิต
และอาหารที่พวกเขาเตรียมไวสำหรับเปดราน คือสิ่งบรรเทาความหิวและ
ความอดอยากไดทันทวงที ผูคนหล่ังไหลมาท่ีนี่เพื่อขออาหาร ไมเพียงเทาน้ัน
คนท่ียงัพอมีอาหารเหลือ ตเูย็น และส่ิงของตางๆ ถกูลำเลยีงมา การใหบงัเกิดข้ึน
การสงเคราะหชวยเหลือถูกสานตอ “พื้นท่ีของเรา” ไมเพียงพื้นท่ีของคน
สองคนอีกตอไป มันเปนพืน้ท่ีของทุกคนท่ีตองการความชวยเหลอื มันเปนพืน้ท่ี
ของเราจริงๆ เราไมมีเหตุผลที่จะไมทำดี แมในวินาทีที่แรนแคนท่ีสุด เพราะ
เราทราบดีวา ความดีจะถูกมอบและสงตอ การเอาชนะความรุนแรงดวย
ความรุนแรง การเอาชนะความขัดแยงดวยความขัดแยง ใหผลพิสูจนมานัก
ตอนักแลววาบทสรุปเปนอยางไร

“เราไมมีขออางที่จะไมทำความดี เราไมมีคำอางพอท่ีจะไมทำตามคำสอน
ของพระเยซเูจา”

เราไมมขีออางในการเปนคนไมดี

ผมชอบท่ีเหน็วาหลาย ๆ  ครัง้คำสอนของพระเยซูเจาไมเคยตกยุค ในวันเวลา
ที่คนหลงลืมศาสนา หรือถามหาอัศจรรยจากคำสอน ตองการบทพิสูจนและ
อยากเห็นอะไรชัดๆ จับตองได เหมือนพระวรสารในอาทิตยสุดทายของ
เดือนกันยายน เรื่องราวของลาซารัสกับเศรษฐี ลาซารัสท่ีไดข้ึนสวรรคแมวา
ชีวิตบนโลกนี้จะลำบาก แตเศรษฐีที่ชีวิตสบายบนโลกน้ีกลับยากลำบาก
เม่ือความตายถามหา เขาอยากไดส่ิงท่ีลาซารัสได และเม่ือไมไดเขาอยากให
ญาติพีน่องเขาไดรบัการตักเตือน พระเยซเูจาตอบวา “เขามีอบัราฮมัและประกาศก
อยแูลว” มันหมายถึงวา คำสอนทัง้หมดมีเบ็ดเสร็จแลว คุณเช่ือมนัหรอืเปลาละ?
ลาซารัสเช่ือเขาเลยไดรับส่ิงน้ี สวนเศรษฐีไมเช่ือ ผลของชีวิตจึงเปนแบบน้ัน
การทำดีจึงไมข้ึนอยูกับตองพบเห็นอัศจรรย มีความพรอม หรือไดรับส่ิงดีๆ
เราเปนคนดีเพราะเราตองเปน เราทำตามคำส่ังสอนของพระเยซูเพราะเรา
เปนศิษยของพระองค

เชาวันจันทรที่ 30 กันยายน เปาโล โคเฮนโร นักเขียนข้ึนสเตตัสเฟซบุค
ของเขาวา “กอนจะชื่นชมสายรุง จงชมชื่นสายฝนกอน” ชีวิตมักมีส่ิงมากอน
และผลตาม กอนจะช่ืนชมความดี ทำความดีเสียกอน กอนจะชมชอบและ
รกัพระวาจา ทำใหพระวาจากับชวีติเปนอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเสียกอน
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çµâÕπ√—∫é §≥–ºŸâ∫√‘À“√ §≥–§√Ÿ·≈–π—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π≈“´“≈„Àâ°“√µâÕπ√—∫

Õ∏‘°“√‡®â“§≥–¿√“¥“≈“´“≈  ¡“™‘°¢Õß Lasallian East Asia District Council

(LEAD)  √–À«à“ß«—π∑’Ë 23-26  ‘ßÀ“§¡ 2013

ç§à“¬§ÿ≥∏√√¡é «—π∑’Ë 4-5 °—π¬“¬π 2013 ‚√ß‡√’¬π‚¬πÕÕøÕ“√å§ ‰¥â

®—¥°‘®°√√¡§à“¬§ÿ≥∏√√¡   ”À√—∫π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1-2 „πÀ—«¢âÕ ç√—°

‡¡µµ“ √—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡é ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕÕ—π‡¥ ‰™¬‡º◊Õ° ‡ªìπ«‘∑¬“°√ °‘®°√√¡

‡ªìπ√Ÿª·∫∫°“√‡√’¬π√Ÿâ§ÿ≥∏√√¡ºà“π°“√Õ∫√¡ Ωñ°ªØ‘∫—µ‘µ“¡À—«¢âÕ·≈–≈ß¡◊Õ

ª Ø‘ ∫— µ‘

ª ≈Ÿ ° ªÉ “

™“¬‡≈π ∑’Ë

∫â“π§≈Õß

‚ § π

√’   Õ √å ∑

®— ß À «— ¥

  ¡ÿ ∑ √ -

 ß§√“¡
 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é

E-mail : udomsarn@gmail.com  ‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª
 àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√. ·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805

çª√–°“»‡°’¬√µ‘§ÿ≥é ‚√ß‡√’¬π‡´πµåø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å·æ√à ¡Õ∫„∫

ª√–°“»‡°’¬√µ‘§ÿ≥ ç‡¬“«™π§π¥’ »√’‡´πµåø√—ßœé „Àâ°—∫π—°‡√’¬π∑’Ë¡’§«“¡

´◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ ∑’Ë‡°Á∫¢Õß·≈â« àß§◊π‡®â“¢Õß ‡π◊ËÕß„π«—π‡¬“«™π·Ààß™“µ‘ 2556

‡æ◊ËÕ‡ªìπ¢«—≠°”≈—ß„®·°àπ—°‡√’¬π∑’Ë∑”§«“¡¥’ ‚¥¬¡’¡“ ‡µÕ√å ∂“æ√ ¡—ß°√ ºŸâ-

Õ”π«¬°“√ ‡ªìπª√–∏“π„π°“√¡Õ∫

ç‚§√ß°“√§à“¬Õ“ “¬ÿ«»“ π‘° —¡æ—π∏å §√—Èß∑’Ë 20é «—π∑’Ë

23  ‘ßÀ“§¡ 2013 §ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ  ≈‘ ´—π¥√‘π ‡®â“Õ“«“ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å

‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À“¥„À≠à æ√âÕ¡°—∫µ—«·∑ππ—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°‚√ß‡√’¬π· ß∑Õß«‘∑¬“

·≈–‚√ß‡√’¬π∏‘¥“πÿ‡§√“–Àå‰¥â‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ¥â“π»“ π-

 —¡æ—π∏å„π‚§√ß°“√ ç§à“¬Õ“ “¬ÿ«»“ π‘° —¡æ—π∏å §√—Èß∑’Ë 20é ´÷Ëß®—¥‚¥¬¡Ÿ≈π‘∏‘

 À —¡æ—π∏å —πµ‘¿“æ “°≈ (ª√–‡∑»‰∑¬)
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µÕπ∑’Ë 14
¡‘µ√¿“æ (2)

æ√∑’Ë‡æ◊ËÕπ‰¥â√—∫
®–∑π‰¥â
·§à‰Àπ?

À≈“¬§√—Èß ‡¡◊ËÕ¡Õß

‰ª∑’Ë ‡æ◊ËÕπ °—∫§«“¡

 ”‡√Á®¡“°¡“¬ æ√–æ√

æ‘‡»…∑’Ë¡’ ·∫àßªíπ·≈–

‰¥â√—∫ ‡√“¬◊πÕ¬Ÿàµ√ß‰Àπ

„π‡«≈“π—Èπ ‡√“‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–Õ¬Ÿà°—∫æ√–æ√∑’Ë‡æ◊ËÕπ¢Õß‡√“‰¥â√—∫Õ¬à“ß‰√?

ç®ß√—°¥â«¬„®®√‘ß ®ßÀ≈’°Àπ’§«“¡™—Ë« ®ß¬÷¥¡—Ëπ„π ‘Ëß∑’Ë¥’ ®ß√—°°—π

©—πæ’ËπâÕß ®ß§‘¥«à“ºŸâÕ◊Ëπ¥’°«à“µπé (‚√¡ 12:9-10)

ç„® ß∫‡ªìπ™’«‘µ ”À√—∫√à“ß°“¬ ·µà§«“¡Õ‘®©“∑”„Àâ°√–¥Ÿ°ºÿé ( ÿ¿“…‘µ

14:30)

∫“ß∑’§π∑’Ë„°≈â∑’Ë ÿ¥¢Õß‡√“°ÁÕ—πµ√“¬∑’Ë ÿ¥ ∫“ß∑’‡√“®–∑”„®‰¥â·§à‰Àπ

‡¡◊ËÕ‡æ◊ËÕπ√—°‡¡◊ËÕ«—π«“π ‡µ‘∫‚µ¡“æ√âÕ¡°—π ‡¢“‡æ’¬ß·µà‡¥‘π·¬°‰ª∫π∑“ß

∑’Ë√ÿàß‡√◊Õß°«à“ ‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫π—∫Àπâ“∂◊Õµ“°«à“ ‡√“æ≈“¥∫“ß ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ®‘µ„®

‡√“¢ÿàπ¡—« ‡√“æ≈“¥°—∫§«“¡§‘¥∑’Ë«à“ ‰¡à«à“«—π‰Àπ‡√“¬—ß‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—π

¡—π‡ªìπ‡™àππ—Èπ®√‘ßÊ

ç∑—«√å· «ß∫ÿ≠ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ ‡¢µ 1 °∑¡.é ™¡√¡¶√“«“ ‡¢µ 1

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥· «ß∫ÿ≠ 4 «—¥ „πªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ ‚¥¬‡√‘Ë¡®“°

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∑à“®’π «—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬ («—¥‡æ≈ß) Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥

∫“ßπ°·¢«° «—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ‚§°¡¥µ–πÕ¬ ·≈–√à«¡§”π—∫· ¥ß§«“¡¬‘π¥’

·¥àæ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ  ‚Õ°“ ©≈Õß»“ ππ“¡ ç¡’§“·Õ≈é ∑’Ë

ÀÕª√–™ÿ¡‰¡‡°‘È≈ ∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 14 °—π¬“¬π 2013

 —¡¡π“ ç§«“¡‡™◊ËÕ°—∫°“√©≈Õßæ‘∏’°√√¡é
§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡

„π‚Õ°“ ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ  ·≈–§√∫ 50 ªï ¢Õß°“√ª√–°“»„™âæ√–∏√√¡πŸ≠

«à“¥â«¬æ‘∏’°√√¡»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï (Sacrosanctum Concilium) ‚¥¬ ¿“ —ß§“¬π“

«“µ‘°—π∑’Ë 2  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)
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