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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2013 หนา 3

ฟรงัซิส พระสนัตะปาปาของปวงชน
ตอนท่ี 2 ชีวิตวยัรนุ
พระสงัฆราชกติติคณุยอรช ยอด พิมพิสาร แปล

(อานตอหนา 11)

คุณแมอธิการิณีของโรงเรียน
บวัโนส ไอเรส บอกกับหนังสือพมิพ
ฝรั่งเศสฉบับหนึ่งวา “ที่โรงเรียน
ฮอรเกเปยมไปดวยพลัง หลายสิบ
ปกอนทานไดรับเลือกเปนสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส เขาเคย
เปนเด็กท่ีซุกซนมาก เขาทองสูตรคูณ
ที่โรงเรียนเดอ ลา มิสเซรีคอรเดีย
หลังรับศีลมหาสนิทครั้งแรก เม่ือ
ทานอายุได 9 ป ครอบครัวของทาน

อยูใกลวัดของโรงเรียน ครอบครัวของทานไปรวมพิธีบูชาขอบพระคุณ
ทุกอาทิตย “คุณแมเปนคนศรัทธาและฮอรเกเรียนรูหลายอยางจากทาน”
นี่คือคำกลาวของคุณแมอธิการิณีของโรงเรียน”

ซิสเตอรโดลอเรส ผูสอนคำสอนใหฮอรเกมีอิทธิพลเหนือชีวิตของทาน
มาก ซิสเตอรมารธาเลาใหฟงวา ทานไมเคยลืมซิสเตอรโดลอเรสผูนี้เลย
ฮอรเกไปเยี่ยมทานเปนประจำจนกระทั่งทานส้ินชีวิต เม่ือทราบวาซิสเตอร
ส้ินใจแลว ฮอรเกรองไหเกอืบตลอดคืน

ฮอรเกเคยเลาใหซิสเตอรมารธาฟงวา ในวัยชราทานจะอยใูนละแวกน้ัน
“แบรโกลิโอเขียนจดหมายถึงซิสเตอร เขียนดวยลายมือตัวอักษรเล็กๆ

และลงทายดวยคำวา สวดใหผมดวย”  นีคื่อคำเลาของซิสเตอรมารธา
ฮอรเกชอบอานหนังสือ ตอมาภายหลังเขาสนใจในวิชาเคมีและไดรับ

ปริญญาในดานน้ี
ชวงอายุวยัรนุ ทานมีเพือ่นฝงูมากมาย รวมท้ังเพ่ือนสาวดวย ทานเลาให

ผูที่เขียนประวัติของทานวา “เม่ือป ค.ศ. 2000 ขาพเจาเคยเตนรำกับเพื่อนๆ
จนกระท่ังขาพเจาพบวาตัวเองมีกระแสเรียกใหเปนนักบวช”

เพื่อนสาวในอดีตของทานยังมีชีวิตอยูที่ฟลอเรสเลาวา สมเด็จพระสัน-
ตะปาปาฟรังซิสในอนาคต เคยเขียนจดหมายถึงเธอเม่ือทั้งสองอายุได 12 ป
“เขากลาวกับดิฉนัวา ถาคุณไมแตงงานกับผม ผมก็จะไปบวชเปนพระสงฆ”

นองสาวของทานกลาววา “เขาชอบเลนฟุตบอลกับเพื่อนๆ ใกลบาน
เม่ือเขาโตข้ึนเขาชอบเตนระบำแทงโก แบรโกลิโอเปนแฟนของทีมฟุตบอล
“ลอเรนโซ เดอ อัลมาโกร” ต้ังแตเด็กๆ เขาเปนสมาชิกคลับเบอร 88,235
เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 พระคารดินลัแบรโกลโิอ ฉลองวันแมพระ
องคอปุถัมภทีว่ดันอยทีติ่ดกับสนามกีฬาซานโลเรนโซ ทานกลาววา “ขาพเจา
รูสึกดีใจท่ีไดถวายมิสซา โดยหันหนาไปทางหนาตางท่ีติดกับสนามกีฬา
ลอเรนโซ  เจาหนาท่ีไดพิมพคำกลาวของทานดวยความภาคภูมิใจท่ี

สาสนอภิบาลของคณะกรรมการที่ปรึกษาเทววิทยา
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
“การเทิดพระเกียรติพระบิดาของมวลมนุษยชาติท้ังหมด”

อำนวยพรมายังพระสงฆ นกับวชชาย-หญิง และพ่ีนองทีร่กัทกุทาน
ในชวงเวลาท่ีผานมาสมาชิกของพระศาสนจักรไดพยายามอยางย่ิงท่ีจะ

บำเพ็ญชีวิตคริสตชนผูมีความเช่ือใหสนิทสัมพันธกับพระผูเปนเจา  ผานทาง
ประสบการณของพระศาสนจักรและชีวิตของสมาชิกพระศาสนจักร อาทิ
บรรดานักบุญองคอปุถัมภตางๆ – ผมีูความโดดเดนในดานชีวติสนิทกับพระเจา

เชนเดียวกนักับการเผยแผความศรัทธาตอ “พระบดิา” กลมุผมีูความศรัทธา
เปนพเิศษไดรวมกนัปฏบิติักจิศรทัธาน้ี พรอมกบัเชญิชวนใหบุคคลตางๆ ไดมี
ศรัทธาตอพระบิดามากย่ิงข้ึน โดยไดยกเหตุการณสวนบุคคลท่ีเกิดข้ึนกับ
ซิสเตอรยูเจเนีย เอลีซาเบ็ตตา ราวาซิโอ (Eugenia Elisabetta Ravasio) ชาว
อติาเลียน เกดิในป ค.ศ. 1907 และส้ินชวีติในป ค.ศ. 1990 กลาวถึงการท่ีทาน
ไดรบัสาสนจากพระบดิาถึง 2 ครัง้ในป ค.ศ. 1932  แลวนำมาถายทอดในรปูแบบ
ของสาสนจากพระบิดา พิมพเปนหนังสือชื่อวา “พระเจาพระบิดาของมวล
มนุษยชาติทัง้หมด” ซ่ึงเปนบันทึกประสบการณสวนบุคคลของซิสเตอรเทาน้ัน

หลงัจากท่ีสมณกระทรวงพระสจัธรรมไดศึกษาพจิารณาหนังสือ “พระเจา
พระบดิาของมวลมนุษยชาติทัง้หมด” ของซิสเตอรยเูจเนีย เอลซีาเบ็ตตา ราวา
ซิโอ โดยเร่ิมต้ังแต ป ค.ศ. 1936 เรือ่ยมาจนปจจุบนั ไดมีคำตัดสินมิใหเผยแผ
หนังสือดังกลาว และยังคงยึดม่ันในคำตัดสินนี้ (Letter from the Apostolic
Nunciature, Bangkok, 10/09/12) เพราะสาสนท่ีซิสเตอรอางวาเขียนตาม
คำบอกของพระบิดาเจาผูทรงควบคุมมือของเธอใหเขียนอยางถูกตองน้ัน
ขัดแยงกับหลักความเช่ือของพระศาสนจักร พระคัมภีร ธรรมประเพณี
คำสอนของบรรดาปตาจารยและของสภาสังคายนาตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง
การยืนยันวามนุษยไดรับความรอดพนจากพระบิดาเจาโดยตรง โดยไมตอง
ผานทางพระคริสตเจา ขัดแยงกบัพระวาจาของพระเยซเูจาท่ีตรัสวา “ไมมีใคร
ไปเฝาพระบิดาไดนอกจากผานทางเรา” (ยน 14:6)

นอกจากน้ัน ซิสเตอรยเูจเนียยงัอางวาพระบิดาทรงปรารถนาใหมีรปูภาพ
ของพระองค แตโดยแทจริงแลว พระธรรมชาติของพระบิดาไมมีพระ-
วรกายมนษุยเหมอืนพระบตุร ดังน้ัน สมณกระทรวงพระสจัธรรมจงึไมเหน็ดวย
กบัการเผยแผภาพของพระบดิาซ่ึงออกแบบโดยซสิเตอรยเูจเนยี เพราะไมสอดคลอง
กับธรรมประเพณีของพระศาสนจักรในเร่ืองศิลปะเก่ียวกับพระบิดา

พระศาสนจักรสากลและสภาพระสงัฆราชฯ ใหความเคารพตอแรงศรทัธา
ของสมาชิกพระศาสนจักรทีมี่ตอพระบดิาตามคำสอนของพระศาสนจักร ยกเวน
การเผยแผตามหนังสือ “The Father Speaks to His Children” ของซิสเตอร
ยูเจเนีย ซ่ึงแมจะเคยไดรับความเห็นชอบมาแลวจากสังฆมณฑลแหงหน่ึง แต
ความเหน็ชอบดงักลาวน้ันอยใูนภาวะขาดขอมลูทีก่ระจางชดั ทางสมณกระทวง
พระสัจธรรมไดแกไขการอนุญาตดังกลาวและประกาศในป ค.ศ. 2005 และ
อกีครัง้หนึง่ในป ค.ศ. 2009 ใหระงบัการเผยแผหนังสือ “The Father Speaks
to His Children” เพราะมีเน้ือหาท่ีอางถึงการประจักษของพระบิดาเจาแก
ซิสเตอรยเูจเนีย (Letter from the Apostolic Nunciature, Bangkok, 10/09/12)

ดังน้ัน เพื่อความเขาใจอยางถูกตองและสามารถปฏิบัติในแนวทางท่ีเปน
หนึง่เดียวกนั ตามคำแนะนำของสมณกระทรวงพระสัจธรรม สภาพระสงัฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย ประกาศใหระงับการเผยแผสาสนและภาพของ
“พระเจาพระบิดาของมวลมนุษยชาติ” ตามหนังสือ “The Father Speaks to His
Children” ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีไมสอดคลองกบัความเช่ือทีแ่ทจรงิของพระศาสนจักร
โรมันคาทอลิก อยางไรก็ตาม การแสดงออกซ่ึงความศรัทธาตอพระบิดาเจา
ตามความเช่ือ เปนกิจศรัทธาท่ีคริสตชนพึงปฏิบัติได แตทั้งน้ีตองไมขัดตอ
ขอคำสอนของพระศาสนจกัร โดยแทจรงิแลว ไมมีความจำเปนท่ีจะตองจดัให
มีพิธีกรรมพิเศษเพ่ือเทิดเกียรติพระบิดา เน่ืองจากพิธีกรรมทั้งหมดของ
พระศาสนจักรเปนการสรรเสริญพระบิดาและขอบพระคุณพระองคผูทรง
พระเมตตากอบกูมนุษยชาติทางพระบุตร

ประกาศ ณ วนัองัคารท่ี 15 ตุลาคม ค.ศ. 2013
พระอคัรสงัฆราช ฟรงัซสิเซเวยีร เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเทววิทยา
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 37 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2013หนา 4
ไทยเจาภาพ (ตอจากหนา 20)

เปนเจาภาพจัดการอบรมเชงิปฏบัิตกิารอาซปิา (AsIPA)
ระดับนานาชาติครั้งที่ 3 หัวขอ “สรางความย่ังยืน
ใหชุมชนคริสตชนยอยและเสริมสรางประสบการณ
เชิงพันธกิจ” (Sustaining SCCs and deepening the
experience of mission) โดยสำนักงานเพ่ือฆราวาสและ
ครอบครวั (Desk of Office of Laity and Family) ของ
สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชยี รวมกบัคณะทำงาน
วิถีชุมชนวัดของพระศาสนจักรไทย (BEC National
Team of Thailand)   ระหวางวนัที ่7-12 ตลุาคม 2013
ทีศ่นูยอภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ โดยมี
ผูเขารวมในเวทีเปนพระสังฆราช พระสงฆ นักบวช
และฆราวาส ทั้งส้ิน 78 คน จาก 11 ประเทศ ไดแก
บังกลาเทศ ปากีสถาน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี
มาเลเซยี พมา เวยีดนาม ศรลีงักา ไตหวนั และประเทศ
ไทย

พระสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน ให
สัมภาษณอดุมสาร วา “พอดีใจท่ีมีโอกาสมารวมประชุม
อาซิปาของเอเชีย ทีศู่นยอภบิาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
เพราะวาเด๋ียวนี้ใครๆ ก็พูดกันถึงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในป 2015 ทีจ่ะมาถึงน้ี  เพราะฉะน้ันพอคิดวา
ความดีงามตางๆ ของประชาคมอาเซียน หรอืประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือประชาคมการศึกษา หรือ
วัฒนธรรมตางๆ ตองมีผลดีแนนอน แตวาในผลดี
ทีเ่ราเหน็น้ัน เราก็ทราบวา เวลาทีเ่ราพดูคุยกับหนวยงาน
สังคมพัฒนา เขาก็จะบอกวามีปญหาตางๆ ในเขตพ้ืนท่ี
ของเรา ในเขตประเทศไทยของเรา และจะมีผลกระทบ
แรงขึ้น”

“พอดีใจมาก ที่คร้ังน้ีมีผูที่มาประชุมไมใชแค 10
ประเทศในอาเซียน แตมีถงึ 11 ประเทศดวยกนั รวมทัง้
มีคนไทยเขามารวมดวย 27 คน ทัง้หมด 78 คน เพราะ
ฉะน้ันเราก็มีเครือขาย มีภาคีกันวา ในระหวางท่ีผูใหญ
ในรัฐบาลกำลังประสานงานกัน เราก็มีวิธีการของเรา
ในเรื่องที่เก่ียวกับการสงเสริมความเช่ือความศรัทธา
ของเราอาเซียนดวยวา เรามีความเช่ือ ความศรัทธาอยาง
นี”้

“เราจะพัฒนาประเทศใหกาวหนา ดานเศรษฐกิจ
สังคม แตแนนอนตองมีเรือ่งศาสนาเขามา เพราะฉะน้ัน
วิถีชุมชนวัด หรือที่เรียกวา AsIPA ก็คือวิธีการท่ีเรา
จะอภิบาลดูแลประชาชนของเรา เราก็ทราบวาเรามีอยู
เพียงไมเกิน 1% แตเราตองดูแลอภิบาล และเราจะทำ
อยางไรใหครสิตชนของเราน้ีสามารถอยใูนสังคม อยใูน
สภาพเศรษฐกิจ ทำใหเขามีความสุข และมีความภูมิใจ
เหมือนอยางท่ีพระสันตะปาปาไดตรัสวา การเปนคริสตชน
คาทอลิกน้ันเย่ียมมาก การมาคร้ังน้ีพอไดเห็นถึงส่ือ
อุปกรณ และในสังฆมณฑลของพอก็เห็นวา เรายังมี
บุคลากรนอย มีพอกับคุณพอธงชัย สุวรรณใจ มารวม
แตพอรูสึกชื่นชมที่หลายสังฆมณฑลเรียกวาเกือบ
ทกุสังฆมณฑลในประเทศไทยท่ีไดสงพระสงฆ นกับวช
มารวมงานคร้ังน้ี”

“พอประทับใจพ่ีนองท่ีมาจากไตหวนั เปนฆราวาส
ทัง้หมด ไมมีพระสงฆ ไมมีนกับวชเลย มากันถงึ 12 คน
พวกเขาลำบากเร่ืองภาษา ตองมีลามชวยแปล เขาลำบาก
มากกวาเราแตเขาก็มา เพราะวาเขาผานเศรษฐกจิ สังคม
การเมือง มากอนเรา”

“ในยุคท่ี
เรากำลังฉลอง
การเปดสภา
สั ง ค า ย น า
วาติกัน ครั้งท่ี
2 ครบ 50 ป
พ ออย ากให
เนนอยางหน่ึง

คือการมีสวนรวม และการใหสัตบุรุษหรือฆราวาสน้ัน
ไดมีสวนรวมในงานอภิบาล และในงานธรรมทูตของ
พระศาสนจักร”

คณุพอซรีลิ อาเธอร  จากประเทศอินเดีย เปนทีมผจูดั
กลาววา  “นี่
เปนการอบรม
อาซิปาคร้ังท่ี
3  ซ่ึงครั้งท่ี 2
ก็ จั ด ใ น
ประเทศไทย
ครั้งน้ีมีผูแทน
เขาประชมุจาก
11 ประเทศ
จำนวน 78 คน

มีทัง้พระสังฆราช พระสงฆ นกับวช  และฆราวาส”
“พระศาสนจักรทองถิ่นสงผูแทนเขารวมประชุม

จำนวนมากท่ีสุด รูสึกวากลุมคริสตชนยอยทำงาน
ไดดีสำหรับประเทศไทย  การอบรมคร้ังน้ีจะชวยการ
เสริมสรางกลมุคริสตชนยอยใหมีความเขมแข็งยิง่ข้ึน”

“การอบรมเริม่ดวยการแบงปนประสบการณซ่ึงกนั
และกัน  ทุกคนตางมีประสบการณในการทำงานมา
คนละหลายป  จากน้ันเราจะดำเนินการสรางความตระหนัก
คือสรางความเขาใจใหทกุคนทราบเก่ียวกบัพระศาสนจักร
ทำใหทราบวาเหตุใดพวกเขาจึงตองมาประชุมกัน
ในคร้ังน้ี  คือพวกเขาตองฟนฟชูวีติคริสตชน  ทกุคนตอง
เขาใจวาตนเองตองมีบทบาทอยางไรในพระศาสนจักร
และตองเดินไปในทิศทางใด  จะตองวางแผนชวยพระ-
ศาสนจักรอยางไร  การอบรมครัง้น้ีจะชวยใหพวกเขามี
ความเขาใจ และทำใหทกุคนเขามามีสวนรวม  เราตอง
เรยีนรถูงึคำสอนดานสังคมของพระศาสนจักร  บญัญัติ
แหงความรักเปนตนตอคนยากไร  และเราตองมีการ
เปลี่ยนแปลง  ตองเปลี่ยนโครงสรางของการพัฒนา
หลกีเล่ียงการเอารัดเอาเปรียบ  ตองเคารพสิทธิมนุษยชน
ตองใหความนับถือตอศักด์ิศรีของความเปนมนุษย
นอกนัน้เราจะใหการอบรมผนูำใหรจูกัดำเนินการประชมุ
ในการสือ่สาร  ในการรายงาน  และท่ีสำคัญทีสุ่ดคือตอง
ติดตามพระคริสตเจา  ดำเนินชวีติอยางมีคุณคา  ฟนฟชูวีติ
ตนเอง และเปนดุจพระเยซูอกีองคหนึง่  ซ่ึงเราจะใชเวลา
ประมาณคร่ึงวนัในการสรางชีวติฝายจิต”

“ทวีปเอเชียบางประเทศมีคริสตชนจำนวนมาก
บางประเทศก็มีนอย แตวธีิของอาซิปาสามารถนำไปใช
ไดทุกประเทศเพ่ือฟนฟูชีวิตคริสตชน อาศัยกิจกรรม
แหงความรัก และอาศัยศีลศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงคริสตชนจะตอง
นำไปใชในการดำเนินชวีติท้ังสวนตัว ภายในครอบครัว
ชุมชน และสังคม  การฟนฟูดังกลาวมิไดหมายถึงแต
การสวดภาวนา  แตหมายถงึการลงมือปฏบิติัดวย  ตอง
ดำเนนิชีวติแบบคริสตชนทีมี่ศรทัธาในทุกระดบั”

“การประชุมใหญสามัญของอาซิปาจะมีทุกๆ 3 ป
ครั้งตอไปคิดวาจะจัดข้ึนในประเทศไทย  ขณะน้ีกำลัง
ดำเนินการในรายละเอียดอยู

“ผมรูสึกชื่นชอบและช่ืนชมประเทศไทยในหลาย
ดาน  นบัเปนครัง้ท่ี 8 แลวทีมี่โอกาสเดินทางมาประเทศ
ไทย และทุกครัง้จะเก่ียวของกบัเรือ่งของ BEC ผมรสึูก
วาคริสตชนมีความสนใจในประเด็นน้ี  ตอนท่ีไปเย่ียม
ชุมชนคริสตชนตางๆ  รูสึกวาผูที่รวมโครงการมีความ
สนใจมาก  เขาใหการตอนรับและใหความรวมมือเปน
อยางดี  และผมก็มีความยินดีทีไ่ดมีสวนรวมในการอบรม
เรือ่ง BEC”

คุณแมพรรณี ภูเรือนหงษ คณะพระหฤทัยฯ อายุ
72 ป ปจจุบันอยูสวรรคโลก กลาววา “ตอนน้ีซิสเตอร

ทำ ง า น อ ยู
ส ว รรคโลก
สั งฆมณฑล
นครสวรรค
อยูที่นี่  4-5
ปแลว ซิสเตอร
ทำงานท่ีบาน
อปุการะ สวน

มากเปนเด็กชาวเขา และก็มีเด็กจากสวนกลางดวย
ทัง้หมด 90 คน ทีโ่รงเรียนมีเด็กนักเรยีนประมาณ 600
คน เพราะสวรรคโลกเปนเมืองปด โรงเรียนของเรา
เปนโรงเรียนสห มีทั้งชายและหญิง เราเปดสอนถึงช้ัน
ม.3 แตเด็กของซิสเตอรจะเปนผูนำในโรงเรียน เพราะ
เนื่องจากวาเขาเรียนกบัเรา และเราก็มีโอกาสพบเขา เขา
กมี็เวลาเรยีน และมีเวลาทำงาน”

“การมารวมสัมมนาในระดับเอเชียคร้ังน้ีรสึูกวาเปน
การสัมมนาท่ีมีประโยชนมาก โดยเฉพาะมีประโยชน
สำหรับชาวไทยของเรา เพราะวาเราพ่ึงเร่ิม และหลาย
สังฆมณฑลก็พึ่งเริ่มมี BEC แตหลายๆ สังฆมณฑล
ก็ไดทำแลว และทำไดดีดวย เขมแข็งแลว สำหรับ
คณะพระหฤทยัฯ ซ่ึงเราอยใูนอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ
เราก็เริ่มดำเนินการในเรื่องนี้อยางนอย 1 ป พวกเราได
พยายามเรียนรูดวยตัวของเราเอง และจากวิทยากรท่ีได
มีการอบรมบางเปนบางคร้ังบางคราว แตเราคิดวายัง
ไมพอ เพราะฉะน้ัน การมารวมอบรมในคร้ังน้ีทำให
ไดรับรูในหลายๆ เร่ืองท่ีเปนประโยชนโดยเฉพาะ
อยางย่ิงสำหรบัผนูำท่ีจะตองไปนำคนอืน่ กท็ำใหเราเริม่
มีความม่ันใจมากย่ิงข้ึนในการทีจ่ะไปทำงาน”

“การสัมมนาน้ีมีประโยชนมาก เพราะในฐานะท่ี
ซิสเตอรเปนผนูำคนหน่ึงของคณะพระหฤทยัฯ แลวเรา
มีซิสเตอรจำนวนมากทีอ่ยตูามวัด เพราะฉะนัน้ในฐานะ
ที่เราเปนผูนำมีความจำเปนท่ีจะตองรูในเร่ืองนี้อยางดี
เราจะไดไปอบรมหรือถายทอดใหกับซิสเตอรของเรา
ใหเขารูอยางดี เพื่อที่จะสามารถใหความรวมมือกับ
พระสงฆตามวัด ถาเม่ือไหรทางวัดพรอมท่ีจะดำเนินการ
ในเร่ืองน้ี แตถาวัดไหนยังไมพรอมและเรารูเราเห็น
ความจำเปนวา BEC เปนวิถีทางเดียวท่ีตอนน้ีซิสเตอร
เองกส็ำนึกวา เปนวถิทีางเดียวทีจ่ะชวยฟนฟพูระศาสนจักร
ได เพราะจาก BEC นีเ้องทีเ่ปนแนวทางท่ีจะชวยพระสงฆ
ในการรวมกลมุคริสตชน และฟนฟูครสิตชนไดดี”

(อานตอหนา 7)
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ตอนที ่24

วนัฉลองพระนางมารีอา : สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซสิ
และสมเดจ็พระสนัตะปาปากติตคิณุเบเนดกิต ที ่16

ทรงตอนรับพระรูปพระมารดาแหงฟาติมา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเฉลิมฉลอง
“วันพระนางมารีอา” ณ จัตุรัสนักบุญเปโตรรวมกับ
ผแูสวงบุญท่ีมานับแสนคน พธีิฉลองจัดในวันเสารที ่12
และวันอาทิตยที ่13 ตุลาคม 2013 สมเด็จพระสันตะปาปา
ทรงมอบถวายโลกแดดวงหทัยนิรมลของพระนาง
มารีอา การฉลองในปนี้มีอาคันตุกะรับเชิญพิเศษคือ
พระรูปพระแมแหงฟาติมาองคด้ังเดิมมาทางเท่ียวบิน
ตรงยังกรุงโรม มงซินญอรรีโน ฟซิเชลลา (ประธาน
สมณมนตรีสมณกระทรวงประกาศพระวรสารใหม)
กลาววา “พระรูปแมพระแหงฟาติมา มาถึงกรุงโรม
ณ สนามบินฟอมิูชโิอ วนัเสารราวบาย 2 โมง เราหวังวา
เคร่ืองบินจะไมดีเลย เพราะเปนเคร่ืองบินเท่ียวตรง
จากกรุงลิสบอนมายังกรุงโรม” และเพราะเรายังอยูใน
ปแหงความเช่ือ ประโยคแนวคิดหลักของงานวันแมพระ
ปนีคื้อ “เปนบุญของทานท่ีไดเชือ่” พระรปูจะไดรบัการ
ตอนรับอยางเปนทางการโดยสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส  วันเสารประมาณ 5 โมงเย็น ตารางกิจกรรม
มากมายท่ีจดัไวแกผแูสวงบญุทัง้กอนและหลงัชวงเวลา
ดังกลาว

มงซนิญอรรโีน ฟซเิชลลา กลาวตอวา “ในวันเสาร
เชา 08.00 น. เราแสวงบุญไปยังหลุมศพของนักบุญ
เปโตรแลว จากน้ันมีการเคารพศีลมหาสนิทท่ีวดันกับุญ
มารธา ซ่ึงอยใูกลๆ  กนั เวลา 4 โมงเย็นผแูสวงบุญเร่ิมตน
ตอนรับพระรูปพระมารดาแหงฟาติมา ดวยผาเช็ดหนา
สีขาว อนัเปนสวนหนึง่ของธรรมเนียมปฏิบติักนัไปแลว
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงสอนคำสอน
เวลา 5 โมงเย็น แตจัตุรัสนักบุญเปโตรจะเปดใหเขา
อยางเปนทางการเพ่ือตอนรบัทุกคนเวลาบาย 2 โมงคร่ึง”
สำนักวาติกันยังประกาศวาสมเด็จพระสันตะปาปา
กิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16 จะทรงสวดภาวนาอยางเปน
สวนตัวตอหนาพระรูปแมพระแหงฟาติมา หลังจาก
เสด็จมายังวาติกันโดยเฮลิคอปเตอร ยอนไปยังป ค.ศ.
2010 สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16
ทรงเคยเสด็จไปยังสักการสถานและถวายมิสซาท่ี
ฟาติมา  การฉลองในปนีจ้ะตรงวันกับบันทึกเหตุการณ
แมพระประจักษมาท่ีฟาติมา คือวันท่ี 13 ตุลาคม ค.ศ.
1917  พระรูปจะกำหนดบินกลับยังประเทศโปรตุเกส
ในวันอาทิตยเท่ียง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสโอกาสฉลอง
“วันพระนางมารีอา” วา “ครอบครัวตองเรียนรูที่จะ
กลาวคำวา ขอบคณุ และ ฉนัเสยีใจ”

ผแูสวงบุญกวา 100,000 คน แนนขนัดอยใูนจัตุรสั
นกับญุเปโตร ในวันอาทิตยที ่13 ตุลาคม ท่ีผานมา อนั
เปนวันท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาทรงถวายโลกแดดวง
หทัยนิรมลของพระนางมารีอา บทรำพึงถึงพระนาง
มารีอา พระสนัตะปาปาทรงย้ำเตือนครสิตชนใหปฏเิสธ
“วัฒนธรรมช่ัวครูยาม” ซ่ึงไดเกิดข้ึนตอความเช่ือและ
ชวีติแตงงาน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสวา “ฉันเปน
คริสตชนบางเวลาหรือไม หรือฉันเปนคริสตชน
เต็มเวลา? วฒันธรรมช่ัวครยูาม การมีความสัมพนัธ ซ่ึง
มักสงผลตอการดำเนินชีวิตของเรา จงคิดดูถึงการท่ีเรา
จะตองมีความต่ืนเตนอยูตลอดเวลากับอะไรบางอยาง
การงาน โครงการ แตหลังจากนั้นละ พอถึงชวงแรก
ที่รูสึกลำบากเราก็ทิ้งตัวลงซุกลงบนผาเช็ดหนาอยาง
เศราโศก นีก่มั็กจะเปนกับกรณีของชีวติท่ีตองตัดสินใจ
เลอืก เชน ในชีวติแตงงาน”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเนนวาการมั่นคง
ซ่ือสัตยตอการตัดสินใจของใครคนหน่ึงก็คือการตอง
รื้อฟนเกี่ยวกับการอุทิศตนในแตละวัน พระองคทรง
เสริมวาการรูจักแสดงความขอบคุณ นี่เปนสวนสำคัญ
อนัหน่ึงของส่ิงน้ี   พระองคตรัสตอไปวา “เรากลาวคำวา
ขอบคุณ แกกนัและกันในครอบครัวบอยแคไหน? นีเ่ปน
คำแกนแทแหงเนื้อหาในชีวิตประจำวัน ฉันเสียใจ
ขอโทษ ขอบคุณ หากครอบครัวสามารถกลาวคำ
เหลาน้ีได กจ็ะเปนส่ิงงดงามมาก”ชวงทายของพิธีมิสซา
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงภาวนาตอหนา
พระรูปพระมารดาแหงฟาติมา พระองคทรงวิงวอน
ขอพระนางทรงดูแลพระศาสนจักรและโดยเฉพาะผตูอง
ทนทุกขทรมาน คำภาวนาสวนหน่ึงพระองคตรัสวา
“โปรดทรงสอนเราใหมีความรักเชนเดียวกับท่ีพระนาง
ทรงมแีละทรงเมตตาเปนพิเศษตอผอูอนแอ คนยากจน
ผูอยูชายขอบสังคม ผูทนทุกขทรมาน สำหรับคนบาป
และผูที่หัวใจสลาย”

พธีิมิสซาน้ีเปนการสรปุจบงานฉลอง “วนัพระนาง
มารีอา” ของสำนักวาติกัน ซ่ึงเปนวันสำคัญวันหน่ึงท่ี
กำหนดข้ึนในปแหงความเช่ือปนี้
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ในชวงชีวิตของนักบุญเปาโลนั้น เนื้อสัตวที่ขายอยูตามตลาดไดถูกถวาย
เปนเคร่ืองบูชาใหแกพระเทจ็เทียม ซ่ึงเปนจารีตของศาสนาท่ีมิใชศาสนาชาวยิว
ในวิหารของชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มก็มีจารีตเก่ียวกับการถวายเนื้อสัตว สำหรับ
นักบุญเปาโลพิธีเหลาน้ีเปนเร่ืองของอดีต ทานสอนคริสตชนของทานให
ตอบสนองพระเมตตาของพระเจาในองคพระคริสตเจา ใหทูลถวายตนเอง
เปนบูชาอันทรงชีวิตในกิจการท่ีเขากระทำแตละวัน จนกระท่ังเปนการใชหน้ี
อีกดวย

แตมีหนีอ้ยอูยางหน่ึงท่ีทดแทนไมได นัน่กคื็อพระบญัญติัของพระเจาใหเรา
รกัเพือ่นมนษุย เราจะพบขอคดิจากพนัธสัญญาเดิมในหนังสือ “เลวนีติ”ิ สะทอน
ดังในพนัธสัญญาใหมหลายคร้ัง ในพระวรสารโดยนกับุญลกูา พระเยซเูจาทรง
สอนเร่ืองน้ีดวยนิทานเปรียบเทียบเร่ืองชาวสะมาเรียผูมีเมตตาจิต พระเยซูเจา
ทรงเลานิทานเปรียบเทียบนี้ใหแกนักกฎหมายคนหนึ่ง ที่ทูลถามพระองควา
จะตองทำอยางไร เขาจึงจะไดรบัชวีตินิรนัดร ในพระวรสารโดยนักบญุมาระโก
พระองคทรงสอนนักกฎหมายท่ีทูลถามพระองควา พระบญัญัติขอไหนท่ีสำคัญ
ทีสุ่ด ในพระวรสารโดยนักบุญยอหน เรือ่งน้ีกลายเปนพระบญัญติัซ่ึงพระเยซูเจา
ตรัสส่ังแกบรรดาสานุศิษยในการรับประทานอาหารม้ือสุดทาย กลาวคือให
พวกเขารักกนัและกันเหมือนกบัท่ีพระองคทรงรักพวกเขา นกับุญเปาโลสรุปวา
ความรักนีคื้อจดุรวมของบรรดาตัวบทกฎหมายท้ังปวง

นักการเมืองกลาวเชิญชวนใหเราชวยลดหนี้สินในระดับชาติ หัวหนา
ครอบครัวควรทำงานใหหนักมากข้ึน เพื่อมิใหครอบครัวติดหน้ีติดสิน นักบุญ
เปาโลกลาวในจดหมายของทานวา เราเปนหน้ีความรักตอเพื่อนมนุษยดวยกัน
เหตุวา “ความรกัของพระเจาหลัง่เขามาในจิตวญิญาณของเรา เดชะพระจติเจา
ผซูึง่พระบิดาทรงประทานใหแกเรา”

“จงรัก
เพื่อน
มนุษย

เหมือนรัก
ตนเอง”

(โรม 13:9)

ขาแตพระบิดาเจา จิตใจของลูกจะไมสงบ
จนกวาจะไดพบสันติในพระองค โปรดทรง
บันดาลใหลูกมีจิตใจรอนรนท่ีจะถือซื่อสัตยตอ
กฎบัญญัติแหงความรัก ตอเพื่อนมนุษย เพื่อโลก
ของเราจะไดสะทอนใหเหน็ถงึความรักท่ีพระองค
ทรงมีตอลูกของพระองคทุกคน ทั้งน้ีเดชะพระ-
บารมีพระคริสตเจาของพวกลูกท้ังหลาย อาแมน

กาวหนาหรือถอยหลัง
ในกระบวนการแหงวิวฒันาการ
ส่ิงท่ีเคยมีเคยเปนคอยๆ หายไปส้ินสูญไป
ส่ิงท่ีไมเคยมีไมเคยเปนก็คอยๆ มีข้ึนเกิดข้ึน
ทุกอยางตามครรลองธรรมชาติตามกาลเวลา
สัตวแมลงพืชไมทีเ่คยมีเคยเห็น
ตอนน้ีหาดูไดก็เฉพาะในรูปถายรูปวาด
ทีมี่การคนพบสัตวแมลงพืชไมใหมกมี็ใหรใูหเหน็อยเูรือ่ยๆ
เหมือนธรรมชาติจะคอยย้ำบอกวาน่ันคือกระบวนการแหงชีวิต
ที่ตองมีการเกิดตองมีการตาย
บางอยางท่ีสึกหรอหมดสภาพก็ควรหลุดจากวงจรชีวติ
เพือ่ใหส่ิงท่ีใหมกวาสภาพสมบูรณกวาเขามาแทนท่ี
ทำใหแตละกลไกแหงชีวิตดำเนินตอไปอยางราบร่ืนตอเน่ือง
เพราะน่ันคือวิถีและครรลองแหงธรรมชาติแหงชีวิตความเปนอยู
นอกจากดำรงซ่ึงความอยูรอด
ยงัมีการพฒันาใหชวีติดำเนนิตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามกาลเวลาตามการเปล่ียนแปลงบริบทสภาพดินฟาอากาศ
แตทุกวันน้ีเกิดวิวัฒนาการบางอยางท่ีแตกตาง
ตามยุคตามการเปล่ียนแปลงตามความเจริญกาวหนา
มีทัง้ดีทัง้สรางสรรคทัง้ประโยชน
มีทั้งผลรายท้ังบอนทำลายท้ังเปนโทษ
อยางท่ีเห็นเปนขาวไมกี่วันกอนนี้
พบเดก็ยุคใหมเปน “ชนเผากมหัว” เกือบสามลานคน
ซ่ึงดูจะสวนกระแสวิวฒันาการกายภาพมนุษย
จากท่ีเดินส่ีขามาเปนสองขายืดตัวตรงเงยหนาเงยตา
เปนการยอนกลับไปกมหนากมตาคอพับหนาตก
เอาแตกมดูจอมือถอืตัวเองไมมองหนาใคร
พบเหน็ไดทัง้ตามทองถนนตามท่ีสาธารณะ
ทัง้ในบานในหองเรยีนในโบสถในหองอาหารในบาร
แมกระท่ังในรัฐสภาอันทรงเกียรติ
ไอทีเลยกลายเปนอวัยวะท่ีสามสิบสามไปโดยปริยาย
จากโลกใบใหญเกิดโลกเล็กโลกนอยขึ้นมากมาย
แตละโลกมีความเปนสวนตัวมีความสนใจเฉพาะตัว
แทบไมติดตอสัมพันธกนัหรอืกแ็คจำเปนอยางเสียไมได
โลกท่ีเคยมากดวยเสียงพูดเสียงจาเสียงทักทายปราศรัย
กลายเปนโลกเงียบเหงาทั้งท่ีผูคนพูดคุยติดตอกันแทบไมหยุด
จะเหน็ไดกแ็คสายเลก็ๆ ทีเ่ชือ่มจากเครือ่งสือ่สารไปทีห่สูองขาง
จะเห็นไดกแ็ครองรอยสหีนาเปลีย่นไปตามอารมณในขณะน้ัน
หากการส่ือสารแบบใหมจะเร่ิมและจบลงท่ีตัวผส่ืูอสาร
ก็ยังพอทำเนาพอทำใจพอรับไดเม่ือคำนึงถึงกระแสแหงยุค
 แตจากรายงานแบบสำรวจกรมสขุภาพจติหาไดเปนเชนนัน้ไม
เกบ็ตัวอยางเด็กและเยาวชนสองหมืน่คนท่ัวประเทศ
ในจำนวนนีเ้ด็กติดเกมสิบหาเปอรเซ็นต
เอาแตเลนออนไลน ไลนเฟซบคุสิบหาเปอรเซ็นต
เม่ือเปรียบเทียบจำนวนเยาวชนสิบแปดลานคนในปจจุบนั
เหน็ไดวาเด็กไทยติดเกมกวาสองลานเจ็ดแสนคน
กอใหเกิดพฤติกรรมกาวราวรุนแรง
กลาทำรายพอแมผปูกครองหากถูกหามไมใหเลนเกม
หนักเขาถึงกับพยายามฆาตัวตาย
ตามดวยการหนีเรยีนไมหลบัไมนอนเอาแตเลนเกม
ไมตองพูดถึงปญหาการเรียนตกต่ำตามมา...
เม่ือคำนึงวาวิวัฒนาการความเจริญกาวหนาเปนการพัฒนาตอเน่ือง
นาจะทำใหมนุษยมีชวีติความเปนอยดีูสุขสะดวกสบายมากข้ึน
รวมท้ังสุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ
แตหากผลที่ออกมาไมเปนเชนน้ันดีไมดีแยลงกวาเดิม
กค็งตองมาสรางจิตสำนกึกนัใหชดัเจน...กอนท่ีจะสายไป
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“เพราะฉะน้ันจึงจำเปนเม่ือซิสเตอรรู BEC ดีแลว
ก็สามารถจะไปดำเนินการเองได วัดไหนพระสงฆยัง
ไมพรอมซิสเตอรก็สามารถดำเนินการเองตามแบบ
ที่ตัวเองสามารถทำได เชน เรามีคนงาน เราก็ทำกับ
คนงานของเราเองกอน มีครูเราก็ทำกับครู หรอืครสิตชน
ที่สนใจมารวมกลุมกัน นี่เปนวิธีหนึ่งท่ีจะทำใหคนเกิด
ความสนใจ BEC มากข้ึน จึงเห็นวา จำเปนจริงๆ แลว
ถาเราเห็นวามีคนที่สนใจในเรื่องนี้มากข้ึน ก็จะทำให
พระศาสนจักรในประเทศไทยไดรับการฟนฟูมากข้ึน
เราก็เปนหวงวาคริสตชนของเราเกิดมาต้ัง 400 กวาป
กำลังจะฉลองเปดศักด์ิสิทธิ์ แตเราก็ยังเปนแคนี้ เพราะ
ฉะน้ัน  BEC เปนอีกวิถีทางหน่ึง ถาเรามารวมกันทุก
สังฆมณฑล และไดปฏบิติัตามนโยบายของพระศาสนจักร
ที่จะทำใหมี BEC เกิดข้ึนในทุกสังฆมณฑล คิดวาการ
ฟนฟูพระศาสนจักรในประเทศไทยจะเปนไปไดและ
สำเร็จตามนโยบายของพระศาสนจักร”

“จงึอยากจะใหพวกเราทุกคน ทีเ่รยีนรใูนเร่ืองน้ีแลว
ไดนำ BEC ไปปฏิบัติในชีวิตจริง โดยเฉพาะอยางย่ิง
เราที่เปนพระสงฆ นักบวช และผูนำท่ีเกิดจิตสำนึก
ในเร่ืองน้ีแลว ซิสเตอรขอบคุณพระท่ีโปรดใหไดมา
อบรมในคร้ังน้ี และซิสเตอรเองก็ไดรับแรงบันดาลใจ
มากมายท่ีเราเห็นวา บางทีเราก็ไมไดต่ืนตัวมากนัก
เม่ือมาอบรมในคร้ังน้ี แตพอเราไดมาเห็นความกระตือ
รอืรนของประเทศอ่ืนๆ เชน ประเทศเกาหลี  อนิโดนีเซีย
และไตหวัน แมวาเขาไมรูภาษา แตเขาก็มา มาแลวเขา
ก็ชวยกันแปล เพราะเขาอยากรูอยากเขาใจ ถาเรามี
ความกระตือรอืรนอยางน้ี เราคงจะไปไดไกล”

มสิเตอรลาซารสุ แอนโทนี โจนาธาน จากประเทศ
ม า เ ล เ ซี ย
ก ล า ว ว า
“พ อ ท ร า บ
ข า วว า จะ มี
การประชุม
อาซิปาระดับ
ส า ก ล ที่
ประเทศไทย

ก็รีบไปติดตอพระสังฆราชขออนุญาตเขารวมประชุม
ครัง้น้ีดวย  ซ่ึงทานก็อนญุาตทันที เพราะสังฆมณฑลของ
เราเอาจริงเอาจังและเขมแข็งมากในเร่ืองของ BEC  เรา
ตองการพบปะกับผูแทนกลุม BEC จากประเทศตางๆ
และเม่ือไดพบและเห็นทุกคนสนใจและจริงจังกับงาน
BEC เรารสึูกชืน่ชมยินดี พบผคูนท่ีมีอดุมการณเดียวกนั
สรางขวัญและกำลังใจใหเราเปนอันมาก”

“การที่เราไดมาพบกันยอมจะมีการสรางมิตรภาพ
และความสัมพนัธระหวางกันใหมีความแนนแฟนยิง่ข้ึน
เรามีการแลกประสบการณระหวางกัน  เราเปนชมุชนท่ี
มากดวยผูคนจากหลายประสบการณ  การที่เรามาอยู
ดวยกันน้ีเหมือนกับวาเราเปน BEC อกีกลมุหน่ึงก็วาได
ทุกคนมีความต้ังใจ มีความพยายามท่ีจะเรียนรูเพิ่มข้ึน
เพื่อที่จะไดสามารถถายทอดประสบการณตอไปยัง
บรรดาสัตบุรุษในสังฆมณฑลของตน  เราจะสามารถ
เพิ่มความเขมแข็งใหกับ BEC ในวัดของเรา  และ
สามารถท่ีจะไปชวย BEC อื่นๆ ที่มีความเขมแข็งนอย
กวาไดดวย ในการสัมมนาคร้ังน้ี สถานท่ีและเคร่ือง

อำนวยความสะดวกสมบูรณมาก ทกุคนลวนแสดงความ
เปนมิตรท่ีดี  คร้ังน้ีเรามาจากมาเลเซียดวยกนั 6 คน”

ภราดาทินรตัน    คมกฤส กลาววา “การประชุมคร้ังน้ี

เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตอเน่ืองจาก 2 ครั้งท่ีแลว
แตละปเราจะจัดอบรมประมาณ 1 อาทิตย ต้ังแตป ค.ศ.
2010 และ 2011 แตปทีแ่ลวบังเอิญมีสมัชชาของอาซิปา
เราจึงเลือ่นมาเปนปนี ้มาเปนครัง้ท่ี 3 และหลกัสตูรทีว่า
นี้ก็ครบ 3 คร้ัง ครบวงจร บางประเทศเขาก็เสียดายท่ี
ไมสามารถจะมารวมได ซ่ึงทีมวิทยากรเองบางทีกไ็ปถึง
ประเทศน้ันเลยไปจัดกันตางหาก เพื่อติดตามความ
เคลือ่นไหว และจะไดครบหลกัสูตรท่ีไดกำหนดไว”

“ครัง้น้ี เรารวมจดักับเขา ในฐานะท่ีเขาขอใชสถานท่ี
และเพื่อความสะดวกดวยเขาจึงใชเมืองไทยของเรา ซ่ึง
จรงิๆ เม่ือป 2010 เขาก็มาจัดท่ีพทัยา ซ่ึงก็เปนคร้ังแรก
และครั้งท่ีสองจัดท่ีอินโดนีเซีย และครั้งท่ีสามไดยินวา
จะไปจัดท่ีประเทศอื่นแตก็ขลุกขลักบาง จึงมาจัด
ในเมืองไทย กส็ะดวก”

“เปนท่ีนาเสียดายท่ีหลายคนไดมาคร้ังท่ีหนึ่ง แต
ไมไดมาในคร้ังท่ีสอง หรอืวาคนท่ีมาท้ังครัง้ท่ีหนึง่และ
ครั้งท่ีสองแลว แตครั้งท่ีสามน้ีอาจจะติดบาง แตยิ่งไป
กวาน้ันจากเวียดนาม เขาไมเคยมาเลยท้ังคร้ังท่ีหนึง่และ
ครั้งท่ีสอง แตคราวน้ีเขาสนใจมาก เราก็เชิญเปนเขามา
พเิศษเขาก็มารวมในคร้ังท่ีสาม แตเราจะใหเขาได 100%
คงเปนไปไมได”

“สำหรบัคร้ังน้ีเทาท่ีผมสงัเกตผทูีม่ารวมน้ันใหความ
สนใจมาก ซ่ึงเราก็มีโปรแกรมท่ีคอนขางจะหนัก แม
กระท่ังภาคค่ำทานอาหารเสร็จแลวเราก็ยังมีตอ  แตผม
กร็สึูกวาผเูขารวมใหความรวมมือเต็มท่ี  เขาทมุเทเต็มท่ี
เราก็เตรียมใหเขาอยางเต็มท่ีดวย”

“ผมถอืวาเปนโอกาสท่ีดีดวย ทีท่มีงานวิถชีมุชนวัด
ในประเทศไทยของเราไดมาทำงานดานน้ี เพราะวาอีก
2 ป ขางหนา คือ ค.ศ. 2015 นัน้ AsIPA จะมาจัดสมัชชา
ในอาเซียน คร้ังท่ี 7 ซ่ึงจะมาจัดในประเทศไทยของเรา
อกีครัง้หนึง่ เพราะฉะนัน้เรยีกวาเปนการเตรยีม เปนการ
ฝกทีมงานของเราไปในตัวดวย”

“ที่จริงแลวอาซิปาเกิดและเติบโตในประเทศไทย
ต้ังแตแรกเลยก็วาได ในการอบรมหลายครั้งท่ีมีมาแลว
เปนตน สังฆมณฑลสุราษฎรธานี ซ่ึงไดเริ่มมาต้ังแต
สมัยพระคุณเจาประพนธ  ชัยเจริญ  ได เ ร่ิมอยาง
แข็งขัน ผมก็รูสึกเสียดายเพราะเวลาท่ีทานเสียไป ก็มี
การซบเซาลงไปบาง แตกย็งัมีอย ู หรอืทางอัครสังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง นั้น ก็ไดดำเนินการอยางเต็มรูปแบบ
เรียกวา ครบสูตรเลยก็วาได มีทุกวัด เปนปที่ 7 แลว
ดังน้ันจึงมีหลายสังฆมณฑลท่ีเริ่มสนใจวา ทำไมท่ี
อัครสังฆมณฑลทาแรฯ ทำได ซ่ึงก็มีการไปศึกษา ไป

ดูงาน ไปสัมผสั ไปดูความเปนจริงกันท่ีนัน่ และกลับมา
ดูซิวา เราจะเริ่มไดไหม? ที่สำคัญผมวาการเร่ิมวิถี
ชุมชนวัด ก็คือวา เราจะพยายามใหฆราวาสไดเขามา
มีสวนใหมาก  เพราะวิถชีมุชนวัดไมใชอะไรอ่ืน  คือ การ
มีสวนรวม การสงเสรมิการมีสวนรวมของฆราวาส ตาม
จิตตารมณของพระศาสนจักรเอง และของสหพันธ
สภาพระสงัฆราชแหงเอเชีย ( FABC)  ดวย”

“ชวงหลงัๆ เรายงัไดเนนและทำความเขาใจวา “วถิี
ชุมชนวัดคืออะไร” แตเราเนนวา “จะทำอยางไร?”
อนัน้ีจงึสำคญั “เราจะทำอยางไร” เพราะถาเรารแูลว แต
วาเราทำไมได มันก็ไมเกิด แตถาหากวาเราทำได เรามี
ทกัษะ เราก็จะสามารถท่ีจะไปเร่ิมกลมุในชุมชนของเรา
ได  ขณะน้ีในประเทศไทยของเราน้ัน  เรากำลงัอยใูนข้ัน
เริ่ม เราเร่ิมดวยการมาสัมผัสพระวาจา มาใชพระวาจา
ในชุมนุมของเราใหมากข้ึน เปนหมูคณะใหมากข้ึน
เปนชมุชนยอยและมีการมาแบงปนกัน และจากส่ิงน้ีเอง
ทำใหเราเกิดความต่ืนตัว คนที่มาแบงปนกันนี้ ก็ไดมา
ไตรตรองพระคัมภีรดวยกัน และเขาก็จะต่ืนตัวทุก
อาทิตย พระเยซูเจาไดเรียกรองเราใหทำอะไรบางอยาง
สำหรับเพ่ือนพี่นองของเรารอบขางมิใชหรือ? และเรา
จะคอยๆ เติบโตข้ึนไป นีคื่อวถิชีวีติของชุมชนของเรา”

“วิถีชุมชนวัด เราแปลคำน้ีมาจากคำท่ีเราใชใน
สหพนัธสภาพระสงัฆราชแหงเอเชยี วาวิถทีางใหมของ
การเปนพระศาสนจักร และพระศาสนจักรที่สหพันธ
สภาพระสังฆราชแหงเอเชีย พูดถึงน้ีบอกวา พระ-
ศาสนจักรจะตองถอืเสมือนวา ไมวาจะเปนพระสังฆราช
พระสงฆ นกับวช หรอืฆราวาส จะตองอยรูวมกนัแบบพ่ี
แบบนอง อนัน้ีเปนคำหลักเลย อยแูบบพ่ีแบบนอง หมาย
ความวา เราจะตองเนนเร่ืองนีใ้หมากข้ึน เราจะตองเนน
เรื่องความเปนพี่เปนนองของเรา และเราก็สามารถท่ี
จะเรียกไดวา เปนแบบอยางท่ัวๆ ไปได”

“และในเม่ือพระศาสนจักรเนนวา ทุกคนตองมี
สวนรวมแลว หมายความวา คริสตชนทุกคนสามารถ
จะเปนสวนหน่ึงของพระศาสนจักรในรูปแบบน้ีดวย
ความต่ืนตัว และกอนทีจ่ะต่ืนตัวไดนี ้เราตองพรอม ซ่ึง
กคื็อ มีความพรอม และสนใจท่ีจะรับฟงความเคล่ือนไหว
เชน ขณะน้ีพระศาสนจักรไทยของเรากำลังเนนอะไร
เราเนนเร่ืองนี้มาปที่ 3 ที่เนนเปนพิเศษ ต้ังแตป 2000
ซ่ึงจริงๆ แลว เราเนนมา 13 ปแลว แตจะเรียกวา เรา
คอยๆ ไป เม่ือมีความพรอม เราก็คอยๆ เริ่ม คริสตชน
ทั่วไป ผมก็คิดวาถาหากเราเร่ิมดวยการสนใจพระวาจา
ใหมากข้ึน ซ่ึงพระศาสนจักรกไ็ดใชเวลา 3 ป ในการท่ี
จะสงเสริม ในปพระวาจา สงเสริมการอานพระคัมภีร
การสนใจพระวาจา รักการอานพระวาจาใหมากข้ึน
อนันีเ้ปนส่ิงพืน้ฐาน”

“โดยสวนตัวแลวผมไมคิดวาเทคนิคจะสำคัญกวา
จติตารมณซ่ึงมาจากพระคมัภีร ครสิตชนเราถาเราปลอย
พระคมัภรี ถาเรายังไมเคยสนใจพระคัมภรี ถาเราไมเคย
สัมผสัพระคัมภีร เราก็ไมสามารถเขาใจวิถชีวีติแบบน้ีได
อันน้ีเปนความคิดสวนตัวจริงๆ จากประสบการณที่
ผมไดรบัผานๆ มาเพราะฉะนัน้ทีใ่ดอยากจะเริม่ บางคร้ัง
ผมทาทายนิดหนอย คือ ขอใหรกัพระคัมภรีกอน สนใจ
ที่จะอานพระคัมภีร และเม่ือเขามาแบงปนกันจะทำให
มีชีวิตชีวา เพราะวาคุณแบงปนในส่ิงท่ีพระบอกคุณ

ไทยเจาภาพ (ตอจากหนา 4)

(อานตอหนา 8)
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ใหทำ ใหเจริญชีวิต และเม่ือนั้นแหละท่ีคุณไดแบงปน
ส่ิงท่ีมาจากจิตใจของเราน้ี ความเปนพ่ีเปนนอง และ
ความเช่ือของเรากจ็ะไดรบัการเสริมใหเขมแข็งมากข้ึน”

“ผมขอเชิญชวนคริสตชนทุกคน เรากำลังเนนเร่ือง
การเปนศิษยของพระเยซูเจา เม่ือเราเปนศิษยเราก็ตอง
ฟงพระองค โดยรบัฟงจากพระวาจาเทาน้ันเอง”

ความหมายของ AsIPA มาจากคำวา Asian –
Integral – Pastoral – Approach กระบวนการอภิบาล
แบบบูรณาการของคริสตชนเอเชีย

คณะพระสังฆราชแหงเอเชีย ไดประกาศใน
แถลงการณสุดทายจากที่ประชุมสหพันธสภาพระ-
สังฆราชแหงเอเชียครั้งท่ี 5 ณ เมืองบันดุง ประเทศ
อินโดนีเซีย วา ชุมชนวัดและพระศาสนจักรหลังป
ค.ศ. 1990 นี ้ตองเปน “พระศาสนจกัรทีท่กุคนมสีวนรวม”
เปน “ชุมชนวัดท่ีเปนจิตหน่ึงใจเดียวกันของชุมชน
ครสิตชนยอยๆ” พระศาสนจักรท่ีเปน “ประจกัษพยาน
ถงึองคพระครสิตเจาผกูลบัคืนพระชนมชพี” (FABC 5
ขอ 8)

ประเด็นปญหาก็คือ จะสนับสนุนวิถชีมุชนวัด หรอื
“วถิทีางใหมของการเปนชมุชนวัด” นีไ้ดอยางไร ฉะน้ัน
ในปลายป 1993 โดยการสนับสนุนรวมกันของสอง
สำนักงานในสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
(FABC) คือ สำนักงานเพ่ือการพัฒนามนุษย (OHD) และ
สำนักงานเพ่ือกิจการฆราวาส (OL) ไดจัดการประชุม
ปรกึษากันท่ีกวัลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย และเสนอ
ใหกระบวนการทางดานอภิบาลสนับสนุน “พระ-
ศาสนจักรท่ีทุกคนมีสวนรวม” ในเอเชียวา AsIPA ซ่ึง
ยอมาจาก Asian Integral Pastoral Approach

Asian
โครงการน้ีตองการปฏิบัติตามวิสัยทัศนของ

สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชียและชวยคริสตชน
เอเชียใหเผชญิชวีติตามแบบชาวเอเชีย ในแสงสวางแหง
พระวรสาร

Integral
โครงการน้ีบูรณาการใหเกิดความสมดุลในชีวิต

คริสตชน ระหวางชีวิต “ฝายจิต” กับชีวิตทางดาน
“สังคม” ระหวางชีวิต “สวนบุคคล” กับชีวิต “ชุมชน”
ระหวางชีวติ “ผนูำทางฐานันดร” กบั “ผรูวมรบัผดิชอบ
ที่เปนฆราวาส”

Pastoral
โครงการนีมุ้งเนนการฝกอบรมฆราวาส ในพนัธกิจ

ดานงานอภบิาลของพวกเขาในชมุชนวดั ในพระศาสนจักร
และในสังคมโลก

Approach
กระบวนการของเอกสารคูมือชุดตาง ๆ เหลาน้ี

สรางข้ึนเพือ่เปนเคร่ืองมือ ทำใหงานอภิบาลในชุมชนวัด
มี “พระครสิตเจา” และ “ชมุชน” เปนศูนยกลาง นอกจาก
นัน้ ยงัเปนการโนมนำสมาชิกท่ีรวมประชุมกลมุใหคนหา
ประสบการณ “การเปนชุมชนวัดในวิถีทางใหม” นี้

ไทยเจาภาพ (ตอจากหนา 7)

ดวยตนเอง

การใชเอกสารคูมือ AsIPA
เอกสารคมืูอ AsIPA เรยีบเรยีงขึน้สำหรบัครสิตชน

ชายหญิงชาวบานท่ัวๆ ไปในระดับวัด เอกสารเหลาน้ี
สามารถนำมาใชไดผลดีที่ สุดในชุมชนคริสตชน
ขนาดเล็ก ชุมชนเพื่อนบาน สภาภิบาลวัด หรือกลุม
ขนาดเล็กอืน่ๆ ในชุมชนวัดก็ได

เอกสารคูมือ AsIPA ยังอาจนำมาใชไดกับกลุม
ขนาดใหญ เชน ในการสัมมนา หรอืในวัด แตตองรกัษา
“วิธีการมีสวนรวม” อาศัยการทำงานในกลุมยอย
เปนสำคัญ

ลักษณะเดนของกระบวนการ AsIPA
1. เอกสารคมืูอ AsIPA รบัเอา “วธีิการการมสีวนรวม”

มาใชซ่ึงผูเขารวมประชุมทุกคนจะแสวงหาและคนพบ
ดวยตนเองใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำได

2. เอกสารนีเ้รยีบเรยีงขึน้มาในลักษณะท่ีวา ผนูำกลมุ
(facilitator) อาจนำมาใชไดดวยการเตรยีมตัวเพยีงเลก็นอย

3. ผูนำกลุมควรจะปฏิบัติตามเอกสารคูมือนี้อยาง
เครงครัดท่ีสุดเทาท่ีจะทำได และเปดโอกาสใหผูเขา
ประชุมมีสวนรวมตามท่ีระบไุวในเอกสาร

4. ผูนำกลุมจะไมพึงพอใจกับคำตอบเพียงคำตอบ
เดียวตอประเด็นคำถามแตสนับสนุนใหผูเขาประชุม
แสวงหาคำตอบใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได เทคนิค
“แบงปนกับคนขางเคียง” 2-3 คน (Buzz groups) จะชวย
ใหมีสวนรวมไดมากข้ึน

5. บทเสริม อาจชวยเพิ่มเติมจากส่ิงท่ีผูเขารวม
ประชมุกลมุ ไดคนพบแลวและสรปุประเด็นสำคญั

6. บทสรุป เจตนาเพ่ือใชเปน “การใหขอมูล”
สหพนัธสภาพระสงัฆราชแหงเอเชยี (FABC) ไดดำเนนิ
งานเพื่อฝกอบรมฆราวาสและต้ังหนวยงาน AsIPA
เพิ่มเติมในสำนักงานเพ่ือกิจการฆราวาส (OL) มีการ
ฝกอบรมครัง้แรกท่ีหวัหนิ ในป ค.ศ. 1991 และตอมาอกี
หลายครั้งในประเทศไทยจนถึงป ค.ศ. 2000 ขณะน้ี
สำนักงานสงเสริมวิถชีมุชนวดัไดจดัแปลคมืูอฝกอบรม
ตางๆ เปนภาษาไทยแลว ซ่ึงสามารถนำไปใชทัง้สำหรบั
ฝกอบรมผนูำ และสำหรบัวถิชีมุชนวดัท่ัวไป

ในการฝกอบรมคร้ังน้ีทีมงานจากประเทศไทย
ไดวางแผนรวมกันโดยมีจดุประสงคดังตอไปน้ี

1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการประสานงานวิถี
ชมุชนวดัของทมีระดับประเทศใหเขมแข็งยิง่ข้ึนภายใน
6 เดือน

2. เพื่อสงเสริมและเสริมสรางทีมงานของสังฆ-
มณฑลใหมีผูนำและผูอภิบาลท่ีกระตือรือรน อาศัย
การฝกอบรมในทุกระดับ เปนตนในดานชีวติจิต

3. เพือ่ปลกุจิตสำนึกและประสานงานกับสังฆมณฑล
และสภาภิบาลในการสงเสริมวิถชีมุชนวัด ในลักษณะท่ี

ตอบสนองสภาพแทจรงิของชมุชน โดยเนนการสงเสริม
บทบาทฆราวาสเปนพิเศษ

4. เพื่อสงเสริมการประสานงานกับแผนกพระ-
คัมภีรและคริสตศาสนธรรมใหมากย่ิงข้ึน ในการสงเสริม
ชมุชนครสิตชนยอยๆ ของชมุชนวดั

หลงัจากการฝกอบรมทมีวทิยากรไดประชมุวางแผน
กันตอไป และในแผนท่ีสำคัญแผนหน่ึงก็คือ ในเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2015 จะมีการประชุมใหญในระดับเอเชีย
ทีบ่านผหูวาน อ.สามพราน จ.นครปฐม ซ่ึงพระศาสนจักร
ในประเทศไทยจะเปนเจาภาพ และผูมารวมประชุม
จะเขาไปเย่ียมเยียนวิถีชุมชนวัดในบริเวณใกลเคียง
อีกดวย จึงเปนโอกาสดีที่วิถีชุมชนวัดของเราจะไดรับ
การกระตนุและมีผสูนับสนุนกาวเดินไปดวยกันในระยะ
เตรียมงานสำคญัน้ี
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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

วนัเดอรฟูล (TG)  9-14 ธนัวาคม 2013
โอซากา - นารา - เกยีวโต - ฟูจิ - ดีสนียซ ี- โตเกยีว

ดวน! รบัเพียง 16 ทานเทาน้ัน***

บริการ ***สำรองหองพกัโรงแรม  ***จดัขอวซีา ***รบัจดัทัวรหมคูณะ

ศึกษาตอตางประเทศ

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

ติดตอ คณุภรณ ี(เจยิม้) โทร. 08-4768-7799,

13 พฤษภาคม 2557 (ราคา 79,900 บาท)
ฉลองแมพระฟาติมา ทีโ่ปรตเุกส

เคารพพระธาตบุุญราศีฟรงัซิสโก ยาชนิทา
นกับญุลซูอีา ซาราโกซา ทีส่เปน

แมพระบารเซโลนา แมพระเมอืงลรูด
แมพระแหงเหรยีญอศัจรรยทีป่ารสี
คณุพอชยัศกัดิ์ ไทยสนธ ิจิตตาภบิาล

***ประกันการเดินทาง      ***บรกิารรถเชา

- ประเทศญีป่นุ (Tokyo)  ตดิตอคณุภทัรา
- ประเทศอังกฤษ (Cambridge/Oxford) ติดตอคุณพัชรินทร

* คอรสระยะส้ันและระยะยาว *

0-2463-7431-2
คณุปวณีา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

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

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกนัอคัคภียั การขนสง อบัุตเิหตสุวนบคุคล
และกลมุ การเดนิทาง รวมทัง้ประกนัเบด็เตลด็

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หม้ันทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

ขาพเจาไดเช่ือ จึงไดพูด
เรามีจิตแหงความเชื่อเดียวกันนี้

เราเชื่อ เราจึงพูด
(2 โครินธ  4:13)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถงึ

ยอแซฟ ประเสรฐิ พจนายน
เกดิใหมในพระเจา 27 กนัยายน  พ.ศ. 2529

 ครบ 27 ป
“ความยาวของทะเลสาบกาลิลี 27 กิโลเมตร”

ระลึกถึงทานในคำภาวนา
ยอแซฟ บุญม ีแกวแหวน / ยอแซฟ
ยอแซบ ผิวเกลี้ยง / โทมัส จันทร-
เทศ / มารี หลุยส ประพมิ รตัตมณี /

มาเรยี จันทนา กองพัฒนากูล / เทเรซา จันทรา
แสงวงศ / วิญญาณสมาชิกอุดมสาร และ
อดุมศานตผลูวงลบั  / วญิญาณในไฟชำระ และ
วญิญาณท่ีไมมใีครคดิถึง
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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
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สอบถามไดที่ :   ศนูยตรวจสขุภาพ ชัน้ 2   อาคารสริกิศุลา
โทร. 0-2675-5000, 0-2210-9999  ตอ  30298-99  www.saintlouis.or.th
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ยอแซฟ เรงิชยั แกวไกรสร
   

   
  

⌦⌦

ฟรงัซสิ (ตอจากหนา 3)
พระคารดินลัแบรโกลโิอ ไดเปนพระสันตะปาปาองคใหม”

นายเนสเตอร คาราบาโฮ เพื่อนรวมชั้นของพระ-
สันตะปาปากลาวกับสำนักพิมพ “คลาริน” วาฮอรเก
เปนผูเครงศาสนาต้ังแตเม่ืออายุ 14 ป แตเขาท้ังสอง
ก็ยังคุยกันถึงเรื่องฟุตบอลในขณะท่ีเตะฟุตบอลอยู
ดวยกนั

ดังน้ัน ฮอรเก แบรโกลิโอ เปน “ปอรเตโน” หรือ
ชาวบัวโนสไอเรส ทั้งในดานจิตใจและรากเหงาของ
ตระกูล ครอบครัวของทานใหความรักและสนับสนุน
ทานตลอดมา ทานไดรับความอบอุนในครอบครัว
รวมกับนองชายและนองสาวของทาน จากน้ันทาน
ก็มีโอกาสสนทนากับลุงและบิดามารดาของทาน ทาน
มีรากเหงาในบาน ในวัด ในกลมุชน ในวัฒนธรรมและ
ในความเช่ือ

บานของทาน ณ เลขท่ี 531 ถนนแมมบริลลาร ซ่ึงมี
ตนไมปลูกไวขางๆ ถนน กลายเปนท่ีแสวงบุญ มคีาแอล
ลา ดุเบลอ สตรีวัย  69 ปที่อาศัยอยูในละแวกน้ัน
กลาวแกผูส่ือขาววา “ฉันเคยเห็นผลงานท่ีทานทำเพื่อ
ชวยเหลือผูยากจนเปนเวลาหลายสิบป ทานเปนคน
ของพระจริงๆ ทานอุทิศเวลาของทานไมใชนอยเพื่อ

ชวยผยูากจน”
บานครอบครวัของพระสนัตะปาปาอยหูางจากสลัม

ทีย่ากจนท่ีสุดของอารเจนตินา มีชือ่วา “กลมุชนผยูากจน
มากท่ีสุด ถนนเกล่ือนไปดวยมูลขยะ รถที่ซอมไมได
แลว ขอความท่ีเขียนไวตามกำแพง มีทั้งคำขวัญของ
นกัฟตุบอล เครือ่งหมายของแกงค รวมไปถงึ “พระนาม
พระเยซเูจา และคำวาปฏิวติั”

เม่ือแบรโกลิโอเปนพระอัครสังฆราชของบัวโนส
ไอเรส ทานไดสงพระสงฆเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหมาชวย
ดูแลสลัมเหลาน้ี หนึ่งในจำนวนน้ีคือคุณพอกูสตาโว
คารรารา แบรโกลิโอเปนผูบวชพระสงฆผูนี้ ชาวบาน
ในละแวกน้ันตางปล้ืมอกปลื้มใจท่ีแบรโกลิโอไดรับ

เลือกตั้งเปนพระสันตะปาปา พวกเขากลาววา “ทาน
เขาใจถึงปญหาของท่ีนี”่ คุณพอทานหน่ึงท่ีศึกษามากับ
พระสนัตะปาปากลาววา “สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส
มิใชบุคคลท่ีทำอะไรคร่ึงๆ คราๆ ในขณะท่ีทานมีพลัง
เพิ่มข้ึนอยางมาก ทานกลับเปนผูที่แข็งแกรง แตผูอื่น
กลับออนแรงลง แตเบรสกี้ม่ันคงเขมแข็ง สวนผูอื่น
ออนแอลง” เบรสก้ีกลาวกับหนังสือพิมพคาทอลิกช่ือ
“เดอรการเด้ียน” เม่ือวันท่ี 16 มีนาคมวา “จนกระทั่ง
บัดน้ี ยังไมมีพระสันตะปาปาองคใดทำไดสำเร็จ ทาน
จะเขมแข็งในเร่ืองการเงิน จะไมมีการปกปองเรื่องการ
ลวงละเมิดทางเพศ และปญหารักรวมเพศของพระสงฆ
นีคื่อแนวทางปฏิบติัของทาน นีม่าจากฟลอเรส”

แตทานมีความถอมตนอยางสม่ำเสมอ นองสาว
กลาวถึงป 2005 เม่ือทานไดรบัคะแนนเสียงในการเลือก
ต้ังพระสันตะปาปา แตไมไดรับการเลือกต้ัง มารธา
นองสาวของทานซ่ึงไดเสียชีวิตไปแลว พูดติดตลกกับ
พี่ชายวา “เธอพนบวงมาได” แบรโกลิโอตอบเธอวา
ขอบคุณพระเจา คราวน้ี กอนแบรโกลโิอจะออกเดินทาง
ทานโทรศัพทถึงมารีอา เอเลนา เพื่อกลาวอยางรวดเร็ว
วา “สวดใหพีด่วย กลบัมาเม่ือไร เราก็จะไดพบกนั”
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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)

คุณพอสุธี  เจริญกุล สงเสริมพระเมตตา :
คุณพอล แพทตริก (PMG) ไดรายงานถึงโครงการ
“ซ้ือบานเพื่อเปลี่ยนเปนวัด” ใหกับคริสตชนท่ีบาน
แมลอก ตำบลนาเกียน อำเภออมกอย จังหวัด
แมฮองสอน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากคุณพอสุธี เจริญกุล
เจาอาวาสวัดนักบุญเปาโล นาเกียน และดูแลเขต
แพรธรรมในบริเวณน้ัน มีความคิดวา “งานศูนย
พระเมตตาท่ีคุณพอไดบุกเบิกไวที่อมกอยเริ่มลงตัว
แลว จึงมีความต้ังใจท่ีจะบุกเบิกเพื่อแพรธรรมและ
นำพระเมตตาใหไกลออกไป ใหลึกออกไปอีก”
ความต้ังใจของคุณพอเกือบตองสลายไปเพราะ
อบุติัเหตทุางรถขณะพาเด็กๆ ในศูนยฯ ไปโรงเรยีน
แตทกุคนปลอดภัยอยางมหัศจรรย คุณพอสุธี เห็นวา

กลมุครสิตชนทีบ่านแมลอก
ต.นาเกยีน อ.อมกอย

จ.แมฮองสอน

ในหมบูานเปาหมายน้ันมีบานหลังหน่ึงตองการขาย และ
คุณพอคิดวาบานเหมาะท่ีจะดัดแปลงเปนวัด และถวาย
ใหอยูในพระเมตตาของพระเยซูเจา ขณะน้ีมีผูใหญ
ใจบุญไดใหการสนับสนุนเงินจำนวนหน่ึงเพื่อซ้ือบาน
หลังน้ันแลว ใครตองการรวมสมทบทุนเชิญติดตอ

เด็กๆ ในศูนย รอดอยางอัศจรรย

เด็กๆ ขณะรอพบแพทยทีโ่รงพยาบาล หมบูานท่ีคุณพออยู

คุณพอไดโดยตรง คุณพอสุธี เจริญกุล โทร. 08-
0675-2564 หรอืเขยีนไปที ่ rauvbef@gmail.com
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ขอเรยีนเชญิรวมฉลอง

วัดอัสสมัชญั พทัยา
และพธิแีหเทดิเกยีรติศีลมหาสนทิ

ในโอกาสปดปแหงความเชือ่ แขวงศรีราชา
วันอาทิตยท่ี 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013
พธิบูีชาขอบพระคณุ เวลา 10.00 น.

โดยพระสงัฆราชซิลวโีอ สริพิงษ จรสัศรี
ติดตอสอบถามเสนทาง คุณพอเจาอาวาส 08-9801-3962

สำนกังานวัด 0-3871-6401
(ของดจำหนายสนิคา)

พธีิเสกสสุาน
วดัพระหฤทัยแหงพระเยซเูจา ศรีราชา

ประจำป 2013
วนัจันทรท่ี 4 ถึง วนัศุกรท่ี 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013

19.00 น.  สวดภาวนาเพ่ือผลูวงลับ
19.30 น.  พธิมีสิซาอุทศิใหผลูวงลับ
ณ ศาลาหลังใหม (วัดชัว่คราว)

วนัเสารท่ี 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013
มพีธิมีสิซาอุทศิใหกบัผลูวงลับ 3 รอบ คอื

10.00 น.  16.00 น. และ 19.30 น.
ณ ศาลาหลังใหม (วัดชัว่คราว)

วนัอาทิตยท่ี 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013
10.00 น.  พธิมีสิซาอุทศิใหผลูวงลับ

โดย พระสงัฆราชซลิวโีอ สริพิงษ จรัสศรี
ณ ศาลาหลังใหม (วัดชัว่คราว)

ประกาศ
1. พีน่องทานใดตองการเชารม กรุณาติดตอเจาหนาท่ีภายในเดือนตุลาคม
2. ชำระคาบำรงุสสุานประจำป หลุมธรรมดา ราคา 500 บาท คอนโดฯ ราคา
300 บาท
3. ทางวัดมีดอกไม, เทียน และพวงมาลยั บรกิารใหกับพีน่องทุกทาน ขอพีน่อง
ชวยสนบัสนนุเพือ่กิจการของวัด
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   «—¥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.
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(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

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡  ‡«≈“ 10.00 π.
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∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥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 ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ

 ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π
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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
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10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…-

‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Ÿ¥“Àå ∫â“ß¥ÿß ®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥
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9 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø
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æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π
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©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ∫â“ππâÕ¬ “¡‡À≈’Ë¬¡

®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’ 5 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ÀπÕß ÕßÀâÕß ®.ÀπÕß§“¬

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠ ¡“™‘°

 ¡“§¡ çÕ∫√¡«‘∂’™ÿ¡™π«—¥é ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π «—π∑’Ë

2-3 æƒ»®‘°“¬π 2013 (‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬)  π„®

‚∑√·®âß≈à«ßÀπâ“ 0-2681-3900 µàÕ 1313

�����§≥–¿√“¥“‡´πµå§“‡∫√’¬≈·¢«ßª√–‡∑»‰∑¬ ¡’

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

¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ À‘√—≠ ¡‚¿™ªØ‘≠“≥µπ‡ªìπ

π—°∫«™¢Õß¿√“¥“‡®¡ å ‰™¬≥√ß§å Œ«¥»‘√‘ ¿√“¥“

Õ‡≈Á°´‘  ™”π“≠ ‡À≈à“√—°º≈ ¿√“¥“¬Õ·´ø ¡≥±≈

ª√–∑ÿ¡√“™ ·≈– ÿ«√√≥ ¡‚¿™¢Õß¿√“¥“‡ø≈‘°´å

·¡√’ Õ”π«¬ ¬ÿàπª√–¬ß§å ¿√“¥“™“√å≈ å ‡≈Õ™—¬ ≈« ÿµ

∑’ËÀÕª√–™ÿ¡À≈ÿ¬ å ™“·π≈ µ÷°«—™√ ¡‚¿™ ‚√ß‡√’¬π

Õ—  —¡™—≠»√’√“™“ ‡«≈“ 10.00 π. «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3

æƒ»®‘°“¬π 2013

�����§≥–Õ—»«‘π»’≈¡À“ π‘∑ «—¥æ√–¡À“‰∂à ¢Õ‡™‘≠

√à«¡‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑ ·∫àßªíπæ√–«“®“ §ÿ≥æàÕ

‰æ∫Ÿ≈¬å Õÿ¥¡‡¥™ ®‘µµ“∏‘°“√ «—π‡ “√å∑’Ë 9 æƒ»®‘°“¬π

2013 ‡«≈“ 08.30-10.30 π. √à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 11.00 π. ¢Õ‡™‘≠ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ√à«¡¡‘ ´“ ∑’Ë

«—¥æ√–¡À“‰∂à ´.√à«¡ƒ¥’ ∂.«‘∑¬ÿ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

‚∑√. 0-2651-5251

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����∫â“π‡≥√®ÕÀåπ ªÕ≈ π§√ «√√§å ·≈–§≥–‡´Õ√å√à“

‡¢µ 140 ¢Õ‡™‘≠√à«¡°“√·¢àß¢—π ç‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈

‡æ◊ËÕß“π°√–· ‡√’¬°é √“¬‰¥â∑—ÈßÀ¡¥‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ

°√–· ‡√’¬°¢Õß∫â“π‡≥√®ÕÀåπ ªÕ≈ π§√ «√√§å ·≈–

 π—∫ πÿπ°‘®°√√¡ àß‡ √‘¡°√–· ‡√’¬°¢Õß§≥–

‡´Õ√å√à“‡¢µ 140 „π«—π‡ “√å∑’Ë 16 æƒ»®‘°“¬π 2013

∑’Ë π“¡·¢àß¢—π‡¡‡®Õ√å‚∫«å≈ ∫‘Í°´’ π§√ «√√§å ‡ªî¥

°“√·¢àß¢—π‚¥¬æ√– —ß¶√“™ ¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞-

ππ∑™—¬ ¢Õ√“¬≈–Õ’¬¥·≈– ¡—§√·¢àß¢—πÀ√◊Õ√à«¡

∫√‘®“§‰¥â∑’Ëª√–∏“π§≥–‡´Õ√å√à“∑’Ë«—¥¢Õß∑à“π À√◊Õ

§√Ÿ∫ÿ…∫“  π„® (ª√–∏“π§≥–‡´Õ√å√à“‡¢µ) 140 ‚∑√.

08-7596-6195 À√◊Õ§ÿ≥ ‘√‘æ√ ¡“µÿ√ß§åæ‘∑—°…å

(ºŸâª√– “πß“π) 08-1962-5872 À√◊Õ§ÿ≥∑‘æ“°√

‡√◊Õß«ÿ≤‘™π–æ◊™ (‡À√—≠≠‘°) 08-6900-1962 À√◊Õ

§ÿ≥Õ—≠™—π ®“µÿ°—≠≠“ª√–∑’ª (‡≈¢“πÿ°“√) 08-6448-

1346 À√◊Õ∑’Ë wichai2000@gmail.com

�����  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ªî¥ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß

 —ß¶¡≥±≈ «—π‡ “√å∑’Ë 23 æƒ»®‘°“¬π 2013  æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 10.30 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√

æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’ æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“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

�����©≈Õßæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚¡∑π“§ÿ≥æ√– «—π

Õ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π 2013 æ‘∏’‡ °¬“πæ“Àπ–

‡«≈“ 09.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π  Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕÕ√√§‡¥™ ∑—∫ªîß ‚∑√. 08-

1797-8303  ”π—°ß“π«—¥ 0-3281-4562, 0-3261-

1578 µàÕ 115

�����©≈Õß∫â“π‡≥√ ∂“πΩñ°∏√√¡ —πµ‘√“™“ ®.Õÿ¥√∏“π’

«—πÕ—ß§“√∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ 2013 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥πâÕ¬æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ∫â“π‚æπ ŸßπâÕ¬

®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡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“ 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’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 45 ª√–®”«—π∑’Ë 3-9 æƒ»®‘°“¬π 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

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

❇ «—¥æ√–µ√’‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ®.π§√ª∞¡

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

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

(√â“π§â“µ‘¥µàÕ§ÿ≥Õ¿‘™“µ‘ ‚ ∑π ‚∑√. 08-1338-3574)

❇ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·° °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π ¡‘ ´“ “¬ ‡«≈“

09.15 π.

❇ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬° «—π

Õ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

❇  ÿ “π»“πµ‘§“¡ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 ¡°√“§¡ 2014/2557

‡«≈“ 10.00 π. ¡’√Õ∫‡¥’¬«  ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡∫ÿ≠√“»’œ

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

∂â“‰¡à –¥«°¡“√à«¡ß“π„π«—π·≈–‡«≈“¥—ß°≈à“«

 “¡“√∂ ¡“√à«¡¡‘ ´“√–≈÷°∂÷ßºŸâµ“¬‰¥â„π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

26 ¡°√“§¡ 2014/2557  ‡«≈“ 16.30 π. ∑’Ë«—¥

æ√–‡¬ Ÿ́‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å

ºŸâ®—¥°“√À≈ÿ¡ ∑’Ë¢“¥°“√µ‘¥µàÕ°—∫∑“ß ÿ “π (§â“ß

§à“∫”√ÿß) µ—Èß·µà 10 ªï¢÷Èπ‰ª ¢Õ„Àâ√’∫¡“µ‘¥µàÕ ‡æ√“–

„π‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2014 ®–∑”°“√‡°Á∫°√–¥Ÿ° À≈ÿ¡

∑’Ë¢“¥°“√µ‘¥µàÕ

√â“π§â“°√ÿ≥“µ‘¥µàÕ‚¥¬µ√ß∑’Ë‡∫Õ√å 08-9693-

0477, 08-7531-4490 µ—Èß·µà∫—¥π’È®π∂÷ß 30

æƒ»®‘°“¬π 2013

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë 0-2429-0117 ∂÷ß 8 À√◊Õ

E-mail : info@santikham.com / www.santikham.com

À¡“¬‡Àµÿ ∑—Èß Õß«—π¡’¥Õ°‰¡â ·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

❇ «—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ Õ.¢≈ÿß ®.®—π∑∫ÿ√’

«—πæÿ∏∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ - «—π»ÿ°√å∑’Ë 1 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ (µ√’«“√) ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ∑’Ë ÿ “π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 07.00 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 07.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ∑’Ë ÿ “π

À≈—ß¡‘ ´“ æ‘∏’‡ ° ÿ “π

❇  «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡ ®.™≈∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 1 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π.  ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.00 π.  ∑’Ë ÿ “π

❇ Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 1 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 19.00 π.  ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 07.00 π.  ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë∂È”·¡àæ√–

❇ «—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ª√“®’π∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 1 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 19.30 π. ∑’Ë 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«“§¡  Õ∫∂“¡§ÿ≥«—π¥’

‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-8585

�����§≥–Õÿ√å ÿ≈‘π·Ààß À¿“æ‚√¡—π ¢Õ‡™‘≠À≠‘ß “«

‚ ¥  Õ“¬ÿ√–À«à“ß 30-50 ªï  ∑’ËµâÕß°“√¡’‡«≈“ «¥

¿“«π“ „™â‡«≈“√◊ÈÕøóôπ™’«‘µ§√‘ µ™π·≈–§«“¡‡™◊ËÕ

µàÕæ√–‡®â“  ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ ç∫«™·√¡«“√é  ∑’Ë∫â“π

‡æ™√ ”√“≠ Õ.À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å  √–À«à“ß

«—π∑’Ë 7-10 ∏—π«“§¡ 2013  π„®µ‘¥µàÕ´‘ ‡µÕ√å

æ«ß‡æ™√  Œ«¥»‘√‘  ‚∑√. 08-9950-4302,  0-

5327-6062

����� ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™œ

‡ªî¥‚§√ß°“√Õ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘ ‡∑§π‘§°“√‡≈àπ

Õ‘‡≈Á°‚∑π ¢Õ‡™‘≠ºŸâ ‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑πµ“¡«—¥∑’Ë¡’

§ÿ≥ ¡∫—µ‘¥—ßµàÕ‰ªπ’È 1. ‡ªìπºŸâ‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π„π«—¥

À√◊Õ∫â“ππ—°∫«™‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï 2. Õ“¬ÿ√–À«à“ß

15-55 ªï 3. ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°‡®â“Õ“«“ À√◊Õ

Õ∏‘°“√‡®â“§≥– √à«¡°“√Õ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√‡≈àπ

Õ‘‡≈Á°‚∑π‚¥¬Õ“®“√¬å‡√¡’¬å  π“¡‡∑æ „π«—π∑’Ë

16-17 æƒ»®‘°“¬π 2013 ‡«≈“ 09.00-17.00 π.

∑’ËÕ“§“√ ¬“¡°≈°“√ ª∑ÿ¡«—π §à“Õ∫√¡ 2,800 ∫“∑

(√«¡Õ“À“√°≈“ß«—π·≈–‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√‡√’¬π)

√—∫®”π«π 20 ∑à“π  À¡¥‡¢µ°“√√—∫ ¡—§√«—π∑’Ë 4

æƒ»®‘°“¬π 2013 π’È √“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡µ‘¥µàÕ

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-9108-6850

À√◊Õ E-mail : thaisacredmusic@gmail.com

����� ‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘·∫∫ WCCM  ”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“∏‘°“√ 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

‡ ° ÿ “π «—π‡ “√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.00 π. ∑’Ë ÿ “π

❇ «—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààßª«ß™π ¥ß·À≈¡‚¢¥

«—π»ÿ°√å∑’Ë 1 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.  ∑’Ë ÿ “π

❇ «—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ™≈∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 1 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 15.00 π. ∑’Ë ÿ “π

❇ «—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß

«—π‡ “√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë ÿ “π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 07.30 π. ∑’Ë

 ÿ “π

❇ «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ «—π‡ “√å∑’Ë 2

æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 17.00 π. ∑’Ë ÿ “π

❇ «—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå √–¬Õß

«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 16.00 π. ∑’Ë ÿ “π

❇  ÿ “π¿√“¥“§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈ ∑’Ë ÿ “π¿√“¥“

‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠»√’√“™“ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 13.30 π.

❇ «—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’  «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

3 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë ÿ “π

❇ «—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 9 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 10.00, 16.00,

19.30 π. ∑’Ë»“≈“À≈—ß„À¡à

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë»“≈“À≈—ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

❇ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ‡∫µß Õ.‡∫µß ®.¬–≈“

«—π‡ “√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 17.30 π. ®ÿ¥‡∑’¬π

 «¥¿“«π“·°àºŸâ≈à«ß≈—∫ ∑’Ë ÿ “π ∫â“π‡´πµå‚¬‡´ø

(‡¥Á°·≈–§π™√“) ‡«≈“ 18.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥∑’Ë«—¥πâÕ¬∫â“π‡´πµå‚¬‡´ø

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 08.00 π. æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ∑’Ë ÿ “π ∫â“π‡´πµå‚¬‡´ø (‡¥Á°

·≈–§π™√“)

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

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

09.00 π. (æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥„π ÿ “π)

❇  «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å «—π‡ “√å∑’Ë 23 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

❇ «—¥·¡àæ√–¡À“∑ÿ°¢å ∑à“¡à«ß °“≠®π∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë

2 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 10.00 π.

°â“« Ÿàªï∑’Ë 40 ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë

‡ªî¥»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®∑“ß‚∑√»—æ∑å

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

„Àâ§”ª√÷°…“ ø√’

‚∑√À¡“¬‡≈¢ 08-8377-4455

„Àâ∫√‘°“√∑ÿ°«—πµ≈Õ¥  24  ™—Ë«‚¡ß

∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë‡ÀπÁ¥‡Àπ◊ËÕ¬

·≈–·∫°¿“√–Àπ—°

®ß¡“æ∫‡√“‡∂‘¥

‡√“®–„Àâ∑à“π‰¥âæ—°ºàÕπ

(¡—∑∏‘« 11:28)

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com
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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

ภาพจากทีเ่กดิเหตุ เหตุเกดิจากพระวาจา
หนงัสอืรวบรวมภาพ คำ พระวาจา เหมาะกบัการรำพงึ

ไตรตรอง นอกจากจะไดรบัความรู
ยงัไดใกลชดิพระวาจา

โดยคณุพออนชุา ไชยเดช ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยอแซฟ อนุ บญุยะไทย
ครบ 12 ปครบ 12 ปครบ 12 ปครบ 12 ปครบ 12 ป

สอูอมพระหัตถพระเจา
31 ตลุาคม 2544
ขอใหพอพักผอน

ในสันติสุขของพระเจา
ตลอดนรัินดร
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รถติด เหตุการณปกติที่ผมอยากจะหลีกเลี่ยง
เปนท่ีสุด  แตวนันัน้ผมตองขบัรถกลบับาน

หลังจากส้ินสุดการสัมมนาการใหความรู
เรื่องสื่อ หรือส่ือศึกษากับบรรดาคณะครูในสังกัด
สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย โดย
รวมกับหลายหนวยงานท่ีสนับสนุนและทำเร่ืองน้ี
อยู เปนเวลา 2 วันท่ีเราใชรวมกัน ที่ศูนยอบรม
ของคณะภราดาเซนตคาเบรียล ซอยทองหลอ ใน
ตารางเวลาบอกวาการประชุมจะส้ินสุด 16.00 น.
ดีที่วันนั้นเขยิบเวลามาไดอีกครึ่งชั่วโมง แตสมอง
ผมเมมโมร่ีไววา อยาไวใจทางอยาวางใจรถติด
ยิง่ถาวันน้ันเปนวนัศุกรดวยแลวละก็

ผมไมมีเสนทางหลักในใจ เพียงแตมีเสนทาง
ไวในใจสองสามเสนทาง เรียกวาถาเสนไหนติด
คงตองหลบไปอกีทางหน่ึง จาก 15.30 น. ผมถงึบาน
ไมเกิน 18.00 น. ผมมีมิสซาระลึกถึงการจากไป
ของคุณยายครบ 7 ป และการจากไปของนาครบ
1 ป โดยไมเรงรีบนักกับมิสซารอบ 19.00 น. ผม
ไปน่ังรอพบเด็กชวยมิสซา 3 คน 2 คนเปน
เด็กผูหญิง เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กับ
ประถมศึกษาปที่ 3 เปนพี่นองกัน และเด็กผูชาย
ประมาณช้ันประถมศึกษาปที ่ 5 คนน้ีอานบทอาน
ดวย ผมแอบแปลกใจเล็กๆ ที่เห็นเด็กพวกน้ีมี
ความสุขกับการไดชวยพระสงฆบนพระแทน
ความสำรวมทำไดในระดับหนึ่ง การอานบทอาน
ของเด็กผูชายคนน้ันเลนเอาผมท่ึง ยิ่งท่ึงตอไปอีก
เม่ือพบวาวันน้ีเปนวันเกิดของเขา วนัเกิดของคนหน่ึง
ในวันที่เราระลึกถึงการจากไปของคนอีกคน และ
ที่ประทับใจท่ีสุดคือ เด็กกลุมน้ียังอยูสวดระลึกถึง

ผตูายตอ ยงัไปสวดตามบานอีก เพราะเปนเดือนแมพระ
เราจะพูดไดไหมวา ชีวิตทุกวันเหมือนเรากำลัง

เดินทางกลับบาน
ระหวางทางกลับบานเราอาจไดรับบทเรียนปกติ

หรือบทเรียนราคาแพง เราพบเห็นรถติดจนชาชิน เรา
เรียนรทูีจ่ะอยกูบัมนั แตถาเปรียบเทียบกับชีวติ มีบางส่ิง
ที่ทำใหเราติดขัดจนไมสามารถกลับบานไดอยาง
ปลอดภยั และมีสันติสุข ผมกำลงัพดูถงึบานแทนรินัดร

ระหวางทางกลับบาน เราพบบทสอนมากมาย
ในชีวิตหรือเปลา คนท่ีกลับไมถึงบาน คนท่ีแสวงหา
ไมหยุดน่ิง แตไมเคยพบส่ิงท่ีจีรังย่ังยืน บางเสนทาง
กลบับานเราพบหนทางท่ีอนัตรายและเส่ียงภยั ยามวิกาล
หมอกฝน คลืน่ลม ทีท่ำใหเสนทางมีอปุสรรค

อุดมสาร ฉบับนี้มาพรอมกับปกการสมโภช
นกับญุทัง้หลาย ผเูดินทางกลบับานไปกอนพวกเรา
พวกทานวางชีวติใหเราเหน็วา หนทางกลับบานน้ัน
อาจไมงายนัก ตองผานส่ิงทาทายและอุปสรรค
นานัปการแตในท่ีสุด พวกเขาก็สามารถเอาชนะ
มันได และเราไดเร่ิมคอลัมน เร่ืองราวของผูนำ
สูงสุดในพระศาสนจักร “ฟรงัซิส  พระสนัตะปาปา
ของปวงชน” มีประเด็นตางๆ ทั้งเร่ืองครอบครัว
คำใหสัมภาษณ  ประวัติ  แงคิด  หลากหลาย
คัดสรรมาจากแหลงขอมลูทัว่โลก ซ่ึงงานน้ีตองหา
คนท่ีรูจริง และรูรอบ พระสังฆราชกิตติคุณยอรช
ยอด พิมพิสาร อาแขนรับคำเชื้อชวน แมสุขภาพ
ไมดีมาก แตเพือ่อดุมสารพระคณุเจาไมเคยขดั และ
อีกไมนานรอพบ 50 ประเด็น ที่จำเปนตองทราบ
เก่ียวกับการสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 กอนผลงาน
ของการแกไขและปรับปรุงศัพทใหถูกตองเปน
ปจจุบันของเอกสารท้ัง 16 ฉบับ ในเวอรชั่นภาษา
ไทยจะออกมา สวนใครมาแปลและเรียบเรียงให
ไดยนิชือ่แลว ไมรสึูกผดิหวังกันแนๆ

ถาบานท่ีเราพดูถงึกนั ไมเพยีงแตบานบนโลก
ใบน้ี บานแทนิรันดร บานท่ีวันหน่ึงเราจะกลับไป
ขอใหระหวางทางท่ีเรากาวเดินแมจะเปนกาวยาง
ที่แสนธรรมดา แตมีคุณคาทุกหวงเวลา เพราะ
เสนทางกลับบานไมไดหมายถึงเพียงแตระยะทาง
แตเปนไมลสะสมความดีที่เราไดสรางระหวาง
เสนทางกลับบานดวย

บรรณาธิการบริหาร

ตามรอยศรัทธา รายการสารคดี ออกอากาศ
ที่ชองเนช่ัน แชนแนล (ไมมีในฟรีทีวีทั่วไป)
ระหวางเวลา 13.00-13.30 น. ทกุวนัเสาร  นำเสนอ
เรือ่งราวของสถานท่ี ประวัติ และขอมลูทีน่าสนใจ
เกีย่วกบัศาสนาตางๆ และมาตามรอยคริสตศาสนา
ในตอนท่ี 12

โดยความรวมมือของทีมงาน รายการและ
ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ รวมทั้งคุณพออีกหลายๆ
ทาน เราจึงสามารถชม 8 ตอนท่ีเก่ียวกับกวา
445 ป ครสิตศาสนาในประเทศไทย ไลเรยีงต้ังแต
อาสนวิหารอสัสัมชญั หอจดหมายเหตุฯ วดันักบญุ
ยอแซฟอยุธยา วัดแมพระปฏิสนธินิรมล คอน-
เซ็ปชัญ วัดซางตาครูส วัดพระคริสตหฤทัย (วัด
เพลง) อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก

    ตามรอยศรทัธา เพราะศรทัธาจงึตาม
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

บานเณรใหญแสงธรรม อารามชีลับ สักการสถาน
บุญราศีนิโคลาส และสองคอน รวมทั้งชุมชนทาแร
กบัเทศกาลสำคัญทางคริสตศาสนา พรอมเพลงประกอบ
จากบทเพลงหลากหลายที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง เชน ชุด
คริสตังครองเพลงโดย ป.จันทร ชุดกีตารสาธุ จาก
ศูนยสื่อมวลชนคณะพระมหาไถ และยังไดคุณพอ
หลายๆ ทานผูรูจริงในประเด็นตางๆ รวมใหคำอธิบาย
และแบงปน โดยมีคุณนีนา กุลนัดดา ปจฉิมสวัสดิ์
ศิษยเกาโรงเรียนมาแตรเดอีฯ พิธีกรจากรายการผูหญิง
ถึงผูหญิง เปนผูพาไปเย่ียมชมสัมภาษณพูดคุย ฯลฯ
คาดวาจะเปนสารคดีอีกชุดหน่ึงท่ีนาสนใจสำหรับ
คริสตชน และคนท่ัวไป

ชมยอนหลังไดที่ชองยูทูป และชองทางอ่ืนๆ อีก
มากมาย เพียงพิมพคำวา ตามรอยศรัทธา คาดวาใน

อนาคต ทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ คงไดประสานงาน
จัดทำเปนดีวีดีในโอกาสตอไป ตามศรัทธากัน
มาเลยนะครับ

ระหวางทางกลับบาน
หรือเร่ืองเลาธรรมดา
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ç “πΩíπ ‡¥◊Õπ·¡àæ√–é ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈ “πΩíπ (‚√ß‡√’¬π¶√“«“ §“∑Õ≈‘°)

‰¥â‡™‘≠§ÿ≥æàÕ‡Õ°æß…å æß…å Ÿß‡π‘π ‡®â“Õ“«“ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ·æ√à

·≈– —µ∫ÿ√ÿ…≈Ÿ°«—¥  «¥ “¬ª√–§” ‡¥◊Õπ ç§“∑Õ≈‘°‰∑¬æ√âÕ¡‡æ√’¬ß ‰¡à ‘Èπ

‡ ’¬ß “¬ª√–§”é ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡§«“¡‡™◊ËÕ·≈–§«“¡ —¡æ—π∏åÕ—π¥’„π ∂“∫—π§√Õ∫§√—«

·≈–‡æ◊ËÕ§«“¡ ß∫ ÿ¢¢Õßª√–‡∑»™“µ‘∫â“π‡¡◊Õß·≈– —πµ‘¿“æ¢Õß‚≈° ‚¥¬¡’

¡“ ‡µÕ√å ÿ√¬ÿ∑∏ ™à“ß‡√◊Õ ºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µ„Àâ°“√µâÕπ√—∫ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 µÿ≈“§¡

2013
çπÈ”„®À¡Õ‡æ◊ËÕºŸâªÉ«¬¬“°‰√âé æ≠.»‘√‘æ—≤π“ »‘√‘∏π“√—µπ°ÿ≈ ª√–∏“π

Õß§å°√·æ∑¬å ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ¡Õ∫‡ß‘π®“°°‘®°√√¡ÕÕ°√â“π¢“¬ ‘π§â“

√â“πÕß§å°√·æ∑¬å ‡æ◊ËÕπ”√“¬‰¥â™à«¬‡À≈◊ÕºŸâªÉ«¬¬“°‰√â¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ«‘π—¬ ƒ∑∏‘∫ÿ≠‰™¬ ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‡ªìπºŸâ√—∫¡Õ∫ ∑’Ë

 ”π—°ß“π¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

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

®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—« ¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1) √ÿàπ∑’Ë 142 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20-22

°—π¬“¬π 2013 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ ¡’§Ÿà “¡’-¿√√¬“

‡¢â“ —¡¡π“∑—Èß ‘Èπ 13 §Ÿà (§“∑Õ≈‘° 1 §Ÿà, µà“ß∂◊Õ 4 §Ÿà ·≈–æÿ∑∏ 8 §Ÿà)

çÕ“≈—¬é §ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ‡ª‚µ√ ∫ÿ≠‡≈‘»

µŸâ ”√“≠ Õ“¬ÿ 74 ªï ºŸâ‡ªìπ∫‘¥“¢Õß§ÿ≥ ‘∑∏‘‚™§ µŸâ ”√“≠ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 5 µÿ≈“§¡ 2013

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π

ç‡¬’Ë¬¡ ¡“™‘°é §ÿ≥æàÕ‡Œ´ÿ  ·ø√åπ—π‡¥´ ·Õ√åπ—π‡¥´ Õ—§√“∏‘°“√§≥–Õ‘‡¥π‡µ 

®“°°√ÿß‚√¡  √à«¡°—∫§ÿ≥·¡à§“√å·¡π °√“‡´’¬ «’¬Ÿ‡Õ“≈“ ¡À“∏‘°“√‘≥’  ®“°·¡¥√‘¥

 ‡ªπ ¡“‡¬’Ë¬¡ ¡“™‘°¢Õß§≥–Õ‘‡¥π‡µ ∑’Ëª√–‡∑»‰∑¬ ´÷Ëß¡’ 2 ·Ààß §◊Õ

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ·≈– Õ. “√¿’ ®.‡™’¬ß„À¡à ·≈–ª√÷°…“À“√◊Õ‡√◊ËÕß°“√ªØ‘≠“≥µπ

µ≈Õ¥™’æ¢Õß´‘ ‡µÕ√å§√‘ µ‘π“ ´‘ ‡µÕ√å‡Õ ‡∏Õ√å≈‘‡´’¬ ´‘ ‡µÕ√å§“∑“√‘π“

 ¡“™‘°§≥– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 14 µÿ≈“§¡ 2013 ·≈–∂◊Õ‚Õ°“ π’È‡¬’Ë¬¡¡ß´‘π≠Õ√å«‘…≥ÿ

∏—≠≠Õπ—πµå ¥â«¬ °àÕπ∑’Ë®–‡¥‘π∑“ß‰ª‡¬’Ë¬¡§≥–∑’Ë‚µ‡°’¬« ·≈–‰µâÀ«—π
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µÕπ∑’Ë 17 ¡’Õπ“§µ (2)
Õ¬“°Ω“°§√Õ∫§√—«‰«â°—∫æ√– ¿“«π“Õ¬à“ß‰√¥’?

≈âÕ¡√Õ∫‚µä–Õ“À“√ ∂â“‡√“‰¥â¡’‡«≈“√à«¡√—∫ª√–∑“π¥â«¬°—π „π§√Õ∫§√—«

 ≈–°—π‰¥â‰À¡‡æ’¬ß«—π≈–¡◊ÈÕ‡¥’¬« ·≈–¿“«π“√à«¡°—π

ç®ß√—°…“Àπ∑“ß¢Õß≈Ÿ°‰«â„Àâ‰°≈®“°π“ß Õ¬à“‡¢â“‰ª„°≈âª√–µŸ∫â“π

¢Õßπ“ßé ( ÿ¿“…‘µ 5:8)

ç≈Ÿ°‡Õã¬ ®ß¡’ª√’™“ ·≈â«≈Ÿ°®–∑”„Àâ„®¢ÕßæàÕ¬‘π¥’ ‡æ◊ËÕæàÕ®–µÕ∫

ºŸâ∑’Ë¥Ÿ∂Ÿ°æàÕ‰¥âé ( ÿ¿“…‘µ 27:11)

§”∑’Ë®–¿“«π“ Õ“®‰¡à ”§—≠‡∑à“‡«≈“·Ààß°“√¿“«π“√à«¡°—π

‰∑¬‡®â“¿“æ®—¥ª√–™ÿ¡Õ“´‘ª“
‡ √‘¡æ≈—ß«‘∂’™ÿ¡™π«—¥

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

Õ“√“¡æ√–¡“√¥“·Ààß

æ√–»“ π®—°√ °≈“√‘ 

°“ªŸ™‘π ∫â“π· ßÕ√ÿ≥

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å »÷°…“

æ√–§—¡¿’√å 1  —ª¥“Àå 14-

18 µÿ≈“§¡ 2013 ‚¥¬

§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈-

æ√âÕ¡ √à«¡°—∫»Ÿπ¬å§” Õπ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

„Àâ § « “¡√Ÿâ æ √ –§— ¡¿’ √å

‡ ∫◊È Õ ß µâ π · ≈ – À π— ß  ◊ Õ

ç°‘®°“√Õ—§√ “«°é ¡’´‘ -

‡µÕ√å®”π«π 20 ∑à“π Õ¬Ÿà

ª√–®”„πÕ“√“¡·Ààßπ’È


	UdomsarnCover45.pdf
	Udom45.pdf
	udomsarn45P1516.pdf
	Udomsarn45_Caption.pdf

