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ฟรังซสิ พระสนัตะปาปาของปวงชน
พระสงัฆราชกติติคณุยอรช ยอด พิมพิสาร แปล

บทบาทของฟรังซิส ซ่ึงในปจจุบันมีอำนาจ
สูงสุด เหนืออำนาจของผูที่ทานไดรับตำแหนง
สืบตอมาจะเปนการตัดสินใจท่ียิง่ใหญในการปกครอง
พระศาสนจักรของทาน พระคารดินลัท่ีไดรบัเลือก
ต้ังทานข้ึนมาตองการใหพระสันตะปาปาองคใหม
เขาไปตัดสินเก่ียวกบัคณะท่ีปรกึษา เพือ่ใหทุกอยาง
เขาสูระเรียบวินัยท่ีถูกตองและเด็ดขาด ดังน้ันการ
ตัดสินใจเร่ืองท่ีสองก็คือการเลือกเลขาธิการนครรัฐ
วาติกัน และการตัดสินสำคัญที่สามของสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสก็คือ การแสวงหาหนทาง
ที่จะฟนฟูความเช่ือของคริสตชนในท่ีที่เกือบจะ
หมดลมหายใจ และในการเดินทางท่ียงัไปไมถงึ

ฟรังซิสเปนพระสันตะปาปาองคแรกที่ไดรับ
การบวชเปนพระสงฆหลังสังคายนาวาติกันท่ีสอง
(ค.ศ. 1962-1965) สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที ่16 คงจะเปนพระสันตะปาปาองคสุดทายท่ีไดรบั
การบวชเปนพระสงฆกอนสังคายนาวาติกันท่ีสอง
และผทูีมี่สวนเกีย่วของกบัสังคายนาวาติกนัท่ีสอง

เม่ือทานปรากฏท่ีหนาตางมหาวิหารนักบุญ
เปโตร ฮอรเก มาริโอ แบรโกลิโอ ผูซ่ึงเพิ่งไดรับ
การเลือกต้ังปรารถนาใหพระคารดินัลสองทาน

ตอนท่ี 7 สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส

อยู เคียงขางทาน ทาง
ดานขวาของทานคือ
ผู แทนพระสังฆราช
แหงสังฆมณฑลโรม
พระคาร ดินัลออกัส-
ติโน  วาลีนี  และทาง
ดานซายของทานคือ
สหายชาวบราซิลของ
ทาน พระคารดินลัเคลา-
ดีโอ ฮมูส ซ่ึงเปนสมาชิก

คณะฟรังซิสกัน พระสันตะปาปาองคน้ีปรารถนาจะเปน
พระสังฆราชของโรม ทานเดินทางจากวัดหน่ึงไปยัง
อีกวัดหน่ึง จากสวนกลางไปสูวัดท่ีอยูขอบนอกของ
กรุงโรม “ทั้งน้ีเพื่อนำพระวรสารไปสูเมืองท่ีงดงามน้ี”
นี่คือพระดำรัสแรกของพระองคเม่ือวันที่ 13 มีนาคม
2013 พระองคปรารถนาท่ีจะติดตอโดยตรงกับประชาชน
ในสังฆมณฑลของทานโดยตรง ซ่ึงพระองคถือวา
เปน “เจาสาว” ของพระองค

พระดำรัสที่ดลใจ
หนงัสือพมิพ “ลา นาซีออน” ทีบ่วัโนสไอเรสลงขาว

เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคมวา ฮอรเก แบรโกลโิอ ในชวงท่ีทาน
เปนพระอัครสังฆราช มีหนังสือที่ทานเลือกไวสำหรับ
อานตอนเย็นซ่ึงพอจะบงช้ีถึงหนังสือที่ทานชอบ
แนนอนหนงัสือเหลาน้ีมิไดชีใ้หเห็นวาทานอานหนังสือ
อะไรบาง แตมันเปนหนังสือที่ทานแนะนำใหผูที่ทาน
แนะนำดานจิตวิญญาณใหอาน

หนงัสือทีดู่เหมอืนจะถกูใจพระสนัตะปาปาองคใหม
มากก็คือ “องคพระผูเปนเจา” เขียนโดยนักเทววิทยา
ทีมี่ชือ่เสียง โรมาโน กวารดีนี

นักเขียนที่ทานชอบอานคือ ดอรอเรส อเล็กซาน-

เดอร ซ่ึงเปนชาวสเปน เธอเปนซิสเตอรคณะพระ-
หฤทัยอันศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูเจา  และเปน
นักเทววิทยาท่ีมหาวิทยาลัยโคมิลลาส หนังสือที่
พระสันตะปาปาองคใหมกลาวถึงบอยมากก็คือ
หนังสือชื่อ “ลางบาปดวยไฟ” และ “บอกกับพระ-
เยซเูจา”

พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร เหงียน วันทวน
ผูเคยถูกรัฐบาลเวียดนามจำคุกเปนเวลา 13 ป และ
ทานเปนผูมีความศรัทธาตอนักบุญเทเรซาแหง
พระกุมารเยซู เปนนักบุญท่ีทานมีความศรัทธา
เชนเดียวกบัพระสันตะปาปาองคใหม

พระคารดินลัคารโลมารอีา มารตนิ ี(ค.ศ. 1927-
2012) ซ่ึงเปนสมาชิกของคณะเยสุอิตเชนเดียวกับ
พระสันตะปาปาไดเขียนหนังสืออธิบายพระคัมภีร
ชือ่ “พระวาจาทีจ่ะนำไปใชในชวีติ” และ “เอฟฟาตี”
ซ่ึงกลาวถงึส่ือมวลชน

ผูเขียนหนังสือศรัทธาอีกทานหน่ึงซ่ึงสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสชอบก็คือ “อองเร นูแมน”
ชาวดัตช ทานเปนผูเขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงช่ือ
“การกลับมาของลูกลางผลาญ”

หนังสือชวยเหลือตนเองช่ือ “หนทางแหงความ
หวงั” เปนหนังสืออกีเลมหน่ึงท่ีสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรงัซิสแนะนำ ผเูขยีนคอืพระสงฆคณะเบเนดิกตชือ่
อนัเซลม กรนุ ทานเปนผเูชีย่วชาญเรือ่งการเงินและ
การบริหารธุรกิจ

คุณพอชาวสเปนชื่อ โฮเซ หลุยส มารแตง
เคสคสัโซ ผส้ิูนชวีติเม่ือป ค.ศ. 1991 ไดเขียนหนังสือ
เรือ่ง “ประจกัษพยานของนกทีโ่ดดเด่ียว”

สุดทายมีนายเอเธล มานนิน ชาวอังกฤษท่ี
ไดเขียนหนงัสือเรือ่ง “ลกูรกัพระองคชาไป” ทานผนูี้
เกีย่วพนักบัเบอรทรนัด รสัเซล

ภาพยนตรทีพ่ระสนัตะปาปาชอบมากคือ “งาน
ฉลองบารเบตส” ซ่ึงเปนเรื่องราวของสตรีผูหน่ึง
ซ่ึงถลุงมรดกของเธอดวยการจัดงานฉลองอยาง
มโหฬารใหแกเพือ่นบานคนหน่ึง

เกือบ 60 ปไดผานไปแลวที่หนุมวัยเจ็ดสิบป
ไดรบักระแสเรียกจนไดนำทานไปสตูำแหนงอนัสูงสุด
ในพระศาสนจักร ฮอรเก แบรโกลิโอ เขาสูอำนาจ
อันสูงสุดในพระศาสนจักร กอนพิธีรับตำแหนง
พระสันตะปาปาของพระคารดินัลแบรโกลิโอ
นองสาวของทาน มารอีา เอเลนา กลาวกบัผส่ืูอขาว
วา “ส่ิงเดยีวทีดิ่ฉนัเปนหวงเกีย่วกบัพ่ีชายคนนีก้ค็อื
ไมอยากปลอยใหทานอยูคนเดียว ฟรังซิส กำลัง
ขอใหพระศาสนจักรใหดำเนินกาวหนาตอไป แต
พวกเราบรรดาผูมีความเชื่อตองเดินรวมทางไป
กับทานดวย”



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่50 ประจำวนัที ่8-14 ธนัวาคม 2013หนา 4
ส่ือมวลชนคาทอลกิ (ตอจากหนา 20)

ประธานส่ือมวลชนคาทอลกิประเทศไทย เปนประธาน
ในพิธมีอบรางวลั โดยความรวมมอืกบัคณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาลัยเซนตหลุยส และสภาการศึกษาคาทอลิก
แหงประเทศไทย ทีห่องรอยลับอลรูม โรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2013
ปนีม้ทีัง้ส้ิน 9 รางวลั แบงเปนประเภทรายการโทรทศัน
ดีเดน 4 รางวัล ประเภทภาพยนตรโฆษณาดีเดน 3
รางวลั และภาพยนตรไทย 2 รางวลั

อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา
สมณสภาส่ือสารสงัคม สำนกัวาติกนั ไดกลาวถงึความ
เปนมาของพิธีมอบรางวัลส่ือมวลชนคาทอลิก ความวา
พระศาสนจักรไดจัดใหมีการประชุมสังคายนาวาติกัน
ครั้งท่ี 2 การประชุมคร้ังน้ันเปนการเชิญพระสังฆราช
ทุกองคจากท่ัวโลกมาประชุม  ในทุกเร่ืองท่ีเปนปญหา
และเก่ียวของกับมนุษยชาติ และพระศาสนจักรจะตอง
เขาไปเก่ียวของ และเร่ืองของส่ือมวลชนซ่ึงเปนเรื่อง
ที่สำคัญเรงดวน  หลังจากการประชุมครั้งน้ันทำให
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศตางๆ จดัต้ังหนวยงาน
ส่ือมวลชน  และส่ิงหน่ึงท่ีตามมาคือพระศาสนจักร
คาทอลิกตองการใหทุกทานไดเขาใจวาพระศาสนจักร
ไมไดสนใจหรือไมไดใหความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ
ฮารดแวร หรือซอฟตแวร การจะใชเคร่ืองมืออุปกรณ
แบบไหน รุนไหน ยี่หอใด หรือจะเปนซอฟตแวร
เวอรชั่นไหนอันนั้นไมสนใจ สำคัญแตวาตองใหอยูใน
บรบิทของทองถิน่น้ันๆ แตพระศาสนจักรใหความสนใจ
เกี่ยวกับคน  คนในสังคมทุกเพศ  ทุกวัย  ที่ไดรับ
ผลกระทบจากสื่อ และดังน้ันหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
ส่ือมวลชนในพระศาสนจักรคาทอลิกจึงใชคำภาษา
องักฤษวา Social Communication หรอืการส่ือสารสังคม
ภาษาไทยอาจจะเรียกรวมๆ วา ส่ือมวลชน

และดังน้ันส่ิงท่ีตามหลังจากน้ันก็คือวา เราหวงผคูน
ในสังคม ทกุเพศ ทกุวยั ซ่ึงเราจะใหความสำคัญกับเด็ก
และเยาวชน จงึเกิดส่ือศึกษาข้ึน โรงเรยีนคาทอลิกตางๆ
จะใหความสนใจและใหความสำคัญในการอบรม
เรื่องส่ือแกนักเรียน และนักศึกษา เพื่อวาอยางนอย
เขาจะตองรบัรวูาส่ิงท่ีผานมาทางส่ือตางๆ ไมวาจะเปน
วทิย ุโทรทศัน ภาพยนตร วดีิโอ ส่ือสิง่พมิพ และในระยะ
หลงัน้ีกคื็อ ส่ือสังคมโซเชยีลเนต็เวิรคท้ังหลาย ไมไดเปน
ส่ิงท่ีมีประโยชนหรือสิ่งท่ีมีคุณคาแตอยางเดียว มันมี
โทษและมอีนัตรายทีม่ากับส่ือเหลาน้ีดวย และดังน้ันเขา
จำเปนจะตองรจูกัทีจ่ะเลือก ทีจ่ะรับส่ิงท่ีเปนประโยชน
และตองรจูกัปฏเิสธ ส่ิงท่ีอาจจะเปนโทษกบัชวีติของเขา
กับจิตใจของเขา และกับวิญญาณของเขา นั่นคือผูที่
รบัส่ือทีพ่ระศาสนจักรเปนหวง

ในเวลาเดียวกันพระศาสนจักรก็มองผูที่ผลิตส่ือ
ดวย หมายถึงอยางไร ผูที่ผลิตส่ือนั้นแนนอนก็จำเปน
จะตองใหความสำคัญกับเรื่องของผลประโยชนของ
รายไดและของอะไรตางๆ พวกนี ้พระศาสนจกัรตระหนกั
ดีวา พระศาสนจักรไมสามารถจะหามผูผลิตส่ือ หรือ
ใหผผูลติส่ือนัน้ผลติแตส่ิงท่ีดีงามเทาน้ัน อยางน้ันมีโทษ
มีอะไรตางๆ นั้น เราอาจจะเตือนได แตเขาอาจจะฟง
หรอืไมฟง หรือฟงแตอาจจะไมทำตามก็ได และดังนัน้
วิธีการอยางหน่ึงท่ีพระศาสนจักรคาทอลิกท่ัวโลกทำ

ก็คือ เราจะใหกำลังใจ เราจะใหการสนับสนุน เราจะ
ใหคุณคากับผูผลิตส่ือทั้งหลาย ที่ผลิตส่ือที่มีคุณคาและ
มีประโยชนตอสังคม และน่ีคือทีม่าของรางวัลส่ือมวลชน
คาทอลิก ในวันน้ีขอใหทานท้ังหลายท่ีไดรับรางวัลน้ี
ไดโปรดรับทราบไววา พระศาสนจักรคาทอลิกเห็น
คุณคาของทานมาก เหน็คณุคาของความพยายามท่ีทาน
ตองการจะใหกบัสังคมในส่ิงท่ีดี  มีประโยชน และหวงั
เปนอยางย่ิงวา ทานจะพยายามท่ีจะทำส่ิงท่ีดีใหกบัสังคม
เชนนี้ตลอดไป

คุณพออนุชา ไชยเดช เลขาธิการ ส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย และประธานจัดงาน ไดกลาว
รายงานในพิธีมอบรางวัลสือ่มวลชน ความวา ส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย ทำหนาท่ีรบัใชและเปนสวนหน่ึง
ของงานส่ือสารมวลชนในสังคมไทยมาเปนเวลา
เน่ินนาน นอกจากหนาท่ีหลกัของงานส่ิงพมิพ งานวิทยุ
โทรทัศน งานประชาสัมพันธ งานใหการศึกษาเร่ือง
ส่ือศึกษาแลว กิจกรรมท่ีส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศ

ไทยจดัข้ึนเปนประจำอยางสม่ำเสมอ โดยเร่ิมมาต้ังแตป
ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) จนถึงปจจบุนั คือการมอบรางวัล
เพื่อเปนกำลังใจใหกับส่ือรายการโทรทัศน ภาพยนตร
โฆษณา และภาพยนตรไทยท่ีสงเสริมคุณคาของชีวิต
และความรกัในครอบครวั เพือ่สรางสังคมแหงสันติ และ
ใหคานิยมของงานส่ือมวลชน ในทางสรางสรรค

เปนท่ีทราบกันดีวา งานส่ือมวลชนมักถูกเคลือบ
ฉาบดวยผลประโยชน การเลือกขาง การเผยแพรขาวท่ี
ขาดความเคารพในสิทธิสวนบุคคล ความรับผิดชอบ
การใหขอมลูหกัลาง ปายส ีและนำเสนอเรือ่งในเชงิลบ
มากกวาในดานบวก ทำใหภาพลักษณของส่ือมวลชน
ตกต่ำและขาดความนาเชื่อถือ ความทาทายสำหรับ
ผทูีท่ำงานดานส่ือมวลชนจึงเปนการตอบโจทยมากกวา
อทิธิพลทีต่นเองมี แตคุณคาท่ีตนเองไดมอบใหกบัสังคม
สังคมไหนผูคนเปนเชนไร มันก็ถูกเผยแสดงออกมา
ในส่ือมวลชนนัน่เอง

(อานตอหนา 8)
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ตอนที ่29

สัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประทาน
กลองยาพระเมตตา (Misericordin)  และตรัสวา พอ
ไมไดเปนเภสัชกรแตลูกควรจะรับยาเพื่อวิญญาณ
ขนานน้ี
18 พฤศจิกายน 2013 (โรมรีพอรทดอทคอม) ผูคน
หลายหมื่นท่ีมารวมกัน ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร เพื่อ
ภาวนาบททูตสวรรครวมกับสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรงัซิส พวกเขายังไดรบัของขวัญโดยกลับไปพรอมกับ
ยารักษาวิญญาณกลองนอย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสวา “จงรับไป
กลองน้ีประกอบไปดวยสายประคำ เพื่อลูกจะไดสวด
สายประคำพระเมตตา  มนัสงเสริมชวีติจิตแกวญิญาณ
ของพวกเรา เพ่ือเราจะสามารถแผความรกั การใหอภยั
และความเปนพ่ีนองในทุกหนแหง”

ของขวัญนี้ เปนหมุดหมายถึงการจบการ
รณรงค “ปความเช่ือ” ซ่ึงจะจบลงดวยพิธีมิสซาในวัน
อาทิตยที ่24 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเสริมวา สายประคำ
ทีมี่จำนวน 59 เม็ด กเ็หมือนยา 59 เม็ดท่ีทำใหวญิญาณ
แข็งแรงการไตรตรองพระวรสารของบทอานพระคมัภรี
วนัอาทิตยนัน้ พระสนัตะปาปาทรงอธิบายวาพระเยซูเจา
ทรงเตือนบรรดาอคัรสาวก เกีย่วกบัประกาศกเทียม ทรง
เตือนเราวาส่ิงน้ียงัคงปรากฏใหเหน็ในทุกวนัน้ี

“ทุกวันน้ี มีพระผูชวยใหรอดปลอมมากมาย ที่
พยายามจะทำตัวเปนพระเยซูเจา บรรดาผูนำในโลก
นักบุญปลอมและบุคคลผูปรารถนาจะมีอิทธิพลตอ
ดวงใจและจิตวิญญาณของผูคน โดยเฉพาะอยางย่ิง
ตอบรรดาเยาวชน พระเยซเูจาตรสัวา ‘อยาตามพวกเขา
ไป!’ ”

สมเด็จพระสันตะปาปายังทรงภาวนาเพ่ือ
คริสตชนผูถูกเบียดเบียนเพราะเห็นแกพระนามพระเจา
พระองคทรงขอบพระทยัพวกเขาสำหรบัความกลาหาญ
และการเปนประจักษพยานและทรงเสริมวา พวกเขา
ไมไดอยูอยางโดดเด่ียว

“จงสวดภาวนาใหกับพ่ีนองคริสตชนของพวกเรา
ผูทนทุกขจากการเบียดเบียน  เพราะความเชื่อของ
พวกเขา ซึง่มจีำนวนมากกวาสมัยศตวรรษที ่1”

เ ม่ือชีวิตตองเผชิญกับการทาทาย สมเด็จ

พระสันตะปาปาตรัสวาคริสตชนตองไมสูญเสีย
ความเชือ่ ตรงขามพระองคตรสัวาพวกเขาจะตองไววางใจ
ในพระเจาและแสดงความพากเพียรอดทน
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

เขาใจหรอืยัง?
ยอหน บัปติสต เปนผูนำสารท่ีมีบทบาทพิเศษ ทานตองรับหนาท่ีเปน

ผูประกาศองคพระเมสสิยาหที่ชาวยิวรอคอยมาเปนเวลานาน ทานเปนผู
เช่ือมโยงพันธสัญญาเดิมเขากับพนัธสัญญาใหม พระเยซูเจาตรัสเก่ียวกับทานวา
ทานคือ “เอลียาหผูตองกลับมา” ทั้งหมดน้ีตรงกับความเช่ือของชาวยิวท่ีวา
การกลับมาของเอลียาหเปนการเตรียมรับเสด็จพระเมสสิยาห ประกาศกทานอ่ืน
มิไดมีชีวิตอยู เม่ือคำทำนายเหลาน้ันเปนจริงข้ึนมา บัดน้ี วันเวลาท่ีทำนายไว
จะเปนจริงข้ึนมาแลว เวลาแหงการประกาศพระอาณาจักรของพระเจาเร่ิมตน
กบัยอหน บปัติสต

ยอหนเปนบุคคลท่ีมีบทบาทหลายอยาง ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณา
นีแ้สดงใหเหน็ถงึส่ิงท่ียิง่ใหญและสิง่ท่ีเลก็นอยทีสุ่ด พระเยซเูจาตรัสวาในบรรดา
บุคคลท่ีเกิดมาจากสตรี ไมมีผูท่ียิ่งใหญมากไปกวายอหน แลวพระเยซูเจา
ตรัสเก่ียวกับทานวา ผูที่ต่ำตอยที่สุดในพระอาณาจักรสวรรคยิ่งใหญกวาทาน
ในขณะท่ีเรามองดูยอหนวาเปนนักบุญ เปนผูนำทางท่ียิ่งใหญขององคพระ-
เปนเจา เราอาจจะเห็นวาพระดำรัสน้ีนาตกใจมาก มันหมายความวาอยางไร

บางทีพระเยซูเจาตรัสวาไมมีส่ิงใดท่ีสำคัญเทากับการเขาสูสวรรค เพราะ
ในสวรรคนั้นพระเจาทรงเห็นคุณคาเทาเสมอกัน สำหรับองคพระผูเปนเจา
ไมวาเราจะมีชื่อเสียงมากมายในสายตาของมนุษยก็ตาม แตก็ไรความหมาย
หากเรามิไดมีสวนในพระอาณาจักรของพระเจา เราอาจถามตัวเราเองวา ฉัน
รอบรถูงึคุณคาในชีวติภายในของฉนัเฉพาะพระพกัตรพระเจาหรอืเปลา? มีอะไร
ในชีวติคริสตชนของฉัน ทีเ่ปนประจักษพยานถึงพระอาณาจักรของพระเจาบาง?

“ใครมหูี กจ็งฟงเถิด” (มทัธวิ 11:15)

ขาแตองคพระผเูปนเจา พระองคทรงแสดงใหพวกลกูเห็นถงึความย่ิงใหญ
ที่แทจริงของลูก ก็คือความจริงใจตอพระองค และตอกระแสเรียกท่ีพระองค

ทรงประทานใหแกลูก ขอใหผูนำสารของพระองค
มีความกลาหาญท่ีจะพูดเก่ียวกับพระวาจาของ
พระองค และปฏิบติัตามน้ัน โปรดทรงบันดาลใหลกู
รูแนแกใจถึงความยิ่งใหญที่พระองคทรงประทาน
ใหลูกน้ัน ก็เพื่อพระสิริรุงโรจนของพระองคและ
เปนการรับใชพระอาณาจักรของพระองคในโลกนี้
อาแมน

มองใหถึงแกน
บรรยากาศชวงปลายปพธีิกรรมพระศาสนจกัร
บวกกับบรรยากาศชวงส้ินปสากลไลเลี่ยกันมา
กรนุดวยความรสึูกแหงการส้ินสุดการจบ
อนัเปนสจัธรรมของทกุสิง่ท่ีมีเริม่กมี็จบ
หากเปนเรือ่งของเวลาวันเดือนป
ก็มีเวลาวันเดือนปที่เริ่มดำเนินไปกระท่ังส้ินสุด
โดยมีขีดจำกัดมีกรอบกำหนดแนนอนมีครรลองชัดเจน
จะเปล่ียนแปลงก็แคจำนวนตัวเลขท่ีเพิ่มข้ึน
ตามท่ีเหน็ชอบตกลงไวเปนสากล
หากเปนเร่ืองของส่ิงของวัตถุ
ก็มีเร่ิมการเปนการดำรงอยูกระท่ังการเส่ือมการสลาย
โดยขีดจำกัดกรอบกำหนดข้ึนกับองคประกอบของแตละอยาง
หากเปนเรือ่งของส่ิงมีชวีติ
ก็มีการกำเนิดการดำเนินชีวิตกระท่ังความตาย
หากเปนแคส่ิงมีชวีติเล็กใหญ
กายภาพคือตัวกำหนดระยะเวลาท่ีมีชีวิต
หากเปนส่ิงมีชวีติท่ีประกอบดวยกายและวิญญาณ
จติวิญญาณคือตวักำหนดชวีติอมตะ
แตละอยางทำใหมีจดุยืนมีมุมมองการส้ินสุดการจบตางกันไป...

หากชวีติและส่ิงท่ีมีจดุเร่ิมตนและมีจดุจบ
มุมมองจะเนนไปท่ีการส้ินสุด
จากท่ีเคยเปนก็หมดความเปนอยู
จากที่เคยมีชีวิตก็เปนความตาย
ความรสึูกแหงการสูญเสียกลายเปนความส้ินหวงั
สรางความหวาดหว่ันความวิตกกังวลความเสียดาย
ไมใชสำหรับชวีติน้ันๆ หรอืสิง่ของน้ันๆ
หากแตเปนสำหรับคนเปนเจาของคนผูกพัน
ตองคอยคิดทำไมตองคอยถามเม่ือไรตองคอยทำใจ...

หากเปนชีวิตมนุษยที่ถูกสรางเพ่ือเปนอมตะ
มุมมองจะตางไปโดยส้ินเชิง
ถงึจะมีจดุเริม่ตนเหมือนทกุชวีติทุกสิง่
แตก็ถูกกำหนดใหคงอยูตลอดไป
ถงึแมสวนท่ีเปนกายภาพจะมีอนัตองเส่ือมสลายตามอายุขัย
แตจิตวิญญาณท่ีเปนแกนแทยังคงดำรงอยูชั่วนิรันดร
แมสังขารแมส่ิงรอบขางจะมีอนัตองสิน้สุดลงสักวนัหนึง่
ความรสึูกแหงการสูญเสียความเสียดายยอมมีไดเปนธรรมชาติ
แตจะไมมีวนัรสึูกส้ินหวงั
ทัง้สำหรบัเจาตัวท้ังสำหรบัคนรักคนผกูพนั
ดวยรแูกใจวาจิตวญิญาณยังดำรงตอไป
จากรูปแบบการดำเนินชีวิตหน่ึงไปสูการดำเนินชีวิตอีกรูปแบบหน่ึง
เหมือนการกาวยางจากหองหนึง่ไปยังอกีหองหน่ึง
ถึงจะเปล่ียนหองเปล่ียนสถานท่ีเปล่ียนบริบท
แตกย็งัคงเปนตัวตนเดียวกนัตลอด
ดวยเหตุดวยผลนี้เอง
เม่ือมีคนถามถึงวันเวลาการส้ินสุดทุกส่ิงทุกอยาง
พระเยซูเจาทรงเบนความสนใจเขาจาก “เม่ือไร” “มีอะไรชีบ้อก”
ใหมาสนใจกับการ “ดำเนินชวีติวนัน้ีอยางไร”
ให “มีสติ” เปนท่ีต้ังแหงชวีติแหงการกระทำในแตละวนั
ทำใหแตละชวงชีวิตมีความหมายมีคุณคามีเปาหมาย
ซ่ึงจะถักรอยกนัอยางสืบเน่ืองตอยอดไปสคูวามเปนอมตะ
จะวาไปแลวชีวิตนิรันดรเริ่มต้ังแตเด๋ียวนี้วันน้ีแตละวันทุกวัน
“เม่ือไร” จงึสำคญันอยกวา “อยางไร” โดยปริยาย



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัท่ี 50 ประจำวนัท่ี 8-14 ธนัวาคม 2013 หนา 7
งานชุมนมุผปูระกาศ (ตอจากหนา 2)

ทีว่ดัแมพระบงัเกดิ จ.เชยีงราย
  เริม่ดวยการลงทะเบยีนต้ังแต  08.00 น.  มีครคูำสอน
และผูนำสวดในแตละเขตมารวมประมาณ 167 คน 
ซิสเตอรคณะมารีอาบัมบีนา 1 ทาน  ซิสเตอรคณะ
Providence (Udine)  2 ทาน  รวมท้ังคุณพอพงษศักด์ิ
นารินรักษ คุณพออารมันโด เตนุสโซ คุณพอรังสรรค
ภานุรักษ คุณพอวีระวิทย สาสาย คุณพอสุบัญชา
ยินดีงาม คุณพอประสิทธิ์ ตันเจริญ คุณพอมารโก
ริโบลินี คุณพอเทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม  คุณพอ
บัญชา วงษวุฒิพงษ คุณพอสุริยัน วองไว คุณพอ
ราฟฟาแอล ปาเวซี คุณพอเกลาดีโอ โกรตี และคุณพอ
ประจำเขตวัดตางๆ มารวมดวย 

จากน้ันเวลา 09.00 น.  มีพธีิมิสซาโดยพระสงัฆราช
ฟรงัซิสเซเวยีร  วรีะ  อาภรณรตัน  เปนประธาน   ตอดวย
การบรรยายของพระสังฆราชวีระ  อาภรณรัตน  โดย
ใหดูวิดีโอเรื่องแรก งานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ  ที่
กรุงโรม  ซ่ึงเน้ือหาเปนตัวแทนครูคำสอนนานาชาติ
เขาเฝาสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ  ซ่ึงพระองคตรสั
ใหกำลังใจ และอวยพรบรรดาครูคำสอน  วิดีโอเรื่อง
ที่สองเปนพิธีมิสซาปดงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ 
จากน้ันไดมีการแบงปนความรสึูกทีไ่ดรบัชมวดีิโอ  ซ่ึง
ครูคำสอนและผูนำสวดท่ีไดออกมาแบงปน  ตางดีใจ
ที่ไดรับชมวิดีโอเพราะทำใหเห็นวาพระสันตะปาปา
ทรงสนใจบรรดาครูคำสอนและไดใหกำลังใจครูคำสอน
ทุกคน  ครูคำสอนท่ีออกมาแบงปนตางไดใหกำลังใจ
ในการทำงานซ่ึงกันและกัน  ตอมาเปนการบรรยายของ
คุณพออนรุกัษ  ประจงกจิ “เรือ่งการประกาศขาวดีของ
ธรรมทูต”

จากน้ันรับประทานอาหารเท่ียงแบบโตะจีน
รวมกัน  ทีอ่าคารหอประชมุโรงเรยีนสนัติวทิยา  พรอม
รบัชมการแสดงตางๆ ของนกัเรยีนโรงเรยีนสันติวทิยา 
ตอดวยการแสดงของเขตวัดตางๆ สลับกับเลนเกม
จับสลากของรางวัลใหกับครูคำสอนและผูนำสวดท่ีมา
รวมงาน 
  เขต  4  ประกอบดวย  เขตวัดแมพระองคอปุถมัภ 
พาน  จ.เชียงราย เขตวัดแมพระบังเกิด เชียงราย เขต
วดันักบญุคามิลโล ศรวีเิชยีร จ.เชยีงราย เขตวัดพระจติ-
เจา แมสรวย จ.เชียงราย เขตวัดนักบุญเทเรซา เวียง
ปาเปา จ.เชียงราย เขตวัดพระคริสตแสดงองค ฝาง
จ.เชียงใหม เขตวัดพระวิสุทธิวงศ แมสาย จ.เชียงราย
เขตวัดนักบุญสเตเฟน แมจัน จ.เชียงราย  เขตวัดพระ-
เมตตา เชียงแสน จ.เชียงราย เขตวัดพระกุมารเยซู
เวียงแกน จ.เชียงราย  เขตวัดพระตรีเอกภาพ เชียงของ
จ.เชียงราย  และเขตวัดแมพระปฏิสนธินิรมล เชียงคำ
จ.พะเยา
  เน่ืองจากแผนอภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม  จัดให
ค.ศ. 2013  เปนปผูประกาศขาวดี  จึงไดเกิดงานชุมนุม
ผปูระกาศขาวดี  เขต 4  และเขตอ่ืนๆ ทีไ่ดจดังานไปแลว
และท่ีกำลังจะจัดงาน สำหรบัเขต 4  ไดรบัการสนับสนุน
หลกัจากคุณพอโจวันนี  ซิมบัลดี  และคุณพอในเขต 4
ทุกทาน  จึงทำใหทุกคนท่ีมารวมงานไดกำลังใจ  และ
แรงบันดาลใจ  ซ่ึงเปนส่ิงสำคัญท่ีเปนแรงผลักดันของ
การทำงานในวันขางหนาตอไป

พระสงัฆราชวรีะ อาภรณรตัน รายงาน

นักบุญฟรังซิสเซเวียร พระสงฆ
องคอุปถัมภมิสซังสากล อัครสาวกแหงดินแดนตะวันออกไกล

 ฉลองวนัที ่3 ธนัวาคม

พระศาสนจักรมีภารกิจอยูอยางหน่ึงคือ “จงประกาศพระวรสารแกมนุษยทุกคน” (มก 16:15)
พระจติเจาไมเคยไดปลอยใหพระศาสนจักรตองขาดผทูีต่องไดรบัการกระตนุ เตือนถงึความจำเปนเรงดวน
ประการน้ี และนักบุญฟรังซิสเซเวียร เปนผแูพรธรรม ทีย่ิง่ใหญผหูนึง่

นักบุญฟรังซิสเซเวียร  เปนชาวสเปนและเปนเพ่ือนรวมช้ันเรียนกับนักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา
ทีก่รงุปารีส พรอมกับนักบุญอกิญาซีโอ ทานไดเปนผรูวมกอต้ังคณะนักบวชเยสุอติ

ทานมาจากครอบครัวท่ีม่ังค่ัง ทานไดรบัการศึกษาท่ีวทิยาลัย   “นกับุญลารบารา” ในกรุงปารีส แลว
เปนอาจารย ฟรังซิสกับนักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา และชายหนุมอีก 4 คน รวมกันปฏิญาณตนท่ีจะ
ทำงานเพือ่ความรอดของวญิญาณและต้ังคณะ “เยสอุติ”

กอนที่ฟรังซิสจะไดรับศีลบวชเปนพระสงฆที่เมืองเวนิส ทานทำหนาท่ีดูแลคนไขในโรงพยาบาล
แหงหน่ึง ขณะเดียวกัน กษัตริยโปรตุเกสทรงมีพระประสงคจะสงพระสงฆธรรมทูตจำนวน 6 ทาน ไป
แพรธรรมยังประเทศอินเดีย หนึ่งในกลุมธรรมทูตน้ีคือ คุณพอฟรังซิสเซเวียร ทานเดินทางไปเมืองกัว
เดินส่ันกระด่ิงไปตามถนน  เรียกเด็กมาชุมนุมกันฟงคำสอนในวัด รักษาพยาบาลคนเจ็บไขอนาถาท่ัวไป
คนท้ังเมืองทางภาคใตของอินเดียสมัครเปนคาทอลิกเพราะทานชักนำ ทานรูจักดัดแปลงพระวาจาของ
พระเปนเจาใหเขากับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

ทานเดินทางไปประกาศพระศาสนจักรท่ีประเทศญ่ีปนุ ขณะเดินทางตอไปประเทศจีน ทานปวย
ดวยพษิไขจนถึงแกมรณภาพ ในหองเก็บของใตทองเรือสำเภา ทานเปนองคอปุถัมภของมิสซังสากล

ความโดดเดนในงานธรรมทูต  ทานโปรดศีลลางบาปมากกวา 50,000 คนจากบรรดาคนหลากหลาย
เชือ้ชาติและอายุ   ต้ังแตเด็กเล็กไปจนถึงเยาวชนในมหาวิทยาลัย  ต้ังแตคนโรคเร้ือนท่ียากจนหรือพระราชา
ผม่ัูงค่ัง

คุณสุมาลี จันทรชลอ อุทิศให
มารอีา  ละออง  จันทรชลอ                    1,000  บาท
ยอแซฟ  สวสัด์ิ  จันทรชลอ              1,000  บาท
ยาโกเบ  อนรุตัน  จันทรชลอ              500  บาท
เปาโล  สุรศกัด์ิ  จันทรชลอ                500  บาท
อทุศิใหวญิญาณในไฟชำระ            1,000  บาท

คณุสุรชยั บุญตันรตัน  อทุศิให
มารอีา  ลี ้บนุ  กนุ                                 500  บาท
ยอแซฟ   ตนั  บัง  ฮก

คณุยนิดี  พงศเชีย่วบญุ                               100  บาท
คณุวฑูิรย  เจรญิวชิา

อทุศิใหวญิญาณในไฟชำระ               400  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

สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน
ขอเขียนแตละอาทิตยจากใจเจาอาวาส

ถึงพ่ีนองสัตบุรุษ
โดยคุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ

เต็มเปยมดวยขอคิดในการดำเนินชีวิต
เหมาะสำหรับเปนของขวัญ
และของที่ระลึกโอกาสตางๆ

ปกต ิ175 บาท พิเศษ 120 บาท
ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกฯ

 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ขาพเจาจะสอนทานและจะชีท้างเดนิใหทาน
ขาพเจาจะคอยดแูลใหคำปรกึษาแกทาน

 (สดดุ ี32:8)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่50 ประจำวนัที ่8-14 ธนัวาคม 2013หนา 8
ส่ือมวลชนคาทอลกิ (ตอจากหนา 4)
จากน้ันพระคุณเจาประธาน ศรีดารุณศีล กลาว

เปดงานพธีิมอบรางวลัสือ่มวลชนคาทอลกิ เพือ่เปนการ
ปลุกจิตสำนึกใหเกิดความรับผิดชอบรวมกันในสังคม
ในการสนับสนุนผผูลติส่ือทีดี่มีคุณคาตอสงัคม และถือ
เปนหนาท่ีที่ตองชวยกันสงเสริมใหกำลังใจผูที่พยายาม
สรางสรรคส่ือทีดี่มีคุณคา เปนประโยชนตอสงัคมใหมาก
ยิง่ข้ึน

สำหรับเกณฑการพิจารณาสื่อมวลชนดีเดนน้ัน
เนนท่ีสาระในการนำเสนอ ที่จะตองสงเสริมคุณคา
ชีวิตมนุษย ศักด์ิศรี และความเปนหนึ่งเดียวกันในชีวิต
ครอบครัวและสังคมอยางสันติ โดยรางวัลสื่อมวลชน
ดีเดนประจำป 2013 ทุกรางวัลทรงคุณคาเทากันหมด
ไมมีการแบงลำดับ

รายการโทรทัศนที่ไดรับการพิจารณา เปนรายการ
โทรทัศน ละคร หรือสารคดี ที่ออกอากาศในประเทศ
ไทย ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2012 ถึงเดือนตุลาคม
2013 และรางวัลสื่อมวลชนดีเดนประเภทรายการ
โทรทศันประจำป 2013  นีไ้ดแก

รายการ “คนไทยหัวใจไมทอ” ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 ม.ล.สราลี กิติ-
ยากร และคณุยทุธนา จินดากุล ข้ึนรับรางวัล

รายการ “คบเด็กสรางบาน” โดยบริษัทแม็ทช่ิง
แม็กซิไมซ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 คุณสมพล ชีว-
สุทธนนท ผูจัดการท่ัวไปบริษัทแม็ทช่ิง แม็กซิไมซ
โซลชูัน่ จำกดั (มหาชน)  ข้ึนรับรางวลั

รายการ “ครอบครัวเดยีวกนั” โดยองคการกระจาย
เสียง และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ออกอากาศทางองคการกระจายเสียง และแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.)  ทีมงานรายการ
ข้ึนรับรางวัล

รายการ “ลุยไมรูโรย”  โดยองคการกระจายเสียง
และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ออกอากาศทางองคการกระจายเสียง และแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.)   โดยคุณดลฤดี
เลนุกูล กรรมการผูจัดการบริษัท โมโมทาโร จำกัด
และคุณฑีฆายุ  บุญคง กรรมการผูจัดการบริษัท
นครสวรรค โปรดกัชัน่ จำกดั ข้ึนรับรางวัล

ภาพยนตรโฆษณาชุด “รอพอ” โดยบริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน) คณุเรอืนรตัน จุลวงศ ผจูดัการสวนนโยบาย
และภาพลกัษณองคกร ปตท. ข้ึนรบัรางวลั

ภาพยนตรโฆษณาชุด “พระคณุครไูมมวีนัเกษียณ”
โดย บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) คุณจิรุตม
ไกรฤกษ ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ซีพี ออลล จำกัด
(มหาชน) ข้ึนรับรางวัล

ภาพยนตรโฆษณาชุด “การใหคือการสื่อสารที่ดี
ที่สุด” โดยบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)
คณุเขมณฏัฐ วชริรตันวงศ รองผอูำนวยการดานบรหิาร
แบรนด และบริหารส่ือโฆษณากลุมทรู บริษัท ทรู
คอรปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน) ข้ึนรับรางวัล

ภาพยนตรเรื่อง “ยักษ” โดยบริษัทสหมงคลฟลม
อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด บริษัท บานอิทธิฤทธ์ิ จำกัด
บรษัิทซูเปอรจิว๋ จำกัด และบริษัทเวิรคพอยทพคิเจอรส
จำกัด คุณเตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ รองประธาน

กรรมการ บรษัิทสหมงคลฟลมอนิเตอรเนช่ันแนล จำกัด
และคณุพาณิชย สดสี ผคูวบคุมงานสราง ขึน้รับรางวัล

ภาพยนตรเร่ือง “ยอดมนษุยเงนิเดอืน” โดยบริษัท
สหมงคลฟลม อนิเตอรเนช่ันแนล จำกัด บรษัิทเวิรคพอยท
พิคเจอรส จำกัด และบริษัทโตะกลมโทรทัศน จำกัด
คณุเตอืนใจ เตชะรตันประเสรฐิ รองประธานกรรมการ
บริษัทสหมงคลฟลมอินเตอรเนช่ันแนล จำกัด คุณ
พาณิชย สดสี ผูควบคุมงานสราง และคุณวิรัตน เฮง
ผกูำกับภาพยนตร ข้ึนรบัรางวัล

ม.ล.สราล ีกติิยากร ใหสัมภาษณวา “รสึูกเปนเกยีรติ
มากๆ  รางวัลน้ีถอืเปนรางวัลท่ีมีคุณคา และก็เปนกำลังใจ
อีกรางวัลหนึ่งใหกับผูผลิต เพราะการทำงานของ
คนไทยหัวใจไมทอนี ้ยอมรับวา ทกุคนทีมงานคอนขาง
จะเหนื่อย และในการที่เราจะเดินทางไปผลิตรายการ
แตละครั้ง ในบางสถานท่ีที่เราไปนั้นคอนขางลำบาก
กันดาร และคอนขางไกล และทางทีมงานเองตองการ
ทีจ่ะไปคนหาบุคคล ทีเ่ขาเปนเหมือนกบัหนึง่ในตัวอยาง
“ที่มีความไมทอ”  เพื่อที่เขาจะสามารถท่ีจะชวยสราง
กำลังใจใหกับผูที่จะชมรายการ เพื่อใหทุกคนไดเห็น
และมีกำลงัใจท่ีการท่ีจะตอสกูบัชวีติตอไป

สำหรับรางวัลของส่ือมวลชนคาทอลิกท่ีมอบให
ในวันน้ีเปนรางวัลทีดี่ เพราะวาไดเลง็เห็นถงึความสำคัญ
ของบุคคลท่ีเปนส่ือที่ทำงานดานสังคม คืองานของเรา
ก็เปนงานท่ีทำคอนขางยาก จะเห็นไดจากตัวอยาง

ภาพยนตรใน VTR นัน้ ทกุๆ คน ตองระดมท้ังความคิด
ในการท่ีจะผลิตส่ือที่ออกมา คือทีมงานทุกคนตองไป
ทำงานในพ้ืนท่ีที่ตรงน้ัน ผึ้งคิดวาทุกคนตองทุมเท
แรงกาย แรงใจกันจริงๆ ในการทำงานจริง

ในฐานะท่ีเราผลติส่ือเพือ่สงัคมไทยน้ัน ในเร่ืองของ
ส่ือในประเทศไทย น้ำผึ้งเองก็พยายามท่ีจะผลิตส่ือที่
ใหคุณประโยชนใหกบัสังคมมากท่ีสุด โดยทีจ่ะสอดแทรก
ทั้งความบันเทิง และอยากจะใหมีสาระในแตละชวง
แตละตอน ทีใ่หผชูมไดรบัอะไรกลับไป ไดขอคดิท่ีดีๆ
กลบัไปสสัูงคม สชูวีติตัวเอง สคูรอบครัวตัวเอง

คุณพาณิชย สดสี ผูควบคุมงานสราง ภาพยนตร
เรื่องยักษ กลาววารูสึกเปนเกียรติ ดีใจ และภูมิใจกับ
ส่ิงท่ีไดรับ แตคิดวาใครอยากไดรับเกียรติ ไดรับความ
ภูมิใจอยางน้ีก็ไมยาก กลาทำหนักๆ คิดส่ิงดีๆ คิด
เรื่องบวกๆ แลวก็คิดเร่ืองสวนรวมเยอะๆ และคิดเร่ือง
สังคมเยอะๆ คิดเรือ่งสวนตัวนอยๆ กจ็ะไดรางวลัอยางน้ี

รางวัลของส่ือมวลชนคาทอลิกท่ีมอบใหในคร้ังน้ี
ผมคิดวาเปนรางวัลที่ทรงพลัง ในแงที่วาคือเราก็ไดรับ
รางวัลตรงโนนตรงน้ีมา  บางรางวัลเขาใหเราก็ดีใจ แต
รางวัลนีเ้ราสัมผสัไดถงึแกนของผดููงานของเรา และเขา
มอบรางวัลใหเรา คือเขาพูดออกมา เรารวูาเขาดูเราจริงๆ
เขาไมใชแบบวาจับผสมไปผสมมาแลวเขาเลือกเอา
คนท่ีไดรางวัลขึน้มา ผมช่ืนชมดวยใจจริงๆ เพราะวาส่ิง
ทีส่ื่อมวลชนคาทอลิกไดพดูกอนทีจ่ะใหรางวัล มันบอก
เรา

คุณเตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ รองประธาน
กรรมการ บรษัิทสหมงคลฟลมอนิเตอรเนชัน่แนล จำกัด
กลาววา วันน้ีรูสึกดีใจดวยที่ส่ือมวลชนตางๆ ใหความ
สำคญักบัภาพยนตร และขอขอบคุณมากท่ีใหรางวัลน้ี

สำหรับรางวัลของสื่อมวลชนคาทอลิก ก็รูสึก
ชืน่ชอบ และความรสึูกกค็งเหมอืนกบัรายการตางๆ ทีไ่ด
รบัรางวัล กร็สึูกดีใจดวย

คุณวริตัน เฮง ผกูำกบัภาพยนตร เรือ่ง “ยอดมนษุย
เงินเดือน” กลาววา “ตองบอกวามากกวาคำวา ดีใจ เปน
ถึงข้ันปลาบปลื้ม เพราะวารางวัลนี้ไมเหมือนรางวัล
ทีภ่าพยนตรเรือ่งอืน่ๆ ทีจ่ะไดรบักนั คือมนัตางกัน รางวลั
อื่นๆ ที่เขามักจะใหกันเพราะภาพยนตรดี นักแสดงดี
หรือบทภาพยนตรยอดเยี่ยม แตรางวัลของส่ือมวลชน
คาทอลิกใหรางวัลกับเราในฐานะท่ีเปนส่ือที่มีคุณคา
ซ่ึงตรงน้ีเปนความภูมิใจอีกแบบหน่ึง ท่ีตองบอกวา
ภมิูใจมาก และขอขอบคุณมากๆ

ในฐานะท่ีเราเปนส่ือมวลชน แนนอนวาเราตอง
มีความรับผิดชอบตอสังคมในส่ิงท่ีจะเรานำเสนอไป
เพราะวาบางคร้ังบางทีเราสนใจเร่ืองเรตต้ิงประมาณหน่ึง
โดยถาเราไมไดสนใจถึงผลกระทบท่ีจะตามมาเลย
แนนอนวาสังคมไทยก็นาจะอยกูนัลำบาก

สำหรับบทบาทของสื่อในปจจุบัน เราจำเปนตอง
เปนตัวอยางของการนำเสนอส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีรอบดาน และ
ก็ไมไดชี้นำไปในทางใดทางหน่ึงโดยมีอคตินะครับ
นั่นแหละท่ีนาจะเปนพ้ืนฐานท่ีทำใหเยาวชนนำมาเปน
แบบอยางในอนาคต

มงซนิญอรวษิณุ ธญัญอนันต กลาววาเปนท่ีประทับใจ
และเปนแรงบนัดาลใจ เทาท่ีคุยกบัเพือ่นทีเ่ปนส่ือ ทีม่า
จากสถาบันอืน่ๆ ทำใหเขาเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะผลติส่ือ

(อานตอหนา 14)
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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

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

 ศึกษาตอตางประเทศ

ทวัรยโุรป  6 ประเทศ
อติาลี สวสิ ลคิเทนสไตน   เยอรมนั สาธารณรฐัเชก็ และโปแลนด

รวมฉลองพระเมตตา วันที่ 27 เมษายน 2557 เที่ยวสุดยอดขุนเขางาม
แหงสวิส คารวะแมพระฉวีดำ และพระรูปพระเมตตาแหงโปแลนด มิลาน-
ลกูาโน-เซอรแม็ต-แม็ตเตอรฮอรน-ลเูซริน-อนิเทอรลาเกน-ยอดเขาจงุฟราว-
ธารน้ำแข็ง-ลองทะเลสาบ-วาดุซ-อนิสบรคู-บาวาเรีย-มวินคิ-ปราก คารคฟู-

พระเมตตา และซิสเตอรโฟสตินา-แมพระฉวีดำ-กรุงวอรซอ
เดินทาง วันท่ี 20-30 เมษายน 2557

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

***ประกันการเดินทาง      ***บรกิารรถเชา

- ประเทศอังกฤษ (Cambridge/Oxford) ติดตอ
คุณพัชรินทร
- ประเทศญีป่นุ (Tokyo)  ตดิตอคณุภทัรา

* คอรสระยะส้ันและระยะยาว *

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

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

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

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

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

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

“New Digital Church Organ
from Italy”

ดวยเทคโนโลยียุคดิจิตอล  จากอิตาลี
ผสมผสานกับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม
การใชงานอนัแสนเรียบงาย ไมยงุยากใด ๆ ไดนำ
พวกเรายอนกลับสูความเปนคาทอลิกอยาง
แทจรงิ

ผานเสยีงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ   ทีใ่หทัง้
ความสงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่
ไมมเีคร่ืองดนตรอีืน่ใดจะทดแทนได ผลติทัง้หลงัจาก
อติาล ีภายใตบรษิทัระดบัโลก Viscount Organs,
Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด

สนใจติดตอ บรษิทั 101 เปยโนแอนดสตรงิ
จำกดั ผแูทนจำหนายแตผเูดยีวในประเทศไทย

โทร. 08-6822-7979 รบัประกนัเครือ่ง 2 ป
มกีารอบรมการเลนใหฟรถีงึสถานที่

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน
ใหความเชื่อของทานมั่นคงตลอดไป

 (ลกูา 22:32)

แมใจของเราอาจจะยังกลาวโทษเราอยกูต็าม
เพราะพระเจาทรงย่ิงใหญกวาใจของเรา
และทรงลวงรทูกุสิง่ (1ยอหน 3:20)

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลมูเินยีม-กระจก, เลือ่น-สวงิ, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทบีาร-ฉาบเรียบ, ผนงัเบา
โครงหลงัคาเหลก็,  ประตเูหลก็, มงุลวด,
เหลก็ดัด, กนัสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากกัน้หอง
มลูี ่และรบัซักผามานทุกชนดิ

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน

ติดตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 02-598-4878,  081-830-1613
แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

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. กรซี-แผนดินศกัดิสิ์ทธิ ์ (12-22 ม.ค.)
ตามรอยแพรธรรมนกับญุเปาโล
รวมกบักลมุพักภารกจิฟนฟูชวีติสงฆ
(Sabbatical Program)

2. เวยีดนาม-ดาลัต-มยุเน  (25-28 ม.ค.)
3. อสิราเอล-จอรแดน-เพทรา-วาดริมั  (11-19 ม.ีค.)
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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

⌫   

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

นกับุญโยเซฟน  บาคีตา  เกิดท่ีประเทศซูดาน  ค.ศ.
1869  อาย ุ 7 ขวบ  โดนลกัพาตวัไปขาย   5 ครัง้  จนเธอ
จำช่ือที่พอแมต้ังใหไมได  คนลักพาตัวเปนผูต้ังช่ือ
ใหใหมวา  บาคีตา (ภาษาอาหรับ) ซ่ึงแปลวา  โชคดี
กงสุลชาวอิตาเลียนช่ือ  กัลลิสโต  เล็กญานี  ซ้ือ
บาคีตาท่ีคารทมุ  นครหลวงของซดูาน

เม่ือสถานการณการเมืองบีบบังคับ  ทำใหนายของ
บาคีตากลับไปประเทศอิตาลี  ทีบ่านของกัลลสิโต  บาคีตา
มีความสุขดีแมจะคิดถึงครอบครัวที่ซูดาน  แตก็ถูก
ดูหม่ินเพราะเปนทาสผิวดำ  เธออยทูีเ่ซียนีโก (Zianigo)
ใกลมีราโน  เวเนโต ค.ศ. 1888  ทีสุ่ดบาคีตาอยใูนความดูแล
ของซสิเตอรคานอสเซียน  ทีเ่วนซี  ทำใหบาคีตารจูกัพระเจา
ซ่ึงต้ังแตเด็กๆ เธอเคยคิดแลววา  “ใครสรางดวงอาทิตย
ดวงจันทร  ดวงดาวตางๆ  ใครเปนผสูรางส่ิงงดงามเหลาน้ี
ลกูอยากรจูกัพระองค  อยากนมัสการพระองค”

นักบญุโยเซฟน บาคีตา
หลังจากเปนคริสตังสำรองหลายเดือน  วันท่ี  9

มกราคม ค.ศ. 1890  เธอไดรบัศีลลางบาปเปนคาทอลิก
ชือ่  โยเซฟน  เปนภาษาฮีบร ู แปลวา  “เพิม่”  เธอดีใจมาก
กลาว  ณ  ทีร่บัศีลลางบาปวา  “ทีน่ี ่ ลกูเปนลกูสาวของ
พระเจาแลว”   นายตองการใหบาคีตากลับมารับใชตน
ดังเดิม  แตบาคีตาตัดสินใจเขาบวชเปนซิสเตอรคณะ
คานอสเซียน  ใน ค.ศ. 1893  จงึมีคดีตองใหศาลตัดสิน
แตบาคีตาชนะคดี เปนครั้งแรกในชีวิตท่ีเธอมีอิสระ
และไดถวายตัวแดพระเจาตลอดไป  ในวันท่ี  8 ธันวาคม
ค.ศ. 1896

ตลอดเวลา  50 ป  เธออยใูนอาราม  ทำหนาท่ีตางๆ
เชน  งานในครัว  เย็บปกเส้ือผา  เฝาประตู  เธอรับใช
ดวยความสุภาพ  รอยยิม้  เด็กๆ รกัเธอ  บรรเทาใจคนจน
และสอนใหคนรักพระเจา เธอมักกลาววา  “จงเปนคนดี
รกัพระเจา  และสวดใหคนท่ียงัไมรจูกัพระองค  วเิศษ
จรงิๆ คือตองรจูกัพระเจา”

เธอกลาววา  “หากฉันพบคนคาทาสท่ีลกัพาตัวฉนั
หรือแมพบคนที่ไดทรมานทารุณกับฉัน  ฉันจะคุกเขา
จบูมือของเขา  เพราะถาไมเกิดเร่ืองเชนน้ี  ฉนัคงไมได
เปนครสิตชน  และไมไดเปนนักบวช”

เม่ืออายมุากข้ึน  เธอไมสบาย  กเ็ปนตัวอยางท่ีดี  ใคร
มาเย่ียมก็จะย้ิมตอนรบั  เธอส้ินชวีติวันท่ี  8 กมุภาพันธ

ค.ศ. 1947 (อายุ 78 ป)
ในคอนแวนตที่สกีโอ
(Schio – เมืองในจังหวดั
วีเชนซา  แควนเวเนโต
ภาคเหนือของอิตาลี)
บ ร ร ด า ซิ ส เ ต อ ร ที่
ลอมรอบไดยินเธอพูด
กอนส้ินใจวา  “ขาแต
พระแมมารีย   ขาแต

พระแมมารีย”  หลายพันคนท่ีภาวนาขอเธอชวย  ตาง
ไดรบัพระพร

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2  แตงต้ัง
เธอเปนบุญราศี  วนัท่ี  17 พฤษภาคม ค.ศ. 1992  และ
แตงต้ังเปนนักบญุ  วนัท่ี  1 ตุลาคม ค.ศ. 2000  เปนนักบญุ
องคแรกและองคอุปถัมภของประเทศซูดาน  วันระลึก
ถงึคือ  8 กมุภาพนัธ  หรอื  8 ธันวาคม

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16  วนัท่ี  30
พฤศจิกายน ค.ศ. 2007  ในตอนเริ่มพระสมณสาสน
วาดวยเรื่องความหวังของคริสตชน  (SPE SALVI)
ขอ 3  ไดกลาวถึงชีวติของเธอเปนแบบอยางความหวัง
ครสิตชน
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ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เข็มกลดั  โลตางๆ
เหรยีญกฬีา  หวัเขม็ขัด  กระดุม  เครือ่งหมายตางๆ
เข็มติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สต๊ิกเกอร
ยนิดีรบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เส้ือ,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลึกตางๆ  หลากสีสวยงาม

ของที่ระ
ลึก

ของที่ระ
ลึกของที่ระ
ลึก

ของที่ระ
ลึก

ของที่ระ
ลึก

ตามวาระแ
ละโอกาส

ตางๆ

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

Email:  pppygift@yahoo.com

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

(มธ 5:7)

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
เชิญทานสัมผัสความรักของแมพระ ณ ดินแดนแมดจูเกอเรย

ประเทศบอสเนีย เฮอรเซอรโกวีนา (ยุโรปกลาง)
“แมพระแหงสันติภาพของโลก” และแสวงบุญ

ที่ประเทศโครเอเชีย ดินแดนแสนสวยริมทะเลอาเดรียติค
ที่มีมรดกโลกถึง 7 แหง และคริสตชนถึง 80%

29 มนีาคม - 8 เมษายน 2014 (11 วนั 9 คนื)
โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน

(คุณพอพิชาญ ใจเสรี จิตตาภิบาลประจำคณะ)

ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา
โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!

โทร: 08- 0449-2819, 08-1383-8137, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

นาตาลี อมัพร
สังวาลเพชร

ชาตะ 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2468

เกิดใหมในพระเจา
12 สงิหาคม พ.ศ. 2556

“ขอใหทกุสิง่เปนไปตามน้ำพระทยั” (มธ 6, 10)
                    (ครบรอบ 100 วนั)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

เทเรซา รศัมมิาน สามะพุทธิ
22 กรกฎาคม 2523 - 27 กนัยายน 2556

Rest in Peace

ประกาศรับสมัครงาน
- พนักงานขาย, ธรุการ-ประชาสมัพันธ (ชาย,หญิง)

วฒุกิารศกึษา ปวช. ขึน้ไป อาย ุ18-30 ป
สามารถใชคอมพิวเตอรได
จำนวน 2 อตัรา

- พนักงานสงของ (ชาย) ขบัรถยนตได
วฒุกิารศกึษา มธัยม 6 ขึน้ไป
จำนวน 2 อตัรา

ติดตอสอบถามที่สำนักมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ
(แผนกบริการ) 57 ซ.เจริญกรุง 40 ถ.เจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6820 ถงึ 4 (คณุนิพร หรอืคณุจิรพร)

ปฏทินิคาทอลกิ ค.ศ. 2014

มีจำหนายแลว
สนใจติดตอไดที่

ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
0-2681-3900 ตอ 1801
โทรสาร 0-2681-5401

ปฏทินิพกพา สมดุบันทกึ
ปฏิทินแขวน ปฏิทินเลม
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สภาภบิาลวดัพระคริสตประจกัษ เกาะใหญ
จ.พระนครศรอียธุยา

เชิญพ่ีนองรวมฉลองวดัประจำป 2014
วนัที ่4 มกราคม 2014

พธิบีชูาขอบพระคณุ เวลา  10:30  น.
พระคณุเจาฟรงัซสิเซเวียร เกรียงศกัด์ิ โกวิทวาณชิ

เปนประธาน
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ส่ือดีๆ สำหรับอนาคต โดยมีเราเปนแบบอยางสำหรับเขา
ฉะน้ันเราก็ตองใหขอคดิสำหรบัคนอ่ืนๆ ดวย

สำหรับรางวัลที่มอบใหกับบรรดาส่ือตางๆ นั้น
แนนอนอยูแลว เราดูจากภาพมันบอก การท่ีเรามอบ
รางวัลน้ีใหผมเห็นวาสมเกียรติแลว  นี่แหละคือ
เคร่ืองหมาย เปนภาพท่ีบอกเราอยูแลวถึงส่ิงท่ีเราได
คัดเลือกมาน้ี  ขนาดในบรรดาส่ือดวยกันยังบอกวาเรา
เห็นคุณคาอยางไร ฉะน้ันส่ือเปนการบอกสื่อเอง เรา
ทำในส่ิงท่ีมาถูกทาง ทรงคุณคา ขอใหส่ือที่เรากำลัง
ทำอยนูีไ้ดเปนแรงบนัดาลใจใหกบัคนอืน่ๆ ตอไปดวย

ผบูรหิารสำนักขาวสปรงิ นวิส กลาววา รสึูกประทบัใจ
ต้ังแตเดินเขามา การตอนรบัของทางฝายคาทอลิก และ
เม่ือเขามาในหองนี้ก็ มีความรู สึกเหมือนวาไดอยู
ในโบสถยงัไงก็ไมร ู  คาทอลิกเปนกลมุคนท่ีอบอนุ และ
ส่ิงท่ีประทับใจมากอีกอยางหน่ึงคือ ขางบนเวทีมี
พระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั  ทกุคน
ทีข้ึ่นไปรับรางวัลก็จะทำความเคารพพระเจาอยหูวักอน
ถือวาเปนคาทอลิกท่ีใหเกียรติ ซ่ึงส่ิงน้ีถือวาเปนส่ิงท่ีดี
ที่สุด ขอบคุณในส่ิงท่ีไดรูสึกแบบน้ีจริงๆ และในแง
ของส่ือแตละส่ือท่ีเขาไดรับรางวัลน้ันถือวาเขาสมควร
แลวที่จะได เพราะวาเร่ืองแตละเร่ืองมันใหความหมาย
กบัคนท้ังหมด กบัความรสึูกท่ีดีทัง้หมด ทัง้การใหกำลังใจ
และการสนับสนุนใหคนเปนคนดี

สปงนิวส เราเปนสถานีขาว 24 ชัว่โมง  สโลแกน
ของเราคือทนัเหตุการณ เหน็อนาคต  ในฐานะส่ือ เราตอง
เสนอในส่ิงท่ีดีที่สุดใหกับประชาชน เรามองวาทิศทาง

ส่ือมวลชนคาทอลกิ (ตอจากหนา 8)

ในขาวสารทั้งหลาย ก็ควรจะเปนอะไรที่ใหทุกคนได
พิจารณาวา ควรจะออกมาเปนอยางไร ไมใชเปนการ
เสนอเปนขาวอยางเดียว เราขอบอกอยางหน่ึงวาเรา
ต้ังใจท่ีจะทำขาวใหดีที่สุด ครบถวน เปนขาวจริง และ
เปนกลาง



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 50 ª√–®”«—π∑’Ë 8-14 ∏—π«“§¡ 2013 Àπâ“ 15

   «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

 “¡‡ π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈

‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå §≈Õß®—Ëπ °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 5 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π À≈—ßæ‘∏’¡‘ ´“¡’·Àà·¡àæ√– («—π‡ “√å∑’Ë 30

æƒ»®‘°“¬π ©≈Õß¿“¬„π ‡«≈“ 16.30 π. πæ«“√

·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ‡«≈“ 17.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚¥¬§ÿ≥æàÕ¡À“√å‚´‚π ‚ª√‚∫, SJ ‡ªìπ

ª√–∏“π)

«—¥§Õπ‡´Áª™—≠  “¡‡ π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 18.00 π.

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ ∫“ßπ“ °.¡.8 ©≈Õß«—¥

«—πÕ—ß§“√∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 28 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√-

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

ª√–∏“π

«—¥‡´πµå®ÕÀåπ ≈“¥æ√â“« °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥ªí≠®∑√—æ¬å ¥‘π·¥ß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ‡°“–„À≠à ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“

10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

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

©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 7 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

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

10.30 π.

 «—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ Õ—§√ “«° ¡–¢“¡ ®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 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

«—¥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≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ®.µ√—ß ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 7 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  ®.°√–∫’Ë  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18

¡°√“§¡ §.». 2014 ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� §≥–∏√√¡∑Ÿµ·Ààß¡“√’π‘√¡≈ (OMI) ¢Õ‡™‘≠

√à«¡©≈Õß 50 ªï™’«‘µ ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕ¥“‡π’¬≈ ‰µ‡¬…å

«—π‡ “√å∑’Ë 7 ∏—π«“§¡ 2013 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 10.30 π. ∑’Ë«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå

‡¢Á°πâÕ¬ ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π©≈Õß∫â“π‡≥√®ÕÀåπ ªÕ≈

π§√ «√√§å «—πÕ—ß§“√∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ 2013 ·≈–

√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’°—∫§ÿ≥æàÕ¥“‡π’¬≈ ‰µ‡¬…å  (Dan-

iel Taillez) æ√– ß¶å™“«Ω√—Ëß‡»  §≥–∏√√¡∑Ÿµ·Ààß

¡“√’π‘√¡≈ (OMI) ‚Õ°“ ©≈Õß 50 ªï™’«‘µ ß¶å ·≈–

ß“π√«¡æ≈ ‡¬“«™π‡¢µ 1 ·≈– ‡¢µ 2 ‚¥¬¡’

ª√–°«¥‚ø≈å§´Õß¢Õß‡¬“«™πµ—Èß·µà‡«≈“ 08.30 π.

·≈–æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπ

ª√–∏“π ¿“§∫à“¬¡’°“√·¢àß¢—π°’Ã“ øÿµ∫Õ≈ ·≈–

«Õ≈‡≈à¬å∫Õ≈

�����©≈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

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π«—π«‘™“°“√  “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π-

»÷°…“ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ °“√·¢àß¢—πµÕ∫§”∂“¡

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

æ√–§—¡¿’√å çSaengtham Bible Contesté §√—Èß∑’Ë 3

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 12  ∏—π«“§¡  2013 ‡«≈“ 08.30-

15.30 π. §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“·¢àß¢—π °”≈—ß»÷°…“

Õ¬Ÿà„π™—Èπ  ª.4-6  ¡.1-3  ¡.4-6  ·≈–√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“

∑’¡≈– 2 §π  ‰¡à®”°—¥‡æ»  °“√·¢àß¢—π®–∑”°—π‡ªìπ∑’¡

æ√–§—¡¿’√å∑’Ë„™â„π°“√·¢àß¢—π æ√–«√ “√π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“

©∫—∫·ª≈§“∑Õ≈‘° ‡ªî¥√—∫ ¡—§√∂÷ß«—π∑’Ë 25 æƒ»®‘°“¬π

2013  àß„∫ ¡—§√æ√âÕ¡§à“≈ß∑–‡∫’¬π∑’¡≈– 250 ∫“∑

‰¥â∑’Ë Õ. ÿ¥À∑—¬ π‘¬¡∏√√¡  ‚∑√. 0-2429-0100 ∂÷ß 3

‚∑√ “√ 0-2429-0819 E-mail : christ.studies2000

@gmail.com

����� Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡

©≈Õß 73 ªï «’√°√√¡·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß∫ÿ≠√“»’∑—Èß‡®Á¥

·Ààß Õß§Õπ ∑’Ë —°°“√ ∂“πæ√–¡“√¥“·Ààß¡√≥ —°¢’

 Õß§Õπ µ.ªÉß¢“¡ Õ.À«â“π„À≠à ®.¡ÿ°¥“À“√

«—π»ÿ°√å∑’Ë 13 ∏—π«“§¡ 2013 ‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ∑’ËªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡«≈“ 15.00 π.

µ—Èß»’≈œ ·≈–‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑∑’Ë —°°“√ ∂“πœ æ‘∏’

·Àà»’≈¡À“ π‘∑ ŸàªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï æ‘∏’Õ«¬æ√»’≈ ‡«≈“

19.00 π. æ‘∏’·Ààæ√–√Ÿª·¡àæ√– ‡«≈“ 19.30 π. æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ (¡‘ ´“‡µ√’¬¡®‘µ„®) ‚¥¬§ÿ≥æàÕ

«’√–‡¥™ „®‡ √’ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

«—π©≈Õß «—π‡ “√å∑’Ë 14 ∏—π«“§¡ 2013 ‡«≈“

10.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π

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

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

‰æ∫Ÿ≈¬å Õÿ¥¡‡¥™ ®‘µµ“∏‘°“√ «—π‡ “√å∑’Ë 14 ∏—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‡∑æœ  ‚∑√. 0-2

651-5251

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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»ÿ°√å∑’Ë 13 ∏—π«“§¡

 Õ∫∂“¡§ÿ≥«—π¥’  ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-

8585

µ“√“ß‡«≈“ Lectio Divina «—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

§.». 2014 «—π®—π∑√å∑’Ë 6 ¡°√“§¡ / «—π®—π∑√å∑’Ë 3

°ÿ¡¿“æ—π∏å / «—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 5

‡¡…“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 10  æƒ…¿“§¡ / «—π®—π∑√å∑’Ë 2

¡‘∂ÿπ“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 5 °√°Æ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 2

 ‘ßÀ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 6 °—π¬“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 3 µÿ≈“§¡

/ «—π®—π∑√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 5 ∏—π«“§¡

�����§≥–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·≈–§«“¡‡™◊ËÕµàÕæ√–‡®â“

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

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ∫â“π∫«°‡µã¬ Õ. ·¡à√‘¡ ®. ‡™’¬ß„À¡à

‡ °«—¥«—π®—π∑√å∑’Ë 16 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“π‚À≈àßªß Õ.·¡à·®à¡

®.‡™’¬ß„À¡à ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21 ∏—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

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–π‘√¡≈ Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß

™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 7 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å Õ.∑Õßº“¿Ÿ¡‘ ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

ª√–∏“π



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 50 ª√–®”«—π∑’Ë 8-14 ∏—π«“§¡ 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

Õ.À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å  √–À«à“ß«—π∑’Ë 7-10

∏—π«“§¡ 2013 µ‘¥µàÕ´‘ ‡µÕ√åæ«ß‡æ™√  Œ«¥»‘√‘

‚∑√. 08-9950-4302

�����»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡√–¥—∫™“µ‘ ‡ªî¥Õ∫√¡

À“°∑à“π¡’§«“¡ª√– ß§å®–‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ µ‘¥µàÕ∑’Ë

ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡ √–¥—∫™“µ‘

82 À¡Ÿà 6 ´.«—¥‡∑’¬π¥—¥ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

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

2112 ‚∑√ “√ 0-2429-0239 E-mail : nccthailand

@gmail.com www. thaicatechesis. com/cc/ ́ ‘ ‡µÕ√å

 ÿ«√√≥’ æ—π∏å«‘‰≈ ‚∑√. 08-1360-8297 §ÿ≥π√‘»√“

ª√’‡ª√¡ ‚∑√. 08-9911-1482

�����¢Õ‡√’¬π‡™‘≠∫√√¥“æ√– ß¶å π—°∫«™™“¬-À≠‘ß

·≈–æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…∑ÿ°∑à“π √à«¡øóôπøŸ®‘µ„® √à«¡°‘®°√√¡

ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ ·≈–√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ 

çªî¥ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ  —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ‡¢µ

Õ—π¥“¡—πé ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  ®.°√–∫’Ë «—π‡ “√å∑’Ë 14

∏—π«“§¡ 2013 æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

����� ‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘·∫∫ WCCM  ”À√—∫

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

ÀâÕß«—¥πâÕ¬„πÕ“§“√„À¡à «—¥æ√–¡À“‰∂à ∫√‘‡«≥

∑’Ë®Õ¥√∂™—Èπ A ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

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

pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 À√◊Õ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❇ «—¥π—°∫ÿ≠¬«ß∫—ªµ‘ µ“ ‡®â“‡®Á¥ ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ «—πÕ—ß§“√∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 16.30 π.

§ÿ≥æàÕ ¡»—°¥‘Ï ∏‘√“»—°¥‘Ï ‡ªìπª√–∏“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√–‡¬´Ÿ‡®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“¬

‡ ° ÿ “π

„À¡à!!!  ‡ªî¥µ—«·Õæ-

æ≈‘‡°™—Ëπ çæ√–§”π”

™’«‘µé „π‰Õ‚øπ‰Õ·æ¥

·≈–‰ÕæÕ¥ ¥“«πå‚À≈¥

‰¥â·≈â« „π·Õææ≈‘-

‡°™—Ëπ  ‚µ√å æ‘¡æå

§âπÀ“ çæ√–§”π”™’«‘µé

‚Õ°“ ©≈Õß¬Õ¥¥“«πå‚À≈¥ §√∫  1,000

∫π·Õπ¥√Õ¬¥å

º≈‘µ‚¥¬ :  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘° Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ √à«¡°—∫·ºπ°Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“ 

°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

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

 àß¢à“« / ¿“æ¢à“« / ∫∑§«“¡ /

«—¥‰Àπ¡’Õ–‰√ / ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com

¥√. 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

����� ∂“π∑’Ëµ‘¥µàÕ∫â“π„À¡à§≥–¿√“¥“πâÕ¬ø√—π´‘ °—π

∫â“ππ—°∫ÿ≠‚∫π“‡«πµŸ√“ (∫â“πÕ∫√¡ “¡‡≥√„À≠à)

§≥–¿√“¥“πâÕ¬ø√—π´‘ °—π 19/10 À¡Ÿà 1 µ.ÕâÕ¡„À≠à

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73160 ‚∑√. 0-2812-

6055 Õ’‡¡≈å ofmvocation@gmail.com

�����µ‘¥µàÕ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ·ºπ°«‘∑¬ÿ

‚∑√∑—»πå ‰Õ∑’ ´◊ÈÕÀπ—ß ◊Õ  ◊ËÕ§“∑Õ≈‘°  ¡—§√

 ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµå µàÕÕ“¬ÿ ¡“™‘° ‚∑√.

0-2681-3900 µàÕ 1801 ‚∑√ “√ 0-2681-5401,

0-2681-3900 µàÕ 1802

¢â“æ‡®â“

∂Ÿ°µ√÷ß°“ß‡¢π

°—∫æ√–§√‘ µ‡®â“

·≈â«

¢â“æ‡®â“¡’™’«‘µÕ¬Ÿà

¡‘„™àµ—«¢â“æ‡®â“

Õ’°µàÕ‰ª

·µàæ√–§√‘ µ‡®â“

∑√ß¥”√ß™’«‘µÕ¬Ÿà

„πµ—«¢â“æ‡®â“

™’«‘µ∑’Ë¢â“æ‡®â“

°”≈—ß¥”‡π‘π

Õ¬Ÿà„π√à“ß°“¬

¢≥–π’È ¢â“æ‡®â“

¥”‡π‘π™’«‘µ

Õ¬Ÿà„π§«“¡‡™◊ËÕ

∂÷ßæ√–∫ÿµ√

¢Õßæ√–‡®â“

ºŸâ∑√ß√—°¢â“æ‡®â“

·≈–∑√ß¡Õ∫

æ√–Õß§å

‡æ◊ËÕ¢â“æ‡®â“

(°“≈“‡∑’¬ 2:20)

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

∑—Èß„πª√–‡∑»·≈– “°≈
http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é  „π‡ø´∫ÿâ§

·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัท่ี 50 ประจำวนัท่ี 8-14 ธนัวาคม 2013 หนา 17

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

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

โดย เงาเทยีน

เพื่อนๆ เยาวชนท่ีรัก วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2013
เปนวันท่ีครบ “36 ป งานเยาวชนคาทอลิกไทย” ทาง
แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชน
ฆราวาสถือเปนโอกาสท่ีดีในการร้ือฟนกลุมเยาวชน
ใหมีความเขมแข็งและมีชวีติชีวามากย่ิงข้ึน  จงึไดจดัให
โอกาสน้ีเปนโครงการพิเศษเฉลิมฉลองตลอดท้ังป
ในช่ือโครงการ “36 ป งานเยาวชนคาทอลิกไทย” โดย
อาศัยรปูแบบการจัดเสวนาในคายเยาวชนของสังฆมณฑล
และองคกรสมาชิก ต้ังแตเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน
ในหัวขอ “วนัวาน วนัน้ี และพรงุน้ี งานเยาวชนคาทอลกิ
ไทย” ซ่ึงตลอดชวงเวลาท่ีผานมา การรวมเสวนากับ
องคกรสมาชิก ถือเปนอีกหน่ึงกาวท่ีชวยใหเยาวชน
เกิดความเขาใจในประวัติความเปนมาของงานอภิบาล
เยาวชนในสังฆมณฑล/องคกรของตน เกิดความ
ตระหนักถึงความเปนจริงของเยาวชนในวันนี้ บทบาท
และความสำคัญของเยาวชน อกีท้ังเยาวชนไดมีสวนรวม
ในการเสริมสรางใหงานอภิบาลเด็กและเยาวชนใน
สังฆ-มณฑล/องคกรของตนเองมีความเขมแข็ง มีชีวิต
ชวีา และมีความกาวหนาตอไป

และนี่เปนเสียงเล็กๆ ของเยาวชนที่เต็มไปดวย
ความต้ังใจอันดี ที่อยากจะทำใหสังคมท่ีพวกเขาอยู
รวมดวยนาอยยูิง่ข้ึน พวกเขาจะ...

รอนรน กระตือรือรน มีชีวิตชีวาเสมอในการ
ประกาศขาวดีของพระองค

ทำความดี และส่ิงดีตางๆ เพือ่เยาวชน เพือ่ชาติ
และท่ีสำคัญ เพื่อคนที่เรารัก เพราะฉะนั้น เราจึงตอง
สามัคคีกนั เพือ่คำวา “อนาคต” ของเยาวชนทุกคน

มีความกลมเกลียวกัน เราควรรวมมือ รวมใจ
กัน สามัคคีกัน ไมทะเลาะกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ลดความเห็นแกตัวของตนใหลดนอยลง

ต้ังใจทำหนาท่ีของตนเองอยางดี เพื่อจะได
เปนแบบอยางท่ีดีใหแกผูอื่น  จะพยายามทำตาม
แบบอยางของพระเยซู ดำเนินชีวิต ชวยเหลือผูอื่น
ใหมีความสุข แบงปนทุกส่ิง ประกาศพระวาจา

เพื่อสังคมแลว ขอทำดี ดูแลจิตใจกันและกัน
มองทุกคนคือญาติพีน่อง คือลูกพระองคเดียวกัน

พยายามออกจากตนเอง ทำเพือ่ผอูืน่ใหมากข้ึน
เสียสละ แบงปนความสุข รอยยิม้ใหกบัคนท่ีหมดหวงั

พยายามดำเนินชีวติเปนแบบอยางในสังคม
เร่ิมตนท่ีตัวเรา เปนคนซ่ือสัตยสุจริต ซ่ือตรง

พฒันาสังคม ชวยเหลอืผดูอยโอกาส
เปนธรรมทูตแถวหนา กลาออกไปประกาศ

พระวาจา
ทำใหบรรดาเด็กๆ และเยาวชนมารูจักและรัก

พระเยซูเจา โดยเปนแบบอยางความรักของพระองค
อยากจะรวบรวมเยาวชนในเขตวัดใหมา

รวมตัวกันเพื่อทำประโยชนใหแกวัดและชุมชนเพื่อให
เยาวชนไดมีบทบาทในวัด ในชุมชนบาง และท่ีสำคัญ
เพือ่ใหวดัและชุมชนไดมีการพฒันาเพิม่มากข้ึน

สรางสันติ นำความรู ความสามารถตามท่ี
ไดเรียนมาไปใชใหเกิดประโยชนตอสงัคม จะประพฤติ
ตนเปนคริสตชนท่ีดี ทามกลางพี่นองตางศาสนา  เพื่อ
นำความรักของพระองคแพรไป

ทำความดี โดยการมีสวนรวมในกิจกรรม
อาสา ปลกูปา ชวยชาวบาน และเปนแบบอยางแกผอูืน่

เขาไปชวยทำเทาท่ีจะชวยได และจะเปน
แบบอยางของ  “ เยาวชนท่ีดี” เ ม่ือมีคนเดือดรอน
ตองการความชวยเหลอืตาง ๆ

ออกไปชวยงานในสังคม ไมวาจะเปนงานเลก็
งานใหญ ไปดวยใจ ไปดวยความรักตอเพือ่นมนษุย

ความต้ังใจดีทัง้หมดเหลาน้ี เราท่ีเปนผใูหญ ผอูภบิาล
และผูทำงานเก่ียวกับเยาวชน คงจะตองเปนสวนหนึ่ง
ที่รวมสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยใหพวกเขา
ทำตามทีไ่ดต้ังใจไวนัน้ใหสำเรจ็

“36 ป ที่ดูเหมือนยาวไกล แตหนทางใหม
เปดกวางไวใหพวกเรา เพื่อกาว...ตอไป รวม
สืบสานพระรา ชัยสร าง . . .โลกใบใหมใน
พระคริสต ผูเปนหนทาง ความจริง และชีวิต
เปนเพื่อนแทเยาวชน เราทุกคน (พวกเรา
เยาวชน) บอกรักพระองคใหโลกรู ดวยหัวใจ
ขอบพระคณุ”
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“ เปนคนไทยหรือเปลาครับ” หนุมใหญ
สำเนียงใต ผกูผาพนัคอ ไวหนวดพอใหนาเกรงขาม
แววตาดูจริงใจ ถามผมดวยคำถามทีผ่มเองยังสงสัย
(นีถ่าผมไมเหมือนคนไทย จะเหมือนชาติอะไรกนั
อีกละทีนี้...ฮา) ผมตอบวา “คนไทยครับ จะไป
โรงละครใชไหมครับ ผมกำลังจะไปเหมือนกัน
เราไปดวยกันเลย”

ชายหนุมคนน้ันสงสัญญาณ
ใหหญงิสาวแตงตัวแบบมุสลิมลงมา
จากแท็กซ่ี ผมเดาไดเลยวา พวกเขา
กำลังมีจุดมุงหมายเดียวกับผม เรา
มาดูคอนเสิรตของนาหงา สุรชัย
จันทิมาธร  ปจจุบันเปนศิลปน
แหงชาติไปแลว คอนเสิรตของเขา
คร้ังน้ีมีชื่อวา “สุรชัย จันทิมาธร
ดนตรี กวี ศิลป” ผมหางหายจาก
บรรยากาศแบบน้ีนานแลว การได
นั่งฟงบทเพลงสด จากนักดนตรี
มากฝมือ รอยเรยีงเน้ือหาราวบทกวี
บอกเลาเรื่องราวในแบบเพื่อชีวิต
ซ่ึงอาจปรับใชเปนศัพทในแบบ
คาทอลิกไดวา โปรไลฟ หรือเพื่อ
ชีวิตท่ีดีกวา

สุรชยั จนัทิมาธรในวัยทีท่ำงาน
ในวงการดนตรีมารวม 40 ป เข็น
บทเพลงมากำนัลกันอยางสุดฤทธ์ิ
บางชวงเนิบนาบ ออยสรอย แตก็มี
เน้ือหาออนชอย รอยเรียงถอยคำ
ไดอยางไพเราะ สมกับการไดเปน
ศิลปนแหงชาติ บทเพลงแข็งกราว
บางบทพอใสเสียงประสานเขาไป
มันยิง่ดูบอบบางลองลอย เปนพเิศษ
กับเพลงที่ชื่อวา “ไหวเอน” เสียงใสด่ังเพชร
เจยีระไน เหมือนผมเหน็ใบไมไหวอยตูรงหนา

สวนแขกรับเชิญอาวุโสพอกัน ทั้งคุณมงคล
อทุก อาจารยธนศิร ศรกีลิน่ดี หรอืศิลปนหมอแคน
ตาบอด ซ่ึงวาดลวดลายใหคนดูหัวเราะจนทองคัด
ทองแข็ง แตก็ทึ่งไปกับเคร่ืองดนตรีพื้นบาน ซ่ึง
สามารถนำมาปรับใชไดเยี่ยงเคร่ืองดนตรีสากล
ยิง่ไดศิลปนอารมณดี ทกุคนใสกนัไมยัง้

ผมชอบตอนทีน่าหงา เลาถงึเหตุการณในชวง
เดือนพฤษภาคม ป 2553 เม่ือประเทศของเรา
ลกุเปนไฟ ความขัดแยงลกุลามบานปลาย สถานที่
สำคัญหลายๆ แหงถูกไฟเผา สุรชัยเลาใหผูชมฟง
วา ในวันน้ันเขาสงเพลงน้ีเขาไปในรายการเร่ืองเลา
เชาน้ีทีมี่คณุสรยทุธ สุทศันะจินดา ดำเนนิรายการ
บทเพลงถกูขานรบัทันท ีเนือ้เพลงบอกเลาเรือ่งราว
งายๆ ถงึคนๆ หนึง่ท่ีนัง่ฟงขาวผานทางส่ือตางๆ ที่

เขารับ เกิดอะไรข้ึนกับสังคมไทยยามน้ัน เราทุกคน
ตางเรียกรองสันติภาพ แตเรากลับคิดวาการไดมันมา
คือการทำลายฝายท่ีคิดเห็นตรงขาม ผมเช่ือวาเม่ือเรา
นั่งทบทวนประวัติศาสตรชวงนั้นผานบทเพลงน้ี ไมมี
ใครใจแข็งพอที่จะทนเห็นคนไทยฆากันเองไดอยาง
นิง่สงบ และมีสันติสุขในใจ ผมเชือ่วาคนท่ีมีหวัใจไทย
ยอมมีกอนจุกอยูในใจ มันสามารถพังทลายทำนบของ

หัวใจอันเปราะบางและออนไหว อาจมีหยาดน้ำอุนๆ
จากดวงตาไหลออกมาโดยไมได ต้ังใจ แตก็ยาก
ทีจ่ะสะกดกลืนใหมันหยดุ ผมอยากใหทกุเวทีทีใ่ชอสิระ
ทางความคิด แสดงจุดยืนและเจตนารมณของตน
ในความรักชาติยามน้ี ไดฟงบทเพลงบทน้ี และยอนคืน
สเูหตุการณทีผ่านมาไมนาน ถากอนการเดินไปขางหนา
เราไดยอนมองกาวท่ีผานมาบาง เราคงเดินไดตรงทาง
มากข้ึน

สุรชัย จันทิมาธรในวันนี้ดูไมคลองแคลวเหมือน
แตกอน อนัน้ีคงเปนบทพสูิจนของคำวาสังขารไมเท่ียง
ผมทีข่าวโพลน การเดินเหนิ หรอืแมกระท่ังการเวนชวง
ในขณะท่ีพูดคุย แตส่ิงท่ีสุรชัย ยังมีอยูไมเปล่ียนแปลง
คือน้ำเสียงท่ีคงเอกลักษณและความเปนตัวตนของเขา
ในชวงทายๆ กรันตรึม ลูกชายคนเล็กของเขาท่ีหวังจะ
เอาดีทางสายดนตรี มารวมโชวกับพอ ภาพของคน
สองรุน การแตงตัว หนาตา บุคลิก กรันตรึมดูเปนคน

รนุใหมทีมี่ความสามารถ กระฉบักระเฉง เลนเพลง
ของพอแตเรียบเรียงใหมีสำเนียงในแบบอะคูสติก
ในสไตลบลู เหมือนลีลาของเดปาปา เปเป หรือ
พวกทอมม่ี เอ็มมานูเอล ผมสังเกตวาเขาเลนเนียน
แตไมนาฟง เขารองไดเพราะแตขาดเสนห มีศิลปน
ไวโอลิน เลนคลอไปดวย  แตความเหนือชั้น
ยังตองรอเวลา ผมพบคำตอบหนึ่ง “เม่ือเราเปน

หนึ่ง เ ดียวกับสรรพสิ่ง ท่ี เราใช มัน
หลอมรวมใหเปนชีวิต มันมีทั้งเสนห
มันมีทัง้จิตวิญญาณ และเรือ่งบางเร่ือง
คนบางคน ตองใชเวลาเพาะบม กวา
จะสุก เสพ และรับประทานได” สิง่น้ี
กระมังท่ีทำใหสุรชัย จันทิมาธร ยัง
เหนือชั้น คงเปนตำนานเพลงเพ่ือชีวิต
เปนครูใหญแหงตนธารสายน้ีที่หาตัว
เปรียบ หรอืใครจะมาแทนไดไมงายเลย
บางคนเรียกเขาถึงขนาดพระเจาหัวฟู

กอนกลับผมพบชายไวหนวด
แววตาจริงใจ ผูกผาพันคอ สำเนียงใต
เปนมิตรภาพท่ีผูกพันดวยสำเนียง
ของบทเพลงท่ีชอบดุจเดียวกัน เขา
ขอผมถายรูป สวนผมขออีเมลติดตอ
และไถถามช่ือเสยีงเรยีงนาม “ครเูฉด”
เปดโรงเรียนเอกชนเล็กๆ ชื่อสุขเกษม
วิทยา อยูที่ปาดังเบซาร เขามาวันน้ี
เพราะนัดอาจารยเนาวรตัน   พงษไพบูลย
ไว  จะนำของจากใตมาฝาก ศิลปนเหลาน้ี
ไปเย่ียมโรงเรียนของเขาปละคร้ัง เขา
เลาเ ร่ืองโรงเรียนของเขาใหผมฟง
อยางนาสนใจ เขาเปดเพลงคาราวาน
ใหเด็กๆ ฟงในบางวัน เด็กนักเรียน
โรงเรียนของเขาแตงชุดนักเรียน

มาโรงเรียนแควันเดียว เขากระซิบผมวา คุณตอง
ไปดูสักครัง้ ผมเลยบอกเขาไปวา ผมเปนบาทหลวง
คาทอลิก ผูใหญใหทำเรื่องเก่ียวกับส่ือมวลชน
หลงัจากน้ันไมใครกใ็ครตองมคีนหน่ึงท่ีอึง้กวา (ฮา)

ผมชอบทีอ่าจารยชยัณรงค  มนเทยีรวเิชยีรฉาย
อธิบายบอยๆ เวลาพดูเรือ่งงานส่ือสารมวลชนของ
พระศาสนจกัรคาทอลกิ อาจารยบอกวา เราใชคำวา
Social Communication (การสื่อสารสังคม) ไมใช
คำอืน่ เพราะเรากำลังส่ือสารกับสังคม ดวยคานิยม
และคำส่ังสอนขององคพระครสิตเจา ในทางตรงขาม
เราก็พรอมที่จะเปดรับขอคิด ทัศนคติ มุมมอง
ทีพ่าเราไปสคูวามเปนอารยะ อารยชน ทีมี่วฒันธรรม
และเคารพในศักด์ิศรทีีแ่ตละคนมี ซ่ึงมันนาจะเปน
คำเดียวที่ เราคาทอลิกใชวา  ทุกคนลวนเปน
พระฉายาลักษณของพระ

บรรณาธิการบริหาร

สำเนยีงสุรชยั พาหัวใจใหไหวเอน
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‰ª∑’Ë‚πàπ ¡—π°Á®–¬â“¬‰ª·≈–‰¡à¡’Õ–‰√∑’Ë∑à“π®–∑”‰¡à‰¥âé (¡—∑∏‘« 17:21)

∫“ß∑’¿Ÿ‡¢“∑’Ëæ√–Õß§åÀ¡“¬∂÷ß Õ“®®–‡ªìπ¿Ÿ‡¢“πÈ”·¢Áß·Ààß§«“¡≈—ß‡≈

¿Ÿ‡¢“ Ÿß¢Õß§«“¡‡¬àÕÀ¬‘Ëß®ÕßÀÕß ¿Ÿ‡¢“·Ààß§«“¡¬÷¥¡—Ëπ∂◊Õ¡—Ëπ ‡¡◊ËÕ«“ß

∑ÿ°Õ¬à“ß≈ß ·≈–«“ß¡◊Õ„πæ√–À—µ∂å¢Õßæ√– ∑ÿ° ‘Ëß°Á‰¡à‡À¡◊Õπ‡¥‘¡Õ’°µàÕ‰ª·≈â«

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘° œ    ¡Õ∫√“ß«—≈  ◊ËÕ¡«≈™π¥’‡¥àπª√–®”ªï      2013
 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ¡Õ∫√“ß«—≈ ◊ËÕ¡«≈™π¥’‡¥àπ §√—Èß∑’Ë 31 ª√–®”ªï 2013 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

ß“π«‘™“°“√ —¡æ—π∏å √ ®. §√—Èß∑’Ë 24  æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å

®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π„π°“√‡ªî¥ß“π«—π«‘™“°“√ —¡æ—π∏å‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘°

 —ß°—¥ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ §√—Èß∑’Ë 24 ∑’ËÀâÕß ·µ≈≈“ ¡“√’  «‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’

¥“√“ ¡ÿ∑√∫√‘À“√∏ÿ√°‘® (DBAC) «—π∑’Ë 15 æƒ»®‘°“¬π 2013

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

¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ́ Õ¬ 101 °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

17 æƒ»®‘°“¬π 2013 ªí®®ÿ∫—π§ÿ≥æàÕæ®π“√∂ π‘√¡≈∑‘π«ß»å ‡ªìπ‡®â“Õ“«“ 

§ÿ≥æàÕÕ¥‘»—°¥‘Ï  ¡· ß √«ß ™à«¬ß“πÕ¿‘∫“≈
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