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เม่ือพระสนัตะปาปาจากคณะเยสุอิต

พระสงัฆราชกติติคณุยอรช ยอด พิมพิสาร แปล

ใหสมัภาษณสำนักสือ่เยสุอิต (1)
หมายเหตุจากบรรณาธิการ

การสัมภาษณสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสินี้
อยใูนชวงเดือนสิงหาคม 2013  ณ กรงุโรม ผทูีท่ำการ
สัมภาษณคือ คุณพออันโตนีโอ ซาพาดาโร, SJ
(คณะเยสุอติ) บรรณาธิการหนงัสือพมิพ La Civilta
Catotlica, America และส่ือสำคัญๆ ของคณะเยสุอติ
ทัว่โลก บรรณาธิการของส่ือตางๆ เหลาน้ี สงคำถาม
ไปยังคุณพอซาพาดาโรซ่ึงเปนผูรวบรวม เปนการ
สัมภาษณโดยใชภาษาอิตาเลียน หลังจากท่ีไดรับ
การตรวจตราเพ่ือใหการแปลเปนภาษาอังกฤษ
ถกูตอง

คุณพอซาพาดาโรเขาเฝาสมเด็จพระสันตะปาปา
ทีว่าติกนัในหองพกัท่ี Casa Sancta Maria อนัเปนท่ี
พำนักท่ีพระองคทรงเลือกใชต้ังแตไดรับเลือก
เปนพระสันตะปาปามาจนกระท่ังปจจุบัน คุณพอ
ซาพาดาโรเร่ิมตนเน้ือหาของการสัมภาษณดวยการ
กลาวถงึสถานท่ีพำนกัของพระสันตะปาปา

“เปนภาพท่ีเรียบงาย สมถะ หองทำงานมีโตะ
เล็กๆ ขาพเจาประทับใจมิใชเพราะเฟอรนิเจอร
ทีเ่รยีบงายเทาน้ัน แตโดยเฉพาะส่ิงของท่ีอยใูนหอง
มีรูปนักบุญฟรังซิส รูปปนพระนางมารียแหงลูอั้น
องคอปุถัมภของอารเจนตินา กางเขนและรูปนักบุญ
โยเซฟขณะที่นอนอยู ชีวิตฝายจิตวิญญาณของ
ฮอรเก มาริโอ แบรโกลิโอ มิใชเปนการรวมพลัง
เดียวกันอันเปนศัพทที่พระองคทรงใชเพื่ออธิบาย
หากแตเปนพระรูปของพระคริสตเจา นกับุญฟรงัซิส
นักบุญโยเซฟและพระนางมารีย”

พระสันตะปาปาทรงกลาวถึงการเสด็จไป
ประเทศบราซิล พระองคทรงถอืวาเปนพระหรรษทาน
พิเศษสำหรับพระองคที่วันเยาวชนโลกเปรียบ
เสมือน “ขอล้ำลกึ” พระองคตรสัวาพระองคไมคนุ
กับการตรัสกับคนเปนจำนวนมากเชนน้ัน “พอ
สามารถมองดูทลีะคนท่ีเขามาสัมผัสอยางเปนกันเอง
กบับุคคลท่ียนือยตูอหนา พอไมคนุกบัฝูงชนมากมาย
เชนน้ีมากอน” พระองคตรัสยอนหลังไปเมื่อมีการ
เลือกพระสันตะปาปาวา พระองคอาจจะถูกเลือก
ในชวงอาหารเท่ียงของวันพธุท่ี 13 มีนาคม พระองค
รูสึกมีสันติลึกในใจท่ีพระองคอธิบายไมถูก แลว
พระองคก็รูสึกไดรับการปลอบใจซ่ึงมาพรอมกับ
ความมืดมิด ความรสึูกดังกลาวอยใูนจิตใจของทาน
จนกระทั่งทานไดรับเลือกเปนพระสันตะปาปา
ตอมาในวันเดียวกันนั้นเอง

กอนหนาน้ี พระสนัตะปาปาเคยกลาวถงึความ
ยากลำบากสำหรับพระองค ในการใหสัมภาษณ
พระองคตรัสวา พระองคชอบคิดแทนท่ีจะให
คำตอบท่ีพระองคตองเผชิญหนาเวลาถูกสัมภาษณ
ในการสัมภาษณครัง้น้ี พระสนัตะปาปาทรงขัดจังหวะ
ส่ิงท่ีพระองคทรงตอบคำถามหลายคร้ัง เพือ่ตอเติม

บางอยางอันเน่ืองมาจากคำถามกอนหนาน้ี การสนทนา
กับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสคลายกับเถารอน
ที่ไหลออกจากภูเขาไฟ โดยนำเอาขอคิดหลายขอมา
รวมกัน แมการจดส่ิงท่ีกำลังสัมภาษณบางคร้ัง ขาพเจา
รูสึกไมสบายใจคลายกับวาขาพเจาเขาขัดขวางการ
เสวนาทีก่ำลังพงุออกมา

ฮอรเก มารโิอ แบรโกลโิอ คอืใคร?
พอคอืคนบาป นีคื่อการตคีวามท่ีถกูตองทีสุ่ด มิใช

เปนคำเปรียบเทียบ แตความหมายท่ีตรงตัว พอก็คือ
คนบาป

ขาพเจาถามสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรงๆ
เลยวา “ฮอรเก มาริโอ แบรโกลิโอคือใคร? พระองค
ทรงจองขาพเจาเงียบๆ ขาพเจาถามพระองควา ขาพเจา
ถามคำถามน้ีกับพระองคไดไหม? พระองคพยักหนา
พลางตอบวา “พอไมรูวาอะไรจะเปนคำอธิบายท่ี
เหมาะสม... พอคอืคนบาป นีคื่อคำอธิบายท่ีถกูตองท่ีสุด
มันมิใชเปนการเลนคำพดูหรอืเลนภาษา พอคอืคนบาป”

พระสันตะปาปาทรงพิจารณาและสนพระทัย
ในเร่ืองน้ี เหมือนกับวาพระองคไมทรงเคยหวังวาจะ
ไดรับฟงคำถามน้ี คลายกับวาพระองคทรงถูกบังคับ
ใหพจิารณาตอไป “ถกูแลว พออาจจะพดูไดวา พออาจ
ทำตัวใหชาญฉลาดสักหนอย วาพอสามารถปรับตัว
ใหเขากับส่ิงรอบดาน แตก็เปนความจริงท่ีพออาจ
เปนคนท่ีซ่ือหนอย แตคำสรปุท่ีดีทีสุ่ดซ่ึงมาจากภายใน
และท่ีพอรูสึกจริงใจก็คือ พอเปนคนบาปท่ีพระเจา
ทรงทอดพระเนตร” แลวพระองคตรสัซ้ำอีกวา “พอเปน
ผูที่พระเจาทรงทอดพระเนตร พอรูสึกดังน้ีอยูเสมอ
คติพจนประจำตวัของพอกลาวคือ “ดวยการมเีมตตาจติ
และดวยการเลือกพระองค” เปนความจริงมากสำหรับ
พอ”

คติพจนที่ กล าว ถึง น้ันมาจากบทเทศนของ
นกับุญบีด, ผนูานับถอื (Bede the Venerable) ทานเขียน

ในคำอธิบายพระวรสาร ท่ี เล า ถึงการ ท่ีพระ -
เยซูเจาทรงเรียกมัทธิว “พระเยซูเจาทรงเห็นชาย
คนหน่ึงชื่อมัทธิว” ทรงทอดพระเนตรมองดูเขา
ดวยความรักและทรงเลือกเขา พระองคตรัสกับเขา
วา “จงตามเรามาเถิด” แลวพระสนัตะปาปาทรงเสริม
วา “การแปลคำวา Miserando ในภาษาละตินมาเปน
ภาษาอิตาเลียนและสเปนเกือบจะแปลไมไดเลย
ส่ิงท่ีขาดคือ “ความเมตตากรณุา”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสใหขอคิดของ
พระองค โดยขามไปยังอีกหัวขอหนึ่งวา “พอรูจัก
โรมดี รูเปนบางเร่ือง ซ่ึงรวมถึงมหาวิหารมารีอา
มาจอเร พอชอบไปเย่ียมวัดน้ีมาก พอรูจักวัดน้ีและ
มหาวิหารนักบุญเปโตรดี แตเม่ือพอตองมาท่ีโรม
พอมักจะพักอยูแถบถนน “วีอา เดลลา ซโกรฟา
จากท่ีนัน่พอจะไปเย่ียมวดันักบญุหลยุสแหงฝร่ังเศส
พอไปท่ีวัดน้ีเพื่อจะไดไปรำพึงหนาภาพวาด “การ
เรยีกของนกับญุมัทธิว” โดยคาราวจัโจ”

พระหัตถของพระเยซูเจาท่ีชี้ไปทางมัทธิว นั่น
คือตัวพอเอง และเชนเดียวกบัมัทธิว ถงึจุดน้ีพระองค
มีความต้ังใจพิเศษเหมือนกับวาในท่ีสุดพระองค
กท็รงพบภาพทีพ่ระองคเสาะแสวงหา “รปูของมัทธิว
นีเ่องท่ีดึงดูดความสนใจของพอ ทานกำเงินของทาน
ไวในมือเหมือนกับจะพูดวา “ไมเอา ไมใชผม เงินน้ี
เปนของผม” นี่แหละตัวพอ คนบาปท่ีพระเยซูเจา
หนัพระพกัตรมามองดู และน่ีคือสิง่ท่ีพอไดพดูออก
ไป เม่ือพวกเขาถามพอวา จะรับการถูกเลือกต้ังเปน
พระสันตะปาปาหรือไม” แลวพระสันตะปาปา
ก็กระซิบออกมาเปนภาษาละตินวา “ขาพเจาเปน
คนบาป แตขาพเจาไววางใจในพระเมตตาอันหาท่ีสุด
มิได และความเพยีรขององคพระเยซคูรสิตเจา และ
ขาพเจานอมรบัดวยใจท่ีเปนทุกขถงึบาป”

(อานตอหนา 5)

(ภาพวาด “การเรียกของนักบุญมัทธิว” โดยคาราวัจโจ)
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อาภรณรตัน เปนประธาน วนัเสารที ่14 ธนัวาคม 2013
เวลา 10.00 น. ทีอ่าสนวิหารพระหฤทัยเชยีงใหม

บราเดอรเปโตร นนทพัทธ มาเยอะ เกิดวันท่ี 1
มกราคม ค.ศ. 1982 ทีบ่านปาเก๊ียะ ต.ทากอ อ.แมสรวย
จ.เชียงราย สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ ปาเก๊ียะ (เขตวัด
พระวสุิทธิวงศ แมสาย) เปนบุตรคนโตในจำนวนพ่ีนอง
6 คน ของนายหลอช ูมาเยอะ และนางบูยมู มาเยอะ

การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ มัธยมศึกษา

ตอนตน โรงเรยีนอนบุาลเมืองพะเยา จ.พะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

จ.นครปฐม

ชวีติกระแสเรยีก
เขาบานเณร ค.ศ. 1995 โดยคณุพออลัแบรโต เปนซา
บานเณรเล็กเบธาราม พะเยา 3 ป
บานเณรเล็กเบธาราม สามพราน 3 ป
โปสตุลนัต เมือง Mangalore ประเทศอินเดีย 1 ป
โนวสิ เมืองบังกาลอร  ประเทศอินเดีย 1 ป
ปฏญิาณตนคร้ังแรก 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2004
รบัแตงต้ังเปนผอูานพระคัมภรี ค.ศ. 2009
รบัแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม ค.ศ. 2010
ปฏญิาณตนตลอดชีพ  11 พฤษภาคม ค.ศ. 2013
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร สาขาปรัชญาและ

ศาสนา วทิยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2008
ปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร สาขาเทววิทยา

วทิยาลยัแสงธรรม ค.ศ. 2012
เขารับการอบรม จิตตารมณและชีวิตจิตคณะ

พระหฤทัยพระเยซูเจาแหงเบธาราม “โครงการเดิน
ตามรอย นักบุญมีคาแอล การีกอยส” ประเทศฝร่ังเศส
ค.ศ. 2012

คติพจน “Here I am Lord, Ready to do your will”
ขาพเจาพรอมแลวทีจ่ะทำตามพระประสงคของพระองค
(ฮบ 10:9)

บราเดอรมารติน เดอ ตูรส ธินากร ดำรงอุษาศีล
เกิดวันท่ี 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1983 ที่ ต.บานแปะ
อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม  สัตบุรษุวัดอัครเทวดาราฟาแอล
ขุนแปะ (เขตวัดแมพระรบัเกยีรตยิกขึน้สวรรค แมปอน)
 เปนบุตรคนท่ี 4 ในจำนวนพ่ีนอง 5 คน ของนายเกะโพ
ดำรงอษุาศีล และนางแตะ ดำรงอษุาศีล

การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรยีนบานขุนแปะ
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา

จ.พะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

จ.นครปฐม

ชวีติกระแสเรยีก
เขาบานเณร ค.ศ. 1995 โดยคุณพอการโลส โรด-

รีเกส
บานเณรเล็กเบธาราม พะเยา 3 ป

บานเณรเลก็เบธาราม สามพราน 3 ป
โปสตุลนัต เมือง Mangalore ประเทศอินเดีย 1 ป
โนวสิ เมืองบังกาลอร ประเทศอินเดีย 1 ป
ปฏญิาณตนคร้ังแรก 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2004
รบัแตงต้ังเปนผอูานพระคมัภรี ค.ศ. 2009
รบัแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม ค.ศ. 2010
ปฏญิาณตนตลอดชีพ  11 พฤษภาคม ค.ศ. 2013
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร สาขาปรัชญาและ

ศาสนา วทิยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2008
ปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร สาขาเทววิทยา

วทิยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2012
เขารับการอบรม จิตตารมณและชีวิตจิตคณะ

พระหฤทัยพระเยซูเจาแหงเบธาราม “โครงการเดิน
ตามรอย นักบุญมีคาแอล การีกอยส” ประเทศฝร่ังเศส
ค.ศ. 2012

คติพจน “Do everything to the glory of God”
กระทำทุกส่ิงเพือ่พระสริขิองพระเจา (1 คร 10:31)

บราเดอรดอมินิก อาทิตย เกษตรสุขใจ เกิดวันท่ี
29 พฤษภาคม ค.ศ. 1983 ที่บานหวยตอง ต.แมวิน
อ.แมวาง จ.เชยีงใหม  สัตบุรษุวัดนักบุญเปาโล หวยตอง
เปนบุตรคนท่ี 2 ในจำนวนพ่ีนอง 3 คน ของนายเกล-
อะต ิ เกษตรสขุใจ และนางสุบุญ เกษตรสุขใจ

การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรยีนบานหวยตอง
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรยีนบานหวยตอง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

จ.นครปฐม

ชวีติกระแสเรยีก
เขาบานเณร ค.ศ. 2000 โดยคุณพอปแอร กาเซต
บานเณรเลก็เบธาราม สามพราน 3 ป
โปสตุลนัต เมือง Mangalore ประเทศอินเดีย 1 ป
โนวสิ เมืองบังกาลอร ประเทศอินเดีย 1 ป
ปฏญิาณตนคร้ังแรก 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2005
รบัแตงต้ังเปนผอูานพระคัมภรี ค.ศ.  2010
รบัแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม ค.ศ. 2011
ปฏญิาณตนตลอดชีพ  27 กรกฎาคม ค.ศ. 2013
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร สาขาปรัชญาและ

ศาสนา วทิยาลยัแสงธรรม  ค.ศ. 2009
ปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร สาขาเทววิทยา

วทิยาลัยแสงธรรม  ค.ศ. 2013
เขารับการอบรม จิตตารมณและชีวิตจิตคณะ

พระหฤทัยพระเยซูเจาแหงเบธาราม “โครงการเดิน
ตามรอย นักบุญมีคาแอล การีกอยส” ประเทศฝร่ังเศส
ค.ศ. 2012

คติพจน “ จงขอบพระคณุพระเจาในทุกกรณ”ี (1 ธส
5 :7)

บราเดอรอัลเบิรต สอาด ประทานสันติพงษ เกิด
วนัท่ี 16 ธัวาคม ค.ศ. 1983 ทีบ่านปาบงเปยง ต.ชางเค่ิง
อ.แมแจม จ.เชียงใหม สัตบุรุษวัดนักบุญมัทธิว ปา
บงเปยง (เขตวัดนักบุญปาตริกปาตึง แมแจม)
เปนบุตรคนท่ีโต ในจำนวนพี่นอง 3 คน ของนาย

นะตาเร ประทานสันติพงษ และนางสอน ประทาน-
สันติพงษ

การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนอนิทนนทวทิยา
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา

จ.พะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

จ.นครปฐม

ชวีติกระแสเรยีก
เขาบานเณร ค.ศ. 1996 โดยคณุพออรูโก โดนีนี
บานเณรเล็กเบธาราม พะเยา 3 ป
บานเณรเลก็เบธาราม สามพราน 3 ป
โปสตุลนัต เมือง Mangalore ประเทศอินเดีย 1 ป
โนวสิ เมืองบังกาลอร ประเทศอินเดีย 1 ป
ปฏญิาณตนคร้ังแรก 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2005
รบัแตงต้ังเปนผอูานพระคมัภรี ค.ศ. 2010
รบัแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม ค.ศ. 2011
ปฏญิาณตนตลอดชีพ  27 กรกฎาคม ค.ศ. 2013
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร สาขาปรัชญาและ

ศาสนา วทิยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2009
ปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร สาขาเทววิทยา

วทิยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2013
เขารับการอบรม จิตตารมณและชีวิตจิตคณะ

พระหฤทัยพระเยซูเจาแหงเบธาราม “โครงการเดิน
ตามรอย นักบุญมีคาแอล การีกอยส” ประเทศฝร่ังเศส
ค.ศ. 2012

คติพจน “Here I am Lord”  ขาแตพระเจา ขาพเจา
อยทูีน่ี ่(ฮบ 10:7)

บราเดอรเดวิด พิทักษ บีทู เกิดวันท่ี 29 ธันวาคม
ค.ศ. 1984 ที่บานหวยบง ต.ปงตำ อ.ไชยประการ
จ.เชียงใหม  สัตบุรษุวดัพระวสุิทธิวงศ หวยบง เปนบุตร
คนท่ีโต ในจำนวนพ่ีนอง 3 คน ของนายวีระชัย บีทู
และนางพรรรณี บีทู

การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรยีนบานหวยบง
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรยีนศีลรวี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

จ.นครปฐม

ชวีติกระแสเรยีก
เขาบานเณร ค.ศ. 2000 โดยคณุพออรูโก โดนีนี
บานเณรเลก็เบธาราม สามพราน 3 ป
โปสตุลนัต เมือง Mangalore ประเทศอินเดีย 1 ป
โนวสิ เมืองบังกาลอร ประเทศอินเดีย 1 ป
ปฏญิาณตนคร้ังแรก 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2005
รบัแตงต้ังเปนผอูานพระคมัภรี ค.ศ. 2010
รบัแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม ค.ศ. 2011
ปฏญิาณตนตลอดชีพ  27 กรกฎาคม ค.ศ. 2013
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร สาขาปรัชญาและ

ศาสนา วทิยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2009
(อานตอหนา 7)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัที ่51 ประจำวนัที ่15-21 ธนัวาคม 2013 หนา 5

ตอนที ่30

สัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร

แรงบันดาลใจคร้ังน้ี ผมไดมาจากหนังสือ “มานา
ประจำวัน” (15 ก.ย. 2013) นำเสนอชีวิตของ จอหน
วูดเดน โคชบาสเก็ตบอลย่ิงใหญผูลวงลับไปแลว
ประกอบการอานพระคัมภีร มัทธิว 5:3-16 ลองลิ้ม
ชิมรสความอ่ิมใจในชีวิตท่ีสองสวางของเขาแกผูคน
กนัครับ...

จงสองสวางแกคนทั้งปวงเพื่อวาเมื่อเขาไดเห็น
ความดีที่ทานทำ เขาจะไดสรรเสริญพระบิดาของทาน
ผทูรงอยใูนสวรรค (เทยีบ มทัธวิ 5:16)

สหพันธบาสเก็ตบอลนานาชาติรายงานวากีฬา
บาสเก็ตบอลเปนกีฬายอดนิยมอันดับสองของโลก มี
ผชูืน่ชอบทัว่โลกราว 450 ลานคน สวนในสหรัฐอเมริกา
มีการแขงขันบาสเก็ตบอลระดับมหาวิทยาลัย (NCAA)
ในเดือนมีนาคมของทุกป และช่ือของครูฝกจอหน
วูดเดน มักจะถูกกลาวถึงเสมอ ตลอดการทำงาน 27
ปของวูดเดนท่ีมหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ ทีมของเขา
ชนะเลิศรางวัลระดับชาติถึง 10 ครั้ง แบบท่ีไมเคย
ปรากฏมากอน ทกุวนันี ้จอหน วดูเดน ซ่ึงเสียชวีติในป
2010 เปนที่จดจำไมเพียงแตความสำเร็จของเขา แตใน
ส่ิงท่ีเขาเปนดวย

วดูเดนดำเนนิชีวติโดยสำแดงถงึความเชือ่ครสิตชน
เขามีความหวงใยผอูืน่อยางจริงใจแมจะอยใูนสภาพแวดลอม
ที่ผูคนหมกมุนกับชัยชนะ ในอัตชีวประวัติเรื่อง “เขา
เรยีกผมวาโคช” (They Call Me Coach) เขาเขียนไววา
“ผมพยายามทำใหชัดเจนเสมอวา บาสเก็ตบอลไมใช
ส่ิงที่สำคัญที่สุด มันสำคัญเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับ
ชีวิตทั้งหมดของเรา มีชีวิตแบบเดียวเทาน้ันที่ชนะ
อยางแทจรงิ นัน่คอืผทูีม่อบความเชือ่ไวในพระหตัถของ
องคพระผชูวยใหรอด มฉิะนัน้ เรากก็ำลงัอยบูนเสนทาง
ที่ไรจุดหมาย ซึ่งวิ่งวนเปนวงกลมและไปไมถึงไหน
สักที”

จอหน วูดเดน ถวายเกียรติแดพระเจาในทุกส่ิงท่ี
เขาทำ แบบอยางของเขาทาทายเราใหทำตาม พระเยซู
ตรสัวา “จงสองสวางแกคนทัง้ปวง เพือ่วาเม่ือเขาไดเหน็
ความดีที่ทานทำ เขาจะไดสรรเสริญพระบิดาของทาน
ผทูรงอยใูนสวรรค” (เทียบ มัทธิว 5:16)

จงสองสวาง  ไมวาคุณจะเปนเทียนที่มุมหอง
หรือประภาคารบนเนินเขา

เหตใุดพระองคจึงทรงเขาคณะเยสอุติ
ขาพเจาถามตอไปวา “พระสันตะปาปาครับ

เหตุใดพระองคจึงทรงเลือกเขาคณะเยสุอิต มีอะไร
ทีค่ณะน้ีเปนแรงจงูใจพระองคใหเขาเปนสมาชิก”

“พอตองการอะไรท่ีมากกวา แตก็ไมรูวาตองการ
อะไร พอเขาบานเณรของสังฆมณฑล พอชอบ
คณะโดมินิกันและมีเพื่อนในคณะโดมินิกัน แตแลว
พอก็เลือกเขาคณะเยสุอิต ซ่ึงพอรูจักดี เพราะบานเณร
อยูในการดูแลของคณะเยสุอิต มีสามส่ิงท่ีทำใหพอ
สนใจคณะเยสุอติ กลาวคือจติตารมณการเปนธรรมทูต
การอยเูปนหมคูณะและกฎวินยั และน่ีกน็บัวาแปลกหนอย
เพราะพอมิใชเปนคนเจาระเบียบ แตกฎวินัยวิธีใชเวลา
ของพวกเขา นีคื่อสิง่ท่ีจงูใจพอ”

“และอีกส่ิงหนึ่งท่ีมีความสำคัญมากสำหรับพอ
กลาวคือ “หมคูณะ” พอแสวงหาหมคูณะ พอไมสามารถ
มองดูตัวเองวาเปนคนโดดเด่ียว พอตองการหมูคณะ
และพอสามารถสังเกตดูไดวา เหตุผลที่พอพักอยูที่
ซางตามารธาในชวงเวลาการเลือกต้ัง พออยท่ีูหอง 207
(เขาจัดใหตามท่ีเราจบัสลากได) หองทีเ่ราอยนูีเ้ปนหอง
สำหรบัผทูีเ่ปนแขก พอเลือกทีจ่ะอยหูอง 201 นี ้เหตวุา
เม่ือพอไปรับหองที่พระสันตะปาปาอยูในใจของพอ
มีความคิดวา “ไมเอา” ที่พักในวาติกันไมใชวา แต
ในท่ีสุดแลวเหมือนกับอุโมงคใหญโต มีทีม่ากแตทางเขา

เมือ่พระสันตะปาปา (ตอจากหนา 3) แคบมาก คนเขามาไดทีละนิดทีละหนอย พออยูไมได
หากไมมีประชาชน พอตองมีชวีติใกลชดิกับผคูน”

การที่สมาชิกคณะเยสุอิตมาเปนพระสังฆราชแหงโรม
มีความหมายวาอยางไร?

ขาพเจาถามพระสันตะปาปา พระองคทรงเปน
สมาชิกคณะเยสุอิตองคแรกที่ไดรับเลือกตั้งใหเปน
พระสงัฆราชแหงโรม “พระองคทรงเขาใจบทบาทการ
รบัใชพระศาสนจักรสากล” ตามแนวทางจิตตารมณของ
คณะเยสุอิต การที่เยสุอิตทานหนึ่งถูกรับเลือกใหเปน
พระสันตะปาปา หมายความวาอยางไร มีส่ิงใดในจิตตารมณ
ของนักบุญอิกญาซีโอที่จะชวยใหพระองคประกอบ
หนาท่ีของพระองค

พระองคตรัสตอบวา “ตองมีวจิารณญาณ” วจิารณ-
ญาณเปนส่ิงหนึง่ท่ีฝงอยใูนตัวนกับญุอกิญาซีโอ สำหรบั
ทานมันเปนเคร่ืองมือในการตอสู เพื่อจะไดรูจักองค
พระผเูปนเจา และจะไดดำเนินตามแนวทางของพระองค
อยางใกลชดิมากข้ึน พอรสึูกประทับใจในคำกลาวท่ีบง
ชี้ถึงวิสัยทัศนของนักบุญอิกญาซีโอ กลาวคือ “อยาให
ความย่ิงใหญมาเปนขอบเขต แตกพ็อใจอยใูนขอบเขต นี่
คือหนทางของพระเจา” พอคิดถึงคำกลาวน้ีที่เกี่ยวโยง
ถงึบทบาทตางๆ ในการบริหารพระศาสนจักร การเปน
ผูที่อาวุโสมากกวาผูอื่นนับวาจำเปนมาก ที่ เราจะ
ไมปลอยใหส่ิงท่ีกวางกวามาบังคับใหเราอยูในวงแคบ

และนับวาสำคัญมากท่ีเราสามารถอยใูนวงแคบ ฤทธ์ิกศุล
ของเรือ่งใหญและเร่ืองเลก็อยทูีค่วามมีใจกวาง ขอบคุณ
การมีใจกวาง ซ่ึงชวยใหเราสามารถมองดูในระดับ
ขอบฟา จากที่ที่เราอยู ซ่ึงหมายความวาเราสามารถ
กระทำส่ิงเล็กๆ นอยๆ ของแตละวันดวยหวัใจท่ีเปดกวาง
สำหรับพระเจาและผูอื่น ซ่ึงหมายความวาเราสามารถ
เห็นคุณคาของส่ิงเล็กนอยในระดับขอบฟา  เชน
พระอาณาจักรของพระเจา

ทานกลาวตอไปวา “คติพจนนี้ชวยใหมีเครื่องมือ
ที่จะชวยใหเรามีจุดยืนท่ีถูกตองเก่ียวกับการตัดสินใจ
เพื่อเราจะไดยินส่ิงท่ีเกี่ยวกับพระเจา จากแนวทางของ
พระเจา ตามแนวความคิดของนักบญุอกิญาซีโอ หลกัการ
ใหญๆ  จะตองแสดงออกในสภาพแวดลอมของสถานท่ี
เวลาและบุคคล สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23
ทรงใชทัศนคตินี้เกี่ยวกับการปกครองพระศาสนจักร
เม่ือทานใชอดุมคติทีว่า จงมองดูทกุอยาง ทำเปนตาบอด
ในหลายเร่ือง แกไขเพียงเล็กนอย ยอหน ที่ 23 เห็น
ทุกส่ิงในมิติที่มากท่ีสุด แตพระองคเลือกท่ีจะแกไข
ในบางเร่ือง ในมิติที่นอยที่สุด ทานอาจจะมีโครงการ
ที่กวางใหญ และนำไปปฏิบัติอาศัยสิ่งท่ีเล็กนอยท่ีสุด
หรือไมทานก็สามารถจะใชแนวทางท่ีออนแอ ที่ได
ผลมากกวาแนวทางท่ีเขมแข็ง ดังท่ีเปาโลกลาวใน
บทจดหมายถึงชาวโครนิธ
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

เด็กๆ มักจะไดยินคำถามน้ีบอยๆ “โตข้ึน หนูอยากเปนอะไร?” ในสมัยน้ี
คำตอบท่ีเราไดยินบอยมากก็คือ “หนูอยากมีชื่อเสียง” แมเยาวชนหลายคน
จะปฏิเสธวัฒนธรรมน้ี สำหรับเด็กดีจำนวนไมนอยท่ีปฏิเสธวัฒนธรรมน้ี
แตกมี็หลายคนท่ีนอมรับวัฒนธรรมน้ี

แตก็มิใชของใหมทีห่ลายคนอยากไดยนิ ทีท่นัสมัยทีสุ่ดของ “ดารา” หรอื
ผูที่มีพรสวรรคพิเศษ คนเปนจำนวนมากท่ีอยากไปฟงคำปราศรัยของนักพูด
ที่โดดเดน ในศตวรรษท่ี 19 และในพระวรสารวันน้ี เราไดอานเร่ืองของผูที่
ไดรับพรสวรรคเปนพิเศษ นั่นคือยอหน ผูประกอบพิธีลาง ทานขอเวลา
สักระยะหน่ึง เพื่อพวกเขาจะไดรูวาทานเปนผูชนะท่ียิ่งใหญ พระเยซูเจา
ตรัสถามประชาชนวา “พวกทานอยากไปดูอะไรในถิน่ทุรกนัดาร” พระองคทรง
ทดลองใจ เพื่อทรงดูซิวา พวกเขาหวังอะไร และเหตุผลของพวกเขาคืออะไร
พวกเขาไปดูเพราะเห็นคนเปนจำนวนมากเขาไปดูกัน หรือวาพวกเขาหวัง
จะไดเห็นอัศจรรย หรือเห็นบุคคลท่ีแตงตัวดวยเส้ือผาราคาแพง พวกเขาคิดวา
พวกเขาตองการอาณาจักรชนิดไหน

พระเยซูเจาทรงเตือนประชาชนวา อาณาจักรของพระองคมิไดเปนดังท่ี
พวกเขาคาดหวังกัน มันมิใชเปนสถานท่ีซ่ึงผูมีอิทธิพลสวมเสื้อผาราคาแพง
และเจริญชีวิตทามกลางความโออาหรูหรา

ในปจจุบันเราเผชิญกับโฆษณามากมายหลายรูปแบบ ที่โฆษณาใหเรารูวา
อะไรดี อะไรจะทำใหเรามีความสุข เส้ือผาราคาแพงๆ บานหลังใหญที่นาอยู
รถท่ีขับไดเร็ว และการมีเงินมากมาย การโฆษณาหลายรูปแบบพยายามชักจูง
เราใหมีชวีติเหมือนกบัผทูีมี่ชือ่เสียงในสังคมระดับสูง แตเราก็ทราบดีวาเส้ือผา
สวยๆ งามๆ และการดำเนินชวีติอยางสนุกสนานน้ันมิใชส่ิงท่ีสำคัญเลย เราออก
ไปกลางทะเลทรายเพ่ือไปดูอะไร เราพรอมท่ีจะรับฟงสาสนของพระเยซูเจา
ซ่ึงแตกตางกวาเรือ่งตางๆ ซ่ึงจะทำใหเราหายใจเกอืบไมออก เราพรอมทีร่บัฟง
หรอืยงั?

ขาแตพระเยซูเจา สาสนของพระองคนั้นชัดเจน
แตบางคร้ังอาจถูกส่ิงอืน่ปดบังดวยเสียง และภาพอ่ืนๆ
ในชีวิตของลูก โปรดไดทรงสอนลูกใหสดับฟง
พระองค เลือกพระสุรเสียงของพระองค ในบรรดา
ซุมเสียงตางๆ ในชีวิตประจำวันของลูกดวยเทอญ
อาแมน

วฒันธรรม “ชือ่เสยีง”
“ทานท้ังหลายไปดูอะไรในถิน่ทรุกนัดาร?” (ลกูา 7:25)

ที่มาแหงปญหา
บรรยากาศคลายความเครียดผูคนไดระดับหน่ึง
หลังจากตึงเครียดกันมาชานาน
กระทบชีวิตความเปนอยูอยางเห็นไดชัด
ไหนตองคอยตดิตามขาวสารอยางใกลชดิ
ในช่ัวโมงน้ีขาวไมใชขอมูลใหรบัรอูยางเดียว
แตกลายเปนความรูสึกกลับเปนอารมณ
จนแทบไมมีใจทำอยางอ่ืน
ในเม่ือขอมลูสบัสนขัดแยงแมในเร่ืองในประเด็นเดียวกนั
คนรับขอมูลยอมเกิดความเครียดอยางเล่ียงไมได
แมจะไมไดเขารวมเขาไปอยูในเหตุการณ
แตใจไปกอนหนาน้ันแลว
ตอหนาความขัดแยงสองฝายสองพวกสองกลมุ
ที่ตางก็ยืนยันนั่งยันนอนยันวาทำเพ่ือประเทศชาติ
ทวาการพูดการแสดงออกการกระทำไปคนละทาง
จนตองถามวาประเทศชาติเดียวกันหรือเปลา
ตามดวยการเทใจใหฝายที่เขาตากรรมการกวาหมด
ถึงจะไมเหน็ดเหน่ือยลำบากตอสูตากแดดเปยกฝน
แตใจรสึูกรวมรสึูกรบัรรูวมเหน็ดเหน่ือยไมแพกนั
ดีไมดีอาจจะเขมขนรนุแรงมากกวาคนในพ้ืนทีขั่ดแยง
พวกเขาอยูในเหตุการณจึงเห็นสถานการณไดรอบดาน
ในขณะท่ีคนอยูบานรับรูไดเฉพาะจากหนาจอโทรทัศน
เห็นเทาท่ีเห็นในกรอบตามขนาดจอทีวีที่มี
เลยกวาน้ันกวางไกลกวาน้ันรอบดานกวาน้ันใชจินตนาการชวย
ทีจ่ะจินตนาการนอยกวาท่ีเหน็คงไมกีค่น
สวนใหญแลวมักจะจินตนาการเลยความเปนจรงิ
คนท่ีเห็นดวยความคิดน้ันท้ังกวางท้ังไกลทัง้ใหญทัง้มหาศาล
ในขณะท่ีคนเห็นดวยตาก็เห็นเทาท่ีปรากฏแหงสายตาเทาน้ัน
เหมือนคนเปนพอเปนแมที่หวงหนากังวลหลังเม่ือลูกขอไปเที่ยว
ขณะท่ีลูกสนุกสนานปลอดภัยเบิกบานกับการเท่ียว
พอแมกลบัระทมทุกขใจสุมไหมดวยความวติกกังวล...

ทัง้หลายทัง้ปวงน้ีมาจากตนเหตุเดียวกนั
ความขดัแยงระหวางส่ิงทีเ่ปนกบัส่ิงทีค่วรเปน
ใจมนุษยถกูสรางมาใหกลมกลืนเปนอนัหน่ึงอันเดียว
พอเกิดความขัดแยงก็ไมตางกับเครื่องจักรปนเกลียว
กระทบความเปนอยคูวามนึกคิดความสัมพนัธ
เกิดการสะดุดเกิดการชะงักเกิดความผิดปกติ
สงผลถงึชวีติความเปนอยคูวามสัมพนัธกบัตนเองและผอูืน่
ออกอาการอึดอัดหงุดหงดิไมสบอารมณไมสงบไมราบรืน่
เหมือนอาการรางกายท่ีมีบางสวนบางอวัยวะผิดปกติ
ทัง้น้ีทัง้น้ันเพราะมนุษยถกูสรางมาในความกลมกลืน
เม่ือไมเปนเม่ือไมทำเมือ่ไมประพฤตอิยางท่ีควร
ความขัดแยงก็เกิดข้ึนโดยฉับพลัน
หากไมรีบแกไขเยียวยาก็จะบานปลายเปนความแตกแยก
นอกจากเจาตัวไมสบายกายสบายใจสบายอารมณแลว
ยงัสงผลกระทบถึงคนรอบขางท้ังใกลทัง้ไกล
เม่ือความสัมพนัธกบัผอูืน่ไมเปนอยางท่ีควรเปน
ความขัดแยงก็เกิดข้ึนไมเร็วก็ชา
ความสัมพนัธระดับครอบครวัระดับเพือ่นระดบัสังคมระดับประเทศชาติ
ไมเปนไปอยางท่ีควรอยางท่ีหนาท่ีจรรยาบรรณเรียกรอง
ความขัดแยงก็มีใหเหน็ใหรสึูกใหสัมผสัได
กลายเปนความแตกแยกแบงฝกแบงฝายแบงพรรคแบงพวก
กอใหเกิดบรรยากาศเครียดไปท้ังบานท้ังสังคมท้ังประเทศ
อยางท่ีเปนอยางท่ีเห็นอยางท่ีรบัรอูยางท่ีสัมผสักันในชวงน้ี
จนกวาจะเปนจะทำจะบริหาร...อยางที่ควรเปนควรทำควรบริหาร
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ปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร สาขาเทววิทยา
วทิยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2013

เขารับการอบรม จิตตารมณและชีวิตจิตคณะ
พระหฤทัยพระเยซูเจาแหงเบธาราม “โครงการเดิน
ตามรอย นักบุญมีคาแอล การีกอยส” ประเทศฝร่ังเศส
ค.ศ. 2012

คติพจน “พระเจาทรงกระทำกิจการอันย่ิงใหญ
สำหรบัขาพเจา พระนามพระองคศักด์ิสิทธ์ิ”   (ลก 1:49)

อบรมสือ่ศกึษา (ตอจากหนา 2)




บวชสังฆานุกร (ตอจากหนา 4)

คุณพออนุชา ไชยเดช เลขาธิการ ส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย และประธานฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา  สภาการศึกษาคาทอลิกแหง
ประเทศไทย   ใหการอบรมเรือ่งส่ือศกึษา หัวขอ “ความ
ทาทายแหงยคุสมยัทีค่วรรเูทาทัน (กระบวนการรเูทาทัน
ส่ือสำหรับนักเรียน)” แกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1-6 โรงเรียนโยนออฟอารค จำนวน 350 คน เมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2013

คุณพออนุชา เปนประธานวจนพิธีกรรม และให
ขอคดิวา บางทีเรือ่งของการส่ือสาร เปนเร่ืองท่ีท้ังเขาใจ
งายและเขาใจยาก เคยเช่ือไหมวา บางคนไมสามารถ
เขียนหนังสือได แตเขากลับเขียนหนังสือได  เรื่องราว
ของการส่ือสาร เปนเร่ืองมหัศจรรย เพราะหลายๆ คร้ัง
บางทีเราเห็นอะไรบางอยางเราจะส่ือไปไดเลย  ในโลก
ใบน้ี มีของคูกัน คือผูชาย-ผูหญิง สวย-หลอ ดำ-ขาว
สูง-เต้ีย

ฉากท่ีพอประทับใจท่ีสุดในรายการเดอะวอยส คือ
ฉากแบทเทิลเสร็จแลว กรรมการตองเลือกใหใคร
คนหน่ึงไปตอ พอแครสึูกวา มันเหมือนส่ิงท่ีเราสรางมา
กับมือ วันหนึ่งเราตองเก็บส่ิงหนึ่งไว วันหนึ่งเราตอง
ละท้ิงส่ิงหนึง่ ตัดสินใจยาก  เพราะวามันดีทัง้คู

ส่ือมีทั้งดีและไมดี มีทั้งคุณและโทษ มีทั้งส่ิงท่ี
ตรงขามกัน แตส่ิงท่ีนาสนใจในมุมของคาทอลิกกคื็อวา
พระเจาทรงสรางส่ิงดี แตมนุษยจะใชส่ิงดีหรือสิ่งไมดี
ในโลกนีไ้มมีอะไรเลวหรอืชัว่สดุๆ หรอืวาดีสุดขีดหรอก
เพียงแตวาเราตองเลือกใหเปน ใหเหมาะสม ทุกอยาง
ดีอยแูลว และพระเปนเจาทรงสรางส่ิงน้ีมาคกูนั เพือ่ให
ทกุอยางมีสมดุลในตัวมันเอง

คณุครสูมฤทยั ศรจติต ิใหสัมภาษณวา รสึูกดีใจท่ี
ทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ มาใหความรูแกเด็กๆ เด็กๆ
ใหความสนใจท่ีจะเรียนรู เ ร่ืองส่ือ สวนครูมีความ
คาดหวังวานักเรียนจะสามารถนำส่ิงท่ีไดรับไปใช
ในการศึกษาและในชีวิตประจำวัน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 ไดรับรางวัล
ประกวดคลิปวิดีโอ “การสรางสันติ” กลาววา การอบรม
ทำใหไดรบัความรแูละสามารถนำไปปรบัใชไดในชวีติ
การถายทำคลปิน้ันมีอปุสรรคเรือ่งเวลาจำกดั ซ่ึงทาทาย
มาก

คณุวนิธิา สกลุทรพัยไพศาล ชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 6
และคุณนวกมล เอมสมบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5
กลาววา ไดรับความรูเร่ืองสื่อและจะนำไปใชในชีวิต
ประจำวัน ชอบผลงานท่ีไดรับรางวัลเพราะมีหลักการ
ทีดี่

สำหรับการอบรมคร้ังน้ี คุณพออนุชาไดสรุป
กอนปดการอบรมวา คนสำคัญกวาส่ือ เพราะคนเปนผใูช
ส่ือ ส่ิงท่ีมีความสำคัญกวาส่ือคอืตัวเราแตละคน ชวีติของ
เราคือสือ่ทีดี่ทีสุ่ด

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงเปนประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
สมโภชพระเยซู เจากษัตริยแหงสากล
จกัรวาล และปดปแหงความเชือ่ พรอมทัง้
มีการนำพระธาตุที่เปนกระดูกของนักบุญ
เปโตร มาจัดแสดงใหชมกันเปนคร้ังแรก
ในประวัติศาสตร  ณ ลานหนามหาวิหาร
นักบุญเปโตร วาติกัน ทามกลางสัตบุรุษ
ที่มารวมกวา 140,000 คน เม่ือวันที่ 24
พฤศจกิายน 2013

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงเทศนใหขอคดิวา เรามารวมกันสมโภช
พระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล
ซ่ึงเปนการปดปพิธีกรรม และรวมกัน
ป ดป แห งคว าม เ ช่ื อที่ ถู ก จั ด ข้ึนตาม
พระประสงคของสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16

ในบทอานวันนี้จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี นักบุญเปาโลไดใหมุมมองท่ีลึกซึ้งถึงการ
ใหพระเยซูเปนศูนยกลาง พระเยซูทรงเปนศีรษะของรางกายคือพระศาสนจักร ทรงเปนปฐมเหตุ เพื่อให
ทกุสิง่ไดคืนดีกบัพระเจา ส่ิงท่ีนกับญุเปาโลแบงปนน้ี ทำใหเราเหน็ถึงพระเยซผูเูปนศูนยกลางของสิง่สราง และ
ทำใหเราตระหนักและยอมรับวาชีวติของเราตองใหพระเยซูเปนศูนยกลาง ทัง้ความคิด วาจา และการกระทำ

พระคริสตเจาทรงเปนศูนยกลางของประวัติศาสตรเผาพันธุมนุษยชาติ เม่ือใดท่ีเราใหพระเยซู
เปนศูนยกลาง แสงสวางก็สามารถสองแสงไดแมจะเปนชวงเวลาที่มืดมิดท่ีสุดในชีวิตก็ตาม พระเจาทรงให
ความหวังกับเรา เหมือนกับท่ีพระองคทรงทำกับโจรกลับใจท่ีเราไดฟงในพระวรสารในวันน้ี

หลงัพธีิมิสซา พระสนัตะปาปาทรงประกาศวาพระองคจะออกพระสมณสาสน (Apostolic Exhortation)
ชือ่วา “Evangelii Gaudium” ซ่ึงเปนบทสรุปของการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกเม่ือ ค.ศ. 2012  ที่
จัดข้ึนในหัวขอ “การประกาศพระวรสารใหม
เพือ่การถายทอดความเช่ือคริสตชน” (The New
Evangelization for the Transmission of the
Christian Faith) โดยสารน้ีถูกเผยแพรอยาง
เปนทางการวันอังคารท่ี 26 พฤศจิกายน 2013
เวลา 12.00 น. (เวลา 18.00 น. ตามเวลาใน
ประเทศไทย)

สวสัดคีรบัพีน่องทีรั่กทกุทาน

โดยคณุพอสรุสทิธิ์ ชมุศรพัีนธุ
เตม็เปยมดวยขอคดิในการดำเนนิชวีติ

ราคา 120 บาท

ขอเขยีนแตละอาทติยจากใจ
เจาอาวาสถึงพ่ีนองสัตบุรษุ

ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกฯ โทร. 0-2681-3900
ตอ 1801
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พระศาสนจักรบอกวา เปนหนาท่ีของทุกคน
ทุกฝาย เริ่มต้ังแตบุคคลในครอบครัวเดียวกันท่ีจะตอง
ใหการดูแลเอาใจใสและกำลังใจ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในเร่ืองของความเจ็บปวยและความรัก ตองใหผสููงอายุ
เปนสวนหนึ่งของพระศาสนจักรและใหมีสวนรวม
ในศีลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่การสงศีลใหกบัผสููงอายุ
ตามบานและใหกำลงัใจ

ขอนำทานไปพบกับบทสัมภาษณสมาชิกของ
บานพักผูสูงอายุ ที่อยูภายใตการดูแลของคณะนักบวช
คามิลเลียนแหงประเทศไทย

บานพักผสููงอายคุามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร จันทบุรี
คณุพอธวสัไชย ผวิยะเมอืง อธกิารและผอูำนวยการ
บานพักผสููงอายคุามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร จันทบุรี

บ า น พั ก
ผสููงอายุคามิล-
เลยีน  โซเชยีล
เ ซ น เ ต อ ร
จันทบุรี  เปด
ใหบริการมา
ต้ังแตวันท่ี 20
พฤศจิ ก า ยน
ค.ศ. 1999 บาน
ของเราไดรับ
การรับรองวาเปนองคกรสาธารณประโยชนทีไ่มแสวงหา
ผลกำไร (ทะเบียนเลขท่ี 0113) ซ่ึงมีคณะคามิลเลียน
เปนผูบริหารจัดการท้ังหมด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใหการชวยเหลือครอบครัวที่มีผูสูงอายุ แตไมมีเวลา
และไมคอยมีความรูในการดูแลเอาใจใสอยางถูกตอง
อาจเน่ืองมาจากความจำเปนตาง ๆ ของลูกหลาน ดังน้ัน
เราจึงเปดใหบริการท่ีมีทั้งการพักแบบรายเดือนและ
รายวัน  สามารถเปนตัวเลือกท่ีดีอกีอยางหน่ึงเพ่ือลกูหลาน
จะไดมีความสบายใจ ไมตองกังวลถึงอันตรายท่ีอาจ
จะเกิดข้ึนงาย ๆ ในชีวติประจำวันของผสููงอายุ และยัง
สามารถมาเย่ียมไดทกุเวลา อาจจะมีการรบักลบัไปบาน
หรือไปพักผอนสัก 2-3 วันก็ยังสามารถทำไดอีกดวย
เราพยายามสรางบรรยากาศแหงความอบอุนแบบ
การเปนครอบครัวในบานพักของเราครับ อีกทั้ง
ใหบริการแกผูสูงอายุทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไมมี
การแบงแยก และเรามีพนักงานท่ีไดรับการฝกอบรม
มาเปนอยางดี  ทีจ่ะคอยใหบริการตลอด 24 ชัว่โมง ใน
ดานสถานท่ี เราออกแบบเพื่อใหเกิดประโยชนแก
ผูสูงอายุครบทุกดาน นอกจากนี้ในป 2009 เปนตนมา
เราไดเปดรับดูแลผูปวยระยะพักฟนและพิการทาง
รางกายดวย  เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของ
สังคมท่ีเพิ่มยิ่งข้ึนในแตละวัน อยางท่ีทราบกันครับ

บานพกัผสููงอายแุหงน้ีเปนบานท่ีจดัต้ังข้ึนเพือ่สาธารณ-
ประโยชนที่ไมแสวงหาผลกำไร ดังน้ันเรายังมีความ
ตองการการชวยเหลอืในดานตาง ๆ  เชนกนั ไมวาจะเปน
เรื่องปจจัยหรือทุนทรัพย เพื่อเปนการชวยเหลือและ
แบงปนน้ำใจใหแกสังคมไทยของเรา บานพักผูสูงอายุ
แหงน้ีเรายนิดีและพรอมเสมอทีจ่ะใหบรกิาร  เพราะเรา
คิดวาทุกคนน้ันเปน “ครอบครัวเดียวกนั”

นางรัชณวีรรณ พิมพา  ผชูวยพยาบาล
บานพักผสูงูอายคุามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร จันทบรุี

ดิฉนันับถือศาสนาพุทธ  บงัเอิญเพิง่ออกจากงานเดิม
หรอือาจเปนความตองการของพระก็อาจเปนได ซ่ึงดิฉนั
เองไมเคยทราบและรูจักบานแหงน้ีมากอน  แตเม่ือได
เขามาทำงานในบานแหงน้ีก็ไดเห็นอะไรหลายอยาง

เก่ียวกับสัจธรรม
ของชีวิต  การที่
ผูสูงอายุมาอยูที่นี่
ลวนมีเหตุผลหลาย
อยางท่ีแตกตางกัน
แตดิฉันกลับเห็น
ลักษณะการปฏิบัติ
ที่ เ ห มื อน กัน คือ
ความพยายามใน
การดูแลผู สูงอายุ

ใหดีที่สุด มีความรัก ความเมตตา เสมือนเราเปนลูก
หลานท่ีพงึกระทำตอบพุการีของตน ซ่ึงเปนลักษณะของ
งานท่ีมีความแตกตางจากท่ีอื่น ๆ และเปนเอกลักษณที่
สำคัญตามจิตตารมณของคณะคามิลเลยีน  ดิฉนัเปนผรูวม
งานในระดับหวัหนา มาเปนเวลา 9 ปแลว ประสบการณ
และความรสึูกดี ๆ  ทีดิ่ฉนัไดรบัน้ันมีคาย่ิงกวาอญัมณีกว็า
ได

คณุยาย ลซูอีา สำเนยีง นมัคณสิรณ
สมาชิกผสููงอายคุามลิเลยีน โซเชียล เซนเตอร จันทบุรี

ยายอายุ
72 ป แลวจะ
เปนคนจัน-
ทบุรี  รับศีล
ลางบาปท่ี วดั
จนัทบุร ีและ
ตอน น้ี เ ป น
สมาชิกครอบ-
ครัวฆราวาส
คามิล เลี ยน
จนัทบุร ี  ซ่ึงกอต้ังโดยคณุพอวโิรจน นนัทจินดา  เพือ่น
สมาชิกในกลมุแนะนำใหยายมาพกัทีน่ี ่  ยายประทบัใจ

กิจกรรมและบรรยายกาศที่นี่มาก  โดยเฉพาะในการ
ฉลองนักบุญคามิลโล องคอุปถัมภผูปวย ที่มีการแห
รอบบาน  และท่ีสำคัญการแหกางเขนในวันศุกรศักด์ิสิทธ์ิ
ซ่ึงจะตามดวยคาราวานรถเข็นของพวกเราเปนขบวน
เลย  ซ่ึงเปนภาพท่ีแปลกตา และในวันสำคัญทาง
พระพทุธศาสนาก็มีกจิกรรมตาง ๆ ซ่ึงบานแหงน้ีไดจดั
ใหโดยไมไดยึดถือวาสถานท่ีแหงน้ีอยูในการดูแล
ของศาสนาใด พนักงานท่ีนี่ดูแลเอาใจใสยาย และคน
อืน่ ๆ  เปนอยางดี อาหารอรอย และเส้ือผาสะอาดมากเลย
ยายเลยหายหวงและสบายใจมาก ๆ เลยจะ

คณุลงุ สุรชยั ตรภีพนารถ
สมาชิกผสููงอายคุามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร จันทบุรี

ผมเปนคนกรุงเทพฯ ครบั นบัถอืศาสนาพุทธ ลกูเขย
ผมเปนคน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี เพื่อนผมเคยพากันมา
ทำบุญที่นี่ครับ ผมรูสึกดีและชอบบรรยากาศที่นี่มาก
และผมไดมาอยบูานแหงน้ีเปนเวลา  2 ป แลว  ผมชอบ
นักบวชคามิลเลียนทุกทานที่อยูที่นี่มาก เพราะคอย
ใหความอบอุนและดูแลเอาใจใสเปนอยางดี ผมเขา
รวมกิจกรรมของทางศาสนาคริสตเรื่อยมา  อีกท้ังยังมี
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำใหเพลิดเพลินและไมเหงาอยูเสมอ
ทีน่ีมี่รถฉกุเฉนิบรกิารรบั-สงรวดเรว็ตลอดเวลา  ผมจงึ
ม่ันใจในกรณีฉุกเฉิน และอุนใจในเร่ืองการพบแพทย
ตามเวลานัด  เพราะมีเจาหนาท่ีคอยเอาใจใสตลอดเวลา
มีการทำกายภาพฟนฟูกลามเน้ือทุกวันซ่ึงทำใหผม
ไดออกกำลังกายทุกวัน พนักงานท่ีนี่ก็ทำหนาท่ีได
เปนอยางดี  ผมคงจะอยูที่นี่ตอไป เพราะยังชวยเหลือ
ตัวเองไมไดดีเทาท่ีควรครับ

⌫
บานพักผสููงอายคุามลิเลยีน โซเชยีล

เซนเตอร จันทบรุี

หนังสือความเชื่ออันเปนชีวิต
บอกเลาเรือ่งราว

คำสอนและชีวิตที่เปนขาวดี
ที่คริสตชนตองรูและตองเปน

ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

โดยพงศ ประมวล ราคา 120 บาท



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัที ่51 ประจำวนัที ่15-21 ธนัวาคม 2013 หนา 9

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)

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. กรีก-อิสราเอล  (12-22 ม.ค.)
ตามรอยแพรธรรมรวมกบักลมุพักภารกจิฟนฟูชวีติ
สงฆ (Sabbatical Program)

2. รวมพิธีสถาปนานักบุญพระสันตะปาปา ที่กรุงโรม
(24 เม.ย. - 1 พ.ค.) นักบุญพระสันตะปาปายอหน
ที ่ 23 และยอหน ปอล ที ่ 2

3. เวียดนาม-ดาลัต-ทะเลทรายมุยเน (15-19 ก.พ.)
4. อสิราเอล-จอรแดน-เพทรา-วาดริมั  (11-19 ม.ีค.)

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
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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 ่226-0-00604-0สอบถามไดท่ี :   ศนูยตรวจสุขภาพ แผนกอายรุกรรม
และสถาบันหัวใจ  รพ.เซนตหลุยส

โทรศพัท  0-2675-5000   www.saintlouis.or.th
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ราฟาแอล

ดังนั้น เมื่อไดเปนผูชอบธรรมดวยความเชื่อแลว  เรายอมมีสันติกับพระเจา  เดชะพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรา
โดยทางพระองค  เราจงึเขาถึงพระหรรษทาน และดำรงอยใูนพระหรรษทานนี ้ เราภมูใิจในความหวังท่ีจะไดรบัพระสริริงุโรจน
ของพระเจา ยิ่งกวาน้ัน เรายังภูมิใจในความทุกข เพราะรูวาความทุกขกอใหเกิดความพากเพียร  ความพากเพียรกอใหเกิด
คุณธรรมที่แทจริง คุณธรรมที่แทจริงกอใหเกิดความหวัง ความหวังน้ีไมทำใหเราผิดหวัง  เพราะพระจิตเจาซ่ึงพระเจา
ประทานใหเรา ไดหล่ังความรักของพระเจาลงในดวงใจของเราขณะที่เรายังออนแอ พระคริสตเจาส้ินพระชนมเพ่ือคนบาป
ตามกำหนดเวลาที่กำหนด ยากที่จะหาคนที่ยอมตายเพื่อคนชอบธรรม  บางครั้งอาจจะมีคนยอมตายแทนคนดีจริงๆ ได  แต
พระเจาทรงพิสูจนวา  ทรงรกัเรา เพราะพระครสิตเจาส้ินพระชนมเพือ่เราขณะทีเ่รายงัเปนคนบาป (โรม 5:1-8 )

ความเชือ่ทำใหหลายส่ิง
เปนไปได

ก็จะตองเนาเปอยเปนเถาผงธุลีบนโลกนี้?
ทำไมพระเจาถึงมอบประวัติศาสตรอันนาท่ึง อัน

ศักด์ิสิทธ์ิ แกมนุษยชาติ
o เปนไปไดอยางไรท่ีพระเจาจะมาบังเกิดเปนมนุษย?

+ แลวพระองคจะทรงอยอูยางนิรนัดรไดอยางไร
ขณะท่ีสละชีพเพือ่มนุษย?

ตอคำถามเหลาน้ี  ความเช่ือมคีำตอบพรอมไวแลว
นัน่คือ  “ความรกัทำส่ิงเหลาน้ีใหเปนไปได”  (Love does
such things)  ทายสุดเราพอสรุปไดวา สาระสำคัญของ
ความเช่ืออยูที่:
o ส่ิงท่ีสามารถไดมาดวยความรัก ทำใหเปนไปได

+    ส่ิงท่ีเช่ือไดดวยความรัก ทำใหเปนจริงได
ส่ิงดีงาม ทำใหความรักเกิด และเจริญเติบโต

ความเช่ือทำใหหลายส่ิง หลายเหตุการณ หลาย
เรือ่ง เปนไปได  ทีค่นอ่ืนคิดวายากมาก เปนไปไมได
อยางเชน คำถามเกีย่วกบัส่ิงท่ีดูเหมอืนวาไมมีคำตอบ
เหลาน้ี:-
o ทำไมพระเจาผูทรงนิจนิรันดรถึงสรางกาลเวลา
นิรันดร (eternity)  และกาลเวลาเฉพาะกาลท่ีมีที่
ส้ินสุด (the finite) พรอมๆ กนัเพือ่เรา?

+   ทำไมพระเจาถึงรกัเราเชนน้ี ทัง้ๆ ทีเ่ราวนัหนึง่

จากสาระสำคัญน้ี ผทูีร่กักคื็อพระเจาน่ันเอง และ
ในความรักของพระองคนี ้พระองคทรงอำนาจอยาง
ไมมีขอบเขต และทรงมอบความดีงาม ความเอ้ือ
อาทร ใหแกมนุษยชาติอยางไมมีที่ ส้ินสุด และ
ในความรักที่ริเริ่มจากพระเจาน้ีเอง ที่หนทางชีวิต
ใหมของมนุษยกไ็ดเริม่ข้ึน (a perspective opens up)
และการมองคุณคาของโลกก็ถกูยกระดับฟนฟสููงข้ึน
ทั้งสองคุณลักษณะของความเช่ือของเราน้ี เปนส่ิง
จำเปนสำหรบัชีวติคริสตชน

-  Monsignor Romano Guardini
Magnificat Year of Faith Companion
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ
หนึ่งภาพเกา...หลากหลายเรื่องราว

ณ  สวรรค  (kamsornway.blogspot.com)

จารกิครสิตงั ชมุชนความเชือ่
วดันกับญุเทเรซา โนนแกว นครราชสมีา

หองของผมติดกับชาวโนนแกวคนหน่ึง นามสกุล “ประทมุป” มักมีคนแซว
เสมอวา ถานามสกุลข้ึนดวยปะทุม... ใหสันนิษฐานไวกอนเลยมาจากบานโนนแกว
นครราชสีมา แนนอน และก็จรงิดวยในหลายคร้ัง เพือ่นขางหองมักเลาความภูมิใจ
ในการเปนชาวโนนแกว ... เพ่ือนเลาเร่ืองนายมั่ง  ศรีสุระ ที่เคยเปนพระภิกษุ
จำพรรษาอยูที่พิมาย เม่ือไดยินเรื่องราวของคริสตศาสนาก็เกิดความสนใจ และ
กลับใจ.... สวนผมก็สนใจและหาขอมูลเพิ่มเติม “ในป ค.ศ. 1922 หลังจากมี
ความตองการที่จะกลับใจ จึงเดินทางมาบานหลุงตามัน ในอำเภอพิมาย เมื่อได
พบกับครูแหยม ขุนศักดา ซ่ึงเปนครูคำสอน เม่ือไดพูดคุยเรื่องคำสอนแลว จึง
แนะนำใหไปหาคณุพอโทมา ววิฒัน  สมานจิต ซ่ึงทำงานอภบิาลในโคราช และ
เม่ือนายม่ัง สึกและไดลางบาปแลว ไดกลบัมาท่ีบานนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม
บานเกิดของตน ประกาศศาสนาแตถูกกลาวหาวาเปนคนบา .... ไมนานนักก็มี

คนสนใจ และขอเรียนคำสอนนับรอยคน จนคุณพอโทมา ตองสงครูหอม และ
ครพูนั แสนทรัพย ไปชวยสอนคำสอน แตวามีความขัดแยงกับชาวบานท่ีไมเชือ่
พวกทีเ่รยีนคำสอนจึงยายไปอาศัยที่บานนาดูน ใกลบานนาเชือก และตอมาคุณพอ
โทมา จงึโปรดศีลลางบาปใหครสิตังใหม 99 คน และต้ังโรงสวดข้ึนท่ีนี ่... แตตอ
มาบรรดาคริสตชนก็ถกูชาวบานนาดูน กลัน่แกลงอกี นายม่ังจึงพาชาวบานไปอยู
ที่บานสองพ่ีนอง นครราชสีมา และทำใหมีคนกลับใจมาเปนคาทอลิกดวย
เหมือนกัน ในป ค.ศ. 1931 พระสังฆราชแปรรอส จงึสงคณุพอราฟาแอล บุญมี
รักสงบ ไปสอนคำสอน และในเดือนมิถุนายนปนั้น ทานก็ลางบาปคริสตังใหม
33 คน ในชวงเวลาเดียวกันน้ันเองก็มีกลุมคนท่ีตอตานคริสตังจึงทำการเผาวัด
ทัง้ท่ีนาดูน และสองพีน่อง เพือ่ยติุปญหาท่ีเกดิข้ึนครสิตังใหมเหลาน้ีจงึรวมตัวกนั
จากน้ันยายออกจากหมูบานเดิม และต้ังหมูบานคริสตังใหมข้ึนมา โดยต้ังชื่อวา
“บานโนนแกว” และมีนักบุญเทเรซา เปนองคอุปถัมปของวัดและชุมชน
ครสิตชน”

เพื่อนของผมคนตนเร่ืองยังเลาอีกหลายเรื่องราว เชนเร่ืองการสรางวัด
หลงัท่ีสองของบานโนนแกวท่ีเกดิมาพรอมกับความรวมแรงรวมใจกันของพีน่อง
ชาวโนนแกว โดยการนำของคุณพอเจาอาวาสในสมัยนัน้ ยงัมีเรือ่งรอยกระสนุปน
ทีย่งัมีรองรอยจนถึงวันน้ี ในสมัยตอมาท่ีมีการเบียดเบียนศาสนา เรือ่งเหลาน้ีอยใูน
ความทรงจำของพี่นองชาวโนนแกวเสมอ และถายทอดเรื่องราวตางๆ
เฉกเชน “การจาริกคริสตัง” ท่ีกวาจะเดินทางมาถึงวันน้ี ตองแลกมาดวยสารพัด
ความเจ็บปวด ความทุกข คละเคลา ปะปนดวยความยินดี จนกลายเปนชุมชน
ความเช่ือที่หยั่งรากลึกเปนบอเกิดแหงกระแสเรียกพระสงฆ นักบวช ที่สำคัญ
แหงหนึง่ของสงัฆมณฑลนครราชสมีา ....

ป.ล. เพื่อนผมคนตนเร่ือง เจาของสถานท่ี หนึ่งในผลแหงความเช่ือ ชุมชน
ความเช่ือวัดโนนแกว

.... สังฆานกุรนโิคลสั มนสัชยั  ประทมุป



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่51 ประจำวนัที ่15-21 ธนัวาคม 2013หนา 14

สภาภบิาลวดัพระคริสตประจกัษ เกาะใหญ
จ.พระนครศรอียธุยา

เชิญพ่ีนองรวมฉลองวดัประจำป 2014
วนัที ่4 มกราคม 2014

พธิบีชูาขอบพระคณุ เวลา  10:30  น.
พระคณุเจาฟรงัซสิเซเวียร เกรียงศกัด์ิ โกวิทวาณชิ

เปนประธาน



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 51 ª√–®”«—π∑’Ë 15-21 ∏—π«“§¡ 2013 Àπâ“ 15

 «—¥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√–™ππ’¢Õßæ√–‡ªìπ‡®â“ √—ß ‘µ ©≈Õß«—¥«—πæÿ∏∑’Ë

1 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“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 (µ‘¥µàÕ ‚∑√. 0-2992-1363-

4)

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â Õ.≈“¥-

°√–∫—ß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 ‡«≈“ 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.

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ∫â“π‡≈à“ ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11

¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ æπ¡ “√§“¡ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

18 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ª“°πÈ” √–¬Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 ‡«≈“ 10.30 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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����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

�����Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‡™‘≠æ’ËπâÕß√à«¡©≈Õß

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

©≈Õß¿“¬„π «—π‡ “√å∑’Ë 11 ¡°√“§¡ 2014

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ (æ‘∏’»’≈‡®‘¡

§π‰¢â ”À√—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ) ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

   ©≈Õßª√–®”ªï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 ¡°√“§¡ 2014

‡«≈“ 08.30-09.30 π. °“√·∫àßªíπ‡√◊ËÕß«‘∂’™ÿ¡™π«—¥

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

°—∫°“√¥”‡π‘π™’«‘µ§√‘ µ™π ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™—¬¬– °‘® «— ¥‘Ï

‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

‡«≈“ 12.45-14.00 π. ·∫àßªíπ°“√∑”ß“π«‘∂’

™ÿ¡™π«—¥ ‚¥¬§ÿ≥æàÕªî¬–™“µ‘ ¡–°√§√√¿å ·≈–∑’¡ß“π

(„πªïπ’È¡’¡‘ ´“©≈Õß 10.00 π. ¡‘ ´“‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ)

�����¢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‘∏’

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡°‘®°√√¡‡¥‘π-«‘Ëß ¥√ÿ≥“-π“√’ ¡‘π‘Œ“≈åø

¡“√“∏Õπ §√—Èß∑’Ë 9 „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å  2014

µ—Èß·µà‡«≈“ 05.00-09.00 π. ∑’Ë∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“

πÿ‡§√“–Àå Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ°“√»÷°…“ ™à«¬‡À≈◊Õ°“√‡√’¬π

¢Õß‡¥Á°π—°‡√’¬π ‡√’¬π¥’·µà¢“¥·§≈π  ∂“π∑’Ë

√—∫ ¡—§√·≈– Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå

‚∑√. 0-3470-3210 §ÿ≥§√Ÿ ÿæ—µ√“ §ßª√–‡ √‘∞ ‚∑√.

08-6828-9757 À“°µâÕß°“√ π—∫ πÿπ∑ÿπ°“√»÷°…“

 “¡“√∂∫√‘®“§‰¥â∑’Ë ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥√ÿ≥“-π“√’ ∏π“§“√

°√ÿß‡∑æ ∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å  “¢“∫“ß§π∑’ ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’

508-0-069064

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å µ“√“ß¢Õß

Lectio Divina   §.». 2014 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°   «—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«“§¡  Õ∫∂“¡§ÿ≥«—π¥’  ‡®√‘≠æß»å™—¬

‚∑√. 08-4105-8585

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

§√‘ µ»“ π∏√√¡¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπµ—Èß·µà«—πæÿ∏∑’Ë 19

¡’π“§¡ ∂÷ß«—π»ÿ°√å∑’Ë 25 ‡¡…“¬π §.». 2014 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

����� ‚§√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¥√. 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

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

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

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

‚¬‡´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
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∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

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‘¥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“¬

❇ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ Õ.≈“¥°√–∫—ß

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ «—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡°√“§¡ 2014

‡«≈“ 19.00 π. ¡‘ ´“Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫ (¡‘ ´“

„π ÿ “π)

❇ «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë

25 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“ 09.00 π. (À¡“¬‡Àµÿ ∑“ß

«—¥®—¥¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π‰«â®”Àπà“¬)

❇ Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ «—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡ 2014 ‡«≈“

10.00 π. ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-3219)

‡ ° ÿ “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‘¥∑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

�����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 E-mail :

udomsarn@gmail.com

„À¡à!!!  ‡ªî¥µ—«

· Õææ≈‘ ‡ ° ™—Ë π

çæ√–§”π”™’«‘µé

„π‰Õ‚øπ ‰Õ·æ¥

· ≈ – ‰ Õ æ Õ ¥

¥“«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¶√“«“ 

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

¢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)
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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

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

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

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

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพกั... พรอมเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

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

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

ปฏทินิคาทอลกิ ค.ศ. 2014

มีจำหนายแลว
สนใจติดตอไดที่

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

ปฏทินิพกพา สมดุบันทกึ
ปฏิทินแขวน ปฏิทินเลม

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

อนัตน ฉัตรชยั พลอยสวุรรณ
พระรบัไป 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

(ครบ 1 ปแหงการจากไป)
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เหตุที่มาพรอมกับหมาย
ภาพบรรยากาศความขัดแยงในบานเมืองเรา ทำใหอณุหภมิูชวีติปรับไมทัน

กบัอุณหภูมิภายนอก อากาศเร่ิมเย็นลง ในขณะท่ีความขัดแยงเดินทางมาถึงจุดท่ี
ลุกรอนข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งอารมณความรูสึกและความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน เสียงปน
ผูบาดเจ็บลมตาย ผมผานตากับขอความจากหนังสือเลมหน่ึง “เราใชสงคราม
ยติุสงคราม” เหมือนปศาจกำลังยิม้เยาะเรา

ชีวิตพาเราเดินทางมาถึงชวงทาย ๆ ของป กับการจากไปของใครบางคน
แบบพรอม ๆ  กนั ผมทบทวนอยางแทบไมเชือ่วามันคือ ความจริง ชวงเวลาไลเลีย่
กันเพียง 1 อาทิตย มีคนท่ีรูจักจากไปถึง 5 คน สาเหตุแตกตางกัน ทั้งโรคภัย
ไขเจ็บ อุบัติเหตุ แกชรา ความตายไมใชเรื่องลอเลน แตการมีชีวิตอยูอยาง
ไรคุณคา และไมรูความหมายของมันอาจดูเลวรายกวา ใครบางคนจึงต้ังคำถาม
ทีฟ่งดูงาย แตเม่ือตองตอบกลบัยาก “เราเกดิมา
ทำไม?”

บางคนคิดวามันเปนคำถามเชิงปรัชญา
แตผมวาไปถามคนไมมีการศึกษาก็ตอบได
โชคดีที่ทุกศาสนาพยายามหาคำตอบไวแลว
แตมนุษยเราจะเชื่อสักแคไหน เหมือนรูแต
ไมทำ  เหมือนเขาใจแตไมสน  ผมชอบที่
นักเขียนทานหน่ึงเคยพูดวา “เราเกิดมา เพื่อ
ใหชวีติของเรามีความหมายกบัคนบางคน”

 เม่ือครูมีความหมายตอนักเรียน เพราะ
ตองเรียนตองสอน  ในทันทีนักเรียนก็มี
ความหมายตอคร ูเพราะถาไมมีผเูรยีน ผสูอน
กไ็มจำเปน นายจาง กบั ลกูจาง สามี กบั ภรรยา
ลูก กับ พอแม นักเขียน กับ ผูอาน หรือ
แมกระทั่งคุณพอเจาวัด กับ สัตบุรุษ ทุกคน
ลวนเกิดมาเพ่ือกันและกัน ทุกคนลวนพึ่งพา
กนั

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ไดทรง
ออกพระสมณสาสนในหัวเรือ่งท่ีวา “The Joy of The Gospel” (ความช่ืนชมยินดี
จากพระวาจา) เปนเอกสารท่ีมาจากการประชุมสมัชชาพระสังฆราช เม่ือประกาศ
ปแหงความเช่ือ และไดเรียกบรรดาพระสังฆราชท่ัวโลกและผูมีสวนเก่ียวของ
มาประชุมกันในประเด็น “การประกาศขาวดีใหม เพื่อถายทอดความเชื่อ
คริสตชน” (The New Evangelization for the Transmission of the Christian
Faith) ในระหวางวันท่ี 7-28 ตุลาคม ค.ศ. 2012 นาสังเกตตอไปตรงแนวคิดท่ีวา
“ความช่ืนชมยินดีจากพระวาจา บรรจุอยูในหัวใจและการเจริญชีวิตของทุกคน
ผูซ่ึงเขามาหาองคพระเยซูคริสตเจา” ถาเรากำลังหาคำตอบวาชีวิตบนโลกน้ี
ตองการอะไรกันแน ความสุขอาจจะเปนคำตอบตน ๆ  แตเม่ือตองเดนิทางคนหา
ไอเจาความสุขน้ี มันมีอยใูกล ๆ เราแลว ความสุขจากพระวาจา จากการเดินเขาไป
หาองคพระครสิต ผมเช่ือวาเปนคำตอบทีส่รางคำถาม

ผมไลอานขาวท่ีวาดวยเอกสารฉบับน้ีใหแมนยำกอนจะพูดอะไรเกี่ยวกับ
พระสนัตะปาปา มีขอคนพบหลาย ๆ  อยางท่ีนาสนใจ เชน ในเอกสารนีมี้ดวยกนั
ทั้งหมด 288 ขอ 224 หนา (แตถาปรินทแบบเอส่ีจะได 80 หนา) มีการเปดตัว
และแถลงขาวอยางเปนทางการในวันองัคารท่ี 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 ในการ
แถลงขาววันน้ันมีผูรวมแถลง 3 ทาน ไดแก พระอัครสังฆราชรีโน ฟซิเชลลา
(Rino Fisichella) ประธานสมณสภาเพ่ือสงเสริมการประกาศพระวรสารใหม
ไดกลาวไวนาสนใจทีเดียวเก่ียวกับเอกสารฉบับน้ี

“ถาเราจะสรุปดวยคำสั้น ๆ เกี่ยวกับพระสมณสาสน เร่ืองความชื่นชม
แหงพระวาจา มันคือความสุขของคริสตชนเพ่ือจะคนพบอีกครั้งหน่ึง สำหรับ

แหลงกำเนิดแหงการแพรธรรมในโลกปจจุบัน พระสันตะปาปาไดใหแผนที่
และคำแนะนำ สำหรบังานอภิบาลและแพรธรรมสำหรบัอนาคตของพระศาสน-
จักร โดยทำใหกางเขนและการกลับคืนชีพของพระองค เปนเครื่องหมายแหง
ชยัชนะ”

เน้ือหาของหนังสือยังไดอางบรรดานักบุญ ปตาจารยแหงพระศาสนจักร
ผมสนใจท่ีเอกสารอางอิงนักเทววิทยารวมสมัยประมาณ 4 ทาน ซ่ึงไดแก บุญราศี
ยอหน เฮนรี่ นิวแมน, Henri De Lubac, Romano Guardini และ
นักเขียน เชน Georges Bernanos เปนความทาทายของคนรุนใหม ใหติดตาม
แสวงหา และอานงานของคนเหลาน้ีในเชิงวิชาการ เพราะตองถือวาอยางนอย
พระศาสนจักรใหความสำคัญและยอมรับวิธีคิด

ยังมีขอมูลเชิงสถิติที่นาสนใจอีก เชน เม่ือ
เปนพระสมณสาสนและใชคำวาความช่ืนชม
หรอืตรงกับภาษาอังกฤษวา Joy เราจะพบคำน้ี
ในเอกสารถึง 59 ครัง้ พระคารดินัล Lorenzo
Baldisseri เลขาธิการของการประชุมสมัชชา
พระสังฆราชในโอกาสน้ันไดใหขอคิดใน
วนัแถลงขาว 2 ประเด็นเชนกัน ประเด็นท่ีหนึง่
คือสไตลการเขียนของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส เรียบงาย ตรงประเด็น หนักแนน
เขาใจงาย ประเด็นท่ีสอง มันจะสัมพนัธกบัโลก
ใบน้ีอยางไร ซ่ึงสามารถปรับใชกับโลกวันน้ี
เปนพิเศษในเร่ืองของสุขภาพ การศึกษาและ
การสื่อสาร พระคารดินัลยังกลาวอีกหลาย
ประเด็นเกี่ยวกับมุมของ “วัฒนธรรมแหงการ
ส่ือสาร” ทั้งการนำเสนอเน้ือหาแหงพระวาจา
วิธีปรับใหเขากับผูคนมากกวาใหผูคนปรับ
เขาหาเรา แตฐานคิดหลกักคื็อ ใหทกุคนไดชืน่ชม
ชื่นชมพระวาจา อนัมีแหลงกำเนิดคือองคพระ-

คริสตเจา
ถาลูกลางผลาญบอกกับเพ่ือนท่ีเขาอยูดวย หรือเจานายท่ีเอาเปรียบเขา

ดวยประโยคท่ีวา “ฉันจะกลับไปหาบิดาของฉัน” หัวใจของลูกคนเล็กคนน้ัน
คงไปถึงตักของบิดากอนแลว หรือมักดาเลนาเม่ือสบตาพระเยซูเจาหลังจาก
ผูคนกลับไปแลว ไมใชอยากใหอภัยนางแตแทงใจดำกับคำของพระเยซูที่วา
ถาใครไมเคยทำผิดก็ใหเอาหินทุมนาง นางคงไดเห็นสายตาท่ีออนโยนท่ีสุด
จรงิใจท่ีสุด พรอมกบัคำทีว่า “ไมมีใครลงโทษเธอแลว กลบัไปและอยาทำบาป
อีก” หรือแมกระท่ังเปาโลที่กำลังเดินทางไปเขนฆาบรรดาคริสตชนและตอง
ตกลงจากหลังมากับประโยคคำถามไมทราบแหลงท่ีมา “เซาโล เซาโล เจา
เบียดเบียนเราทำไม?” ฯลฯ มากมายท่ีแหลงกำเนิดแหงความสุขสงสำเนียง
ออกมาแตเราอาจไมไดยนิ เสียงเหลาน้ีอยใูนชีวติเม่ือเราเริม่ทำเพือ่คนอืน่ เพราะ
ทกุครัง้ท่ีเราปฏิบติัตอพีน่องรอบขาง เราก็ปฏบิติัตอองคพระเยซคูรสิตเจาน่ันเอง

ถาใครจะบอกวา เราไมจำเปนตองรูก็ไดวาเราเกิดมาทำไม ชีวิตตองดำเนิน
ตอไปอยูดี อยาไดถกเถียงหรือตำหนิเขาผูนั้น ดวยคำพูดใด ๆ ทั้งส้ินเพียงแต
ถามเขาตอไปวา คุณจะเดินไปไหน และคุณเดินไปกับใคร ถาเขาไมสนใจ
กับคำถามน้ัน และไมมีคำตอบอะไรใหกับคุณ คุณอาจจะเงียบและเชิญชวนเขา
ดวยน้ำเสียงท่ีเรียบเฉยท่ีสุด เราลองเดินไปดวยกันสิ บางทีในการเดินทาง ชีวิต
อาจพาใหเราคนพบความหมายของอะไรบางอยาง ความหมายของการมีชวีติอยู
ความหมายของความสุข ความหมายของการอยรูวมกันบนโลกใบน้ี

บรรณาธิการบริหาร
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çß“πºŸâ ŸßÕ“¬ÿé ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡¢µ 1 Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ·≈–‚ª√¥»’≈‡®‘¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡¢µ 1 ∑’Ë«—¥√“™‘π’‡‡Ààß —πµ‘ ÿ¢  ÿ¢ÿ¡«‘∑

101 ‚¥¬§ÿ≥æàÕ∑πÿ ‡®…Æ“æß»å¿—°¥’ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’ √à«¡¥â«¬§ÿ≥æàÕæ®π“√∂

π‘√¡≈∑‘π«ß»å §ÿ≥æàÕ™Ÿ»—°¥‘Ï ∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√ À≈—ß¡‘ ´“¡Õ∫„∫ª√–°“»‡°’¬√µ‘§ÿ≥

·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿµ—«Õ¬à“ß ·≈–≈Ÿ°°µ—≠êŸ ¡’ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡¢â“√à«¡ 200 ∑à“π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 30

æƒ»®‘°“¬π 2013

ç≈Õ¬°√–∑ßé »Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ≈”‰∑√  ®—¥ß“π≈Õ¬°√–∑ß

„ÀâºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ¡’°“√· ¥ß‡æ≈ß‡√◊Õ¢Õßæπ—°ß“π  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π 2013

°‘®°√√¡ß“π‡º¬·ºàæ√–‡¡µµ“„Àâ·°à§≥–§√Ÿ·≈–π—°‡√’¬π„π‚√ß‡√’¬π

∑’Ë‚√ß‡√’¬π∫Õ ‚°æ‘∑—°…å ·≈–‚√ß‡√’¬π·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ‚¥¬°“√π”¢Õß§ÿ≥§√Ÿ

≈—°…≥’ «‘®‘µ√«ß»å «—π∑’Ë 18 æƒ»®‘°“¬π 2013 ‡æ◊ËÕπ”§«“¡√—°§«“¡‡¡µµ“¢Õß

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‰ª¡Õ∫„Àâ æ√âÕ¡∑—ÈßÕ∏‘∫“¬∂÷ßª√–«—µ‘§«“¡‡ªìπ¡“·≈–·°àπ “√¢Õß

æ√–‡¡µµ“

çª√–™ÿ¡é §“√‘µ— ‰∑¬·≈π¥å®—¥ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ‚§√ß°“√

 √â“ß ÿ¢¥â«¬ªí≠≠“ §√—Èß∑’Ë 1/2013 ́ ÷Ëß‰¥â√—∫∑ÿπ®“°    . ¥”‡π‘π°“√„π 15 æ◊Èπ∑’Ë

§√Õ∫§≈ÿ¡ 7  —ß¶¡≥±≈∑—Ë«ª√–‡∑» ‚¥¬¡’Àπà«¬ß“π∑—Èß¿“¬„π§“∑Õ≈‘°·≈–¿“§√—∞

Õß§å°√æ—≤π“‡Õ°™π‡¢â“√à«¡æ√âÕ¡‡ªìπ¿“§’‡§√◊Õ¢à“¬°“√∑”ß“π¥â“π —ß§¡

∑’Ë‡¢â¡·¢Áß°—∫§“∑Õ≈‘°‰∑¬µàÕ‰ª ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ 2013 ∑’ËÕ“§“√ ¿“

æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°œ ™àÕßππ∑√’ °√ÿß‡∑æœ
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µÕπ∑’Ë 23 °“√µ√–‡µ√’¬¡¢Õßæ√–Õß§å
©—πµâÕß°“√Ω“°«“ß‰«ấ ÷Ëß§«“¡µâÕß°“√∑—ÈßÀ¡¥¢Õß§√Õ∫§√—«‰«â°—∫æ√–Õß§å

·µàæ√–Õß§å “¡“√∂™à«¬©—π·≈– ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«‰¥â®√‘ßÀ√◊Õ?

‰¡à„™à§”∂“¡∑’Ë· ¥ß∂÷ß§«“¡‰¡à‡™◊ËÕ ·µà‡ªìπ§”∂“¡∑’Ë· ¥ß∂÷ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

‡À¡◊Õπ‡¡◊ËÕ¡’‡Àµÿ°“√≥å‡°‘¥¢÷Èπ„π™’«‘µ °—∫∫“ß§π∑’Ë∫Õ°«à“ „Àâ «¥µàÕ‰ª ·µà

∫“ß§π «¥æ√âÕ¡≈ß¡◊Õ°√–∑”

çæ√–¬“Àå‡«Àå®–∑√ßπ”∑à“πµ≈Õ¥‰ª ®–µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√¢Õß∑à“π

„π·ºàπ¥‘π·Àâß·≈âß ®–∑√ß∑”„Àâ°√–¥Ÿ°¢Õß∑à“π·¢Áß·√ß ∑à“π®–‡ªìπ‡À¡◊Õπ

 «π∑’Ë¡’πÈ”√¥ ‡ªìπ‡À¡◊ÕπæÿπÈ”∑’Ë¡’πÈ”‰À≈‰¡àÀ¬ÿ¥é (Õ‘ ¬“Àå 58:11)

çæ√–‡¬´Ÿ‡®â“¬—ßµ√— °—∫‡¢“Õ’°«à“ ‡√“∫Õ°§«“¡®√‘ß°—∫∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬«à“ ‡√“

‡ªìπª√–µŸ§Õ°·°– ºŸâ∑’Ë‡¢â“¡“∑“ß‡√“°Á®–√Õ¥æâπ ... ‡√“¡“‡æ◊ËÕ„Àâ·°–¡’™’«‘µ

·≈–¡’™’«‘µÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥åé (¬ÕÀåπ 10:7, 9-10)

„π∑’Ë ÿ¥·≈â«°“√‡µ√’¬¡¢Õßæ√–Õß§å§◊Õ...°“√‡µ‘¡„Àâ‡µÁ¡

ç80 ªï¿√“¥“À≈ÿ¬ å ™“·π≈é æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ ©≈Õß 80 ªï ¿√“¥“À≈ÿ¬ å

™“·π≈ «‘√‘¬– ©—π∑«‚√¥¡ Õ∏‘°“√‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 æƒ»®‘°“¬π 2013 ∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠

∫«™ —ß¶“πÿ°√§≥–‡∫∏“√“¡
§≥–æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß‡∫∏“√“¡ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ·≈–æ‘∏’∫«™ —ß¶“πÿ°√¢Õß∫√“‡¥Õ√å‡ª‚µ√
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