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เม่ือพระสันตะปาปาจากคณะเยสุอิต

พระสงัฆราชกติติคณุยอรช ยอด พิมพิสาร แปล

พอเชื่อวาเราตองการเวลาในอันที่จะวางรากฐาน
เพื่อใหบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะบังเกิดผล

“การวนิจิฉยัตองใชเวลาหนอย ตัวอยางเชน หลายคนคิดวาการเปล่ียนแปลง
และกอต้ังข้ึนมาใหม ใชเวลาเพยีงส้ันๆ พอเชือ่วาเราตองการเวลาในการวาง
รากฐานอยางแทจริงใหเปนการเปล่ียนแปลงท่ีไดผล และน่ีคือเวลาท่ี
จะวินิจฉัย บางคร้ังการวินิจฉัยแทนท่ีจะกระตุนใหเรากระทำส่ิงท่ีเราคิดไว
แตแรกวาจะทำภายหลัง และน่ีคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับพอในสองสามเดือนท่ีผานมา
การวินิจฉัยนั้นพอกระทำเฉพาะพระพักตรพระเปนเจา มองดูเคร่ืองหมาย
รับฟงส่ิงท่ีเกิดข้ึน สัมผัสกับความรูสึกของประชาชนโดยเฉพาะผูยากจน
การเลือกของพอซ่ึงสัมผสักับชวีติประจำวัน เชนการใชรถทีพ่อสมควร สัมผสั
กับการวินิจฉัยฝายจิตวิญญาณซ่ึงจะตอบสนองความตองการท่ีเกิดข้ึน เม่ือ
มองดูส่ิงตางๆ มองดูประชาชน หรอืสญัญาณแหงกาลเวลา การวนิจิฉยัในองค
พระเจานำทางพอในการปกครองประชาชน

แตพอระมัดระวังเสมอเก่ียวกับเรื่องการตัดสินใจอยางกะทันหัน พอ
ระมัดระวังตัวเก่ียวกับการตัดสินใจคร้ังแรก กลาวคือสิ่งแรกท่ีเขามา
ในความคิด หากพอจะตองตัดสิน ตามธรรมดาแลวเปนส่ิงท่ีไมถูกตอง พอ
ตองรอและประเมินผล มองลึกเขาไปในตัวของพอเอง ใชเวลาท่ีจำเปน
ความเฉลียวฉลาดในการวินิจฉัยชวยขจัดความไมชัดเจน และชวยใหเรา
พบกับหนทางท่ีถูกตอง ซ่ึงอาจจะไมตรงกับส่ิงท่ีดูเหมือนจะยิ่งใหญและ
เขมแข็งเสมอไป

เกีย่วกบัคณะเยสุอติ
การวินิจฉัยจึงถือไดวาเปนหลักสำคัญในชีวิตฝายจิตวิญญาณของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เปนการแสดงออกเปนพิเศษเก่ียวกับการ
เปนสมาชิกของคณะเยสุอิตของทาน ขาพเจาถามพระองควาทำอยางไร
ถึงจะใหคณะเยสุอิตรับใชพระศาสนจักรในปจจุบัน อะไรเปนสัญลักษณ
แตอะไรอาจเปนส่ิงท่ีทาทายคณะเยสุอิตดวย

“คณะเยสุอิตเปนสถาบันท่ีมีความตึงเครียด” พระสันตะปาปาตรัสตอบ
“มีความตึงเครียดเปนพื้นฐานเสมอ สมาชิกคณะเยสุอิตคือบุคคลที่ไมเอา
ตัวเองเปนจุดศูนยกลาง คณะเยสุอิตมองดูจุดศูนยกลางของตนเองท่ีอื่น
จุดศูนยกลางน้ันก็คือพระคริสตเจาและพระศาสนจักร ดังน้ันหากคณะ
มีจุดศูนยกลางในพระคริสตเจาและพระศาสนจักร คณะก็มีจุดอางอิงอยู
สองขอ เพื่อความสมดุลและสามารถอยูในริมขอบหรือในแนวหนาได
หากคณะมองดูตัวเองมากเกินไป ก็เทากับเอาคณะมาเปนจุดศูนยกลางท่ี
เขมแข็งและสามารถปกปองตัวเองได แตแลวคณะก็ตองเสี่ยงที่จะรูสึกวา
ตัวเองปลอดภัยและพ่ึงตนเองได คณะตองมีคำวา “พระเจาสำคัญกวาเสมอ”
ตอหนาตอตาเสมอ พระเจาผูยิ่งใหญกวาเสมอ และแสวงหาความรุงโรจน
อันยิ่งใหญของพระเจากอนอื่นเสมอ พระศาสนจักรซึ่งเปนเจาสาวแทของ
พระครสิตเจา พระครสิตเจากษัตริยผทูรงมีชยัเหนือเรา (อานตอหนา 13)

ใหสมัภาษณสำนักสือ่เยสุอิต (2)

(อานตอหนา 7)

ความหวงั (ไวใจ) ในชวีติประจำวนัของเรา
แปลโดย  พระสังฆราชกิตติคุณยอรช ยอด พมิพสิาร

การอธิบายถึงเรื่อง “ความหวัง” หรือ “ความไวใจ” เปนส่ิงท่ีคอนขาง
จะลำบาก หลายคนคดิวาเปนความสามารถท่ีจะบรรลถุงึจดุหมายปลายทาง แม
จะยากลำบากสักเพยีงใด ความหวังดูเหมอืนจะเปนการยอมรับผดิชอบในฐานะ
ทีเ่ราเปนมนุษยโดยส้ินเชิง แตมิใชเพยีงแตเราเทาน้ัน แตยงัหมายถึงองคพระ-
ผูเปนเจาอีกดวย ดังน้ันความหวังซ่ึงเปนจุดมุงหมายของมนุษยที่ควบคูและ
ทาทายมนุษยในระหวางท่ีเขาดำเนินชีวิต เปนกิจการท่ีกำลังดำเนินตอไป เรา
สามารถสังเกตลักษณะพเิศษของคำวา “ความหวงั” นี้

ขอ 1 ขอแรก ความไวใจ หวงัลวงหนาถึงความเปล่ียนแปลง เขาเช่ือวาโลก
หรอืสถานการณใดๆ กต็าม สามารถเปล่ียนแปลงได เปนการมองผานปจจุบนั
และไมยอมรับวา นี่คือคำตอบสุดทาย นักบุญเปาโลกลาวถึงความหวังและ
บทบาทท่ีมองลวงหนาถึงการเปล่ียนแปลงในจดหมายถึงชาวโรม “แตถาเรา
หวงัส่ิงทีเ่รามองไมเห็น เรากย็อมมคีวามมานะพากเพียรรอคอยสิง่น้ัน” (โรม
8:25) ความหมายอันเปนพืน้ฐานก็คือ ใหเราพากเพียร ไมวาจะมีอปุสรรคใดๆ
กต็าม

คุณสมบัติอีกประการหน่ึงของความหวังก็คือ ความคาดหวังท่ีรอนรน
นกับุญเปาโลแสดงใหเหน็ถึงเร่ืองน้ีในจดหมายถึงชาวโรมของทานเชนเดียวกัน
(โรม 8:19-23) เม่ือบรรดาสิ่งสรางและผูมีความเชื่อกำลังจดจอรอคอยการ
เผยแสดงของบรรดาบุตรธิดาของพระเจา ใหความหวังเก่ียวกบัการกลับคืนชีพ
ของพวกเขาจะเปนจริงข้ึนมา ในบทความเดียวกันน้ี นักบุญเปาโลมองเห็น
ความคาดหวังและความเครงเครียด ซ่ึงเปนเคร่ืองหมายของความหวัง หรือ
การเอียงคอจองดูส่ิงท่ีกำลังจะเกิดข้ึน

ขอ 2 ขอที่สอง ความหวังไมพยายามหลบหลีกความเจ็บปวด หรือความ
ปวดราว แตพรอมทีจ่ะเผชญิหนาอยางจังๆ ดังน้ันผมีูความหวังจะยืนหยดัในการ
เผชญิหนากับความจริง

บทพริาปร่ำไหในพระคมัภรี (บทเพลงสดดีุ 3) เผยแสดงถงึสวนประกอบ
ของการพิราปร่ำไห เผยแสดงถึงสวนประกอบภายในของการร่ำไห บทเพลง
สดุดีนีเ้ก่ียวกับสามฝายคือ องคพระเจา ผแูตงเพลงสดุดี และศัตรู ไมวาจะมีอะไร
เกดิข้ึน เม่ือถงึเวลาองคพระเจาก็จะไมทรงทำใหผทูีห่วงัในพระองคตองผดิหวงั
(ดูเพลงสดดีุ 3:2-8)

ขอ 3 ขอทีส่าม ความหวงัไมยอมหยดุย้ัง ไมยอมรบั “ฝนหวาน” หรอืเปน
แตเพยีงหวงัในอนาคตท่ีสดใส ผลกคื็อความหวงัเรยีกรองใหมีกจิการอยเูสมอ
นิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจาท่ีนักบุญลูกาจารึกไวเกี่ยวกับหญิงมาย
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ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เข็มกลัด  โลตางๆ
เหรยีญกฬีา  หวัเขม็ขัด  กระดมุ  เครือ่งหมายตางๆ
เข็มติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สต๊ิกเกอร
ยนิดีรบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เส้ือ,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลกึตางๆ  หลากสสีวยงาม

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)

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลมูเินยีม-กระจก, เลือ่น-สวงิ, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทบีาร-ฉาบเรียบ, ผนงัเบา
โครงหลงัคาเหลก็,  ประตเูหลก็, มงุลวด,
เหล็กดัด, 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

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

หองพัก... 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

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

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

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

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

ขอใหดวงวิญญาณ คุณพอยาโกเบ สมัย สุธางคกูล เสวยสุขรวมกับ
พระเยซูเจา แมพระ เทวดา และนักบุญท้ังหลาย ในสรวงสวรรคดวยเทอญ

เกิดใหมในพระเจา 24 ธ.ค. 1998
จาก ฟรงัซิสโก สมชาย สุธางคกลู (ลกู) แอน โอ ออฟ (หลาน)

ใหเราเรยีนรทูีจ่ะสูญเสียชวีติของเราเพ่ือพระครสิต  เหมอืนของขวญัหรือเครือ่งบูชา กบัพระครสิตเราไมสูญเสียอะไรเลย
ขอคดิ สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ วนัท่ี 29/06/2013
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สัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร

คณะพระเมตตาประเทศไทย (ตอจากหนา 2)
คณุพอยอหน ตามาโย คณุพอธรีพงษ กานพิกลุ คณุพอ
มงคล จันทรสุขสันต และสัตบุรุษ 29 คน ไดเดินทาง
ไปสมโภชพระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล ที่
สักการสถานพระเมตตาแหงอัครสังฆมณฑลคากายัน
ดิโอโร ประเทศฟลิปปนส ซ่ึงมีพระรูปพระเมตตา
สูงถึง 50 ฟุต

โดยเย็นวันเสารมีพิธีมิสซาเวลาบายสามโมง และ
เริ่มต้ังศีลมหาสนิทต้ังแตสองทุมใหสัตบุรุษเฝาศีลฯ
ไปจนถึงเชาวันอาทิตยเวลา 03.00 น. จากน้ันจึงเร่ิมแห
ศีลมหาสนิทไปรอบเนินสักการสถานและอวยพรศีล
มหาสนิทเปนระยะๆ เปนท่ีนาแปลกใจวาแมเปนเวลา
เชาขนาดน้ันแตก็มีสัตบุรุษมารวมแหศีลและรับพร
ศีลมหาสนิทจำนวนมาก จากน้ันจึงเร่ิมพธีิมิสซาสมโภช
พระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล ทีเ่นินท่ีต้ังพระรูป
พระเมตตา และตลอดท้ังวันมีพธีิมิสซาท่ีวดัพระหฤทยั
ประจำสกัการสถานอีก 5 รอบ

คณะพระเมตตาประเทศไทยไดรวมรับประทาน
อาหารค่ำกับพระอัครสังฆราชอันโตนีโอ จาเวลลานา
เลเดสมา พระอคัรสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑลคากายัน
ดิโอโร พระคุณเจาเปนผเูชีย่วชาญในงานสังคมสงเคราะห
โดยเฉพาะในชวงท่ีประเทศฟลิปปนสไดรับผลราย
จากพายุไหเยียน ทานไดออกเยี่ยมเยียนและอภิบาล
ผสููญเสียเหลาน้ัน ทานไดใหความเปนกนัเองแกพวกเรา
ชาวไทยอยางมาก ไดทราบวามีคนไทยหลายทานไป
เรยีนวชิาเครดิตยูเนียนจากทานท่ีประเทศฟลปิปนสดวย

คณะพระเมตตาประเทศไทยยังมีโอกาสไป
เยี่ยมเยียนสักการสถานแมพระแหงเมืองลิปา และเขา
เยี่ยมซิสเตอรคณะคารเมไลท ซึ่งแมพระประจักษมา
แกซิสเตอรในอาราม ณ ที่นี้ คุณพอธีรพงษ กานพิกุล
ไดรองเพลงแมพระแหงเมืองลิปาท่ีทานนำทำนอง
ด้ังเดิมของสักการสถานมาใสเน้ือภาษาไทยใหแก
บรรดาซิสเตอรไดฟง นำความประหลาดใจและซาบซ้ึง
แกบรรดาซิสเตอรคารเมไลทเปนอยางมาก ซิสเตอร

ขอความท่ี 1 (อสย 11:1-10)
“หนอหน่ึงจะแตกออกจากตอของเจสซี..

ทารกที่ยังไมหยานม
จะเลนอยูที่ปากรูงูเหา
เด็กที่หยานมแลว

จะเอามือวางที่รังของงูพิษ”
หนอหนึ่งจะแตกออกจากตอของเจสซี กิ่งหนึ่ง

จะงอกขึ้นจากรากของเขา พระจิตของพระยาหเวห
จะพำนักอยเูหนือเขา คือจติแหงปรีชาญาณและความเขา
ใจ จติแหงความคิดอานและอานภุาพ จติแหงความรูและ
ความยำเกรงพระยาหเวห เขาจะพอใจยำเกรงพระยาหเวห
จะไมพิพากษาตามท่ีตาเห็น จะไมตัดสินตามท่ีหไูดยนิ
แตจะพิพากษาคนยากจนดวยความชอบธรรม จะตัดสิน
อยางเท่ียงธรรมเพ่ือผถูกูขมเหงในแผนดิน คำพดูของเขา
จะเปนเหมือนไมเรียวท่ีเฆ่ียนตีผคูน บนแผนดิน ลมปาก
ของเขาจะประหารคนอธรรม ความชอบธรรมจะเปนดัง
ผาคาดสะเอว ความซ่ือสตัยจะเปนเหมือนเข็มขัดคาดบ้ัน
เอวของเขา สุนขัปาจะอยกูบัแกะ เสือดาวจะนอนอยกูบั
ลูกแพะ ลูกโคและลูกสิงโตจะหากินอยูดวยกัน เด็ก
คนหน่ึงก็ยังนำมันไปได แมโคกับหมีจะหากินดวยกัน
ลกูของมันจะนอนอยดูวยกนั สิงโตจะกินฟางเหมือนโค
เพศผ ู ทารกท่ียงัไมหยานมจะเลนอยทูีป่ากรูงูเหา เด็กท่ี
หยานมแลวจะเอามือวางทีร่งัของงพูษิ จะไมมีผใูดทำราย
หรอืทำลาย ทัว่ภเูขาศักด์ิสิทธ์ิ ของเรา เพราะแผนดินจะ
รูจักพระยาหเวหอยางสมบูรณด่ังน้ำปกคลุมทะเล
วันน้ัน รากของเจสซีจะต้ังข้ึนเปนเคร่ืองหมายสำหรับ
ประชาชนท้ังหลาย จะเปนท่ีแสวงหา ของนานาชาติ และ
จะมีทีพ่ำนกัอยางรงุโรจน (อสย 11:1-10)

586 ปกอนพระเยซูเจาเสด็จมาบังเกิด(586 ก.ค.ศ.)
ประชากรชาวอิสราเอลส้ินชาติส้ินแผนดิน อาณาจักร

บาบิโลนมาตีกรุงเยรูซาเล็ม ทำลายกำแพงเมือง เผา
พระวิหาร กวาดตอนผูคนชาวยิวไปเปนเชลยที่กรุง
บาบิโลนนาน 50 ป เม่ือชาวอสิราเอลไปอยทีูก่รงุบาบิโลน
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยางหลีกเล่ียงไมไดก็คือ พวกเขาถูกดูถูก
ดูแคลน ไรศักด์ิศรี ซึ่งเจ็บปวดกวาความยากลำบาก
ที่ตองไปใชแรงงานเปนทาสเขา คำดูแคลนท่ีเจ็บปวด
ที่สุดก็คือชาวเคลเดีย (บาบิโลน) ถามชาวยิววา  “แลว
พระของแกอยูที่ไหน?” ชาวยิวคิดเสมอมาวาตราบใด
ทีพ่วกเขามีพระวหิารและถวายเคร่ืองบูชาแดพระเปนเจา
บานเมืองของเขาจะไมมีวันพังพินาศ พระวิหารต้ังอยู
บนภูเขาศิโยนเปนสัญลักษณวาพระเปนเจาประทับอยู
ในชาติ ถาไมมีพระวิหารก็ไมมีพระ แตการไมมีพระ-
เปนเจาเปนเร่ืองที่เปนไปไมได ดังน้ันพระวิหารตอง
ไมมีวันพัง ชาติตองไมมีวันลม แตคราวน้ีมันเกิดข้ึน
จริงๆ และพวกเขาตอบคำถามชาวบาโลนไมได “พระ
ของแกอยูที่ไหน?” เพราะพระวิหารถูกเผาไปแลว
ตอหนาตอตา

ประกาศกอิสยาหจะคอยๆ ตอบคำถามแกชาวยิววา
ทำไมเหตุการณนีจ้งึเกิดข้ึนดวยเรือ่ง “ผรูบัใชพระยาหเวห”
(อสย 49, 50, 52, 53 อธิบายแลวในหนังสือ “25 ขอความ
พระคมัภรีไพเราะตลอดกาล” บทท่ี 7-10) ดังน้ันเม่ือเรา
อานหนังสือประกาศกอิสยาหในพระคัมภีรเราจะพบ
ประโยคท่ีวา “จะทรงชวยประชากรของพระองคใหพน
จากการลบหลูทั่วแผนดินเพราะองคพระผูเปนเจาได
ตรัสแลว” (อสย25:8) หรอืจะพบคำวา “ทรงชวยใหพน
จากความอับอาย” หรือบางทีก็เปนประโยคทำนองวา
จะปราบชาติตางๆ ทีย่กตวัขึน้สูงใหต่ำลง และยกอสิราเอล
ข้ึนมาใหม (อสย 26:1-11)

คนๆ หนึ่งจะตองใหกำลังใจคนท้ังชาติท่ีมองดู
เหตุการณแลวมองไมเห็นอนาคต อิสยาหจะทำไหว
หรือ? ความไพเราะของหนังสือประกาศกอิสยาห
ตอนนี้จึงอยูตรงที่วา อิสยาหเอาหัวใจที่ เชื่อมั่นใน
ความรักตอองคพระผูเปนเจาอยางมากมาทำภารกิจ
ใหความหวงัแกคนทัง้ชาตนิีไ้ดมคีวามหวงั ไมปลอยตวั
เสียความเชื่อเพราะสิ้นหวัง และละทิ้งทรัพยสมบัติ
ที่ตัวเองมีคือการเปนประชากรของพระเปนเจาเพ่ือ
จะนำพระเจาไปใหนานาชาติทิ้งไปเสียเปลา

ความหวงัท่ีอสิยาหใหแกชาวยวิเปนภาพนมิิตท่ีทาน
เห็นความสงบวาจะกลับมาอีก สงบสันติขนาดวา
เด็กทารกจะเลนอยูที่ปากรูงูเหาสบายๆ สุนัขปาจะ
นอนอยูกับลูกแกะ ฯลฯ แตการณนี้จะมาถึงจะตองมี
คนๆ หน่ึงทีพ่ระประทานมาใหแกชาวเราเพือ่มาทำส่ิงน้ี
ใหสำเร็จ เขาเปนหนอออกมาจากตอของเจสซีที่
ราชวงศกษัตริยดาวิดโดนอาณาจักรบาบิโลนมาทำลาย
จนส้ินซากราบเปนหนากลองเหมือนตอไมตรงน้ี
แหละครับท่ีทำใหขอความพระคัมภีรของอิสยาห
งดงามในใจคริสตชน เมือ่พวกบรรดาอัครสาวกยคุแรก
มาอานพระคัมภีรตอนนี้พวกเขาไมเพียงแตรูสึกวา
ไพเราะ แตเขารูสึกเปนหน้ีบุญคุณประกาศกอิสยาห
ที่ทำใหเราเขาใจองคพระเยซเูจาไดชดัเจนข้ึนวาเปนผทูี่
พระเปนเจาทรงแตงตั้งไวใหมาสรางสันติในจิตใจ
ผูคนและมาสถาปนาพระศาสนจักรคือการประทับอยู
ของพระเปนเจา ในยคุสดุทายอยางแทจรงิ

พอคริสตมาสมาถึง เราก็นำเอาขอความของอิสยาห
ตอนน้ีมาอานทุกป เพือ่จะระลกึถงึพระกมุารผปูระทาน
ความสงบสันติ รปูพระกมุาร แมพระและนักบญุโยเซฟ
ในถ้ำเล้ียงสัตวจึงทำใหผูคนสงบสันติไดทุกยุคทุกสมัย
ทำไมเลา? เพราะพระองคไมเคยดาเรามนุษยวา ไอโง
หรือคนช่ัว แตพระองคเสด็จลงมาประทับอยูกับเรา
มนุษยและรักเราบนไมกางเขน  คนไทยอยากไดความสงบ
ในชาติ บางทีอาจตองเริม่ตรงท่ีไมตะโกนไปยังกลมุใด
วาไอโง เราอาจหยุดตัวเราที่จะไปตะโกนดาใครวา
ไอชั่ว แลวขอพระกุมารแหงความสงบสันติมาบังเกิด
ในดวงใจของชาวไทยทุกคนในยามน้ี ในคริสตมาสปนี.้

ยังไดนำกลีบกุหลาบท่ีโปรยปรายลงมาอยางอัศจรรย
ในวันท่ีแมพระประจักษมาและใหเกิดเคร่ืองหมาย
เหลาน้ีมาใหแกพวกเราชาวไทยไดชม สักการสถาน
แหงน้ีเพิง่ครบรอบปท่ี 65 (1948-2013) และเม่ือปทีแ่ลว
พระอัครสังฆราชยังไดนำพระรูปแมพระแหงเมือง
ลปิาไปถวายแดสมเด็จพระสันตะปาปากติติคณุเบเนดิกต
ที ่ 16  กอนกลบัยงัมีโอกาสไปเยอืนสกัการสถานพระเมตตา
แหงมะนิลาท่ีเมืองบูลาคัน อนัเปนสักการสถานประจำ
อัครสังฆมณฑลมะนิลา และไดถวายมิสซาภาษาไทย
ที่วัดประจำสักการสถาน ขอพระเมตตาแกพี่นองชาว
ฟลปิปนสทีป่ระสบภัยจากพายุและแกชาวไทยทุกคน
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มิตรภาพและความเชื่อ

เอริค อาเวอบัค นักวิจารณสำคัญในวงการวรรณคดีในหนังสือชื่อ
“Mimesis” ซ่ึงทานเขียนเอง ทานเปรียบวรรณคดีโรมและกรีกท่ีเกี่ยวกับ
โศกนาฏกรรม มักจะวาดภาพบุคคลท่ีคลายคลึงกับนักบุญเปโตร น้ำตาของ
เปโตรทีก่ลาวถงึในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัพระทรมานของพระเยซเูจา เม่ือทานปฏเิสธวา
ไมรูจักกับพระองคนั้น เปนการทาทายซ่ึงลงทายดวยการปฏิเสธพระเยซูเจา
เหตุใดชาวประมงธรรมดาๆ คนหน่ึง จงึกลายเปนจุดศูนยกลางของโศกนาฏกรรม
นีไ้ด

ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการเลือกดาวิด เราจะเห็นวาประกาศกซามูเอลพยายาม
เลือกผูที่เหมาะสมท่ีสุดใหเปนกษัตริยแทนซาอูล ขบวนการเลือกสรรเปน
ขบวนการท่ียืดยาว เพื่อใหมีความต่ืนเตน บุตรท้ังเจ็ดของเจสซีไดปรากฏตัว
เริ่มต้ังแตลูกคนโตเพ่ือใหเปนไปตามข้ันตอนของมนุษย แตพระเจามิไดทรง
ใชมาตรฐานของมนุษย พระเจาทรงเปนอสิระ ในท่ีสุดผท่ีูไดรบัเลือกกคื็อดาวิด
นองชายคนสุดทอง ซ่ึงเปนเพียงเด็กเลี้ยงแกะ ซ่ึงดูแลแกะของเขาใกลๆ กับ
เบธเลเฮม

เราคิดในใจวาพระเจาจะทรงเลือกบุคคลท่ีเราคิดวาเหมาะสม เรามักจะ
สรุปในใจวาบุคคลท่ีควรจะไดรับเลือกใหเปนผูรับผิดชอบในเร่ืองท่ีสำคัญ
ตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทุกประการ แตถาพระเจาจะทรงเลือกใคร เราไม
สามารถคิดดังเชนพระองค ความจำกัดของเราไมสามารถจำกัดพระเจาได
พระหรรษทานของพระเจาเปยมไปดวยความประหลาดใจ พระเจาทรงเลือก
ยาโคบแทนท่ีจะทรงเลือกอิสอัค และพระบุตรของพระเจาทรงบังเกิดในถ้ำ
เล้ียงสัตว มิใชในราชวัง การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองคยิ่งจะนาพิศวง
มากกวาท่ีเราคิด

“มนุษยมองแตรูปรางภายนอก องคพระผูเปนเจาทรงมองจิตใจ”
(1 ซามูเอล 16:7)

ขาแตพระเจา ผทูรงพระอานุภาพ วถิขีองพระองค
มิใชวถิขีองพวกลกู โปรดทรงประทานพระหรรษทาน
อยาใหลกูตัดสินเพยีงภายนอก แตใหพบกบัพระองค
ในเหตุการณและบุคคลท่ีลกูมิไดคาดคิด ซ่ึงพระองค
ทรงเลือกใหกระทำตามพระประสงคของพระองค 
อาแมน

เบ้ืองหลังทกุสิง่
นติยสารไทมข้ึนหนาปกบุคคลแหงป
พระสนัตะปาปาฟรังซิสผสืูบตำแหนงนักบญุเปโตร
พรอมกับระบุเหตุผลของการเลือก
ภายในระยะเวลาไมถงึเกาเดือนทีร่บัตำแหนง
พระองคสามารถเรียกคืนศรัทธาประชาชนไดอยาง

ทวมทน
หลังจากเร่ืองราวรายแรงท่ีเกิดข้ึนจากคนของพระศาสนจักร
จนผคูนเริม่เออืมระอากบัความไมโปรงใส
ทั้งในการบริหารท้ังในเร่ืองเงินทองท้ังในเร่ืองของศาสนบริการ
กระทัง่หลายคนสายหวัหมดความเชือ่ถอืพากนัถอดใจ
พรอมกบัยนืยนัฉนัเชือ่ในพระเจาแตไมเช่ือในพระศาสนจกัร
เหมือนท่ีเกิดข้ึนในหลายยุคหลายสมัยแหงประวัติศาสตร
ยิง่กระแสหลังนวนิยมกระหน่ำซ้ำใหตองซวนเซ
ไหนจะมีการต้ังคำถามกับการมีตัวตนอยขูองพระเจา
ทีค่นยคุนีถ้อืวาจรงิคือส่ิงท่ีพสูิจนไดดวยหลกัวทิยาศาสตร
สงผลใหเกดิขอกงัขาในขอความเชือ่ทีส่งทอดกนัมา
ทีค่นยุคน้ีมองวาเปนตัวตีกรอบกดีกันอสิรภาพมนุษย
กระทัง่วนัน้ันนักบญุฟรงัซิสแหงอสัซีซีกลบัมาอีกครัง้
ในพระสันตะปาปาฟรังซิส
พรอมกับพันธกิจชดัเจนแมจะตางกันในบริบทแหงกาลเวลา
“จงไปซอมแซมท่ีพำนกัของเรา” “จงซอมพระศาสนจักรของเรา”
พระศาสนจักรที่ถือกำเนิดมาในความรักในการรับใช
เริ่มจากรักและรับใชคนต่ำตอยคนยากคนจนคนเจ็บคนปวย
เพราะการจะกคืูนสภาพดัง้เดิมของมนุษยชาติกลบัคืนมา
ตองเริ่มตนจากการเยียวยาแกไขอาการผิดปกติในทุกระดับ
ทั้งดานรางกายท้ังดานศักด์ิศรีทั้งดานความเทาเทียมในสังคม
ดังท่ีพระเยซูเจาไดทรงทำและยังทรงทำอยูมาโดยตลอด
กอนที่นิตยสารจะเลือกใหเปนบุคคลแหงป
พระเจาทรงเรียกพระสันตะปาปาฟรังซิสใหเปนบุคคลแหงยุคแลว
สำหรบัพระศาสนจักรของพระองคสำหรบัศิษยของพระองค
เริม่ตนจากความสุภาพจากความยากจนจากความเรียบงาย
อันเปนทาทีพื้นฐานของการเขาหาผูคนทุกระดับทุกฐานะสังคม
อันเปนทาทีพื้นฐานท่ีขาดไมไดของความรักและการรับใช
ไมมีททีาลังเลเม่ือผสัูมภาษณขอใหนยิามตัวตนพระองค
“ขาพเจาเปนคนบาป” พระองคตรัสซ่ือๆ จริงใจ
“และน่ีคือคำนยิามท่ีถกูตองท่ีสุด” ทรงยืนหยดั
“นีไ่มใชคำพดูเปรียบเปรยใหดูดีสละสลวย
ขาพเจาเปนคนบาป
ขาพเจาเปนคนบาปท่ีพระเจาทรงทอดพระเนตรเมตตา” ทรงเสริม
การเลือกลงมาพักและทำงานในบานพักสำหรบัสมณะท่ีมาธุระท่ีโรม
แทนท่ีจะปลีกวิเวกบนตำหนักรโหฐานตามความหมายแหงคำ
บงบอกความตองการรวมชะตากรรมรวมความทุกขยากลำบากมนุษย
“ขาพเจามองวาพระศาสนจักรเปนโรงพยาบาลในสนามรบ”
ทรงใหมุมมองเปนรปูธรรมเม่ือผสัูมภาษณขอคำนยิามพระศาสนจักร
“กอนจะถามขอมูลอะไรอ่ืนตองรีบรักษาแผลเปนอันดับแรก
รกัษาแผลกอนแลวจงึพูดคุยเร่ืองอ่ืน...” ทรงยนืยันหนกัแนน
เพราะนั่นคือความตองการเรงดวนกอนขอมูลอื่นใด
อันเปนทาทีแหงความรักและการรับใช
ต้ังอยูบนพื้นฐานความเมตตาความเขาใจความเห็นอกเห็นใจ
กอนจะวากันบนหลักเหตุผลหลักการกฎเกณฑขอบังคับ
แตละเชารวมสวดภาวนารวมพิธีมิสซากับใครก็ตามท่ีมีโอกาส
ยืนยันในความสำนึกแหงความเทาเทียมแหงประชากรพระเจา
บุคคลแหงปจึงไมเปนแคบุคคลดีเดนนายกยองสรรเสริญ
แตสำหรบัพระสันตะปาปาฟรังซิส
บุคคลแหงปคือคนของพระเจาและคนของมนุษย...นั่นเอง
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และเรามอบถวายตัวเราแดพระองคโดยส้ินเชิง รวมท้ัง
การงานอันหนักหนวงของเรา แมวาเราจะเปนเพียง
ภาชนะท่ีทำดวยดินไร ซ่ึงความสำคัญ  ตลอดเวลา
เครื่องมือที่ชวยทำใหคณะเยสุอิตไมเปนจุดศูนยกลาง
ของตัวเองอยางเขมแข็งก็คือ การพิจารณามโนธรรม
ซ่ึงเปนเสมือนบิดาและพี่นอง เพราะจะชวยใหคณะ
บรรลุถึงเปาหมายของคณะไดดียิ่งข้ึน”

พระสันตะปาปาทรงกลาวถึงกฎวินัยของคณะ
เยสุอิต ใหสมาชิกทุกคนตองเปดเผยมโนธรรมของตน
กลาวคือสภาพความเปนจริงฝายจิตวิญญาณ เพือ่ผใูหญ
ในคณะจะไดสำนึกถึงและรูจักผูที่ทานสงไปทำงาน
แพรธรรม

พระสันตะปาปาตรัสวา “แตเปนเร่ืองท่ีลำบาก
ในอันท่ีจะกลาวถึงคณะ หากกลาวมากไปก็อาจจะเส่ียง
กับการเขาใจผิด เราสามารถกลาวถึงคณะดวยการ
บรรยายได มิใชในดานปรัชญาหรือเทววิทยา รูปแบบ
ของคณะมิไดมาจากการถกเถียง แตมาจากการวินิจฉัย
ซ่ึงก็ตองมีการถกเถียงในชวงน้ันดวย ในมิติที่ล้ำลึก
เราไมสามารถก้ันขอบเขตได และไมทำใหครบวงจร
สมา ชิกของคณะ เย สุอิ ต คือบุ คคล ท่ี มีความ คิด
ไมครบครัน แตยังเปดใจไวสำหรับความคิดอ่ืนๆ มี
ระยะหน่ึงในประวัติของคณะเยสุอิต ที่คณะตองอยู
ในบรรยากาศท่ีปดและเครงครัด เปนผูที่ไดรับการส่ัง
มากกวาขอล้ำลึกจนไดชือ่วาชวงเวลาแหงการถกูฝงไว”

พระสันตะปาปาตรัสถึงบันทึกโครงราง ซ่ึงจัด
ทำข้ึนดวยจุดประสงคในภาคปฏิบัติ ซ่ึงภายหลังไดนำ
ไปใชแทนพระวินัยของคณะ โครงรางน้ีไดใชในการ
อบรมสมาชิกของคณะช่ัวระยะเวลาหน่ึง ตามความเห็น
ของพระสันตะปาปา ชวงระยะเวลาน้ีกฎวินัยครอบงำ
จิตตารมณแทของคณะ และคณะยินยอมท่ีจะอธิบาย
และตีความหมายจิตตารมณของคณะแคบเกินไป

พระสนัตะปาปาตรัสตอไปวา “สมาชิกคณะเยสุอติ
คิดแลวคดิอกีวา ตองมองดูอนาคตท่ีพวกเขาตองกาวหนา
ไปถึงใหได นัน่กคื็อพระเยซเูจาทรงประทบัอยตูรงกลาง
นี่ คือพลังที่แทจริง  และส่ิงน้ีแหละท่ีผลักดันคณะ
ใหเฝาแสวงหา มีพลังในการสรางสรรค และมีใจกวาง
เหนือสิ่งอ่ืนใด คณะเยสุอิตจะตองเปนคณะท่ีนำการ
สวดภาวนาในภาคปฏิบัติ ตองดำเนินชีวิตท่ีลึกซ้ึง
กบัพระศาสนจักรสวนรวม ในฐานะท่ีเปนท้ัง “ประชากร
ของพระเจา” และ “มารดาศักด์ิสิทธ์ิในฐานันดรของ
พระศาสนจักร” ซ่ึงตองมีการถอมตัว การเสียสละ
และความกลาหาญเปนอยางมาก เม่ือตองเผชิญกับ
ความเขาใจผิด คณะเปนจุดศูนยกลางของความเขาใจผิด
และถูกใสราย แตนัน่นับวาเปนทัศนคติทีดี่และมีผลทีดี่

ใหเราคิดยอนไปในประวัติศาสตรในศตวรรษท่ีผานมา
เก่ียวกับปญหาดานพิธีกรรมท่ีประเทศจีน เรื่องจารีต
มาลาบาร และปญหาท่ีประเทศปารากวัย”

“ตัวพอเองก็เปนประจักษพยานเก่ียวกับความ
ไมเขาใจและปญหาตางๆ ที่คณะตองเผชิญเม่ือเร็วๆ นี้
นบัเปนส่ิงท่ียากลำบากมาก โดยเฉพาะเม่ือมาถึงปญหา
เรื่องการใหสมาชิกของคณะเยสุอิตทุกคนปฏิญาณตน
เปนขอทีส่ี่ซ่ึงเก่ียวกบัความนบนอบตอพระสันตะปาปา
ส่ิงท่ีทำใหพอม่ันใจในชวงเวลาของคุณพออารูเป
(มหาธิการเจาคณะของคณะเยสุอิต ต้ังแตป 1965 ถึง
1983) ก็คือทานเปนบุคคลที่อธิษฐานภาวนา ทานใช
เวลานานในการอธิษฐานภาวนา พอจำไดเม่ือทานน่ัง
กับพื้นอธิษฐานภาวนาแบบญ่ีปุน ดวยเหตุนี้ ทานจึงมี
ทศันคติทีถ่กูตอง และตัดสินใจไดอยางถูกตอง”

ตวัอยางคอืคณุพอปเตอร เฟเบอร (พระสงฆทีพั่ฒนา)
ขาพเจาอยากทราบวา มีผูใดในคณะเยสุอิตต้ังแต

เริ่มต้ังคณะจนถึงปจจุบันท่ีมีอิทธิพลกับทานเชนน้ี
ขาพเจาจึงถามพระสันตะปาปาวามีใครบางและ
เพราะเหตุใด ทานก็เริ่มตนโดยกลาวถึงนักบุญอิกญา
ซีโอ โลโยลา (ผูสถาปนาคณะเยสุอิต) และฟรังซิส
เซเวียร แลวพระองคก็เนนถึงบุคคลผูหนึ่งซ่ึงไมคอย
เปนท่ีรูจักมากมายนัก บุคคลผูนั้นคือคุณพอปเตอร
เฟเบอร (1506-1546) จากซาวอย ทานเปนศิษยรนุแรกๆ
คนหน่ึงของนักบุญอิกญาซีโอ ที่จริงคงเปนบุคคลแรก
ที่ทานเปนเพื่อนรวมหองเม่ือทั้งสองเปนนักศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยที่ปารีส เพื่อนรวมหองคนที่สามคือ
ฟรังซิสเซเวียร สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่ 9 ได
ประกาศใหคุณพอเฟเบอรเปนบุญราศี เม่ือวันท่ี 5
กันยายน 1872 แตทานยังไมไดรับการแตงต้ังใหเปน
นกับญุจนกระทัง่ปจจุบนั

พระสันตะปาปาตรัสถึงการจัดพิมพหนังสือที่
คุณพอเฟเบอรเขียน พระองคขอนักวิชาการในคณะ
เยสุอิต 2 ทาน คือมิแกล เอ. ฟโอรีโต และไฮเม เอช.
อามาเดโอ ใหจัดพิมพหนังสือเลมน้ัน เม่ือพระองค
ทรงเปนอธิการเจาคณะเยสุอิตท่ีอารเจนตินา ฉบับท่ี
ทานชอบคือของมคีาแอล เด เชอรโต ขาพเจาถามพระ-
สันตะปาปาวา ทำไมพระองคจึงไดรับความประทับใจ
จากเฟเบอร

พระสนัตะปาปาตรัสวา “การทีท่านเสวนากับทุกคน
แมจะอยูหางไกลหรือแมกระท่ังผูที่ตอตานทาน ความ
ศรัทธาแบบเรียบงายของทาน อาจเปนเพราะความไร
เดียงสาของทาน ทานมีเวลาใหเสมอ การไตรตรอง

ภายในอันละเอียดออนของ
ทาน  ความจริงท่ีวาทาน
เปนบุคคลท่ีตัดสินใจในเร่ือง
ที่สำคัญและย่ิงใหญ  แตก็
ยังสามารถเปนคนท่ีเรียบงาย
และนารัก”
มีคาแอล เด เชอรโต กลาว

ถงึคุณพอเฟเบอรวา  “พระสงฆ
ผูปฏิรูป” ในตัวทาน ทานมี
ประสบการณฝายจิตวิญญาณ
การแสดงออกซ่ึงขอธรรม
คำสอนและการปรับปรุง

โครงสราง ทั้งหลายท้ังปวงน้ีซ่ึงแยกกันไมได แลว
พระสันตะปาปาทรงพิจารณาตอเกี่ยวกับหนาตาที่
แทจริงของผูต้ังคณะวา

“อกิญาซีโอเปนคนท่ีลกึลบั แตมิใชสันโดษ” ทำให
พอรสึูกไมสบายใจเม่ือไดยนิวา “การฝกจติ” (Spiritual
Exercises) เปนของนักบุญอกิญาซีโอ ดวยเหตุผลเพยีง
เพราะเปนการกระทำในความเงียบ อนัท่ีจรงิแลว “การ
ฝกจิต” เปนไปตามแนวของนักบุญอิกญาซีโอ เพราะ
ตองกระทำในความเงียบ “การฝกจติ” กส็ามารถเปนไป
ตามแนวทางของนักบุญอกิญาซีโอไดในชีวติประจำวัน
โดยปราศจากความเงียบ การตีความ “การฝกจติ” ทีเ่นน
ชีวิตจิต ความเงียบ และการทำการใชโทษบาปน้ัน
ไมถูกตอง แตกลับเปนที่แพรหลาย แมในคณะเอง
โดยเฉพาะคณะเยสุอติท่ีสเปน พอไมคอยสนใจในเร่ือง
ธรรมล้ำลึกของหลุยส ลาเลมอง และยัง โยเซฟ ซรูนิ และ
คุณพอเฟเบอรก็เปนผูฝกธรรมทานหน่ึง

ประสบการณดานการปกครองในพระศาสนจักร
เหตุการณอะไรบางในดานการปกครองท่ีเก่ียวกับ

พระศาสนจักร ในฐานะท่ีเคยเปนอธิการของคณะเยสุอติ
และตอมาในฐานะเจาคณะแขวงของคณะเยสุอิตท่ี
ไดใหการอบรมคุณพอมาริโอ แบรโกลิโอ? รูปแบบ
การปกครองของคณะเยสุอิตน้ัน อธิการเปนผูตัดสิน
แตตองมีการปรึกษาอยางกวางขวางกับคณะท่ีปรึกษา
ขาพเจาจึงถามพระองควา “ทานคิดวาประสบการณ
ในดานการปกครองสามารถชวยพระองคในการ
ปกครองพระศาสนจักรสากลหรือเปลาครับ” หลังจาก
ทีท่รงหยดุคิดสักพกัหนึง่ พระองคจงึตรสัตอบวา

“หากจะใหพูดอยางตรงไปตรงมา ประสบการณ
ของพอในฐานะผูปกครองในคณะเยสุอิต พอไมเคย
ไดปฏิบัติดังน้ันเสมอไป กลาวคือพอไมไดปรึกษา
ตามความจำเปน และน่ีเปนสิง่ท่ีไมดี รปูแบบการปกครอง
ของพอในฐานะท่ีเปนสมาชิกคณะเยสุอติมีขอบกพรอง
มาก นับวาเปนเวลาท่ียากลำบากในคณะ สมาชิกคณะ
เยสุอิตยุคหนึ่งสูญหายไปแลว ดวยเหตุนี้พอจึงตอง
ทำหนาท่ีเจาคณะแขวงเม่ืออายุนอย พออายุเพียง 36 ป
นับวานาประหลาด พอตองจัดการกับสถานภาพที่
ยากลำบาก พอตัดสินใจอยางฉับพลนัและตามลำพงั แต
พอขอเพิ่มอีกเรื่องหน่ึงวา เม่ือพอมอบอะไรใหใครทำ
พอไววางใจในบุคคลผนูัน้ บคุคลผนูัน้กระทำส่ิงผดิพลาด
ไปเม่ือใด พอกต็อวาบุคคลผนูัน้ แมในรูปแบบน้ี นานๆ
ไปคนเขาก็เบ่ือหนาย การใชอำนาจโดยไมปรึกษา
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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)

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)
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ความช่ืนชมแหงพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงออกพระ-
สมณสาสน ฉบบัท่ี  2  ชือ่  ความชืน่ชมแหงพระวรสาร
(Evangelii Gaudium)  เกีย่วกบัการประกาศพระวรสาร
ในโลกสมัยนี้  เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013
โอกาสสมโภชพระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล
และปดปแหงความเชื่อ ในยอหนาแรกพระองคตรัส
ดังน้ี

“ความช่ืนชมแหงพระวรสารเติมหัวใจและชีวติของ
ทกุคนผพูบปะกบัพระเยซเูจา  ทกุคนท่ียอมรบัความรอด
ที่พระองคทรงเสนอใหจะเปนอิสระจากบาป  ความ
เศราโศก  ความวางเปลาภายใน  และความโดดเด่ียว
พรอมกับพระคริสตเจาความยินดีเ กิดใหมอยาง
สม่ำเสมอ  พอขอใหกำลังใจคริสตชนใหกาวสบูทเรียน
ใหมแหงการประกาศขาวดี  ดวยความช่ืนชมและช้ี
หนทางใหม  ในการกาวเดินของพระศาสนจักรในปที่

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

กำลังมาถึง” (1)
โลกปจจุบันเผชิญอันตรายจากลัทธิบริโภคนิยม

(Consumerism)  ทำใหยึดความพอใจเปนใหญ  และ
ทำใหมโนธรรมเบ่ียงเบน  ชวีติสนใจแตผลกำไร  กไ็มมี
ทีว่างใหคนอืน่  ไมมีทีส่ำหรบัคนยากจน  ไมไดยนิเสียง
ของพระเจา ไมสัมผัสความช่ืนชมยินดีเงียบๆ ใน
ความรักของพระเจา  ไมคิดจะทำความดีตอไป  ไมมีทาง
ทีจ่ะเจริญชวีติท่ีมีศักด์ิศรี  และบรรลชุวีติท่ีสมบูรณ  นี่
ไมใชพระประสงคของพระเจา  “ถาเราปรารถนานำชวีติ
ใหมีศักด์ิศรีและบรรลุชวีติท่ีสมบูรณ  เราตองออกไปหา
คนอืน่และแสวงหาความดีของเขา  ‘เพราะความรกัของ
พระเจาผลักดันเรา’ - 2 คร 5:14”  “หากขาพเจาไม
ประกาศขาวดี  ขาพเจายอมไดรบัความวิบติั” (1 คร 9:16)

สมเด็จพระสันตะปาปาเสนอแนวทางแกเราในการ
ประกาศพระวรสารกาวใหม  ดวยความกระตือรือรน
และมีชีวิตชีวา  โดยมีหลักคำสอนจากสภาสังคายนา
วาติกนั ที ่2 พระธรรมนญู เรือ่ง  พระศาสนจักร (Lumen
Gentium)   มีหวัขอดงัตอไปนี้

1. การฟนฟูพระศาสนจักรใหออกไปทำงาน
ธรรมทูต

2. การผจญท่ีผอูภบิาลและผรูวมงานเผชิญปญหา
3. พระศาสนจักรในฐานะประชากรของพระเจา

ซ่ึงประกาศขาวดี
4. การเทศนและการเตรียมเทศน

5. การนับรวมคนยากไรในสังคม
6. สันติภาพและการเสวนาภายในสงัคม
7. แรงจงูใจดานชวีติจิตสำหรบัพนัธกิจ
สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสวาทรงตองการเสนอ

การประยุกตปฏบิติัทีส่ำคัญๆ สำหรบัพนัธกิจของพระ-
ศาสนจักรปจจบุนั  ชวยเราใหรวมงานประกาศขาวดีได
ในทุกกจิการ  ดังพระวาจาท่ีวา  “จงช่ืนชมในองคพระ-
ผเูปนเจาทุกเวลาเถิด  ขาพเจาขอย้ำอีกวา  จงช่ืนชมเถิด”
(ฟป 4:4)

การปฏิรูปงานธรรมทูตของพระศาสนจักร
เราตองเชื่อฟงคำส่ังของพระเยซูเจา ที่วา “จงไป

ส่ังสอนนานาชาติ  ใหเปนศิษยของเรา  ทำพิธีลางบาป
ใหเขา  เดชะพระนาม  พระบดิา  พระบตุร และพระจติ
(มธ 28:19 )  อบัราฮมั  โมเสส  เยเรมีย  ไดเดินทางจาก
บานเกิดเมืองนอน  และพระเยซเูจาทรงเรยีกเราใหออกไป
ทำงานธรรมทูต  ครสิตชนทุกคน  ทกุหมคูณะตองสนใจ
คำส่ังของพระอาจารยใหออกจากพ้ืนที่สะดวกสบาย
(Comfort Zone)  เพื่อไปหาทุกคนท่ีอยูชายขอบ
(Peripheries)  และตองการแสงสวางของพระวรสาร”
(20)

หมายเหตุ สมณสาสนฉบับแรก ชือ่  แสงสวางแหง
ความเชือ่  (Lumen Fidei)  ออกเม่ือวนัท่ี  29 มิถนุายน
ค.ศ. 2013    ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  จดัพิมพ
ภาษาไทยแลว  (สิงหาคม  2013)
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ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ฟรงัซสิเซเวยีร  วนัชยั  หอมนยิม
ชาตะ 31 ธนัวาคม 2483

เกดิใหมในพระเจา 24 พฤศจิกายน 2556
“พระเยซูเจาขา ลูกวางใจในพระองค”

มารีย อรูซลูา บญุสม เจริญเอง
ชาตะ 23 สงิหาคม 2463

เกิดใหมในพระเจา 12 ธนัวาคม 2556 รวมอายุ 93 ป
ขอใหทานพกัผอนในสนัตสิขุเทอญ (Rest in Peace)

ดวยความอาลยั ... จากสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย
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ที่ไมยอมลดละ (ลูกา 8:1-8) ชี้ใหเห็นจุดน้ี จุดเร่ิมตน
เรื่องนี้ทำใหเราเห็นถึง “ความสำคัญของการอธิษฐาน
ภาวนาเสมอ โดยไมเหน็ดเหน่ือย” ความพากเพียรในการ
อธิษฐานภาวนาเปนเครื่องหมายที่ขาดไมไดในเร่ือง
ความหวัง พระเยซูเจาทรงนำเร่ืองน้ีมาเลาเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวกับหญิงมายและผูพิพากษา มาเลาใหผูรับฟง
พระองค ถึงสิทธิของผูที่เรียกหาพระองควา “แลว
พระเจาจะไมประทานความยุติธรรมแกผูเลือกสรร
ที่รองหาพระองคทั้งวันท้ังคืนดอกหรือ” (ลูกา 18:7)
ความหวังผูกติดกับความพากเพียรของผูที่วอนขอ โดย
ไมตัดบทบาทขององคพระผูเปนเจาออกไป

ในท่ีสุด ความหวังโดยธรรมชาติก็จะตองโยงใย
ไปถึงองคพระเจา ความหวังฝงรากอยูกับความซ่ือสัตย
ของพระเจา ไมเพียงแตในอดีต แตทั้งในปจจุบันและ
ในอนาคต ความหวังยึดม่ันอยางแนนแฟนถงึความเช่ือ
ในพระเจา ผูทรงสรางส่ิงใหมจากความหมดหวังของ
ผูพิการและความวุนวายตางๆ

ความหวงัในและเดชะพระเยซูเจา
ประกาศกอิสยาหสามารถกราบเรียนพระผูทรง

เปนเจาไดวา ทรงเปนความหวังของอิสราเอล (เยเรมีย
14:5, 11, 13) บรรดาผูที่มีความเช่ือมีเหตุผลมากกวา
ในอันที่จะกราบเรียนพระเยซูเจาวา ทรงเปนความหวัง
ของมวลมนุษย ความกลาหาญน้ีคริสตชนไดมาจาก
พระทรมาน การส้ินพระชนม และการกลับคืนพระชนมชีพ
พระเยซูเจาทรงเปนทั้งความหวังและอนาคตของเรา
ไมมีสวนใดในชีวติของเราท่ีมิไดสัมผสักบัพระอาณาจกัร
ของพระเจา ดังน้ัน เราจึงมีความหวังวาชวีติของเราท่ีเรา
เจริญชีวิตอยูนี้จะถูกเปล่ียนแปลงไป เรากลาวถึงการ
เจริญชีวิตในสภาพการกลับคืนชีพ นี่คือภาษาแหง
ความเช่ือ

ในพระวรสารของทาน (ยอหน 14:1-6) นกับุญยอหน
อัครสาวกกลาวถึงหัวใจท่ีวุนวายของพวกสาวกท่ีพระ-
เยซูเจาทรงจากพวกเขาไป และความเจ็บปวดท่ีพระองค
มิไดทรงประทับอยกูบัพวกเขา ภาพบนเนินเขากัลวารีโอ
ไดทำลายความหวังของพวกเขาโดยส้ินเชิง ความท่ีวา
พระองคจะทรงสำเร็จพันธกิจของพระองค การส้ิน
พระชนมของพระองคดูเหมือนจะทำลายความฝนของ
พวกเขา นักบุญลูกาใหขอคิดอีกแบบหน่ึงกลาวคือ
ความตายกลายเปนเง่ือนไขสำหรับความรุงโรจน ซ่ึง
เปนคำตอบใหแกความหวังของพวกเขา ความตายคือ
หนทางเขาสชูวีติใหม

การมีความประหลาดใจในพระคัมภีรเกี่ยวกับ
บรรยากาศของความหวังเทาน้ันยังไมพอเพียง เราตอง
กาวจากการกระตนุจิตใจ อาศัยสติปญญาเรา เราตองเขา
สูอาณาจักรน้ีโดยกิจการประจำวัน ความหวังท่ีมีชีวิต
ชีวายอมเปนความจริงอันหาท่ีเปรียบมิไดบังเกิดข้ึน

ความหวงั (ตอจากหนา 3)


ขอสรุปผลการรณรงคสวดสายประคำตลอดเดือน
ตุลาคม 2013 ตามโครงการ “เดือนคาทอลิกไทย
พรอมเพรยีงไมส้ินเสียงสายประคำ” รวมทั้งส้ินจำนวน
518,635 สาย (หาแสนหน่ึงหมืน่แปดพันหกรอยสามสบิ
หาสาย)

ทางคณะกรรมการอาสาสมัครรกัสายประคำขอขอบคณุ
สำหรบัความรวมมืออยางดีโดยแทจริงจากทุกสงัฆมณฑล
และทกุหนวยงานทัว่ประเทศ

สรุปผลของการรณรงค “เดือนคาทอลิกไทย
พรอมเพรยีงไมส้ินเสียงสายประคำ” แยกเปนสังฆมณฑล
ไดดังน้ี

สังฆมณฑลเชียงใหม 183,677 สาย
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ                 149,422 สาย
สังฆมณฑลราชบุรี 67,436 สาย
อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 38,335 สาย
สังฆมณฑลอุดรธานี 19,094 สาย
สังฆมณฑลอุบลราชธานี 16,998 สาย
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 13,579 สาย
สังฆมณฑลนครสวรรค 12,106 สาย
สังฆมณฑลนครราชสีมา 11,344 สาย
สังฆมณฑลจันทบุรี    6,354 สาย
อืน่ๆ                        290 สาย
รวม                 518,635 สาย

ราฟาแอล


ความเช่ือทำใหชวีติของเราบนโลกนีมี้ความหมาย  มีเปาหมาย

ชัดข้ึน สายตาแหงกายของเรา สามารถทำใหเราเห็นส่ิงตางๆ
รอบตัวเรา เหน็ธรรมชาติ  เหน็เพือ่นมนุษย  เหน็ส่ิงสรางตางๆ  ฯลฯ

ถาเรามองใหลกึลงไปอีก  เราจะเห็น  “พระ”  ในทุกผทูกุนาม
ในทุกส่ิง ในทุกเหตุการณ ในทุกสภาพ ฯลฯ

ภาพ   “พระ”  ถูกสะทอนดังกระจกเงาจากทุกสิ่งทุกอยาง
ขอเพยีงแตใหเราท้ังมอง ทัง้ดูส่ิงน้ันดวย  “สายตาแหงความเช่ือ”

-    เรา  “พบพระ”  ในความสุข  ในความรัก  ในความเจ็บปวด
ในความสงบ ในความวนุวาย  ในความสันโดษ  ในกลมุชุมชน

- ไมมีส่ิงใดในส่ิงสรางท้ังหลายท่ีมิไดถกูสัมผสัโดยพระหตัถของพระเปนเจา
- ความเปนไปของเหตุการณ ความเปนอยูของมนุษย แสดงออกถึงชีวิตของพระท่ีผสมผสาน

คลกุเคลา ในเหตุการณนัน้ ในความเปนอยนูัน้  ความจริงเปนพระองคเองตางหากท่ีเปนผ ู “ประทานชีวติ”
แกเหตุการณ  แกความเปนอยน้ัูนๆ

- พระองคอยใูนแสงสวางแหงความหวัง  และพระองคกอ็ยใูนความมืดแหงความส้ินหวงัเชนกนั
- พระองคอยใูนเสียงหวัเราะ  และอยใูนเสียงรองไหเชนกนั
- พระองคอยใูนเวลากลางวัน  พระองคอยใูนยามค่ำคืน
- ไมมีส่ิงใด ไมวาจะเปนดาราท่ีอยูสุดขอบฟา  หรืออณูของหยดน้ำในหวงลึกสุดของมหาสมุทร

หรือหินบนภูเขาสูงเทียมเมฆ หรือใบหญาใบไมที่ปลิวตามลม  บนทุงหญา ที่มิไดแสดงถึงพระพักตรของ
พระเจา แสดงถึงชวีติของพระองคแกเรา

- พระองคอยกูบัเราเสมอ  ขอใหเราตระหนักสำนกึตนเองวา  เราอยตูอหนาพระองคเสมอเชนกนั

จากหนงัสือ   Through Seasons of the Heart
โดย   Fr. John Powell  SJ. Tabor Publishing, California; 1987
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ขอเชญิรวมฉลอง 40 ป
วดัพระแมมหาการุณย นนทบุรี
วนัอาทิตยที ่16 กมุภาพันธ 2014

เวลา 10.00 น.

กำหนดการ  :
วนัเสารที ่15 กมุภาพนัธ 2014
เวลา 10.00 น. พธิบีชูาขอบพระคณุ และโปรดศีลกำลงั
โดย พระอคัรสงัฆราช ฟรงัซสิเซเวยีร เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ
วนัอาทิตยที ่16 กมุภาพันธ 2014
เวลา 10.00 น. พธิบีชูาขอบพระคุณ
โดย พระคารดนิลั ไมเกิล้ มชียั กจิบญุชู
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«—¥æ√–™ππ’¢Õßæ√–-

‡ªìπ‡®â“ √—ß ‘µ ©≈Õß«—¥«—πæÿ∏∑’Ë

1 ¡°√“§¡  ‡«≈“ 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 ¡°√“§¡ ‡«≈“

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ ‚∑√. 0-2992-1363-

4)

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°  °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 31 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 18.00 π.

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

«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ ‚∑√. 0-2652-9625-30

µàÕ 68)

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

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

°ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

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

¡°√“§¡  ‡«≈“ 10.30 π.

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

18 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ®.π√“∏‘«“  ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����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

‡«≈“ 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)

�����§≥–‡∫‡π¥‘°µ‘π ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡ °‡ªî¥∫â“ππ—°∫«™

§≥–‡∫‡π¥‘°µ‘π «—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“

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

Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π Õ“√“¡‡∫‡π¥‘°µå µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë

107 À¡Ÿà 6 µ.πÈ”·æ√à Õ.À“ß¥ß ®.‡™’¬ß„À¡à 50230

(µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕπ‘‚§≈—  ¥‘ß µ√ÿß ¥” ‚∑√. 08-4461-

0734)

����� ‡™‘≠ºŸâ π„®ªØ‘∫—µ‘®‘µ¿“«π“ ç¿“«π“¥â«¬„® Ÿà

æ√–∑—¬æ√–‡¬´Ÿé «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 ¡°√“§¡ 2014

‡«≈“ 9.00-15.00 π. ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“ 

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß ¡’√∂µŸâ√—∫®“°Õ“√“¡æ√–Àƒ∑—¬œ

‡«≈“ 07.30 π. ·≈–√—∫®“°«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‡«≈“

08.00 π.

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß 25 ªï™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å∏“ ‡«’¬ß·°àπ «—π‡ “√å∑’Ë 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2014 ‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√–§ÿ≥‡®â“√—µπåµ’‚µ ∫√√®ß

‡ªìπª√–∏“π µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ‡∑æª√– ‘∑∏‘Ï ∑Õ-

· ß∏√√¡ ‚∑√. 08-6832-2174, 08-4919-8388

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

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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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√“ §ß-

ª√–‡ √‘∞ ‚∑√. 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√–‡ √‘∞

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

§ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå ™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)

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

¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  ™—ØªÉ“À«“¬ Õ. «πº÷Èß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ·ÀàßÕ—  ’́́ ’ À“¥·µß Õ.»√’ «— ¥‘Ï

®.°“≠®π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

Õ—æ‡¥∑çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

„À¡à!!!  ‡ªî¥µ—«·Õææ≈‘-

‡°™—Ëπ çæ√–§”π”™’«‘µé „π

‰Õ‚øπ ‰Õ·æ¥·≈–‰ÕæÕ¥

¥“«πå‚À≈¥‰¥â·≈â« „π·Õæ-

æ≈‘‡°™—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∫√√≥“∏‘°“√

Õÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµå

 àß¢à“« / ¿“æ¢à“« / ∫∑§«“¡ /

«—¥‰Àπ¡’Õ–‰√ / ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com

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

����� ∫√‘°“√Àπ—ß ◊Õ  ◊ËÕ§“∑Õ≈‘° µ‘¥µàÕ ◊ËÕ¡«≈™π

§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801
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Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❇  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

√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“¬
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โดย เงาเทยีน
นองๆ เยาวชนท่ีรัก อีกหน่ึงเร่ืองท่ีพี่อานผานตา

และต้ังใจจะเก็บไวเพือ่แบงปนตอเม่ือครสิตมาสจะมาถึง
เทศกาลคริสตมาสใกลเขามาอีกคร้ังหน่ึงแลว

ดูเหมือนวาบรรยากาศในการเฉลิมฉลองคริสตมาส
เม่ือปทีแ่ลวยงัไมเลอืนหายไปเลย กถ็งึเวลาท่ีจะซาบซ้ึง
กับความรูสึกใหมๆ อีกแลวหรือนี่ ไมรูวาคริสตมาส
ปนี้ของทานและของขาพเจาจะเปนอยางไรบางนะ

ขาพเจาจึงขอถือโอกาสน้ีสงความสุข ความช่ืนชม
ยินดี และความสนุกสนานเพลิดเพลินมายังทุกทาน
ขอใหการระลึกถึงการเสด็จมาในโลกขององคพระเยซู
คริสตที่รักของเราเปนเทศกาลแหงการใหอยางแทจริง
เพราะการใหเปนเหตุใหมีความสุขกวาการรับ มิใชหรอื 

นาเศราท่ีความหมายของคริสตมาสในทุกวันนี้
เปล่ียนแปลงไปจากความหมายด้ังเดิมอยางมากมาย
คนเปนอันมากแทบจะไมไดนึกวาคริสตมาสเปน
เทศกาลหนึ่งในคริสตศาสนาอีกตอไปแลวดวยซ้ำไป
แมแตคริสเตียนเองก็ตาม กระแสขาวรายงานมาวาใน
ซีกโลกตะวันตกคริสตชนจำนวนมากไมไดไปวัด
เสียดวยซ้ำไปในวันคริสตมาส พวกเขาระลึกถึงวัน
แหงความปติยินดีนี้ดวยการใหและรับของขวัญ การ
รื่นรมยทางโลก และการพักผอนดูทีวีอยูกับบาน และ
รายยิ่งกวาน้ันใหความสำคัญกับซานตาคลอสมากกวา
พระเยซู! 

ขาพเจาหวังเปนอยางย่ิงวา ทานผูอานผูทรงเกียรติ
ทั้ งหลายคงไมลืมความหมายและจุดเ ร่ิมตนของ
ครสิตมาส เขาใจความหมายท่ีแทจรงิของวันครสิตมาส
ครั้งแรกท่ีเกิดข้ึนเม่ือสองพันกวาปมาแลว ทานอยาก
เปนคนหน่ึงท่ีอยู ในเหตุการณประวัติศาสตรนั้น
หรือเปลาละ แตถึงแมวาทานจะไมไดอยูตรงน้ันในคืน
วันน้ัน ทานสามารถจะอยูในคืนท่ีเราเฉลิมฉลองเพ่ือ
การรำลึกถึงการเสด็จเขามาในโลกอยางต่ำตอยของ
พระเยซูได และขอใหทานมีของขวัญเพื่อใหมากกวา
ของขวญัท่ีไดรบัมา ทานเตรียมอะไรใหใครบางหรอืยงั
หรอืทานคาดหวังวาจะไดรบัอะไรจากใครบางในปนี ้

ขาพเจาอยากจะแบงปนส่ิงดีๆทีไ่ดมาจากภาพยนตร
ตอนหน่ึงท่ีขาพเจาดูทางทีวี ผูหญิงคนหน่ึงไดมอบ
ของขวัญท่ียอดเยีย่มท่ีสุดใหแกครอบครวัหนึง่ ทีห่วัหนา
ครอบครัวทำใหลูกชายคนเดียวของเธอเสียชีวิต ของ
ขวัญชิ้นน้ันคือ ‘การใหอภัย’ ปกติการใหอภัยก็ไมใช
เรื่องท่ีทำไดงายๆ อยูแลว แตการใหอภัยคนท่ีเปนเหตุ
ใหลูกชายซ่ึงเรามีอยูคนเดียวและยังเปนเด็กหนุมท่ีมี
อนาคตท่ีดีรออยูขางหนาน้ันคงเปนเรื่องเหนือบา
กวาแรงและไมนาจะทำได ครอบครัวน้ีมีลูกชาย 2
คนและลูกสาวอีก 1 คน แตลูกชายคนหนึ่งมีอาการ

ทางประสาทต้ังแตกำเนดิคือ ชกักระตกุและไมสามารถ
ควบคุมตัวเองได จึงเปนตัวตลกในหมูเพื่อนและคนท่ี
ไดพบเห็นอยูเปนประจำ และมักจะถูกรังแกอยูบอยๆ
วันหน่ึงในวันกอนวันคริสตมาสพอลูกไปซ้ือของ
ที่รานขายของชำแหงหน่ึง และเด็กหนุมคนหน่ึงก็
เห็นเด็กชายคนน้ีมีทาทางแปลกๆ จึงอยากจะเขามา
แหยเลน และในท่ีสุดก็นำไปสกูารวิวาทกัน ดวยความรัก
ลูกผูเปนพอจึงเขาปกปองลูกและเกิดการชกตอยกันข้ึน
เด็กหนุมคนน้ันลมลงจากแรงกระแทกของหมัดของ
ชายคนน้ันหัวไปกระแทกกองสัมภาระท่ีกองอยูบนพ้ืน
และเสียชีวิตในท่ีสุด แมวาชายคนน้ีจะเขาไปรับโทษ
อยูในคุกแลวก็ตาม แตผูเปนแมที่ตองเสียลูกชายไป
ก็ยังไมพอใจและถือโทษโกรธมาโดยตลอด วันหน่ึง
มีผูมาปลอบใจเธอวาเธอจะขาดสันติสุขไปตลอดชีวิต
ถายงัเกบ็ความเจ็บปวดน้ันไวในใจ ทำไมจึงไมปลดปลอย
ตัวเองจากคุกมืดในใจของเธอเสียท ีเพราะถึงอยางไรลูก
ชายของเธอก็กลับมาหาเธอไมไดอีกแลว และแนะนำ
ใหเธอไปบริจาคของขวัญวันคริสตมาสใหแกลูก
ทั้งสามคนของชายคนท่ีเอาชีวิตของลูกชายไป เธอ
ปฏเิสธเสียงแข็งวาครอบครัวนีไ้มสมควรจะไดรบัส่ิงดีๆ
แบบน้ี แตแลวหลังจากท่ีนำขอเสนอไปใครครวญดู
ในท่ีสุดประตูบานของครอบครัวท่ีขาดผูนำก็ดังข้ึน
เม่ือไปเปดประตูก็เห็นผูหญิงคนน้ันถือกลองของขวัญ
มาสามกลอง และบอกวาขอมอบของขวัญเหลาน้ี
ใหแกเด็กๆ แทนพอของพวกเขาท่ีรับโทษอยูในคุก
ไมตองมีการอธิบายมากไปกวาน้ี เพราะการกระทำ
ยอมดังกึกกองกวาคำพดูอยแูลว ผใูหกใ็หดวยน้ำตาแหง
การใหอภยั สวนผรูบักร็บัดวยน้ำตาแหงการปลดปลอย
ที่รูวาการกระทำดวยความรักท่ีมีตอลูก และเปนเหตุ
ทำใหเกิดการสูญเสียชีวิตของผูอื่นน้ันไดรับการอภัย
แลว แมวาเร่ืองนีจ้ะจบลงดวยน้ำตา แตกเ็ปนน้ำตาแหง
ความช่ืนชมยินดี เปนของขวัญท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดแหงป

ทัง้สำหรับผใูหและผรูบั
ทานละ เตรียมของขวัญชิ้นเย่ียมไวใหใครหรือยัง

และอยาลืมของขวัญสำหรับเจาของวันเกิดในวัน
ครสิตมาสดวยละ!

สิธยา คูหาเสนห
ที่มา : http://koohasanehblog.blogspot.com/2008/

10/blog-post_9261.html

นองๆ เยาวชนครับ ขอใหมีความสุขมากๆ นะครับ
มีความสุขกันการไดเปนผูให จงช่ืนชมในองคพระ
ผูเปนเจาทุกเวลา...ครับ ...สุขสันตวนัเกิดนะครับ...พระ
เยซู... พบกนัใหมฉบบัหนา..สวสัดีครบั

สวัสดีครับ
พี่นองที่รัก
ทุกทาน

ขอเขียนแตละ
อาทิตยจากใจ

เจาอาวาสถึงพ่ีนอง
สัตบุรุษ

โดยคุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ
เต็มเปยมดวยขอคิดในการดำเนินชีวิต

เหมาะสำหรับเปนของขวัญ
และของที่ระลึกโอกาสตางๆ

ปกต ิ175 บาท พิเศษ 120 บาท
ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกฯ
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อุดมสาร ฉบับรับวันใหม เดือนใหม ปใหม
มีอะไรใหมกันอีก กอนจะเร่ิมดวยความใหม
ผมอยากพาทานมองยอนกลับไปยังเสนทาง
ที่จากมา หลังจากวันฉลองสิ้นสุด เราหลงเหลือ
อะไรกอนการกาวไปในปใหมนี้

ถาทานผอูานมีโอกาสนาจะลองทำแบบสำรวจ
ตัวเองนะครับ คลายๆ ประเด็นท่ีวา 10 อนัดับท่ีชอบ
และไมชอบตลอดป 2013  5 อยางท่ีควรทำแลว
ไมไดทำ 7 อยางท่ีทำใหชวีติมีความสุขกอนผานป
10 วลีที่ชื่นใจ ฯลฯ ชวนไมชวนเปลา ผมเลย
ลองทบทวนดูในสวนของงานอุดมสารและ
อุดมศานต หรืองานพิมพ ถาเราเลือกสัก 5 ขอ
ในส่ิงท่ีทำแลวมีความสุข มันคืออะไร ลองแกะรอย
ตามกันมาเลยครับ

1. การไดรับฟง
เสียงของผูอานคือเสียงสวรรค คำแนะนำ

ที่มาจากการอานอยางแทจริง ยอมนาสนใจและ
นำไปใชปรับปรุงเรียนรู มากกวาการพูดกันไป
ตามกระแส มาจากทัศนคติเชิงบวก หรืออคติ
เชิงลบ การทำงานส่ือมวลชนไมมีทางหลีกเล่ียง
การถูกวิพากษวิจารณ การถูกเรียกรองและตัดสิน
ไปแลว จากมุมมองสวนตน นักส่ือสารมวลชน
จึงคอยๆ เรียนรูศาสตรแหงการรับฟง ฟงใหมาก
พูดใหนอย แตไมใชเงียบ ไมตอบโต รูจักจังหวะ
ทีจ่ะรับและสง ผมนกึถึงตอนท่ีทำหนาท่ีสัมภาษณ
พดูคุย เราไมใชเจาของเน้ือหา ไมตองอวดรทูกุเรือ่ง
ไมรูบางก็ไมทำใหเราดูแยหรือต่ำตอย งานพิมพ
คาทอลิกเปดโอกาสใหผม ไดพูดคุยกับบุคคล
ระดับตำนานหลาย  ๆทาน บคุคลท่ีประสบความสำเร็จ
ในชีวิต ทั้งไทยและตางประเทศ ระดับชนชั้นสูง
หรอืรากหญา ทกุทานลวนแลวแตมีของ เราไดรบั
ส่ิงเหลาน้ีจากการถายทอด เราตองมีชวงเวลา
แหงการสดับตรับฟง

2. การไดรวมงาน
ทกุศุกรตนเดือนหนวยงานในสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแหงประเทศไทย จะรวมมิสซาพรอมกัน
เวลาประมาณ 11.15 น. ปกติผมเองจะพยายามไป
แตถาสุดวิสัยก็คงลำบาก ในสวนของเจาหนาท่ี
ก็สนับสนุนและแทบจะเรียกวารณรงคใหไป
รวมกิจกรรมทุกอยางกับสภาพระสังฆราชฯ อยู
แลว

วันศุกรตนเดือนหนึ่งหนวยงานส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทยเปนเจาภาพ ผมเองตอง
ถวายมิสซา เตรียมเทศนมาแบบหน่ึง แตเม่ืออยู
หนางานพระจิตดลใจใหเทศนประเด็นคลายๆ
แบบน้ี “ถาการมาเขาวัดของเรา สามารถพูดได
หนึ่งประโยคเราจะพูดวาอะไร พออยากจะพูดวา
ขอบคุณ เพราะเม่ือมองลงไปขางลาง เราพบ

เช็คความพรอมกอนพุงเปา

แตละคนๆ ที่เราตองขอบคุณเขา ทุกคนมีสวนสงเสริม
ใหกับงานท่ีเราทำ กาวหนา ประสบผลสำเร็จ...”
ขอบคุณพระ และขอบคุณซ่ึงกันและกันจึงเปนส่ิงท่ี
ควรทำ ขอบคุณท่ีไดรวมงานกัน

3. การไดพบอุปสรรค
ระหวางอุปสรรค กับ ความสำเร็จ คนเราจะพบ

อะไรมากไปกวากัน ผมไมแนใจ แตอุปสรรคมักเปน
ปจจัยใหความปลาบปล้ืมใจของเราจากการฟนฝา
จนไดรบัความสำเร็จมีมากข้ึน

คนสวนหนึ่งชอบคิดวางานหรือภาระหนาท่ีของ
ตนเองลำบากกวาของคนอ่ืน ผมเช่ือวาหลายๆ คน
ก็คิดวางานส่ือมวลชนดูนาสนุก สบาย ไดเดินทาง
ไดทำนูนทำน่ี เปล่ียนไปไมซ้ำซากจำเจ บางทีที่คิด
แบบน้ีเพราะเห็นแตส่ิงท่ีปรากฏแตเบื้องหลังความ
สำเร็จของงานแตละชิ้น ลวนปูดวยอุปสรรคและ
ความยากลำบากมากกวาท่ีคิดนัก  ยิ่ง ส่ือมวลชน
ในเชิงศาสนาย่ิงแลวใหญ แตทามกลางอุปสรรคนั้น
พระเปนเจาก็สงพระหัตถของพระองคมาชวยผานทาง
ผมีูน้ำใจดเีสมอ เราจงึมีผใูหญหลายๆ ทานท่ีรกัอดุมสาร
ดวยหัวใจจริงแท ตามอาน เปนกำลังใจ ใหคำแนะนำ
พูดถึงและช่ืนชม เราจึงมีคณะกรรมการหลายๆ กลุม
ที่ไมมีสวนไดใดๆ มีแตสวนเสีย แตก็คิดวาจะทำให
พระศาสนจักรได คณะกรรมการทกุชดุท่ีเราม ีทีป่รกึษา
ที่ไม เคยทอดทิ้งเรา  ถาอุปสรรคเปนส่ิงไดมาซ่ึง
ความสำเร็จ พวกเราทีมงานก็คงเปดรับมันดวยใจสงบ
และพรอมจะกาวเดินตอไป

4. การไดสรางสรรค
หนังสือที่มีอายุเกิน 30 ปแบบอุดมสาร และจะถึง

100 ปในไมชาของอุดมศานต ไมธรรมดา แตการหลง
เพลินกับความสำเร็จในอดีตไดถูกพิสูจนแลววารังแต
จะทำใหถอยหลัง การคืบคลานเขามาของส่ือสมัยใหม
ไดสรางผลกระทบใหกับส่ือสิ่งพิมพพอสมควร แมวา
จะเปนแบบคอยเปนคอยไป แตก็ใชวาเราในฐานะ
คนทำสือ่จะเพิกเฉยน่ิงนอนใจ

การปรบัตัวและไดคิดสรางสรรคในกิจกรรมตางๆ
ตลอดท้ังปยังเปนความสุขของผมและทีมงานเสมอ
การนำหนังสือไปออกบูธในงานสัปดาหหนังสือ
แหงชาติ ทีย่ิง่วนัยิง่โตวันโตคืน แมจะถกูใสเครือ่งหมาย
คำถามในชวงเริ่มเปดตัว แตมากไปกวาน้ันคือการ

โนมนำสำนกัพมิพคาทอลิกมารวมมือ
กัน  ซ่ึงถาไมมีอะไรเปล่ียนแปลง
ปลายเดือนเมษายน หลังจากเสร็จส้ิน
งานออกบูธในปนี้แลว  เราคงได
รวมตัวกันทำกิจกรรมในรูปแบบ
Catholic Book Fair อยางเต็มรปูแบบ
งานส่ือสารกับยุคดิจิตอลดวยโซเชียล
มีเดียทกุรปูแบบ การรวมกบัหนวยงาน
ทั้งในและนอกองคกร เพื่อจัดพิมพ
หนังสือ เพื่อรณรงคเรื่องการอาน

การจัดพิมพหนังสือทั้งในแนวศาสนา ขอคิด การ
พยายามปรับอุดมศานตรายเดือนใหคงม่ันใน
แนวทางและคงอยกูบัยุคสมัยได ฯลฯ เหลาน้ีลวน
ทาทายความคิดสรางสรรคและเปดประตูรอคนท่ีมี
ขอเสนอดีๆ คนรุนใหมๆ ที่จะมาชวยคิด ชวยทำ
ชวยสรางสรรคงานส่ือใหกาวไปขางหนาอยาง
ไมหยดุย้ัง

5. การไดเชื่อศรัทธา
ทุกหนาของส่ิงพิมพคาทอลิก  ลวนบรรจุ

ขอความเช่ือเอาไว เราติดตามแนวทางของพระ-
ศาสนจักรเสมอ ผมเองพยายามศึกษาประเด็น
ในเชงิเทววทิยา ในเชงิวชิาการ ซ่ึงเราอาจจะออนดอย
ไปบาง เพื่อหาเสนทางท่ีพระศาสนจักร ไดปูและ
วางไว ยิ่งหาก็ยิ่งพบวา “ส่ือมวลชนเปนเคร่ืองมือ
อันทรงพลัง ที่พระประทานใหกับมนุษย” เราจึง
ตองใช ส่ิงน้ีตอไป  แตดวยความเช่ือศรัทธา
ดวยความเคารพศักด์ิศรีมนุษย นำเสนอขาวสาร
ดวยความสัตย ซ่ือ ครอบคลุม และปราศจาก
ความโนมเอียง หรอืโนมนำใดๆ

ในท่ีประชุมงานส่ือคาทอลิกในระดับเอเชีย
เคยถามผมเหมือนกันวา เรามีการจัดการฟนฟูจติใจ
ใหกับผูที่ทำงานส่ือมากนอยแคไหน ทั้งในสวน
ของสำนักส่ือเอง หรอืนักส่ือคาทอลิกอืน่ๆ นาเสียใจ
เหมือนกันท่ีผมตอบวา เราแทบจะไมเคยมี เรา
ทุกคนตองการศรัทธานำพาชีวิต ผมคิดวาคนท่ี
ทำสื่อคาทอลิก หรือทำงานใหศาสนาโดยตรง
ยอมตองการศรทัธามากกวาดวย ความเชือ่จงึไมใช
เรื่องที่พูดและแปลความ ความเช่ือเปนเรื่องที่
ออกมาจากชีวิต

ผมเช่ือวาทุกคนมีเสนทางของตน ทัง้ความคิด
ทัศนคติ มุมมอง การไดรับฟงซ่ึงกันและกัน การ
ไดทบทวนชีวิตบาง ไมใชเรื่องเหลวไหลเสียเวลา
ผมชอบที่นักกีฬาพุงแหลน หรือนักกระโดดไกล
ตองถอยไปยาวๆ กอนจะพุงแหลน และกระโดด
ไดไกล ผมเพียงแตลองทบทวนงานในสวนของ
ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ แผนกการพิมพ อาจจะพอ
เปนตัวอยางใหผอูานไดถอยกลบัไป กอนจะพงุเปา
ไปใหไกลและแมนยำในจุดหมายท่ีรออยู

บรรณาธิการบริหาร
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