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เมื่อพระสันตะปาปาจากคณะเยสุอิต

ใหสมั ภาษณสำนักสือ่ เยสุอติ (4)
พระสังฆราชกิตติคณ
ุ ยอรช ยอด พิมพิสาร แปล

“ สิ่ ง ที่ พ ร ะ ศาสนจักรตองการ
ใ น ป จ จุ บั น คื อ
ความสามารถที่
จะรั ก ษาบาดแผล
และช ว ยให จิ ต ใจ
สั ต บุ รุ ษ อ บ อุ น
พ ร ะ ศ า ส น จั ก ร
ต อ ง ก า ร ค ว า ม
ใกล ชิ ด สนิ ท สนม
พ อ เห็ น ว า พระศ า ส น จั ก ร คื อ
สถานพยาบาล
สาธารณะ”
พระสันตะปาปาตรัสตอไปวา “พอเห็นชัดเจนวา สิ่งที่พระศาสนจักร
ตองการมากที่สุดในปจจุบันก็คือ ความสามารถที่จะรักษาบาดแผล และ
การทำใหสัตบุรุษอบอุนใจ พระศาสนจักรตองการความใกลชิด พอมองดู
พระศาสนจักรวาเปนเหมือนโรงพยาบาลสาธารณะหลังจากการสูรบ นับวา
เปนสิง่ ทีไ่ รประโยชน หากเรามัวแตถามผทู เี่ จ็บปวดสาหัสดูวา เขามี “คอเลส
เตอรอล” สูง หรือระดับน้ำตาลของเขากอน ทานตองรักษาบาดแผลของเขา
แลวเราจึงมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอื่น จงรักษาบาดแผล จงรักษาบาดแผล... และ
ทานตองเริ่มจากพื้นฐาน”
“บางครั้งพระศาสนจักรติดอยูกับเรื่องเล็กๆ นอยๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
การประกาศกอนวา พระเยซูคริสตเจาไดทรงชวยใหทา นไดรบั ความรอดพน
และบุ ค ลากรของพระศาสนจั ก รจะต อ งเป น บุ ค ลากรแห ง ความเมตตา
กอนอื่นใด ตัวอยางเชน การเปนผูโปรดศีลอภัยบาป เราตองระมัดระวังตัว
มิใหเปนผูที่เครงครัดเกินไป หรือหละหลวมเกินไป ทั้งสองอยางนี้มิใช
ความเมตตา เพราะมิไดเปนการแสดงความรับผิดชอบกับบุคคลผูนั้น ผูที่
คอนขางจะเครงครัด ลางมือและปลอยใหเปนเรื่องของพระบัญญัติ ผูที่
หละหลวมก็ลา งมือแลวกลาวเพียงวา “นีม่ ใิ ชบาป” หรืออะไรทำนองนัน้ ใน
การดูแลจิตวิญญาณ เราตองดำเนินควบคูไปกับสัตบุรุษ และเราตองรักษา
บาดแผลของเขา”
“เราทำตัวกับประชากรของพระเจาอยางไรหรือ? พอฝนอยากใหพระศาสนจักรเปนทัง้ มารดาและคนเลีย้ งแกะ การดูแลสัตบุรษุ ของพระศาสนจักร
ต อ งทำดว ยเมตตาจิ ต รั บ ผิด ชอบเกี่ ย วกับ สัต บุ รุ ษ และดำเนิน ชี วิ ต ไปกั บ
พวกเขา ดังเชนชาวสะมาเรียที่ดี ผูชำระลางและทำความสะอาดโอบอุมดูแล
เขาเปนอยางดี นี่คือพระวรสารลวนๆ พระเจาทรงยิ่งใหญมากกวาบาป
โครงสรางและการปรับปรุงโครงสรางเปนเรือ่ งรองลงมา กลาวคือมาภายหลัง
การปรับปรุงขั้นแรกตองอยูในทัศนคติของเรา เราคือผูรับใชพระวรสาร
เราตองเปนผทู สี่ ามารถทำใหจติ ใจของสัตบุรษุ อบอนุ เปนผทู เี่ ดินผานความมืด
ไปกับเขา โดยไมหลงทาง ประชากรของพระเจาตองการนายชุมพาบาล
มิใชเจาหนาทีใ่ นสถาบันหรือเจาหนาทีข่ องรัฐ พระสังฆราชโดยเฉพาะอยางยิง่
ตองสามารถสนับสนุนความเคลื่อนไหวของพระเจาทามกลางประชากรของ
พระองคดว ยความอดทน เพือ่ มิใหผใู ดตกคางอยเู บือ้ งหลัง แตทา นตองเดินไป
กับฝูงแกะของทานอยางสดใส เหมือนไดพบกับหนทางใหม”
“แทนทีเ่ ราจะเปนเพียงพระศาสนจักรทีต่ อนรับโดยเปนประตู ขอใหเรา
(อานตอหนา 11)

หนา 3

คริสตชนคาทอลิกกับความรับผิดชอบ
ตอบานเมือง ในฐานะพลเมืองของชาติ
บทนำ
1. ในประเทศที่ มี ร ะบอบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตย เมื่ อ เกิ ด
สถานการณความขัดแยงและวุนวาย โดยเฉพาะมีความคิดเห็นที่แตกตาง
อันนำไปสูความแตกแยกอยางรุนแรงในสังคม ดังเชนที่ประเทศไทยของเรา
ในปจจุบันที่กำลังเผชิญปญหานี้อยู พระศาสนจักรคาทอลิกถือวาเปนหนาที่
ที่จะใหแนวทางปฏิบัติจากคำสอนพระศาสนจักรเรื่องความรับผิดชอบตอ
ประเทศชาติแกพี่นองคริสตชน ในฐานะที่เราเปนพลเมืองคนหนึ่งของชาติ
ทีพ่ งึ ใสใจในความรับผิดชอบตอสังคม ตอแผนดินถิน่ เกิด และตอมนุษยชาติ
ความรับผิดชอบตอบานเมือง และสังคม
2. ความรับผิดชอบตอบานเมืองเปนหนาที่ของพลเมืองทุกคนในชาติ
เพือ่ ปกปองและสงเสริม “ความดีสวนรวม” (common good) ซึง่ เปนความรับ
ผิดชอบที่ยิ่งใหญและจำเปนที่ตองเขาใจอยางถองแทถึงเรื่องกฎแหงศีลธรรม
(Moral law) ในความรับผิดชอบตอบานเมือง เมือ่ เราคิดถึงเรือ่ งราวของกาอิน
ที่ฆานองตนเอง ชื่ออาแบล (เทียบ ปฐก 4:1-16) พระเจาถามเขาในความรับ
ผิดชอบวานองเจาอยูไหน? แตเขากลับตอบวา “ขาพเจาไมรู ขาพเจาตองเปน
ผดู แู ลนองดวยหรือ? (ปฐก 4:9) กาอินปฏิเสธความรับผิดชอบที่เขากระทำผิด
แตแบบอยางและคำตอบที่แทจริงเรื่องความรับผิดชอบตอเพื่อนพี่นองนั้น
ตองปฏิบัติตามที่พระเยซูคริสตทรงสอน เปนคำอุปมาเรื่องชาวสะมาเรีย
ผูมีจิตใจดี (เทียบ ลก 10:25-37) ซึ่งอาจประยุกตไดวา เราตองรับผิดชอบ
ตอเพือ่ นพีน่ อ งชาย/หญิงทัง้ ในประเทศชาติและในโลกดวย แบบไมมขี อบเขต
ปราศจากอคติใดๆ และไมมคี วามจำกัดเฉพาะกลมุ ของตน
3. คำสอนของพระศาสนจักรเรื่องความรับผิดชอบตอบานเมืองตองมี
พืน้ ฐานอยบู นความเชือ่ ในพระเยซูคริสต ผเู ปนนายชุมพาบาลทีด่ ี นำความปติ
ยินดีและความหวังโดยการนำของพระจิตเจา เพือ่ ความเปนปกแผนและสามัคคี
ทามกลางเพือ่ นพีน่ อ งทีก่ ำลังอยใู นภาวะทีโ่ ศกเศรา ทอแท และกระวนกระวาย
ใจ (เทียบ ธรรมนูญเรือ่ ง การอภิบาลของพระศาสนจักรในโลกปจจุบนั ความ
ปตยิ นิ ดีและความหวัง Gaudium et Spes ขอ 1)
4. คริสตชนมีฐานะเปนทั้งประชากรแหงสวรรคและแหงโลกนี้ เรา
จำเปนตองแสดงความรับผิดชอบตอหนาที่ทางบานเมืองและสังคมอยาง
ซือ่ สัตย ตามจิตตารมณของพระวรสาร (เทียบ Guadium et Spes n.43a) ในขณะ
ที่สถานการณที่มีความสับสนทางการเมืองอยูนี้ คริสตชนหลายคนอยาก
จะทราบวา ตนเองควรยืนอยูจุดไหน? ควรเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง
หรือไม? แนนอนพระศาสนจักรสนับสนุนใหคริสตชนมีสวนรวมในทาง
การเมืองตามสิทธิและหนาทีท่ รี่ ะบุไวในกฎหมาย โดยมีพนื้ ฐานจากพระวรสาร
เปนหลักคือ รักและรับใชผอู นื่ ดวยเหตุนี้ เราจึงตองตระหนักวา ในฐานะผมู ี
ความเชื่อจำเปนตองสลัดความเห็นแกตัวและการยึดถือปจเจกบุคคล และ
จำเปนตองยึดหลักการวารักพระเจาและรักเพื่อนมนุษย โดยการแสดงออก
ตอหนาทีท่ างบานเมือง โดยพิจารณาจากมโนธรรมอันถูกตองบนหลักความจริง
เปนการตอบคำถามที่เราอาจสงสัยตอสถานการณทสี่ บั สน
มโนธรรมของมนุษย
5. มโนธรรม คือ เสียงของพระเจาที่อยูภายในตัวเรา เพื่อดลใจและ
ชวยเราใหรูจักเลือกสิ่งที่ดีงามและหลีกเลี่ยงสิ่งชั่วรายตามกฎของพระเจา
มโนธรรมที่เที่ยงตรงจะชวยนำทางเราใหรูจักวา อะไรคือสิ่งจริงและถูกตอง
และไมตกอยูในภาวะหลอกลวงตนเอง ซึ่งอาจมีอิทธิพลมาจากเลหเหลี่ยม
ของผูอื่น และจากการประจญของอำนาจใฝตำ่ ที่ไมถูกตองเหลานี้อันนำไปสู
การทรยศตอความจริงเกี่ยวกับตัวเราเอง และสถานการณที่เผชิญอยูในโลก
ที่สับสนอลหมาน มโนธรรมนี้แหละจะเปนตัวนำไปสูความประพฤติ ตอง
(อานตอหนา 7)

หนา 4
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พระสมณทูต

(ตอจากหนา 20)
ที่ปรึกษาสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศ
ไทย ได รั บ เชิ ญ ให ม าเยื อ นสั ง ฆมณฑลเชี ย งใหม
ระหวางวันที่ 13-15 ธันวาคม 2013
เย็นวันศุกรที่ 13 ธันวาคม เวลา 16.40 น. ถึงสนามบิน
เชียงใหม และไดเดินทางมาเยี่ยมศูนยมิสซังโรมัน
คาทอลิกเชียงใหม ในวันนีเ้ องไดมงี านชุมนุมครูคำสอน
คาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม จึงมีเหลาครูคำสอน
และผนู ำสวดประจำหมบู า น จำนวนกวา 240 คน รวม
ตอนรับพระสมณทูต
พระสมณทูตรวมพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสปดปแหงความเชือ่ และพิธีบวชสังฆานุกร
วันเสารที่ 14 ธันวาคม เวลา 09.30 น. มีพธิ ตี อ นรับ
พระสมณทู ต ณ อาสนวิห ารพระหฤทัย เชีย งใหม
จากนัน้ เวลา 10.00 น. เริม่ พิธบี ชู าขอบพระคุณโอกาส
ปดปแหงความเชือ่ และพิธบี วชสังฆานุกร คณะเบธาราม
5 องค โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน เปนประธาน มีบรรดาพระสงฆทงั้ ในสังฆมณฑล
เชียงใหม และตางสังฆมณฑลมารวมกันอยางอบอนุ
เริ่ ม พิ ธี มี ข บวนบรรดาพระสงฆ พระสั ง ฆราช
นอกจากนี้ยังมีขบวนแหของตัวแทนทั้ง 8 ชนเผา เผา
ละ 20 คน ถือตะเกียงและธงปแหงความเชื่อ แหเขา
ภายในอาสนวิหาร และรวมกันรองเพลงขาพเจาเชื่อ
จากนัน้ มีพธิ บี วชสังฆานุกร 5 องค คือ
สังฆานุกรเปโตร นนทพัทธ มาเยอะ สัตบุรุษ
วัดพระวิสทุ ธิวงศ บานปาเกีย๊ ะ (เขตวัดพระวิสทุ ธิวงศ
แมสาย) จ.เชียงราย
สังฆานุกรมารตนิ เดอ ตูรส ธินากร ดำรงอุษาศีล
สัตบุรษุ วัดอัครเทวดาราฟาแอล บานขุนแปะ (เขตวัด
แมพระรับเกียรติยกขึน้ สวรรค แมปอน) จ.เชียงใหม
สังฆานุกรดอมินกิ อาทิตย เกษตรสุขใจ สั ต บุ รุ ษ
วัดนักบุญเปาโล หวยตอง จ.เชียงใหม
สังฆานุกรอัลเบิรต สอาด ประทานสันติพงษ

คุณพอโรเซนส

สัตบุรษุ วัดนักบุญมัทธิว บานปาบงเปยง (เขตวัดนักบุญ
ปาตริก ปาตึง) จ.เชียงใหม
และสังฆานุกรเดวิด พิทกั ษ บีทู สัตบุรษุ วัดพระวิสทุ ธิวงศ หวยบง จ.เชียงใหม
หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสมณทูตไดกลาว
ใหโอวาทแกบรรดาพระสงฆ นักบวช และฆราวาส ที่
มารวมงานกวา 2,000 คน หลังจากนั้นรับประทาน
อาหารเที่ยงรวมกัน
พระสมณทูตเยีย่ มศูนยเด็กชาวปกาเกอะญอ แมปอน
เวลา 14.30 น. พระสมณทูตพรอมดวยพระคุณเจา
วีระ มงซินญอรเจอรมาโน เปเนโมเต และคุณพอติดคำ
ใจเลิศฤทธิ์ อธิการเจาคณะแขวงเบธาราม เดินทางไป
ยังศูนยเด็กชาวปกาเกอะญอ แมปอน อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม ที่อยูภายใตการดูแลของพระสงฆคณะ
เบธาราม ปจจุบันคุณพอสุธน คีรีวัฒนสกุล เปน
เจาอาวาส และคุณพอเกรียงศักดิ์ กิจสกุลวงศ ผชู ว ย
เจาอาวาสวัดแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค แมปอน
และซิสเตอรคณะแมปอน ปจจุบนั คือซิสเตอรเซซีลีอา
ลาวา ปูลอื คุณแมอธิการเจาคณะ ใหการตอนรับพรอม
ดวยเด็กๆ ทีอ่ ยภู ายในศูนย บรรดาสัตบุรษุ และคุณครู
โรงเรียนแมปอน 3 คน
จากนั้ น คุ ณ พ อ สุ ธ น ได ก ล า วรายงานเกี่ ย วกั บ
ประวัติความเปนมาโดยยอของวัดแมพระรับเกียรติ
ยกขึ้ น สวรรค แ ละศู น ย แ ม ป อนเป น ภาษาอั ง กฤษ
ซิสเตอรเซซีลีอากลาวตอนรับเปนภาษาฝรั่งเศส และ
เด็กนักเรียน ป.6 ศูนยแมปอนกลาวรายงานเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมาของโรงเรียนและกิจกรรมตางๆ
เปนภาษาอังกฤษอยางคลองแคลวนาประทับใจ และมี
การแสดงของเด็กๆ เปนกิจกรรมตางๆ ภายในศูนย
แม ป อน ที่ แ สดงถึ ง การดำเนิ น ชี วิ ต และการเรี ย นรู
ควบคูไปกับประเพณีและวัฒนธรรม เชน การทำนา
การทอผา ฯลฯ จากนัน้ พระสมณทูตและพระคุณเจาวีระ
กลาวใหโอวาท และคุณพอติดคำ กลาวขอบคุณ ตอ

สัมมนาศาสนสัมพันธ

(ตอจากหนา 2)
ซึง่ ในปนที้ างสังฆมณฑลอุบลราชธานี โดยคุณพอวิทยา
งามวงศ เปนผูประสานงานและอำนวยความสะดวก
ดานสถานที่ ไดเชิญผนู ำจากศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกข
และศาสนาคริ ส ต นิ ก ายโปรเตสแตนท รวมทั้ ง
วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีมากลาวถึงความสัมพันธ
ทางศาสนาของตนกับคาทอลิก ทำใหไดเห็นถึงความ
สนิทสัมพันธกันทางดานศาสนสัมพันธในสังฆมณฑล
อุบลฯ เปนอยางดี
ในพิ ธี เ ป ด พระสั ง ฆราชฟ ลิ ป บรรจง ไชยรา
ในฐานะที่ไดอุทิศตนทำงานดานอภิบาลใหกับพระ- ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี กลาวตอนรับ และ
ศาสนจักรในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังฆ- ตีฆองรวมกับผูนำศาสนา ผูเขารวมสัมมนาในครั้งนี้
จำนวน 160 คน 7 สังฆมณฑล และทุกทานยังไดรับ
มณฑลสุราษฎรธานี
ความรู ด า นศาสนสั ม พั น ธ จ ากวิ ท ยากรผู ท รงเกี ย รติ
อาทิ พระสังฆราชยอแซฟ ชูศกั ดิ์ สิรสิ ทุ ธิ์ คุณพอเสนอ
เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา
ดำเนินสดวก คุณพอธีรพล กอบวิทยากุล คุณพอ
ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงในดินและตายไป
สมเกียรติ บุญอนันตบุตร คุณพอประยูร พงษพิศ
มันก็จะเปนเพียงเมล็ดเดียวเทานัน้
คุณพอเกรียงยศ ปยวัณโณ ผูเขารวมสัมมนาทุกคน
แตถามันตาย มันก็จะบังเกิดผลมากมาย
ไดรับความรูอยางเต็มเปยมในครั้งนี้
(ยอหน 12:24)
(ตอจากหนา 20)

ดวยถายภาพหมรู ว มกัน และเดินทางกลับ
พระสมณทูตเยี่ยมวัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส
และโรงเรียนเจาฟาอุบลรัตน เชียงดาว
วันอาทิตยที่ 15 ธันวาคม เวลา 08.15 น. พระสมณทูต
พรอมดวยพระคุณเจาวีระ มงซินญอรเจอรมาโน เปเนโมเต และคุณพอธงชัย สุวรรณใจ ซึง่ เปนผขู บั รถพาไป
เยีย่ มวัดนักบุญไมเกิล้ การีกอยส เชียงดาว มีเด็กนักเรียน
จากโรงเรียนเจาฟาอุบลรัตน จากบานมิตราทร และ
สัตบุรุษ เขาแถวตอนรับ เวลา 10.00 น. มีพิธีบูชา
ขอบพระคุณรวมกัน ณ วัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส
โดยพระคุณเจาวีระ เปนประธาน
หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสมณทูตใหขอคิด
กับสัตบุรษุ และรับประทานอาหารเทีย่ ง ณ หอประชุม
โรงเรียนเจาฟาอุบลรัตน พรอมชมการแสดง 10 รายการ
จากเด็กนักเรียนโรงเรียนเจาฟาอุบลรัตน ทีด่ แู ลเด็กถึง
350 คน และเด็กจากบานมิตราทร ซึง่ เปนศูนยเลีย้ งดู
เด็ ก จากพ อ แม ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ภายใต ก ารดู แ ลของ
คณะภคิ นี เ ซนต ป อล เดอ ชาร ต ร โดยมีแ มร ไ อรี น
ชำนาญธรรม อธิการิณเี จาคณะเซนตปอล เดอ ชารตร
แขวงประเทศไทย และคณะเซอรใหการตอนรับ
จากนัน้ เวลา 13.30 น. ออกเดินทางจากเชียงดาว
ไปสนามบินเชียงใหม และเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เวลา 16.10 น. โดยสวัสดิภาพ
การเยือนของพระสมณทูตพอล ชาง อิน-นัม และ
มงซินญอรเจอรมาโน เปเนโมเต ทำใหบรรดาพระสงฆ
นักบวช และสัตบุรุษ ไดรูจักทานมากขึ้นในความ
เรียบงาย พรอมรอยยิม้ ตลอดเวลา อีกทัง้ ยังไดใกลชดิ
ทานผูเปนตัวแทนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ที่ นำคำอวยพรของสมเด็ จ พระสั น ตะปาปามาสู ช าว
สังฆมณฑลเชียงใหม นำมาซึง่ ความปตยิ นิ ดี
ภาพและขาวโดย คุณเพ็ญนภา ชาวแพรกนอย

อาลัยรัก

(ตอจากหนา 2)
อันตน ศิรโิ รจน ชาวปากน้ำ เกิดวันที่ 15 กันยายน 2493
ที่ ตำบลท า ข า ม อำเภอสามพราน จั ง หวั ด นครปฐม
เปนสัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร มีพี่นอง 9 คน สมรสกับ
อักแนส มาเรีย สุปาณี วิบลู ยวงศ มีบตุ ร 3 คน ไดแก 1.
นายสุรพันธ ชาวปากน้ำ 2. นางสาวอัญชลี ชาวปากน้ำ
3. นางสาวรพีภทั ร ชาวปากน้ำ
การศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปริญญาตรี วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยี
การบริหารสิง่ แวดลอม คณะสิง่ แวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล อบรมหลักสูตร MINI MBA
สำหรั บ ผู บ ริ ห าร คณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การทำงาน เป น ที่ ป รึ ก ษาด า นนโยบายและ
ยุทธศาสตร วิทยาลัยนานาชาติ เซนตเทเรซา เปนผชู ว ย
ผูวาการและรองผูวาการการเคหะแหงชาติ เปนนายก
สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ปที่ 38 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 19-25 มกราคม 2014

หนา 5

ตอนที่ 3

บุคลิกของประกาศก
ประกาศกที่ เ รากำลั ง จะพู ด ถึ ง กั น นี้ เป น
ประกาศกที่ เ ราอ า นพบเจอเรื่ อ งราวของพวกท า น
ในหนังสือพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม นั่นก็แปลวา
พอพระเยซูเจาประสูติมาอันเปนยุคพันธสัญญาใหม
ประกาศกก็ลดบทบาทหายไปในสังคม ทำไมจึงเปน
เชนนั้นเลา? ก็เพราะวาประกาศก คือ ผูที่พระเปนเจา
ทรงใชมาประกาศพระวาจาของพระองค คลายวาทาน
เปนกระบอกเสียงของพระเปนเจา แตพอพระเยซูเจา
เสด็จมาบังเกิด พระเปนเจาก็มาตรัสกับเรามนุษยเลย
ไมตองตรัสผานทางประกาศกอีกแลว
z
รอยตอระหวางประกาศกทีก่ ำลังจะลดบทบาท
หายไปในพระคัมภีรก ค็ อื ทานยอหน บัปติสต ที่มาเปน
ผูนำหนาเตรียมทางใหพระมหาไถ เราถือวาทานเปน
ประกาศกองคสุดทายที่มาเตรียมทุกสิ่งใหพรอมเพื่อ
พระเยซู เ จ า จะได อ อกเทศนาสั่ ง สอนและประกอบ
พระภารกิจไถบาปมนุษย
z
ในสั ง คมชาวยิ ว คุ น เคยกั บ ประกาศกเพราะ
ตลอดระยะประวัติศาสตรแหงความรอดพน ชาวยิวรู
อยูเสมอวาพระเปนเจาไมทรงทอดทิ้งพวกเขาในฐานะ
เปนประชากรที่ไดรับการเลือกสรร เวลามีใครมาพูด
ในนามของพระพวกเขาก็ จ ะอบอุ น ใจที่ รู สึ ก ได ว า
พระเป นเจ ายั งทรงประทั บอยูกั บพวกเขา ชาวยิวยัง
แนใจไดวาคนไหนเปนประกาศกเพราะพระเปนเจา
ประทานอำนาจใหประกาศกทำเครื่องหมายอัศจรรย
เปนเครื่องพิสูจนไดดวย แตแมพวกเขาจะคุนเคยกับ
z

งาน “Christmas Season”

(ตอจากหนา 19)

เพื่อสงเสริมใหชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม
ทางศาสนา เปนการใหและแบงปนความสุขแกกนั และ
กั น ในโอกาสคริ ส ต ม าส ทำให ชุ ม ชนมี สี สั น และ
บรรยากาศของงานเฉลิมฉลองคริสตมาสและปใหม
เปนการรวมกันสานตอกิจกรรมที่ดีใหเกิดขึ้นในอำเภอ
พนัสนิคม อีกทั้งเปนการสงเสริมการทองเที่ยวและ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในระดั บ ท อ งถิ่ น ซึ่ ง ได จั ด งาน
“Christmas Season” ในวันอาทิตยที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.
2013 ทีบ่ ริเวณหอนาฬิกาตลาดใหม ตัง้ แตเวลาประมาณ
17.00-21.00 น. โดยจัดใหมีกิจกรรมดังนี้ จัดขบวน
พาเหรดแฟนซีคริสตมาส แหจากโรงเรียนไปรอบตลาด
และสิ้นสุดที่บริเวณหอนาฬิกาตลาดใหม ประกวดการ
แตงกายชุดแฟนซี กิจกรรมการแสดงบนเวที จับสลาก
ของขวัญ ถนนคนเดิน ชมการจุดพลุไฟ และกิจกรรม
บันเทิงตางๆ ชมความงามของแสงสีเสียงไฟบรรยากาศ
ที่งดงามบริเวณหอนาฬิกา

นักบุญยอหน บัปติสต
ประกาศกทีพ่ ระเปนเจาทรงสงมาแคไหนก็ไมใชทกุ คน
จะยิ น ดี ต อ นรั บ ประกาศก เมื่ อ ประกาศกออกเทศน
ทานก็พดู ความจริง แตความจริงก็มกั ไมนา ฟงในสายตา
คนกระทำผิด สังคมจึงมักมีความรูสึกตอประกาศก
แบ ง ออกเป น 3 พวกคื อ 1. ไม ช อบและจะดีใ จมาก
ถ า ประกาศกถู ก ป ด ปากไม ใ ห พู ด ถู ก จำคุ ก หรื อ แม
กระทัง่ ถูกประหาร 2. ในขณะทีพ่ วกทีส่ องมีความเกรงกลัว
ต อ ประกาศก ไมก ล า ทำอั น ตรายทา น จนกลายเป น
ทาทีเฉยๆ กับประกาศกไมชอบไมเกลียด ไมเขาไปยุง
กั บ ท า น 3. ในขณะที่ ป ระชาชนพวกสุ ด ท า ยยิ น ดี
ในคำเทศนของประกาศก เสมือนถอยคำของทานเปน
ถอยคำในใจที่ตนเองอยากไดยินอยากพูดมานานแลว
แต ไ ม ก ล า จาก 3 กลุ ม นี้ เ ราจึ ง พอเข า ใจได ว า มี ก าร
เบียดเบียนประกาศกจากชาวยิวอยูดวยอยางนอยก็จาก
พวกที่ 1.

ความเชื่อ
เปน
สวนหนึ่ง
ของชีวิต

ปกวิดโี อ เรือ่ ง “ประกาศกเยเรมีย”
แตที่นาสนใจก็คือผูที่เปนประกาศกแท พวก
เขาไมเคยหนี ทอดทิ้ง หรือตัดขาดตัวเองออกไปจาก
ประชากรของพระเปนเจาเลยประกาศกของพระเจา
ไมเคยสงสัยเลยวาอิสราเอลมิใชประชากรของพระเจา
ประกาศกเยเรมี ย เ ป น ผู ห นึ่ ง ที่ มี เ หตุ ผ ลมากมายที่ จ ะ
ตั ด ตั ว เองออกจากเพื่ อ นร ว มชาติ เ พราะได รั บ การ
เบี ย ดเบี ย นอย า งสาหั ส ท า นกลั บ ทำได เ พี ย งความ
ปรารถนาจะออกไปอยูอยางโดดเดี่ยวในทะเลทราย
ห า งไกลจากผู ค นเท า นั้ น แต เ มื่ อ ท า นแสดงความ
ปรารถนานี้ อ อกมาท า นกลั บ กล า วถึ ง ประชากร
อิสราเอลวา “ประชาชนของขาพเจา อยูนั่นเอง” (ยรม
9:1)
z

ความยิง่ ใหญของพระเจา ไมใชสอนเราใหรคู วามจริง
เกีย่ วกับพระเจาเทานัน้ แตยงั เผยความล้ำลึกในตัวเรา
เอง .....เผยอยางไร? ......เผยใหเราสำนึกตระหนักวา
สวนทีเ่ ราไมรู สวนทีเ่ รายังหาไมพบนัน้ ความจริงอยู
ในพระเจาแลว......... และกำลังดำเนินชีวติ ไปในตัวเรา
ภายใตแสงสวางแหงพระพรของพระองค
และนี่ คื อ ภาพลั ก ษณ ที่ สำคั ญ ของความเชื่ อ ที่
มั ก ถู ก ลื ม ในป จ จุ บั น ความเชื่ อ ไม ใ ช เ ป น เรื่ อ งที่
คลอยตามคำสอน แตความเชื่อเปนชีวิต ความเชื่อ
ครอบคลุมทุกภาคสวน (realms) ของชีวติ ทะลุทะลวง
ถึงจุดศูนยกลางที่ลึกล้ำ (mysterious) ที่เขาถึงไมได
(inaccessible) ไมใชเฉพาะชีวิตจิตของเราเอง แต
รวมถึงเนือ้ แทของความรักทีซ่ อ นอยขู องพระเจาดวย
ความเชื่ อ จึ ง เป น หนทางเดี ย วที่ จ ะเผยความจริ ง
ความเปนจริงอยางลึกซึ้ง รวมทั้งความเปนจริงของ
ตัวเราเองดวย

“ความเชื่อ”
(Faith) เปนสวน
ราฟาแอล
หนึ่ ง ของชี วิ ต
ประจำวันของเรามนุษยอยางเปนรูปธรรม อยางมี
ชีวติ ชีวา แตถงึ กระนัน้ ก็ตาม บางสิง่ ทีเ่ ราไมสามารถ
หยัง่ รไู ดกย็ งั เปนอยางนัน้ ยังเปนธรรมล้ำลึก (mystery)
ซึ่งก็ควรเปนเชนนั้น (เพราะถาเรามนุษยสามารถ
หยัง่ รไู ด สิง่ นัน้ ก็ไมเปนธรรมล้ำลึก)
หนาที่ของความเชื่อไมใชมานำสิ่งที่เปนเรื่อง
ล้ำลึก (mystery) มาใหเปนเรือ่ งกระจางแจง แตความเชือ่
มานำเรื่องที่กระจางแจง (the known) และเรื่องที่
ไมสามารถเขาใจได (the unknown) มาเปนสวนของ
คุณพอโทมัส เมอรตัน
ชีวติ ใหครบบริบรู ณ เพือ่ นำเราใหยกชีวติ (transcend)
จาก Magnificat Year of Faith Companion)
ขามความจำกัด (limitations) ตางๆ ของชีวติ กายของเรา
(ได รั บ การตรวจและแก ไ ข โดยคุ ณ พ อ จำเนี ย ร
ดวยเหตุนี้ ความเชื่อจึงไมใชนำเราใหสัมผัส กิจเจริญ)
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ที่นี่มีรัก
เนื้อที่ยี่สิบแปดไรดูจะเวิ้งวาง
หากเปนแคทเี่ ปลาหญาขึน้ รกสลับสุมทุมพมุ ไม
แตเมื่อมีบานชั้นเดียวเรียงราวเปนสัดสวน
บ.สันติสุข
เนื้อที่มีบรรยากาศอบอุนขึ้นทันตามเห็น
www.salit.org
ถนนกรวดเชือ่ มโยงแตละบานเหมือนเสนเลือดใหญ
เริ่มตั้งแตประตูใหญท่ีเปนทางเขาออกติดถนนที่ผานดานหนา
เทาเล็กเทาใหญกวายี่สิบคูย่ำไปตามถนนแตเชาจรดเย็น
จากบานพักไปสนามจากหองอาหารไปหองกิจกรรม
ไกลออกไปที่ริมรั้วหมูปาตัวเขื่องกำลังเพลินกับพืชผัก
แพะหลายตัวขางบอปลาชูหนาเปนครั้งคราวใหรูวายังอยู
ผักหลากหลายพันธุเรียงรายตามแปลงยืนยันวาที่นี่อาหารครบหมู
ทวากวาจะมาถึงจุดนี้ตองลำบากกายลำบากใจไมนอย
ถึงจะเปนกิจการนาสรรเสริญนายกยองนาสนับสนุน
ชาวบานชุมชนรอบดานก็ยงั พากันหวาดหวัน่ พรัน่ พรึง
แคขาววาจะมีการสรางสถานที่ดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่
ก็ใหรสู กึ ลำบากใจประสาคนหวาดกลัวไวกอ น
ยิ่งไมรูขอมูลเชิงลึกเชิงกวางเกี่ยวกับโรครายนี้
ก็ยิ่งวิตกกลัววาจะเปนการนำโรคติดตอเขาชุมชน
ทัง้ ๆ ทีม่ ยี ามีมาตรการควบคุมดูแลรักษาทันสมัย
กระทั่งผูปวยสามารถดำเนินชีวิตไดเปนปกติ
จนผูคนเลิกกลัวโรครายนี้ไปแลวระดับหนึ่ง
และหากจะคิดกันใหยตุ ธิ รรมสักนิด
ถาติดเชื้อเพราะเอาแตสนุกปลอยใจปลอยกาย
ก็สมควรตองรับผลกรรมทีต่ ามมา
แตถาติดเชื้อคนอื่นสงตอใหทางสายเลือดตั้งแตออนแตออก
เด็กเหลานี้นาจะไดรับความเปนธรรม
ไมเพียงจากพอแมผปู กครองญาติผใู หญ
แตจากสังคมในฐานะทีเ่ ปนคนเปนสมาชิกรวมสังคมดวย
และก็เปนเชนนั้น
ผูคนรอบขางเริ่มใหความรักความเอ็นดู
พูดคุยทักทายขามรั้วประสาเพื่อนบาน
เอกชนหนวยงานบริษทั สถาบันใหความสนใจอยางเปนรูปธรรม
พากันมาเยี่ยมเยียนนำเงินนำสิ่งของนำอาหารการกินมามอบ
บางก็ใหเวลาจัดกิจกรรมจัดการละเลนจัดความบันเทิง
บางอาสาพาเที่ยวพาเขาชมสถานที่พักผอนหยอนใจทั้งใกลทั้งไกล
ถนนเขาออกถนนเชื่อมอาคารสถานที่เปนดังเสนเลือดใหญ
บันดาลใหชีวิตเด็กแตละคนเปนปกติสุขเฉกเชนเด็กทั้งหลาย
สำหรับเด็กอืน่ ๆ ทุกสิง่ เหลานีต้ อ ยอดจากสิง่ ทีเ่ ปนสิง่ ทีม่ อี ยแู ลว
แตสำหรับเด็กเหลานีท้ กุ สิง่ เหลานีต้ อ เติมจากสิง่ ทีข่ าด
ทัง้ ทีช่ วี ติ ใหสทิ ธิเ์ ฉกเชนเด็กทุกคนในวัยเดียวกัน
งายที่จะพูดถึงวันเด็กแหงชาติที่จะตอกย้ำความสำคัญแหงวัยเด็ก
ราวกับวาเด็กทุกคนเหมือนกันหมด
ทัง้ ๆ ทีภ่ มู หิ ลังตางกันบริบทชีวติ ความเปนอยไู มเหมือนกัน
จัดวันเด็กฉลองวันเด็กแหงชาติแควันเดียวในรอบป
จบแลวจบเลยในขณะที่เด็กยังตองเปนเด็กตอไปตามลำพัง
ตางกับศูนยซนี าปส-บานลอเรนโซแหงนี้
ที่เด็กไดรับความรักความอบอุนมากเปนพิเศษ
จนแตละคนไมรสู กึ ถึงปมดอยแมจะแตกตาง
ที่เด็กไดรับการเติมเต็มในทุกดาน
จนแตละคนแทบไมรูถึงคำวาโชครายคำวาปมดอย
ที่เด็กไดรับการดูแลเอาใจใสเยี่ยงแมเยี่ยงพี่
จนแตละคนรสู กึ เปนสวนหนึง่ ของครอบครัวในทุกดาน
ศูนยตั้งใจจะเปนสถานที่เพาะชำเมล็ดซีนาปส
แมขนาดจะเล็กกวาเมล็ดพืชทั้งหลาย
แตงอกเปนลำตนใหญ...ใหญพอใหใครก็ตามพักใตรม ไมได

“เรื่องเกาจบไปแลว”
“เหลาองนุ ใหมในถุงหนังใหม” (มาระโก 2:22)
ในพระวรสารวันนี้ พวกฟาริสีกลาวติเตียนพระเยซูเจา ดวยเหตุที่ศิษย
ของพระองคไมถอื กฎแหงการจำศีลอดอาหาร อันทีจ่ ริงพระเยซูเจามิไดทรงคิด
เลยวา การอดอาหารเปนการเสียเวลา เหตุวาพระองคเองก็ทรงจำศีลอดอาหาร
ในทะเลทราย แตในเวลาแหงการประกอบพันธกิจของพระองค พระองคทรง
ปรารถนาที่จะทรงเนนวา กฎบัญญัติของพระเจาปรากฏออกมาในการกระทำ
อัศจรรยและการรักษาคนทีเ่ จ็บไขไดปว ย บทความในพระคัมภีรเ ปนจริงขึน้ มา
ในพันธกิจของพระองค เจาบาวซึ่งในพันธสัญญาเดิมรอคอยมานานไดเปน
ความจริงขึน้ มา พิธเี ฉลิมฉลองพระเมสสิยาหจะเริม่ ตนขึน้ แลว ดังนัน้ จึงเหมาะสม
แลวทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพระองค เหมือนกับวาไมมอี ะไรใหมเกิดขึน้ “เหลาองนุ ใหม
ตองการถุงหนังใหม” มิฉะนัน้ ถุงเกาก็จะแตก
คริสตชนเคารพพันธสัญญาเดิม และยังคงปฏิบตั ติ ามกฎบัญญัตอิ นั ยิง่ ใหญ
เกี่ยวกับความรักและความยุติธรรม แตเราจะไมปฏิบัติตนเหมือนกับวาไมมี
อะไรที่เปลี่ยนแปลงไป หลังการสิ้นพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระเยซูเจา เราจะยึดการตีความหมายตามตัวอักษรอยางไมลืมหูลืมตา
ยอมไมได เราอานพระคัมภีรต ามแนวแหงความสวางจากองคพระคริสตเจา และ
พระศาสนจักรไดแสดงออกซึ่งความใหมเกี่ยวกับการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระองค ดวยการฉลองวันสับบาโตในวันอาทิตย ซึ่งเปนวันที่พระองค
ทรงกลับคืนพระชนมชีพ เหลาองนุ ใหมในถุงหนังใหม

บทอธิษฐานภาวนา
ขาแตพระเยซูเจา โปรดทรงชวยใหลกู
รักพระคัมภีรโ ปรดทรงสอนใหลกู ตีความหมาย
ตามความสวางแหงการสิน้ พระชนม
และการกลับคืนพระชนมของพระองค
เพือ่ ลูกจะไดรวู า พระองคทรงบันดาล
ใหเรือ่ งตางๆ สำเร็จไปไดอยางไร อาแมน
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คริสตชนคาทอลิก

(ตอจากหนา 3)
ตั ด สิ น ใจในการเลื อ กความดี ง ามหรื อ หลี ก เลี่ ย งสิ่ ง
เลวราย ดังนัน้ การมีมโนธรรมทีถ่ กู ตอง เทีย่ งธรรม และ
การตัดสินใจอยางกลาหาญ จึงจำเปนตอผูที่มีความรับ
ผิดชอบฐานะพลเมืองของชาติ (เทียบ คำสอนพระศาสนจักรสากล หรือ CCC ขอ 1777-1778)
6. เนือ่ งจากธรรมชาติของมโนธรรมอันศักดิส์ ทิ ธิ์
มีอยใู นตัวมนุษย เราตองมีความภูมใิ จในสิทธิทจี่ ะเลือก
ในสิ่งที่ถูกตองตามที่มโนธรรมชี้นำ เราตองมีเสรีภาพ
ในการตัดสินใจเพือ่ จะกระทำสิง่ ทีถ่ กู ตองและหลีกเลีย่ ง
ความชั่วราย ซึ่งตองสอดคลองกับความจริงที่พระเจา
เปดเผยผานทางพระวาจาของพระองคในพระคัมภีร เรา
จำเปนตองเรียนรูอยางถูกตองทั้งกฎของพระเจาและ
กฎของธรรมชาติ โดยผานทางการสั่งสอนจากอำนาจ
ของพระศาสนจักร (เทียบ CCC ขอ 1783-1785) การ
ตั ด สิ น ใจที่ ผิ ด พลาดนั้ น หลายครั้ ง เกิ ด ขึ้ น จากการ
ขาดความรูและความเขาใจในเรื่องความจริงหรือการ
เพิกเฉยตอการแสดงความจริง จึงเปนหนาที่ของพระศาสนจักรทีต่ องสอนสัตบุรษุ ใหมีมโนธรรมอันถูกตอง
ตรงกับความจริง เพือ่ ยืนหยัดและไมหลงผิดตามกระแส
ของสถานการณที่สับสนและการใชอำนาจในทางที่ผิด
(เทียบ CCC 1790-1794) การพิจารณามโนธรรมอยาง
ถูกตองในพระจิตเจาเปนหนทางทีจ่ ะนำไปสกู ารปฏิบตั ิ
ในชีวติ จริงเพือ่ สรางสันติ (เทียบ CCC ขอ 1785)
การเลือกระบอบการปกครองและผูนำประเทศ
7. ทั้งจากเอกสารของสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2
เรื่อง ธรรมนูญการอภิบาลทางสังคมในโลกปจจุบัน
ความปติยินดีและความหวัง (Gaudium et Spes) และ
คำแถลงการณเรื่อง สิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ ย้ำวา มนุษยทกุ คนมีสทิ ธิ เสรีภาพ และเปน
หนาที่ที่จะเลือกผูนำประเทศของตนเอง ดังที่สมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ในพระสมณสาสน
“โอกาสครบ 100 ป ของพระสมณสาส น Rerum
Novarum” ประกาศเมือ่ 1 พ.ค. 1991 ขอ 46 ซึง่ นาจะเปน
แรงบันดาลใจใหพวกเราทีเ่ ปนคาทอลิกไทยและรวมถึง
พีน่ อ งชาวไทยทุกคนผมู คี วามปรารถนาดีวา ดังนี้ “พระศาสนจักรเห็นคุณคาอันแทจริงของการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตย ดั ง นั้ น ระบอบนี้ ต อ งทำให พ ลเมื อ ง
ทุ ก คนที่ มี สิ ท ธิ ไ ด เ ข า ร ว มในการเลื อ กตั้ ง ผู แ ทนทาง
การเมืองอยางยุติธรรม และผูทำหนาที่ในการเลือกตั้ง
นั้น ทำหนาที่ใชสิทธิ์อยางดียิ่งยวด โดยเฉพาะในชวง
ทีม่ กี ารถายโอนอำนาจการปกครอง ตองใหเปนไปดวย
สันติวธิ แี ละเหมาะสม ทัง้ สิทธิและหนาทีน่ เี้ ปนสวนหนึง่
ของความรับผิดชอบในฐานะเปนพลเมืองของชาติ และ
ตองมีความเคารพตออำนาจทางการเมืองที่มีอยูเพื่อ
การรับใชสังคม และเพื่อความดีของสวนรวมจริงๆ
(เทียบ CCC ขอ 1902)
8. เพื่อใหประเทศชาติไดผูนำที่ดีเขามาบริหาร
ประเทศและมีวิสัยทัศน เพื่อความดีสวนรวมนั้นเปน
หนาทีข่ องคริสตชนผมู มี โนธรรมทีถ่ กู ตองจึงจะบรรลุถงึ
เปาหมายที่ปรารถนา เพื่อผลรวมอันดีงามของสภาพ
สังคมที่เผชิญอยู (เทียบ Gaudium et Spes n. 26a) พระศาสนจักรย้ำเตือนประการแรก คือ เรื่องความยุติธรรม
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อการไดมาซึ่งบุคคล
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ที่ดีเหมาะสม มีคุณภาพกับหนาที่และตำแหนง บุคคล
ที่ ไ ด รั บ เลื อ กนั้ น ต อ งมี ค วามแน ว แน ใ นอุ ด มการณ
ตองทำหนาที่ “เพื่อความดีสวนรวม” เทานั้น ถาหาก
เลือกเขาดวยเหตุผลอื่นๆ หรือการชักนำแบบผิดๆ อาจ
จะนำมาซึ่งภัยพิบัติ และความหายนะมาสูประเทศชาติ
ได (เทียบ CCC ขอ 2238)
9. พระศาสนจักรคาทอลิกสั่งสอนเสมอวา การ
เลือกระบอบการปกครองประเทศ รวมทั้งการเลือก
ผูปกครองทางการเมืองนั้นตองมาจากการตัดสินใจ
อยางอิสระของประชากรของประเทศ (เทียบ Gaudium
et Spes n. 74) คริสตชนตองมีความสำนึกในหนาที่
รับผิดชอบตอสภาพสังคมทางการเมืองดวย และจะตอง
เป น แบบอย า งที่ ดี ใ นสั ง คมที่ แ สดงเจตนารมณ เ พื่ อ
ความดีสวนรวม และความมั่นคงถาวรของประเทศ
ตองมีความเคารพซึ่งกันและกันเพื่อความเปนเอกภาพ
ในความแตกตาง สวนผูที่เปนนักการเมืองนั้น พระศาสนจักรสอนวา พวกเขาจะตองตระหนักถึงความถูกตอง
ตามกฎหมาย การฟงความคิดเห็นของคนในสังคมที่มี
ความแตกตาง โดยเฉพาะในการแกไขรากเหงาของ
ปญหาที่กำลังเผชิญอยูดวยความเคารพสิทธิและเสียง
ของประชาชน แมแตเปนเพียงกลุมหนึ่งที่ปกปองสิทธิ
ของพวกเขาโดยวิธีการที่ถูกตองและซื่อสัตย ในสวน
ของพรรคการเมือง พวกเขาตองสงเสริมและนำมาซึ่ง
ความดีของสวนรวมอันเปนหัวใจการปกครอง ขจัด
ความไมถูกตองในการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว
หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ มิ ใ ห ค วามสำคั ญ ของส ว นตั ว
มีอิทธิพลเหนือไปกวาความดีงามของสวนรวม (เทียบ
Gaudium et Spes n.75) ดังนัน้ หนาที่ของคริสตชนทีด่ ี
คื อ เป น ผู ที่ ถ ามตนเองว า คุ ณ ภาพของบุ ค คลที่ เ รา
จะเลือกใหเปนผูนำนั้นมีลักษณะเชนไร? (เทียบ อพย
18:21-22)
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ทีส่ ดุ หรือไม?
ง. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังย้ำอีกวา คำสอน
ของพระศาสนจั ก รด า นสั ง คมบ ง ชี้ ว า การเมื อ งเป น
รูปแบบทีส่ ำคัญในการปกครอง ซึง่ ตองนำมาซึง่ ความรัก
ความเมตตา ความถูกตอง เพราะวานี่เปนเครื่องมือ
ในการรับใชสังคมอยางดี ดังนั้น คำพูดที่วาคาทอลิก
ไมควรเขาไปยุงเกี่ยวเรื่องการเมืองนั้นไมถูกตอง ตรง
กันขามคาทอลิกทีด่ ตี อ งมีสว นรวมในระบอบทางการเมือง
ในการปกครอง และจำเปนตองมอบสิ่งที่ดีงามของเรา
เพื่อจรรโลงสังคม เพื่อจะทำใหผูปกครองที่ดีสามารถ
บริหารประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่ง
การอยรู ว มกันอยางสันติ
จ. โดยเฉพาะในสถานการณที่ผูปกครองประเทศ
ไมไดดำเนินตามครรลองครองธรรมในการปกครอง
และการตัดสินใจของเขาขาดความชาญฉลาด คริสตชน
ตองเลียนแบบนักบุญเปาโล ที่ทานกลาววา “เราตอง
สวดภาวนาเพื่ อ พระมหากษั ต ริ ย และผู ป กครอง
บานเมือง เพื่อจะใหทานเหลานั้นทำหนาที่อยางดี และ
เปย มไปดวยความรักตอประชาชน รับใชประชาชน มีจติ ใจ
สุภาพถอมตน” (เทียบ 1 ทิโมธี 2:1-3)
สรุป ขอแนะนำสูการปฏิบัติ
1. คาทอลิกตองมีสำนึกในความรับผิดชอบตอ
สถานการณ บ า นเมื อ งตามมโนธรรมที่ ซื่ อ ตรงต อ
ความจริง
2. แมวา มีการแบงแยกฝาย อาจจะเปนแบบเปดเผย
และ/หรื อ ไม เ ป ด เผย ซึ่ ง เป น สถานการณ ที่ ไ ม อ าจ
หลี ก เลี่ ย งได ในกรณี เ ช น นี้ ค าทอลิ ก ต อ งสำนึ ก ถึ ง
ความจริงแหงความเชื่อที่วา เราตางก็เปนพี่นองกัน มี
พระเจาเปนพระบิดาของเราทุกคน และเราเปนพี่นอง
รวมผืนแผนดินไทย มีเชือ้ ชาติและสัญชาติไทยดวยกัน
3. คริสตชนคาทอลิกทุกคนตองกระทำในสิ่งที่
ถูกตอง สรางสรรคและมุงสูเอกภาพในความรัก ความ
ยุติธรรม และสันติ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ
เปนหลักสำคัญ
4. เหนือกวาความขัดแยงใดๆ โดยตระหนักวา
ธรรมชาติของมนุษยนั้นออนแอและเปนคนบาป เรา
คริ ส ตชนคาทอลิ ก มี ค วามเชื่ อ มั่ น เสมอในพลั ง ของ
พระเจาและพระเมตตาของพระองคแบบเหนือธรรมชาติ
เพื่อขจัดความขัดแยงทั้งปวง ดังนั้น เราจึงตองภาวนา
พลีกรรม ออนวอนตอพระเจามากเปนพิเศษ
5. ณ วาระใดก็ ต ามที่ ก ารเลื อ กตั้ ง ตามระบอบ
ประชาธิปไตยมาถึง เปนหนาที่ของคาทอลิกจะตองใช
สิ ท ธิ เ พื่ อ การเลื อ กตั้ ง ผู มี อำนาจปกครองบ า นเมื อ ง
ในทุกระดับ ดวยมโนธรรมที่ถูกตอง และเลือกบุคคล
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความตั้งใจจริงที่จะ
เสริมสรางความดีสวนรวม

ขอเตือนใจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
10. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2013 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรั ง ซิ ส เทศน ส อน ณ วั ด น อ ยนั ก บุ ญ มาร ธ า
ณ กรุงวาติกัน ซึ่งมีประเด็นที่อาจชวยเราใหพิจารณา
ถึงความรับผิดชอบตอสถานการณแรงดลใจ บานเมือง
และหนาทีข่ องการเปนคาทอลิกทีด่ ี พอสรุปไดดงั นี้
ก. การเปนคาทอลิกทีด่ ตี อ งสวดภาวนาใหผปู กครอง
บริหารบานเมือง เพื่อพวกเขาจะไดบริหารประเทศ
อยางดี ถาหากผูปกครองบานเมืองไมเปนแบบอยาง
ที่ดีตอประชาชน เราจำเปนตองภาวนาขอพระเจาให
พวกเขากลับใจและเปลี่ยนแปลงตนเอง
ข. ผูปกครองบานเมืองตองมีจิตใจรักประชาชน
อยางแทจริง และมีความสุภาพถอมตน เปนแบบอยาง
ที่ ดี เพราะว า ถ า หากเขาขาดสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เขาไม ใ ช
ผปู กครองทีด่ ี แตเปนเพียงแคผคู วบคุมกฎเกณฑเทานัน้ !
ค. มนุษยทกุ คน ทัง้ ชายหญิงตองทำหนาทีพ่ ลเมือง
ที่ดีและมีสวนรวมในการปกครองบานเมืองของตน
ณ กรุงเทพฯ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556/ค.ศ. 2013
โดยเฉพาะผทู ำหนาทีเ่ ปนผนู ำในสังคมและประเทศชาติ
ตองถามตัวเองเสมอวา
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศกั ดิ์ สิรสิ ทุ ธิ์
z
เรารักประชาชนของเราจริงๆ และทำหนาที่ เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
รับใชพวกเขาใหดขี นึ้ ไหม?
มงซินญอรวษิ ณุ ธัญญอนันต
z
เรามีความสุภาพพอที่จะฟงเสียงของทุกคน
รองเลขาธิการสภาฯ
ไหม ถาหากมีความเห็นแตกตาง เราไดเลือกหนทางทีด่ ี
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อูศักดิ์ชาย เซอรวิส

&ซอมรถยนต ติดตัง้ เครือ่ งยนต
&หัวฉีดเบนซิน – ดีเซล เบรก คลัช ชวงลาง
&รับอานขอบกพรองเครือ่ งยนต เกียร ABS ,AIRBAG
&ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
&ยกสูง โหลดเตีย้ อัดลูกหมาก
&โดยชางผูชำนาญ (คาทอลิกลดพิเศษ)

ศักดิช์ าย กิจประเสริฐ

1797 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

0-2383-7656-7, 08-1921-9575

บริษทั เอเอ แทรเวิลเซอรวสิ จำกัด
โทร. 0-2129-3500-3 FAX : 0-2129-3505
EMAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเทีย่ ว เลขที่ 11/3316

จำหนายตั๋วเครื่องบิน
ภายใน และตางประเทศ
***จัดขอวีซา
บริการ ***สำรองหองพักโรงแรม
***รับจัดทัวรหมคู ณะและรับจองแพคเกจทัวร
***ประกันการเดินทาง
***บริการรถเชา


ศึกษาตอตางประเทศ

* คอรสระยะสั้นและระยะยาว *

- ประเทศอังกฤษ
(Cambridge/Oxford)
- ประเทศญี่ปุน (Tokyo)

คุณภรณี (เจยมิ้ ) รวมกับบริษัททัวรกรู นู ำแสวงบุญ
ทัวรยโุ รป 6 ประเทศ
อิตาลี สวิส ลิคเทนสไตน เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก และโปแลนด
รวมฉลองพระเมตตา วันที่ 27 เมษายน 2557 เที่ยวสุดยอดขุนเขางาม
แหงสวิส คารวะแมพระฉวีดำ และพระรูปพระเมตตาแหงโปแลนด มิลานลูกาโน-เซอรแม็ต-แม็ตเตอรฮอรน-ลูเซิรน -อินเทอรลาเกน-ยอดเขาจุงฟราวธารน้ำแข็ง-ลองทะเลสาบ-วาดุซ-อินสบรูค-บาวาเรีย-มิวนิค-ปราก คารคฟู พระเมตตา และซิสเตอรโฟสตินา-แมพระฉวีดำ-กรุงวอรซอ
เดินทาง วันที่ 20-30 เมษายน 2557

“New Digital Church Organ
from Italy”

ด ว ยเทคโนโลยี ยุ ค ดิ จิ ต อล จากอิ ต าลี
ผสมผสานกับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม
การใชงานอันแสนเรียบงาย ไมยงุ ยากใด ๆ ไดนำ
พวกเราย อ นกลั บ สู ค วามเป น คาทอลิ ก อย า ง
แทจริง
ผานเสียงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ ทีใ่ หทงั้
ความสงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่
ไมมเี ครือ่ งดนตรีอนื่ ใดจะทดแทนได ผลิตทัง้ หลังจาก
อิตาลี ภายใตบริษทั ระดับโลก Viscount Organs,
Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด
สนใจติดตอ บริษทั 101 เปยโนแอนดสตริง
จำกัด ผแู ทนจำหนายแตผเู ดียวในประเทศไทย
โทร. 08-6822-7979 รับประกันเครือ่ ง 2 ป
มีการอบรมการเลนใหฟรีถงึ สถานที่

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน
ใหความเชื่อของทานมั่นคงตลอดไป
(ลูกา 22:32)

ติดตอ คุณภรณี (เจยมิ้ ) โทร. 08-4768-7799,

0-2463-7431-2

13 พฤษภาคม 2557 (ราคา 79,900 บาท)
ฉลองแมพระฟาติมา ทีโ่ ปรตุเกส
เคารพพระธาตุบญ
ุ ราศีฟรังซิสโก ยาชินทา
นักบุญลูซอี า ซาราโกซา ทีส่ เปน
แมพระบารเซโลนา แมพระเมืองลูรด
แมพระแหงเหรียญอัศจรรยทปี่ ารีส

คุณปวีณา (บริษทั ทัวรกรู ู) โทร. 0-2291-7711

มูลนิธิเพื่อการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)
เชิญชวนรวมแบงปน “โครงการนม...เพือ่ นอง
ที่รองหิว” ชวยเหลือเด็กกวา 200 ชีวิต อายุ
ตัง้ แตแรกเกิด - 6 ป ทีต่ องกำพรา ถูกทอดทิง้
เด็กยากจน หรือแมยากไร เพียงกองทุนละ 500
บาท หรือสมทบทุนตามแตศรัทธา
สนใจติดตอมูลนิธิฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก) โทร. 0-2721-2983 หรือบริจาค
ผานเซเวน-อีเลฟเวนทุกสาขา (นามฟอรเด็ก)

แมใจของเราอาจจะยังกลาวโทษเราอยูก็ตาม
เพราะพระเจาทรงยิง่ ใหญกวาใจของเรา
และทรงลวงรทู กุ สิง่ (1ยอหน 3:20)

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป
ตออายุสมาชิก ติดตอฝายทะเบียนสมาชิกโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com , udomsarn@cbct.net
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การภาวนาคืออหน
หนาาทีทีท่ ท่ สี่ สี่ ำคัำคัญญ
การภาวนาคื

พระคุณเจาวีระ อาภรณรตั น
หนังสือมหัศจรรย เปนวิดที ศั นการตนู ชุดพระคัมภีร
(31 ปมาแลว) ฉายในโทรทัศนที่ Tatsunoko Production
ผลิตในประเทศญีป่ นุ รวมมือกับ Christian Broadcasting
Network (CBN) ในสหรัฐอเมริกา
ซุ ป เปอร บุ ค เป น เรื่ อ งในพั น ธสั ญ ญาเดิ ม และ
พันธสัญญาใหม 52 ตอน ชุดแรกมี 26 ตอน ออกอากาศ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1981 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 1982 ชุด
ทีส่ องมี 26 ตอน ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 เมษายน 1983
ถึงวันที่ 26 กันยายน 1983
ปจจุบนั CBN กำลังผลิต Superbook ชุดใหม (2009)
มี 20 ตอน ความคิดในการดำเนินเรื่องคือ เด็กผูชาย
เด็กผูหญิง และหุนยนต เดินทางยอนเวลาไปหาอดีต
ในสมัยพระคัมภีร และประยุกตการสอนใหเขากับชีวติ
ประจำวัน ตัวแสดงหลัก เด็กผชู าย ชือ่ คริสโตเฟอร
เด็ ก ผู ห ญิ ง ชื่ อ จอย เป น ดี ที่ สุ ด ของคริ ส โตเฟอร

ซุปเปอรบคุ (Superbook)
12. โยนาห
13. การทดสอบ
14. คริสตมาสครั้งแรก – การ
ประสูตขิ องพระเยซู
15. มหัศจรรยของพระเยซู
16. ใบลานและปสกา – อาทิตยใบลาน
ศาสตราจารย ชื่อ แฟรด บิดาของคริสโตเฟอร เปน
17. แมและลูก – ปสกา
นักวิทยาศาสตรขลี้ มื และมีลกั ษณะพิเศษ
18. ทางสดู ามัสกัส – เซาโล / เปาโล
กิสโม เปนหนุ ยนต (Robot) ของเลน ซึง่ ตองไขลาน
19. พระองคทรงกลับคืนชีพ
เปนประจำ จะมีบทบาทพูดได เมื่อยอนเวลาหาอดีต
20. อัลฟาและโอเมกา – วิวรณ
เทานัน้ รัฟเฟล เปนสุนขั ตัวเล็กๆ ของคริสโตเฟอร
ทีมงานจัดทำเปน 16 ภาษา : อังกฤษ อารมเี นีย จีน
เยอรมัน โปแลนด โปรตุเกส สเปน สวีเดน อิตาเลียน
รายการซุปเปอรบคุ ชุดใหม (2009)
อาฟริกา ฟนแลนด ฮังการี โรมาเนีย รัสเซีย ลัตเวีย
1. ในปฐมกาล เกีย่ วกับการสรางสรรค
และอาราบิก
2. โนอาห
CBN สยาม ไดดำเนินการแปล และพากยไทยได
3. ของขวัญสมบูรณ – อับราฮัม และอิสอัค
4. การแสวงหาการใหอภัย – ยาโคบ และเอซาว 13 ตอนแลว กำลังตรวจความถูกตอง จะจำหนายและ
ฉายในโทรทัศนในเดือนเมษายนนี้
5. การเลือกทีส่ มบูรณ – การอพยพ
การสงเสริมเด็กและเยาวชนรเู รือ่ งพระคัมภีร และ
6. กฎหมายของแผนดิน – บัญญัติ 10 ประการ
รักพระวาจาของพระเจา เขาจะเปนผชู ว ยสรางสันติสขุ
7. การผจญภัยกับยักษ – ดาวิดและโกลิอทั
ในครอบครัวและชุมชน
8. เสียงคำราม – ดาเนียลในถ้ำสิงห
http://www.facebook.com/SuperbookTV
9. ราชินีเอสเธอร
http://www.cbn.com/superbook/index.aspx
10. ราหับ
11. โยเซฟ

ประกาศ
ทำลายแฟมประวัติผูปวยและฟลมเอ็กซเรย
โรงพยาบาลเซนต ห ลุ ย ส จะดำเนิ น การทำลาย
แฟ ม ประวั ติ และฟ ล ม เอ็ ก ซเรย ข องผู ป ว ยที่ ข าดการ
ติดตอกับโรงพยาบาลตั้งแต 5 ป หรือเขารับการรักษา
ครัง้ สุดทายในป 2551
หากผู ป ว ยท า นใดมี ค วามประสงค จ ะเก็ บ ประวั ติ
และฟลมเอ็กซเรยของทานไว กรุณาติดตอดวยตนเอง
พรอมแสดงหลักฐานไดที่
แผนกเวชระเบียน โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10920
แผนกรังสีวิทยา โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10101

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
และจะไดรบั ภายหลังทีท่ ำการแจง 15 วัน

วันเวลา....ทำใหลมื หลายสิง่ หลายอยาง แตวนั เวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของพอแม ญาติพนี่ อ ง คนทีร่ กั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อุดมสาร รวมกับทาน รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญ
และสนับสนุนใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”
ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายังคิดถึงกัน
การพิมพคาทอลิกฯ เชิญชวนทานรำลึกถึงญาติพนี่ อ งผลู ว งลับ
กับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

   ⌧    
   ⌧    
ขาพเจาชือ่ ................................................นามสกุล.....................................................
ทีอ่ ย.ู ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โทรศัพท...............................โทรสาร.............................E-mail.............................
มีความปรารถนาลงประกาศ เพือ่ ระลึกถึงผลู ว งลับ โดยลงขอความ
นักบุญ..........ชือ่ ................................นามสกุล.............................อายุ.......ป
มรณะเมือ่ วันที.่ ................เดือน......................................พ.ศ.........................
ลงจำนวน.......................ครัง้ (โปรดสงรูปถายทีช่ ดั ดวย จำนวน...........รูป)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน...........................บาท (......................................................)
โดยเริม่ ลงอุดมสารในฉบับที.่ ............ถึงฉบับที.่ ............เปนจำนวน...........ครัง้
หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน
เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศกั ดิศ์ รี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
 เช็คขีดครอม สัง
่ จาย “การพิมพคาทอลิก”
 โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ลสัง
่ จาย
“การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที่ 226-0-00604-0



27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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
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เมือ่ พระสันตะปาปา

(ตอจากหนา 3)
เปนพระศาสนจักรทีแ่ สวงหาหนทางใหม และสามารถ
กาวออกไปตอนรับผทู ไี่ มมารวมในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
ผทู ที่ งิ้ วัดหรือเย็นเฉย ผทู ถี่ อนตัวออกจากพระศาสนจักร
หากเราพยายามเขาใจอยางถูกตองและทบทวนดู อาจ
จะเปนหนทางใหเขากลับมาใหม แตการกระทำเชนนี้
เราจะตองไมหวาดกลัว และเราตองกลาหาญ”
ขาพเจากลาวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วา
ยังมีคริสตชนที่ดำเนินชีวิตในสภาพที่ไมปกติ สำหรับ
พระศาสนจักรทีแ่ สดงใหเห็นถึงบาดแผล ขาพเจากลาว
ถึงสามีภรรยาที่หยารางกันแลวแตงงานใหม คูสมรส
กับเพศเดียวกัน และในสถานการณที่คอนขางลำบาก
ในกรณีเหลานี้ เราสามารถใชการดูแลฝายจิตวิญญาณ
กับพวกเขาไดอยางไร มีเครื่องมืออะไรที่เราสามารถ
จะนำไปใชได
พระสั น ตะปาปาตรั ส ตอบว า “เราต อ งประกาศ
พระวรสารทุ ก มุ ม ถนน ทั้ ง ประกาศข า วดี แ ห ง พระอาณาจักร และการบำบัดรักษา การประกาศของเรา
สามารถขจั ด โรคภั ย ไข เ จ็ บ และบาดแผลทุ ก ชนิ ด ที่
บัวโนสไอเรส พอเคยไดรบั จดหมายจากพวกรักรวมเพศ
ซึง่ ไดรบั บาดแผลทางสังคม เขาบอกพอวา พวกเขารสู กึ
เหมือนกับวาพระศาสนจักรสาปแชงพวกเขามาโดย
ตลอด แต พ ระศาสนจั ก รมิ ไ ด ป รารถนาที่ จ ะกระทำ
เชนนัน้ เมือ่ ตอนเดินทางกลับริโอ เดอ จาเนโร พอกลาว
วา หากบุคคลรักรวมเพศเปนผูมีความปรารถนาดี และ
แสวงหาพระเจา พอมิใชผทู จี่ ะไปตัดสินเขา ทีก่ ลาวดังนี้
พอก็กลาวตามหนังสือคำสอนทีไ่ ดกลาวไววา ศาสนามี
สิทธิท์ จี่ ะแสดงออกซึง่ ความคิดเห็นเพือ่ รับใชประชาชน
แตเมือ่ พระเจาทรงสรางเรามา พระองคทรงปลอยใหเรา
มีเสรีภาพ เปนไปไมไดที่จะขัดขวางดานจิตวิญญาณ
ในชีวติ ของใครคนหนึง่ ”
“มีคนเคยถามพอครั้งหนึ่งอยางทาทายวา พอเห็นดวย
กับความคิดของพวกรักรวมเพศหรือ พอตอบเขาดวย
คำถามว า บอกพ อ ซิ ว า เมื่ อ พระเจ า ทรงมองดู ค นที่
รั ก ร ว มเพศ พระองค ท รงสนั บ สนุ น การมี ชี วิ ต ของ
บุคคลผูนั้นดวยความรักหรือทรงปฏิเสธและสาปแชง
เขา? เราตองมองดูบุคคลเสมอ”
“เมือ่ กลาวถึงเรือ่ งนี้ เราตองพิจารณาบุคคล ในเรือ่ ง
นีเ้ รากำลังสัมผัสกับสิง่ ทีล่ กึ ลับในตัวมนุษย พระเจาทรง
ดำเนินไปรวมกับบุคคล และเราก็ตองเดินทางรวมกับ
พระองค โดยเริม่ จากสภาพจิตใจของเขา จำเปนทีจ่ ะตอง
เดิ น ทางร ว มกั บ เขาด ว ยความเมตตา เมื่ อ เป น เช น นี้
พระจิตเจาทรงดลใจพระสงฆใหพูดสิ่งที่ถูกตอง และ
นี่คือผลประโยชนอันยิ่งใหญของศีลอภัยบาป เปนการ
ชั่ ง น้ำ หนั ก ของแต ล ะเรื่ อ ง โดยพิ จ ารณาดู ซิ ว า ควร
กระทำอะไรสำหรับบุคคลที่กำลังแสวงหาพระเจาและ
พระหรรษทาน สถานทีโ่ ปรดศีลอภัยบาป มิใชสถานที่
ที่ทรมานคน แตเปนสถานที่ซึ่งพระเมตตาของพระเจา
สนั บ สนุ น ให เ รากระทำตั ว ให เ ป น ผู ที่ ดี ขึ้ น พ อ เคย

พิจารณาเรื่องของสตรีผูหนึ่ง ซึ่งตองแยกทางกับสามี
และได ก ระทำแท ง แล ว สตรี ผู นี้ แ ต ง งานใหม เขามี
ความสุขและในปจจุบันมีลูกหาคน การทำแทงในอดีต
เปนสิ่งที่หนักใจและหนักมโนธรรมของเขา และเขา
เสียใจจริงๆ เขาตองการเดินหนาในชีวติ คริสตชน แลว
ผูโปรดศีลอภัยบาปจะทำอยางไร?”
“เราไมสามารถเนนเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับการทำแทง
การแตงงานของผรู กั รวมเพศ หรือการคุมกำเนิด มันเปน
ไปไมได พอมิไดพูดถึงเรื่องเหลานี้มากนัก และพอก็
ถูกติเตียนดวย แตเมื่อพูดเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ เราตอง
เชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอม คำสอนของพระศาสนจักร
เกี่ยวกับเรื่องนี้ชัดเจนแลว และพอก็เปนลูกของพระศาสนจักร แตกไ็ มจำเปนทีจ่ ะพูดถึงสิง่ เหลานีต้ ลอดเวลา
“คำสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับขอความเชื่อและ
ศีลธรรม มิใชอยใู นระดับเดียวกันทัง้ หมด การดูแลแบบ
นายชุมพาบาลของพระศาสนจักร มักจะเอาคำสอน
เกีย่ วของกับความเชือ่ มาใชบงั คับจนเกินไปตลอดเวลา”
“การประกาศขาวดีในแนวของการแพรธรรม เนน
สิ่งที่สำคัญและจำเปน และนี่เปนสิ่งที่คนนิยมชมชอบ
และจูงใจพวกเขามากกวา ทำใหหัวใจเรารอน ดังเชน
หัวใจของบรรดาสานุศษิ ยในชวงทีเ่ ดินทางไปเอมมาอูส
เราตองแสวงหาความสมดุลแบบใหม มิฉะนัน้ โครงสราง
ฝายศีลธรรมของพระศาสนจักรก็จะพังลงมาดังเชน
การเอาไผสรางเปนบาน ทำใหสูญเสียความใหมและ
ความหอมหวนของพระวรสาร การเสนอแนะพระวรสาร
ตองเรียบงาย ลึกซึง้ และรงุ โรจน จากการเสนอในแนวนี้
ความงดงามของศีลธรรมก็จะตามมาเอง
พ อ กล า วดั ง นี้ พลางคิ ด ถึ ง เนื้ อ หาของบทเทศน
บทเทศนที่งดงาม บทเทศนจริงๆ จะตองเริ่มตนกับ
การประกาศเกีย่ วกับความรอดพน ไมมอี ะไรทีห่ นักแนน
ลึ ก ซึ้ ง และแน น อนเท า กั บ การประกาศนี้ แล ว ท า น
จะตองสอนคำสอน หลังจากนัน้ เราอาจสรุปดวยบทสอน
เกีย่ วกับศีลธรรม แตการประกาศถึงความรักของพระเจา
อันนำมาซึ่งความรอดพน ควรจะมากอนกฎบัญญัติ
ดานศีลธรรมและศาสนา ในปจจุบนั ดูเหมือนกับวาจะมี
การกระทำตรงกันขาม บทเทศนเปนปจจัยทีจ่ ะชีใ้ หเห็น
วา พระสงฆอยูใกลชิดกับสัตบุรุษและสามารถเขาถึง
สัตบุรุษไดมากเพียงใด เพราะผูเทศนจะตองรูถึงจิตใจ
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ของสั ต บุ รุ ษ และต อ งมี
ความสามารถที่จะสังเกต
เห็นวาความปรารถนาทีเ่ ขา
หาพระเจา ทีม่ ชี วี ติ ชีวาและ
รอนรนเพียงใด ดังนัน้ สาสน
ของพระวรสารจะลดลงมา
เพี ย งแค มุ ม มองหนึ่ ง แม
จะมี ค วามสำคั ญ อยู บ า ง
ก็จริง ซึ่งอาจจะเขาไมถึง
หั ว ใจของสาส น ที่ แ ท จ ริ ง
ของพระเยซูคริสตเจา
พระสันตะปาปาที่มาจากคณะนักบวช
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เปนพระสันตะปาปา
องคแรกที่มาจากคณะนักบวช หลังจากสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 16 ซึ่งมาจากคณะคามัสโดลีส
ซึง่ ไดรบั เลือกเมือ่ ป ค.ศ. 1831 ขาพเจาถามพระองคทา น
วา “หนาที่พิเศษของนักบวชชายหญิงในปจจุบันคือ
อะไร”
“นักบวชชายหญิงคือประกาศก” พระสันตะปาปา
ตรัสตอบ “พวกเขาคือผทู เี่ ลือกติดตามพระเยซูเจา ผทู รง
เจริญพระชนมายุดวยความนอบนอมตอพระบิดาเจา
ถือความยากจน อยใู นหมคู ณะและรักษาศีลพรหมจรรย
ศีลบนไมควรจบลงดวยการเปนภาพลอเลียน มิฉะนั้น
แลวชีวติ สวนรวมก็จะกลายเปนนรก การถือพรหมจรรย
กลายเปนวิธีดำเนินชีวิตชนิดหนึ่ง เยี่ยงคนโสดที่ไมมี
ครอบครั ว ศี ล พรหมจรรย ต อ งเป น ศี ล ที่ ผ ลผลิ ต ใน
พระศาสนจักร นักบวชไดรับเรียกใหเปนประกาศก
ด ว ยการแสดงให เ ห็ น ว า พระเยซู เ จ า ทรงเจริ ญ ชี วิ ต
อยางไร เมือ่ ทรงประทับอยใู นโลกและเปนผปู ระกาศวา
พระอาณาจักรของพระเจาที่ครบบริบูรณควรจะเปน
อยางไร นักบวชตองไมยกเลิกการเปนประกาศก แต
มิไดหมายความวา เปนการตอตานฐานันดรของพระศาสนจักร พอกำลังพูดถึงขอเสนอแนะในทางบวก ซึ่ง
ไมควรกอใหเกิดความหวาดกลัว ใหเราลองคิดดูซิวา
บรรดานักบุญทีม่ ชี อื่ เสียง ฤษี นักบวชชายหญิงไดกระทำ
ไว ตั้งแตนักบุญแอนโทนี เจาคณะเปนตนไป การเปน
ประกาศกอาจหมายความวา เราตองสรางคลื่นลม พอ
ไมรูวาจะอธิบายอยางไร... การเปนประกาศกตองมี
เสี ย งดั ง บางคนว า มั น มากไปหน อ ย แต อั น ที่ จ ริ ง
พรสวรรคของบรรดานักบวชคลายกับเชื้อแปง การ
เป น ประกาศกก็ จ ะต อ งป า วประกาศจิ ต ตารมณ แ ห ง
พระวรสาร”
องคกรปกครองสวนกลางของพระศาสนจักร
ขาพเจาถามพระสันตะปาปาวา พระองคคดิ อยางไร
เกี่ยวกับกระทรวงตางๆ ในองคกรปกครองสวนกลาง
ของพระศาสนจั ก รในป จ จุ บั น ที่ ช ว ยงานของพระสันตะปาปาในภาระหนาทีข่ องพระองค
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สนามความคิด
งานแพรธรรม

คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ

(ใครมีกจิ กรรมดีๆ เขียนมาแบงปนกันไดที่
“สนามความคิด” อุดมสาร 122/11 ซ.นนทรี 14
ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หรือ watchasin_k@hotmail.com)

หลากความทรงจำ
พระสังฆราชแหงงานพัฒนา
มีหลายเรือ่ งราวทีเ่ ปน “ความทรงจำ” อันยากจะลบเลือน และความทรงจำ
อันเนื่องมาจาก “ความรัก” ยิ่งยากจะลบเลือนเปนสองเทา ไมเชื่อลองรักใคร
สักคนอยางจริงๆ เชื่อไดวายากที่ลบเลือน คำพูด หรือเหตุการณตางๆ ที่เรา
มีสว นรวม ผมมีความทรงจำดีๆ ซึง่ ยากจะลบเลือน และยิง่ เวลาทีไ่ ดเห็นเหตุการณ
ทีค่ ลายคลึงกัน ของใครสักคนทีค่ ลายกับเหตุการณทเี่ คยสัมผัสมากอน ยิง่ ทำให
“ความทรงจำ” เหลานั้นผุดขึ้นมา และคิดถึงคนที่ดำเนินเรื่องในเหตุการณนั้น
ความทรงจำทีย่ ากจะลบเลือน อันเปนทีม่ าของหนึง่ ภาพเกา หลากหลายเรือ่ งราว
อันเปนเรื่องราวของพระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย
1. ความทรงจำอันเนื่องมาจาก เรื่องที่ไดยินจากพระสังฆราชยอแซฟ
บรรจง อารีพรรค เวลาทีผ่ มเรียนวิชาการแปลกับพระคุณเจาบรรจง ... ทานมัก
ยกตัวอยางเรือ่ งความสุภาพถอมตนของพระคุณเจาบุญเลือ่ นเสมอๆ ... และเรือ่ ง
คลาสสิกที่ไดยินบอยคือ “เวลาที่ไดรับคำชม ไดรับเกียรติ ไดรับการยกยอง
เมื่อพระคุณเจากลับถึงบาน ทานตรงไปที่หองสวม เพื่อทำความสะอาด เพื่อ
แสดงวาตนไมไดมเี กียรติอะไร เปนเพียงผรู บั ใชคนหนึง่ เทานัน้ ”
2. และเรื่องราวเหลานี้เปนเรื่องราวชีวิตของพระสังฆราชทานหนึ่ง เปน
ผูนำที่ “อยูกับปวงประชา” และทุกยางกาว “เพื่องานพัฒนา” พระสังฆราช
มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย พระสังฆราชแหงงานอภิบาลดานสังคม อดีต
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี ... ชีวิตสงฆของทานอยใู นชวงทีป่ ระเทศไทย
กำลังมีปญหาเรื่องการปกครอง ยุคคนเดือนตุลาฯ ... ทานเปนผูริเริ่มวารสาร
“ผูไถ” ในสมัยที่ทำออกมาเปนแผนพับและเดินแจกเพื่อตอตานการกระทำที่
รัฐใชความรุนแรงตอนักศึกษา เพือ่ แสดงจุดยืนของตนวาอะไรเปนความถูกตอง
“แมพระศาสนจักรจะหามเลนการเมือง แตถาเห็นบานเมืองทำบาปทางสังคม
ผิดตอความยุตธิ รรม พระศาสนจักรตองกลา” (บางคำพูดของพระคุณเจา) ... ทาน
ถึงกับเคยลงชื่อเพื่อไมเห็นดวยกับการใชความรุนแรง เพื่อบอกวาสิ่งเหลานี้
ไมถกู ตอง ... ตอมาทานไดรบั เลือกใหเปนพระสังฆราช สังฆมณฑลอุบลราชธานี
... ทานไดรเิ ริม่ การออมทรัพยในรูปแบบ “เครดิตยูเนีย่ น” เพือ่ ใหผคู นสนใจกัน
ดวยความรักทีม่ ตี อ กัน
3. ผมเคยเดินทางไปสังฆมณฑลอุบลราชธานีหลายครัง้ เคยฟงพระคุณเจา
เทศนในโอกาสฉลองบานเณรพระคริสตประจักษ เคยถามเพื่อนสังฆานุกร
รวมรุนจากมิสซังอุบลฯ และพวกเราตางลงความเห็นวา พระคุณเจาเทศนได
อยางมีชวี ติ ชีวา เทศนสนุก มีแงคดิ ทีน่ ำไปปฏิบตั ิ และทำไดจริง
... ครัง้ หนึง่ ผมกับเพือ่ นไปประเมินผลคายอาสาฯ (ป 2009) พบพระคุณเจา
ในชวงเวลาสูงวัย แตยงั ทำงานอยางยิม้ แยมแจมใส และในชวงทีน่ นั้ ทานก็ยงั สาน
ตองานทีเ่ ริม่ ไว ในเรือ่ งงานเครดิตยูเนีย่ น เพือ่ ใหอดุ มการณทแี่ ทไมเปลีย่ นแปลง
4. เหลานี้เปนเรื่องราวแหงชีวิตพระสงฆ ที่เปน “ประกาศกแท” (True
Prophet) พระสงฆแบบอยางทั้งในเรื่องความสุภาพ ถอมตน ความมุงมั่นใจ
ในพันธกิจการเปนสงฆ และสิง่ ทีเ่ ปนเอกลักษณเสมอคือการยืนยันในความจริง
...ขอบคุณแบบอยางดีๆ ของพระคุณเจา แมวันนี้ทานจะจากเราไป แตความ
ทรงจำดีๆ ก็ยงั อยเู สมอ

สวดในบาน

นักกอสวดรุนจิ๋ว
“จงฝกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเปนผูใหญแลว
เขาจะไมพรากจากทางนัน้ ” (สภษ 22:6)
เดือนตุลาคมของทุกปเปนเดือนที่เราคาทอลิกทั่วโลกใหความสำคัญ
กั บ เสริ ม สร า งความศรั ท ธาต อ พระเจ า โดยผ า นทางการสวดสายประคำ
ซึ่งหลายๆ วัดไดจัดใหมีการไปสวดตามบานของสมาชิก กิจศรัทธาเชนนี้
เปนธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยของปูยาตายายของเรา และ
จะตองไดรับการสืบสานตลอดไป ผมคิดวาแตละวัดคงมีภาพและเหตุการณ
ที่ประทับใจกันอยูไมนอย ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจนุเคราะห อุดรฯ
ที่ มีคุณพอเปโตร โกวิทย เจริญพงศ เปนเจาอาวาส ไดจัดใหมีการสวด
สายประคำตามบานเชนเดียวกัน สิ่งที่นาประทับใจคือ การใหเด็กๆ ไดมี
สวนรวมในการเปนผกู อ สวด อานขอรำพึงและนำขับรอง อานบทเราวิงวอน
แมพระ รวมกับผใู หญดว ย โดยเด็กชายชือ่ เยซู อันตนนีโอ ณัฐนนท บูรรงุ โรจน (นองนนท) อายุ 9 ป และนองเอม ชัยเจริญ อายุ 9 ขวบ เปนสอง
นักกอสวดรุนจิ๋วประจำวัดและประจำบาน

หนา 14

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ปที่ 38 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 19-25 มกราคม 2014

โรงเรียนพระกุมารเยซูวทิ ยา

Convent of the Holy infant Jesus School
763 สุขมุ วิทซอย 101 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
“มงุ พัฒนานักเรียนสคู วามเปนเลิศ ทางวิชาการ
คุณธรรม และความเอือ้ อาทรตอกันและกัน”

  ⌫

- โรงเรียนเปดสอนวิชาเลขานุการมา 50 ป
- ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนการสอน
- หลักสูตรประกอบดวย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร วิชาภาษาจีนและ
ญีป่ นุ วิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ วิชาคณิตศาสตร วิชาธุรกิจ
การพาณิชย วิชาจริยศึกษา และวิชาพิมพดดี
- โรงเรียนรวมกับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต
พระโขนง จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นักเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได
- ผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเปนจำนวนมาก ไดรับการ
บรรจุเขาทำงานทันทีในบริษทั และองคกรธุรกิจตางๆ
- โรงเรียนเปดรับสมัครนักเรียนใหม ปการศึกษา 2557 ตัง้ แตวนั ที่ 6 มกราคม
ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557

คุณสมบัตขิ องผสู มัคร : สำเร็จชัน้ ม.3 หรือเทียบเทา
ติดตอสอบถามเพิม่ เติม : โทร.
โทรสาร
School Website :

0 - 2311 - 1546, 0 - 2741 - 8550
0 - 2741 - 8220

www.ijconvent.ac.th

เรา
รจู กั
แกะของเรา
และแกะ
ของเรา
ก็รจู กั เรา
พระบิดา
ทรงรจู กั เรา
ฉันใด
เราก็รจู กั
พระบิดาฉันนัน้
เรายอมสละชีวิต
เพื่อแกะของเรา
(ยอหน 10:14)

สิง่ ทีเ่ ราบอกทาน เราก็บอกทุกคนดวยวา จงตืน่ เฝาเถิด (มาระโก 13:37)

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
เชิญทานสัมผัสความรักของแมพระ ณ ดินแดนแมดจูเกอเรย
ประเทศบอสเนีย เฮอรเซอรโกวีนา (ยุโรปกลาง)
“แมพระแหงสันติภาพของโลก” และแสวงบุญ
ที่ประเทศโครเอเชีย ดินแดนแสนสวยริมทะเลอาเดรียติค
ที่มีมรดกโลกถึง 7 แหง และคริสตชนถึง 80%
29 มีนาคม - 8 เมษายน 2014 (11 วัน 9 คืน)
โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน
(คุณพอพิชาญ ใจเสรี จิตตาภิบาลประจำคณะ)

ถาสนใจ & จริงใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

โปรดติดตอเรา วันนี้ ดวน!!!
โทร: 08- 0449-2819, 08-1383-8137, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

เปนหนึง่ เดียว
กับพระคริสตเจา
และกับผูอื่น

ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชุมนุม
เคารพศีลมหาสนิท
โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย ราคา 170 บาท

ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกฯ โทร. 0-2681-3900
ตอ 1801
ผูไมรักพี่นองที่เขาแลเห็นได
ยอมไมรักพระเจาที่เขาแลเห็นไมได
เราไดรับบทบัญญัตินี้จากพระองค
คือใหผทู รี่ กั พระเจา รักพีน่ อ งของตนดวย
(1 ยอหน 4:20-21)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ฟรังซิสเซเวียร
วันชัย หอมนิยม
ชาตะ 31 ธันวาคม
2483
เกิดใหมในพระเจา
24 พฤศจิกายน
2556
“พระเยซูเจาขา ลูกวางใจในพระองค”

Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå

ªï∑’Ë 38 ©∫—∫∑’Ë 4 ª√–®”«—π∑’Ë 19-25 ¡°√“§¡ 2014

Àπâ“ 15

Õ—§√ ß— ¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‚∑√.
«— ¥ π— ° ∫ÿ ≠ ‡ª“‚≈°≈— ∫ „®
∫â“ππ“ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥
«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡°√“§¡ ‡«≈“
10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈
¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π
«— ¥ π— ° ∫ÿ ≠ ¬ÕÀå π ∫Õ ‚° °√ÿ ß ‡∑æ¡À“π§√
©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 31 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 18.00 π.
æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ ‚∑√. 0-26529625-30 µàÕ 68)
«—¥π—°∫ÿ≠‚∑¡— Õ‰§«π— ¡’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑Ë’
1 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™
ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π
(«—¥‚∑¡— Õ‰§«π— ¡’π∫ÿ√’ Õ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π
√à«¡ƒ¥’«‘‡∑»»÷°…“ RIS ¿“¬„πÀ¡Ÿà∫â“π ‚™§™—¬
ªí≠®∑√—æ¬å µ—ÈßÕ¬Ÿà∫π´Õ¬√“¡§”·Àß 184 ª√–¡“≥
4 °‘‚≈‡¡µ√ ®“°∂ππ√“¡§”·Àß ª“°∑“ß‡¢â“‡¬◊ÈÕß°—∫
‡∑ ‚°â‚≈µ— ÿ¢“¿‘∫“≈ 3 µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ ‚∑√.
0-2791-8900 µàÕ 316 ¡◊Õ∂◊Õ 08-1960-1181)
«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·° ‡¢µ
®Õ¡∑Õß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9
°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘
‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π
«—¥·¡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.
«— ¥ ∏√√¡“ πå π— ° ∫ÿ ≠ ‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊ Õ °Àπ— ß
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
§≥–‡∫‡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 ¥” ‚∑√. 08-44610734)
 ‡™‘ ≠ 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.
 »Ÿ π ¬å ª √– “πß“ππ‘ ‘ µ π— ° »÷ ° …“§“∑Õ≈‘ ° ·Àà ß
ª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠π‘ ‘µπ—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’
Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π 23 ªï ¡“√à«¡°—π —¡º— ∏√√¡™“µ‘∑’ËÕ¬Ÿà
√Õ∫µ—«‡√“«à“¡—π ”§—≠‰©π°—∫§à“¬ç‡™â“π’∑È «’Ë ß— πÈ”‡¢’¬«é
æ√âÕ¡æŸŸ¥§ÿ¬·≈°‡ª≈’Ë¬π·π«§‘¥„π‡√◊ËÕß¢Õß»“ π“
°—∫∏√√¡™“µ‘ √–À«à“ß«—π∑’Ë 31 ¡°√“§¡ ∂÷ß«—π∑’Ë 2
°ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 “¡“√∂¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈– ¡—§√
‰¥â∑’Ë www.carefor.org/student À√◊Õµ‘¥µàÕ§ÿ≥·®π
‚∑√. 08-4917-0615 µ‘¥µàÕ§ÿ≥¬“ ‚∑√. 08-4884-

‡ªìπª√–∏“π
°“√‡µ√’¬¡®‘µ„® «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“
18.00 π. «®πæ‘∏°’ √√¡·Àà√ªŸ π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√√Õ∫À¡Ÿ∫à “â π
‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥
µ√’«“√ «—π∑’Ë 20-22 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 18.30 π.
«®πæ‘∏’°√√¡™—Ë«‚¡ß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’
∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

0-7424-5195)

6355
 ¢Õ‡™‘ ≠ √à « ¡©≈Õß 25 ªï ™ÿ ¡ ™π·Àà ß §«“¡‡™◊Ë Õ
«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å∏“ ‡«’¬ß·°àπ «—π‡ “√å∑’Ë 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å
2014 ‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√–§ÿ≥‡®â“√—µπåµ’‚µ ∫√√®ß
‡ªì π ª√–∏“π µ‘ ¥ µà Õ §ÿ ≥ æà Õ ‡∑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 2014
µ—Èß·µà‡«≈“ 05.00-09.00 π. ∑’Ë∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“
πÿ‡§√“–Àå Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°
®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ‡æ◊ÕË À“∑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
 µ“√“ß¢Õß Lectio Divina §.». 2014 ‚¥¬
æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ∑’Ë «— ¥
·¡àæ√–Õß§åÕªÿ ∂—¡¿å ∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“° «—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™—¬ ‚∑√. 08-41058585
»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡√–¥—∫™“µ‘ ‡ªî¥Õ∫√¡
§√‘ µ»“ π∏√√¡¿“§ƒ¥Ÿ √â Õ πµ—È ß ·µà «— π æÿ ∏ ∑’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, 08-23352112 ‚∑√ “√ 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 ¥√. πÿ ∑√’
‚§¡‘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

ß— ¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥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 ‡«≈“
—ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’
«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ æπ¡ “√§“¡ ®.©–‡™‘ß‡∑√“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“
°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π
©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.
«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ·æ√°Àπ“¡·¥ß ®. ¡ÿ∑√«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ª“°πÈ” ®.√–¬Õß ©≈Õß«—¥
ß§√“¡ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“
«—π‡ “√å∑Ë’ 25 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.
«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“
°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π
«—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.
«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë≈Ÿ√å¥ ∫“ß§≈â“ ®.©–‡™‘ß‡∑√“
—ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å
«—¥æ√–π“¡°√‡¬´Ÿ ∫â“π·ªÑß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥
©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.
«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß· π ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥ «—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√—ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√ —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π
«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.
«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ √–∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥
«—¥∏√√¡¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ Õ.‡¡◊Õß
®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ «—π‡ “√å∑’Ë 22 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√–—ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π
10.30 π.
(µ‘ ¥ µà Õ Õ∫∂“¡ §ÿ≥æàÕ ”√“≠ ≈–ÕÕ ‘∑∏‘¿‘√¡¬å
ß— ¶¡≥±≈ √ÿ “…Æ√å∏“π’
«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π ®.°√–∫’Ë ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 ‚∑√. 08-9065-8802)
ß— ¶¡≥±≈π§√√“™ ¡’ “
¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π
«— ¥ π— ° ∫ÿ ≠ ‡ª“‚≈°≈— ∫ „® ·°â ß §√â Õ ®.™— ¬ ¿Ÿ ¡‘
»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π
«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À“¥„À≠à ®. ß¢≈“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.
©≈Õß«— ¥ ·≈–æ‘ ∏’ ‚ ª√¥»’ ≈ °”≈— ß «— π Õ“∑‘ µ ¬å ∑’Ë 16 æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π
°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√– ß— ¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

Àπâ“ 16

Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå

ªï∑’Ë 38 ©∫—∫∑’Ë 4 ª√–®”«—π∑’Ë 19-25 ¡°√“§¡ 2014

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ
❇

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°
·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°
çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«
∑—Èß„πª√–‡∑»·≈– “°≈
http://twitter.com/udomsarnnews

àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com
‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805
‚∑√ “√ 0-2681-5401

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

„À¡à!!! ‡ªî¥µ—«·Õææ≈‘-

∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬¬àÕ¡‡ªìπ ÿ¢
‡¡◊ÕË ∂Ÿ°¥ŸÀ¡‘πË ¢à¡‡Àß
·≈–„ à√â“¬µà“ßÊ π“π“ ‡æ√“–‡√“
®ß™◊Ëπ™¡¬‘π¥’‡∂‘¥
‡æ√“–∫”‡ÀπÁ®√“ß«—≈¢Õß∑à“π„π «√√§åπ—Èπ
¬‘Ëß„À≠àπ—°
‡¢“‰¥â‡∫’¬¥‡∫’¬π∫√√¥“ª√–°“»°
∑’ËÕ¬Ÿà°àÕπ∑à“π¥—ßπ’È¥â«¬‡™àπ‡¥’¬«°—π
(¡—∑∏‘« 5:11-12)

·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå

«—¥·¡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)
❇ 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≠√“»’
¡‡¥Á ® æ√– — π µ–ª“ª“¬ÕÀå π ªÕ≈ ∑’Ë 2
æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π
∂â“‰¡à –¥«°¡“√à«¡ß“π„π«—π·≈–‡«≈“¥—ß°≈à“«
“¡“√∂¡“√à«¡¡‘ ´“√–≈÷°∂÷ßºŸµâ “¬‰¥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 08-96930477, 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 ∑—ßÈ Õß«—π¡’¥Õ°‰¡â ·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬
❇ «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë
25 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“ 09.00 π. (À¡“¬‡Àµÿ ∑“ß
«—¥®—¥¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π‰«â®”Àπà“¬)
❇ «— ¥ ∏√√¡“ πå π— ° ∫ÿ ≠ ‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊ Õ °Àπ— ß
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ «—πæƒÀ— ∫¥’∑Ë’ 30 ¡°√“§¡ 2014
æ‘∏’¡‘ ´“„π ÿ “π‡«≈“ 09.00 π. (∑“ß«—¥®—¥‡µ√’¬¡
‡∑’¬π·≈–¥Õ°‰¡â ”À√—∫∫√‘°“√®”Àπà“¬ ‡æ◊ËÕ
Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ°—∫æ’ËπâÕß∑ÿ°∑à“π)
❇ «—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ «—π‡ “√å∑’Ë
1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 ‡«≈“ 09.30 π.

—ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’
❇

Õ“ π«‘ À “√·¡à æ √–∫— ß ‡°‘ ¥ ∫“ßπ°·¢«°
®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ «—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡ 2014 ‡«≈“
10.00 π. ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-3219)
❇ «— ¥ æ√–§√‘ µÀƒ∑— ¬ («— ¥ ‡æ≈ß) ®.√“™∫ÿ √’
«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡ 2014 ‡«≈“ 16.00 π.

—ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å
❇

‡°™—Ëπ çæ√–§”π”™’«‘µé „π
‰Õ‚øπ ‰Õ·æ¥·≈–‰ÕæÕ¥
¥“«πå‚À≈¥‰¥â·≈â« „π·Õææ≈‘‡°™—Ëπ ‚µ√å æ‘¡æå§âπÀ“
çæ√–§”π”™’ «‘ µ é ‚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¶√“«“

«—ππ’È§ÿ≥‡ªìπ ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√ - Õÿ¥¡»“πµå ·≈â«À√◊Õ¬—ß?

«—¥æ√–π“¡°√‡¬´Ÿ ∫â“π·ªÑß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’ «—π‡ “√å
∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 ‡«≈“ 10.00 π.
❇ Õ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ π§√ «√√§å «—π‡ “√å∑’Ë
1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 ‡«≈“ 16.00 π.
❇ «—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“ ∫“ß¢“¡ ®.≈æ∫ÿ√’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 2
°ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 ‡«≈“ 10.00 π.

°â“« Ÿàªï∑’Ë 40 ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë
‡ªî¥»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®∑“ß‚∑√»—æ∑å
ç‡¡◊ËÕ§ÿ≥∑âÕ„® . . . ‡´πµå‡¡√’Ë‡¢â“„®§ÿ≥é
„Àâ§”ª√÷°…“ ø√’
‚∑√À¡“¬‡≈¢ 08-8377-4455
„Àâ∫√‘°“√∑ÿ°«—πµ≈Õ¥ 24 ™—Ë«‚¡ß

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ปที่ 38 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 19-25 มกราคม 2014

หนา 17

ขอเชิญรวมฉลอง 40 ป
วัดพระแมมหาการุณย นนทบุรี
วันอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2014
เวลา 10.00 น.
กำหนดการ :
วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2014
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ และโปรดศีลกำลัง
โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
วันอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2014
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
โดย พระคารดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ระลึกถึงพอ-แม ในคำภาวนา
ฟรังซิสเซเวียร ชอบ มณีนอ ย
เกิดใหมในพระเจา 31 มกราคม 1983

มารีอา ประสาร มณีนอ ย
เกิดใหมในพระเจา 3 มกราคม 2002
ขอความดีความรักอันศักดิ์สิทธิ์
โปรดตามติดชั่วฤดีชีวีขาฯ
เขาพำนักในนิเวศนมโหฬาร
แหงพระเจาจอมราชาตลอดกาล
ขอคำภาวนาอุ ทิ ศ แด

เปโตร โชคชัย อากรนิธิ์

ผู เ กิ ด ใหม ใ นพระเจ า
ชาตะ 12 กรกฎาคม 2512
มรณะ 20 มกราคม 2555
ขอใหดวงวิญญาณ
ยอแซฟ โชคชัย อากรนิธ ิ์

ไดพักผอนในความรักของพระเจาตลอดนิรันดร

อยาตัดสินเขา และทานจะไมถกู พระเจาตัดสิน ทานตัดสินเขาอยางไร
พระเจาจะทรงตัดสินทานอยางนั้น (มัทธิว 7:1-2)

หนังสือความเชื่อ
อันเปนชีวิต
บอกเลาเรือ่ งราว “คำสอน
และชีวติ ทีเ่ ปนขาวดี”
ทีค่ ริสตชนตองรแู ละตองเปน

โดยพงศ ประมวล ราคา 120 บาท
ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

อุดมสาร หนังสือพิมพขา วคาทอลิก รายสัปดาห 5 เจาของ : สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 5 ผอู ำนวยการ : คุณพออนุชา ไชยเดช 5 บรรณาธิการบริหาร : คุณพออนุชา ไชยเดช 5 หัวหนากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์

5 กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ 5 ฝายโฆษณา สุพร เลาเรียนธรรม5 รายชือ่ ผปู ระสานงานสือ่ มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพอพงศเทพ ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอบรูโน โรสซี สังฆมณฑลจันทบุรี
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห
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คาทอลิก
ประกาศ
จุดยืน
ตอสภาพบานเมืองไทยในปจจุบัน คำถามที่
ได ยิ น เข า หู ส ม่ำ เสมอในฐานะคนทำสื่ อ ของ
พระศาสนจักรคือ “ไมเห็นศาสนาคริสตทำอะไร
เลย? ไมเห็นออกมาแสดงบทบาททางสังคมเลย?”
มากมายคำถามและคำวิ พ ากษ วิ จ ารณ เมื่ อ นั้ น
ศาสนาคริสตก็ปลอยใหธรรมชาติของตนไดถูก
เผยแสดง
ความเร ง รี บ ช ว งชิ ง พื้ น ที่ สื่ อ หรื อ
ความฉับไวเพือ่ สรางกระแส ผมพบเสมอวา
ไมใชวถิ ใี นแบบของเรา สิง่ ทีพ่ ระศาสนจักร
แสวงหาเสมอคือความจริง ความรัก การ
เสริมสรางความดีสวนรวม การรับใช และ
การสรางความเปนป กแผนหนึ่งเดียวแห ง
สันติ ผมพูดไดเลยวาทุกครัง้ ของการประชุม
ในสวนงานบริหารของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ มี ป ระเด็ น เรื่ อ งชาติ บ า นเมื อ ง
ขึ้นมาใหวิเคราะห ถกเถียง แสดงความคิดเห็น
หาข อ ยุ ติ ต กลง แต เ หนื อ ไปกว า นั้ น คื อ ความ
เปนหวงบรรดาสัตบุรษุ ทีต่ อ งดำเนินชีวติ ทามกลาง
กระแสความขัดแยง เลือกขาง การกระทำใหรูสึก
แบงฝาย เกลียดชัง ทำราย ทำลายกันทั้งทางตรง
และทางออม จนในทีส่ ดุ ในนามสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย ลงวันที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 ก อ นเปลี่ ย นผ า นป พระศาสนจักร
ในประเทศไทยจึงตัดสินใจอยางรอบคอบที่สุด
เพื่อออกเอกสาร “คริสตชนคาทอลิกกับความรับ
ผิดชอบตอบานเมือง ในฐานะพลเมืองของชาติ”
เอกสารชุดนี้มีดวยกันทั้งหมด 10 ขอ และ
ขอสรุปอีก 5 ขอ ครอบคลุมขอคำสอนจากพระคัมภีร คำสอนของพระศาสนจักร เอกสารของ
พระศาสนจั ก รในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง
บทเทศนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ใน
วันที่ 16 กันยายน 2013 ณ วัดนอยนักบุญมารธา
กรุงวาติกนั ใจความหนึ่งนาสนใจและเปลีย่ นพลิก

ความเขาใจบทบาทคริสตชนกับการเมืองดังนี้
“คำพูดที่วาคาทอลิกไมควรเขาไปยุงเกี่ยวกับเรื่อง
การเมืองนั้นไมถูกตอง ตรงกันขามคาทอลิกที่ดีตอง
มีสวนรวมในระบอบการเมืองในการปกครอง และ
จำเปนตองมอบสิง่ ทีด่ งี ามของเราเพือ่ จรรโลงสังคม เพือ่
จะทำใหผปู กครองทีด่ ี สามารถบริหารประเทศไดอยาง
มีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งการอยรู ว มกันอยางสันติ”
ความวุ น วายที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลกดู เ หมื อ นมี นั ย ยะ
ใหชวี ติ ของเราไดตอบโจทยถงึ สังคมทีด่ งี ามและเปนสุข

มากขึ้น ชวงปใหม พระสันตะปาปายังทรงประทาน
สาสนวันสันติภาพสากลใหกับโลกดวย (ซึ่งอุดมสาร
ไดนำลงฉบับเต็มในฉบับที่ 3 ทีผ่ า นมา) โดยหัวขอในปนี้
คื อ “ภราดรภาพ คื อ พื้ น ฐานและหนทางสู สั น ติ ”
ความเป น พี่ น อ งกั น คื อ หนทางนั้ น ที่ เ ราควรยึ ด ถื อ
และสงมอบแกกัน
ในวันปใหมปนี้ผมโชคดีที่ไดนั่งทานอาหารเที่ยง
มื้อเรียบงายกับเพื่อนที่เติบโตมาพรอมๆ กัน ตั้งแตอายุ
เลยจำนวนนับนิ้วตนๆ จนถึงจำนวนนับนิ้วสักเกือบ
5 รอบ เราได แ ลกเปลี่ ย นเรื่ อ งราว อุ ป สรรคและ
ความสำเร็จ แนวทางชีวิตที่ผอนปรนกับความผิดพลั้ง
หรื อ ความไม ล งตั ว มากขึ้ น แต ก ลั บ ให ค วามสำคั ญ
กั บ หั ว ใจ และความเข า ใจที่ ค วรมี แ ละมอบต อ ผู อื่ น
ประสบการณหนึง่ ทีเ่ พือ่ นคนนัน้ เลาใหฟง
ค่ำนั้นโรงเรียนหลายโรงเรียนในอำเภอถูกพนสี
และเขี ย นคำที่ น า ขยะแขยง หยาบคาย อุ จ าดลามก
คำเหลานี้ถูกเขียนไวบนกำแพงของโรงเรียนหลายๆ
โรงเรียนพรอมกัน ผบู ริหารโรงเรียนตางๆ ในอำเภอนัน้

ออกอาการนั่งไมติด ทุกคนอยากรูวาเปนฝมือใคร
ตองลากตัวมาลงโทษและชดใชใหได
กลองวงจรปดจากโรงเรียนหนึ่งที่ติดไว ดวย
งบรัฐ เก็บหลักฐานไวไดอยางชัดเจน เด็กวัยรุน
คึกคะนองกลุมหนึ่ง สืบทราบภายหลังวาเมายา
หลายโรงเรียนเรียกคาชดใชตามการสูญเสีย แต
โรงเรียนคาทอลิกแหงนั้น กลับบอกทางผูพิทักษ
สันติราษฎรวา เอาเงินที่จะไดคาปรับไปจัดอบรม
ใหเด็กกลุมนี้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเรียนรู
ที่จะทำสิ่งที่ถูกตองมากกวานี้ ของที่สูญเสีย
ไปกั บ ความคึ ก คะนอง ถ า แลกมาได ด ว ย
บทเรียนราคาแพงที่เด็กตองติดคุกติดตาราง
มั นก็ สาสม และพอเพี ยงกับความผิ ดแลว
ถ า ไม ส ร า งคนที่ หั ว ใจ วั น หนึ่ ง ที่ พ วกเขา
ออกมา เขาอาจมีพฤติกรรมที่กาวราวกวานี้
จนเราไมสามารถควบคุม ดูแล และใหอภัย
กั น ได ...ผมเชื่ อ ว า พลั ง แห ง การให อ ภั ย
รอคอยการตอบแทน อาจไม ใ ช กั บ คน
ใหอภัย แตกบั ทุกคนทีต่ อ ไปนีเ้ ขาจะใชชวี ติ
อยูรวมกันดวยภราดรภาพ
แนนอนวาเอกสาร “คริสตชนคาทอลิกกับ
ความรับผิดชอบตอบานเมือง ในฐานะพลเมืองของ
ชาติ” อาจถูกหยิบจับดึงเขาสฝู า ยฝง ใด หรือโยงใย
เขาไปสูผลประโยชนทางการเมืองของพรรคพวก
ใคร แตจุดยืนของพระศาสนจักรยังเปนเชนเดิม
ยังครอบคลุมทุกประเด็นแหงความเปนพี่นองกัน
การมีจติ ใจรักประชาชนอยางแทจริง สุภาพ ถอมตน
และเปนแบบอยางที่ดี ถูกเรียกรองไปสูผูปกครอง
บ า นเมื อ ง เพราะถ า ปราศจากสิ่ ง นี้ ผู ป กคอรง
เหลานั้นก็เปนเพียงแคผูควบคุมกฎเกณฑเทานั้น
เราอยากเห็นสังคมทีเ่ ต็มไปดวยผคู นทีร่ กั ชวยเหลือ
ซึ่ ง กั น และกั น เอื้ อ เฟ อ และให อ ภั ย รวมทั้ ง ยั ง
ทำหนาที่ของตนเองดวยหัวใจ รับใช และมีความ
ตั้งใจจริง เพื่อเสริมสรางความดีสวนรวม ความดี
ที่ไมเพียงแตพูดตอกย้ำ หรือติดปายโฆษณา แต
ประกาศดวยชีวิตจริง
บรรณาธิการบริหาร
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«‘∑¬“≈—¬‡´πµå‡∑‡√´“Õ‘πµ‘ ª√– “∑ª√‘≠≠“∫—µ√
·°à∫—≥±‘µ„À¡à √–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’·≈–ª√‘≠≠“‚∑ ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™æÕ≈ ™“ß
Õ‘π-π—¡ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 2
∏—π«“§¡ 2013 ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡„À¡à µ÷°‚¬‡´ø¡“√’¬å

ß“π çChristmas Seasoné (§√‘ µå¡“ À√√…“)
‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæπ— π‘§¡√à«¡°—∫«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´øæπ— π‘§¡
·≈–‚√ß‡√’¬π«—≤π“πÿ»“ πå
«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 ∏—π«“§¡ 2013 ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæπ— π‘§¡√à«¡°—∫«—¥π—°∫ÿ≠
¬Õ·´øæπ— π‘§¡ ·≈–‚√ß‡√’¬π«—≤π“πÿ»“ πå Õ.æπ— π‘§¡ ®.™≈∫ÿ√’ ‰¥â®—¥
✠ (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)
çChristmas Seasoné (§√‘ µå¡“ À√√…“)

ç‡ °«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ ∫â“π∫«°‡µã¬é
æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π‡ °«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“
·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ ∫â“π∫«°‡µã¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 ∏—π«“§¡ 2013 ‡ªìπÀ¡Ÿà∫â“π
§√‘ µ™π¡âß µ—ÈßÕ¬ŸàÀ¡Ÿà∑’Ë 8 ∫â“π∫«°‡µã¬ µ.‚ªÉß·¬ß Õ.·¡à√‘¡ ®.‡™’¬ß„À¡à Õ¬Ÿà„π
‡¢µÕ¿‘∫“≈¢Õß»Ÿπ¬å‚¡âß§“∑Õ≈‘° ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ™Ÿ™“µ‘ »√’«‘™—¬√—µπå ‡ªìπ‡®â“Õ“«“

ç à ß §«“¡ ÿ ¢
«—π§√‘ µå¡“ é

ç©≈Õß 50 ªï°≈ÿà¡§√‘ µ™π«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ·¡à≈“πâÕ¬é √–À«à“ß

§ÿ ≥ æà Õ «ÿ ≤‘ ° √≥å
æ— π ∏ÿå ¬‘Ë ß ¬° ºŸâ Õ”π«¬°“√∫â “ π
‘ ∑ ∏‘ ¥ “ - »Ÿ π ¬å
æ— ≤ π “ ° “ √ ‡ ¥Á °

«—π∑’Ë 27-28 ∏—π«“§¡ 2013 æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå
‡ªìπª√–∏“π©≈Õß§√‘ µå¡“ „π«—π∑’Ë 27 ∏—π«“§¡ ·≈–©≈Õß 50 ªï ™ÿ¡™π·Ààß
§«“¡‡™◊ËÕ ‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ·¡à≈“πâÕ¬ „π«—π∑’Ë 28 ∏—π«“§¡ ¡’æ’ËπâÕß
§√‘ µ™π¡“√à«¡À≈“¬æ—π§π

æ‘°“√ ®—¥°‘®°√√¡©≈Õß«—π§√‘ µå¡“ „Àâ°—∫‡¥Á°Ê ¡“™‘°∫â“π ‘∑∏‘¥“ ‚¥¬‡™‘≠
§ÿ≥æàÕ‡¥àπ™—¬ ∑Õß§” ·≈–∫√“‡¥Õ√å§≥–°“ªŸ™‘π ¡“√à«¡°‘®°√√¡¥â«¬ √«¡∑—Èß
‡™‘≠ºŸâª°§√Õß¢Õß‡¥Á°Ê ¡“√à«¡°‘®°√√¡°—πÕ¬à“ß πÿ° π“π ¡’°“√®—∫ ≈“°
¡Õ∫¢Õß¢«—≠ ‡≈àπ‡°¡ √âÕß‡æ≈ß
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æ√– ¡≥∑Ÿµ‡¬◊Õπ
—ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à
√à«¡æ‘∏’∫«™ —ß¶“πÿ°√
‡∫∏“√“¡
æ√–Õ— § √ — ß ¶√“™æÕ≈ ™“ß Õ‘ π -π— ¡
‡Õ°Õ— § √ ¡≥∑Ÿ µ «“µ‘ °— π ª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬
°—¡æŸ™“ ·≈–æ√– ¡≥∑Ÿµª√–®”ª√–‡∑»æ¡à“
·≈–≈“« æ√â Õ ¡°— ∫ ¡ß´‘ π ≠Õ√å ‡ ®Õ√å ¡ “‚π
‡ª‡π‚¡‡µâ
✠ (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

µÕπ∑’Ë 24
Õ”π“® ßŸ ¥ÿ
„π°“√ª°§√Õß?

§ÿ≥æàÕ ‚√‡´àπ å
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