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เมื่อพระสันตะปาปาจากคณะเยสุอิต

พระสังฆราชกติติคณุยอรช ยอด พมิพิสาร แปล

(อานตอหนา 7)

ใหสมัภาษณสำนักส่ือเยสุอติ (4)

(อานตอหนา 11)

“ สิ่ ง ที่ พ ร ะ -
ศาสนจักรตองการ
ใ น ป จ จุ บั น คื อ
ความสามารถ ท่ี
จะรักษาบาดแผล
และชวยใหจิตใจ
สั ต บุ รุ ษ อ บ อุ น
พ ร ะ ศ า สน จั ก ร
ต อ ง ก า ร ค ว า ม
ใกลชิดสนิทสนม
พ อ เ ห็นว าพระ -
ศ า ส น จั ก ร คื อ
ส ถ า นพ ย า บ า ล
สาธารณะ”

พระสันตะปาปาตรัสตอไปวา “พอเห็นชัดเจนวา สิ่งท่ีพระศาสนจักร
ตองการมากท่ีสุดในปจจุบันก็คือ ความสามารถท่ีจะรักษาบาดแผล และ
การทำใหสัตบุรุษอบอุนใจ พระศาสนจักรตองการความใกลชิด พอมองดู
พระศาสนจักรวาเปนเหมือนโรงพยาบาลสาธารณะหลังจากการสูรบ นับวา
เปนส่ิงท่ีไรประโยชน หากเรามวัแตถามผทูีเ่จ็บปวดสาหสัดูวา เขามี “คอเลส
เตอรอล” สูง หรือระดับน้ำตาลของเขากอน ทานตองรักษาบาดแผลของเขา
แลวเราจึงมาพูดเก่ียวกับเรื่องอื่น จงรักษาบาดแผล จงรักษาบาดแผล... และ
ทานตองเริ่มจากพื้นฐาน”

“บางคร้ังพระศาสนจักรติดอยูกับเร่ืองเล็กๆ นอยๆ สิ่งท่ีสำคัญที่สุดคือ
การประกาศกอนวา พระเยซูครสิตเจาไดทรงชวยใหทานไดรบัความรอดพน
และบุคลากรของพระศาสนจักรจะตองเปนบุคลากรแหงความเมตตา
กอนอื่นใด ตัวอยางเชน การเปนผูโปรดศีลอภัยบาป เราตองระมัดระวังตัว
มิใหเปนผูที่เครงครัดเกินไป หรือหละหลวมเกินไป ทั้งสองอยางนี้มิใช
ความเมตตา เพราะมิไดเปนการแสดงความรับผิดชอบกับบุคคลผูนั้น ผูที่
คอนขางจะเครงครัด ลางมือและปลอยใหเปนเรื่องของพระบัญญัติ ผูที่
หละหลวมกล็างมอืแลวกลาวเพยีงวา “นีม่ใิชบาป” หรอือะไรทำนองน้ัน ใน
การดูแลจิตวิญญาณ เราตองดำเนินควบคูไปกับสัตบุรุษ และเราตองรักษา
บาดแผลของเขา”

“เราทำตัวกับประชากรของพระเจาอยางไรหรือ? พอฝนอยากใหพระ-
ศาสนจกัรเปนท้ังมารดาและคนเล้ียงแกะ การดูแลสตับุรษุของพระศาสนจักร
ตองทำดวยเมตตาจิต รับผิดชอบเก่ียวกับสัตบุรุษและดำเนินชีวิตไปกับ
พวกเขา ดังเชนชาวสะมาเรียที่ดี ผูชำระลางและทำความสะอาดโอบอุมดูแล
เขาเปนอยางดี นี่คือพระวรสารลวนๆ พระเจาทรงย่ิงใหญมากกวาบาป
โครงสรางและการปรับปรงุโครงสรางเปนเรือ่งรองลงมา กลาวคอืมาภายหลัง
การปรับปรุงข้ันแรกตองอยูในทัศนคติของเรา เราคือผูรับใชพระวรสาร
เราตองเปนผทูีส่ามารถทำใหจติใจของสัตบรุษุอบอนุ เปนผทูีเ่ดินผานความมืด
ไปกับเขา โดยไมหลงทาง ประชากรของพระเจาตองการนายชุมพาบาล
มใิชเจาหนาทีใ่นสถาบันหรือเจาหนาทีข่องรัฐ พระสังฆราชโดยเฉพาะอยางย่ิง
ตองสามารถสนับสนุนความเคล่ือนไหวของพระเจาทามกลางประชากรของ
พระองคดวยความอดทน เพ่ือมิใหผใูดตกคางอยเูบ้ืองหลงั แตทานตองเดนิไป
กบัฝูงแกะของทานอยางสดใส เหมอืนไดพบกบัหนทางใหม”

“แทนท่ีเราจะเปนเพยีงพระศาสนจกัรทีต่อนรับโดยเปนประตู ขอใหเรา

คริสตชนคาทอลิกกับความรับผิดชอบ
ตอบานเมือง ในฐานะพลเมืองของชาติ

บทนำ
1. ในประเทศท่ีมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่อเกิด

สถานการณความขัดแยงและวุนวาย โดยเฉพาะมีความคิดเห็นท่ีแตกตาง
อันนำไปสูความแตกแยกอยางรุนแรงในสังคม ดังเชนท่ีประเทศไทยของเรา
ในปจจุบันท่ีกำลังเผชิญปญหาน้ีอยู พระศาสนจักรคาทอลิกถือวาเปนหนาท่ี
ที่จะใหแนวทางปฏิบัติจากคำสอนพระศาสนจักรเร่ืองความรับผิดชอบตอ
ประเทศชาติแกพี่นองคริสตชน ในฐานะท่ีเราเปนพลเมืองคนหน่ึงของชาติ
ทีพ่งึใสใจในความรับผิดชอบตอสังคม ตอแผนดินถ่ินเกิด และตอมนุษยชาติ

ความรับผิดชอบตอบานเมือง และสังคม
2. ความรับผิดชอบตอบานเมืองเปนหนาที่ของพลเมืองทุกคนในชาติ

เพ่ือปกปองและสงเสริม “ความดีสวนรวม” (common good) ซึง่เปนความรับ
ผิดชอบที่ยิ่งใหญและจำเปนที่ตองเขาใจอยางถองแทถึงเรื่องกฎแหงศีลธรรม
(Moral law) ในความรบัผดิชอบตอบานเมอืง   เมือ่เราคดิถงึเร่ืองราวของกาอิน
ที่ฆานองตนเอง ชื่ออาแบล (เทียบ ปฐก 4:1-16) พระเจาถามเขาในความรับ
ผิดชอบวานองเจาอยูไหน? แตเขากลับตอบวา “ขาพเจาไมรู ขาพเจาตองเปน
ผดูแูลนองดวยหรอื? (ปฐก 4:9) กาอนิปฏิเสธความรับผิดชอบท่ีเขากระทำผิด
แตแบบอยางและคำตอบท่ีแทจริงเรื่องความรับผิดชอบตอเพ่ือนพ่ีนองนั้น
ตองปฏิบัติตามท่ีพระเยซูคริสตทรงสอน เปนคำอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรีย
ผูมีจิตใจดี (เทียบ ลก 10:25-37) ซึ่งอาจประยุกตไดวา เราตองรับผิดชอบ
ตอเพือ่นพ่ีนองชาย/หญงิทัง้ในประเทศชาติและในโลกดวย แบบไมมขีอบเขต
ปราศจากอคตใิดๆ และไมมคีวามจำกดัเฉพาะกลมุของตน

3. คำสอนของพระศาสนจักรเรื่องความรับผิดชอบตอบานเมืองตองมี
พืน้ฐานอยบูนความเช่ือในพระเยซคูริสต ผเูปนนายชมุพาบาลท่ีด ีนำความปติ
ยนิดแีละความหวงัโดยการนำของพระจิตเจา เพือ่ความเปนปกแผนและสามคัคี
ทามกลางเพือ่นพ่ีนองท่ีกำลงัอยใูนภาวะท่ีโศกเศรา ทอแท และกระวนกระวาย
ใจ (เทยีบ ธรรมนูญเรือ่ง การอภิบาลของพระศาสนจักรในโลกปจจบุนั ความ
ปตยินิดีและความหวงั Gaudium et Spes ขอ 1)

4. คริสตชนมีฐานะเปนท้ังประชากรแหงสวรรคและแหงโลกน้ี  เรา
จำเปนตองแสดงความรับผิดชอบตอหนาที่ทางบานเมืองและสังคมอยาง
ซือ่สัตย ตามจิตตารมณของพระวรสาร (เทียบ Guadium et Spes n.43a) ในขณะ
ที่สถานการณที่มีความสับสนทางการเมืองอยูนี้ คริสตชนหลายคนอยาก
จะทราบวา ตนเองควรยืนอยูจุดไหน? ควรเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง
หรือไม?  แนนอนพระศาสนจักรสนับสนุนใหคริสตชนมีสวนรวมในทาง
การเมอืงตามสิทธิและหนาท่ีทีร่ะบไุวในกฎหมาย โดยมีพืน้ฐานจากพระวรสาร
เปนหลกัคอื รกัและรับใชผอูืน่  ดวยเหตุนี ้ เราจงึตองตระหนักวา ในฐานะผมูี
ความเช่ือจำเปนตองสลัดความเห็นแกตัวและการยึดถือปจเจกบุคคล และ
จำเปนตองยึดหลักการวารักพระเจาและรักเพ่ือนมนุษย โดยการแสดงออก
ตอหนาทีท่างบานเมอืง โดยพจิารณาจากมโนธรรมอันถกูตองบนหลกัความจรงิ
เปนการตอบคำถามท่ีเราอาจสงสัยตอสถานการณทีส่บัสน

มโนธรรมของมนุษย
5. มโนธรรม คือ เสียงของพระเจาท่ีอยูภายในตัวเรา เพื่อดลใจและ

ชวยเราใหรูจักเลือกส่ิงที่ดีงามและหลีกเล่ียงส่ิงชั่วรายตามกฎของพระเจา
มโนธรรมท่ีเท่ียงตรงจะชวยนำทางเราใหรูจักวา อะไรคือส่ิงจริงและถูกตอง
และไมตกอยูในภาวะหลอกลวงตนเอง ซึ่งอาจมีอิทธิพลมาจากเลหเหล่ียม
ของผูอื่น และจากการประจญของอำนาจใฝตำ่ท่ีไมถูกตองเหลาน้ีอันนำไปสู
การทรยศตอความจริงเกี่ยวกับตัวเราเอง และสถานการณที่เผชิญอยูในโลก
ที่สับสนอลหมาน  มโนธรรมนี้แหละจะเปนตัวนำไปสูความประพฤติ ตอง
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พระสมณทตู (ตอจากหนา 20)

ที่ปรึกษาสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศ
ไทย   ไดรับเชิญใหมาเยือนสังฆมณฑลเชียงใหม
ระหวางวันท่ี  13-15 ธันวาคม 2013

เยน็วนัศกุรที ่13 ธนัวาคม  เวลา 16.40 น.  ถงึสนามบนิ
เชียงใหม  และไดเดินทางมาเยี่ยมศูนยมิสซังโรมัน
คาทอลกิเชยีงใหม  ในวนัน้ีเองไดมงีานชุมนุมครคูำสอน
คาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม  จึงมีเหลาครูคำสอน
และผนูำสวดประจำหมบูาน  จำนวนกวา  240 คน รวม
ตอนรบัพระสมณทูต

พระสมณทูตรวมพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสปดปแหงความเชือ่  และพธิีบวชสังฆานกุร

วนัเสารที ่ 14 ธนัวาคม  เวลา 09.30 น.  มพีธิตีอนรับ
พระสมณทูต  ณ  อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม
จากน้ันเวลา  10.00 น.  เร่ิมพธิบีชูาขอบพระคุณโอกาส
ปดปแหงความเช่ือ  และพิธบีวชสังฆานุกร  คณะเบธาราม
5 องค  โดยพระสังฆราชฟรงัซสิเซเวียร  วรีะ  อาภรณ-
รตัน  เปนประธาน  มบีรรดาพระสงฆทัง้ในสังฆมณฑล
เชยีงใหม  และตางสังฆมณฑลมารวมกนัอยางอบอนุ

เร่ิมพิธีมีขบวนบรรดาพระสงฆ  พระสังฆราช
นอกจากนี้ยังมีขบวนแหของตัวแทนท้ัง  8 ชนเผา เผา
ละ 20 คน  ถือตะเกียงและธงปแหงความเชื่อ  แหเขา
ภายในอาสนวิหาร  และรวมกันรองเพลงขาพเจาเช่ือ
จากน้ันมพีธิบีวชสงัฆานุกร  5 องค  คอื

สังฆานุกรเปโตร  นนทพัทธ  มาเยอะ สัตบุรุษ
วดัพระวสิทุธิวงศ  บานปาเก๊ียะ  (เขตวัดพระวสิทุธิวงศ
แมสาย)  จ.เชยีงราย

สงัฆานกุรมารตนิ เดอ ตรูส  ธนิากร  ดำรงอษุาศลี
สตับุรษุวัดอัครเทวดาราฟาแอล  บานขุนแปะ  (เขตวัด
แมพระรบัเกยีรตยิกขึน้สวรรค  แมปอน)  จ.เชยีงใหม

สงัฆานกุรดอมนิกิ  อาทติย  เกษตรสขุใจ สัตบุรุษ
วดันกับญุเปาโล  หวยตอง  จ.เชยีงใหม

สังฆานุกรอัลเบิรต  สอาด  ประทานสันติพงษ

สตับุรษุวัดนักบุญมัทธิว  บานปาบงเปยง  (เขตวดันักบุญ
ปาตรกิ  ปาตึง)  จ.เชยีงใหม

และสงัฆานุกรเดวิด  พทิกัษ  บที ูสตับรุษุวดัพระ-
วสิทุธวิงศ  หวยบง  จ.เชยีงใหม

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ  พระสมณทูตไดกลาว
ใหโอวาทแกบรรดาพระสงฆ  นกับวช  และฆราวาส  ที่
มารวมงานกวา 2,000 คน  หลังจากน้ันรับประทาน
อาหารเท่ียงรวมกัน

พระสมณทตูเยีย่มศนูยเด็กชาวปกาเกอะญอ  แมปอน
เวลา  14.30 น.  พระสมณทตูพรอมดวยพระคุณเจา

วรีะ  มงซินญอรเจอรมาโน เปเนโมเต  และคุณพอตดิคำ
ใจเลิศฤทธิ ์  อธกิารเจาคณะแขวงเบธาราม  เดนิทางไป
ยังศูนยเด็กชาวปกาเกอะญอ  แมปอน  อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม  ที่อยูภายใตการดูแลของพระสงฆคณะ
เบธาราม  ปจจุบันคุณพอสุธน  คีรีวัฒนสกุล  เปน
เจาอาวาส  และคุณพอเกรยีงศักด์ิ  กจิสกุลวงศ  ผชูวย
เจาอาวาสวัดแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค  แมปอน
และซิสเตอรคณะแมปอน  ปจจุบนัคือซิสเตอรเซซีลีอา
ลาวา  ปลูอื  คณุแมอธกิารเจาคณะ  ใหการตอนรบัพรอม
ดวยเด็กๆ ทีอ่ยภูายในศูนย  บรรดาสัตบุรษุ  และคณุครู
โรงเรียนแมปอน  3 คน

จากน้ันคุณพอสุธน  ไดกลาวรายงานเก่ียวกับ
ประวัติความเปนมาโดยยอของวัดแมพระรับเกียรติ
ยกขึ้นสวรรคและศูนยแมปอนเปนภาษาอังกฤษ
ซิสเตอรเซซีลีอากลาวตอนรับเปนภาษาฝรั่งเศส  และ
เด็กนักเรียน ป.6  ศูนยแมปอนกลาวรายงานเก่ียวกับ
ประวัติความเปนมาของโรงเรียนและกิจกรรมตางๆ
เปนภาษาอังกฤษอยางคลองแคลวนาประทบัใจ  และมี
การแสดงของเด็กๆ เปนกิจกรรมตางๆ ภายในศูนย
แมปอน  ที่แสดงถึงการดำเนินชีวิตและการเรียนรู
ควบคูไปกับประเพณีและวัฒนธรรม เชน การทำนา
การทอผา ฯลฯ  จากน้ันพระสมณทตูและพระคณุเจาวีระ
กลาวใหโอวาท  และคุณพอตดิคำ  กลาวขอบคณุ  ตอ

ดวยถายภาพหมรูวมกนั  และเดินทางกลับ

พระสมณทูตเยี่ยมวัดนักบุญไมเก้ิล การีกอยส
และโรงเรยีนเจาฟาอุบลรัตน  เชยีงดาว

วนัอาทติยที ่15 ธนัวาคม  เวลา  08.15 น.  พระสมณทตู
พรอมดวยพระคณุเจาวรีะ  มงซนิญอรเจอรมาโน เปเน-
โมเต  และคณุพอธงชยั  สวุรรณใจ  ซึง่เปนผขูบัรถพาไป
เยีย่มวัดนกับญุไมเก้ิล  การกีอยส  เชียงดาว  มเีดก็นกัเรยีน
จากโรงเรียนเจาฟาอุบลรัตน  จากบานมิตราทร  และ
สัตบุรุษ  เขาแถวตอนรับ  เวลา  10.00 น.  มีพิธีบูชา
ขอบพระคุณรวมกัน  ณ  วัดนักบุญไมเกิ้ล  การีกอยส
โดยพระคณุเจาวรีะ  เปนประธาน

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ  พระสมณทูตใหขอคิด
กบัสตับรุษุและรบัประทานอาหารเท่ียง  ณ  หอประชุม
โรงเรียนเจาฟาอบุลรตัน  พรอมชมการแสดง  10 รายการ
จากเด็กนักเรียนโรงเรยีนเจาฟาอุบลรัตน  ทีด่แูลเด็กถึง
350 คน  และเดก็จากบานมติราทร  ซึง่เปนศนูยเลีย้งดู
เด็กจากพอแมติดเช้ือเอชไอวี  ภายใตการดูแลของ
คณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร  โดยมีแมรไอรีน
ชำนาญธรรม  อธิการณิเีจาคณะเซนตปอล เดอ ชารตร
แขวงประเทศไทย  และคณะเซอรใหการตอนรับ

จากนัน้เวลา  13.30 น.  ออกเดินทางจากเชียงดาว
ไปสนามบินเชียงใหม  และเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เวลา 16.10 น.  โดยสวัสดิภาพ

การเยอืนของพระสมณทูตพอล ชาง อนิ-นมั  และ
มงซินญอรเจอรมาโน เปเนโมเต  ทำใหบรรดาพระสงฆ
นักบวช  และสัตบุรุษ  ไดรูจักทานมากขึ้นในความ
เรยีบงาย  พรอมรอยยิม้ตลอดเวลา  อกีทัง้ยงัไดใกลชดิ
ทานผูเปนตัวแทนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ที่นำคำอวยพรของสมเด็จพระสันตะปาปามาสูชาว
สงัฆมณฑลเชียงใหม  นำมาซึง่ความปตยินิดี

ภาพและขาวโดย คณุเพญ็นภา ชาวแพรกนอย

คณุพอโรเซนส (ตอจากหนา 20)

ในฐานะท่ีไดอุทิศตนทำงานดานอภิบาลใหกับพระ-
ศาสนจักรในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงในสังฆ-
มณฑลสุราษฎรธานี

เราบอกความจริงแกทานท้ังหลายวา
ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงในดินและตายไป

มนักจ็ะเปนเพยีงเมลด็เดยีวเทานัน้
แตถามันตาย มันก็จะบังเกิดผลมากมาย

(ยอหน 12:24)

สมัมนาศาสนสมัพันธ (ตอจากหนา 2)
ซึง่ในปนีท้างสงัฆมณฑลอุบลราชธานี โดยคณุพอวทิยา
งามวงศ  เปนผูประสานงานและอำนวยความสะดวก
ดานสถานท่ี ไดเชิญผนูำจากศาสนาอิสลาม  ศาสนาซิกข
และศาสนาคริสต นิกายโปรเตสแตนท รวมท้ัง
วฒันธรรมจงัหวดัอบุลราชธานมีากลาวถงึความสมัพนัธ
ทางศาสนาของตนกับคาทอลิก ทำใหไดเห็นถึงความ
สนิทสัมพันธกันทางดานศาสนสัมพันธในสังฆมณฑล
อบุลฯ เปนอยางดี

ในพิธี เปดพระสังฆราชฟลิป บรรจง  ไชยรา
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี กลาวตอนรับ และ
ตีฆองรวมกับผูนำศาสนา  ผูเขารวมสัมมนาในคร้ังน้ี
จำนวน 160 คน 7 สังฆมณฑล  และทุกทานยังไดรับ
ความรูดานศาสนสัมพันธจากวิทยากรผูทรงเกียรติ
อาท ิพระสังฆราชยอแซฟ ชศูกัดิ ์ สริสิทุธิ ์ คณุพอเสนอ
ดำเนินสดวก คุณพอธีรพล  กอบวิทยากุล  คุณพอ
สมเกียรติ บุญอนันตบุตร คุณพอประยูร  พงษพิศ
คุณพอเกรียงยศ  ปยวัณโณ ผูเขารวมสัมมนาทุกคน
ไดรับความรูอยางเต็มเปยมในครั้งน้ี

อาลยัรกั (ตอจากหนา 2)
อนัตน ศริโิรจน ชาวปากน้ำ เกดิวนัที ่15 กันยายน 2493
ที่ตำบลทาขาม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เปนสัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร มีพี่นอง 9 คน สมรสกับ
อกัแนส มาเรยี สปุาณี วบิลูยวงศ มบีตุร 3 คน ไดแก 1.
นายสุรพันธ ชาวปากน้ำ 2. นางสาวอัญชลี ชาวปากน้ำ
3. นางสาวรพภีทัร ชาวปากน้ำ

การศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรม-

ศาสตร ปริญญาตรี วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยี
การบรหิารสิง่แวดลอม คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล อบรมหลกัสตูร MINI MBA
สำหรับผูบริหาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

การทำงาน เปนท่ีปรึกษาดานนโยบายและ
ยทุธศาสตร วทิยาลัยนานาชาต ิเซนตเทเรซา  เปนผชูวย
ผูวาการและรองผูวาการการเคหะแหงชาติ เปนนายก
สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย
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บุคลิกของประกาศก
ประกาศกที่ เรากำลังจะพูดถึงกันน้ี  เปน

ประกาศกที่ เราอานพบเจอเรื่องราวของพวกทาน
ในหนังสือพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม นั่นก็แปลวา
พอพระเยซูเจาประสูติมาอันเปนยุคพันธสัญญาใหม
ประกาศกก็ลดบทบาทหายไปในสังคม ทำไมจึงเปน
เชนน้ันเลา? ก็เพราะวาประกาศก คือ ผูที่พระเปนเจา
ทรงใชมาประกาศพระวาจาของพระองค คลายวาทาน
เปนกระบอกเสียงของพระเปนเจา แตพอพระเยซูเจา
เสด็จมาบังเกิด พระเปนเจาก็มาตรัสกับเรามนุษยเลย
ไมตองตรัสผานทางประกาศกอีกแลว

รอยตอระหวางประกาศกท่ีกำลงัจะลดบทบาท
หายไปในพระคมัภีรกค็อื ทานยอหน บปัติสต ที่มาเปน
ผูนำหนาเตรียมทางใหพระมหาไถ เราถือวาทานเปน
ประกาศกองคสุดทายท่ีมาเตรียมทุกส่ิงใหพรอมเพื่อ
พระเยซูเจาจะไดออกเทศนาสั่งสอนและประกอบ
พระภารกิจไถบาปมนุษย

ในสังคมชาวยิวคุนเคยกับประกาศกเพราะ
ตลอดระยะประวัติศาสตรแหงความรอดพน ชาวยิวรู
อยูเสมอวาพระเปนเจาไมทรงทอดท้ิงพวกเขาในฐานะ
เปนประชากรท่ีไดรับการเลือกสรร เวลามีใครมาพูด
ในนามของพระพวกเขาก็จะอบอุนใจท่ีรูสึกไดวา
พระเปนเจายังทรงประทับอยูกับพวกเขา ชาวยิวยัง
แนใจไดวาคนไหนเปนประกาศกเพราะพระเปนเจา
ประทานอำนาจใหประกาศกทำเคร่ืองหมายอัศจรรย
เปนเครื่องพิสูจนไดดวย แตแมพวกเขาจะคุนเคยกับ

ตอนท่ี 3

ประกาศกท่ีพระเปนเจาทรงสงมาแคไหนก็ไมใชทกุคน
จะยินดีตอนรับประกาศก เมื่อประกาศกออกเทศน
ทานกพ็ดูความจรงิ แตความจริงกม็กัไมนาฟงในสายตา
คนกระทำผิด  สังคมจึงมักมีความรูสึกตอประกาศก
แบงออกเปน 3 พวกคือ 1. ไมชอบและจะดีใจมาก
ถาประกาศกถูกปดปากไมใหพูด ถูกจำคุกหรือแม
กระทัง่ถกูประหาร 2. ในขณะทีพ่วกทีส่องมคีวามเกรงกลวั
ตอประกาศก ไมกลาทำอันตรายทาน จนกลายเปน
ทาทีเฉยๆ กับประกาศกไมชอบไมเกลียด ไมเขาไปยุง
กับทาน  3. ในขณะที่ประชาชนพวกสุดทายยินดี
ในคำเทศนของประกาศก เสมือนถอยคำของทานเปน
ถอยคำในใจที่ตนเองอยากไดยินอยากพูดมานานแลว
แตไมกลา จาก 3 กลุมนี้เราจึงพอเขาใจไดวามีการ
เบียดเบียนประกาศกจากชาวยิวอยูดวยอยางนอยก็จาก
พวกท่ี 1.

แตที่นาสนใจก็คือผูที่เปนประกาศกแท พวก
เขาไมเคยหนี ทอดท้ิง หรือตัดขาดตัวเองออกไปจาก
ประชากรของพระเปนเจาเลยประกาศกของพระเจา
ไมเคยสงสัยเลยวาอิสราเอลมิใชประชากรของพระเจา
ประกาศกเยเรมียเปนผูหนึ่งที่มีเหตุผลมากมายท่ีจะ
ตัดตัวเองออกจากเพ่ือนรวมชาติเพราะไดรับการ
เบียดเบียนอยางสาหัส ทานกลับทำไดเพียงความ
ปรารถนาจะออกไปอยูอยางโดดเด่ียวในทะเลทราย
หางไกลจากผูคนเทาน้ัน  แตเ ม่ือทานแสดงความ
ปรารถนานี้ออกมาทานกลับกลาวถึงประชากร
อิสราเอลวา “ประชาชนของขาพเจา อยูนั่นเอง” (ยรม
9:1)

นกับุญยอหน บปัติสต ปกวิดโีอ เร่ือง “ประกาศกเยเรมยี”

เพื่อสงเสริมใหชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม
ทางศาสนา เปนการใหและแบงปนความสุขแกกนัและ
กันในโอกาสคริสตมาส  ทำใหชุมชนมีสีสันและ
บรรยากาศของงานเฉลิมฉลองคริสตมาสและปใหม
เปนการรวมกันสานตอกิจกรรมที่ดีใหเกิดข้ึนในอำเภอ
พนัสนิคม อีกทั้งเปนการสงเสริมการทองเท่ียวและ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับทองถ่ิน   ซึ่งไดจัดงาน
“Christmas Season” ในวันอาทิตยที ่15 ธันวาคม พ.ศ.
2013  ทีบ่ริเวณหอนาฬิกาตลาดใหม ตัง้แตเวลาประมาณ
17.00-21.00 น. โดยจัดใหมีกิจกรรมดังนี้ จัดขบวน
พาเหรดแฟนซีคริสตมาส แหจากโรงเรยีนไปรอบตลาด
และส้ินสุดท่ีบริเวณหอนาฬิกาตลาดใหม ประกวดการ
แตงกายชุดแฟนซี กิจกรรมการแสดงบนเวที จับสลาก
ของขวัญ ถนนคนเดิน ชมการจุดพลุไฟ และกิจกรรม
บนัเทิงตางๆ ชมความงามของแสงสีเสยีงไฟบรรยากาศ
ที่งดงามบริเวณหอนาฬิกา

(ตอจากหนา 19)งาน “Christmas Season”

ราฟาแอล

ความเชื่อ
เปน

สวนหน่ึง
ของชีวิต

    “ความเชื่อ”
(Faith)  เปนสวน
หน่ึงของชีวิต

ประจำวันของเรามนุษยอยางเปนรูปธรรม อยางมี
ชวีติชวีา  แตถงึกระน้ันกต็าม บางส่ิงทีเ่ราไมสามารถ
หยัง่รไูดกย็งัเปนอยางนัน้  ยงัเปนธรรมล้ำลกึ (mystery)
ซึ่งก็ควรเปนเชนน้ัน (เพราะถาเรามนุษยสามารถ
หย่ังรไูด สิง่น้ันก็ไมเปนธรรมล้ำลกึ)

หนาท่ีของความเชื่อไมใชมานำส่ิงท่ีเปนเร่ือง
ลำ้ลึก (mystery) มาใหเปนเรือ่งกระจางแจง  แตความเช่ือ
มานำเรื่องท่ีกระจางแจง (the known) และเร่ืองท่ี
ไมสามารถเขาใจได (the unknown) มาเปนสวนของ
ชวีติใหครบบรบิรูณ  เพือ่นำเราใหยกชีวติ (transcend)
ขามความจำกัด (limitations) ตางๆ ของชวีติกายของเรา

ดวยเหตุนี้  ความเช่ือจึงไมใชนำเราใหสัมผัส

ความย่ิงใหญของพระเจา  ไมใชสอนเราใหรคูวามจรงิ
เกีย่วกับพระเจาเทานัน้  แตยงัเผยความล้ำลกึในตัวเรา
เอง .....เผยอยางไร?  ......เผยใหเราสำนึกตระหนักวา
สวนท่ีเราไมร ูสวนท่ีเรายังหาไมพบน้ัน  ความจริงอยู
ในพระเจาแลว.........   และกำลังดำเนนิชวีติไปในตวัเรา
ภายใตแสงสวางแหงพระพรของพระองค

และนี่คือภาพลักษณที่สำคัญของความเช่ือที่
มักถูกลืมในปจจุบัน ความเช่ือไมใชเปนเรื่องท่ี
คลอยตามคำสอน แตความเช่ือเปนชีวิต ความเช่ือ
ครอบคลมุทุกภาคสวน (realms) ของชวีติ  ทะลทุะลวง
ถึงจุดศูนยกลางที่ลึกล้ำ (mysterious) ที่เขาถึงไมได
(inaccessible)  ไมใชเฉพาะชีวิตจิตของเราเอง  แต
รวมถึงเนือ้แทของความรักทีซ่อนอยขูองพระเจาดวย
ความเช่ือจึงเปนหนทางเดียวที่จะเผยความจริง
ความเปนจริงอยางลึกซ้ึง รวมทั้งความเปนจริงของ
ตัวเราเองดวย

คุณพอโทมัส เมอรตัน
จาก  Magnificat Year of Faith Companion)
(ไดรับการตรวจและแกไข โดยคุณพอจำเนียร

กจิเจรญิ)
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“เร่ืองเกาจบไปแลว”
ในพระวรสารวันนี้ พวกฟาริสีกลาวติเตียนพระเยซูเจา ดวยเหตุที่ศิษย

ของพระองคไมถอืกฎแหงการจำศีลอดอาหาร อนัทีจ่รงิพระเยซูเจามไิดทรงคดิ
เลยวา การอดอาหารเปนการเสียเวลา เหตุวาพระองคเองก็ทรงจำศีลอดอาหาร
ในทะเลทราย แตในเวลาแหงการประกอบพันธกิจของพระองค พระองคทรง
ปรารถนาที่จะทรงเนนวา กฎบัญญัติของพระเจาปรากฏออกมาในการกระทำ
อศัจรรยและการรักษาคนทีเ่จบ็ไขไดปวย บทความในพระคมัภรีเปนจรงิขึน้มา
ในพันธกิจของพระองค เจาบาวซ่ึงในพันธสัญญาเดิมรอคอยมานานไดเปน
ความจรงิข้ึนมา พธิเีฉลิมฉลองพระเมสสิยาหจะเริม่ตนข้ึนแลว ดงัน้ันจึงเหมาะสม
แลวทีจ่ะปฏิบตัติามพระองค เหมอืนกบัวาไมมอีะไรใหมเกดิขึน้ “เหลาองนุใหม
ตองการถงุหนงัใหม” มฉิะน้ันถงุเกากจ็ะแตก

ครสิตชนเคารพพนัธสญัญาเดมิ และยงัคงปฏิบตัติามกฎบญัญตัอินัยิง่ใหญ
เกี่ยวกับความรักและความยุติธรรม แตเราจะไมปฏิบัติตนเหมือนกับวาไมมี
อะไรที่เปลี่ยนแปลงไป หลังการส้ินพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระเยซูเจา เราจะยึดการตีความหมายตามตัวอักษรอยางไมลืมหูลืมตา
ยอมไมได เราอานพระคมัภรีตามแนวแหงความสวางจากองคพระครสิตเจา และ
พระศาสนจักรไดแสดงออกซ่ึงความใหมเกี่ยวกับการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระองค ดวยการฉลองวันสับบาโตในวันอาทิตย ซึ่งเปนวันท่ีพระองค
ทรงกลับคนืพระชนมชีพ เหลาองนุใหมในถุงหนังใหม

“เหลาองนุใหมในถุงหนังใหม” (มาระโก 2:22)

ขาแตพระเยซูเจา โปรดทรงชวยใหลกู
รกัพระคัมภีรโปรดทรงสอนใหลกูตีความหมาย

ตามความสวางแหงการส้ินพระชนม
และการกลับคนืพระชนมของพระองค
เพือ่ลกูจะไดรวูา พระองคทรงบนัดาล

ใหเรือ่งตางๆ สำเรจ็ไปไดอยางไร อาแมน

ที่นี่มีรัก
เน้ือท่ียี่สิบแปดไรดูจะเว้ิงวาง
หากเปนแคทีเ่ปลาหญาข้ึนรกสลับสุมทุมพมุไม
แตเมื่อมีบานช้ันเดียวเรียงราวเปนสัดสวน
เน้ือท่ีมีบรรยากาศอบอุนข้ึนทันตามเห็น
ถนนกรวดเช่ือมโยงแตละบานเหมือนเสนเลือดใหญ
เร่ิมต้ังแตประตูใหญที่เปนทางเขาออกติดถนนที่ผานดานหนา
เทาเล็กเทาใหญกวายี่สิบคูย่ำไปตามถนนแตเชาจรดเย็น
จากบานพักไปสนามจากหองอาหารไปหองกิจกรรม
ไกลออกไปที่ริมร้ัวหมูปาตัวเข่ืองกำลังเพลินกับพืชผัก
แพะหลายตัวขางบอปลาชูหนาเปนครั้งคราวใหรูวายังอยู
ผักหลากหลายพันธุเรียงรายตามแปลงยืนยันวาที่นี่อาหารครบหมู
ทวากวาจะมาถึงจุดน้ีตองลำบากกายลำบากใจไมนอย
ถงึจะเปนกจิการนาสรรเสริญนายกยองนาสนบัสนนุ
ชาวบานชมุชนรอบดานกย็งัพากันหวาดหว่ันพรัน่พรงึ
แคขาววาจะมีการสรางสถานที่ดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่
กใ็หรสูกึลำบากใจประสาคนหวาดกลัวไวกอน
ยิ่งไมรูขอมูลเชิงลึกเชิงกวางเก่ียวกับโรครายนี้
ก็ยิ่งวิตกกลัววาจะเปนการนำโรคติดตอเขาชุมชน
ทัง้ๆ ทีม่ยีามีมาตรการควบคุมดูแลรักษาทันสมัย
กระท่ังผูปวยสามารถดำเนินชีวิตไดเปนปกติ
จนผูคนเลิกกลัวโรครายนี้ไปแลวระดับหนึ่ง
และหากจะคิดกนัใหยตุธิรรมสักนดิ
ถาติดเช้ือเพราะเอาแตสนุกปลอยใจปลอยกาย
กส็มควรตองรบัผลกรรมท่ีตามมา
แตถาติดเชื้อคนอ่ืนสงตอใหทางสายเลือดตั้งแตออนแตออก
เด็กเหลานี้นาจะไดรับความเปนธรรม
ไมเพยีงจากพอแมผปูกครองญาติผใูหญ
แตจากสังคมในฐานะท่ีเปนคนเปนสมาชกิรวมสงัคมดวย
และก็เปนเชนนั้น
ผูคนรอบขางเร่ิมใหความรักความเอ็นดู
พูดคุยทักทายขามรั้วประสาเพื่อนบาน
เอกชนหนวยงานบริษทัสถาบันใหความสนใจอยางเปนรปูธรรม
พากันมาเย่ียมเยียนนำเงินนำส่ิงของนำอาหารการกินมามอบ
บางก็ใหเวลาจัดกิจกรรมจัดการละเลนจัดความบันเทิง
บางอาสาพาเท่ียวพาเขาชมสถานท่ีพักผอนหยอนใจท้ังใกลทั้งไกล
ถนนเขาออกถนนเช่ือมอาคารสถานท่ีเปนดังเสนเลือดใหญ
บันดาลใหชีวิตเด็กแตละคนเปนปกติสุขเฉกเชนเด็กทั้งหลาย
สำหรบัเดก็อ่ืนๆ ทกุส่ิงเหลาน้ีตอยอดจากสิง่ท่ีเปนส่ิงท่ีมอียแูลว
แตสำหรบัเดก็เหลานีท้กุส่ิงเหลานีต้อเตมิจากสิง่ทีข่าด
ทัง้ท่ีชวีติใหสทิธ์ิเฉกเชนเด็กทกุคนในวัยเดียวกัน
งายท่ีจะพูดถึงวันเด็กแหงชาติที่จะตอกย้ำความสำคัญแหงวัยเด็ก
ราวกับวาเด็กทุกคนเหมือนกันหมด
ทัง้ๆ ทีภ่มูหิลงัตางกันบรบิทชวีติความเปนอยไูมเหมอืนกนั
จัดวันเด็กฉลองวันเด็กแหงชาติแควันเดียวในรอบป
จบแลวจบเลยในขณะท่ีเด็กยังตองเปนเด็กตอไปตามลำพัง
ตางกบัศูนยซนีาปส-บานลอเรนโซแหงนี้
ที่เด็กไดรับความรักความอบอุนมากเปนพิเศษ
จนแตละคนไมรสูกึถึงปมดอยแมจะแตกตาง
ที่เด็กไดรับการเติมเต็มในทุกดาน
จนแตละคนแทบไมรูถึงคำวาโชครายคำวาปมดอย
ที่เด็กไดรับการดูแลเอาใจใสเยี่ยงแมเยี่ยงพี่
จนแตละคนรสูกึเปนสวนหนึง่ของครอบครวัในทกุดาน
ศูนยตั้งใจจะเปนสถานท่ีเพาะชำเมล็ดซีนาปส
แมขนาดจะเล็กกวาเมล็ดพืชทั้งหลาย
แตงอกเปนลำตนใหญ...ใหญพอใหใครก็ตามพักใตรมไมได
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ตัดสินใจในการเลือกความดีงามหรือหลีกเล่ียงส่ิง
เลวราย ดงันัน้ การมีมโนธรรมทีถ่กูตอง เทีย่งธรรม และ
การตัดสินใจอยางกลาหาญ จึงจำเปนตอผูที่มีความรับ
ผิดชอบฐานะพลเมืองของชาติ (เทียบ คำสอนพระ-
ศาสนจักรสากล หรือ CCC ขอ 1777-1778)

6. เน่ืองจากธรรมชาติของมโนธรรมอนัศักด์ิสทิธ์ิ
มอียใูนตัวมนษุย เราตองมคีวามภูมใิจในสิทธิทีจ่ะเลือก
ในส่ิงท่ีถูกตองตามท่ีมโนธรรมช้ีนำ เราตองมีเสรีภาพ
ในการตัดสินใจเพ่ือจะกระทำส่ิงท่ีถกูตองและหลกีเลีย่ง
ความชั่วราย ซึ่งตองสอดคลองกับความจริงท่ีพระเจา
เปดเผยผานทางพระวาจาของพระองคในพระคัมภีร  เรา
จำเปนตองเรียนรูอยางถูกตองท้ังกฎของพระเจาและ
กฎของธรรมชาติ โดยผานทางการสั่งสอนจากอำนาจ
ของพระศาสนจักร (เทียบ CCC ขอ 1783-1785) การ
ตัดสินใจท่ีผิดพลาดนั้นหลายคร้ังเกิดข้ึนจากการ
ขาดความรูและความเขาใจในเร่ืองความจริงหรือการ
เพิกเฉยตอการแสดงความจริง จึงเปนหนาที่ของพระ-
ศาสนจักรท่ีตองสอนสัตบุรษุใหมีมโนธรรมอันถูกตอง
ตรงกับความจรงิ เพ่ือยืนหยัดและไมหลงผดิตามกระแส
ของสถานการณที่สับสนและการใชอำนาจในทางท่ีผิด
(เทียบ CCC 1790-1794) การพิจารณามโนธรรมอยาง
ถกูตองในพระจติเจาเปนหนทางทีจ่ะนำไปสกูารปฏบิตัิ
ในชวีติจรงิเพ่ือสรางสนัต ิ(เทยีบ CCC  ขอ 1785)

การเลือกระบอบการปกครองและผูนำประเทศ
7. ทั้งจากเอกสารของสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2

เร่ือง ธรรมนูญการอภิบาลทางสังคมในโลกปจจุบัน
ความปติยินดีและความหวัง (Gaudium et Spes)  และ
คำแถลงการณเรื่อง สิทธิมนุษยชนขององคการสห-
ประชาชาต ิย้ำวา มนษุยทกุคนมสีทิธ ิเสรีภาพ และเปน
หนาท่ีที่จะเลือกผูนำประเทศของตนเอง ดังท่ีสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ในพระสมณสาสน
“โอกาสครบ 100 ป ของพระสมณสาสน Rerum
Novarum”  ประกาศเม่ือ 1 พ.ค. 1991 ขอ 46 ซึง่นาจะเปน
แรงบันดาลใจใหพวกเราทีเ่ปนคาทอลกิไทยและรวมถงึ
พีน่องชาวไทยทกุคนผมูคีวามปรารถนาดีวาดังน้ี “พระ-
ศาสนจักรเห็นคุณคาอันแทจริงของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนั้น ระบอบน้ีตองทำใหพลเมือง
ทุกคนท่ีมีสิทธิไดเขารวมในการเลือกต้ังผูแทนทาง
การเมืองอยางยุติธรรม และผูทำหนาที่ในการเลือกต้ัง
นั้น ทำหนาที่ใชสิทธิ์อยางดียิ่งยวด โดยเฉพาะในชวง
ทีม่กีารถายโอนอำนาจการปกครอง ตองใหเปนไปดวย
สนัติวธิแีละเหมาะสม ทัง้สิทธิและหนาท่ีนีเ้ปนสวนหน่ึง
ของความรบัผดิชอบในฐานะเปนพลเมอืงของชาต ิและ
ตองมีความเคารพตออำนาจทางการเมืองที่มีอยูเพื่อ
การรับใชสังคม และเพ่ือความดีของสวนรวมจริงๆ
(เทียบ CCC ขอ 1902)

8. เพ่ือใหประเทศชาติไดผูนำที่ดีเขามาบริหาร
ประเทศและมีวิสัยทัศน เพื่อความดีสวนรวมนั้นเปน
หนาท่ีของครสิตชนผมูมีโนธรรมท่ีถกูตองจึงจะบรรลุถงึ
เปาหมายท่ีปรารถนา เพื่อผลรวมอันดีงามของสภาพ
สงัคมท่ีเผชญิอย ู(เทยีบ Gaudium et Spes n. 26a) พระ-
ศาสนจักรย้ำเตือนประการแรก คือ เร่ืองความยุติธรรม
ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเพ่ือการไดมาซ่ึงบุคคล

ที่ดีเหมาะสม มีคุณภาพกับหนาที่และตำแหนง บุคคล
ที่ไดรับเลือกนั้นตองมีความแนวแนในอุดมการณ
ตองทำหนาที่ “เพื่อความดีสวนรวม” เทานั้น ถาหาก
เลือกเขาดวยเหตุผลอื่นๆ หรือการชักนำแบบผิดๆ อาจ
จะนำมาซ่ึงภัยพิบัติ และความหายนะมาสูประเทศชาติ
ได (เทียบ CCC  ขอ 2238)

9. พระศาสนจักรคาทอลิกสั่งสอนเสมอวา การ
เลือกระบอบการปกครองประเทศ รวมท้ังการเลือก
ผูปกครองทางการเมืองน้ันตองมาจากการตัดสินใจ
อยางอิสระของประชากรของประเทศ (เทียบ Gaudium
et Spes n. 74) คริสตชนตองมีความสำนึกในหนาท่ี
รบัผดิชอบตอสภาพสังคมทางการเมืองดวย และจะตอง
เปนแบบอยางท่ีดีในสังคมท่ีแสดงเจตนารมณเพื่อ
ความดีสวนรวม และความม่ันคงถาวรของประเทศ
ตองมีความเคารพซ่ึงกันและกันเพื่อความเปนเอกภาพ
ในความแตกตาง สวนผูที่เปนนักการเมืองน้ัน พระ-
ศาสนจักรสอนวา พวกเขาจะตองตระหนักถึงความถกูตอง
ตามกฎหมาย การฟงความคิดเห็นของคนในสังคมท่ีมี
ความแตกตาง โดยเฉพาะในการแกไขรากเหงาของ
ปญหาที่กำลังเผชิญอยูดวยความเคารพสิทธิและเสียง
ของประชาชน แมแตเปนเพียงกลุมหนึ่งท่ีปกปองสิทธิ
ของพวกเขาโดยวิธีการที่ถูกตองและซ่ือสัตย  ในสวน
ของพรรคการเมือง พวกเขาตองสงเสริมและนำมาซึ่ง
ความดีของสวนรวมอันเปนหัวใจการปกครอง ขจัด
ความไมถูกตองในการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว
หรืออีกนัยหนึ่ง คือ มิใหความสำคัญของสวนตัว
มีอิทธิพลเหนือไปกวาความดีงามของสวนรวม (เทียบ
Gaudium et Spes n.75) ดงัน้ัน หนาท่ีของครสิตชนท่ีดี
คือ เปนผูที่ถามตนเองวา คุณภาพของบุคคลที่ เรา
จะเลือกใหเปนผูนำนั้นมีลักษณะเชนไร? (เทียบ อพย
18:21-22)

ขอเตือนใจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
10. เม่ือวนัท่ี 16 กันยายน 2013 สมเด็จพระสนัตะ-

ปาปาฟรังซิส เทศนสอน ณ วัดนอยนักบุญมารธา
ณ กรุงวาติกัน ซึ่งมีประเด็นท่ีอาจชวยเราใหพิจารณา
ถึงความรับผิดชอบตอสถานการณแรงดลใจ บานเมือง
และหนาท่ีของการเปนคาทอลกิท่ีด ีพอสรปุไดดงัน้ี

ก. การเปนคาทอลกิทีด่ตีองสวดภาวนาใหผปูกครอง
บริหารบานเมือง เพ่ือพวกเขาจะไดบริหารประเทศ
อยางดี ถาหากผูปกครองบานเมืองไมเปนแบบอยาง
ที่ดีตอประชาชน เราจำเปนตองภาวนาขอพระเจาให
พวกเขากลับใจและเปลี่ยนแปลงตนเอง

ข. ผูปกครองบานเมืองตองมีจิตใจรักประชาชน
อยางแทจริง และมีความสุภาพถอมตน เปนแบบอยาง
ที่ดี เพราะวาถาหากเขาขาดสิ่งใดส่ิงหนึ่ง เขาไมใช
ผปูกครองทีด่ ีแตเปนเพยีงแคผคูวบคมุกฎเกณฑเทานัน้!

ค. มนุษยทกุคน ทัง้ชายหญิงตองทำหนาท่ีพลเมือง
ที่ดีและมีสวนรวมในการปกครองบานเมืองของตน
โดยเฉพาะผทูำหนาท่ีเปนผนูำในสังคมและประเทศชาติ
ตองถามตัวเองเสมอวา

เรารักประชาชนของเราจริงๆ และทำหนาที่
รบัใชพวกเขาใหดขีึน้ไหม?

เรามีความสุภาพพอท่ีจะฟงเสียงของทุกคน
ไหม ถาหากมคีวามเห็นแตกตาง เราไดเลอืกหนทางทีด่ี

ทีส่ดุหรือไม?
ง. สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซสิยงัย้ำอกีวา คำสอน

ของพระศาสนจักรดานสังคมบงชี้วา การเมืองเปน
รปูแบบทีส่ำคญัในการปกครอง ซึง่ตองนำมาซึง่ความรกั
ความเมตตา ความถูกตอง เพราะวานี่เปนเคร่ืองมือ
ในการรับใชสังคมอยางดี  ดังน้ัน คำพูดท่ีวาคาทอลิก
ไมควรเขาไปยุงเก่ียวเร่ืองการเมืองน้ันไมถูกตอง ตรง
กนัขามคาทอลกิท่ีดตีองมีสวนรวมในระบอบทางการเมือง
ในการปกครอง และจำเปนตองมอบส่ิงท่ีดีงามของเรา
เพื่อจรรโลงสังคม เพื่อจะทำใหผูปกครองท่ีดีสามารถ
บริหารประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ อันนำมาซ่ึง
การอยรูวมกนัอยางสนัติ

จ. โดยเฉพาะในสถานการณที่ผูปกครองประเทศ
ไมไดดำเนินตามครรลองครองธรรมในการปกครอง
และการตดัสินใจของเขาขาดความชาญฉลาด คริสตชน
ตองเลียนแบบนักบุญเปาโล ที่ทานกลาววา “เราตอง
สวดภาวนาเพ่ือพระมหากษัตริย และผูปกครอง
บานเมือง เพ่ือจะใหทานเหลาน้ันทำหนาท่ีอยางดี และ
เปยมไปดวยความรักตอประชาชน รบัใชประชาชน มจีติใจ
สภุาพถอมตน” (เทียบ 1 ทโิมธ ี2:1-3)

สรุป ขอแนะนำสูการปฏิบัติ
1. คาทอลิกตองมีสำนึกในความรับผิดชอบตอ

สถานการณบานเมืองตามมโนธรรมท่ีซื่อตรงตอ
ความจรงิ

2. แมวามีการแบงแยกฝาย อาจจะเปนแบบเปดเผย
และ/หรือไมเปดเผย ซึ่งเปนสถานการณที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงได ในกรณีเชนน้ีคาทอลิกตองสำนึกถึง
ความจริงแหงความเชื่อท่ีวา เราตางก็เปนพี่นองกัน มี
พระเจาเปนพระบิดาของเราทุกคน และเราเปนพ่ีนอง
รวมผืนแผนดินไทย มเีช้ือชาติและสัญชาติไทยดวยกัน

3. คริสตชนคาทอลิกทุกคนตองกระทำในส่ิงที่
ถูกตอง สรางสรรคและมุงสูเอกภาพในความรัก ความ
ยุติธรรม และสันติ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ
เปนหลกัสำคญั

4. เหนือกวาความขัดแยงใดๆ โดยตระหนักวา
ธรรมชาติของมนุษยนั้นออนแอและเปนคนบาป เรา
คริสตชนคาทอลิกมีความเช่ือมั่นเสมอในพลังของ
พระเจาและพระเมตตาของพระองคแบบเหนือธรรมชาติ
เพื่อขจัดความขัดแยงทั้งปวง ดังนั้น เราจึงตองภาวนา
พลีกรรม ออนวอนตอพระเจามากเปนพิเศษ

5. ณ วาระใดก็ตามที่การเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยมาถึง เปนหนาท่ีของคาทอลิกจะตองใช
สิทธิเพื่อการเลือกตั้งผูมีอำนาจปกครองบานเมือง
ในทุกระดับ ดวยมโนธรรมที่ถูกตอง และเลือกบุคคล
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความต้ังใจจริงท่ีจะ
เสริมสรางความดีสวนรวม

ณ  กรงุเทพฯ  วนัที ่27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556/ค.ศ. 2013

พระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัดิ ์ สริสิทุธิ์
เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

มงซนิญอรวษิณ ุธญัญอนนัต
      รองเลขาธกิารสภาฯ

ครสิตชนคาทอลิก (ตอจากหนา 3)
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มูลนิธิเพื่อการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

สนใจติดตอมูลนิธิฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก) โทร. 0-2721-2983 หรือบริจาค

ผานเซเวน-อีเลฟเวนทุกสาขา (นามฟอรเด็ก)

เชญิชวนรวมแบงปน “โครงการนม...เพือ่นอง
ที่รองหิว” ชวยเหลือเด็กกวา 200 ชีวิต อายุ
ตัง้แตแรกเกิด - 6 ป ทีต่องกำพรา ถกูทอดท้ิง
เดก็ยากจน หรอืแมยากไร เพยีงกองทนุละ 500
บาท หรือสมทบทุนตามแตศรัทธา

“New Digital Church Organ
from Italy”

ดวยเทคโนโลยียุคดิจิ ตอล  จากอิตาลี
ผสมผสานกับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม
การใชงานอนัแสนเรยีบงาย ไมยงุยากใด ๆ ไดนำ
พวกเรายอนกลับสูความเปนคาทอลิกอยาง
แทจริง

ผานเสยีงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ   ทีใ่หทัง้
ความสงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่
ไมมเีคร่ืองดนตรอีืน่ใดจะทดแทนได ผลิตท้ังหลังจาก
อติาลี ภายใตบรษิทัระดับโลก Viscount Organs,
Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด

สนใจติดตอ บรษิทั 101 เปยโนแอนดสตริง
จำกัด ผแูทนจำหนายแตผเูดียวในประเทศไทย

โทร. 08-6822-7979 รบัประกันเคร่ือง 2 ป
มกีารอบรมการเลนใหฟรถีงึสถานที่

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน
ใหความเชื่อของทานมั่นคงตลอดไป

 (ลกูา 22:32)

แมใจของเราอาจจะยังกลาวโทษเราอยูก็ตาม
เพราะพระเจาทรงย่ิงใหญกวาใจของเรา
และทรงลวงรทูกุสิง่ (1ยอหน 3:20)

ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลับฯ
โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คณุวีรชาติ/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-วาดิรมั  (11-19 ม.ีค.)

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิตัง้เคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลัช  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเคร่ืองยนต เกียร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

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

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

บริการ ***สำรองหองพักโรงแรม ***จัดขอวีซา
***รบัจัดทัวรหมคูณะและรับจองแพคเกจทัวร
***ประกนัการเดนิทาง ***บรกิารรถเชา
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        ⌧       ⌧       ⌧       ⌧       ⌧    
        ⌧            ⌧            ⌧            ⌧            ⌧    

ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถงึกนั
การพิมพคาทอลิกฯ เชญิชวนทานรำลึกถงึญาติพีน่องผลูวงลบั
กบั “หนังสือพิมพอุดมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ติดตอ : ชั้น 8 เลขท่ี 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....ทำใหลมืหลายสิง่หลายอยาง แตวนัเวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคณุของพอแม ญาติพีน่อง คนทีร่กั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อุดมสาร รวมกับทาน รำลกึถงึเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบญุ
และสนับสนนุใหการพมิพคาทอลิกอกีดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

ขาพเจาช่ือ................................................นามสกลุ.....................................................
ทีอ่ย.ู...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โทรศพัท...............................โทรสาร.............................E-mail.............................
มคีวามปรารถนาลงประกาศ เพ่ือระลกึถึงผลูวงลบั โดยลงขอความ

นกับุญ..........ชือ่................................นามสกลุ.............................อายุ.......ป
มรณะเมือ่วนัท่ี.................เดอืน......................................พ.ศ.........................

ลงจำนวน.......................ครัง้ (โปรดสงรปูถายท่ีชดัดวย จำนวน...........รปู)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน...........................บาท (......................................................)
โดยเร่ิมลงอุดมสารในฉบับท่ี.............ถงึฉบบัท่ี.............เปนจำนวน...........ครัง้

หมายเหตุ : กรณีชำระเงนิเปน
 เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
 ธนาณัต ิ(ในนามซสิเตอรศกัด์ิศรี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
 เชค็ขดีครอม สัง่จาย “การพมิพคาทอลกิ”
 โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ลส่ังจาย

   “การพมิพคาทอลิก” บญัชเีลขที ่226-0-00604-0

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

ประกาศ
ทำลายแฟมประวัติผูปวยและฟลมเอ็กซเรย
โรงพยาบาลเซนตหลุยส จะดำเนินการทำลาย

แฟมประวัติ และฟลมเอ็กซเรยของผูปวยท่ีขาดการ
ติดตอกับโรงพยาบาลต้ังแต 5 ป หรือเขารับการรักษา
ครัง้สดุทายในป 2551

หากผูปวยทานใดมีความประสงคจะเก็บประวัติ
และฟลมเอ็กซเรยของทานไว กรุณาติดตอดวยตนเอง
พรอมแสดงหลักฐานไดที่
แผนกเวชระเบียน โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10920
แผนกรังสีวิทยา โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10101

ภายในวนัที ่31 มกราคม  2557
และจะไดรบัภายหลงัทีท่ำการแจง 15 วนั

27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120

ซปุเปอรบคุ (Superbook)

พระคุณเจาวรีะ อาภรณรตัน

หนงัสือมหัศจรรย เปนวดิทีศันการตนูชดุพระคัมภรี
(31 ปมาแลว) ฉายในโทรทศันที ่Tatsunoko Production
ผลติในประเทศญ่ีปนุรวมมอืกับ Christian Broadcasting
Network (CBN) ในสหรัฐอเมริกา

ซุปเปอรบุคเปนเ ร่ืองในพันธสัญญาเดิมและ
พนัธสญัญาใหม 52 ตอน ชดุแรกมี 26 ตอน ออกอากาศ
เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 1981 ถงึวันท่ี 29 มนีาคม 1982    ชดุ
ทีส่องมี 26 ตอน ออกอากาศเม่ือวันท่ี 4 เมษายน 1983
ถงึวันท่ี 26 กันยายน 1983

ปจจุบนั CBN กำลงัผลติ Superbook ชดุใหม (2009)
มี 20 ตอน  ความคิดในการดำเนินเร่ืองคือ เด็กผูชาย
เด็กผูหญิง  และหุนยนต  เดินทางยอนเวลาไปหาอดีต
ในสมัยพระคัมภรี  และประยกุตการสอนใหเขากับชวีติ
ประจำวนั   ตวัแสดงหลัก   เดก็ผชูาย ชือ่ ครสิโตเฟอร
เด็กผูหญิง  ชื่อ  จอย  เปนดีที่สุดของคริสโตเฟอร

ศาสตราจารย ชื่อ แฟรด บิดาของคริสโตเฟอร   เปน
นกัวทิยาศาสตรขีล้มื และมีลกัษณะพิเศษ

กสิโม เปนหนุยนต (Robot) ของเลน  ซึง่ตองไขลาน
เปนประจำ  จะมีบทบาทพูดได  เม่ือยอนเวลาหาอดีต
เทานัน้   รฟัเฟล  เปนสนุขัตวัเลก็ๆ ของคริสโตเฟอร

รายการซปุเปอรบคุ ชดุใหม (2009)
1. ในปฐมกาล เก่ียวกบัการสรางสรรค
2. โนอาห
3. ของขวัญสมบูรณ – อบัราฮมั และอสิอคั
4. การแสวงหาการใหอภยั – ยาโคบ และเอซาว
5. การเลือกทีส่มบูรณ – การอพยพ
6. กฎหมายของแผนดนิ – บญัญตั ิ10 ประการ
7. การผจญภยักบัยกัษ – ดาวิดและโกลอิทั
8. เสยีงคำราม – ดาเนียลในถ้ำสิงห
9. ราชินีเอสเธอร
10. ราหับ
11. โยเซฟ

12. โยนาห
13. การทดสอบ
14. คริสตมาสคร้ังแรก – การ
ประสตูขิองพระเยซู
15. มหัศจรรยของพระเยซู

16. ใบลานและปสกา – อาทิตยใบลาน
17. แมและลกู – ปสกา
18. ทางสดูามัสกสั – เซาโล / เปาโล
19. พระองคทรงกลบัคนืชพี
20. อลัฟาและโอเมกา – ววิรณ
ทมีงานจัดทำเปน 16 ภาษา : องักฤษ  อารมเีนยี  จนี

เยอรมนั  โปแลนด  โปรตเุกส  สเปน  สวีเดน  อติาเลยีน
อาฟริกา  ฟนแลนด  ฮงัการี  โรมาเนีย  รสัเซีย  ลตัเวีย
และอาราบิก

CBN สยาม  ไดดำเนนิการแปล  และพากยไทยได
13 ตอนแลว  กำลงัตรวจความถูกตอง  จะจำหนายและ
ฉายในโทรทัศนในเดือนเมษายนน้ี

การสงเสริมเด็กและเยาวชนรเูรือ่งพระคมัภรี  และ
รกัพระวาจาของพระเจา  เขาจะเปนผชูวยสรางสันตสิขุ
ในครอบครัวและชมุชน

http://www.facebook.com/SuperbookTV
http://www.cbn.com/superbook/index.aspx
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เปนพระศาสนจกัรท่ีแสวงหาหนทางใหม และสามารถ
กาวออกไปตอนรับผทูีไ่มมารวมในพธิบีชูาขอบพระคุณ
ผทูีท่ิง้วัดหรือเย็นเฉย ผทูีถ่อนตัวออกจากพระศาสนจักร
หากเราพยายามเขาใจอยางถูกตองและทบทวนดู อาจ
จะเปนหนทางใหเขากลับมาใหม แตการกระทำเชนน้ี
เราจะตองไมหวาดกลัว และเราตองกลาหาญ”

ขาพเจากลาวกบัสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซสิ วา
ยังมีคริสตชนท่ีดำเนินชีวิตในสภาพท่ีไมปกติ สำหรับ
พระศาสนจักรทีแ่สดงใหเหน็ถงึบาดแผล ขาพเจากลาว
ถึงสามีภรรยาที่หยารางกันแลวแตงงานใหม คูสมรส
กับเพศเดียวกัน และในสถานการณที่คอนขางลำบาก
ในกรณีเหลาน้ี เราสามารถใชการดูแลฝายจิตวิญญาณ
กับพวกเขาไดอยางไร มีเครื่องมืออะไรที่เราสามารถ
จะนำไปใชได

พระสันตะปาปาตรัสตอบวา “เราตองประกาศ
พระวรสารทุกมุมถนน ทั้งประกาศขาวดีแหงพระ-
อาณาจักร และการบำบัดรักษา การประกาศของเรา
สามารถขจัดโรคภัยไขเจ็บและบาดแผลทุกชนิด ที่
บวัโนสไอเรส พอเคยไดรบัจดหมายจากพวกรกัรวมเพศ
ซึง่ไดรบับาดแผลทางสังคม เขาบอกพอวา พวกเขารสูกึ
เหมือนกับวาพระศาสนจักรสาปแชงพวกเขามาโดย
ตลอด แตพระศาสนจักรมิไดปรารถนาท่ีจะกระทำ
เชนนัน้ เมือ่ตอนเดินทางกลับรโิอ เดอ จาเนโร พอกลาว
วา หากบุคคลรักรวมเพศเปนผูมีความปรารถนาดี และ
แสวงหาพระเจา พอมใิชผทูีจ่ะไปตัดสินเขา ทีก่ลาวดังน้ี
พอกก็ลาวตามหนงัสือคำสอนทีไ่ดกลาวไววา ศาสนามี
สทิธ์ิทีจ่ะแสดงออกซึง่ความคิดเห็นเพ่ือรับใชประชาชน
แตเม่ือพระเจาทรงสรางเรามา พระองคทรงปลอยใหเรา
มีเสรีภาพ เปนไปไมไดที่จะขัดขวางดานจิตวิญญาณ
ในชวีติของใครคนหนึง่”

“มีคนเคยถามพอครั้งหน่ึงอยางทาทายวา พอเห็นดวย
กับความคิดของพวกรักรวมเพศหรือ พอตอบเขาดวย
คำถามวา บอกพอซิวา เมื่อพระเจาทรงมองดูคนที่
รักรวมเพศ พระองคทรงสนับสนุนการมีชีวิตของ
บุคคลผูนั้นดวยความรักหรือทรงปฏิเสธและสาปแชง
เขา? เราตองมองดูบุคคลเสมอ”

“เม่ือกลาวถึงเร่ืองน้ี เราตองพิจารณาบุคคล ในเร่ือง
นีเ้รากำลงัสัมผัสกับส่ิงท่ีลกึลับในตัวมนุษย พระเจาทรง
ดำเนินไปรวมกับบุคคล และเราก็ตองเดินทางรวมกับ
พระองค โดยเร่ิมจากสภาพจิตใจของเขา จำเปนท่ีจะตอง
เดินทางรวมกับเขาดวยความเมตตา เม่ือเปนเชนน้ี
พระจิตเจาทรงดลใจพระสงฆใหพูดส่ิงท่ีถูกตอง และ
นี่คือผลประโยชนอันย่ิงใหญของศีลอภัยบาป เปนการ
ชั่งน้ำหนักของแตละเร่ือง โดยพิจารณาดูซิวา ควร
กระทำอะไรสำหรับบุคคลที่กำลังแสวงหาพระเจาและ
พระหรรษทาน สถานทีโ่ปรดศีลอภัยบาป มใิชสถานที่
ที่ทรมานคน แตเปนสถานท่ีซึ่งพระเมตตาของพระเจา
สนับสนุนใหเรากระทำตัวใหเปนผูที่ดีขึ้น พอเคย

เมือ่พระสันตะปาปา (ตอจากหนา 3)

พิจารณาเร่ืองของสตรีผูหน่ึง ซึ่งตองแยกทางกับสามี
และไดกระทำแทง แลวสตรีผูนี้แตงงานใหม เขามี
ความสุขและในปจจุบันมีลูกหาคน การทำแทงในอดีต
เปนส่ิงท่ีหนักใจและหนักมโนธรรมของเขา และเขา
เสียใจจรงิๆ เขาตองการเดินหนาในชีวติคริสตชน แลว
ผูโปรดศีลอภัยบาปจะทำอยางไร?”

“เราไมสามารถเนนเฉพาะสิ่งท่ีเกี่ยวกับการทำแทง
การแตงงานของผรูกัรวมเพศ หรอืการคุมกำเนิด มนัเปน
ไปไมได พอมิไดพูดถึงเร่ืองเหลาน้ีมากนัก และพอก็
ถูกติเตียนดวย แตเม่ือพูดเกี่ยวกับเรื่องเหลาน้ี เราตอง
เชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอม คำสอนของพระศาสนจักร
เกี่ยวกับเร่ืองน้ีชัดเจนแลว และพอก็เปนลูกของพระ-
ศาสนจักร แตกไ็มจำเปนทีจ่ะพดูถงึสิง่เหลานีต้ลอดเวลา

“คำสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับขอความเชื่อและ
ศลีธรรม มใิชอยใูนระดับเดียวกนัทัง้หมด การดูแลแบบ
นายชุมพาบาลของพระศาสนจักร มักจะเอาคำสอน
เกีย่วของกับความเช่ือมาใชบงัคบัจนเกนิไปตลอดเวลา”

“การประกาศขาวดีในแนวของการแพรธรรม เนน
สิ่งที่สำคัญและจำเปน และน่ีเปนสิ่งที่คนนิยมชมชอบ
และจูงใจพวกเขามากกวา ทำใหหัวใจเรารอน ดังเชน
หวัใจของบรรดาสานุศษิยในชวงท่ีเดินทางไปเอมมาอูส
เราตองแสวงหาความสมดุลแบบใหม  มฉิะน้ันโครงสราง
ฝายศีลธรรมของพระศาสนจักรก็จะพังลงมาดังเชน
การเอาไผสรางเปนบาน ทำใหสูญเสียความใหมและ
ความหอมหวนของพระวรสาร การเสนอแนะพระวรสาร
ตองเรยีบงาย ลกึซ้ึงและรงุโรจน จากการเสนอในแนวนี้
ความงดงามของศีลธรรมกจ็ะตามมาเอง

พอกลาวดังนี้ พลางคิดถึงเน้ือหาของบทเทศน
บทเทศนที่งดงาม บทเทศนจริงๆ จะตองเริ่มตนกับ
การประกาศเก่ียวกบัความรอดพน ไมมอีะไรทีห่นักแนน
ลึกซ้ึง และแนนอนเทากับการประกาศน้ี แลวทาน
จะตองสอนคำสอน หลังจากน้ันเราอาจสรุปดวยบทสอน
เก่ียวกับศีลธรรม แตการประกาศถึงความรักของพระเจา
อันนำมาซึ่งความรอดพน ควรจะมากอนกฎบัญญัติ
ดานศลีธรรมและศาสนา ในปจจุบนัดูเหมอืนกบัวาจะมี
การกระทำตรงกนัขาม บทเทศนเปนปจจัยทีจ่ะช้ีใหเหน็
วา พระสงฆอยูใกลชิดกับสัตบุรุษและสามารถเขาถึง
สัตบุรุษไดมากเพียงใด เพราะผูเทศนจะตองรูถึงจิตใจ

ของสัตบุรุษ  และตองมี
ความสามารถท่ีจะสังเกต
เหน็วาความปรารถนาทีเ่ขา
หาพระเจา ทีม่ชีวีติชวีาและ
รอนรนเพียงใด ดงันัน้สาสน
ของพระวรสารจะลดลงมา
เพียงแคมุมมองหนึ่ง แม
จะมีความสำคัญอยูบ าง
ก็จริง ซึ่งอาจจะเขาไมถึง
หัวใจของสาสนที่แทจริง
ของพระเยซูคริสตเจา

พระสันตะปาปาที่มาจากคณะนักบวช
สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซสิ  เปนพระสันตะปาปา

องคแรกที่มาจากคณะนักบวช หลังจากสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเกรโกรี ที่ 16 ซึ่งมาจากคณะคามัสโดลีส
ซึง่ไดรบัเลอืกเม่ือป ค.ศ. 1831 ขาพเจาถามพระองคทาน
วา “หนาท่ีพิเศษของนักบวชชายหญิงในปจจุบันคือ
อะไร”

“นักบวชชายหญิงคือประกาศก” พระสันตะปาปา
ตรัสตอบ “พวกเขาคือผทูีเ่ลือกติดตามพระเยซูเจา ผทูรง
เจริญพระชนมายุดวยความนอบนอมตอพระบิดาเจา
ถอืความยากจน อยใูนหมคูณะและรักษาศลีพรหมจรรย
ศีลบนไมควรจบลงดวยการเปนภาพลอเลียน มิฉะน้ัน
แลวชวีติสวนรวมก็จะกลายเปนนรก การถือพรหมจรรย
กลายเปนวิธีดำเนินชีวิตชนิดหน่ึง เย่ียงคนโสดท่ีไมมี
ครอบครัว ศีลพรหมจรรยตองเปนศีลที่ผลผลิตใน
พระศาสนจักร นักบวชไดรับเรียกใหเปนประกาศก
ดวยการแสดงใหเห็นวา พระเยซูเจาทรงเจริญชีวิต
อยางไร เม่ือทรงประทับอยใูนโลกและเปนผปูระกาศวา
พระอาณาจักรของพระเจาท่ีครบบริบูรณควรจะเปน
อยางไร นักบวชตองไมยกเลิกการเปนประกาศก แต
มิไดหมายความวา เปนการตอตานฐานันดรของพระ-
ศาสนจักร พอกำลังพูดถึงขอเสนอแนะในทางบวก ซึ่ง
ไมควรกอใหเกิดความหวาดกลัว ใหเราลองคิดดูซิวา
บรรดานักบญุทีม่ชีือ่เสียง ฤษ ีนกับวชชายหญิงไดกระทำ
ไว ตั้งแตนักบุญแอนโทนี เจาคณะเปนตนไป การเปน
ประกาศกอาจหมายความวา เราตองสรางคลื่นลม พอ
ไมรูวาจะอธิบายอยางไร... การเปนประกาศกตองมี
เสียงดัง  บางคนวามันมากไปหนอย  แตอันที่จริง
พรสวรรคของบรรดานักบวชคลายกับเช้ือแปง การ
เปนประกาศกก็จะตองปาวประกาศจิตตารมณแหง
พระวรสาร”

องคกรปกครองสวนกลางของพระศาสนจักร
ขาพเจาถามพระสันตะปาปาวา พระองคคดิอยางไร

เก่ียวกับกระทรวงตางๆ ในองคกรปกครองสวนกลาง
ของพระศาสนจักรในปจจุบันท่ีชวยงานของพระ-
สนัตะปาปาในภาระหนาทีข่องพระองค
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั
หน่ึงภาพเกา...หลากหลายเรื่องราว

ณ  สวรรค  (kamsornway.blogspot.com)

หลากความทรงจำ
พระสังฆราชแหงงานพัฒนา

มหีลายเร่ืองราวท่ีเปน “ความทรงจำ” อนัยากจะลบเลือน และความทรงจำ
อันเนื่องมาจาก “ความรัก” ยิ่งยากจะลบเลือนเปนสองเทา ไมเช่ือลองรักใคร
สักคนอยางจริงๆ เชื่อไดวายากท่ีลบเลือน คำพูด หรือเหตุการณตางๆ ที่เรา
มสีวนรวม ผมมีความทรงจำดีๆ  ซึง่ยากจะลบเลือน และย่ิงเวลาท่ีไดเหน็เหตุการณ
ทีค่ลายคลึงกนั ของใครสักคนท่ีคลายกบัเหตุการณทีเ่คยสัมผสัมากอน ยิง่ทำให
“ความทรงจำ” เหลานั้นผุดขึ้นมา และคิดถึงคนที่ดำเนินเรื่องในเหตุการณนั้น
ความทรงจำท่ียากจะลบเลอืน อนัเปนท่ีมาของหน่ึงภาพเกา หลากหลายเร่ืองราว
อันเปนเร่ืองราวของพระสังฆราชมีคาแอล บุญเล่ือน หม้ันทรัพย

1. ความทรงจำอันเนื่องมาจาก เร่ืองที่ไดยินจากพระสังฆราชยอแซฟ
บรรจง อารพีรรค เวลาทีผ่มเรียนวชิาการแปลกบัพระคณุเจาบรรจง ... ทานมัก
ยกตัวอยางเร่ืองความสุภาพถอมตนของพระคุณเจาบญุเล่ือนเสมอๆ ... และเร่ือง
คลาสสิกที่ไดยินบอยคือ “เวลาที่ไดรับคำชม ไดรับเกียรติ ไดรับการยกยอง
เมื่อพระคุณเจากลับถึงบาน ทานตรงไปที่หองสวม เพื่อทำความสะอาด เพื่อ
แสดงวาตนไมไดมเีกยีรตอิะไร เปนเพยีงผรูบัใชคนหนึง่เทานัน้”

2. และเร่ืองราวเหลาน้ีเปนเร่ืองราวชีวิตของพระสังฆราชทานหน่ึง เปน
ผูนำที่ “อยูกับปวงประชา” และทุกยางกาว “เพ่ืองานพัฒนา” พระสังฆราช
มีคาแอล บุญเล่ือน หม้ันทรัพย พระสังฆราชแหงงานอภิบาลดานสังคม อดีต
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี ... ชวีิตสงฆของทานอยใูนชวงท่ีประเทศไทย
กำลังมีปญหาเร่ืองการปกครอง ยุคคนเดือนตุลาฯ ... ทานเปนผูริเริ่มวารสาร
“ผูไถ” ในสมัยท่ีทำออกมาเปนแผนพับและเดินแจกเพื่อตอตานการกระทำท่ี
รฐัใชความรุนแรงตอนักศึกษา เพ่ือแสดงจุดยืนของตนวาอะไรเปนความถูกตอง
“แมพระศาสนจักรจะหามเลนการเมือง แตถาเห็นบานเมืองทำบาปทางสังคม
ผดิตอความยุตธิรรม พระศาสนจักรตองกลา” (บางคำพูดของพระคุณเจา) ... ทาน
ถึงกับเคยลงช่ือเพื่อไมเห็นดวยกับการใชความรุนแรง เพื่อบอกวาส่ิงเหลาน้ี
ไมถกูตอง ... ตอมาทานไดรบัเลอืกใหเปนพระสงัฆราช สงัฆมณฑลอุบลราชธานี
... ทานไดรเิร่ิมการออมทรัพยในรปูแบบ “เครดติยเูนีย่น” เพือ่ใหผคูนสนใจกนั
ดวยความรกัท่ีมตีอกัน

3. ผมเคยเดนิทางไปสังฆมณฑลอุบลราชธานีหลายครัง้ เคยฟงพระคุณเจา
เทศนในโอกาสฉลองบานเณรพระคริสตประจักษ เคยถามเพ่ือนสังฆานุกร
รวมรุนจากมิสซังอุบลฯ และพวกเราตางลงความเห็นวา พระคุณเจาเทศนได
อยางมีชวีติชีวา เทศนสนุก มแีงคดิท่ีนำไปปฏบิตั ิและทำไดจริง

... คร้ังหน่ึงผมกับเพ่ือนไปประเมินผลคายอาสาฯ (ป 2009) พบพระคณุเจา
ในชวงเวลาสูงวัย แตยงัทำงานอยางย้ิมแยมแจมใส และในชวงท่ีนัน้ทานก็ยงัสาน
ตองานทีเ่ร่ิมไว ในเรือ่งงานเครดติยเูนีย่น เพือ่ใหอดุมการณทีแ่ทไมเปลีย่นแปลง

4. เหลาน้ีเปนเรื่องราวแหงชีวิตพระสงฆ ที่เปน “ประกาศกแท” (True
Prophet) พระสงฆแบบอยางทั้งในเร่ืองความสุภาพ ถอมตน ความมุงมั่นใจ
ในพนัธกจิการเปนสงฆ และสิง่ทีเ่ปนเอกลกัษณเสมอคือการยนืยนัในความจริง
...ขอบคุณแบบอยางดีๆ ของพระคุณเจา แมวันนี้ทานจะจากเราไป แตความ
ทรงจำดีๆ  กย็งัอยเูสมอ

คณุพอวัชศิลป  กฤษเจริญ

สนามความคิด
งานแพรธรรม

(ใครมีกจิกรรมดีๆ  เขยีนมาแบงปนกนัไดที่
“สนามความคดิ”  อดุมสาร  122/11 ซ.นนทรี 14
ถ.นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรอื  watchasin_k@hotmail.com)

สวดในบาน

นักกอสวดรุนจ๋ิว
“จงฝกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเปนผูใหญแลว
เขาจะไมพรากจากทางนัน้” (สภษ 22:6)

เดือนตุลาคมของทุกปเปนเดือนท่ีเราคาทอลิกทั่วโลกใหความสำคัญ
กับเสริมสรางความศรัทธาตอพระเจาโดยผานทางการสวดสายประคำ
ซึ่งหลายๆ วัดไดจัดใหมีการไปสวดตามบานของสมาชิก กิจศรัทธาเชนน้ี
เปนธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาต้ังแตสมัยของปูยาตายายของเรา และ
จะตองไดรับการสืบสานตลอดไป ผมคิดวาแตละวัดคงมีภาพและเหตุการณ
ที่ประทับใจกันอยูไมนอย ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจนุเคราะห อุดรฯ
ที่มีคุณพอเปโตร โกวิทย  เจริญพงศ เปนเจาอาวาส ไดจัดใหมีการสวด
สายประคำตามบานเชนเดียวกัน สิ่งท่ีนาประทับใจคือ การใหเด็กๆ ไดมี
สวนรวมในการเปนผกูอสวด อานขอรำพงึและนำขบัรอง อานบทเราวงิวอน
แมพระ  รวมกบัผใูหญดวย  โดยเดก็ชายช่ือ เยซ ูอนัตนนโีอ ณฐันนท  บรู-
รงุโรจน (นองนนท)  อาย ุ 9 ป และนองเอม ชยัเจริญ อายุ 9 ขวบ เปนสอง
นักกอสวดรุนจ๋ิวประจำวัดและประจำบาน



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 38 ฉบับท่ี 4 ประจำวันท่ี 19-25 มกราคม 2014หนา 14

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
เชิญทานสัมผัสความรักของแมพระ ณ ดินแดนแมดจูเกอเรย

ประเทศบอสเนีย เฮอรเซอรโกวีนา (ยุโรปกลาง)
“แมพระแหงสันติภาพของโลก” และแสวงบุญ

ที่ประเทศโครเอเชีย ดินแดนแสนสวยริมทะเลอาเดรียติค
ที่มีมรดกโลกถึง 7 แหง และคริสตชนถึง 80%

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

(คุณพอพิชาญ ใจเสรี จิตตาภิบาลประจำคณะ)

ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา
โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!

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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ฟรังซิสเซเวียร
วันชัย  หอมนิยม
ชาตะ 31 ธันวาคม

2483
เกิดใหมในพระเจา

24 พฤศจิกายน
2556

“พระเยซูเจาขา ลูกวางใจในพระองค”

คณุสมบัตขิองผสูมคัร : สำเร็จชัน้ ม.3 หรอืเทยีบเทา
ตดิตอสอบถามเพิม่เตมิ : โทร.        0 - 2311 - 1546, 0 - 2741 - 8550

            โทรสาร  0 - 2741 - 8220
           School Website : www.ijconvent.ac.th

โรงเรียนพระกุมารเยซวูทิยา
Convent of the Holy infant Jesus School

763 สขุมุวิทซอย 101 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
“มงุพัฒนานกัเรียนสคูวามเปนเลิศ ทางวชิาการ
คณุธรรม และความเอือ้อาทรตอกันและกนั”

 ⌫
- โรงเรยีนเปดสอนวิชาเลขานุการมา 50 ป
- ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือในการเรียนการสอน
- หลกัสตูรประกอบดวย วชิาภาษาองักฤษ วชิาคอมพวิเตอร วชิาภาษาจนีและ

ญีป่นุ วชิาภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารทางธรุกจิ วชิาคณิตศาสตร วชิาธุรกจิ
การพาณิชย วชิาจรยิศกึษา และวชิาพมิพดดี

- โรงเรียนรวมกับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต
พระโขนง จดัการเรียนการสอนระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย

- นักเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได
- ผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเปนจำนวนมาก ไดรับการ

บรรจุเขาทำงานทันทใีนบริษทั และองคกรธุรกจิตางๆ
- โรงเรียนเปดรบัสมัครนกัเรียนใหม ปการศกึษา 2557 ตัง้แตวนัที ่6 มกราคม

ถงึวนัที ่7 กุมภาพันธ 2557

เปนหนึง่เดยีว
กบัพระครสิตเจา

ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชมุนมุ

เคารพศีลมหาสนิท
โดยคณุวณีา โกวิทวานชิย  ราคา 170 บาท

ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  โทร. 0-2681-3900
ตอ 1801

และกับผูอื่น

เรา
รจูกั

 แกะของเรา
และแกะ
ของเรา
กร็จูกัเรา
พระบิดา

ทรงรจูกัเรา
ฉนัใด
เรากร็จูกั

พระบดิาฉนัน้ัน
เรายอมสละชีวิต
เพ่ือแกะของเรา
(ยอหน 10:14)

สิง่ท่ีเราบอกทาน เรากบ็อกทกุคนดวยวา จงตืน่เฝาเถดิ (มาระโก 13:37)

ผูไมรักพี่นองที่เขาแลเห็นได
ยอมไมรักพระเจาที่เขาแลเห็นไมได
เราไดรับบทบัญญัตินี้จากพระองค

คอืใหผทูีร่กัพระเจา รกัพ่ีนองของตนดวย
(1 ยอหน 4:20-21)



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 38 ©∫—∫∑’Ë 4 ª√–®”«—π∑’Ë 19-25 ¡°√“§¡ 2014 Àπâ“ 15

«—¥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≠¬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 Õ∫∂“¡ ‚∑√. 0-2652-

9625-30 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.

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  23  °ÿ¡¿“æ—π∏å

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

‡ªìπª√–∏“π

°“√‡µ√’¬¡®‘µ„® «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16  °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“

18.00 π. «®πæ‘∏’°√√¡·Àà√Ÿªπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√√Õ∫À¡Ÿà∫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≥

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ æπ¡ “√§“¡ ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë≈Ÿ√å¥ ∫“ß§≈â“ ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß· π ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥∏√√¡¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ Õ.‡¡◊Õß

®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.30 π.

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

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

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À“¥„À≠à  ®. ß¢≈“

©≈Õß«—¥·≈–æ‘∏’‚ª√¥»’≈°”≈—ß «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø  ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’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 ¥” ‚∑√. 08-4461-

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.

����� »Ÿπ¬åª√– “πß“ππ‘ ‘µπ—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààß

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«—ßπÈ”‡¢’¬«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-

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

6355

�����¢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  2014

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

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

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

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

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

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

‚∑√. 08-6828-9757 À“°µâÕß°“√ π—∫ πÿπ∑ÿπ

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

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

‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 508-0-069064

����� 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 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≈“§¡

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‚∑√.

0-7424-5195)

«—¥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

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ·æ√°Àπ“¡·¥ß ®. ¡ÿ∑√-

 ß§√“¡ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–π“¡°√‡¬´Ÿ ∫â“π·ªÑß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-

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

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥  √–∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 22 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

(µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ §ÿ≥æàÕ ”√“≠ ≈–ÕÕ ‘∑∏‘¿‘√¡¬å

‚∑√. 08-9065-8802)

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ·°âß§√âÕ ®.™—¬¿Ÿ¡‘

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

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

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

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

8585

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ª√’‡ª√¡ ‚∑√. 08-9911-1482

����� ‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘·∫∫ WCCM  ”À√—∫

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

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

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

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

pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 À√◊Õ¥√. ÿπ∑√’

‚§¡‘π komin.suntree@gmail.com, 08-9611-7940

·≈–§ÿ≥Õ—ß°’È ‚ ¿‘≥æ√√—°…“ aungkie2002@

yahoo.com, 08-9815-1953 À√◊Õ§ÿ≥«—™√“ π««ß»å

wacharan@gmail.com, 08-9117-9100



ªï∑’Ë 38 ©∫—∫∑’Ë 4 ª√–®”«—π∑’Ë 19-25 ¡°√“§¡ 2014 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❇ «—¥·¡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√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë  2

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“¬

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

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

«—¥®—¥¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π‰«â®”Àπà“¬)

❇ «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫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“√·¡àæ√–∫—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

❇ «—¥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.

‡ ° ÿ “π

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°

∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

∑—Èß„πª√–‡∑»·≈– “°≈

http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈

çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é  „π‡ø´∫ÿâ§

·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå

∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬¬àÕ¡‡ªìπ ÿ¢

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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 38 ฉบับท่ี 4 ประจำวันท่ี 19-25 มกราคม 2014 หนา 17

อดุมสาร หนงัสอืพมิพขาวคาทอลกิ รายสปัดาห  เจาของ : สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  ผอูำนวยการ   : คณุพออนุชา ไชยเดช  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช  หวัหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัดิ์
 กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ   ฝายโฆษณา  สพุร เลาเรยีนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คณุพอพงศเทพ  ประมวลพรอม สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอบรโูน โรสซี สงัฆมณฑลจันทบรุี

: คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอธีรพงษ นาแวน สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอเกรียงไกร ยิ่งยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอศิริชาญ
เอยีงผาสกุ สงัฆมณฑลสรุาษฎรธานี : คณุพอนที ธรีานวุรรตน สงัฆมณฑลอดุรธานี : คณุพอไมตร ีทาสุวรรณ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คณุพอบญุพฤกษ ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรงุเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ล บญัชีสะสมทรพัย
ชือ่บัญชี การพมิพคาทอลิก  เลขที ่226-0-006040 / เชค็ขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ / ธนาณัตใินนามซสิเตอรศกัด์ิศร ี งามวงศ  สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-
3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com

ขอเชญิรวมฉลอง 40 ป
วดัพระแมมหาการณุย นนทบุรี
วนัอาทติยที ่16 กมุภาพันธ 2014

เวลา 10.00 น.

กำหนดการ  :
วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2014
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ และโปรดศีลกำลัง
โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช
วันอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2014
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
โดย พระคารดินัล ไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู

ขอคำภาวนาอุทิศแด
เปโตร โชคชยั อากรนิธิ์
ผูเกิดใหมในพระเจา

ชาตะ 12 กรกฎาคม 2512
มรณะ 20 มกราคม 2555

ขอใหดวงวิญญาณ
ยอแซฟ โชคชัย อากรนิธิ์

ไดพักผอนในความรักของพระเจาตลอดนิรันดร

ขอความดีความรักอันศักดิ์สิทธิ์
โปรดตามติดช่ัวฤดีชีวีขาฯ
เขาพำนักในนิเวศนมโหฬาร
แหงพระเจาจอมราชาตลอดกาล

ระลึกถึงพอ-แม ในคำภาวนา
ฟรงัซสิเซเวยีร ชอบ มณนีอย

เกดิใหมในพระเจา 31 มกราคม 1983
มารอีา ประสาร มณนีอย

เกดิใหมในพระเจา 3 มกราคม 2002

หนังสือความเชื่อ
อันเปนชีวิต

บอกเลาเร่ืองราว “คำสอน
และชวีติทีเ่ปนขาวด”ี

ทีค่รสิตชนตองรแูละตองเปน
โดยพงศ ประมวล ราคา 120 บาท
ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
อยาตัดสินเขา และทานจะไมถกูพระเจาตัดสิน ทานตดัสินเขาอยางไร

พระเจาจะทรงตัดสินทานอยางน้ัน  (มทัธิว 7:1-2)
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ตอสภาพบานเมืองไทยในปจจุบัน คำถามท่ี
ไดยินเขาหูสม่ำเสมอในฐานะคนทำส่ือของ
พระศาสนจักรคือ “ไมเห็นศาสนาคริสตทำอะไร
เลย? ไมเห็นออกมาแสดงบทบาททางสังคมเลย?”
มากมายคำถามและคำวิพากษวิจารณ เมื่อนั้น
ศาสนาคริสตก็ปลอยใหธรรมชาติของตนไดถูก
เผยแสดง

ความเรงรีบ ชวงชิง พื้นที่สื่อ หรือ
ความฉับไวเพ่ือสรางกระแส ผมพบเสมอวา
ไมใชวถิใีนแบบของเรา  สิง่ทีพ่ระศาสนจกัร
แสวงหาเสมอคือความจริง ความรัก การ
เสริมสรางความดีสวนรวม การรับใช และ
การสรางความเปนปกแผนหนึ่งเดียวแหง
สนัติ ผมพูดไดเลยวาทกุคร้ังของการประชุม
ในสวนงานบริหารของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ มีประเด็นเร่ืองชาติบานเมือง
ขึ้นมาใหวิเคราะห ถกเถียง แสดงความคิดเห็น
หาขอยุติตกลง  แตเหนือไปกวาน้ันคือความ
เปนหวงบรรดาสัตบุรษุท่ีตองดำเนนิชีวติทามกลาง
กระแสความขัดแยง เลอืกขาง การกระทำใหรูสึก
แบงฝาย เกลียดชัง ทำราย ทำลายกันท้ังทางตรง
และทางออม จนในท่ีสดุในนามสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย ลงวันที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 กอนเปล่ียนผานป พระศาสนจักร
ในประเทศไทยจึงตัดสินใจอยางรอบคอบท่ีสุด
เพื่อออกเอกสาร “คริสตชนคาทอลิกกับความรับ
ผดิชอบตอบานเมือง ในฐานะพลเมืองของชาติ”

เอกสารชุดนี้มีดวยกันทั้งหมด 10 ขอ และ
ขอสรุปอีก 5 ขอ ครอบคลุมขอคำสอนจากพระ-
คัมภีร คำสอนของพระศาสนจักร เอกสารของ
พระศาสนจักรในประเด็นที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
บทเทศนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ใน
วันที่ 16 กันยายน 2013 ณ วัดนอยนักบุญมารธา
กรงุวาติกนั ใจความหน่ึงนาสนใจและเปล่ียนพลกิ

ความเขาใจบทบาทคริสตชนกบัการเมืองดังนี้
“คำพูดท่ีวาคาทอลิกไมควรเขาไปยุงเกี่ยวกับเรื่อง

การเมืองนั้นไมถูกตอง ตรงกันขามคาทอลิกท่ีดีตอง
มีสวนรวมในระบอบการเมืองในการปกครอง และ
จำเปนตองมอบส่ิงทีด่งีามของเราเพือ่จรรโลงสังคม เพือ่
จะทำใหผปูกครองท่ีด ีสามารถบริหารประเทศไดอยาง
มปีระสทิธิภาพ อนันำมาซ่ึงการอยรูวมกันอยางสันติ”

ความวุนวายท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกดูเหมือนมีนัยยะ
ใหชวีติของเราไดตอบโจทยถงึสงัคมท่ีดงีามและเปนสขุ

มากข้ึน ชวงปใหม พระสันตะปาปายังทรงประทาน
สาสนวันสันติภาพสากลใหกับโลกดวย (ซึ่งอุดมสาร
ไดนำลงฉบบัเต็มในฉบบัที ่3 ทีผ่านมา) โดยหวัขอในปนี้
คือ “ภราดรภาพ คือ พื้นฐานและหนทางสูสันติ”
ความเปนพี่นองกันคือหนทางน้ันท่ีเราควรยึดถือ
และสงมอบแกกัน

ในวันปใหมปน้ีผมโชคดีที่ไดนั่งทานอาหารเที่ยง
มื้อเรียบงายกับเพื่อนที่เติบโตมาพรอมๆ กัน ตั้งแตอายุ
เลยจำนวนนับน้ิวตนๆ จนถึงจำนวนนับน้ิวสักเกือบ
5 รอบ เราไดแลกเปลี่ยนเร่ืองราว อุปสรรคและ
ความสำเร็จ แนวทางชีวิตที่ผอนปรนกับความผิดพลั้ง
หรือความไมลงตัวมากขึ้น แตกลับใหความสำคัญ
กับหัวใจ และความเขาใจท่ีควรมีและมอบตอผูอื่น
ประสบการณหน่ึงท่ีเพ่ือนคนน้ันเลาใหฟง

ค่ำน้ันโรงเรียนหลายโรงเรียนในอำเภอถูกพนสี
และเขียนคำที่นาขยะแขยง หยาบคาย อุจาดลามก
คำเหลาน้ีถูกเขียนไวบนกำแพงของโรงเรียนหลายๆ
โรงเรยีนพรอมกัน ผบูรหิารโรงเรยีนตางๆ ในอำเภอนัน้

ออกอาการนั่งไมติด ทุกคนอยากรูวาเปนฝมือใคร
ตองลากตัวมาลงโทษและชดใชใหได

กลองวงจรปดจากโรงเรียนหน่ึงที่ติดไว ดวย
งบรัฐ เก็บหลักฐานไวไดอยางชัดเจน เด็กวัยรุน
คึกคะนองกลุมหน่ึง สืบทราบภายหลังวาเมายา
หลายโรงเรียนเรียกคาชดใชตามการสูญเสีย แต
โรงเรียนคาทอลิกแหงน้ัน กลับบอกทางผูพิทักษ
สันติราษฎรวา เอาเงินท่ีจะไดคาปรับไปจัดอบรม
ใหเด็กกลุมน้ี ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และเรียนรู

ที่จะทำส่ิงท่ีถูกตองมากกวาน้ี ของท่ีสูญเสีย
ไปกับความคึกคะนอง ถาแลกมาไดดวย
บทเรียนราคาแพงที่เด็กตองติดคุกติดตาราง
มันก็สาสม และพอเพียงกับความผิดแลว
ถาไมสรางคนท่ีหัวใจ วันหน่ึงท่ีพวกเขา
ออกมา เขาอาจมีพฤติกรรมที่กาวราวกวาน้ี
จนเราไมสามารถควบคุม ดูแล และใหอภัย
กันได ...ผมเชื่อวาพลังแหงการใหอภัย
รอคอยการตอบแทน อาจไมใชกับคน
ใหอภัย แตกบัทุกคนท่ีตอไปน้ีเขาจะใชชวีติ

อยูรวมกันดวยภราดรภาพ
แนนอนวาเอกสาร “คริสตชนคาทอลิกกับ

ความรับผิดชอบตอบานเมือง ในฐานะพลเมืองของ
ชาต”ิ อาจถกูหยบิจบัดงึเขาสฝูายฝงใด หรอืโยงใย
เขาไปสูผลประโยชนทางการเมืองของพรรคพวก
ใคร แตจุดยืนของพระศาสนจักรยังเปนเชนเดิม
ยังครอบคลุมทุกประเด็นแหงความเปนพ่ีนองกัน
การมีจติใจรกัประชาชนอยางแทจริง สภุาพ ถอมตน
และเปนแบบอยางท่ีดี ถูกเรียกรองไปสูผูปกครอง
บานเมือง เพราะถาปราศจากส่ิงน้ี ผูปกคอรง
เหลานั้นก็เปนเพียงแคผูควบคุมกฎเกณฑเทานั้น
เราอยากเหน็สงัคมทีเ่ตม็ไปดวยผคูนทีร่กั ชวยเหลอื
ซึ่งกันและกัน เอื้อเฟอและใหอภัย รวมทั้งยัง
ทำหนาท่ีของตนเองดวยหัวใจ รับใช และมีความ
ตั้งใจจริง เพื่อเสริมสรางความดีสวนรวม ความดี
ที่ไมเพียงแตพูดตอกย้ำ หรือติดปายโฆษณา แต
ประกาศดวยชีวิตจริง

บรรณาธิการบริหาร

คาทอลิก
ประกาศ
จดุยืน
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ç àß§«“¡ ÿ¢

«—π§√‘ µå¡“ é

§ÿ≥æà Õ«ÿ≤‘ °√≥å

æ—π∏ÿå ¬‘Ë ß ¬° ºŸâ -

Õ”π«¬°“√∫â “π

 ‘ ∑ ∏‘ ¥ “ - »Ÿ π ¬å

æ— ≤π “ ° “ √ ‡ ¥Á °

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®—¥

çChristmas Seasoné (§√‘ µå¡“ À√√…“)  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)

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

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

«—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

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§«“¡¬‘π¥’é «‘∑¬“≈—¬‡´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
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µÕπ∑’Ë 24
Õ”π“® Ÿß ÿ¥

„π°“√ª°§√Õß?
‡¡◊ËÕ¡’§«“¡¢—¥·¬âß ‡°‘¥¢÷Èπ

„§√®–∑”Àπâ“∑’Ë°√√¡°“√ „§√

®–‰°≈à‡°≈’Ë¬ „§√®–∑”„Àâ

 ∂“π°“√≥åµà“ßÊ π—Èπ¥’¢÷Èπ ºŸâπ—Èπ

πà“®–¡’∑—ÈßÕ”π“® ·≈–∫“√¡’

À≈“¬§π ß —¬«à“  ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë

¥”‡π‘π‰ª æ√–„Àâ‡°‘¥ À√◊Õ

·ª≈«à“æ√–®—¥°“√ æ√–¡’

Õ”π“® Ÿß ÿ¥µàÕ‚≈°‡™àπ‰√

æ√–Õß§å¬—ßª°§√ÕßÕ¬Ÿà À√◊Õ

æ√– ¡≥∑Ÿµ‡¬◊Õπ
 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à
√à«¡æ‘∏’∫«™ —ß¶“πÿ°√

‡∫∏“√“¡
æ√–Õ—§√ —ß¶√“™æÕ≈ ™“ß Õ‘π-π—¡

‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬

°—¡æŸ™“ ·≈–æ√– ¡≥∑Ÿµª√–®”ª√–‡∑»æ¡à“

·≈–≈“« æ√âÕ¡°—∫¡ß´‘π≠Õ√å ‡®Õ√å¡“‚π

‡ª‡π‚¡‡µâ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

§ÿ≥æàÕ ‚√‡´àπ å
√—∫‡§√◊ËÕßÕ‘ √‘¬“¿√≥å

¢Õß —πµ– ”π—°
æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ¡Õ∫‡§√◊ËÕßÕ‘ √‘¬“¿√≥å

¢Õß —πµ– ”π—° ®“° ¡‡¥Á®æ√–-

 —πµ–ª“ª“ø√—ß ‘́ ·¥à§ÿ≥æàÕÕ—≈‡∫‘√åµ

°ÿ µä“ø ‚√‡´àπ å ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10

æƒ»®‘°“¬π 2013 „πæ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

ª≈àÕ¬‰ªµ“¡πÈ”„®¢Õß¡πÿ…¬å

çæ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®‡¢â“¡“„°≈â µ√— ·°à‡¢“‡À≈à“π—Èπ«à“ æ√–‡®â“∑√ß¡Õ∫

Õ”π“®Õ“™≠“ ‘∑∏‘Ï∑—ÈßÀ¡¥„π «√√§å·≈–∫π·ºàπ¥‘π„Àâ·°à‡√“é (¡—∑∏‘« 28:18)

ç¢â“·µàæ√–¬“Àå‡«Àå §«“¡¬‘Ëß„À≠à æ√–Õ“πÿ¿“æ æ√– ‘√‘√ÿàß‚√®πå §«“¡ Ÿß àß

·≈–§«“¡√ÿàß‡√◊Õß‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§å  ‘Ëß∑—Èßª«ß∑’ËÕ¬Ÿà„π «√√§å·≈–∫π·ºàπ¥‘π

≈â«π‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§å ... æ√–Õß§å∑√ß‰¥â√—∫°“√‡∑‘¥∑Ÿπ‡ªìπºŸâπ”‡Àπ◊Õ∑ÿ° ‘Ëß

∑—Èß§«“¡¡—Ëß§—Ëß·≈–‡°’¬√µ‘¬»¡“®“°æ√–Õß§å æ√–Õß§å∑√ßª°§√Õß∑ÿ° ‘Ëß

æ≈–°”≈—ß·≈–Õ“πÿ¿“æÕ¬Ÿà„πæ√–À—µ∂å¢Õßæ√–Õß§å §«“¡¬‘Ëß„À≠à·≈–

Õ”π“®µà“ßÊ ≈â«π¡“®“°æ√–À—µ∂å¢Õßæ√–Õß§åé (1 æß»“«¥“√ 29:11-12)

√Õ∫π’Èæ√–«“®“¢Õßæ√–‡ªìπ‡®â“  √â“ß‡√“„Àâ¡—Ëπ„®¡“°¢÷Èπ ·µà‡√“µâÕß √â“ß

§«“¡¡—Ëπ„®·°à°—π¥â«¬™’«‘µµ“¡æ√–«“®“‡™àπ°—π
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