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เม่ือพระสันตะปาปาจากคณะเยสุอิต

พระสงัฆราชกติติคณุยอรช ยอด พิมพิสาร แปล

(อานตอหนา 7)

ใหสมัภาษณสำนักสือ่เยสุอิต (5)

(อานตอหนา 11)

เปนที่ประหลาดใจที่ไดเห็นการประณามจากโรมเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อน
ในเรื่องคำสอน พอคิดวาเรื่องเหลาน้ีควรจะไดรับการพิจารณาจากสภา
พระสังฆราชในแตละประเทศ ซึ่งสามารถเปนเครื่องมือที่มีคุณคาในมือ
ของโรม อันท่ีจริงเรื่องตางๆ ในทำนองน้ี ควรไดรับการจัดการในระดับ
ทองถิ่นจะดีกวา

“กระทรวงตางๆ ในองคกรสวนกลางของโรมรับใชพระสนัตะปาปาและ
บรรดาพระสังฆราช” พระองคตรัส “กระทรวงเหลาน้ีตองชวยพระศาสนจักร
ทองถ่ินและสภาพระสังฆราชเปนเครือ่งมือสำหรบัชวยเหลอื  แตในบางกรณี
อาจทำงานบกพรองก็อาจกลายเปนองคกรเสี่ยงที่จะกลายเปนองคกรจับผิด
เปนท่ีนาประหลาดใจท่ีเร่ืองราวฟองรองเก่ียวกับที่ผิดตอขอความเช่ือที่
ทางโรมไดรับ พอคิดวาเร่ืองเหลาน้ีควรเปนหนาท่ีตรวจสอบของสภา
พระสังฆราชในแตละทองถ่ิน ซ่ึงสามารถไดรับความชวยเหลืออยางมาก
จากโรม เรื่องตางๆ เหลาน้ีทางฝายทองถ่ินจะจัดการกันเอง นับวาดีที่สุด
องคกรที่โรมควรเปนองคกรกลางที่ไกลเกลี่ยและจัดการ”

เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน ในชวงพิธีเสกและมอบผาคลองคอแกบรรดา
พระอัครสังฆราช 34 ทานดวยกัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ไดตรัส
เกีย่วกบั “การรวมเปนคณะ” ของบรรดาพระสังฆราชวาเปนหนทางท่ีจะชวย
ใหพระศาสนจักรเติบโตในแนวทางสมานฉันท ขาพเจาจึงถามพระองควา
“เราจะรวมเอกภาพของอำนาจนักบุญเปโตรเขากับการรวมเปนหมูคณะ
ไดอยางไร”

พระองคตรสัตอบวา “เราตองเดนิทางรวมกนั กลาวคือประชากร บรรดา
พระสงัฆราช และสมเด็จพระสนัตะปาปา เพราะพอเหน็วาระบบในปจจบุนั
ไมคอยไดผล นอกนั้นยังมีคุณคาในดานศาสนสัมพันธ โดยเฉพาะกับพี่นอง
ออรโธดอกซ เราอาจเรียนรูไดมากข้ึนเก่ียวกับความเปนเอกภาพของบรรดา
พระสังฆราช และตำนานเก่ียวกับการรวมตัวกัน การรวมมือกันทบทวน
เพือ่ดซิูวาในศตวรรษแรกๆ นัน้มีการปกครองพระศาสนจกัรกนัอยางไร กอน
ที่จะแยกตะวันออกจากตะวันตก ทั้งหลายท้ังปวงน้ีจะตองมีผลประโยชน
ศาสนสัมพันธมีความสำคัญมิใชเพื่อรูจักกันดียิ่งข้ึน แตเปนการยอมรับ
ส่ิงท่ีพระจิตเจาทรงประทานแกพวกเขา ใหเปนประโยชนแกเรา พออยาก
จะเจรจาและสนทนากันตอไปเกี่ยวกับการปรึกษาหารือ ซ่ึงเริ่มเม่ือป 2007
เปนการประชุมรวมกันระหวางคาทอลิกกบัออรโธดอกซ วาควรจะใชอำนาจ
ทีสื่บตอจากนักบุญเปโตรอยางไร ซ่ึงกอใหเกิด “เอกสาร ราเวนนา” เราตอง
ดำเนินในแนวทางน้ีตอไป”

ขาพเจาถามพระสันตะปาปาวา พระองคทรงวาดมโนภาพเก่ียวกับความ
เปนหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรอยางไรตามแนวทางตอบสนองดังกลาว
พระองคตรัสตอบวา “เราตองเดินทางรวมกันพรอมกบัความแตกตางของเรา

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส
ในศักราชใหม

เ ม่ือยางเขาสูปใหมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงบันทึกใน
ปฏิทินงานทันทีถึงพระภารกิจหลายประการที่พระองคทรงต้ังใจท่ีจะปฏิบัติ
ตลอด 12 เดือนในปนี้ ซ่ึงมีทั้งการแตงต้ังพระคารดินัลใหม การสถาปนา
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 และสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 เปนนักบุญ  การเสด็จเยือนแผนดินศักด์ิสิทธ์ิ  เยือนประเทศหน่ึง หรือ
หลายประเทศในเอเชีย รวมถึงการประชุมสมัชชาพระสังฆราชสมัยวิสามัญ
เกี่ยวกับครอบครัวดวย  พระองคทรงเริ่มปใหมดวยการถวายบูชามิสซา
ขอบพระคุณ ณ มหาวิหารนักบุญเปโตรในโอกาสวันสันติภาพสากล
ทามกลางบรรดาทูตานุทตูซ่ึงประจำการอย ูณ สำนักวาติกนั

วันท่ี 13 มกราคม พระองคจะเปดสำนักใหบรรดาเอกอัครราชทูต
จากประมาณ 180 ประเทศท่ีมีความสัมพนัธทางการทูตกับสันตะสำนักเขาเฝา
ในโอกาสปใหม  คาดวาในคำปราศรยัพระองคคงจะตรัสเกีย่วกบัความหวงใย
ที่พระองคทรงมีเกี่ยวกับเรื่องสำคัญๆ ดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
รวมถึงการผลักดันใหชวยกันสรางความยุติธรรมและสันติในประเทศซีเรีย
และการเจรจาเพ่ือสันติภาพระหวางอิสราเอลและปาเลสไตนดวย

พระองคจะสถาปนาพระคารดินลัใหมในวันท่ี 22 กมุภาพันธ  ทรงเผยนาม
ของพระคารดินัลใหมวันที่ 12 มกราคม  หากจะรักษาจำนวนพระคารดินัล
ใหครบ 120 องคตามจำนวนท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที ่6 ทรงกำหนด
ไว  สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิสจะทรงสถาปนาพระคารดินลัใหมอกี 14 องค
ผูนำพระศาสนจักรบางทานใหความคิดเห็นวา สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสคงจะเร่ิมกระบวนการเฟนหาไปบางแลว และคงจะดำเนินการตอไป
กับบรรดาพระคารดินัลในการประชุมลับ ซ่ึงคาดวานาจะมีการเปล่ียน
องคประกอบของพระคารดินัลจากเดิม ซ่ึงปจจุบันน้ีสวนใหญจะเปนพระ-
คารดินัลจากทวีปยุโรป (มีชาวอิตาเลียนมากท่ีสุด) ไปเปนคณะพระคารดินัล
ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความจริงและความหลากหลายของพระศาสนจักร
คาทอลิกในทุกวนัน้ี

หนึ่งสัปดาหกอนท่ีจะมีการประชุมลับกับบรรดาพระคารดินัล พระองค
จะมีงานมากเปนพเิศษ  ระหวางวันท่ี 17-19 กมุภาพันธ พระองคจะทรงเขารวม
ในการประชุมคร้ังท่ีสามของสภาพระคารดินลั (พระคารดินลั 8 องคจาก 5 ทวีป
ที่พระองคทรงแตงต้ังใหเปนผูชวยในการปฏิรูปคูเรียและในการปกครอง
พระศาสนจักรคาทอลิกสากล)  พระคารดินัลคณะนี้คงจะมีการประชุมกัน
ทุกๆ สองเดือน พรอมกับหวังวารางแผนงานหลักเพื่อปฏิรูปสำนักคูเรีย
คงจะเสร็จภายในกลางฤดรูอนทีจ่ะถงึน้ี

หลงัการประชุมสมเด็จพระสันตะปาปาชาวอารเจนตินาจะเขารวมในการ
ประชุมสมัยวิสามัญของคณะพระคารดินัล (20-21 กุมภาพันธ) ซ่ึงพระองค
ทรงเรียกใหมาประชุมเพ่ือจับประเด็นสำคัญท่ีจะใชเปนหัวขออภิปรายกัน
ในการประชุมสมัชชาพระสงัฆราชเกีย่วกบัครอบครวัในเดือนตุลาคมถดัไป

หลังการสถาปนาพระคารดินัลใหมแลว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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คณุพอวลัลภ (ตอจากหนา 20)

คุณพอวลัลภ จำหนายผล พระสงฆคณะพระมหาไถ
เกิดเม่ือวันท่ี 7 เมษายน ค.ศ. 1949 ที่ตำบลจันทนิมิต
อำเภอเมอืง จงัหวัดจันทบุร ีคุณพอเปนบุตรชายคนเดียว
ในจำนวนพี่นอง 4 คน พี่สาวเสียชีวิตเม่ือครั้งยังเล็ก
จึงเหลือเพียงนองสาว 2 คน คุณพอไดเขาบานเณร
เลก็ (สามเณราลัยพระมารดานิจจานุเคราะห คณะพระ-
มหาไถ) อำเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุร ีต้ังแต ค.ศ. 1963
เขานวกสถาน ที่มลรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
เม่ือ ค.ศ. 1968  

ถวายตัวคร้ังแรก วนัท่ี 2 สิงหาคม 1969 ตอจากน้ัน
เรียนปรัชญาและเทววิทยาท่ีสามเณราลัยวิสคอนซิน
และนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา  ถวายตัวตลอดชีวติ 
วันท่ี 2 กันยายน 1972  รับศีลบวชเปนพระสงฆ เม่ือ
วันที่ 12 มิถุนายน 1975  (ในรุนเดียวกับพระสังฆราช
ฟลปิ บรรจง ไชยรา คณุพอพล เนตรธรรม คณุพอวเิชยีร
ลิขิตธรรม) คุณพอวัลลภเปนหนึ่งในทีมเทศนมิสชั่น
ของคณะพระมหาไถ ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันดี ทานไดรวม
บุกเบิกทำงานในสังฆมณฑลอุดรธานีหลายยุคสมัย
ดวยความมงุม่ัน
 

ประวัติการทำงาน
ค.ศ. 1976 ชวยงานในเขตสังฆมณฑลอดุรธานี ใน

ฐานะพระสงฆบวชใหม
ค.ศ.  1977-1981 ทมีเทศน  
ค.ศ. 1981 ไปเรยีนตอทีเ่ดนเวอร โคโลราโด
ค.ศ. 1982-1984 กลับเมืองไทย เปนผูอำนวยการ

ศูนยคำสอนแพรธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม  
ค.ศ. 1984-1987 เจาอาวาสวัดนักบุญเยรารด

ขอนแกน
ค.ศ. 1987-1993 เทศนทั่วประเทศไทยกับคุณพอ

โกโทร และชวยงานบานเด็กกำพรา
ค.ศ. 1993-1996 ผูชวยเจาอาวาสวัดพระมหาไถ

กรุงเทพฯ
ค.ศ.  1996-1999 ทมีเทศนทัว่ประเทศไทย ประจำ

ที่ศรีราชา
ค.ศ. 1999-2002  ผูชวยเจาอาวาสวัดพระมหาไถ

กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2002-2005 เจาอาวาสวัดนักบุญนิโคลสั พทัยา

ชลบุรี
ค.ศ. 2005-2007 เจาอาวาสวัดนักบุญมีคาแอล

หนองบัวลำภู

ค.ศ. 2007- 2008  ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบุญโทมัส
อไควนสั มีนบุรี

ค.ศ. 2008-2010 เจาอาวาสวัดนักบุญโทมัส อไคว-
นสั มีนบุรี

ค.ศ. 2010 - ปจจุบนั ประจำท่ีบานเณรศรีราชา
คุณพอประสบอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกน้ำมัน

บนถนนบูรพาวิถี เสียชีวิต เม่ือวันอังคารท่ี 7 มกราคม
2014 รวมอายุ 64 ป

กำหนดการสวดภาวนาและพิธีมิสซา วนัพธุท่ี 8 ถงึ
วนัองัคารท่ี 14 มกราคม สวดภาวนาอุทศิแดดวงวิญญาณ
ของคุณพอเวลา 19.00 น. แลวตอดวยพิธีบูชาขอบ
พระคณุ ทีว่ดัพระมหาไถ กรุงเทพฯ วนัพธุท่ี 15 พธีิมิสซา
หนาศพ ที่วัดพระมหาไถ กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น.
จากน้ันเคล่ือนศพไปยังอาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏสินธินริมล จนัทบุรี

วันพุธท่ี 15 ถึงวันศุกรที่ 17 มกราคม  พิธีมิสซา
หนาศพ ทีอ่าสนวิหาร (จนัทบุร)ี เวลา 19.00 น. วนัเสาร
ที ่18 มกราคม พธีิมิสซาปลงศพ ทีอ่าสนวิหารพระนาง
มารีอาปฏสินธินริมล จนัทบุร ีเวลา 10.00 น.

ขอมลู จากสำนกัอธกิารเจาคณะพระมหาไถ แขวง
ประเทศไทย ภาพโดย อ.ชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย

คณุพอเดอนสิ (ตอจากหนา 2)
ที่วัดนักบุญยอแซฟพนมเปญ โดยพระสังฆราช
โอลเิวยีร ชมติตเฮาสเลอร รวมกบัพระสังฆราชทุกทาน
และพระสงฆเกือบ 50 องค พรอมกับพ่ีนองสัตบุรุษ
ประมาณ 500 คน เมือ่วนัศุกรที ่27 ธนัวาคม 2013

คุณพอเดอนิส คารริเอ (Denis Carrier) พระสงฆ
หนุมอายุ 41 ป เสียชีวิตลงฉับพลัน จากโรคหัวใจวาย
ขณะขับมอเตอรไซค นับเปนความโศกเศราเสียดาย
อยางมากสำหรับมิสซังพนมเปญ พีน่องธรรมทูตทุกคน
โดยเฉพาะคณะธรรมทูตแหงควิเบค ประเทศแคนาดา
ซ่ึงปจจบุนัคณะน้ี มีพระสงฆทำงานในกมัพชูาเพยีงแค
2 องค กบัฆราวาสแพรธรรม 4-5 ทาน

นับต้ังแตเปดประเทศเปนตนมาหลังสงคราม
ประเทศกัมพูชาไดเร่ิมสรางพระศาสนจักรดวยความ
เสียสละของธรรมทูตท้ังท่ีเปนคณะชีวิตแพรธรรมและ
คณะนักบวช จากประเทศตางๆ ทัว่โลก ในเขต 3 มิสซัง
ตลอด 30 ปทีผ่านนับแตการเลอืกตัง้ครัง้แรกในป 1993
มีธรรมทูตท่ีเสียชีวิตหลายทาน เชน คุณพอมารีอาโน
(PIME) คณุพอเวยีนเนย (MEP) แตสวนใหญเสียชีวติ
ที่ประเทศบานเกิด แตในกรณีของคุณพอเดอนิส เปน
กรณีแรก ซ่ึงคอนขางขลุกขลัก และฉุกละหุกมาก
เน่ืองจากไดเสียชวีติ เม่ือคนืวันพฤหสับดีที ่19 ธันวาคม
2013 กอนคริสตมาสไมกี่วัน ในพินัยกรรมคุณพอ
ไดเขียนไวใหฌาปนกจิทีก่มัพชูา  ดังน้ันกำหนดการแรก
คือ วนัจนัทรที ่23 ธันวาคม แตเน่ืองจากสวนใหญกำลงั
เตรียมฉลองคริสตมาส และไมสามารถขออนุญาต
เจาหนาที่ไดทัน กำหนดการจึงเลื่อนมาเปนวันศุกรที่
27 ธันวาคม 2013 แทน

คุณพอเดอนิสทำงานในเขตมิสซังพนมเปญ ต้ังแต
ป 2006 เริ่มเรียนภาษาและมีประสบการณในพ้ืนท่ี
ครั้งแรกท่ีจังหวัดกำโปต ตอมาไดเริ่มเขาพื้นท่ีงานจริง
ในป 2010ไดเปนผูชวยเจาอาวาสที่ศูนยแพรธรรมและ
งานอภิบาลเขตกรุงพระสีหนุ (กำปงโซม) ซ่ึงมีวัดและ
กลุมคริสตชนเกือบสิบแหง ซ่ึงเขตวัดรวมไปถึงเขต

จังหวัดเกาะกงท้ังจังหวัด คุณพอเขามาทำงานคร้ังแรก
ทีน่ีใ่นสมัยคณุพอวรีะชยั ศรปีระมงค  เปนเจาอาวาส ได
ประมาณ 2 ป คุณพอวรีะชยั ไดกลาวคำอาลัย ถงึครัง้หนึง่
ทีคุ่ณพอเดอนิสบอกวา ถาท่ีไหนลำบากหรือไกล บอก
ไดเลย เขาจะไป...ซ่ึง ณ เวลานัน้ คือ เขตจังหวดัเกาะกง
ทัง้จังหวัด คณุพออนุ สน (พระสงฆพืน้เมืองกัมพชูา) ซ่ึง
เปนเจาอาวาสองคปจจุบนัท่ีกรงุพระสีหน ุไดพดูถึงชีวติ
ของคุณพอเดอนิส ทีช่อบอยใูกลชดิธรรมชาติ เปนคนท่ี
อารมณดี เขากับคนไดงาย และมีน้ำใจกับทุกคนเสมอ
ยินดีไปทุกที่และทุกแหงท่ีผูรับผิดชอบบอกใหไป ซ่ึง
คุณพอจะมมีอเตอรไซควบิาก เปนพาหนะคใูจ

ปจจุบัน เหลือเพียงคุณพอโรเบิรต (บอบ) ปเส
อธิการบานเณรใหญกัมพูชา เพียงองคเดียว ของ
คณะธรรมทูตแหงควิเบค ทีย่งัทำงานอยทูีน่ี ่ซ่ึงปจจบุนั
อายุ 68 ปแลว พระคุณเจาโอลิเวียร กลาวถึง ความ
ประทับใจในความใจกวาง ที่เคยขอใหคุณพอชวยดูแล
พวกคนงานในเรือเดินสมุทรในเขตทาเรือ และเด็ก
พกิาร และคุณพอไมเคยปฏิเสธ

เน่ืองจากเปนกรณีแรกที่ มีพระสงฆธรรมทูต
เสียชีวิตในพ้ืนที่มิสซัง คุณพอเดอนิสจึงไดรับเกียรติ
จากพระสังฆราชและพระสังฆรักษ และพระสังฆราช
กิตติคุณทุกองค พรอมพระสงฆ นักบวชและพี่นอง
สัตบุรุษ มารวมสงวิญญาณของคุณพอที่เมรุ (อานวา
เมน) เผาศพ ไดจางมาจากชาวเขมรในพ้ืนท่ีท่ีมักจะมีการ
เผาศพกันบอยๆ ที่บาน แตเน่ืองจากเปนเมืองหลวง
จึงตองมีการขออนุญาตพิเศษ เพราะแมแตวัดพุทธ
ในเขตเมือง ก็ไดถูกส่ังปดเตาฌาปนกิจไปหมดแลว...
หลังจากพระสังฆราชเร่ิมจุดไฟ พวกเราอยูสวดภาวนา
สายประคำ ตอไปจนจบสาย จากน้ันพระคุณเจาไดอวยพร
จบพธีิ

คุณพอบอบไดพูดถึงเถากระดูกวา จะถูกแบงเปน
สองสวนคือ สวนหนึ่งกลับไปใหญาติพี่นองที่ประเทศ
แคนาดา ซ่ึงในวันปลงศพน้ี ไมมีญาติพีน่องคนใดมารวม

ไดเลย และอีก
สวนหนึ่งจะเก็บ
ไ ว ที่ เ จ ดี ย วั ด
คาทอลิกที่กรุ ง
พระสีหนุ เพราะ
เ ป น พื้ น ท่ี ง า น

สุดทายของคุณพอ  และคาใชจายทุกอยางข้ึนกับ
คณะธรรมทูตแหงควิเบค

พิธีปลงศพพระสงฆนักบวชแบบนี้  ถือเปน
ประสบการณครัง้แรกของพระศาสนจักรทีก่มัพชูาน้ี   ซ่ึง
จะตองคิดและเตรียมการกันตอไป ในกรณีที่อาจจะมี
อุบัติเหตุจนถึงแกชีวิตของธรรมทูต การชวยเหลือ
เรงดวน การรักษาพยาบาล และการจัดเตรียมพิธีศพ
ฯลฯ

พวกเราธรรมทูตแมจะมาจากตางประเทศ ตาง
วฒันธรรม แตเปาหมายของเราเปนอนัเดียวกนัคือ การ
นำพระเยซูครสิต มายังพีน่องชาวกัมพชูา พวกเราออกมา
จากประเทศบานเกิดเมืองนอน และอยูในพ้ืนที่เหมือน
ครอบครัวใหญ ในพระเยซูคริสต คือ พระศาสนจักร
และคุณพอเดอนิส ซ่ึงเปรียบเหมือนพี่นองของเรา
คุณพอไดทำหนาท่ีและเปนตัวอยางใหแกเราจนถงึท่ีสุด
ขอใหคุณพอไดพักผอนตลอดนิรันดรกับพระองค...
RIP…

มสิชัน่...รายงาน
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7 มกราคม 2014 (โรมรีพอรทดอทคอม)
ณ  บัดน้ี  พระสงฆพื้นเมืองทั่วโลกจะไม

สามารถมีสมณศักด์ิ “มงซินญอร” จนกวาจะมีอายุ
65 ป ภายใตการทรงนำของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส เลขาธิการรัฐวาติกันไดแจงคำประกาศน้ีแก
พระสมณทูตวาติกันท่ีประจำอยูทั่วโลก การประกาศน้ี
เปนความพยายามลาสุดท่ีจะยับย้ังการแสวงหา
ประโยชนสวนตนและเจายศเจาอยางจากการเปน
สมณะท่ีเรยีกวา “ลทัธสิมณสุดโตงนิยม” (CLERICALISM
... หมายถึงการใชสถานภาพสมณะมาแสวงหา
ผลประโยชนสวนตน โดยแสดงความมักใหญใฝสูง
ในตำแหนงหนาท่ีเหมอืนการทำมาหากนิและประพฤติ
เจายศเจาอยางลอยอยูเหนือสัตบุรุษ อันเปนอุปสรรค
ในการเขาหาพระเจาของพวกเขา...ผูแปล)

พระคุณเจาฟรังซิสโก คาสเตลลานอส พระอัคร-
สังฆราชแหงกวาดาลาราจา ประเทศเม็กซิโก อธิบายวา
“ต้ังแตเริ่มตนมาแลว สมเด็จพระสันตะปาปาทรง
ตองการจะยกเลิกหลายส่ิงออกไป อันเปนสาเหตุทำให
พระศาสนจักรเส่ือมเสีย  หนึ่งในการยกเลิกก็คือ
การเปล่ียนแปลงลาสุดน้ี คือมพีระสงฆมากมายท่ีไมได
เปนพระสังฆราชแตมีชือ่นำหนาวา มงซินญอร” “สำนัก
วาติกนักลาววา เฉพาะ “พระสงฆอกีทีม่คีณุปูการ” และ
มีอายุ 65 ปขึ้นไปเทาน้ันจึงจะไดรับสมณศักด์ินี้ แต
คำประกาศน้ีไมมีผลตอผูที่ไดรับคำนำหนาเปน “มง-
ซินญอร” อยกูอนแลว  ขาวการเปล่ียนแปลงกฎน้ีแพรหลาย
ไปอยางรวดเร็วในหมสูมณะในกรุงโรม ซ่ึงเปนศูนยกลาง
ของศาสนาคาทอลิก ขณะท่ีพระสงฆบางองครสึูกวา นี่
ไมไดสงผลกระทบอะไรมากนกัแตสวนใหญสนับสนุน
การเปล่ียนแปลงน้ี”

สมเดจ็พระสนัตะปาปาทรงสกดักัน้ลทัธสิมณสดุโตงนยิม
(CLERICALISM) ทรงยกเลกิสมณศักดิ ์“มงซนิญอร”

ไมทรงใหใชนำหนาชือ่พระสงฆอกี

คณุพอดอน จิอนันี โทนี พระสงฆอคัรสังฆมณฑล
แหงลาตินา ประเทศอิตาลี ใหขอคดิวา “พอคดิวายุคสมัย
นี้ มันไมมีประโยชนอะไรแลว มันเปนคำนำหนายุค
โบราณจากทรรศนะท่ีเกามากๆ ผลที่เกิดข้ึนจริงๆ คือ
ส่ิงท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอนพวกเรา
คำนำหนาช่ือไมสำคัญอะไร ข้ึนกับวาเราไดทำอะไร
และเราเปนใคร”

มงซินญอรคารลอส อาเซเวโด  จากสมณมนตรี
เพือ่วฒันธรรม ยงัเสริมขอคดิวา “เราตองการใครบางคน
ที่สามารถเปล่ียนแปลงไดอยางอิสระและนำพระ-
ศาสนจักรเขาใกลจิตตารมณพระวรสาร ที่ซ่ึงคำวา
“พี่นอง” กลับกลายเปนคำหลัก ทุกคำนำหนาซ่ึง

แบงแยกหรือสรางแนวคิดใฝสูงหาประโยชนทำกิน
ก็ไมใชความจริงแทของพระศาสนจักร นี่ยอมเปนการ
เปล่ียนแปลงท่ีดี”

เพือ่จะไดรบัคำนำหนาวา “มงซินญอร” เปนเกียรติ
โดยมากพระสงัฆราชประจำสังฆมณฑลเปนผเูสนอชือ่
พระสงฆ แตสำนักวาติกนัสามารถอนมัุติหรอืยบัยัง้กไ็ด
แนวคิดหน่ึงในสำนักวาติกันเคยกำหนดสมณศักด์ิ
“มงซินญอร” ไวถงึ 14 ตำแหนง แตหลงัจากสังคายนา
วาติกันท่ี 2 เหลือเพียง 3 ตำแหนงและจากประกาศ
การเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีลดลงเหลือเพียงตำแหนงเดียว
คือ สำหรับพระสงฆที่พระสันตะปาปาทรงประทาน
ตำแหนงน้ีใหแกทานในหนาท่ี ณ สันตะสำนัก

สวัสดีปใหมทานผูอานทุกทาน ขอนำเสนอ
ขอคิดขอเขียนของ เปโตร วิชัย สุขสวัสดิ์ เพชรบุรี
ผูอานทานหน่ึง ซ่ึงผมขอนำมาเปนขอต้ังใจของ
ผมเองในปใหม ค.ศ. 2014 นี้

“ทำสิง่เลก็ๆ นอยๆ ดวยความรกั”
นักบุญเทเรซาแหงพระกุมารเยซู เปนภคินี

นักพรตของคณะคารแมล ประเทศฝรั่งเศส ทาน
ส้ินชีวิตเม่ืออายุไดเพียง 24 ป แตมีอิทธิพลในเรื่อง
เกี่ยวกับความเช่ือใหแกคนเปนจำนวนมาก อาศัย
หนังสือเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตฝายจิตวิญญาณ ซึ่ง
อธิการอารามใหทานเขียนบันทึกเกี่ยวกับจิต

วิญญาณของทานเอง มีชื่อวา “เร่ืองราวของวิญญาณ
ดวงหน่ึง”  เธอเช่ือม่ันวาไมจำเปนตองทำอะไรท่ีใหญโต
แตใหกระทำเพยีงสิง่เลก็ๆ นอยๆ ดวย “ความรกั”

นักบุญเทเรซาเขียนไววา “ความรักพิสูจนตัวเอง
ดวยการกระทำ  แลวขาพเจาจะแสดงออกซ่ึงความรักของ
ขาพเจาไดอยางไร ขาพเจาถูกหามมิใหกระทำเร่ืองใหญๆ
โตๆ วิธีเดียวท่ีขาพเจาสามารถแสดงออกซ่ึงความรัก
ก็คือ ดวยการโปรยดอกไม ดอกไมก็คือการเสียสละ
ในเรื่องเล็กๆ นอยๆ เพื่อความรัก รวมไปถึงการมองดู
หรือคำพูดและการกระทำส่ิงเล็กๆ นอยๆ เพื่อความรัก
นีเ้อง เปนสวนหนึง่ของ “แนวทางเล็กๆ” ของทาน คือ
การอยาตัดสินผูอื่น แตพยายามแสวงหาส่ิงท่ีดีงาม
ในตัวเขาและองคพระผูเปนเจา พระเยซูเจาทรงเปน
ผูตัดสินขาพเจา ดังน้ันขาพเจาจะพยายามท่ีจะคิดถึง
ผอูืน่ดวยความปรารถนาดี เพือ่พระองคจะไดทรงตัดสิน
ขาพเจาดวยพระทัยเมตตา หรือไมตัดสินขาพเจาเลย
เพราะพระองคตรัสไววา “อยาตัดสินผูอื่น แลวทาน
จะไมถกูตัดสิน”

เปนส่ิงท่ีงายมากท่ีจะตกเปนเหยื่อของการตัดสิน

ผอูืน่และรสึูกกลดักลมุหรอืโมโหกบัการกระทำของ
พวกเขา เม่ือบางคนทำใหเราเจ็บปวด เราจะรูสึก
โกรธและอยากกระทำอะไรเปนการโตตอบ กลาว
คือ เปนการแกแคน แตเราไมสามารถเขาหาพระเจา
ไดดวยการตัดสินเขาอยางรุนแรงหรือโกรธเขา
เพราะเขาไมยอมรบัฟงเรา คนทัว่ไปจะรับการดลใจ
และจูงใจดวยความรักและการใหกำลังใจ ดังเชน
นักบุญเทเรซา เราสามารถกระทำส่ิงเล็กนอย
ทุกวัน เพื่อแสดงออกซ่ึงความรักตอพระเจาและ
ตอเพื่อนมนุษย

คำอธิษฐาน-ภาวนา
ขาแตองคพระเจาแหงความรัก โปรดทรงชวย

ใหลูกกระทำส่ิงเล็กส่ิงนอยอยางดีดวยความรัก
อันย่ิงใหญตอผูอื่น โปรดอยาใหลูกตัดสินผูอื่น แต
ใหกำลงัใจแกเขา โปรดทรงชวยใหลกูโปรยดอกไม
แหงความรักไมวาลูกจะไปที่ไหน ทั้งน้ีขอพึ่ง
พระบารมีพระคริสตเจา พระเจาของลูกทั้งหลาย
อาแมน

คณุพอวชัศลิป  กฤษเจริญ

สนามความคิด
งานแพรธรรม

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

บ.สันติสุข
www.salit.org

การเฉลิมฉลองภายในครอบครัว อาจเปนโอกาสเตือนใจเราวาอะไรคือ
ส่ิงท่ีมีความสำคัญ เราเห็นยุคหน่ึงเร่ิมแกชราและสุขภาพไมคอยจะดี แต
อีกยุคหน่ึงกำลังเติบโตและเขมแข็ง กาวหนาไปแสวงหาโอกาสใหมๆ หรือ
สานตอประเพณีที่ดีงามของครอบครัว ในใบหนาของผูสูงอายุและผูยังหนุม
ยังสาวอย ูสะทอนตวัเราเองในรปูรางหนาตาและความประพฤติทีเ่ราสงัเกตเหน็
ครั้งแลวครั้งเลา

พระเยซูเจาทรงถามคำถามท่ีหากมองดูอยางผิวเผินแลว ดูเหมือนวา
พระองคจะทรงปฏิเสธครอบครัวตามธรรมชาติเรือ่งการเสด็จกลับนาซาเร็ธ และ
การท่ีเพือ่นบานปฏิเสธพระองค แสดงใหเหน็วาคนท่ีอยใูกลชดิกัน อาจไมสนใจ
ซ่ึงกันและกัน แตหากมีผูใดท่ีกระทำตามพระประสงคของพระเจาดวยส้ินสุด
จติใจ กมิ็ใชใครอ่ืนนอกจากพระนางมารียพระมารดาของพระเยซูเจา ซ่ึงนับวา
เปนการแสดงความเปนศิษยที่แทจริงของพระเจาของพระนาง

หลายประเทศในโลก เราเห็นผูนำเผด็จการหรือผูที่ปกครองโดยใชอำนาจ
ของตนเองแลกเปลีย่นกบัการใหสิทธิพเิศษ มีญาติพีน่องทีค่อยตดิสอยหอยตาม
เพื่อจะไดรับสิทธิพิเศษตางๆ พระเยซูเจาทรงเตือนเราวา ไมมีผูใดท่ีเกิดมา
พรอมกับสิทธิในการเปนศิษยติดตามพระองค ไมวาในสายตาของโลก เรา
จะรูสึกวาเรายากจนเปนคนบาปไรคุณคาก็ตาม พระเยซูเจาทรงรับความรัก
ของเรา และความปรารถนาของเราท่ีจะรับใชพระองค แมวาบางคร้ังเราจะ
ผิดพลาดไปบางก็ตาม ส่ิงนี้เปนสิ่งท่ีทำใหเราเปนสวนหนึ่งในครอบครัว
ของพระองค แมวารูปโฉมของเราจะไมคอยเหมือนหลายคนในครอบครัวน้ี
กต็าม

“ผูใดทำตามพระประสงคของพระเจา ผูนั้นเปนพ่ีนองชายหญิง
และเปนมารดาของเรา”  (มาระโก 3:35)

ขาแตพระเยซูเจา  พระองคทรงประทาน
ความเช่ือ ความไวใจ และความรักใหเปนของขวัญ
มอบใหแกลูก โปรดทรงชวยใหลูกเปนสมาชิก
ที่เปยมดวยความรักในครอบครัวของพระองค
ดวยการแสวงหาพระประสงคขององคพระเจา
และนำไปปฏิบติัดวยเถดิ อาแมน

เกบ็ไว
ภายใน

ครอบครัว

เสนทางรัก
ต้ังแตมีเคร่ืองมือส่ือสารออนไลน
การติดตอพูดคุยทำธุระงายดายคลองตัวรวดเร็ว
ที่เคยตองใชการขีดการเขียนมีนอยลงไป
ทั้ง ท่ีกอนนี้จดหมายคือสื่ออักษรแทนใจแทน

ความรสึูก
แตละคำท่ีเลือกสรรเจาะจงนำมาใชแทนอารมณขณะน้ัน
เจตนาไมเพียงใหอานแคตัวอักษรเขียนดวยลายมือ
หากแตใหอานระหวางบรรทัดท่ีเขียนดวยใจ
แมแตกระดาษจดหมายแมแตซองท่ีใช
ลวนต้ังใจเจาะจงเลือกเพือ่ใหส่ือใหหมดตัก
หากเปนเร่ืองธุรกิจเร่ืองสำคัญคำท่ีใชตองรัดกุมตรงประเด็น
หากเปนเร่ืองอารมณเร่ืองความรูสึกตองพิถีพิถันละเอียดออน
ต้ังแตคำทักทายไปจนถึงคำลงทายกอนลงช่ือ
บงบอกชัดเจนถึงระดับความสัมพันธเปาหมายการติดตอ
มีทัง้ “เรยีน” มีทัง้ “ถงึ” มีทัง้ “กราบเรยีน” มีทัง้ “ทีร่กั”
มีทัง้ “ขอแสดงความนับถือ” มีทัง้ “ดวยความเคารพ” มีทัง้ “รกั”
ลวนสรางความรสึูกแตกตางกันใหฝายท่ีรบัจดหมาย
แตทีไ่มเหมือนใครจนตองประทับใจกันท่ัวหนา
คือคำลงทายจดหมายทุกฉบับ “ดวยรกัและผูกพนั”
แรกๆ กเ็ห็นเปนแคคำพูดท่ีนยิมใชกนัทางส่ือชวงน้ัน
แตพอนำมาลงทายจดหมายกใ็หรสึูกดีรสึูกอบอนุ
ยิง่เม่ือเหน็ชือ่คนเขยีนกย็ิง่ใหรสึูกปลาบปลืม้ข้ึนมาทันใด
“คุณพอวัลลภ จำหนายผล”
ซ่ึงเม่ือเจอกันก็ยนืยันวาหมายความตามน้ันจริง
จะถือวาเปนโปรแกรมชีวิตสงฆก็ไมผิดนัก
ชีวิตแหงความรักตอพระเจาความรักตอเพื่อนมนุษย
รักถึงขนาดอุทิศตนอุทิศกำลังกายใจอุทิศศักยภาพ
เพือ่สานตอความรักพระครสิตอยางเปนรูปธรรม
ทวาไมเพยีงแคความรกัทีมี่ใหสุดจิตสุดใจ
หากแตเปนความรักทีผ่กูพนัตอเนือ่งไมจบส้ิน
เปนการบงบอกถึงพันธะแหงรัก
ที่มองขามเง่ือนไขมองเลยกาลเวลามองขามความเหน่ือยยาก
เปนมากกวาน้ำพพุวยพงุใสสะอาด
ใหคนแวะเวียนผานไปมาด่ืมกินดับกระหาย
ทวาเปนความรักที่ติดตามเอาใจใสใหกำลังใจรับใช
อะไรก็ตามท่ีสามารถเติมเต็มชีวิตผูคนได
สงฆผนูีไ้มเคยปฏิเสธไมเคยมองขาม
เห็นไดจากแตละครั้งแตละแหงท่ีไปเทศนธรรมทูต
เขาถึงชีวิตผูคนเขาถึงบริบทเขาถึงครอบครัว
รับรูรับฟงรับเร่ืองดวยความเขาใจดวยความเห็นใจ
ปญหาชีวิตความเปนอยูความยุงยากความขัดแยง
พูดคุยเปนนานช้ีแนะทางออกหวงใยราวเปนคนในครอบครัว
แตละชื่อแตละนามสกุลจำไดแมนยำย่ิงกวาญาติ
พรอมคอยติดตามชวยเหลือดูแลทุกอยางท่ีทำได
หยกูยาสมุนไพรเรือ่งราวสขุภาพรอบรเูกนิตัว
ไมเพียงแคใหคำแนะนำไมเพียงแคบอกเลาเกาสิบ
แตเปนธุระจดัหามาใหทดลองใหใชดูพรอมติดตามผล
ผานมาเปนตองแวะเย่ียมเยียนทักทายถามทุกขสุข
ทายรถคนัเกงไมตางกับตลาดสมุนไพรขนาดยอม
ทัง้เกาท่ีใชอยทูัง้ใหมทีเ่พ่ิงจะรสูรรพคณุมา
กระทั่งการเดินทางคร้ังสุดทายบนเสนทางมอเตอรเวย
ทายรถคูใจยังมีส่ิงเหลาน้ีใหเห็นเคียงขางอุปกรณศาสนบริการ
ยนืยนัเสนทางชีวติสงฆแหง “รกัและผูกพนั”...จนถึงท่ีสุด
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จะเขารวมในการประชุมสมัยวิสามัญของสมัชชา กับ
บรรดาพระคารดินัลและพระสังฆราช  ผลแหงการ
ประชุมเก่ียวกับครอบครัวและการปฏิรปูพระศาสนจักร
จะถูกนำเอาไปใชในการเตรียมเอกสารเพ่ือการประชุม
สมัชชาในเดอืนตลุาคม

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเร่ิมตนปที่สอง
แหงสมณสมัยวันท่ี 13 มีนาคม  กอนถึงวันดังกลาว
พระองคจะทรงมอบสาสนเทศกาลมหาพรต  จะทรงเปน
ประธานในพิธีวนัพธุรับเถา (วนัท่ี 5 มีนาคม) พรอมกับ
มอบสาสน “Urbi et Orbi” (ถงึพีน่องชาวโรมและพีน่อง
ทัว่โลก) ในวันอาทิตยปสกา (20 เมษายน)  วนัอาทิตย
ถัดไปซ่ึงตรงกับวันท่ี 27 เมษายน  พระสันตะปาปา
ชาวลาตินอเมริกาพระองคแรกจะทรงสถาปนา
พระสันตะปาปาชาวยุโรป 2 ทานท่ีพระองคทรงสืบ
ตำแหนง  นัน่คือบญุราศียอหน ที ่23 ซ่ึงดำรงตำแหนง
พระสันตะปาปาป 1958-1963 และเปดสังคายนาวาติกนั
2  และบุญราศียอหน ปอล ที ่2 ซ่ึงเปนผนูำพระศาสนจักร
ป 1978-2005  พระองคจะทรงประกาศสถาปนาทาน
ทัง้สองเปนนักบุญท่ีจตุัรสันักบุญเปโตรในวันอาทิตยที่
เราทำการฉลองพระเมตตา  คาดวาในพิธีนีจ้ะมีนกัแสวงบุญ
มารวมเกินลานคน

“พระสนัตะปาปาของประชาชน” ดังท่ีนติยสารไทม
ขนานพระนาม จะเดินทางไปแสวงบุญท่ีดินแดน
ศักด์ิสิทธ์ิหลังกลางเดือนพฤษภาคม  พระองคจะทรง
เยีย่มจอรแดน อสิราเอล และปาเลสไตน รวมถงึไปเยีย่ม
สมเด็จบารโธโลมิว พระอัยกาแหงคอนสแตนติโนเปล
ซ่ึงประทับอยทูีน่ครเยรูซาเลม็   การเสด็จเยอืนครัง้นีเ้ปน
การเสด็จเยือนในโอกาสครบ  50 ปแหงการพบปะกัน
ในประวัติศาสตร ระหวางสมเด็จพระสนัตะปาปาเปาโล
ที ่6 กบัสมเด็จพระอยักาอาเธนาโกรสัในป 1964  ขณะท่ี
วาติกันกำลังรอคอยวันเสด็จเยือนท่ีแนนอน แหลงขาว
จากอิสราเอลแอบตีขาวออกมาเลววาการเสด็จคงจะมี
ข้ึนราวๆ วนัท่ี 25 พฤษภาคม

เหตุการณสำคัญตอไปหลังการเสด็จเยือนแผนดิน
ศักด์ิสิทธ์ิ คงจะเปนวันฉลองวันพระจิตเจาเสด็จมา ซ่ึง

ตรงกับวันท่ี 8 มิถนุายน  แตสมเด็จพระสันตะปาปาคง
จะทรงมีเหตกุารณอืน่ๆ อกีทีย่งัไมไดมีหมายกำหนดการ

ดังท่ีเกิดข้ึนในป 2013 สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสคงจะงดการเขาเฝาในเดือนกรกฎาคมและ
สิงหาคม  พระองคไมมีการพักรอน แตพระองคคงจะพัก
อยูที่ซานตา มารีอา ซ่ึงเปนบานพักรับรองแขกของ
วาติกนัท่ีซ่ึงพระองคทรงประทับอยใูนขณะน้ี เพือ่ศึกษา
งานตางๆ รวมถึงงานปฏิรูปพระศาสนจักร งานเตรียม
ประชุมสมัชชาท้ังสองคร้ัง และอาจเปนการเตรียม
เสด็จเยือนประเทศในเอเชียดวย

พระสันตะปาปาชาวเยสุอติองคแรกในประวัติศาสตร
ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยต้ังใจท่ีจะเปนธรรมทูตท่ีประเทศญ่ีปุน
ทรงทอดสายพระเนตรมายังทวีปเอเชียเสมอ เพราะ
เอเชียเปนทวีปท่ีมีประชากรสองในสามของมวล
ประชากรของโลก แตมีคริสเตียนเพียง 3% และมี
คาทอลิกเพยีง 2%  พระองคทรงปรารถนาท่ีจะนำขาวดี
ของพระเยซูไปสูประชากรชาวเอเชียที่ยังไมรูจัก
พระเยซ ู เพือ่สรางความสัมพนัธทีดี่กบับรรดาผนูำและ
ผนูบัถอืศาสนาอ่ืนๆ ทีอ่ยใูนเอเชีย

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 มิไดเสด็จ
เยอืนเอเชยี แตมีบนัทึกวาสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส
ทรงต้ังพระทัยท่ีจะเสด็จเยือนเอเชีย  ผนูำพระศาสนจกัร
ในเอเชียหลายทานกลาววาพวกเขาคาดหวังวาสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือนทวีปของพวกเขา
ในชวงหลังคร่ึงปของ ค.ศ. 2014  พระองคไดรบัการเชญิ
จากหลายแหง  จากประเทศฟลิปปนสซ่ึงเปนประเทศ
ที่มีประชากรคาทอลิกมากท่ีสุด  จากประเทศเกาหลี
ซ่ึงพระศาสนจักรคาทอลิกมีความเขมแข็งมาก จาก
ประเทศญ่ีปุนซ่ึงพระองคเคยเสด็จไปเย่ียมในป 1982
เปนประเทศท่ีมีประชาชนนับถอืศาสนาชินโตและพทุธ
เปนหลัก  จากประเทศศรีลังกาท่ีมีประชากรสวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ เปนประเทศท่ีกำลังฟนตัวจาก
สงครามและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง
ขณะน้ีทุกคนกำลังรอคอยวาวาติกันจะประกาศการ
เยอืนของสมเด็จพระสนัตะปาปาเม่ือใด  สมเด็จพระสนั-
ตะปาปาฟรังซิสจะทรงเขารวมการประชุมสมัชชาของ

บรรดาพระสังฆราชสมัยวสิามัญวันท่ี 5-19 ตุลาคม  การ
ประชุมดังกลาวจะมุงประเด็นไปที่ครอบครัวดังท่ี
เกริน่ไปแลว  จากน้ันจะมีการประชุมสมัชชาคร้ังท่ีสอง
ในหวัขอเดยีวกนัในป 2015

นอกเหนือไปจากเหตุการณหลักๆ ดังกลาวแลว
พระสนัตะปาปาผเูปยมดวยพลงัจะมีงานยอยๆ ตลอดป
เชนตอนรับผนูำประเทศ (คงจะหมายถึงประธานาธบิดี
โอบามาดวย)  รวมถึงผูมีเกียรติตางๆ จากท่ัวโลก
พระองคจะใหการตอนรับบรรดาพระสังฆราชจาก
หลายประเทศท่ีเขาเฝาทุกหาป รวมถึงบรรดาพระ-
สมณทูตตางๆ ทีเ่ขาเฝารายงานประจำป  พระองคคงจะ
พบกบัผนูำของนิกายโปรเตสแตนท ผูนำศาสนาหลักๆ
ของโลก รวมถึงพระอัครสังฆราชจัสติน เวลบี้ แหง
แคนเทอเบอรรี่ดวย

ตลอดปสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิสจะทรงคอย
ติดตามการปฏิรปูการคลงัของวาติกนั  พระองคหวงัวา
คงจะสามารถทำการเปลีย่นแปลงไดเปนอนัมากในชวง
ของป 2014  นอกเหนอืจากน้ีแลว พระองคคงจะทรงพบปะ
กันอยางสม่ำเสมอกับบรรดาหัวหนาของสมณสำนัก
ตางๆ ของวาติกัน เพื่อสรางหลักประกันวาสำนักงาน
ตางๆ มีการรวมมือกนัในการสงเสริมวัฒนธรรมแหงการ
รวมมือกันแทนท่ีจะตางคนตางอยูตางคนตางทำ
พระองคคงจะพยายามเปล่ียนทัศนคติใหมีการปรึกษา
หารอืและประสานงานกันระหวางสำนักงานตางๆ  นอก
เหนือจากท่ีไดกลาวไปแลว พระองคจะทรงพบกับ
ผแูสวงบุญในวันเขาเฝาประจำสัปดาห และใหการตอนรบั
พวกเขาทุกวนัอาทิตย  เปนท่ีทราบกันดีวาพระสันตะปาปา
ทรงงานตลอด 24 ชัว่โมง  เม่ือเขาสปูใหม กม่ั็นใจไดวา
พระองคจะทรงดำเนินตอไปในแนวน้ี คือขับเคล่ือน
ไปขางหนาอยางรีบเรงโดยการ “ซอม” และ “สราง”
พระศาสนจักรคาทอลิก เฉกเชนท่ีนักบุญฟรังซิสแหง
อัสซีซีไดทรงปฏิบัติเม่ือประมาณ 800 ปที่แลว  เพื่อที่
จะใหความหวังและกำลังใจกับมนุษยที่กำลังตองการ
ทัง้สองอยาง

ว.ประทปี ถอดความ

งานฉลอง (ตอจากหนา 2)
และปใหม ซึ่งแมวาจะจัดกอนลวงหนาคือในวันที่ 15
ธนัวาคม แตบรรยากาศเตม็ไปดวยความชืน่ชมยนิดีและ
สนุกสนาน ในปนี้ทางกลุมของเราไดรับความเอื้อเฟอ
สถานท่ีจากภคินีคณะ Sisters of Charity of Saint
Jeanne Antide Thouret ที่บานแหงนี้มีซิสเตอรของ
คณะ 2 ทานจากประเทศลาวท่ีมาศึกษาตอ คอื ซสิเตอร
เวียงสวรรค และซิสเตอรมาลัยทอง เนื่องจากซิสเตอร
ทั้ง 2 ทานมีความคุนเคยกับกลุมนักศึกษาไทยเปน
อยางดี ในปนี้จึงไดเชิญใหไปจัดงานท่ีบานของคณะ
และที่บานแหงนี้เรายังไดพบกับซิสเตอรชาวฝรั่งเศส
ทานหน่ึงซึง่เคยไปทำงานในประเทศไทยชวงระยะเวลา
หน่ึงดวย บรรยากาศจึงเต็มไปดวยความอบอนุฉันมติร
จากผทูีค่นุเคยกนัท้ังส้ิน

พิธีการภายในงานไดเ ร่ิมตนดวยพิธีบูชาขอบ
พระคุณ โดยมีคุณพอมีคาแอล โชคชัย คูรัตนสุวรรณ
เปนประธานในพิธี รวมดวยพระสงฆที่มาศึกษาตออีก
จำนวนหน่ึง โดยภายหลังจากท่ีพิธีจบลง ทางกลุมของ

นักศึกษาไทยในกรุงโรมไดรวมกันรองเพลงอวยพร
บรรดาสตับุรษุท่ีมารวมงาน ถอืเปนของขวญัจากใจของ
พวกเรานักศึกษาคาทอลิก  ตอจากน้ันไดรวมกัน
รบัประทานอาหารไทยและตางประเทศ ทีพ่ีน่องชาวไทย
ในกรุงโรมไดจัดสรรมาเพ่ือแบงปนกันในงานฉลอง
ครั้งน้ี อีกทั้งยังมีการรองเพลง เตนรำและจับสลาก
ของขวัญ ทำใหภายในงานมีความครึกคร้ืนเปนอยางมาก
ภายหลังจากงานฉลองไดส้ินสุดลงตามเวลาอันสมควร
ทางซิสเตอรผูเปนเจาบานไดนำเราเย่ียมชมสถานท่ี

ของบานซ่ึงต้ังอยูบนเนินริมแมน้ำไทเบอร บริเวณท่ี
เรียกวา Circo Massimo บริเวณน้ีในอดีตเคยใชเปน
สนามกีฬาขนาดใหญของจักรวรรดิโรมัน จึงยังคงมี
ซากโบราณสถานขนาดใหญปรากฏใหเห็นอยูใน
ปจจุบัน จากน้ันผูมารวมงานไดทยอยกลับ บานพรอม
ดวยรอยยิ้มท่ีเปยมไปดวยความสุขท่ีไดรวมแบงปนกัน
ในงานคร้ังน้ี

ในโอกาสน้ีกลมุนักศึกษาชาวไทยในกรุงโรมขอสง
ความสุขมายังพระศาสนจักรในประเทศไทย ครอบครวั
ญาติมิตร และชาวไทยทกุทาน ขอพระพรแหงพระกมุาร
ผูทรงเปนพระผูชวยใหรอด ไดทรงอำนวยพระพรแด
ทกุทานใหมีความสุขเปยมลนในดวงใจ มีสุขภาพรางกาย
ที่แข็งแรง และมีความเช่ือที่ม่ันคงในองคพระผูเปนเจา
ภายใตการสองสวางแหงพระจิตเจาตลอดปใหมนี้
และตลอดไป

รายงานโดย พุฒพิงศ พุฒตาลศรี
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ณ เมืองกัวเกา  คณะกรรมการจัดงานไดเชญิพระสมณทูต
วาติกันประจำประเทศอินเดีย พรอมกับพระคารดินัล
พระสงัฆราชคาทอลิกท้ังจารีตโรมันคาทอลิกและจารีต
ตะวันออก รวม 75 องค พระสงฆ ตัวแทนนักบวชชาย
หญิงและฆราวาสผูนำวิถีชุมชนวัดท่ัวประเทศอินเดีย
ประมาณ 2,000 คน  ใหมารวมชุมนุมกับสัตบุรุษของ
อคัรสงัฆมณฑลกัวและสังฆมณฑลใกลเคียง มีผเูขารวม
งานคร้ังน้ีประมาณ 8,000 คน  ทางผจูดัซ่ึงมีคณุพอโทมสั
วเีจย  เลขาธิการและผสูนับสนุนใหมีการชมุนุมในคร้ังน้ี
ไดเชญิตัวแทนแผนกวถิชีมุชนวดัจากประเทศไทย 4 คน
รวมทัง้ประเทศเยอรมนี สวติเซอรแลนด ศรีลงักา และ
เกาหลใีตอกีจำนวนหน่ึงใหเขารวมงานดวย  งานน้ีดูเปน
งานใหญแตเรยีบงายสมเปนพระศาสนจักรแหงประเทศ
อินเดียซึ่งมีประชากรคริสตชนประมาณ 20 ลานคน
แบงการปกครองเปน 166 สังฆมณฑล และมี 120 สังฆ-
มณฑลสงตัวแทนมารวมงานชุมนุมวิถชีมุชนวัดในคร้ังน้ี

คณะผูทำงานวิถีชุมชนวัดในประเทศไทยของเรา
ไดแก คณุพอปยะชาต ิมะกรครรภ  คณุพอเชษฐา ไชย-
เดช  ซสิเตอรสุวรรณ ีพันธวไิล  และซสิเตอรกลัยา  ตร-ี
โสภา ไดเดินทางไปถึงกอนงานชุมนุม 2 วัน จึงไดมี
โอกาสเย่ียมชมเมืองกัวเกา ซ่ึงเปนเมืองเกาแกมาก
เมืองหนึ่ง และสถานท่ีใกลเคียง มีชายหาดท่ีสวยงาม
หลายแหง และยังมีรองรอยของความเจริญท้ังทาง
สถาปตยกรรมตะวันตกและรองรอยทางคริสตศาสนา
สมัยโปรตุเกสเขามาคาขายในตอนตนศตวรรษท่ี 16
ในปจจุบันเมืองกัวเกาไดข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก
โดยองคการยูเนสโก

ในชวงกลางคริสตศตวรรษท่ี 16 เมืองแหงน้ียงัเปน
ศูนยกลางการเผยแผคริสตศาสนาของดินแดนตะวัน
ออก และเปนฐานแพรธรรมแหงแรกในเอเชียของ
นกับญุฟรงัซิสเซเวียร ธรรมทตูผยูิง่ใหญของพระศาสนจกัร
ทานเดินทางจากกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส มาถึง
เมืองกัวในวันท่ี 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1542 กอนท่ีทาน
จะไปแพรธรรมท่ีอาณานิคมมะละกาของโปรตุเกส
บริเวณแหลมมาลายู และท่ีญี่ปุน ทานปรารถนาจะไป
ประกาศขาวดีที่ประเทศจีน แตทานปวยเสียชีวิตท่ีเกาะ
สานเจ้ียนใกลแผนดินใหญประเทศจีน ศพของทาน
ถูกฝงไวที่นั่น หลังจากนั้นสองเดือนเศษเขาไดขุดศพ
ของทานข้ึนมาและพบวาศพของทานไมเนาเปอยและ
ยงัคงสภาพดี จงึไดเชญิศพของทานไปไวทีม่ะละกา และ
ตอมาไดนำกลับมาประดิษฐานไวที่เมืองกัว และท่ีสุด
ไดนำพระธาตุรางกายของทานประดิษฐานไวในโลง
กระจกทำดวยเงินอยางดี ที่ Basilica of Bom Jesus
ณ เมืองกวัเกาในปจจบุนั คณะของเราไดรับความชวยเหลอื
จากคณะกรรมการจัดงาน ทำใหเราไดมีโอกาสถวาย
มิสซา ณ ทีต้ั่งพระธาตุรางกายอนัไมเนาเปอยของนกับญุ
ฟรงัซิสเซเวียรนกัแพรธรรมผยูิง่ใหญ

การจัดงานชุมนุมวิถีชุมชนวัดระดับชาติครั้งแรกน้ี
คณะผจูดัไดวางวัตถุประสงคไว 4 ประการ คอื

1. เพื่อใหเห็นเปนท่ีประจักษวาวิถีชุมชนวัดเปน
การสรางความเปนหน่ึงเดียวและความรวมมือกัน
ในพระศาสนจกัร

2. เพือ่เปนท่ีประจกัษวาวิถชีมุชนวดัมีประสิทธิภาพ
ชวยคริสตชนใหดำรงชีวิตความเช่ือและคานิยมของ

พระวรสารในแบบทีเ่หน็ไดจรงิ
3. เพื่อเปดโอกาสใหทุกคนมีประสบการณของ

วิถีชุมชนวัดวาสามารถฟนฟูความเช่ือทั้งระดับสวนตัว
และระดับกลุม

4. เพื่อเปนประจักษพยานวาวิถีชุมชนวัดเปน
เครือ่งมอืในการประกาศพระวรสารในระหวางเพือ่นบาน

การจัดงานชุมนุมคร้ังน้ีใชบริเวณดานหนาของ
Basilica  of  Bom  Jesus  ซึง่มีบรเิวณกวางใหญ  กางเต็นท
กันแดดคลุมเน้ือที่ทั้งหมด สรางเวทีและวางเกาอี้
เปนหมวดหมูสวยงาม คณะกรรมการประกอบดวย
พระสังฆราช พระสงฆ นักบวช ฆราวาส เยาวชน
สวนใหญเปนคริสตชนทองถ่ินน้ัน เพือ่ทุกคนมีสวนรวม
รับผิดชอบ เขาแบงงานกันทำอยางละเอียดมาก มีคน
เพียงพอทุกแผนก มีการประสานงานอยางเปนระบบ
ไมบกพรองในการใหบริการทุกดาน  ทุกคนทำงาน
ดวยความเสียสละเอาจริงเอาจังไมเลือกงาน แมแต
การลางหองน้ำและเก็บขยะ  กลุมเยาวชนกลุมใหญ
ทำหนาท่ีตอนรบัแขก ลงทะเบียน และจัดบัตรประจำตัว

ใหทุกคน ปฏิบัติหนาท่ีดวยใบหนาย้ิมแยมแจมใส
เปนกันเอง ไมรจูกัเหน่ือย  ในงานน้ีเนนความปลอดภัย
ใครไมมีบัตรประจำตัวหามเขางาน มีการตรวจและ
สแกนทุกครั้งท่ีเขาไปในงาน โดยเจาหนาท่ีทางการ
ใหความรวมมือ สงตำรวจมาชวยดแูลตลอดงาน

ในการรับรองแขกจำนวนมากเชนน้ีไมใชเรื่องงาย
แตเจาภาพจดัการไดดีมาก เขาไดจดัใหพระสงัฆราชและ
ผูทำงานผูตองรับผิดชอบดานตางๆ พักที่ศูนยอภิบาล
ใกลกับสถานท่ีจัดงาน สวนคนอ่ืนไดจัดใหกระจายไป
อยูตามบานสัตบุรุษตามวัดตางๆ ทั่วเมืองกัวเกาและ
สถานท่ีใกลเคียง และใหบานสัตบุรุษท่ีรับเปนเจาภาพ
ดูแลแขกในทุกเรื่องที่พักและอาหาร ทุกเชาจะมีรถบัส
จอดท่ีหนาวัดนำทุกคนไปท่ีที่จัดงาน และตอนเย็น
นำกลับมาสง มีรถบสัรบัสงท่ัวเมืองกวัรวมรอยคนัทุกวนั
ผูเขารวมงานรูสึกพอใจที่ไดมีประสบการณกับการ
อยูกับครอบครัว บางคนบอกวาทำใหไดเพื่อนใหม
รวมเดินทางในวิถีชุมชนวัดเพิ่มมากข้ึน บางคนบอกวา
ประทับใจในการตอนรับแขกดวยความใจกวางและ
บานท่ีสะอาดเปนระเบยีบ  คณะของเราไดมีประสบการณ
อยูในครอบครัวท่ีมีความเช่ือศรัทธามาก เรารวมทำ
กิจศรัทธาประจำวันกับเขาทุกอยาง ทำใหไดสัมผัสกับ
จิตตารมณของวิถีชุมชนวัดท่ีเห็นจริงวา “ครอบครัว
คริสตชนเปนบานท่ีปลูกฝงความเชื่อและโรงเรียนแหง
การภาวนา”

โปรแกรมของการชุมนุมครั้งน้ีแบงเปนสามวัน
วันแรกเปนการเปดงานดวยพิธีบูชาขอบพระคุณ จัด
เตรียมอยางดีและมีความหมาย ประธานในพิธี คือ
เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศอินเ ดีย
พระอคัรสงัฆราชซลัวาตอเร เปนนคัคโีอ  รวมกับพระ-
สังฆราชและพระสงฆทั้งหมด มีตัวแทนจากเจาหนาท่ี
ของรัฐเขารวมงานหลายคน   หลงัมิสซาเปนพธีิการเปด
การชุมนุมวิถชีมุชนวัดดวยขบวนแหพระคมัภรี 20 ภาษา
นำมาประดิษฐานไวในท่ีต้ังท่ีจัดอยางสวยงามหนาเวที
มีการเตนรำอวยพรจากซิสเตอรคณะตางๆ ซ่ึงกำลัง
ศึกษาท่ีศูนยคำสอนมาแตรเดอี  ตอจากน้ันเปนการ
แบงปนจากพระสังฆราชและฆราวาสคนละ 20 นาที
รวมถึงทอลคโชวเกี่ยวกับวิถีชุมชนวัดจากตัวแทน
พระสงฆนักบวชและฆราวาสท่ีมีประสบการณทำงาน
นานในแวดวงของวิถีชุมชนวัดท่ัวประเทศอินเดีย
ระหวางพักเท่ียงเปนการแสดงของชุมชนวัดกลุมตางๆ
บนเวที ภาคบายเปนการแบงปนจากฆราวาส ทุก
กจิกรรมเนนการมีสวนรวม

วันท่ีสอง เปดโอกาสใหผูแทนท่ีมาจากสวนตางๆ
ของประเทศ และพักกับครอบครัวสัตบุรุษตามวัด ได
สัมผัสชีวิตของชุมชนคริสตชนยอย ที่วัดน้ันใหลึกข้ึน
โดยภาคเชา เ ร่ิมดวยพิ ธีบูชาขอบพระคุณและรับ
การอบรมเพ่ิมเติมพรอมกันในเร่ืองความหมายของวิถี
ชมุชนวดั โดยพระสงฆหรอืฆราวาสผนูำของวดัน้ันให
การอบรม มีการไตรตรองแบงปนเปนกลุมยอย และ
วางแผนงานตามกลุมของตน อาหารเท่ียงจัดใหที่วัด
เปนอกีโอกาสใหพบปะ ทำความรจูกักนั ภาคบาย ออก
เยีย่มเยียน เขาแบงปนพระวาจากับชมุชนคริสตชนยอย
ในเขตวัดน้ัน และจบดวยการรับประทานอาหารและ
สังสรรครวมกนั

(อานตอหนา 13)
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บรษัิท เอเอ แทรเวลิเซอรวสิ จำกัด
โทร. 0-2129-3500-3 FAX : 0-2129-3505

EMAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM
ใบอนุญาตประกอบธุรกจินำเทีย่ว เลขที ่11/3316

จำหนายตั๋วเครื่องบิน
ภายใน และตางประเทศ

ศึกษาตอตางประเทศ - ประเทศอังกฤษ
(Cambridge/Oxford)

* คอรสระยะส้ันและระยะยาว * - ประเทศญี่ปุน (Tokyo)

ทวัรยโุรป  6 ประเทศ
อติาลี สวสิ ลคิเทนสไตน   เยอรมนั สาธารณรฐัเชก็ และโปแลนด

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

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

คณุภรณ ี (เจยิม้) รวมกบับรษัิททวัรกรูนูำแสวงบุญ

ติดตอ คณุภรณ ี(เจยิม้) โทร. 08-4768-7799,

13 พฤษภาคม 2557 (ราคา 79,900 บาท)
ฉลองแมพระฟาติมา ทีโ่ปรตเุกส

เคารพพระธาตบุุญราศีฟรงัซิสโก ยาชนิทา
นกับญุลซูอีา ซาราโกซา ทีส่เปน

แมพระบารเซโลนา แมพระเมอืงลรูด
แมพระแหงเหรยีญอศัจรรยทีป่ารสี0-2463-7431-2

คณุปวณีา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

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

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

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

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

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

“New Digital Church Organ
from Italy”

ดวยเทคโนโลยียุคดิจิตอล  จากอิตาลี
ผสมผสานกับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม
การใชงานอนัแสนเรียบงาย ไมยงุยากใด ๆ ไดนำ
พวกเรายอนกลับสูความเปนคาทอลิกอยาง
แทจรงิ

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

สนใจติดตอ บรษิทั 101 เปยโนแอนดสตรงิ
จำกดั ผแูทนจำหนายแตผเูดยีวในประเทศไทย

โทร. 08-6822-7979 รบัประกนัเครือ่ง 2 ป
มกีารอบรมการเลนใหฟรถีงึสถานที่

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน
ใหความเชื่อของทานมั่นคงตลอดไป

 (ลกูา 22:32)

ทัวรแสวงบุญ

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

โปรดติดตอ คุณวรีชาติ/สจุติรา
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

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

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

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

บริการ ***สำรองหองพกัโรงแรม ***จัดขอวีซา
***รบัจัดทัวรหมคูณะและรับจองแพคเกจทัวร
***ประกันการเดินทาง ***บรกิารรถเชา

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

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน

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

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, 09-4287-9824, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766
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        ⌧       ⌧       ⌧       ⌧       ⌧    
        ⌧            ⌧            ⌧            ⌧            ⌧    

ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถึงกนั
การพมิพคาทอลกิฯ เชญิชวนทานรำลกึถงึญาติพีน่องผลูวงลับ
กบั “หนังสือพมิพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ติดตอ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14   ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา)โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

วนัเวลา....ทำใหลมืหลายส่ิงหลายอยาง แตวนัเวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคณุของพอแม ญาติพีน่อง คนท่ีรกั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อดุมสาร รวมกับทาน รำลกึถงึเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญ
และสนับสนุนใหการพมิพคาทอลิกอกีดวย โดยลงประกาศ “เรายงัคดิถึงกนั”

ขาพเจาช่ือ................................................นามสกุล.....................................................
ทีอ่ย.ู...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โทรศพัท...............................โทรสาร.............................E-mail.............................
มีความปรารถนาลงประกาศ เพือ่ระลกึถงึผลูวงลบั โดยลงขอความ

นกับญุ..........ชือ่................................นามสกุล.............................อาย.ุ......ป
มรณะเม่ือวนัท่ี.................เดือน......................................พ.ศ.........................

ลงจำนวน.......................ครัง้ (โปรดสงรปูถายทีช่ดัดวย จำนวน...........รปู)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน...........................บาท (......................................................)
โดยเร่ิมลงอุดมสารในฉบับท่ี.............ถงึฉบับท่ี.............เปนจำนวน...........ครัง้

หมายเหตุ : กรณชีำระเงนิเปน
 เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
 ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศักด์ิศรี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
 เช็คขีดครอม ส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ”
 โอนเขาบัญชธีนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ลสัง่จาย

   “การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที ่226-0-00604-0

ประกาศ
ทำลายแฟมประวัติผูปวยและฟลมเอ็กซเรย
โรงพยาบาลเซนตหลุยส จะดำเนินการทำลาย

แฟมประวัติ และฟลมเอ็กซเรยของผูปวยท่ีขาดการ
ติดตอกับโรงพยาบาลตั้งแต 5 ป หรือเขารับการรักษา
ครัง้สุดทายในป 2551

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

ภายในวนัท่ี 31 มกราคม  2557
และจะไดรบัภายหลังทีท่ำการแจง 15 วนั

27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120

พระสันตะปาปา (ตอจากหนา 20)
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกาศรายช่ือ

พระคารดินลัใหมจำนวน 19 องค โดยม ี16 องคทีมี่สิทธ์ิ
เลอืกต้ังพระสันตะปาปาองคใหม

สำหรับรายชื่อพระคารดินัลใหม มีดังนี้
1. พระอัครสังฆราชปเอโตร ปาโรลิน (Abp.

Pietro Parolin, Secretary of State.)   เลขาธิการนครรฐั
วาติกัน

2. พระอคัรสงัฆราชลอเรนโซ บัลดิสเซรี ่  (Abp.
Lorenzo Baldisseri, Secretary of the Synod of Bishops.)
เลขาธิการสมัชชาพระสังฆราช

3. พระอัครสังฆราชเจอรารด ลุดวิก มุลเลอร
(Abp. Gerhard Ludwig Muller, Prefect of the
Congregation for the Doctrine of the Faith.) สมณมนตรี
ประจำสมณกระทรวงพระสจัธรรม

4. พระอัครสังฆราชเบเนียมิโน สเตลลา (Abp.
Beniamino Stella, Prefect of the Congregation for the
Clergy.) สมณมณตรีประจำสมณกระทรวงพระสงฆ

5. พระอัครสังฆราชวินเซนต เจอรารด นิโคลส
(Abp. Vincent Gerard Nichols, Westminster (England
and Wales).) พระอัครสังฆราชแหงเวสทมินสเตอร
ประเทศอังกฤษ

6. พระอัครสังฆราชเลโอปอลโด โฮเซ เบรเนส
โซลอรซาโน (Abp. Leopoldo Jose Brenes Solorzano,
Managua (Nicaragua).) พระอคัรสงัฆราชแหงมาญากัว
ประเทศนิการากัว

7. พระอัครสังฆราชเจอรัลด ซีเปรียน ลาคัวซ

(Abp. Gerald Cyprien Lacroix, Quebec (Canada).)
พระอคัรสงัฆราชแหงควเิบก ประเทศแคนาดา

8. พระอัครสังฆราชฌอง-ปแอร คุตวา (Abp.
Jean-Pierre Kutwa, Abidjan (Ivory Coast).) พระอคัร-
สังฆราชแหงอบิดจาน ประเทศโกตดิวัวร หรือไอเวอรี่
โคสต

9. พระอัครสังฆราชโอรานี เชาว เทมเปสตา
(Abp. Orani Joao Tempesta, O.Cist., Rio de Janeiro
(Brazil).) พระอคัรสังฆราชแหงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ
บราซิล

10. พระอคัรสงัฆราชกวลัเตยีโร บาสเซตติ (Abp.
Gualtiero Bassetti, Perugia-Citta della Pieve (Italy).)
พระอัครสังฆราชแหงเปรูเจีย-ชิตตะ เดลลา ปเอเว
ประเทศอิตาลี

11. พระอัครสังฆราชมารีโอ เอาเรเลียว โปลี
(Abp. Mario Aurelio Poli, Buenos Aires (Argentina).)
พระอัครสังฆราชแหงบัวโนสไอเรส ประเทศอารเจน-
ตินา

12.  พระอัครสังฆราชแอนดรูว ยม ซู-จุง (Abp.
Andrew Yeom Soo-jung, Seoul (Korea).) พระอัคร-
สังฆราชแหงกรงุโซล ประเทศเกาหลใีต

13. พระอคัรสงัฆราช รคิารโด เอสซาติ อนัเดรลโล
(Abp. Ricardo Ezzati Andrello, S.D.B., Santiago de
Chile) พระอคัรสงัฆราชแหงซานติเอโก เด ชลิ ีประเทศ
ชิลี

14. พระอคัรสงัฆราชฟลปิเป นาเคลเลนทบูา เวด-
ราโอโก (Abp. Philippe Nakellentuba Ouedraogo,

Ouagadougou (Burkina Faso).) พระอคัรสงัฆราชแหง
วากาดูก ูประเทศบูรกนิา ฟาโซ

15. พระอคัรสงัฆราชออรลนัโด  เบลทรนั  เคเวโด
(Abp. Orlando Beltran Quevedo, O.M.I., Cotabato
(Philippines).) พระอัครสังฆราชแหงโกตาบาโต
ประเทศฟลปิปนส

16.  พระสังฆราชชิบลี่ แลงโลอีส (Bp. Chibly
Langlois, Les Cayes (Haiti).) พระสังฆราชแหง
เลสกายอส ประเทศเฮติ

สวนพระคารดินัลใหมอีก 3 องคที่อายุเกิน 80 ป
ไดแก

1. พระอัครสังฆราชโลรีส ฟรานเชสโก คาโป-
วิลลา (Abp. Loris Francesco Capovilla, Titular of
Mesembria (former secretary to Bl. John XXIII).)
พระอัครสังฆราชเกียรตินามแหงเมเซ็มเบรีย ประเทศ
บลัแกเรยี ... (เคยทำหนาท่ีเลขานุการสวนพระองคของ
“บญุราศียอหน ที ่23”)

2. พระอัครสังฆราชเฟอรนันโด เซบาสเตียน
อากีลาร (Abp. Fernando Sebastian Aguilar, C.M.F.,
Emeritus of Pamplona (Spain).) พระอัครสังฆราช
กติติคุณแหงปมโปลนา ประเทศสเปน

3. พระอัครสังฆราชเคลวิน เอ็ดเวิรด เฟลิกซ
(Abp. Kelvin Edward Felix, Emeritus of Castries (St.
Lucia).) พระอคัรสังฆราชกิตติคุณแหงแคสตรีส ประเทศ
เซนตลูเซีย
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เพือ่จะไดเปนหน่ึงเดียวกนั นีคื่อหนทางของพระเยซูเจา

สตรีในชีวิตของพระศาสนจักร
และเร่ืองราวเก่ียวกับบทบาทของสตรีในพระ-

ศาสนจักรเลา? พระสันตะปาปาทรงพาดพิงถึงเร่ืองน้ี
ในโอกาสตางๆ พระองคตรัสเก่ียวกับเร่ืองนี้เม่ือเสด็จ
กลับจากริโอ เดอ จาเนโร พระองคตรัสวาพระศาสนจักร
ไมมีเทววทิยาทีล่กึซ้ึงเกีย่วกบัสตรี ขาพเจาถามพระองค
วา “สตรีควรมีบทบาทอยางไรในพระศาสนจักร
ทำอยางไรเราจึงจะชวยใหบทบาทของสตรีปรากฏเดนชัด
มากข้ึนในปจจบุนั?

“เราตองคนควาใหลกึซึง้กวาน้ีเกีย่วกบับทบาทของสตรี
ในพระศาสนจักร”

พระองคตรัสตอบวา “พอเบือ่การแกปญหาดวยการ
ทำใหสตรีคลายบุรษุมากข้ึน เหตุวามีองคประกอบของ
สตรีที่แตกตางไปกวาบุรุษ ส่ิงท่ีพอมักไดยินเกี่ยวกับ
บทบาทสตรี มักจะไดรับการกดดันใหคลายกับบุรุษ
สตรีกำลังถาม กำลังต้ังคำถามท่ีลึกซ้ึง และเราตอง
เผชิญหนากับเร่ืองน้ี พระศาสนจักรเปนตัวของตัวเอง
ไมได โดยปราศจากสตรีและบทบาทของสตรี สตรี
มีความจำเปนมากสำหรับพระศาสนจักร พระนางมารีย
ซ่ึงเปนสตรี มีความสำคัญมากกวาบรรดาพระสังฆราช
ที่พอกลาวดังน้ีก็เพราะเราไมควรเอาเร่ืองหนาท่ีมา
ปะปนกับตำแหนง ดังน้ันเราจึงตองศึกษาและคนควา
เกีย่วกับบทบาทของสตรีในพระศาสนจักรใหมากย่ิงข้ึน
เราตองทำงานหนักกวาน้ี เพื่อใหเทววิทยาท่ีลึกซ้ึง
เกีย่วกบัสตรี เราตองกาวไปในแนวทางน้ีเทาน้ัน เราจึง
จะสามารถพิจารณาบทบาทของสตรีไดดีข้ึน เรา
ตองการความเฉลียวฉลาดเย่ียงสตรี ในการตัดสินใจ
เก่ียวกับเรื่องที่สำคัญๆ ส่ิงทาทายในปจจุบันคือใหเรา
คิดถึงบทบาทพิเศษของสตรีในท่ีซ่ึงมีการใชอำนาจของ
พระศาสนจักร เกีย่วกบัเรือ่งราวตางๆ ในพระศาสนจักร

สังคายนาวาติกันที่สอง
ขาพเจาถามพระองควา “สังคายนาวาติกันท่ีสอง

ไดทำอะไรใหสำเร็จไปในเร่ืองน้ีบาง”
พระสันตะปาปาตรัสตอบวา “วาติกนัท่ีสองเปนการ

อานพระวรสารใหม โดยอาศัยแสงสวางจากวัฒนธรรม
ปจจุบันวาติกันท่ีสองผลิตการเคล่ือนไหวในการฟนฟู
ซ่ึงมาจากพระวรสารเดียวกัน ผลที่ออกมาย่ิงใหญมาก
ใหเรามองดูเรื่องพิธีกรรม ผลงานการฟนฟูพิธีกรรม
เปนการใหบริการแกประชาชนเหมือนกับการอาน
พระวรสารใหม จากสภาพความเปนจริงทางดาน
ประวัติศาสตร ถูกแลวมีทั้งการตอเนื่องและการยกเลิก
แตมีอยูส่ิงหน่ึงท่ีเห็นไดก็คือ การอานพระวรสารใหมี
ชีวิตชีวาในยุคปจจุบันซ่ึงเราจะพบในสังคายนาวาติกัน
ที่สอง และจะถอยหลังกลับไปอีกไมไดแลว นอกจาก
นั้นยังมีกรณีพิเศษ เชนพิธีกรรมตามแนวทางเดิม พอ

เมือ่พระสันตะปาปา (ตอจากหนา 3) คิดวาการตัดสินใจของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
(เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2007) ในอันท่ีจะอนุญาตใหใช
มิสซาภาษาละตินตามแนวของสังคายนาเทรนท (Trent)
นบัวาฉลาดสุขุม ดวยพระประสงคทีท่รงชวยบรรดาผทูี่
รูสึกไมสบายใจ (ในการเปล่ียนแปลง) แตส่ิงท่ีนาเปน
หวงก็คือการยกมิสซาภาษาละตินของสังคายนาเทรนท
ใหสูงสงเกนิไป

เพื่อแสวงหาและพบกับพระเจาในทุกสิ่ง
ในการชมุนุมเยาวชนโลกทีร่โิอ เดอ จาเนโร สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส ไดทรงประกาศหลายคร้ังวา
“พระเจามีจริง พระองคทรงแสดงองคในวันนี้ พระเจา
ประทับอยูทั่วไป” พระดำรัสน้ีสะทอนแนวทางของ
นักบุญอิกญาซีโอ กลาวคือ “เพื่อแสวงหาและพบกับ
พระเจาในทุกส่ิง” ขาพเจาจึงถามสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสวา “พระองคทรงแสวงหาและพบกับพระเจา
ในทุกส่ิงไดอยางไร”

พระองคตรัสตอบวา “ส่ิงท่ีพอกลาวท่ีริโอ เดอ 
จาเนโร หมายถึงเวลาท่ีเราแสวงหาพระเจา อันท่ีจริง
เรามักจะแสวงหาพระเจาในอดีต หรือในอนาคตที่เปน
ไปได พระเจาประทับอยูในอดีตเพราะเราสามารถ
เห็นรอยพระบาทของพระองค พระเจาประทับอยู
ในอนาคตตามท่ีทรงสัญญาไว แตพระเจาท่ีเปนรูป
เปนราง (หากจะใชคำพูดน้ี) ก็ในปจจุบัน ดวยเหตุนี้
การบนวามิไดชวยใหเราพบกับพระเจาเลย ในปจจุบัน
เรากลาววา โลกนี้ชางโหดราย คำรองเรียนเหลาน้ี
ในพระศาสนจักรอาจกอใหเกิดการออกกฎเพ่ือรักษา
ของเกาไวเทาน้ัน เปนการปองกันหรือ? เปลาเลย เรา
จะตองพบกบัพระเจาในปจจบุนั”

“พระเจาทรงแสดงพระองคในการเปดเผยใน
ประวัติศาสตร เวลาเปนจุดเร่ิมตนของขบวนการและ
สถานท่ีทำใหเดนชดัย่ิงข้ึน พระเจาประทับอยใูนประวัติ-
ศาสตรที่กำลังดำเนินไป”

“เราตองไมเนนในเร่ืองของการมีที่ซ่ึงเราจะได
ใชพลงัของเรา เราควรเร่ิมตนเดินทางในขบวนการของ
ประวัติศาสตร เราควรเริ่มตนขบวนการแทนที่จะยึด
ที่ทางไว พระเจาทรงเผยแสดงพระองคเองในกาลเวลา
และทรงประทับอยูในขบวนการของประวัติศาสตร
นีจ่งึเปนการเนนถงึกิจการท่ีจะกอใหเกดิประวัติศาสตร
และสำหรับกิจการน้ี เราตองมีความอดทนและตอง
รอคอย”

“การพบกับพระเจาในทุกส่ิงมิใชเปนเพยีงความฝน
หากเราปรารถนาจะสัมผัสกับพระเจา และพบกับ
พระองคไดในรูปแบบลัทธิประสบการณ แตทาน
ไมสามารถสัมผัสกับพระเจาไดดวยวิธีนี้ เราจะพบกับ
พระเจาไดในบรรยากาศลมเบาๆ ดังเชนเอลียาห ดังท่ี
นักบุญอิกญาซีโอกลาวไววา ส่ิงท่ีจะชวยเราสัมผัส
กับพระเจาน้ันเราเรียกวาสัมผัสฝายจิตวิญญาณ นักบุญ
อิกญาซีโอขอรองใหเราเปดความรูสึกฝายจิตวิญญาณ
ที่จะสัมผัสกับพระเจาน้ันใหเปนแบบทดลองเทาน้ัน

ไมพอ เราตองการการรำพึงภาวนา เปนความรูสึกวา
เรากำลังดำเนินไปในหนทางแหงการเขาใจความรัก
และสถานภาพท่ีถูกตองของเรา เคร่ืองหมายท่ีแสดง
ใหเห็นวาทานกำลังเดินอยูในหนทางท่ีถูกตองก็คือ
ความสงบอันลึกซึ้ง การปลอบโยนฝายจิตวิญญาณ
ความรักตอพระเจา และความรักทุกส่ิงในองคพระเจา

ความแนใจและความผิดพลาด
ขาพเจาถามพระองควา “ดังน้ันถาการสัมผัสกับ

พระเจามิใชเปนเพียงความฝน และการเดินทางโดย
อาศัยแนวทางของประวัติศาสตรเทาน้ัน เราก็สามารถ
ทำส่ิงท่ีไมถกูตองกไ็ด”

พระสันตะปาปาตรัสตอบวา “ถูกแลว ความ
พยายามท่ีจะแสวงหาและพบกับพระเจาในทุกสิ่งน้ัน
ยังมีขอบเขตของความไมแนใจอยูดวย ตองมีแน หาก
บุคคลใดกลาววาเขาแสวงหาและพบกับพระเจา
ในทุกสิ่ง แตก็ยังมีบางอยางซ่ึงไมแนนอน ตองมีแน
หากใครคนหนึ่งบอกวาเขาไดพบกับพระเจาแลวอยาง
แนนอน และไมมีขอสงสยัใดๆ เลย อยางน้ีไมดี สำหรบั
พอนี ่ท่ีมิใชเปนกญุแจท่ีแนใจ หากใครคนหน่ึงมีคำตอบ
สำหรับทุกอยาง ยอมเปนขอพิสูจนวาพระเจามิไดสถิต
อยูกับเขา หมายความวาเขาเปนประกาศกจอมปลอม
ดวยการใชศาสนาสำหรับตัวเอง ผูนำท่ีมีชื่อเสียงของ
ประชากรของพระเจา เชนโมเสสยอมมีความสงสัย
เจอืปนอยดูวย ทานตองมีทีไ่วสำหรบัพระเจา มิใชมีแต
เพยีงความแนใจของเราเทาน้ัน เราตองถอมตน ความไม
แนใจจะควบคูไปกับการแสวงหา เพื่อจะไดพบกับ
ความแนใจในความปลอบโยนฝายจิตวิญญาณ”

“การเส่ียงในการแสวงหาและพบกับพระเจาใน
ทุกส่ิงยอมเปนความเต็มใจท่ีจะอธิบายมากเกินไป เปน
การกลาวอยางความแนใจของมนุษยและอยางหย่ิงยโส
วา “พระเจาอยนูี”่ ดังน้ันเราก็จะพบกับพระเจาท่ีเทากับ
ความสามารถของเรามนุษยเทาน้ัน ทัศนคติที่ถูกตอง
ก็ คือทัศนคติของนักบุญออกัสตินทานกล าวคือ
“จงแสวงหาพระเจาเพ่ือจะไดพบกับพระองค แลว
แสวงหาพระองคตลอดนิรันดร หลายครั้งเราแสวงหา
คลายกับวาเราตาบอด ดังท่ีเรามักจะอานในพระคัมภีร
และน่ีคือประสบการณของบรรดาปตาจารยแหง
ความเช่ือของพระศาสนจักร ทานถือแบบอยางของเรา
เราตองอานจดหมายถึงชาวฮีบร ูบทท่ี 11 อกี อบัราฮัม
เดินออกจากบานของทาน โดยไมทราบวาจะไปไหน
เปนการกระทำไปดวยความเช่ือ บรรพบรุษุในความเช่ือ
ของเราสิ้นชีวิตพรอมกับเห็นความดีที่เขาไดรับคำม่ัน
สัญญาไวจากแตไกล พระเจามิไดทรงประทานชีวิตให
แกเราเหมือนหนังสือที่เขียนไวแลว ทุกส่ิงเขียนลงไป
หมด แตหมายความวาเราตองกาวหนาเดินทาง กระทำ
แสวงหา เหน็... เราตองเขารวมในการผจญภยัเพือ่พบกบั
พระเจา และเราตองปลอยใหพระเจาทรงแสวงหาและ
พบกับเราดวย”
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ประสบการณดีๆ (ตอจากหนา 8)

สวนวันท่ีสามเปนการแบงปนประสบการณการ
สัมผัสชีวิตเม่ือวานจากวัดตางๆ  มีการแบงปนเพิ่มเติม
จากพระสังฆราช และฟงคำปราศรัยและใหขอสังเกต
ของผจูดังานแผนกตางๆ เพือ่เปนแนวทางปฏิบติัตอไป
ผมูาชุมนุมไดรวมพธีิปดปแหงความเช่ือและการชุมนุม
วิถีชุมชนวัดดวยพิธีบูชาขอบพระคุณโดยประธาน
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศอินเดีย พระ-
คารดินัล Oswald Gracias พระอัครสังฆราชแหง
บอมเบย ที่สุดเปนการปดการชุมนุมวิถีชุมชนวัดระดับ
ชาติคร้ังท่ี  1 ดวยคำปราศรัยของประธานจัดงาน
พระสงัฆราช Thomas  Dabre

มีขอคดิดีๆ จากพระสังฆราชหลายองคและฆราวาส

ที่ออกไปแบงปน ทำใหที่ประชุมไดกำลังใจและเขาใจ
ความหมายของวิถชีมุชนวัดมากข้ึน

พระอัครสังฆราช Filipe Neri Ferrao แหงอัคร-
สังฆมณฑลกัว กลาววา “วถิชีมุชนวัด (SCC s) เปนบาน
และโรงเรียนแหงความเปนหนึ่งเดียวกันในความเช่ือ
ทีท่กุคนจะมีประสบการณจากพระเจา ยงัเปนเคร่ืองมอื
ที่มีประสิทธิภาพในการชวยใหเกิดมิตรภาพซ่ึงกันและ
กันในพระศาสนจักรและในสังคมท่ีเต็มไปดวยความ
ขัดแยง วตัถุนยิม และปจเจกนิยม”

พระอัครสังฆราชกิตติคุณ Bosco Penha แหง
บอมเบย กลาววา  “วถิชีมุชนวดั เปนยาขนานแทรักษา
โรคปจเจกนยิม การแขงขันกัน และบรโิภคนยิม ความ
รักซ่ึงกันและกัน จะผูกพันทุกคนเขาดวยกัน ชุมชน
คริสตชนท่ีดำรงชีวิตอยูทามกลางคนตางศาสนา
สามารถดำรงชีวิตเปนประจักษพยาน และความเช่ือ
จะถายทอดกันแบบไมตองพดู ถาชมุชนคริสตชนดำรง
ชวีติดีๆ คนรอบดานจะดำรงชีวติในลักษณะเดียวกนั   วถิี
ชุมชนวัดจะปรับเปลี่ยนสังคมใหเปนชุมชนมนุษยชน
ทีซ่ึ่งคนทุกความเชือ่จะเรยีนรทูีจ่ะแบงปนและเอาใจใส
กันและกัน ฉะน้ันทุกคนตองออกจากตัวเองไปหา
เพื่อนบานในทุกสถานการณและทุกสภาพการณ
โดยเฉพาะยามที่เขาตองการความชวยเหลือ ใหเราชวย
ปรับเปล่ียนโลกแหงวัตถุนิยมดวยความศรัทธาใน

พระเจา บริโภคนิยมดวยการแบงปน และปจเจกนิยม
ดวยความรักซึ่งกันและกัน”

พระสังฆราช Thomas Dabre ประธานจัดงานการ
ชมุนุมคร้ังน้ี สรุปวา เปนเวลา 30 ปแลวท่ีพระศาสนจักร
อินเดียมีการอภิบาลตามแบบวิถีชุมชนวัด  พระ-
ศาสนจักรอนิเดียมีชมุชนคริสตชนยอยถงึ 68,000 ชมุชน
แตยังตองการความกลาหาญท่ีจะกาวตอไป พรอมกับ
ประเทศเพ่ือนบาน อยางเกาหลีใต ศรีลงักา ไทย เยอรมนี
และสวิตเซอรแลนด ผลของการอภิบาลตามแบบ
วถิชีมุชนวดัอาจสรุปไดวา ในแตละครอบครวัครสิตชน
ไดสัมผสักบัพระวาจามากขึน้ พระสงฆเขาไปมีสวนรวม
ในชีวิตของผูมีความเช่ือมากข้ึน เกิดมีผูนำฆราวาส
มากข้ึน และคริสตชนมีความเปนหน่ึงเดียวกัน สำนึกถงึ
การเปนเจาของพระศาสนจักรและมีความช่ืนชมยินดี
ในชีวติคริสตชนมากข้ึน

คณะของเราไดเดินทางกลับมาพรอมดวยความ
ประทับใจ และชืน่ชมยนิดีทีมี่โอกาสไปรวมงานชุมนุม
ของผูมีความเช่ือเดียวกันท่ีมีความแตกตางมากมาย
ทั้งวัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ แตยังรักกันและเปน
หน่ึงเดียวกันได ขอบคุณพระเจาสำหรับโอกาสอันดี
ยิง่น้ี และประสบการณดีๆ ตลอดจนพระพรของพระเจา
ที่พวกเราไดรับตลอดการชุมนุมครั้งน้ี

ผลดัใบ...
(tanpanlop@gmail.com)

ใกลเขาฤดูหนาว ใบไมแตละใบเร่ิมปลิดตัวเอง
ออกจากก่ิงกานรวงลงสพูืน้ดิน เพือ่ตอนรบัอากาศหนาว
ที่กำลังจะมาเยือน

เปนเหมือนส่ิงท่ีธรรมชาติกำหนดไวแลววาวันหน่ึง
ใบไมแตละใบตองรวงหลนลงมาจากตนไมวันใด
กว็นัหน่ึง

ปนีอ้ากาศเย็น ขณะกำลงักาวเขาสปูใหม
ลมหนาวยังคงพัดมาเปนระยะ พดัเอาใบไมทีพ่ืน้ดิน

ไปกองรวมกันอยใูนสนามหญา
ผมน่ังอยใูนสวนสาธารณะแหงหน่ึง นัง่มองทองฟา

ในยามอาทิตยอัสดง พรอมกับเส้ือกันหนาวตัวเกงท่ี
ทำใหตัวเองอบอุน

เหน็แสงอาทิตยทีก่ำลงัจะลับตาไป ใจคิดแตเพยีงวา
ลมหายใจของวันน้ีกำลังจะผานไปอีกหน่ึงวัน แต
พอแหงนหนามองข้ึนไปบนทองฟาเห็นบรรยากาศของ
ทองฟาพรอมกับแสงอาทิตยแลว สมองเร่ิมคิดวาไมสินะ
มันกำลงัผานไปอีกหนึง่ปตางหาก

อีกหน่ึงปในตางแดน ที่ มี เรื่องราวผานเขามา
มากมาย เปนเหมือนโชคชะตาในชวงหน่ึงของชีวิต
ไมคิดเหมือนกันวาจะผานพนไปไดดวยดี มีทัง้เร่ืองราว
ที่ประทับใจ เรื่องราวที่ตองเรียนรู และเร่ืองราวที่ตอง
ตอส.ู..

เชนเดียวกับอีกหลายชีวิต ในหวงของกาลเวลา
เดียวกัน ไมวาจะอยูที่ใดบนโลกใบนี้ คงมีเรื่องราวที่

เลาขาน และถูกบันทึกไวในความทรงจำ ตราบเทาท่ี
ลมหายใจยงัมีอยู

ใบไมแตละใบยังคงปลิวรวงลงสพูืน้ดิน อกีไมนาน
ตนไมเหลาน้ีคงเหลือเพียงกิ่งกานเพื่อตอนรับฤดูหนาว
และรอการผลิใบอีกคร้ังเม่ือฤดูหนาวผานพนไป

ชีวิตของคนเราคงไมตางกันนัก ภายใตธรรมชาติ
เดียวกันท่ีเปนผูกำหนดใหเกิดกาลเวลา และฤดูกาล
ที่ผันผาน

ใบไมแตละใบคงเหมือนกับเหตุการณของชีวิต
ในแตละเร่ืองท่ีผานไป เราไมสามารถยอนกาลเวลาได
แตเราสามารถมองยอนกลับไปไดวา แตละเรื่องราว
ที่ผานมาน้ันทำใหชีวิตเราแกรงและเขมแข็งข้ึนหรือไม
เรามีความสุขหรือความเศราท่ีเกิดข้ึน

ความหวงัท่ีเคยมใีนหวงเวลานัน้ไดผานพนไปแลว
และเปนความจริงท่ีวาเราไดอยูตรงนั้น

ใบไมแตละใบไดทำหนาท่ีของมันอยางดีทีสุ่ดแลว
กอนท่ีจะรวงลงจากตน เพือ่ใหตนไมนัน้ไดเติบใหญข้ึน

คนเราจะเติบโตเปนผูใหญไดคงดวยเหตุผล
เดียวกัน ดวยการเรียนรูและอยูกับแตละหวงเวลาอยาง
มีความหมาย ตองตอสูและพบท้ังความสมหวังและ
ผดิหวงั ซ่ึงเปนองคประกอบของการมีชวีติอยู

ใบไมไดทนตอการแผดเผาของแสงแดดฉันใด
ชวงเวลาของชีวิตก็ตองทนกับอุปสรรคและความทุกข
ยากท่ีเกิดข้ึนฉันน้ัน

ตนไมใหญที่มีอายุนับรอยปจึงมีความแข็งแกรง
ยืนตระหงานเปนรมไมที่ใหความรมเย็นเปนท่ีอาศัย
แกนกและสัตวอื่นได เพราะไดผานรอนผานหนาว

ผานฤดูกาลมาอยางนับคร้ังไมถวน
ทกุครัง้ท่ีตนไมแตละตนเร่ิม “ผลดัใบ” นัน่หมายถงึ

การปลอยวางของตนไม และใบไมไมสามารถไมยดึติด
กบัตนไมไวตลอด

เราเองแตละคนก็ไมสามารถยึดติดในเร่ืองใด
เรื่องหน่ึงไดเชนเดียวกัน ไมวาจะเปนความสำเร็จ
หรือความลมเหลว เปนความสมหวังหรือความผิดหวัง
เปนความร่ำรวยหรือความยากจน เปนอำนาจหรือการ
ถูกกดข่ี ทุกอยางจะเปล่ียนไปเมื่อถึงเวลา

การผลัดใบ คือจุดเปล่ียนและการลาจากส่ิงท่ีเคย
เกิดข้ึน

การผลใิบ คือโอกาสและความพรอมท่ีจะเริม่ตนอกี
ครัง้หนึง่ ในทุกชวงเวลาของเราจงึมีโอกาสเริม่ตนเสมอ

อยาฝนตัวเอง ฝนธรรมชาติ ดวยการยึดติดและ
ไมใหโอกาสตัวเองในการเร่ิมตนแตละคร้ัง

ในความสำเร็จมีความลมเหลว ในความสมหวัง
มีความผิดหวัง ในความร่ำรวยมีความยากจน ในการ
มีอำนาจมีการถูกกดข่ี

เรามีอดตี...เพือ่กาวสปูจจบุนัและอนาคต เม่ือมาถงึ
ปจจุบันและผานเลยอนาคตก็กลายเปนอดีต

ผมมองใบไมที่พื้นดินแตละใบเปนเหมือนอดีตท่ี
จับตองไดในแตละเรื่อง ลมไดพัดใบไมไวไปกอง
รวมกันเปนเหมือนความทรงจำกอนโตท่ีไดเกิดข้ึน
และอยทูีน่ัน่...

ชวงเวลาของการผลิใบของตนไมที่อยูตรงหนา
ผมคงอีกไมนาน ใบออนๆ คงไดออกมาลอเลนกับ
สายลม

หากเราไดสัมผัสกับอัศจรรยที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ
แตละวัน ก็จงเช่ือม่ันในอัศจรรยที่เกิดข้ึนในตัวเราเอง
แตละคน

ดวยความศรทัธา คิดดี พดูดี และทำดี !



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่38 ฉบบัที ่5 ประจำวนัที ่26 มกราคม - 1 กมุภาพันธ 2014หนา 14

คณุสมบัตขิองผสูมัคร : สำเรจ็ช้ัน ม.3 หรอืเทยีบเทา
ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม : โทร.        0 - 2311 - 1546, 0 - 2741 - 8550

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

โรงเรยีนพระกุมารเยซวูทิยา
Convent of the Holy infant Jesus School

763 สุขมุวทิซอย 101 พระโขนง กรงุเทพฯ 10260
“มงุพัฒนานักเรยีนสคูวามเปนเลศิ ทางวชิาการ
คณุธรรม และความเอือ้อาทรตอกนัและกัน”

 ⌫
- โรงเรียนเปดสอนวิชาเลขานุการมา 50 ป
- ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือในการเรียนการสอน
- หลกัสูตรประกอบดวย วชิาภาษาอังกฤษ วชิาคอมพวิเตอร วชิาภาษาจีนและ

ญีป่นุ วชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ วชิาคณิตศาสตร วชิาธุรกจิ
การพาณิชย วชิาจริยศึกษา และวิชาพมิพดีด

- โรงเรียนรวมกับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต
พระโขนง จดัการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- นักเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได
- ผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเปนจำนวนมาก ไดรับการ

บรรจุเขาทำงานทันทใีนบรษัิท และองคกรธุรกจิตางๆ
- โรงเรียนเปดรับสมัครนักเรียนใหม ปการศึกษา 2557 ต้ังแตวนัท่ี 6 มกราคม

ถงึวนัท่ี 7 กมุภาพันธ 2557

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
มารีย อรูซลูา บญุสม เจริญเอง

ชาตะ 23 สงิหาคม 2463
เกดิใหมในพระเจา 12 ธนัวาคม 2556

รวมอาย ุ93 ป
ขอใหทานพกัผอนในสนัตสิขุเทอญ (Rest in Peace)

ดวยความอาลยั
จาก สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 38 ©∫—∫∑’Ë 5 ª√–®”«—π∑’Ë 26 ¡°√“§¡ - 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 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

(«—¥π—°∫ÿ≠‚∑¡—  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≠‡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. æ√–-

 —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π √à«¡

¥â«¬æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ

„πæ‘∏’¡’‚ª√¥»’≈‡®‘¡·≈–Õ«¬æ√ºŸâªÉ«¬ „π‚Õ°“ «—π

ºŸâªÉ«¬‚≈°

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

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

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ Õ.Õ√—≠ª√–‡∑»

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.30 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

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

0-7424-5195)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’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-

6355

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

¢Õ‡™‘≠√à«¡¡‘ ´“‡∑‘¥‡°’¬√µ‘∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥

°ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 ‡«≈“

19.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕ¥‘»—°¥‘Ï  °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

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

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

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

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

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

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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¡“√“∏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

�����·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™œ ‡ªî¥

‚§√ß°“√Õ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘‡∑§π‘§°“√‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π

·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ¢Õ‡™‘≠ºŸâ‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑πµ“¡«—¥

∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘¥—ßµàÕ‰ªπ’È 1. ‡ªìπºŸâ‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π„π«—¥

À√◊Õ∫â“ππ—°∫«™‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï 2. Õ“¬ÿ√–À«à“ß 15-

55 ªï 3. ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°‡®â“Õ“«“ À√◊ÕÕ∏‘°“√

‡®â“§≥– √à«¡°“√Õ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π

‚¥¬Õ“®“√¬å‡√¡’¬å  π“¡‡∑æ „π«—π∑’Ë 14-15 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2014  ‡«≈“ 09.00-17.00 π.  ∑’ËÕ“§“√ ¬“¡°≈°“√

ª∑ÿ¡«—π §à“Õ∫√¡ 2,800 ∫“∑ (√«¡Õ“À“√°≈“ß«—π

·≈–‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√‡√’¬π) √—∫®”π«π 20 ∑à“π

À¡¥‡¢µ°“√√—∫ ¡—§√«—π∑’Ë 3 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 π’È

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥√“™‘π’ —πµ‘¿“æ Õ.‡¡◊Õß ®.æ—∑≈ÿß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 15 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø  ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈  ‡ªìπª√–∏“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

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ‡æ™√∫Ÿ√≥å ©≈Õß«—¥·≈–

™ÿ¡πÿ¡π—°∫«™ ‡¢µ 2 «—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

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

«—π‡ “√å∑’Ë 22 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 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

Õ “   π «‘ À “ √ · ¡à æ √ – ª √ – ®— ° …å ∑’Ë ‡ ¡◊ Õ ß ≈Ÿ √å ¥

π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“

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

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ

1407, 08-9108-6850 À√◊Õ E-mail : thaisacredmusic

@gmail.com

����� ©≈Õßæ√–√Ÿªæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß√—°…“§πµ“∫Õ¥

(æ√–‚µ) «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ «—π‡ “√å∑’Ë 1 ¡’π“§¡ 2014 æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π.

����� 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≈“§¡ / «—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‘

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)



ªï∑’Ë 38 ©∫—∫∑’Ë 5 ª√–®”«—π∑’Ë 26 ¡°√“§¡ - 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❇  ÿ “π»“πµ‘§“¡ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 ¡°√“§¡ 2014/2557

‡«≈“ 10.00 π. ¡’√Õ∫‡¥’¬«  ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡∫ÿ≠√“»’

 ¡‡¥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)

❇ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 30 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“ 08.00 π.

‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

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

1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 ‡«≈“ 09.30 π.

❇ «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 ¡’π“§¡ 2014 ‡«≈“

16.30 π. ¡‘ ´“„π ÿ “π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–

‡∑’¬π®”Àπà“¬)

 —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

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.

∑’ËÀâÕß«—¥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

°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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

 ¡—§√ ¡“™‘° Õÿ¥¡ “√ √“¬ —ª¥“Àå 400 ∫“∑/ªï
Õÿ¥¡»“πµå √“¬‡¥◊Õπ 400 ∫“∑/ªï

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘µÕ≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é  „π‡ø´∫ÿâ§
·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่38 ฉบบัท่ี 5 ประจำวนัท่ี 26 มกราคม - 1 กมุภาพันธ 2014 หนา 17

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

: คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอธีรพงษ นาแวน สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอเกรียงไกร ยิ่งยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอศิริชาญ
เอยีงผาสกุ สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพอนที ธรีานวุรรตน สังฆมณฑลอดุรธานี : คุณพอไมตร ีทาสุวรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพอบุญพฤกษ ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย
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ขอคำภาวนาอุทิศแด
เปโตร โชคชยั อากรนิธ์ิ
ผูเกิดใหมในพระเจา

ชาตะ 12 กรกฎาคม 2512
มรณะ 20 มกราคม 2555

ขอใหดวงวิญญาณ
ยอแซฟ โชคชัย อากรนิธิ์

ไดพักผอนในความรักของพระเจาตลอดนิรันดร

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกนัอคัคภียั การขนสง อบัุตเิหตสุวนบคุคล
และกลมุ การเดนิทาง รวมทัง้ประกนัเบด็เตลด็

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หม้ันทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

ฟรังซิสเซเวียร
วนัชยั  หอมนิยม
ชาตะ 31 ธันวาคม

2483
เกิดใหมในพระเจา

24 พฤศจิกายน
2556

“พระเยซูเจาขา ลูกวางใจในพระองค”

ขอความดีความรักอันศักด์ิสิทธ์ิ
โปรดตามติดช่ัวฤดีชีวีขาฯ
เขาพำนักในนิเวศนมโหฬาร
แหงพระเจาจอมราชาตลอดกาล

ระลกึถึงพอ-แม ในคำภาวนา
ฟรงัซิสเซเวยีร ชอบ มณนีอย

เกดิใหมในพระเจา 31 มกราคม 1983
มารีอา ประสาร มณนีอย

เกดิใหมในพระเจา 3 มกราคม 2002

หนังสือความเชือ่
อนัเปนชวีติ

บอกเลาเรือ่งราว “คำสอน
และชีวิตที่เปนขาวดี”

ทีค่รสิตชนตองรแูละตองเปน
โดยพงศ ประมวล

ราคา 120 บาท
ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

สวัสดีครับ
พี่นองที่รัก
ทุกทาน
ขอเขียน

แตละอาทิตย
จากใจ

เจาอาวาส
ถึงพ่ีนองสัตบุรุษ

โดยคุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ
เต็มเปยมดวยขอคิดในการดำเนินชีวิต

ราคา 120 บาท

ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกฯ
 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เปนหน่ึงเดยีว
กบัพระครสิตเจา

ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชมุนมุ

เคารพศีลมหาสนิท
โดยคณุวณีา โกวทิวานชิย  ราคา 170 บาท

ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกฯ  โทร. 0-2681-3900
ตอ 1801

และกับผูอื่น
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ขามเรือทาวัดสุวรรณ และเดินออกมาตามทางเล้ียวขวา เดินตอไปอีก
สักหนึ่งปายรถเมล จะเห็นตลาดท่ีเปนทางขามฟากทาเรือ ส่ีพระยา หรือชื่อ
ที่คนเรียกกันคือ คลองสานพลาซา เดินตรงเขาไปในตลาดไดครึ่งทาง มองไป
ทางขวามือจะเห็นแยก เดินเล้ียวขวาไปตามทางแยกนั้น สักรอยเมตรมองไป
ทางขวาจะเห็นท่ีสงบๆ ผมไมแนใจวาแถวน้ันโดยรวมๆ ของพื้นท่ีเรียกอะไร
แตผมกำลงัไปยังรานหนังสือแหงหน่ึงท่ีชือ่ รานก็องดิก

รานหนังสือท่ีเปดข้ึนจากคนรักหนังสือบรรยากาศยอมผิดแผกไปจาก
รานท่ีต้ังใจมาทำธุรกิจอยางเดียว รานหนังสือเพื่อขาย กับรานหนังสือเพื่อ
สรางมุมใหคนพันธุเดียวกันมาเสพตัวหนังสือและบรรยากาศแคเดินผาน
หรือเขาไปน่ังก็สัมผัสกันไดแลว มันเปนวันเสารที่ปฏิทินถูกติดปายไววา
“วนัเด็ก”

อาการเบื่อกรุงเทพฯ ของผม เปนไปอยางตอเนื่องเมื่อเกิดความไมสงบข้ึน
ในบานเมืองของเรา เปดส่ือก็พบแตความขัดแยง แสดงความคิดเห็นใดก็ลังแต
จะถูกลากเขาไปเปนพวก เรื่องนิดหนอยก็สามารถหยิบยกเปนประเด็นใหญโต
รวมกิจกรรมบางอยางก็ผิด ไมรวมกิจกรรมบางอยางก็ถูกหาวาจะเปนไทย
เฉยอยใูย ความจริงแท ถกูผดิ ดูเหมือนกลายเปนเร่ืองของใครของมัน วนัเด็กปนี้
จึงเกิดความสงสารเด็กขึ้นมาอยางประหลาด บวกกับอยากปลอยเด็กในใจใหมี
พื้นท่ีเล็กๆ ในการสูดอากาศบริสุทธ์ิบาง

 ผมหยบิหนงัสือ 2-3 เลม ส่ังกาแฟลาเตรอน พรอมทองไปบนโลกหนังสือ
ทีห่ยบิมา เม่ือนกึถงึวนัรงุข้ึนซ่ึงเปนวนัฉลองพระเยซเูจาทรงรบัพธีิลาง พรอมดวย
จำนวน 2 มิสซาท่ีตองทำ ใน 2 วัด ผมจึงเปดพระคัมภีรอานเพ่ือตระเตรียม
ไดใจจริงๆ พระบิดามีเสียงจากฟากฟากับเหตุการณของท่ีแมน้ำจอรแดน
ยามเม่ือพระองคทรงรับพิธีลาง “ทานเปนบุตรสุดท่ีรกัของเรา”

“Son of God” หรือแปลเปนไทยวาบุตรพระเจา เปนช่ือภาพยนตรจาก
บริษัทยักษใหญ ที่จะเขาฉายในเดือนกุมภาพันธนี้ ซ่ึงคงเปนเรื่องของประวัติ
ของพระเยซูคริสตเจาน่ันเอง พระเจาพระองคมีที่นาสนใจและแสดงออก
ถงึความรักมนุษยมากมาย ผมเคยอานผานตาเร่ืองของคุณพอเจาวัดท่ีเผอญิมีลกูวดั
ที่พระเปนเจามาประจักษใหเห็นเดือนละคร้ัง คุณพอเจาวัดยอมเช่ือยากอยูแลว
กับเหตุการณแบบน้ี คุณพอเลยบอกลูกวัดคนน้ันวา พบพระเปนเจาเม่ือใด
ฝากถามดวยวา บาปไหนท่ีพอมักทำผดิพลาดบอยๆ ทานผอูานคิดวาลูกวดัคนน้ัน
จะถามไหม?

ไมนานหลังจากท่ีคุณพอเจาวัดพบลูกวัดคนน้ันอีกคร้ัง ทานก็เลยแกลงๆ
ถามวา ถามพระเปนเจาใหหรือยัง ลูกวัดคนน้ันก็ตอบวา ถามแลว ทีนี้แหละ
เจาวัดถึงกับอึ้ง ตายแนๆ ลูกวัดรูหมดแนๆ เจาวัดทำใจดีสูเสือถามกลับไปวา
แลวพระเปนเจาบอกอะไรกับเธอละ ลูกวัดตอบไดนิ่งมาก พระเปนเจา
ตรัสตอบวา “พระองคลืมไปหมดแลว” พระเปนเจาใหอภัยมนุษยเสมอ
ตามหา และนำกลับ ใหโอกาสและพรอมจะอำนวยพระพร

ผมคิดเลยเถิดไปกวาน้ันวา ถาเสียงตอกย้ำวาพระเยซูเปนบุตรพระเจา
ในวันรับพิธีลาง ในวันท่ีพวกเรารับศีลลางบาปทันทีเราก็กลับกลายเปนบุตร
พระเจาเชนกัน เปนลูกพระ ลูกพระไมเห็นมีเง่ือนไขอะไรมากไปกวา การรับ
ความรักท่ีพระมีตอเรา ตราท่ีประทับ น้ำท่ีรดราดและลางชำระ นอกจากการ
คืนดี และผานพนจากบาปกำเนิด ยังไดรับการตอนรับกลับบาน ยังไดรับ
การเชื้อเชิญเขามาในครอบครัวใหญ การเปนลูกของพระชางมีคาเสียจริง
ไมแปลกหรอกทีเ่ราจะทักทายกนัวา “พระเจาสถิตกับทาน”

กาแฟเกลีย้งแกวแลว ผมยงัอยากน่ังสงบๆ ในรานหนังสือนีอ้ย ูเจาของราน
แนะนำวา มีชาจากเม็กซิโก นาสนใจดี จัดมาหน่ึง ผูคนเริ่มทยอยเดินเขามา
ยงัรานหนังสือแหงน้ี อากาศเร่ิมรอนขึน้ โตะทุกตวัมีคนจับจอง ผมนกึถงึทิศทาง
ของงานส่ือในปนี้ แนนอนวาในแงของงานพิมพเราคงตองทำหนังสือพิมพ

อุดมสาร และ
นติยสารอุดมศานต
ตอไป  รวมท้ัง
หนังสืออื่นๆ อีก
รวมเลมบทความ
บางบท หนังสือ
แปล ทำหนังสือ
ในวาระสำคัญๆ
เชน 30 ปการเสด็จ
เยือนประเทศไทย
ของนักบุญยอหน ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา หรือโอกาสแหงการสถาปนา
ของนักบุญยอหน ที่ 23 พระสันตะปาปาดวย การเปดตัวหนังสือการตูนท่ีวาด
โดยคนไทย โดยนำเรือ่งราวสากล แตสอดแทรกกิจกรรมทีเ่กดิข้ึนในสังคมไทย
ดวย หนังสือที่ตองไปรวมงานกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกพระศาสนจักร มีความคาดหวังถึงการใชเทคโนโลยีมากข้ึน
การทำนวิมเีดีย และการใหความสนใจกับคนรนุใหม งานออกบธูสัปดาหหนงัสือ
แหงชาติยงัคงอยแูละเขมขนข้ึน

งานในสวนของรายการโทรทัศน นายินดีที่รายการแสงธรรมเราเดินทาง
มาถึงปที่ 20 แลว คงมีกิจกรรมใหญๆ เกิดข้ึน หรือการจัดทำของท่ีระลึกและ
ชักชวนผูมีสวนเก่ียวของสนับสนุนมารวมใหคำแนะนำในโอกาสการกาวสู
ทศวรรษที ่ 3 รายการในชองยทูปู ทัง้ 2 รายการ คุยกบัวษิณุ พระคมัภรีทีฉ่นัรกั
และรายการท่ีจะเพิ่มเขามาอีก 2 รายการ รวมทั้งการชักชวนพันธมิตรคาทอลิก
มาเปดรายการอีก 1 นอกจากน้ันส่ือขางนอกท่ีรวมผลิตรายการ เชน ตามรอย
ศรทัธา ซีรสีแรกจบไป 8 ตอน คือ กวา 445 ป ครสิตศาสนาในเมืองไทย คาดวา
ปนี้อาจมีซีรีส 2 งานวิทยุมีแนวโนมจะจัดพบปะคนวิทยุคาทอลิกคร้ังท่ี 2 และ
สรางนักจัดรายการใหม ตามปริมณฑล งานไอที พรอมยกระดับ มิใชการชุมนุม
แตเปนการสรางสรรคส่ือเพื่อตอบสนองโลกดิจิตอล แอพพลิเกชั่น สามารถ
ลิงคผานงานส่ือทุกส่ือท่ีผลิต สวนการใหการศึกษาเร่ืองส่ือ หรือส่ือศึกษา
ยงัเขมขน หลงัจากเปดตัวไปหลายเวที และหลายสถาบัน

งานถายทอดสด ผานทางเว็บไซตเปนอีกงานหน่ึงท่ีส่ือมวลชนจัดสรร
และใหบริการ ตามความเหมาะสม เพราะเปนงานในเชิงบูรณาการส่ือทุกส่ือ
เขาดวยกัน เพื่อการรับชมและติดตามความเคล่ือนไหวของพระศาสนจักร
เปนตนงานคริสตมาสท่ีผานมา สวนเดือนสิงหาคม คงไดเห็นกันกับแสตมป
ความรวมมือระหวางกรมไปรษณียไทย กับการไปรษณียของวาติกัน โดย
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รวมประสานงานเร่ืองขอมลู ฯลฯ

ผมเขียนงานตางๆ ลงในสมุดโนตเพ่ือไวใชประชุมกับเพ่ือนรวมงาน
หรือเจาหนาท่ีส่ือ ทองเร่ิมรองแลว แดดเท่ียงสองเขามายังโตะท่ีผมเลือก
อานหนังสือในมุมเชาๆ ทีต่องใชแสงจากโคมไฟ ผมไมเชือ่วาชีวติสับสนจะทำให
เราคิดอะไรสรางสรรคและไปในเชิงบวกได แตเม่ือใดก็ตามท่ีคิดวา เราเปน
ลูกของพระ ยังไงพระองคจะทรงดูแล เม่ือนั้นก็เหมือนมีเงาอะไรบางอยาง
มาปดก้ันเรา จากมุมมืด มีรมใหญๆ มากางกันเราใหหางจากพายุในใจ หรือ
นอกกาย ตอหนาพระเปนเจา เรากเ็หมอืนเดก็ๆ เลก็ๆ วิง่ซุกซน พระองคคงเฝา
มองเราดวยความเอ็นดู

ผมขามเรือกลับมาบานพรอมจะไปทำงานอภิบาลตอในชวงบายๆ ตนๆ
ของวันเดียวกนั เม่ือชวีติรม(เยน็) พอแลว กถ็งึเวลาท่ีตองออกไปกลางแดดอีกคร้ัง
แมไมมีรมกำบัง ก็ทราบดีวา เรามีโลคุมกัน มีเสียงลอยมาจากท่ีไหนสักแหง ...
“พระองคจะทรงดูแล...ทานเปนบุตรสุดท่ีรกัของเรา”

บรรณาธิการบริหาร

ชวีติรมๆ
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µÕπ∑’Ë 25 Õ”π“® Ÿß ÿ¥
„π°“√ ß§√“¡

À√◊Õ √â“ß —πµ‘ ÿ¢?
¿—¬∏√√¡™“µ‘ À√◊Õ¿—¬®“°‡ß◊ÈÕ¡¡◊Õ

¢Õß¡πÿ…¬å Õ–‰√√ÿπ·√ß°«à“°—π?

 ß§√“¡√–À«à“ß™π™“µ‘°—∫ ß§√“¡

√–À«à“ß§π„π™“µ‘ Õ–‰√ √â“ß§«“¡

√Ÿâ ÷° Ÿ≠‡ ’¬°«à“°—π? ·¡à„®Õ”¡À‘µ

°—∫≈Ÿ°Õ°µ—≠êŸ„§√„®¬—°…å¡“°°«à“?

°“√‚°ß°‘π °“√©âÕ√“…Æ√å ºŸâ„À≠à

‡Õ“‡ª√’¬∫ À√◊Õ‡¬“«™π‰¡à√—∫º‘¥™Õ∫

Õ—π‰Àπ àßº≈√–¬–¬“«‰¥â¡“°°«à“°—π? ...¡Õß¥Ÿ™’«‘µÕ¬à“ß®√‘ß„® æ√–‡®â“Õ¬Ÿà

µ√ß‰Àπ„π‡Àµÿ°“√≥åªí®®ÿ∫—π

çºŸâ∑’Ë«“ß„®„πæ√–¬“Àå‡«Àå¬àÕ¡¡—Ëπ§ß‡À¡◊Õπ¿Ÿ‡¢“»‘‚¬π ´÷Ëß‰¡àÀ«—Ëπ‰À«

·µàµ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà‡ªìππ‘µ¬å °√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡¡’¿Ÿ‡¢“≈âÕ¡√Õ∫ æ√–¬“Àå‡«Àå∑√ß‚Õ∫≈âÕ¡

ª√–™“°√¢Õßæ√–Õß§å‰«â ∫—¥π’È·≈–µ≈Õ¥‰ªé (‡æ≈ß ¥ÿ¥’ 125:1-2)

ç¬“§“´’‡Õ≈°≈à“««à“ °…—µ√‘¬å‡¬‚Œ™“øí∑ ™“«¬Ÿ¥“Àå·≈–™“«‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡∑—Èßª«ß

‚ª√¥øíß¢â“æ‡®â“‡∂‘¥ æ√–¬“Àå‡«Àåµ√— ·°à∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬«à“ Õ¬à“À«“¥°≈—« Õ¬à“

∑âÕ·∑â ‡¡◊ËÕµâÕß‡º™‘≠Àπâ“°—∫°Õß∑—æ„À≠àπ’È‡≈¬ ‡æ√“– ß§√“¡π’È‰¡à„™à ß§√“¡

¢Õß∑à“π·µà‡ªìπ ß§√“¡¢Õßæ√–‡®â“ ... ®ß‡æ’¬ß·µàµ—Èß·π«√∫Õ¬Ÿà°—∫∑’Ë‡∑à“π—Èπ

∑à“π®–‡ÀÁπ§«“¡√Õ¥æâπ∑’Ëæ√–¬“Àå‡«Àå®–∑√ß°√–∑”‡æ◊ËÕ∑à“π...é (2 æß»“«¥“√

20:15, 17)

 ß§√“¡∑’Ëæ√–‡®â“‡¥‘π‰ª°—∫‡√“§◊Õ ß§√“¡™’«‘µ ·≈– ß§√“¡∑’Ë¡πÿ…¬å

µâÕßµàÕ Ÿâ°—∫æ¬»™—Ë« §«“¡‚πâ¡‡Õ’¬ß Õ—πÕ¬Ÿà∫π π“¡™’«‘µ·≈–°“√‡≈◊Õ°π—Ëπ‡Õß

§ÿ≥æàÕ«—≈≈¿        ®”Àπà“¬º≈
ª√– ∫Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ‡ ’¬™’«‘µ

§ÿ≥æàÕ‚¬‡´ø «—≈≈¿ ®”Àπà“¬º≈, C.Ss.R. ª√– ∫Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ∑“ß√∂¬πµå

‡ ’¬™’«‘µ ‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√∑’Ë 7 ¡°√“§¡ 2014 √«¡Õ“¬ÿ 64 ªï  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

æ√– —πµ–ª“ª“∑√ßª√–°“»

√“¬™◊ËÕæ√–§“√å¥‘π—≈„À¡à
 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“ø√—ß ‘́  ∑√ß

ª√–°“»√“¬™◊ËÕæ√–§“√å¥‘π—≈„À¡à®”π«π 19

Õß§å ‡¡◊ËÕ™à«ß‡∑’Ë¬ß¢Õß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 ¡°√“§¡

2014 æ√–Õß§å∑√ß‡ªìπª√–∏“π„π°“√ «¥

∑Ÿµ «√√§å·®âß¢à“« ≥ ≈“πÀπâ“¡À“«‘À“√

π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ «“µ‘°—π ·≈–∑√ßª√–°“»√“¬™◊ËÕ

æ√–§“√å¥‘π—≈„À¡à ´÷Ëß®–¡’æ‘∏’ ∂“ªπ“„π«—π∑’Ë

22 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 ‚Õ°“ «—π©≈Õß

∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 10)
ª√– ∫°“√≥å¥’Ê ∑’Ë ‰¥â√—∫®“°

„π‚Õ°“ ªî¥ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßæ√–»“ π®—°√„πª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬

·ºπ°«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ ¿“¬„µâ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬

„™â‚Õ°“ π’È®—¥‡ªìπ«—π™ÿ¡πÿ¡«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ (SCCs) ∑—Ë«ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬

§√—Èß∑’Ë 1 √–À«à“ß«—π∑’Ë 19-22 æƒ»®‘°“¬π §.». 2013  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

ß“π«‘∂’™ÿ¡™π«—¥√–¥—∫™“µ‘ ≥ ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬

§ÿ≥æàÕ‡™…∞“ ‰™¬‡¥™ √“¬ß“π
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