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ปีที่ 38 ฉบับที่ 7 ประจำ�วันที่ 9-15 กุมภ�พันธ์ 2014 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ คุณพ่อโยเซฟ วัลลภ จำาหน่ายผล พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ โดยมีพระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ร่วมในพิธี พร้อมด้วยนักบวชและสัตบุรุษที่มาร่วมไว้อาลัยจำานวนมาก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2014  

ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี 

ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักร 

สัมพันธ์  ร่วมกับคณะกรรมการเอกภาพคริสตชน (อ่านต่อหน้า 11)
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เม่ือพระสนัตะปาปาจากคณะเยสุอิต

พระสงัฆราชกติติคณุยอรช ยอด พิมพิสาร แปล

ใหสมัภาษณสำนักสือ่เยสุอิต (จบ)

“หนาท่ีของเรามิใชหองวิจัยเกี่ยวกับความเช่ือ แตเปนความเชื่อที่ดำเนินตอไป
เปนประวตัแิหงความเชือ่”

มีสามคำหลักท่ีพออยากฝากไวกับ “La Civilta Cattolica” ซ่ึงสามารถ
ขยายวงออกไปจากการพิมพตางๆ ของคณะ บางทีอาจจะเนนความสำคัญ
ตามธรรมชาติและจุดประสงคของแตละองคกร เม่ือพอเนนเรื่องอยูในแนวหนา
พอกลาวถึงความตองการพิเศษสำหรับผูที่ทำงานอยูในโลกของวัฒนธรรม
ที่จะตองสอดแทรกเขาไปในแวดวงท่ีเขาทำงานอยู มักจะมีอันตรายท่ีแสดงออก
มาหากเราอยูเหมือนกับอยูในหองทดลอง ความเช่ือของเรามิใชความเช่ือของ
หองทดลอง แตเปนความเช่ือที่เดินหนาตอไป เปนความเช่ือที่มีประวัติ พระเจา
ทรงเผยแสดงพระองคในประวัติศาสตร มิใชเปนจุดรวมของความจริงท่ีสัมผัส
ไมได พอกลัวหองทดลองเพราะในหองทดลองเรานำเอาปญหากลับบาน แลว
พยายามทำใหเชือ่มโยง ทาสีโดยไมคำนึงถงึส่ิงแวดลอม ทานไมสามารถนำเอาส่ิง
ที่อยูในแนวหนา มาเขาหองทดลอง แตทานตองอยูในแนวหนาอยางกลาหาญ
ขาพเจาถามหาตัวอยางจากประสบการณของพระองค

“เม่ือกลาวถึงปญหาดานสังคม การประชุมเพื่อศึกษาปญหาของยาเสพติด
ทีส่ลัม เปนเร่ืองหนึง่ แตการไปท่ีนัน่ ไปคลกุคลกีบัชาวสลมัและเขาใจปญหาจาก
ภายใน แตการศึกษาอยางดีนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง มีจดหมายฉบับหนึ่งของคุณพอ
อารูเป ถึงศูนยคนควาและดำเนินการเกี่ยวกับความยากจน ทานกลาวไวอยาง
ชดัเจนวา เราจะพูดเก่ียวกับความยากจนไมไดหากเราไรประสบการณ และติดตอ
โดยตรงกับสถานท่ีซ่ึงมีความยากจน คำวา “แทรกเขาไป” นับวาเปนคำท่ีมี
อันตราย เพราะบางคณะนักบวชกระทำเหมือนเปนแฟช่ันใหม แตแลวพวกเขา
ก็ตองเผชิญกับความยากจน เพราะพวกเขามิไดไตรตรองใหดีเสียกอน เรื่องนี้
สำคัญมากจริงๆ ผูที่อยูในแนวหนามีมาก เราลองวาดภาพนักบวชหญิงท่ีอยูใน
โรงพยาบาล พวกเขาอยใูนแนวหนา ทีพ่อยงัมีชวีติอยกูเ็พราะนักบวชหญิงคนหน่ึง
เม่ือพอตองดูแลรักษาตัวเกี่ยวกับโรคปอด แพทยใหพอกินยาเพนนิซิลินและ
สเตรปโตมัยซนิ จำนวนหนึง่ ซิสเตอรใหพอทานยาสามเทา เพราะเธอมีความกลวั
หากเธอรวูาจะตองทำอยางไร เพราะเธออยกูบัคนไขทัง้วนั สวนหมอซึง่อนัทีจ่รงิ
แลวเปนหมอที่ดีมาก อยูในหองทดลอง สวนซิสเตอรอยูแนวหนา เธอสัมผัส
กบัส่ิงท่ีเกดิข้ึนเปนประจำทกุวนั การทำใหแนวหนาเปนบานของเรา หมายความ
วาเราผูกจากที่ที่หางไกลในขณะที่ขังตัวเองอยูในหองทดลอง หองทดลองนั้น
มีประโยชน แตสำหรบัพวกเรา การทบทวนดูลวนมาจากประสบการณทัง้น้ัน”

การเขาใจตัวเองของมนุษย
ขาพเจาถามสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิสเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงมากมาย

ที่กำลังเกิดข้ึนในสังคม และมนุษยพยายามเขาใจตัวเองใหม ถึงจุดน้ีพระองค
ก็ทรงลุกขึ้นเดินไปที่โตะทำงาน ไปหยิบหนังสือทำวัตรภาษาละตินเกาแกเพราะ
ไดใชมานาน พระองคทรงเปดหนังสือทำวัตรอานบทอานสำหรับวันศุกรของ

สัปดาหที่ 27 ในเทศกาลธรรมดา แลวทรงอานคำอธิบาย
โดยนักบุญวินเซนตแหงเลรินส “แมคำสอนของคริสตศาสนา
กต็องทำตามกฎเหลาน้ี เพราะตองใชเวลารวบรวมนาน ปรบัปรุง
ตามกาลเวลา และลึกซ้ึงตามกาลเวลาดวย”

ความคิดท่ีวาคำสอนของพระศาสนจักรเปรียบเสมือนหิน
กอนใหญมหึมา ที่เราจะตองปกปองโดยปรับปรุงไมได หรือ
เขาใจในแงอืน่ไมไดนัน้ นบัวาผิด

พระสนัตะปาปาทรงใหคำอธบิายวา “นกับุญวนิเซนต
แหงเลรนิส ทำการเปรยีบเทยีบระหวางการพฒันาดานชวีวทิยา
ของมนุษย และการโอนขอความเช่ือจากยุคหน่ึงไปสูอีก
ยุคหน่ึง ซ่ึงเติบโตและม่ันคงอาศัยกาลเวลาในเร่ืองน้ี การ
เขาใจตัวเองของมนุษยก็เปลี่ยนแปลงพรอมกับกาลเวลา และ
จติสำนึกของมนุษยกล็กึซ้ึงดวย ใหเราหวนไปคิดถึงการยอมรับ
“ทาส” หรือการลงโทษประหารชีวิตอยางไรปญหา ดังน้ันเรา
ก็เติบโตในความเขาใจเก่ียวกับความจริง ผูอธบิายพระคมัภีร

และนักเทววิทยาชวยใหพระศาสนจักรเจริญกาวหนาในการตัดสินใจของตน
แมในวิชาแขนงอ่ืน การพฒันาชวยใหเกดิความเขาใจท่ีดีข้ึน มีกฎเกณฑและบัญญติั
หลายขอของพระศาสนจักร ที่ในอดีตมีผลประโยชน แตบัดน้ีหมดคุณคาและ
ไรความหมาย ความคิดท่ีวาคำสอนของพระศาสนจักรจะตองปกปองมิให
มีการเปลีย่นแปลง หรอืเขาใจในแบบอ่ืนใดน้ันนบัวาผดิ

ในประวัติศาสตรยุคตางๆ  มนุษยก็พยายามเขาใจและแสดงออกในทางท่ีดี
ยิ่งข้ึน ดังน้ันในช่ัวเวลาหน่ึงก็เปลี่ยนแปลงวิธีการท่ีจะเขาใจตนเอง การท่ีมนุษย
แสดงตัวเองออกมาดวยการแกะสลัก “ชัยชนะที่มีปกของชาติซามอท” แตอีก
คนหน่ึงคือ คาราวัจโจ ซากัล และอีกคนหน่ึงคือดาลี แมกระท่ังวิธีการแสดงออก
ในหลายรูปแบบ และส่ิงน้ีจำเปนสำหรับการสืบตอพระวรสารในความหมายท่ี
ไรกาลเวลา

มนุษยแสวงหาตนเอง และแนนอนในการแสวงหาน้ี เขาอาจพบกับความ
ผดิพลาด พระศาสนจักรกเ็คยผานยุคแหงความสวาง ดังเชน นกับุญโทมัส อไควนัส
แตพระศาสนจักรก็ไดผานยุคแหงความเส่ือมโทรมในดานความคิด ตัวอยางเชน
เราอยาปนเรือ่งความเฉลียวฉลาดของโทมัส อไควนัส กบัยคุท่ีผทูีอ่ธิบายคำสอน
ของทานอยางผดิๆ ถกูๆ นาเสียดายท่ีพอศึกษาปรัชญาจากหนังสือซึง่มาจากโทมัส
ทีถ่งัแตก ดังน้ันในการคิดถึงมนุษย พระศาสนจักรควรแสวงหาความเฉลียวฉลาด
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เสกอารามเบเนดกิตนิ (ตอจากหนา 20)

เปนประธานในพธิเีสกและพธิบูีชาขอบพระคณุ  อกีทัง้
ยังไดรับเกียรติจากพระสังฆราชอันโตนีโอ  มัทธีอาโซ
ซึ่งเปนพระสังฆราชสังฆมณฑลปาดัว  ประเทศอิตาลี
พรอมกับบรรดาพระสงฆ  บราเดอรคณะเซนต-
คาเบรยีล  ซสิเตอร  สัตบุรษุ ประมาณ 200 คน  มารวม
แสดงความยนิดี

คณะเบเนดิกตินกอตั้งข้ึนโดยนักบุญเบเนดิกต
แหงนอรเซีย  บดิาแหงชวีติฤๅษีของพระศาสนจักรตะวัน
ตก  เกดิใน ค.ศ. 480 ทีเ่มืองนอรเซีย  ประเทศอิตาลี  ทาน
ไดละท้ิงชีวติทางฝายโลกไปอยใูนถ้ำแหงหน่ึงเปนเวลา
3 ป  ทำใหทานมีประสบการณชวีติฤๅษี  ทานเริม่กอตัง้
อาราม  โดยเจริญชวีติตามวินยัของฤๅษีและดวยจิตตารมณ
ของพระวรสาร  มีอธกิารเปนผนูำสวดภาวนา  การทำงาน
และชีวิตดานสติปญญา  กิจกรรมทั้งหมดจะประสาน
เขาดวยกันดวยความซ่ือๆ เรียบงายแตแฝงดวยความ
รอบคอบ  เครงครัด  ออนโยน  อสิระเสรแีละนอบนอม
เชื่อฟง

ตอมาใน ค.ศ. 1940  ไดเปดอารามท่ีเมืองเว  ประเทศ
เวียดนาม   เปดไดไมนานก็ได เปดอารามเพ่ิมข้ึน
ในเวียดนามอีก 3 แหง  มีสมาชิกประมาณ  300 คน

ตอมาในโอกาสท่ีมีการประชุมเจาคณะท่ีประเทศอิตาลี
พระสังฆราชอันโตนีโอ  มัทธีอาโซ  ไดเสนอสมาชิก
ของคณะเบเนดิกตินจากเวียดนามใหมาเปดอาราม
ที่ประเทศไทย

ในวันท่ี  19 มกราคม ค.ศ. 2009  พระสังฆราชอันโต-
นีโอ  มัทธีอาโซ  มาพบกับพระสังฆราชยอแซฟ
สังวาลย  ศรุะศรางค  ทีสั่งฆมณฑลเชียงใหม  เพือ่ขอ
เปดอาราม  หลงัจากน้ันมีการแตงต้ังพระสงัฆราชองคใหม
คือ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร  วรีะ  อาภรณรตัน  จากน้ัน
ในวันที ่ 13 ตุลาคม ในปเดียวกนั  เจาคณะจากเวียดนาม
ไดมาพบพระสังฆราชวีระ เพื่อขออนุญาตเปดอาราม
และไดรับการอนุมัติสรางอารามข้ึนท่ี ต.น้ำแพร อ.
หางดง จ.เชียงใหม  โดยพระสงัฆราชอันโตนีโอ  มัทธี-

อาโซ  ไดจดัซ้ือทีดิ่นพรอมบานให  โดยมีคณุพอวฒุเิลศิ
แหลอม  เปนธุระประสานงานตางๆ และซอมแซมบาน
ใหนาอยเูหมาะสม  และในวันท่ี 18 มกราคม ค.ศ. 2014
จงึไดเสกและเปดอารามหลงัใหม

ปจจุบันในอารามแหงน้ีมีพระสงฆเบเนดิกติน 3
องค และบราเดอรอีก 3 ทาน ซ่ึงเปนชาวเวียดนาม
ทัง้หมด อธิการ คือ แอบบอตสเตฟาน มีผสูนใจคนไทย
หน่ึงทานท่ีกำลังรับการอบรมในอารามเบเนดิกติน
ทีป่ระเทศเวียดนาม  นบัไดวาเปนชวงเวลาแหงพระพร
ที่คณะเบเนดิกตินไดรับจากพระเปนเจา  โดยผานทาง
พระสงัฆราช  พระสงฆ  พีน่องนกับวช  บรรดาสัตบุรษุ
ที่ไดชวยเหลืออยางดีตลอดมา  และถือวาเปนอาราม
เบเนดิกตินแหงแรกในประเทศไทย

เพญ็นภา  ชาวแพรกนอย  ภาพและขาว

20 ป สุสานศานติคาม (ตอจากหนา 20)
ไดจัดพิธีเสกสุสานศานติคาม ประจำป 2014 และเปน
พิเศษในปนี้ครบ 20 ปของสุสานศานติคาม โดยพระ-
คารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เปนประธานในพิธี
พรอมดวยพระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย
ศุระศรางค คุณพอพงษศิริ สังวาลเพ็ชร คุณพอวสันต
วิรุฬหวงศ  คุณพอทินรัตน คมกฤส บรรดาพระสงฆ
และสัตบุรุษประมาณ 5,000 คน ที่หอประชุมบุญราศี
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 โรงเรียน
ยอแซฟอปุถมัภ อ.สามพราน จ.นครปฐม

พระคารดินลัไดเทศนใหขอคดิวา “โอกาสของวนัน้ี
บงบอกถึง 2 มิติ นั่นคือชีวิตมนุษยที่พระเปนเจาทรง
โปรดประทานใหกับทุกคนดำรงอยูในโลกนี้เปนเพียง
ชั่วคราว พวกเขาดำรงชีวิตอยู และวันหน่ึงเขาก็ตอง
มอบชีวิตน้ีแดพระเจา เปนความจริงท่ีมนุษยทุกคน
หลีกเลี่ยงไมได ความตายเปนส่ิงไมแนนอนและเรา
ไมทราบวาความตายจะเกิดข้ึนกับชีวิตของคนหน่ึง
คนใด ที่ไหน อยางไร และเม่ือไร ดวยเหตุนี้ พระเยซู
ครสิตเจาจึงทรงเตือนใหระมัดระวังจงเตรียมพรอมเสมอ
ทีจ่ะมอบวิญญาณน้ันใหกบัพระเปนเจา นีเ่ปนมิติแรก

มิติที่สอง นั่นคือชีวิตน้ีมิไดดับสูญไปเมื่อเราตอง
จากโลกน้ีไป ชีวิตเปนชีวิตช่ัวนิรันดร พระเปนเจา
มอบชีวติน้ีใหอยใูนโลกน้ี เพือ่จะไดบำเพ็ญตน ปฏบิติัตน
เพือ่จะไดไปสชูวีติท่ีแนนอน ชวีติท่ีม่ันคง ชวีติท่ีถาวร”

หลังบทภาวนาหลังรับศีล คุณพอชัชวาล ไดกลาว
ขอบคุณพระคารดินัล และอวยพรวันเกิดแดพระคาร-
ดินัลลวงหนา และประชาสัมพันธถึงการเสกสุสาน
ประจำป 2015 จะจัดในวันอาทิตยที ่18 มกราคม 2015
เวลา 10.00 น.

ตอมา พระคารดินัล กลาวใหโอวาทและอวยพร
ขบวนพระสงฆไดแหไปยังสุสานศานติคาม จากน้ัน
พระคุณเจาสังวาลย ไดสวดภาวนาเสกหลุม และบรรดา
พระสงฆ สังฆานุกร ผชูวยพธีิกรรม ไดเสกตามหลุมตางๆ

บรรยากาศในวันน้ี มีผูคนมารวมระลึกถึงผูตายท่ีไดมา
ฝงรางท่ีสุสานแหงน้ีเปนจำนวนมาก

รายงานโดยคณุนพัิทธ  สิรพิรรณยศ

คณุวชิยั นนัทนติ ิ                                        200  บาท
รานยงเซงฮวด ชลบรุ ี                                  3,400  บาท
คณุสุรยี ตนัติอลงการ

อทุศิใหวญิญาณในไฟชำระ                 600  บาท
ผูไมประสงคออกนาม ทำบุญ        200  บาท
คณุสกลุชยั  หทยันริมล        200  บาท
คณุพิชติ ลลีะพนัธเมธา                          1,000  บาท
ครอบครัว “เรยีงเครอื”                                200  บาท

สำหรับท าน ท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ
โปรดสงธนาณัติ ส่ังจายในนาม “ซิสเตอรศักด์ิศรี
งามวงศ” ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นนทรี 14
(นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรงุเทพฯ
10120 เช็คส่ังจาย “การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงิน
เขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี  “กองทุนการพิมพ
สรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส
เลขทีบ่ญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ

ขาพเจาจะสอนทานและจะชีท้างเดนิใหทาน
ขาพเจาจะคอยดแูลใหคำปรกึษาแกทาน

 (สดุด ี32:8)
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ตอนท่ี 6

ซามูเอล
“ซามูเอล”  จดัวาเปนประกาศกท่ีอยใูนยุคตน (The

Former Prophets) คือบรรดาประกาศกที่ยังไมเขียน
คำเทศนลงเปนลายลักษณอักษร  หรือทำงานเผยพระ-
วจนะอยกูอนป 750 ก.ค.ศ. แมทานจะไมเขียนคำเทศน
ลงไวแตพระคัมภีรก็บันทึกเรื่องราวของทานอยู
ในหนงัสือเลมทีมี่ชือ่เดยีวกบัทานคือหนงัสือ “ซามูเอล
ฉบับท่ี 1 และ 2”

กำเนิดของทานก็บงวาพระเปนเจาทรงเรียกทาน
เปนพิเศษ เพราะแมของทานคือนางฮันนาห เปนหมัน
และรู สึกอับอายตอสังคมแตก็ไมสำคัญเทากับถูก
เยาะเยยจากภรรยาอกีคนหน่ึงของสามีคือนางเปนินนาห
ที่มีลูกหลายคน ทุกปเม่ือขึ้นไปถวายเคร่ืองบูชาแด
พระเจา ก็จะสวดขอจากพระเจาใหประทานบุตรใหแก
นาง อีกทั้งสัญญาวาถานางไดบุตรชายจะถวายเขาให
รบัใชพระเจาในสถานะ “นาศีร” คือผถูอืศลีและทำงาน
แดพระเจา โดยไมโกนผมบนศีรษะหรือตัดผม

เรื่องกลุมใจท่ีไมมีบุตรน้ีพระคัมภีรเลาไวอยาง
นาประทับใจแบบวรรณกรรมชาวบาน เราจะอานในพธีิ
มิสซาประจำวันสัปดาหที ่2 เทศกาลธรรมดา (ปค)ู  เชน
ขณะเม่ือถวายเครือ่งบชูาเสร็จแลว นางฮันนาหกจ็ะคุกเขา
สวดภาวนาตอในสักการสถาน การสวดในใจอาจจะ
เปดตาหรือหลับตาปเราไมรูแตทำปากขมุบขมิบ ทำให
เอลี สมณะในสักการสถานตำหนิเชิงขบขันวา “เธอ
จะเมาอีกนานเทาใด จงเลิกเมาเสียเถิด” คำตอบของ
นางฮันนาหตอสมณะเอลีทำใหเราเขาใจไดวาเธอ
ทกุขใจขนาดไหน “นายเจาขา ดิฉนัไมไดด่ืมเหลาองนุ
หรือเมรัยใดๆ ดิฉันเปนหญิงมีความทุกขสาหัส จึง

อธิษฐานระบายความทุกขในใจเฉพาะพระพักตรองค
พระผูเปนเจา อยาคิดวาผูรับใชผูนี้ของทานเปนหญิง
เหลวไหลเลย  ที่ ดิฉันอธิษฐานเชนนี้ก็ เพราะดิฉัน
เปนทุกขโศกเศรามาก” สมณะเอลี ไดทราบความจริง
ก็อวยพรขอพระไดประทานแกนางตามท่ีทูลขอ และ
เม่ือกลบับาน ปนัน้นางก็ต้ังครรภและใหกำเนดิบุตรชาย
นางต้ังช่ือวา “ซามูเอล” (1ซมอ 1:19-20)

เราจะเห็นไดวาแมเอลีเปนสมณะท่ีชาวบานนับถือ
แตก็ไมใชประกาศกในความหมายท่ีพระคัมภีรบงถึง
ซามูเอลตองไปอยูกับเอลีเพราะนางฮันนาหไดสัญญา
กบัพระเจาไววาถานางมีลกูจะถวายแดพระเจา หนนูอย
ซามูเอลไดยินพระสุรเสียงเรียกตอนกลางคืน 3 ครั้ง
ทุกคร้ังก็ลุกจากท่ีนอนไปหาเอลีเพราะคิดวาเอลี
เรียกตน  แตเอลีผานชีวิตการเปนสมณะมานาน ทานรู
ไดเลยวาเปนเสียงเรียกของพระเจาตอหนูนอยซามูเอล

ในการมาหาทานครั้งท่ีสาม ทานจึงสอน
หนูนอยซามูเอล วา“กลับไปนอนเถอะ ถามี
เสียงเรียกลูกอีกก็จงตอบวาขาแตองคพระ-
ผูเปนเจา ตรัสมาเถิด ผูรับใชของพระองค

กำลังฟงอยู”  เรื่องราววัยเด็กที่พระเจาทรงเรียกและ
เลือกทานเปนประกาศกจบลงดวยขอความพระคัมภีร
ทีส่ำคัญมากเลยครับ “ซามูเอลเจรญิวยัขึน้ องคพระผเูปนเจา
สถิตกับเขาและทรงทำใหคำพูดทุกคำของซามูเอล
เปนจริงดังน้ันชาวอิสราเอลทุกคน ต้ังแตเมืองดานจนถึง
เมืองเบเออร เชบารูวา  ซามู เอลไดรับแตงต้ังเปน
ประกาศกขององคพระผเูปนเจา” (1ซมอ 3:19-20)  คำพดู
ของทานทุกคำ เปนจริงจึงเปนการอธิบายหนาท่ีการเผย
พระวจนะของพระเจาน่ันเอง การเรียกประกาศกวา
“ผูทำนาย” ก็เปนไปในความหมายท่ีวาทานจะเตือน
สังคมวา ถาทานทำเชนนี้ก็จะบังเกิดผลดีส่ิงนั้น  แตถา
ทานทำส่ิงน้ันก็จะบังเกิดผลรายเชนน้ี

งานใหญกำลังรอทานอยู ซามูเอลจะเปนผูไปเจิม
ดาวิดเปนกษัตริยของชาวอิสราเอล ราชวงศที่พระ-
เยซูเจาจะเสด็จมาบังเกิดในเช้ือสายน้ี...โปรดติดตาม

สมดุโทรศพัทสตับรุุษ

คณุพอวชัศลิป  กฤษเจริญ

สนามความคิด
งานแพรธรรม

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

ไดพบสมุดโทรศัพทสัตบุรุษวัดราชินีแหง
สันติสุข (วัดซอย 101) สุขุมวิท กทม. แลวรูสึก
ชื่นชม เม่ืออานในคำนำแลว จึงทำใหทราบถึงจุด
มุงหมายและวิธีการท่ีไดมาซ่ึงรายช่ือและขอมูล
จงึขอคัดมาใหทานไดอานกัน

ความมงุหมายในการจัดพิมพสมุดโทรศัพททีอ่ยู
ของบรรดาสัตบุรุษท่ีมารวมพิธีมิสซาท่ีวัดราชินี

แหงสันติสุขเปนประจำ และคร้ังคราว เพือ่สัตบุรษุจะได
มีความสัมพนัธทีดี่ตอกนัและกนัยิง่ข้ึน ไดมีโอกาสทราบ
วาใครอยูที่ไหน  ทั้งยังงายตอทางวัดจะไดติดตอ
สงขาวสารใหได และสัตบุรุษจะไดทราบวาครอบครัว

ของตนอยูในเขตไหน จะไดติดตอสัมพันธกันได
สะดวกยิง่ข้ึน

ทางวัดขอบใจพ่ีนองทุกๆ  ทานท่ีไดกรอก
แบบฟอรมตางๆ ของวัด ทางวัดจึงสามารถจัดพมิพ
สมุดโทรศัพทวดัราชนิเีลมน้ีข้ึนได

ทางวัดหวังวา สมุดโทรศัพทสัตบุรุษวัดราชินี
แหงสันติสุขเลมน้ี คงจะเปนประโยชนกบัพีน่องบาง
ไมมากก็นอย  จากวัดราชินแีหงสันติสุข  9/9/99

สวนรายละเอยีดน้ัน ทางวัดไดจดัแบงหมวดหมู
สัตบุรุษออกเปน หมวดอักษร เริ่มจาก ก ไปตาม
ลำดับ และยังระบุวาใครมาวัดในรอบใด นอกจาก
นั้นยังไดบอกถึงกำหนดเวลามิสซาของวัดตางๆ
ในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสถานท่ีสำคัญ
ใหสัตบุรุษไดรับทราบอีกดวย

วดัใดท่ีมีโครงการดีๆ ชวยแบงปนกันดวย
“เราเปนผูเลี้ยงแกะที่ดี เรารูจักแกะของเรา

และแกะของเรากร็จัูกเรา” (ยอหน 10:14)

ซามูเอลมาหาสมณะเอลีกลางดึก

นางฮันนาหนำซามเูอลมามอบแกสมณะเอลี
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ผูยิ่งใหญ เปนบุคคลท่ีมีหลักเกณฑ
ความฉลาดในภาคปฏิบัติ เม่ือพระองคสงนักบุญออกัสตินไปทำใหชาว
แองโกลแซกซันกลับใจมารับความเช่ือ ออกัสตินถามพระองควาทานควรจะ
ใชขนบธรรมเนียมของโรมหรือแองกลีกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ สมเด็จ
พระสันตะปาปาเกรโกรีทรงตอบทานวา ทานจะใชธรรมเนียมใดๆ ก็ไดที่จะ
ชวยพระศาสนจักรในยุคแรกเริ่มควรจะใช ไมวาจะมาจากไหน พระองค
ยงัตรัสวา “ทานรจูกัธรรมเนยีมของพระศาสนจกัรในทีท่ีท่านเคยเจรญิเติบโตข้ึน
ขอใหจำไววา เรารักส่ิงใดมิใชเพราะส่ิงน้ันมาจากท่ีนี่ที่โนน เราตองรักเพราะ
ความดีท่ีอยใูนส่ิงน้ัน” นีคื่อขอคดิท่ีเรยีบงายจากผฉูลาด

เม่ือพระเยซูเจาทรงถูกพวกฟาริสีติเตียนวา พระองคมิไดกระทำตาม
ธรรมเนียมของพวกฟาริสี กลาวคือการลางมือ พระองคตรัสกับพวกฟาริสีวา
ความไมสะอาดน้ันเปนเร่ืองเกี่ยวกับจิตใจ มิใชมือไม พวกสาวกตกตะลึงท่ี
พระเยซูเจาทรงจัดการกับอำนาจของผนูำดานศาสนาของชาวยิวไดอยางงายดาย
จนในท่ีสุดเม่ืออยูตามลำพัง พระองคจึงอธิบายใหพวกเขาฟง ความช่ัวราย
ทีพ่ระเยซูเจาทรงกลาวถึงนับเปนส่ิงช่ัวรายและความไมสะอาดในสังคมมนุษย
ความต้ังใจท่ีเลวทรามน้ันมาจากหัวใจของมนุษย และน่ีคือสิ่งท่ีพระเยซูเจา
ทรงสอนใหเราแกไข

เม่ือกษัตริยซาโลมอนเร่ิมครองราชย พระองคทรงอธิษฐานภาวนาขอ
ความเฉลียวฉลาด เพื่อพระองคจะไดทรงปกครองดวยความฉลาด สมเด็จ
พระสันตะปาปาเกรโกรีก็เชนเดียวกัน พระองคทรงปรารถนาท่ีจะเปนผูรับใช
ของผรูบัใชของพระเจา พระองคทรงเขียนไววา ผทูีดู่แลผอูืน่ตองดูแลตัวเองกอน
ดวยความถอมตน หาหนทางท่ีจะระมัดระวังตัวเองมากกวาผูอื่น จากการ
เครงครัดตอตัวเองน้ีแหละ ที่สามารถนำพระพรเขามาในชีวิตของผูอื่น
อีกเปนจำนวนมาก

ขาแตพระบิดาของทุกสิ่ง พระบุตรของพระองคคือพระเยซูคริสตเจา
ทรงเปนพลังแหงความเฉลียวฉลาดของพวกลูกทั้งหลาย
โปรดไดทรงประทานพระหรรษทานใหแกพวกลกูท้ังหลาย
ในวันน้ี เพื่อลูกจะไดเจริญเติบโตในความฉลาดของ
องคพระเจา และจะไดนำพระพรไปมอบใหแกผูอื่น ทั้งน้ี
เดชะพระบารมีพระคริสตเจาของพวกลูกท้ังหลาย อาแมน

ความปรีชาฉลาด
“ทุกคนจงฟงและเขาใจเถิด” (มาระโก 7:14)

สองดานสองมุมมอง
จิตแพทยออกมาเตือนแลว
ใหระวงัความเครียดถามหา
แครบัฟงขาวสารบานเมืองทกุวนัน้ี
ถงึไมไดออกไปชมุนุมไมไดไปรวมเรียกรอง
แตขอมูลที่ประดังเขามาแตเชาถึงดึกด่ืนไมขาดสาย
กม็ากเกินพอทีจ่ะทำใหจติใจหว่ันวติก
เผลอๆ ไมระวังตัวอาจจะถึงขนาดวิตกจริต
ไมสามารถดำเนินชีวิตเปนปกติสุขไดอีกตอไป
แมจะทำตัวเปนกลางไมฝกใฝฝายหน่ึงฝายใด
แตก็ยากจะทำใจเปนกลางไปไดตลอด
รับฟงรับรูขอมูลฝายน้ีก็เห็นมีเหตุมีผล
รับฟงรับรูขอมูลฝายนั้นก็ตอบโจทยไดแทบทุกประเด็น
ทัง้น้ีและท้ังน้ันเพราะพดูกันคนละดานคนละมุมมอง
ซ่ึงก็เปนธรรมดาของขอเท็จจริง
ถึงจะเปนขอเท็จจริงเดียวกัน
แตก็มองไดหลากหลายแงหลากหลายจุดยืน
เอาแตเถียงกันแทบเปนแทบตายกลายเปนฝกเปนฝาย
ทั้งท่ีในแกนแลวก็เปนขอเท็จจริงเดียวกัน
ทุกฝายพูดถึงความดีความอยูรอดของประเทศชาติ
ยกเหตุยกผลชักแมน้ำทุกสายข้ึนมายืนยัน
ทั้งท่ีแตละฝายต้ังความดีความอยูรอดของชาติเปนหลัก
เพยีงแตยนืกรานอยบูนจุดยืนของใครของเขา
เริ่มจากความดีความอยูรอดของชาติ
เอาไปเอามากลายเปนความดีความอยูรอดของตน
เริ่มจากทำเพื่อชาติทำเพื่อบานเมือง
เอาไปเอามากลายเพ่ือตนเพ่ือฝายตน
ประเทศชาติกลายเปนขออางเพ่ือห้ำห่ันเอาชัยกันในท่ีสุด
เหมอืนกบัพอกบัแมทะเลาะกันเพราะลกู
เริม่จากตัวลกูความดีของลกูความสุขของลกู
แตพอมองในแงพอแมมองในแงแม
หนกัเขากลายเปนเร่ืองพอเร่ืองแมในท่ีสุด
ลูกไดแตยืนดูนั่งมองพอแมทะเลาะกันตาปริบๆ
ไมแนใจวาพอรักลูกแมรักลูกหรือพอรักตัวพอแมรักตัวแมกันแน
ตางฝายตางอางลูกอางรักลูกแทบคำเวนคำ
แตเน้ือหาอีกท้ังทีทาท่ีตางฝายตางพูดตางแสดงออกไปคนละทาง
ลกูเปนแคจดุเริม่ตนการพดูการถกเถยีงการทะเลาะของพอแม
ลงเอยดวยพอชนะแมแพ-พอแพแมชนะ
สวนลูกไดรับแคผลกรรมจากการทะเลาะแตละคร้ังไป
เพราะแมพอชนะแมแตกแ็พใจตนเอง
เพราะแมแมชนะพอแตก็แพอารมณตนเอง
ในการทะเลาะแตละครั้ง
ไมเคยมีผูชนะโดยเด็ดขาดไมเคยมีผูแพโดยส้ินเชิง
หากแตในชัยชนะมีความพายแพแฝงอยู
และในความพายแพมีชัยชนะเจือปนอยู
เหมือนในความสวางแหงวันมีความมืดแฝงอยู
เหมือนในความมืดแหงคืนมีความสวางเจือปนอยู
หากไมมีความมืดความสวางก็มีไมได
หากไมมีความสวางความมืดก็ไมเกดิ
จะวาไปแลว
สองฝายท่ีขัดแยงกันอยขูณะน้ีตางก็มีจุดดีจดุเสียจุดออนจุดแข็ง
หากเอาจุดดีมารวมกันมองขามจุดออนกันไป
ความดีความอยูรอดของประเทศชาตินาจะเพ่ิมพูน
คนในชาติบานเมืองจะมีความสงบความผาสุกชวีติเปนปกติวสัิย
ขอเพียงแคแตละฝายยึดเอาความดีความอยูรอดของชาติเปนหลัก
แสดงออกใหเหน็ในความจริงใจในความโปรงใสในความเปนพีเ่ปนนอง
ทกุอยางก็จะจบลงดวยดีไมตองมีการสูญเสียมากไปกวาน้ี
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ดวยประชากรบนโลกใบน้ีกวา 7,000 ลานคน จาก
ประมาณ 224 ประเทศ ใน 7 ทวีป และอีก 4 มหาสมุทร
เปนขอมูลเบ้ืองตนทางสถิติของผูที่อาศัยอยูบนโลก
ดวยความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและ
วฒันธรรม

หนึ่งในจำนวนของประชากรของโลกดังกลาว คือ
เราแตละคนท่ีไดชื่อวาเปน “คนไทย” มีเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรของชาติไทยท่ีเปนความภาคภูมิใจ มีมิติ
ทางดานศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว

คงไมใชเร่ืองบังเอิญ ที่เราไดเกิดมาบนผืนแผนดิน
นี้ เชนเดียวกับคนอื่นทั่วโลกที่ไดเกิดมาบนผืนแผนดิน
ของตน

ผูคนรอบขาง  สังคมท่ีอาศัยอยู  พอแมพี่นอง
ในครอบครัว เพื่อนที่โรงเรียน คนรูจักที่ทำงาน และ
คนท่ีรูจักกันตามสถานท่ีตางๆ ลวนแลวแตเปนองค
ประกอบของชีวิตเราแตละคน

ชีวิตภายนอกเราอาจเปนเหมือนปลาที่วายน้ำไป
ตามมหาสมุทรท่ีกวางใหญหรือสัตวตัวหนึ่งในปาใหญ
ที่เสาะแสวงหาอาหารและความสมบูรณเพื่อการมีชีวิต
อยู ทามกลางการไลลาและภยันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได
ทุกขณะถามีความประมาท

ชีวิตภายในของเราคงเหมือนกับแสงเทียนในท่ีมืด
บางคร้ังก็สวางไสวสองนำทางใหแกผคูนรอบขาง หรอื

บางทีก็มีเพียงแสงริบหรี่แมแตตัวเราเองก็ยังเดิน
หลงทางไปในความมืด

เราเองเปนผูจุดแสงเทียนในชีวิต จะสวางมาก
หรือสวางนอย ข้ึนอยูกับเรา ทั้งวิธีคิด การเรียนรู และ
การกระทำ

หากเราเปนแบบอยางท่ีดี คิดอยางไมเห็นแกตัว
เรียนรูในการทำประโยชนเพื่อสวนรวม และทำอยาง
ไมหวงัผลตอบแทน แสงสวางในชีวติคงมีมากข้ึน ไมวา
เราจะอยูที่ใดเราสามารถเปนท่ีพึ่งของผูอื่นได

ตรงกันขามหากเรามีแตอวิชชา มีความอิจฉาริษยา
โกหกหลอกลวงไปในแตละวัน คิดเพียงแตผลประโยชน
สวนตน กระทำตนเปนเหตุใหคนอ่ืนเดือดรอน ใช
อำนาจหนาท่ีในทางมิชอบ แสงสวางในชีวติคงเร่ิมริบหรี่
ลง มองเห็นทางแคบลงเร่ือยๆ นอกจากจะไมมีใครพึง่พงิ
ไดแลว ยงัคงเปนภาระของสังคมอีกดวย

สังคมโลกน้ีไมวาจะอยทูีใ่ด จงึมีทัง้ความสวางและ
ความมืด

ความสวางและความมืดยังเปนสัญลักษณของ
ความอยรูอดในสังคมอีกดวย

สังคมในอุดมคติ เราคงอยากไดสังคมท่ีมีความสวาง
มีความซ่ือสตัย โปรงใส ชดัเจน ตรวจสอบได

เม่ือสังคมท่ีมีความมืดมิด มีการทุจริตคอรัปชั่น
คิดอยางฉอฉล กลโกง ขาดความจริงใจ ไรศีลธรรมและ
จริยธรรมแลว สังคมน้ันคงถึงจุดอับ ผูถูกกดข่ีและถูก

เอาเปรียบจะลุกข้ึนยืนหยัดถึงความถูกตองไมวันใด
กว็นัหน่ึง

ความยุติธรรม ความถูกตอง ความดี จงึเปนสัจธรรม
ที่ไมเคยเปล่ียนแปลง

ทีน่าเปนหวงคือ ในยุคสมัยนีผ้นูำบางคนไมสามารถ
แยกแยะไดวาอะไรคือความยุติธรรม ความถูกตอง และ
ความดี

ระยะทางพิสูจนมา กาลเวลายอมพสูิจนคน โดยเหน็
จากผลของการกระทำท่ีเกิดข้ึน

ไมตองรอผลกรรมท่ีทำไววาจะเกิดข้ึนเม่ือไร ไมวา
จะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่ว วันหน่ึงผลของกรรมน้ัน
จะปรากฏออกมา

ถาบางคนคิดแตเพยีงวา เงินสามารถซ้ือไดทกุอยาง
และอาจจะเปนความจริงท่ีวา เงินอาจซ้ือความสุขแต
อาจไดมาซ่ึงความทุกข เพราะความสุขท่ีซ้ือไดดวยเงิน
นัน้อาจเปนท่ีมาของความทุกขในช่ัวขามคืน

และความสุขท่ีซ้ือไดดวยเงินน้ัน อาจเปนสาเหตุ
ใหเกิดความทุกขของอีกหลายสิบคน เพราะความโลภ
และความเหน็แกตัว เขาครอบงำภาวะของความเปนคน

หากเรามีชีวิตอยูอยางอยาก ก็คงยากที่จะมีสันติ
ในใจ เพราะความอยากเปนกิเลสท่ีมีความตองการอยาง
ไมส้ินสุด

เสนทางของความอยากนำไปสูความโลภ ความ
โลภนำไปสูความเห็นแกตัว และความเห็นแกตัวอาจ
นำไปสูความรุนแรงและการลบหลูศักด์ิศรีของความ
เปนคน

หากสังคมขาดความเคารพศักด์ิศรีของความเปน
คนในทุกรูปแบบแลว ตอใหโลกจะกวางใหญไพศาล
ขนาดไหน กาวตอไปของคนกลุมน้ีในสังคมจะย่ิงมี
ทางแคบลงทุกที เพราะจะเปนทางเดินท่ีถูกโดดเด่ียว
และมีทางเลือกไมมากนัก

นีแ่หละหนาท่ีเรยีกวา... โลกกวางแตทางแคบ!

ราฟาแอล

⌦
ซโีมน เปโตรมดีาบ จึงชกัดาบออกมา ฟนผรูบัใช

คนหน่ึงของมหาสมณะ ถูกใบหูขางขวาขาด ผรูบัใช
คนน้ันชื่อมัลคัส  แตพระเยซูเจาตรัสกับเปโตรวา
“เก็บดาบใสฝกเสีย เราจะไมด่ืมจากถวยที่พระบิดา
ประทานใหเราหรอื”   (ยอหน 18:10-11)

มีเรื่องจริงท่ีคอนขางแปลกประหลาดเกิดข้ึน
ในระหวางสงครามโลกคร้ังท่ีสองดังน้ี:-
+   ชายหนมุสองคน ถกูทหารอเมรกินัจบัในประเทศ
เยอรมนีชวงกอนสงครามยุติไมกี่เดือน (ค.ศ. 1945)
และท้ังคูก็ถูกสงเขาคายนักโทษสงครามในสหรัฐ
อเมริกา
+  ขณะท่ีถูกกักขังในคายนักโทษสงคราม ทั้งคูถูก
เจาหนาท่ีสอบสวน สอบถามวาเปนใคร มาจากไหน

แตไมไดรับคำตอบ สอบถามนักโทษชาวเยอรมันท่ี
ถูกขังอยูดวยกันก็ไมมีใครรูวา ชายสองคนนี้เปนใคร
มาจากไหน?  ทำใหนายทหารอเมริกันผูสอบสวนเกิด
ความมึนงง
+     ชายสองคนน้ี ไมใชคนเยอรมันแนเพราะผิวพรรณ
เปนคนเอเชยี จงึไมรจูกัภาษาเยอรมนัหรอืภาษาองักฤษ
และเม่ือเขาตอบเปนบางคร้ัง กไ็มมีใครเขาใจภาษาของ
เขาท่ีตอบกลับมา  นายทหารอเมริกนัจึงเรียกผเูชีย่วชาญ
ภาษาทางทวีปเอเชยีมาพดูคุยกบัชายทัง้สองคน ทัง้คดีูใจ
เม่ือไดพบผูเชี่ยวชาญภาษาของเขา
+ ความลับจึงถกูเปดเผยวา  ในป ค.ศ. 1941  เขาท้ังสอง
หลงใหลขาวลือถึงโลกภายนอกหมูบานเล็กๆ ของเขา
ในเทือกเขาธิเบตวา  สวยงาม จงึอยากเดินทางทองโลก
โดยขามเทือกเขาทางทิศเหนือเขาไปในแผนดินรัสเซีย
แตโดนเจาหนาท่ีรัสเซียจับทันที และถูกสงข้ึนรถไฟ
พรอมกับชายหนมุอ่ืนๆ อกีหลายรอยคนไปท่ีไหนท้ังคู
กไ็มรู
+    พอถงึท่ีหมายนอกเมืองใหญแหงหนึง่ ดูเหมอืนเปน
คายทหาร ทั้งคูก็ไดรับเคร่ืองแบบทหารและปนยาว
คนละกระบอก และไดรับการฝกฝนขั้นพื้นฐานทาง
ทหาร  หลงัจากน้ันจงึถกูสงข้ึนรถขนสงทหารพรอมกบั
ทหารคนอืน่ๆ ไปยงัชายแดนประเทศรสัเซีย
+    ณ ทีน่ัน้  ทัง้คตูองตกตะลึงกับเหตุการณทีเ่ขาเห็น  ผู
คนลมตายกันมากมายเพราะกระสุนปนใหญ กระสุนปน
ยาว  ดาบปลายปน  เน่ืองจากท้ังคเูปนชาวพทุธท่ียดึถือ

การไมฆาสัตวตัดชีวติ จงึหลบหนีจากสนามรบมายัง
ดานหลังของกองทัพรัสเซีย และในท่ีสุดก็ถูกทหาร
เยอรมันจับ และถูกสงมายังประเทศเยอรมนี
+    ชวงน้ัน เปนชวงท่ีกองทัพอเมริกนับุกข้ึนบกท่ีนอร-
มังดี และกำลังคืบหนามายังประเทศเยอรมนี  ทั้งคู
จงึถูกสงเปนกองหนุนชวยทหารเยอรมนีรบ แตทัง้คู
ก็หลบหนีการสูรบอีกครั้ง และถูกทหารอเมริกัน
จบัไดในท่ีสุด
+    เม่ือผทูำหนาท่ีเปนลามแปลเร่ืองน้ีจบ นายทหาร
อเมรกินักใ็หถามท้ังสองคนวา  มีคำถามอะไรจะถาม
อกีไหม?  ทัง้คตูอบวา มีคำถามขอใหญขอเดียวท่ีอยาก
จะถามมานานแลวในชวงหลายปที่ผานมาคือ:
“ทำไม ผูคนเหลาน้ีถึงไดพยายามที่จะฆากันและกัน
ถึงอยางน้ี?”

(Why were all those people trying to kill each
other?)
+    นีก่ผ็านมากวา 70 ปหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง
ไดส้ินสุดลง คำถามน้ีก็ยังเปนคำถามสำหรับชนรุน
ปจจุบันในขณะน้ีอีกเชนกัน รวมทั้งชนชาวไทย
ดวยวา  “ทำไมคนจึงยังพยายามที่จะทำลาย ทำราย
ซ่ึงกันและกันอยางน้ี?”
+    เราครสิตชนไทยมีคำตอบสำหรบัคำถามนีไ้หม?
และเราสามารถชวยแกไขสถานการณ เหตุการณนี้
อยางไร?
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⌫
บานพักผสููงอายคุามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร

ปราจีนบุรี
พระศาสนจักรบอกวา เปนหนาท่ีของทุกคน

ทุกฝาย เริ่มต้ังแตบุคคลในครอบครัวเดียวกันท่ีจะตอง
ใหการดูแลเอาใจใสและกำลังใจ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในเร่ืองของความเจ็บปวยและความรัก ตองใหผสููงอายุ
เปนสวนหนึ่งของพระศาสนจักรและใหมีสวนรวม
ในศีลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่การสงศีลใหกบัผสููงอายุ
ตามบานและใหกำลงัใจ

ขอนำทานไปพบกับบทสัมภาษณสมาชิกของ
บานพักผูสูงอายุ ที่อยูภายใตการดูแลของคณะนักบวช
คามิลเลียนแหงประเทศไทย

คณุพอวโิรจน นนัทจินดา อธกิารและผอูำนวยการ
บานพักผสููงอายคุามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ปราจนีบุรี

เดิมทีเราเปดโรงพยาบาลที่ศรีราชาและไดออก
เย่ียมผปูวยโรคเร้ือนท่ี จ.ระยอง และ จ.ชลบุร ีโดยเปด
เปนคลินกิโรคเร้ือนท่ีวดัหัวไผ จ.ชลบุร ีอนัเน่ืองมาจาก
ปญหาท่ีวาผูปวยตองการการรักษาอยางดี และตองการ
กำลงัใจ แตถกูปฏิเสธจากสังคม ดังน้ัน คณะของเราจึงมี (อานตอหนา 13)

ความคิดสราง
นิคมผูปวยโรค
เรือ้นขึน้ โดยได
รบับริจาค ท่ีดิน
ท่ีหมูบานโคก-
วัด  ต.โคกปป
อ .ศรีมโหสถ
จ .ปรา จีน บุรี
ใ น เ ว ล า น้ั น
ก็ไดกำลังจาก
หน ว ยทหา ร

วศิวกรรม ประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับพืน้ท่ีเปนนิคม
ผปูวยโรคเรือ้น ซ่ึงเร่ิมกิจการใน พ.ศ. 2508 เปนตนมา
หลังจากผูปวยโรคเรื้อนเริ่มมีจำนวนนอยลงโดยการ
รักษาและยับยั้งการแพรเชื้อ อีกท้ังประเทศไทยได
ประกาศวา โรคเรือ้นหมดไปแลวและไมเปนปญหาอกี
ตอไป แตผลสืบเน่ืองจากผูปวยที่เคยรับการรักษาจาก
เรา ไมมีโอกาสเขาสังคม เน่ืองจากผลพลอยจากโรคที่

เขาไดรบั ในป พ.ศ. 2545 คณะคามิลเลยีนจึงมีนโยบาย
เปลี่ยนจากนิคมโรคเรื้อนเปนคามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร ปราจีนบุรี ที่ใหการชวยเหลือผูสูงอายุที่
ถกูทอดท้ิง ไรทีพ่ึง่ โดยไมคิดคาบริการใดๆ ไมแบงแยก
ศาสนา และเช้ือชาติ  ซ่ึงมีผูบริการและบุคลากร
ปฏบิติังานตางๆ ประกอบดวย 1) คุณพอวโิรจน นนัท-
จินดา อธิการและผูอำนวยการ  2) คุณพอพงษศิริ
สังวาลเพช็ร รองอธิการ  3) คณุพอเอรเมเนยลีโด คลัเด-
ราโร (คุณพอยกัษ) นวกจารย  4) คณุพออคัรพนัธ นนัท-
วานชิ เหรญัญกิ  5) ภราดาเอลจิิโอ วาเลนตนิี พยาบาล
และผูใหคำปรึกษาดานสุขภาพ

เซซลีอีา สุรยี เจรญิกลกจิ
เจาหนาท่ีดูแลผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
ปราจีนบุรี

เปนลูกวัดอา รักขเทวดา
โคกปป ปราจีนบุร ีเปนนักกจิกรรม
ของวัดมากอน และคลุกคลีกับ
นักบวชคามิลเลียนมาโดยตลอด
ซ่ึงไดรับการปลูกฝงให มีจิต
ศรัทธาในการดูแลคนเจ็บคนปวยและผูสูงอายุซ่ึงเปน
เสมือนญาติผใูหญ ดิฉนัทำงานอยทูีน่ีเ่ปนเวลา 11 ปแลว
ชอบอยทูีท่ำงานมากกวาท่ีบาน เพราะมีความสุขท่ีไดอยู
ใกลผสููงอายุ  การท่ีเปนคนคอยใหคำปรึกษา ปอนอาหาร
ทำความสะอาด หรอืทำสิง่อืน่ๆ  เปนเหมือนการเติมเต็ม
ส่ิงท่ีขาดใหกับคนท่ีตองการความชวยเหลือและ
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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.)

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
29 มี.ค. - 8 เม.ย. 14  -แสวงบุญแมพระแมดจูเกอเรย-

โครเอเชีย (11 วัน 9 คืน)
โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน

3-10 พ.ค. 14          -แสวงบุญรสัเซีย-เซนตปเตอรสเบิรก
                 (แบบเจาะลึก 8 วัน 7 คืน) เยือนถิ่น

หมีขาว มหาอำนาจ 1 ใน 3 ของโลก
เยีย่มพระศาสนจักรคาทอลิก&ออรโธดอกซ
นิกายเกาแกของรัสเซีย และเท่ียวชม
สถานท่ีสำคัญๆ ในประวัติศาสตรมากมาย

     (โดยสายการบินกาตาร แอรเวย สายการบนิระดบั 5 ดาว)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!
โทร: 08- 0449-2819, 09-4287-9824, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

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

เงยีบสงบ เปนสวนตวั สะดวก ปลอดภยั ใจกลางเมอืง

หองประชมุ-สัมมนา... ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพกั... พรอมเคร่ืองปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

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

บรษัิท เอเอ แทรเวลิเซอรวสิ จำกัด
โทร. 0-2129-3500-3 FAX : 0-2129-3505

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

ประสบการณใหม เที่ยวธรรมชาติที่ไมซ้ำใคร
ควิชู เกาะใตญ่ีปุน 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย

มินาซากิ-คาโกชิมา-คุมาโมโต-ฟุกุโอกะ
มนีาคม 2557 :    22-28

เมษายน 2557 :    5-11 / 12-18 /19-25

จำหนายตัว๋เครือ่งบนิภายใน และตางประเทศ
***สำรองหองพกัโรงแรม ***จัดขอวีซา
***รบัจัดทัวรหมคูณะและรับจองแพคเกจทัวร
***ประกันการเดินทาง ***บรกิารรถเชา

บริการ
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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
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27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120
โทรศพัท 0-2675-5000  โทรสาร 0-2675-5200  www.saintlouis.or.th

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม

สวัสดีครับทานผูอานท่ีเคารพทุกทาน ผมจะมาเลา
ประสบการณ เหตุการณตางๆ ที่ไดเกิดข้ึนระหวาง
การฝกปฏิบัติการสอนคริสตศาสนธรรมในหัวขอเรื่อง
ประตูสแูสงธรรม ... โดยใหทกุทานไดรวูาวิทยาลัยแสงธรรม
ในชวงปดภาคเรียนที ่1 พวกเราไดไปทำกจิกรรมอะไร
กนัมาบาง แตกอนท่ีจะเปด ประตสูแูสงธรรม ผมกอ็ยาก
ใหทุกทานเปดดวงตาเพ่ือเปน ประตูสูดวงใจ กอน
นะครับ

โดยการฝกปฏบิติัการสอนคริสตศาสนธรรมคร้ังน้ี
มีนกัศึกษาช้ันปที ่ 1 สาขาปรัชญา – ศาสนา และสาขา
คริสตศาสนาเขารวมในการอบรม ในระหวางวันท่ี
14-18 ตุลาคม 2556/2013 ที่วิทยาลัยแสงธรรม โดย
คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ และทีมงาน ซ่ึงมีเน้ือหา
เก่ียวกับการสอนคำสอน การสอนคำสอนน้ันจำเปน
จะตองไดรบัการฟนฟอูยเูสมอ  โดยขยายขอบเขตแหง
ความนึกคิดใหกวางขวางออกไป  ตรวจสอบวิธีการท่ีใช
อยเูสมอ  แสวงหาภาษาท่ีเหมาะสม  และอุปกรณเครือ่งมอื
ใชใหมๆ มาชวยถายทอดขาวดีของพระเยซูคริสตเจา
โดยการสอนคำสอนน้ันสอนใหเรามีความเช่ือใน
พระเจา  สอนใหเรามีศีลธรรมรักพระเจาเปนคนดีของ
พระเจา  หรอืการสอนคำสอนน้ัน คือ การสอนดวยชวีติ
มิใชดวยความรูหรือสติปญญาเทาน้ันแตการสอนนั้น

ตองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตเพื่อ
ใหเหมือนกับองคพระเยซูคริสตเจา  ทุกคนนั้นไดรับ
พระพรจากพระเจาทุกคน  และพระพรของแตละคนน้ัน
มีความแตกตางไมเหมือนกันไมเทากันก็ตาม โดย
เปาหมายในการสอนคำสอนน้ันคือ เพือ่ความเปนหน่ึง
เดียวกับองคพระเยซูคริสตเจา  นั่นก็หมายความวาการ
รูจักพระเจา  การรักพระเจา  และการดำเนินชีวิตดวย
ความศรัทธาตอพระเจา

มีการเรียนสวดภาวนาดวยทาทางตางๆ บางคร้ัง
การภาวนาไมจำเปนตองเปนการพดู หรอืทำตามแบบแผน
ทีก่ำหนดไวเสมอไป โดยการภาวนา คือ การยกจิตใจข้ึน
ไปหาพระเจา เพื่อพูดคุยกับพระเจาและแสดงความรัก
ตอพระเจา พระเจาน้ันทรงรับฟงคำภาวนาของเราทุกคน
เพราะวาพระเจาทรงมีพระทัยตอมนุษยทกุคน ใหเราได
อยาทอแทในการสวดภาวนา ถงึแมวนัน้ีเราจะไมไดใน
ส่ิงท่ีเราตองการก็ตาม แตพระเจาจะทรงจัดสรรส่ิงท่ีดี
ที่สุดสำหรับชีวิตของเราเสมอ โดยทาทางของเราท่ีเรา
ไดแสดงออกมาในแตละทาน้ัน มันมีความหมายทุกทา

เชน การยกมือขึ้นและแผออกไปนั้นหมายถึง การ
สรรเสริญพระเจา และความมีพลังในแตละทาทาง เรา
สามารถนำมาประยุกตใชในพิธีกรรมไดตามความ
เหมาะสม ทาทางท่ีเราทำน้ัน ตองเปนส่ือที่ชวยสื่อ
ความหมายตรงกับเนื้อเพลงดวย ทาทางท่ีเราเลือกเรา
ตองเลือกทาท่ีงาย และมีความหมายตามเน้ือเพลง

ดังน้ันบรรดาสามเณรจึงเปนความหวังของพระ-
ศาสนจักรที่จะเติบโตไปเปนพระสงฆหรือผูอภิบาล
ในอนาคต สอนคำสอนและประกาศถึงความรักของ
พระเยซูเจาใหทุกคนไดรูจัก ถาเราไดรับแตความรู
โดยไมไดนำไปสูการปฏิบัติ ก็เหมือนการอยากจะมี
สุขภาพดีแตไมเคยออกกำลังกาย โดยผูอภิบาลบางคร้ัง
กไ็มควรทีจ่ะพยายามทำตัวเหมอืน “นก” แตควรทำตัว
เหมอืน “หนอน” เพราะการทำตวัเหมอืนนก .. กมั็กแต
ชอบบนิสูงอยบูนฟา คิดวาตัวเองเหนอืผอูืน่อยตูลอดเวลา
ซ่ึงบางคร้ัง ... กอ็ยสููงเกินไปจนมองไมเหน็ความเปนไป
บนพื้นดิน ไมรับรูวาสัตบุรุษหรือคนอ่ืนๆ ที่เราจะไป
อภิบาลบุคคลเหลาน้ันเขาเปนอยางไร ตองการอะไร
บางคร้ังบุคคลท่ีเราไปอภิบาลดวยเพียงตองการใหเรา
แคมาเย่ียม มาใหกำลังใจ มาพดูคุย โดยบางคร้ังพวกเขา
เหลาน้ันอาจจะไมตองการส่ิงของเลยก็ได และสุดทายน้ี
หากทกุคนทำทุกสิง่ทุกอยางดวยความรกั ทกุสิง่ทุกอยาง
ก็จะไมเรียกวางานอีกตอไป แตจะเปนความรัก ส่ิง
สวยงามสำหรับพระเจาเสมอไป ... ขอบคุณครับ

Jelly Fish
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เมือ่พระสันตะปาปา (ตอจากหนา 3)

มิใชเอาความเส่ือมข้ึนมาใช
เม่ือใดเลาท่ีขอคิดซ่ึงผลิตตามสูตรจะใชไมได เม่ือ

ไมสนใจกับมนุษย หรอืเม่ือหวาดกลัวมนุษย หรอืหลอก
ตัวเองวาขอคิดท่ีหลอกลวงสามารถเอามาสรางเปน
Ulysses เผชญิกบัเพลง Siren หรอืเหมอืนกบั Tannhauser
หรอืเปรยีบเสมือนอปุรากรของ Wagner... ความคิดของ
พระศาสนจักรจะตองฟนฟคูวามเฉลียวฉลาด และเขาใจ
มนุษยใหดีข้ึนวา มนุษยจะตองเขาใจตัวเอง เพื่อจะได
ชวยใหคำสอนของพระศาสนจักรเจริญกาวหนาและ
ลกึซึง้มากย่ิงข้ึน

อธิษฐานภาวนา
ขาพเจาถามพระสันตะปาปาเก่ียวกับวิธีอธิษฐาน

ภาวนาท่ีพระองคชอบ
 “พอชอบทำวตัรทุกเชา พอชอบสวดกับเพลงสดุดี

แลวหลังจากน้ันพอก็ถวายบูชามิสซา พอสวดสาย-
ประคำ ส่ิงท่ีพอชอบก็คือการนมัสการยามเย็น แม
ในเวลาท่ีพอวอกแวก และคิดถึงเร่ืองอ่ืน หรือบางคร้ัง
กห็ลับไปในระหวางท่ีอธิษฐานภาวนา แลวในตอนเย็น

ระหวางเจ็ดหรือแปดนาฬิกา พออยตูอหนาศีลมหาสนิท
เพื่อนมัสการพระเจาเปนเวลาหน่ึงชั่วโมง แตพอสวด
ในใจ แมในเวลาท่ีรอคอยหมอฟนหรือในชวงเวลาอื่น
ในแตละวัน”

“สำหรับพอการอธิษฐานภาวนาน้ันดวยความ
ทรงจำ แมเก่ียวกับประวัติของตัวพอเอง หรือส่ิงท่ี
องคพระผูเปนเจาทรงกระทำในพระศาสนจักรของ
พระองค หรือที่วัดใดวัดหน่ึง สำหรับพอความทรงจำ
ที่นักบุญอิกญาซีโอกลาวถึงในสัปดาหแรกของการ
เขาเงียบในการสัมผัสกับพระคริสตเจา ผูทรงถูกตรึง
กางเขนผูทรงมีพระเมตตา แลวพอถามตัวเองวา พอ
ไดเคยกระทำอะไรเพื่อพระคริสตเจาบาง มีอะไรที่พอ
ควรทำเพ่ือถวายแดพระคริสตเจา นี่คือความทรงจำท่ี
นักบุญอิกญาซีโอกลาวถึงในหนังสือเรื่อง “รำพึง”
สำหรับการสัมผัสกับความรักของพระเจา มีอะไรที่พอ
จะทำเพือ่พระครสิตเจาไดบาง แตเหนือสิง่อืน่ใดพอรวูา
องคพระเจาทรงจดจำพอ พออาจจะลืมพระองค แตพอ
รูแนแกใจวา พระองคไมเคยลืมพอเลย ความทรงจำมี
บทบาทท่ีสำคัญมากในหัวใจของสมาชิกคณะเยสุอิต
ความทรงจำเก่ียวกับพระหรรษทาน ความทรงจำกลาว
ถึงในพระคัมภีร ความทรงจำเกี่ยวกับการกระทำของ
พระเจา ซ่ึงเปนฐานของพันธสัญญาระหวางพระเจา
กับประชากรของพระองค เปนความทรงจำท่ีทำใหพอ
เปนบุตรของพระองค และทำใหพอเปนพอดวย”

ภาวนาเพือ่เอกภาพ (ตอจากหนา 2)

วันเสารที่ 25 มกราคม 2014 เวลา 15.00 น. ที่สภา
คริสตจักรในประเทศไทย โดยคุณพอสมเกียรติ  บุญ-
อนนัตบุตร  เปนประธานในพิธี  ศจ.ดร.รงุ  เรงิสันต์ิอาจิณ
ประธานดานสถานท่ี   มีผเูขารวม 256 คน

การท่ีเราพากันมารวมพิธีอธิษฐานภาวนาเพ่ือ
เอกภาพคริสตชน เปนการตอบสนองตอการเรียกรอง
ของพระเจาของเรา ซ่ึงเราจะร้ือฟนและสรางความ
สัมพนัธระหวางกันในพระครสิตเจาโดยอาศัยการขบัรอง
วาจา และอิรยิาบถของเรา ผเูขารวมทุกทานไดแสดงถึง
พลังในความเปนเอกภาพอยางแทจริง ที่จะเปลงเสียง
สรรเสรญิพระเจารวมกนั

ครสิตชนกบัการเปนหนึง่เดียวกนั
อยางท่ีทราบกันดีกบัเหตุการณการเมือง ทำใหการ

เดินทางไมคอยสะดวกเทาท่ีควร  แตผเูขารวมทุกทานก็มี
ความต้ังใจอยางแทจริง ในการอธิษฐานภาวนารวมกัน
โดยความรวมมือจากคริสตจักร โปรเตสแตนทแหง
ประเทศไทย ซ่ึงประกอบดวย สภาครสิตจักรในประเทศ
ไทย  สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย  สหคริสตจักร

แบบติสตในประเทศไทย  และสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย  สำหรับ ค.ศ. 2014 หัวขอ
ในการอธิษฐาน “ไมมีใครแบงแยกพระคริสตได” (เทียบ
1 คร 1:1-17)  คริสตชนผูเขารวมงานลวนมีความเปน
หนึง่เดียวกนั ไมวาจะเปน ผนูำ 5 องคการศาสนาคริสต
คณะนักรองประสานเสียงคริสตชน ที่มีผู เขารวม
รองเพลงจากศาสนาพุทธ ศาสนาคริสตนิกายโรมัน
คาทอลิก และโปรเตสแตนท หรือแมแตคณะอูคูเลเล
คริสตจักรเซเวนธเดย ที่ไดเยาวชน 5 คนมาดีดอูคูเลเล
รองเพลงเสียงท่ีสดใส รวมถึงนักรองจากคริสตจักร
นาซารีน ของสหกิจครสิเตียนแหงประเทศไทย ในนาม
ของแหลม ราษฎร  และคณุโต  ภหูนองโอง ซ่ึงเปนเพลง
ทีแ่ตงข้ึนเพือ่ถวายแดพระเจา ซ่ึงทำใหผเูขารวมประทับใจ
กบับทเพลงทีส่รรเสรญิพระเจา

สำหรับในชวงการแลกเปลี่ยนของขวัญ ซ่ึงปนี้
ใหความสำคัญกบัส่ิงนี ้เพราะของขวัญท่ี 5 องคการนำมา
มอบใหกบัประธานในพิธี คุณพอสมเกยีรติ  บญุอนนัต-
บุตร คือ รับของขวัญเชิงสัญลักษณ และประธาน
ดานสถานท่ี ศจ.ดร.รุง  เริงสันต์ิอาจิณ  รับของขวัญ
ฝายจิต คือ กจิกรรมตางๆ ทีท่ำเพือ่ชวยเหลอืสงัคม ใน

ดานตางๆ ถวายแดพระเจา โดยผูแทนของคาทอลิก
คณุพอซกิมนุด  แลสเซน็สก้ี, SJ จากวิทยาลัยแสงธรรม
และซสิเตอรศรพิีมพ ซาเวยีร คณะอุรสุลนิแหงสหภาพ
โรมันประเทศไทย ซ่ึงเปนเครื่องหมายเชิงสัญลักษณ
ในคณะนักบวชชาย-หญงิ ของศาสนาคริสตนกิายโรมนั
คาทอลิกอยางแทจรงิ เม่ือรบัมอบของขวัญเชิงสัญลกัษณ
แลว มีการรับมอบของขวัญฝายจิต ตอดวยการกลาว
รายงานกิจกรรมท่ี 5 องคการถวายแดพระเจา  และสุดทาย
ประธานในพิธีมอบของขวัญเชิงสัญลักษณใหกับผูนำ
5 องคการนำกลบัไปไวในสถานท่ีของตน

อน่ึง การรวมกันภาวนาเพ่ือเอกภาพของคริสตชน
ซ่ึงจัดวาตรงกับสถานการณในประเทศไทยขณะน้ี ใน
ภาวนาบทวิงวอนขอที่ 1 กลาววา  เราอธิษฐานภาวนา
เพือ่เพือ่นมนุษยทกุคนท่ีกำลังทนทุกขเพราะความยากจน
และหวิโหย ทกุวนันีส้ภาพชวีติอนัไมคอยเปนปกติของ
พวกเขามักกอใหเกิดการแตกแยก ขอใหความรักของ
พระคริสตเจาคืนความยุติธรรมและสันติแกพวกเขา
ขาแตพระเจาผูทรงพระทัยดี โปรดรับฟงคำภาวนาของ
ขาพเจาท้ังหลายดวย   โปรดตอบสนองดวยความรักของ
พระองคดวยเทอญ
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การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ
หนึ่งภาพเกา...หลากหลายเรื่องราว

ณ  สวรรค  (kamsornway.blogspot.com)

“จะทำส่ิงใด จงทำใหด ี...” (age quod agis)
หนึง่วนัแหงความคิดคำนงึถงึ ...

“คณุพอเอเทยีน กรางซ”

มิถุนายน ค.ศ. 1951 และตอมาในเดือนธันวาคมปเดียวกัน คุณพอก็มาประจำ
อยูที่ลำปาง เปนเจาอาวาส และเร่ิมกอต้ังโรงเรียนอรุโณทัย ลำปาง ปแรกๆ
มีนักเรียนเพียง 160 คน ในช้ัน ป.1-ป.4 คุณพอประจำท่ีวัดลำปาง และบุกเบิก
งานโรงเรียนเปนเวลา 10 ป จนโรงเรียนไดรับรองวิทยฐานะจากกระทรวง
เปนท่ีเรียบรอยจึงไดยายไปประจำท่ีสวรรคโลก .... และน่ีเปนเร่ืองราวในชวง
อรณุรงุของชีวติพระสงฆของทานอยางแทจรงิ
3. วาร .... มธัโนทยั

ชวงเท่ียงของชีวติ คุณพอกรางซ ประจำท่ีจงัหวัดตาก บกุเบิกงานดานศึกษา
และงานแพรธรรมท่ีนั่น กอต้ังโรงเรียนมัธโนทัย ใน ค.ศ. 1962 ทานสรางหอง
สำหรับการสวดภาวนา และเปนวัด ในช่ือวา “วดัพระตรเีอกภาพ” สมาชิกของ
วัดก็คือคริสตชนท่ีคาขายในตลาด และพ่ีนองท่ีรับราชการในเมืองเพียง 2-3 
ครอบครัว และยังมีบรรดาคุณครูที่เปนคาทอลิกเกือบคร่ึงโรงเรียน ... หลายคน
ยังจำระบบการอบรมเด็กนักเรียนหอพัก ในงานสรางโรงเรียน สรางรั้ว
สรางสารพัด ดวยมือของพวกเขาเองรวมกับคุณพอ ... และน่ีคือชวงเวลาท่ีเรากำลัง
คิดถึงความรอนแรงในวัยหนุมท่ีบุกเบิกอยางไมส้ินสุด ชวงเวลาท่ี “ต้ังใจทำ
อะไร ก็ทำใหดี และดีที่สุด” ไมใชเพียงอักษรตัวใหญที่ติดไวที่โรงเรียน แต
เปนเพราะแบบอยางท่ีสูไมยอมถอยของพอ
4. วาร .... สนธยา

ชวงเย็นของชีวิตคุณพอประจำท่ีกำแพงเพชร หลังจากใชชีวิตบุกเบิกงาน
ดานการศึกษามาหลายสิบป คุณพอบุกเบิกและเปนเจาอาวาสองคแรกของ
วัดพระคริสตสมภพ กำแพงเพชร ถาใครมีโอกาสไปเยี่ยมวัดน้ี จะเห็นรูปแบบ
ของวัดในสมัยใหม วัดเดียวสามารถสอนคำสอนไดหมด เพราะทุกอยางลวน
มีความหมาย ต้ังแตตัววัดจนถึงบรรดารูปปน และภาพวาดตางๆ ที่กำแพงเพชร
คุณพอบรหิารจดัการทีดิ่นของวดัจนมีรายไดเลีย้งตนเอง ทีไ่มใชเพราะการเวนคนื
ที่ดิน หรือการขายท่ีดิน แตเปนเพราะเกษตรกรรม การเล้ียงวัวนม ที่สรางช่ือ
จนคนท้ังตลาดรจูกั ... เรือ่งราวเหลาน้ีอยใูนชวงเวลาเย็นๆ ของชวีติสงฆของทาน
และในท่ีสุดชวงสายัณหกาลก็มาถึง
5. วาร .... สายณัห  

สายณัหกาล มาถึงทาน ใน ค.ศ. 2000 คุณพอขอลาพกัเกษยีณ และยงัประจำ
ที่กำแพงเพชร ... ทานแข็งแรงมากๆ  ผมจำไดวาเวลาท่ีไปชวยงานท่ีวัด
กำแพงเพชร คุณพอเดินออกกำลงักายทุกเชา ....

สายัณหกาลของทานก็จบลงในอกี 12 ปตอมา คุณพอไดมอบคนืตัวทาน และ
กลับไปหาพระบิดาเจา ในวันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 และชวงเวลาตอจากน้ี
เปนชวงเวลาท่ีเรารอวันใหม รอรับอรุณ รอรับอรุโณทัยอีกครั้ง เพื่อสรรเสริญ
และขอบคุณพระเจาท่ีไดสงประจักษพยานแหงความรักมาสูพวกเรา

เรือ่งราวชวีติของพระสงฆผอูทิุศตนเพือ่พระเจา และเพือ่นพีน่อง ผานชวงวนั
ต้ังแตเริ่มอรุณรุง สูวาร..แหงสายัณหกาล ขอ..เดินทางไปกับคุณพอกรางซ ต้ังแต
เริ่มอรุณเบิกฟา ถึงสายัณหกาล เพื่อเรียนรู รูจัก รัก เลียนแบบ และคิดถึง
คุณความดีที่คุณพอมีตอพวกเรา
1. กอน ....อรโุณทยั

กอนอรุณเบิกฟา ขอใหเปนเวลาเร่ิมตนชีวิตของเด็กนอย ผูถือกำเนิด
ในประเทศฝร่ังเศส เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1922 ที่เมืองชาแซลส/ลีออง
ในครอบครัวเกษตรกรรม มีพี่นอง 5 คน .. ทานเร่ิมชีวิตการอบรมเพ่ือเตรียมตัว
เปนพระสงฆในบานเณรเล็ก และบานเณรใหญ สังฆมณฑลลีออง ... จากน้ันก็ถกู
เกณฑใหเปนทหาร ต้ังแต ค.ศ. 1942-1944 และน่ันคือชวงเวลาท่ีเกดิสงครามใหญๆ
ในนามสงครามโลก จากน้ันก็เขาบานเณรใหญคณะมิสซังตางประเทศแหง
กรุงปารีส ที่สุดก็ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ ใน ค.ศ. 1947 พรอมกับภารกิจ
งานแพรธรรมในประเทศจีน ... คุณพอเดินทางไปถึงผนืแผนดินจีน ใน ค.ศ. 1948 
ที่สังฆมณฑลคุนหมิง ไมนานก็ถูกขับไลออกจากประเทศจีน  ค.ศ. 1951 เพราะ
ปญหาเรื่องการปกครองในระบอบคอมมิวนิสตไมสนับสนุนงานการเผยแผ
ความเช่ือในพระเจา  
2. วาร .... อรโุณทยั

คุณพอถึงเมืองไทย และประจำอยูที่เชียงใหม เริ่มเรียนภาษาไทยในเดือน

ชวยตวัเองไมได  ดิฉนัมีความสุขท่ีไดรวมงานกับนักบวชคามลิเลยีนทีท่มุเท เอาใจใส
ในการทำงานเปนอยางดี  ที่เห็นตัวอยางชัดๆ คือ
คณุพอยกัษ และแฟร (ภราดา) วาเลนตนิี ่  ทีอ่ยกูบัเรา
จนคิดวามิสชนันารทีัง้ 2 ทานเปนคนไทยไปเสยีแลว

คณุปาประสิทธิ ์พัววไิลกลุ (อายุ 78 ป)
สมาชิกผู สูงอายุคามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร
ปราจีนบุรี

ยายอยูที่นี่มาเปนเวลาย่ีสิบกวาป  เปนสมาชิก
รนุแรกของศนูยทีน่ีก้ว็าได เดิมทีบานอยทูี ่อ.ศรมีโหสถ
นับถือศาสนาพุทธและยายตามสามีไปอยูที่ จ.เชียงใหม และเปล่ียนเปนคริสเตียน
ตามสามี  และตอนน้ีอายุ 78 ป เคยเปนมะเร็งเตานม ขณะน้ีรกัษาหายดีแลว รางกาย
แข็งแรงเหมอืนเดมิ แตกอนมอีาชพีทำนา ทำสวน เม่ืออยท่ีูนีก่ช็วยทำสวน ทำอาหาร
ชวยแมครัวบาง ปาชอบบรรยากาศท่ีนี่ จะอยูตลอดไปซ่ึงมีความรูสึกเหมือนบาน
หากมีโอกาสปาอยากเปล่ียนเปนคาทอลิก อันเน่ืองมาจากแบบอยางการชวยเหลือ

ของนักบวชท่ีทำโดยไมหวงัส่ิงตอบแทน

คณุลงุคามลิโล บัวลอย ศรเีอีย่ม (อาย ุ70 ป)
สมาชิกผู สูงอายุคามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร
ปราจีนบุรี

เปนคนพนสันิคม  รจูกันักบวชคามลิเลยีน เม่ือ
ตอนอยทูีศ่รรีาชาแลว ซ่ึงมาออกหนวยทีว่ดัหวัไผ และ
ผมเองก็เปนคนไขที่ใชบริการในการรักษาตัวของ
ผมมาโดยตลอด  ผมอยูที่นี่ 45 ปแลว เปนโรคเรื้อน
ต้ังแตอายุ  9 ขวบ และไดรบัการดูแลรกัษาจากนักบวช

และหายจากโรคในนิคมฯ แหงน้ีเชนกัน  ผมจงึกลับใจเปนคาทอลิก เปนเวลา 20 กวา
ปแลวครบั ผมเขารวมมิสซาทุกวนั รวมกจิกรรมและออกกำลังกายเสมอ  ตอนน้ีผมก็
พยายามเดินแตไมสะดวก เน่ืองจากเม่ือคร้ังเปนโรคฯ ผมตองตัดขาท้ิง  ถงึแมนกับวช
จะรักษาผมดวยการตัดขาผมท้ิง  แตผมก็ไดรบัชีวติใหม และหายจากโรคเร้ือนท่ีเคย
เปน

บานผสููงอายคุามลิเลยีน (ตอจากหนา 8)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่38 ฉบบัที ่7 ประจำวนัที ่9-15 กมุภาพันธ 2014หนา 14

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2013  อาสาโคเออรรไีซเคิล วดันักบุญเปโตร สามพราน 
รวมสรางบานใหผูยากไร บานคุณพรนิภา กิจเจริญ  เน่ืองจากสามีตาย
ดวยโรคพษิสุนขับาไปหลายปแลว บานอยใูนน้ำทวมขังท้ังป สภาพบานไดพงัยุบ
ไปคร่ึงหลงั ในบานมีผอูยอูาศัยคือ นางพรนิภา นายพัชระ มยีอด (ลกูชาย) ชลดิา
จันทรพิมพ (ลูกสะใภ)  ลูกคิว (บุตรนายพัชระและนางชลิดา)  นางสาวปยนุช
มียอด (นองสาวนายพัชระ) รวม 5 คน โดยไดรับความรวมดวยชวยกันของ
ทมีอาสาโคเออร วดัพระบดิาเจา ทพิวลั มาชวยดวย ใชเวลาสรางประมาณ 1 เดือน
จงึแลวเสร็จ การกอสรางลำบากมาก เพราะเปนท่ีน้ำขัง ทำการตอกเสาเข็มกอน
ขณะยังมีน้ำขัง แลวตองถมใสกระเบ้ืองเกา แลวใสดิน เทคานพืน้ แลวจึงกอตัง้
บาน ใชวสัดุของเกาจากคลังโคเออร 3 เปนสวนใหญ บานหลังน้ี ถอืเปนหลังท่ี
11 ที่โคเออรรีไซเคิลสงเคราะหไดสรางใหกับผูยากไร ไดตกลงกันวา จะทำ
ปายชือ่ติดท่ีบาน โดยใชชือ่นักบญุของคนใดคนหนึง่ท่ี เปนผรูวมสราง แลวมคีำวา
โคเออรรไีซเคิล และจำนวนบานท่ีไดสรางมา โดยบานแรกท่ีทำปายชือ่นี ้จะเปน
ชื่อนักบุญของประธานวิมล กิจบำรุง

นกับญุเปโตร โคเออรรไีซเคลิ 11
รายงานโดย คณุพออนชุา ชาวแพรกนอย จิตตาธกิารอาสาโคเออร

⌫  



บนภเูขาบาวาเรียนมหีญงิมายชราคนหนึง่อาศัยอยใูนบานหลงัหนึง่ ในฤดูรอน

มีนกัทองเท่ียวมาเชาหองเล็กๆ ในบานของเธอ ทีก่ำแพงหองพกัของนักทองเท่ียว
มีกางเขนแขวนอย ูมีรปูสมาชิก 3 คนในครอบครัวทีท่างเขาบาน

ในวันอาทิตยนักทองเท่ียวและหญิงมายชราไปท่ีวัดเล็กๆ ของหมูบานเพ่ือ
ไปรวมมิสซา เย็นวันหน่ึงขณะท่ีพวกเขาน่ังด่ืมเคร่ืองด่ืมดวยกัน นักทองเท่ียว
ถามหญิงมายชราวา “บุคคลท่ีอยูในภาพเปนใคร” หญิงชราตอบวา “รูปน้ี
เปนรปูของสามีของฉัน เขาตกตนไมและเสียชวีติ สวนอกีสองรปูน้ีเปนรปูลกูชาย
สองคนของฉนั เขาตายในสงคราม”

นักทองเท่ียวรูสึกสงสารหญิงมายและกลาวกับเธอวา “ผมขอแสดงความ
เสียใจกับคุณ แตชวยบอกผมหนอยเถอะวา คุณดำเนินชีวติอยางดีในสถานการณ
ที่นาเศราน้ีไดอยางไร”

หญงิมายตอบวา “เม่ือสามีของฉันเสียชีวติ ฉนัรสึูกเหมือนครอบครัวของฉัน

กำลังแตกสลาย ฉันรูสึกผิดหวังตอพระเจาและตอเพื่อนมนุษย ฉันหยุดท่ีจะ
ไปรวมมิสซาท่ีวดั  ฉนัคิดวาฉันไมสามารถสวดไดอกีตอไปแลว หลงัจากน้ันไมนาน
ลูกชายท้ังสองของฉันก็ตายในสงคราม ความสูญเสียที่เกิดข้ึนกับฉันทำใหฉัน
เสียความรูสึกอยางมาก ฉันดำเนินชีวิตไปวันๆ คลายกับหุนยนตตัวหน่ึง วันหน่ึง
มีชางแกะสลักคนหน่ึงมาท่ีนี่ในฐานะนักทองเท่ียวและไดมาพักในหองท่ีคุณพัก
เม่ือเขาไดรับรูถึงเร่ืองราวอันนาเศราในชีวิตของฉัน เขาแกะสลักรูปพระเยซูเจา
ถกูตรงึบนไมกางเขน และติดไวทีก่ำแพง ขณะท่ีฉนันัง่อยตูอหนาไมกางเขน ในทันที
ฉันมีความคิดวา พระเยซูเจาทรงทนทุกขทรมานมากกวาฉัน พระองคยังคงอยูบน
ไมกางเขนเพือ่รวมทุกขกบัฉนั  ความคิดน้ีฝงลกึลงในดวงใจและจิตใตสำนึกของฉนั
ทลีะเล็กทีละนอย พละกำลังและความเขมแข็งคอยๆ กลบัมาสตัูวฉันอกีคร้ังหน่ึง”

“ทกุวนัฉันนัง่อยตูอหนาพระเยซเูจาบนไมกางเขน ฉนัจองดูพระองคและไดรับ
ความบรรเทาใจ”

คณุพอเชษฐา ไชยเดช

การเดินตามพระเยซูเจา
ผทูรงรบัใชของทกุคน      

เพือ่นรกั ใหเราทำตวัเหมอืนพระองคผปูระทานชีวติใหเรา
แมพระองคร่ำรวย แตพระองคทำตนเปนคนยากจน
แมพระองคอยสููงสง แตพระองคทิง้ความย่ิงใหญของพระองค
แมพระองคประทับในท่ีสูง แตพระองคไมมีทีจ่ะวางศีรษะ
แมพระองคจะมาเหนือเมฆหมอก แตพระองคข่ีลาเพือ่เขากรงุเยรซูาเลม็
แมพระองคเปนพระเจาและพระบุตรพระเจา แตพระองคยังรับสภาพ

คนใช
แมพระองคผูทรงเปนท่ีพักผอนของผูเม่ือยลา แตพระองคเหน็ดเหน่ือย

จากการเดินทาง
แมพระองคเปนทอธารที่ดับความกระหาย แตพระองคทรงกระหาย

และขอน้ำด่ืม
แมพระองคผูดับความหิวโหยของเรา แตพระองครูสึกหิวเมื่ออดอาหาร

ในทะเลทราย
 แมพระองคผทูรงต่ืนเฝาอยเูสมอ แตพระองคนอนในเรอืในทะเล
 แมพระองคไดรับการรับใชในกระโจมของพระบิดา แตพระองค

ปลอยใหมือของมนุษยรบัใชพระองค
แมพระองคผเูปนหมอรักษาคนปวย แตมือของพระองคถกูแทงดวยตะปู
แมพระโอษฐของพระองคประกาศขาวดี แตเขาเอาน้ำสมมาใหพระองค

ด่ืม
แมพระองคผไูมเคยทำรายใคร แตพระองคถกูเฆ่ียนตีอยางสาหัส
แมพระองคปลุกใหผตูายกลับคืนชพี แตพระองคยอมตายบนกางเขน

โดย ศษิยเกาโรม’70
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‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-
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«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 2 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 09.00 π. §ÿ≥æàÕ
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©≈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√–-
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®.®—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.

«—¥π—°∫ÿ≠‚∑¡—  ªÉ“≈–ÕŸ Õ.À—«À‘π ®.ª√–®«∫-

§’√’¢—π∏å æ‘∏’‡ °«—π‡ “√å∑’Ë 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 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

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

0-7424-5195)
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«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ß‡¬≈“ (´Õπµâ“) ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥
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∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“  10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª

∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

����� —°°“√ ∂“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∏‘°“√

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

‚∑√. 08-9065-8802)

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å  ∫â“πÀπÕß§Ÿ  Õ.‡ π“ß§π‘§¡

®.Õ”π“®‡®√‘≠ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë  15 °ÿ¡¿“æ—π∏å

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  ∫â“π‚ππ‡æÁ°  Õ.µ√–°“√æ◊™º≈

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

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥  ÿ√‘π∑√å ∂. —πµ‘ ÿ¢

Õ.‡¡◊Õß ®. ÿ√‘π∑√å  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ¡’π“§¡  ‡«≈“

10.00  π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª  ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„®  ∫â“ππ“¥Ÿπ  Õ.≈◊ÕÕ”π“®

®.Õ”π“®‡®√‘≠  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15  ¡’π“§¡  ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª  ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀπÕß∑“¡πâÕ¬ Õ.

°—π∑√“√¡¬å  ®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22  ¡’π“§¡

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ∫â“π‚ππ¡“≈’ Õ.ÀπÕßæÕ°

®.√âÕ¬‡ÕÁ¥  ©≈Õß«—¥«—πÕ—ß§“√∑’Ë 25  ¡’π“§¡  ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ ∫â“ππÕß√ÿß Õ.°—π∑√≈—°…å ®.

»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π∑’Ë 12 ‡¡…“¬π   ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å·Ààß≈Ÿ√å¥ ≈”ª“ß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 15 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. (¡’æ‘∏’‡ °

·≈–‡ªî¥Õ“§“√Õπÿ √≥å 50 ªï‚√ß‡√’¬πÕ√ÿ‚≥∑—¬ ‡«≈“

09.30 π.) æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å-

√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

‡®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

√“¬≈–‡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.

����� §≥–Õ—»«‘π·Ààß»’≈¡À“ π‘∑ «—¥æ√–¡À“‰∂à

¢Õ‡™‘≠√à«¡‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑ ·∫àßªíπæ√–«“®“ ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ‰æ∫Ÿ≈¬å Õÿ¥¡‡¥™ ®‘µµ“∏‘°“√ «—π‡ “√å∑’Ë 15

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à



ªï∑’Ë 38 ©∫—∫∑’Ë 7 ª√–®”«—π∑’Ë 9-15 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

¡À“π§√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 16.30 π.

¡‘ ´“„π ÿ “π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

❇ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ «—π»ÿ°√å∑’Ë 14 ¡’π“§¡

‡«≈“ 17.30 π. §ÿ≥æàÕ‡Õ°√—µπå ÀÕ¡ª√–∑ÿ¡ ‡ªìπ

ª√–∏“π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

❇ Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ «—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡  ‡«≈“ 10.00 π.

( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-3219)

❇ «—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬ («—¥‡æ≈ß) ®.√“™∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡  ‡«≈“ 16.00 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

❇ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë≈Ÿ√å¥ ∫“ß§≈â“ «—π‡ “√å∑’Ë 15

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.30 π. ∑’Ë ÿ “π

❇ «—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ À—«‰ºà

«—π»ÿ°√å∑’Ë 7 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.30 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 07.30 π. ∑’Ë ÿ “π

❇ «—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È«

«—π»ÿ°√å∑’Ë 7 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 09.00 π. ∑’Ë ÿ “π

❇ «—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

«—π»ÿ°√å∑’Ë 7 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.30 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. ∑’Ë ÿ “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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

¡’π“§¡ 2014 ‡«≈“ 08.30-10.30 π. √à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 11.00 π. ¢Õ‡™‘≠ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ∑’Ë«—¥æ√–¡À“‰∂à ´.√à«¡ƒ¥’

∂.«‘∑¬ÿ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‚∑√. 0-2651-5251

����� 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

∑’ËºŸâÕ”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√‘»√“

‡°“–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

»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®∑“ß‚∑√»—æ∑å

‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë π§√√“™ ’¡“

ç ÿ¢ À√◊Õ∑ÿ°¢å ... „Àâ‡√“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ§ÿ≥é

„Àâ§”ª√÷°…“ ø√’

‚∑√À¡“¬‡≈¢ 08-8377-4455

„Àâ∫√‘°“√∑ÿ°«—πµ≈Õ¥  24  ™—Ë«‚¡ß

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

„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¶√“«“ 
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อดุมสาร หนังสอืพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  ผอูำนวยการ   : คุณพออนุชา ไชยเดช  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช  หัวหนากองบรรณาธิการ : วชัรี กจิสวสัด์ิ
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ขอความดีความรักอันศักด์ิสิทธ์ิ
โปรดตามติดชั่วฤดีชีวีขาฯ
เขาพำนักในนิเวศนมโหฬาร
แหงพระเจาจอมราชาตลอดกาล

ระลกึถึงพอ-แม ในคำภาวนา
ฟรงัซิสเซเวยีร ชอบ มณนีอย

เกดิใหมในพระเจา 31 มกราคม 1983
มารีอา ประสาร มณนีอย

เกดิใหมในพระเจา 3 มกราคม 2002

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
มารีย อรูซลูา บญุสม เจริญเอง

ชาตะ 23 สงิหาคม 2463
เกดิใหมในพระเจา 12 ธนัวาคม 2556

รวมอาย ุ93 ป
ขอใหทานพกัผอนในสนัตสิขุเทอญ (Rest in Peace)

ดวยความอาลยั
จาก สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย

⌫⌫ 
 


⌦   

ส่ือมวลชน
คาทอลิก

ประเทศไทย
แผนกการพิมพ

กำลัง
จัดพิมพ

พระสมณสาสน
พระดำรัสเตือน

เรื่อง
ความชื่นชม

ยินดี
แหงพระวรสาร

(Evangelii
Gaudium)

โดย
สมเด็จ

พระสันตะปาปา
ฟรังซิส
แปลโดย

เซอรมารี หลุยส
พรฤกษงาม

อยาตัดสินเขา และทานจะไมถกูพระเจาตดัสนิ ทานตดัสนิเขาอยางไร
พระเจาจะทรงตัดสินทานอยางน้ัน  (มทัธวิ 7:1-2)
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เพลงบรรยากาศแบบโฟล์คร็อค  พลิ้วไหวด้วยท่วงทำานองฟังสบาย  เสียง 

คีย์บอร์ดปรับเลือกเป็นเสียงแจ๊สร็อค มีเสียงฮู ฮา เบาๆ ประสานเหมือนเสียง

สายลมและเกลียวคลื่นซัดเบาๆ เป็นแบล็คกราวน์ บางคนอาจเรียกเพลงแนวนี้ 

ว่าเวสต์โคสต์ มากันให้ครบด้วยเสียงสไลด์กีตาร์คลอเคล้า “สิ่งมหัศจรรย์นั่นคือ 

...เรารักกัน” ท่อนสุดท้ายของเนื้อเพลง “เรารักกัน” เพลงในแนวที่ผมว่าขับร้อง 

โดยป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ สไลด์กีตาร์โดยศิลปินในใจคนร้อง มาโนช พุฒตาล 

ในคอนเสิร์ตชื่อแนวๆ “บรรลุนิติภาวะ (21 ปี ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์)” ผมต้อง

เปิดกลับไปกลับมาสำาหรับเพลงนี้เป็นพิเศษ สิ่งมหัศจรรย์ไม่ใช่ฉันรักเธอ หรือเธอ 

รักฉัน ผู้แต่งบอกว่า “เรารักกัน” คล้ายกับว่าได้อาบน้ำาชำาระคราบไคลหลังจาก

ออกไปกรำางานอย่างหนักนอกบ้าน ตอนนี้แค่ได้ยินคำาว่าม็อบ หรือเปิดข่าวทีวี 

เจอเรื่องการเมือง เหมือนความสุขมันหายไป ไม่นับรวมเสียงด่าทอกันแบบแทบ

จะเซ็นเซอร์ทุกบรรทัด 

เราใช้จ่ายเวลาเพ่ือถาม

หาความถูกต้องกัน

นานเกินไปแล้วหรือ

ยัง?

ผ ม ไ ด้ รั บ

โทรศัพท์ให้ไปส่งศีลเจิม

คนไข้ มันเป็นหน้าท่ีของ

พระสงฆ์ทุกองค์อยู่แล้ว 

ผมถามสถานที่กลับ

ไปจากเสียงปลายสาย 

โรงพยาบาลจุฬาฯ ผม

ควรเดินทางไปอย่างไร 

คุณพ่ออยู่ อัสสัมชัญ 

มามอเตอร์ไซค์ดีที่สุด 

ผมพยักหน้าเหมือน

คิดตามกับ เสี ยงนั้ น 

คุณพ่อบอกให้เขามา

ลงที่ม็อบ...แป่ว

แรกๆ ก็กลัวๆ กล้าๆ แต่เม่ือตัดสินใจได้ ผมเดินออกไปพร้อมกับกระเป๋า

ใส่สัมภาระในการส่งศีลเจิม เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างท่ีท่าเรือข้ามฟาก “โรงพยาบาล

จุฬาฯ” คนขับมองหน้าผมก่อนจะบอกว่า มันมีม็อบนะครับ “เท่าไหร่ ไปเลย” 

ผมตอบ คำาพูดดูม่ันใจ เป้าหมายชัดเจน มีคนป่วยท่ีต้องการพละกำาลังจากพระเจ้า 

ต้องการเสริมสร้างศรัทธาในห้วงเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วย

ถนนตรงสวนลุมพินีถูกกั้นด้วยการ์ดและยางล้อรถ ผมเดินดูบริเวณ

โดยรอบ ผู้นำากำาลังนำาผู้คนที่มาร่วมชุมนุมเคารพธงชาติ ผมมองออกไปรอบๆ 

เห็นเหมือนมีหน่วยรักษาความปลอดภัย ส่องกล้องเป็นพิเศษในที่สูง เพราะไม่

แน่ใจว่าการลอบทำาร้ายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ สินค้าสารพัดแต่มีโลโก้ซ้ำากันคือ ลาย

ธงชาติไทย มีอาหารฟรีจากผู้นำามาบริจาค ลูกเด็กเล็กแดงเดินไปปนร่วมกัน ผม

หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพไว้ ก่อนจะเดินเข้าไปยังโรงพยาบาลตามเวลานัด

“คุณพ่อสวัสดีค่ะ” ญาติของคนป่วยออกมารับผม เขาเหล่านั้นคงทราบ 

ดีว่า ที่นี่เข้ามาไม่ยาก แต่หาห้องคนป่วยยาก เพราะตึกเยอะ บรรยากาศใน 

โรงพยาบาลแม้จะดูแออัด แต่ผมก็อดรู้สึกว่ามันเหมือนบ้านไม่ได้ ผมมาถึงห้อง

คุณลุงคนป่วย ลุงอายุ 74 ปีแล้ว

 ผมเปล่ียนชุด เตรียมอุปกรณ์และฟังแก้บาป ต่อจากน้ันเป็นช่วงรับศีลเจิมฯ 

ผมเห็นคุณลุงพยายามจะกลั้นน้ำาตาไว้ แต่ในที่สุดทำานบก็พังลงมา หลังพิธีสิ้นสุด 

เรื่องรักระหว่างม็อบ
ทุกคนดูปลาบปลื้มใจ แต่คุณลุงบอกผมว่า “คุณพ่อนะ ไม่รู้ว่าเรี่ยวแรงมันมา 

จากไหน ผมนอนป่วยมา 4 ปีแล้ว วันนี้รู้สึกแข็งแรงดีที่สุดเลย” ผมดีใจด้วยกับ

คุณลุง ไม่เพียงเท่านั้น รอบเตียงกับญาติพี่น้องร่วม 10 คน พยาบาล และคนไข้

เตียงข้างๆ ต่างสัมผัสได้ถึงกิจกรรมบางอย่างที่คาทอลิกทำา มันเป็นกิจกรรมของ 

ความรัก ช่วยเหลือ เอื้ออาทร จะเป็นการเดินทางที่ยากขึ้น หรือติดขัดเรื่อง 

การชุมนุม ความรักของพระยังส่องนำาให้เรามาเจอกัน

 อุดมสารหลายฉบับมาแล้วท่ีเรานำาผลงานภาพวาดของศิลปินระดับ

โลกที่มีผลงานประดับไว้ในวาติกัน ภาพปกล่าสุดนี้ก็เช่นกัน เมื่อนึกถึงวันที่ 

พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก เขาต้องละทิ้งอะไรกันบ้าง เขาติดตามพระเยซูไป 

เพราะอะไร คารม ความมีชื่อเสียง อนาคต ความคาดหวังในตำาแหน่งหน้าที่ 

ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตในแบบพลิกโฉม แต่เมื่อติดตาม 

พระองค์ จนถึ งวั น

สุดท้าย ไม่เหลือคำา 

อื่นมากไปกว่าความ

ผูกพัน พระเป็นเจ้า 

ท ร ง รั ก บ ร ร ด า

สานุศิษย์ และคงเป็น

ไปไม่ได้ถ้าอัครสาวก

จะไม่ตอบแทนความ

รักของพระองค์ด้วย

การสละชีวิตของตน 

เร่ืองแบบนี้ เหมือน

มันผ่านไปแล้ว แต่

มันยังคงอยู่ในกิจการ

แ ห่ ง ค ว า ม รั ก ทุ ก

กิจกรรม

 สังคมไทยจบ

เดื อนมกร าคม ไป

อย่างฝืดๆ ความ

รุนแรงเกิดขึ้นรายวัน 

หลายประเทศเพ่ือนบ้านกำาลังเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน ในขณะท่ีหลายประเทศ

ใหญ่เล็กทั่วโลก ประกาศห้ามเข้าเมืองไทย ดัชนีตลาดทางการค้าตก หุ้นตก 

การส่งออก การท่องเที่ยว แซงหน้ากันตกไปให้หนำาใจ หลายคนพูดว่าศาสนา

ไม่ทำาอะไร ในขณะที่บางคนพูดว่า ศาสนาทำาแบบนี้ไม่ถูก ผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดว่า 

“ศาสนาต้องทำาในแบบศาสนา ทุกมิสซาเรามีภาวนาเพื่อสันติสุข เราทำามันด้วย

ความตั้งใจ เราต้องการหรือเราสร้างมันด้วย” 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2014 

หลังจากสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวและตรัสกับประชาชนหน้าลานมหาวิหาร 

นักบุญเปโตรแล้ว ได้ให้เด็กชายและหญิง ปล่อยนกพิราบ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ

สันติ ปล่อยได้ไม่นานนกพิราบโดนนกอื่นรุมสกรัม นักข่าวตีความกันไปต่างๆ 

นานา แต่พระสันตะปาปายังรณรงค์เรื่องสันติภาพต่อไป ยังสร้างเสริมสันติสุข 

ด้วยชีวิตของพระองค์เองอยู่ และยังสวดภาวนาด้วยความหวังและความเชื่อมั่น

 เมื่อใดก็ตามที่หวั่นใจ หรือไหวหวั่นจากสิ่งรอบกาย ถามตัวเราเองก่อน 

ว่า “เรายังรักเพื่อนพี่น้องรอบข้าง” คำาตอบไม่ใช่เรื่องที่คนอื่นมอง สงสัย ตั้ง

คำาถาม หรือคิดไปเอง คำาตอบอยู่ที่ตัวเราว่า ระหว่างม็อบและความสับสน “เรา

ยังรักอยู่” ...จริงๆ นะ 

บรรณาธิการบริหาร
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“ภัยหนาว” ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2013 ศูนย์สังคมพัฒนาอุดรธานี 

นำาเสื้อกันหนาวไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาว ที่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำาภู ซึ่ง

มีพ้ืนท่ีติดภูเขาและติดเขื่อนอุบลรัตน์ทำาให้อากาศหนาวเย็นมากกว่าชุมชนอื่น  

โดยเฉพาะเยาวชนและสตรี ที่มีฐานะยากจน จำานวน 100 ครอบครัว  เพื่อเกิด

ความรักการแบ่งปัน ชุมชนสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกัน โดยได้รับการ

สนับสนุนจากโคเออร์

“เพื่อสันติภาพ” พี่น้องคนไทยในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ร่วมใจกันภาวนา

เพื่อสันติภาพ และความเป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

16 มกราคม 2014 เวลา 16.30 น.

“ค่ายสายสัมพันธ์” ชมรมนิสิตคาทอลิกมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำาแพงเพชร  

จัดงานค่ายสายสัมพันธ์ชมรมนักศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 

ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2013 ที่วัดพระคริสตสมภพ จ.กำาแพงเพชร โดยมีคุณพ่อนิพนธ์ 

สิริวราวุธ  คุณนริศ มณีขาว และคุณพ่อซีกิต เซ็ตโย วีโบโว พร้อมทีมงาน มาเป็น

วิทยากรในงานนี้ิ

ด.ญ.ชัญญา เตชะไกรศรี  (น้อง SNOW) โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมแข่งยิมนาสติกลีลา ของ   SISB   Gymnastic 

Competion 2013  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2013 1. ยิมนาสติกลีลารุ่นอายุ 8 

ปี ประเภทยิมนาสติกขั้นพื้นฐาน  ได้รางวัลเหรียญทองแดง 2.  ยิมนาสติกลีลา 

รุ่นอายุ 8 ปี ประเภท Free hands   ได้รางวัลเหรียญทอง 3.  ยิมนาสติกลีลา 

รุ่นอายุ 8 ปี ประเภท Hoop  ได้รางวัลเหรียญเงิน 4. ยิมนาสติกลีลารุ่นอายุ 8 

ปี ประเภท Ball ได้รางวัลเหรียญทอง 5. ยิมนาสติกลีลารุ่นอายุ 8 ปี ประเภท 

Ribbon ได้รางวัลเหรียญทองแดง ที่ SISB Campus

“กีฬาสี” เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2014 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา อ.เมือง 

จ.แพร่ นำาโดยคุณพ่อเอกพงษ์  พงษ์สูงเนิน  ซิสเตอร์กฤษฎี  ชื่นชมน้อย และ

คณะครู นักเรียน ได้เชิญนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์   ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  

เปิดกีฬาสีเหลือง-ดำาเกมส์ ประจำาปีการศึกษา 2556 



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 38 ฉบับที่ 7 ประจำาวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2014หน้า 20

เสกอารามเบเนดิกติน
คณะเบเนดิกตินเสกอารามใหม่เมื่อวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2014 เวลา 10.00 น. โดยพระสังฆราช 
ฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์ (อ่านต่อหน้า 4)

20 ปี สุสานศานติคาม
 เมื่อวันอาทิตย์

ที่ 19 มกราคม 2014 

คุณพ่อเปโตร ชัชวาล 

ศุภลักษณ์ เจ้าอาวาส

วัดพระเยซู เจ้าเสด็จ

ขึ้นสวรรค์และผู้จัดการ

สุสานศานติคาม

(อ่านต่อหน้า 4)

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

ตอนที่ 27 

พูดเรื่องสุขภาพ

กันบ้าง

	 เ ม่ื อ ชี วิ ต

เดินทางมาถึ งจุ ด

สู ง สุ ด ข อ ง ค ว า ม

หนุ่ ม แน่ น และวั ย

สาวสะพรั่ง	 ชีวิต

ก็ เริ่ มนับถอยหลั ง	

วันเวลาที่ถูกใช้ ไป

อย่างหนักหน่วงใน

ช่วงมีพลัง	 อวัยวะ

ที่ ใช้ ค รบและ เต็ ม

ประสิทธิภาพ	 แบกรับชีวิตและก้าวไปอย่างเต็มภาคภูมิ	 เมื่อถึงเวลาถดถอย	

ปัญหาสุขภาพถามถึง	มีคำาพระสะกิดเราเช่นไร

 “เพราะเราจะทำาให้ท่านหายเป็นปกติ จงรักษาบาดแผลของท่าน 

ให้หาย พระยาห์เวห์ตรัส เขาทั้งหลายเคยเรียกท่านว่าผู้ถูกขับไล่ ศิโยน 

ที่ไม่มีผู้ใดสนใจ” (เยเรมีย์ 30:17)

 	 “คำาอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิต องค์

พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้ผู้ป่วยลุกขึ้น และถ้าเขาเคยกระทำาบาป เขาก็

จะได้รับการอภัย” (ยากอบ 5:15)

	 พูดถึงเรื่องสุขภาพกันบ้าง	 ไม่ใช่เพื่อจิตตกหรือไม่ยอมรับ	 แต่พระพร

แห่งการรักษาเยียวยา	 และในทุกเวลาที่พระประทับอยู่	 เราจึงเรียนรู้ถึงความรัก

ของพระองค์
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