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“ทรงเรียกอัครสาวก”

ภาพทรงเรียกอัครสาวก ผลงานของ โดเมนิโก เกีียลาดิโอ, 1448-1494
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ คุณพ่อโยเซฟ วัลลภ จำ�หน่ายผล พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ โดยมีพระสังฆราชฟิลิป บรรจง
ไชยรา พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ร่วมในพิธี พร้อมด้วยนักบวชและสัตบุรุษที่มาร่วมไว้อาลัยจำ�นวนมาก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2014
ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน

คณะกรรมการคาทอลิ ก เพื่ อ ศาสนสั ม พั น ธ์ แ ละคริ ส ตศาสนจั ก ร
สัมพันธ์ ร่วมกับคณะกรรมการเอกภาพคริสตชน (อ่านต่อหน้า 11)

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

เมือ่ พระสันตะปาปาจากคณะเยสุอติ

ใหสมั ภาษณสำนักสือ่ เยสุอติ (จบ)
พระสังฆราชกิตติคณ
ุ ยอรช ยอด พิมพิสาร แปล

“หนาที่ของเรามิใชหองวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อ แตเปนความเชื่อที่ดำเนินตอไป
เปนประวัตแิ หงความเชือ่ ”
มีสามคำหลักที่พออยากฝากไวกับ “La Civilta Cattolica” ซึ่งสามารถ
ขยายวงออกไปจากการพิ ม พ ต า งๆ ของคณะ บางที อ าจจะเน น ความสำคั ญ
ตามธรรมชาติและจุดประสงคของแตละองคกร เมื่อพอเนนเรื่องอยูในแนวหนา
พ อ กล า วถึ ง ความต อ งการพิ เ ศษสำหรั บ ผู ที่ ทำงานอยู ใ นโลกของวั ฒ นธรรม
ที่จะตองสอดแทรกเขาไปในแวดวงที่เขาทำงานอยู มักจะมีอันตรายที่แสดงออก
มาหากเราอยูเหมือนกับอยูในหองทดลอง ความเชื่อของเรามิใชความเชื่อของ
หองทดลอง แตเปนความเชื่อที่เดินหนาตอไป เปนความเชื่อที่มีประวัติ พระเจา
ทรงเผยแสดงพระองคในประวัติศาสตร มิใชเปนจุดรวมของความจริงที่สัมผัส
ไมได พอกลัวหองทดลองเพราะในหองทดลองเรานำเอาปญหากลับบาน แลว
พยายามทำใหเชือ่ มโยง ทาสีโดยไมคำนึงถึงสิง่ แวดลอม ทานไมสามารถนำเอาสิง่
ที่อยูในแนวหนา มาเขาหองทดลอง แตทานตองอยูในแนวหนาอยางกลาหาญ
ขาพเจาถามหาตัวอยางจากประสบการณของพระองค
“เมื่อกลาวถึงปญหาดานสังคม การประชุมเพื่อศึกษาปญหาของยาเสพติด
ทีส่ ลัม เปนเรือ่ งหนึง่ แตการไปทีน่ นั่ ไปคลุกคลีกบั ชาวสลัมและเขาใจปญหาจาก
ภายใน แตการศึกษาอยางดีนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง มีจดหมายฉบับหนึ่งของคุณพอ
อารูเป ถึงศูนยคนควาและดำเนินการเกี่ยวกับความยากจน ทานกลาวไวอยาง
ชัดเจนวา เราจะพูดเกีย่ วกับความยากจนไมไดหากเราไรประสบการณ และติดตอ
โดยตรงกับสถานที่ซึ่งมีความยากจน คำวา “แทรกเขาไป” นับวาเปนคำที่มี
อันตราย เพราะบางคณะนักบวชกระทำเหมือนเปนแฟชั่นใหม แตแลวพวกเขา
ก็ตองเผชิญกับความยากจน เพราะพวกเขามิไดไตรตรองใหดีเสียกอน เรื่องนี้
สำคัญมากจริงๆ ผูที่อยูในแนวหนามีมาก เราลองวาดภาพนักบวชหญิงที่อยูใน
โรงพยาบาล พวกเขาอยใู นแนวหนา ทีพ่ อ ยังมีชวี ติ อยกู เ็ พราะนักบวชหญิงคนหนึง่
เมื่อพอตองดูแลรักษาตัวเกี่ยวกับโรคปอด แพทยใหพอกินยาเพนนิซิลินและ
สเตรปโตมัยซิน จำนวนหนึง่ ซิสเตอรใหพอ ทานยาสามเทา เพราะเธอมีความกลัว
หากเธอรวู า จะตองทำอยางไร เพราะเธออยกู บั คนไขทงั้ วัน สวนหมอซึง่ อันทีจ่ ริง
แลวเปนหมอที่ดีมาก อยูในหองทดลอง สวนซิสเตอรอยูแนวหนา เธอสัมผัส
กับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เปนประจำทุกวัน การทำใหแนวหนาเปนบานของเรา หมายความ
วาเราผูกจากที่ที่หางไกลในขณะที่ขังตัวเองอยูในหองทดลอง หองทดลองนั้น
มีประโยชน แตสำหรับพวกเรา การทบทวนดูลว นมาจากประสบการณทงั้ นัน้ ”
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หนา 3

การเขาใจตัวเองของมนุษย
ขาพเจาถามสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงมากมาย
ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม และมนุษยพยายามเขาใจตัวเองใหม ถึงจุดนี้พระองค
ก็ทรงลุกขึ้นเดินไปที่โตะทำงาน ไปหยิบหนังสือทำวัตรภาษาละตินเกาแกเพราะ
ไดใชมานาน พระองคทรงเปดหนังสือทำวัตรอานบทอานสำหรับวันศุกรของ
สั ป ดาห ที่ 27 ในเทศกาลธรรมดา แล ว ทรงอ า นคำอธิ บ าย
โดยนักบุญวินเซนตแหงเลรินส “แมคำสอนของคริสตศาสนา
ก็ตอ งทำตามกฎเหลานี้ เพราะตองใชเวลารวบรวมนาน ปรับปรุง
ตามกาลเวลา และลึกซึ้งตามกาลเวลาดวย”
ความคิ ด ที่วา คำสอนของพระศาสนจัก รเปรี ย บเสมื อ นหิน
กอนใหญมหึมา ที่เราจะตองปกปองโดยปรับปรุงไมได หรือ
เขาใจในแงอนื่ ไมไดนนั้ นับวาผิด
พระสันตะปาปาทรงใหคำอธิบายวา “นักบุญวินเซนต
แหงเลรินส ทำการเปรียบเทียบระหวางการพัฒนาดานชีววิทยา
ของมนุ ษ ย และการโอนข อ ความเชื่ อ จากยุ ค หนึ่ ง ไปสู อี ก
ยุคหนึ่ง ซึ่งเติบโตและมั่นคงอาศัยกาลเวลาในเรื่องนี้ การ
เขาใจตัวเองของมนุษยก็เปลี่ยนแปลงพรอมกับกาลเวลา และ
จิตสำนึกของมนุษยกล็ กึ ซึง้ ดวย ใหเราหวนไปคิดถึงการยอมรับ
“ทาส” หรือการลงโทษประหารชีวิตอยางไรปญหา ดังนั้นเรา
ก็เติบโตในความเขาใจเกี่ยวกับความจริง ผูอธิบายพระคัมภีร
และนักเทววิทยาชวยใหพระศาสนจักรเจริญกาวหนาในการตัดสินใจของตน
แมในวิชาแขนงอืน่ การพัฒนาชวยใหเกิดความเขาใจทีด่ ขี นึ้ มีกฎเกณฑและบัญญัติ
หลายขอของพระศาสนจักร ที่ในอดีตมีผลประโยชน แตบัดนี้หมดคุณคาและ
ไร ค วามหมาย ความคิ ด ที่ ว า คำสอนของพระศาสนจั ก รจะต อ งปกป อ งมิ ใ ห
มีการเปลีย่ นแปลง หรือเขาใจในแบบอืน่ ใดนัน้ นับวาผิด

ในประวัติศาสตรยุคตางๆ มนุษยก็พยายามเขาใจและแสดงออกในทางที่ดี
ยิ่งขึ้น ดังนั้นในชั่วเวลาหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงวิธีการที่จะเขาใจตนเอง การที่มนุษย
แสดงตัวเองออกมาดวยการแกะสลัก “ชัยชนะที่มีปกของชาติซามอท” แตอีก
คนหนึง่ คือ คาราวัจโจ ซากัล และอีกคนหนึง่ คือดาลี แมกระทัง่ วิธกี ารแสดงออก
ในหลายรูปแบบ และสิ่งนี้จำเปนสำหรับการสืบตอพระวรสารในความหมายที่
ไรกาลเวลา
มนุษยแสวงหาตนเอง และแนนอนในการแสวงหานี้ เขาอาจพบกับความ
ผิดพลาด พระศาสนจักรก็เคยผานยุคแหงความสวาง ดังเชน นักบุญโทมัส อไควนัส
แตพระศาสนจักรก็ไดผานยุคแหงความเสื่อมโทรมในดานความคิด ตัวอยางเชน
เราอยาปน เรือ่ งความเฉลียวฉลาดของโทมัส อไควนัส กับยุคทีผ่ ทู อี่ ธิบายคำสอน
ของทานอยางผิดๆ ถูกๆ นาเสียดายทีพ่ อ ศึกษาปรัชญาจากหนังสือซึง่ มาจากโทมัส
ทีถ่ งั แตก ดังนัน้ ในการคิดถึงมนุษย พระศาสนจักรควรแสวงหาความเฉลียวฉลาด
(อานตอหนา 11)

หนา 4

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห
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เสกอารามเบเนดิกติน

(ตอจากหนา 20)
เปนประธานในพิธเี สกและพิธบี ชู าขอบพระคุณ อีกทัง้
ยังไดรับเกียรติจากพระสังฆราชอันโตนีโอ มัทธีอาโซ
ซึ่งเปนพระสังฆราชสังฆมณฑลปาดัว ประเทศอิตาลี
พร อ มกั บ บรรดาพระสงฆ บราเดอร ค ณะเซนต คาเบรียล ซิสเตอร สัตบุรษุ ประมาณ 200 คน มารวม
แสดงความยินดี
คณะเบเนดิ ก ติ น ก อ ตั้ ง ขึ้ น โดยนั ก บุ ญ เบเนดิ ก ต
แหงนอรเซีย บิดาแหงชีวติ ฤๅษีของพระศาสนจักรตะวัน
ตก เกิดใน ค.ศ. 480 ทีเ่ มืองนอรเซีย ประเทศอิตาลี ทาน
ไดละทิง้ ชีวติ ทางฝายโลกไปอยใู นถ้ำแหงหนึง่ เปนเวลา
3 ป ทำใหทา นมีประสบการณชวี ติ ฤๅษี ทานเริม่ กอตัง้
อาราม โดยเจริญชีวติ ตามวินยั ของฤๅษีและดวยจิตตารมณ
ของพระวรสาร มีอธิการเปนผนู ำสวดภาวนา การทำงาน
และชีวิตดานสติปญญา กิจกรรมทั้งหมดจะประสาน
เขาดวยกันดวยความซื่อๆ เรียบงายแตแฝงดวยความ
รอบคอบ เครงครัด ออนโยน อิสระเสรีและนอบนอม
เชื่อฟง
ตอมาใน ค.ศ. 1940 ไดเปดอารามทีเ่ มืองเว ประเทศ
เวี ย ดนาม เป ด ได ไ ม น านก็ ไ ด เ ป ด อารามเพิ่ ม ขึ้ น
ในเวียดนามอีก 3 แหง มีสมาชิกประมาณ 300 คน

20 ป สุสานศานติคาม

(ตอจากหนา 20)
ไดจัดพิธีเสกสุสานศานติคาม ประจำป 2014 และเปน
พิเศษในปนี้ครบ 20 ปของสุสานศานติคาม โดยพระคาร ดิ นั ล ไมเกิ้ ล มี ชั ย กิ จ บุ ญ ชู เป น ประธานในพิ ธี
พร อ มด ว ยพระสั ง ฆราชกิ ต ติ คุ ณ ยอแซฟ สั ง วาลย
ศุระศรางค คุณพอพงษศิริ สังวาลเพ็ชร คุณพอวสันต
วิรุฬหวงศ คุณพอทินรัตน คมกฤส บรรดาพระสงฆ
และสัตบุรุษประมาณ 5,000 คน ที่หอประชุมบุญราศี
สมเด็ จ พระสั น ตะปาปายอห น ปอล ที่ 2 โรงเรี ย น
ยอแซฟอุปถัมภ อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระคารดนิ ลั ไดเทศนใหขอ คิดวา “โอกาสของวันนี้
บงบอกถึง 2 มิติ นั่นคือชีวิตมนุษยที่พระเปนเจาทรง
โปรดประทานใหกับทุกคนดำรงอยูในโลกนี้เปนเพียง
ชั่วคราว พวกเขาดำรงชีวิตอยู และวันหนึ่งเขาก็ตอง
มอบชีวิตนี้แดพระเจา เปนความจริงที่มนุษยทุกคน
หลีกเลี่ยงไมได ความตายเปนสิ่งไมแนนอนและเรา
ไม ท ราบว า ความตายจะเกิ ด ขึ้ น กั บ ชี วิ ต ของคนหนึ่ ง
คนใด ที่ไหน อยางไร และเมื่อไร ดวยเหตุนี้ พระเยซู
คริสตเจาจึงทรงเตือนใหระมัดระวังจงเตรียมพรอมเสมอ
ทีจ่ ะมอบวิญญาณนัน้ ใหกบั พระเปนเจา นีเ่ ปนมิตแิ รก
มิติที่สอง นั่นคือชีวิตนี้มิไดดับสูญไปเมื่อเราตอง
จากโลกนี้ ไ ป ชี วิ ต เป น ชี วิ ต ชั่ ว นิ รั น ดร พระเป น เจ า
มอบชีวติ นีใ้ หอยใู นโลกนี้ เพือ่ จะไดบำเพ็ญตน ปฏิบตั ติ น
เพือ่ จะไดไปสชู วี ติ ทีแ่ นนอน ชีวติ ทีม่ นั่ คง ชีวติ ทีถ่ าวร”
หลังบทภาวนาหลังรับศีล คุณพอชัชวาล ไดกลาว
ขอบคุณพระคารดินัล และอวยพรวันเกิดแดพระคารดินัลลวงหนา และประชาสัมพันธถึงการเสกสุสาน
ประจำป 2015 จะจัดในวันอาทิตยที่ 18 มกราคม 2015
เวลา 10.00 น.
ตอมา พระคารดินัล กลาวใหโอวาทและอวยพร
ขบวนพระสงฆไดแหไปยังสุสานศานติคาม จากนั้น
พระคุณเจาสังวาลย ไดสวดภาวนาเสกหลุม และบรรดา
พระสงฆ สังฆานุกร ผชู ว ยพิธกี รรม ไดเสกตามหลุมตางๆ

ตอมาในโอกาสที่มีการประชุมเจาคณะที่ประเทศอิตาลี
พระสังฆราชอันโตนีโอ มัทธีอาโซ ไดเสนอสมาชิก
ของคณะเบเนดิ ก ติ น จากเวี ย ดนามให ม าเป ด อาราม
ที่ประเทศไทย
ในวันที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2009 พระสังฆราชอันโตนี โ อ มั ท ธี อ าโซ มาพบกั บ พระสั ง ฆราชยอแซฟ
สังวาลย ศุระศรางค ทีส่ งั ฆมณฑลเชียงใหม เพือ่ ขอ
เปดอาราม หลังจากนัน้ มีการแตงตัง้ พระสังฆราชองคใหม
คือ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรตั น จากนัน้
ในวันที่ 13 ตุลาคม ในปเดียวกัน เจาคณะจากเวียดนาม
ไดมาพบพระสังฆราชวีระ เพื่อขออนุญาตเปดอาราม
และไดรับการอนุมัติสรางอารามขึ้นที่ ต.น้ำแพร อ.
หางดง จ.เชียงใหม โดยพระสังฆราชอันโตนีโอ มัทธี-

อาโซ ไดจดั ซือ้ ทีด่ นิ พรอมบานให โดยมีคณ
ุ พอวุฒเิ ลิศ
แหลอ ม เปนธุระประสานงานตางๆ และซอมแซมบาน
ใหนา อยเู หมาะสม และในวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2014
จึงไดเสกและเปดอารามหลังใหม
ปจจุบันในอารามแหงนี้มีพระสงฆเบเนดิกติน 3
องค และบราเดอรอีก 3 ทาน ซึ่งเปนชาวเวียดนาม
ทัง้ หมด อธิการ คือ แอบบอตสเตฟาน มีผสู นใจคนไทย
หนึ่ ง ท า นที่ กำลั ง รั บ การอบรมในอารามเบเนดิ ก ติ น
ทีป่ ระเทศเวียดนาม นับไดวา เปนชวงเวลาแหงพระพร
ที่คณะเบเนดิกตินไดรับจากพระเปนเจา โดยผานทาง
พระสังฆราช พระสงฆ พีน่ อ งนักบวช บรรดาสัตบุรษุ
ที่ไดชวยเหลืออยางดีตลอดมา และถือวาเปนอาราม
เบเนดิกตินแหงแรกในประเทศไทย
เพ็ญนภา ชาวแพรกนอย ภาพและขาว
บรรยากาศในวันนี้ มีผูคนมารวมระลึกถึงผูตายที่ไดมา
ฝงรางทีส่ สุ านแหงนีเ้ ปนจำนวนมาก
รายงานโดยคุณนิพทั ธ สิรพิ รรณยศ

คุณวิชยั นันทนิติ
รานยงเซงฮวด ชลบุรี
คุณสุรยี  ตันติอลงการ
อุทศิ ใหวญ
ิ ญาณในไฟชำระ
ผูไมประสงคออกนาม ทำบุญ
คุณสกุลชัย หทัยนิรมล
คุณพิชติ ลีละพันธเมธา
ครอบครัว “เรียงเครือ”

200 บาท
3,400 บาท
600 บาท
200 บาท
200 บาท
1,000 บาท
200 บาท

สำหรั บ ท า นที่ ป ระสงค จ ะสมทบกองทุ น ฯ
โปรดสงธนาณัติ สั่งจายในนาม “ซิ ส เตอร ศั ก ดิ์ ศ รี
งามวงศ ” ป.ณ. ยานนาวา 122/11 ซ.นนทรี 14
(นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ
10120 เช็คสั่งจาย “การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงิน
เขาบัญชีออมทรัพย ชื่ อ บั ญ ชี “กองทุ น การพิ ม พ
สร า งสรรค ” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 186-2-01976-5
หมายเหตุ : เมือ่ ทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร 0-2681-5401 เพือ่ จะไดจดั สงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ

ขาพเจาจะสอนทานและจะชีท้ างเดินใหทา น
ขาพเจาจะคอยดูแลใหคำปรึกษาแกทา น
(สดุดี 32:8)
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หนา 5

ตอนที่ 6

ซามูเอล
“ซามูเอล” จัดวาเปนประกาศกทีอ่ ยใู นยุคตน (The
Former Prophets) คือบรรดาประกาศกที่ยังไมเขียน
คำเทศนลงเปนลายลักษณอักษร หรือทำงานเผยพระวจนะอยกู อ นป 750 ก.ค.ศ. แมทา นจะไมเขียนคำเทศน
ลงไว แ ต พ ระคั ม ภี ร ก็ บั น ทึ ก เรื่ อ งราวของท า นอยู
ในหนังสือเลมทีม่ ชี อื่ เดียวกับทานคือหนังสือ “ซามูเอล
ฉบับที่ 1 และ 2”
กำเนิดของทานก็บงวาพระเปนเจาทรงเรียกทาน
เปนพิเศษ เพราะแมของทานคือนางฮันนาห เปนหมัน
และรู สึ ก อั บ อายต อ สั ง คมแต ก็ ไ ม สำคั ญ เท า กั บ ถู ก
เยาะเยยจากภรรยาอีกคนหนึง่ ของสามีคอื นางเปนินนาห
ที่ มี ลู ก หลายคน ทุ ก ป เ มื่ อ ขึ้ น ไปถวายเครื่ อ งบู ช าแด
พระเจา ก็จะสวดขอจากพระเจาใหประทานบุตรใหแก
นาง อีกทั้งสัญญาวาถานางไดบุตรชายจะถวายเขาให
รับใชพระเจาในสถานะ “นาศีร” คือผถู อื ศีลและทำงาน
แดพระเจา โดยไมโกนผมบนศีรษะหรือตัดผม
เรื่ อ งกลุ ม ใจที่ ไ ม มี บุ ต รนี้ พ ระคั ม ภี ร เ ล า ไว อ ย า ง
นาประทับใจแบบวรรณกรรมชาวบาน เราจะอานในพิธี
มิสซาประจำวันสัปดาหที่ 2 เทศกาลธรรมดา (ปค)ู เชน
ขณะเมือ่ ถวายเครือ่ งบูชาเสร็จแลว นางฮันนาหกจ็ ะคุกเขา
สวดภาวนาตอในสักการสถาน การสวดในใจอาจจะ
เปดตาหรือหลับตาปเราไมรูแตทำปากขมุบขมิบ ทำให
เอลี สมณะในสักการสถานตำหนิเชิงขบขันวา “เธอ
จะเมาอีกนานเทาใด จงเลิกเมาเสียเถิด” คำตอบของ
นางฮั น นาห ต อ สมณะเอลี ทำให เ ราเข า ใจได ว า เธอ
ทุกขใจขนาดไหน “นายเจาขา ดิฉนั ไมไดดมื่ เหลาองนุ
หรื อ เมรั ย ใดๆ ดิ ฉั น เป น หญิ ง มี ค วามทุ ก ข ส าหั ส จึ ง

นางฮันนาหนำซามูเอลมามอบแกสมณะเอลี

ซามูเอลมาหาสมณะเอลีกลางดึก
อธิษฐานระบายความทุกขในใจเฉพาะพระพักตรองค
พระผูเปนเจา อยาคิดวาผูรับใชผูนี้ของทานเปนหญิง
เหลวไหลเลย ที่ ดิ ฉั น อธิ ษ ฐานเช น นี้ ก็ เ พราะดิ ฉั น
เปนทุกขโศกเศรามาก” สมณะเอลี ไดทราบความจริง
ก็อวยพรขอพระไดประทานแกนางตามที่ทูลขอ และ
เมือ่ กลับบาน ปนนั้ นางก็ตงั้ ครรภและใหกำเนิดบุตรชาย
นางตัง้ ชือ่ วา “ซามูเอล” (1ซมอ 1:19-20)
เราจะเห็นไดวาแมเอลีเปนสมณะที่ชาวบานนับถือ
แตก็ไมใชประกาศกในความหมายที่พระคัมภีรบงถึง
ซามูเอลตองไปอยูกับเอลีเพราะนางฮันนาหไดสัญญา
กับพระเจาไววา ถานางมีลกู จะถวายแดพระเจา หนูนอ ย
ซามูเอลไดยินพระสุรเสียงเรียกตอนกลางคืน 3 ครั้ง
ทุ ก ครั้ ง ก็ ลุ ก จากที่ น อนไปหาเอลี เ พราะคิ ด ว า เอลี
เรียกตน แตเอลีผานชีวิตการเปนสมณะมานาน ทานรู
ไดเลยวาเปนเสียงเรียกของพระเจาตอหนูนอยซามูเอล

สนามความคิด
งานแพรธรรม

คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ

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

สมุดโทรศัพทสตั บุรษุ

ได พ บสมุ ด โทรศั พ ท สั ต บุ รุ ษ วั ด ราชิ นี แ ห ง
สันติสุข (วัดซอย 101) สุขุมวิท กทม. แลวรูสึก
ชื่นชม เมื่ออานในคำนำแลว จึงทำใหทราบถึงจุด
มุ ง หมายและวิ ธี ก ารที่ ไ ด ม าซึ่ ง รายชื่ อ และข อ มู ล
จึงขอคัดมาใหทา นไดอา นกัน
ความมงุ หมายในการจัดพิมพสมุดโทรศัพททอี่ ยู
ของบรรดาสัตบุรุษที่มารวมพิธีมิสซาที่วัดราชินี

แหงสันติสขุ เปนประจำ และครัง้ คราว เพือ่ สัตบุรษุ จะได
มีความสัมพันธทดี่ ตี อ กันและกันยิง่ ขึน้ ไดมโี อกาสทราบ
ว า ใครอยู ที่ ไ หน ทั้ ง ยั ง ง า ยต อ ทางวั ด จะได ติ ด ต อ
สงขาวสารใหได และสัตบุรุษจะไดทราบวาครอบครัว

ในการมาหาท า นครั้ ง ที่ ส าม ท า นจึ ง สอน
หนูนอ ยซามูเอล วา“กลับไปนอนเถอะ ถามี
เสียงเรียกลูกอีกก็จงตอบวาขาแตองคพระผูเปนเจา ตรัสมาเถิด ผูรับใชของพระองค
กำลังฟงอยู” เรื่องราววัยเด็กที่พระเจาทรงเรียกและ
เลือกทานเปนประกาศกจบลงดวยขอความพระคัมภีร
ทีส่ ำคัญมากเลยครับ “ซามูเอลเจริญวัยขึน้ องคพระผเู ปนเจา
สถิ ต กั บ เขาและทรงทำให คำพู ด ทุ ก คำของซามู เ อล
เปนจริงดังนัน้ ชาวอิสราเอลทุกคน ตัง้ แตเมืองดานจนถึง
เมื อ งเบเออร เ ชบารู ว า ซามู เ อลได รั บ แต ง ตั้ ง เป น
ประกาศกขององคพระผเู ปนเจา” (1ซมอ 3:19-20) คำพูด
ของทานทุกคำ เปนจริงจึงเปนการอธิบายหนาที่การเผย
พระวจนะของพระเจานั่นเอง การเรียกประกาศกวา
“ผูทำนาย” ก็เปนไปในความหมายที่วาทานจะเตือน
สังคมวา ถาทานทำเชนนี้ก็จะบังเกิดผลดีสิ่งนั้น แตถา
ทานทำสิ่งนั้นก็จะบังเกิดผลรายเชนนี้
งานใหญกำลังรอทานอยู ซามูเอลจะเปนผูไปเจิม
ดาวิดเปนกษัตริยของชาวอิสราเอล ราชวงศที่พระเยซูเจาจะเสด็จมาบังเกิดในเชื้อสายนี้...โปรดติดตาม

ของตนอยูในเขตไหน จะไดติดตอสัมพันธกันได
สะดวกยิง่ ขึน้
ทางวั ด ขอบใจพี่ น อ งทุ ก ๆ ท า นที่ ไ ด ก รอก
แบบฟอรมตางๆ ของวัด ทางวัดจึงสามารถจัดพิมพ
สมุดโทรศัพทวดั ราชินเี ลมนีข้ นึ้ ได
ทางวัดหวังวา สมุดโทรศัพทสัตบุรุษวัดราชินี
แหงสันติสขุ เลมนี้ คงจะเปนประโยชนกบั พีน่ อ งบาง
ไมมากก็นอ ย จากวัดราชินแี หงสันติสขุ 9/9/99
สวนรายละเอียดนัน้ ทางวัดไดจดั แบงหมวดหมู
สัตบุรุษออกเปน หมวดอักษร เริ่มจาก ก ไปตาม
ลำดับ และยังระบุวาใครมาวัดในรอบใด นอกจาก
นั้ น ยั ง ได บ อกถึ ง กำหนดเวลามิ ส ซาของวั ด ต า งๆ
ในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสถานทีส่ ำคัญ
ใหสัตบุรุษไดรับทราบอีกดวย
วัดใดทีม่ โี ครงการดีๆ ชวยแบงปนกันดวย
“เราเป น ผู เ ลี้ ย งแกะที่ ดี เรารู จั ก แกะของเรา
และแกะของเราก็รจู กั เรา” (ยอหน 10:14)
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สองดานสองมุมมอง
จิตแพทยออกมาเตือนแลว
ใหระวังความเครียดถามหา
แครบั ฟงขาวสารบานเมืองทุกวันนี้
บ.สันติสุข
ถึงไมไดออกไปชุมนุมไมไดไปรวมเรียกรอง
www.salit.org
แตขอมูลที่ประดังเขามาแตเชาถึงดึกดื่นไมขาดสาย
ก็มากเกินพอทีจ่ ะทำใหจติ ใจหวัน่ วิตก
เผลอๆ ไมระวังตัวอาจจะถึงขนาดวิตกจริต
ไมสามารถดำเนินชีวิตเปนปกติสุขไดอีกตอไป
แมจะทำตัวเปนกลางไมฝกใฝฝายหนึ่งฝายใด
แตก็ยากจะทำใจเปนกลางไปไดตลอด
รับฟงรับรูขอมูลฝายนี้ก็เห็นมีเหตุมีผล
รับฟงรับรูขอมูลฝายนั้นก็ตอบโจทยไดแทบทุกประเด็น
ทัง้ นีแ้ ละทัง้ นัน้ เพราะพูดกันคนละดานคนละมุมมอง
ซึ่งก็เปนธรรมดาของขอเท็จจริง
ถึงจะเปนขอเท็จจริงเดียวกัน
แตก็มองไดหลากหลายแงหลากหลายจุดยืน
เอาแตเถียงกันแทบเปนแทบตายกลายเปนฝกเปนฝาย
ทั้งที่ในแกนแลวก็เปนขอเท็จจริงเดียวกัน
ทุกฝายพูดถึงความดีความอยูรอดของประเทศชาติ
ยกเหตุยกผลชักแมน้ำทุกสายขึ้นมายืนยัน
ทั้งที่แตละฝายตั้งความดีความอยูรอดของชาติเปนหลัก
เพียงแตยนื กรานอยบู นจุดยืนของใครของเขา
เริ่มจากความดีความอยูรอดของชาติ
เอาไปเอามากลายเปนความดีความอยูรอดของตน
เริ่มจากทำเพื่อชาติทำเพื่อบานเมือง
เอาไปเอามากลายเพือ่ ตนเพือ่ ฝายตน
ประเทศชาติกลายเปนขออางเพื่อห้ำหั่นเอาชัยกันในที่สุด
เหมือนกับพอกับแมทะเลาะกันเพราะลูก
เริม่ จากตัวลูกความดีของลูกความสุขของลูก
แตพอ มองในแงพอ แมมองในแงแม
หนักเขากลายเปนเรือ่ งพอเรือ่ งแมในทีส่ ดุ
ลูกไดแตยืนดูนั่งมองพอแมทะเลาะกันตาปริบๆ
ไมแนใจวาพอรักลูกแมรักลูกหรือพอรักตัวพอแมรักตัวแมกันแน
ตางฝายตางอางลูกอางรักลูกแทบคำเวนคำ
แตเนื้อหาอีกทั้งทีทาที่ตางฝายตางพูดตางแสดงออกไปคนละทาง
ลูกเปนแคจดุ เริม่ ตนการพูดการถกเถียงการทะเลาะของพอแม
ลงเอยดวยพอชนะแมแพ-พอแพแมชนะ
สวนลูกไดรับแคผลกรรมจากการทะเลาะแตละครั้งไป
เพราะแมพอ ชนะแมแตกแ็ พใจตนเอง
เพราะแมแมชนะพอแตก็แพอารมณตนเอง
ในการทะเลาะแตละครั้ง
ไมเคยมีผูชนะโดยเด็ดขาดไมเคยมีผูแพโดยสิ้นเชิง
หากแตในชัยชนะมีความพายแพแฝงอยู
และในความพายแพมีชัยชนะเจือปนอยู
เหมือนในความสวางแหงวันมีความมืดแฝงอยู
เหมือนในความมืดแหงคืนมีความสวางเจือปนอยู
หากไมมคี วามมืดความสวางก็มไี มได
หากไมมคี วามสวางความมืดก็ไมเกิด
จะวาไปแลว
สองฝายทีข่ ดั แยงกันอยขู ณะนีต้ า งก็มจี ดุ ดีจดุ เสียจุดออนจุดแข็ง
หากเอาจุดดีมารวมกันมองขามจุดออนกันไป
ความดีความอยูรอดของประเทศชาตินาจะเพิ่มพูน
คนในชาติบา นเมืองจะมีความสงบความผาสุกชีวติ เปนปกติวสิ ยั
ขอเพียงแคแตละฝายยึดเอาความดีความอยูรอดของชาติเปนหลัก
แสดงออกใหเห็นในความจริงใจในความโปรงใสในความเปนพีเ่ ปนนอง
ทุกอยางก็จะจบลงดวยดีไมตอ งมีการสูญเสียมากไปกวานี้

ความปรีชาฉลาด
“ทุกคนจงฟงและเขาใจเถิด” (มาระโก 7:14)

สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาเกรโกรี ผู ยิ่ ง ใหญ เป น บุ ค คลที่ มี ห ลั ก เกณฑ
ความฉลาดในภาคปฏิ บั ติ เมื่ อ พระองค ส ง นั ก บุ ญ ออกั ส ติ น ไปทำให ช าว
แองโกลแซกซันกลับใจมารับความเชื่อ ออกัสตินถามพระองควาทานควรจะ
ใชขนบธรรมเนียมของโรมหรือแองกลีกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ สมเด็จ
พระสันตะปาปาเกรโกรีทรงตอบทานวา ทานจะใชธรรมเนียมใดๆ ก็ไดที่จะ
ชวยพระศาสนจักรในยุคแรกเริ่มควรจะใช ไมวาจะมาจากไหน พระองค
ยังตรัสวา “ทานรจู กั ธรรมเนียมของพระศาสนจักรในทีท่ ที่ า นเคยเจริญเติบโตขึน้
ขอใหจำไววา เรารักสิ่งใดมิใชเพราะสิ่งนั้นมาจากที่นี่ที่โนน เราตองรักเพราะ
ความดีทอี่ ยใู นสิง่ นัน้ ” นีค่ อื ขอคิดทีเ่ รียบงายจากผฉู ลาด
เมื่ อ พระเยซู เ จ า ทรงถู ก พวกฟาริ สี ติ เ ตี ย นว า พระองค มิ ไ ด ก ระทำตาม
ธรรมเนียมของพวกฟาริสี กลาวคือการลางมือ พระองคตรัสกับพวกฟาริสีวา
ความไมสะอาดนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ มิใชมือไม พวกสาวกตกตะลึงที่
พระเยซูเจาทรงจัดการกับอำนาจของผนู ำดานศาสนาของชาวยิวไดอยางงายดาย
จนในที่สุดเมื่ออยูตามลำพัง พระองคจึงอธิบายใหพวกเขาฟง ความชั่วราย
ทีพ่ ระเยซูเจาทรงกลาวถึงนับเปนสิง่ ชัว่ รายและความไมสะอาดในสังคมมนุษย
ความตั้งใจที่เลวทรามนั้นมาจากหัวใจของมนุษย และนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจา
ทรงสอนใหเราแกไข
เมื่อกษัตริยซาโลมอนเริ่มครองราชย พระองคทรงอธิษฐานภาวนาขอ
ความเฉลียวฉลาด เพื่อพระองคจะไดทรงปกครองดวยความฉลาด สมเด็จ
พระสันตะปาปาเกรโกรีก็เชนเดียวกัน พระองคทรงปรารถนาที่จะเปนผูรับใช
ของผรู บั ใชของพระเจา พระองคทรงเขียนไววา ผทู ดี่ แู ลผอู นื่ ตองดูแลตัวเองกอน
ดวยความถอมตน หาหนทางที่จะระมัดระวังตัวเองมากกวาผูอื่น จากการ
เคร ง ครั ด ต อ ตั ว เองนี้ แ หละ ที่ ส ามารถนำพระพรเข า มาในชี วิ ต ของผู อื่ น
อีกเปนจำนวนมาก

บทอธิษฐานภาวนา
ข า แต พ ระบิ ด าของทุ ก สิ่ ง พระบุตรของพระองคคือพระเยซูคริสตเจา
ทรงเปนพลังแหงความเฉลียวฉลาดของพวกลูกทั้งหลาย
โปรดไดทรงประทานพระหรรษทานใหแกพวกลูกทัง้ หลาย
ในวั น นี้ เพื่ อ ลู ก จะได เ จริ ญ เติ บ โตในความฉลาดของ
องคพระเจา และจะไดนำพระพรไปมอบใหแกผูอื่น ทั้งนี้
เดชะพระบารมีพระคริสตเจาของพวกลูกทัง้ หลาย อาแมน

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห
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โลกกวาง...ทางแคบ

การภาวนาคือหนาทีท่ สี่ ำคัญ

(tanpanlop@gmail.com)
ดวยประชากรบนโลกใบนีก้ วา 7,000 ลานคน จาก
ประมาณ 224 ประเทศ ใน 7 ทวีป และอีก 4 มหาสมุทร
เปนขอมูลเบื้องตนทางสถิติของผูที่อาศัยอยูบนโลก
ดวยความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและ
วัฒนธรรม
หนึ่งในจำนวนของประชากรของโลกดังกลาว คือ
เราแตละคนที่ไดชื่อวาเปน “คนไทย” มีเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรของชาติไทยที่เปนความภาคภูมิใจ มีมิติ
ทางดานศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว
คงไมใชเรื่องบังเอิญ ที่เราไดเกิดมาบนผืนแผนดิน
นี้ เชนเดียวกับคนอื่นทั่วโลกที่ไดเกิดมาบนผืนแผนดิน
ของตน
ผู ค นรอบข า ง สั ง คมที่ อ าศั ย อยู พ อ แม พี่ น อ ง
ในครอบครัว เพื่อนที่โรงเรียน คนรูจักที่ทำงาน และ
คนที่รูจักกันตามสถานที่ตางๆ ลวนแลวแตเปนองค
ประกอบของชีวิตเราแตละคน
ชีวิตภายนอกเราอาจเปนเหมือนปลาที่วายน้ำไป
ตามมหาสมุทรที่กวางใหญหรือสัตวตัวหนึ่งในปาใหญ
ที่เสาะแสวงหาอาหารและความสมบูรณเพื่อการมีชีวิต
อยู ทามกลางการไลลาและภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นได
ทุกขณะถามีความประมาท
ชีวิตภายในของเราคงเหมือนกับแสงเทียนในที่มืด
บางครัง้ ก็สวางไสวสองนำทางใหแกผคู นรอบขาง หรือ

ราฟาแอล

⌦
ซีโมน เปโตรมีดาบ จึงชักดาบออกมา ฟนผรู บั ใช
คนหนึง่ ของมหาสมณะ ถูกใบหูขา งขวาขาด ผรู บั ใช
คนนั้นชื่อมัลคัส แตพระเยซูเจาตรัสกับเปโตรวา
“เก็บดาบใสฝกเสีย เราจะไมดื่มจากถวยที่พระบิดา
ประทานใหเราหรือ” (ยอหน 18:10-11)
มีเรื่องจริงที่คอนขางแปลกประหลาดเกิดขึ้น
ในระหวางสงครามโลกครัง้ ทีส่ องดังนี:้ + ชายหนมุ สองคน ถูกทหารอเมริกนั จับในประเทศ
เยอรมนีชวงกอนสงครามยุติไมกี่เดือน (ค.ศ. 1945)
และทั้งคูก็ถูกสงเขาคายนักโทษสงครามในสหรัฐ
อเมริกา
+ ขณะที่ถูกกักขังในคายนักโทษสงคราม ทั้งคูถูก
เจาหนาทีส่ อบสวน สอบถามวาเปนใคร มาจากไหน

บางที ก็ มี เ พี ย งแสงริ บ หรี่ แ ม แ ต ตั ว เราเองก็ ยั ง เดิ น
หลงทางไปในความมืด
เราเองเป น ผู จุ ด แสงเที ย นในชี วิ ต จะสว า งมาก
หรือสวางนอย ขึ้นอยูกับเรา ทั้งวิธีคิด การเรียนรู และ
การกระทำ
หากเราเปนแบบอยางที่ดี คิดอยางไมเห็นแกตัว
เรียนรูในการทำประโยชนเพื่อสวนรวม และทำอยาง
ไมหวังผลตอบแทน แสงสวางในชีวติ คงมีมากขึน้ ไมวา
เราจะอยูที่ใดเราสามารถเปนที่พึ่งของผูอื่นได
ตรงกันขามหากเรามีแตอวิชชา มีความอิจฉาริษยา
โกหกหลอกลวงไปในแตละวัน คิดเพียงแตผลประโยชน
ส ว นตน กระทำตนเป น เหตุ ใ ห ค นอื่ น เดื อ ดร อ น ใช
อำนาจหนาทีใ่ นทางมิชอบ แสงสวางในชีวติ คงเริม่ ริบหรี่
ลง มองเห็นทางแคบลงเรือ่ ยๆ นอกจากจะไมมใี ครพึง่ พิง
ไดแลว ยังคงเปนภาระของสังคมอีกดวย
สังคมโลกนีไ้ มวา จะอยทู ใี่ ด จึงมีทงั้ ความสวางและ
ความมืด
ความสว า งและความมื ด ยั ง เป น สั ญ ลั ก ษณ ข อง
ความอยรู อดในสังคมอีกดวย
สังคมในอุดมคติ เราคงอยากไดสงั คมทีม่ คี วามสวาง
มีความซือ่ สัตย โปรงใส ชัดเจน ตรวจสอบได
เมื่อสังคมที่มีความมืดมิด มีการทุจริตคอรัปชั่น
คิดอยางฉอฉล กลโกง ขาดความจริงใจ ไรศลี ธรรมและ
จริยธรรมแลว สังคมนั้นคงถึงจุดอับ ผูถูกกดขี่และถูก
แตไมไดรับคำตอบ สอบถามนักโทษชาวเยอรมันที่
ถูกขังอยูดวยกันก็ไมมีใครรูวา ชายสองคนนี้เปนใคร
มาจากไหน? ทำใหนายทหารอเมริกันผูสอบสวนเกิด
ความมึนงง
+ ชายสองคนนี้ ไมใชคนเยอรมันแนเพราะผิวพรรณ
เปนคนเอเชีย จึงไมรจู กั ภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษ
และเมือ่ เขาตอบเปนบางครัง้ ก็ไมมใี ครเขาใจภาษาของ
เขาทีต่ อบกลับมา นายทหารอเมริกนั จึงเรียกผเู ชีย่ วชาญ
ภาษาทางทวีปเอเชียมาพูดคุยกับชายทัง้ สองคน ทัง้ คดู ใี จ
เมื่อไดพบผูเชี่ยวชาญภาษาของเขา
+ ความลับจึงถูกเปดเผยวา ในป ค.ศ. 1941 เขาทัง้ สอง
หลงใหลขาวลือถึงโลกภายนอกหมูบานเล็กๆ ของเขา
ในเทือกเขาธิเบตวา สวยงาม จึงอยากเดินทางทองโลก
โดยขามเทือกเขาทางทิศเหนือเขาไปในแผนดินรัสเซีย
แตโดนเจาหนาที่รัสเซียจับทันที และถูกสงขึ้นรถไฟ
พรอมกับชายหนมุ อืน่ ๆ อีกหลายรอยคนไปทีไ่ หนทัง้ คู
ก็ไมรู
+ พอถึงทีห่ มายนอกเมืองใหญแหงหนึง่ ดูเหมือนเปน
คายทหาร ทั้งคูก็ไดรับเครื่องแบบทหารและปนยาว
คนละกระบอก และไดรับการฝกฝนขั้นพื้นฐานทาง
ทหาร หลังจากนัน้ จึงถูกสงขึน้ รถขนสงทหารพรอมกับ
ทหารคนอืน่ ๆ ไปยังชายแดนประเทศรัสเซีย
+ ณ ทีน่ นั้ ทัง้ คตู อ งตกตะลึงกับเหตุการณทเี่ ขาเห็น ผู
คนลมตายกันมากมายเพราะกระสุนปนใหญ กระสุนปน
ยาว ดาบปลายปน เนือ่ งจากทัง้ คเู ปนชาวพุทธทีย่ ดึ ถือ

หนา 7

เอาเปรียบจะลุกขึ้นยืนหยัดถึงความถูกตองไมวันใด
ก็วนั หนึง่
ความยุตธิ รรม ความถูกตอง ความดี จึงเปนสัจธรรม
ที่ไมเคยเปลี่ยนแปลง
ทีน่ า เปนหวงคือ ในยุคสมัยนีผ้ นู ำบางคนไมสามารถ
แยกแยะไดวา อะไรคือความยุตธิ รรม ความถูกตอง และ
ความดี
ระยะทางพิสจู นมา กาลเวลายอมพิสจู นคน โดยเห็น
จากผลของการกระทำที่เกิดขึ้น
ไมตอ งรอผลกรรมทีท่ ำไววา จะเกิดขึน้ เมือ่ ไร ไมวา
จะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่ว วันหนึ่งผลของกรรมนั้น
จะปรากฏออกมา
ถาบางคนคิดแตเพียงวา เงินสามารถซือ้ ไดทกุ อยาง
และอาจจะเปนความจริงที่วา เงินอาจซื้อความสุขแต
อาจไดมาซึ่งความทุกข เพราะความสุขที่ซื้อไดดวยเงิน
นัน้ อาจเปนทีม่ าของความทุกขในชัว่ ขามคืน
และความสุขที่ซื้อไดดวยเงินนั้น อาจเปนสาเหตุ
ใหเกิดความทุกขของอีกหลายสิบคน เพราะความโลภ
และความเห็นแกตวั เขาครอบงำภาวะของความเปนคน
หากเรามีชีวิตอยูอยางอยาก ก็คงยากที่จะมีสันติ
ในใจ เพราะความอยากเปนกิเลสทีม่ คี วามตองการอยาง
ไมสนิ้ สุด
เสนทางของความอยากนำไปสูความโลภ ความ
โลภนำไปสูความเห็นแกตัว และความเห็นแกตัวอาจ
นำไปสูความรุนแรงและการลบหลูศักดิ์ศรีของความ
เปนคน
หากสังคมขาดความเคารพศักดิ์ศรีของความเปน
คนในทุกรูปแบบแลว ตอใหโลกจะกวางใหญไพศาล
ขนาดไหน กาวตอไปของคนกลุมนี้ในสังคมจะยิ่งมี
ทางแคบลงทุกที เพราะจะเปนทางเดินที่ถูกโดดเดี่ยว
และมีทางเลือกไมมากนัก
นีแ่ หละหนาทีเ่ รียกวา... โลกกวางแตทางแคบ!
การไมฆา สัตวตดั ชีวติ จึงหลบหนีจากสนามรบมายัง
ดานหลังของกองทัพรัสเซีย และในที่สุดก็ถูกทหาร
เยอรมันจับ และถูกสงมายังประเทศเยอรมนี
+ ชวงนัน้ เปนชวงทีก่ องทัพอเมริกนั บุกขึน้ บกทีน่ อรมังดี และกำลังคืบหนามายังประเทศเยอรมนี ทั้งคู
จึงถูกสงเปนกองหนุนชวยทหารเยอรมนีรบ แตทงั้ คู
ก็หลบหนีการสูรบอีกครั้ง และถูกทหารอเมริกัน
จับไดในทีส่ ดุ
+ เมือ่ ผทู ำหนาทีเ่ ปนลามแปลเรือ่ งนีจ้ บ นายทหาร
อเมริกนั ก็ใหถามทัง้ สองคนวา มีคำถามอะไรจะถาม
อีกไหม? ทัง้ คตู อบวา มีคำถามขอใหญขอ เดียวทีอ่ ยาก
จะถามมานานแล ว ในช ว งหลายป ที่ ผ า นมาคื อ :
“ทำไม ผูคนเหลานี้ถึงไดพยายามที่จะฆากันและกัน
ถึงอยางนี้?”
(Why were all those people trying to kill each
other?)
+ นีก่ ผ็ า นมากวา 70 ปหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
ไดสิ้นสุดลง คำถามนี้ก็ยังเปนคำถามสำหรับชนรุน
ป จ จุ บั น ในขณะนี้ อี ก เช น กั น รวมทั้ ง ชนชาวไทย
ดวยวา “ทำไมคนจึงยังพยายามที่จะทำลาย ทำราย
ซึ่งกันและกันอยางนี้?”
+ เราคริสตชนไทยมีคำตอบสำหรับคำถามนีไ้ หม?
และเราสามารถชวยแกไขสถานการณ เหตุการณนี้
อยางไร?

หนา 8
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เขาไดรบั ในป พ.ศ. 2545 คณะคามิลเลียนจึงมีนโยบาย
เปลี่ ย นจากนิ ค มโรคเรื้ อ นเป น คามิ ล เลี ย น โซเชี ย ล
เซนเตอร ปราจี น บุ รี ที่ ใ ห ก ารช ว ยเหลื อ ผู สู ง อายุ ที่
ถูกทอดทิง้ ไรทพี่ งึ่ โดยไมคดิ คาบริการใดๆ ไมแบงแยก
ศาสนา และเชื้ อ ชาติ ซึ่ ง มี ผู บ ริ ก ารและบุ ค ลากร
ปฏิบตั งิ านตางๆ ประกอบดวย 1) คุณพอวิโรจน นันทจิ น ดา อธิ ก ารและผู อำนวยการ 2) คุ ณ พ อ พงษ ศิ ริ
สังวาลเพ็ชร รองอธิการ 3) คุณพอเอรเมเนยีลโด คัลเดราโร (คุณพอยักษ) นวกจารย 4) คุณพออัครพันธ นันทความคิ ด สร า ง วานิช เหรัญญิก 5) ภราดาเอลิจโิ อ วาเลนตินี พยาบาล
นิคมผูปวยโรค และผูใหคำปรึกษาดานสุขภาพ
เรือ้ นขึน้ โดยได
รับบริจาค ทีด่ นิ เซซีลอี า สุรยี  เจริญกลกิจ
ที่หมูบานโคก- เจาหนาที่ดูแลผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
วัด ต.โคกปป ปราจีนบุรี
อ.ศรี ม โหสถ
เป น ลู ก วั ด อารั ก ขเทวดา
จ.ปราจี น บุ รี โคกปป ปราจีนบุรี เปนนักกิจกรรม
ใ น เ ว ล า นั้ น ของวัดมากอน และคลุกคลีกับ
ก็ ไ ด กำลั ง จาก นักบวชคามิลเลียนมาโดยตลอด
ห น ว ย ท ห า ร ซึ่ ง ได รั บ การปลู ก ฝ ง ให มี จิ ต
วิศวกรรม ประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับพืน้ ทีเ่ ปนนิคม ศรัทธาในการดูแลคนเจ็บคนปวยและผูสูงอายุซึ่งเปน
ผปู ว ยโรคเรือ้ น ซึง่ เริม่ กิจการใน พ.ศ. 2508 เปนตนมา เสมือนญาติผใู หญ ดิฉนั ทำงานอยทู นี่ เี่ ปนเวลา 11 ปแลว
หลังจากผูปวยโรคเรื้อนเริ่มมีจำนวนนอยลงโดยการ ชอบอยทู ที่ ำงานมากกวาทีบ่ า น เพราะมีความสุขทีไ่ ดอยู
รั ก ษาและยั บ ยั้ ง การแพร เ ชื้ อ อี ก ทั้ ง ประเทศไทยได ใกลผสู งู อายุ การทีเ่ ปนคนคอยใหคำปรึกษา ปอนอาหาร
ประกาศวา โรคเรือ้ นหมดไปแลวและไมเปนปญหาอีก ทำความสะอาด หรือทำสิง่ อืน่ ๆ เปนเหมือนการเติมเต็ม
ตอไป แตผลสืบเนื่องจากผูปวยที่เคยรับการรักษาจาก สิ่ ง ที่ ข าดให กั บ คนที่ ต อ งการความช ว ยเหลื อ และ
เรา ไมมีโอกาสเขาสังคม เนื่องจากผลพลอยจากโรคที่
(อานตอหนา 13)

บานพักผสู งู อายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร

ปราจีนบุรี

พระศาสนจั ก รบอกว า เป น หน า ที่ ข องทุ ก คน
ทุกฝาย เริ่มตั้งแตบุคคลในครอบครัวเดียวกันที่จะตอง
ใหการดูแลเอาใจใสและกำลังใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรือ่ งของความเจ็บปวยและความรัก ตองใหผสู งู อายุ
เป น ส ว นหนึ่ ง ของพระศาสนจั ก รและให มี ส ว นร ว ม
ในศีลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ การสงศีลใหกบั ผสู งู อายุ
ตามบานและใหกำลังใจ
ขอนำท า นไปพบกั บ บทสั ม ภาษณ ส มาชิ ก ของ
บานพักผูสูงอายุ ที่อยูภายใตการดูแลของคณะนักบวช
คามิลเลียนแหงประเทศไทย
คุณพอวิโรจน นันทจินดา อธิการและผอู ำนวยการ
บานพักผสู งู อายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ปราจีนบุรี
เดิ ม ที เ ราเป ด โรงพยาบาลที่ ศ รี ร าชาและได อ อก
เยีย่ มผปู ว ยโรคเรือ้ นที่ จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี โดยเปด
เปนคลินกิ โรคเรือ้ นทีว่ ดั หัวไผ จ.ชลบุรี อันเนือ่ งมาจาก
ปญหาที่วาผูปวยตองการการรักษาอยางดี และตองการ
กำลังใจ แตถกู ปฏิเสธจากสังคม ดังนัน้ คณะของเราจึงมี
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ทัวรแสวงบุญ

1. กรีก-อิสราเอล (12-22 ม.ค.)
ตามรอยแพรธรรมรวมกับกลมุ พักภารกิจฟน ฟูชวี ติ
สงฆ (Sabbatical Program)
2. รวมพิธีสถาปนานักบุญพระสันตะปาปา ที่กรุงโรม
(24 เม.ย. - 1 พ.ค.) นักบุญพระสันตะปาปายอหน
ที่ 23 และยอหน ปอล ที่ 2
3. เวียดนาม-ดาลัต-ทะเลทรายมุยเน (15-19 ก.พ.)
4. อิสราเอล-จอรแดน-เพทรา-วาดิรมั (11-19 มี.ค.)

โปรดติดตอ คุณวีรชาติ/สุจติ รา
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

บ.แอรคลับฯ

โทร.
0-2451-7341-2
โทรสาร 0-2451-8206
E-mail
: airclubinter@hotmail.com
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ศูนยพฒ
ั นาบุคลากรอัสสัมชัญ
2 อาคารมูลนิธเิ ซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขมุ วิท 55 กรุงเทพฯ

เงียบสงบ เปนสวนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง
หองประชุม-สัมมนา... ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ
วัดนอย...

เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธตี า งๆ

หองพัก...

พรอมเครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งทำน้ำอนุ โทรทัศนผา นดาวเทียม

มุมสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบ อล
การเดินทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเี อส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย
และทีจ่ อดรถในรม
สนใจใชบริการ และเยีย่ มชมสถานที่ กรุณาติดตอโดยตรงที.่ ..
โทร. 0-2712-9010 ตอ 2110 โทรสาร 0-2712-7975 E-mail : pdcrsvn@gmail.com

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

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเทีย่ ว เลขที่ 11/3316
ประสบการณใหม เที่ยวธรรมชาติที่ไมซ้ำใคร
คิวชู เกาะใตญี่ปุน 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย
มินาซากิ-คาโกชิมา-คุมาโมโต-ฟุกุโอกะ
มีนาคม 2557 : 22-28
เมษายน 2557 : 5-11 / 12-18 /19-25
จำหนายตัว๋ เครือ่ งบินภายใน และตางประเทศ
***จัดขอวีซา
บริการ ***สำรองหองพักโรงแรม
***รับจัดทัวรหมคู ณะและรับจองแพคเกจทัวร
***ประกันการเดินทาง
***บริการรถเชา

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

“New Digital Church Organ
from Italy”

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

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน
ใหความเชื่อของทานมั่นคงตลอดไป
(ลูกา 22:32)

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

0-2463-7431-2

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

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

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

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
29 มี.ค. - 8 เม.ย. 14 -แสวงบุญแมพระแมดจูเกอเรยโครเอเชีย (11 วัน 9 คืน)
โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน
3-10 พ.ค. 14
-แสวงบุญรัสเซีย-เซนตปเ ตอรสเบิรก
(แบบเจาะลึก 8 วัน 7 คืน) เยือนถิ่น
หมีขาว มหาอำนาจ 1 ใน 3 ของโลก
เยีย่ มพระศาสนจักรคาทอลิก&ออรโธดอกซ
นิ ก ายเก า แก ข องรั ส เซี ย และเที่ ย วชม
สถานทีส่ ำคัญๆ ในประวัตศิ าสตรมากมาย
(โดยสายการบินกาตาร แอรเวย สายการบินระดับ 5 ดาว)
ถาสนใจ & จริงใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา
โปรดติดตอเรา วันนี้ ดวน!!!
โทร: 08- 0449-2819, 09-4287-9824, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป
ตออายุสมาชิก ติดตอฝายทะเบียนสมาชิกโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com , udomsarn@cbct.net
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เปสูแสงธรรม
ดประตู

การภาวนาคืออหน
หนาาทีทีท่ ท่ สี่ สี่ ำคัำคัญญ
การภาวนาคื

สวัสดีครับทานผูอานที่เคารพทุกทาน ผมจะมาเลา
ประสบการณ เหตุการณตางๆ ที่ไดเกิดขึ้นระหวาง
การฝกปฏิบัติการสอนคริสตศาสนธรรมในหัวขอเรื่อง
ประตูสแู สงธรรม ... โดยใหทกุ ทานไดรวู า วิทยาลัยแสงธรรม
ในชวงปดภาคเรียนที่ 1 พวกเราไดไปทำกิจกรรมอะไร
กันมาบาง แตกอ นทีจ่ ะเปด ประตูสแู สงธรรม ผมก็อยาก
ให ทุ ก ท า นเป ด ดวงตาเพื่ อ เป น ประตู สู ด วงใจ ก อ น
นะครับ
โดยการฝกปฏิบตั กิ ารสอนคริสตศาสนธรรมครัง้ นี้
มีนกั ศึกษาชัน้ ปที่ 1 สาขาปรัชญา – ศาสนา และสาขา
คริสตศาสนาเขารวมในการอบรม ในระหวางวันที่
14-18 ตุลาคม 2556/2013 ที่วิทยาลัยแสงธรรม โดย
คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ และทีมงาน ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการสอนคำสอน การสอนคำสอนนั้นจำเปน
จะตองไดรบั การฟน ฟูอยเู สมอ โดยขยายขอบเขตแหง
ความนึกคิดใหกวางขวางออกไป ตรวจสอบวิธกี ารทีใ่ ช
อยเู สมอ แสวงหาภาษาทีเ่ หมาะสม และอุปกรณเครือ่ งมือ
ใชใหมๆ มาชวยถายทอดขาวดีของพระเยซูคริสตเจา
โดยการสอนคำสอนนั้ น สอนให เ รามี ค วามเชื่ อ ใน
พระเจา สอนใหเรามีศีลธรรมรักพระเจาเปนคนดีของ
พระเจา หรือการสอนคำสอนนัน้ คือ การสอนดวยชีวติ
มิใชดวยความรูหรือสติปญญาเทานั้นแตการสอนนั้น

ตองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตเพื่อ
ใหเหมือนกับองคพระเยซูคริสตเจา ทุกคนนั้นไดรับ
พระพรจากพระเจาทุกคน และพระพรของแตละคนนัน้
มี ค วามแตกต า งไม เ หมื อ นกั น ไม เ ท า กั น ก็ ต าม โดย
เปาหมายในการสอนคำสอนนัน้ คือ เพือ่ ความเปนหนึง่
เดียวกับองคพระเยซูคริสตเจา นั่นก็หมายความวาการ
รูจักพระเจา การรักพระเจา และการดำเนินชีวิตดวย
ความศรัทธาตอพระเจา

มีการเรียนสวดภาวนาดวยทาทางตางๆ บางครั้ง
การภาวนาไมจำเปนตองเปนการพูด หรือทำตามแบบแผน
ทีก่ ำหนดไวเสมอไป โดยการภาวนา คือ การยกจิตใจขึน้
ไปหาพระเจา เพื่อพูดคุยกับพระเจาและแสดงความรัก
ตอพระเจา พระเจานัน้ ทรงรับฟงคำภาวนาของเราทุกคน
เพราะวาพระเจาทรงมีพระทัยตอมนุษยทกุ คน ใหเราได
อยาทอแทในการสวดภาวนา ถึงแมวนั นีเ้ ราจะไมไดใน
สิ่งที่เราตองการก็ตาม แตพระเจาจะทรงจัดสรรสิ่งที่ดี
ที่สุดสำหรับชีวิตของเราเสมอ โดยทาทางของเราที่เรา
ไดแสดงออกมาในแตละทานั้น มันมีความหมายทุกทา
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เช น การยกมื อ ขึ้ น และแผ อ อกไปนั้ น หมายถึ ง การ
สรรเสริญพระเจา และความมีพลังในแตละทาทาง เรา
สามารถนำมาประยุ ก ต ใ ช ใ นพิ ธี ก รรมได ต ามความ
เหมาะสม ท า ทางที่ เ ราทำนั้ น ต อ งเป น สื่ อ ที่ ช ว ยสื่ อ
ความหมายตรงกับเนื้อเพลงดวย ทาทางที่เราเลือกเรา
ตองเลือกทาทีง่ า ย และมีความหมายตามเนือ้ เพลง
ดังนั้นบรรดาสามเณรจึงเปนความหวังของพระศาสนจักรที่จะเติบโตไปเปนพระสงฆหรือผูอภิบาล
ในอนาคต สอนคำสอนและประกาศถึงความรักของ
พระเยซู เ จ า ให ทุ ก คนได รู จั ก ถ า เราได รั บ แต ค วามรู
โดยไมไดนำไปสูการปฏิบัติ ก็เหมือนการอยากจะมี
สุขภาพดีแตไมเคยออกกำลังกาย โดยผูอภิบาลบางครั้ง
ก็ไมควรทีจ่ ะพยายามทำตัวเหมือน “นก” แตควรทำตัว
เหมือน “หนอน” เพราะการทำตัวเหมือนนก .. ก็มกั แต
ชอบบินสูงอยบู นฟา คิดวาตัวเองเหนือผอู นื่ อยตู ลอดเวลา
ซึง่ บางครัง้ ... ก็อยสู งู เกินไปจนมองไมเห็นความเปนไป
บนพื้นดิน ไมรับรูวาสัตบุรุษหรือคนอื่นๆ ที่เราจะไป
อภิบาลบุคคลเหลานั้นเขาเปนอยางไร ตองการอะไร
บางครั้งบุคคลที่เราไปอภิบาลดวยเพียงตองการใหเรา
แคมาเยีย่ ม มาใหกำลังใจ มาพูดคุย โดยบางครัง้ พวกเขา
เหลานัน้ อาจจะไมตอ งการสิง่ ของเลยก็ได และสุดทายนี้
หากทุกคนทำทุกสิง่ ทุกอยางดวยความรัก ทุกสิง่ ทุกอยาง
ก็จะไมเรียกวางานอีกตอไป แตจะเปนความรัก สิ่ง
สวยงามสำหรับพระเจาเสมอไป ... ขอบคุณครับ
Jelly Fish

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

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



ติดตอ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา)โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net
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(ตอจากหนา 3)

มิใชเอาความเสือ่ มขึน้ มาใช
เมื่อใดเลาที่ขอคิดซึ่งผลิตตามสูตรจะใชไมได เมื่อ
ไมสนใจกับมนุษย หรือเมือ่ หวาดกลัวมนุษย หรือหลอก
ตัวเองวาขอคิดที่หลอกลวงสามารถเอามาสรางเปน
Ulysses เผชิญกับเพลง Siren หรือเหมือนกับ Tannhauser
หรือเปรียบเสมือนอุปรากรของ Wagner... ความคิดของ
พระศาสนจักรจะตองฟน ฟูความเฉลียวฉลาด และเขาใจ
มนุษยใหดีขึ้นวา มนุษยจะตองเขาใจตัวเอง เพื่อจะได
ชวยใหคำสอนของพระศาสนจักรเจริญกาวหนาและ
ลึกซึง้ มากยิง่ ขึน้
อธิษฐานภาวนา
ขาพเจาถามพระสันตะปาปาเกี่ยวกับวิธีอธิษฐาน
ภาวนาทีพ่ ระองคชอบ
“พอชอบทำวัตรทุกเชา พอชอบสวดกับเพลงสดุดี
แล ว หลั ง จากนั้ น พ อ ก็ ถ วายบู ช ามิ ส ซา พ อ สวดสายประคำ สิ่ ง ที่ พ อ ชอบก็ คื อ การนมั ส การยามเย็ น แม
ในเวลาที่พอวอกแวก และคิดถึงเรื่องอื่น หรือบางครั้ง
ก็หลับไปในระหวางทีอ่ ธิษฐานภาวนา แลวในตอนเย็น

ภาวนาเพือ่ เอกภาพ
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“สำหรั บ พ อ การอธิ ษ ฐานภาวนานั้ น ด ว ยความ
ทรงจำ แม เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ข องตั ว พ อ เอง หรื อ สิ่ ง ที่
องค พ ระผู เ ป น เจ า ทรงกระทำในพระศาสนจั ก รของ
พระองค หรือที่วัดใดวัดหนึ่ง สำหรับพอความทรงจำ
ที่นักบุ ญอิ กญาซีโ อกลา วถึ งในสัป ดาห แ รกของการ
เขาเงียบในการสัมผัสกับพระคริสตเจา ผูทรงถูกตรึง
กางเขนผูทรงมีพระเมตตา แลวพอถามตัวเองวา พอ
ไดเคยกระทำอะไรเพื่อพระคริสตเจาบาง มีอะไรที่พอ
ควรทำเพื่อถวายแดพระคริสตเจา นี่คือความทรงจำที่
นั ก บุ ญ อิ ก ญาซี โ อกล า วถึ ง ในหนั ง สื อ เรื่ อ ง “รำพึ ง ”
สำหรับการสัมผัสกับความรักของพระเจา มีอะไรที่พอ
จะทำเพือ่ พระคริสตเจาไดบา ง แตเหนือสิง่ อืน่ ใดพอรวู า
องคพระเจาทรงจดจำพอ พออาจจะลืมพระองค แตพอ
รูแนแกใจวา พระองคไมเคยลืมพอเลย ความทรงจำมี
บทบาทที่สำคัญมากในหัวใจของสมาชิกคณะเยสุอิต
ความทรงจำเกี่ยวกับพระหรรษทาน ความทรงจำกลาว
ระหวางเจ็ดหรือแปดนาฬิกา พออยตู อ หนาศีลมหาสนิท ถึงในพระคัมภีร ความทรงจำเกี่ยวกับการกระทำของ
เพื่อนมัสการพระเจาเปนเวลาหนึ่งชั่วโมง แตพอสวด พระเจา ซึ่งเปนฐานของพันธสัญญาระหวางพระเจา
ในใจ แมในเวลาที่รอคอยหมอฟนหรือในชวงเวลาอื่น กับประชากรของพระองค เปนความทรงจำที่ทำใหพอ
ในแตละวัน”
เปนบุตรของพระองค และทำใหพอ เปนพอดวย”

(ตอจากหนา 2)

วันเสารที่ 25 มกราคม 2014 เวลา 15.00 น. ที่สภา
คริสตจักรในประเทศไทย โดยคุณพอสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เปนประธานในพิธี ศจ.ดร.รงุ เริงสันติอ์ าจิณ
ประธานดานสถานที่ มีผเู ขารวม 256 คน
การที่ เ ราพากั น มาร ว มพิ ธี อ ธิ ษ ฐานภาวนาเพื่ อ
เอกภาพคริสตชน เปนการตอบสนองตอการเรียกรอง
ของพระเจาของเรา ซึ่ ง เราจะรื้อ ฟนและสร า งความ
สัมพันธระหวางกันในพระคริสตเจาโดยอาศัยการขับรอง
วาจา และอิรยิ าบถของเรา ผเู ขารวมทุกทานไดแสดงถึง
พลังในความเปนเอกภาพอยางแทจริง ที่จะเปลงเสียง
สรรเสริญพระเจารวมกัน
คริสตชนกับการเปนหนึง่ เดียวกัน
อยางทีท่ ราบกันดีกบั เหตุการณการเมือง ทำใหการ
เดินทางไมคอ ยสะดวกเทาทีค่ วร แตผเู ขารวมทุกทานก็มี
ความตั้งใจอยางแทจริง ในการอธิษฐานภาวนารวมกัน
โดยความรวมมือจากคริสตจักร โปรเตสแตนทแหง
ประเทศไทย ซึง่ ประกอบดวย สภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย สหคริสตจักร

แบ บ ติ ส ต ใ นประเทศไทย และสภาพระสั ง ฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย สำหรับ ค.ศ. 2014 หัวขอ
ในการอธิษฐาน “ไมมใี ครแบงแยกพระคริสตได” (เทียบ
1 คร 1:1-17) คริสตชนผูเขารวมงานลวนมีความเปน
หนึง่ เดียวกัน ไมวา จะเปน ผนู ำ 5 องคการศาสนาคริสต
คณะนั ก ร อ งประสานเสี ย งคริ ส ตชน ที่ มี ผู เ ข า ร ว ม
รองเพลงจากศาสนาพุทธ ศาสนาคริสตนิกายโรมัน
คาทอลิก และโปรเตสแตนท หรือแมแตคณะอูคูเลเล
คริสตจักรเซเวนธเดย ที่ไดเยาวชน 5 คนมาดีดอูคูเลเล
รองเพลงเสียงที่สดใส รวมถึงนักรองจากคริสตจักร
นาซารีน ของสหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย ในนาม
ของแหลม ราษฎร และคุณโต ภูหนองโอง ซึง่ เปนเพลง
ทีแ่ ตงขึน้ เพือ่ ถวายแดพระเจา ซึง่ ทำใหผเู ขารวมประทับใจ
กับบทเพลงทีส่ รรเสริญพระเจา
สำหรั บ ในช ว งการแลกเปลี่ ย นของขวั ญ ซึ่ ง ป นี้
ใหความสำคัญกับสิง่ นี้ เพราะของขวัญที่ 5 องคการนำมา
มอบใหกบั ประธานในพิธี คุณพอสมเกียรติ บุญอนันตบุ ต ร คื อ รั บ ของขวั ญ เชิ ง สั ญ ลั ก ษณ และประธาน
ดานสถานที่ ศจ.ดร.รุง เริงสันติ์อาจิณ รับของขวัญ
ฝายจิต คือ กิจกรรมตางๆ ทีท่ ำเพือ่ ชวยเหลือสังคม ใน

ดานตางๆ ถวายแดพระเจา โดยผูแทนของคาทอลิก
คุณพอซิกมุนด แลสเซ็นสกี,้ SJ จากวิทยาลัยแสงธรรม
และซิสเตอรศรีพมิ พ ซาเวียร คณะอุรส ลุ นิ แหงสหภาพ
โรมันประเทศไทย ซึ่งเปนเครื่องหมายเชิงสัญลักษณ
ในคณะนักบวชชาย-หญิง ของศาสนาคริสตนกิ ายโรมัน
คาทอลิกอยางแทจริง เมือ่ รับมอบของขวัญเชิงสัญลักษณ
แลว มีการรับมอบของขวัญฝายจิต ตอดวยการกลาว
รายงานกิจกรรมที่ 5 องคการถวายแดพระเจา และสุดทาย
ประธานในพิธีมอบของขวัญเชิงสัญลักษณใหกับผูนำ
5 องคการนำกลับไปไวในสถานทีข่ องตน
อนึ่ง การรวมกันภาวนาเพือ่ เอกภาพของคริสตชน
ซึ่งจัดวาตรงกับสถานการณในประเทศไทยขณะนี้ ใน
ภาวนาบทวิงวอนขอที่ 1 กลาววา เราอธิษฐานภาวนา
เพือ่ เพือ่ นมนุษยทกุ คนทีก่ ำลังทนทุกขเพราะความยากจน
และหิวโหย ทุกวันนีส้ ภาพชีวติ อันไมคอ ยเปนปกติของ
พวกเขามักกอใหเกิดการแตกแยก ขอใหความรักของ
พระคริสตเจาคืนความยุติธรรมและสันติแกพวกเขา
ขาแตพระเจาผูทรงพระทัยดี โปรดรับฟงคำภาวนาของ
ขาพเจาทัง้ หลายดวย โปรดตอบสนองดวยความรักของ
พระองคดว ยเทอญ
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ปที่ 38 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 9-15 กุมภาพันธ 2014

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ปที่ 38 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 9-15 กุมภาพันธ 2014

หนึ่งภาพเก
า...หลากหลายเรื่องราว
การภาวนาคือหนาทีท่ สี่ ำคัญ
การภาวนาคื
อหนาที(kamsornway.blogspot.com)
ท่ สี่ ำคัญ
ณ สวรรค

“จะทำสิง่ ใด จงทำใหดี ...” (age quod agis)
หนึง่ วันแหงความคิดคำนึงถึง ...
“คุณพอเอเทียน กรางซ”
เรือ่ งราวชีวติ ของพระสงฆผอู ทุ ศิ ตนเพือ่ พระเจา และเพือ่ นพีน่ อ ง ผานชวงวัน
ตั้งแตเริ่มอรุณรุง สูวาร..แหงสายัณหกาล ขอ..เดินทางไปกับคุณพอกรางซ ตั้งแต
เริ่ ม อรุ ณ เบิ ก ฟ า ถึ ง สายั ณ ห ก าล เพื่ อ เรี ย นรู รู จั ก รั ก เลี ย นแบบ และคิ ด ถึ ง
คุณความดีที่คุณพอมีตอพวกเรา
1. กอน ....อรุโณทัย
ก อ นอรุ ณ เบิ ก ฟ า ขอให เ ป น เวลาเริ่ ม ต น ชี วิ ต ของเด็ ก น อ ย ผู ถื อ กำเนิ ด
ในประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1922 ที่เมืองชาแซลส/ลีออง
ในครอบครัวเกษตรกรรม มีพี่นอง 5 คน .. ทานเริ่มชีวิตการอบรมเพื่อเตรียมตัว
เปนพระสงฆในบานเณรเล็ก และบานเณรใหญ สังฆมณฑลลีออง ... จากนัน้ ก็ถกู
เกณฑใหเปนทหาร ตัง้ แต ค.ศ. 1942-1944 และนัน่ คือชวงเวลาทีเ่ กิดสงครามใหญๆ
ในนามสงครามโลก จากนั้ น ก็ เ ข า บ า นเณรใหญ ค ณะมิ ส ซั ง ต า งประเทศแห ง
กรุงปารีส ที่สุดก็ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ ใน ค.ศ. 1947 พรอมกับภารกิจ
งานแพรธรรมในประเทศจีน ... คุณพอเดินทางไปถึงผืนแผนดินจีน ใน ค.ศ. 1948
ที่สังฆมณฑลคุนหมิง ไมนานก็ถูกขับไลออกจากประเทศจีน ค.ศ. 1951 เพราะ
ป ญ หาเรื่ อ งการปกครองในระบอบคอมมิ ว นิ ส ต ไ ม ส นั บ สนุ น งานการเผยแผ
ความเชื่อในพระเจา
2. วาร .... อรุโณทัย
คุณพอถึงเมืองไทย และประจำอยูที่เชียงใหม เริ่มเรียนภาษาไทยในเดือน

บานผสู งู อายุคามิลเลียน
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มิถุนายน ค.ศ. 1951 และตอมาในเดือนธันวาคมปเดียวกัน คุณพอก็มาประจำ
อยูที่ลำปาง เปนเจาอาวาส และเริ่มกอตั้งโรงเรียนอรุโณทัย ลำปาง ปแรกๆ
มีนักเรียนเพียง 160 คน ในชั้น ป.1-ป.4 คุณพอประจำที่วัดลำปาง และบุกเบิก
งานโรงเรียนเปนเวลา 10 ป จนโรงเรียนไดรับรองวิทยฐานะจากกระทรวง
เปนที่เรียบรอยจึงไดยายไปประจำที่สวรรคโลก .... และนี่เปนเรื่องราวในชวง
อรุณรงุ ของชีวติ พระสงฆของทานอยางแทจริง
3. วาร .... มัธโนทัย
ชวงเทีย่ งของชีวติ คุณพอกรางซ ประจำทีจ่ งั หวัดตาก บุกเบิกงานดานศึกษา
และงานแพรธรรมที่นั่น กอตั้งโรงเรียนมัธโนทัย ใน ค.ศ. 1962 ทานสรางหอง
สำหรับการสวดภาวนา และเปนวัด ในชือ่ วา “วัดพระตรีเอกภาพ” สมาชิกของ
วัดก็คือคริสตชนที่คาขายในตลาด และพี่นองที่รับราชการในเมืองเพียง 2-3
ครอบครัว และยังมีบรรดาคุณครูที่เปนคาทอลิกเกือบครึ่งโรงเรียน ... หลายคน
ยั ง จำระบบการอบรมเด็ ก นั ก เรี ย นหอพั ก ในงานสร า งโรงเรี ย น สร า งรั้ ว
สรางสารพัด ดวยมือของพวกเขาเองรวมกับคุณพอ ... และนีค่ อื ชวงเวลาทีเ่ รากำลัง
คิดถึงความรอนแรงในวัยหนุมที่บุกเบิกอยางไมสิ้นสุด ชวงเวลาที่ “ตั้งใจทำ
อะไร ก็ทำใหดี และดีที่สุด” ไมใชเพียงอักษรตัวใหญที่ติดไวที่โรงเรียน แต
เปนเพราะแบบอยางที่สูไมยอมถอยของพอ
4. วาร .... สนธยา
ชวงเย็นของชีวิตคุณพอประจำที่กำแพงเพชร หลังจากใชชีวิตบุกเบิกงาน
ดานการศึกษามาหลายสิบป คุณพอบุกเบิกและเปนเจาอาวาสองคแรกของ
วัดพระคริสตสมภพ กำแพงเพชร ถาใครมีโอกาสไปเยี่ยมวัดนี้ จะเห็นรูปแบบ
ของวัดในสมัยใหม วัดเดียวสามารถสอนคำสอนไดหมด เพราะทุกอยางลวน
มีความหมาย ตั้งแตตัววัดจนถึงบรรดารูปปน และภาพวาดตางๆ ที่กำแพงเพชร
คุณพอบริหารจัดการทีด่ นิ ของวัดจนมีรายไดเลีย้ งตนเอง ทีไ่ มใชเพราะการเวนคืน
ที่ดิน หรือการขายที่ดิน แตเปนเพราะเกษตรกรรม การเลี้ยงวัวนม ที่สรางชื่อ
จนคนทัง้ ตลาดรจู กั ... เรือ่ งราวเหลานีอ้ ยใู นชวงเวลาเย็นๆ ของชีวติ สงฆของทาน
และในทีส่ ดุ ชวงสายัณหกาลก็มาถึง
5. วาร .... สายัณห
สายัณหกาล มาถึงทาน ใน ค.ศ. 2000 คุณพอขอลาพักเกษียณ และยังประจำ
ที่ กำแพงเพชร ... ท า นแข็ ง แรงมากๆ ผมจำได ว า เวลาที่ ไ ปช ว ยงานที่ วั ด
กำแพงเพชร คุณพอเดินออกกำลังกายทุกเชา ....
สายัณหกาลของทานก็จบลงในอีก 12 ปตอ มา คุณพอไดมอบคืนตัวทาน และ
กลับไปหาพระบิดาเจา ในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 และชวงเวลาตอจากนี้
เปนชวงเวลาที่เรารอวันใหม รอรับอรุณ รอรับอรุโณทัยอีกครั้ง เพื่อสรรเสริญ
และขอบคุณพระเจาที่ไดสงประจักษพยานแหงความรักมาสูพวกเรา

(ตอจากหนา 8)

ชวยตัวเองไมได ดิฉนั มีความสุขทีไ่ ดรว มงานกับนักบวชคามิลเลียนทีท่ มุ เท เอาใจใส ของนักบวชทีท่ ำโดยไมหวังสิง่ ตอบแทน
ในการทำงานเป น อย า งดี ที่ เ ห็ น ตั ว อย า งชั ด ๆ คื อ
คุณพอยักษ และแฟร (ภราดา) วาเลนตินี่ ทีอ่ ยกู บั เรา
คุณลุงคามิลโล บัวลอย ศรีเอีย่ ม (อายุ 70 ป)
จนคิดวามิสชันนารีทงั้ 2 ทานเปนคนไทยไปเสียแลว
สมาชิ ก ผู สู ง อายุ ค ามิ ล เลี ย น โซเชี ย ล เซนเตอร
ปราจีนบุรี
คุณปาประสิทธิ์ พัววิไลกุล (อายุ 78 ป)
เปนคนพนัสนิคม รจู กั นักบวชคามิลเลียน เมือ่
สมาชิ ก ผู สู ง อายุ ค ามิ ล เลี ย น โซเชี ย ล เซนเตอร
ตอนอยทู ศี่ รีราชาแลว ซึง่ มาออกหนวยทีว่ ดั หัวไผ และ
ปราจีนบุรี
ผมเองก็เปนคนไขที่ใชบริการในการรักษาตัวของ
ยายอยูที่นี่มาเปนเวลายี่สิบกวาป เปนสมาชิก
ผมมาโดยตลอด ผมอยูที่นี่ 45 ปแลว เปนโรคเรื้อน
รนุ แรกของศูนยทนี่ กี้ ว็ า ได เดิมทีบา นอยทู ี่ อ.ศรีมโหสถ
ตัง้ แตอายุ 9 ขวบ และไดรบั การดูแลรักษาจากนักบวช
นับถือศาสนาพุทธและยายตามสามีไปอยูที่ จ.เชียงใหม และเปลี่ยนเปนคริสเตียน และหายจากโรคในนิคมฯ แหงนีเ้ ชนกัน ผมจึงกลับใจเปนคาทอลิก เปนเวลา 20 กวา
ตามสามี และตอนนีอ้ ายุ 78 ป เคยเปนมะเร็งเตานม ขณะนีร้ กั ษาหายดีแลว รางกาย ปแลวครับ ผมเขารวมมิสซาทุกวัน รวมกิจกรรมและออกกำลังกายเสมอ ตอนนีผ้ มก็
แข็งแรงเหมือนเดิม แตกอ นมีอาชีพทำนา ทำสวน เมือ่ อยทู นี่ กี่ ช็ ว ยทำสวน ทำอาหาร พยายามเดินแตไมสะดวก เนือ่ งจากเมือ่ ครัง้ เปนโรคฯ ผมตองตัดขาทิง้ ถึงแมนกั บวช
ชวยแมครัวบาง ปาชอบบรรยากาศที่นี่ จะอยูตลอดไปซึ่งมีความรูสึกเหมือนบาน จะรักษาผมดวยการตัดขาผมทิง้ แตผมก็ไดรบั ชีวติ ใหม และหายจากโรคเรือ้ นทีเ่ คย
หากมีโอกาสปาอยากเปลี่ยนเปนคาทอลิก อันเนื่องมาจากแบบอยางการชวยเหลือ เปน

หนา 14

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ปที่ 38 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 9-15 กุมภาพันธ 2014

การเดินตามพระเยซูเจา
ผทู รงรับใชของทุกคน

⌫   


โดย ศิษยเกาโรม’70

เพือ่ นรัก ใหเราทำตัวเหมือนพระองคผปู ระทานชีวติ ใหเรา
 แมพระองคร่ำรวย แตพระองคทำตนเปนคนยากจน
 แมพระองคอยส
ู งู สง แตพระองคทงิ้ ความยิง่ ใหญของพระองค
 แมพระองคประทับในทีส
่ งู แตพระองคไมมที จี่ ะวางศีรษะ
 แมพระองคจะมาเหนือเมฆหมอก แตพระองคขล
ี่ าเพือ่ เขากรุงเยรูซาเล็ม
 แมพระองคเปนพระเจาและพระบุตรพระเจา แตพระองคยังรับสภาพ
คนใช
 แมพระองคผูทรงเปนที่พักผอนของผูเมื่อยลา แตพระองคเหน็ดเหนื่อย
จากการเดินทาง
 แม พ ระองค เ ป น ท อ ธารที่ ดั บ ความกระหาย แต พ ระองค ท รงกระหาย
และขอน้ำดื่ม
 แมพระองคผูดับความหิวโหยของเรา แตพระองครูสึกหิวเมื่ออดอาหาร
ในทะเลทราย

แมพระองคผทู รงตืน่ เฝาอยเู สมอ แตพระองคนอนในเรือในทะเล

แม พ ระองค ไ ด รั บ การรั บ ใช ใ นกระโจมของพระบิ ด า แต พ ระองค
ปลอยใหมอื ของมนุษยรบั ใชพระองค
 แมพระองคผเู ปนหมอรักษาคนปวย แตมอ
ื ของพระองคถกู แทงดวยตะปู
 แมพระโอษฐของพระองคประกาศขาวดี แตเขาเอาน้ำสมมาใหพระองค
ดืม่
 แมพระองคผไ
ู มเคยทำรายใคร แตพระองคถกู เฆีย่ นตีอยางสาหัส
 แมพระองคปลุกใหผต
ู ายกลับคืนชีพ แตพระองคยอมตายบนกางเขน



เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2013 อาสาโคเออรรไี ซเคิล วัดนักบุญเปโตร สามพราน
ร ว มสร า งบ า นให ผู ย ากไร บ า นคุ ณ พรนิ ภ า กิ จ เจริ ญ เนื่ อ งจากสามี ต าย
ดวยโรคพิษสุนขั บาไปหลายปแลว บานอยใู นน้ำทวมขังทัง้ ป สภาพบานไดพงั ยุบ
ไปครึง่ หลัง ในบานมีผอู ยอู าศัยคือ นางพรนิภา นายพัชระ มียอด (ลูกชาย) ชลิดา
จันทรพิมพ (ลูกสะใภ) ลูกคิว (บุตรนายพัชระและนางชลิดา) นางสาวปยนุช
มียอด (นองสาวนายพัชระ) รวม 5 คน โดยไดรับความรวมดวยชวยกันของ
ทีมอาสาโคเออร วัดพระบิดาเจา ทิพวัล มาชวยดวย ใชเวลาสรางประมาณ 1 เดือน
จึงแลวเสร็จ การกอสรางลำบากมาก เพราะเปนทีน่ ้ำขัง ทำการตอกเสาเข็มกอน
ขณะยังมีน้ำขัง แลวตองถมใสกระเบือ้ งเกา แลวใสดนิ เทคานพืน้ แลวจึงกอตัง้
บาน ใชวสั ดุของเกาจากคลังโคเออร 3 เปนสวนใหญ บานหลังนี้ ถือเปนหลังที่
11 ที่โคเออรรีไซเคิลสงเคราะหไดสรางใหกับผูยากไร ไดตกลงกันวา จะทำ
ปายชือ่ ติดทีบ่ า น โดยใชชอื่ นักบุญของคนใดคนหนึง่ ที่ เปนผรู ว มสราง แลวมีคำวา
โคเออรรไี ซเคิล และจำนวนบานทีไ่ ดสรางมา โดยบานแรกทีท่ ำปายชือ่ นี้ จะเปน
ชื่อนักบุญของประธานวิมล กิจบำรุง
นักบุญเปโตร โคเออรรไี ซเคิล 11
รายงานโดย คุณพออนุชา ชาวแพรกนอย จิตตาธิการอาสาโคเออร
กำลั ง แตกสลาย ฉั น รู สึ ก ผิ ด หวั ง ต อ พระเจ า และต อ เพื่ อ นมนุ ษ ย ฉั น หยุ ด ที่ จ ะ
ไปรวมมิสซาทีว่ ดั ฉันคิดวาฉันไมสามารถสวดไดอกี ตอไปแลว หลังจากนัน้ ไมนาน
ลูกชายทั้งสองของฉันก็ตายในสงคราม ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับฉันทำใหฉัน
เสียความรูสึกอยางมาก ฉันดำเนินชีวิตไปวันๆ คลายกับหุนยนตตัวหนึ่ง วันหนึ่ง
มีชางแกะสลักคนหนึ่งมาที่นี่ในฐานะนักทองเที่ยวและไดมาพักในหองที่คุณพัก
เมื่อเขาไดรับรูถึงเรื่องราวอันนาเศราในชีวิตของฉัน เขาแกะสลักรูปพระเยซูเจา
ถูกตรึงบนไมกางเขน และติดไวทกี่ ำแพง ขณะทีฉ่ นั นัง่ อยตู อ หนาไมกางเขน ในทันที
ฉันมีความคิดวา พระเยซูเจาทรงทนทุกขทรมานมากกวาฉัน พระองคยังคงอยูบน
ไมกางเขนเพือ่ รวมทุกขกบั ฉัน ความคิดนีฝ้ ง ลึกลงในดวงใจและจิตใตสำนึกของฉัน
ทีละเล็กทีละนอย พละกำลังและความเขมแข็งคอยๆ กลับมาสตู วั ฉันอีกครัง้ หนึง่ ”

บนภูเขาบาวาเรียนมีหญิงมายชราคนหนึง่ อาศัยอยใู นบานหลังหนึง่ ในฤดูรอ น
มีนกั ทองเทีย่ วมาเชาหองเล็กๆ ในบานของเธอ ทีก่ ำแพงหองพักของนักทองเทีย่ ว
มีกางเขนแขวนอยู มีรปู สมาชิก 3 คนในครอบครัวทีท่ างเขาบาน
ในวันอาทิตยนักทองเที่ยวและหญิงมายชราไปที่วัดเล็กๆ ของหมูบานเพื่อ
ไปรวมมิสซา เย็นวันหนึ่งขณะที่พวกเขานั่งดื่มเครื่องดื่มดวยกัน นักทองเที่ยว
ถามหญิงมายชราวา “บุคคลที่อยูในภาพเปนใคร” หญิงชราตอบวา “รู ป นี้
เปนรูปของสามีของฉัน เขาตกตนไมและเสียชีวติ สวนอีกสองรูปนีเ้ ปนรูปลูกชาย
สองคนของฉัน เขาตายในสงคราม”
นักทองเที่ยวรูสึกสงสารหญิงมายและกลาวกับเธอวา “ผมขอแสดงความ
“ทุกวันฉันนัง่ อยตู อ หนาพระเยซูเจาบนไมกางเขน ฉันจองดูพระองคและไดรบั
เสียใจกับคุณ แตชว ยบอกผมหนอยเถอะวา คุณดำเนินชีวติ อยางดีในสถานการณ
ความบรรเทาใจ”
ที่นาเศรานี้ไดอยางไร”
คุณพอเชษฐา ไชยเดช
หญิงมายตอบวา “เมือ่ สามีของฉันเสียชีวติ ฉันรสู กึ เหมือนครอบครัวของฉัน
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¢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

(µ‘ ¥ µà Õ Õ∫∂“¡ §ÿ ≥ æà Õ ”√“≠ ≈ÕÕ ‘ ∑ ∏‘ ¿‘ √ ¡¬å
«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß· π ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥ ‚∑√. 08-9065-8802)
«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√–—ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’
«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“πÀπÕß§Ÿ Õ.‡ π“ß§π‘§¡
—ß¶√“™´‘≈«’‚Õ ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π √à«¡
¥â«¬æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬ ¡“π®‘µ ®.Õ”π“®‡®√‘≠ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15 °ÿ¡¿“æ—π∏å
„πæ‘∏’¡’‚ª√¥»’≈‡®‘¡·≈–Õ«¬æ√ºŸâªÉ«¬ „π‚Õ°“ «—π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“
‡ªìπª√–∏“π
ºŸâªÉ«¬‚≈°
«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫â“π‚ππ‡æÁ° Õ.µ√–°“√æ◊™º≈
«— ¥ ∏√√¡“ πå π— ° ∫ÿ ≠ ‡ª‚µ√ ∑à “ ·©≈∫ Õ.‡¡◊ Õ ß
®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 °ÿ¡¿“æ—π∏å
‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ
10.30 π.
«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ Õ.Õ√—≠ª√–‡∑» ª√–∏“π
«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ÿ√‘π∑√å ∂. —πµ‘ ÿ¢
®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ¡’π“§¡ ‡«≈“
Õ.‡¡◊Õß ®. ÿ√‘π∑√å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ¡’π“§¡ ‡«≈“
10.30 π.
ß— ¶¡≥±≈ √ÿ “…Æ√å∏“π’
10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ
«—¥π—°∫ÿ≠‚∑¡— ªÉ“≈–ÕŸ Õ.À—«À‘π ®.ª√–®«∫- ª√–∏“π
«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ∫â“ππ“¥Ÿπ Õ.≈◊ÕÕ”π“®
§’√’¢—π∏å æ‘∏’‡ °«—π‡ “√å∑’Ë 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.
æ√– ß— ¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ®.Õ”π“®‡®√‘≠ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15 ¡’π“§¡ ‡«≈“
«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À“¥„À≠à ®. ß¢≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ
©≈Õß«— ¥ ·≈–æ‘ ∏’ ‚ ª√¥»’ ≈ °”≈— ß «— π Õ“∑‘ µ ¬å ∑’Ë 16 ª√–∏“π
«— ¥ π— ° ∫ÿ ≠ ¬Õ·´ø ∫â “ πÀπÕß∑“¡πâ Õ ¬ Õ.
°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√– ß— ¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π
»√’ ¥ “√ÿ ≥ »’ ≈ ‡ªì π ª√–∏“π (µ‘ ¥ µà Õ Õ∫∂“¡‚∑√. °—π∑√“√¡¬å ®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑Ë’ 22 ¡’π“§¡
‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“
0-7424-5195)
«—¥√“™‘π’ —πµ‘¿“æ Õ.‡¡◊Õß ®.æ—∑≈ÿß ©≈Õß«—¥ ‡ªìπª√–∏“π
«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ∫â“π‚ππ¡“≈’ Õ.ÀπÕßæÕ°
«—π‡ “√å∑’Ë 15 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™
®.√âÕ¬‡ÕÁ¥ ©≈Õß«—¥«—πÕ—ß§“√∑’Ë 25 ¡’π“§¡ ‡«≈“
‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π
10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ
ß— ¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’
«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ß‡¬≈“ (´Õπµâ“) ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥ ª√–∏“π
«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ ∫â“ππÕß√ÿß Õ.°—π∑√≈—°…å ®.
«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√–
—ß¶√“™¬ÕÀåπ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π »√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π∑’Ë 12 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.00 π.
«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ·æ√°Àπ“¡·¥ß ®. ¡ÿ∑√- æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπª√–∏“π
ß§√“¡ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“
—ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à
«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å·Ààß≈Ÿ√å¥ ≈”ª“ß ©≈Õß«— ¥
10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“
«—π‡ “√å∑’Ë 15 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. (¡’æ‘∏’‡ °
°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π
—ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å
·≈–‡ªî¥Õ“§“√Õπÿ √≥å 50 ªï‚√ß‡√’¬πÕ√ÿ‚≥∑—¬ ‡«≈“
«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ √–∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥ 09.30 π.) æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å«—π‡ “√å∑’Ë 22 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√–- √—µπå ‡ªìπª√–∏“π
—ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

¡“√“∏Õπ §√—Èß∑’Ë 9 „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014
µ—Èß·µà‡«≈“ 05.00-09.00 π. ∑’Ë∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π
¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°
®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ‡æ◊ÕË À“∑ÿπ°“√»÷°…“ ™à«¬‡À≈◊Õ°“√‡√’¬π
¢Õß‡¥Á°π—°‡√’¬π ‡√’¬π¥’·µà¢“¥·§≈π ∂“π∑’Ë√—∫ ¡—§√
·≈– Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå ‚∑√.
0-3470-3210 §ÿ≥§√Ÿ ÿæ—µ√“ §ßª√–‡ √‘∞ ‚∑√.
08-6828-9757 À“°µâÕß°“√ π—∫ πÿπ∑ÿπ°“√»÷°…“
“¡“√∂∫√‘®“§‰¥â∑’Ë ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥√ÿ≥“-π“√’ ∏π“§“√
°√ÿß‡∑æ ∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å “¢“∫“ß§π∑’ ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’
508-0-069064
 ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™œ ‡ªî¥
‚§√ß°“√Õ∫√¡‡™‘ ß ªØ‘ ∫— µ‘ ‡ ∑§π‘ § °“√‡≈à π Õ‘ ‡ ≈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 1555 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
√“¬≈–‡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 ·Àà ß »’ ≈ ¡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)

Àπâ“ 16

Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå

ªï∑’Ë 38 ©∫—∫∑’Ë 7 ª√–®”«—π∑’Ë 9-15 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014

‡ ° ÿ “π
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 “√·¡à æ √–∫— 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

∑’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 √â Õ πµ—È ß ·µà «— π æÿ ∏ ∑’Ë 19
¡’π“§¡ ∂÷ß«—π»ÿ°√å∑’Ë 25 ‡¡…“¬π §.». 2014
À“°∑à“π¡’§«“¡ª√– ß§å®–‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ µ‘¥µàÕ
∑’ËºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡ √–¥—∫™“µ‘
82 À¡Ÿà 6 ´.«—¥‡∑’¬π¥—¥ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π
®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-2429-0443, 08-23352112 ‚∑√ “√ 0-2429-0239 E-mail : nccthailand
@gmail.com, www.thaicatechesis.com/cc/ ´‘ ‡µÕ√å
ÿ«√√≥’ æ—π∏å«‘‰≈ ‚∑√. 08-1360-8297 §ÿ≥π√‘»√“

ª√’‡ª√¡ ‚∑√. 08-9911-1482
 ‚§√ß°“√Ωñ ° ¡“∏‘ · ∫∫ WCCM ”À√— ∫
ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª ∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 09.30-11.30 π.
∑’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, 089611-7940 ·≈–§ÿ ≥ Õ— ß °’È ‚ ¿‘ ≥ æ√√— ° …“
aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 À√◊Õ
§ÿ≥«—™√“ π««ß»å wacharan@gmail.com, 08-91179100

„À¡à!!! ‡ªî¥µ—«·Õææ≈‘‡°™—Ëπ çæ√–§”π”™’«‘µé „π
‰Õ‚øπ ‰Õ·æ¥·≈–‰ÕæÕ¥
¥“«πå‚À≈¥‰¥â·≈â« „π·Õææ≈‘‡°™—Ëπ ‚µ√å æ‘¡æå§âπÀ“
çæ√–§”π”™’ «‘ µ é ‚Õ°“
©≈Õß¬Õ¥¥“«πå‚À≈¥ §√∫ 1,000 ∫π
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หนา 17

ระลึกถึงพอ-แม ในคำภาวนา
ฟรังซิสเซเวียร ชอบ มณีนอ ย
เกิดใหมในพระเจา 31 มกราคม 1983

มารีอา ประสาร มณีนอ ย
เกิดใหมในพระเจา 3 มกราคม 2002
ขอความดีความรักอันศักดิ์สิทธิ์
โปรดตามติดชั่วฤดีชีวีขาฯ
เขาพำนักในนิเวศนมโหฬาร
แหงพระเจาจอมราชาตลอดกาล

⌫
  ⌫    
 

  
 
 ⌦
    

ขอคำภาวนาเพือ่ ระลึกถึง

มารีย อูรซ ลู า บุญสม เจริญเอง
ชาตะ 23 สิงหาคม 2463
เกิดใหมในพระเจา 12 ธันวาคม 2556
รวมอายุ 93 ป
ขอใหทา นพักผอนในสันติสขุ เทอญ (Rest in Peace)
ดวยความอาลัย
จาก สือ่ มวลชนคาทอลิกประเทศไทย

สื่อมวลชน
คาทอลิก
ประเทศไทย
แผนกการพิมพ
กำลัง
จัดพิมพ
พระสมณสาสน
พระดำรัสเตือน
เรื่อง
ความชื่นชม
ยินดี
แหงพระวรสาร
(Evangelii
Gaudium)
โดย
สมเด็จ
พระสันตะปาปา
ฟรังซิส
แปลโดย
เซอรมารี หลุยส
พรฤกษงาม

อยาตัดสินเขา และทานจะไมถกู พระเจาตัดสิน ทานตัดสินเขาอยางไร
พระเจาจะทรงตัดสินทานอยางนัน้ (มัทธิว 7:1-2)
อุดมสาร หนังสือพิมพขา วคาทอลิก รายสัปดาห 5 เจาของ : สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 5 ผอู ำนวยการ : คุณพออนุชา ไชยเดช 5 บรรณาธิการบริหาร : คุณพออนุชา ไชยเดช 5 หัวหนากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์

5 กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ 5 ฝายโฆษณา สุพร เลาเรียนธรรม5 รายชือ่ ผปู ระสานงานสือ่ มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพอพงศเทพ ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอบรูโน โรสซี สังฆมณฑลจันทบุรี
: คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุ ณ พ อ ธี ร พงษ นาแว น สั ง ฆมณฑลราชบุ รี : คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุ ณ พ อ เกรี ย งไกร ยิ่ ง ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุ ณ พ อศิ ริ ช าญ
เอียงผาสุก สังฆมณฑลสุราษฎรธานี : คุณพอนที ธีรานุวรรตน สังฆมณฑลอุดรธานี : คุณพอไมตรี ทาสุวรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพอบุญพฤกษ ทองอินทร 5 คาบำรุงปละ 400 บาท โอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย
ชือ่ บัญชี การพิมพคาทอลิก เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดครอม สัง่ จาย การพิมพคาทอลิก / ธนาณัตใิ นนามซิสเตอรศกั ดิศ์ รี งามวงศ สัง่ จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120 5 สำนักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-26813900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

เรื่องรักระหว่างม็อบ

เพลงบรรยากาศแบบโฟล์คร็อค พลิ้วไหวด้วยท่วงทำ�นองฟังสบาย 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
เปิดกลับไปกลับมาสำ�หรับเพลงนี้เป็นพิเศษ สิ่งมหัศจรรย์ไม่ใช่ฉันรักเธอ หรือเธอ
รักฉัน ผู้แต่งบอกว่า “เรารักกัน” คล้ายกับว่าได้อาบน้ำ�ชำ�ระคราบไคลหลังจาก
ออกไปกรำ�งานอย่างหนักนอกบ้าน ตอนนี้แค่ได้ยินคำ�ว่าม็อบ หรือเปิดข่าวทีวี
เจอเรื่องการเมือง เหมือนความสุขมันหายไป ไม่นับรวมเสียงด่าทอกันแบบแทบ
จะเซ็นเซอร์ทุกบรรทัด
เราใช้จ่ายเวลาเพื่อถาม
หาความถู ก ต้ อ งกั น
นานเกิ น ไปแล้ ว หรื อ
ยัง?
ผ ม ไ ด้ รั บ
โทรศัพท์ให้ไปส่งศีลเจิม
คนไข้ มันเป็นหน้าทีข่ อง
พระสงฆ์ทกุ องค์อยู่แล้ว
ผมถามสถานที่ ก ลั บ
ไปจากเสียงปลายสาย
โรงพยาบาลจุฬาฯ ผม
ควรเดินทางไปอย่างไร
คุ ณ พ่ อ อยู่ อั ส สั ม ชั ญ
มามอเตอร์ไซค์ดีที่สุด
ผมพยั ก หน้ า เหมื อ น
คิ ด ตามกั บ เสี ย งนั้ น
คุ ณ พ่ อ บอกให้ เขามา
ลงที่ม็อบ...แป่ว
แรกๆ ก็กลัวๆ กล้าๆ แต่เมือ่ ตัดสินใจได้ ผมเดินออกไปพร้อมกับกระเป๋า
ใส่สมั ภาระในการส่งศีลเจิม เรียกมอเตอร์ไซค์รบั จ้างทีท่ า่ เรือข้ามฟาก “โรงพยาบาล
จุฬาฯ” คนขับมองหน้าผมก่อนจะบอกว่า มันมีม็อบนะครับ “เท่าไหร่ ไปเลย”
ผมตอบ คำ�พูดดูมน่ั ใจ เป้าหมายชัดเจน มีคนป่วยทีต่ อ้ งการพละกำ�ลังจากพระเจ้า
ต้องการเสริมสร้างศรัทธาในห้วงเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วย
ถนนตรงสวนลุมพินีถูกกั้นด้วยการ์ดและยางล้อรถ ผมเดินดูบริเวณ
โดยรอบ ผู้นำ�กำ�ลังนำ�ผู้คนที่มาร่วมชุมนุมเคารพธงชาติ ผมมองออกไปรอบๆ
เห็นเหมือนมีหน่วยรักษาความปลอดภัย ส่องกล้องเป็นพิเศษในที่สูง เพราะไม่
แน่ใจว่าการลอบทำ�ร้ายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ สินค้าสารพัดแต่มีโลโก้ซ้ำ�กันคือ ลาย
ธงชาติไทย มีอาหารฟรีจากผู้นำ�มาบริจาค ลูกเด็กเล็กแดงเดินไปปนร่วมกัน ผม
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพไว้ ก่อนจะเดินเข้าไปยังโรงพยาบาลตามเวลานัด
“คุณพ่อสวัสดีค่ะ” ญาติของคนป่วยออกมารับผม เขาเหล่านั้นคงทราบ
ดีว่า ที่นี่เข้ามาไม่ยาก แต่หาห้องคนป่วยยาก เพราะตึกเยอะ บรรยากาศใน
โรงพยาบาลแม้จะดูแออัด แต่ผมก็อดรู้สึกว่ามันเหมือนบ้านไม่ได้ ผมมาถึงห้อง
คุณลุงคนป่วย ลุงอายุ 74 ปีแล้ว
ผมเปลีย่ นชุด เตรียมอุปกรณ์และฟังแก้บาป ต่อจากนัน้ เป็นช่วงรับศีลเจิมฯ
ผมเห็นคุณลุงพยายามจะกลั้นน้ำ�ตาไว้ แต่ในที่สุดทำ�นบก็พังลงมา หลังพิธีสิ้นสุด

ทุกคนดูปลาบปลื้มใจ แต่คุณลุงบอกผมว่า “คุณพ่อนะ ไม่รู้ว่าเรี่ยวแรงมันมา
จากไหน ผมนอนป่วยมา 4 ปีแล้ว วันนี้รู้สึกแข็งแรงดีที่สุดเลย” ผมดีใจด้วยกับ
คุณลุง ไม่เพียงเท่านั้น รอบเตียงกับญาติพี่น้องร่วม 10 คน พยาบาล และคนไข้
เตียงข้างๆ ต่างสัมผัสได้ถึงกิจกรรมบางอย่างที่คาทอลิกทำ� มันเป็นกิจกรรมของ
ความรัก ช่วยเหลือ เอื้ออาทร จะเป็นการเดินทางที่ยากขึ้น หรือติดขัดเรื่อง
การชุมนุม ความรักของพระยังส่องนำ�ให้เรามาเจอกัน
อุดมสารหลายฉบับมาแล้วที่เรานำ�ผลงานภาพวาดของศิลปินระดับ
โลกที่มีผลงานประดับไว้ในวาติกัน ภาพปกล่าสุดนี้ก็เช่นกัน เมื่อนึกถึงวันที่
พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก เขาต้องละทิ้งอะไรกันบ้าง เขาติดตามพระเยซูไป
เพราะอะไร คารม ความมีชื่อเสียง อนาคต ความคาดหวังในตำ�แหน่งหน้าที่
ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตในแบบพลิกโฉม แต่เมื่อติดตาม
พระองค์ จ นถึ ง วั น
สุดท้าย ไม่เหลือคำ�
อื่นมากไปกว่าความ
ผูกพัน พระเป็นเจ้า
ท ร ง รั ก บ ร ร ด า
สานุศิษย์ และคงเป็น
ไปไม่ได้ถ้าอัครสาวก
จะไม่ตอบแทนความ
รักของพระองค์ด้วย
การสละชีวิตของตน
เรื่ อ งแบบนี้ เ หมื อ น
มันผ่านไปแล้ว แต่
มันยังคงอยู่ในกิจการ
แ ห่ ง ค ว า ม รั ก ทุ ก
กิจกรรม
สั ง คมไทยจบ
เ ดื อ น ม ก ร า ค ม ไ ป
อย่างฝืดๆ ความ
รุนแรงเกิดขึ้นรายวัน
หลายประเทศเพือ่ นบ้านกำ�ลังเตรียมตัวสูป่ ระชาคมอาเซียน ในขณะทีห่ ลายประเทศ
ใหญ่เล็กทั่วโลก ประกาศห้ามเข้าเมืองไทย ดัชนีตลาดทางการค้าตก หุ้นตก
การส่งออก การท่องเที่ยว แซงหน้ากันตกไปให้หนำ�ใจ หลายคนพูดว่าศาสนา
ไม่ทำ�อะไร ในขณะที่บางคนพูดว่า ศาสนาทำ�แบบนี้ไม่ถูก ผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดว่า
“ศาสนาต้องทำ�ในแบบศาสนา ทุกมิสซาเรามีภาวนาเพื่อสันติสุข เราทำ�มันด้วย
ความตั้งใจ เราต้องการหรือเราสร้างมันด้วย”
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2014
หลั ง จากสวดทู ต สวรรค์ แจ้ ง ข่ า วและตรั ส กั บ ประชาชนหน้ า ลานมหาวิ ห าร
นักบุญเปโตรแล้ว ได้ให้เด็กชายและหญิง ปล่อยนกพิราบ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ
สันติ ปล่อยได้ไม่นานนกพิราบโดนนกอื่นรุมสกรัม นักข่าวตีความกันไปต่างๆ
นานา แต่พระสันตะปาปายังรณรงค์เรื่องสันติภาพต่อไป ยังสร้างเสริมสันติสุข
ด้วยชีวิตของพระองค์เองอยู่ และยังสวดภาวนาด้วยความหวังและความเชื่อมั่น
เมื่อใดก็ตามที่หวั่นใจ หรือไหวหวั่นจากสิ่งรอบกาย ถามตัวเราเองก่อน
ว่า “เรายังรักเพื่อนพี่น้องรอบข้าง” คำ�ตอบไม่ใช่เรื่องที่คนอื่นมอง สงสัย ตั้ง
คำ�ถาม หรือคิดไปเอง คำ�ตอบอยู่ที่ตัวเราว่า ระหว่างม็อบและความสับสน “เรา
ยังรักอยู่” ...จริงๆ นะ
บรรณาธิการบริหาร

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ปีที่ 38 ฉบับที่ 7 ประจำ�วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2014 หน้า 19

“เพื่อสันติภาพ”

พี่น้องคนไทยในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ร่วมใจกันภาวนา
เพื่อสันติภาพ และความเป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่
16 มกราคม 2014 เวลา 16.30 น.

“ภัยหนาว” ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2013 ศูนย์สังคมพัฒนาอุดรธานี

นำ�เสื้อกันหนาวไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาว ที่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำ�ภู ซึ่ง
มีพื้นที่ติดภูเขาและติดเขื่อนอุบลรัตน์ทำ�ให้อากาศหนาวเย็นมากกว่าชุมชนอื่น
โดยเฉพาะเยาวชนและสตรี ที่มีฐานะยากจน จำ�นวน 100 ครอบครัว เพื่อเกิด
ความรักการแบ่งปัน ชุมชนสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกัน โดยได้รับการ
สนับสนุนจากโคเออร์

“กีฬาสี” เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2014 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา อ.เมือง

จ.แพร่ นำ�โดยคุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน ซิสเตอร์กฤษฎี ชื่นชมน้อย และ
คณะครู นักเรียน ได้เชิญนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
เปิดกีฬาสีเหลือง-ดำ�เกมส์ ประจำ�ปีการศึกษา 2556

“ค่ายสายสัมพันธ์”

ชมรมนิสิตคาทอลิกมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำ�แพงเพชร
จัดงานค่ายสายสัมพันธ์ชมรมนักศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน
ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2013 ที่วัดพระคริสตสมภพ จ.กำ�แพงเพชร 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

หน้า 20 ปีที่ 38 ฉบับที่ 7 ประจำ�วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2014
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เสกอารามเบเนดิกติน

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

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช
ตอนที่ 27
พูดเรื่องสุขภาพ
กันบ้าง
เ มื่ อ ชี วิ ต
เดิ น ทางมาถึ ง จุ ด
สู ง สุ ด ข อ ง ค ว า ม
ห นุ่ ม แ น่ น แ ล ะ วั ย
สาวสะพรั่ง ชีวิต
ก็ เ ริ่ ม นั บ ถอยหลั ง
วั น เวลาที่ ถู ก ใช้ ไ ป
อย่ า งหนั ก หน่ ว งใน
ช่วงมีพลัง อวัยวะ
ที่ ใ ช้ ค รบและเต็ ม

20 ปี สุสานศานติคาม
เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 19 มกราคม 2014
คุณพ่อเปโตร ชัชวาล
ศุภลักษณ์ เจ้าอาวาส
วั ด พระเยซู เ จ้ า เสด็ จ
ขึ้นสวรรค์และผู้จัดการ
สุสานศานติคาม
(อ่านต่อหน้า 4)

ประสิทธิภาพ แบกรับชีวิตและก้าวไปอย่างเต็มภาคภูมิ เมื่อถึงเวลาถดถอย
ปัญหาสุขภาพถามถึง มีคำ�พระสะกิดเราเช่นไร
“เพราะเราจะทำ�ให้ท่านหายเป็นปกติ จงรักษาบาดแผลของท่าน
ให้หาย พระยาห์เวห์ตรัส เขาทั้งหลายเคยเรียกท่านว่าผู้ถูกขับไล่ ศิโยน
ที่ไม่มีผู้ใดสนใจ” (เยเรมีย์ 30:17)
“คำ�อธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิต องค์
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้ผู้ป่วยลุกขึ้น และถ้าเขาเคยกระทำ�บาป เขาก็
จะได้รับการอภัย” (ยากอบ 5:15)
พูดถึงเรื่องสุขภาพกันบ้าง ไม่ใช่เพื่อจิตตกหรือไม่ยอมรับ แต่พระพร
แห่งการรักษาเยียวยา และในทุกเวลาที่พระประทับอยู่ เราจึงเรียนรู้ถึงความรัก
ของพระองค์

