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มี ค ํา พู ด หนึ งของนั ก จิ ต บํา บั ด ชาวอเมริ กา
ที กล่าวไว้ว่า “Problems are not the problem,
coping is the problem.”
แปลว่า ปั ญหาไม่ได้อยู่ทีตัวปั ญหา แต่อยู่ทีการ
จัดการกับปัญหานั%นต่างหาก ทีเป็ นปัญหา
งงไหมครับ??
ประโยคข้างต้นนี% ทําให้เราเข้าใจได้ว่า ทําไม
เรื องเดียวกัน ทีเกิดขึ%นกับคนสองคนจึงเห็นผลต่างกัน
เช่ น มี ค นนิ น ทาเขา คนหนึ งหัว เราะชอบใจ
อีกคนหน้านิวพ่นคําหยาบออกมาทันที
หรื อ ลูกๆ ดื%อ ทําทุกอย่างทีตัวเองห้าม คนหนึ ง
ก็หมันหาวิธีการใหม่ๆ เพื อให้เหมาะสมกับลูกของตน
กับอีกคนลงไม้ลงมือ เฆียนตี หรื อด่าทันที
พีน้องทีรัก เรื องของปั ญหา เป็ นปั ญหามาตั%งแต่
ไหนแต่ ไรแล้ว บางครั% งก็แก้ไขง่ าย แต่ บ่อยครั% งยากจะ
แก้ไข และยากกว่านั%นอีกที เราจะตัดสิ นว่า ปั ญหาไหน
ง่าย ปัญหาไหนยากสําหรับเขา
เสมื อนคําพูดหนึ งที เคยได้ยินว่า “ทําไมเราถึ ง
ช่วยคนอืนแก้ปัญหาได้ แต่พอเป็ นปั ญหาของตนเองมัน
จึงกลายเป็ นเรื องยาก”
ก็ จ ริ งที พอเป็ นเรื องของตัว เองแล้ว มัน จะมี
อารมณ์ เข้ามาเกี ยวข้อ ง ซึ งอารมณ์ น% ี แหละ ที ส่ งผลต่ อ
การตัดสิ นใจและความคิดของเราอย่างมาก

หรื อเราจะตัดสิ นแบบไม่ใช้อารมณ์ ก็คงไม่ได้เช่นกัน
แต่ วิ ธี ก ารที ดี ที สุ ด ในการแก้ปั ญ หา ที ได้ผ ลดี เกิ ด
ประโยชน์ และรวดเร็ วทีสุ ด คือการร่ วมมือช่วยเหลือกัน
เพราะหลายปัญหาแก้ได้ ด้วยมุมทีเราคาดไม่ถึง
แต่ เ มื อมี ห ลายคนช่ ว ยกัน มอง ก็ ม ันใจว่ า จะเห็ น ได้
มากกว่า ชัดกว่า รอบด้านรอบคอบมากกว่า
พีน้องทีรัก ตอนนี% ชุมชนของเรามีการปรับโน้น
เปลี ยนนี อยู่ ซึ งการเปลี ยนอะไรนั% นแน่ นอนว่ า
ไม่สะดวกเท่ากับความเคยชิน ต้องติดขัด ต้องลําบากบ้าง
เป็ นปัญหาในชีวิตบ้าง
และคงไม่ ดี หากเราแก้ ปั ญหานี% ด้ ว ยการ
วิพากษ์วิจารณ์ ตําหนิ เอาความสะใจได้ระบายเป็ นที ตั%ง
ปั ญหาเดิ มยังคงอยู่ และอาจจะเพิมปั ญหาใหม่ข% ึ นมาอี ก
ซึ งเป็ นการแก้ปัญหาทีไม่ดีแน่ๆ
แต่ เมื อเกิ ดการเปลี ยนแปลงในชุ มชน แล้วเรา
ยึ ด ประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ นที ตั%ง แล้ว สิ งที ตามมาจาก
เจตนาดีน% ี คงหนีไม่พน้ ความร่ วมมือกัน การให้ขอ้ สังเกต
อย่างสร้างสรรค์ และการช่วยเหลือซึ งกันและกัน
พีน้องที รั ก แม้ปัญหาจะเป็ นเรื องของใครของ
มัน แต่เนื องจากเราเป็ นชุ มชนแห่ งความเชื อ มีพระเป็ น
ศูนย์รวมชีวิตของเรา เราจะพูดเต็มปากได้อย่างไรว่า ช่าง
มัน เรื องของมัน แต่ควรเป็ นเรื องของเรา ที เราจะใส่ ใจ
กัน เราจะดูแ ลกัน เราจะรั กกัน เหมื อ นที เราปรารถนา
ได้รับสิ งเดียวกันนี%จากคนอืนๆ ด้วยเช่นกัน
ขอพระเจาอวยพรพีน่ องทุกคน
คุณพอกฤษณพงษ อติชาติธานินทร
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พีน้องชุ มชนอาสนวิหารฯ จันท์ ทีเคารพทุกท่าน เดื อนกรกฎาคม เป็ นเดื อนแห่ งความชื นชมยินดี
ของชุ มชนอาสนวิหารฯ จันท์ เสี ยนี กระไร เริ มนับถอยหลังเพือก้าวเข้าสู่ LMN ปี มิสซังสยาม มีการรณรงค์
ฟื% นฟูความเชื อคริ สตชนคาทอลิ กของพวกเราทุกคนอย่างจริ งจัง โดยอาศัย "วิถีชุมชนวัด" ซึ งเริ มมีสมาชิ ก
ของชุมชนเราเข้าร่ วมมากขึ%น คณะคุณพ่อ ซิ สเตอร์ และพีน้องในชุมชนได้ไปเยียมเยียน เพือแบ่งปั นความเชื อ
นําความสุ ข ความอบอุ่นมาสู่ ชุมชนของเรา ตอนนี%มีบา้ นคริ สตชนหลังใหม่ๆ ทีเปิ ดบ้านต้อนรับ ตั%งแต่การเริ ม
เรี ยนรู ้ เป็ นบ้านพระวาจา และบ้านวิถีชุมชน เป็ นการประกาศข่าวดี ของพระเจ้าให้ขยายไปในที แห่ งใหม่
ซึ งเป็ นการน่ า ยินดี เป็ นอย่า งมาก และพวกเราอยากขอเชิ ญชวนพีน้องท่านใดที สนใจจะเปิ ดบ้า นเข้า ร่ วม
สามารถแจ้งได้ทีมายัง สภาอภิ บาลฯ เขตที ท่ านอยู่ หรื อที ธุ รการบ้านพักพระสงฆ์ ขอเชิ ญชวนมาร่ วมกัน
ทําตามนํ%าพระทัยของพระเจ้า
และอีก Q กิ จกรรมทีอยากจะเอ่ยถึง คือ ภารกิ จ “มิชชั- น” โดยพระสงฆ์ (ตัวแทนพระคริ สตเจ้า)
จะออกเยียมเยียนพีน้องตามบ้าน เพือมอบความรัก ความเข้าใจ การแก้ไขปั ญหาให้กบั พีน้องทุกคน
เริ มต้นตั%ง แต่ เช้าวันจันทร์ ตน้ เดื อนกรกฎาคม คณะสงฆ์ม หาไถ่ โดย คุ ณพ่อไพบู ล ย์ อุ ดมเดช
ซึ งท่านทํางานด้านธรรมทูตมานานมาก เข้าใจถึ งปั ญหาของทุกคน สุ ขภาพจิตของท่านดี มาก แววตาเปี ยม
ไปด้วยพลังแห่งความรัก ความเมตตา ทุกบ้านทีได้เข้าเยียม ให้การต้อนรับท่านอย่างดี เราได้พบกับรอยยิม%
และแม้แต่น% าํ ตาแห่ งความปลื%มปิ ติ อยากให้พีน้องคริ สตชนทุกท่านเปิ ดใจกับคุณพ่อซึ งเป็ นตัวแทนของพระ
ปั ญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอ คุณพ่อเป็ นทีปรึ กษาทีดีมากจริ งๆ
การออกเยียมบ้านของคุ ณพ่อ จะแบ่งเป็ น L สาย ซึ งจะมีคุณพ่อ L องค์ดว้ ยกันเป็ นผูน้ าํ มีสภา
อภิ บ าลคอยนําเส้ นทางให้ โอกาสของชี วิตฝ่ ายวิญญาณมาถึ ง แล้วค่ะ พีน้อง อย่ารอช้า...อยู่เลย ท่า นใด
ประสงค์จะพบคุณพ่อ หรื อแนะนําพีน้องทีต้องการคําปรึ กษา แจ้งความจํานงมายังสภาอภิบาลฯ เขตทีท่านอยู่
หรื อทีธุ รการบ้านพักพระสงฆ์ ทุกอย่ างจะคลีค- ลายไปเอง จงวางใจในพระเจ้ าเถิด
อีกหนึงความชืนชมยินดี เวลานี%ทุกคนทัวโลก ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย
ขอแสดงความยินดี กับ ทีมฟุ ต บอลหมู ป่า ทัIง J ชี วิต และครอบครั ว ที-น้อ งๆ ทุ ก คนปลอดภั ย
หลังจากทีต- ิดในถําI หลวง จ. เชี ยงราย

กับความสําเร็ จของทีมช่วยเหลือ ทีทําให้ภารกิจทีเป็ นไปไม่ได้ "Mission Impossible" เป็ น Mission
Possible จนหลายสํานักข่าว ขึ%นหัวในตอนทีภารกิจนี%สาํ เร็ จว่า "วันนีI โลกชนะ Today the world WON"
น่ า ทึ งและน่ า ยินดี ทีสุ ด คื อ นี คื อ "ภารกิจ ระดั บ โลก" ที รวมเอาทุ กความช่ วยเหลื อ จากทุ ก ฝ่ ายใน
ประเทศไทย และนานาชาติ ทุกคนทีมีกาํ ลัง ความสามารถ เครื องจักร และ "หัวใจในการให้ และช่ วยเหลือ"
หน่ วยซี ล สุ ดแข็ง แกร่ ง หน่ วยแพทย์ ที มนักดํา นํ%าถํ%าที เก่ งที สุ ดในโลกที ทิ%งบ้านตัวเองบิ นมาเมื องไทยทันที
เพือช่วยเหลือน้องๆ ข้าราชการ ทหาร เจ้าหน้าที ประชาชน ชาวบ้านทีเสี ยสละทีนาของตนเพือพักนํ%าทีออกจาก
ถํ%า ที ม สู บ นํ%า ที ม เตรี ย มและลํา เลี ย งถัง อากาศ ที ม นัก ปี นเก็ บ รั ง นก (ที ได้ม าช่ วยปี นเขาหาช่ อ งทางเลื อ ก
ในการช่ วยเหลื อ) แม่ครัวอาสา เจ้าหน้าอาสาซักเสื% อผ้า และส่ วนอืนๆ อีกมากมาย แม้แต่ อัจฉริ ยะระดับโลก
อย่าง นาย Elon musk ผูก้ ่อตั%งบริ ษทั Space X ทีผลิตจรวด และรถยนต์ไฟฟ้ า Tesla ยังมาร่ วมช่วยภารกิจนี% ดว้ ย
และทีสําคัญทีสุ ด คือ ความเสี ยสละของ จ่าเอก สมาน ทีได้เสี ยชีวติ ลงในภารกิจครั%งนี%
ภารกิจ นีI ไม่ ใ ช่ แค่ ภ ารกิจ ช่ ว ยน้ อ งๆ ทัIง J คน แต่ เป็ นภารกิจ ที-ทํา ให้ เราทุ ก คนเชื- อ ในความรั ก
ความสามัคคีของมนุษยชาติ ไม่ ว่าจะเกิดอะไรขึนI เชื- อในความรัก และการให้ ... และเราจะไม่ มีวนั ทิงI กัน

"always have Faith in Humanity"
Sunday July
"15th Sunday in Ordinary Time, Psalter Week 3 Green"
Mark 6:7-13
Jesus summoned the Twelve and began to send them out in pairs, giving them authority over unclean
spirits. And he instructed them to take nothing for the journey except a staff – no bread, no haversack, no
coppers for their purses. They were to wear sandals but, he added, ‘Don’t take a spare tunic.’ And he said
to them, ‘If you enter a house anywhere, stay there until you leave the district. And if any place does not
welcome you and people refuse to listen to you, as you walk away shake off the dust under your feet as
evidence to them.’ So they set off to proclaim repentance; and they cast out many devils, and anointed
many sick people with oil and cured them.
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1. ขอเชิ ญทุกครอบครั วคริ สตชน รับสติtกเกอร์ ติดรถยนต์ของท่าน ได้หลังมิสซา Nu.LN น. วันนี% (QM ก.ค.
vNQu) ณ อาคารอภิ บาล บ้านพักพระสงฆ์ โดยเหตุผลในการจัดทําสติtกเกอร์ ติดรถให้แก่ ทุกครอบครั ว
คริ สตชนของเขตวัดเรา เนื องจากทางอาสนวิหารฯ มีความประสงค์ทีจะอํานวยความสะดวกให้พีน้อง
สัตบุรุษทุกคนทีเดินทางมาร่ วมพิธีมิสซา ให้สามารถเข้ามาจอดรถในบริ เวณภายในอาสนวิหารฯ ได้อย่าง
สะดวก โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ ทีอาจจะมีนกั ท่องเทียวเข้ามาจอดรถในพื%นทีเป็ นจํานวนมาก โดยจะมี
อาสาสมัครอํานวยความสะดวกให้รถของพีน้องได้เข้ามาก่อนบุคคลภายนอก ทั%งนี% การดําเนิ นการครั%งนี%
เป็ นแนวทางทีทําต่อเนื องจากการขอความร่ วมมือให้รถบัส และรถตูน้ กั ท่องเทียว ย้ายไปจอดทีบริ เวณ
ลานจอดรถข้าง โรงเรี ยนอนุบาลสตรี มารดาฯ ทั%งนี% เพือแก้ปัญหาทีหลายคนไม่ได้รับความสะดวกในการ
หาที จอดรถเวลามาร่ ว มมิ ส ซา (หลัง จากวัน นี% ติ ด ต่ อ รั บ เพิ มเติ ม ได้ที ธุ ร การบ้า นพัก พระสงฆ์ โดย
Q ครอบครัวตามทะเบียนคาทอลิกจะได้รับ Q ใบ)
2. ขอเชิ ญ พี น้อ ง ร่ ว มรั บ ฟั ง พระวาจา เพื อเตรี ย มจิ ต ใจเข้า สู่ LMN ปี มิ ส ซัง สยาม มิ ส ซาเวลา Qw.NN น.
ของทุกวันในเดือนกรกฎาคม โดยพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่
3. เวรจัดของถวายและเก็บถุงทานอาทิตย์หน้า เขตตลาด
4. ขอเชิ ญพีน้องทุ กท่ าน ร่ วมฉลองนักบุ ญคามิ ลโล วันนี% (QM ก.ค.vNQu) เวลา Nw.NN น. ณ บ้านพัก
ผูส้ ู งอายุ คามิลเลียน จันทบุรี
5. สังฆมณฑลจันทบุ รี ขอเชิ ญพีน้องร่ วมพิธีบวชเป็ นพระสงฆ์ ของ สั งฆานุ กร ยอห์ น บัปติสต์ ศิ รวิช ย์
มารีย์พฒ
ั นกิจ ณ วัดอารักขเทวดา โคกวัด ปราจีนบุรี ในวันเสาร์ ที vQ กรกฎาคม ค.ศ. vNQu พิธีบูชา
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