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พระสงฆทกุทานตองอธษิฐานภาวนา ทานตองเปน
ผูที่อธิษฐานภาวนา ดังเชนพระเยซูเจาในยุคที่มีปญหา
ดังเชนในปจจุบันการเดินทางประกอบคุณความดีนั้น
พระสงฆจำเปนตองอธิษฐานภาวนามากกวาธรรมดา
เขากลาวกันวา หากใครอยากพบนักบุญยอหน มารีย
เวียนเนย  สถานที่แหงแรกที่จะพบทานก็คือในวัด
เหตวุาทานใชเวลาสวนมากในวดั

พระสงฆอาจจะกลาวไดวา งานทีส่ำคญัของทานคอื
การอธิษฐานภาวนา แตเราจะเห็นพระสงฆหลายทาน
ทีท่ำงานหนกั มคีวามตัง้ใจด ีแตกท็ิง้สถานภาพการเปน
สงฆไปได เหตุวาในการทำงานของทาน ทานมิได
กำหนดเวลาสำหรับการอธิษฐานภาวนา

หากปราศจากการอธษิฐานภาวนา พระสงฆทีเ่ทศน
อยตูอหนาสตับรุษุ แมจะมวีาจาทีค่มคาย แตกไ็มอาจเขาถงึ
ใจของพวกเขาได ในการใหคำแนะนำก็เชนกัน สิ่งที่
พระสงฆพูดก็จะไรผล หากปราศจากการอธิษฐาน
ภาวนา แมคำแนะนำของทานจะถกูตองตามกฎจติวทิยา
หรอืใชแนวทางการแนะนำทีท่นัสมยั แตกจ็ะไรผล ดงัที่
พระเยซูเจาทรงสอนเราไววา “หากพระเจาไมทรง
สรางบาน ผูที่กอสรางก็จะทำงานโดยไมเห็นผล”

การอธษิฐานภาวนาทำใหพระสงฆเปนทอธารแหง
พระหรรษทาน ประชาชนตองการสิ่งนี้มากที่สุด มิใช
คำคม หรอืบคุลกิทีน่านบัถอื หรอืแมความรอบรใูนดาน
สงัคมเทานัน้ พวกเขาตองการพระครสิตเจา และพระพร
ของพระองค ทานตองมสีิง่นีเ้พือ่จะไดมอบใหแกพวกเขา

พระสงฆคือผูดูแลศีลมหาสนิท เวลาที่
พระสงฆอธิษฐานภาวนาดีที่สุด คือเวลาที่
ทานอธิษฐานภาวนาตอหนาศีลมหาสนิท
พระสงฆอาวโุสทานหนึง่กลาววา “ผมตองการ
ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ทุกวัน ตอหนาศีลมหาสนิท
หากผมไมสบายใจ ผมกจ็ะพบกบัความสงบ”
ในทามกลางสังคมที่วุนวายสิ่งที่พระสงฆ
ตองการมากทีส่ดุ คอืความสงบดานจติวญิญาณ
หากไมม ีพวกทานคงจะอยไูดไมนาน พวกทาน
ตองทำสิ่งนี้ เพื่อเห็นแกจิตวิญญาณของตัว
ทานเอง

ในแตละวันสัตบุรุษจะมาพบทานจาก
ที่ตางๆ มีกจิกรรมใหกระทำทัง้เชา สาย บาย
เย็น แมกระทั่งกลางค่ำกลางคืน มีคนถาม
พระสงฆอาวุโสทานหนึ่งวา ชีวิตในเขตวัด
ของทานเปนอยางไร  ทานตอบสั้นๆ วา
“เหมอืนสวนสตัว”

ในปจจุบันมีหลายประเทศที่ขาดแคลน
พระสงฆ ในสถานการณเชนนี ้มอียหูลายเรือ่ง
ทีพ่ระสงฆตองปฏเิสธ บางทานตองการทำตน
ใหเปนผทูีช่าวบานนยิมชมชอบ ดวยเหตนุีเ้อง
ทานจึงไม เปนที่นิยมสำหรับบางคน แทจริงแลว
ทานไมสามารถตอบรับปากทุกคนในทุกเรื่องได
ทานตองทำตนใหชาลงบาง

บางวัด เมื่อกอนเคยมีพระสงฆสามทาน ปจจุบัน
มีเพียงสองทาน เมื่อกอนเคยมีสองทาน ปจจุบันมี
แตเพยีงทานเดยีว ทานทำหนาทีข่องสองคนไมได ทาน
ไมสามารถไปรวมกิจการทุกอยางในเขตวัดของทาน
เพราะมันจะเปนการทำลายทั้งรางกายและจิตวิญญาณ
ของทาน

สัตบุ รุษอยากใหท านได ยินไดฟ ง เ รื่ อ งราว
ของพวกเขา การประชมุของกลมุตางๆ มเีรือ่งราวมากมาย
คณะกรรมการพูดเรื่องเดิมทุกครั้งที่มีการประชุม
บางครั้งเปนเรื่องที่ไมสลักสำคัญอะไรเลย หากมีเรื่อง
สำคัญจริงๆ แลว ก็คงจะเปนเรื่องที่พระสังฆราชตอง
ตดัสนิ มใิชแตละวดัตดัสนิกนัเอง พระสงฆไปอธษิฐาน
ภาวนาตอหนาศีลมหาสนิท สนทนากับพระเยซูเจา
วอนขอพระพรเพื่อชาวบานยังจะดีกวา

เมือ่มกีารสิน้ชวีติของสมาชกิในครอบครวั พวกเขา
ไมสนใจวา ที่หนาวัดควรทาสีอะไร พวกเขาตองการ
ความเห็นใจและคำปลอบโยนของพระคริสตเจา
พระสงฆจะมอบสิง่เหลานีใ้หพวกเขาไมได หากพระสงฆเอง
มิไดอธิษฐานภาวนา เมื่อครอบครัวในเขตวัดตองการ

หากไมมีการอธิษฐานภาวนา


คณุพอ Rawley Myers  เขยีน
พระคณุเจายอด พมิพสิาร, C.Ss.R.  แปล

พระสงฆ ทานใหไดก็ เพียงคำพูดที่ไรความหมาย
แมพระสงฆอธิษฐานภาวนาก็ยังมีความยากลำบากที่
จะบรรเทาใจใหแกครอบครัวที่กำลังมีทุกข แตถาไมมี
การอธษิฐานภาวนาเลย กน็บัวาเปนสิง่ทีเ่กอืบจะเปนไป
ไมไดเลย

คำกลาวของพระสงฆควรจะเปนคำวา “ใหเรา
อธิษฐานภาวนา” ดังเชนนักบุญยอหน มารีย เวียนเนย
พระสงฆควรจะเปนผอูธษิฐานภาวนาหมายเลขหนึง่ใน
เขตวัดของทาน มีหลายครั้งคุณยายอายุมากในเขตวัด
ทำใหทานรสูกึละอาย

พระสงฆทุกทานทราบเรื่องนี้ดี หลายครั้งผูนำใน
เขตวัดมิไดใหความสนใจแกทานนัก ในบางกรณี
เราอาจกลาวไดวา ผูนำในเขตวัดมักจะเปนผูที่พูด
มากทีส่ดุ หลายครัง้เขาเหนือ่ยออนจากการพดู จนในทีส่ดุ
มิไดทำอะไรเลย

แตคณุยายทีอ่ธษิฐานภาวนา มคีวามเขาใจทีถ่กูตอง
พวกเขาทำประโยชนใหแกวัดดวยการสวดสายประคำ
มากกวาการพูดอยางไมสิ้นสุด ในการประชุมตางๆ
หลายครั้ง พวกเขาคือผูที่ชวยใหสัตบุรุษในเขตวัดอยู
รวมกนัได หากเราพระสงฆอยากทำอะไรใหกบัสตับรุษุ
จริงๆ เราก็ควรจะเลียนแบบพวกผูเฒาผูแกเหลานี้
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คณะผรูบัใชฯ (ตอจากหนา 20)

และผูแทนครอบครัวซาเลเซียน อาทิ คุณพอเทพรัตน
ปติสันต อธิการเจาคณะแขวงซาเลเซียนและสมาชิก
คณุแมนภิา ระงบัพษิ  อธกิารณิเีจาคณะภาคธดิาแมพระ
องคอปุถมัภและสมาชกิ มารวมแสดงความยนิด ีโดยมี
ผแูทนสมัชชาจำนวน 29 คน และผูสังเกตการณ 2 คน
ซึ่งเริ่มดวยการเขาเงียบฟนฟูจิตใจ นำโดยพระคุณเจา
ประธาน  ศรีดารุณศีล ระหวางวันที่ 22-29 มกราคม
 ค.ศ. 2010

หวัขอสมชัชาครัง้นี ้คอื “ความรกัของพระครสิตเจา
ผลกัดนัเรา ในสภาพสงัคมปจจบุนั” สมาชกิมคีวามรสูกึวา
ไดรับการหลอเลี้ยงจิตใจและแรงบันดาลใจจาก
พระวาจา และแรงผลกัดนัแหงความรกัของพระครสิตเจา
ในสภาพสงัคมปจจบุนั   เราจงึมงุมัน่ทีจ่ะพฒันาชวีติจติ
ความสัมพันธกับพี่นองและเปนพยานชีวิตที่เดนชัด
ตามกระแสเรยีกภคนิผีรูบัใช ฯ

เนื่องจากการประชุมสมัชชาอยูในชวงเวลาที่เรา
ระลึกถึงการครบ 120 ป แหงวันเกิดของพระสังฆราช
กาเยตาโน ปาซอตต ี บดิาผตูัง้คณะ (5 กมุภาพนัธ 1890)
เราไดรับแรงบันดาลใจพิเศษจากชีวิตและคำสอนของ

ทานดวย ดวงใจของเราตองติดอยูกับพระเจาเหมือน
ตะเกียงตูศีล ความรักเปนแรงจูงใจแตประการเดียว
ในการปฏบิตัภิารกจิ  และคตพิจนของทานทีว่า “เปนทกุสิง่
สำหรบัทกุคน”   (1คร  9:22 )

วันที่ 4 กุมภาพันธ 2010 ระหวางประชุมสมัชชา
สามญั สมยัที ่10 ทีส่ำนกังานกลางคณะผรูบัใชดวงหทยั
นิรมลของพระแมมารีย หัวหิน พระสังฆราชโยเซฟ
ประธาน ศรีดารุณศีล เปนประธานในการเลือกตั้ง
อธกิารณิเีจาคณะและคณะทีป่รกึษาชดุใหม ผลของการ
เลอืกตัง้ มดีงันี้

1. ซสิเตอรอกัเนส วไิลวรรณ ยนปลดัยศ  อธกิารณิี
เจาคณะ

2. ซสิเตอรมาเรยี กอเรต็ต ีมะลวิลัย  ปรมตัถวโิรจน
รองอธกิารณิเีจาคณะ และทีป่รกึษาฝายการอบรมตอเนือ่ง

3. ซิสเตอรหลุยส สุธี เจริญพานิช ที่ปรึกษาฝาย
การอบรมเบื้องตน

4. ซิสเตอรเทเรซา สุภาวดี แข็งกิจ ที่ปรึกษาฝาย
การแพรธรรม

5. ซิสเตอรมาเรีย กอเร็ตตี สายทิพย ระดมกิจ
ที่ปรึกษาฝายการศึกษา

6. ซิสเตอรเทเรซา อุษณีย เหมบุตร ที่ปรึกษาฝาย

เศรษฐกิจ
7. ซสิเตอรเทเรซา ธดิาเพญ็ จรสัศร ี ที่ ป รึ กษ า

ฝายเลขาธิการของคณะ
ทีส่ดุ หลงัมสิซาปดสมชัชา วนัที ่5 กมุภาพนัธ สมาชกิ

ไดขอบคุณพระสังฆราชและอวยพรโอกาสครบรอบ
วนัเกดิ พระคณุเจาประธานกลาวตอบตอนหนึง่วา

“พอดีใจมากที่สมัชชามีนโยบายสงเสริมชีวิตจิต
ใหสมาชิกอานพระวาจา ใชพระวาจาเปนแนวทาง
ดำเนินชีวิต แลวยังอุทิศตนทำงานอภิบาลเยาวชนและ
งานอภิบาลครอบครัว รวมมือกับวัดและสังฆมณฑล
สรางกลุมคริสตชนที่เขมแข็งดวยพระวาจา ซึ่งตรงกับ
ความปรารถนาของพอ ที่จะฟนฟูชีวิตคริสตชนดวย
พระวาจา…”
      ปจจุบันคณะผูรับใชฯ มีสมาชิก 95 คน ปฏิญาณ
ตลอดชพีแลว 87 คน ภคนิผีเูยาว 8 คน ดวยความเชือ่มัน่
ในความชวยเหลอืของพระเจาและของพระมารดามารยี
องคอปุถมัภของคณะ  รวมกบัน้ำใจดขีองพีน่องสมาชกิ
คณะภคนิผีรูบัใชฯ ภายใตการนำของซสิเตอรวไิลวรรณ
ยนปลดัยศ และคณะทีป่รกึษาของทาน หวงัจะกาวตอไป
ใน 5  ปขางหนา โดยมีความรักของพระเจาชี้นำ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของสภาพสงัคมปจจบุนั

ชมุนมุยวุธรรมทตู ครัง้ที ่1 (ตอจากหนา 20)

ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ  โดยพระอัครสังฆราช
ฟรงัซสิเซเวยีร เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ เปนประธานในพธิี

     งานชุมนุมยุวธรรมทูตในครั้งนี้เริ่มตนดวยพิธี
มสิซาบชูาขอบพระคณุ พระคณุเจาเกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ
ไดเทศนถึงความสำคัญของการเปนธรรมทูตและความ
ยากลำบากในการทำงาน แตธรรมทูตจะตองไมยอทอ
โดยใหยึดแบบอยางของพระเยซูเจาไว พระคุณเจาได
ยกตัวอยางการเปนธรรมทูตของเด็กวัย 11 ปที่อาสา
ไปแจกแผนพับพระคัมภีรตามหมูบาน จากการเดินไป
เคาะประตูเพื่อแจกพระคัมภีรนี้ เขาสามารถชวยให
หญงิชราคนหนึง่ทีค่ดิจะฆาตวัตายไดเปลีย่นใจทีจ่ะมชีวีติ
อยูตอไปแมวาจะมีความยากลำบากในชีวิต
     หลงัจากพธิมีสิซาฯ แลวบรรดายวุธรรมทตูไดรวม

ชมุนมุกนัทีบ่รเิวณโรงเรยีนอสัสมัชญัศกึษา ทีน่ีไ่ดมพีธิี
เปดการชุมนุมโดยคุณพอสมเกียรติ บุญอนันตบุตร
ไดกลาวรายงานและวตัถปุระสงคของการจดังานใหกบั
พระคุณเจาที่สมาชิกทุกคนที่มารวมชุมนุมกันซึ่งใน
ครัง้นีซ้ึง่มเีดก็ๆ ยวุธรรมทตูจากโรงเรยีนตางๆ รวมทัง้สิน้
315 คน และคณะครู 65 คน รวมทั้งสิ้น 380 คน
ในโอกาสนี้คุณพอวีระชัย ศรีประมงค ธรรมทูตไทยที่
ทำงานในประเทศกัมพูชา ไดแบงปนงานธรรมทูตกับ
เด็กชาวเขมรอีกดวย

จากนั้นไดมีการแบงกลุมเด็กๆ เพื่อเขาฐานความรู
เรือ่งยวุธรรมทตู 3 ฐาน คอื ฐานที ่1 เปนประวตัยิวุธรรมทตู
ซึ่งนำเสนอโดยบรรดาผูฝกหัดฯ จากคณะพระหฤทัยฯ
แหงกรุงเทพฯ ฐานที่ 2 เปนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
พระคัมภีร โดยศูนยคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
และฐานที่ 3 คือ ประวัตินักบุญธรรมทูตและวิธีการ
ประกาศขาวดีของยุวธรรมทูต โดยมาเซอรจาก
คณะเซนตปอล เดอ ชารตร

พิธีสิ้นสุดลงในเวลา 12.30 น. โดย คุณพอวรีศกัดิ์
วนาโรจนสุวิช  เปนประธาน มีพิธีมอบเกียรติบัตร
แกคณะครแูละแจกรางวลัใหแกบรรดาเดก็ๆ ยวุธรรมทตู
ทีม่ารวมงาน

ยวุธรรมทตูเปนงานการฝกอบรมเดก็ๆ ทีม่อีายตุ่ำกวา
14 ปลงมาใหมจีติวญิญาณของการเปนผเูผยแผหลกัธรรม
คำสอนของพระเยซเูจา สงเสรมิใหเดก็ๆ คาทอลกิของเรา

เปนผทูีส่ามารถบอกเลาเรือ่งของพระเยซใูหเพือ่นๆ ฟงได
โดยมคีตพิจนวา “เพือ่นชวยเพือ่น พาเพือ่นมาพบพระเยซ”ู
ดงันัน้ไมวาเดก็คนไหนจะเปนใคร เรยีนโรงเรยีนอะไร
สังกัดกลุมหรือหมูคณะอะไร  เด็กคนนั้นก็ตองมี
จิตวิญญาณของการเปนยุวธรรมทูต ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ศีลลางบาปและศีลกำลังที่พวกเขาไดรับนั้นเอง

     (สุดหทัย นิยมธรรม เจาหนาที่แผนกสนับสนุน
งานธรรมทูต กรุงเทพฯ รายงาน)
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ตอนที ่68

“สูฝนอันยิ่งใหญ”

  ⌫ ⌫
⌫⌫⌫



“ผมอยูมาเกือบ 50 ป ไดเห็นชีวิตอยางที่มันเปน
เหน็ความเจบ็ปวด ทกุขยาก หวิโหย เปนความโหดราย
เกินกวาจะทำใจใหเชื่อ

ผมไดยินเสียงคนเมารองเพลงเอะอะในรานเหลา
ไดยนิเสยีงครวญครางดงัมาจากกองขยะขางถนน ผมเคย
เปนทหารและไดเหน็เพือ่นๆ ลมลงในสนามรบ...หรอืไมก็
คอยๆ ตายทลีะนอยอยางทรมาน เคยโอบพวกเขาไวใน
ออมแขนเมือ่วาระสดุทายมาถงึ  คนเหลานีล้วนมองชวีติ
อยางทีม่นัเปน กระนัน้กย็งัตายอยางสิน้หวงั ไมเคยรจูกั
ความรงุโรจน ไมเคยเอยคำอำลาโลกอยางกลาหาญ มแีต
ดวงตาทีเ่ตม็ไปดวยความสบัสน เฝาสะอกึสะอืน้ถามวา
“ทำไม” เขาคงไมไดถามวาทำไมเขาตองตาย หาก
ปรารถนาจะถามวาทำไมจงึตองมชีวีติอยดูวยเลา ในเมือ่
ชวีตินัน้เอง คอืความบา ใครจะบอกไดวาความวกิลจรติ
มนัอยตูรงไหน บางทกีารพยายามปรบัตวัใหเขากบัโลก
ที่ เปนอยูนั่นแหละ  คือความบา  การยอมลมเลิก
ความใฝฝนสิอาจเปนความบา การไขวควาหาดวงแกว
ในทีซ่ึง่มแีตสิง่ปฏกิลู การพยายามเหนีย่วรัง้สตสิมัปชญัญะ
ไวในโลกของเหตผุลนัน่แหละคอืความวกิลจรติ และทีส่ดุ
ของความบาทัง้ปวง คอืการมองชวีติอยางทีม่นัเปน แทน
การมองชวีติอยางทีม่นัควรจะเปน”
(คดัจาก บทละครเพลงเรือ่ง “สฝูนอนัยิง่ใหญ โดย เดล
วาสเซอรมนั แปลโดย...คนละครสองแปด)

 

ปสกาของพระเยซูคริสตเจา เปนตนแบบอัน
สมบรูณเลศิของเรือ่งทีเ่ราพดูมาทัง้หมดนีบ้นไมกางเขน
และการเสดจ็คนืพระชนมชพีของพระองค เปนแรงใจให

เ ร าฝ น ใฝ ทำดี ในชี วิ ตท า มกลา ง เสี ย งถ ากถา ง
ใตเชงิกางเขนนัน้เสมอมา

The Impossible dream (The Quest)
1.To dream the impossible
dream
To fight the unbeatable foe
To bear with unbearable
sorrow
To run where the brave
dare not go

2.To right the
unrightable wrong
To love pure and chaste from afar
To try when your arms are too weary
To reach the unreachable star

(Rep.) This is my quest to follow that star
No matter how hopeless,no matter how far
To fight for the right,without question or pause
To be willing to march into hell for a heavenly cause
And I know if l’ll only be true to this glorious quest
That my heart will lie peaceful and calm when I lay to
my rest

3.And the world will be better for this
That one man scorned and covered with scars
Still strove with his last ounce of courage
To reach the unreachable star

(Lyric by Joc Darion, Music by Mitch Leigh)

สุบินที่ไมสิ้นหวัง
(คำรอง โดย โจ แดรอิอน ทำนองโดย มติซ เลห)

๑.ขาจะฝน แมรูวาฝนนั้นจะเปนไปไมได
ขาจะสู แมกับศัตรูที่ไมอาจเอาชนะได
ขาจะทน แมกบัทกุขทีไ่มอาจทนไหว
จะไป ในถิ่นที่คนกลายังถอย

๒.ขาจะแกไข แมความบกพรองนั้นไมอาจแกได
ขาจะรกั  อยางบรสิทุธิแ์ละสะอาดดจุวามาจากเบือ้งบน
จะพยายาม แมแขนจะลาเกินเสียแลว
ไขวควา จะหยบิแมพรบิดาว
(รบั) นีค่อืปณธิานของขา วาจะตามดาวนัน้ไป
ไมวาจะสิน้หวงัแคไหน แมอาจไกลเพียงใด
จะสเูพือ่ความถกูตอง
มวิายจะมวัตัง้คำถาม มวิายจะหยดุหยอน
แมอาจตองยาตราสงาเขาอเวจี
เพราะเหตุผลแหงสวรรค
ขารูดีวาขอเพียงขาตรงตอปณิธานสวรรคนี้เทานั้น
หวัใจขาจะไดพกัสงบสนัตยิามลาจากโลกนีไ้ป
๓.โลกนีค้งจะดกีวานีไ้ด หากเพยีงไดใครคนหนึง่
แมเนื้อตัวฉีกขาดดวยบาดแผล หั ว ใ จห รื อ ก า ย
บอบช้ำแหลกลาญ

ยงัคงมงุไปดวยอาจหาญหยาดสดุทาย...
สกูะพรบิยบิดาว...ทีไ่มอาจไปถงึไดนัน้

สูฝนอันยิ่งใหญ
(ทำนอง:เพลง The Impossible dream)
 เนือ่รอง : ชาล ีอนิทรวจิติร
สดุมอื เอื้อมควาขาจะฝน
กลาหาญ ราญรบอริราย
ชวีติ จะปลดิปลดมลิดละงาย
จะไป ถิ่นอันคนกลายังถอย
อะไร ชั่วแทจะแกไข
อนัไหน ถาใจรักสลักรอย
แรงนอย เหนือ่ยออนสมูริถูอยดัง่
ใจหวงั จะลอยลิบหยิบดาว
จะไกลแคไหน ไมเคยสิน้หวงั
จะไมมหียดุยัง้ พลังฝนอันเรงเรา
ไมลังเลและขลาดเขลา สเูปาหมายอนัใฝหา
อาจจะลมเซถลามากีค่รัง้กย็งัรกัยตุธิรรม...
สิง่ดงีามจะค้ำจนุโลกไว ตายแลวยังนอน
ตาหลับ
โลกจะดีกวานี้ควรตอนรับ ประทบัใจทกุ
คนได...
ผทูะนง  เทานัน้จงึจะม ี บาดแผลนี ้ ถีเ่ปนแถว
แนวเลือดไหล
ความหวงัทีต่ัง้มัน่คอืความฝนใฝ  คลัง่ไคล
ดวยใจฝนบนิส.ู.ฟา
(หมายเหต ุ : เนือ้รองทีใ่ชเมือ่รองในละครเพลง
บนเวท)ี

ในพระคมัภรีมคีำวา “ฝน” 44 ครัง้ / “ความฝน” 59
ครัง้ / “ฝนเหน็” 7 ครัง้ / “ผฝูนเหน็” 3 ครัง้ / “ฝนราย” 1
ครัง้ (มธ 27:19)

ชวีติใหมของ อลัดอนซา ปลกุวรีบรุษุแหงลามนัชา ลกุขึน้
มากระปรี้กระเปรากับความฝนอันยิ่งใหญของเขาอีก...
“ซนัโช!!...เอาเสือ้เกราะมา...หมวกขา...หอก...และมาคใูจ...
เราจะไปปราบอธรรมกนัอกี ขาคอือศัวนิแหงลามนัชา!”

ความเดิมจากฉบับที่แลว
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

 “พระนางเอสเธอรลีภ้ยัอยกูบัพระเจา ในชวงอนัตรายเกอืบถงึชวีติทีน่างตอง
เผชญิอย ูนางวอนขอพระเจาแหงอสิราเอล” (เอสเธอร 4:17)

การภาวนาวอนขอการภาวนาวอนขอ
ทุกๆ  ปในราวเดือนมีนาคม ชาวยิวจะฉลองวัน “พูริม” เหตุการณที่

พวกเขารำลึกถึงไดถูกจารึกไวในหนังสือ “เอสเธอร” ในอาณาจักรเปอรเซีย
มีแผนการปราบชาวยิวใหหมดสิ้นไป แตตองขอบคุณราชินีเอสเธอร ชาวยิว
ไดสมรสกับกษัตริยเซอรเซสผูมีอำนาจ พระนางไดทำลายแผนการฆาลางเผา
ชาวยิวไดสำเร็จ เราไดมีโอกาสอานเรื่องนี้จากหนังสือเอสเธอรเพียงครั้งเดียว
ในเทศกาลมหาพรต

พระนางเอสเธอรอธิษฐานภาวนากอนเขาเฝากษัตริย เพื่อวอนขอให
กษตัรยิปลอยเพือ่นรวมชาตขิองพระนาง การทีพ่ระนางไปพบกษตัรยิโดยมไิด
รบัการเชือ้เชญิ อาจเปนเหตใุหพระนางถกูลงโทษได คำอธษิฐานของพระนาง
แสดงใหเหน็ถงึความไววางใจทีพ่ระนางมใีนองคพระผเูปนเจา อนัเนือ่งมาจาก
การทีพ่ระองคทรงเลอืกประชากรของพระนาง ใหเปนประชากรของพระองค
ตั้งแตในอดีต และความซื่อสัตยที่พระเจาทรงมีตอพระสัญญาของพระองค
พระนางวอนขอความกลาหาญ และความสำเรจ็ในพนัธกจิของพระนาง พระเจา
ทรงตอบสนองคำอธษิฐานภาวนาของพระนาง

ในบทเทศนของพระเยซเูจาบนเนนิเขา พระองคทรงสอนบรรดาสาวกของ
พระองคเกีย่วกบัการอธษิฐานวอนขอเชนนี ้พระองคทรงสญัญาวา การอธษิฐาน
ภาวนาดงันีจ้ะไดรบัการตอบสนอง แตจากประสบการณของพระเยซเูจาทีส่วน
เกทเสมน ีแสดงใหเราเหน็วา พระเจาทรงตอบสนองในแนวทางของพระองค
มใิชตามแนวความคดิของเราเสมอไป ดวยเหตนุีเ้องพระเยซเูจาจงึทรงอธษิฐาน
วา “มใิชความปรารถนาของลกู แตขอใหพระประสงคของพระองค จงสำเรจ็
ไป” นกับญุเปาโลกไ็ดรบับทเรยีนเชนเดยีวกนัเมือ่ทานอธษิฐานวอนขอใหพน
“ขวากหนามแหงเนื้อหนัง” พระเจาตรัสกับทานวา “พระหรรษทานของเรา
เพียงพอสำหรับเจา” เราไดรับการสอนใหเชื่อมั่นวา ในฐานะที่ทรงเปน
พระบิดาผูทรงเฉลียวฉลาด พระองคจะทรงตอบสนองคำอธิษฐานภาวนา
ของเราในแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับเรา

ขาแตพระบิดาเจา  โปรดทรงตอเติมคุณภาพ
ใหกับการอธิษฐานภาวนาของลูก รวมทั้งความ
ไววางใจในพระองค  โปรดใหลูกเห็นคุณคาใน
แบบฉบบัและคำสัง่สอนขององคพระบตุร เพือ่ใหชวีติ
ของลูกสะทอนถึงความไววางใจ และความกลาหาญ
ในการดำเนนิตามพระประสงค ซึง่พระองคทรงกำหนด
ไว  ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจา  พระเจา
ของพวกลกูทัง้หลาย อาแมน

ยังไมเขาตาจนยังไมเขาตาจนยังไมเขาตาจนยังไมเขาตาจนยังไมเขาตาจน
ตอนที่เขียนบทความนี้
สถานการณบานเมืองกำลังตึงเครียด
ไหนจะความขดัแยงกลมุนีฝ้ายโนน
ไหนจะปญหาการทำกินการบริหารการบานการเมือง
ไหนจะคดตีมตนุฉอโกงฉกชงิวิง่ราวตรีนัฟนแทง
ไหนจะยาเสพตดิระบาดอาชญากรรมพงุสงู
ไหนจะการตดัสนิคดเีจด็หมืน่หกพนัลานบาท
ไหนจะเบือ้งหนาเบือ้งหลงันกัการเมอืงขาราชการ
ไหนจะภยัธรรมชาตภิยัทองถนนภยัเชือ้โรค...
จะเปดวทิยฟุงจะดโูทรทศันจะอานหนงัสอืพมิพแตละเชา
ตองทำใจตองอธิษฐานตองตั้งสติใหมั่น
ถึงอยางไรก็คงตองมีขาวรายใหรับรู
แตขออยาใหรุนแรงจนบานเมืองลุกเปนไฟ
หรือสายเฉียบบางของความเครียดตองขาดผึง
จนตองสตแิตกกลายเปนวติกจรติกนัทัง้เมอืง...
กอนนีเ้รือ่งราวรายๆ เหลานีเ้ปนแค “อบุตัเิหต”ุ
นานทมีใีหไดยนินอยครัง้ตองพบตองเหน็
แตเดีย๋วนีก้ลายเปนเหตกุารณประจำวนั
วันไหนไมเกิดกลายเปนเรื่องผิดปกติ
หนาหนงัสอืพมิพรายวนัจดืชดื
ขาวสารโทรทัศนเงียบหงอยไรเรื่องราวใหตื่นเตน
ปรอทความเครยีดชวีติคนไทยจงึมแีตสงูขึน้
ตองพึง่ยาพึง่หมอพึง่สิง่ศกัดิส์ทิธิ์
ความขดัแยงเลก็นอยกลายเปนเรือ่งใหญโต
การขัดใจทีเลนทีจริงกลายเปนเรื่องคอขาดบาดตาย
การกระทบกระทั่งแทบไมตั้งใจกลายเปนแคนตองชำระ
จนตองถอนใจพรอมรำพงึรำพนั...นีห่รอืชวีติ
แลวก็ปลอยเลยตามเลยไปตามกระแสเหตุการณรายวัน
อยางชวยไมไดไรซึง่อำนาจใดทัง้สิน้...
ทวาในความเปนจริงแลว
ทุกอยางอยูในมือของแตละคนที่จะกำหนด
แมจะไมสามารถควบคุมความเลวรายที่เกิดขึ้นรอบขางได
แตคนยงัมอีำนาจกำหนดชะตาชวีติตนได
แมทกุอยางรอบขางทำใหเศราชวนใหหมดหวงั
แตคนยังยืนหยัดยืนกรานหนักแนนอยูได
พรอมยนืยนั “ชวีติฉนัคอืชวีติฉนั”
“แกนแทชวีติ” อยใูนมอือยใูนอำนาจฉนัจะกำหนด
ตัวแปรภายนอกที่คนอื่นกอธรรมชาติบันดาล
จะสงผลกระทบมากนอยแคไหน
ขึ้นกับวาฉันจะเลนดวยหรือไมแคไหน
ยิง่ไปกวานัน้
ในแกนแทชวีติฉนัพบ “พระผปูระทานชวีติให”
ผทูรงใหทกุสิง่ทีจ่ำเปนเพือ่ใหชวีติฉนัเปนสขุ
“ทรงสงแสงเงนิแสงทองมาใหทกุเชาวนัใหม
ทรงโปรดใหดอกไมหลากสสีนัมาใหทกุฤดใูบไมผลิ
กระนัน้ไมทรงสญัญาวาแตละวนัจะไรซึง่ความเจบ็ปวด
ไมสญัญาวาจะมแีตเสยีงหวัเราะไรซึง่ความเศรา
ไมสัญญาวาจะมีแสงอาทิตยเจิดจาไรซึ่งสายฝน
แตทรงสญัญาวาจะประทานความเขมแขง็ใหแตละวนั
สัญญาวาจะปลอบประโลมใจสำหรับน้ำตาแตละหยด
สญัญาวาจะมแีสงสองเสนทางชวีติใหวนัแลววนัเลา
ไมวาจะเกดิสิง่ใดขึน้
พระองคจะทรงนำเราทานใหผานพนไปไดดวยด.ี..”
ดงัทีใ่ครบางคนไดเขยีนไวใหคดิ
ชวนใหมองถงึแกนมองใหกวางมองใหไกล
โดยเฉพาะในสถานการณที่เปนอยูนี้
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สงัฆมณฑลเชยีงใหม
วนัจนัทรที ่8 กมุภาพนัธ โรงเรยีนมงฟอรตวทิยาลยั

แผนกมัธยม โดยภราดามีศักดิ์  วองประชานุกูล
ผูอำนวยการโรงเรียน รวมกับคณะผูบริหาร คณะครู
ผูปกครอง และนักเรียน จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
เสกและเปดอาคารเรยีนหลงัใหม “อาคาร Saint Mary”

พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน เปนประธานถวายมิสซา
และเสกอาคาร มีพระสงฆ ซิสเตอร ที่อยูในตัวเมือง
เชียงใหม และตัวแทนจากผูบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลี
วิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม เขารวม
แสดงความยินดีดวย และหลังจากพิธีเสกอาคารแลว
พระคณุเจาไดเปนประธานเปดวนัวชิาการและโครงงาน
อาชพีของนกัเรยีน และลงนามถวายพระพรแดพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยหูวั เมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ ฝายงาน
สงัคมของสงัฆมณฑล จดัประชมุคณะกรรมการรณรงค
จิตตารมณมหาพรต ที่หองประชุมตึกแฮรรี่ทีล ศูนย
สงัฆมณฑลเชยีงใหม เพือ่ซกัซอมทำความเขาใจเกีย่วกบั
เนื้อหาการรณรงคมหาพรต ซึ่งป 2010 น ี้ องคสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ไดใหหวัขอการรณรงควา
“ความชอบธรรมของพระเจาปรากฏใหเห็นโดยอาศัย
ความเชื่อในพระเยซูคริสตเจา” (เทียบ รม 3:21-22)

และตอเนื่องจากการรณรงคจิตตารมณมหาพรตนี้
ทางฝายงานสงัคมของสงัฆมณฑลรวมกบัคณะกรรมการ
กองบญุขาวและเขตวดัตางๆ ไดจดัรณรงคจดัตัง้กองบญุ
ขาวตามเขตวัดบนดอยเพื่อระดมทุนและขาวเปลือก
เพื่ อชวย เหลือบรรดาผูที่ ได รับความเดือดรอน
ขาดแคลนเรื่องขาว รวมทั้งไดชวยเหลือคายคำสอน
ภาคฤดูรอนตามเขตวัดตางๆ ดวย ซึ่งปนี้เขตแมพระ
รบัเกยีรตยิกขึน้สวรรค แมปอน  จดัระหวางวนัที ่11-13
กมุภาพนัธ ทีศ่นูยแมปอน นอกจากจดัระดมทนุดวยขาว
แลว คณุพอชาญชยั เตม็อรณุรงุ ซึง่เปนผปูระสานงาน
หลักของเขตแมปอนไดมอบเกียรติบัตรใหกับผูที่ได
ทำประโยชนใหกบัสงัคมสวนรวมและชมุชนในเขตวดั
แมปอนดวย
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ความกาวหนาของคณะธรรมทูตไทย (ตอจากหนา 20)
และสามเณรของคณะอีก 1 ทาน ระหวางวันที่ 18-23
มกราคม ค.ศ. 2010 ทีบ่านผหูวาน สามพราน

พระศาสนจักรสากลมีตัวชี้วัดหนึ่งในการเติบโต
กาวหนาของพระศาสนจักรคือ กิจการงานธรรมทูต
สำหรับในพระศาสนจักรไทยของเรา มีตัววัดถึงความ
กาวหนาของพระศาสนจกัรคอื คณะธรรมทตูไทย ซึง่แตเดมิ
เริ่มจากกลุมธรรมทูต ที่ไดรับการสนับสนุนจากสภา
พระสงัฆราชฯ จนมาบดันี ้จากกลมุเลก็ๆ กลมุนี้ กำลัง
จะเปลี่ยนสถานะไปเปนคณะเพื่อการแพรธรรม
(Apostolic life) อยางแทจรงิ

ปนีท้กุคนในคณะไดมาชมุนมุจำนวนทัง้สิน้ 28 ทาน
สองวันแรก พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา
กฤษเจริญ เปนผูแนะนำการเขาเงียบ สิ่งที่พระคุณเจา
เนนตลอดคือ  ธรรมทูตตองสนิทกับพระเยซูเจา
ทุกกิจการที่ทำใหออกมาจากชีวิตภายในทีส่มัพนัธกบั
พระองค งานเปนเรื่องรอง ความสัมพันธกับพระ
เปนเรือ่งหลกั เพราะแนวโนมของธรรมทตูจะเนนไปทาง
กจิกรรมมากกวา และผลลพัธทีส่ำคญัทีส่ดุคอื เมือ่ธรรมทตู
ใกลชดิพระเยซเูจาอยางแทจรงิ  งานธรรมทตูกจ็ะฉายแสง
ของพระองคออกมาผานทางชีวิตธรรมทูตของเรา

คุณพออาดรีอาโน  เปโลซิน อธิการเจาคณะ
คุณพอวีระชัย  ศรีประมงค  รองอธิการเจาคณะ
และทีป่รกึษาที ่1 คณุพอรงัสรรค ภานรุกัษ  เลขาธกิาร
และที่ปรึกษาคนที่  2  คุณพออนุรักษ  ประจงกิจ
เหรญัญกิของคณะ

ในสวนของแขวง หัวหนาแขวงประเทศไทยคือ
คณุพอรงัสรรค ภานรุกัษ มสีมาชกิทำงานใน 2 สงัฆมณฑล
(เชียงใหม-สุราษฎรธานี) ใน 3 จังหวัด (เชียงราย
เชยีงใหม และยะลา)

หัวหนาแขวงในประเทศกัมพูชาคือ คุณพอวีระชัย
ศรีประมงค  มีสมาชิกทำงานใน 3 มิสซัง (พนมเปญ
บัดตำบอง   กำปงจาม) ใน 5 จังหวัด (พนมเปญ
กรงุพระสหีนฯุ กำปงทม  กำปงจาม และกรอเจะ)

สำหรับการเปลี่ยนแปลงและโยกยายที่เกิดขึ้นแลว
และจะเกดิขึน้ของสมาชกิในปนีค้อื คณุพอเทพประสทิธิ์
ทอแสงธรรม ขึน้ไปเรยีนภาษาทีศ่นูยโมง เชยีงใหม และ
จะเขาไปทำงานในเขตเวียงแกนตอไป คุณพอหัตถชัย
วงศมาแสน จะขึ้นไปทำงานและมีประสบการณชีวิต

ธรรมทตูในเขต อ.แมจนั  1 ป และไปทำงานในประเทศ
กมัพชูาตอไป  คณุพอบญัชา วงษวฒุพิงษ เขาโครงการ
พกัภารกจิฟนฟชูวีติสงฆ 1 ป คณุพอสรุยินั วองไว จะเขา
พื้นที่ทำงานในเขตแพรธรรม อ.เชยีงของ ในกลางปนี้
โดยทำงานกับชาวลาวในเขตใกลเคียงนั้น  คุณพอ
ไตรรงค มุลตรี และคุณพอนิกร ประสูตรแสงจันทร
เริ่มเรียนภาษาเขมร ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
คุณพอชัชชัย รวมอราม ศึกษาตอตางประเทศ วิชา
กฎหมายพระศาสนจกัร

ในสวนของผูรวมงานกับคณะธรรมทูต ในปนี้
ซิสเตอรเปลาจี สมปอง สายสอน (คณะรักกางเขน
แหงอุบลฯ) กลับเขาไปทำงานในกัมพูชาอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากพักรักษาตัวระยะหนึ่ง ซิสเตอรเวโรนิกา
สรุยิะมงคล (คณะพระกมุารเยซ)ู หลงัจากรกัษาตวัระยะหนึง่
กจ็ะกลบัไปชวยงานในเขต อ.เชยีงของตอไป ซิสเตอร
พัชรา สิริภักดีวงศ และซิสเตอรทิพยวรรณ ฉายแกว
(คณะพระกุมารเยซูทั้ง 2 ทาน) ชวยงานอภิบาลและ
พัฒนาชุมชนในเขต  อ.เชียงแสน ซิสเตอรกัญจนี
ทองอนิทร (คณะธดิาพระราชนิมีาเรยีผนูริมล) ชวยงาน
ศูนยแพรธรรม อ.แมจัน ซิสเตอรรุงทิพย พัฒนภิรมย
(คณะรักกางเขนแหงจันทบุรี) ชวยงานแพรธรรม
อ.เชียงของ  ซิสเตอรจันทนา สิริจันทนากูล ซิสเตอร
วิไลลักษณ ชีวเรืองโรจน และซิสเตอรสุพัตรา โสภณ
(คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ ทั้ง
3 ทาน) เริ่มเรียนภาษาเขมรในกรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา และในปนี้คณะจะมีสามเณรของคณะคนแรก
คอื บราเดอรสมศกัดิ ์แซเตยีว ซึง่จะเขาเรยีนทีว่ทิยาลยั
แสงธรรมในปการศกึษาทีจ่ะถงึนี้

กจิกรรมของคณะธรรมทตูไทย ไมไดจำกดัแตงาน
ของตัวเอง แตไดประสานงานใกลชิดกับหนวยงาน
กรรมาธิการฝายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก
ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
โดยเฉพาะคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต มี
พระคุณเจาปญญา กฤษเจริญ เปนประธาน และมี
คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ เปนผูรับผิดชอบ ซึ่งเมื่อ
ปลายปทีผ่านมา คณุพอไดรบัผดิชอบดแูล สมณองคกร
สนบัสนนุงานแพรธรรมในประเทศไทย (PMS)  อกีดวย
โดยสนับสนุนกลุมฆราวาสขึ้นมา เปนกำลังในงาน
แพรธรรมอีกแรงหนึ่ง ซึ่งตลอดปที่ผานมาก็เริ่มกลุม
เปนรปูเปนราง เชน ชมรมคนหหูนวกฯ ชมรมคนตาบอด

คาทอลกิฯ กลมุยวุธรรมทตู และโดยเฉพาะกลมุทีก่ำลงัมี
โครงการขยายไปตามสังฆมณฑลตางๆ คือ ฆราวาส
อาสาสมคัรประกาศขาวดปีระจำวดั (Parish Missionary
Group - PMG) ซึ่งกลุมนี้ไดรับการดูแลจาก
คณุพอสมเกยีรต ิบญุอนนัตบตุร ชวยสนบัสนนุอกีแรง
ดวย ทัง้ในเรือ่งการอบรม กจิกรรม การประเมนิผล และ
งบประมาณ

คณะธรรมทูตไทยไดจัดกิจกรรมชวยกลุมเหลานี้
โดยจัดอบรมทุกเดือนสำหรับผูสนใจงานธรรมทูต
ชวยอบรมและพบปะประเมินผลการทำงานของกลุม
ฆราวาสอาสาสมคัรประกาศขาวดนีี ้ นอกจากนี ้ยงัชวย
จดัเตรยีมกจิกรรมและโครงการสำหรบัอบรมจติตารมณ
ธรรมทูตใหกับสามเณรใหญ มีการประชุมที่บานเณร
ทุกเดือน และโดยเฉพาะกลุมสามเณรปฝกงานอภิบาล
จะรวมกจิกรรมธรรมทตูอยางนอย 3 เดอืน ซึง่ไดผลพอใจ
สำหรับประสบการณใหมๆ ดานงานแพรธรรมใหกับ
บรรดาสามเณรใหญ  ในปนี้คณะธรรมทูตไทย และ
หนวยงานแพรธรรมของแตละสังฆมณฑลจะทำงาน
ประสานงานกันมากขึ้น จะจัดใหมีการประชุม และ
วางแนวทางการทำงานรวมกัน  จะมีโครงการสงเสริม
จิตตารมณธรรมทูตตามสถานฝกอบรม บานเณรและ
บานนกับวชตางๆ ดวย

โอกาสนี้ ตองขอขอบคุณพี่นองสัตบุรุษ บรรดา
นักบวช พระสงฆ และผูใหญในสภาพระสังฆราชฯ
ทกุทาน ทีใ่หการสนบัสนนุการทำงานของคณะธรรมทตู
ไทยมาโดยตลอด ทัง้คำภาวนา แรงกายแรงใจ และปจจยั
ตางๆ เพื่อชวยสงเสริมงานประกาศพระวรสารใหไปสู
คนตางศาสนามากขึ้น ดังคำขวัญของคณะที่เตือนใจ
สมาชกิทกุคนอยเูสมอวา “Go and Teach All Nations”
จงไปและสั่งสอนนานาชาติ EUNTES DOCETE
OMNES GENTES

มิสชั่น รายงาน
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ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 02-451-7341-42 โทรสาร 02-451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดตดิตอ คณุวรีชาต/ิสจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 081-816-7661

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากกั้นหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

ผลิตและจำหนายสายประคำ หินสีและแกวคริสตัล
http://www.mary-lamb.com

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ตดิตอ คุณสามารถ  ฮีมินกูล โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ 02-598-4879
คณุวนัด ี ฮมีนิกลู โทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

ตดิตอ : คณุแสงจนัทร สรุยีสอง
08-1372-5674, 0-2286-9771

 7 มนีาคม 2553
      - ฉลองพระมารดานจิจานเุคราะห บานเณรพระมหาไถ ศรรีาชา จ.ชลบรุี
 19-23 มนีาคม 2553

      - คณุพอชชัชยั รวมอราม ขอเชญิรวมอภเิษกพระสงัฆราชใหม ณ กรงุพนมเปญ
(ณ โรงเรยีนดอนบอสโก พนมเปญ) รวมเปดและเสกวดัใหม วดัแมพระ พรอมทองเทีย่ว
โบสถ วดั ปราสาท ฯลฯ
 27 มนีาคม 2553

       - คณุพอเปรมปร ีวาปโส ขอเชญิรวมเปดและเสกสกัการสถานใหม
          คณุพอนโิคลสั บญุเกดิ กจิบำรงุ ณ บานหนั จ.นครราชสมีา
 9-15 เมษายน 2553

       - รวมอภเิษกพระสงัฆราชใหม ณ สกัการสถานทีท่าแขก ประเทศลาว แวะเยีย่มคารวะทีบ่าน
สองคอน ทองเทีย่วเวยีดนาม พรอมเยีย่มแมพระลาวาง

แสงจันทรแฟมิลี่ทัวรแสงจันทรแฟมิลี่ทัวรแสงจันทรแฟมิลี่ทัวรแสงจันทรแฟมิลี่ทัวรแสงจันทรแฟมิลี่ทัวร

1. อียิปต-จอรแดน-อิสราแอล 25 เม.ย. - 4 พ.ค.
2. ยุโรป -พิธีแหพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ 7 – 16 พ.ค.

(มลิาน - ตรุนิ ชมผาตราสงั - น. ยอหนเวยีนเนย - น. แบรนาแดต
-ปารสี - แหพระโลหติศกัดิส์ทิธิท์ีเ่บลเยีย่ม - แมพระประจกัษ
แหงสากลโลก - ฮอลแลนด - สวนทวิลปิ - ลองคลองอมัสเตอรดมั)

3. แผนดินศักดิ์สิทธิ์ 15-20  มิ.ย.
* (มีราคาพิเศษสำหรับพระสงฆทุกคณะ)

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิตัง้เครือ่งยนต
หวัฉดีเบนซนิ – ดเีซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมอืนใหม
ยกสงู  โหลดเตีย้  อดัลกูหมาก
โดยชางผชูำนาญ          (คาทอลกิลดพเิศษ)
ศกัดิช์าย กจิประเสรฐิ

1797 ซ.ศรสีมติร ถ.เทพารกัษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270
  02-383-7656-7,  081-921-9575

ขอเชิญรวมพิธีอภิเษกพระสังฆราชของประเทศลาว
“คุณพอปรีดา อินทิราช”

ทีอ่าสนวหิารนกับญุเทเรซา ทาแขก แขวงคำมวน สปป.ลาว
วนัที ่9-11 เมษายน 2010

ยอนรอยการแพรธรรมพระศาสนจักรในเอเชียตะวันออก
ที่สาธารณรัฐเกาหลีใต-มาเกา

                     9 – 15 พฤษภาคม 2010 (7 วัน 6 คืน)
สังฆมณฑลมาเกา-โซล-คังวันโด-เกาะนามิ-ชุนชอน-นัมซาน-

มรดกโลกซูวอน
 (มคีณุพอจติตาภบิาลประจำคณะ)

ตดิตอเรา วนันี ้ดวน ทีโ่ทร:  080-449-2819 ,
081-383-8137 , 02- 580-6766  Fax: 02-580-6766

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

***********************************************

***********************************************

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

วันที่   6-10  มีนาคม 2010

วันที่ 13  มีนาคม 2010

วันที่ 20  มีนาคม 2010

วันที่ 10  เมษายน 2010

ขอขอบคุณทุกทานที่รวมแสวงบุญกับสุภาทัวร  ชราทัวรคะ
พีน่องทีส่นใจขอเชญิตดิตอสอบถามรายละเอยีดไดที่
02-912-3339 (แฟกซ 02-585-1012)

081-899-7470, 086-541-2772

 
เชญิสมาชกิขึน้เหนอื ขามฝงไปพสิจูน มารตอีงคแรกของ
เชยีงตงุ ชมวดัทีส่วยงามแบบฝรัง่เศสบนดอยดอกเหมย
-ชมแมพระฟาตมิา- ทีแ่ปลก มอีงคเดยีวทีเ่ชยีงตงุ และอืน่ๆ
เชญิสมาชกิไปฉลองนกับญุยอแซฟทีว่ดัอยธุยา
วดัแรกของกรงุสยาม
เชญิสมาชกิรวมฉลองวดันกับญุยอแซฟ วดัพนสันคิม จ.ชลบรุี
และไปสวดพระเมตตาทีว่ดัแมพระประจกัษ บางแสน
จากนัน้ ไปฉลองวดัแมพระมหาชยั ทีห่วัไผ เนนิกลม
เปนวดัของตนตระกลู “ยนุประยงค”
เชญิสมาชกิรวมอภเิษกพระสงัฆราชใหมทีท่าแขก อาสนวหิาร
นกับญุหลยุส ส.ป.ป.ลาว และไปตอเวยีดนามกลาง แมพระลาวาง
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เรยีน ทานสมาชกิทีน่บัถอื
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความสนใจ และติดตามขาวสารที่เปน

ประโยชนจากหนงัสอืพมิพคาทอลกิของเรา ดวยดตีลอดมา บดันีส้มาชกิหลายทาน
สนใจและตองการเปนสมาชกิอกีในปตอไป สำหรบัการตอสมาชกิทานสามารถ
ติดตอชำระไดโดยทาง• ธนาณัติ ในนาม ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์ สั่งจาย ป.ณ.ยานนาวา

(จาหนาซองถึงการพิมพคาทอลิก 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี
แขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120)

• โอนเขาบญัช ีธนาคาร กรงุเทพ สาขา ยอยโอเรยีนเตล็ บญัชสีะสมทรพัย
ชือ่บญัช ีการพมิพคาทอลกิ  เลขที ่226-0-006040  (สงสำเนาการโอนพรอม
ระบชุือ่ สมาชกิ และรหสัสมาชกิ (ถาทราบ) ทางโทรสาร 0-2681-5401 /
หรอืแจงทางโทรศพัท 0-2681-3900 ตอ 1810)

• เชค็ขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ

ขอมูลสมาชิก
    รหสัสมาชกิ................................  ชือ่/นามสกลุ ................................................
จำนวนรับ
   อดุมสาร 400 บาท/ป จำนวน.............................................ฉบบั

   อดุมศานต 400 บาท/ป จำนวน.............................................. เลม
    เปนเงนิรวม..................................................................................................บาท

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

“ดวยการยืนหยัดมั่นคง ทานจะรักษาชีวิตของ
ทานไวได” (ลกูา 21:19)

ความอดทน (Patience) เปนสิ่งที่จำเปนทั้งดาน
ความคิด จิตวิญญาณและรางกาย  ที่ชวยเราให
ปฏิบัติกิจการตางๆ  ดวยทัศนคติที่ เหมาะสม
กบัอดุมคต ิความเชือ่ คณุธรรม ฯลฯ เราแตละคนมี
ประสบการณ เรื่องความอดทนตอผูอื่น เราตอง
ดำเนินชีวิตปจจุบันในกิจการแตละวัน

ในโลกปจจบุนั ผคูนตางเรงรบี แขงขนัเพือ่แสวงหา
ความสำเร็จ และปดตัวเอง จึงทำใหอดทนยากขึ้น
คนสมยักอนมคีวามอดทนมากกวาคนปจจบุนั บางครัง้
เรามักเขาใจผิดวา ความอดทน คือ การนิ่งเฉย หรือ
การยอมจำนน

ความอดทน ไมใชการนิ่งเฉย หรือการปฏิเสธ
ความอดทนเปนอำนาจชกัจงูทางสรางสรรค เปนพลงั
ใหปฏบิตักิจิการในทางบวก ความอดทนมใิชการตัง้รบั
อยางเดยีว แตเปนความกระตอืรอืรน ความอดทนแท คอื

กิจการของรางกาย จิตใจ และวิญญาณ ซึ่งยอมให
ความรักของพระเจา กฎเกณฑ และการประทับของ
พระองค เขามาในชีวิตของเรา จึงทำใหเราบริการผูอื่น
และกลายเปนชองทางแหงพระพรสคูนอืน่

การพฒันาความอดทน ตองคอยๆ ปรบั (โดยอาศยั
การรำพึง ภาวนา และการไตรตรองตนเอง) มีความ
สม่ำเสมอ และตระหนกัรวูธิปีฏบิตัติอสงัคมรอบตวั

การปฏิบัติความอดทน หมายถึง การเริ่มเอาชนะ
การตอบปฏิกิริยาตอผูอื่น ตอชีวิต และตอสถานการณ
ดวยวธิทีีด่ทีีส่ดุทีเ่รารู

ตองใชเวลา ตองอดทน มิใชวาจะเปลี่ยนแปลงได
ในเวลาสั้นๆ  แตอยานั่งรอเฉยๆ  ทานตองทำและ
ตอบสนองกิจการที่ตองพบเจอ ในแตละเหตุการณ
ปจจบุนั เพือ่เผยแสดงกจิการของพระเปนเจา โดยอาศยั
การบริการ ความรัก ความเมตตา หรือแมการเยียวยา
รักษา

ความอดทนกับตนเองและผูอื่น
ความอดทนกบัตนเอง รวมความถงึ การตระหนกัรู

วามอีกีหลายสิง่ทีเ่ราตองเรยีนมากขึน้ แตละคนตระหนกั
ถงึความคดิภายใน และสนองตอบผอูืน่อยางดทีีส่ดุ ตาม
คำสอนของพระเยซเูจา ดงันี ้เราจะไมเครยีด หรอืตำหนิ
ตนเอง หากเรายังมิไดบรรลุเปาหมาย

การเปลี่ยนคนอื่นยากกวาเปลี่ยนแปลงตนเอง
เราไมสามารถบังคับคนอื่นใหปฏิบัติสิ่งที่เราปรารถนา

แตเราสามารถตอบสนองอยางสม่ำเสมอแกพวกเขา
ดวยกิจการที่เราปรารถนาใหเขาปฏิบัติตอบกับเรา

ความอดทนในฐานะการตระหนักรู
การมีความรู แตกตางกับการตระหนักรู มีความรู

คอื คนหนึง่รบูางสิง่ และสามารถใชหรอืไมใสใจขอมลูนัน้
การตระหนักรู หมายถึง บุคคลหนึ่งรูบางสิ่ง และมัน
กลายเปนสวนหนึ่งของเขา

ถาเรามคีวามรกั เราตองอดทนตอพีน่อง ตองอภยัได
เจด็คณูเจด็สบิครัง้ (มทัธวิ 18:22) ความอดทน นำไปสู
ความเขาใจ ความเขาใจในพระเจานำไปสคูวามรกั และ
ความรวมมอืกนั

สรปุ เราแตละคนอยใูนกระบวนการพฒันา ซึง่เรา
สามารถเข าใจความสัมพันธแทกับพระเปนเจ า
ความอดทนเปนเครื่องชี้วัดพัฒนาการของเรา เราอาจ
พบวา คนอืน่ออนแอบกพรอง แตเราสามารถเริม่หนทาง
ที่ดีที่สุดที่ควรทำ ความอดทนชวยใหเราเขาใจชีวิต
ชัดเจนขึ้น เขาใจมากขึ้นวา เรามีความสัมพันธกับผูอื่น
อยางไร เมื่อเราพัฒนาการตระหนักรู วาเปนชองทาง
แหงพระพร เทากบัวาเรายอมรบัความรกัของพระเปนเจา
กฎเกณฑ และการประทบัอยขูองพระองค ใหเผยแสดง
แกสังคมผานทางเรา

เพราะพระเปนเจาทรงอดทนกบัเราแตละคน เราจงึ
ควรอดทนกับผูอื่นเชนกัน ความอดทน คือ ความรักที่
เหน็ไดในกจิการ ความอดทนนำความกลมกลนื ความเชือ่
ความหวงั และคณุธรรมฝายจติทกุประการ เขามาในชวีติ
ของตนเอง และชวีติของผอูืน่ทีเ่ราสมัผสั

(สรุปจาก “12 บทเรียนในชีวิตจิตฯ” ของเควิน
โทเดสกี ้หนา 82-94)

ความอดทน
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โอลมิปกฤดหูนาว
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา “ขาพเจาหวังวาการจัดแขงขัน
กีฬาโอลิมปกฤดูหนาว ที่เมืองแวนคูเวอร มลรัฐบริติส
โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา   จะใหคุณคาแกผูที่มี
สวนรวมในเหตุการณนี้มากกวาเหรียญรางวัล”

ในพระสมณสาสนที่พระสันตะปาปาทรงมีถึง
พระอคัรสงัฆราช เจ.ไมเกิล้ มลิเลอร แหงอคัรสงัฆมณฑล
แวนคเูวอร  สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ตรสัวา
“กีฬาใหคุณประโยชน โดยเฉพาะสรางความเขาใจดี
แกกนัและกนั เพือ่รวมสรางอารยธรรมแหงความรกัใหม”

พระสันตะปาปาทรงแสดงความหวังใหการริเริ่ม
สรางความปรองดองระหวางศาสนาของอัครสังฆ--
มณฑลแวนคูเวอร ในหัวขอ “มากกวาเหรียญทอง”
โครงการความรวมมอืของพระศาสนจกัรทองถิน่เพือ่สราง
ความเปนน้ำหนึง่ใจเดยีวกนั ระหวางการจดัแขงขนักฬีา
โอลิมปกฤดูหนาว ระหวางวันที่ 12-28 กุมภาพันธ
ค.ศ. 2010

สทิธไิดรบัอาหาร
เพียงพอ
นครรฐัวาตกินั (ซเีอน็เอส)  วนัที ่6 กมุภาพนัธ โอกาสที่
เอกอัครราชทูตอัลฟอนโซ โรแบรโต แมตตา ฟาหเซน
คนใหมประจำสำนกัวาตกินัเขาเฝาสมเดจ็พระสนัตะปาปา
เบเนดกิต  ที ่16   พระองคตรสัวา “การไดรบัอาหารเพยีงพอ
ตอความตองการของรางกายเปนสิทธิพื้นฐานของ
มนษุยทกุคน”

“นอกจากการบริหารจัดการที่เหมาะสมและการมี
แหลงทรัพยากรมากพอที่จะทำใหแนใจวาจะมีอาหาร
เพยีงพอสำหรบัทกุคน  มนษุยยงัจำเปนตองมคีวามรสูกึ
เมตตา  และมนี้ำหนึง่ใจเดยีวกนักบัเพือ่นพีน่อง เพือ่ชวยให
บรรลุเปาหมายดังกลาว  และควรใสใจเปนพิเศษใหมี
อาหารทีใ่หคณุคาเหมาะสมตามความตองการของรางกาย
แกผอูอนแอ  เปนตน บรรดาเดก็เลก็ๆ เปนอนัดบัตนๆ”

พระสนัตะปาปาทรงแสดงความหวงใยบรรดาเดก็ๆ
ตรสัวา “หากอาหารมคีณุประโยชนไมมากพอ  จะเปน
ผลเสียตอสุขภาพรางกายและอารมณของพวกเขา

หลายครัง้พบวาเดก็จำนวนไมนอยตองทำงานเพือ่แลกกบั
อาหารแมอายยุงันอย เหลานีเ้ปนสถานการณทีน่าเศรามาก”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงแสดง
ความหวงใยตอสภาพฝนแลงในกัวเตมาลา  และทรง
ภาวนาเพื่อผูไดรับผลกระทบจากการสูญเสียผลผลิต
ทางการเกษตร  อาหารไมเพียงพอ และความยากจน
พระองคทรงสนบัสนนุใหแกปญหาสงัคมในกวัเตมาลา
ไมวาจะเปนยาเสพตดิ  การใชความรนุแรง  การอพยพ
ยายถิ่น  การศึกษา  กลุมชาติพันธุ และเยาวชนที่ขาด
พืน้ความรดูานศลีธรรม

(สาธารณรัฐกัวเตมาลา  ตั้งอยูทางตอนเหนือของอเมริกา
กลาง  เมืองหลวงชื่อ กัวเตมาลา ซิตี้  ประชากร 12.3 ลานคน
เมืองที่ใหญและมีประชากรหนาแนนที่สุดในอเมริกากลาง
มีอารยธรรมชาวมาลายันโบราณ  ปกครองโดยรัฐบาลทหาร
ตัง้แต ค.ศ. 1954  จน ค.ศ. 1986  ประมาณ 40% ของประชากร
ยากจนมาก มรีายไดต่ำวา 66 บาท ตอวัน………..World Desk
Reference)

คาทอลกิจนีชวย
ผปูระสบภยั
ซยุหนงิ  จนี (ยแูคน)  คาทอลกิในซยุหนงิ  มณฑลเสฉวน
เดินทางไปยังมณฑลตงหนานเพื่อชวยผูประสบภัย
แผนดนิไหว 5.2 รกิเตอร เมือ่วนัที ่31 มกราคม

คณุพอหวงั เจยีนซง  เจาอาวาสวดัซยุหนงิ กลาววา
“วนัที ่1 กมุภาพนัธ  สตับรุษุ 3 คน เดนิทางไปยงัตงหนาน
เพื่อเยี่ยมผูประสบภัย  สำรวจสภาพที่แทจริง และ
ความชวยเหลือเรงดวนตอผูไดรับผลกระทบจาก
แผนดินไหว”

สื่อมวลชนตางประเทศรายงานวา  แผนดินไหว
ทำใหมผีเูสยีชวีติ 1 คน บาดเจบ็อกี 15 คน  บานกวา 100
หลงัพงั  และอกีประมาณ 4,700 หลงัไดรบัความเสยีหาย
บางสวน

คุณพอหวัง กลาววา “แมคาทอลิกบางคนที่ไดรับ
ผลกระทบตองการใหคนปลอบโยนพวกเขา แตสวนใหญ
ไมรสูกึเสยีความเชือ่ ทัง้นีเ้พราะพระศาสนจกัรทองถิน่
เคยใหการอบรบในเรื่องความรุนแรงของแผนดินไหว
8 ริกเตอร ที่เกิดใน ค.ศ. 2008 ที่ทำใหมีผูเสียชีวิตถึง
80,000 คน

เมืองซุยหนิงมีคริสตชนคาทอลิก 5,000 คน
ในจำนวนนี ้500 คน อาศยัทีม่ณฑลตงหนาน

สรางมติรดวยชวีติ
เรยีบงาย
สงิคโปร (ยแูคน)   วนัที ่29 มกราคม ณ อาสนวหิาร
นายชมุพาบาลทีด่ ี ภราดาอาโลอสิ  โลเซอร หวัหนากลมุ
การภาวนาแบบเตเซ  กลาวแกคริสตชนในสิงคโปร

จำนวน 700 คน ที่มารวมชุมชนภาวนาแบบเตเซวา
“ขอเชญิชวนครสิตชนทกุทานมงุเปลีย่นการดำเนนิชวีติ
สูวิถีชีวิตที่เรียบงาย  เพื่อสรางมิตรภาพแกเพื่อนพี่นอง
มอบความรัก และการมีสวนรวมเปลี่ยนแปลงโลก
ใหดขีึน้”

“ยงัมคีวามเหลือ่มล้ำทางสงัคมหลายรปูแบบซึง่เอือ้
ประโยชนทางเศรษฐกจิแกคนเพยีงจำนวนนอย  ขณะที่
คนสวนใหญยงัมคีวามเปนอยอูยางแรนแคน   พวกเรา
ในฐานะคริสตชนจึงควรสงเสริมความมีน้ำใจตอกัน
ความสามัคคีเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความรวม
รับผิดชอบในการใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคา”

นายโจเซฟ เคอเหนียนหวัน  คริสตชนนิกาย
เพรสไบเทเรยีน  และนายวนิสตนั  ลมิ  นกิายบปัตสิต
มคีวามคดิเหน็ตรงกนัวา  “รปูแบบการภาวนาเตเซ ทีม่กีาร
ขบับทเพลงสรรเสรญิ  สลบักบัการรำพงึเงยีบๆ สวนตวั
สงเสริมความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตชน
ทั่วโลก”

นายเคอเหนยีนหวนั กลาววา “การรวมกลมุภาวนา
เตเซกับเพื่อนคริสตชนหลายหลากนิกาย ไมมีปญหา
อะไร เพราะเราตางมีพระเปนเจาองคเดียวกัน”

ภราดาอาโลอิส กลาวสรุปวา “กลุมภาวนาเตเซ
สงเสรมิเอกภาพครสิตชนนกิายตางๆ ทีม่วีฒันธรรมและ
ประเพณีหลายหลาก  ผมดีใจที่ไดเดินทางมาสิงคโปร
เปนโอกาสไดพบกับบรรดาเยาวชนที่มารวมภาวนา
เพื่อความเจริญกาวหนาในความเชื่อ”

พระคมัภรีออนไลน
ราวลัปนด ี ปากสีถาน (ยแูคน)  โรงเรยีนคาทอลกิ
พยายามนำพระวรสารในภาษาทองถิ่นใหผูสนใจ
เปดเขาชมไดทางอินเตอรเน็ต

นายริอาส  มาซีห กิล  อายุ 31 ป ผูเชี่ยวชาญ
ดานซอฟตแวร กลาววา “ผมเห็นเพื่อนมุสลิมเปดฟง
คัมภีรกุรอานในภาษาอารบิคจากคอมพิวเตอร  ผมจึง
นำแนวความคิดเดียวกันนี้มาพยายามพัฒนาซอฟตแวร
พระคมัภรีภาษาทองถิน่ดบูาง”

คุณพอนาซีร จาเวด เจาอาวาสวัดพระแมมารีย
ผูปฏิสนธินิรมล ในราวัลปนดี กลาววา “สัตบุรุษของ
ชุมชนวัดนี้สวนใหญยากจนและอานหนังสือไมออก
เว็บไซตนี้จะเปดโอกาสใหพวกเขาไดฟงพระวาจา
ของพระเปนเจา”

ปจจบุนั กลิ กำลงัพยายามผลติซอฟตแวรพระคมัภรี
ในภาษาทองถิ่นอีก 4 ภาษา และไดใชเงินสวนตัวถึง
50,000 รูป (ประมาณ 20,000 บาท) ทั้งๆ  ที่มีรายได
เพียงเดือนละ 12,000 รูป  (4,700 บาท) จากการเปน
อาจารยที่โรงเรียนเซนตแมรียแคมบริดจในเมือง
ราวัลปนดี   กิล กลาววา “พระอวยพรผมใหมีคนซื้อ
ซอฟตแวรอื่นๆ ที่ผมผลิต และยังมีนักเรียนสมัคร
ใหผมสอนพิเศษเปนการเพิ่มรายไดอีกทาง”
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“คนไทยเราไมเคยเปนอยางนี?้”
“บานเมอืงจะพงั ถายงัมแีบงส ี  การเมอืง

ยงัเปนอยางนี?้”
“บานเมืองเรากาวมาสูทางตันกระนั้น

หรือ?”

ทุกคนตองการความยุติธรรม ถูกตอง
ตองการความจรงิ ตองการความดี

แตละคนตองการความรกั ความเมตตา
มนี้ำใจ  จติใจทีส่วยงามมอียแูละนอนสงบนิง่
อยใูนจติใจของแตละคนแนนอน เพราะที่
ผานมา เราไดเหน็คนนบัถอืศาสนา ทำบญุ
ตักบาตร ไปวัดไปวา สารพัดถือไดวา
เปนคนทีถ่อืศาสนา มศีาสนาอยใูนใจ

แตทำไมถึงเปนอยางนี้?
ทีเ่ปนอยางนี ้เชือ่วา แตละคนเปนคนดี

อยากเห็นบานเมืองของเราตั้งอยูบนฐาน
ของความจรงิ ความยตุธิรรม และความถกูตอง

แตที่ผานมา  สังคมไทยเราเอาแต
สรางภาพ คนคอยจัดฉาก ไมเอาความจริง
มาตั้งบนโตะ มีปญหาอะไรก็ปดเก็บไวใต
พรมที่สวยงาม รูอยูเพียงไมกี่คนที่เปนคนเก็บกวาด
เจาของบานกอ็าจจะไมร ู คนทัว่ไปกม็องไมเหน็ใตพรม
วาอะไรเปนอะไร

ยิง่กวานัน้ ระบบเอาพรรคพวก ญาตพิีน่อง เสนสาย
วิง่เตน ใตโตะ ฯลฯ มนัไดหย่ังรากลกึ และแพรขยาย ไปทัว่
ทกุตารางนิว้ในระบบการทำงาน ราชการ คนทีม่อีำนาจ
แตไมมเีงนิ คนทีม่เีงนิแตไมมอีำนาจ ดงันัน้ กต็องอาศยัเงนิ
เพื่อจะไดอำนาจ

ระบบราชการกลายเปนโอกาส และเปนจังหวะ
ที่ผลประโยชนทั้งสองฝายมาลงตัวกัน รวมมือกันกิน
โตะจนี โตะแชรกนัอยางอิม่หมพีมีนั

การละเมดิกฎเกณฑ กฎหมาย ความถกูตอง เกดิทจุรติ
ฉอราษฎรบังหลวง ผูคนบกพรองดานจริยธรรมและ
ศลีธรรม ปญหาจงึเกดิขึน้เตม็บานเตม็เมอืง ผคูนจงึรสูกึ
อดึอดักบัสิง่เหลานี้

ประชาชนทั่วไปคอยๆ ไดรู ไดเห็นความจริง
พฤติกรรมเหลานี้มากขึ้นๆ ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เห็นภัยตางๆ
ที่กำลังเกิดขึ้นในบานเมืองของเรา ทำใหเปนหวงชาติ
บานเมือง

ขณะทีน่้ำลด  ตอผดุขึน้มา กลายเปน “ปาตอ”
แมน้ำยังไมลด  ทอนซุงก็ลอยมา ปฏิกูลเนาเหม็น

ก็ลอยมาใหเห็นเปนแพ
และเทคโนโลยีการสื่อสารไดพัฒนามารองรับ

ไดจงัหวะกนัพอด ี ไดทำลายกำแพงทีห่นาทบึ รัว้ลวดหนาม
และพรมแดนลงราบคาบ สื่อมวลชนจึงเปนเครื่องมือ
ที่สำคัญที่ทำใหเรื่องราวเหลานี้ นำมาเผยแพร เปดโปง
มากยิง่ขึน้

สภาพทีเ่ปนอยทูกุวนันี ้ทีแ่บงเปนฝายตาง สตีางๆ
เนือ่งมาจากขอมลูทีแ่ตละคนไดรบั อยางทีเ่ราร ู“เรารบั
อะไรไป เราก็เปนอยางนั้น เรารับขอมูลอะไร เราก็คิด
อยางนัน้!”

ขอมลูทีเ่ราไดมา มนัคอือะไร คอืความจรงิทัง้หมด
หรือบางสวน หรือเปนขอมลูทีต่กแตงแตมส ีหรือใสราย
ปายสี

โบราณกลาวไววา “คนทีน่ากลวัและอนัตรายทีส่ดุ
คือคนที่อานคัมภีรเลมเดียว”

วันนี้ก็คงตองบอกวา “คนที่นากลัวและอันตราย
ทีส่ดุคอื คนทีด่รูบัรเูพยีงชองเดยีว!”

ความจริงเหมือนขุนเขา ถาเรารู เพียงบางสวน
กเ็หมอืน “บอดคลำชาง”

อีกมุมหนึ่งที่ตองระวังคือ เสียงขางมาก ไมใชวา
จะถูกเสมอไป ประชาธิปไตยโดยหลักการถือวาเปน
ระบอบทีด่ทีีส่ดุ แตในทางปฏบิตัยิงัมชีองวางใหความเลว
คนชัว่ ฉวยโอกาสเขามาสวมเสือ้คลมุได

ระบอบประชาธปิไตยจะใชไดผลดทีีส่ดุ เมือ่มนษุย
ทุกคนมีความรู มีขอมูล อยูในระดับเดียวกัน มีโอกาส
เขาถึงขอมูล รูความจริงเทาเทียมกัน ทุกคนมีเสรีภาพ
อิสรภาพ ไมมีขูบังคับ ไมมีเหตุปจจัยใหตองเลือก
โดยไมมเีสรภีาพ

ดงันัน้ ในขณะทีส่งัคมภายนอกกำลงัดสูบัสนวนุวาย
ควรทำใจใหนิง่ๆ ไว นาจะเปนโอกาสใหเราไดแสวงหา
ความจริงจากทุกๆ ดาน ฟงใหมากๆ ฟงใหนานๆ
ใครดีใครชั่วไมใชอยูที่เพียงคนอื่นเขาพูด ขนาดศาล
ยงัตองการหลกัฐานทีช่ดัเจน ถาไมแน ยงัยกผลประโยชน
ใหจำเลย

“ศตัรทูีพ่ดูความจรงิ ยงัดกีวาเพือ่นทีโ่กหก!”
ผมเชือ่วา ทกุคนรกัเกยีรต ิศกัดิศ์รขีองตน  ใครมา

ดูถูก เหยีดหยาม เปนไมยอม ทุกคนรักชาติบานเมือง
รักในความดีงาม แตละคนมีศาสนา  มีหลักธรรม
อยใูนจติใจ

สิง่ทีเ่ราตองคดิถงึดวยวา ประเทศไทยมคีนมากกวา
65,000,000 คน ประวัติศาสตรยาวนานกวา 700 ป
มผีคูนทีอ่ยรูวมกนัวนันี ้มทีกุเชือ้ชาต ิมคีนทกุศาสนา

เรื่องราวมากมาย มีความสลับซับซอนซอนปม
การแกไขปญหา การพฒันาประเทศใหเจรญิ ไมสามารถ
ทำไดเพียงพลิกฝามือแนนอน และถาพยายามทำใหได
ภยัพบิตักิจ็ะเกดิขึน้แกประเทศ แกประชาชนอยางแนนอน
เชนกนั!

คนที่พูด  คนที่คิดวาจะทำไดภายใน 3 เดือน 1 ป
แคพดู แคคดิกผ็ดิแลว!

ผมคิดวาโอกาสนี้แหละจะเปนโอกาสที่พิสูจน
“ความเปนคนไทย” ไดชดัเจนทีส่ดุวา จรงิๆ แลว เราสำนกึ
วา เราเปนคนไทย มศีาสนายดึเหนีย่วจติใจในชวีติ

พระอยูในใจ ในชีวิตหรือวา อยูในวัด บนหิ้ง
ในหองพระเทานัน้!

สถานการณอยางนี้ เปนเสมือนโจทกที่ทุกคน
ตองชวยกันแกไข  มิใชปลอยให เพียงคนไมกี่คน
รบัผดิชอบ และเมือ่สามารถ “สอบผาน” เราจะรสูกึภมูใิจ
ดวยกนัทกุคน สวนจะไดเกรดอะไร กต็องคอยดกูนัตอไป

แ ต ขั้ น แ ร ก ที่ ทุ ก ค น ส า ม า ร ถ ทำ ไ ด คื อ . . .
“ถาทำดไีมได อยาทำเลว!”

รากฐาน...สรางบานสรางเมอืง
ความจรงิ ความยตุธิรรม ความถกูตอง

 ศาสนา คอื คำตอบสดุทาย!
คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ
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โดย เงาเทยีน

สวสัดคีรบัพีน่อง เพือ่นเยาวชนทีร่กัทกุทาน
คยุไปคยุมา...เวลาผานไปเรว็จรงิๆ เสยีงเยาวชน
ฉบบันี ้จงึอยากแบงปนกนัในเรือ่งของ “เวลา”
สักหนอยนะครับ นานาทัศนะ เกี่ยวกับเวลา
เพราะวาในชวงเวลา 2 เดือนนี้ นองๆ เยาวชน

หลายคนคงจะเริม่สอบ ปดเทอม พกัผอน และซึง่หลายหนวยงานอาจจะจดัคายเยาวชน
ในทีต่างๆ  จงึอยากเชญิชวนนองๆ จบัจาย ใชเวลาอยางคมุคาทีส่ดุนะครบั

หลายๆ คนพูดถึง “เวลา” บางคนอาจมีหลักการสักหนอย บางคนอาจนำ
ประสบการณชวีติมาพดู ซึง่แตละคนกพ็ดูถงึไววา

“เวลา ในมุมมองหนึ่งกลาววา เวลาเปนองคประกอบพื้นฐานหนึ่งของจักรวาล
ใหเหตกุารณตางๆ ดำเนนิอยใูนนัน้ ซึง่เปนแนวคดิของไอแซก นวิตนั  อกีมมุมองหนึง่
กลาววา เวลาเปนสิ่งสมมุติเชนเดียวกับพื้นที่ (สเปซ) และตัวเลข มีเหตุการณตางๆ
เกดิขึน้เปนลำดบั แตไมไดหมายความวาเวลากบัเหตกุารณเหลานัน้จะรวมอยดูวยกนั
ซึ่งเปนแนวคิดของอิมมานูเอล คานต และกอตฟรีด ไลบนิซ บางที มุมมองทั้งสอง
เกี่ยวกับเวลาก็ยังนาสับสนอยู จึงมีการนิยามโดยการปฏิบัติ (operational definition)
ซึง่มกัใชการเคลือ่นทีห่รอืการเปลีย่นแปลงแบบเปนคาบของวตัถเุปนตวัวดั เวลา เชน
ดถิ ี(ขางขึน้ขางแรม) ของดวงจนัทร การแกวงของลกูตมุ การขึน้และตกของดวงอาทติย
เวลาเปนสาขาหนึง่ของวทิยาศาสตร ปรชัญา และศลิปศาสตร แตละสาขากม็มีมุมอง
ตางๆ กันไป เชน ในวิชาเศรษฐศาสตร อาจมองวา “เวลาเปนเงินทอง” (“Time is
money.”) เปนตน”

“เวลา…นาฬกิา…เปนสิง่มคีา เวลาเปนของมคีา อยาฆาเวลาใหสิน้เปลอืง เสยีเวลาไป
โดยไรประโยชนและนาฬกิา เปนสิง่เตอืนใจใหเปนคนตรง ตรงตอเวลา ตรงตอตนเอง
และตรงตอผูอื่น”

“เวลา คอื สิง่ทีต่องใชไปคะ ตองใชใหหมดดวยนะคะ เหลอืไมไดเลยแมแตหยด
เดียวคะ”

“นาฬิกา ใหไปแลวยังขอคืนมาได แต เวลา เราใหไปแลวไมสามารถเรียกกลับ
คืนมาได”

“ผมอยากมีเวลามากกวานี้ เวลาที่จะบอกลูกผมวาเรารักเขามากที่สุดในโลก
อยากใหเวลาเขาใจเขามากกวานี ้อยากฟงในสิง่ทีเ่ขาอยากพดู อยากคยุ อยากฟงเพลง
ของเขา อยากขอโทษ อยากมเีวลาทำในสิง่ทีผ่มยงัไมไดทำ อยากมเีวลารกัและเขาใจ
เขาใหมากกวานี้”

“ถาชีวิตเธอเพิ่งเริ่มตน  รีบบริหารเวลาใหเคยชิน อยาปลอยใหเวลามาเปนตัว
ควบคุมชีวิตของเรา เทาที่เห็นมามากมาย ถาเมื่อไร เราตกเปนทาสของกาลเวลา
เราจะทวงอิสรภาพของตัวเองคืนมาแทบไมไดเลย”

นองๆ ละ คดิอยางไรกบัคำวา “เวลา”  และกบัเรือ่งของ
การใช “เวลา”

นอกเหนือจากคำวา “เวลาคือพระพรจากพระเจาแลว”
เรายังชอบคำจำกัดความของเวลาที่ ผศ.ยงยุทธ จรรยารักษ
ใหไววา “เวลา คือ สิ่งที่ยุติธรรมที่สุดในโลก เพราะทุกชีวิต
ไดเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเทากัน ไมมีใครไดมากกวาหรือ
นอยกวา ดังนั้น ถาใครสามารถใชเวลาใหมีคุณคาไดมาก

ชีวิตนั้นก็มีคามากดวย เพราะเวลาคือชีวิต เมื่อสิ้นชีวิต เวลาของเราก็สิ้นสุดลง”
ทายสดุ อยาใหคำพดูทีว่า “ไมมเีวลา” ตดิปากเราจนกลายเปนขอจำกดัของการใชเวลา
ของเราไปดวยความเคยชนิเลยนะครบั เราเพยีงแค รจูกัใชเวลาใหเปน และรจูกับรหิาร
เวลาอยางดีที่สุด เทาที่เราสามารถก็พอ เพราะถาเราจะจบชีวิตลง อยางนอยเราก็จะ
ภมูใิจวา เราไดใชเวลาอยางคมุคาทีส่ดุ...แลวพบกนัใหมนะครบั

พีน่องครสิตชนทีร่กั
วันสตรีสากลเวียนมาอีกครั้งทุกๆ วันที่ 8 มีนาคมของทุกป เปนวันที่

พระศาสนจกัรทัว่โลกรวมกนัรำลกึถงึความรกัและความสามคัคนีานาชาต ิในการ
รณรงคเสรมิสรางสทิธสิตร ีอนัจะนำไปสสูมดลุแหงความเปนมนษุยตามภาพลกัษณ
ของพระเจา วนัสตรสีากลในปนีข้าพเจาขอเชญิชวนพีน่องครสิตชนทกุทานระลกึถงึ
และสวดภาวนาใหสตรเีปนพเิศษ โดยเฉพาะสตรทีีไ่ดรบัผลกระทบทัง้ทางตรงและ
ทางออมจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิจากการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอม ความรนุแรง
ภายในครอบครวั ความรนุแรงจากชมุชนและสงัคมทีร่ายลอมและถาโถมโดยไมทนั
ตัง้ตวั

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน พยายามสงเสริมใหเกิดความเสมอภาค
ระหวางหญงิชายในการพฒันาชมุชน ดวยการสนบัสนนุโครงการตางๆ บนพืน้ฐาน
ของบทบาทหญงิชาย แตดเูหมอืนวาผลทีเ่กดิขึน้นัน้ สตรยีงัไมสามารถแสดงความ
คดิเหน็ หรอืตอรองเพือ่ปกปองสทิธขิองตนและชมุชนไดเตม็กำลงั สาเหตสุำคญัคอื
สตรยีงัขาดองคความรทูีเ่กีย่วของ จงึจำเปนอยางยิง่ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของสตรใีห
รูเทาทันในสาระแกนสำคัญสวนตางๆ ของชีวิต ยืนหยัดมั่นคงในการดำรงชีวิต
ตามแกนธรรมทีไ่ดรแูจงแลวนัน้ เมือ่สตรเีขมแขง็ ผลทีต่ามมาคอื ครอบครวัเขมแขง็
ชมุชนอยเูยน็เปนสขุ ประเทศชาตเิจรญิกาวหนา คณุภาพชวีติของคนไทยดขีึน้

สาระแกนสำคญัประการแรกของเราครสิตชนคอื การมชีวีติจติทีม่ัน่คงเปนพืน้ฐาน
ซึง่หมายถงึความสมัพนัธรกักบัพระเจา ผทูรงสราง ทรงรกั และทรงเรยีกเราใหเกดิมา
และมชีวีติ ธรรมล้ำลกึแหงการเสดจ็มาบงัเกดิเปนมนษุยของพระเยซเูจาเปนศนูยกลาง
ความเชื่อและความสัมพันธของเรา การเพงพิศพระวจนาตถผูทรงรับเอากาย
จะเปลี่ยนวิธีการมองความเปนจริงในปจจุบัน ขณะที่เราเพงพิศพระเจาผูทรงมา
บงัเกดิเปนมนษุย เราไดรบัการเชญิชวนใหบรูณาการรางกาย จติวญิญาณและความคดิ
เรือ่งสวนบคุคลและสวนรวม หญงิและชาย กจิวตัรประจำวนัและสิง่เหนอืธรรมชาติ

สาระแกนสำคญัประการตอมาคอื แนวทางการปฏบิตัพินัธกจิทีไ่ดรบัมอบหมาย
เราไดรับการเชิญชวนใหรวมมือกับผูอื่น ซึ่งสามารถแสดงออกไดหลายทาง เชน
ดวยความสนทิสมัพนัธ การใหทกุคนมสีวนรวม การเปนหนึง่เดยีวกนั การตดิตอ

เชือ่มโยงกนั การสนทนา
การติดตอเชื่อมโยงถึงกัน และการทำงานอภิบาลรวมกัน สามารถเสริมพลัง

และชวยใหเรามุงเนนที่การทำงานเพื่อโลกที่ยุติธรรมมากขึ้น
ความสนิทสัมพันธ ที่บงบอกถึงความอุดมบริบูรณจากการรวมมือรวมใจ

สามารถเปนคำยนืยนัวา เปนไปไดทีเ่ราจะทำงานรวมกนัเพือ่ประโยชนสวนรวม
การใหทกุคนมสีวนรวม เสนอเสนทางทีน่ำไปสสูนัตภิาพ เมือ่เราพดูกบับคุคล

ที่อยูใน  “อีกคายหนึ่ง” และสงเสริมการสนทนาหารือในทุกเรื่องที่มีทาทีวาจะ
ทำใหเกิดความแตกแยก และทำใหเราแยกตัวจากกันและกัน

สุดทายคือ การตระหนักรูเรื่องของโลก เรามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
จกัรวาลเพิม่มากขึน้ ซึง่มผีลอยางลกึซึง้ตอจติสำนกึ ความเชือ่ ชวีติจติ และพนัธกจิ
ของเรา ชวยใหเรามองเหน็วาทกุสิง่ในโลกลวนนาอศัจรรย ตองพึง่พาอาศยักนั และ
เกีย่วเนือ่งกนั ในปจจบุนั เรารวูาทรพัยากรของโลกมอียอูยางจำกดั และเรามคีวาม
รับผิดชอบมากขึ้นที่จะดูแลสภาพแวดลอมของเรา ความรูนี้ทำใหเราเขาใจความ
ยตุธิรรมซึง่นำไปสกูารดำรงชวีติอยางเรยีบงาย และเคารพในบรูณภาพแหงสิง่สราง

ขอใหเราดูพระนางมารียเปนแบบอยาง เพื่อเราจะได เปนสตรีแหงความหวัง
และมีอิสรภาพภายใน ผูแผรังสีแหงสันติในโลกที่มีแตความรุนแรง และแบงฝก
แบงฝาย เปนสตรแีหงความกลาหาญ มคีวามคดิสรางสรรค และเปนสตรทีีใ่หกำลงัใจ
กนัและกนั และกบัทกุคน เพือ่จะไดยนืหยดัมัน่คงในการเปนผใูหชวีติแกมนษุยชาติ
ทัง้มวล (อางอิงเอกสาร AMOR XV-Sr.Maria Lau,IJS)

อวยพรมาในองคพระครสิตเจา

(พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา)
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม

สาสนวนัสตรสีากล
จาก พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
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«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 ¡’π“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  «’√– Õ“¿√≥å-

√—µπå ‡ªìπª√–∏“π (¡‘ ´“

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

µ√’«“√ «—πæÿ∏∑’Ë 10 ·≈–«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 11 ¡’π“§¡

‡«≈“ 19.00 π. «—π»ÿ°√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.30 π.

(·Àà·¡àæ√–) §ÿ≥æàÕªî¬–™“µ‘ ¡–°√§√√¿å ‡ªìπ

ª√–∏“π)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈

‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ ‡¢“¢“¥ ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 6 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ®.µ√“¥ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå ‡¢“©°√√®å ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ À—«‰ºà Õ.æ“π∑Õß

®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààß§√‘ µ—ß ¥ß·À≈¡‚¢¥ Õ.‡¡◊Õß

®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–®‘µ‡®â“ ∫â“π∑—æ Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ®â“ ¢≈ÿß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥ª√–®”∫â“π‡≥√æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

©≈Õß«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 17 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∂È” ‘ßÀå Õ.‡¡◊Õß ®.™ÿ¡æ√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπ

ª√–∏“π (µ√’«“√ «—π∑’Ë 17-18 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 20.00 π.

·≈–«—π∑’Ë 19 ‡«≈“ 19.30 π.) µâÕß°“√∑’Ëæ—°µ‘¥µàÕ

§ÿ≥æàÕ “¡—§§’ ™—¬æ√–§ÿ≥ ‚∑√. 08-1929-4410,

0-7765-0137 ·≈– 08-9487-6122

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Àâ«¬„À≠à ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬

‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 08-1626-0358)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ®.æ‘®‘µ√ ©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß 25

ªï™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ «—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.30 π. §ÿ≥æàÕ‡∫‡π¥‘° »‘√‘™“≠ ‡Õ’¬ßº“ ÿ¢

Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π (‡∑»πåÕ∫√¡®‘µ„®‚¥¬

§ÿ≥æàÕªï·Õ√å ≈“∫Õ√’)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈ ∫â“π —πµ‘ ÿ¢ ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ¡πµ√’ ‡æ’¬√√ÿàß‡√◊Õß ‚∑√. 08-216-

8527)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‚ππß‘È« Õ.Àâ«¬·∂≈ß

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 6 ¡’π“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‰∑√∑¡ Õ.ÀπÕßÀß å

®.∫ÿ√’√—¡¬å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀ—π ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—¥·≈–‡ªî¥‡ ° —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“ 

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 27 ¡’π“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π √à«¡°—∫æ√–Õ—§√ —ß¶√“™´—≈«“µÕ‡√

‡ªππ—°§’‚Õ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ‡ª√¡ª√’ «“ªï‚  ‚∑√. 08-9949-

6556)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ∫â“πÀπÕßÀà“ß

Õ.∫—«≈“¬ ®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀπÕß‰¡âµ“¬ µ.ÀπÕßæ≈«ß

Õ.ª√–∑“¬ ®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8

æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

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

®.Õ”π“®‡®√‘≠ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∫â“π‚ππ «à“ß Õ.‚ππ§Ÿ≥

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π. §ÿ≥æàÕ·Õπ¥√Ÿ«å «‘∑¬“ ß“¡«ß»å Õÿª —ß¶√“™

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀπÕß∑“¡πâÕ¬ Õ.°—π∑√“-

√¡¬å ®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‡´´àß Õ.ªÉ“µ‘È« ®.¬‚ ∏√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ·Õπ¥√Ÿ«å  «‘∑¬“ ß“¡«ß»å Õÿª —ß¶√“™

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ‡™‘≠™«π∑ÿ° —ß¶¡≥±≈  §≥–π—°∫«™

™“¬-À≠‘ß  Àπà«¬ß“π  Õß§å°√§“∑Õ≈‘°

·≈–æ’ËπâÕß§√‘ µ™π∫√‘®“§∑√—æ¬å π—∫ πÿπ

„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·°àæ’ËπâÕß™“«‡Œµ‘∑’Ë‰¥â√—∫

§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ®“°·ºàπ¥‘π‰À« µ“¡°”≈—ß

§«“¡ “¡“√∂¢Õß∑à“π ‚¥¬ “¡“√∂¥”‡π‘π°“√

¥—ßπ’È ‡™Á§ —Ëß®à“¬ :

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‚Õπ‡ß‘π  : ¡‘ ´—ßœ  ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°œ (∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬)

∏π“§“√∑À“√‰∑¬

 “¢“æ—≤πåæß»å ∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å

‡≈¢∑’Ë  170-2-08597-6

‚¥¬ ¿“æ√– —ß¶√“™œ ®–√«∫√«¡

ß∫ª√–¡“≥∑’Ë‰¥â∑—ÈßÀ¡¥

 àß‰ª„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ „ππ“¡¢Õß

æ√–»“ π®—°√§“∑Õ≈‘°„πª√–‡∑»‰∑¬  ®÷ß

À«—ß‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß«à“®–‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ

√à«¡„®®“°æ’ËπâÕß∑ÿ°∑à“π ‡æ◊ËÕ™à«¬

ºŸâª√– ∫¿—¬‡À≈à“π’È„Àâ‰¥â√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ

·≈–§«“¡∫√√‡∑“
 Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë ”π—°‡≈¢“∏‘°“√ ¿“æ√– —ß¶√“™œ‚∑√.

0-2681-3900 µàÕ 1201

«—¥π—°∫ÿ≠‚¬‡´ø ∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈

‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™ Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

æ∫°—∫Àπ—ß ◊Õ¥’
 ◊ËÕ§“∑Õ≈‘°

‰¥â∑’Ë∫Ÿ∏ S26
„πß“π

 —ª¥“ÀåÀπ—ß ◊Õ·Ààß™“µ‘
§√—Èß∑’Ë 38

·≈–Àπ—ß ◊Õπ“π“™“µ‘
§√—Èß∑’Ë 8

26 ¡’π“§¡
∂÷ß 6 ‡¡…“¬π 2010

»Ÿπ¬å°“√ª√–™ÿ¡·Ààß™“µ‘
 ‘√‘°‘µ‘Ï



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 10 ª√–®”«—π∑’Ë 7-13 ¡’π“§¡ 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å ≈“¥æ√â“«

124 ¢Õ‡™‘≠√à«¡»÷°…“ çæ√–§—¡¿’√å‡æ◊ËÕ™’«‘µé ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ™—¬¬– °‘® «— ¥‘Ï ∑ÿ°«—π‡ “√å∑’Ë 2 ·≈– 4

¢Õß‡¥◊Õπ ‡«≈“ 16.00-17.30 π. µàÕ¥â«¬¡‘ ´“‡¬Áπ

‡«≈“ 18.00 π. ∑’Ë«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å  Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-2539-4211

�����§ÿ≥æàÕ‡Õ°æ≈ ‰™¬√“ §ÿ≥æàÕ¡’™—¬  Õÿ¥¡‡¥™

§ÿ≥æàÕø√—ß´‘  ‚°‚∑√ §ÿ≥æàÕ«—≈≈¿ ®”Àπà“¬º≈

·≈– “¡‡≥√ ¢Õ‡™‘≠√à «¡©≈Õß∫â “π ‡≥√ ‡≈Á°

§≥–æ√–¡À“‰∂à »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’ («—π§√Õ∫§√—«

¡À“‰∂à) «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 ¡’π“§¡ 2010 æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡æß…å

‡µ’¬«µ√–°Ÿ≈ ‡ªìπª√–∏“π

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß∫â“π‡≥√π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14 ¡’π“§¡ 2010 ‡«≈“

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

ª√–∏“π (¿“§∫à“¬¡’ª√–™ÿ¡ºŸâª°§√Õß “¡‡≥√)

����� §≥–´“‡≈‡´’¬π ¢Õ‡™‘≠‡¬“«™π™“¬ ®∫™—Èπ

ª.5-¡.3 ‡¢â“√à«¡§à“¬¡‘µ√¿“æ √–À«à“ß«—π∑’Ë 22-29

¡’π“§¡ 2010 ∑’Ë§à“¬‡¬“«™π ¥Õπ∫Õ ‚°

‡¢“µ–‡°’¬∫ Õ.À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å  Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-3220-0117 http://sym.iamsit.net

�����¢Õ‡™‘≠‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√Ωñ°Õ∫√¡¶√“«“ ºŸâπ”

ª√–°“»¢à“«¥’ √ÿàπ∑’Ë 2 Parish Missionary Groups :

PMG ∑’Ë∫â“π§√‘ µ‘π“ ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’

√–¬–‡«≈“°“√Ωñ°Õ∫√¡ 5 §√—Èß

§√—Èß∑’Ë 1 «—π∑’Ë 12-14  °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010

§√—Èß∑’Ë 2 «—π∑’Ë 19-21 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010

§√—Èß∑’Ë 3 «—π∑’Ë 26-28 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010

§√—Èß∑’Ë 4 «—π∑’Ë 12-14 ¡’π“§¡ 2010

§√—Èß∑’Ë 5 «—π∑’Ë 19-21 ¡’π“§¡ 2010

À¡“¬‡Àµÿ: ‡√‘Ë¡∑ÿ°‡¬Áπ«—π»ÿ°√å ®∫‡∑’Ë¬ß«—πÕ“∑‘µ¬å

¶√“«“ ∑à“π„¥∑’Ë π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ µ‘¥µàÕ

‚¥¬µ√ß∑’ Ë§ÿ≥ ÿ¥À∑—¬ π‘¬¡∏√√¡ ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ 57 ´.‚Õ‡√’¬π‡µÁ≈

‡®√‘≠°√ÿß 40 ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æœ 10500 ‚∑√. 08-

7981-2455

�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—«

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 125 «—π»ÿ°√å∑’Ë 19-21 ¡’π“§¡ 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 126 «—π»ÿ°√å∑’Ë 14-16 æƒ…¿“§¡ 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 127 «—π»ÿ°√å∑’Ë 16-18 °√°Æ“§¡ 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 128 «—π»ÿ°√å∑’Ë 17-19 °—π¬“¬π 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 129 «—π»ÿ°√å∑’Ë 19-21 æƒ»®‘°“¬π 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

¢Õ‡™‘≠§Ÿà “¡’-¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë

§ÿ≥™—™™—¬  —ß¶∑‘æ¬å ‚∑√. 08-6546-2856 À√◊Õ

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ 0-2681-3837 E-mail : flp_bkk@hotmail.com

µ‘¥µ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë  http://

flpbkk2008.multiply.com/ (‰¡à¡’§à“„™â®à“¬„¥Ê/

√—∫√ÿàπ≈–‰¡à‡°‘π 15 §Ÿà)

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡ ¡∑∫∑ÿπ°àÕ √â“ß —°°“√ ∂“π

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

¬Õ·´ø ∫â“πÀ—π‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‡ª√¡ª√’ «“ªï‚  ‡®â“Õ“«“ 

‚∑√. 08-9949-6556 ®–¡’æ‘∏’‡ªî¥·≈–‡ °«—π‡ “√å∑’Ë

27 ¡’π“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π.

�����¢Õ‡™‘≠©≈Õßæ√–‡¡µµ“ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 ‡¡…“¬π

2010 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈

¥Õπ°√–‡∫◊ÈÕß ®.√“™∫ÿ√’ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‰æ¬ß ¡π‘√“™

‡ªìπª√–∏“π (¢Õ‡™‘≠π”æ√–√Ÿªæ√–‡¡µµ“®“°∫â“π

¡“‡ °„πæ‘∏’¥â«¬)

����� ∫â“π‡≥√§≥–√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï √—∫ ¡—§√

‡¬“«™π™“¬ºŸâ π„®‡ªìπ “¡‡≥√§≥–√Õ¬·º≈

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

§ÿ≥ ¡∫—µ‘

1. ‡ªìπ‡¬“«™π™“¬§“∑Õ≈‘° ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘¥’

2. ‡ªìπ∫ÿµ√¢Õß§√Õ∫§√—«∑’Ë¡’§«“¡»√—∑∏“

3. ®∫°“√»÷°…“™—Èπ ª.6 À√◊Õ ¡.3

4. ¡’ µ‘ªí≠≠“¥’ º≈°“√‡√’¬π‡©≈’Ë¬ 2.50 ¢÷Èπ‰ª

5. ¡’∫ÿ§≈‘°¿“æ¥’∑—Èß°“¬·≈–„®

6. ¡’ ÿ¢¿“æ¥’ ‰¡à‡ªìπ§π∑ÿææ≈¿“æ ‰¡à¡’‚√§

ª√–®”µ—«

 π„®µ‘¥µàÕ

∫â“π‡≥√√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï  95 À¡Ÿà  6

´.«—¥‡∑’¬π¥—¥ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73110

‚∑√. 0-2429-0615,   0-2812-5503  08-1909-

2191

����� §≥–¿√“¥“πâÕ¬ø√—π´‘ °—π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ‡™‘≠∫√√¥“‡¬“«™π™“¬∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫

™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 3 ‡ªìπµâπ‰ª À√◊Õ∑’Ë®∫√–¥—∫

Õÿ¥¡»÷°…“ª√‘≠≠“µ√’·≈â« π„®√Ÿª·∫∫·π«∑“ß

°“√¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡®‘µµ“√¡≥å¢Õßπ—°∫ÿ≠ø√—π´‘ 

·ÀàßÕ— ´’´’  ¡—§√‡¢â“‡ªìπ‡≥√¢Õß§≥–‰¥âµ—Èß·µà∫—¥π’È

‡ªìπµâπ‰ª ®π∂÷ß ‘Èπ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2010

 π„®µ‘¥µàÕ∫√“‡¥Õ√å∫ÿ≠∏√√¡ ·À«π©‘¡æ≈’

‚∑√. 08-4334-2317, 0-2563-1203 À√◊Õ àß∑“ß

Õ’‡¡≈å ofmthailand@hotmail.com, buntham_97@

hotmail.com ¥Ÿ‡«Á∫‰´µå‰¥â∑’Ë www.ofmthailand.org

�����·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πæ‘∏’°√√¡¡’Àπ—ß ◊Õ∫∑‡æ≈ß

∫∑ √âÕ¬ - ∫∑ ¥ÿ¥’ ”À√—∫æ‘∏’ —ª¥“Àå»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·≈–

Àπ—ß ◊Õ∫∑‡æ≈ß≈–µ‘πæ√âÕ¡ ’́¥’®”Àπà“¬ À“°ºŸâ„¥

¡’§«“¡ π„®À√◊Õª√“√∂π“‡ªìπ‡®â“¢Õß  “¡“√∂

µ‘¥µàÕ —Ëß´◊ÈÕ‰¥â∑’Ë§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407, 1413 ‚∑√ “√

0-2681-5369-70 À√◊Õ “¡“√∂À“´◊ÈÕ‰¥â∑’Ë

∫â“πºŸâÀ«à“π ·≈–·ºπ°∫√‘°“√ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ

✝ ‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❈ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ «—π»ÿ°√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡

‡«≈“ 16.00 π. §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ ·°â«·À«π ‡ªìπ

ª√–∏“π

❈ «— ¥·¡àæ√–ª√–®— °…å ·Àà ß¿Ÿ ‡ ¢ “§“√å ·¡≈

Õ. Õßæ’ËπâÕß ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’

¡‘ ´“ «¥Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫„π ÿ “π«—¥·¡àæ√–

ª√–®—°…åœ ‡«≈“ 17.00 π.

«—πæÿ∏∑’Ë 24 ¡’π“§¡ 2010 À≈—ß¡‘ ´“ «¥

Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…åœ

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 25 ¡’π“§¡ 2010 À≈—ß

¡‘ ´“ «¥Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…åœ

«—π»ÿ°√å∑’Ë 26 ¡’π“§¡ 2010 À≈—ß¡‘ ´“

 «¥Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫ ∑’Ë∫√‘‡«≥ ÿ “π

‡ ° ÿ “π «—π‡ “√å∑’Ë 27 ¡’π“§¡ 2010 ¡‘ ´“

‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ«‘™™ÿ°√≥å ‡°µÿ¿“æ ‡ªìπ

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

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

❈ «—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” À≈—°Àâ“ Õ.¥”‡π‘π –¥«°

®.√“™∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010 ‡«≈“

09.00 π.

❈ «—¥π—°∫ÿ≠¡“√å°“√‘µ“ ∫“ßµ“≈ ®.√“™∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010 ‡«≈“ 10.00 π.

✝

  §ÿ≥‡ √‘¡  ™’√“ππ∑å   600    ∫“∑
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ในทีส่ดุ กต็องกลบับาน

หนังสือเพลงขับรองในวัด โดยความเห็นชอบ
ของคณะอนกุรรมการดนตรศีกัดิส์ทิธิแ์หงประเทศไทย
ภายใตงานฝายฯ คุณพออนุสรณ แกวขจร จัดทำ
หนงัสอืเพลงเลมใหมลาสดุชือ่วา “สาธกุาร” โดยปรบัปรงุ
จากหนงัสอื “สรรเสรญิสดดุ”ี ยอดพมิพครัง้แรกผานไป
ลาสดุพมิพครัง้ทีส่องแลว

หนงัสอืเพลงสาธกุาร เลมนีฝ้ายพธิกีรรมในสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย โดยคณะ
อนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ ใชเวลาเรียบเรียง
รวบรวม ทบทวนกนัอยางยาวนาน เพือ่สรางสรรคงาน
ที่มีคุณภาพ  เปนตนเรื่องของความถูกตอง
ของบทเพลง ไมไดเนนเอาจำนวนเขาวา ในที่สุด
เมือ่ผานกระบวนคดัเลอืก ปรบัปรงุ ขดัเกลา พฒันา
แลว จงึเกดิเปนหนงัสอืเพลงเลมนีอ้อกมา เพือ่ใหได
มาตรฐานการขบัรองเพลงในวดัอยางถกูตอง สมกบั
เปนพิธีกรรมอันสงางามและศักดิ์สิทธิ์ตามแบบ
คาทอลกิ สือ่มวลชนคาทอลกิฯ แผนกการพมิพจบัมอื
รวมรบัไปพมิพและจดัจำหนาย

รูปแบบปกติ
มี  3 ลักษณะคือ
เนื้อ เพลงปกออน
เนื้อเพลงและโนต
ขนาด เอ 4 สำหรับ
นักรอง และขนาด
เอ 5 สำหรบันกัดนตรี
สวนวดั คณะนกับวช
ห น ว ย ง า น ห รื อ
องคกรใดปรารถนาจะจัดพิมพในลักษณะเฉพาะ เชน
เพิม่บทเพลง เปลีย่นปก หรอืทำปกพเิศษในโอกาสตางๆ
สามารถตดิตอไดทีส่ือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย โทร.
0-2681-3900 ตอ 1801 ดังตัวอยางที่ เห็นในหนา
เอดิเตอรชอยนี้

แมวาปกของหนงัสอืสาธกุารจะขยบัปรบัเปลีย่นได
แตเนื้อในยังคงรูปแบบหลักไวไมเปลี่ยนแปลง เมื่อใช

วดัเตยใหญ ผมไดยนิชือ่จนชนิ มนัเปนวดับานเกดิ
ของบรรพบุรุษฝงแม ในที่สุดก็ไดไปอยางจริงจัง
เปนเรือ่งเปนราวสกัที

วดัเตยใหญ เปนวดัคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑล
จนัทบรุ ีชือ่ทางการ คอื “วดัพระนางมารอีาปฏสินธิ
นริมล” เปนวดัเลก็ๆ การเดนิทางไปมาแตกอนไมคอย
สะดวกเทาไรนัก เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะ วันที่คนจะกลับ
มาบานเยอะทีส่ดุ เปนชวงเสกสสุาน และในการเสก
สุสานปนี้เอง คุณพอเจาอาวาส คือ คุณพอประสพ
เจริญนิตย ไดเชิญใหผมที่เปนลูกหลานของที่นั่น
ไดกลบัไปทำหนาทีป่ระธานพธิเีสกสสุานในวนันัน้
และเหตผุลหลกัๆ ทีผ่มตดัสนิใจ กเ็พราะผมอยากไป
เยีย่มยาย ยายจากผมมาได 3 ปแลว ตัง้แตผมเริม่เขามา
ทำงานที่สื่อมวลชนคาทอลิกฯ ใหมๆ ยายจากไป
พรอมกับงานชุมนุมการแพรธรรมของทวีปเอเชีย
(Asian Mission Congress 2006) ทีจ่ดัขึน้ทีป่ระเทศไทย
จงัหวดัเชยีงใหม ตัง้แตการจากไปวนันัน้ ผมยงัไมเคย
กลับไปเยี่ยมคุณยายเลย

ผมยงัจำบทเทศนในวนันัน้ของผมไดวา ผมพดู
เรือ่งกลบับาน เพราะผมวาวนันีห้ลายคนกลบัมาบาน
บานที่อาจจะหมายถึงบานที่พวกเขาเคยอยู ไปเยี่ยม
หลมุศพของบรรพบรุษุทีพ่วกเขากลบัไปบานพระบดิา
กันแลว บานที่อาจจะหมายถึงวัด ชุมชนความเชื่อ
ทีป่ลกูฝงคานยิมของการเจรญิชวีติในแบบครสิตชน
กลับมาวัดที่ที่พวกเราเคยอยูตอนที่เปนเด็กๆ จูงลูก
จูงหลานกันมาเยี่ยมบานเกิด เพื่อบอกวาเราเกิดที่นี่
และในวนัหนึง่เราจะกลบัมาพกัผอนอยางนรินัดรทีน่ี่
เชนกัน มาใหกำลังใจคนที่ยังไมไดยายถิ่นไปไหน

มาเพือ่บอกวา หมบูานและชมุชนของเรายงัมคีนทีเ่ตบิโต
ยังมีคนรุนใหม  ยังมีความหวัง  และที่สำคัญคือ
เราตระหนกัถงึบานแทนรินัดรในเมอืงสวรรคทีเ่ราตอง
พยายามเดนิทางไปใหถงึกนัทกุคน

เวลามงีานเสกสสุานทไีร ผมนกึถงึคำถาม 2 คำถาม
“คำถามแรกคือ ตายแลวไปไหน? คำถามที่สองคือ
อยูไปทำไม?”

“ตายแลวไปไหน?” ตอบกนัแบบงายสดุๆ คอื ทำดี
ก็ไปสวรรค ทำชั่วก็ตกนรก ทำกลางๆ ก็ไปชำระตัว
ใหดกีอนแลวคอยเขาสวรรค จนเมือ่พระเยซเูจากลบัมา
อีกครั้งหนึ่ง  (ในวันสิ้นพิภพ) จะมีการพิพากษา
ประมวลพรอม ทนีีแ้หละเมือ่ตดัสนิความดคีวามชัว่กนั
ไปแลว ทุกสิ่งจะเปนนิรันดร คือขึ้นสวรรคถาวรกับ
ตกนรกกนัยาว แตคำตอบแบบนีม้นัตองอาศยัความเชือ่
ลวนๆ ผมจงึคดิวา คำถามทีส่องนีน่าสนใจกวา เพราะมนั
หมายถงึเราจะใชเวลาในชวีติทีเ่หลอือยอูยางไร

“อยูไปทำไม?” ถามแบบออนๆ หนอยก็ไดวา
“เรามชีวีติไปเพือ่อะไร?” ซึง่จะนำไปสคูวามคดิตอไป
อกีวา “แลวเราจะใชชวีติอยางไร?”

เวลาที่มางานเสกสุสานไมมีใครไมคิดถึงความตาย
หรอก ไมมใีครกลาปฏเิสธความอนจิจงัของชวีติไดอยาง
เยอหยิง่จองหอง ทกุคนคดิถงึคนทีจ่ากเราไป และแนนอน
ทุกคนยอมคิดถึงตัวเองที่วันหนึ่งจะตองจากโลกนี้ไป
เชนกัน ยิ่งคนที่อายุมากขึ้นแคไหน ผานความเจ็บไข
ไดปวย ยิง่รดูวีา โลกนีไ้มเหน็จะมอีะไรแนนอนเลย

ในที่สุดก็ตองกลับบาน ใหเดินจากมาไกลแคไหน
หรือนานเพียงใด ทุกคนคงตองกลับบาน มหาพรต
เปน 40 วนัทีบ่อกกบัเราเรือ่งนี ้เรือ่งของบานแทนรินัดร
สิ่งที่พระศาสนจักรพยายามปดลอมเราไว ดวยวิธี

ที่จะชวยเราใหเดินไปในวันเวลาเหลานี้ไดอยางดี
การรับเถาในวันเปดเทศกาล บทเพลง หรือเรื่องราว
ในพธิกีรรมทีเ่ราพบเหน็ เงนิทำบญุ หรอืการรณรงค
บริจาคตางๆ เพื่อชวยเหลือคนที่ออนดอยกวา การ
จำศีลอดอาหารและอดเนื้อ โปสเตอรรณรงคและ
บทเทศนของพระสงฆ แตทีส่ำคญัคอื แลวเราแตละคน
มีขอตั้งใจหรือกิจกรรมพิเศษเพื่อมีสวนรวมใน
พระมหาทรมานของพระเยซคูรสิตเจา ผมคดิวา บางที
ไมตองไปหาอะไรยากๆ ทำหรอก แคอดทนกบัคนทีอ่ยู
ใกลตวั ไมวา ไมตอลอตอเถยีง ไมชกัสหีนา ไมบนวา
ลบัหลงั ไมรสูกึวาเขาเปนตวัปญหา ฯลฯ แถมยงัสวด
ใหเขา รอคอยการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของเขา แคนี้
มหาพรตกส็าหสัเพยีงพอแลวกบัความตัง้ใจเหลานัน้

“อดุมสาร” ฉบบันีต้ัง้ใจพาทานผอูานกลบัมายงั
ปพระสงฆ กลับมายังวัดบานของพระเปนเจา ที่นั่น
มีพระสงฆ มีสัตบุรุษ มีเด็กๆ มีพี่นองผูมีสายตา
แหงความหวังและโหยหาพระเจา ภาพคุณพอ
เจาอาวาสแหงอารส กำลังอวยพรเด็ก ผลงานของ
Paul Borel ศิลปนชาวอาวีออง ในชวงป 1910 เปน
ภาพที่เรียบงาย แตพวกเราคริสตชนคุนชิน เหมือน
ภาพชีวิตที่วัดของเรา พระสงฆ สัตบุรุษ เด็กๆ เสียง
บทเพลงทีถ่กูขบัขานไมวาจะเปนวดัทีเ่กา ใหม สวยงาม
หรือธรรมดา ที่นั่นเปนบาน บานของเราคริสตชน
ทีส่งเสยีงเรยีกเราทกุคนใหกลบัมา และถาเปนไปได
ชวยตามอีกหลายคนกวานั้นที่ยังหาทางไม เจอ
คนืกลบัมาหาพระ มาซมึซบัและตอบคำถามวา “เรา
มชีวีติอยไูปเพือ่อะไร?” ถาไมใชเพือ่จะกลบัไปบาน
อีกครั้ง

บรรณาธิการบริหาร

ก็มั่นใจไดเลยวา เราไดรวมเปนหนึ่งเดียวกับแนวทาง
ของคณะอนกุรรมการบทเพลงศกัดิส์ทิธิฯ์ ฝายพธิกีรรม
ในสภาพระสังฆราชฯ แตอยาคิดมากนะครับ ถาที่วัด
ของเราใชหนังสือเพลงเลมอื่น อยางไรก็ตามขอให
บทเพลงไดนำเราไปหาพระสวนหนังสือก็เปนเพียง
เครื่องมือหนึ่งเทานั้น

“สาธกุาร ดิน้ได”
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»“ π —¡æ—π∏å §ÿ≥æàÕ≥√ß§å √«¡Õ√à“¡ §ÿ≥æàÕª≈—¥ æ√âÕ¡¥â«¬ ¿“¿‘∫“≈

Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ π”°√–‡™â“¢Õß¢«—≠‡¢â“‡¬’Ë¬¡«—¥¬“ππ“«“  ¡— ¬‘¥Œ“√Ÿ≥

«—¥¡à«ß·§ «—¥ «πæ≈Ÿ §√‘ µ®—°√ ◊∫ —¡æ—π∏«ß»å ‚Õ°“ «—πæ√–§√‘ µ ¡¿æ

·≈–ªï„À¡à  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 3 ¡°√“§¡ 2010

çÕ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√é §ÿ≥æàÕ‡™“«ƒ∑∏‘Ï  “ “¬  ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬°“√»÷°…“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ ®—¥Õ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

„Àâ·°à‚√ß‡√’¬π„π —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  7  °ÿ¡¿“æ—π∏å  2010

∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡‚√ß‡√’¬πæ√–°ÿ¡“√»÷°…“ æ¬—§¶¿Ÿ¡‘æ‘ —¬ ®.¡À“ “√§“¡ ¡’‚√ß‡√’¬π

‡¢â“√à«¡Õ∫√¡ 8 ‚√ß‡√’¬π 100 §π °“√Õ∫√¡§√—Èßπ’È‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°

ΩÉ“¬°“√»÷°…“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥«‘∑¬“°√‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡

‰¥âªØ‘∫—µ‘°“√

(¿“æ´â“¬) ç —¡¡π“é √–À«à“ß«—π∑’Ë 11-13 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010 §≥–√—°°“ß‡¢π

·ÀàßÕÿ∫≈œ ®—¥ —¡¡π“æ‘‡»…À—«¢âÕ ç°“√æ—≤π“™’«‘µΩÉ“¬®‘µ...¥â«¬™’«‘µ∑’ËºŸ°æ—π

°—∫æ‘∏’°√√¡é ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕπÿ √≥å ·°â«¢®√ ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ∫√¡√—°°“ß‡¢π·ÀàßÕÿ∫≈-

√“™∏“π’ ‡ªìπ‚Õ°“ øóôπøŸ®‘µ„®¢Õß ¡“™‘°‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡‡©≈‘¡©≈Õß 120 ªï

·Ààßæ√–æ√¢Õß°“√‡ªî¥Õ“√“¡√—°°“ß‡¢π·ÀàßÕÿ∫≈œ

ç√à«¡„π§«“¡Õ“≈—¬é §ÿ≥æàÕ«√¬ÿ∑∏ °‘®∫”√ÿß ºŸâÕ”π«¬°“√ ◊ËÕ¡«≈™π

§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ æ√âÕ¡¥â«¬‡®â“Àπâ“∑’Ë‡ªìπµ—«·∑π√à«¡„πæ‘∏’¨“ªπ°‘®»æ

§ÿ≥ª√–®«∫ ÀàÕ©‘¡æ≈’ Õ“¬ÿ 61 ªï ¡“√¥“¢Õß§ÿ≥ ÿ√‘¬“ ÀàÕ©‘¡æ≈’ ‡®â“Àπâ“∑’Ë

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010 ∑’Ë«—¥æ—π∏å ß«π

ªí°∏ß™—¬ π§√√“™ ’¡“



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 10 ª√–®”«—π∑’Ë 7-13 ¡’π“§¡ 2010Àπâ“ 20

(¢Õß°”π—≈®“°·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „πªïæ√–«“®“ 2007-2010)

§≥–ºŸâ√—∫„™âœ
‡≈◊Õ°µ—ÈßºŸâ∫√‘À“√™ÿ¥„À¡à
ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ●  §≥–ºŸâ√—∫„™â¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈

¢Õßæ√–·¡à¡“√’¬å ‡ªî¥ ¡—™™“ “¡—≠§√—Èß∑’Ë 10

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 31 ¡°√“§¡ §.». 2010 ∑’Ë ”π—°ß“π

°≈“ß¢Õß§≥– À—«À‘π ‚¥¬¡’æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π  æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°  ªí≠≠“  °ƒ…‡®√‘≠ ºŸâ·∑π

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

§«“¡°â“«Àπâ“¢Õß§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬
π§√ª∞¡ ●  §ÿ≥æàÕÕ“¥√’Õ“‚π ‡ª‚≈´‘π Õ∏‘°“√‡®â“§≥– §≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬

®—¥‡¢â“‡ß’¬∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√∑”ß“πª√–®”ªï„Àâ°—∫ ¡“™‘°∑’Ë‡ªìπæ√– ß¶å

12 Õß§å π—°∫«™ºŸâ√à«¡ß“π 14 ∑à“π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

™ÿ¡πÿ¡¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ   §√—Èß∑’Ë    1
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 31 ¡°√“§¡ §.». 2010 §ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘

∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√ ºŸâ™à«¬æ√– —ß¶√“™ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ¢ÕßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ  ®—¥™ÿ¡πÿ¡¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ

Õ∏‘°“√‘≥’‡®â“§≥– §≥–ºŸâ√—∫„™â¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õßæ√–·¡à¡“√’¬å·≈–∑’Ëª√÷°…“™ÿ¥„À¡à

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

µÕπ∑’Ë 50 ‡ª‚µ√ªØ‘‡ ∏

À≠‘ß “« æ≈∑À“√ À√◊Õ™“«∫â“π√â“π∂‘Ëπ ‡ª‚µ√ªØ‘‡ ∏°“√√—∫√Ÿâ«à“

‡¢“‡§¬µ‘¥ Õ¬ÀâÕ¬µ“¡™“¬§π∑’Ë™◊ËÕ‡¬´Ÿ µàÕÀπâ“§π‡À≈à“π’È

ç·µà‡ª‚µ√ªØ‘‡ ∏«à“ π“ß‡Õã¬¢â“æ‡®â“‰¡à√Ÿâ®—°‡¢“é (≈° 22:57)

‡√“¡“∂÷ß«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑’Ë‰°à¢—π (St.Peter in Galligantu) «—¥·Ààßπ’È

 √â“ß‡¡◊ËÕªï §.». 1931 ∫π ∂“π∑’Ë∑’Ë§‘¥°—π«à“‡§¬‡ªìπ∫â“π¢Õß¡À“ ¡≥–§“¬“ø“ 

‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∂Ÿ°∑√¬»·≈–®—∫°ÿ¡„π «π¡–°Õ°·≈â« æ√–Õß§å∑√ß∂Ÿ°π”¡“∑’Ë

∫â“ππ’È µ≈Õ¥§◊ππ—Èπæ√–Õß§åÕ¬Ÿà„π∫â“πÀ≈—ßπ’È ´÷Ëß‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑’Ë∑√ß∂Ÿ°µ—¥ ‘π

§√—Èß·√° (¡∏ 26:57-63 ; ¡° 14:53-65 ; ≈° 22:63-71; ¬π 18:12-14)

∑’Ëπ’Ëπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√√âÕß‰Àâ‡¡◊ËÕ‰¥â¬‘π‡ ’¬ß‰°à¢—πµ“¡∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß∑”π“¬‰«â

‡¢“ªØ‘‡ ∏æ√–Õß§å 3 §√—Èß°àÕπ∑’Ë‰°à®–¢—π 2 §√—Èß ‚∫√“≥«—µ∂ÿ∑’Ë¢ÿ¥æ∫

„π ∂“π∑’Ë·Ààßπ’È π—∫ πÿπ§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë«à“ ∫â“π·Ààßπ’È‡ªìπ∫â“π¢Õß§“¬“ø“ 

πÕ°®“°™ÿ¥‡§√◊ËÕß„™â„π°“√™—Ëßµ«ß«—¥·≈â«¬—ßæ∫À‘π‚¡à ∫√‘‡«≥≈“π∫â“π

ÀâÕßæ—°Õ“»—¬ ·≈–´“°¢Õß«—¥ ¡—¬‰∫·´π‰∑πå ¥â“π´â“¬¢Õß«—¥¬—ß‰¥â¢ÿ¥æ∫

¢—Èπ∫—π‰¥‚∫√“≥´÷Ëß‡™◊ËÕ°—π«à“‰¥â„™â‡ªìπ∑“ß¢÷Èπ≈ß „π ¡—¬æ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ‡æ√“–

∑“ßπ’È‡ªìπ∑“ß≈—¥ —Èπ∑’Ë ÿ¥∑’Ë®–¢÷Èπ¡“®“°¢â“ß≈à“ß ·≈–æ√–‡¬´Ÿ‡®â“πà“®–∑√ß

æ√–¥”‡π‘πºà“π∑“ßπ’È¥â«¬ „π ¡—¬¢Õßæ√–Õß§å ∂“π∑’Ëπ’ÈÕ¬Ÿà¿“¬„π°”·æß

°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡

√Õ∫Ê ¡’√Ÿªªíôππ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√„π§«“¡ —¡æ—π∏åµà“ßÊ °—∫æ√–‡¬´Ÿ‡®â“ √Ÿªπ’È

· ¥ß∂÷ß°“√∑’Ë ç‡ª‚µ√ªØ‘‡ ∏æ√–‡¬´Ÿ‡®â“é ‡®Á∫°“¬¬—ßæÕ∑π ·µàµâÕß¡“‡®Á∫

°—∫°“√∑√¬» À—°À≈—ß º¡Õ¬“°√Ÿâ®√‘ßÊ «à“‡¡◊ËÕ‡√◊ËÕß√“«„π™’«‘µ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ

¡“∂÷ßµÕππ’È À—«„®¬—ß§ßÕ¬Ÿà§√∫¥«ßÀ√◊Õ ≈“¬‰ªÀ¡¥·≈â«
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